
Η τέχνη στην αντίσταση
Η αναδρομή στην Αντίσταση στο Παγκράτι, θα ήταν σίγουρα ελλι-
πής χωρίς μια αναφορά στους πνευματικούς ανθρώπους και τους 
αγώνες τους, καθώς ήταν πάρα πολλοί οι καλλιτέχνες και οι διανο-
ούμενοι, οι οποίοι βρέθηκαν από την αρχή της κατοχής οργανω-
μένοι σε αντιστασιακές ομάδες, συμβάλλοντας στον αντιστασια-
κό / αντιφασιστικό αγώνα.

Τα χαρακτικά των εκδόσεων του ΕΑΜ και της 
ΕΠΟΝ, οι παραστάσεις του Θεάτρου του Βου-
νού, τα αντάρτικα τραγούδια, τα αντιστασι-
ακά έντυπα και τα παράνομα πιεστήρια, η 
στρατευμένη λογοτεχνία στον «νόμιμο» και 
παράνομο τύπο, ακόμη και η διαδήλωση 
στην οποία μετατράπηκε η κηδεία του Κω-
στή Παλαμά, είναι πτυχές μόνο αυτής της 
πολύμορφης αντίστασης. Άλλωστε, η «πνευ-
ματική δράση» πότε δεν διαχωρίστηκε από 
την αντιστασιακή δράση στο δρόμο, στα συλλαλητήρια του λαού 
της Αθήνας ή αργότερα στις ένοπλες συγκρούσεις…

Οπως γράφει ο Σπύρος Βασιλείου: «οι έλληνες καλλιτέχνες, στην 
ολότητά τους σχεδόν, κράτησαν το κεφάλι πολύ ψηλά. Πείνασαν κι 
αυτοί, γνώρισαν τα βάσανα, την αρρώστια, στερήθηκαν το ψωμί και 
τα χρώματα αλλά δεν λύγισαν. Είχαν κι αυτοί τους νεκρούς τους, τα 
θύματα της πείνας, τους εκτελεσμένους τους, τους αγνοούμενούς 
τους, τους κρατούμενούς τους, τους ανάπηρούς τους. Από τους κόλ-
πους τους βγήκανε αντάρτες, παράνομοι, φυματικοί, μερικοί που 
τρελάθηκαν. Αλλά δειλούς, που για λίγη καλοπέραση έκαναν πράξη 
υποταγής στον εισβολέα και τον υπηρέτησαν, δεν έχουμε να μετρή-
σουμε παρά έναν, δύο, το πολύ πολύ τρεις ανάμεσά μας».

Στο Παγκράτι κατοικούσαν εκείνη την εποχή αρκετοί διανοούμενοι, 
προοδευτικοί οι περισσότεροι, όπως ο Κώστας Βάρναλης, ο Βασίλης 
Ρώτας, ο Στρατής Δούκας, ο καραγκιοζοπαίχτης Αντώνης Μόλας, ο 
Δημήτρης Ψαθάς, ο Νίκος και η Ρίτα Μπούμη – Παπά και πολλοί 
άλλοι.

Ενδεικτικά ως προς την αντιστασιακή δράση των διανοούμενων, θα 
αναφερθούμε στη συνέχεια εκτενέστερα 
στον ποιητή και θεατρικό συγγραφέα/με-
ταφραστή Βασίλη Ρώτα. Λίγο πιο πάνω, 
στην οδό Αστυδάμαντος 15, είχε ιδρύσει 
το Λαϊκό Θέατρο –από το 1930,  γύρω 
από το οποίο είχε συγκεντρωθεί ένας ση-
μαντικός αριθμός ανθρώπων του θεάτρου 
και των γραμμάτων. Περιγράφεται ως 
«μια πολιτιστική όαση για την περιοχή». Ο 
ίδιος, ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις 
σκηνοθέτης, αλλά και ηθοποιός και δάσκαλος. Αυτό λειτούργησε ως 
το 1938, όπου έκλεισε λόγω της ασφυκτικής κατάστασης που είχε 
δημιουργήσει η δικτατορία του Μεταξά.

Με την κήρυξη του πολέμου, ο Ρώτας, ζήτησε από την κυβέρνηση 
να του επιτρέψει να δημιουργήσει θίασο και να πάει στο μέτωπο. Το 
αίτημά του δεν έγινε δεκτό και έτσι, η γερμανική κατοχή τον βρίσκει 
στο Παγκράτι. Εδώ, το φθινόπωρο του 1941, στο χώρο του Λαϊκού 
Θεάτρου, ο οποίος αποτελούσε και την κατοικία της οικογένειάς 
του, γίνεται η πρώτη ιδρυτική συγκέντρωση του ΕΑΜ συγγραφέ-
ων, στο οποίο διατέλεσε γραμματέας ο Μενέλαος Λουντέμης. Παίρ-
νουν μέρος, εκτός από τον Ρώτα, η Έλλη Αλεξίου, ο Μάρκος Αυγέ-
ρης, ο Νίκος Καρβούνης και άλλοι.

Το 1942 ιδρύει το Θεατρικό Σπουδαστήριο, στο οποίο έφτασαν να 

φοιτούν περίπου πεντακόσιοι νέοι μαθητές. Πέρα από την «ανά-
πτυξη του πνεύματος», το Θεατρικό Σπουδαστήριο, υπήρξε κυρίως 
ένα «φυτώριο επαναστατικό». Μια αντιστασιακή οργάνωση των 
πνευματικών ανθρώπων που λειτουργούσε με σχετική νομιμοφά-
νεια. Όλοι σχεδόν οι μαθητές της, καθώς και οι δάσκαλοι, ήταν ορ-
γανωμένοι στο ΕΑΜ και στην ΕΠΟΝ και ο ρόλος που παίξανε στην 
πορεία του αγώνα υπήρξε σημαντικός.

Παράλληλα, ο Βασίλης Ρώτας τροφοδοτούσε καθημερινά με άρθρα 
και ποιήματά του τόσο το «νόμιμο» όσο και τον παράνομο τύπο της 
εποχής. Χαρακτηριστικό είναι το «Τραγούδι του ΕΑΜ» που είναι 
δικό του δημιούργημα. 

Όταν τον Απρίλη του ’44, ο κλοιός γύρω του έσφιξε, αναγκάστηκε 
να φύγει στο βουνό. Εκεί ίδρυσε το Θεσσαλικό Θέατρο, που λει-
τουργούσε μέχρι το τέλος της κατοχής κάνοντας περιοδείες στα 
χωριά της Ελεύθερης Ελλάδας.

… και στην καθημερινή ζωή
Παράλληλα με τη στρατευμένη στην αντίστα-
ση τέχνη, βέβαια, υπάρχει και η καθημερινή 
ανάγκη για διασκέδαση στη δύσκολη συνθήκη 
της κατοχής. Άλλωστε ένα από τα συνθήματα 
της ΕΠΟΝ, της νεολαίας δηλαδή, ήταν το «πο-
λεμάμε και τραγουδάμε». Έτσι, παρ’ όλες τις 
απαγορεύσεις που επέβαλαν οι γερμανοί και 
οι συνεργάτες τους, κοινή πρακτική ήταν η δι-
οργάνωση πάρτι σε διάφορα σπίτια.
Πάρτι γίνονταν στο Παγκράτι πολύ συχνά και μάλιστα με μεγάλη επι-
τυχία. Ένα από τα σπίτια, όπου πολύ συχνά φιλοξενούνταν, ήταν 
της οικογένειας Φωτόπουλου που βρισκόταν εδώ, στην πλατεία 
Μεσολογγίου. Σε αυτό το σπίτι συγκεντρώνονταν οι επονίτες του 
Παγκρατίου, αλλά και άλλοι νέοι, δύο και τρεις φορές τη βδομάδα. 
Ανάμεσά τους ήταν πολλά παιδιά με καλλιτεχνικές ευαισθησίες με 
πιο χαρακτηριστική την παρουσία του Μάνου Χατζιδάκι, ο οποίος, 
μαζί με την αδερφή του, ήταν οργανωμένος στην ΕΠΟΝ.
Οπως θυμούνται όσοι συμμετείχαν, «εκτός από την ψυχαγωγία, συ-
ζητιόνταν όλα όσα είχαν σχέση με τον αγώνα κατά του κατακτητή, κι 
ακόμα γινόταν απολογισμός δραστηριοτήτων, κριτική πάνω σε διά-
φορα θέματα, ανταλλαγή απόψεων, αλλά και στρατολόγηση νέων 
μελών».
Οι νέοι όμως, δε συναντιόνταν μόνο σε σπίτια. Υπήρχαν τα προαύ-
λια των σχολείων για τους μαθητές, κάποια καφενεία, αλλά και οι 
πλατείες και οι κοντινές εκδρομές, στο βαθμό που κατάφερναν να 
τις πραγματοποιήσουν. Η πλατεία Μεσολογγίου ιδιαίτερα, που 
βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της περιοχής, ήταν ιδανικό μέρος 
για συγκεντρώσεις. Εδώ μαζεύονταν τα βράδια, νέοι από όλες τις 
γύρω γειτονιές, όπως ο Βύρωνας και η Καισαριανή, συζητούσαν, 
αστειεύονταν, τραγουδούσαν.
Ένα από τα τραγουδάκια αυτά, με ορισμένες λέξεις αλλοιωμένες, 
καθώς είχε στόχο τον κατακτητή, ήταν και το παρακάτω:

«Απ’ τον καιρό που ήρθανε οι μπότεν
Όλα μες τον τόπο μας γίνανε βερμότεν

Το ψωμάκι μας μπομπότεν
Η κυβέρνηση ρομπότεν

Αχ ως πότεν, αχ ως πότεν
Θα ‘μαστε κι εμείς ειλώτεν

Αχ ως πότεν, αχ ως πότεν…»
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