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Φίλιππος Ήλιου, μιά πρώτη κατάθεση χρέους 

παιδαγωγική αρετή πού διέθετε, νά μιλάει με συνείδηση ισότητας αλλ' έσύ νά δια
κρίνεις τή διαφορετική θέση σου. Σχημάτισε δική του γνώμη γιά ευαίσθητα προ
βλήματα, κατόρθωσε νά γεφυρώσει χάσματα καί νά δώσει, στό μέτρο τοϋ δυνατού, 
λύσεις. 'Αρκετές φορές μέ τό χιούμορ του αποκαθιστούσε πρόσωπα καί πράγματα, 
διαδικασία τόσο απαραίτητη γιά μία εφημερίδα, πού λειτουργεί κυριολεκτικά ώς 
«καθημερινό δημοψήφισμα». «Τό ότι δέν γνωρίζω δέν σημαίνει κι ότι δέν καταλα
βαίνω», τόν θυμόμαστε νά σχολιάζει σέ μιά συζήτηση μέ αριθμούς καί ελλείμματα. 

Όπως εύστοχα παρατηρεί ή 'Ιωάννα Πετροπούλου στά Σύγχρονα Θέματα: 
«Παρόλο πού τό χιούμορ ήταν ένα στοιχείο πού τόν έκανε αγαπητό στους αν
θρώπους καί τίς παρέες, δέν αποτέλεσε ενα επίχρισμα κοινωνικό. Λειτουργούσε 
ώς μία αυθεντική, βαθειά ανατρεπτική θέαση τοϋ κόσμου, ομοούσια μέ τό αιρε
τικό πνεύμα τοϋ Ιστορικού». 

Ό Φίλιππος ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος της Αυγής. Ήταν άπό εκείνους, 
τους λίγους, πού μας υπενθυμίζουν ότι ή εφημερίδα μπορεί νά επιβιώσει πολ
λών κομματικών εξελίξεων καί κακοδαιμονιών, σέ μιά εποχή όπου ή εφημερίδα, 
υπό προϋποθέσεις, μπορεί νά λειτουργεί ώς σημείο αναφοράς καί ιδιότυπης έν
ταξης των αριστερών. Τόν ευχαριστούμε. 

Ώς επίλογος της αγωνιστικής του ζωής, ό συμβολισμός μέ τήν υποψηφιότητα 
του. Είχε επίγνωση πώς πρόκειται γιά ενα άπό τά τελευταία στοιχεία προσφοράς 
στή δική του αριστερά. 'Επέμενε σ' αυτή τήν ανάγκη νά υπερασπιστούμε τό δη
μόσιο χώρο τής ανανεωτικής αριστεράς άπό τίς πλαγιοκοπήσεις καί τήν αμφι
σβήτηση τής ιδεολογικής αυτονομίας της. Φίλιππε, «τόν δρόμον τετέλεκας, τήν 
πίστιν τετήρηκας». Σ' ευχαριστούμε. 

Νίκος Φίλης 

Στράτευση στην Ιστορία 

Τό 6ο τεύχος τοϋ Άρχειοτάξιου φιλοξενεί ορισμένα άπό τά κείμενα τοϋ Φί
λιππου Ήλιου πού μέχρι τώρα είχαν παραμείνει ανέκδοτα. 'Από τά κείμενα αυτά 
θά ήθελα εδώ νά σταθώ γιά λίγο σέ εκείνο πού επιγράφεται «Ή υπέρβαση τής 
στρατευμένης ιστοριογραφίας». Πρόκειται γιά ανακοίνωση πού είχε παρουσιά
σει ò Φ. Ήλιου σέ μιά συνεδρίαση αφιερωμένη στον Νίκο Σβορώνο, στό πλαίσιο 
τοϋ συνεδρίου Τοπική 'Ιστορία καί ζητήματα ιστοριογραφίας. Μιά συνάντηση, 
πού είχε διοργανώσει τό Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών στή Λευκάδα, τό Σε
πτέμβριο τοϋ 1997. Έκεΐ, ανάμεσα σέ φίλους άπό τήν Ελλάδα καί τό εξωτερικό 
καί μπροστά σέ ενα πυκνό ακροατήριο, μίλησε γλαφυρά καί μέ πολύ κέφι γιά ενα 
θέμα πού τοϋ ήταν επώδυνο άλλα καί πολύ οικείο, ενα ζήτημα πού είχε σφραγί
σει τή δική του, προγενέστερες αλλά καί μεταγενέστερες γενιές αριστερών 
πνευματικών ανθρώπων. Ή αφορμή -ή προσωπικότητα καί τό έργο τοϋ Ν. Σ6ο-
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Δημήτρης Δημητρόπουλος 

ρώνου- ήταν ή πιό κατάλληλη, καθώς ò τελευταίος αποτελούσε ένα αγαπητό 
πρόσωπο, πού δπως γράφει ό Φ. Ήλιου «βρέθηκε στην καρδιά της εποχής καί 
των ανθρώπων πού έζησαν τίς πνευματικές καί ιδεολογικές στρατεύσεις». 

Ή βασανιστική σχέση λοιπόν ιστορικού καί στράτευσης, ή διελκυστίνδα ανάμε
σα σέ δύο αλληλοσυγκρουόμενες επιταγές τής σκέψης, τής συνείδησης καί τής 
ηθικής υπόστασης τοϋ αριστερού διανοούμενου, αποτέλεσε ένα άπό τά ζητήμα
τα μέ τά όποια θέλησε νά αντιπαρατεθεί ό Φ. Ήλιου. «Στρατευμένη ιστοριογρα
φία, στρατευμένη τέχνη, στρατευμένη φιλοσοφία», «στάσεις ζωής» όπως λέει ό 
ίδιος καί «έννοιες αντιφατικές, έννοιες επιβλητικές, καί τελικά έννοιες εύτελιστι-
κές γιά τήν κανονική Ιστορία καί τίς αποδοχές πού περιείχαν». Ή διατύπωση αυτή 
αποτυπώνει, νομίζω, μέ διεισδυτικότητα καί διαύγεια μέσα σέ λίγες λέξεις τήν 
προβληματική του γιά τό θέμα. Πράγματι, γιά τόν Φ. Ήλιου οί έννοιες ιστορία καί 
στράτευση στά 'ιδανικά τής αριστεράς ήταν καί οί δύο εξίσου συναρπαστικές καί 
επιβλητικές, βρίσκονταν όμως σέ μιά έντονη αντίφαση, σέ μιά αντιπαλότητα πού 
μπορούσε νά οδηγήσει σέ υπονόμευση καί ακύρωση των θεμελιωδών παραδοχών 
πού εμπεριείχαν καί, τελικά, σέ ευτελισμό τής «κανονικής» "ιστορίας, 

Αυτή ή «κανονική» Ιστορία, ή αντικειμενική, ή επιστημονική ιστορία, ή ιστορία 
ή ελεύθερη άπό 'ιδεολογικούς καθορισμούς καί εξαγνισμένη άπό πολιτικές σκο
πιμότητες, ή ιστορία άποκαθαρμένη καί αποτοξινωμένη πού διενεργείται μέ 
σεβασμό στους δικούς της κανόνες καί τά εργαλεία, υπήρξε επίσης μιά επίμονη 
σταθερή, επιδίωξη τοϋ Φίλιππου Ήλιου, πού τήν υπερασπίστηκε μέ συνέπεια καί 
πάθος σέ όλη του τή ζωή. Πιστεύοντας ότι οί σκοποί δέν μπορούν νά δικαιολο
γήσουν τά μέσα, πάλεψε μέ πείσμα καί γιά τους σκοπούς καί γιά τά μέσα πού θά 
τους πραγμάτωναν. Είναι μάλιστα απολύτως σύμφωνο μέ τό ήθος καί τίς επιλο
γές ζωής τοϋ Φ. Ήλιου ότι ακριβώς στό δικό του χώρο, τό χώρο τής αριστεράς, 
διάλεξε πρώτα γιά νά αναμετρηθεί μέ αυτό πού ονόμασε «ιδεολογική χρήση τής 
Ιστορίας», όταν στά 1976 -σέ ένα κείμενο του πού δημοσιεύτηκε στό περιοδικό 
'Αντί- φώτιζε άπό τή σκοπιά αυτή τή διαμάχη Κορδάτου-Ζεύγου γιά τήν Επανά
σταση τοϋ 1821. Στά χρόνια πού ακολούθησαν επέλεξε πολλές φορές νά μιλή
σει, όχι μόνο γιά τόν τρόπο πού αντιμετώπισε ή αριστερά τήν Ιστορία, άλλα καί 
γιά τήν 'ίδια τήν ιστορία τής αριστεράς, μέ νηφαλιότητα, μέ αγάπη γιά τους αν
θρώπους καί τίς πράξεις τους, άλλα καί χωρίς νά διστάσει νά αποκαλύψει τό 
πτώμα πού τυχόν θά έβρισκε κρυμμένο στό ντουλάπι. 

Όπως έχει επισημανθεί άπό πολλούς φίλους καί ομοτέχνους του στους τρει
σήμισι μήνες πού μεσολάβησαν άπό τό θάνατο του, στον Φίλιππο Ήλιου μέχρι τό 
τέλος τής ζωής του συνυπήρξαν αξεδιάλυτα δύο ιδιότητες, αυτή τοϋ αριστερού 
πολίτη καί εκείνη τοϋ Ιστορικού. Κοινή συνισταμένη καί τών δύο ό Διαφωτισμός· 
τό πάθος τοϋ διαφωτιστή πού χαρακτήρισε τή δράση του καί στους δύο χώρους, 
σέ συνδυασμό μέ τή συνεχή του προσπάθεια νά μπολιάσει αμοιβαία τίς πειθαρ
χίες, τίς αντιλήψεις καί τίς προτεραιότητες τοϋ ενός χώρου μέ αυτές τοϋ άλλου. 
'Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τοϋ Φίλιππου Ήλιου, νομίζω, ήταν ότι στό καθένα άπό 
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τά δύο πεδία επιδίωξε καί κατόρθωσε, παρά τίς δυσκολίες τοϋ εγχειρήματος, νά 
έρθει μέ τόν οπλισμό καί μέ τίς ιδέες τοϋ άλλου, προκειμένου νά πετύχει τή γο
νιμοποίηση τους άλλα καί νά υπερβεί τίς αγκυλώσεις τους. "Ετσι καί στην ιστο
ριογραφία καί στην πολιτική προσήλθε μέ «άσεβη» διάθεση απέναντι στά παρα
δεδεγμένα, απέναντι στον ανορθολογισμό, στις αδράνειες καί στις άρχαϊκότη-
τες, γιά νά θυμηθούμε κάποιες άπό τίς λέξεις πού συνήθιζε. 

Στό χώρο τής ιστορίας παρέμεινε έκτος των επίσημων κρατικών θεσμών καί 
υπήρξε άντικομφορμιστής στή δουλειά καί στή ζωή του, ριζοσπαστικός καί ανα
τρεπτικός, καινοτόμος καί άνανεωτής, εργάτης τής τέχνης του μέ τό πάθος νεο
φώτιστου κομσομόλου καί μέ τή συνέπεια στιβαρού σταχανοβίτη κυριολεκτικά 
μέχρι τήν τελευταία ώρα τής ζωής του, προσηνής καθοδηγητής, έπί σειρά ετών, 
νέων ερευνητών πού στελεχώνουν τώρα τό σινάφι τών 'ιστορικών, συνεπής 
εισηγητής στίς επαγγελματικές σχέσεις μιας ηθικής στάσης πού κληροδότησαν 
οί καλύτερες παραδόσεις τής αριστεράς, σύντροφος καί οραματιστής, σέ μιά 
εποχή πού ολοένα καί περισσότερο ò επαγγελματικός ανταγωνισμός καί τό κτί
σιμο στρατηγικών προσωπικής ανάδειξης δίνει τόν τόνο. 

Άπό τήν άλλη πλευρά στό χώρο τής αριστεράς συνεισέφερε τήν ψύχραιμη καί 
αντικειμενική ματιά τοϋ ιστορικού ακόμη καί γιά τρέχοντα θέματα τής πολιτικής 
επικαιρότητας, υπερασπίστηκε τόν ορθολογισμό καί τή δουλειά μυρμηγκιού 
στην προσέγγιση τής πολιτικής, χρησιμοποίησε τά εργαλεία τοϋ "ιστορικού στά 
εκάστοτε επίκαιρα πολιτικά ζητήματα, φρόντισε όχι μόνο νά αναμετρηθεί ò 'ίδιος 
μέ τήν "ιστορία τής αριστεράς αλλά νά δημιουργήσει τους όρους καί τίς προϋπο
θέσεις εκείνες πού θά επέτρεπαν τής 'ίδιας νά αναμετρηθεί μέ τήν 'ιστορία της, 
αγωνίστηκε νά ανοίξουν στην 'ιστορική έρευνα τά κομματικά αρχεία, δημιούργη
σε στό περιβάλλον ενός πολιτικού οργανισμού τά ΑΣΚΙ, ενα ανεξάρτητο κέντρο 
διάσωσης καί μελέτης τών τεκμηρίων τής κοινωνικής καί πολιτικής 'ιστορίας, πού 
λειτουργεί μέ τίς προδιαγραφές τής ιστορικής επιστήμης. 

Ή διαρκής αλλά ανιδιοτελής κριτική στάση σφράγισε, νομίζω, τή στάση του καί 
στά δύο αυτά πεδία δράσης του. 'Ιδιαίτερα όσον άφορα στην ιστορία τής αρι
στεράς, ή κριτική θεώρηση απέναντι στά έργα καί τίς ημέρες τοϋ παρελθόντος 
ήταν μιά πράξη αυτογνωσίας, οδυνηρή άλλα αναγκαία γιά νά τροφοδοτηθεί τό 
όραμα καί νά αποκτήσει νόημα τό μέλλον. Μιά περίεργη μοίρα θέλησε ή πίστη 
του αυτή νά διατυπωθεί γιά μιά ακόμη φορά στην απάντηση, μέ τήν οποία κλεί
νει τήν τελευταία συνέντευξη τής ζωής του, στην εφημερίδα Τό Νέα, στίς παρα
μονές τών τελευταίων βουλευτικών εκλογών. 'Εκεί στην ερώτηση «Μέ μιά φρά
ση, ποια νομίζετε ότι είναι τά μεγάλα ζητήματα τής αριστερής ιδεολογίας τόν 
21ο αιώνα;» δίνει τήν ακόλουθη απάντηση: «Ή έπαναδιατύπωση μιας σοσιαλι
στικής προοπτικής, απαλλαγμένης άπό τίς σκουριές τοϋ παρελθόντος καί άπό τά 
παλαιο-νεοσταλινικά κατάλοιπα». 

Δημήτρης Δημητρόπουλος 
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