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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει το φαινόμενο του αντικομμουνισμού, ως 

ιδεολογικό ρεύμα, στην Ελλάδα κατά το σύντομο εικοστό αιώνα (1918-1989). 

Αντικείμενο της έρευνάς μας υπήρξε ο δημόσιος αντικομμουνιστικός λόγος πρωτίστως 

στο χώρο της πολιτικής αλλά και σε άλλους τομείς του δημόσιου λόγου, όπως ο χώρος 

της εκπαίδευσης αλλά και της λογοτεχνίας. Στόχος είναι η περιγραφή, ανάλυση και 

κατανόηση της αντικομμουνιστικής επιχειρηματολογίας και η ένταξή της στο ιστορικό 

πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε. Η ένταξη αυτή επιτρέπει να αντιληφθούμε την 

υφέρπουσα σχέση ανάμεσα στις κοινωνικές συνθήκες παραγωγής των ιδεών και το 

ρόλο των ιδεών στη διαμόρφωση της ίδιας της πραγματικότητας. Θεωρούμε πως οι 

πολιτικές ιδέες δεν γεννιούνται στο κενό ούτε αντανακλούν απλά οικονομικά 

συμφέροντα ή προσωπικές φιλοδοξίες αλλά έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν και να 

ερμηνεύσουν την ίδια την πολιτική δράση.
1
 

 Συγκεκριμένα επιχειρούμε να καταγράψουμε τα επιχειρήματα που η πολιτική ελίτ 

χρησιμοποίησε διαχρονικά εναντίον του κομμουνισμού και να τα συνδέσουμε με την 

ιστορική συγκυρία στην οποία παρουσιάστηκαν. Η προσοχή μας επικεντρώνεται στη 

δημόσια ρητορική των αστικών κομμάτων εξουσίας και ιδιαίτερα στο δημόσιο λόγο 

των αρχηγικών τους ομάδων. Επιπλέον πρόθεσή μας είναι να συγκρίνουμε την ελλη-

νική με τη διεθνή αντικομμουνιστική ρητορική. Είναι ο αντικομμουνισμός ιδεολογία ή 

συγκυριακό φαινόμενο; Πότε έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του ο όρος αντικομ-

μουνισμός και ποιες οι νοηματοδοτήσεις του; Ποια υπήρξαν τα βασικά γνωρίσματα της 

αντικομμουνιστικής ρητορείας; Ποιες οι επιρροές αλλά και οι διαφοροποιήσεις της από 

την διεθνή πραγματικότητα; Σε αυτά και άλλα επιχειρήματα επιχειρήσαμε να 

απαντήσουμε στην παρούσα μελέτη. 

 Στη συνέχεια στρεφόμαστε στο χώρο της εκπαίδευσης, η οποία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την πολιτική ιδεολογία. Αρχικά εστιάζουμε την προσοχή μας στη 

διαμάχη καθαρεύουσας – δημοτικής και στο ρόλο που έπαιζε στο πλαίσιο του 

                                                 
1
 Για το ρόλο των ιδεών βλ. A. Heywood, Political Ideologies, An Introduction, Palgrave Macmillan 

2003, σσ. 1-5. 
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αντικομμουνιστικού αγώνα. Επιπλέον επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε τα μέσα και τις 

πρακτικές που η Πολιτεία επέλεξε για την αντικομμουνιστική εκπαίδευση των 

αυριανών πολιτών της.   

 Τέλος, εστιάζουμε την προσοχή μας σε ένα δημόσιο λόγο πολύ διαφορετικό από 

της πολιτικής και της εκπαίδευσης, αυτόν της λογοτεχνίας. Μελετούμε τον αντικομ-

μουνισμό στο λόγο και το έργο των συγγραφέων της γενιάς του τριάντα ενώ για τη 

περίοδο μετά τον εμφύλιο αναδεικνύουμε τα αντικομμουνιστικά μοτίβα των λογοτεχνι-

κών έργων που αναφέρονται στον εμφύλιο, της λογοτεχνικής κριτικής και των 

λογοτεχνικών περιοδικών. 

 Τα χρονικά όρια που  έχουμε επιλέξει για την εργασία μας παραπέμπουν σε δυο 

σημαντικές, για την ελληνική πολιτική ιστορία, εξελίξεις. Το 1918 ιδρύθηκε το Σοσια-

λιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.), το οποίο αργότερα, το 1924, μετονο-

μάσθηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.) – Ελληνικό Τμήμα της Κομμου-

νιστικής Διεθνούς. Στο Συνέδριο του 1924 το Κ.Κ.Ε. ευθυγραμμίστηκε με το σύνολο 

των αποφάσεων της Διεθνούς και της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας. Δύο 

ήταν οι αποφάσεις που έπαιξαν καθοριστικό  ρόλο τόσο στη φυσιογνωμία του 

κόμματος. Η πρώτη αφορούσε τη  «μπολσεβικοποίηση» του κόμματος, τη διάστασή του 

με τα αστικά κόμματα. Η δεύτερη ήταν η υιοθέτηση του συνθήματος για  «την 

ανεξάρτητη Μακεδονία-Θράκη». Επιπλέον την ίδια χρονιά ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος 

που χρησιμοποιήθηκε εναντίον και της κομμουνιστικής ιδεολογίας, παρόλο που αρχικός 

στόχος των εμπνευστών του ήταν οι μοναρχικοί. Πρόκειται για το Ν.Δ./24: περί 

κατοχυρώσεως του δημοκρατικού πολιτεύματος, γνωστό ως κατοχυρωτικό.
2
  Έτσι 

εγκαινιαζόταν μια μακρόχρονη περίοδος όπου ο αντικομμουνισμός είχε και θεσμική 

υπόσταση. Παρόλο που είναι εμφανής η σημασία του έτους 1924 ως έτος – ορόσημο 

στην ιστορία του ελληνικού αντικομμουνισμού εμείς προκρίναμε ως αφετηρία της δικής 

μας προσπάθειας το 1918 όταν  η χώρα άρχισε να βιώνει τις πρώτες επιπτώσεις από την 

πρόσφατη Οκτωβριανή επανάσταση και τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Από την άλλη, 

η επτάχρονη δικτατορία των συνταγματαρχών αποτέλεσε το κορυφαίο σημείο του 

αντικομμουνιστικού λόγου, από πλευράς οξύτητας. Η φθίνουσα πορεία του αντικομ-

μουνισμού ξεκινά με τη μεταπολίτευση. Η περίοδος αυτή έλαβε τέλος το 1989 με τη 

                                                 
2
 Ν. Αλιβιζάτος, Οι Πολιτικοί Θεσμοί σε Κρίση 1922-1974, Όψεις της Ελληνικής Εμπειρίας, Θεμέλιο, 

β΄έκδ., Αθήνα 1986, σ. 71. Ωστόσο ο πρώτος κατεξοχήν «αντικομμουνιστικός» νόμος ψηφίστηκε επί 

δικτατορίας Θ. Πάγκαλου το 1926, ό. π. σσ. 344 – 346. 
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σύμπραξη Αριστεράς – Δεξιάς για την ανάδειξη οικουμενικής κυβέρνησης και την 

ψήφιση από τη Βουλή του νόμου «περί άρσεως των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου». 

 Το θέμα της μελέτης του ελληνικού αντικομμουνισμού δεν απασχόλησε ιδιαίτερα 

τον επιστημονικό κόσμο. Παρά το γεγονός ότι  τα τελευταία χρόνια η δεκαετία του 

1940, που τόση βαρύτητα έχει για τη διαμόρφωση του αντικομμουνιστικού λόγου, έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον καταξιωμένων αλλά και νέων ερευνητών,
3
 αυτό δεν 

μετατράπηκε σε συγκεκριμένο έργο, όσον αφορά τον αντικομμουνισμό. Φυσικά η 

πλούσια βιβλιογραφική παραγωγή για τη δεκαετία του 1940 αφενός ανατροφοδοτεί τον 

επιστημονικό διάλογο με νέα στοιχεία και αφετέρου περιορίζει τις δυνατότητες πρωτο-

τυπίας σε κάθε νέα προσπάθεια.  Αν και περιφερειακά αρκετές εργασίες αναφέρονται 

στον αντικομμουνισμό της μεταπολεμικής και μετεμφυλιακής περιόδου, λίγες εργασίες 

επικεντρώθηκαν στον πυρήνα του ζητήματος. Αυτό αποδεικνύεται από τον όγκο της 

υπάρχουσας ελληνικής βιβλιογραφίας, που μπορεί να θεωρηθεί σχετικά μικρός.  

Αξίζει να αναφερθούμε σε μερικές εργασίες: Στο έργο του Η Νομοθεσία Των 

Βαρβάρων, ο Γ. Κατηφόρης συγκεντρώνει κείμενα για την κατασταλτική νομοθεσία και 

ισχυρίζεται ότι ο αντικομμουνισμός χρησιμοποιήθηκε από την πολιτική ελίτ στην 

προσπάθεια αποεαμοποίησης του πληθυσμού.
4
 Ο Ν. Μουζέλης στη Νεοελληνική 

Κοινωνία: Όψεις Υπανάπτυξης συνδέει τον αντικομμουνισμό με την ανάγκη ιδεολογι-

κής ανασυγκρότησης μετά το θάνατο της Μεγάλης Ιδέας και τονίζει το ρόλο του 

στρατού στη συγκρότηση του αντικομμουνιστικού κράτους.
5
 Ο Κ. Τσουκαλάς σε άρθρο 

του στο συλλογικό τόμο Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 δίνει έμφαση στη διαδικα-

σία αποεαμοποίησης, την εξασθένιση των φιλελευθέρων και την ισχυροποίηση του 

στρατού.
6
 Ο Ν. Αλιβιζάτος στη διδακτορική του διατριβή αναλύει την αντικομμου-

νιστική νομοθεσία και τη διαμόρφωση του παρασυντάγματος.
7
 Επιπλέον και αυτός 

τονίζει τον καταλυτικό ρόλο του στρατού. Περισσότερο θεωρητική είναι η ανάλυση του 

Α. Ελεφάντη, όπου έμφαση δίνεται στα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος της 

                                                 
3
 Για τη βιβλιογραφία της περιόδου, βλ. Ν. Μαραντζίδης, Γ. Αντωνίου (επιμ.), Η εποχή της σύγχυσης, Η 

δεκαετία του ’40 και η ιστοριογραφία, Εστία, Αθήνα 2008. 
4
 Γ. Κατηφόρης, Η Νομοθεσία Των Βαρβάρων, Θεμέλιο, Αθήνα 1975. 

5
 Ν. Μουζέλης, Νεοελληνική Κοινωνία: Όψεις Υπανάπτυξης, (μετ. Τζένη  Μαστοράκη), Εξάντας, Αθήνα 

1978. 
6
 Κ. Τσουκαλάς, «Η ιδεολογική επίδραση του Εμφυλίου Πολέμου» στο  Ιατρίδης Γ. (επιμ.), Η Ελλάδα στη 

δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση, (μετ. Μ. Δρίτσα και Α. Λυκιαρδοπούλου), Αθήνα 1984, σσ. 

561-594. 
7
 Αλιβιζάτος, ό. π. 
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Αριστεράς.
8
  Ο Β. Γούναρης εστιάζει το ενδιαφέρον του στη Μακεδονία του εμφυλίου 

πολέμου και αναδεικνύει το σταδιακό τρόπο κοινωνικής απορρόφησης του αντικομμου-

νισμού την περίοδο 1945-1949.
9
 Ο αντικομμουνισμός δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως 

κρατική ιδεολογία που επιβάλλεται άνωθεν αλλά ως αποτελεσματικό πολιτικό εργαλείο 

που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από τον πληθυσμό. Ο Γούναρης αποδεικνύει ότι η 

επίκληση του αντικομμουνισμού αποτέλεσε προσφιλή στρατηγική επιβίωσης και 

κοινωνικής ανέλιξης, ιδιαίτερα στο χώρο της Μακεδονίας όπου το εθνικό φρόνημα 

γινόταν συχνά αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. 

 Εκτός από την υπάρχουσα βιβλιογραφία η ανά χείρας έρευνα, όσον αφορά τα 

κεφάλαια που αναφέρονται στην πολιτική, βασίζεται στη μελέτη των αρχείων των πολι-

τικών προσωπικοτήτων που σφράγισαν τον 20
ου

 αιώνα: Φ. Δραγούμη, Ν. Πλαστήρα, Γ. 

Παπανδρέου, Κ. Καραμανλή, Κ. Μητσοτάκη και φυσικά στα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους. Τα παραπάνω αρχεία με τη συγκέντρωση και την ταξινόμηση πλούσιου 

αρχειακού υλικού, τις εκδόσεις τους και τις κάθε είδους ερευνητικές τους δραστη-

ριότητες έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην επιστημονική έρευνα και τη μελέτη της 

σύγχρονης ελληνικής ιστορίας καλύπτοντας, σε κάποιο βαθμό, το πρόβλημα της 

έλλειψης προσβάσιμων πηγών. Βέβαια στόχος της δικής μας έρευνας ήταν η διερεύ-

νηση του δημόσιου λόγου και για το λόγο αυτό στρέφουμε ιδιαίτερα την προσοχή μας 

σε κείμενα όπως: καταστατικά κομμάτων, άρθρα, ομιλίες, προεκλογικό υλικό. Φυσικά 

δεν παραλείφθηκε και η μελέτη των Πρακτικών των Συζητήσεων της Βουλής. Οι 

συζητήσεις που προηγούνταν της ψήφισης αντικομμουνιστικών μέτρων, ή αντίθετα της 

κατάργησής τους, μας δίνουν μια σαφή εικόνα των αντιλήψεων του πολιτικού κόσμου 

για τον κομμουνισμό. Επιπλέον ο Τύπος αποτελεί προνομιακό πεδίο μελέτης του 

δημόσιου πολιτικού λόγου, ιδιαίτερα για μια εποχή που τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέ-

ρωσης δεν ήταν ευρέως διαδεδομένα. Δεν αποτελεί για τη γράφουσα αντικείμενο 

έρευνας η στάση των εφημερίδων απέναντι στα γεγονότα αλλά ο εντοπισμός σε αυτές 

δηλώσεων, συνεντεύξεων, ομιλιών των πρωταγωνιστών της πολιτικής ζωής. Για την 

περίοδο 1950 -1967 μελετώνται διεξοδικά οι εφημερίδες Η Καθημερινή και Μακεδονία. 

Τα κριτήρια επιλογής των δύο εφημερίδων είναι πολιτικά και γεωγραφικά. Έχοντας 

ιδρυθεί το 1919, η Καθημερινή υπήρξε από την πρώτη στιγμή άμεσα συνδεδεμένη με 

                                                 
8
 Α. Ελεφάντης, «Εθνικοφροσύνη: Η ιδεολογία του τρόμου και της ενοχοποίησης» στο Γ. Ψυχάρης, Η 

ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), τόμ. 1, Αθήνα 1994, σσ. 645-654. 
9
 Β. Γούναρης, Εγνωσμένων κοινωνικών φρονημάτων, Κοινωνικές και άλλες όψεις του αντικομμουνισμού 

στη Μακεδονία του εμφυλίου πολέμου (1945-1949), Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2002. 
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την αντιβενιζελική παράταξη ενώ σε όλη τη μετεμφυλιακή περίοδο στήριζε με συνέπεια 

τον πολιτικό χώρο της Δεξιάς. Η Μακεδονία, ημερήσια εφημερίδα της συμπρωτεύου-

σας, παρείχε σταθερή υποστήριξη στους Φιλελευθέρους. Ιδρυτής της υπήρξε ο Κ. 

Βελλίδης. 

 Επιπλέον, όπου κρίθηκε σκόπιμο, άρθρα αντλούνται από τις εφημερίδες: Εφημε-

ρίς των Βαλκανίων, Νέα Ευρώπη, Ελευθερία, Ελληνικός Βορράς. H Εφημερίς των Βαλ-

κανίων, βενιζελική εφημερίδα, ιδρύθηκε το 1918 στη Θεσσαλονίκη από τον Ν. Καστρι-

νό. Η Νέα Ευρώπη υπήρξε κατοχικό φιλοναζιστικό έντυπο. Η Ελευθερία θεωρείται η 

μόνη εφημερίδα που επέζησε από τον παράνομο Τύπο της Κατοχής εφόσον εκδιδόταν 

παράνομα από τον Αύγουστο του 1944. Μετά την Απελευθέρωση συνέχισε, νόμιμα πια, 

την κυκλοφορία της υπό τη διεύθυνση του Π. Κόκκα. Υπήρξε συνεπής υποστηρικτής 

και εκφραστής του κεντρώου χώρου και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην συνένωση 

του κατακερματισμένου Κέντρου σε ενιαίο κόμμα. Τέλος, ο Ελληνικός Βορράς, 

εφημερίδα του συντηρητικού χώρου, ιδρύθηκε το 1936 στη Θεσσαλονίκη από τον Π. 

Λεβαντή και κυκλοφόρησε κυρίως μετά τη γερμανική κατοχή. 

 Η μελέτη των σχολικών εγχειριδίων αλλά και των Γενικών Αρχείων του Κράτους, 

στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Σερρών, όπου εντοπίσαμε εγκυκλίους, οδηγίες 

και λόγους του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας και των τοπικών Επιθεωρητών, συμβάλ-

λει σημαντικά στην ανίχνευση του αντικομμουνιστικού λόγου στην εκπαίδευση. Τέλος, 

όσον αφορά τη λογοτεχνία βαρύνουσα σημασία δίνεται στη μελέτη των ίδιων των 

λογοτεχνικών έργων αλλά και της κριτικής που επακολούθησε. Επιπλέον ανατρέχουμε 

στο δημόσιο λόγο, άρθρα, δοκίμια, λογοτεχνών, στα λογοτεχνικά περιοδικά Ελληνική 

Δημιουργία και Νέα Εστία και φυσικά  και στην σχετική βιβλιογραφία.   

 Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζουμε 

τις βασικές πτυχές της γέννησης και της εξέλιξης του διεθνούς αντικομμουνισμού. Η 

αντίδραση στις ιδέες του κομμουνισμού εντοπίζεται χρονικά πριν την Οκτωβριανή 

επανάσταση του 1917 αρχικά στην Ευρώπη και στη συνέχεια στις Η.Π.Α. Βέβαια η 

μπολσεβίκικη επανάσταση αποτέλεσε σταθμό όχι μόνο για την ιστορία του κομμου-

νισμού αλλά και για την ιστορία του αντικομμουνισμού. Πολύ σύντομα οι αντίπαλοι 

του κομμουνισμού τον συσχέτισαν με το σιωνισμό ενώ δεν έλειψαν συγκριτικές 

θεωρήσεις με το φασισμό. Όπως αναλύουμε στο πρώτο κεφάλαιο ο ορισμός της έννοιας 

«αντικομμουνισμός» είναι εξαιρετικά δύσκολος και ίσως είναι προτιμότερη η χρήση 

του όρου στον πληθυντικό, δηλαδή αντικομμουνισμοί. Αρχικά εμφανίστηκαν τέσσερις 
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τάσεις στον αντικομμουνισμό, που προέρχονταν από τις αντιδράσεις των αναρχικών, 

των φασιστών, των συντηρητικών και των φιλελευθέρων. Σταδιακά παγιώθηκαν δύο 

τάσεις: ο συντηρητικός και ο φιλελεύθερος αντικομμουνισμός.
10

 Στην πρώτη περίπτω-

ση αυτό που υφίσταται κριτική είναι  ο εγγενής διεθνισμός  του κομμουνισμού και η 

αντίθεσή του στα εθνικά κράτη και στις οργανωμένες θρησκείες. Στη δεύτερη 

περίπτωση αντικείμενο κριτικής είναι κυρίως αυτό που γίνεται αντιληπτό ως πολιτικός 

ολοκληρωτισμός και ο οικονομικός συγκεντρωτισμός τους. Στη συνέχεια ο Ψυχρός 

Πόλεμος υπήρξε εποχή έξαρσης του αντικομμουνισμού σε Ευρώπη και Η.Π.Α., με τις 

τελευταίες να αναλαμβάνουν τα ηνία του αντικομμουνιστικού αγώνα. Επιπλέον εξετά-

ζεται η διαχρονική επιρροή που άσκησε η διανόηση και η Καθολική εκκλησία και η 

συμβολή τους στην αντιμετώπιση του κομμουνισμού. 

 Στο δεύτερο μέρος διερευνάται η γέννηση, η έξαρση και η φθίνουσα πορεία του 

δημόσιου, πολιτικού, αντικομμουνιστικού λόγου στην Ελλάδα. Όπως θα δούμε αναλυ-

τικά, η αντικομμουνιστική ρητορική έλαβε χώρα στο περιθώριο του Εθνικού Διχασμού, 

που κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή. Στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου ο αντικομμου-

νισμός απέκτησε διττή υπόσταση, συντηρητικός και φιλελεύθερος αντικομμουνισμός, 

και μάλιστα σε σχετική ισορροπία. Η ισορροπία αυτή διασαλεύθηκε μέσα στη δίνη των 

γεγονότων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ο φιλελεύθερος αντικομμουνισμός 

υποχώρησε όταν η διαχωριστική γραμμή μετατοπίστηκε από το δίπολο βενιζελικοί – 

βασιλικοί σε ένα νέο σχήμα, αυτό των εθνικοφρόνων – κομμουνιστών. 

 Στην εποχή της έξαρσής της, από τον εμφύλιο έως την πτώση των συνταγμα-

ταρχών, η αντικομμουνιστική ρητορεία κατείχε πρωτεύουσα θέση στο δημόσιο πολιτικό 

λόγο. Δεν έπαυαν βέβαια οι αυξομειώσεις ανάλογα με την πολιτική ατζέντα της εποχής. 

Το Κυπριακό, για παράδειγμα, μονοπωλούσε κατά διαστήματα το ενδιαφέρον στη 

δημόσια ζωή αλλά ο αντικομμουνισμός επανερχόταν σε περιόδους κρίσεων. Οι κρίσεις 

αυτές δεν εκπορεύονταν τόσο από τη διεθνή πολιτική σκηνή και τις φάσεις του Ψυχρού 

Πολέμου όσο από τα τεκταινόμενα στην εγχώρια πολιτική σκηνή.  Βέβαια οι επιρροές 

από το διεθνή αντικομμουνισμό και ιδιαίτερα τον αμερικανικό ήταν εμφανείς αλλά η 

δεκαετία του 1940 και οι μνήμες της ήταν αυτές που καθόρισαν το δημόσιο αντικομ-

μουνιστικό λόγο. Επιπλέον δεν έλειψαν οι πολιτικές σκοπιμότητες. Συχνά ο αντικομ-

μουνισμός μετατρεπόταν σε πολιτικό εργαλείο που πρωτίστως στόχευε στην ενδοπα-

ραταξιακή ή διαπαραταξιακή επικράτηση και δευτερευόντως στην ανάσχεση του 
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κομμουνισμού. 

 Ως επίλογο του δεύτερου μέρους παρουσιάζουμε μια σύντομη αναφορά στη 

φθίνουσα πορεία του δημόσιου αντικομμουνιστικού λόγου στην περίοδο της Μεταπο-

λίτευσης. Η συγκρότηση του πολιτικού κόσμου γύρω από το δίπολο δεξιά – αντιδεξιά 

έφερε την εθνικοφροσύνη από το ρόλο του κατήγορου σε αυτόν του κατηγορουμένου. 

Το έτος 1989 σηματοδότησε το κλείσιμο ενός πολυετούς κύκλου.        

 Στο τρίτο μέρος αναδεικνύουμε όψεις του δημόσιου αντικομμουνιστικού λόγου 

στην εκπαίδευση και στη λογοτεχνία. Ξεκινώντας από το χώρο της εκπαίδευσης 

διερευνούμε τον τρόπο που το γλωσσικό ζήτημα χρησιμοποιήθηκε από την αντικομ-

μουνιστική ρητορεία. Δημιούργημα των φιλελεύθερων αστών διανοουμένων, ο εκπαι-

δευτικός δημοτικισμός ταυτίστηκε από πολλούς, ιδιαίτερα μετά τη διάλυση του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου, με τον κομμουνισμό. Η γλωσσική διαμάχη συμπορεύθηκε με 

την ιδεολογική πόλωση και ταλάνισε την ελληνική εκπαίδευση έως την οριστική 

διευθέτηση του ζητήματος, με την καθιέρωση της δημοτικής, στη μεταπολίτευση. 

 Στη συνέχεια επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις σχολικές γιορτές και στις 

γενικότερες πρακτικές της σχολικής καθημερινότητας και επιχειρούμε να καταγρά-

ψουμε την επιρροή του αντικομμουνιστικού πνεύματος και τον τρόπο που αυτές οι 

τελετές συμβάλλουν στη διαδικασία της διαμόρφωσης και αναπαραγωγής της εθνικής 

ταυτότητας. Στο επίκεντρο του δικού μας ενδιαφέροντος είναι η διαδικασία εμπέδωσης, 

στη συνείδηση των μαθητών, της εικόνας του κομμουνιστή ως εξωτερικού και κυρίως 

ως εσωτερικού εχθρού.   

 Από την έρευνά μας δεν μπορούσε να απουσιάζει η μελέτη των σχολικών εγχει-

ριδίων. Η σημασία των σχολικών εγχειριδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

αυτονόητη, ιδιαίτερα σε συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα, όπως το ελληνικό, 

που στηρίζει τη διδασκαλία στο ένα και μοναδικό εγχειρίδιο για κάθε μάθημα και 

προβλέπει αυστηρούς όρους για την παραγωγή και το περιεχόμενό τους.
11

 Αρχικά 

επιχειρούμε να μελετήσουμε τα Αναγνωστικά Βιβλία του Δημοτικού Σχολείου της 

περιόδου 1950-1974 και να εντοπίσουμε τα αντικομμουνιστικά μηνύματα που το πολι-

τικό σύστημα επέλεξε να περάσει στο μαθητόκοσμο μέσα από την επιλογή και διδα-

σκαλία συγκεκριμένων λογοτεχνικών κειμένων. Στη συνέχεια εστιάζουμε την προσοχή 
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 Ε. Αβδελά, «Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: «εμείς» και οι «άλλοι», στο 

Α. Φραγκουδάκη, Θ. Δραγώνα (επιμ.), Τι είν' η πατρίδα μας;,  Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση, Αλεξάν-

δρεια, Αθήνα 1997 σσ. 39-41. 
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μας στα σχολικά εγχειρίδια της επταετίας, που τόσο ζήλο επέδειξε στον τομέα της 

αντικομμουνιστικής κατήχησης, και ιδιαίτερα σε αυτά της Ιστορίας και της Πολιτικής 

Αγωγής.       

 Όσον αφορά το χώρο της λογοτεχνίας, εστιάζουμε τόσο στον τομέα της λογο-

τεχνικής παραγωγής και κριτικής όσο και στο δημόσιο λόγο των φορέων της. Η τέχνη 

ως συστατικό μέρος της πραγματικότητας και όχι απλή αναπαράστασή της συντελεί στη 

μελέτη και την κατανόηση της ιστορικής εποχής που τη δημιούργησε.
12

 Ιδιαίτερα σ' ότι 

αφορά τη λογοτεχνία έχει επισημανθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει «ως ένας ενδιάμεσος 

χώρος στον οποίο δοκιμάστηκαν πρώτα μνήμες και ερμηνείες που αργότερα πέρασαν 

στην ιστοριογραφία και στη δημόσια αντιπαράθεση».
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 Αρχικά επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε τα αντικομμουνιστικά μηνύματα στο έργο 

αλλά και το δημόσιο λόγο βασικών εκπροσώπων της γενιάς του τριάντα. Ο Μ. 

Καραγάτσης σε δύο έργα του, το Συνταγματάρχη Λιάπκιν και στο Γιούγκερμαν πραγμα-

τεύθηκε, μέσα από την οπτική των Ρώσων εμιγκρέδων, την Οκτωβριανή επανάσταση 

και τον αντίκτυπό της στην Ελλάδα. Την ίδια εποχή και ο Σ. Μυριβήλης εκφέρει αρνη-

τικές κρίσεις για τον κομμουνισμό και τους οπαδούς του στο μυθιστόρημά του Η 

Δασκάλα με τα χρυσά μάτια και λίγο αργότερα σε μια σειρά από διηγήματα με τον τίτλο 

Το πράσινο βιβλίο. Εκτός από τα έργα μυθοπλασίας και στην αρθογραφία τους πολλά 

μέλη της γενιάς του τριάντα πραγματεύθηκαν το ζήτημα του κομμουνισμού προσπα-

θώντας αρχικά να κρατήσουν ίσες αποστάσεις από τον κομμουνισμό και το φασισμό. 

Ωστόσο οι εξελίξεις της δεκαετίας του 1940 θα οδηγήσουν κάποιους, όπως το Μυρι-

βήλη και τον Καραγάτση, στην ολομέτωπη επίθεση στον κομμουνισμό. 

 Στο επόμενο υποκεφάλαιο, όπου εστιάζουμε την προσοχή μας στη μετεμφυλιακή 

λογοτεχνική παραγωγή, παρουσιάζουμε μια πινακοθήκη των κομμουνιστών ηρώων με 

αρνητικό πρόσημο που έχουμε εντοπίσει. Από το 1950, το πρώτο ειρηνικό έτος μετά 

από μια εμπόλεμη δεκαετία, έως το 1989, χρονιά που λόγω της βαρύτητας και του 

συμβολισμού των πολιτικών γεγονότων, επιλέχθηκε ως χρονικό ορόσημο μέχρι του 

οποίου επεκτείνεται η έρευνά μας, εκδόθηκαν περισσότερα από 25 έργα πεζογραφίας με 

θέματα εμπνευσμένα από τον εμφύλιο. Λίγο αργότερα, το 1994, και εκτός των χρονι-

κών πλαισίων της μελέτης μας, εκδόθηκε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και πολυσυ-

                                                 
12

 Β. Αποστολίδου, «Αφήγηση, αναπαράσταση και λογοτεχνία»,  Νέα Εστία,169/1845, (Αθήνα 2011), 
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ζητημένα έργα που πραγματεύονται τον εμφύλιο, η Ορθοκωστά του Θανάση Βαλτινού. 

Πρόθεση μας  είναι να καταγραφούν οι κομμουνιστές – ήρωες των έργων αυτών, που οι 

συγγραφείς τούς παρουσιάζουν με αρνητικό πρόσημο και μέσω αυτών τα αρνητικά 

στερεότυπα που επαναλαμβάνονται σε πολλά από τα έργα. Δεν φιλοδοξούμε να αναλύ-

σουμε διεξοδικά το χαρακτήρα των παραπάνω ηρώων, ούτε να φωτίσουμε όλες τις πτυ-

χές της προσωπικότητάς τους. Θα επικεντρωθούμε μόνο στα αρνητικά τους χαρακτη-

ριστικά, όπως αυτά παρουσιάζονται από το συγγραφέα. Στην πραγματικότητα πολλοί 

δεν είναι καν αρνητικοί ήρωες.
14

 Πρόκειται για σύνθετες προσωπικότητες που προβάλ-

λουν ως ακόμα πιο περίπλοκες όσο μεγαλώνει η λογοτεχνική αξία του έργου. Τέλος 

επισημαίνουμε ότι η ύπαρξη αρνητικών στερεοτύπων για τον κομμουνισμό δεν κατα-

τάσσει τα έργα αυτά, ούτε βέβαια τους δημιουργούς τους, στο χώρο του αντικομμου-

νισμού. Φυσικά οι συγγραφείς των έργων δεν αποτελούν μέλη της ίδιας μνημονικής 

κοινότητας, αποκλειστικά των νικητών ή των νικημένων. Άλλωστε έχει εύστοχα επιση-

μανθεί η δυσκολία δημιουργίας μιας ενιαίας μνημονικής κοινότητας και στους δύο 

χώρους.
15

 

 Στη συνέχεια επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην υποδοχή που η αστική 

κριτική επεφύλαξε στα συγκεκριμένα έργα. Με τον όρο αστική κριτική  εννοούμε την 

κριτική που φιλοξενήθηκε σε έντυπα που ξεκάθαρα ανήκουν στην πλευρά των νικητών 

του εμφυλίου άσχετα αν είναι πολλές οι μεταξύ τους διαφοροποιήσεις και συγκρούσεις. 

Όπως  ήδη αναφέραμε, η διαίρεση σε κομμουνιστές – αντικομμουνιστές των πρώτων 

μετεμφυλιακών χρόνων αντικαταστάθηκε σταδιακά, με αποκορύφωμα όπως θα δούμε 

στη συνέχεια την περίοδο της Μεταπολίτευσης, από το δίπολο δεξιά – αντιδεξιά. Την 

ίδια διαίρεση ακολούθησε φυσικά και ο έντυπος Τύπος με συνέπεια να είναι δύσκολη η 

κατάταξη των εντύπων με κριτήριο την ένταξή τους στους νικητές του εμφυλίου. Έτσι 

για την περίοδο αυτή αποκλείσαμε από την έρευνά μας μόνο τα έντυπα όπου ήταν 

ξεκάθαρη η σύνδεσή τους με την Αριστερά. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι δεν 

λαμβάνουμε υπόψη μας την, ούτως ή άλλως δύσκολα να επιβεβαιωθεί, πολιτική ταυτό-

τητα του υπογράφοντος την κριτική αλλά μόνο του εντύπου που την φιλοξενεί. Εξάλ-

λου δε λείπουν οι μετακινήσεις από τη μία ιδεολογία στην άλλη. Για παράδειγμα οι 

Αιμίλιος Χουρμούζιος και Βάσος Βαρίκας υπήρξαν μαρξιστές και υπέρμαχοι του 

                                                 
14

 Για τους αρνητικούς ήρωες βλ. Π. Μπουκάλας, «Η Λογοτεχνία των Αρνητικών Ηρώων» στο Αφιέρωμα 

στον Αλέξανδρο Κοτζιά, Κέδρος, Αθήνα 1994, σσ. 66-70. Η πρώτη δημοσίευση του άρθρου έγινε στην 

εφημερίδα Η Καθημερινή 22/9/1992. 
15

 Αποστολίδου, Τραύμα και μνήμη, η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων, σσ. 136-137. 
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τροτσικισμού μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’30 και στη συνέχεια μεταβλήθηκαν σε  

υπέρμαχους του φιλελευθερισμού.
16

 Σκοπός μας ήταν να διερευνηθεί αν η έκδοση 

λογοτεχνικών βιβλίων με θέμα τον εμφύλιο ενίσχυσε τη φαρέτρα της αντικομμου-

νιστικής ρητορείας με νέα επιχειρήματα. 

 Τέλος επιχειρούμε να καταγράψουμε τα είδη των αντικομμουνιστικών επιχει-

ρημάτων που εντοπίσαμε στις σελίδες των λογοτεχνικών εντύπων, δοκίμια, κριτικά 

κείμενα, άρθρα κ.ά., και να τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα μοτίβα του πολιτικού 

κόσμου, όπως αυτά καταγράφονται στο δεύτερο μέρος της παρούσας  μελέτης. Για το 

σκοπό αυτό επιλέξαμε δύο λογοτεχνικά περιοδικά: τη Νέα Εστία και την Ελληνική 

Δημιουργία, το πρώτο ως το μακροβιότερο λογοτεχνικό περιοδικό και το δεύτερο ως το 

περισσότερο προσανατολισμένο στην υπόθεση του αντικομμουνισμού.  

 

                                                        *** 

 Η εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής, παρ' όλες τις δυσκολίες και τους 

σκοπέλους, αποδείχθηκε μια ιδιαίτερα γοητευτική διαδικασία. Η ηθική και υλική αρωγή 

της οικογένειάς μου και πρωτίστως των γονέων μου, Ιωάννη και Αρετής, οι 

επισημάνσεις των καθηγητών μου και οι παροτρύνσεις των φίλων μου, κατέστησαν 

δυνατή την ολοκλήρωσή της. Για τους λόγους αυτούς, οι ευχαριστίες μου φαντάζουν, 

και είναι, ελάχιστες μπροστά στην πραγματική συνεισφορά τους. 

 Ιδιαίτερα νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον επόπτη καθηγητή μου κ. Νίκο 

Μαραντζίδη όχι μόνο για την επιστημονική του καθοδήγηση, αλλά και για την 

αξιοσημείωτη υπομονή και επιμονή που επέδειξε απέναντί μου όλα αυτά τα χρόνια. 

Πολύτιμη υπήρξε και η συμβολή των άλλων δύο καθηγητών της τριμελούς επιτροπής, 

της κ. Βενετίας Αποστολίδου και του κ. Ευάνθη Χατζηβασιλείου, που στάθηκαν 

γενναιόδωροι αρωγοί στην προσπάθειά μου. Αυτονόητο είναι, τέλος, πως τυχόν λάθη 

και αδυναμίες βαρύνουν αποκλειστικά τη γράφουσα. 

                                                 
16

 Ε. Κοτζιά, Ιδέες και αισθητική, Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι 1930-1974, Πόλις,  

Αθήνα 2006. 
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Κεφάλαιο Πρώτο:  

Ο αντικομμουνισμός στο Μεσοπόλεμο 

1.  Ο «αντικομμουνισμός» πριν την Οκτωβριανή επανάσταση 

 

Ο αντικομμουνισμός, όπως και οι περισσότεροι αντί -ισμοί, αντισημιτισμός, αντιφα-

σισμός, αντιεθνικισμός,  καθορίζονται πρωτίστως από τις έννοιες – ιδεολογίες που αντι-

στρατεύονται και όχι από αυτές που υπερασπίζονται με αποτέλεσμα να εμφανίζονται με 

χαρακτηριστικά πολιτικής νοοτροπίας περισσότερο, χωρίς φιλοσοφικές αρχές και 

ιδεώδεις στόχους. Για το λόγο αυτό υπήρξε διαχρονικά ιδιαίτερα ατελέσφορη η 

ανάδειξή τους σε  ευδιάκριτα ιδεολογικά κινήματα. Ο αντικομμουνισμός δεν υπήρξε 

ποτέ ενιαία ιδεολογία.
17

  Όπως ισχυρίζεται ο Σοβιετικός συγγραφέας Λεβ Κοπέλεβ «δεν 

είναι καν ιδεολογία, είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς. Πολλές, τελείως διαφορετικές 

ιδεολογίες κοσμούνται με τη σημαία του αντικομμουνισμού. Ο σάχης Ρεζά Παχλεβί 

ήταν αντικομμουνιστής και ο Αγιατολάχ Χομεϊνί, το ίδιο. Αντικομμουνιστής είναι και ο 

Στράους, όπως κι ο Καντάφι».
18

 

 Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι θα ήταν ορθότερο να 

χρησιμοποιείται ο όρος στον πληθυντικό, δηλαδή αντικομμουνισμοί και όχι αντικομ-

μουνισμός, εφόσον εκπορεύεται από διαφορετικές πηγές: πολιτικά ρεύματα, όπως 

συντηρητικοί, φιλελεύθεροι, αναρχικοί, θρησκευτικά δόγματα, ομάδες πίεσης που 

συχνά διαφωνούν μεταξύ τους περισσότερο από ό,τι με τον κομμουνισμό.
19

 Ο αντικομ-

μουνισμός τους διαφέρει στους στόχους, τη μέθοδο και τα κίνητρα και ο μόνος κοινός 

τόπος που τους συνδέει είναι η ανάγκη αντιμετώπισης του κομμουνιστικού κινδύνου, 

χωρίς και πάλι να συμφωνούν για  τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισής του. Έτσι ο 

όρος αντικομμουνισμός λειτουργεί ως «ομπρέλα» που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

συμπεριφορών και αντιλήψεων, από την επί μέρους κριτική πτυχών του κομμουνισμού 

έως την πλήρη άρνηση και τη σφοδρή πολεμική του. Στο όνομα του αντικομμουνισμού 

σχηματίστηκαν συχνά συγκυριακές και ευκαιριακές συμμαχίες που δεν έμελλε όμως να 

μακροημερεύσουν. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός πίεσης πολιτικών αντιπάλων 

                                                 
17

 M. Ruotsila, British and American Anticommunism before the Cold War, Frank Cass, Λονδίνο 2001, σ. 

xi. 
18

 Χ. Μπελ, Λ. Κοπέλεβ, Χ. Φόρμβεγκ, Αντικομμουνισμός σ’ Ανατολή και Δύση, Δωρικός, Αθήνα 1990, σ, 

23. Ο Κοπέλεβ διαγράφηκε από το κομμουνιστικό κόμμα, του αφαιρέθηκε η σοβιετική υπηκοότητα και 

από το 1981 έζησε στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. 
19

 R. G. Powers, not without honor, The History of American Anticommunism, Yale University Press, 

1998, σ. 426. 
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και μέσο προώθησης προσωπικών ή συλλογικών επιδιώξεων.
20

 Επομένως καθίσταται 

εξαιρετικά δύσκολο να ορίσουμε με ακρίβεια το περιεχόμενο του όρου «αντικομμου-

νισμός» ενώ πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

αναπτύσσεται. 

   Όπως ο κομμουνισμός παρέμεινε αρχικά ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, έτσι και ο 

αντικομμουνισμός επικεντρώθηκε επίσης στην Ευρώπη. Στην πραγματικότητα υπήρξε 

ένα πολυδιάστατο φαινόμενο και πολλά είδη αντικομμουνισμού έκαναν την εμφάνισή 

τους από τα τέλη του 19ου αιώνα. 

 Η αντίθεση στη θεωρία του Μαρξ, ο αντιμαρξισμός, αποτελεί χρονολογικά μια 

από τις πρώτες εκφάνσεις του αντικομμουνισμού. Ο V. K. Dmitriev στο έργο του 

Economic essays on Value, πρώτη έκδοση το 1898, και ο Ladislaus von Bortkiewicz σε 

άρθρα του που δημοσιεύθηκαν το 1906-1907 άσκησαν κριτική στο έργο του Marx και 

τον κατηγόρησαν για ασυνέπεια στη διεξαγωγή των συμπερασμάτων του. Από τότε έως 

σήμερα η κριτική στη θεωρία του Μαρξ επικεντρώνεται σε διάφορους τομείς: την 

οικονομία, τις θεωρίες περί υλικού ιστορισμού και ιστορικού ντετερμινισμού, την 

καταπίεση των ατομικών δικαιωμάτων και την εφαρμογή της μαρξιστικής θεωρίας.
21

 

 Η δίκαιη κατανομή του πλούτου απασχόλησε ιδιαίτερα το Μαξ και οι προτάσεις 

του αμφισβητήθηκαν κυρίως ως προς τη δυνατότητα ρεαλιστικής και επιτυχημένης 

εφαρμογής τους. Η αυτενέργεια και η ατομική πρωτοβουλία πάνω στην οποία στηρί-

χθηκε εν πολλοίς η δυτική κοινωνία τέθηκε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στο αίτημα για 

συλλογικότητα και οι επικριτές του Μαρξ ανέδειξαν το ενδεχόμενο της ισοπέδωσης 

μιας κοινωνίας που δεν έδινε κίνητρα διάκρισης, υπεροχής και αριστείας στους πολίτες 

της. 

 Ένα άλλο πεδίο σύγκρουσης υπήρξε η μαρξιστική θεωρία του ιστορικού υλισμού, 

που στηρίζεται στο γεγονός ότι η δομή της κοινωνίας μεταβάλλεται διαρκώς, ενώ οι 

αντιφάσεις και οι αντιθέσεις προκαλούν δομικές αλλαγές. Ο ιστορικός υλισμός 

υποστηρίζει ότι η ιστορία του ανθρώπινου πνεύματος καθορίζεται από τη μεταβολή της 

οικονομικής κατάστασης ενός λαού ή μιας εποχής. Συνεπώς, προκύπτει ότι η μελέτη 

της εξέλιξης της κοινωνίας πρέπει να ξεκινά από τους τρόπους και τις σχέσεις 

                                                 
20

 J. E. Haynes, Red Scare or Red Menace? American Communism and Anticommunism in the Cold War 

Era, Ivan R. Dee, Σικάγο 1996, σ. 3. 
21

 Από την πλούσια βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά, S. Hook, Towards the Understanding of Karl Marx, A 

Revolutionary Interpretation, Prometheus Books, Νέα Υόρκη 2002, P. Worsley, Marx and Marxism, 

Routledge, Λονδίνο 2002, B. Magnus, S. Cullenberg (εκδ.), whither marxism? Global crisis in 

international  perspective, Routledge, 1995. 
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παραγωγής και όχι από τους θεσμούς και τις «ιδέες». Πολλοί ήταν αυτοί που αντιμε-

τώπισαν τον ιστορικό υλισμό ως υπεραπλούστευση που αδυνατούσε να κατανοήσει τη 

φύση της κοινωνίας και αντέτειναν ότι η ιδεολογία, ο πολιτισμός, η παράδοση επηρεά-

ζουν την πορεία της ανθρώπινης κοινωνίας στον ίδιο ή και περισσότερο βαθμό με την 

οικονομία. 

 Επιπλέον πολλοί επικριτές του Μαρξ προέβαλλαν την άποψη πως σε ένα εθνικό 

κράτος ο καπιταλισμός αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άνθιση των ανθρωπίνων 

ελευθεριών και υποστήριξαν ότι σε αντίθετη περίπτωση υπήρξε ορατός ο κίνδυνος 

εμφάνισης καταπιεστικής πολιτικής ηγεσίας. Ο τρόπος, τέλος, υλοποίησης της μαρξι-

στικής θεωρίας ως μοντέλου διακυβέρνησης αμφισβητήθηκε ως ουτοπικός και ανεφάρ-

μοστος. Η κριτική προήλθε και από τους αναρχικούς.  Ο M. Bakunin πίστευε  ότι τα 

μαρξιστικά καθεστώτα θα οδηγούσαν στο δεσποτικό έλεγχο των μαζών από μια νέου 

τύπου αριστοκρατία.
22

 

 Εν τω μεταξύ, τα γεγονότα του Παρισιού το 1871, γνωστά ως Κομμούνα του 

Παρισιού, έφεραν στην επιφάνεια το φόβο που διακατείχε μεγάλο μέρος του πλη-

θυσμού  για το ενδεχόμενο μιας επανάστασης, που θα ανέτρεπε το κοινωνικό γίγνε-

σθαι.
23

 Μία μόλις γενιά μετά τις επαναστάσεις του 1848, η Ευρώπη συγκλονίστηκε από 

τις εξελίξεις στο Παρίσι. Στη Βρετανία ο ημερήσιος Τύπος δημιουργούσε μια εικόνα 

πανικού, που δε μειώθηκε στις επόμενες δύο δεκαετίες εξαιτίας του τρόπου που ο Τύπος 

προέβαλε τις διεκδικήσεις των εργατών.
24

 Στη Γερμανία του Βίσμαρκ ψηφίστηκαν 

νόμοι εναντίον του σοσιαλισμού την περίοδο 1878-1890 και οι Μαρξιστές θεωρήθηκαν 

«εχθροί του Ράιχ».
25

 

 Παρόλο που, όπως επισημάναμε, ο αντικομμουνισμός επικεντρώθηκε στην 

Ευρώπη πολύ σύντομα έκανε δυναμικά την εμφάνισή του και στην άλλη πλευρά του 

Ατλαντικού.
26

 Την άνοιξη του 1871
 
ο αμερικανικός Τύπος ενημέρωνε την κοινή γνώμη 

                                                 
22

 Για τις διαφορές Μπακούνιν - Μαρξ, βλ. Γ. Ρούση, Το Κράτος, Από το Μακιαβέλι στον Βέμπερ,  

Γκοβόστης, Αθήνα 1994, σσ. 205-227. 
23

 Για την κληρονομία της Κομμούνας του Παρισιού, βλ. C. Harison, «The Paris Commune of 1871, the 

Russian Revolution of 1905, and the Shifting of the Revolutionary Traditions», History & Memory, 19/2, 

(Φθινόπωρο 2007), σσ. 5-42. 
24

 M. Beaumont, Cacotopianism, the Paris Commune, and England’s Anti – Communisr Imaginary, ELH, 

73/2, (Καλοκαίρι 2006), σσ. 465-487. 
25

 P. Major, The Death of KPD, Communism and Anti- Communism in West Germany, 1945-1956, Oxfotd 

Historical Monographs, Clarendon Press, Οξφόρδη 1997, σ. 259. 
26

 Για τη βιβλιογραφία που αφορά τον αμερικανικό αντικομμουνισμό, βλ. J. E. Haynes, Communism and 

Ant- Communism in the United States: An Annotated Guide to Historical Writings, Νέα Υόρκη 1987, J. E. 

Haynes, «The Cold War Debate Continues: A Trraditionalist View of Historical Writihg on Domestic 

Communism and Anti- Communism», Journal of Cold War Studies, 2/1, (Χειμώνας 2000), σσ. 76-115. 
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για την Κομμούνα του Παρισιού, την οποία η New York American Herald περιέγραφε 

ως κίνηση των κόκκινων να ξεριζώσουν την κοινωνία και να οργανώσουν την κόλαση 

στη Γαλλία.
27

 Ιδέες όπως η σύγκρουση των τάξεων και ο κολλεκτιβισμός ταυτίστηκαν 

με τον αντιαμερικανισμό και οι μετανάστες του Παλαιού Κόσμου κατηγορήθηκαν για 

την εισαγωγή τους στη νέα τους πατρίδα.                                                                                                                                                                                                                                 

 Τα γεγονότα στο Σικάγο το 1886, γνωστά ως «The Haymarket Riot», όταν 

αστυνομικοί πέθαναν ως αποτέλεσμα αναταραχών, θεωρήθηκαν απόδειξη της επικιν-

δυνότητας των αναρχικών και ενίσχυσαν την ταύτιση των κομμουνιστών με τους 

ξένους. Η ιδέα της επανάστασης συνδέθηκε λιγότερο με την ανάπτυξη της ελευθερίας 

μεταξύ των καταπιεσμένων και περισσότερο με τις εγωιστικές απαιτήσεις των εργατών. 

Άρχισαν να χρησιμοποιούνται τακτικές για την ενίσχυση της δύναμης των εργοδοτών, 

τη διάλυση των συνδικάτων, τη ματαίωση των απαιτήσεων των δημοσίων υπαλλήλων. 

Ο αντικομμουνισμός αναπτύχθηκε ως όπλο με στόχο να απομονώσει τις οργανώσεις 

των εργατών και να ελέγξει τις ατίθασες αστικές μάζες. Το παράδειγμα της Κομμούνας 

του Παρισιού προειδοποιούσε για τα καταστροφικά αποτελέσματα της δράσης των 

κατώτερων αστικών τάξεων. Οι New York Times προέβλεπαν μια γενική κομμουνιστική 

εξέγερση και θεωρούσαν πως το Σικάγο βρισκόταν ήδη υπό κομμουνιστικό έλεγχο.
28

 

 Οι αναρχικοί του Σικάγου υπήρξαν τα θύματα της πρώτης μαζικής κομμουνι-

στικής φοβίας. Ποτέ πριν δεν κινητοποιήθηκε ο συνολικός μηχανισμός της νομοθεσίας 

για την υπόθεση του αντικομμουνισμού. Όπως έχει επισημανθεί οι εργοδότες και οι 

προνομιούχες τάξεις προέβαλαν τους κινδύνους της δημοκρατίας και ανέπτυξαν την 

ιδεολογία του αντικομμουνισμού στον αγώνα τους να ελέγξουν τους χώρους εργασίας 

και τις πόλεις.
29

 Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι αμερικανικές θρησκευ-

τικές και φυλετικές αξίες.
30

 Αν και οι περισσότεροι μετανάστες επεδείκνυαν συντηρη-

τικότητα στην πολιτική και κοινωνική τους συμπεριφορά, κάποιοι από αυτούς διακρί-

θηκαν στο χώρο των εργατικών διεκδικήσεων. Πολλοί Αμερικανοί έβλεπαν στα πλήθη 

των Νότιων και Ανατολικών Ευρωπαίων, που κατέκλυζαν τις πόλεις τους, τον κίνδυνο 

διασάλευσης της κοινωνικής ειρήνης, ανατροπής της ευημερίας τους και αμφισβήτησης 

των παραδοσιακών τους αξιών. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ψηφίστηκε ο λεγόμενος 
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Νόμος περί Αποκλεισμού των αναρχικών του 1903, (Anarchist Exclusion Act), που 

αποτελούσε τμήμα του νόμου περί μετανάστευσης της εποχής και αφορούσε στον 

περιορισμό εισόδου γνωστών αναρχικών ταραχοποιών. Επρόκειτο για ένα νόμο που 

θεσπίσθηκε ευκαιριακά και υπό συνθήκες κοινωνικής αναταραχής μετά τη δολοφονία 

του Προέδρου William McKinley, το 1901, από αναρχικό με καταβολές από οικογένεια 

μεταναστών. 

2.  Η Οκτωβριανή επανάσταση και η εξάπλωση του αντικομμουνισμού 

Η κριτική στον υπαρκτό σοσιαλισμό, ήρθε στο προσκήνιο από τις πρώτες μέρες της 

εγκαθίδρυσης κομμουνιστικής κυβέρνησης στην Σοβιετική Ρωσία, μετά την Οκτωβρια-

νή επανάσταση του 1917, σε βαθμό που την περίοδο του Μεσοπολέμου ο αντικομμου-

νισμός και η αντίθεση στη Σοβιετική Ένωση έγιναν έννοιες περίπου ταυτόσημες. Η 

αντίθεση αυτή προήλθε από πολλούς φορείς εξουσίας τόσο της Γηραιάς Ηπείρου όσο 

και των Η.Π.Α., τον πολιτικό κόσμο, την εκκλησία, τη διανόηση. 

 O Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος κατέστρεψε την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη 

και έδωσε ένα μοιραίο χτύπημα στην παραδοσιακή μοναρχία που ποτέ ξανά δεν θα 

εύρισκε την παλιά της αίγλη και αποδοχή. Πολύ σύντομα μετά τη λήξη του πολέμου το 

αίσθημα της ευφορίας και των φρούδων, όπως αποδείχθηκε, προσδοκιών ακολούθησε η 

απογοήτευση τόσο στο στρατόπεδο των ηττημένων όσο και αυτό των νικητών. Η 

απογοήτευση αφορούσε εθνικές διεκδικήσεις που δεν υλοποιήθηκαν, οικονομικά προ-

βλήματα που όχι μόνο δεν επιλύθηκαν αλλά οδήγησαν σε κατάρρευση της οικονομίας 

μια δεκαετία αργότερα, υποσχέσεις για ένα καλύτερο κόσμο που δεν 

πραγματοποιήθηκαν. Στη Γερμανία η ήττα αποδόθηκε σε χτύπημα πισώπλατα και η 

εθνικιστική Δεξιά πρωτοστάτησε στην αναζήτηση και τιμωρία των ενόχων, ακόμη και 

με δολοφονίες. Στην Ιταλία η διάψευση των ελπίδων για εδαφικά κέρδη οδήγησε σε 

υπονόμευση της φιλελεύθερης δημοκρατίας και προετοίμασε το έδαφος για την άνοδο 

του φασισμού. Στη Γαλλία λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν ότι ο πόλεμος επέφερε την 

πολυπόθητη ισορροπία δυνάμεων στη γηραιά ήπειρο. Μεγάλες απεργίες, κοινωνικές 

αναταραχές, πολιτικές εντάσεις εμφανίστηκαν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι 

φιλελεύθερες δημοκρατίες της Ευρώπης φάνηκε πως κέρδισαν το στοίχημα του 
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πολέμου έχασαν όμως αυτό της ειρήνης.
31

 

 Η αδυναμία του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος να αντιμετωπίσει τις προκλή-

σεις των καιρών έστρεψε ένα μέρος της κοινής γνώμης σε νέα πολιτικά μοντέλα και 

πρωτίστως στον κομμουνισμό που την εποχή εκείνη εδραιωνόταν στη Ρωσία. Ωστόσο η 

απήχηση, η αίγλη που αποκτούσε η Οκτωβριανή Επανάσταση προκαλούσε ανησυχία 

στους θιασώτες της δημοκρατίας που θορυβήθηκαν ακόμη περισσότερο όταν η ρωσική 

επανάσταση ενέπνευσε μια σειρά άλλων κομμουνιστικών επαναστάσεων σε ολόκληρη 

την Ευρώπη στα έτη 1917 - 1922.
32

 Τα κινήματα αυτά πανικόβαλαν τους πολιτικούς 

ταγούς της Ευρώπης, που θεώρησαν ότι επαληθευόταν η πρόβλεψη του Ζηνόβιεφ κατά 

την ίδρυση της Τρίτης Διεθνούς ότι «σε ένα χρόνο θα έχουμε ήδη ξεχάσει ότι έγινε 

μάχη για τον κομμουνισμό στην Ευρώπη γιατί μέσα σε ένα χρόνο όλη η Ευρώπη θα 

είναι κομμουνιστική».
33

 Επιπλέον η καταγγελία του αποικιοκρατικού συστήματος από 

τους κομμουνιστές και η υποστήριξη που παρείχαν στις εθνικιστικές διεκδικήσεις των 

αποικιών ανησύχησε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, που είχε γαλουχηθεί θεωρώντας τις 

αποικίες αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής της κληρονομιάς.
34

 Ιδέες όπως η άρνηση 

της πατρίδας και της θρησκείας και η πάλη των τάξεων προκαλούσαν φόβο. 

 Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Ρώσοι που είχαν εγκαταλείψει την πατρίδα 

τους αποτελούσαν τη ζωντανή απόδειξη των δεινών που προκάλεσε η ρωσική επανά-

σταση. Όπως έχει επισημανθεί, η ρωσική μνήμη του 20ου αιώνα διαιρέθηκε στα δύο: 

αυτή της Σοβιετικής Ένωσης και εκείνη των Ρώσων εμιγκρέδων.
35

 Οι τελευταίοι ήταν 

πεπεισμένοι ότι η Ρωσία θα νικούσε αν δεν υπήρχε η Γερμανό – Μπολσεβίκικη συνο-

μωσία να καταστρέψουν ένα έθνος, συνομωσία που πραγματοποιήθηκε στη Συνθήκη 

του Μπρεστ - Λιτόβσκ το 1918.
36

 Θεωρούσαν ότι μόλις οι Γερμανοί είδαν ότι θα 

χάσουν από τους Ρώσους προχώρησαν σε μια προβοκάτσια χειρότερη και από δηλητη-

ριώδη αέρια. Αυτός ο μύθος τοποθετούσε τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο κέντρο της 

ανάλυσης για την επανάσταση και τον εμφύλιο. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση δεν 

υπήρχαν δυο πόλεμοι στη Ρωσία αλλά ένας, αυτός της προάσπισης της πατρίδας από 
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ξένους εισβολείς.
37

 Η ιδέα της Γερμανό – Μπολσεβίκικης συνομωσίας επέτρεψε στους 

στρατιωτικούς πρόσφυγες να διατηρήσουν την τιμή τους και να δικαιολογήσουν το 

συνεχιζόμενο πόλεμο εναντίον του Μπολσεβικισμού στο Μεσοπόλεμο.
38

 Επιπλέον η 

μνήμη ενός έντιμου πολέμου επέτρεψε στους Ρώσους βετεράνους να διατηρήσουν την 

περηφάνια, τον πατριωτισμό και τη νομιμότητά τους ως στρατιώτες στην προσφυγιά, 

όπου δεν υπήρχε ρωσική κυβέρνηση να αναγνωρίσει το στάτους τους.
39

 Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η παρατήρηση ότι οι Ρώσοι πρόσφυγες χρησιμοποίησαν περισσότερο τον 

αντί – γερμανισμό όχι τον αντικομμουνισμό προκειμένου να κινητοποιήσουν τους Συμ-

μάχους να επέμβουν στο ρωσικό εμφύλιο.
40

 Αντίθετα για τη Σοβιετική Ένωση ο Α' 

Παγκόσμιος Πόλεμος έγινε το ανιστορικό σύμβολο ενός ιμπεριαλιστικού και φασιστι-

κού πολέμου που οι Μπολσεβίκοι μετέτρεψαν σε ταξικό πόλεμο στη διάρκεια της 

Οκτωβριανής Επανάστασης και του εμφύλιου που ακολούθησε.
41

 

 Στη Γηραιά Ήπειρο η Οκτωβριανή επανάσταση και στη συνέχεια η Τρίτη 

Διεθνής, που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1919, έφερε στη μνήμη την επαναστατική εποχή 

που ακολούθησε την πτώση του Ναπολέοντα το 1815. Κοινά γνωρίσματά τους ήταν ότι 

είχαν ως σημείο αναφοράς τη Γαλλική Επανάσταση, χρησιμοποιούσαν τις μεθόδους και 

τη φρασεολογία της ριζοσπαστικής φάσης της Γαλλικής Επανάστασης, ευαγγελίζονταν 

την ελευθερία των λαών, παρόλο που της έδιναν διαφορετικό περιεχόμενο, και κυρίως   

στρέφονταν εναντίον της καθεστηκυίας τάξης.
42

 Ωστόσο ο έλεγχος που ασκούσε η 

μητρόπολη της επανάστασης, η Σοβιετική Ένωση, στους κομμουνιστές ηγέτες της 

Ευρώπης επέτρεπε στους αντιπάλους τους να τους διαβάλουν ως ξενοκίνητους και 

πράκτορες ξένων συμφερόντων.
43

 

 Όσο υπήρχε και η ελάχιστη πιθανότητα συνεργασίας Μπολσεβίκων – Συμμάχων, 

η Βρετανική και Γαλλική κυβέρνηση συνέχιζαν τις διαπραγματεύσεις με τους 

Μπολσεβίκους για στρατιωτική συνεργασία. Παρουσιαζόταν έτοιμοι να παραβλέψουν 
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τις πολλές επιφυλάξεις τους για το νέο καθεστώς, αν αυτό παρουσιαζόταν διατεθειμένο 

να συμβάλει στη συμμαχική επικράτηση στο διεξαγόμενο πόλεμο. Μάλιστα κάποιοι 

συντηρητικοί, όπως ο Τσόρτσιλ, είχαν προτείνει την αποστολή αντιπροσωπείας,  

Commissaries of the Allies, με σκοπό να βοηθήσουν στη διαφύλαξη της επανάστασης.
44

 

Μετά τη συνθήκη του Μπρεστ Λιτόφσκ πίστευαν σε συνειδητό σχέδιο συνεργασίας 

Μπολσεβίκων – Γερμανών και αντιμετώπιζαν τους πρώτους ως πράκτορες των δεύτε-

ρων. Ο Τσόρτσιλ παρομοίαζε το Λένιν με «βάκιλο πανούκλας», που μεταφέρθηκε με 

γερμανική βοήθεια από την εξορία στη Ρωσία, ενώ ο Γουίλσον παρουσιαζόταν 

πεπεισμένος ότι ο Λένιν και ο Τρότσκι δούλευαν για λογαριασμό της Γερμανίας και 

ήταν απολύτως αναξιόπιστοι.
45

 Υπήρξαν και συντηρητικοί που ισχυρίζονταν ότι ο ίδιος 

ο Μαρξ βρισκόταν υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση της γερμανικής κυβέρνησης.
46

 

Όπως ήδη αναφέραμε, παρόμοιες απόψεις ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς και διαδεδομένες 

ανάμεσα στους Ρώσους πρόσφυγες και ιδιαίτερα ανάμεσα στους βετεράνους του 

Λευκού Στρατού. Στην ίδια τη Γερμανία η Οκτωβριανή επανάσταση ενέτεινε αντι–

ρωσικές και αντι–σλαβικές προκαταλήψεις του Μεσαίωνα, οι οποίες είχαν ήδη 

ανακάμψει από το 19 αιώνα, και προσέθεσε τον αντι–ρωσισμό στον ήδη υπάρχοντα 

αντι– Μαρξισμό.
47

 

 Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού η επανάσταση στη Ρωσία του Μαρτίου 1917 

έτυχε καλής υποδοχής από τους Αμερικανούς  ως ανάκρουσμα δημοκρατίας και οι 

Η.Π.Α. υπήρξαν το πρώτο έθνος που αναγνώρισε το νέο καθεστώς,  η Μπολσεβίκικη 

Επανάσταση του Νοεμβρίου όμως επανέφερε το ενοχλητικό φάντασμα της αναρχίας 

στις προνομιούχες τάξεις. Έτσι ο πρόεδρος Γουίλσον υποδέχθηκε αρχικά θετικά την 

απομάκρυνση του τσάρου, στη συνέχεια όμως ενίσχυσε με κάθε μέσο τις αντιμπολ-

σεβίκικες δυνάμεις. Όταν Τσάρος Νικόλαος II ανατράπηκε, ο Γουίλσον μπόρεσε να 

πείσει τους συμπατριώτες του να συμμετάσχουν σε έναν πόλεμο για την υπεράσπιση 

της δημοκρατίας, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό όσο καιρό ο αυταρχικός Ρώσος μονάρ-

χης ήταν μέλλος της συμμαχίας. Όταν όμως οι Μπολσεβίκοι υπέγραψαν συμφωνία 

ειρήνης με τους Γερμανούς, αδυνατίζοντας έτσι επικίνδυνα το συμμαχικό μέτωπο, ο 
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Γουίλσον χαρακτήρισε τη Ρωσία «Ιούδα των εθνών».
48

 Οι Σύμμαχοι, Βρετανία, Γαλλία, 

Η.Π.Α., ενίσχυσαν τις αντιμπολσεβίκικες δυνάμεις, το Λευκό Στρατό, με διαφορετικό 

όμως κίνητρο ο καθένας. Ο Τσόρτσιλ φαίνεται να επεδίωκε ειλικρινά την ανατροπή των 

κομμουνιστών από το Λευκό Στρατό. Προκειμένου να πείσει τον Γουίλσον να πάρει 

μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις πρόβαλε ως επιχειρήματα την προστασία μιας 

τσέχικης στρατιωτικής λεγεώνας, που είχε αποκλειστεί σε ρωσικό έδαφος, και την 

αποτροπή της πτώσης σε γερμανικά χέρια συμμαχικού, στρατιωτικού υλικού, που είχε 

πρόσφατα σταλεί στη Ρωσία. Τα επιχειρήματα αυτά, που για τον Τσόρτσιλ ήταν μάλλον 

προσχήματα, αποτέλεσαν για τον Γουίλσον τα πραγματικά κίνητρα της εμπλοκής του.
49

 

Ο Powers ισχυρίζεται πως ο Γουίλσον επεδίωκε να αποτρέψει την κλιμάκωση της 

συμμαχικής επέμβασης στη Ρωσία και έβαζε βέτο στα σχέδια των Συμμάχων για στρα-

τιωτικές επιχειρήσεις που θα αποσκοπούσαν στην καταστροφή των Μπολσεβίκων.
50

 

Αντίθετα, μελετητές, όπως ο D. Foglesong, υποστήριξαν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος 

απέβλεπε  στη στρατιωτική συντριβή των Ρώσων κομμουνιστών.
51

 

 Εξάλλου η ταύτιση του Μπολσεβικισμού όχι μόνο με την κοινοκτημοσύνη αλλά 

με την αθεΐα και τα χαλαρά ήθη πρόσβαλε τις Βικτοριανές αξίες πολλών Αμερικανών.
52

 

Οι Αμερικανοί ήταν υπερήφανοι για την ατομική πρωτοβουλία, την προσωπική 

ιδιοκτησία και το καθεστώς πολιτικής δημοκρατίας που βίωναν. Αντίθετα ο σοβιετικός 

κομμουνισμός προέβαλε την κοινοκτημοσύνη και όχι την ατομικότητα ως βάση της 

κοινωνίας. Επιπλέον πολλοί Αμερικανοί ήταν θρησκευόμενοι και η ελεύθερη άσκηση 

των θρησκευτικών καθηκόντων είχε θεμελιακή σημασία για την αμερικανική κοινωνία 

που έβλεπε με απέχθεια τον αθεϊσμό του νέου καθεστώτος και τη θρησκευτική 

καταπίεση των πολιτών του.  

 Ο Υπουργός Δικαιοσύνης M. Πάλμερ, αποτελούσε παράδειγμα ανθρώπου που 

παλιά υποστήριζε φιλελεύθερες αξίες αλλά στη συνέχεια θεωρούσε κάθε απεργία ως 

πρελούδιο της επανάστασης.
53

 Η πρώτη σημαντική εκδήλωση του αντικομμουνισμού 

στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε την περίοδο 1919-1920.
54

 Ο Πάλμερ, υπουργός 

                                                 
48

 Powers, ό.π., σ. 4. 
49

 Στο ίδιο,  σ. 13. 
50

 Στο ίδιο,  σσ. 13-14. 
51

 Για τις διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τις σχέσεις Γουίλσον - Μπολσεβίκων και για τη σχετική 

βιβλιογραφία, βλ. Ruotsila, ό.π., σ. xiv, υποσ. 4. 
52

 Haynes, Red Scare or Red Menace?, σ. 7. 
53

 Heal, ό.π., σ. 65. 
54

 Η εποχή έμεινε γνωστή ως Great Red Scare. Βλ. H. Johnson, The Age of Anxiety, McCarthyism to 

terrorism, Harcourt, 2005, σσ. 99-112. 



 
26 

 

 

Δικαιοσύνης το 1919, θεωρώντας ότι οι Η.Π.Α. αντιμετωπίζουν κίνδυνο κομμουνι-

στικής εξέγερσης, ενίσχυσε τις τάξεις του FBI και το μετέτρεψε σε μυστική αστυνομία, 

με αποστολή την παρακολούθηση συνδικαλιστών, αριστερών, αλλά και διανοουμένων 

και αστέρων του κινηματογράφου. Η αντικομμουνιστική υστερία του Μεσοπολέμου και 

η πάταξη του αριστερού κινήματος ανέδειξε τον Τζ. Έντγκαρ Χούβερ, πιστό σύμβουλο 

του Πάλμερ, στο τιμόνι του FBI για σαράντα και πλέον χρόνια. Μια από τις πλέον 

μακροπρόθεσμες συνέπειες της αντικομμουνιστικής εκστρατείας του Χούβερ ήταν η 

δημιουργία του στερεοτύπου που αντιμετώπιζε τον αντικομμουνισμό ως αντισυνταγ-

ματική συνομωσία «εναντίον» της Αριστεράς.
55

 

 Η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 1929 δημιούργησε τις κατάλληλες προϋπο-

θέσεις για την αύξηση της κομμουνιστικής απήχησης. Σταδιακά ο πόλεμος των τάξεων 

αντικαταστάθηκε από μια παγκόσμια μάχη. Ο κομμουνισμός εκλήφθηκε λιγότερο ως 

ταξική επανάσταση και περισσότερο ως υπονόμευση από ξένη χώρα και έγινε υπόθεση 

εθνικής ασφάλειας. Τελικά η αναγνώριση της Σοβιετικής Ένωσης έγινε μήνες μετά από 

την ανάληψη της εξουσίας από το Ρούζβελτ, συγκεκριμένα το 1933, και υποστηρίχθηκε 

από συντηρητικούς επιχειρηματίες, που ήλπιζαν στη εξεύρεση νέων αγορών. Ηγέτες 

της Καθολικής εκκλησίας και πατριωτικές οργανώσεις αντιτάχθηκαν σε αυτή την 

αναγνώριση, την οποία αργότερα είδαν ως πράξη προδοσίας.
56

 

 Ο Ρούζβελτ δέχτηκε κριτικές για κομμουνιστική επιρροή στο οικονομικό του 

πρόγραμμα, το New Deal, το οποίο κατηγορήθηκε ότι υπονόμευε τις παραδοσιακές 

αμερικανικές αξίες.
57

 Μερίδα συντηρητικών Αμερικανών προχώρησε ένα βήμα παρα-

πάνω και το χαρακτήρισε αντι–Χριστιανική μηχανορραφία του διεθνούς σιωνισμού και 

του μπολσεβικισμού.
58

 Ο ίδιος ο Τσόρτσιλ δήλωσε πως οι Αμερικανοί φιλελεύθεροι 

ξεστράτισαν σε πολιτικές ασιατικών αντιλήψεων.
59

 Η αντικομμουνιστική ρητορική 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά εκτενώς ενάντια στο ίδιο το πρόσωπο του Προέδρου 

αλλά δεν φάνηκε να επηρεάζει τους ψηφοφόρους.
60

 Είναι ωστόσο αξιοσημείωτο ότι για 

πρώτη φορά ο αντικομμουνισμός μετατράπηκε σε πολιτικό εργαλείο και κομμάτι του 

κομματικού ανταγωνισμού.
61

 Τελικά τα επόμενα χρόνια θα είναι ο πολιτικός ανταγω-
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νισμός και όχι η ταξική σύγκρουση που οδήγησαν σε έξαρση του αντικομμουνισμού.
62

 

2.1  Φιλελεύθερος και συντηρητικός αντικομμουνισμός 

Τόσο ο αμερικανικός, όσο και ο αγγλικός αντικομμουνισμός ήταν αντιφιλελεύθερος 

πριν από τη Ρωσική επανάσταση και συνεχίστηκε τέτοιος στο όνομα του αντικολλέ-

κτιβισμού.
63

 Πιστοί στις αξίες της ιδιοκτησίας και του ατομικισμού, οι συντηρητικοί 

είδαν με δυσπιστία τη στροφή του φιλελευθερισμού προς τον σοσιαλισμό. Ακόμη και 

πρώην φιλελεύθεροι στράφηκαν σε συντηρητικότερες θέσεις όταν θεώρησαν ότι ο 

φιλελευθερισμός απομακρύνθηκε από τις θεμελιώδεις αξίες του και προσέγγισε 

επικίνδυνα το σοσιαλισμό. Όταν ξέσπασε η Οκτωβριανή επανάσταση οι συντηρητικοί 

εξέλαβαν τα τεκταινόμενα στη Ρωσία σαν εξέλιξη προς όφελος του κολλεκτιβισμού. 

  Από την αρχή υπήρχε διαφοροποίηση στη στάση των φιλελεύθερων και των 

συντηρητικών. Οι φιλελεύθεροι θεώρησαν το Μπολσεβικισμό ως υπερβολική αντίδρα-

ση σε πραγματικές κοινωνικές αδικίες ενώ οι συντηρητικοί θεωρούσαν ότι αντιπροσώ-

πευε το απόγειο του κολλεκτιβισμού και τη φθορά των ηθικών αξιών.
64

 Οι συντηρητι-

κοί αντικομμουνιστές υποστήριζαν πως υπήρχε άρρηκτη σχέση των μέσων που 

χρησιμοποιεί ο κομμουνισμός και των στόχων που επιδιώκει, δηλαδή της πολιτικής 

καταπίεσης και του οικονομικού κολλεκτιβισμού ενώ οι φιλελεύθεροι αντικομμουνι-

στές έστρεφαν την προσοχή τους στα μη δημοκρατικά μέσα με τα οποία ο κομμουνι-

σμός επιδιώκει να πετύχει στόχους που δεν ήταν εκ προοιμίου απορριπτέοι.
65

  Επίσης οι 

φιλελεύθεροι ερμήνευαν τον κομμουνιστικό κίνδυνο ως επίθεση σε αξίες πολύτιμες για 

αυτούς, όπως: η ακαδημαϊκή ελευθερία, η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, η 

προσωπική ελευθερία, οι συνταγματικές εγγυήσεις, ο σεβασμός στην ατομική πρωτο-

βουλία και ο περιορισμένος ρόλος του κράτους. Αντίθετα οι συντηρητικοί αντιλαμβά-

νονταν τον κομμουνισμό ως επίθεση σε αξίες όπως ο πατριωτισμός, η θρησκεία, η 

οικογένεια.
66

 

 Αρχικά ο αντικομμουνισμός εμφανίστηκε ως αντίδραση στον κολλεκτιβισμό και 

τις διεκδικήσεις του παρά σε συνάρτηση με την μη απόλυτα κατανοητή δυναμική της 

ρωσικής επανάστασης.
67

 Η Αγγλόφωνη αριστερά πίστευε πως η καλύτερη αντικομμου-
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νιστική πολιτική ήταν η απλή συνέχιση των δικών της σοσιαλιστικών αναμορφώσεων 

σε ευρύτερη έκταση. Αντίθετα ο συντηρητικός αντικολλεκτιβισμός μετασχηματίσθηκε 

σε αντικομμουνισμό όταν διαπίστωσαν ότι οι ατζέντες των φιλελεύθερων και των 

Μπολσεβίκων ενισχύονταν αμοιβαία. Αυτό έγινε τη διάρκεια του 1919, όταν η παγίωση 

του κοινωνικού ελέγχου έπεισε την πολιτική δεξιά ότι οι φιλελεύθεροι ποτέ δεν θα 

νικούσαν το Μπολσεβικισμό αλλά μάλλον θα οδηγούσαν τη Δύση σε συνθήκη 

σοσιαλισμού, με άλλα μέσα, μέσω του εγχώριου και διεθνούς κολλεκτιβισμού και της 

ενδοτικότητας στο καθεστώς των Μπολσεβίκων. Αντίθετα από την πολιτική της αναμο-

νής και του διεθνισμού, που αναμενόταν να φέρει σοσιαλιστική νίκη, οι συντηρητικοί 

άρχισαν από το τέλος του 1918 να απαιτούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι – πολιτικοί, 

οικονομικοί, στρατιωτικοί, ιδεολογικοί και πνευματικοί – να χρησιμοποιηθούν για την 

καταστροφή του Μπολσεβικισμού στο εξωτερικό και του φιλελευθερισμού στο 

εσωτερικό. Ο όρος αντικομμουνισμός κάλυπτε αυτό το διπλό σκοπό.
68

 

 Συντηρητικοί και φιλελεύθεροι ήταν αποφασισμένοι να εργαστούν για την 

ανάσχεση του μπολσεβικισμού, με διαφορετικές όμως μεθόδους και στοχεύσεις. Οι 

συντηρητικοί θεωρούσαν δεδομένο ότι ο Μπολσεβικισμός θα συνέχιζε να είναι επιθετι-

κή δύναμη στον κόσμο, με ποικίλες μεθόδους αλλά πάντα αποβλέποντας στην παγκό-

σμια επανάσταση. Αν δεν μπορούσε να καταστραφεί, τουλάχιστον έπρεπε να περιτοιχι-

στεί. Οι φιλελεύθεροι, από την άλλη, ένοιωθαν ότι οι Μπολσεβίκοι ήταν πιθανό να 

είναι επιθετικοί μόνο εφόσον προκαλούνταν από εξωτερικές, εχθρικές δυνάμεις, 

απομονώνονταν και πνίγονταν οικονομικά, και ότι η ανάγκη για ανάσχεση σταδιακά θα 

εξαφανίζονταν όσο η στρατιωτική ανάμειξη σταματούσε.
69

 

 Ο Ρωσο–Πολωνικός πόλεμος του 1920 ανέδειξε περίτρανα τις διαφορές του 

συντηρητικού και του φιλελεύθερου αντικομμουνισμού.
70

 Ο Πρόεδρος Γουίλσον είχε 

επανειλημμένα δηλώσει πως, παρόλο που προτιμούσε την οδό της διαπραγμάτευσης, 

του εμπορίου και της ανθρωπιστικής βοήθειας προς το καθεστώς των Μπολσεβίκων, 

ήταν αποφασισμένος να ενισχύσει, ακόμη και στρατιωτικά, οποιοδήποτε κράτος 

δεχόταν επίθεση από αυτούς. Παρόμοιες απόψεις εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός της 

Βρετανίας, Λ. Τζωρτζ και η γαλλική κυβέρνηση. Όταν όμως οι Μπολσεβίκοι επιτέ-

θηκαν στην Πολωνία, οι δυτικοί δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους. Η Βρετανία, κυρίως, 
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ήταν αυτή που αντιτάχθηκε στην στρατιωτική επέμβαση και περιορίστηκε σε τελεσί-

γραφα και διαπραγματεύσεις. Οι συντηρητικοί, με πρωτεργάτη τον Τσόρτσιλ, αντέδρα-

σαν αλλά μάταια. Σποραδικά ο Τσόρτσιλ επαναλάμβανε την ανάγκη για στρατιωτική 

ανάμειξη αλλά η κρίση στην Πολωνία απέδειξε ότι ο συντηρητικός αντικομμουνισμός 

δεν μπορούσε, τη δεδομένη χρονική συγκυρία, να επιβάλει τις θέσεις του. Τελικά η 

Πολωνία αναγκάστηκε, πιεζόμενη και από τη Δύση, να δεχθεί μια συνθήκη που 

καθόλου δεν εγγυόταν την ασφάλειά της. 

 Αλλά και ο φιλελεύθερος αντικομμουνισμός επικρίθηκε για την εμμονή του ότι 

με όπλο τις εμπορικές συναλλαγές θα πετύχαινε τη μετατροπή του καθεστώτος των 

Μπολσεβίκων σε σοσιαλδημοκρατία. Ο Λένιν τους χαρακτήρισε πλεονέκτες και 

κοντόφθαλμους, σε βαθμό που ήταν πρόθυμοι να πουλήσουν το σκοινί με το οποίο θα 

κρεμαστούν.
71

 Χρόνια αργότερα, ο Νίξον προέκτεινε το συλλογισμό, και την ειρωνεία, 

ισχυριζόμενος πως ήταν ικανοί να πουλήσουν επιπλέον και το ικρίωμα και ένα βιβλίο 

με οδηγίες απαγχονισμού.
72

 

2.2  Κομμουνισμός και φασισμός 

Η αρχική σύνδεση των Μπολσεβίκων με τη Γερμανία είχε ως αναπόφευκτη συνέπεια 

την ιδεολογική ταύτιση του μπολσεβικισμού με το γερμανικό δεσποτισμό. Πολλοί 

υποστήριζαν πως αν και φαινομενικά είχαν διαφορετικές επιδιώξεις, ο μεν μπολσεβι-

κισμός στόχευε στην κυριαρχία μιας τάξης έναντι των άλλων και ο ναζισμός στην 

επιβολή ενός κράτους στα υπόλοιπα, στην ουσία και οι δύο επεδίωκαν τη δια της βίας 

αναρρίχηση τους στην εξουσία και την παραμονή τους εκεί μέσα σε ένα καθεστώς 

τρομοκρατίας. Η αυστηρή πειθαρχία, η τυφλή προσήλωση στο Κόμμα, ο δογματισμός 

τους ήταν, για μεγάλο μέρος των αντικομμουνιστών, απόδειξη της κοινής προέλευσης 

κομμουνισμού και φασισμού. Μάλιστα έχει υποστηριχθεί ότι η παραπάνω σύνδεση δεν 

γινόταν προκειμένου να εξυπηρετήσει πολιτικές και στρατιωτικές σκοπιμότητες των 

Δυτικών αλλά είχε βαθιές φιλοσοφικές ρίζες.
73

 Η βεβαιότητα για ιδεολογική και 

στρατιωτική συνεργασία του Μπολσεβικισμού με το γερμανικό αυταρχικό μοντέλο 

έφερνε τη Δύση αντιμέτωπη με μια παγκόσμια, γεωστρατηγική και ιδεολογική απειλή.   

 Σύντομα στην απογοήτευση και στο φόβο, που επικρατούσε στην Ευρώπη, 

προστέθηκε και η ανησυχία ότι η δημοκρατία ήταν πολύ αδύνατη να αντιμετωπίσει την 
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κομμουνιστική εξάπλωση. Έτσι με θεμέλιο λίθο τον αντικομμουνισμό γεννήθηκε μια 

νέα ιδεολογία, ο φασισμός.
74

 Η άνοδος του φασισμού αποτέλεσε για την Ευρώπη ένα 

εναλλακτικό πολιτικό μοντέλο. Αντίθετα οι Αμερικανοί που αντιτάχθηκαν στον Μπολ-

σεβικισμό δεν μπορούσαν εύκολα να αποδεχθούν μια άλλη ξένη ιδεολογία.
75

 Στις 

Η.Π.Α. τόσο ο Χίτλερ όσο και ο Στάλιν παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι του δεσποτι-

σμού και της τυραννίας. Όπως έλεγε ο E. Lyons, πρώην αριστερός που μετατράπηκε σε 

αντικομμουνιστή μετά το ταξίδι και την παραμονή του στη Σοβιετική Ένωση την 

περίοδο 1927 - 1933: «υποστηρίζοντας μια δικτατορία, στην πραγματικότητα υπερασπί-

ζεσαι την αρχή της τυραννίας».
76

 Κομμουνισμός και φασισμός αντιμετωπίστηκαν στις 

Η.Π.Α. ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, του ολοκληρωτισμού.
77

 

 Στην Ευρώπη, βαλλόμενη και από τις δυο κατευθύνσεις, τον κομμουνισμό και το 

φασισμό, η δημοκρατία και οι υπέρμαχοί τους ανέπτυξαν ανακλαστικά φόβου. Φόβο 

προς τον κομμουνισμό, τον αντικομμουνισμό και φόβο για το φασισμό, τον αντιφα-

σισμό. Οι δύο συγκρουόμενες αυτές αντιλήψεις κυριάρχησαν στο πολιτικό σκηνικό της 

Ευρώπης του Μεσοπολέμου. Ο φασισμός χρησιμοποίησε τον αντικομμουνισμό για να 

αντλήσει συμμαχίες με την κλασική δεξιά ενώ ο αντιφασισμός αποτέλεσε το συνδετικό 

κρίκο του κομμουνισμού με τη μη κομμουνιστική αριστερά.
78

 Όπως έχει επισημανθεί 

τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνταν εναντίον του φασισμού ήταν βασικά τα ίδια 

που είχαν χρησιμοποιηθεί στον αντικομμουνιστικό αγώνα πολύ πριν την άνοδο του 

φασισμού.
79

 Σταδιακά ως τις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τα περισσότερα 

ευρωπαϊκά κράτη υπέκυψαν σε αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης. Η Γαλλία, η 

Βρετανία, οι Σκανδιναβικές χώρες ήταν από τις ελάχιστες εξαιρέσεις όπου η δημοκρα-

τία κατάφερε να αντισταθεί.   

 Ο ανταγωνισμός των τριών πολιτικών ιδεολογιών, φασισμού, κοινοβουλευτισμού 

και κομμουνισμού μόνο υπό το πρίσμα των κατάλληλων συμμαχιών θα μπορούσε να 

κριθεί. Οι δημοκρατίες διακήρυξαν την πρόθεσή τους να μην ανεχθούν το γερμανικό 

επεκτατισμό. Ο Χίτλερ, από την άλλη, κάλυψε τις δικές του φιλοδοξίες με το προσω-

πείο του αντικομμουνιστικού αγώνα. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε το 1936 το 
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Σύμφωνο κατά της Κομιντέρν αρχικά ανάμεσα στη Γερμανία και την Ιαπωνία ενώ τη 

συνέχεια προσχώρησαν η Ιταλία και τα περισσότερα δικτατορικά  καθεστώτα της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. 

 Ακόμη και αν οι περισσότεροι συνδύαζαν την ιδιότητα του αντιφασίστα με αυτή 

του αντικομμουνιστή, η λογική της αντιμετώπισης του πιο επίφοβου από τους δύο 

οδήγησε σε εφήμερες συμμαχίες. Η ίδρυση των Λαϊκών Μετώπων στην Ευρώπη του 

Μεσοπολέμου και το Σύμφωνο Φιλίας Γερμανίας – Σοβιετικής Ένωσης δεν οδήγησαν 

σε ουσιαστικές συναινέσεις παρά σε συγκυριακές κινήσεις τακτικής γι’ αυτό και 

σύντομα κατέρρευσαν. Ούτε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έβαλε οριστικό τέλος στο ζήτη-

μα των συμμαχιών. Ο φασισμός ηττήθηκε στρατιωτικά και απαξιώθηκε ηθικά, ιδιαίτε-

ρα με την αποκάλυψη του εγκλήματος της γενοκτονίας. Πολύ σύντομα μετά τη λήξη 

του πολέμου μια νέα διαίρεση, ο Ψυχρός Πόλεμος, ξεπερνούσε τη διαίρεση νικητών – 

ηττημένων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και δεν έληξε παρά μόνο με την κατάρρευση 

του ενός από τα αντίπαλα στρατόπεδα. 

 Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος παρουσιάστηκε ως ιδεολογικός πόλεμος, ένας 

πόλεμος ανάμεσα στη δημοκρατία και το φασισμό. Όμως προκειμένου να νικήσει η 

δημοκρατία χρειαζόταν τη στρατιωτική ενίσχυση που ένα άλλο ολοκληρωτικό καθε-

στώς μπορούσε να της προσφέρει, η Σοβιετική Ένωση. Μετά την επίθεση των Γερμα-

νών στον πρώην σύμμαχό τους, Στάλιν, οι δυτικές κυβερνήσεις και ο Τύπος ξεκίνησαν 

μια καμπάνια για τη βελτίωση της εικόνας των Σοβιετικών στη δυτική κοινή γνώμη.  

Άλλωστε οι αδήριτες ανάγκες της πολεμικής προσπάθειας δεν άφηναν περιθώριο για 

ιδεολογικές ευθιξίες. Όπως έχει επισημανθεί από τον Hobsbawm, αποτελεί ένα από τα 

μεγαλύτερα παράδοξα του 20ου αιώνα το γεγονός ότι: «τα πιο διαρκή αποτελέσματα 

της Οκτωβριανής επανάστασης, επιδίωξη της οποίας ήταν η ανατροπή του καπιταλι-

σμού σε παγκόσμια κλίμακα, συνίστανται στη διάσωση του ανταγωνιστή της τόσο στην 

περίοδο του πολέμου όσο και στην περίοδο της ειρήνης».
80

 Αλλά και η Σοβιετική Ένω-

ση χρειαζόταν τις δυτικές δυνάμεις για να αποκρούσει τον άμεσο εχθρό, τη γερμανική 

εισβολή. Η στρατηγική συμμαχία δημοκρατίας – κομμουνισμού έγινε με αμοιβαίες 

υποχωρήσεις αλλά και υφέρπουσα καχυποψία. Ο Στάλιν προκειμένου να συσπειρώσει 

το λαό προέβαλε τις παραδοσιακές αξίες του, τον πατριωτισμό, τους ήρωες του και τη 

θρησκεία του. Το 1943 διέλυσε την Κομιντέρν ενισχύοντας τα επιχειρήματα των 

δυτικών ότι η Σοβιετική Ένωση εγκατέλειψε την ιδέα της παγκόσμιας επανάστασης. 
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Ωστόσο, παρ’ όλη τη δημόσια ρητορική που εξυπηρετούσε τις ανάγκες του πολέμου, 

δεν εξέλιπε η καχυποψία, ιδιαίτερα ανάμεσα στους ηγέτες της γηραιάς ηπείρου. Στις 

σχέσεις Τσόρτσιλ – Στάλιν προσωποποιείται η σχέση δημοκρατίας – κομμουνισμού σε 

όλη τη διάρκεια του πολέμου. Στρατηγική συμμαχία, καχυποψία, κρυφές και φανερές 

συμφωνίες για το μοίρασμα του μεταπολεμικού κόσμου. 

 Η αρχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου συνέπεσε με το τέλος ενός άλλου πολέμου 

που συγκλόνισε την Ευρώπη, του ισπανικού εμφυλίου.
81

 Ο στρατηγός Φράνκο έχοντας 

στο πλευρό του τους ισχυρούς γαιοκτήμονες, την καθολική εκκλησία και μεγάλο μέρος 

του στρατού επεχείρησε και κατάφερε τελικά να ανατρέψει τη δημοκρατικά εκλεγμένη 

κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου. Η στρατιωτική εξέγερση ξεκίνησε στο γαλλικό 

Μαρόκο και γρήγορα εξαπλώθηκε στη μητρόπολη. Πολύ σύντομα ο ισπανικός εμφύ-

λιος έγινε διεθνώς το σύμβολο του αγώνα ανάμεσα στη δημοκρατία και το φασισμό. 

Πραγματικά η Γερμανία και η Ιταλία ενίσχυσαν στρατιωτικά τον ομοϊδεάτη τους 

Φράνκο. Αντίθετα, παρά τις συμπάθειες που προκαλούσε ο αγώνας των δημοκρατικών 

Ισπανών σε όλη την Ευρώπη, η υλική στήριξη που δέχθηκαν ήταν υποτονική.
82

 Μεταξύ 

αυτών αξίζει να αναφέρουμε τους 2800 Αμερικανούς εθελοντές που πολέμησαν 

εναντίον του Φράνκο στην Ισπανία την περίοδο 1937-1938.
83

  Όπως αναδεικνύει η 

Fernandez ο ίδιος ο Φράνκο δεν αναγνώριζε τον πόλεμο αυτό ως εμφύλιο αλλά ως 

αγώνα απελευθέρωσης της χώρας από τους ξένους εισβολείς και το διεθνή κομμουνι-

σμό.
84

 Φυσικά δεν παρέλειπε τους ιστορικούς παραλληλισμούς, ιδιαίτερα με τον Ισπα-

νικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας κατά των Γάλλων εισβολέων στις αρχές του 19
ου

 

αιώνα.
85

 

 Στη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου καθιερώθηκε και η χρήση του όρου 

«πέμπτη φάλαγγα» με την έννοια του εσωτερικού εχθρού που, σε συνεργασία με τον 

εξωτερικό, υπονομεύει κάθε αμυντική προσπάθεια.
86

 Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι 

ενώ αρχικά υπό το πρίσμα αυτό αντιμετωπίστηκε ο φασισμός και οι απανταχού συνερ-
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γάτες του, μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τα κομμουνιστικά κόμματα, τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α., ήταν αυτά που κατηγορήθηκαν ότι δρούσαν ως πέμπτη 

φάλαγγα προς όφελος της Σοβιετικής Ένωσης.
87

 

 Αυτονόητος είναι και ο παραλληλισμός του ισπανικού με τον ελληνικό εμφύλιο. 

Προοίμιο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο πρώτος, επίλογος ο δεύτερος, έγιναν επίκε-

ντρα του διεθνούς ανταγωνισμού. Βέβαια, όπως επισημαίνει ο Σ. Καλύβας στην εισα-

γωγή της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου της Fernandez, δεν έλειπαν και οι διαφορές.
88

  

Συγκεκριμένα διαφορετικό ήταν το διακύβευμα του κάθε αγώνα εφόσον «ο ισπανικός 

εμφύλιος υπήρξε η πρώτη μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στις ανερχόμενες δυνάμεις του 

φασισμού και του κομμουνισμού» ενώ η «Ελλάδα υπήρξε ένα από τα πεδία σύγκρου-

σης ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, στον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό, στον 

αστικό κοινοβουλευτισμό και την κομμουνιστική επανάσταση».
89

 Επιπλέον στην 

Ισπανία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, υπήρχαν βαθιές κοινωνικές διαιρέσεις  και ο 

εμφύλιος ήταν σαφώς βιαιότερος του ελληνικού. Διαφορές υπήρχαν, τέλος, και στη 

μεταπολεμική κληρονομιά των δύο εμφυλίων και στον τομέα της επιστημονικής 

μελέτης τους. 

2.3  Αντικομμουνισμός και αντισιωνισμός 

Οι θεωρίες συνομωσίας ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες στο Μεσοπόλεμο και οι Εβραίοι 

παρουσιάζονταν ως οι βασικοί συντελεστές τους. Ο αντισημιτισμός είναι ένα φαινόμενο 

που εκπλήσσει και τους ίδιους τους μελετητές του για την διάρκειά του στο πέρασμα 

των αιώνων.
90

 Σε σημείο που έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι: «Το παράδοξο για τη ζωή 

των Εβραίων είναι ότι το μίσος (προς αυτούς) και η επιβίωσή τους είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα για χιλιάδες χρόνια, και ότι χωρίς τον αντισημιτισμό, οι Εβραίοι ίσως 

καταδικάζονταν σε εξαφάνιση».
91

 

 Από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 πλήθαιναν οι ισχυρισμοί ότι οι Γερμανοί 

χρησιμοποίησαν τους Εβραίους για να διαδώσουν ιδέες που άμβλυναν το εθνικό 

αίσθημα προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για τη γερμανική κυριαρχία στον 
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κόσμο.
92

 Η εβραϊκή καταγωγή του Μαρξ και πολλών ηγετών του Μπολσεβικισμού 

εκλαμβάνονταν ως απόδειξη αυτής της συνομωσίας. Στην αντίληψη των συντηρητικών 

ακόμη και η ηγεσία του φιλελευθερισμού, όπως ο Γουίλσον και ο Λ. Τζωρτζ, αλλά και 

η Κοινωνία των Εθνών είχαν υποκύψει στα πλοκάμια της.
93

 Ο Τσόρτσιλ παρουσιαζόταν 

πεπεισμένος ότι ο διεθνής σιωνισμός συμμάχησε με το μπολσεβικισμό για να διαδώ-

σουν το «ευαγγέλιο του Αντίχριστου».
94

  

 Τα φημολογούμενα σχέδια του διεθνούς σιωνισμού να καταστρέψουν τη χριστια-

νική πίστη και το δυτικό πολιτισμό και να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του κόσμου 

διαδόθηκαν ευρέως όταν δημοσιεύθηκαν Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών. 

Κατασκεύασμα της τσαρικής αστυνομίας, εκδόθηκαν στο Λονδίνο, το Φεβρουάριο του 

1920, και λίγο αργότερα στις Η.Π.Α. Ακολούθησαν άλλες περισσότερο «επιστημο-

νικές» προσπάθειες που «αποδείκνυαν» πως οι Εβραίοι επεδίωκαν να πραγματοποιή-

σουν το στόχο τους ενισχύοντας αρχικά τις μετριοπαθείς μεταρρυθμιστικές προσπά-

θειες των Γουίλσον και Λ. Τζωρτζ και στη συνέχεια τους Μπολσεβίκους.
95

 Το καθεστώς 

των τελευταίων χαρακτηρίζονταν «η πιο αντιδραστική δύναμη στον σύγχρονο κόσμο» 

και «βασίλειο του Αντίχριστου .. σε συμμαχία με το Σατανά».
96

  

 Στη Γερμανία ευρύτατα διαδεδομένη ήταν η άποψη πως οι Εβραίοι ήταν οι 

βασικοί υπαίτιοι της ήττας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εφόσον είχαν υπονομεύσει 

συστηματικά το ηθικό των Γερμανών στρατιωτών αλλά και ευρύτερα της γερμανικής 

κοινωνίας με τις μπολσεβίκικες ιδέες τους.
97

 Επιπλέον η Αριστερά, το Κομμουνιστικό 

Κόμμα Γερμανίας ιδρύθηκε το 1919, εκλαμβάνονταν από πολλούς ως το όχημα για τις 

φιλοδοξίες και τα σχέδια των Εβραίων διανοουμένων.
98

  

 Όσον αφορά τον ίδιο το Χίτλερ, θεωρούσε το Μαρξισμό σαν την κορυφή του 

«διαβολικού παγόβουνου», του οποίου σύντροφοι ήταν ο πασιφισμός, ο φιλελευθε-

ρισμός, η συνθήκη των Βερσαλλιών και το μονοπώλιο του καπιταλισμού. Φυσικά 

κορυφή αυτού του παγόβουνου ήταν για τον Χίτλερ οι Εβραίοι.
99

 Με την άνοδο του 

στην εξουσία ο αντισιωνισμός έγινε κρατική πολιτική και οι Εβραίοι αντιμετώπισαν μια 
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σειρά κλιμακούμενων διώξεων μέχρι την εφαρμογή της «τελικής λύσης».
100

 Πολλές 

από τις πρακτικές που χρησιμοποίησαν οι Ναζί, το κίτρινο αστέρι, τα γκέτο, η εξορία 

έχουν τις ρίζες τους στο δυτικό, χριστιανικό αντισημιτισμό.
101

 Ήδη από το 1936, ο 

Γκαίμπελς συνέδεσε τον πολιτικό αντι–Μαρξισμό με το φυλετικό αντι– Σιωνισμό και 

ανακήρυξε την «ιστορική αποστολή» της Γερμανίας να σώσει τον κόσμο από το 

Μπολσεβικισμό.
102

  Μάλιστα έχει υποστηριχθεί ότι ο μεταπολεμικός αντικομμουνισμός 

ήταν ένα είδος «ψυχολογικής αποζημίωσης» για τον καταπιεσμένο αντισημιτισμό, που 

ήταν πια, μετά τις αποκαλύψεις για το Ολοκαύτωμα, ζήτημα ταμπού.
103

 

 Ο αντισιωνισμός υπήρξε κοινό χαρακτηριστικό του φασισμού – ναζισμού και του 

αντικομμουνισμού και το γεγονός αυτό, ενδεχομένως, συνετέλεσε στην μελλοντική, 

μερική ταύτιση του αντικομμουνιστή με τον φασίστα και στην πολιτική αξιοποίησή 

της. 
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Κεφάλαιο Δεύτερο:  

Ο αντικομμουνισμός στον Ψυχρό Πόλεμο 

1.  Ευρώπη 

Με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο ήταν 

ραγδαίες. Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που απελευθερώθηκαν από τον Κόκκινο 

Στρατό η συμφωνία της Γιάλτας, που αργότερα επικρίθηκε από πολλούς ως προδοσία 

των Δυτικών προς τους Ανατολικούς, προέβλεπε τη συγκρότηση προσωρινών κυβερνή-

σεων συνασπισμού όλων των δυνάμεων που πολέμησαν το φασισμό, κυβερνήσεων που 

θα οδηγούσαν τις χώρες σε ελεύθερες εκλογές. Σε αυτή τη βάση σχηματίστηκαν τα 

Εθνικά Μέτωπα όπου συνασπίστηκαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις από την εθνικιστική 

Δεξιά έως τους κομμουνιστές. Στην Αλβανία και τη Γιουγκοσλαβία με το ισχυρό 

ένοπλο αντάρτικο σχηματίστηκαν από την αρχή αμιγώς κομμουνιστικές κυβερνήσεις. 

Σταδιακά τα Εθνικά Μέτωπα οδήγησαν στο καθεστώς της λαϊκής δημοκρατίας. Η 

διαδικασία αυτής της μετάβασης χαρακτηρίστηκε από τον Ούγγρο κομμουνιστή ηγέτη 

Ράκοσι, τακτική του σαλαμιού.
104

 Συγκεκριμένα οι κομμουνιστές κατέχοντας στρατηγι-

κές θέσεις στα Ενιαία Μέτωπα κατάφεραν να διαβάλουν, να εξασθενίσουν και τελικά 

να απομακρύνουν και να εξοντώσουν τους μη κομμουνιστές αντιπάλους τους. Σε άλλες 

περιπτώσεις όπως στην παραδοσιακά δημοκρατική και φιλελεύθερη Τσεχία η μετάβαση 

στον κομμουνισμό έγινε δια της βίας με το πραξικόπημα της Πράγας το Φεβρουάριο 

του 1948. 

 Στη δυτική και βόρεια Ευρώπη η μετάβαση στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες 

έγινε χωρίς πολλές δυσκολίες. Στη Νορβηγία η κυβέρνηση Κουίσλιγκ βιώθηκε ως μια 

εφιαλτική παρένθεση στον ομαλό πολιτικό βίο της χώρας. Στο Βέλγιο το ζήτημα της 

βασιλείας που προκλήθηκε από την αμφιλεγόμενη κατά τη διάρκεια της κατοχής στάση 

του βασιλιά Λεοπόλδου Γ΄ λύθηκε με την παραίτηση του τελευταίου προς όφελος του 

γιου του, πρίγκιπα Μπωντουέν. 

 Περισσότερο σύνθετη ήταν η κατάσταση στη Γαλλία και την Ιταλία. Στη Γαλλία 

η κυβέρνηση του Βισύ, η Ελεύθερη Γαλλία του Ντε Γκωλ και η κομμουνιστική 

Αντίσταση αντιπροσώπευαν τρία διαφορετικά μοντέλα εξουσίας. Τελικά και σίγουρα 

όχι χωρίς τριβές οι δύο τελευταίοι συνεργάστηκαν προκειμένου να υπερκεράσουν την 
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πολιτική κληρονομιά που άφηνε το Βισύ.
105

 Στην Ιταλία φασισμός και βασιλεία απομο-

νώθηκαν από τη συμμαχία όλων των υπολοίπων και με το δημοψήφισμα του Ιουνίου 

του 1946 ανακηρύχθηκε η Ιταλική Δημοκρατία. 

Το τέλος των πολεμικών αναμετρήσεων οδήγησε σε μια ιδιότυπη περίοδο, 

γνωστή ως Ψυχρός Πόλεμος.
106

 Δεν είναι τυχαίο ότι ως εναρκτήριο γεγονός της 

περιόδου αυτής ορίζεται συνήθως η ομιλία του Τσόρτσιλ στο Μισούρι των Η.Π.Α. για 

το «σιδηρούν παραπέτασμα», το Μάρτιο του 1946. Από τους συνεπέστερους αντικομ-

μουνιστές του Μεσοπολέμου, ο Τσόρτσιλ συμμάχησε με το Στάλιν, όταν οι ανάγκες του 

πολέμου το απαιτούσαν, και επανέφερε στο δημόσιο λόγο του τον αντικομμουνισμό 

αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου. Από το 1917 κομμουνισμός και αστική δημοκρατία 

βρισκόταν σε σύγκρουση. Η συνεργασία τους προκειμένου να ηττηθεί ο φασισμός ήταν 

ανακωχή και όχι συμφιλίωση. Ο ανταγωνισμός τους γινόταν ξεκάθαρος όσο ο πόλεμος 

πλησίαζε στο τέλος του. Αμερική και Βρετανία παρουσιάζονταν ως οι ηγέτιδες 

δυνάμεις του δυτικού κόσμου. Όμως πολύ σύντομα μετά τη λήξη του πολέμου φάνηκε 

η αδυναμία της Βρετανίας να διατηρήσει αυτόν τον ηγετικό ρόλο. Το 1947 ζήτησε από 

τις Ηνωμένες Πολιτείας να αναλάβουν τα ηνία του αγώνα εναντίον του κομμουνισμού 

και ιδιαίτερα να συμπληρώσουν το κενό που άφηνε η βρετανική αποχώρηση από τη 

μαχόμενη Ελλάδα.
107

 Οι Η.Π.Α. ανταποκρίθηκαν αμέσως με το δόγμα Τρούμαν.
108

 

 Το δόγμα Τρούμαν βασιζόταν στο αξίωμα ότι η ανάσχεση της κομμουνιστικής 

επέκτασης (η λεγόμενη πολιτική του containment)  είναι εφικτή μόνο με την οικονo-

μική ανάκαμψη. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Τζωρτζ  Μάρσαλ σε ομιλία που  

εκφώνησε στις 5 Ιουνίου 1947 στο Χάρβαρντ εξέφρασε την βούληση των Η.Π.Α. να 
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συνδράμουν οικονομικά την κατεστραμμένη Ευρώπη χωρίς να κάνουν διακρίσεις 

ανάλογα με το πολιτικό σύστημα κάθε χώρας. Υπό την πίεση της Σοβιετικής Ένωσης οι 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αρνήθηκαν τη βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ. Έτσι οι 

Η.Π.Α.  εμφανίστηκαν ως αρχηγός μιας μερίδας του κόσμου που αυτοχαρακτηρίστηκε 

«ελεύθερος κόσμος». 

 Ο «ελεύθερος κόσμος» παρουσιαζόταν ως μια άτυπη, αμυντική συμμαχία των 

φιλελεύθερων δημοκρατιών έναντι της κομμουνιστικής επιθετικότητας και του επεκτα-

τισμού. Ωστόσο αρκετοί μελετητές, και ανάμεσά τους ο M. Ruotsila, ισχυρίζονται ότι ο 

Ψυχρός  Πόλεμος ήταν ένα πολιτικό φαινόμενο που είχε τις ρίζες του περισσότερο στον 

ατελείωτο ανταγωνισμό των διαφόρων ειδών του αντικομμουνισμού και όχι στον 

κομμουνισμό και στις δραστηριότητες της Σοβιετικής Ένωσης.
109

 Σύμφωνα με την 

παραπάνω ανάλυση ο Ψυχρός Πόλεμος δεν ήταν πρωταρχικά αντίθεση στον επεκτα-

τισμό της Σοβιετικής Ένωσης ούτε στον κομμουνισμό. Ήταν εξίσου ο ανταγωνισμός 

ανάμεσα στο συντηρητισμό, το μοντέρνο φιλελευθερισμό και το σοσιαλισμό για το 

δικαίωμα να κυριαρχήσουν ιδεολογικά στον 20ο αιώνα.
110

 Όπως υποστηρίζει o 

Ruotsila, ένας πνευματικός Ψυχρός Πόλεμος μαίνονταν στο εσωτερικό του Αγγλόφω-

νου αντικομμουνισμού πολύ πριν από αυτόν που διαδόθηκε διεθνώς.
111

 

 Η κυρίαρχη μορφή του αντικομμουνισμού σε όλο το Μεσοπόλεμο ήταν ο 

φιλελεύθερος αντικομμουνισμός και όσο διατηρούσε την πρωτεύουσα επιρροή του, ο 

εσωτερικός, πνευματικός Ψυχρός Πόλεμος δεν μπορούσε να μεταμορφωθεί σε διεθνή 

Ψυχρό Πόλεμο. Οι Φιλελεύθεροι δεν αποσκοπούσαν σε εξολόθρευση του κομμουνι-

σμού ούτε ως ιδέα ούτε ως κοινωνικό – οικονομική πρακτική. Στόχευαν απλά στην 

ανάσχεση πιθανόν στρατιωτικών επιχειρήσεων της Σοβιετικής Ένωσης και σε κατευ-

νασμό των κομμουνιστικών πρακτικών μέσα από αμοιβαίες δεσμεύσεις. Ήταν κυρίως 

αντίθετοι με τους συντηρητικούς και δευτερευόντως με τους κομμουνιστές. Θεωρούσαν 

ότι οι συντηρητικοί ήταν αυτοί που προκαλούσαν την κομμουνιστική αντίδραση και 

χτυπώντας τις συντηρητικές ελίτ θεωρούσαν ότι χτυπούν τη «ρίζα του κακού».
112

 

 Η ανάκαμψη του συντηρητικού αντικομμουνισμού στη διάρκεια και αμέσως μετά 

το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, είναι για το Ruotsila ο κρίσιμος παράγοντας που 
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εξηγεί την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου.
113

 Οι συντηρητικοί έβλεπαν το φιλελευθε-

ρισμό ως το δρόμο στον κομμουνισμό με άλλα μέσα και μετά τον πόλεμο αισθάνθηκαν 

αρκετά ισχυροποιημένοι ώστε να αντιδράσουν δυναμικά και προς τα δύο. Η αντίθεσή 

τους προς τον κομμουνισμό ήταν επιπρόσθετα αντίθεση προς τις πρακτικές του  

φιλελεύθερου αντικομμουνισμού και προς την ίδια την φιλελεύθερη ιδεολογία.    

 Από τη στιγμή που ο αντικομμουνισμός επικράτησε στη Δύση εξυπηρέτησε 

πολλές σκοπιμότητες. Για παράδειγμα στη Δυτική Γερμανία επέτρεψε τη στενή συνερ-

γασία πρώην πολιτικών αντιπάλων όπως οι Χριστιανοδημοκράτες με τους Σοσιαλδημο-

κράτες, έδωσε το άλλοθι για τη δημιουργία μυστικής αστυνομίας και τη δικαιολογία για 

επιθέσεις στα κινήματα ειρήνης και όλα αυτά στο όνομα της υπεράσπισης της 

δημοκρατίας.
114

 Όπως ισχυρίζεται ο Χ. Μπελ, νομπελίστας Γερμανός μυθιστοριογρά-

φος: «Στη Γερμανία, όταν δεν είσαι αντικομμουνιστής, σε θεωρούν αμέσως για 

κομμουνιστή. Με το ίδιο σκεπτικό λοιπόν, τι συμπέρασμα βγαίνει; Πως, αν δεν είμαι 

χριστιανός, είμαι αντίχριστος;».
115

 Ενώ επισημαίνει, με έμφαση, τον κίνδυνο να 

χαρακτηριστείς κομμουνιστής απλά και μόνο επειδή υπερασπίζεσαι τους συνταγμα-

τικούς νόμους.
116

 

 Η Δυτική Γερμανία αποτελούσε ιδιαίτερη περίπτωση. Η χώρα βγήκε κατεστραμ-

μένη από τον πόλεμο και διαιρεμένη σε ζώνες επιρροής. Μερικές πόλεις, όπως η 

Δρέσδη, είχαν ολοσχερώς καταστραφεί, πολλοί Γερμανοί, ιδιαίτερα στα ανατολικά, 

υπέστησαν κακομεταχείριση από τον Ερυθρό Στρατό. Όμως μετά τα γεγονότα της 

χιτλερικής περιόδου ήταν δύσκολο να υπάρξει διεθνώς κάποια συμπάθεια για αυτούς. 

Μάλιστα οι ίδιοι βίωναν το πρόβλημα της «συλλογικής ενοχής» για την πρόσφατη 

ιστορία τους και επεδίωκαν την αποναζιστικοποίηση της πολιτικής τους ζωής. Σύντομα 

το Βερολίνο αναδείχθηκε σε ένα από τα «θερμότερα» μέτωπα του Ψυχρού Πολέμου. Το 

καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας θεωρήθηκε παράνομο και ο Αντενάουερ ήταν 

ιδιαίτερα ευαίσθητος στη μη αναγνώρισή του από τους Συμμάχους. Πίστευε ότι εάν η 

Δύση παρέμενε ισχυρή το παράνομο αυτό καθεστώς θα κατέρρεε.
117

 Διαφορετική στο 

ζήτημα αυτό ήταν η οπτική του ηγέτη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Β. Μπραντ, 
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αλλά και η συγκυρία μέσα στην οποία πολιτεύθηκε. Ο Μπραντ προώθησε την πολιτική 

της ύφεσης με το ανατολικό μπλοκ. Πίστευε ότι με την πολιτική αυτή θα συντελούσε 

στην υπονόμευση του καθεστώτος της Ανατολικής Γερμανίας ενισχύοντας στη σκέψη 

των Ανατολικογερμανών την εναλλακτική λύση της φιλελεύθερης δημοκρατίας έναντι 

του κομμουνισμού.
118

  

 Για κάποιους η έμφαση στον αντικομμουνισμό δεν ήταν παρά προκάλυμμα για 

την αποκατάσταση του καπιταλισμού στη Δυτική Γερμανία.
119

 Η χώρα, μαζί με την 

Ισπανία του Φράνκο, την Πορτογαλία του Σαλαζάρ και τη μετεμφυλιακή Ελλάδα, 

άνηκε στη μικρή μειοψηφία των χωρών της Δύσης όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε 

κριθεί παράνομο.
120

 Επιπλέον, παρ’ όλη την προσπάθεια αποναζιστικοποίησης, πολλοί 

πρώην Ναζιστές χρησιμοποιήθηκαν για να προσφέρουν τις γνώσεις τους στην αντιμε-

τώπιση του κομμουνισμού.
121

  

 Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις και έως το τέλος του Ψυχρού 

Πολέμου, ο κομμουνισμός αντιπροσώπευε στη Γερμανία την εικόνα του εχθρού, 

εσωτερικού και εξωτερικού, που είχε διαιρέσει τη χώρα και αποτελούσε μόνιμη απειλή 

για την ενότητα και την ασφάλειά της. Τα δύο τμήματα της διαιρεμένης Γερμανίας 

προέβαλαν, το καθένα για τον εαυτό του, τον ισχυρισμό ότι εκπροσωπούσε ολόκληρο 

το έθνος. Επομένως στη Δυτική Γερμανία ο κομμουνισμός παρουσιαζόταν ως απειλή 

για την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Θεωρούσαν ότι η απειλή αυτή εκπορευόταν από 

το κεντρικό στρατηγείο του κομμουνιστικού στρατοπέδου, τη Μόσχα, οι επιμέρους 

τακτικές αποφασίζονταν στο Βερολίνο, ενώ συχνά ρόλο εκτελεστικού οργάνου είχε το 

KPD.
122

 Μέσα σε μια τέτοια πολιτική ατμόσφαιρα δεν αρκούσε να μην είναι κανείς 

κομμουνιστής. Μόνο η ενεργός ανάληψη αντικομμουνιστικής δραστηριότητας 

μπορούσε να εκληφθεί ως ορθή πολιτική και εθνική συμπεριφορά. 

 Στη Μεγάλη Βρετανία η επιρροή των κομμουνιστών στο εκλογικό σώμα ήταν 

περιορισμένη. Η χώρα έπρεπε να προσαρμοστεί στην ένταση μεταξύ Ανατολής – Δύσης 

και στις πιέσεις για τον τερματισμό της αποικιοκρατίας μετά τον πόλεμο. Επιπλέον στις 
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αρχές της δεκαετίας του 1950, με την εδραίωση του Μακαρθισμού στις  Η.Π.Α., η 

βρετανική κυβέρνηση βρέθηκε στο δίλλημα από τη μια να επιβεβαιώσει την εικόνα της 

ως του στενότερου συμμάχου των Η.Π.Α. και από την άλλη να καθησυχάσει τη 

βρετανική κοινή γνώμη που ήταν παραδοσιακά ιδιαίτερα ευαίσθητη στο ζήτημα των 

ατομικών ελευθεριών. Πολλές από τις τακτικές του Μακαρθισμού, όπως η δημαγωγία, 

το κάψιμο των βιβλίων, οι πληροφοριοδότες, οι λίστες κ.τ.λ., θεωρήθηκαν ταυτόσημες 

με τις δράσεις του ολοκληρωτισμού.
123

 Επιπλέον ήρθαν στην επιφάνεια παλαιότερες 

αρνητικές αντιλήψεις για τους «αφελείς» Αμερικανούς και την «επαρχιώτικη», για τα 

ευρωπαϊκά δεδομένα, κουλτούρα τους.
124

 Δεν έλειψε και η κριτική της αντιπολίτευσης 

για παραβίαση των πολιτικών ελευθεριών. Ωστόσο η σημασία που οι βρετανικές 

κυβερνήσεις απέδιδαν στη διατήρηση των άψογων Αγγλο – Αμερικανικών σχέσεων 

ήταν τόσο μεγάλη που συνήθως προτιμούσαν τη σύγκρουση με την αντιπολίτευση και 

την απογοήτευση της βρετανικής κοινής γνώμης.
125

   

 Παρόμοιες προκλήσεις με τη Βρετανία, την προσαρμογή στα δεδομένα του 

Ψυχρού Πολέμου και τον τερματισμό της αποικιοκρατίας, είχε να αντιμετωπίσει και η 

Γαλλία, με τη διαφορά ότι εδώ το κομμουνιστικό κόμμα ήταν ισχυρό, κυρίως εξαιτίας 

της συμβολής του στην αντίσταση, και πλήρως ενταγμένο στην πολιτική ζωή της 

χώρας.
126

 Επιπλέον, σε αντίθεση με τη Βρετανία που ακολούθησε απαρέγκλιτα τη 

φιλοατλαντική της πολιτική, η Γαλλία, κυρίως επί Ντε Γκωλ, επεχείρησε να διαφυλάξει 

την αυτονομία της από την αμερικανική ηγεμονία. 

 Ακόμη ισχυρότερη ήταν η επιρροή των κομμουνιστών στην Ιταλία. Η Ιταλία ήταν 

το πρώτο κράτος που ανακτήθηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις και αποτέλεσε το 

πρώτο πεδίο συνεργασίας των Συμμάχων στη διαδικασία ειρήνευσης. Τον τελευταίο 

χρόνο του πολέμου η επιρροή του ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος (PCI) είχε 

εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Η επιστροφή του ηγέτη του, Παλμίρο Τολιάτι, από τη 

Μόσχα το Μάρτιο του 1944, σηματοδότησε τη στροφή του Κόμματος στην επιδίωξη 

της «εθνικής ενότητας». Υπό την ηγεσία του Τολιάττι, οι κομμουνιστές συνεργάστηκαν 

με φιλελεύθερα δημοκρατικά κόμματα και ήταν αντίθετοι σε κάθε σκέψη για 
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επανάσταση.
127

 

Σε μια χώρα όπου ο καθολικισμός αποτελούσε από το 1929, με τη συνθήκη του 

Λατερανού, έως το 1985, επίσημη θρησκεία του κράτους, το Κομμουνιστικό Κόμμα 

προσέλκυε μεταπολεμικά το ένα, περίπου, τρίτο του εκλογικού σώματος. Ευτυχείς 

συγκυρίες από τη μια, όπως η άνοδος στον παπικό θρόνο του Ιωάννη XXIII (1958- 

1963), που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, επεδίωκε την υπέρβαση του ψυχροπολεμικού 

μίσους και διαρκείς συμβιβασμοί και ταλαντεύσεις, από την άλλη, κατέστησαν δυνατή 

μια τέτοια αντίφαση. Όπως συνέβη και με τους Γάλλους και με τους Ισπανούς ομοϊδεά-

τες τους απομακρύνθηκαν από τη Μόσχα και παρουσιάζονταν ως ένα μετριοπαθές 

«ευρωκομμουνιστικό» κόμμα. Η κατάρρευση του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευ-

ρώπη έφερε τον «ευρωκομμουνισμό» αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις και διλήμματα. 

2.  Ηνωμένες Πολιτείες 

Σχεδόν ταυτόχρονα με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πόλεμου οι Ηνωμένες Πολιτείες 

ταράσσονταν από υποθέσεις κατασκοπείας υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης. Αρχικά η 

υπόθεση Ρόζενμπεργκ (Julius και Ethel Rosenberg), οι αποκαλύψεις της πρώην 

κατασκόπου Ε. Μπέντλεϊ (Elizabeth Bentley) και στη συνέχεια  υπόθεση Τσάμπερς - 

Χις (Chambers – Hiss).
128

 Ιδιαίτερα η τελευταία συντάραξε την αμερικανική πολιτική 

αλλά και την αμερικανική κοινή γνώμη. Ο Τσάμπερς κατηγόρησε τον Α. Χις (Alger 

Hiss), πολιτικό σύμβουλο του State Department, για κατασκοπεία υπέρ της Σοβιετικής 

Ένωσης επί Προέδρου Ρούσβελτ. Ο Χις αρνήθηκε τις κατηγορίες αλλά ο Τσάμπερς με 

την ενθάρρυνση του Νίξον κλιμάκωσε την πολεμική του. Ο Τρούμαν δέχθηκε μομφές 

ότι δεν έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην υπόθεση. Αντίθετα ο ανερχόμενος Νίξον τη μετέ-

τρεψε σε όχημα της πολιτικής του ανέλιξης. Όπως υποστηρίζει ο Powers, η υπόθεση 

Χις αποδείχθηκε καταστροφική για τον αμερικανικό φιλελεύθερο αντικομμουνισμό που 

υποβάθμιζε, έως τότε, την απειλή του εγχώριου κομμουνισμού.
129

 Επιπρόσθετα οι 

συνέπειες ήταν αρνητικές συνολικά για την υπόθεση του αντικομμουνισμού εφόσον ο 

υπεύθυνος, φιλελεύθερος αντικομμουνισμός υποχωρούσε μπροστά στην ανευθυνότητα, 
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την υπερβολή και την αυθαιρεσία.
130

 

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 άρχισε να αναδεικνύεται στις Η.Π.Α. μια 

αντικομμουνιστική εκστρατεία που ερχόταν σε αντίθεση με τη φιλελεύθερη παράδοση 

της χώρας αυτής. Η εκστρατεία αυτή επικεντρώθηκε στην προσπάθεια του γερουσιαστή 

Τζ. Μακάρθυ (Joseph, R. McCarthy), από το όνομα του οποίου κωδικοποιήθηκε ο 

αντικομμουνισμός ως Μακαρθισμός. Συγκεκριμένα ο όρος Μακαρθισμός παρουσιά-

ζεται με διττή σημασία: ως δημόσια κατηγορία για απιστία προς την πατρίδα, κυρίως 

μέσα από φιλοκομμουνιστικές δραστηριότητες, η οποία κατηγορία όμως είναι συχνά 

ανυπόστατη ή στηρίζεται σε εικασίες και δεύτερον ως ορισμός των αναξιόπιστων και 

άδικων τακτικών έρευνας.
131

 Πολλοί μελετητές ισχυρίζονται ότι ο ίδιος ο Μακάρθυ 

ήταν μικρής σημασίας. Μάλιστα σε δημοσκόπηση το 1946 είχε ψηφισθεί ως ο χειρό-

τερος γερουσιαστής της Αμερικής.
132

 Υπήρξε, σύμφωνα με τη διατύπωση του Reeves, 

«το προϊόν της αντικομμουνιστικής πολιτικής και όχι ο δημιουργός της».
133

 

 Ο Μακάρθυ κατηγόρησε το Φεβρουάριο του 1950, σε δημόσια ομιλία του, τον 

Υπουργό Εξωτερικών των Η.Π.Α. Ντ. Άτσεσον (Dean Acheson) ότι επέτρεπε να 

παραμένουν στις θέσεις τους στο Υπουργείο του 205 μέλη του Κομμουνιστικού 

Κόμματος των Η.Π.Α. Στη συνέχεια μείωσε τον αριθμό των εμπλεκομένων σε 57 αλλά 

δεν αποκάλυψε ούτε ένα όνομα. Παρόλο που ο Μακάρθυ απομακρύνθηκε από την 

αντικομμουνιστική εκστρατεία το 1954 και απεβίωσε λίγα χρόνια αργότερα, το 1957, οι 

απόψεις του επηρέασαν καθοριστικά τον αμερικανικό και κατά συνέπεια το διεθνή 

αντικομμουνισμό. Ο δίκην Αποκάλυψης τόνος της αντικομμουνιστικής ρητορείας που 

εκπορευόταν από την Αμερική προσέθεσε στη διεθνή πολιτική σκηνή το στοιχείο της 

σταυροφορίας εναντίον του κομμουνισμού.
134

 Μελετητές όπως ο Kovel παρατήρησαν 

το πέρασμα της αμερικανικής κοινωνίας από τον έναν «κόκκινο διάβολο» στον άλλο, 

υπονοώντας τη μετατροπή του μίσους για τους Ινδιάνους σε αντικομμουνισμό.
135

 

 Ο Μακαρθισμός βάθυνε το προϋπάρχον ρήγμα ανάμεσα στο φιλελεύθερο και το 

συντηρητικό αντικομμουνισμό. Βασικό σημείο της διαφοράς τους υπήρξε πάντα η 

στάση τους προς το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι φιλελεύθεροι αντικομμου-
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νιστές υποτιμούσαν τη δύναμη και τις δυνατότητές του. Το θεωρούσαν ενοχλητικό 

αλλά όχι επικίνδυνο. Αντίθετα ο Μακαρθισμός τους αντιμετώπισε όχι μόνο ως πράκτο-

ρες των Σοβιετικών αλλά ως υπονομευτές των παραδοσιακών αμερικανικών αξιών και 

οι φιλελεύθεροι κατηγορήθηκαν για αδυναμία να συλλάβουν τον κομμουνιστικό 

κίνδυνο σε όλη του την έκταση.
136

 Η ιδιότητα του αντικομουνιστή συνοδευόταν από 

διαβάθμιση και η «χλιαρότητα» αντιμετωπιζόταν με καχυποψία. Οι φιλελεύθεροι και οι 

μετριοπαθείς συντηρητικοί κατηγορήθηκαν για μαλθακότητα  και υποχωρητισμό έναντι 

στον κομμουνισμό.
137

 Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, η Ακαδημία, το εκπαιδευτικό 

σύστημα, η βιομηχανία θεάματος, τα εργατικά συνδικάτα έπεσαν θύματα της Μακαρ-

θικής σταυροφορίας.
138

 Άνθρωποι της δημόσιας ζωής γινόταν ύποπτοι  γιατί είχαν έναν 

τόμο το Κεφάλαιο του Μαρξ, οι δημόσιες βιβλιοθήκες πιέζονταν να απομακρύνουν 

ύποπτα βιβλία.
139

 

 Πολύ σύντομα ο φιλελεύθερος αντικομμουνισμός αντιμετώπισε το Μακαρθισμό 

ως  υστερία και παραλογισμό που με τις ακρότητές του αδυνάτιζε και τη δική του 

επιχειρηματολογία και αξιοπιστία.
140

  Η δαιμονοποίηση του Μακαρθισμού απομάκρυνε 

πολλούς φιλελεύθερους από τον αντικομμουνισμό. Το κυνήγι μαγισσών που ξεκίνησε ο 

McCarthy επηρέασε το διεθνή αντικομμουνισμό, καθόρισε τη θεματολογία, το ύφος και 

τις πρακτικές του. Το τέλος του Μακαρθισμού σήμαινε σε μεγάλο βαθμό την παρακμή 

του αντικομμουνισμού.
141

 

 Ωστόσο οι Αμερικανοί ηγέτες από τον Τρούμαν έως τον Ρέιγκαν, σε διαφορετικό 

βαθμό βέβαια ο καθένας, αποδέχθηκαν την ύπαρξη σοβιετικής απειλής ως τη λυδία λίθο 

του Ψυχρού Πολέμου.
142

 Επιγραμματικά θα λέγαμε ότι οι Αμερικανοί Πρόεδροι από 

τον Τρούμαν έως τον Κάρτερ, με μικρή ίσως εξαίρεση τον Κέννεντυ, έμειναν στα όρια 

της αρχικής πολιτικής της ανάσχεσης του κομμουνιστικού κινδύνου. Μάλιστα ίσως να 

απομακρύνθηκαν λίγο από αυτή, ιδιαίτερα ο Νίξον, αποφεύγοντας την άμεση ανάμειξη 

και προτιμώντας να βοηθήσουν τις άλλες χώρες να αντιμετωπίσουν με ίδια μέσα την 
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κομμουνιστική επεκτατικότητα.
143

 Ο πόλεμος του Βιετνάμ σφράγισε την αμερικανική 

πολιτική ζωή για μεγάλο μέρος αυτής της περιόδου αλλά και την ιστορία του 

αντικομμουνισμού εφόσον σταδιακά η κριτική για την εμπλοκή στο Βιετνάμ 

μετατράπηκε σε κριτική για τον αντικομμουνισμό.
144

 

 Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για την προεδρεία Ρέιγκαν, όχι τόσο για τον 

ανταγωνισμό στα εξοπλιστικά προγράμματα που εξάντλησε τη σοβιετική οικονομία, 

όσο για τον «πόλεμο των ιδεών» που κήρυξε στη Σοβιετική Ένωση. Ο Ρέιγκαν ήταν 

γνωστός για τον αντικομμουνισμό του από την περίοδο που μεσουρανούσε ως ηθοποιός 

του Χόλυγουντ. Μάλιστα στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου διακρίθηκε για τον αντικομ-

μουνιστικό του ακτιβισμό στο χώρο του θεάματος.
145

 Σε αντίθεση με τους προηγού-

μενους Προέδρους, αμφισβητούσε ότι η θέση του κομμουνιστικού συστήματος στον 

κόσμο ήταν δεδομένη και παγιωμένη. Θεωρούσε ότι ως οικονομικό σύστημα ο 

κομμουνισμός ήταν καταδικασμένος ενώ συγχρόνως δεν θα μπορούσε να επιβιώσει 

μπροστά στην έμφυτη επιθυμία των ανθρώπων να αναζητήσουν την ελευθερία τους.
146

 

Πολλοί αξιωματούχοι του έβλεπαν την υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως 

αντισοβιετικό όπλο, τουλάχιστον στην προ Γκορμπατσόφ εποχή.
147

 

 Ο ίδιος προέβλεψε επανειλημμένα την κατάρρευση του κομμουνισμού. Έτσι το 

1982, σε ομιλία τους το Βρετανικό Κοινοβούλιο, επεσήμανε ότι κατά κάποιο ειρωνικό 

τρόπο είχε δίκιο ο Μαρξ λέγοντας ότι τα ιδεολογικά συστήματα που αψηφούν τη 

λογική της ιστορίας θα καταρρεύσουν, υπονοώντας βέβαια την κατάρρευση του 

κομμουνισμού.
148

 Επανέφερε το δόγμα του φιλελεύθερου αντικομμουνισμού ότι ο 

ψυχρός πόλεμος ήταν σύγκρουση διαφορετικών συστημάτων αξιών και επανέλαβε την 

πεποίθησή του ότι σ’ αυτό τον ανταγωνισμό του με την ελευθερία ο κομμουνισμός 

βρισκόταν ήδη κοντά στην κατάρρευση.
149

 Το Μάρτιο του 1983 εκφώνησε τον πιο 

διάσημο λόγο της καριέρας του, που θεωρήθηκε σταθμός στην ιστορία του Ψυχρού 

Πολέμου. Αποκάλεσε τη Σοβιετική Ένωση «αυτοκρατορία του κακού» από την οποία 

εκπορεύονται όλα τα δεινά του κόσμου.
150

 Περιέγραψε τον κομμουνισμό ως ένα 
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θλιβερό κεφάλαιο στην ανθρώπινη ιστορία, του οποίου οι τελευταίες σελίδες γραφόταν 

ακόμη. Μίλησε για μάχη του υλισμού απέναντι στο πνεύμα και προέβλεψε τη συντριβή 

του πρώτου.
151

 Ο ίδιος εξήγησε ότι με το λόγο του αυτό ήθελε να απελευθερώσει τους 

Αμερικανούς από το ταμπού ενάντια στη χρήση του αντικομμουνιστικού λεξιλογίου.
152

 

Κατηγόρησε τους προκατόχους του ότι θεωρούσαν αντιφιλελεύθερη και προκλητική 

την απόλυτη ειλικρίνεια σε σχέση με τον κομμουνισμό και κατέφευγαν σε ευφημισμούς 

και ωραιοποιήσεις.
153

 Τον Ιούνιο του 1987, σε περιοδεία του στη Δυτική Γερμανία 

συνέκρινε και πάλι με οξύτητα τον κόσμο της ευημερίας και της ελευθερίας με τον 

κομμουνισμό της αποτυχίας και της ανελευθερίας.
154

 Μέσα στην πόλη του Βερολίνου 

κάλεσε τους Σοβιετικούς, και προσωπικά το Μ. Γκορμπατσόφ, να γκρεμίσουν το τείχος 

του Βερολίνου.
155

 

 Κομβικό σημείο στον αντικομμουνιστικό του αγώνα είχε το ζήτημα της Πολω-

νίας. Θεωρούσε προδοσία των δυτικών την παράδοση της Πολωνίας με τη συνθήκη της 

Γιάλτας και ήταν πεπεισμένος ότι η πτώση της πολωνικής, κομμουνιστικής κυβέρνησης 

θα λειτουργούσε ως ντόμινο σε όλο το ανατολικό μπλοκ. Ευτυχής συγκυρία για τον 

αγώνα του ήταν, όπως θα εξετάσουμε και στη συνέχεια, η ανάδειξη στον παπικό θρόνο 

του πολωνικής καταγωγής Ιωάννη Παύλου II με τον οποίο συμμερίζονταν τις ίδιες 

απόψεις. Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλε φυσικά και η ανάρρηση του Μ. Γκορμπα-

τσόφ στο τιμόνι της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Ρέιγκαν παρέμεινε συνεπής στον αντικομ-

μουνισμό του και μάλιστα ο ίδιος προέβαλε εμφατικά αυτή του τη συνέπεια όταν 

αποχωρώντας από το Λευκό Οίκο, μετά από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης, δήλωσε 

υπερήφανος που παρέμενε αντικομμουνιστής.
156

   

 Ο Ψυχρός Πόλεμος και ο αντικομμουνισμός κυριάρχησαν στο Δυτικό κόσμο ως 

μια άκαμπτη λογική, όμως, όπως επισημαίνει ο Young, «η ενότητα του κάθε συνασπι-

σμού βασιζόταν κυρίως στην εχθρότητα προς τον άλλον».
157

 Βέβαια οι Η.Π.Α. ως 

ηγέτιδα δύναμη του Δυτικού κόσμου καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό τη ρητορεία αλλά και 

τις αντικομμουνιστικές πρακτικές  όμως δεν ήταν, όπως ήδη αναφέραμε, λίγες οι φορές 

που οι ευρωπαϊκές χώρες ακολούθησαν στο σημείο αυτό τη δική τους πορεία. 
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Κεφάλαιο Τρίτο:  

ο αντικομμουνισμός στη δυτική διανόηση και στην Καθολική εκκλησία 

1.  Ο αντικομμουνισμός στη δυτική διανόηση 

Εκτός από την πολιτική, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και την εξέλιξη του αντικομ-

μουνισμού διαδραμάτισαν η διανόηση και η Καθολική εκκλησία. Όσον αφορά τη 

διανόηση εκ προοιμίου επισημαίνουμε τις διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και 

διαδρομές των ανθρώπων των οποίων η σκέψη επηρέασε τις περί του κομμουνισμού 

αντιλήψεις στη Δύση. Πολλοί εξ αυτών ξεκίνησαν ως αριστεροί και στη συνέχεια, 

συνήθως μετά από μια εκ του σύνεγγυς επαφή με τη σοβιετική πραγματικότητα κατέ-

κριναν τα κακώς κείμενα. Κάποιοι από αυτούς αποκήρυξαν τις αριστερές τους ιδέες ενώ 

άλλοι περιορίστηκαν σε κριτική πτυχών του υπαρκτού σοσιαλισμού. Υπήρχαν, τέλος, 

και αυτοί που από την αρχή έως το τέλος παρέμειναν συνεπείς στον αντικομμουνισμό 

τους. Επιπλέον με τον όρο «δυτική διανόηση» δε εννοούμε τη «δυτική» καταγωγή των 

διανοητών. Αντίθετα πολλοί από αυτούς γεννήθηκαν στην Ανατολική Ευρώπη, ωστόσο 

το έργο τους συνήθως εκδόθηκε στη Δύση, απασχόλησε τη δυτική κοινωνία, 

διαμόρφωσε αντιλήψεις και συμπεριφορές.
158

  

 Ξεκινώντας από τους αναρχικούς επισημαίνουμε ότι η συνύπαρξη των αναρχικών 

με τους μπολσεβίκους στάθηκε προβληματική. Αν και αρχικά συνεργάστηκαν στην 

Οκτωβριανή επανάσταση πολύ σύντομα επήλθε η ρήξη. Η αναρχική Ε. Γκόλντμαν 

(Ema Goldman)  γεννήθηκε στη Λιθουανία και στα δεκαεπτά της μετανάστευσε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες επισκέφθηκε την 

επαναστατημένη Ρωσία το 1919 και ήταν αρχικά ενθουσιασμένη από την πορεία της 

επανάστασης. Πολύ σύντομα όμως απογοητεύθηκε και κατέγραψε αυτή της την εμπει-

ρία στο έργο My Disillusionment in Russia το 1923. Τον ίδιο δρόμο, της απογοήτευσης 

και της κριτικής, ακολούθησε και ο Ρώσος αναρχικός Π. Κροπότκιν (Peter Kropotkin), 

που επέκρινε τις αυταρχικές μεθόδους που ακολουθήθηκαν στην Οκτωβριανή επανά-

σταση. 

 Επιπλέον, εκτός από τους αναρχικούς, έκαναν την εμφάνισή τους και απόψεις 

πολλών διανοουμένων, πρώην υπερασπιστών της επανάστασης, που απογοητεύθηκαν 
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όταν βίωσαν από κοντά την σοβιετική πραγματικότητα και τους περιορισμούς της. Η 

αρχή έγινε με τον Παναΐτ Ιστράτι, ο οποίος, μαζί με το Ν. Καζαντζάκη, είχε κληθεί για 

τις γιορτές που διοργάνωσε το σοβιετικό καθεστώς με την ευκαιρία συμπλήρωσης 10 

ετών από την Οκτωβριανή επανάσταση. Όπως έχει επισημανθεί, πρόκειται για την 

«ιστορία ενός φανατικού οπαδού της Επανάστασης, που φτάνοντας στην πατρίδα της 

Επανάστασης χάνει όλες τις ψευδαισθήσεις του».
159

  Στόχος του Ιστράτι δεν ήταν να 

καταγγείλει «το σοσιαλισμό, αλλά την «υλοποίηση του σοσιαλισμού» στη Ρωσία».
160

 

 Παρόμοια υπήρξε και η περίπτωση του Αντρέ Ζιντ (Andre Gide). Το 1936 ο 

Στάλιν, εκμεταλλευόμενος το λαϊκό έρεισμα και τα σοσιαλιστικά ιδεώδη του Γάλλου 

συγγραφέα, τον προσκάλεσε στη Μόσχα, προκειμένου να γνωρίσει και στη συνέχεια να 

διαφημίσει το σοβιετικό θαύμα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όπως έχει υπογραμμισθεί: «Η 

Σοβιετική Ένωση είχε πειστεί ότι βρήκε ένα καλό φίλο που θα υπηρετούσε το ζήτημά 

της, ενώ ο Ζιντ ονειρευόταν ένα ιδανικό κομμουνισμό [...], να η αρχή της παρεξή-

γησης».
161

  Ο Αντρέ Ζιντ, αντίθετα από τις προσδοκίες του οικοδεσπότη του, εξέδωσε 

ένα κείμενο – ποταμό, με τίτλο Επιστροφή από τη Σοβιετική Ένωση,
162

 που προκάλεσε 

σάλο στις τάξεις των αριστερών διανοούμενων και στο οποίο αποκάλυψε τη θλιβερή 

ρωσική πραγματικότητα, τη διάψευση των προσδοκιών του, την επανάσταση που εξό-

κειλε σε ένα θλιβερό και ενορχηστρωμένα αντιλαϊκό καθεστώς, προπαγάνδας, τρομο-

κρατίας, στυγνών εγκλημάτων και παραπληροφόρησης. Συγκεκριμένα καυτηρίασε τον 

πρωταρχικό ρόλο της προπαγάνδας και της πολιτικής σκοπιμότητας σε κάθε δραστηριό-

τητα, το αντιθρησκευτικό μένος, τις κραυγαλέες ανισότητες στο βιοτικό επίπεδο, το 

χαμηλό, ποσοτικά και ποιοτικά, επίπεδο παραγωγής, την έλλειψη ελευθερίας του 

πνεύματος και ανοχής στο διαφορετικό.
163

 Το βιβλίο προκάλεσε πάταγο κυρίως στον 

χώρο των αριστερών διανοουμένων και ο Ζιντ δέχθηκε έντονη πολεμική.
164

 

 Το σταλινισμό στηλίτευσε και ο Άρθουρ Κέστλερ (A. Koestler) στο περίφημο 

έργο του, που κυκλοφόρησε το 1940, Darkness at Noon (ελληνική μετάφραση, Το 

Μηδέν και το Άπειρο) βασισμένο στις Δίκες της Μόσχας 1936-1938.
165

 Ο Ούγγρος 

συγγραφέας και δημοσιογράφος υπήρξε επί σειρά ετών μέλος του Κομμουνιστικού 
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Κόμματος της Γερμανίας αλλά, απογοητευμένος από τις σταλινικές θηριωδίες, παραιτή-

θηκε το 1938. Στη διάρκεια της περιπετειώδους ζωής του ταξίδεψε στη Σοβιετική Ένω-

ση, πολέμησε στον ισπανικό εμφύλιο και έζησε για ένα διάστημα σε κιμπούτζ κοντά 

στη Χάιφα.
166

 Μάλιστα, προκειμένου να δοθεί έμφαση στην επιρροή του έργου του, 

έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι Το Μηδέν και το Άπειρο, όπως και η φάρμα των ζώων 

του Όργουελ, ήταν από τις κύριες αιτίες που οδήγησαν στην ήττα του Κομμουνιστικού 

Κόμματος Γαλλίας, όταν αυτό είχε πολλές πιθανότητες να πάρει την εξουσία στα τέλη 

της δεκαετίας του 1940.
167

  

 Μεγάλος ήταν και ο αντίκτυπος που προκλήθηκε από τα πολυδιαβασμένα έργα 

του Άγγλου συγγραφέα Τζ. Όργουελ (G. Orwell, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Eric 

Arthur Blair), η φάρμα των ζώων, γράφηκε το 1944 και 1984, που κυκλοφόρησε το 

1949.
168

 Ο συγγραφέας, που είχε πολεμήσει στο πλευρό των δημοκρατικών στον ισπα-

νικό εμφύλιο, με τρόπο αλληγορικό επέκρινε τον ολοκληρωτισμό που επικρατούσε στη 

Σοβιετική Ένωση την περίοδο του Στάλιν. Η συζήτηση για τον Όργουελ και το έργο 

του αναζωπυρώθηκε το 1996 όταν το άνοιγμα των βρετανικών αρχείων έφερε στο φως 

μια κρυφή λίστα «κρυπτοκομμουνιστών» από το χώρο της Τέχνης και των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης, που ο Όργουελ φέρεται να παρέδωσε στη βρετανική κυβέρνηση 

λίγο πριν το θάνατό του, το 1950.
169

   

 Ακολούθησε ο Αμερικανός συγγραφέας Τζων Στάινμπεκ (John Ernst Steinbeck) 

που επισκέφθηκε τη Σοβιετική Ένωση το 1947 και έμεινε εκεί για δυο μήνες.
170

 

Επιστρέφοντας στην πατρίδα του εστίασε την κριτική του στα κακώς κείμενα του 

καθεστώτος και συγκεκριμένα: στη λογοκρισία που ασκούνταν στους δημοσιογράφους, 

στην ύπαρξη ελλείψεων στην αγορά, στις ατελείωτες ουρές και την άνθιση της μαύρης 

αγοράς, στις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, στη γραφειοκρατία, στη δυσκολία 

επικοινωνίας με το εξωτερικό και κυρίως στην πολιτική προπαγάνδα που διέβλεπε πίσω 

από όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
171

 

 Πρώην κομμουνιστής υπήρξε ο Αμερικανός συγγραφέας και εκδότης Γ. Τσάμπερς 
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(Whittacker Chambers), ο οποίος μετέφερε την εμπειρία του από τον κόσμο της 

κατασκοπείας στο έργο του Witness, πρώτη δημοσίευση το 1952.
172

 Ο Τσάμπερς παρου-

σίαζε τον κομμουνισμό ως μια συνομωσία αποφασισμένων για όλα ανθρώπων, ως μια 

νέα εκδοχή της ατέρμονης μάχης του υλισμού με την πνευματικότητα και κατηγορούσε 

τους κομμουνιστές ότι θα απέκλειαν το Θεό από την ανθρώπινη ζωή.
173

  

 Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε και ο διάσημος Δόκτωρ Ζιβάγκο του Ρώσου  Μπόρις 

Παστερνάκ (Boris Pasternak).
174

 Ο Παστερνάκ ήταν γνωστός στη χώρα του κυρίως για 

τις ποιητικές του συλλογές. Ο Δόκτωρ Ζιβάγκο απαγορεύθηκε στη Σοβιετική Ένωση  

λόγω των αναφορών του στα γκούλαγκ και τελικά εκδόθηκε στη Δύση το 1957, χαρίζο-

ντάς του το Νόμπελ Λογοτεχνίας τον επόμενο χρόνο.
175

 Αρχικά ο συγγραφέας δήλωσε 

ενθουσιασμένος με τη βράβευσή του στη συνέχεια όμως, ύστερα από πιέσεις του 

σοβιετικού καθεστώτος, αρνήθηκε να το παραλάβει. Τελικά το βραβείο δόθηκε στο γιό 

του σε ειδική τελετή, στη Στοκχόλμη, το 1989. 

 Στην Ανατολική Ευρώπη, και συγκεκριμένα στην Τσεχία, γεννήθηκε και ο Μίλαν 

Κούντερα (Milan Kundera). Από τα εφηβικά του χρόνια έγινε μέλος του Κομμουνιστι-

κού Κόμματος Τσεχίας από όπου όμως εκδιώχθηκε το 1950 με την κατηγορία των 

«αντικομματικών δραστηριοτήτων». Στο κόμμα επανήλθε το 1956 όμως η περιπέτεια 

της απομάκρυνσής του τον ενέπνευσε να γράψει, το 1967, το μυθιστόρημά του με τον 

τίτλο Το Αστείο, όπου καυτηρίαζε το σοβιετικό, ολοκληρωτικό σύστημα. Σύντομα η 

κυκλοφορία του βιβλίου απαγορεύθηκε στην Τσεχία και ο συγγραφέας κατέφυγε στη 

Γαλλία. Το 1979, από τη Γαλλία πια, εξέδωσε το έργο του Το Βιβλίο του Γέλιου και της 

Λήθης όπου παροτρύνει τους Τσέχους πολίτες να αντισταθούν στο κομμουνιστικό 

καθεστώς παραθέτοντας ποικίλους τρόπους.
176

 

 Αυτός όμως που κατά κύριο λόγο έφερε στο προσκήνιο τη βιαιότητα του 

σοβιετικού καθεστώτος και ιδιαίτερα τη φρίκη των γκούλαγκ ήταν ο Α. Σολζενίτσιν 

(Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn). Με ειδική άδεια του Νικίτα Χρουστσόφ, εκδόθηκε, 

το 1962, το βιβλίο του  Μια μέρα στη ζωή του Ιβάν Ντενίσοβιτς, όπου περιέγραφε μια 
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μέρα από τη ζωή στα γκούλαγκ.
177

 Ο Ιβάν Ντενίσοβιτς προκάλεσε σοκ τόσο στη σοβιε-

τική όσο και στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Δεν ήταν μόνο το ζήτημα της φρίκης των 

γκούλαγκ που πραγματευόταν, αλλά και το γεγονός ότι ένα βιβλίο με τέτοιο περιεχόμε-

νο κυκλοφορούσε ελεύθερα και αλογόκριτα στη Σοβιετική Ένωση, δείχνοντας σε ποιο 

βαθμό είχε φθάσει η αποσταλινοποίηση. Δεν είχε την ίδια τύχη το άλλο διάσημο βιβλίο 

του, Αρχιπέλαγος Γκούλαγκ, που κυκλοφόρησε το 1973 μόνο στη Δύση.
178

 Οι σοβιε-

τικές αρχές εξοργίσθηκαν, αλλά λόγω της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητάς του αδυνα-

τούσαν να λάβουν ποινικά μέτρα εναντίον του. Το Αρχιπέλαγος Γκούλαγκ ήρθε σε μια 

εποχή που η απήχηση του κομμουνισμού στη Δύση είχε κυρίως περιοριστεί στη Γαλλία 

και την Ιταλία και μάλιστα θεωρήθηκε ότι συνέβαλε στην περαιτέρω εκλογική πτώση 

των κομμουνιστικών κομμάτων στις χώρες αυτές.
179

  Η ευρωπαϊκή Αριστερά, όπως θα 

αναλύσουμε στη συνέχεια, δεν υποστήριξε τον αγώνα του Σολζενίτσιν και θεώρησε 

πως πίσω του κρυβόταν ένας πολιτικός ελιγμός που στρεφόταν ενάντια στην ύφεση. 

Τελικά το 1974, ο Σολζενίτσιν πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη χώρα, αποστε-

ρούμενος τη σοβιετική ιθαγένεια, για να επιστρέψει το 1994, μετά την κατάρρευση του 

κομμουνιστικού καθεστώτος.
180

 Στη διάρκεια της παραμονής του στη Δύση αναδεί-

χθηκε σε σύμβολο του αντικομμουνιστικού αγώνα.
181

 Αρχικά φεύγοντας από τη Ρωσία 

κατέφυγε στην Ελβετία, όπου με δραματικό τρόπο κάλεσε τη Δύση να ενδιαφερθεί για 

τη κατάσταση στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Μην ακούτε τους κομμουνιστές, 

έλεγε, που σας ζητούν να μην ανακατευθείτε στις εσωτερικές τους υποθέσεις και να 

τους αφήσετε απερίσπαστους στην εξόντωση των πολιτών τους. «Σας παρακαλούμε να 

έρθετε και να ανακατευθείτε», ήταν η δραματική του επίκληση.
182

 Σε ομιλίες του σε 

διάφορα μέρη του δυτικού κόσμου, όπως στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ τον Ιούνιο του 

1978, καυτηρίαζε τη στάση της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας της Δύσης.
183

 Τους 

κατηγορούσε πως τους έλειπε το κουράγιο και η αποφασιστικότητα να αντιπαρατεθούν 

με τον κομμουνισμό, ο οποίος έχει ήδη ηττηθεί ιδεολογικά στις χώρες που εφαρμό-

στηκε. Τους ζητούσε με επίφαση να επαναφέρουν ηθικά κριτήρια στην πολιτική και τη 
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σκέψη τους. 

 Τέλος, τα σοβιετικά γκούλακγ, όπου μεταφέρθηκαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο πολλά μέλη της γερμανικής μειονότητας της Ρουμανίας στην οποία ανήκε και η 

ίδια, αλλά και το καταπιεστικό καθεστώς του Νικολά Τσαουσέσκου, έχουν ως σημείο 

αναφοράς πολλά από τα βιβλία της  Χ. Μύλερ (Herta Muller), η οποία τιμήθηκε το 

2009 με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. 

 Από το Μεσοπόλεμο έως σήμερα πολλοί είναι οι συγγραφείς που επιχείρησαν με 

το έργο τους, μυθιστορήματα, διηγήματα, ταξιδιωτικές αναφορές, δημοσιογραφικά 

ρεπορτάζ να παρουσιάσουν κομμάτια της σοβιετικής πραγματικότητας, όπως οι ίδιοι τη 

βίωσαν, να αναδείξουν τις στρεβλώσεις των κομμουνιστικών καθεστώτων, να προβάλ-

λουν αυτό που οι ίδιοι θεωρούσαν ως φαυλοκρατία και πλήρη υποταγή των κομμουνι-

στικών κομμάτων στα παραγγέλματα της Μόσχας. Βέβαια και τα βιώματά τους ποίκι-

λαν και η στόχευση του έργου τους ήταν διαφορετική. Για παράδειγμα ο Στάινμπεκ 

ταξίδεψε για περιορισμένο χρονικό διάστημα στη Σοβιετική Ένωση έχοντας προαπο-

φασίσει να γράψει για τις εμπειρίες αυτού του ταξιδιού. Δέκα χρόνια πριν από αυτόν ο 

Ζιντ είχε κάνει ένα παρόμοιο ταξίδι προκειμένου να γνωρίσει τη χώρα όπου πραγμα-

τωνόταν το ιδανικό του και επιστρέφοντας κατέγραψε τις διαψεύσεις του. Πολλοί από 

τους συγγραφείς που αναφέραμε ήταν πρώην κομμουνιστές και άλλοι σταθερά 

αντίθετοι με την κομμουνιστική ιδεολογία. Κάποιοι έζησαν για χρόνια την εμπειρία του 

υπαρκτού σοσιαλισμού και άλλοι ήλθαν σε επαφή μαζί του στο πλαίσιο ενός ταξιδιού. 

Ωστόσο όλοι τους, ο καθένας με τον τρόπο του, συνέβαλαν στην αναζωπύρωση της 

περί του κομμουνισμού συζήτησης στη Δύση, επηρέασαν συνειδήσεις και διαμόρφωσαν 

πολιτικές συμπεριφορές. 

2.  Αντικομμουνισμός και Καθολική εκκλησία 

Από την άλλη, η Kαθολική εκκλησία έχει μια μακρά και συνεπή ιστορία αντικομ-

μουνισμού. Ήδη από το 1864 ο Πάπας Πίος ΙΧ με  εγκύκλιό του, γνωστή ως  Quanta 

Cura, τάχθηκε με σφοδρότητα εναντίον του Μαρξισμού τον οποίο και χαρακτήρισε 

επανάσταση εναντίον του Θεού, της εκκλησίας και του πολιτισμού. Παρόμοιο υπήρξε 

και το περιεχόμενο εγκυκλίων που κυκλοφόρησαν λίγο αργότερα,  του Πάπα Λέοντα 

ΧΙΙΙ, με τίτλο Rerum Nonarum (1891) και του Πάπα Πίου ΧΙ, με τίτλο Quadragessimo 

Anno (1931). Σε αυτή τη δεύτερη εγκύκλιο διαβάζουμε την παρακάτω προειδοποίηση: 

«Ο κομμουνισμός περιέχει στη διδασκαλία του και στη δράση 
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του έναν διπλό σκοπό που επιδιώκει  όχι με τρόπο κρυφό και 

διάφορους ελιγμούς αλλά ανοιχτά, στο άπλετο φως και με όλα 

τα μέσα, ακόμη και τα πλέον βίαια: την ανηλεή πάλη των 

τάξεων και την ολοσχερή εξαφάνιση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. 

Για την ευόδωση αυτού του στόχου, δεν υπάρχει τίποτα που να 

μην τολμά, τίποτα που να το σέβεται. Εκεί όπου πήρε την 

εξουσία δείχνεται άγριος και απάνθρωπος σε βαθμό που 

δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε και που αγγίζει τα όρια του 

υπερφυσικού, καθώς το μαρτυρούν οι φοβερές σφαγές και τα 

ερείπια που συσσωρεύει στις αχανείς περιοχές της ανατολικής 

Ευρώπης και Ασίας.» 
184

 

 Η Καθολική εκκλησία έχει γενικά αντεπαναστατική μνήμη από την εποχή της 

Γαλλικής Επανάστασης. Επιπλέον η εμπειρία της Μεξικανικής Επανάστασης το 1911 

και της Οκτωβριανής το 1917 εδραίωσε τον αντικομμουνισμό στην Καθολική εκκλησία 

που κατήγγειλε την έλλειψη θρησκευτικής ελευθερίας και τις διώξεις των πιστών. 

Επιπρόσθετα , τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α., η εκκλησία ανησυχούσε για την 

επιρροή του κομμουνισμού στην εργατική τάξη, προνομιακό της, έως τότε, χώρο.
185

 Το 

Μάρτιο του 1930 ο Πάπας ζήτησε από τους καθολικούς της Αμερικής να  προσεύχονται 

κάθε Κυριακή για τη μεταστροφή της κατάστασης ση Ρωσία. Σε πολλές περιπτώσεις 

τέτοιου είδους εκδηλώσεις συνεχίστηκαν έως τη δεκαετία του 1960.
186

 Η Καθολική 

Εκκλησία προκειμένου να προστατέψει το ποίμνιό της από τον κομμουνισμό εξέδιδε 

αμέτρητα φυλλάδια, τα περισσότερα με εύγλωττους τίτλους όπως Κομμουνισμός 

σημαίνει Σκλαβιά και Ο Εχθρός στα σχολεία μας ενώ οι ιερείς συχνά καταδίκαζαν τον 

κομμουνισμό και τη Σοβιετική Ένωση από ραδιόφωνο και σε δημόσιες 

συγκεντρώσεις.
187

 

 Βέβαια πολλοί από τους άνδρες που αναδείχθηκαν στον παπικό θρόνο, στο 

κορυφαίο αυτό θρησκευτικό αξίωμα της Καθολικής Εκκλησίας, υπήρξαν δριμείς επικρι-

τές του κομμουνισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Πίο ΧΙ (1922-1939), ο οποίος 

παραλλήλιζε την κομμουνιστική εξάπλωση με την εισβολή των Οθωμανών στην 
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Ευρώπη δύο αιώνες πριν.
188

 Στην εποχή του η Καθολική εκκλησία φαινόταν έτοιμη να 

αποδεχθεί τον οποιονδήποτε, ακόμα και τον Χίτλερ, αρκεί να αποδεικνύονταν ικανός 

αντίπαλος του κομμουνισμού. Βέβαια στη συνέχεια οι σχέσεις των δύο ανδρών 

διαταράχθηκαν και στις 14 Μαρτίου 1937 το Βατικανό, με την εγκύκλιο Mit 

Brennender Sorge, καταδίκασε τη Ναζιστική Γερμανία για διώξεις προς την εκκλησία.   

 Η σχέση του Βατικανού με το φασισμό δεν έχει απόλυτα διαλευκανθεί, ωστόσο, 

όπως επισημαίνει ο Powers, σίγουρα ο Πάπας δεν ήταν αντιφασίστας στη δεκαετία του 

1930.
189

 Ιδιαίτερα στην Ιταλία η απέχθεια του καθεστώτος στις ταξικές συγκρούσεις 

φαινόταν πολύ κοντά με το όραμα της εκκλησίας για κοινωνική γαλήνη. Επιπλέον ο 

Μουσολίνι κατέβαλε πολλές προσπάθειες να κερδίσει την αποδοχή του Βατικανού και 

μάλιστα με τη συνθήκη του Λατερανού καθιέρωσε τον καθολικισμό ως επίσημη 

εκκλησία του κράτους. Οι διαφορές με τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι σε καμιά 

περίπτωση δεν οδηγούσαν στη μείωση της εχθρότητας για τον κομμουνισμό. Λίγες 

μόνο ημέρες μετά την καταδικαστική για το ναζισμό εγκύκλιο, συγκεκριμένα στις 19 

Μαρτίου 1937, ακολούθησε νέα εγκύκλιος με τον τίτλο Divini redemporis, αυτή τη 

φορά εναντίον του κομμουνισμού. Στην τελευταία γινόταν λόγος, μεταξύ άλλων, και 

για τα προνόμια με τα οποία είχε προικίσει ο Θεός τον άνθρωπο: «Το δικαίωμα στη 

ζωή, στη σωματική ακεραιότητα, στα απαραίτητα για την επιβίωση μέσα· το δικαίωμα 

να τείνει μέχρι τον ύστατο σκοπό στην οδό που χάραξε ο Θεός· το δικαίωμα του 

συναθροίζεσθαι, της ιδιοκτησίας και το δικαίωμα χρήσης αυτής της ιδιοκτησίας».
190

 

 Ιδιαίτερα κρίσιμη στάθηκε η περίοδος του ισπανικού εμφυλίου. Για πολλούς 

υπήρξε η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στη δημοκρατία και στο φασισμό. Αντίθετα για 

την Καθολική εκκλησία το κομβικό ζήτημα ήταν οι διώξεις της Ισπανικής εκκλησίας 

από μια κυβέρνηση ελεγχόμενη από τους κομμουνιστές. Υποστήριξε σθεναρά τις 

δυνάμεις του στρατηγού Φράνκο και υπήρξε σταθερός σύμμαχος και στυλοβάτης του 

μακροχρόνιου καθεστώτος του. Ο ίδιος ο Πάπας στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του το 

1936 προειδοποίησε πως η μάχη της Ισπανίας ενάντια στον κοινό εχθρό, τον κομμου-

νισμό, θα καθόριζε τη μοίρα της Ευρώπης.
191

 Στην ιεράρχηση της Καθολικής εκκλησίας 

ο κομμουνισμός αποτελούσε πάντα τον υπέρτατο εχθρό. 
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 Οι σχέσεις του Βατικανού με το Στάλιν δε βελτιώθηκαν ούτε στη διάρκεια του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου η εκκλησία και ο ηγέτης της 

Πάπας Πίος XII ανησυχούσε για τις βλέψεις του Στάλιν στην Ανατολική Ευρώπη και 

για το μέλλον των εκατομμυρίων πιστών της. Αντίθετα από την πολιτική κατευνασμού 

της Σοβιετικής Ένωσης που ακολούθησε η Δύση, το Βατικανό παρέμεινε ακλόνητο 

στον αντικομμουνιστικό προσανατολισμό του και καταδίκαζε απερίφραστα ως κομμου-

νιστικά εγκλήματα γεγονότα όπως η σφαγή Πολωνών αξιωματικών στο δάσος του 

Κατύν. Αντίθετα ο Πάπας Πίος XII κατηγορήθηκε αργότερα για τη σιωπή που τήρησε 

μπροστά στο έγκλημα του Ολοκαυτώματος. 

 Σε όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η Καθολική εκκλησία υπήρξε ασυμβί-

βαστη στον αντικομμουνισμό της και δεν έπαψε να καταγγέλλει τις θρησκευτικές 

διώξεις στα κομμουνιστικά καθεστώτα. Μάλιστα στην Αμερική, στην  περίοδο του 

Μακαρθισμού, κάθε κριτική προς τον Μακάρθυ εκλαμβανόταν ως κριτική προς την 

Καθολική εκκλησία.
192

 Ενώ στην Ιταλία, με το ισχυρότερο κομμουνιστικό κόμμα του 

δυτικού κόσμου, η Εκκλησία απειλούσε τους καθολικούς με αφορισμό εάν ψήφιζαν το 

Κομμουνιστικό Κόμμα ή έστω αν διάβαζαν κομμουνιστική εφημερίδα. Χαρακτηριστική 

ήταν η δήλωση του Καρδινάλιου Α. Οτταβιάνι: «Οι πιστοί μπορούν να λένε ό,τι θέλουν 

για την Αγία Τριάδα, αν όμως ψηφίσουν τους κομμουνιστές, θα λάβουν την επόμενη 

ημέρα ταχυδρομικώς τον αφορισμό τους».
193

 Πραγματικά το 1949 ο Πάπας Πίος XII 

ανακοίνωσε την απόφασή του να αφορίζονται όσοι καθολικοί συνεργάζονταν σε 

κομμουνιστικές οργανώσεις.
194

 

 Ωστόσο στη δεκαετία του 1960 σημειώθηκε μια σημαντική μεταβολή. Η άνοδος 

του Πάπα Ιωάννη XXIII στον παπικό θρόνο το 1958 αλλά και η πολιτική του διαδόχου 

του, Παύλου VI, έδωσε το έναυσμα για την έναρξη του διαλόγου ανάμεσα στους 

καθολικούς και τους κομμουνιστές. Αυτή η αλλαγή έγινε γνωστή ως Ostpolitik ή 

Ανατολική Πολιτική του Βατικανού. Στη συνέχεια καθολικοί ιεραπόστολοι που 

έδρασαν στην Κεντρική Αμερική είδαν από κοντά και έκαναν κριτική στη στήριξη που 

οι Η.Π.Α. παρείχαν στα αυταρχικά αντικομμουνιστικά καθεστώτα της περιοχής, κριτική 
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που επηρέασε το σύνολο της αμερικανικής κοινής γνώμης.
195

 Με την παπική εγκύκλιο 

Mater et Magistra του Ιουλίου του 1961 ο αντικομμουνισμός έπαυε να αποτελεί βασικό 

δόγμα της Καθολικής εκκλησίας και η αποικιοκρατία καταγγέλλονταν ως αιτία των 

δεινών της ανθρωπότητας.
196

 Οι σκληροπυρηνικοί αντικομμουνιστές αντέδρασαν ενώ 

σκάνδαλο προκλήθηκε όταν ο Πάπας δέχθηκε σε ιδιωτική ακρόαση το γαμπρό του Ν. 

Χρουστσόφ.
197

 

 Η στάση του Βατικανού άλλαξε όταν στον παπικό θρόνο ανήλθε ο πολωνικής 

καταγωγής Πάπας Ιωάννης Παύλος II(1978 - 2005), επίσκοπος Κρακοβίας μέχρι τότε, ο 

οποίος στηλίτευε τη θρησκευτική καταπίεση στην ιδιαίτερή του πατρίδα, την Πολωνία, 

αλλά και σε όλο τον κομμουνιστικό κόσμο.
198

 Ήδη από το 1967 που είχε αναλάβει το 

αξίωμα του επισκόπου Κρακοβίας είχε με σθένος αντιδράσει στην παραβίαση των πολι-

τικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των συμπατριωτών του από το 

κομμουνιστικό καθεστώς με διαμαρτυρίες, συλλογή υπογραφών και πύρινα άρθρα.
199

 Η 

Καθολική εκκλησία προβλήθηκε ως υπέρμαχος των ατομικών ελευθεριών που κατα-

στρατηγούνταν από τα αντιδραστικά κομμουνιστικά καθεστώτα. Ο Πάπας υιοθέτησε 

μια πολιτική «πολιτισμικής αντίστασης» απέναντι στον κομμουνισμό και όχι άμεσης 

συγκρούσεις με τα κομμουνιστικά καθεστώτα.
200

 

 Έχοντας και ο ίδιος ο προσωπική εμπειρία από την κομμουνιστική διακυβέρνηση 

επέμενε πως ο κομμουνισμός δεν έχει ρίζες στην Ανατολική Ευρώπη αλλά ήταν μισητός 

και διατηρούνταν μόνο μέσα από το καθεστώς φόβου που επέβαλε στους πολίτες. Για 

το λόγο αυτό, στη διάρκεια της λειτουργίας ενθρόνισής του, επανέλαβε τρεις φορές τη 

φράση «μη φοβάστε» απευθυνόμενος προς τους συμπατριώτες του Πολωνούς.
201

 Από 

την πρώτη κιόλας επίσκεψη του στην Πολωνία, το 1979, αποκαλύφθηκε πλήρως η 

δύναμη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη χώρα αυτή. Ακολούθησαν άλλες δύο 

επισκέψεις, το 1983 και το 1987.  

 Ο Πάπας επανερχόταν συχνά στο πολωνικό ζήτημα και μαζί με τον Πρόεδρο 
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Ρέιγκαν αναδείχθηκαν στους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Λεχ Βαλέσα. Σε μια από 

τις πρώτες τους συναντήσεις, ο Ρέιγκαν του εκμυστηρεύτηκε την πεποίθησή του ότι ο 

Θεός είχε επέμβει σωτήρια στις απόπειρες δολοφονίας που έγιναν σε βάρος τους γιατί 

τους προόριζε για έναν ιερό σκοπό, που δεν ήταν άλλος από την απελευθέρωση της Πο-

λωνίας από τον κομμουνιστικό ζυγό.
202

 Μάλιστα ο Ρέιγκαν από την εποχή του πρώτου 

ταξιδιού του Πάπα στην Πολωνία, το 1979, έκανε, σε ραδιοφωνικό σταθμό, διθυραμ-

βικά σχόλια για τη γενναιότητα της πολωνικής νεολαίας και του ίδιου του Πάπα.
203

 Και 

οι δύο θεωρούσαν πως η χώρα αυτή, όπου λόγω της ιστορικής της διαδρομής, ο 

καθολικισμός είχε καταστεί συνώνυμος με την πολωνική ταυτότητα, είχε ιδιαίτερα 

κρίσιμο ρόλο στον αγώνα τους εναντίον του κομμουνισμού.
204

 Επιπλέον δεν 

αποδέχονταν τη διαίρεση της Ευρώπης, όπως προέκυψε στη Γιάλτα, και ήταν 

αποφασισμένοι να δράσουν για την ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης.
205

 

 Σε σύμβολο της κομμουνιστικής καταπίεσης αναδείχθηκε και  ο θρησκευτικός 

ηγέτης Δαλάι λάμα. Οι φυλετικές διαφορές, η περιφρόνηση των Κινέζων για αυτούς 

τους «καθυστερημένους αγρίους» των υψιπέδων, το ειδικό βάρος που είχε η θρησκεία 

για τη θιβετιανή κοινωνία συντέλεσαν ώστε ο κινεζικός κομμουνισμός να βιωθεί στο 

Θιβέτ με εξαιρετική αγριότητα.
206

 Λιμοί, εξορίες, βίαιοι θάνατοι ακολούθησαν μετά την 

είσοδο στο Θιβέτ του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Οι βωμοί του Βούδα 

αντικαταστάθηκαν με πορτρέτα του Μάο Τσε Τουγκ, οι μοναχοί υποβλήθηκαν σε ποικί-

λες δοκιμασίες από τις οποίες λίγοι κατάφεραν να επιβιώσουν. Από τους 6.259 τόπους 

λατρείας μόνο 13 συνέχισαν να λειτουργούν. Όσοι δεν καταστράφηκαν, μετατράπηκαν 

σε στρατόπεδα, αποθήκες και κέντρα εγκλεισμού.
207

 Η απόφαση για αναγκαστική 

κολεκτιβοποίηση, το 1959, προκάλεσε την εξέγερση του Θιβετιανού λαού. Τη συντριβή 

της εξέγερσης ακολούθησε η φυγή 100.000 ατόμων που ακολούθησαν τον ηγέτη τους, 

Δαλάι λάμα, στις Ινδίες. Ο πνευματικός και κοσμικός αυτός ηγέτης γνωστοποίησε στη 

Δύση την τραγωδία του λαού του. Χαρακτηριστικά δήλωνε: «[Τους Θιβετιανούς] όχι 

μόνο τους τουφέκισαν, αλλά τους ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, τους σταύρωσαν, τους 
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έκαψαν ζωντανούς, τους έπνιξαν, τους άφησαν ανάπηρους, νηστικούς, τους στραγγά-

λισαν, τους κρέμασαν, τους περιέλουσαν με ζεματιστό νερό, τους έθαψαν ζωντανούς, 

τους κομμάτιασαν και τους αποκεφάλισαν».
208

 

Οι οργανωμένες θρησκείες με προεξάρχουσα την ισχυρή Ρωμαιοκαθολική 

εκκλησία διατήρησαν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα εναντίον του κομμουνι-

σμού. Καυτηρίασαν τη θρησκευτική καταπίεση στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, 

ανέδειξαν τη σημασία της προάσπισης των ατομικών ελευθεριών, ενθάρρυναν τους 

αντιφρονούντες. Βέβαια η ένταση της αντικομμουνιστικής τους ρητορείας ποικίλε 

ανάλογα με τις ιστορικές συγκυρίες και τις προτεραιότητες και την προσωπικότητα του 

θρησκευτικού ηγέτη. Ωστόσο η εκκλησία ήταν αυτή που διατηρούσε άσβεστη τη δάδα 

του αντικομμουνιστικού αγώνα και με την ισχύ της επηρέαζε τις συνειδήσεις και τις 

επιλογές των εκατομμύριων πιστών της.   

 

 

  

                                                 
208

 Στο ίδιο, σ. 575. 



 
59 

 

 

Κεφάλαιο Τέταρτο:  

Τα αντικομμουνιστικά επιχειρήματα 

 

Από όπου και αν εκπορευόταν ο αντικομμουνισμός, πολιτική, εκκλησία, διανόηση, 

επιστήμη, είχε πάντα στο στόχαστρό του συγκεκριμένα ζητήματα. Πολλοί επιστήμονες 

– ερευνητές ανέδειξαν αυτά τα ζητήματα δίχως το γεγονός αυτό να τους κατατάσσει 

αυτόματα στο χώρο του αντικομμουνισμού. Βέβαια η επιστημονική μελέτη και 

καταγραφή αρνητικών πτυχών του κομμουνισμού ανατροφοδοτεί τον σχετικά με τον 

αντικομμουνισμό διάλογο με επιχειρήματα που προβάλλονται ως πορίσματα επίπονης 

επιστημονικής έρευνας και όχι προϊόντα προπαγανδιστικής ρητορείας. Ωστόσο η 

ευθύνη του ερευνητή περιορίζεται στην εγκυρότητα των πορισμάτων του και όχι στον 

τρόπο χρησιμοποίησής τους μετά τη δημοσίευσή τους. 

 Στο κεφάλαιο αυτό επικεντρώνουμε  την προσοχή μας στην ουσία αυτών των  

επιχειρημάτων, ανεξάρτητα από το ιδεολογικό υπόβαθρο των μελετητών που τα 

κωδικοποίησαν και τα ανέδειξαν. Πολλές από αυτές τις μελέτες είδαν το φως της 

δημοσιότητας μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού στην Ευρώπη. Φυσικά δεν 

θα επεκταθούμε στη, συνήθως έντονη, δημόσια συζήτηση που ακολούθησε τη 

δημοσίευσή τους, ούτε στα αντεπιχειρήματα που προβλήθηκαν. Επιπλέον η προσέγγισή 

μας γίνεται κατά θέμα και όχι με χρονολογική σειρά. 

 Πρώτο στη λίστα της κριτικής ήταν το θέμα της πολιτικής καταπίεσης. Μελετητές 

όπως ο Robert Conquest, ο Ritchard Pipes και πολλοί άλλοι στη συνέχεια ανέδειξαν τον 

ολοκληρωτισμό του σοβιετικού καθεστώτος, το δεσποτισμό, τη βία, την τρομοκρατία, 

τις μαζικές εκκαθαρίσεις, την προσωπολατρία.
209

 Ιδιαίτερα ο Conquest έχει σε πολλά 

έργα του αναφερθεί στα εκατομμύρια των νεκρών στη Σοβιετική Ένωση στα 

στρατόπεδα εργασίας, τα γκουλάγκ, αλλά και στις τραγικές απώλειες στο λιμό της 

Ουκρανίας 1932-1934 και τις μαζικές διώξεις στις δίκες της Μόσχας 1936-1938.  Πιο 

γνωστά βιβλία του The Great Terror (Ο μεγάλος τρόμος, 1969) και Harvest of Sorrow 

(Η συγκομιδή της θλίψης, 1986). 

 Ένα άλλο ζήτημα που προκάλεσε θυελλώδεις συζητήσεις στην επιστημονική 

κοινότητα ήταν η συγκριτική μελέτη κομμουνισμού και φασισμού. Όπως είδαμε η 
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σύγκριση αυτή ήταν αρκετά διαδεδομένη ήδη από το Μεσοπόλεμο, μόνο που η 

ανάδειξή της από μια σχολή ιστοριογραφίας έθεσε το δημόσιο διάλογο σε νέες βάσεις. 

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε στη Γαλλία με τη δημοσίευση, το 1995, του έργο του F. 

Furet, Le Passe d’ une illusion: Essai sur l’ idee communiste au XXe siècle (τίτλος της 

αγγλικής μετάφρασης: The Passing of an Illusion: The Idea of Communism in the Twen-

tieth Century). Ο Furet θεωρεί μύθο την πρόσληψη της Μπολσεβίκικης Επανάστασης 

του 1917 ως συνέχεια της Γαλλικής Επανάστασης και αποδίδει σε αυτή την «παρανόη-

ση» την υποστήριξη της γαλλικής διανόησης προς τον κομμουνισμό. Επιπλέον υποστη-

ρίζει ότι υπάρχει οργανική συγγένεια ανάμεσα στον Κομμουνισμό και το Φασισμό, ότι 

δεν είναι δυνατή η κατανόηση του ενός χωρίς την ταυτόχρονη κατανόηση του άλλου 

και αναδεικνύει την κοινή επιθυμία και των δύο για τη δημιουργία ενός «νέου 

ανθρώπου».
210

 Σε όσους, και είναι πολλοί, αντιδρούν στην παραπάνω σύγκρισή, ο Δ. 

Δημητράκος, συγγραφέας της εισαγωγής της ελληνικής έκδοσης της Μαύρης Βίβλου 

του Σ. Κουρτουά, απαντά: «Αν, λοιπόν, κρίνεται ο ναζισμός από τα έργα του και όχι 

από τα «ιδανικά» του – όποια και αν είναι αυτά – το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τον 

κομμουνισμό. Και αυτός οφείλει να κριθεί με βάση αυτά που έκανε και όχι με βάση τα 

«οράματα» και την «ουτοπία» που τον ενέπνευσαν».
211

  

 Ακολούθησε, στην επέτειο των 80 χρόνων από την Οκτωβριανή Επανάσταση, και 

πάλι στη Γαλλία, η έκδοση συλλογικού έργου ομάδας Γάλλων, ως επί το πλείστον, 

ιστορικών και δημοσιογράφων υπό την επιμέλεια του Στεφάν Κουρτουά με τον 

εύγλωττο τίτλο Η Μαύρη Βίβλος του Κομμουνισμού και ακόμη πιο ξεκάθαρο υπότιτλο: 

Εγκλήματα, Τρομοκρατία, Καταστολή.
212

 Στο επίκεντρο του βιβλίου βρίσκεται η βία που 

άσκησαν τα κομμουνιστικά καθεστώτα όπου και αν επιβλήθηκαν αλλά και όπου 

εμφανίστηκαν, σε δεδομένη χρονική συγκυρία, με αυξημένη επιρροή, όπως στην 

περίπτωση της Ελλάδας.
213

 Εκτός από το σοβιετικό καθεστώς εξετάζονται τα κομμου-

νιστικά καθεστώτα της Ανατολικής  Ευρώπης, της Κίνας της Άπω Ανατολής, της Αφρι-

κής, της Λατινικής Αμερικής. Η κομμουνιστική τρομοκρατία συγκρίνεται με εκείνη που 

                                                 
210

 Για τις απόψεις του Furet, βλ. F. Furet, The Passing of an Illusion: The Idea of Communism in the 

Twentieth Century, University of Chicago Press, 2000, F. Furet, E. Nolte, Fascism and Communism, 

University of Nebraska Press 2001. 
211

 Δ. Δημητράκος, «Η νέμεση της Ιστορίας», στο  Σ. Κουρτουά (επιμ.), Η Μαύρη Βίβλος του Κομμου-

νισμού, Εγκλήματα, Τρομοκρατία, Καταστολή, Εστία, Αθήνα 2001, σ. 24. Η υπογράμμιση είναι του 

συγγραφέα. 
212

 Κουρτουά (επιμ.), ό.π. 
213

 Η. Γιαννακάκης, «Οι Έλληνες θύματα του κομμουνισμού» στο Κουρτουά (επιμ.), ό.π., σσ. 353-367. 



 
61 

 

 

είχε εγκαινιάσει η καθολική Ιερά Εξέταση το 1199.
214

  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 

Κουρτουά το σύνολο των θυμάτων του κομμουνισμού σε όλο τον κόσμο πλησιάζει τα 

100 εκατομμύρια νεκρούς.
215

 Όπως επισημαίνεται στην εισαγωγή της ελληνικής έκδο-

σης η βία και το έγκλημα είναι αναγκαία συνοδευτικά κάθε κομμουνιστικού καθεστώ-

τος. Σύμφωνα με τη διατύπωση του συγγραφέα της, Δ. Δημητράκου: «Σε όλες τις περιό-

δους και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε μικρές και μεγάλες χώρες, ανεπτυγ-

μένες ή υπανάπτυκτες, η εγκαθίδρυση κομμουνιστικού καθεστώτος σήμανε το τέλος 

της κοινωνίας των πολιτών, την κατάργηση του πολιτικού πλουραλισμού, τη φίμωση 

κάθε αντιπολιτευόμενης φωνής, τις μαζικές συλλήψεις, φυλακίσεις και εκτελέσεις».
216

 

Κομβικό σημείο της αντικομμουνιστικής ρητορικής ήταν και η διαμαρτυρία για 

την απόκρυψη της εγκληματικής διάστασης του κομμουνισμού. Ο Κουρτουά αποδίδει 

αυτή την απόκρυψη σε τρεις συγκεκριμένους λόγους.
217

 Πρώτον στην προσκόλληση 

στην ίδια την ιδέα της επανάστασης. Δεύτερον στη συμμετοχή των Σοβιετικών στη νίκη 

κατά του ναζισμού. Όπως γράφει χαρακτηριστικά: «Αφού ο ηττημένος ναζισμός είχε 

χαρακτηριστεί από τους Συμμάχους ως το «απόλυτο Κακό», ο κομμουνισμός βρέθηκε 

σχεδόν μηχανιστικά στο στρατόπεδο του Καλού».
218

 Τέλος στην άγνοια για τις 

μεθόδους απελευθέρωσης της Ανατολικής Ευρώπης από τον Κόκκινο Στρατό, άγνοια 

που οδήγησε στην εξομοίωση με τα γεγονότα που την ίδια εποχή συνέβαιναν στη Δυτι-

κή Ευρώπη, παρόλο που στη δεύτερη περίπτωση είχαμε αποκατάσταση δημοκρατιών 

ενώ στην πρώτη εγκαθίδρυση δικτατοριών. 

 Οι επικριτές του κομμουνισμού, όπως ο Γάλλος ακαδημαϊκός J. F. Revel, 

ισχυρίστηκαν ότι «ο κομμουνισμός ήταν επιτυχέστερος και πιο έμπειρος στην επίθεσή 

του από ό,τι η δημοκρατία στην αντίστασή της».
219

 Μεταξύ των πολλών 

παραδειγμάτων που αναφέρει είναι και αυτό της ανέγερσης του τείχους του Βερολίνου. 

Όταν, λοιπόν, στις 13 Αυγούστου 1961 οι Ανατολικοί έχτισαν το τείχος μέσα σε μία 

νύχτα, οι Δυτικοί παρέμειναν έκπληκτοι και αδρανείς. Με αρκετή δόση ειρωνείας ο 

Revel επισημαίνει:  «Όχι μόνο κανείς από τους δυτικούς διπλωμάτες μεγάλου βαθμού 

που υπηρετούσαν στη Γερμανία δεν είχε θεωρήσει απαραίτητο ή δεν είχε λάβει οδηγίες 

να καθυστερήσει τις διακοπές του, αλλά όλοι οι αρχηγοί κρατών, οι πρωθυπουργοί, οι 
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υπουργοί εξωτερικών είχαν διασκορπισθεί σε ορεινά η παραθαλάσσια καταφύγια, με 

τέτοια καθολικότητα, που στα μάτια των μεταγενέστερων θα αποδεικνύει την αγάπη 

τους για τη φύση, στη θέση της ανύπαρκτης πολιτικής τους διορατικότητος».
220

  Έτσι, 

σύμφωνα με το Revel, επαληθεύθηκε ο Χίτλερ που είχε διατυπώσει το αξίωμα ότι 

όποιος επιθυμεί να θέσει τις δημοκρατίες εμπρός σε τετελεσμένα γεγονότα, πρέπει να 

δράσει στη διάρκεια του γουήκ-εντ.
221

 Κεντρικό σημείο της ανάλυσής του αποτελεί «η 

ανισότητα των μέσων δράσης που διαθέτουν η Ανατολή και η Δύση, για την 

υπεράσπιση των αντίστοιχων πολιτικών συστημάτων τους και την εξυπηρέτηση της 

πολύ φυσικής φιλοδοξίας τους να τα κάνουν να προοδέψουν το ένα σε βάρος του 

άλλου, ή τουλάχιστον, να τα προστατέψουν».
222

 

 Στο δυτικό κόσμο, σε αντίθεση με τον ανατολικό, μεγάλη ήταν η επιρροή της 

κοινής γνώμης. Άμεσα ενημερωμένη για τα τεκταινόμενα στον ελεύθερο κόσμο, 

αντιδρούσε με σφοδρότητα κάθε φορά που αισθανόταν ότι παραβιάζονταν βασικά 

ανθρώπινα δικαιώματα. Αντίθετα, στις κομμουνιστικές χώρες τα μέσα μαζικής ενημέ-

ρωσης ήταν πλήρως ελεγχόμενα, επομένως και άγνοια για τα γεγονότα υπήρχε και 

φόβος να εκφραστεί το κοινό αίσθημα. Σύμφωνα με τους αντικομμουνιστές η δυτική 

κοινή γνώμη στάθηκε επιρρεπής και σε εξαπατήσεις και σε ιδεοληψίες. Για παράδειγμα 

τα διάφορα κινήματα ειρήνης αντιμετωπίστηκαν από τους αντικομμουνιστές με καχυ-

ποψία εφόσον αντιμάχονταν κυρίως τις επεμβάσεις της Δύσης και όχι του κομμου-

νισμού.
223

 Όπως έχει επισημανθεί: «Ο αγώνας για την ειρήνη κατέχει κεντρική θέση 

στο σύστημα των κινημάτων, επιτροπών, μαζικών οργανώσεων και εκδηλώσεων, που 

συμβάλλει στη μονόπλευρη ενίσχυση της σοβιετικής ισχύος».
224

 

 Η δυτική κοινή γνώμη κατηγορήθηκε ότι, με την αδιαφορία της και το πνεύμα 

κατευνασμού που την είχαν εμποτίσει, νομιμοποιούσε τα εγκλήματα του κομμουνι-

σμού. Με πόνο και οργή, ήδη από το 1958, ο Α. Καμύ διαπίστωνε για τη συντριβή  της 

ουγγρικής επανάστασης: «Τον Οκτώβριο του ’56, ο κόσμος ξεσηκώθηκε από αγανά-

κτηση. Κατόπιν, ο κόσμος ξανακάθισε στη θέση του… Τον Οκτώβριο του ’56 ο ΟΗΕ 

οργίσθηκε… Κατόπιν, ο αντιπρόσωπος της κυβερνήσεως Καντάρ (του αυθέντη της 
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Ουγγαρίας που επέβαλαν οι Σοβιετικοί) εγκαταστάθηκε στην έδρα του στη Νέα Υόρκη, 

όπου ανέλαβε κανονικώς την προστασία των λαών που καταπιέζονται από τη Δύση».
225

 

Ενώ ο Ήλιος Γιαννακάκης συμπλήρωνε: «Η Δύση, ικανοποιημένη, συγκαταβατική 

καθώς ακροάζεται την ίδια της τη φωνή, επαναλαμβάνει στον εαυτό της τη δική της 

αφήγηση για τον σοσιαλισμό… Το μη – βιωμένο υψώνεται σε  δόγμα».
226

 

 Η οπτική της δυτικής κοινής γνώμης για τον κομμουνισμό επηρεαζόταν και από 

την πάντα δραστήρια ευρωπαϊκή Αριστερά. Συνώνυμη με τον προοδευτισμό και με 

μεγάλη απήχηση στη διανόηση, η ευρωπαϊκή Αριστερά κατηγορήθηκε από τους 

αντικομμουνιστές για υποκρισία, μεροληψία, δογματισμό, σχεδόν για ιδεολογικό 

αυτισμό. Της καταλογίστηκε όχι τόσο ανικανότητα όσο άρνηση «να βγάλει τα πολιτικά, 

οικονομικά και ηθικά συμπεράσματα από την εικόνα που παρουσιάζουν οι σοσιαλιστι-

κές κοινωνίες, ή έστω να την αντιληφθούν σε σύντομες αναλαμπές».
227

 Πρωταγωνι-

στούσε σε ότι εκλάμβανε ως ενέργεια της ιμπεριαλιστικής Δύσης και εθελοτυφλούσε σε 

αντίστοιχες πράξεις του κομμουνισμού. Για παράδειγμα μπροστά «στη συντριβή του 

συνδικάτου «Αλληλεγγύη» στην Πολωνία ή μπροστά στη δημοσίευση του «Αρχιπελά-

γους Γκούλαγκ», η δυτική «αριστερά» νοιάστηκε λιγότερο για τις οδύνες των θυμάτων 

του κομμουνισμού από όσο για το δυσάρεστο θέαμα να βλέπει στη Δύση να εκμεταλ-

λεύεται η «δεξιά» τις «αρνητικές όψεις» του σοσιαλισμού».
228

 Σε παρόμοιο πνεύμα 

ήταν και η απάντηση του Σαρτρ στον Καμύ: «Βρίσκω, όπως και συ, απαράδεκτα τα 

στρατόπεδα: αλλά και εξίσου απαράδεκτη τη χρήση που τους κάνει καθημερινά ο 

αστικός Τύπος».
229

 Ο Σολζενίτσιν κατηγορήθηκε πως ήταν «δεξιός» και «προσκολ-

λημένος στις θρησκευτικές αξίες του χειρότερου σλαβικού σκοταδισμού»,
230

 και οι 

αξίες του θεωρήθηκε ότι «αδυνατίζουν τη μαρτυρία του».
231

 Από την πλευρά του ο 

Ρώσος συγγραφέας καυτηρίαζε ως δείγμα ηθικής αναισθησίας την εμμονή των δυτικών 

διανοουμένων στις φαντασιώσεις τους και τις εξιδανικευτικές τους προσδοκίες για τον 

κομμουνισμό.
232

  

 Την αντίδραση της αριστερής διανόησης προκάλεσε και η Μαύρη Βίβλος του Σ. 

Κουρτουά. Οι υποστηρικτές της απέδιδαν τις αντιδράσεις στην αδυναμία αποδοχής, 
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από τη «στρατευμένη» διανόηση της Δύσης, της αιτιακής σύνδεσης μεταξύ εγκλήματος 

και κομμουνισμού και της σύνδεσης του τελευταίου με το ναζισμό.
233

 Εντύπωση προ-

καλεί ότι διαφωνίες για την εισαγωγή του επιμελητή του έργου, Σ. Κουρτουά, εξέφρα-

σαν και δύο από τους δέκα συγγραφείς του βιβλίου. Συγκεκριμένα τις αντιρρήσεις τους 

κατέθεσαν ο N. Werth και ο J. – F. Margolin. Ο πρώτος είναι ο συγγραφέας του κειμέ-

νου για τη Ρωσία και ο δεύτερος για τις ασιατικές χώρες Κίνα, Βιετνάμ, Λάος και 

Καμπότζη. Ο Revel απέδωσε τη στάση τους σε πιέσεις που δέχθηκαν από το ιδεολογικό 

κατεστημένο των πανεπιστημίων στα οποία διδάσκουν και μάλιστα από τα ανώτατα 

μέλη της πανεπιστημιακής ιεραρχίας, από τα οποία εξαρτώνται για τη μελλοντική τους 

σταδιοδρομία.
234

 

 Η δυτική διανόηση και ιδιαίτερα οι πανεπιστημιακοί κύκλοι του «ελεύθερου»  

κόσμου κατηγορούνταν ως φυτώρια του κομμουνισμού. Την αντινομία αυτή διαπιστώ-

νει και ο Κοπέλεβ. Σε συζήτησή του με  έναν συγγραφέα από την Αφρική ενημερώθηκε 

για το μεγάλο αριθμό νέων διανοουμένων που σπούδασαν σε διάφορα μέρη του κόσμου 

και επιστρέφουν στην Αφρική. Όσοι από αυτούς σπούδασαν στη Σορβόννη, την 

Οξφόρδη και το Δυτικό Βερολίνο επιστρέφουν με αριστερά φρονήματα, αρκετοί μάλι-

στα είναι κομμουνιστές. Αντίθετα αυτοί που σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο Λουμούμπα 

της Μόσχας είναι οι πιο ακραιφνείς αντικομμουνιστές. Όσοι δεν στρατολογήθηκαν ως 

πράκτορες, συνεχίζει ο Κοπέλεβ, έγιναν εμπαθείς ενεργοί αντικομμουνιστές.
235

    

 Η προσωπολατρία που φαίνεται ότι καλλιέργησαν, αν όχι επέβαλαν, πολλοί 

κομμουνιστές ηγέτες υπήρξε επίσης κομβικό στοιχείο της αντικομμουνιστικής ρητο-

ρείας. Η δικτατορία του κόμματος έδωσε σταδιακά τη θέση της σε μια προσωπική 

δικτατορία που απαιτούσε την απόλυτη υποταγή. Ηγέτες όπως ο Λένιν, ο Στάλιν, ο 

Μάο, ο Κάστρο, ο Χο Τσι Μινχ και ο Κιμ Ιλ Σουνγκ κατηγορήθηκαν ότι επεδίωξαν και 

τελικά επέτυχαν ένα είδος θρησκευτικής λατρείας προς το πρόσωπό τους που ενίσχυε 

την εικόνα του αλάθητου, άρα και μακριά από κάθε κριτική, σωτήρα – ηγέτη. Οι 

εκδηλώσεις για τα εβδομηκοστά γενέθλια του Στάλιν, το 1949, άγγιζαν τα όρια της 

ειδωλολατρίας και κινητοποίησαν τους κομμουνιστές όχι μόνο στις χώρες του 

υπαρκτού σοσιαλισμού αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο.
236

 Η πολιτική ζωή μπήκε σε έναν 

ατέρμονο κύκλο όπου η κολακεία των πολλών συμβάδιζε με την αυθαιρεσία του ενός. 
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Ακόμη και η διαδικασία αποσταλινοποίησης, με τον τρόπο που έγινε, χαρακτηρίστηκε 

από τον Τολιάττι, τον ηγέτη του ιταλικού κομμουνιστικού κόμματος, ως απόδειξη της 

προσωπολατρίας. Σε συνέντευξή του, το 1956, έλεγε: «Στον βαθμό που περιοριζόμαστε 

να καταγγέλλουμε σαν αιτία των πάντων, τα προσωπικά ελαττώματα του Στάλιν, 

μένουμε στον χώρο της «προσωπολατρίας». Πρώτα, όλα τα καλά οφείλονταν στις 

θετικές, υπεράνθρωπες ιδιότητες ενός ανθρώπου· τώρα, όλα τα κακά αποδίδονται στα 

εξίσου εξαιρετικά και μάλιστα καταπληκτικά του ελαττώματα».
237

 

 Τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και ιδιαίτερα η ελευθερία κίνησης ήταν 

ένα άλλο από τα όπλα στη φαρέτρα του αντικομμουνισμού. Οι περιορισμοί στις μετακι-

νήσεις που επέβαλαν τα κομμουνιστικά καθεστώτα, με αποκορύφωμα την ανέγερση του 

τείχους του Βερολίνου το 1961, με σκοπό να αποτρέψουν τις μαζικές αποδράσεις  των 

πολιτών τους χρησιμοποιήθηκαν ως επιχείρημα και για το δεσποτισμό των καθεστώτων 

αυτών και για την ομολογία της αποτυχίας τους. Η Ανατολική Γερμανία, η Κούβα, η 

Βόρεια Κορέα αποτελούσαν κατά καιρούς τα γεωγραφικά σημεία αιχμής αυτών των 

μαζικών μετακινήσεων ή τουλάχιστον της απόπειρας για κάτι τέτοιο. Επιπλέον οι 

αποδράσεις διασημοτήτων, κυρίως από το χώρο του πνεύματος, της τέχνης και του 

αθλητισμού, δεν έπαψαν να ανατροφοδοτούν την αντικομμουνιστική ρητορεία με επι-

χειρήματα σε κάθε απόπειρα συγκριτικής προσέγγισης κομμουνιστικών – μη κομμου-

νιστικών καθεστώτων. 

 Η ανάδειξη του σοβιετικού ιμπεριαλισμού, και σε μικρότερο βαθμό και του κινε-

ζικού, είχε επίσης πρωτεύοντα ρόλο στο αντικομμουνιστικό οπλοστάσιο. Οι κατηγορίες 

των κομμουνιστών προς το δυτικό ιμπεριαλισμό θεωρήθηκαν υποκριτικές. Αντίθετα 

κατηγόρησαν τους Σοβιετικούς ηγέτες πως αμέσως μετά την Οκτωβριανή επανάσταση 

επιχείρησαν την εδαφική ανασύσταση της τσαρικής αυτοκρατορίας.
238

 Οι χώρες του 

Καυκάσου και οι βαλτικές χώρες θεωρήθηκαν τα πρώτα θύματα του σοβιετικού επεκτα-

τισμού. Αν μέχρι το 1945 ο κομμουνισμός ήταν περιορισμένος στα σύνορα της Σοβιετι-

κής Ένωσης δε συνέβη στη συνέχεια εξαπλώθηκε στη μισή Ευρώπη και σε μεγάλο 

μέρος της Ασίας. Το σταλινικό σύστημα καταστολής έπληξε πρώτα τις αλλογενείς 

εθνικές ομάδες. Οι Γερμανοί του Βόλγα, οι Τάταροι της Κριμαίας, οι Τσετσένοι κ. α. 

απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους με την κατηγορία της συνεργασίας με τους Γερμα-

νούς. Στις χώρες της Βαλτικής, την Ουκρανία, τη Βεσσαραβία οι διώξεις αφορούσαν 
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κατηγορίες για αντίσταση στη σοβιετοποίηση και στην κολεκτιβοποίηση. Στην Ουκρα-

νία οι ουνίτες προσηλυτίστηκαν με τη βία στην ορθοδοξία.
239

 Η «φιλανδοποίηση» είναι 

ένας νέος όρος στην διεθνή πολιτική σκηνή που περιγράφει την κατάσταση στην οποία 

περιήλθε η Φινλανδία μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή στη διατή-

ρηση, ύστερα από ακρωτηριασμό της εδαφικής ανεξαρτησίας, αλλά με τίμημα την 

πειθήνια στάση απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Τελικά ο δυτικός κόσμος, παρόλη την 

αρχική του αδράνεια, καταδίκασε τις σοβιετικές επεμβάσεις στη διάρκεια της Ουγγρι-

κής Επανάστασης το 1956, της Άνοιξης της Πράγας το 1968 και του πολέμου στο 

Αφγανιστάν 1979-1989 ως επιθέσεις  βίαιης καταστολής λαϊκών επαναστάσεων. 

 Επιπλέον σε μια εποχή όπου η κοινή γνώμη ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη στο 

εβραϊκό ζήτημα, εξαιτίας της πρόσφατης γενοκτονίας, η Δύση κατηγόρησε τη Σοβιετική 

Ένωση για αντισιωνισμό.
240

 Ως προς το θέμα αυτό ο Berstein επισημαίνει: «Από το 

1948 ο σοβιετικός ολοκληρωτισμός ξαναβρίσκει τις αντισημιτικές παραδόσεις της 

τσαρικής Ρωσίας, που είχε μετατρέψει τους Εβραίους σε αποδιοπομπαίους τράγους 

μπροστά σε κάθε δυσκολία, και τους θεωρεί εχθρούς των σχεδίων του καθεστώτος».
241

 

Δείγμα αυτού του αυξανόμενου αντισιωνισμού αποτέλεσε η Συνωμοσία των Γιατρών, 

όταν Εβραίοι γιατροί του Κρεμλίνου φυλακίστηκαν με την κατηγορία ότι σκότωσαν το 

Ζντάνοφ και επεχείρησαν να δολοφονήσουν τον ίδιο το Στάλιν. 

 Ένα άλλο συχνό μοτίβο της αντικομμουνιστικής ρητορείας ήταν η ταύτιση του 

κομμουνισμού με ουτοπία. Ουτοπισμός δεν αποδόθηκε μόνο στα κίνητρα των πρωτα-

γωνιστών του υπαρκτού σοσιαλισμού αλλά και των υποστηρικτών του στη Δύση. Ως 

ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αυτή την ουτοπία χαρακτηρίστηκαν οι διανοούμενοι που επέλε-

ξαν να στρατευθούν σε μια ιδέα παραγνωρίζοντας τις συνέπειες που απορρέουν από την 

εφαρμογή της. Ο ουτοπισμός αυτός, όπως σημειώνει ο Δημητράκος, «συνδέεται με την 

προσπάθεια ιδεολογικοποίησης της πραγματικότητας, δηλαδή τοποθέτησης στη θέση της 

εμπειρική πραγματικότητας μιας άλλης, υποτιθέμενα ορθότερης μόνο και μόνο επειδή 

ανταποκρίνεται στην κοσμοθεωρία τους».
242

 Πρόκειται, δηλαδή, για βιασμό της 

πραγματικότητας μέσω της ιδεολογικοποίησής της. Όμως αυτή η εξαπάτηση δεν οδηγεί  

αυτόματα στη θυματοποίησή τους. Στο σημείο αυτό ο Δημητράκος είναι κατηγορημα-
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τικός: «Δεν είναι, όμως, «θύματα» της αυταπάτης τους, όταν αυτή θεωρητικοποιήται ως 

μέρος της ιδεολογικοποίησής τους: η πραγματικότητα καλείται να ενδώσει στην ουτοπία 

και η αυταπάτη νομιμοποιείται ως εναλλακτική (ψευδο)πραγματικότητα».
243

 Η ουτοπία 

σε συνδυασμό με το βολονταρισμό, δηλαδή «την ιδέα σύμφωνα με την οποία τα πάντα 

είναι εφικτά, αρκεί να υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση»
244

 ερμηνεύουν, σύμφωνα με 

το Δημητράκο, την ταύτιση του κομμουνισμού με τον ολοκληρωτισμό.
245

 

 Σημαντικό ήταν και το ζήτημα της τρομοκρατίας, που πήρε εφιαλτικές διαστάσεις 

σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με προεξάρχουσες την Ιταλία και τη Γερμανία, ιδιαίτερα 

τη δεκαετία του 1970. Τα ευρωπαϊκά κομμουνιστικά κόμματα καταδίκασαν την τρομο-

κρατία. Ωστόσο ελλόχευαν υποψίες για στήριξη, καθοδήγηση και οικονομική ενίσχυση 

των τρομοκρατικών ομάδων από υπηρεσίες του ανατολικού μπλοκ που επεδίωκαν την 

αποσταθεροποίηση των δυτικών κοινωνιών.
246

 

 Η συγκριτική προσέγγιση των δύο κόσμων, δυτικού και ανατολικού, όπως αυτοί 

διαμορφώθηκαν με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την έναρξη του Ψυχρού 

Πολέμου ήταν προσφιλής μέθοδος για τους επικριτές του κομμουνισμού. Η οικονομική 

ανάπτυξη, η επιστημονική πρόοδος, τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα ακόμη και οι 

αθλητικές επιδόσεις, ήδη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το 1948,  

έμπαιναν στη διαδικασία της σύγκρισης. Το Χόλυγουντ επιστρατεύθηκε για να αναπα-

ράγει την εικόνα του καλού Δυτικού που εμφορούνταν από τις αξίες του ανθρωπισμού, 

ακόμη και αν συνέβαινε να είναι πράκτορας, όπως στην περίπτωση του Τζέιμς Μποντ. 

Ακόμη και οι ταινίες γουέστερν αντανακλούσαν το ψυχροπολεμικό κλίμα της εποχής 

αναδεικνύοντας τους cowboys ως θεματοφύλακες των αξιών του δυτικού πολιτισμού.
247

  

Από την άλλη η σοβιετική προπαγάνδα ενίσχυε το σύμπλεγμα ανωτερότητας που πάντα 

διέκρινε τη στάση της ευρωπαϊκής πνευματικής ελίτ για την αμερικανική κουλτούρα. 

 Η συγκριτική μελέτη της οικονομικής ανάπτυξης χωρών με διαφορετικό κοινω-

νικό – πολιτικό σύστημα, κομμουνιστικό – μη κομμουνιστικό στην περίπτωσή μας, 

είναι εξ ορισμού εξαιρετικά δύσκολη. Η Δυτική Ευρώπη υπήρξε πάντοτε περισσότερο 

εκβιομηχανισμένη από την Ανατολική, οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι είχαν δραματι-

κότερη επίπτωση στην οικονομία και τις υποδομές κάποιων χωρών σε σύγκριση με 
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άλλες και γενικά οι ιδιαιτερότητες κάθε περίστασης δεν επιτρέπουν την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα κάθε πολιτικού συστή-

ματος στο χώρο της οικονομίας. Ωστόσο γενική υπήρξε η αποδοχή ότι τα κομμου-

νιστικά καθεστώτα επέδειξαν αρχικά σημαντικές επιτυχίες και κατέγραψαν εντυπω-

σιακή πρόοδο στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, όπως στη δεκαετία του 1930 και 

αργότερα στις δεκαετίες του 1950 και 1960.  Συνήθως οι ρυθμοί ανάπτυξης στις χώρες 

αυτές ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους του δυτικού κόσμου.
248

 Όμως η δυτική 

κριτική εστιαζόταν στην αδυναμία ισοβαρούς επιμερισμού αυτής της καταγεγραμμένης  

ανάπτυξης στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών και στο μοντέλο της αυτάρκειας προέβαλε 

το δικό της μοντέλο της αφθονίας.
249

 Οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού κατηγορού-

νταν ότι δεν είχαν κατορθώσει να εγκαταστήσουν ιμάντες επαγωγής «ανάμεσα στη 

βιομηχανική παραγωγή και την τρέχουσα κατανάλωση».
250

 Ο δυτικός Τύπος επανερ-

χόταν συχνά στην ανάδειξη αυτής της αποτυχίας. Για παράδειγμα σε άρθρο της Le 

Figaro με ημερομηνία 9 Αυγούστου 1975, διαβάζουμε σε ρεπορτάζ σχετικά με τον 

επισιτισμό της Μόσχας: 

«Δεν υπάρχει Μοσχοβίτης που να κάνει τον περίπατό του, να 

πηγαίνει στη δουλειά του ή απλούστατα επίσκεψη στους φίλους 

του δίχως να παίρνει μαζί του  ένα δίχτυ για ψώνια. Πρέπει 

πράγματι να είναι πάντα έτοιμος να σταματήσει σ’ ένα κατάστη-

μα, σ’ ένα πρατήριο πάνω στο πεζοδρόμιο για ν’ αγοράσει το 

κιλό τις πατάτες ή τα πορτοκάλια που οι συμπτώσεις της διανο-

μής θα έχουν τοποθετήσει στο δρόμο του. Οι κάτοικοι έχουν 

γίνει ξεφτέρια με το πέρασμα των χρόνων. Αν μπρος σε μια 

βιτρίνα σχηματιστεί μια μακριά ουρά από διακόσια ή τριακόσια 

άτομα, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει παρά ένα πράγμα: μιαν 

έκτακτη άφιξη (μπανάνες, σπανιότατο φρούτο, λεμόνια, ανεύρε-

τα τον χειμώνα, χορταρικά, κάτι που μοιάζει με θαύμα). Συχνά, ο 

Σοβιετικός, δίχως να ξέρει τι θ’ ανακαλύψει παίρνει θέση στην 

ουρά. Η διατροφή παραμένει στην ΕΣΣΔ ένα πρόβλημα. Κανένας 

δεν πεθαίνει από την πείνα, ασφαλώς. Αλλά κανένας δεν μπορεί 
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να κανονίσει από πριν ποιο θάναι το μεσημεριάτικο πιάτο του ή 

να διατυπώσει για το γεύμα ή το δείπνο του την παραμικρή 

προτίμηση. Παραγωγή και διανομή είναι εντελώς αναρχούμενες. 

Δεν τρως στη Σοβιετική Ένωση αυτό που εσύ θέλεις, αλλά αυτό 

που βρίσκεις. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας που γνωρίζουν όλες 

οι νοικοκυρές».
251

 

 Αμφισβητήθηκε η εγκυρότητα του επιχειρήματος ότι ο κομμουνισμός εξάλειψε 

την ανεργία. Τα δικαιώματα του δυτικού εργαζόμενου, η ελεύθερη επιλογή και άσκηση 

επαγγέλματος, η εργασιακή ασφάλεια, η ποιότητα των όρων εργασίας αντιπαρατέθηκαν 

με το πλαίσιο της οργάνωσης και της κατανομής της εργασίας στις κομμουνιστικές 

χώρες. Προβλήθηκαν τα χαμηλά ημερομίσθια, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, οι άσχη-

μες συνθήκες εργασίας και κυρίως η αναγκαστική προσκόλληση των εργαζομένων στις 

μονάδες παραγωγής και η αδυναμία μετακίνησής τους χωρίς ειδική άδεια. Η αδυναμία 

να επιτευχθεί ένα βιοτικό επίπεδο ανάλογο με αυτό των δυτικών κοινωνιών θα γίνει 

ακόμη περισσότερο εμφανής στη δεκαετία του 1980 και θα τύχει ανάλογης αξιοποίησης 

στη Δύση. 

  Η κηδεμονία και η απόλυτη υποταγή των τεχνών και των κοινωνικών επιστημών 

στην καθεστωτική λογοκρισία υπήρξε ένας άλλος κοινός τόπος της αντικομμουνιστικής 

ρητορικής.
252

 Ιδιαίτερα ο Στάλιν κατηγορήθηκε για προσπάθεια απόλυτης χειραγώγη-

σης. Ο έλεγχος και η καταστολή κυριάρχησαν στις σχέσεις με τους πνευματικούς 

δημιουργούς. Όπως έχει επισημάνει ο Berstein: «Η ιστορία και η φιλοσοφία ως κριτικές 

επιστήμες πρακτικά εξαφανίζονται και παραχωρούν τη θέση τους σε μια αποθέωση του 

καθεστώτος από εκείνους τους διανοούμενους που δέχονται την υποταγή».
253

 Η παρα-

ποίηση ιστορικών φωτογραφιών όπου οι εικονιζόμενοι εμφανίζονταν ή εξαφανίζονταν 

από το σκηνικό ανάλογα με τις επιταγές και τις στοχεύσεις της ηγεσίας οδήγησε στη 

διαπίστωση ότι η μελέτη αυτών των αλλοιώσεων θα μας έδινε μια ξεκάθαρη εικόνα της 

σοβιετικής εποχής.
254

 

 Η αναλγησία των κομμουνιστικών καθεστώτων, σύμφωνα με τους επικριτές τους, 

ήταν εμφανής σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, ακόμη και στην 
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περιβαλλοντική πολιτική. Κατηγορήθηκαν για έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας, 

απαρχαιωμένα μέτρα προστασίας, αδιαφορία και ανικανότητα αντιμετώπισης οικολο-

γικών καταστροφών. Η έκρηξη στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνομπίλ της Ουκρα-

νίας την άνοιξη του 1986 ήρθε να επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους. 

 Σύγχυση προκαλούσε και το ευρέως διαδεδομένο, σε σημαντικό τμήμα του 

δυτικού κόσμου, πνεύμα του αντιαμερικανισμού.  Ο Revel διαπιστώνει την αντίφαση 

ότι «η άμυνα μεταφράσθηκε σε επίθεση, ο Αμερικανός σύμμαχος, που έγινε σύμμαχος 

βάσει μιας συνθήκης που συνετάγη και υπεγράφη με πλήρη ελευθερία θελήσεων, 

ονομάσθηκε «κατακτητής».
255

 Προς επίρρωση της άποψής του περιγράφει το παρακά-

τω γεγονός: «Το 1951 η Σιμόν ντε Μπωβουάρ διέκρινε δύο Αμερικανούς στρατιώτες σ’ 

ένα ρεστοράν στο Σινόν και μόλις συνήλθε από αυτό το εφιαλτικό σοκ, εμπιστεύτηκε 

στον Καμύ: Νόμισα ότι είχα επιστρέψει στον καιρό της Κατοχής (ναζιστικής)».
256

 Ο 

Γάλλος επιστήμονας είδε τον ευρωπαϊκό αντιαμερικανισμό ως «μια κολοσσιαία μετάθε-

ση ενοχής»
257

, «ένα σύμπτωμα μεταμφιεσμένης αυτοκατηγόρησης».
258

 Σύμφωνα με την 

ανάλυση αυτή, που αντιμετώπιζε τον αντιαμερικανισμό πρωτίστως ως ψυχολογικό 

φαινόμενο, οι Ευρωπαίοι έτρεφαν απέναντι στους Αμερικανούς αντιφατικά σύνδρομα. 

Από τη μια ένα αίσθημα πολιτισμικής υπεροχής και υπερηφάνειας για τα πνευματικά 

δημιουργήματα του ευρωπαϊκού πνεύματος σε σύγκριση με την «αμερικανική βαρβα-

ρότητα» και την κουλτούρα της τσίχλας και της Κόκα Κόλα. Από την άλλη είχαν συναί-

σθηση της μειονεκτικής τους θέσης και της απώλειας της προπολεμικής πρωτοκαθε-

δρίας τους χωρίς ωστόσο να αναγνωρίζουν ότι μετέθεσαν στην Αμερική προβλήματα, 

όπως το Βιετνάμ, που έχουν τις ρίζες τους στον ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό. 

 Για αντιαμερικανισμό, που οφείλονταν περισσότερο σε πολιτικά κριτήρια, 

κατηγορήθηκαν και κορυφαίοι Ευρωπαίοι πολιτικοί, όπως ο Ντε Γκωλ, ο οποίος φέρε-

ται να «είχε καταδικάσει ως ατιμωτικούς τον «ατλαντισμό» και τον «αντισοβιετι-

σμό».
259

  Ενώ σε εξομολόγησή του στο Βίλλυ Μπραντ διατύπωσε την άποψη ότι η 

αμερικανική ηγεμονία, «πνίγει την Ευρώπη, εμποδίζει τη συνεννόηση με την Ανατολή, 

είναι ένα εμπόδιο σε όλους τους τομείς».
260

 

 Δεν  ήταν λίγοι εκείνοι που μίλησαν για επικράτηση της ιδεολογίας του αντι–
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αντικομμουνισμού. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή ο αντικομμουνισμός δεν εκλήφθηκε 

ως αποτέλεσμα εμπειριών και στόχασης αλλά ως αιτία που δημιούργησε την αντίδραση 

στον κομμουνισμό. Όπως εξηγεί ο Revel: «Ο αντικομμουνισμός δεν είναι ποτέ ένα 

αποτέλεσμα της Ιστορίας και της στόχασης, είναι μια πρωτογενής μεταφυσική οντό-

τητα, μια κακοήθης διάθεση προγενέστερη από κάθε αντίληψη της πραγματικότη-

τας».
261

 Για το θέμα αυτό ο Δημητράκος επισημαίνει: «Η κυρίαρχη ιδεολογία του 

«αντι–αντικομμουνισμού» επιβάλλει κανόνες «πολιτικής ορθότητας», σύμφωνα με τους 

οποίους η εναντίωση στον κομμουνισμό είναι ταυτόσημη με το φασισμό, εφόσον ο 

«αντικομμουνισμός»  θεωρείται συγγενής με τον τελευταίο».
262

 Το επίθετο «αμετανόη-

τος», που συνήθως συνοδεύει τον όρο «αντικομμουνιστής», μας εισάγει «στον κόσμο 

του Αμαρτήματος και της Μετανοίας»,
263

 δηλώνει μια «αμαρτωλή διάθεση της 

ψυχής».
264

 «Πράγματι, κι αν ακόμα είναι κανείς δεξιός συντηρητικός, στ’ όνομα ποιας 

αρχής θα ήταν επιλήψιμο να είναι αντικομμουνιστής;», αναρωτιέται ο Revel.
265

 Και 

συνεχίζει με πικρία: 

«Κάθε κριτική του κομμουνισμού που έρχεται από τη δεξιά είναι 

εκ των προτέρων ανυπόληπτη, εφόσον απορρέει κατανάγκην από 

μια τυφλή προκατάληψη, στην υπηρεσία ταξικών συμφερόντων. 

Κάθε κριτική που ψελλίζεται από την αριστερά είναι επίσης 

απαράδεκτη, εφόσον «παίζει το παιχνίδι» της δεξιάς και κατά 

συνέπεια, τελικά, προδίνει την κρυμμένη, αλλά γι’ αυτό ακόμα 

πιο ύπουλη, πιο δηλητηριώδη παρουσία στους δράστες της τής 

αντικομμουνιστικής προκατάληψης. Το τελικό συμπέρασμα είναι 

ότι δεν μπορεί να υπάρχει αντικειμενική κι έντιμη κριτική του 

κομμουνισμού».
266

 

 Ο υποχωρητισμός της Δύσης ήταν για πολλούς εμφανής σε όλες τις εκφάνσεις της 

δημόσιας ζωής. Για τον Revel «είναι διδακτικό το γεγονός ότι πολύ σύντομα αποκτή-

σαμε στη Δύση τη συνήθεια να βάζουμε εισαγωγικά στην έκφραση «ελεύθερος 

κόσμος». Αλλά να χρησιμοποιούμε χωρίς εισαγωγικά την έκφραση «λαϊκές δημοκρα-
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τίες»».
267

 Σε ότι σχετίζεται με τον κομμουνισμό, ο ευφημισμός αντικατέστησε την 

κυριολεξία με αποτέλεσμα να «γίνεται όλο και περισσότερο άτοπο να αναφέρεις 

δημόσια τον αγώνα της δημοκρατίας εναντίον του ολοκληρωτισμού. Οι καλοί τρόποι 

απαντούν να ντύσουμε τον αγώνα αυτό με σχήματα πιο ουδέτερα, λιγότερο μειωτικά 

για τον κομμουνισμό: Αντιπαράθεση «Ανατολής και Δύσεως», καπιταλισμού και 

σοσιαλισμού, των δύο υπερδυνάμεων. Τόσο πολύ είναι αληθινό ότι ο φόβος επειδή 

γνωρίζεις οδηγεί στο φόβο να μιλήσεις».
268

   

 

                                                             *** 

 Συνοπτικά επαναλαμβάνουμε ότι από την αρχή παρουσιάστηκαν τέσσερις τάσεις 

στον αντικομμουνισμό προερχόμενες από τους αναρχικούς, το φασισμό, τους συντηρη-

τικούς και τους φιλελεύθερους. Σταδιακά και μέχρι τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου επικράτησαν οι δύο τελευταίες.
269

 Οι συντηρητικοί αντικομμουνιστές  διαφω-

νούσαν και με τα μέσα και με τις στοχεύσεις του κομμουνισμού, οι φιλελεύθεροι έστρε-

φαν την προσοχή τους στα μη δημοκρατικά μέσα που χρησιμοποιούσαν οι κομμου-

νιστές για να επιτύχουν τους στόχους τους, στόχους που δεν ήταν απαραίτητα κατακρι-

τέοι. Οι συντηρητικοί αντιμετώπιζαν τον κομμουνισμό ως κίνδυνο για τις παραδοσιακές 

τους αξίες: τη θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια, τον τοπικό κοινωνικό ιστό. 

Αντίθετα οι φιλελεύθεροι αντικομμουνιστές προέτασσαν τον κίνδυνο που υφίσταντο οι 

δικές τους φίλτατες αξίες: η ελευθερία του ατόμου, η ακαδημαϊκή ελευθερία, η ελευθε-

ρία σκέψης, έκφρασης και δράσης. Επιπλέον διαφορές υπήρχαν και στον προτεινόμενο 

τρόπο αντιμετώπισης του κομμουνιστικού κινδύνου. Εφόσον προασπιζόμενο αγαθό 

ήταν στην πρώτη περίπτωση η πατρίδα και στη δεύτερη η ελευθερία, οι φιλελεύθεροι 

έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας και των δημο-

κρατικών κανόνων σε κάθε προσπάθεια ανάσχεσης του κομμουνισμού. Κρίσιμο ήταν 

και το ζήτημα της αντικομμουνιστικής Αριστεράς, την οποία η μεν συντηρητική 

πτέρυγα του αντικομμουνισμού την έβλεπε ως Δούρειο Ίππο του κομμουνισμού και της 

Σοβιετικής Ένωσης, η δε φιλελεύθερη ως αξιόπιστο εταίρο. Ακριβώς σε αυτό το σημείο 

επήλθε και η σύγκρουση την περίοδο του Μακαρθισμού. Οι υπερβολές και οι ακρό-
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τητες της Μακαρθικής περιόδου συντέλεσαν στη μερική απαξίωση του αντικομμου-

νισμού. Όμως ο Powers επισημαίνει ότι η ιστορία του αντικομμουνισμού δεν πρέπει να 

ταυτίζεται με την ιστορία του αντικομμουνιστικού εξτρεμισμού όπως ακριβώς δεν 

ταυτίζεται η ιστορία της ιατρικής με τον κομπογιαννιτισμό.
270

 

 Ποια ήταν όμως η συμβολή του αντικομμουνισμού στην κατάρρευση του υπαρ-

κτού σοσιαλισμού; Οι λόγοι της κατάρρευσης είναι πολλοί, οι αναλύσεις διαφορετικές 

και συχνά αντικρουόμενες. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο αρθρογράφος G. F. Will, το τείχος 

του Βερολίνου δεν κατέρρευσε από την πίεση του ίδιου του τού βάρους αλλά από την 

πίεση των αντικομμουνιστικών ιδεών.
271

 Ο Powers υπογραμμίζει ότι σε μεγάλο βαθμό 

δεν έχει αναγνωρισθεί η συμβολή του αντικομμουνισμού στην ήττα του κομμουνι-

σμού.
272

 Υποστηρίζει πως μόνο όσοι οδήγησαν στην κομμουνιστική ήττα, ο Σολζενί-

τσιν, ο Χάβελ, οι Τσέχοι, οι Πολωνοί, αποτίνουν φόρο τιμής στο δυτικό και ιδιαίτερα 

τον αμερικανικό αντικομμουνισμό. Συγκεκριμένα ο Χάβελ αποκαλεί τις Η.Π.Α. υπερα-

σπιστή της ελευθερίας απέναντι στην πηγή κάθε εφιάλτη και πιστώνει την ίδια την 

ύπαρξη των λαών του ανατολικού μπλοκ στο σύστημα ασφάλειας που εγκαθίδρυσαν οι 

Αμερικανοί μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
273

 Ο Σολζενίτσιν αναγνωρίζει το Ρέιγκαν 

ως νικητή του Ψυχρού Πολέμου και αντιδρά σε κάθε προσπάθεια απόδοσης γενναιο-

δωρίας στον Γκορμπατσόφ.
274

 

 Η ιστορία του αντικομμουνισμού είναι μια ιστορία ιδεών και αξιών αλλά συγχρό-

νως και μια ιστορία υπερβολής και παρανοήσεων. Παράλληλη με την ιστορία του 

κομμουνισμού ακολούθησε διάφορες διακυμάνσεις στην πορεία των χρόνων.  Συχνά 

μεγαλύτερες επιπτώσεις από το ίδιο το περιεχόμενο του αντικομμουνισμού είχε ο 

τρόπος της πολιτικής του αξιοποίησης, η χρήση και συχνά η κατάχρησή του. Άραγε η 

κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού σήμανε και το τέλος του αντικομμουνισμού; 

Μια τέτοια διαπίστωση φαντάζει πρόωρη και δογματική. Σίγουρα όμως έχει χάσει τον 

πρωτεύοντα ρόλο του στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ωστόσο η μελέτη του αντικομμου-

νισμού, των συνθηκών που τον εξέθρεψαν και των διαφόρων εκφάνσεών του είναι 

πάντα χρήσιμη, εκτός των άλλων, και για την κατανόηση των πολιτικών αντιδράσεων 

στις σύγχρονες προκλήσεις. 
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Κεφάλαιο Πρώτο:  

Η γέννηση του αντικομμουνισμού στην Ελλάδα, 1918 - 1940 

1.  Στο περιθώριο του Εθνικού Διχασμού 

Στην Ελλάδα το 1918 δεν σήμανε το τέλος των πολεμικών αναμετρήσεων. Οι 

πολεμικές επιχειρήσεις είχαν ξεκινήσει το 1912 με τους νικηφόρους Βαλκανικούς 

Πολέμους και ολοκληρώθηκαν, με δραματικό τρόπο, δέκα χρόνια αργότερα, το 1922 με 

τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το Νοέμβριο του 1918, ένα μόλις χρόνο μετά τη 

Ρωσική Επανάσταση, ιδρύθηκε το  Σ.Ε.Κ.Ε..
275

  Αλλά και πριν την ίδρυση του Σ.Ε.Κ.Ε. 

η Ελληνική Πολιτεία είχε έρθει συχνά σε σύγκρουση με τις διάφορες σοσιαλιστικές 

ομάδες που δραστηριοποιούνταν στη χώρα.
276

 Η πρόσφατα απελευθερωμένη Θεσσαλο-

νίκη (1912) αποτέλεσε ιδανικό σκηνικό τέτοιων συγκρούσεων. Το ισχυρό εργατικό 

δυναμικό της πόλης, στην οργάνωση του οποίου πρωτοστατούσε το εβραϊκό στοιχείο, 

ήταν δεκτικό στις προτάσεις του σοσιαλισμού. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, 

γνωστή ως Φεντερασιόν, έδρασε από το 1908 έως το 1918 και η θέση των Εβραίων 

στους κόλπους της ήταν πρωταγωνιστική. Η Φεντερασιόν δεν είδε με θετικό μάτι την 

ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και προέκρινε τη δημιουργία μιας 

αυτόνομης ομοσπονδιακής Μακεδονίας. Οι απόψεις αυτές οδήγησαν πολλούς από τους 

ηγέτες της στην εξορία και ενίσχυσαν τον αντισιωνισμό και τον αντιδιεθνισμό. 

Επιπλέον, το 1919, το Σ.Ε.Κ.Ε., εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στους επαναστάτες 

του Οκτωβρίου του 1917, αντιτάχθηκε στη στρατιωτική συμμετοχή της χώρας στην 

εκστρατεία της Ουκρανίας προκαλώντας έτσι τη δυσαρέσκεια και τις αντιδράσεις της 

πολιτικής ηγεσίας. 

 Ακόμη περισσότερο έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις για τη δράση των κομμουνι-

στών στη διάρκεια του Μικρασιατικού Πολέμου.
277

 Θεωρήθηκε μάλιστα ότι «την 

εποχήν εκείνην ενισχύθη ο κομμουνισμός, διότι όλα τα στοιχεία τα οποία ήθελον ν’ 

αποφύγουν την στρατιωτικήν θητείαν, έσπευδον να στεγασθούν υπό της κομμουνι-
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στικής ιδέας».
278

 Η εφημερίδα Ριζοσπάστης με πύρινα άρθρα, σε καθημερινή βάση, 

στρεφόταν κατά της πολεμικής περιπέτειας και τη στιγμάτιζε ως δείγμα του 

ιμπεριαλισμού της ελληνικής, μεγαλοαστικής τάξης. Οι υπεύθυνοι της εφημερίδας 

οδηγήθηκαν σε δίκη με την κατηγορία ότι παρότρυναν τους στρατιώτες του μετώπου σε 

λιποταξία.  Η ιδεολογική  αντίθεσή των κομμουνιστών για τη διεξαγωγή ενός πολέμου 

που το σύνολο σχεδόν του ελληνισμού θεωρούσε εκπλήρωση των μεγάλων οραμάτων 

του έθνους τους κατέτασσε αυτόματα εκτός έθνους. Εκφράσεις όπως  «η πατρίδα σας, 

οι πατρίδες σας, τα εθνικά όνειρά σας»
279

 που εμφανίζονταν στις προκηρύξεις 

διαμαρτυρίας, που παράνομα διένεμαν οι αριστεροί στο μέτωπο της Μ. Ασίας, είχαν ως 

αποτέλεσμα να στιγματίζονται ως ανθέλληνες, ξενοκίνητοι και προδότες,  έστω και αν 

δεν ήταν οι μόνοι που εξέφραζαν επιφυλάξεις για τη συνέχιση του πολέμου. 

 Η Μικρασιατική Καταστροφή υπήρξε γεγονός – σταθμός στη σύγχρονη ελληνική 

ιστορία. Η Μεγάλη Ιδέα, το όραμα της απελευθέρωσης εδαφών που κατοικούσαν 

Έλληνες, υπήρξε επί δεκαετίες η επίσημη ιδεολογία του ελληνικού κράτους. Ιδεολογία 

που την ενστερνίζονταν όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου και το σύνολο του έθνους. 

Ιδεολογία στην οποία εύρισκαν την ταύτιση τους οι επιδιώξεις της Πολιτείας και του 

λαού. Όταν η ιδεολογία αυτή κάηκε στις στάχτες της Σμύρνης άφησε πίσω της ένα 

ιδεολογικό κενό που έπρεπε να καλυφθεί. Το ρήγμα έπρεπε να κλείσει, ο κατεστραμ-

μένος εθνισμός να ανορθωθεί. Στο επίκεντρο επομένως του προβληματισμού τέθηκαν 

τα ζητήματα εθνικής αυτογνωσίας και ελληνικής ταυτότητας. Ποια όμως θα ήταν αυτή 

η νέα ιδέα που θα συνένωνε και πάλι όλες τις δυνάμεις του έθνους; «η μεγάλη ιδέα 

παραμένει αθάνατος. Απλώς μόνον μεταβάλλει περιεχόμενον. Από την αύξηση του 

εδάφους μετατοπίζεται εις την ανύψωσιν του πολιτισμού […] Ηνωμένον πλέον το 

έθνος επιδιώκει την οικονομικήν, πνευματικήν και ηθικήν του εξύψωσιν».
280

 Τα 

εμπόδια για αυτή την εξύψωση προερχόταν συνήθως εκ των έσω, ο εχθρός δεν ήταν 

πλέον ο Τούρκος αλλά εσωτερικός, ο ληστής της υπαίθρου και στη συνέχεια ο κομμου-

νιστής.
281

 Η ανάγκη για εθνική επαγρύπνηση κρίνονταν επιτακτική και σε αυτό το 

κάλεσμα συμμετείχε και ο πνευματικός κόσμος, με πρωτεργάτη τον Κ. Παλαμά που 

καλούσε σε εθνικό συναγερμό: 
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  «Βοσκοί, στην μάντρα της πολιτείας οι λύκοι, οι λύκοι! 

  Στα όπλα, Ακρίτες! Μπροστά κι' οι φαύλοι κι' οι περιττοί! 

  Καλαμαράδες και δημοκόποι και μπολσεβίκοι, 

  Για λόγους άδειους ή για του ολέθρου τα έργα βαλτοί».
282

 

 Μετά την Καταστροφή οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα υπήρξαν ραγδαίες.   Ο 

εθνικός διχασμός έφθασε στο αποκορύφωμά του με τη δίκη των έξι και την καταδίκη σε 

θάνατο των ηγετών του αντιβενιζελισμού.
283

 Λίγο αργότερα, το 1924, η Ελλάδα 

ανακηρύχθηκε αβασίλευτη δημοκρατία.
284

 Σε μια εποχή ανόδου των αυταρχικών 

καθεστώτων στην Ευρώπη η Ελλάδα φαινόταν να αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο το 

καθεστώς της αβασίλευτης δημοκρατίας δεν ήταν αποτέλεσμα σύμπνοιας αλλά 

επιβολής. Οι αντιβενιζελικοί θεωρούσαν ότι είχαν χάσει μόνο μια μάχη και ήταν 

αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον πόλεμο για επικράτηση. Οι πρωτεργάτες σε αυτό τον 

αγώνα προέρχονταν κυρίως από τις τάξεις του στρατού που εκτός όλων των άλλων 

έβλεπαν και την προσωπική τους ανέλιξη και σταδιοδρομία να τελματώνεται. 

 Όμως ούτε και το στρατόπεδο των βενιζελικών ήταν αρραγές. Προσωπικές 

αντιπαλότητες, στρατηγικές και φιλοδοξίες έφεραν συχνά κορυφαίους βενιζελικούς 

αντιμέτωπους τον ένα με τον άλλο.  Η έλλειψη αντιπολίτευσης από την πλευρά των 

βασιλικών δημιούργησε ένα κενό που ήρθε να καλύψει η εσωκομματική αντιπολίτευση 

μέσα στους κόλπους των φιλελευθέρων. 

 Μέσα σε αυτό το κλίμα της πόλωσης, στα τέλη του 1924 πραγματοποιήθηκε το 3
ο
 

Έκτακτο Συνέδριο του Σ.Ε.Κ.Ε., όπου το κόμμα μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό 

Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.) – Ελληνικό Τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Ο 

αντικομμουνισμός αποτέλεσε πολύτιμο πολιτικό εργαλείο προκειμένου να ξεπεραστεί ο 

Εθνικός Διχασμός. Υπήρξε χρήσιμος και ως μηχανισμός συσπείρωσης, αλλά και ως 

μέσο πειθάρχησης του ανερχόμενου εργατικού κινήματος. 

 Την εποχή της αβασίλευτης δημοκρατίας μεγαλύτερος εχθρός των δημοκρατικών, 

δηλαδή των αντιμοναρχικών αξιωματικών, ήταν οι βασιλικοί συνάδελφοί τους που 

αποτελούσαν απειλή τόσο για την εδραίωση του νεοπαγούς πολιτεύματος όσο και για 

τις φιλοδοξίες των αντιμοναρχικών αξιωματικών. Όπως συνέβη και με τη νομοθεσία οι 

διώξεις αντιφρονούντων αφορούσαν πρωτίστως τους επικίνδυνους για το καθεστώς 

                                                 
282

 Γ. Κορδάτος, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Βιβλιοεκδοτική, Αθήνα 1962, σ. 366. 
283

 Γ.  Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, 1923-1940, Κάκτος, Αθήνα 1997, τόμ. 1, σσ. 15-24. 
284

 Α. Ρήγος, Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935, Κοινωνικές Διαστάσεις της Πολιτικής Σκηνής,  Θεμέ-

λιο, Αθήνα 1999, Α. Ρήγος , Τα κρίσιμα χρόνια 1922-1935, Παπαζήσης, Αθήνα 1985. 



 
79 

 

 

βασιλικούς και δευτερευόντως τους ολιγάριθμους αλλά πάντα θορυβώδεις κομμου-

νιστές. 

 Ιδιαίτερα, την περίοδο αυτή, αναδείχθηκε για την αντικομμουνιστική του δράση ο 

στρατηγός Γ. Κονδύλης, ο οποίος συγκρότησε στη Μακεδονία τους Κυνηγούς, ομάδες 

κρούσης εναντίον των βασιλικών αρχικά αλλά και των αριστεριζόντων αποστράτων στη 

συνέχεια.
285

  Η Χωροφυλακή, η Αστυνομία και ο Στρατός  διαδραμάτισαν από την αρχή 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κομμουνιστών. Στα πλαίσια της Αστυνο-

μίας δημιουργήθηκε, από τον Θ. Πάγκαλο, ένα μικρό αντικομμουνιστικό τμήμα, το 

οποίο το 1927 έγινε η Υπηρεσία Γενικής Ασφαλείας του Κράτους.
286

 Στις δραστη-

ριότητες του πρώτου διοικητή του τμήματος αυτού, συνταγματάρχη Γ. Φεσσόπουλου, 

ανήκει και η συγγραφή  έργων με  εύγλωττους τίτλους όπως Ο Κομμουνισμός εν τη πρά-

ξει και Ο Κομμουνισμός εν Ελλάδι.
287

 Η αντικομμουνιστική κατήχηση επεκτάθηκε 

σύντομα και στο στρατό. Από το 1935 οι νεοσύλλεκτοι και οι σπουδαστές των στρατιω-

τικών σχολών εμποτίζονταν με ισχυρές δόσεις αντικομμουνισμού από τα στρατιωτικά 

τους εγχειρίδια.
288

 

 Μέσα σε ένα  κλίμα πολιτικής αστάθειας οι διακηρύξεις και οι διεκδικήσεις των 

κομμουνιστών έμοιαζε να τορπιλίζουν τα ήδη κλονισμένα θεμέλια του κράτους. Οι 

μεγάλες απεργίες των εργατών το 1924 και αργότερα το 1936 δεν οδήγησαν σε μια 

σοβαρή συζήτηση για το εργασιακό καθεστώς στην Ελλάδα, δεν προκάλεσαν διαρθρω-

τικές αλλαγές στο οικονομικό σύστημα. Αντίθετα οι απεργοί δαιμονοποιήθηκαν, τα 

αιτήματά τους δεν συζητήθηκαν.
289 

Το κράτος θεώρησε πως πίσω από τις απεργίες 

κρυβόταν το Κ.Κ.Ε. και οι προσπάθειές του να ανατρέψουν την κοινωνική σταθερότητα 

και ειρήνη. Όσο πιο μαζικές ήταν οι διεκδικήσεις τόσο οιο δραστικά τα κατασταλτικά 

μέτρα εναντίον των κομμουνιστών. Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα αντιμετωπιζόταν 

με δυσπιστία από την πολιτική ελίτ.
290

 Δυσπιστία που είχε τις ρίζες της όχι τόσο στη 
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σύγκρουση των οικονομικών συμφερόντων του αστικού κράτους και των εργατών όσο 

στην ανασφάλεια που προκαλούσαν στο κράτος οι τάσεις διεθνισμού του εργατικού 

κινήματος. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούσε η Θεσσαλονίκη. Υπό οθωμανική διοίκηση 

έως το 1912, πολυεθνική, με ισχυρό εργατικό κίνημα του οποίου αιχμή του δόρατος 

υπήρξε η με έντονη εβραϊκή παρουσία Φεντερασιόν, η Θεσσαλονίκη αντικατοπτρίζει 

τα διλήμματα του αστικού πολιτικού κόσμου και τους περιορισμούς του εργατικού 

κινήματος. Η πολυεθνική σύνθεση του εργατικού δυναμικού και η ηγετική παρουσία 

«αλλοεθνών» γεννούσε, μέσα σε ένα περιβάλλον εθνικών ανταγωνισμών, υποψίες στην 

πολιτική ελίτ. Επιπλέον η επικράτηση αριστερών, και κατά συνέπεια διεθνιστικών, 

τάσεων μέσα στο εργατικό κίνημα επέτειναν την κατάσταση με αποτέλεσμα η 

καθιέρωση «εθνικά σκεπτόμενης» ηγεσίας στους κόλπους των συνδικάτων να γίνει 

βασικό μέλημα των εκάστοτε κυβερνήσεων. 

 Η ταύτιση, εκ μέρους των πολιτικών ελίτ, του εργατικού κινήματος με τον 

κομμουνισμό αποτελεί χαρακτηριστικό του αντικομμουνισμού στο Μεσοπόλεμο. 

Βέβαια σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου δεν έλειψαν τα φιλοεργατικά μέτρα. Από 

τον Ε. Βενιζέλο έως τον Ι. Μεταξά, η πολιτική ηγεσία με νομοθετήματά της επεχείρησε 

να βελτιώσει τη θέση του εργατικού κόσμου. Ωστόσο οι ενέργειες αυτές είχαν χαρακτή-

ρα πατερναλιστικό. Παρουσιαζόταν ως ευεργεσία της ιθύνουσας τάξης και όχι ως 

αποτέλεσμα του ταξικού αγώνα των εργατών.   

 Επιπλέον το σύνθημα του Κ.Κ.Ε. για την ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη 

αποθάρρυνε ανθρώπους που ενστερνίζονταν τα υπόλοιπα αιτήματα του κόμματος και 

έδινε επιχειρήματα στους πολέμιούς του. Έχοντας μόλις βγει από μια μακροχρόνια 

πολεμική περιπέτεια η Ελλάδα έπαψε να αποτελεί αναθεωρητική δύναμη στα Βαλκά-

νια. Επιπλέον ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων της Μικράς Ασίας είχε εγκατασταθεί 

στη Μακεδονία και τη Θράκη αποφασισμένο να ριζώσει εκεί. Οι πρόσφυγες θα μπο-

ρούσαν να αποτελέσουν θεωρητικά δεξαμενή δύναμης για το Κ.Κ.Ε. Ήταν προοδευ-

τικοί, από αυτούς προέρχονταν το μεγαλύτερο ποσοστό των εργατών, ζούσαν, πολλοί 

από αυτούς, σε συνθήκες εξαθλίωσης. Προσκείμενοι με λατρεία, η πλειοψηφία τουλά-

χιστον, στον Βενιζέλο δεν είχαν ωστόσο προλάβει να ενταχθούν στα τοπικά πολιτικά 

δίκτυα. Παρ’ όλη όμως την αρχική επιτυχία του Κ.Κ.Ε. να προσελκύσει ένα σημαντικό 

αριθμό, προσφύγων ως επί το πλείστον, εργατών σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η 
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Δράμα, η Καβάλα, ο Βόλος, το σύνθημα για τη Μακεδονία και η επιδέξια χρησιμο-

ποίησή του από τους αντιπάλους του λειτούργησε ως ανασχετικός μοχλός για την 

ενίσχυση της δύναμής του.
291

 Μόνο μετά την εγκατάλειψη του συνθήματος αυτού, το 

1935, υπέρ της υποστήριξης της θέσης περί ίσων δικαιωμάτων για όλες τις μειονότητες, 

μπόρεσε το Κ.Κ.Ε. να εδραιώσει πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες.
292

     

 Ο αστικός, πολιτικός κόσμος χρησιμοποίησε κατά κόρο το σύνθημα για την 

αυτονόμηση της Μακεδονίας για να καταδείξει τα ανθελληνικά σχέδια του διεθνούς 

κομμουνισμού και την προδοσία των ντόπιων πρακτόρων του. Η πρώτη δίκη για προδο-

σία μελών του Κ.Κ.Ε., ανάμεσά τους και ο Ν. Ζαχαριάδης, έγινε στη Θεσσαλονίκη τον 

Αύγουστο του 1925. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως τόπου διεξαγωγής της δίκης 

κρίθηκε ατυχής γιατί έδωσε στο διεθνή κομμουνισμό την ευκαιρία να ισχυρισθεί ότι «η 

ελληνική κυβέρνησις επεδίδετο σε διωγμούς ‘Μακεδόνων’ πολιτών».
293

 Ακολούθησαν 

νέες δίκες στην Αθήνα και το ζήτημα έφτασε στα έδρανα του Κοινοβουλίου το 

Δεκέμβριο του 1927 όταν ζητήθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Θ. Τουρκοβασίλη, η 

αποπομπή των κομμουνιστών βουλευτών εξαιτίας της θέσης του κόμματός τους στο 

εθνικό ζήτημα.
294

 Συζητήθηκε διεξοδικά αν ήταν εφικτή η δίωξη βουλευτών ενός 

κόμματος μόνο επειδή η πολιτική του δεν ήταν αρεστή στο λαό και αναλύθηκαν οι όροι 

αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία. Μερίδα βουλευτών ισχυρίστηκε ότι η όλη διαδικασία 

της δίωξης των κομμουνιστών συναδέλφων τους αποσκοπούσε σε εκκαθαρίσεις και 

αλλαγή ισορροπιών στο εσωτερικό του Κ.Κ.Ε.
295

 και άλλοι την απέδωσαν στην επιθυ-

μία του κόμματος να κατασκευάσει ήρωες.
296

 

 Μετά τις εκλογές του 1920, ο Ε. Βενιζέλος απομακρύνθηκε από την πολιτική 

σκηνή, μοναδική εξαίρεση η καθοριστική συμβολή του στη συνθήκη της Λωζάννης. Το 

1928 επέστρεψε ως παράκλητος για να προσφέρει στη χώρα κυβερνητική σταθερότητα 

και να τη σώσει από τη διαφαινόμενη οικονομική ύφεση. Η  κυβέρνηση Βενιζέλου της 

περιόδου 1928 – 1932 ήταν η περισσότερο σταθερή και μακροχρόνια κυβέρνηση του 

Μεσοπολέμου. Η επίλυση των εκκρεμοτήτων με την Τουρκία, με το σύμφωνο φιλίας 
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του 1930, και η προσπάθεια ενίσχυσης των επενδύσεων στην οικονομία ήταν κάποιες 

από τις προτεραιότητές της. Όμως το σύμφωνο του 1930 απογοήτευσε τους πρόσφυγες. 

Επτά χρόνια μετά την καταστροφή οι πρόσφυγες προσέβλεπαν αν όχι στην επιστροφή 

τους στις χαμένες πατρίδες, τουλάχιστον σε μια γενναία αποζημίωση για τις περιουσίες 

που άφησαν πίσω τους. Μετά τον κλονισμό της πατρικής σχέσης προσφύγων – 

Βενιζέλου, ένα ποσοστό των προσφύγων στράφηκε προσωρινά στο Λαϊκό Κόμμα. Η 

πλειοψηφία τους επανήλθε αργότερα στους κόλπους του βενιζελισμού αλλά ένα ποσο-

στό ριζοσπαστικοποιήθηκε και μετά την παλινόρθωση της μοναρχίας ακολούθησε 

άλλους δρόμους, όπως θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Αλλά και στην οικονομία οι 

εξελίξεις δεν ήταν θετικές για την κυβέρνηση Βενιζέλου. Παρόλα τα μέτρα η διεθνής 

κρίση του 1929 είχε αντίκτυπο και στην Ελλάδα και η χώρα δεν απέφυγε την πτώχευση 

το 1932.
297

   

 Στην τελευταία του πρωθυπουργική θητεία ο Βενιζέλος παρουσιαζόταν αποφασι-

σμένος να ακολουθήσει το παράδειγμα των Ευρωπαίων ομολόγων του και να υπερασπι-

στεί το αστικό καθεστώς από τους επίδοξους ανατροπείς του. Ήδη από το καλοκαίρι 

του 1928 σε προεκλογική του ομιλία στη Θεσσαλονίκη αφού διαβεβαίωσε τους 

ακροατές του ότι: «Πάσα απόπειρα διαταράξεως ή βιαίας ανατροπής του αστικού 

καθεστώτος, του οποίου στερεά θεμέλια είναι η πατρίς, η οικογένεια, η ιδιοκτησία, θα 

εύρη αντιμέτωπον την πυγμήν του κράτους», ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εξοπλί-

σει «το κράτος και τας αρχάς του δια της αναγκαίας νομοθεσίας, όπως καταστή δυνατή 

η αποτελεσματική κοινωνική άμυνα κατά των απροκάλυπτων ανατρεπτικών ενεργειών 

του κοινωνικού καθεστώτος».
298

  Επιπλέον εκτός από τις δυτικές επιρροές και πολιτικές 

σκοπιμότητες που απέρρεαν από την εκτίμηση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης 

οδήγησαν το Βενιζέλο να υιοθετήσει την πολιτική καταπίεση στο όνομα του 

αντικομμουνισμού ως υποκατάστατου στη διαρραγείσα σχέση του με μεγάλο τμήμα του 

εκλογικού σώματος.
299

   

 Πράγματι στις 25 Ιουλίου 1929 ψηφίστηκε ο κατεξοχήν αντικομμουνιστικός 

νόμος της περιόδου. Πρόκειται για το νόμο 4229: «Περί των μέτρων ασφαλείας του 

κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών», γνωστότερο ως 
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Ιδιώνυμο. Ο νόμος όριζε εκτοπισμό ενός μηνός μέχρι δύο ετών για όποιον «επιδιώκει 

την εφαρμογήν ιδεών εχουσών ως έκδηλον σκοπόν την δια βιαίων μέσων ανατροπήν 

του κρατούντος κοινωνικού συστήματος ή την απόσπασιν μέρους εκ του όλου της 

επικρατείας, ή ενεργεί υπέρ της εφαρμογής αυτών προσηλυτισμόν».
300

 

 Οι εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου δείχνουν πως οι κομμουνιστές ήταν μια 

μειοψηφία του εκλογικού σώματος. Μεταξύ των ετών 1929-1931 η πάλη ανάμεσα σε 

επαναστάτες και μεταρρυθμιστές αποδυνάμωσε το Κ.Κ.Ε. Η λύση προήλθε από το 

Σοβιετικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που επέβαλε ένα νέο αρχηγό, τον 29χρονο Νίκο 

Ζαχαριάδη. Ο Ν. Ζαχαριάδης κατάφερε να αναδιοργανώσει το κόμμα που έφτασε τον 

Αύγουστο του 1936 να απαριθμεί 15.000 μέλη. Για ποιους λόγους όμως το κράτος 

αισθάνθηκε την ανάγκη να προστατευθεί, και μάλιστα θεσμικά, από αυτή την 

μειοψηφία; Φοβήθηκε πως θα είχε τη δύναμη το Κ.Κ.Ε. της εποχής να ανατρέψει το 

κοινωνικό σύστημα και να επιβάλει την αυτονόμηση της Μακεδονίας; Πόσο ειλικρινής 

ήταν  η επίκληση του κομμουνιστικού κινδύνου; 

 Δεν ήταν λίγοι αυτοί που δήλωναν πως σοβαρός κομμουνιστικός κίνδυνος στην 

Ελλάδα δεν υπήρχε. Εξέχοντες πολιτικοί, ο Γ. Καφαντάρης, ο Α. Παπαναστασίου, ο Θ. 

Πάγκαλος ισχυρίζονταν  πως η Ελλάδα θα ήταν η τελευταία χώρα που θα υπέκυπτε 

στον κομμουνισμό. Προκειμένου να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους κατέφευγαν σε 

επιχειρήματα από το χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνιολογίας και της 

ψυχολογίας.
301

 

 Ο αντικομμουνισμός επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο μετά το αποτυχημένο 

κίνημα του 1935. Συγκεκριμένα ο Κονδύλης έκανε ευρεία χρήση του όρου «βενιζελο-

κομμουνισμός» και μεγάλη μερίδα των αντιμοναρχικών γνώρισε την καταπίεση και τις 

διώξεις που έως τότε επιφυλάσσονταν για τους πραγματικούς ή υποτιθέμενους 

κομμουνιστές.
302

   

 Ωστόσο φαίνεται πως βενιζελικοί και αντιβενιζελικοί παρ’ όλες τις αντικομμου-

νιστικές τους πεποιθήσεις επεδίωξαν τη συνεργασία με το κομμουνιστικό κόμμα όταν 

το τρόπαιο αυτής της συνεργασίας ήταν η αναρρίχηση στην εξουσία. Τέτοια ήταν η 

κατάσταση το χειμώνα του 1936. Οι εκλογές της 26
ης

 Ιανουαρίου 1936 ανέδειξαν τις 

                                                 
300

 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, α.φ. 245, 25/7/1929. 
301

 Βουλή των Ελλήνων, Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, συνεδρ. 94, 30 Μαΐου 1929, σσ. 999, Α. 

Παπαναστασίου, Μελέτες-Λόγοι- Άρθρα. Μορφωτικό Ινστιτούτο Α.Τ.Ε., τόμ. Β΄, Αθήνα 1957, σσ. 842-

843, Σ. Mαρκέτος, Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου και η εποχή του, Αντινομίες του μεταρρυθμιστικού 

σοσιαλισμού, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1998, σ. 706. 
302

 Mavrogordatos, ό.π., σ. 345. 



 
84 

 

 

δύο παρατάξεις ισοδύναμες 143 έδρες οι αντιβενιζελικοί και 142 οι βενιζελικοί. Οι 

κομμουνιστές, με 15 έδρες, αναδείχθηκαν σε ρυθμιστές της κατάστασης. Τελικά η 

συνεργασία επετεύχθη με τους βενιζελικούς (σύμφωνο Σοφούλη – Σκλάβαινα), γεγονός 

που προκάλεσε τη μήνη των αντιπάλων τους και την έξαρση της κινδυνολογίας για 

κατάλυση της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Κινδυνολογία που συχνά ενισχυόταν 

από τις υπέρμετρα αισιόδοξες αναλύσεις του φιλοκομμουνιστικού τύπου για τη δύναμη 

και τις προοπτικές του κόμματος. Οι τελευταίες διαγράφονταν ελπιδοφόρες μετά το 6
ο
 

συνέδριο του κόμματος, το Δεκέμβριο του 1935, όπου εγκαταλείφθηκε η θέση για 

απόσχιση της Μακεδονίας, υπέρ της υποστήριξης της θέσης περί ίσων δικαιωμάτων για 

όλες τις μειονότητες 

 Ο Μεταξάς από την πλευρά του χρησιμοποίησε όσο κανένας πριν από αυτόν την 

αντικομμουνιστική ρητορεία, στη συντηρητικότερη έκφανσή της, για να δικαιολογήσει 

τη δράση του. Εξάλλου ποτέ δεν έκρυψε τις απόψεις του για «χρεοκοπία του κοινοβου-

λευτισμού». Ήδη από τον Ιανουάριο του 1934 δήλωνε σε δημόσιες συνεντεύξεις του 

πως «δι΄ ημάς τους Έλληνας, το πρόβλημα δεν είναι πως θα μείνωμεν εις τον 

κοινοβουλευτισμόν, αλλά δια ποίας θύρας θα εξέλθωμεν εξ αυτού. Δια της θύρας του 

κομμουνισμού ή δια της θύρας του εθνικού κράτους».
303

 Μόνιμη επωδός του την 

περίοδο αυτή ήταν «ότι δεν είναι δυνατόν να κρατηθή ο κοινοβουλευτισμός εις την 

Ελλάδα, διότι μας έφερε κατ΄ευθείαν εις τας αγκάλας του κομμουνισμού».
304

  Η 

δικτατορία Μεταξά συνέδεσε ευθέως την κοινωνική αναρχία με μια συγκεκριμένη 

πολιτική ιδεολογία που εξέθρεψε ο κοινοβουλευτισμός και η οποία απειλούσε το 

κοινωνικό καθεστώς. Ο κομμουνισμός ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος της ελληνικής 

κοινωνίας και η επίκληση του  κομμουνιστικού κινδύνου αιτιολογούσε την παρέκκλιση 

από τους δημοκρατικούς θεσμούς. Επιπλέον από τη στιγμή που ανήλθε στην εξουσία ο 

Μεταξάς όχι μόνο δεν μείωσε την αντικομμουνιστική του ρητορεία αλλά την όξυνε 

θέλοντας να αναδείξει την αναγκαιότητα και την ιστορική αποστολή του ίδιου και του 

καθεστώτος του. 

 Ωστόσο το αντικομμουνιστικό μένος της κυβέρνησης Ι. Μεταξά επιτάχυνε τις 

ζυμώσεις στην ελληνική κοινωνία, ζυμώσεις που είχαν ξεκινήσει πριν την επιβολή του 

καθεστώτος της 4
ης

 Αυγούστου. Ήδη από τα χρόνια του 1935-1936 ένα κομμάτι του 

βενιζελικού, ως επί το πλείστον, κόσμου, άρχισε να ριζοσπαστικοποιείται. Ανάμεσα στο 
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φόβο για την κομμουνιστική εξάπλωση από τη μια και την επιβολή δικτατορίας από την 

άλλη επέλεξαν να αντισταθούν στη δεύτερη εκδοχή, την οποία θεωρούσαν και 

πιθανότερη. 

 Όπως, εξάλλου, συνέβη και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι Έλληνες δεν διαιρέθηκαν 

σε κομμουνιστές και φασίστες αλλά σε αντικομμουνιστές και αντιφασίστες. Βλέποντας 

τη δημοκρατία να κλυδωνίζεται ακολούθησαν τη λογική του το μη χείρον, βέλτιστον. Ο 

αρχικός φόβος που προκαλούσε ο κομμουνισμός μετασχηματίστηκε σε πολιτική δράση. 

Δημιουργήθηκε έτσι μια ευκαιριακή συμμαχία ετερόκλητων στοιχείων. Μοναρχικοί, 

αντιμοναρχικοί, βενιζελικοί, αντιβενιζελικοί, φιλελεύθεροι και σοσιαλιστές συμφώνη-

σαν στη δημιουργία μιας νοητής διαχωριστικής γραμμής που χώριζε το νομιμόφρονα 

κόσμο από τον παράνομο κομμουνισμό. Ο αντικομμουνισμός χρησιμοποιήθηκε, ιδιαίτε-

ρα μετά το 1935, ως ιδεολογία συσπείρωσης του έθνους και ενίσχυσε τον αυταρχικό 

χαρακτήρα του κρατικού μηχανισμού.
305 

Η παλινόρθωση της μοναρχίας δεν ήταν μόνο 

η παραδοχή της χρεωκοπίας του καθεστώτος της αβασίλευτης δημοκρατίας αλλά και η 

δεδηλωμένη απόφαση του πολιτικού και στρατιωτικού κατεστημένου να συσπειρωθεί 

ενάντια στον εσωτερικό εχθρό, στον εσωτερικό ταραξία. Βέβαια στην Ελλάδα το 

κομμουνιστικό κόμμα δεν κρίθηκε παράνομο, όπως συνέβη σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες. Ωστόσο εμφανίστηκε η ιδιοτυπία να είναι νόμιμο το κόμμα αλλά παράνομοι οι 

οπαδοί του και οι ιδέες τους. 

 Η πλειοψηφία του αστικού πολιτικού κόσμου, όλων των παρατάξεων, επέλεξε αν 

όχι να συνεργαστεί, τουλάχιστον να συναινέσει σιωπηλά με όσους αντιμάχονταν τον 

κομμουνισμό και αυτοί ήταν κατά κύριο λόγο το Παλάτι και ο εκλεκτός του Γεωργίου 

Β΄, Ι. Μεταξάς. Ελάχιστες ήταν οι εξαιρέσεις και αυτές προερχόταν από την αριστερή 

πτέρυγα των Φιλελευθέρων. Πολιτικοί όπως ο Α. Παπαναστασίου και ο Ι. Σοφιανό-

πουλος παρέμειναν πιστοί στην αντίθεσή τους στην παλινόρθωση τη στιγμή που ο ίδιος 

ο Ε. Βενιζέλος ακολουθούμενος από το μεγαλύτερο τμήμα της παράταξης των 

Φιλελευθέρων συμβιβάστηκε με τη μοναρχία. 

 Αντίθετα ένα κομμάτι της βενιζελικής βάσης στράφηκε προς το αντίπαλο 

στρατόπεδο. Θεωρώντας πως ο κίνδυνος ανατροπής της δημοκρατίας προερχόταν από 

τη σκληρή πτέρυγα του αντικομμουνισμού, άρχισαν να βλέπουν με συμπάθεια τους 

κομμουνιστές και τον αγώνα τους. Τους ένωναν τα αντιμοναρχικά τους αισθήματα και ο 

φόβος για δικτατορικές λύσεις. Όταν η δικτατορία του Μεταξά έγινε πραγματικότητα 
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άρχισε να τους ενώνει και κοινή μοίρα, αυτή των φυλακών και των διώξεων, εφόσον 

ακριβώς σε αυτή τη μερίδα του πληθυσμού επεκτάθηκε το αντικομμουνιστικό μένος 

των διωκτικών αρχών.
306

 Το δρόμο αυτό ακολούθησε και ένα τμήμα των αποστράτων 

του 1935. Η αντίθεσή τους στη μοναρχία, ο αποκλεισμός τους από την επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία, τα συσσωρευμένα αισθήματα πικρίας και ο αποκλεισμός τους από 

τις δάφνες του αλβανικού έπους καθόρισαν τις επιλογές τους την περίοδο της κατοχής. 

 Οι κοινωνικές συμμαχίες που άρχισαν να διαμορφώνονται την περίοδο 1935- 36 

σφυρηλατήθηκαν στη συνέχεια μέσα στις τραγικές συνθήκες της κατοχής. Κατοχή, 

αντίσταση και τελικά εμφύλιος απετέλεσαν το σκηνικό όπου η ιδεολογική 

αντιπαράθεση έδωσε τη θέση της σε μια σφοδρή, αιματηρή, βίαιη, ένοπλη σύρραξη. 

 Χαρακτηριστικό του ελληνικού αντικομμουνισμού στο Μεσοπόλεμο υπήρξε και 

η σύνδεσή του με τον αντισημιτισμό.
307

 Η προβαλλόμενη αιτιολόγηση ήταν απλή: το 

κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το εργατικό κίνημα, 

το εργατικό κίνημα με τους Εβραίους (ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη) άρα πίσω από τους 

κομμουνιστές ήταν οι Εβραίοι. Επιπλέον η στάση των Εβραίων την εποχή της απελευ-

θέρωσης της Μακεδονίας έδινε αφορμές για κατηγορίες ότι η δράση τους υπήρξε 

ξενοκίνητη.
308

 Ωστόσο η πολιτική ηγεσία του Μεσοπολέμου ήταν πολύ προσεκτική και 

δεν προέβαινε σε δημόσια αντισημιτική ρητορεία. Άφηνε αυτό το ρόλο σε τοπικούς, 

πολιτικούς παράγοντες που αποδεικνύονταν ιδιαίτερα δραστήριοι σε προεκλογικές 

περιόδους και μάλιστα σε περιοχές όπου η εβραϊκή ψήφος καθόριζε, σε μεγάλο βαθμό, 

το νικητή.
309

 Εξίσου προσεκτική στην ρητορεία της για την εβραϊκή κοινότητα ήταν και 

η ηγεσία της εκκλησίας σε όλη την περίοδο του μεσοπολέμου.
310

          

 Όπως είδαμε στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, η σύνδεση αντικομμου-

νισμού με αντισιωνισμό δεν ήταν ελληνική ιδιαιτερότητα.
311

 Η εβραϊκή καταγωγή 
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κάποιων θεωρητικών του κομμουνισμού και η απήχηση της κομμουνιστικής ιδεολογίας 

σε μερίδα του εβραϊκού πληθυσμού δεν εξηγούν ικανοποιητικά τη σύνδεση αυτή. Μετά 

τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η ευρωπαϊκή κοινωνία πέρασε σε μια περίοδο εσωστρέφειας 

προκειμένου να επουλώσει τις πληγές της. Οι διεθνιστές κομμουνιστές και οι απάτριδες 

Εβραίοι έγιναν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι που τους φορτώθηκαν πολλά από τα δεινά της 

Ευρώπης του Μεσοπολέμου. Πληθυσμοί μη αφομοιώσιμοι στις τοπικές τους κοινωνίες 

έγιναν ο πρώτος στόχος ενός πληγωμένου εθνικισμού που, μετά τον  Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, κυριάρχησε στα ευρωπαϊκά κράτη. Κομμουνιστές και Εβραίοι θεωρήθηκαν 

πως όχι μόνο δεν ανήκαν στο έθνος στου οποίου την επικράτεια κατοικούσαν αλλά 

ήταν επικίνδυνοι και απεργάζονταν την καταστροφή του. Κατηγορήθηκαν, πως δεν 

συμπορεύτηκαν με τους χειμαζόμενους συμπατριώτες τους στον τελευταίο πόλεμο και 

την ίδια συμπεριφορά θα επεδείκνυαν και στο μέλλον. Επιπλέον, άθεοι οι μεν αλλό-

θρησκοι οι δε, αμφισβητούσαν τη θρησκευτική ομοιογένεια της χριστιανικής  Δύσης.  

Στη συνέχεια μπήκε στο στόχαστρο η σχέση των δύο πληθυσμών με το οικονομικό 

σύστημα. Η οικονομική επιφάνεια πολλών Εβραίων από τη μια και το αίτημα των 

κομμουνιστών για κοινοκτημοσύνη από την άλλη. Σε εποχή οικονομικής ύφεσης, 

ιδιαίτερα μετά το κραχ του 1929, οι δυτικές κοινωνίες ήταν πολύ επιφυλακτικές σε ό, τι 

μπορούσε να αποδομήσει την εύθραυστη ισορροπία στον τομέα της οικονομίας. 

Σταδιακά ο στιγματισμός οδήγησε στην περιθωριοποίηση και στη συνέχεια στο ρατσι-

σμό. Τελικά δεν χρειαζόταν επιχειρήματα για να καταφερθεί κανείς ενάντια στους 

Εβραίους και τους κομμουνιστές. Η ταυτότητα του κομμουνιστή και του Εβραίου έγινε 

από μόνη της επιλήψιμη χωρίς να χρειάζεται καμία επί πλέον τεκμηρίωση. 

 Βέβαια μπορεί, όπως είδαμε, αντικομμουνισμός και αντισιωνισμός να σχετίζο-

νταν αλλά δεν ταυτίζονταν απόλυτα. Ο Μουσολίνι, για παράδειγμα, στα πρώτα του 

βήματα στηρίχθηκε οικονομικά από εύπορους Εβραίους της Ιταλίας αλλά και Ιταλο- 

Εβραίους της Θεσσαλονίκης.
312

   Αντικομμουνισμός και αντισιωνισμός ήταν ιδεολογίες 

άρνησης που στηρίζονταν στο φόβο. Περιέκλειναν στους κόλπους τους τόσα ετερό-

κλητα στοιχεία που καθιστούσαν αδύνατη την ταύτισή τους. Ένας φιλελεύθερος θα 

ήταν πιθανότητα αντικομμουνιστής αλλά όχι αυτονόητα αντισιωνιστής. Αντίθετα ένας 

εθνικιστής προφανώς θα συνδύαζε και της δύο ιδιότητες. Στην Ελλάδα, με τον απόλυτο 

διπολισμό στην πολιτική ζωή, τόσο ο βενιζελικός εθνικισμός όσο και ο πατριωτικός 

φιλομοναρχισμός οδήγησαν σταδιακά στην απόλυτη, σχεδόν, ταύτιση αντικομμου-
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 R. O.  Paxton, Η ανατομία του φασισμού, Κέδρος, Αθήνα 2006, σσ. 21-22. 
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νισμού και αντισιωνισμού. 

 Την ίδια περίοδο πήραν την οριστική τους μορφή οι δύο τάσεις που από την αρχή 

ελλόχευαν στον ελληνικό αντικομμουνισμό. Ο φιλελεύθερος αντικομμουνσμός, από τη 

μια, που αντλούσε τα επιχειρήματά του από τον τομέα της πολιτικής και της οικονομίας 

και αντιμετώπιζε τον κομμουνισμό πρωτίστως ως εχθρό της δημοκρατίας, της ατομικής 

ελευθερίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και, από την άλλη, ο συντηρητικός 

αντικομμουνισμός που προέτασσε την ανάγκη προστασίας αυτής της ύπαρξης του 

έθνους και της ελληνικής πατρίδας αλλά και των πατροπαράδοτων αξιών που το 

συντρόφευαν στη μακραίωνη πορεία του. Οι άλλες δύο τάσεις του διεθνούς αντικομ-

μουνισμού, ο φασιστικός και αναρχικός αντικομμουνισμός, υπήρξαν στην Ελλάδα 

ατροφικές. Το πολωτικό ελληνικό πολιτικό σύστημα με τις έντονες πελατειακές δομές 

ευνοεί την ύπαρξη ισχυρών κομματικών οργανισμών που σταδιακά απορροφούν τις 

διάφορες επιμέρους συνιστώσες του πολιτικού σκηνικού. Έτσι αφενός δεν έχουμε την 

εμφάνιση ισχυρού φασιστικού κόμματος και αφετέρου οι σοσιαλιστές γρήγορα 

συνέδεσαν τη μοίρα τους με τους φιλελεύθερους. 

2.  Οι συνιστώσες του αντικομμουνισμού 

2.1  Φιλελεύθερος αντικομμουνισμός 

Η ασταθής Ελληνική Δημοκρατία του Μεσοπολέμου ταλανιζόταν από συνεχείς 

απόπειρες πραξικοπημάτων, επιτυχών και ανεπιτυχών. Οι κινηματίες μπορεί να στό-

χευαν στην κατάλυση της εξουσίας και την απομάκρυνση των μισητών τους αντιπάλων 

όμως σχεδόν πάντα κατέφευγαν στην αντικομμουνιστική ρητορεία. Η επίκληση του 

κομμουνιστικού κινδύνου ήταν μια προσπάθεια νομιμοποίησης των πράξεών τους και 

παρουσίασής τους ως δικαιολογημένης άμυνας στον επεκτατικό κομμουνισμό. 

 Ωστόσο την εποχή αυτή, ιδιαίτερα στο χώρο των σοσιαλιστών και των φιλελευ-

θέρων, αναπτύχθηκε ένας δημόσιος πολιτικός λόγος όπου ο κομμουνισμός παρου-

σιαζόταν ως εχθρός της μεταρρύθμισης, του κοινοβουλευτισμού, της ελευθερίας και της 

δημοκρατίας. Κύριοι φορείς αυτού του λόγου υπήρξαν οι: Α. Παπαναστασίου, Γ. 

Παπανδρέου, Θ. Σοφούλης ενώ παρόμοια επιχειρήματα συναντούμε συχνά στο λόγο 

και άλλων πολιτικών του Mεσοπολέμου όπως οι Ε. Βενιζέλος, Π. Κανελλόπουλος, Π. 

Τσαλδάρης. 

 Ο Παπαναστασίου ανέλαβε, από άποψη δημόσιας ρητορείας τουλάχιστον, το 

ρόλο του υπερασπιστή της δημοκρατίας από τους πανταχόθεν επιβουλείς της: τη 
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βασιλεία, τη δικτατορία, τον κομμουνισμό. Εξηγούσε ότι έκανε διμέτωπο αγώνα προς 

δύο παρατάξεις «τους αντιδημοκρατικούς και τους κομμουνιστάς .. (διότι) .. η 

κομμουνιστική κίνησις έχει ως συνέπειαν την απειλήν να δημιουργεί τάσεις και 

κινήσεις εντελώς φασιστικάς, διότι κομμουνισμός και φασισμός είναι δύο πράγματα 

αμεσώτατα συνδεδεμένα».
313

 Οπαδός των μεταρρυθμίσεων και όχι της επανάστασης, 

πίστευε ότι η βίαιη ανατροπή του κοινωνικού καθεστώτος αποτελούσε «αδίκημα κατά 

του πολιτισμού, κατά της ανθρωπότητας».
314

  

Υποστήριζε πως η ελληνική οικονομία ήταν μια κατά βάση αγροτική οικονομία 

που στηριζόταν στο μικρό γεωργικό κλήρο. Οι μικροϊδιοκτήτες αγρότες, στενά δεμένοι 

με τη γη τους, και με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ιδιοκτησίας δεν θα γοητεύονταν από 

το σύνθημα της κοινοκτημοσύνης που προέβαλαν οι κομμουνιστές. Αντίθετα θα 

φοβόντουσαν και θα αντιδρούσαν. Παρόμοια θα ήταν και τα αισθήματα των ιδιοκτητών 

των μικρών, οικογενειακών επιχειρήσεων που αποτελούσαν τον άλλο πόλο της 

ελληνικής οικονομίας. 

        Επιπλέον, εκτός από τις δομές της ελληνικής οικονομίας, εμπόδιο στην εξάπλωση 

του κομμουνισμού θεωρούσε πως θα αποτελούσε η ψυχοσύνθεση του Έλληνα. 

Εγωιστής, ατομικιστής και ανυπάκουος δεν θα ανεχόταν ένα πολιτικό σύστημα που θα 

του στερούσε τη δυνατότητα για πρωτοβουλία και διάκριση. Η βαθιά του προσήλωση 

στην ορθοδοξία, η αγάπη στην οικογένεια και την πατρίδα θα έστεκαν ισχυρά 

αναχώματα στα κελεύσματα για ταξική σύγκρουση και ανεύρεση νέων ιδανικών. Για 

όλους αυτούς τους λόγους  «εάν επεκράτει ο κομμουνισμός εις την Ευρώπην, η Ελλάς 

θα ήτο το τελευταίον κράτος το οποίον θα επεδέχετο αυτόν».
315

 Ακόμη διακήρυττε: « 

[…] ο κομμουνισμός δεν είναι πολιτική, δεν είναι πολιτική δημιουργική, δεν είναι 

πολιτική δυναμένη να έχη γόνιμα αποτελέσματα υπέρ των εργαζομένων τάξεων, δεν 

είναι πολιτική δυναμένη να εξυψώση την κοινωνίαν».
316

 Και συμπλήρωνε: «Ο 

κομμουνισμός δεν υπήρξεν εν προϊόν του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Υπήρξεν εν προϊόν 
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 Α. Ρήγος, «Παπαναστασίου και Αριστερά», στο Γ. Αναστασιάδης, Κ. Κοντογιώργης, Π. Πετρίδης 

(επιμ.), Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Θεσμοί, Ιδεολογγία και Πολιτική στο Μεσοπόλεμο, Πολύτυπο, Αθήνα 

1987, σ. 122. 
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 Γ. Κοντογιώργης, «Οι σοσιαλιστικές ιδέες του Αλέξανδρου Παπαναστασίου», στο Γ. Αναστασιάδης, 

Κ. Κοντογιώργης, Π. Πετρίδης  (επιμ.), Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Θεσμοί, Ιδεολογγία και Πολιτική στο 

Μεσοπόλεμο, Πολύτυπο, Αθήνα 1987, σ. 102.  
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 Παπαναστασίου, Μελέτες – Λόγοι – Άρθρα,  σσ. 842-843. 
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 Α. Παπαναστασίου, Βουλή των Ελλήνων, Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, συνεδρ. 94, 

30/5/1929, σ. 995. 
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Ασιατικής καταστάσεως, Ασιατικής τυραννίας, Ασιατικής υποδουλώσεως».
317

 Η άποψη 

αυτή που ταύτιζε τον κομμουνισμό με το αντίθετο του πολιτισμού, δηλαδή τη 

βαρβαρότητα, έβρισκε σύμφωνο και τον Ε. Βενιζέλο που ιδιαίτερα τόνιζε ότι ο 

κομμουνισμός δεν ήταν «προϊόν αυτοφυές του Ελληνικού εδάφους αλλά ότι η κίνησις, 

η επιδιώκουσα την βιαίαν ανατροπήν του καθεστώτος εκμαιεύεται και εμπνέεται 

έξωθεν των ορίων της Ελλάδος […]»
318

.        

 Ο Παπαναστασίου προέβαλε στο λόγο του τα ανθρωπιστικά του ιδανικά, την 

επιδίωξή του για κοινωνική πρόοδο και την ιδιαίτερη μέριμνά του για ευαίσθητες 

κοινωνικές ομάδες όπως οι αγρότες και οι εργάτες. Ο κομμουνισμός όχι μόνο δεν 

συντελούσε στην πρόοδο της ανθρωπότητας και της κοινωνίας αλλά η ύπαρξη του 

«συνετέλεσε μόνον εις το να υψώση η αντίδρασις μερικά είδωλα και να προσπαθή με 

αυτά και με τον μπαμπούλαν του κομμουνισμού να πνιγή κάθε κοινωνικήν, κάθε 

προοδευτικήν μεταρρύθμισην. Δεν συνετέλεσεν εις τίποτε άλλο, παρά εις το να 

λυμαίνεται τον τόπον η πατριδοκαπηλεία μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε να είναι 

μαθηματικώς βέβαιον ότι την στιγμήν κατά την οποίαν θα ηύξαναν αι δυνάμεις του 

κομμουνιστικού κόμματος, θα είχωμεν αντί κομμουνισμού κατάργησιν των ελευθεριών 

μας και επιβολήν φασιστικής δικτατορίας εις τον τόπον».
319

 

 Ο δε Γ. Παπανδρέου τον χαρακτήριζε «κοινωνικήν μάστιγαν» και πίστευε «ότι η 

καθ’ ολοκληρίαν εξαφάνισίς του αποτελεί συμφέρον και του συνόλου, αλλά και αυτής 

της εργατικής τάξεως».
320

 Όσον αφορά την αντιμετώπισή του, υποστήριζε ότι «η ήττα 

του κομμουνισμού η οποία επιτυγχάνεται εις τον ελεύθερον στίβον της πάλης των 

ιδεών, είναι οριστική, η ήττα την οποίαν προκαλεί η αστυνομική βία, είναι εφήμερος 

και μάλιστα προδικάζει ασφαλώς την σφοδροτέραν επιστροφήν»
321  

Στο σημείο αυτό οι 

απόψεις του δεν ταυτιζόταν με αυτές του Ε. Βενιζέλου. Ο τελευταίος θυμίζοντας τα 

γεγονότα στη Βουλγαρία και τη Γερμανία, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι το κράτος 

έπρεπε να είναι βασικά οπλισμένο για την αντιμετώπιση των ανατρεπτικών επιχειρή-

σεων του κομμουνισμού και προσπάθησε, με το Ιδιώνυμο, να θωρακίσει την Πολιτεία, 

τον αστικό κοινοβουλευτισμό, του οποίου πάντα υπήρξε υπέρμαχος, από μια 

διαφαινόμενη απειλή, τον κομμουνισμό, παραβιάζοντας ωστόσο τις αρχές του 
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 Α. Παπαναστασίου, στο ίδιο,  σ. 997. 
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 Στεφάνου (επιμ.), ό. π., σ. 559. 
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φιλελευθερισμού. 

 Η συζήτηση που προηγήθηκε της ψήφισης του Ιδιωνύμου υπήρξε αποκαλυπτική 

της νοοτροπίας του πολιτικού κόσμου. Στο σύνολό τους συμφωνούσαν στην ανάγκη 

άμυνας στον κομμουνιστικό κίνδυνο και στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 

νομοθετικού πλαισίου που θα προστάτευε την Πολιτεία από πιθανές ανατρεπτικές 

ενέργειες των κομμουνιστών. Πολιτικοί όπως ο Γ. Παπανδρέου και ο Α. Παπαναστα-

σίου ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο ζήτημα της αποφυγής ποινικοποίησης των ιδεών 

τονίζοντας πως ανατρεπτικές ενέργειες έπρεπε να ποινικοποιηθούν  και όχι ανατρε-

πτικές ιδέες. Ο ίδιος ο Ε. Βενιζέλος τόνιζε τη διαφορά, το χάσμα, όπως έλεγε, αντιλή-

ψεων και νοοτροπίας που τον χώριζε από τον εισηγητή του νομοσχεδίου, τον συντηρη-

τικό Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ζαβιτζιάνο. Η όλη συζήτηση τερματίστηκε με 

ένα συμβιβασμό. Η τελική διατύπωση δεν έκανε λόγο για ποινικοποίηση ιδεών, ούτε 

όμως περιορίστηκε στις ανατρεπτικές ενέργειες. Προκρίθηκε μια ασαφής διατύπωση 

περί «εφαρμογής ιδεών», όπως είδαμε παραπάνω. Η ασάφεια επέτεινε την ανησυχία και 

το αίσθημα αδικίας που αισθάνονταν οι διωκόμενοι εφόσον δεν γινόταν διάκριση 

ανάμεσα στη βίαιη, η μη βίαιη προσπάθεια εφαρμογής των ανατρεπτικών τους ιδεών. Η 

συγγραφή και δημοσίευση άρθρων που στηλίτευαν τα κακώς κείμενα του πολιτεύματος 

και της πολιτικής ζωής και η συμμετοχή σε ειρηνικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και 

διεκδίκησης, χωρίς να είναι πράξεις βίας, ήταν, σύμφωνα με το νέο νόμο, ποινικά 

κολάσιμες. 

 Στην εισηγητική του έκθεση στη Βουλή ο Ζαβιτζιάνος παρουσίασε τα βασικά 

επιχειρήματα εναντίον του κομμουνισμού που επαναλαμβάνονταν αυτούσια όλες τις 

επόμενες δεκαετίες. Συγκεκριμένα τόνιζε:   

«Από πολλού μία μειονότης, επιδιώκουσα βιαίας ανατροπάς 

του κρατούντος κοινωνικού καθεστώτος, τίθησι, δια της διαδό-

σεως των αρχών αυτής και της προσελκύσεως οπαδών, πολλά-

κις δι’ εκθέσμων και δολίων μέσων, εν κινδύνω την ασφάλειαν 

της κοινωνίας. Η προστασία της κοινωνίας από των ενεργειών 

και μεθόδων αυτής είναι επιβεβλημένη. Δεν πρόκειται περί 

καταδιώξεως αρχών και ιδεών κοινωνιολογικών, φιλοσοφικών, 

ή οικονομικών, διότι τούτο θα αντέκειτο εις αυτάς τας βάσεις 

του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά περί των ιδεών εκείνων 

αίτινες, βάσιν έχουσαι την βιαίαν ανατροπήν και την δι’ αυτής 
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επιβολήν της μειονότητος προς μεταβολήν του κοινωνικού 

συστήματος, αποτελούσι κίνδυνον δια την ησυχίαν των 

πολιτών».
322

 

 Μια άλλη διάσταση του θέματος έδωσε ο Θ. Σοφούλης. Λίγους μόνο μήνες πριν 

την άνοδο του Ι. Μεταξά στην εξουσία, συνόψισε τον πραγματικό κίνδυνο που αντιμε-

τώπιζε η δημοκρατία την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ο Σοφούλης θεωρούσε υποκρι-

τικό το φόβο ανατροπής της δημοκρατίας από τον κομμουνισμό. Ο πραγματικός κίνδυ-

νος προερχόταν από τον εθνικό διχασμό, τα μίση και τα πάθη που δημιουργούσε. Αυτά 

δεν επέτρεπαν στους δημοκρατικούς θεσμούς να λειτουργήσουν ομαλά και απαξίωναν 

το θεσμό της δημοκρατίας εξομαλύνοντας το δρόμο σε υποψήφιους ανατροπείς της, 

υποψήφιους που δεν προέρχονταν από τους κομμουνιστές.
323

 

 Την υπέρβαση των παλαιών ορίων και του διχασμού επιζητούσε και ο Π. 

Κανελλόπουλος. Θεωρώντας τον κοινοβουλευτισμό ως «τη μόνην θεμιτήν και δυνατή 

οδόν, η οποία οδηγεί εις το μέλλον όχι μόνον της Ελλάδος, αλλά και της Ανθρωπό-

τητας»
324

 αντιτάχθηκε με σθένος σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού και βίας είτε προερ-

χόταν από το φασισμό είτε από τον κομμουνισμό. Επιπλέον συνέδεσε την αντιμετώπιση 

του κομμουνισμού με την αλλαγή της νοοτροπίας του πολιτικού κατεστημένου και της 

εκμετάλλευσης των πολλών από την κεφαλαιοκρατία.
325

 Ο Κανελλόπουλος 

αιτιολογούσε την αντίθεσή του με τον κομμουνισμό προβάλλοντας τρεις βασικούς 

άξονες.
326

 Υποστήριζε πως το αίτημα του κομμουνισμού «να μεταβάλη την αισχράν 

κοινωνικήν πραγματικότητα», αίτημα που και ο ίδιος και το κόμμα του, το Εθνικό 

Ενωτικό Κόμμα, συμμερίζονταν, ήταν το πρόσχημα που θα οδηγούσε στην ηθική 

υποδούλωση όλων, «υπό καθεστώς βίας, εξικνουμένης μέχρις αυτής ταύτης της 

πνευματικής συνειδήσεως των ανθρώπων».
327

 Κατηγορούσε τον κομμουνισμό ότι έλεγε 

ψέμματα «υποσχόμενος την ισοπέδωσιν των πάντων» και καυτηρίαζε το γεγονός ότι 
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αρνιόταν «το εθνικόν πλαίσιον της ιστορικής ζωής».
328

 

 Από την άλλη, το σύνθημα του Κ.Κ.Ε για την αυτονόμηση της Μακεδονίας 

υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο δομήθηκε ο συντηρητικός 

αντικομμουνισμός. Ωστόσο και οι φιλελεύθεροι έδωσαν τη δική τους απάντηση, συχνά 

με μεγάλη σφοδρότητα. Πολιτικοί όπως ο Γ. Παπανδρέου που ισχυρίζονταν «ότι θα 

έπρεπε επί του λοιπού εδάφους της πάλης των πολιτικών και κοινωνικών ιδεών να μην 

καταφύγωμεν εις μέσα εις τα οποία καμμία σύγχρονος Δημοκρατία δεν έχει 

καταφύγει»
329

 πρότεινε αμείλικτη στάση στο θέμα της αυτονόμησης γιατί «εις την 

περίπτωσιν αύτην δεν έχομεν ιδεολογίαν, αλλά τυφλήν εξυπηρέτησιν του Βουλγάρικου 

σωβινισμού».
330

 Μάλιστα για να ενισχύσει την άποψή του ότι οι θιασώτες της 

αυτονόμησης δεν ήταν ιδεολόγοι αλλά  πράκτορες ξένων συμφερόντων περιέγραψε στη 

Βουλή ένα εντυπωσιακό γεγονός: 

«Ενθυμούμαι εις την αίθουσαν αύτην κατά την προηγουμένην 

Βουλήν, κατά την εσπέραν κατά την οποίαν εψηφίζετο η 

παραπομπή των κομμουνιστών βουλευτών, διότι είχον προπα-

γανδίσει την αυτονόμησιν της Μακεδονίας, ηρώτησα τους 

‘συντρόφους’: 

Διατί επιμένετε εις αυτήν την πολιτικήν της αυτονομήσεως, η 

οποία και παραλογισμόν πλέον αποτελεί κατόπιν της νέας εθνο-

λογικής συνθέσεως της Μακεδονίας και προφανώς ζημιώνει την 

κοινωνική προπαγάνδα σας, αφού είναι αδύνατον να υπάρξουν 

εργατικοί άνθρωποι εις την Μακεδονίαν, οι οποίοι να μην 

συγκινηθούν και να μη αγανακτήσουν από την νέαν αυτήν 

απειλουμένην ανταλλαγήν του πληθυσμού; ‘Και μου απήντη-

σαν’. Έχετε δίκαιον. Γνωρίζομεν τον παραλογισμόν, αλλά η 

διαταγή της Μόσχας είναι ρητή’. 

Και τότε τους είπα: Διατί δεν διαφωτίζετε την Μόσχαν; Και μου 

απήντησαν πάλιν, ότι εις την Μόσχαν έχουν τα μέσα οι 

κομμουνισταί της Βουλγαρίας και ότι αυτοί επιβάλλουν το 

πρόγραμμα τούτο, ως πρόγραμμα του Βαλκανικού κομμουνι-
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σμού και όσοι Έλληνες κομμουνισταί αντεστάθησαν, απεδοκι-

μάσθησαν από την Μόσχαν».
331

 

         Η σύνδεση του κομμουνισμού με το σλαβικό επεκτατισμό ήταν κοινή συνιστα-

μένη στο δημόσιο λόγο του συνόλου του πολιτικού κόσμου. Ο Βενιζέλος απέδιδε τη 

δράση των Ελλήνων κομμουνιστών σε έμπνευση και σχεδιασμό «έξωθεν των ορίων της 

Ελλάδος»
332 

Την άποψη αυτή συμμεριζόταν και ο Ζαβιτσιάνος που υποστήριζε: 

«Προσετέθη δε παρ’ ημίν και ετέρα επικίνδυνος τάξις ανθρώπων, οίτινες, έξωθεν 

προφανώς ωθούμενοι, υποστηρίζουσιν ιδέας αυτονομήσεως τμήματος του Κράτους, 

υπό δικαιολογίας συγγενείς προς τας της ανατροπής του κοινωνικού καθεστώτος».
333

   

 Μια ιδιαίτερη προσέγγιση στο ζήτημα είχε ο Παπαναστασίου. Στον κεντρικό 

άξονα της ανάλυσής του έθετε το συμφέρον των αγροτών και των εργατών. Αυτές ήταν 

και οι τάξεις που κυρίως επλήγησαν από τη μακροχρόνια διένεξη για το Μακεδονικό. Η 

ανακίνηση  του θέματος από το Κ.Κ.Ε., ακριβώς τη στιγμή που το ζήτημα είχε λυθεί με 

τις αμοιβαίες μετακινήσεις πληθυσμών, ήταν και άκαιρη και επικίνδυνη. Μόνο στην 

ειρήνη, τη συμφιλίωση και τη συνεργασία των βαλκανικών εθνών έβλεπε ο  Παπανα-

στασίου τη δίοδο για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των λιγότερο ευνοημένων 

τάξεων.
334

 Αν και γνωστός για την αντίθεσή του σε κάθε μορφή διώξεων και καταπάτη-

σης των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, τον Ιανουάριο του 1935 τάχθηκε υπέρ του 

αποκλεισμού των κομμουνιστών από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Συγκρκριμένα δήλωσε: 

«Ο καλύτερος τρόπος προστασίας του κοινωνικού καθεστώτος είναι η θετική μέριμνα 

υπέρ των εργαζομένων, εν συνδυασμώ προς τον απολεισμόν των κομμουνιστών από 

την Βουλήν».
335

 Ο Θ. Διαμαντόπουλος ερμηνεύει αυτή τη συντηρητική μεταστροφή 

του Παπαναστασίου ως απόπειρα να καταλάβει τον πολιτικό χώρο που άλλοτε κάλυπτε 

ο Ε. Βενιζέλος. Συγκεκριμένα υποστηρίζει πως τα πρώτα χρόνια του Μεσοπολέμου η 

αντιπαράθεση με τον κομμουνισμό εντός του Κοινοβουλίου ήταν πολλαπλά χρήσιμη 

για τον Παπαναστασίου: αφενός γιατί η διαμάχη αυτή γινόταν στον «κατεξοχήν ευνοϊκό 

για τους αστούς διανοούμενους χώρο» και αφετέρου διότι μεγιστοποιούσε «την πολτική 

σημασία του Παπαναστασίου, που ήταν από θέση και ιστορία περισσότερο ευνοημένος 
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από τον Βενιζέλο για να τη διεξαγάγει αποτελεσματικά».
336

 Επιπλέον, συνεχίζει ο 

Διαμαντόπουλος, «όσο ο ηγέτης των Φιλελευθέρων βρισκόταν στο προσκήνιο η απ’ 

αυτόν διαφοροποίηση ήταν προϋπόθεση πολιτικής επιβίωσης για τον Α. 

Παπαναστασίου».
337

 Η ριζοσπαστικοποίηση μεγάλης μερίδας της βάσης των 

Φιλελευθέρων και η απομάκρυνση του Βενιζέλου από το πολιτικό προσκήνιο επέτρεψε 

«στον άλλοτε συνεργάτη του να επιχειρήσει να καταλάβει το χώρο που άλλοτε κάλυπτε 

ο Κρητικός ηγέτης».
338

 

 

2.2  Συντηρητικός αντικομμουνισμός 

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του συντηρητικού αντικομμουνιστικού λόγου 

ήταν η ανάδειξη του κομμουνιστικού «κινδύνου» σε περίοπτη θέση στην πολιτική 

αντζέντα. Τέτοια ήταν η περίπτωση του Π. Τσαλδάρη στα μέσα της δεκαετίας του 1930. 

Αναφερόμενος στο σύμφωνο Σοφούλη – Σκλάβαινα δήλωσε ότι ήταν απόδειξη πως «ο 

κομμουνιστικός κίνδυνος κατέστη πραγματικότης» και καλούσε τον αστικό κόσμο να 

αμυνθεί στην κομμουνιστική εξάπλωση. Η διαίρεση σε βενιζελικούς και 

αντιβενιζελικούς αποτελούσε, σύμφωνα με το Σοφούλη, παρελθόν. Χαρακτηριστικά 

τόνιζε: «Δεν υπάρχουν πλέον δημοκρατικοί και βασιλικοί, βενιζελικοί και 

αντιβενιζελικοί. Υπάρχει από την μίαν πλευράν η μεγάλη πλειονότης του ελληνικού 

λαού η οποία, εμμένουσα εις τα σύμβολα της πατρίδος, της θρησκείας, της οικογένειας 

και της ηθικής, παρακολουθεί ταυτοχρόνως την εξέλιξην των συνθηκών της ζωής μη 

αποστέργουσα την πρόοδον και τα εκ ταύτης αγαθά. Από την άλλην πλευράν υπάρχει η 

μειονότης, η έχουσα ως σημαίαν την κοινωνικήν ανατροπήν, το ποδοπάτημα των ιερών 

της φυλής συμβόλων, την διάλυσιν της οικογενείας, την κατάλυσιν της θρησκείας, 

συγχέουσα την πρόοδον προς την έκλυσιν, την αποχαλίνωσιν και την διαφθοράν».
339

          

 Αφήνοντας ένα είδος ιδεολογικής υποθήκης, ο Τσαλδάρης καλούσε τον αστικό 

πολιτικό κόσμο να ξεπεράσει τις διαφορές του πρόσφατου παρελθόντος και να  ενωθεί 

ενώπιον του κοινού εχθρού, του κομμουνισμού. Υποστήριζε ότι η διαχωριστική γραμμή 
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ανάμεσα σε βενιζελικούς και  αντιβενιζελικούς είχε εκ των πραγμάτων ξεπεραστεί. Το 

νέο δίπολο ήταν το αστικό κράτος και οι εχθροί του. Επιπλέον το τρίπτυχο πατρίδα, 

θρησκεία, οικογένεια προβλήθηκε ως η έσχατη γραμμή άμυνας της ελληνικής κοινω-

νίας εμπρός στις «διαφθοροποιές διαθέσεις» των κομμουνιστών.
340 

 Η Ορθοδοξία, ως 

στοιχείο εθνικής ταυτότητας και όχι διέξοδος μεταφυσικών ανησυχιών, επιστρατεύθηκε 

στον αντικομμουνιστικό αγώνα προσδίδοντάς του στοιχεία σταυροφορίας που στο 

διεθνή αντικομμουνισμό μόνο την περίοδο του Μακαρθισμού θα αποκτούσε. Η έμφαση 

δε δινόταν στους κινδύνους που αντιμετώπιζε το πολιτικό σύστημα αλλά τα ιερά 

σύμβολα της φυλής. Ο αγώνας έπαυε να είναι πολιτικός, γινόταν φυλετικός. Η 

εθνικοφροσύνη έκανε τη δυναμική της εμφάνιση.
341

 

 Το συντηρητικό αντικομμουνιστικό οπλοστάσιο πήρε την οριστική του μορφή 

στα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας. Ο αντικομμουνισμός απετέλεσε κυρίαρχο 

ιδεολογικό συστατικό του μεταξικού καθεστώτος, αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής 

του ταυτότητας. Οι ενέργειες των κομμουνιστών την άνοιξη του 1936 προβάλλονταν ως 

η αιτία που ανάγκασε τον Ι. Μεταξά να κινηθεί. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το 

σχέδιο τους:  «Από μακρού χρόνου, αλλ΄ ιδίως κατά τους τελευταίους μήνας, 

εντατικώτατα πλέον ο κομμουνισμός παρεσκεύαζε την κοινωνικήν επανάστασιν και 

τελευταίως επίστευσεν ότι ευρίσκεται εις τα πρόθυρα αυτής. Αι σκηναί της 

Θεσσαλονίκης κατά τον παρελθόντα Μάϊον υπήρξαν το προοίμιον».
342

 Στη συνέχεια το 

καθεστώς με το να υπενθυμίζει πόσο επικίνδυνοι ήταν οι κομμουνιστές δικαίωνε την 

ίδια του την ύπαρξη. 

 Εξάλλου ισχυριζόταν πως οι αδυναμίες του κοινοβουλευτικού καθεστώτος το 

είχαν καταστήσει όχι μόνο ανεπαρκές αλλά και επικίνδυνο εφόσον:  «Η διαρκής πτώσις 

του κοινοβουλευτικού συστήματος και η αποδεικνυομένη ανικανότης του προώθησαν 
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αντικομμουνισμό στη λογοτεχνία, βλ. το οικείο κεφάλαιο. 
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εις τον κομμουνισμόν και πολλούς άλλους εξ απελπισίας».
343

  Εκτός από την απελπισία 

συχνά ήταν και η μόδα που παρέσυρε τμήματα της ελληνικής κοινωνίας στις αγκάλες 

του κομμουνισμού ιδιαίτερα τις νεαρές γυναίκες εφόσον από τη φύση της η γυναίκα 

«πασιονάρεται δια τα νέα πράγματα. Της αρέσει να επιδεικνύεται. Και δι΄αυτό μέσα εις 

τον κόσμον ιδίως των νεανίδων συναντά κανείς κομμουνιστρίας, αι οποίαι είναι 

φανατικώταται».
344

 Ο κομμουνισμός ταυτίστηκε με το ψέμα, την απάτη, την ουτοπία. 

Μεγάλο μέρος  των κομμουνιστών αντιμετωπίστηκε ως  παρασυρθέντες για τους 

οποίους, με την κατάλληλη αγωγή, θα ερχόταν η στιγμή της μεταμέλειας. 

 Βέβαια ο Μεταξάς θεωρούσε τον ελληνικό κομμουνισμό και τους Έλληνες 

κομμουνιστές μαριονέτες μιας διεθνούς συνωμοσίας που στα πλαίσια ενός γενικότερου 

σχεδίου απεργαζόταν, εκτός των άλλων, την καταστροφή της χώρας. Μεταξύ των 

συνωμοτών πρωταγωνιστικό ρόλο κατείχαν προαιώνιοι εχθροί του έθνους, οι Εβραίοι 

και οι Σλάβοι. Με ύπουλο τρόπο «ο απαίσιος εχθρός επροχωρούσε μέσα στο σχολείο, 

μέσα στον στρατώνα, μέσα στο εργοστάσιο, μέσα στο σπίτι μας. Επροχωρούσε και 

απειλούσε να συντρίψη τα πάντα, να γελοιοποιήση τη θρησκεία, να διαλύση την 

οικογένεια, να καταρρακώση την πατρίδα».
345

 Ο Μεταξάς δεν είχε καμία αμφιβολία ότι 

οι Έλληνες κομμουνιστές «ήσαν όργανα μιας διεθνούς κινήσεως και αι ενέργειαι των 

δεν έβγαιναν από καμιά εσωτερική ανάγκη της Ελλάδος, αλλ΄ εκανονίζοντο απ ΄ έξω, 

από τα διεθνή των κέντρα. Μέσα στη γενική ανατροπή, που λογάριαζε ο κομμουνισμός, 

η Ελλάς ήτο ένα κομμάτι του μεγάλου παιγνιδίου, που έπρεπε να θυσιασθή στην ώρα 

του, χάριν της γενικής καταστροφής».
346

 

 Ο κομμουνισμός δεν αποτελούσε πολιτική πρόταση αλλά το δούρειο ίππο που 

χρησιμοποιούσαν οι  εχθροί της Ελλάδας για να την καταστρέψουν. Η συνεργασία του 

εσωτερικού εχθρού, του κομμουνιστή, με τον εξωτερικό, το Σλάβο και τον Εβραίο 

μαρτυρούσαν την αντεθνικότητά του και νομιμοποιούσαν τον πόλεμο που το καθεστώς 

Μεταξά, με αιχμή του δόρατος τον υπουργό Κ. Μανιαδάκη, κήρυξε κατά του κομμου-

νισμού. Επιπλέον μια δικτατορία δεν είχε αναστολές να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 

μέσο της ήταν απαραίτητο προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό που η ίδια είχε αναγάγει 

σε αποδιοπομπαίο τράγο του συστήματος.        

*** 
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 Όπως είδαμε ο κομμουνισμός στην Ελλάδα χαρακτηριζόταν από τους αντιπάλους 

του «ξενόφερτος», «ξενόδουλος» και «ξενοκίνητος». Μήπως τελικά και ο αντικομμου-

νισμός ήταν εξίσου εισαγόμενο φαινόμενο; Οι Έλληνες αστοί πολιτικοί της δεκαετίας 

του ’20, δυτικοσπουδαγμένοι οι περισσότεροι, ήταν ενήμεροι για τις εξελίξεις στην 

Ευρώπη και το κύμα φόβου και αντίδρασης προς την Οκτωβριανή Επανάσταση. Μετά 

τη Μικρασιατική Καταστροφή και την αποτυχία εδαφικής επέκτασης προς ανατολάς το 

ελληνικό κράτος στράφηκε, αποκλειστικά αυτή τη φορά, προς τη Δύση, όπου, από την 

ίδρυσή του άλλωστε, αναζητούσε να βρει πρότυπα οικονομικής και πολιτικής ανάπτυ-

ξης.
347

 Η ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτικών για την εξάπλωση του κομμουνισμού 

επηρέασε, όπως είναι φυσικό,  τους Έλληνες ομολόγους τους. Επηρέασε τη ρητορεία 

τους αλλά και την απόφασή τους να νομοθετήσουν ενάντια στον κομμουνισμό. Ο ελλη-

νικός, αστικός, πολιτικός κόσμος διατηρούσε στενές σχέσεις με τη Διεθνή Συνεννόηση 

κατά της Τρίτης Διεθνούς ( Entente Internationale contre la IIIeme Internationale), 

ιδιωτική οργάνωση με έδρα τη Γενεύη και στόχο το συντονισμό της αντικομμου-

νιστικής δράσης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στο συνέδριο της στη Χάγη το 1927 η 

οργάνωση είχε διατυπώσει μια σειρά από ευχές και παροτρύνσεις για την υιοθέτηση 

νομοθετικών μέτρων κατά του κομμουνισμού.
348

 

 Όμως ο ελληνικός αντικομμουνισμός δεν είναι απλή μεταφορά του ευρωπαϊκού 

φαινομένου στα ελληνικά δεδομένα, έχει τις ιδιαιτερότητές του. Ιδιαιτερότητες που 

σχετίζονται με τα ζητήματα εθνικής ολοκλήρωσης. Όπως είναι γνωστό το σύγχρονο 

ελληνικό κράτος διαμόρφωσε σταδιακά την επικράτειά του από τη συνθήκη της 

ανεξαρτησίας το 1830 έως τη συνθήκη της Λωζάννης το 1923. Οι βόρειες επαρχίες του 

δεν περιήλθαν στην Ελλάδα παρά μόνο τη δεύτερη δεκαετία του 20
ου

 αιώνα. Επομένως 

η διαδικασία ενσωμάτωσης τους είχε μόλις αρχίσει ενώ ο βαθμός ομοιογένειας του 

πληθυσμού υπολειπόταν κατά πολύ σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Ακριβώς αυτές τις 

επαρχίες, δηλαδή τη Μακεδονία και τη Θράκη, αφορούσε το σύνθημα του Κ.Κ.Ε. για 

αυτονόμηση.  Κατά συνέπεια στην περίπτωση της Ελλάδας η αντιπαράθεση αστικού 

κόσμου με κομμουνιστές δεν περιορίστηκε σε όρους οικονομικούς και πολιτικούς. Το 

διακύβευμα δεν ήταν μόνο το κοινωνικό καθεστώς, ο αστικός κοινοβουλευτισμός, αλλά 

η επικράτεια του ελληνικού κράτους και η ίδια η ουσία του ελληνικού έθνους. Οι κομ-
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μουνιστές δεν κατηγορήθηκαν ότι πρόδιδαν το καθεστώς αλλά πρωτίστως κατηγορή-

θηκαν ως προδότες του Έθνους. Η κριτική τους στάση προς την ορθόδοξη εκκλησία και 

το ενδιαφέρον τους για τις γλωσσικές και εθνικές μειονότητες τορπίλιζε τα θεμέλια της 

ιδεολογικής ταυτότητας του Έλληνα που με τόση επιμέλεια είχε χτιστεί από τους 

διανοητές του 19
ου

 αιώνα. Σ’ αυτό το οικοδόμημα βαρύνουσα θέση είχε ο ρόλος της 

εσωτερικής προδοσίας που οδηγεί στην καταστροφή και την τραγωδία. Ο μύθος του 

Εφιάλτη, της Κερκόπορτας και του Πήλιου Γούση επιχειρούν να αποδώσουν τις εθνικές 

ήττες όχι στα λάθη και τις αδυναμίες ενός υπερβατικά ανώτερου έθνους αλλά στην 

προδοτική στάση μιας ασήμαντης μειοψηφίας. Η πολιτική ηγεσία αντιμετώπισε τον 

κομμουνισμό ως το νέο Εφιάλτη και αποφάσισε να μην αφήσει καμιά Κερκόπορτα 

ανοιχτή. 

 Η αντίδραση απέναντι στον κομμουνισμό είχε διάφορες διακυμάνσεις, από τη 

δυσπιστία προς τους κομμουνιστές έως τον απηνή διωγμό τους, από τον παθητικό έως 

τον ενεργητικό αντικομμουνισμό. Τις διακυμάνσεις αυτές τις εντοπίζουμε και στις 

αντιδράσεις της πολιτικής ηγεσίας στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Ωστόσο παρατη-

ρούμε ότι η σφοδρότητα της ρητορείας τους ενάντια στον κομμουνισμό ήταν ανεξάρ-

τητη από την πολιτική τους ταυτότητα, εάν δηλαδή προέρχονταν από το βενιζελικό ή το 

αντιβενιζελικό στρατόπεδο.  Η πολιτική συγκυρία, τα προσωπικά βιώματα, η ιδιο-

συγκρασία του κάθε πολιτικού καθόριζε και το βαθμό αντίδρασής του προς τον 

κομμουνισμό. 

 Βέβαια δεν λανθάνει της προσοχής μας η ιδιαίτερη οξύτητα με την οποία αντιμε-

τώπισαν τον κομμουνισμό όσοι πολιτικοί προέρχονταν από τις τάξεις του στρατού. Οι 

Θ. Πάγκαλος, Γ. Κονδύλης, Ι. Μεταξάς, γαλουχήθηκαν και εμποτίστηκαν με αντικομ-

μουνιστικές ιδέες που ήταν τόσο διαδεδομένες στις τάξεις του ελληνικού στρατού αλλά 

και γενικότερα στα σώματα ασφαλείας. Στη συνέχεια, στην πολιτική τους σταδιοδρο-

μία, μετέφεραν τη στρατιωτική τους νοοτροπία  και πρωτοστάτησαν τόσο στον τομέα 

της ρητορείας όσο και στον τομέα της αντικομμουνιστικής δράσης. Η προθυμία του 

σώματος των αξιωματικών να αναλάβουν δράση εναντίον του εσωτερικού εχθρού, 

όπως αντιλαμβάνονταν τον κομμουνισμό, είχε πολλαπλές αφετηρίες. Μάλιστα έχει 

διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι ακόμη και χωρίς την απόφαση του Κ.Κ.Ε. για αυτονομία 

της Μακεδονίας και της Θράκης οι αξιωματικοί θα έρχονταν αναπόφευκτα σε 

σύγκρουση μαζί του υπερασπιζόμενοι τις αρχές της ιεραρχίας και της κοινωνικής τάξης 
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που τόσο πολύ σέβονταν.
349  

 

 Εκτός από το στρατό, σε προπύργιο του αντικομμουνισμού αναδείχθηκε και η 

εκκλησία, όπως εξάλλου συνέβη και στο διεθνή αντικομμουνισμό. Στην ελληνική 

περίπτωση, αριστεροί διανοούμενοι, όπως ο Γ. Κορδάτος,
350

 επεχείρησαν να ανατρέ-

ψουν την παραδοσιακή εικόνα της εκκλησίας ως πρωτεργάτη των αγώνων του έθνους 

και αμφισβήτησαν ευθέως το ρόλο της, κυρίως όσον αφορά την Επανάσταση του 1821. 

Η εκκλησία απάντησε υιοθετώντας μια διπλή στάση. Από τη μια, με τόνο απολογητικό, 

υπεραμύνθηκε του εθνικού της ρόλου και της συνεισφοράς της στον αγώνα του έθνους 

και από την άλλη χρέωσε στον κομμουνισμό ηθική ανεπάρκεια. Προτάσσοντας τις 

εθνικές αξίες του ελληνισμού, την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια στις 

διεθνείς, υπερεθνικές αξίες της ισότητας, ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών, που 

πρέσβευε ο κομμουνισμός, ανέδειξε τη βαρύτητα του εθνικού καθήκοντος σε αντιδια-

στολή με το ταξικό καθήκον που προάσπιζαν οι κομμουνιστές.
351

 Επιθυμώντας μια 

κοινωνική δόμηση με βάση τη θρησκεία και όχι την ταξική διαστρωμάτωση, η 

εκκλησία αναδείχθηκε σε στυλοβάτη του αντικομμουνιστικού στρατοπέδου και διέθεσε 

στον αγώνα αυτό όλη την επιρροή και τα μέσα που διέθετε.
352

 

 Από όποιο μετερίζι και αν προερχόταν, ο αντικομμουνισμός ήταν για τους 

Έλληνες πολιτικούς δείγμα πολιτικής ορθοδοξίας και υγιούς νοοτροπίας. Παλάτι, 

στρατός και πολιτικά τζάκια θεωρούσαν τη διαχείριση των κοινών αποκλειστικό τους 

προνόμιο και δεν ήταν διατεθειμένοι να επιτρέψουν στο λαό να εισβάλει στον προνο-

μιακό τους χώρο. Οι εξελίξεις της επόμενης δεκαετίας, όταν η λαϊκή δράση θα έρθει 

στο προσκήνιο, θα θέσουν, εκτός όλων των άλλων, σε δοκιμασία αυτή τη νοοτροπία 

του πολιτικού κατεστημένου, ο οποίος θα δυσκολευθεί να αντιδράσει και να ανταπο-

κριθεί  στις επιταγές των καιρών. 
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Κεφάλαιο Δεύτερο:  

Η έξαρση του αντικομμουνισμού, 1943 - 1974 

1.  Από τον ένοπλο στον ηττημένο εχθρό 

Στην Ελλάδα ο πόλεμος ενάντια στην ιταλική και στη συνέχεια και στη γερμανική 

επίθεση οδήγησε σε τριπλή κατοχή της χώρας από Ιταλούς, Γερμανούς και Βουλγά-

ρους. Αλλά τρεις ήταν και οι πόλοι ελληνικής εξουσίας που σταδιακά διαμορφώθηκαν, 

η εξόριστη κυβέρνηση, η κατοχική κυβέρνηση και η αντίσταση. 

 Στην περίοδο της  Μεταξικής διακυβέρνησης τα πολιτικά κόμματα οδηγήθηκαν 

στο περιθώριο της πολιτικής ζωής του τόπου. Στις αρχές της Κατοχής τα σημαντικότερα 

κόμματα ήταν το Φιλελεύθερο κόμμα με αρχηγό το Θ. Σοφούλη, το ακέφαλο, μετά το 

θάνατο του Π. Τσαλδάρη, Λαϊκό κόμμα, το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό του Γ. 

Παπανδρέου, το Προοδευτικό Φιλελεύθερο του Γ. Καφαντάρη.
353

 Μετά από μια μακρά 

περίοδο αδράνειας τα πολιτικά κόμματα και η ηγεσία τους έπρεπε να ελιχθούν και να 

δράσουν σε ένα πολύπλοκο σκηνικό που το συνέθεταν οι δυνάμεις κατοχής, οι 

κατοχικές κυβερνήσεις, οι αντιστασιακές δυνάμεις με το Ε.Α.Μ. σε πρωτεύοντα ρόλο, 

οι εξόριστες βασιλικές κυβερνήσεις, οι σύμμαχοι. 

 Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολιτικοί απέφυγαν να συμπράξουν 

με τις δυνάμεις κατοχής αλλά και να συνεργαστούν με το Ε.Α.Μ. Η πλειοψηφία τους 

επέλεξε το δρόμο της αναμονής των εξελίξεων και πολλοί, ιδιαίτερα οι νεότεροι σε 

ηλικία, έσπευσαν να στελεχώσουν την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση. 

 Από την άλλη η επίθεση του Χίτλερ στη Σοβιετική Ένωση έδωσε την ευκαιρία 

στους ολιγάριθμους και διαλυμένους αλλά έμπειρους και δοκιμασμένους Έλληνες 

κομμουνιστές να συνδυάσουν, χωρίς την αμηχανία που δημιουργούσε έως τότε η 

συμφωνία Στάλιν – Χίτλερ, το πατριωτικό με το διεθνιστικό τους καθήκον. Ως σημαντι-

κότερες αντιστασιακές οργανώσεις αναδείχθηκαν το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο 

(Ε.Α.Μ.) με το ένοπλο τμήμα του, τον ΕΛΑΣ, ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός 

Σύνδεσμος (Ε.Δ.Ε.Σ.) και η Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση (Ε.Κ.Κ.Α.). Όπως 

ήταν φυσικό εκτός από την αντίσταση στον ξένο κατακτητή όλες οι οργανώσεις 
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εξέφραζαν και τις απόψεις τους για τη μορφή του μεταπολεμικού κόσμου. Σε αντίθεση 

με το ριζοσπαστικό και προοδευτικό πρόγραμμα των βενιζελογενών Ε.Δ.Ε.Σ. και 

Ε.Κ.Κ.Α., το Ε.Α.Μ., όπου πρωταγωνιστούσε το Κ.Κ.Ε., παρουσιαζόταν ιδεολογικά 

αχρωμάτιστο. Μπορεί βέβαια να μην κατάφερε να κερδίσει τη σύμπραξη και συνεργα-

σία του πολιτικού κόσμου, όμως πέτυχε να δημιουργήσει μια ευρύτατη συμμαχία μέσα 

στην ελληνική κοινωνία. Ο πατριωτισμός, οι πρόσφατες δάφνες από την Αλβανία και 

την Κρήτη, η διεθνής ρητορεία που υποσχόταν ένα καλύτερο μέλλον μετά το τέλος του 

πολέμου, η απογοήτευση από τις πολιτικές εξελίξεις μετά το κίνημα του 1935 και 

φυσικά οι νέες συνθήκες που παρουσιάστηκαν με την κατοχή δημιούργησαν πρόσφορο 

έδαφος και ευήκοα ώτα για τα κελεύσματα του Ε.Α.Μ. 

 Η δημιουργία ισχυρού αντάρτικου στην Ελλάδα προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. 

Αρχικά στα πλαίσια του πολέμου κάθε χτύπημα στον εχθρό ήταν ευπρόσδεκτο και είχε 

την αλληλεγγύη των συμμάχων. Ωστόσο μετά το 1943 ήταν φανερό ότι η πλάστιγγα 

έγερνε προς το πλευρό των συμμάχων και όλες οι πλευρές άρχισαν να στρέφουν το 

ενδιαφέρον τους στη μορφή που θα είχε ο μεταπολεμικός κόσμος, στο ρόλο που οι ίδιοι 

θα διαδραμάτιζαν στον κόσμο αυτό. Το Ε.Α.Μ. με τη μαζικότητα και την ορμή του 

προκαλούσε αμηχανία, η αμηχανία έγινε φόβος όταν θέλησε να μονοπωλήσει τον 

αγώνα. Όπως ήδη αναφέραμε μεγάλη υπήρξε η επιτυχία του Ε.Α.Μ. στη δημιουργία 

μιας ευρύτατης κοινωνικής συμμαχίας, όμως το θέμα των συμμαχιών αποτέλεσε τελικά 

την αχίλλειο πτέρνα του. Σταδιακά, στο δρόμο για την απελευθέρωση το Ε.Α.Μ. 

παρουσιαζόταν απομονωμένο. Οι μη εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις, ο 

παραδοσιακός πολιτικός κόσμος, οι εξόριστες κυβερνήσεις, οι Άγγλοι βρέθηκαν με τη 

λήξη του πολέμου στο αντίπαλο στρατόπεδο. 

 Όπως ήταν φυσικό και στην πολιτική ατζέντα των τριών κατοχικών 

πρωθυπουργών ο αντικομμουνισμός είχε πάντα μια θέση, όχι όμως απαραίτητα την 

ίδια. Ο Γ. Τσολάκολου είχε αναγάγει σε νούμερο ένα εχθρούς του Έθνους τους 

Βουλγάρους με την αλυτρωτική τους πολιτική και κατά δεύτερο λόγο τους Ιταλούς με 

τις επεκτατικές τους βλέψεις. Οι Γερμανοί φάνταζαν ως αναγκαίο κακό και οι 

κομμουνιστές ως δυνάμει κίνδυνος. Ο Κ. Λογοθετοπουλος υπήρξε μεταβατικός 

πρωθυπουργός. Μη έχοντας την υποστήριξη ούτε καν των Γερμανών στράφηκε σε έναν 

θεωρητικό αντικομμουνισμό με αμφίβολα αποτελέσματα. Ο διάδοχός του Ι. Ράλλης 

ανέβηκε στην εξουσία όταν το Ε.Α.Μ. είχε εδραιώσει τη δύναμή του σε μεγάλο μέρος 

της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο Ράλλης δεν υπήρξε ευκαιριακά αντικομμουνιστής. Το 
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πολιτικό του παρελθόν, οι οικογενειακές του καταβολές, η προσωπική του 

κοσμοθεωρία τον κατέτασσαν σε σταθερό και μακροχρόνιο αντίπαλο της 

κομμουνιστικής ιδεολογίας. 

 Πρώτος ανέλαβε τα πρωθυπουργικά καθήκοντα, στις 29 Απριλίου 1941, ο στρα-

τηγός που είχε υπογράψει λίγες μέρες πριν την ανακωχή του στρατού, ο Γεώργιος 

Τσολάκογλου. Την επόμενη μέρα οι Times του Λονδίνου τον χαρακτήρισαν «Έλληνα 

Κουίσλιγκ». Ξεφεύγει βέβαια από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας να αναλυθεί σε 

ποιο βαθμό ο χαρακτηρισμός αυτός είναι αληθής και δίκαιος ή προϊόν σκοπιμοτήτων. 

Ωστόσο είναι ενδεικτικός για την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία έπρεπε να δράσουν οι 

κατοχικές κυβερνήσεις. Τα συχνά αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των δυνάμεων 

κατοχής, η δυσπιστία των συμμάχων και της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης, η 

εχθρότητα της σημαντικότερης αντιστασιακής οργάνωσης, του Ε.Α.Μ.,  αποτελούσαν 

τα βασικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας αυτής. 

 Ο Τσολάκογλου παρέμεινε στην πρωθυπουργία έως το Δεκέμβριο του 1942. 

Βασικές του προτεραιότητες υπήρξαν η ελευθέρωση των αιχμαλώτων στρατιωτών, η 

λύση του επισιτιστικού προβλήματος και κυρίως η διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιό-

τητας από τις βλέψεις Ιταλών και Βούλγαρων κατακτητών.
354

 Στις περιοδείες του στη 

Μακεδονία το καλοκαίρι του 1942 τόνιζε ότι θα διαφυλάξει την ακεραιότητα της 

Ελλάδας έως και την «τελευταία πέτρα».
355

 Επίσης πήρε αποστάσεις από το μεταξικό 

καθεστώς, προχώρησε σε μαζικές εκκαθαρίσεις στο δημόσιο τομέα και αποκατάσταση 

των διωχθέντων επί Μεταξά.
356

   

 Η καταπολέμηση του κομμουνισμού δεν φαίνεται να υπήρξε από τις άμεσες 

προτεραιότητες του Γ. Τσολάκογλου. Βέβαια είχε θέσει από την πρώτη στιγμή ως 

σκοπό της κυβέρνησης του, μεταξύ άλλων, και «την προστασίαν του υφισταμένου εθνι-

κού καθεστώτος από του ελλοχεύοντος κατ’ αυτού κομμουνιστικού εχθρού, ο οποίος 

επωφελούμενος της δυστυχίας ήτις υπό την δουλείαν, ως είναι επόμενον, θα ενταθή, θα 

προσπαθήση να υπονομεύση και να ανατρέψη τούτο».
357

 

 Οι συγκυρίες ωστόσο της εποχής ήταν τέτοιες που δεν χρειάστηκε να καταφεύγει 

συχνά σε αντικομμουνιστικά μανιφέστα. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για το διάδοχό του Κ. 

Λογοθετόπουλο. Στον κεντρικό άξονα της ρητορείας του Λογοθετόπουλου βρισκόταν ο 
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πατριωτισμός. Αγνός  και ανυστερόβουλος πατριωτισμός όσον αφορά τον ίδιο και την 

κυβέρνησή του, νόθος και υστερόβουλος όταν επρόκειτο για τους κομμουνιστές.
358

 

 Ο αντικομμουνισμός επανερχόταν συχνά στο λόγο του Κ.Λογοθετόπουλου. 

Μάλιστα στις 30 Ιανουαρίου 1943 απηύθυνε διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό «δια την 

Εαμοκομμουνιστικήν ανταρσίαν».
359

  Το διάγγελμα αυτό θα το επικαλεστεί πολλές 

φορές αργότερα, μετά τη λήξη του πολέμου, για να αποδείξει την πολιτική του οξύνοια. 

Σε μια εποχή που ακόμα και οι ελληνικές κυβερνήσεις του Καΐρου και οι σύμμαχοι 

είχαν παραπλανηθεί, αυτός ισχυριζόταν ότι διείδε τις πραγματικές προθέσεις του 

Ε.Α.Μ. και εάν είχε τότε εισακουσθεί δεν θα γινόταν όσα δεινά επακολούθησαν.
360

 

 Αμφισβητούσε λοιπόν ακόμα και το χαρακτηρισμό αντάρτες, τους υποβίβαζε σε 

ληστρικές συμμορίες και τους διαχώριζε από τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού που με 

τον αγνό πατριωτισμό τους κινδύνευαν να εξαπατηθούν από την πατριδοκαπηλία των 

κομμουνιστών. Η συνέχεια είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Ο Λογοθετόπουλος θεωρού-

σε πως ο πόλεμος μια μέρα θα τελειώσει. Έργο δικό του και της κυβέρνησής του ήταν 

«η προετοιμασία της μεταβατικής αυτής περιόδου από της καταστάσεως της πολεμικής 

κατοχής εις την περίοδον της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας».
361

 Όμως ποια ήταν τα 

κίνητρα των κομμουνιστών; Ποιες οι επιδιώξεις τους για την εποχή της ειρήνης; Οι 

ενέργειές τους «γίνονται αφορμή να συσσωρεύονται αθώα θύματα και μεγάλαι συμφο-

ραί».
362

 Μήπως, υπαινισσόταν ο Λογοθετόπουλος, είναι μεγαλύτερες οι συμφορές που 

επιφυλάσσουν για το μέλλον; 

 Σε ομιλία του προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών επαναλάμβανε τις 

απόψεις του αυτές και κατέληγε πως «εάν επρόκειτο να επιτευχθή υπό των ανταρτών 

και το ελάχιστον καλόν υπέρ της Ελλάδος, εγώ αυτοπροσώπως θα ετιθέμην επί 

κεφαλής των».
363

 

 Ο Κ. Λογοθετόπουλος παρέμεινε στην εξουσία έως τον Απρίλιο του 1943. Τον 

διαδέχθηκε στις 7 Απριλίου ο έμπειρος πολιτικός Ιωάννης Ράλλης, ο οποίος τόνιζε: 

«Υψώ την σημαίαν του αντικομμουνιστικού αγώνος. Δεύτε οι πιστοί περί εμέ».
364

 Η 

εξαγγελία αυτής της επικείμενης σταυροφορίας εναντίον του κομμουνισμού έγινε στο 

                                                 
358

 Στο ίδιο, σ. 33. 
359

 Στο ίδιο, σσ. 87-88. 
360

 Στο ίδιο, σ. 88. 
361

 Στο ίδιο, σ. 88. 
362

 Στο ίδιο, σ. 88. 
363

 Στο ίδιο, σ. 90.         
364

 Στο ίδιο, σ. 89.   



 
105 

 

 

διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό την ημέρα ανάληψης των πρωθυπουργικών του 

καθηκόντων. Ακολούθησε ιδιαίτερο αντικομμουνιστικό προσκλητήριο με αποδέκτες 

αυτή τη φορά τους Έλληνες αξιωματικούς. Αναλαμβάνοντας και το Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας έστειλε  απόρρητη διαταγή προς τους αξιωματικούς. Σε αυτή διεκτραγωδούσε 

τα παθήματα και τις συμφορές του λαού από τη δράση των κομμουνιστών, κατηγο-

ρούσε το Ε.Α.Μ  ως όργανο  «ξένων εχθρικών προπαγανδών»
365 

και καλούσε τους 

αξιωματικούς σε έναν  «υπέρ όλων αγών[α] […..] προς εξασφάλισιν της σωτηρίας του 

Έθνους και της Φυλής από τα βάρβαρα στίφη των αναρχικών».
366

 

 Οι πρώτοι «σταυροφόροι», τα πρώτα Τάγματα Ασφαλείας δηλαδή, συγκροτήθη-

καν στην Πελοπόννησο το Νοέμβριο του 1943. Η καθυστερημένη ίδρυσή τους 

οφείλεται στο δισταγμό των Γερμανών που φοβόντουσαν πως ο Ράλλης απέβλεπε στην 

«ανασυγκρότηση του ελληνικού στρατού στην περίπτωση αγγλικής απόβασης».
367

 Λίγο 

πριν την Απελευθέρωση τα Τάγματα Ασφαλείας και τα τρία Τάγματα Ευζώνων 

αριθμούσαν περίπου 20.000 άνδρες.
368

 

 Ο Ι. Ράλλης παρέμεινε στην πρωθυπουργία έως τις 12 Οκτωβρίου 1944, λίγες 

δηλαδή μέρες πριν την απελευθέρωση. Στο διάστημα αυτό αλλά και αργότερα, στην 

απολογία του υπεραμύνθηκε των έργων του και κυρίως της πρωτοβουλίας του για την 

ίδρυση των Ταγμάτων Ασφαλείας. Η στιγμή της λογοδοσίας έφτασε για τον Ι. Ράλλη 

πολύ γρήγορα, στις 20 Φεβρουαρίου 1945. Ο Τσολάκογλου είχε αποβιώσει, ο 

Λογοθετόπουλος καταδικάσθηκε ερήμην. Ο Ράλλης ήταν ο μόνος από τους τρεις 

κατοχικούς πρωθυπουργούς που αντιμετώπισε τις κατηγορίες του δικαστηρίου, δεν 

έζησε όμως αρκετά για να εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε. 

 Στην απολογία του, η δίκη του έγινε το Φεβρουάριο του 1945, απευθυνόταν 

συχνά στους κατηγόρους του και τους ρωτούσε σε ποια κατάσταση θα έβρισκαν την 

Ελλάδα εάν ο ίδιος και οι συνεργάτες του δεν στεκόταν εμπόδιο στις επιδιώξεις των 

κομμουνιστών; Ισχυριζόταν πως πέτυχε στην αποστολή του που ήταν να παραδώσει 

«την πόλιν ελευθέραν από τους αναρχικούς εις τους συμμάχους». 

 Αναμφισβήτητα η συγκυρία ευνοούσε τον αντικομμουνιστικό λόγο του Ράλλη. 

Λίγες μόνο ημέρες μετά τα Δεκεμβριανά κάθε επίκληση σε φανταστικό ή υπαρκτό 

κομμουνιστικό κίνδυνο δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Οι σχέσεις κατοχικών 
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κυβερνήσεων – κατακτητών πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Οι  «προβολείς» στράφηκαν 

κυρίως στις σχέσεις κατοχικών κυβερνήσεων – κομμουνιστών. Οι κατακτητές είχαν 

φύγει προ καιρού, οι κομμουνιστές ήταν εκεί και φάνταζαν επικίνδυνοι. 

 Όσον αφορά τις σχέσεις με τους συμμάχους αυτές καθοριζόταν από τις ανάγκες 

και την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Στα πρώτα χρόνια του πολέμου όταν 

υπήρχε η ανάγκη της καθολικής αντίστασης εναντίον των Γερμανών, οι Άγγλοι κράτη-

σαν σκληρή στάση προς τις κυβερνήσεις των Αθηνών χαρακτηρίζοντας τον Τσολά-

κογλου Κουίσλιγκ. Στη συνέχεια όταν η νίκη των συμμάχων διαγραφόταν οριστική 

σιωπηρά αποδεχόταν ενέργειες της Αθήνας όταν θεωρούσαν πως αυτές απομάκρυναν 

το ενδεχόμενο τετελεσμένης επικράτησης των κομμουνιστών στην Ελλάδα.
369

 

 Από την πλευρά τους, οι Γερμανοί κατακτητές χρησιμοποίησαν τα ελεγχόμενα 

από αυτούς δημοσιογραφικά μέσα για να καλλιεργήσουν φιλογερμανικά αισθήματα στο 

λαό. Επιστρατεύθηκε το ιστορικό παρελθόν. Ο Γερμανοί παρουσιάζονταν ως λάτρεις 

και συνεχιστές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η εισβολή τους στη Σοβιετική 

Ένωση παραλληλιζόταν με την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή εφόσον 

και στις δύο περιπτώσεις σκοπός των εκστρατειών ήταν η απελευθέρωση των λαών από 

τυραννικά καθεστώτα και η διάδοση ενός ανώτερου πολιτισμού. «Ελληνισμός» και 

«γερμανισμός» μοιράζονταν κοινές αξίες και ιδανικά:
370

 προσήλωση στην οικογένεια, 

αγάπη στην τέχνη και τον πολιτισμό. Μοιράζονταν και τον ίδιο εχθρό, τον Μπολσε-

βικισμό, που αντιστρατεύονταν αυτές τις αξίες και με ύπουλο τρόπο επιχειρούσε να 

διεισδύσει και στη συνέχεια να αλλοτριώσει τον πολιτισμένο κόσμο. 

 Οι Γερμανοί ισχυρίζονταν ότι ήταν οι μόνοι πιστοί σύμμαχοι της Ελλάδας. 

Κατηγορούσαν τους Άγγλους ότι σε αμέτρητες περιπτώσεις στο ιστορικό παρελθόν 

είχαν δείξει το δόλιο χαρακτήρα τους. Από την άλλη υποστήριζαν πως οι Ρώσοι ποτέ 

δεν εγκατέλειψαν το όραμα του πανσλαβισμού που θα άφηνε την Ελλάδα έρμαιο στις 

αρπακτικές διαθέσεις των βορείων γειτόνων της.
371

 Αν και οι ίδιοι οι Γερμανοί είχαν 

παραχωρήσει τμήματα της ελληνικής Μακεδονίας στους Βουλγάρους, το Ε.Α.Μ. ήταν 

αυτό που παρουσιαζόταν ως όργανο των μπολσεβίκων ενώ οι φημολογούμενες ύποπτες 

συμφωνίες του με τους Βούλγαρους το ανήγαγαν ως τον κύριο εχθρό για την ίδια την 

ύπαρξη της ελληνικής φυλής.
372
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 Σε αντίθεση με τους πρωθυπουργούς των κατοχικών κυβερνήσεων οι παραδο-

σιακοί Έλληνες πολιτικοί ήταν περισσότερο φειδωλοί στις δηλώσεις τους σε όλη τη 

διάρκεια της κατοχής. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η δράση τους στο πολιτικό παρόν θα 

καθόριζε το πολιτικό τους μέλλον. Είτε βρίσκονταν στην Αθήνα είτε στη Μέση 

Ανατολή και στο Λονδίνο έπρεπε να λάβουν υπόψη τους τις προτεραιότητες και τις 

ανάγκες του κοινού αγώνα, την προσωπική πολιτική τους επιβίωση, το μέλλον της 

χώρας. Και έπρεπε να πορευθούν με γνώμονα την ελλιπή τους πληροφόρηση τόσο για 

τα τεκταινόμενα στην ελληνική ύπαιθρο όσο και στο διεθνή πολιτικό στίβο. Ως μέλη  

της εξόριστης κυβέρνησης γίνονταν αποδέκτες αντιφατικών, συχνά, πληροφοριών για 

τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
373

 Ο Τσουδερός για παράδειγμα έλαβε σημείωμα το Μάρτιο 

του1943 από τον Κ. Τσαλδάρη όπου καταδικαζόταν η πολιτική ενίσχυσης του Ε.Α.Μ. 

από μέρους  της εξόριστης κυβέρνησης και των συμμάχων. Πολιτική που οδηγούσε στο 

χάος, όπως ισχυριζόταν ο Κ. Τσαλδάρης. Στο ίδιο πνεύμα κινούνταν και ο Σ. Γονατάς. 

Στιγμάτιζε την επιπολαιότητα της εξόριστης κυβέρνησης και των συμμάχων, καταδί-

καζε τις πρακτικές του Ε.Α.Μ., υπερασπιζόταν τη δράση των Ταγμάτων Ασφαλείας.
374

   

Αντίθετα ο Π. Κανελλόπουλος συνέστησε, το φθινόπωρο του 1943, στους ήδη οργανω-

μένους πολιτικούς του φίλους να ενταχθούν στο Ε.Α.Μ., απόφαση που, όπως απέδειξε 

ο χρόνος, έχει σωστά χαρακτηρισθεί μορφή πολιτικής αυτοκτονίας.
375

 

 Οι ολοένα και πιο ανησυχητικές πληροφορίες που ερχόταν από την Ελλάδα, το  

κίνημα της Μέσης Ανατολής και η διαφαινόμενη συμμαχική νίκη μετέτρεψαν την 

αρχική αμηχανία προς το εαμικό κίνημα σε δεδηλωμένη απόφαση να μην του 

επιτρέψουν την πρωτοκαθεδρία στη μεταπολεμική Ελλάδα. Οι συμφωνίες του Λιβάνου 

και της Καζέρτας μεθόδευαν την κατάσταση προς την κατεύθυνση αυτή. 

 Στο Λίβανο ο Γ. Παπανδρέου καταλόγισε στο Ε.Α.Μ. «ότι δεν απέβλεψεν μόνον 

εις τον απελευθερωτικόν αγώνα, αλλ’ ηθέλησεν να προετοιμάση την μεταπολεμικήν 

δυναμικήν του επικράτησιν. Δια τούτο επεδίωξε, πρώτον την μονοπώλησιν του εθνικού 

αγώνος [……] Και επεδίωξε, δεύτερον, την τρομοκράτησιν και την εξόντωσιν των 

αντιπάλων του. Εταύτισε εαυτό με το Κράτος. Αλλ’ αυτό ημπορεί να συμβαίνη μόνο εις 
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τον Φασισμόν, όπου το Κόμμα ταυτίζεται με το Κράτος. Εις τας Δημοκρατίας όμως – 

και ημείς θέλομεν να είμεθα Δημοκρατία, και αγωνιζόμεθα δι’ αυτό – εις τας Δημοκρα-

τίας το Κόμμα δεν υποτάσσει, αλλ’  υποτάσσεται εις το Κράτος. Και ο στρατός δεν 

ανήκει εις το Κόμμα, αλλά εις το Έθνος».
376

   

 Ο Παπανδρέου προέβαλε το αγαθό της Δημοκρατίας και τον κίνδυνο που αυτή 

διέτρεχε από τις βλέψεις των κομμουνιστών. Συνεχίζοντας την παράδοση του φιλελεύ-

θερου αντικομμουνισμού που είχε εδραιωθεί στο Μεσοπόλεμο παρουσιαζόταν 

ένθερμος υποστηρικτής του δημοκρατικού πολιτεύματος και υπερασπιστής του από 

οποιαδήποτε μορφή φασισμού. 

 Η βαθιά διαίρεση βενιζελικών – βασιλικών που κυριάρχησε στο Μεσοπόλεμο  

ξεπερνιόταν σταδιακά όσο οι δύο πρώην αντίπαλοι συνεργάζονταν εναντίον του νέου 

εχθρού, των κομμουνιστών. Μάλιστα αυτή η συνεργασία ξεκίνησε από τα κάτω, από το 

λαό και στη συνέχεια πραγματώθηκε από τα επιφανή στελέχη των δύο παρατάξεων. 

 Τα Τάγματα Ασφαλείας ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα συνεργασίας βασιλικών – 

βενιζελικών. Ο βασιλικός Ι. Ράλλης αποφάσισε τη δημιουργία τους, οι βενιζελικοί Σ. 

Γονατάς και Θ. Πάγκαλος υλοποίησαν την απόφασή του και η στελέχωσή τους έγινε 

τόσο από βενιζελικούς όσο και από βασιλικούς.
377

 Επιπλέον οι ένοπλες, μη εαμικές 

οργανώσεις που δρούσαν την περίοδο της κατοχής , κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, ήταν 

ένα άλλο δείγμα αυτής της συνεργασίας. Στελεχωμένες σε μεγάλο ποσοστό από 

Πόντιους, τουρκόφωνους βενιζελικούς  συμπορεύθηκαν σταδιακά με τη Μοναρχία στον 

αγώνα εναντίον του κομμουνισμού.
378

 Η περίπτωση της μεταστροφής του αρχηγού του 

Ε.Δ.Ε.Σ. Ναπολέοντα Ζέρβα από φανατικό βενιζελικό στο μεσοπόλεμο σε ενθουσιώδη 

βασιλικό στο τέλος της κατοχής είναι ίσως η πιο γνωστή αλλά όχι μεμονωμένη 

περίπτωση.   

 Μέσα στη δίνη των γεγονότων της δεκαετίας της κατοχής οι παλιές διαχωριστικές 
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γραμμές ξεπεράστηκαν και λίγο πριν την απελευθέρωση έμειναν «δυο παρατάξεις, δυο 

όγκοι, κομμένοι με το μαχαίρι».
379

 Το δίπολο βενιζελικοί – βασιλικοί μετατράπηκε σε 

κομμουνιστές – εθνικόφρονες. Η εθνικοφροσύνη λειτούργησε ενοποιητικά ως το αντί-

παλο δέος του Ε.Α.Μ., και γενικότερα της Αριστεράς, την ίδια εποχή που το Ε.Α.Μ. 

πρωτοστατούσε στη δημιουργία μιας συλλογικής αντιφασιστικής ταυτότητας. Όπως 

έχει τονισθεί: «Από εκείνη τη στιγμή δύο κόσμοι θα συγκρούονταν: της επανάστασης 

και της αντεπανάστασης, με κύριο διακύβευμα την ανατροπή ή όχι των προπολεμικών 

δομών εξουσίας».
380

 Η συντριπτική πλειοψηφία της ηγεσίας του μεσοπολέμου 

(πολιτικής, στρατιωτικής, οικονομικής) ακολούθησε το δρόμο της εθνικοφροσύνης. Ο 

εθνικόφρων πολιτικός κόσμος επανέλαβε εναντίον των κομμουνιστών τα ίδια επιχειρή-

ματα που ακουγόταν την εποχή του Μεσοπολέμου. Η ρητορεία δεν είχε αλλάξει, 

άλλαξε όμως η ψυχολογία. 

 Ο ενθουσιασμός για την απελευθέρωση δεν μπορούσε να καλύψει την κρίση που 

υπέβοσκε. Η γόνιμη παρουσία του Π. Κανελλόπουλου στην Πελοπόννησο, η συγκι-

νητική υποδοχή του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου στην Αθήνα και ο ενωτικός του 

λόγος δεν άμβλυναν τον πολιτικό ανταγωνισμό και την αμοιβαία καχυποψία. Ο 

πρωθυπουργός διακήρυξε την πίστη του στη Λαοκρατία, διαδεδομένο σύνθημα του 

Ε.Α.Μ., έσπευσε όμως να συμπληρώσει ότι «Λαοκρατία δεν σημαίνει μόνον δικαίωμα 

ψήφου. Σημαίνει επίσης δικαίωμα ζωής, δικαίωμα ευημερίας, δικαίωμα πολιτισμού».
381

      

Ήδη από το 1943 ο Γ. Παπανδρέου θεωρούσε πως το κέντρο βάρους του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού είχε μετατοπισθεί: «Σήμερον σχηματίζεται νέα μορφή του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού. Δύο παγκόσμια μέτωπα διαμορφώνονται, ο Κομμουνιστικός πανσλα-

βισμός και ο Φιλελεύθερος Αγγλοσαξωνισμός».
382 

Ενώ τα κομμουνιστικά κόμματα τα 

θεωρούσε  υποκαταστήματα που ακολουθούσαν τις εντολές της Σοβιετικής πατρίδας 

και ανέπτυσσαν όχι διεθνιστική αλλά αντεθνική δράση.
383

 

 Όσον αφορούσε την κατάσταση στην Ελλάδα και τα σχέδια του Ε.Α.Μ. δεν είχε 

καμία αμφιβολία και το 1943 έκανε γνωστές στους συμμάχους και την κυβέρνηση του 
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Καΐρου τις ζοφερές του προβλέψεις: «Θα προσπαθήσουν πρώτον να καταλάβουν βιαίως 

την εξουσίαν μετά την Κατοχήν, όχι δια να επιβάλλουν αμέσως την Σοβιετικήν Δημο-

κρατίαν, αλλά δια να επιδείξουν την υλικήν των δύναμιν και δια να σχηματίσουν αυτοί 

την Οικουμενικήν Κυβέρνησιν και να υπαγορεύσουν την σύνθεσίν της κατά το συμφέ-

ρον των. Θα επιδιώξουν κυρίως να επηρεάσουν την σύνθεσιν του Στρατού».
384

 

 Πίστευε ότι «ο κομμουνιστικός πανσλαβισμός» δεν ήταν θεωρητική απειλή. Το 

φθινόπωρο του 1944 το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας βρισκόταν υπό τον έλεγχο του 

Ε.Α.Μ.  Ο Γ. Παπανδρέου επανερχόταν συχνά στο δημόσιο λόγο του στην κατάσταση 

που επικρατούσε στην Ελλάδα την εποχή της απελευθέρωσης: «Σκοτεινή ήτο η κατά-

στασις της Ελλάδος όταν ανελάβομεν την Αρχήν τον Απρίλιον του 1944. Ο Ελληνικός 

Λαός ήτο υπόδουλος όχι μόνον εις την Γερμανικήν, αλλά και εις την Εαμικήν – και δια 

να είμεθα κυρολεκτικώτεροι – εις την Κομμουνιστικήν τυρρανίαν. Και πρέπει να 

υπομνησθή ότι εις την Ελλάδα τότε δεν ηπειλείτο απλώς η επιβολή της Κομμουνιστικής 

τυρρανίας, την οποίαν θα έπρεπε να αποτρέψωμεν. Η Κομμουνιστική Κατοχή είχεν 

ουσιαστικώς συντελεσθή, και ωφείλαμεν ν΄αγωνισθώμεν δια να την ανατράψεμων. Και 

ο άθλος εφαίνετο υπεράνθρωπος […]».
385

   

 Για πολλά χρόνια, έως την εποχή του ανένδοτου αγώνα, ο Γ. Παπανδρέου 

επανερχόταν συχνά σε αυτό που ο ίδιος θεωρούσε προσωπικό του άθλο, και απόλυτο 

εχέγγυο αποτελεσματικής εθνικοφροσύνης, την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους 

κομμουνιστές. Υποστήριζε ότι  με τις δικές του ενέργειες έγινε δυνατή τον Οκτώβριο 

του 1944 η «αναίμακτος απελευθέρωσις» της Ελλάδας και ότι «η πολιτική της Εθνικής 

Ενώσεως με την συμμετοχήν του Ε.Α.Μ. εις την Κυβέρνησιν μας ήνοιξε τας πύλας της 

Ελλάδος, εις τρόπον ώστε την 3 Δεκεμβρίου 1944, αντί να είμεθα ημείς εξόριστοι και 

το Ε.Α.Μ. Κράτος, να είμεθα ημείς Κράτος και το Ε.Α.Μ. Στάσις […]».
386

 Βέβαια δεν 

παρέλειπε να τονίζει σε κάθε ευκαιρία την προσήλωσή του στη Δημοκρατία και 

ισχυριζόταν πως «Αντιμετωπίσαμεν την κομμουνιστικήν στάσιν του Δεκεμβρίου ως 

Δημοκράται». 
387

 

 Πρωτίστως ως υπέρμαχος των δημοκρατικών ιδεωδών εμφανιζόταν και ο Π. 
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Κανελλόπουλος. Αφού εξέφραζε την «στερεάν και ακλόνητον πίστιν προς τους δημο-

κρατικούς και κοινοβουλευτικούς θεσμούς» έκανε έκκληση «αυτήν ταύτην την δημο-

κρατικότητα των θεσμών να υψώσουν ως σημαία κατά του κομμουνισμού. Θα συνε-

χίσωμεν τον αγώνα κατά του κομμουνιστοσυμμοριτισμού μέχρι της νίκης, εν ονόματι 

των δημοκρατικών ιδεωδών».
388

 

 Η πιο κρίσιμη, ίσως, μάχη αυτού του αγώνα δόθηκε στην Αθήνα το Δεκέμβριο 

του 1944. Αφορμή υπήρξε η διαφωνία για τον αφοπλισμό των ανταρτικών οργανώσεων 

και τη νέα σύσταση του στρατού. Στα Δεκεμβριανά, όπως έμειναν γνωστά, συγκρού-

στηκαν δύο κόσμοι με διαφορετικές καταβολές, ταξική προέλευση, ιδεολογία και 

επιδιώξεις.
389

 Στο τέλος της σύγκρουσης όμως η μια πλευρά, ο αστικός κόσμος, βγήκε 

ενδυναμωμένος και το Ε.Α.Μ. αποδυναμωμένο. Η αποδυνάμωση του Ε.Α.Μ. δεν είχε 

να κάνει τόσο με στρατιωτικά κριτήρια όσο με ζητήματα στρατηγικής και συμμαχιών. 

Όπως έχει επισημανθεί: «η Ελλάδα ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εγκατέλειψε 

βίαια τη μετωπική πολιτική που υπήρξε ο φορέας της πολεμικής προσπάθειας κατά του 

φασισμού».
390

 Η Σοβιετική Ένωση υπήρξε εκκωφαντικά  σιωπηλή στον αγώνα που 

διεξήγαγε το Ε.Α.Μ.. Αντίθετα ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ με την 

προσωπική του παρουσία στην Αθήνα την περίοδο της κρίσης δεν έκανε μόνο επίδειξη 

αποφασιστικότητας, παράλληλα έστελνε παντού το μήνυμα ότι η Ελλάδα ήταν χώρα με 

τεράστια σημασία για τον αγγλοσαξονικό φιλελευθερισμό. Μήνυμα που οι εξελίξεις 

απέδειξαν ότι δεν έγινε κατανοητό από όλους τους αποδέκτες. 

  Τα Δεκεμβριανά είναι η καμπή και η πηγή του ελληνικού αντικομμουνισμού. Το 

λουτρό αίματος και οι ακρότητες που διαπράχθησαν την περίοδο των Δεκεμβριανών 

είχαν ως αποτέλεσμα, εκτός από την αποδυνάμωση του Ε.Α.Μ., να τεθούν στο 

περιθώριο οι μετριοπαθείς εκείνες φωνές που ήδη από το Μεσοπόλεμο επιχειρούσαν να 

διαμορφώσουν ένα μεταρρυθμιστικό ρεύμα στην πολιτική ζωή του τόπου. Πολιτικοί 

άνδρες που κυριαρχούσαν στο ρεύμα αυτό, όπως ο Γ. Παπανδρέου και ο Π. 

Κανελλόπουλος, είδαν την πολιτική τους επιρροή να περιορίζεται και σταδιακά 

οπισθοχώρησαν σε συντηρητικότερες θέσεις.
391

 Όπως έχει επισημανθεί: «το 

μεγαλύτερο μέρος του φάσματος των φιλελεύθερων δυνάμεων της χώρας πέρασε 
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θεληματικά ή άθελα στο λεγόμενο εθνικόφρον στρατόπεδο».
392

 Σε τελευταία ανάλυση 

«ο αγώνας κατά του κομμουνισμού δινόταν εν ονόματι του «έθνους» κι όχι εν ονόματι 

της ελευθερίας»,
393

 ωστόσο «χάρη και στους Φιλελεύθερους η τελευταία δεν 

λησμονήθηκε εντελώς».
394

 Όπως υπογραμμίζει ο Χ. Χατζηιωσήφ: «Το αντιεαμικό 

συλλαλητήριο που οργανώθηκε στην πλατεία Συντάγματος στις 14 Ιανουαρίου 1945, 

μετά την αποχώρηση του ΕΛΑΣ από την Αθήνα, έδειχνε ότι είχε ολοκληρωθεί απότομα 

η διαδικασία που είχε αρχίσει κατά την Κατοχή και η οποία μετέτρεψε τον 

αντικομμουνισμό στην Ελλάδα από στάση και τακτική της πολιτικής ηγεσίας του 

αστικού κόσμου σε λαϊκή ιδεολογία».
395

  

 Ο επόμενος σταθμός ήταν το ζήτημα του δημοψηφίσματος για την τύχη της 

βασιλείας. Όπως και στην Ιταλία, η σύμπραξη της βασιλείας με το απολυταρχικό κα-

θεστώς του Ι. Μεταξά προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια σε μεγάλη μερίδα του λαού και 

του πολιτικού κόσμου. Εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου υπέγραψαν πρακτικό στις 30 

Μαρτίου 1942 στο οποίο ζητούσαν τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την επίλυση του 

πολιτειακού. Οι ίδιοι τάσσονταν ανεπιφύλακτα υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. 

Ελάχιστοι διαφοροποιούνταν από τις παραπάνω απόψεις, ο Κ. Τσαλδάρης, ο Π. Κανελ-

λόπουλος, το Ε.Α.Μ.. Ο πρώτος από σεβασμό στο πρόσωπο του Γεωργίου Β΄ αλλά και 

από πολιτικό υπολογισμό εφόσον πίστευε ότι οι Βρετανοί δεν θα άφηναν αβοήθητο τον 

πιστό τους σύμμαχο. Ο Κανελλόπουλος και το Ε.Α.Μ. θεωρούσαν άκαιρη και άτοπη 

μια τέτοια ενέργεια γιατί προείχε η ανάγκη για καθολική αντίσταση. Στη συνέχεια, όταν 

το Ε.Α.Μ. εδραίωσε τη δύναμή του, προέβαλε επιτακτικά τη λύση του πολιτειακού 

προσπαθώντας να θεμελιώσει πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες πάνω σε αυτή τη 

βάση. Στον κοινωνικό τομέα τα κατάφερε. Μεγάλη μερίδα, του παλαιού βενιζελικού 

κόσμου συνέπραξε με το Ε.Α.Μ. για να αποτρέψει την παλινόρθωση της μοναρχίας. 

Αντίθετα ο πολιτικός κόσμος και η μη εαμική αντίσταση άρχισαν σταδιακά να θεωρούν 

το πολιτειακό δευτερεύον θέμα. Το πρωτεύον ήταν η δύναμη του Ε.Α.Μ. και η 

αντιμετώπισή του. Όταν ήρθε η στιγμή για το δημοψήφισμα, την 1
η
 Σεπτεμβρίου 1946, 

οι όροι ήταν διαφορετικοί. Στο διάγγελμα του ο Γεώργιος Β΄ ερμήνευσε την επιστροφή 

του ως «εντολή του λαού να τερματισθή οριστικώς η παλαιά διένεξις η οποία εξησθέ-
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νιζε το Έθνος».
396

 Ο πρωθυπουργός Κ. Τσαλδάρης θεωρούσε πως η διεξαγωγή του 

δημοψηφίσματος ήρε τους λόγους που «εχώρισαν μερικώς τον εθνοκόφρονα πολιτικόν 

κόσμον».
397

 Ο βασιλιάς εμφανιζόταν ως ηγέτης του αντικομμουνιστικού αγώνα και η 

πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου δεν δυσκολεύτηκε να απαντήσει στο δίλημμα 

βασιλιάς ή κομμουνισμός. 

 Ο Βασιλιάς Γεώργιος Β' και πολύ σύντομα ο διάδοχός του Παύλος  αντιμετώ-

πισαν τον κομμουνισμό με μανιχαϊστικούς όρους: το καλό εναντίον του κακού, το 

πνεύμα εναντίον της ύλης, η πίστη ενάντια στην αθεΐα, το ηθικό και το ανήθικο. Με 

πατερναλιστικούς όρους και συμπεριφορές ανέλαβαν την προστασία των παραδοσια-

κών αξιών που με επίφαση προέβαλαν: πατριωτισμός, ορθοδοξία, οικογένεια, παρά-

δοση, εναντίον του προδοτικού κομμουνισμού που τις υπέσκαπτε.
398

 

 Οι εκλογές της 31
ης

 Μαρτίου 1946, οι μόνες εκλογές της δεκαετίας, σφραγί-

στηκαν από την αποχή του Κ.Κ.Ε.
399

 Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις εμφανίστηκαν 

περίπου με την ίδια διάταξη του Μεσοπολέμου. Ο συνασπισμός της Ηνωμένης Παράτα-

ξης Εθνικοφρόνων που στηριζόταν στο Λαϊκό Κόμμα υπερίσχυσε της παράταξης των 

πρώην Φιλελευθέρων. Σε αυτή τη χρονική στιγμή τμήμα του πολιτικού κόσμου 

αναγνώριζε τη σημασία και τη συμβολή της αντίστασης στη διάρκεια της κατοχής 

καταδίκαζε όμως την απόπειρα της Αριστεράς να την οικειοποιηθεί. «Έναντι της 

αντιπατριωτικής ταύτης αποπείρας αισθανόμεθα την ανάγκην να βροντοφωνήσουμεν, 

ότι η εθνική αντίστασις υπήρξεν ανώνυμος, όπως πάσα αντίστασις καθολική»,
400

 

δήλωνε ο Π. Κανελλόπουλος. Ενώ ο Σοφοκλής Βενιζέλος συμπλήρωνε: «Η εθνική 

ψυχή σφυρηλατημένη από την ιδέαν του καθήκοντος επεχείρησε την εξόρμησιν της 

αντιστάσεως, η οποία ως ιστορικόν γεγονός, και ως τίτλος τιμής ανήκει εις ολόκληρον 

το Έθνος, αφού ολόκληρον το αδιαίρετον έθνος την ησθάνθη ως χρέος του».
401

 Ο 

κομμουνισμός χρεώνονταν ότι είχε προκαλέσει το φόβο και το μίσος των πολιτών. 

Όπως το έθετε ο Θ. Σοφούλης: «Ο φόβος αφ’ ενός των ευπόρων πολιτών απέναντι του 
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 Σ. Βενιζέλος, Βουλή των Ελλήνων, Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, συνεδρ. 5
η
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κομμουνιστικού κινδύνου και αφ’ ετέρου το μίσος των θυμάτων, το μίσος εκείνων οι 

οποίοι επλήγησαν από τα εγκλήματα των κακοποιών στοιχείων της άκρας αριστεράς, 

ήσαν τα δεσπόζοντα στοιχεία της λαϊκής ψυχολογίας».
402

 

 Επιπλέον το Κ.Κ.Ε έφερνε σε δύσκολη θέση τη χώρα παρουσιάζοντάς την να 

επιβουλεύεται την ειρήνη στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. «Αυτή είναι η κατηγορία των 

εχθρών της πατρίδος», διαμαρτυρόταν ο Γ. Παπανδρέου και συμπλήρωνε: «Ουδείς 

περισσότερον από την Ελλάδα έχει ανάγκην της ειρήνης, όχι μόνον διότι, η ειρήνη θα 

επιτρέψη την ανοικοδόμησιν των ερειπίων μας, αλλά και διότι, εις περίπτωσιν συγκρού-

σεως των δύο μεγάλων συνασπισμών, δεν γνωρίζομεν ποίος θα είναι ο τελικός νικητής 

του πολέμου, αλλά γνωρίζομεν ποίον θα είναι το πρώτον τραγικόν θύμα – η μαρτυρική 

Ελλάς!».
403

 

 Επιτακτική προβαλλόταν η ανάγκη άμεσης λήψεως μέτρων που θα έσωζαν τη 

χώρα από την επικείμενη αναρχία. «Η Ελλάς θα αναρχήται απ΄άκρου εις άκρον. […] 

υπεύθυνοι δια την δημιουργία καταστάσεως εις άλλας μεν περιοχάς της Ελλάδος είναι 

οι αιωνίως αμετανόητοι εχθροί της Ελλάδος οι φορείς του ερυθρού φασισμού, εις άλλα 

δε τμήματα της Ελλάδος είναι υπεύθυνοι άνθρωποι ομιλούντες υπέρ της Ελλάδος, οι 

οποίοι όμως εργαζόμενοι με βίαια μέσα και με απομίμησιν των κομμουνιστικών 

μεθόδων, θάπτουν αυτήν ταύτην την Ελλάδα».
404

 Ωστόσο υπήρχαν ακόμα περιθώρια 

αισιοδοξίας εάν το Κ.Κ.Ε. αποφάσιζε να «δώση δείγματα ότι απεφάσισε να πολιτευθή 

ως Κόμμα πολιτικόν σεβόμενον τους Νόμους του Κράτους».
405

 

 Ο νικητής των εκλογών, Κ. Τσαλδάρης έμεινε στην πρωθυπουργία ως τον 

Ιανουάριο του 1947, στη συνέχεια,  με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου μετώπου απέναντι 

στους κομμουνιστές, τον διαδέχθηκαν οι: Δ. Μάξιμος, Θ. Σοφούλης και Α. Διομήδης, 

σε κυβερνήσεις όπου αντιπροσωπεύονταν όλες οι πολιτικές τάσεις του Κοινοβουλίου. 

 Η Βάρκιζα, οι εκλογές της 31
ης

 Μαρτίου 1946, το δημοψήφισμα αντί να 

οδηγήσουν σε εξομάλυνση την πολιτική κατάσταση είχαν αντίθετο αποτέλεσμα. Η 

εξέλιξη των γεγονότων είναι γνωστή. Ο εμφύλιος δεν αποτράπηκε, τελείωσε μόνον τον 

Αύγουστο του 1949 αφήνοντας για δεκαετίες ανεπούλωτες πληγές στην ελληνική 
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κοινωνία. Χωρίς να αναφερθούμε στα αίτια που οδήγησαν στον πόλεμο αυτό θα πρέπει 

από την αρχή να τονίσουμε πως η πλευρά που τελικά επικράτησε ερμήνευε τον εμφύλιο 

ως μια μάχη εναντίον του κομμουνισμού.
406

 Θεωρούσαν ότι η χώρα δεχόταν την 

εισβολή του διεθνούς κομμουνισμού που χρησιμοποιούσε ως προμετωπίδα του τους 

ντόπιους συνεργάτες του. Ούτε βέβαια ο όρος εμφύλιος γινόταν αποδεκτός, χαρακτηρι-

ζόταν συμμοριτοπόλεμος, στάση, ανταρσία. 

 Ο Γ. Παπανδρέου θεωρούσε τον αγώνα που έδινε η γενιά του «πάλη του Έθνους 

με τον Κομμουνισμόν».
407

 Η πάλη αυτή ήταν εξαιρετικά  σκληρή «εφόσον η σκληρότης 

του αγώνος δεν ευρίσκεται μόνον εις το γεγονός ότι ο Κομμουνισμός χρησιμοποιεί 

βίαν. Ότι ιδιαιτέρως  χαρακτηρίζει τον Κομμουνισμόν είναι ότι εις την βίαν προσθέτει 

και τον δόλον. Και είναι από τα κύρια όπλα του. Ολόκληρος η ιστορία του 

Κομμουνισμού είναι μια ιστορία αδιακόπων μεταμορφώσεων – μια ιστορία 

προσωπείων, με τα οποία επιδιώκει την παραπλάνησιν και της Νεότητος και των 

Μαζών».
408

  Η ανάδειξη του εγκληματικού χαρακτήρα του κομμουνισμού είχε 

ξεκινήσει από το Μεσοπόλεμο και κορυφώθηκε τη δεκαετία του 1940. Ο αιμοσταγής 

ληστοσυμμορίτης ήταν η ανανεωμένη εκδοχή του αιματοβαμμένου Βούλγαρου 

κομιτατζή. Το έγκλημα συμβάδιζε με την προδοσία.
409

    

 Ηθικά διλήμματα και δισταγμοί δεν είχαν θέση σε αυτόν τον αγώνα. Ο Κ. Τσαλ-

δάρης ήταν στο σημείο αυτό απόλυτα ξεκάθαρος: «Είναι κρίσιμοι και αποφασιστικαί αι 

ώραι. Και η εκπλήρωσις του υπέρτατου χρέους δεν επιδέχεται καμίαν αναβολήν. 

Κανένα δισταγμόν. Απαιτεί αντιθέτως να γίνη με θρησκευτικόν φανατισμόν. Εκείνον, 

που εμπνέει η πίστις εις την ιερότητα του αγώνος». Η τεκταινόμενη σύγκρουση λοιπόν 

ήταν, εκτός των άλλων, και μάχη χριστιανών εναντίον απίστων. «Ο κομμουνιστής, ο 

προδότης, πλέον, πρέπει να κτυπηθεί αλύπητα» συνέχιζε ο Τσαλδάρης  και κατέληγε: 

«Στοιχειώδης άμυνα, ύστερα από την προδοσίαν, και το έγκλημα που επιχειρεί ο 

ελληνόφωνος κομμουνισμός, υπαγορεύει εις κάθε πολίτην, εις την πόλιν και εις το 

χωριό, να κάμη προσωπικήν του υπόθεσιν την εξουδετέρωσιν του ύπουλου εχθρού».
410 
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Η επιλογή, εκ μέρους του Τσαλδάρη, του όρου «Ελληνόφωνος κομμουνισμός» και όχι 

ελληνικός, δεν ήταν τυχαία. Η ελληνική γλώσσα, στοιχείο επίπλαστο και ευμετάβλητο, 

δεν ήταν απόδειξη ελληνικότητας. Δεν ήταν Έλληνες όλοι όσοι ομιλούσαν τα ελληνικά, 

σίγουρα δεν ήταν οι κομμουνιστές, οι «προδόται» και «σύμμαχοι των εχθρών».
411

    

 Η προδοσία και η συνεργασία με τον εχθρό υπήρξε η περισσότερο διαδεδομένη 

κατηγορία που οι δύο αντίπαλοι εκτόξευαν εκατέρωθεν.  Το ζήτημα του δωσιλογισμού 

προκάλεσε πάθη στην εποχή του και διχάζει τους σύγχρονους μελετητές. Στο δίπολο 

εθνικοφροσύνη – κομμουνισμός οι κομμουνιστές αντέτειναν το δίπολο αντίσταση – 

συνεργασία. Οι αντίπαλοι του Ε.Α.Μ. αμφισβητούσαν την εθνική συνείδηση και τον 

πατριωτισμό των κομμουνιστών και κατ’ επέκταση και του Ε.Α.Μ.. Από την άλλη, το 

Ε.Α.Μ. δεν αποδεχόταν την ειλικρίνεια κανενός αντιστασιακού πυρήνα που αρνούνταν 

να συμπεριληφθεί στους κόλπους του. Μετά την ηθική απαξίωση του εχθρού η βιολο-

γική του εξόντωση δεν φάνταζε μόνο λιγότερο επώδυνη αλλά επιτακτική και νόμιμη.  Η 

κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου εξέφρασε συχνά τη βούλησή και τη δέσμευσή της για 

τιμωρία των συνεργατών του κατακτητή. Στο λόγο της απελευθέρωσης ήταν κατηγορη-

ματικός επαναλαμβάνοντας ότι: «η Εθνική Νέμεσις θα είναι αδυσώπητος».
412

 Ενώ 

όρισε ότι: «εμπνευστής των ποινών θα είναι η συνείδησις του Έθνους».
413

 Οι κατοχικοί 

πρωθυπουργοί δικάστηκαν και καταδικάστηκαν. Το ίδιο συνέβη και σε κάποιες άλλες 

περιπτώσεις. Όμως στη μάχη του Δεκέμβρη δεν περίσσευαν οι μαχητές. Όσοι 

μπορούσαν να φέρουν όπλα και ήταν διατεθειμένοι να τα στρέψουν εναντίον του 

Ε.Α.Μ. δεν γινόταν να απορριφθούν. Ήταν οι ανεπιθύμητοι, ίσως, αλλά σίγουρα 

απαραίτητοι εταίροι. 

 Ωστόσο η ταύτιση του Ε.Α.Μ. με τον κομμουνισμό δημιουργούσε νέα προβλή-

ματα. Η γοητεία που τα κελεύσματα του Ε.Α.Μ. ασκούσαν σε μια μεγάλη μερίδα του 

ελληνικού λαού προκαλούσε αμηχανία στον αστικό πολιτικό κόσμο. Τοποθετώντας όλο 

τον εαμικό κόσμο εκτός έθνους ήταν φανερό πως διαταρασσόταν η συνοχή της 

ελληνικής κοινωνίας. Κρίθηκε λοιπόν αναγκαία η διάκριση ανάμεσα στα «μιάσματα» 

και τους «παρασυρμένους». Οι όροι αυτοί είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στην 

αντικομμουνιστική ρητορεία από το Μεσοπόλεμο. Όπως ήδη αναφέραμε αυτό που 

άλλαξε στη δεκαετία του 1940 δεν ήταν το είδος της αντικομμουνιστικής επιχειρηματο-
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λογίας αλλά οι εμπειρίες και η ψυχολογία των εμπλεκομένων. Ο κομμουνισμός ως 

ουτοπία και όχι ως ρεαλιστική πρόταση θεωρήθηκε ότι ενδεχομένως θα έπιανε στην 

παγίδα του αφελείς, ουτοπιστές, ρομαντικούς, καλοπροαίρετους, ανθρώπους 

ανιδιοτελείς με ευγενή κίνητρα. Όλοι αυτοί δεν έπρεπε να αντιμετωπιστούν ως 

απόκληροι της κοινωνίας και του έθνους αλλά να τους δοθεί η ευκαιρία να ανανήψουν 

και να επανέλθουν στους κόλπους του. 

 Στη διάκριση αυτή επέμενε με εμμονή ο Ν. Πλαστήρας. Σε προκήρυξή του στη 

διάρκεια των Δεκεμβριανών, στις 16 Δεκεμβρίου 1944, ο Πλαστήρας αφού χαρακτή-

ρισε το Ε.Α.Μ. «σπείρα κακοποιών», διαχώρισε τους «πατριώτες Έλληνες» που 

παρασύρθηκαν με δόλο ή βία. Συγκεκριμένα τόνιζε: «Μια ολιγάριθμος κακοποιός 

σπείρα εξ αναρχικών στοιχείων παρεσκεύασεν από μακρού χρόνου και εξαπέλυσε κατά 

του Έθνους άγριον εμφύλιον πόλεμον, αφού παρέσυρεν ένα αριθμόν πατριωτών 

Ελλήνων, είτε δια δόλου, είτε δια της βίας […] Και κάμνω την έκκλησιν αυτήν, όπως 

εγκαταλείψετε αμέσως την αδελφοκτόνον στάσιν αποσυρόμενοι εις τας εστίας σας, δια 

να αφεθή απερίσπαστον το κράτος εις την επιβολήν της τάξεως και της αναδιοργα-

νώσεως».
414

     

 Οι όροι «εμφύλιος», ειπωμένος για πρώτη φορά από εκπρόσωπο του αστικού 

κόσμου, και «αδελφοκτόνος στάσις» χρησιμοποιείται από τον Πλαστήρα για να 

περιγράψει όχι τη σύγκρουση με τον κομμουνισμό αλλά τη σύγκρουση με  ένα κόσμο 

που ο ίδιος διατηρούσε προσωπικούς δεσμούς από την περίοδο της Μικρασιατικής 

Εκστρατείας, τους βενιζελικούς πρόσφυγες που από το 1935-1936 αποξενώθηκαν από 

το βενιζελισμό και μετά την ίδρυση του Ε.Α.Μ. στελέχωσαν τις γραμμές του και αναζή-

τησαν σε αυτό την εκπλήρωση των οραμάτων τους.  Σε αυτούς τους «παραπλανη-

θέντες» απηύθυνε λίγες ημέρες αργότερα, στις 5 Ιανουαρίου 1945, πρόσκληση σε τόνο 

προσωπικό και έντονα συναισθηματικό: «Προσκαλώ όθεν τους παραπλανηθέντας να 

πιστεύσουν από σήμερον, εις τον λόγον μου, ότι ουδείς κίνδυνος υπάρχει επιβολής 

βιαίας καταστάσεως και να καταθέσουν άνευ και της ελαχίστης αναβολής τα όπλα 

προσερχόμενοι εις τας τάξεις του νομίμου Κράτους, δια να συντελέσουν εις την 

ταχυτέραν αποκατάστασιν της ομαλότητος […] Θα έλθη η ώρα και οι παραπλανηθέντες 

θα πεισθούν πόσον ανύπαρκτος και προσχηματική υπήρξεν η αιτία, δια την οποίαν 
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ήγειραν τα όπλα κατά της Πατρίδος και εβύθισαν την χώραν εις το πένθος και την 

συμφοράν. Και η μεγαλυτέρα των τιμωρία θα είναι η τύψις της συνειδήσεώς των και η 

φωνή του αδίκως χυθέντος αδελφικού αίματος, η οποία θα τους ακολουθή εφ΄ όρου 

ζώης και πέραν του τάφου».
415

 

 Πολύ νωρίς, σίγουρα πολύ πριν το δόγμα Τρούμαν, ο ελληνικός πολιτικός κόσμος 

θεωρούσε την Ελλάδα και τον αγώνα που εδώ διεξαγόταν ως το χώρο σύγκρουσης των 

δύο κόσμων εφόσον οι κομμουνιστές κατευθύνονταν από δυνάμεις εκτός Ελλάδας αλλά 

και ο αστικός κόσμος εκτός Ελλάδας προσέβλεπε για βοήθεια και προστασία.  Σε 

αντίθεση με τον ισπανικό εμφύλιο όπου συγκρούστηκαν η δημοκρατία με το φασισμό 

στην Ελλάδα, υποστήριζε ο αστικός πολιτικός κόσμος, είχαμε μια απροκάλυπτη 

επίθεση του κομμουνισμού εναντίον της δημοκρατίας. Η κομμουνιστική επίθεση στη 

χώρα – κοιτίδα της δημοκρατίας δεν θα άφηνε ασυγκίνητους τους φορείς του δυτικού 

πολιτισμού. Ο Κ. Τσαλδάρης εξέφραζε τη βεβαιότητά του για την παρεχόμενη προστα-

σία: «Την ανεξαρτησίαν και ακεραιότητα της Ελλάδος προστατεύει η φιλία και το 

θερμόν ενδιαφέρον των Μεγάλων Συμμάχων της. Οι συμμορίται της αριστεράς μεταφέ-

ρουν τον πόλεμον εκ του εξωτερικού εις το ελληνικόν έδαφος προς όφελος εκείνων οι 

οποίοι θέλουν να επωφεληθούν εκ της αναταραχής δι’ έξοδον εις το Αιγαίον. Τα βόρεια 

σύνορα της Ελλάδος αποτελούν την μεθόριον του Δυτικού πολιτισμού η οποία τελεί 

υπό την φρούρησιν και την επίβλεψιν ολοκλήρου του κόσμου της πραγματικής 

Δημοκρατίας».
416

 

 Στην κατεστραμμένη Ελλάδα που βίωνε τον εμφύλιο, η αντικομμουνιστική 

ρητορεία δεχόταν πολλαπλές επιρροές: από την αντίστοιχη ρητορεία του Μεσοπο-

λέμου, από το διεθνή, και ιδιαίτερα τον αμερικανικό, αντικομμουνισμό, και κυρίως από 

τη ζώσα πραγματικότητα του ένοπλου αγώνα. Σε μεγάλο βαθμό η επιχειρηματολογία 

του Μεσοπολέμου αναβίωνε αυτούσια με τη διαφορά ότι τώρα είχαν απέναντί τους ένα 

δρώντα και όχι εν δυνάμει κίνδυνο. Επιπλέον έπαψε η ταύτιση αντικομμουνισμού και 

αντισιωνισμού, ταύτιση που η πολιτική ηγεσία του Μεσοπολέμου ήταν πολύ προσε-

κτική να εκφράσει δημόσια, ήταν όμως ευρύτατα διατυπωμένη στον Τύπο. Οι Εβραίοι 

εξέλιπαν πια από το προσκήνιο και μαζί τους οι αντισιωνιστικές κορώνες. Η έμφαση 

δινόταν τώρα στη σύνδεση κομμουνισμού – σλαβισμού χωρίς όμως να μπορούμε να 

μιλήσουμε για επίσημο ή ανεπίσημο αντισλαβισμό, τουλάχιστον όχι της ίδια έντασης 
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με τον αντισιωνισμό του Μεσοπολέμου. Το κοινό, συχνά, ιστορικό παρελθόν, η 

ορθοδοξία και πολύ σύντομα η διεθνής διπλωματία δεν επέτρεπαν τέτοιου είδους 

ακρότητες. Όσον αφορά την επιρροή του διεθνούς αντικομμουνιστικού λόγου αυτή θα 

φανεί περισσότερο έντονα στις αρχές της δεκαετίας του 1950, με το Μακαρθισμό και 

την ανάδειξη του εσωτερικού εχθρού ως υπ' αριθμόν ένα κίνδυνο. 

 Βέβαια η ένταση του ρητορικού  αγώνα ακολουθούσε τις διακυμάνσεις που είχαν 

οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία του ένοπλου αγώνα. Στις αρχές του 1947 οι 

προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Μάξιμου, που επαγγέλονταν πολιτική 

κατευνασμού, αντιμετωπίστηκαν με κριτική από το Θ. Σοφούλη που θεωρούσε ότι η 

εξαγγελλόμενη πολιτική  όχι μόνο κατευναστική δεν ήταν αλλά «υπερδυναμικήν»  και 

δυναμίτιζε την κατάσταση  αντί να την εξομαλύνει.
417

 Δύο χρόνια αργότερα οι ευαισθη-

σίες είχαν αμβλυνθεί, η ρητορική αλλά και οι πρακτικές είχαν σκληρύνει.
418

 

 Το Μακεδονικό, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή της πολιτικής του Κ.Κ.Ε. το 1949, η 

απομάκρυνση από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος παιδιών προς τις ανατολικές 

χώρες, πρακτική που χαρακτηρίστηκε από τους νικητές του εμφυλίου  παιδομάζωμα  σε 

παραλληλισμό με την τακτική δημιουργίας γενιτσάρων στην Τουρκοκρατία, συνέδεαν 

τον υπό εξέλιξη αγώνα με το ιστορικό παρελθόν και τις ένδοξες σελίδες του έθνους, το 

Μακεδονικό Αγώνα και το 1821.
419

 «Η 25
η
 Μαρτίου 1949 αντικρίζει την 25

η
 Μαρτίου 

1821 με αίσθημα υπερηφάνειας και ιστορικής ισοτιμίας» αναφωνούσε ο Π. Κανελλό-

πουλος και το σύνολο του πολιτικού κόσμου συμμεριζόταν τον ενθουσιασμό του.
420

 

Ανάλογος ήταν ο συμβολισμός στο στρατόπεδο των αντιπάλων. Οι άνδρες του ΕΛΑΣ 

και του Δ.Σ.Ε. όχι μόνο χρησιμοποίησαν ως ψευδώνυμα τα ονόματα των ηρώων του 

1821 για να υποδηλώσουν ότι θεωρούν εαυτούς συνεχιστές του αγώνα τους αλλά  και 

παραλλήλιζαν τους εμφυλίους της περιόδου της επανάστασης του 1821 με το διεξαγό-

μενο αγώνα. Ο λαός αλληλοσπαραζόταν εις δόξαν του έθνους και η αλληλοσφαγή 

εντασσόταν στις ένδοξες παραδόσεις του έθνους και στις σελίδες της ιστορίας που 

παρέμεναν ημιτελείς. Οι αντάρτες ολοκλήρωναν το έργο των οπλαρχηγών του 1821 και 

τους στόχους μιας επανάστασης που εκφυλίστηκε με τις παρεμβάσεις των προεστών 
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και των προκρίτων. Από την πλευρά της επίσημης πολιτείας η στρατιωτική κινητο-

ποίηση ήταν η οργανωμένη συνέχεια του επιτυχημένου Μακεδονικού Αγώνα, ο ένδοξος 

επίλογος μιας δαφνοστεφανωμένης  ιστορίας. 

 Μέσα στη δίνη του εμφυλίου πολέμου η επικράτηση εναντίον των κομμουνιστών 

ήταν η πρώτη προτεραιότητα του πολιτικού κόσμου. Σε όλη την περίοδο προκρίθηκε η 

λύση για κυβερνήσεις εθνικής ενότητας και μετά τις εκλογές του Μαρτίου 1946 δεν 

υπήρχαν εκλογικές αναμετρήσεις. Ο πολιτικός κόσμος κήρυξε ανακωχή για να 

αντιμετωπίσει τον κοινό εχθρό. Η επιλογή της ηγεσίας του κοινού αγώνα δεν ήταν 

τυχαία. Ο Θ. Σοφούλης, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στη διάρκεια του εμφυλίου, 

ήταν γνωστός για το δημοκρατικό του παρελθόν και το μετριοπαθή του χαρακτήρα. 

Εξάλλου η προχωρημένη του ηλικία προεξοφλούσε ότι δεν θα μπορούσε να δρέψει τις 

δάφνες της αναμενόμενης νίκης στο πολιτικό παιχνίδι και να παραγκωνίσει τους 

αντιπάλους του στον πολιτικό ανταγωνισμό. Πράγματι ο πολιτικός κόσμος υπήρξε 

εξαιρετικά γενναιόδωρος στην εξύμνηση της πολιτείας του Σοφούλη και  αναγνώρισε 

την συμβολή του στον αντικομμουνιστικό αγώνα.
421

 Στο απυρόβλητο βρισκόταν και η 

στρατιωτική ηγεσία, ιδιαίτερα ο στρατάρχης Α. Παπάγος που ανέλαβε το 1949 υπερε-

ξουσίες στο στράτευμα. Αντίθετα με την προβολή και την αναγνώριση του έργου του 

Σοφούλη και του Παπάγου ο πολιτικός κόσμος δεν ήταν διατεθειμένος να προσφέρει 

παράσημα αντικομμουνιστικής δράσης σε πολιτικούς που αναμενόταν να είναι 

παρόντες στην πολιτική κονίστρα μετά το τέλος της ένοπλης σύγκρουσης. Χαρακτη-

ριστικό παράδειγμα ήταν η στάση τους προς τον Παπανδρέου. Σε όλη τη διάρκεια του 

εμφυλίου συχνές ήταν οι αναφορές τους στα Δεκεμβριανά. Ωστόσο έμφαση δινόταν 

στη βαρβαρότητα των κομμουνιστών και τα δεινά  και την αυτοθυσία του αθηναϊκού 

λαού, όχι στην ηγεσία του Γ. Παπανδρέου.
422

 

 Όσον αφορά τη ρητορεία εναντίον του διεθνούς κομμουνισμού προσανατολιζόταν 

στο να αναδείξει την εμπλοκή του στα όσα διαδραματιζόταν στην Ελλάδα και στη 

συνδρομή που παρείχαν στους αντάρτες. Όπως είναι αναμενόμενο οι διαμαρτυρίες της 

πολιτικής ηγεσίας επικεντρώνονταν προς τα όμορα κράτη, τα οποία με «την απροκά-

λυπτον ενίσχυσιν ην παρέχουν προς τας κομμουνιστικάς οργανώσεις» τις καθιστούν 

ικανές να συνεχίζουν την αιματηρή τους ανταρσία, ανταρσία που το ελληνικό κράτος 

θα είχε καταστείλει προ πολλού αν δεν υπήρχε αυτή η παρέμβαση. «Η στάσις αύτη 
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εξηγεί και τα προς τας χώρας αυτάς αισθήματα του ελληνικού λαού [….] Η Ελλάς 

υπήρξε πάντοτε ειρηνική. Ηγωνίσθη μόνον αμυνόμενη του πατρίου εδάφους».
423

 Η 

αποτυχία της Ελλάδας να πετύχει τις διεκδικήσεις της στο συνέδριο της ειρήνης, 

αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου, δημιουργούσαν αισθήματα πικρίας και επέτειναν το 

αίτημα για  ασφάλεια της χώρας, αίτημα που καθόρισε τις  επιλογές  της πολιτικής 

ηγεσίας. Ωστόσο, όπως έχει ήδη επισημανθεί στη βιβλιογραφία, δεδομένων των εξαιρε-

τικά πολωτικών συγκυριών, οι ταγοί της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, πρωτίστως ο 

Π. Πιπινέλης και στη συνέχεια ο Σ. Βενιζέλος, επιχείρησαν, αποϊδεολογικοποιώντας 

την πολιτική τους, να ελιχθούν με σύνεση και ρεαλισμό.
424

 

 Ο πολιτικός κόσμος γνώρισε πραγματική μετάλλαξη τη δεκαετία του 1940. Ιδιαί-

τερα ανάμεσα στους βενιζελικούς πολιτικούς οι διαιρέσεις και οι εσωτερικές αντινομίες 

ήταν περισσότερες από ποτέ. Δεν υπήρχε πια η κυρίαρχη μορφή του Ε. Βενιζέλου που 

είχε την αίγλη να συνενώνει ετερόκλητα στοιχεία κάτω από τη σημαία του βενιζελι-

σμού. Κάποιοι ασπάστηκαν τη βασιλεία και άλλοι απείχαν από τις εκλογές του 1946. 

Ωστόσο την περίοδο αυτή έχουμε τις πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία του 

Κέντρου στον άξονα ενός τριπαραταξιακού συστήματος Δεξιάς – Κέντρου – Αριστεράς. 

Το Κέντρο αυτοοριοθετήθηκε ως το ιδανικό ενδιάμεσο της Άκρας Δεξιάς και της Άκρας 

Αριστεράς. Οι απόψεις του Θ. Σοφούλη ήταν ενδεικτικές: «Εκείνο το οποίον ετόνισα 

πάντοτε και τονίζω σήμερον είναι ότι το Ε.Α.Μ. θα συντελέση ουσιωδώς εις την 

ειρήνευσιν του ελληνικού λαού εάν σταματήση την ανταρσίαν, εάν παύση ν΄ αποτελή 

κατάστασιν και πυρήνα διεθνούς επαναστατικής δράσεως, εάν διαστείλη σαφώς την 

πολιτικήν του από τους επιβουλευομένους την ακεραιότητα και την ανεξαρτησίαν της 

Ελλάδος και ενταχθή εις την νόμιμον πολιτικήν ζωήν της χώρας. Ούτω πολιτευόμενον 

θα παύση να παρέχη έρεισμα εις την αντίθετον κατάστασιν της άκρας δεξιάς της οποίας 

τα εγκλήματα οδηγούν επίσης καθ΄εκάστην βαθύτερον την χώραν εις την άβυσσον του 

εμφυλίου σπαραγμού».
425

 

 Παρόμοιες απόψεις όπου η Άκρα Δεξιά και οι παρακρατικές της οργανώσεις 

θεωρούνταν συνυπεύθυνες με τον κομμουνισμό για την έκρηξη και την εξέλιξη του 

εμφυλίου εκφράζονταν και από άλλες πολιτικές προσωπικότητες όπως τον Δ. Μάξιμο 
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και τον Κ. Ρέντη.
426

 

 Ο όρος Κέντρο, με κεφαλαίο Κ, εμφανίστηκε πρώτη φορά αυτόνομος, χωρίς τη 

συνοδεία επιθετικών  προσδιορισμών (π.χ. δημοκρατικό), στην πολιτική ορολογία της 

εποχής, προς τα τέλη του 1945 και χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από την εφημερίδα 

Ελευθερία.
427

 Μάλιστα η εφημερίδα δεν προσδιόριζε τον πολιτικό χώρο του Κέντρου με 

περγαμηνές του παρελθόντος, όπως συμβαίνει συχνά στην πολιτική ζωή του τόπου 

άλλα έχοντας κριτήριο τη στάση προς τις τρέχουσες εξελίξεις. Θεωρούσε πως το 

Κέντρο ήταν η μόνη λύση για τη χώρα που είχε δοκιμασθεί από την εγκληματική δράση  

τόσο της επανάστασης όσο και της αντεπανάστασης. Έπαιρνε θέση για τα γεγονότα της 

κατοχής και της αντίστασης χρεώνοντας στη Δεξιά την κάλυψη των δοσίλογων της 

κατοχής και στην Αριστερά τα εγκλήματα του Δεκέμβρη.
428

 

 Οι διαφορετικές αποχρώσεις στην αντικομμουνιστική ρητορεία δεν ήταν μόνο 

απόρροια της πολιτικής γεωγραφίας. Επηρεαζόταν και από την γεωγραφία με την 

κυριολεκτική της έννοια. Θα περιοριστούμε μόνο σε δύο πολιτικούς άνδρες που 

πρωταγωνίστησαν στην πολιτική σκηνή της χώρας τις επόμενες δεκαετίες και προέρχο-

νταν από τις δύο εσχατιές της ελληνικής επικράτειας, την Κρήτη και τη Μακεδονία. 

Πρόκειται για τον Κ. Μητσοτάκη και τον Κ. Καραμανλή αντίστοιχα. Η Κρήτη δε βίωσε 

τη δοκιμασία του εμφυλίου με την ίδια ένταση, οι εξελίξεις ήταν εκεί διαφορετικές, 

ομαλότερες. Έτσι έλειπαν από τον Κ. Μητσοτάκη τα βιώματα που θα τον κατέτασσαν 

στην όχθη του ενεργού αντικομμουνισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην μετεμφυλια-

κή περίοδο εντοπίσαμε μόνο δύο αναφορές του Μητσοτάκη στον εμφύλιο. Η πρώτη 

έγινε στη Βουλή, στις 4/4/1952, σε παρέμβασή του στη συζήτηση νομοσχεδίου για τη 

λήψη μέτρων κατά της οπλοφορίας και η δεύτερη στη 1/9/1958 σε συνέντευξή του στο 

περιοδικό Ελληνικά Θέματα.
429

 Μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις εντυπωσιάζει η 

ηπιότητα του λόγου του. Όταν, για παράδειγμα, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν η 

κομμουνιστική προπαγάνδα δημιουργούσε εκ του μη όντος κοινωνικό πρόβλημα στην 

Ελλάδα, απάντησε: «Η κομμουνιστική προπαγάνδα επιτείνει το κακό αλλά δεν δη-

μιουργεί η ίδια το πρόβλημα».
430

 Απάντηση εξαιρετικά μετριοπαθής για τα πάθη της 

εποχής. 
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 Αντίθετα η Μακεδονία όχι μόνο ήταν βασικό θέατρο των πολεμικών αναμε-

τρήσεων αλλά και ένα από τα επίμαχα σημεία της ιδεολογικής σύγκρουσης. Ο Κ. 

Καραμανλής, χωρίς να ταυτίσει την προσωπική του πορεία με τον εμφύλιο, πήρε ωστό-

σο, ιδιαίτερα ως υπουργός Κοινωνικής Προνοίας από το Νοέμβριο του 1948, σημα-

ντικές πρωτοβουλίες σε τρεις κυρίως κατευθύνσεις. Τη μεταφορά και περίθαλψη του 

αμάχου πληθυσμού μακριά από τις εστίες του πολέμου ώστε να στερηθεί ο Δ.Σ.Ε. από 

εφεδρείες και δίκτυο πληροφοριών, στη δημιουργία κέντρων Ασφαλείας υπαίθρου και 

στην ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων παιδουπόλεων.
431

 

 Στις επόμενες δεκαετίες η δεκαετία του 1940 αποτελούσε σημείο αναφοράς.
432

 Ο 

πολιτικός χάρτης της χώρας σε μεγάλο βαθμό διαμορφώθηκε ανάλογα με τη στάση που 

τηρήθηκε την επίμαχη δεκαετία. Επιπλέον η δεκαετία του 1940 καθιέρωσε τα δύο 

συστατικά στοιχεία, την εξάρτησή από τη συμμαχική υποστήριξη και την εξέχουσα 

θέση του στρατού στην αντιμετώπιση του εσωτερικού εχθρού που μαζί με την ιδεολο-

γία της εθνικοφροσύνης υπήρξαν ο ακρογωνιαίος λίθος του ελληνικού αντικομ-

μουνισμού. 

 Από τη σύστασή του το σύγχρονο ελληνικό κράτος συνέδεσε την ύπαρξή του με 

την όχι χωρίς ανταλλάγματα προστασία που του προσέφεραν οι Μεγάλες Δυνάμεις. Αν 

η ναυμαχία του Ναβαρίνου ήταν καθοριστική για την ένταξη της Ελλάδας στα ελεύθε-

ρα έθνη εξίσου καθοριστική ήταν και η βοήθεια της Βρετανίας και της Αμερικής για 

την ένταξή της στον αυτοαποκαλούμενο ελεύθερο κόσμο. Ο αστικός κόσμος προσέ-

βλεπε από την αρχή σε αυτή τη βοήθεια και την επόμενη δεκαετία προσπάθησε και 

πέτυχε να συνδέσει και θεσμικά τη χώρα στο άρμα του δυτικού κόσμου με τη 

συμμετοχή της στο νεοσυσταθέν ΝΑΤΟ και την υπό ίδρυση ΕΟΚ. Από τη σύνδεση 

αυτή ευελπιστούσε να λύσει το αιώνιο πρόβλημα ασφάλειας της χώρας, πρόβλημα που 

είχε έρθει εφιαλτικά στο προσκήνιο τη δεκαετία του 1940. 

 Όσον αφορά το ρόλο του στρατού επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες που είχαν 

ξεκινήσει την περίοδο του Μεσοπολέμου. Οι παρεμβάσεις του στρατού στην πολιτική 

ζωή ήταν κοινή πρακτική. Μετά το κίνημα του 1935 η απομάκρυνση των βενιζελικών 

αξιωματικών μετέτρεψε το στράτευμα σε στυλοβάτη του βασιλικού θεσμού. Αν ανάμε-
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σα στους δύο στυλοβάτες του καθεστώτος της 4
ης

 Αυγούστου ισχυρότερος ήταν ο 

Γεώργιος Β,΄ οφειλόταν και στην επιρροή που ασκούσε στο στράτευμα. Οι εκκαθα-

ρίσεις συνεχίστηκαν μετά το κίνημα του Απριλίου 1944 στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον 

στη Μέση Ανατολή δημιουργήθηκαν οργανώσεις, με βασικότερη τον Ιερό Δεσμό 

Ελλήνων Αξιωματικών (ΙΔΕΑ), με στόχο, εκτός άλλων, την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινδύνου.
433

 Βασιλικοί και βενιζελικοί αξιωματικοί, 

μπροστά στο φάσμα του κομμουνιστικού κινδύνου, ξεπέρασαν τις αντιπαλότητες του 

παρελθόντος και συσπειρώθηκαν γύρω από το βασιλιά που άρχισε να προβάλλεται ως 

το σύμβολο του αντικομμουνιστικού αγώνα. 

 Ανάλογες εκκαθαρίσεις, όσων θεωρήθηκε ότι είχαν εκτεθεί με τη συμμετοχή τους 

στην εαμική αντίσταση, έγιναν μετά τα Δεκεμβριανά και τη συνθήκη της Βάρκιζας. Για 

μια μερίδα αξιωματικών των Ταγμάτων Ασφαλείας, κατηγορουμένων για συνεργασία 

με τους Γερμανούς, τα Δεκεμβριανά λειτούργησαν ως κολυμπήθρα του Σιλωάμ και 

οδήγησαν στην αναβάπτισή τους στο χώρο του αντικομμουνισμού και της εθνικοφρο-

σύνης. Η επίδραση του εμφυλίου υπήρξε καταλυτική. Ο εμφύλιος πόλεμος από το 1946 

ως το 1949, ομογενοποίησε ιδεολογικά το σώμα των αξιωματικών.
434

 

 Ήδη από το Μεσοπόλεμο ο στρατός και τα σώματα ασφαλείας είχαν εμποτιστεί 

με ισχυρές δόσεις αντικομμουνισμού και είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πάταξή του. 

Όμως ο κομμουνισμός τη δεκαετία του 1940 νικήθηκε κυριολεκτικά με τη δύναμη των 

όπλων και η επίγνωση αυτής της κατάστασης μετέτρεψε το στρατό στον θεματοφύλακα 

των αξιών του Έθνους. Η πόλωση βενιζελικών – βασιλικών αξιωματικών του μεσοπο-

λέμου έδωσε τη θέση της σε έναν πολιτικοποιημένο στράτευμα που δύσκολα τιθασευό-

ταν από την πολιτική εξουσία. Βέβαια στην μετεμφυλιακή Ελλάδα αποφεύχθηκε η 

επιβολή δικτατορίας ωστόσο ο παρασκηνιακός ρόλος του στρατού και ιδιαίτερα της πιο 

σημαντικής του οργάνωσης, του Ι.Δ.Ε.Α. παρέμεινε καθοριστικός. 

 Στη διάρκεια του εμφυλίου, αλλά και αργότερα, μέχρι να διαμορφωθεί ένα 

αξιόπιστο αντικομμουνιστικό πολιτικό σύστημα, ο στρατός ανέλαβε το ρόλο του 

ιδεολογικού διαμορφωτή. Πήρε την υπόθεση του αντικομμουνισμού στα χέρια του, 

επιχείρησε την αποεαμοποίηση του πληθυσμού, οργάνωσε την αντικομμουνιστική 
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προπαγάνδα.
435

 Για να επιτύχει τους σκοπούς του διέθετε από το 1951 δικό του ραδιο-

φωνικό σταθμό πανεθνικής εμβέλειας, και από το 1967 τον ένα από τους δύο εθνικούς 

ραδιοσταθμούς, την ΥΕΝΕΔ.
436

 Παράλληλα πληθώρα εντύπων εκδίδονταν από το 

Γενικό Επιτελείο Στρατού. Στις εκδόσεις του στρατού συμπεριλαμβάνονταν 

ενημερωτικά φυλλάδια με εκλαϊκευμένο συνήθως περιεχόμενο και στόχο να διαφω-

τίσουν στρατιώτες αλλά και πολίτες για τα δεινά του κομμουνισμού.
437

 Το ίδιο 

αποσκοπούσαν να κάνουν και οι περιοδικές, συνήθως σε δεκαπενθήμερη ή μηνιαία 

βάση, εκδόσεις. Ο Σκαπανεύς της Μακρονήσου, ο Άρης, ο Αλέξανδρος, το Εθνικόν 

Σάλπισμα, η Εγερτήριος Σάλπιγξ ήταν κάποια μόνο από αυτά.
438

 Όλα αυτά τα έντυπα 

παρ’ όλες τις επί μέρους διαφορές, που εντοπίζονται στο ύφος κυρίως, είχαν κοινά 

χαρακτηριστικά. Εκθείαζαν το ρόλο του στρατού στην αντιμετώπιση του κομμουνιστι-

κού κινδύνου, τιμούσαν ανελλιπώς τις επετείους των Δεκεμβριανών και της νίκης 

Γράμμου – Βιτσίου, συνέκριναν τους δύο κόσμους, τον ελεύθερο και αυτόν του παρα-

πετάσματος, προέβαλαν θέματα της επικαιρότητας όπως την επιστροφή των παιδιών 

του παιδομαζώματος και το έργο που επιτελούνταν στις παιδουπόλεις. Επιζητούσαν τη 

συνεργασία των αναγνωστών τους που ανταποκρίνονταν καταθέτοντας τις εμπειρίες 

τους από τη βαρβαρότητα του κομμουνισμού. Βαρβαρότητα που γνώρισαν την περίοδο 

της εαμοκρατείας ή σε κάποιον από τους «τρεις γύρους» της κομμουνιστικής επίθεσης, 

εμπειρίες όσων πολέμησαν τον κομμουνισμό και όσων γνώρισαν τη φρίκη του.
439

 Στα 

περισσότερο εκλαϊκευμένα έντυπα οι αναγνώστες, συνήθως πρώην ή εν ενεργεία 

στρατιωτικοί, διοχέτευαν τον αντικομμουνισμό τους μέσα από τη λογοτεχνική δημιουρ-

γία παρουσιάζοντας πεζά αλλά ως επί το πλείστον ποιήματα που εντυπωσιάζουν μεν  με 

την ευρηματικότητα τους αλλά δεν διεκδικούν δάφνες λογοτεχνικής αξίας.
440
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 Ίσως όμως είναι σημαντικότερο ότι ο στρατός με τα μέσα που διέθετε επιχειρούσε  

τη διαρκή επαγρύπνηση και εγρήγορση του έθνους στο διαρκή παρόντα και απειλούντα 

τα θεμέλια του έθνους κομμουνισμό. Ακόμη και σε εποχές ύφεσης της αντικομμου-

νιστικής ρητορείας του πολιτικού κόσμου ο από το στρατό εκπορευόμενος αντικομ-

μουνισμός συνέχιζε ακάθεκτος. 

 Ο έλεγχος του στρατού ήταν επίμαχο ζήτημα τις πρώτες μετεμφυλιακές δεκαετίες 

και υπήρξε αφορμή πολιτικών κρίσεων (Ιουλιανά). Δεν ήταν άλλωστε λίγοι οι στρατιω-

τικοί που δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στον πολιτικό στίβο άλλοτε με περισσότερη (Ν. 

Πλαστήρας, Α. Παπάγος) και άλλοτε με λιγότερη επιτυχία (Ν. Ζέρβας, Γ. Γρίβας). Από 

το στρατό προήλθαν λίγα χρόνια αργότερα και οι αυτόκλητοι σωτήρες του έθνους, 

βάζοντας τη χώρα σε επτάχρονη δοκιμασία. 

 Ένα άλλο επίμαχο ζήτημα, συνδεδεμένο και με αυτό του στρατού, ήταν το πρό-

βλημα ασφάλειας της χώρας, που έπρεπε να ελιχθεί στις Συμπληγάδες που δημιουρ-

γούσε ο «από βορρά», και ο «εξ ανατολών» κίνδυνος. Η πρώτη περίπτωση, του «από 

βορρά» κινδύνου, αποτελούσε προπολεμική αντίληψη που ενισχύθηκε μετά τις 

συγκρούσεις της δεκαετίας του 1940 και στη συνέχεια την έναρξη του Ψυχρού Πολέ-

μου. Βασιζόταν σε τρεις παράγοντες: στην ιστορία, στη γεωγραφία και στον Ψυχρό 

Πόλεμο.
441

 Σε μια βεβαρημένη ιστορία ανταγωνισμών, συγκρούσεων, πολλαπλών 

κατοχών και επιβουλεύσεων ήρθε να προστεθεί η ένταση και οι προκαταλήψεις του 

Ψυχρού Πολέμου. Επιπλέον η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, μια στενή λωρίδα γης 

περικυκλωμένη από την σλαβική και ταυτόχρονα κομμουνιστική ενδοχώρα επέτεινε το 

κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Ακριβώς αυτή την επισφαλή γεωγραφική θέση 

της χώρας τόνιζε η πολιτική ηγεσία σε κάθε αναφορά της στον «από βορρά» κίνδυνο, 

είτε αυτή η αναφορά γινόταν στο εσωτερικό της χώρας είτε στη διεθνή σκηνή.
442

 

 Ο θάνατος της Μεγάλης Ιδέας δημιούργησε, όπως αναφέραμε, ένα ιδεολογικό 

κενό που εν μέρει καλύφθηκε από τον αντικομμουνισμό. Επιπλέον το καθεστώς 

Μεταξά παρέδιδε εντατικά μαθήματα πατριδογνωσίας και πατριδολατρίας.  Όμως ο 

αντικομμουνισμός ως ιδεολογία άρνησης θα ήταν δύσκολο να έχει ευρεία απήχηση, 

άγγιζε περισσότερο τα όρια της νοοτροπίας και όχι της ιδεολογίας. Δεν συνέβη το ίδιο 
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με την εθνικοφροσύνη.
443

 Έχει τεθεί, από τον Α. Ελεφάντη, το ερώτημα αν ο εμφύλιος 

γέννησε την εθνικοφροσύνη ή η εθνικοφροσύνη τον εμφύλιο προκειμένου να τονιστεί η 

αλληλοσύνδεση των δύο στοιχείων.
444

 Η εθνικοφροσύνη προϋπέθετε τον 

αντικομμουνισμό και συγχρόνως τον εξέτρεφε. Η εθνικοφροσύνη υπήρξε ιδεολογία 

συνοχής αλλά και διαίρεσης και ελέγχου ταυτόχρονα. Συνένωνε τον αστικό πολιτικό 

κόσμο, που την επόμενη δεκαετία οργανώθηκε στο δίπολο Δεξιά – Κέντρο, και ήταν 

μέσο ελέγχου της Αριστεράς και των συνοδοιπόρων της. Τα διαπιστευτήρια της 

εθνικοφροσύνης ήταν απαραίτητα για οποιαδήποτε συναλλαγή του πολίτη με την 

επίσημη πολιτεία.
445

 Επιπλέον η πολιτεία με τους θεσμούς της, τη δημόσια διοίκηση, το 

στρατό, την εκπαίδευση ανατροφοδοτούσε την εθνικοφροσύνη και πριμοδοτούσε όσους 

διακρίνονταν στην εμπέδωσή της. 

 Η εθνικοφροσύνη έχει χαρακτηρισθεί από τον Κ. Τσουκαλά ως ένα νέο είδος 

εθνικισμού, διαφορετικού όμως από εκείνου του 19
ου

 αιώνα εφόσον: «Αντίθετα από 

εκείνον, [….] ο νέος εθνικισμός δεν εντασσόταν σε ένα γενικό και σφαιρικό 

αλυτρωτικό πρόγραμμα, αλλά ήταν αμυντικός, οπισθοδρομικός και εσωστρεφής. 

Μοιραία, αναβίωσε αδιάκριτα και ολόκληρο το αντιδραστικό οπλοστάσιο των 

εθνικιστικών θεμάτων. Τα αξιώματα της δικτατορία του Μεταξά πρόσφεραν ένα 

σύνολο καλοδοκιμασμένων συνθημάτων: οι όροι έθνος, στρατός, οικογένεια, θρησκεία, 

ελληνικότητα και παράδοση, γλώσσα και αγνότητα αποκαταστάθηκαν και 

αξιοποιήθηκαν». 
446

 

 Όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια, ο «θάνατος» της εθνικοφροσύνης συμπαρέ-

συρε και τον αντικομμουνισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι το κύκνειο άσμα τους υπήρξε η 

επταετία των συνταγματαρχών. Εποχή όπου συνυπήρχαν σε απόλυτη έξαρση όλα τα 

στοιχεία που η δεκαετία του 1940 κληροδότησε, οι συμμαχικές παρεμβάσεις, η 

ανεξέλεγκτη δράση του στρατού και βέβαια η εθνικοφροσύνη. 
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337, Δ.  Παπαδημητρίου, Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων, Η συντηρητική 
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2.  Οι συνιστώσες του αντικομμουνισμού 

Στη δεκαετία του 1940 ο αστικός πολιτικός κόσμος συμμάχησε για να αποκρούσει αυτό 

που ο ίδιος εκλάμβανε ως ένοπλη, κομμουνιστική επανάσταση. Προκειμένου  να νική-

σει ιδεολογικά τον κομμουνισμό συσπειρώθηκε γύρω από την ιδεολογία της εθνικο-

φροσύνης. Η χώρα βίωνε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και οι δημοκρατικές ευαισθη-

σίες φάνταζαν πολυτέλεια. Ο φιλελεύθερος αντικομμουνισμός υποχώρησε δίνοντας 

πρωτεύουσα θέση στον συντηρητικό. Αλλά και μετά τη λήξη του εμφυλίου ο 

συντηρητικός αντικομμουνισμός διατήρησε την ηγεμονική του θέση. Βέβαια η 

πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου ευαγγελίζονταν τη λήθη, την πρόοδο και τη 

μεταρρύθμιση ενώ οι πολιτικοί σχηματισμοί που επέμεναν στο συντηρητικό 

αντικομμουνισμό είδαν τα εκλογικά τους ποσοστά να καταρρέουν.
447

 Ωστόσο και οι 

φορείς των μεταρρυθμιστικών ιδεών κατέφευγαν σε επιχειρήματα του συντηρητικού 

αντικομμουνισμού κάθε φορά που η πολιτική συγκυρία το απαιτούσε, σε βαθμό που οι 

δύο συνιστώσες του αντικομμουνισμού οδηγήθηκαν σε σύγκλιση. Μάλιστα στόχος τους 

δεν ήταν πρωτίστως ο άμεσος εχθρός, ο κομμουνιστής, αλλά ο πολιτικός τους 

αντίπαλος, ενδοπαραταξιακός και διαπαραταξιακός. Επιπλέον όλη αυτή την περίοδο, 

από τον εμφύλιο έως τη μεταπολίτευση, ο πολιτικός κόσμος ήταν ένας μόνο από τους 

φορείς εξουσίας και μάλιστα όχι ο πιο ισχυρός. Θεσμικοί και εξωθεσμικοί παράγοντες 

όπως ο θρόνος, η εκκλησία, ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, παρακρατικές και 

παραθρησκευτικές οργανώσεις δημιουργούσαν ένα παράλληλο πλέγμα εξουσίας στο 

οποίο κυριαρχούσε ο αδιάλλακτος αντικομμουνισμός. 

 Η ηγεμονική θέση του συντηρητικού αντικομμουνισμού υπήρξε γεγονός ζωτικής  

σημασίας για τον πολιτικό βίο της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Αν ο φιλελεύθερος 

αντικομμουνισμός υπήρξε ο αντικομμουνισμός των ιδεών, ο συντηρητικός κατέληξε 

αυτός των αφορισμών, της κινδυνολογίας, των συνθημάτων, της διαίρεσης και του 

ελέγχου. Η εξισορρόπηση των δύο τάσεων την περίοδο του Μεσοπολέμου ανατράπηκε 

ανεπανόρθωτα από τις τραγικές εξελίξεις που ακολούθησαν: δικτατορία, πόλεμος, 

κατοχή, εμφύλιος. Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και η διεθνής συγκυρία με την 

επικράτηση του Μακαρθισμού. Στην πολυτάραχη μετεμφυλιακή Ελλάδα ο 

αντικομμουνισμός δεν αναδείχθηκε σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ιδεολογία αλλά σε 

συναισθηματική συνθηματολογία, κινδυνολογία και εργαλείο ελέγχου της πολιτικής 
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ζωής. Όπως έχει υπογραμμίσει ο Μ. Μελετόπουλος: «έμεινε τελικά ένας χυδαίος 

αντικομμουνισμός: χυδαίος, γιατί δεν ήταν ο επιστημονικά τεκμηριωμένος και 

φιλοσοφικά δικαιολογημένος ιδεαλιστικός αντικομμουνισμός του Παναγιώτη 

Κανελλόπουλου, που έγινε συνειδητό κτήμα του πολίτη του Δεξιού Κράτους, αλλά ο 

μανιχαϊστικός, βάρβαρος και προσαρμόσιμος στις υποκειμενικές ανάγκες της κάθε 

περίστασης αντικομμουνισμός του χωροφύλακα».
448

 

 Ο αστικός κόσμος κέρδισε τη μάχη των όπλων και μετά τη λήξη του εμφυλίου 

κλήθηκε  να διαχειριστεί τη νίκη του. Η Ελλάδα απέφυγε την περίοδο αυτή τη λύση της 

κοινοβουλευτικής εκτροπής, ιδέα με την οποία φλέρταραν αρκετοί αλλά έβρισκε 

αντίθετο τον συμμαχικό παράγοντα. Επιπλέον σε σύγκριση με άλλα καθεστώτα που 

προέκυψαν με τη λήξη αιματηρών εμφυλίων, όπως αυτό του Φράνκο στην Ισπανία και 

του Λένιν στη Ρωσία, το καθεστώς που επικράτησε στην Ελλάδα θεωρήθηκε 

περισσότερο ήπιο και ανεκτικό.
449

 Η χώρα παρέμεινε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία 

όμως οι περιορισμοί και οι διώξεις που υπέστησαν οι ηττημένοι του εμφυλίου έκαναν 

τους μελετητές της περιόδου να χρησιμοποιήσουν πλήθος επιθετικών χαρακτηρισμών 

για να αποδώσουν την ποιότητα αυτής της δημοκρατίας. Καχεκτική, περιορισμένη, 

επισφαλής, επιλεκτική, πειθαρχημένη, κηδεμονευομένη, δυσανεκτική, δύσκολη είναι 

κάποιοι από αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
450

 

 Φυσικά προκειμένου να διαχειριστεί τη νίκη του, ο εθνικόφρων πολιτικός κόσμος 

έπρεπε να ανασυντάξει τις δυνάμεις του, να οριοθετήσει τα πλαίσιά του. Η διαιρετική 

τομή σε βασιλικούς – βενιζελικούς που οδήγησε στον Εθνικό Διχασμό στο Μεσοπο-

λέμο αντικαταστάθηκε με καινούρια, γύρω από τον άξονα της εθνικοφροσύνης. Όπως 

το είχε θέσει ο Ν. Ζέρβας σε ομιλία του στη Βουλή το 1947, ως υπουργός Δημοσίας 

Τάξεως: «Εις την Ελλάδα όλοι οι Έλληνες είναι δεξιοί, υπό την έννοιαν ότι όλοι οι 

αριστεροί δεν είναι Έλληνες».
451

 Ωστόσο ο αντικομμουνισμός δεν στάθηκε ικανός να 

οδηγήσει στην υπέρβαση των διαφορετικών καταβολών των νικητών του εμφυλίου 

όταν η ένοπλη σύγκρουση έληξε και ο εχθρός - κομμουνιστής από ένοπλη απειλή 

μετατράπηκε σε συντετριμμένο αντίπαλο. 

 Η πολιτική ζωή της περιόδου υπήρξε πολυτάραχη. Συχνές εκλογικές αναμε-

τρήσεις, βραχύβιες κυβερνήσεις, πληθώρα κομματικών σχηματισμών. Πρώτα ανασυ-
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ντάχθηκαν η Αριστερά, με την ίδρυση της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (Ε.Δ.Α.), 

και η Δεξιά, με την ίδρυση του Ελληνικού Συναγερμού, ενώ η διαδικασία συγκρότησης 

του Κέντρου υπήρξε περισσότερο μακροχρόνια και αναποτελεσματική. Σε αντίθεση με 

ό,τι συνέβη στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη όπου η σοσιαλδημοκρατία κατέλαβε τον 

κεντρώο χώρο, στην Ελλάδα το κέντρο και η δεξιά «εκπροσωπούσαν δυο διαφορετικές 

εκδοχές του συντηρητισμού, τη φιλελεύθερη και την παραδοσιακή».
452

 Η αδυναμία 

συγκρότησης σοσιαλδημοκρατικού κόμματος αποδόθηκε αφενός στην αδύναμη 

παρουσία των συνδικάτων και αφετέρου στον ανταγωνισμό που προερχόταν από το 

Κομμουνιστικό Κόμμα.
453

 

 Τα πρώτα χρόνια πρωταγωνίστησαν προσωπικότητες που προέρχονταν από τις 

τάξεις του στρατού και έχαιραν της εμπιστοσύνης του. Ο Ν. Πλαστήρας και ο Α. 

Παπάγος υπήρξαν συμβολικές μορφές που είχαν αναχθεί στη σφαίρα του λαϊκού ήρωα. 

Βέβαια και οι δύο είχαν συγκεκριμένες πολιτικές καταβολές, πρωτοπαλίκαρο του Ε. 

Βενιζέλου ο πρώτος, διακεκριμένος αντιβενιζελικός ο δεύτερος. Επιπλέον  η δράση 

τους στο πρόσφατο παρελθόν τους είχε χαρίσει στη συνείδηση του κόσμου τόσα 

παράσημα εθνικοφροσύνης ώστε είχαν την ευχέρεια λόγων και πράξεων χωρίς να 

τίθενται εν αμφιβόλω τα εθνικά τους φρονήματα. 

 Πράγματι το πολιτικό ξεκίνημα και των δύο έμοιαζε με μια φυγή προς τα εμπρός. 

Ειρήνευση υποσχέθηκε ο Ν. Πλαστήρας, λήθη ο Α. Παπάγος. Τον Α. Παπάγο διαδέχθη-

κε στην ηγεσία της Δεξιάς ο Κ. Καραμανλής. Η διαδοχή έγινε μετά από παρέμβαση του 

παλατιού και όχι χωρίς αντιδράσεις των εσωκομματικών αντιπάλων.
454

 Ωστόσο η 

συνοχή της Δεξιάς παράταξης διατηρήθηκε και η Δεξιά κυριάρχησε στο πολιτικό 

σκηνικό όλη τη δεκαετία του 1950. Κεντρικό σύνθημα του νέου ηγέτη της, Κ. Καρα-

μανλή, ήταν η οικονομική ανασυγκρότηση και η σύνδεση της χώρας στο άρμα της 

Δύσης. Αντίθετα ο θάνατος του Πλαστήρα οδήγησε το Κέντρο σε περιπέτειες. Προσω-

πικές φιλοδοξίες, εσωκομματικές διαμάχες, έλλειψη μιας κοινής αποδοχής ηγεσίας 

δυσχέραιναν την ήδη δύσκολη κατάσταση που δημιουργούσαν οι Συμπληγάδες της 

Δεξιάς και της Αριστεράς. Το Κέντρο δεν κατάφερνε να νικήσει εκλογικά τη Δεξιά όταν 

                                                 
452

 Close, ό.π., σ. 167. 
453

 Στο ίδιο, σ. 167. 
454

 Ε. Χατζηβασιλείου, Η άνοδος του Κ. Καραμανλή στην εξουσία, 1954 – 1956, Πατάκης, Αθήνα 2001, J. 

Miller, «'The Greek De Gaulle' or our  'Man in Athens'? Karamanlis and the Americans, 1954-1974», στο 

Κ.Σ. Σβολόπουλος, Κ.Ε. Μπότσιου, Ε. Χατζηβασιλείου (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον 

εικοστό αιώνα, τομ. 2, Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής, Αθήνα 2008, σσ. 37-61. 

 



 
131 

 

 

ο αγώνας δινόταν στα πλαίσια του αιτήματος για εθνικοφροσύνη. Χρειαζόταν ένας νέος 

πολιτικός προσανατολισμός και αυτός βρέθηκε μετά τις εκλογές του 1961. Ήταν το 

αίτημα για νομιμότητα και νομιμοφροσύνη που εξέφρασε με επιτυχία  ο δεινός ρήτορας  

Γ. Παπανδρέου, ο οποίος αναδείχθηκε  αδιαφιλονίκητος ηγέτης του Κέντρου. 

 Παρόλο που ο πολιτικός κόσμος δήλωνε προσανατολισμένος στο παρόν και το 

μέλλον η αντικομμουνιστική ρητορεία επιστρατευόταν σε αρκετές περιπτώσεις. 

Οριοθετούσε την πολιτική ταυτότητα των κομματικών φορέων και των ηγετών τους, 

πριμοδοτούσε  διαπαραταξιακές και ενδοπαραταξιακές διεκδικήσεις, δημιουργούσε  

κλίμα πόλωσης κάθε φορά που αυτό κρινόταν απαραίτητο. 

 Η ένταση και η ποιότητα του αντικομμουνιστικού λόγου ήταν σε απόλυτη συνάρ-

τηση αφενός με την εσωτερική, ως επί το πλείστον, πολιτική συγκυρία και αφετέρου  

με τις καταβολές του πολιτικού που τις εξέφραζε. Σε ένα υπό διαμόρφωση πολιτικό 

σκηνικό η διαιρετική τομή δεν θα μπορούσε να είναι κάθετη παρά οριζόντια. Σε όλα τα 

πολιτικά μορφώματα που αναδείχθηκαν από τη λήξη του εμφυλίου έως την άνοδο των 

συνταγματαρχών συνυπήρχαν συντηρητικοί, μεταρρυθμιστές, φιλελεύθεροι, άνθρωποι 

των άκρων αλλά και μετριοπαθείς. Σε εποχές πολιτικής έντασης, που ήταν συχνές, ο 

αντικομμουνισμός ταυτιζόταν  με το αιώνιο ζήτημα ασφάλειας της χώρας και έφτανε τα 

όρια της ψύχωσης. Επιπλέον δεν πρέπει να λησμονούμε και την αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στα αιτήματα της κοινής γνώμης και το δημόσιο λόγο των πολιτικών ελίτ. Τα 

πρώτα χρόνια κοινό ήταν το αίτημα για λήθη και ειρήνευση. Στη συνέχεια ωστόσο, δεν 

ήταν λίγες οι φορές που ο αντικομμουνισμός, με την ευρεία λαϊκή απήχηση που είχε, 

χρησιμοποιήθηκε από τις πολιτικές ελίτ ως μέσο πόλωσης και συσπείρωσης. Η χρήση 

του αντικομμουνισμού ως πολιτικού εργαλείου κυριάρχησε στην μετεμφυλιακή 

πολιτική σκηνή. Με λιγότερη ή περισσότερη έμφαση ο αντικομμουνισμός αξιοποιήθηκε 

από το σύνολο των αστικών πολιτικών δυνάμεων, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα 

αποτελούσε  το βασικό, αν όχι το μοναδικό, πρόσταγμα της πολιτικής τους αντζέντας 

και κυρίαρχο συστατικό της πολιτικής τους ταυτότητας. Αποκλειστικά αυτές τις  

περιπτώσεις εντάσσουμε στο συντηρητικό αντικομμουνισμό επαναλαμβάνοντας 

ωστόσο την επισήμανση ότι η επιρροή του συντηρητικού αντικομμουνισμού στη 

μετεμφυλιακή Ελλάδα δεν άφησε αλώβητες και τις φιλελεύθερες δυνάμεις που συχνά, 

όπως θα μελετήσουμε στη συνέχεια, παραβίαζαν βαθιά τις αρχές του φιλελευθερισμού 

στην προσπάθειά τους όχι τόσο να αντιμετωπίσουν τον κομμουνιστικό κίνδυνο αλλά να 

αντιπαρατεθούν με τις άλλες αντικομμουνιστικές δυνάμεις. 
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2.1  Φιλελεύθερος αντικομμουνισμός 

Διανοούμενοι όπως ο Κ. Τσάτσος και ο Π. Κανελλόπουλος πρωτοστάτησαν στη 

διαμόρφωση της φιλελεύθερης αντικομμουνιστικής ιδεολογίας.
455

 Απέναντι στον 

κομμουνισμό προέβαλλαν επιχειρήματα που εκπορεύονταν από το φιλοσοφικό 

ιδεαλισμό τους. Ο Τσάτσος κατηγορούσε τους κομμουνιστές πως «μετατρέψανε κάθε 

άνθρωπο που βρέθηκε, είτε κάτω από την πολιτική, είτε κάτω από την ιδεολογική τους 

κυριαρχία, σε τυφλό όργανο, σε απρόσωπο μέσο, σε ανελεύθερη ύπαρξη».
456

 Ενώ 

τόνιζε ότι: «Στο πολιτικό πεδίο η αντίθεση του κομμουνισμού δεν είναι το αστικό 

καθεστώς, αλλά η αληθινή δημοκρατία».
457

 Και οι οι δύο ανέδειξαν τη διαχρονική 

υπεροχή του ελληνικού πνεύματος και την ιστορική αποστολή του ελληνισμού. Για το 

θέμα αυτό ο Σ. Μπουρνάζος έχει επισημάνει: «Η κυριότερη πρωτότυπη συμβολή των 

Ελλήνων θεωρητικών του αντικομμουνισμού είναι η ανάδειξη της εγγενούς αντίθεσης 

ελληνισμού και κομμουνισμού. Πρωτότυπη μέχρις ενός σημείου βέβαια, καθώς 

φτιάχνεται πάνω στη μήτρα ενός σχήματος γνωστού στην παγκόσμια 

αντικομμουνιστική γραμματεία, της αντίθεσης ιδέας και ύλης, ευρωπαϊκού πνεύματος 

και ασιατικού δεσποτισμού: στα καθ’ ημάς, τη θέση της ιδέας ή της Ευρώπης 

καταλαμβάνουν η Ελλάδα και ο ελληνισμός».
458

 Ωστόσο η έμφαση στον κλασσικό 

ανθρωποκεντρισμό της Αρχαίας Ελλάδας οδηγούσε στην απόρριψη όχι μόνο του 

κομμουνισμού αλλά εν μέρει και του δυτικού καπιταλισμού και του υλιστικού 

προτύπου ζωής που αυτός προέβαλλε. Όπως έχει τονισθεί: «Αυτή η τελευταία 

περίπτωση αποτελεί και την ενδιαφέρουσα μορφή της αντικομμουνιστικής ιδεολογίας 

στην Ελλάδα, καθώς κατ’ ουσίαν αποτελεί αντίφαση, διότι για να καταπολεμήσει τον 

«άθεο μαρξισμό» χτυπά ταυτόχρονα και τις αξίες του φιλελεύθερου καπιταλισμού, τις 

ανάγκες των οποίων εξυπηρετεί ο Ψυχρός Πόλεμος και η στρατηγική του δυτικού 

συνασπισμού».
459

 

 Βέβαια πρωτίστως η ίδια η μετεμφυλιακή πολιτική πραγματικότητα και ο 

κομματικός ανταγωνισμός ωδηγούσε συχνά σε παραβιάσεις των αρχών του 

φιλελευθερισμού. Στις πρώτες μετεμφυλιακές εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950 ο κόσμος 

των νικητών παρουσιαζόταν πολυδιασπασμένος. Στο χώρο της Δεξιάς κυριαρχούσε το 

                                                 
455

 Βλ. μεταξύ άλλων, Κ. Τσάτσος, Ελληνική Πορεία, Εστία, Αθήνα 1968, (η πρώτη έκδοση έγινε το 

1952) , Π, Κανελλόπουλος, Τα Δοκίμια, τόμ. 3 – 4, Εταιρεία Φίλων Π. Κανελλόπουλου, Αθήνα 2002. 
456

 Τσάτσος, ό.π., σ. 36. 
457

 Στο ίδιο, σσ. 37 – 38. 
458

 Μπουρνάζος, «Το κράτος των εθνικοφρόνων», ό.π., σ. 21. 
459

 Μελετόπουλος, Ιδεολογία του Δεξιού Κράτους, σ. 144. 



 
133 

 

 

Λαϊκό Κόμμα (Λ.Κ.) του οποίου η εκλογική πρωτιά δεν ήταν ικανή να του εξασφαλίσει 

την αυτοδυναμία και την αναρρίχηση του στην εξουσία. Οι εξαγγελίες του αρχηγού του 

Κ. Τσαλδάρη πως η 5η Μαρτίου «πρέπει να είναι το πολιτικόν Βίτσι και ο Κοινοβου-

λευτικός Γράμμος, δια τον κινητοποιήσαντα όλας τας δυνάμεις του, τον Κομμουνι-

σμό»,
460

 ως επιστέγασμα της πρόσφατης στρατιωτικής νίκης, δεν λειτούργησαν 

συσπειρωτικά στον κόσμο των νικητών, όχι τουλάχιστον στον αναμενόμενο βαθμό. Η 

εκλογική πρωτιά ήρθε, ο εκλογικός θρίαμβος όχι.
461

 

 Το Κέντρο παρουσίαζε τρισυπόστατη μορφή. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων 

(Κ.Φ.)  με αρχηγό τον Σ. Βενιζέλο διεκδικούσε την πολιτική κληρονομιά του ένδοξου 

ιδρυτή του και πατέρα του αρχηγού του. Το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (Δ.Σ.Κ.) 

του Γ. Παπανδρέου στηριζόταν στην αίγλη του αρχηγού του και η Εθνική Προοδευτική 

Ένωσις Κέντρου (Ε.Π.Ε.Κ.) βρισκόταν υπό την ηγεσία του στρατηγού Ν. Πλαστήρα. 

Οι τρεις διεκδικητές της εξουσίας του κεντρώου χώρου δεν ήταν πρόσωπα άγνωστα 

στην πολιτική ζωή του τόπου και υπήρξαν και οι τρεις τους εγνωσμένων 

αντικομμουνιστικών φρονημάτων.. 

 Οι Σ. Βενιζέλος και Γ. Παπανδρέου επιστράτευσαν την εθνικόφρονα δράση τους 

στο πρόσφατο παρελθόν για να διακριθούν πρωτίστως στον ενδοπαραταξιακό 

ανταγωνισμό και δευτερευόντως στον αγώνα τους με τον διαπαραταξιακό διεκδικητή 

της εξουσίας, το Λ.Κ. Λίγους μήνες μετά τη λήξη του ένοπλου αγώνα ο Γ. Παπανδρέου 

προειδοποιούσε πως «Ο Συμμοριτισμός έχει συντριβή, αλλά ο Κομμουνισμός θα 

προσπαθήση να επανέλθη ως δημαγωγός της κοινωνικής αθλιότητος».
462

 Έχοντας, 

όπως έλεγε, συντρίψει το συμμοριτισμό ήξερε και τη μέθοδο αντιμετώπισης του 

κομμουνισμού: «Τα προληπτικά μέτρα ονομάζονται Ιδεώδη εις την Νεότητα, αντλού-

μενα από τας πηγάς του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Ιδεώδη εις την Νεότητα και 

Ευημερία εις τας Μάζας: μόνον τοιουτοτρόπως στειρεύουν αι πηγαί του Κομμου-

νισμού».
463

 

 Ο Ν. Πλαστήρας πολιτεύθηκε διαφορετικά. Με την επάνοδό του στην πολιτική 
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 για τη σταδιακή συρρίκνωση του Λαϊκού Κόμματος βλ. Κ.Ε. Μπότσιου, «Μια 'Πύρρειος' νίκη: η 
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σκηνή τις αρχές της δεκαετίας του 1950 επεχείρησε να επανασυνδέσει το νήμα της 

παρουσίας του στα κοινά εκεί που είχε άδοξα κοπεί, στο αποτυχημένο βενιζελικό 

κίνημα του 1935. Στόχος του να συσπειρώσει γύρω από την Ε.Π.Ε.Κ. τον βενιζελικό 

κόσμο που μετά το 1935 και ιδιαίτερα στα χρόνια της κατοχής είχε, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, πολυδιασπαστεί. Ιδιαίτερα απευθυνόταν στο βενιζελογενή κόσμο που στη 

διάρκεια της Κατοχής στελέχωσε τις αντιστασιακές οργανώσεις και φυσικά τη 

μαζικότερη από όλες, το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, χωρίς όμως να ταυτιστούν με τις επιλογές της 

ηγεσίας του ΚΚΕ μετά τα Δεκεμβριανά.
464

 

 Για το λόγο αυτό αναγνώριζε τον αντιστασιακό χαρακτήρα του ΕΑΜ που υπήρξε 

οργάνωση «πολύ ευρυτέρα του ΚΚΕ και εις την αρχήν είχε τον χαρακτήρα μιας 

πραγματικής οργανώσεως αντιστάσεως».
465

 Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την 

πραγματική αντίσταση κατά των εχθρών διαδραμάτισαν πατριώτες βενιζελικοί,  «πολύ 

ταχέως όμως εδέσποσεν αυτής το ΚΚΕ και έκτοτε υπό την (διακριτικήν πρώτα και 

ωμήν κατόπιν) καθοδήγησίν του, έπραξε μόνον ότι συνέφερεν εις το ΚΚΕ. Και το 

συμφέρον του ΚΚΕ απεδείχθη περιτράνως αντίθετον προς το συμφέρον του 

Έθνους».
466

 

 Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στη χώρα και ίσως αντίθετα σε αυτές ο Πλαστήρας 

παρέμεινε πιστός στην εικόνα του όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στο Μεσοπόλεμο. 

Πάνω από όλα ήταν βενιζελικός και στρατιώτης.  Ο λόγος του ισορροπούσε ανάμεσα 

στο φιλελεύθερο και πατριωτικό αντικομμουνσμό. Οι κομμουνιστές δεν ήταν μόνο 

εχθροί του Έθνους, ήταν και εχθροί της Δημοκρατίας: «Δεν θεωρούμεν δημοκρατικούς 

τους Έλληνας κομμουνιστάς ως θέλουν να εμφανίζωνται αλλ’ αντιθέτως τους 

θεωρούμεν φασίστας της χειροτέρας μορφής και εκμεταλλευτάς της ιεράς ιδέας της 

Δημοκρατίας. Αι πράξεις των κατά τα τελευταία ιδία έτη είναι μια σειρά εγκλημάτων 

κατά του Έθνους, κατά του Λαού και κατά της ιδέας της Ελευθερίας».
467    

 

 Και ο Πλαστήρας παραλλήλιζε την μετεμφυλιακή Ελλάδα με ασθενή μόνο που 

πίστευε σε διαφορετική θεραπευτική μέθοδο: «Έχει λεχθή συχνά ότι ο τόπος μας είναι 

άρρωστος και χρειάζεται ριζική θεραπεία. Ένας φυματικός όμως δεν ρίπτεται εις τα 

υπόγεια, μεταφέρεται στα βουνά δια να θεραπευθούν τα σακατεμένα πνευμόνια του». Η 

πρόσληψη του κομμουνισμού ως αρρώστιας μεταδοτικής και επικίνδυνης  έχει τις ρίζες 
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 Αρχείο Ν. Πλαστήρα, 372/Φακ. Ε.Π.Ε.Κ. 
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της στο Μεσοπόλεμο και δεν ήταν ελληνική πρωτοτυπία. Η Ελλάδα όμως είχε τραγική 

εμπειρία της μετάδοσης του κομμουνιστικού ιού και είχε ταλανιστεί την προηγούμενη 

δεκαετία  στην προσπάθειά της να τον αποκρούσει. Η θεραπεία όμως που τώρα 

πρότεινε ο Πλαστήρας ήταν η ειρήνευση του τόπου.
468

 Φαίνεται, όμως, ότι η ώρα για 

την ειρήνευση δεν είχε φτάσει. «Άκοντες θα κατρακυλίσωμεν εις ένα ρόλον κάπως 

βέβαια μετριώτερον εκείνου που έπαιξεν ο μακκαρίτης Θ. Σοφούλης και θα 

απογοητεύσωμεν όσους μας εψήφισαν δια να γαληνεύσωμεν τον Τόπον», τον 

προειδοποιούσαν οι συνεργάτες του.
469

 

 Λίγους μόνο μήνες μετά τη λήξη του ένοπλου αγώνα η προσπάθεια του 

Πλαστήρα να εντάξει στην πολιτική ζωή μια μεγάλη μερίδα αγωνιστών της αντίστασης 

προκάλεσε τη μήνη του εθνικόφρονος κόσμου, ακόμη και των ηπιέστερων εκπροσώπων 

του, όπως ήταν ο Π. Κανελλόπουλος: «Την συμμετοχήν του στρατηγού Πλαστήρα και 

μάλιστα ως πρωθυπουργού, θεωρώ απαράδεκτον, διότι το υπ΄αυτόν κόμμα ουδεμίαν 

εγγύησιν παρέχει ακραιφνούς και πείσμονος εθνικής νοοτροπίας, αφ΄ετέρου δε ηθικώς 

αποκρουστέαν, διότι η τακτική του, να εξαγοράζεται δια της πρωθυπουργίας η σιωπή ή 

η εθνική διαγωγή των βλαπτόντων και διαβαλλόντων το έθνος, οδηγεί προς πλήρη 

ηθικήν εξάρθρωσιν του τόπου».
470 

Ενώ ο Γ. Παπανδρέου χαρακτήρισε την Ε.Π.Ε.Κ. 

«εθνικόν ΕΑΜ».
471

 

 Αναβίωσε η επιχειρηματολογία περί βενιζελοκομμουνισμού της εποχής του 

Μεσοπολέμου. Η νέα ορολογία ήταν η συνοδοιπορία και ο κατ΄ εξοχή συνοδοιπόρος ο 

Ν. Πλαστήρας: «Ο κ. Πλαστήρας είναι, νομίζομεν, ο πρώτος άνθρωπος εις τον κόσμον 

που εφεύρε την λέξιν ‘συνοδοιπόρος’. Την είχε πη κάποτε όταν έλεγεν ότι δεν θέλει καν 

να τους ακούη τους κομμουνιστάς, αλλά θα ήτο μαζί των συνοδοιπόρος εις μερικάς 

επιδιώξεις των. Τώρα ο κ. Πρωθυπουργός δεν είναι συνοδοιπόρος, ακούει όμως ότι του 

λέγουν οι κομμουνισταί».
472

 

 Παρ΄ όλες όμως τις κατηγορίες  ο Ν. Πλαστήρας κέρδισε τον ενδοπαραταξιακό 

ανταγωνισμό.
473

 Ο Γ. Παπανδρέου σταδιακά περιθωριοποιήθηκε και ο Σ. Βενιζέλος 
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 Η ομιλία του στις 15 Αυγούστου στην Τήνο είναι ίσως η πιο γνωστή επίκληση για ειρήνευση του 

στρατηγού. 
469

 Αρχείο Ν. Πλαστήρα, 372/Φακ. 50 επιστολή Ε. Τσουδερού, 18 Μαρτίου 1950. 
470

 Σ. Αναστασάκος, Ο Πλαστήρας και η εποχή του, τομ. Γ ΄, 1933-1953, Επικαιρότητα, Αθήνα 2007, σ. 

346. Οι δηλώσεις ανήκουν στον Π. Κανελλόπουλο. 
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 Βερναρδάκης, Μαυρής, ό.π., σ. 198. 
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 Καθημερινή, 5/7/1952. 
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 Ωστόσο δεν ήταν μια άνευ όρων νίκη. Τα συντηρητικότερα στοιχεί των Φιλελευθέρων έβαζαν πάντα 

προσχώματα στις πρωτοβουλίες του Πλαστήρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρακτικά της μικτής 
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συνεργάστηκε με την ΕΠΕΚ στο σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 9
ης

 

Σεπτεμβρίου 1951. Η συνεργασία αυτή κατέστη ευκολότερη ύστερα από δηλώσεις του 

Σ. Βενιζέλου όπου η πρόσφατη αιματοχυσία, ο εμφύλιος, δεν παρουσιαζόταν μόνο ως 

σύγκρουση των εθνικοφρόνων με τους κομμουνιστές αλλά ως το τραγικό δημιούργημα 

των δύο άκρων, της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς : 

«Είνε πλέον παγκοίνως και αναμφισβήτως η αλήθεια, ότι μετά 

την απελευθέρωσιν η άκρα αριστερά εδημιούργησε την άκραν 

δεξιάν. Αδιάλλακτα στοιχεία εκμεταλευόμενα την εύλογον 

εξέγερσιν του λαού κατά της κομμουνιστικής ξενοκίνητης 

επιθέσεως εναντίον των ελευθεριών και της ανεξαρτησίας της 

χώρας, ανήλθον εις το προσκήνιον της πολιτικής και δημόσιας 

ζωής. Η Ελλάς εκινδύνευσε τότε να καταποντισθή ανάμεσα εις 

τας δύο πολώσεις των άκρων. Εγκλήματα ανάλογα των οποίων 

ουδέποτε είχον σημειωθή υπό τον ήμερον ουρανόν της Ελλάδος 

είχον καλύψει την χώραν ενώ η μονοπώλησις της 

εθνικοφροσύνης εστένευε τα όρια και την δυναμικότητα της 

ελληνικής αμύνης υπέρ των απειλουμένων ελευθεριών και της 

ανεξαρτησίας. Η αναρχία εμαίνετο».
474

 

 Συνεχίζοντας την ρητορεία της προηγούμενης δεκαετίας, ο Σ. Βενιζέλος παρου-

σίαζε τον εμφύλιο ως τη δίκαιη άμυνα του ελληνικού λαού σε μια ξενοκίνητη επίθεση, 

αυτή των κομμουνιστών. Ωστόσο έπαιρνε ίσες αποστάσεις από «τας δύο πολώσεις των 

άκρων». Βέβαια δεν έθεσε υπό αμφισβήτηση την ουσία της εθνικοφροσύνης, αμφι-

σβήτησε όμως τον τρόπο που αυτή χρησιμοποιήθηκε. Θεωρούσε ότι η μονοπώλησή της 

από τη Δεξιά ζημίωσε τον αγώνα του έθνους, «εστένευε τα όρια και την δυναμικότητα 

της ελληνικής αμύνης υπέρ των απειλουμένων ελευθεριών και της ανεξαρτησίας». 

 Ο πόλεμος της Κορέας κλιμάκωσε τη διεθνή ένταση και η Ελλάδα που βρισκόταν 

στα σύνορα των δύο κόσμων δεν αποτελούσε εξαίρεση. Ο αμερικανικός παράγοντας, ο 

                                                                                                                                               
επιτροπής Ε.ΠΕ.Κ. – Φιλελευθέρων στις 28-29 Σεπτεμβρίου 1951 για τα μέτρα ειρήνευσης. Στις 

προτάσεις της Ε.Π.Ε.Κ. για πλήρη και άμεση απόλυση των εκτοπισμένων, κατάργηση του θεσμού των 

στρατοδικείων, του Ν. 509, του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων κ.τ.λ. οι Φιλελεύθεροι 

αντιπρότειναν μια σειρά περιορισμών και όρων που φαλκίδευαν το νόημα της ειρήνευσης, βλ. Αρχείο Ν. 

Πλαστήρα, 372/Φακ. 11. Αλλά και αυτές οι παραχωρήσεις των Φιλελευθέρων γινόταν αντικείμενο 

έντονης  εσωκομματικής κριτικής, βλ. επιστολές Γ. Μελά προς Σ. Βενιζέλο όπου τον επιπλήττει ότι 

στηρίζοντας τον σωματικώς και πνευματικώς εις το έσχατον σημείοντης αναπηρίας ..ατυχή και αγαθό 

Πλαστήρα έχουν παραδόσει τη χώρα στην Αριστερά. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Φ. Δραγούμης, 

Φ/91.2, έγγραφα 172, 173.   
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 Σ. Βενιζέλος,  Μακεδονία, 23/8/1951. 
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Τύπος, το Παλάτι καλούσαν σε επαγρύπνηση για ενδεχόμενη κομμουνιστική διείσδυση. 

Η προσχώρηση στην Ε.Π.Ε.Κ., στις 13 Αυγούστου 1952, των δύο πρώην βουλευτών 

της Ε.Δ.Α. που ανεξαρτητοποιήθηκαν, Μ. Κύρκου και Λ. Καραμαούνα θεωρήθηκαν 

απόδειξη αυτής της διείσδυσης και συζητήθηκε με μεγάλη ένταση ακόμη και στο 

Κοινοβούλιο. 

 Αμφισβητήθηκε η δυνατότητα ύπαρξης του Κέντρου ως αυτοτελούς παράταξης 

και όχι τμήματος μιας ενιαίας αντικομμουνιστικής. Ο Κ. Τσάτσος ήταν σαφής: «Μέσα 

στην οξύτητα του σημερινού αντικομμουνιστικού αγώνα μόνο δύο παρατάξεις χωρούν. 

Το Κέντρον μπορεί και πρέπει να υπάρχει ως τμήμα της μιας παράταξης, της 

αντικομμουνιστικής».
475

 

 Ο Πλαστήρας είδε στη διάρκεια της θητείας του, σχεδόν ερήμην του,  να 

λαμβάνουν χώρα περιβόητες δίκες, η δίκη Μπελογιάννη, η δίκη των αεροπόρων, και οι 

εκτελέσεις του Μπελογιάννη και των συντρόφων του. Βρέθηκε ανάμεσα σε δύο πυρά: 

οι μεν του καταλόγιζαν ότι με τα μέτρα ειρήνευσης έθετε σε κίνδυνο τα αποτελέσματα 

της πρόσφατης στρατιωτικής νίκης, οι δε τον κατηγορούσαν ότι τα μέτρα ήταν 

ανεπαρκή.
476 

Η πλειοψηφία των  νικητών του εμφυλίου ήταν απρόθυμοι να απεμπο-

λήσουν τα πλεονεκτήματα της πρόσφατης νίκης τους. Από την άλλη ο κόσμος των 

ηττημένων αμφιταλαντεύονταν ανάμεσα σε δύο φορείς εξουσίας με διαφορετικές 

στοχεύσεις. 

 Η ηγεσία του Κ.Κ.Ε. που μετά την ήττα βρέθηκε με τα απομεινάρια του Δ.Σ.E. 

στην υπερορία συνέχιζε την επαναστατική ρητορεία των προηγούμενων ετών επιδιώ-

κοντας αφενός να συσπειρώσει τους οπαδούς της που την ακολούθησαν εκτός συνό-

ρων, να διατηρήσει την αίγλη της σε όσους παρέμειναν στη χώρα αλλά και να δικαιώ-

σει τις μέχρι τότε επιλογές της αποφεύγοντας κάθε προσπάθεια αυτοκριτικής. Η Ε.Δ.Α. 

από την άλλη απευθυνόταν πρωτίστως σε όσους, ταυτισμένους με την Αριστερά από 

την προηγούμενη δεκαετία, ταλανίζονταν τώρα από διώξεις, φυλακίσεις και εξορίες.
477

 

Η συνεργασία των δύο αυτών φορέων εξουσίας, Ε.Δ.Α. και εξόριστης ηγεσίας του 
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 Βερναρδάκης,  Μαυρής, ό.π., σ. 194 
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χρώματα την αναβίωση του κομμουνιστικού κινδύνου στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία μετά τις αθρόες 

απελευθερώσεις εξόριστων κομμουνιστών. 
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Κ.Κ.Ε., δεν θα μπορούσε εξ ορισμού να είναι εύκολη. Εκτός από διαφορετικές 

στοχεύσεις υπήρχαν και διαφορετικές προσλαμβάνουσες εφόσον η εξόριστη ηγεσία, 

προϊόντος του χρόνου, δυσκολεύονταν να αφομοιώσει τις εξελίξεις που λάμβαναν χώρα 

στην ελληνική κοινωνία. 

 Μια από τις εξελίξεις αυτές ήταν η ίδρυση του Ελληνικού Συναγερμού υπό την 

ηγεσία του στρατάρχη Α. Παπάγου που η Αριστερά αντιμετώπισε με το απλουστευτικό 

σχήμα «τι Πλαστήρας, τι Παπάγος;»
478

 Η κάθοδος  του Στρατάρχη Παπάγου στην 

πολιτική δεν απετέλεσε κεραυνό εν αιθρία. Το ενδεχόμενο της υποψηφιότητάς του 

συζητήθηκε επί μακρό και προκάλεσε έντονες διεργασίες τόσο στο προσκήνιο όσο και 

στο παρασκήνιο.
479

  Τελικά το απόγευμα της 30
ης

 Ιουλίου 1951 ο Στρατάρχης ανήγγειλε 

την απόφασή του: 

«Έχων επίγνωσιν της σοβαρότητος των στιγμών τας οποίας 

διέρχεται η Πατρίς και σταθμίσας τας ευθύνας μου απέναντι της 

Ιστορίας, απεφάσισα να κατέλθω εις τον εκλογικόν αγώνα. 

Καλώ τους Έλληνας να με περιβάλλουν δια της εμπιστοσύνης 

των, ίνα απαλλαγή η Ελλάς της ακυβερνησίας και αποκτήση 

σταθεράν κυβέρνησιν, της οποίας έχει ανάγκην. 

Υπόσχομαι ότι θα ακολουθήσω εις την πολιτικήν ζωήν τας 

αρχάς τας οποίας εφήρμοσα και ως στρατιώτης. Και έχω την 

πεποίθησιν ότι όλοι ηνωμένοι εις κοινόν και μέγαν σκοπόν, με 

σύμβολόν τους Βασιλείς μας και εις τα πλαίσια του δημοκρα-

τικού μας πολιτεύματος, ατενίζοντες μόνον το μέλλον, θα 

επιτύχωμεν την πραγματικήν αλλαγήν, την οποίαν ζητεί το 

Έθνος».
480

 

 Λήθη λοιπόν και αλλαγή υποσχέθηκε ο Παπάγος. Συνθήματα που δεν ακούστη-

καν τότε για πρώτη φορά ούτε βέβαια για τελευταία. Τα συνθήματα των δυο μονομά-

χων Πλαστήρα και Παπάγου παρουσίαζαν τέτοια ομοιότητα που ο στρατάρχης αναγκά-

στηκε να διευκρινίσει:  «Η πολιτική της λήθης, την οποίαν υποστηρίζομεν  διαφέρει 

από την ‘ειρήνευσιν’, την οποίαν υπεσχέθη η Κυβέρνησις, κυρίως όσον αφορά τον 
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τρόπο αντιμετωπίσεως των προβλημάτων  του παρελθόντος και τας πιθανότητας επιτυ-

χίας του επιδιωκόμενου σκοπού, ο οποίος βεβαίως δεν  επιτρέπεται να είναι η εξυπηρέ-

τησις  κομματικών συμφερόντων, αλλ΄ η προάσπισις του  εθνικού συμφέροντος. Οι 

υποστηρικταί της αμνηστίας  λησμονούν, ότι  ο κομμουνισμός δεν ανήκει μόνον εις το 

παρελθόν, αλλ’ αποτελεί παγκόσμιον κίνδυνον του παρόντος αλλά και του μέλλο-

ντος».
481

 

 Ενώ στο λόγο του Λ.Κ., όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια, κυριαρχούσε η 

μνήμη, ο απολογισμός, η καταγραφή ενεργειών και παραλείψεων, στο λόγο του 

Συναγερμού επικρατούσε η σιωπή. Αν περιμένει κανείς να δει επικές περιγραφές 

μαχών, ηρωικά κατορθώματα, ιστορικές πρωτοβουλίες, θα διαψευστεί. Ο Παπάγος και 

οι συνεργάτες του επέλεξαν το δρόμο μιας γεμάτης αυτοπεποίθησης ‘σιωπής’. Οι 

μνήμες νωπές, τα γεγονότα πρόσφατα, και μόνο η φυσική παρουσία του Στρατάρχη 

αρκούσε να θυμίσει ποιος είναι ποιος, ποια η δράση και η προσφορά του. Η αίγλη του 

ηγέτη και νικητή των δυο τελευταίων αγώνων του Έθνους ήταν τέτοια που τον ανήγαγε 

στο ρόλο του Μεσσία. Σε μεγάλη μερίδα του Τύπου, ήδη πριν την ίδρυση του Ε.Σ., η 

κάθοδος του στην πολιτική αναμενόταν ως λύτρωση. Ο επερχόμενος νυμφίος θα 

ξεκαθάριζε το πολιτικό σκηνικό, θα δημιουργούσε μια σταθερή κυβέρνηση, θα 

διοικούσε με στιβαρό χέρι και σιδηρά πειθαρχεία. Θα έκανε δηλαδή στην πολιτική ότι 

με τόση επιτυχία είχε κάνει στο στρατό την προηγούμενη δεκαετία. «Παπάγο σώσε 

μας» «Σώσε τη χώρα» «Στρατάρχη σώσε την Ελλάδα» ήταν μερικά από τα συνθήματα 

με τα ποία τον υποδέχονταν οι οπαδοί του.    

 Οι δημόσιες εμφανίσεις του Παπάγου ήταν αρχικά εξαιρετικά περιορισμένες. 

Πριν τις εκλογές της 9
ης

 Σεπτεμβρίου 1951 έκανε μόνο δύο δημόσιες ομιλίες σε 

συγκεντρώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα στο λόγο του στη Θεσσαλο-

νίκη, το λεγόμενο «Συμβόλαιον της Θεσσαλονίκης» αποσαφηνίστηκε η συνθηματολο-

γία του κόμματος. Οι πολίτες είχαν να επιλέξουν  ανάμεσα στον κομμουνισμό και το 

Συναγερμό. «Συνάπτεται μεταξύ σας και εμού ένα σύμφωνον. Θα το ονομάσουμεν 

‘Σύμφωνον της Θεσσαλονίκης’ και θα αποτελέσει τον καταστατικόν χάρτην της 

τετραετίας».
482

 Ασφάλεια, σταθερότητα, ανασυγκρότηση, λήθη, υποσχέθηκε ο Συνα-

γερμός. Η λήθη είχε όρους, όρια και προϋποθέσεις. Κυρίως έπρεπε να είναι αμφίδρομη. 

Όλοι έπρεπε να ξεχάσουν, όλα έπρεπε να ξεχαστούν. «Το παρελθόν δεν πρέπει να 
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διώκη το παρόν».
483

 Όσοι όμως προσπαθούσαν να υπονομεύσουν την ασφάλεια θα 

βρίσκονταν αντιμέτωποι με την αμείλικτη στάση του Στρατάρχη, τη θέλησή του να 

φέρει οριστικά τη χώρα στο δρόμο της ειρήνης και της ομαλότητας. 

 Οι εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 1952 έφεραν το Συναγερμό στην κυβέρνηση. 

Στις προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή στις 17 Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός 

εξέθεσε τους άξονες της εσωτερικής του πολιτικής .
484

 Επανέλαβε ότι θα συνδυάσει την 

πολιτική της λήθης με την κατοχύρωση της εσωτερικής ασφάλειας και προειδοποίησε 

τους «ανιάτως νοσούντες». 
485

 

 Όταν στη διάρκεια της τρίχρονης πρωθυπουργίας του κατηγορήθηκε ότι δεν 

τηρούσε τις περί λήθης υποσχέσεις του, απάντησε:  «Δεν λησμονώ την υπόσχεσίν μου 

περί εφαρμογής υπό της κυβερνήσεώς μου πολιτικής Λήθης. Όπως δεν λησμονώ ότι 

ουδέποτε την εφαντάσθην εφαρμοζομένην εις βάρος της κρατικής ασφαλείας. Η 

πολιτική αυτή, ως ετονίσθη ήδη επανειλημμενως κατά το παρελθόν, σκοπόν έχει την 

επανένταξιν εντός των κόλπων της εθνικής οικογένειας εκείνων μόνον οίτινες 

ειλικρινώς και εμπράκτως μετεμελήθησαν δια την ανατρεπτικήν και ανθελληνικήν 

δράσιν των. Οι αμετανόητοι όμως, οι εξακολουθούντες και σήμερον επιβουλευόμενοι 

την εθνικήν ημών ασφάλειαν είναι αυτονόητον ότι ευρίσκονται εκτός των, επαρκώς 

ευρέων άλλωστε, πλαισίων της πολιτικής ταύτης».
486

 

 Η  Ε.Δ.Α. ήταν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και σε μια συμβολική κίνηση ο 

Στρατάρχης, λίγες μέρες μετά την ανάληψη  της πρωθυπουργίας, δέχθηκε στο πολιτικό 

του γραφείο τον πρόεδρο της Ε.Δ.Α. Ι. Πασαλίδη και συζήτησαν για την ανάγκη 

ειρήνευσης του τόπου. Αργότερα επιχειρήθηκε διαχωρισμός των πολιτικών κρατου-

μένων. Τα στελέχη του Κ.Κ.Ε. «δεν δύνανται να θεωρηθούν ως πολιτικοί κρατούμενοι 

διότι αποτελούν μέλη μιας οργάνωσης αποσκοπούσης εις την υποδούλωσιν της 

Ελλάδας»
487

 και οι «αφελείς» και τα «θύματα» έπρεπε να προστατευθούν από τη 

διαφθορά.
488

 

 Στις αρχές του 1955 το πολιτικό σκηνικό φαίνεται πως είχε διαφοροποιηθεί. Είχε 

προηγηθεί η παραίτηση του Μαρκεζίνη, ιθύνοντα νου, για  πολλούς, του Συναγερμού 
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και η επιτυχημένη εκλογική συνεργασία Κέντρου - Ε.Δ.Α στις δημοτικές εκλογές του 

Νοεμβρίου του 1954. Επιπλέον το Κυπριακό κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή του 

τόπου.  Το πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα του πρωθυπουργού διέφερε από τα αντίστοιχα 

των προηγούμενων ετών. Αναφερόταν στις νίκες του 1940, του 1945, του 1949, και στα 

διδάγματά τους.
489

  Ο στρατάρχης-πρωθυπουργός ίσως υπονοούσε ότι  ήταν ώρα για 

μια νέα νίκη, αυτή στην Κύπρο. 

 Στα τέλη Ιανουαρίου και για περισσότερο από ένα μήνα έλαβε χώρα στη Βουλή 

μια μεγάλης διάρκειας και ακόμη μεγαλύτερης οξύτητας συζήτηση.
490

 Αφορμή υπήρξε 

επερώτηση βουλευτών της αντιπολίτευσης για το ζήτημα των φακέλων και των 

πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε αναδρομή των 

γεγονότων της περιόδου 1941-1949. Εκτός από φραστικά επεισόδια καταγράφηκε 

ακόμη και ξυλοδαρμός του βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος Εργαζομένου Λαού, 

Στέλιου Αλαμανή από τον βουλευτή του Συναγερμού Κώστα Παπαδόπουλου. Ο 

Παπάγος απουσίαζε από τις συνεδριάσεις. Η Βουλή χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα: 

συναγερμικοί και αντισυναγερμικοί. Το δίπολο εθνικόφρονες – κομμουνιστές μετασχη-

ματιζόταν σταδιακά σε εθνικόφρονες – δημοκρατικοί. 

 Η αντιπολίτευση θεωρούσε ότι η δικτατορία του Μεταξά αποδιοργάνωσε τον 

πολιτικό κόσμο και έδωσε την ευκαιρία στο Κ.Κ.Ε. να δράσει και να αναπτυχθεί στη 

διάρκεια της κατοχής. Το Ε.Α.Μ. ήταν μια εθνική οργάνωση με πλούσια δράση 

εναντίον των κατακτητών και μεγάλη συμβολή στο συμμαχικό αγώνα. Τα λάθη της 

ηγεσίας του Κ.Κ.Ε. και η διολίσθηση στα Δεκεμβριανά και την ένοπλη σύρραξη δεν 

έπρεπε να ακυρώνουν την ιστορία του Ε.Α.Μ. και των αγωνιστών του. Άλλωστε τα 

λάθη δεν ήταν μονόπλευρα: πολλοί μαυραγορίτες και δωσίλογοι βρέθηκαν αργότερα 

τιμωροί των αγνών πατριωτών. 

 Οι συναγερμικοί βουλευτές απαντούσαν ότι ο Μεταξάς κατέλυσε τη Βουλή και 

εγκαθίδρυσε δικτατορία αλλά το ίδιο δεν είχε επιχειρήσει να κάνει και ο πρώην 

αρχηγός του Κέντρου Πλαστήρας; Αρνούνταν κατηγορηματικά να αποδεχθούν τον 

χαρακτηρισμό «εθνική» για τη δράση του Ε.Α.Μ. Ήταν προδοτική, κομμουνιστική, 

σλαβική, αντιχριστιανική, αντεθνική, είχε στόχο την εξουσία και πολέμησε όχι τους 

Γερμανούς αλλά τις πραγματικά εθνικές οργανώσεις αντίστασης και όσους θεωρούσε 
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εμπόδιο στις επιδιώξεις του. Υπήρχαν πράγματι παρασυρμένοι στους κόλπους του 

Ε.Α.Μ. αλλά σε αυτούς δόθηκαν και δίνονταν ευκαιρίες να αναγνωρίσουν την πλάνη 

τους. Περιγράφονταν παραστατικά και με λεπτομέρειες πλήθος γεγονότων που θεωρού-

σαν ότι επιβεβαίωναν την άποψή τους. Τέλος όσον αφορά τους δωσίλογους, οι πραγμα-

τικοί δωσίλογοι τιμωρήθηκαν. Κάποιοι μάλιστα άδικα. Επιχειρήθηκε να παρουσιαστούν 

τα κίνητρα όσων κατηγορήθηκαν για συνεργασία με τον εχθρό. Υποστηρίχθηκε ότι 

πολλές κατηγορίες ήταν αβάσιμες και προκλήθηκαν από το μένος των κομμουνιστών 

εναντίον όσων του αντιτάχθηκαν. 

 Οι συζητήσεις δεν κατέληξαν σε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα οδηγούν όμως 

σε χρήσιμες διαπιστώσεις για τη λειτουργία της μνήμης και της λήθης ως πολιτικά 

εργαλεία. Την εποχή της παντοδυναμίας του ο Ε.Σ. επέλεξε στο δημόσιο κομματικό 

λόγο του την πολιτική της λήθης. Όταν προκαλείτο από πολιτικούς αντιπάλους και 

δημοσιογράφους  να αναφερθεί στο πρόσφατο παρελθόν, ο Παπάγος απαντούσε ότι 

αφήνει την παρελθοντολογία στα παλαιά κόμματα και μέλημά του είναι το παρόν και το 

μέλλον. Η ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων του 1951 και 1952 δείχνει πως η 

επιλογή αυτή ήταν επιτυχημένη. 

 Τρία χρόνια αργότερα οι συνθήκες δεν το ευνοούσαν. Η αποχώρηση του 

Μαρκεζίνη και των πολιτικών του φίλων δείχνει πως η συνοχή του περιβόητου «λόχου» 

είχε εξασθενήσει. Ενώ ο Συναγερμός παρουσίαζε τα πρώτα σημάδια αδυναμίας, οι 

πολιτικοί του αντίπαλοι ανασυγκροτούνταν. Μετά από πρόταση του Σ. Βενιζέλου ο 

ίδιος μαζί με το Γ. Παπανδρέου ανέλαβαν από κοινού την ηγεσία του Κέντρου. Ο Σ. 

Βενιζέλος θεωρούσε απαραίτητη τη συμβολή όλων των «προοδευτικών δημοκρατικών 

δυνάμεων» προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πόλωση που επεδίωκαν και από την οποία 

ωφελούνταν ο  Συναγερμός και ο Κομμουνισμός.
491

 Στις δημοτικές εκλογές του Νοεμ-

βρίου του 1954 η συνεργασία Κέντρου – Ε.Δ.Α., το νέο Ε.Α.Μ., όπως αποκλήθηκε, που 

είχε και τις ευλογίες του Κ.Κ.Ε. και του Ζαχαριάδη, οδήγησε το Συναγερμό στην πρώτη 

του εκλογική αποτυχία. 

 Πολύ σύντομα στην πολιτική ατζέντα εντάχθηκε το ζήτημα της συνεργασίας του 

υπό διαμόρφωση Κέντρου με τη νεοσύστατη Ε.Δ.Α. Η επιδίωξη της συνεργασίας με 

την αριστερά αποτελούσε χαρακτηριστικό γνώρισμα του φιλελεύθερου αντικομμου-

νισμού σε διεθνές επίπεδο και σημείο αντιπαράθεσης με το συντηρητικό αντικομ-
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μουνισμό. Οι δημοτικές εκλογές του 1954 και κυρίως οι εθνικές εκλογές του 1956 

υπήρξαν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της συνεργασίας. Η δημιουργία της 

Δημοκρατικής Ένωσης (Δ.Ε.), συνασπισμού επτά κομμάτων του Κέντρου και της 

Αριστεράς, υπήρξε τομή για την πολιτική ζωή της χώρας εφόσον μετατόπιζε το δίπολο 

εθνικόφρονες – μη εθνικόφρονες σε δεξιά – αντιδεξιά. Χωρίς να απορρίπτεται η 

εθνικοφροσύνη, το Κέντρο προχώρησε στη συνεργασία του με την Αριστερά, αποκλει-

στικά εκλογική συνεργασία, όπως δήλωνε σε κάθε ευκαιρία, στη βάση ενός κοινού 

αιτήματος, του εκδημοκρατισμού: «Είμεθα κόμμα εθνικόν και δημοκρατικόν […] Τα 

κοινωνικά φρονήματα εις τη δημοκρατία είναι ελεύθερα. Τα αντεθνικά φρονήματα δεν 

είναι ελεύθερα»,
492

 υπογράμμιζε ο Γ. Παπανδρέου. «Απέναντι της βίας και συνωμοσίας 

του κομμουνιστικού κόμματος […..] επιβάλλεται το κράτος του νόμου»
493

 και το 

κράτος της Δεξιάς δεν ήταν κράτος του νόμου αλλά κράτος του τρόμου για τον 

Παπανδρέου. 

 Στην Ελλάδα παρουσιαζόταν ρήγμα στη συνοχή του εθνικόφρονος πολιτικού 

κόσμου. Η επιτυχία της Δεξιάς, με την ίδρυση του Ελληνικού Συναγερμού, να ανέλθει 

και να διατηρηθεί στην εξουσία και ο φόβος ότι θα τη μονοπωλήσει συσπείρωσε τους 

αντιπάλους της. Στην αντικομμουνιστική ρητορεία της Δεξιάς το Κέντρο προέτασσε μια 

άλλη αντι – ιδεολογία, αυτή της αντιδεξιάς. Όπως επισημαίνει ο Γ. Μοσχονάς «όταν η 

κύρια γραμμή διαίρεσης εντός του πολιτικού πεδίου ταυτίζεται με τη διαίρεση κυβέρ-

νησης/αντιπολίτευσης, τότε η διχαστική δύναμη της κύριας γραμμής διαίρεσης είναι 

πολύ ισχυρή».
494

 Στη μετεμφυλιακή Ελλάδα η μονοπώληση της πολιτικής εξουσίας και 

των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από αυτή από ένα μόνο τμήμα του εθνικόφρονος 

κόσμου, οδήγησε το έτερο τμήμα των εθνικοφρόνων στην ανάδειξη μιας νέας 

διαιρετικής τομής. «Η μη σύμπτωση», σύμφωνα με τη διατύπωση του Μοσχονά, «της 

διαίρεσης εθνικοφρόνων/μη εθνικοφρόνων με τη διαίρεση κυβέρνησης /αντιπολίτευσης 

ωθούσε στην αντιπαράθεση μεταξύ εθνικόφρονος κυβέρνησης και εθνικόφρονος 

αντιπολίτευσης και άρα στην αποδυνάμωση της πολωτικής λογικής της τομής της 

εθνικοφροσύνης».
495

 Η νέα διαιρετική τομή δεξιάς/αντιδεξιάς δεν ανταποκρίνεται στην 
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 Καθημερινή , 29/6/1954. 
493

 Καθημερινή,  29/6/1954. 
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 Γ. Μοσχονάς, «Η διαιρετική τομή Δεξιάς – Αντιδεξιάς στη Μεταπολίτευση (1974-1990).  Το περιεχό-

μενο της τομής και όψεις της στρατηγικής των κομμάτων του ‘αντιδεξιού υποσυστήματος’», στο Ν. 

Δεμερτζής (επιμ.), Η ελληνική πολιτική κουλτούρα σήμερα, Οδυσσέας, Αθήνα 1994, σ. 201. Η 

υπογράμμιση του συγγραφέα. 
495

 Μοσχονάς, ό.π., σ. 201. 



 
144 

 

 

κλασική, στις δυτικές κοινωνίες, διαίρεση δεξιάς/αριστεράς και θα αποδειχθεί ιδιαίτερα 

ανθεκτική στο χρόνο. Ανθεκτικότητα που αποδίδεται «στην «πλαστικότητά» της, στην 

ικανότητά της να απορροφά πολλές από τις μεγάλες συγκρούσεις που αναφαίνονται στο 

ελληνικό πολιτικό σύστημα, να τις νοηματοδοτεί, με το να τις εντάσσει στη δική της 

διχοτομική λογική, αλλά και να προσλαμβάνει η ίδια – μέσω αυτών – νέο νόημα».
496

 

 Αλλά και οι εξελίξεις στο χώρο της Δεξιάς ήταν ραγδαίες. Η άνοδος στην ηγεσία 

του Κ. Καραμανλή, μετά το θάνατο του Α. Παπάγου, και η ίδρυση της Εθνικής Ριζο-

σπαστικής Ένωσης (Ε.Ρ.Ε.)  εξόργισε τους ενδοπαραταξιακούς  και ενεργοποίησε τους 

διαπαραταξιακούς αντιπάλους. Ο Κ. Καραμανλής προέβαλε τον εαυτό του ως εκπρό-

σωπο ενός νέου τύπου δυναμικής ηγεσίας που, απαλλαγμένη από ψυχώσεις του παρελ-

θόντος, εργαζόταν για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, την ευμάρεια, την 

προκοπή της και τη σύνδεσή της με τη μοίρα του δυτικού κόσμου. Κατηγορούσε τους 

αντιπάλους του για έλλειμμα ευθύνης εφόσον «βαδίζουν χέρι χέρι με την προδοτικήν 

άκραν Αριστεράν, με μόνον σκοπόν την κατάκτησιν της εξουσίας [...] Αλλά με 

τοιούτους αντιπάλους δεν νομίζομεν ότι πρέπει να ασχοληθούμεν περισσότερον. 

Ανήκουν εις το παρελθόν και ημείς ανήκομεν εις το μέλλον».
497

 

 Όταν όμως η Δεξιά απομακρυνόταν από τις εκλογικές επιτυχίες, απομακρυνόταν 

και από την πολιτική της λήθης και του κατευνασμού και αναδιπλωνόταν σε μια 

αντικομμουνιστική ρητορεία που στόχο είχε να καταδείξει τις φρικαλεότητες και τα 

προδοτικά σχέδια της Αριστεράς από τη μια και την αφερεγγυότητα, τις παλινωδίες και 

την ανεπάρκεια του Κέντρου από την άλλη. Μάλιστα ο Π. Κανελλόπουλος προέκτεινε 

το συγκεκριμένο σχήμα και στην ανάλυση του απώτατου παρελθόντος: «Εφ' όσον οι 

ακολουθούντες την αριστεράν δεν φοβούνται να ονομάζουν εαυτούς αριστερούς, διατί 

πρέπει ημείς να φοβούμεθα να ονομάζωμεν τους εαυτούς μας μέλη της δεξιάς; [....] εις 

όλας τας περιόδους της ιστορίας και εις την ελληνικήν αρχαιότητα και εις το Ρωμαικό 

Κράτος και εις τας από του 18ου αιώνος και εντεύθεν σημειωθήσας εξελίξεις των 

πολιτικών και ιστορικών πραγμάτων, όλα τα ουσιώδη και θετικά βήματα εγένοντο υπό 

της δεξιάς. Η αριστερά, η εκάστοτε, αναστάτωνεν, επαναστάτει, αλλά δεν έλυε προβλή-

ματα. Το Κέντρον συνεζήτει όπως οι καθηγηταί οι οποίοι απήρτιζον την συνέλευσιν της 

Φραγκφούρτης του 1918, συνεζήτει αλλά δεν κατέληγε εις αποφάσεις».
498
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 Στο ίδιο, σ. 200. 
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 Η γένεση ενός ηγέτη, στο Α.Κ.Κ., τόμ. 1,  σ. 355. 
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 Σωτηρόπουλος, ό.π., σσ. 52-53. Πρόκειται για λόγο του Κανελλόπουλου στη Βουλή, 4 Απριλίου 1956. 
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 Η ύπαρξη δύο εθνικοφρόνων κομμάτων που θα εναλλάσσονταν  στην εξουσία 

θεωρήθηκε ότι θα εξασφάλιζε την ομαλή πορεία της πολιτικής ζωής του τόπου. Δημο-

κρατία ή κομμουνισμός ήταν το δίλλημα που έθετε ο Γ. Ράλλης.
499 

Ο Π. Πιπινέλης, 

πολιτικό στέλεχος της Δεξιάς που διατηρούσε στενές επαφές με τα ανάκτορα, υποστή-

ριζε πως ανάμεσα στην εθνικόφρονα Δεξιά και την προδοτική Αριστερά προσπαθούσε 

να βρει την πολιτική του ταυτότητα το Κέντρο. Στο Κέντρο συνυπήρχαν δύο τάσεις, η 

μία προέκταση της εθνικοφρόνου Δεξιάς «η οποία δι’ ιστορικούς ή κομματικούς απλώς 

λόγους έχει ενταχθή εις τα πλαίσια του Κέντρου,  η οποία όμως πιστεύει τους ίδιους 

Θεούς και ομιλεί την ίδιαν ακριβώς γλώσσαν με την άλλην».
500

 Η άλλη συνισταμένη 

ήταν προέκταση της προδοτικής Αριστεράς, που δρώντας ως όργανο του διεθνούς 

κομμουνισμού, απεργαζόταν την καταστροφή της Ελλάδας. Η αγαστή συνεργασία όλων 

των «αδιαβλήτως εθνικοφρόνων δυνάμεων»  ήταν ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του 

ξενοκίνητου κομμουνισμού.
501

 

 Επομένως η άνοδος της Ε.Δ.Α. σε αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές της 

11
ης

 Μαΐου 1958, λίγα μόνο χρόνια μετά τη λήξη του ένοπλου αγώνα φαινόταν να 

ταράζει τα θεμέλια της πολιτικής ζωής. Η ανάλυση των αιτιών που ανέδειξαν την 

Ε.Δ.Α. σε αξιωματική αντιπολίτευση ξεπερνά τα πλαίσια της παρούσας μελέτης. Σε μια 

εποχή όπου τα αποτελέσματα της οικονομικής ανασυγκρότησης ήταν πλέον ορατά η 

ελληνική κοινωνία ήταν έτοιμη να διεκδικήσει πολιτικές και δημοκρατικές ελευθερίες. 

Η αδυναμία του Κέντρου να εκφράσει το λαϊκό αίτημα για εκδημοκρατισμό και η 

απογοήτευση από τις εξελίξεις στο μέγιστο εθνικό θέμα, το Κυπριακό, οδήγησαν 

μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων στην επιλογή της Ε.Δ.Α. 

 Η αναστάτωση που προκάλεσε η άνοδος της Ε.Δ.Α. ήταν τόσο μεγάλη που ο 

πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής προέβη σε δηλώσεις πρωτόγνωρες στην πολιτική του 

καριέρα. Στην επέτειο των δέκα χρόνων από τη νίκη στο Γράμμο τόνισε: 

«Η θέσις της (της μάχης) ευρίσκεται μεταξύ των μεγάλων 

σταθμών της ιστορίας, διότι η προνομιούχος μοίρα των Ελλή-

νων ηθέλησε, κάθε σοβαρά δοκιμασία των να προσλαμβάνη 

αυτομάτως τον χαρακτήρα μάχης δια την ύπαρξιν των, αγώνος 
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 Γ. Ι. Ράλλης, Οι δύο δρόμοι, Δημοκρατία – Κομμουνισμός, Αθήναι 1958. Πρόκειται για φυλλάδιο που ο 

Γ. Ράλλης κυκλοφόρησε όταν αποχώρησε από την Ε.Ρ.Ε.  μετά τη διαφωνία του με τον Κ. Καραμανλή για 

το εκλογικό σύστημα. 
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 Π. Πιπινέλης, Πολιτικά Φύλλα, φύλλο 4-5, 1 και 15 Μαρτίου 1956. 
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 Για τις απόψεις του Π. Πιπινέλη βλ. Πολιτικά Φύλλα, δεκαπενθήμερη έκδοση του πολιτικού του 

γραφείου. 



 
146 

 

 

δια τα υψηλότερα ιδανικά ολοκλήρου του ανθρωπίνου 

γένους,[..] Ο κομμουνισμός απεδείχθη η μεγαλυτέρα ανασχετική 

δύναμις της προκοπής του έθνους εν τω συνόλω του και ο πλέον 

αμείλικτος εχθρός εκάστης τάξεως χωριστά, ιδίως δε του 

αγρότου και του εργάτου, και εις την περίπτωσιν όμως αυτήν η 

δυναμικότης του έθνους απεδείχθη ανωτέρα από την 

καταστροφικήν μανίαν των εχθρών του [….] Η Ελλάς δεν 

αγωνίζεται κατά του κομμουνισμού δια να προστατεύση μόνον 

το οικονομικόν και κοινωνικόν καθεστώς εις το οποίον πιστεύει, 

ούτε μόνον δια να υπερασπίση τας αρχάς της ατομικής ελευθε-

ρίας και της δημοκρατίας αι οποίαι είναι συνυφασμέναι με την 

πνευματικήν της παράδοσιν. Ο αγών κατά του κομμουνισμού 

δια την Ελλάδα, είναι αγών φυλετικής και εθνικής υπάρξεως. 

Αποτελεί την συνέχισιν όλων εκείνων των αγώνων τους οποίους 

διεξήγαγε το έθνος δια να διαφυλάξη ελευθέραν την γήν, εις την 

οποίαν ερίζωσε και την οποίαν ελάμπρυνε δια του πολιτισμού. 

Αυτό είναι το βαθύτερον νόημα του αγώνος, του οποίου την 

επέτειον εορτάζει αύριον ολόκληρον το έθνος».
502

 

 Η μάχη του Γράμμου – Βίτσι αναγόταν σε σταθμό της ελληνικής ιστορίας  και σε 

μια ακόμη χρυσή σελίδα της ένδοξης ιστορίας της φυλής. Η σημασία της ξεπερνούσε 

τα στενά πλαίσια της χώρας εφόσον επρόκειτο για μια ακόμη ελληνική συμβολή στον  

αγώνα για την υπεράσπιση των ύψιστων ιδανικών του ανθρωπίνου γένους. Ο 

κομμουνισμός δεν προβαλλόταν τόσο ως εχθρός της δημοκρατίας όσο ως εχθρός του 

έθνους.  «Ο αγών κατά του κομμουνισμού δια την Ελλάδα», ήταν «αγών φυλετικής και 

εθνικής υπάρξεως» και εντασσόταν στους μακραίωνους αγώνες της φυλής για την 

ελευθερία και την εθνική της υπόσταση. 

 Η ανάδειξη της Ε.Δ.Α. σε αξιωματική αντιπολίτευση αποδιδόταν σε ύπουλο 

σχέδιο του διεθνούς κομμουνισμού που «επωφελούμενος της ελευθερίας την οποίαν 

του παρέχουν αι δημοκρατίαι επιδιώκει την εκ των ένδων άλωσιν αυτών».
503

 

 Η σφοδρότητα του πολιτικού λόγου έμοιαζε με πολεμικό προσκλητήριο: 
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 Καθημερινή, 29/8/1959. 
503

 Καθημερινή, 3/9/60  λόγος σε αξιωματικούς στο σημασιολογικά φορτισμένο, λόγω των γεγομότων του 

Νοεμβρίου 1944, Κιλκίς. 
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«Εις την Ελλάδα γνωρίζομεν την φύσιν και την έκτασιν του 

κομμουνιστικού κινδύνου. Η αντεθνική και αιματηρά δραστη-

ριότης του κομμουνισμού από το 1944- 1950 εστοίχισε τόσον 

ακριβά εις το έθνος ώστε εις τον τόπον αυτόν ο κομμουνισμός 

θα έπρεπε να αποκρούεται από κάθε αληθινόν Έλληνα. Διότι, 

εκτός των άλλων, ο κομμουνισμός αποτελεί δια την Ελλάδα και 

φυλετικόν κίνδυνον, καθ΄ο μέτρον γίνεται φορεύς των γνωστών 

επεκτατικών εναντίον του ελληνισμού σχεδίων. Η Ελλάς 

εξήντλησε τα περιθώρια της αφελείας και δεν είναι διατεθειμένη 

να οδηγηθή δια της οδού της ελευθερίας εις τον 

ολοκληρωτισμόν και την τυραννίαν. Είναι αποφασισμένη να 

παραμείνη χώρα ελευθέρων ανθρώπων και αυτό οφείλουν να το 

γνωρίζουν ο κομμουνισμός και οι αφελείς συνοδοιπόροι του».
504

 

 Και όπως κάθε πολεμικό προσκλητήριο είχε αποδέκτη το στρατό: 

«Εναντίον των κινδύνων τόσον των εξωτερικών όσον και των 

εσωτερικών εγγύησιν αποτελούν αι ένοπλοι δυνάμεις, αι οποίαι 

καλούνται να κατοχυρώσουν την ασφάλειαν της χώρας και να 

προστατεύσουν το ελεύθερον πολίτευμα και τη γαλήνη του 

λαού».
505

 

 Μετά την ανάδειξη της Ε.Δ.Α. σε αξιωματική αντιπολίτευση επανήλθε στο 

προσκήνιο η  αναπαραγωγή της εμφυλιοπολεμικής διαίρεσης μεταξύ εθνικοφρόνων και 

μη εθνικοφρόνων. Οι διώξεις εναντίον της Αριστεράς εντάθηκαν και ιδρύθηκε η 

Διεύθυνσις Εθνικής Ασφαλείας με στόχο το συντονισμό του αντικομμουνιστικού 

αγώνα.
506

 Οι δίκες επιφανών στελεχών της Αριστεράς, ανάμεσά τους και  του ήρωα της 

Αντίστασης Μ. Γλέζου, αναβίωσαν το διχαστικό κλίμα του εμφυλίου.  Η διεθνής 

συγκυρία, με την όξυνση του ψυχροπολεμικού κλίματος, ευνοούσε την αναβίωση της 

πόλωσης.  Η  εμμονή του Κ. Καραμανλή στη διεξαγωγή του πολιτικού παιχνιδιού εντός 

του εθνικόφρονος κόσμου τον οδήγησε να απευθυνθεί στους εκτός της παράταξής του 
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 Καθημερινή,  3/9/60. 
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 Καθημερινή,  3/9/60. 
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 Κ. Αλιβιζάτος, «Ο Κ.Γ. Καραμανλής και η Αριστερά την κρίσιμη οκταετία 1955-63» στο  Σβολό-

πουλος,  Μπότσιου, Χατζηβασιλείου (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα, τόμ. 

πρώτος,  σσ. 125-135, Λιναρδάτος, Από τον Εμφύλιο στη Χούντα, 1955-1966, τόμ. Γ΄, σσ. 374-375, Ι. Δ. 

Στεφανίδης, «Η Δημοκρατία δυσχερής, Η ανάπτυξη των μηχανισμών του αντικομμουνιστικού αγώνος 

1958-1961» , Μνήμων 29, (Αθήνα 2008), 199-241. 
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ψηφοφόρους και να τους υποδείξει την εκλογική τους συμπεριφορά στην επόμενη 

εκλογική αναμέτρηση: «Σας καλώ να ψηφίσετε ΕΡΕ εάν θέλετε την ησυχίαν σας και 

την προκοπήν του τόπου. Όσοι όμως εξ υμών, λόγω προκαταλήψεων η και αντιθέσεων 

προσωπικών, δεν θέλετε να ψηφίσετε την ΕΡΕ, ψηφίσατε τα κόμματα του Κέντρου. 

Ουδείς όμως την ΕΔΑ».
507

 

 Σε περιόδους κρίσεων η Δεξιά εμφανιζόταν προσκολλημένη στην υπεράσπιση της 

εθνικοφροσύνης και όσο συνέβαινε αυτό τόσο το Κέντρο αναδεικνυόταν σε υπέρμαχο 

του εκδημοκρατισμού. Ο Κ. Καραμανλής έθετε το έθνος στην πρώτη γραμμή άμυνας 

εναντίον του κομμουνισμού, ο Γ. Παπανδρέου τη δημοκρατία και εξηγούσε: «Η 

απαγόρευσις του ΚΚΕ δεν είναι όπως επιχειρούν να την εμφανίσουν, αντιδημοκρατία. 

Είναι γνήσια, συνεπής αμυνόμενη δημοκρατία».
508

 Όταν του ζήτησαν να προσδιορίσει 

τη θέση του Κέντρου στην πολιτική σκηνή και να εντοπίσει τις διαφορές του από τη 

Δεξιά και από τον Κομμουνισμό, οι απαντήσεις του υπήρξαν επιγραμματικές. «Η 

υπόθεσις του Λαού» τον χώριζε από τη Δεξιά, «η υπόθεσις της Ελευθερίας» από τον 

Κομμουνισμό.
509 

Θεωρούσε ότι η κατάχρηση της εθνικοφροσύνης ήταν μηχανισμός 

δημιουργίας νέας στρατιάς κομμουνιστών και προσπαθούσε να αναδείξει ότι μόνο η 

πιστή τήρηση των αρχών της ελευθερίας και της δημοκρατίας μπορούσαν να τον 

συντρίψουν: «θα πρέπη να καταστή συνείδησις του ελληνικού λαού, μέρος του οποίου 

ακόμη παραπλανάται, ότι οι κομμουνιστοφάγοι αυξάνουν τον κομμουνισμόν. Μόνον οι 

δημοκράται τον ελαττώνουν. Με την ελευθερίαν, με την δικαιοσύνην, με την εργασίαν, 

με την αρετήν, με την αμείλικτον δίωξιν της  παρανόμου πράξεως, συντρίβεται ο 

κομμουνισμός».
510

 

 Η έμφαση στη δημοκρατία, ως αντίβαρου στον κομμουνισμό, γινόταν μεγαλύτερη 

όσο πλησίαζε η εκλογική αναμέτρηση της 29
ης

 Οκτωβρίου 1961: «Η ανταρσία δεν 

συνεχίζεται. Ο κομμουνισμός συνεχίζεται. Δια την αντιμετώπισιν του κομμουνισμού, 

ως ιδέας, αρκεί η ιδέα της δημοκρατίας. Δια την αντιμετώπισιν του κομμουνισμού ως 

παρανόμου μηχανισμού υπάρχουν οι νόμοι της δημοκρατίας οι οποίοι διώκουν την 

παράνομον πράξιν. Και η παράνομος πράξις θα πρέπει να διώκεται αμειλίκτως».
511 

Ο 

ίδιος με τις αντικομμουνιστικές του περγαμηνές ήταν ο πλέον κατάλληλος να 
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αντιμετωπίσει τις παρανομίες των κομμουνιστών σε αντίθεση με τον κύριο πολιτικό του 

αντίπαλο, τον Καραμανλή, στον οποίον απηύθυνε τα βέλη του: «Είπεν ο αρχηγός της 

ΕΡΕ ότι μόνον αυτός ημπορεί  να αντιμετωπίση τον κομμουνισμόν. Προφανώς έχει 

πάθει διάλειψιν μνήμης. Ελησμόνησε ποιος έχει αντιμετωπίσει τον κομμουνισμόν. 

Ενίκησα τον κομμουνισμόν εις μίαν ώραν της υλικής παντοδυναμίας του. Εν ονόμαται 

της Ελλάδος και εν ονόματι της δημοκρατίας τον συνέτριψα. Ο αρχηγός της ΕΡΕ εύρε 

την ΕΔΑ εις 10% και την ανεβίβασεν εις 24% . Αυτό είναι το έργον του. Εάν επρόκειτο 

να μείνη εις την αρχήν θα την καθίστα πλειοψηφίαν και θα ωδήγει εις την καταστρο-

φήν.  Και όπως είπον και εις την βουλήν ‘Εις τοιαύτην περίπτωσιν αι λεωφόροι τας 

οποίας κατεσκεύασε μίαν μόνον χρησιμότητα επρόκειτο να έχουν, ώστε κατά την 

πορείαν των μαζών προς το παραπέτασμα δεν θα υπήρχε συνωστισμός».
512

 

 Οι καταγγελίες του νέου πολιτικού φορέα του Κέντρου, της Ένωσης Κέντρου 

(Ε.Κ.), για βία και νοθεία στις πρόσφατες εκλογές και η έναρξη του ανένδοτου αγώνα 

κατέστησε οριστικό το ρήγμα του εθνικόφρονος κόσμου. Όπως ξεκάθαρα το έθεσε ο Σ. 

Βενιζέλος: «Δεν δεχόμεθα, υπό τας συνθήκας τας οποίας δημιουργήσατε, να είμεθα 

συνάδελφοι εν εθνικοφροσύνη μαζί σας».
513

 

 Στις κατηγορίες για συνοδοιπορία με την Ε.Δ.Α. ο Γ. Παπανδρέου απαντούσε: «Η 

Ε.Δ.Α. έχει υποστή βαρύτατα πλήγματα από τον αγώνα της Ενώσεως Κέντρου. Με τον 

αγώνα μας έχει συντελεσθή ο επαναπατρισμός της δημοκρατίας, την οποίαν εκαπη-

λεύετο η Ε.Δ.Α.».
514

 

 Απευθυνόμενος στον βασιλιά αφού του επέστησε την προσοχή τονίζοντας: «Ο 

βασιλεύς δεν είναι μόνον θεματοφύλαξ του έθους. Είναι επίσης και θεματοφύλαξ της 

δημοκρατίας»,
515

 επιχείρησε να αποσυνδέσει την εθνικοφροσύνη από τον πατριωτισμό: 

«Ηρακλείς του Στέμματος ισχυρίζονται ότι, δια να είναι πλήρης η προστασία του 

έθνους, θα πρέπει να περιορισθή η δημοκρατία. Και θα πρέπει να κυβερνά έστω και με 

αθέμιτα μέσα το ‘γνησίως’ εθνικόφρων κόμμα, η δεξιά. Αλλ’ όσοι υποστηρίζουν αυτόν 

τον παραλογισμόν, οι ‘υπερεθνικόφρονες’, δεν είναι αληθείς πατριώται. Είναι κάπηλοι 

του πατριωτισμού».
516

 

 Επιπλέον ανέλυσε τις διαφορές του δικού του αντικομμουνισμού από αυτόν της 
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Ε.Ρ.Ε.: «Υπήρξαμεν πάντοτε και είμεθα πάντοτε πρωταγωνισταί εναντίον του. Είναι ο 

κομμουνισμός  κίνδυνος δια το έθνος. Αλλά το ζήτημα, είναι, ποίος είναι ο καλύτερος 

τρόπος αντιμετωπίσεώς του. Εδώ, χωρίζομεν. Η Ε.Ρ.Ε ακολουθεί την αστυνομικήν 

μέθοδον. Ημείς χαράσσομεν την δημοκρατικήν μέθοδον. Εκεί χωρίζομεν».
517

 

 Η κυβέρνηση Καραμανλή προκειμένου να αποφορτίσει την κατάσταση 

προχώρησε το καλοκαίρι του 1962 σε μερική άρση κάποιων εμφυλιοπολεμικών 

διατάξεων. Για ατολμία την κατηγόρησε η αντιπολίτευση, επικίνδυνη υποχώρηση στον 

κομμουνισμό της καταλόγισε τμήμα της συμπολίτευσης. Αναπτύχθηκε η θεωρία της 

«συνεχιζόμενης ανταρσίας» σύμφωνα με την οποία από την κατοχή και τα Δεκεμβριανά 

οι κομμουνιστές ακολουθούν ένα σχέδιο που θα φέρει την Ελλάδα στο «σιδηρούν 

παραπέτασμα». Όπως χαρακτηριστικά δήλωνε ο Κ. Τσάτσος: «Ο αγών επομένως των 

Δεκεμβριανών, ο αγών της ανταρσίας, κατά την εμήν κρίσιν, συνεχίζεται και θα 

απετέλει πλάνην και σφάλμα εάν εθεωρούσαμεν, ότι η σήμερον υφισταμένη κατάστα-

σις αποδεικνύει ότι όλα αυτά έπαυσαν να υπάρχουν».
518

 

 Η οξύτητα ξεπέρασε τους λεκτικούς διαξιφισμούς και η ωμή βία έφτασε στο ναό 

της Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο. Με αφορμή συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας το 

Μάρτιο του 1963, βουλευτές της Ε.Ρ.Ε. και της Ε.Δ.Α. με πρωταγωνιστές τον Κ. Παπα-

δόπουλο (Ε.Ρ.Ε.), Α. Μπριλλάκη (Ε.Δ.Α.) και Γ. Λαμπράκη (Ε.Δ.Α.) αφού αντάλλαξαν 

κατηγορίες και προσωπικές ύβρεις, πιάστηκαν στα χέρια.
519

 

 Η δολοφονία του βουλευτή της Ε.Δ.Α. Γ. Λαμπράκη στις 22 Μαΐου 1963 στη 

Θεσσαλονίκη κορύφωσε την πολιτική κρίση. Η διαιρετική τομή εθνικόφρονες – 

κομμουνιστές μετατράπηκε, οριστικά αυτή τη φορά, σε Δεξιά – Αντιδεξιά. Η Δεξιά, με 

στόχο την άνοδο και τη διατήρησή της στην εξουσία, διαχειρίστηκε τη νίκη στον 

εμφύλιο μονοπωλώντας την εθνικοφροσύνη και μετατρέποντάς την στον ακρογωνιαίο 

λίθο της ιδεολογικής της ταυτότητας. Από ιδεολογία όλων των νικητών του εμφυλίου 

μετασχηματίστηκε σε παραταξιακή ιδεολογία, ταυτισμένη με τη Δεξιά. Σταδιακά η 

παραταξιακή ιδεολογία ταυτίστηκε με την εθνική και η ακραιφνής εθνικόφρονα παρά-

ταξη ανέλαβε το ρόλο του προστάτη και εγγυητή της εθνικοφροσύνης. Προστάτευε το 

έθνος από τους εσωτερικούς εχθρούς, τους κομμουνιστές, και αξιολογούσε την 

εθνικοφροσύνη των διαπαραταξιακών της αντιπάλων, τους οποίους δεν δίσταζε να 
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κατατάξει στην κατηγορία των συνοδοιπόρων, όταν έκρινε ότι υπολείπονταν σε 

επιδόσεις εθνικοφροσύνης. 

 Ο Γ. Παπανδρέου αντιστρέφοντας την κατηγορία για συνοδοιπορισμό, την 

ανταπέδωσε στους πολιτικούς του αντιπάλους του, την Ε.Ρ.Ε. και την Ε.Δ.Α., και τους 

κατηγόρησε για δημιουργία τεχνητής πολιτικής όξυνσης μετά τη δολοφονία Λαμπράκη: 

«Ποίος προσέφερε τον Λαμπράκην εις την αριστεράν; Σεις τον προσφέρατε και η 

αριστερά τον καπηλεύεται. Καπηλεύεται την μνήμην του. Είσθε σεις οι δύο, τα δύο 

άκρα, οι αληθείς συνοδοιπόροι. Έκαστος αντλεί δυνάμεις από τον άλλον».
520

 

 Ο Παπανδρέου έπρεπε να διατηρήσει λεπτές ισορροπίες. Τα εχέγγυα της εθνικο-

φροσύνης έπρεπε να ισορροπούν με τα εχέγγυα της δημοκρατικότητας. Στη διάρκεια 

της πρωθυπουργίας του επιχείρησε να δώσει νέα λάμψη σε επετείους, όπως η απελευ-

θέρωση της Αθήνας τον Οκτώβριο του 1944 και τα Δεκεμβριανά, γεγονότα που 

σηματοδοτούσαν την αποτελεσματικότητά του και την καίρια συμβολή του στον 

αντικομμουνιστικό αγώνα.
521

 Από την άλλη δεν προχώρησε στην αναγνώριση της 

εαμικής αντίστασης,
522

 όπως επιτακτικά του ζητούσε η Ε.Δ.Α., συνέβαλε ωστόσο στην 

προσπάθεια καθιέρωσης της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου ως εορτασμού 

της εθνικής αντίστασης, προσπάθεια που εγκαταλείφτηκε μετά τα τραγικά γεγονότα του 

εορτασμού του 1964.
523

 

 Η Δεξιά απέφυγε ή απέτυχε να αναπτύξει ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες και μια 

αντίστοιχη πολιτική ιδεολογία. Η έμφαση στη διαχείριση και όχι στην ιδεολογία θα είχε 

δύο τουλάχιστον εμφανή αποτελέσματα. Από τη μια τη σταδιακή ιδεολογική κυριαρχία 

της ηττημένης στον εμφύλιο Αριστεράς και από την άλλη την αδυναμία της Δεξιάς να 

ανακάμψει κάθε φορά που βρισκόταν μακριά από τη διαχείριση της εξουσίας.  Η 

κυριαρχία της στον πολιτικό στίβο τη δεκαετία του 1950 και το αίσθημα αποκλεισμού 

από κάθε πηγή εξουσίας που βίωναν οι αντίπαλοί της, οδήγησε στη συσπείρωσή τους. 

Ο Γ. Παπανδρέου, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, κατάφερε να εκφράσει με επιτυ-

χία, και να καρπωθεί πολιτικά, αυτό το αίσθημα αδικίας και καταπίεσης. Δεν εντάχθηκε 

στον μη εθνικόφρονα κόσμο αλλά προκειμένου να συνεργαστεί μαζί του οδηγήθηκε 

στην υπέρβαση της εθνικοφροσύνης. Προβάλλοντας το αίτημα για εκδημοκρατισμό της 
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πολιτικής ζωής και συνεργαζόμενος με την Αριστερά στη βάση αυτού του αιτήματος 

δημιούργησε μια νέα διαιρετική τομή όπου η Δεξιά παρουσιαζόταν ως το αντίθετο της 

δημοκρατίας. Με τον ανένδοτο αγώνα το Κέντρο εγκατέλειψε την απολογητική του 

στάση και υιοθέτησε ένα λόγο καταγγελτικό. Δεν έδινε πλέον πιστοποιητικά 

εθνικοφροσύνης στη Δεξιά και δημοκρατικότητας στην Αριστερά αλλά κατηγορούσε 

και τους δύο για καπηλεία του έθνους και της δημοκρατίας αντίστοιχα. Οι καταγγελίες 

για βία και νοθεία δεν περιοριζόταν μόνο στην πρόσφατη προεκλογική περίοδο αλλά 

επεκτείνονταν σε όλο το οικοδόμημα που ξεκινούσε από τους δωσιλόγους της κατοχής 

ως τους δολοφόνους του Γ. Λαμπράκη και είχε την κάλυψη και την καθοδήγηση της 

Δεξιάς. Είκοσι χρόνια μετά τα Δεκεμβριανά ο συνεπέστερος ηγέτης του αντικομμου-

νιστικού αγώνα αναβαπτίσθηκε στην πολιτική κονίστρα σε γέρο της δημοκρατίας. Στο 

όνομα της δημοκρατίας έδωσε τότε τον αγώνα του εναντίον του κομμουνισμού, στο 

όνομα της δημοκρατίας και πάλι έδινε το νέο του αγώνα, αυτόν ενάντια στη Δεξιά. Ο 

Παπανδρέου κέρδισε και τους δύο αγώνες, οι νίκες του όμως αυτές δεν έμελλε να τον 

εδραιώσουν στην εξουσία. 

 Βέβαια η Ένωση Κέντρου μετά τις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις της 3
ης

 

Νοεμβρίου 1963 και 16
ης

 Φεβρουαρίου 1964 σχημάτισε κυβέρνηση που δεν επρόκειτο 

όμως να μακροημερεύσει. Οι κατηγορίες για διείσδυση του κομμουνισμού στη δημόσια 

διοίκηση, την εκπαίδευση, τις τοπικές αρχές, τη νεολαία και φυσικά την κορωνίδα της 

εθνικοφροσύνης, το στρατό, μόνο με τις αντίστοιχες της περιόδου διακυβέρνησης του 

Ν. Πλαστήρα μπορούν να συγκριθούν. Για άλλη μια φορά στόχος της αντικομμου-

νιστικής ρητορείας δεν ήταν τόσο ο κομμουνισμός όσο η ανίκανη κυβέρνηση που του 

επέτρεπε να εφαρμόζει τα προδοτικά του έργα. Ανακαλούνταν μνήμες του παρελθόντος 

και κυρίως της επονείδιστης εαμοκρατίας που παραλληλιζόταν  με την παρούσα 

κατάσταση. «Ένας βίαιος άνεμος εαμισμού πνέει εις την ύπαιθρον», διαπίστωνε ο νέος, 

μετά την εθελούσια έξοδο του Κ. Καραμανλή από τον πολιτικό στίβο,  αρχηγός της 

Ε.Ρ.Ε., Π. Κανελλόπουλος.
524

    

 Τελικά ο έλεγχος στον ευαίσθητο χώρο του στρατεύματος, ύστερα και από την 

αποκάλυψη της υπόθεσης Ασπίδα, αναδείχθηκε σε μείζον πολιτικό θέμα και οδήγησε 

στην κρίση του Ιουλίου 1965, γνωστά ως Ιουλιανά.    

 Η ριζοσπαστική ρητορεία του γιου του Γ. Παπανδρέου, Αντρέα, ηγέτη της 
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αριστερής πτέρυγας της Ένωσης Κέντρου, προκαλούσε τις αντιδράσεις των συντηρη-

τικότερων κύκλων. Ο Α. Παπανδρέου εμφανιζόταν σκληρός πολέμιος αυτού που 

ονόμαζε Κατεστημένο, ενός πλέγματος φανερών και αφανών σχέσεων ανάμεσα στο 

Παλάτι, τους Αμερικανούς, το Στρατό και τη Δεξιά. «Η Ελλάδα στους Έλληνες», «ο 

Στρατός στο Έθνος και στο Λαό», «ο Λαός κυβερνά και  ο Βασιλεύς βασιλεύει» ήταν 

μερικά από τα συνθήματα που συνέβαλλαν στη δημιουργία μιας ευδιάκριτης πολιτικής 

ταυτότητας, αυτής της Κεντροαριστεράς και εδραίωσαν τη θέση του Α. Παπανδρέου ως 

διαδόχου του πατέρα του στην ηγεσία της Ένωσης Κέντρου. Κατηγορούσε τη Δεξιά 

πως με την εθνοκαπηλία, την κομμουνιστοφοβία, τη θεωρία των μιασμάτων και τη 

μισαλλοδοξία και στηριζόμενη στο παρακράτος και το παρασύνταγμα είχε διαιρέσει το 

λαό σε «Έλληνες και ημιέλληνες».
525

 «Από την εθνοκάπηλη δεξιά δεν ζητάμε πιστο-

ποιητικά εθνικοφροσύνης»
526

 δήλωνε κατηγορηματικά και  χαρακτήριζε τους αποστά-

τες δούρειο ίππο της δεξιάς: «Όλοι οι αποστάτες είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό ήσαν 

αντίθετοι σ’ οποιαδήποτε αναμέτρηση με το Ελληνικό Κατεστημένο. Ήσαν πρόθυμοι ν’ 

ακολουθήσουν Κεντρώες θέσεις – και όχι Δεξιές – εφόσον οι θέσεις αυτές δεν έθεταν 

σε κίνδυνο τη δομή δύναμης που στήριζε το Κατεστημένο. Με αυτή την έννοια, 

έβλεπαν τους εαυτούς τους, ως εναλλακτική λύση που προσφερόταν στο Κατεστημένο 

αντί για κυβέρνηση της Δεξιάς. Στην πραγματικότητα, επομένως, αποτελούσαν επέκτα-

ση του δικτύου δύναμης του Κατεστημένου μέσα στις τάξεις της Ένωσης Κέντρου – 

ένα Δούρειο ίππο έτοιμο να παίξει τον προδοτικό του ρόλο μόλις του δινόταν το 

σύνθημα».
527

 

 Ενώ η πολιτική φιλοσοφία και η ανάλυση του παρελθόντος ήταν κοινή για τον 

πατέρα και υιό Παπανδρέου, διέφεραν οι εκτιμήσεις τους για το μέλλον μετά την κρίση 

του Ιουλίου του 1965 και σύντομα οι δύο άντρες ήλθαν σε ρήξη.
528

 Η σύγκρουση 

ανάμεσα στο τμήμα της Ένωσης Κέντρου, που εκείνη την εποχή στηριζόταν από το 
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συγκρότημα Λαμπράκη, και την Κεντροαριστερά, που εκπροσωπούσε ο Α. Παπαν-

δρέου, ήταν προ των πυλών. Όπως ο ίδιος ο Α. Παπανδρέου ομολογούσε ο Γ. Παπαν-

δρέου «ήταν πρόθυμος  – ενώ εγώ δεν ήμουν – να κάμει συμβιβασμούς προκειμένου ν’ 

αναβληθεί μια τέτοια αναμέτρηση. Εξάλλου η εκτίμηση που έκανε στην κατάσταση 

ήταν κάπως διαφορετική από τη δική μου. Δεν πίστευε πως διαθέταμε τη δύναμη να 

κερδίσουμε το Κατεστημένο σε κατά μέτωπο αναμέτρηση και διατηρούσε ακόμη 

ελπίδες πως το Κατεστημένο θα αναγνώριζε πως, επί τέλους, δεν ήμασταν τόσο 

επικίνδυνοι όσο μας θεωρούσε».
529

 

 Ο Α. Παπανδρέου δεν επεδίωξε την εκ των άνω εκλογική συνεργασία με την 

Αριστερά, ήταν μάλιστα αντίθετος σε μια τέτοια προοπτική. Την εποχή αυτή έθεσε τις 

βάσεις μιας ρητορείας που θα ανέπτυσσε την περίοδο της επταετίας αλλά και αργότερα. 

Ξεπέρασε σε επαναστατικότητα τα συνθήματα και τις εξαγγελίες της Ε.Δ.Α., συγκίνησε 

και κινητοποίησε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που και ο ίδιος συνέδεε με την παράδοση 

που δημιούργησαν οι «άνδρες της εθνικής αντίστασης».
530

 Μίλησε ξεκάθαρα για 

κατοχή της χώρας από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και καλούσε τους οπαδούς του σε 

ένα νέο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα.
531

 Στον αγώνα αυτό ήταν ευπρόσδεκτοι και οι 

κομμουνιστές εάν αποδέχονταν την κοινοβουλευτική ιδεολογία και το δημοκρατικό 

μεταρρυθμισμό ως όπλα ενάντια στον αντιιμπεριαλισμό, κυρίως αντιαμερικανισμό, τον 

αντικρατισμό, συνώνυμο της αντιδεξιάς, τον αντιμοναρχισμό και τον αντιπλου-

τοκρατισμό.
532

 

 Η κρίση που ξεκίνησε μετά τις εκλογές του 1961 δεν τελείωσε με πολιτική λύση 

παρ’ όλες τις προσπάθειες του παλατιού, του πολιτικού κόσμου και των μεγάλων 

εκδοτικών συγκροτημάτων. Τα περίφημα συμβούλια του στέμματος, στο τελευταίο από 

τα οποία κλήθηκε να συμμετάσχει και ο αρχηγός της Ε.Δ.Α. Γ. Παρτσαλίδης,
533

 δεν 

απέτρεψαν την παρέμβαση του στρατού και την κατάλυση της δημοκρατίας. Ο κύκλος 

της «δημοκρατικής εθνικοφροσύνης ή εθνικόφρονος δημοκρατικότητος»
534

 είχε φτάσει 

στο τέλος του. Όπως έχει υποστηριχθεί, όλα τα βασικά αιτήματα που τέθηκαν σ’ 

εκείνην τη συγκυρία (μετά τα Ιουλιανά) δεν θα υλοποιηθούν τότε αλλά αργότερα, στη 
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Μεταπολίτευση. Οι πολιτικές διεκδικήσεις των Ιουλιανών θα γίνουν πραγματικότητα, 

«όχι σε ρήξη με τις δυνάμεις του καθεστώτος, αλλά ενταγμένες πια σε ένα διαφορετικό 

πολιτικό σχέδιο, τον αστικό εκσυγχρονισμό».
535

 

 
Ιδιάζουσα περίπτωση στο χώρο του φιλελεύθερου αντικομμουνισμού στην 

μετεμφυλιακή Ελλάδα αποτελούσαν οι Σ. Μαρκεζίνης και Η. Τσιριμώκος. Ο Σ. Μαρκε-

ζίνης, ευφυής, απρόβλεπτος και ανατρεπτικός, σχεδόν αυτοκαταστροφικός, υπήρξε για 

πολλούς ο ιθύνων νους της επιτυχημένης, με την ίδρυση του Ελληνικού Συναγερμού, 

ανασυγκρότησης της Δεξιάς. Η απομάκρυνσή του από τον Ελληνικό Συναγερμό τον 

Απρίλιο του 1954 έθεσε σε φθίνουσα τροχιά την πολιτική του καριέρα και τελικά 

περιθωριοποιήθηκε μετά τη συνεργασία του με το απριλιανό καθεστώς. Σύμφωνα με 

την πολιτική σκέψη του Μαρκεζίνη η Δεξιά δεν κινδύνευε από τον κομμουνισμό αλλά 

από ένα ανασυνταγμένο και ισχυρό Κέντρο. Για το λόγο αυτό υπήρξε από τους 

πρώτους πολιτικούς της μετεμφυλιακής Ελλάδας που υποστήριζε την ανάγκη 

νομιμοποίησης του Κ.Κ.Ε., γεγονός που και την εκλογική δύναμη του Κέντρου θα 

συρρίκνωνε αλλά και στην εσωτερική ειρήνη θα συνεπικουρούσε. Επιπλέον, ήδη από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1950, επεδίωκε την εξομάλυνση των σχέσεων της χώρας με 

τη Σοβιετική Ένωση. Θεωρούσε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε  τη διεθνή θέση της 

χώρας, θα  συνέβαλε στην εμπέδωση της εσωτερικής ειρήνης και φυσικά θα επιτάχυνε 

την οικονομική ανασυγκρότηση.
536

 Μάλιστα ο Μαρκεζίνης σχεδίαζε ως Υπουργός 

Συντονισμού να επισκεφτεί τη Μόσχα, όντας έτσι ο πρώτος δυτικός πολιτικός που θα 

επισκεπτόταν επίσημα τη σοβιετική πρωτεύουσα. Ωστόσο ο  Παπάγος αντιδρούσε στο 

ενδεχόμενο ενός τέτοιου ταξιδιού.
537

 

 
Ο Ηλίας Τσιριμώκος εκλέχθηκε πρώτη φορά βουλευτής το 1933 με το κόμμα των 

Φιλελευθέρων. Στη συνέχεια υπήρξε συνιδρυτής του Ε.Α.Μ., από το οποίο αποχώρησε 

μόλις ξέσπασαν τα Δεκεμβριανά. Εκλεγμένος με την Ε.Δ.Α. το 1958 και με την Ένωση 

Κέντρου το 1961, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στα Ιουλιανά το καλοκαίρι του 1965. 

Από το βήμα της Βουλής και από τις στήλες της εφημερίδας του, της Μάχης, ο Η. 

Τσιριμώκος άσκησε δριμεία κριτική στις στοχεύσεις και στις μεθόδους της Αριστεράς. 

Στηλίτευσε την απόφαση της Ε' Ολομέλειας του Κ.Κ.Ε. για το Μακεδονικό το 1949 και 

κατηγόρησε την ηγεσία του κόμματος ότι παρέδιδε το λαϊκό κίνημα και την Εθνική 
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Αντίσταση σε απηνή δίωξη και δημόσια καταφρόνηση.
538

 Υπέρμαχος της σοσιαλδη-

μοκρατίας, πάντα μέσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτισμού, αντιτάχθηκε στις διώξεις 

αριστερών πολιτών, υποστήριξε τη νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε. αλλά συγχρόνως το 

κατηγόρησε ότι επιχείρησε να ελέγξει, να δυσφημίσει, να υποτάξει και τελικά να 

εξοντώσει όσες φωνές, μέσα στο λαϊκό κίνημα, δεν υποχώρησαν στη βούληση του. 

 Σε όλη αυτή την περίοδο η Ελλάδα προβαλλόταν ως η χώρα – προπύργιο του 

δυτικού κόσμου που τη δεκαετία του 1940 αντιμετώπισε με επιτυχία την επίθεση του 

διεθνούς κομμουνισμού και των ντόπιων συνεργατών του και στη συνέχεια βρισκόταν 

υπό τη διαρκή απειλή του. Ο κομμουνισμός δεν ήταν «ανεφάρμοστον ιδεώδες [….] που 

έχει το προνόμιον να είναι ωραιότερον από οιανδήποτε πραγματικότητα». Οι χώρες του 

υπαρκτού σοσιαλισμού έδιναν ένα μέτρο σύγκρισης των δύο πολιτικών συστημάτων. 

Οι πιο συνήθεις συγκρίσεις ήταν ανάμεσα στις ηγέτιδες των δύο κόσμων, Ηνωμένες 

Πολιτείες και Σοβιετική Ένωση και μέτρο σύγκρισης αποτελούσε ο βαθμός ελευθερίας 

και ευημερίας των δύο χωρών. Βέβαια μεγαλύτερη συγκινησιακή φόρτιση είχε η 

σύγκριση Ελλάδας – Βουλγαρίας. «Διατί παλαίουν;» απορούσε ο Γ. Παπανδρέου, 

απευθυνόμενος προς τους οπαδούς της Ε.Δ.Α. «[…] δια να καταστήσουν την Ελλάδα 

μίαν από τας δορυφόρους, να την καταβιβάσουν εις το επίπεδον της Βουλγαρίας;».
539

 

Μάλιστα η Ελλάδα, μη έχουσα φυλετική συγγένεια με τον σλαβικό κομμουνισμό θα 

βρισκόταν σε δεινότερη θέση, «θα εκινδύνευε να απωλέση και την φυλετικήν της 

προσωπικότητα. Θα έπαυε να είναι η αιώνια Ελλάς».
540

 

 Η ένταση της κομμουνιστικής απειλής παρουσίαζε αυξομειώσεις ανάλογα με τις 

διεθνείς εξελίξεις  και τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό της χώρας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ο πόλεμος των γραμματοσήμων το φθινόπωρο του 1959. Ως απάντηση στο 

γραμματόσημο που εξέδωσε η Μόσχα με τη μορφή του Μ. Γλέζου, η Αθήνα κυκλο-

φόρησε σειρά γραμματοσήμων με τη μορφή του Νάγκι, θύματος της σοβιετικής 

επέμβασης στην Ουγγαρία το 1956 και με το σύνθημα «ελευθερία στους λαούς». 

Τελικά μετά το σάλο που προκλήθηκε και τα δύο γραμματόσημα αποσύρθηκαν. Οι 

Έλληνες πολιτικοί θεωρούσαν την Ελλάδα κομμάτι του ελευθέρου κόσμου και 

φρόντισαν να κατοχυρώσουν τη θέση αυτή με τη σύνδεση της χώρας με το ΝΑΤΟ και 
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την ΕΟΚ. Βέβαια ακόμη και η συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο της Κορέας δεν ήταν 

αποτέλεσμα αυθόρμητου αντικομμουνιστικού φρονήματος αλλά διπλωματικός ελιγμός 

μιας μικρής χώρας που επεδίωκε τη συμμετοχή της στο νεοσύστατο Ν.Α.Τ.Ο. Όπως και 

η εκστρατεία στην Ουκρανία το 1919 έτσι και η συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας 

ήταν ο απαραίτητος φόρος αίματος στο βωμό της συμμαχικής αλληλεγγύης με το 

πρόσχημα πάντα του αντικομμουνισμού και την έγκριση του συνόλου του αστικού 

πολιτικού κόσμου. 

 Οι σχέσεις με τις όμορες χώρες του αντιπάλου στρατοπέδου και η αντίστοιχη 

ρητορεία επηρεαζόταν, όπως είναι φυσικό, από τις διακυμάνσεις του ψυχρού πολέμου. 

Η Ελλάδα δεν ήρε το καθεστώς εμπόλεμης κατάστασης και δεν αποκατάστησε διπλω-

ματικές σχέσεις με την Αλβανία, επικαλούμενη «την εχθρικήν στάσιν αυτής έναντι της 

Ελλάδος και την σκληράν τύχην του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου».
541

 Στις 

σχέσεις με τη Βουλγαρία, μετά από μια περίοδο ψυχρότητας και έντασης που 

διατηρήθηκε έως το 1953, ακολούθησε περίοδος ύφεσης.
542

 Όσον αφορά το Μακεδονι-

κό αντιμετωπίστηκε από τον πολιτικό κόσμο ως μη υπάρχον θέμα προκειμένου να μην 

διαταραχθούν οι σχέσεις με την Τιτοϊκή  Γιουγκοσλαβία. Ανακίνηση του ζητήματος από 

την πλευρά της σκοπιανής ηγεσίας με την συνεπικουρία της ομοσπονδιακής γιου-

γκοσλαβικής κυβέρνησης στις αρχές της δεκαετίας του 1960, προκάλεσε τη ζωηρή 

πολεμική του ελληνικού Τύπου.
543

 Ωστόσο η πολιτική ηγεσία ακολούθησε το δρόμο της 

συνδιαλλαγής και της συμφιλίωσης και το θέμα έληξε με μια συμφωνία κυρίων το 

Δεκέμβριο του 1962, οπότε Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία συμφώνησαν να μην ανακινούν 

στο εξής θέματα ικανά να διαταράξουν τις καλές σχέσεις των δύο χωρών. 

 Η όξυνση του Ψυχρού Πολέμου,  μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου, 

είχε μεγάλη επίδραση στον ελληνικό Τύπο και επηρέασε την αντικομμουνιστική 

ρητορεία του πολιτικού κόσμου, που τώρα πια ταυτιζόταν με τη ρητορεία που εκπο-

ρευόταν από την ηγέτιδα του αντικομμουνισμού, τις Η.Π.Α., και έδινε έμφαση στην 

ελευθερία και την  οικονομική ευμάρεια του ελεύθερου κόσμου. Μέσα στο κλίμα 

πολιτικής αναταραχής που ακολούθησε τις εκλογές του 1961, μια σειρά γεγονότων,  

όπως οι δηλώσεις Χρουστσόφ στη Βουλγαρία και δηλώσεις βουλευτών του εργατικού 
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κόμματος της Βρετανίας, μετά το επεισόδιο μεταξύ βασίλισσας Φρειδερίκης και Μ.  

Αμπατέλιου στο Λονδίνο, για έλλειμμα δημοκρατίας στην Ελλάδα, τάραξαν την κυβέρ-

νηση της Ε.Ρ.Ε. Έχοντας πρόσφατα απαγκιστρωθεί από το ακανθώδες πρόβλημα της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, το Κυπριακό, η κυβέρνηση έστρεψε την προσοχή της 

στις νέες επιβουλές του κομμουνισμού. Ο ανένδοτος αγώνας και τα πολιτικά πάθη που 

προκαλούσε ήταν η κερκόπορτα που επέτρεπε στο διεθνή κομμουνισμό να διαβάλει 

διεθνώς την Ελλάδα, να διαταράσσει τις αγαστές της σχέσεις με τους συμμάχους της, 

να προετοιμάζει την ελληνική κοινωνία για μια εκ των ένδον άλωση από τον κομμου-

νισμό. 

 Αμυνόμενη ενάντια στο διεθνή κομμουνισμό, η Ελλάδα ζητούσε την αλληλεγγύη 

των ισχυρών της συμμάχων. Με κάθε δυνατή ευκαιρία τόνιζε τη με θυσίες και αγώνες 

συμβολή της στη νίκη εναντίον του κομμουνισμού στο πρόσφατο παρελθόν. Ωστόσο 

υπενθύμιζε ότι «ο αγών κατά της κομμουνιστικής επιβουλής, είναι διμέτωπος. Το 

εξωτερικόν μέτωπον καλύπτεται δια της αμυντικής στρατιωτικής προπαρασκευής. 

Απομένει όμως το εσωτερικόν μέτωπον το οποίον είναι εξ ίσου, αν μη και περισσό-

τερον, επικίνδυνον, διότι είναι μέτωπον πάντοτε ανοικτόν».
544

 Ακριβώς στο εσωτερικό 

μέτωπο διάλεξε ο ύπουλος κομμουνισμός να δώσει τη μάχη του στην Ελλάδα. Η 

αντιμετώπισή του δεν ήταν μόνο υπόθεση του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας αλλά 

αφορούσε όλο τον «ελεύθερο» κόσμο και την ηγεσία του εφόσον, όπως τόνιζε ο 

Καραμανλής: «Η πτώσις μιας επάλξεως δεν είναι ολιγώτερον οδυνηρά, διότι επήλθεν εξ 

εσωτερικών και ουχί εξ εξωτερικών αιτίων. Μία τοιαύτη πτώσις ημπορεί να ανατρέψη 

την αμυντικήν διάρθρωσιν ολοκλήρου της Συμμαχίας και να την θέση εις σοβαρόν 

κίνδυνον».
545

 

 Παράλληλα με τον αντικομμουνισμό στη δεκαετία του 1950 και στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 έκαναν, όπως ήδη αναφέρθηκε, την εμφάνιση της και άλλες αντι – 

ιδεολογίες, με περισσότερο έντονη αυτή του αντιαμερικανισμού.
546

  Από την εποχή του 

δόγματος Τρούμαν, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν μια σχέση ασύμμετρων 
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εταίρων.
547

 Οι σχέσεις ευεργέτη – ευεργετημένου είναι πάντα περίπλοκες, ιδιαίτερα 

όταν πρόκειται για διακρατικές σχέσεις. Η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην 

Ελλάδα μετά τη λήξη των ένοπλων συγκρούσεων, η προνομιακή τους μεταχείριση και 

η αλαζονική τους συμπεριφορά προκάλεσε το κοινό αίσθημα.
548

 Η εμπλοκή τους σε μια 

σειρά θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, σε ένα από τα οποία βρήκε τραγικό θάνατο 

ο Σ. Σαράφης, και η ατιμωρησία που απολάμβαναν υπήρξαν η αφορμή να έρθει στην 

επιφάνια μια υφέρπουσα αντιπάθεια που εξελίχθηκε σε έντονο αντιαμερικανισμό μετά 

τις απροκάλυπτες παρεμβάσεις των Αμερικανών στα ελληνικά πολιτικά πράγματα, το 

ρόλο τους στη διάρκεια της επταετίας και στην τραγική εξέλιξη του Κυπριακού. 

 Η κατάλυση της δημοκρατίας με το Απριλιανό πραξικόπημα έφερε τον πολιτικό 

κόσμο προ των ευθυνών του. Όλοι αναγνώριζαν ότι τα πολιτικά πάθη και λάθη της 

προηγούμενης περιόδου, ακόμη και αν τα απέδιδαν αποκλειστικά στους πολιτικούς 

τους αντιπάλους, επέτρεψαν την παρεκτροπή από τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο 

πολιτικός κόσμος κράτησε αποστάσεις από τη δικτατορία, πολλοί την κατήγγειλαν και 

κάποιοι αντιστάθηκαν ενεργά. Ακόμη και οι ελάχιστες περιπτώσεις συνεργασίας, όπως 

του Σ. Μαρκεζίνη και Πιπινέλη, δεν ήταν αποτέλεσμα ιδεολογικής συμπόρευσης αλλά 

προσωπικής εκτίμησης της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας. Η προβολή του 

κομμουνιστικού κινδύνου περνούσε σε δεύτερη μοίρα. «Δεν γνωρίζω εάν υπήρχε και 

εις ποίαν έκτασιν ο κίνδυνος αυτός»,
549

 αναγνώριζε ο Κ. Καραμανλής. Πρωτεύον θέμα 

για τον πολιτικό κόσμο υπήρξε η αποκατάσταση της Δημοκρατίας και εκεί στόχευαν οι 

ζυμώσεις που έγιναν όλο αυτό το διάστημα. Οι σημαντικότερες πολιτικές προσωπικό-

τητες της εποχής, ο Κ Καραμανλής, ο Π. Κανελλόπουλος, ο Κ. Μητσοτάκης, ο Α. 

Παπανδρέου εξέφραζαν τις εκτιμήσεις τους για την πολιτική κρίση που εκμεταλλευ-

θήκαν οι πραξικοπηματίες για την άνοδό τους, το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η 

χώρα, την ανάγκη απεμπλοκής από την παρούσα κατάσταση. Όσο διαφορετικές και αν 

ήταν οι εκτιμήσεις τους, όλοι συμφωνούσαν πως δεν ήταν επιθυμητή η επαναφορά στο 

προηγούμενο σαθρό καθεστώς αλλά σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Ο άτεγκτος 

αντικομμουνισμός δεν είχε θέση στη ρητορεία τους και πιθανότατα στη δημοκρατία 

που ευαγγελίζονταν. Πολλοί, ιδιαίτερα όσοι είχαν στο παρελθόν ανέλθει σε ύπατα 

αξιώματα, αισθάνθηκαν την ανάγκη να δικαιολογήσουν, στην περίπτωση του Κ. 
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Καραμανλή, ή να αναθεωρήσουν, στην περίπτωση του Π. Κανελλόπουλου, πτυχές της 

αντικομμουνιστικής τους δράσης.    

 Ο Κ. Καραμανλής απέδιδε τις αμφισβητήσεις της δημοκρατικότητάς του στις 

αβάσιμες και δόλιες συκοφαντίες των πολιτικών του αντιπάλων και του διεθνούς 

κομμουνισμού. Σε εκείνους που «προτιμούν την Ελλάδα αναρχούμενην για να μπορούν 

να ψαρεύουν σε θολά νερά».
550

 Εξηγούσε ότι ακολούθησε πολιτική μετριοπάθειας και 

επιείκειας προς τους κομμουνιστές που θα ήταν ακόμη αποτελεσματικότερη «εάν το 

Λαϊκόν  Μέτωπον το 1956 και η επικίνδυνος διόγκωσις των δυνάμεων της ΕΔΑ κατά το 

1958 δεν καθίστων ψυχολογικώς άκαιρον την άσκησιν παρομοίας πολιτικής».
551

   

 Για τον  Ε. Αβέρωφ, ανάμεσα στα δεινά που προκάλεσε η χούντα ήταν και οι 

διώξεις «εθνικοφρόνων».
552

 Επιπλέον ο ηπειρώτης πολιτικός επεσήμανε τους κινδύνους 

που αντιμετώπιζε η Ελλάδα από τη δράση του διεθνούς κομμουνισμού που ταυτιζόμε-

νος  με τον πανσλαβισμό, αποτελούσαν  τον από βορρά εχθρό. Μόνη λύση για τη χώρα 

ήταν η περαιτέρω σύνδεσή της και ενδυνάμωση των σχέσεών της με τον ελεύθερο 

κόσμο. Οι προτάσεις του Α. Παπανδρέου για τον τρίτο δρόμο αντιμετωπίζονταν από 

τον Αβέρωφ με απροκάλυπτη ειρωνεία.
553

 

 Στον εσωτερικό κομμουνισμό ήταν στραμμένη η προσοχή του Γ. Ράλλη. 

Θεωρούσε ότι οι κομμουνιστές στην Ελλάδα παρέμεναν αδρανείς απέναντι στη χούντα 

περιμένοντας να αναλάβουν δράση, δράση επικίνδυνη για το έθνος, την κατάλληλη 

στιγμή. Ιδιαίτερα ανησυχούσε για τη στάση των Αμερικανών, στους οποίους είπε «όσα 

δεν έχουν ποτέ ακούσει από δεξιόν Έλληνα πολιτικόν, επειδή συνέχιζαν να στηρίζουν 

τους συνταγματάρχες από το φόβο «ότι αν φύγουν και λειτουργήσουν οι δημοκρατικοί 

θεσμοί πλήρως, θα έλθη ο Ανδρέας».
554

 Ο φόβος ότι ο «έξαλλος Ανδρέας» θα ηγηθεί 

της Αριστεράς και θα οδηγήσει τη χώρα σε «νέο συμμοριτοπόλεμο» επανερχόταν συχνά 

στο λόγο και τις σκέψεις του Γ. Ράλλη.
555

 

 Η εμπειρία της δικτατορίας συσπείρωσε τον πολιτικό κόσμο. Όπως έχει 

επισημανθεί: «Οι δεξιοί, κεντρώοι και αριστεροί πολιτικοί οι οποίοι πριν το 1967 ήταν 

σφοδροί αντίπαλοι, συναντήθηκαν στα κελιά της φυλακής, στο αρχηγείο της αστυνο-
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μίας και στα ξερονήσια όπου είχαν εξορισθεί. Ενωμένοι από το μίσος τους για τη 

χούντα οδηγήθηκαν στην επανεκτίμηση των λαθών του παρελθόντος, στην άμβλυνση 

των πολιτικών παθών και στην ευθεία αποκήρυξη της κληρονομιάς του Εμφυλίου 

Πολέμου και της πολώσεως. Έτσι τέθηκαν οι βάσεις για μια διαδικασία πολιτικής 

ανανέωσης ύστερα από την πτώση του καθεστώτος».
556

 

 Η κληρονομιά της δικτατορίας όμως ήταν πρωτίστως μια εθνική τραγωδία, η 

εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Φαίνεται πως η ανάδειξη της εθνικοφροσύνης σε 

κυρίαρχη ιδεολογία έμελλε να ολοκληρώσει  τον κύκλο της ανάμεσα σε δύο τραγωδίες, 

του εμφύλιου σπαραγμού και της εισβολής στην Κύπρο. 

2.2  Συντηρητικός αντικομμουνισμός 

Οι εμφύλιες συγκρούσεις της δεκαετίας του 1940 πρόσφεραν πρόσφορο έδαφος για την 

ανάπτυξη του συντηρητικού αντικομμουνιστικού λόγου. Βασικοί φορείς αυτού του 

λόγου υπήρξαν παρακρατικές και παραθρησκευτικές οργανώσεις ενώ την οδό αυτή 

ακολουθούσαν συχνά το Παλάτι, ο στρατός και τμήμα του πολιτικού κόσμου.
557

 Αλλά 

και μετά τη λήξη του εμφυλίου ο συντηρητικός αντικομμουνισμός όχι μόνο δεν 

βρέθηκε στο περιθώριο αλλά διατήρησε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Όπως ήδη 

επισημάναμε στο παραπάνω υποκεφάλαιο οι πολιτικές ελίτ που κυριάρχησαν στη 

μετεμφυλιακή Ελλάδα, παρόλο που ενστερνίζονταν, στην πλειοψηφία τους 

τουλάχιστον, τις φιλελεύθερες αξίες, συχνά τις παραβίαζαν όταν οι ανάγκες του 

πολιτικού παιχνιδιού ή της πολιτικής επικαιρότητας το απαιτούσαν. Επιπλέον οι 

εκλεγμένοι πολιτικοί δεν ήταν ο μοναδικός πόλος εξουσίας. Διάφοροι θεσμικοί 

παράγοντες, όπως ο στρατός, ο θρόνος, η εκκλησία, και εξωθεσμικοί, όπως οι διάφορες 

παρακρατικές και παραθρησκευτικές οργανώσεις, αποδεικνύονταν συχνά ισχυρότεροι.  

 Για τον κόσμο αυτό η αντιπαράθεση με τον κομμουνισμό ξέφευγε από τα πλαίσια 

της ιδεολογικής σύγκρουσης και αποκτούσε χαρακτηριστικά θρησκευτικής διαμάχης. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. Ζέρβα: «της θρησκείας του ανθρώπου και εκείνης της 

απανθρωπιάς. Της θρησκείας ήτις λατρεύει ως Θεόν της την ελευθερία του Λόγου και 

του Πνεύματος και εκείνην ήτις έχει θρονιάσει ως τοιαύτην εις το Κρεμλίνον και την 

λατρεύει ως θεάν της την θεάν της ωμής βίας, ήτις μισεί την ελευθερίαν του λόγου και 
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του πνεύματος και μισεί το φως της αλήθειας».
558

 Δογματισμός, σκοταδισμός και βία 

κυριαρχούσαν πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα στο οποίο, ως νέο Σινικό τείχος, 

«ουδείς μη μύστης των της θρησκείας ταύτης του σκότους επιτρέπεται να εισέλθη».
559

 

 Εκτός από θρησκεία ο κομμουνισμός ήταν και ασθένεια. Έχοντας διακριθεί στον 

αντικομμουνιστικό αγώνα την περίοδο του Μεταξά, ο Μανιαδάκης κατέθετε στη 

Βουλή, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, την εμπειρία του από τον πολύχρονο αγώνα 

του: «με τους κομμουνιστάς δεν επιτρέπεται ούτε να αστειεύεσαι, ούτε να προχειρο-

λογείς. Η αντιμετώπισις του κομμουνισμού είναι ολόκληρος επιστήμη, διότι ο 

κομμουνισμός είναι κατ' εξοχήν αρρώστια ψυχική και πνευματική και απαιτούνται δια 

την αντιμετώπισίν του προπαρασκευή, γνώσις, οργάνωσις και προσεκτική εφαρμογή 

των ενδεικνουμένων μέσων. Εξαιρέσει της μικρής ηλικίας, η οποία θέλει ειδική 

μεταχείρισιν, κατά τα άλλα ούτε ομαδικαί αναμορφώσεις επιτυγχάνονται, ούτε 

ομαδικαί αποσυμφορήσεις και αμνηστίαι δικαιολογούνται και επιτρέπονται. Χρειάζεται 

προσεκτική παρακολούθησις και ειδική μεταχείρισις του κάθε προσβεβλημένου από 

τον κομμουνισμόν ατόμου, από πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν τον κομμουνισμόν, όπως 

ακριβώς συμβαίνει με τους ιατρούς των νοσοκομείων και με τους ασθενείς των».
560

 Και 

φυσικά, συνέχιζε ο Μανιαδάκης, όπως θα ήταν αδύνατη και παρανοϊκή η απομάκρυνση 

όλων των ασθενών από τον Ευαγγελισμό με τη δικαιολογία ότι «αρκετά εθεραπεύθη-

σαν»,
561

 αλλά και η απελευθέρωση των τροφίμων του Δημοσίου Ψυχιατρείου, το ίδιο 

επικίνδυνη φάνταζε και η συνύπαρξη των αρρώστων κομμουνιστών μέσα στην υγιή 

ελληνική κοινωνία. 

 Όσον φορά τα πολιτικά κόμματα το Λαϊκό Κόμμα (Λ.Κ.) αλλά και άλλα 

μικρότερα όπως το Εθνικόν Κόμμα Χιτών εξακολουθούσαν και μετά το τέλος του 

εμφυλίου να προβάλουν τον αντικομμουνισμό ως κύριο στοιχείο της πολιτικής τους 

ταυτότητας. Λίγες μόνο μέρες πριν τις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950 ο Κ. Τσαλδάρης, 

αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, έκανε λόγο για «πολιτικόν Βίτσι» και «Κοινοβου-

λευτικό Γράμμο».
562

 Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και λίγο αργότερα με την ίδρυση 

του Ελληνικού Συναγερμού.  

 Το Λαϊκό Κόμμα διείδε τον κίνδυνο που αποτελούσε για την ύπαρξή του ο 
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Συναγερμός και τον πολέμησε με σφοδρότητα. Ο Κ. Τσαλδάρης θεωρούσε την ίδρυση 

Ελληνικού Συναγερμού «προϊόν συνομωσίας». Οι συνωμότες ήταν πολλοί. Από τη μια 

οι συνοδοιπόροι που «επιδιώκουν την διάρρηξιν και την έσωθεν διάβρωσιν του εθνικού 

προπυργίου».
563

 Από την άλλη αποτυχημένοι και αρχομανείς πολιτικοί.
564

 Και όλοι 

αυτοί είχαν αρωγό στην προσπάθειά τους γνωστό εκδοτικό συγκρότημα που παρασκη-

νιακά κινούσε τα νήματα της πολιτικής ζωής του τόπου.
565

 Ο δε Παπάγος, προέβλεπε ο 

Κ. Τσαλδάρης, σύντομα θα διαπίστωνε πόσο διαφέρει «η κάπνα του πολέμου από την 

κομματικήν κάπναν».
566

   

 Το Λαϊκό Κόμμα είχε μακρά παρουσία στην πολιτική ζωή του τόπου και στην 

κρίσιμη όπως αποδείχθηκε για τη ύπαρξή του εκλογική αναμέτρηση του Σεπτεμβρίου 

του 1951 φρόντισε να την υπενθυμίσει σε κάθε δυνατή ευκαιρία. Διεκδίκησε με αξιώ-

σεις και τεκμήρια, τα σκήπτρα στην καταπολέμηση του κομμουνισμού. 

 Στο Μεσοπόλεμο ο κομμουνισμός εκπροσωπούσε για το Λαϊκό Κόμμα κυρίως 

τον κίνδυνο «κοινωνικής ανατροπής».
567

 Την επόμενη δεκαετία τα πράγματα έγιναν 

περισσότερο περίπλοκα: 
568

 

 Το Λαϊκό Κόμμα ισχυριζόταν ότι οι «ξενοκίνητοι» Έλληνες κομμουνιστές έθεσαν 

τον εαυτό τους «εκτός Έθνους» και το ίδιο ήταν το μόνο που είχε και τη δύναμη και τη 

θέληση να τους αντιμετωπίσει. Σε αντίθεση με «άλλους», πολιτικούς αντιπάλους που 

δεν κατονομάζονταν αλλά υπονοούνταν, παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της κατοχής 

πιστός σύμμαχος του συνταγματικού Βασιλιά, του συμβόλου ενότητας και νίκης και 

απέφυγε οποιαδήποτε δοσοληψία με «την δημοκρατία της εποχής» που τόσα δεινά 

προκάλεσε στον τόπο. Τα μηνύματα είναι σαφή και οι αποδέκτες πολλαπλοί: το σύμβο-

λο της νίκης ήταν ο Βασιλιάς και όχι ο ενδοπαραταξιακός αντίπαλος Παπάγος, η αγα-

στή συνεργασία με το Στέμμα ήταν σαφές υπονοούμενο της ρήξης Παπάγου – Βασιλιά 

και τα υπόλοιπα είναι περιγραφή της κατηγορίας του «συνοδοιπόρου» που αποδόθηκε 

στο Κέντρο. 

 Όσον αφορά την εμφυλιακή μνήμη δεν δόθηκε έμφαση τόσο στη δράση των 

«ξενοκίνητων» κομμουνιστών ή των «ανεπαρκών» πολιτικών αντιπάλων όσο στην 

παρουσίαση του «σωτηρίου» έργου του Λαϊκού Κόμματος. Συγκεκριμένα τρία είναι τα 
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επιτεύγματα που τονίστηκαν: 

 Το 1946 το Λαϊκό Κόμμα αποκατέστησε τη «συνταγματική τάξη» στη χώρα και 

με ένα «αδιάλλακτο» δημοψήφισμα επανέφερε το Βασιλιά. Ενήργησε με «αποφασιστι-

κότητα και ρεαλισμό». Οι πάλι μη επονομαζόμενοι «άλλοι» ζητούσαν να γίνει το 

δημοψήφισμα μετά την πάροδο δύο χρόνων. Οι Λαϊκοί όμως δεν έδωσαν την ευκαιρία 

στον κομμουνισμό να επωφεληθεί διατηρώντας άλυτο και εκκρεμές το καθεστωτικό 

ζήτημα. 

 Το Λαϊκό Κόμμα «μόνον του εις την αρχήν και πρώτον’ έθεσε τον αγώνα του 

Έθνους στις σωστές του βάσεις: «Δεν ήτο εμφύλιος, αλλ’ έξωθεν υποκινούμενη 

ένοπλος εχθρική επίθεσις, διευθυνόμενη από τα κομμουνιστικά καθεστώτα των βορείων 

γειτόνων της Ελλάδος». Με τις διαπιστώσεις και τις ενέργειες του το Λ.Κ. «ξεσκέπασε 

τα κίνητρα του αντιπάλου», «τον απογύμνωσε ηθικά». «Εμψύχωσε και διαφώτισε το 

λαό». «Έδωσε την κατευθυντήρια γραμμή στη στάση του πολιτικού κόσμου». 

  Αλλά και στη διαμόρφωση των σχέσεων Ελλάδας – Αμερικής ο ρόλος του Λ.Κ 

ήταν καθοριστικός. Είχε την διορατικότητα και την οξύνοια να αντιληφθεί «ότι η ισχύς 

έγκειται εν τη συλλογική ασφάλεια» και επέτυχε αυτή την ασφάλεια, παρά τη λυσσώδη 

αντίδραση των άλλων κομμάτων. φέρνοντας στην Ελλάδα την οικονομική και στρατιω-

τική βοήθεια βάσει του δόγματος Τρούμαν και του σχεδίου Μάρσαλ. Η βοήθεια αυτή 

έφερε τη νίκη, το Λ.Κ. έφερε τη νίκη. 

 Η επιλογή μονοπώλησης  της νίκης όχι μόνο δεν δικαιώθηκε από τα εκλογικά 

αποτελέσματα αλλά είχε και μια ακόμη βαρύνουσα συνέπεια. Όπως έχει εύστοχα 

υπογραμμισθεί: «το Λαϊκό Κόμμα και ευρύτερα η Δεξιά του Εμφυλίου χρεώθηκε επιλε-

κτικά στη μεταπολεμική μνήμη και ιστοριογραφία την 'εθνικοφροσύνη' ή το στίγμα 

'νικητές του εμφυλίου', ωσάν οι υπόλοιποι αρχηγοί της εποχής να ανήκαν ή να αισθά-

νονταν ότι ανήκαν στους ηττημένους».
569

 

 Τη μοίρα της εκλογικής συντριβής, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, 

ακολούθησε και το Εθνικό Κόμμα Χιτών. Η Οργάνωση Χ, με αρχηγό το Γ. Γρίβα, 

ιδρύθηκε στην Κατοχή και εξελίχθηκε σε πολιτικό κόμμα το 1946.
570

 Σημείο καμπής 

στην ιστορία της ήταν η μάχη της Αθήνας, το Δεκέμβρη του 1944, όταν οχυρωμένη 
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στην περιοχή του Θησείου αποτέλεσε μια από τις κύριες εστίες αντίστασης στον 

ΕΛΑΣ. Η πίστη στο θεσμό της βασιλείας, η ανάγκη συντριβής του κομμουνισμού και η 

ανάδειξη του καίριου ρόλου των χιτών σε αυτή τη συντριβή αποτελούσαν βασικούς 

πυλώνες της ιδεολογίας του χιτισμού. Ήδη από το πρώτο φύλλο της Εφημερίδος των 

Χιτών, επίσημου οργάνου του κόμματος, που κυκλοφόρησε την 27 Μαϊού 1946, 

γινόταν ξεκάθαρη η ιδεολογική γραμμή του κόμματος μέσα από «Το πιστεύω του 

Χίτου», που είχε ως ακολούθως: 

«ΠΙΣΤΕΥΩ: 

1)  Εις μίαν Μεγάλη, Τρισένδοξη, Ελευθέρα, ευτυχισμένη 

Ελλάδα. 

2) Εις το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ καθστώς το οποίον μας 

εκληροδότησαν οι πρόγονοί μας, υπό το οποίον 

εμεγαλούργησεν η φυλή μας και το οποίον σέβεται: 

- Την ελευθερίαν του ατόμου. 

- Τας παραδόσεις της ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. 

 Δια τούτο είμαι αμείλικτος αντίπαλος του κομμου-

νισμού, ο οποίος: 

- Εκπροσωπείτον φασισμόν υπό άλλην μορφήν, και 

την εγκληματικήν βίαν Δεν παραδέχεται την έννοιαν 

της Πατρίδος και είνε όργανον ξένων επιδιώξεων, 

αντιτιθεμένων προς τα εθνικά συμφέροντα. 

3) Εις μίαν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ δικαιοσύνην, στηριζομένην 

ουχί εις την πάλην των τάξεων και τον ανταγωνισμόν 

Κεφαλαίου και Εργασίας, αλλά εις την ΑΡΜΟΝΙΚΗΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ τούτων. 

4) Εις το πολίτευμα της ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ-

ΤΙΑΣ, ως ανταποκρινόμενης προς τον χαρακτήρα και 

τας παραδόσεις του Έθνους, εξυπηρετούσης κάλλιον τα 

εθνικά συμφέροντα και αποτελούσης πρόχωμα κατά του 

Κομμουνισμού».
571

 

 Στις εκλογές του Μαρτίου 1950, οι Χίτες, που συμμετείχαν με το Εθνικόν 
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Αγροτικόν Κόμμα Χιτών απέτυχαν να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. 

Σύντομα ακολούθησε η διάλυση του κόμματος. Ωστόσο η ιδεολογία του Χιτισμού 

επιβίωσε και οι «εξέχοντες Χίτες θα διατηρήσουν τους μεταξύ τους δεσμούς, 

συσπειρωμένοι πάντοτε γύρω από τον Αρχηγό τους Γ. Γρίβα».
572

  

Όσον αφορά την εκκλησία έχει επισημανθεί ότι όσο διαρκούσε ο εμφύλιος «ο 

εκκλησιαστικός λόγος ταυτίζεται με τον κρατικό λόγο κατά του κομμουνισμού».
573

 Στη 

συνέχεια είναι οι διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις αυτές που ηγήθηκαν στον 

ιδεολογικό αγώνα κατά της αθείας και του υλισμού. Ανάμεσά τους κεντρική θέση 

κατείχαν η αδελφότητα θεολόγων «Η Ζωή» και ο σύλλογος «Ελληνικόν Φως». Οι 

οργανώσεις αυτές πρωτοστατούσαν στην ίδρυση και λειτουργία κατηχητικών, την 

έκδοση περιοδικών και εφημερίδων, την οργάνωση διαλέξεων, μένοντας πιστές στις 

αρχές ενός αδιάλλακτου αντικομμουνιστικού λόγου που υιοθέτησαν από τη δεκαετία 

του 1940.
574

 Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του αντικομμουνιστικού λόγου ήταν η 

προβολή της ατομικής ηθικής και όχι της ταξικής όπως υποστήριζε ο κομμουνισμός και 

η προάσπιση των εθνικών αξιών, που συμπυκνώνονταν στο τρίπτυχο πατρίδα – 

θρησκεία – οικογένεια, σε αντιδιαστολή με τις υπερεθνικές αξίες του κομμουνισμού. 

Αναμφισβήτητα αυτού του είδους η ρητορική αποτελούσε ευδιάκριτη πολιτική στήριξη 

των νικητών του εμφυλίου και παράλληλα ηθική αξιολόγηση της πολιτικής 

συμπεριφοράς των ηττημένων. 

 Βέβαια ο χώρος όπου πρωτίστως αναπτύχθηκε ο συντηρητικός αντικομμου-

νισμός ήταν αυτός των παρακρατικών οραγανώσεων που δημιούργησαν ένα είδος 

παραεξουσίας που δρούσε σε όλη τη μετεμφυλιακή περίοδο. Για το θέμα αυτό ο Π. 

Πετρίδης έθεσε το ερώτημα «αν η νόμιμη κυβερνητική εξουσία είχε όντως τη διάθεση 

να αναμετρηθεί με την παραεξουσία ή να συνεργαστεί τελικά μαζί της για τη διαιώνιση 

της ισχύος της» και κατέληξε στο συμπέρασμα «ότι σχεδόν καμιά μετεμφυλιακή 

εξουσία δεν ήταν σε θέση να επιβιώσει χωρίς την αρωγή των παραεξουσιαστικών 

μηχανισμών, υπό το δόγμα της (κακώς νοούμενης) εθνικοφροσύνης».
575

 Επιπλέον η 

σύγχρονη έρευνα έφερε στο φως τις διαδρομές που οδήγησαν τους αναβαπτισμένους 

στην κολυμβήθρα της εθνικοφροσύνης πρώην δωσιλόγους στους κόλπους του 
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παρακράτους.
576

 Είναι προφανές ότι κράτος και παρακράτος διατηρούσαν ανοιχτούς 

διάυλους επικοινωνίας. Κάθε πόλος επεδίωκε να χρησιμοποιήσει τον άλλο ανάλογα με 

τους εκάστοτε συσχετισμούς συμφερόντων οπότε και παρουσιαζόταν αντίστοιχη 

ταύτιση ή απόκλιση πρακτικών. Ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, οι μυστικές 

υπηρεσίες επιδόθηκαν σε μια διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του αντικομμου-

νισμού και της εθνικοφροσύνης όχι μόνο των πολιτών αλλά και των πολιτικών 

δυνάμεων επεμβαίνοντας δυναμικά κάθε φορά που θεωρούσαν ότι υπάρχει κίνδυνος 

αναβίωσης του διαρκώς, για αυτούς, παρόντος κομμουνιστικού κινδύνου. Η άνοδος της 

Ε.Δ.Α σε αξιωματική αντιπολίτευση το 1958 και ο ανένδοτος αγώνας του Γ. 

Παπανδρέου λίγα χρόνια αργότερα αποτελούν κάποιες μόνο από τις περιπτώσεις όπου 

το πλέγμα της παραεξουσίας έδειξε την ισχύ του.
577

  

  Η συνεχιζόμενη πολιτική αναστάτωση στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 

1960 έκανε ορατό τον κίνδυνο εκτροπής από την ομαλότητα, κίνδυνο που πολλοί 

προέβλεπαν κανείς όμως δεν μπόρεσε να αποτρέψει.
578

 Εξάλλου και οι συνταγματάρχες 

που οργάνωσαν το πραξικόπημα της 21
ης

 Απριλίου τον κίνδυνο εκτροπής του 

πολιτεύματος επικαλέστηκαν, εκτροπής όμως προερχόμενης από τους κομμουνιστές.
579

 

Στο πρώτο τους διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό ανέπτυξαν τους λόγους που τους 

οδήγησαν στο εγχείρημά τους. Κατηγορούσαν τον πολιτικό κόσμο για «αδίστακτο και 

άθλια κομματική συναλλαγή», περιέγραφαν με τα μελανότερα χρώματα τη σήψη και 

την παρακμή του πολιτικού βίου, έδιναν έμφαση στη «μυστική και φανερά συνεργασία 

με τους ανατροπείς» και υπονοούσαν κυρίως τον Α. Παπανδρέου όταν αναφερόταν στα 

«συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων». Όλα αυτά «εδημιούργησαν 

κλίμα αναρχίας και χάους, εκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους και διχασμού και μας 

ωδήγησαν εις το χείλος της Εθνικής καταστροφής». Έτσι ο Στρατός όφειλε να επέμβει 

για τη σωτηρία της πατρίδας. «Δια να ανακόψη την πορείαν προς την καταστροφήν ένα 
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βήμα προ της αβύσσου».
580

 

 Ο παραλληλισμός της χώρας με ασθενή, οικείο μοτίβο της αντικομμουνιστικής 

ρητορείας, ήταν προσφιλές επιχείρημα και των πραξικοπηματιών. Η πρωτοτυπία δεν 

έγκειται στην ουσία της επιχειρηματολογίας αλλά στην ανερμάτιστη γλώσσα με την 

οποία εκφέρεται: «Ευρισκόμεθα ενώπιον ενός ασθενούς, τον οποίον έχομεν επί της 

χειρουργικής κλίνης και τον οποίον εάν ο χειρουργός δεν προσδέση κατά την διάρκειαν 

της εγχειρίσεως επί της χειρουργικής κλίνης, υπάρχει περίπτωσις αντί διά της 

εγχειρίσεως να του χαρίση την αποκατάστασιν της υγείας του, να τον οδηγήση εις τον 

θάνατον […] Οι περιορισμοί τους οποίους θα επιβάλλωμεν είναι το δέσιμο του 

ασθενούς επί της κλίνης δια να υποστή ακινδύνως την εγχείρησιν».
581

 

 Οι πραξικοπηματίες υποστήριζαν ότι πριν την «επανάστασή» τους δύο μόνο 

οργανωμένες δυνάμεις υπήρχαν στη χώρα, ο στρατός και ο κομμουνισμός. Η επέμβαση 

του στρατού ήταν επιβεβλημένη για να αποφευχθεί ο εμφύλιος πόλεμος που «θα 

κατέληγεν εις βεβαίαν επικράτησιν του κομμουνισμού που θα προσέθετε νέας κατακόμ-

βας».
582

 Η χρεωκοπία του κοινοβουλευτισμού είχε ξεκινήσει πολύ νωρίς, λίγο μετά την 

ένδοξη πάταξη του «κομμουνιστοσυμμοριτισμού»: «Ήδη το 1956, ο κομμουνισμός 

είχεν επιτύχει να προσεταιρισθή ως εκλογικούς συμμάχους, κόμματα μη κομμουνι-

στικά, εκμεταλλευόμενος την ανεπάρκειαν και την Εθνικήν αμβλύτητα της ηγεσίας 

των. Και έκτοτε, μολονότι απετέλει μειοψηφίαν, εκέρδιζε σταθερώς έδαφος, δια 

διαβρώσεως των κομμάτων τούτων, διεισδύσεως εις τον κρατικόν μηχανισμόν και 

προκλήσεως μονίμου αναταραχής και χάους».
583

 

 Τα πρώτα χρόνια οι δικτάτορες εμφανίζονταν με εξαιρετική συνοχή και ταύτιση 

απόψεων. Οι αντικομμουνιστικές και εθνικιστικές κορώνες ήταν στην ημερήσια 

διάταξη και το περιβόητο σύνθημα «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών»
584

 συνόψιζε τη 

φυσιογνωμία που οι πραξικοπηματίες ήθελαν να προβάλλουν για το καθεστώς τους. Η 

29
η 

Αυγούστου περιβλήθηκε με λαμπρότητα ως «Εθνική επέτειος της Πολεμικής 

Αρετής των Ελλήνων, της συντριβής του ξενοκίνητου κομμουνιστοσυμμοριτισμού εις 

τον Γράμμον, και του εφέδρου Πολεμιστού». Παρουσιαζόταν ως η ηρωική συνέχεια της 
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25
ης

 Μαρτίου και της 28
ης

 Οκτωβρίου ενώ επιστέγασμα των προαιώνιων αγώνων του 

έθνους προβαλλόταν η 21
η
 Απριλίου. Στη συνέχεια ωστόσο γινόταν όλο και περισσό-

τερο εμφανής η σύγκρουση ανάμεσα στους μετριοπαθείς και τους σκληροπυρηνικούς, 

μεταξύ «περιστεριών» και «γερακιών». Η κατάργηση των πιστοποιητικών κοινωνικών 

φρονημάτων, η απελευθέρωση του Μ. Θεοδωράκη, η πρόταση για νομιμοποίηση του 

Κ.Κ.Ε., η αποφυγή επιβολής θανατικής ποινής σε αντιστασιακούς, ακόμη και στον 

επίδοξο δολοφόνο του Γ. Παπαδόπουλου, Α. Παναγούλη, ήταν κάποιες από τις 

πρακτικές που ακολούθησε η πτέρυγα των μετριοπαθών, με πρωτεργάτη το Γ. Παπαδό-

πουλο, και εξόργισαν τους «σκληρούς» του καθεστώτος.
585

 

 
Η δικτατορία του 1967 όχι μόνο αναπαρήγαγε τον αντικομμουνιστικό λόγο του 

μετεμφυλιακού κράτους, ιδιαίτερα τη πατριωτική του συνιστώσα, αλλά του έδωσε και 

νέες διαστάσεις τόσο από άποψη αισθητικής όσο και ουσίας. Ο συνήθως ανερμάτιστος 

λόγος τους προέβαλε έναν αντικομμουνισμό ιδιότυπο και εσωστρεφή. Κρατώντας 

αποστάσεις και από το δυτικό μοντέλο ζωής που λόγω της υπέρμετρα υλιστικής του 

διάστασης θεωρήθηκε ανεπαρκές να αποσοβήσει τον κομμουνιστικό κίνδυνο, οι 

συνταγματάρχες ανέδειξαν την εθνική παράδοση ως το αποτελεσματικότερο μέσο 

άμυνας στον επεκτατικό κομμουνισμό. 

 Η στείρα εθνικοφροσύνη της δικτατορίας και η εμμονή στον άτεγκτο πατριωτικό 

αντικομμουνισμό οδήγησε σε ακριβώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα από αυτή 

αποτελέσματα. Είναι εξαιρετικά επιτυχημένη η διαπίστωση ότι: «Η δικτατορία απέτυχε 

διπλά στη σφαίρα της ιδεολογίας, διότι όχι μόνο δεν κατόρθωσε να καταστήσει κυρίαρ-

χη τη δική της μετεμφυλιακή αντικομμουνιστική ιδεολογία της εθνικοφροσύνης, αλλά 

δημιούργησε άθελά της και εκείνες τις συνθήκες που οδήγησαν στη συγκρότηση μιας 

εθνικής ιδεολογικής συναίνεσης, εντός της οποίας προνομιακό ρόλο κατείχε ο λόγος 

της Αριστεράς».
586

 

 Η συντηρητική συνιστώσα του αντικομμουνισμού κυριάρχησε όλη την περίοδο 

από τον εμφύλιο έως την πτώση των συνταγματαρχών. Η κατάχρηση της οδήγησε και 

στην απαξίωσή της. Ούσα από τη φύση της περισσότερο πρόσφορη για λαϊκή κατανά-

λωση εγκολπώθηκε στο λόγο των τοπικών ελίτ, κοινοταρχών, εκπροσώπων του στρα-

τού και της χωροφυλακής, και ταυτίστηκε με την αντικομμουνιστική ψύχωση. Η καθ' 

                                                 
585

 Θ. Διαμαντόπουλος, «Το Απριλιανό Καθεστώς» στο Ι.Ε.Ε., τομ. ΙΣΤ΄, σσ. 266-286. 
586

 Κ. Δοξιάδης, «Εθνικόφρων διχασμός και εθνική συσπείρωση: η διπλή ιδεολογική αποτυχία της 

δικτατορίας» στο Γ. Αθανασάτου, Α. Ρήγος, Σ. Σεφεριάδης (επιμ.), Η Δικτατορία 1967-1974, Πολιτικές 

πρακτικές – Ιδεολογικός λόγος – Αντίσταση, Καστανιώτης, Αθήνα 1999, σ. 168. 



 
170 

 

 

υπερβολή και άτεχνη χρήση της από το καθεστώς των συνταγματαρχών επιτάχυνε τον 

προδιαγεγραμμένο εκφυλισμό της και την από καιρό  προϊούσα απαξίωσή της. 

 

  



 
171 

 

 

Κεφάλαιο Τρίτο:  

Η φθίνουσα πορεία του ελληνικού αντικομμουνισμού, 1974 - 1989 

 

Η στείρα εθνικοφροσύνη της δικτατορίας και η εμμονή  στον άτεγκτο πατριωτικό 

αντικομμουνισμό οδήγησε σε ακριβώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα από αυτή 

αποτελέσματα. Η νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε., διαιρεμένου ήδη από το 1968, απετέλεσε 

ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία συμφιλίωσης που πέτυχε άθελα της η δικτατορία. Έτσι 

σε κοινό σχήμα, με την ονομασία Ενωμένη Αριστερά και υπό την ηγεσία του Η. Ηλιού, 

η ΕΔΑ, το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού έλαβαν μέρος στις πρώτες εκλογές της 

μεταπολίτευσης στις 17 Νοεμβρίου 1974. 

 Υπό το δίλημμα «Καραμανλής ή τανκς» αυτές οι εκλογές δεν είναι πρόσφορες για 

τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Ωστόσο εμφανής υπήρξε η συρρίκνωση του 

παραδοσιακού Κέντρου και η εντυπωσιακή είσοδος στο πολιτικό σκηνικό ενός νέου 

πολιτικού φορέα, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.). Ο ιδρυτής 

και ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου είχε, από την εποχή του ανένδοτου 

αγώνα και ιδιαίτερα μετά τα Ιουλιανά, διαμορφώσει μια ευδιάκριτη πολιτική ταυτότητα 

που τον κατέτασσε ηγετική φυσιογνωμία στο χώρο της Κεντροαριστεράς. Το ηγετικό 

του προφίλ ενισχύθηκε με τον αντιδικτατορικό του αγώνα στη διάρκεια της επταετίας 

και αποκρυσταλλώθηκε με την επιστροφή του στην Ελλάδα. Επέστρεψε στην Ελλάδα 

αρκετά αργά, ώστε να αποφύγει οποιαδήποτε εμπλοκή του στην Κυβέρνηση Εθνικής 

Ενότητας υπό τον Κ. Καραμανλή ή έναν επονείδιστο αποκλεισμό του από αυτή και από 

την πρώτη στιγμή ακολούθησε μια πολιτική πλήρους αμφισβήτησης των επιλογών του 

αντιπάλου του.
587

 

 Από την άλλη νέο κόμμα ίδρυσε και ο Κ. Καραμανλής, τη Νέα Δημοκρατία 

(Ν.Δ.) και αμέσως μετά τις εκλογές προχώρησε στη διενέργεια δημοψηφίσματος για το 

πολιτειακό. Τόσο στις εκλογές του Νοεμβρίου όσο και στο δημοψήφισμα του 

Δεκεμβρίου απουσίαζε η αντικομμουνιστική ρητορεία. Το Παλάτι υπήρξε επί δεκαετίες, 

από το 1935, ο προμαχώνας του αντικομμουνισμού, όμως το 1974 οι κίνδυνοι για την 

Ελλάδα ήταν πολλοί και ορατοί, δεν προέρχονταν όμως από τον κομμουνισμό. Η 

αυστηρή ουδετερότητα που επέλεξε ο πρωθυπουργός στο ζήτημα του δημοψηφίσματος 
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είχε ως αποτέλεσμα το ήπιο κλίμα διεξαγωγής του και πιθανότατα επηρέασε την τελική 

του έκβαση. Η νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε. και η ουδετερότητα στο πολιτειακό ήταν από 

τις πρώτες συμβολικές πράξεις απομάκρυνσης από την παλιά Δεξιά. Η αποδέσμευση 

από τα ακροδεξιά βαρίδια έγινε βασικό μέλημα της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη 

Μεταπολίτευση. Ωστόσο η τομή ακροδεξιάς/ αντιδικτατορικών δυνάμεων «δεν δόμησε 

λειτουργικά το πολιτικό πεδίο, παρά την παρουσία μιας σημαίνουσας ακροδεξιάς 

συγκέντρωσης εκλογέων, γιατί δεν συνοδεύτηκε από τη διαμόρφωση ενός ισχυρού και 

ανθεκτικού στο χρόνο ακροδεξιού κομματικού σχηματισμού».
588

 

 Οι σημαντικές πολιτικές επιλογές των κομμάτων αν έπρεπε να χαρακτηριστούν με 

μία λέξη θα ήταν: Ευρώπη για τη Νέα Δημοκρατία, Αλλαγή για το ΠΑΣΟΚ, Κόμμα για 

το Κ.Κ.Ε., Ανανέωση για το ΚΚΕ εσωτερικού.
589

 Ο αντικομμουνισμός έπαυε βέβαια να 

παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, ωστόσο δεν εξοβελίστηκε από την πολιτική ζωή. Οι 

πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής της Μεταπολίτευσης  ήταν, σε μεγάλο βαθμό, τα 

ίδια πρόσωπα που είχαν δράσει στην προ δικτατορίας εποχή. Για πολλούς από αυτούς ο 

αντικομμουνισμός κατείχε βασική θέση στην πολιτική τους φιλοσοφία και ο κομμουνι-

στικός κίνδυνος κεντρική θέση στα βιώματα και στις μνήμες τους. 

 Βέβαια η αντι–ιδεολογία που επικράτησε στη Μεταπολίτευση ήταν αυτή του 

αντιφασισμού. Η πρόσφατη εμπειρία της δικτατορίας με τα τραγικά αποτελέσματά της 

ανέδειξε τον αντιφασισμό σε ιδεολογία εθνικής συναίνεσης. Αν όμως ήταν θετικό το 

πρόσημο για τον αντιφασισμό, ήταν εξαιρετικά αρνητικό για τον αντικομμουνισμό. 

Ταυτίστηκε με τη δικτατορία και θεωρήθηκε αντώνυμο της δημοκρατίας. Αν η 

εθνικοφροσύνη ήταν στην μετεμφυλιακή Ελλάδα κριτήριο αξιολόγησης πολιτών και 

πολιτικών, το ίδιο περίπου συνέβη στην Μεταπολίτευση με τον αντικομμουνισμό. Το 

αντικομμουνιστικό παρελθόν θεωρήθηκε συνώνυμο με το έλλειμμα δημοκρατικότητας 

και χρησιμοποιήθηκε δεόντως στην πολιτική σκακιέρα. Για ακόμη μια φορά, αλλά από 

την αντίθετη οπτική γωνία, ο αντικομμουνισμός επιστρατεύθηκε προκειμένου να 

οροθετηθεί η πολιτική ταυτότητα κομμάτων και προσώπων και βέβαια ως πολιτικό 

εργαλείο στις εκλογικές αναμετρήσεις. Η αντιστροφή ήταν τόσο μεγάλη που άγγιξε και 

τον προνομιακό, έως τότε, για τους εθνικόφρονες τομέα των εθνικών θεμάτων.  Ο 

αντικομμουνισμός ταυτίστηκε με τη μειοδοσία και και την άκριτη υποταγή στα 

ατλαντικά κελεύσματα ενώ οι αντίπαλοί του αναδείχθηκαν σε πατριωτικές και 
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ανιιμπεριαλιστικές δυνάμεις και διεκδικούσαν και αυτοί με τη σειρά τους το ρόλο του 

τιμητή του πατριωτισμού των υπολοίπων. Όπως έχει υπογραμμισθεί: «οι εθνικόφρονες 

δυνάμεις του παρελθόντος στη μεταπολίτευση γίνονται υπόλογες «ατλαντισμού και 

μειοδοσίας», ενώ οι προδικτατορικές «αντεθνικές δυνάμεις» και οι «συνοδοιπόροι» 

τους εμφανίζονται ως προασπιστές της «πατρίδας» και της «ανεξαρτησίας», ως τιμητές 

του εθνικού φρονήματος των άλλοτε εθνικοφρόνων».
590

 

 Το ΠΑΣΟΚ προέβαλε την διαχωριστική γραμμή Δεξιά–Αντιδεξιά και επικαλού-

νταν την αντιδεξιά αλληλεγγύη προκειμένου να ανέλθει και να διατηρηθεί στην 

εξουσία. Αφού υπερκέρασε τους λιγότερο αντιδεξιούς του αντιπάλους, φιλελεύθερο 

Κέντρο, ευρωκομμουνιστική Αριστερά, επιβλήθηκε «ως η δύναμη κρούσης και η αιχμή 

του δόρατος του αντιδεξιού στρατοπέδου».
591

 Σε αντίθεση με την πολιτική μετριοπά-

θειας του Κ. Καραμανλή, ο Α. Παπανδρέου επεδίωξε και επέβαλε την πόλωση.
592

 Τα 

κατάφερε, με επιτυχία, από τις εκλογές του 1977 μέχρι τις εξαιρετικά πολωτικές 

εκλογές του 1985. Η Νέα Δημοκρατία, ακολουθώντας την παράδοση της Ε.Ρ.Ε. και του 

Ελληνικού Συναγερμού, βασίστηκε περισσότερο στην ιστορική παραταξιακή 

συνείδηση των οπαδών της και στη διαχείριση της εξουσίας και όχι στην ανάδειξη μιας 

συγκεκριμένης πολιτικής ιδεολογίας. Ο ιδρυτής της Κ. Καραμανλής επικαλούνταν 

συχνά την ιδεολογική ευρύτητα της παράταξης, που κυμαίνονταν ανάμεσα στα δύο 

ανεπιθύμητα άκρα και αρνούνταν τη διαίρεση σε Δεξιά – Κέντρο – Αριστερά. Η 

θεαματική άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία στις εκλογές του 1981 οδήγησε σε 

μακροχρόνια κρίση τη Νέα Δημοκρατία. Η κρίση άρχισε να ξεπερνιέται μόνο μετά τις 

εκλογές τις 1985, όταν στη διαιρετική τομή Δεξιά – Αντιδεξιά, που με τη ρητορεία του 

είχε επιβάλει το ΠΑΣΟΚ στην πολιτική ζωή, η Νέα Δημοκρατία αντιπρότεινε ένα νέου 

τύπου ανταγωνισμό που ονομάστηκε «περικύκλωση του κέντρου από τα δύο άκρα».
593

 

 Ο Κ. Καραμανλής με την επιστροφή του στην Ελλάδα  εμφανιζόταν υπέρμαχος 

της εθνικής ενότητας και χαρακτήριζε το διαχωρισμό σε Δεξιά,  Κέντρο και Αριστερά 

ξεπερασμένες ταμπέλες και ετικέτες του παρελθόντος: «Νέα Δημοκρατία είναι η 

πολιτική παράταξη που αγνοεί τις διενέξεις και τους διχασμούς του παρελθόντος – που 

τόσα δεινά επεσώρρευσαν στον τόπο μας – και προσανατολίζεται στα ευρύτερα δυνατά 
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σχήματα εθνικής ενότητος […..] Και υπόσχεται: Ότι θα υπηρετή πάντα και μόνον τα 

αληθινά συμφέροντα του έθνους, που βρίσκονται πέρα και επάνω από τις 

παραπλανητικές ετικέττες της Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς»
594

 

 Παρόμοιες ήταν και οι διακηρύξεις του στη διάρκεια της σύντομης προεκλογικής 

περιόδου: «Η Νέα Δημοκρατία είναι απροκατάληπτη, εθνική παράταξις, Τοποθετείται 

έξω και πάνω από τις παραπαλανητικές ετικέττες της Δεξιάς, του Κέντρου ή της 

Αριστεράς».
595

 

 Επιπλέον εμφανιζόταν υπέρμαχος της δημοκρατίας και κατονόμαζε τους εχθρούς 

της: «Κίνδυνοι υπάρχουν πάντοτε. Και θ’ απαιτηθή η επαγρύπνηση αλλά και η συσπεί-

ρωση του λαού σε ισχυρούς πολιτικούς σχηματισμούς, ικανούς να προστατεύσουν την 

δημοκρατία όχι μόνον από τον κομμουνισμό και τον φασισμό, αλλά και  από τα αίτια 

που προεκάλεσαν στο παρελθόν την πτώση της».
596

 

 Η Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις υπό την ηγεσία του Γ. Μαύρου παρουσια-

ζόταν ως η διάδοχος της προδικτατορικής Ένωσης Κέντρου. Ιδεολογικά κυμαινόναν 

μεταξύ της «παραδοσιακής δεξιάς και της επαναστατικής αριστεράς» και επιχειρούσε 

να συσπειρώσει τους οπαδούς της γύρω από τον ανένδοτο αγώνα και τη δράση εναντίον 

της δικτατορίας.
597

 Αναζητούσε το μακρινό της παρελθόν στο πρόσωπο του Ε. Βενιζέ-

λου και προέβαλε με υπερηφάνεια τους «μεγάλους ηγέτες της δημοκρατικής παρατά-

ξεως, ως ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο Σοφοκλής Βενιζέλος, και 

ο πεσών μαχόμενος υπέρ των δημοκρατικών θεσμών αρχηγός μας Γεώργιος 

Παπανδρέου».
598

 Ο έτερος κομματικός φορέας που διεκδικούσε το ίδιο ιστορικό 

παρελθόν, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, αντιμετωπιζόταν ως διασπαστής της δημοκρατικής 

παράταξης και παραλληλιζόταν με τις αποστασίες του πρόσφατου παρελθόντος.
599

 

 Στη διάρκεια της πρώτης, στη Μεταπολίτευση, πρωθυπουργικής του θητείας ο 

Καραμανλής επανερχόταν συχνά σε αυτό που ο ίδιος ονόμαζε αριστεροχουντισμό: 

«Πράγματι, χαρακτήρισα αυτή την σύμπραξη των άκρων ως ‘αριστεροχουντισμό’ όπου 
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και τα δύο άκρα επιχειρούν να πλήξουν την δημοκρατία, κάνοντας κατάχρηση της 

ελευθερίας που επικρατεί παντού στην χώρα. Το κάθε στρατόπεδο χρησιμοποιεί ως 

πρόσχημα τις κινήσεις του άλλου για να προκαλέσει φασαρίες. Η Αριστερά, ειδικότερα, 

προσπαθεί τον τελευταίο καιρό να εκμεταλλευθή τις εκδηλώσεις των καταλοίπων της 

χούντας για να οργανώση απεργίες και κοινωνική αναταραχή».
600

 

 Τα επιχειρήματα του πατριωτικού αντικομμουνισμού ανήκουν για τον Κ. 

Καραμανλή στο παρελθόν. Άλλωστε θα αναμόχλευαν το Μακεδονικό ζήτημα, γεγονός 

καταστροφικό για τη βαλκανική και την ευρωπαϊκή πολιτική του πρωθυπουργού. 

Βέβαια αυτή η μετριοπάθεια στη δημόσια ρητορική του Καραμανλή πρέπει, σε μεγάλο 

βαθμό, να αποδοθεί σε αυτοσυγκράτηση και εξυπηρέτηση των πολιτικών του 

προτεραιοτήτων. Σε συνομιλία του με τον Τίτο, το Μάιο του 1976, τον ενημέρωσε για 

τα προβλήματα που αντιμετώπιζε από τη στάση του Κ.Κ.Ε. Συγκεκριμένα θεωρούσε το 

Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού ένα εθνικό κόμμα της ευρωπαϊκής Αριστεράς που στελεχωνόταν 

από «ανθρώπους λογικούς, με τους οποίους μπορεί να συζητήσει κανείς».
601

 Αντίθετα 

το Κ.Κ.Ε., «η ηγεσία του οποίου παίρνει εντολές από τη Μόσχα, η οποία το στηρίζει 

και το χρηματοδοτεί» του δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα.
602

 Ως χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ανέφερε την πρόσφατη επίσκεψη του Ζίφκωφ στην Αθήνα όταν το Κ.Κ.Ε. 

οργάνωσε ομάδες, «οι οποίες στους δρόμους υμνούσαν το Ζίφκωφ, και φώναζαν 

συνθήματα για το Δημητρώφ, για τη σύνδεση Αθήνας και Σόφιας, και άλλα πολλά».
603

 

Η προειδοποίηση του Καραμανλή προς τους κομμουνιστές ήταν άμεση και εκρηκτική: 

«Τι θέλετε; Ήσασταν παράνομοι σαράντα χρόνια. Ήρθα και νομιμοποίησα το κόμμα 

σας, διεξήχθησαν εκλογές, λάβατε θέση στο Κοινοβούλιο, έχετε τον Τύπο σας, γράφετε 

σ’ αυτόν ό,τι θέλετε. Τι άλλο θέλετε; Μην προκαλείτε τον στρατό, για να μη βρεθείτε 

πάλι πίσω απ’ τα κάγκελα».
604

 

Ωστόσο στη δημόσια ρητορεία του Καραμανλή επανερχόταν ο πολιτικός 

αντικομμουνισμός, που σε εποχές έξαρσης θύμιζε την αντίστοιχη ρητορεία του Μεσο-

πολέμου, όταν πίσω από τις διεκδικήσεις των εργατών, τις πορείες και τις διαδηλώσεις, 

ο πολιτικός κόσμος διέβλεπε πάντα τις επιδιώξεις των κομμουνιστών για ανατροπή του 
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καθεστώτος. 

 Τέτοια εποχή έξαρσης ήταν ο Μάιος του 1976. Με καθημερινές πορείες και 

διαδηλώσεις εκφραζόταν η αντίδραση τόσο στην οικονομική πολιτική όσο και στη μη 

εις βάθος διαδικασία αποχουντοποίησης. Ο Καραμανλής θεωρούσε πως πίσω από την 

κοινωνική αναστάτωση βρισκόταν η Αριστερά και αποκάλυψε τις επιδιώξεις της. Η 

άκρα Αριστερά συνεπικουρούμενη  «από μερίδα του τύπου, αλλά και από άλλες μερίδες 

της Αριστεράς ολιγώτερον ακραίες» ενθάρρυνε τις απεργίες και τις διαδηλώσεις και 

έβαλε «κατά των Σωμάτων Ασφαλείας και της Δικαιοσύνης, γιατί αποτελούν εμπόδιο 

στις ανατρεπτικές επιδιώξεις τους». Στόχος όλων αυτών των ενεργειών ήταν  να αποδει-

χθεί η χρεωκοπία της δημοκρατίας και να ανοίξει ο δρόμος για τη δική τους επικρά-

τηση. Τέλος ο Καραμανλής ανέλυσε τη διττή σημασία του κομμουνιστικού κινδύνου: 

«Ο κίνδυνος που προκαλεί η δραστηριότης της άκρας Αριστεράς είναι θετικός και 

αρνητικός. Θετικός μεν, διότι η Αριστερά αυτή επιδιώκει να αντικαταστήση την 

δημοκρατίαν με την δικτατορίαν του προλεταριάτου. Αρνητικός δε, διότι όταν η απειλή 

αυτή καθίστασται επικίνδυνος, προκαλεί τας αντιδράσεις όλων των δυνάμεων εκείνων 

αι οποίαι, μολονότι προτιμούν την δημοκρατίαν, όταν τεθούν προ του διλήμματος 

μεταξύ ερυθράς και μελανής δικτατορίας προτιμούν την τελευταίαν».
605

 

 Οι πέραν της Αριστεράς «εξτρεμιστικές αριστερές οργανώσεις» θεωρήθηκαν από 

την αρχή υπεύθυνες για την εμφάνιση του φαινομένου της τρομοκρατίας στην Ελλάδα 

της Μεταπολίτευσης. Ωστόσο η καταδίκη του φαινομένου από το σύνολο του πολιτικού 

κόσμου δεν άφηνε περιθώρια για πολιτική εκμετάλλευση. 

 Αντίθετα η ταύτιση της άκρας Αριστεράς με το Κομμουνιστικό Κόμμα και η 

επίκληση των κινδύνων «δια το πολίτευμα» που προκαλούνταν «από την δραστηριό-

τητα της άκρας Αριστεράς» αναδεικνύουν την καχυποψία που υπέβοσκε στις  σχέσεις 

του πρόσφατα νομιμοποιηθέντος Κομμουνιστικού Κόμματος με τον πολιτικό που είχε 

προβεί σ’ αυτή τη νομιμοποίηση. 

 Η διαφαινόμενη άνοδος του ΠΑΣΟΚ και η ριζοσπαστική ρητορεία του ηγέτη του 

έκαναν τον Καραμανλή να το χαρακτηρίζει ως «αριστερά της Αριστεράς». Όσο πλησία-

ζαν οι εκλογές της 20
ης

 Νοεμβρίου 1977 επικέντρωνε τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ και 

εφάρμοζε πολιτική ίσων αποστάσεων από τα δύο άκρα, την ερυθρά και μελανή 

δικτατορία που ήταν για τον Καραμανλή οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: 
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«Αντιτίθεται (η Ν.Δ.) στον κομμουνισμό, γιατί είναι το σύστημα 

που αρνείται την ιερότητα της προσωπικότητας του ανθρώπου, 

αφού αρνείται τις πολιτικές και ατομικές ελευθερίες του. 

Μεταβάλλει σε μηχανή τον λαό και του αφαιρεί, μαζί με την 

πρωτοβουλία, την ελπίδα και την χαρά που προσφέρει η 

ελευθερία. 

Αντιτίθεται επίσης σε κάθε είδους δικτατορίες, οι οποίες με 

πρόφαση τη σωτηρία της πατρίδος καταργούν την ελευθερία και 

οδηγούν με τον τυχοδιωκτισμό τους κατά κανόνα σε εθνικές 

συμφορές, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Κύπρου».
606

 

 Με επίδειξη διαχειριστικού πνεύματος δήλωσε: «Δεν είμαι δεξιός, κεντρώος ή 

αριστερός. Ακολουθώ τις πολιτικές εκείνες τις οποίες θεωρώ ότι είναι καλές γι’ αυτή τη 

χώρα».
607

 

 Η ίδρυση, στις 14 Οκτωβρίου 1977, λίγες μόνο μέρες πριν από τις εκλογές,  της 

Εθνικής Παράταξης από τους Στέφανο Στεφανόπουλο και Σπύρο Θεοτόκη ήταν η 

σοβαρότερη προσπάθεια ίδρυσης ενός πολιτικού φορέα που αυτοπροβαλλόταν ως  

νοσταλγός της βασιλείας και μοναδικός, γνήσιος, υπερασπιστής της εθνικοφροσύνης. Η 

ίδρυση και η συμμετοχή στις εκλογές ενός κόμματος δεξιότερα της Ν.Δ. είχε διττή 

σημασία για την κυβερνώσα παράταξη.  Από τη μια την απάλλασσε από τα ακροδεξιά 

βαρίδια και διευκόλυνε τον αρχηγό της να κλιμακώσει την περί αριστεροχουντισμό 

ρητορεία του. Από την άλλη αποτελούσε απειλή για την κοινοβουλευτική της 

αυτοδυναμία εφόσον λίγα μόνο χρόνια πριν ένα αξιοσέβαστο ποσοστό του ελληνικού 

λαού, που άγγιζε το 31%, είχε εκφράσει την προτίμησή του για το καθεστώς της 

Βασιλευομένης Δημοκρατίας. Ο Γ. Ράλλης, γνωστός για την προτίμησή του στο θεσμό 

της βασιλείας, ανέλαβε με καθημερινές παρεμβάσεις του στον Τύπο να περιορίσει τις 

διαρροές ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς το νεοϊδρυθέν κόμμα. 

 Από την άλλη, στο χώρο του Κέντρου, η ΕΔΗΚ κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ και 

προσωπικά τον Α. Παπανδρέου για υπονόμευση και διάσπαση του δημοκρατικού 

κέντρου ενώ το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε σχέδια μετεκλογικής συνεργασίας Ν.Δ. – 
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ΕΔΗΚ.
608

 Ιδιαίτερη σημασία απέδιδε ο Α. Παπανδρέου στην ίδρυση του νέου πολιτικού 

σχήματος της ακροδεξιάς. Θεωρούσε πως το Κατεστημένο επιχειρούσε με τον τρόπο 

αυτό να απαλλάξει τη Ν.Δ. από το εφιαλτικό, ακροδεξιό της παρελθόν, να της 

αποδώσει ένα δημοκρατικό προσωπείο και να μετατοπίσει τεχνητά την πόλωση στην 

πολιτική ζωή της χώρας ανάμεσα στη δεξιά και την ακροδεξιά.
609

 

 Το ιδεολογικό στίγμα της Ν.Δ. απασχολούσε τον ιδρυτή της που προσπαθούσε να 

παγιώσει για την παράταξη του τη μέγιστη ιδεολογική ευρύτητα: «Η Νέα Δημοκρατία 

καλύπτει ιδεολογικώς τον χώρο από την άκρα Δεξιά, που κατέχεται από φασιστική 

νοοτροπία, μέχρι της Αριστεράς, μαρξιστικής και μη».
610

 

 Η ιδεολογική ευρύτητα της παράταξης μονοπώλησε σχεδόν και το πρώτο 

συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική το Μάιο του 

1979.
611

 Η ίδια συζήτηση επανήλθε στο προσκήνιο όταν ο Κ. Καραμανλής εκλέχθηκε 

στο αξίωμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Οι δύο διεκδικητές της ηγεσίας του 

κόμματος, Ε. Αβέρωφ και Γ. Ράλλης, πρόβαλαν, εκτός των άλλων, και τις ιδεολογικές 

τους διαφορές. Όπως ο ίδιος ο Γ. Ράλλης παραδέχθηκε αργότερα, κίνητρο για τη 

διεκδίκηση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας εκ μέρους του δεν ήταν τόσο οι 

πολιτικές του φιλοδοξίες όσο ο κίνδυνος για μια υπέρμετρα δεξιόστροφη στροφή του 

κόμματος μετά από μια πιθανή εκλογή του Ε. Αβέρωφ: «Αποφάσισα να θέσω υποψη-

φιότητα για την αρχηγία της ΝΔ γιατί ο άλλος υποψήφιος, ο Ευάγγελος Αβέρωφ είχε 

πολιτική τοποθέτηση εντελώς διαφορετική από τη δική μου και πίστευα ότι η τοποθέ-

τησή του αυτή ήταν επιζήμια για το κόμμα και για τον τόπο. [....] Ο Αβέρωφ πίστευε 

πως έπρεπε να κάνουμε άνοιγμα προς τα δεξιά. Εγώ αντίθετα υποστήριζα ότι επιβαλλό-

ταν να χαράξουμε μια βαθιά τάφρο ανάμεσα στο κόμμα και σε όσους είχαν ενεργή 

ανάμειξη στο δικτατορικό καθεστώς και να προσεταιριστούμε όλους εκείνους, που 

πίστευαν στη δημοκρατία και ήταν αντίθετοι σε κάθε μορφή μονοκομματισμού».
612

 

 Τελικά ο Γ. Ράλλης ήταν αυτός που διαδέχθηκε τον Κ. Καραμανλή στην ηγεσία 

της Νέας Δημοκρατίας και στην πρωθυπουργία της χώρας και σε αυτόν έλαχε το 

δύσκολο έργο της αναμέτρησης με το ΠΑΣΟΚ του Α. Παπανδρέου στις εκλογές της 

18
ης

  Οκτωβρίου 1981. 
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 Ο Α. Παπανδρέου προέβαλε, όσο κανείς πριν από αυτόν, τη διαιρετική τομή 

Δεξιά – Αντιδεξιά και την αντιδεξιά αλληλεγγύη για να ανέλθει και να διατηρηθεί στην 

εξουσία. Η ρητορεία του είχε διττή στόχευση: Από τη μία επικαλούνταν το «αμαρτωλό 

– αντιδημοκρατικό» παρελθόν της Δεξιάς, επίκληση που συσπείρωνε όσους  ιστορικά 

βρέθηκαν απέναντί της. «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά». «Η Δεξιά στο χρονο-

ντούλαπο της ιστορίας», ήταν τα πιο συνηθισμένα συνθήματα που αποσκοπούσαν να 

ανακαλέσουν στη μνήμη των ψηφοφόρων τα αντιδεξιά ανακλαστικά του παρελθόντος. 

Στην επάρατη Δεξιά καταλογιζόταν οι προδότες, οι δωσίλογοι, οι δολοφόνοι του λαού, 

οι σφαγείς του Πολυτεχνείου, οι προδότες της Κύπρου. Αυτή η αντιδεξιά γενεαλογία 

ξεκινούσε με τον Ε. Βενιζέλο, συνέχιζε με τους αγωνιστές της Εθνικής, κυρίως της 

Εαμικής, Αντίστασης τον ανένδοτο, τους Λαμπράκηδες και κατέληγε στη γενιά του 

Πολυτεχνείου.
613

  Οι συμβολισμοί αφθονούσαν: ο ηγέτης του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδος, Μ. Βαφειάδης, εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, πορτρέτα του Α. Βελου-

χιώτη κοσμούσαν τα γραφεία υπουργών του ΠΑΣΟΚ και τα αντάρτικα τραγούδια είχαν 

την τιμητική τους. Το Πολυτεχνείο αναγορεύτηκε σε ιδρυτικό μύθο της Μεταπολίτευ-

σης και η 17
η
 Νοεμβρίου καθιερώθηκε σταδιακά ως σχολική εορτή. Μικρότερη 

απήχηση είχε η καθιέρωση της επετείου της μάχης του Γοργοποτάμου ως ημέρα πανελ-

λαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης παρ’ όλη τη λαμπρότητα των πρώτων 

χρόνων.  Το Πολυτεχνείο εμπεδώθηκε από την αρχή ως ενωτικός μύθος του σύγχρονου 

ελληνισμού και πολλοί από τους πρωταγωνιστές του διακρίθηκαν στον πολιτικό στίβο 

σε όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου. 

 Αντίθετα οι μνήμες της δεκαετίας του 1940 εξακολουθούσαν να λειτουργούν 

διχαστικά δεκαετίες αργότερα. Η μετατόπιση του πολιτικού άξονα διαφοροποίησε και 

την επίσημη εθνική μνήμη. Η Αριστερά ταυτίστηκε με την αντίσταση, η Δεξιά με τη 

συνεργασία. Όπως έχει επισημανθεί: «Ηρωποιήθηκαν οι εαμικοί καπετάνιοι, λησμονή-

θηκαν η ΠΕΑΝ, οι ριμινιτές, οι σαμποτέρ. Δαιμονοποιήθηκαν τα τάγματα ασφαλείας 

αλλά ξεχάστηκαν οι χιλιάδες σλαβόφωνοι που συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις του 

άξονα καθώς αναβαπτίστηκαν αργότερα στην κολυμπήθρα του Δημοκρατικού Στρατού. 

Δαιμονοποιείται ο Ράλλης αλλά ξεχνιέται ο ρόλος του βενιζελικού Γονατά στη δη-

μιουργία των ταγμάτων ασφαλείας και του Κεντρώου Γεωργίου Παπανδρέου στη νίκη 

εναντίον του ΚΚΕ στα Δεκεμβριανά».
614

 

                                                 
613

 Βούλγαρης, ό.π.,  σ. 332. 
614

 Ν. Μαραντζίδης, «Η ρεβάνς των ηττημένων», Το Βήμα, 9/7/2006. 



 
180 

 

 

 Επιπλέον ο Α. Παπανδρέου αμφισβήτησε όλες τις σύγχρονες δεξιές επιλογές και 

πρωτίστως το όραμα του πολιτικού του αντιπάλου Κ. Καραμανλή για ένταξη της χώρας 

στην Ε.Ο.Κ. «Ε.Ο.Κ. και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», ήταν η απάντηση στον σταθερό 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό της κυβέρνησης. Ο αντιδυτικισμός, και ιδιαίτερα ο αντια-

μερικανισμός, όχι μόνο είχαν απήχηση στις μεγαλύτερες γενιές που δυσφορούσαν στην 

πολιτική των προηγούμενων δεκαετιών, την οποία θεωρούσαν πλήρως υποταγμένη στα 

αμερικανικά προστάγματα αλλά είχε απήχηση και στις νέες γενιές που είχαν απογοη-

τευθεί από την έλλειψη συμμαχικής αλληλεγγύης στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα στην 

πρόσφατη τραγωδία στην Κύπρο. Το «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», σύνθημα του 

Α. Παπανδρέου από τη δεκαετία του 1960, εξέφραζε στη Μεταπολίτευση το αίτημα για 

αυτονομία κινήσεων στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις της χώρας, μετά από 

μια σειρά απροκάλυπτων παρεμβάσεων και οικτρών διαψεύσεων. 

 Η αναγνώριση της εαμικής αντίστασης ήταν από τα πρώτα μέτρα που έλαβε το 

ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση υλοποιώντας την προεκλογική του υπόσχεση. Το αίτημα για 

αναγνώριση της εαμικής αντίστασης είχε δειλά προταθεί από την Ε.Δ.Α όταν βρισκόταν 

στην αντιπολίτευση και είχε μετατραπεί σε αίτημα μερίδας του λαού και της οργανω-

μένης νεολαίας επί πρωθυπουργίας Γ. Παπανδρέου στις αρχές της δεκαετίας του 1960. 

Τότε είχε κριθεί πρόωρη μια τέτοια ενέργεια αλλά και το 1982 δεν υλοποιήθηκε χωρίς 

αντιδράσεις. Στην ηγεσία της αντιπολίτευσης βρισκόταν ο Ε. Αβέρωφ που είχε επικρα-

τήσει του ετέρου υποψηφίου Κ. Στεφανόπουλου στις εσωκομματικές εκλογές του 

Δεκεμβρίου του 1981. Ο Ε. Αβέρωφ υπήρξε ενεργός αντικομμουνιστής σε όλη του τη 

διαδρομή. Τα βιώματά του από την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ήπειρο, και η εμπειρία 

του στο Υπουργείο των Εξωτερικών στις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις Καραμανλή τον 

κατέτασσαν στο χώρο του πατριωτικού αντικομμουνισμού που υπηρέτησε με συνέπεια 

τόσο με την πολιτική όσο και με τη συγγραφική του δράση. Στην εναρκτήρια 

συνεδρίαση στη Βουλή στις 17 Αυγούστου 1982 με θέμα την «Αναγνώριση της Εθνικής 

Αντίστασης του Ελληνικού Λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944» η 

ηγεσία και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με μοναδική εξαίρεση τον Π. Κανελ-

λόπουλο,  αποχώρησαν από τη συζήτηση. Για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης ήταν αντεθνική, ανήκουστη και ανίερη η αναγνώριση μιας προδοτικής οργάνωσης, 

όπως αποκάλεσε το Ε.Α.Μ. Αφού επέμεινε στην ανάδειξη της αντεθνικής δράσης του 

Κ.Κ.Ε. από την ίδρυσή του, την ταύτιση Ε.Α.Μ.– Κ.Κ.Ε. και τα αποτρόπαια εγκλήματά 
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του, αρνήθηκε να δώσει συγχωροχάρτι στο Κ.Κ.Ε.
615

 Μοναδική του παραχώρηση ήταν 

η επιβράβευση της δράσης μεμονωμένων ατόμων, που αν και είχαν παρασυρθεί από τις 

επαγγελίες του  Ε.Α.Μ. και έδρασαν στους κόλπους του, δεν βαρύνονταν με αντεθνικές 

ενέργειες. Επιπλέον υποσχέθηκε την κατάργηση του επαίσχυντου αυτού νόμου, όταν η 

Νέα Δημοκρατία επανερχόταν στην κυβέρνηση.
616

 

 Ο Π. Κανελλόπουλος είχε αναθεωρήσει τις απόψεις του για την Εθνική Αντίστα-

ση πολύ νωρίτερα. Σε μια σειρά άρθρων του στα Νέα από τον Αύγουστο έως τον 

Οκτώβριο του 1975 είχε υιοθετήσει τον όρο εμφύλιος πόλεμος για τις συγκρούσεις της 

δεκαετίας του 1940 και είχε προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση των γεγονότων της 

εποχής.
617

 Ανάγνωση που επανέλαβε στη Βουλή τον Αύγουστο του 1982.
618

 Καταλόγιζε 

λάθη και στις δύο πλευρές, ιδιαίτερα στον καταλυτικό ρόλο των ακραίων, αναγνώριζε 

τη συμβολή της εαμικής αντίστασης, δεν αμφισβητούσε τον πατριωτισμό της Αριστε-

ράς. Διαχώριζε τον κομμουνισμό από το φασισμό και το ναζισμό γιατί ο κομμουνισμός 

ήταν «ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έχει βαθιές ρίζες, ενώ τα άλλα ήσαν επιφανειακά 

ολοκληρωτικά συστήματα, που απέβλεπαν σε πρόσκαιρους φοβερούς σκοπούς».
619

 

Επιπλέον αναγνώριζε ότι στο ιστορικό κενό που είχε δημιουργηθεί στην Ελλάδα της 

κατοχής δεν ήταν προδοσία η επιθυμία του Κ.Κ.Ε. να εγκαταστήσει στη χώρα ένα 

καθεστώς που θα ανταποκρινόταν στην ιδεολογία του.
620

  «Δικαίωμά τους ήταν να συν-

δυάσουν την ιδεολογία τους και με την Αντίσταση. Και πάντως την συνδύασαν. Δεν 

μπορώ να πω, δεν έχω δικαίωμα να πω, αν θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι ορισμένοι δεν 

σκέπτονταν παρά μόνο την επικράτηση την δική τους. Σκέπτονταν, έστω, και τα δύο, 

και την απελευθέρωση στην οποία συνέβαλαν και την επικράτηση τη δική τους. Και 

ανάλογα με τις περιστάσεις μείωναν ή αύξαιναν την προσπάθεια για τη δική τους 

επικράτηση».
621

 

  Πρώτιστο μέλημα του Π. Κανελλόπουλου ήταν να μη διαρραγεί η εθνική ενότη-

τα και ομοψυχία. Την εθνική ενότητα βέβαια προέβαλλαν ως προτεραιότητα τους τόσο 

η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ όσο και η ηγεσία της Ν.Δ. ακολουθώντας όμως διαφορετικούς 
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δρόμους για την επίτευξή της, την επιλεκτική μνήμη το ΠΑΣΟΚ, την επιλεκτική λήθη η 

Ν.Δ. 

 Στην αναγνώριση της Εαμικής Αντίστασης αντέδρασε ο δεξιός αντιπολιτευτικός 

Τύπος και οι εκπρόσωποι της μη Εαμικής Αντίστασης. Οι τελευταίοι εξέφραζαν σε κάθε 

δυνατή ευκαιρία, ακόμη και με επιστολή τους, στη Βουλή την αντίθεσή τους στην όλη 

διαδικασία.
622

 Ισχυρίζονταν ότι γνώριζαν το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ «εκ του σύνεγγυς και σαν 

φιλική μας οργάνωση στην αρχή αλλά και αμέσως ως εχθρική μας γιατί εχθρός 

δυστυχώς ήταν απ’ αρχής σ’ όλους τους μη οπαδούς του και ως τέτοιο το αντιμετω-

πίσαμε απ’ αρχής του αγώνος μας».
623

 Και κατέληγαν: «Για το λόγο αυτό που είναι 

ιστορικός εθνικός και ηθικός αντετιθέμεθα στην αναγνώριση της προαναφερθείσας 

οργάνωσης ως οργάνωσης Εθνικής Αντιστάσεως καθώς και των παραφυάδων της γιατί 

αυτό βαρύνεται με σωρεία εγκλημάτων Εθνικών και Κοινωνικών, και η αναγνώριση 

των θα σημάνει αναγνώριση και των πράξεων των ως Εθνικών πράξεων πράγμα που θα 

αποτελέσει μια πελώρια Μαύρη Κηλίδα στην Ιστορία της Ελλάδος».
624

 

 Το επόμενο βήμα στη διαδικασία συμφιλίωσης προήλθε από δημοσιογραφική 

πρωτοβουλία και οδήγησε σε μια περιβόητη χειραψία.
625

 Το Μάρτιο του 1984 μια σειρά 

αφιερωμάτων στον εμφύλιο του δημοσιογράφου Π. Μακρή στην Ελευθεροτυπία, κατέ-

ληξε, μετά από πρωτοβουλία του Μακρή, στη συνάντηση των δύο μεγάλων αντιπάλων 

του εμφυλίου, του στρατηγού Θ. Τσακαλώτου και του αρχηγού του Δημοκρατικού 

Στρατού, Μ. Βαφειάδη.  Η συνάντηση έγινε στο σπίτι του Τσακαλώτου και οι δύο 

πρώην εχθροί αντάλλαξαν μια αμήχανη χειραψία. Αμήχανα αντέδρασε και ο πολιτικός 

κόσμος. Πλησίαζε ο χρόνος για τις ευρωεκλογές, την πρώτη εκλογική αναμέτρηση 

ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ. μετά τον εκλογικό θρίαμβο του ΠΑΣΟΚ το 1981. Ευελπιστώντας ότι η 

πόλωση θα φέρει την νίκη οι δύο μονομάχοι, Α. Παπανδρέου και Ε. Αβέρωφ, στάθηκαν 

αμήχανοι μπροστά σε ένα γεγονός που μπορεί να μην εξυπηρετούσε τα προεκλογικά 

τους σχέδια αλλά, ωστόσο, ήταν δύσκολο να καταδικάσουν δημόσια. Αντίθετα σφοδρή 

υπήρξε η αντίδραση απόστρατων αξιωματικών και στελεχών της μη εαμικής 

αντίστασης. 

 Η επάνοδος της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση δεν φαινόταν σύντομη και ο 
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Ε. Αβέρωφ απομακρύνθηκε από την ηγεσία μετά τις ευρωεκλογές του 1984. Νέος 

αρχηγός στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 1984 αναδείχθηκε ο Κ. Μητσοτάκης που 

επικράτησε του Κ. Στεφανόπουλου.  Ο προερχόμενος από το Φιλελεύθερο Κέντρο Κ. 

Μητσοτάκης κρίθηκε περισσότερο κατάλληλος να αντιμετωπίσει τον παλαιό του  

γνώριμο Α. Παπανδρέου. Η αμοιβαία αντιπάθεια των δύο ανδρών υπήρξε παροιμιώδης 

και σφράγισε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Η νέα τους αντιπαράθεση 

αναβίωσε το σκηνικό του δεύτερου ανένδοτου και το σκηνικό ολοκληρώθηκε όταν ο Χ. 

Σαρτζετάκης, ανακριτής στην υπόθεση Λαμπράκη, ανήλθε στο αξίωμα του Προέδρου 

της Δημοκρατίας το Μάρτιο του 1985.
626

 

 Η έως τότε συνεργασία Κ. Καραμανλή – Α. Παπανδρέου παρουσιαζόταν αψεγά-

διαστη και η μη υποστήριξη της επανεκλογής του αποτελούσε έκπληξη για πολλούς.  Ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτελούσε εγγύηση για όσους ανησυχούσαν από τη 

ριζοσπαστική ρητορεία του Πρωθυπουργού. Ο βαθμός σύμπλευσης με την Αριστερά 

ήταν ένα από τα αμφιλεγόμενα θέματα. Όμως σε ιδιωτικές συζητήσεις στις 4 

Οκτωβρίου 1983 με τον Πρόεδρο Καραμανλή, ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου απέκλειε 

κυβέρνηση Λαϊκού Μετώπου και συνεργασία με ΚΚΕ ενώ πρόσθετε με έμφαση «ότι 

άλλο η Γαλλία και άλλο η Ελλάς που είχε έναν εμφύλιο πόλεμο και στρατό ευαίσθητο 

σ’ αυτό το θέμα».
627

 Αναμφισβήτητα η μη υποστήριξη προς τον Καραμανλή και η 

επιλογή του Σαρτζετάκη ήταν πράξη με έντονο αντιδεξιό συμβολισμό που κινητο-

ποιούσε το αντιδεξιό σύνδρομο μεγάλης μερίδας του εκλογικού σώματος και ενίσχυε 

την ηγεμονική θέση του ΠΑΣΟΚ στο αντιδεξιό στρατόπεδο. 

 Οι εκλογές του Ιουνίου 1985 ήταν οι πιο πολωτικές εκλογές της μεταπολίτευσης. 

Τους δύο μονομάχους Α. Παπανδρέου και Κ. Μητσοτάκη δεν τους χώριζε τεράστιο 

ιδεολογικό χάσμα. Στην πραγματικότητα και οι δύο έλκυαν την πολιτική τους καταγωγή 

από το μετεμφυλιακό Κέντρο και είχαν θητεύσει δίπλα στο Γ. Παπανδρέου. Η έντονη 

αντιπαράθεσή τους από το δεύτερο ανένδοτο έφτασε τα όρια τη προσωπικής βεντέτας 

στις εκλογές του 1985.   

 Ο Κ. Μητσοτάκης υπήρξε από τους λιγότερο ενεργούς αντικομμουνιστές αστούς 

πολιτικούς της μεταπολεμικής Ελλάδας. Την κρίσιμη περίοδο από το τέλος του εμφυ-

λίου ως το Απριλιανό πραξικόπημα απέφευγε οποιαδήποτε αναφορά στον κομμουνι-
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στικό κίνδυνο. Δύο μόνο ήταν οι εξαιρέσεις, ακριβώς για να επιβεβαιώσουν τον κανόνα. 

Η πρώτη έγινε στη Βουλή στις 4 Απριλίου 1952 όταν σε συζήτηση νομοσχεδίου για τη 

λήψη μέτρων κατά της οπλοφορίας τέθηκε το ζήτημα της θανατικής ποινής των καταδι-

κασθέντων κομμουνιστών.
628

 Η δεύτερη αντικομμουνιστική αναφορά έγινε σε συνέ-

ντευξή του στο περιοδικό Ελληνικά Θέματα το Σεπτέμβριο του 1958, όπου ερωτηθείς 

εάν η κομμουνιστική προπαγάνδα δημιουργεί εκ του μη όντος κοινωνικό πρόβλημα 

στην Ελλάδα, απάντησε: «Η κομμουνιστική προπαγάνδα επιτείνει το κακό αλλά δεν 

δημιουργεί η ίδια το πρόβλημα. Η ουσιαστική αντιμετώπισις, εν τω μέτρω των σημερι-

νών δυνατοτήτων, του οξύτατου κοινωνικού μας προβλήματος αποτελεί την μόνην 

δυνατήν απάντησιν εις την προπαγάνδαν της άκρας αριστεράς».
629

 

 Η απάντηση εντυπωσιάζει με την ηπιότητά της, λαμβανομένου υπόψη της 

χρονικής συγκυρίας. Ο ίδιος εξηγούσε την απουσία αντικομμουνιστικής ρητορείας στο 

δημόσιο λόγο του: «Τους κομμουνιστές τους ήξερα και τους γνωρίζω καλά. Από την 

Κατοχή και την Αντίσταση. Στην Κρήτη τουλάχιστον κατορθώσαμε εν πολλοίς να 

συμπορευτούμε και να πολεμήσουμε τον κοινό εχθρό, τους Γερμανούς. Κι αργότερα, 

στον εμφύλιο, έκανα ότι μπορούσα για να τον αποφύγουμε τουλάχιστον στην Κρήτη. 

Κι όταν δεν μπορέσαμε να τον σταματήσουμε, προσπάθησα, στο μέτρο των δυνάμεών 

μου, να περιορίσω τις βαρβαρότητες και τις αγριάδες […] Δεν τον ήθελα τον εμφύλιο, 

γι’ αυτό κι όταν τελείωσε προσανατόλισα την πολιτική μου προς τη λήθη. Έπρεπε να 

επουλώσουμε τις πληγές [...] Έπρεπε να τον ξεπεράσουμε, όσο το δυνατό ανώδυνα. Γι’ 

αυτό και ποτέ στην πολιτική μου σταδιοδρομία δεν χρησιμοποίησα τον αντικομμου-

νισμό σαν όπλο».
630

 

 Ο Κ. Μητσοτάκης ήταν το κατάλληλο άτομο που θα μπορούσε να πετύχει την 

προσέγγιση με την Αριστερά. Η πρώτη προσέγγιση έγινε στις δημοτικές εκλογές του 

1986 όπου η άρνηση της Αριστεράς να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ είχε ως αποτέλεσμα 

την επικράτηση των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας στους τρεις μεγαλύτερους 

δήμους της χώρας στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Ήδη από τη μετεμφυλιακή εποχή η 

Αριστερά ανησυχούσε για τη διαρροή ψήφων προς το Κέντρο, το σταυρικό ζήτημα, 

όπως το αποκαλούσε ο Η. Ηλιού. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 οι συνθήκες ήταν 

ώριμες για την ηγεσία της Αριστεράς που αρνήθηκε να υποστηρίξει τη θεωρία της 
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αντιδεξιάς ψήφου, την οποία χαρακτήρισε λεηλασία της δικής της εκλογικής δύναμης. 

Η διεθνής συγκυρία, μετά την άνοδο του Μ. Γκορπατσόφ στην ηγεσία της Σοβιετικής 

Ένωσης το 1985, ήταν ευνοϊκή για μια πιο ανοιχτή πολιτική από τα ευρωπαϊκά κομμου-

νιστικά κόμματα. Στα τέλη του 1988 δημιουργήθηκε ο Συνασπισμός και για πρώτη 

φορά, μετά το 1968, η Αριστερά παρουσιάστηκε με ενωμένη φωνή αλλά και με 

αποφασιστικότητα να διεκδικήσει την αυτονομία της στο πολιτικό σκηνικό. Σε όλη την 

μεταπολεμική περίοδο και πολύ πιο έντονα στη μεταπολίτευση, η Αριστερά αντιμε-

τώπιζε το δίλλημα από τη μια να καταγγέλλει το δικομματισμό και τα δεινά που 

προκαλούσε με τη δόμηση του πελατειακού κράτους και από την άλλη να συμβάλλει 

στη διαιώνισή του στο όνομα του αντιδεξισμού.   

 Ευνοϊκή διεθνής συγκυρία, κατάλληλες συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας όπου 

ο αντι–ανδρεϊσμός και όχι ο αντικομμουνισμός χαρακτήριζαν την ιστορία της ηγεσίας 

της Νέας Δημοκρατίας, απογοήτευση της Αριστεράς από την εκούσια ή ακούσια 

συμμετοχή της σε έναν άτυπο αντιδεξιό συνασπισμό και προσήλωση της Δεξιάς στην 

αντιμετώπιση του υπ’ αριθμό ένα εχθρού της, του ΠΑΣΟΚ, οδήγησε στην πρώτη 

προσέγγιση των δύο άσπονδων, έως τότε, εχθρών. Στην πραγματικότητα η πρώτη αυτή 

προσέγγιση το 1986 δεν ήταν τίποτε περισσότερο από την άρνηση της Αριστεράς να 

συγκατανεύσει σε μια ακόμη εκλογική αντιδεξιά συμμαχία. 

 Η πρώτη ουσιαστική συνεργασία Αριστεράς – Δεξιάς έγινε τρία χρόνια αργότερα 

και πραγματοποιήθηκε στο όνομα της κάθαρσης από μια εκτεταμένη διαφθορά.
631

 Το 

1989, τη χρονιά που άρχισε να καταρρέει στην Ευρώπη ο υπαρκτός σοσιαλισμός, η 

Ελλάδα σπαρασσόταν από τη δίνη πολιτικών και οικονομικών σκανδάλων, με πρώτο το 

σκάνδαλο Κοσκωτά. Η εκλογική πρωτιά της Ν. Δημοκρατίας στις εκλογές της 18
ης

 

Ιουνίου 1989 δεν της εξασφάλισε, ελέω εκλογικού συστήματος, κυβερνητική αυτοδυ-

ναμία. Την 1
η
 Ιουλίου σχηματίστηκε η κυβέρνηση Τ. Τζαννετάκη, κυβέρνηση συνερ-

γασίας Ν. Δημοκρατίας–Συνασπισμού, που έδωσε τη θέση της στην οικουμενική 

κυβέρνηση Ξ. Ζολώτα το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Όπως παρατηρεί ο Μοσχονάς σε 

μια «συγκυρία γενικευμένης αναδίπλωσης των κομμουνιστικών δυνάμεων στην Ευρώ-

πη, η ελληνική αριστερά ακολουθεί επεκτατική στρατηγική και  εμφανίζεται ικανή όχι 

μόνο να αναχαιτίσει, αλλά και να αντιστρέψει, έστω προσωρινά, την πτωτική της πο-
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ρεία».
632

 Ωστόσο ο μη σεβασμός της αντιδεξιάς τομής εκ μέρους της Αριστεράς και η 

φιλόδοξη προσπάθεια υπέρβασής της θα λειτουργήσει ενοχοποιητικά για τμήμα των 

ψηφοφόρων της, γεγονός που θα αξιοποιηθεί πολιτικά από το ΠΑΣΟΚ και θα οδηγήσει 

στη σύντομη επαναφορά του στην εξουσία. 

 Το 1989 αποτέλεσε σταθμό στη σύγχρονη ιστορία της χώρας για πολλούς λόγους. 

Ένας από αυτούς ήταν βέβαια η σύμπραξη Δεξιάς – Αριστεράς. Επιβεβλημένη για 

λόγους ηθικής και απαραίτητη για να υλοποιηθεί η πολυπόθητη κάθαρση, τη χαρακτή-

ρισαν οι υπερασπιστές της. Ανίερη, ανόσια και προδοτική ήταν για τους επικριτές της. 

Έχει επισημανθεί ότι τη δεκαετία του 1970 μόνο απαντώντας με πόλωση στην πόλωση 

του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε η Ν.Δ. του Κ. Καραμανλή να αντιμετωπίσει τον ανερχόμενο 

αντίπαλό της.
633

 Η επιλογή του ήπιου πολιτικού κλίματος θα έφερνε αναπόφευκτα, 

όπως και έγινε, τη Ν.Δ. στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο εν μέρει και 

χάρη στην επιλογή της μη πόλωσης κατέστη δυνατή η σύμπραξη της Ν.Δ. με την 

Αριστερά την επόμενη δεκαετία. 

 Η επτάχρονη δικτατορία υπήρξε το κύκνειο άσμα της εθνικοφροσύνης. Στη 

μεταπολίτευση παρουσιαζόταν ως μια παρωχημένη ιδεοληψία αμετανόητων γραφικών 

που αδυνατούσαν να συμπορευθούν με τα προστάγματα της εποχής τους. Από την άλλη 

ο αντιφασισμός, που αναδύθηκε από τα βιώματα της επταετίας, μετασχηματίστηκε 

σύντομα σε αντιδεξιισμό χάρη και στη ρητορική δεινότητα του Α. Παπανδρέου που 

επέλεξε την πόλωση ως  όχημα ανόδου στην εξουσία. Πράγματι η αντιδεξιά 

αλληλεγγύη οδήγησε το ΠΑΣΟΚ σε θαυμαστές εκλογικές επιτυχίες όμως η εμπειρία 

της πασοκικής διακυβέρνησης και οι διαψεύσεις της προκάλεσαν ρήγμα στον άτυπο 

αντιδεξιό συνασπισμό. Οι διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις ευνόησαν την άμβλυνση 

της διαιρετικής τομής Δεξιά – Αντιδεξιά και την αντικατάστασή της από μια νέα: 

κάθαρση – διαφθορά. Το ΠΑΣΟΚ, που είχε επιβάλει έναν καταγγελτικό λόγο εναντίον 

της «επάρατης Δεξιάς», βρέθηκε το ίδιο στη θέση του κατηγορουμένου και πολλά 

στελέχη του, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Α. Παπανδρέου οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. 

 Η κυβέρνηση Τζαννετάκη  κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για την εμμονή του στις δια-

χωριστικές γραμμές του παρελθόντος και ισχυρίστηκε πως η σύμπραξη των δύο παρα-

τάξεων που συγκρούστηκαν στον εμφύλιο εγκαινιάζει μια νέα σελίδα στην ελληνική 
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ιστορία που «συνέπεσε –όχι τυχαία– με το ξεκίνημα μιας νέας περιόδου της Ευρωπαϊ-

κής ιστορίας».
634

  Ο Τζαννετάκης αναγνώρισε τη συμβολή του Κ. Καραμανλή και του 

Α. Παπανδρέου στη διαδικασία της συμφιλίωσης με τις πρωτοβουλίες που  ανέλαβαν 

στη Μεταπολίτευση, όπως η νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε. και η αναγνώριση της εθνικής 

αντίστασης.
635

 Όμως οι εξελίξεις το καλοκαίρι του 1989 προβαλλόταν ως η ουσιαστική 

συμφιλίωση «χωρίς μεσάζοντες και καπήλους».
636

 Για τον Π. Μπακογιάννη «Και μόνο 

η επεξεργασία από τη Νέα Δημοκρατία και τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της 

Προόδου του νομοσχεδίου αποτελεί γεγονός ικανό να διασφαλίσει την ορθή κρίση και 

τις αναγκαίες ίσες αποστάσεις, που αποτελούν πρόκριμα καθολικής υπεροχής».
637

 Σε 

αντίθεση, όπως υποστήριζε, με τις προηγούμενες συμφιλιωτικές προσπάθειες του 

ΠΑΣΟΚ που πάντα είχαν μονομέρεια και απέβλεπαν σε κομματική εκμετάλλευση η 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν ανυστερόβουλη, μακριά από μικροκομματικές 

σκοπιμότητες, γνήσιο αποτέλεσμα της κοινωνικής συναίνεσης που είχε προ πολλού 

επιτευχθεί.
638

 

 Για την αυλαία της συμφιλίωσης επιλέχθηκε μια συμβολική μέρα, η 29
η
 Αυγού-

στου. Το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης μετέδωσε απ’ ευθείας από τη 

Βουλή ολόκληρη τη συζήτηση «Περί άρσεως των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου», 

ενώ την ίδια μέρα υλοποιήθηκε η απόφαση για την καταστροφή των φακέλων, παρά τις 

αντιδράσεις μεμονωμένων προσωπικοτήτων από το χώρο της πολιτικής και ιδιαίτερα 

της επιστήμης. 

 Η συνεργασία Ν.Δ. – Αριστεράς το καλοκαίρι του 1989 δεν σηματοδοτούσε μια 

εκ των άνω επιλογή συμφιλίωσης των δύο αμείλικτων, έως τότε, εχθρών. Αντίθετα 

κατέστη δυνατή γιατί η συμφιλίωση ή τουλάχιστον η άμβλυνση αυτών των παθών είχε 

επιτευχθεί στη βάση. Το ΠΑΣΟΚ είχε αναδειχθεί στον κοινό τους εχθρό. Στερούσε από 

τους μεν την άνοδο στην εξουσία και καθήλωνε τους δε σε μειωμένα εκλογικά ποσο-

στά. Οι ηγεσίες επέλεξαν την οδό της συνεργασίας για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας 

και οι ψηφοφόροι τους σε μεγάλο βαθμό την αποδέχθηκαν γιατί είχαν απογοητευθεί 

διαχρονικά από τις συγκρουσιακές επιλογές, την εθνικοφροσύνη και τον αντιδεξιϊσμό. 
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Κεφάλαιο Πρώτο:  

Ο αντικομμουνισμός στην εκπαίδευση 

 

Ένας από τους προνομιακούς χώρους όπου μπορεί να ανιχνευθεί η εκάστοτε πολιτική 

πρακτική και ρητορεία είναι η εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό σύστημα παίζει καθορι-

στικό ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας, στην οριοθέτηση της επίσημης 

μνήμης, στη χάραξη και αναπαραγωγή της επίσημης ιδεολογίας. Όπως επισημαίνει η 

Αβδελά: «Η «εθνική διαπαιδαγώγηση», που στα σύγχρονα κράτη παίρνει επίσης τη 

μορφή της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας και κεντρικός της μηχανισμός είναι το εθνικό 

σχολικό σύστημα».
639

 Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων 

που προάγουν την εθνική διαπαιδαγώγηση: ιστορία, γλώσσα, γεωγραφία, αλλά και 

μέσα από άλλες δραστηριότητες, όπως σχολικές γιορτές, επέτειοι, εκδρομές.
640

 

 Η σχέση πολιτικής ιδεολογίας και εκπαιδευτικής πρακτικής έχει εκτενώς 

μελετηθεί.
641 

Καθοριστική είναι η συμβολή του μαθήματος της Ιστορίας. Σύμφωνα με 

το Γάλλο ιστορικό Μαρκ Φερρό, όποιος ελέγχει το παρελθόν μπορεί να ορίζει το 

παρόν, να νομιμοποιεί την κυριαρχία του όσο και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των 

άλλων.
642

 

 Επιπλέον η διδασκαλία των Νεοελληνικών, με τη διδασκαλία ποιημάτων και 

αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων, ενδείκνυται για τη διαπαιδαγώγηση ορισμένου 

τύπου πολίτη σύμφωνα με τις προσδοκίες του συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος. 

Όπως έχει επισημανθεί: «Το περιεχόμενό των Αναγνωστικών  δεν είναι μια κωδικοποιη-

μένη γνώση σαφώς οριοθετημένη αλλά μέσα από μια  συγκεκριμένη  επιλογή κειμένων 

και θεμάτων προβάλλονται εμπειρίες ζωής και απόψεις που διαμορφώνουν εύκολα τον 

ορίζοντα των παιδιών και τα διαπαιδαγωγούν στις θεμελιώδεις αξίες του πολιτικού 
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 Ε. Αβδελά, «Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: «εμείς» και οι «άλλοι» στο 

Α. Φραγκουδάκη, Θ. Δραγώνα (επιμ.), Τι είν' η πατρίδα μας;, Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση, Αλε-

ξάνδρεια, Αθήνα 1997, σσ. 33-34. 
640

 Αβδελά, «Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: «εμείς» και οι «άλλοι», σ. 31. 
641

 βλ. ενδεικτικά Χ. Νούτσος, Ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική, Θεμέλιο, Αθήνα 1986, Κ. Τσουκαλάς, 

Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830 -

1922), Θεμέλιο, Αθήνα 1987,  Δ. Χαραλάμπους, Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

στη μεταπολεμική Ελλάδα (1950-1974), διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1990, Α. Φραγκου-

δάκη, Θ. Δραγώνα (επιμ.), Τι είν' η πατρίδα μας;, Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 

1997. 
642
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συστήματος που ανήκουν ή πρέπει να ενταχτούν».
643

  Επιπλέον η Β. Αποστολίδου 

υπογραμμίζει: «Η ανάγνωση λογοτεχνικών έργων μέσα στο θεσμικό και λειτουργικό 

πλαίσιο που ορίζεται από το εκπαιδευτικό σύστημα και τη σχολική τάξη δεν ήταν ποτέ 

ουδέτερη και αθώα».
644  

  
Συμπερασματικά λοιπόν: «η γλώσσα, η ιστορία και η γεωγραφία είναι τα 

μαθήματα μέσα από τα οποία μεταδίδεται η πεποίθηση στην πολιτισμική ομοιογένεια 

του έθνους, αναπαράγεται η διάρκεια του στο χώρο και το χρόνο και εξασφαλίζεται η 

συνέχεια της γλώσσας».
645

  

 Επιπροσθέτως δεν πρέπει να αποσιωπάται η σημασία των σχολικών γιορτών και 

δραστηριοτήτων. Όπως έχει τονισθεί: «Οι τελετουργικές διαδικασίες στο σχολείο, όπως 

οι εθνικές επέτειοι, οι ομιλίες και γενικότερα, όλες οι σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις 

συνδέονται με τη βίωση αξιών και με την ανάγκη εδραίωσης προτύπων συμπεριφοράς. 

Στην περίπτωση, που μελετούμε, οι εθνικές γιορτές δεν αποτελούν μόνο  αναπαρά-

σταση «ιστορικού γεγονότος» μέσα στο οποίο αναδεικνύονται οι ταυτότητες και οι 

αξίες των εθνοτήτων, αλλά γίνονται αφορμή ώστε να διοχετεύονται ιδεολογικές κατευ-

θύνσεις, σύμφωνα με τις απόψεις των κυρίαρχων ιδεολογικών τάσεων που επικρατούν 

στις κοινωνικές δομές».
646

 Στο επίκεντρο του δικού μας ενδιαφέροντός είναι η 

διαδικασία εμπέδωσης, στη συνείδηση των μαθητών, της εικόνας του κομμουνιστή ως 

εξωτερικού και κυρίως ως εσωτερικού   εχθρού.    

 Κατά συνέπεια το ελληνικό σχολείο επιστρατεύθηκε στον αγώνα που έδινε, άλλο-

τε με μικρότερη και άλλοτε με μεγαλύτερη έκταση, η Πολιτεία εναντίον του κομμου-

νισμού. Πρώτο πεδίο αντιπαράθεσης απετέλεσε, όπως αναλύουμε στο πρώτο υποκε-

φάλαιο, το γλωσσικό ζήτημα. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο μελετούμε τη σύνδεση των 

σχολικών εορτών με την αντικομμουνιστική διαπαιδαγώγηση στη μετεμφυλιακή 

Ελλάδα. Τέλος, για την ίδια περίοδο, τη μετεμφυλιακή, στρέφουμε την προσοχή μας 

στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων. 
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1.  Με όπλο τη γλώσσα 

Το γλωσσικό ζήτημα ταλάνισε την ελληνική κοινωνία αλλά και την ελληνική εκπαί-

δευση για διάστημα σχεδόν ενός αιώνα.
647

 Από την έκδοση του έργου του Ψυχάρη Το 

Ταξίδι μου, το 1888, ο δημοτικισμός αποτέλεσε ένα νέο είδος ιδεολογίας που απέκτησε 

θερμούς οπαδούς αλλά και σφοδρούς επικριτές. Όπως είναι αναμενόμενο η σύγκρουση 

για τη γλώσσα πολύ σύντομα συνδέθηκε με το ζήτημα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη 

διατύπωση του Σ. Μπουρνάζου: «Η σχολική γλώσσα αποτελεί το επίμαχο σημείο στο 

οποίο ξεδιπλώνονται αντιπαραθέσες για το περιεχόμενο της διδασκαλίας, το πρόγραμ-

μα, τις διδακτικές μεθόδους, το σκοπό και τον προσανατολισμό του εκπαιδευτικού 

συστήματος, εν τέλει».
648

 

 Αρχικά παρουσιάστηκαν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις. Από τη μια η 

συντηρητική πολιτική που έδινε έμφαση στο ρόλο του σχολείου ως μέσου εθνικο – 

θρησκευτικού φρονηματισμού και από την άλλη η φιλελεύθερη αντίληψη που προέκρι-

νε την ανάγκη του εκσυγχρονισμού και της σύνδεσης με την κοινωνική πραγματικό-

τητα. Οι συντηρητικοί επέλεξαν ως όχημα των επιδιώξεών τους την καθαρεύουσα 

θεωρώντας ότι «όξυνε την εθνική συνείδηση, μετεκένωνε στον απλό άνθρωπο κάποια 

δόση από το μεγαλείο της ελληνικής Φυλής, του θύμιζε την ιστορική του καταγωγή και 

τη συνέχειά του με το ευκλεές παρελθόν, ταυτιζόταν με τη διατήρηση των πατρίων και 

εθνικών παραδόσεων, «με την Αγίαν του Σωτήρος Χριστού θρησκείαν», εν ολίγοις με 

το έθνος».
649

 Οι δημοτικιστές πάλι, χωρίς να αποποιούνται τις αξίες του έθνους και της 

θρησκείας, αμφισβητούσαν την ιδιοποίηση των αξιών αυτών από μια επίπλαστη 

γλώσσα, την καθαρεύουσα. Όμως από την αρχή διαφαινόταν μια διάσταση απόψεων 

ανάμεσα στους εθνικιστές και τους σοσιαλιστές  δημοτικιστές. Βασικός εκπρόσωπος 

των πρώτων υπήρξε ο Ίων Δραγούμης ο οποίος συνέδεε το γλωσσικό με το εθνικό 

πρόβλημα και επεδίωκε την άμεση επίλυσή τους. Αντίθετα σοσιαλιστές όπως ο Γ. 

Σκληρός και ο Κ. Χατζόπουλος συνέδεαν το δημοτικισμό με τον εργατικό αγώνα και 

την πάλη των τάξεων.
650

     

                                                 
647

 Α. Φραγκουδάκη, Η Γλώσσα και το Έθνος, Εκατό χρόνια αγώνες για την  αυθεντική ελληνική γλώσσα, 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001. 
648

 Σ. Μπουρνάζος, «Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, 

1900-1922, οι απαρχές (επιμ. Χ. Χατζηιωσήφ), τόμ. Α, μέρος 2ο, Βιβλιόραμα, Αθήνα 1999, σσ 230-231. 
649

 Μ. Αδάμου, Το εκπαιδευτικό σύστημα στην υπηρεσία του εθνικού κράτους, Η ελληνική περίπτωση 

«1950 1976»,  Παπαζήσης, Αθήνα 2002, σ. 208. 
650

 Θ. Ελευθεράκης, Εθνικό Σχολείο;, Ιδεολογικές, κοινωνικοπολιτικές και φιλοσοφικές συγκρούσεις στο 

Μεσοπόλεμο, Gutenberg, Αθήνα 2006, σ. 430. 



 
192 

 

 

 Πολύ σύντομα το αίτημα για αλλαγές στην παιδεία μορφοποιήθηκε στην ίδρυση 

του Εκπαιδευτικού Ομίλου το 1910 και της Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών το 1916. Η άνοδος του Βενιζέλου στην εξουσία έδωσε την ευκαιρία στους 

πρωταγωνιστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου, Α. Δελμούζο, Δ. Γληνό και  Μ. Τριαντα-

φυλλίδη, να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

του 1913, του 1917 και του 1929.
651

 

 Η Οκτωβριανή Επανάσταση και η Μικρασιατική Καταστροφή επέφεραν σύντομα 

δραστικές αλλαγές τόσο στο χώρο του εκπαιδευτικού δημοτικισμού όσο, ειδικότερα, 

στον Εκπαιδευτικό Όμιλο. Σταδιακά και ως τη διάσπαση του Ομίλου το 1927 και τη 

διάλυσή του το 1929, διαμορφώθηκαν δύο αντιμαχόμενες πλευρές με ηγέτες το Δελ-

μούζο και το  Γληνό.
652

 Η πρώτη, με όργανο πάντα τη δημοτική, υποστήριζε την 

ανάγκη μεταρρυθμίσεων αντιδρώντας ωστόσο στην ιδέα επαναστατικής κοινωνικής 

ανατροπής. Η δεύτερη εμφορούνταν από διεθνιστικά ιδεώδη και ευαγγελίζονταν μια 

προλεταριακή – διεθνιστική μόρφωση και μια αντίστοιχη κοινωνία. 

  Η διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου σφράγισε και συμβολικά τη λήξη της 

συμμαχίας αριστερών και φιλελεύθερων διανοουμένων.
653

 Η συζήτηση για τον εθνι-

κισμό και το έθνος στο περιοδικό Επιθεώρησις των κοινωνικών και πολιτικών Επιστη-

μών το 1916, οι ιδεολογικές συγκρούσεις που αποτυπώθηκαν στο περιοδικό Εργασία 

και την εφημερίδα Ριζοσπάστης, τα Μαρασλειακά αποτελούσαν κάποια μόνο από τα 

στάδια μιας διαρκώς κλιμακούμενης ρήξης.
654

 Οι βασικές διαφωνίες αφορούσαν το 

ζήτημα της θρησκευτικής αγωγής στο σχολείο, το πρόβλημα της εθνικής διαπαιδαγώ-

γησης και τη σχέση εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και κοινωνικών αγώνων.
655

 Οι 

φιλελεύθεροι διανοούμενοι υποστήριζαν την ανάγκη εθνικής μόρφωσης. Συγκεκριμένα 

ο Δελμούζος τόνιζε τη σημασία «των ιστορικοφιλολογικών μαθημάτων [...] δια των 
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οποίων κατ’ εξοχήν επεδιώκετο η Ελληνική, η εθνική μόρφωσις».
656

 Επιπλέον θεωρού-

σε υποχρέωση του σχολείου να μείνει μακριά από τον πολιτικό ανταγωνισμό και τις 

κομματικές έριδες και να μη διδάξει «εθνικοσυνεδριασμό, κομμουνισμό, και πιο στενά 

βενιζελισμό ή βασιλισμό ή μεταξισμό κτλ. Το σχολείο στέκει απάνω από κάθε πρόσκαι-

ρη κομματική διαπάλη, απάνω από κάθε αντίθεση κοινωνικών τάξεων. Αντικρίζει την 

ολότητα, το εθνικό σύνολο, το συμφέρον του συνόλου».
657

 Κατηγορούσε, τέλος, τους 

κομμουνιστές ότι επεδίωκαν να στρατεύσουν το σχολείο και το σύνολο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στον ταξικό και κομματικό τους αγώνα.
658

 Τα βέλη του 

Δελμούζου στρεφόταν κυρίως εναντίον του Γληνού επειδή ο δεύτερος αρνήθηκε θέσεις 

και αρχές πάνω στις οποίες συμφωνούσαν από το 1910.
659

 Αιτία αυτής της μεταστρο-

φής θεωρούσε ο Δελμούζος «τον καινούργιο αέρα που άρχισε κυρίως από τα 1920 και 

ύστερα να πνέει στον τόπο μας κατεβαίνοντας ορμητικά από τις στέπες της Ρωσίας».
660

 

 Σταδιακά η ιδεολογική πόλωση συμπορεύθηκε με τη γλωσσική. Ο επίσκοπος 

Δημητριάδος Γερμανός, καταθέτοντας εναντίον του Δελμούζου, το 1917, στη δίκη των 

Αθεϊκών στο Ναύπλιο, ήταν επιγραμματικός: «Εγώ δεν γνωρίζω τους νομικούς όρους. 

Εις την συνείδησιν όλου του κόσμου μαλλιαρισμός, αναρχισμός, σοσιαλισμός, 

αθεϊσμός, μασονία είναι εν και το αυτό».
661

 Η καθαρεύουσα ταυτίστηκε με τον εθνικι-

σμό και η δημοτική με τον κομμουνισμό ενώ η αστική προέλευση του κινήματος του 

Δημοτικισμού αποσιωπήθηκε.
662

 Όπως επισημαίνει η Φραγκουδάκη ο μόνος δρόμος 

που έμενε για τους φιλελεύθερους διανοούμενους ήταν «ο δρόμος της ουδετερότη-

τας».
663

 Από τη μια αρνούνταν και καταδίκαζαν την κομμουνιστική παράταξη και από 

την άλλη δεν ήθελαν να μετατραπούν σε υποστηρικτές της υπάρχουσας κοινωνικής ανι-

σότητας.
664

 Κατά συνέπεια θα οδηγηθούν «στο περιθώριο της πολιτικής και κοινωνικής 

ζωής».
665

 

 Μέσα στο κλίμα πόλωσης ο όρος «μαλλιαροκομμουνισμός» χρησιμοποιήθηκε για 

να αποδώσει την εξίσωση καθαρευουσιάνος = εθνικόφρων και δημοτικιστής = κομμου-
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νιστής.
666

 Λίγους μόνο μήνες πριν από την παραίτηση του Βενιζέλου άρχισε μια 

συνδυασμένη επίθεση εναντίον στελεχών της εκπαίδευσης που ευνοούσαν τον εκπαι-

δευτικό δημοτικισμό. Χαρακτηριστικό για το κλίμα της εποχής ήταν το υπόμνημα των 

Συνεργαζομένων Σωματείων  προς τα Νομοθετικά Σώματα το 1933.
667

 Αφού λοιπόν 

τόνιζαν την «από ικανού χρόνου, ιδία κατά την τελευταίαν τετραετίαν, κατεβληθείσαν 

προσπάθειαν υπό των κομμουνιζόντων, ιδία εν τη εκπαιδεύσει, όπως υπονομευθώσι τα 

θεμέλια του αστικού κράτους» κατέθεταν τις αξιώσεις τους.
668

 Συγκεκριμένα ζητούσαν: 

την κατάργηση των μικτών σχολείων και Διδασκαλείων τα οποία «επεβλήθησαν δυστυ-

χώς εν Ελλάδι, συμφώνως προς το μπολσεβικικόν σύστημα», την κατάργηση της διδα-

σκαλίας στα δημοτικά της «μαλλιαρής γλώσσης», «ήτις είναι η γλώσσα των κομμου-

νιστικών εντύπων», την απομάκρυνση όσων υπαλλήλων «διαδίδουσι ή ενισχύουσιν 

καθ' οιονδήποτε τρόπον κομμουνιστικάς θεωρίας και την μαλλιαρήν γλώσσαν», την 

αποβολή από το Πανεπιστήμιο των αριστεριζόντων φοιτητών και τη διάλυση όσων φοι-

τητικών συλλόγων έχουν αριστερίζουσες τάσεις και τέλος απαίτησαν να «κηρυχθή 

εκτός νόμου το Κομμουνιστικόν κόμμα, ως υπονομεύον την ακεραιότητα του 

Κράτους».
669

 

 Όταν ο καθηγητής Σωτηράκης στην Καβάλα και ο Διευθυντής του Διδασκαλείου 

Λαμίας Παπαμαύρος κατηγορήθηκαν «επί κομμουνισμώ», η Ομοσπονδία Λειτουργών 

Μέσης Εκπαίδευσης σε απάντησή της καυτηρίασε τη σύνδεση δημοτικισμού – 

κομμουνισμού κάνοντας λόγο για όσους «σπεύδουν θορυβούντες να χαρακτηρίσουν ως 

κομμουνιστάς τους δημοτικιστάς καθηγητάς, επωφελούμενοι της γενικής νευρικότητας, 

ήτις επικρατεί προ του φάσματος του κομμουνιστικού κινδύνου και προ των αποπειρών 

προς διασάλευσιν της τάξεως».
670

 Αλλά και στο χώρο του δημοτικισμού προέκυψε η 

διαίρεση ανάμεσα σε αυτούς που υποστήριζαν τον εθνικό ρόλο του και στους μαρξιστές 
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που προέτασσαν τον κοινωνικό.
671

 Περιοδικά όπως η Ιδέα του Σ. Μελά και το Αρχείο 

Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών του Π. Κανελλόπουλου ανέλαβαν τον αγώνα 

να ανατρέψουν την ταύτιση του δημοτικισμού με τον κομμουνισμό.
672

 Ο 

Κανελλόπουλος καυτηρίαζε τις αστικές οργανώσεις που «μιλάνε σήμερα για 

«μαλλιαροκομμουνισμό» και αρκεί να μάθουν, πως ένας δάσκαλος είναι δημοτικιστής, 

για να κατηγορήσουν την εκπαίδευση ολόκληρη «επί κομμουνισμώ».
673

  

 Αντίθετος με τη σύγχυση δημοτικισμού – κομμουνισμού υπήρξε και ο Ι. Μεταξάς 

ο οποίος ήδη από το 1925 εμφανιζόταν επιφυλακτικός  με το ζήτημα της γλωσσικής 

διαμάχης και τόνιζε εμφατικά: 

«Όλη η κίνησις που από χρόνια και εδώ έγινε διά τη γλώσσα, 

την θρησκεία, την τέχνη, την πολιτική υπό την αιγίδα του 

Βενιζελισμού, μου κάνει την εντύπωση μιανής Ελληνίδος 

φοιτητρίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, που αφού εχόρτασε 

εξωτερικό, εγύρισε εδώ, εφόρεσε χωριάτικα και κάνει την 

τσομπανοπούλα. Και όλη η αντίδρασις διά την γλώσσα, την 

θρησκεία, την τέχνη, την πολιτική που γίνεται υπό το τρύπιο 

πάπλωμα του αντιβενιζελισμού, μου κάνει την εντύπωσι μιανής 

χωριάτισσας, που ήρθε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, εφόρεσε 

ρούχα κυρίας και κάνει την πολιτισμένη. Και δι' αυτό δεν 

υπάρχει πλέον βάναυσο θέαμα από αυτό που παρουσιάζει η 

σημερινή Ελλάς. Αν άλλαζαν μεταξύ τους αι δύο κινήσεις, 

κάπως φυσικώτερο θα ήτο το θέαμα. Και ομολογώ ότι δεν 

μπορώ να εύρω όχι ποία από τις δύο είναι η καλλίτερη – αυτό 

ούτε το σκέπτομαι – αλλά ποία είναι η χειρότερη».
674

   

 Ο Μεταξάς έβλεπε τη γλώσσα ως εξωτερικό ένδυμα και έδινε σημασία στις αξίες 

και τα ιδανικά που προβάλλονται μέσα από αυτή. Κατηγορούσε τους δημοτικιστές ότι 

«δεν αγωνίζονται να εκφράσουν ιδέες και αισθήματα που βράζουν μέσα τους, αλλά 

μεταχειρίζονται τα ξερακιανά τους νοήματα σαν μανεκέν, για να ντύσουν δηλαδή με τα 
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ρούχα της γλώσσας που κατασκεύασαν εις το δογματικό τους εργοστάσιο, και που 

θέλουν να πουλήσουν εις τον κόσμο».
675

    

 Τόνιζε τη σημασία της φυσικής γλώσσας και κατηγορούσε τους δημοτικιστές ότι 

την παραποιούσαν: «Όλοι οι άνθρωποι μπαίνοντας εις την ζωήν μαθαίνουν πρώτα 

πρώτα τη μητρική τους γλώσσα. Αλλά έπειτα η εξέλιξις της ζωής, η τριβή τους με χίλια 

δύο άλλα πράγματα, τους την μεταβάλλει λίγο λίγο, και όταν ωριμάσουν πλέον μιλούν 

τη φυσική τους γλώσσα, η οποία δεν είναι εντελώς όμοια για όλους τους ανθρώπους 

που την ομιλούν. Γιατί ο καθένας τους ετράβηξε και χωριστό δρόμο μέσα στη ζωή. Γι' 

αυτό οι περισσότεροι από τους σημερινούς δημοτικιστάς που θέλουν να γράψουν τη 

μητρική γλώσσα του λαού, δεν γράφουν την ίδια τους φυσική γλώσσα και μοιάζουν με 

τους γάλλους αυλικούς του 18ου αιώνος, και τις αυλικές, που εντυνόντανε εις bergers 

και εις  bergeres και εσχηματίζανε ένα περιβάλλον Αρκαδίας, και ενομίζανε πως εδίνανε 

την εικόνα του ποιμενικού βίου».
676

 

 Βέβαια ο Μεταξάς φρόντιζε να κρατά ίσες αποστάσεις και από τους καθαρευου-

σιάνους και από τους δημοτικιστές και αιτιολογούσε την ένταση της κριτικής του προς 

τους δεύτερους ως εξής: «Δεν θέλω να είπω μ' αυτό πως και οι καθαρευουσιάνοι 

κάνουνε τίποτε διαφορετικό: Μα επειδή το σύστημα των καθαρευουσιάνων όσο πάει 

και εξαφανίζεται, προσέχει κανείς εις εκείνο που έρχεται».
677

 

 Μέχρι την άνοδο του Μεταξά στην εξουσία η παράδοση ήθελε τις συντηρητικές 

κυβερνήσεις να περιορίζουν τη χρήση της δημοτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

οι φιλελεύθεροι να την ενισχύουν. Αντίθετη πρακτική ακολούθησε ο Μεταξάς ο οποίος 

εισήγαγε για πρώτη φορά τη διδασκαλία της δημοτικής και στη μέση εκπαίδευση.
678

 

Έχοντας κατανοήσει τη σημασία της γλώσσας ως μέσο διάδοσης ιδεολογιών και  

επικοινωνίας με το λαό εγκατέλειψε την προηγούμενη επιφυλακτική και κριτική στάση 

του και τοποθετήθηκε με σαφήνεια υπέρ της δημοτικής. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή 

του στη Βραδυνή το Σεπτέμβριο του 1936: «Το ατύχημα είναι ότι η άρχουσα τάξις μέχρι 

σήμερον ηθέλησε να συγχέει τον δημοτικισμόν που είναι κίνημα καθαρώς εθνικόν, με 

τον κομμουνισμόν. Αυτή η σύγχυσις δεν επιτρέπεται πλέον, διότι δεν ωφελεί παρά 
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μόνον τους κομμουνιστάς».
679

Δείγματα της στάσης του αποτελούν, μεταξύ άλλων, η 

ανάθεση, στις 14 Δεκεμβρίου 1938, της σύνταξης Νεοελληνικής Γραμματικής σε 

επιτροπή με πρόεδρο το Μ. Τριανταφυλλίδη
680

 και η μετακίνηση των δημοτικιστών 

καθηγητών Ι.Θ. Κακριδή και Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλου από το Πανεπιστήμιο Θεσσα-

λονίκης σε αυτό των Αθηνών.
681

 

 Βέβαια ο Μεταξάς δεν παρέλειψε να ενισχύσει το φρονηματιστικό ρόλο του 

σχολείου και να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που αυτό παρείχε προκειμένου να 

ενισχύσει το καθεστώς του. Ήδη στο Διάγγελμά του της 4ης Αυγούστου έκανε λόγο για 

την εισχώρηση του κομμουνισμού στην εκπαίδευση και τη φθοροποιό δράση του.
682

 Με 

τον Α.Ν. 952/1937 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων που, 

ανεξάρτητα από τα όποια ευεργετικά αποτελέσματα, συστηματοποιούσε τον ιδεολογικό 

έλεγχο που ασκούσε το καθεστώς.
683

 Σε αυτό συνέτειναν και τα αναλυτικά προγράμ-

ματα σπουδών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της διδασκαλίας ιδιαίτερου μαθήματος 

με τον τίτλο «Εθνική και Ηθική Αγωγή» με στόχο την ενίσχυση του εθνικού και 

θρησκευτικού φρονήματος των μαθητών και την ανάδειξη των αξιών της θρησκείας, 

της πατρίδας και της οικογένειας.
684

 Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, τα σχολικά 

εγχειρίδια, οι σχολικές γιορτές και παρελάσεις  και γενικότερα η καθημερινή σχολική 

πρακτική οδηγούσαν προς την εμπέδωση των αρχών που ευαγγελίζονταν το καθεστώς 

Μεταξά και τη διάδοση της ιδεολογίας του. 

 Το γλωσσικό ζήτημα αναζωπυρώθηκε μετά τη λήξη της κατοχής και του εμφυ-

λίου.
685

 Σύντομα οι απόψεις του Μεταξά για το γλωσσικό αποτέλεσαν ένα πρόσκαιρο 

διάλειμμα και οι νικητές του εμφυλίου επανασυνδέθηκαν με την παράδοση του 

Μεσοπολέμου.
686

 Η μεσοπολεμική εξίσωση καθαρεύουσα = εθνικοφροσύνη επεκτάθη-

κε στο σχήμα καθαρεύουσα – εθνικοφροσύνη – αστική δημοκρατία. Μέσα στο πολω-
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τικό κλίμα της εποχής αποδόθηκε στους νικητές του εμφυλίου η πρόθεση να 

αναδείξουν την καθαρεύουσα σε κατ' εξοχήν εθνικό σύμβολο. Αντίθετα ο ταυτισμένος 

με τον κομμουνισμό, από την εποχή του Μεσοπολέμου, δημοτικισμός ταυτίστηκε με 

την εμπειρία του  «συμμοριτοπολέμου» και αναδείχθηκε σε αντεθνικό σύμβολο.
687

 

Όπως έχει υποστηριχθεί: «Η χρήση της καθαρεύουσας ή της δημοτικής αρχίζει και 

σταδιακά όλο και συχνότερα εκπέμπει το μήνυμα πολιτικής υπαγωγής».
688

 Με το τέλος 

του εμφυλίου «η χρήση της καθαρεύουσας θα γίνει γλωσσικός δείκτης πολιτικών 

πεποιθήσεων και ο χρήστης της με μόνη τη μορφή του λόγου θα εκπέμπει το μήνυμα 

ότι ενστερνίζεται τις παραδοσιακές αξίες, αντιστέκεται στις τάσεις αλλαγής και 

υπερασπίζεται τη δοσμένη κοινωνική τάξη των πραγμάτων».
689

 Όπως χαρακτηριστικά 

έχει σατιρισθεί: «αρκεί [....] να γράψεις της αποβλάκωσης αντί της αποβλακώσεως, για 

να χαρακτηριστείς υποκείμενο αμφίβολης εθνικοφροσύνης, πιθανώς πράκτορας του 

διεθνούς κομμουνισμού, να σου ανοίξουν φάκελο και να χάσεις κάθε ελπίδα 

σταδιοδρομίας σε επίσημους επιστημονικούς στίβους».
690

 

 Βέβαια σημαντικοί εκπρόσωποι του φιλελεύθερου χώρου, ανάμεσά τους οι Ε. 

Αβέρωφ, Π. Κανελλόπουλος, Κ. Τσάτσος, έγραφαν τα έργα τους στη δημοτική. Ήδη 

από το 1948 ο Κανελλόπουλος ισχυριζόταν: «Γράφω στη δημοτική κ’ έτσι δεν έχω 

ανάγκη να κάνω κήρυγμα ή αγώνα».
691

 Επιπλέον διαφωνούσε με «εκείνους που 

εκμεταλλεύονται τις περιστάσεις και μάχονται σήμερα τη δημοτική».
692

 Όταν στη 

συνέχεια έγινε κυβέρνηση η Ένωση Κέντρου, ο Γ. Παπανδρέου και οι συνεργάτες του 

επιχείρησαν να υλοποιήσουν τις αρχές του εκπαιδευτικού δημοτικισμού στη 

μεταρρύθμιση του 1964. Ωστόσο οι πολιτικές εξελίξεις εμπόδισαν την εφαρμογή της 

μεταρρύθμισης και σύντομα, με την απριλιανή δικτατορία, το γλωσσικό ζήτημα 

ξαναχρησιμοποιήθηκε «ως ιδεολoγικό – πολιτικό προκάλυμμα»
693

 

 Οι δικτάτορες αντιπαρατέθηκαν στη διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας στην 

εκπαίδευση φοβούμενοι τις πολιτικές, ιδεολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις μιας 

τέτοιας ενέργειας. Η χρήση της καθαρεύουσας κατοχυρώθηκε συνταγματικά αλλά η 

κατάχρησή της την απογύμνωσε ηθικά. Η θεσμοθέτηση της δημοτικής στη μεταπολί-
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τευση, με τη μεταρρύθμιση του 1976, ήρθε ως τυπική επικύρωση μιας πραγματικότητας 

στην οποία είχαν συμβάλλει, εκτός των άλλων, και οι γλωσσικές ακρότητες και η 

αδέξια ρητορεία της επταετίας. Θέτοντας τέλος στο καθεστώς της διγλωσσίας, που 

ταλάνισε την πολιτική και κοινωνική ζωή για έναν περίπου αιώνα, η ελληνική Πολιτεία  

συμβάδισε με μια πραγματικότητα που είχε ήδη διαμορφωθεί σε διάφορους τομείς της 

δημόσιας ζωής, και ιδιαίτερα στον Τύπο και τη λογοτεχνία, και είχε εμπεδωθεί στη 

συνείδηση της πλειοψηφίας. 

2.  Σχολικές γιορτές και καθημερινές πρακτικές 

Οι εθνικές επέτειοι, οι διάφορες σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις αλλά και η 

συμμετοχή των σχολείων σε δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας λειτουργούν ως 

μηχανισμός συγκρότησης της ατομικής και συλλογικής συνείδησης και συμβάλλουν 

στο σχηματισμό της εθνικής ταυτότητας. Μέσα από τις παραπάνω τελετουργικές 

διαδικασίες το σχολείο διδάσκει, φρονηματίζει, προβάλλει αξίες, εδραιώνει πρότυπα 

συμπεριφοράς και διαγράφει τα όρια και το περιεχόμενο της εθνικής μνήμης, στην 

οποία δίνει και θεσμική υπόσταση. Επιπλέον διαμορφώνεται και εμπεδώνεται, στη 

συνείδηση των μαθητών, η εικόνα του εχθρού, εξωτερικού ή εσωτερικού, όπως στην 

περίπτωση που αφορά τη δική μας ανάλυση.   

 Στο ελληνικό σχολείο έχουν διαχρονικά ενταχθεί και έχουν παραμείνει, άλλοτε 

για μεγαλύτερο και άλλοτε για μικρότερο χρονικό διάστημα, μια σειρά επετείων και 

εορτών.
694

 Εκτός από τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου, 

έχουν κατά καιρούς εορταστεί ή και τιμώνται ακόμη, επέτειοι τοπικής ή εθνικής 

εμβέλειας. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν κυρίως οι εορτασμοί για την απελευθέρωση 

πόλεων την περίοδο των βαλκανικών πολέμων, όπως η απελευθέρωση της Θεσσαλο-

νίκης, των Ιωαννίνων, του Κιλκίς κ.α. Στη δεύτερη εντάσσεται η μνημόνευση  ιστορικο 

– πολιτικών γεγονότων που θεωρήθηκαν ότι σημάδευσαν την  πορεία του έθνους, όπως: 

η άλωση της Πόλης, η ένωση της Επτανήσου, της Κρήτης, των Δωδεκανήσων με την 

Ελλάδα, της μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα και του ελληνισμού της Μ. Ασίας, της Β. 

Ηπείρου και του Πόντου, της εγκαθίδρυσης καθεστώτων όπως της 4ης Αυγούστου και 

της 21ης Απριλίου. Εθνικής εμβέλειας ήταν και οι εορτασμοί που αφορούσαν τη 

βασιλική οικογένεια: ονομαστική εορτή του βασιλιά και του διαδόχου, γενέθλια κ.α. 

Όλες οι παραπάνω επέτειοι αποτελούσαν εξαιρετική αφορμή προκειμένου η πολιτεία να 
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εμπεδώσει την επιδιώκουσα από αυτή εθνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση των 

μαθητών και αυριανών πολιτών της. Για το λόγο αυτό εγκύκλιοι και οδηγίες διέτρεχαν 

όλο το σύστημα της πυραμίδας του εκπαιδευτικού συστήματος προκειμένου να νοημα-

τοδοτηθεί με σαφήνεια το ιδεολογικό περιεχόμενο κάθε εκδήλωσης αλλά και η τυπική 

της μορφή. Μάλιστα την περίοδο της επταετίας οι συνταγματάρχες έστελναν κάθε μήνα 

στα σχολεία κατάλογο καθημερινών ιστορικών γεγονότων που έπρεπε να μνημονευ-

θούν κατά τη διάρκεια εκείνου του μηνός.
695

 

 Το νόημα αυτής της διαπαιδαγώγησης παρέμενε αυστηρά προσηλωμένο στις 

εθνοκεντρικές αξίες του εκπαιδευτικού συστήματος και στην ανάδειξη θεσμών όπως η 

εκκλησία, το παλάτι και ο στρατός. Ωστόσο εμπλουτιζόταν κάθε φορά ανάλογα με τις 

ιστορικές και πολιτικές συγκυρίες. Για παράδειγμα σε εγκύκλιό του, το Μάιο του 1953, 

εν όψει του εορτασμού της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, ο Υπουργός Παιδείας 

Κ. Καλλίας αφού εξήρε τη σημασία του γεγονότος, το ρόλο και την προσωπικότητα του 

Κ. Παλαιολόγου και τη μεγαλοπρέπεια του Βυζαντινού πολιτισμού, θεώρησε αναγκαίο 

να υπογραμμίσει: «Κατά την ομιλίαν δέον ν' αποφευχθή ό,τι θα ηδύνατο να δώση 

αφορμήν παρεξηγήσεων και να τονισθή ότι σήμερον φιλία και κοινά συμφέροντα 

συνδέουν την Ελλάδα και Τουρκίαν. Αγωνιζομένας από κοινού δια την διασφάλισιν της 

ανεξαρτησίας των και της ανθρωπίνης ελευθερίας γενικώτερον».
696

 

 Η αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής ιστορίας, ο ηρωισμός, η φιλοπατρία, η 

θρησκεία υπήρξαν αξίες που προβάλλονταν διαχρονικά από το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα ενώ δεν παραλείπονταν και οι αναπαραστάσεις του εχθρού. Όσον αφορά τον 

εσωτερικό εχθρό, τον κομμουνισμό, καθιερώθηκαν συγκεκριμένες επέτειοι που 

υπενθύμιζαν την επικινδυνότητά του. Όπως έχει υποστηριχθεί η οργάνωση της 

πολιτικής και κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα με βάση την ύπαρξη εσωτερικού εχθρού, 

ήταν η αρχή που έπρεπε να γίνει αποδεκτή από τους πολίτες όχι ως πολιτική επιλογή 

αλλά ως πατριωτικό καθήκον.
697

 

 Με την ευκαιρία της 25ης Μαρτίου, γιορτάστηκε το 1949 η Εθνική εβδομάδα. 
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την νίκην».
698

 Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η τέταρτη ημέρα των εκδηλώσεων, Τετάρτη 

23 Μαρτίου, οριζόταν ως «Ημέρα της Νεότητος, οπότε πρόσκοποι, οδηγοί, και εν γένει 

η μαθητιώσα νεολαία, θα εκτελέσουν προγράμματα ανά πάσας τας περιοχάς της 

χώρας.»
699

 Φυσικά «την προεδρίαν της ημέρας αυτής θα έχη ο Πρόεδρος της Παι-

δείας». Στα σχολεία της χώρας στάλθηκαν σαφείς οδηγίες για τον τρόπο αλλά και τη 

βαρύνουσα σημασία του συγκεκριμένου εορτασμού.
700

 

 Μετά τη λήξη του εμφυλίου δύο νέες εορτές εντάχθηκαν στη σχολική πραγματι-

κότητα. Επρόκειτο για την 29η Σεπτεμβρίου, που καθιερώθηκε ως μέρα εορτασμού της 

Πολεμικής Αρετής των Ελλήνων, της Γιορτής του Εφέδρου Πολεμιστού και της 

συντριβής του κομμουνιστοσυμμοριτισμού και την 5η Δεκεμβρίου, επέτειο του Δεκεμ-

βριανού κινήματος.
701

 Συχνά προβλέπονταν δύο στάδια εκδηλώσεων, το πρώτο, που 

αφορούσε αποκλειστικά τη μαθητική κοινότητα και το δεύτερο, που προέβλεπε τη 

συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας σε ευρύτερες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα 

στα τέλη Νοεμβρίου 1958 οι σχολικοί επιθεωρητές ξεκίνησαν την αποστολή εγκυκλίων 

στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους προκειμένου να οργανωθεί με τον καλύτερο 

δυνατόν τρόπο ο εορτασμός της επετείου των Δεκεμβριανών. Σκοπός των εκδηλώσεων 

ήταν «να τονισθή δια μίαν εισέτι φοράν ο κίνδυνος ον διέτρεξε το έθνος εκ του 

κομμουνιστικού κινήματος Δεκεμβρίου 1944 και της όλης κομμουνιστικής δράσεως 

κατά την περίοδον εχθρικής κατοχής».
702

 Οι εορτασμοί θα ολοκληρώνονταν σε δύο 

φάσεις. Η πρώτη, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, αφορούσε τον εορτασμό στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και περιλάμβανε προσευχή των μαθητών, ομιλία «υπό 

καταλλήλου καθηγητού προς στηλίτευσιν κομμουνιστικών θηριωδιών και εγκλημά-

των», μαθητική χορωδία και φιλολογικό μνημόσυνο.
703

 Ακολουθούσε, την Κυριακή 7 

Δεκεμβρίου, σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, οργάνωση διαλέξεων που 

απευθύνονταν στο σύνολο των πολιτών. Επιπλέον υπήρχε η ιδιαίτερη επισήμανση και 

για τις δύο εκδηλώσεις να δοθεί έμφαση στο παιδομάζωμα και να «χρησιμοποιηθώσι 

προς καλυτέραν κατανόησιν κινδύνου, ον διέτρεξε το Ελληνικόν Έθνος τυχόν υπάρχου-
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σαι φωτογραφίαι παριστώσι ανωτέρα γεγονότα».
704

 

 Η επέτειος του απριλιανού πραξικοπήματος έδινε μια ακόμη ευκαιρία αντικομ-

μουνιστικής κατήχησης. Όπως αναφερόταν στις εγκυκλίους, η δικτατορία ανέλαβε «να 

απαλλάξη την χώρα μας από δύο μέγα δεινά: το πρώτο ήτο η θανάσιμος κομμουνιστική 

απειλή, η οποία ως δαμόκλειος σπάθη επεκρεμάτο υπεράνω της κεφαλής του ελλη-

νισμού και το δεύτερον ήτο η παλαιά πληγή της φαυλοκρατίας, η οποία ως ύπουλος 

νόσος έφθειρεν κάθε ικμάδα του έθνους και του έκλειεν την οδόν προς την ανάστασιν 

και την προκοπήν».
705

 Προσπαθώντας να δικαιολογήσει την κατάργηση της δημο-

κρατίας και να εδραιώσει τη θέση της επανερχόταν συχνά στην ανάδειξη του κομμου-

νιστικού κινδύνου και των σχεδίων υποταγής της χώρας στον «ερυθρό ολοκληρω-

τισμό». Η χρήση, από τους πραξικοπηματίες, του όρου «επανάσταση» προκειμένου να 

αυτοπροσδιορίσουν τη δράση τους, γινόταν σε αντιδιαστολή με την «ξενοκίνητη» 

δράση του κομμουνισμού και τη φαυλότητα του πολιτικού κόσμου. Διευκρινίζοντας τη 

σχέση κομμουνισμού – φαυλοκρατίας, σχολικός επιθεωρητής στη Λακωνία επεσήμανε: 

«ο κομμουνισμός έπραττεν ενσυνειδήτως, ως ξένον προγεφύρωμα, εθνοπροδοτική 5η 

φάλαγξ, αγκάθι εις τον κορμόν του ελληνισμού. Η φαυλοκρατία το έπραττεν ασυνει-

δήτως, εξ αντικειμένου, από την φύσιν της. Οι κομμουνισταί ουδέποτε ηνόχλησαν τους 

φαυλοκράτας, διότι έφθειρον με την νοοτροπίαν των και τας πράξεις των το έθνος και 

ήνοιγον κατ' αυτόν τον τρόπον τον δρόμον εις τον κομμουνισμόν».
706

 Επιπλέον με την 

«επανάσταση» της 21ης Απριλίου δεν «εσώθη μόνον η πατρίς Ελλάς από τον κομμου-

νισμόν, την φαυλοκρατίαν, την παρακμήν», αλλά και «σύμπασα η ανθρωπότης, διότι 

μόνον η Ελλάς υπήρξεν και είναι ο πνευματικός ηγέτης της ανθρωπότητος».
707

   

 Βέβαια η ανάδειξη του κομμουνιστικού κινδύνου δεν περιοριζόταν μόνο στις 

συγκεκριμένες επετείους που προαναφέραμε. Η επέτειος του Μακεδονικού αγώνα έδινε 

μια άλλη κατάλληλη ευκαιρία, και ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα, όπου ο εορτασμός 

είχε αποκτήσει, μετά τον εμφύλιο, νέες νοηματοδοτήσεις.
708

 Η ανάγνωση του εμφυλίου, 

εκ μέρους των νικητών, ως συνέχειας του Μακεδονικού αγώνα των αρχών του 20ου 

αιώνα  και η ταύτιση των «συμμοριτών» με τους κομιτατζήδες εξηγεί το ενδιαφέρον και 

την επιμέλεια που έδειξε μετεμφυλιακά η Πολιτεία για την ανάδειξη των ηρώων 
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Μακεδονομάχων, την ανέγερση και τη συντήρηση μνημείων και τη σύνδεση του αγώνα 

τους με τα πρόσφατα γεγονότα. Η παρουσία της εκπαιδευτικής κοινότητας στις παρα-

πάνω εκδηλώσεις κρινόταν ως αυτονόητη. Οι μαθητές καλούνταν να συμμετάσχουν σε 

εράνους ενώ οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τις πολιτικές, εκκλησιαστικές και 

στρατιωτικές αρχές επωμίζονταν τη ευθύνη της οργάνωσης.
709

 Συχνά οι έρανοι 

γίνονταν σε πανελλήνια κλίμακα. Τέτοια ήταν η περίπτωση το 1951 όταν η 4η Απριλίου 

ορίσθηκε ως ημέρα διενέργειας πανελληνίου εράνου για την ανέγερση «των πυρπο-

ληθέντων ή βομβαρδισθέντων υπό των Βουλγάρων και συμμοριτών ιερών Ναών της 

Χώρας».
710

 Σαφείς οδηγίες στις κατά τόπους σχολικές μονάδες προέτρεπαν στην ενεργό 

και μαζική συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στην όλη προσπάθεια.
711

 

 Εκτός από τα μνημεία που έχουν «καταστραφή υπό των κατακτητών και των 

κομμουνιστοσυμμοριτών», ιδιαίτερη μέριμνα υπήρχε «δια την αναστήλωσιν, εξω-

ραϊσμόν και συντήρησιν των τάφων των εις τους προσφάτους αγώνας πεσόντων, οίτινες 

εις πλείστα σημεία της χώρας δεν ευρίσκονται εν καλή καταστάσει παρουσιάζοντες 

εικόνα μη περιποιούσαν τιμήν εις τους επιζήσαντες».
712

 Η ευθύνη της εκπλήρωσης 

αυτού του «Εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος» βάρυνε ιδιαίτερα τους εκπαιδευ-

τικούς, τους «τεταγμένους υπό της πολιτείας ίνα διδάσκωσι την νέαν γενεάν τους υπέρ 

της ελευθερίας ιερούς αγώνας του Έθνους και τον σεβασμόν προς τους πρωταγω-

νιστάς».
713

 

  Ένας από τους πρωταγωνιστές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που άξιζε τιμής 

και σεβασμού ήταν και ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης. Η σωρός 

του μεταφέρθηκε από τη Βιέννη και, μετά από μια σύντομη στάση στη Θεσσαλονίκη, 

κατέληξε στην Καστοριά στις 14 Ιουνίου 1959. Η άφιξη των λειψάνων του στην 

Καστοριά συνοδευόταν από τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του και άλλες εορταστι-

κές εκδηλώσεις. Το εορταστικό κλίμα δεν περιοριζόταν μόνο στην περιοχή της Καστο-

ριάς αλλά επεκτεινόταν και σε άλλα μέρη, ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα. Για παρά-

δειγμα ο Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων του νομού Σερρών ενημέρωσε 

«άπαντα τα σχολεία της Περιφέρειας να προβούν στην τέλεση ανάλογων εκδηλώ-
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σεων».
714

 Όπως εξηγούσε: «Η επισημότης ήτις δίδεται εις το γεγονός τούτο θα 

αποτελέση όχι μόνον φόρον τιμής προς τον διαπρεπή Ιεράρχην και σθεναρόν πρωτα-

γωνιστήν του Μακεδονικού Αγώνος, αλλά και μίαν εθνικήν εκδήλωσιν δια της 

αναδρομής εις τους ήρωας τους συντελέσαντες εις την απελευθέρωσιν της Μακεδονίας 

μας».
715

 

 Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να κατορθώσουν να ανταποκριθούν στην υψηλή 

αποστολή τους κρινόταν πως έπρεπε να απέχουν από τις πολιτικές ζυμώσεις. Συχνές 

ήταν οι εγκύκλιοι που προειδοποιούσαν πως «αυστηραί κυρώσεις» περίμεναν όσους 

εκπαιδευτικούς αναμειγνύονταν στην «εκλογικήν κίνησιν».
716

 Ανάμεσα στα απαραίτητα 

προσόντα του εκπαιδευτικού περιλαμβάνονταν και η πίστη «εις τον Χριστόν, την 

Ελλάδα και τον Βασιλέα της» και η ικανότητά του να εναλλάσσει «ευκόλως την πένναν 

διά του όπλου».
717

 

 Πολιτικές συζητήσεις, τόσο μεταξύ μαθητών όσο και ανάμεσα σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, απαγορεύονταν. Δεν έλειπαν περιπτώσεις, όπως το χειμώνα του 1964, 

που το Υπουργείο επενέβαινε με συγκεκριμένες οδηγίες. Δημοσιεύματα της εποχής 

έκαναν λόγο για έντονες πολιτικές συζητήσεις που διεξάγονταν σε πολλά σχολεία και 

που συχνά κατέληγαν σε αντεγκλήσεις. Η αντίδραση ήταν άμεση και η εγκύκλιος του 

Υπουργείου Παιδείας χάρασσε «την επί του θέματος τούτου ορθήν εθνικήν και 

εκπαιδευτικήν γραμμήν».
718

 Αρχικά γινόταν η επισήμανση ότι η εμπλοκή της μαθητι-

κής νεολαίας στην πολιτική διαμάχη ήταν το ζητούμενο για «τα μονοκομματικά και 

ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα οποία ούτω όπως αποβλέπουν εις την εκμετάλλευσιν της 

ανωριμότητος της πολιτικής κρίσεως της μαθητιώσης νεολαίας εν συνδυασμώ προς τον 

αγνόν ενθουσιασμόν της προς εξυπηρέτησιν ανομολογήτων πολιτικών σκοπών».
719

 

Αντίθετα, στις δημοκρατίες το σχολείο «δεν αγνοεί το πολιτικόν θέμα αλλά το προσπε-

λάζει υπό την έννοιαν της πολιτικής αγωγής των νέων, της εντάξεως δηλαδή αυτών 

μετά πλήρους συνειδήσεως εις τους μεγάλους και υψηλόυς σκοπούς, τους οποίους δια 

μέσου των αιώνων επιδιώκει να πραγματώση η εθνική πολιτική κοινότης, εις την 
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οποίαν ανήκουν».
720

 Δια μέσου μιας τέτοιας αγωγής «σφυρηλατείται η εθνική ενότης 

δια της υποταγής όλων εις τα εθνικά πολιτικά ιδανικά, ενώ αντιθέτως δια των πολιτικών 

κομματικών αντιθέσεων διασπάται η ψυχική ενότης και εμποτίζεται η νεανική ψυχή με 

εμπάθειαν και μίσος, τροχοπέδας δια την γενικωτέραν πρόοδον του τόπου».
721

 

 Όσο μεγαλύτερη ήταν η ένταση στην πολιτική ζωή τόσο πιο αυστηρές οι οδηγίες 

της Πολιτείας. Την άνοιξη του 1965 εκδόθηκε εγκύκλιος που αφορούσε τη δράση της 

«κομμουνιστικής νεολαίας Λαμπράκη».
722

 Με έμφαση τονιζόταν ότι «ο κομμουνισμός 

είναι εχθρός του Έθνους και της Δημοκρατίας» και πως αυτό πρέπει «να καταστή 

συνείδησις της Νέας Γενεάς».
723

 Ενώ ως αποστολή του δασκάλου οριζόταν ο «εθνικός 

φρονηματισμός, καθώς και η ηθική και πολιτική αγωγή των μαθητών».
724

 Τέλος, 

υπήρχε η προειδοποίηση για  όσους εκπαιδευτικούς δεν ενστερνίζονταν τα ιδεώδη του 

«ελληνοχριστιανικού πολιτισμού» και ήταν «όχι ανήκοντες, αλλά και απλώς συμπαθού-

ντες ή ανεχόμενοι την κομμουνιστικήν προπαγάνδαν» πως δεν έχουν «θέσιν εις την 

Εκπαίδευσιν».
725

  Όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ο γενικός 

επιθεωρητής  Ι. Αρχιμανδρίτης έγραψε το 1959 ένα σύγγραμμα με τίτλο Τι παρατηρεί, τι 

ελέγχει, τι αξιολογεί ο Επιθεωρητής κατά την επιθεώρηση, στο οποίο διαβάζουμε: 

«Πιστεύει ο δάσκαλος απολύτως εις την πολιτιστική δύναμιν του ελληνισμού; Είναι 

θιασώτης του ελληνικού πνεύματος και οι πράξεις του φέρουν έκδηλον το χρώμα της 

εθνικής υπερηφάνειας; Μήπως τα τελευταία χρόνια εκλόνισαν κατά κάποιον τρόπον το 

εθνικόν του υπόστρωμα; [...] Ως ελεύθερος πολίτης ο διδάσκαλος συντάσσεται και 

αυτός με ένα κόμμα πολιτικόν, κινούμενον όμως αυστηρώς εντός των εθνικών πλαισίων 

και δη με κόμμα το οποίον πλησιάζει περισσότερον προς τας γενικάς εθνικάς επιδιώ-

ξεις, προς τον σκοπόν τον οποίον αυτός έχει θέσει ως βάσιν και τέρμα των επιδιώξεών 

δια την ορθήν αγωγήν».
726

 Ενώ για τη  στελέχωση του σώματος των επιθεωρητών 

χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Υπουργού Παιδείας της χούντας, Κ. Καλαμποκιά: 

«δεν θέλουμε σοφούς, θέλουμε πιστούς».
727

     

  Άμεμπτα όφειλαν να είναι και τα μέλη των σχολικών εφορειών, δηλαδή «πολίται 

εθνικώς αδιάβλητοι και διακρινόμενοι δια τας ηθικάς αρχάς, την εργατικότητα και την 
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αγάπην των προς το σχολείον».
728

 Επειδή όμως παρατηρούνταν το φαινόμενο να επιλέ-

γονται πρόσωπα «μη εμφορούμενα υπό υγιών κοινωνικών φρονημάτων» αυστηρές 

συστάσεις προειδοποιούσαν τους Διευθυντές των σχολείων να συνεργάζονται στενότε-

ρα επί του θέματος με τoυς Αστυνομικούς Σταθμούς και τους Προέδρους των τοπικών 

κοινοτήτων.
729

   

 Ανάλογο ενδιαφέρον υπήρχε και για το έντυπο υλικό που έβρισκε θέση στα 

σχολεία και απευθυνόταν στους μαθητές. Μάλιστα το Φεβρουάριο του 1962 το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών ενημέρωσε τις Νομαρχίες για τη αποκάλυψη πρόσφατου σχεδίου του 

Κ.Κ.Ε., που υλοποιούσε σε συνεργασία με ορισμένους εκδοτικούς οίκους. Το Κ.Κ.Ε., 

λοιπόν, προχωρούσε στην έκδοση και κυκλοφορία διαφόρων εντύπων, εθνικής, 

κοινωνιολογικής, θρησκευτικής, ιστορικής υφής, τα οποία εκ πρώτης απόψεως δεν 

πρόδιδαν το αντεθνικό τους περιεχόμενο. Συγγραφείς τους ήταν κομμουνιστές ή 

συνοδοιπόροι οι οποίοι «παραποιούντες και νοθεύοντες ιστορικά, θρησκευτικά, εθνικά, 

κοινωνιολογικά κ.λ.π. γεγονότα και δεδομένα, παραλληλίζουν και προσαρμόζουν 

ταύτα, κατά τας κομμουνιστικάς απόψεις, προς τα τοιαύτα της κατοχικής ή μεταπε-

λευθερωτικής δράσεως του εγχώριου και διεθνούς κομμουνισμού».
730

 Στη συνέχεια οι 

Νομαρχίες ενημέρωσαν τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους για την ανάγκη στενής 

συνεργασίας τους με τις «εθνικές οργανώσεις» και τον «εθνικόφρονα τύπο» προκει-

μένου να αποτραπεί η προμήθεια των σχολείων με τα εν λόγω βιβλία, «άτινα 

αναγιγνωσκόμενα ασκούν φθοροποιόν επίδρασιν» κυρίως στη νεολαία.
731

 

 Άλλες φορές οι επισημάνσεις ήταν περισσότερο συγκεκριμένες. Για παράδειγμα 

την άνοιξη του 1959 το Υπουργείο Παιδείας θεώρησε ότι η πρόσφατη έκδοση σε επτά 

τόμους της ιστορίας του Ελληνικού Έθνους του Κ. Παπαρρηγόπουλου ήταν παραποιη-

μένη. Ενώ οι πρώτοι πέντε τόμοι περιελάμβαναν αυτούσια την ιστορία του Παπαρρη-

γόπουλου «οι υπόλοιποι εσχάτως εκδοθέντες παρουσιάζουν παραποιημένα τα ιστορικά 

γεγονότα της νεωτέρας Ελλάδος κατά κομμουνιστικήν άποψιν».
732

 Παρόμοιες επιση-

μάνσεις την ίδια εποχή έγιναν και για τη «Μεγάλην Εγκυκλοπαίδειαν των Νέων» του 

εκδοτικού οίκου Χάρη Πάτση: «Κοινοί εγκληματίαι εμφανίζονται ως εθνικοί ήρωες και 
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η κακοποιός δράσις αυτών προβάλλεται ως ηρωϊκή δράσις. Επιστημονικά θέματα και 

βιολογικαί θεωρίαι εμφανίζονται υπό την πλέον στυγνήν υλιστικήν των μορφήν και 

εξηγούνται κατά την κομμουνιστικήν άποψιν».
733

 Φυσικά αυτονόητος ήταν ο αποκλει-

σμός των παραπάνω εντύπων από τις σχολικές βιβλιοθήκες και ο αυστηρώς έλεγχος για 

τυχόν παραβάσεις των δοθέντων οδηγιών. 

 Ο έλεγχος της σχολικής ζωής ήταν τόσο ασφυκτικός που τίποτα δεν ξέφευγε από 

το άγρυπνο μάτι του Υπουργείου. Η προσπάθεια ενός πρώην εκπαιδευτικού να εφοδιά-

σει τα σχολεία της χώρας με γεωγραφικό χάρτη με τον τίτλο «Γεωγραφικά Παιχνίδια» 

γνώρισε σφοδρή αντίδραση. Δύο ήταν τα επίμαχα σημεία του παραπάνω εντύπου. Το 

πρώτο ότι παρουσίαζε «τον επί κατασκοπεία κατάδικον» Μ. Γλέζον ως εθνικό ήρωα και 

το δεύτερο ότι αναφερόταν υπαινικτικά στο γεγονός πως «το πρώτον σχολείον κα 

διδασκαλείον της Αιγίνης το κτισθέν επί Καποδιστρίου» είχε μετατραπεί σε φυλακή.
734

 

 Εξονυχιστικά εξεταζόταν και η προβολή κινηματογραφικών ταινιών ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις μαζικής παρακολούθησης από τη μαθητική νεολαία. Ακόμη και σε 

περιπτώσεις εγκεκριμένων, από την αρμόδια επιτροπή, ταινιών το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας απαγόρευε την παρακολούθησή τους, έστω και «κατά τρόπον μη προκα-

λούντα θόρυβον», αν διαπίστωνε ότι ήταν σοβιετικής προέλευσης και με περιεχόμενο 

προπαγανδιστικό και ζημιογόνο για τον παρεχόμενο από τα σχολεία, σύμφωνα με τις 

επιταγές του Συντάγματος, «Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό».
735

 

 Οι τελετές, οι εθνικές και σχολικές εορτές, οι αυστηρές προδιαγραφές για όλους 

τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο εξονυχιστικός έλεγχος των 

τεκταινομένων στην σχολική πραγματικότητα στόχευαν αφενός στην αφομοίωση και 

διάδοση του «ελληνοχριστιανικού πολιτισμού» και αφετέρου στην εμπέδωση, από τους 

μαθητές, της εικόνας του κομμουνισμού ως εχθρού αυτού του πολιτισμού.    

3.  Ο αντικομμουνισμός στα σχολικά εγχειρίδια 

3.1  Τα μεταπολεμικά Αναγνωστικά του Δημοτικού 

Το σχολείο ως ιδεολογικός μηχανισμός αποτελεί βασικό παράγοντα συγκρότησης 

ταυτοτήτων και η ταυτότητα εμπεριέχει την έννοια του αποκλεισμού όσων δεν 

ανταποκρίνονται στα βασικά της στοιχεία. Ιδιαίτερα το μάθημα της Ιστορίας και αυτό 
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των Νέων Ελληνικών ενδείκνυνται για κάθε είδους ιδεολογική κατήχηση.
736

 Η μελέτη 

των σχολικών βιβλίων μας παρουσιάζει ανάγλυφα την εικόνα του πολίτη που 

επιχειρούν να διαπαιδαγωγήσουν και κατά συνέπεια την αναμενόμενη πολιτική του 

συμπεριφορά.
737

 Η ιδεολογική λειτουργία του βιβλίου γίνεται περισσότερο έντονη σε 

χώρες, όπως η Ελλάδα, όπου επιτρέπεται η χρήση ενός και μόνο βιβλίου για κάθε 

γνωστικό αντικείμενο. Με τον τρόπο αυτό ο κρατικός έλεγχος καθίσταται αποτελεσμα-

τικότερος και ο ιδεολογικός φρονηματισμός αμεσότερος. Άλλωστε η πολιτική σκοπι-

μότητα και όχι η ανάγκη επιστημονικής εγκυρότητας επιβάλλουν συνήθως  τις αλλαγές 

στα σχολικά εγχειρίδια. 

 Στην υπό εξέταση περίοδο, 1950-1974, παρατηρείται μια εξαιρετική μακροβιό-

τητα των διδασκόμενων στο Δημοτικό Σχολείο αναγνωστικών βιβλίων.
738

 Τα πρώτα 

χρόνια, έως το 1954, διατηρούνται στην εκπαίδευση τα μεταξικά βιβλία, απαλλαγμένα 

όμως από τους ύμνους προς τον Μεταξά και το καθεστώς του. Στη συνέχεια, το 1954, 

και για μια σειρά είκοσι ετών, έως το 1974, τα αναγνωστικά βιβλία παραμένουν 

ουσιαστικά τα ίδια. Η ανθεκτικότητα αυτή δεν οφείλεται τόσο στην αποδοχή των 

βιβλίων όσο σε συγκεκριμένες συγκυρίες. Αρχικά ο Γ. Παπανδρέου με τους συνεργάτες 

του, Ε. Παπανούτσο και Λ. Ακρίτα, με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 

προγραμμάτισαν τη συγγραφή νέων σχολικών βιβλίων. Ωστόσο, λόγω των πολιτικών 

εξελίξεων, η προσπάθειά τους δεν τελεσφόρησε και την περίοδο 1964-1967 

διδάσκονταν τα βιβλία του 1954 με ελάχιστες προσθήκες και αφαιρέσεις. Από το 1967 

τα βιβλία του 1954 επέστρεψαν αυτούσια. Το 1972 οι συνταγματάρχες προκήρυξαν τη 

συγγραφή νέων αναγνωστικών, τα οποία εγκρίθηκαν αλλά δεν πρόλαβαν να εκδοθούν. 

Κατά συνέπεια η έρευνά μας επικεντρώνεται σε αυτά ακριβώς τα αναγνωστικά του 
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1954 που με τη μακροβιότητά τους κυριάρχησαν σε όλη την υπό εξέταση περίοδο.
739

 

 Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950 βασικοί άξονες της θεματογραφίας των 

αναγνωστικών ήταν: ο στρατός, ως θεματοφύλακας των εθνικών αξιών, ο ελληνο-

χριστιανικός πολιτισμός, η αδιάλειπτη συνέχεια της φυλής στο χρόνο και στο χώρο.
740

 

Αλλά και στα αναγνωστικά του 1954 η θεματογραφία δεν αλλάζει δραματικά. Συγκε-

κριμένα έχει επισημανθεί ότι τα συχνότερα θέματα υπήρξαν: 1) η φύση (με ποσοστό 

24,74%, που όμως μειώνεται καθώς πλησιάζουμε στη ΣΤ΄ τάξη στην οποία μόλις 

αγγίζει το 7,7%), 2) εθνική ζωή (με ποσοστό 21,2, το οποίο αντίθετα με τη φύση πλη-

σιάζει το 54% στη ΣΤ΄τάξη), 3) κοινωνική και ηθική ζωή (ποσοστό 12,5%), 4) θρη-

σκευτική ζωή (ποσοστό 8%), 5) εργασία – οικονομία (ποσοστό  8%), 6) οικογενειακή 

ζωή (ποσοστό 6,37%), 7) σχολική ζωή (ποσοστό 4,6%), 8) παράδοση (ποσοστό 

3,7%).
741

 Έχει επισημανθεί πως τα βιβλία του Δημοτικού σχολείου τη μετεμφυλιακή 

περίοδο «παρουσιάζουν ένα σγκροτημένο πλαίσιο ζωής και ένα συνεπές προς αυτό 

σύστημα αξιών, με ξεκάθαρο προβιομηχανικό χαρακτήρα».
742

 Μάλιστα έχει τονισθεί η 

αντίφαση ότι προβαλλόταν ένας αγροτικός τρόπος ζωής, «την στιγμή που η πλειοψηφία 

των Ελλήνων κατοικούσε ήδη στα αστικά κέντρα».
743

 

 Ο ιδεολογικός προσανατολισμός των κειμένων υπήρξε σαφής και η πρόθεση για 

φρονηματισμό έντονη.
744

  Όχι μόνο αντικαθρεπτίζονταν οι θεσμοθετημένες κοινωνικές 

και πολιτικές αντιλήψεις της εποχής αλλά ανάγονταν σε κεντρικό άξονα της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας. Βασική προτεραιότητα των αναγνωστικών ήταν να διαμορφώσουν 

το μελλοντικό πατριώτη, αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού έθνους, και όχι τον 

αυριανό πολίτη, μέλος της Ελληνικής Πολιτείας. Το τρίπτυχο θρησκεία, πατρίδα, 

οικογένεια αποτελούσε το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο οικοδομούνταν η ταυτότητα 

του Έλληνα με αυτονόητη την υποδήλωση ότι όσοι δεν ενστερνίζονταν τις παραπάνω 
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αξίες  αποκλείονταν αυτόματα από την ελληνική ταυτότητα. 

 Ο αποκλεισμός δεν γίνονταν με τρόπο άμεσο και κατηγορηματικό. Καμία 

αναφορά δεν γινόταν στον πρόσφατο εμφύλιο, το «παιδομάζωμα», την εξορία, πουθενά 

δεν αναφέρονταν οι όροι κομμουνιστής ή κομμουνισμός. Ωστόσο η υφέρπουσα αντίθε-

ση μπορούσε εύκολα να γίνει αντιληπτή. Η έμφαση στην ιδεολογία της εθνικοφροσύνης 

έκανε τα αντιθετικά ζεύγη εύκολα αναγνωρίσιμα: ο ευσεβής Έλληνας και ο άθεος 

κομμουνιστής, ο φλογερός πατριώτης και ο επαίσχυντος  προδότης, ο άμεμπτος οικογε-

νειάρχης και ο αμφιβόλου ηθικής. Εξάλλου, για όσους αδυνατούσαν να αντιληφθούν τα 

συνδηλώμενα, ο φρονηματισμός εντατικοποιούνταν σε άλλες εκφάνσεις της καθημερι-

νότητας των μαθητών: την εκκλησία, τα κατηχητικά, τις προσκοπικές οργανώσεις, με 

αποκορύφωμα φυσικά την περίοδο της στρατιωτικής θητείας. 

 Η ανάδειξη του στρατού σε στυλοβάτη του έθνους εμφανιζόταν με τρόπο 

ξεκάθαρο ιδιαίτερα στο αναγνωστικό της ΣΤ΄ Δημοτικού. Όπως έχει επισημανθεί το 53, 

84% της θεματολογίας του συγκεκριμένου βιβλίου αφορά την εθνική ζωή.
745

 Το βιβλίο 

ξεκινά με  ύμνο προς το ιερό σύμβολο της σημαίας
746

 και συνεχίζει εξίσου συμβολικά 

με τη διαβεβαίωση για την θεϊκή προστασία που απολάμβανε και θα απολαμβάνει η 

Ελλάδα.
747

 Η μακραίωνη και αδιάλειπτη, σύμφωνα με το ιδεολόγημα του Παπαρηγό-

πουλου,  ιστορία του Έθνους
748

 παρουσιαζόταν ως ατέρμονη αλληλουχία νικηφόρων 

μαχών όπου διακρίνονταν ο ηρωικός πολεμιστής και ο ανδρείος και λαοφιλής βασιλιάς. 

Ξεχωριστή θέση στο πάνθεον των ηρώων είχε ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος, στη χαρισμα-

τική προσωπικότητα του οποίου γίνονταν εκτενείς αναφορές: «Να προσθέσετε [.....] και 

την αγάπη του στρατού για τον βασιλέα Κωνσταντίνο, που τον λατρεύουν σαν Θεό τους 

για να καταλάβετε τον ηρωισμό και τα θαύματα. - Στην Σόφια! Το είπε ο κουμπάρος. Ο 

κουμπάρος είναι ο Βασιλιάς, αφότου ο Κωνσταντίνος επήρε για νονούς της κόρης του 

τον Στρατό και τον Στόλο. Από τότε και ο τελευταίος φαντάρος και ο τελευταίος 

βουνήσιος εύζωνος και ο εθελοντής που ήλθε να πολεμήση από το πιο μακρινό σημείο 

του κόσμου, τον ονομάζει κουμπάρο».
749

 Ο βαθμός της οικειότητας και των συντρο-

φικών δεσμών του Βασιλιά με το στράτευμα ήταν ακόμα εμφανέστερος στο κείμενο 

                                                 
745

 Άχλης, ό. π., σ. 150. 
746

 Ε. Φωτιάδου, Η. Μυνιάτη, Γ. Μέγα, Δ. Οικονομίδου, Θ. Παρασκευόπουλου, Αναγνωστικόν ΣΤ' Δημο-

τικού, ΟΕΣΒ, Αθήνα 1954, σελ. 4-5(ποίημα Ύμνος εις την Σημαίαν, Σ. Δαφνής). 
747

  Σ. Τρικούπης, «Ο Θεός προστατεύει την Ελλάδα», ό.π., σσ. 6-7. 
748

 οι όροι Πατρίδα, Έθνος, Φυλή, Ελλάδα εμφανίζονταν ως ταυτόσημοι. 
749

 Φωτιάδου, Μυνιάτη, Μέγα, Οικονομίδου, Παρασκευόπουλου, ό.π., σσ 44-45 (Η. Οικονομόπουλος, 

διασκευή). 



 
211 

 

 

του Ν. Σπανδώνη με τίτλο  «Ο Διάδοχος και ο στρατιώτης».
750

 Ο αρχιστράτηγος και 

Διάδοχος του θρόνου, πολεμώντας στην πρώτη γραμμή, μοιράζεται με τους στρατιώτες 

όχι μόνο τις κακουχίες αλλά και στιγμές ανάπαυλας οικοδομώντας  μια σχέση μοναδική 

και αναντικατάστατη που δεν μπορεί να περιχαρακωθεί σε θεσμικά πλαίσια. Σχέση που 

εύκολα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι κληροδοτείται στους βασιλικούς απογόνους. 

Επιπλέον η έμφαση στον καταλυτικό ρόλο του στρατού στην πορεία του Έθνους δεν 

άφηνε περιθώρια αμφιβολίας για την κυρίαρχη θέση που δικαιούται να κατέχει στην 

ελληνική κοινωνία. 

 Η οπτική του πολέμου ως συμφορά και απαξία απουσίαζε εντελώς, όπως και 

οποιαδήποτε αναφορά σε μη νικηφόρες πολεμικές αναμετρήσεις. Δεκαετίες μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή και το πνεύμα της Μεγάλης Ιδέας παρέμενε ζωντανό στα 

σχολικά εγχειρίδια. 

 Ο στρατός πρωταγωνιστούσε και στα δυο κείμενα με τον εντονότερο ψυχροπο-

λεμικό χαρακτήρα. Πρόκειται για περιγραφές από τον πόλεμο της Κορέας. Η πρώτη με 

τον εύγλωττο τίτλο «Οι νέοι Λεωνίδαι»,
751

 διασκευή άρθρου του Φ. Λιβιτσιάνου από 

την εφημερίδα Στρατιωτικά Νέα και η δεύτερη «Το ύψωμα Ντικ εις την Κορέαν»,
752

 

επίσης διασκευή άρθρου του Ε. Θωμόπουλου από την ίδια εφημερίδα. Οι Έλληνες 

στρατιώτες παρουσιάζονταν με υπεράνθρωπο ηρωισμό, απαράμιλλη γενναιότητα, 

ευγενή άμυλα, εμφορούμενοι από υψηλά ιδανικά. «Οι λυσσώντες Κινέζοι ορμούν με 

αγρίας κραυγάς εις το ύψωμα [.....] Φθάνουν εις τας θέσεις των ολίγων υπερασπιστών, 

οι οποίοι, ως νέοι Λεωνίδαι, κλείνουν το δρόμο εις τους βαρβάρους της Ασίας».
753

 Για 

άλλη μια φορά οι Έλληνες τάχθηκαν από το υψηλό τους πεπρωμένο να προασπίσουν 

τον παγκόσμιο πολιτισμό και ιδιαίτερα το δυτικό, στη δημιουργία του οποίου πρωτο-

στάτησαν, από τη βαρβαρότητα. Αυτή τη φορά οι βάρβαροι Ασιάτες  ήταν περισσό-

τεροι επικίνδυνοι ως  φορείς μιας αλλότριας, για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ιδεολογίας, 

αυτής του κομμουνισμού. Ο Έλληνας  πολεμιστής «Εδόξασε δια  μιαν ακόμην φοράν το 

όνομα της μητρός Ελλάδος και εχάρισε την νίκην εις το στρατόπεδον των ελευθέρων 

λαών».
754

 Στον αγώνα του αυτό δεν πάλευε μόνος. Είχε συμπαραστάτες «πατριώτας 

Κορεάτας, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την άλλην πλευράν των κομμουνιστικών γραμ-
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μών».
755

 Και φυσικά εξαίρονταν ο ρόλος των Η.Π.Α. που αποτελούσαν εγγύηση για την 

τελική νίκη: «Όταν εξημέρωσεν, η Αστερόεσσα - η  Αμερικανική σημαία -  εξηκολού-

θει να κυματίζη εις την κορυφή του υψώματος. Εφαίνετο ως να έστελλε τους χαιρετι-

σμούς της εις την ελληνικήν σημαίαν την οποία εκυμάτιζεν εις την κορυφήν του 

Ντικ».
756

 

 Όπως συνέβαινε και στο δημόσιο πολιτικό λόγο τα αντιθετικά ζεύγη αντικομ-

μουνισμού – κομμουνισμού ήταν ευανάγνωστα:  πολιτισμός – βαρβαρότητα, ελευθερία 

– υποδούλωση, πατριωτισμός – προδοσία. Ο πόλεμος της Κορέας έδινε την ευκαιρία να 

περιγραφεί η σύγκρουση του ηρωικού ελληνικού στρατού με τους υποδεεστέρους και 

βάρβαρους κομμουνιστές καθιστώντας τον παραλληλισμό με την πρόσφατη ενδοελ-

ληνική σύγκρουση αυτονόητο. Ωστόσο η αναφορά στα πολεμικά γεγονότα σταματούσε 

στο έπος του 1940, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα τα διαγγέλματα του Ι. Μεταξά και 

του Βασιλιά Γεωργίου.
757

 Εκτενής αναφορά στο έπος του 1940 είχε προηγηθεί και στα 

αναγνωστικά των προηγούμενων τάξεων, συχνά και με την προσθήκη αποσπασμάτων 

από ημερήσιες διαταγές του στρατού.
758

 Η σκόπιμη παράλειψη του εμφυλίου πολέμου 

είναι αξιοσημείωτη αλλά και εύκολα εξηγήσιμη. Ο εμφύλιος απωθούνταν στο συλλο-

γικό ασυνείδητο, καταχωνιάζονταν και συντηρούνταν, λειτουργούσε ενοχικά και όχι 

προς παραδειγματισμό. Επιπλέον η επιβολή της επιλεκτικής σιωπής απέτρεπε αποτελε-

σματικά το ενδεχόμενο μιας ανεξέλεγκτης αναμόχλευσης του θέματος του εμφυλίου 

τόσο από την πλευρά των διδασκόντων όσο και από την πλευρά των διδασκομένων. 

Ζητούμενο δεν υπήρξε η λήθη, ούτε η συναίνεση, αλλά η χειραγώγηση, ο φρονηματι-

σμός, η νομιμοποίηση της εξουσίας, η οποία βρισκόταν, φυσικά , στα χέρια των 

νικητών του εμφυλίου και  η εμπέδωση της άκριτης υποταγής σε αυτήν. 

 Εκτός από το στρατό και το Βασιλιά και η ελληνορθόδοξη θρησκεία ανάγονταν 

σε θεσμικό σύμβολο. Παρόλο που τα κείμενα που αναφέρονταν αποκλειστικά στη 

θρησκεία δεν ξεπερνούσαν το 8% της θεματογραφίας, διάχυτο ήταν το κλίμα μιας 

βαθιάς θρησκευτικότητας από την οποία διακατέχονταν τα μέλη του συνόλου της 

κοινωνικής ζωής από το Βασιλιά και το στρατιώτη έως τον παππού και το εγγονάκι. Η 

εμπέδωση της εθνικοφροσύνης πραγματοποιούνταν με πολλαπλούς τρόπους: την 
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προβολή θετικών προτύπων άξιων για παραδειγματισμό, την προσπάθεια να κωδικο-

ποιηθεί η συνέχεια της Φυλής σε θεσμικά πρότυπα, το στρατό και το Βασιλιά κυρίως, 

των οποίων έτσι η εξουσία νομιμοποιούνταν και ενισχύονταν. Όπως είχε ξεκάθαρα 

παραδεχθεί λίγα χρόνια πριν ο τότε υπουργός Παιδείας Κ. Τσάτσος σε ομιλία του σε 

συνέδριο εκπαιδευτικών το 1949: «Η αστική τάξη βρίσκεται σε κίνδυνο και για να 

σωθεί πρέπει να βρει έναν μύθο για το λαό, το σωτήριο μύθο της, που δεν είναι άλλος 

από το ελληνοχριστιανικό πνεύμα, ικανό να αντιμετωπίσει τον κομμουνισμό όχι με την 

άρνηση αλλά με την ιδεολογική θέση».
759

 

3.2  Τα σχολικά εγχειρίδια της δικτατορίας 

Αν οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις επέλεξαν την προβολή του ελληνοχριστιανικού 

πνεύματος ως ιδεολογικής θέσης αντίπαλης προς τον κομμουνισμό, οι δικτάτορες 

προτίμησαν την κατά μέτωπο επίθεση. Όπως έχει επισημανθεί: «το νέο στοιχείο που 

εμφανίζεται τώρα είναι η κατασκευή ενός καινούριου εχθρού που βρίσκεται στο 

εσωτερικό του ελληνικού έθνους, των κομμουνιστών».
760

 Ο μεγαλύτερος φανατισμός 

στον πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών συναντάται στα εγχειρίδια της Ιστορίας και 

της Πολιτικής Αγωγής. Εξάλλου ήταν ιδιαίτερη η επιμέλεια που έδειξε το καθεστώς της 

21ης Απριλίου για τη διδασκαλία της Ιστορίας και τον τρόπο που «το μάθημα θα 

εκπληροί τον φρονηματιστικόν σκοπόν του».
761

 

 Το σχολικό έτος 1967-1968 εισήχθηκε, στην Γ΄ Γυμνασίου, η διδασκαλία του 

βιβλίου των Α. Ματαράση – Σ. Παπασταματίου με τίτλο Ιστορία των Νεωτέρων και 

Νεωτάτων Χρόνων, το οποίο παρέμεινε στο αναλυτικό πρόγραμμα έως τη μεταπολί-

τευση.
762

 Η ύλη του βιβλίου κάλυπτε την περίοδο από τον 15αι. έως την περίοδο του 

Ψυχρού Πολέμου. 

 Όπως είναι αναμενόμενο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφήγηση των 

γεγονότων της δεκαετίας του 1940. Μετά το έπος του '40 έμφαση δινόταν στην αντί-

σταση την περίοδο της κατοχής. «Το πνεύμα της αντιστάσεως κατά των κατακτητών 

ενέπνευσεν εις όλους τους Έλληνας και Ελληνίδας, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξεως, 

                                                 
759

 Α. Δαβαλάς, Η Συγκρότηση της Δεξιάς Ιδεολογίας στη Μεταπολεμική Ελλάδα (1944-1981), Μια Κοινω-

νιολογική Προσέγγιση, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2006, σ. 

197. 
760

 Χ. Κουλούρη, «Φανατισμός, Δογματισμός, Συγκρότηση Ταυτότητας, Μια προσέγγιση στο λόγο των 

σχολικών εγχειριδίων», Μνήμων, τομ. 18, Αθήνα 1996, σ. 151. 
761

 Χρόνης, ό.π., σσ. 233 – 234. 
762

 Α. Ματαράση – Σ. Παπασταματίου,  Ιστορία των Νεωτέρων και Νεωτάτων Χρόνων, Γ' Γυμνασίου, 

Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1966. 



 
214 

 

 

σταθεράν και απόλυτον άρνησιν πάσης προς αυτούς συνεργασίας [...]».
763

 Στη συνέχεια 

αναλύονταν οι μορφές και οι τρόποι αυτής της καθολικής αντίδρασης και γίνονταν 

αναφορές στο ένοπλο αντάρτικο και συγκεκριμένα: στο Ζέρβα, στο Φωστερίδη στην 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στον Ψαρρό στη Φωκίδα, στο Χούτα στην Ακαρνα-

νία, στους Δροσόπουλο και Καραχάλιο στην Πελοπόννησο, στο Μαντουβά στην Κρήτη 

και τέλος στο Ε.Α.Μ. Το Ε.Α.Μ. περιγραφόταν ως η «συμπαγεστέρα αντιστασιακή 

οργάνωσις» αγνών και ηρωικών πατριωτών, η οποία όμως με τον καιρό έγινε αιχμά-

λωτη «της μειοψηφίας δηλ. των κομμουνιστών» και παρεκκλίνοντας από την «εθνική 

της αποστολήν» επιχείρησε τη βίαιη κατάληψη της εξουσίας και την επιβολή κομμου-

νιστικού καθεστώτος.
764

 Για την περίοδο από την Απελευθέρωση έως το τέλος του 

εμφυλίου η δράση των κομμουνιστών αποδιδόταν με τον όρο «ανταρσία» ενώ καταγρά-

φονταν τρεις «συμμοριτοπόλεμοι». Σε όλες τις φάσεις την ευθύνη της σύγκρουσης την 

έφερε η Αριστερά της οποίας τη δράση όμως υποδαύλιζαν οι βόρειοι γείτονές μας 

προκειμένου να αποσπάσουν ελληνικά εδάφη. Από την άλλη σωτήρια χαρακτηριζόταν 

η επέμβαση των Άγγλων, ιδιαίτερα την περίοδο των Δεκεμβριανών, η σθεναρή στάση 

του βασιλιά και πάνω από όλα η αυτοθυσία και ο ηρωισμός του στρατού. 

 Χρονογραφία παρά ιστορία της Ελλάδας θεωρήθηκε το δεύτερο σχολικό 

εγχειρίδιο που κάλυπτε την περίοδο από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου έως 

την άνοδο των συνταγματαρχών στην εξουσία.
765

 Πρόκειται για το βιβλίο του Γ. Δαφνή  

με τίτλο Συνοπτική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδος, 1914-1968, που εγκρίθηκε το 

σχολικό έτος 1969-70, παρέμεινε έως το σχολικό έτος 1974-75 και προοριζόταν για  

τους μαθητές της τελευταίας τάξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
766

 

 Η αντικομμουνιστική τοποθέτηση του βιβλίου ήταν εμφανής από τις πρώτες 

σελίδες. Η Οκτωβριανή επανάσταση αποδιδόταν στη δράση μιας ασήμαντης μειοψη-

φίας που με τη βία επέβαλε ένα βάρβαρο, δεσποτικό και επεκτατικό σύστημα εξουσίας. 

Συγκεκριμένα αναγράφονταν: «Έπρεπε να σβήσουν τα φώτα, δια να ημπορέση μια 

ασήμαντος μειοψηφία να επιβάλη εις εκατομμύρια ανθρώπων ένα σύστημα αρνήσεως 

του ανθρώπου και να συνεχίζη επιδιώκουσα την επέκτασιν του εφ' ολοκλήρου του 

πλανήτου. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν ετάραξεν απλώς, τους βαρβάρους. Τους 
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προήγαγεν εις δεσπότας μεγάλου τμήματος του πλανήτου».
767

 Η επιτυχία των κομμου-

νιστών στη Ρωσία κατέστη εφικτή μόνον γιατί οι αντίπαλοί τους, οι αντικομμουνιστές, 

δεν είχαν επαρκή βοήθεια στον αγώνα τους.
768

 Ενώ πάγια τακτική τους, μετά την 

εδραίωσή τους, υπήρξε ο αγώνας «δια την επιβολήν του κομμουνισμού εις όλον τον 

κόσμον, δια της δράσεως των κομμουνιστικών κομμάτων, της οργανώσεως εξεγέρσεων 

και της εκμεταλλεύσεως των δημοκρατικών ελευθεριών προς διάβρωσιν των αστικών 

καθεστώτων».
769

 Βλέπουμε, λοιπόν, να επαναλαμβάνονται οι παγιωμένες από το 

Μεσοπόλεμο αντιλήψεις που θεωρούσαν τον κομμουνισμό ως προϊόν βαρβαρότητας 

και εχθρό του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Επιπλέον η έμφαση στην κομμουνιστική 

επεκτατικότητα ήταν απόλυτα σύμφωνη με την πολιτική της ανάσχεσης που 

ακολούθησε η Δύση μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

 Όσον αφορά την Ελλάδα όπως δηλωνόταν κατηγορηματικά: «Από της πρώτης 

στιγμής, οι Έλληνες κομμουνισταί ανέπτυξαν αντεθνική δράση».
770

 Σταθμοί αυτής της 

αντεθνικής δράσης υπήρξαν ο αγώνας στο μέτωπο της Μ. Ασίας, το Μακεδονικό 

ζήτημα, η ίδρυση Λαϊκών Μετώπων το 1935.
771

 Το βιβλίο υιοθετούσε πλήρως τη ρητο-

ρική και τις αντιλήψεις που, από την εποχή του Μεσοπολέμου, εξέφραζε ο συντηρη-

τικός αντικομμουνισμός δίνοντάς τους μάλιστα και το επίχρισμα του επιστημονικού 

πορίσματος. 

 Όπως και στο βιβλίο των Ματαράση – Παπασταματίου, έτσι και στην περί-

πτωση του Δαφνή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφήγηση για την δεκαετία του 

1940. Επιπλέον στη δεύτερη περίπτωση το βιβλίο προοριζόταν για μαθητές μεγαλύ-

τερης ηλικίας με αποτέλεσμα να επιδιώκεται εις βάθος ανάλυση από τον συγγραφέα, 

του οποίου το κύρος ήταν ήδη αναγνωρισμένο. 

 Σύμφωνα, λοιπόν, με το βιβλίο από την αρχή της ιταλικής επίθεσης οι Έλληνες 

κομμουνιστές, με τη δεύτερη επιστολή του Ζαχαριάδη προς το Μεταξά με ημερομηνία 

26 Νοεμβρίου 1940, διαφοροποιήθηκαν από το σύνολο του ελληνικού λαού και 

αρνήθηκαν να λάβουν μέρος σε έναν αγώνα που χαρακτήριζαν ιμπεριαλιστικό. «Εις την 

διαφοροποίησιν θα εμμένη το Κ.Κ.Ε. μέχρι της γερμανικής επιθέσεως κατά της Σοβ. 
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Ενώσεως».
772

 Αυτή η αλλαγή στη στάση τους δεν μπορεί παρά να δηλώνει την 

προσήλωσή τους στην προστασία των συμφερόντων της Σοβιετικής Ένωσης.  

Ο Δαφνής αποφαίνεται πως η κατοχή «απεδείχθη επωφελής δια τους κομμου-

νιστάς» που με υπόδειξη της Βουλγαρίας κατάφεραν να απελευθερώσουν όσους 

ομοϊδεάτες τους βρίσκονταν κρατούμενοι στις φυλακές.
773

 Η ίδρυση του Ε.Α.Μ. 

αποδιδόταν στην επιθυμία για ανασυγκρότηση του κόμματος και κατάληψη της εξου-

σίας και τονιζόταν ότι: «Ουδόλως εσκέφθη η ηγεσία του Κ.Κ.Ε. την οργάνωσιν 

ανταρτικών ομάδων».
774

 Την πρωτοβουλία του αντάρτικου την είχε ο Α. Βελουχιώτης, 

που χαρακτηρίζεται «δευτερεύον στέλεχος», ενώ υπενθυμίζεται το γεγονός ότι είχε 

υπογράψει δήλωση μετανοίας. Στόχος του Βελουχιώτη δεν ήταν η αντίσταση κατά των 

Γερμανών αλλά η απόκτηση ισχυρής δύναμης που θα οδηγούσε το Κ.Κ.Ε. στην 

εξουσία. Απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού αποτελούσε, σύμφωνα με τον συγγρα-

φέα, η στάση του Άρη στα γεγονότα της ανατίναξης του Γοργοποτάμου. Αφού αρνή-

θηκε αρχικά οποιαδήποτε εμπλοκή, αναγκάστηκε στη συνέχεια να λάβει μέρος όταν 

έγινε γνωστή η συμμετοχή του Ζέρβα και του αποδόθηκε μεγαλύτερο, από ότι του 

αναλογούσε, μερίδιο στη νίκη.
775

 Το Ε.Α.Μ. κατηγορούνταν ότι την περίοδο της 

κατοχής εξαπέλυσε «επίθεσιν εναντίον Ελλήνων, και μάλιστα, εν συνεργασία με τους 

Γερμανούς».
776

 Επιπλέον εκτενής αναφορά γινόταν στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής 

που αντιμετωπίζονταν ως προσπάθεια των κομμουνιστών να εισχωρήσουν και να 

κυριαρχήσουν στο στράτευμα.
777

 

 Σε όλη αυτή την αφήγηση επαναλαμβάνονταν στερεότυπα που μας είναι ήδη 

γνωστά από το χώρο της πολιτικής. Στερεότυπα που θέλουν τους κομμουνιστές όργανα 

ξένων κέντρων που απεργάζονται την καταστροφή της Ελλάδας και χρησιμοποιούν ως 

εκτελεστικά τους όργανα τους Έλληνες κομμουνιστές. Επιπλέον η δράση των 

κομμουνιστών όχι μόνο δεν παρουσιαζόταν ως αυθόρμητη, ούτε βέβαια αποδιδόταν σε 

ιδεαλιστικά κίνητρα, παρά μόνο εξηγούνταν ως απόδειξη της άσβεστης επιθυμίας τους 

να καταλάβουν την εξουσία.  

 Την περίοδο της απελευθέρωσης, συνέχιζε ο Δαφνής, «αι κομμουνιστικαί 

δυνάμεις αντί να κινηθούν κατά των Γερμανών, κατηυθύνθησαν προς Αθήνας και 
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Ήπειρον, δια να κατακτήσουν το σύνολο της χώρας».
778

 Τις προθέσεις τους τις είχε 

αντιληφθεί και ο Τσόρτσιλ που τους χαρακτήριζε «λύκους» και «άθλιους Έλληνες 

ληστές».
779

 Όπως συνέβαινε και με την πολιτική ρητορική, ο ρόλος του επιτιθέμενου 

αποδιδόταν αποκλειστικά στην Αριστερά. Επιπλέον έμφαση δινόταν στο συμμαχικό 

παράγοντα και τη συμμαχική αλληλεγγύη. 

  Με μελανότερα ακόμη χρώματα περιγράφονταν τα Δεκεμβριανά τα οποία 

αποδίδονταν σε σχέδιο που οι κομμουνιστές προετοίμαζαν «από της αφίξεως της 

κυβερνήσεως εις Αθήνας».
780

 Απόδειξη ότι επρόκειτο για «προμελετηθέν έγκλημα» 

ήταν το γεγονός ότι «από της 1ης Δεκεμβρίου όλα τα κτίρια όπου είχον εγκατασταθή 

γραφεία του ΕΑΜ του ΚΚΕ, του Ελάς είχον εκκενωθή».
781

 Μετά από εκτενή παράθεση 

των γεγονότων ο συγγραφέας κατέληγε στο συμπέρασμα: «Η πλέον ανατριχιαστική 

πλευρά της επαναστάσεως του Δεκεμβρίου υπήρξαν αι άνευ λόγου διαπραχθήσαι υπό 

των κομμουνιστών σφαγαί. (Αι λεηλασίαι, ως και η είσπραξις λίτρων δια την απελευ-

θέρωσιν των συλλαμβανομένων υπό της ΟΠΛΑ απετέλεσαν την ταπεινήν πλευράν της 

κομμουνιστικής δραστηριότητος, την αποκαλύψασαν έλλειψιν κάθε ευγενούς  ελατη-

ρίου εις τον αγώνα του Ελάς)».
782

 Δεκαετίες μετά τα Δεκεμβριανά δεν έχουμε μόνο την 

απροκάλυπτη καταδίκη της Αριστεράς στο σχολικό εγχειρίδιο αλλά επιπλέον την 

επισήμανση της στάσης που οφείλουν να κρατήσουν απέναντί της οι πολίτες εφόσον 

ούτε «συγγνώμη, ούτε λήθη είναι δυνατή» για τα εγκλήματά της.
783

    

Τα Δεκεμβριανά είχαν προ πολλού αναδειχθεί από την αντικομμουνιστική 

πολιτική ρητορική ως το κρίσιμο σημείο των εμφύλιων συγκρούσεων. Προβλήθηκαν 

ως απόδειξη του σχεδίου της Αριστεράς να καταλάβει με τη βία την εξουσία και ως 

μαρτυρία για τις ακρότητες της κομμουνιστικής βίας. Αφήγηση που υιοθετήθηκε και 

από το σχολικό εγχειρίδιο. 

 Τα προδοτικά σχέδια του Κ.Κ.Ε., πάντα με τη βοήθεια των βορείων γειτόνων και 

την ενίσχυση της Σοβιετικής Ένωσης, συνεχίστηκαν, σύμφωνα με το Δαφνή, και μετά 

τα Δεκεμβριανά. Συγκεκριμένα: «Την 15ην Δεκεμβρίου 1945 μέλη της Κεντρικής 

Επιτροπής του ΚΚΕ συνηντήθησαν εις Πετρίτσι της Βουλγαρίας με εκπροσώπους των 

Γενικών Επιτελείων της Νοτιοσλαβίας και Βουλγαρίας. Οι συναντηθήντες απεφάσισαν 
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την αναδιοργάνωσιν του Ελάς, ο οποιος εφεξής θα απεκαλείτο «Δημοκρατικός 

Στρατός», ώστε να αναλάβη επίθεσιν κατά της Ελλάδος».
784

 Οι αναφορές στη συνδρο-

μή των κομμουνιστικών χωρών επανέρχονταν σε κάθε δυνατή ευκαιρία.  Η Ελλάδα 

παρουσιαζόταν ως χώρα που δεχόταν ξενοκίνητη επίθεση και αποτελούσε τον πρώτο 

στόχο της Σοβιετικής 'Ένωσης.
785

 Η αντίληψη του κομμουνιστή ως ξενικίνητου, και 

μάλιστα από δυνάμεις που εκλαμβάνονταν ως εχθρικές προς τον ελληνισμό, όπως η 

Βουλγαρία, ενίσχυε την ταύτιση του εσωτερικού με τον εξωτερικό εχθρό, ταύτιση που 

υπήρξε κοινός τόπος στην αντικομμουνιστική πολιτική ρητορική. 

  Η αποχή του Κ.Κ.Ε. από τις εκλογές  ερμηνευόταν ως σχέδιο εξαπάτησης που 

«θα του επέτρεπε να αμφισβητήση το αποτέλεσμα ως νόθον».
786

 Το Κ.Κ.Ε. γνώριζε ότι 

«θα ανεδεικνύετο μικρά μειοψηφία, ενώ ισχυρίζετο ότι εξεπροσώπει την πλειονο-

ψηφίαν του λαού».
787

 Επιπλέον υπενθυμίζεται η σύμπραξη του διεθνούς κομμουνισμού 

εφόσον η «εξαπόλυσις των πρώτων συμμοριών συνεχρονίσθη με επίθεσιν επί του 

διπλωματικού πεδίου του σοβιετικού συνασπισμού» και αναλύεται η προσφυγή της 

Ουκρανίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
788

 Η χρήση του όρου «συμμορίαι» ξεκινά από 

την προηγούμενη σελίδα με την απλή αναφορά, και μάλιστα σε παρένθεση, ότι: 

«Eφεξής αι κομμουνιστικαί ομάδες θα αποκαλούνται συμμορίαι, διότι αυτός ήτο ο 

επισήμως και διεθνώς χρησιμοποιηθείς όρος χαρακτηρισμού των».
789

 Υιοθετήθηκε, 

λοιπόν, και μάλιστα χωρίς ανάλυση, το λεξιλόγιο των νικητών του εμφυλίου. 

 Η νικηφόρα απόκρουση της κομμουνιστικής επίθεσης αποδιδόταν στην άρνηση 

«της μεγίστης μερίδος του ελληνικού λαού» να υποταγεί «εις τον κομμουνιστικόν 

τρόπο ζωής», στην πολύτιμη αμερικανική βοήθεια, στα λάθη της κομμουνιστικής 

ηγεσίας και στις ενδοκομμουνιστικές έριδες και φυσικά «αποφασιστικός παράγων δια 

την επίτευξιν του νικηφόρου αποτελέσματος υπήρξε η ακατάβλητος θέλησις των 

εθνικών δυνάμεων να διατηρήσουν την Ελλάδα ελευθέραν και ανεξάρτητο».
790

 

Αναδεικνύοντας το ρόλο και προβάλλοντας την αίγλη του στρατού το καθεστώς 

επιχειρούσε την νομιμοποίηση της δικής του εξουσίας. 

 Η προσπάθεια νομιμοποίησης της δικτατορίας ήταν ακόμη εμφανέστερη στην 
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ανάλυση των γεγονότων της δεκαετίας του 1960. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή ο 

θάνατος του Σ. Βενιζέλου και κατά συνέπεια η απουσία του από τη δεύτερη κυβέρνηση 

Παπανδρέου «απετέλεσεν την αιτίαν όλων των διαπραχθέντων υπ' αυτής σφαλμά-

των».
791

 Ο πολιτικός κόσμος και ιδιαίτερα η Ένωση Κέντρου στερήθηκαν της παρου-

σίας ενός «σώφρονος», «πεπειραμένου» και «ψυχραίμου» ηγέτου.
792

 Επιπλέον η 

«παρουσία του θα απέτρεπε την εθνικώς επικίνδυνον δραστηριότητα του Ανδρέου 

Παπανδρέου».
793

 Εφόσον υπό την επιρροή του τελευταίου «η κυβέρνησις θα εφήρμοζε 

ριζοσπαστικόν κοινωνικόν και οικονομικόν πρόγραμμα και ότι εις τον εξωτερικόν 

τομέα θα ηκολούθει γραμμήν περαιτέρω προσεγγίσεως προς τον Ανατολικόν 

Συνασπισμόν».
794

 Επιπλέον ενώ «υπετίθετο ότι η κυβέρνησις Κέντρου ενεπνέετο από 

την δημοκρατικήν αρχήν της παρεμποδίσεως της κομμουνιστικής δραστηριότητος, η 

οποία απέβλεπεν εις την κατάλυσιν της δημοκρατίας, αντιθέτως παρέσχε κάθε ευχέ-

ρειαν τονώσεώς της».
795

 Από την άλλη η «άκρα αριστερά προθύμως και ευχαρίστως 

εδέχετο την συνοδοιπορίαν της Ε.Κ., διότι η ηγεσία της, ήδη προ των εκλογών της 3ης 

Νοεμβρίου 1963, είχε καταλήξει εις το συμπέρασμα ότι «ο δρόμος της ΕΔΑ περνά από 

την αυλή της Ε.Κ.».
796

 Όσο πλησίαζαν οι εκλογές η δράση των συνταγματαρχών 

κρινόταν επιβεβλημένη εφόσον από τη μια «γενική ήτο η εντύπωσις ότι η χώρα έβαινε 

σταθερώς προς εμφύλιον πόλεμον» και από την άλλη «ήτο μαθηματικώς βέβαιον ότι 

εκλογική επιτυχία της ΕΚ θα είχεν ως αποτέλεσμα την επιβολήν μονοκομματικής 

αριστεράς υφής κυβερνήσεως».
797

 Ιδιαίτερα αυτή η τελευταία πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε 

«εκ των υστέρων δι' εγγράφων τα οποία ευρέθησαν εις τα γραφεία της ΕΔΑ και του Α. 

Παπανδρέου».
798

 Η προγραμματισμένη συγκέντρωση της Ένωσης Κέντρου στη 

Θεσσαλονίκη στις 23 Απριλίου 1967 θεωρούνταν, με βεβαιότητα, ως η απαρχή του 

αιματοκυλίσματος της χώρας, με την ευθύνη πάντα της κεντροαριστεράς.
799

 Το 

«εθνοσωτήριο» έργο της δικτατορίας δεν συνίστατο μόνο στο ότι εμπόδισαν τα σχέδια 

της Αριστεράς και των συνοδοιπόρων της αλλά και στο ότι έθεσαν τα θεμέλια για την 

ουσιαστική πρόοδο της χώρας εκκαθαρίζοντας τον κρατικό μηχανισμό απ' όλα εκείνα 
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τα στοιχεία «που παρημπόδιζον την ομαλή λειτουργίαν των ελλείψει ικανότητος ή 

εθνικής πίστεως».
800

   

 Ο φρονηματισμός των μαθητών, τόσο σε ηθικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, 

τελειοποιούνταν στο μάθημα της Αγωγής του Πολίτη. Το μάθημα αυτό ήρθε να καλύψει 

το κενό που δημιουργούσε η κατάργηση, την άνοιξη του 1967, της διδασκαλίας των 

Στοιχείων του Δημοκρατικού Πολιτεύματος έχοντας ασφαλώς την ακριβώς αντίθετη 

παιδαγωγική στόχευση και πλησιάζοντας τα όρια της πολιτικής προπαγάνδας. Τη 

συγγραφή του βιβλίου ανέλαβε ο δημοσιογράφος Θ. Παπακωνσταντίνου που είχε 

διατελέσει υπουργός Παιδείας από το 1967 έως το 1969. Η Πολιτική Αγωγή τυπώθηκε 

σε 400.000 αντίτυπα και διανεμήθηκε δωρεάν σε δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτι-

κούς, κληρικούς, φοιτητές, ενώ μια συνοπτική της μορφή, διασκευασμένη από τον Δ. 

Τουντόπουλο, χρησιμοποιήθηκε ως σχολικό εγχειρίδιο για τη Γ' και ΣΤ τάξη του 

Γυμνασίου.
801

 Το σχολικό εγχειρίδιο χωριζόταν σε τέσσερα μέρη: το πρώτο κάλυπτε τις 

γενικές αρχές της πολιτικής και κοινωνικής συμβίωσης, το δεύτερο αποτελούσε μια 

σύγκριση της δημοκρατίας και του ολοκληρωτισμού, το τρίτο επισκόπηση της ιστορίας 

του ελληνικού κράτους και το τέταρτο αφορούσε την οργάνωση του σύγχρονου 

κόσμου. 

 Ξεκινώντας την ανάλυσή μας από το τέταρτο μέρος επισημαίνουμε τη διαίρεση 

του σύγχρονου κόσμου σε «ελεύθερο» και κομμουνιστικό και την ανάδειξη της 

πλήρους υπεροχής των θεσμών του πρώτου.
802

 Βέβαια προσφορότερο για την αντικομ-

μουνιστική προπαγάνδα ήταν το κεφάλαιο που αφορούσε τον εμφύλιο πόλεμο. Υπό τον 

τίτλο «Η κομμουνιστική απειλή» και διαθέτοντας, κατ' αναλογία, μεγάλο αριθμό 

σελίδων, ο Παπακωνσταντίνου παρουσίαζε αναλυτικά τα γεγονότα του εμφυλίου.
803

 

Σημαντικότερα στοιχεία αυτής της ανάλυσης ήταν: η ανάδειξη του προδοτικού 

χαρακτήρα του Κ.Κ.Ε., η συνεργασία του με τους εχθρούς της χώρας εις βάρος των 

εθνικών συμφερόντων, η δόλια προσπάθειά του να μονοπωλήσει τον αντιστασιακό 

αγώνα, η βία και ο εγκληματικός του χαρακτήρας, που αναδείχθηκαν περίτρανα την 

περίοδο των Δεκεμβριανών. Φυσικά δεν έλειπαν αναφορές στο «σωτήριο ρόλο του 

στρατού ενώ ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στην κατάδειξη της μονιμότητας που ενείχε η 

                                                 
800

 Στο ίδιο, σ. 275. 
801

 Θ. Παπακωνσταντίνου, Πολιτική Αγωγή, Διασκευή δια τας Γ' και ΣΤ' τάξεις του Γυμνασίου υπό 

Δημητρίου Β. Τουντοπούλου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 1972. 
802

 Στο ίδιο, σσ. 328-335. 
803

 Στο ίδιο, σσ. 273-288. 



 
221 

 

 

κομμουνιστική απειλή. Συγκεκριμένα τονιζόταν: «Ο εκ του κομμουνισμού πάντως 

κίνδυνος είναι δια την Ελλάδα μόνιμος λόγω της γεωγραφικής της θέσεως. Δια τούτο 

και επιβάλλεται συνεχής επαγρύπνησις και αξιοποίησις της κτηθείσης εκ του 

παρελθόντος οδυνηράς πείρας».
804

 

  Η «οδυνηρή πείρα» του παρελθόντος δεν αφορούσε αποκλειστικά τη δράση των 

κομμουνιστών αλλά επεκτεινόταν και στο ρόλο των συνοδοιπόρων. «Ο συνοδοιπόρος 

έχει περάσει συνήθως την πρώτη νεότητα, απολαμβάνει με πολλήν βουλιμίαν των 

αγαθών του αστικού καθεστώτος, δεν είναι διατεθειμένος να υποστή καμμίαν θυσίαν 

υπέρ των ιδεών του και πάντοτε σχεδόν βαρύνεται από ένα παρελθόν, το οποίον προτι-

μά να μην του το υπενθυμίζουμε».
805

 Τα βασικά χαρακτηριστικά του ήταν, σύμφωνα με 

τον Παπακωνσταντίνου: η ιδιότυπη προοδευτικότητά του, η άρνηση του δικαιώματος 

άμυνας στις δημοκρατίες, η σιγή για τα εγκλήματα του κομμουνισμού, η αποφυγή κάθε 

συζήτησης για τα κομμουνιστικά καθεστώτα.
806

 Χαρακτηριστικές ήταν και οι ερωτή-

σεις εμπέδωσης της ύλης, στο τέλος του υποκεφαλαίου: «α) Τι είναι οι συνοδοιπόροι; β) 

Ποία η σχέσις των συνοδοιπόρων με τον κομμουνισμόν; γ) Ποία τα χαρακτηριστικά της 

στάσεως του συνοδοιπόρου; δ) Υπάρχουν συνοδοιπόροι εις την Ελλάδα; και, τέλος, ε) 

εις ποίας κατηγορίας δύνανται να διαιρεθούν οι συνοδοιπόροι;».
807

 

 Όπως ακριβώς συνέβη στην πολιτική έτσι και στην εκπαίδευση ο αντικομ-

μουνισμός χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για να πλήξει τον άμεσο εχθρό, τον κομμουνιστή, 

αλλά πρωτίστως για να διαβαθμίσει τους νικητές του εμφυλίου σε θερμούς αντικομ-

μουνιστές και σε επικίνδυνους συνοδοιπόρους. Οι δεύτεροι παρουσιάζονταν ακόμη πιο 

επικίνδυνοι εφόσον εμφανίζονταν με το μανδύα του δημοκράτη αλλά δεν είχαν ούτε τη 

θέληση, ούτε την ικανότητα, να προστατεύσουν τη δημοκρατία από τους κομμουνιστές. 

Έτσι οι δικτάτορες αυτοπαρουσιάζονταν ως  αυτόκλητοι σωτήρες της δημοκρατίας και 

φύλακες των αξιών του έθνους.    
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Κεφάλαιο Δεύτερο:  

Ο αντικομμουνισμός στη λογοτεχνία 

 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι η λογοτεχνία συνδέεται στενά με την πολιτική πρακτική και 

την  ιστορία. Στη λογοτεχνική παραγωγή, η μυθοπλαστική θεματοποίηση της ιστορίας 

είναι φαινόμενο συνηθισμένο και συχνά επαναλαμβανόμενο για τα γεγονότα – ορόσημα 

της ανθρώπινης πορείας. Μάλιστα το ποσοστό της επανάληψης υπογραμμίζει τη 

σπουδαιότητα του ιστορικού συμβάντος, το αδιάκοπο ενδιαφέρον που προκαλεί. 

Βέβαια η έννοια της αναπαράστασης στην τέχνη και ιδιαίτερα στη λογοτεχνία είναι 

πολυσήμαντη και συχνά αμφισβητούμενη.
808

 Ωστόσο αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το 

παραγόμενο προϊόν, το λογοτεχνικό έργο, μας πληροφορεί τόσο για την εποχή που 

αναπαριστά όσο και για την περίοδο στην οποία δημιουργήθηκε. Η λογοτεχνία, ως 

ατομική απόπειρα καταγραφής ενός συλλογικού πλαισίου και των συμφραζομένων του, 

χρησιμοποιείται συχνά για να εκφραστούν τόσο οι κυρίαρχες όσο και οι «περιθωρια-

κές» απόψεις ενός τόπου και μιας εποχής. Το λογοτεχνικό κείμενο είναι ένα κοινωνικά 

διαμορφωμένο προϊόν, που λαμβάνει υπόψη του τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες 

γέννησής του, αλλά ταυτόχρονα παρεμβαίνει σε αυτές δομώντας ή αποδομώντας τις 

κυρίαρχες αξίες. 

 Ευαίσθητοι δέκτες των εξελίξεων οι Έλληνες λογοτέχνες, πολύ νωρίς, από το 

Μεσοπόλεμο, ενέταξαν τον κομμουνισμό στη θεματολογία τους και στη συνέχεια, 

αμέσως μετά τη λήξη του εμφυλίου, επιχείρησαν να καταγράψουν, με την πένα τους, 

γεγονότα τα οποία πολλοί έζησαν εκ του σύνεγγυς από τη μια ή την άλλη όχθη του 

ποταμού.
809 

Για τα περισσότερα από αυτά τα έργα έχει χυθεί άφθονο μελάνι εφόσον 

αποτέλεσαν ορόσημα της σύγχρονης λογοτεχνικής παραγωγής και οι συγγραφείς τους 

διεκδικούν επίζηλη θέση στο πάνθεον των Ελλήνων λογοτεχνών. Φιλόλογοι, κριτικοί 

της λογοτεχνίας, πανεπιστημιακοί αλλά και ομότεχνοί τους λογοτέχνες επεχείρησαν να 

αναλύσουν τη μορφή και το περιεχόμενο των παραπάνω έργων, να αναδείξουν τις 

αρετές και τις αδυναμίες τους. Πολλά είναι και τα αφιερώματα λογοτεχνικών περιοδι-

κών και τα πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων που έγιναν προς τιμή των διαπρεπέ-

στερων από τους συγγραφείς (Μυριβήλης, Καραγάτσης, Κοτζιάς, Τσίρκας, Χατζής, 
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Βαλτινός κ.ά.) 

 Επιπλέον τα τελευταία χρόνια ο εμφύλιος στην πεζογραφία είναι ένα θέμα που 

μελετάται αυτόνομα και ολοένα πιο συστηματικά. Ο Γιάννης Βασιλακάκος στο δοκίμιό 

του Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στη Μεταπολεμική Πεζογραφία (1946-1958),
810

  

μελετά τα παρακάτω έργα: Η Φωτιά του Δημήτρη Χατζή, Οδοιπορικό του ’43 του 

Γιάννη Μπεράτη, Πολιορκία του Αλέξανδρου Κοτζιά, Στα Δόντια της Μυλόπετρας του 

Νίκου Κάσδαγλη, Χρονικό μιας Σταυροφορίας του Ρόδη Ρούφου, Οι Αδερφοφάδες του 

Νίκου Καζαντζάκη. Η Μαρία Νικολοπούλου στο  «‘Ο Τριακονταετής Πόλεμος’: Η 

πεζογραφία με θέμα τον Εμφύλιο και η διαχείριση της μνήμης στο πεδίο της αφήγησης 

(1946-1974)» στον τόμο των Γιώργου Αντωνίου και Νίκου Μαραντζίδη (επιμ.), Η 

εποχή της σύγχυσης. Η δεκαετία του ΄40 και η ιστοριογραφία,
811

  μελετά τα έργα που 

εκδόθηκαν ως τη μεταπολίτευση και παραθέτει πλούσια βιβλιογραφία. Η Βενετία 

Αποστολίδου στο Τραύμα και Μνήμη, Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων,
812

 στο 

τελευταίο κεφάλαιο, συζητά για τα γενικότερα ζητήματα της λογοτεχνίας για τον 

εμφύλιο επιχειρώντας να εντάξει τη λογοτεχνία των προσφύγων στα πλαίσια μιας 

συνολικότερης θεώρησης. 

 Στόχος της δικής μας μελέτης είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη των επιχειρη-

μάτων εναντίον του κομμουνισμού, όπως αυτά καταγράφονται στο χώρο της λογοτε-

χνίας και συγκεκριμένα στα λογοτεχνικά έργα, στις δημόσιες παρεμβάσεις των λογοτε-

χνών, στη λογοτεχνική κριτική και στα άρθρα των λογοτεχνικών περιοδικών. Επιπλέον 

επιχειρούμε τη συσχέτιση αυτών των επιχειρημάτων τόσο με το ιστορικό πλαίσιο στο 

οποίο αναδείχθηκαν όσο και με το δημόσιο πολιτικό λόγο και την  αντικομμουνιστική 

ρητορική, που μελετήσαμε στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας.  

 Αρχικά επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε τα αντικομμουνιστικά μηνύματα στο έργο 

αλλά και το δημόσιο λόγο βασικών εκπροσώπων της γενιάς του τριάντα: Μ. Καραγά-

τση, Σ. Μυριβήλη, Γ. Θεοτοκά. Στη συνέχεια εστιάζουμε την προσοχή μας στη μετεμ-

φυλιακή λογοτεχνική παραγωγή και συγκεκριμένα στα 25 περίπου έργα πεζογραφίας, 

που εκδόθηκαν την περίοδο 1950-1989, με θέματα εμπνευσμένα από τον εμφύλιο και 

παρουσιάζουμε μια πινακοθήκη των κομμουνιστών ηρώων με αρνητικό πρόσημο που 

έχουμε εντοπίσει. Στο τρίτο υποκεφάλαιο στρεφόμαστε στην υποδοχή που η αστική 
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κριτική επεφύλαξε στα συγκεκριμένα έργα. Με τον όρο αστική κριτική εννοούμε την 

αστική, μη κομμουνιστική, ιδεολογική τοποθέτηση των εντύπων που φιλοξενούν τις 

λογοτεχνικές κριτικές. Όπως αναλύσαμε και στην εισαγωγή δεν λαμβάνουμε ως 

κριτήριο το ιδεολογικό υπόβαθρο των ανθρώπων που υπογράφουν την κριτική εφόσον 

αυτό και δύσκολο είναι να αποδειχθεί και γνωρίζει διάφορες μεταλλαγές. Πρόθεσή μας 

είναι η ανάδειξη του διαλόγου που αναπτύχθηκε στους κόλπους του λογοτεχνικού 

κόσμου με αφορμή την έκδοση πεζογραφημάτων για τον εμφύλιο και η συσχέτιση του 

με την αντικομμουνιστική, πολιτική ρητορική, όπως αυτή την αναλύσαμε στο δεύτερο 

μέρος της μελέτης μας. Στο τελευταίο υποκεφάλαιο επιχειρούμε να καταγράψουμε τα 

είδη των αντικομμουνιστικών επιχειρημάτων που εντοπίσαμε στα δοκίμια, κριτικά 

κείμενα, και άρθρα δύο λογοτεχνικών εντύπων, της Ελληνικής Δημιουργίας και της 

Νέας Εστίας, την περίοδο λίγο πριν και μετά τη λήξη του εμφυλίου και να τα συγκρί-

νουμε με τα αντίστοιχα μοτίβα του πολιτικού κόσμου. Για το σκοπό αυτό επιλέξαμε δύο 

λογοτεχνικά περιοδικά: τη Νέα Εστία και την Ελληνική Δημιουργία, το πρώτο ως το 

μακροβιότερο λογοτεχνικό περιοδικό και το δεύτερο ως το περισσότερο στοχευμένο 

στην υπόθεση του αντικομμουνισμού. 

 Αυτονόητη είναι η επισήμανση ότι ο εντοπισμός κριτικής για τον κομμουνισμό σε 

διάφορα λογοτεχνικά έργα δεν τα κατατάσσει αυτόματα στην κατηγορία της αντικομ-

μουνιστικής λογοτεχνίας. Ο κοινωνικός προβληματισμός αποτελεί αναπόσπαστο 

συστατικό της λογοτεχνίας και η κριτική αντιμετώπιση πτυχών κάποιας ιδεολογίας δεν 

σημαίνει αποδοχή της ιδεολογίας των αντίπαλών της. 

 Επιπλέον ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τους λογοτεχνικούς ήρωες. Οι χαρακτή-

ρες είναι βασικό δομικό στοιχείο κάθε μυθοπλαστικού έργου και από πολύ νωρίς 

προκάλεσαν το ενδιαφέρον των κριτικών της λογοτεχνίας. Σε γενικές γραμμές τρεις 

είναι οι τάσεις της κριτικής σε σχέση με τους χαρακτήρες. Η πρώτη τάση θεωρεί τους 

χαρακτήρες ως «αληθινά πρόσωπα» που ξεπερνούν τα πλαίσια του κειμένου στο οποίο 

παρουσιάζονται.
813  

Η δεύτερη τάση τους θεωρεί ως «κειμενικές λειτουργίες», που 

έχουν δημιουργηθεί από το συγγραφέα για να εξυπηρετήσουν την πλοκή.
814

 Ανάμεσα 

σε αυτές τις δύο τοποθετείται μια τρίτη, μια ενδιάμεση τάση, που θεωρεί ότι οι 

χαρακτήρες έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, μοιάζουν με ανθρώπινες οντότητες, 
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χωρίς όμως να είναι πραγματικοί άνθρωποι, αφού υπάρχουν μόνο μέσα στα πλαίσια της 

μυθοπλαστικής αφήγησης.
815

 

 Η S. Rimmon Kenan θεωρεί τους χαρακτήρες τόσο ως λεκτικές κατασκευές, στο 

επίπεδο του κειμένου, όσο και ως πρόσωπα που μοιάζουν με τους πραγματικούς 

ανθρώπους, στο επίπεδο της ιστορίας.
816 

Δεν δίνει προτεραιότητα στην πλοκή έναντι 

του χαρακτήρα, αλλά υποστηρίζει πως πρέπει να εξετάσουμε τα δύο αυτά στοιχεία στην 

αλληλοεξάρτησή τους. Θεωρεί ότι οι χαρακτήρες συντίθενται κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης μέσω κάποιων ενδείξεων που οδηγούν τον αναγνώστη στην αναγνώριση 

των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του χαρακτήρα. Η διαδικασία αυτή ακολουθεί 

διάφορα στάδια κατηγοριοποιήσεων των ενδείξεων με βάση τις αρχές της επανάληψης, 

της ομοιότητας, της αντίθεσης και του υπαινιγμού. Όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

αποδίδονται σε ένα «κύριο όνομα», το όνομα του χαρακτήρα, που θεωρείται σημαντι-

κός παράγοντας της συνοχής του χαρακτήρα. Σ’ αυτή τη διαδικασία ο αναγνώστης 

μπορεί να αναιρέσει προγενέστερα συμπεράσματα και να διαπιστώσει ότι ο χαρακτήρας 

εξελίσσεται μέσα στην ιστορία.  

 Όσον αφορά τις μεθόδους δημιουργίας των χαρακτήρων η Rimmon Kenan κάνει 

τη διάκριση ανάμεσα στην άμεση δήλωση και την έμμεση παρουσίαση.
817 

Στην πρώτη 

περίπτωση έχουμε έναν κατευθυνόμενο χαρακτηρισμό από τον αφηγητή, που γίνεται με 

τη χρήση ενός επιθέτου ή ουσιαστικού. Στην έμμεση παρουσίαση τα χαρακτηριστικά 

των ηρώων παρουσιάζονται μέσα από τη δράση, τις σκέψεις ή το λόγο των ηρώων, από 

το λόγο ή τις σκέψεις των άλλων ή του αφηγητή, από την περιγραφή της εξωτερικής 

εμφάνισης και από το οικείο ή το ευρύτερο περιβάλλον. Επιπλέον το περιβάλλον, το 

τοπίο, το όνομα του ήρωα και οι άλλοι χαρακτήρες του έργου δρουν επιβοηθητικά στη 

σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του ήρωα μέσα από σχέσεις 

αναλογίας και αντίθεσης. Στο παραδοσιακό μυθιστόρημα χρησιμοποιήθηκε κυρίως ο 

άμεσος προσδιορισμός του χαρακτήρα ενώ στη σύγχρονη λογοτεχνία προτιμάται 

συνήθως η έμμεση παρουσίαση, που προϋποθέτει την εγρήγορση του αναγνώστη. 

 Ακολουθώντας τις θεωρίες της Rimmon Kenan προσεγγίζουμε τους ήρωες των 

λογοτεχνικών έργων που μελετούμε τόσο ως λογοτεχνικές κατασκευές όσο και ως 

πρόσωπα που μοιάζουν με τους πραγματικούς ανθρώπους και λειτουργούν ως δρώντα 
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υποκείμενα στο επίπεδο της ιστορίας. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε 

υπόψη μας τόσο τους άμεσους χαρακτηρισμούς του ίδιου του αφηγητή για τους ήρωές 

του όσο και την έμμεση παρουσίαση, που επιτυγχάνεται με την ανάδειξη της δράσης, 

του λόγου, της σκέψης τους, της εξωτερικής τους εμφάνισης και σε κάποιες 

περιπτώσεις του δηλωτικού για το χαρακτήρα τους ονόματός τους. 

 

1.  Ο αντικομμουνισμός στο λόγο και το έργο πεζογράφων της γενιάς του τριάντα 

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Μικρασιατική Καταστροφή υπήρξαν γεγονότα 

ορόσημα που επηρέασαν την ελληνική πεζογραφία του Μεσοπολέμου. Όμως  και ο  

αντίκτυπος της Οκτωβριανής επανάστασης δεν άφησε ασυγκίνητους τους Έλληνες 

πεζογράφους.  Ιδιαίτερα ο Μ. Καραγάτσης σε δύο έργα του, το Συνταγματάρχη Λιάπκιν, 

πρώτη έκδοση το 1933, και στο Γιούγκερμαν που δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στη Νέα 

Εστία το 1938, έχει ως βασικούς ήρωές του δύο  Ρώσους εμιγκρέδες, που διωγμένοι από 

τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα τους αναζήτησαν μια νέα ευκαιρία στην Ελλάδα. Ο 

Καραγάτσης, ψευδώνυμο του Δ. Ροδόπουλου, αδελφού του επί μία δεκαετία Προέδρου 

της Βουλής, Κ. Ροδόπουλου, φαίνεται ότι χρησιμοποίησε ως βασικούς ήρωές του 

υπαρκτές προσωπικότητες. Μέλη της υψηλής ρωσικής κοινωνίας και οι δύο, αν και ο 

Γιούγκερμαν ήταν Φιλανδικής καταγωγής, πολέμησαν τους μπολσεβίκους στη διάρκεια 

της αντεπανάστασης και βίωσαν πολλές περιπέτειες, πριν καταλήξουν ο μεν Λιάπκιν 

στην αγροτική Θεσσαλία, ο δε Γιούγκερμαν στη μεγαλοαστική κοινωνία της Αθήνας. 

Τα αίτια της Οκτωβριανής επανάστασης, οι ευθύνες του τσαρικού καθεστώτος, η στάση 

της Δύσης, η διακυβέρνηση των μπολσεβίκων, η ζωή και οι ελπίδες των Ρώσων 

εμιγκρέδων, η επιρροή της κομμουνιστικής ιδεολογίας στη νέα τους πατρίδα, την 

Ελλάδα, απασχολούν συχνά τους δύο ήρωες και τον περίγυρό τους. 

 Ο κομμουνισμός αντιμετωπίζεται με απροκάλυπτη εχθρότητα και έμφαση δίνεται 

στη βία που χρησιμοποίησε προκειμένου να ανέλθει στη εξουσία. Ο Λιάπκιν θυμόταν 

με φρίκη την περίοδο της επανάστασης: «Μόλις κηρύχτηκε ο πόλεμος, με ανεκάλεσαν 

στην ενέργεια, με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Το 1916 προβιβάστηκα. Πολέμησα 

τίμια στην Ανατολική Πρωσία και τη Γαλικία. Τίμια κι απελπισμένα, γιατί έβλεπα τη 

μπόρα  να 'ρχεται. Ήρθε και με σάρωσε. Οι φαντάροι μου με χτύπησαν, μου ξήλωσαν 

τις επωμίδες, μ' έδιωξαν. Προσπάθησα να βρω τα χτήματά μου, να βρω την κόρη μου. 

Δεν μπόρεσα, οι δρόμοι ήσαν κλεισμένοι. Αναγκάσθηκα να κατέβω στην Ουκρανία, 
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όπου έσμιξα με το στρατό του Βράγκελ. Πολέμησα με λύσσα τους μπολσεβίκους, μαζί 

με τους Έλληνες και τους Γάλλους».
818

 

 Όσον αφορά τους μπολσεβίκους οι θεωρητικά καταρτισμένοι, οι ιδεολόγοι, 

υπήρξαν, σύμφωνα με το Λιάπκιν, και οι ασύγκριτα πιο βίαιοι: «Ω! Αυτοί οι θεωρη-

τικοί, οι ποτισμένοι με τον τυφλό φανατισμό του δόγματος είναι οι χειρότεροι! Τους 

είδα εγώ στη δουλειά. Έσφαζαν, έσφαζαν, και μ' ένα σαδισμό παθολογικό! Οι εργάτες, 

οι μουζίκοι, ο επαναστατημένος όχλος ήσαν αρνάκια μπροστά σ' αυτούς τους θεωρη-

τικούς μπόγηδες!».
819

 

 Ωστόσο οι ευθύνες της άρχουσας τάξης και του τσαρικού καθεστώτος δεν 

αποσιωπώνται. Μάλιστα η Οκτωβριανή επανάσταση παρουσιάζεται ως η δικαιολογη-

μένη αντίδραση στη διαφθορά και την ανεπάρκεια του καθεστώτος.  Όπως τόνιζε ο 

πρίγκιπας Αρκάνωφ, πρόσφυγας και αυτός στην Ελλάδα και φίλος του Λιάπκιν: «Τι 

αρνούμαστε; Εκείνο που αρνητικά προκαλέσαμε εμείς, η άρχουσα τάξη της Ρωσίας, με 

την ανικανότητά μας να δώσουμε στο λαό το υλικό και το ηθικό εκείνο μίνιμουμ, που 

θα τον εμπόδιζε να πέσει θύμα της κομμουνιστικής απάτης. Αν είμαστε τίμιοι, θα 

έπρεπε ν' αναγνωρίσουμε την εγκληματική  στραβομάρα μας  και να τινάξουμε τα 

μυαλά μας στον αέρα. Δεν το κάνουμε όμως. Ντυμένοι  φανταχτερές στολές και 

στολισμένοι παράσημα, έχουμε το θράσος να παριστάνουμε εμείς τα θύματα ενός 

απάνθρωπου καθεστώτος!».
820

 Όπως είδαμε και στην εισαγωγή η αντιμετώπιση της 

Οκτωβριανής επανάστασης ως αντίδραση στην κακοδαιμονία της άρχουσας τάξης ήταν 

κοινός τόπος στη φιλελεύθερη αντικομμουνιστική ρητορική. 

 Αλλά και η εικόνα που δίνεται για τους Ρώσους πρόσφυγες είναι αρκετά 

αρνητική: «Ήσαν όλοι τους ευγενείς και αστοί, που δεν μπόρεσαν να εγκλιματισθούν 

στις περιστάσεις της νέας τους ζωής, δηλαδή στην ανάγκη να δουλέψουν για να ζήσουν. 

[...] Αλήτευαν από πολιτεία σε χωριό δουλεύοντας λίγο, πίνοντας πολύ και συζητώντας  

άρρητ' αθέμιτα, λόγια του αέρα».
821

 Η διαγωγή τους τούς καθιστούσε ανάξιους να 

αναλάβουν εκ νέου τα ηνία της Ρωσίας. Όπως το έθετε ο Αρκάνωφ στον Λιάπκιν: 

«Σήμερα τη Ρωσία την κυβερνούν οι χτεσινοί τυχοδιώχτες της. Γιατί θέλεις να την 

ξανακυβερνήσουν οι προχτεσινοί κηφήνες της και οι σημερινοί αλήτες της Οικουμένης; 
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Δεν θα' ρθη κάποτε η αράδα και των τίμιων, λογικών και εργατικών ανθρώπων;».
822

 Ο 

Καραγάτσης δεν ωραιοποιεί τις καταστάσεις, καταγράφει τις εμπειρίες του και 

καταθέτει τις απόψεις του. 

 Η Ρωσία διαχωρίζεται πολιτισμικά από την ορθολογική Δύση: «Μας χρειαζόταν 

μια νέα θρησκεία, που να εκφράζη την ασιατική μας βαρβαρότητα σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Εικοστού Αιώνα και φτιάσαμε τον κομμουνισμό, την πραχτική πανάκεια 

πάσης επί της γης δυστυχίας».
823

 Ο Λιάπκιν εξηγούσε αυτές τις διαφορές στους νέους 

Έλληνες φίλους του και τόνιζε τις ευθύνες της Δύσης για την εξέλιξη των γεγονότων: 

«Το θέμα είναι δυσνόητο για έναν άνθρωπο του δυτικού κόσμου, 

του ορθολογισμένου. Μόνον όποιος έχει κατανοήσει βαθιά την 

ψυχονοοτροπία του Ρώσου μπορεί να καταλάβη αυτό που έγινε 

και δημιουργήθηκε. Στις δικές σας χώρες υπάρχει μια φυσική 

οργάνωση της κοινωνίας, που παίρνει συγκεκριμένη μορφή στον 

κρατικό καθεστωτικό μηχανισμό. Η επανάσταση θα γκρεμίση 

ίσως το καθεστώς και θα διαλύση, επίσης ίσως, την κρατική 

μηχανή. Μα, εφ’ όσον υπάρχει φυσική, έμφυτη κοινωνική 

οργάνωση, σύντομα θα διοργανωθή εκ των κάτω κάποιο κρατικό 

σύστημα και κάποιο καθεστώς. Στη Ρωσία, τίποτα το παρόμοιο 

όλο το κράτος, σαν νόημα κι οργάνωση, κρεμόταν από το πρόσω-

πο του ηγεμόνα. Τη στιγμή που δεν υπήρχε πια τσάρος, υπήρχε 

μόνο χάος κι απόλυτη αδυναμία να οργανωθή οτιδήποτε εκ των 

κάτω. Να, κάτι που προμάντεψε η μεγαλοφυΐα του Ντοστο-

γιέφσκυ [...]. 

– Του Ντοστογιέφσκυ; απόρησαν οι κυρίες. 

– Θυμηθήτε τι λέει στους «Δαιμονισμένους» ο Σταυρογκίν, ο 

μυθιστορηματικός ήρωας που ενσαρκώθηκε στη μορφή του Λένιν: 

«Θα κηρύξουμε την καταστροφή. Αυτή η ιδέα είναι τόσο ελκυστι-

κή! Θα γυρέψουμε τη βοήθεια της πυρκαγιάς θα διασπείρουμε 

θρύλους. Κι η αταξία θ' αρχίση! Θα επακολουθήση μια ανατροπή 

πρωτοφανή στην ιστορία του κόσμου. Η Ρωσία θα σκεπαστή από 

σκοτάδια η Γη θα θρηνήση τους παλιούς της θεούς... Αλλά όταν οι 
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επαναστάτες, αφού γκρεμίσουν τα πάντα, θελήσουν να ξαναχτί-

σουν, θα φτιάσουν κάτι το τόσο χαώδες, χυδαίο, τυφλό κι απάν-

θρωπο, που το οικοδόμημα, πριν κιόλας τελειώση, θα γκρεμιστή 

κάτω απ' τις κατάρες της ανθρωπότητας [...]».  

                                  ....... 

–   Πότε άραγε θα γκρεμιστή; 

– Οι κατάρες άρχισαν κιόλας, αποκρίθηκε ο Λιάπκιν. Εσείς, 

όμως, οι ορθολογισμένοι της Δύσης. Έχετε το πλέγμα να προσελ-

κύεσθε υποσυνείδητα από αυτό που συνειδητά καταριόσαστε. Αν 

δεν είσαστε τόσο ανόητοι, το οικοδόμημα θα είχε κιόλας 

γκρεμιστεί [....]».
824

 

 Οι ευθύνες που αποδίδει ο Λιάπκιν στη Δύση για εξιδανίκευση και αβουλία δεν 

απέχουν πολύ από τις διαπιστώσεις του Σολζενίτσιν τριάντα χρόνια αργότερα. 

 Διάχυτη είναι η αισιοδοξία ότι το καθεστώς των μπολσεβίκων δε θα μακροημε-

ρεύσει. Σε συζήτηση του Λιάπκιν με τον, γεννημένο στην Οδησσό, Έλληνα διευθυντή 

της Γεωργικής Σχολής Λάρισας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διάρκεια του 

καθεστώτος δεν θα ξεπεράσει τη μια γενιά. «- Θα ξαναϊδούμε την άγια Ρωσία μας;», 

ρωτά ο Λιάπκιν, «-Εμείς, πολύ απίθανο τα παιδιά μας ίσως», απαντά ο διευθυντής.
825

   

 Οι ειδήσεις για την κατάσταση στη Ρωσία ήταν ανησυχητικές: «Οι πληροφορίες 

ήσαν πως φτώχια, πείνα και δυστυχία έδερναν το ρωσικό λαό. Δυστυχία που την έκανε 

πιο αβάσταχτη το τυραννικό καθεστώς του Στάλιν».
826

 Ο Λιάπκιν θεωρούσε πως οι 

μπολσεβίκοι είχαν αντιληφθεί το αδιέξοδο της πολιτικής τους όμως ήταν αναγκασμένοι 

να τη συνεχίσουν προκειμένου να διατηρηθούν στην εξουσία: «Το μεγάλο μειονέκτημα 

του καθεστώτος τους είναι ο μεταφυσικός φανατισμός, με τον οποίο επιμένουν να 

εφαρμόζουν τις θεωρίες τους, που η πράξη απέδειξε ανεφάρμοστες. Ίσως και να 

καταλαβαίνουν το αρχικό λάθος τους μα για να κρατηθούν στην εξουσία, μόνον ένας 

τρόπος υπάρχει: η συνέχιση της ανεδαφικής οικονομικής πολιτικής τους ».
827

 

 Επιπλέον αντιμετωπίζεται σκωπτικά η πρόθεση του κομμουνιστικού καθεστώτος 

να επιβάλει την ιδεολογία του και εκτός Ρωσίας άλλοτε με την κατήχηση και άλλοτε με 

τη βία: 
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«Και κατενθουσιασμένοι από τον εαυτό μας διακηρύττουμε 

στους άλλους λαoύς: «Τί αξίζουν τα πλούτη κι η γενική ευμά-

ρεια, και η λευτεριά του στοχασμού και της δημιουργίας, κι οι 

ηθικές κατηχήσεις της φιλοσοφίας σας, όταν όλ' αυτά – μ' επι- 

κεφαλής τον καλοχορτασμό – βασίζονται στην εκμετάλλευση 

του ανθρώπου από τον άνθρωπο; Πάρτε παράδειγμα εμάς που 

δεν τρώμε όπως εσείς, που ντυνόμαστε με κουρέλια, που 

κατοικούμε σε τρώγλες, που δεν έχουμε το δικαίωμα να 

στοχαζόμαστε και να δημιουργούμε ελεύθερα μα που είμαστε 

πανευτυχείς, γιατί η υλική και η ηθική αθλιότητά μας βασίζεται 

στη μη εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο! Είμαστε 

οι αναχωρητές του Εικοστού Αιώνα την αρχαία Θηβαΐδα της 

πάσης σκληραγωγίας και άκριτου φανατισμού αναστήσαμε στην 

πατρίδα μας, και ζούμε εν αρώματι αγιότητος. Ιδού η οδός της 

σωτηρίας σας, πανάθλια, καλοχορτασμένα, ελεύθερα και 

δημιουργικά θυράματα της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από 

τον άνθρωπο! Κι αν δεν τον πάρετε με τη δική σας θέληση, θα 

'ρθουν οι στρατιές μας να σας λευτερώσουν από την κατάρα της 

υλικής ευμάρειας και της στοχαστικής ασυδοσίας, για να σας 

δώσουν, μέσα από την υλική και την πνευματική στέρηση, την 

ευδαιμονία της μη εκμεταλλεύσεως του ανθρώπου απ' τον 

άνθρωπο!».
828

 

 Στο Γιούγκερμαν ο, ώριμος πλέον συγγραφικά, Καραγάτσης φωτίζει περισσότερο 

τις κοινωνικές ομάδες που έρχονται σε επαφή με τον κεντρικό πρωταγωνιστή. Όσον 

αφορά τους Έλληνες παρουσιάζονται να αντιμετωπίζουν με αλληλεγγύη και συμπάθεια 

τους Ρώσους πρόσφυγες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αντιλαμβάνονται ότι μοιρά-

ζονται κοινή ταξική καταγωγή: «Ο κ. Διευθυντής κουνούσε καταφατικά και συμπο-

νετικά το ανόητο κεφάλι του. Ναι, ήταν πρόθυμος να βοηθήση ένα μέλος της τάξης του 

{το Γιούγκερμαν}, θύμα της πιο αποτρόπαιης κοινωνικής ανατροπής».
829

 

 Η συμπάθεια μετατρέπεται σε ενθουσιασμό για όσους πολέμησαν από κοινού στα 

πεδία των μαχών εναντίον των μπολσεβίκων: «Ο στρατηγός Σμυρναίος, ένας λεβέντης 
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στρατιώτης με ντόμπρα γελαστά μάτια, ενθουσιάστηκε όταν έμαθε πως ο συνομιλητής 

του ήταν κάποτε συνάδελφος, και μάλιστα ίλαρχος των Κοζάκων. Έτυχε να έχουν 

πολεμήσει στο ίδιο μέτωπο, στην Ουκρανία κι οι αναμνήσεις άρχισαν να ζωντανεύουν 

σ' ένα διάλογο πολύ ενδιαφέροντα».
830

   

 Όμως η πλειοψηφία των Ελλήνων παρουσιάζεται να μην έχει σαφή εικόνα για την 

ουσία του κομμουνισμού και τη βίαιη φύση του: «Τον καιρόν εκείνο – ανάμεσα 1925 

και 1930 – οι περισσότεροι Έλληνες δεν είχαν κατανοήσει τη βαθύτερη περίπτωση του 

κομμουνισμού. Τον αντίκριζαν σαν μια πιο εξελιγμένη μορφή του σοσιαλισμού και 

πίστευαν ότι το επαναστατικό στοιχείο του, που αναγκάστηκαν να μεταχειριστούν οι 

μπολσεβίκοι για να πάρουν τη διακυβέρνηση της Ρωσίας, άρχιζε να ξεφτίζει εξελικτικά, 

από την εποχή που ο κομμουνισμός – επανάσταση μετάλλαξε σε κομμουνισμό – 

καθεστώς».
831

 

 Βέβαια οι Ρώσοι φυγάδες, και ανάμεσά τους ο Γιούγκερμαν, δεν ξεγελιόνταν από 

τις μεθόδους των κομμουνιστών: «Πραγματικά, ο Γιούγκερμαν κατάλαβε γρήγορα αυτό 

το πνεύμα, που καλλιεργούσαν συστηματικά στο σύνολο των εργατών οι μαρκαρι-

σμένοι «κόκκινοι»: ένα πνεύμα δημιουργίας συστηματικού μίσους, σιγανού φαρμακω-

μού. Πιάνονταν πάνω σ' οποιαδήποτε αφορμή γελοία, παράλογη της έδιναν εντυπω-

σιακό πλαίσιο, και τη ρίχναν ανάμεσα στην εργατιά, σαν μπουρλότο».
832

 

  Οι κομμουνιστές δρούσαν σε ολιγομελείς, κλειστούς πυρήνες, υπόγεια και 

αποτελεσματικά: «Τέτοιοι «πυρήνες» υπήρχαν και στα τρία εργοστάσια της «Γόρτυς». 

Μα ο Γιούγκερμαν δεν τους έδινε μεγάλη σημασία. Ήξερε, αυτός, από κομμουνιστές 

τους πολέμησε δυο χρόνια στη Ρωσία. Δεν άξιζαν μεγάλα πράγματα μπροστά σ' έναν 

αποφασισμένο κι ήρεμο άνθρωπο, αρκεί να μην είχαν πλάτες στην πολιτική. Είχε 

μαρκάρει τα κακά κεφάλια του εργοστασίου Πειραιώς. Καμιά εικοσαριά όλοι – όλοι.   

Μα δούλευαν τους άλλους χίλιους, τους κρατούσαν σ' αναβρασμό, τους ανακάτευαν, 

κάναν φασαρία σα να ήσαν διακόσιοι».
833

 Ως πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση τους ο 

Γιούγκερμαν προέκρινε τη λήψη φιλοεργατικών μέτρων ώστε να μην υπάρχει άμεση 

αιτία δυσαρέσκειας και γόνιμο έδαφος για τα κομμουνιστικά κηρύγματα. Στη συνέχεια 

ωστόσο προχώρησε στην αντικομμουνιστική προπαγάνδα επιχειρώντας, με επιτυχία, να 
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διαιρέσει τους εργάτες και να σπιλώσει τα ηγετικά μέλη των κομμουνιστών.
834

  

 Εγγύτερα στην ευρωπαϊκή θεματογραφία από όσο οι περισσότεροι ομότεχνοί του, 

ο Καραγάτσης πραγματεύθηκε στα δύο αυτά έργα το ζήτημα των Ρώσων προσφύγων. 

Πιο σχηματκά στο Συνταγματάρχη Λιάπκιν και με μεγαλύτερη ωριμότητα στο 

Γιούγκερμαν, παρουσίασε πτυχές της ελληνικής κοινωνίας του Μεσοπολέμου, μιας 

κοινωνίας που ερχόταν για πρώτη φορά, σε τόσο μεγάλη έκταση, σε επαφή με τις 

κομμουνιστικές ιδέες. Ο Καραγάτσης ποτέ δε σαγηνεύθηκε από τον κομμουνισμό. 

Φαίνεται να κατανοούσε τις αιτίες που τον δημιούργησαν αλλά να μην πιστεύει σε 

αυτόν ως λύση των κοινωνικών προβλημάτων.
835

 Ιδιαίτερα στο Γιούγκερμαν οι 

κομμουνιστές παρουσιάζονται ως κοινωνικοί ταραξίες και όχι ως φορείς ενός ταξικού 

αγώνα με αιτήματα και διεκδικήσεις. 

 Την ίδια εποχή με τον Καραγάτση και ο Σ. Μυριβήλης κάνει στο έργο του σαφείς 

αρνητικές κρίσεις για τον κομμουνισμό και τους οπαδούς του. Συγκεκριμένα το 1933 

συνέθεσε το μυθιστόρημά του Η Δασκάλα με τα χρυσά μάτια και δύο χρόνια αργότερα, 

το 1935, μια σειρά από διηγήματα με τον τίτλο Το πράσινο βιβλίο. 

 Στη Δασκάλα με τα χρυσά μάτια κεντρικό θέμα είναι η επιστροφή του Λεωνή, του 

κεντρικού ήρωα, από τον πόλεμο της Μικράς Ασίας και ο έρωτάς του για τη σύζυγο του 

σκοτωμένου φίλου του. Ο ίδιος ο Μυριβήλης, που το πραγματικό του όνομα ήταν 

Ευστράτιος Σταματόπουλος, πολέμησε στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Α΄ Παγκό-

σμιο Πόλεμο και στη Μικρά Ασία. Μετά την επιστροφή τους από τις πολεμικές 

επιχειρήσεις οι παλαίμαχοι πολεμιστές ίδρυαν Ενώσεις Εφέδρων, στις οποίες είχε 

παρατηρηθεί αυξημένη διείσδυση των κομμουνιστικών ιδεών. Έχει ενδιαφέρον να 

παραθέσουμε τις εκτιμήσεις του Βρετανού πρέσβη, στις αρχές του 1925, γι’ αυτές τις 

Ενώσεις: «Οι Ενώσεις Παλαιών Πολεμιστών, οι οποίες αποτελούνται από εφέδρους 

που όλοι σχεδόν έχουν όπλα στην κατοχή τους, ίσως μετατραπούν σε κίνδυνο εξίσου 

ενεργό με τις διαβόητες Ενώσεις Επιστράτων του πρόσφατου παρελθόντος. Δεν είναι 

αδύνατον, εάν βρουν ευκαιρία, να επαναλάβουν παρόμοιες σκηνές [με τα Νοεμβριανά] 

υπό τη σημαία του ‘Κομμουνισμού’».
836

 

Ο Μυριβήλης, λοιπόν, παρουσιάζει μια παρέα νεαρών φοιτητών να πλησιάζουν 
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και να προτείνουν στο Λεωνή να συμπορευθεί στον αγώνα τους. Συγκεκριμένα: «Η 

δουλειά του θα είτανε να δουλέψει μέσα στις Ενώσεις των Εφέδρων, ώστε να βγει 

Εχτελεστική Επιτροπή από κρυφούς κομμουνιστές. Κατόπιν θα «προσχωρούσαν» την 

οργάνωση του νησιού σε ανάλογη οργάνωση κομμουνιστών εφέδρων στην Αθήνα».
837

 

Αν, όπως έχει ήδη επισημανθεί από την έρευνα, λάβουμε υπόψη μας τα βιώματα του 

Μυριβήλη που υπήρξε και ο ίδιος μέλος της Ενώσεως Εφέδρων Λέσβου θα μπορού-

σαμε να κατανοήσουμε ευκολότερα την αρνητική εναντίον του κομμουνισμού στάση 

του.
838

 Η άρνηση αυτή διαγράφεται ξεκάθαρα μέσα από τις σκέψεις και τα συναισθή-

ματα του Λεωνή: «Μόνο που ο κομμουνισμός, στη ρούσικη μορφή του, τονε γιόμιζε 

ζωηρές αντιρρήσεις. Καταδίκαζε την πολιτική του αντίκρυ στις μάζες, για τη χοντρή 

δημοκοπία και το ψέμα, που είταν η βάση της. Καταδίκαζε την εκδικητική του ταξική 

μορφή. Τη φιλοσοφία του, που είναι το σβήσιμο του ατόμου, τις διοικητικές του 

μεθόδους, που είναι η πιο άγρια στρατοκρατική τρομοκρατία».
839

 Και συμπυκνώνεται 

μέσα από την προειδοποίηση ότι ο κομμουνισμός είναι «η Εκδίκηση που πάει να 

παραστήσει τη Δικαιοσύνη. Προσέξετε το όπλο της. Είναι μαχαίρι δολοφόνου [...]».
840

 

 Ο Μυριβήλης επομένως, παρουσιάζει τον κεντρικό του ήρωα να καταδικάζει και 

την ευρύτερη φιλοσοφία του  κομμουνισμού και τα μέσα που χρησιμοποιούσε για να 

επιτύχει τους στόχους του. Ο ήρωας κατηγορούσε τους κομμουνιστές για δολιότητα και 

καλλιέργεια του ταξικού μίσους. Επιπλέον στιγμάτιζε τη χρήση βίας και την επιβολή 

τρομοκρατίας εκ μέρους της Αριστεράς. Ο Λεωνής προβάλλει ως πρότυπο ωριμότητας, 

σύνεσης και ευθύνης σε αντιδιαστολή με τους φανατικούς και εκδικητικούς κομμου-

νιστές.  

 Το πρώτο διήγημα από τη συλλογή Το πράσινο βιβλίο φέρει τον τίτλο «Κατακλυ-

σμός». Ο κεντρικός ήρωας, νεαρός φοιτητής, είναι οργανωμένος στο Κομμουνιστικό 

Κόμμα, το οποίο δυναστεύει ακόμη και την προσωπική του ζωή και του υπαγορεύει ένα 

συγκεκριμένο κώδικα αξιών αλλά φαίνεται να βιώνει τις πρώτες του διαψεύσεις. 

Προβληματίζεται ιδιαίτερα από την ποιότητα της κομματικής ηγεσίας. Επιστρέφοντας 

κουρασμένος από μια πολύωρη και εξαντλητική κομματική εκδήλωση, αναρωτιέται: 

«Τι φλυαρία, πόσα φουσκωμένα άντερα, πόσες περιαυτολογίες. Ένα μάτσο κακοσκε-
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πασμένοι εγωισμοί».
841

 

 Πολύ σύντομα τα προσωπεία θα πέσουν. Ο Αλιφάντης, ποιητής και ίνδαλμα του 

κόμματος αποδείχθηκε συνεργάτης και όργανο των αστικών κομμάτων, «ένας 

προφήτης χαρτονένιος, ένας ήρωας – λαπάς, ένα σύμβολο – κορόιδο».
842

 Από τη μια με  

«τα τραγούδια του έσπρωχνε τους φτωχούς εργάτες να χτυπιούνται με τους χωροφυ-

λάκους και με τους φαντάρους του κράτους, κι ο ίδιος, μυστικά, τάψηνε περίφημα μ' 

αυτό το κράτος».
843

 Προσποιήθηκε τον πρόσφυγα προκειμένου να του παραχωρηθεί 

ένα μεγάλο κρατικό οικόπεδο στο Φάληρο, όπου έχτισε την επιβλητική του βίλλα και 

κατάφερε να του απονεμηθεί κρατικό βραβείο αυτοπροβαλλόμενος ως «παλαίμαχος της 

γραφίδος».
844

 «Κοντά σαυτά αποδείχτηκε πως κυνηγούσε και μια θέση δημοσίου 

υπαλλήλου να συμπληρώσει κάποια σύνταξη».
845

 Οι αποκαλύψεις αυτές συγκλόνισαν 

το νεαρό κομμουνιστή που διαπίστωνε με πικρία και απογοήτευση πως «πριν ανθίσει το 

κόκκινο λουλούδι βρέθηκε σκουληκιασμένη η ρίζα του».
846

   

 Στο διήγημα αυτό ο Μυριβήλης προβάλλει μια διαίρεση που αποτελούσε κοινό 

τόπο της αντικομμουνιστικής ρητορικής ήδη από το Μεσοπόλεμο και χρησιμοποιήθηκε 

σε μεγαλύτερη ακόμη κλίμακα μετά το τέλος του εμφυλίου. Πρόκειται για τη διαίρεση 

ανάμεσα στη διεφθαρμένη, κακόβουλη και επικίνδυνη κομματική ηγεσία των 

κομμουνιστών και στους αφελείς, ουτοπιστές, παρασυρμένους αλλά σίγουρα λιγότερο 

επικίνδυνους οπαδούς τους. Πικρία και απογοήτευση είναι, στο τέλος του διηγήματος, 

τα συναισθήματα του νεαρού, ιδεαλιστή οπαδού όταν ανακαλύπτει την ηθική ένδεια 

του ηγέτη και πρώην πια ινδάλματός του.   

 Όμως δεν ήταν μόνο στο πεζογραφικό τους έργο όπου πεζογράφοι της γενιάς του 

'30 εξέφρασαν την αντίθεση τους με την κομμουνιστική ιδεολογία. Το έκαναν, και 

μάλιστα με περισσότερο κατηγορηματικό τρόπο και στην αρθογραφία τους. Το 1929 

εκδόθηκε το Ελεύθερο Πνεύμα του Γ. Θεοτοκά. Ο συγγραφέας αφού κατήγγειλε την 

πνευματική και ιδεολογική μιζέρια, άσκησε κριτική στην πνευματική ηγεσία κρατώντας 

ίσες αποστάσεις: «Μετά τον πόλεμο, οι εθνικιστές και οι μαρξιστές διανοούμενοι 

επικράτησαν σε όλες τις ελληνικές συζητήσεις για πολλούς λόγους που δεν είναι 

ανάγκη να αναπτύξω εδώ.  […] αυτές οι δύο σχολές συγκεντρώνουν ανάμεσα στους 
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Έλληνες διανοούμενους τη μεγάλη πλειοψηφία των πνευμάτων. Η επίδρασή τους στη 

νέα γενιά είναι καταφανής, και αυξάνει νομίζω μέρα με τη μέρα και θα αυξάνει έως 

ότου αποφασίσουμε να αντισταθούμε εναντίον αυτής της επικράτησης του πνευματικού 

μιλιταρισμού. [..] Εθνικιστές και μαρξιστές φιλονικούν με αμοιβαίο μίσος, μα είναι 

κατά βάθος πνεύματα της ίδιας οικογένειας. [..] Οι δύο θρησκείες στηρίζονται στην ίδια 

αρχή: πίστευε και μη ερεύνα».
847

 Επισημαίνουμε εδώ ότι η προσπάθεια ταύτισης του 

εθνικισμού και του φασισμού με τον κομμουνισμό έχει και στην Ελλάδα βαθιές ρίζες 

στο Μεσοπόλεμο και υπενθυμίζουμε ότι ήταν, όπως αναλύσαμε στο πρώτο μέρος, 

ευρύτατα διαδεδομένη στο δυτικό κόσμο. Εξίσου κοινή ήταν και η πρόσληψη του 

κομμουνισμού ως θρησκείας που απαιτούσε τη δογματική προσήλωση στις αρχές της 

και ενέπνεε φανατισμό στους οπαδούς της. 

  Το 1933 κυκλοφόρησε το περιοδικό Ιδέα το οποίο, σύμφωνα με το Vitti, ως 

«έκφραση του φιλελεύθερου αστισμού, προοριζόταν να καταπολεμήσει την κομμουνι-

στική ιδεολογία που σταθερά κέρδιζε έδαφος, και στο μοναδικό χρόνο της κυκλοφορίας 

της, 1933, ανέλαβε διμέτωπο αγώνα: υποτονικό κατά του ναζιστικού και φασιστικού 

ολοκληρωτισμού και σθεναρό κατά του μαρξιστικού υλισμού».
848

 Ιδρυτής του περιο-

δικού υπήρξε ο Σ. Μελάς και στενός συνεργάτης ο Γ. Θεοτοκάς. Ο τελευταίος απέρρι-

πτε το κομμουνισμό ως ιδεολογική επιλογή εφόσον δεν πίστευε «στις θαυματουργικές 

και καταστροφικές λύσεις και στους θεωρητικούς φανατισμούς, που θυσιάζουν την 

πραγματικότητα για χάρη ενός δόγματος».
849

 Ο Θεοτοκάς απέρριπτε το ιδεολογικό 

περιεχόμενο του κομμουνισμού, ήταν αντίθετος σε τακτικές βίαιης κατάληψης της 

εξουσίας, πίστευε στην ιδέα του έθνους και στην ελευθερία του πνεύματος. Αρχική 

πρόθεση του, όπως και του περιοδικού άλλωστε, ήταν ο διμέτωπος αγώνας με τον 

κομμουνισμό και το φασισμό. Φαίνεται, ωστόσο, ότι η αρχική στόχευση δεν επαλη-

θεύθηκε. Σταδιακά τα πυρά επικεντρώθηκαν στον κομμουνισμό. Ο φασισμός θεωρή-

θηκε πως δεν είχε ρίζες στη ελληνική πραγματικότητα, αντιμετωπίστηκε από το 

Θεοτοκά ως εξωτερική απειλή. Αντίθετα ο κομμουνισμός ενέδρευε μέσα στον ελληνικό 

χώρο και απειλούσε όλες τις προσφιλείς, για το Θεοτοκά, αξίες του φιλελευθερισμού.
850

 

 Απόδειξη της ανεμπόδιστης μαρξιστικής διείσδυσης υπήρξε για το Θεοτοκά η 

κυκλοφορία εντύπων όπως: Αναγέννηση, Πρωτοπόροι, Νέοι Πρωτοπόροι. Όπως εμπι-
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στεύθηκε στο Σεφέρη: «Τους τελευταίους καιρούς τα κομμουνιστικά δόγματα δεν 

συναντούν πια καμιά σοβαρή ιδεολογική αντίσταση στον τόπο μας, εξαιτίας της 

οικτρής ηττοπάθειας που κατέχει την Ψωροκώσταινα».
851

 

 Η άνοδος του Μεταξά στην εξουσία το 1936 έφερε τους πεζογράφους της γενιάς 

του '30 αντιμέτωπους με νέα δεδομένα. Πολλοί αναζήτησαν την έμπνευσή τους στο 

ένδοξο ιστορικό παρελθόν. Η ενέργειά τους αυτή εκλήφθηκε, από άλλους μελετητές, ως 

φυγή από τους περιορισμούς της πραγματικότητας που τους περιέβαλε και από άλλους 

ως στήριξη στο καθεστώς Μεταξά.
852

 Σύμφωνα με το Δημάδη, τόσο «το μεταξικό 

καθεστώς όσο και οι διανοούμενοι της βενιζελικής παράταξης είχαν στο μεταξύ αντιλη-

φτεί ότι ο στείρος αντικομμουνισμός δεν μπορούσε να αποτελέσει θετική βάση για την 

προσέλκυση των λαϊκών τάξεων».
853

 Για το λόγο αυτό, καταφεύγοντας στην ιστορική 

παράδοση του ελληνισμού, επιχειρούν να ανασύρουν από εκεί στοιχεία της πνευματι-

κής ενότητας που στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να σφυρηλατήσουν 

την σύγχρονή τους κοινωνική συνοχή. Ο Δημάδης διαπιστώνει πως δεν χρειάστηκε 

παραπάνω από ένας χρόνος προκειμένου να πραγματοποιηθεί «η απορρόφηση των 

νέων βενιζελικών συγγραφέων/διανοουμένων από το μεταξικό καθεστώς».
854

 Εκπρό-

σωποι της γενιάς του τριάντα θα εκφράσουν συχνά πυκνά τη στήριξή τους προς το 

πρόσωπο του Ι. Μεταξά. Όπως παρατηρεί η Άννα Φραγκουδάκη: «Πράγματι, ο Ιωάννης 

Μεταξάς δε βρήκε σχεδόν καμία αντίσταση από το φιλελεύθερο χώρο. Η σύγχυση στο 

χώρο των ιδεών και η έλλειψη κοινωνικής συνείδησης των διανοουμένων επέτρεψε σε 

ευγενικές και δημοκρατικές φυσιογνωμίες να δημοσιεύσουν υμνητικά κείμενα για τον 

Ιωάννη Μεταξά και το δημοτικιστικό του πνεύμα».
855

 Ο Καραγάτσης, πριν τη γερμα-

νική εισβολή, θα εξάρει τη μορφή του Μεταξά ως του πρώτου δημοτικιστή πρωθυπουρ-

γού στο αφιέρωμα της Νέας Εστίας για τον δικτάτορα.
856

 Ο Μυριβήλης τον χαρακτήρι-

ζε ρεαλιστή και γνωστικό κυβερνήτη.
857
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 Πολλά έχουν γραφεί για τη στήριξη του Μυριβήλη προς το Μεταξά και το 

καθεστώς του.
858

 Ο Μυριβήλης ξεκίνησε ως δημοτικιστής και θιασώτης του βενιζε-

λισμού, ενώ στη δεκαετία του ’20 συνδέθηκε με τον σοσιαλιστή Αλέξανδρο Παπανα-

στασίου. Αν και η μεταξική δικτατορία είχε απαγορεύσει την κυκλοφορία των έργων 

του Η ζωή εν τάφω και Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, τον Ιανουάριο του 1938 διορί-

στηκε μόνιμος υπάλληλος στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Το καλοκαίρι του 1939 δημο-

σίευσε στην εφημερίδα Η Εθνική ένα έντονα αντικομμουνιστικό άρθρο του με τίτλο «Ο 

καλλιτέχνης και ο κομμουνισμός». Επιπλέον τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου δημοσιεύ-

θηκε στην εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα ποίημά του με τίτλο «Ο ύμνος της εργασίας» 

αφιερωμένο στην επέτειο της 4ης Αυγούστου. Η συνεργασία με το μεταξικό καθεστώς 

συνεχίστηκε τον Ιανουάριο του 1940 όταν ξεκίνησαν και οι Κυριακάτικες ραδιοφω-

νικές του εκπομπές.   

 Λίγο αργότερα, την περίοδο του εμφυλίου, ο Μυριβήλης παρουσιαζόταν ως 

ένθερμος και δραστήριος αντικομμουνιστής, έγραφε άρθρα, έδινε διαλέξεις ανά την 

Ελλάδα, είχε δική του εκπομπή, «Το Λογοτεχνικό Τέταρτο», στο Σταθμό των Ενόπλων 

Δυνάμεων.
859

 

 Το βίωμα του εμφυλίου ή. κατά άλλους, οι προσωπικές του φιλοδοξίες για την 

ανάδειξή του σε Ακαδημαϊκό, τον οδήγησαν σε ρόλο υπέρμαχου της εθνικοφροσύ-

νης.
860

 Στο λόγο του επαναλαμβάνονταν όλα εκείνα τα στερεότυπα της εθνικοφροσύνης 

που αντιμετώπιζαν τον κομμουνισμό όχι ως πολιτική πρόταση αλλά ως εθνική/φυλετική 

απειλή. Για το Μυριβήλη «ο σλαυϊκός κομμουνισμός δεν είναι μια κοινωνική θεωρία 

απλώς, ούτε ένα πολιτικοοικονομικό σύστημα. Είναι κάτι περισσότερο, κάτι φοβερό-

τερο απ’ αυτά. Είναι μια μέθοδος σατανική για την κατασκευή μιας νέας φυλής».
861

 

Χαρακτηρίζεται ομογάλακτος με τον ναζισμό και μάλιστα δάσκαλος και οργανωτής 

του.
862

 Αυτή η νέα ανθελληνική φυλή έχει βάλει ως στόχο της την εξαφάνιση του 

ελληνισμού. Τα πρώτα θύματά της ήταν οι νέοι και οι γυναίκες ενώ οι επιθέσεις της 
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επικεντρώνονταν σε όλους τους συνδετικούς κρίκους της εθνικής μας ενότητας, δηλαδή 

στη σημαία, τη θρησκεία, το σχολείο, τα ήθη και τα έθιμα, τη γλώσσα, τα τραγούδια 

και τις παραδόσεις της οικογένειας. Ο Μυριβήλης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν 

«υπάρχουν Έλληνες κομμουνιστές. Όταν κανείς γίνει συνειδητός κομμουνιστής, παύει 

να είναι Έλληνας. Γι' αυτό και το κόμμα λέγεται Κομμ. Κόμμα της Ελλάδας και όχι 

Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα».
863

 Επιπλέον πρότεινε δραστικά μέτρα για την 

αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινδύνου, την αφαίρεση της εθνικής υπηκοότητας 

και τη συγκέντρωση των κομμουνιστών έξω από τα εθνικά σύνορα και την εθνική 

κοινωνία προκειμένου να μην αποτελούν ένα μόνιμο εχθρό εντός των τειχών.
864

 Στο 

στόχαστρο του Μυριβήλη βρέθηκε και η ελληνική διανόηση. Οι κατηγορίες του δια-

βαθμίζονταν από τη συνοδοιπορία ως την ολόπλευρη συνεργασία με τους «προδότες» 

κομμουνιστές. Άλλοτε γίνονταν ονομαστικά, όπως στην περίπτωση του καθηγητή 

Κιτσίκη,
865

 και άλλοτε περιγράφονταν γλαφυρά.
866

 Ο Μυριβήλης επανήλθε στο ζήτημα 

του εμφυλίου όταν δημοσίευσε το 1954 τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις από διάφορα 

μέρη της Ελλάδας. Στο κεφάλαιο που αναφερόταν στην Κρήτη βρήκε την ευκαιρία να 

αναφερθεί στην πικρία που βίωσε η γενιά του και ο ίδιος από την «προδοσία των ελλη-

νόφωνων κομμουνιστών» που ήταν μεγαλύτερη από όση τους «έδωσε η Κατοχή».
867

 

Στη συνέχεια επαίνεσε την Κρήτη γιατί η «προδοσιά δε βρήκε έδαφος στα χώματά της. 

Ελάχιστα ξένα στοιχεία, και πέντε – δέκα κατσικοκλέφτες απετέλεσαν εκεί τον ελληνό-

φωνο κομμουνισμό. Σηκώθηκε η Κρήτη και καθάρισε μόνη της αυτές τις βρωμισιές».
868

 

 Τα μίση και τα πάθη του εμφυλίου δεν άφησαν αλώβητες τις σχέσεις ανάμεσα 

στον πνευματικό κόσμο.  Ο διάλογος έπαιρνε συχνά δημόσια μορφή και ξαφνιάζει με 

την ένταση και την καυστικότητα με την οποία διεξάγονταν. Θα περιοριστούμε σε ένα 

ενδεικτικό παράδειγμα. Ο Η. Βενέζης, με αφορμή τις συζητήσεις γύρω από τα ελληνικά 

αιτήματα στο Συνέδριο της Ειρήνης, δημοσίευσε, στις 11-9-1946, στην εφημερίδα Το 

Βήμα, άρθρο του με τον τίτλο «Χωρίς όνειρα και χωρίς χίμαιρες» όπου έπαιρνε 

αποστάσεις από την Αριστερά. Στο δημόσιο διάλογο που ακολούθησε ο Σ. Δούκας και 

Ο Μ. Λουντέμης στράφηκαν εναντίον του Βενέζη με άρθρα τους στο Ριζοσπάστη, στις 

12 και 13-9-1946 αντίστοιχα. Στο διάλογο συμμετείχε και ο Καραγάτσης με άρθρο του 
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στο Ελληνικόν Αίμα στις 18-9-1946. Ο τίτλος του ήταν «Μετά τα οδοφράγματα και το 

χαιρετισμό στο Ρίζο» και ουσιαστικά επρόκειτο για ανοικτή επιστολή προς το Βενέζη. 

Εκεί ο Καραγάτσης διατύπωνε τον εξής αφορισμό: «Αν ο Βενέζης είναι κουκουές, 

δηλαδή άνθρωπος με μυαλό στενό, ανελεύθερο, ανίκανο να καταλάβει μερικές πρωταρ-

χικές αλήθειες και ψυχή στυφή, σκοτεινή, αιμοδιψή, γυμνωμένη από κάθε ήθος 

ανθρωπισμού κι' ελευθερίας, τότε η Αιολική Γη είν' ένα βιβλίο της αράδας. Αν όμως η 

Αιολική Γη είναι πράξις Δημιουργίας, τότε ο Βενέζης δεν είναι κουκουές».
869

 Υψηλού 

επιπέδου πνευματική δημιουργία και κομμουνισμός δεν συμβαδίζουν λοιπόν άρα η 

πρόσκαιρη πίστη του Βενέζη στον κομμουνισμό «δεν ήταν αποτέλεσμα διανοητικής 

βλακείας ούτε ψυχικής πωρώσεως. Ήταν απλώς αποτέλεσμα άγνοιας και καλοπρο-

αίρετης πλάνης».
870

  Η έως τότε πορεία του Βενέζη όμως και η πρόσκαιρη σύμπλευσή 

του με την Αριστερά έδινε δύναμη και αίγλη σε ανθρώπους ανυπόληπτους όπως ο 

«δοκησίσοφος amoral Καζαντζάκης», ο «ανθρωπάκος Λουντέμης ή Λαμπρινός» και ο 

«ανερμάτιστος πομφολυγώδης Σικελιανός».
871

 Επιπλέον, συνέχιζε ο Καραγάτσης, δεν 

αρκούσε ο Βενέζης μόνο να αναγνωρίσει το λάθος του εφόσον «οι τίμιοι άνθρωποι που 

πλανήθηκαν δεν αρκούνται σ' ένα θεωρητικό mea culpa αλλ' αφιερώνουν όλες τις 

δυνάμεις τους για να ξαναχτίσουν εκείνο που γκρέμισαν».
872

 

 Οι απόψεις του Καραγάτση για τον κομμουνισμό και ειδικότερα για το «συμμ-

ριτοπόλεμο» θα αποκρυσταλλωθούν στο μυθιστόρημά του «Τα σύνορα του μίσους» 

που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η Βραδυνή το καλοκαίρι του 1948 σε 49 συνέχειες. 

Μια οικογένεια Ποντίων προσφύγων εγκαταστάθηκαν μετά τη Μικρασιατική Κατα-

στροφή, μαζί με τους συγχωριανούς τους, στο χωριό Ζαπάνοβο στα σύνορα της Γιου-

γκοσλαβίας, το οποίο μετονομάστηκε σε Ελληνικό. Οι κάτοικοι του Ιζέροβο, γειτονικού 

σλαβόφωνου χωριού, επιβουλεύονταν διαρκώς τους κατοίκους του Ελληνικού αλλά και 

όλης της Μακεδονίας με ηθικούς αυτουργούς, όπως αφήνεται να εννοηθεί, τους 

κομμουνιστές. Η γερμανική κατοχή έδωσε την ευκαιρία στους «ανθέλληνες Σλάβους 

κομμουνιστές» να πραγματοποιήσουν τα προαιώνια σχέδιά τους. Συνεργός τους το 

«προδοτικό ΕΑΜ» που με δόλο παρέσυρε πολλούς αγνούς πατριώτες. Σύντομα όμως 

αυτοί διαπίστωσαν το σφάλμα τους, προσχώρησαν στην «πραγματικά εθνική αντίστα-

ση» και αναγκάστηκαν να εμπλακούν σε διμέτωπο αγώνα, εναντίον των Βουλγάρων 

                                                 
869

 Δημάδης, ό.π., σ. 473. 
870

 Στο ίδιο, σ. 474. 
871

 Στο ίδιο, σ. 476. 
872

 Στο ίδιο, σ. 476. 



 
240 

 

 

και των Ελασιτών. Οι σαφείς πολιτικές θέσεις του συγγραφέα καταγράφηκαν στο 

μυθιστόρημα αυτό με τρόπο ώστε να καταστούν προσιτές και εύληπτες από το 

αναγνωστικό κοινό μιας λαϊκής εφημερίδας. Οι ήρωες αποδόθηκαν σχηματικά σε 

ενάρετους  Έλληνες και κακούς κομμουνιστές ενώ απουσιάζει οποιαδήποτε  προσπά-

θεια αντιλόγου. Όπως ο Μυριβήλης, έτσι και ο Καραγάτσης κατέληξαν σταδιακά, και 

ιδιαίτερα μετά την εμπειρία του εμφυλίου, στο αφοριστικό συμπέρασμα  ότι ελληνισμός 

και κομμουνισμός είναι έννοιες ασύμβατες. 

2.  Οι αρνητικοί κομμουνιστές ήρωες της πεζογραφίας για τον  εμφύλιο 

Η αντικομμουνιστική ρητορεία του αστικού πολιτικού κόσμου παρουσίασε μερικά 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα της εικόνας του κομμουνιστή: ο αφελής, αγνός ιδεολόγος,  ο 

παρασυρμένος από την κομμουνιστική ουτοπία, ο βίαιος με τα κτηνώδη ένστικτα, ο 

άθεος, ο ανήθικος, ο βάρβαρος και απολίτιστος και, κοινότερο όλων, ο προδότης της 

πατρίδας. Με εντυπωσιακή εξαίρεση το τελευταίο όλα τα άλλα κομμουνιστικά 

πορτρέτα εντοπίζονται και στην περί τον εμφύλιο πεζογραφία. Οι Έλληνες πεζογράφοι 

κατέγραψαν τις εμπειρίες τους από τον εμφύλιο, ανάλογα με την όχθη του ποταμού 

στην οποία βρέθηκε ο καθένας τους. Οι διαφορετικές τους εμπειρίες και το ιδεολογικό 

τους υπόβαθρο είναι συχνά αρκετά ευανάγνωστα. Ωστόσο ευδιάκριτη είναι και η 

αγωνία τους να καταγράψουν με ειλικρίνεια, και ανάλογα με το ταλέντο του ο καθένας, 

μια από τις τραγικότερες πτυχές της ελληνικής ιστορίας χωρίς να θέτουν την πένα τους 

στην υπηρεσία κομματικών επιταγών και προτεραιοτήτων αλλά προτάσσοντας τη 

συνείδησή τους και με γνώμονα την προσωπική τους αλήθεια. Επιπλέον διευκρινίζουμε 

και πάλι ότι ο εντοπισμός ενός, ή περισσοτέρων, αρνητικών κομμουνιστών ηρώων σε 

ένα έργο δεν συνεπάγεται ότι το έργο αυτό υιοθετεί συνολικά μια αντικομμουνιστική 

θεώρηση των πραγμάτων ούτε βέβαια ότι ο δημιουργός του εμφορείται από αντικομ-

μουνιστικές αντιλήψεις. 

2.1  Το φανατικό κομματικό στέλεχος 

Ήδη από το Μεσοπόλεμο, αλλά με μεγαλύτερη ένταση  τη δεκαετία του 1940 και την 

πρώτη μετεμφυλιακή δεκαετία, ο δημόσιος λόγος των αστικών κομμάτων σκιαγρα-

φούσε την εικόνα του κομμουνιστή ως ανθρώπου δογματικού, σκληρού και φανατικού. 

Η αναφερόμενη στον εμφύλιο λογοτεχνία είναι γεμάτη από κομμουνιστές – ήρωες που 

συγκέντρωναν πολλά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά και που συνήθως ανήκαν στο 
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κομματικό επιτελείο. Στην κατηγορία αυτή εντάσσουμε τα μέλη του κομμουνιστικού 

κόμματος, οι πολιτικοί επίτροποι, οι διαφωτιστές, γενικά όσοι διακρίνονταν για τη 

θεωρητική τους κατάρτιση. 

 Ο Στρατής Τσίρκας στην τριλογία του Ακυβέρνητες Πολιτείες: Η Λέσχη, Αριάδνη, 

Νυχτερίδα που γνώρισαν την πρώτη τους έκδοση μεταξύ των ετών 1961 – 1964 μας 

παρουσίασε έναν από τους αρνητικότερους κομμουνιστές ήρωες σε όλη την πεζογραφία 

για τον εμφύλιο. Οι Ακυβέρνητες Πολιτείες καλύπτουν, κατά κύριο λόγο, τα γεγονότα 

της περιόδου 1942-1944, την πιο κρίσιμη, δηλαδή, περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-

μου ενώ, ταυτόχρονα, το έργο περιλαμβάνει σκηνές από την ιστορία της αποικιακής 

Αιγύπτου, τον 19ο αιώνα, καθώς επίσης και από την μετεμφυλιακή Ελλάδα του 

δεκαετίας του ’50. Ο χρόνος και ο τόπος της αφήγησης εναλλάσσεται γύρω από τρεις 

πόλεις στις οποίες εξελίσσεται η μυθιστορηματική δράση: την Ιερουσαλήμ της Λέσχης, 

το Κάιρο της Αριάγνης και την Αλεξάνδρεια της Νυχτερίδας. Σταθμοί της αφήγησης, η 

επίθεση του Ρόμελ και η αναγκαστική προσφυγιά των πληθυσμών της Μέσης Ανατολής 

στην Ιερουσαλήμ, το καλοκαίρι του 1942 (Λέσχη), τα γεγονότα της διάλυσης της Β΄ 

Ταξιαρχίας των ενόπλων δυνάμεων τον Ιούλιο του 1943 (Αριάγνη), και το κίνημα του 

Απρίλη του 1944 (Νυχτερίδα). Ο συγγραφέας συντάσσει μια λογοτεχνική μαρτυρία με 

στόχο την αποκατάσταση της αντίστασης στη Μέση Ανατολή και την ανάδειξη των 

προσώπων και των μηχανισμών που συντέλεσαν στην περιθωριοποίηση και στο στιγμα-

τισμό των πρωταγωνιστών του Απρίλη του 1944. Κεντρικός ήρωας της τριλογίας, ο 

Μάνος Σιμωνίδης· ένας τριαντάρης αριστερός διανοούμενος που έρχεται μετά το 

αλβανικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, και συνδέεται με τις παράνομες αντιφασιστικές 

οργανώσεις.  

 Ο ίδιος ο Τσίρκας (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζηαντρέα από 

παρατσούκλι του πατέρα του), που γεννήθηκε και ζούσε στην Αίγυπτο, έγινε, το 1943, 

καθοδηγητικό στέλεχος του Ελληνικού Απελευθερωτικού Συνδέσμου. Το 1961 όμως 

διαγράφηκε από το Κ.Κ.Ε., καθώς αρνήθηκε να αποκηρύξει το έργο του, Η Λέσχη, που 

είχε εκδοθεί λίγο νωρίτερα. Μετά την κήρυξη της δικτατορίας του Παπαδόπουλου έγινε 

μέλος του Πατριωτικού Αντιδικτατορικού Μετώπου. Το 1969 εντάχθηκε στο Κ.Κ.Ε. 

εσωτερικού και ένα χρόνο αργότερα πήρε μέρος στη σύνταξη του αντιδικτατορικού 

τόμου 18 Κείμενα, με το διήγημα Αλλαξοκαιριά. 

  Ο Τσίρκας, λοιπόν, ονόμασε έναν από τους κεντρικούς ήρωες του Ανθρωπάκι  για 

να δείξει και συμβολικά την απαξίωσή του και στηλίτευσε στο πρόσωπό του όλα τα 
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κακώς κείμενα του κόμματος του οποίου και ο ίδιος ο συγγραφέας υπήρξε μέλος. 

 «Μίζερος και μεθοδικός σ’ όλα του»
873

, «με σιδερένια θέληση»,
874

 χωρίς όμως 

«τη σεμνότητα του λαϊκού αγωνιστή»
875

 που απαιτούσε από τους άλλους, δίχως 

αναστολές και χωρίς ενδοιασμούς να μεταχειρίζεται όλα τα μέσα προκειμένου να 

επιτευχθεί ο σκοπός του, ακόμα  «και τα πιο βρώμικα».
876

 Το Ανθρωπάκι καθοδηγούσε 

και χειραγωγούσε όχι μόνο τη δράση των συντρόφων του αλλά και το μυαλό και την 

ψυχή τους. «Όταν έρχεται η ώρα του απολογισμού παίζει σα βιρτουόζος του αρμονίου 

με όλα τα κλειδιά. Πλατειάζει σκόπιμα, αυτοκριτικάρεται με πάθος αλλά επιδερμικά, 

ανακεφαλαιώνει αποδίδοντας απρόσωπα στην Οργάνωση δικές του απόψεις που 

δικαιώθηκαν, στον ένα θυμίζει μισή κουβέντα, στον άλλο αποτείνεται διφορούμενα, 

στον τρίτο προσποιείται πως αγνοεί τις διαφορές τους για το γενικό συμφέρον, στον 

τέταρτο υποβάλλει ελλειπτικά κάτι που θα τον ζημιώσει αν το πει ξεκάθαρα».
877

  

Ξεγλιστρούσε εύκολα από τη θέση του κατηγορούμενου σε αυτή του κατήγορου.
878

 

«Από δω σ’ είχε, από κει σ’ είχε, στο τέλος μπαϊλντισμένος τον παραδεχόσουν, είσαι 

θεός!».
879

 

  Το Ανθρωπάκι, θιασώτης του δόγματος  «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»,
880

 είχε 

ξεκάθαρες απόψεις για τη σχέση μάζας και στελεχών του Κόμματος: «Οι μάζες ακούν 

καθοδήγηση και θαρρούν πως έχουν να κάνουν με υπερανθρώπους».
881

 Οι καθοδηγητές 

όμως είναι άνθρωποι, άνθρωποι με ελαττώματα και αδυναμίες, που δεν πρέπει η μάζα 

να ανακαλύψει.
882

 

 Από την πρώτη μέρα που ο βασικός ήρωας της τριλογίας, ο Μάνος Σιμωνίδης, 

γνώρισε το Ανθρωπάκι συγκρούστηκε μαζί του.
883

 Ήταν τέτοια  η ψυχική του φόρτιση  

από τη γνωριμία του με το Ανθρωπάκι που παραδέχθηκε πως θα έπρεπε να καταγράψει 

αυτή την εμπειρία του σε βιβλίο προκειμένου να αποφορτιστεί, «για να σε βγάλω από 

πάνω μου, όπως του είπε, να λευτερωθώ».
884

 Ο Μάνος δεν έκρυβε τα συναισθήματά 
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του και δε μασούσε τα λόγια του: «Σε νιώθω σα χολή να μου πικραίνεις το αίμα. Για να 

μπορέσω να σε σκέφτομαι ήρεμα πρέπει να καθαριστώ. Να σε χορέψω από πάνω μου 

σα δερβίσης. Αν δουλέψω στο βιβλίο καλά και με ειλικρίνεια, ο ίδιος μου ο κόπος θα με 

καθαρίσει. Θα γίνεις κάτι αυτόνομο, έξω από μένα. Θα υπάρχεις. Σαν άνθρωπος, θα 

μπορέσω να σε δεχτώ, όπως δέχεται κανείς και πιο μεγάλες συμφορές – την κακή 

λαβωματιά ή το θάνατο».
885

 Και το Ανθρωπάκι προφήτευσε: «Θ’ απομονωθείς. Ο 

εχθρός θα σε χτυπήσει κι οι δικοί σου θα σ’ απαρνηθούν».
886

 

 Ο επόμενος ήρωάς μας είναι δημιούργημα της γραφίδας του γνωστού πολιτικού 

Ε. Αβέρωφ. Η τριλογία του Η φωνή της γης, 1963, Η γη της οδύνης, 1966, Γη Δελφύς, 

1968, έχει ως θέμα την επιστροφή στην Ελλάδα ενός φτασμένου Έλληνα του εξωτε-

ρικού, του γαλλόφωνου ποιητή Νικήτα Κωλέτη, και τη σχέση που αναπτύσσει με την 

ελληνική πραγματικότητα κατά τα χρόνια 1939 έως τα μέσα της δεκαετίας του ’60. Ενώ 

ο Νικήτας επιστρέφει με έντονα ανθελληνικά συναισθήματα και με σκοπό να 

ξαναφύγει, η επαφή του με το θεσσαλικό κάμπο και ο πόλεμος του δίνουν μια νέα 

προοπτική ζωής και παραμένει. Η τριλογία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τον 

πόλεμο και τις ασφυκτικές καταστάσεις που αυτός δημιουργεί. Αυτό ισχύει κυρίως στα 

δύο πρώτα από τα τρία μυθιστορήματα. Στο πρώτο μυθιστόρημα κεντρική θέση έχει η 

προσπάθεια των Ιταλών να δημιουργήσουν αυτονομιστικό κίνημα μεταξύ των Βλάχων. 

Στο δεύτερο μέρος της τριλογίας εξετάζονται οι εμφύλιες συγκρούσεις μεταξύ κομμου-

νιστών – αντικομμουνιστών. Το τρίτο δείχνει να εισπράττει περισσότερο τα διδάγματα 

του πολέμου έχοντας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής. 

 Η τυφλή υποταγή στις επιταγές του Κόμματος, η θεοποίηση του σκοπού που 

αγιάζει τα μέσα, όσο αποτρόπαια και αν είναι αυτά, ο δογματισμός και η σκληρότητα 

είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του Νότη, όπως αυτός αποδόθηκε στο έργο Η 

φωνή της γης. Ο Νότης, υψηλό κομματικό στέλεχος, εγκατέλειψε την έγκυο αρραβωνια-

στικιά του, τη Φρόσω, όταν το Κόμμα τον χρειαζόταν σε μια αποστολή. Όταν χρόνια 

αργότερα, στην περίοδο της κατοχής, οι δυο τους ξανασυναντιούνται, ο μεταξύ τους 

διάλογος ήταν αποκαλυπτικός: 

«Πόσο λυπήθηκα δεν το ξέρεις, της είπε, και είναι μάταιο να 

σου το περιγράψω. Αλλά πρέπει να θυσιάζομαι και να θυσιάζω 

κι’ άλλους όταν χρειάζεται, γιατί πολεμώ για κάτι ασύγκριτα πιο 
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μεγάλο από μένα και τους δικούς μου. 

- Δικαίωμά σου. Το θυμάμαι αυτό το πανανθρώπινο παρα-

μύθι. Τόμαθα και το πλήρωσα ακριβά. 

- Πληρώνεται πανάκριβα. Είναι μια πικρή γλύκα, Φροσούλα, 

όταν τυραννιέσαι κι’ εν ανάγκη τυραννάς για να κάμεις το 

παραμύθι πραγματικότητα! 

                [………] 

Η Φρόσω φοβήθηκε. 

Η έκφρασή του ήταν ήρεμη σα να μην τον τάραζε τίποτα, σα 

νάξερε πως θάκανε ό,τι ήθελε. Ήταν όμορφος, λεβέντης, 

αποφασιστικός, ήταν την ίδια ώρα σκληρός, αδιάφορος για όλα 

εκτός από ένα: να κάμει εκείνο που τον βόλευε».
887

 

          Όσο πιο ψηλά ήταν κάποιος στην κομματική επετηρίδα τόσο τα γνωρίσματα του 

Νότη του αποδίδονταν στον μέγιστο βαθμό. Ο Βολιώτης, ακόμη πιο ψηλά στην 

κομματική ιεραρχία, με καταγωγή από το Βόλο, περιγράφεται «σκληρός σαν το 

ατσάλι» και «θηρίο ανήμερο» ενώ ο ίδιος δικαιολογεί τη συμπεριφορά του λέγοντας: 

«Τα μέσα περνούν, ο φτασμένος σκοπός μένει».
888

 

 Αυτός όμως που δίνει ρεσιτάλ σκληρότητας είναι ο Άρης Βελουχιώτης όπως 

αποδόθηκε από τον Ε. Αβέρωφ στις σελίδες του βιβλίου Η γη της οδύνης που εκδόθηκε 

το 1965. Ο καπετάν Φτελιάς, ο μόνος συμπαθής κομμουνιστής ήρωας των έργων του 

Αβέρωφ, παρασυρμένος από μια χίμαιρα ξαναγεννήθηκε ως Μήτσος μετά από μια 

σειρά διαψεύσεων. Η φρίκη των Δεκεμβριανών γκρέμισε την ουτοπία του. Αναζήτησε 

τον Αρχηγό για να ζητήσει εξηγήσεις για τις φρικαλεότητες, τα χιλιάδες παραμορφω-

μένα πτώματα, τις χιλιάδες ταλαιπωρημένων ομήρων. «Στον Αρχηγό παίρνει κανείς 

εντολές, είπε ξερά ο πολιτικός υπεύθυνος. Δεν ξηγιέται».
889

 Μετά τη Βάρκιζα μπερδε-

μένος από τα τεκταινόμενα επεδίωξε να συναντήσει τον Άρη  και ο διάλογός τους 

σκιαγραφεί τον βίαιο ψυχισμό του τελευταίου. 

«(Άρης) Οι μισοί Έλληνες ή είναι παθιασμένοι με ξεπερα-

σμένες ιδέες για πατρίδα και τα ρέστα, ή είναι σάπιοι. Ήθελαν 

καθάρισμα όλοι.
890

   

 [………] 
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Ας ενδιαφερόταν όσο θέλει ο Εγγλέζος για τούτο το 

σταυροδρόμι που το λένε Ελλάδα. Αν δεν είχαμε αφήσει ούτ’ 

ένα φίλο του ζωντανό, ούτε έναν, έτσι για σημάδι, να του πει 

μια καλημέρα, πως θα ’ρχόταν; Που θα ξεμπάρκαιρνε; 

Έσφαζα εγώ, τα φώναζα και στους άλλους. Δε μ’ άκουγαν. Τον 

κακό τους τον καιρό. Να που μας κατάντησαν. Θέλουν κι 

αυτοί καθάρισμα. (Άρης) 

   [……   ] 

_ (Φτελιάς)  Άρη!  [......] Δίστασες και συ , κάποτε!  

    Ήθελες καθάρισμα; 

_ (Άρης) Ήθελα! Τότε που δήλωσα μετάνοια, ήθελα καθά-

ρισμα. Τώρα όμως που ποτέ μου δε διστάζω, δικαιούμαι γω να 

καθαρίζω όλους. Μόνο έτσι πετυχαίνουν οι επαναστάσεις. Με 

ποτάμια αίμα! Ποτάμια με κόκκινους αφρούς. Κι είναι φτηνό 

το αίμα. Είναι τζάμπα άμα πληρώνεις μ’ αυτό την επιτυχία. Θα 

ιδείς τώρα τι θα γίνει. Χάσαμε τον πρώτο γύρο, και τούτο το 

μήνα χάσαμε και το δεύτερο. Θα κερδίσουμε όμως τον τρίτο 

γύρο».
891

 

 Ο καπετάν Φτελιάς δεν ακολούθησε στον τρίτο γύρο και επαλήθευσε τις 

προβλέψεις που είχαν κάνει για αυτόν οι φίλοι του, Νικήτας και Φρόσω. Οι ικανότητες 

του και η πίστη του στο δίκαιο του αγώνα τον ανέδειξαν σε είδωλο, όπως όμως είχε 

προβλέψει η Φρόσω «[….] θα φάει το κεφάλι του. Φοβούνται τα είδωλα»
892

 και ο 

Νικήτας είχε συμπληρώσει: «Κι έτσι που ζει αλίμονό του αν τυχόν πάψει να 

πιστεύει».
893

 Η μεταμέλεια του πρώην αντάρτη τον επανεντάσσει στον εθνικό κορμό 

και υποδεικνύει τον τρόπο που ο πολιτικός Αβέρωφ και οι ομότεχνοί του αντιλαμβά-

νονταν την εθνική συμφιλίωση. 

 Η διάκριση ανάμεσα στους αγωνιστές που με τις ικανότητές τους αναδείχθηκαν  

μέσα στις φλόγες του αντάρτικου και τους κομματικούς, τους πολιτικούς υπευθύνους, 

είναι κοινή στα υπό εξέταση έργα. Οι ήρωες του Ν. Καζαντζάκη στο έργο του Οι 

αδελφοφάδες, πρώτη έκδοση το 1963, δεν αποτελούν εξαίρεση. Στο μυθιστόρημα αυτό, 

που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο Καζαντζάκης καταπιάνεται με το νόημα της 

ελευθερίας, που αδυνατούν, όπως ο ίδιος πιστεύει, να καταλάβουν οι δύο παρατάξεις 
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του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα Κεντρικός ήρωας του έργου είναι ο παππά – 

Γιάνναρος, ιερέας, στο, ορεινό και σπαρασσόμενο από τον εμφύλιο, Κάστελλο. Ο 

ήρωας επιλέγει να πεθάνει ελεύθερος παρά να υποταχθεί στα πλοκάμια της βίας και του 

φανατισμού. 

 Ο καπετάν Δράκος, γιος του παπά Γιάνναρου, πνεύμα ανήσυχο και ανυπότακτο, 

αφού ταξίδεψε στον κόσμο δουλεύοντας στα καράβια, γοητεύθηκε από τα κηρύγματα 

του κομμουνισμού και διακρίθηκε στο ένοπλο αντάρτικο. Κάποια στιγμή όμως άρχισε 

να αμφισβητεί την ορθότητα του δρόμου που ακολουθούσε: «Και χτυπούσε σαν 

τυφλός, για να πνίξει την καινούρια φωνή που σηκώνουνταν  μέσα του».
894

 Όσο πε-

ρισσότερο αμφισβητούσε τις επιλογές του, τόσο κατέφευγε σε μια χωρίς όρια βία που 

κατατρόμαζε κόκκινους και μαύρους για τον ίδιο όμως λειτουργούσε λυτρωτικά:  

«βοτούσε όλο και πιο βαθιά στο αίμα, σα να θελε να γκρεμίσει μέσα του όλα τα γιο-

φύρια και, θέλοντας και μη, να φτάσει, στο δρόμο που πήρε, ως την άκρα».
895

  Η σύνε-

ση και η μετριοπάθεια ήταν συνώνυμα λιποψυχίας και «Αλίμονο σε όσους λιγοκαρ-

δίζουν και στέκουνται στη μέση, στην άκρα, στην άκρα μονάχα είναι η σωτηρία».
896

 

 Σε αυτή την πορεία προς τα άκρα ο καπετάν Δράκος δεν έχασε ούτε την 

οξυδέρκεια, ούτε την κριτική του ικανότητα. «Μα πώς, μωρέ, θ’ αλλάξεις τον κόσμο, 

αν δεν αλλάξεις τον άνθρωπο; Την καρδιά του ανθρώπου; Κι αλλάξαμε εμείς, οι 

καινούριοι τάχατε άνθρωποι, γενήκαμε καλύτεροι;»,
897

 αναρωτιόταν ο καπετάνιος και 

έδινε ο ίδιος την απάντηση: «Τον κακό μας τον καιρό! Οι μικροί, οι ταπεινοί σύντροφοι, 

ναι, μα οι κεφαλές, ανάθεμά τις! Να ο Λουκάς, το πρωτοπαλίκαρό μου· ζήλια, κάκητα, 

σπιουνιές, να μου φάει το μάτι! Από την κεφαλή βρωμάει το ψάρι, βρωμούμε! 

Πλαντούσε ο καπετάν Δράκος, να μπορέσει ν’ ανοίξει μιαν πόρτα, ν’ αναπνέψει 

καθαρόν αέρα!».
898

 

 H περιγραφή του Λουκά, του πρωτοπαλίκαρου του καπετάν Δράκου, φέρνει στο 

νου μας τις γελοιογραφίες και τις αφίσες των αιμοσταγών κατσαπλιάδων που ήταν τόσο 

διαδεδομένες την περίοδο του εμφυλίου και υποδήλωναν και την εγκληματική και την 

προδοτική φύση των κομμουνιστών ως συνεχιστών του έργου των Βουλγάρων κομιτα-

τζήδων: «Δίπλα του, φαρμακωμένος, αδρομίλητος, ο Λουκάς, το πρωτοπαλίκαρο. 

                                                 
894

 Ν. Καζαντζάκης, Οι αδελφοφάδες, εκδόσεις Ελένης Ν. Καζαντζάκη, Αθήνα 1963, σ. 204. 
895

 Στο ίδιο, σ. 204. 
896

 Στο ίδιο, σ. 204. 
897

 Στο ίδιο, σ. 204. 
898

 Στο ίδιο, σσ. 204-205. 



 
247 

 

 

Στραβοκάνης, κοντορεβιθούλης, ασούσουμος, μα στον πόλεμο έσφιγγε μ’ ένα κόκκινο 

μαντίλι τη χοντρή κεφάλα του, σφήνωνε ανάμεσα στα δόντια του το μαχαίρι και 

χιμούσε’ ποτέ του δε στράφηκε να δει πίσω του αν τον ακολουθάει κανείς, κι όταν 

έβγαινε από το γιουρούσι, τα μάτια του, το μυαλό του, τα ρούχα του έσταζαν αίμα».
899

 

 Η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο άντρες ήταν αναπόφευκτη. Οι ανησυχίες του 

ενός και η δογματικότητα του άλλου, η ανθρωπιά και το αντίθετό της προβάλλονται 

ανάγλυφα από το μεταξύ τους διάλογο. Δικαιοσύνη, ελευθερία, ανθρωπιά, ευγένεια οι 

αξίες που ευαγγελίζεται ο καπετάν Δράκος. Κόμμα, πειθαρχία, σκοπός που αγιάζει τα 

μέσα, προτάσσει ο Λουκάς. 

 Για το Λουκά «Κόμμα θα πει: να υπακούς και να μη ρωτάς»
900

 και απορεί με τη 

στάση του καπετάν Δράκου που δεν συγκεντρώνει κανένα από τα στοιχεία του σωστού 

κομμουνιστή εφόσον «Ο αληθινός κομμουνιστής και να βλέπει το άδικο δεν κλονίζεται 

η πίστη του, το δέχεται μάλιστα, το παραδέχεται, αν το άδικο αυτό βοηθάει το σκοπό 

μας’ όλα για το σκοπό, όλα για τη νίκη!».
901

 

 Αντίθετα για τον καπετάνιο «Ο σκοπός είναι ένας καρπός που ωριμάζει με την 

κάθε μας πράξη και παίρνει την ευγένεια ή την προστυχιά της κάθε μας πράξης· ο 

δρόμος, που παίρνουμε, θα δώσει τη νοστιμιά, το σχήμα, την ουσία στον καρπό· και θα 

τον γεμίσει φαρμάκι ή μέλι».
902

 Δε φοβόταν να λέει ελεύθερα τη γνώμη του έχοντας 

επίγνωση πως αυτό μπορεί να οδηγήσει στο θάνατό του. «Εδώ είμαι, κι αν δεν τους 

αρέσω, ας με καθαρίσουν· δε θα ’μαι ο πρώτος που σκοτώνουν γιατί είπε λεύτερα τη 

γνώμη του σου το ’πα πολλές φορές και σου το ξαναλέω. Δε φοβούμαι το θάνατο».
903

 

 Ο Λουκάς πειθαρχούσε, υπάκουε, πολεμούσε. Είχε εκχωρήσει το δικαίωμα να 

σκέφτεται και να αποφασίζει εκ μέρους του η ηγεσία του Κόμματος και επιτιμούσε 

όποιον δε έδειχνε τον ίδιο βαθμό δογματικής προσήλωσης: «Μπήκες στο Κόμμα με την 

καρδιά γεμάτη φίδια· εσύ τα λες ρωτήματα, εγώ τα λέω φίδια. Μα ο αληθινός πολεμι-

στής δε ρωτάει, πολεμάει. Ρωτούν, συζητούν, παίρνουν απόφαση μονάχα οι αρχηγοί· 

εμείς οι άλλοι παίρνουμε τη διαταγή και την εχτελούμε· έτσι μονάχα κερδίζεται ο 

αγώνας. Μια μέρα ρώτησαν ένα Ρούσο κομμουνιστή·  «Διάβασες εσύ τον Μάρξ;». 

«Όχι· γιατί να τον διαβάσω; Τον διάβασε ο Λένιν.» Κατάλαβες, καπετάνιο; Γι’ αυτό 
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κερδήθηκε η μπολσεβική επανάσταση».
904

 

 Ο φιλελεύθερος Γ. Θεοτοκάς, ένας από τους πολυγραφότερους συγγραφείς της 

γενιάς του τριάντα, πραγματεύχθηκε τα γεγονότα του κατοχικού εμφυλίου στο έργο 

Ασθενείς και Οδοιπόροι, πρώτη έκδοση το 1964. Η ιστορία εκτυλίσσεται χρονικά, 

κυρίως, την περίοδο 1941-1944 και γεωγραφικά στα βουνά της Μακεδονίας, στην 

Αθήνα, στη Μ. Ανατολή, στο Άγιον Όρος. Βασικοί του ήρωες είναι ο Κυριάκος 

Κωστακαρέας, ο Θρασύβουλος Δράκος, ο Μαρίνος Βελής και η αγαπημένη τού τελευ-

ταίου, η ηθοποιός Θεανώ Γαλάτη. Το μυθιστόρημα αποτελείται από τρία μέρη: Ιερά 

Οδός, Αρχείο του μοναχού Τιμόθεου, Επιζώντες. 

  Ο Θεοτοκάς έδωσε έμφαση στο ρόλο της μεσαίας τάξης στην αντιμετώπιση του 

κομμουνισμού. «Αυτοί, αποκρίθηκε ο Θρασύβουλος, θα πει η διάλυση των πάντων, η 

αποσύνθεση, το χάος, ο θάνατος. Εμείς θα πει κάτι απλό και θετικό και τίμιο. Θα πει η 

μεσαία τάξη, η μόνη αληθινή ιθύνουσα τάξη της Ελλάδας, οι μυριάδες των εργατικών 

ανθρώπων που μορφώνονται, που κοπιάζουν, που δημιουργούν, που κινούν ολοένα την 

πρόοδο του τόπου. Εμείς κάμαμε την Επανάσταση του Εικοσιένα, εμείς οργανώσαμε το 

Κράτος κι όλον αυτόν τον πολιτισμό, εμείς στηρίξαμε τη μεγάλη πολιτική του 

Ελευθερίου Βενιζέλου. Εμείς πρέπει να πάρουμε πάλι το πρόσταγμα, να σώσουμε το 

έθνος. Αλλιώς , θα το πάρει ο φίλος του Κυριάκου, ο Μαλέας».
905

 

 Ο Μαλέας, παλαιός συμφοιτητής των ηρώων από τη Λακωνία, «με κλίση στις 

φιλοσοφικές μελέτες και με το πάθος της διαλεκτικής»,
906

 ήταν από παλιά μέλος του 

ΚΚΕ και πέρασε τα χρόνια του στις φυλακές και την εξορία. Με εύθραυστη υγεία, ήταν 

φυματικός, έδειξε απίστευτη αντοχή σε όλες τις δοκιμασίες. «Καινούριο μυαλό», 

σύμφωνα με το Θρασύβουλο Δράκο, που όλοι όμως τον φοβούνται.
907

 Στο αντάρτικο 

αναδείχθηκε σε σημαντικό στέλεχος. «Μελαχρινός, ψηλός και αδύνατος κι είχε όψη 

στοχαστική και καλλιεργημένη, αλλά κλειστή, στεγνή, σφιγμένη και τεντωμένη, σαν να 

τον κατείχε μια έμμονη ιδέα που, μάλιστα, θα του είχε γίνει πάθος. Είχε κάτι το πολύ 

σκληρό στο βλέμμα και, μαζί, κάτι το αποφασισμένο, θα έλεγες με τρόπο απόλυτο. 

Είταν ένας πιστός, ένας άνθρωπος δοσμένος ολόψυχα, ικανός για όλα».
908

 

 Ο Μαλέας αφοσιωμένος στην ιδέα της επανάστασης κατέφευγε σε σκληρότητες 
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και αδικίες προκειμένου να «θρέψει την ορμή της».
909

 Δικαιοσύνη, φιλία, ανθρωπιά 

όλα στο βωμό της επανάστασης χωρίς συναισθηματισμούς, αναλυμένα με μια στείρα 

λογική που φάνταζε παράλογη. Παραμένοντας συνεπής στις ιδέες του έχασε τη ζωή του 

πολεμώντας ηρωικά στη μάχη του Γράμμου, αφήνοντας ένα θρύλο να ακολουθεί το 

όνομά του.
910

 

 Τις ίδιες απόψεις με το Μαλέα αλλά σαφώς όχι ηρωικό θάνατο είχε ο Λίλης, ο 

πολιτικός επίτροπος στο διήγημα του Δ. Χατζή Ανυπεράσπιστοι, πρώτη έκδοση το 1964. 

Το βιβλίο αποτελείται από αυτόνομα διηγήματα, ένα εκ των οποίων φέρει τον τίτλο 

Ανυπεράσπιστοι. Στο ομώνυμο διήγημα περιγράφεται με γλαφυρότητα ένα περιστατικό 

ανθρωπιάς και αλληλεγγύης ανάμεσα στους εμπόλεμους του εμφυλίου.   

 Ο Δ. Χατζής υπήρξε μέλος του Κ.Κ.Ε. από το 1935. Εξορίστηκε από το καθεστώς 

Μεταξά στη Φολέγανδρο. Στη διάρκεια της κατοχής εντάχθηκε στο ΕΑΜ και στη 

συνέχεια βγήκε στο αντάρτικο. Το καλοκαίρι του 1947 εξορίστηκε στην Ικαρία. Μετά 

το τέλος του εμφυλίου κατέφυγε ως πολιτικός πρόσφυγας αρχικά στη Ρουμανία και στη 

συνέχεια στην Ουγγαρία. Το 1967 η δικτατορία του Παπαδόπουλου του απαγόρευσε 

την επιστροφή στην Ελλάδα. Τελικά επανήλθε οριστικά στη χώρα το καλοκαίρι του 

1975. 

 Σε μια εποχή που η ήττα έμοιαζε προδιαγεγραμμένη και οι εξαθλιωμένοι του 

σύντροφοι πέθαιναν από το κρύο ο ένας μετά τον άλλο, ο Λίλης δεν ήθελε ή δεν μπο-

ρούσε να δει την πραγματικότητα. «Τα λόγια του είταν πάντα παρμένα από κομματικές 

αποφάσεις και μαθήματα πολυγραφημένα».
911

 Αρνήθηκε  κατηγορηματικά να δεχθεί 

την εκδοχή ότι η Πίνδος έπεσε στα χέρια των εχθρών και ζήτησε από τους συντρόφους 

του, που δεν μπορούσαν να κρατηθούν στα πόδια τους, να κρατήσουν τη θέση τους 

στην πλαγιά του βουνού.
912

 

 Το φυλάκιο στην κορυφή του βουνού φάνταζε στους εξαντλημένους φαντάρους η 

τελευταία σανίδα σωτηρίας. Να κουρνιάσουν, να ζεσταθούν, να  πάρουν δυνάμεις για 

να μπορέσουν στη συνέχεια να ξεφύγουν και να σωθούν. Αντίθετα για τον Λίλη το 

φυλάκιο ήταν εφαλτήριο για νέους αγώνες, ευκαιρία να  «στήσουν φυλάκιο εκεί, να τον 

ξαναρχίσουν από κει τον πόλεμο σ’ αυτό το βουνό, με τα εφόδια που θα παίρναν, με τα 

σκορπισμένα τμήματα που θα μαζεύονταν, με τις ενισχύσεις που θα φτάναν σε λίγο – 
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θα φτάναν σε λίγο».
913

 Η προοπτική των νέων αγώνων και της μελλοντικής νίκης 

φώτιζε το πρόσωπο του πολιτικού επιτρόπου. Οι σύντροφοί του όμως ήταν απρόθυμοι 

να βάλουν την επαναστατική τιμή πάνω από τη επιβίωσή τους: «Τον είχανε κάνει τον 

περισσότερο δρόμο, κοντεύανε πια στην κορφή της σωτηρίας».
914

 Ο διμοιρίτης, εκφρά-

ζοντας τη βούληση όλης της ομάδας, έδωσε τέλος τη ζωή του πολιτικού επιτρόπου τη 

στιγμή που αυτός ήταν έτοιμος για μια ακόμη επίθεση, για έναν ακόμη άθλο.
915

 

 Ρομαντικοί, ανεδαφικοί συχνά ιδεολόγοι, παρασυρμένοι, φλογεροί πατριώτες, 

σκληροτράχηλα κομματικά στελέχη έως και ασυνείδητοι τυχοδιώκτες συνθέτουν το 

παζλ στο Πένθιμο Εμβατήριο του Σωτήρη Πατατζή, πρώτη έκδοση το 1978. Ένα σώμα 

ανταρτών του Δ.Σ.Ε. στη διάρκεια του εμφυλίου στρατοπεδεύει έξω από τη Σπάρτη. Ο 

συγγραφέας φωτίζει τη συνύπαρξη των ανταρτών με τους κατοίκους του χωρίου αλλά 

κυρίως προβάλλει τις μεταξύ τους σχέσεις και αυτές με την κεντρική ηγεσία. Ο ίδιος ο 

Πατατζής υπηρέτησε στη Λιβαδειά με το βαθμό του ενωμοτάρχη, μετά την επιβολή της 

γερμανικής κατοχής όμως λιποτάκτησε και κατέφυγε στο αντάρτικο, στρατεύτηκε στην 

οργάνωση Ε.Λ.Α.Σ. Στην Αθήνα, όπου έζησε ως το θάνατό του, επέστρεψε μετά την 

απελευθέρωση. 

 Ο Τάκης Καρβέλης ταξινομεί τους ήρωες του βιβλίου σε τρεις κατηγορίες: «Στην 

πρώτη ανήκουν οι αδίστακτοι κομματικοί παράγοντες που είναι στερημένοι από κάθε 

συναίσθημα κι αφιερώνονται με κάθε μέσο στον αγώνα, θεωρώντας τους εαυτούς τους 

αλάθητους ταγούς του (Βράχος Χαμογελαστός, Απόλλωνας κ.α.). Στη δεύτερη ένα 

πλήθος οργάνων εκτελεστικών, που τους ακολουθεί σε κάθε νόμιμη ή μη απόφασή 

τους. Στην τρίτη άνθρωποι ξεχωριστοί, που θέλουν ν’ αλλάξουν την κοινωνία, όχι όμως 

με τα ίδια μέσα(Γορίλας, Αρίστος)».
916

  

 Ο δεξιός ή ο φιλελεύθερος διανοούμενος, όπως ο Αβέρωφ και ο Θεοτοκάς 

αντίστοιχα, καταγράφοντας αυτό που βίωνε ως πραγματικότητα ανέδειξε διάφορους 

τύπους κομμουνιστών – ηρώων οι οποίοι όμως είχαν όλοι ένα κοινό: ήταν ο άλλος, ο 

εχθρός, ο απέναντι. Ο Πατατζής μας σκιαγραφεί τους ήρωές του όντας και ο ίδιος εντός 

των τειχών, η κριτική είναι εκ των έσω και στο στόχαστρό της είναι  κυρίως η ηγεσία 

του κόμματος και οι επιλογές της. «Η ηγεσία λοιπόν του Κόμματος μας αποτελείται 
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από πέντε – δέκα παλιοτόμαρα που ενδιαφέρονται μονάχα για το ‘πόστο’ τους!»,
917

 

ισχυρίζεται ένας από τους κεντρικούς ήρωες και συνεχίζει: «[….] Να γίνω ακόμα 

σαφέστερος: Οι παλιάνθρωποι στις καπιταλιστικές δημοκρατίες είναι αναγκαστικά 

λιγότερο παλιάνθρωποι, γιατί τους ελέγχει ακόμα η βιτρίνα της ελευθερίας. Ο 

‘σοσιαλισμός’ μας όμως δεν έχει βιτρίνα και γι’ αυτό τα περιθώρια για παλιανθρωπιές 

είναι ουσιαστικά απεριόριστα. Επί πλέον, ανεβαίνουν ευκολότερα σ’ αυτόν οι βλάκες 

και οι βρωμερότεροι, γιατί το ‘παιχνίδι’ επιβάλλει έναν κανόνα διαφορετικό: Να μιλάς 

όσο πρέπει και να γλείφεις όσο δεν πρέπει».
918

 Όλες οι επιλογές της κεντρικής ηγεσίας, 

η παράδοση των όπλων, η Βάρκιζα, η συνέχιση του ένοπλου αγώνα χωρίς επαρκή 

προετοιμασία και σίγουρα με λανθασμένη τακτική, οι επιλογές των προσώπων 

κατακρίνονται και αποδοκιμάζονται. 

 Η σήψη και η ανικανότητα δεν περιορίζονταν στην κεντρική ηγεσία αλλά 

επεκτείνονταν και στα τοπικά της πλοκάμια. Χαρακτηριστική περίπτωση ο Καπετάν 

Βράχος Χαμογελαστός. Πρώην τσαγκάρης, ο μαστρο – Βασίλης σιχαινόταν το παλιό 

του όνομα, θεωρούσε βρισιά να τον αποκαλούν έτσι ενώ αποδεχόταν με ευχαρίστηση 

το σχεδόν ινδιάνικο προσωνύμιό του. Αυτοδίδακτος σε όλα και στον πόλεμο και στην 

πολιτική και στην τέχνη του λόγου δεν έκρυβε την καχυποψία του, αντιπάθεια σχεδόν, 

για κάθε είδους μόρφωση και  επαγγελματική κατάρτιση. Αυταρέσκεια, ματαιοδοξία, 

σκληρότητα, κακεντρέχεια μια ατελείωτη λίστα ελαττωμάτων συνθέτουν το χαρακτήρα 

του. «Δεν είναι μόνο ο Βράχος, είπε. Όλοι γενικά οι κομμουνιστές που έχουν κάποιο 

πόστο και ιδιαίτερα οι αρχηγοί, μπορούν να μιλάνε εφτά κι οχτώ ακόμα ώρες, δίχως να 

ιδρώνει το αυτί τους και χωρίς να πήζει η γλώσσα τους». 

 Ο Γορίλας έλεγε, πως αυτή η φλυαρία είναι ένα είδος ασθένειας που προκαλείται 

από τον «ιό» της δύναμης. Όταν μιλάει, λέει, ο αρχηγός, δε μιλάει για να τον ακούσουν 

οι άλλοι, αφού αυτοί θα τον ακούσουν  οπωσδήποτε, είτε το θέλουν είτε όχι. «Μιλάει 

μόνο για ν’ ακούσει ο ίδιος τον εαυτό του, απολαμβάνοντας τη δικιά του δύναμη και 

την αδυναμία του πλήθους που δε μπορεί να κουνηθεί ακόμα κι αν το πιάσει κόψιμο 

ομαδικό».
919

 

 Ο καπετάν Βράχος όπως και ο καπετάν Λαβίδας που θα συναντήσουμε στα 

Ακροκεραύνια αγωνιζόταν και αυτός για τους χωριάτες: «Για την κεφάλα του αγράμ-
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ματου χωριάτη μάλλον. Πως θα του τη γεμίσουμε; Και πότε; Πότε; Δε μπορούμε να τον 

περιμένουμε – βιάζεται πολύ η Ιστορία. Θα τον αρπάξουμε λοιπόν απ’ τα μαλλιά και θα 

τον στήσουμε στο δρόμο της προόδου. Ή και μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. 

Δεν υπάρχει άλλη λύση κι ας λένε ότι θέλουνε οι ηλίθιοι για τις δημοκρατίες και για 

ελευθερίες!».
920

 

 Η στάση απέναντι στους χωριάτες επανέρχεται σε πολλά σημεία του βιβλίου με 

κοινό τόπο τη σκοπιμότητα και την υποκρισία που είχε αυτή η προσέγγιση. Στη μια 

περίπτωση «έπρεπε να δουν οι ηλίθιοι  χωριάτες ότι δεν είμαστε καθόλου άθεοι»
921

 ενώ 

στην άλλη ερμηνεύεται η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανταρτών προς τον κόσμο της 

υπαίθρου όταν εξέλιπαν πια οι λόγοι της προπαγάνδας: «[…] στην κατοχή και αρχές 

εμφυλίου αγωνιζόμαστε ακόμα να μας αγαπήσουν πάλι οι χωριάτες, όπως στον καιρό 

της Κατοχής, και φερνόμαστε σαν κορίτσια παρθεναγωγείου όταν μπαίναμε σε χωριά. 

Δεν αγγίζαμε τα ζωντανά τους, δε ζητάγαμε ψωμί, όσο κι αν λυσσάγαμε στην πείνα, δε 

μπαίναμε ποτέ στα σπίτια τους και δε σηκώναμε τα μάτια να κοιτάξουμε γυναίκα – 

αυτό προπάντων. Αργότερα που πήρε ο εμφύλιος την άγρια του μορφή, άλλαξαν όλα 

βέβαια γιατί δε γινόταν πια καμιά προσπάθεια για προπαγάνδα. Κάθε χωριό ήτανε δικό 

μας όταν το πατάγαμε εμείς κι έδαφος εχθρικό όταν το είχανε οι κυβερνητικοί. Στα 

‘δικά μας’ χωριά, όλα ήτανε δικά μας. Και τα σπίτια, και τα τρόφιμα και τα ζωντανά και 

οι άνθρωποι – εκτός απ’ τις γυναίκες βέβαια, που δεν υπήρχαν όμως πουθενά».
922

 Όταν 

ο όμως οι γυναίκες βρισκόντουσαν ο καπετάν Μπουλντόζας αναλάμβανε δράση όπως 

στην περίπτωση του φημολογούμενου βιασμού μιας καλόγριας και την αποπλάνηση της 

Αρετής, της κόρης του παπά Φώτη. 

 Ο καπετάν Βράχος ζούσε σύμφωνα με τις επιταγές του Κόμματος και ήταν 

πρόθυμος ανά πάσα στιγμή να πεθάνει για αυτό. Δεν έκρινε ποτέ τις αποφάσεις της 

κομματικής ηγεσίας και δεν επέτρεπε και στους συντρόφους του να το κάνουν. Όπως 

και ο Λίλης, ο πολιτικός επίτροπος στο διήγημα του Χατζή, αδυνατούσε να συμφιλιωθεί 

με την πραγματικότητα και σχεδίαζε ηρωική επίθεση στη Σπάρτη, με τη σιγουριά 

μάλιστα ότι θα ήταν επιτυχημένη, τη στιγμή που όλα γύρω τους κατέρρεαν.
923

 

 Στην Ελένη του Νίκου Γκατζογιάννη, πρώτη έκδοση το 1983 σε μετάφραση Α. 

Κοτζιά, παρουσιάζεται ανάγλυφα η ζωή στα χωριά της Μουργκάνα την περίοδο της 

                                                 
920

 Στο ίδιο, σ. 95. 
921

 Στο ίδιο, σ. 164.  
922

 Στο ίδιο, σσ. 62-63. 
923

 Στο ίδιο, σσ. 244-245. 



 
253 

 

 

κατοχής και του εμφυλίου. Ο Γκατζογιάννης (Nicholas Gage) γεννήθηκε το 1939 σε 

ένα απομακρυσμένο ελληνικό χωριό της Ηπείρου, τον Λια, και το 1949 διέφυγε στις 

Η.Π.Α. με τις τρεις αδελφές του, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Αναζητώ-

ντας τα γεγονότα και τα πρόσωπα που οδήγησαν στη δολοφονία της μητέρας του και 

άλλων κατοίκων της περιοχής από το Δημοκρατικό Στρατό τον Αύγουστο του 1948, ο 

Γκατζογιάννης δεν περιορίζεται μόνο στο μικρόχωρο του Λιά, όπου διαδραματίστηκαν 

τα γεγονότα, αλλά αναφέρεται και σε σημαντικές προσωπικότητες του Κομμουνιστικού 

Κόμματος που με κάποιο τρόπο είχαν εμπλακεί με τον τόπο και τους κατοίκους του. 

Αντιμετωπίζει τους κομμουνιστές ήρωές του προσπαθώντας να εξιχνιάσει τα κίνητρα 

και να καταδείξει τις αδυναμίες τους, ιδιαίτερα αν αυτοί προέρχονταν από τον κύκλο 

των συγχωριανών του.  

 Πρωταρχική θέση ανάμεσά τους είχαν οι αδελφοί Σκευαίοι. Ο πατέρας τους, 

Σόλης, κατάφερε, με χίλια παρακάλια, να βάλει τα παιδιά του στη σχολή της Βέλλας 

και να γίνει ο μοναδικός αγρότης της περιοχής που κατόρθωσε κάτι τέτοιο για τα παιδιά 

του. Οι δύο νέοι παρουσιάζονται να ενστερνίζονται την κομμουνιστική ιδεολογία για 

δύο κυρίως λόγους. Την διάδοση της από τους αριστερούς στρατιώτες του πειθαρχικού 

λόχου του Καλπακίου στη γειτονική σχολή της Βέλλας και την απογοήτευση των 

παιδιών από την αναξιοπρεπή συμπεριφορά στην οποία οδηγήθηκε ο πατέρας τους 

προκειμένου να τους προσφέρει κάτι που δικαιούνταν, τη μόρφωση, και κάτι για το 

οποίο το σύστημα θα πρέπει να είχε προνοήσει.
924

 

 Οι Σκευαίοι, ο Προκόπης και ο Σπύρος, «φλέγονταν από τον ίδιο επαναστατικό 

πυρετό  όμως η ένταση της ψυχής του Σπύρου φαινόταν να κατατρώγει τις σάρκες του 

ο θυμός φούντωνε μέχρι μανίας και τελικά μπορούσε να τον οδηγήσει στο φόνο».
925

  Ο 

Φίλιπ Νιντ, Άγγλος πράκτορας που έδρασε επί κατοχής στην περιοχή, εκμυστηρεύθηκε, 

δεκαετίες αργότερα, στο συγγραφέα πως «Πιο πολύ φοβόμουν το Σπύρο Σκεύη παρά 

τους Γερμανούς».
926

 Τα δύο αδέλφια του είχαν αφήσει ανεξίτηλη εντύπωση, ο Προκό-

πης ως πολιτικάντης γεμάτος μαρξιστικές ρητορείες και κλισέ και ο Σπύρος ως πανούρ-

γος, φανατικός, σαδιστής που αρέσκονταν να βασανίζει και να δολοφονεί εν ψυχρώ.
927

 

Ο Γκατζογιάννης περιγράφει όλη την πορεία των Σκευαίων που ξεκίνησαν τον αγώνα 

«συνεπαρμένοι από τ’ ανθρωπιστικά ιδανικά και από τη λαχτάρα να φέρουν την 
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ισότητα σε όλους τους ανθρώπους» και ξέπεσαν σε ένα ατέρμονο κύκλο αδικαιολό-

γητης βίας.
928

 Τα δύο αδέλφια σκοτώθηκαν λίγο πριν τελειώσει ο πόλεμος, το καλοκαίρι 

του 1949, και ο σκληρότερος από τους δύο, ο Σπύρος, «πήγε στον τάφο τυραννισμένος 

από την εξαχρείωση του κινήματος που αυτός και ο Προκόπης είχανε ξεκινήσει με τόσο 

ευγενικές προθέσεις».
929

 

 Ανεβαίνοντας στην κομματική ιεραρχία συναντούμε τον Κατή, πρωταγωνιστή 

στη δίκη της Ελένης. Η απονομή δικαιοσύνης ήταν χαμηλά στις προτεραιότητες του 

Κατή, προείχε να υπερκεράσει τον σύντροφο Αναγνωστάκη και να εντυπωσιάσει το 

σύντροφο Κολιγιάννη.
930

 

 Ο Κώστας Κολιγιάννης, στέλεχος του Κ.Κ.Ε. και αρχηγός του μετά την 

απομάκρυνση του Ν. Ζαχαριάδη, παρουσιάζεται να προετοιμάζει αυτή του την ανέλιξη 

στο Κόμμα μέσα στις στάχτες του εμφυλίου. Ο πολιτικός επίτροπος του Αρχηγείου 

Ηπείρου «έστελνε στην πολιτοφυλακή κάθε χωριού τις καταδίκες και κατόπιν οι 

δικαστές καμώνονταν ότι καταλήγουν σ’ αυτές μετά την ακροαματική διαδικασία».
931

 

Ήδη από την εποχή της διαμάχης Ζαχαριάδη – Βαφειάδη παρουσιάζεται βέβαιος για 

την οριστική ήττα του κινήματος και την αναγκαστική υποχώρηση των ανταρτών της 

Μουργκάνας στην Αλβανία. «Ο Κολιγιάννης ήξερε πως αν έπαιζε το χαρτί του σωστά, 

το παλιρροϊκό κύμα της ήττας μπορεί να τον εκτίναζε στα ύψη της κομματικής 

ιεραρχίας. Όμως έπρεπε να χρησιμοποιήσει όλη την πανουργία του για να μη τον 

καταπιεί μαζί με τους άλλους η καταστροφή».
932

 Με τις στημένες δίκες και τις 

θανατικές ποινές φρόντισε ώστε την ώρα της υποχώρησης «όλος ο πληθυσμός των 

ανταρτοκρατούμενων χωριών ν’ ακολουθήσει πειθήνιος τους αντάρτες, μαζί με τα ζώα 

του και τη σοδειά του. Ήτανε απαραίτητοι για να τρέφεται και να εφοδιάζεται ο 

στρατός στην εξορία και από τις τάξεις αυτών των χωριατών θα έβγαιναν τα αυριανά 

κομμουνιστικά στελέχη. Όπως όλοι οι καλοί Έλληνες κομμουνιστές, ο Κολιγιάννης 

ήτανε σίγουρος πως ο Δημοκρατικός Στρατός θα εξαπέλυε τελικά άλλον ένα 

επαναστατικό γύρο εναντίον των φασιστών».
933

 

 Η περίοδος της εαμοκρατίας περιγράφεται με μελανά χρώματα. Κυριαρχεί ο 

φόβος, η υποκρισία, η βία, ψυχολογική αρχικά και σωματική στη συνέχεια. Ένα 

                                                 
928

 Στο ίδιο, σ. 614. 
929

 Στο ίδιο, σ. 680. 
930

 Στο ίδιο, σσ. 570-572. 
931

 Στο ίδιο,σ. 598. 
932

 Στο ίδιο, σ. 603. 
933

 Στο ίδιο, σ. 603. 
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ανελέητο κυνηγητό ανεύρεσης πιθανών χαφιέδων και προδοτών του κινήματος, ένας 

παράλληλος αλλά και συχνά αλληλοσυγκρουόμενος, αγώνας επιβίωσης από τη μια του 

κινήματος και από την άλλη των χωρικών. Μια εποχή όπου «το Λιά είχε καταποντιστεί 

στην παράνοια».
934

 

2.2  Ο ψυχολογικά ασταθής 

Όταν η πολιτική ρητορική δεν περιέγραφε τους κομμουνιστές τυφλά, δογματικά 

προσηλωμένους στην ιδεολογία τους, επέλεγε την εικόνα του παρασυρμένου και συχνά 

γραφικού ανθρώπου. Ενός ανθρώπου με ιδιαιτερότητες, αποξενωμένου από το 

κοινωνικό του περιβάλλον, μοναχικού, ιδιότροπου, συχνά ψυχολογικά ανισόρροπου. Οι 

άνθρωποι αυτοί ήταν ευάλωτοι στην κομμουνιστική προπαγάνδα η οποία τους πρόσφε-

ρε μια χίμαιρα που αναπλήρωνε  τα συναισθήματα ανεπάρκειας και ανικανότητας που 

βίωναν. Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και στη λογοτεχνία. 

 Ο Αλέξανδρος Κοτζιάς πραγματεύτηκε και αυτός σε δύο από τα έργα του πτυχές 

του εμφυλίου. Στην Πολιορκία, έτος έκδοσης 1953, παρουσίασε τις εμφύλιες συγκρού-

σεις των αντίπαλων παρατάξεων στην κατοχική Αθήνα και στον Ιαγουάρο, το 1987, 

εστίασε την προσοχή του στους ηττημένους του εμφυλίου και στον τρόπο που 

διαχειρίζονται το παρόν και τις μνήμες τους. Η Πολιορκία, το πρώτο έργο του Κοτζιά, 

εκδόθηκε το 1953, όταν ο συγγραφέας ήταν μόλις 27 χρονών, και σε αναθεωρημένη 

έκδοση το 1961.  Ο ίδιος ο  Κοτζιάς είχε συμπαραταχθεί με το ΕΑΜ μέχρι τα Δεκεμβριανά 

για να οδηγηθεί μετά οριστικά έξω από τις γραμμές της αριστεράς. Κεντρικό πρόσωπο στο 

μυθιστόρημα αυτό είναι ο Μηνάς Παπαθανάσης. Ήρωας στους Βαλκανικούς Πολέμους  και 

στη Μικρασιατική Εκστρατεία, θα ακολουθήσει μια τυχοδιωκτική ζωή στο εξωτερικό μέχρι 

να παντρευτεί με συνοικέσιο τη Χριστίνα και να κατασταλάξει οριστικά στην Αθήνα. Όταν 

βλέπει την Αριστερά να κάνει "μια συγκρατημένη αντίσταση" και να έχει σαν κύριο στόχο 

την εξόντωση των πολιτικών της αντιπάλων, μπαίνει επικεφαλής σε κάποια ομάδα 

εθελοντών πολιτών, που συγκροτήθηκαν για να αντισταθούν στα σχέδια των αριστερών. 

Σύντομα γίνεται συνεργάτης των Γερμανών, τους οποίους θεωρεί σίγουρους και 

αποτελεσματικούς διώκτες της αριστεράς. Το μυθιστόρημα ξεκινάει το 1943 και τελειώνει 

με την εξόντωση του Παπαθανάση από τους αριστερούς λίγο πριν την Απελευθέρωση. 

 Χαρακτηριστικό δείγμα αρνητικού – ήρωα κομμουνιστή στην Πολιορκία είναι ο 

καπετάν Τάσος. Ιδιαίτερης ευφυΐας αλλά σκοτεινής ψυχοσύνθεσης, από μικρός 
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ξεχώριζε από τους συνομηλίκους του. Όταν ήταν μικρός οι ανησυχίες του βρήκαν 

διέξοδο στους κύκλους της εκκλησίας παπαδοπαίδι, με όνειρο να γίνει άγαμος 

δεσπότης, μετέβη στη Γερμανία για ανώτατες σπουδές με υποτροφία που του παρείχε η 

ελληνική Εκκλησία. Όμως ο εύθραυστος ψυχισμός του στη Γερμανία έφτασε στα όριά 

του, κλείστηκε σε τρελοκομείο και λίγο αργότερα προσχώρησε στον κομμουνισμό. 

 Ο πατέρας του, ο γέρο Θεοδόσης έγινε μέλος της συμμορίας του αντοκομμου-

νιστή Παπαθανάση και συχνά εμφανίζεται να καταριέται το γιο του και τις επιλογές 

του. Οι σχέσεις πατέρα – γιού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε επικοινωνία με 

τον πατέρα του ο καπετάν Τάσος μένει πιστός στην κομματική γραμμή τόσο όσον 

αφορά το λεξιλόγιο όσο και στην ουσία των γραφομένων του. Τον προσφωνεί 

«πουλημένο τομάρι»
935

 και τον προειδοποιεί ότι «η εγδικίτρια λαϊκή νέμεση»
936

 θα 

πέσει σύντομα πάνω του και χαρά του θα ήταν να τον παλουκώσει ο ίδιος με τα  «τίμια 

χέρια» του.
937

  Τέλος υπογράφει «Αυτός που άλλοτε ήκουε στο όνομα γιος σου, 

Καπετάν Τάσος».
938

 Αν όμως το επίσημο κομμάτι του γράμματος δε διαφέρει πολύ από 

τις ευρύτατα τότε διαδεδομένες προκηρύξεις, δε συμβαίνει το ίδιο με ένα κρυμμένο 

υστερόγραφο που όμως αποδεικνύεται πιο μακρύ αλλά και πιο ουσιαστικό.  Η 

προσφώνηση εδώ είναι «Σεβαστέ Πατήρ»
939

 και η  υπογραφή «Σας ασπάζομαι την 

δεξιάν σας, Ο υιός σας».
940

 Ο τρυφερός γιός του δεύτερου αποσπάσματος καμία σχέση 

δεν έχει με τον οργισμένο επαναστάτη του πρώτου. Μάλλον αδιάφορα περιγράφει την 

καθημερινότητα του στο αντάρτικο δίνοντας έμφαση στον καθαρό αέρα και στις θεα-

τρικές παραστάσεις που ανέβαζαν χωρίς καμιά ένδειξη ότι ταυτίζεται συναισθηματικά ή 

ιδεολογικά με τον αγώνα. Επιπλέον το τέχνασμά του να κρύψει τη δεύτερη επιστολή 

μας αποκαλύπτει το φόβο του καπετάν Τάσου προς το Κόμμα και τη μεταχείριση που 

επεφύλασσε σε όσους απέκλιναν από την επίσημη γραμμή. 

 Αυτή τη μεταχείριση φοβόταν και ο Μήτσος. Οργανωμένος ως πέρυσι ήταν τώρα 

από τους πιο φανατικούς της ομάδας του Παπαθανάση ακριβώς γιατί ήξερε «τι τον 

περιμένει σαν τους πέσει στα χέρια».
941

  Ο Μήτσος δεν αποτελούσε εξαίρεση, το 

αντίθετο. Οι νέοι του σύντροφοι παρατηρούσαν πως «οι καλύτεροι δικοί μας βγαίνουνε 

                                                 
935

 Α. Κοτζιάς, Πολιορκία, ο πόλεμος που άρχισε το 1943,  4
η
 έκδοση, Κέδρος, Αθήνα 1980, σ. 181. 

936
 Στο ίδιο, σ. 181. 

937
 Στο ίδιο, σ. 181. 

938
 Στο ίδιο, σ. 181. 

939
 Στο ίδιο, σ. 181. 

940
 Στο ίδιο, σ. 181. 

941
 Στο ίδιο, σ. 280.                      
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από κείνους που κάποτε είσαντε δικοί τους»
942

 ακριβώς γιατί ήξεραν «απόξω τα 

τερτίπια τους πια».
943

 

 Ο Κυριάκος Κωστακαρέας στο Ασθενείς και Οδοιπόροι του Γ. Θεοτοκά,  ήταν 

υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας. «Ο πιο άτολμος υπάλληλος στο Υπουργείο των 

Θρησκευμάτων και της Εθνικής Παιδείας, ο πιο σβησμένος, ο πιο παραπεταμένος, 

αυτός είταν».
944

 Ζούσε με τη μητέρα του και τις δυο μεγαλύτερες αδελφές του που «τα 

είχαν καταφέρει θαυμάσια ώστε να μην μπορέσει ποτέ ν΄ ανοίξει  ολότελα τις μικρές 

του φτερούγες».
945

 «Έχεις την ιταμότητα του κακομοίρη», τον κατηγορούσε ο διμοιρί-

της του.
946

 Από τις αρχές της κατοχής μπλέχθηκε στον ιστό του ΕΑΜ, εξέλιξη 

«απροσδόκητη, για έναν άνθρωπο, δειλό, υποταγμένο και ρουτινιάρη».
947

 «Μας ζύγω-

σαν έναν – έναν, σιγανά, ψύχραιμα, υπολογισμένα, με λόγια μετρημένα, χωρίς φανερό 

πάθος»
948

 ομολογεί στο φίλο του Μαρίνο Δελή. Απευθύνθηκαν στον πατριωτισμό και 

στο πληγωμένο τους φιλότιμο. Απέφευγαν προσεκτικά κάθε αναφορά σε ιδεολογίες και 

προέτασσαν την ανάγκη για κοινό αγώνα ενάντια στον κατακτητή. «Εκείνοι που πήραν 

την πρωτοβουλία μας άφησαν ν΄ αγγίσουμε τον πάτο της συμφοράς. Μας παρακολού-

θησαν από κοντά, με ψυχρό μάτι, σε κάθε μας ενέργεια, μας ξεχώρισαν ένα – έναν, μας 

ζύγισαν, μας αποτίμησαν. Κι όταν ένιωσαν πως είμασταν – όσοι είμασταν – καλά 

προετοιμασμένοι, μας πήραν από το χέρι και μας έδειξαν, μέσα από τους καπνούς, το 

κόκκινο άστρο».
949

 

 Ο Κυριάκος ακολούθησε το κόκκινο άστρο μέχρι τα Δεκεμβριανά. Ο θάνατος της 

Θεανώς τον συγκλόνισε, όλα γκρεμίστηκαν γύρω του, οι ιδέες, οι άνθρωποι, τα 

οράματα. Με τη βοήθεια του πολιτικού θείου του επανήλθε στην προκατοχική του 

καθημερινότητα. Μάλιστα η επάνοδος αυτή έγινε χωρίς να θιγεί ο αυτοσεβασμός του. 

Αφού αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση μετανοίας υποσχέθηκε μόνο πως «δεν έμελλε, 

στο εξής, να λάβει μέρος σε ανατρεπτικές πολιτικές κινήσεις».
950
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 Στο ίδιο, σ. 280. 
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 Στο ίδιο, σ. 280. 
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 Θεοτοκάς, Ασθενείς και Οδοιπόροι, τόμ. 1, σ. 13. 
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2.3  Ο παρασυρμένος μεγαλοαστός 

Συχνά – πυκνά στο λόγο των πολιτικών γινόταν αναφορές στους παρασυρμένους από 

την κομμουνιστική ιδεολογία, χωρίς όμως να προσδιορίζεται η ταξική τους προέλευση. 

Αντίθετα στον κόσμο της λογοτεχνίας παρουσιάζεται ένας νέος τύπος κομμουνιστή, ο 

παρασυρμένος μεγαλοαστός. 

 Ο Ρόδης Ρούφος, στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε με το ψευδώνυμο Ρόδης 

Προβελέγγιος, στην τριλογία Χρονικό μιας σταυροφορίας: Η ρίζα του μύθου, Πορεία στο 

σκοτάδι, Η άλλη όχθη, 1954-1958, περιέγραψε τη δολοφονία του τελευταίου απογόνου 

του Μακρυγιάννη, Κίτσου Μαλτέζου από το ΕΑΜ.
951

 Η υπόθεση του βιβλίου ξεκινάει 

το φθινόπωρο του 1942, τη στιγμή που η αντίσταση περνάει σε μια εντονότερη φάση, 

καθώς οι πρώτοι αντάρτες εμφανίζονται στα βουνά. Ο συγγραφές περιγράφει τον 

αναβρασμό που επικρατούσε στη φοιτητική κοινότητα και τον αγώνα των διαφόρων 

αντιστασιακών ομάδων για επικράτηση. Οι συμπλοκές, οι ξυλοδαρμοί και οι βαριοί 

τραυματισμοί βρίσκονται σε ημερήσια διάταξη στο χώρο του Πανεπιστημίου ενώ δεν 

έλειπαν οι μετακινήσεις από το ένα στρατόπεδο στο άλλο.  Ένας από αυτούς που 

άλλαξαν παράταξη ήταν και ο Μιχαήλ, ο οποίος στην αρχή ανήκε στον αριστερό χώρο 

και μετά από μια σειρά βίαιων συγκρούσεων, που μεσολάβησαν, διαφοροποιήθηκε και 

πέρασε στον ιδεολογικό χώρο των χριστιανοδημοκρατών. Στο χαρισματικό αυτό νέο, 

που τελικά δολοφονήθηκε από τους κομμουνιστές, αφιερώνει ο συγγραφέας το πρώτο 

βιβλίο της τριλογίας του. 

 Ο Ρούφος γεννήθηκε στην Αθήνα με καταγωγή από την Πάτρα. Σπούδασε στη 

νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών την περίοδο της γερμανικής κατοχής, οπότε 

εντάχτηκε στην οργάνωση ΡΑΝ και στη συνέχεια βγήκε στα βουνά της Ηπείρου με την 

ΕΔΕΣ του στρατηγού Ζέρβα. Από το 1949 εργάστηκε στο Διπλωματικό Σώμα του 

Υπουργείου Εξωτερικών, θέση από την οποία ταξίδεψε στη Βιέννη, τη Λευκωσία (όπου 

μυήθηκε στους κύκλους της ΕΟΚΑ), το Λονδίνο και το Παρίσι. Στο Παρίσι παρέμεινε 

από το 1960 ως το 1964 και παράλληλα με την εργασία του προετοίμασε διδακτορική 

διατριβή – η οποία τελικά δεν ολοκληρώθηκε – με θέμα την αθηναϊκή εξέγερση ενάντια 

στους ρωμαίους των ετών 88-86 π.Χ. Μετά την επιβολή της δικτατορίας των 

συνταγματαρχών προκάλεσε την απόλυσή του από το Υπουργείο και ανέπτυξε 

αντικαθεστωτική δράση. Μετά τη μεταπολίτευση τιμήθηκε μεταθανάτια για την αγωνι-
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 Για μια βιογραφία του Κίτσου Μαλτέζου βλ. Πέτρος Στ. Μακρής Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος. Ο 
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στική του δράση με τον μεγαλόσταυρο του τάγματος του Φοίνικος (1975). 

 Ο Ρούφος εμφανίζεται υπέρμαχος του κοινοβουλευτισμού, της αστικής δημο-

κρατίας, των πατριωτικών παραδόσεων, των Ελλήνων νοικοκυραίων  που τους διακρί-

νει «η νομιμοφροσύνη, η δημοκρατικότητα, η ανθρωπιά, η εμμονή στην εθνική 

παράδοση, η αντιπάθεια προς τις ακρότητες και τον ιδεολογικό τραμπουκισμό».
952 

Για 

τους ανθρώπους αυτούς, που αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυ-

σμού, η μόνη αξιόπιστη πολιτική λύση είναι η Δεξιά.  «Μπορούσε ακόμα να ονομάζεται 

δεξιά η δική τους ονειροφτειαγμένη παράταξη της αισθητικής, του χρώματος και του 

μύθου της ελευθερίας, μόνο και μόνο γιατί πολεμούσε τον αριστερόν οδοστρωτήρα;»
953

 

αναρωτιέται ένας από τους κεντρικούς ήρωες. 

 Όσον αφορά τους αντιπάλους, η διαίρεση είναι σαφής. Υπάρχουν οι παρασυρ-

μένοι και «οι ιδεολόγοι λύκοι της Επανάστασης».
954

 Και μόνο το άκουσμα της λέξης 

κομμουνιστής προκαλεί τους χειρότερους συνειρμούς: «Έναν άνθρωπο σκληρό, 

απολίτιστο, βίαιο, φανατικό, γεμάτο φθόνο για κάθε ομορφιά κι υπεροχή».
955

Επιπλέον 

ο συγγραφέας επιχειρεί να ακυρώσει τη σύγκρισή τους με τους πρώτους χριστιανούς. 

«Δε μοιάζουν με τους πρώτους χριστιανούς, όχι, αυτή είναι μια από τις ανοησίες που 

λέγονται στην πρόχειρη αναζήτηση παραλλήλων. Οι πρώτοι χριστιανοί συμπονούσαν 

καμιά φορά ακόμα και το δήμιό τους, τούτοι δω μισούν τα θύματά τους και δεν 

συγχωρούν τίποτα».
956

 

 Ακόμα και αν ανάμεσα στους παρασυρμένους ο συγγραφέας διακρίνει και κάποια 

θετικά γνωρίσματα: ηρωισμό, αυτοθυσία και αυτοπειθαρχία καταλήγουν να δρουν ως 

μαριονέτες, υπό τη χειραγώγηση των κομματικών, εναντίον της ίδιας τους της πατρίδας.  

Ένας χαρακτηριστικός εκπρόσωπος των τελευταίων είναι ο Γιαννόπουλος, μεγαλο-

αστός αποστάτης.
957

 «Η μητέρα του Γιώργου Γιαννόπουλου […] Χήρα από νωρίς, είχε 

ζήσει ολόκληρη γι’ αυτό τον πολυαγαπημένο γιο. Είχε φροντίσει τη μόρφωσή του μ’ 

επιμέλεια, τίποτα δεν τουχε λείψει. Καημός της, στην παιδική του ηλικία, η μισαν-

θρωπία του. Φίλους δεν είχε, τ’ άλλα παιδιά τον πείραζαν γιατί ήταν πολύ χοντρός και 

τραύλιζε. Κι εκείνος κλεινόταν στον εαυτό του, περήφανος κι αμίλητος, πάσκιζε να 
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  Στο ίδιο, σ. 452.                     
955
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τους ξεπεράσει όλους στα μαθήματα και στην εξυπνάδα. Αργότερα αυτά τέλειωσαν και 

ξεχάστηκαν απ’ όλους. Ο Γιαννόπουλος έγινε αθλητικός και περιζήτητος, άρεζε στα 

κορίτσια. Κι όμως κάτι θαχε μείνει από τη λησμονημένη ιστορία εκείνης της πρώτης, 

τόσο ευαίσθητης ηλικίας – κάτι που είχε πολύ άμεση σχέση με τον τωρινόν αλύγιστο 

φανατισμό».
958

 

 Τα πληγωμένα παιδικά χρόνια είναι ένα κοινό μοτίβο που ο συγγραφέας εντοπίζει 

στους αποφασιστικότερους αποστάτες της αστικής τάξης που στράφηκαν στον 

κομμουνισμό.
959

 

 Ο Γιαννόπουλος ειρωνευόταν πολλές από τις παραδόσεις που επικρατούσαν στο 

αντάρτικο και απλά τις ανεχόταν ώσπου να έρθει η τελική επικράτηση. «Σ’ ορισμένες 

μονάδες του ΕΛΑΣ έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα καπετανάτου με φυσεκλίκια, φωνές, 

φανταχτερές στολές. Όλ’ αυτά είναι έξω από τη σωστή πειθαρχία κι αποτελούν 

παροδικά φαινόμενα. Τα συναντάς περισσότερο, φυσικά, στους εξωκομματικούς, στους 

αφελείς λάτρες της εθνικής λεβεντιάς. Πάλι ο ειρωνικός τόνος που έβαζε εισαγωγικά 

στις τελευταίες λέξεις. Νομίζουν, συνέχισε, πως το αντάρτικο είναι μια συνέχεια του 

1821, των επαναστάσεων της Κρήτης, του Μακεδονικού αγώνα.  Ας είναι, αυτά είναι 

λείψανα του παρελθόντος που θα σαρωθούν από την υπερεθνική φάση της Ιστορίας».
960

 

 Υποστήριζε πως μόνο οι συνειδητοί κομμουνιστές μπορούσαν να αντιληφθούν τη 

σπουδαιότητα και την αληθινή στόχευση του αγώνα όπου το εθνικοαπελευθερωτικό 

έμπαινε στην υπηρεσία του ταξικού.
961

 Το Κόμμα έπαιρνε υπό την προστασία του την 

άβουλη και αδαή μάζα και θυσιαζόταν για τα δίκια της.
962 

«Άλλο τι πιστεύει ένας 

συνειδητός κομμουνιστής κι άλλο τι συνθήματα μας βοηθάνε να κερδίζουμε τη μάζα. Η 

μάζα δε σηκώνεται να πολεμήσει για μιαν επιστημονική θεωρία, και δεν πολεμάει καλά 

για κανένα σκοπό αν δε μισήσει τους αντιπάλους της. Η αγανάχτηση, το μίσος κι η 

εκδίκηση είναι μοχλοί που χρησιμοποιεί το Κόμμα για το δικό του ιστορικό σκοπό, 

αδιαφορώντας βαθύτατα για υποκειμενικά κίνητρα και αισθήματα. Εγώ ξέρω πως 

πολλοί δικοί σας είναι τίμιοι άνθρωποι, με τη συμβατική έννοια, και πολλοί δικοί μας 

καθάρματα. Αυτό δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Αντικειμενικά, όλοι οι δικοί μου είναι 

καλοί γιατί προχωρούν την Ιστορία. Αντικειμενικά, όλοι οι αντιδραστικοί είναι κακοί 
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γιατί την καθυστερούν. Τους πολεμάω ανεξάρτητα από εθνικότητα και προσωπικό 

μίσος».
963

 Στην απορία του συνομιλητή του αν δέχεται «τη συνειδητή συκοφαντία σα 

μέσο αγώνα»
964

 ο Γιαννόπουλος απάντησε αφοπλιστικά: «Κάθε μέσο είναι καλό».
965

 

 Το ίδιο θέμα, τη δολοφονία του Κίτσου Μαλέζου, πραγματεύεται και η Τειχομα-

χία του Θ. Δ. Φραγκόπουλου, το 1954. Η Τειχομαχία του Φραγκόπουλου κυκλοφόρησε 

την ίδια χρονιά με το Χρονικό μιας Σταυροφορίας του Ρούφου. Τα δύο βιβλία έχουν 

πολλά κοινά σημεία. Και τα δύο ξεκινάνε με αναφορές στη δολοφονία του φοιτητή 

Κίτσου Μαλτέζου από την κομμουνιστική παράταξη. Ο Φραγκόπουλος μας δίνει και 

αυτός το κλίμα που επικρατούσε στο Πανεπιστήμιο τα  χρόνια της κατοχής. Αναφέρεται 

και στην ίδρυση του Εθνικού Συνδέσμου Ανωτάτων Σχολών (Ε.Σ.Α.Σ.), του οποίου  

μεγαλύτερη προσφορά του υπήρξε η περίθαλψη των βομβόπληκτων του Πειραιά, το 

Γενάρη του 1944. Ο συγγραφέας περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο που οι αντίπαλες 

παρατάξεις κύλησαν στο φαύλο κύκλο της βίας και της αλληλοεξόντωσης. 

 Ο Φραγκόπουλος κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου 

στρατεύτηκε στην Εθνική Αντίσταση, αρχικά ως μέλος της Ενωτικής Νεολαίας Ιερής 

Ταξιαρχίας και στη συνέχεια των οργανώσεων Ε.Σ.Α.Σ., Ρ.Α.Ν. και ΕΔΕΣ. Από το 1948 

ως το 1950 υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός στα Τεθωρακισμένα, ενώ αγωνίστηκε 

και εναντίον της απριλιανής χούντας του 1967.  

 Η αφήγηση γίνεται σε πρώτο πρόσωπο και η έμφαση δίνεται στη σκιαγράφηση 

της προσωπικότητας, των διλημμάτων και των επιλογών του κεντρικού ήρωα, του 

Μαλτέζου. Και εδώ, όπως στην τριλογία του Ρούφου που αναπαριστά τα ίδια περίπου 

γεγονότα, οι σημαντικότεροι αριστεροί ήρωες είναι γόνοι μεγαλοαστικών οικογενειών. 

Ο Σκανδήλας, ανεψιός του Ίων. Δραγούμη, ο Αξελάς, ο Κύρης, γιος του φρικαλεότερου 

τραπεζίτη «που γνώρισε ποτέ η ελληνική τοκογλυφία» και συγχρόνως πράκτορας της 

Ιντέλλινζενς,
966

 είναι οι πρωταγωνιστές της προσπάθειας του ΕΑΜ να επικρατήσει στο 

χώρο του Πανεπιστημίου και οι ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας του πρώην 

συντρόφου τους. Σε σύγκριση με το ηθικό μεγαλείο του μελλοντικού θύματός τους 

παρουσιάζονται μικρόψυχοι και φανατισμένοι. Μετά από μια αιματηρή σύγκρουση στο 

χώρο του Πανεπιστημίου ο Κίτσος Μαλτέζος εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για την 

περίθαλψη όλων των εμπλεκομένων, ημετέρων και αντιπάλων, και ιδιαίτερα για τους 
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δεύτερους παρουσιάζοντάς τους ως δικούς του προκειμένου να τους σώσει από την 

οργή των τσολιάδων.
967

 Την ίδια στιγμή οι πρώην συμμαθητές του, πρώην σύντροφοι, 

πρώην ελίτ της αθηναϊκής κοινωνίας διατάζουν τη δολοφονία του. «Τα μάτια του Αξελά 

αγριεύουν. Με τα δόντια σφιγμένα σ’ ένα εχθρικό χαμόγελο, λέει σχεδόν επίσημα: 

«Ξέρει πάρα πολλά. Αυτός ο άνθρωπος, σύντροφοι, πρέπει να ξεκαθαριστή». [.....] 

Μαζέψτε τους πεσμένους, είχε πει εκείνος [….]».
968

 

 Παρασυρμένος μεγαλοαστός ήταν και ο Συνταγματάρχης στο Πένθιμο Εμβατή-

ριο. «Όλοι οι Παπαγιαννοπουλέοι ήτανε στρατιωτικοί».
969

 Βασιλικών φρονημάτων, με 

μακροχρόνια και πλούσια παράδοση στο στρατό, η οικογένειά του ανέμενε πως και 

αυτό το μέλος της θα τιμούσε τις οικογενειακές παραδόσεις. Όμως ο μικρός 

Κωνσταντίνος ήταν διαφορετικός. «Ονειρευότανε να βρεθεί στην Αθήνα, να γραφτεί 

στο Πανεπιστήμιο και – αυτό προπάντων – να μπει στους κύκλους της επαναστατικής 

πρωτοπορίας».
970

 Τελικά το βάρος της οικογενειακής παράδοσης, και το πολύ ξύλο, τον 

οδήγησαν στη Σχολή Ευελπίδων. «Η ζωή του μπήκε πια στο Παπαγιαννοπουλέικο 

κανάλι κι όλα έδειχναν ότι θα τελειώσει στον συνηθισμένο βάλτο των συνταξιούχων, 

αλλά με τον πόλεμο και με την Κατοχή, ήτανε σα να βρικολάκιασαν τα όνειρα της 

νειότης».
971

 Βγήκε από τους πρώτους στο βουνό, με χαρά μικρού παιδιού, για να βρει 

το όνειρο της εφηβείας του, να σκοτώσει τους εφιάλτες που του προκάλεσε το Παπα-

γιαννοπουλέικο. 

 Γρήγορα, όμως, διαψεύσθηκε «κι ίσως από τη στιγμή που το κατάλαβε να 

ξεπετάχτηκαν αυτές οι ζάρες στα ρουθούνια του που σου δίνουν την εντύπωση πως κάτι 

του μυρίζει άσχημα ή πως γλύφει ένα χάπι που του φέρνει αηδία».
972

 Τη στιγμή του 

ηρωικού του θανάτου το λιγόλογο μήνυμα που ζήτησε να μεταφερθεί στον αδελφό του 

Αλέξανδρο, στρατιωτικό διοικητή Πελοποννήσου, ήταν: «παραδέχομαι πως ήμουνα 

ηλίθιος».
973

 

2.4  Ο βίαιος 

Η χρήση της βίας στις εμφυλιακές συγκρούσεις της δεκαετίας του 1940 ήταν κοινός 
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τόπος στην πολιτική αντικομμουνιστική ρητορεία. Η Αριστερά ήταν πάντα ο θύτης και 

οι αντίπαλοί τους τα θύματα αυτής της ανεπαίσχυντης βίας. Αλλά και στην ιστοριο-

γραφία το χρώμα της βίας, κόκκινης ή μαύρης, φορτίζει έντονα τον επιστημονικό 

διάλογο δεκαετίες μετά το τέλος του εμφυλίου.
974

 Στη λογοτεχνία η βία αποδίδεται και 

στο χώρο της Αριστεράς. Χαρακτηριστικά και έκδηλα του βίαιου χαρακτήρα τους είναι 

κάποια από τα ονόματα των αριστερών – ηρώων καπετάνιων: καπετάν – Λάρυγγας, 

καπετάν – Λεπίδας, καπετάν – Λαβίδας. 

 Ο Ρένος Αποστολίδης, με την Πυραμίδα 67, το βιβλίο του εμφυλίου, όπως το 

ονόμασε ο ίδιος, που κυκλοφόρησε το 1950 αλλά και με τον Α2 που εκδόθηκε το 1968, 

επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στη βία και τη ματαιότητα του εμφυλίου πολέμου, 

οποιουδήποτε πολέμου. «Ίδιοι κι απόιδιοι είστ’ όλοι! Είτε με αστρί στο μέτωπο, είτε με 

κοκκόρι, είτε με σβάστικα, είτε με σφυροδρέπανο – τα ίδια είστ’ όλοι, τα ίδια! Όλοι 

απατημένοι, αυτοαπατημένοι, αλληλοαπατημένοι και απατεώνες!».
975

 

 Κοινός τυφεκιοφόρος στο Γράμμο και στο Βίτσι, αλλά και στις εκκαθαριστικές 

επιχειρήσεις Ρούμελης, Αγράφων και Πελοποννήσου, ο Αποστολίδης δεν ανήκε σε 

καμιά απ’ τις δύο αντικρουόμενες παρατάξεις. Η Πυραμίδα 67 βασίστηκε στα γράμματα 

που είχε στείλει σπίτι του στη διάρκεια του εμφυλίου. Συνέχεια, στην ουσία, της  

Πυραμίδας 67, ο Α2 περιγράφει τη μορφή ενός αμείλικτου αξιωματικού Α2 (Πληροφο-

ριών), που από καπετάνιος του ΕΛΑΣ, πέρασε στο Στρατό, όταν οι ομοϊδεάτες του τού 

σκότωσαν τη μάνα. 

 Στους πολέμους, σύμφωνα με το συγγραφέα, δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι 

και η έννοια του ηρωισμού αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, συχνά με ειρωνεία.  Μόνο 

η κατάφαση στη ζωή είναι η δικαιωμένη επιλογή: «Ο ήρωας  που πεθαίνει μπροστά στο 

απόσπασμα, γενναίος και ψύχραιμος, κ’ επίμονος στον εαυτό του, δεν είναι ούτ’ αυτός 

νικητής! Το ζήτημα είναι να ζήσεις αυτό που είσαι, όποιος είσαι! Όχι να πεθάνεις γι’ 

αυτό που είσαι!».
976

 

 Μέσα από τη διήγηση της προσωπικής ιστορίας του Α2 βλέπουμε τις βίαιες 

πρακτικές του ΕΛΑΣ στον αγώνα του για επικράτηση: βίαιη στρατολόγηση, ηθική και 

φυσική εξόντωση των αντιπάλων του, επιδίωξη της εξουσίας με κάθε κόστος. Χαρακτη-
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 Στο ίδιο, σ. 175.              



 
264 

 

 

ριστικό παράδειγμα ο αντάρτης  «Λάρυγγας – όνομα και πράμα! – υπεύθυνος  άλλο 

τόσο γι’ άλλους τριάντα δύο στο χωριό του με τη μάνα του Α2».
977

 Αυτό ακριβώς το 

γεγονός μετέτρεψε τον Α2 σε απηνή διώκτη των πρώην συντρόφων του. Όπως 

περιγράφει ο ίδιος: «Γύρισα σπίτι μου με τη Βάρκιζα - και δε βρίσκω τη μάνα μου! Την 

έχουνε σφάξει! [....] Τους έλεγε «αλήτες», τους έβριζε: που της ξελόγιασαν το παιδί – 

μάνα ήταν! Κι αυτοί τη σφάξανε – τα ακούς; […] Μα το μπιστόλι ετούτο [...] – πες, 

άντρας  είσαι, τι θάκανες;».
978

 

 Συμβολικό και το όνομα του καπετάν – Λεπίδα, που αναφέρεται στο Γη Δελφύς 

του Ε. Αβέρωφ. Είχε τη φήμη του πρώτου φονιά και το ξερακιανό του πρόσωπο 

πρόδιδε όλη του την κακία.
979

 Δεκαετίες μετά τη λήξη του εμφυλίου έμενε ζωντανή στη 

μνήμη όσων των γνώρισαν τόσο η βίαιη όψη του όσο και τα τρομερά του εγκλήματα. 

 Δράστης ενός αποτρόπαιου εγκλήματος, που περιγράφεται με ανατριχιαστικές 

λεπτομέρειες στο Τ’ αγρίμια του άλλου δάσους του Τηλέμαχου Αλαβέρα, πρώτη έκδοση 

το 1950, είναι ο καπετάν – Ξεφτέρης. Πρόκειται για συλλογή πέντε διηγημάτων, με 

θέμα τις εμπειρίες ενός στρατευμένου στον κυβερνητικό στρατό την περίοδο του 

εμφυλίου. 

  Ο καπετάν – Ξεφτέρης είχε φύγει «ακόμη από την κατοχή στ΄ αντάρτικο».
980

 

Κάποια στιγμή έπιασε ένα συντοπίτη του, μαζί με τους δυο γιούς του, όταν μετέφεραν 

τα τέσσερις χιλιάδες πρόβατά τους στα χειμαδιά. Ο ένας γιός ξέφυγε από τον κλοιό των 

ανταρτών και κατετάγη «εθελοντής στα τάγματα εθνοφυλακής».
981

 Ο πατέρας και ο 

γιος που έμεινε όμως βρήκαν φρικτό, αργό, βασανιστικό, μαρτυρικό θάνατο στα χέρια 

του καπετάν – Ξεφτέρη. Τους έδεσε σε ένα καβάκι «και το ένα τους αυτί, το δεξί του 

πατέρα και τ’ αριστερό του γιου, τα τρυπήσανε και τα ενώσανε μ’ έναν κρίκο – ένα 

σύρμα λεπτότατο αγκάλιασε τους δυο λαιμούς τους με τον κορμό του δέντρου και 

χοντρά σκοινιά κρατούσανε γερά το υπόλοιπο τους σώμα».
982

 Όμως του καπετάν – 

Ξεφτέρη «δεν του φτάσανε μόνον αυτά, έβγανε το μαχαίρι για βάσανο κι’ έκοψε πρώτα 

το δεξί αυτί του γιου κι’ έπειτα το αριστερό του πατέρα και τα σούβλισε στο μαχαίρι 
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του».
983

 Και ενώ πατέρας και γιος ξεψυχούσαν «το βιος τους γινότανε ψησταριά και τα 

δυο τους αυτιά μένανε περασμένα στο μαχαίρι του συμπατριώτη τους, του καπετάν – 

Ξεφτέρη».
984

 

 Ο καπετάν Λαβίδας στα Ακροκεραύνια του Χριστόφορου Μηλιώνη, πρώτη 

έκδοση το 1976, ήταν και αυτός ένας συνειδητός επαναστάτης. Κεντρικό θέμα του 

έργου είναι ο εμφύλιος στην Ήπειρο. Αποτελείται από τέσσερα ομόκεντρα διηγήματα, 

με την έννοια ότι διαθέτουν κοινούς ήρωες και αφηγούνται τα ίδια περιστατικά από 

διαφορετική οπτική γωνία. Τα δύο πρώτα, Ακροκεραύνια και Στην άκρη στο ποτάμι, 

διεξάγονται στην ύπαιθρο, στη ζώνη πυρός, ενώ τα δύο τελευταία, Ξενοδοχείον «Η 

Ωραία Ελλάς» και Η Απόκρια, στα Ιωάννινα. Χρονικά τα γεγονότα επεκτείνονται από 

το φθινόπωρο του 1947 έως την άνοιξη του 1948 με πρωταγωνιστη τον έφηβο 

Χαρίλαο. 

 Ο καπετάν Λαβίδας πολεμούσε για τους χωρικούς, τους χωριάτες όπως τους 

χαρακτήριζε για τους οποίους όμως συχνά μιλούσε υποτιμητικά: «τους ανοίγουμε τα 

μάτια που τα ‘χουν θεόστραβα» και όσοι δεν ήταν δεκτικοί στη διαφώτιση ήταν 

αδύναμοι στη βία που μπορούσε να εξασκήσει. Οι χωριάτες ήταν πηγή τροφοδοσίας και 

στρατολόγησης. «Αν έρχονται με το θέλημα, τόσο το καλύτερο […] Έτσι και δεν 

έρθουν, φωτιά και τσεκούρι».
985

 

2.5  Ο ανεύθυνος – ανήθικος 

Η πλευρά των νικητών του εμφυλίου διεκδίκησε, μέσα και από το δημόσιο λόγο των 

πολιτικών της εκπροσώπων, την πλήρη αποκλειστικότητα σε ιδιότητες, όπως η 

υπευθυνότητα, η αξιοπιστία, η ηθική, η σοβαρότητα, ο πολιτισμός. Οι ηττημένοι 

αντίπαλοι όχι μόνο αποκλείονταν από τις παραπάνω αρετές αλλά και έβριθαν των 

αντίθετων χαρακτηριστικών: ανευθυνότητα, αναξιοπιστία, ανηθικότητα, επιπολαιότητα. 

Το μοτίβο αυτό εμφανίζεται και στη γραφίδα των λογοτεχνών. 

 Προκλητική αλλά και επικίνδυνη, όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα, ήταν η 

συμπεριφορά του ανώνυμου αντάρτη στο διήγημα του Τ. Αλαβέρα, Στα σκοτάδια της 

Τσούκα – Ρώσσα. Ενώ η μάχη στην Τσούκα – Ρώσσα μαινόταν και υπήρχαν από 

«παντού φωτιές και λάμψεις και εκρήξεις και φωνές και βρισιές κι’ αγκομαχητό από 
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αίμα και ιδρώτα»
986

 ένας αντάρτης με υποχθόνιο γέλιο και φαφούτικο στόμα
987

 

ξεχώριζε «στη φέξη ενός φωτιστικού».
988

 Είχε πιάσει το στήθος μιας γυναίκας, μιας από 

αυτές «που σέρνανε μαζί τους», και προβάλλοντάς το ως τρόπαιο θριαμβολογούσε: 

«Να, εμείς απολαμβάνουμε το μεγαλύτερο αγαθό που υπάρχει στη γης. Μόλις 

τελειώσει η μάχη αγκαλιαζόμαστε στο ίδιο στρωσίδι, εσείς τι έχετε; Αφήνετε τον 

προδοτικό σας σπόρο να εξατμίζεται στους πέντε ανέμους».
989

 

 Ο θρίαμβος δεν κράτησε πολύ καθώς μια σφαίρα βρίσκει «την αντάρτισσα στο 

σημείο που την είχε αδράξει το αρσενικό»,
990

 στο σημείο που ο συναγωνιστής της την 

είχε εκθέσει στο φθόνο και τα βόλια των αντιπάλων. 

 Οι γυναίκες ήταν και το αδύναμο σημείο του καπετάν Μπουλντόζα, ήρωα στο 

Πένθιμο Εμβατήριο του Σ. Πατατζή, που πάντα έβρισκε την αφορμή να κάνει «όνειρα 

για ούζο, για γλέντια με μπουζούκια και γυναίκες […]».
991

 Οι τελευταίες, όποτε 

βρίσκονταν, δεν ξέφευγαν από την στενή πολιορκία του και τις απίστευτες επινοήσεις 

του. 

 Ο καπετάν Μπουλντόζας, με το επιβλητικό και όμορφο παρουσιαστικό, έχασε και 

τους δυο γονείς του όταν ήταν πολύ μικρός. Μετά από πολλές περιπέτειες έγινε 

ζωέμπορος κινούμενος στα όρια της νομιμότητας και της παρανομίας. Η Κατοχή τον 

βρήκε στην Τρίπολη και εκεί οι πρώτοι αντάρτες του άρπαξαν όσα ζώα είχε απούλητα 

δίνοντάς του μια «απόδειξη κατασχέσεως» και την υπόσχεση ότι θα πληρωθεί όταν 

τελειώσει ο πόλεμος. «Αποφάσισε λοιπόν να μείνει κι αυτός στο βουνό και να γίνει 

αντάρτης, γιατί, λέει, πως του φάνηκε καλύτερο να κλέβει παρά να τον κλέβουνε».
992

 

Διακρίθηκε για την παλικαριά του και ο Βράχος Χαμογελαστός, που του έδωσε το 

ψευδώνυμο Μπουτιένυ, έκανε για αυτόν όνειρα για στρατιωτικά αξιώματα, γαλόνια και 

άσπρα άλογα όταν θα ερχόταν η ώρα της νίκης. Όμως ο καπετάν Μπουλντόζας δεν 

συμμεριζόταν τα όνειρά του. Ήθελε βέβαια τα γαλόνια και τα αξιώματα ως πόλο έλξης 

περισσότερων γυναικών και όχι ως αναγνώριση του αγώνα του.
993

 

 Αν αυτές οι ενέργειες του καπετάν Μπουλντόζα μπορούν να αποδοθούν, εκτός 

των άλλων, και στην χαλάρωση της πειθαρχίας των ανταρτών στα τελευταία στάδια του 
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εμφυλίου δεν ισχύει το ίδιο για τον Απόλλωνα.  Πρωτεργάτης της αντίστασης στην 

κατοχική Αθήνα συνδύαζε το τερπνό μετά του ωφελίμου. Από τη μια οργάνωνε και 

έστελνε αντάρτικες ομάδες νεαρών στο βουνό και συγκέντρωνε χρήματα για την 

οργάνωση  και από την άλλη ο ίδιος παρέμενε στην Αθήνα κάνοντας ιδία χρήση των 

συγκεντρωμένων τροφίμων και χρημάτων. Το ηθικό του έλλειμμα φάνηκε σε όλες του 

τις διαστάσεις όταν βίασε την Αντιγόνη, κόρη μεγαλεμπόρου, που είχε προσχωρήσει 

στην αντίσταση προσφέροντας μεγάλο μέρος από την περιουσία του πατέρα της.
994

 

Όταν η Αντιγόνη τον κατήγγειλε για το βιασμό της αλλά και για το βασανισμό του 

πατέρα της που ακολούθησε, το πόρισμα του Κόμματος ήτανε «πως δεν προέκυψαν 

στοιχεία που να επαληθεύουν τους ισχυρισμούς της».
995

 Σε μια πράξη αντεκδίκησης η 

Αντιγόνη προσχώρησε σταδιακά στην πλήρη συνεργασία με τους Γερμανούς, από τους 

οποίους θανατώθηκε, όπως άλλωστε όλοι οι στενοί τους συνεργάτες, λίγο πριν την 

αναχώρησή τους.
996

 

 Σοβαρός, αυστηρός, απόλυτος, ο Απόλλωνας «δημιουργούσε αμέσως την 

εντύπωση πως θα σε χαστουκίσει αν διαφωνήσεις μαζί του ή αν δεν τον ακούσεις με 

τον σεβασμό που απαιτούσε το πόστο του».
997

 Έχασε νέος τον πατέρα του και τον 

μεγάλωσε ο στρατηγός θείος του. Τα τραύματα της παιδικής του ηλικίας δεν «ήθελε να 

τα θυμάται τώρα και θύμωνε πολύ όταν βρισκόταν κάποιος που τα ήξερε».
998

 Η συγγέ-

νειά του με το στρατηγό Βαρυνούση, ήτανε «η μεγάλη πληγή της ζωής του»
999

 εφόσον 

τα πολύ μεγάλα αξιώματα που φιλοδοξούσε να αποκτήσει στην κομματική ιεραρχία δεν 

ήταν εύκολα βατά για όποιον δεν είχε αναμφισβήτητα προλεταριακή καταγωγή. 

 Ο Απόλλωνας είχε συγκεκριμένη άποψη για το πώς γίνεται η Επανάσταση και 

σίγουρα δεν γινόταν «με μαρουλόφυλλα» και μαρουλόφυλλα ήταν «οι συναισθημα-

τισμοί, οι ρομαντισμοί, οι ηθικοί δισταγμοί, και όλα τ’ άλλα κουραφέξαλα […]».
1000

 Σε 

αντίθεση με τη δογματική πίστη του Βράχου, δεν είχε σε υπόληψη την κομματική 

ηγεσία, τους «κλητήρες του Στάλιν» που επιπλέον ήταν «σκοτεινοί ιντριγκαδόροι».
1001

 

 Τέλος ο Ιαγουάρος του Α. Κοτζιά, πρώτη έκδοση το 1987, αποτελεί συνέχεια ενός 

επεισοδίου της Πολιορκίας και πραγματεύεται τη μνήμη πτυχών του εμφυλίου πολέμου. 
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Συγκεκριμένα την παραμονή της 21
ης

 Μάιου 1958 η Δήμητρα υποδέχεται τη νύφη της, 

Φιλιώ, ύστερα από δέκα χρόνια παραμονής της τελευταίας στις Η.Π.Α. Με αφορμή μια 

τυπική κληρονομική διαφορά οι δυο γυναίκες ξεδιπλώνουν το κουβάρι των αναμνή-

σεών τους από το τελευταίο έτος της κατοχής και ιδιαίτερα τα περιστατικά που οδήγη-

σαν στη δολοφονία ενός συνεργάτη των Γερμανών. Η Δήμητρα κατηγορεί τη Φιλιώ 

πως σκότωσε το γερμανοτσολιά εραστή της για να απαλλαγεί από αυτόν. Αντίθετα η 

Φιλιώ υποστηρίζει πως το φόνο έκανε ο Φάνης, ο αδελφός της Δήμητρας, ύστερα από 

εντολή του κόμματος και πως η ίδια απλά λειτούργησε ως δόλωμα. 

 Χαρακτηριστικός τύπος αρνητικού ήρωα του βιβλίου είναι η Δήμητρα. Η διαχεί-

ριση της μνήμης του παρελθόντος, η αντιμετώπιση των προκλήσεων του παρόντος και 

οραματισμός του μέλλοντος γινόταν από τη Δήμητρα μέσα από τον παραμορφωτικό 

φακό του συμφέροντος. Με τρόπο απόλυτο κατέληγε σε συμπεράσματα που το ένα 

μετά το άλλο διαψεύδονταν. Ο ταξιτζής αποδείχθηκε μάρτυρας του Ιεχωβά και όχι 

κομμουνιστής,
1002

 η τσατσάρα που τόσα χρόνια την κρατούσε ως ιερό κειμήλιο, «τιμη-

μένο ενθύμιο ενός ήρωα νεκρού»,
1003

 δεν μπορούσε να ανήκει στον αγαπημένο της 

αδελφό, το Φάνη, γιατί όπως της θύμισε η Φιλιώ «είχε φαλάκρα ο αδελφός σου…. 

γουλί».
1004

 Σταδιακά αποδείχθηκε η σαθρότητα όλων των επιχειρημάτων της, η 

παραποιημένη εικόνα που είχε για τη Φιλιώ, το Φάνη, την Κατοχή, το παρελθόν γενικό-

τερα. Όσον αφορά την περίπτωση της έχει γραφεί χαρακτηριστικά: «Αν το Ανθρωπάκι 

του Τσίρκα είναι η προσωποποίηση του δογματικού λόγου και της ηθικής του ‘ο σκοπός 

αγιάζει τα μέσα’ σε επίπεδο πολιτικής και κομματικής δράσης, η Δήμητρα προσωπο-

ποιεί τις ίδιες ιδιότητες στο επίπεδο της οικογενειακής ζωής, των προσωπικών σχέσεων. 

Και οι δυο μαζί, αλληλοσυμπληρούμενοι, φτιάχνουν το εξπρεσιονιστικό πορτραίτο του 

μονοδιάστατου ανθρώπου που εξέθρεψε η κομμουνιστική ιδεολογία».
1005

 

 Ανάμεσα στους δεκάδες κομμουνιστές ήρωες που σκιαγράφησαν με την πένα 

τους οι Έλληνες λογοτέχνες σε έργα τους με θέμα τον εμφύλιο, εντοπίσαμε μοτίβα 

πανομοιότυπα με αυτά του αστικού πολιτικού κόσμου: τον δογματικό, τον βίαιο, το 

φανατικό, τον ονειροπόλο, τον ανελεύθερο άνθρωπο. Απουσιάζει, ωστόσο, στα έργα 

που μελετήσαμε, η εικόνα του ξενόδουλου πράκτορα και προδότη γεγονός που 
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συνηγορεί  στην άποψη ότι ο πνευματικός κόσμος απέφυγε τη στράτευση. Αν και 

πολλοί στη διάρκεια του εμφυλίου είχαν αναπτύξει ενεργό δράση, στα έργα τους δεν 

επεδίωξαν τη δημιουργία πολιτικού προϊόντος αλλά την ευσυνείδητη καταγραφή των 

προσωπικών τους βιωμάτων. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς κατόρθωσαν την υπέρβαση 

και τη διττή ανάγνωση του εμφυλιακού τραύματος. 

 

3.  H υποδοχή των εν λόγω έργων από την ‘αστική’ κριτική 

«Αν η λογοτεχνία μιλάει για τον κόσμο και για τον εαυτό της, η κριτική μιλάει και για 

τη λογοτεχνία και για τον κόσμο και για τον εαυτό της». 

         Παναγιώτης Μουλλάς 

 

Η κριτική της λογοτεχνίας, που έχει χαρακτηρισθεί «ένα σχόλιο πάνω σ’ ένα άλλο 

σχόλιο»
1006

 αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία εκφοράς δημόσιου λόγου που ισορροπεί 

ανάμεσα στην τέχνη, την επιστήμη, την πολιτική, την ιδεολογία και ακροβατεί ανάμεσα 

στον υποκειμενισμό και την αντικειμενικότητα.
1007

 Οι κριτικοί, τέκνα και αυτοί της 

εποχής τους, καλούνται να υποδεχθούν ένα λογοτεχνικό έργο και να αναδείξουν τις 

λογοτεχνικές του αρετές και τις αδυναμίες του χωρίς να είναι πάντα εύκολο να αποστα-

σιοποιηθούν από το ιδεολογικό του διακύβευμα. Η επίτευξη αυτής της χρυσής ισορρο-

πίας σχετίζεται αφενός με την οξυδέρκεια και την επάρκεια του υπογράφοντος την 

κριτική και αφετέρου με τη χρονική συγκυρία. 

 Η αναφερόμενη στον εμφύλιο λογοτεχνία αποτελεί ένα ιδανικό παράδειγμα να 

ανιχνεύσει κανείς τις ιδεολογικές προεκτάσεις στην τοποθέτηση των κριτικών και να 

συσχετίσει το λόγο τους με άλλες εκφάνσεις του δημοσίου λόγου, όπως τη ρητορεία 

των πολιτικών. Στο υποκεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε την υποδοχή των έργων αυτών 

από την ‘αστική’ κριτική από τη στιγμή που πρωτοεκδόθηκαν έως και το 1989. Η 

υποδοχή που επεφύλαξε η κριτική στα συγκεκριμένα έργα μάς διαφωτίζει όχι τόσο για 

την αξία των κειμένων αυτών αλλά πρωτίστως για την εποχή που ήρθαν στο φως οι 

συγκεκριμένες κριτικές. Τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια η πλειοψηφία των κριτικών 

εστίαζε στην ιστορική εγκυρότητα των γραφομένων και στην ανάδειξη της ιδεολογικής 
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θέσης που υιοθετούσε ο λογοτέχνης. Η χρησιμοποιούμενη ορολογία ταυτιζόταν με την 

αντίστοιχη των πολιτικών: συμμορίτες, συμμοριτοπόλεμος, προδοσία, υποκίνηση από 

όμορες χώρες. Σταδιακά όμως, και σίγουρα πολύ πριν μια αντίστοιχη μεταστροφή 

συμβεί στο δημόσιο πολιτικό λόγο,  δεν άλλαξε μόνο η χρησιμοποιούμενη ορολογία 

αλλά και η συνολική στόχευση. Η ανάγκη διαπαιδαγώγησης, αν όχι χειραγώγησης, και 

ιδεολογικού φρονηματισμού, του αναγνωστικού κοινού υποχώρησε μπροστά στην 

ανάγκη για σεβασμό της τέχνης ως αυταξίας, και αποδοχής από τον κύκλο των 

ομοτέχνων. 

 Ξεκινώντας την περιδιάβαση στο χώρο της κριτικής, πρώτος σταθμός είναι η 

κριτική υποδοχή για το Ο άλλος Αλέξανδρος της Μαργαρίτας Λυμπεράκη, πρώτη 

έκδοση του βιβλίου το 1950. Ο νεαρός Αλέξανδρος, που αφηγείται αυτή την ιστορία, 

έχει διπλή οικογένεια: δύο αδερφές Αγλαΐες, δύο αδερφούς Φωκίωνες, δύο αδερφούς 

Γρηγόρηδες και τέλος έναν αδερφό Αλέξανδρο, «τον άλλο Αλέξανδρο», που θα 'θελε να 

γνωρίσει. Αυτά συμβαίνουν γιατί ο πατέρας και ιδιοκτήτης των ορυχείων της περιοχής 

έχει δώσει στα νόθα του παιδιά τα ίδια ονόματα που έδωσε και στα νόμιμα. Τα 

ετεροθαλή αδέρφια λατρεύονται και μισούνται. Το πάθος του Αλέξανδρου να γνωρίσει 

τον άλλο Αλέξανδρο δίνει τη σφραγίδα σε όλο το μυθιστόρημα. Φυσικά, κυνηγώντας 

αυτό τον άλλο αδερφό, ο Αλέξανδρος γυρεύει να γνωρίσει το ίδιο του το πρόσωπο, 

αναζητάει μια ταυτότητα μέσα σ' έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις. 

 Η κριτική στάθηκε περισσότερο στη δομή του έργου και όχι τόσο στην ουσία της 

υπόθεσης που διαπραγματευόταν. Χαρακτηρίστηκε «δυσπρόσιτο κείμενο»
1008

 που 

κουράζει και δεν κεντρίζει το ενδιαφέρον των αναγνωστών.
1009

 Ωστόσο ο Α. Σαχίνης 

υπογράμμισε: «Στον Άλλο Αλέξανδρο υπάρχουν οι αντιθέσεις και οι συγκρουόμενες 

ιδεολογίες μέσα στην οικογένεια, υπάρχει διάχυτη η ατμόσφαιρα της πρώτης μεταπολε-

μικής εποχής στην Ελλάδα και αχνοδιαγράφονται με αόριστες και ανάερες γραμμές, 

χωρίς να προβάλλονται στο πρώτο πλάνο, ο εσωτερικός πόλεμος και το δράμα της 

εχθρικής κατοχής».
1010

 Η κριτική αυτή δημοσιεύθηκε το 1965, όταν ο Σαχίνης ήταν ήδη 

υφηγητής στο Α.Π.Θ., και επισημαίνουμε τη διπλωματική επιλογή της ουδέτερης 

φράσης «εσωτερικός πόλεμος» και την αποφυγή ιδεολογικά φορτισμένων, εκείνη την 

εποχή, φράσεων όπως «συμμοριτοπόλεμος» ή εμφύλιος. 
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 Τ΄ αγρίμια του άλλου δάσους (1950) του Τ. Αλαβέρα χαρακτηρίστηκαν από την 

Αγγλοελληνική Επιθεώρηση ως «επεισόδια του πολέμου με τους συμμορίτες»,
1011

 όπως 

ήταν η ορολογία της εποχής για τον πρόσφατο πόλεμο και τους πρωταγωνιστές του. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως η κριτική του Ντίνου Χριστιανόπουλου στη Νέα 

Αλήθεια το 1952. Σε αυτή την εξαιρετικά πρώιμη εποχή ο Χριστιανόπουλος χρησιμο-

ποίησε τον όρο «εμφύλιος» για να περιγράψει την ένοπλη σύγκρουση που είχε λήξει 

πριν μόλις δυο χρόνια. Επέκρινε μάλιστα το συγγραφέα για «έλλειψη βαθύτερου 

αντικρύσματος του εμφυλίου πολέμου, τόσο που πολλές φορές να δίνεται η εντύπωση 

ότι ο συγγραφέας δεν επιδίωκε τίποτα άλλο, παρά να εκμεταλλευτεί την επιστράτευσή 

του και να γράψει μερικά πολεμικά διηγήματα».
1012

 Με ιδιαίτερη τρυφερότητα αντιμε-

τωπίζονται οι στρατιώτες, οι «φαντάροι που χαίρονται με το τίποτα και πολεμούν, 

επάνω στα υψηλά βουνά, μ’ ένα εχθρό ύπουλο.  Αυτοί που είναι ήρωες, γιατί μένουν 

άνθρωποι, με λαχτάρες κι ελαττώματα. Κι είναι, πάνω απ’ όλα, Ρωμιοί: ντόμπροι και 

λεβέντες, γεμάτοι υγεία και ζωτικότητα – σπάνιοι μέσα στην αρρωστημένη λογοτεχνίας 

μας».
1013

 

  Στην Πυραμίδα 67 του Ρ. Αποστολίδη (1950), ο ποιητής Φαίδρος Μπαρλάς 

εστίασε την κριτική του στην προσωπική στάση του συγγραφέα, στην «απολύτως 

ατομική θέση του ‘όλως τρίτου’ – τρίτου όχι μεταξύ, αλλά πέραν, και εναντίον των δύο 

παρατάξεων –, του ανενδότως αρνουμένου ακόμη και να προτιμήσει, σ’ ένα έσχατο 

δίλημμα, τη μη χείρωνα μεταξύ τους».
1014

 Για το Μπαρλά ήταν φανερό ποια ήταν η 

χειρότερη πλευρά και αυτονόητη η ένταξή τους στην άλλη: «Η ‘αριστερά’, εν προκει-

μένω υπήρξε ο αναμφισβήτητος maitre της κακουργίας η ‘δεξιά’, ο αμελέτητος και 

δύσνους μαθητής. Ψυχρός υπολογισμός θα μας συνέτασσε με το μαθητή».
1015

 Όσον 

αφορά την ουσία του πολέμου που διαπραγματευόταν η Πυραμίδα 67, χρησιμοποιούσε 

τον όρο «συμμοριτοπόλεμος» τονίζοντας το ρόλο του Κ.Κ.Ε.  αλλά και τη βοήθεια που 

λάμβαναν οι αντάρτες από τις όμορες χώρες.
1016

 Η ίδια μάλιστα κριτική υπογράμμιζε 

ότι η Πυραμίδα πέρασε περίπου απαρατήρητη «γιατί ελάχιστοι είναι κείνοι που είχαν 

την υπομονή και την αντοχή να τη διαβάσουν ίσαμε το τέλος».
1017
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 Ωστόσο η πρόβλεψη αυτή όχι μόνο δεν επαληθεύθηκε αλλά σταδιακά  άρχισε να 

γίνεται αποδεκτή η στάση του συγγραφέα. Όπως αναφέρει ο Βαρίκας σε κριτική του 

για την Πυραμίδα που δημοσιεύθηκε μια δεκαετία αργότερα: «Προσωπικά, νομίζω ότι η 

στάση αυτή θεωρητικά τουλάχιστο, καθώς αποτελεί την προϋπόθεση της ανοχής του 

αντιπάλου και της αναζήτησης του ‘διαλόγου’, είναι η μόνη που απομένει στο πνεύμα 

για να πιστοποιήσει την ύπαρξή τους τις δύσκολες μέρες που περνάμε».
1018

 

 Αντίθετα για την Αγγλοελληνική Επιθεώρηση η στάση του συγγραφέα ήταν 

τουλάχιστον ύποπτη εφόσον δεν συμμεριζόταν ολόψυχα τον αγώνα του έθνους για την 

ύπαρξή του: «Η άμορφη ‘Πυραμίδα 67’ ούτε στιγμή δεν αποσπά τη συγκατάθεσή μας 

στο συναίσθημα της δειλίας, και επίσης και στην οίηση που προβάλλει. Ο κ. Ρένος 

υπεροξογκώνει τα πάθη του, θεωρεί τον εαυτό του θύμα και ήρωα τραγωδίας γιατί 

επιστρατεύθηκε μαζί με όλους τους άλλους νέους να πάει στρατιώτης, και να υπερα-

σπίσει τη χώρα του. Τι θα είχε συμβεί αν όλοι οι νέοι, όπως εμφανέστατα θα το ήθελε ο 

κ. Ρένος, είχαν καταθέσει τα όπλα; Δεν θα είχαν γίνει όλοι δούλοι;».
1019

  Ελευθερία 

λοιπόν ή υποδούλωση ήταν το διακύβευμα του πολέμου που έληξε πρόσφατα, όροι που 

ταιριάζουν περισσότερο σε αγώνα με εξωτερικό και όχι με εσωτερικό εχθρό. Επιπλέον 

ο όρος ελευθερία χρησιμοποιούνταν κατά κόρον από την αντικομμουνιστική ρητορεία 

για να υποδηλώσει το καθεστώς ανελευθερίας και καταπίεσης του αντίπαλου 

στρατοπέδου. 

 Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 έκαναν την εμφάνισή τους τέσσερα έργα που 

διαπραγματευόταν το ίδιο θέμα: τις συγκρούσεις των αντιστασιακών οργανώσεων την 

περίοδο της κατοχής. Μάλιστα σε δύο από αυτά ένας από τους ήρωες ήταν ο Κίτσος 

Μαλτέζος, απόγονος του Μακρυγιάννη, που δολοφονήθηκε από το ΕΑΜ το 

Φεβρουάριο του 1944. Πρόκειται για την Πολιορκία του Αλέξανδρου Κοτζιά, (1953),  

το Χρονικό μιας σταυροφορίας: Η ρίζα του του μύθου, Πορεία στο σκοτάδι, Η άλλη όχθη, 

του Ρόδη Ρούφου (1954-1958), την Τειχομαχία του Θ.Δ. Φραγκόπουλου,  (1954) και Τα 

δόντια της μυλόπετρας, του Νίκου Κάσδαλη (1955). 

 Εκτός από κοινό θέμα, κοινή μοίρα φαίνεται πως συνέδεσε τα έργα αυτά, εφόσον 

η πρόσληψή τους έγινε με ομαδοποιημένο τρόπο τόσο από την αριστερή όσο και από 

την αστική κριτική. Το νεοεμφανιζόμενο τότε περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης  δημοσίευ-

σε μια κριτική του Δημήτρη Ραυτόπουλου που κατέτασσε τα κείμενα αυτά στην ίδια 
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κατηγορία και τα χαρακτήριζε μαύρη πολιτική λογοτεχνία.
1020

 Όλες οι κριτικές που 

γράφτηκαν στη συνέχεια διατηρούσαν ένα είδος διαλόγου με την κριτική του 

Ραυτόπουλου ενισχύοντας ή επιχειρώντας να καταρρίψουν όσα αυτός υποστήριζε. 

 Ξεκινώντας από το παλαιότερο έργο, την Πολιορκία, εστιάζουμε την προσοχή μας 

στις κριτικές του Κ. Στεργιόπουλου (1963),
1021

 Α. Σαχίνη (1965),
1022

 Τ. Πατρίκου 

(1977)
1023

 και  Α. Καραντώνη (1978).
1024

  Και οι τέσσερις δημοσιεύτηκαν αρκετά 

χρόνια μετά την πρώτη έκδοσή του έργου και επιχείρησαν να αποϊδεολογικοποιήσουν 

το περιεχόμενό του. Ο Στεργιόπουλος μίλησε για τη «μεταφυσική του κακού» που 

κυριαρχεί στο έργο του Κοτζιά.
1025

 Ο Σαχίνης τόνισε πως «ο συγγραφέας δεν 

παρουσιάζεται ως απολογητής αυτής της παράταξης – της εθνικιστικής».
1026

 Επιπλέον 

επεσήμανε ότι ο Κοτζιάς δεν χρησιμοποίησε ιδεολογικά κίνητρα προκειμένου να 

δικαιολογήσει την ένταξη των ηρώων του στη μια ή την άλλη παράταξη «θα έλεγε 

κανείς πως τούτο έχει συμβή τυχαία και συμπτωματικά».
1027

 Οι ήρωές του φέρονται 

κτηνωδώς, λειτουργούν με το ένστικτο, πρωτίστως αυτό της επιβίωσης, «με τις 

αυτόματες και ενστικτώδεις κινήσεις του ζώου, ως ασυνείδητα και όχι ενσυνείδητα 

όντα».
1028

 Ο Τ. Πατρίκιος επεσήμανε την ανάγκη να διαχωρισθεί το μήνυμα από τον 

αγγελιοφόρο του. Συγκεκριμένα υπογράμμισε: «Και εδώ ο Αλέξανδρος Κοτζιάς, 

φέρνοντας την είδηση και το μήνυμα της φρίκης, ανέλαβε έναν πολύ μεγαλύτερο 

κίνδυνο: τον κίνδυνο που είχε πάντα ο αγγελιοφόρος να τον ταυτίσουν με την 

καταστροφή που αγγέλει».
1029

 Παράλληλα ο Α. Καραντώνης συμπλήρωσε για το έργο: 

«Είναι ένα μυθιστόρημα βυθισμένο στην αγωνία και στο σκοτάδι του τρόμου, της 

αλληλοεξόντωσης και της βαθμιαίας ηθικής αποσύνθεσης του ανθρώπου, άσχετα από 

την όποια ιδεολογία του».
1030

 

 Σε αντίθεση με τον Α. Κοτζιά που στο προλογικό του σημείωμα αναγνώριζε μεν 
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τη δυσκολία να αποστασιοποιηθεί κανείς από τα γεγονότα αλλά δεν υιοθέτησε μια 

σαφή θέση έναντι των παρατάξεων, ο Ρ. Ρούφος, συγγραφέας του Χρονικού μιας 

σταυροφορίας, αναγνώριζε στον δικό του πρόλογό  την αντικομμουνιστική του θέση. 

Συγκεκριμένα δήλωνε: «Κάθε άλλη ομοιότητα δεν είναι βέβαια τυχαία, γιατί σύνθεσα 

το υλικό μου, θέλοντας και μη (ίσως από έλλειψη φαντασίας), από τις ζωντανές 

αναμνήσεις της εποχής εκείνης κι’ απ’  όσους ανθρώπους γνώρισα τότε. Δεν είναι όμως 

και θελημένη, γιατί σκοπός μου ήταν να ξαναζήσω μια ορισμένη ατμόσφαιρα κι’ όχι να 

επαινέσω, να χτυπήσω ή να σατιρίσω κανέναν. Αντικειμενικός δεν προσπάθησα να 

σταθώ. Ο τραυματίας δεν κοιτάζει τις πληγές του αντικειμενικά, όπως ο γιατρός. Ο 

τραυματίας είναι μεροληπτικός και εγωκεντρικός».
1031

 Ο Ρούφος, λοιπόν, ο αγωνιστής 

του ΕΔΕΣ, παραδέχεται από την αρχή την αδυναμία του να σταθεί αντικειμενικά 

μπροστά σε γεγονότα που έζησε εκ του σύνεγγυς και άφησαν ανεξίτηλα τρύματα στην 

ψυχή του. 

 Το πρώτο μέρος της τριλογίας, Η ρίζα του του μύθου, (1954), ήταν ανάμεσα στα 

επικρατέστερα για το Βραβείο των Δώδεκα το 1955 και υπήρξε, όπως όλη η τριλογία, 

ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα της εποχής του.
1032

 Η κριτική εστίασε την προσο-

χή της στη θεματογραφία της τριλογίας και την ιδεολογική τοποθέτηση των ηρώων της. 

 Ο Α. Σαχίνης (1965) διαχώρισε το έργο του Ρούφου από αυτά που η αριστερή 

κριτική αντιμετώπισε ως ενιαία ομάδα τονίζοντας: «Στον Ρόδη Ρούφο, το αντικομμου-

νιστικό στοιχείο είναι έντονο, ενώ δεν είναι στην Πολιορκία του Αλέξανδρου Κοτζιά, 

στην Τειχομαχία του Θ. Δ. Φραγκόπουλου ή στα Δόντια της μυλόπετρας του Νίκου 

Κάσδαγλη, παρ’  όλο που και τα τρία αυτά πεζογραφήματα αντικρίζουν τα γεγονότα της 

Κατοχής από την πλευρά των νέων που πίστευαν στην ιδέα του έθνους».
1033

 Οι νέοι 

αυτοί «εμπνέονταν από εθνικά ιδανικά, όχι τόσο εναντίον των κατακτητών, όσο 

εναντίον των κομμουνιστών, που ζητούσαν να μονοπωλήσουν την Αντίσταση».
1034

 

Αυτή, λοιπόν, η προσπάθεια μονοπώλησης της αντίστασης από μέρους των κομμου-

νιστών ήταν η αιτία της σύγκρουσης που έκανε τους ‘εθνικά σκεπτόμενους’ νέους της 

εποχής να στρέψουν την προσοχή τους πρωτίστως στην αντιμετώπιση των κομμουνι-
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στών και δευτερευόντως στον αγώνα εναντίον των κατακτητών, άποψη ευρέως 

διαδιδομένη στην αντικομμουνιστική πολιτική ρητορική. Επιπλέον αποδεχόταν ότι «το 

μυθιστόρημα είναι και ιδεολογικό. Χωρίς να είναι μυθιστόρημα με ‘θέση’, χωρίς να 

προσπαθή δηλαδή να αποδείξη μια θεωρία ή μια στάση ζωής, συζητεί, εξετάζει και 

αναλύει τις ιδέες και το πολιτικό ή το καλλιτεχνικό ‘πιστεύω’ του Ρόδη Ρούφου, αλλά, 

παράλληλα, και τις ιδέες των άλλων προσώπων της ιστορίας, οι οποίες μπορεί να είναι 

αντίθετες ή ανάλογες προς τις ιδέες του συγγραφέα».
1035

  Ως προς το σημείο αυτό το 

συνέκρινε με την Αργώ του Γ. Θεοτοκά ενώ ήταν εμφανής, έστω και αν δεν δηλωνόταν 

ξεκάθαρα, η σύγκριση με αντίστοιχα έργα της αριστεράς που ήταν στρατευμένα 

ακριβώς για  να αποδείξουν μια θεωρία χωρίς να δείχνουν, σε αντίθεση με το Ρούφο, 

σεβασμό στις ιδέες του αντιπάλου. Η Αριστερά, σύμφωνα με το Σαχίνη, όχι μόνο στο 

χώρο της λογοτεχνικής παραγωγής αλλά και σε αυτό της λογοτεχνικής κριτικής δεν 

μπορούσε να απαγκιστρωθεί από τη στράτευση και το δογματισμό και συνέχεε τη 

λογοτεχνία με την ιδεολογία.
1036

 Τέλος ο Σαχίνης υποστήριξε ότι το πρόσωπο του 

Μιχαήλ, του βασικού ήρωα στον οποίο ήταν και αφιερωμένο το έργο, παρέμενε 

αδικαίωτο εφόσον «τίποτα το συγκεκριμένο στην Ρίζα του μύθου δεν δικαιολογεί για 

τους τρίτους, για τους αναγνώστες, την ανωτερότητα του Μιχαήλ».
1037

 

 Κριτική για το έργο έγραψε και ο Αιμ. Χορμούζιος. Μαρξιστής στο Μεσοπόλεμο, 

με στροφή στο φιλελευθερισμό αργότερα,
1038

 ο Χορμούζιος χαρακτήρισε τη Ρίζα του 

μύθου ως «Χρονικόν ταραχής και ιδεών», ένα «αντικομμουνιστικό μυθιστόρημα που 

υπερασπίζεται, με κίνητρο ιδεολογικής πολεμικής, αλλά συνάμα και με την έκδηλη 

διάθεση του ηθικού απολόγου μιας ολόκληρης – της εφιαλτικά ταραγμένης – εποχής 

του νέου ελληνισμού».
1039

 Όσον αφορά το Μιχαήλ και τα διλήμματά του τόνισε: «Ο 

νέος αυτός έχει θητεύσει στον κομμουνιμό. Από εκεί έχει συγκομίσει τον σκληρό 

ρεαλισμό και την ψυχρή αποφασιστικότητα. Εγκατέλειψε τις τάξεις του ακριβώς στο 

κρίσιμο εκείνο ηθικό μεταίχμιο όπου τίθεται στον οπαδό, με ανέκλητη πλέον 

προθεσμία, το δίλημμα να γίνη ένας αριθμός, ένα πιόνι, ή ένας ελεύθερα σκεπτόμενος 

άνθρωπος. Ο Μιχαήλ εξέλιξε την ελευθερία [….] Αλλ’ η ‘ελευθερία’ του έμεινε 

καθαρόαιμη ελάχιστο μόνο χρονικό διάστημα. Ο καιρός δεν επέτρεπε την πολυτέλεια 
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της ιδεολογικής μονώσεως. Τα γεγονότα, ο πυρετός των, η ιστορία της κάθε ημέρας 

επέβαλαν τις στρατεύσεις».
1040

 Για άλλη μια φορά η ηθική, η γόνιμη σκέψη και 

προπαντός η ελευθερία είναι έννοιες που ταυτίζονται με τον κόσμο των νικητών και όχι 

των εχθρών τους που είχαν υποπέσει στο στάδιο να γίνουν πιόνια και αριθμοί. 

 Η ίδια η σύγκρουση κομμουνιστών - αντικομμουνιστών  «προβάλλεται σ’ ότι πιο 

επιφανειακό και πρόχειρο περικλείει η αντίθεσις. Η ιδεολογική διάστασις περιορίζεται 

σχεδόν αποκλειστικά στο […] ξύλο! Οι κομμουνιστές πότε δέρνουν και πότε δέρνονται. 

Και οι ‘χριαστιανοδημοκράτες’ πότε επικρατούν με τους ‘πυγμάχους’ της Ιατρικής και 

γίνονται σπουδαίοι ήρωες μέσα στις πανεπιστημιακές αίθουσες ή στο Χημείο, και πότε 

αποχωρούν αξιοπρεπώς, δίνοντας τόπο στην οργή. Θα έλεγε κανείς ότι υπέρτατο 

ιδεώδες της νεολαίας αυτής είναι το πώς θα δείρει και να μη δαρθεί. Μαύρα νύχια, 

βρώμικοι γιακάδες και αξούριστες φάτσες οι πρώτοι, καθαρά πουκάμισα, σιδερωμένα 

παντελόνια και ατσαλάκωτα μούτρα οι δεύτεροι».
1041

 Αυτοί οι δεύτεροι αυτοχαρα-

κτηρίζονταν ‘χριστιανοδημοκράτες’ ενώ ουσιαστικά ήταν αντικομμουνιστές, αντίπαλοι 

αυτών που ο Χορμούζιος χαρακτήρισε «παράταξις των φανατικών της ετοιμοπαράδοτης 

ιδεολογίας, που δεν είναι μόχθος του πνεύματος και αγωνία ψυχής, αλλά συσκευασμένο 

προιόν που έρχεται κατ’ ευθείαν  απ’ έξω, χωρίς να περνά από το τελωνείο της ελευθέ-

ρας σκέψεως, γιατί η σκέψις αδρανεί και η συνείδησις ναρκούται από το σύνθημα».
1042

 

Ακόμη λοιπόν αν και οι δύο παρατάξεις χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο, το ξύλο, 

προκειμένου να επιβληθούν, οι ομοιότητές τους σταματούν εκεί. Ο Δίων, ο Μιχαήλ, 

όλοι όσοι συγκρότησαν την αντικομμουνιστική παράταξη, οδηγήθηκαν σε αυτή την 

επιλογή συνειδητά, περνώντας από έναν λαβύρινθο εσωτερικών συγκρούσεων και 

διλημμάτων. Οι επιλογές τους, κάθε στιγμή, περνούσαν από την κρίση του μυαλού και 

της ψυχής τους, μακριά από φανατισμούς και συνθηματολογίες. 

 Αντίθετα η κομμουνιστική νεολαία αφέθηκε σε μια ιδεολογία που δεν επέτρεπε 

αντιρρήσεις και αποκλίσεις αλλά οδηγούσε τους οπαδούς της στο δογματισμό και το 

φανατισμό. Επιπλέον στην κριτική αυτή επανέρχεται το ζήτημα της ευθύνης για την 

ένοπλη σύρραξη, που φυσικά δεν χαρακτηρίζεται εμφύλιος, και αποδίδεται αποκλει-

στικά στην κομμουνιστική νεολαία «που αιματοκύλισε αργότερα τον τόπο».
1043
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 Ο Β. Βαρίκας χαρακτήρισε «τολμηρό κάπως το εγχείρημα» του Ρόδη Ρούφου.
1044

 

Ανέδειξε την έλλειψη αντικειμενικότητας του συγγραφέα και την επιδίωξή του να 

«δικαιώσει μια ορισμένη ιδεολογία, μια συγκεκριμένη κοινωνική θεωρία».
1045

 Επίσης 

κατέδειξε τρεις, τουλάχιστον, αστοχίες του έργου: Την απουσία του κατακτητή και του 

κλίματος της κατοχικής Αθήνας, το «ελάχιστα πειστικό και αισθητικά αδικαίωτο» 

πρόσωπο του Μιχαήλ και την αδυναμία του συγγραφέα  «να συλλάβει την ψυχολογία 

των αντιπάλων του».
1046

 

 Ωστόσο δικαιολόγησε στην κριτική του πολλές από τις επιλογές του συγγραφέα 

αλλά και από τις αστοχίες που ο ίδιος εντόπισε. Για παράδειγμα δικαιολόγησε την 

αδυναμία του Ρούφου να κατανοήσει τους αντιπάλους του επισημαίνoντας ότι «ψυχο-

λογικά δεν μπορεί να ταυτισθεί μαζί τους να συλλάβει δηλαδή το μηχανισμό του 

ανθρώπου, που τυφλά προσκολλημένος στο όποιο ιδανικό, εξαντλεί τον εαυτό του στον 

αγώνα για την πραγμάτωσή του».
1047

 Εκεί όμως που επέμενε περισσότερο ο Βαρίκας 

ήταν στη σχέση του συγγραφέα με τη Δεξιά. Επεσήμανε ότι ο  Προβελλέγγιος όχι απλά 

στρεφόταν με συμπάθεια προς τη Δεξιά αλλά επεδίωκε τη δικαίωσή της. Αυτή η 

επιδίωξη πρόσθετε νέο ενδιαφέρον στο βιβλίο γιατί ήταν η πρώτη φορά που παρουσια-

ζόταν στην ελληνική λογοτεχνία. Υπήρχε, σύμφωνα με το Βαρίκα, ιστορική ανάγκη 

«κάποτε να ακουσθεί και το ‘άλτερα παρς’, να προβληθούν στη λογοτεχνία οι απόψεις 

και της Δεξιάς γιατί αλλοιώς θα κινδυνεύαμε ο μονόλογος από τη συχνή επανάληψη να 

καταντήσει εντελώς ανιαρός».
1048

 Όπως είδαμε στο δεύτερο μέρος της παρούσας 

εργασίας ο πολιτικός κόσμος έκανε συχνά αναφορές για επικράτηση της αριστερής 

ρητορικής σε διάφορους «ευαίσθητους» τομείς όπως η παιδεία, η τέχνη, η διανόηση. 

Εδώ εντοπίζουμε πως  ήδη από το 1955 ακουγόταν και στο χώρο της λογοτεχνίας, όπως 

και στο χώρο της πολιτικής, φωνές που καυτηρίαζαν την, κατά τη γνώμη τους, 

κυριαρχία του λόγου της Αριστεράς στην πνευματική ζωή του τόπου. 

 Η αδυναμία της Ρίζας του μύθου να αποδώσει τη «γενικώτερη περιγραφή της 

κατοχικής Αθήνας»
1049

 και «το ειδικό κλίμα της εποχής»
1050

 επισημάνθηκε σε αρκετές 

κριτικές. Οι κριτικές αυτές συμφωνούσαν και στο χαρακτηρισμό ‘συντηρητική’ όσον 
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αφορά την ιδεολογία της νεολαίας που αντιπαρατάχθηκε στον κομμουνισμό. Ωστόσο 

αυτός ο συντηρητισμός δεν προερχόταν «από διανοητική τεμπελιά αλλά χάρη σε μια 

βαθειά πεποίθηση που πηγάζει από το πολυτιμότερο κι ευγενέστερο υπόστρωμα του 

πολιτισμού μας: τον ανθρωπισμό».
1051

 

 Ο Γ. Θεοτοκάς έδωσε με την κριτική του μια νέα διάσταση στις αναζητήσεις των 

ηρώων του Ρούφου, εφόσον «έχουν ξεπεράσει ψυχολογικά τον Πόλεμο και την Κατοχή, 

και ζουν προκαταβολικά, με την προφητική διαίσθηση της νιότης, στην ατμόσφαιρα του 

Δεκεμβρίου και του Συμμοριτοπολέμου».
1052

 Παραλλήλισε αυτή την κατάσταση με τη 

δική του νιότη στο Μεσοπόλεμο, όταν, σε μια εποχή διχασμού βενιζελικών και 

βασιλικών, οι όμιλοι φοιτητών είχαν «διαιρεθεί αυθόρμητα σε δεξιούς και αριστερούς, 

προτρέχοντας από τα γεγονότα» και χρησιμοποιώντας όρους άγνωστους στον πολιτικό 

κόσμο.
1053

 

 Και σε αυτή την κριτική οι νέοι της συντροφιάς του Δίωνα και του Μιχαήλ 

χαρακτηρίστηκαν αντικομμουνιστές. Ο Θεοτοκάς προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, 

επεχείρησε να αναλύσει τον όρο αντικομμουνισμός, να προσδιορίσει αυτό το ‘αντί’ που 

αποτελεί το πρώτο συνθετικό της λέξης. Οι νέοι λοιπόν αυτοί φοβήθηκαν την εξάπλωση 

του κομμουνισμού και την ενδεχόμενη επικράτησή του. Τους έγινε εφιάλτης πως ένα 

τέτοιο ενδεχόμενο «θα καταλύσει καθετί που αγαπούν: την ανεξάρτητη προσωπικότητα, 

το ελεύθερο πνεύμα, ένα ορισμένο κλίμα ζωής […..] Τυπικά, επιφανειακά, είναι 

εθνικιστές».
1054

 Όμως ο εθνικισμός είναι μόνο ένα όπλο στον αγώνα τους και όχι το 

βαθύτερο κίνητρό τους. Η σύγκρουση δεν είναι μεταξύ εθνικιστών και κομμουνιστών 

αλλά «είναι η διάσταση δύο πολιτισμών που έχουν ριζικά διαφορετική αντίληψη για την 

ιστορία, για τον άνθρωπο, για τη σχέση της ανθρώπινης προσωπικότητας με τις 

συλλογικές δυνάμεις της βιομηχανικής κοινωνίας».
1055

 

 «Το αντί- , ωστόσο, δεν αρκεί»
1056

 υπογράμμισε ο Θεοτοκάς. Είναι άρνηση και 

όχι θέση. Οι κομμουνιστές είχαν θέση, πρότειναν λύση για τα ζητήματα της κοινωνίας, 

λύση με την οποία μπορεί κάποιος να συμφωνούσε ή να διαφωνούσε αλλά δεν 

μπορούσε να αντιμετωπισθεί με τη στείρα άρνηση, με ένα στείρο ‘αντί’. Προκειμένου 

να κερδιθεί η μάχη στο ιδεολογικό πεδίο οι αντικομμουνιστές όφειλαν όχι απλά να 
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αναδεικνύουν τις αδυναμίες και τα σφάλματα των αντιπάλων τους αλλά να υιοθετήσουν 

μια στάση θετική, προτείνοντας άλλες λύσεις πειστικές και εφαρμόσιμες. Ως προς αυτό 

το σημείο η νεολαία του χρονικού βρισκόταν σε «φανερή αμηχανία»
1057

 να 

ανταποκριθεί στην πρόκληση των καιρών. Αντίθετα ο Θεοτοκάς, επωφελούμενος από 

αυτή τη βιβλιοκριτική, βρήκε την ευκαιρία να αναδείξει τη δική του θετική πρόταση 

στο ιδεολογικό πεδίο, που δεν ήταν άλλη από «το δημοκρατικό ομοσπονδιακό 

πνεύμα».
1058

 Μάλιστα θεωρούσε πως τέτοια ήταν η δύναμη αυτής της ιδεολογίας, 

τουλάχιστον στο χώρο της Ευρώπης, που έφερνε τον κομμουνισμό σε αμυντική στάση 

και τον ανάγκαζε να «οχυρώνεται απροσδόκητα πίσω από το έμβλημα της εθνικής 

ανεξαρτησίας».
1059

 

 Αν το πρώτο έργο της τριλογίας δεν κατάφερε να διακριθεί με το βραβείο της 

Ομάδας των Δώδεκα, δεν συνέβη το ίδιο με το δεύτερο, την Πορεία στο σκοτάδι, που 

κέρδισε τελικά το βραβείο το 1956. Παρόλο που η πρόσληψη της τριλογίας έγινε ως επί 

το πλείστον συνολικά, ως ενιαίο έργο, δεν έλειψαν και οι μεμονωμένες  κριτικές για τον 

δεύτερο και τρίτο τόμο όπως αυτές του Γ. Χατζίνη στη Νέα Εστία. Στις κριτικές αυτές 

δόθηκε έμφαση στην αντικειμενικότητα του συγγραφέα, κρίση που δεν συναντήσαμε 

για τον πρώτο τόμο. Το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε από τη σύγκρουση των 

αντίπαλων παρατάξεων στην «πορεία της εσωτερικής προσωπικότητας του ήρωα»,
1060

 

που τον οδηγεί στην ωρίμανση αλλά και στην προσπάθεια του συγγραφέα που 

«προσπαθεί αδιάκοπα, κάποτε απελπισμένα, μέσα σ’ αυτή την κοσμογονική σύρραξη, 

να κρατήσει μια στάση αγνότητας και ανθρωπιάς».
1061

 Επιπλέον αναθεωρήθηκε η 

πολιτική ταύτιση του συγγραφέα με το χώρο της Δεξιάς εφόσον η στάση του θεωρή-

θηκε ως αυτή του πραγματικού δημοκράτη που «συμπιέζεται ως την εξουθένωση από 

τις αποχαλινωμένες δυνάμεις των άκρων, οι οποίες κάνουν αγώνα θανάσιμα για την 

οριστική επικράτηση της μιας επάνω στην άλλη».
1062

 Περισσότερο ακόμη ενδιαφέρον 

προκαλεί ο τρόπος που οι κριτικές αυτές αντιμετώπισαν τις αντίπαλες παρατάξεις αφού 

όχι μόνο οι αθλιότητες καταλογίζονταν ισομερώς και στις δύο αλλά η σύγκρουση 

αριστεράς – δεξιάς προβαλλόταν ως φαινόμενο κοινό στην κατεχόμενη Ευρώπη και όχι 
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μόνο στην τοπική, ελληνική διάστασή του.
1063

 

 Εκτός από την τριλογία του Ρ. Προβελέγγιου και η Τειχομαχία του Θ. Δ. Φραγκό-

πουλου πραγματευόταν τα γεγονότα της δολοφονίας του Κίτσου Μαλτέζου.  Μιχαήλ 

ονομαζόταν ο ήρωας του Προβελέγγιου, Διγενής ο ήρωας του Φραγκόπουλου. Μάλιστα 

στις κριτικές επισημάνθηκε πόσο αρτιότερα αποδόθηκε ο Διγενής από το Μιχαήλ ενώ 

και πάλι έμφαση δόθηκε στο πόσο δύσκολο δρόμο είχαν διαλέξει οι νέοι που «ήθελαν 

να κάνουν αντίσταση χωρίς να εμπλακούν στον κομμουνισμό».
1064

 Αυτά τα «νέα παιδιά 

της δεξιάς»
1065

 φιλοσόφησαν τις προκλήσεις της εποχής τους και έβαλαν σε μια 

προτεραιότητα τους εχθρούς που έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Οι Γερμανοί ήταν προσω-

ρινοί στον τόπο τους και «γρήγορα θα εξουδετερώνονταν».
1066

 

 Αντίθετα οι πολιτικές επιδιώξεις των κομμουνιστών να εδραιώσουν τη δύναμή 

τους και να επικρατήσουν μετά την αποχώρηση των κατακτητών, τους καθιστούσαν τον 

πραγματικό εχθρό, του οποίου η δύναμη έπρεπε να περιορισθεί όσο διαρκούσε η 

κατοχή, πριν η χώρα βρεθεί προ τετελεσμένων γεγονότων. Η αστική κριτική είδε στους 

νέους των μυθιστορημάτων του Ρούφου και του Φραγκόπουλου τους πρωτοπόρους του 

αγώνα του ελληνισμού αλλά και όλου του ελεύθερου κόσμου εναντίον του κομμου-

νισμού, αγώνα που μόνο μετά τη λήξη του πολέμου μπόρεσε η πλειοψηφία να αντιλη-

φθεί τη σημασία του. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Γ. Χατζίνης: «Η οξύτητα του 

δράματος για τους νέους της δεξιάς, δε φαίνεται, λοιπόν, να είταν τόσο στο διμέτωπο 

αγώνα που είχαν να κάμουν (εναντίον των κατακτητών κι’ εναντίον των κομμουνι-

στών), αλλά στην ανάγκη που βρέθηκαν, να δεχτούν βοήθεια από τους πρώτους (σε 

όπλα και σε ανοχή) για να μην εξοντωθούν από τους δεύτερους».
1067

 

 Το επόμενο βιβλίο, Τα δόντια της μυλόπετρας του Νίκου Κάσδαγλη, χαρακτηρί-

στηκε από την κριτική ως «ένα ακατάστατο χρονικό των εμφυλίων»
1068

 ενώ του 

αποδόθηκε και ο τίτλος «του αφάνταστα σκληρού βιβλίου».
1069

 Σε αντίθεση με κριτικές 

από το χώρο της Αριστεράς, όπως αυτή του Δ. Ραυτόπουλου στην Επιθεώρηση Τέχνης, 

η αστική κριτική τόνισε με έμφαση την απουσία ιδεολογικών κινήτρων σε όλο το έργο. 

Ο συγγραφέας «δεν σχολιάζει την συμπεριφορά και την στάση των προσώπων του, δεν 
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καταδικάζει ούτε επιδοκιμάζει».
1070

 Η ένταξη του Κοσμά στην «ομάδα των απρόσωπων 

σφαγέων»
1071

 έγινε με τρόπο συμπτωματικό και τυχαίο.
1072

 Ο τίτλος του βιβλίου 

εκτιμήθηκε ως ιδιαίτερα ευρηματικός αφού οι ήρωες «έχουν μπλεχθή μέσα στα δόντια 

αυτής της ‘μυλόπετρας’»,
1073

 που δεν είναι άλλα από τα δόντια του ίδιου του θανάτου, 

«ο οποίος παραμονεύει σε κάθε γωνιά του δρόμου με το πιστόλι στο χέρι και με την 

μορφή ενός νέου από την αντίθετη παράταξη».
1074

 Η κριτική ανέδειξε ιδιαίτερα τον 

παραλογισμό που επικρατούσε στην Αθήνα της κατοχής, αλληλοεξόντωση, κτηνωδία, 

απανθρωπιά και βαναυσότητα και όλα αυτά όχι στο όνομα κάποιου ιδανικού αλλά 

εξαιτίας μιας κακιάς μοίρας που άπλωσε τα δίχτυα της πάνω στα τραγικά θύματά της. 

Όπως ήταν φυσικό την προσοχή των κριτικών τράβηξε η ηρωίδα του έργου, η Μύρρα. 

Ωστόσο απέφυγαν να επαναλάβουν τις τόσο συνηθισμένες για την εποχή προκατα-

λήψεις που θέλαν τις γυναίκες της Αριστεράς αμφιβόλου ηθικής και απομακρυσμένες 

από τις αξίες της κοινωνίας τους. Αντίθετα η Μύρρα αντιμετωπίστηκε από τους 

κριτικούς ως το πρόσωπο «που αφίνει να χυθεί σ’ ολόκληρο το αφήγημα μια πνοή 

μοιραίου και τραγωδίας».
1075

 Αμφισβητήθηκε ακόμη και αν η στάση της έβλαψε τους 

αντιπάλους της ή τελικά τους ωφέλησε.
1076

 

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 εκδόθηκε η τριλογία του Στρατή Τσίρκα, 

Ακυβέρνητες Πολιτείες: Η Λέσχη, Αριάγνη, Νυχτερίδα, 1961-1964. Οι κριτικοί υποδέ-

χθηκαν με αμηχανία το έργο, όσον αφορά τη θεματολογία του. Όπως ισχυρίστηκε ο 

Μανώλης Αναγνωστάκης σε κριτική του, ο Τσίρκας δεν κάνει ιστορία αλλά  η τριλογία 

του προϋποθέτει την ιστορία.
1077

 Τα συγκεκριμένα γεγονότα που πραγματεύεται, το 

κίνημα της Μέσης Ανατολής δηλαδή, ήταν ελάχιστα γνωστά στην Ελλάδα της εποχής. 

Όπως οι περισσότεροι κριτικοί παραδέχονταν, επρόκειτο για «μια ιστορία άγραφη 

ακόμη, πολύ λίγο γνωστή στους μεταγενέστερους, μια υπό εκκρεμότητα, θάλεγε κανείς, 

ιστορία».
1078

 Είχαν πληροφορηθεί, βέβαια, για το κίνημα της Μέσης Ανατολής που τους 

προκάλεσε έκπληξη και απορία και σχεδόν ταυτόχρονα έμαθαν για την καταστολή του. 

Η συμπυκνωμένη σε τραγικά γεγονότα δεκαετία του 1940 δεν τους άφησε το χρόνο να 
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αναλογιστούν πάνω στα γεγονότα και να εντοπίσουν το συνεκτικό κρίκο που τα 

συνέδεε. Όπως αφοπλιστικά παραδέχτηκε ο Γ. Χατζίνης: «Ύστερα πάλι, καθώς μας 

πλάκωνε το άγχος της Κατοχής με τα καθημερινά της προβλήματα, το είχαμε 

ξεχάσει».
1079

 Ο Τσίρκας ήρθε με την τριλογία του να τους θυμίσει ότι «έμενε 

ακαθόριστο και σκοτεινό»,
1080

 ωστόσο ο κόσμος του έργου του, όσο σαγηνευτικός και 

ενδιαφέρον και να ήταν, δεν αποτελούσε κομμάτι του δικού τους κόσμου, των δικών 

τους εμπειριών. Έτσι οι Ακυβέρνητες Πολιτείες αντιμετωπίστηκαν ως μια απόπειρα 

αυτοκριτικής της Αριστεράς για την ουσία της οποίας οι μη αριστεροί δεν μπορούσαν 

να έχουν λόγο. Όπως το έθεσε ο Γ. Χατζίνης: «Πρέπει να είναι μπασμένος κανείς σε 

αποχρώσεις, να ζει με πάθος τις εσωτερικές αντιθέσεις της αριστεράς, για να μπορέσει 

να διακρίνει την ιδιαίτερη σημασία μιας κουβέντας ή ενός περιστατικού».
1081

 

 Δεν έλειψαν και οι απόπειρες υπεράσπισης του έργου του Τσίρκα έναντι της 

κριτικής που κυρίως προερχόταν από την Αριστερά και ενέτασσε το έργο του στη 

‘λογοτεχνία της ήττας’. Τέτοια ήταν η περίπτωση της κριτικής του Γιάννη Καλιόρη στο 

περιοδικό Εποχές όπου προσπάθησε να απαντήσει σε όλα τα αρνητικά σημεία, τα οποία 

ανέδειξε στην κριτική του ο Μ. Αυγέρης, στο περιοδικό Ελληνική Αριστερά, λίγους 

μήνες πριν.
1082

 

 Βέβαια όσο και αν δεν  ήταν εξοικειωμένοι με τις εσωτερικές αντιθέσεις της 

Αριστεράς, οι κριτικοί δεν παρέλειψαν να εστιάσουν την προσοχή τους, στο Ανθρωπά-

κι, τον πολιτικό καθοδηγητή της τριλογίας. Το Ανθρωπάκι συγκέντρωνε στο πρόσωπό 

του όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά  που η αντικομμουνιστική ρητορεία απέδιδε στους 

αντιπάλους της και ιδιαίτερα όσους από αυτούς βρισκόταν στα υψηλά κλιμάκια της 

κομματικής ηγεσίας. Σκληρός, χειριστικός με τους ανθρώπους, τυχοδιώκτης και 

γραφειοκράτης.
1083

 Όμως όλοι σχεδόν οι ήρωες της τριλογίας θεωρήθηκε ότι «θα 

μπορούσαν ν’ αναζητήσουν τα πρότυπά τους και στη συγκαιρινή πραγματικότητα».
1084

 

Συγκεκριμένα «η αγνή ευπιστία του Φάνη και η κομφορμιστική εύπιστη αγνότητα του 

Γαρέλα, η απόλυτη πνευματική υποταγή του Φωτερού, που τον οδηγεί στην ‘απανθρω-

ποίηση’ και σ’ ένα ιδιότυπο μηδενισμό, και η αντιφατική πορεία του διανοουμένου».
1085
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Στο διανοούμενο ήρωα, τον Μάνο Σιμωνίδη, στάθηκε ιδιαίτερα ο Μανόλης Αναγνω-

στάκης. Τον χαρακτήρισε τυπικό εκπρόσωπο της «επαναστατικής ιντελλιγκέντσιας»,
1086

 

όπως αυτή αποδιδόταν ως τότε μόνο από την «αντεπαναστατική φιλολογία».
1087

 

Επιπλέον στηλίτευσε την εμμονή της προοδευτικής λογοτεχνίας στους θετικούς ήρωες 

που τους απέδιδε με «τόση ψευτιά και σχηματοποίηση».
1088

 

 Στο ίδιο λογοτεχνικό περιοδικό, τις Εποχές, και μόνο δύο μήνες αργότερα, ο 

Αναγνωστάκης σχολίασε την Καγκελόπορτα (1962) του Αντρέα Φραγκιά. Ο Φραγκιάς, 

που στη διάρκεια του εμφυλίου εξορίστηκε αρχικά στην Ικαρία και στη συνέχεια 

υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία επίσης εξόριστος στη Μακρόνησο, τοποθετεί την 

υπόθεση στην Καγκελόπορτα σε μια φτωχική αυλή της Αθήνας των μέσων της δεκαε-

τίας του 1950. Βασικοί πρωταγωνιστές είναι ο Άγγελος και ο Αντώνης. Ο πρώτος είναι 

κομμουνιστής και κρύβεται εδώ και εφτά χρόνια από τις αρχές προκειμένου να γλιτώσει 

από την εφαρμογή μιας καταδικαστικής απόφασης, η οποία εκκρεμεί εις βάρος του από 

το 1947. Ο Αντώνης είναι πρωην αντιστασιακός, που ταλαιπωρείται από το μετεμφυ-

λιακό κράτος. Μετά από πολλές περιπέτειες και με τη σύμπραξη των αγαπημένων τους, 

της Ισμήνης και της Βαγγελίας αντίστοιχα, θα επιχειρήσουν μια νέα αρχή, όχι χωρίς 

συμβιβασμούς με τα προπολεμικά τους οράματα. 

 Σχολιάζοντας το έργο ο Μ. Αναγνωστάκης, με λυρισμό αναφέρθηκε στον πόλεμο 

που τελείωσε, στα μαχαίρια που «μπήκαν στις θήκες ή παραδόθηκαν στους νικη-

τές».
1089

 Με αφορμή τους ήρωες του βιβλίου ύμνησε τους ανώνυμους, γεμάτους 

ιδανικά νέους, που τέσσερα χρόνια πολέμησαν τον κατακτητή, τη «μεγάλη στρατιά του 

έπους και της συντριβής».
1090

 Οι νέοι αυτοί που «σύρθηκαν στον εμφύλιο, που ρήμαξαν 

τα σπίτια τους και τη νεότητά τους».
1091

 

 Στα αγνά κίνητρα αυτής της νεολαίας έδωσε έμφαση και ο Β. Βαρίκας. Αγωνί-

στηκαν «για το ιδανικό ενός καλύτερου κόσμου και στη συνέχεια έπρεπε να 

προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες, τόσο διαφορετικές από κείνες που περίμεναν».
1092

 

Όσον αφορά τις προθέσεις του συγγραφέα, η Καγκελόπορτα ήταν «μυθιστόρημα με 

‘θέση’, αλλά ο Φραγκιάς επεδίωξε να κατακτήσει τους στόχους του με μέσα καθαρά 
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λογοτεχνικά και χωρίς η φροντίδα για τη δικαίωση των αντιλήψεών του να εκβιάζει τα 

γεγονότα ή να πλαστογραφεί τις καταστάσεις».
1093

 

 Ο Α. Κοτζιάς από την πλευρά του στάθηκε στην «ανορθόδοξη σύμπτωση», στο 

γεγονός ότι «όλα σχεδόν τα πρόσωπα του βιβλίου έχουν ξανασχετιστεί στο παρελθόν, 

στα χρόνια της Κατοχής, που βαραίνουν στην ανάμνηση των περισσοτέρων σαν ένας 

χαμένος παράδεισος».
1094

 

  Ένα άλλο λογοτεχνικό περιοδικό, η Νέα Εστία, και ο Γ. Χατζίνης, που επί σειρά 

ετών κρατούσε τη στήλη της κριτικής, ήταν από τα ελάχιστα έντυπα που αναγνώρισαν 

«το λογοτεχνικό τάλαντο» του Ευάγγελου Αβέρωφ.
1095

 Βέβαια ο Χατζίνης τόνισε σε 

όλους τους τόνους τη δυσκολία του εγχειρήματος, τη δυσκολία να ξεδιπλωθεί στις 

σελίδες ενός μυθιστορήματος «το πιο πυρακτωμένο,  το πιο αγκαθερό θέμα του σύγ-

χρονου ελληνισμού».
1096

 Χαρακτήρισε τα γεγονότα, αλληλοσκοτωμό, ούτε συμμοριτο-

πόλεμο, ούτε ακόμη εμφύλιο. Δεν αναφέρθηκε στις αιτίες του αλληλοσκοτωμού παρά 

μόνο στο πάθος με το οποίο έγινε και στις οδυνηρές, για όλους τους Έλληνες, 

επιπτώσεις του. 

  Επιπλέον ο Χατζίνης αναγνώρισε την άγνοιά του όσον αφορά τη λογοτεχνική 

παραγωγή της άλλης πλευράς και επεχείρησε να προλάβει τις αιτιάσεις της Αριστεράς 

που ενδεχομένως θα αντιμετώπιζε το έργο όχι «απλώς σαν ένα μυθιστόρημα αλλά σα 

μια θέση που παίρνει ένας πολιτικός απέναντι σε γεγονότα που ακόμη ζούμε την 

απήχησή τους και επηρεάζουν τη ζωή μας».
1097

 Όμως η ανθρωπιά με την οποία ο 

συγγραφέας – πολιτικός αντιμετώπισε το ευαίσθητο θέμα του «ξεπερνάει την αναγκαιό-

τητα της ‘θέσης’».
1098

 Άλλωστε την εποχή εκείνη, Ιανουάριος του 1967, εποχή έντονων 

πολιτικών παθών, η έμφαση στην ανθρωπιά, τη σύνεση και τη συναίνεση έμοιαζε η 

μόνη διέξοδος. 

 Το επόμενο έργο, η Κάθοδος των εννιά, είναι ουσιαστικά το πρώτο έργο του 

Θανάση Βαλτινού, κείμενο που προκάλεσε αμέσως το αναγνωστικό ενδιαφέρον.  

Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εποχές το 1963 (τχ. 5) και σε αυτοτελές τόμο το 

1978.  Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1949, όταν η ήττα του Δημοκρατικού Στρατού 

είναι πια γεγονός, μια ομάδα ανταρτών στην Πελοπόννησο προσπαθεί να διαφύγει τον 
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ασφυκτικό κλοιό που έστησαν γύρω της οι αντίπαλες δυνάμεις και να βγει στη 

θάλασσα. Στις εβδομηντατρείς σελίδες του διηγήματος, παρακολουθούμε την ασταμά-

τητη και άσκοπη πορεία της ομάδας, που λιγοστεύει διαρκώς καθώς η αδιάκοπη 

καταδίωξη της προκαλεί απώλειες, συμπαρασύρονας στο θάνατο και όσους άλλους 

μπορεί από το αντίπαλο στρατόπεδο.  

 Κατά την πρώτη έκδοσή της η Κάθοδος των εννιά συμπεριλήφθηκε στη συζήτηση 

για τις ευθύνες της Αριστεράς, συζήτηση  που είχε ανοίξει λίγα χρόνια πριν με την 

έκδοση της Λέσχης του Τσίρκα. Με αφορμή την αυτοτελή έκδοση του 1978 ο Σ. 

Τσακνιάς πρότεινε την ερμηνεία του κειμένου ως αφήγηση με θέμα «τη μοίρα ενός 

κινήματος».
1099

 Το κείμενο θεωρήθηκε ως «στρατευμένο» και ο χαρακτηρισμός 

αποτέλεσε μέρος των περισσότερων κριτικών προσεγγίσεων. Η Κάθοδος έμελλε να 

γνωρίσει και μια τρίτη ανάγνωση με την έκδοση της Ορθοκωστά (1994) όταν 

θεωρήθηκε από την Αριστερά ως το «αριστούργημα του Βαλτινού» σε αντιπαράθεση 

με την «άδικη» για το αριστερό κίνημα Ορθοκωστά.
1100

 

 Στη Νέα Εστία, και με αφορμή την κριτική του Γ. Χατζίνη για το Ασθενείς και 

Οδοιπόροι του Γ. Θεοτοκά (1964) επανήλθε μεγάλο μέρος της ορολογίας που η 

αντικομμουνιστική ρητορεία επαναλάμβανε τόσο στο χώρο της πολιτικής όσο και της 

λογοτεχνική κριτικής. Τα Δεκεμβριανά ερμηνεύθηκαν ως κομμουνιστική επανάσταση 

που στόχευε στην βίαιη κατάληψη της εξουσίας ωστόσο η έμφαση δεν δινόταν στις 

επαναστατικές και βίαιες διαθέσεις των κομμουνιστών αλλά «στην παραζάλη της 

απελευθέρωσης»,
1101

 στην τραγικότητα της εποχής και των πρωταγωνιστών της. Σε 

άλλη κριτική, ο Χορμούζιος χαρακτήρισε το Θεοτοκά ως τον πρώτο Έλληνα λογοτέχνη 

που εκτός των άλλων αρετών, όπως κρίση, ψυχραιμία, ψυχολογική διεισδυτικότητα, 

διέθετε «ιδεολογικήν ανιδιοτέλεια και μπορούσε να εκβιάζη την κατάφαση της 

ιστορικής κυρώσεως».
1102

 

 Μια άλλη τραγική εποχή, η επτάχρονη δικτατορία των συνταγματαρχών,  άλλαξε 

τις ισορροπίες στην ελληνική κοινωνία όπως ήδη αναλύσαμε στο δεύτερο μέρος της 

παρούσας εργασίας. Φυσικά και ο χώρος της λογοτεχνίας δεν έμεινε ανεπηρέαστος από 
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αυτές τις εξελίξεις. Ήδη λίγο πριν την κατάλυση της δικτατορίας ο πνευματικός κόσμος 

με διάφορες αφορμές εξέφραζε τις αντιρρήσεις του για το ζήτημα των πολιτικών 

προσφύγων. Χαρακτηριστικό αυτής της τάσης είναι το παρακάτω απόσπασμα από 

κριτική για τους Ανυπεράσπιστους του Δ. Χατζή: «Η μικρή παραγωγή του Δ.Χ. (τρία 

σχετικά ολιγοσέλιδα βιβλία μέσα σε μια εικοσαετία) δεν μπορεί παρά να σχετίζεται με 

το γεγονός ότι ανήκει κι αυτός στους Έλληνες που οι συνέπειες των κατοχικών και των 

μετακατοχικών περιπετειών του τόπου μας τους κρατούν έξω από τα σύνορα του. Δεν 

είναι εδώ το κατάλληλο σημείο για να συζητηθεί το πόσο βαρύτερη από την ανοησία 

είναι η ενοχή αυτών που υποθάλπουν παρόμοιες καταστάσεις».
1103

 

 Οι Ανυπεράσπιστοι χαρακτηρίστηκαν από τον Α. Κοτζιά ως «αριστούργημα», που 

έρχεται «να τοποθετήσει τον συγγραφέα σε μια από τις πιο διακεκριμένες θέσεις της 

μεταπολεμικής μας πεζογραφίας».
1104

 Ωστόσο ο Κοτζιάς εμφανίστηκε επιφυλακτικός 

για το διήγημα που έδινε τον τίτλο στην ομώνυμη συλλογή. Συγκεκριμένα έγραψε: 

«Ισχνό ως εκτέλεση στην ξερή επεισοδιακή μορφή του και προφανώς χαμηλότερο από 

το στόχο του εμφανίζεται και το διήγημα που δίνει τον τίτλο του στη συλλογή – η 

χρονογραφική εξιστόρηση ενός δραματικού συμβάντος κατά τα πολεμικά γεγονότα του 

1946-49, όταν δύο ξεκομμένες εχθρικές διμοιρίες συναντιούνται μέσα σε μια 

τρομακτική χιονοθύελλα. Αρκετές προκατασκευασμένες πράξεις, και το απίθανο τέλος 

μειώνουν την αυθεντικότητα».
1105

 

 Ανεπιφύλακτα υμνητικός ήταν ο Α. Κοτζιάς στην κριτική του για το Λοιμό του Α. 

Φραγκιά, πρώτη έκδοση το 1972. Ο Λοιμός αποδίδει τα βάσανα και βασανιστήρια των 

κρατουμένων σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, πλαίσιο που εύκολα παραπέμπει στη 

Μακρόνησο, στη Γυάρο ή σε οποιοδήποτε νησί, όπου είχαν εξοριστεί αριστεροί ιδεο-

λόγοι. Ωστόσο ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος προσδιορίζονται. Επίσης το μυθιστόρημα 

δεν έχει πρωταγωνιστές, ούτε καν άτομα με ολοκληρωμένες προσωπικότητες. 

  Σύμφωνα με τον Κοτζιά: «Σπουδή οργανωμένης απανθρωπιάς θα ήταν μάλλον ο 

προσιδιάζων υπότιτλος στο βαρυσήμαντο αυτό έργο».
1106

 Επιπλέον το χαρακτήρισε 

«συγκλονιστικό», «αριστοργηματικό» και το συνέκρινε με τον Ιβαν Ντενίσοβιτς του 

Σολζενίτσιν: «Το αποτέλεσμα είναι – χωρίς περιφράσεις – αριστουργηματικό. Ο Ιβάν 

Ντενίσοβιτς που χάρισε επάξια το Νόμπελ στον Σολζενίτσιν δεν βαραίνει στη συνείδηή 
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 Α. Κοτζιάς, Το Βήμα, 31/3/1972. 
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μας περισσότερο από το Λοιμό».
1107

 

 Ο κοινός αγώνας εναντίον της δικτατορίας άμβλυνε τις διαφορές του παρελθόντος  

και μετατόπισε τις διαχωριστικές γραμμές από το δίπολο εθνικόφρονες – κομμουνιστές 

στο χουντικοί – αντιχουντικοί. Πολλοί από τους λογοτέχνες που τις πρώτες μετεμφυ-

λιακές δεκαετίες εμπνεύστηκαν τα έργα τους από το πρόσφατο δράμα του εμφυλίου 

ένωσαν τις δυνάμεις τους στον αντιδικτατορικό αγώνα με αποτέλεσμα, εκτός των 

άλλων, να γεφυρωθεί, σε κάποιο βαθμό, το χάσμα του παρελθόντος. Τέτοια ήταν η 

περίπτωση της δήλωσης των Δεκαοκτώ τον Απρίλιο του 1969 και η έκδοση των 

Δεκαοκτώ Κειμένων τον Ιούλιο του 1970.
1108

 Στις προσπάθειες αυτές συμμετείχαν, 

εκτός των άλλων, ο Σ. Τσίρκας αλλά και οι Α. Κοτζιάς, Ρ. Ρούφος, Ν. Κάσδαγλης και Θ. 

Φραγκόπουλος, των οποίων τα έργα είχε χαρακτηρίσει η Αριστερά «μαύρη πολιτική 

λογοτεχνία». 

 Στην μεταπολίτευση η εθνικοφροσύνη από το ρόλο του καταγγέλλοντος πέρασε 

σε αυτόν του κατηγορούμενου. Από την άλλη, στο χώρο της διαιρεμένης από το 1968 

Αριστεράς, άρχισαν να διατυπώνονται απόψεις που αμφισβητούσαν την αφήγηση του 

παρελθόντος, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί και επιβληθεί από την κομματική ηγεσία. 

Όπως είναι αναμενόμενο, η τάση αυτή εκδηλώθηκε έντονα στη λογοτεχνία και βρήκε 

την έκφρασή της σε τρία κυρίως έργα της πρώτης μεταπολιτευτικής περιόδου: Το 

κιβώτιο, του Α. Αλεξάνδρου (1975), Το διπλό βιβλίο, του Δ. Χατζή (1976) και το Πένθι-

μο Εμβατήριο, του Σ. Πατατζή (1978). Έχοντας και οι τρεις θητεύσει στο χώρο της 

Αριστεράς και ακολουθώντας τη μοίρα της μετά τη λήξη του εμφυλίου, στηλίτευσαν 

στο έργο τους, νοοτροπίες, επιλογές, αποφάσεις αλλά και το ίδιο το διακύβευμμα του 

μακροχρόνιου αγώνα. 

 Η κατοχή, η αντίσταση, ο εμφύλιος αποτέλεσαν στην αρχή της μεταπολίτευσης 

προνομιακό χώρο συζήτησης της Αριστεράς, ορθόδοξης και μη. Αντίθετα η μη αριστερή 

διανόηση βρέθηκε σε αμηχανία όχι μόνο να διαπραγματευθεί τα θέματα αυτά στον 

τομέα της λογοτεχνίας αλλά και να αρθρώσει έναν αξιόπιστο κριτικό λόγο στις 

αντίστοιχες προτάσεις της αριστερής διανόησης.  

 Σχολιάζοντας το Κιβώτιο, πρώτη έκδοση το 1975,  ο Α. Κοτζιάς το χαρακτήρισε 

ως «το πρώτο αξιόλογο μυθιστόρημα που καταπιάνεται ευθέως με το μετακατοχικό 
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εμφύλιο πόλεμο».
1109

 Στη συνέχεια, αφού σχολίασε την απροθυμία των Ελλήνων 

συγγραφέων να καταγράψουν τα γεγονότα του «τρίτου Εμφυλίου Πολέμου 1946 – 

1949, θαρρείς και απωθείται σαν τραυματικό πλέγμα»,
1110

 επανάφερε στο προσκήνιο το 

ζήτημα του δογματισμού, κατηγορία που η Αριστερά αντιμετώπισε πανταχόθεν. Η 

«απανθρωπιά όχι μόνο των πράξεων αλλά και της νοοτροπίας και των σχέσεων με τον 

πλησίον»,
1111

 ήταν για τον Κοτζιά αποτέλεσμα «της τυφλής προσήλωσης στον αυθαίρε-

το μηχανισμό που θα επιβάλει βίαια τον ανθρωπισμό στην υφήλιο, τη συνακόλουθη 

εξαφάνιση της προσωπικότητας».
1112

 Αυτό τον «αυθαίρετο μηχανισμό» του κομμουνι-

στικού κόμματος στηλίτευσαν οι περισσότερες κριτικές που έκαναν λόγο για «δολιό-

τητα της ηγεσίας»
1113

 και για άστοχες «εντολές των διευθυντηρίων της διορισμένης 

αριστεράς».
1114

 

 Ο Α. Καραντώνης υπήρξε ακόμη οξύτερος με τους μηχανισμούς του κόμματος 

κρίνοντας το Διπλό Βιβλίο του Δ. Χατζή. Το Διπλό Βιβλίο πραγματεύεται το ζήτημα της 

ξενιτειάς των Ελλήνων τη μεταπολεμική πείοδο προς αναζήτση μιας καλύτερης ζωής. Ο 

κεντρικός ήρωας, ο Κώστας, οικονομικός μετανάστης στη Γερμανία, εργάζεται στο 

εργοστάσιο συναρμολόγησης φανών κάθε είδους, το Άουτελ, και κατά κάποιο τρόπο 

αφηγείται τη ζωή του. 

 Ο Καραντώνης αφού χαρακτήρισε το συγγραφέα προσγειωμένο μα και αντιφα-

τικό και αυτομπερδεμένο, του απέδωσε τα εύσχημα για τη δηκτικότητα με την οποία 

χειρίστηκε εν γένει το ζήτημα των αντιστασιακών. Σε μια εποχή που η Ελλάδα είχε 

τυλιχτεί «στα δίχτυα μιας παντοδαπής και οργιαστικής δημαγωγίας»
1115

 ο Χατζής είχε 

την τόλμη να σαρκάσει και να κατακρίνει τους «καφενόβιους αντιστασιακούς που 

πολεμούσανε τους ‘Δικτάτορες’ από τα καφενεία της Ευρώπης»
1116

 προσθέτοντας νέες 

σελίδες δόξας στο πλούσιο αμφιβολιών αντιστασιακό τους παρελθόν. Τόλμη, που 

σύμφωνα με τον Καραντώνη, δεν είχαν οι κριτικοί της εποχής «που μάλλον επίτη-

δες»,
1117

 άφησαν να περάσει «απαρατήρητη»
1118

 αυτή η πτυχή του έργου του Χατζή. 

 Το καλοκαίρι του 1981, εποχή θανάτου του Χατζή, δεκάδες αφιερώματα για τη 
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ζωή και το έργο του έκαναν την εμφάνισή τους στον ημερήσιο τύπο. Κοινό χαρακτη-

ριστικό των μη αριστερών εντύπων ήταν ο ουδέτερος τρόπος με τον οποίο αναφερόταν 

στο παρελθόν. «Ο επάρατος εμφύλιος»
1119

 αντιμετωπιζόταν σαν αρρώστια, μια βαριά 

κατάρα που έπεσε πάνω στους Έλληνες χωρίς να γίνεται καμία προσπάθεια ιδεολογικής 

διερεύνησης. Βέβαια, όπως επεσήμανε και ο Α. Κοτζιάς: «Η ώρα της ταφής ενός 

ανθρώπου δεν είναι καθόλου κατάλληλη για ώρα των απολογισμών».
1120

 Επιπλέον ο 

Χατζής, ιδιαίτερα μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα έχαιρε γενικής αναγνώρισης. 

Τέλος, δεν πρέπει να μας διαφεύγει και το πολιτικό κλίμα της εποχής, η κυβερνητική 

επιλογή της μη πόλωσης την οποία αναλύουμε στο δεύτερο μέρος της παρούσας 

μελέτης. 

 H κριτική του Τσαούση για το Πένθιμο Εμβατήριο του Σ. Πατατζή που φιλοξενή-

θηκε στις στήλες της εφημερίδας Ελευθεροτυπία ήταν ένα δριμύ κατηγορητήριο για «τα 

ιδεολογικά λάθη και τις στρεβλώσεις του έργου». Βέβαια είναι σχεδόν αδύνατον να 

κρίνει κανείς τον έντυπο Τύπο του 1978 με γνώμονα αν απευθύνεται στους νικητές ή 

τους ηττημένους του εμφυλίου. 40 σχεδόν χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου η άνοδος 

της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα έφερε και πάλι στο προσκήνιο τον εαμογενή κόσμο 

αυτή τη φορά με μια νέα πολιτική πρόταση διακυβέρνησης, τον σοσιαλισμό. Χωρίς να 

εισέλθουμε σε αναλύσεις για την ταυτότητα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία θα 

περιοριστούμε μόνο να τονίσουμε ότι δεν υπήρξε επίσημο δημοσιογραφικό όργανο της 

Αριστεράς, γεγονός που μας επιτρέπει να αναφερόμαστε στις κριτικές που 

φιλοξενήθηκαν στις σελίδες της χωρίς να παρεκκλίνουμε από τους όρους που θέσαμε 

στην εισαγωγή. 

 Μια από τις πρώτες παρατηρήσεις του Τσαούση αφορούσαν τα παρατσούκλια με 

τα οποία ο Πατατζής «βάφτισε» τους ήρωές του. «Τα ψευδώνυμα των καπετάνιων – 

στα ψηλά ή στα χαμηλότερα κλιμάκια – ήταν ονόματα από την ελληνική ιστορία ή 

τοπωνύμια των περιοχών καταγωγής τους».
1121

 Με τον τρόπο αυτό ο αγώνας τους 

γινόταν αναπόσπαστο κομμάτι των μακροχρόνιων και ένδοξων σελίδων του έθνους. Η 

εμμονή του συγγραφέα σε ονόματα όπως Μπουλντόζας και Βράχος δείχνει «απλώς τη 

διάθεση του λογοτέχνη να οδηγήσει τον αναγνώστη σε κάποια μονοπάτια κριτικής 

θεώρησης του Δεύτερου Αντάρτικου που, αν δεν οδηγούν κακόπιστα, οπωσδήποτε 
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καταλήγουν στο κενό».
1122

 

 «Σφάλματα;» Αναρωτήθηκε ο Τσαούσης, για να δώσει αμέσως ο ίδιος την 

απάντηση: «Πολλά, πάρα πολλά…» Όμως στον καταμερισμό των ευθυνών ο Δ.Σ.Ε. είχε 

σαφώς λιγότερα λάθη από τον αντίπαλό του εφόσον «πολύ περισσότερο και πολύ πιο 

δικαιολογημένα λαθεύει ο καταδιωγμένος από τον διώκοντα».
1123

 Ακόμη και αν υπήρ-

χαν «κάποια περιστατικά κακής συμπεριφοράς και δογματικής μονολιθικότητας»
1124

 

αυτά και περιορισμένα ήταν και αποκλειστικά έργα των «‘πολιτικών’ του κινήματος». 

Η επιλογή του συγγραφέα να τα αναδείξει «σε γενικό κλίμα που – δήθεν – επικρατούσε 

ανάμεσα στους μαχητές»
1125

 ήταν λάθος αν όχι μια σκόπιμη προσπάθεια δυσφήμησης 

του αγώνα. Στο σημείο αυτό ο Τσαούσης ήταν κατηγορηματικός: «Ο Δημοκρατικός 

Στρατός δεν ήταν αλήτικος: υπήρξε ο πιο αξιοπρεπής επαναστατικός στρατός του 

κόσμου, όταν δούμε τις συνθήκες όπου γεννήθηκε και τις δυνάμεις που δρούσαν μέσα 

του κaι τον κατεύθυναν».
1126

   

 Στο τέλος της κριτικής υπήρχε μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς τους ενδεχό-

μενους αναγνώστες του βιβλίου. Τους διαιρούσε σε δύο κατηγορίες, σε όσους είχαν 

«στέρεη πίστη στη λαϊκή υπόθεση»
1127

 και σε αυτούς που έβλεπαν το «Πένθιμο 

Εμβατήριο σαν δοκίμιο αντίδρασης σ’ έναν τίμιο αγώνα»
1128

 Προέτρεπε τους πρώτους 

να «μην εξοργιστούν με τον συγγραφέα»
1129

 τους θύμιζε το αγωνιστικό του παρελθόν 

και τόνιζε τον έντονο υποκειμενισμό του βιβλίου. Με τους δεύτερους ήταν ιδιαίτερα 

αυστηρός. Τους προειδοποιούσε να «μην τρίβουν τα χέρια τους ικανοποιημένοι»
1130

 να 

μην παρερμηνεύσουν ένα λογοτεχνικό έργο και έναν δημιουργό που είχε μεν στόχο την 

ακραία και υπερβολική κριτική, σε καμιά περίπτωση όμως την «απεμπόληση της 

μεγάλης θυσίας».
1131

 

 Η επόμενη τριάδα βιβλίων παρουσιάζει δύο κυρίως κοινά χαρακτηριστικά. Από 

τη μια έχουν κοινό θέμα, πραγματεύονται τη βία που άσκησε η Αριστερά κατά την 

επίμαχη δεκαετία του 1940 και από την άλλη προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση της 

Αριστεράς. Πρόκειται για την Ελένη του Ν. Γκατζογιάννη σε μετάφραση του Α. Κοτζιά, 
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πρώτη έκδοση το 1983, τον Ιαγουάρο του Α. Κοτζιά το 1987 και την Ορθοκωστά του Θ. 

Βαλτικού που εκδόθηκε το 1994. 

 Στα όρια λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας το έργο του Ν. Γκατζογιάννη, ίσως ένα 

ρεπορτάζ με λογοτεχνικές αρετές, τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας όχι όμως και την 

προσοχή των κριτικών της λογοτεχνίας που το κατέταξαν στο χώρο της παραλο-

γοτεχνίας.
1132

 Η δημόσια αντιπαράθεση διεξήχθη μέσα από τις στήλες πολιτικών 

κυρίως εφημερίδων και ανέδειξε τα προβλήματα υποδοχής έργων που αμφισβητούσαν 

την ηρωική εκδοχή του αριστερού κινήματος και ανεδείκνυαν πτυχές της εαμοκρατίας 

όπως το «παιδομάζωμα». 

 Αντίθετα τα άλλα δύο έργα, ο Ιαγουάρος και η Ορθοκωστά ανήκουν στα πιο 

πολυσυζητημένα έργα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
1133

 Η ιδεολογική – 

πολιτική ανάγνωση των έργων προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις. Όχι μόνο το θέμα 

τους, η βία που άσκησε η αριστερά ως θύτης και όχι αυτή που υπέστη ως θύμα, αλλά 

και η πολιτική συγκυρία μέσα στην οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, λίγο πριν ή 

μετά το 1989, έτος της ιστορικής συγκυβέρνησης Αριστεράς – Δεξιάς, συνέβαλαν στην 

ανάπτυξη μιας έντονης αλλά και γόνιμης συζήτησης, που ωστόσο, χρονολογικά, 

ξεπερνά τα πλαίσια της παρούσας εργασίας.  

 Ιδιαίτερα η έκδοση της Ορθοκωστάς οδήγησε σε μια έντονη δημόσια αντιπαρά-

θεση που έθεσε σε κρίση τα όρια τη Ιστορίας και της Λογοτεχνίας. Το πολιτικό φορτίο 

του έργου είχε σημαίνουσα βαρύτητα στις περισσότερες κριτικές που αρνήθηκαν τη 

λογοτεχνικότητα της Ορθοκωστάς και την κατέταξαν στα «μυθολογήματα» και τις 

«ψευδολογίες».
1134

 Υπήρξαν ωστόσο και φωνές που υπερασπιστηκαν την αυτονομία 

της Λογοτεχνίας από την Ιστορία. Λίγα χρόνια αργότερα η Ορθοκωστά ενεπλάκη στη 

διαμάχη των ιστορικών, που αυτή τη φορά δεν αφορούσε την αναπαράσταση του 

εμφυλίου αλλά την ίδια την ιστοριογραφική αφήγηση.
1135
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 Α. Πανσέληνος, «Αλέξανδρος Κοτζιάς, Ο Μυθιστοριογράφος και η Ιδεολογία», στο Αφιέρωμα στον 

Αλέξανδρο Κοτζιά, Κέδρος, Αθήνα 1994, σ. 121. 
1133

 Για αναλύσεις του έργου των Α. Κοτζιά και Θ. Βαλτινού και για σχετική βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά 

τα αφιερώματα της Νέας Εστίας: τεύχος 1751, Δεκέμβριος 2002 (αφιέρωμα στον Α. Κοτζιά) και τεύχος 

1802, Ιούλιος–Αύγουστος 2007 (αφιέρωμα στο Θ. Βαλτινό). Επιπλέον για το Θ. Βαλτινό βλ. Δ. 

Παϊβανάς, Η βία των αφηγήσεων, Ιστορία, Ιδεολογία, Πολιτισμός, στην πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού 

και την κριτική της, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο του Birmingham 2006. 
1134

 Για την πρόσληψη του έγου βλ. αναλυτικά Χ. Σκούπρας, «Η Ορθοκωστά του Θανάση Βαλτινού και η 

κριτική» στο Νέα Εστία, Αφιέρωμα στο Θανάση Βαλτινο, 1802, (Ιούλιος–Αύγουστος 2007), 198-211, Χ. 

Σκούπρας Η δραματική παρουσία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στο πεζογραφικό έργο του Θανάση 

Βαλτινού, σσ.114-118. 
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 Για την ιστοριογραφική αφήγηση του εμφυλίου βλ. Γ. Αντωνίου – Ν. Μαραντζίδης, «Το επίμονο 

παρελθόν», στο  Ν. Μαραντζίδης – Γ. Αντωνίου (επιμ.), Η εποχή της σύγχυσης, Η δεκαετία του ’40 και η 
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 Η κριτική πρόσληψη των λογοτεχνικών έργων γίνεται συνήθως σε διαδοχικές 

φάσεις. Τις κριτικές που συνοδεύουν την πρώτη έκδοση των έργων διαδέχονται νέες 

προσεγγίσεις, που γίνονται με την αφορμή αλλεπάλληλων εκδόσεων ή άλλων 

συγκυριών.Το ίδιο συνέβη και  όσον αφορά την σχετική με τον εμφύλιο πεζογραφία. 

Κάθε φάση υποδοχής των έργων πρέπει να εντάσσεται και να αναλύεται στη δική της 

πολιτική – ιστορική συγκυρία. Ωστόσο είναι δυνατή και η εξαγωγή γενικότερων συμπε-

ρασμάτων. Αρχικά υπήρξε μια προσπάθεια αποϊδεολογικοποίησης των σχολιαζόμενων 

έργων με έμφαση στη σύμπτωση, το τυχαίο και την ανάγκη. Η ορολογία δεν απέιχε από 

τη συνήθη ορολογία της εποχής, που έκανε λόγο για συμμοριτοπόλεμο και προδοσία. 

Υπήρξαν όμως και αξιοσημείωτες εξαιρέσεις. Σε πολύ πρώιμη εποχή, μόλις το 1950, ο 

Ρ. Αποστολίδης ονόμασε το έργο του: Πυραμίδα 67, το βιβλίο του εμφυλίου. Ο όρος 

«εμφύλιος» επανέρχεται δύο χρόνια αργότερα στην κριτική του Ντ. Χριστιανόπουλου 

για Τ’ αγρίμι του άλλου δάσους του Τ. Αλαβέρα. 

 Η λογοτεχνία προηγήθηκε της πολιτικής όχι μόνο σε ζητήματα ορολογίας αλλά 

και ευρύτερων αντιλήψεων και ιδιαίτερα στο ζήτημα της πρόσληψης του άλλου, του 

αντιπαλου, του εχθρού. Στα έργα μυθοπλασίας και στη λογοτεχική επεξεργασία του 

εμφυλιού και όχι στην πολιτική ρητορική αναγνωρίζεται σταδιακά η εμπειρία του 

εμφυλίου ως διττού τραύματος από το οποίο έχει υποφέρει και ο άλλος, ο εχθρός.
1136

 Το 

δρόμο αυτό ακολούθησε, μετά τις πρώτες αγκυλώσεις, και η λογοτεχνική κριτική. 

Συνεργασίες όπως αυτές του Ρ. Αποστολίδη και του Θ. Δ. Φραγκόπουλου στην Επιθεώ-

ρηση Τέχνης και την Κριτική και οι επαινετικές κριτικές του Α. Κοτζία, στη συντη-

ρητική Μεσημβρινή, για τους αριστερούς Χατζή και Φραγκιά συνέβαλαν στη μείωση 

της πόλωσης.
1137

 Βέβαια η μεγάλη ζύμωση και η άρση της πόλωσης συντελέστηκαν την 

περίοδο της επταετίας. Η συμφιλώση των πρώην αντιπάλων στο χώρο της λογοτεχνίας 

και προηγήθηκε χρονικά της αντίστοιχης στο χώρο της πολιτικής και απαλλαγμένη από 

σκοπιμότητες υπήρξε. Επιπλέον συνέβαλε στις διαδικασίες εξάλειψης του ελληνικού 

πολιτικού διχασμού, που υλοποιήθηκαν την περίοδο της μεταπολίτευσης.
1138

 Εκτός από 

την πολιτική, η λογοτεχνία προηγήθηκε συχνά και της ιστοριογραφίας. Για παράδειγμα 

οι διαμάχες που προκάλεσαν έργα όπως η Ορθοκωστά του Βαλτινού οδήγησαν τελικά 

στη διαμάχη των ίδιων των ιστορικών για την ιστοριογραφία του εμφυλίου.  

                                                                                                                                               
ιστοριογραφία, Εστία, Αθήνα 2008, σσ. 11-52.   
1136

 Αποστολίδου, Τραύμα και μνήμη. 
1137

 Ε. Κοτζιά, Ιδέες και Αισθητική, σ. 213. 
1138

 Στο ίδιο, σ. 216. 
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4.  Ο αντικομμουνισμός στα λογοτεχνικά περιοδικά Ελληνική Δημιουργία και Νέα 

Εστία 

Το λογοτεχνικό, φιλολογικό περιοδικό Ελληνική Δημιουργία εκδιδόταν στην  Αθήνα από 

τις 15 Φεβρουαρίου του 1948 έως τις 15 Ιουλίου του 1954 (13 τόμοι, 153 τεύχη). 

Διευθυντής του περιοδικού υπήρξε ο Σπύρος Μελάς και τακτικός συνεργάτης ο 

Αντρέας Καραντώνης. Ο Σπύρος Μελάς γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1883 και πέθανε 

στην Αθήνα το 1966. Πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος και ακαδη-

μαϊκός ήδη από το 1933 είχε μια έντονη παρουσία στην πνευματική ζωή του τόπου 

χωρίς όμως να διακρίνεται από ιδεολογική σταθερότητα. Ριζοσπάστης σοσιαλιστής το 

1910, φανατικός βενιζελικός στο Μεσοπόλεμο, οχυρώθηκε σε συντηρητικότερες ιδέες 

μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα το 1944 είχε διαγραφεί από την Ένωση 

Ελλήνων Λογοτεχνών «επί εθνική αναξιότητι»
1139

 για μια σειρά άρθρων που δημο-

σίευσε στην Καθημερινή όπου υποστήριζε την ενεργητική συνεργασία με τον 

κατακτητή. Εμπνευστής και δημιουργός δύο λογοτεχνικών περιοδικών, της Ιδέας το 

1933 και της Ελληνικής Δημιουργίας το 1948 υπήρξε ταγμένος στην προσπάθεια της 

πνευματικής ανασυγκρότησης. Ο Αντρέας Καραντώνης γεννήθηκε στην Άνδρο το 1910 

και πέθανε στην Αθήνα το 1982. Ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής διακρίθηκε 

κυρίως ως κριτικός της λογοτεχνίας και θεωρείται ως το πρόσωπο που καθιέρωσε τον 

όρο «γενιά του 1930». Συνεργαζόταν με πολλές εφημερίδες και περιοδικά ευρείας 

κυκλοφορίας όπως Η Καθημερινή, Νέα Εστία, Ραδιοπρόγραμμα. Το 1960 τιμήθηκε με 

το Έπαθλο Πουρφίνα της Ομάδας των Δώδεκα, το 1970 με το Α΄ Κρατικό Βραβείο 

δοκιμίου και το 1980 με το Κρατικό Βραβείο ταξιδιωτικών εντυπώσεων. Η κύρια ύλη 

του περιοδικού Ελληνική Δημιουργία ήταν λογοτεχνική και καλλιτεχνική. Κάθε τεύχος 

είχε σελίδες αφιερωμένες στην ποίηση, την πεζογραφία τις μελέτες, το θέατρο, τον 

κινηματογράφο, τα εικαστικά, τη μουσική. Πολλά τεύχη ήταν αφιερώματα σε συγγρα-

φείς (Τ. Άγρας, Γ. Βιζυηνός), σε θέματα (Χριστούγεννα, άνοιξη, θάλασσα), σε ιστορικά 

γεγονότα (28
η
 Οκτωβρίου 1940) και σε διάφορους τόπους (Κύπρος, Δωδεκάνησα). 

 Η Νέα Εστία υπήρξε το μακροβιότερο λογοτεχνικό περιοδικό στην ιστορία του 

ελληνικού λογοτεχνικού Τύπου.  Ιδρυτής της υπήρξε ο Γρηγόρης Ξενόπουλος με συνεκ-

                                                 
1139

 Α. Αργυρίου (εισαγωγή), Η μεταπολεμική πεζογραφία. Από τον πόλεμο του΄40 ώς τη δικτατορία του 

΄67, Σοκόλης, τόμ. Α΄, Αθήνα 1990, σ. 95. 
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δότη το γνωστό βιβλιοπωλείο και εκδοτικό οίκο Εστία. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε 

στις 15 Απριλίου 1927. Έως τον Ιούλιο του 1998 η έκδοσή  ήταν δεκαπενθήμερη και 

στη συνέχεια σε μηνιαία βάση. Το 1935 τη διεύθυνση του περιοδικού ανέλαβε ο Π. 

Χάρης που παρέμεινε σε αυτή τη θέση έως το 1987. Τον διαδέχθηκε για ένα σύντομο 

διάστημα μέσα στο 1988 ο Ε.Ν. Μόσχος και στη συνέχεια ο Στ. Ζουμπουλάκης. Από τις 

σελίδες της Νέας Εστίας έχει παρελάσει το σύνολο του πνευματικού και καλλιτεχνικού 

δυναμικού της χώρας. Συντηρητικό αλλά μακριά από ακρότητες επέδειξε απόλυτη 

συνέπεια όχι μόνο στην περιοδικότητα της έκδοσής του, που διαταράχθηκε μόνο τα 

χρόνια 1944-1945, αλλά και στην τυπογραφική του εμφάνιση και τον τρόπο 

διάρθρωσης της ύλης που δεν άλλαξε από το 1927 μέχρι και το 1998. 

 Ο Πέτρος Χάρης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ιωάννη Μαρμαριάδη, γεννήθηκε 

και έζησε στην Αθήνα 1902-1998. Πεζογράφος, δοκιμιογράφος, εκδότης, κριτικός και 

ακαδημαϊκός από το 1968. Διετέλεσε πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων 

Λογοτεχνών και της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, μέλος του 

Δ.Σ. του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός και του Εθνικού Θεάτρου.  Τιμήθηκε με το 

Κρατικό Βραβείο ταξιδιωτικών εντυπώσεων το 1956. Τη στήλη κριτικής στη Νέα Εστία 

κράτησε επί μακρόν ο Γιάννης Χατζίνης. Ο Γιάννης Χατζίνης γεννήθηκε στο Μαραθό-

καμπο Σάμου το 1900 και πέθανε στην Αθήνα το 1975. Πρωτοεμφανίστηκε στα 

ελληνικά γράμματα το 1919 ως ποιητής, έκτοτε δεν επανήλθε όμως στην ποίηση. Το 

1965 δημοσίευσε το μοναδικό του μυθιστόρημα με τίτλο Η παλίρροια. Επίσης ασχολή-

θηκε με τη μετάφραση γαλλικής λογοτεχνίας και τη συγγραφή ταξιδιωτικών κειμένων. 

Το 1956 τιμήθηκε με το Β΄ και το 1962 με το Α΄  Κρατικό Βραβείο δοκιμίου. 

 Η δομή και η διάρθρωση της ύλης των λογοτεχνικών περιοδικών Νέα Εστία και 

Ελληνική Δημιουργία ήταν, την περίοδο λίγο πριν και μετά το τέλος του εμφυλίου,  

περίπου κοινή: ξεκινούσαν συνήθως με εισαγωγικά άρθρα των εκδοτών – διευθυντών, 

του Π. Χάρη και του Σ. Μελά αντίστοιχα, και έκλειναν με τη στήλη δεκαπενθήμερο, 

στήλη σχολιασμού των τεκταινομένων στο χώρο της  τέχνης, στις δεκαπέντε μέρες που 

παρεμβάλλονταν ανάμεσα στην έκδοση δύο τευχών. Σ’ αυτές ακριβώς τις σελίδες 

επικεντρωθήκαμε προκειμένου να καταγράψουμε και να κωδικοποιήσουμε τα είδη των 

αντικομμουνιστικών επιχειρημάτων που χρησιμοποίησαν τα δύο περιοδικά. 

 Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν γίνεται προσπάθεια εξομοίωσης του ύφους και 

του περιεχομένου των δύο εντύπων, της συντηρητικής Ελληνικής  Δημιουργίας και της 
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περισσότερο φιλελεύθερης Νέας Εστίας.
1140

 Εύγλωττο ήταν το εισαγωγικό άρθρο του 

ιδρυτή και διευθυντή της Ελληνικής Δημιουργίας, Σ. Μελά, «Καινούριο Ξεκίνημα»,
1141

 

όπου καταγράφονταν οι στόχοι της καινούριας εκδοτικής προσπάθειας. «Βγαίνουμε για 

πόλεμο» ήταν η πρώτη φράση του άρθρου και στη συνέχεια ο συγγραφέας του 

εξηγούσε πως επρόκειτο για μια μάχη του πνεύματος παράλληλη και αλληλεγγύη με τη 

μάχη των όπλων που την ίδια εποχή, Φεβρουάριος του 1948, διεξαγόταν στα ελληνικά 

βουνά. Ένα προσκλητήριο συστράτευσης στον αγώνα του έθνους εφόσον το πνεύμα και 

η τέχνη δεν θα έπρεπε να στρατεύονται στους ταξικούς αγώνες, παρά μόνο στους 

εθνικούς. Αντίθετα η Νέα Εστία και ο διευθυντής της Π. Χάρης ήταν υπέρμαχοι της 

ελευθερίας του πνευματικού κόσμου και της αυτονομίας της τέχνης.
1142

 Ωστόσο και τα 

δύο περιοδικά συμπαρατάχθηκαν με τις «εθνικές δυνάμεις» και ο αντικομμουνισμός 

ήταν διάχυτος στις σελίδες τους αν και όχι με την ίδια ένταση και συχνά όχι με την ίδια 

ρητορεία. Η Ελληνική Δημιουργία προέτασσε τον πατριωτικό αντικομμουνιστικό λόγο 

όπου ο κομμουνισμός προβαλλόταν ως εχθρός της πατρίδας, της φυλής, της θρησκείας, 

των ιερών και των οσίων του ελληνισμού. Από την άλλη, η Νέα Εστία προέβαλε 

πρωτίστως έναν φιλελεύθερο αντικομμουνισμό όπου η ελευθερία και η δημοκρατία 

ήταν κατεξοχήν τα ιδανικά που απειλούνταν από τον κομμουνισμό. Επιπλέον, όπως 

στην πολιτική έτσι και στη λογοτεχνία, η αντικομμουνιστική ρητορική δεν στόχευε 

μόνο τον άμεσο αντίπαλο, τον κομμουνισμό, αλλά και τον ενδοπαραταξιακό ανταγω-

νιστή, που βρισκόμενος και αυτός στην πλευρά των νικητών του εμφυλίου, εποφθαλ-

μιούσε τον ίδιο πολιτικό θώκο, την ίδια διευθυντική θέση, το ίδιο αναγνωστικό κοινό. 

4.1  Συντηρητικός αντικομμουνισμός 

Όπως ήδη αναλύσαμε στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, η σύνδεση αντικομ-

μουνισμού και αντισλαβισμού έγινε στο Μεσοπόλεμο και επικεντρώθηκε κυρίως στις 

θέσεις που κατά καιρούς υιοθετούσε το Κ.Κ.Ε. για το Μακεδονικό. Οι εμφύλιες 

συγκρούσεις της δεκαετίας του 1940 ήταν για πολλούς η απόδειξη των επεκτατικών 

διαθέσεων των βορείων γειτόνων της χώρας και της προδοσίας των ντόπιων 

ομοϊδεατών τους. Δεν επρόκειτο φυσικά για εμφύλιο πόλεμο αλλά για ανταρσία της 

                                                 
1140

 Περισσότερα για την ταυτότητα των δύο περιοδικών βλ., Α. Καρτσάκης, Μεταπολεμική κριτική και 

ποίηση. Ζητήματα αισθητικής και ιδεολογίας, Εστία, Αθήνα 2009, σσ. 57-68. 
1141

 Ελληνική Δημιουργία,  1, (15 Φεβρουαρίου 1948), 6-8. 
1142

 Π. Χάρης, «Ελεύθεροι πνευματικοί άνθρωποι», Νέα Εστία,  44/504, (1 Ιουλίου 1948), 867-871, Α. 

Θρύλος, «Πέτρος Χάρης, τι κλίμα μιας θετικής παρουσίας», Νέα Εστία,  52/604, (1 Σεπτεμβρίου 1952), 

1146-1150. Για ανάλυση βλ.  Καρτσάκης, ό.π., σσ. 460 467. 
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παρανομίας εναντίον της νομιμότητας, του αντεθνικού εναντίον του εθνικού. Υποκινη-

τής της ανταρσίας ήταν, για τον Α. Καραντώνη, ο σλαβοκίνητος κομμουνισμός, «η 

κομμουνιστική κοσμοθεωρία, συνταυτισμένη με τον σλαυικό επεκτατισμό και την 

κατακτητική τάση λαών απολίτιστων και μισοβάρβαρων που δεν γνώρισαν ποτέ τη 

Δημοκρατία».
1143

 Ενώ ο Μελά τόνιζε με έμφαση το ρόλο του ΝΟΦ, που στόχευε στο 

διαμελισμό της Ελλάδας και βρήκε συμμάχους τους «σλαυόδουλους προδότες, Έλληνες 

κομμουνιστές».
1144

 

 Ιδιαίτερα η Ελληνική Δημιουργία υιοθέτησε μια πολύ συγκεκριμένη ανάγνωση 

των γεγονότων της δεκαετίας του ’40. Διακήρυξε πως ο σλαβικός επεκτατισμός, κίνδυ-

νος για τη φυλή από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα, εκμεταλλεύθηκε τις συνθήκες που 

δημιούργησε η κατοχή για να προωθήσει τα ανθελληνικά του σχέδια.
1145

 Οι Έλληνες 

κομμουνιστές, συνειδητοί προδότες στην πλειοψηφία τους, ανέλαβαν την υλοποίηση 

των σχεδίων των Σλάβων συντρόφων τους. Εκμεταλλεύτηκαν τον πατριωτισμό ενός 

πληγωμένου έθνους που στελέχωνε τις γραμμές του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ πιστεύοντας πως 

πολεμά για την πατρίδα ενώ στην πραγματικότητα εργαζόταν για την υποδούλωσή της. 

Σύμφωνα με τις διατυπώσεις του Μελά «οι ερυθροί τσάροι του Κρεμλίνου, που η 

υψηλή φύση των Ελλήνων είχε σώσει με τους ηρωισμούς της από βέβαιον αφανισμό, 

έβαλαν κάτω τότε το σατανικό σχέδιο να εξαλείψουν από το πρόσωπο της γης το δοξα-

σμένο λαό, που τους είχε γλιτώσει, παγιδεύοντας με το ΕΑΜ το φλογερό πατριωτισμό 

του. Τη δύναμη, που αυτός ο πατριωτισμός συγκρότησε για να ρίξει εναντίον του 

κατακτητή, την έστρεψαν, επιτήδεια, εναντίον αυτού του σταυρωμένου έθνους!».
1146

 Η 

αποτυχία του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ να υλοποιήσει τα σχέδιά του αποδιδόταν στην οξυδέρκεια 

και το ψυχικό σθένος μερίδας του ελληνικού λαού που διείδε τα ανθελληνικά σχέδιά 

του και αντιστάθηκε με αυταπάρνηση αλλά και στα λάθη των κομμουνιστών, με πρώτο 

την απόφασή τους να συγκρουστούν ανοιχτά με τους Άγγλους συμμάχους το Δεκέμβριο 

του 1944. 

 Στα Δεκεμβριανά αποδιδόταν ιδιαίτερη σημασία. Θεωρήθηκε πως τότε έπεσαν οι 

μάσκες και τα προσωπεία. Ο κομμουνισμός ήταν ο επιτιθέμενος, το έθνος αμυνόμενο, 

                                                 
1143

 Καραντώνης, «Ο Κομμουνιστικός Μύθος», Ελληνική Δημιουργία, 3/25, (15 Φεβρουαρίου 1949), 231. 
1144

 Βλ. Σ. Μελάς, «Γελοία Καμώματα», Ελληνική Δημιουργία,  3/27,  Αθήνα (25 Μαρτίου 1950), 446 και 

Κ. Τσάτσος, «Ο αγώνας συνεχίζεται» Νέα Εστία,  45/522, (1 Απριλίου 1949), 390. 
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 Για μια ανάλυση του σλαβικού ανθελληνισμού, Σ. Μελάς, «Η Ιδιοτυπία του Ελληνικού Έθνους», 

Ελληνική Δημιουργία, 3/25, (15  Φεβρουαρίου 1949), 211-215. 
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 Σ. Μελά, «Η Ελλάδα των τριών ‘Όχι’ και του μεγάλου ‘Ναι’», Ελληνική Δημιουργία, 4 /42, (1 Νοεμ-

βρίου 1949), 743. 
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οι κομμουνιστές οι θύτες, οι αντίπαλοί τους τα θύματα. «Τα αιματηρά όργια του 

διαβόητου Δεκέμβρη θα μείνουν στην Ιστορία φριχτή ανάμνηση μαύρου ονείρου».
1147

 

Μετά από αυτό το «ρεσιτάλ» της κομμουνιστικής βαρβαρότητας όσοι πραγματικά είχαν 

παρασυρθεί από τα παραπλανητικά κελεύσματα του ΕΑΜ επανήλθαν στον εθνικό 

κορμό. Τα Δεκεμβριανά υπήρξαν κομβικό σημείο, άλλοι θα ακολουθούσαν το δρόμο 

της αφύπνισης και άλλοι της προδοσίας. 

 Η προδοσία ολοκληρώθηκε με τον «τρίτο γύρο». Ο Δημοκρατικός Στρατός 

κρινόταν με αυστηρότερους όρους από το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ. Είναι «ορδές ληστοσυμμο-

ριτών που κάποτε πλήθαιναν από βίαια στρατολογημένους νέους, και πολύ πιο συχνά 

λιγόστευαν, γιατί οι βίαια στρατολογημένοι με την πρώτη ευκαιρία δραπέτευαν και 

παραδίνονταν στον εθνικό στρατό […] μια τραγική παρωδία της Δημοκρατίας που 

απέβλεπε στην υποδούλωση και τον εκσλαυισμό του ελληνικού λαού. Φάνηκε από μιας 

αρχής, βαθύτατα ανθελληνικός και απάνθρωπα αντιλαϊκός. Όχι μόνο δε συνέχιζε το ’21 

και το ’40, όπως ισχυριζόταν, αλλά το ενάντιο, συνέχιζε και τελειοποιούσε τις 

κατακτητικές κι εξολοθρευτικές μεθόδους των Φασιστών».
1148

 

4.1.1  Αντικομμουνισμός και παράδοση 

Από τη στιγμή που αντικομμουνισμός και αντισλαυισμός ταυτίστηκαν ήταν εύκολη η 

ένταξη του αντικομμουνισμού στη μακραίωνη ελληνική παράδοση της απόκρουσης των 

επίδοξων εισβολέων. Η τακτική αυτή ακολουθήθηκε και από τα δύο περιοδικά. 

 Τα πολεμικά γεγονότα της δεκαετίας του 1940 αντιμετωπίζονταν από την Ελληνι-

κή Δημιουργία με τρόπο ενιαίο και εντάσσονταν στους μακροχρόνιους αγώνες της 

φυλής και στις ενδοξότερες σελίδες της μακραίωνης ελληνικής ιστορίας. Το τεύχος – 

αφιέρωμα στην 28
η
 Οκτωβρίου 1940 που έγινε το 1949 ήταν ουσιαστικά αφιερωμένο 

σε ολόκληρη τη δεκαετία. «Γιατί, σήμερα, δεν είναι μονάχα ένα ‘Όχι’ που πανηγυρί-

ζουμε – αυτό, το κοσμοξάκουστο, που άστραψε, με λάμψη ουράνια, τυφλωτική, στις 

κορφές της Πίνδου. Δοξάζουμε, μαζί μ΄ αυτό, το νικηφόρο τέλος πολέμου δεκάχρονου, 

που η φυλή μας, πιστή στη θεία εντολή, βάστηξε, χτυπώντας αλύπητα τις δυνάμεις του 

σκοταδιού».
1149

  Τρείς αυτοκρατορίες ήταν οι δυνάμεις του σκότους, η Ιταλία, η Γερμα-

νία, η Ρωσία και με τα τρία όχι του «ο Έλληνας ξαναγίνεται παράδειγμα στον κόσμο, 
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 Στο ίδιο, σ. 744. 
1148

 Α. Καραντώνης, «Μια Ανακεφαλαίωση», Ελληνική Δημιουργία, 4/42, (1 Νοεμβρίου 1949), 834-835. 
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 Σ. Μελάς «Η Ελλάδα των τριών ‘Όχι’ και του μεγάλου ‘Ναι’», 4/42, (1 Νοεμβρίου 1949), 739. 
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πιστός στην ιστορική του αποστολή».
1150

  Ιδιαίτερα ο αγώνας εναντίον της αυτοκρατ-

ρίας των «μουζίκων, […] της υλοφροσύνης και του νεοτσαρισμού»
1151

  έγινε «σε μια 

εποχή που η Ευρώπη διστάζει να τους αντιμετωπίσει και κάνει σύμφωνα και συμμαχίες 

κι’ ετοιμασίες και συμβούλια και διαβούλια για να τους συγκρατήσει, ενώ ο Έλληνας 

τους αναγκάζει να πάρουν το δρόμο της ντροπιασμένης φυγής».
1152

 Τα αμφιβόλου 

λογοτεχνικής αξίας ποιήματα που δημοσίευσε η Ελληνική Δημιουργία με τους εύγλωτ-

τους τίτλους ο Γράμμος και το Βίτσι συνέδεαν τους πρόσφατους αγώνες στα ελληνικά 

βουνά με τις λαμπρότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. 

 «Ο Γράμμος» 

«Σας έταξεν η Μοίρα 

Καινούργιους Μαραθώνες. 

Στ’ άρματα κι’ άγρυπνοι όλοι 

 Του Γράμμου Σταυραετοί»!
1153

 

 «Βίτσι» 

«Στις κορφές σου π’ αστράφτουνε χιόνια πολλά 

Χρυσορόδινος ήλιος φωτίζει απαλά 

Της παλιάς μας της δόξας τα ταίρια.»
1154

 

 

 Παρόμοιες αντιλήψεις εξέφραζε και η Νέα Εστία. «Ο αγώνας του Εικοσιένα δεν 

τελείωσε. [….] Συνεχίζεται σήμερα από μας»
1155

 διακήρυξε ο Κ. Τσάτσος και ο Μ. 

Μαντούδης συμπλήρωσε: «Κι΄αν το Εικοσιένα φεγγοβολή στην πορεία της φυλής μας, 

το ’47, το ’48 και το ’49 με την τελική τους νίκη, θα γίνουν ο λαμπρότερος σταθμός 

στην πορεία του ελεύθερου ελληνικού πνεύματος δια μέσου της Ιστορίας της ανθρωπό-

τητας».
1156

 

 Ο «συμμοριτοπόλεμος» είχε λάβει τη θέση του στις κορυφαίες στιγμές της 

ελληνικής ιστορίας. Σε μια καταγραφή της πολεμικής ιστορίας των Ελλήνων, ο Π. 

Γλέζος ξεκινούσε από τις μάχες των θεών και τον Τρωικό πόλεμο, τις Θερμοπύλες, το 

Μ. Αλέξανδρο και τους βυζαντινούς στρατηλάτες και κατέληγε στο «συμμοριτοπό-

                                                 
1150

 Στο ίδιο, σ. 744.                
1151

 Στο ίδιο, σ. 739. 
1152

 Στο ίδιο, σ. 744. 
1153

 Ε. Πατούσης, «Γράμμος», Ελληνική Δημιουργία,  6/66, (1 Νοεμβρίου 1950), 665. 
1154

 Λ. Παλαιολόγος, «Βίτσι», Ελληνική Δημιουργία,  6/66, (1 Νοεμβρίου 1950), 662. 
1155

 Κ. Τσάτσος, «Ο αγώνας συνεχίζεται», Νέα Εστία, 45/522, (1 Απριλίου 1949), 390. 
1156

 Μ. Μαντούδης, «Το Εικοσιένα», Νέα Εστία, 45/522, (Αθήνα 1 Απριλίου 1949), 391. 
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λεμο» τον οποίον εξίσωνε σε σημασία αλλά και σε δόξα και αίγλη με τα προανα-

φερθέντα.
1157

 Στο ίδιο πνεύμα ο Κ. Τρυπάνης, υπουργός πολιτισμού και ακαδημαικός, 

χαιρετίζοντας τα πενήντα χρόνια κυκλοφορίας της Νέας Εστίας αναφέρθηκε στα 

σημαντικότερα γεγονότα της εθνικής ιστορίας αυτής της περιόδου. Η λίστα των 

αγώνων του έθνους για την ύπαρξη και την επιβίωσή του ξεκινούσε από τη Μικρα-

σιατική Καταστροφή και ολοκληρωνόταν και πάλι με το «συμμοριτοπόλεμο».
1158

 

 Ιδιαίτερα πρόσφορο να ενταχθεί στην «αιώνια σκληρή μοίρα του Ελληνι-

σμού»
1159

 ήταν το ζήτημα του παιδομαζώματος. Όπως άλλωστε και ο πολιτικός κόσμος, 

ο κόσμος της λογοτεχνίας έδωσε έμφαση στους συνειρμούς που προκαλούσε ο γεμάτος 

συναισθηματική φόρτιση και τραγικές μνήμες όρο, παιδομάζωμα. «Η ιστορική μας 

μνήμη αποκτά μια διαύγεια κρυστάλλου», δήλωνε ο Γ. Χατζίνης, ενώ ο Μ. Καραγάτσης 

προειδοποιούσε: «Η ιστορία αποδείχνει πως το παιδομάζωμα καταδίκασε οριστικώς την 

Οθωμανικήν Αυτοκρατορία. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με ρυθμόν αδέκαστο. [ ….] 

Μωραίνει Κύριος, ον βούλεται απολέσαι».
1160

 

 Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελληνικής Δημιουργίας η έμφαση στην παράδοση 

συνοδεύτηκε με το αίτημα της ελληνικότητας και την προάσπιση της Εθνικής Λογο-

τεχνίας. Σε αυτή εντάσσονταν τα έργα που ήταν γραμμένα σε παραδοσιακή μορφή και 

που, πρωτίστως,  το περιεχόμενό τους ήταν πιστό στην παράδοση και συμβατό με τις 

αξίες και τις ιδεολογικές αντιλήψεις των πρωτεργατών του περιοδικού.
1161

 Αποστολή 

της Εθνικής Λογοτεχνίας ήταν να αμυνθεί στις διαβρωτικές προσπάθειες της κομμουνι-

στικής προπαγάνδας που επεδίωκε να προσηλυτίσει τις μάζες στην πολιτική του 

Κ.Κ.Ε.
1162

 Η αντιμετώπιση της αριστερής ή της φιλοαριστερής διανόησης και του 

έργου της, ως Δούρειου Ίππου του κομμουνισμού, οδήγησε αυτόματα σε αποκλεισμό 

από τις σελίδες του περιοδικού της «ιδεολογικά ύποπτης» λογοτεχνίας που δεν 

συστρατευόταν στον αγώνα που ο Σ. Μελάς είχε κηρύξει από το πρώτο τεύχος της 

Ελληνικής Δημιουργίας. Αντιπάλους του σε αυτό τον αγώνα θεωρούσε εξίσου τους 

νεωτεριστές όσο και τους κομμουνιστές και μάλιστα «αυτή την παρέα πολύ 
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 Π. Γλέζος, «Η πολεμική ιστορία των Ελλήνων», Νέα Εστία, 981,(Αθήνα, 15 Μαΐου 1968), 688. 
1158

 Κ. Α. Τρυπάνης, «Χαιρετισμός για τα πενήντα χρόνια της ‘Νέας Εστίας»,  Νέα Εστία,  101/1188, 

(Ιανουαρίου 1977), 3. 
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 Γ. Χατζίνης, «Το παιδομάζωμα», Νέα Εστία, 44/505, (15 Ιουλίου 1948), 896. 
1160

 Μ. Καραγάτσης, «Το παιδομάζωμα», Νέα Εστία, 44/505, (15 Ιουλίου 1948), 895. 
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 Καρτσάκης, Μεταπολεμική κριτική και ποίηση, σ. 135. 
1162

 Στο ίδιο, σ. 159, υποσ. 3. 
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προτιμώτερη από την άλλη, της δεκαπενθήμερης φυλλάδας του αμπελοφιλοσόφου»,
1163

 

όπως αποκαλούσε τον Π. Χάρη, διευθυντή της Νέας Εστίας. Στο διμέτωπο αυτό αγώνα 

ο Σ. Μελάς ενέταξε και το γλωσσικό ζήτημα. Η δημοτική γλώσσα, δημιούργημα της 

πλούσιας παράδοσης του έθνους, έβρισκε τη διακαίωσή της μόνο στα έργα της Εθνικής 

Λογοτεχνίας. Οι ευρωπαϊστές Φραγκολεβαντίνοι καπηλεύονταν το κίνημα του 

δημοτικισμού εφόσον τα έργα τους ήταν ιδεολογικά ασυμβίβαστα με την παράδοση και 

τη φύση της δημοτικής. Από την άλλη οι κομμουνιστές επεχείρησαν «να βάλουν το 

δημοτικισμό στ’ οπλοστάσιο τους, μαζί με τη νάρκη και τη χειροβομβίδα».
1164

 

4.1.2  Αντικομμουνισμός και βασιλεία 

Η ανάδειξη της βασιλείας σε πρόχωμα κατά του κομμουνισμού, κοινό στερεότυπο στο 

δημόσιο πολιτικό λόγο, ιδιαίτερα της Δεξιάς, επαναλαμβάνεται και στην Ελληνική 

Δημιουργία. Σε αντίθεση με τη μετριοπαθή Νέα Εστία, η Ελληνική Δημιουργία αναδεί-

χθηκε σε ένθερμο υποστηρικτή του θρόνου. Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στο ρόλο της 

βασιλικής οικογένειας σε όλη την κρίσιμη δεκαετία του 1940. Ο Γεώργιος Β΄ είναι ο 

βασιλιάς των δύο όχι, ο Παύλος λέει το τρίτο όχι και η Φρειδερίκη αναδεικνύεται σε 

μάνα όλων των ελληνοπαίδων. Βασιλικότερος του βασιλέως εμφανιζόταν ο ίδιος ο 

διευθυντής της Ελληνικής Δημιουργίας, ο Σπύρος Μελάς, που δε δίστασε να δηλώσει 

«βαθιά μετανοιωμένος» γι' αυτό που χαρακτήρισε «δημοκρατικές παρεκτροπές» της 

νιότης του.
1165

 Σε όλη τη διάρκεια της έκδοσής της η Ελληνική Δημιουργία στάθηκε 

συνεπής αρωγός και στυλοβάτης του βασιλικού θεσμού. Ο θρόνος προβλήθηκε ως 

μπροστάρης των αγώνων του Έθνους για την επιβίωσή του σε όλη τη δεκαετία του 

1940, ακλόνητο ανάχωμα στον κομμουνισμό και πρωτοπόρος στην προσπάθεια για 

αναδημιουργία.
1166

 

4.2  Φιλελεύθερος αντικομμουνισμός 

Ενώ για την Ελληνική Δημιουργία η βασιλεία ήταν το ανάχωμα και το αντίπαλο δέος 

στον κομμουμισμό, για τη Νέα Εστία το ρόλο αυτό διαδραμάτιζε η δημοκρατία. Συχνά 

από τις σελίδες της προβαλλόταν το δίπολο κομμουνισμός – δημοκρατία. Σε άρθρο του 
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 Σ. Μελάς, «Ελληνικότητα και Αριστερισμός», Ελληνική Δημιουργία, 2/16, (Αθήνα 1 Οκτωβρίου 

1949), 238. 
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Σεπτεμβρίου 1950), 405-409. 
1165
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με τον εύγλωττο τίτλο «Δυτικός και Ανατολικός Κόσμος»
1167

 ο Γ. Παπανδρέου 

συνόψισε τις διαφορές των δύο αντίπαλων πολιτικών φιλοσοφιών. Από τη μια ο κόσμος 

της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

από την άλλη ο ολοκληρωτισμός, η καταπίεση, η ανελευθερία. Ανάμεσα σε αυτούς τους 

δύο κόσμους είχαν να επιλέξουν οι νέοι, στους οποίους κυρίως απευθυνόταν το άρθρο.  

«Διατρέχομεν περίοδον σφοδράς ιδεολογικής πάλης» προειδοποιούσε ο Γ. Παπανδρέου 

και υπογράμμιζε: «Και αυτή είναι η θεμελιώδης διαφορά Δημοκρατίας και 

Κομμουνισμού: Η υπόθεσις της ελευθερίας».
1168

 Στη συνέχεια επιχειρούσε να 

καταρρίψει τις αιτιάσεις των κομμουνιστών ότι μπορεί στη Δύση  να επικρατούσε η 

Πολιτική Δημοκρατία αλλά στην Ανατολή η Κοινωνική Δημοκρατία και η Κοινωνική 

Δικαιοσύνη. 

 Ο Γ. Θεοτοκάς κατηγόρησε το μαρξιστικό κίνημα της Ελλάδας που  «με δικαιο-

λογία εθνική απελευθερωτική, βρέθηκε, στην Απελευθέρωση, πάνοπλο και παντοδύ-

ναμο»
1169

 ότι δεν επέλεξε δημοκρατικές διαδικασίες «δε δέχτηκε τη συνεργασία και 

κήρυξε ένα φοβερό πόλεμο που είχε φανερά για σκοπό του την εξόντωση της αστικής 

ζωής».
1170

  Αυτό όχι μόνο «η μεσαία τάξη δεν θα το ξεχάσει όσο ζουν οι σημερινές 

γενεές»
1171

 αλλά και το βασικότερο, ανέκοψε το προοδευτικό ρεύμα που ξεκίνησε το 

1909 εφόσον μετά την έκρηξη της κομμουνιστικής βίας «Κάθε προοδευτικό μυαλό 

έγινε ύποπτο – ‘συνοδοιπόρος’ ή ‘κρυφοκομμουνιστής’».
1172

 

 Αλλά και στο τεύχος – αφιέρωμα του περιοδικού για το παιδομάζωμα πολλοί από 

τους γράφοντες και ανάμεσά τους ο Π. Κανελλόπουλος, ο Κ. Τσάτσος, ο Γ. Θεοτοκάς, η 

Άλκης Θρύλος, επέλεξαν να εστιάσουν την προσοχή τους όχι στη σύγκριση και την 

ανεύρεση αναλογιών με το ομώνυμο γεγονός των χρόνων της τουρκοκρατίας αλλά στην 

ανάδειξη της βαρβαρότητας, του φανατισμού, της απανθρωπιάς, του σκοταδισμού, της 

μισαλλοδοξίας που κρυβόταν πίσω από την ιταμή αυτή πράξη. Οι ιθύνοντες που τη 

σχεδίασαν και την υλοποίησαν δεν έχουν θέση στον κόσμο της ελευθερίας και του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Το παιδομάζωμα είναι ηθικά και ιδεολογικά 

το πιο απάνθρωπο μέσο που χρησιμοποιεί ο κομμουνισμός για να ‘απαντήσει’ τον 
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 Γ. Παπανδρέου, «Δυτικός και Ανατολικός κόσμος», Νέα Εστία, 62/721, (Αθήνα 15 Απριλίου 1957),  

962-963. 
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άνθρωπο. Αλλά επειδή ο κομμουνισμός χρησιμοποιεί τέτοια μέσα και επιδιώκει 

τέτοιους σκοπούς, γι’ αυτό ακριβώς είναι ιστορικά αναγκαίο να εξαφανισθεί»,
1173

 

αποφάνθηκε ο Π. Κανελλόπουλος. Ο Κ. Τσάτσος συμπλήρωσε: «Το παιδομάζωμα είναι 

μια πυρή σφραγίδα που εκφράζει πληρέστερα από κάθε τι όλο το νόημα του αγώνα που 

σηκώσανε οι φανατικοί του υλισμού εναντίον της Μητέρας του πνεύματος».
1174

 

     Οι επεμβάσεις της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία και την Τσεχοσλοβακία 

έγιναν δεκτές από τη Νέα Εστία ως επιπλέον αποδείξεις της ανελευθερίας και του 

ολοκληρωτισμού που επικρατούσε στον ανατολικό, κομμουνιστικό κόσμο. Για τον Π. 

Κανελλόπουλο τα γεγονότα στην Ουγγαρία είχαν πολλά κοινά με όσα είχε βιώσει η 

Ελλάδα μετά το Δεκέμβρη του 1944 και σε όλη τη διάρκεια του «συμμοριτοπόλεμου». 

Η αντίσταση του ελληνικού λαού στον κομμουνισμό ήταν αντεπανάσταση,  μια γνήσια, 

αυθόρμητη και στα πρώτα στάδιά της, ανοργάνωτη αντίδραση στην σχεδιασμένη 

κομμουνιστική επανάσταση που είχε προηγηθεί. Τα ίδια στοιχεία της γνησιότητας και 

του ψυχικού μεγαλείου χαρακτήριζαν και την επανάσταση του ουγγρικού λαού 

απέναντι στο ολοκληρωτικό κομμουνιστικό καθεστώς που του είχε επιβληθεί χωρίς τη 

θέλησή του. Η βίαιη αντίδραση της Σοβιετικής Ένωσης αποδείκνυε πως μόνο με την 

ισχύ των όπλων μπορούσε να διατηρηθεί στην εξουσία ένα καθεστώς που είχε χάσει 

κάθε ψήγμα νομιμοποίησης. 

 Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στάση του πνευματικού κόσμου μπροστά στα 

τεκταινόμενα γεγονότα στην Ουγγαρία και την Τσεχοσλοβακία.
1175

 Σύμφωνα με το Λ. 

Ακρίτα: «Η ταύτιση του πνευματικού ανθρώπου με το καθεστώς είναι ένα από τα 

δόγματα του κομμουνισμού».
1176

 Η διαφορά με τον πνευματικό άνθρωπο της ελεύθερης 

και δημοκρατικής Δύσης ήταν ολοφάνερη: «Ο Ήντεν δεν νικήθηκε στο Σουέζ από την 

Αίγυπτο. Του είχε σπάσει πριν τη σπονδυλική στήλη η πνευματική και η εργατική 

Αγγλία, ενώ η πνευματική και η εργατική Ρωσία χειροκροτούσε τα ρωσικά τανκ, που 

θέριζαν τους διανοούμενους και τους εργάτες της Ουγγαρίας».
1177

 Άμεση ήταν και η 

αντίδραση του πνευματικού κόσμου της Ελλάδας. Η Εθνική Εταιρία των Ελλήνων 

Λογοτεχνών έστειλε «εγκάρδιο μήνυμα συμπαραστάσεως στους διανοούμενους της 
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 Στο ίδιο, σ. 1306. 
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Τσεχοσλοβακίας και εξέφρασε την αγωνία της για το δράμα του Τσεχοσλαβικού λαού, 

που μάχεται για να περισώσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα, και αποδοκιμάζει κάθε 

επέμβαση που θίγει την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου».
1178

 

4.3  Αντικομμουνιστικά εχέγγυα 

Η στάση του πνευματικού κόσμου στη διάρκεια του «συμμοριτοπολέμου» απασχόλησε 

ιδιαίτερα την Ελληνική Δημιουργία και το διευθυντή της, Σπύρο Μελά. Έχοντας ο ίδιος 

από το 1944  διαγραφεί από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών «επί εθνική αναξιό-

τητι»,
1179

 αναλάμβανε συχνά το ρόλο κριτή και τιμητή της εθνικοφροσύνης των λογοτε-

χνικών κύκλων, κυρίως μέσα από τη στήλη «Δεκαπενθήμερο», στήλη σχολιασμού των 

τεκταινόμενων στη διάρκεια των δεκαπέντε ημερών που μεσολαβούσαν ανάμεσα στην 

έκδοση δύο τευχών. 

 Όσο διαρκούσε ο πόλεμος ο Σ. Μελάς στηλίτευε τη συμπεριφορά των διανοούμε-

νων του εθνικού κόσμου που «κάθονται στα καφενεία, τρέχουν στους κινηματογρά-

φους, τα θέατρα, στις κοσμικές συγκεντρώσεις»
1180

 ενώ «Η ‘ιντελιγκέντσια’ του 

κομμουνισμού βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα βουνά κοντά στο μαχόμενο συμμορίτη και 

του κάνει τον καθοδηγητή, τον εμψυχωτή και τον πολιτικό σύμβουλο».
1181

 Τη στιγμή 

που το «Έθνος αγωνίζεται τον υπέρτατον αγώνα και τα παιδιά του λαού χύνουν το αίμα 

τους, η ύπαρξη πνευματικής ηγεσίας, από κουραμπιέδες, που βαστάνε μάλιστα τον ίσο 

στον κατσαπλιαδισμό με ιδέες ‘αριστερισμού’ και δε συμμαζεύεται, είναι σκάνδαλο 

ακατανόητο και απαράδεκτο».
1182

 Μια τέτοια περίπτωση ήταν για το Σ. Μελά η Τ. 

Σταύρου στης οποίας το σπίτι η αστυνομία συνέλαβε «καταδιωκόμενον κομμουνιστή, 

που τον έκρυβε και τον προστάτευε σαν ‘στοργική μάνα’».
1183

 Η πολεμική επεκτάθηκε 

και στη Νέα Εστία εφόσον με αφορμή την Τ. Σταύρου, ο Μελάς δήλωσε με ειρωνία: 

«Μια λογοτέχνισσα με τόσο ίσιο χαρακτήρα και ακραιφνή … εθνικά αισθήματα δε 

μπορούσε παρά να είναι, μαζί με το χιλιαστή Δούρα, πολύτιμος συνεργάτις της Νέας 

Εστίας».
1184

 Βέβαια τα περισσότερα πυρά δεχόταν ο ίδιος ο διευθυντής της Νέας 
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Εστίας, ο Π. Χάρης. Όπως έθεσε το ζήτημα ο Σ. Μελάς: «Αλλ’ αν η μνήμη δεν μας 

γελά, όταν εμείς προσκαλούσαμε τους πνευματικούς ανθρώπους να πάρουν ‘θέση’ κατά 

της προδοσίας του συμμοριτισμού, της σύμπραξης του με τους εχθρούς της Ελλάδος, 

για την υποδούλωση του έθνους στο σλαυισμό, αυτός, ο αμπελοφιλόσοφος, έσχιζε τα 

ρούχα του πως το Πνεύμα – με πι κεφαλαίο, παρακαλώ!- πρέπει να στέκει πάνω απ’ 

αυτά όλα, μέσα σ’ έναν πύργο γυάλινο, σε μακάρια ουδετερότητα!».
1185

 

      Κάθε δήλωση πνευματικού ανθρώπου που δεν τασσόταν απερίφραστα εναντίον 

των κομμουνιστών αντιμετωπιζόταν ως αφέλεια ή προδοσία. Το άρθρο του Ε. Π. Παπα-

νούτσου στην εφημερίδα Το Βήμα με τίτλο «Αμερική - Ρωσία οδοστρωτήρες 

ευρωπαϊκού πολιτισμού», αντιμετωπίστηκε με χλευασμό από τον Σ. Μελά που θεώρησε 

ότι σκοπός του αρθογράφου ήταν να αποδυναμώσει το φρόνημα του αγωνιζόμενου 

έθνους.
1186

 

 Η αδράνεια του πνευματικού κόσμου μπροστά στον κοσμοϊστορικής σημασίας 

αγώνα του έθνους καταγγελλόταν συχνά πυκνά από τις σελίδες του περιοδικού και 

ακόμη περισσότερο η «ταξική και προπαγανδιστική τέχνη, όργανο των τυφλών κοινω-

νικών παθών, που κατεβάζει την τέχνη στο επίπεδο της δημοκοπίας».
1187

  Οι πνευμα-

τικοί εκπρόσωποι, σύμφωνα με το περιοδικό, δεν μπόρεσαν να αρθούν στο ύψος των 

περιστάσεων και απομακρύνθηκαν από την ψυχή του ελληνικού λαού. «Κι’ η απομά-

κρυνση αυτή, έφθασε στο αποκορύφωμά της, όταν εβδομήντα από τους καλύτερους 

Έλληνες λογίους, υπέγραψαν κι’ έστειλαν στον Βισίνσκυ το γνωστό έγγραφο 

‘διαμαρτυρίας’, όταν το Ελληνικό Κράτος, αναγκάστηκε επί τέλους να επιχειρήσει μια 

συστηματική αντιμετώπιση της ‘ανταρσίας’ και να ψηφίσει μερικά αναγκαία πολεμικά 

και ασφαλιστικά μέτρα».
1188

 Επρόκειτο για διαμαρτυρία των λογοτεχνών για το υπό 

συζήτηση τότε νομοσχέδιο περί εκτάκτων μέτρων, η οποία δημοσιεύθηκε στον Τύπο 

και απευθυνόταν προς την Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη. 

Έφερε την ημερομηνία 15 Ιουνίου 1946 και την υπέγραφαν περισσότεροι από 70 

Έλληνες λογοτέχνες, ανάμεσά τους οι: Α. Σικελιανός, Κ. Βάρναλης, Γ. Θεοτοκάς, Η. 
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Βενέζης, Ν, Βρεττάκος, Κ. Δημαράς, Γ. Ρίτσος, Δ. Χατζής και άλλοι.
1189

 Ο Σ. Μελας τη 

θεωρούσε ως ένα από τα πολλά δείγματα της καιροσκοπικής συμπεριφοράς των 

Φραγγολεβαντίνων που δεν μπορούσαν να «ιδούν τίποτ’ άλλο στη μεγάλη Εθνική 

Κρίση της τελευταίας δεκαετίας, παρά μια ευκαιρία γι’ αρριβιστικές επιδιώξεις».
1190

  

Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη τους προσπάθεια να μετατρέψουν το Βασιλικό Θέατρο 

«σε φυτώριο κομμουνιστών και κομμουνιζόντων»
1191

 και οι ελπίδες τους ξαναφούντω-

σαν όταν άρχισε ο συμμοριτοπόλεμος: «Τότε η κλίκα των Φραγκολεβαντίνων, συνεχί-

ζοντας τον κομματισμό της, έφθασε να υπογράψει το ντροπιασμένο εκείνο μανιφέστο, 

που δικαίωνε τον αγώνα των εχθρών της Ελλάδος στα μάτια της Ευρωπαικής Κοινής 

Γνώμης και τον παρίστανε σαν αποτέλεσμα του διωγμού των ‘δημοκρατικών πολιτών’ 

από μέρους της Απολυταρχίας! Έτσι εξασφάλιζαν την υποστήριξη της Κόκκινης Τυραν-

νίας, αν επικρατούσε!».
1192

 

 Η μεταμέλεια των πνευματικών ανθρώπων και η αναγνώριση της πλάνης και των 

λαθών τους δεν ήταν αρκετή για το Σ. Μελά. Μόνο η ολόψυχη συστράτευση στον 

αντικομμουνιστικό αγώνα μπορούσε να τους αποκαταστήσει στη θέση των ταγών της 

κοινωνίας. Ωστόσο οι «κλίκες των Φραγκολεβαντίνων»,
1193

 των συνοδοιπόρων και των 

κομμουνιζόντων όχι μόνο δεν παραμερίσθηκαν μετά τη νίκη στο Γράμμο αλλά άπλω-

ναν τα πλοκάμια τους στην Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, το Βασιλικό Θέατρο, τη 

Λυρική Σκηνή, τις βραβεύσεις νέων λογοτεχνών. Ακόμη και η προβολή του Ν. Κα-

ζαντζάκη ως υποψηφίου για την απονομή του βραβείου Νόμπελ χαρακτηρίστηκε ως 

φάμπρικα της συνοδοιπορίας.
1194

 Ο Σ. Μελάς δεν φείδονταν προσωπικών χαρακτηρι-

σμών, «αμπελοφιλόσοφος» ο Π. Χάρης, «προφητάνακτας του ΕΑΜ»
1195

 ο Α. Σικε-

λιανός. 

 Στις αιτιάσεις του Σ. Μελά και της Ελληνικής Δημιουργίας, η Νέα Εστία απα-

ντούσε με άρθρα όπου υπενθύμιζαν το δοσιλογικό παρελθόν του πρώτου. Ο Γ. 

Θεοτοκάς  δήλωσε ότι «στα τρέχοντα εσωτερικά μας ζητήματα, πολιτειακά, πολιτικά 
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και κοινωνικά, ακολούθησα πάντα τις γενικές κατευθύνσεις των Φιλελευθέρων».
1196

 

Συνέχισε με μια ευθεία επίθεση προς τον Σ. Μελα: «Δεν επιτρέπω οπωσδήποτε να θέτει 

υπό συζήτηση την ιδεολογική μου ζωή ένας άνθρωπος που καπηλεύθηκε, εξευτέλισε 

και καταπρόδωσε όλες τις ιδεολογίες και όλα τα κόμματα και που εξύμνησε όλα τα 

καθεστώτα χωρίς να παραλείψει το καθεστώς που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα στα 

1941».
1197

 Ο Κ. Τσάτσος εμφανίστηκε περισσότερο συμβιβαστικός. Έκανε λόγο για την 

ανάγκη να ξεκαθαρίσει η εικόνα της πνευματικής Ελλάδας, «την οποίαν οι κομμου-

νισταί κατώρθωσαν επιτηδείως να θολώσουν».
1198

 Η Εταιρία Εθνικοφρόνων Λογοτε-

χνών αφού απομάκρυνε και απομόνωσε τους λίγους «κομμουνίζοντες και συνοδοιπο-

ρούντες»
1199

 ένωσε τον εθνικόφρονα λογοτεχνικό κόσμο και ήταν έτοιμη να ξεκινήσει 

το πνευματικό της έργο. Η απουσία από την Εταιρία «μερικών διακεκριμένων»
1200

 

λογοτεχνών κρίνονταν ως εθνική ανάγκη από τον Κ. Τσάτσο εφόσον αυτοί «είχον την 

ατυχίαν να γράψουν, επί κατοχής, λόγους σαφώς αντιθέτους προς την αγωνιστικήν 

ιδεολογίαν και την πολιτικήν την οποίαν επίστευε και πιστεύει ως εθνικήν ολόκληρον 

το Έθνος».
1201

 

  Όπως ήδη αναφέραμε, από το πρώτο τεύχος της η Ελληνική Δημιουργία, ιδιαίτερα 

με άρθρα του διευθυντή της Σ. Μελά, κατήγγειλε τη στρατευμένη, ταξική και 

προπαγανδιστική  τέχνη. Ωστόσο το ίδιο το περιοδικό πολύ απείχε από την προαγωγή 

της αυτονομίας της τέχνης εφόσον υπήρξε ένα από τα περισσότερο στρατευμένα 

έντυπα της εποχής του. Η αντίφαση αυτή ίσως δεν γινόταν αντιληπτή από τον ίδιο τον  

Σ. Μελά για τον οποίο η συστράτευση σε έναν εθνικό αγώνα, όπως θεωρούσε τον 

αντικομμουνιστικό, ήταν υποχρέωση του πνευματικού κόσμου αλλά δεν μπορεί παρά 

να επισημανθεί ως μειονέκτημα σήμερα που τα μίση, τα πάθη και τα διακυβεύματα 

εκείνης της εποχής δεν αποτελούν ζώσα πραγματικότητα αλλά αντικείμενο μελέτης. 

Στο στόχαστρο του Μελά και της Ελληνικής Δημιουργίας δεν βρέθηκαν μόνο οι 

κομμουνιστές και οι ιδέες τους, βρέθηκαν πρωτίστως όσοι θεωρήθηκαν ότι υπολεί-

πονταν σε εθνικοφροσύνη. Προσωπικές πικρίες και ανταγωνισμοί και αντιζηλίες 
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συνέβαλαν στην πνευματική αδιαλλαξία και την αυστηρή ιδεολογική οριοθέτηση. Από 

την άλλη η Νέα Εστία μέσα σε αυτό το κλίμα πόλωσης επιχείρησε να προβάλει το 

ιδανικό της δημοκρατίας ως αντίβαρο σε κάθε μορφή ολοκλητωτισμού, να προασπιστεί 

την πνευματική ελευθερία και να αντικρούσει τις κατηγορίες για ένοχη ουδετερότητα 

που της απήγγειλε ο Μελάς. 

  Η μελέτη των δύο αυτών περιοδικών αναδεικνύει, για άλλη μια φορά, την 

πολυσημία του όρου «αντικομμουνισμός». Η έννοια της αντίθεσης, της αντιπαλότητας 

που εμπεριέχει ο όρος, δεν περιοριζόταν μόνο στους κομμουνιστές αλλά στόχευε, και 

μάλιστα με μεγαλύτερη έμφαση, τις άλλες τάσεις του αντικομμουνισμού, που εκλαμβά-

νονταν ως ανεπαρκείς, ιδιοτελείς και παραπλανητικές και για το λόγο αυτό ίσως και 

περισσότερο επικίνδυνες από τον ίδιο τον κομμουνισμό. 
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Συμπεράσματα 

 

Ο αντικομμουνισμός παρουσιάστηκε διεθνώς με χαρακτηριστικά πολιτικής νοοτροπίας 

περισσότερο και όχι τόσο ως ευδιάκριτη ιδεολογία με φιλοσοφικές αρχές και ιδεώδεις 

στόχους. Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι είναι ορθότερη η χρήση του όρου αντικομ-

μουνισμός στον πληθυντικό  εφόσον πρόκειται για ένα σύνθετο φαινόμενο. Στην 

πραγματικότητα, αυτό που συνέβαινε συχνά είναι ότι ο αντικομμουνισμός λειτουρ-

γούσε ως ο μοναδικός συνεκτικός δεσμός απόλυτα  ετερόκλητων στοιχείων. Ο αστικός 

πολιτικός κόσμος, διάφορα θρησκευτικά δόγματα, σημαντικό τμήμα της διανόησης 

υιοθέτησαν απέναντι στον κομμουνισμό μια στάση που κυμαινόταν από την επιφύλαξη 

έως τη σφοδρή πολεμική. Χρονικά εντοπίζεται πριν την Οκτωβριανή επανάσταση και 

χαρακτηρίζεται από την αντίθεσή του στις ιδέες του Μαρξ αλλά και  σε κάθε μορφή 

κοινωνικής επανάστασης. Γεωγραφικά επικεντρώθηκε αρχικά στην Ευρώπη, που 

υπήρξε άλλωστε και η κοιτίδα της αριστερής ιδεολογίας. Πολύ σύντομα όμως πέρασε 

τα όρια του Ατλαντικού και οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωσαν έντονα την εποχή του 

«κόκκινου φόβου». 

 Μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων ο αντικομμουνισμός ταυτίστηκε με τον 

αντιμπολσεβικισμό. Στενή υπήρξε και η σύνδεση αντικομμουνισμού – αντισιωνισμού 

ενώ στο Μεσοπόλεμο έχει τις ρίζες της και η προσπάθεια ταύτισης του κομμουνισμού 

με το φασισμό.  Στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου δύο αντίθετα ρεύματα σκέψης, ο 

αντικομμουνισμός και ο αντιφασισμός καθόρισαν τις πολιτικές εξελίξεις της Γηραιάς 

Ηπείρου και σφράγισαν την ευρωπαϊκή διανόηση. Σταδιακά τόσο στην Ευρώπη όσο και 

στις Η.Π.Α. αναπτύχθηκαν τέσσερις μορφές αντικομμουνισμού, προερχόμενες από τους 

αναρχικούς, τους φασίστες, τους συντηρητικούς και τους φιλελεύθερους. Στο στόχα-

στρο της κριτικής τους βρισκόταν τόσο το επιδιωκόμενο, από τον κομμουνισμό, αποτέ-

λεσμα, όσο και τα μέσα υλοποίησής του. Οι τέσσερις αυτές συνιστώσες του αντικομ-

μουνισμού διέφεραν όχι μόνο στις εκτιμήσεις τους για τον κομμουνισμό αλλά και για 

τον τρόπο αντιμετώπισής του. 

 Μεταπολεμικά αποκρυσταλλώθηκαν οι δύο βασικές συνιστώσες του αντικομμου-

νισμού, η συντηρητική και η φιλελεύθερη. Ο μεν φασισμός ηττήθηκε στο Β΄ Παγκό-

σμιο Πόλεμο, οι δε αναρχικοί, όσοι δεν εντάχθηκαν στο μεταπολεμικό σύστημα, 

περιθωριοποιήθηκαν. 

 Στο δυτικό κόσμο οι δύο πτυχές του αντικομμουνισμού, ο συντηρητικός και ο 
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φιλελεύθερος αντικομμουνισμός, ακολούθησαν παράλληλες πορείες. Διέφεραν μεταξύ 

τους σε πολλά σημεία: στα επιχειρήματα που προέβαλλαν εναντίον του κομμουνισμού, 

στον προτεινόμενο τρόπο αντιμετώπισής του κομμουνιστικού κινδύνου, στο ρόλο που 

απέδιδαν στη μη κομμουνιστική Αριστερά μέσα στην πολιτική κονίστρα. Ο συντηρη-

τικός αντικομμουνισμός προέβαλλε την αντίθεσή του στο διεθνισμό που πρέσβευε ο 

κομμουνισμός και τόνιζε τον κίνδυνο που υφίστατο η παραδοσιακή δομή του έθνους – 

κράτους. Αντιμετώπιζε με καχυποψία τη μη κομμουνιστική Αριστερά και αποδείχθηκε 

οπαδός του ρητού «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» όσον αφορά την αντιμετώπιση του 

κομμουνιστικού κινδύνου. Αντίθετα ο φιλελεύθερος αντικομμουνισμός ταύτιζε τον 

κομμουνισμό με τον οικονομικό συγκεντρωτισμό και τον πολιτικό ολοκληρωτισμό και 

προέτασσε την ανάγκη προάσπισης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αποδεχόταν τη 

συνεργασία με τη μη κομμουνιστική Αριστερά και έδινε έμφαση στην τήρηση των 

δημοκρατικών κανόνων. 

 Σε μια σύγκρουση ιδεών και αντιλήψεων, όπως πρωτίστως ήταν ο αγώνας 

κομμουνισμού – αντικομμουνισμού δεν μπορεί να παραληφθεί η συμβολή της διανόη-

σης. Η εμπειρία του υπαρκτού σοσιαλισμού υπήρξε για κάποιους η διάψευση των 

ελπίδων και των προσδοκιών τους, για άλλους η επιβεβαίωση των αρχικών τους 

αντιρρήσεων και για άλλους, όσους διανοητές ζούσαν στις χώρες αυτές και ήρθαν 

αντιμέτωποι με το σύστημα, η τραγική καθημερινότητα. Τα έργα τους επηρέασαν 

συνειδήσεις, διαμόρφωσαν αντιλήψεις, συνετέλεσαν στη χάραξη πολιτικών. 

 Στον αγώνα εναντίον του κομμουνισμού σημαντική ήταν και η συμβολή των 

οργανωμένων θρησκειών και ιδιαίτερα της Καθολικής εκκλησίας. Με ένταση και 

συνέπεια κατήγγειλε την έλλειψη θρησκευτικής ελευθερίας και τις διώξεις των πιστών 

της στις χώρες με κομμουνιστικό καθεστώς. Ανήγαγε τις διώξεις της Ισπανικής 

εκκλησίας ως το κομβικό ζήτημα του ισπανικού εμφυλίου και υποστήριξε σθεναρά το 

Φράνκο. Σε όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η Καθολική εκκλησία παρέμεινε 

ακλόνητη στον αντικομμουνιστικό προσανατολισμό της ενώ πολλοί από τους ηγήτορές 

της, ανάμεσά τους και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος II, αναδείχθηκαν σε συμβολικές 

μορφές του αντικομμουνισμού. 

 Ο αντικομμουνισμός δεν είχε μόνο ετερόκλητες πηγές προέλευσης αλλά και 

πολλαπλά αντικείμενα κριτικής. Στο στόχαστρό του βρέθηκαν η μαρξιστική θεωρία, η 

μπολσεβίκικη επανάσταση και το καθεστώς που επέβαλε, οι φορείς κομμουνιστικών 

ιδεών στη Δύση και η δράση τους, ακόμη και οι αντίπαλες αντικομμουνιστικές 
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πολιτικές και η αποτελεσματικότητά τους. 

 Στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, ο αντικομμουνισμός βρήκε γόνιμο έδαφος. 

Ταυτίστηκε εξ αρχής τόσο με το εργατικό κίνημα όσο και με το σλαβικό κίνδυνο. 

Λειτούργησε ως ομπρέλα κάτω από την οποία βρήκαν θέση βενιζελικοί, βασιλικοί, 

αντικοινοβουλευτικοί, σοσιαλιστές. Στον ανταγωνισμό βενιζελικών – βασιλικών για την 

άνοδο στην εξουσία ο κομμουνιστικός κίνδυνος υπήρξε το άλλοθι που και οι δύο 

πλευρές χρησιμοποιούσαν για να ανέλθουν, συχνά πραξικοπηματικά, στην εξουσία 

θέλοντας έτσι να δώσουν στις πράξεις τους επίφαση νομιμότητας. Επιπλέον στο 

ιδεολογικό κενό που δημιουργήθηκε μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την 

περιθωριοποίηση της Μεγάλης Ιδέας, ο αντικομμουνισμός αναδείχθηκε ως ο νέος 

νοηματοδότης της πορείας του έθνους. 

 Σε αντίθεση με την εγχώρια Μεγάλη Ιδέα, ο αντικομμουνισμός υπήρξε μια κοινή 

πανευρωπαϊκή αντίληψη. Η ιδιαιτερότητα του ελληνικού αντικομμουνισμού έγκειται 

στα ζητήματα εθνικής ολοκλήρωσης της χώρας, στη γεωγραφική της θέση και στην 

αξιοποίηση από μέρους των αντιπάλων του Κ.Κ.Ε. του συνθήματος του για την αυτονο-

μία της Μακεδονίας. Σλαβοφοβία και αντικομμουνισμός συνέκλιναν και ενίσχυσαν τη 

σημασία του μακραίωνου από βορρά κινδύνου. Η ίδια σύγκλιση παρατηρήθηκε και με 

τον αντισημιτισμό, κυρίως εξαιτίας της εξέχουσας θέσης των Εβραίων στο εργατικό 

κίνημα στη Θεσσαλονίκη. Η ταύτιση του εσωτερικού εχθρού, του κομμουνιστή, με τον 

εξωτερικό υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος του ελληνικού αντικομμουνισμού. 

 Επιπλέον, η Ελλάδα, μια μικρή χώρα στην περιφέρεια της Ευρώπης, ήταν εξ 

ορισμού αδύνατο να πρωταγωνιστεί στο σχεδιασμό για την ανάσχεση του διεθνούς 

κομμουνισμού. Ήταν πρωτίστως προσανατολισμένη στην εγχώρια πραγματικότητα και 

τις ανάγκες της. Ωστόσο ο ελληνικός αντικομμουνισμός διακρινόταν την περίοδο αυτή 

από εξωστρέφεια. Η χώρα ήταν μέτοχος των ζυμώσεων και των διαδικασιών που συντε-

λούνταν στη Δύση. Ιδιαίτερα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή στράφηκε αποκλει-

στικά στη Δύση για αναζήτηση πολιτικών προτύπων και συμπεριφορών. Η πολιτική 

ελίτ επιχείρησε να χρησιμοποιήσει τον αντικομμουνισμό προκειμένου να καλύψει το 

κενό που άφησε ο καταποντισμός της Μεγάλης Ιδέας και να στρέψει τη χώρα προς το 

δυτικό πρότυπο πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης. 

 Βέβαια στη διάρκεια του Μεσοπολέμου έχουμε έναν δισυπόστατο αντικομμου-

νισμό όπου, στην αρχή τουλάχιστον, ισορροπούσαν το φιλελεύθερο και το συντηρητικό 

του σκέλος. Οι άλλες δύο συνιστώσες του αντικομμουνισμού, ο φασιστικός και ο 
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αναρχικός αντικομμουνισμός υπήρξαν από την αρχή ατροφικές. Το πολωτικό και πελα-

τειακό ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν ευνοούσε την πολυφωνία και συνηγορούσε στην 

ένταξη σε ευρύτερους κομματικούς μηχανισμούς. Έτσι ο φασισμός δεν απέκτησε στην 

Ελλάδα του Μεσοπολέμου αυτόνομη κομματική παρουσία ενώ οι σοσιαλιστές πολύ 

γρήγορα υιοθέτησαν το φιλελεύθερο αντικομμουνισμό. Η αφομοιωτική δύναμη του 

κοινοβουλευτισμού έδειξε για μια ακόμη φορά την ισχύ της.  

  Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη αποφυγής οποιαδήποτε σύγχυσης του όρου 

φιλελεύθερος αντικομμουνισμός με το κόμμα των Φιλελευθέρων και την ιδεολογία του. 

Πραγματικά η διαίρεση σε  φιλελεύθερο και συντηρητικό αντικομμουνισμό δεν μπορεί 

να ταυτιστεί με τη διαίρεση σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς. Και οι δύο τάσεις του 

αντικομμουνισμού έβρισκαν ένθερμους εκφραστές σε όλο το φάσμα του αστικού πολι-

τικού κόσμου. Κριτήριο δεν ήταν τόσο αν έλκυαν την πολιτική τους καταγωγή από το 

βενιζελισμό ή από τους αντιπάλους του αλλά η προσωπική τους διαδρομή, το μορφω-

τικό τους επίπεδο, η ευρύτερη κοσμοθεωρία τους. Πολιτικοί με υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο και εμπειρίες από τη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως ο Γ. Παπανδρέου και ο Π. 

Κανελλόπουλος, εξέφραζαν, συνήθως, απόψεις που εντάσσονται στον φιλελεύθερο 

αντικομμουνισμό. Πολιτικοί με στενές σχέσεις με την Εκκλησία και κυρίως όσοι  

προέρχονταν από τις τάξεις του στρατού, Θ. Πάγκαλος, Γ. Κονδύλης, Ι. Μεταξάς, 

υπήρξαν εκφραστές του συντηρητικού αντικομμουνισμού, ανεξάρτητα από την πολιτική 

τους προέλευση.   

 Σε μια εποχή έντονων πολιτικών αναζητήσεων ο κομμουνισμός αντιμετωπίστηκε 

από τους αντιπάλους του με σοβαρότητα, σεβασμό και επιχειρηματολογία. Σύντομα η 

ελληνική πολιτική και πνευματική ηγεσία βρέθηκε μπροστά στα διλήμματα που δη-

μιουργούσε η ταυτόχρονη άνοδος του κομμουνισμού και του φασισμού σε όλη της 

Ευρώπη. Ιδιαίτερα τραγική ήταν η θέση του βενιζελογενούς κόσμου, τόσο στο χώρο 

της πολιτικής όσο και της διανόησης. Αρχικά επεχείρησαν να τηρήσουν μια γραμμή 

ίσων αποστάσεων. Στη συνέχεια, ωστόσο, άλλοι οδηγήθηκαν στο συμβιβασμό και 

άλλοι στην ουδετερότητα. 

 Οι ανώμαλες πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν, δικτατορία του Μεταξά, 

κατοχή, εμφύλιος, ενίσχυσαν τη βαρύτητα του συντηρητικού αντικομμουνισμού. 

Νοοτροπίες και αντιλήψεις που έχουν τα σπέρματά τους στο Μεσοπόλεμο παγιώθηκαν 

στη δεκαετία του 1940. Ο κομμουνιστής έγινε πρωτίστως εθνικός εχθρός και δευτε-

ρευόντως πολιτικός αντίπαλος, έστω και ένοπλος. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης 
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οδήγησε στην επικράτηση της αδιαλλαξίας. 

 Η δεκαετία του 1940 σφράγισε τη ζωή του τόπου σε κάθε επίπεδο. Στις δεκαετίες 

που ακολούθησαν οι εμφύλιες συγκρούσεις της δεκαετίας του 1940 αντιμετωπίστηκαν 

από την πολιτική ελίτ ως απόπειρες των κομμουνιστών να καταλάβουν όχι απλά την 

εξουσία αλλά την ίδια τη χώρα. Η διττή υφή του αντικομμουνισμού δεν καταργήθηκε 

αλλά ο συντηρητικός αντικομμουνισμός απέκτησε αυτή την εποχή ηγεμονική θέση. 

Κυριάρχησε στο χώρο μιας πανίσχυρης παραεξουσίας που επί δεκαετίες κυριαρχούσε 

στην πολιτική ζωή του τόπου ενώ και η πολιτική ελίτ κατέφευγε στη χρήση του 

συντηρητικού αντικομμουνιστικού λόγου όταν αισθανόταν ότι κινδύνευε η ισχύς της. 

Δεν νοούνταν αναφορά στον κομμουνισμό, διεθνή και εγχώριο, χωρίς να συνοδεύεται 

από επισημάνσεις για τον εμφύλιο. Η αναπαράσταση του εμφυλίου υπήρξε πολύσημη: 

αγώνας των Ελλήνων εναντίον των Σλάβων, των χριστιανών εναντίον των απίστων, 

των πολιτισμένων εναντίον των βαρβάρων. Τη θέση της ιδεολογικής αντιπαράθεσης και 

των επιστημονικών επιχειρημάτων πήραν οι αφορισμοί. Δεν επιδιώχθηκε τόσο η 

αντίκρουση της κομμουνιστικής θεωρίας όσο ο στιγματισμός και η διαπόμπευση των 

κομμουνιστών. Επαναλήφθηκαν τα καθιερωμένα στο δυτικό, συντηρητικό αντικομμου-

νισμό επιχειρήματα που καταλόγιζαν στον κομμουνισμό εγγενή βία και εγκληματικό-

τητα, τον ταύτιζαν με ουτοπία και ασθένεια μολυσματική και μεταδοτική, από την 

οποία οι φορείς – μιάσματα θα έπρεπε αφενός να απαλλαγούν κα αφετέρου να 

εμποδιστούν να μεταδώσουν στους υγιώς σκεπτόμενους. Μόνο που στην περίπτωση 

της Ελλάδας οι κατηγορίες αυτές δεν βασίζονταν σε ανθρωπολογικές και φιλοσοφικές 

θεωρίες. Οι αντίπαλοι του κομμουνισμού κατέφευγαν στην πρόσφατη εμπειρία του 

εμφυλίου, αντλούσαν από εκεί τα παραδείγματα τους και απευθυνόταν σε ένα 

πληθυσμό, όπου τα τραύματα ήταν ακόμη ανεπούλωτα. 

 Επιπλέον ο αντικομμουνισμός χρησιμοποιήθηκε ως πολιτικό εργαλείο και μάλι-

στα λαϊκής αποδοχής και κατανάλωσης. Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στον πολιτικό 

ανταγωνισμό, ενδοπαραταξιακό και διαπαραταξιακό αλλά και στη νέα, μετά τον πόλε-

μο, διαμόρφωση της κοινωνικής πυραμίδας.
 
 Βρήκε τη θέση του σε όλα τα πολιτικά 

σχήματα των νικητών του εμφυλίου ακόμα και σε όσα ευαγγελίζονταν την πρόοδο και 

τη μεταρρύθμιση. 

 
Ιδιαίτερα ο συντηρητικός αντικομμουνισμός αποτέλεσε την κεντρική συνιστώσα 

ολόκληρου του πλέγματος της εθνικοφροσύνης, μιας πολιτικο – ιδεολογικής ταυτότη-

τας γύρω από την οποία συσπειρώθηκαν οι νικητές του εμφυλίου. Η εθνικοφροσύνη 
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κυριάρχησε στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, έως τη μεταπολίτευση, μέσα 

από μια διαδικασία συσπείρωσης αλλά και διαίρεσης και ελέγχου των πολιτών. 

 Από την άλλη ο λιγότερο πρόσφορος για λαϊκή κατανάλωση φιλελεύθερος 

αντικομμουνισμός περιορίστηκε σε ένα μικρότερο κύκλο ανθρώπων που διέθεταν 

ευήκοα ώτα να τον αποδεχθούν και αναδείχθηκε σε περίοδο ομαλών πολιτικών εξελί-

ξεων, που όμως ήταν τόσο σπάνιες. Συχνές ήταν οι περιπτώσεις που φορείς φιλελεύ-

θερων αντικομμουνιστικών ιδεών κατέφευγαν δημόσια στη συντηρητική αντικομμου-

νιστική ρητορική για να κερδίσουν πόντους στο πολιτικό παιχνίδι, τον εσωκομματικό 

και διακομματικό ανταγωνισμό. 

 Σταδιακά και για λόγους που έχουν σχέση με την πολιτική συγκυρία και σκοπιμό-

τητα ο συντηρητικός αντικομμουνισμός ταυτίστηκε με τη Δεξιά και ο φιλελεύθερος με 

το Κέντρο. Η ταύτιση αυτή χωρίς να είναι άτοπη είναι συχνά παραπλανητική. 

Επιχειρήματα και των δυο τάσεων διατυπώθηκαν από τις ηγετικές ομάδες και των δύο 

παρατάξεων. Ωστόσο η ταύτιση της Δεξιάς με την εθνικοφροσύνη δεν άφηνε περιθώρια 

εκλογικής επιτυχίας στο Κέντρο που αναζήτησε το δικό του προνομιακό χώρο στη 

νομιμοφροσύνη, διαδικασία στην οποία ηγήθηκε με επιτυχία ο Γ. Παπανδρέου. Σε 

εποχές πολιτικής οξύτητας η ηγετική ομάδα της Δεξιάς και ο ίδιος ο αρχηγός της Κ. 

Καραμανλής κατέφευγαν στον εμπεδωμένο από τα μέλη της παράταξής τους 

πατριωτικό αντικομμουνισμό ενώ ο Γ. Παπανδρέου αποφάσισε να απεμπλακεί από 

αυτόν και να δώσει τη μάχη του με όπλο το φιλελεύθερο αντικομμουνισμό όπου η 

νομιμοφροσύνη και η δημοκρατικότητα διαδραμάτιζαν πρωτεύοντα ρόλο. 

 Στη διεθνή σκηνή, μεταπολεμικά, επικράτησε ο Ψυχρός Πόλεμος. Η συνεργασία 

των αστικών δημοκρατιών με τον κομμουνισμό την περίοδο του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου δεν επρόκειτο να μακροημερεύσει. Σύντομα μετά το τέλος του πολέμου οι 

πρώην σύμμαχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση, εμφανίστηκαν ως οι 

ηγέτιδες δυνάμεις ενός κόσμου διαιρεμένου στον άξονα ανατολής – δύσης, 

κομμουνισμού – αντικομμουνισμού. Μέσα στις νέες συνθήκες που δημιουργούσε ο 

Ψυχρός Πόλεμος, η ψύχραιμη ανάλυση δεν ήταν πάντα εφικτή, δεν έλλειπαν οι 

υπερβολές και οι υστερίες. 

  Μια τέτοια περίοδος υστερίας ήταν ο Μακαρθισμός. Ο αντικομμουνισμός, ως 

ρητορεία και ως πρακτική, έβαλε στο στόχαστρό του όχι μόνο τους οπαδούς του 

κομμουνισμού αλλά ενέπλεξε το σύνολο της κοινωνίας σε μια διαδικασία αξιολόγησης 

του αντικομμουνιστικού φρονήματος. Όσοι βρέθηκαν να υπολείπονται σε αυτή την 
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αξιολόγηση κρίθηκαν ύποπτοι και κλήθηκαν να απολογηθούν. Στην Ελλάδα, με το 

βίωμα του εμφυλίου, η αξιολόγηση του αντικομμουνιστικού φρονήματος πήρε θεσμική 

μορφή και στοίχειωνε για χρόνια την πολιτική και κοινωνική ζωή. Οι μεγαλύτερες 

ακρότητες της αντικομμουνιστικής ρητορείας συντελέστηκαν την περίοδο των συνταγ-

ματαρχών. Με τις λεκτικές τους ακροβασίες απονομιμοποίησαν τον αντικομμουνισμό 

και αποδόμησαν το σύστημα της εθνικοφροσύνης. Η γελοιοποίηση του αντικομμου-

νισμού οδήγησε και στην αναδρομική ενοχοποίησή του. 

 Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο Μεσοπόλεμο, ο μετεμφυλιακός, ελληνικός 

αντικομμουνισμός χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια. Περιστρέφεται γύρω από την 

εμπειρία του εμφυλίου και αποσκοπεί στην πολιτική αξιοποίησή του. Κομβικό σημείο 

για τη μεταστροφή του ελληνικού αντικομμουνισμού από την εξωστρέφεια στην 

εσωστρέφεια υπήρξαν τα Δεκεμβριανά. Μετά το Δεκέμβρη η χώρα αποσυνδέεται από 

τις διαδικασίες μεταρρύθμισης που συντελούνταν την ίδια εποχή στη Δυτική Ευρώπη. 

Οι φορείς αυτών των προτάσεων μεταρρύθμισης μπαίνουν στο περιθώριο ή αναγκάζο-

νται να τροποποιήσουν την πολιτική τους ατζέντα προκειμένου να επικρατήσουν στο 

πολιτικό παιχνίδι. 

 Ο εμφύλιος αξιοποιήθηκε και στην εξωτερική πολιτική. Τη δεκαετία του 1940 η 

Ελλάδα αποτέλεσε για τη Δύση «παράδειγμα» σύγκρουσης κομμουνισμού – δημοκρα-

τίας. Αυτή την έννοια του «παραδείγματος» επικαλέστηκε πολλές φορές, τις επόμενες 

δεκαετίες, η ηγεσία της χώρας στις σχέσεις της με τη Δύση. Η επίκληση του κομμουνι-

στικού κινδύνου αποσκοπούσε στην ένταξη της χώρας σε μηχανισμούς και δίκτυα 

προστασίας που θα την απάλλασσαν από το μόνιμο άγχος της αναζήτησης ασφάλειας 

και θα την ενέτασσαν σε έναν ευρύτερο στρατηγικό και πολιτικό σχεδιασμό δημιουρ-

γώντας μια ομπρέλα ασφάλειας πάνω από τα επισφαλή σύνορά της.   

 Από κυρίαρχη αξία της μεταπολεμικής περιόδου, ο αντικομμουνισμός αντιμετω-

πίστηκε, στη μεταπολίτευση, ως ενοχικό σύνδρομο. Χωρίς να εξαλειφθεί εντελώς από 

μέρος του πολιτικού κόσμου, έπαψε να αποτελεί ιδεολογική σημαία των κομμάτων 

εξουσίας, τουλάχιστον των ηγετικών  τους κύκλων, και περιθωριοποιήθηκε. Η εκλογική 

αποτυχία νεοϊδρυθέντων πολιτικών κομμάτων, όπως η Εθνική Παράταξη, και η 

αδυναμία του Ε. Αβέρωφ να ξαναφέρει την εθνικοφροσύνη, με θετικό πρόσημο, στο 

επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου απέδειξαν ότι αυτή αποτελούσε μια αξία παρωχη-

μένη, χωρίς απήχηση και εμβέλεια.   

 Η μεταπολίτευση σήμανε την αποκαθήλωση του αντικομμουνισμού, και ιδιαίτερα 
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της συντηρητικής πτυχής του, από την ηγεμονική του θέση. Στην πτώση του συμπαρέ-

συρε και τον ούτως ή άλλως ανεπαρκώς, στην Ελλάδα, ανεπτυγμένο φιλελεύθερο 

αντικομμουνισμό. Μέσα στο κλίμα της μεταπολίτευσης, με γενικεύσεις και ισοπεδώ-

σεις, ο αντικομμουνισμός, όποια μορφή και να είχε, από όπου και να εκπορευόταν, 

ενοχοποιήθηκε. Ακριβώς αυτή η ενοχοποίηση αλλά και η ταύτιση αντικομμουνισμού - 

Δεξιάς υπήρξε η λυδία λίθος  της ρητορικής του ηγέτη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Α. Παπανδρέου. 

 Για άλλη μια φορά, αλλά με αντίθετη νοηματοδότηση, ο αντικομμουνισμός 

επιστρατεύθηκε ως πολιτικό εργαλείο, ήλεγξε συνειδήσεις, διαμόρφωσε το εκλογικό 

σώμα, καθόρισε τα εκλογικά αποτελέσματα. Επιπλέον στις επίσημες, κρατικές προσπά-

θειες συμφιλιώσεις υπήρχε πάντα, όσο και αν αυτό επιχειρούνταν να διαψευσθεί, μια 

κρυφή, μη ομολογουμένη κομματική ατζέντα που προσέβλεπε στην εξυπηρέτηση 

παραταξιακών συμφερόντων. 

 Η πολιτική συγκυρία του 1989, εγχώρια και διεθνής, οδήγησε στο τέλος του 

αντικομμουνισμού. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδικασίας υπήρξε και η 

σταδιακή προσπάθεια, από το 1974 έως το 1989, και θεσμικής συμφιλίωσης των 

αντιπάλων του εμφυλίου πολέμου.  Η κοινωνία και όχι η πολιτική ήταν αυτή που 

προπορεύθηκε στο δρόμο της συμφιλίωσης. Οι ζυμώσεις της καθημερινής πραγματικό-

τητας και κυρίως η κόπωση και η απογοήτευση από διχαστικές συμπεριφορές και 

πρακτικές του παρελθόντος, απώτερου και εγγύς, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις αν 

όχι επούλωσης του εμφυλιακού τραύματος, τουλάχιστον αναγνώρισης της διττής του 

φύσης και των επιπτώσεών του σε νικητές και ηττημένους. Οι διεθνείς εξελίξεις 

συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη. Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού στα τέλη 

της δεκαετίας του 1980 και οι ισχυροί κλυδωνισμοί που δέχεται ο πρώην δυτικός 

κόσμος από την οικονομική κρίση των αρχών της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα 

θέτουν τη συζήτηση περί κομμουνισμού και αντικομμουνισμού σε νέες βάσεις.  

 Τυπικός τομέας απόπειρας  αντικομμουνιστικού φρονηματισμού υπήρξε η εκπαι-

δευτική διαδικασία. Ήδη από το Μεσοπόλεμο η γλωσσική διαμάχη  είχε πάρει 

ανεξέλεγκτες ιδεολογικές προεκτάσεις. Πρωτεργάτες του δημοτικισμού ήταν φιλελεύ-

θεροι διανοούμενοι, οι οποίοι, όμως, μέσα στην ιδεολογική πόλωση που, σύντομα, 

επικράτησε οδηγήθηκαν στην ουδετερότητα. Σταδιακά η δημοτική άρχισε να ταυτίζεται 

με τον κομμουνισμό και η καθαρεύουσα με την εθνικοφροσύνη. Δεν έλειψαν βέβαια και 

εξαιρέσεις, όπως ο Ι. Μεταξάς, που χρησιμοποίησε τη δημοτική για να προπαγανδίσει 

τις ιδέες του καθεστώτος του. Επιπλέον επιχειρήθηκε από την πλευρά των 
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φιλελεύθερων διανοουμένων να ανατρέψουν την ταύτιση του δημοτικισμού με τον 

κομμουνισμό.  Μετά τον εμφύλιο η δημοτική ταυτίστηκε από πολλούς με την εμπειρία 

του «συμμοριτοπολέμου» κι η καθαρεύουσα προβλήθηκε ως γλώσσα της 

εθνικοφροσύνης αλλά και της αστικής δημοκρατίας. Παρόλο που φιλελεύθεροι 

πολιτικοί και διανοούμενοι συνέχιζαν την παράδοση του δημοτικισμού δεν επεχείρησαν 

ή, όπως στην περίπτωση του Γ. Παπανδρέου, εμποδίστηκαν από τις πολιτικές εξελίξεις 

να υλοποιήσουν τις αρχές του δημοτικισμού σε κάποια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.  

Όπως συνέβη σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής, η δικτατορία των 

συνταγματαρχών, με τις υπερβολές και τις ψυχώσεις της, γελοιοποίησε και την 

καθαρεύουσα. Η καθιέρωση της δημοτικής στις αρχές της μεταπολίτευσης πολύ απείχε 

από το να είναι μια ριζοσπαστική, προοδευτική πρωτοβουλία και έμοιαζε περισσότερο 

με την αποδοχή μιας ήδη εμπεδωμένης κατάστασης. 

 Ο ιδεολογικός φρονηματισμός στην εκπαίδευση δεν περιοριζόταν βέβαια στη 

χρήση της γλώσσας. Μετά τον πόλεμο, με τρόπο έμμεσο αλλά καταλυτικό, επιχειρή-

θηκε η εμπέδωση του αντικομμουνισμού όχι με την άρνηση αλλά με την προβολή μιας 

συγκεκριμένης ιδεολογικής θέσης, της εθνικοφροσύνης. Οι σχολικές γιορτές και 

δραστηριότητες και φυσικά η διδασκαλία κατάλληλων, για το σκοπό αυτό,  εγχειριδίων 

συνέτειναν στην κατεύθυνση αυτή. Οι σχολικές τελετές και η συμμετοχή του σχολείου 

σε ευρύτερες εκδηλώσεις συνέβαλαν στο σχηματισμό της επιδιώκουσας, από την 

Πολιτεία, εθνικής ταυτότητας του ελληνοχριστιανισμού, που πρέσβευε ως βασικές της 

αξίες τον ηρωισμό, τη φιλοπατρία, τη θρησκεία και είχε ως βασικούς της πυλώνες το 

Βασιλιά, το στρατό και την Εκκλησία. Στο πλαίσιο αυτής της ταυτότητας, η εμπέδωση 

του κομμουνιστή ως εσωτερικού εχθρού μετατρεπόταν σε πατριωτικό καθήκον και 

θρησκευτική υποχρέωση. Επιπλέον αυτή ακριβώς ήταν και η στόχευση των σχολικών 

βιβλίων. Τα Αναγνωστικά του Δημοτικού της μετεμφυλιακής περιόδου εμφορούνται 

από τα ιδεώδη της εθνικοφροσύνης και προετοιμάζουν τους αυριανούς πολίτες για την 

«αρμόζουσα» και «επιθυμητή» πολιτική συμπεριφορά. 

  Ο φρονηματισμός έφτασε στα όρια της αντικομμουνιστικής κατήχησης την 

περίοδο της επταετίας. Ο κομμουνισμός δεν υποδηλωνόταν ως εσωτερικός εχθρός αλλά 

καταγγελλόταν ανοιχτά ως τέτοιος. Εντάχθηκε για πρώτη φορά στα σχολικά εγχειρίδια 

η περίοδος του εμφυλίου πολέμου. Φυσικά δεν αντιμετωπίσθηκε ως «εμφύλιος» αλλά 

ως προδοσία του εσωτερικού εχθρού, που έδρασε σε συνεργασία με τους προαιώνιους 

εχθρούς της χώρας. Επιπλέον για πρώτη φορά σε σχολικά εγχειρίδια εκτός από τον 
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κομμουνισμό στοχοποιήθηκε και η «συνοδοιπορία». Μάλιστα παρουσιάσθηκε ακόμη 

πιο επικίνδυνη εφόσον λειτουργούσε ύπουλα και διαβρωτικά. Το πολιτικό μήνυμα ήταν 

σαφές και η στόχευση ξεκάθαρη. Ο αντικομμουνισμός ήταν το πολιτικό εργαλείο που 

νομιμοποιούσε το καθεστώς, στιγμάτιζε τους αντιπάλους του κι ήλεγχε την πολιτική 

συμπεριφορά ενός ολόκληρου λαού. Μόνο που οι εξελίξεις δεν επιβεβαίωσαν τις 

προσδοκίες των δικτατόρων. Αντίθετα η άτεχνη προπαγάνδα τους οδήγησε τελικά στην 

απονομιμοποίηση του αντικομμουνισμού και στη σταδιακή ενοχοποίησή του. 

  Όσον αφορά τον αντικομμουνισμό στο λόγο της λογοτεχνίας και του πνευμα-

τικού κόσμου γενικότερα και εκεί το τραύμα του εμφυλίου είναι ευδιάκριτο και καθορι-

στικό. Βέβαια για πρώτη φορά οι Έλληνες λογοτέχνες μας εισήγαγαν στον κόσμο του 

κομμουνισμού την περίοδο του Μεσοπολέμου. Δύο Ρώσοι πρόσφυγες, στρατιώτες του 

Λευκού Στρατού που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά την επικράτηση της Οκτωβριανής 

επανάστασης, ο Λιάπκιν και ο Γιούγκερμαν, πρωταγωνιστούν στα ομώνυμα έργα του 

Μ. Καραγάτση. Οι Ρώσοι εμιγκρέδες που κατέφυγαν στη Δύση επηρέασαν τις απόψεις 

των δυτικών για τα τεκταινόμενα στη Ρωσία. Διηγήθηκαν τις εμπειρίες τους από την 

κομμουνιστική βία και τρομοκρατία, μίλησαν για συμπαιγνία Γερμανών και Μπολσε-

βίκων. Ο Καραγάτσης παρουσιάζει αυτές τις εμπειρίες αλλά στέκεται και επικριτικά 

προς το τσαρικό καθεστώς και τους ίδιους τους εμιγκρέδες. Διεκτραγωδεί τη σταλινική 

τυραννία, επισημαίνει τον κίνδυνο για εξάπλωση της επανάστασης στη Δύση. Στο 

σημείο αυτό όμως είναι αισιόδοξος και αφού αναλύσει τις διαφορές της «ορθολογιστι-

κής» Δύσης και της «βάρβαρης» Ανατολής καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο 

κομμουνισμός δεν θα έβρισκε ποτέ γόνιμο έδαφος στην πρώτη. Ωστόσο καυτηριάζει τη 

Δύση ότι δεν έδειξε τόλμη και δυναμισμό στην ανάσχεση του ήδη σαθρού κομμου-

νισμού. Όσον αφορά την Ελλάδα θεωρεί ότι οι Έλληνες δεν έχουν κατανοήσει τη 

βαθύτερη ουσία του κομμουνισμού εφόσον τον εκλαμβάνουν ως εξελιγμένη μορφή του 

σοσιαλισμού. Παρουσιάζει τους κομμουνιστές να καλλιεργούν το ταξικό μίσος και να 

εργάζονται για την κοινωνική αποσταθεροποίηση. 

 Από την πλευρά του ο Μυριβήλης στη Δασκάλα με τα Μάτια μας παρουσιάζει την 

ατυχή προσπάθεια μιας ομάδας νέων κομμουνιστών να χρησιμοποιήσουν τον βασικό 

πρωταγωνιστή του έργου, το Λεωνή, προκειμένου να διεισδύσουν στις Ενώσεις 

Εφέδρων. Ο ίδιος ο Μυριβήλης ήταν μέλος τέτοιων οργανώσεων και είχε προσωπική 

εμπειρία και ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα. Επιπλέον εστιάζει την κριτική του στα 

κίνητρα και στα μέσα  που χρησιμοποιεί ο κομμουνισμός, στη χρήση βίας και τρομο-
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κρατίας στην καλλιέργεια του μίσους και της εκδικητικής μανίας. Τέλος, δεν παραλεί-

πει, ιδιαίτερα στο Πράσινο Βιβλίο, να κριτικάρει την ποιότητα της κομματικής ηγεσίας, 

να αναδείξει την υποκρισία και τη φαυλότητά της. 

 Όπως συνέβη στην πλειοψηφία του βενιζελικού και βενιζελογενούς κόσμου, έτσι 

και οι βενιζελικοί διανοούμενοι βρέθηκαν μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα. Αρχικά 

επιχείρησαν να κρατήσουν ίσες αποστάσεις από τον κομμουνισμό και το φασισμό. Οι 

περισσότεροι δεν τα κατάφεραν. Ο Καραγάτσης και ο Μυριβήλης ακολούθησαν τελικά 

το δρόμο της εθνικοφροσύνης. Τα βιώματά τους στην Κατοχή και τον εμφύλιο τους 

οδήγησαν στην πλευρά του μαχητικού αντικομμουνισμού. Πήραν ενεργό μέρος στην 

προσπάθεια για τη νίκη απέναντι στον κομμουνισμό και στηλίτευσαν όσους συναδέλ-

φους τους δεν ακολούθησαν το παράδειγμά τους. 

 Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολλοί λογοτέχνες τον ενέταξαν στη θεματολογία 

τους. Στα έργα αυτά αναζητήσαμε κομμουνιστές ήρωες με αρνητικό πρόσημο έχοντας 

πάντα υπόψη μας και τη θεωρία για την πολυπλοκότητα των λογοτεχνικών χαρακτήρων 

και την ανάγκη έμφασης ότι η ύπαρξη τέτοιων χαρακτήρων σε καμία περίπτωση δεν 

υπάγει τα αντίστοιχα έργα στην κατηγορία της αντικομμουνιστικής λογοτεχνίας. 

Ανάμεσα στους δεκάδες κομμουνιστές ήρωες που σκιαγράφησαν με την πένα τους οι 

λογοτέχνες εντοπίσαμε μοτίβα πανομοιότυπα με αυτά του αστικού πολιτικού κόσμου: 

τον δογματικό, τον βίαιο, το φανατικό, τον ονειροπόλο, τον ανελεύθερο άνθρωπο. 

Απουσιάζει, ωστόσο, στα έργα που μελετήσαμε, η εικόνα του ξενόδουλου πράκτορα 

και προδότη γεγονός που συνηγορεί στην άποψη ότι ο πνευματικός κόσμος απέφυγε τη 

στράτευση. Βέβαια οι Έλληνες λογοτέχνες δεν ήταν όντα απολιτικά. Αντίθετα ήταν 

φορείς ιδεών και πολλοί από αυτούς ανέπτυξαν πλούσια δράση στις εμφύλιες συγκρού-

σεις της δεκαετίας του 1940. Ωστόσο προσέγγισαν τη θεματολογία τους με ευαισθησία 

και ευσυνειδησία. Πρόθεσή τους ήταν η δημιουργία λογοτεχνικού και όχι πολιτικού 

προϊόντος. Κατέγραψαν στο έργο τους την προσωπική τους μαρτυρία και εμπειρία 

χωρίς να μετατραπούν σε φερέφωνα πολιτικών και κομματικών μηχανισμών και μακριά 

από τις πιέσεις πολιτικών σκοπιμοτήτων. Κάποιοι από αυτούς κατόρθωσαν την 

υπέρβαση και τη διττή ανάγνωση του εμφυλιακού τραύματος. 

 Τη στράτευση απέφυγε με επιτυχία και η πλειοψηφία των κριτικών της λογοτε-

χνίας. Επιχείρησαν, τις περισσότερες φορές, να προσεγγίσουν τα κρινόμενα λογοτε-

χνικά έργα με επαγγελματική ευσυνειδησία, μακριά από κομματικές επιταγές και 

ιδεοληψίες. Εκτός από την εμφανή πρόθεση τους για επίδειξη αμεροληψίας διαπιστώ-



 
319 

 

 

νουμε και τα όρια που τους έθετε η συγκυρία, στην οποία όφειλαν να λειτουργήσουν. 

Ωστόσο συχνά, όπως συνέβη και με  τους λογοτέχνες, προηγήθηκαν της εποχής τους 

και προέβαιναν σε διαπιστώσεις που εντυπωσιάζουν με τη νηφαλιότητά τους. Οι 

ζυμώσεις μέσα στο χώρο της λογοτεχνίας, μυθοπλασίας και κριτικής, οδήγησαν σε 

συναινέσεις πολύ νωρίτερα από ότι συνέβη στο χώρο της πολιτικής αλλά και της 

ιστοριογραφίας. 

  Η μελέτη των λογοτεχνικών περιοδικών Νέα Εστία και Ελληνική Δημιουργία μας 

έφερε και πάλι μπροστά στη διαίρεση σε φιλελεύθερο και συντηρητικό αντικομμου-

νισμό. Μάλιστα εκτός από την κοινή επιχειρηματολογία διαπιστώσαμε και κοινές 

πρακτικές στη χρήση του αντικομμουνισμού. Αναμφισβήτητα ο αντικομμουνισμός 

υπήρξε αποτελεσματικό και πολύτιμο εργαλείο στην πολιτική αρένα. Ως τέτοιο 

χρησιμοποιήθηκε και στο χώρο της διανόησης. Τα προσωπικά πάθη, οι επαγγελματικές 

φιλοδοξίες και τα τραύματα του παρελθόντος οδήγησαν κάποιους στην αναζήτηση και 

την αμφισβήτηση των αντικομμουνιστικών εχεγγύων των ομοτέχνων τους. Παρήγορο, 

ωστόσο, είναι ότι οι συμπεριφορές αυτές δεν χαρακτήριζαν την πλειοψηφία και 

σύντομα περιθωριοποιήθηκαν. 

 Σήμανε άραγε το 1989 το οριστικό τέλος του αντικομμουνισμού ή ένα ακόμη 

ορόσημο στην πολυετή πορεία του; Η απάντηση δεν είναι προφανής. Τα νέα κοινωνικά, 

πολιτικά και ιδεολογικά δεδομένα που δημιουργεί η πρόσφατη οικονομική κρίση, 

ιδιαίτερα με την ένταση που βιώνεται στην Ελλάδα, οδηγούν, πιθανότατα,  στο 

σχηματισμό ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, του οποίου οι διαχωριστικές γραμμές 

δεν έχουν πλήρως διαμορφωθεί. Τουλάχιστον οι εμπειρίες ενός έντονα πολωτικού 

παρελθόντος ας αποτελέσουν οδηγό σύνεσης και συναίνεσης.    
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Παράρτημα 

Α.  Η εικόνα στη διάθεση της αντικομμουνιστικής προπαγάνδας 

Ηνωμένες Πολιτείες 
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Γερμανία 
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Μ. Βρετανία 
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Δημοψήφισμα 1946 
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Παιδομάζωμα 
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Γραμματόσημα 
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Γελοιογραφίες του Μποστ για τον εμφύλιο 
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Γελοιογραφίες του Μποστ για τον εμφύλιο 
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Γελοιογραφίες του Μποστ για τον εμφύλιο 
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Δημοψήφισμα 1974 
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Β.  Κείμενα  
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Πηγές - Βιβλιογραφία 

1. Αρχειακές πηγές 

 

α. αδημοσίευτες 

Αρχείο Κ. Μητσοτάκη, Αρχείο Ελληνικά, κωδ. Αντικειμ.: 277, Παλ. Ταξινομ.  

 Εφημερίς Συζητήσεων της  Βουλής, 1952/ΣΥΝ.71/ΣΕΛ. 80 – 87/ΦΑΚ.20. 

  Αρχείο Ελληνικά, κωδ. Αντικειμ.: 9559, παλ. Ταξινομ. ΠΟΛΟΓ/ 1958/100.1. 

Αρχείο Φ. Δραγούμη Φ/91.2 (έγγραφα 172, 173). 

Αρχείο Ν. Πλαστήρα, 372/Φακ. Ε.Π.Ε.Κ. 

  372/Φακ. 9. 

  372/Φακ. 11. 

  372/ΦΑκ. 50. 

Γενικά Αρχεία του Κράτους,  Μικρές Συλλογές, Κ 203. 

ΓΑΚ Κιλκίς, Α.Β.Ε. 23, Α.Ε.Ε. Εκπ. 16/1, Α/Α 22, εγγρ. 4. 

ΓΑΚ Κιλκίς, Α.Β.Ε. 54, Α.Ε.Ε. Εκπ. 31.1, Α/Α.1 εγγρ. 26. 

ΓΑΚ Κιλκίς, Α.Β.Ε. 54, Α.Ε.Ε. Εκπ. 31.1, Α/Α φακ. 1, εγγρ. 31. 

ΓΑΚ Κιλκίς, Α.Β.Ε. 13, Α.Ε.Ε. Εκπ. 10.1, Α/Α Φακ. 2,  εγγρ. 35. 

ΓΑΚ Σερρών, Α.Β.Ε. 309, Α.Ε.Ε. Εκπ. 99.1, φακ. 1. 

ΓΑΚ Σερρών, Α.Β.Ε. 440, Α.Ε.Ε. Εκπ. 113.1, φακ. 4. 

Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδας, Β9/5. 

Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδας, Β9/9. 

 

 

β. δημοσιευμένες 

Αρχείο,  Γεγονότα και Κείμενα, Κωνσταντίνος  Καραμανλής, 50 χρόνια πολιτικής ιστο-

ρίας,  επιμ. Κ. Σβολώπουλος, Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής, Εκδοτική 

Αθηνών, Αθήνα 1992-1997, τόμ. 1-12. 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Αριθμός φύλλου 245, 25 Ιουλίου 1929. 

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, συνεδρίαση 29 Μαρτίου 1929. 

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, συνεδρίαση 94η, 30 Μαίου 1929, (Α. Παπα-

ναστασίου, σσ. 995-999). 

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, συνεδρίαση 106η, 18 Ιουνίου 1929, (Γ. Παπαν-

δρέου σσ. 1185-1186). 
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Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Πρώτη Περίοδος, Δευτέρα Σύνοδος, 1927-

1928, σσ. 253-452. 

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, συνεδρίαση 5η, 18 Μαίου 1946. 

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής,συνεδρίαση 71,  4 Απριλίου 1952. 

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, συνεδρίαση 4η, 17 Δεκεμβρίου 1952. 

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, συνεδρίαση 28η, 21 Ιανουαρίου 1955 έως 

συνεδρίαση 50η , 2 Φεβρουαρίου 1955. 

 

2. Εφημερίδες 

Η Καθημερινή 1950-1967 

Μακεδονία 1950-1967 

Εφημερίς των Βαλκανίων καλοκαίρι 1922 

Ελευθερία 1944-1948 

Ελληνικός Βορράς 1951                                

Η Καθημερινή   1936, 1946, 1989 

Μακεδονία  1947, 1974, 1977 

Νέα Ευρώπη 1943-1944 

                      

3. Λογοτεχνικά περιοδικά 

Ελληνική Δημιουργία   1948-1954 

Νέα Εστία             1948-1954 

 

Νέα Εστία Π. Κανελλόπουλος, «Τί έγινε στην Ουγγαρία;»τομ. 61, τχ. 710, Αθήνα 1 

Φεβρουαρίου 1957. 

Γ. Παπανδρέου, «Δυτικός και Ανατολικός κόσμος», τομ. 62, τχ. 721, Αθήνα 15 

Απριλίου 1957. 

Λ. Ακρίτας, «Το πνεύμα και η πολιτική», τομ. 62, τχ. 725, Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 1957. 

Π. Χάρης, «Η Νέα Επανάσταση», τομ. 85, τχ. 1000, Αθήνα 1 Μαρτίου 1969. 

Μήνυμα Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, τομ. 85, τχ. 1000, Αθήνα 1 Μαρτίου 

1969. 

Κ. Α. Τρυπάνης, «Χαιρετισμός για τα πενήντα χρόνια της Νέας Εστίας», τομ. 101, τχ. 

1188, Αθήνα, 1 Ιανουαρίου 1977. 
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4.  Λογοτεχνικές κριτικές 

Αγγλοελληνική Επιθεώρηση  τομ. Ε', αρ. 1, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1950, σ. 830. 

 τομ. Ε', αρ. 11, Μάρτιος – Ιούνιος 1952, σ. 452. 

 τόμ.Ε', αρ. 12, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 1952, σ. 491. 

 Γ. Θεοτοκάς, τομ. 7, τχ. 7, χειμώνας 1954 – 1955 σσ. 266- 268. 

Ελευθερία  Δ. Ρώμας, 20 Δεκεμβρίου 1954. 

Ελευθεροτυπία                Κ.Ι. Τσαούσης, 30 Νοεμβρίου 1978. 

Επιθεώρηση Τέχνης   Δ. Ραυτόπουλος,  «Αλέξανδρου Κοτζιά. Πολιορκία, 

                        Μυθιστόρημα, Αθήνα 1955» , τχ. 10 Οκτώβριου 1955. 

Εποχές   Μ. Αναγνωστάκης, τχ. 4, Αύγουστος 1963. 

                 Μ. Αναγνωστάκης, τχ. 6, Οκτώβριος 1963. 

                Γ. Καλιόρης, τχ. 17, Σεπτέμβριος 1964. 

                          

Η Βραδυνή,   Κ. Στεργιόπουλος,  «Αλέξανδρος Κοτζιάς», 14 Ιανουαρίου    

                                        1963. 

Η Καθημερινή            Αιμ. Χουρμούζιος,  «Χρονικόν ταραχής και ιδεών», 28  

 Οκτωβρίου 1954. 

                          Αιμ. Χουρμούζιος, 4 Νοεμβρίου 1954. 

                        Αιμ. Χουρμούζιος,  «Μια επικίνδυνη ροπή», 26 Μαρτίου  

                                         1964. 

                                        Αιμ. Χουρμούζιος, 16 Απριλίου 1964. 

                                        Σ. Τσακνιάς, «Ένα τέλειο έργο», 19 Απριλίου 1979. 

                                         Α. Κοτζιάς, 18 Μαϊου 1975.  

                                         Α. Κοτζιάς, 23 Ιουλίου 1981. 

Μεσημβρινή                  Α. Κοτζιάς, 15 Φεβρουαρίου 1963. 

                                      Α. Κοτζιάς,  4 Μαρτίου 1967. 

 

Νέα Αλήθεια    Ν. Χριαστιανόπουλος, 15 Σεπτεμβρίου 1952. 

Νέα Εστία,      Γ. Χατζίνης, τομ. 47, τχ. 551, 15 Ιουνίου 1950, 

                        Γ. Χατζίνης, τομ. 49, τχ. 570,   1 Απριλίου 1951. 

                        Γ. Χατζίνης, τομ. 57, τχ.  661, 1 Ιανουαρίου 1955. 

                        Γ. Χατζίνης, τομ. 59, τχ. 687,  15 Φεβρουαρίου 1956. 

                        Γ. Χατζίνης, τομ. 59, τχ. 690,   1 Απριλίου 1956. 
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                        Γ. Χατζίνης, τομ. 66, τχ. 768,  1 Ιουλίου 1959. 

                       Γ. Χατζίνης, τομ. 76, τχ. 888, 1 Ιουλίου 1964. 

                        Γ. Χατζίνης, τομ. 77, τχ. 900, 1 Ιανουαρίου 1965. 

                        Γ. Χατζίνης, τομ. 79, τχ. 927, 15 Φεβρουαρίου 1966. 

                       Γ. Χατζίνης, τομ. 81, τχ. 948, 1 Ιανουαρίου 1967. 

Ο Ταχυδρόμος  Α. Ζενάκος, 25 Φεβρουαρίου 1967. 

Ο Ταχυδρόμος        Α. Κοτζιάς, 24 Μαίου 1974. 

Τα Νέα              Β. Βαρίκας, 2 Μαίου 1955. 

Τα Νέα Ελληνικά,    Φ. Μπαρλάς, τομ. Α', τχ. 7, 1 Ιουλίου 1952. 

 

Το Βήμα           Β. Βαρίκας, 24 Μαρτίου 1963. 

                         Β. Βαρίκας  31 Μαρτίου 1963. 

                         Β. Βαρίκας, 22 Φεβρουαρίου 1966. 

                                         Α. Κοτζιάς, 31 Μαρτίου 1972. 

                                          Δ. Ν. Μαρωνίτης, 9 Ιουνίου 1976. 

                                          Β. Μάκης, 26 Ιουλίου 1981. 

 

6. Αναγνωστικά βιβλία περιόδου 1954 – 1967 

Ι. Γιανέλλη, Γ. Σακκά, Αλφαβητάριον, ΟΕΣΒ, Αθήνα 1954. 

Β. Οικονομίδου, Αναγνωστικόν Β'Δημοτικού, ΟΕΣΒ, Αθήνα 1954. 

Β. Πετρούνια, Φ. Κολοβού, Σ. Σπεράντζα, Α. Μεταλλινού, Αναγνωστικόν Γ' Δημοτικού, 

ΟΕΣΒ, Αθήνα 1954. 

 Γ. Μέγα, Κ. Ρωμαίου, Σ. Δουφεξή, Θ. Μακρόπουλου και άλλων, Αναγνωστικόν Δ' 

Δημοτικού, ΟΕΣΒ, Αθήνα 1954. 

Γ. Καλαματιανού, Θ. Γιαννόπουλου, Δ. Δούκα, Δ. Δεληπέτρου, Ν. Κουτόπουλου, 

Αναγνωστικόν Ε' Δημοτικού, ΟΕΣΒ, Αθήνα 1954. 

Ε. Φωτιάδου, Η. Μυνιάτη, Γ. Μέγα, Δ. Οικονομίδου, Θ. Παρασκευόπουλου, Αναγνω-

στικόν ΣΤ' Δημοτικού,ΟΕΣΒ, Αθήνα 1954. 

 

7. Σχολικά εγχειρίδια δικτατορίας 

Α. Ματαράση – Σ. Παπασταματίου,  Ιστορία των Νεωτέρων και Νεωτάτων Χρόνων, Γ' 

Γυμνασίου, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1966. 

Γ. Δαφνής, Συνοπτική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδος, 1914-1968, Οργανισμός 
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Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1971. 

Θ. Παπακωνσταντίνου, Πολιτική Αγωγή, Διασκευή δια τας Γ' και ΣΤ' τάξεις του 

Γυμνασίου υπό Δημητρίου Β. Τουντοπούλου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 1972. 

 

8. Λογοτεχνικά βιβλία περιόδου 1950 - 1989 

Τα σημαντικότερα έργα που εκδόθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 1950 – 1989 με θέμα 

τον εμφύλιο είναι: 

- Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Ο άλλος Αλέξανδρος, 1950. 

- Ρένος Αποστολίδης, Πυραμίδα 67, το βιβλίο του εμφυλίου, 1950. 

- Τηλέμαχος Αλαβέρας, Τ΄αγρίμια του άλλου δάσους, (διηγήματα), 1950. 

- Αλέξανδρος Κοτζιάς, Πολιορκία, 1953. 

- Ρόδης Ρούφος, Χρονικό μιας σταυροφορίας: Η ρίζα του του μύθου, Πορεία στο 

σκοτάδι, Η άλλη όχθη, 1954-1958. 

- Θ.Δ. Φραγκόπουλος, Τειχομαχία, 1954. 

- Νίκος Κάσδαλης, Τα δόντια της μυλόπετρας, 1955. 

- Κώστας Κοτζιάς, Καπνισμένος ουρανός, 1957. 

- Θέμος Κορνάρος, Στάχτες και φοίνικες, 1958. 

- Ζήσης Σκάρος, Οι ανοιχτοί ουρανοί, 1958. 

- Στρατής Τσίρκας, Ακυβέρνητες Πολιτείες: Η Λέσχη, Αριάγνη, Νυχτερίδα, 1961-

1964. 

- Αντρέας Φραγκιάς, Καγκελόπορτα, 1962. 

- Νίκος Καζαντζάκης, Οι αδελφοφάδες, 1963. 

- Θανάσης Βαλτινός, Η Κάθοδος των εννιά, Εποχές, 1963. 
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