ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΠΟΙΡΝΆΖΟΣ

Ό αναμορφωτικός λόγος τών νικητών στη Μακρόνησο:
Ή ένταξη τοΰ Ε μφ υλίου στην προαιώνια ιστορία
της φυλής, ό «διηθητός ιός» τοΰ κομμουνισμού
καί ό ρόλος τής «αναμόρφωσης»

^ Τ Τ ^ χογμε ι ι 'νηθιςει πυΛΛΕΣ φορει, όταν άναφερόμαστε στόν Εμφύλιο
I J Πόλεμο στην 'Ελλάδα, τό ενδιαφέρον καί ή προσοχή μας νά επικε
ντρώνεται στην πλευρά τών ήττημένων, νά μιλάμε κυρίως γιά τούς κομ
μουνιστές, τούς αριστερούς, γενικότερα τό αριστερό κίνημα καί την ήττα
του. Στό κείμενο τού ακολουθεί, αλλάζοντας οπτική γωνία, καί περνώντας
ατό την άλλη πλευρά τής έμφύλχας διαμάχης, θά βρεθούμε στό στρατόπεδο
τών νικητών, θ ά ταρακολουθήσουμε τούς νικητές νά μιλάνε, θά ακούσουμε
τό λόγο τού αρθρώνουν γιά τόν εαυτό καί τούς αντιπάλους τους, γιά τον
πόλεμο καί τό χαρακτήρα του- καί θά εξετάσουμε, στή συνέχεια, τώ ς
συγκροτείται ό λόγος αυτός, σέ τοιά θέματα καί μοτίβα επικεντρώνεται,
πάνω σέ ποια επιχειρήματα αρθρώνεται, ποιοι είναι έν τέλει οί στόχοι του.
Ό «λόγος τών νικητών» αρθρώνεται καί συγκροτείται ήδη από τά
χρόνια τού Εμφυλίου, όταν αυτοί πού τόν εκφέρουν, οί μετέπειτα νικητές,
δέν έχουν ακόμη φτάσει στή νίκη· διατηρείται, όμως, έν ενεργεία καί κυ
ριαρχεί στήν ελληνική κοινωνία γιά πολλά χρόνια, γιά δεκαετίες μετά τή
λήξη τού πολέμου. Πρόκειται γιά μιά διαπίστωση μέ γενικότερη ισχύ:
«'Ω ς πρός τίς ιδεολογικές καί πολιτισμικές του επιπτώσεις, ό ελληνικός
έμφύλαος πόλεμος έληξε μόνο τό 1974», γιά νά έπαναλάβω απλώς εδώ τή
γνωστή διατύπωση τού Κωνσταντίνου Τσουκαλά.1
1.
« Η ιδεολογική επίδραση τοΰ εμφυλίου πολέμου», στό Κ. Τσουκαλάς, Κράτος,
κοινωνία, εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Ά9ήνα, θεμέλιο. 1986. σ. 18.
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Εκείνο πού προτείνεται στις σελάδες πού ακολουθούν είναι μιά τομή ατό
συνεχές αυτό, σέ μιά συγκεκριμένη συγκυρία καί σέ έναν τόπο, σέ ένα πλαί
σιο, όπου ό λόγος αυτός αρθρώνεται μέ ιδιαίτερη ένταση καί συμπύκνωση:
ατό στρατόπεδο τής Μακρόνησου, 1947-1950. Ό αναμορφωτικός λόγος
τής Μακρονήσου παρά τίς ιδιαιτερότητες του — ή, μάλλον, ακριβώς λόγω
αυτών τών ιδιαιτεροτήτων— συνιστά μιά πρόσφορη περίπτωση γιά νά προ
σεγγίσουμε, γενικότερα, τόν κυρίαρχο άντικομμουνιστικό λόγο τής μεταπο
λεμικής περιόδου, σέ μιά «καθαρή», συμπυκνωμένη, ακραία ίσως (γι’ αυτό,
όμως, προνομιακή γιά μελέτη) καί απολύτως εφαρμοσμένη εκδοχή του.
Εξετάζοντας λοιπόν τόν αναμορφωτικό λόγο τής Μακρονήσου ώς πε
ρίπτωση τού γενικότερου κυρίαρχου λόγου τού έμφυλιακοΰ καί μετεμφυλιακοΰ κράτους, είναι αναγκαίο νά άναφερθοΰμε σέ μιά σειρά παραμέτρους
πού σχετίζονται μέ τήν παραγωγή του καί οι όποιες, σέ μεγάλο βαθμό,
καθορίζουν τά προαναφερθέντα χαρακτηριστικά του.
Πρέπει έτσι νά συνεκτιμήσουμε: πρώτον, τή χρονική στιγμή κατά τήν
όποια διαμορφώνεται αρχικά καί έκφέρεται ό λόγος, κατά τή διάρκεια
δηλαδή τοΰ Εμφυλίου, καί μάλιστα στην κορύφωσή του· δεύτερον, τό φο
ρέα τού λόγου, εν προκειμένω τόν στρατό, ό όποιος, στή συγκυρία αυτή,
κατέχει ιδιαίτερα άναβαθμισμένη θέση στο συνασπισμό εξουσίας, αναλαμ
βάνοντας καί ισχυρό ιδεολογικό ρόλο- καί, τρίτον, τό πλαίσιο όπου διαμορ
φώνεται ό αναμορφωτικός λόγος, τό στρατόπεδο τής Μακρονήσου, μέσα
στήν πρωτοφανή διαδικασία της «αναμόρφωσης».
***
Προσπερνώ τά σχετικά μέ τήν ίδρυση καί τή λειτουργία τοΰ στρατοπέδου
τής Μακρονήσου, υπενθυμίζοντας απλώς ορισμένα απαραίτητα: από τά τέλη
τοΰ 1947 αρχίζει ή μαζική συγκέντρωση τών «υπόπτων φρονημάτων» στρα
τιωτών· μέσα στό 1949 μεταφέρονται σταδιακά οί πολιτικοί εξόριστοι από
άλλα νησιά καί τόπους εξορίας καί μέχρι τίς αρχές τοΰ 1950 ό συνολικός αριθ
μός τών κρατουμένων, οπλιτών καί πολιτών, ανέρχεται σέ δεκάδες χιλιάδες
— μπορούμε μέ βεβαιότητα νά μιλήσουμε γιά τουλάχιστον 4 0 .0 0 0 / Μετά 2
2.
Υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες, λόγω έλλείψεως συγκεκριμένων στοιχείων, γιά
μιά αξιόπιστη εκτίμηση του συνολικού άριθμού τών κρατουμένων τής Μακρονήσου.
Μιά σειρά άπό πρόσφατες εκτιμήσεις Μακρονησιωτών κάνουν λόγο γενικά γιά περίπου
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τό 1950, ή Μακρόνησος παραμένει ώς στρατόπεδο μόνο γιά αριστερούς
οπλίτες. Εκτοτε όμως η ένταση των βασανιστηρίων αμβλύνεται, μετά
τις έσωτερικές καί διεθνείς αντιδράσεις. ά/λά καί ό αριθμός τών συγκεν
τρωμένων μειώνεται σημαντικά.'1
Ε ξαρχή ς, στή σύλληψη καί τή λειτουργία τοϋ στρατοπέδου υπάρχει
ένας βασικός στόχος πού καθορίζει τήν ταυτότητά του: ή αναμόρφωση, ή
ανάνηψη στρατιωτών καί πο/Ατών. Μπορούμε, γιά μεθοδο/Λγικούς λόγους,
νά διακρίνουμε, σχηματικά, στην αναμορφωτική διαδικασία δύο στοιχεία:
Πρώτον, ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό περιεχόμενο διαπαιδαγώγησης, ένα
σώμα θετικών έ/νοιών, άξιών, συμπεριφορών, ιοεών. τό οποίο καλείται νά
έκττερνιστεί ο Μακρονησιώτης, αποβάλλοντας, αντιστοίχους. τό σύνολο τών
αρνητικών αξιών πού διέθετε. Μελετώντας τό περιεχόμενο αύτό, θά συναντή
σουμε, γενικά, τις ίδιες ιδεολογικές σταθερές, τούς Γοιους κοινούς τόπους καί
τά κανονιστικά πρότυπα πού συνιστοΰν τό περιεχόμενο τής στρατιωτικής
αγωγής, καί, σέ έυα γενικότερο επίπεδο, τού κυρίαρχου πο/Ατικού λόγου, γ ά
όλο τό διάστημα από τήν εποχή τής απελευθέρωσης μέχρι τις αρχές τής
δεκαετίας τού 1970. νΑν ’υπάρχει κάτι πού μπορούμε νά ορίσουμε ώς «έξαιρε-

1UÜ.ÜUO άτομα (ή καί περισσότερα), χωρίς νά προσδιορίζεται, όμως, ό τρόπος ή τά
στοιχεία στά οποία βασίζονται οί υπολογισμοί. Εντούτοις, ορισμένες αναφορές άπό τή
δεκαετία τού 1950 (παραδείγματος χάριν. τά δημοσιεύματα τή ; Μάχης, πού μιλάνε γιά
«πενήντα χιλιάδες άνθρώπους πού πέρασαν άπό έκεΐ») υποδεικνύουν ότι επιβάλλεται
κάποια επιφύλαξη γιά τον αριθμό 100.000. Ό αριθμός 40.000. ό οποίος έοώ θεωρείται
τό οριο πρός τά κάτω, βασίζεται στά στοιχεία πού δίνουν στή Βουλή ό Γ. ΙΙαπανδρέου
καί ο Π. Κανε/ύόπουλος στις 0 Ιουνίου καί στις 14 ‘Ιουλίου 1950. Βλ. Έφηαερις τών
συζητήσεων τής Βουλής, περίοδος Α \ σύνοδος Α ', 30 Μαρτίου-30 Ιου/Αου 1950,
τόμος Α \ Αθήνα 1951, σσ. 390-7, καί τόμος Β \ Αθήνα 1952. σ. 314. αντίστοιχα.
3.
Γ ενικά γιά τή Μακρόνησο ό ενδιαφερόμενος μπορεί νά συμβουλευθεΐ τό γ/ωστό
έργο τού Ν. Μάργαρη. '/στόμια τής Λ/ακμονήσου. 2 τόμοι, Αθήνα. Αωρικός, 1980 (α'
έκο. 1900 καί ανατυπώσεις 1980. 1982. 1980). καθώς καί τή μαρτυρία τού Αντώνη
Φλούντζη. Ατό κολαστήριο τής Μακρονήσου. Αθήνα, Φ ιλιππότης. 1984 ανάμεσα
στήν πληθώρα τών όσων έχουν γραφτεί γιά τή Μακρόνησο, αποτελούν, μάλλ,ον. τις
■συστηματικότερες καί πληρέστερες καταγραφές. Ε π ίσ η ς, τό άρθρο τού Φ. Ή λ ο υ « Ή
μνήμη τής ιστορίας καί ή αμνησία τών εθνών». Ό //ολιτης. 125(Μάιος 1994). σσ.
33-37, αποτελεί ένα συνοπτικό αλλά απαραίτητο (ίσως καί τό μοναδικό) εισαγωγικό
δοκίμιο γιά τά προβλήματα πού θέτει ή ιστοριογραφική προσέγγιση καί μελέτη τού
φαινομένου τής Μακρόνησου.
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τικό», αυτό όεν έγκειται τόσο στήν ύπαρξη ποιοτικά διάφορων ή νέων στοι
χείων, αλλά κυρίως στήν ένταση καί την ’υπερβολή κάποιων από αυτά.4
Δεύτερον, τόν συγκεκριμένο τρόπο μέ τόν οποίο έπιχειρεΐται ή εκβολή
αυτών τών πρότερων αρνητικών άξιακών συνόλων καί επιτυγχάνεται ή
επιβολή, ή εγχάραξη τών νέων. Καί ό τρόπος αυτός μέ τόν οποίο υλο
ποιείται ή «αναμόρφωση» συνεπάγεται τή λειτουργία τής Μακρονήσου ώς
τόπου οργανωμένων βασανιστηρίων, άσκησης ακραίας σωματικής καί
ψυχολογικής βίας — όέν είναι άλλωστε τυχαίο ότι. τελικά, στή συλλογική
μνήμη ή Μακρόνησος έχει άποτυπωθεΐ άρρηκτα συνόεόεμένη, σχεδόν ταυ
τισμένη, μέ τό βασανισμό, τή βία καί τόν πόνο. Κ ατ’ αυτό τόν τρόπο εκφεύγει από τίς κανονικότητες τής στρατιωτικής διαπαιδαγώγησης, συνιστώντας ένα οιακριτό αντικείμενο, γιά τή μελέτη τοΰ οποίου πρέπει νά
έρθει κανείς αντιμέτωπος μέ έννοιες καί πραγματικότητες όπως αυτές τοΰ
εγκλεισμοΰ, τοΰ βασανισμοΰ, τής ήθικής καί σωματικής βίας, τοΰ ρόλου
καί τής χρησιμοποίησης τών «άνανηψάντων»,·’ τής «ακραίας εμπειρίας».6
4. *Ας διευκρινιστεί ότι δέν έπιχειρεΐται εδώ, σέ καμιά περίπτωση, νά εγγράφει
συνολικά ή Μακρόνησος στήν κανονικότητα, ώς μιά πιό έντονη αλλά παραδειγματική
εκδοχή τοΰ εγκλεισμού ή τής στρατιωτικής αγωγής· ή παρατήρηση περιορίζεται μόνον
στό ιδεολογικό περιεχόμενο τής αναμόρφωσης. Παρ’ δλ,’ αυτά, θά ήταν λάθος νά δούμε
τήν αναμορφωτική διδασκαλία μονάχα ώς μιά φενάκη, ένα προκάλυμμα τών βασανι
στηρίων. Ή έκδοση περιοδικών, οί ομιλίες, ή ύπαρξη καί δραστηριότητα τών Γραφείων
Ή θικής ’Αγωγής, ή λειτουργία ραδιοσταθμού στή Μακρόνησο, δλ,’ αυτά αποτελούν
συγκεκριμένες πραγματικότητες, πού, ακόμα καί άν υπηρετούν τόν σκοπό τού έξωράίσμοΰ καί τής συγκάλυψης, θά ήταν λάθος νά αντιμετωπιστούν απλώς ώς ένα προπέ
τασμα καπνού άνευ σημασίας, ένα συγκαλυπτικό πέπλο- αντίθετα, έχει σημασία νά
μελετηθεί ή συγκεκριμένη συγκρότηση καί λειτουργία τους, ή συνύπαρξη καί ή δια
πλοκή τους μέ τίς πραγματικότητες τοΰ βασανισμού.
5. Eivat γνωστό δτι ή μεγάλη πλειονότητα τών κρατουμένων τής Μακρονήσου
’υπογράφει δήλωση αποκήρυξης τοΰ κομμουνισμού. Από έκεΐ καί πέρα, από τήν άπλ.ή
δήλωση μέχρι τή μαχητική αποκήρυξη τού κομμουνισμού, τήν καταγγελία, τίς διάφο
ρες μορφές συνεργασίας μέ τή διοίκηση τού στρατοπέδου, τήν κατάδοση καί τή συμμε
τοχή στά βασανιστήρια, υπάρχουν πολλές ένδιάμεσες καταστάσεις. Τό γεγονός πάντως
δτι τό μεγάλο μέρος τών βασανιστών προέρχεται από τίς τάξεις τών «άνανηψάντων»,
δτι «άνανήψαντες» είναι αυτοί πού στελεχώνουν τά Γραφεία Ή θικής Αγωγής κ.ο.κ.
αποτελεί καθοριστικό στοιχειό γιά τήν κατανόηση τής λειτουργίας τής Μακρονήσου
καί τής διαδικασίας οργάνωσης τής σωματικής καί ψυχικής βίας.
6. Σχετικά μέ τίς έννοιες τής «ισχυρής» καί «ακραίας» εμπειρίας τού εγκλεισμού.
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Λιαορομες τον αναμορφωτικού λόγον: η Μακρόνησος εκτός
τής Μακρονήσον
Ό αναμορφωτικός λόγος όμως — ή. ακριβέστερα, ή «αναμορφωτική διδα
σκαλία», όπως ορίζεται ατό τούς ίδιους το’ύς «αναμορφωτές»— όέν περιο
ρίζεται εντός τών ορίων -της Μακρονήσου. Πρόκειται βέβαια γιά λόγο ο ο
ποίος απευθύνεται, κατ’ αρχήν, στούς έγκλειστους κομμουνιστές τού στρα
τοπέδου. Αέν έκφέρεται όμως — καί στό σημείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή— μόνον άπό τούς κρατούντες, άλλά καί από τούς άνανήψαντες
πρώην κομμουνιστές, πού απευθύνονται στούς πρώην συντρόφους καί
συναγωνιστές τους μέ στόχο νά «άνανήψουν» καί αυτοί. Αυτή ή εκφορά
άπό τούς «άνανήψαντες» άποτελεΐ καί την επιβεβαίωση, τή λαμπρότερη
άπόδειξη τής επιτυχίας τού έργου τής Μακρονήσου. Γ ι’ αυτό άκριβώς, μέ
βάση τά Οποκείμενα τά όποια τόν άρθρώνουν, ό ίδιος αυτός άναμορφωτικός
λόγος, πού σκοπεύει στήν άναμόρφωση τών έγκλειστων κομμουνιστών,
μετατρέπεται καί σέ ζροτζαγανόιστικό λόγο.
Κ ατ’ αυτό τόν τρόπο, ό άναμορφωτικός λόγος άποκτά ευρύτερη σημα
σία καί άπήχηση, ςεπερνώντας κατά πολύ τά όρια τού στρατοπέδου, καθώς
δέν άπευθύνεται μόνο στούς Μακρονησιώτες. Ά ν καί κ α τ’ άρχήν άπευθύνεται στούς εγκλείστους, στήν πραγματικότητα οί ουσιαστικοί άποδέκτες
πρέπει νά άναζητηθούν καί νά εντοπιστούν κυρίως εκτός Μακρονήσου: στά
χωριά όπου άπό άμβωνος άναγιγνώσκονται οί δηλώσεις άποκήρυςης τού
κομμουνισμού, στά άλλα στρατόπεδα όπου φτάνει τό περιοδικό τών «άνανηψάντων», ό Ακαπανεύς, στό άθηναικό κοινό πού επισκέπτεται τή μεγάλη
έκθεση γιά τή Μακρόνησο στό Ζάππειο τόν Απρίλιο τού 1949, σέ όλη τήν
Ελλάδα μέσα άπό τή συστηματική άρθρογραφία τού Τύπου, άθηναικού καί
επαρχιακού. νΑς μήν ξεχνάμε ότι, άνεξάρτητα άπό τήν εικόνα που ενδεχο
μένως έχουμε σήμερα κατά νού, τήν εποχή εκείνη γιά τό κράτος, τόν
βλ. Br. B ettelheim , Le coeur constant. Παρίσι. Laffont, 1972. Σ ’ αυτή τήν προοπτι
κή, €>.. τίς εργασίες τον Ιΐαναγή Γ1χ/αγιωτόπον>ον, ό όποιος πραγματεύεται συνολικό
τερα τό θέμα τοΰ εγκλεισμού καί τών έγκλειστων Ελλήνων κομμουνιστών κυρίως, Ρ.
Panagiotopoulos, Reclusion et ideologie, l ’ne sociologie politique de la reclusion à
partir de l' experience des communistes grecs, mémoire pour le DEA de Sociologie,
Παρίσι. École de« H autes É tudes en Sciences Sociale«, 1994.

ΤΟ ΕΜΦΙ'ΛΙΟ ΛΡΛΜΛ

επίσημο πολιτικό κόσμο, την πλχιονότητα της διανόησης, την ’Εκκλησία, ή
Μακρόνησος συνιστά ένα πρότυπο, άποτελχί αντικείμενο θαυμασμού, παρά
δειγμα πρός μίμησιν. Ή Μακρόνησος αποτελεί τό «μεγάλο σχολείο», έχει
«συμβολική καί τιμητική σημασία γιά τό εθ'υος », ' «πρέπει νά θεωρηθεί ώς
έτερον Έλλληνικόν θαύμα, ώς φάρος, ό όποιος μίαν ημέραν θά φωτίση ολην
τήν ανθρωπότητα»78 καί, γιά όλους αυτούς τούς λόγους, «μακάρι όλοι μας
νά περνούσαμε κι από μιά Μακρόνησο στή ζωή μας».9
Ή προβολή τού έργου τής Μακρονήσου αποτελεί αντικείμενο μιας ιδιαίτε
ρα εκτεταμένες καί μεθοδικά οργανωμένης προπαγανδιστικής εκστρατείας,
κατά τή διάρκεια τής τριετίας 1948-1950. ’Οργανώνονται συστηματικά
επισκέψεις στό νησί: τού βασιλικού ζεύγους, υπουργών, καθηγητών πανεπι
στημίου, ξένων δημοσιογράφων, πρεσβευτών καί γενικότερα προσωπικοτήτων,
μαθητών καί φοιτητών. Στή συνέχεια, οί δηλώσεις θαυμασμού τών «υψηλών
έπισκεπτών» γιά τό επιτελχύμενο έργο τυγχάνουν εύρείας προβολής. ’Από τίς
ειδικές τελετές πού οργανώνονται, ξεχωρίζουν οί τελετές παράδοσης τών
οπλών καί τής σημαίας άπό τόν βασιλιά στά τάγματα «αναμορφωμένων»
Μακρονησιωτών πού στέλνονται στό μέτωπο. Τέτοιες τελετές πραγματο
ποιούνται συχνά τό καλοκαίρι τού 1948, μέ αποκορύφωμα τή μεγάλη γιορτή
καί παρέλαση στό Καλλιμάρμαρο Στάδιο, στίς 10 Σεπτεμβρίου 1948, κατά
τήν αναχώρηση τού ΕΤΑΞ (Ειδικόν Τάγμα Αξιωματικών). Τόν Απρίλιο τού
1949 εγκαινιάζεται στό Ζάππειο Μέγαρο μεγάλη έκθεση με φωτογραφίες άπό
τή Μακρόνησο, έργα «άνανηψάντων», ομιλίες κ.ο,κ.
Ή «αναμόρφωση» τών πρώην κομμουνιστών, ή «ανάνηψή» τους αποτε
λεί ένα άπό τά μεγαλύτερα επιτεύγματα τής κυβέρνησης καί τού στρατού,10
7. Μέ τά λόγια αύτά ό Παναγιώτης Κανελλόπουλες πράτεινε στή Βουλή νά περιληφθεΐ
στόν ίδιο τόν τίτλο τού ΟΓ' Ψηφίσματος (μέ τό οποίο ιδρυόταν ό ’Οργανισμός Αναμορφω
τηρίων Μακρονήσου) ή λέξη Μακρόνησος. Βλ. X. Αλ,ιβιζάτος, Οί πολιτικοί θεσμοί σέ κρί
ση. 1922-1974. "Οψεις τής ελληνικής εμπειρίας, Αθήνα, θεμέλιο, 1986, β ' beò., σ. 470.
8. Λόγια του καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών Σπ. Οικονόμου, άπό τό βιβλίο
έπισκεπτών τοΰ Β ' Τάγματος Σκαπανέων, στά τέλη Μαΐου 1949. Βλ.. Ζοάννος - Σαρρής, Ή αλήθεια γιά τή Μακρόνησο, Αθήνα 1950, σ. 63.
9. Φράση του Κωνσταντίνου Τσάτσου, τότε ϋπουργοΰ Παιδείας.
10.
Είναι χαρακτηριστικές οί έκκλ,ήσεις γιά έπέκταση καί γενίκευση τοΰ έπιτυχημένου προτύπου τής Μακρονήσου. Ό Στράτης Μυριβήλ.ης, σέ διάλεξή του στήν Καλα
μάτα, το 1948, στηλιτευοντας τή ραστώνη, τήν άτολμία καί τήν ιδιοτέλεια τοΰ πολιτι
κού κοσμου στή μάχη εναντίον τοΰ κομμουνισμού, θά πει: «Καί κανείς δεν τολμά νά
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άπόοειξη τής ανθρωπιστικής μεταχείρισης τών αντιπάλων καί, ταυτόχρο
να, ισχυρό ιδεολογικό όπλο, μεγάλη έθνική επιτυχία στή μάχη κατά του
κομμουνισμού. Ή αποστολή στο μέτωπο ταγμάτων τοΰ Εθνικού Στρα
τού πού αποτελούνται από «άνανήψαντες» Μακρονησιώτες καί οί μάχες
στίς όποιες νικηφόρα παίρνουν μέρος αποτελούν τήν έσχατη επισφράγ·ση
τής επιτυχίας.
Τό «μαγικό ραβδί» μέ τό όποιο (υποτίθεται ότι) συντελεΐται τό θαύμα
αυτό, μέ τό όποιο οί πρώην «μητραλοΐες» επανέρχονται στήν αγκαλιά τής
Πατρίδας είναι ό παντοδύναμος αυτός λόγος, αυτή ή πανίσχυρη διαπαιδα
γώγηση. Δέν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση τών λόγων καί τής σκοπιμό
τητας πού επιβάλλουν νά έμφανίζεται παντοδύναμη, σχεδόν θαυματουργή,
ή «αναμορφωτική διδασκαλία». Άπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή, ή Μα
κρόνησος παρουσιάζεται ως ένα μεγάλο εθνικό σχολείο, στό όποιο διά τής
πειθούς, τής αγάπης, τής διδασκαλίας, οί έγκλειστοι άπαρνούνται τον κομ
μουνισμό καί επιστρέφουν στίς αγκάλες τής «μητέρας Πατρίδας». Καθώς
ακόμη καί ή υπόνοια τών βασανιστηρίων ή τής όποιαδήποτε πίεσης εξ
ορισμού αποκλείεται καί απορρίπτεται συλλήβδην ώς δόλια συκοφαντία
άπό τήν πλευρά τών κομμουνιστών, δέν μένουν πολλοί τρόποι νά έρμηνευθεΐ ή μαζική αποκήρυξη τού κομμουνισμού άπό τούς εγκλείστους.

7ο θέμα τοΰ Έ μφυ/ιου
θ ά προσπαθήσω, στή συνέχεια, νά προβώ σέ μιά πρώτη προσέγγιση καί
ανάλυση τών βασικών αξόνων τού «αναμορφωτικού λόγου», παρακολου
θώντας μιά αλληλουχία θεμάτων πού συνδέονται στενά μεταξύ τους, ξεκιχτυπήσει τό τσεκούρι στή φωτιά, νά βγή στή μέσ-η σάν Κράτος Κυρίαρχο, νά πάρει
άπό τά χέρια τών ανάξιων γονιών αυτά τά έκκο/απτόμενα έπονιτάκια. που είναι χιλία
σες [...]. καί νά τά κλείσει σέ κατασκηνώσεις πο/ιτισμού καί εθνικής αγωγής γιά νά
τά αποξενώσει άπό τό πνευματικό χασίς πού τά ποτίζουν οί προπαγσνόιστές πρωίζράόυ. Τί ειν’ αυτό πού γυρεύω; Μιά μεγάλη, μιά πανε/λήνια όργάνουση τής Μα
κρόνησου γυρε’ύω. γιά τά δηλητηριασμένα νειάτα. σάν αυτή πού αυτοσχέδιασε καί τόσο
άξια έφερε σέ τέλος ό Στρατός μας». Βλ. Στρ. Μυριβήλης. Ό κομμουνισμός και τό
παιδομάζωμα. Μέ τήν επιμέλεια τής Λαϊκής Βιβλιοθήκης. Καλαμάτα, Τυπογραφεία
Σημαία, 1948, σ. 17 (ή έμφαση άπό τό πρωτότυπο).
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νώντας άπό την πραγμάτευση τού θέματος τού Εμφυλίου, προχωρώντας
στήν ερμηνεία της διάδοσης τοΰ κομμουνισμού καί καταλήγοντας στό ρό
λο πού διαδραματίζει ή «αναμόρφωση».11
Ή επιλογή τοΰ Εμφυλίου ως άφετηριακού σημείου υπαγορεύεται άπό
τίς ανάγκες ανάλυσης τοΰ ίδιου τοΰ λόγου, άπό την κομβική θέση την ο
ποία κατέχει σέ αυτόν ό Εμφύλιος. Πρόκειται γιά θέμα πού κυριαρχεί
ποσοτικά άλλα καί σέ σημασία: κατά τήν άνάπτυξη τοΰ κεντρικού αυτού
θέματος μέσα στόν άναμορφωτικό λόγο εμφανίζονται καί έκδιπλώνονται
μιά σειρά άπό βασικά επιχειρήματα καί άφηγηματικές στρατηγικές.
Δεν χρειάζεται, νομίζω, ιδιαίτερη επιμονή στήν εξήγηση: μεσοΰντος
τοΰ πολέμου, είναι ευνόητη ή κυριαρχία αυτού καθ’ εαυτού τού θέματος,
σέ κείμενα μ άλστα αυτού τού είδους. Ή κεντρικότητα τού θέματος τού
Εμφυλίου προκύπτει, καί έξηγεϊται, τόσο άπό τή χρονική συγκυρία όσο
καί άπό τήν ίδια τή φύση καί άποστολή τού άναμορφωτικού λόγου καί
γενικότερα της άναμορφωτικής διαδικασίας. Ή άναίρεση, ή άποκάλυψη
τού «ψέματος», τής «άπατης», τής «θεμελιώδους πλάνεως» τού κομμου
νισμού άποτελεΐ βασική της επιδίωξη καί ή άναίρεση αυτή όέν πραγματο
ποιείται τόσο σέ γενικό-θεωρητικό, άλλά κυρίως σέ άμεσο καί έφαρμοσμένο επίπεδο: στόχος δέν είναι ό μαρξισμός, ό υλισμός, συνήθως ούτε κάν ό
κομμουνισμός — τουλάχιστον κατά κανόνα- οί πιό θεωρητικές ή ιδεολογι
κές άναφορές καί άναιρέσεις τού κομμουνισμού περνούν σέ δε’ύτερη μοίρα.
Ό στόχος είναι συγκεκριμένα οί κομμουνιστές, τό ΕΑΜ, τό ΚΚΕ, οι η 
γέτες τους. Καί τό άμεσο αυτό πεδίο, στό όποιο τίθενται τά ζητήματα,
είναι βέβαια ή παρούσα διαμάχη, ό Εμφύλιος Πόλεμος.1
11.
Βασική πηγή γιά τήν προσέγγιση αυτή αποτελούν τά έντυπα τών «άνανηψάντων» πού έκδίδονται άπό τά Γραφεία Η θικής ’Α γωγής, καί κυρίως ò Σκαπτχύς, περιο
δικό αρχικά τού Γ* Τάγματος Σκαπανέων (’Οκτώβριος 1947-Άπρίλιος 1949) καί, στή
συνέχεια, άπό τόν Μάιο τού 1949, καί τών τριών ταγμάτων. Ε π ίσ η ς, μιά σειρά άλλα
τεκμήρια στά όποια άποτυπώνεται ό αναμορφωτικός λόγος· βλ. κυρίως, Ζοάννος Σαρρής [άνανήψαντες οπλίτες], Ή αλήθεια γιά τή Μακρόνησο, Αθήνα 1950· Γ.
Κοκκώνης, Ό κομμουνισμός στην 'Ελλάδα, Β Χ1/ΓΕΣ, Αθήνα 1948 [ή B XI είναι ή
διεύθυνση τού ΓΕΣ στήν οποία υπάγονται οί μονάδες της Μακρονήσου, ή όποια, τόν
’Οκτώβριο τού 1949, αντικαθίσταται άπό τόν ΟΑΜ]· Π. Κολλιτσίδας, Άπό τόν εθνικόν

συναγερμόν. Ό δικηγορικός σύλλογος 'Αθηνών εις τό μέτωζον καί τήν Μακρόνησον. Τό
εργον τής δίαφωτκτέως, Αθήνα 1948. Ε π ίσ η ς, συμπληρωματικά έχουν ληφθεΐ υπόψη
καί όσα στοιχεία άπό τίς μαρτυρίες πού διαθέτουμε άναφέρονται στό ζήτημα.
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α) Ή ταύτιση τού εσωτερικού εχθρού με τήν εξωτερική απειλή
Ό πό/χμος των ετών 1946-1949, όΈμφύλιος — όπως έχει καθιερωθεί
π /xov νά ονομάζεται σήμερα— δέν είναι έμφύλος, ά)ύά αγώνας Έ /λ ή νων εναντίον ξένων, τής ελληνικής φυλής ενάντια σέ άλ>χς φυλές, καί ει
δικότερα τούς Σ/άβους· αυτή είναι ή βασική συνισταμένη τής «αναμορ
φωτικής διδασκαλίας»: ή ταύτιση τού αντιπάλου μέ τόν εξωτερικό εχθρό.
Είναι χαρακτηριστικοί ατό τήν άποψη αυτή οι όροι μέ τούς οποίους περιγράφονται οι άντίπαλοι.
Σπανίως, ίσως καί ποτέ, θά συναντήσουμε απλώς «κομμουνιστές»,
άλλά πάντα σέ σύνθετα ή μέ επιθετικούς προσδιορισμούς, τά οποία παρα
πέμπουν κατά πρώτο λόγο στούς ξένους καί τήν προδοσία καί, σέ μικρότερο
βαθμό, στήν εγκληματική τους θράση. ’Έ τσ ι, στις ήμερήσιες διαταγές τών
τριών Ταγμάτων Σκαπανέων εμφανίζονται: «σλαυοκομμουνισταί», «ελληνό
φωνες όρόές», «ξενόδουλα όργανα ξένων», «έαμοβούλγαροι», «κομμουνιστοσυμμορίτες», «ληστοσυμμορίτες», «προδότες, ύπουλοι καί αιμοσταγείς
κομμουνισταί», «δολοφόνοι, άπάτριδες έαμοκομμουνισταί, πράκτορες καί
δούλοι τών Σ/αύων», τό «μίσθαρνον σλαυόδουλον ΚΚΕ, γνήσιον τέκνον τού
Κρεμλίνου», τό «προδοτικόν, κακούργον καί σλαυόδουλον ΚΚΕ», τό «εθνο
κτόνον καί προδοτικόν ΚΚΕ», καθώς καί «ξενόδουλοι, σλαυοκίνητοι κεφαλαί, σλαυόδουλοι»...
Στον Σκαπανέα επίσης, σέ κεντρικές θέσεις, εντός πλαισίου επαναλαμβά
νονται συνθήματα όπως τό άκόλοιλ)ο: « Ό αγώνας πού οιεξάγοιμε δεν είναι
αγώνας εναντίον μιας παράταξής Ελλήνων, αλλά αγώνας εναντίον τών
έγκ/ηματιών-προδοτών πού συνεργάζονται με τούς Σλαύους». ’Ά /ύω στε,
όταν άναφέρεται ό αρχηγός τού Δημοκρατικού Στρατού πολλές φορές δέν
άποκαλεΐται Μάρκος άλλά «Μάρκο», «ο στρατός τού Μάρκο» κ.ο.κ.

β) Ή ένταξη στό προαιώνιο παρελθόν τής φυλής
Ή αντίληψη τής διαμάχης όχι ώς εμφύλιας, άλλά ως αγώνα μεταξύ
Ε λ λ ή νω ν καί αλλόφυλων, καί ειδικότερα τών Σλάβων, έχει μιά σειρά
αλυσιδωτές συνέπειες γιά τόν ίδιο τό χαρακτήρα, τή φύση καί τήν αναμε
νόμενη έκβασή του. Ό παρών αγώνας εντάσσεται, μέ αυτό τόν τρόπο.

ΤΟ ΕΜΦΥΛΙΟ ΛPAMA

στό τρισχιλιετές παρελθόν των ένδοξων αγώνων τής φυλής εναντίον των
προαιώνιων εχθρών της ώς το τελευταίο επεισόδιο. Εμφανίζεται ένα από
λυτο συνεχές πού ξεκινάει άπό τούς Περσικούς Πολέμους καί καταλήγει
στην παρούσα διαμάχη:
Μά καί σήμερα οί ίδιοι είμαστε. Νά οί Πέρσες πούρχονται νά μάς σκλά
βοόσουν. Μόνο πού τώρα κατηφορίζουν απ’ τό Βορηά. Μά νά κι οί Πλαταιές, νά οί Μαραθώνες κι οί Θερμοπύλες. Νά ό Μιλτιάδης, ό Θεμι
στοκλής, ό Λεωνίδας.
Τί κι αν έχουν άλλα ονόματα. Τί κι άν οί Θερμοπύλες λέγονται ’Αρχάγ
γελος καί Κόνιτσα. Τί κι άν οί IΙλαταιές λέγονται Γράμμος. Τά ίδια είναι.
Ή ίδια συνέχεια τής ιστορίας τής Πατρίδας μας. Ή ίδια ή Ελλάδα μέ
τά παιδιά της.1*
Μεγάλους σταθμούς, καί έξέχοντα παραδείγματα πού χρησιμοποιούν
ται σέ αυτή τή διαδρομή, αποτελούν ή Επανάσταση τού 1821 καί ό έλληνοϊταλικός πόλεμος τού 1941.
Ή αναφορά ειδικά στό αλβανικό έπος είναι ιδιαίτερα συχνή, επειδή
προσφέρεται γιά παραλληλισμούς, άφ’ ενός λόγω τής χρονικής εγγύτητας
καί, άφ’ έτέρου, λόγω τής ύπαρξης μιας σειράς ομοιοτήτων, οί όποιες
επιστρατεύονται: τά ίδια βουνά τής Πίνδου, ό ίδιος (νικηφόρος) αρχιστρά
τηγος, ό άπό Βορράν κίνδυνος κ.ο.κ. Μάλιστα, ό αγώνας τού 1940-41
καί ό Εμφύλιος εκλαμβάνονται πολλές φορές ώς δύο φάσεις τού ίδιου
πολέμου, μέ τό «διάλειμμα» τής Κατοχής.
Ταυτόχρονα, όπως τό ελληνικό έθνος παρουσιάζει μιά άδιατάρακτη
προαιώνια συνέχεια, τό ίδιο ισχύει, κ α τ’ αντιστοιχίαν, καί γιά τούς Σλά
βους. Μεταξύ των Σλάβων τού 10ου αιώνα καί αυτών τής δεκαετίας τού
1940 δέν υπάρχει καμιά ουσιώδης διαφορά, όπως ίδιες καί απαράλλακτες
είναι οί επιδιώξεις τους, ή επιβουλή τους ενάντια στό ελληνικό έθνος. Το
οτι είναι κομμουνιστές, σέ αυτό τό πλαίσιο, έχει σαφώς επικουρική καί δευτερεύουσα σημασία, αποτελεί περισσότερο ένα «τέχνασμα», μιά «μεταμ
φίεσή» τους, ένα είδος «πανουργίας» τού σλαβισμού στόν προαιώνιο αγώ 
να του εναντίον τού ελληνισμού.
Τό πρωτεύον είναι ή φυλετική ταυτότητα· ή ιδεολογική ταυτότητα όχι
12.
«Ν ά γιατί νικούμε», κύριο άρθρο τού αρχισυντάκτη τού περιοδικού Μάκη
Δόγκα, Σκαπανευς, τχ . 8 (Αύγουστος 1948), σ. 3.
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μονο είναι οευτερευουσας σημασίας, αλλα και, τροπον τινά, αποτελεί α
πόρροια, συνεπαγωγή τής πρώτης: ό μαρξισμός, ό κομμουνισμός καί άλλες
βάρβαρες Ιδεολογίες έχουν διάδοση, ταιριάζουν μόνο σέ λαούς βαρβάρους,
ανατολικούς, απολίτιστους, όπως οί Σλάβοι.
Μέ άλλα λόγια, καί σέ τελική ανάλυση, αυτό πού έχει καθοριστική
σημασία είναι ή φυλετική ταυτότητα καί, συνακόλουθα, τά φυλετικό μίσος.
Ή παμπάλαια πάλη, όπως καί ο παρών αγώνας, καθορίζονται φυλετικά, τά
δύο μέρη οέν μπορούν νά ξεφύγουν άπό τή θέση καί τό ρόλο πού κατέχουν:
Είναι υποχρεωμένα νά εκπληρώσουν τήν άποστολή πού τούς τάσσει ή
φυλετική καί ιστορική μοίρα τους — αυτά τά δύο συμπλέκονται καί ταυτί
ζονται: έκαστος έφ ω (από τον θεό, τήν Ιστορία, τήν ιστορική καί φυλετι
κή μοίρα) έτάχθ^. Είναι ίδιον των Σλάβων ώς φυλής νά επιβουλεύονται καί
νά μισούν τούς "Ελληνες, καί αποτελεί, έξίσου, ίδιον των Ελλήνων νά αντι
στέκονται, καί μάλιστα νικηφόρα. Αυτό είναι έν τέλχι καί τό περιεχόμενο
τού σημερινού άγώνα.
Ή "Ιστορία, κ α τ’ αυτό τόν τρόπο, εκτυλίσσεται κυκλικά, μέ αύστηρά
ντετερμινιστικό τρόπο, σέ διαδοχικά, επαναλαμβανόμενα, καί επομένως
άπολ,ύτως προβλέψιμα καί προδιαγεγραμμένα επεισόδια: Πρόοδος καί
ευημερία τού ελληνισμού —►Φθόνος καί επιβουλή από άλλχς, γειτονικές
φυλές, σέ συνεργασία μέ προδότες "Ελληνες. Α π ελ ή κατά τής πατρίδας
—» Πόλεμος πού καταλήγει σέ νίκη τού ελληνισμού —» Νέα περίοδος ευ
ημερίας τού έλληνισμού —►Νέα επιβουλή από τούς εχθρούς καί νέα
απειλή —* Νέος πόλεμος καί νέα επικράτηση τής ελληνικής φυλής κ.ο.κ.
Σέ αυτό τόν κύκλο κάθε καινούργιο επεισόδιο, κάθε νέος αγώνας είναι
ανώτερος καί δυσκολότερος. Έ τ σ ι καί ό τωρινός αγώνας, ό «Εμφύλιος»,
είναι ό υπέρτερος καί σημαντικότερος όλων.

γ ) Ό χαρακτήρας καί ή σημασία τού πολέμου: οί συνέπειες άπό τήν
ένταξή του στην ιστορία τού ελληνισμού
Ή ένταξη τού Εμφυλίου στούς διαδοχικούς αγώνες τού ελληνισμού ώς
ενός ακόμη επεισοδίου, τού τελευταίου καί πιό λαμπρού, έχει τρεις συνε
παγωγές γιά τόν ίδιο τόν χαρακτήρα του:
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I.
’Αγώνας χριστινών εναντίον αντίχριστων. Οι άντίπαλ,οι είναι κομ
μουνιστές, επομένως άθεοι καί εχθροί τής χριστιανικής θρησκείας. Λέν
είναι, δμως, αυτός ό μόνος λόγος γιά τόν όποιο ό Εμφύλιος προσλαμβάνει
τό χαρακτήρα αγώνα χριστιανών εναντίον αντίχριστων. Ό λοι οί αγώνες
τοΰ ελληνισμού δόθηκαν πάντοτε εναντίον όχι μόνον αλλοφύλων, αλλά καί
αλλοθρήσκων. Οί αντίπαλοι, άπό τούς Πέρσες μέχρι τούς "Αραβες καί τούς
’Οθωμανούς, υπήρξαν αλλόθρησκοι. Έ τσ ι, γιά νά συγκροτηθεί τό νομοτε
λειακό σχήμα τών αγώνων τής ελληνικής φυλής, βασικό συστατικό στοι
χείο αποτελεί ό αλλόθρησκος, καί δή αντίχριστος, άντίπα/.ος.
Ή ένταξη στην προαιώνια ιστορία τών αγώνων τοΰ ελληνισμού, καί όχι ή
κομμουνιστική ιδεολογική ταυτότητα τού άντιπά/Λυ, είναι ό βασικός μη
χανισμός πού καθιστά την παρούσα διαμάχη αγώνα μεταξύ χριστιανών καί
αλλοθρήσκων. ’Άλλωστε, όπως ήδη έπισημάνθηκε, δέν πρόκειται γιά αγώνα
ανάμεσα σέ "Ελληνες, αλλά μεταξύ Ελλήνων καί Σλάβων. Καί ακριβώς
λόγω τής ύπαρξης αυτού τού σχήματος, τό ότι οί Σλάβοι είναι χριστιανοί δέν
λαμβάνεται υπόψη καί μπορεί μέ ευκο/ia νά παρακαμφθει.
II.
’Αγώνας ποντισμένων εναντίον βαρβάρων: Ή εγκληματικότητα, ή
κακοποιός δράση, αποτελεί συστατικό καί ουσιώδες στοιχείο τής φύσης
τού κομμουνισμού καί τής δράσης τών κομμουνιστών, οί όποιοι καί περιγράφονται περίπου ώς τέρατα. Οί αντίπαλοι, ώς κομμουνιστές καί υλιστές,
πολεμούν τό πνεύμα, αναγορεύουν τά ένστικτα σέ πρώ τη άρχή, υπο
βιβάζουν τόν άνθρωπο στό επίπεδο τού ζώου.
Σέ ένα γενικότερο επίπεδο, πάντως, ισχύει καί εδώ ή παρατήρηση τής
προηγούμενης παραγράφου: πάντοτε ό ελληνισμός, καί λάγω τής γεωγρα
φικής θέσης τής χώρας, άποτέλεσε προμαχώνα τού πολιτισμένου κόσμου'
όπως πάντοτε, έτσι καί τώρα οί αντίπαλε*, ’Ανατολικοί ή Βόρειοι αδιάφο
ρο, βρίσκονται σέ ένα πολύ χαμηλότερο στάδιο πολιτισμού. Κ αί πάλα
δηλαδή, καθ’ έλξιν θά λέγαμε, λόγω τής έντάξεως στήν τρισχιλιετή ιστο
ρία τού ελληνισμού, οί αντίπαλοι αποκτούν, σχεδόν υποχρεωτικά, τά
χαρακτηριστικά τών βαρβάρων καί απολίτιστων:
Ένδιαφέρονται όμως [οί Βουλγαροσλαΰοι] διά τήν Ελλάδα απλώς διά νά
έπεκταθοΰν καί καταλάβουν τά 129.880 τετραγωνικά χιλιόμετρά της;
ΟΧΙ. θέλουν νά τήν καταλάβουν διά 'νά καταστρέψουν τά μνημεία τού
πνευματικού πολιτισμού, νά εξαφανίσουν τούς απογόνους έκείνων οί όποιοι1
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έδημιούργησαν ηθικές άξιες, ανθρώπινες αρετές, σύμβολα εύγενών ίδανικών, νά εξαφανίσουν την ένδοξη Ελλάδα μέ την άφθαστη σέ μεγαλείο καί
δόξα τρισχλιετή ιστορία της. Αυτή τήν Ελλάδα. πού είναι πρώτη στο
χορό γιά τήν ελευθερία καί τον πολιτισμό, τήν Ελλάδα Ιδέα, θέ/χ.υν νά
αφανίσουν. θέλ,ουν νά παύση σάν φωτεινό μετέωρο νά δείχνει ποιά είναι ή
όοός τής Ελευθερίας, γιά νά έπιβάλ.ουν τήν βαρβαρότητα καί τήν πιό
στυγνή δουλεία.13
III.
Ή ένταξή στην ιστορία τής φυλής, εγγύηση γιά τή νίκη: Ή ένταξη
τής παρούσας διαμάχης στήν ιστορία τού ελληνισμού. με τά πανανθρώπινα,
παγκόσμια χαρακτηριστικά καί τή σημασία πού προσλαμβάνει, αποτελεί καί
εγγύηση γιά τή νίκη των εθνικών δυνάμεων.
"Οπως ό ελληνισμός, παρά τίς όποιες αντιξοότητες, στό τέλ,ος πάντο
τε Θριάμβευε, μέ τον Toto τρόπο αυτό θά επαναλ,ηφθεΐ καί τώρα. "Εχουμε
νά κάνουμε με ένα είδος ιστορικής νομοτέλειας, καί αυτό άλλωστε δηλώ
νεται. Τό πεπρωμένο, ό προορισμός τής φυλ,ής ανέκαθεν ήταν νά δίνει
δύσκολ,ους καί μεγάλους αγώνες υπέρ τής έλευθερίας καί τής χριστιανο
σύνης καί είναι τό ίδιο ακριβώς πεπρωμένο πού τήν οδηγεί στή νίκη, τής
επιβάλλει καί έγγυάται τήν επικράτηση:
Πώς είναι ή Ελλάδα μας καί σήμερα έντολοδόχος εκλεκτή τής θείας
Προνοίας είναι ολοφάνερο, άφού μαζεύτηκαν καί τήν χτυπούν αλύπητα,
φανατικά. [...]
Τό ίδιο καί σήμερα, πού ό γενναίος στρατός μας χύνει σπάταλο τό
τίμιο αίμα του, γιά νά ξεπλύνη τό Σούλ-ι από τό μόλ,υσμα τών προδοτών,
νοιώθει νά παραστέκουν στο πλευρό του οί σκιές τών Τζαβελαίων, τού
Δράκου, τών Μποτσαραίων, τού Ζυγούρη, τού Σαμουήλ,, καί ακούει τίς
βροντερές πολεμικές κραυγές τους νά τον εμψυχώνουν. [...]
Οί ελληνόφωνοι προδότες πού μέ τά πόδια καί τήν ανάσα τους μολύ
νουν τά Σουλαώτικα βράχια καί τόν αέρα είναι αντίχριστοι και άθεοι καί
άτιμοι έφιάλ,τες πουλημένοι στούς Σλαύους, σύμμαχοι, φλοι καί δούλ,οι
τών συμπατριωτών τού Άλή πασά, όργανα τυφλά, τρομοκρατημένα καί
ασυνείδητα τών φανατισμένων εχθρών τής Λευτεριάς.
Ε κ εί πάνω στό Σούλ,ι τούς οδήγησε ή θεία ΙΙρόνοια, γιά νά χτυπη
θούν από τόν Εθνικό μας στρατό, μέ τόν ίδιο τρόπο πού χτυπήθηκαν οί
13.
Άντ. Λόξας, «Μορφή καί νόημα τού Άγώνος» (κύριο άρθρο). Σκαπανεύς. τχ. 5
(Σεπτέμβριος 1949), σ. 3.
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τουρκαρβανιτες του Αλή πασά, εχθροί καί τούτοι, όπως εκείνοι, τής Πίστεως καί τής ΓΙατρίοος.14
Μέ αυτή ακριβώς τήν έννοια, ή γνώση τής ελληνικής ιστορίας αποκτά
ιδιαίτερη σημασία, αναγορεύεται στό κλειδί γιά τη ορθ·η άνάγνωση καί
αποκρυπτογράφηση τής πραγματικότητας:
Κι όμως δέν ξέρετε πόσο διαφορετική θά ήταν ή ζωή μας, οι πολιτικές μας
ιδέες καί ή φυλετική μας συνείδηση, ώς σημερινών Ελλήνων, αν είχαμε
όλοι άνατραφή συστηματικά μά καί ζωντανά μέ τό πνεύμα καί τό βαθύτερο
νόημα τής Ιστορίας μας. Είμαι βέβαιος καί πρέπει νά είσαστε κι εσείς,
π ιός τίποτε από τά θλιβερά γεγονότα των τελευταίων χρόνων οέ θά είχε
συμβή στόν τόπο μας, αν όλοι μας είχαμε μελετήση τήν "Ιστορία μας. [...]
"Ωστόσο μερικά από τά ήρωικά παιδιά καί τούς στρατιωτικούς ήγέτας τής εποποιίας εκείνης παρασυρθήκανε αργότερα σ’ ένα αγώνα κα
τά τής φυλής τους καί τών συμμάχων τους! Γιατί; Γιατί άπλούστατα οί
περισσότεροι απ’ αυτούς δέν είχανε ιστορική συνείδηση διαμορφωμένη ελ
ληνικά. Λέ διαβάσανε ποτέ τήν ιστορία τού ελληνικού ’Έθνους κι αν έτυχε κάτι νά μάθανε, δέν τό καταλάβανε. Νομίσανε πώς μπορούσανε νά
αλλάξουνε τά ιστορικά μας πεπρωμένα καί νά συνεχίσουνε αυτοί τήν ι
στορία μας.1·1
Ό καθοριστικός ρόλος καί ή σημασία τής χρήσης τής ιστορίας τού ελ
ληνισμού, καί ή οργανική ένταξη τού Εμφυλίου σέ αυτή, μπορούν νά επι
βεβαιωθούν καί μέσα άπό άλλες προσεγγίσεις, όπως, παραδείγματος χά ριν, μιά θεματολογική άνάλουση τών εξωφύλλων τού Σκαπανέα. Τήν πρώ
τη θέση στίς άπεικονίσεις τών εξωφύλλων, άνάμεσα στίς φωτογραφίες
τού βασιλικού ζεύγους, τίς φωτογραφίες οπλών, τις άναπαραστάσεις μα
χών, κατέχει ένα ιδιαίτερο είδος διαχρονικών παραστάσεων, όπου συν
υπάρχουν τό παρελθόν καί τό παρόν τού έθνους. Τό βασικό μοτίβο είναι
σχεδόν τό ίδιο: σέ πρώτο πλάνο είκονίζονται σύγχρονοι στρατιώτες σέ διά
φορες εκδοχές, ένώ στό βάθος, ώς φόντο, πολεμιστές παλαιότερων επο
χών, κυρίως άρχαΐοι "Ελληνες καί ήρωες τού ’21. Ε νίο τε ή άπεικόνιση
14. I. Α. Βερνάρδος, «Οί σλαυοκομμουνισταί στό Σούλ.ι», Σκαπανευς, τ χ . 9
(Σεπτέμβριος 1948), έσώφυλ>Λ.
15. Α. Καραντώνης, «Τό νόημα τής ιστορίας μας», Σχαπανεύς, τχ. 3 (’Ιανουάριος
1948), σ. 5.
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συμπληρώνεται αζο αρχαιοελληνικούς ναούς, χριστιανικές εκκλησίες,
καθώς καί μιά αιθέρια γυναικεία μορφή (πιθανότατα ή Ε λλάδα) ζού συν
δέει τά δύο έζίζεόα. ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι αυτού τού είδους οι «ιστορι
κές συνθέσεις ζαρελθόντος-ζαρόντος» — οί όζοΐες άναζαράγουν καί αςιοζοιούν ζα/Λΐότερα είκονογραφικά μοτίβα— ύζερτερούν σέ σχέση μέ τις
άμειγώς ιστορικές ζαραστάσεις, όζως αυτές ζ .χ . ζού αζεικονίζουν μόνο
έζαναστάτες τού 1821.16

Ή περίοδος τής Κατοχής καί ή Άντ/σσαση
Σέ όλο αυτό τό σχήμα, κατά τή διάρκεια της αναδρομής στήν ιστορία τού
ελληνικού έθνους, υπάρχει μιά πρόσφατη περίοδος ζού άζουσιάζει σχεδόν
ολοκληρωτικά: ή Κατοχή καί ή Αντίσταση. Σέ αντίθεση μέ τό αλβανικό
έζος, τό όζοίο άναζτύσεται διά μακρών, ή Κατοχή συνήθως «ζαρακάμζτεται» ζοικιλοτρόζως, μέ άζοτέ'λεσμα ένα χρονικό άλμα άζό τό 194041 στο 1945.
Οί αναδρομές στήν ιστορία, όπως είδαμε, δέν γίνονται γενικά ή γιά
λόγους ιστορικής πληρότητας, αλλά μέ συγκεκριμένο χρηστικό σκοζό:
γιά νά αντληθούν παραδείγματα ζρός μίμησιν, νά υμνηθούν τά κ /έη τού
’Έθνους. Μέ αυτή τήν έννοια είναι σαφές ότι ή ζερίοδος δέν ζροσφέρεται
γιά μιά τέτοια χρήση, τό αντίθετο μάλιστα: ζροκύζτει ένα σοβαρό ζρόβλημα, αφού κάθε αναφορά σέ αυτή ζροσκρούει στό «αγκάθι» ζού ονομά
ζεται ’Α ντίσταση. ’Έ τσ ι, τά χρόνια 1941-44 άναφέρονται μόνο όταν είναι
απαραίτητο, καί αύτό γίνεται μέ τρόζο σύντομο καί τυπικό. Στις λίγες
16.
Μιά άζό τις ζιό χαρακτηριστικές συνθέσεις αυτού τού τύπου άζοτε/χι τό σκί
τσο ζού δημοσιεύεται στό τεύχος τού Πάσχα τού 1949 (όχι όμως στό έξώφυ/λο αλλά
σέ εσωτερική σελίέα): Σέ πρώτο έζίζεόο είκονίζεται μιά γυναικεία μορφή ζού κρατά
τήν ελληνική σημαία, καί στρατιώτες μέ χαρακτηριστικά ζου ευθέως θυμίζουν αντάρ
τες. ζεσμένοι έντρομοι καταγής. Στό βάθος όιακρίνεται, άχνά, ή Άκρόζολη. Στό δεύ
τερο έζίζεόο ζαριστάνεται ή ’Ανάσταση τού Χριστού καί Ρωμαίοι στρατιώτες ζού κι
αυτοί βρίσκονται καταγής έντρομοι.Ό συμβολισμός ζού ζροκύζτει άζό τό συσχετισμό
μεταξύ τών δύο επιπέδων είναι προφανής: ή Ανάσταση τού Κυρίου παραπέμπει στήν
Ανάσταση τής 'Ελλάδας. Σκαζανευς. τχ. I, (Μάιος 1949). σ. 9.1
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καί σύντομες αναφορές πού θά συναντήσουμε περιγράφονται γενικά, χωρίς
πολλές καί συγκεκριμένες λεπτομέρειες, σάν μιά σκοτεινή περίοδος πεί
νας, κακουχιών καί δεινών τοΰ έθνους, ώς ένα διάλειμμα μεταξύ τών η 
ρωικών αγώνων του.
"Οσο, όμως, κι άν ή ’Αντίσταση κατά τών κατακτητών άποσιωπάται αυτή
καθ’ έαυτή ώς γεγονός, υπάρχει μιά ουσιώδης πτυχή ή οποία όέν μπορεί έπ ’
ούδενί νά παρακαμφθεϊ, αφού σχετίζεται άμεσα μέ τό λόγο ύπαρξης καί λει
τουργίας τής Μακρονήσου: ακριβώς αυτά τά χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι σέ
όλη τήν Ελλάδα πιστεύουν, εντάσσονται, παλεύουν στίς γραμμές τοΰ ΕΑΜ,
τού ΕΛΑΣ, τοΰ ΚΚΕ καί τών «παραφυάδων» τους (πού, όπως ήδη είδαμε,
περιγράφονται ώς «προδοτικά», «σατανικά» κλπ.). Καί από αυτούς ακριβώς
τούς χιλιάδες προέρχονται καί οί «πρός άναμόρφωσιν» οπλίτες πού γ ι’ αυτόν
τό λόγο βρίσκονται στή Μακρόνησο.
Ή μαζική προσχώρηση καί ένταξη στό ΕΑΜ-ΚΚΕ λοιπόν — όσο κι άν
αυτό είναι άβολο ή δύσκολο— πρέπει νά εξηγηθεί καί, έν συνεχεία, νά θεραπευθεΐ: Μπορούμε νά ξεχωρίσουμε δύο βασικούς ερμηνευτικούς μηχανισμούς:
την «παραπλάνηση» καί τή διάδοση τοΰ κομμουνισμού ώς νοσήματος.

Ή ερμηνεία τής διάδοσης τοΰ κομμουνισμού
α) Ή δολιότης τών ήγετών καί ή παραπλάνηση τών πολλών
Κ α τ’ άρχάς, έπιχειρεΐται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ τών λίγων
στελεχών καί τής μεγάλης μάζας. ’Έ τσ ι, οί ηγέτες είναι έγκληματικά
στοιχεία, κακοποιοί, «μίσθαρνα όργανα» τών Σλάβων ή περιγραφή αυτή
παρέχει, ταυτοχρόνους, καί τήν, ταυτολογική σχεδόν, εξήγηση τής συμμε
τοχής τους στό ΚΚΕ: γιά νά ικανοποιήσουν τούς έγκληματικούς σκοπούς
τους, τά άνομα σχέδιά τους. Ή έξήγηση αυτή περιορίζεται στά ήγετικά
στελέχη τοΰ κόμματος, καθώς καί στούς «ελάχιστους», όπως έμφανίζονται, αμετανόητους πού άρνοΰνται νά άποκηρύξουν τόν κομμουνισμό.
"Οσον αφορά τή μεγάλη μάζα τών προσχωρησάντων στό ΕΑΜ-ΚΚΕ,
καί ειδικά τούς πρός άναμόρφωσιν οπλίτες καί πολίτες, έπιστρατεύεται ή
ερμηνεία τής παραπλάνησης. «Παραπλανήθηκαν», «έξαπατήθηκαν» γιά

Ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΟΓΟΣ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ

τούς σκοπούς καί τίς προθέσεις τών κομμουνιστών μάλιστα, όσο μεγαλύ
τερη είναι ή δολαότητα, ή πανουργία, ή ψευδολογία, ή απάτη, ή υποκρισία
— πού προβάλλονται ώς βασικά, εγγενή χαρακτηριστικά τοΰ κομμουνι
σμού καί τής κομμουνιστικής προπαγάνδας— τόσο περισσότερο είναι ευε
ξήγητα τό μέγεθος καί ή έκταση τής πλάνης.1'
Οί δροι πού επανέρχονται συνεχώς, δταν οι «αναμορφωτές» απευθύνο
νται πρός τούς «άναμορφωνόμενους», είναι: «πλανηθέντες», «παραπλ*ανηθέντες», «παραστρατήσαντες», «παρασυρθέντες». ’Α πό τό πλαίσιο αυτό
έξαιροΰνται ασφαλώς, όπως προαναφέρθηκε, οί αμετανόητοι.
Εξαιρετικά εύγλωττος είναι ό Άνδρέας Καραντώνης, στό άρθρο τοΰ
«Γιατί δέν πρόκειται νά νικήσετε», πού δημοσιεύεται τόν Μάρτιο τού
1949 στόν Σκαπανέα:
’Αλλά στήν περίπτωση τού Κ .Κ .Ε. «έξεύρεση μέσων» θά πει άπλούστατα
ΑΠΑΤΗ καί ΞΕΓΕΛΑΣΜΑ τού λαού, θ ά πεΐ, εξεύρεση «δολώματος» γιά
τό ψάρεμα τών αφελών. Καί δυστυχώς, αρκετοί τέτοιοι αφελείς καί ανόη
τοι βρέθηκαν αναμεταξύ σας καί γελάστηκαν άπό τό δόλωμα τού Μάρκου:
Τό «δόλωμα» δτι έπρεπε νά πολεμήσετε γιά τή Δημοκρατία. [...]
Τό Κ Κ Ε πού σάς παρέσυρε σ’ έναν εξολοθρευτικό αγώνα, είναι ένα
κόμμα πού γιά νά πραγματοποιήσει τούς σκοπούς του δέ διστάζει νά χρησι
μοποιήσει άκόμη καί τά πιό άτιμα, τά πιό σατανικά, τά πιό απάνθρωπα
μέσα. Κι έπειδή ακριβώς οί σκοποί του είναι ΟΛΕΘΡΙΟΙ, ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ,
ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΙ, συνεπώς άτιμα, σατανικά, άπά\$ρωπα είναι καί τά μέσα
πού χρησιμοποιεί.
Παραπλανημένοι "Ελλοηνες, δέν άντιληφθήκατε άκόμα σέ τίνων τά
χέρια έχετε πέσει; Δέν αίσθάνεσθε τό πυρό χνώτο τών σατανάδων πού
σάς περιτριγυρίζουν μέ συκοφαντίες καί ψέμματα, καί σάς έξαπολούουν
στό έγκλημα καί τήν καταστροφή;1718

17. Στίς πιό προωθημένες καί ευέλικτες — αλλά καί συγκριτικά σπανιότερες—
εκδοχές τής έρμηνείας αυτής, δέν τονίζεται μόνο ή σατανική πανουργία καί παραπλα
νητική ικανότητα τών κομμουνιστών ηγετών, αλλά, ταυτόχρονα, αναγνωρίζονται καί
τά εύγενή, εθνικά κίνητρα τών παραπλανηθέντων, οί όποιοι πίστευαν δτι προσχωρώ
ντας στό ΕΑΜ αγωνίζονται γιά τό καλό τής πατρίδας.
18. Α. Καραντώνης, «Γιατί δέν πρόκειται νά νικήσετε», Σκαπαντύς, τχ. 15 (Μάρ
τιος 1949), σ. 35.
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Ε π ίσ η ς, οί «άνανήψαντες» οπλίτες τού Β* Τάγματος, Ζοάννος καί
Σαρρής, εξηγούν ώς εξής τό παράδοξο φαινόμενο τής διάδοσης τοΰ κομ
μουνισμού:
’ Αν ζή εϊσέτι καί διατηρείται ο κομμουνισμός στίς χώρες τοΰ Σλαυικοϋ Πα
ραπετάσματος, αυτό γίνεται διότι είναι ό μόνος τόπος γιά γόνιμη ανάπτυ
ξη ψέμματος, γιατί όλη ή θεωρία καί τά ιδεολογικά κατασκευάσματα τοΰ
Κομμουνισμού δέν είναι τίποτε άλλο, παρά ψέμμα δοσμένο στην κατάλ
ληλη στιγμή, από τόν κατάλληλο άνθρωπο καί στήν αναλογούσα δόση δι’
έκαστον θύμα. [...]
Πώς συμβαίνει, ένα μέρος τής Νεολαίας μας, νά πηγαίνη μέ τούς Κομμουνιστάς, νά διώχνεται γιά τόν Κομμουνισμό καί νά καυχάται δτι υποφέ
ρει γι’ αυτόν; Πώς συμβαίνει, ελεύθεροι "Ελληνες, νά προτιμούν τήν
εξορία, τή φυλάκιση, τό διωγμό, παρά νά ίδούν καί νά αναγνωρίσουν τόν
αντεθνικό χαρακτήρα τού Κομμουνισμού, τήν ίδια δηλ. την αλήθεια; [...]
Τά αίτια τής εξωφρενικής αυτής καί τραγικής καταστάσεως, είναι
πολλά, στό βάθος όμως τού δράματος, βρίσκεται ένα καί βασικό: «ΤΟ
ΨΕΜΜΑ» τού Κομμουνισμού.
Τό ψέμμα, τό έντεχνα δοσμένο, πού έρριξε στήν πλάνη ένα κομμάτι
τού Ελληνικού Λαού...19
Τέλος, στήν ίδια ερμηνευτική γραμμή κινείται καί ό σύμβουλ,ος τού
Δικηγορικού Συλλόγου ’Αθηνών, εκπρόσωπός του στόν «’Εθνικό Συναγερμό»,
Π ότης Κολλιτσίδας, στις ομιλίες του στή Μακρόνησο:
Πώς είναι δυνατόν μετά τό πέσιμον τής λεοντής καί τήν άποκάλυψιν τής
αιμοδιψούς ψυχής τού Κομμουνιστικού τέρατος νά υπάρχου; όχι "Ελληνες,
άνθρωποι απλώς νά τόν ακολουθούν; "Οσον καί άν ή θύελλα τού παγκοσμί
ου τυφώνος έσάρωσε τό παν, κατέβασε τήν στάθμην τών ήθικών αξιών,
έφθειρε τάς συνειδήσεις, όσο καί έάν τόν αιώνα μας τόν διακρίνει ή σύγχισις
τών ιδεών, δέν μπορώ νά εννοήσω ποών είναι τό θέλγητρον πού φέρει μέσα
του ό Κομμουνισμός, ώστε νά σύρη πίσω του· ανθρώπους οί οποίοι ώς έκ
τής καταγωγής των, τής κοινωνικής καί οικονομικής των θέσεως έπρεπε
νά είναι εχθροί του. Γιά μένα τίποτε άλλο παρά τά απατηλά του συνθήμα19.
Ζοάννος - Σαρρής, Ή αλήθεια γιά τή Μακρόνησο, ό'.π., σ. 14. Ή σελίδα 14
καταλαμβάνεται από τό κεφ. II, «Ψέμα», ενώ στήν (απέναντι) σελίδα 15 αρχίζει τό
κεφ. III μέ τίτλο « ’Α λήθεια», όπου αναπτύσσεται «τό μεγαλειώδες έργο πού συντελέσθηκε καί συντελεϊται στό B' ΕΤΟ».
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τα , τό ψεύδος καί ή απάτη πού μετέρχεται. άλύά καί προ π τ /τ ό ς ή άγνοια
καί ή πόρωσις πού βασιλεύει εις τούς μυημένους είς αυτόν.*’

β) Ό κομμουνισμός ώς μεταδοτική ασθένεια
Σέ ένα γενικότερο επίπεδο, εμφανίζεται μιά πιο θεωρητική εξήγηση, συμ
πληρώνοντας τήν ερμηνευτική γραμμή της «παραπλάνησης » : ό κομμου
νισμός περιγράφεται ώς ένα μικρόβιο, μία φοβερή ασθένεια, ή οποία προ
σβάλλει τόν υγιή οργανισμό:
Ή κομμουνιστική βιοθεωρία μέ τά ρήματά της καί τά παραγγέλματά
της τά αντιφατικά, έπειοή διδάσκει — γιά νά πετύχη τό σκοπό της— ότι
τό άτομο πρέπει νά πάρη οπωσδήποτε εχθρική στάση απέναντι στό
συνάνθρωπό του γιά νά τού έπιβληθή, γ ι’ αυτό τό λόγο ακριβώς είναι τό
ψυχικό μικρόβιο, είναι ο διηθητός ιός πού εισέδυσε ύπουλα στό δροσερό
πνευματικό /εβάόι τού Έλληνα καί κρυφοβοσκούσε τή ζωογόνα πνευμα
τική όύναμι του άτυχους θύματος, μέχρις ότου ή ψυχή του λαχανιασμένη
καί παράλυτη έπαθε άβιταμίνωση καί ή δέχτηκε νά φύγη στό βουνό κυ
νηγώντας ένα ίσκιο πού ό πυρετός τής αρρώστειας δημιούργησε ή κρύ
φτηκε στις πόλεις καί γύρισε — συντροφιά πάντα μέ τό φόβο καί τήν α
γωνία γιά τήν παρανομία του— στά σκοτεινά υπόγεια καί τά άνήλιαγα
δωμάτια ή συνελήφθηκε καί δικάσθηκε καί σύρθηκε στή φυλακή καί
στήν εξορία γιά νά άπα/λαγή ο υπόλοιπος κόσμος άπό ένα άρρωστημένο
καί μολυσμένο οργανισμό.'1
Ό λόγος πού αναπτύσσεται οέν περιορίζεται στίς παρομοιώσεις ή στήν
αντίληψη τοΰ κομμουνισμού ώς ψυχικού καί κοινωνικού νοσήματος. Σέ
πολλές περιπτώσεις, ό κομμουνισμός αποτελεί συνολικά μιά αρρώστια καί
περιγράφεται u i καθαρά ιατρικούς-βιολογικούς όρους:
Τό ξερονήσι μετεβλήθη εις σανατόριου ειδικής φύσεως. Ποιος μπορεί νά άμφισβητήση ότι ό κομμουνισμός οέν είναι μία φθίσις. μία λοιμώδης νόσος, ε
πικίνδυνος διά τούς νοσοΰντας καί δ ά τούς άλλους;”
20. Π. Κολλιτσίδας, Άπο τον έθνιχόν συναγερμόν, ο.π.. σσ. 6-7.
21. Άθ. Πλάκας, «Μιά νέα υπέροχη αποστολή γιά τή Μακρόνησο. Πρότυπον
Κέντρον Διαπαιδαγωγήσεως ’Α νηλίκων», Σκαπανεύς, τχ. 4 (Αύγουστος 1949), σ. 20.
22. “Αρθρο τοΰ Β. Τσιμικάλη στήν έφημ. τοΰ Α' Τάγματος Σκαπανέων Αναμόρφωσή,
φ. 3 ,5 ’Ιουνίου 1948, όπως τή / παραθέτει ό Ν. Μάργαρης, Ιστορία, ο -., τ. Β ', σ. 219.
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Ή άρρώστεια τού κομμουνισμού άρχισε κιόλας νά έτοιμάζη γιά τήν αυ
ριανή κοινωνία ιδιόμορφους τύπους, εκτρώματα εγκληματικά, αναίσθη
τους, αδιάντροπους, ανώμαλους καί νευρωτικούς ανθρώπους. [...]
Κ αμμιά αμφιβολία οτι τό έθνος περνά ώρες κρίσιμες. Κ αμμιά απ ελπ ι
σία όμως ò r/ μπορεί νά μάς καταλάβη. Αυτό τό έθνος πού άναστήθηκε α π ’
τά έρείπια καί εξευτέλισε τούς νέους έπιβουλευτές τη ς λευτεριάς του, μέ
τήν εφτάψ υχη ιδιοσυγκρασία του καί τήν άναγεννητική του ορμή ΕΙΝΑΙ
Σ Ε ΘΕΣΗ νά δημιουργήση στόν οργανισμό του μόνο του — με μικρή προ
σπάθεια— τά αντισώ ματα πού θά εξουδετερώσουν τόν κίνδυνο. 23

Καί τά δύο ερμηνευτικά σχήματα, τής «παραπλάνησης» καί τής «κομ
μουνιστικής νόσου», τίθενται γενικά, έχοντας γενική εφαρμογή. Ό ταν,
όμως, εξειδικεύονται στήν Κ ατοχή, τότε οί κακουχίες καί οι δυστυχίες
των χρόνων αυτών παίζουν τό ρόλο τους, δημιουργώντας τό κατάλληλο
υπέδαφος γιά τή διάδοση τού κομμουνισμού, καθώς οδηγούν στήν εξασθέ
νηση τού σώματος τής πατρίδας.
’Αξίζει νά σημειωθεί, σέ ό,τι αφορά τήν ερμηνεία τής διάδοσης τού κομ
μουνισμού καί τήν πολεμική εναντίον του, ή πλήρης σχεδόν απουσία έπιχειρημάτων τά όποια νά εδράζονται στήν πραγματικότητα, ή συστηματική
αποφυγή αναφοράς στίς υπαρκτές κοινωνικές συνθήκες. Ή όποια χρήση
στοιχείων, γεγονότων καί επιχειρημάτων πού αντλούνται άπό τήν πραγματι
κότητα, παραδείγματος χάριν, όταν υπάρχουν αναφορές στίς «κακουργίες» ή
τά «εγκλήματα τών συμμοριτών», γίνεται μέ τέτοων τρόπο πού συνιστά, τε
λικά, φυγή άπό αυτή: ό «κακός δράκος» συμμορίτης πού αρπάζει τά παιδιά
καί καταστρέφει τά σπίτια, ό τυφλωμένος άπό τό μίσος κακούργος. Έ τ ιπ καί
οί λίγες άναφορές στή Σοβιετική "Ενωση καί τίς άλλες χώρες τού «Παραπε
τάσματος» δέν υπερβαίνουν τά όρια τού μοντέλου αυτού, άλλά έξαντλούνται
στήν τερατολογικού τύπου έξιστόρηση τών εγκλημάτων τού Στάλιν καί τών
«δεινών» πού λαμβάνουν χώρα στούς μακρινούς αυτούς τόπους.
Χαρακτηριστικές είναι καί οί ομολογίες τών «άνανηψάντων», στίς
όποιες ή προσχώρηση στόν κομμουνισμό περιγράφεται μέ όρους ηθικούς
(δολιότητα-άφέλεια), ψυχολογικούς (τραύμα στή μητέρα Πατρίδα) καί
σχεδόν παραμυθολογικούς. "Ενας «άνανήψας» οπλίτης, στήν ομιλία του,
23.
Τ. Π ανταζής, «"Ενας κίνδυνος» (στή στήλη «Κοινωνιολογικές απόψεις»),
Σκαπανευς, τχ . 4 (Αύγουστος 1949), σ. 6.
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μετά από τήν παράσταση τού θεατρικού έργου Ή Μζόρα,^ πού ανεβαίνει
στό θέατρο τού Β ' Τάγματος, στις 30 ’Οκτωβρίου 1949, καταλήγει στό
έξης επιμύθιο-ερμηνεία τού έργου:
Είμαστε οί τζουτζέδες, πού ή μάγισσα ή κακιά — ό κομμουνισμός— μάς
έκλεψε τις καρδιές μας, κοιμίζοντας μας μέ τά ωραία συνθήματα της καί
πού μάς έβα/χ νά χαλάσουμε τό ωραίο περιβόλι μας — τήν Πατρίδα—
γιά νά βρούμε τόν ανύπαρκτο θησαυρό, τήν καλύτερη ζωή!
Όμως, μάς άπόμεινε ό Ήλιος τής Γαλάζιας Πατρίδας μας. κι αυτός
μάς φωτίζει γιά νά ξαναφτιάξουμε τό περιβόλι μας, νά υψώσουμε νέα δέν
δρα, νά στηλώσουμε τίς καλύβες μας καί νά ξαναγίνουμε χαρούμενοι,
γεμάτοι αγάπη καί γιά όλους τούς δικούς μας καί πάνω άπ’ όλα γιά τη
μεγάλη καί ένδοξη Πατρίδα μας. [...] Ή καινούργια ζωή μας, δέν θάβγη
άπό τό αιμα... δέν Θάναι κόκκινη... θάναι γαλάζια σάν τήν Πατρίδα μας
... σάν τήν χαρά ... γεμάτη ευγένεια, καλωσύνη ... ανθρωπιά.*’3

Ό ρόλος της «άναμόρφοχτης» καί η ατζοστολή τής Μακρονήσου
Ή εξήγηση τού ρόλου τής «αναμόρφωσης» καί τής αποστολής τής Μα
κρονήσου — μία άπό τίς βασικότερες μέριμνες τής ίδιας τής «αναμορφω
τικής διδασκαλίας»— έρχεται ως συνέχεια των προηγουμένων. Τόσο ή
«παραπλάνηση» τών οπλιτών όσο καί ή «προσβολή» τους άπό τόν κομμου
νιστικό ίό, σέ διαφορετικά επίπεδα, άποτελ^ύν τή βάση, δημιουργούν τήν
κατάλληλη υποδοχή πάνω στήν οποία θά θεμελιωθεί ή ιδέα τής «άναμόρφωσης», τής «άνάνηψης».*6 Ή λογική διαδοχή, άπό τήν έξήγηση τού2456
24. Ή Μπάρα είναι έργο τώ ν Κ ω σ τή Βελμύρα [= Κ . Β ελιμέζης], Αιμίλιου
Βελιμέζη καί Θεόδωρου Βελιμέζη. «Τό έργο μολονότι γραμμένο άπό τό 1928 — βραβεύθηκε τό 1938 άπό τήν ’Α καδημία καί βγήκε καί σέ βιβλίο— είναι, μπορεί νά πει
κανείς, κομμένο καί ραμμένο γιά τή Μακρόνησο. Σαφώς άντικομμουνιστικό δίδει αδρόν
τήν εικόνα τού είδους τών παντοειδών “έλειΛεριών” πού επικρατούν εις τά κομμουνι
στικά κράτη». Βλ. Ζοάννος -Σαρρής, Ή άλήβεια γιά τή Μαχρόνηαο. δ.π., σ. 72.
25. Αυτόθι, σ. 27.
26. 'Α ς σημειωθεί ή ιατρική χρήση καί σημασία τής λέξης «ανάνηψη» καθ’ έαυτής,
πού μέ όλα τά παράγωγά της (άνανήψας, άνανηπτικός) χρησιμοποιείται μέ ειδική σημα
σία («έπάνοδος έκ τής γενικής αναισθησίας ή άπό τό κώμα, άποκατάσταση τής συνείδη-
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κομμουνισμού μέ αυτούς τούς ορούς μέχρι τή θεμε/έωση τής «άναμόρφωσης», είναι, ατό τό σημείο αύτό καί τέρα, άτλή:
Πρώτον, άφοϋ ό κομμουνισμός συνιστά ένα ψέμα, μιά άτατηλή θεωρία,
τό όλο ζήτημα, γιά την έπαναφορά των πλ*ανηθέντων στον ορθό δρόμο,
έγκειται στην κατάλληλη διαφώτισή τους, στην άτοκάλυψη τοϋ ψέματος.
ΓΓ αύτό ακριβώς καί ή Μακρόνησος άτοτελεΐ ένα μεγάλο σχολείο, ένα
τρότυτο εκπαιδευτήριο. Καί επειδή ένα ψέμα εύκολα καταρρέει, γ ι’ αύτό
μτορεΐ νά έχει τέτοια αξιόλογα άτοτελέσματα ή εθνική διδασκαλία.
Δεύτερον, ακριβώς επειδή έχει τροσβάλει τόν οργανισμό ό ιός τοϋ κομ
μουνισμού, άταιτεΐται θερατεία. Τό ταιβευτικό έργο τής Μακρονήσου
άτοτελεΐ τό αντίδοτο μέ τό ότοΐο ό "Έλληνας ξαναβρίσκει την υγεία του,
τόν αληθινό του εαυτό. Τό έργο τής Μακρονήσου περιγράφεται έτσι,
συχνά, ως ψυχοθεραπευτική ή καί ιατρική διαδικασία:
Άπό τότε πού ο σπανός τούτος τόπος μεταβλήθηκε σέ πνευματικό εργα
στήριο, σέ ήθικοεθνικό καί ψυχικό θεραπευτήριο, πολλές έπεχείρησε
εγχειρίσεις μέ λαμπρά αποτελέσματα. Τά πνευματικά χειρουργικά του
εργαλεία ανώδυνα ξεδιπλώνουν τις ταραγμένες καί άρρωστημένες περιοχές
ολοκλήρου τοϋ ψυχικού συγκροτήματος καί ανακαλύπτουν το καρκίνωμα.
Οι νέοι μας τρόφιμοι μόλις αποβιβάστηκαν στή Μακρόνησο, παρου
σίαζαν όλα τά συμπτώματα τής ήθικής άρρώστειας πού έπιδημεΐ στον
τόπο μας. Τό μάτι τους ήταν άγριο, ή μορφή τους κατσουφιασμένη, ένα
πάθος καί μιά υποψία φανερωνότανε σέ κάθε τους ενέργεια, σέ κάθε τους
λόγο καί σέ κάθε τους κίνηση. Δέν δυσκολευτήκαμε νά κάνουμε τή διά
γνωση. Έπρόκειτο καί εδώ γιά μία άρρωστημένη ψυχική κατάσταση.
Τούς αγκαλιάσαμε χωρίς νά έχουμε φόβο νά μολυνθούμε. Όσοι πέρασαν
άπ’ τή Μακρόνησο έπαθαν πιά ανοσία άπό τό ειδικό εμβόλιο πού έκαναν
κι άπό τά αντισώματα πού έχει δημιουργήσει ό οργανισμός τους... *'
Στό Γ ' Τάγμα [ό Σκαπανέας] βρήκε τόν εαυτό του, τόν χαμένο μέσα
στον κομμουνιστικό βούρκο εαυτό του. Γιάτρεψε τήν άρρωστημένη του
ψυχή βγάζοντας της τό κόκκινο δηλητήριο. Άποτοξίνωσε τόν οργανισμό
του καί τόν έκαμε ευχάριστα νά δέχεται τίς τονωτικές έθνικές ενέσεις.
Ή θεραπεία έφτασε στό τέλος.ί8
(Της καί τών άλλων εγκεφαλικών λειτουργιών») στή φαρμακολογία καί τήν ιατρική.
27. Αθ. Πλάκας, «Πρότυπον Κέντρον Διαπαιόαγωγήσεως ’Α νηλίκων», δ.π., σ. 20.
28. Μ. Δόγκας, Σκαπανευς, τχ . 1(28 ’Οκτωβρίου 1947), σ. 12.
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Συνήθως, τό αναμορφωτικό έργο τής Μακρονήσου εμφανίζεται νά συν
δυάζει αρμονικά τή διαφωτιστική-μορφωτική μέ τήν ψυχική-θεραπευτική
λειτουργία. "Ετσι, ή εικόνα τής Μακρονήσου ως Μεγάλου Σχολείου, ε
θνικού εκπαιδευτηρίου κ λ -, — πού επαναλαμβάνεται κατά κόρον στις δη
λώσεις των επισήμων οί όποιοι επισκέπτονται τό νησί καί δεσπόζει σέ όλ.ο
τον κρατικό προπαγανδιστικό λόγο— εμπεριέχει καί τις δυό συνιστώσες:
[...] Νά μάθη όλος ό κόσμος, πρό παντός ο ξένος, τί πραγματικά κρύβει
μέσα της ή Μακρόνησος. 77ώς δεν είναι άλλο τί παρά ένα μεγάλο ανα
μορφωτικό τχο/εΐο, ha έργαστήριο πού ξαναφκιάχνονται οί χαλασμένες
ψυχές τής παραστρατημένης νεότητος.
[...] Εις τά παραστρατημένα αυτά παιδιά τής 'Ελλάδος έχυθη φώς.
πολύ φώς. όπως έλεγε ό Γκαΐτε γιά νά άνάψη χωρίς νά σβήσς ποτέ ή
εθνική φλόγα. Έχρειάσθηκε μέθοδος, σύστημα, ψυχαγωγία, συνεχής καί
αδιάκοπος διαφώτισις. Ένας σπουδαίος αξιωματικός, ο διευθυντής του
Τάγματος κ. Βασιλόπουλος πού κρατάει ένα μυστικό αληθινής σαγήνης,
βαθύς άνατόμος τής ψυχής τού στρατιώτου, γεμάτος στοργή καί καλωσύνη, μέ άντίλ.ηψιν τού φιλότιμου τού Ελληνος, έδούλεψε καί δουλεύει
βοηθούμενος άπό ακούραστους αξιωματικούς [...] ως καί τήν εκλεκτήν
έφημχρίδα τού Τάγματος «Άναμόρφωσις», ακούραστα νά δημιουργήση,
νά πλάση, νά ξαναζωντανέψη. νά ανανέωση, νά φτιάση χαλασμένες
ψυχές.*

Χαρακτηριστικά τού αναμορφωτικού λόγοο: ένας λόγος αρνητικός
Συνοψίζοντας, μπορούμε, στο σημείο αυτό, νά προβούμε σέ ορισμένες παρα
τηρήσεις σχετικά μέ τά βασικά χαρακτηριστικά τού αναμορφωτικού λύγου:
Πρώτο στοιχείο, ό πο/χμικός του χαρακτήρας. Πρόκειται γιά λ.όγο έν
τονα πολωμένο, μανιχάίκό. ’Οργανώνεται πάνω σέ συνεχή αντιθετικά δί
πολα: 'Εμείς * ►Οί εχθροί, Οί εθνικές δυνάμεις <-► Οί προδότες, Οί δυνά
μεις τοΰ κα/οΰ <-> Οί δυνάμεις του σκότους κ.ο.κ. Είναι χαρακτηριστική
ή απουσία ενδιαμέσων.29
29.
”Αρθρο τού Π. Κολλιτσίδα στήν εφ. Άναμόρφωσις. φ. 1(20 Μαίου 1948).
όπως τό παραθέτει ό Ν. Μάργαρης, Ιστορία, ο-., τ. Β ', σ. 97.
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Δεύτερον, ο λόγος αυτός συγκροτείται με αρνητικό τρόπο. Μιά συγκε
κριμένη μέτρηση λέξεων, φράσεων και θεμάτων, μέ βάση τη θετική ή
αρνητική σήμανσή τους, δείχνει τή συντριπτική υπεροχή τών δεύτερων.
Υ πάρχει ένας κεντρικός αντίπαλος, ένας κεντρικός στόχος: οί κομμουνι
στές καί ό κομμουνισμός, καί πάνω σέ αυτό τόν καμβά, αντιθετικά,
συγκροτείται ό αναμορφωτικός λόγος.
Τρίτον, πρόκειται γιά λόγο στερεοτυπικό, φτωχό καί αρκετά όμογενοποιημένο. ^Εχουμε τή μόνιμη επανάληψη ορισμένων βασικών μοτίβων καί
θεμάτων (όπως αυτά τά όποια προαναφέρθηκαν, παραδείγματος χάριν, τά
έγκλήματα τοΰ κομμουνισμού, τά κλέη τής ελληνικής φυλής, ή αποστολή
τής Μακρονήσου), τά όποια καί ανακυκλώνονται. Τά μοτίβα αυτά αποτε
λούν έναν κεντρικό πυρήνα, στόν όποιο καί κινείται, αναπτύσσοντας καί εξειδικεύοντάς τον, μέ μικρές διαφοροποιήσεις, τό σύνολο τών ήμερήσιων διατα
γών, τών διαγγελμάτων, τών πανηγυρικών, τών ομιλιών ή τών άρθρων.
Τέταρτον, πρόκειται γιά λόγο θυμικό, συναισθηματικό, μέ έντονη συγ
κινησιακή φόρτιση, όπως άποδεικνύεται καί άπό μιά γραμματική ανάλυσή
του, μέ τόν πλούτο επιθέτων, ηθικών καί αξιολογικών εννοιών. Μέ αυτή τήν
έννοια μπορούμε νά τόν χαρακτηρίσουμε ώς λόγο ό όποιος φορτίζει συναισθη
ματικά καί περιχαρακώνει, πού υψώνει τείχη, πού τρομοκρατεί. νΑς σημειω
θούν εδώ οί όροι μέ τούς όποιους περιγράφεται ή προσχώρηση στόν κομμουνι
σμό (προδοσία κατά τής πατρίδας, πληγές στό σώμα τής μητέρας Πατρίδας)
καί στη συνέχεια ή «ανάνηψη» (επιστροφή στη μητρική αγκάλη).
Δέν θά έπμείνουμε συνολικά στά χαρακτηριστικά αυτά' εξηγούνται άφ’
ενός άπό τήν ίδια τή φύση, τό χαρακτήρα καί τό στόχο τών κειμένων, κα
θώς είναι δεδομένα σχεδόν γιά κάθε κείμενο πολεμικής καί, άφ’ ετέρου, επι
βάλλονται άπό τή συγκυρία τού ’Εμφυλίου. νΑν σέ κάποιο σημείο χρειάζε
ται νά σταθούμε, αυτό είναι ή άρνητική οργάνωση τού λόγου, μιά πού δέν
εξηγείται άποκλειστικά άπό τόν πολεμικό χαρακτήρα του, άλλά μάς παρα
πέμπει σέ γενικότερα ζητήματα, όπως ή έντονη άδυναμία τών κυρίαρχων
τάξεων να αρθρωσουν έναν δικό τους θετικό λόγο, νά κατακτήσουν τήν ίδεολογική ήγεμονία.30 Ό άντικομμουνισμός γίνεται οχι απλώς ή κυρίαρχη
άλλά ή μόνη, έν τέλει, συνεκτική ιδεολογική άξια.
30.
Βλ. σχετικά Κ. Τσουκαλάς, « Ή ιδεολογική επίδραση τοΰ εμφυλίου πολέμου», ί.π.,
σ. 33-37· επίσης, Κ. Δοξιάδης, « Ή ιδεολογία στή μεταπολεμική Ελλάδα», Λείιάάαν,
13(1993), κυρίως σ. 125 κ ε .
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’Αναμορφωτικός καί άντικομμουνιαπκός λόγος
Γιά νά φωτιστούν καί νά γίνουν κατανοητοί οί μηχανισμοί παραγωγής του
αναμορφωτικού λόγου, οί προϋποθέσεις υπό τις όποιες διαμορφώνεται, το
γενικότερο πλαίσιο στό όποιο εντάσσεται, τά πολιτικά καί ιδεολογικά συμφραζόμενά του, είναι αναγκαίο νά απομακρυνθούμε από τό χώρο τής Μακρο'/ήσου. "Οχι μόνο επειδή, όπως ήδη άναφέρθηκε, ό άναμορφωτικός λ»όγος
έχει πολύ ευρύτερη σημασία καί απήχηση, έπειδή οί άποδέκτες τού πρέπει
νά άναζητηθούν καί έκτος Μακρονήσου· άλλα, κυρίως, επειδή ό αναμορ
φωτικός λόγος όέν άποτελει πρωτότυπη ή αυτόνομη δημιουργία, δεν γεννάται στό περιβάλλον τού συγκεκριμένου στρατοπέδου.
νΕτσι, ό αναμορφωτικός λόγος πρέπει νά ένταχθεΐ καί νά μελετηθεί
στό πλαίσιο τού ευρύτερου άντικομμουνιστικού λόγου, κυρίαρχου λόγου
τοΰ κράτους τά χρόνια μετά την άπελευθέρωση. Ε κ κ ινώ ντα ς άπό τις
βασικές άξιες καί αρχές τού αναμορφωτικού λόγου, μπορούμε νά άνιχνεύσουμε την παρουσία καί τη διαδρομή τους σέ άλλους χώρους, έντάσσοντάς τες στό ευρύτερο περιβάλλον τους καί διερευνώντας τίς πηγές τους.
Μπορούμε, έτσι, νά μελετήσουμε πώς αρθρώνεται ό άντικομμουνιστικός
λόγος σέ διαφορετικά έπίπεδα. Ταυτόχρονα, άπαραίτητη είναι ή αναφορά
στό συνολικό κεφάλαιο τού άντικομμουνισμού, στην οργάνωση τής άντικομμουνιστικής προπαγάνδας καί διαφώτισης.
Βασική έπιδίωξη, καί κατευθυντήρια οπτική, σέ μιά τέτοια προσέγγι
ση πρέπει νά άποτελέσει ή ένιαία μελέτη τού άντικομμουνιστικού λόγου,
στις έπί μέρους έκδοχές του, τίς δεκαετίες 1940-1960. ’Ό λες οί έκδοχές,
βέβαια, δέν είναι ομοιόμορφες καί είναι άναγκαιο, άσφαλώς, νά διακρίνουμε
τά διαφορετικά είδη τού λόγου αυτού, όπως έπίσης καί τήν έξέλιξή τους
στό χρόνο, τίς διαφοροποιήσεις καί τίς άναπροσαρμογές τής ρητορικής καί
τής τακτικής.31 "Ομως, σέ όλες αυτές τίς έκδοχές, άπό τίς άπλούστερες
31.
Μέσα άπό τήν άντικομμουνιστική εκδοτική παραγωγέ, — μιά πραγματική
πλημμυρίδα φυλλαδίων, διζλίων, περιοδικών καί πάσης φΰσεως έντυπων στις δεκαε
τίες τοΰ ’δΟ καί του ’60— μπορεί νά παρακολουθήσει κανείς τήν εξέλιξη τής άντικομμουνιστικής φιλολογίας, τίς διαφοροποιήσεις στό χρόνο καί στούς έπί μέρους τομείς καί
νά οδηγηθεί σέ μιά περιοδολόγηση τοΰ άντικομμουνιστικοΰ λόγου. Ό κεντρικός πυρή
νας της άντικομμουνιστικής φιλολογίας φαίνεται νά παρουσιάζει αξιοσημείωτη αντοχή
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μέχρι τίς πλέον εκλεπτυσμένες — παραδείγματος χάριν, άπό τις εκδόσεις
τού ΓΕΣ μέχρι τά πο/ατικά-ίδεο/Λγικά δοκίμια τοΰ Κ. Τσάτσου ή τοΰ Κ.
Δ. Γεωργούλη, άπό τίς αγορεύσεις τοΰ Γ. Παπανδρέου στη Βουλή μέχρι
τά εκλαϊκευμένα άντικομμουνιστικά φυλλάδιά— θά διαπιστώσουμε την
ύπαρξη δύο κρίσιμων κοινών στοιχείων:
α) Υπάρχουν βασικοί κοινοί άξονες, περισσότερο ή λιγότερο έπεξεργαμέχρι τίς άρχές τής δεκαετίας τοΰ 1970, ενώ οί διαφοροποιήσεις καί προσαρμογές κα
θορίζονται άπό τό είδος καί τούς σκοπούς τής έκδοσης, όπως καί άπό τίς άνάγκες τής
συγκυρίας. "Ενα παράδειγμα:
Έ χ ε ι έπισημανθεϊ (βλ., λόγου χάριν, Κ. Τσουκαλάς, « Ή ιδεολογική επίδραση»,
δ.π., σ. 34) δτι οί επιθέσεις κατά τοΰ κομμουνισμού στόν μεταπολεμικό ελληνικό άντικομμουνισμό δέν βασίζονται στή συγκεκριμένη κριτική τών σοβιετικών καθεστώτων.
Μιά πρώτη, όμως, καταγραφή τής άντικομμουνιστικής φιλολογίας, χωρίς νά άναιρεί
συνολικά τήν παρατήρηση αυτή, υποδεικνύει τή μεγαλύτερη συνθετότητα τοΰ προβλή
ματος, τήν ανάγκη περιοδολόγησης καί χρονικού εντοπισμού.
Ό κύριος τόνος, πράγματι, ειδικά μέχρι τά μέσα τής δεκαετίας τοΰ 1950, δέν δίνε
ται άπό τήν κριτική τών καθεστώτων τοΰ «υπαρκτού σοσιαλισμού»: βασικοί άξονες
είναι τά έγκλήματα τών κομμουνιστών καί ή άπόδειξη τοΰ δτι οί "Ελληνες κομμουνι
στές άποτελοΰν τυφλά όργανα τών Σλάβων. "Ομως, ήδη άπό τήν περίοδο αυτή, ή
άναφορά στή Σοβιετική Έ νω σ η καί τίς άλλες «Λαϊκές Δημοκρατίες», άν καί δευτερεύουσα, δέν είναι άγνωστη. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα άποτελεΐ τό «μηνιαίο
διαφωτιστικό περιοδικό» Πίσω άπό τό Παραπέτασμα (α τεύχος ’Ιούνιος 1951), πού
είναι άφιερωμένο άποκλειστικά στήν άποκάλυψη τών σοβιετικών καθεστώτων, άντλώντας προφανώς άπό ανάλογες ευρωπαϊκές ή άμερικανικές εκδόσεις.
Ή σταδιακή άπομάκρυνση άπό τόν Εμφύλιο επιβάλλει, δλο καί εντονότερα, τήν
ανάγκη γιά αναζήτηση επιχειρημάτων καί σέ άλλα πεδία, εκτός αυτού τών «εγκλημάτων
τοΰ συμμοριτισμού». Ταυτόχρονα, είναι τά γεγονότα στις ίδιες τίς χώρες τοΰ «Παραπε
τάσματος» πού επιβάλλουν τήν έξέλιξη αυτή. Τό 1956 αποτελεί έτος-όρόσημο, άφοΰ
πραγματοποιείται τό περίφημο 20ό Συνέδριο τοΰ ΚΚΣΕ· τήν tota χρονιά λαμβάνει χώρα
καί καταστέλλεται βίαια ή λαϊκή εξέγερση στήν Ουγγαρία, γεγονός πού προσφέρει άφθονο
υλικό στήν άντικομμουνιστική προπαγάνδα σέ ευρωπαϊκό επίπεδο. Σ τά καθ’ ημάς, τό
πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα τοΰ βασιλιά Παύλου, τό 1957, είναι άφιερωμένο κατά κύριο
λόγο στά γεγονότα τής Ουγγαρίας. Έ τ σ ι, στήν Ε λλάδα, μετά τά μέσα τής δεκαετίας
τοΰ 1950 καί κατά τή διάρκεια τής δεκαετίας τοΰ 1960 αναπτύσσεται ένας π ιό ρεαλιστι
κός καί συγκεκριμένος άντικομμουνισμός, μέ άναφορές στά σοβιετικά καθεστώτα. Τό
1959 επανεκδίδεται τό περιοδικό Πίσω άπό τό Παραπέτασμα· μέ παρόμοιο περιεχόμενο
καί τόν καινούργιο τίτλο, Ό άγων τών ιδεών. Ή Σοδιετολογία τού Γ. Γεωργαλά, τά έτη
1960-1964, άποτελεΐ μιά προσπάθεια επιστημονικής συγκρότησης άντικομμουνιστικοΰ
λόγου, καί ειδικότερα τής κριτικής τών κομμουνιστικών καθεστώτων.
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σμένοι, οί ίδιες κεντρικές ιδέες στην ανάπτυξη τής επιχειρηματολογίας. Τέ
τοιοι είναι, λόγου χάριν, ή φυλετική επιχειρηματολογία (ή έμφαση στη
σημασία τής φυλής), ή ιδιαιτερότητα καί ό ιστορικός προορισμός τοΰ ελ
ληνισμού, ή υπεροχή τής ιδέας στή μάχη ενάντια στην ύλη, ή ταύτιση
κομμουνισμού -σλαβισμού, ή εγγενής αντίθεση τού έλληνισμού μέ τό μαρ
ξισμό καί τόν κομμουνισμό.
β) Συντείνουν όλα στον ίδιο σκοπό, στον υπέρ πάντων αγώνα πού δίνει
τό έθνος έναντίον τού κομμουνισμού. Ή ύπαρξη αυτής τής κοινότητας ε
πιδιώξεων είναι ουσιώδης καί είναι άπαραίτητο νά ληφθεΐ υπόψη, καθώς οί
συντάκτες όχι απλώς τήν αντιλαμβάνονται, αλλά αποτελεί συνειδητή ε
πιδίωξή τους, βασικό κίνητρό τους, τό οποίο έν πο/λόΐς καθορίζει τό χα 
ρακτήρα των διαβημάτων τους.
Σχετικά μέ τήν παραδοχή τής συγκρότησης, μεταπολεμικά, ενός ενιαίου
άντικομμουνιστικού λόγου, ο όποιος πολλές φορές οργανώνεται καί διαχέεται βάσει οργανωμένου σχεδίου, ενώ στή συνέχεια υπάρχουν πολλά διακριτά επίπεδα διάδοσής του, χαρακτηριστικά είναι τά όσα, τό 1952, διατυπώ
νει ένας από τούς σημαντικότερους πνευματικούς ήγέτες τού άντικομμουνισμού, ό Κωνσταντίνος Τσάτσος. Σέ ένα προγραμματικό, καταστατικού
χαρακτήρα, κείμενο γιά τήν άντικομμουνιστική εκστρατεία, ό Κ. Τσάτσος,
άφού διαπιστώσει τίς ιδεολογικές έλλείψεις τής έθνικοφρόνου παρατάξεως,
καθορίζει τό περιεχόμενο καί τίς μεθόδους τής εθνικής διαφωτίσεως:
Πρέπει προ παντός νά έχπαιοευθούν όσοι θά ασκήσουν τό έργο τής ΰιαφώτισης. Πρέπει νά ξέρουν, αυτοί τουλάχιστον, γ ια τί είναι εθνιχόφρονες. Κ αί
γιά νά τό ξέρουν, πρέπει νά ξέρουν τί είναι Έ θ ν ο ς καί ποιο ρόλο παίζει
στήν ιστορία γενικά καί σ τή σύγχρονη επ ο χή είδικώτερα. Π ρέπει νά ξέ
ρουν τί είναι Ε λ λ ά ς , τί είναι έλληνικό έθνος, τί έπετέλεσε καί τί μπορεί νά
έπιτελέση, τί πρέπει νά έπιτελέση μέσα στήν ιστορία, ποιά είναι ή ιστορι
κή του αποστολή. [...] Α υτός είναι ό πρώ τος σταθμός τού αγώνα: μιά θεμ ελ ω σ η φιλοσοφική καί ιστορική τού έλληνικού Έ θνους καί τή ς απο
στολής του. Ά ν σέ ένα ή δέκα ή σέ περισσότερα βιβλία θά διατυπωθή αυ
τή ή θεμελίωση, μέ έναν ή μέ π ο/λούς τρόπους, αυτό δέν ενδιαφέρει. Έ ν όιαφέρει νά υπάρχει μιά ενιαία συγχροτημένη θεωρητιχή θεμε/ίωση. πού
νά είναι απαραιτήτους χ τή μ α όλων των χορυφαίων αυτού τού αγώνα.
"Ύστερα οί ίδιοι αυτοί θά στραφούν πρός μιά τάξη χατώ τερω ν παιδα
γω γώ ν καί θά επιχειρήσουν 'Λ τούς μεταδώσουν όσα σηκώνει ή συνηθι
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σμένη ακαδημαϊκή μόρφωση, θ ά γίνη μία πρώτον βαθμόν έκ}αΐκενση
κ α ί θά Βιατνπωθή ή εθνική ίόεολογία σε μιά σειρά άπό σ νσ τη μ α τικές
μ ελ έτες πού, πα ρ’ ολη τούς την α πλότητα , Βέν θά έχουν χάσει τόν επι
στημονικό χαρακτήρα.

Αυτοί τώρα οί κατώτεροι παιδαγωγοί, βοηθούμενοι άπό τούς ανώτε
ρους, θά στραφούν πρός τόν μέσον άνθρωπο, τόν έπ α γγελμα τία , τόν βιοτέχνη, τόν μορφωμένο εργά τη καί θά τούς μεταδώσουν μίαν εκλαϊκευμέ
νη μορφή τών δικών τους εγκολπίων, θ ά γίνη έτσι μία Βεντέρον βαθμόν
έκλζίκενση πέρα πιά άπό τόν επιστημονικό λόγο. Καί σκόπιμο θά ήταν
νά άκολουθήση καί μία τρίτον βαθμόν εκλαΐκενση γιά τόν πολύ λαό.
Μόνο έτσι κλιμακωτά μπορεί νά σχηματισθή τό περιεχόμενο μιας αποτε
λεσματικής διαφώτισης. Χωρίς μία βασική έπιστημονική θεμελιωτή οί
εκλαϊκεύσεις δέν έχουν βάθος, δέν έχουν έπιστήριγμα, δεν έχουν ενότητα
συνθημάτων. Χωρίς μιά κλιμακωτή έκλαΐκευση της έπιστημονικής θεω
ρίας δέν άνταποκρινόμαστε στούς ποικίλους αναβαθμούς τής διανοητικό
τητας τού λαού. Καί ακόμα χωρίς αυτήν τό πήδημα άπό τήν καθ’ αυτό
επιστήμη στό λαϊκό φυλλάδιο είναι έπικίνδυνο. Λείπει ο συνεκτικός κρί
κος τού ένδιάμεσου αναβαθμού, ό όποιος ασφαλίζει τήν ιδεολογική καί
μορφολογική ένότητα τής διδασκαλίας πού θά παρασχεθή στό λαό.
"Υστερα έρχονται οί έκλαικευτές τών διαφόρων αναβαθμών [...]. Ε κ εί
παρουσιάζεται τό μεγαλύτερο κενό. [...] Αυτήν τή δουλειά δέν είναι πιθα
νόν νά μάς τή δώσουν οί παιδαγωγοί τού άνωτάτου βαθμού. Είναι δουλειά
άλλων, πού ή πολιτεία θά έπεφόρτιζε μέ αυτό τό έργο. [...] Χωρίς όμως
μιά συνειδητή έπέμβαση τής πολιτείας πού θά συντόνιζε, πού θά έδινε τά
υλικά μέσα, αυτό τό εκλαϊκευτικό έργο είναι απραγματοποίητο. ’Αλλά
είπαμε ότι έλειψε ό νούς. "Ελειψε ό νούς πρό παντός άπό τήν πολιτεία.32
***
"Ενα τέτοιο εγχείρημα όμως, όπως ή συστηματική και συνολική προσέγγιση
του άντικομμουνιστικοΰ λόγου τών δεκαετιών 1940-1960, έκφεύγει, και μά
λιστα κατά πολύ, άπό τά όρια καί τίς δυνατότητες τοϋ παρόντος κειμένου,
θ ά σταθώ, ολοκληρώνοντας, έν ειδει παραδείγματος, σέ ένα μόνο ζήτημα,
32.
Κ . Τσάτσος, "Έθνος καί κομμουνισμός, ’Α θήνα, Άποστολική Διακονία τής
’Εκκλησίας 'Ελλάδος, 1952. Τό δοκίμιο συμπεριλαμβάνεται στή β ' έκδοση τής συλλογής
άρθρων 'Ελληνική πορεία. Πολιτικά Βοκίμια, ’Αθήνα, 'Εστία, χ .χ . [=1967;], ά π ’ δπου
καί τό απόσπασμα, σσ. 229-231. Ή έμφαση είναι πρόσθετη στό κείμενο.
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τήν ταύτιση τού αντιπάλου μέ τήν εξωτερική απειλή. Ζήτημα ασφαλώς
πολύ μεγάλο, καθώς ή ταύτιση αυτή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο τής βασικής
οιχοτομίας πού, γιά τουλάχιστον δύο οεκαετίες μετά τον Εμφύλιο, διαπερνά
τήν ελληνική κοινωνία: τής διάκρισης μεταξύ εθνικοφρόνων καί μή, μεταξύ
«γνησίων Ελλήνων» καί «μιασμάτων».*'* Τήν ανάπτυξη του θέματος, στο
πλαίσιο τού αναμορφωτικού λόγου, παρακολουθήσαμε εν συντομία προηγου
μένως. Μιά πρώτη, καί κατ’ ανάγκην ατελή, εικόνα τής διαδρομής, τών
ευρύτερων συμφραζόμενων τού αναμορφωτικού λόγου καί τών εκδοχών τού
ενιαίου άντικομμουνιστικού λόγου θά λάβουμε μέσα από τά αποσπάσματα
τριών διαφορετικών κειμένων πού ακολουθούν τό καθένα , άπό τη δική του
οπτική, χρησιμοποιεί και στηρίζει την επιχειρηματολογία του στην χυαγωγη
καί ταύτιση τού κομμουνισμού μέ τήν ξένη επιβουλή.
α) Τό πρώτο απόσπασμα προέρχεται από τό διασημότερο, ίσως, νομοθε
τικό κείμενο τής έποχής, τόν αναγκαστικό νόμο 509 «Περί μέτρων ασφα
λείας τού Κράτους, τού πολιτεύματος, τού κοινωνικού καθεστώτος καί προ
στασίας τών έλευθεριών τών πολιτών». Ας σημειωθεί μόνο, συνοπτικά, ότι
ή ταύτιση τού πολιτικού αντιπάλου μέ τήν εξωτερική απειλή αποτελεί τη
βασική παραδοχή ή οποία στηρίζει ολο τό κατασταλτικό νομοθετικό οπλο
στάσιο τού έμφυλιακού καί μετεμφυλιακού κράτους, πού νομιμοποιεί τή
δίωξη καί τήν καταστολή: ή θέσπιση τού αντεθνικού εγκλήματος,*4 οί
καταδίκες γιά «άπόσπασιν μέρους τής Επικράτειας» βασίζονται καί προϋ
ποθέτουν τήν έξομοίωση τού εσωτερικού εχθρού μέ τήν εξωτερική απειλή,
τήν ταύτιση τού κομμουνισμού μέ τόν πανσλαβισμό. Μέ τή σειρά της, ή
θέσπιση τού αντεθνικού εγκλήματος παγιώνει καί δίνει υλική υπόσταση
στήν ταύτιση τού έσωτερικού εχθρού μέ τήν εξωτερική απειλή.*5
33. Ό πόλεμος τών ετών 1946-1949 αναγνωρίστηκε ώς εμφύλιος επίσημα άπό τό
ελληνικό κράτος μόλις τό 1989, ενώ είναι γνωστό ότι ό επίσημος όρος, μέχρι τό 1974,
ήταν «συμμοριτοπόλεμος» ή στήν ήπιότερή του εκδοχή «άνταρτοπόλχμος»' αυτή καθ’
έαυτή ή αναφορά στόν ορο «εμφύλιος» παρέπεμπε στήν ύπαρξη αριστερών φρονημά
των. Ή έλληνική κυβέρνηση, άλλωστε, τόν Δεκέμβριο τού 1946 προσέφνγε στόν OHE
προσπαθώντας νά αποδείξει ότι έπρόκειτο γιά επίθεση άπό τούς Βόρειους γείτονες
(Γιουγκοσλαβία, Αλβανία καί Βουλ.γαρία) καί νά πετύχει τήν καταδίκη τους.
34. Ό όρος άπό τόν Ν. Αλιβιζάτο, Οί πολιτιχοί θεσμοί, ό.π., σ. 495 κ.έ.
35. Τό πνεύμα καί τό γράμμα τού νόμου βρίσκει τήν εφαρμογή του στις δίκες, καί
τις έπακόλουθες καταδίκες, μέ βάση αύτόν ή τό Γ ' ψήφισμα: «Άρκούσε ά κατηγορού
μενοι νά είχαν επιδιώξει μέ όποιονόήποτε τρόπο τήν εφαρμογή ιδεών πού έτειναν στούς
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Διαβάζουμε στην αίτιολογική εκθεση τοΰ νόμιου 509:
Άπό καιρού χρησιμοποιούμενοι, οί άποτελούντες έλαχίστην αντεθνικήν μειο
νότητα άνατροπείς, ύς πρωτοπόρου τάγμα Θανάτου υπό των προαιώνιων
έχθρών τού Γένους, καθ’ ας στιγμάς οί "Ελληνες καθημαγμένοι έκ τής
διαρκούς υπέρ βωμών καί εστιών πάλης, ήτοιμάζοντο νά μεταβώσιν εις
τάς εκκλησίας των διά νά έορτάσωσιν τήν μεγάλην εορτήν, οί άρνηταί
τής Πατρίδος, τής οικογένειας καί τής θρησκείας, έσκέπτοντο τό έγκλη
μα καί δέν έδίστασαν νά τό ολοκληρώσουν. Είς αυτούς άπαντά ό Ε λλη 
νικός λαός, έτοιμος είς κάθε θυσίαν καί αποφασισμένος νά προάσπιση τά
πάτρια χώματα καί τάς ελευθερίας του είς μίαν άκατάβλητον εθνικήν ενό
τητα με τά παιδιά του είς τάς επάλξεις τού καθήκοντος.36
Σ τά άρθρα τοΰ νόμου πού έπονται, ακολουθεί, έξειδικεύοντας καί εφαρ
μόζοντας τό γενικό πνεύμα, τό συγκεκριμένο «διά ταΰτα»:
Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος, τό ’Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον
(ΕΑΜ) καί ή ’Εθνική ’Αλληλεγγύη προπαρασκευάσαντα καί ενεργούντα τήν
κατά τής άκεραιότητος τής Χώρας προδοτικήν ανταρσίαν διαλύονται. Επίσης
διαλύεται καί παν άλλο πολιτικόν κόμμα, σωματεών ή όργάνωσις, ήτις ήθελε
θεωρηθή [...] ώς συνεργαζομένη μετ’ αυτών ή έπιδιώκουσα αμέσως ή εμμέσως
τήν εφαρμογήν ιδεών έχουσών ώς σκοπόν τήν διά βίαιων μέσων ανατροπήν τού
πολιτεύματος, τού κρατούντος κοινωνικού συστήματος ή τήν άπόσπασιν μέρους
έκ τού δλου τής Επικράτειας.3'
επιλήψιμους σκοπούς, πράγμα πού, μέ άλλα λόγια, σήμαινε ότι, σέ τελευταία ανάλυση,
γίνονταν γενικά δίκες ιδεών καί μόνο παραπληρωματικά δίκες πράξεων». Βλ. Ν.
Άλιβιζάτος, Οί πολίτικοι θεσμοί, ο.π., σ. 517. ’Επίσης, σχετικά μέ τήν έφαρμογή τοΰ
νόμου 375 «Περί Κατασκοπείας»: «Δέν είναι περίεργο πού, κάτω άπό τις συιΟήκες
αυτές, οί πβρ»σότερες*δίκες στά στρατοδικεία, στή δεκαετία τοΰ 1950 καί στις αρχές
τήςδεκβετίας -τοΰ 1960, δέν ασχολούνταν μέ τήν άκόδειξτραογκεκριμένων γεγονότων,
τά άκοΐα, άλλωστε, σπάνια άναζητοΰνταν, άλλά εξελίσσονταν σέ ιδιόμορφες “θεωρητικές” λογομαχίες, πού, άπό τή μιά ή κατηγορούσα αρχή προσπαθούσε νά καταγγείλει
τή “συνωμοσία” τού διεθνούς κομμουνισμού καί νά δείξει τόν “προδοτικό” καί έξ
ορισμού “αντεθνικό” χαρακτήρα τής ελληνικής συνιστώσας του καί, άπό τήν άλλη, οί
κατηγορούμενοι άρνούνταν τούς ισχυρισμούς τών κατηγόρων τους, γιά νά υποστηρίξουν
τήν προσήλωσή τους στήν υπόθεση γιά τήν οποία αγωνίζονταν». Αυτόθι, σ. 575.
36. 'Εφημερίς τής Κυθερνήσεως, τχ . Α ', φ. 293(27 Δεκεμβρίου 1947), σ. 1603.
37. Αυτόθι- βλ. επίσης, Έφημερίς τής Κυ6ερνήσεως, τχ. Α ', φ. 95(19 ’Απριλίου
1948), σ. 533 κ.έ.
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β) Παρακολουθώντας τίς συνεδριάσεις τής Βουλής, διαπιστώνουμε ότι
ή διάκριση μεταξύ τών «εθνικών πολιτικών δυνάμεων» καί των «ξενοκί
νητων προδοτών» αποτελεί μόνιμο μοτίβο καί σταθερά στον πολιτικό λόγο
εξίσου «δεξιών» καί «κεντρώων». Συχνά μάλιστα οί εκπρόσωποι τού
Κέντρου, καθώς έγκαλοϋνται από τούς αντιπάλους ότι προσπαθούν νά
επιτύχουν έναν άπαράδεκτο καί επικίνδυνο συγκερασμό μεταξύ «εθνικής
παρατάξεως» καί «κομμουνισμού»,'*8 ανταπαντούν ’υπερθεματίζοντας σέ άντικομμουνισμό. ’Α πό αγόρευση, τόν ’Ιούνιο τού 1950, στή Βουλή, τού
Γεωργίου Παπανορέου, στόν όποιο οφείλουμε ορισμένες από τίς πλέον
σαφείς διατυπώσεις τού ζητήματος, προέρχεται τό δεύτερο παράθεμα:
Ποία είναι ή αληθής έννοια, κύριοι βουλευταί; Υπάρχει πρώτον εθνική
διάκρισις καί υπάρχει δεύτερον πολιτική διάκρισις. Εις τήν άνωτέραν
σφαίραν τής διακρίσεως υπάρχουν "Ελληνες καί προδόται τής Ελλάδος.
Καί προδόται τής 'Ελλάδος είναι τό ΚΚΕ καί οι συνοδοιπόροι του. Αυτή
είναι ή πρώτη βασική διάκρισις, εθνικά καί μή εθνικά κόμματα. Ό όρος
«αστικά» κόμματα είναι άτυχης, διότι [δέν] είναι δυνατόν εντός τών
εθνικών κομμάτων νά ύπάρχη εθνική αριστερά κάτω άπό τόν γαλανόν
ουρανόν τής Έλλ,άδος.[...]
Υπάρχει λοιπόν ή πρώτη βασική εθνική διάκρισις. Υπάρχουν οί "Ελ
ληνες καί οί προδόται τής 'Ελλάδος, εκείνοι πού άπηρνήθησαν τήν φυσι
κήν των πατρίδα καί έτέθησαν εις τήν υπηρεσίαν άλλης πατρίδος. Πέραν
όμως τής εθνικής διακρίσεως υπάρχει καί ή πολτική διάκρισις. Εντός
τής εθνικής παρατάξεως, υπάρχει δεξιά, κέντρον καί ή αριστερά. Καί
38.
Ό Π. Κανελλόπουλος λέει, απευθυνόμενος πρός τήν κυβέρνηση Πλαστήρα,
κατά τή συζήτηση τών προγραμματικών της δηλώσεων: «Κύριοι Βουλευταί £...].
συνάγω ότι τό Κέντρον, τό όποιον έκπροσωπεΐ καί ενσαρκώνει ή κ·λ>έρνησις. ζητεί νά
έμφανισθή — καί τοιουτοτρόπως, άλλωστε, διαφημίζεται εις τό εξωτερικόν— ως
Κέντρον υπό τήν έννοιαν τής μέσης καί έλαττωμένης άντιστάσεως έναντι του κομμου
νισμού, εμφανίζεται δηλαδή ώς ή μέση οδός μεταξύ κομμουνισμού καί δημοκρατίας,
μεταξύ κομμουνισμού καί αλήθειας, μεταξύ βαρβαρότητος καί πολιτισμού. ’Αλλά είναι
δυνατόν, αγαπητοί φίλοι, νά ύπάρχη μέση οδός μεταξύ βαρβαρότητος καί άΛρωπισμού;
Δυστυχώς ολόκληρος ό τόνος, ό όποιος έδόθη εις τήν κυβέρνησιν {...] ’υπήρξε τόνος
συνδεόμενος μέ αυτήν τήν απαράδεκτου έννοιαν τού Κέντρου. Ή λαττωμένη δηλαδή
άντίστασις, ούχί φανατική άντιμετώ πισις, κατανόησις καί άνεκτικότης, έλλειψις
ηθικής άκρότητος απέναντι τού κομμουνισμού, προσπάθεια συμβιβασμού (...]». Βλ.
Έφημερίς τών συζητήσεων τής Βουλής, περίοδος Α ', σύνοδος Α \ 30 Μαρτίου-30
Ιουλίου 1950, τόμος Α ', Αθήνα 1951, σ. 29.
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προσδιορίζονται από διαφοράς πολατειακάς, πολιτικάς, κοινωνικάς, πνευμ α τ ικ ά ς .[ ...] ί0
Ε κ τ ό ς τής Ε θ ν ικ ή ς παρατάξεως είναι τό ΚΚ Ε. Κ αί ποιοι άλλοι; Κ αί οί
συνοδοιπόροι τον. Κ αί ποιοι πρέπει νά Θεωρηθούν οί συνοδοιπόροι του; "Όσοι
άρνούνται, δτι τό Κ Κ Ε είναι κόμμα προδοσίας καί έγκλήματος. Κ αθώ ς
επίσης καί όσοι τό δέχονται ίσως ένδοαύχως, αλλά άρνούνται δημόσια νά
καταγγείλουν τό Κ Κ Ε ώς κόμμα Εθνικής προδοσίας καί έγκλήματος. Ή
στάσις τήν οποίαν λαμβάνουν τά διάφορα κόμματα έναντι τού Κ Κ Ε τά
τοποθετεί εντός ή εκτός τής Ε θ ν ικ ή ς παρατάξεως.

γ ) Τά πολ.ιτικοθεωρητικά δοκίμια του Κωνσταντίνου Τσάτσου μάς
παρέχουν μία από τις συστηματικότερες καί διαρκέστερες ιδεολογικές,
φιλοσοφικές καί πολιτικές αναιρέσεις του υλισμού καί τού κομμουνισμού.
Τό τελευταίο παράθεμα ανήκει σέ κείμιενό του τής συλλογής δοκιμίων
'Ελληνική Πορεία· γράφει στά τέλη τού 1947, σέ «δύο επιστολές» πρός
έναν ξένο, Ευρωπαίο, τίς όποιες «δέν θά έχαναν αν τίς διάβαζαν, άκόμια
καί σήμερα, καί μιερικοί δικοί μας»:
Σ τον προπολεμικόν κόσμο, όπου ισορροπούσαν λίγο ή πολύ τήν κ α τά σ τα 
ση τ ά μεγά λα κράτη, τό πρ ώ το καί κύριο θέμα ή τα ν τό κοινωνικό. [...]
’Α λλά ό ναζισμός πέρασε. Μ ετά τήν ή τ τ α του άνάτειλε ό σλαυικός ιμπε
ριαλισμός. Δέν είχατε τό θάρρος νά ομολογήσετε ούτε στόν εαυτό σας, ότι
είχατε μέν καταλύσει ένα μεσευρωπάικό ιμπεριαλισμό, άλλά ότι τή θέση του
ήρθε, πανίσχυρος καί θριαμβευτής, νά τήν καταλάβη ένας ασιατικός ιμπε
ριαλισμός. Λεν είχατε τό θάρρος νά παραδεχθείτε τήν τρ α γικ ό τη τα τής
ιστορικής στιγμής. [...] Τό επίμαχο θέμα àrv ήταν πια οικονομικής καί κοι
νωνικής πολιτικής αλλά εξωτερικής πολιτικής. ’ Η τα ν θέμα εθνικό. Ή μία
παράταξη ήθελε τήν υποταγή τή ς οικουμένης στό ρωσικό ιμπεριαλισμό καί
ή άλλη όχι. Ή Ρωσία άρχιζε τήν κατα κτητική τη ς επίθεση κατά τής οι
κουμένης καί τό κύριο ζήτημ α ήταν άν θά τ ή 1/ δεχθής ή θά τήν άποκρούσης. "Ολα τά άλλα θέματα έσβησαν μπρός σ ’ αυτό. Διότι αυτού ή λύση θά
αποφάσιζε γιά όλα τά άλλα. [...]
Αυτά έπρεπε νά ήταν φανερά άπό τό τέλος τού 1944 καί στούς τυφλούς,
όχι βέβαια στούς έθελοτυφλούντας. Σ τη ν Ε λ λ ά δ α οί κομμουνιστές άποκαλύψανε πιό νωρίς τήν πολιτική τους άπό ό,τι στη Δύση. ’Ελπίζανε στην τα χύ
τερη απορρόφηση τής "Ελλάδας μέ βίαια μέτρα. "Ε τσ ι είχαμε τό θλιβερό
39. 'Εφημερίς τών συζητήσεων τής Βουλής, ο.π., τ. Β ', Αθήνα 1952, σσ. 66-67.
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τρονόμιο νά χ/τιληφθονμε έγκ αιρος ό,τι έσεϊς τόσο αργήσατε νά άντιληφθήτε. ’Ε όώ ά τό το 1944 εμφανίστηκε μιά μειοψηφία, πού u i όιάφορα
ονόματα καί γράμματα άλφαβήτον στήν ταμτέ> χ της ότηρετονσε όονλικά
τον κομμοννιστικό ίμτεριαλισμό καί μιά μεγάλη τλειοψηφία το ν άντιμάχονταν αυτήν τή ροτή, μιά τλειοψηφία το ν όέν όέχοντχ;, μέ τή γέφυρα τον κομ
μουνισμού νά καταχτηθεί ατό τούς Σλαύονς της Β α )κ χ;ικ ή ς. γιατί αντοί θά
ήταν οί άμεσοι άφεντάόες μας. νΗςερε αυτός ό λαός ότι ή «όεςιά» καί ή
«άριστερα» και οι φασισμοί και οι μοναρχισμοί, ο /α αντα η τ χ ; οοκχ/α της
κομμουνιστικής τροταγάνόας εναντίον τής Εύΰάόας καί ò r; ένέτεσε ούτε
στιγμή σ’ αντά και όταν ακόμη εσείς τον τά ζα τε νά τέση.
[...] Έ λ τ ίζ ω νά σάς ετεισ α, ά γ α τη τέ φίλε, ότι σήμερα ή βασική το λ ιτική τομή οέν είναι μεταξύ «όεξιάς» καί «αριστερός». χύύά μεταξύ έκεί» 1 »
> τ
;
» ■ >
» · /
ί()
νων το ν εννοονν και εκείνων το ν ατοκρουονν τη σ /α νικ η ετεκτασ η.

Τά ζητήματα τού ανοίγονται, βέβαια, ατό τό σημείο αυτό καί τέρα είναι
τολλά καί μεγάλα, θ ά σταματήσω όμως εόώ, ταρατέμτοντας σέ εύθετότερο χώρο καί χρόνο τήν τληρέστερη άνάττυξη τον θέματος, καθώς κάτι
τέτοιο μτορεΐ νά άτοτελέσει τό αντικείμενο μιας ξεχωριστής εισήγησης.

40. Κ . Τσάτσος, « Ή όεξιά καί ή αριστερά» [γραμμένο στις άρχές τον 1948], Ελλη
νική πορεία, ο.π.. σσ. 177-180. Ή έμφαση άτό τό τρω τότντο.

»33

