
 

 

 
 

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Η ΕΡΓΑΛΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΩ 
ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (1957-1974) 

 
 

 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΚΥΘΙΩΤΗ 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ «Επιστήμες της Αγωγής» 
Στην κατεύθυνση «Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες» 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  



 

2 

 

Περιεχόμενα 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ............................................................................................................................... 4 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 5 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................ 6 

Α’. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ...................................................................................................... 10 

Κεφάλαιο 1. Το Ιστορικό Πλαίσιο (1957-1967) .................................................................. 10 

Κεφάλαιο 2. Το Ιστορικό Πλαίσιο (1967-1974) .................................................................. 27 

Κεφάλαιο 3. Το Τοπικό Ιστορικό Πλαίσιο: Η Φλώρινα Την Περίοδο (1957-1974) ........... 40 

Β’. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ .................................................................................................... 69 

1. Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου .................................................................................. 76 

2. Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου ................................................................................... 78 

3. Θεματικές Κατηγορίες ..................................................................................................... 84 

3.1 Η εθνική ταυτότητα, ο «ελληνοχριστιανικός εαυτός» ................................................... 84 

3.1.1 Λαμπρή αρχαιότητα και Βυζάντιο .......................................................................... 87 

3.1.2 Πολιτισμική ανωτερότητα ....................................................................................... 91 

3.1.3 Ορθοδοξία – εκκλησία ............................................................................................ 94 

3.1.4 Αλυτρωτισμός ......................................................................................................... 98 

3.2 Οι εχθροί του έθνους, «οι άλλοι» ................................................................................. 100 

3.2.1 Οι «εχθροί Τούρκοι» ............................................................................................. 104 

3.2.2 Οι «εχθροί Βούλγαροι» ......................................................................................... 107 

3.2.3 Οι «εχθροί Ιταλοί» ................................................................................................ 109 

3.2.4 Οι «εχθροί Γερμανοί» ........................................................................................... 110 

3.2.5 Οι «εχθροί Σλάβοι» ............................................................................................... 111 

3.2.6 Οι «εχθροί προδότες» ............................................................................................ 112 

3.2.7 Οι «εχθροί Αντάρτες» ........................................................................................... 114 

3.3 Ο πόλεμος – οι «μάχες του έθνους» ............................................................................. 115 

3.3.1 Ο θάνατος στον πόλεμο «ως ηρωισμός» ............................................................... 117 

3.3.2 Ο θάνατος στον πόλεμο «ως φρίκη» ..................................................................... 120 

3.4 Ο «εγγύς χώρος» – η Μακεδονία ................................................................................. 123 

3.4.1 Η «αρχαία Μακεδονία» ......................................................................................... 125 

3.4.2 Ο «Μακεδονικός Αγώνας».................................................................................... 126 

3.5 Οι προσωπικότητες του έθνους – «το λαμπρό παράδειγμα» ....................................... 128 

3.5.1 Οι «προσωπικότητες του πολιτισμού» .................................................................. 130 

3.5.2 Οι «θεσμικές – πολιτικές προσωπικότητες» ......................................................... 131 



 

3 

 

3.5.3 Οι «προσωπικότητες του πολέμου – στρατού» ..................................................... 132 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ............................................................................................................... 135 

Βιβλιογραφία .......................................................................................................................... 143 

Από διαδίκτυο .................................................................................................................... 150 

Πρωτογενείς Πηγές ............................................................................................................ 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σύμφωνα με την ανάλυση του Αλτουσέρ, η ποίηση εντάσσεται στον Πολιτιστικό Ιδεολογικό 

Μηχανισμό του Κράτους και αντανακλά την κυρίαρχη ιδεολογία, όπως αυτή διαμορφώνεται 

και εκπορεύεται από την άρχουσα αστική τάξη, με σκοπό να ενοποιήσει ιδεολογικά 

ολόκληρη την κοινωνία κάτω από τα δικά της συμφέροντα. Η παρούσα εργασία ασχολείται 

με την ανίχνευση της κυρίαρχης εθνικιστικής ιδεολογίας στα ποιήματα των τευχών του 

Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» που εκδίδεται στη Φλώρινα, κατά την περίοδο 1957-1974.   

     Μέσα από την καταγραφή των πολιτικών εξελίξεων και των κοινωνικοοικονομικών 

δεδομένων της περιόδου για την Ελλάδα και για την Φλώρινα, γίνεται σαφής ο χαρακτήρας 

και η εθνικιστική ιδεολογία του μετεμφυλιακού κράτους της Δεξιάς και της χούντας των 

συνταγματαρχών. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η έκδοση του περιοδικού του Φ.Σ.Φ. «Ο 

Αριστοτέλης», το οποίο είναι το μοναδικό περιοδικό στο οποίο δημοσιεύονται ποιήματα στην 

περιοχή της Φλώρινας. Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα ποιήματα εθνικιστικής 

ιδεολογίας στις σελίδες του «Αριστοτέλη» της περιόδου και η ανάλυσή τους γίνεται με την 

Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου.  

     Από τα δεδομένα, προκύπτει ως βασική έκφραση αυτής της ιδεολογίας στα ποιήματα η 

οικοδόμηση της ελληνοχριστιανικής ταυτότητας μέσα από αναφορές κυρίως στην 

πολιτισμική ανωτερότητα του ελληνικού έθνους και στο ενοποιημένο εθνικό ιστορικό 

αφήγημα: αρχαιότητα – βυζάντιο –  νεοελληνικό κράτος.  Επίσης, γίνονται συχνές αναφορές 

σε πολεμικά γεγονότα και σε εχθρούς του έθνους, στον εγγύς χώρο της Μακεδονίας και σε 

εθνικές προσωπικότητες. Τέλος, προκύπτει πως η ένταση της εθνικιστικής ιδεολογίας στα 

ποιήματα του «Αριστοτέλη» είναι μεγαλύτερη κατά την προδικτατορική περίοδο, συγκριτικά 

με την περίοδο της χούντας. 

 

Λέξεις – κλειδιά: εθνικιστική ιδεολογία, μετεμφυλιακό κράτος, Φλώρινα, περιοδικό του 

Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», ιδεολογική χρήση της ποίησης.  
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ABSTRACT 
 

According to the analysis of Althusser, poetry is part of the Cultural Mechanism of 

Ideological State and reflects the dominant ideology, as it is formed and proceeds from the 

ruling bourgeoisie, in order to unify ideologically throughout society under its own interests. 

This paper deals with the detection of the dominant nationalist ideology in the poems of 

F.S.F. documents "Aristotle" issued in Florina during the period 1957-1974. 

     Through the registration of political developments and socio-economic data for the period 

for Greece and for Florina, clearly the character and the nationalist ideology of the post-civil 

war state of the Right and the junta of colonels. In this context, the magazine F.S.F. 

"Aristotle" is the only journal in which poems published in the Florina region. Purposes of 

this study are the nationalist ideology poems in the "Aristotle” pages of the period and the 

analysis done by the Quantitative and Qualitative Content Analysis. 

     From the data, it appears as a basic expression of this ideology in the poems build Greek 

identity through references mainly to the cultural superiority of the Greek nation and the 

unified national historical narrative: Greek Antiquity - Byzantium – newer Greek state. Also, 

there are frequent references to military events, to the nation's enemies, the proximal area of 

Macedonia and national personalities. Finally, it appears that the intensity of the nationalist 

ideology of the "Aristotle” poems is greater when pre-junta period compared with the period 

of the junta. 

 

Key – words: nationalist ideology, post-civil war state, Florina, magazine F.S.F. "Aristotle", 

ideological use of poetry 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία έρχεται να προστεθεί στο σύνολο εκείνων των ερευνών που διερευνούν 

την ιδεολογική προέκταση και λειτουργία της λογοτεχνίας και πιο συγκεκριμένα της ποίησης. 

Από τις έρευνες των ιδεολογικών σημασιών, των προεκτάσεων και των επιρροών του 

ποιητικού έργου συγκεκριμένων ποιητών (Αρμύρα, 2012. Βαχλιώτη, 2011) ή ποιητικών 

γενιών (Vitti, 2000. Ψάχου, 2011) ή σχολικών εγχειριδίων ανθολογιών ποίησης (Κελεπούρη, 

2006. Στογιαννίδου, 2002) υπάρχει μία κοινή συνισταμένη: η διερεύνηση της σχέσης και της 

σύνδεσης του κειμένου με το κοινωνικό πλαίσιο και τον τρόπο που το ποιητικό έργο 

εντάσσεται μέσα σε αυτό και το ανανοηματοδοτεί.  

     Διερευνάται κυρίως η σχέση μεταξύ ποιητικού έργου και κοινωνικού συγκείμενου, η 

οποία αφορά τους τρόπους με τους οποίους το ποιητικό έργο εγγράφεται και επιδρά στην 

κοινωνία, καθώς και η επίδραση του ίδιου κοινωνικού περιβάλλοντος στο σώμα του 

ποιητικού έργου, αφού ο ίδιος ο δημιουργός και ο αναγνώστης αποτελεί μέλος της κοινωνίας 

και αναπόφευκτα επηρεάζεται από αυτήν. Πρόκειται για μια σχέση διαλεκτική στην οποία 

αποκρυσταλλώνεται το ιδεολογικό στίγμα του έργου και η συσχέτισή του με την κυρίαρχη ή 

κάποια εναλλακτική ιδεολογία, ενώ αυτή η σχέση αφορά τον ίδιο τον δημιουργό, το έντυπο 

στο οποίο δημοσιεύεται το ποιητικό έργο και τον αναγνώστη με τις δικές του ιδιαίτερες 

ιδεολογικές και αισθητικές προσλαμβάνουσες.  

     Σύμφωνα με την μαρξιστική αντίληψη, η λογοτεχνία – ποίηση αποτελεί μέρος του 

εποικοδομήματος και των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, οι οποίοι  περιγράφηκαν 

από τον Αλτουσέρ (1999), καθώς και η ιδεολογία ως ιδιαίτερης σημασίας πεδίο ταξικής 

πάλης. Η ποίηση – λογοτεχνία εντάσσεται στον πολιτιστικό ιδεολογικό μηχανισμό.  
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     Η αστική τάξη ως κατέχουσα την οικονομική εξουσία, η οποία εκφράζεται με τις 

καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, αποτελεί παράλληλα και την κυρίαρχη πνευματική τάξη, 

καθώς η δική της ιδεολογία προβάλλεται και καλλιεργείται στο σύνολο του κοινωνικού 

σώματος μέσω των ιδεολογικών μηχανισμών του αστικού κράτους, ενός κράτους που 

αποτελεί την οργανωμένη και νομιμοποιημένη μορφή της αστικής εξουσίας. Μέσα σ’ αυτό το 

πλαίσιο, η ιδεολογία αποτελεί σε αρκετό ή σημαντικό βαθμό μέσο εδραίωσης και 

αναπαραγωγής της εξουσίας, αφού βασικό χαρακτηριστικό της είναι η πλαστικότητα και η 

αναμόρφωσή της με τρόπο που να δίνει ερμηνείες στα πολιτικά – κοινωνικά γεγονότα μέσα 

από την γενικότερη τοποθέτηση και κοσμοθέασή της. 

     Έτσι, μπορεί να εντοπιστεί μια ισχυρή σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία της 

ιδεολογίας και στις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτή η ιδεολογία δημιουργήθηκε, καθώς και 

τις αναμορφώσεις της ίδιας ιδεολογίας στα διάφορα στάδιά της που αντιστοιχούν στις ειδικές 

απαιτήσεις των διάφορων ιστορικών περιόδων. Ένα κλασικό παράδειγμα αποτελεί η 

εθνικιστική ιδεολογία, η οποία χωρίς να χάνει τα βασικά της χαρακτηριστικά, εντούτοις αυτά 

αποκτούν άλλες μορφές και εκφράσεις από την περίοδο, για παράδειγμα, που το έθνος δεν 

έχει καταφέρει ακόμα να πετύχει την πολιτική του ανεξαρτησία μέχρι την περίοδο που το 

εθνικό κράτος εντάσσεται μέσα σε μια συνομοσπονδία, ένωση ή συμμαχία εθνικών κρατών.      

     Γι’ αυτό και θεωρήσαμε απαραίτητο προτού ερευνήσουμε τα ιδεολογικά στοιχεία που 

περιέχονται στα ποιήματα του περιοδικού του Φ. Σ. Φ. «Ο Αριστοτέλης» την περίοδο 1957 – 

1974 να καταγράψουμε τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες εκείνης της 

περιόδου, καθώς και την κυρίαρχη κρατική ιδεολογία η οποία είναι εθνικιστική με έντονα 

αντικομμουνιστικά στοιχεία. Ιδιαίτερα για την περίπτωση του περιοδικού του «Αριστοτέλη» 

ερευνώνται τα πρώτα 18 χρόνια έκδοσής του, τα οποία συμπίπτουν με την προδικτατορική 

περίοδο 1957-1966 της «καχεκτικής» αστικής δημοκρατίας και την δικτατορική περίοδο 

1967-1974 της ανελευθερίας και της πλήρης καταστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων. 

Το περιοδικό του «Αριστοτέλη» αποτελεί σημείο κύρους για την πνευματική ζωή της 

περιοχής της Φλώρινας και ως εκ τούτου καθίσταται σημαντικός ιδεολογικός μηχανισμός της 

περιοχής που επηρεάζει ιδεολογικά σε μεγάλο βαθμό τους αναγνώστες – κατοίκους της 

περιοχής.  

     Ο ποιητικός λόγος, βέβαια, δεν είναι δημοσιογραφικός ή ιστοριογραφικός λόγος και 

επομένως δεν μπορεί να περιμένει κάποιος εκ των πραγμάτων σ’ αυτόν να γίνονται σαφείς 

αναφορές στα γεγονότα ή το γενικότερο πολιτικό κλίμα της περιόδου, αφού η ιδεολογία 

ενίοτε εξυπηρετείται με τον αποπροσανατολισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αποσιώπηση της 

κοινωνικής καθημερινότητας δεν εκφράζει την έλλειψη ιδεολογίας, καθώς αυτή υπάρχει στη 
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σιωπή γύρω από το ποίημα. Είναι η λειτουργία της ιδεολογίας να τονίζει ιδιαίτερα κάποια 

πράγματα, να αποσιωπά εντελώς κάποια ή να τα στιγματίζει, πάντα στην κατεύθυνση της 

εξυπηρέτησης της κυρίαρχης οικονομικής και πνευματικής τάξης που εκφράζει. 

     Η έρευνα που επιχειρούμε στα περιοδικά του Φ. Σ. Φ. «Ο Αριστοτέλης» της περιόδου 

1957-1974 έχει γενικότερο σκοπό να καταδείξει αυτή την κυρίαρχη ιδεολογία και την 

συσχέτισή της με τα κοινωνικοπολιτικά, οικονομικά και ιδεολογικά δεδομένα εκείνης της 

περιόδου. Στον βαθμό που στα δημοσιευμένα ποιήματα εντοπίζονται στοιχεία της κυρίαρχης 

ιδεολογίας, το περιοδικό του «Αριστοτέλη» αναδεικνύεται ως φορέας του πολιτιστικού 

ιδεολογικού μηχανισμού στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας.  

     Ακόμα, με την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των ποιημάτων του 

«Αριστοτέλη» σκοπεύουμε να διερευνήσουμε ποια είναι αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία της 

κυρίαρχης ιδεολογίας που εντοπίζονται στα ποιήματα, πως αναπτύσσονται ποιοτικά και με 

ποιες αποκλίσεις ή συγκλίσεις γύρω από τις γενικότερες θεματικές τους, καθώς και την 

ποσοτική τους κατάταξη που αντανακλά εν μέρει και τη σημαντική η δευτερεύουσας 

σημασίας θέση που κατέχει το καθένα από αυτά στην κυρίαρχη ιδεολογία. 

     Επίσης, επιχειρούμε την ποσοτική και ποιοτική σύγκριση ανάμεσα στα εντοπισμένα 

ιδεολογικά στοιχεία των ποιημάτων ανάμεσα στην προδικτατορική και δικτατορική περίοδο 

με σημείο τομής την 21
η
 Απρίλη 1967 και την επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών. 

Υποθέτουμε πως η διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο περιόδους θα αντανακλάται και στην 

ιδεολογία των ποιημάτων του «Αριστοτέλη». 

     Το θεωρητικό μέρος της εργασίας χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται 

οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα την 

προδικτατορική περίοδο 1967-1974. Σ’ αυτήν την περίοδο εντάσσεται η σταδιακή άνοδος της 

Αριστεράς και των συνθημάτων εκδημοκρατισμού, η κρατική βία και καταστολή στις 

αυξανόμενες διαδηλώσεις και απεργίες του ελληνικού λαού, οι εκλογές βίας και νοθείας του 

1961, ο Ανένδοτος, τα Ιουλιανά και η Αποστασία των βουλευτών της Ένωσης Κέντρου και η 

γενικότερη αποσταθεροποίηση του πολιτικού συστήματος ανάμεσα στους τρεις πόλους 

(Στρατός, Παλάτι, Κυβέρνηση), η οποία και τελικά οδηγεί και με την παρέμβαση του 

ιμπεριαλιστικού παράγοντα στην επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών. 

     Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και οι πολιτικές 

εξελίξεις στην Ελλάδα κατά την δικτατορική περίοδο 1967-1974. Τα πρώτα χρόνια της 

χούντας και η φούσκα του «οικονομικού θαύματος», η παγωμένη αντίδραση του ελληνικού 

λαού και τα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας για το καθεστώς στις κηδείες του Γ. Παπανδρέου 

και του Γ. Σεφέρη, οι αντιδικτατορικές οργανώσεις, το «πείραμα φιλελευθεροποίησης» του 
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καθεστώτος, η εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου και του ελληνικού λαού ενάντια 

στην χούντα, η αλλαγή της χουντικής ηγεσίας με το πέρασμα στον Ιωαννίδη, η τραγωδία με 

την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και η επάνοδος του Κ. Καραμανλή στην μεταπολίτευση. 

     Στο τρίτο μέρος εξετάζεται ο τρόπος που βιώνει τις πολιτικές εξελίξεις η περιοχή της 

Φλώρινας, μέσα από τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων, τις δημοσιεύσεις στα 

τοπικά έντυπα με ιδιαίτερη ένταση της κρατικής προπαγάνδας, αλλά και τις ιδιαίτερες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή με κυρίαρχα χαρακτηριστικά 

την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, το χαμηλό βιοτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.   

     Αφού έχει εξεταστεί το γενικότερο και ειδικότερο ιστορικό πλαίσιο της συγκεκριμένης 

περιόδου, στο ερευνητικό μέρος της εργασίας γίνεται η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση 

περιεχομένου των δημοσιευμένων ποιημάτων στο περιοδικό του «Αριστοτέλη» εκείνης της 

περιόδου.  

     Έπειτα, κατηγοριοποιούμε τις αναφορές που αντιστοιχούν σε στοιχεία της κυρίαρχης 

ιδεολογίας σε συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες, η καθεμία από τις οποίες αναλύεται σε 

θεματικές υποκατηγορίες με τρόπο ώστε να αποδεικνύεται μια παράλληλη παραγωγική και 

επαγωγική σχέση που να τις συνδέει. Στη ροή του ερευνητικού μέρους και στην ποιοτική 

ανάλυση των θεματικών κατηγοριών και υποκατηγοριών καταγράφουμε τις συγκεκριμένες 

αναφορές στα δημοσιευμένα ποιήματα του «Αριστοτέλη», ώστε να προκύπτει ένας 

τεκμηριωμένος λόγος πάνω σε πραγματολογικά στοιχεία.  

     Με αυτήν την εργασία επιχειρούμε να αναδειχθεί μια τεκμηριωμένη σχέση ανάμεσα στον 

ποιητικό λόγο της Φλώρινας, κυρίαρχο μέρος του οποίου αποτελούν τα δημοσιευμένα 

ποιήματα του «Αριστοτέλη»,  και στις κοινωνικές συνθήκες που αυτός εντάσσεται ως φορέας 

ιδεολογίας. Ιδιαίτερα, η περιοχή της Φλώρινας αποτελεί για μας ενδιαφέρον πεδίο έρευνας 

του ποιητικού λόγου εκείνης της περιόδου, επειδή μέσα από τα εκλογικά αποτελέσματα 

(αποτελέσματα βίας και νοθείας ή μη) και τα δημοσιεύματα των εφημερίδων εκφράζεται η 

έντονη κυριαρχία της δεξιάς ιδεολογίας σε σύγκριση με το σύνολο της ελληνικής 

επικράτειας· μια ιδεολογία που υποθέτουμε πως περνούσε και μέσα από την εργαλειακή – 

ιδεολογική χρήση του ποιητικού λόγου που απευθυνόταν στην περιοχή. 
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Α’. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

Κεφάλαιο 1. Το Ιστορικό Πλαίσιο (1957-1967) 

 

Στην παρούσα ενότητα θα περιγράψουμε το ιστορικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται από 

τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τη σχέση τους με την παγκόσμια κατάσταση και 

κυρίως τον αμερικανικό παράγοντα, όπως αυτός προκύπτει από την βιβλιογραφία. Το πλαίσιο 

αυτό είναι απαραίτητο ώστε να κατανοηθούν οι επικρατούσες κοινωνικοπολιτικές, 

οικονομικές και ιδεολογικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημοσιεύονται στον «Αριστοτέλη» 

(και γράφονται στο σύνολό τους) τα ποιήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στο ερευνητικό 

μέρος της εργασίας
1
.  

     Η χρονική περίοδος που περιγράφουμε είναι αντίστοιχη με την χρονική περίοδο έκδοσης 

των περιοδικών του «Αριστοτέλη» που ερευνήσαμε, δηλαδή από το 1957 ως το 1974. Η 

έκταση της ενότητας, βέβαια, δεν μας δίνει την δυνατότητα για μεγάλου βάθους ανάλυση, 

αλλά για μία γενική περιληπτική σκιαγράφηση των σημαντικότερων γεγονότων και 

εξελίξεων που διαμορφώνουν και χαρακτηρίζουν την «ατμόσφαιρα» της περιόδου, καθώς και 

του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου εντός του οποίου διαδραματίζονται. 

     Ένας από τους πρώτους σταθμούς αυτής της περιόδου είναι το αποτέλεσμα των εκλογών 

της 11
ης

 Μάη 1958 και η ενίσχυση των δυνάμεων της Αριστεράς, το κόμμα της οποίας, 

δηλαδή η Ε.Δ.Α.
2
, συγκέντρωσε το 24,42% των ψήφων (939.902 ψήφους και 79 βουλευτές) 

                                                 
1
 Για την σχέση της λογοτεχνίας με το ιστορικό κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο βλ. (Καψωμένος, 1994) στο 

http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el&op=record&type=&q=&page=0&pid=iid:2273, όπου τα 

προτεινόμενα πεδία και επίπεδα ανάλυσης είναι 1) το λογοτεχνικό κείμενο σε σημασιακό επίπεδο, 2) η ιστορικά 

προσδιορισμένη κοινωνία και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 3) οι κυρίαρχες και εναλλακτικές ιδεολογίες. 

Στην παρούσα ενότητα διερευνούνται τα δύο τελευταία επίπεδα ανάλυσης.    
2
 Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά ιδρύθηκε σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση στις 3 

Αυγούστου του 1951 σαν συνασπισμός κομμάτων της αριστεράς, με την πρωτοβουλία του εκτός νόμου τότε 

τελούντος Κ.Κ.Ε και πρόεδρο τον Ιωάννη Πασαλίδη. 
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και αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση της Ε.Ρ.Ε.
3
, η οποία συγκέντρωσε το 41,17% και 

εξέλεξε 171 βουλευτές (Νικολακόπουλος, 2001: 231)
4
.  

     Αυτό το αποτέλεσμα, εννιά χρόνια μετά την λήξη του εμφυλίου και της διαμόρφωσης ενός 

μετεμφυλιακού κράτους όπου ηγεμόνευε η Δεξιά ως νικήτρια του εμφυλίου, δεν μπορούσε 

παρά να είναι άκρως ανησυχητικό όχι μόνο για τους κρατούντες στην Ελλάδα (πολιτικό 

σύστημα, αστική τάξη και συμμάχων της), αλλά και για τον αμερικανικό εξωτερικό 

παράγοντα (Μαργαρίτης, 2007. Ψυρούκης, 1991-β).  

     Η αστική τάξη στην Ελλάδα από το τέλος του εμφυλίου, ο οποίος έθεσε σε αμφισβήτηση 

την ίδια την κυριαρχία της και τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, έθετε, όπως 

αποδείχθηκε στα μετεμφυλιακά χρόνια που ακολούθησαν έναν τριπλό στόχο: συγκρότηση του 

κράτους βίας με κυρίαρχο πόλο τον στρατό, προσπάθεια ανασυγκρότησης της οικονομίας με κυρίαρχο το 

ρόλο του κράτους, αλλά και της αμερικάνικης αποστολής (και συνεπώς πολιτικής παρέμβασης) και η 

δημιουργία μιας ευρύτατης κοινωνικής συμμαχίας στη βάση συγκεκριμένων υλικών ανταλλαγμάτων (π.χ. 

πρόσληψη ως εθνικόφρων στο Δημόσιο με πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων) και στη βάση 

καλλιέργειας αφηρημένων ιδεολογημάτων (η πίστη στην εθνικοφροσύνη, στο ελληνοχριστιανικό 

ιδεώδες) (Σακελλαρόπουλος, 1998: 153-154).  

. Οι τρεις αυτοί άξονες του μετεμφυλιακού κράτους που αναφέρει σχηματικά ο Σ. 

Σακελλαρόπουλος (1998) έχουν την εξής στόχευση. Πρώτον, ο στρατός να παραμένει πάντα 

ισχυρός πόλος εξουσίας (υπό την καθοδήγηση του Παλατιού) για να μπορεί να χρησιμεύει ως 

εργαλείο στήριξης του καθεστώτος και τρομοκρατίας ή και ακόμα ως «κυβερνητική λύση», 

όπως έδειξε η προετοιμασία της μεγάλης χούντας και η τελική επιβολή της μικρής το 1967
5
.  

     Δεύτερον, η αμερικανική οικονομική βοήθεια θα δέσει πολύ περισσότερο την Ελλάδα με 

το ΝΑΤΟ – μέσα στη γενικότερη στρατηγική του ψυχρού πολέμου – και το αμερικανικό 

κεφάλαιο και επίσης θα δώσει στον αμερικανικό παράγοντα την ευχέρεια παρέμβασης στα 

εσωτερικά πολιτικά πράγματα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ως πραγμάτωση αυτής της 

εξάρτησης – συμμαχίας. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η δημιουργία της ΚΥΠ κατ’ 

εικόνα της CIA. 

                                                 
3
 Η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ) ιδρύθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1956 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και 

απηχούσε τις παραδοσιακές απόψεις της Δεξιάς.   
4
 Τα υπόλοιπα κόμματα που πήραν μέρος στις εκλογές του 1958 είναι τα εξής: το Κόμμα Φιλελευθέρων που 

έλαβε το 20,67% (με 36 έδρες), η Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωσις (ΠΑΔΕ) που έλαβε το 10,62% 

(με 10 έδρες) και η Ένωσις Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που έλαβε το 2,94% (με 4 έδρες). Οι ανεξάρτητοι 

μεμονωμένοι έλαβαν το 0,14% των ψήφων.  
5
 Χαρακτηριστικά, αναφέρεται πως «η μεγάλη χούντα προετοιμάζεται εκφράζοντας τα συμφέροντα του 

Παλατιού. Η μικρή όμως χούντα πραγματοποιεί το πραξικόπημα, επειδή είναι εκείνη, η οποία ήλεγχε 

ουσιαστικά το στράτευμα» (Σακελλαρόπουλος, 1998: 128) 
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     Τέλος, θα δημιουργηθεί το «κράτος των εθνικοφρόνων» απ’ τη μία και αυτοί που θα 

αποτελέσουν τον «κομμουνιστικό κίνδυνο» απ’ την άλλη, ο διχασμός του λαού σε συμμαχικά 

προς την Δεξιά και τον βασιλιά στρώματα και σε αριστερά – δημοκρατικά που θα 

διεκδικήσουν τον εκδημοκρατισμό των θεσμών του κράτους μέσω της Ε.Κ. και της ΕΔΑ και 

θα δεχθούν όλες τις διώξεις πριν και κατά την διάρκεια της Χούντας.       

     Προς επίρρωσιν των παραπάνω, ήδη από το 1958, «η αμερικανική πλευρά καταδίκαζε το 

πνεύμα εφησυχασμού ως προς τον κομμουνιστικό κίνδυνο» και κατήρτισε σχέδιο 

περιορισμού της Αριστεράς, έτσι ώστε η ΕΔΑ να μην μπορέσει να πετύχει είσοδο σε 

κυβερνητικό σχήμα μέσα στα επόμενα χρόνια, ενώ υπήρχε από τότε στην εξωτερική πολιτική 

των Η.Π.Α. η σκέψη για  εναλλακτική λύση «ενός αντικομμουνιστικού συνασπισμού που θα 

στηρίζεται από τα Ανάκτορα και η λύση της εγκατάστασης στην Ελλάδα ενός αυταρχικού 

καθεστώτος (authoritarian regime) στηριγμένου στις ένοπλες δυνάμεις» (Μαργαρίτης, 2007)
6
.  

     Μετά τις εκλογές του 1958, η νέα κυβέρνηση Καραμανλή συνέχισε τις διώξεις με πρώτη 

πράξη την σύλληψη και εξορία 175 στελεχών, μελών και οπαδών της ΕΔΑ (Δοκίμιο Ιστορίας 

του Κ.Κ.Ε., 2011: 430)
7
, ενώ «τα σώματα ασφαλείας έπρεπε να βρίσκονται σε υψηλότερα 

επίπεδα (αντικομμουνιστικής) ετοιμότητας». Συγκεκριμένα, η δύναμη της Χωροφυλακής 

έπρεπε να είναι 21.986 άνδρες σε καιρό ειρήνης και της Αστυνομίας 8.573, ενώ τα ΤΕΑ
8
 να 

ανέρχονται σε 84.000 παραστρατιωτικούς (Μαργαρίτης, 2007)
9
. 

     Απ’ την άλλη μεριά, αυτό που επεδίωκε «η αμερικανική στρατηγική στην Ελλάδα αυτή 

την περίοδο ήταν η προβολή ενός μεγάλου, αλλά μειοψηφούντος κόμματος του Κέντρου» 

(Λιναρδάτος, 1986-α: 17-18)
10

, το οποίο «πίστευαν πως θα μπορούσε να επιτευχθεί με το 

σύστημα των συγγενών κομμάτων, σύμφωνα με το οποίο τα κόμματα θα κατατάσσονταν σε 

δύο κατηγορίες: τα εθνικόφρονα και μη»
11

. Αυτό  το σχέδιο εκλογικού συστήματος, το 

οποίο προτάθηκε από τον Κωνσταντίνο, τελικά δεν ίσχυσε λόγω της άρνησης του Γ. 

                                                 
6
 Ο Μαργαρίτης αναφέρεται στο άρθρο του στις Εκτιμήσεις των Εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών: 

Επισκόπηση της κατάστασης στην Ελλάδα από πλευράς σταθερότητας και διεθνούς θέσης. Ουάσιγκτον, 23 

Σεπτεμβρίου 1958, στο Foreign Relations of the United States, 1958 ? 1960, vol. X, p. 635, (έγγραφο 243). 
7
 Ανάμεσα τους και ο Γραμματέας της Νεολαίας της ΕΔΑ Νίκος Σολωμός και συνδικαλιστικά στελέχη  

8
 Τα Τάγματα Εθνοφυλακής Αμύνης (ΤΕΑ) ήταν ένα ειδικό παραστρατιωτικό σώμα που συγκροτήθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 1948, κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου με απόφαση του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού (ΓΕΣ) και που καταργήθηκαν μόλις το 1982 από την κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου. 
9
 Με αναφορά στο έγγραφο Foreign Relations of the United States, 1958 - 1960, vol. X, p. 613, (έγγραφο 239). 

Πρακτικά ειδικής συνεδρίασης του Συντονιστικού Γραφείου Επιχειρήσεων (Operations Cooperating Board)για 

την Ελλάδα. 
10

 Όπου παρατίθεται αφήγηση του Α. Παπανδρέου. 
11

 Σύμφωνα με αυτό το εκλογικό σύστημα, τα κόμματα θα δρούσαν ανεξάρτητα, αλλά κατά την καταμέτρηση 

των ψήφων όλες οι έδρες θα παραχωρούνταν στη κατηγορία (όχι στο κόμμα) που είχε εξασφαλίσει το 

μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στην κάθε εκλογική περιφέρεια. Το Συμβούλιο Επικρατείας θα αποφάσιζε σε ποια 

κατηγορία θα κατέτασσε τα κόμματα. βλ. (Λιναρδάτος, 1986-α: 18). 
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Παπανδρέου και των άλλων ηγετών του Κέντρου (Λιναρδάτος, 1986-α), αλλά είναι αρκετά 

εύγλωττο σχετικά με την αμερικανική στρατηγική στην μετεμφυλιακή Ελλάδα, αλλά και της 

λογικής του κράτους της εθνικοφροσύνης υπό τον βασιλιά που είχε στηθεί μετά τον εμφύλιο.  

     Σημαντικό μέρος του νομικού οπλοστασίου πάνω στο οποίο στηρίχτηκε και 

διαμορφώθηκε αυτό το κράτος ήταν ο νόμος 509/1947 «Περὶ μέτρων ἀσφαλείας τοῦ 

Κράτους, τοῦ πολιτεύματος, τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καὶ προστασίας τῶν ἐλευθεριῶν 

τῶν πολιτῶν». Πρόκειται για τον νόμο της κυβέρνησης Θ. Σοφούλη που ψηφίστηκε στις 27 

Δεκέμβρη 1947 εν μέσω εμφυλίου, ο οποίος διαχωρίζει, ουσιαστικά τους πολίτες, σε 

εθνικόφρονες – νομιμόφρονες και μη εθνικόφρονες, στους οποίους συγκαταλέγονταν οι 

κομμουνιστές και οι συνοδοιπόροι τους, αλλά όπως θα δούμε παρακάτω, στην κατηγορία των 

μη εθνικοφρόνων εντάσσονταν ακόμα και οι απλοί δημοκρατικοί πολίτες που φώναζαν το 

σύνθημα «Δημοκρατία» (Ψυρούκης, 1991-α: 442-445)
12

.  

     Η παρανομία του Κ.Κ.Ε., τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, ο διαχωρισμός 

πολιτών σε εθνικόφρονες και μη, τα Στρατοδικεία, η λογοκρισία του τύπου, η στεγανοποίηση 

του στρατού, των σωμάτων ασφαλείας και των δημόσιων υπηρεσιών από μη εθνικόφρονες 

και τελικώς η επιβολή της κυρίαρχης δεξιάς ιδεολογίας (Πουλαντζάς, 1984: 3940, όπως 

παρατίθεται στο Ξιφαράς, 1995)
13

 σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής και δημόσιας ζωής 

ήταν οι βασικές κατευθύνσεις, επιδιώξεις και επιτυχημένοι σε μεγάλο βαθμό σκοποί αυτού 

του νόμου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ μέχρι το 1974 και συνεπώς χαρακτηρίζει όλη την περίοδο 

που εξετάζουμε.  

                                                 
12

 Όπως διαβάζουμε, στο άρθρο 1, παρ.1 «Τὸ Κομμουνιστικὸν Κόμμα Ἑλλάδος, τὸ Ἐθνικὸν Ἀπελευθερωτικὸν 

Μέτωπον (ΕΑΜ) καὶ ἡ Ἐθνικὴ Ἀλληλεγγύη προπαρασκευάσαντα καὶ ἐνεργοῦντα τὴν κατὰ τῆς ἀκεραιότητος τῆς 

Χώρας προδοτικὴν ἀνταρσίαν διαλύονται. Ἐπίσης διαλύεται καὶ πᾶν ἄλλο πολιτικὸν κόμμα, σωματεῖον ἢ 

ὀργάνωσις, ἥτις ἤθελε θεωρηθῇ, κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ἑπομένης παραγράφου, ὡς συνεργαζόμενη μετ' αὐτῶν ἢ 

ἐπιδιώκουσα ἀμέσως ἢ εμμέσως τὴν ἐφαρμογὴν ἰδεῶν ἐχουσῶν ὡς σκοπὸν τὴν διὰ βιαίων μέσων ἀναπροπὴν τοῦ 

πολιτεύματος, τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ συστήματος ἢ τὴν ἀπόσπασιν μέρους ἐκ τοῦ ὅλου τῆς Ἐπικρατείας». Στο 

άρθρο 2 γίνεται αναφορά στα φυσικά πρόσωπα, στο άρθρο 3 στον τύπο και στη λογοκρισία, στο άρθρο 4 στις 

συγκεντρώσεις – συναθροίσεις, στα άρθρα 5 και 6 στους δημοσίους υπαλλήλους και τους στρατιωτικούς και στο 

άρθρο 7 στην εκδίκαση στα Στρατοδικεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ’ Ψηφίσματος   «περὶ ἐκτάκτων 

μέτρων ἀφορώντων τὴν δημοσίαν τάξιν καὶ ἀσφάλειαν». 
13

 Ο όρος «κυρίαρχη ιδεολογία» (Dominant Ideology) χρησιμοποιείται για να δηλώσει το σύστημα ιδεών που 

έχει επιβληθεί μέσα από την ιστορική εξέλιξη των αντικειμενικών συνθηκών και την ταξική διάρθρωση της 

κοινωνίας. Ο όρος δηλώνει την ιδεολογία των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων ή τάξεων που επιβάλλεται στις 

κυριαρχούμενες ομάδες ή τάξεις μέσα από ποικίλους μηχανισμούς. Με την έννοια αυτή «η κυρίαρχη ιδεολογία 

συγκεκριμένα αποτελεί μια βασική εξουσία της κυρίαρχης τάξης» η οποία λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

«θεμιτοποιεί τη βία και συμβάλλει στην οργάνωση μιας συναίνεσης ορισμένων δυναστευόμενων τάξεων και 

μερίδων τάξεων προς την πολιτική εξουσία» (η αναφορά γίνεται στο βιβλίο του Νίκου Α. Πουλαντζά: Το 

Κράτος, η Εξουσία, ο Σοσιαλισμός, β1 έκδοση, Αθήνα 1984, σ. 3940). Επίσης, παραθέτουμε το δημοφιλές ρητό 

του Κ. Μαρξ «Οι ιδέες της κυρίαρχης τάξης είναι σε κάθε εποχή οι κυρίαρχες ιδέες. Με άλλα λόγια, η τάξη που 

είναι η κυρίαρχη υλική δύναμη της κοινωνίας είναι ταυτόχρονα η κυρίαρχη πνευματική της δύναμη».  
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     Ο ΑΝ 509 έχει αρκετές ομοιότητες με το Ιδιώνυμο του Ε. Βενιζέλου, αλλά χαρακτηρίζεται 

ως ακόμα αυστηρότερος και αυταρχικότερος νόμος (Γρηγοριάδης, 1973: 243),  ένας νόμος, 

με τον οποίο «το αντικομμουνιστικό κράτος ολοκληρώνεται και βρίσκει την τελική του 

θεσμική έκφραση» (Κατηφόρης, 1975: 61, όπως αναφέρεται στο Πετρόπουλος, 2002)
14

. Ως 

τελικός απολογισμός αυτού του νόμου «υπολογίζεται ότι από τον Ιούλιο του 1946 έως τον 

Οκτώβριο του 1951 επιβλήθηκαν 7.500 θανατικές καταδίκες με βάση το Γ` Ψήφισμα και τον 

ΑΝ 509, από τις οποίες οι 4.000 με 5.000 εκτελέστηκαν» (Πετρόπουλος, 2002). 

     Άλλο σημαντικό «εργαλείο» αυτού του παρασυντάγματος του μετεμφυλιακού κράτους 

ήταν ο ΑΝ 375/1936 «περί τιμωρίας των εγκλημάτων κατασκοπείας και των εγκληματικών 

ενεργειών των απειλουσών την εξωτερικήν ασφάλειαν της χώρας». Θεσπίστηκε το 1936 από 

τη δικτατορία του Μεταξά για την αντιμετώπιση της «κατασκοπείας», την «προστασία του 

κράτους από τον κομμουνισμό» και την εξουδετέρωση όλων των εχθρών του καθεστώτος και 

των υποστηρικτών της δημοκρατίας και παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το 1981 και την κατάργησή 

του από την κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου. Με αυτόν τον νόμο εκτελέστηκαν ο Νίκος 

Μπελογιάννης και ο Νίκος Πλουμπίδης και πάρα πολλοί άλλοι «αντιφρονούντες» 

(Βούλγαρης, 2001: 153). Σ’ αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί, όλο το κράτος, αλλά και το 

διογκωμένο παρακράτος δουλεύει για να μην επαναληφθεί η μεγάλη εκλογική δύναμη της 

ΕΔΑ και να περιοριστεί όσο το δυνατόν γίνεται.  

     Από όσα αναφέραμε μέχρι εδώ, αποκτούμε μια πρώτη, πλην κατατοπιστική, εικόνα του 

μετεμφυλιακού πλέγματος εξουσίας, το οποίο ενεργεί την συγκεκριμένη περίοδο και μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως «τρίγωνο» με «φόντο» τον εξωτερικό παράγοντα και συγκεκριμένα τον 

αμερικανικό (ΝΑΤΟ). Συγκεκριμένα, «το Παλάτι είναι ο επικεφαλής, το κέντρο του όλου 

συστήματος, ο Στρατός και τα Σώματα Ασφαλείας είναι οι πυλώνες που το συγκρατούν και 

εγγυώνται την ασφάλειά του, η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο έχει νομιμοποιητικό ρόλο» και 

αποτελεί την “κοινωνική” βάση του όλου οικοδομήματος (έχει όμως τον λιγότερο ισχυρό 

ρόλο), ενώ στο φόντο κινούνται «οι ΗΠΑ ως αστάθμητος παράγοντας, άλλοτε κινούν αίτιο 

και άλλοτε παρατηρητής». Τέλος, το κράτος είναι ο θεμελιακός πυρήνας στην διαφύλαξη του 

οποίου στοχεύουν όλοι οι επιμέρους παράγοντες», το μετεμφυλιακό κράτος με την «διπλή 

αποστολή: αποκλεισμός (σ.σ. των μη εθνικοφρόνων) και ενσωμάτωση (σ.σ. των κοινωνικών 

συμμαχιών της εξουσίας ως εθνικοφρόνων)» (Σωτηρόπουλος, 2002).   

     Σημαντικό οικονομικό σταθμό αποτελεί για την περίοδο η 9
η
 Ιουλίου 1961 όταν και 

υπογράφεται η συνθήκη για την σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Η κυβέρνηση εξαίρει την 

                                                 
14

 Η αναφορά γίνεται στο Κατηφόρης, Γ. (1975) Η νομοθεσία των βαρβάρων, σελ. 61, Θεμέλιο, Αθήνα  
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σημασία της συμφωνίας, ενώ από την Αντιπολίτευση και κυρίως από την Αριστερά 

εκδηλώνονται αντιδράσεις (Λιναρδάτος, 1986-α: 26-28). Την σύνδεση της Ελλάδας με την 

ΕΟΚ στήριξαν με ενθουσιασμό οι εφοπλιστές, που είδαν την ένταξη ως μια «ευκαιρία 

επέκτασης των δραστηριοτήτων τους και βελτίωσης της κερδοφορίας τους», ενώ οι 

βιομήχανοι (ο ΣΕΒ) όντας σε ασθενέστερη θέση «παλινδρομούσαν γύρω από το ζήτημα της 

ένταξης» κατά την πρώτη πενταετία του ’60, καθότι το βιομηχανικό κεφάλαιο στηριζόταν 

«σε καθεστώς προστατευτισμού και υψηλών κρατικών επιδοτήσεων και είχε ενδοιασμούς για 

το αν και με ποιο τρόπο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό των ξένων εταίρων» 

(Σακελλαρόπουλος, 1998: 130-133)
15

.   

     Τον Μάη του 1962 έληγε η τετραετία Καραμανλή ύστερα από τον σχηματισμό 

κυβέρνησης μετά τις εκλογές του 1958. Στις 20 Σεπτέμβρη ο Καραμανλής υπέβαλε την 

παραίτησή του στον βασιλιά και προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 29 Οκτωβρίου 1961 με το 

σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής (Λιναρδάτος, 1986-α: 26-28)
16

. Την ίδια ώρα (19 

Σεπτέμβρη 1961) γινόταν η επίσημη ίδρυση της Ένωσης Κέντρου
17

. Τυπικά την κορυφή της 

αποτελούσε οκταμελής επιτροπή, ουσιαστικά όμως ο Γ. Παπανδρέου ήταν ο πρώτος αρχηγός. 

Υπηρεσιακή κυβέρνηση για να διεξάγει τις εκλογές προωθήθηκε από τα ανάκτορα με 

πρωθυπουργό τον αυλικό Δόβα για να διεξάγει τις επερχόμενες εκλογές που έμελλε να 

μείνουν ως «βίας και νοθείας» (Βουρνάς, 1997: 157-159).  

     Εν τω μεταξύ ο «συστηματικός διωγμός και οι κάθε μορφής πιέσεις εναντίον κυρίως των 

οπαδών της Αριστεράς, αλλά και του Κέντρου, που έχει αρχίσει αμέσως μετά τις εκλογές του 

1958, αποκορυφώνονται όσο πλησιάζουν οι εκλογές». Συγκεκριμένα, εμφανίζεται όλο και 

πιο ζωηρή δράση των παρακρατικών οργανώσεων και ιδιαίτερα της ΕΚΟΦ στους φοιτητές, 

οι αστυνομικές αρχές πιάνουν μέλη της ΕΔΑ που κυκλοφορούν φυλλάδια με το πρόγραμμα 

                                                 
15

 Βλέπουμε πως ενώ οι δηλώσεις των εφοπλιστών που παραθέτει ο Σακελλαρόπουλος σχετικά με την ένταξη 

στην ΕΟΚ είναι και παραμένουν ενθουσιώδεις, ο ΣΕΒ κρατάει κάποια διστακτική στάση από τα τέλη του 1963 

δηλώνοντας πως «η Ελλάδα θα αφοπλιστεί δασμολογικά». Το 1964 χαρακτηρίζει την συνθήκη της ένταξης «το 

παταγωδέστερον διπλωματικόν μας ατόπημα περί οικονομικών θεμάτων», ενώ το 1965 την αποδέχεται με 

δισταγμό βέβαια δηλώνοντας πως «πρέπει να ενεργοποιηθεί όλος ο λαός δια να πετύχη η σύνδεσις […] 

αδιάφορον εάν είναι καλή ή κακή η συνθήκη συνδέσεως. Αυτήν υπογράψαμεν, αυτήν θα εκτελέσωμεν»   
16

 Το νέο εκλογικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στις 5 Μάη 1961 στη Βουλή από την Κυβέρνηση. Ο νέος εκλογικός 

νόμος προβλέπει το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής και ψηφίζεται με αποχή των περισσότερων κομμάτων 

της Αντιπολίτευσης. Επίσης, ο νέος νόμος ευνοεί την κυβέρνηση γιατί δίνει περισσότερες έδρες στην επαρχία, 

όπου ο επηρεασμός των ψηφοφόρων από τον κρατικό μηχανισμό είναι ευκολότερος. 
17

 «ο Μακ Γκη (ο Αμερικανός υφυπουργός εξωτερικών για τον προγραμματισμό των εξωτερικών σχέσεων) 

κινείται δραστήρια για την ενοποίηση του Κέντρου πιστεύοντας πως πρέπει να ιδρυθεί και άλλο μεγάλο “εθνικό 

κόμμα”», αυτό του Κέντρου “που να είναι σε θέση να διαδεχτεί την ΕΡΕ”. Προς το παρόν να μη γίνει 

κυβέρνηση, αλλά «να παίζει τον ρόλο της “εθνικής αντιπολιτεύσεως” περιορίζοντας την κοινοβουλευτική 

δύναμη της Αριστεράς». (Λιναρδάτος, 1986-α: 28) Ουσιαστικά, δηλαδή, μεθοδεύεται η δημιουργία ενός 

πολιτικού αναχώματος για να μετριάσει τον ριζοσπαστισμό του λαού, και το οποίο δεν θα συνεργαστεί με την 

ΕΔΑ, αν και οι ψηφοφόροι των δύο παρατάξεων θα ενωθούν κατά την διάρκεια του Ανένδοτου αγώνα κάτω από 

το κοινό σύνθημα εκδημοκρατισμού του κράτους και των θεσμών.    .  
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του κόμματός τους, σημειώνονται βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και ομάδων μελών 

διαγραμμένων για αριστερισμό από την κυβερνητικά ελεγχόμενη ΓΣΕΕ, ενώ στην επαρχία 

οργιάζει η τρομοκρατία των ψηφοφόρων και η οποία θα κορυφωθεί τις δυο μέρες πριν τις 

εκλογές (Λιναρδάτος, 1986-α: 22-24).  

     Τρομερή υπήρξε, όπως γράφει ο Βουρνάς (1997: 161), η επίθεση του κράτους και του 

παρακράτους για να επιτευχθεί η κατατρομοκράτηση του ελληνικού λαού και η φαλκίδευση του 

εκλογικού αποτελέσματος. Από παντού αναγγέλλονταν επιθέσεις, τραυματισμοί, καταπάτηση 

των συνταγματικών ελευθεριών των πολιτών, ενώ η Αριστερά που κατέβηκε με τον εκλογικό 

σχηματισμό ΠΑΜΕ δέχτηκε το κύριο βάρος των επιθέσεων, ακόμα και στην ίδια την 

πρωτεύουσα. Την εκτέλεση του σχεδίου «Περικλής» για να βιαστεί η λαϊκή βούληση και οι 

ελεύθερες εκλογές την έχει αναλάβει το παρακράτος, οι μυημένοι στα σώματα ασφαλείας, τα 

ΤΕΑ και η φιλοδικτατορική οργάνωση μέσα στο στρατό, όπου η οργάνωση του 

Παπαδόπουλου, ο ΙΔΕΑ (Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών), είναι πανίσχυρος ήδη από το 

1959. Όλους αυτούς τους καλύπτει η υπηρεσιακή κυβέρνηση Δόβα (Λιναρδάτος, 1986-α: 54-

59)
18

. 

     Τελικά, από την κάλπη του 1961 βγαίνει το εξής αποτέλεσμα: πρώτο κόμμα η ΕΡΕ με 

50,77% και 176 έδρες, δεύτερη η Ένωση Κέντρου (που συνεργάζεται εκλογικά με το Κόμμα 

Προοδευτικών του Σ. Μαρκεζίνη)  με 33,69% και 100 έδρες, ενώ η ΕΔΑ έχασε περίπου 10% 

από τις προηγούμενες εκλογές του 1958 λαμβάνοντας (ως ΠΑΜΕ) το 14,65% των ψήφων και 

24 έδρες (Βουρνάς, 1997: 161-162)
19

.                  

     Αμέσως, η προφανής πλαστογράφηση της δημοκρατίας και της διενέργειας ελεύθερων 

εκλογών προκάλεσε την αντίδραση τόσο της ΕΔΑ, όσο και της Ε.Κ. με τον Γ. Παπανδρέου 

να κηρύσσει τον «ανένδοτο αγώνα», όπως ο ίδιος τον απεκάλεσε, εναντίον του κράτους και 

του παρακράτους της Δεξιάς» (Βουρνάς, 1997: 164).  

     Για να κατανοήσουμε καλύτερα την απήχηση του Ανένδοτου Αγώνα που άρχισε ο Γ. 

Παπανδρέου και ο οποίος θα κορυφωθεί τέσσερα χρόνια αργότερα κατά την διάρκεια των 

Ιουλιανών (που με τη σειρά τους θα προκαλέσουν αλυσιδωτή αντίδραση στο πολιτικό 

σκηνικό που θα οδηγήσει και τελικά στην χούντα), πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στα 

προεκλογικά συνθήματά του το 1961.  

                                                 
18

 Όπου διαβάζουμε πως «η βία και η νοθεία των εκλογών του 1961 αιφνιδίασε τους ηγέτες του Κέντρου μόνο 

γιατί δεν περίμεναν ότι θα στραφεί τόσο απροκάλυπτα και εναντίον τους, ενώ ήξεραν ότι είχε προετοιμαστεί 

συστηματικά από το 1958 εναντίον της Αριστεράς» (Λιναρδάτος, 1986: 59).  
19

 Σύμφωνα με τον νέο εκλογικό νόμο της ενισχυμένης αναλογικής, τα ποσοστά των κομμάτων όσον αφορά τις 

έδρες που καταλαμβάνουν στην Βουλή είναι η εξής: ΕΡΕ 58,66%, Ε.Κ. – Κ. Πρ. 33,33%, ΠΑΜΕ 8%, ενώ 

γίνεται φανερή η αδικία εναντίον του τελευταίου κόμματος με την ταυτόχρονη ενίσχυση του πρώτου 

(Λιναρδάτος, 1986-α: 87)  
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     Η Ε.Κ. υπόσχεται κατάργηση των έκτακτων φορολογικών μέτρων, περιορισμό των 

πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων μόνο στους δημόσιους υπαλλήλους και στους 

εργαζόμενους σε υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια της χώρας, κατάλυση του αστυνομικού 

κράτους (Λιναρδάτος, 1986-α: 71)
20

, εκσυγχρονισμό της διοίκησης, δωρεάν Παιδεία, 

ρύθμιση των αγροτικών χρεών και ελάττωση της φορολογίας, την ίδια ώρα που ο 

Καραμανλής επικαλούνταν τις προόδους στην εθνική οικονομία, την αύξηση του εθνικού 

εισοδήματος και την νομισματική σταθερότητα (Λιναρδάτος, 1986-α: 63)
21

. 

     Αυτά τα συνθήματα (από τα οποία δεν μπόρεσε εξαιτίας της λαϊκής στήριξης και της 

βάσης που είχαν δημιουργήσει στους ψηφοφόρους της ΕΚ να υπαναχωρήσει ο Γ. 

Παπανδρέου) εξέφρασαν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, όπως θα δείξουν οι μετέπειτα 

μαζικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στα πλαίσια του Ανένδοτου, οι εκλογές του 1964 και 

τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των – μη διενεργηθεισών φυσικά – εκλογών του Μάη του 

1967. Το γιατί μπορούμε να το αναζητήσουμε απ’ τη μία στο αστυνομικό κράτος της Δεξιάς 

(όπως το περιγράψαμε παραπάνω) και απ’ την άλλη στις οικονομικές συνθήκες που βίωνε ο 

λαός κατά την δεκαετία του ’60.  

     Στοιχεία για αυτές τις οικονομικές συνθήκες παραθέτει ο Σ. Σακελλαρόπουλος (1998: 

169). Σύμφωνα με αυτά, ενώ η μετεμφυλιακή περίοδος χαρακτηρίζεται γενικά από την 

ύπαρξη υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και σχεδόν υπερδιπλάσιοι (ρυθμοί ανόδου 

του ΑΕΠ στην Ελλάδα την περίοδο 1958-1967) των αντίστοιχων του κοινοτικού μέσου όρου 

(με αναφορά στο Μηλιός, 1988: 437)
22

 (σ.σ. προεκλογικές εξαγγελίες Καραμανλή), κάτι 

τέτοιο φαίνεται να μην το βιώνει και να μην το καρπώνεται ο λαός ως βελτίωση του βιοτικού 

του επιπέδου
23

.  

     Συγκεκριμένα, το 1961, ενώ το 31,1% του πληθυσμού λαμβάνει το 21,9% του 

εισοδήματος, το 9,3% λαμβάνει το 26,5%, ο ρυθμός αύξησης της φορολογίας φτάνει στο 

                                                 
20

 Βέβαια η κατάλυση του αστυνομικού κράτους συνοδεύεται με αντικομμουνισμό: «δια την αντιμετώπισιν της 

κομμουνιστικής ιδέας αρκεί η ιδέα της δημοκρατίας», που μας οδηγεί στην υπόθεση πως στα αγώνα του 

αμερικανικού παράγοντα και της αστικής τάξης για περιορισμό του «κομμουνιστικού κινδύνου» και της ΕΔΑ, η 

ΕΚ προωθεί την λύση του «καρότου», δηλαδή τον «εκδημοκρατισμό τόσο … όσο», ενώ η ΕΡΕ προωθεί 

«παραδοσιακά» την λύση του «μαστιγίου» και της καταστολής του μετεμφυλιακού κράτους.     
21

 Αναλυτικά για τις προεκλογικές εξαγγελίες της ΕΚ βλ. σελ. 71 και για της ΕΡΕ βλ. σελ. 63 (Λιναρδάτος, 

1986-α)  
22

 Η αναφορά γίνεται στο  Γ. Μηλιός. (1988). Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός. Από τον επεκτατισμό στην 

οικονομική ανάπτυξη, Αθήνα: Εξάντας.  
23

 Όπου διαβάζουμε πως «οι ζηλευτές αυτές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας οφείλονται στην εφαρμογή 

νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας, στην υποχώρηση της μικρής εμπορευματικής παραγωγής, καθώς και 

στην επέκταση των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής σε νέες μορφές παραγωγής», περιγράφεται δηλαδή 

η καπιταλιστική ανάπτυξη της περιόδου. Επίσης, από το 1958 μέχρι το 1962 παρατηρείται μια συνεχής άνοδος 

του ποσοστού υπεραξίας, που βρίσκεται το 1958 στο 1,32 και φτάνει το 1962 στο 1,67, δηλαδή σε αμοιβή 100 

δραχμών αντιστοιχούν 167 δραχμές υπεραξίας (Σακελλαρόπουλος, 1998: 169). Για περισσότερα περί του 

ποσοστού υπεραξίας στην ελληνική οικονομία εκείνης της περιόδου βλ. Λιανός, 1982.  
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30% από το 1960 ως το 1967, όσον αφορά το κόστος ζωής «η τιμή του καλαθιού της 

νοικοκυράς» σε δολ. ΗΠΑ στην Αθήνα υπολογίζεται σε 36, την ίδια ώρα που στο Παρίσι 

είναι 40 και στις Βρυξέλλες 13, η ανεργία κυμαίνεται στο 6,1% έναντι 2,4% του μέσου όρου 

των χωρών της ΕΟΚ και 3,4% των χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ οι κοινωνικές παροχές για 

ολόκληρη την περίοδο 1960-1967 κυμαίνονται από το 6% ως το 11% του ΑΕΠ 

(Σακελλαρόπουλος, 1998: 172-177 και 230, με αναφορά στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, 13-2-

1964)
24

. 

     Συνεχίζουμε την παράθεση αυτών των οικονομικών στοιχείων καθώς τα θεωρούμε 

εξαιρετικά σημαντικά για να αντιληφθούμε και τις πολιτικές εξελίξεις της εποχής, καθώς και 

την λαϊκή βούληση που υπαγορευόταν από τις ανάγκες, δηλαδή την φτώχεια και την ανέχεια. 

Όσον αφορά, λοιπόν, το βιοτικό επίπεδο του λαού, σύμφωνα με την απογραφή του 1961, σε 

αγροτικές περιοχές τα νοικοκυριά που δεν διαθέτουν τρεχούμενο νερό είναι 91,9% (ενώ σε 

αστικές περιοχές 29%), αυτά που δεν διαθέτουν ηλεκτρικό είναι 86,5% (ενώ σε αστικές 

περιοχές είναι 10,5%) και αυτά που δεν διαθέτουν εσωτερική τουαλέτα είναι 98,9% (ενώ σε 

αστικές περιοχές 78,5%) (Σακελλαρόπουλος, 1998: 179)
25

. 

     Η απογραφή του 1961 επίσης αποκαλύπτει πως ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

δεν έχει πάει ποτέ στο σχολείο – περίπου 1 στους 5 – ενώ σχεδόν το 50% δεν έχει τελειώσει 

το δημοτικό (Σακελλαρόπουλος, 1998: 180-181), πράγμα που σημαίνει την αναπαραγωγή 

ανειδίκευτου φθηνού εργατικού δυναμικού (και την αναπαραγωγή φτώχειας λόγω έλλειψης 

δυνατότητας κάθετης κοινωνικής κινητικότητας) και την εύκολη δυνατότητα δημαγωγίας 

πολιτικής αλλά και πολιτιστικής – ιδεολογικής σχετικά με ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, 

εθνικοφροσύνη κ.λπ.  

     Βέβαια, στην «ακραία φτώχεια» θα λέγαμε πως βρίσκονται οι αγρότες, κάτι που εξηγεί και 

τις μετέπειτα κινητοποιήσεις τους, κατά την διάρκεια του Ανένδοτου. Αρκεί ένα στοιχείο, την 

ώρα που από 0 ως 100 στρέμματα γης αγροτικής εκμετάλλευσης κατείχε το 95% των 

αγροτών, από 100 ως 500 κατείχε το 3,9%, ενώ από 500 στρέμματα και άνω κατείχε το 0,1% 

(Σακελλαρόπουλος, 1998: 191 με αναφορά στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, 28-10-1965). 

Τέλος, αυτή η φτώχεια οδήγησε στην ραγδαία μόνιμη εξωτερική μετανάστευση περίπου 

600.000 ανθρώπων – και ιδιαίτερα προερχόμενων από αγροτικές περιοχές –  κατά την 

περίοδο 1960-1967, ενώ ένα άλλο σημαντικό μέρος των κατοίκων αγροτικών περιοχών 

                                                 
24

 Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το στοιχείο αναφέρεται σχηματικά πως «1 στους 65 εργαζόμενους 

πήγαινε μία φορά το χρόνο σε κάποια κοντινή παραλία, ενώ για την δυνατότητα συμμετοχής σε εκδρομή η 

αναλογία περιορίζεται σε 1 στους 200»  
25

 Η σημαντικότητα αυτού του στοιχείου που περιγράφει την τρομερή ανέχεια των αγροτικών περιοχών έγκειται 

στο γεγονός πως και η Φλώρινα αποτελεί αγροτική περιοχή, ενώ συνολικά το ποσοστό του πληθυσμού που 

κατοικεί σε αγροτικές περιοχές το 1961 ανέρχεται στο 43,8%, ενώ σε αστικό στο 43,2%.  
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«επέλεξε» την εσωτερική μετανάστευση προς τα αστικά κέντρα (και ειδικά προς την Αθήνα) 

προκειμένου να «ξεφύγει από την δύσκολη ζωή της αγροτικής οικονομίας», ενώ οι 

«σεσημασμένοι πολιτικά» ελπίζοντας να χαθούν μέσα στην ανωνυμία της μεγαλούπολης 

(Σακελλαρόπουλος, 1998: 189)
26

.           

     Σταματούμε εδώ αυτή την παρέκβαση στα οικονομικά δεδομένα του λαού που βρήκε 

ανταπόκριση και ελπίδα στα συνθήματα της Ε.Κ., για να επιστρέψουμε στην ιστορική 

αφήγηση των γεγονότων μετά τις εκλογές του 1961 και την κήρυξη του Ανένδοτου στις 14 

Νοέμβρη 1961 με τον Γ. Παπανδρέου και την ΕΔΑ να μην αναγνωρίζουν την κυβέρνηση ως 

νόμιμη (Λιναρδάτος, 1986-α: 100)
27

. 

     Εδώ είναι που σχηματίζονται και οι δύο γραμμές εντός της Ε.Κ. σχετικά με τον Ανένδοτο: 

αυτή του Γ. Παπανδρέου που ζητά άμεσα ελεύθερες εκλογές και αυτή του Βενιζέλου που 

πιστεύει πως «πρέπει να συνεχιστούν οι επαφές με τα ανάκτορα και να σχηματιστεί 

κυβέρνηση από τα δύο μεγάλα κόμματα για να αποκατασταθεί η δημοκρατική ομαλότητα» 

(Λιναρδάτος, 1986-α: 107). Η άποψη του Βενιζέλου εκφέρεται στα παρασκήνια και δεν 

αποκαλύπτεται στους ψηφοφόρους της Ε.Κ., οι οποίοι ταυτίζονται με την γραμμή 

Παπανδρέου.  

     Παράλληλα, η Ε.Κ. διοργανώνει συλλαλητήρια στα πλαίσια του Ανένδοτου στα οποία 

συμμετέχει και ο κόσμος της ΕΔΑ (άτυπα και ανεπίσημα, βέβαια) κατά την διάρκεια των 

οποίων σημειώνονται βίαιες αιματηρές συγκρούσεις με την αστυνομία, με σημαντικότερα 

αυτό στην Αθήνα στις 20 Απρίλη 1962, στη Θεσσαλονίκη στις 27 Μάη 1962 και πάλι στην 

Αθήνα στις 22 Νοέμβρη 1962, ενώ λόγω του Ανένδοτου επιδεινώνονται και οι σχέσεις με το 

Παλάτι που επιθυμεί την ησυχία και την ομαλότητα (Λιναρδάτος, 1986-α: 138, 155, 184).  

     Ο ανένδοτος συνεχίζεται όλη την τριετία μέχρι το 1964 και παράλληλα 

πραγματοποιούνται απεργίες εκπαιδευτικών με αίτημα το 15% για την Παιδεία και φοιτητικοί 

αγώνες πολιτικοποιημένοι που συνδέονται με τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Επίσης, ο 

λαϊκός παράγοντας αφυπνίζεται όσον αφορά και στις εργατικές και αγροτικές διεκδικήσεις  

που εκφράζονται με απεργίες και κινητοποιήσεις το 1962, όπου σημειώνονται πάλι 

συγκρούσεις ακόμα και με δυνάμεις του στρατού (Λιναρδάτος, 1986-α: 160, 171). Στους 

αγώνες αυτούς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται με την ωμή καταστολή καλλιεργείται και το 

γενικότερο αίτημα του εκδημοκρατισμού. 

                                                 
26

 Επίσης, διαβάζουμε πως «ένα αίτιο εσωτερικής μετανάστευσης αποτελεί και η απουσία γυμνασίου 

(εξατάξιου) κοντά στον τόπο κατοικίας» (Σακελλαρόπουλος, 1998: 189), με αναφορά στο (Τσουκαλάς, 1987: 

270-278) [Κράτος, κοινωνία, εργασία στην μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα: Θεμέλιο].  
27

 Επίσης, στη σελ. 101 διαβάζουμε δήλωση του Γ. Παπανδρέου πως «ουδέποτε θα συνθηκολογήσωμεν. Δι’ 

ημάς η Βουλή της 29
ης

 Οκτωβρίου θα είναι πάντοτε νόθος και η η πλειοψηφία και η κυβέρνησις της ΕΡΕ 

παράνομοι…»  
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     Και έτσι φτάνουμε στα επεισόδια της απαγορευμένης «μαραθώνιας πορείας ειρήνης» στις 

22 Απριλίου 1963 με στόχο την ακύρωσή της και τον ηρωισμό του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο 

οποίος οδήγησε και στη δολοφονία του από το «τρίκυκλο» του παρακράτους μετά από ομιλία 

του στη Θεσσαλονίκη στις 22 Μάη 1963. Το νήμα της δολοφονίας Λαμπράκη καταλήγει 

στην «Παπαδοπουλική» ΚΥΠ, προκαλεί διεθνή κατακραυγή (ιδιαίτερα στην Αγγλία), ενώ 

αποτελεί και την σπίθα για να «φουντώσει» ο Ανένδοτος με το σύνθημα «να παραιτηθεί η 

κυβέρνηση» ν’ ακούγεται τώρα καθημερινά στους δρόμους (Λιναρδάτος, 1986-α: 255, 274).  

     Η διεθνής κατακραυγή και η διαφωνία σχετικά με το ταξίδι του Παύλου στην Αγγλία (και 

τις εκεί διαφαινόμενες διαμαρτυρίες κατά την παραμονή του) αποτέλεσε και την σταγόνα που 

ξεχείλισε το ποτήρι των ήδη οξυμένων σχέσεων μεταξύ Καραμανλή και Παλατιού και που 

κατέληξε στην παραίτηση Καραμανλή την 11
η
 Ιουνίου 1963 και την προκήρυξη εκλογών για 

τις 3 Νοεμβρίου 1963 (Λιναρδάτος, 1986-α: 279, 316)
28

.  

     Τα αποτελέσματα των – κοινώς ομολογουμένων – «καθαρών» εκλογών της 3
ης

 Νοέμβρη 

1963 ανέδειξαν την ΕΚ πρώτη εκλογική δύναμη με το 42,04% (138 έδρες), την ΕΡΕ δεύτερη 

με 39,7% (132 έδρες) και την ΕΔΑ να μένει σταθερή με 14,54% (30 έδρες), ενώ τελευταίοι 

ήταν οι Προοδευτικοί του Μαρκεζίνη με 3,74% (2 έδρες) (Βουρνάς, 1997: 200). Ο 

Καραμανλής παραιτείται και φεύγει για το Παρίσι, ενώ πρόεδρος της ΕΡΕ γίνεται ο Π. 

Κανελλόπουλος.  

     Ο Γ. Παπανδρέου δεν έχει αυτοδυναμία και δεν δέχεται να στηριχτεί στις ψήφους της 

ΕΔΑ για να σχηματίσει κυβέρνηση και προκηρύσσονται ξανά εκλογές για τις 16 Φλεβάρη 

1964, αποτέλεσμα των οποίων ήταν πλέον ο θρίαμβος και η αυτοδυναμία της ΕΚ με το 

52,8% των ψήφων και 171 έδρες
29

. Λίγες μέρες αργότερα, στις 6 Μάρτη 1964, πέθανε ο 

Παύλος και στον θρόνο ανέβηκε ο 24χρονος γιος του Κωνσταντίνος (Βουρνάς, 1997: 202, 

204). 

     Η λαϊκή βούληση πλέον δείχνει να βρίσκει αντίκρισμα στην δημοκρατικά εκλεγμένη 

κυβέρνηση της ΕΚ, η οποία όμως δεν θα έχει «πολύ μέλλον» και θα καταδείξει με τον πιο 

χαρακτηριστικό τρόπο την ανίσχυρη εξουσία της κυβέρνησης στο μετεμφυλιακό πλέγμα 

εξουσίας.  

                                                 
28

 Στην αρχή «επιλέγεται» η υπηρεσιακή κυβέρνηση του πιστού στον Θρόνο Πιπινέλη, αλλά μετά από 

προειδοποίηση για αποχή της ΕΚ και της ΕΔΑ, το Παλάτι και οι Αμερικανοί φαίνεται να προτιμούν αποφυγή 

νέας ανωμαλίας και έντασης του ανένδοτου και αναθέτουν στον μεγάλου κύρους Αρειοπαγίτη Μαυρομιχάλη να 

σχηματίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση, κάτι που ικανοποιεί ΕΚ και ΕΔΑ σχετικά με την διενέργεια τίμιων και 

«καθαρών» εκλογών. Και πράγματι, η στάση Μαυρομιχάλη θα βοηθήσει να σπάσει η φοβία και να προωθήσει 

τις θέσεις της η ΕΚ. 
29

 η ΕΡΕ (σε εκλογική συνεργασία με το Κόμμα Προοδευτικών) έπεσε συγκεντρώνοντας το 35,2% (107 έδρες) 

και η ΕΔΑ έπεσε επίσης στο 11,8% (22 έδρες)  
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     Από την μία τα προεκλογικά συνθήματα περί εκδημοκρατισμού που συγκεντρώνονταν 

γύρω από το πρόσωπο του Γ. Παπανδρέου κι από την άλλη οι «χαλαροί ιδεολογικοί δεσμοί» 

ανάμεσα στους απαρτίζοντες την ΕΚ, ορισμένοι εκ των οποίων συνδέονταν με άμεση 

επιρροή του Παλατιού – όπως ο Γαρουφαλιάς – ανέδειξαν αυτήν την περίεργη συγκόλληση 

πολλών διαφορετικών τάσεων που αποτελούσαν την ΕΚ. Η ΕΚ από πολύ νωρίς – μην 

πραγματοποιώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και με το αστυνομικό κράτος «καλά να 

κρατεί» –  δέχθηκε τα πρώτα εκλογικά πλήγματα και πρώτα απ’ όλα με τις δημοτικές εκλογές 

της 6
ης

 Ιουλίου 1964, όπου η ΕΔΑ σημείωσε πολύ μεγάλη άνοδο (Βουρνάς, 1997: 205, 211).  

     Παρά την πολιτική των «παροχών» της ΕΚ, η μετανάστευση συνεχίζεται με αμείωτους 

ρυθμούς και παρά την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, η ΕΚ δεν μπορεί να ελέγξει 

τις Ένοπλες Δυνάμεις και την ΚΥΠ, ενώ ο Γ. Παπανδρέου σχηματίζει κυβέρνηση με 

«συντηρητικά» πρόσωπα και ακολουθεί «πολιτική εξευμενισμού» 

προς το Παλάτι (Λιναρδάτος, 1986-α: 340-343, 396).  

     Υπάρχουν, βέβαια, αντιδράσεις από τους στρατιωτικούς, οι οποίοι ανησυχούν για τον 

«κομμουνιστικό κίνδυνο» που δήθεν φέρνει μαζί της η ΕΚ , με αποτέλεσμα ο Γαρουφαλιάς 

να αναφέρει ότι «όσο είναι Υπουργός Άμυνας, η Ελλάς δεν πρόκειται να κινδυνεύση από 

τους κομμουνιστάς». Συνέπεια, ο στρατός να μην «καθαρίζεται» από τα φιλοδικτατορικά 

στοιχεία, τα οποία παραμένουν στη θέση τους. Η βασιλική, κυρίως, αντίδραση (και της ΕΡΕ) 

και η διστακτικότητα του Γ. Παπανδρέου θα αφήσουν ανέπαφο τον ΙΔΕΑ των 

Παπαδόπουλου, Ιωαννίδη, Λαδά κ.λπ. μέσα στο στρατό (Λιναρδάτος, 1986-α: 403-405). 

     Όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό της χώρας, η Ε.Κ. διατηρεί τον ΑΝ 509 και τον ΑΝ 

375, ενώ παραμένουν στις φυλακές 125 κομμουνιστές με μείωση των ποινών τους, ενώ η 

υπόθεση Λαμπράκη δεν δείχνει να μπορεί (λόγω βασιλικών πιέσεων) να διαλευκανθεί, 

πράγματα που προκαλούν δυσαρέσκεια στον λαό και ματαίωση των προεκλογικών 

υποσχέσεων και συνθημάτων (Λιναρδάτος, 1986-α: 406). 

     Περαιτέρω φθορά για την κυβέρνηση αποτελεί και το Κυπριακό, το σοβαρότερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει ύστερα από την προσπάθεια αναθεώρησης του συντάγματος 

από τον Μακάριο και συνεπώς των συνθηκών Ζυρίχης και Λονδίνου (Λιναρδάτος, 1986-α: 

289). Η τουρκική κυβέρνηση συνεπικουρούμενη από την αμερικάνικη εξωτερική πολιτική 

δρομολογεί και μεθοδεύει με απειλές απόβασης την έναρξη διμερών συνομιλιών για το 

κυπριακό (μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας και όχι μέσω του ΟΗΕ και της κυπριακής 

κυβέρνησης) με τελικό στόχο την διχοτόμηση με ή χωρίς ανταλλάγματα.  

     Η κυβέρνηση παλινδρομεί γύρω από την θέση του Μακάριου για αυτοδιάθεση και 

ανεξαρτησία, αλλά τελικά πραγματοποιεί στροφή προς την λύση της διπλής ένωσης με 
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ανταλλάγματα και νατοποίηση ολόκληρου του νησιού. Σίγουρα, οι Αγγλοαμερικάνοι που 

επιμένουν για νατοποίηση και οι Τούρκοι μέσω της διχοτόμησης μαζί με τα λάθη των 

γριβικών στην Κύπρο που δίνουν αφορμές για αντίδραση των Τούρκων (Λιναρδάτος, 1986-α: 

455)
30

 και η εξωτερική πολιτική της ΕΚ συμβάλλουν στο να οδηγούνται τα πράγματα όλο και 

πιο κοντά στην διχοτόμηση και άλλες φορές στο ξέσπασμα ελληνοτουρκικού πολέμου 

(Λιναρδάτος, 1986-α: 435)
31

.  

     Οι συγκρούσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι αυξανόμενες απειλές της 

Τουρκίας και η «αιματηρή» άνοιξη και το «θερμό» καλοκαίρι του 1964 (Λιναρδάτος, 1986-α: 

466-467)
32

 στην Κύπρο δημιουργούν σταδιακά μια ντε φάκτο κατάσταση διχοτόμησης. Στην 

διχοτόμηση συμβάλλει και η άποψη των ΗΠΑ πως το δίλημμα για την Κύπρο είναι 

«νατοποίηση ή Κούβα» και η νατοποίηση ευνοεί την τουρκική λύση της διχοτόμησης 

(Λιναρδάτος, 1986-α: 457).  

     Οπωσδήποτε, το κυπριακό φθείρει ακόμη περισσότερο την ΕΚ στο εσωτερικό της μετά 

την κατάθεση των δύο σχεδίων Άτσεσον, το «όχι» από Γ. Παπανδρέου στο πρώτο και τα 

«όχι» του Μακαρίου και στα δύο, που πυροδότησε σειρά εντάσεων στις σχέσεις Αθήνας – 

Λευκωσίας (Λιναρδάτος, 1986-β: 10-15, 51-55, 67-71). Αλλά και μετά την επεισοδιακή 

συνάντηση Γ. Παπανδρέου – Τζόνσον στις ΗΠΑ σχετικά με το κυπριακό μετά την οποία οι 

«Τάιμς της Νέας Υόρκης» έγραψαν πως «Ο Τζόνσον ηττήθηκε από τον Παπανδρέου» και ο 

Γ. Παπανδρέου αφού διάβασε τον τίτλο «έχει αρχίσει να ανησυχεί για την τύχη της 

κυβέρνησής του» (Λιναρδάτος, 1986-β: 18)
33

.   

     Όλα αυτά, μαζί με την εσωτερική αντιπολίτευση που δέχεται και την αποδοκιμασία που 

δέχτηκε από το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών του Ιουλίου του 1964, δημιουργούν ένα 

ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι αναγκασμένος να κινηθεί ο Γ. Παπανδρέου. Η 

πραγματική δύναμη του βασιλιά και του στρατού απ’ τη μία και το 53% του λαού που ζητά 

εκδημοκρατισμό από την άλλη, τον οδηγούν στο δίλημμα ή να επιχειρήσει μία, έστω και δειλή, 

πολιτική μεταρρυθμίσεων ή να πάψει να είναι ο εκφραστής του 53%. Πολιτική μεταρρύθμιση – 

εκδημοκρατισμός, όμως, σημαίνει εδραίωση του κοινοβουλίου και της κυβέρνησης ως 

πανίσχυρου κέντρου εξουσίας με παράλληλη υποβάθμιση του στρατού και του Θρόνου, κάτι που 

                                                 
30

 Η ελληνική πλευρά ερμηνεύει την πρόκληση ταραχών λόγω της τούρκικης απειλής, ενώ η τουρκική πλευρά 

προκρίνει ως αίτιο τις ενέργειες του Μακάριου  
31

 Όπως στις 13 Μαρτίου 1964, με το τελεσίγραφο της τουρκικής προς την κυπριακή κυβέρνηση και την 

διαταγή πλήρους ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων στην Αθήνα. 
32

 Στην Κύπρο γίνονται αιματηρές συγκρούσεις καθ’ όλη την διάρκεια άνοιξης και καλοκαιριού με τις 

σημαντικότερες να σημειώνονται στις 7 και 9 Μαρτίου στην Πάφο, στις 23-29 Απριλίου και στις 4 Ιουνίου.  
33

 με αναφορά σε διήγηση του Ανδρέα Μοθωνιού, ιδιαίτερου γραμματέα του Γ. Παπανδρέου.  
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ο βασιλιάς δεν είναι διατεθειμένος να δεχτεί (Μηλιός, 1988: 246-247, όπως αναφέρεται στο 

Σακελλαρόπουλος, 1998: 169).  

     Μετά την αποκάλυψη στη Βουλή του σχεδίου «Περικλής» από την ΕΚ που 

πραγματοποιήθηκε στις εκλογές του 1961 (Λιναρδάτος, 1986-β: 148, 153)
34

 και από την άλλη 

μεριά την αποκάλυψη – «βόμβα» της οργάνωσης «ΑΣΠΙΔΑ» (Λιναρδάτος, 1986-β: 186)
35

 

εντός του στρατού με υπόνοια σύνδεσης με αυτήν του Α. Παπανδρέου, η πολιτική ένταση 

που δημιουργείται οδηγεί τα πράγματα σε μοιραία σύγκρουση Παπανδρέου – Κωνσταντίνου. 

Την ίδια ώρα, ο ιδεολογικός στόχος της χούντας για να εμπεδωθεί ο κίνδυνος του 

κομμουνισμού μέσα στο στράτευμα και την κοινωνία προωθείται με το σαμποτάζ – 

προβοκάτσια του Παπαδόπουλου στον Έβρο στις 10 Ιουνίου 1965 (Λιναρδάτος, 1986-β: 

193). 

     Η τελική αφορμή για την σύγκρουση δίνεται μετά τον εξαναγκασμό σε παραίτηση του 

«αυλικού» Γαρουφαλιά και την επιμονή του Γ. Παπανδρέου να αναλάβει ο ίδιος το 

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης για να «καθαρίσει» το στράτευμα από τα φιλοδικτατορικά 

στοιχεία, πράγμα που του αρνείται ο Κωνσταντίνος, ο οποίος πιστεύει πως αυτά τα στοιχεία 

βρίσκονται πιστά στις διαταγές του. Η ρήξη πια είναι οριστική, ο Γ. Παπανδρέου παραιτείται 

και αρχίζει νέο ανένδοτο αγώνα υπέρ της Δημοκρατίας και ξεσπούν τα Ιουλιανά στις 15 

Ιουλίου, «η μεγαλύτερη κρίση που γνώρισε η Ελλάδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο», κατά την 

διάρκεια των οποίων δολοφονείται και ο 25χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας, στέλεχος 

της Αριστεράς (Λιναρδάτος, 1986-β: 209, 229). 

     Από εκεί και πέρα, ο λαός που βλέπει πως ο βασιλιάς έχει ακόμα την εξουσία να αρνείται 

υπουργεία σε εκλεγμένο πρωθυπουργό, νιώθει να ματαιώνονται ακόμα περισσότερο τα 

αιτήματα του για εκδημοκρατισμό και κατεβαίνει σε μεγάλα, ογκώδη και δυναμικά 

συλλαλητήρια που στρέφονται σαφώς κατά του θρόνου, της Δεξιάς και των αποστατών του 

Κέντρου που δέχονταν να σχηματίσουν κυβερνήσεις υπό τις βασιλικές επιταγές (Βουρνάς, 

1997: 254). Η λαϊκή οργή πλέον ξεσπάει κάθε μέρα στους δρόμους της Αθήνας και σε άλλες 

μεγάλες πόλεις.  

     Για τα συνεχόμενα συλλαλητήρια και την δυναμική του λαϊκού παράγοντα που αναδύθηκε 

μετά την παραίτηση Παπανδρέου στα Ιουλιανά, έχει διατυπωθεί ακόμα η άποψη πως 

                                                 
34

 η αποκάλυψη του οποίου επιδείνωσε τις σχέσεις Παπανδρέου – Κωνσταντίνου, καθώς «τα ανάκτορα είχαν 

παίξει κύριο ρόλο στην οργάνωση του εκλογικού πραξικοπήματος του 1961». 
35

 «Η υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ την οποία αποκαλύπτουν Γρίβας – Γαρουφαλιάς την άνοιξη του 1965 σε συνεργασία 

με ελληνικές και ξένες δυνάμεις που αποσκοπούν να κρύψουν τους αληθινούς συνωμότες της Ε.Ε.Ν.Α. των 

Παπαδόπουλου, Λαδά, Μακαρέζου…» θα οδηγήσουν στην εξαπόλυση επίθεσης εκ μέρους της Δεξιάς, στην 

δημιουργία πολιτικής όξυνσης των πραγμάτων και τελικά θα δώσει την ευκαιρία στις ακροδεξιές δυνάμεις και 

στους ξένους υποστηρικτές τους για μια ακόμη “εκκαθάριση” στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από 

αξιωματικούς που πιστεύουν στην πολιτική ομαλότητα και την δημοκρατία».    



 

24 

 

επρόκειτο για επαναστατική κατάσταση. Από το γεγονός πως είχε φτάσει πλέον το σημείο 

στο οποίο υπήρχε «αδυναμία των κυρίαρχων τάξεων να επιβάλλουν την εξουσία και άρνηση 

των κυριαρχούμενων τάξεων να την αποδεχτούν, την ύπαρξη μεγαλύτερης από τα 

συνηθισμένα ανέχειας και την σημαντική ανάπτυξη αυτόνομης δράσης των μαζών» 

(Βερναρδάκης & Μαυρής, 1989). 

     Από την άλλη μεριά, το Παλάτι προσπαθούσε μάταια να σταθεροποιήσει το πολιτικό 

σκηνικό σχηματίζοντας κυβερνήσεις αποστατών από την ΕΚ, μερικές εκ των οποίων δεν 

απόκτησαν ποτέ την δεδηλωμένη, είτε «έπεσαν» μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς να μπορεί 

να επιτευχθεί η «πολιτική ομαλότητα», ενώ η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία 

διακωμωδήθηκε στο έπακρο με τις παρασκηνιακές ενέργειες, την παρέμβαση του 

αμερικανικού παράγοντα προς διευθέτηση της κατάστασης, τις δωροδοκίες βουλευτών για 

την υπερψήφιση των κυβερνήσεων κ.λπ. (Λιναρδάτος, 1986-β: 242)
36

 

     Συγκεκριμένα, η πρώτη κυβέρνηση αποστατών ορκίζεται στις 15 Ιουλίου υπό τον Νόβα, η 

οποία καταψηφίζεται στις 5 Αυγούστου, η δεύτερη κυβέρνηση υπό τον Τσιριμώκο ορκίζεται 

στις 20 Αυγούστου και καταψηφίζεται στις 28 Αυγούστου, ενώ η μακροβιότερη κυβέρνηση 

αποστατών θα είναι αυτή του Στεφανόπουλου που ορκίζεται στις 17 Σεπτέμβρη 1965 και θα 

κατορθώσει να σταθεί περισσότερο από έναν χρόνο, ενώ δίνεται η υπόσχεση διενέργειας 

εκλογών «εν ευθέτω χρόνω, όταν θα αποκατασταθεί η γαλήνη» (Λιναρδάτος, 1986-β: 455, 

301). 

     Αρχίζουν μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις κάτω από την προειδοποίηση της 

κυβέρνησης Στεφανόπουλου πως θα πατάξει «πάσαν παράνομον οχλοκρατικήν εκδήλωσιν» 

και συγκεντρώσεις με «ενθουσιασμό και πάθος του δημοκρατικού κόσμου» που φωνάζει 

υπέρ του Γ. Παπανδρέου και της δημοκρατίας (Λιναρδάτος, 1986-β: 304-305).  

     Ο κόσμος δεν θα αποδεχόταν κυβέρνηση αποστατών, όσο κι αν υπήρχε η νομιμοποίησή 

της στο Κοινοβούλιο και το πάγιο αίτημα ήταν η προκήρυξη νέων εκλογών, στις οποίες ήταν 

κάτι παραπάνω από διαφαινόμενος ο θρίαμβος του Γ. Παπανδρέου και συνεπώς το αίτημα 

του εκδημοκρατισμού (μετά από δεύτερη λαϊκή ετυμηγορία) θα «φούντωνε» με την 

παράλληλη αποδυνάμωση του θρόνου και του στρατού ως κέντρα άσκησης και επιβολής 

εξουσίας.  

     Την ώρα που ο κόσμος διεκδικεί το αίτημα για δημοκρατία, ο Κωνσταντίνος προκαλεί 

πολιτικό σάλο με βασιλικό διάγγελμα στις αρχές του 1966 που αποκαλεί τον κομμουνισμό ως 

                                                 
36

 όπου η αποστασία χαρακτηρίζεται ως «μια άθλια επιχείρηση συναλλαγής και εξαγοράς συνειδήσεων», ενώ 

στη σελ. 296 διαβάζουμε πως «σε 21 εκατομμύρια δολλάρια υπολογίζονται τα ποσά που διέθεσε η CIA στην 

Ελλάδα για ενίσχυση κομμάτων και πολιτικών από το 1961 ως το 1967». 
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«μίασμα» που έχει ως ηθική του «το ψεύδος και την προδοσία» (Λιναρδάτος, 1986-β: 321), 

που δίνει βέβαια «πάτημα» στην ομάδα Παπαδόπουλου εντός του στρατού να προωθήσει την 

ιδεολογία της περί «κομμουνιστικού κινδύνου» και την αναστήλωση του αντικομμουνιστικού 

αστυνομικού κράτους. Χαρακτηριστικό αυτής της ιδεολογίας, βέβαια, είναι το γεγονός πως η 

λαϊκή έκρηξη έναντι στον αυταρχισμό της βασιλείας και τα αστικοδημοκρατικά αιτήματα 

περί ενίσχυσης του κοινοβουλευτισμού και της κυβερνητικής ισχύος αντιμετωπίζονται από 

την «πηγή» της αυταρχικότητας και το εργαλείο του (τον στρατό) ως «κομμουνιστικός 

κίνδυνος» και οι δημοκρατικοί πολίτες των διαδηλώσεων ως «μιάσματα». 

     Το 1966 ξεσπάει νέο απεργιακό κύμα στις αστικές συγκοινωνίες, στους αρτεργάτες, στους 

δημοτικούς υπάλληλους, στους εκπαιδευτικούς, στους αγρότες, στους επαγγελματίες, ενώ 

κινητοποιείται το πολιτικοποιημένο σπουδαστικό και φοιτητικό κίνημα με το σύνθημα «1-1-

4». Η κυβέρνηση Στεφανόπουλου απαντά με επιστράτευση, καταστέλλει τις κινητοποιήσεις 

και με την βοήθεια του στρατού και προχωρεί σε σειρά αντιδημοκρατικών μέτρων με 

αυστηρό έλεγχο της νομιμοφροσύνης των υπαλλήλων και αναβίωση του θεσμού των 

εκτοπίσεων (Λιναρδάτος, 1986-β: 327, 332). 

     Υπό αυτό το κλίμα συνεχών απεργιών, διαδηλώσεων, καταστολής και αντιδημοκρατικών 

μέτρων, το πολιτικό σκηνικό έχει φτάσει πια σε ένα κρίσιμο σημείο. Τον Νοέμβρη του 1966, 

ο Γ. Παπανδρέου – αφήνοντας ουσιαστικά τον ανένδοτο – έρχεται σε κρυφή συνεννόηση με 

τον Κωνσταντίνο και τον αρχηγό της ΕΡΕ Π. Κανελλόπουλο για παύση του Στεφανόπουλου, 

σχηματισμό κυβέρνησης Παρασκευόπουλου που θα οδηγήσει σε εκλογές μέσα στο 1967. 

Πράγματι, στις 22 Δεκέμβρη ορκίζεται η κυβέρνηση Παρασκευόπουλου η οποία όμως 

απαρτίζεται κυρίως από φιλοβασιλικούς ή ακροδεξιούς, ενώ με την υπερψήφισή της διαφωνεί 

ο Α. Παπανδρέου και προκαλείται έντονη διαμάχη στους κόλπους της ΕΚ (Λιναρδάτος, 

1986-β: 382, 386-388)
37

. 

     Εν τω μεταξύ, η χούντα προετοιμάζεται με την δράση τρομοκρατίας των ΤΕΑ, με την 

προώθηση του Παττακού σε ταξίαρχο και της ομάδας Παπαδόπουλου σε ανώτερες θέσεις 

μέσα στο στράτευμα, με την δίκη του ΑΣΠΙΔΑ (που κατέληξε στην καταδίκη 15 

αξιωματικών) και την δίωξη πολιτικών προσώπων, ενώ οι δημοσκοπήσεις της CIA που 

προβλέπουν απόλυτη πλειοψηφία της ΕΚ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την 

προετοιμασία της Χούντας με σκοπό να προλάβει τις εκλογές και να ματαιωθεί η νίκη της ΕΚ 

(Λιναρδάτος, 1986-β: 395-409). 

                                                 
37

 Επίσης, «η γενική ερμηνεία που δόθηκε από την υπερψήφιση της κυβέρνησης Παρασκευόπουλου από την ΕΚ 

ήταν το ξεπούλημα του Ανένδοτου» (Λιναρδάτος, 1986-β:  391) 



 

26 

 

     Λόγω των παραπάνω και λίγες μέρες πριν την 21
η
 Απρίλη αρχίζει να διαμορφώνεται 

κλίμα αναβολής των εκλογών για να μην «οδηγηθεί ο τόπος σε εθνική καταστροφή αν 

νικήσει η ΕΚ με υποστήριξη και της Αριστεράς», ενώ η μυστική συμφωνία τορπιλίζεται μετά 

την ένταση ΕΡΕ – ΕΚ σχετικά με το θέμα της παραπομπής του Α. Παπανδρέου για 

συμμετοχή στον ΑΣΠΙΔΑ (Λιναρδάτος, 1986-β: 416-417). 

     Εν τω μεταξύ, μετά από συνεννόηση Κωνσταντίνου – Π. Κανελλόπουλου έχει 

αποφασιστεί η ανατροπή της κυβέρνησης Παρασκευόπουλου από τον τελευταίο και ο 

σχηματισμός κυβέρνησης της ΕΡΕ που θα οδηγήσει σε εκλογές από ευνοϊκότερες θέσεις για 

την Δεξιά και το Παλάτι (Λιναρδάτος, 1986-β: 418-421)
38

. Αυτή θα ήταν και η τελευταία – 

μη εκλεγμένη βέβαια – κυβέρνηση (μεταβατική) πριν το πραξικόπημα των συνταγματαρχών. 

     Η αμερικάνικη πρεσβεία ζητά οικουμενική κυβερνητική λύση και αναβολή των εκλογών, 

η γενική αντίληψη είναι πως ενώ προκρίνεται ως λύση το πραξικόπημα αυτό δεν γίνεται 

χωρίς την έγκριση του βασιλιά, οι στρατιωτικοί πιέζουν τον βασιλιά να το εγκρίνει αλλά 

αυτός διστάζει και δημιουργείται εντέχνως ξανά κλίμα «κομμουνιστικόυ κινδύνου» 

(Λιναρδάτος, 1986-β: 426-428).  

     Τελικά, προκηρύσσονται εκλογές για την 28
η
 Μάη 1967, τα κόμματα ετοιμάζουν τον 

προεκλογικό τους αγώνα και ενώ επικρατεί κάποιος σχετικός εφησυχασμός, η ομάδα 

Παπαδόπουλου (η μικρή χούντα) χωρίς την έγκριση του βασιλιά και της μεγάλης χούντας 

των στρατηγών κινείται αυτόνομα το ξημέρωμα της 21
ης

 Απριλίου (Λιναρδάτος, 1986-β: 430-

437) και καταλύει την δημοκρατία (την όχι και τόσο «στέρεα» και «ισχυρή», παρά 

καχεκτική, διαβλητή και «μοναρχούμενη» κοινοβουλευτική αστική δημοκρατία).  

     Ο Κωνσταντίνος προσπαθεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, αλλά στο τέλος 

συμβιβάζεται με τους πραξικοπηματίες και ορκίζει την χουντική κυβέρνηση με πρωθυπουργό 

τον Κόλλια, ενώ η πολιτική της Ουάσινγκτον ήταν πολιτική «αναγνώρισης του τετελεσμένου 

γεγονότος και συνεργασίας μαζί της» (Λιναρδάτος, 1986-β: 440) 

     Ο στρατός είχε πια αναδειχθεί ως το ισχυρότερο κέντρο εξουσίας από το μετεμφυλιακό 

τρίγωνο. Εκμεταλλευόμενος την αστάθεια του πολιτικού συστήματος και την «συνήθεια» της 

καταστολής, την συστηματική αντικομμουνιστική ιδεολογία Παλατιού, ΕΡΕ, αλλά και της 

ΕΚ, την διακωμώδηση του πολιτεύματος, την αντισυνταγματικότητα και την ισχύ του 

παρασυντάγματος των ΑΝ 509 και ΑΝ 375, την επιβολή της αυταρχικότητας του Παλατιού 

στα πολιτικά πράγματα και την ανετοιμότητα – αδυναμία της ΕΔΑ να προχωρήσει σε πιο 

ριζοσπαστικά συνθήματα και να δημιουργήσει μια όντως επαναστατική κατάσταση στα 

                                                 
38

 η κυβέρνηση Κανελλόπουλου ορκίζεται στις 3 Απρίλη 1967 
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Ιουλιανά που θα συνεχιζόταν με ριζοσπαστικά συνθήματα, ο στρατός πρόλαβε τελικά την 

μεγάλη «βασιλική» χούντα και εγκαθίδρυσε την δική του. Μια νέα σκοταδιστική περίοδος 

«ξημέρωνε» ήδη για την χώρα.   

Κεφάλαιο 2. Το Ιστορικό Πλαίσιο (1967-1974) 

 

Από την 21
η
 Απριλίου και το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, είδαμε στην προηγούμενη 

ενότητα πως ο στρατός αναδύεται πλέον ως ο κυρίαρχος πόλος εξουσίας του μετεμφυλιακού 

«τριγώνου» (Παλάτι, Στρατός, Κυβέρνηση) και σταδιακά θα παραμερίσει τελείως εντός της 

επταετίας την ισχύ του Παλατιού (εννοείται πως ισχύς κυβέρνησης δεν υφίσταται).  

     Πέρα από αυτό, ο στρατός παρεμβαίνει με το πραξικόπημα για να ανακόψει την δυναμική 

του εργατικού και φοιτητικού κινήματος που αναπτύσσεται με τον ανένδοτο από τις εκλογές 

βίας και νοθείας του 1961 και κορυφώνεται με την αποστασία, τα Ιουλιανά και τον νέο 

ανένδοτο από το 1965 και μετά. Η δυναμική αυτή (που μεθοδευμένα καλλιεργήθηκε στη 

συνείδηση του στρατεύματος ως απειλή και ονομάστηκε «κομμουνιστικός κίνδυνος» από τον 

ΙΔΕΑ και την χούντα) ασφαλώς θα οδηγούσε στην θριαμβευτική αυτοδυναμία της ΕΚ στις 

εκλογές του Μάη του 1967 και στην αναζωπύρωση των αστικοδημοκρατικών αιτημάτων 

εκσυγχρονιστικών αλλαγών με κοινή συνισταμένη την ενίσχυση του κοινοβουλευτισμού 

έναντι του στρατού και του Παλατιού, δηλαδή στην «διατάραξη» του συσχετισμού δυνάμεων 

του μετεμφυλιακού πλέγματος εξουσίας.  

     Κάτι, που δεν ήταν διατεθειμένος ο στρατός (ο «αναθρεμμένος» με μια αντικομμουνιστική 

και ακραιφνή εθνικιστική ιδεολογία), αλλά και το Παλάτι (με την προετοιμασία της μεγάλης 

χούντας των στρατηγών) να επιτρέψουν να συμβεί
39

. Από τις 21 Απρίλη 1967, η Ελλάδα 

μπαίνει στον «γύψο» και ξεκινάει η δικτατορική περίοδος για την χώρα, με την οποία θα 

ασχοληθούμε στην παρούσα ενότητα.  

     Το πραξικόπημα βρήκε τον πολιτικό κόσμο και τον λαό «παγωμένο» και ανίκανο να 

αντιδράσει (Ψυρούκης, 1991-γ: 167). Έτσι μπόρεσε από τις πρώτες ώρες και μέρες να 

επιβληθεί ως το νέο καθεστώς της χώρας. Ο βασιλιάς συνεργάστηκε αρχικά με τους 

στρατιωτικούς» (Σακελλαρόπουλος, 2011), ενώ «ύστερα από την αποτυχία του βασιλικού 

κινήματος της 13
ης

 Δεκεμβρίου και την αναγκαστική φυγή του βασιλιά στην Ιταλία, το 

καθεστώς δεν παρουσιαζόταν πια υπό τον βασιλικό του μανδύα» (Ψυρούκης, 1991-γ: 107), 

αντίθετα ο στρατός έμενε μόνος κυρίαρχος και ισχυρότατος πόλος εξουσίας. 
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 Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του στρατό στην μετεμφυλιακή Ελλάδα και στην χούντα βλ. Χαραλάμπης, Δ. 

(1985). Στρατός και πολιτική εξουσία. Η δομή της εξουσίας στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα: Εξάντας. 
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     Από κει και πέρα στα επόμενα χρόνια, το χουντικό καθεστώς εδραιώνεται – όπως θα 

αναπτύξουμε παρακάτω – στον οικονομικό, κοινωνικό και ιδεολογικό τομέα με την 

ταυτόχρονη βέβαια όξυνση της καταστολής και των διώξεων ως «εργαλεία εγγύησης του 

καθεστώτος», ενώ απ’ την άλλη μεριά οι αντιδράσεις του λαϊκού παράγοντα δεν θα 

κατορθώσουν να ταρακουνήσουν το χουντικό κράτος, μέχρι τα γεγονότα του Πολυτεχνείου 

το 1973 και της εξέγερσης φοιτητών και λαού (Σακελλαρόπουλος, 2011). 

     Εν τω μεταξύ, ο Παπαδόπουλος οργάνωσε ένα δημοψήφισμα – παρωδία
40

 στις 29 

Σεπτέμβρη του 1968 με το οποίο το 92,1% των Ελλήνων «είπαν ναι» στο χουντικό Σύνταγμα 

(Ψυρούκης, 1991-γ: 113). Το χουντικό Σύνταγμα αυτό αφαιρούσε τις εξουσίες του βασιλιά 

χωρίς να καταργεί όμως τον θεσμό της βασιλείας, μετέτρεπε τις «ένοπλες δυνάμεις σε 

αυτοδύναμη και απόλυτα ανεξέλεγκτη εξουσία», «κατοχύρωνε και συνταγματικά όλα τα 

προνόμια των κεφαλαίων του εξωτερικού και του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου και 

ουσιαστικά επικύρωνε το «εθνοσωτήριο» καθεστώς της 21
ης

 Απριλίου (Ψυρούκης, 1991-γ: 

113-116).    

     Οι αιτίες που ο λαϊκός παράγοντας δεν «ξέσπασε» – όπως θα περίμενε κανείς – με 

ανάλογες αντιδράσεις όπως αυτές των Ιουλιανών, ήταν απ’ τη μία μεριά η άγρια καταστολή, 

όχι μόνο της περιόδου της χούντας, αλλά και της μετεμφυλιακής προδικτατορικής περιόδου, 

ενώ απ’ την άλλη μεριά συνέβαλε η υδροκέφαλη οικονομική ανάπτυξη της περιόδου 1967-

1970 και των κοινωνικών συμμαχιών «με ανταλλάγματα» που ανέπτυξαν οι συνταγματάρχες, 

με σκοπό να καταστήσουν συνένοχο και «στήριγμα» (Ψυρούκης, 1991-γ: 121-122)
41

 μια 

μερίδα των κατώτερων στρωμάτων (Μαργαρίτης, 2013)
42

. 

     Συγκεκριμένα, την περίοδο 1967-1970 (η οποία αποτελεί και το πρώτο στάδιο της χούντας 

κατά την περιοδολόγηση του Ν. Ψυρούκη), «η δραχμή παρουσιαζόταν σαν το σταθερότερο 

νόμισμα της Ευρώπης» (Ψυρούκης, 1991-γ: 121), το καθεστώς της χούντας παρουσιαζόταν 

ως «μεγάλος προστάτης» των εργατών, υποσχόμενο αύξηση στα μεροκάματα, σταθερότητα 

στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών κ.λπ., ενώ καθιερώθηκε «ο θεσμός της δωρεάν 

διανομής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων» με προφανή στόχο την δημιουργία συμμαχίας 

«δια της τακτικής της ζάχαρης – καρότου» με το φοιτητικό κίνημα (Ψυρούκης, 1991-γ: 118-

120). 

                                                 
40

 Ο όρος «παρωδία» προκύπτει ως χαρακτηρισμός εύκολα ερμηνευτικά αν αναλογιστούμε τα αποτελέσματα 

των εκλογών της προηγούμενης περιόδου, τις λαϊκές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα εκδημοκρατισμού της 

χώρας από ένα πολύ μεγάλο μέρος του λαού. 
41

 Ως στήριγμα χρησίμευσαν και «οι – σε περίπου 400 οργανισμούς, ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου της Ελλάδας – διευθυντές, πρόεδροι, σύμβουλοι κ.λπ έμπιστοι άνθρωποι της χούντας»  
42

 βλ. ομιλία του Γ. Μαργαρίτη «Τιμάμε τα 40 χρόνια του Πολυτεχνείου» στο 

https://www.youtube.com/watch?v=3uPwV86gTGA (δημοσιεύτηκε από left.gr στις 13 Νοέμβρη 2013)  

https://www.youtube.com/watch?v=3uPwV86gTGA
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     Όλα αυτά έδιναν το έρεισμα στους θιασώτες του καθεστώτος να μιλούν για «οικονομικό 

θαύμα», καθώς «όλα τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας ήταν θετικά». Αυτό το 

«οικονομικό θαύμα» στηρίχτηκε εν πολλοίς και στον υπέρογκο εξωτερικό δανεισμό του 

δημοσίου και στην διόγκωση του χρέους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως «το 

εξωτερικό χρέος της Ελλάδας ενώ ήταν (από το 1821 ως το 1966) στα 1,110 δις. δολάρια, 

μέσα σε 6 χρόνια το χρέος αυτό ξεπέρασε τα 3,3 δις. δολάρια, δηλαδή κατά την διάρκεια της 

επταετίας το κράτος δανείστηκε δυόμιση φορές περίπου περισσότερα απ’ όσα δανείστηκε η 

Ελλάδα στα 150 χρόνια του ελεύθερου βίου της» (Ψυρούκης, 1991-γ: 129).  

     Την ίδια ώρα, που η δικτατορία θριαμβολογούσε προς τον λαό για αυτή την οικονομική 

ανάπτυξη, βγήκαν μια σειρά από Αναγκαστικούς Νόμους (ΑΝ) και μια σειρά από 

Νομοδιατάγματα (ΝΔ) την περίοδο 1967-1970 που ενίσχυαν την θέση των 

βορειοαμερικάνικων εταιριών μέσα στην ελληνική αγορά (Σακελλαρόπουλος, 1998: 326)
43

 

και ενίσχυαν τις θέσεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου (Σακελλαρόπουλος, 1998: 328)
44

.  

     Παράλληλα, η χούντα «θέλησε να ενισχύσει – έστω και στα λόγια – την ντόπια 

βιομηχανία και το εσωτερικό εμπόριο με την μεγάλη προπαγανδιστική εκστρατεία 

“αγοράζετε ελληνικά”». Σκοπός όλων αυτών είναι η προσπάθεια «ουδετεροποίησης της 

κοινής γνώμης» και απόκτησης της συμπάθειας κυρίως των μεσοστρωμάτων – μικροαστών» 

(Ψυρούκης, 1991-γ: 115-121). 

     Βέβαια, το που πρέπει να αποδώσουμε το διαφημιζόμενο ως «οικονομικό θαύμα» της 

περιόδου 1967-1970, «δεν είναι βέβαια η εκάστοτε κυβέρνηση ή το εκάστοτε καθεστώς, 

αλλά κυρίως οι διεθνείς συγκυρίες του παγκόσμιου καπιταλισμού», ο οποίος εκείνη την 

περίοδο βρίσκεται σε ανάπτυξη και συσσωρευτική τάση, στην οποία παρασέρνεται και η 

ελληνική οικονομία που αυξάνει παράλληλα την εξάρτησή της από το αμερικάνικο κεφάλαιο 

και συνεπώς και από τον πολιτικό παρεμβατισμό (Ψυρούκης, 1991-γ: 122). 

                                                 
43

 Ο Πίνακας 15 της σελ. 326 παρουσιάζει τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου την περίοδο 1960-

1973. Παρατηρείται αύξηση των επενδύσεων αυτών (και δημόσιων και ιδιωτικών) στα χρόνια της επταετίας. 

Από 49.770 (34.315 ιδιωτικές και 15.455 δημόσιες) που είναι το 1967, αυτές τελικά εκτινάσσονται στις 100.093 

(72.187 ιδιωτικές και 27.906 δημόσιες) το 1973.  
44

 Όσον αφορά το εφοπλιστικό κεφάλαιο και την ενίσχυσή του από την χούντα, σημαντικά οικονομικά στοιχεία 

παραθέτει ο Σακελλαρόπουλος (1998). Στον πίνακα 17 της σελ. 328 βλέπουμε τον αριθμό των πλοίων και της 

χωρητικότητας (σε χιλ. τόνους) του ελληνικού εφοπλιστικού στόλου να αυξάνεται ραγδαία κατά την διάρκεια 

της επταετίας. Συγκεκριμένα, ο ελληνικός εφοπλιστικός στόλος κατέχει 1.848 πλοία το 1967, ενώ το 1974 

κατέχει πλέον 3.145. Αντίστοιχα, η χωρητικότητα κυμαίνεται το 1967 σε 4.529 χιλιάδες τόνους, ενώ το 1973 

είναι πια 19.295 χιλιάδες τόνοι (ό.π από Στατιστική Εμπορικής Ναυτιλίας). Επίσης, ο Ψυρούκης (1991-γ) κάνει 

λόγο για «αντίφαση» ενίσχυσης απ’ τη μία του αμερικανικού κι απ’ την άλλη του εφοπλοστικού κεφαλαίου, 

αντίθεση που εκφράζεται πολιτικά από την διαφοροποίηση της χούντας σε σχέση με την εξωτερική πολιτική 

των Η.Π.Α., όπως π.χ. με  την μη αναγνώριση του Ισραήλ και της ανάπτυξης φιλικών σχέσεων με τις αραβικές 

κυβερνήσεις.  
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     Όσον αφορά τις διώξεις και την καταστολή, η χούντα επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο. Από τις 

πρώτες ώρες του πραξικοπήματος, έγινε αναστολή των άρθρων του Συντάγματος των 

σχετικών με τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες (5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 

97) (Λιναρδάτος, 1986-α: 437), καταλήφθηκαν τα γραφεία των εφημερίδων και επιβλήθηκε 

αυστηρή λογοκρισία
45

. Την 21
η
 Απρίλη τα πρώτα θύματα που πυροβολούνται εν ψυχρώ από 

αστυνομικούς είναι δύο νέοι, η Μαρία Καλαβρού και ο Βασίλης Πεσλής, ενώ 10.000 (κυρίως 

πολιτικά πρόσωπα) συλλαμβάνονται κατά τις 4 πρώτες ώρες του πραξικοπήματος 

(Λιναρδάτος, 1986-β: 437-438), κάτι που δείχνει τις διαθέσεις της χούντας για τις μετέπειτα 

διώξεις την περίοδο της ηγεμονίας της. 

     Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν χρόνια απόλυτης τρομοκρατίας, συλλήψεων, εξοριών, 

φυλακίσεων, δολοφονιών και βασανιστηρίων
46

. «Πάνω από 8.500 Έλληνες πέρασαν από 

εξορίες, φυλακές, τόπους βασανιστηρίων, ενώ πολλοί περισσότεροι ανακρίθηκαν από την 

Ασφάλεια» (Ψυρούκης, 1991-γ: 166)
47

. Στην πλήρη παρακολούθηση των πολιτών 

εξαπολύθηκαν περίπου 20.000 «πηγές» του στρατού και της Ασφάλειας, ενώ άρχισαν οι 

υποκλοπές τηλεφωνημάτων, αλληλογραφίας, συνομιλιών στα σπίτια με μικροπομπούς. Η 

χούντα είχε σχεδιάσει ένα άριστο δίκτυο παρακολούθησης και «χαφιεδισμού» (Ψυρούκης, 

1991-γ: 169). 

     Η χούντα, επίσης, ανέπτυξε και την ιδιαίτερη ιδεολογία της, η οποία βέβαια, στηρίχτηκε 

στις αξίες της παραδοσιακής Δεξιάς της μετεμφυλιακής περιόδου και την επέκτεινε 

εθνικιστικά. Χαρακτηριστικά ήταν τα «ιδεώδη» του «ελληνοχριστιανικού πολιτισμού», η 

στροφή προς την αρχαιότητα, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον θαυμασμό της 

«πολεμικής αρετής των Ελλήνων».  

     Συγκεκριμένα, η συλλογιστική αυτής της ιδεολογίας ήταν η εξής: «Η Ελλάδα της 21
ης

 

Απριλίου ήταν “Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών”. Γιατί η 21
η
 Απριλίου σαν “κατ’ εξοχήν εθνικό 

καθεστώς” ήταν και βαθιά “χριστιανικό καθεστώς”. Γιατί “ο χριστιανισμός αποτελεί την 

συνέχιση και την κορύφωση του ελληνικού πνεύματος”» (Ψυρούκης, 1991-γ: 20)
48

 

                                                 
45

 Ιδιαίτερα για την λογοκρισία στην χούντα βλ. τις δύο σχετικές εκπομπές της Μηχανής του Χρόνου»: 

https://www.youtube.com/watch?v=70_HHUWwbRQ (δημοσιεύτηκε στις 13 Μάη 2013) και 

https://www.youtube.com/watch?v=KVE7QCf5rb0 (δημοσιεύτηκε στις 26 Νοέμβρη 2014) 
46

 σχετικές μαρτυρίες διώξεων, βασανιστηρίων, εξοριών, ανακρίσεων στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και την Ασφάλεια βλ. στα 

4 επεισόδια του ντοκυμανταίρ από τον Σ. Κούλογλου «Η άγνωστη αντίσταση κατά της δικτατορίας» για την 

εκπομπή «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα» εδώ  https://www.youtube.com/watch?v=Lar2Y6d24LY (δημοσιεύτηκε 

στις 14 Νοέμβρη 2013) 
47

 Με αναφορά στο λεπτομερειακό ρεπορτάζ του Ταχυδρόμου της 26-7-1974 (αριθμ. φύλ. 1059) 
48

 Όπου περιγράφεται  εκτενέστερα ο «φασιστικός λαϊκισμός» της 21
ης

 Απριλίου και ο «ελληνοχριστιανικός 

πολιτισμός»  

https://www.youtube.com/watch?v=70_HHUWwbRQ
https://www.youtube.com/watch?v=KVE7QCf5rb0
https://www.youtube.com/watch?v=Lar2Y6d24LY
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     Όλα αυτά βρίσκονταν στην υπηρεσία θεμελίωσης του δόγματος της «εθνικοφροσύνης», το 

οποίο παρέλαβε η χούντα από την προηγούμενη περίοδο και το ανέπτυξε έτι περισσότερο, 

ενώ ως αντίθεση σε αυτά τα ιδεώδη η χούντα προέκρινε τον αντικομμουνισμό και τον 

«ερυθρό ολοκληρωτισμό» (Ψυρούκης, 1991-γ: 21, 172)
49

.  

     Παράλληλα, η ιδεολογία αυτή προωθούνταν στο λαό (πέρα από τις απαγορεύσεις) και με 

τις φασιστικές μεθόδους του «πολιτικού μάρκετινγκ»: τις περιοδείες ιδιαίτερα στην επαρχία 

και την συγκέντρωση κόσμου που χειροκροτούσε τις «σοφές φανφάρες» των χουντικών, τα 

γλέντια και τους χορούς, τις μεγάλες φιέστες στα στάδια της Αθήνας (Ψυρούκης, 1991-γ: 

168)
50

, τις επισκέψεις στα Πανεπιστήμια και την εκφώνιση «λόγων της δεκάρας» στους 

σιωπηλούς χειροκροτούντες πανεπιστημιακούς (Ψυρούκης, 1991-γ: 168). Όλη αυτή η 

«απαραίτητη» βιτρίνα της χαράς, του γλεντιού και της ευδαιμονίας για ένα τέτοιο καθεστώς. 

     Σε αντίθεση με όλη αυτή την «ατμόσφαιρα χαράς και γλεντιού», οργανώθηκαν ήδη από 

τον Απρίλη του 1967 η αντίσταση κατά της δικτατορίας. Η Αριστερά με κύριο εκφραστή το 

ΚΚΕ, το ΚΚΕ (εσωτ) (σ.σ. έπειτα από τη διάσπαση του 1968) και την ΕΔΑ «στάθηκε στη 

γνωστή γραμμή της μετωπικής ενότητας όλων των αντιχουντικών δυνάμεων για την 

κοινωνική απελευθέρωση» και πρότεινε «επανειλημμένα στις άλλες αντιδικτατορικές 

δυνάμεις να συγκροτήσουν το τόσο αναγκαίο ενιαίο αντιφασιστικό δημοκρατικό μέτωπο», το 

οποίο θα κινητοποιούσε και τον λαϊκό παράγοντα (Ψυρούκης, 1991-γ: 173). 

     Απ’ την άλλη μεριά, η Κεντροαριστερά με κυριότερους εκπροσώπους όσον αφορά τις 

αντιδικτατορικές οργανώσεις την «Δημοκρατική Άμυνα» και το ΠΑΚ (Πανελλήνιο 

Απελευθερωτικό Κίνημα) του Α. Παπανδρέου είχαν πιο φιλοευρωπαϊκό και πιο σοσιαλιστικό 

(σ.σ. ευρωκομμουνιστικό – σοσιαλδημοκρατικό) χαρακτήρα και δεν έθεταν ως στόχο το 

αντιφασιστικό μέτωπο. Επίσης, υπήρχαν και πολλές αντιδικτατορικές οργανώσεις χωρίς 

κάποια πολιτική ή κομματική κηδεμονία, συνολικά όλες οι οργανώσεις που δημιουργήθηκαν 

ήταν περίπου 20 (Ψυρούκης, 1991-γ: 174-175, 170).  

                                                 
49

 Όπου διαβάζουμε πως «η χούντα στηριζόταν στα παμπάλαια δόγματα του εθνικισμού: στην 

αντικομμουνιστική, αντισοσιαλιστική υστερία (της παραδοσιακής αστικής τάξης) και ενάντια στην 

“ανατρεπτική της ανθρωπίνης προσωπικότητος και αντιθρησκευτική κοσμοθεωρία του μαρξισμού εις την 

οποίαν συνενώθησαν οργανικώς ο υλισμός και ο αθεισμός”»  . Επίσης, σχετικά με τον αντικομμουνισμό και 

ιδιαίτερα της προδικτατορικής περιόδου βλ. Χατζηβασιλείου, Ε. Η πρόσληψη της Αριστεράς από τους αντιπάλους 

της, 1949-1967: Παρατηρήσεις για τη λειτουργία του ελληνικού αντικομμουνισμού στο 

eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/.../anticommunism.pdf     
50

 Επίσης, σχετικά με την αισθητική της χούντας, τις παρελάσεις, τις επετείους, τις φιέστες στο Παναθηναϊκό 

Στάδιο κι αλλού, τις τελετές, τους μαιάνδρους, τις φουστανέλες, τις πανοπλίες και τις χλαμύδες και συνάμα το 

ανακάτεμα όλων αυτών σε μια «κιτς» τουριστική εκδοχή βλ. το βίντεο από «Τα Νέα» με τίτλο «Η κωμωδία της 

χούντας» στο https://www.youtube.com/watch?v=jKbz6afOBH8 (δημοσιεύτηκε την 1
η
 Αυγούστου 2013)  

https://www.youtube.com/watch?v=jKbz6afOBH8
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     Σύμφωνα με την ανάλυση του Γ. Μαργαρίτη (2013)
51

, ο αγώνας ενάντια στην δικτατορία 

ήταν διχοτομημένος κιόλας από το ξεκίνημά του, αφού το αίτημα της Αριστεράς για λαϊκούς 

– ταξικούς αγώνες και οργανώσεις (για την αφύπνιση του λαϊκού παράγοντα και την 

ανάδειξή του σε κυρίαρχο πολιτικό πόλο) δεν μπορούσε να συναντηθεί με την πρακτική των 

οργανώσεων των «αστικών ελίτ» της κεντροαριστεράς, η οποία ήταν η τοποθέτηση 

εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να συντηρείται το ενδιαφέρον της Ευρώπης για την 

Ελλάδα.  

     Στόχος ήταν να προκληθεί η διεθνής κατακραυγή για το καθεστώς και η σωτηρία του 

λαού από «έξω» με την παρέμβαση των ευρωπαϊκών κρατών οργανισμών και για την 

κατάσταση στην Ελλάδα. Οι οποίοι με τη σειρά τους σταδιακά αποκτούσαν δικαιώματα ως 

«αυτονόητοι προστάτες και επίτροποί» της. Η Γαλλία τοποθετήθηκε επικεφαλής αυτών των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων – προστατών της Ελλάδας.  

     Στο διάστημα 1968-1970, οι πιο σημαντικές αντιδικτατορικές εκδηλώσεις ήταν η 

απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου από τον Α. Παναγούλη που προερχόταν από την 

«Ελληνική Αντίσταση» και η ειρηνική, μαζική και λαϊκή αποδοκιμασία της χούντας στην 

κηδεία του Γ. Παπανδρέου (Ψυρούκης, 1991-γ: 184)
52

. Τέτοια λαϊκή αποδοκιμασία θα γίνει 

και στην κηδεία του Γ. Σεφέρη το 1971 (Ψυρούκης, 1991-γ: 179).  

     Και ενώ το εργατικό και φοιτητικό κίνημα μαζί με την μεγάλη μερίδα του λαού δείχνουν 

να μην μπορούν να ταρακουνήσουν το καθεστώς, το ίδιο μπαίνει σε μια νέα φάση από το 

1970 με το λεγόμενο πείραμα «φιλελευθεροποίησης» που επιχείρησε και το οποίο ήταν η 

αρχή του τέλους του, τουλάχιστον για την ομάδα Παπαδόπουλου. Ας τα δούμε 

αναλυτικότερα. 

     Ήδη από το 1970 «φαινόταν καθαρά το τέλος του “μπουμ” του ελληνικού καπιταλισμού 

(της δεκαετίας του 1960) και σε παγκόσμια κλίμακα ο καπιταλισμός άρχισε να μπαίνει σε νέα 

φάση, στην φάση της οικονομικής κρίσης» με τους ανταγωνισμούς μεταξύ ΗΠΑ και Δυτικής 

Ευρώπης στη διεθνή σκακιέρα να οξύνονται (Ψυρούκης, 1991-γ: 237)
53

. Όπως είδαμε και 

πριν, μέρος αυτών των ανταγωνισμών ήταν και η πίεση που ασκούνταν με την αποδοκιμασία 

της ελληνικής χούντας από μια σειρά χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με πρώτη την Γαλλία.   

                                                 
51

 βλ. ομιλία του Γ. Μαργαρίτη «Τιμάμε τα 40 χρόνια του Πολυτεχνείου» στο 

https://www.youtube.com/watch?v=3uPwV86gTGA (δημοσιεύτηκε από left.gr στις 13 Νοέμβρη 2013) 
52

 η κηδεία του Γ. Παπανδρέου έδωσε την ευκαιρία «έκφρασης» στο λαό της Αθήνας και την συνειδητοποίηση 

στους κόλπους της χούντας ότι δεν υπάρχουν τα τόσο ποθητά λαϊκά ερείσματα που καρτερούσε. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Ψυρούκης «η κατάσταση δεν άλλαζε: ο λαός δεν ήθελε την χούντα – δεν αποδεχόταν το 

καθεστώς της 21
ης

 Απριλίου». 
53

 «στην πιο σκληρή, βαθιά και παρατεταμένη οικονομική κρίση του 20ού αιώνα. Την υπερπαραγωγή τη 

συνόδευε και ο πληθωρισμός (στασιμοπληθωρισμός)» 

https://www.youtube.com/watch?v=3uPwV86gTGA
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     Απ’ αυτήν την κρίση δεν γινόταν να μην επηρεαστεί η Ελλάδα. Η φορολογία μεγάλωνε, 

αν και το βιοτικό επίπεδο βελτιωνόταν μεν αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς, πράγμα που 

άρχισαν να διαισθάνονται οι αγρότες, οι εργάτες και οι μισθοσυντήρητοι από το 1970 και 

μετά. Αποτέλεσμα (τώρα που λιγόστευε ο «άρτος» και έμενε μόνο το «θέαμα» του 

αντιδημοκρατικού καθεστώτος) ήταν σιγά σιγά οι εργαζόμενοι να προβάλλουν οικονομικές 

διεκδικήσεις για την υπεράσπιση των κατακτήσεών τους και να γίνονται απεργιακές 

ζυμώσεις σε αρκετούς κλάδους (Ψυρούκης, 1991-γ: 238-239).    

     Η χούντα (που κι αυτή έμπαινε τώρα σε νέα φάση «διακυβέρνησης» ακολουθώντας τα 

οικονομικά δεδομένα) μην έχοντας σοβαρά λαϊκά ερείσματα και αντιλαμβανόμενη την 

δυσαρέσκεια που άρχισε να συσσωρεύεται – και προκειμένου να ξεφύγει από την κρίση – 

άλλαξε την «πολιτική» της. Από το 1970, αναγγέλθηκαν «τρομερά» σχέδια κοινωνικής 

πρόνοιας για να αντιμετωπιστεί η δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης και να προβληθεί η 

«λαϊκότητα» του καθεστώτος (Ψυρούκης, 1991-γ: 246). 

     Απ’ την άλλη, προχώρησε σε μέτρα «φιλελευθεροποίησης». Συγκεκριμένα, επανέφερε το 

1970 σε ισχύ το άρθρο 10 του Συντάγματος που αναφερόταν σε ατομικές ελευθερίες 

(κανένας δεν φυλακίζεται, δεν συλλαμβάνεται χωρίς δικαστικό ένταλμα κ.λπ.), ανήγγειλε την 

κατάργηση των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων (28-8-1971), αποφάσισε να άρει το 

1971 το στρατιωτικό νόμο από όλη την Ελλάδα εκτός της Αθήνας, δημιούργησε 

«ψευτοβουλή» (πρόκειται για την «Συμβουλευτική Επιτροπή») και μιλούσε για 

χρονοδιάγραμμα με στόχο την επιστροφή στον κοινοβουλευτισμό (Ψυρούκης, 1991-γ: 191, 

256, 208).  

     Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο πως ενώ το 1967 τα στρατοδικεία δίκασαν 1.261 

αντιστασιακούς και καταδίκασαν 837 από αυτούς, το 1971 δίκασαν όλο κι όλο 21 και 

καταδίκασαν μόλις 8 αντιστασιακούς (Γρηγοριάδης, 1975: 194). Παράλληλα με όλο αυτό το 

«δημοκρατικό άνοιγμα», αυξανόταν η δραστηριότητα του κοινοβουλευτικού πολιτικού 

κόσμου που βαθμιαία την περίοδο 1971-1973 ανέπτυσσε όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες 

για να δοθεί κοινοβουλευτική διέξοδος στη χούντα (Ψυρούκης, 1991-γ: 298).  

     Δόθηκε, επίσης, η εντύπωση ότι κι οι ΗΠΑ κινούνταν προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς 

στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της πολιτικής επιρροής του «ελεύθερου κόσμου» της Δύσης, 

«έπρεπε» να μιλούν για δημοκρατία και πολιτικές ελευθερίες στην περιοχή της Μεσογείου 

(Ψυρούκης, 1991-γ: 239, 249). Ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης και ενδεχόμενης πολιτικής – 

πολεμικής κρίσης που μπορούσε να προκύψει.  

     Άλλος ένας παράγοντας που πρέπει να συνυπολογίσουμε σ’ αυτήν την «στροφή» που 

αρχίζει για την χούντα στα 1970, είναι οι ετερόκλητες τάσεις στο εσωτερικό των 



 

34 

 

αξιωματούχων του στρατού που αρχίζουν τώρα να βγαίνουν στο προσκήνιο. Ήδη από τις 

αρχές της, δηλαδή το 1967, υπήρχαν στο εσωτερικό της περίπου 12 ομάδες (Κακαουνάκης, 

1976: 173-184) που με ξέχωρα και ιδιοτελή συμφέροντα ανέλιξης «ο ένας πήγαινε να βγάλει 

τον άλλο από τη μέση», ενώ στα μετόπισθεν υπήρχε πάντα η συνωμοτική δύναμη του Δ. 

Ιωαννίδη, του «αόρατου δικτάτορα» (Ψυρούκης, 1991-γ: 194)
54

.  

     Το Κυπριακό, επίσης, έμπαινε σε νέα φάση από το 1970. Ενώ στην αρχή της χουντικής 

περιόδου το ζητούμενο ήταν ο αφοπλισμός της Κύπρου (που έγινε στα τέλη του 1967), τώρα 

προβάλλει ως κύριος στόχος η αποδιοργάνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και το άναμμα 

εμφύλιου σπαραγμού ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους (την οπλισμένη ΕΟΚΑ Β΄ και τους 

«Μακαρικούς») (Ψυρούκης, 1991-γ: 211). Αυτή η εξέλιξη, ασφαλώς, συνέφερε το σχέδιο 

των ΗΠΑ και της Τουρκίας που ήταν η διάλυση του κυπριακού κράτους (με εξόντωση των 

αντιστάσεων που πρόβαλλε ο Μακάριος και ει δυνατόν εξόντωση και του ίδιου) και η διπλή 

ένωση της Κύπρου με Ελλάδα και Τουρκία, ουσιαστικά «διχοτόμηση» του νησιού και 

παράλληλη «νατοποίησή του», αφού Ελλάδα και Τουρκία ήταν ήδη μέλη του ΝΑΤΟ.  

     Προς την κατεύθυνση αυτή και παρά την επανεκλογή του Μακαρίου (Φλεβάρης 1973), 

ολόκληρο το 1973 ήταν χρονιά γεμάτη από σχέδια πραξικοπημάτων σε βάρος της κυπριακής 

κυβέρνησης και δολοφονικές απόπειρες εναντίον του Μακαρίου. Η «ουδετερόφιλη» και 

υποστηριζόμενη από την ΕΣΣΔ (Ψυρούκης, 1991-γ: 269)
55

 Λευκωσία έπρεπε να υποταχθεί 

πάση θυσία στην χουντική νατοϊκή Αθήνα. 

     Η αντίφαση που υπάρχει εδώ σχετικά με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στο διάστημα 

αυτό – και που εξηγεί εν μέρει και το μετέπειτα πραξικόπημα του Ιωαννίδη – είναι η εξής: 

απ’ τη μία είναι υποχρεωμένη στα πλαίσια της «pax americana» και του «ελεύθερου κόσμου» 

που αντιπροσώπευε να μιλάει για εκδημοκρατικοποίηση των θεσμών στην Ελλάδα και 

επιστροφή στον κοινοβουλευτισμό (η πολιτική πλευρά), απ’ την άλλη όσο το Κυπριακό έμενε 

«ανοιχτό» και η Ελλάδα κατείχε κεντρική θέση για την νατοϊκή συμμαχία στην Ανατολική 

Μεσόγειο, έπρεπε να «πηγαίνει με τα νερά» του καθεστώτος (στρατιωτική πλευρά) 

                                                 
54

 ενώ στη σελ. 242 διαβάζουμε πως «ο Δ. Ιωαννίδης αποφασίζει τον Μάρτιο του 1970 να μπει σε ενεργό δράση 

με πρωταρχικό του στόχο της ανατροπή του Παπαδόπουλου» και την ολοκλήρωση του αμερικανικού σχεδίου 

σχετικά με την Κύπρο. Το γιατί δεν έγινε αυτό νωρίτερα, παρά το 1973 μας το εξηγεί ο ίδιος ο Ιωαννίδης σε 

μαρτυρία που έδωσε στον Ν. Κακαουνάκη (1976: 326): «Ήξερα ότι δεν ήμουν έτοιμος να τον ανατρέψω και 

έπρεπε να υπολογίσω και να ζυγίσω τα πάντα. Και την τελευταία στιγμή κάποιος από τους διοικητές θα μπορούσε 

να αλλάξει γνώμη. Έπειτα, όταν θα πήγαινα στο Πολιτικό Γραφείο, να είμαι σίγουρος, δεν μπορούσα να 

μπλοφάρω. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, αν μπλοφάρεις και χάσεις, σβήνεις».  
55

 Το γεγονός πως η ΕΣΣΔ έπαιρνε θέση υπέρ του Μακαρίου έδινε πρόσθετα επιχειρήματα στην Τουρκία να 

προσεταιριστεί τις ΗΠΑ και τον φόβο τους για «σοβιετοποίηση» τοη νησιού, τον φόβο πως «η Κύπρος θα γίνει 

Κούβα». Οι φόβοι αυτοί βέβαια ήταν η βασική αιτία (για τις ΗΠΑ) που δημιουργούσε την θετική στάση και 

μεθόδευση μιας τουρκικής εισβολής στην Μεγαλόνησο. Ενώ, για την Τουρκία ήταν η πάγια στάση του 

επεκτατισμού προς Κύπρο και Αιγαίο, καθώς και «εξωτερίκευσης» των εσωτερικών της πολιτικών κρίσεων δια 

μέσου της επιθετικής εξωτερικής πολιτικής προς Κύπρο και Ελλάδα.  
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(Ψυρούκης, 1991-γ: 254). Τελικό αποτέλεσμα αυτού είναι η χούντα να διαιωνίζεται 

(Ψυρούκης, 1991-γ: 249)
56

, αλλά καμιά πλευρά να μην μένει ευχαριστημένη. Οι ισορροπίες 

φαίνεται πως γίνονται πλέον πολύ ρευστές. 

     Ο Παπαδόπουλος το 1971 πραγματοποιεί «ανοίγματα» στον βαλκανικό χώρο κι 

αναπτύσσει διπλωματικές σχέσεις «φιλίας» με μια σειρά από χώρες, πέραν της αμερικάνικης 

επιρροής (Αλβανία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία), γεγονός που έδινε την εντύπωση 

«αποαμερικανοποίησης» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και βήματα προς την 

κατεύθυνση της «ουδετεροφιλίας» (Ψυρούκης, 1991-γ: 252). Αυτή η πολιτική σε συνδυασμό 

με την «φιλελευθεροποίηση» κάνει φανερό πως ο Παπαδόπουλος επιθυμεί να γίνει ο 

απόλυτος αρχηγός – όχι μιας χούντας – άλλα ενός προσωποπαγούς καθεστώτος που τυπικά 

θα λειτουργούσε ο κοινοβουλευτισμός, αλλά θα είχε «συμβουλευτική» χρήση και μη 

ουσιαστική δύναμη.                

     Άλλο χαρακτηριστικό της πολιτικής Παπαδόπουλου αυτή την χρονική περίοδο είναι η 

μεθόδευση για κατάργηση της βασιλείας και το ξήλωμα των «αγγλόφιλων» Γλύξμπουργκ, 

καθότι το Παλάτι ως «παλιό άντρο της αγγλικής επιρροής στην Ελλάδα (και της 

παραδοσιακής αστικής τάξης) ήταν πάντα μη επιθυμητό από τις ΗΠΑ», ενώ αυτός θα ήταν 

ακόμη ένας μοχλός επιρροής προς την Αγγλία για να πάρει θέση στο «ξεκαθάρισμα» του 

Κυπριακού υπέρ της αμερικανικής «λύσης» (Ψυρούκης, 1991-γ: 278).  

     Και ενώ μεσολαβεί το κίνημα στο πολεμικό Ναυτικό (24 Μάη 1973) και πραγματοποιείται 

έτσι η αμφισβήτηση του καθεστώτος από μερίδα των ενόπλων δυνάμεων
57

, ο Παπαδόπουλος 

με διάγγελμα ανακοινώνει την κατάργηση της βασιλείας και την ανακήρυξη της Προεδρικής 

Δημοκρατίας (Ψυρούκης, 1991-γ: 283), όπου φυσικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας – δηλαδή 

ο ίδιος – θα αποτελούσε τον ισχυρότερο πόλο εξουσίας.  

     Στα πλαίσια της «φιλελευθεροποίησης» και με την «έγκριση» του ελληνικού λαού στο 

δημοψήφισμα της 29
ης

 Ιουλίου 1973 εγκρίθηκαν αυτές οι ισχυρές εξουσίες του Προέδρου με 

αποτέλεσμα 77,2% για το «Ναι» και 22% για το «Όχι» (Ψυρούκης, 1991-γ: 286). Τελικά, την 

1
η
 Οκτώβρη ανακοινώθηκε πως ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος ανέθεσε στον Σ. Μαρκεζίνη τον 

σχηματισμό πολιτικής κυβέρνησης που θα είχε όμως δοτή εξουσία. 

     Παράλληλα, ο Παπαδόπουλος προχωρά ακόμα περισσότερο. Στις 19 Αυγούστου 1973 

(όταν και ορκίζεται επίσημα Πρόεδρος της Δημοκρατίας) αίρει τον στρατιωτικό νόμο κι από 

την Αθήνα, απονέμει χάρη στον Παναγούλη και τον αποφυλακίζει, δίνει γενική αμνηστία για 
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 όπου διαβάζουμε πως «γι’ αυτό ακουγόταν και στα 1970-1971 το ίδιο τροπάρι: δεν πρέπει να αγριεύουμε την 

χούντα της Αθήνας και είμαστε υποχρεωμένοι να την βοηθάμε». 
57

 που μαρτυρεί βέβαια με χαρακτηριστικό τρόπο και την επιδείνωση της κρίσης της χούντας 
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όλα τα πολιτικά αδικήματα και υπόσχεται βουλευτικές εκλογές μέσα στο 1974 (Ψυρούκης, 

1991-γ: 291). Έτσι, πραγματοποιείται η κατεύθυνση προς την σχετική «αποχουντοποίηση» 

και την οικοδόμηση ενός προσωποπαγούς καθεστώτος Παπαδόπουλου, του οποίου η 

φιλοδοξία ήταν να κρατηθεί στην εξουσία (με το Δημοψήφισμα θα παρέμενε Πρόεδρος 

τουλάχιστον μέχρι το 1981).    

     Ουσιαστικά, δηλαδή κινείται στην δημιουργία ενός καθεστώτος στο οποίο θα του δινόταν 

η ευκαιρία να αποτελεί ο ίδιος την «πρωταρχική και βασική αρχή» με ένα ψευδεπίγραφο 

περιτύλιγμα «δημοκρατικότητας» που θα του εξασφάλιζε την απαραίτητη «λαϊκή στήριξη» 

και θα περιόριζε την κοινωνική δυσαρέσκεια. Αυτή η λύση ήταν «επικίνδυνο παιχνίδι» για τις 

ΗΠΑ που δεν ήθελαν την εξάρτηση της εξωτερικής τους πολιτικής από ένα πρόσωπο (όσο 

πιστός κι αν τους ήταν ο Παπαδόπουλος), ενώ στρατιωτικός στόχος τους παρέμενε η 

«ολοκλήρωση» του κυπριακού και ο πολιτικός η «διαφήμιση της pax americana» με την 

επιστροφή του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα. Οι στόχοι αυτοί ήταν φανερό πως δεν 

ικανοποιούνταν με αυτή την «πολιτική στροφή» του Παπαδόπουλου. Προκρινόταν 

περισσότερο η «Ιωαννίδειος λύση» και η «επιστροφή της 21
ης

 Απρίλη» υπό την δική του 

εκδοχή (Ψυρούκης, 1991-γ: 289, 293). 

     Κι ενώ γίνονται όλα αυτά, ο κοινοβουλευτικός κόσμος δεν «πείθεται» από το 

«φιλελεύθερο άνοιγμα» Παπαδόπουλου και ζητάει να έχει αυτός – όπως ήταν φυσικό – την 

πολιτική εξουσία, ενώ συγκεντρώνει τις ελπίδες του στον Καραμανλή (Ψυρούκης, 1991-γ: 

295). Παράλληλα, η χώρα παρουσιάζει εικόνα σύγχυσης και διάλυσης (εκτός του μηχανισμού 

βίας και τρομοκρατίας) που αυξάνει την δυσαρέσκεια του κόσμου (Γρηγοριάδης, 1975: 

139)
58

. 

     Μέσα σε αυτό το κλίμα ολοένα αυξανόμενων πρωτοβουλιών του κοινοβουλευτικού 

κόσμου προκύπτει και ο αστάθμητος παράγοντας της εξίσωσης: η άνοδος του φοιτητικού 

κινήματος. Το φοιτητικό κίνημα, μετά από τα πρώτα πέντε χρόνια της χούντας, βγαίνει το 

1972 σιγά σιγά στην επιφάνεια με κύριο αίτημα διεκδίκησης την διενέργεια ελεύθερων 

φοιτητικών εκλογών (Ψυρούκης, 1991-γ: 310).  

     Και μετά τις φοιτητικές εκλογές – παρωδία στις 20 Νοέμβρη 1972, το 1973 αρχίζουν νέες 

κλιμακούμενες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Η χούντα απαντά με άγρια καταστολή και διαταγή 

επιστράτευσης (διακοπή της αναβολής κατάταξης στο στράτευμα «λόγω σπουδών»). Απ’ την 

άλλη οι φοιτητές προχωρούν σε κατάληψη της Νομικής (21 Φλεβάρη 1973) που κράτησε δύο 

                                                 
58

 ενώ η ελληνική οικονομία έναν χρόνο μετά (το 1974) κατά τον Ζολώτα «έφτανε στο χείλος της αβύσσου» 

(Ψυρούκης, 1991-γ: 340) 
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μέρες, κινητοποίησε 4.000 φοιτητές-τριες και έγινε το εφαλτήριο για να «σπάσει ο φόβος» 

(Ψυρούκης, 1991-γ: 309-312).  

     Η αφορμή δόθηκε με την αντίθεση φοιτητών – κυβέρνησης Μαρκεζίνη για το πότε θα 

έπρεπε να διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές
59

 και ύστερα από επεισόδια με την αστυνομία 

στις 14 Νοέμβρη 1973, οι φοιτητές του Πολυτεχνείου κάνουν κατάληψη του κτηρίου. Το 

ξέσπασμα που κορυφώθηκε τις δύο επόμενες μέρες κινητοποίησε 5.000 φοιτητές και εκτός 

του Πολυτεχνείου τουλάχιστον 10.000 κόσμο. Πρόεκυψε έτσι μια πολύ δυναμική και 

«ενοχλητική» για το καθεστώς εστία έντονης διαμαρτυρίας (περίπου 300.000 εργάτες, 

αγρότες και διανοούμενοι (Πουλαντζάς, 1975, όπως αναφέρεται στο Ψυρούκης, 1991-γ: 

319)
60

 που στάθηκαν δίπλα και υποστήριξαν τους φοιτητές) και αναζωπύρωσης των 

αιτημάτων για ελευθερία και δημοκρατία. 

     Έτσι, τα ξημερώματα της 17
ης

 Νοέμβρη η «λύση» δόθηκε με τις ερπύστριες των αρμάτων 

μάχης που έσπασαν την πύλη και τον στρατό που δολοφόνησε 29 άτομα, τραυμάτισε 

εκατοντάδες και συνέλαβε άλλους τόσους. Πρόκειται για το σχέδιο «Κεραυνός», το σχέδιο 

για την σφαγή του Πολυτεχνείου (Ψυρούκης, 1991-γ: 315-319, 323). Ύστερα από αυτή την 

εξέγερση που αποτελεί άλλωστε την κορυφαία πράξη αντίστασης και λαϊκής αντίδρασης σε 

όλη την επταετία, δόθηκε η κατάλληλη ευκαιρία στον Ιωαννίδη να κάνει το δικό του 

πραξικόπημα στις 25 Νοέμβρη 1973, που ήταν ουσιαστικά η επιστροφή στο καθεστώς της 

21
ης

 Απρίλη 1967 υπό τον έλεγχο του «αόρατου» δικτάτορα και η κατάργηση του 

προσωποπαγούς αρχηγικού καθεστώτος που δρομολόγησε ο Παπαδόπουλος. Η χούντα 

Ιωαννίδη
61

 έδινε την εντύπωση ότι είχε επιβληθεί για να ολοκληρώσει κάτι σε μικρό χρονικό 

διάστημα. Ύστερα θα έφευγε με κοινοβουλευτικές εκλογές, «όταν η χώρα θα ήταν έτοιμη» 

(Ψυρούκης, 1991-γ: 330-331)
62

. 

     Και πραγματικά θα έφευγε μετά την «ολοκλήρωση» του κυπριακού για το οποίο η χούντα 

Ιωαννίδη λειτούργησε ως αρχιπροβοκάτορας για να ξεσπάσει ελληνοτουρκική κρίση. Η 

αφορμή δόθηκε με την «ανακάλυψη» τεραστίων ποσοτήτων πετρελαίων στα ανοιχτά της 

Θάσου και την ελληνοτουρκική διαμάχη γύρω από το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Από τότε 

αρχίζει το «γκριζάρισμα» του Αιγαίου, η τουρκική προκλητικότητα και η δημιουργία 

κλίματος φιλοπολεμικού και αντιτουρκικού στο εσωτερικό της χώρας. Και ο Ιωαννίδης 

                                                 
59

 τον Δεκέμβριο του 1973 ή τον Φεβρουάριο του 1974 
60

 Η αναφορά γίνεται στο άρθρο του Ν. Πουλαντζά: Η κρίση των δικτατοριών, Νέα, 2/6/1975 
61

 Ο Ιωαννίδης ήταν ο παλιός βασανιστής της Μακρονήσου και ο αρχηγός των βασανιστών του ΕΑΤ – ΕΣΑ  
62

 Ο Παπαδόπουλος αργότερα διαβεβαίωνε ενώπιον του ανακριτή εφέτη για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου πως 

«ο Ιωαννίδης συνεργάστηκε με την CIA και με έριξαν» [με αναφορά στην Απογευματινή (3-7-1975)] 
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ωθούσε όσο μπορούσε αυτήν την ελληνοτουρκική κρίση στα άκρα (Ψυρούκης, 1991-γ: 345-

350).    

     Στο εσωτερικό, ο Ιωαννίδης εφάρμοσε ακόμα πιο σκληρή τρομοκρατία «ξανανοίγοντας» 

τις φυλακές τις Γυάρου για 27 πολιτικούς εξόριστους και διώκοντας 900 φοιτητές του 

Πολυτεχνείου, ενώ απ’ την άλλη μεριά ο αντιδικτατορικός αγώνας μετά τα γεγονότα του 

Πολυτεχνείου είχε πια ατονήσει (Ψυρούκης, 1991-γ: 355-356).  

     Ο Ιωαννίδης προσεταιρίζεται αμέσως την αντιμακαρική ΕΟΚΑ Β’ και προκαλεί ένταση 

στις ελληνοκυπριακές σχέσεις, ένταση που εκμεταλλεύεται η Τουρκία εντάσσοντας πια το 

κυπριακό πρόβλημα μέσα στα πλαίσια της γενικευμένης ελληνοτουρκικής διένεξης 

(Ψυρούκης, 1991-γ: 368, 364)
 63

. 

     Τον Ιούλιο του 1974 ο Ιωαννίδης έρχεται πια σε ευθεία ρήξη με τον Μακάριο και 

εφαρμόζεται το σχέδιο «Αφροδίτη» στις 15 Ιουλίου 1974, δηλαδή το πραξικόπημα για την 

ανατροπή της κυπριακής κυβέρνησης και την δολοφονία του Μακαρίου (Ψυρούκης, 1991-γ: 

376). Το πραξικόπημα επιτυγχάνει
64

, αλλά ο Μακάριος καταφέρνει να διαφύγει στην Αγγλία.  

     Με αυτή την ενέργεια της Αθήνας, η Τουρκία – σύμφωνα με τις συνθήκες Ζυρίχης και 

Λονδίνου – μπορούσε να επέμβει. Η τουρκική εισβολή με την εφαρμογή του σχεδίου 

«Αττίλα» πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 1974 (Ψυρούκης, 1991-γ: 388)
65

. Η 

αιματοχυσία του κυπριακού λαού σταμάτησε στις 20 Ιούλη 1974 με την διεθνή γνώμη να μην 

υποστηρίζει την ελληνική πλευρά και την χούντα Ιωαννίδη αφού έκανε την «δουλειά» της 

(την εσχάτη προδοσία της Κύπρου) να αρχίζει να ξηλώνεται και να προκρίνεται η λύση 

Καραμανλή (αφού προέκυψε κενό εξουσίας εν μέσω κρίσιμης περιόδου) (Ψυρούκης, 1991-γ: 

393, 402-405). 

     Πράγματι, στις 24 Ιούλη 1974, ο Καραμανλής επιστρέφει από το Παρίσι στην Αθήνα εν 

μέσω έξαλλων επευφημιών με τον λαό να μην συνειδητοποιεί το μέγεθος της εθνικής 

καταστροφής στην Κύπρο και με την επιστροφή του Καραμανλή – του ίδιου που αποχώρησε 

από την Ελλάδα ως ο ηττημένος των εκλογών του 1963 και εν μέσω βαρύτατων κατηγοριών 

από την δημοκρατική πλευρά – να πανηγυρίζεται σαν μεγάλη νίκη των «δημοκρατικών 

δυνάμεων» (Ψυρούκης, 1991-γ: 415). Η επάνοδος Καραμανλή ήταν μια μεγάλη νίκη της 

αστικής τάξης που παραμερίζοντας το καθηλωμένο εργατικό και φοιτητικό κίνημα της 

περιόδου Ιωαννίδη τα έσερνε πίσω από την επιλογή της. 

                                                 
63

 «Τώρα, ο νέος εγκέφαλος της ΕΟΚΑ Β’ (σ.σ. μετά τον θάνατο ή την δολοφονία του Γρίβα) και ο 

καθοδηγητής της Εθνοφρουράς ήταν το ένα και το αυτό πρόσωπο: ο Δημ. Ιωαννίδης». 
64

 Νέος πρόεδρος διορίστηκε ο «ιωαννιδικός» Νίκος Σαμψών  
65

 ενώ ο Ψυρούκης υποστηρίζει πως δεν υπήρχε το στοιχείο του αιφνιδιασμού για τον ελληνικό στρατό. Γνώριζε 

την επερχόμενη εισβολή, αλλά δεν έκανε τίποτα γι’ αυτό. Ουσιαστικά, η χουντική ομάδα Ιωαννίδη «άφησε την 

Κύπρο ανυπεράσπιστη και την παρέδωσε στους Τούρκους».  
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     Ο επίλογος γράφεται στις 14 Αυγούστου 1974 (20 μέρες μετά την επιστροφή Καραμανλή) 

με την εφαρμογή του Αττίλα 2 και την κατάκτηση – χωρίς καμιά ουσιαστική αντίσταση – του 

40% της Κύπρου από την Τουρκία, η οποία έθετε πια την διχοτόμηση πιο κοντά από ποτέ με 

την δημιουργία de facto κατάστασης (Ψυρούκης, 1991-γ: 417). Το ποια ευθύνη έχει εδώ η 

κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Καραμανλή είναι άγνωστο και θέμα του ακόμα «κλειστού 

φακέλου της Κύπρου».  

     Η Αγγλία, βέβαια, από την δική της πλευρά (η οποία είχε λόγο ως εγγυήτρια δύναμη της 

Κύπρου από τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου του 1959) δεν αποδεχόταν την κατάργηση 

του κυπριακού κράτους και της διπλής ένωσης. Κινήθηκε διπλωματικά εναντίον της 

Τουρκίας (Ψυρούκης, 1991-γ: 385), η οποία όμως ήδη είχε κατακτήσει μια μεγάλη νίκη.  

     Η νίκη αυτή πιστώνεται στην επιθετική επεκτατική της πολιτική, αλλά και στα σχέδια της 

CIA, το όργανο της οποίας, ο Ιωαννίδης, έκανε ό,τι μπορούσε για να την πραγματοποιήσει. 

Και τέλος, οφείλεται στην αδυναμία, την ανετοιμότητα και την καθήλωση των λαών που δεν 

μπόρεσαν να σταθούν εμπόδιο και να ανακόψουν τα σχέδια αυτά.  
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Κεφάλαιο 3. Το Τοπικό Ιστορικό Πλαίσιο: Η Φλώρινα Την Περίοδο (1957-1974) 

 

Αφού εξετάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο το γενικό ιστορικό πλαίσιο της περιόδου 1957-

1974, στην παρούσα ενότητα θα διερευνηθεί το αντίστοιχο χρονικά ιστορικό πλαίσιο του 

νομού Φλώρινας, της συγκεκριμένης περιοχής όπου δημοσιεύονται τα ποιήματα με τα οποία 

θα ασχοληθούμε στο ερευνητικό μέρος.  

     Η διερεύνηση αυτή στρέφεται στην σκιαγράφηση των πολιτικών εξελίξεων (στην 

αντανάκλαση των γενικών πολιτικών εξελίξεων της Ελλάδας στην περιοχή της Φλώρινας), 

καθώς βέβαια και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της περιόδου, ενώ ιδιαίτερη 

σημασία θα δοθεί στην ιδεολογική και πολιτισμική έκφραση της περιοχής, στην διαμόρφωση 

της οποίας σημαντικό ρόλο κατέχει ο Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης».  

     Αρχίζουμε με τα οικονομικά στοιχεία, όπως μας τα παρέχει η απογραφή του 1961, 

προκειμένου να αντιληφθούμε την βάση των πολιτικών εξελίξεων και της κοινωνικής 

κατάστασης της περιοχής. Σύμφωνα με αυτά, μπορούμε να ισχυριστούμε πως ο νομός 

Φλώρινας είναι κυρίως μια αγροτική περιοχή.    

     Συγκεκριμένα, από την απογραφή του 1961 βλέπουμε πως: από τους 67.300 κατοίκους 

του νομού, το 17,7% (11.900 κάτοικοι) κατοικεί σε αστικές περιοχές
66

, το 8,9% (6.000 

κάτοικοι) σε ημιαστικές, ενώ ο κύριος όγκος του πληθυσμού που είναι το 73,4% (49.400 

κάτοικοι) κατοικεί σε αγροτικές περιοχές
67

. Αντίστοιχα, η μοναδική αστική περιοχή 

                                                 
66

 Διευκρινίζεται πως αστικός πληθυσμός (σε αστική περιοχή) χαρακτηρίζεται «ο πληθυσμός δήμων και 

κοινοτήτων των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός είχε τουλάχιστον 10.000 κατοίκους», αντίστοιχα ο 

ημιαστικός πληθυσμός (σε ημιαστικές περιοχές) κινείται μεταξύ 2.000 και 10.000 κατοίκων, ενώ οι αγροτικοί  

πληθυσμοί (σε αγροτικές περιοχές) κάτω των 2.000 κατοίκων.  βλ. Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - 

κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική επεξεργασία, τ. Ι: Δημογραφικά χαρακτηριστικά, σελ. 10. 

Από το www.e-

demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000038_gr.pdf    
67

 βλ. Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική 

επεξεργασία,τ. Ι: Δημογραφικά χαρακτηριστικά, σελ.25. Από το www.e-

demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000038_gr.pdf 
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ολόκληρου του νομού είναι η πόλη της Φλώρινας, ενώ στον υπόλοιπο νομό υπάρχουν δύο 

ημιαστικές περιοχές και ογδόντα έξι αγροτικές περιοχές
68

. 

 

Εικόνα 1 Ο πληθυσμός του νομού Φλώρινας το 1961 σχετικά με την περιοχή όπου κατοικεί 

 

     Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, ενώ μετεμφυλιακά σημειώνονται υψηλοί ρυθμοί 

οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, ο λαός δεν φαίνεται να το βιώνει και να το καρπώνεται 

ως βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου, με το χειρότερο βιοτικό επίπεδο να χαρακτηρίζει 

τους αγροτικούς πληθυσμούς (σε σχέση με τους αστικούς) (Μηλιός, 1988: 437, όπως 

παρατίθεται στο Σακελλαρόπουλος, 1998: 169), όπως είδαμε ότι είναι κυρίως ο πληθυσμός 

του νομού Φλώρινας. 

     Στο νομό Φλώρινας, λοιπόν, το εξαιρετικά χαμηλό βιοτικό επίπεδο καταδεικνύεται από τα 

εξής στοιχεία της απογραφής του 1961: το 41,2% των νοικοκυριών δεν διαθέτει χώρο για 

κουζίνα, το 98% δεν διαθέτει λουτρό ή ντους, το 77,8% δεν διαθέτει ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ 

στο 11,5% αυτών δεν υπάρχει τουαλέτα
69

.  

     Επίσης, τα μισά νοικοκυριά διαθέτουν μόλις ένα δωμάτιο για ολόκληρη την οικογένεια, 

ενώ το 60,1% των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό από δημόσια βρύση στο 

δρόμο ή στην πλατεία (μόλις 1 στα 7 νοικοκυριά περίπου, το 14,2%, διαθέτει βρύση εντός 

της κατοικίας)
70

. 

                                                 
68

 βλ. Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική 

επεξεργασία, τ. Ι: Δημογραφικά χαρακτηριστικά, σελ. 425. Από το www.e-

demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000038_gr.pdf 

 
69

 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική επεξεργασία, 

τ.VΙ: Συνθήκαι στεγάσεως νοικοκυριών σελ. 16-17 από το http://www.e-

demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000047_gr.pdf 
70

  Στο ίδιο, σελ. 14-18. 

Σε αστικές περιοχές 
17,7% 

Σε ημιαστικές 
περιοχές 8,9% 

Σε αγροτικές 
περιοχές 73,4% 

http://www.e-demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000047_gr.pdf
http://www.e-demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000047_gr.pdf
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     Από τον πληθυσμό του νομού Φλώρινας το 63,8% είναι οικονομικώς ενεργοί
71

 (μ.ό. 

Ελλάδας 77%)
72

, εκ των οποίων το 4,8% είναι άνεργοι (σε μ.ό. ανεργίας 5,3%), ενώ η 

ανεργία στους νέους κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα στο 1,2%
73

. Από τους οικονομικώς 

ενεργούς, η συντριπτική πλειοψηφία, το 75,6%, ασχολείται με την πρωτογενή παραγωγή.
74

 

Από τους υπόλοιπους, το 11% ασχολείται στην δευτερογενή παραγωγή
75

 και το 11,4% στην 

τριτογενή παραγωγή
76

.  

 

 

 

Εικόνα 2 Ο οικονομικώς ενεργός πληθυσμός του νομού Φλώρινας το 1961 σχετικά με τον τομέα παραγωγής 

που ασχολείται 

  

  Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως από το 75,6% που ασχολείται με τον 

πρωτογενή τομέα παραγωγής, μόνο περίπου οι 4 στους 10 (43% των αγροτών ή 32,4% επί 

του συνόλου των οικονομικών ενεργών) κατέχουν εκμεταλλεύσιμη γη ή δικά τους ζώα
77

.  

     Συνδυάζοντας αυτό το γεγονός με το στοιχείο πως από 0 ως 100 στρέμματα γης αγροτικής 

εκμετάλλευσης κατείχε το 95% των αγροτών, από 100 ως 500 κατείχε το 3,9%, ενώ από 500 

                                                 
71

 Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αποτελεί το εργατικό δυναμικό της οικονομίας και περιλαμβάνει τα άτομα 

εκείνα τα οποία είναι ικανά προς εργασία και ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν. 
72

 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική επεξεργασία 

τ. ΙII: Απασχόλησις (Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός, απασχολούμενοι και άνεργοι, ώραι εργασίας) σελ. 18 

από το http://www.e-

demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000044_gr.pdf 
73

 Στο ίδιο, σελ. 19 
74

 Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δάση και θήρα. 
75

 Ορυχεία, βιομηχανία – βιοτεχνία, οικοδόμηση και δημόσια έργα, ηλεκτρισμός, φωταέριο, υπηρεσίες ύδρευσης 

και υγιεινής 
76

 Εμπόριο, μεταφορές, επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες  
77

 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική επεξεργασία 

τ. ΙII: Απασχόλησις (Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός, απαχολούμενοι και άνεργοι, ώραι εργασίας) σελ. 45-46 

από το http://www.e-

demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000044_gr.pdf 

Πρωτογενής παραγωγή 
75,6% 

Δευτερογενής 
παραγωγή 11% 

Τριτογενής παραγωγή 
11,4% 

Άνεργοι 4,8% 
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στρέμματα και άνω κατείχε το 0,1% (Μηλιός, 1988, όπως παρατίθεται στο 

Σακελλαρόπουλος, 1998: 191)
78

, μπορούμε να αντιληφθούμε το αντίκρισμα της ανισομερούς 

οικονομικής ανάπτυξης της μετεμφυλιακής Ελλάδας στον νομό Φλώρινας και την ανέχεια 

και φτώχεια του αγροτικού πληθυσμού. 

     Όσον αφορά τη θέση στις σχέσεις παραγωγής, οι εργοδότες αποτελούν μόλις το 0,9%, ενώ 

οι μισθωτοί το 17%. Οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές μερίδες του πληθυσμού του νομού, το 

34,8% είναι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το 45,2% είναι συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα 

μέλη οικογένειας (Απογραφή, 1961)
79

, εκ των οποίων – όπως εξάγεται και από τα παραπάνω 

– οι περισσότεροι ασχολούνται με την γεωργία ή κτηνοτροφία και λιγότεροι με την βιοτεχνία 

– βιομηχανία.  

 

 

Εικόνα 3 Ο πληθυσμός του νομού Φλώρινας το 1961 σχετικά με την θέση του στις σχέσεις παραγωγής 

 

 

    Σύμφωνα με τα παραπάνω, η τοπική οικονομία του νομού Φλώρινας το 1961 είναι μια 

αγροτική κατά βάση οικονομία (που περιλαμβάνει και αρκετούς ακτήμονες), όπου πολύ 

μεγάλο ρόλο παίζουν τα οικογενειακά μέλη που βοηθούν στην βιοπάλη τον αρχηγό της 

οικογένειας. Απ’ την άλλη πλευρά, οι εργοδότες είναι ελάχιστοι (το 0,9% σε μέσο όρο 

ελληνικής επικράτειας 2,7%) και αντίστοιχα το εργατικό δυναμικό που δουλεύει σ’ αυτούς 

επίσης λίγο (17% σε μέσο όρο ελληνικής επικράτειας 33%)
80

, κάτι που δείχνει την 
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 Και με αναφορά σε πίνακα του Οικονομικού Ταχυδρόμου στις 28-10-1965  
79

 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική επεξεργασία 

τ. ΙII: Απασχόλησις (Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός, απασχολούμενοι και άνεργοι, ώραι εργασίας) σελ. 52 

από το http://www.e-

demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000044_gr.pdf 
80

 Στο ίδιο, σελ. 50 
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34,8% 
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οικονομική εσωστρέφεια λόγω της μειωμένης δυνατότητας βιομηχανικής παραγωγής και 

ανάπτυξης στην περιοχή (σε αντίθεση με τα αστικά κέντρα).  

     Την ίδια εποχή, το 1957, το θέμα της παιδείας «συνδέεται με την οικονομική και 

κοινωνική εξέλιξη της χώρας και δίνεται έμφαση στην Τεχνική και Επαγγελματική 

εκπαίδευση» η οποία πρόκειται να «συμβάλλει στην αλλαγή του “παραδείγματος” για την 

οικονομική ανάπτυξη και τις επαγγελματικές επιλογές των ατόμων»  (Τάχου & Καλεράντε, 

2004).  

     Μια εύγλωττη περιγραφή, όμως, για την εκπαιδευτική κατάσταση που επικρατεί στη 

Φλώρινα είναι αυτή του Ν. Πετρουλάκη που διορίστηκε το 1958 στην Παιδαγωγική 

Ακαδημία Φλώρινας. Παρατηρεί πως «η Φλώρινα ήταν μια έρημη, εγκαταλελειμμένη πόλη 

[…] ακόμα και ο κόσμος ήταν διαφορετικός, σου μιλούσαν και δεν καταλάβαινες […] έπρεπε 

να μάθω τη γλώσσα τους […] μα πού ήμουν τέλος πάντων;». Επίσης, σχετικά με τους 

φοιτητές σημειώνει πως «οι περισσότεροι δεν είχαν απομακρυνθεί ποτέ από τον τόπο 

γέννησής τους, τη Φλώρινα, επομένως δεν είχαν δει ποτέ τους θάλασσα», ενώ «όλοι σχεδόν 

μιλούσαν την ντόπια γλώσσα, όπως την έλεγαν, τη σλαβομακεδονική» (Τάχου & Καλεράντε, 

2004: 263). 

     Σύμφωνα και με αυτές τις χαρακτηριστικές παρατηρήσεις του Πετρουλάκη δεν φαίνεται 

να υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος των οριζόντων και πνευματικής προόδου για τους 

πληθυσμούς που βρίσκονται σε οικονομική ανέχεια (ακόμα και για την φοιτητιώσα και 

συνεπώς «μορφωμένη» νεολαία της Φλώρινας).  

     Αυτό γίνεται ξεκάθαρο αν λάβουμε υπόψη και τα στοιχεία της απογραφής του 1961 

σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης όλων των κατοίκων του νομού Φλώρινας. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των κατοίκων είναι είτε αγράμματοι (το 17%, περίπου ο 1 στους 6 κατοίκους), 

είτε δεν τελείωσαν το δημοτικό (το 47,4%, περίπου ο 1 στους 2). Αυτές οι δύο κατηγορίες 

κατέχουν συνολικά το εξαιρετικά υψηλό 64,4% (περίπου οι 2 στους 3 κατοίκους του νομού 

Φλώρινας).      

     Οι σχετικώς «μορφωμένοι» αποτελούν το υπόλοιπο 35,6% των κατοίκων. Από αυτούς η 

εξαιρετικά συντριπτική πλειοψηφία, το 31,1%, είναι απόφοιτοι δημοτικού. Ελάχιστοι είναι οι 

απόφοιτοι γυμνασίου (το 3,5%) ενώ η «πνευματική ελίτ» των απόφοιτων ανώτατων σχολών 

αποτελεί το 1%
81

.  
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 Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19 Μαρτίου 1961, Δειγματοληπτική 

επεξεργασία,τ. II: Εκπαίδευσις (Επίπεδον γενικής εκπαιδεύσεως, επαγγελματική εκπαίδευσις), σελ. 21 από το 

http://www.e-

demography.gr/ElstatPublications/censuses/docs/eDemography_Metadata_Censuses_Doc_000040_gr.pdf 
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Εικόνα 4 Ο πληθυσμός του νομού Φλώρινας το 1961 σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης 

 

 

     Βέβαια, αν συγκρίνουμε αυτά τα στοιχεία με τα αντίστοιχα του 1920, θα λέγαμε πως 

υπάρχει σαφώς πρόοδος στον εκπαιδευτικό τομέα, καθώς το 1920 το 68,36% των κατοίκων 

της Δυτικής Μακεδονίας φέρονται να μην γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, μια εικόνα που 

αρχίζει να αντιστρέφεται από το 1951 και μετά (Μπέτσας & Μαυροσκούφης, 2004). Παρά 

την πρόοδο αυτή, όμως, το εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων στην Φλώρινα το 1960 

κρίνεται πάλι ως ιδιαίτερα χαμηλό, μέσα στα πλαίσια πάντα της οικονομικής ανάπτυξης, των 

τεχνολογικών επιτευγμάτων και των νέων προοπτικών που «ανοίγει» η συγκεκριμένη 

δεκαετία στην Ελλάδα και τον κόσμο.  

     Επίσης, φαίνεται πως η εκπαιδευτική πολιτική της δεκαετίας του 1960 ωφελεί μόνο τα 

αστικά κέντρα (Μπέτσας & Μαυροσκούφης, 2004)
82

 όπου συρρέουν οι κάτοικοι των 

αγροτικών περιοχών, ενώ ελάχιστα έως καθόλου επηρεάζουν θετικά την περιφέρεια και 

ιδιαίτερα την περιοχή του νομού Φλώρινας. Έτσι, το 1971 αυτοί που δεν γνωρίζουν γραφή 

και ανάγνωση αποτελούν το 16,60% του πληθυσμού (17% το 1961), αυτοί που εγκατέλειψαν 

το δημοτικό αποτελούν το 44,60% (47,40% το 1961), οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης είναι 

5,30% (3,50% το 1961) και οι απόφοιτοι ανώτατων σχολών είναι 2,50% (1% το 1961) 

(Μπέτσας & Μαυροσκούφης, 2004: 323-333). Συνεπώς, όλη την δεκαετία του ’60 η σύνθεση 

                                                 
82

 Την ίδια περίοδο οι δείκτες είναι σαφώς καλύτεροι για τον μέσο όρο της ελληνικής επικράτειας. 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των αναλφάβητων είναι 2,60% χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Φλώρινας, το 

ποσοστό αυτών που εγκατέλειψαν το δημοτικό είναι 11,80% χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Φλώρινας, το 

ποσοστό των απόφοιτων μέσης εκπαίδευσης είναι 6,70% υψηλότερο από αυτό της Φλώρινας και το ποσοστό 

των απόφοιτων ανώτατων σχολών είναι 0,40% ανώτερο από αυτό της Φλώρινας (Μπέτσας & Μαυροσκούφης, 

2004)  
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του πληθυσμού του νομού Φλώρινας  αναφορικά με το εκπαιδευτικό του επίπεδο παραμένει 

σχεδόν αμετάβλητη.          

 

 

Εικόνα 5 Ο πληθυσμός του νομού Φλώρινας σχετικά με το εκπαιδευτικό του επίπεδο. Σύγκριση των ετών 1961 

και 1971. 

 

     Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, εξάγεται η διαπίστωση πως μηδαμινή κοινωνική 

κινητικότητα μπορεί να υπάρξει για το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού του νομού Φλώρινας 

(το 99% δεν έχει τελειώσει ανώτατη σχολή το 1961, το 97,50% το 1971) που είναι 

καταδικασμένοι στην ανέχεια και την φτώχεια της μικρής αγροτικής εκμετάλλευσης ή της 

φθηνής χειρωνακτικής / τεχνικής εργασίας. Επίσης, και σχετικά με την ιδεολογική χρήση του 

τύπου και της λογοτεχνίας που θα δούμε παρακάτω, πρόκειται για έναν πληθυσμό εντελώς 

ευάλωτο σε χειραγώγηση και δημαγωγία εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσής του. 

     Συνολικά, ο πληθυσμός του νομού Φλώρινας στις αρχές της δεκαετίας του ’60, με το 

ιδιαίτερα χαμηλό βιοτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο που κατέχει και σε συνδυασμό με την 

αγροτική οικονομία χαμηλής εκμετάλλευσης  της περιοχής και τα πάμπολλα μέλη των 

οικογενειών που βοηθούν στην εργασία, φαίνεται να εγκλωβίζεται σ’ αυτήν την ζοφερή 

κατάσταση φτώχειας. Αυτός είναι και ο λόγος που αναζητά διέξοδο μέσω της μετανάστευσης 

(εσωτερικής προς τα αστικά κέντρα ή εξωτερικής προς την Δυτική Γερμανία κυρίως) 

προκειμένου να βελτιώσει την ζωή του. 

     Αυτό δείχνει κι η μελέτη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα κίνητρα μετανάστευσης των κατοίκων από 

τις αγροτικές περιοχές εκείνη την περίοδο. Ο κύριος λόγος που εξαναγκάζει την εγκατάλειψη 

των χωριών από τους κατοίκους είναι η έλλειψη απασχόλησης (83,5%) και ακολουθούν η 
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έλλειψη γης (6,2%) και η μη δυνατότητα περαιτέρω μόρφωσης στο χωριό (1,9%) 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 1962)
83

.  

     Η μετανάστευση αυτή δεν είναι ισόρροπη αναφορικά με την περιφερειακή κατανομή της. 

Οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία) ήταν αυτές που 

τροφοδότησαν κατά κύριο λόγο το μεταναστευτικό ρεύμα (σε αντίθεση με περιοχές όπως π.χ. 

η Ανατολική Στερεά), ενώ στον τόπο προορισμού τους στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι 

Έλληνες απασχολήθηκαν ως ανειδίκευτοι βιομηχανικοί εργάτες με τον τομέα της 

μεταλλουργίας να προσφέρει απασχόληση περίπου στους μισούς από αυτούς (49,6%) (Νίκας, 

2014).  

     Ιδιαίτερα για την περιοχή του νομού Φλώρινας το μεταναστευτικό κύμα είναι υψηλότερο 

από τους άλλους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο 1960-1973. Το 1971 οι 

μετανάστες του νομού Φλώρινας αποτελούν το 14,8% του συνολικού πληθυσμού του νομού. 

Μόνο ο νομός Γρεβενών παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών από την Φλώρινα 

στη Δυτική Μακεδονία (Χατζηπαναγιώτου, 1977).  

     Όπως είναι φυσικό, το ιδιαίτερα υψηλό μεταναστευτικό κύμα οδηγεί σε μείωση του 

πληθυσμού. Κατά την δεκαετία 1951-1961 ο πληθυσμός του νομού Φλώρινας μειώνεται με 

ρυθμό 0,3% μέσο όρο κάθε χρόνο και την δεκαετία 1961-1971 μειώνεται με τον εντυπωσιακό 

ρυθμό 2,24% μέσο όρο κάθε χρόνο (Νίκας, 2014, με αναφορά σε στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

Συγκεκριμένα, από 67.356 κατοίκους στην απογραφή του 1961, στο νομό Φλώρινας το 1971 

απομένουν 52.264 (Θεοφάνης, 2004), κάτι που δείχνει αυτή την τάση ερήμωσης της περιοχής 

λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης και της αναζήτησης καλύτερης μοίρας μακριά από 

τα πάτρια εδάφη.  

     Συνολικά, το χαμηλό επίπεδο ζωής και εκπαίδευσης, τα οποία μεταφράζονται σε φτώχεια 

και μη δυνατότητα κοινωνικής ανέλιξης και προοπτικής και τα οποία προκαλούν την 

αυξημένη μεταναστευτική κίνηση και την μείωση του πληθυσμού, χαρακτηρίζουν την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση του νομού της Φλώρινας την περίοδο που εξετάζουμε.  

     Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των πολιτικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού μέσω 

των εκλογικών αποτελεσμάτων και των δημοσιευμάτων του τοπικού τύπου, κρίνουμε 

απαραίτητο να δώσουμε άλλα δύο χαρακτηριστικά της περιοχής που εκκινούν από το σχετικά 

κοντινό παρελθόν της. Πρόκειται για το ζήτημα των σλαβόφωνων και το ρόλο που 

διαδραμάτισε η περιοχή την περίοδο του εμφυλίου. Τα αναφέρουμε συνοπτικά, καθώς η 
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 Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Έκθεσις δοκιμαστικής ερεύνης επί των κινήτρων και των συνθηκών μεταναστεύσεως του 

πληθυσμού των αγροτικών περιοχών» Αθήναι 1962 από το 

httpdlib.statistics.grBookGRESYE_03_0201_00005.pdf 
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έκταση και η φύση αυτής της ενότητας δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε βάθος 

ανάλυσης, αφού τα ζητήματα αυτά αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης και ξεχωριστής 

ιστορικής έρευνας.     

     Η Φλώρινα κατέχει την ιδιάζουσα θέση ως «σύνορο» και ως περιοχή «μετατρέπεται σε 

ανοιχτό πεδίο πολιτικών, ιδεολογικών και ένοπλων συγκρούσεων» κατά την διάρκεια των 

κρίσεων του 20ού αιώνα (Κωφός, 2004). Πριν το ξέσπασμα των βαλκανικών πολέμων «στην 

ελληνική δυτική Μακεδονία οι σλαβόφωνοι αντιπροσώπευαν ποσοστό μεγαλύτερο από τα ¾ 

του πληθυσμού», αλλά μετά την ήττα των Βουλγάρων στο Β’ Βαλκανικό Πόλεμο «οι 

ρευστών εθνικών φρονημάτων πληθυσμοί κινήθηκαν αυτόματα προς την ισχυρότερη 

ελληνική πλευρά εγκαταλείποντας τις φιλοβουλγαρικές διαθέσεις τους, δημόσια 

τουλάχιστον» (Γούναρης, 1994). 

     Από εκείνη τη στιγμή το ελληνικό κράτος κατέχει ισχυρή θέση στην περιοχή και από 

αυτήν προωθεί την ενσωμάτωση αυτών των πληθυσμών στην «εθνική ιδεολογία», 

ουσιαστικά στην διαμόρφωση ελληνικής ταυτότητας Η Φλώρινα συγχρόνως μετατρέπεται σε 

σύνορο με την Συνθήκη Ειρήνης του Βουκουρεστίου (Αύγουστος 1913), καθώς απέχει 

λιγότερο από 20 χιλιόμετρα από το βόρειο σύνορο του ελληνικού κράτους, ενώ αυτό το 

γεγονός «διαταράσσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανθρώπινες σχέσεις πληθυσμών με 

κοινή διαβίωση αιώνων» ως εκείνη τη στιγμή (Κωφός, 2004). 

      Μέχρι την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το ελληνικό κράτος δεν κατόρθωσε να 

αφομοιώσει ιδεολογικά αυτούς τους πληθυσμούς. Οι εθνικισμοί που αναπτύχθηκαν και οι 

ποικίλες «εθνικές προπαγάνδες» που δρούσαν στη Μακεδονία χαρακτήριζαν την περιοχή ως 

ένα σημείο συνεχούς ιδεολογικής διαμάχης και συνεπώς εδαφικής «αλυτρωτικής» 

διαπραγμάτευσης μεταξύ των «ενδιαφερόμενων» κρατών.  

     Η σύνθεση του πληθυσμού της περιοχής το 1930 όσον αφορά τους σλαβόφωνους 

μειώνεται με αργό ρυθμό. Σύμφωνα με την έκθεση του νομάρχη Φλώρινας Καλλιγά «ο 

σλαβόφωνος πληθυσμός της περιοχής (συμπεριλαμβανομένης και της Καστοριάς) ήταν 

76.370 άτομα – προφανώς μαζί με τους δίγλωσσους – σε σύνολο 125.722 κατοίκων» 

(Γούναρης, 1994, με αναφορά στο ΑΠΚ / Έκθεση Καλλιγά 3394/26 Φεβρ. 1930, φ. 3), 

δηλαδή από τα 3/4, η αναλογία  πλέον πέφτει στα 3/5 (60,7% σλαβόφωνοι). Από αυτούς, 

σύμφωνα πάντα με τον Καλλιγά, οι περισσότεροι, οι «35.000 περίπου αν και δεν τηρούσαν 

θετική στάση απέναντι στην ελληνική εθνική ιδεολογία, ωστόσο δεν ήταν πρόθυμοι να 

δραστηριοποιηθούν εναντίον της Ελλάδας», ενώ απ’ την άλλη μεριά «οι υπόλοιπες 25.000 

αποτελούσαν κανονική “βουλγαρική μειονότητα” […] και είχαν σαφή ανθελληνική δράση» 

(Γούναρης, 1994: 230). 
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     Την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας εφαρμόστηκαν «σκληρά μέτρα γλωσσικής 

αφομοίωσης των σλαβόφωνων» παράλληλα με τον «εθνικό φρονηματισμό» και των Ελλήνων 

στο εσωτερικό της χώρας. Η πολιτική αυτή μαζί με τον «ανεξέλεγκτο τρόπο εφαρμογής της 

προκάλεσε αντιδράσεις και ευρύτατη δυσαρέσκεια σε μεγάλη μερίδα του σλαβόφωνου 

πληθυσμού» (Γούναρης, 1994: 234) που – όπως είναι φυσικό – δεν ήταν διατεθειμένος βιαίως 

να υιοθετήσει την «ελληνική ταυτότητα» όπως τον εξανάγκαζε το ελληνικό δικτατορικό 

κράτος και οι πρακτικές του. Σ’ αυτήν την μερίδα σλαβόφωνων άρχισε σταδιακά μια τάση 

περιθωριοποίησής τους από μέρος του ελληνικού κράτους, καθώς τους ενέτασσε στην 

κατηγορία των πολιτών με «ύποπτα εθνικά φρονήματα» (Γούναρης, 1994: 235). 

     Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την περίοδο της Κατοχής η περιοχή θα μετατραπεί σε ένα 

«ιδιότυπο τριπλό εσωτερικό σύνορο» παράλληλα με την τριπλή κατοχή από Ιταλία, Γερμανία 

και Βουλγαρία. Το γεγονός αυτό και η διάθεση των Βουλγάρων να επεκταθούν στον έλεγχο 

του νομού Φλώρινας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα ιδεολογικοπολιτικών και πολεμικών 

αντιπαραθέσεων στην ήδη οξυμένη κατάσταση της περιοχής. Επίκεντρο όλων αυτών 

αποτελεί ο σλαβόφωνος πληθυσμός που συνθλίβεται ανάμεσα σ’ αυτές τις αντίπαλες τάσεις 

των φασιστικών καθεστώτων: ελληνικού, βουλγαρικού και υπολοίπων (Κωφός, 2004).  

     Στην περίοδο του εμφυλίου, οι σλαβόφωνοι θα βρεθούν πάλι στο επίκεντρο των εξελίξεων 

και θα αποτελέσουν το μόνιμο πεδίο «αφομοιωτικής προπαγάνδας». Από την μία μεριά ο 

Τίτο θα προσπαθήσει να τους προσεταιριστεί με την δράση και προπαγάνδα των Νοφικών 

τμημάτων (Κέντρος, 2011: 87-90)
84

 και μέσω αυτών να χτιστούν ισχυρές διαπραγματευτικές 

θέσεις σε σχέση με την ελληνική πλευρά, όσον αφορά την διεκδίκηση χώρου της Μακεδονίας 

(Σφέτας, 2001: 12-13, όπως αναφέρεται στο Σεχίδης & Σκούρτης, 2014)
85

, επίκεντρο της 

οποίας αποτελούσε η Φλώρινα στα ελληνικά σύνορα. Η δράση αυτή θα γίνει η αφορμή να 

                                                 
84

 βλ. σχετικά με τη δράση του ΝΟΦ που είχε ως βασική κατεύθυνση την «υπονόμευση του δημοκρατικού 

κινήματος στην Ελλάδα με σκοπό την απόσπαση και ένωση της ελληνικής Μακεδονίας με το κράτος της Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας» εκμεταλλευόμενοι και την λευκή τρομοκρατία στους 

σλαβόφωνους λέγοντας, παράλληλα με αυτονομιστικά συνθήματα, πως «Ήρθαμε να υπερασπίσουμε τα σπίτια 

μας, τις περιουσίες μας, τις οικογένειές μας» (Κέντρος, 2011: 87-90). 
85

 Μετά το τέλος του εμφυλίου και στο δεύτερο μισό του 1950 είχαν αρχίσει οι διπλωματικές διεργασίες μεταξύ 

Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας όσον αφορά το μεγάλο «αγκάθι», το Μακεδονικό. Η ελληνική πλευρά ζητούσε 

την δήλωση του Βελιγραδίου για την μη ανακίνηση θέματος μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα στο 

μέλλον, απ’ την άλλη μεριά ο Τίτο ζητούσε από την Ελλάδα την αναγνώριση μακεδονικής μειονότητας και την 

παραχώρηση σ’ αυτήν μειονοτικών δικαιωμάτων. Τελικά, το θέμα «πάγωσε» με την αποκατάσταση των 

διπλωματικών σχέσεων και την επισφράγισή τους με την επίσκεψη Τίτο στην Ελλάδα το 1954, χωρίς ωστόσο 

καμία πλευρά να υπαναχωρήσει στις θέσεις της για το Μακεδονικό (Σεχίδης & Σκούρτης, 2014). Η αναφορά 

γίνεται στο Σφέτας, Σ. (2001) «Η εξομάλυνση των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων (1950/51)», Βαλκανικά 

Σύμμεικτα, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 12-13.  
Για τις σχέσεις Σοβιετικής Ένωσης – Γιουγκοσλαβίας σχετικά με το Μακεδονικό ζήτημα βλ.  (Ζίβοτιτς, 2014).  

Για το θέμα των πολιτικών προσφύγων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας βλ. (Κατσάνος, 2014).  
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ταυτιστούν οι σλαβόφωνοι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο» εκ μέρους του ελληνικού 

κράτους που θα συνεχίσει τις ρατσιστικές διώξεις εναντίον τους και θα διαδώσει την 

ρατσιστική προπαγάνδα στους ελληνόφωνους της περιοχής. 

     Ανάμεσα σ’ αυτές τις «εθνικές προπαγάνδες» ένθεν κακείθεν των συνόρων, το ΚΚΕ, όπως 

φαίνεται από τα αρχεία του ΑΣΚΙ, εκφράζει την θέση του περί ισοτιμίας της 

σλαβομακεδονικής
86

 μειονότητας  στα πλαίσια του ελληνικού κράτους  (θέση από το 6
ο
 

Συνέδριο του ΚΚΕ τον Δεκέμβρη του 1935) και στρατολογεί στον ΔΣΕ τους δημοκρατικούς 

σλαβόφωνους. Κάτω από την ασφυκτική πίεση της προπαγάνδας των ΝΟΦ που προκαλεί 

λιποταξίες στους σλαβόφωνους του ΔΣΕ και τάσεις φυγής τους προς την Γιουγκοσλαβία, το 

ΚΚΕ αναγκάζεται να αλλάξει την θέση του το 1949 (στην 5
η
 Ολομέλεια της ΚΕ του στις 30-

31 Γενάρη)
87

 και να υιοθετήσει την θέση – που έβρισκε σύμφωνο τον Τίτο – περί 

δικαιώματος αυτοδιάθεσης των σλαβομακεδόνων σε περίπτωση νίκης του ΔΣΕ.  

     Η θέση αυτή θα χαιρετιστεί από το ΚΚΓ και θα αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσής του με 

το ΚΚΕ (Κέντρος, 2011: 300-315), το οποίο μετά την τελική έκβαση του εμφυλίου θα 

επαναφέρει την πρότερη θέση του περί ισοτιμίας των μειονοτήτων 9 μήνες μετά (στην 6
η
 

Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ τον Οκτώβρη του 1949), θέση που θα διατηρηθεί και θα 

επαληθευτεί και από την επόμενη ολομέλειά του (7
η
 Ολομέλεια του 1957 που επιβεβαίωσε 

τον τυχοδιωκτισμό και τον εξαναγκαστικό χαρακτήρα της θέσης περί αυτοδιάθεσης)
88

.  

     Αυτή η θέση, όμως, θα αποτελέσει ένα ακόμα έρεισμα προς εκμετάλλευση που θα 

αξιοποιήσει το μετεμφυλιακό κράτος της δεξιάς, προκειμένου να διαδώσει τον ακραιφνή 

αντικομμουνισμό τόσο με την εξάπλωση της «εθνικόφρονης» προπαγάνδας, όσο και με την 

δικαιολόγηση των διώξεων, των φυλακίσεων και των εξοριών των «μη εθνικοφρόνων» ή 

«κατάσκοπων» με το ισχυρό «παρασύνταγμα» των Α. Ν. 509 και Α. Ν. 375
89

. 

     Επίσης, η περιοχή του νομού Φλώρινας συνδέεται με τον εμφύλιο πόλεμο και τους 

αντάρτες του ΔΣΕ, τις μάχες στο Βίτσι
90

 (στα σύνορα ν. Φλώρινας και ν. Καστοριάς) και την 

αποφασιστική νίκη του Εθνικού Στρατού στη μάχη της Φλώρινας στις 12 Φεβρουαρίου 

                                                 
86

 Για Σλαβομακεδόνες βλ. ΑΣΚΙ στο http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=81304  
87

 Για την 5
η
 Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ βλ. ΑΣΚΙ στο http://62.103.28.111/ds/ds_archive.asp και τα τεκμήρια 

στο http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=87619  
88

 Το ΚΚΕ θα κατηγορήσει το ΚΚΓ για διασπαστική προπαγάνδα από τα Νοφικά τμήματα που προκαλούν 

λιποταξίες και θα το καταστήσει υπεύθυνο για την υιοθέτηση αυτής της θέσης προκειμένου να περιορίσει τις 

λιποταξίες. Οι σχέσεις μεταξύ ΚΚΕ – ΚΚΓ θα οξυνθούν γύρω από αυτό το ζήτημα και θα καταλήξουν στο 

κλείσιμο των συνόρων από τον Τίτο τον Ιούλιο του 1949. βλ. (Κέντρος, 2011: 300-315) 
89

 Σχετικά με τις διώξεις, τις φυλακίσεις, τις εξορίες και το νομοθετικό οπλοστάσιο του μετεμφυλιακού κράτους 

βλ. προηγούμενη ενότητα για ιστορικό πλαίσιο 1957-1967  
90

 Για τον ελιγμό του ΔΣΕ στο Βίτσι βλ. από ΑΣΚΙ στο  http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=87357&nofoto=0  
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1949
91

. Μια νίκη που θα πάρει διαστάσεις «εθνικής εορτής» στην προπαγάνδα του 

μετεμφυλιακού κράτους, το οποίο θα μετατρέψει την Φλώρινα σε σύμβολο 

«εθνικοφροσύνης» που διασώθηκε από τον «κομμουνιστικό κίνδυνο» και την «κατά του 

έθνους ανταρσία» (Γώγος, 2001).  

     Όλες οι εφημερίδες της Φλώρινας μετεμφυλιακά θα συνεχίζουν να πραγματοποιούν 

μεγάλα αφιερώματα στην επέτειο της μάχης της Φλώρινας, διότι πρόκειται για «κομβικό 

σημείο, όχι μόνο στην επικαιρότητα, αλλά για το σύνολο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής 

της πόλης, αφού ήταν κοινή πεποίθηση εκείνες τις δεκαετίες ότι αν η Φλώρινα είχε 

καταληφθεί από τον ΔΣΕ, το μέλλον της πόλης ίσως και της Ελλάδας να ήταν διαφορετικό» 

(Βλασίδης, 2014) (σ.σ. το «διαφορετικό» εδώ, προφανώς εννοεί σαφώς «χειρότερο»). Όσο 

για το γενικόλογο «κοινή πεποίθηση», μπορεί να ενταχθεί στη συζήτηση του ποιος και γιατί 

την διαμορφώνει ή αν είναι αυθόρμητη. Σύμφωνα με τον Wright Mills (1956
92

, όπως 

παρατίθεται στο Βλασίδης, 2014: 600), «το αν συναινούν ή όχι οι πολίτες δεν έχει κάποια 

σημασία για τους φορείς άσκησης εξουσίας (σ.σ. και τον Τύπο, γενικά τα ΜΜΕ) καθώς 

θεωρούν τη συναίνεση δεδομένη». (Δεληγκιαούρη, 2012: 184, όπως παρατίθεται στο 

Βλασίδης, 2014: 600)
93

       

     Σημαντικό να αναφερθεί για να περιγραφεί το ιδεολογικό χάσμα που δημιούργησε ο 

εμφύλιος στην περιοχή της Φλώρινας και την «σκιά» που έριξε σε όλη την μετεμφυλιακή 

περίοδο είναι το λεγόμενο «παιδοφύλαγμα»
94

. Ο Λ. Χασιώτης (2014) αναφέρει πως 

«ειδικότερα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας οι εκστρατείες συγκέντρωσης και 

μετακίνησης ανηλίκων απέκτησαν ιδιαίτερο χαρακτήρα για λόγους στρατιωτικούς, 

προπαγανδιστικούς και ιδεολογικούς» εξαιτίας, φυσικά, της έντονης παρουσίας του ΔΣΕ και 

του σλαβόφωνου πληθυσμού. Έτσι, ο Έρανος «Πρόνοια Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος 

(ΠΒΕΕ)» ή «Έρανος της βασίλισσας» είχε σημαντικό προπαγανδιστικό ρόλο, καθώς έδινε 

την δυνατότητα «στις μεν επίσημες ελληνικές αρχές να αναθρέψουν και να εκπαιδεύσουν 

αλλόγλωσσα παιδιά των οποίων οι γονείς θεωρούνταν “αμφίβολων εθνικών φρονημάτων”, 

στον δε κυβερνητικό στρατό να επεκτείνει την επιρροή του στους ντόπιους».    

     Στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκε η παιδόπολη «Αγία Όλγα» στη Φλώρινα, η οποία την περίοδο 

1948-1950 φιλοξένησε έναν αριθμό 200-250 τροφίμων ηλικίας κυρίως μέχρι 14 ετών «από 

                                                 
91

 Για την μάχη της Φλώρινας και το σχέδιο του ΔΣΕ βλ. από ΑΣΚΙ στο 

http://62.103.28.111/ds/rec.asp?id=87425  
92

 Η αναφορά γίνεται στο C. Wright Mills, The Power Elite, New York, 1956 
93

 Η αναφορά γίνεται στο Δεληγκιαούρη, Α. (2012) Πολιτικός Λόγος και Τηλεόραση, Θεσσαλονίκη, σ. 184   
94

 Έτσι ονόμασε το στρατόπεδο των «εθνικοφρόνων» την εκστρατεία Εράνου εκ μέρους της Φρειδερίκης, ενώ 

ονόμασε την αντίστοιχη δράση του ΔΣΕ «Επιτροπή Βοήθειας στο Παιδί» ως «παιδομάζωμα». Οι όροι βέβαια 

μπορούν να αντιστραφούν ανάλογα με την ιδεολογική τοποθέτηση, καθώς είναι σαφώς ιδεολογικά φορτισμένοι. 
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χωριά που βρίσκονταν στον έλεγχο των ανταρτών ή είχε εκκενώσει ο στρατός, ορφανά και 

από τους δύο γονείς και παιδιά στρατιωτών» (Χασιώτης, 2014) 
95

.  

     Πέρα από την «ψυχολογική ομηρία» των γονιών των τροφίμων στο μέρος του 

κυβερνητικού στρατού, τα ίδια τα παιδιά αυτών των παιδουπόλεων «αποτελούσαν, κατά την 

διάρκεια του εμφυλίου, σύμβολο  του “αντισυμμοριακού αγώνα”, ενώ μετά το τέλος του 

εμφυλίου συμμετείχαν ενεργά στην αντικομμουνιστική πριοπαγάνδα μέσα από δημόσιες 

παρελάσεις και εορτές, από την παρουσίασή τους ως θύματα των ανταρτών αλλά και από την 

προσωπική τους θρησκευτική και ιδεολογική διαπαιδαγώγηση» (Χασιώτης, 2014: 570) 
96

.  

     Στα πλαίσια αυτά, η περίπτωση της «Αγίας Όλγας» είχε πολύ μεγάλη προπαγανδιστική 

σημασία σε μια επαρχιακή μικρή πόλη όπως η Φλώρινα, καθώς πήρε τον ρόλο «προμαχώνα 

των εθνικών αξιών της εποχής» με αποτέλεσμα τα παιδιά που ανατράφηκαν εκεί και που 

ενηλικιώθηκαν μετεμφυλιακά να είναι «νέοι πιστοί στην θρησκεία, στις παραδοσιακές αξίες 

και στους κρατικούς θεσμούς, ακραιφνείς πατριώτες που θα ένιωθαν ευγνωμοσύνη απέναντι 

στους βασιλείς» (Χασιώτης, 2014: 570-571)
97

 και που φυσικά θα μετέδιδαν στην κοινωνία 

αυτά τα «ιδανικά». 

     Η «Αγία Όλγα» που διαλύθηκε το 1950, επαναλειτούργησε το 1953 «με κάθε επισημότητα 

και με τη ίδια ονομασία ως αγροτική και οικοκυρική σχολή». Απευθυνόταν σε «κορίτσια 

αγροτικών οικογενειών για την παροχή στοιχειώδους μόρφωσης και κυρίως την 

προετοιμασία τους για την οργάνωση του μελλοντικού νοικοκυριού τους, όσο και για την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας προκειμένου να εξαλειφθεί το σλαβικό ιδίωμα, “η μεγάλη 

πληγή του Έθνους”, όπως αναφέρεται στα πρακτικά του πρώτου συνεδρίου των αρχηγών των 

παιδουπόλεων το 1956» (Χασιώτης, 2014: 573)
98

.  

                                                 
95

 Με αναφορά στο αρχείο της εντεταλμένης Έλλης Ζαλοκώστα και το Αρχείο των Τέως Βασιλικών Ανακτόρων 
96

 Επίσης διαβάζουμε στο ίδιο, σελ. 571, το σκεπτικό της εντεταλμένης Έλλης Νταουντάκη για την ίδρυση της 

«Αγίας Όλγας» στη Φλώρινα: «…η Παιδόπολις θα δύναται να χρησιμεύση ως ένας σταθμός, ως ένα ορμητήριο 

εκμαθήσεως της Ελληνικής Γλώσσης, της Ιστορίας μας και των Ιδανικών της Φυλής μας, δια τα παιδιά της 

Βορείου Ελλάδος τα οποία μιλούν της Σλαυομακεδονικήν και είναι πολλά τον αριθμόν» με αναφορά στο ΓΑΚ, 

Κεντρική Υπηρεσία/Αρχείο Τέως Βασιλικών Ανακτόρων/1227: Νταουντάκη προς Εκτελεστική Επιτροπή 

Εράνου, Αθήνα, 28 Απριλίου 1948.   
97

 Ένα δείγμα της προπαγάνδας μπορούμε να πάρουμε από την επιστολή των τροφίμων της «Αγίας Όλγας» στη 

Φρειδερίκη στις 26 Οκτώβρη 1948: «Αυτά αγαπητί μας μάνα που ωφήλονται σε σας και μόνον σε σας, διότι εσείς 

αν δεν φροντίζατε για μας, πού θα βρισκόμασταν σήμερα; Μακριά από την ωραία μας Ελλάδα, δεν θα ακούαμε 

την ωραία μας Ελληνική γλώσσα… θα είμαστων Βούλγαροι πλέον εχθροί της πατρίδος μας… Γι’ αυτό και εμείς 

ποτέ δεν θα ξεχάσωμε την παιδική αυτή ζωή, που περνούμε εδώ μέσα και θα δοξάζωμε το όνομά σου καλή μας 

Βασίλησσα, γιατί εσής είσθε ο Σωτήρας μας που μας εσώσατε από μια τραγική αρπαγή των Σλαυοκομωνιστών…» 

(διατηρήθηκε η ορθογραφία της επιστολής, (Χασιώτης, 2014: 572) με αναφορά στο ΓΑΚ, Κεντρική 

Υπηρεσία/Αρχείο Τέως Βασιλικών Ανακτόρων/1222: Επιστολή τροφίμων παιδόπολης Αγίας Όλγας στη 

Φρειδερίκη, Φλώρινα 26 Οκτωβρίου 1948). Μπορούμε να φανταστούμε πως αν τα παιδιά αυτά θεωρούν μητέρα 

τους την «σωτήρια» βασίλισσα Φρειδερίκη και την περιβάλλουν με τόσο λατρευτικό λόγο εντάσσοντας στο 

εγκώμιο και την αντικομμουνιστική εθνικιστική προπαγάνδα, τότε ο μετέπειτα ιδεολογικός τους ρόλος στην 

κοινωνία θα προσέφερε σίγουρα χρησιμότατες υπηρεσίες στο Παλάτι.    
98

 Με αναφορά στο ΕΛΙΑ/Αρχείο ΒΠ: Βασιλική Πρόνοια, Πρώτον Συνέδριον, 79 
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     Το πρόγραμμα της λειτουργίας της Αγίας Όλγας μετεμφυλιακά αντανακλά το κλίμα και 

τις αντιλήψεις της εποχής (σ.σ. τις αντιλήψεις της βασιλικής εξουσίας που διοχετεύονταν και 

στον ελλειπτικής εκπαίδευσης συντηρητικό λαό της Φλώρινας) όσον αφορά τον ρόλο και τη 

θέση της γυναίκας. Το πρόγραμμα, λοιπόν, περιλαμβάνει «πρακτική εκπαίδευση στη 

γεωργική και οικιακή κτηνοτροφική παραγωγή, τη μαγειρική-ζαχαροπλαστική, τη ραπτική, 

τη χειροτεχνία, την υφαντική, την ταπητουργία, θεωρητικά μαθήματα για τη βρεφοκομία, την 

υγιεινή, τη γεωπονία, αλλά και στοιχεία των μαθημάτων που διδάσκονταν τα συνομήλικα 

τους στην τυπική εκπαίδευση» με σκοπό να αναλάβουν «τον παραδοσιακό γυναικείο ρόλο 

στην οικογένεια»
99

.  

     Μπορούμε, βέβαια, να αντιπαραβάλλουμε αυτόν τον «πατροπαράδοτο γυναικείο ρόλο» με 

την χειραφέτηση των γυναικών του ΔΣΕ, που συμμετείχαν στο αντάρτικο και που απέκτησαν 

εκλογικά δικαιώματα ίσα προς τον άντρα στα πλαίσια της «Λαϊκής Εξουσίας» (Γκόγκογλου, 

1998. Κέντρος, 2011: 330-335)
100

 στις ελεγχόμενες από τον ΔΣΕ περιοχές, για να 

αντιληφθούμε τις σαφείς ιδεολογικές διαφορές πάνω στο σχηματιζόμενο δίπολο: 

αποκλειστικός ρόλος νοικοκυράς υπό τον άντρα – χειραφέτηση γυναίκας και ισοτιμία των 

δύο φύλων. 

     Έχοντας συζητήσει παραπάνω κάποιες πλευρές της κυρίαρχης ιδεολογίας, όπως αυτή 

διαμορφώθηκε από την αρχή του 20ού αιώνα και εντάθηκε με τον εμφύλιο, θα 

διερευνήσουμε την έκφρασή της μέσα από τον τοπικό τύπο της Φλώρινας την περίοδο που 

εξετάζουμε, παράλληλα με τα αποτελέσματα των εκλογών
101

. 

     Στις εκλογές του 1958, οι οποίες σημαδεύτηκαν από την ανάδειξη της ΕΔΑ σε αξιωματική 

αντιπολίτευση και την πυροδότηση έντονης ανησυχίας στις τάξεις της εξουσίας (ΕΡΕ, 

Στρατός και Παλάτι), ο νομός Φλώρινας έδωσε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά 

πανελλαδικώς στην ΕΡΕ και αντίστοιχα ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΔΑ. Συγκεκριμένα, η 

ΕΡΕ έλαβε το 65,13% των ψήφων, το Κόμμα των Φιλελευθέρων το 22,10%, η ΕΔΑ το 

                                                 
99

 Από το http://www.enallaktikos.gr/kg15el_kentro-prostasias-toy-paidioy-flwrinas-prwin-paidopoli-agia-

olga_a2998.html, όπου διαβάζουμε για τη σημερινή μορφή του ιδρύματος στη Φλώρινα πως  «από το 1980 που 

λειτουργεί η Παιδόπολη με τη σημερινή της μορφή, ομάδα στόχου αποτελούν κορίτσια μέσης νοητικής και 

βιολογικής ανάπτυξης, από την ηλικία των 5 ½ έως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους, 

προερχόμενα από οικογένειες με έντονα κοινωνικά ή και οικονομικά προβλήματα, που δεν έχουν τη δυνατότητα, 

προσωρινά ή μόνιμα να τα προστατεύσουν. Στα φιλοξενούμενα παιδιά παρέχεται στέγαση, σίτιση, ένδυση, 

επαγγελματική κατάρτιση, ψυχαγωγία, συναισθηματική στήριξη, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, μηνιαίο χρηματικό 

βοήθημα και κάθε άλλη αναγκαία φροντίδα». Αυτή η φιλανθρωπική πλευρά προφανώς διαφέρει παρασάγγας από 

τις «φιλανθρωπίες» του «φιλεύσπλαχνου» εκάστοτε Παλατιού που περιέθαλπε ορισμένα από τα παιδιά του λαού 

την ώρα που αιματοκυλούσε τον λαό.  
100

 Η Χ. Γκόγκογλου ήταν λοχαγός στο ΔΣΕ  
101

 Στην προσπάθεια αυτή δεν θα χρησιμοποιήσουμε πρωτογενείς πηγές, αλλά θα στραφούμε κυρίως στην 

διδακτορική διατριβή του Ζάγκου (2010) σχετικά με το θέμα. Στο 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/20734#page/1/mode/2up  
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9,60%, η ΠΑΔΕ
102

 το 2,80% και η ΕΛΚ
103

 το 0,40% (Ζάγκος, 2010: 604). Στο παρακάτω 

γράφημα διακρίνουμε τις διαφορές στα αποτελέσματα τοπικά και πανελλαδικά. 

 

 

Εικόνα 6  Σύγκριση εθνικών και τοπικών αποτελεσμάτων στις εκλογές του 1958 

     Φαίνεται ξεκάθαρα η άνοδος της ΕΡΕ με την ταυτόχρονη πτώση της ΕΔΑ (όπως και των 

ΠΑΔΕ και ΕΛΚ) στο νομό Φλώρινας σε σύγκριση με τα εθνικά τους ποσοστά και η σχεδόν 

ταύτιση των ποσοστών του Κόμματος των Φιλελευθέρων τοπικά και εθνικά.  

     Η πτώση της ΕΔΑ (περίπου 14% κάτω από το εθνικό ποσοστό) οφείλεται «στην λευκή 

τρομοκρατία της κρατικής μηχανής κατά της Αριστεράς που σε ακριτικές περιοχές όπως η 

Φλώρινα υπήρξε κάτι παραπάνω από αισθητή» και «στα αντικομμουνιστικά αντανακλαστικά 

των πολιτών που στην πλειοψηφία τους θεωρούσαν το ΚΚΕ κύριο υπεύθυνο για το δράμα 

του εμφυλίου» επηρεασμένοι, προφανώς, από την κυβερνητική ρητορεία.  

     Η άνοδος της ΕΡΕ (περίπου 24% πάνω από το εθνικό ποσοστό), από την άλλη πλευρά, 

οφείλεται «στην τεράστια απήχηση της υποψηφιότητα του Δημητρίου Μακρή, έμπιστου 

φίλου του Κ. Καραμανλή», στα «συντηρητικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά των πολιτών» και 

«στον κατακερματισμό των κομμάτων του Κέντρου, κάτι που δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη» 

(Ζάγκος, 2010: 606-607).                           

     Όσον αφορά τον ρόλο του τοπικού τύπου στις εκλογές του 1958, τρεις εφημερίδες 

εκδίδονταν τότε στην περιοχή της Φλώρινας: το παραδοσιακά φιλοβενιζελικό και κεντρώο 

«Έθνος», η «Ελληνική Φωνή» και η «Φλώρινα» που εντάσσονταν στον ευρύτερο πολιτικό 

χώρο της Δεξιάς, ενώ η Αριστερά δεν είχε καμία υποστήριξη από τον τοπικό τύπο. Από τα 
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συνολικά 68 δημοσιεύματα που αναφέρονται στις εκλογές του 1958, τα 37 (54,4%) έχουν 

κεντρώα ιδεολογική κατεύθυνση και προέρχονται από το «Έθνος», ενώ τα 31 (45,6%) δεξιά 

και προέρχονται από την «Ελληνική Φωνή» και το «Έθνος». Η κατάσταση φαίνεται σχεδόν 

μοιρασμένη σε κέντρο και δεξιά που μονοπωλούν τον δημόσιο τύπο
104

.  

     Αξίζει να αναφερθεί πως τα δημοσιεύματα δεν ευθυγραμμίζονταν πάντα με την 

ιδεολογική κατεύθυνση της εφημερίδας, καθώς ορισμένες φορές είχαν κριτική στάση 

απέναντι στον υποστηριζόμενο πολιτικό χώρο και τα σχετικά πολιτικά πρόσωπα.  

     Όμως, ο αντικομμουνισμός απέναντι στην ΕΔΑ ήταν κοινός και στις τρεις εφημερίδες του 

τοπικού τύπου της Φλώρινας που αντιπροσώπευαν τον λεγόμενο «εθνικό» πολιτικό χώρο 

(Ζάγκος, 2010: 617-633)
105

. Η επίκληση του «κομμουνιστικού κινδύνου» παρέμενε κοινός 

τόπος στις εφημερίδες της Φλώρινας και εντεινόταν στις προεκλογικές περιόδους, ενώ «οι 

Σλαβομακεδόνες μένουν στην αφάνεια» καθώς «δεν υπάρχουν καθόλου ειδήσεις και σχόλια 

γι’ αυτούς» (Βλασίδης, 2014: 602).  

     Απ’ την άλλη μεριά, στην κατεύθυνση της υποστήριξης της ΕΡΕ συναντούμε έναν αριθμό 

δημοσιευμάτων με χαρακτηριστικούς διθυραμβικούς τίτλους όπως «Ο Καραμανλής Σωτήρ 

του Έθνους», «Ο σωτήρ της Ελλάδος», «Με ουρανομήκεις ζητωκραυγάς και εκχειλίζοντα 

ενθουσιασμόν υπεδέχθη ο λαός του Νομού μας τον αρχηγό της ΕΡΕ», «Ο ευεργέτης των 

χωρικών», «Γιατί θα ψηφίσωμεν Καραμανλήν και Μακρήν», ενώ μετεκλογικά υπάρχουν 

τίτλοι όπως «Η Ελλάς εθριάμβευσε» ή «Αι αγρόται εψήφισαν Καραμανλή» (Ζάγκος, 2010: 

624).  

     Όπως διαφαίνεται, πέρα από τον εγκωμιαστικό λόγο προς την Δεξιά και την 

προσωπολατρία, γίνεται προσπάθεια να ταυτιστεί η ΕΡΕ με την Ελλάδα και το «εθνικό 

συμφέρον» στη βάση του δίπολου «εθνική Δεξιά – αντεθνική Αριστερά», όσο και να 

προσεταιριστεί ο αγροτικός κόσμος του νομού με την προβολή – προπαγάνδα της 

«ευεργέτησής» του από τον Καραμανλή.  

     Επίσης, ο εγκωμιαστικός και λατρευτικός λόγος απευθύνεται και προς τους βασιλείς από 

όλες τις εφημερίδες που πλειοδοτούν στις εκφράσεις τους προς τον Παύλο, την Φρειδερίκη 

και τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας (Βλασίδης, 2014: 606). Χαρακτηριστικό της 

«δουλοπρεπούς» φρασεολογίας είναι το απόσπασμα άρθρου για την επίσκεψη των βασιλέων 

                                                 
104

 Αυτό το «μοίρασμα» μεταξύ Δεξιάς και Κέντρου συνδέεται, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, με την 

γενικότερη πολιτική στόχευση στον βαθμό που το Κέντρο ως πολιτικός χώρος προέτασσε εξίσου τον 

αντικομμουνισμό και αποτελούσε αξιόπιστο εναλλακτικό κυβερνητικό «εθνικό» πόλο υπό την καθοδήγηση του 

Παλατιού.   
105

 Στη σελ. 632 διαβάζουμε απόσπασμα από άρθρο του «Έθνους» την 7
η
 Ιουλίου 1958, σ.1 με τίτλο «Άπαξ δια 

παντός»: «…ο κομμουνισμός δεν έχει θέσιν μεταξύ των Ελλήνων. Αν μερικοί πιστεύουν εις αυτό δεν έχουν 

παρά να μεταβούν εις τας στέπας, δηλαδή τας χώρας του κομμουνιστικού παραδείσου. Έτσι θα ζήσουν κι αυτοί 

… καλά κι εμείς καλύτερα».    
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στη Φλώρινα: «Θα πρέπη να ψάξη κανείς πολύ για νάβρη όμοια της προχθεσινής ημέρας, που 

οι Βασιλείς μας, έζησαν για λίγο μαζύ μας, κάτω από τον ίδιο ουρανό, μέσα στην ίδια 

ατμόσφαιρα, αναπνέοντες τον ίδιο με μας αέρα» (Βλασίδης, 2014: 607)
106

. Η φρασεολογία 

αυτή δεν εντάσσεται καν στο αστικοδημοκρατικό πλαίσιο των αντιλήψεων του ευρωπαϊκού 

Διαφωτισμού, αλλά μοιάζει περισσότερο με μεσαιωνικού τύπου λατρεία.  

     Ακόμα, γίνεται συστηματική αποσιώπηση από τον τύπο της Φλώρινας θεμάτων όπως η 

μετανάστευση στο εξωτερικό, κι ακόμα κι όταν γίνεται «είναι για να δείξει την ζωή των 

μεταναστών στην Αυστραλία και τους κινδύνους που διατρέχουν από την προπαγάνδα των 

κομμουνιστών και των λεσχειαρχών» (Βλασίδης, 2014: 606)
107

. Αντικομμουνισμός, άλλωστε, 

από παντού μπορεί να βγει και να χρησιμοποιηθεί. Απουσιάζουν επίσης δημοσιεύματα για τα 

σκάνδαλα που διαπράχθηκαν από άτομα που κατείχαν σημαντικές θέσεις κατά την διάρκεια 

του Εμφυλίου, την ίδια ώρα που οι εφημερίδες της Αθήνας βοούσαν για σκάνδαλο εξαγωγής 

συναλλάγματος και για κατάχρηση δημόσιου χρήματος Αντίθετα, προβαλλόταν το έργο της 

κυβέρνησης Καραμανλή και των τοπικών παραγόντων, κυρίως μετά το 1956 (Βλασίδης, 

2014: 606, 603).  

     Φτάνοντας στις εκλογές «βίας και νοθείας» του 1961, η τρομοκρατία έχει ενταθεί, το 

εκλογικό πραξικόπημα ετοιμάζεται καθώς «δεν πρέπει να επαναληφθεί το “λάθος” του 1958» 

και στόχος του βαθέως κράτους και παρακράτους είναι να συνθλιβεί οριστικά η ΕΔΑ. Η 

τρομοκρατία εντείνεται περισσότερο στην περιφέρεια και κυρίως σε νομούς όπως αυτός της 

Φλώρινας, που μετατράπηκαν σε εκλογικά «κάστρα» της ΕΡΕ (2
ο
 μεγαλύτερο εκλογικό 

ποσοστό της ΕΡΕ μετά τον νομό Λακωνίας).  

     Τα αποτελέσματα των εκλογών του 1961 στον νομό Φλώρινας μαρτυρούν την κατάσταση 

αυτή και το κλίμα βίας και κατατρομοκράτησης ιδιαίτερα των στρατιωτικών και δημοσίων 

υπαλλήλων. Η ΕΡΕ έλαβε το συντριπτικό 74, 36% των ψήφων, η ΕΚ μαζί με το Κόμμα 

Προοδευτικών (εκλογική συνεργασία) το 20,63, ενώ ο εκλογικός σχηματισμός ΠΑΜΕ στον 

οποίον συμμετείχε η ΕΔΑ έλαβε μόλις το 4,90%. Τέλος, κατέβηκε ως ανεξάρτητος 

υποψήφιος ο Ν. Τσιώγκος και έλαβε μόλις το 0,11%, ήτοι 34 ψήφους.  
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 Με αναφορά στο άρθρο με τίτλο «Οι Α.Α.Μ.Μ. οι Βασιλείς εις την πόλιν μας. Επεφυλάχθη θερμοτάτη 

υποδοχήν», εφημ. «Φλώρινα» αρ. φύλλου 59, 6/9/1957, σ. 1. 
107

 Με αναφορά στο «Αι συνθήκαι διαβιώσεως των Ελλήνων μεταναστών εις Αυστραλίαν», Ακριτική Βόρειος 

Ελλάς, αρ. φύλλου 272, 6/3/1955, σ. 3 
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Εικόνα 7 Σύγκριση συγκεντρωτικών και τοπικών αποτελεσμάτων στις εκλογές του 1961 

 

     Όπως βλέπουμε στο γράφημα, η ΕΡΕ έλαβε τοπικά περίπου 24% πάνω από την επικράτεια 

με ταυτόχρονη μείωση της ΕΚ – Κόμμα Προοδευτικών γύρω στο 13% και του ΠΑΜΕ 

περίπου 10%. Αν συνυπολογίσουμε ότι και τα εθνικά αποτελέσματα είναι προϊόντα βίας και 

νοθείας, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε την υπεραυξημένη προεκλογική τρομοκρατία και 

νοθεία στο νομό Φλώρινας. Γενικά, όσο μικρότερη ήταν η περιφέρεια, ο δήμος ή η 

κοινότητα, τόσο προσφορότερο έδαφος υπήρχε για το παρακράτος να τρομοκρατήσει τους 

ψηφοφόρους.  

     Αυτό δικαιολογεί την διαφορά μεταξύ τοπικών και εθνικών αποτελεσμάτων, όπως επίσης 

και την διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων της Φλώρινας, του Αμυνταίου και των 

υπόλοιπων κοινοτήτων του νομού. Στη Φλώρινα το ΠΑΜΕ έλαβε το 10,40%, στο Αμύνταιο 

το 4,71% και στις άλλες κοινότητες το 4,22% (Ζάγκος, 2010: 662)
108

.   

     Όσον αφορά τον τοπικό τύπο, οι εφημερίδες που κυκλοφορούσαν ήταν το «Έθνος» και η 

«Ελληνική Φωνή». Για τις εκλογές δημοσιεύτηκαν 108 δημοσιεύματα, από τα οποία τα 67 

είχαν δεξιά ιδεολογική κατεύθυνση και τα 41 κεντρώα. Η Αριστερά, φυσικά, πάλι δεν είχε 

καμία υποστήριξη από τον τοπικό τύπο (Ζάγκος, 2010: 664). Πέρα από τα διθυραμβικά 

σχόλια για τον Καραμανλή (παρομοιάζεται με τον Ε. Βενιζέλο) και την ταύτιση της ΕΡΕ με 

                                                 
108

 Επίσης, αναφέρουμε μαρτυρίες σχετικά με την διεξαγωγή των εκλογών στο χωριό Νέος Καύκασος σύμφωνα 

με τις οποίες «οι αναμετρήσεις, βέβαια, γίνονταν υπό το καθεστώς τρομοκρατίας σε βάρος των κομμάτων της 

αριστεράς και του κέντρου. Δεν υπήρχε ούτε καν η στοιχειώδης ελευθερία που προβλέπει το Σύνταγμα για την 

άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των πολιτών. (Η.Ε.)» κι επίσης «Πολλοί κάτοικοι του Νέου Καυκάσου 

αναγκάστηκαν να ψηφίσουν φανερά – έξω από το παραβάν – την ΕΡΕ, φοβούμενοι τυχόν συνέπειες. Ο 

χωριανός Χαράλαμπος Ατματζίδης, δικηγόρος και υποψήφιος του ΠΑΜΕ προπηλακίστηκε δημόσια. 

Επιτέθηκαν στον Ατματζίδη πιάνοντάς τον απ’ το λαιμό για να τον πνίξουν. Η δημοκρατία έλαμπε σε όλο της το 

μεγαλείο… (Κ.Π.)» (Φωτιάδης, Ηλιάδου – Τάχου & Αμαραντίδου, 2014).  
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το «καλό της Ελλάδας» και το «συμφέρον του ελληνικού λαού» (Ζάγκος, 2010: 672)
109

, 

εμφανίζεται έντονος αντικομμουνισμός που στρέφεται κατά της ΕΔΑ, η οποία είναι 

«ξενοκίνητον κόμμα, το οποίον προσφάτως ακόμη συνετάχθη με τους Βούλγαρους, εις βάρος 

της Ελλάδος μας». Το καινούριο ποιοτικό στοιχείο είναι πως, μπροστά στην ενδεχόμενη 

μετεκλογική συνεργασία – ανοχή, τα βέλη του αντικομμουνισμού στρέφονται και κατά του 

Κέντρου ως «φιλοκομμουνιστικού» που «θέλει να προσφέρη τας υπηρεσίας του εις την ΕΔΑ 

με την ελπίδα να εξασφαλίση ως αντάλλαγμα παρά του μη έχοντος, μερικάς ψήφους» 

(Ζάγκος, 2010: 672-673)
110

.   

     Αμέσως μετά τις εκλογές έχουμε την κήρυξη του Ανένδοτου από τον Γ. Παπανδρέου, τις 

ομιλίες του σε όλη την Ελλάδα που γίνονταν αφορμή διαμαρτυρίας του κεντρώου – αλλά και 

του αριστερού – κόσμου με βασικό αίτημα την διενέργεια νέων ελεύθερων εκλογών και την 

γενικότερη εκδημοκράτιση των θεσμών, ουσιαστικά την ενίσχυση της εξουσίας του αστικού 

κοινοβουλίου, έναντι του Παλατιού, του στρατού και του παρακράτους. Οι νέες αυτές 

εκλογές γίνονται την 3
η
 Νοέμβρη 1963 χωρίς αυτή τη φορά να επικρατεί το κλίμα βίας και 

νοθείας του 1961. 

     Τα αποτελέσματα στο νομό Φλώρινας για τις εκλογές του 1963 είναι τα εξής: η ΕΡΕ 

παίρνει το 53,98%, η ΕΚ το 35,57%, η ΕΔΑ το 6,26%, το Κόμμα Προοδευτικών το 1,99%, 

ενώ ο Π. Τσούλης που κατέβηκε ως ανεξάρτητος υποψήφιους έλαβε 62 ψήφους. Η εικόνα 

και πάλι είναι πλήρως αντεστραμμένη σε σχέση με τα αποτελέσματα της επικράτειας και την 

ανάδειξη της ΕΚ ως πρώτης εκλογικής δύναμης (χωρίς όμως την απόλυτη πλειοψηφία). 

Παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα τις διαφορές μεταξύ τοπικών και εθνικών 

αποτελεσμάτων. 
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 Με αναφορά στο «Ουδεμία ψήφος εις την ΕΔΑ», εφημ. «Ελληνική Φωνή» φ. 14-10-1961 σ. 3 
110

 Με αναφορά στο «Η ασφάλεια», εφημ. «Έθνος», φ. 23-10-1961, σ. 1  
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Εικόνα 8 Σύγκριση συγκεντρωτικών και τοπικών αποτελεσμάτων για τις εκλογές του 1963 

 

      Η βασική διαπίστωση είναι πως και στις σχετικά ελεύθερες εκλογές του 1963 – προϊόν 

σχετικής υπαναχώρησης στα αιτήματα του Ανένδοτου από πλευράς του μετεμφυλιακού 

κράτους – η μόνη εκλογική επιρροή που βαίνει ενισχυμένη τοπικά σε σύγκριση με την 

επικράτεια είναι αυτή της ΕΡΕ, η οποία λαβαίνει στο νομό Φλώρινας περίπου 14% πάνω από 

το εθνικό της ποσοστό. Αντίθετα, η ΕΚ την ώρα που αναδεικνύεται εθνικά πρώτη δύναμη, 

τοπικά τα ποσοστά της είναι μειωμένα περίπου κατά 5%, η ΕΔΑ υποχωρεί τοπικά κατά 8% 

και το Κόμμα Προοδευτικών περίπου 2% (Ζάγκος, 2010: 700). Συνολικά, την μείωση των 

κεντρώων και αριστερών κομμάτων την αποκομίζει ολόκληρη η ΕΡΕ, γεγονός που οφείλεται 

στα ειδικότερα συντηρητικά τοπικά χαρακτηριστικά του νομού Φλώρινας, του 

μετεμφυλιακού «κάστρου» της Δεξιάς.   

     Επίσης, με αυτές τις εκλογές σε κάποιο βαθμό μπορούμε να διακρίνουμε την νοθεία του 

1961 στην Φλώρινα. Η ΕΡΕ, σε σχέση με το 1961, αποδυναμώνεται κατά περίπου 18%, ενώ 

τα κόμματα του Κέντρου ενισχύονται περίπου 15% και η Αριστερά ενισχύεται επίσης 

ελαφρώς κατά 1,50% περίπου (Ζάγκος, 2010: 702)
111

.   

     Το νέο στοιχείο των εκλογών αυτών είναι πως, ενώ το 1961 η Δεξιά ήταν ενισχυμένη στο 

Αμύνταιο και στις κοινότητες σε σχέση με την πόλη της Φλώρινας (λόγω της τρομοκρατίας), 

τώρα αυτή η εικόνα αντιστρέφεται. Η Δεξιά παρουσιάζεται ενισχυμένη στη Φλώρινα, ενώ 

στις άλλες περιοχές του νομού αυξάνεται η εκλογική επιρροή του Κέντρου. Συγκεκριμένα, η 

ΕΡΕ έλαβε στη Φλώρινα 59,56%, στο Αμύνταιο 58,05% και στις άλλες κοινότητες 52,13%, 
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 Όπου υπάρχει γράφημα σχετικά με την εκλογική πορεία των πολιτικών χώρων μεταξύ των εκλογών του 1961 

και του 1963: η Δεξιά (74, 36% το 1961 και 55, 97% το 1963), το Κέντρο (20,63% το 1961 και 35,57% το 1963) 

και η Αριστερά (4,90% το 1961 και 6,26% το 1963).  
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ενώ η ΕΚ έλαβε στη Φλώρινα 27,80%, στο Αμύνταιο 37,42% και στις άλλες κοινότητες 

39,98%. Η ΕΡΕ δηλαδή κινείται  ανοδικά από την ύπαιθρο προς την πόλη, ενώ η ΕΚ 

πραγματοποιεί αντίθετη πορεία και ανεβαίνει από την πόλη προς την ύπαιθρο.  

     Αυτό συνδέεται και με την οικονομική εξαθλίωση των αγροτών και τις προεκλογικές 

εξαγγελίες ενίσχυσής τους από τον Γ. Παπανδρέου (την ώρα που ο Κ. Καραμανλής 

προέτασσε την νομισματική σταθερότητα)
112

. Πέρα από αυτό, ο αγροτικός πληθυσμός ήταν 

από τους κύριους παράγοντες που ενεργοποιήθηκαν στον Ανένδοτο συνδυάζοντας τα 

οικονομικά τους αιτήματα με τα γενικότερα κοινωνικά και δημοκρατικά.   

     Στον τοπικό τύπο, η αναλογία της ιδεολογικής κατεύθυνσης των δημοσιευμάτων 

διατηρείται σχεδόν αμετάβλητη, ενώ πλέον κυκλοφορεί και τρίτη εφημερίδα πέρα από το 

«Έθνος» και την «Ελληνική Φωνή», η εφημερίδα «Φωνή της Φλωρίνης» που εντασσόταν 

στο ευρύτερο χώρο της Δεξιάς (Ζάγκος, 2010: 711). Από τα 85 «πολιτικά» δημοσιεύματα, τα 

36 ήταν κεντρώας ιδεολογικής κατεύθυνσης και τα 49 δεξιάς, ενώ η Αριστερά δεν έχει πάλι 

καμία υποστήριξη από τον τοπικό τύπο. Στα δημοσιεύματα και πάλι εξαίρεται το 

κυβερνητικό έργο της κυβέρνησης Καραμανλή, όπως και το πρόσωπο του βουλευτή της ΕΡΕ 

Δ. Μακρή (Ζάγκος, 2010: 719), ενώ συνεχίζεται αμείωτος ο αντικομμουνισμός κατά της 

ΕΔΑ (Ζάγκος, 2010: 720)
113

.   

     Οι εκλογές του Φλεβάρη του 1964 (οι τελευταίες πριν την χούντα) κινούνται στην 

κατεύθυνση της εξασφάλισης απόλυτης πλειοψηφίας από την ΕΚ και της κατάκτησης της 

αυτοδυναμίας στο Κοινοβούλιο. Επίσης, χαρακτηρίζονται από τον εκλογικό ελιγμό της ΕΔΑ 

που στα πλαίσια της συμμετοχής της στον Ανένδοτο, δεν κατεβάζει υποψηφίους στις 

λεγόμενες 24 «άγονες περιοχές», σε εκείνες τις περιοχές δηλαδή όπου έκρινε αδύνατο να 

αποσπάσει βουλευτική έδρα, ενώ ταυτόχρονα δίνει γραμμή υποστήριξης του ψηφοδελτίου 

της ΕΚ. Μία από αυτές τις περιοχές ήταν και ο νομός Φλώρινας (Ζάγκος, 2010: 738). 

     Τα αποτελέσματα στον νομό Φλώρινας ήταν τα εξής: η εκλογική συνεργασία ΕΡΕ και 

Κόμματος Προοδευτικών παίρνει το 50,17% των ψήφων, η ΕΚ το 43,45% και ο ανεξάρτητος 

– πρώην κεντρώος υποψήφιος – Χ. Αλτίνης το 6,36%. Το ποσοστό του Κέντρου το 1964 

αποτελεί σχεδόν το άθροισμα των ποσοστών Ε.Κ. (35,57%) και ΕΔΑ (6,26%) στις 

προηγούμενες εκλογές του 1963, ενώ η Δεξιά αποδυναμώνεται ελαφρώς κατά 4%, μία 

                                                 
112

 Βλ. προηγούμενη ενότητα της παρούσας εργασίας 
113

 Όπου διαβάζουμε το χαρακτηριστικό αντικομμουνιστικής ατμόσφαιρας απόσπασμα: «το ΚΚΕ θα πρέπει να 

παραμείνη μονίμως στον στενό κλοιό της εθνικής, ηθικής και πολιτικής απομονώσεως, μακριά από την 

συντριπτική πλειοψηφίαν του ελληνικού λαού, που επιζητή με κάθε μέσο να εξαπατήση. Γιατί οποιαδήποτε επαφή 

με ένα κόμμα, του οποίου η ιστορία αποτελεί συρραφή αντιεθνικών κσι εγκληματικών πράξεων κατά της Ελλάδος 

και του λαού της, είναι και εθνικώς και ηθικώς απαράδεκτος» με αναφορά στο «Τα “Eνιαία Mέτωπα”», εφημ. 

«Ελληνική Φωνή», φ. 13-10-1963, σ. 1.      
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αποδυνάμωση που δείχνει να πηγαίνει στο Κέντρο. Να σημειωθεί πως ο ανεξάρτητος Χ. 

Αλτίνης διατηρεί τον ίδιο αριθμό και ποσοστό ψήφων συγκριτικά με το 1963 και παράλληλα 

παρεμποδίζει και την ενδεχόμενη εκλογική άνοδο της ΕΚ.  

     Παρά αυτήν την πτώση της, συγκριτικά με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, η ΕΡΕ είναι 

σαφώς πολύ ενισχυμένη τοπικά, αντίθετα με το Κέντρο, όπως δείχνει το παρακάτω γράφημα. 

 

Εικόνα 9 Σύγκριση συγκεντρωτικών και τοπικών αποτελεσμάτων για τις εκλογές του 1964 

     Όπως παρατηρούμε, η Δεξιά παραμένει σταθερά περίπου 15% τοπικά πάνω από τα γενικά 

ποσοστά της, ενώ για το Κέντρο ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ εθνικής και τοπικής εκλογικής 

επιρροής και διαμορφώνεται περίπου στο 10%. Αυτό σημαίνει, πως η εκλογική άνοδος της 

ΕΚ συγκεντρωτικά στις εκλογές του 1964, ξεπερνάει αρκετά την άνοδο της ΕΚ τοπικά από 

ψηφοφόρους που έρχονται από την ΕΡΕ και κάτω από την πλήρη υποστήριξη της Αριστεράς. 

Η γενική εικόνα πάντως είναι πως ενώ συγκεντρωτικά γίνονται από το 1961 μεγάλες αλλαγές 

στο εκλογικό τοπίο της Ελλάδας, οι αλλαγές αυτές προχωρούν με πολύ αργά βήματα και 

λιγότερο ισχυρή δυναμική στο νομό Φλώρινας. 

     Επίσης, ακόμη μία φορά επαναλαμβάνεται το γεγονός της στήριξης του Κέντρου από τις 

κοινότητες του νομού και της Δεξιάς από την πόλη της Φλώρινας. Η Δεξιά παίρνει στην 

Φλώρινα 56,69% έναντι του 47,94% στις κοινότητες, ενώ η ΕΚ παίρνει στις κοινότητες 

45,33% έναντι του 42,31% στη Φλώρινα. Ο Χ. Αλτίνης συγκεντρώνει την ισχυρότερη 

δύναμή του στο Αμύνταιο με το 22,32% που λαβαίνει περιορίζοντας την ΕΚ στο Αμύνταιο 

στο εξαιρετικά χαμηλό 20,66% (Ζάγκος, 2010: 752). 

     Ακόμα, διατηρείται η σύνθεση των δημοσιευμάτων στον τοπικό τύπο όσον αφορά την 

ιδεολογική τους κατεύθυνση. Από τα 72 δημοσιεύματα σε «Έθνος» και «Φωνή της 

Φλωρίνης», τα 40 υποστηρίζουν την Δεξιά, ενώ τα 32 το Κέντρο. Για μια ακόμη φορά 

«φωτίζεται» διθυραμβικά το κυβερνητικό έργο της ΕΡΕ και το πρόσωπο του αρχηγού πλέον 
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Π. Κανελλόπουλου με τίτλους όπως «Χιλιάδες έργα που εξετελέσθησαν επί Ε.Ρ.Ε. εις το 

Νομό μας» ή «Θριαμβευτική υποδοχή του αρχηγού της Ε.Ρ.Ε. Π. Κανελλόπουλου» (Ζάγκος, 

2010: 760)
114

. Παράλληλα, ο τύπος στρέφεται κατά του Μ. Γλέζου και της επίσκεψής του 

στην πόλη, τον οποίο κατηγορεί για προσπάθεια «ξεπουλήματος της Μακεδονίας», ενώ το 

πολιτικό κλίμα μεταξύ «Έθνους» και «Φωνή της Φλωρίνης» πολώνεται με το «Έθνος» να 

κατηγορεί τον Καραμανλή για «κατάργηση της Δημοκρατίας», για «προδοτικές συμφωνίες 

για το Κυπριακό» και για τυρρανική διακυβέρνηση της ΕΡΕ, και την «Φωνή της Φλωρίνης» 

να απαντά κατηγορώντας το Κέντρο ως φιλοκομμουνιστικό και καλώντας τους αναγνώστες 

να μετατραπούν σε «φανατικοί μαχηταί εναντίον των καταπιεστών και “ευγενών νέων” του 

Κέντρου και της ΕΔΑ» (Ζάγκος, 2010: 762)
115

.    

     Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν μετά την πτώση της χούντας στις 17 Νοέμβρη 1974 υπό 

την κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Κ. Καραμανλή και με νέους πολιτικούς σχηματισμούς 

όπως η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η ΕΑΡ κ.λπ. Μελετώντας την εκλογική επιρροή 

συγκεντρωτικά των βασικών ιδεολογικών χώρων της Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς 

στις εκλογές του 1974 σε σχέση με αυτές του 1964, παρατηρούμε πως η Δεξιά ενισχύεται 

κατά 20% περίπου, το Κέντρο αποδυναμώνεται κατά 18%, ενώ η Αριστερά παραμένει 

σχεδόν στα ίδια επίπεδα με μια μικρή μείωση της τάξης του 2% περίπου (Ζάγκος, 2010: 

782)
116

. Την ίδια πορεία σχεδόν ακολουθεί και η μεταβολή των τοπικών εκλογικών επιρροών 

από τις εκλογές του 1964 σ’ αυτές του 1974. Συγκεκριμένα, η Δεξιά ενισχύεται κατά 21% 

περίπου, ενώ το Κέντρο αποδυναμώνεται κατά περίπου 25% (Ζάγκος, 2010: 787). 

     Όσον αφορά τα τοπικά εκλογικά αποτελέσματα και τη σύγκρισή τους με τα 

συγκεντρωτικά, παρατηρούνται τα ίδια χαρακτηριστικά που εντοπίσαμε στα αποτελέσματα 

των εκλογών πριν τη χούντα, όπως βλέπουμε στο παρακάτω γράφημα. 
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 Με αναφορά στο «Φωνή της Φλωρίνης», φ. 25-1-1964, σ. 1 και στο «Φωνή της Φλωρίνης», φ. 8-2-1964, σ. 3 

αντίστοιχα. 
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 Με αναφορά στο «Φλωρινιώτικες εικόνες», εφημ. «Έθνος», φ. 9-2-1964, σ. 2, στο «Η ιστορία της Ε.Ρ.Ε. 

Φλωρινιώτικες εικόνες», εφημ. «Έθνος», φ. 16-2-1964, σ. 3 και στο «Έλληνες ξυπνήστε και κυπνήστε πριν 

είναι αργά», εφημ. «Φωνή της Φλωρίνης», φ. 8-2-1964, σ. 1.  
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 Στις εκλογές του 1974 ο πολιτικός χώρος της Δεξιάς κάτω από τους νέους σχηματισμούς της συγκεντρώνει 

55,45%, το Κέντρο το 34,62% και η Αριστερά το 9,50 %. 
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Εικόνα 10 Σύγκριση τοπικών και συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων στις εκλογές του 1974 

     Η Δεξιά παραδοσιακά λαμβάνει 15% περίπου πάνω από τα εθνικά της ποσοστά στη 

Φλώρινα, το Κέντρο πέφτει γύρω στο 10% και η Αριστερά επίσης πέφτει γύρω στο 2%. 

Ιδιαίτερα, το υψηλότατο 70,63% της Ν.Δ. στο νομό Φλώρινας είναι το δεύτερο υψηλότερο 

της ΝΔ σε όλη την Ελλάδα (στην πρώτη θέση βρίσκεται το ποσοστό της στο νομό Λακωνίας) 

(Ζάγκος, 2010: 785-786). Το νέο στοιχείο τοπικά είναι πως σ’ αυτές τις εκλογές – αντίθετα 

με τις εκλογές πριν την χούντα – δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των 

αποτελεσμάτων στην πόλη της Φλώρινας, στο Αμύνταιο και στις κοινότητες του νομού 

(Ζάγκος, 2010: 795). 

     Αντίθετα, η ιδεολογική κατεύθυνση των δημοσιευμάτων του τοπικού τύπου παρουσιάζει 

για ακόμη μια φορά την ίδια σύνθεση. Από το «Έθνος» καταγράφονται 24 δημοσιεύματα 

κεντρώας αναφοράς και από την «Φωνή της Φλωρίνης» 31 δημοσιεύματα δεξιάς. Η 

Αριστερά πάλι δεν έχει την υποστήριξη κανενός εντύπου, όμως αυτή την φορά δεν 

καταγράφεται εναντίον της κάποιο αντικομμουνιστικό δημοσίευμα (Ζάγκος, 2010: 809), 

λογική απόρροια της μείωσης των αντικομμουνιστικών αισθημάτων μέσα από τον 

αντιδικτατορικό αγώνα της Αριστεράς την περίοδο της επταετίας και την δεκαετή (σε σχέση 

με το 1964) χρονική απομάκρυνση από τον εμφύλιο.  

     Αντίθετα, ο πολιτικός διάλογος στρέφεται σε άλλα πεδία όπως τα δημόσια έργα που 

σύμφωνα με την «Φωνή της Φλωρίνης» κατασκευάστηκαν στην περιοχή «1300 περίπου 

μικρά και μεγάλα έργα με την φροντίδα του Δ. Μακρή» και την δημιουργία συμμαχικών 

κοινωνικών στρωμάτων από την πλευρά της εξουσίας μέσω του διορισμού δημοσίων 

υπαλλήλων και την τεχνητή αίσθηση του «παραγοντισμού» (Ζάγκος, 2010: 807)
117

. Είναι 
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 Με αναφορά στο «1300 έργα εκτελέσθησαν κατά την οκταετίαν Καραμανλή», εφημ. «Φωνή της Φλωρίνης», 

φ. 7-11-1974, σ. 3 και στο «Όσα πρέπει να θυμούμεθα», εφημ. «Φωνή της Φλωρίνης», φ. 14-11-1974, σ. 1-2 
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φανερό πως το πολιτικό σύστημα μπαίνει σε μια νέα φάση μετά την δικτατορία, όπου τα 

πεδία αντιπαράθεσης αρχίζουν αργά και σταθερά να μετατοπίζονται από το κλασικό 

μετεμφυλιακό δίπολο· μια μετατόπιση που ακολουθεί και το πολιτικό σκηνικό στο νομό 

Φλώρινας, όπου η Δεξιά καλά κρατεί τα «σκήπτρα» της, αλλά από το 1974 αρχίζει σταδιακά 

να αλλάζει την ρητορεία της σε σχέση με την προδικτατορική περίοδο.     

     Στην ιδεολογική διαμόρφωση της τοπικής κοινωνίας του νομού Φλώρινας συνεισέφερε με 

την πολυδιάστατη πνευματική και καλλιτεχνική του δράση ο «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος 

Φλωριναίων “Ο Αριστοτέλης”», η ίδρυση του οποίου πραγματοποιήθηκε εν μέσω κατοχής, 

στις 30 Ιουλίου του 1941 στην οικία του Τραϊανού Νοβάτση, από ομάδα κατοίκων της 

Φλώρινας και με την προτροπή, την υλική και ηθική βοήθεια του τότε κατοχικού νομάρχη 

Φλώρινας Κωνσταντίνου Μπόνη και του κατοχικού δημάρχου Νικολάου Χάσου.  

     Επιθυμία των πολιτών ήταν η ανασύσταση του μουσικού συλλόγου «Ορφεύς», με νέα 

επωνυμία και στόχο «να προσδοθή ευρύτερος γενικός σκοπός από κοινωνικής, ηθικής, 

καλλιτεχνικής και αθλητικής απόψεως» Πίσω από τον γενικόλογο αυτό τίτλο λανθάνει η 

ροπή προς τη μουσική, η καλλιτεχνική διάθεση, αλλά και η συνακόλουθη αξιοποίηση της 

τάσης αυτής για τη διαμόρφωση ενός ορισμένου προτύπου, αυτού του φιλόμουσου αστού
118

. 

Πέρα από την ταξικά ορισμένη καλλιτεχνική πλευρά, όμως, τα αίτια της ίδρυσης 

αναζητούνται και στις συνθήκες τριπλής κατοχής του 1941 στην περιοχή. 

     Έτσι, στα κείμενα του «Αριστοτέλη» για τους σκοπούς της ίδρυσής του αναφορικά και με 

τις συγκεκριμένες συνθήκες που αυτή πραγματοποιήθηκε διαβάζουμε: «Για να 

αντιμετωπίσουν την θορυβώδη και προκλητική προπαγάνδα των Βουλγάρων, κατά μέτωπο και 

δυναμικά, με τον ίδιο τρόπο, στα ίδια μέρη, στους δρόμους, στα καφενεία, στα σπίτια, στις 

Γερμανικές Αρχές, και προ πάντων σ’ αυτές, για να προβάλουν πολυάριθμες και πολυάνθρωπες 

εκδηλώσεις πολιτιστικές για να καταδείξουν, έτσι, τον μακρόχρονο ελληνικό πολιτισμό και 

παράδοση του τόπου αυτού, για να προβληθεί, αποφασιστικά, η ανένδοτη απόφαση του 

πληθυσμού να αντιδράσει μαχητικά, σε περίπτωση εκχωρήσεως της περιοχής μας στους 

Βουλγάρους, πράγμα που θα έφερνε σε δύσκολη θέση και τις Γερμανικές δυνάμεις Κατοχής» 

(Ανδρέου, Ηλιάδου-Τάχου & Μανάνη, 2014)
119

.   

     Ουσιαστικά, από το παραπάνω απόσπασμα αντιλαμβανόμαστε ότι η ίδρυση του 

«Αριστοτέλη» είχε σαφώς προσδιορισμένο ιδεολογικοπολιτικό στόχο και δράση. Κι αυτός – 

                                                                                                                                                         
από όπου διαβάζουμε πως «ποιος διώρισε περισσότερους υπαλλήλους από τον Μακρή; Πότε άλλοτε οι δικοί 

μας μπαινόβγαιναν στα Υπουργεία, σαν στο σπίτι τους;».   
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Από την επίσημη ιστοσελίδα του ΦΣΦ “O Αριστοτέλης” στο http://www.fsfa.gr/web2/?page_id=858  
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 Με αναφορά στο Τσάπανος, Σ. (1982) «Φ.Σ.Φ. Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1941-1981 Σαράντα χρόνια προσφοράς 

στην Ιστορία της Φλωρίνης», Αριστοτέλης, 151, 12. 
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σύμφωνα με τα παραπάνω – ήταν η φιλειρηνική αντίσταση στη βουλγάρικη προπαγάνδα 

μέσω πλουραλιστικής και δυναμικής πνευματικής δράσης, η οποία προέβαλλε τον ελληνικό 

πολιτισμό, την ιστορία, την τέχνη, την «ελληνική παιδεία» (Ηλιάδου – Τάχου, 2007) και 

γενικότερα την «ελληνικότητα» της περιοχής της Φλώρινας και η οποία επιτυχία της δράσης 

αυτής εκπορευόταν και παράλληλα αναζητούσε την συμμετοχή του λαού της Φλώρινας, 

προκειμένου να αντλήσει πολιτική δύναμη και επιχειρήματα.  

     Πρόκειται, δηλαδή, για μια ιδεολογική και πνευματική δράση ως απάντηση στην 

εθνικιστική βουλγαρική προπαγάνδα· στην ουσία για μια ιδεολογική αντιπαράθεση 

εθνικισμών, η οποία διεξάγεται με τις «ευλογίες» και την υποστήριξη του δοσιλογικού 

κράτους της Ελληνικής Πολιτείας, με «διαιτησία» από τα πάνω των γερμανικών δυνάμεων 

Κατοχής και με στόχο την εκζήτηση προσοχής και «ευαισθητοποίησης» των Ναζιστών υπέρ 

της μίας ή της άλλης πλευράς (Ηλιάδου – Τάχου, 2007: 223)
120

. Ή όπως αναφέρει η Σ. 

Ηλιάδου – Τάχου (2007: 210-211) πρόκειται για «μια άτυπη “συμμαχία” της αστικής τάξης 

με τη γερμανική πλευρά» – η οποία θα διαταραχτεί αργότερα – και που αποσκοπεί στον 

«προσεταιρισμό των Γερμανών για την αντιμετώπιση των Βουλγάρων»
121

. 

     Η δράση του «Αριστοτέλη» αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε εντός μιας διετίας (1941-1942). 

Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ανδρική και μικτή χορωδία, ορχήστρα, παιδική χορωδία, 

ορειβατικό και αθλητικό τμήμα, μορφωτικό τμήμα και ωδείο – για πρώτη φορά στη Φλώρινα 

– με ειδικούς καθηγητές. Επιπρόσθετα, ο σύλλογος έβαλε τα θεμέλια Δημόσιας Βιβλιοθήκης 

που την αποτελούσαν 200 τόμοι χάρη σε δωρεά του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 

Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου και εμπλούτισε το αθλητικό τμήμα με διάφορα όργανα. 

Τέλος έλαβε σημαντική επισιτιστική μέριμνα για τα μέλη του Συλλόγου, διανέμοντας 

σημαντικές ποσότητες τροφίμων (Στρέζου, 2014)
122

.  

     Το 1943 κάνοντας έναν απολογισμό των δύο πρώτων ετών λειτουργίας του «Αριστοτέλη» 

ο Πρόεδρος του Σ. Τσάπανος σε άρθρο του στην Εφημερίδα «Έθνος» με τίτλο «Ένα 

πνευματικό κίνημα. Μια μικρά ανασκόπησις» ανάμεσα σε άλλα τόνιζε: «Εδώ και δύο χρόνια 

μερικοί φιλότεχνοι νέοι με τη φλόγα και την πίστη για δημιουργικές προσπάθειες και ωραίες 

πρωτοβουλίες συγκροτούσαν τον ΦΣΦ “Αριστοτέλη”. Ο Σύλλογος αυτός ξεκίνησε με 

                                                 
120

 Όσον αφορά τους συντελεστές της τοπικής κατάστασης στην Κατοχή, η Σ. Ηλιάδου – Τάχου αναφέρει πως 

υπήρχαν «οι Γερμανοί που από το ένα μέρος αποκοίμιζαν την αστική τάξη της Φλώρινας μέσα από κοινά σημεία 

αναφοράς σε ζητήματα κουλτούρας, ενώ από το άλλο μέρος έτειναν ευήκοα ώτα στα αιτήματα των Βουλγάρων και 

υπερασπίζονταν με οποιοδήποτε τίμημα τα εθνικά τους συμφέροντα. Και οι Βούλγαροι που εξύφαιναν σχέδια 

αυτονόμησης και προσάρτησης των ελληνικών εδαφών και αγωνίζονταν να εξαφανίσουν τους πνευματικούς 

ταγούς των ελληνικών κοινοτήτων» 
121

 Ααναφέρουμε και την άποψη του Γούναρη (2003) που αποδίδει την ίδρυση του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» στα 

αντικομμουνιστικά σύνδρομα της ελληνικής αστικής τάξης.  
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 Με αναφορά στο  Φιλολογικαί σελίδες. Τι επέτυχεν, 1943 
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περιορισμένες αντιλήψεις για τις δυνατότητες του. Ξεκίνησε σαν καθαρά μουσικό σωματείο, με 

επιδιώξεις τη δημιουργία χορωδίας και Φιλαρμονικής. Μέσα στις αντίξοες περιστάσεις, μέσα 

στη γενική κατάπτωση και στον ίλιγγο και την αποθέωση του ατομικισμού, στάθηκε ο μόνος 

ιδεολογικός φάρος, η μόνη ανάταση προς το ωραίον και το εθνικόν» (Ηλιάδου – Τάχου, 

2007)
123

. 

      Οι αναφορές στο «ωραίον» και στο «εθνικόν» δεν είναι μόνο ευθείες αναφορές στην 

εθνικιστική ιδεολογία, αλλά αν συνδεθούν με την λανθάνουσα νοηματοδότηση του 

«ατομικισμού» μπορούν να ερμηνευτούν  κάτω από το σχήμα «ιδεαλιστικό – πνευματικό, 

ατομικιστικό – υλιστικό» με παραπομπή αρνητικής φόρτισης προς την Εθνική Αντίσταση και 

το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ. Γίνεται, πάλι, σαφές πως όλη αυτή η πολύπλευρη δράση δήλωνε την ισχύ 

της αστικής τάξης της περιοχής τόσο στον πνευματικό, όσο και στον ιδεολογικό τομέα και 

στην αντανάκλαση και των δύο, το πολιτικό πεδίο. Και στο πολιτικό πεδίο δύο πράγματα 

έπρεπε να γίνουν σαφή: ο προσεταιρισμός των Γερμανών (και) με την εθνικιστική 

φρασεολογία περί ελληνικού πνεύματος και η παράλληλη αντίθεση προς την αντίσταση του 

ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.       

     Στην μετεμφυλιακή περίοδο, ο σύλλογος κινούμενος στα ίδια ιδεολογικά πλαίσια – μόνο 

που τώρα δεν υπάρχουν Γερμανοί, Βούλγαροι και ΕΑΜ, αλλά σφοδρή ιδεολογικοπολιτική 

αντιπαράθεση και τρομοκρατία – προχωρά στην έκδοση του ομώνυμου περιοδικού τον 

Γενάρη του 1957.    

     Μέσω του περιοδικού αυτού, «ενίσχυσε τη δύναμη του αρχαιοελληνικού λόγου και 

κινητοποίησε έναν τοπικό πυρήνα μορφωμένων ανθρώπων για τη δημιουργία ενός δημόσιου 

βήματος έκφρασης», ενώ οι σκοποί του έτσι όπως εκφράστηκαν από τη συντακτική επιτροπή 

στο πρώτο τεύχος της έκδοσής του ήταν οι εξής: «Να γνωρίσωμε και αγαπήσωμε τον τόπο 

μας… Να προσφέρωμε υπηρεσίες στον τόπο μας… Εθνικό καθήκον επιβάλλει την μελέτην των 

προσφορών και θυσιών των περιοχών αυτών εις τον βωμόν της κοινής Πατρίδος, της 

Ελλάδος… Η Λαογραφία, οι θρύλλοι και οι παραδόσεις μας θα πρέπει να μελετηθούν 

συστηματικά. Η Λογοτεχνία να φέρει σε επαφή τον κάτοικο και της πιο μακρυνής γωνιάς μας με 

ό,τι ωραιότερο έχει να παρουσιάση η Ελληνική Πεζογραφία και Ποίησις… να στρέψωμε το 

ενδιαφέρον και ιδία των Νέων μας, σε πνευματικώτερες ενασχολήσεις… ο καλύτερος τρόπος 

για να δείξωμε το ενδιαφέρον για τα χωριά μας, είναι η στοργή και οι συνεχείς φροντίδες μας 

για την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων… να σμικρύνουμε το χάσμα αυτό, 
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μεταξύ των αποδήμων μας και των χωριών από τα οποία ξεκίνησαν» (Ανδρέου, Ηλιάδου-

Τάχου & Μανάνη, 2014)
124

.   

     Ήδη αυτή η ανακοίνωση των σκοπών της ίδρυσης του περιοδικού περιέχει πολλές 

ιδεολογικές αναφορές, όπως το «εθνικό καθήκον». Η αναγωγή πολιτικών και ιδεολογικών – 

ιστορικών θεμάτων σε θέματα στα οποία «υπεράνω όλων μπαίνει το “εθνικό καθήκον”» είναι 

μια γνώριμη τακτική της αστικής τάξης. Σε αυτήν την περίπτωση κέντρο ολόκληρου του 

έθνους ασφαλώς τίθεται η ίδια η αστική τάξη, δηλαδή η αστική τάξη ταυτίζει τον εαυτό της 

με το έθνος και συνεπώς με τα ομώνυμα «καθήκοντα» καθιστώντας παράλληλα σε αυτά 

συνοδοιπόρο τον λαό. Ένα από αυτά τα «καθήκοντα» της είναι και η πνευματική ανάπτυξη 

της κοινωνίας σύμφωνα με τα πρότυπα και τις επιδιώξεις της αστικής τάξης και υπό την 

καθοδήγηση της κυρίαρχης ιδεολογίας της, της κυρίαρχης πνευματικής δύναμης στον 

καπιταλισμό.     

     Το περιοδικό του «Αριστοτέλη» κυριάρχησε στην πνευματική ζωή της περιοχής, καθώς 

«κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών και διαμόρφωσε μια ορισμένη συνείδηση για 

την ιστορία», καλλιεργώντας την «προγονολατρεία, την εξιδανίκευση, των ιδεολογικών 

κατασκευασμάτων και επινοήσεων, των θεμιτών αποσιωπήσεων, των παρερμηνειών και πολύ 

συχνά των εξωφρενικών μυθευμάτων» (Ανδρέου, Ηλιάδου-Τάχου & Μανάνη, 2014: 712).  

     Με χρήση αυτών των τεχνικών η «εθνικόφρονη» ιδεολογία διαδιδόταν μέσω των 

ιστορικών άρθρων του «Αριστοτέλη» κατά την προδικτατορική περίοδο, οικοδομώντας 

έννοιες του υπερεθνικού εαυτού όπως αυτές της ιστορικής συνέχειας, της πολιτισμικής 

ανωτερότητας, της ευθείας συγγένειας με την αρχαία Μακεδονία, της ενότητας του αρχαίου 

ελληνικού κόσμου, του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και παρακλάδια – παραλλαγές αυτών 

(Ανδρέου, Ηλιάδου-Τάχου & Μανάνη, 2014: 716-721).   

     Παράλληλα, ως ιδεολογική στόχευση παρέμενε η ενίσχυση της συντηρητικής ιδεολογίας 

μέσω του αντικομμουνισμού, της διάπλασης του «εθνικόφρονα» πολίτη, του πατριωτισμού 

που σχετίζεται με τη νομιμοφροσύνη απέναντι στον Παλάτι και τους θεσμούς του κράτους 

και μιας γενικής εκκλησιαστικής ηθικής διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς (Ανδρέου, 

Ηλιάδου-Τάχου & Μανάνη, 2014: 720).       

     Συμπερασματικά – και κλείνοντας αυτήν την ενότητα – μπορούμε να πούμε για την 

συγκεκριμένη ιστορική περίοδο της Φλώρινας πως όχι μόνο εντάσσεται στην κυρίαρχη 

ιδεολογία, τις αντιλήψεις, την φτώχεια και την αυταρχικότητα της γενικότερης πολιτικής 

ζωής της περιόδου, αλλά και πλειοδοτεί σε όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά.  
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     Το βιοτικό επίπεδο είναι αρκετά χαμηλότερο από αυτό των κατοίκων των αστικών 

κέντρων (στο γενικό χαμηλό βιοτικό επίπεδο της εποχής), η μετανάστευση λόγω του χαμηλού 

βιοτικού επιπέδου σε μεγαλύτερα ποσοστά, η τρομοκρατία είναι αρκετά πιο έντονη και η 

κυρίαρχη ιδεολογία ανθεί ακόμα περισσότερο (λόγω των περιορισμένων εντύπων που 

δημιουργούν «ιδεολογικό ολιγοπώλιο», της «κλειστής κοινωνίας» που δεν έχει ευκαιρίες να 

επικοινωνήσει με τα γενικότερα ρεύματα σκέψης και του χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου).  

     Κοινή συνισταμένη, τέλος, η συντηρητικοποίηση του πληθυσμού λόγω όλων των 

παραπάνω και λόγω της νίκης του Εθνικού Στρατού στον εμφύλιο που συνδέθηκε στενά με 

την περιοχή και του αντικομμουνισμού που οικοδομήθηκε πάνω σ’ αυτή τη νίκη και 

ταυτίστηκε με τον εθνικισμό γενικότερα και ειδικότερα εναντίον των λαών στα βόρεια 

σύνορα του νομού Φλώρινας.          
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Β’. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Ένας ορισμός της ιδεολογίας είναι αυτός που την παρουσιάζει ως «σύστημα ιδεών που 

προσφέρει στο κοινωνικό υποκείμενο αφ’ ενός ερμηνείες για τον εαυτό του και την 

πραγματικότητα που το περιβάλλει και αφ’ ετέρου κατευθύνσεις για τη δέουσα συμπεριφορά 

και κοινωνική του πράξη μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα» (Λέκκας, 1996: 54) 
125

. 

Ουσιαστικά, η ιδεολογία νοηματοδοτεί και ερμηνεύει την εκάστοτε πραγματικότητα 

(ιστορική, κοινωνική, οικονομική κ.λπ.) περνώντας την από το δικό της φίλτρο για τους 

ιδιαίτερους σκοπούς και επιδιώξεις της.  

     Με τον τρόπο αυτό επιτελεί τρεις βασικές λειτουργίες: α) την «περιγραφική ή εξηγητική», 

με την οποία παρουσιάζει μια ορισμένη κατάσταση της πραγματικότητας «ως έχει», β) την 

«δεοντολογική ή παραγγελτική», με την οποία εικονογραφεί μέσα από τις δικές της κρίσεις 

και αξίες την πραγματικότητα όπως «πρέπει να είναι» και γ) την «συνεκτική ή 

παραμυθητική», με την οποία, υπό το πρίσμα των δύο πρώτων λειτουργιών, παρακινεί τα 

υποκείμενα σε συλλογική κοινωνική – πολιτική δράση (Λέκκας, 1996: 50-54) για να 

κινήσουν την πραγματικότητα από το «πώς είναι» στο «πως πρέπει να είναι».   

     Επίσης, σύμφωνα με την μαρξιστική αντίληψη, εξετάζουμε την ιδεολογία ως στοιχείο του 

Εποικοδομήματος και έτσι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις κοινωνικές συνθήκες μέσα 

στις οποίες δημιουργήθηκε, ωρίμασε και αναπαράγεται (Marx & Engels, 1968: 181
126

, όπως 

παρατίθεται στο Λέκκας, 1996: 36). Παράλληλα, πρέπει να θεωρήσουμε τα συστατικά 

στοιχεία της ιδεολογίας, τα οποία συνέχονται με κάποιο τρόπο και αποτελούν «σύνολο, του 

οποίου οι ιδιότητες υπερβαίνουν το απλό άθροισμα των ιδιοτήτων του» (Λέκκας, 1996: 49), 
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 Ο Λέκκας (1996: 55), επίσης, αναφέρει συγγενείς ορισμούς της ιδεολογίας από τον Χάλπερν και τη 

Ματόσιαν. Ο πρώτος ορίζει την ιδεολογία ως «σαφές σύστημα των μέσων και των σκοπών της κοινωνίας, το 

οποίο λειτουργεί ως πλαίσιο ανάλυσης, έμπνευση για δράση και μέτρο επιτευγμάτων» [αναφορά στο M. 
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167]. Η Ματόσιαν ορίζει την ιδεολογία ως «μοντέλο ιδεών, το οποίο προσφέρει στους οπαδούς του 

ταυτοχρόνως: αυτοπροσδιορισμό, περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης, της ιστορίας της και όσων πρόκειται 

να ακολουθήσουν, και διάφορα προστάγματα, τα οποία “συμπεραίνονται” από τα προηγούμενα». [αναφορά στο 

M. Matossian, «Ideologies of Delayed Industrialization: Some Tensions and Ambiguities», Economic 

Development and Cultural Change 6, 3 (1957/8) 218, 227].     
126

 Σχετικά με το μοντέλο Βάσης και Εποικοδομήματος που περιγράφεται χαρακτηριστικά από την φράση «Δεν 

είναι η συνείδηση των ανθρώπων που καθορίζει την ύπαρξή τους, αλλά αντίθετα, η κοινωνική τους ύπαρξη που 

καθορίζει τη συνείδησή τους», βλ. K. Marx, «Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy», 

στο K. Marx & F. Engels, Selected Works, Λονδίνο 1968, 181. 
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πως διαχέονται σε ευρύ φάσμα πυλώνων και θεσμών της κοινωνικής ζωής, ιδιαίτερα όταν 

αυτή η ιδεολογία αποτελεί την κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής της. 

     Γι’ αυτό και θεωρήσαμε απαραίτητο στο εισαγωγικό μέρος της εργασίας να αναφερθούμε 

στην ιστορική περίοδο
127

 κατά την οποία δημοσιεύτηκαν τα υπό έρευνα ποιήματα, ακριβώς 

για να καταδειχθούν οι ιστορικές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες μέσα από τις οποίες 

προκύπτει πως η εθνικιστική ιδεολογία είναι κυρίαρχη κρατική ιδεολογία. 

     Ως κυρίαρχη κρατική ιδεολογία εκφράζεται και διοχετεύεται, με σκοπό την αναπαραγωγή 

της, μέσα από τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους, οι οποίοι είναι: ο θρησκευτικός, 

ο σχολικός, ο οικογενειακός, ο νομικός, ο πολιτικός, ο συνδικαλιστικός, ο ενημερωτικός και 

ο πολιτιστικός (Αλτουσέρ, 1999: 83). Ειδικά μέσα σε συνθήκες άγριας κρατικής καταστολής, 

λογοκρισίας και σημαντικού ελλείμματος αστικοδημοκρατικών ελευθεριών, όπως ήταν η 

περίοδος 1957-1974, η κυρίαρχη ιδεολογία εντείνεται και μονοπωλεί τους ιδεολογικούς 

κρατικούς μηχανισμούς και μέσω αυτών την καθημερινότητα της κοινωνίας. 

     Στον πολιτιστικό ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι 

καλλιτέχνες και οι διανοούμενοι, οι οποίοι, επίσης, έχουν ξεχωριστό ρόλο στη διάδοση της 

κυρίαρχης ιδεολογίας. Όπως αναφέρει ο Λέκκας (1994) «η ιδεολογία είναι πρωτίστως έργο 

των διανοουμένων, άρα οι διανοούμενοι πρωτοστατούν στη διαμόρφωση και την εξάπλωση 

της», ενώ οι ίδιοι «αναλαμβάνουν το έργο της ανάπτυξης και της διάδοσης των εθνικιστικών 

ιδεών μέσα στο πλαίσιο του εθνικού κράτους, με τις ευλογίες και τη συμπαράσταση της εθνικής 

πολιτικής εξουσίας, και μέσα από αναγνωρισμένους για το σκοπό αυτό εθνικούς θεσμούς (σ.σ. 

τους ιδεολογικούς μηχανισμούς)»
128

. 

     Το γεγονός, επίσης, πως η εθνικιστική ιδεολογία ισχυρίζεται πως για το έθνος (αυτό που η 

ίδια εκπροσωπεί και μιλά εξ ονόματός του) υπάρχουν ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

που το καθιστούν μοναδικό και το διακρίνουν από τα υπόλοιπα έθνη (Λέκκας, 1996: 103-

105)
129

, καθιστά αυτομάτως τον πολιτιστικό ιδεολογικό μηχανισμό σημαντικό και τους 

φορείς του – καλλιτέχνες και διανοούμενους – πολύτιμους στην όλη διαδικασία. Δηλαδή, οι 

καλλιτέχνες και οι διανοούμενοι αναλαμβάνουν τον ρόλο της διάδοσης της εθνικιστικής 

                                                 
127

 Εστιάζοντας τον φακό στις πολιτικές εξελίξεις και τα οικονομικά – κοινωνικά στοιχεία της Ελλάδας, αλλά 

και πιο συγκεκριμένα εστιάζοντας στα αντίστοιχα του νομού Φλώρινας, όπου δηλαδή εκδίδεται το περιοδικό «Ο 

Αριστοτέλης»  
128

 Για τον ρόλο των διανοουμένων στη διάδοση της ιδεολογίας βλ. επίσης (Κελεπούρη, 2006: 48).  
129

 Όπου διαβάζουμε πως «Το έθνος εκλαμβάνεται προτίστως σαν ξεχωριστή και μοναδική ομάδα ανθρώπων […] 

Ποια όμως μπορεί να είναι τα κριτήρια της μοναδικότητας; […] Στον βαθμό που δηλώνει τον ξεχωριστό 

χαρακτήρα ο οποίος υποτίθεται πως χαρακτηρίζει κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, τα κριτήρια του 

προσδιορισμού δεν μπορεί παρά να είναι κατά κύριο λόγο πολιτισμικά», ενώ «το έθνος θεωρείται μοναδικό, 

κυρίως επειδή αποτελεί φορέα και εκφραστή ξεχωριστού πολιτισμού, επειδή δηλαδή διακρίνεται από άλλα έθνη 

εξαιτίας της καταγωγής του, της πολιτιστικής κληρονομιάς του, της γλώσσας του, της θρησκείας του κ.ο.κ.».    
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ιδεολογίας μέσω της συνεχούς καταγραφής, χρήσης, τονισμού και εξύμνησης των 

συνεκτικών στοιχείων της ιδεολογίας στα έργα τους. Έτσι, η εθνικιστική ιδεολογία γίνεται 

πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, ενώ παράλληλα η ίδια αναδιαμορφώνεται στα πλαίσια 

διαλεκτικής σχέσης από τους καλλιτέχνες – διανοούμενους, όπως αυτοί την παρουσιάζουν 

και την προβάλλουν στα έργα τους (Κελεπούρη, 2006: 56-57)
130

.  

     Κρίθηκε απαραίτητο να αναφερθούν τα παραπάνω ως εισαγωγικά για να κατανοηθεί 

καλύτερα ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας. Αυτός είναι η καταγραφή και περιγραφή 

των χαρακτηριστικών στοιχείων των «εθνικών»
131

 ποιημάτων που δημοσιεύτηκαν κατά την 

περίοδο 1957 – 1974 στο περιοδικό του Φ.Σ.Φ. «ο Αριστοτέλης» και με την αποτύπωση και 

ανάλυσή τους να διερευνηθεί η εργαλειακή χρήση του ποιητικού λόγου.  

     Συγκεκριμένα, τα τεύχη του «Αριστοτέλη» στα οποία έγινε η έρευνα είναι από το τεύχος 1 

(του 1957)
 
ως και το τεύχος 108 (του 1974)

132
. Η ανάγνωση όλου του υλικού επέτρεψε την 

απομόνωση των «εθνικών» ποιημάτων, ενώ ποιήματα με άλλη θεματική (ερωτικά, 

φυσιολατρικά, υπαρξιακά κ.λπ.)
133

 δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα. Το δείγμα, έτσι, 

διαμορφώθηκε στις 135 δημοσιεύσεις «εθνικών» ποιημάτων
134

.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου ερευνητικού υλικού στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

αιτιολογείται ως εξής:  

a. Ο Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» χαίρει αποδοχής και κύρους στην περιοχή της Φλώρινας 

και με αυτή την έννοια αποτελεί την έγκυρη και αξιόπιστη έκφραση της πνευματικής 

τάξης της περιοχής. Τα ιστορικά, λαογραφικά και λογοτεχνικά κείμενα που 

περιλαμβάνονται στο περιοδικό, και ειδικά αυτά που μας αφορούν, δηλαδή τα 

                                                 
130

 Ενώ για την εξήγηση αυτής της επίδρασης των διανοούμενων και καλλιτεχνών στην εθνικιστική ιδεολογία 
διαβάζουμε πως «άλλοι μιλούν για την προσπάθεια απόκτησης δύναμης και εξουσίας μέσω της εκμετάλλευσης 

της εθνικιστικής ιδεολογίας, ενώ άλλοι επιλέγουν την διέξοδο που ο εθνικισμός παρείχε (σ. σ. και παρέχει) στην 

κρίση ταυτότητας των διανοούμενων και καλλιτεχνών». 
131

 Ως «εθνικά», στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, χαρακτηρίζουμε τα ποιήματα τα οποία περιέχουν έστω μια 

ελάχιστη ποσότητα αναφορών που αντιστοιχούν σε συστατικά μέρη της εθνικιστικής ιδεολογίας. 
132

 Τα τεύχη δεν είναι τόσα όσα τα περιοδικά, καθώς μερικά περιοδικά είναι διπλά τεύχη ή τριπλά. 
133

 Σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα των ποιημάτων σε όλα τα έντυπα της Φλώρινας κατά την περίοδο 1950-

1967, ο Ακριτόπουλος (2013) με θεματική ανάλυση 343 ποιητικών κειμένων τα κατηγοριοποιεί ως εξής: 

ποιήματα που κατά κυριολεξία αναφέρονται α) σε τοπικά ή εθνικά πολεμικά γεγονότα (περίοδος μακεδονικού 

αγώνα, κατοχής ή εμφυλίου), β) σε επίκαιρα πολιτικά και κοινωνικά θέματα ή γεγονότα, γ) σε θρησκευτικές ή 

άλλες εορτές κοινωνικού χαρακτήρα, δ) στην πόλη της Φλώρινας υμνώντας την, ε) στις εποχές του χρόνου και 

στην εικόνα της πόλης και στ) στην κατ’ εξοχήν σχέση ποιητικού υποκειμένου και ποιητικού αντικειμένου, 

δηλαδή στην εσωτερικότητα του ποιητή και του κόσμου του.  
134

 Ο αριθμός 135 αναφέρεται σε «δημοσιεύσεις ποιημάτων». Χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση για να μη γίνει 

σύγχυση με τα ποιήματα, καθώς το ίδιο ποίημα μπορεί να συναντηθεί σε δύο ή περισσότερα διαφορετικά τεύχη 

(αντίστοιχα, να δημοσιευθεί δύο ή περισσότερες φορές).    
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ποιήματα, αποτελούν το αποτύπωμα της κυρίαρχης πνευματικής δημιουργίας στην 

Φλώρινα και ως τέτοια απευθύνονται στους αναγνώστες (Ακριτόπουλος, 2013)
135

. 

b. Το περιοδικό «Ο Αριστοτέλης» είναι το μοναδικό περιοδικό που εκδίδεται στην 

Φλώρινα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο (1957 – 1974) και συνεπώς το μοναδικό 

στο οποίο δημοσιεύονται ποιήματα (Ακριτόπουλος, 2013)
136

. Με τα δεδομένα της 

εποχής, στην ουσία αποτελεί το μόνο «λογοτεχνικό»
137

 περιοδικό της Φλώρινας, το 

μόνο έντυπο της Φλώρινας στο οποίο ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να έρθει σε 

επαφή με αρκετά λογοτεχνικά και ποιητικά κείμενα.   

c. Στο περιοδικό «Ο Αριστοτέλης» δημοσιεύονται κείμενα (λογοτεχνικά ή μη) και 

ποιήματα κυρίως Φλωρινιωτών (λόγω καταγωγής ή κατοικίας). Με αυτό το δεδομένο, 

μέσα στα τεύχη του περιοδικού αποτυπώνεται σε σημαντικό βαθμό η λογοτεχνική – 

ποιητική παραγωγή της Φλώρινας εκείνη την περίοδο. 

d. Η ιστορική περίοδος 1957 – 1974 είναι μια ταραχώδης πολιτικά περίοδος για την 

Ελλάδα και την Φλώρινα που από την έλλειψη αστικοδημοκρατικών δικαιωμάτων 

οδηγούμαστε στην δικτατορία και την πλήρη καταστολή αυτών. Συνεπώς, λόγω 

αυτών των χαρακτηριστικών επιλέχθηκε αυτή η περίοδος για να διερευνηθεί η 

δημοσιευμένη ποίηση ως στοιχείο του ιδεολογικού μηχανισμού της κυρίαρχης τάξης 

που απευθύνεται προς τον λαό – αναγνώστες για να προβάλλει και να αναπαράγει την 

ιδεολογία της. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ερευνητικού υλικού, της χρονικής περιόδου, 

αλλά και του κύριου σκοπού της έρευνας, προκύπτουν και επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα: 

 

1) Όσον αφορά τα στοιχεία της εθνικιστικής ιδεολογίας: 

a) Υπάρχουν στα ποιήματα εκείνα τα κύρια και ενδεικτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

και στοιχεία της εθνικιστικής ιδεολογίας που μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε τον 

ρόλο του πολιτιστικού ιδεολογικού κρατικού μηχανισμού στο χώρο της ποίησης; 
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 Ο Ακριτόπουλος (2013) αναφέρει χαρακτηριστικά για τους «Φλωρινιώτες» ποιητές, δηλαδή «όσους 

κατοικούν ή κατάγονται, παρεπιδημούν ή σχετίζονται πολιτισμικά» με την Φλώρινα, πως «ένα τεκμήριο για την 

ποιότητα και την πορεία τους στην ποιητική τέχνη είναι η δημοσίευση ή η αναδημοσίευση ποιημάτων τους στο 

περιοδικό Αριστοτέλης». 
136

 Δεν αποτελεί το μοναδικό έντυπο στο οποίο δημοσιεύονται ποιήματα, καθώς ποιήματα δημοσιεύονται και σε 

εφημερίδες όπως στο «Έθνος», στη «Φωνή της Φλωρίνης» και στην «Ελληνική Φωνή», παρ’ όλα αυτά το 

περικείμενο ενός περιοδικού διαφέρει κατά πολύ από αυτό μιας εφημερίδας όσον αφορά την άμεση υποβολή 

του αναγνώστη σχετικά κυρίως με την ποιότητα. 
137

 Χρησιμοποιούμε την λέξη εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι αμιγώς λογοτεχνικό περιοδικό, παρ’ όλα αυτά 

στα τεύχη του παρατηρούμε σημαντική συγκέντρωση ποιημάτων.  
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b) Ποια είναι αυτά τα στοιχεία / γνωρίσματα που αποτυπώνονται στα ποιήματα και πώς 

συνδέονται με την εθνικιστική ιδεολογία; 

c) Ποια στοιχεία / γνωρίσματα υπερτερούν ποσοτικά έναντι άλλων και ποιες ιδιαίτερες 

πλευρές τους αναδεικνύονται ποιοτικά κάθε φορά; 

 

2) Όσον αφορά την χρονική περίοδο: 

a) Ποια είναι η εξέλιξη (ποσοτική και ποιοτική) αυτών των στοιχείων κατά την διάρκεια 

της χρονικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη την τομή της επιβολής δικτατορίας το 

1967; 

b) Συγκρίνοντας αυτά τα στοιχεία κατά τις δύο επιμέρους περιόδους (1957 – 1966 και 

1967 –  1974) παρατηρούνται ποσοτικές ή ποιοτικές διαφορές και αν ναι, ποιές; 

c) Υπάρχει αποδυνάμωση ή ενίσχυση στην εργαλειακή – ιδεολογική χρήση του 

ποιητικού λόγου στον «Αριστοτέλη» προδικτατορικά σε σύγκριση με την περίοδο της 

δικτατορίας; 

  

Η πιο γνωστή και καταξιωμένη μέθοδος έρευνας του προφορικού και γραπτού λόγου στο 

χώρο των Κοινωνικών Επιστημών είναι η Ανάλυση Περιεχομένου, η οποία χρησιμοποιεί 

αποκλειστικά ή σε συνδυασμό ποσοτικές (ποσοτική ανάλυση περιεχομένου) και ποιοτικές 

μεθόδους έρευνας (ποιοτική ανάλυση περιεχομένου) (Berelson, 1952. Krippendorf, 1980, 

όπως αναφέρονται στο Κελεπούρη, 2006: 84)
138

.  

     Ένας πιο συγκεκριμένος ορισμός αυτής της ερευνητικής μεθόδου είναι ο εξής: «Ανάλυση 

περιεχομένου είναι η ερευνητική μέθοδος, η οποία με σαφείς στόχους και κατεύθυνση 

ανάλυσης και μέσω συστηματικών τεχνικών και υποδειγμάτων ανάλυσης που διασφαλίζουν 

την διυποκειμενικότητα, ανιχνεύει, ερμηνεύει και αξιολογεί τόσο το ρητό, όσο και το 

λανθάνον περιεχόμενο του μηνύματος της επικοινωνίας» (Μπονίδης, 1998, όπως παρατίθεται 

στο Γκόλια, 2003: 88-89)
139

.   

     Μ’ αυτήν την μέθοδο μπορεί να διερευνηθεί ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, «στη 

διερεύνηση των οποίων το περιεχόμενο της επικοινωνίας χρησιμεύει ως βάση για εξαγωγή 

συμπερασμάτων και μπορεί να περιέχει από καταμέτρηση λέξεων (ποσοτικά) μέχρι και 

                                                 
138

 Οι αναφορές γίνονται στο Κrippendorf, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to its Methodology. 

Newbury Park: Sage Publications. και στο Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. 

N. York: Hafner Press. Για την Ανάλυση Περιεχομένου βλ. επίσης (Laswell, & Leites, 1965. Laswell, Merner & 

De S. Pool, 1952).  
139

 Η αναφορά γίνεται στο Μπονίδης, Κ.. (1998). Έρευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας των εν χρήσει 

σχολικών εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Θεσσαλονίκη: 

Τομέας Παιδαγωγικής ΑΠΘ, 115.  



 

74 

 

κατηγοριοποίηση (ποιοτικά) (Travers, 1969, όπως αναφέρεται στο Cohen, Manion & 

Morrison, 2008: 282)
140

, ενώ με το συνδυασμό των δύο επιτυγχάνεται η «μεθοδολογική 

τριγωνοποίηση» των ερευνητικών μεθόδων που οδηγεί σε πιο αξιόπιστα και έγκυρα 

ερευνητικά δεδομένα (Robson, 2007). 

     Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η Ανάλυση Περιεχομένου ως 

μέθοδος συλλογής των δεδομένων και μάλιστα ο συνδυασμός της ποσοτικής και ποιοτικής 

προσέγγισης, δηλαδή η ποσοτική και η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. 

     Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να ξεκαθαριστεί πως η ανάλυση περιεχομένου δεν 

χρησιμοποιείται συνήθως όταν το υπό έρευνα δείγμα είναι σύγχρονα ή μοντέρνα ποιήματα. 

Ως σύγχρονα ποιήματα ορίζονται αυτά που χαρακτηρίζονται από: α) μεγάλη ανάπτυξη της 

δραματικότητας σε σύγκριση με τη λυρικότητα της παλαιάς ποίησης και β) καθημερινό 

λεξιλόγιο σε αντίθεση με το «ποιητικό» λεξιλόγιο της παλαιάς ποίησης, που κάνει τη νέα 

ποίηση να πλησιάζει προς το λεξιλόγιο της πεζογραφίας και τον τόνο της προφορικής 

ομιλίας, ενώ ως μοντέρνα ορίζονται τα ποιήματα που χαρακτηρίζονται από σκοτεινότητα, μια 

σκοτεινότητα διανοητικής φύσεως, που κάνει δύσκολο να περιγράψουμε το νόημα ενός 

ποιήματος (Βαγενάς, 1984)
141

.  

     Κατά κανόνα, και ως απόρροια της στενής σχέσης μορφής – περιεχομένου στην ποίηση, 

τα σύγχρονα και τα μοντέρνα ποιήματα χρησιμοποιούν τον ελεύθερο στίχο, σχεδόν 

εξαφανίζοντας τον έμμετρο, ο οποίος (με ή χωρίς ομοιοκαταληξία) είναι βασικό 

χαρακτηριστικό των παλαιών – παραδοσιακών ποιημάτων. 

     Τα ποιήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε στην παρούσα έρευνα δεν χαρακτηρίζονται ούτε 

από σκοτεινότητα νοήματος, ούτε από χρήση καθημερινού λεξιλογίου και ελεύθερου στίχου. 

Αντίθετα, το θέμα είναι εμφανές, συγκεκριμένο και κατανοητό, πολλές φορές και μόνο από 

τον τίτλο, όλα είναι σε έμμετρο στίχο που συνήθως ομοιοκαταληκτεί και το λεξιλόγιο είτε 

«ποιητικίζει» με την έννοια της λυρικότητας, είτε ακολουθεί την παράδοση των δημοτικών 

τραγουδιών, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καθημερινό – 

πεζογραφικό.  
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 Η αναφορά γίνεται  στο Travers, R. M. W. (1969). An Introduction to Educational Research. London: Collier 

– Macmillan.  
141

 Επίσης τα σύγχρονα και τα μοντέρνα ποιήματα χαρακτηρίζονται τα πρώτα από έλλογα και τα δεύτερα από 

άλογα στοιχεία και αναφέρονται κυρίως σε καλλιτεχνικά ρεύματα που εμφανίστηκαν στο μεσοπόλεμο, όπως ο 

υπερρεαλισμός και τα παρακλάδια του (Βαγενάς, 1984). Για την έρευνα μοντέρνων ποιημάτων, χρησιμοποιείται 

κυρίως η σημειολογία βλ. (Καψωμένος, 2005. Καλοκαιρινός, 2010. Τζούμα, 2006). η οποία στηρίζεται εν μέρει 

στο γλωσσολογικό ρεύμα της Κοινωνιογλωσσολογίας, βλ. (Αρχάκης, & Κονδύλη, 2002. Boutet, 1999).  
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     Λόγω όλων αυτών των χαρακτηριστικών, μπορούμε να πούμε πως τα ποιήματα αυτά είναι 

παλαιά – παραδοσιακά
142

 και μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε για την διερεύνησή τους 

την Ανάλυση Περιεχομένου, όπως ακριβώς θα την χρησιμοποιούσαμε σε κείμενα με 

ελάχιστες μεταφορές, υποδηλώσεις και συνυποδηλώσεις, με ξεκάθαρες θεματικές και σαφείς 

κατευθύνσεις περιεχομένου.           

     Οι προσεγγίσεις στην Ανάλυση Περιεχομένου επιδιώκουν να εντοπίσουν κατάλληλες 

κατηγορίες και μονάδες ανάλυσης, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν την φύση των 

αναλυόμενων εγγράφων και τους ερευνητικούς σκοπούς, ενώ οι κατηγορίες «καθορίζονται 

μετά την αρχική θεώρηση του εγγράφου και καλύπτουν τις βασικές περιοχές του 

περιεχομένου» (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 282).  

     Με την προσεκτική μελέτη ολόκληρου του υλικού (όλων των τευχών της περιόδου 1957-

1974), εντοπίστηκαν τα «εθνικά» ποιήματα» που θα αποτελούσαν το σώμα της έρευνας. 

Ακολούθησε ξεχωριστή μελέτη αυτών των «εθνικών» ποιημάτων προς ανίχνευση των επί 

μέρους θεματικών και με βάση την βιβλιογραφία περί των θεματικών της εθνικιστικής 

ιδεολογίας σχηματίστηκαν οι θεματικές κατηγορίες, ενώ έπειτα κι από μελέτη τους για ακόμη 

μια φορά σχηματίστηκαν κι οι υποκατηγορίες της ανάλυσης περιεχομένου (Πυργιωτάκης, 

2011: 126-128)
143

.  

     Όπως αναφέρει η Γκόλια (2003: 89) «οι θεματικές κατηγορίες συνιστούν τους λειτουργικούς 

ορισμούς των μεταβλητών που ερευνώνται κι επιδιώκουν να ανταποκρίνονται επαρκώς τόσο 

στους σκοπούς της έρευνας όσο και στις ερευνητικές υποθέσεις, να εντάσσονται σ’ αυτές όλες οι 

σχετικές με το αντικείμενο της έρευνας αναφορές και να πληρούνται όλες οι κατηγορίες του 

συστήματος». Επίσης, «η βασική θεματική κατηγορία πρέπει να διαιρείται σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες (παραγωγική εξήγηση), ενώ τα δεδομένα που αφορούν στις κατηγορίες και 

υποκατηγορίες πρέπει να συμβάλλουν στην ακριβή γνώση και διασάφηση της βασικής 

κατηγορίας (επαγωγική εξήγηση)». Μ’ αυτόν τον τρόπο (την παραγωγική και επαγωγική 
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 Ο Ακριτόπουλος (2013) σημειώνει πως «η πορεία προς την κατάκτηση της νέας ποιητικής έκφρασης με 

ελεύθερο στίχο, σε σχέση με το εθνικό παράδειγμα του λογοτεχνικού κανόνα, έρχεται (σ.σ. για την Φλώρινα) με 

καθυστέρηση δεκαετιών», ενώ αυτή η καθυστέρηση για τους ποιητές της Φλώρινας ερμηνεύεται ως 

«αποτέλεσμα διάφορων ιστορικών και κοινωνικών παραγόντων».  
143

 Αυτή η διαδικασία αντιστοιχεί στον «ερμηνευτικό κύκλο» της ερμηνευτικής μεθόδου. Για τον ερμηνευτικό 

κύκλο διαβάζουμε πως «Με την επιστράτευση όλων των στοιχείων, των γνώσεων και των εμπειριών που διαθέτει 

ο ερευνητής, επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση του αντικειμένου. Μέσα από την προσπάθεια αυτή επιτυγχάνεται 

μια πρώτη εμπειρία ανώτερη από την αρχική. Με βάση αυτή τη νέα αυτή εμπειρία επιχειρείται μια δεύτερη και 

τρίτη και τέταρτη προσπάθεια, καθεμιά από τις οποίες οδηγεί σε βαθύτερη γνώση και κατανόηση του αντικειμένου, 

αφού κάθε επαναληπτική προσπάθεια έχει καλύτερες αφετηριακές συνθήκες από την προηγούμενή της […] Κατ’ 

αυτό τον τρόπο συνεχίζεται ατέλειωτα ο ερμηνευτικός κύκλος (hermeneutischer Zirkel)». Ενώ για την 

ερμηνευτική διεργασία αναφέρεται πως: «Βασική αρχή στην ερμηνευτική διεργασία αποτελεί η συνάφεια του 

“όλου” προς τα “επιμέρους” και αντίστροφα. Αυτή η διαρκής αναζήτηση της διαλεκτικής σχέσης του “όλου” με τα 

“επιμέρους”, καθ’ όλη την πορεία του ερμηνευτικού κύκλου, αποτελεί μία από τις βασικότερες αρχές της 

ερμηνευτικής, αφού το ένα δεν μπορεί να υπάρξει ή να νοηθεί χωρίς το άλλο». 
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εξήγηση) επιτυγχάνεται η εγκυρότητα των θεματικών κατηγοριών, ότι δηλαδή οι θεματικές 

κατηγορίες μετρούν αυτό που επιδιώκουν να μετρήσουν.  

      

 

 

 

 

 

 

 

1. Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου 

 

Όπως προαναφέρθηκε, στην παρούσα εργασία ως μονάδα δειγματοληψίας (Krippendorf, 

1980: 57-58)
144

 ορίστηκαν τα τεύχη του περιοδικού του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» (και πιο 

συγκεκριμένα τα πρώτα 108 τεύχη που καλύπτουν την περίοδο 1957 – 1974), ενώ ως μονάδα 

καταγραφής (Krippendorf, 1980: 60) ορίστηκε το θέμα, καθώς αυτό εξυπηρετεί περισσότερο 

εφ’ όσον έχουμε να κάνουμε με την ανίχνευση της ιδεολογίας και των συστατικών θεματικών 

της στοιχείων.  

     Αφού από το συνολικό υλικό διακρίθηκαν μόνο τα ποιήματα που ενδιαφέρουν την 

παρούσα έρευνα (αυτά που σχετίζονται με την εθνικιστική ιδεολογία), συγκεντρώθηκαν, 

αποδελτιώθηκαν και τέθηκαν σε επεξεργασία και κωδικογράφηση των επί μέρους θεματικών 

κατηγοριών, με τα κριτήρια αυτής της διαδικασίας να ορίζονται ως εξής: 

a) Οι αναφορές (που η έκτασή τους φτάνει το πολύ μέχρι δίστιχο) ταξινομούνται στις 

θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες του συστήματος 

b) Οι αναφορές που δεν περιέχουν κάποιο ενδεικτικό θεματικό κέντρο (όπως μια 

χαρακτηριστική λέξη – κλειδί ή φράση) ή είναι ασαφείς ή επιδέχονται διαφορετικές 

ερμηνείες (λόγω των συμφραζόμενων του ποιήματος) δεν κωδικογράφονται 

c) Μια δημοσίευση ποιήματος είναι δυνατόν να περιέχει διαφορετικών θεματικών 

κατηγοριών αναφορές, οι οποίες αναλόγως κωδικογράφονται στην θεματική της 

κατηγορία και υποκατηγορία η καθεμιά 
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 Οι μονάδες δειγματοληψίας (sampling units) είναι τυπικά οριζόμενες μονάδες, αφορούν το δείγμα, το οποίο 

σχηματίζεται από έναν πληθυσμό μονάδων δειγματοληψίας και προσφέρεται για επαγωγική στατιστική. Ως 

τέτοια μπορούμε να εκλάβουμε π.χ. ένα τεύχος ενός περιοδικού.  
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Κατά την διαδικασία, δεν χρησιμοποιήθηκαν κωδικογράφοι (coders) καθώς δεν επρόκειτο να 

γίνει στατιστική ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων της έρευνας (επιμέρους διακυμάνσεις, 

συσχετίσεις κ.λπ.), παρά μόνο να εξαχθούν ορισμένες διαπιστώσεις σχετικά με το πλήθος των 

αναφορών στα πλαίσια της απλής περιγραφικής στατιστικής.  

     Επίσης, το ζήτημα της υποκειμενικής ερμηνείας τίθεται επί τάπητος περισσότερο στην 

ανάλυση του ποιητικού λόγου (απ’ ότι στον πεζό ή πεζογραφικό λόγο), ενώ η συστηματική 

και λεπτομερειακή εκπαίδευση των κωδικογράφων από τον ερευνητή πριν από τη διεξαγωγή 

της έρευνας, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα αναιρούσε την όποια αύξηση εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας των ευρημάτων, αφού θα οδηγούσε σε κατευθυνόμενη ταύτιση γνώμης
145

. Οπότε, 

ο ερευνητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη ταξινόμησης και κωδικογράφησης των 

αναφορών. 

   Το πλήθος των δημοσιεύσεων ποιημάτων στις οποίες εντοπίστηκε και κωδικογραφήθηκε 

έστω και μία αναφορά είναι 135. Από αυτές, οι 95 ανήκουν στην περίοδο 1957-1966 και 

αποτελούν το 70,4% των αναφορών, ενώ οι υπόλοιπες 40 τοποθετούνται στην περίοδο 1967-

1974 και αποτελούν το 29,6% των αναφορών. Βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός 

πως η πρώτη περίοδος αποτελείται από 10 έτη (1957-1966), ενώ η δεύτερη από 8 έτη (1967-

1974), αλλά και πάλι η διαφορά μεταξύ των δημοσιεύσεων «εθνικών» ποιημάτων στις δύο 

περιόδους είναι θεαματική. 

    Ενδεικτικά, μπορούμε να συγκρίνουμε τις δύο περιόδους με τον μέσο όρο δημοσιεύσεων 

«εθνικών» ποιημάτων ανά έτος. Στην πρώτη περίοδο (1957-1966) ο μέσος όρος είναι 9,5 

δημοσιεύσεις ανά έτος, ενώ στην δεύτερη περίοδο (1967-1974) αυτός διαμορφώνεται στις 5 

δημοσιεύσεις ανά έτος. Παρατηρούμε, πως κατά την προδικτατορική περίοδο ο ρυθμός με 

τον οποίο δημοσιεύονται «εθνικά» ποιήματα ανά έτος είναι σχεδόν διπλάσιος από τον 

αντίστοιχο επί της δικτατορικής περιόδου.  

     Το πλήθος των αναφορών που κωδικογραφήθηκαν και ταξινομήθηκαν στις θεματικές 

κατηγορίες και υποκατηγορίες είναι 831. Από αυτές, οι 598 (το 72%) τοποθετούνται στην 

περίοδο 1957-1966, ενώ οι 233 (το 28%) ανήκουν στην περίοδο 1967-1974. Και εδώ η 

διαφορά είναι θεαματική μεταξύ των δύο περιόδων. Συγκρίνοντας τους μέσους όρους 

αναφορών ανά έτος μεταξύ των δύο περιόδων, παρατηρούμε πως στην πρώτη περίοδο αυτός 

είναι σχεδόν διπλάσιος (59,8 αναφορές ανά έτος) από τον αντίστοιχο της δεύτερης περιόδου 

(29,1 αναφορές ανά έτος). Αυτό βέβαια σχετίζεται και με τις δημοσιεύσεις ανά έτος που, 
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 Σε παρόμοια έρευνα ανάλυσης περιεχομένου λογοτεχνικού λόγου επίσης δεν χρησιμοποιήθηκαν 

κωδικογράφοι για τους ίδιους λόγους βλ. (Κελεπούρη, 2006: 88).  
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όπως είδαμε παραπάνω, παρουσιάζει την ίδια διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων και 

αντανακλάται και στις αναφορές. 

     Σ’ αυτό το σημείο και πριν προχωρήσουμε ακόμα στην ποιοτική ανάλυση, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε πως η προπαγάνδα της εθνικιστικής ιδεολογίας μέσω της εργαλειακής 

χρήσης του ποιητικού λόγου παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη ένταση στα περιοδικά του 

«Αριστοτέλη» προδικτατορικά απ’ ότι κατά την περίοδο της δικτατορίας και μάλιστα – όπως 

δείξαμε παραπάνω – είναι σχεδόν η διπλάσια.  

      

 

 

 

2. Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου  

 

Η ποιοτική ανάλυση μέσω της οποίας συγκροτήθηκαν οι θεματικές κατηγορίες και 

υποκατηγορίες και ταξινομήθηκαν οι αναφορές, προέκυψε – όπως είπαμε – από την μελέτη 

του υλικού και την ανίχνευση στοιχείων σ’ αυτό που αναφέρονται στην βιβλιογραφία ως 

συστατικά της εθνικιστικής ιδεολογίας. 

     Στην ελληνική εθνικιστική ιδεολογία και στη συγκρότηση της ελληνικής εθνικής 

ταυτότητας σημαντική θέση κατέχει ο λεγόμενος «ελληνοχριστιανικός» πολιτισμός και η 

σχετική θεώρηση της ιστορικής συνέχειας του ελληνικού έθνους από την λαμπρή αρχαιότητα 

της Αθήνας και των πόλεων – κρατών μέχρι την περίοδο του Βυζαντίου και από την ελληνική 

επανάσταση μέχρι τα νεότερα χρόνια, ως αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια
146

. Σ’ αυτή την 

ιστορική συνέχεια μέσα στους αιώνες, προς τόνωση αναδεικνύονται τα πιο «λαμπρά» 

χαρακτηριστικά της «ελληνοχριστιανικής» ταυτότητας, όπως ο «ανώτερος» πολιτισμός της 

αρχαίας Ελλάδας και ο ρόλος της Ορθοδοξίας κατά την βυζαντινή περίοδο. Βέβαια, εφ’ όσον 

η ιστορία του ελληνισμού είναι συνεχής, η εθνικιστική ιδεολογία τείνει να επιστρέφει στο 

«λαμπρό»  παρελθόν του έθνους κοιτώντας προς το μέλλον· έτσι προκύπτει και ο σχετικός 

αλυτρωτισμός πληθυσμών της Μ. Ασίας και του χώρου της Μακεδονίας.  

     Στη συγκρότηση της ελληνικής ταυτότητας μέσω της εθνικιστικής ιδεολογίας 

συνυπάρχουν τόσο τα ενοποιητικά στοιχεία που συνδέουν τα μέλη του έθνους, όσο και τα 
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 Η σχετική ιστορική θεώρηση περί «ελληνοχριστιανισμού» πάνω στην οποία σφυρηλατήθηκε η ιδέα του 

«νεότερου» ελληνικού έθνους έχει διατυπωθεί από τον «πατέρα» της νεοελληνικής ιστοριογραφίας, τον Κ. 

Παπαρρηγόπουλο, κάτι το οποίο αντανακλά τον ρόλο των διανοούμενων στην συγκρότηση και διάδοση της 

εθνικιστικής ιδεολογίας και μάλιστα στα πρώτα βήματα του ελληνικού κράτους τον 19
ο
 αιώνα. 
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διαχωριστικά σημεία – στοιχεία που διαχωρίζουν το ελληνικό έθνος από άλλα έθνη. Αυτός ο 

διαχωρισμός αφορά κυρίως τα κοντινά έθνη που ενεπλάκησαν στην ελληνική ιστορία και 

αποτελούν είτε «παραδοσιακούς», είτε «προσωρινούς εχθρούς», είτε ακόμα και εχθρούς «εκ 

των έσω». Σ’ αυτούς αποδίδονται κατά βάση υποτιμητικά χαρακτηριστικά ταυτότητας. 

     Έτσι, έχουμε από τη μία το ελληνικό έθνος με τα θετικά «χαρακτηριστικά» και ιστορικά – 

πολιτισμικά επιτεύγματα κι από την άλλη τα «εχθρικά» έθνη, τους «άλλους» που επηρέασαν 

την πορεία του ελληνικού έθνους ερχόμενα σε πολεμικές συγκρούσεις μαζί του. Το έθνος από 

τη μία τιμά τους νεκρούς του που «έπεσαν για την πατρίδα και τα ιδανικά της», καθιστώντας 

τους ήρωες και την πράξη τους ηρωική, ενώ από την άλλη παρουσιάζει την φρίκη του 

πολέμου και του θανάτου που προκαλούν οι «εχθροί» για να προκαλέσει στα μέλη του το 

μίσος της εκδίκησης και της εθνικής εγρήγορσης. Έτσι, ο πόλεμος κι ο θάνατος – ως 

ηρωισμός ή ως φρίκη – εκτελεί πάλι την διπλή λειτουργία της ενοποίησης και του 

διαχωρισμού. 

     Επίσης, μέσα από την ιστορία του, το έθνος φωτίζει τα «λαμπρά παραδείγματα» 

προσώπων που λειτουργούν ως πρότυπα για τα νέα μέλη του. Αυτή η εξύμνηση στρέφεται 

γύρω από πρόσωπα που έπαιξαν θετικό ρόλο στην πορεία του έθνους είτε ως στρατιώτες στα 

πεδία των μαχών, είτε ως διανοούμενοι στο πεδίο του ελληνικού πολιτισμού και της 

ιδεολογίας, είτε ως θεσμικοί παράγοντες του ελληνικού κράτους.  

     Τέλος, επειδή η Φλώρινα βρίσκεται στον γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας και λόγω της 

ξεχωριστής ιστορίας που χαρακτηρίζει αυτή την περιοχή, κυρίως όσον αφορά την διεκδίκησή 

της από διάφορα έθνη, δεν γίνεται παρά κι αυτή να αποτελεί μέρος της εθνικιστικής 

ιδεολογίας του κάθε έθνους – διεκδικητή. Και μέσα από την ιστορική αδιάλειπτη συνέχεια 

της εθνικιστικής ιδεολογίας, οι αναφορές σ’ αυτήν τοποθετούνται τόσο στο αρχαίο της 

παρελθόν, όσο και στο πρόσφατο με τους διεκδικητικούς πολέμους.      

     Σε αυτά τα σημεία, όπως περιληπτικά αναφέρθηκαν, στηρίχθηκε η ποσοτική και ποιοτική 

ανάλυση περιεχομένου στις δημοσιεύσεις ποιημάτων στα περιοδικά του «Αριστοτέλη» με 

αποτέλεσμα να προκύψουν οι εξής θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες: 

 

· Η εθνική ταυτότητα, «ο ελληνοχριστιανικός εαυτός»:  

Λαμπρή αρχαιότητα και Βυζάντιο ως δύναμη και δόξα  

Διαχρονική πολιτισμική ανωτερότητα  

Ορθοδοξία – εκκλησία  

Αλυτρωτισμός 

· Οι εχθροί του έθνους, οι «άλλοι»: 
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Τούρκοι  

Σλάβοι 

Βούλγαροι 

Ιταλοί  

Γερμανοί 

Αντάρτες 

Οι προδότες  

· Ο πόλεμος, οι «μάχες του έθνους»:  

Ως ηρωισμός 

Ως φρίκη 

· Ο «εγγύς χώρος», η Μακεδονία:  

Η αρχαία Μακεδονία  

Ο Μακεδονικός Αγώνας 

· Οι προσωπικότητες του έθνους, «το λαμπρό παράδειγμα»: 

Πολιτισμού 

Πολέμου – στρατού  

Πολιτικές – θεσμικές 

Αρχικά, παραθέτουμε τον πίνακα – όπως προέκυψε από την κωδικογράφηση και την 

ανάλυση περιεχομένου – της κατανομής των δημοσιεύσεων «εθνικών» ποιημάτων ανά 

χρονική περίοδο και της κατανομής των αναφορών ανά κύρια θεματική κατηγορία και 

χρονική περίοδο
147

 (Πίνακας 1).   
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 Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δύο πίνακες, μια και πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα 

(δημοσιεύσεις και αναφορές). Ωστόσο, σκόπιμα επιλέγουμε να τα εξετάσουμε σε κοινό πίνακα, για να φανεί 

καλύτερα πως προκύπτουν οι διαφοροποιήσεις στην απόλυτη και σχετική συχνότητα των αναφορών μεταξύ των 

δύο ιστορικών περιόδων. 



 

81 

 

Πίνακας 1: Κατανομή των δημοσιεύσεων ανά χρονική περίοδο και κατανομή  των αναφορών 

ανά κύρια θεματική κατηγορία και χρονική περίοδο (ως % επί του συνόλου) 

Χρονική 

περίοδος 

Δημοσιεύ-

σεις 

ποιημάτων 

Η εθνική ταυτότητα, 

ο 

«ελληνοχριστιανικός 

εαυτός» 

Οι εχθροί του 

έθνους, οι 

«άλλοι» 

Ο 

πόλεμος, 

οι 

«μάχες 

του 

έθνους» 

Ο «εγγύς 

χώρος», η 

Μακεδονία 

Οι 

προσωπικότητες 

του έθνους, «το 

λαμπρό 

παράδειγμα» 

Σύνολο 

1957-

1966 

95 

(70,4%) 

209 

(25,2%) 

109 

(13%) 

196 

(23,6%) 

25 

(3%) 

59 

(7,1%) 

598 

(72%) 

1967-

1974 

40  

(29,6%) 

82 

(10%) 

31 

(3,7%) 

72  

(8,7%) 

17 

(2%) 

31 

(3,7%) 

233 

(28%) 

1957-

1974 

135 

(100%) 

292 

(35,2%) 

 

140 

(16,7%) 

 

268 

(32,3%) 

42 

(5%) 

90 

(10,8%) 

831 

(100%) 

 

Διαβάζοντας προσεκτικά τον πίνακα οριζοντίως και καθέτως, παρατηρούμε ότι: 

 

α) Η θεματική κατηγορία που συγκεντρώνει τις περισσότερες αναφορές συνολικά είναι η 

«εθνική ταυτότητα – ο ελληνοχριστιανικός εαυτός» με 292 αναφορές και ποσοστό 35,2% επί 

του συνόλου των αναφορών. Δηλαδή, πάνω από το 1/3 των αναφορών στην εθνικιστική 

ιδεολογία, σχετίζεται με την προβολή και την εξύμνηση της εθνικής ελληνικής ταυτότητας.  

     Επίσης, αυτή η θεματική καταλαμβάνει την πρώτη θέση και ξεχωριστά σε κάθε ιστορική 

περίοδο. Συγκεκριμένα, την περίοδο 1957-1966 γίνονται 209 αναφορές (το 35% των 

αναφορών της περιόδου) στην εθνική ταυτότητα και την περίοδο 1967-1974 γίνονται 82 

αναφορές (το 35,2% των αναφορών της περιόδου). Προκύπτει, έτσι, μια ομοιομορφία μεταξύ 

των δύο περιόδων, αφού για την καθεμία ξεχωριστά πάνω από το 1/3 των αναφορών 

συνδέονται με την εθνική ταυτότητα.  

     Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως, πριν από κάθε άλλο, είναι απαραίτητο να σφυρηλατηθεί 

το κοινό αίσθημα με τα χαρακτηριστικά συστατικά στοιχεία της δικής του εθνικής 

ταυτότητας και με τους κατευθυντήριους άξονες της εθνικιστικής κατάφασης. Εφ’ όσον η 

επίσημη εθνική ιστοριογραφία προτάσσει το αφήγημα της ελληνοχριστιανικής ιστορικής 
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συνέχειας και πολιτισμού και πάνω σ’ αυτό το αφήγημα στηρίζεται η ιδεολογία του εθνικού 

κράτους, δεν μένει παρά αυτό να προβάλλεται περισσότερο από κάθε άλλο και να 

αντανακλάται και στην ποίηση μέσα από τις σελίδες του «Αριστοτέλη».    

 

β) Η θεματική κατηγορία που έρχεται δεύτερη στη συχνότητα των αναφορών είναι αυτή του 

«πολέμου – οι μάχες του έθνους» με 268 αναφορές και ποσοστό 32,3% επί του συνόλου των 

αναφορών, ελαφρά πίσω από την θεματική «εθνική ταυτότητα – ο ελληνοχριστιανικός 

εαυτός». Σχεδόν το 1/3 των αναφορών όλης της περιόδου ανήκουν σ’ αυτήν την θεματική, 

στην οποία προβάλλεται ο πόλεμος είτε ως ηρωισμός (των πατριωτών), είτε ως φρίκη (των 

εχθρών). 

     Επίσης, αυτή η θεματική καταλαμβάνει την δεύτερη θέση και ξεχωριστά σε κάθε ιστορική 

περίοδο. Συγκεκριμένα, την περίοδο 1957-1966 γίνονται σ’ αυτήν 196 αναφορές (το 32,8% 

των αναφορών της περιόδου) και την περίοδο 1967-1974 γίνονται σ’ αυτήν 72 αναφορές (το 

31% των αναφορών της περιόδου). Προκύπτει, έτσι, πάλι μια ομοιομορφία μεταξύ των δύο 

περιόδων, καθώς περίπου το 1/3 των αναφορών της καθεμίας ξεχωριστά ανήκει σε αυτή την 

θεματική. 

     Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως στην ποίηση αντανακλάται η ιστορική μνήμη της 

εθνικιστικής ιδεολογίας, η οποία φωτίζει τις στιγμές εκείνες στις οποίες το έθνος κλήθηκε να 

πολεμήσει και να θυσιαστεί, προκειμένου να εξοπλιστούν με θάρρος τα νέα μέλη του και να 

καλλιεργηθεί το αίσθημα «εθνικής υπερηφάνειας» για τους «ήρωες» που έπεσαν για «το 

καλό της πατρίδας». Έτσι, απ’ τη μία επιδιώκεται η εθνική διαπαιδαγώγηση του αναγνώστη, 

ο οποίος μπορεί να βρει πολλά παραδείγματα εθνικού ηρωισμού, και απ’ την άλλη η 

καλλιέργεια της εθνικής ιστορικής μνήμης για τις καταστροφές που προκάλεσαν στο 

ελληνικό έθνος τα άλλα έθνη με φρικιαστικές σκηνές πολέμου κατά την διάρκεια της 

ιστορικής τους πορείας. Επίσης, η θεματική του πολέμου είναι συχνά χρησιμοποιούμενη στα 

παραδοσιακά ποιήματα, στα δημοτικά τραγούδια και τους λαϊκούς στίχους, καθώς 

αξιοποιείται απ’ τη μία η τραγικότητα κι απ’ την άλλη ο ηρωισμός στο πλάσιμο των εικόνων 

και της έμμετρης αφήγησης ηρωικών κατορθωμάτων.   

 

γ) Πολύ πίσω από τις δύο πρώτες θεματικές κατηγορίες, την τρίτη θέση καταλαμβάνει η 

θεματική των «εχθρών του έθνους – οι άλλοι» με 140 συνολικές αναφορές και ποσοστό 

16,7% επί του συνόλου. Δηλαδή, περίπου το 1/6 των αναφορών ανήκει σ’ αυτή την θεματική.  

     Μετά την εξύμνηση των συνεκτικών μοναδικών χαρακτηριστικών του έθνους και των 

φωτισμό των περιόδων πολέμου και θυσίας «υπέρ των ιδανικών της πατρίδας», ακολουθεί ο 
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στιγματισμός και η υποτίμηση των ανταγωνιστικών – και συνήθως γειτονικών – εθνών με τα 

οποία ήρθε σε σύγκρουση το ελληνικό έθνος στην ιστορική του πορεία. Έτσι, 

πραγματοποιείται η λειτουργία του διαχωρισμού που ξεχωρίζει το ελληνικό έθνος και τα 

θετικά του ψυχικά, πολιτισμικά και ηθικά χαρακτηριστικά, από τα αντίστοιχα των 

«εχθρικών» εθνών, που όπως είναι φυσικό, εξ ορισμού φορτίζονται έντονα αρνητικά.   

     Την ίδια θέση καταλαμβάνει αυτή η θεματική και ξεχωριστά σε καθεμιά από τις ιστορικές 

περιόδους, ενώ κατά την περίοδο 1967-1974 έχει ίση συχνότητα με την θεματική κατηγορία 

«οι προσωπικότητες του έθνους». Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει άλλη διαφοροποίηση μεταξύ 

της ποσοτικής κατάταξης των συνολικών αναφορών (όλη την εξεταζόμενη περίοδο 1957-

1974) και της ποσοτικής κατάταξης που ακολουθούν οι θεματικές κατηγορίες σε καθεμία από 

τις ξεχωριστές χρονικές περιόδους.    

 

δ) Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει συνολικά η θεματική «οι προσωπικότητες του έθνους» 

(με 90 αναφορές και ποσοστό 10,8% επί του συνόλου) και τελευταία ακολουθεί η θεματική 

του «εγγύς χώρου της Μακεδονίας» (με 42 αναφορές και ποσοστό 5% επί του συνόλου), ενώ 

την ίδια  ποσοτική κατάταξη έχουν σχεδόν
148

 και ξεχωριστά σε κάθε περίοδο. 

ε) Οι δημοσιεύσεις και οι αναφορές που ανήκουν στην περίοδο 1957-1966 είναι 

υπερδιπλάσιες απ’ ότι οι αντίστοιχες που ανήκουν στην περίοδο 1967-1974. Όπως είδαμε και 

στην ποσοτική ανάλυση περιεχομένου (συγκρίνοντας τους μέσους όρους δημοσιεύσεων και 

αναφορών ανά έτος για κάθε χρονική περίοδο), η προπαγάνδα της εθνικιστικής ιδεολογίας 

μέσω της εργαλειακής χρήσης του ποιητικού λόγου παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη ένταση 

στα περιοδικά του «Αριστοτέλη» προδικτατορικά απ’ ότι κατά την περίοδο της δικτατορίας 

και φτάνει μάλιστα να είναι σχεδόν η διπλάσια.  

     Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός πως λόγω της λογοκρισίας και της μη ελεύθερης 

διακίνησης των ιδεών στη χουντική περίοδο, η εθνικιστική ιδεολογία «μονοπωλεί» και δεν 

υπάρχει ανάγκη για έντασή της. Αντίθετα, σε μια περίοδο «περιορισμένης» δημοκρατίας, 

όπου η μάχη δίνεται και στο ιδεολογικό πεδίο (άνισα, βέβαια, όπως την αντανακλά η φράση 

«περιορισμένη» δημοκρατία), η εθνικιστική ιδεολογία καλείται να κυριαρχήσει έναντι της 

εναλλακτικής προοδευτικής ιδεολογίας που αναπτύσσεται και δείχνει να βρίσκει σημαντικό 

έρεισμα στον λαό.  
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 «Σχεδόν» γιατί – όπως είπαμε – στην περίοδο 1967-1974 οι θεματικές κατηγορίες «οι εχθροί του έθνους – οι 

άλλοι» και «οι προσωπικότητες του έθνους» έχουν ίσες αναφορές και συνεπώς μοιράζονται την τρίτη θέση στην 

ποσοτική κατάταξη των αναφορών της περιόδου.  
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3. Θεματικές Κατηγορίες 

 

3.1 Η εθνική ταυτότητα, ο «ελληνοχριστιανικός εαυτός»  
 

Στη θεματική ενότητα / κατηγορία «Η εθνική ταυτότητα – ο ελληνοχριστιανικός εαυτός» 

περιλαμβάνονται οι αναφορές που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εθνικής 

ελληνικής ταυτότητας, όπως αυτή διαμορφώνεται από το αφήγημα της αδιάσπαστης 

ιστορικής συνέχειας του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα ως τη βυζαντινή 

αυτοκρατορία και έως τα νεότερα χρόνια. Σ’ αυτή τη θεματική κατηγορία εντοπίζονται 

συνολικά 291 αναφορές και πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1957-1966 έχουμε 209 

αναφορές, ενώ κατά την περίοδο 1967-1974 οι αναφορές είναι 82. 

     Οι αναφορές ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες:  

α) «Λαμπρή αρχαιότητα και Βυζάντιο», όπου ανήκουν οι αναφορές που σχετίζονται με την 

ιστορική συνέχεια και το ένδοξο παρελθόν του ελληνικού έθνους  

β) «Πολιτισμική ανωτερότητα», όπου ανήκουν αναφορές που σχετίζονται με τα επιτεύγματα 

του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα ως τα νεότερα χρόνια 

γ) «Ορθοδοξία – εκκλησία», η οποία περιλαμβάνει αναφορές που σχετίζονται με του 

χριστιανικά σύμβολα της ορθόδοξης πίστης και τον θετικό ρόλο της εκκλησίας στην ιστορική 

πορεία του ελληνικού έθνους 

δ) «Αλυτρωτισμός», όπου ανήκουν αναφορές που σχετίζονται με αλυτρωτικές βλέψεις και 

επιδιώξεις για την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος τμημάτων του ελληνισμού, όπως οι 

πληθυσμοί της Μ. Ασίας και των βόρειων συνόρων.  
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Πίνακας 2: Κατανομή της θεματικής κατηγορίας «Η εθνική ταυτότητα – ο ελληνοχριστιανικός 

εαυτός» ανά χρονική περίοδο (ως % επί του συνόλου) 

Χρονική περίοδος 
Λαμπρή αρχαιότητα 

και Βυζάντιο 

Πολιτισμική 

ανωτερότητα 

Ορθοδοξία 

– 

εκκλησία 

Αλυτρωτισμός Σύνολο 

 

1957-1966 

 

82 

(28,2%) 

24 

(8,2%) 

95 

(32,6%) 

8 

(2,7%) 

209 

(71,8%) 

1967-1974 
36 

(12,4%) 

19 

(6,5%) 

23 

(7,9%) 

4 

(1,4%) 

 

82 

(28,2%) 

 

1957-1974 
118 

(40,6%) 

43 

(14,7%) 

118 

(40,6%) 

12 

(4,1%) 

291 

(100%)  

 

Διαβάζοντας τον πίνακα 2 παρατηρούμε πως δύο είναι οι υποκατηγορίες που συγκεντρώνουν 

τις περισσότερες αναφορές, η «Λαμπρή αρχαιότητα και Βυζάντιο» και η «Ορθοδοξία – 

εκκλησία», οι οποίες αμφότερες έχουν 118 αναφορές (το 40,6% επί του συνόλου της 

κατηγορίας). Μαζί κι οι δύο καταλαμβάνουν το συντριπτικό 81,2% των αναφορών της 

θεματικής της «εθνικής ταυτότητας», ενώ με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι 

υποκατηγορίες «πολιτισμική ανωτερότητα» (43 αναφορές και 14,7% επί του συνόλου) και 

«αλυτρωτισμός» (12 αναφορές και 4,1% επί του συνόλου). 

     Αυτή η παρατήρηση μας δίνει αμέσως τους δύο βασικούς πυλώνες γύρω από τους οποίους 

πραγματώνεται η ιδέα της εθνικής ταυτότητας και του «ελληνοχριστιανικού εαυτού». Αυτοί 

είναι η αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα έως τα 

νεότερα χρόνια με ενδιάμεσο σταθμό το Βυζάντιο και η κυριαρχία της Ορθοδοξίας ως 

συστατικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας, παράλληλα με την εξύμνηση του ρόλου της 

εκκλησίας και των χριστιανικών συμβόλων.  

      Η σκιαγράφηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας φαίνεται ξεκάθαρα πως εκφράζεται 

κυρίως με αυτά τα δύο μέσα από τις δημοσιεύσεις ποιημάτων του «Αριστοτέλη» κι αυτό 

μπορεί να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα της μεγάλης επίδρασης και του κυρίαρχου ρόλου που 

διαδραμάτισαν στην συγκρότηση της ελληνικής ταυτότητας κατά τον 19
ο
 αιώνα.  
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     Απ’ τη μία η σύνδεση του νεοελληνικού κράτους με την ελληνική αρχαιότητα και το 

«γέμισμα» της ενδιάμεσης ιστορικής περιόδου με την ιδέα του «ελληνικού» Βυζαντίου έδωσε 

το βασικό χαρακτηριστικό του έθνους κατά την εθνικιστική ιδεολογία: το παρελθόν, το 

παρόν και το μέλλον ως αδιάσπαστη συνέχεια του έθνους. Από την άλλη, η Ορθοδοξία ως 

alter ego του ελληνικού «Βυζαντίου» απέναντι στον Πάπα και τους Φράγκους και ως 

αντιθετικό στοιχείο απέναντι στην Οθωμανική αυτοκρατορία, αποτέλεσε δομικό 

χαρακτηριστικό της αναδυόμενης ελληνικής ταυτότητας κατά τον 19
ο
 αιώνα με αποτέλεσμα 

ως και να ταυτιστεί η Ελλάδα με την Ορθοδοξία στο πολιτικό και ιδεολογικό πεδίο.     

     Όσον αφορά την κατανομή των αναφορών στις ξεχωριστές ιστορικές περιόδους 

παρατηρούμε μια μικρή διαφορά. Κατά την περίοδο 1957-1966 τις περισσότερες αναφορές 

καταλαμβάνει η υποκατηγορία «Ορθοδοξία – εκκλησία» και στη δεύτερη θέση κατάταξης 

βρίσκεται η υποκατηγορία «λαμπρή αρχαιότητα και Βυζάντιο», ενώ κατά την περίοδο 1967-

1974 συμβαίνει το αντίθετο. Ωστόσο, η μικρή διαφορά που χωρίζει τις συχνότητές τους (που 

κυμαίνεται περίπου στο 3,5%) και η μεγάλη απόσταση που χωρίζει αυτές τις δύο από τις 

υπόλοιπες δύο υποκατηγορίες δεν μας επιτρέπει κάποια ξεχωριστή ερμηνεία για κάθε 

περίοδο: σχεδόν ισόποσα κυριαρχούν αυτές οι δύο έναντι των άλλων και στις δύο χρονικές 

περιόδους.  

     Πέρα από αυτή τη μικρή διαφοροποίηση, η ποσοτική κατάταξη ακολουθεί το ίδιο μοτίβο 

και στις δύο χρονικές περιόδους με την υποκατηγορία «Πολιτισμική ανωτερότητα» να 

βρίσκεται στην τρίτη θέση και την υποκατηγορία «Αλυτρωτισμός» να ακολουθεί στο τέλος 

συγκεντρώνοντας τις λιγότερες αναφορές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως κατά την 

εξεταζόμενη χρονική περίοδο οι αλυτρωτικές βλέψεις βρίσκονται στο ναδίρ, καθώς οι 

προτεραιότητες και το πεδίο ενδιαφέροντος του κράτους και των πολιτών βρίσκονται κυρίως 

στις ταραχώδεις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Στο ίδιο πλαίσιο μπορούν να ερμηνευτούν 

και οι σχετικά λίγες αναφορές στην πολιτισμική ανωτερότητα, καθώς η ανάδειξή της τέχνης, 

του πολιτισμού και της κουλτούρας σε περίοδο ανελευθερίας και ανισονομίας δεν αποτελεί 

βασικό σκοπό της κυρίαρχης ιδεολογίας.  
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3.1.1 Λαμπρή αρχαιότητα και Βυζάντιο 

 

Μετά την ποσοτική ανάλυση της θεματικής κατηγορίας «εθνική ταυτότητα – ο 

ελληνοχριστιανικός εαυτός» και των υποκατηγοριών της, επιχειρούμε μια ποιοτική ανάλυση 

των υποκατηγοριών βασιζόμενοι σε αναφορές που επιλέχθηκαν από τις δημοσιεύσεις των 

ποιημάτων του «Αριστοτέλη» με κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητά τους. 

     Στη βάση κάθε εθνικιστικής ιδεολογίας προβάλλει το έθνος ως ξεχωριστή ομάδα 

ανθρώπων με ξεχωριστά και μοναδικά γνωρίσματα, τα οποία χαρακτηρίζουν τα μέλη του. Οι 

τρεις χρονικές όψεις του έθνους, δηλαδή παρελθόν, παρόν μέλλον, στοχεύουν στην 

υπογράμμιση του αδιαίρετου της έννοιας και της ιστορικής διαδρομής του. Εδώ συμβάλλει η 

λειτουργία της εθνικιστικής ιδεολογίας καθώς «αυτό που το έθνος ήταν μπορεί να μην 

ταυτίζεται απόλυτα με αυτό που είναι, όμως ο εθνικισμός αγωνίζεται για να αποδείξει τη 

συγγένειά τους και εξασφαλίζει την ενότητά τους με αυτό που θα είναι» (Λέκκας, 1996: 

211)
149

.  

     Πρόκειται, δηλαδή, για την επιδίωξη ενός «φαντασιακού» μέλλοντος, το οποίο θα 

διαφέρει ριζικά από το σαφώς «κατώτερο» παρόν και θα ομοιάζει με το «ένδοξο» παρελθόν 

της κοινότητας, γι’ αυτό και ο Άντερσον χαρακτηρίζει το έθνος ως «φαντασιακή κοινότητα» 

(Anderson, 1983: 15). Ωστόσο, αυτό το «φαντασιακό» της έννοιας του έθνους δεν μπορεί να 

παραχθεί εκ του μη όντος από την εθνικιστική ιδεολογία. Προκειμένου η έννοια του έθνους 

να έχει απήχηση και αξιοπιστία, η «παραγωγή» της δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε 

υπαρκτές «πρώτες ύλες» (Λέκκας, 1996: 114). Αυτές οι υπαρκτές ύλες αναζητούνται πρώτα 

απ’ όλα στο παρελθόν, στην ιστορία της φαντασιακής εθνικής κοινότητας. 

     Για την ελληνική εθνική κοινότητα, η λειτουργία αυτή πραγματοποιήθηκε με την 

ενοποίηση των διαφορετικών ιστορικών περιόδων του ελλαδικού χώρου πάνω στην έννοια 

του «ελληνοχριστιανισμού». Έτσι, το έθνος από το αρχαίο παρελθόν των πόλεων – κρατών 

μεταβαίνει στην βυζαντινή περίοδο κι από τα χρόνια του Βυζαντίου στα νεότερα χρόνια και 

                                                 
149

 Όπου για να διασαφηνιστεί καλύτερα ο ρόλος της εθνικιστικής ιδεολογίας στη σύμπτυξη παρελθόντος, 

παρόντος και μέλλοντος γίνεται παραπομπή σε χαρακτηριστικές φράσεις του Αδαμάντιου Κοραή σε μια 

επιστολή του προς τον Σαρντόν ντε λα Ροσέτ στα τέλη του 18ου αιώνα: «Το έθνος αντικρίζει για πρώτη φορά το 

ειδεχθές φάσμα της άγνοιάς του και τρέμει, καθώς φέρει το βλέμμα του πάνω στην απέραντη απόσταση που το 

χωρίζει από τη δόξα των προγόνων του. Ωστόσο, η οδυνηρή αυτή ανακάλυψη δεν ρίχνει τους Έλληνες σε 

απόγνωση: “Καταγόμαστε από Έλληνες”, λένε σιωπηλά στους εαυτούς τους, “πρέπει να προσπαθήσουμε να 

ξαναγίνουμε άξιοι αυτού του ονόματος ή να μην το φέρουμε πια». βλ. Coray, A. (1877). Lettres inedites de Coray 

a Chardon de la Rochette (1790-1796), Παρίσι.  
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στο νεοελληνικό κράτος του σήμερα, κρατώντας από κάθε περίοδο εκείνα τα ιδιαίτερα 

στοιχεία που έχει ανάγκη να προβάλλει στο παρόν του.  

     Για παράδειγμα, ως συστατικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας διαμορφώθηκε η 

Ορθοδοξία του Βυζαντίου, ενώ απορρίφθηκε η ειδωλολατρία της αρχαιότητας. Με την ίδια 

διαδικασία, προβάλλεται ως ύψιστο πολιτισμικό στοιχείο των «αρχαίων προγόνων» το 

δημοκρατικό πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας, ενώ μένει στο περιθώριο η ολιγαρχία της 

αρχαίας Σπάρτης ή το αυτοκρατορικό σύστημα διακυβέρνησης του Βυζαντίου.    

     Κυρίως, η ιστορική συνέχεια του έθνους δηλώνεται με τις λέξεις που φανερώνουν της 

καταγωγή, όπως το «γένος» και η «φυλή» ή με τις λέξεις που συνδέουν τα παλαιά και τα νέα 

μέλη του έθνους, όπως «πρόγονοι» και «απόγονοι». Μ’ αυτές τις λέξεις ως θεματικό 

εννοιολογικό κέντρο προβάλλεται κι η ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους και στα 

ποιήματα του «Αριστοτέλη». Όπως διαβάζουμε
150

: 

 

φωνάζει η ιστορία μας μέσα από τους αιώνες
151

  

μπρος στη φυλή μας στέκεσαι
152

  

είν' οι μεγάλοι πρόγονοι είν' η ελληνική καρδιά
153

  

η αρετή σας συνοδεύει την Ελληνική φυλή σ' όλους τους αιμάτινους αγώνες της
154

 

η ψυχή δεν λησμονάει πως επλάσθη Ελληνική / είμαι Έλλην το καυχώμαι ξέρω την καταγωγή 

μου
155

 

Όλοι οι τότε Έλληνες περάσαν τους προγόνους / ο κόσμος μας ωνόμαζε αρχαίους ημιθέους
156

 

κρατήσατε τα τιτάνια θεμέλια της φυλής
157

 

Απ' τα μνήματα ξαφνιάζουν οι πρόγονοί μας και φωνάζουν
158

 

για μιαν ασταμάτητη φυλετική διάρκεια
159

 

η δόξα η παληά η Ελληνική ψυχή σου μένει Φλώρινα αιώνια
160

 

οι κάτοικοι της χώρας της Παλλάδος, τους πόθους και τα όνειρα του Γένους να εκπληρώση
161

 

                                                 
150

 Στο σημείο αυτό, όπου καταγράφουμε στίχους από τα ποιήματα του «Αριστοτέλη», θα καταγράφουμε στις 

υποσημειώσεις (footnotes) το όνομα του ποιητή, τον τίτλο του ποιήματος, το τεύχος, το έτος και τη σελίδα που 

βρίσκεται, όπου μπορεί να ανατρέξει ο αναγνώστης. Έτσι, πιστεύουμε πως το κείμενο θα είναι ευανάγνωστο και 

οι στίχοι των αντίστοιχων ποιημάτων πιο εύκολο να ανευρεθούν και να αναγνωριστούν. 
151

 Κοντού, Ν. «Όχι», Αριστοτέλης, τ. 77-78 (1969), σ. 7  
152

 Μπουζάκης, Χ. «Ω! Φλώρινα, κυρά μου!», Αριστοτέλης, τ. 35-36 (1962), σ. 84 
153

 Προβελέγγιος «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 54  
154

 Κοντού, Ν. «Δάσκαλοι του Μακεδονικού Αγώνα», Αριστοτέλης, τ. 75-76, σ. 17 
155

 Τρίππης, Γ. «Ο Έλλην Κλεισουριώτης», Αριστοτέλης, τ. 26, σ. 20 
156

 Ραρρής, Α. «Οκτώβριος 1940», Αριστοτέλης, τ. 11 (1958), σ. 66 
157

 Κοντού, Ν. «Αμφορείς με φως ελληνικό», Αριστοτέλης, τ. 87-88 (1971), σ. 32 
158

 Τρίππης, Γ. «Η κατάρα των», Αριστοτέλης, τ. 26, σ. 20 
159

 Γκοσιόπουλος, Τ. «στίχοι», Αριστοτέλης, τ. 25, σ. 66 
160

 Ηλιόπουλος, Ν. «Ύμνος στη Φλώρινα», Αριστοτέλης, τ. 69-70 (1968), σ. 17 
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τη δόξα του ξανά το γένος των Ελλήνων / για μιαν απίστευτη στο θάμα των Ελλήνων Γένα 

μπορεί
162

 

 

Παράλληλα, οι αναφορές συνδέονται με την αρχαιότητα των πόλεων – κρατών και με 

προσωπικότητες – πρωταγωνιστές της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, αρχαίες θεότητες και με 

αρχαίους χώρους, παραδόσεις και  τελετουργίες που αναδύουν το μεγαλείο των κλασικών 

χρόνων: 

 

οι απόγονοι των Σαλαμινομάχων
163

 

σαν άλλοι Λεωνίδες των αρχαίων μας προγόνων
164

 

Δεν διάβασαν λίγ' Ιστορία να δούνε … τι είν' Θερμοπύλαι / δεν είχαν διαβάσει το "ω ξειν 

αγγέλειν" / δεν φθάσαν τριάντα αιώνες ως τώρα να μάθουνε ποιοι είναι οι Γραικοί
165

  

Σαν αρχαία Ελληνίδα ... πλανιέμαι στον ιερό σου χώρο / ο Δίας γαλήνιος κυττάζει απ' τον 

θρόνο / ενώ οι νύμφες τρέχουν / Αντικρύζει το Νυμφαίο με τη σκέψη ο Ηρώδης ο Αττικός / 

πέρα κει στο βωμό σου καίει η άσβεστη φλόγα / Ιαχές αντηχούν και τραγούδια ειρήνης στο 

στίβο Σου
166

 

"Πειθόμενοι τοις ρήμασιν" όλοι εμείς Εκείνων θε να φανούμε … αντάξια παιδιά
167

 

σαν τις ιέρειες στα τρίσβαθα μαντεία
168

 

της Δήλου εσύ Θεέ που κυβερνούσες το νησί σ' αλλοτινούς καιρούς / κάποτε εδώ γινόσανε 

αγωνίσματα κι ο κόσμος έτρεχε από παντού να σε τιμήση
169

 

οικοδομήματα ηρώων και Θεών, ο Ηρακλής της Κρήτης, ήθελα να 'μαι θεατής εις τον Βωμόν 

του Δία, ήθελα να 'μαι θεατής … και να θαυμάζω τους ήρωας
170

 

από την ράτσα του Ηρακλή κρατάω την γενναία
171

 

είδες τα νώτα του Ασιάτη να χάνωνται μακριά από της Πατρίδας την ιερή γη /  

του Μαραθώνα ο δρόμος δεν είχε τελειώσει οδηγούσε στην αιωνιότητα
172

 

                                                                                                                                                         
161

 Ραρρής, Α. «Στον Ολυμπιονίκη Διάδοχο», Αριστοτέλης, τ. 25, σ. 31 
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 Παλαμάς, Κ. «Λαμπρή», Αριστοτέλης, τ. 8 (1958), σ. 19 
163

 Κοντού, Ν. «Όχι», Αριστοτέλης, τ. 77-78 (1969), σ. 7 
164

 Ραρρής, Α. «Μακεδονομάχοι», Αριστοτέλης, τ. 24 (1960), σ. 22 
165

 Ραρρής, Α. «Η Κλεισούρα στις φλόγες», Αριστοτέλης, τ. 14 (1959), σ. 37 
166

 Κοντού, Ν. «Ημέρες αγώνων στην Ολυμπία», Αριστοτέλης, τ. 65-66 (1968), σ. 48 
167

 Παλαιολόγος, Δ. «Λεβεντογέννα Πόλι», Αριστοτέλης, τ. 17 (1959), σ. 16 
168

 Μπουζάκης, Χ. «Στ’ Αμύνταιο», Αριστοτέλης, τ. 2 (1957), σ. 44 
169

 Κωνσταντινίδης, Κ. «Στον Απόλλωνα της Δήλου», Αριστοτέλης, τ. 29 (1961), σ. 8 
170

 Ματσούκας, Ι. «Νέαι Ολυμπιάδες», Αριστοτέλης, τ. 92-93 (1972), σ. 103-104 
171

 Τσάμη, Π. «Όχι», Αριστοτέλης, τ. 11 (1958), σ. 59 
172

 Παπασταμάτης, Π. «Ο Μαραθωνοδρόμος», Αριστοτέλης, τ. 47, σ. 25 
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τρεις μόνο δώσε μας από τους τριακόσιους … ν' ανανεώσουμε των Θερμοπυλών το κατόρθωμα 

/ το αίμα των Ηρακλειδών
173

 

Μάνα του Ομήρου ρήγισσα κι Ελληνική κοιτίδα του κάθε Εφέσιου Θεού
174

 

τα χώματα τα ιερά που οι Θεοί δοξάστηκαν αιώνες εις αυτά / το χώμα που εκράτυναν χιλιάδες 

χρόνια τώρα ημίθεοι / δόξα στον Μαραθώνα / τις Θερμοπύλες τα στενά αυτόν τον Λεωνίδα / τα 

αθάνατα νερά εκεί στη Σαλαμίνα
175

 

 

Επίσης, ξεχωριστές αναφορές γίνονται και στη βυζαντινή περίοδο του ελληνικού έθνους, την 

μεγάλη της εδαφική επικράτεια και την αίγλη των αυτοκρατόρων με ιδιαίτερη μνεία στον 

Παλαιολόγο και στον Βουλγαροκτόνο, ενώ από τις μυθικές φιγούρες ξεχωρίζει ο Διγενής: 

 

βυζαντινή πανέμορφη ρήγισσα Καστοριά
176

 

κι ένα χρυσό σύννεφο των περασμένων έννοιωσα να με τυλίγει όλη την αίγλη του Βυζαντίου / 

παλιά Βυζαντινή αρχόντισσα
177

 

του Βυζαντίου το κράτος / από ψηλά απ' την Ήπειρο κι ως τον Ευφράτη επάνω ο χώρος ο 

ελληνικός … και τάφος των πατέρων μας
178

 

Και στην Πρεσλάβα στάθηκε ο Βουλγαροκτόνος κι ήλθε κι από την Πρέσπα
179

 

[απ' τον Λεωνίδα, Μαραθώνες, Θερμοπύλες] Παλαιολόγο / μέχρι τις μέρες μας είναι η 

αδιάλιπτη πορεία της ιστορίας
180

 

ο θρίαμβος των νικητών Αυτοκρατόρων!
181

 

σας καρτερεί ο Διγενής στ' αλώνια
182

 

 

Είτε οι αναφορές γίνονται γενικά στη «φυλή», το «γένος» και τους «προγόνους», είτε στην 

ελληνική αρχαιότητα των κλασικών χρόνων, είτε στο Βυζάντιο, αυτό που τις διαπερνά είναι ο 

θαυμασμός κι ένας πόθος επιστροφής στο μεγαλείο εκείνων των χρόνων. Είναι, επίσης, 

διάχυτο το αίσθημα χρέους προς τους «προγόνους» για τη συνέχιση της φυλής· για να φανεί 
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 Τρίππης, Γ. «Η ιταλική επίθεση», Αριστοτέλης, τ. 26, σ. 32ζ-32η 
176
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 Κοντού, Ν. «Καστοριά», Αριστοτέλης, τ. 91 (1972), σ. 60 
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 Τσίνας, Π. «Ο Βαγγέλης», Αριστοτέλης, τ. 49-50 (1965), σ. 80-86 
179

 Παλαμάς, Κ. «στίχοι από την Φλογέρα του Βασιλιά», Αριστοτέλης, τ. 108 (1974), σ. 1 
180
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 Τσάμη, Π. «Όχι», Αριστοτέλης, τ. 11 (1958), σ. 59 
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το έθνος αντάξιο του παρελθόντος του χτίζοντας ένα ανάλογου «μεγαλείου» και «δόξας» 

μέλλον: 

 

στις μορφές και τις μνήμες των μεγάλων … γιατί να έχω γεννηθή και να μη ζήσω τότε
183

 

θυμίζοντας σαν σ' όνειρο κάποιους χρυσούς καιρούς
184

 

φωνάζει η ιστορία μας μέσα από τους αιώνες, την γη την ιερή εχθρός δεν θα πατήση
185

 

η τύχη μ' έρριψε μακρυά από σε με είδε το πέμπτον του αιώνος εις ξένα έθνη
186

 

Όλα σου μέσα μου μιλούν και μου μιλούν για κείνους εκείνους που σε δόξασαν  στα πέρατα του 

κόσμου / Κι όταν το χώμα σου πατώ θαρρώ πως βλέπω εκείνους τους θεούς
187

 

 

Συμπερασματικά, μέσα από τις αναφορές επιβεβαιώνεται η εστίαση της εθνικιστικής 

ιδεολογίας στην προβολή της ιστορική συνέχειας του ελληνικού έθνους με τους δύο βασικούς 

πυλώνες (ελληνική αρχαιότητα και Βυζάντιο), με την κοινή καταγωγή των νέων μελών του 

έθνους που δηλώνεται με τις λέξεις «γένος», «φυλή» και «πρόγονοι» και με το αίσθημα 

χρέους και ευθύνης για την επανάληψη του «μεγαλείου». Για να φανούν τα νέα μέλη του 

έθνους αντάξια των παλαιών, δημιουργώντας ένα ανάλογο δικό τους «ένδοξο» μέλλον της 

εθνικής «φαντασιακής» κοινότητας. 

 

 

3.1.2 Πολιτισμική ανωτερότητα  

 

Ως βασικό συστατικό στοιχείο της εθνικιστικής ιδεολογίας προβάλλει ο ιδιαίτερος πολιτισμός 

της αδιάσπαστης ιστορικά εθνικής κοινότητας. Παράλληλα, αυτός αποτελεί και σημείο 

διαχωρισμού από άλλες εθνικές κοινότητες, αν δεχτούμε φυσικά πως η εθνικιστική ιδεολογία 

δεν προβάλλει χοντροκομμένα επιχειρήματα καταγωγής και σχέσεις αίματος με τους 

αρχαίους «προγόνους». Ουσιαστικά, «το επιχείρημα της καταγωγής, ακόμα κι όταν 

διατυπώνεται με φυλετικούς όρους, όπως Γένος, Φυλή κ.λπ. είναι στην ουσία του 

πολιτισμικό», ενώ συχνά, μάλιστα, «ο μοναδικός πολιτισμικός χαρακτήρας του έθνους 

αποτελεί ιδεολόγημα που αποτυπώνεται σε ιδιότητα με συγκεκριμένη ονομασία, όπως π.χ. 

Ελληνικότητα, Englishness, Argentinidad, Cubanidad, κ.λπ.»
 
(Λέκκας, 1996: 141). 
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     Η περίπτωση του ελληνικού εθνικισμού «στηρίχτηκε προτίστως στην προσαγωγή 

τεκμηρίων με πολιτιστικό περιεχόμενο, όπως οι αφομοιωτικές ιδιότητες του Ελληνισμού, η 

γλώσσα, τα έθιμα, οι μύθοι, η μουσική κ.λπ.» (Λέκκας, 1996: 141-142)
188

, αυτή είναι η 

λεγόμενη Ελληνικότητα του πολιτισμού που διαπερνά το ελληνικό έθνος.  

     Η εθνικιστική ιδεολογία δεν προβάλλει μόνο τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του 

έθνους, αλλά τείνει να τα εξυψώνει και ως ανώτερα των άλλων ανταγωνιστικών ή μη εθνών. 

Ιδιαίτερα στην ελληνική περίπτωση που οι «πρώτες ύλες» συναινούν με τον αναπτυγμένο και 

πλούσιο αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, γίνεται κατά κόρον χρήση του «μεγαλείου» και της 

ανωτερότητας της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς. 

     Στις αναφορές μέσα από τα ποιήματα του «Αριστοτέλη», η ανωτερότητα του ελληνικού 

πολιτισμού δηλώνεται με τη φράση «Φως», «πνοή» και «ιδέα» και με σχετικά επίθετα:  

 

η Δελφική Ιδέα υψώνει τη στοργική της φωνή για τα τωρινά και για τα μελλούμενα
189

 

ω Αμφορείς γεμάτοι Φως Ελληνικό
190

 

Το Απολλώνιο φως οδηγεί
191

 

μου έδωκας την πνοήν και του Απόλλωνος τα χρυσά δώρα
192

 

οι δρόμοι αυτοί φωτίζουνε το νου / τα μυστικά των θρύλων και των θεών
193

 

κρατήσατε στα χέρια σας το Δελφικό φως, το Απολλώνιο, η Ελλάδα … κρατώντας την δάδα του 

κόσμου
194

 

Ορθόστηθη κόρη μας ζυμώθηκες με Ελληνικό Φως
195

 

Φύλακες ιδεωδών θησαυρών της ανθρωπότητας, λουσμένοι με το Απολλώνιο φως
196

 

απ' τους Δελφούς ξεχύθηκε το πνεύμα κι όχι από τον Παρθενώνα
197

 

 

Επίσης, η μνεία στην ανώτερη ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με τις αναφορές στα αρχαία 

ελληνικά μνημεία όπως ο Παρθενώνας, με σημαντικούς αρχαίους χώρους όπως οι Δελφοί, με 

                                                 
188

 Όπως αναφέρει ο Λέκκας (1996): αυτό «αποδεικνύεται και από το πρόβλημα του μεσαιωνικού Ελληνισμού, 

που ταλαιπώρησε την ελληνική εθνικιστική ιδεολογία κατά τον 19
ο
 αιώνα, καθώς η ένταξη ή μη του Βυζαντίου 

στην εθνική κληρονομιά συνιστούσε ερώτημα κατεξοχήν πολιτισμικής υφής και σαν τέτοιο διατυπώθηκε και από 

τους υποστηρικτές και από τους πολέμιους του Βυζαντίου», με αναφορά στο Βελουδής, Γ. (1982). Ο Jacob 

Fallmerayer και η γένεση του ελληνικού ιστορισμού. Αθήνα, σελ. 39-40 και Βαρουξάκης, Γ. (1991). Φαντασιακές 

κοινότητες και Μεγάλη Ιδέα. Μια συμβολή του Γ. Ν. Πολίτη. Μνήμων 13, σελ. 198-202.  
189

 Κοντού, Ν. «Αμφικτυονίες», Αριστοτέλης, τ. 28, σ. 48 
190

 Κοντού, Ν. «Αμφορείς με φως ελληνικό», Αριστοτέλης, τ. 87-88 (1971), σ. 32 
191

 Κοντού, Ν. «Ηνίοχος», Αριστοτέλης, τ. 92-93 (1972), σ. 45 
192

 Κάλβος, Α. «στίχοι», Αριστοτέλης, τ. 22 (1960), σ. 50 
193

 Γκοσιόπουλος, Τ. «στίχοι», Αριστοτέλης, τ. 25, σ. 66 
194

 Κοντού, Ν. «Στους ήρωας του ‘40», Αριστοτέλης, τ. 57 (1966), σ. 62-63 
195

 Κοντού, Ν. «Ύμνος στην Κύπρο», Αριστοτέλης, τ. 51-52, σ. 30 
196

 Κοντού, Ν. «Νεκροί του Μακεδονικού Αγώνα», Αριστοτέλης, τ. 83 (1970), σ. 10 
197

Κοντού, Ν. «Ο δρόμος με τις ανθισμένες αμυγδαλιές ή Ύμνος στον Σικελιανό», Αριστοτέλης, τ. 28, σ. 47 
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αρχαίους θεούς – σύμβολα του πνεύματος όπως ο Απόλλωνας και με μυθικές μορφές όπως οι 

Μούσες: 

 

στον Ελικώνα οι Μούσες … σούδωσαν τη λύρα του Απόλλωνος να ψάλης
198

 

 σ' έχει υψώσει Δωρική κολώνα στους αιώνες
199

 

το πανάρχαιο τοπίο θαυμαστό, καλλιστέφανον της Ολυμπίας τόπον / και του Διός το άγαλμα το 

άφθαστον έργον του Φειδίου
200

 

Το αγέρι δακρυσμένο ευλαβικά χαϊδεύει τις κολόνες των ναών σου
201

 

ποιος θα μπόρειε ν' αγναντέψει αδάκρυτα τους ρειπιωμένους ναούς σου και τους αρχαίους 

βωμούς σου / τα ιερά τούτα ερείπια
202

 

της λύρας σου τα τέλια που σκορπούσαν ύμνους θεϊκούς στα πέρατα του Αιγαίου
203

 

πότε κρατάς τη δάφνη από τον Ελικώνα, πότε σαν άγαλμα από μάρμαρο της Πάρου
204

 

 

Υπάρχουν, επίσης, αναφορές σε ένα ποίημα στην πολιτιστική κληρονομιά του έτερου πυλώνα 

της ελληνικής ιστορικής συνέχειας, του Βυζαντίου: 

 

Φλώρινα … πυρσός στους αιώνες το φως της Βυζαντινής κληρονομιάς / τα μεγαλόπρεπα 

ερείπια / τοιχογραφίες / ψηφιδωτά
205

  

 

Συμπερασματικά, οι αναφορές που σχετίζονται με την ελληνική πολιτισμική ανωτερότητα 

αντλούν παραδείγματα και σύμβολα από τους δύο ιστορικούς πυλώνες της «Ελληνικότητας» 

(ελληνική αρχαιότητα και Βυζάντιο) με την πλάστιγγα να γέρνει συντριπτικά προς την 

ελληνική αρχαιότητα και τα μνημεία παγκόσμιου πολιτισμού που γέννησε η κλασική 

περίοδος.  

     Ακόμα και στις αναφορές που χρησιμοποιούνται οι λέξεις «πνεύμα», «ιδέα», «φως», από 

τα συμφραζόμενα διαπιστώνεται πως αναφέρονται στην κλασική ελληνική αρχαιότητα και 

όχι στη βυζαντινή περίοδο. Άλλωστε, αυτές οι λέξεις συχνά εκφέρονται – όπως είδαμε – με 

τα επίθετα «Απολλώνειο» και «Δελφικό». 
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     Άξιο παρατήρησης είναι, τέλος, πως δεν υπάρχουν αναφορές σχετικές με σύγχρονα 

πολιτιστικά επιτεύγματα του ελληνισμού. Αυτό είναι δείγμα πως το ένδοξο πολιτισμικό 

παρελθόν είναι αυτό που εμπνέει και διαμορφώνει τον «πολιτιστικό κανόνα», ο οποίος ορίζει 

ποια πολιτισμικά έργα είναι άξια ένταξής τους στην επίσημη ελληνική πολιτιστική 

κληρονομιά. 

 

 

 

3.1.3 Ορθοδοξία – εκκλησία 

 

Η θρησκεία μαζί με τη γλώσσα αποτελούν τα δυο σημαντικότερα πολιτισμικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας και «εμπερικλείουν τις 

περισσότερες φορές όλα τα υπόλοιπα διακριτικά γνωρίσματα στα οποία η εθνικιστική 

ιδεολογία κατά περίπτωση καταφεύγει (ιστορική καταγωγή, μύθοι, ήθη, έθιμα, παραδόσεις 

κ.ο.κ.)» (Λέκκας, 1996: 163).  

     Όμως, η θρησκεία όταν τίθεται στις υπηρεσίες του εθνικισμού (όπως συμβαίνει στις 

σύγχρονες κοινωνίες) κατέχει νέα μορφή και λειτουργία συγκριτικά με την λειτουργία που 

είχε στις παραδοσιακές κοινωνίες. Αυτή η διαφορά συνίσταται στη μετάβαση της λειτουργίας 

της θρησκείας από καθαρά πνευματική σε κοσμική και πολιτική (Λέκκας, 1996: 183).  

      Η θρησκεία εντασσόμενη στην εθνικιστική ιδεολογία «πολιτικοποιείται» και 

μετατρέπεται σε σημαντικό πυλώνα του Εποικοδομήματος και των ιδεολογικών μηχανισμών 

του κράτους. Αυτή η χρήση της θρησκείας από τον εθνικισμό και τα εθνικά κράτη 

αποκαλύπτεται και μόνο από το γεγονός πως «το θρησκευτικό στοιχείο καθίσταται πεδίο 

εθνικιστικής διαμάχης εξαιτίας πολιτικών ανακατατάξεων» (Λέκκας, 1996: 189), όπως στην 

περίπτωση της βουλγαρικής Εξαρχίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της ελληνικής 

αρχιεπισκοπής και του ρόλου τους στις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις.  

     Επίσης, η εκκλησία ως μηχανισμός κατέχει σε ορισμένες περιπτώσεις τόση δύναμη, ώστε 

σε αρκετά κράτη – ένα εκ των οποίων και το ελληνικό – δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα το 

κλασικό αστικοδημοκρατικό αίτημα του διαχωρισμού της από το κράτος. Αυτό δείχνει τις 

σημαντικές πολιτικές λειτουργίες και υπηρεσίες που προσφέρει στα πλαίσια του εθνικού 

κράτους όντας ενταγμένη στην κυρίαρχη εθνικιστική ιδεολογία. Η πιο βασική λειτουργία 

είναι αυτή που «αποσκοπεί στον προσδιορισμό, στη συσπείρωση και την παρακίνηση του 

εθνικού σώματος να επιτύχει άμεσους (πρακτικούς, εγκόσμιους, μη μεταφυσικούς) στόχους, 
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όπως η ανεξαρτησία του έθνους» και η διατήρησή της. Υπό αυτή την έννοια, «η ιδιοποίηση 

της θρησκείας (των δογμάτων, των τελετουργιών, των συμβόλων) από τον εθνικισμό είναι 

χρήση πολιτική» (Λέκκας, 1996: 188-189) .    

      Στην περίπτωση του ελληνικού εθνικισμού η Ορθόδοξη πίστη αποτέλεσε πηγή έμπνευσης 

κι ενδυνάμωσης του ελληνικού εθνικιστικού φρονήματος και κύριο κριτήριο προσδιορισμού 

της ελληνικής ταυτότητας. Όπως αναφέρει ο Λέκκας «η θρησκευτική πίστη εξισώθηκε 

μάλιστα με την εθνική νομιμοφροσύνη σε τέτοιο βαθμό που οι έννοιες “χριστιανός” και 

“Έλλην” να καταστούν σχεδόν συνώνυμες και να ορίζονται σε αντίθεση με το ταυτόσημο 

ζεύγος εννοιών “μουσουλμάνος” και “Τούρκος”» (Λέκκας, 1996: 184. Προδρόμου, 1995).  

     Ο εθνικισμός (ελληνικότητα) και η θρησκευτική πίστη (Ορθοδοξία) τείνουν στην 

ελληνική περίπτωση να εμφανίζονται σε απόλυτη σύζευξη (Κελεπούρη, 2006: 211-236. 

Μόσχου, 2000)
206

 και σε πολιτιστικά παραδείγματα και σε πολιτικά συνθήματα, όπως το 

γνωστό «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» της χούντας των συνταγματαρχών. Ενώ, η πολιτική 

ρητορεία δεξιάς και ακροδεξιάς κατεύθυνσης συνήθως κάνει ιδιαίτερη μνεία στην 

θρησκευτική πίστη και ευλάβεια, στην τυπολογική χριστιανική λατρεία, στα χριστιανικά 

σύμβολα, στην εκκλησία και γενικότερα στο θρησκευτικό αίσθημα των πιστών στοχεύοντας 

στον πολιτικό προσεταιρισμό τους (Γεωργιάδου, 2015-α. Γεωργιάδου, 2015-β. Τσιράς, 2011). 

     Στα ποιήματα που δημοσιεύτηκαν στις σελίδες του «Αριστοτέλη» υπάρχει μεγάλη 

ποσότητα αναφορών που σχετίζονται με χριστιανικά σύμβολα και τελετουργίες, όπως ο 

σταυρός, οι εικόνες, η ψαλμωδία της Θείας Ευχαριστίας, η προσευχή του πιστού και η 

εκκλησία, ενώ σε μερικές περιπτώσεις συνδέονται με την έννοια της «Ελλάδας» και του 

«Έλληνα»: 

 

εικονοστάσι στην ψυχή του Έλληνα
207

 

απ' τα γαλάζια ουράνια σταλάζει θεία ψαλμουδιά
208

 

χρυσό Σταυρό, βαγγέλιο, αγία Τράπεζα, δακρύζουνε οι εικόνες
209

 

η εκκλησά μας, της εκκλησάς χτυπάει η καμπάνα
210

 

Μπρος στο εικόνισμα γονατισμένες, μάννα και κόρη … σταυροκοπιούνται και τρέμουν, κείνες 

προσεύχονται
211
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 Για την αυταρχικότητα του ορθόδοξου δόγματος και τις επιπτώσεις του στην ελληνική κοινωνία βλ. (Πατσός, 

2005).  
207
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Χριστιανούς στην εκκλησιά σεμνά να προσκυνούνε
212

 

Ελληνικές Χριστιανικές κρυφές μου προσευχούλες
213

 

τα χρυσοκάντηλα θα κρέμουνται
214

 

 

Εντοπίζουμε, επίσης, αναφορές που σχετίζονται με τις κυρίαρχες μορφές της χριστιανικής 

πίστης όπως η Παναγία, ο Χριστός, ο πανάγαθος Θεός, οι άγγελοι και οι άγιοι του 

χριστιανισμού: 

 

οι άγγελοι θάναι κοντά τους, κι οι Θεοί μαζί τους
215

 

Αν μας φυλάγ' η Παναγιά / Θεός να τα βλογήσει
216

 

κι ο Αι Γιώργης με τη Λάμια στ' αλόγου του τα πόδια ξαπλωμένη
217

 

ωραία σαν τον Άγγελο / έδωσε το κρίνο στη Μαρία / μήνυμα απ' τον Θεόν / στον κόσμο τον 

Σωτήρα
218

 

ως τα ύψη τ’ Ουρανού να ακούσουν οι Αγγέλοι και να ψάλλουν εν χορώ
219

 

ήρθ' ο άγγελος για να του φέρη πάλι το κοφτερό σπαθί του / κι αγγελικαί δυνάμεις
220

 

χρυσά μαλλιά του Άη Δημήτρη / Άγιο Λευτέρη και Μητρόπολη / κανείς δεν ξέρει πάρεξ' ο 

Θεός
221

 

παρακαλούμ' ενδόμυχα την Παναγία όλοι
222

 

Ο Πανάγαθος Θεός ήτανε με σένα
223

 

 

Υπάρχουν αναφορές που σχετίζονται με σταθμούς της χριστιανοσύνης όπως η Γέννηση, η 

Σταύρωση και η μέρα της Λαμπρής, ενώ η Ανάσταση και η Δευτέρα Παρουσία συνδέεται και 

με την Ελλάδα: 

 

Η Ελλάδα πάντ' ανάσταση μεσ' απ' το κρύο το χώμα, πάντα θάχει ξαφνική και μια Δευτέρα 

Παρουσία
224
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του Ναζωραίου το σταύρωμα
225

 

με τα έργα της τα Θεία, δεν θα μοιάση τον Ιούδα να προδώση τον Χριστόν
226

 

τα μύρα σ' αγκαλιάσαν των κρίνων οι ανασασμοί μέσα σε Σε φωληάσαν
227

  

 

Επίσης, εντοπίζονται αναφορές που σχετίζονται με μνημεία της χριστιανικής πίστης όπως η 

Αγιά Σοφιά, ενώ γίνεται σύνδεση και με ιστορικά γεγονότα όπως η Άλωση της Πόλης, με 

κληρικούς που μαρτύρησαν της περίοδο της ελληνικής επανάστασης και με τον θρύλο του 

κρυφού σχολειού:   

 

Αγιά Σοφιά το μέγα μοναστήρι
228

 

τίμησες το ράσσο, γι' αυτό θα καίη στον τάφο Σου λαμπάδα
229

 

ο παπάς με τον σταυρό / με ευχές προς τον Χριστό /  μα οι δαίμονες λυσσάνε / μάρτυρας κι 

αυτός πιστός
230

 

η μάχη άναψε για εστίες και Ιερά / ολόψηλα ο Σταυρός / κι ορθώστε την Πατρίδα τον Σταυρό
231

 

σημαίνει ο Θεός, σημαίνουν τα επουράνια, σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά το μέγα μοναστήρι / κάθε 

καμπάνα και παπάς / δεξιά ο Πατριάρχης / στο χερουβικό φωνή τους ήρθε εξ ουρανού / 

αρχαγγέλου στόμα, θέλημα Θεού / εδάκρυσαν οι εικόνες / σώπασε κυρά Δέσποινα
232

 

στης σκλαβιάς το απόκρυφο σχολειό με το ψαλτήρι εθέριεψαν
233

 

τα ράσσα που μαρτύρησαν / και για την πίστη του Χριστού / τρόχισε με το 

Σταυρό την κόψη του σπαθιού / τιμησ' τον Μάρτυρα Χριστέ
234

 

η κατάρα του Θεού / και η Θρησκεία κ' η Ελευθεριά / και εκεί πούναι η Αγία Σοφία
235

 

ο γούμενος από την άγια Λαύρα / ζητά τον άγιον Τάφο και την Αγιά Σοφιά / τον Πατριάρχη μας 

κι όσοι Χριστόν πιστεύουν και τον δοξάζουνε
236

 

 

                                                                                                                                                         
224

 Παλαμάς, Κ. «Από τον κύκλο των τετράστιχων», Αριστοτέλης, τ. 2 (1957), σ. 30 
225

 Κοντού, Ν. «Δάσκαλοι του Μακεδονικού Αγώνα», Αριστοτέλης, τ. 75-76, σ. 17 
226

 Τρίππης, Γ. «Ο Έλλην Κλεισουριώτης», Αριστοτέλης, τ. 26, σ. 20 
227

 Μπουζάκης, Χ. «Στ’ Αμύνταιο», Αριστοτέλης, τ. 2 (1957), σ. 44 
228

 Ανώνυμο «Λαϊκοί στίχοι», Αριστοτέλης, τ. 9 (1958), σ. 25 
229

 Κωνσταντινίδης, Κ. «Γερμανός Καραβαγγέλης», Αριστοτέλης, τ. 15 (1959), σ. 28 και αναδημοσίευση του 

ίδιου ποιήματος στο Αριστοτέλης, τ. 81-82 (1970), σ. 62 
230

 Τρίππης, Γ. «Η σφαγή», Αριστοτέλης, τ. 26, σ. 32γ 
231

 Γρηγοριάδης, Γ. «Ο φαντάρος», Αριστοτέλης, τ. 17 (1959), σ. 24 
232

 Δημοτικό «Πάλι με χρόνους με καιρούς», Αριστοτέλης, τ. 9 (1958), σ. 1 
233

 Παπαντωνίου, Ζ. «Παύλος Μελάς», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 55 
234

 Ραρρής, Α. «Στον ήρωα Παπαπέτρο», Αριστοτέλης, τ. 15 (1959), σ. 16 
235

 Σολωμός Δ. «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», Αριστοτέλης, τ. 8 (1958), σ. 13 
236

 Πολίτης, Ν. «Του πολέμου του ‘21», Αριστοτέλης, τ. 14 (1959), σ. 15 
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Συμπερασματικά, οι περισσότερες αναφορές που σχετίζονται με την Ορθοδοξία και την 

εκκλησία, βρίσκονται σε συμφωνία με την πολιτική λειτουργία της θρησκείας στα πλαίσια 

του εθνικισμού, όπως την καταγράψαμε παραπάνω.  

     Η προδοσία του Χριστού από τον Ιούδα, η Ανάσταση του Χριστού, τα χριστιανικά 

σύμβολα όπως ο σταυρός και τα ιστορικά μνημεία του χριστιανισμού όπως η Αγιά Σοφιά, οι 

μαρτυρικοί κληρικοί, το θέλημα του Θεού και της Παναγιάς κ.λπ. συνδέονται με σταθμούς 

της ιστορίας του ελληνικού έθνους και στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων οι 

παρομοιώσεις και οι μεταφορές είναι προφανείς. 

     Έτσι, η προδοσία του Χριστού συνδέεται νοηματικά με τους «προδότες» του έθνους, η 

Ανάσταση του Χριστού με την «ανάσταση» του έθνους και την εθνεγερσία, η Αγιά Σοφιά δεν 

αντιμετωπίζεται ως ιστορικό μνημείο, αλλά ως σύμβολο της Άλωσης της Πόλης από τους 

αλλόπιστους Οθωμανούς, οι κληρικοί ως λειτουργοί του κρυφού σχολειού και μάρτυρες – 

ήρωες της ελληνικής επανάστασης κ.λπ. Φαίνεται, έτσι, το εθνικό – πολιτικό περιεχόμενο 

των θρησκευτικών αναφορών των ποιημάτων ως αντανάκλαση της λειτουργικής χρήσης της 

θρησκείας από την εθνικιστική ιδεολογία.  

 

 

3.1.4 Αλυτρωτισμός 

 

Η εθνικιστική ιδεολογία θέτει αναβαθμιζόμενους στόχους ανάλογα με την ιστορική φάση 

στην οποία βρίσκεται το έθνος. Έτσι, πρωταρχικός στόχος του εθνικισμού είναι (σε 

περιπτώσεις όπου αυτή δεν υπάρχει) η πολιτική ανεξαρτησία και αυτονομία του εθνικού 

κράτους. Όμως, η εθνικιστική ιδεολογία δεν μένει εκεί, καθώς βασικό της χαρακτηριστικό 

είναι ότι μπορεί να ανανεώνει τους στόχους της προς την πορεία της «τελικής ολοκλήρωσης» 

του έθνους, την πορεία κατάκτησης του «ένδοξου» μέλλοντος, η οποία είναι αέναη. 

     Έτσι, ο στόχος της επίτευξης της εθνικής ανεξαρτησίας μπορεί να θεωρηθεί ημιτελής από 

την εθνικιστική ιδεολογία και να αντιμετωπιστεί ως «μεσοστάδιο της εθνικής ολοκλήρωσης», 

είτε ως «ανεπαρκής πολιτική ολοκλήρωση». Σ’ αυτήν την περίπτωση, η εθνικιστική 

ιδεολογία αποκτά αλυτρωτικούς προσανατολισμούς: συνεχίζει τον αγώνα προσάρτησης 

εδαφών και απελευθέρωσης πληθυσμών που θεωρεί ότι ανήκουν στο έθνος, αφού εκτιμά πως 

η πολιτική ανεξαρτησία του οικείου έθνους είναι ή αμιτελής ή ανολοκλήρωτη χωρίς αυτούς 

τους ομοεθνείς πληθυσμούς υπό την σκέπη του εθνικού κράτους (Λέκκας, 1996: 128).  
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     Υπό την έννοια αυτή, οι αλυτρωτικές επιθυμίες και επιδιώξεις αποτελούν στοιχείο της 

εθνικής ταυτότητας, αφού καθορίζουν κάθε φορά (με τα κριτήρια της εθνικιστικής 

ιδεολογίας) αν υπάρχουν ή όχι αλύτρωτοι πληθυσμοί με ίδια εθνική ταυτότητα με αυτή των 

μελών του απελευθερωμένου εθνικού κράτους. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο αλυτρωτισμός 

αποδίδει εθνική ταυτότητα σε πληθυσμούς που ο εθνικισμός θεωρεί ότι την έχουν υπό 

καθεστώς άλλου εθνικού κράτους. 

     Οι αλυτρωτικοί προσανατολισμοί ποικίλουν κατά περίπτωση. Στη συνηθέστερη μορφή 

τους αυτοί εκφράζονται με τις προσπάθειες «διάδοσης των εθνικιστικών ιδεών σε 

αλύτρωτους πληθυσμούς, με διεκδικήσεις ανεξαρτησίας ή δικαιωμάτων αυτονομίας για τις 

περιοχές στις οποίες κατοικούν, με διπλωματική προστασία για ομοεθνείς που κατοικούν 

εκτός των ορίων του εθνικού κράτους κ.λπ.», ενέργειες οι οποίες εντάσσονται στην επίσημη 

εξωτερική πολιτική του εθνικού κράτους (Λέκκας, 1996: 129), ενώ οι αλυτρωτικές ιδέες 

βρίσκουν έκφραση και στην πολεμική τους εκδοχή, όταν και μέσω της σύγκρουσης το έθνος 

διεκδικεί τα εδάφη όπου κατοικούν οι αλύτρωτοι εθνικοί πληθυσμοί. 

     Τέτοια ήταν η πορεία του ελληνικού εθνικισμού και του ελληνικού κράτους κατά την 

διάρκεια του 19
ου

 αιώνα και μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα που οδήγησε στην Μικρασιατική 

Καταστροφή και στη σημερινή μορφή της ελληνικής επικράτειας.  

     Οι αλυτρωτικές αναφορές που εντοπίζονται στα ποιήματα των περιοδικών του 

«Αριστοτέλη» είναι ελάχιστες και οπωσδήποτε χαρακτηρίζουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες 

δημοσιεύτηκαν, συνθήκες εσωστρέφειας και εσωτερικών προβλημάτων του κράτους που δεν 

αφήνουν περιθώρια για «μεγαλόπνοα» σχέδια. Έτσι κι αλλιώς, όμως, μετά την Μικρασιατική 

Καταστροφή, οι αλυτρωτικές βλέψεις του ελληνικού κράτους είχαν ελαχιστοποιηθεί ή 

εξαφανιστεί, καθώς το ίδιο έμπαινε πλέον σε άλλη ιστορική φάση. 

     Η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών που σχετίζονται με αλυτρωτικές βλέψεις, είναι 

αυτές που έχουν να κάνουν με τις περιοχές της Μ. Ασίας και φυσικά την Κωνσταντινούπολη, 

αναφορές που συνδέονται με μύθους και θρύλους από την εποχή της Άλωσής της: 

 

πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά σας είναι
237

   

Φυλάγουν το Βυζάντιο ν' αναστηθεί ο γέρος να τα αποτηγανίσει
238

  

πάντα προσμένουμε … μεγάλη μας ιδέα, να 'ρθη εκείνη η αυγή … να σε υψώσουμε εκεί / στην 

Πόλι … και στην αγιά Σοφιά / ν' αναστηθεί η Μεγάλη μας Ιδέα τα όνειρά μας τα παληά
239

 

                                                 
237

 Ανώνυμο «Λαϊκοί στίχοι», Αριστοτέλης, τ. 9 (1958) , σ. 25 και στο Δημοτικό «Πάλι με χρόνους με 

καιρούς…», Αριστοτέλης, τ. 9 (1958), σ. 1  
238

 Βιζυηνός, Γ. «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 9 (1958), σ. 26-27  
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η Πόλη κι η Αγιά Σοφιά δική μας θα γενή / κι όλη η νεολαία να σώσετε την χώρα … πως ήρθε 

πια η ώρα / μακρυά να τον πετάξη πίσω στην Κόκκινη Μηλιά και πίσ' από τον ήλιο
240

 

ανοίγει την παντιέρα και πόλεμο ζητά ζητά τον άγιον Τάφο και την Αγιά Σοφιά
241

 

 

Τέλος, υπάρχει μία και μοναδική αναφορά που προσανατολίζει τις αλυτρωτικές βλέψεις όχι 

περιοριστικά στην Κωνσταντινούπολη και την Μ. Ασία, αλλά και πέρα από τα βόρεια 

σύνορα της Ελλάδας, στα βόρεια σύνορα της βυζαντινής αυτοκρατορίας: 

 

από ψηλά απ' την Ήπειρο κι ως τον Ευφράτη επάνω ο χώρος ο ελληνικός
242

 

 

Μέσα από την παράθεση των αλυτρωτικών αναφορών, γίνεται σαφές πως η εθνικιστική 

ιδεολογία έχει μπει πια σε φάση εσωστρέφειας και φαίνεται να μην διεκδικεί – έντονα 

τουλάχιστον – καμία επέκταση συνόρων και καμία απελευθέρωση αλύτρωτων πληθυσμών, 

τόσο προς τα ανατολικά όσο και προς τα βόρεια.  

     Ο αλυτρωτισμός ενυπάρχει στους μύθους και στους θρύλους και αναπαράγεται ίσως ως 

στοιχείο – κατάλοιπο της ελληνικής παράδοσης. Μέσα από τις αναφορές στα ποιήματα του 

«Αριστοτέλη», φαίνεται πως ο ρόλος του αλυτρωτισμού στην εθνικιστική ιδεολογία είναι 

ιδιαίτερα εξασθενημένος, κάτω, βέβαια, και από τις συγκεκριμένες συνθήκες της ιστορικής 

περιόδου που εξετάζουμε. 

 

 

 

3.2 Οι εχθροί του έθνους, «οι άλλοι» 

 

Η ταυτότητα συντίθεται «τόσο με βάση τη δυναμικότητα και μεταβολή των κοινωνικών 

σχέσεων: οικονομικών, πολιτικών / και ιδεολογικο-νοηματικών, όσο και με βάση τους 

τρόπους συνειδητού αυτοπροσδιορισμού που αναπτύσσονται σε κάθε κοινωνία και 

εμπεριέχουν, από τη μία πλευρά, εξιδανικεύσεις, και από την άλλη, κριτικές ή και αρνητικές 

αμφισβητήσεις όλων των ειδών» (Παπαρίζος, 1999). Έτσι, από την μία έχουμε τον 

αυτοπροσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας από την εθνική κοινότητα κι από την άλλη τον 

                                                                                                                                                         
239

 Ματσούκας, Ι. «Η Μεγάλη Ιδέα», Αριστοτέλης, τ. 91 (1972), σ. 52 
240

 Βιζυηνός, Γ. «Ο τελευταίος Παλαιολόγος», Αριστοτέλης, τ. 9 (1958), σ. 27 
241

 Πολίτης, Ν. «Του πολέμου του ‘21», Αριστοτέλης, τ. 14 (1959), σ. 15 
242

 Τσίνας, Π. «Ο Βαγγέλης», Αριστοτέλης, τ. 49-50 (1965), σ. 80-86 
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προσδιορισμό των αρνητικών χαρακτηριστικών που δεν αποτελούν στοιχεία της οικείας 

εθνικής ταυτότητας και που συνήθως αποδίδονται σε άλλη (συνήθως εχθρική ιστορικά) 

εθνική ταυτότητα. 

     Υπό την έννοια αυτή, η εθνική ταυτότητα ως προϊόν και παράγοντας ταυτόχρονα 

κοινωνικοποίησης, συμβάλλει στην ανάδειξη και ενίσχυση του ισχυρού ναρκισσιστικού 

ιδεώδους του «εγώ» και του «εμείς» (στο οποίο ανήκει το «εγώ»), ενώ προάγει και την 

αντίθεση στα μη μέλη του «εμείς», τους «άλλους» στους οποίους αποδίδονται κατώτερες 

ιδιότητες (Ιντζεσίλογλου, 1999)
243

. Με αυτούς ακριβώς τους «άλλους» και τους τρόπους με 

τους οποίους απεικονίζονται από το εθνικό «εμείς» ασχολούμαστε σ’ αυτή τη θεματική 

κατηγορία.   

       Στη θεματική ενότητα «οι εχθροί του έθνους – οι άλλοι» περιλαμβάνονται οι αναφορές 

που σχετίζονται με τα έθνη που ενεπλάκησαν σε σύγκρουση με το ελληνικό έθνος κατά την 

διάρκεια της ιστορικής του πορείας. Μάλιστα, η εικόνα των «εχθρών του έθνους» 

διαφοροποιείται τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά σε σχέση με το βαθμό ιστορικής εμπλοκής 

του κάθε έθνους με το ελληνικό (Κελεπούρη, 2006: 154), ενώ τα χαρακτηριστικά τους 

τείνουν να παρουσιάζονται υποτιμητικά, απαξιωτικά και υβριστικά.  

    Επίσης, σ’ αυτή την θεματική κατηγορία εντάσσουμε και τις αναφορές στους Αντάρτες του 

εμφυλίου και τις αναφορές που περικλείουν την έννοια της «προδοσίας», καθώς και οι μεν 

και οι δε καταγράφονται από την εθνικιστική ιδεολογία στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» ως 

«εχθροί του έθνους» και σίγουρα ως «άλλοι», ως διαφορετικοί – εχθροί της εθνικής 

ταυτότητας.  

     Σ’ αυτή τη θεματική εντοπίζονται συνολικά 140 αναφορές και πιο συγκεκριμένα, κατά την 

περίοδο 1957-1966 έχουμε 109 αναφορές, ενώ κατά την περίοδο 1967-1974 οι αναφορές 

είναι 31. Οι αναφορές ταξινομούνται σε εφτά κατηγορίες και ο τίτλος καθεμίας παραπέμπει 

κάθε φορά στους αντίστοιχους εθνικούς «άλλους»: α) «Εχθροί Τούρκοι», β) «Εχθροί 

Βούλγαροι», γ) «Εχθροί Σλάβοι», δ) «Εχθροί Ιταλοί», ε) «Εχθροί Γερμανοί», στ) «Εχθροί 

Αντάρτες», ζ) «Εχθροί προδότες». 

  

 

 

 

                                                 
243

 Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «μια μειωτική αντίληψη για τους ξένους είναι ως ένα βαθμό εγγενής στη 

συγκρότηση της ταυτότητας του κοινωνικού (ή εθνικού) “εμείς”» 
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Πίνακας 3: Κατανομή της θεματικής κατηγορίας «Οι εχθροί του έθνους – οι άλλοι» ανά χρονική περίοδο (ως % 

επί του συνόλου) 

 

Χρονική 

περίοδος 
Τούρκοι Σλάβοι Βούλγαροι Ιταλοί Γερμανοί Αντάρτες Προδότες Σύνολο 

 

1957-1966 

 

 

46 

(32,9%) 

 

7 

(5%) 

22 

(15,7%) 

13 

(9,3%) 

6 

(4,3%) 

4 

(2,9%) 

11 

(7,9%) 

109 

(77,9%) 

1967-1974 

 

 

8 

(5,7%) 

 

 

1 

(0,7%) 

12 

(8,6%) 

7 

(5%) 

2 

(1,4%) 

0 

(0%) 

1 

(0,7%) 

 

 

31  

(22,1%) 

 

 

1957-1974 
54 

(38,6%) 

8 

(5,7%) 

34 

(24,3%) 

20 

(14,3%) 

8 

(5,7%) 

4 

(2,9%) 

12 

(8,6%) 

140 

(100%) 

 

 

Διαβάζοντας τον πίνακα 3 παρατηρούμε πως δύο είναι οι υποκατηγορίες που συγκεντρώνουν 

τις περισσότερες αναφορές, οι «Εχθροί Τούρκοι» με 54 αναφορές (το 38,6% επί του συνόλου 

της θεματικής κατηγορίας) και οι «Εχθροί Βούλγαροι» με 34 αναφορές (το 24,3% επί του 

συνόλου της θεματικής κατηγορίας). Μαζί κι οι δύο καταλαμβάνουν το συντριπτικό 62,9% 

των αναφορών της θεματικής των «εχθρών του έθνους» ενώ ως τρίτη στην ποσοτική 

κατάταξη ακολουθεί η υποκατηγορία των «εχθρών Ιταλών» με 20 αναφορές (το 14,3% επί 

του συνόλου της θεματικής κατηγορίας).  

     Τελευταίες στην ποσοτική κατάταξη και με λίγες αναφορές έρχονται οι υποκατηγορίες 

«Εχθροί προδότες» με 12 αναφορές (το 8,6%), «Εχθροί Γερμανοί» και «Εχθροί Σλάβοι» 

αμφότερες με 8 αναφορές (το 5,7%) και τελευταία έρχεται η υποκατηγορία «Εχθροί 

Αντάρτες» με 4 αναφορές (το 2,9%). 
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     Παρατηρούμε πως οι τρεις εθνικοί «άλλοι» που σημάδεψαν περισσότερο το ελληνικό 

έθνος στην ιστορική του πορεία και ιδιαίτερα την περιοχή της Φλώρινας ως τμήμα της 

Μακεδονίας, αποτυπώνονται ποσοτικά στις αναφορές των ποιημάτων του «Αριστοτέλη».  

     Οι Τούρκοι (με σαφή όμως σύνδεσή τους με την Οθωμανική αυτοκρατορία), ως αυτοί που 

κατέλυσαν την βυζαντινή αυτοκρατορία, ως αυτοί εναντίον των οποίων στράφηκε το 

ελληνικό έθνος για να απελευθερωθεί κατά την ελληνική επανάσταση, ως αυτοί που 

αναμείχθηκαν εναντίον της Ελλάδας στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο και ως αυτοί που 

πυρπόλησαν τις μικρασιατικές περιοχές το 1922, έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ανάμειξης 

στην ιστορία του ελληνικού έθνους, κάτι το οποίο αποτυπώνεται ποσοτικά και στις αναφορές.   

     Οι Βούλγαροι, κυρίως ως οι εχθροί της Ελλάδας στον Μακεδονικό Αγώνα και στον Β’ 

Βαλκανικό Πόλεμο και ως δύναμη της τριπλής κατοχής κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με 

ιδιαίτερη δράση στις περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας, αποτυπώνονται ποσοτικά 

στις αναφορές ως οι δεύτεροι μεγαλύτεροι εχθροί του ελληνικού έθνους διαχρονικά μετά από 

τους «Τούρκους». 

      Ακολουθούν οι «Ιταλοί» ως εχθροί της Ελλάδας στα βουνά της Πίνδου και ως δύναμη 

κατοχής, οι «Εχθροί Προδότες» με την γενική έννοια του όρου, ενώ οι Σλάβοι, οι Γερμανοί κι 

οι Αντάρτες έχουν αμελητέες ποσοτικά αναφορές, κάτι που δείχνει την μειωμένη ένταση με 

την οποία αντιμετωπίζονται από τις ποιητικές δημοσιεύσεις του «Αριστοτέλη» ως «εχθροί 

του έθνους».      

     Όσον αφορά την κατάταξη των υποκατηγοριών στις δύο χρονικές περιόδους, 

διαπιστώνουμε πως η κατάταξή τους την περίοδο 1957-1966 ακολουθεί την αντίστοιχη 

κατάταξη των αναφορών της συνολικής περιόδου 1957-1974. Δηλαδή, οι Τούρκοι 

αντιμετωπίζονται ως οι βασικότεροι εχθροί με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους κι 

ακολουθούν οι Βούλγαροι, οι Ιταλοί, οι προδότες κ.λπ. με την ίδια κατάταξη και σχεδόν τα 

ίδια ποσοστά με την συνολική περίοδο. 

     Η διαφορά συνίσταται στο γεγονός πως την δικτατορική περίοδο, οι αναφορές στους 

εχθρούς Βούλγαρους είναι οι κυρίαρχες ποσοτικά κι ακολουθούν αυτές στους Τούρκους και 

στους Ιταλούς, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά στους Αντάρτες. Βέβαια, αυτήν την περίοδο 

οι συνολικές αναφορές στους εχθρούς του έθνους είναι θεαματικά μειωμένες απ’ ότι στην 

προδικτατορική περίοδο: 31 αναφορές την περίοδο 1967-1974, δηλαδή λίγο πάνω από το ¼ 

των 109 αναφορών της περιόδου 1957-1966. Αυτό μπορεί να τεθεί στα ίδια ερμηνευτικά 

πλαίσια που περιγράψαμε προηγουμένως και αφορούν συνολικά την μείωση των αναφορών 

εθνικιστικής ιδεολογίας κατά την χουντική περίοδο συγκριτικά με την προδικτατορική 

περίοδο. 
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     Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό που μπορεί να βγει ως συνολικό συμπέρασμα από την 

ποσοτική ανάλυση των αναφορών στους εχθρούς του έθνους κατά αυτές τις δύο χρονικές 

περιόδους, είναι πως σε κάθε περίοδο το τρίπτυχο Τούρκοι – Βούλγαροι – Ιταλοί παραμένει 

στην κορυφή της σημαντικότητας για τα ποιήματα του «Αριστοτέλη» και εκφράζει την 

εθνικιστική ιδεολογία με τα ιδιαίτερα ιστορικά δεδομένα και χαρακτηριστικά της περιοχής 

της Φλώρινας ως μέρους της Μακεδονίας. 

     Τέλος, αυτό που θεωρούμε πως συνιστά την μεγαλύτερη ποσοτική διαφορά των 

αναφορών μεταξύ προδικτατορικής και δικτατορικής περιόδου είναι η σημαντική μείωση των 

αναφορών στους «Προδότες»: 11 αναφορές (7,9% επί του συνόλου της θεματικής 

κατηγορίας) το 1957-1966 και 1 αναφορά το 1967-1974 (0,7% επί του συνόλου της 

θεματικής κατηγορίας). Αυτό οφείλεται, εκτιμούμε, στην αυξημένη φιλολογία περί προδοτών 

προδικτατορικά και στους όρους με τους οποίους διεξαγόταν ο πολιτικός διάλογος μέσω των 

πολιτικών δυνάμεων, των εφημερίδων κ.λπ. κατά την περίοδο της «καχεκτικής» 

δημοκρατίας. Κατά την χούντα, δεν υπήρχε προφανής τόσο λόγος για αναφορά σε 

«προδότες», όσο σε «σωτήρες» όπως αποτυπώνεται κι από την κυρίαρχη ιδεολογία που 

εξέφραζαν τα λογοκριμένα μέσα της εποχής.   

 

 

3.2.1 Οι «εχθροί Τούρκοι» 

 

Μετά την ποσοτική ανάλυση της θεματικής κατηγορίας «οι εχθροί του έθνους – οι άλλοι» και 

των υποκατηγοριών της, επιχειρούμε μια ποιοτική ανάλυση των υποκατηγοριών βασιζόμενοι 

σε αναφορές που επιλέχθηκαν από τις δημοσιεύσεις των ποιημάτων του «Αριστοτέλη» με 

κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητά τους. 

     Η πολυπληθής σε αναφορές υποκατηγορία είναι αυτή που σχετίζεται με τους «εχθρούς 

Τούρκους», καθώς οι Τούρκοι ενεπλάκησαν τις περισσότερες φορές και για μεγάλες χρονικές 

περιόδους στην ιστορική πορεία του ελληνικού έθνους. Επίσης, ίσως το σημαντικότερο 

γεγονός αποτελεί πως εναντίον του προκατόχου των Τούρκων (με την κεμαλική έννοια των 

Νεότουρκων), της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, κατέκτησε την εθνική πολιτική ανεξαρτησία 

του το ελληνικό κράτος και εναντίον αυτής συνέχιζε να απελευθερώνει αλύτρωτους 

πληθυσμούς και περιοχές. 

     Αυτό ορίζει την «εθνεγερσία» των Ελλήνων μετά από την Άλωση της Πόλης και την 

«επιστροφή» τους στην ανεξάρτητη εθνική κοινότητα. Χρησιμοποιούμε τον όρο «επιστροφή» 
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εντός εισαγωγικών, καθώς προφανώς και δεν υπήρχαν εθνικά κράτη τον 15
ο
 αιώνα, ωστόσο η 

εθνικιστική ιδεολογία χρησιμοποιεί την έννοια του έθνους αχρονικά μέσα στην ιστορία 

συνδέοντας διάφορες ιστορικές περιόδους με την ίδια πάνω κάτω εθνική υπόσταση. 

     Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το Βυζάντιο ως ελληνική 

συνέχεια της αρχαιότητας, αφού όταν αναφέρεται η 400ετής σκλαβιά των Ελλήνων στους 

Τούρκους παίρνεται ως δεδομένο ότι υπήρχαν Έλληνες και Τούρκοι με ξεχωριστή εθνική 

συνείδηση και υπόσταση στην βυζαντινή περίοδο (σε διαφορά με την θρησκευτική 

συνείδηση των διάφορων κοινωνικών ομάδων π.χ. χριστιανοί, εβραίοι, μουσουλμάνοι κ.λπ.).   

     Έτσι, οι αναφορές περί «εχθρών Τούρκων» στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» αναφέρονται 

στην περίοδο της ελληνικής επανάστασης, σε πρωταγωνιστικά πρόσωπα και περιοχές της 

περιόδου της «εθνεγερσίας» και στο σύνθημα για ξεσηκωμό και απαλλαγή των Ελλήνων από 

τον τούρκικο ζυγό: 

 

απ' τον ζυγόν για να σωθούν της τουρκικής δουλείας
244

 

ν' απαλλαγούμε όλοι μας απ' την Τούρκικη σκλαβιά
245

 

δε φοβούμαι από τους Τούρκους από μπέηδες και κατή
246

 

Από τα χρόνια της Τουρκιάς κι από το εικοσιένα
247

 

και πολεμάν τους Τούρκους / να δίωξουμ' όλη την Τουρκιά / τον Τούρκο λογαριάζουν να τον 

μοιράσουνε
248

 

πως πολεμάει η κλεφτουριά το τούρκικο ντουφέκι / ο Νικοτσάρας και ρίχνεται στους 

Τούρκους
249

 

Ο Κασάμ σκοτώθηκε ενώ ο Νετζήπ πήγε μετερίζι να πιάση / ο Κασάμ μπέης σκοτώθηκε / τι σου 

χρειαζόταν Κασάμ ορέ Κασάμ
250

 

μην είναι Τούρκοι στο χωριό, πόχω ταράξει την Τουρκιά
251

 

 

Σε άλλες αναφορές προβάλλεται ως προεξέχον στοιχείο της τουρκικής εθνικής ταυτότητας ο 

μουσουλμανισμός, ο οποίος αρκετές φορές μεταφράζεται από τους Ορθόδοξους Έλληνες στα 

πλαίσια της αντίθεσης και στηλίτευσης των εχθρικών εθνικών χαρακτηριστικών ως 

«απιστία»: 

                                                 
244

 Ανώνυμο «Ο θείος μου του Χρυσικού ο Τάκης», Αριστοτέλης, τ. 33-34 (1962), σ. 25-29 
245

 Δημοτικό «Παύλος Μ. Μελάς», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 58 
246

 Στίχοι «Λυρικό τραγούδι», Αριστοτέλης, τ. 16 (1959), σ. 44 
247

 Τρίππης, Γ. «Το μουρίκι», Αριστοτέλης, τ. 26, σ. 11 
248

 Πολίτης, Ν. «Του πολέμου του ‘21», Αριστοτέλης, τ. 14 (1959), σ. 15 
249

 Ανώνυμο «Τραγούδι», Αριστοτέλης, τ. 8 (1958), σ. 3 
250

 Ανώνυμο «Φόνος Κασήμ», Αριστοτέλης, τ. 37 (1963), σ. 9-10 
251

 Δημοτικό «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 7 (1958), σ. 5 
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φεύγουν οι άπιστοι σαν τραγιά
252

 

οι Τούρκοι αυτοί οι άπιστοι
253

 

η δύναμη των Μουσουλμάνων βοηθημένη απ' τη πονηριά των Λατίνων
254

 

πατάξατε της Άγαρ ... τη φυλή
255

 

 

Σημαντική μνεία γίνεται στις αναφορές τω ποιημάτων του «Αριστοτέλη» στην Άλωση της 

Πόλης και στη σκλαβιά των Ελλήνων, γεγονότα που διεπράχθησαν με «ατιμία» από πλευράς 

των Τούρκων. Επίσης, συναντούμε το χαρακτηριστικό ρήμα «τουρκεύω» που εκφράζει την 

ανάδυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας πάνω στα εδάφη του Βυζαντίου και την αλλαγή 

των εθνικών χαρακτηριστικών ταυτότητας από τη νέα αυτή εξουσία: 

 

μόνο Τουρκιά μας πλάκωσε / όση Τουρκιά κι αν ήτανε όσοι Γιαννιτσαρέοι / ειν' η Τουρκιά 

αμέτρητη και τα βουνά μαυρίζουν / ως χίλιοι Τούρκοι έπεσαν μέσα στο παλιοκκλήσι
256

  

κι οι Τούρκοι θε να μπουν, κι η Πόλη θα τουρκέψη
257

 

ο Μωχαμέτ να πάρη / Τούρκοι έχουν πάρει / στην Πόλη Τούρκου δεν πατούν κι Αγαρηνού 

ποδάρια
258

 

οι άτιμοι οι Τούρκοι, κι οι Τούρκοι τον χτυπήσαν
259

 

μη μας την πάρουν τα σκυλιά μη μας τη μαγαρίσουν / η Πόλη να τουρκέψει
260

 

Πήρε το Κάστρο η Τουρκιά / ετούρκεψε το Κάστρο
261

 

Λουμπούτ Πασσάς τις χάλασε τις άρπαξαν Κονιάροι
262

 

κι όσο καιρό θα δίνεσαι σ' άλλη φυλή θυσία
263

 

Πήρε το Κάστρο η Τουρκιά, ετούρκεψε το Κάστρο
264

 

 

Τέλος, μία αναφορά σχετίζεται με τις ελληνοτουρκικές πολεμικές συγκρούσεις στα πλαίσια 

των βαλκανικών πολέμων και συνδέεται εξίσου με Τούρκους και Βουλγάρους: 

                                                 
252

 Ανώνυμο «Τραγούδι», Αριστοτέλης, τ. 8 (1958), σ. 3 
253

 Λαϊκό Τραγούδι «Πυρπόλησις της Φλωρίνης», Αριστοτέλης, τ. 35-36 (1962), σ. 82-83 
254

 Μπάυρον «Τραγούδια για την Ελλάδα», Αριστοτέλης, τ. 14 (1959), σ. 8 
255

 Ανώνυμο «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 95-96 (1972), σ. 21 
256

 Δημοτικό «Γεωργάκης και Φαρμάκης», Αριστοτέλης, τ. 8 (1958), σ. 12 
257

 Λαϊκοί στίχοι «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 9 (1958), σ. 26  
258

 Βιζυηνός, Γ. «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 9 (1958), σ. 27 
259

 Δημοτικό «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 60 
260

 Δημοτικό «Πάλι με χρόνους και καιρούς…», τ. 9 (1958), σ. 1  
261

 Δημοτικό «στίχοι», Αριστοτέλης, τ. 16 (1959), σ. 43-44 
262

 Τραγούδι «άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 8 (1958), σ. 8 
263

 Ζόλδερ, Α. «Σμύρνη», Αριστοτέλης, τ. 43, σ. 52 
264

 Δημοτικό «στίχοι», Αριστοτέλης, τ. 16 (1959), σ. 43-44 
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μην είναι Τούρκοι στο χωριό, μην είναι και Βουλγάροι
265

 

 

Έχοντας καταγράψει τις ποιοτικές διαφορές των αναφορών σε εχθρούς Τούρκους, μπορούμε 

να διαπιστώσουμε πως αυτές επικεντρώνονται κυρίως απ’ τη μία πάνω στο δίπολο σκλαβιά 

(από Τούρκους) – εθνεγερσία (εναντίον των Τούρκων) και απ’ την άλλη στα χαρακτηριστικά 

εθνικής τουρκικής ταυτότητας, απ’ τα οποία ως το πιο σημαντικό αναδεικνύεται ο 

μουσουλμανισμός ή «απιστία».  

     Επίσης, οι περισσότερες αναφορές προκύπτουν από λαϊκούς στίχους ή δημοτικά 

τραγούδια και λιγότερο από ενυπόγραφα ποιήματα, κάτι που δείχνει πως η σύγχρονη 

ποιητική παραγωγή της περιόδου 1957-1974 δεν αναγνωρίζει την εχθρότητα εναντίον των 

Τούρκων ως σημαντικό θέμα εθνικιστικής ιδεολογίας, λόγω και των φλεγόντων εσωτερικών 

θεμάτων που ταλάνιζαν εκείνη την περίοδο την ελληνική κοινωνία. 

 

 

 

3.2.2 Οι «εχθροί Βούλγαροι» 

 

Δεύτερη στην ποσοτική κατάταξη των υποκατηγοριών της θεματικής «οι εχθροί του έθνους – 

οι άλλοι», είναι αυτή που σχετίζεται με τους «εχθρούς Βούλγαρους». Η γεωγραφική θέση 

των Βουλγάρων στα βόρεια των ελληνικών συνόρων υπήρξε παράγοντας που τους έφερε 

πολλές φορές σε ρόλο διεκδικητή περιοχών του ελληνικού κράτους.  

     Η ίδρυση της βουλγαρικής Εξαρχίας σε αντίθεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η 

διεκδίκηση ελληνικών περιοχών της Μακεδονίας από τους Βούλγαρους που κορυφώθηκε με 

τις συγκρούσεις στον Μακεδονικό Αγώνα, η συμμετοχή τους στους Βαλκανικούς Πολέμους 

και ο ρόλος τους ως δύναμη κατοχής στη βόρεια Ελλάδα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

καθιστούν τους Βούλγαρους δεύτερο σε σημασία εχθρό του ελληνικού έθνους μετά τους 

Τούρκους, όπως αυτό αποτυπώνεται μέσα από την ποσότητα των αναφορών.  

     Ποιοτικά, οι περισσότερες αναφορές στους Βούλγαρους εντάσσονται στο ιστορικό 

πλαίσιο του Μακεδονικού Αγώνα, καθώς τότε κορυφώθηκε από μέρους του βουλγαρικού 

κράτους η επιθετική εξωτερική πολιτική εναντίον της Ελλάδας: 

 

                                                 
265

 Δημοτικό «άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 61 
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πατάξατε … του Κρούμου τη φυλή
266

 

μην είδατε κι ακούσατε Βουλγάροι πούθε πάνε / ποιος είσαι ο ξένος που ρωτάς Βουλγάροι 

πούθε πάνε
267

 

Έθνους εχθίστου, βουλγαρικά εκβράσματα κακούργοι δολοφόνοι
268

 

στην άγρια θύελλα … των κομιτάτων, όταν οι κομιτατζήδες έκλειναν τον αδυσώπητο κύκλο
269

 

πολεμήσατε μ' ανδρεία τους δειλούς κομιτατζήδες
270

 

της Βουλγαρίας δούλευε γερά το κομιτάτο / το σύνθημα το ύπουλον περί αυτονομίας για την  

Μακεδονίαν μας … το έρριπτεν ο Κρουμοκαρχαρίας / μεγάλης Βουλγαρίας ...σχεδίαζαν τον 

χάρτη / εγνώριζαν καλά των Κρούμων την μπαμπέσα
271

 

αυτά θα πολεμήσουνε την βουλγαριά να σβήσουν
272

 

να καθαρίσουμε για πάντα της Βουλγαριάς την ψώρα
273

 

σαν σκύλους ποδοπάτησαν τους άτιμους Βουλγάρους
274

 

 

Επίσης, υπάρχουν δύο αναφορές που σχετίζονται με τον ρόλο της Βουλγαρίας κατά τους δύο 

παγκοσμίους πολέμους κι ιδιαίτερα στη Φλώρινα στο πλάι των Γερμανών: 

 

Γερμανοί Βουλγάροι ούνοι
275

 να χαθήτε από την γη
276

 

μαζί με αυτούς (σ.σ. Γερμανούς) και Βουλγάροι
277

 

 

Τέλος, υπάρχει μία αναφορά που σχετίζεται με τα βυζαντινά χρόνια και την εποχή του 

Βουλγαροκτόνου, ο οποίος εξυψώνεται σε ρόλο εκδικητή για λογαριασμό του ελληνικού 

έθνους: 

 

Και στην Πρεσλάβα στάθηκε ο Βουλγαροκτόνος κι ήλθε κι από την Πρέσπα
278

 

                                                 
266

 Ανώνυμο «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 95-96 (1972), σ. 21 
267

 Δημοτικό «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 61 με αναδημοσίευση στο Αριστοτέλης, τ. 7 (1958), σ. 5 
268

 Επιτύμβια πλάκα Π. Τσάμη, Αριστοτέλης, 35-36 (1962), σ. 21 κι αναδημοσίευση στο τ. 81-82 (1970), σ. 49 
269

 Κοντού, Ν. «Ζώης», Αριστοτέλης, τ. 84 (1970), σ. 7-8 
270

 Ραρρής, Α. «Μακεδονομάχοι», Αριστοτέλης, τ. 24 (1960), σ. 22 
271

 Ανώνυμο «Ο θείος μου του Χρυσικού ο Τάκης», Αριστοτέλης, τ. 33-34 (1962), σ. 25-29 
272

 Δημοτικό «Ο Παύλος Μέλας», Αριστοτέλης, τ. 23 (1960), σ. 58 
273

 Δημοτικό «Παύλος Μ. Μελάς», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 58 
274

 Τρίππης, Γ. «Το μουρίκι», Αριστοτέλης, τ. 26, σ. 11 
275

 Με την ονομασία  Ούννοι του Κάιζερ χαρακτηρίζονταν σκωπτικά οι Γερμανοί στρατιώτες κατά τον Α' 

Παγκόσμιο Πόλεμο από τους ενάντιους λαούς της Τριπλής Συμμαχίας και ιδιαίτερα από τους Άγγλους και τους 

Γάλλους. 
276

 Τρίππης, Γ. «Η σφαγή», Αριστοτέλης, τ. 26, σ. 32γ 
277

 Ραρρής, Α. «Η Κλεισούρα στις φλόγες», Αριστοτέλης, τ. 14 (1959), σ. 37 
278

 Παλαμάς, Κ. «στίχοι από την Φλογέρα του Βασιλιά», Αριστοτέλης, τ. 108 (1974), σ. 1 
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Κι άδραξε και κατάλυσε και σκλάβο τόνε σέρνει το Βούργαρο απ' το Δούναβη / κι έφαγε την 

αφάγωτη ακρίδα τη βουργάρα
279

 

 

Όπως φαίνεται από τις αναφορές που καταγράφηκαν, τα ποιήματα του «Αριστοτέλη» 

κατατάσσουν τον βουλγαρικό εχθρό πολύ περισσότερο στην περίοδο του Μακεδονικού 

Αγώνα, αφού αυτή σημαδεύτηκε με ένοπλες ελληνοβουλγαρικές συγκρούσεις, κατά τις 

οποίες αναδείχτηκαν από την ελληνική πλευρά οι λεγόμενοι Μακεδονομάχοι. Πέρα από αυτό, 

οι αναφορές στην τριπλή Κατοχή και στα βυζαντινά χρόνια παρά το ποιοτικό τους 

ενδιαφέρον μοιάζουν ποσοτικά αμελητέες. 

 

3.2.3 Οι «εχθροί Ιταλοί»  

 

Οι αναφορές στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» που σχετίζονται με τους «εχθρούς Ιταλούς» 

δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες ποιοτικές διαφοροποιήσεις, καθώς όλες συνδέονται με την 

περίοδο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και κυρίως με την απόκρουση της ιταλικής επίθεσης, 

παρά με την περίοδο της Κατοχής. 

     Έτσι, οι περισσότερες αναφορές έχουν να κάνουν με το «Όχι» στους εισβολείς Ιταλούς 

και στον φασίστα κυβερνήτη Μουσολίνι, τους ήρωες του ’40 που σκοτώθηκαν πολεμώντας 

τους Ιταλούς στα βουνά της Πίνδου και στο αλβανικό μέτωπο και στην οριστική αναβολή της 

ιταλικής εισβολής: 

 

Στοχάστηκαν οι Ιταλοί να την μετακινήσουν, να το πατήσουν δεν μπορούν οι 

ψευδοφαμφαρόνοι
280

 

Κυνήγησαν τους Ιταλούς που φεύγανε αράδα
281

 

οι Βάνδαλοι νικούσανε παντού τα χρόνια εκείνα / όχι βροντωφωνήσαμε τότε στο Μουσολίνι / η 

ΈΛΛΗ ύπουλου εχθρού ήταν αθώο θύμα 
282

 

Χιόνια της Πίνδου γίνονται ρόδα λευκά του Απρίλη κι ο νικητής που πάει μπροστά
283

 

ενόμιζαν πως ήταν δυνατόν οι Ιταλοί να πάρουν την Ελλάδα / κι ο Μουσολίνι να μπει νικητής / 

οι Κένταυροι λαγοί γινήκανε
284
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Ενώ, σε μία αναφορά γίνεται λόγος για το φασιστικό καθεστώς, από το οποίο εκκινούσε η 

Ιταλία στον ιμπεριαλιστικό Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: 

στου φασισμού τα βάρβαρα και λυσσαλέα στίφη
285

 

 

Όπως παρατηρούμε από τις καταγεγραμμένες αναφορές, οι Ιταλοί δεν αποτελούν 

«παραδοσιακό εχθρό» του ελληνικού έθνους κατά την εθνικιστική ιδεολογία και ο 

οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός τους ως «εχθροί» γίνεται στα πλαίσια αυτής της μοναδικής 

εμπλοκής τους στην ελληνική ιστορία στις αρχές της δεκαετίας του ‘40.  

 

 

 

 

3.2.4 Οι «εχθροί Γερμανοί»  

 

Τα δημοσιευμένα ποιήματα στον «Αριστοτέλη» με αναφορές στους «εχθρούς Γερμανούς» 

είναι ιδιαίτερα λίγα και – όπως με αυτά που περιέχουν αναφορές στους «εχθρούς Ιταλούς» –  

χαρακτηρίζονται από μικρό πλουραλισμό κατά την ποιοτική τους ανάλυση, κάτι που 

οφείλεται στο ότι οι Γερμανοί δεν αποτελούν προαιώνιο εχθρικό εθνικό κράτος για την 

Ελλάδα και κυρίως επειδή δεν βρίσκονται κοντά στα ελληνικά σύνορα. 

     Ωστόσο, η εμπλοκή των Γερμανών στην ελληνική ιστορία είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

Ιταλών. Από τον υποστηρικτικό ρόλο της Γερμανίας προς την Τουρκία κατά την 

μικρασιατική εκστρατεία περνάμε στο αντίθετα στρατόπεδα Ελλάδας και Γερμανίας κατά 

τους δύο παγκοσμίους πολέμους, με τον Β’ να χαράσσει βαθιά στη μνήμη των Ελλήνων τις 

ναζιστικές θηριωδίες των γερμανικών στρατευμάτων και των ντόπιων δοσίλογων 

συνεργατών τους. 

     Στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» εντοπίζουμε αναφορές που σχετίζονται με τον τρόμο της 

γερμανικής πολεμικής μηχανής κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, την σκληρή Κατοχή της 

Ελλάδας από τους Γερμανούς ναζί και την αποστροφή των καταπιεζόμενων στις δυνάμεις 

Κατοχής: 
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την ανίερη μανία του σιδερένιου πουλιού (σ.σ. γερμανικά αεροπλάνα) / με κυνήγησε η 

αλλοπρόσαλη διάθεση του εχθρού
286

   

πελώρια μαύρα Γερμανικά πουλιά σκέπασαν τον γαλάζιο ουρανό της
287

   

Η ήττα εκ της γερμανικής εισβολής (τίτλος)
288

 

Γερμανοί Βουλγάροι ούνοι να χαθήτε από την γη
289

 

 Σιδηρόφρακτοι φθάνουν οι Ούννοι, Γερμανοί εδώ πέρα θα βρήτε
290

 

ως ότου οι Ούννοι τα βάλουνε κάτω
291

 

 

Ενώ, υπάρχει μία και μοναδική αναφορά που σχετίζεται με τον υποστηρικτικό ρόλο των 

Γερμανών προς την Τουρκία κατά την μικρασιατική εκστρατεία: 

γιατί προστάζει ο Γερμανός φίλος πούναι στον Τούρκο  
292

 

 

Από την παράθεση των λιγοστών αναφορών που υπάρχουν στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» 

για τους «εχθρούς Γερμανούς», παρατηρούμε πως οι δημοσιεύσεις δεν τους καταγράφουν 

ούτε με ένταση, ούτε με πλουραλισμό ανάλογο των καταστροφών που προξένησαν στο 

ελληνικό κράτος.  

     Τέλος, σημαντικό να αναφερθεί είναι πως δεν υπάρχει πουθενά ο χαρακτηρισμός των 

γερμανών ως «ναζί», ιδιαίτερα στην περίπτωση που το ποίημα κι η αναφορά σχετίζεται με 

τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Εντούτοις, ακόμα και σ’ αυτήν την περίπτωση, προτιμάται και 

χρησιμοποιείται υποτιμητικά ο χαρακτηρισμός «Ούννοι», ο οποίος παραπέμπει σε φυλετικά 

γενεαλογικά χαρακτηριστικά της καταγωγής των Γερμανών.  

 

 

3.2.5 Οι «εχθροί Σλάβοι» 

 

Σε αντίθεση με τα «εχθρικά έθνη» που είδαμε στις προηγούμενες θεματικές υποκατηγορίες, 

δεν υπάρχει κάποιο σλαβικό έθνος ενταγμένο αποκλειστικά στο δικό του σλαβικό εθνικό 

κράτος. Αντ’ αυτού, η αναφορά σε Σλάβους στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» παραπέμπει 
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γενικότερα στη σλαβική καταγωγή διάφορων εθνών που κατοικούν στην κεντροανατολική 

Ευρώπη και στα Βαλκάνια, και ειδικότερα στους βαλκανικά έθνη σλαβικής προέλευσης που 

βρίσκονται στα βόρεια των ελληνικών συνόρων, όπως οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι, οι Ρουμάνοι 

και σχεδόν το σύνολο των εθνών που απάρτιζε την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία. 

     Βέβαια, επειδή οι αναφορές σχετίζονται κυρίως με τα πολεμικά γεγονότα του 

Μακεδονικού Αγώνα και με την «προαιώνια» προσπάθεια των Σλάβων να επεκταθούν προς 

την Ελλάδα, εκτιμούμε πως παραπέμπουν κυρίως στους Βουλγάρους ή τους Σέρβους ή και 

τους δύο μαζί φωτίζοντας υποτιμητικά την κοινή τους καταγωγή και προέλευση: 

 

για να θραύσετε των Σλαύων τη στιγνή την τυρρανία
293

 

κι από των Σλαύων τη λαλιά / τι ο Σλαύος πάντα προσπαθεί τη χώρα να μας πάρει / κι όλοι των 

Σλαύων οι αρχηγοί
294

 

Του Ρουμανισμού η ψώρα Κλεισουριώτες δεν μολύνει
295

 

των Σλαύων ξεσκεπάζαμε τα σχέδια τα μαύρα / του Παλιοσλαυισμού η ψώρα Μακεδόνας δεν 

μολύνει ουδέ τους απομακρύνει από τον Ελληνισμόν
296

 

ανθό σωστό σε πήρε σλάβου σφαίρα
297

 

Κυρίως χρησιμοποιείται η θεωρία του πανσλαβισμού – της συνένωσης δηλαδή των εθνών 

σλαβικής προέλευσης για την οικοδόμηση ενός πανίσχυρου σλαβικού έθνους – σε αντίθεση 

με αυτή του ελληνισμού και ο ανταγωνισμός των δύο αυτών.  

     Η μικρή ποσότητα, όμως, και οι περιορισμένες διαφοροποιήσεις στην ποιοτική ανάλυση 

των αναφορών σε Σλάβους, δεν μας επιτρέπει να δώσουμε μια πιο ξεκάθαρη ερμηνεία τους, 

πέραν του ότι παραπέμπουν με αποστροφή σε ένα, σε μερικά ή σε όλα τα έθνη σλαβικής 

καταγωγής.  

 

 

3.2.6 Οι «εχθροί προδότες» 

 

Η έννοια «προδότης» και η χρήση που της γίνεται στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» 

παραπέμπει σε μέλος του εθνικού συνόλου, που όμως το εθνικό σύνολο κοινωνικά το 

αποπέμπει ως μη κατέχον τα «ενάρετα» χαρακτηριστικά του έθνους. Πρόκειται για εκείνη 

                                                 
293

 Ραρρής, Α. «Μακεδονομάχοι», Αριστοτέλης, τ. 24 (1960), σ. 22 
294

 Τσίνας, Π. «Ο Βαγγέλης», Αριστοτέλης, τ. 49-50 (1965), σ. 80-86 
295

 Τρίππης, Γ. «Ο Έλλην Κλεισουριώτης», Αριστοτέλης, τ. 26, σ. 20 
296

 Ανώνυμο «Ο θείος μου του Χρυσικού ο Τάκης», Αριστοτέλης, τ. 33-34 (1962), σ. 25-29 
297

 Φ. Γ. «Στον τάφο του αδελφού μου», Αριστοτέλης, τ. 92-93 (1972), σ. 67 



 

113 

 

την ενδιαφέρουσα περίπτωση που τα κριτήρια κατά την εθνικιστική ιδεολογία πληρούνται 

(όπως κοινή θρησκεία, γλώσσα, πολιτισμικά στοιχεία, παράδοση κ.λπ.), αλλά δεν 

εκφράζονται – όπως άλλωστε «θα έπρεπε νομοτελειακά» – στο πεδίο της ηθικής και των 

πράξεων.  

     Στην περίπτωση αυτή, ο προδότης με την αποπομπή και στηλίτευσή του από την εθνική 

κοινότητα χάνει τα χαρακτηριστικά του εθνικού μέλους και μετατρέπεται σε «άλλον», σε 

«εχθρό του έθνους» μια και το πρόδωσε. Γι’ αυτό και εντάσσουμε αυτήν την υποκατηγορία 

στη γενικότερη θεματική «οι εχθροί του έθνους – οι άλλοι», η οποία κατά την περίοδο 1957-

1966 έχει αξιοσημείωτα αρκετό αριθμό αναφορών. 

     Οι αναφορές που σχετίζονται με τους «εχθρούς προδότες» του έθνους ορισμένες φορές 

δηλώνονται μεταφορικά με σκηνές από την χριστιανική διδασκαλία: 

 

ως άλλοι Κάιν φεύγοντες το πρόσωπο της γης
298

 

δεν θα μοιάση τον Ιούδα να προδώση τον Χριστόν
299

 

 

Ενώ στην κλασικότερη εκδοχή του, ο «προδότης» παρουσιάζεται ως κάποιος που «πουλάει» 

την πατρίδα του προς προσωπικό του όφελος, κάτι που παρατηρούμε συχνά στην εκάστοτε 

πολιτική ρητορεία σε όλη την ιστορία του ελληνικού κράτους. Από την μικρασιατική 

καταστροφή και το Γουδί ως τις διώξεις των «προδοτών» κομμουνιστών ή τον χαρακτηρισμό 

εκάστοτε πολιτικών παραγόντων ως «προδοτών», η έννοια είναι πολυχρησιμοποιημένη και 

ως ένα βαθμό πολυφθαρμένη: 

αφορισμένοι πάντα νάναι την Πατρίδα όσοι πουλάνε / όποιος προδίδει την πατρίδα να χαθή 

από τη ρίζα 
300

 

προδότες είστε για την Ελλάδα / όσοι πουλιέστε για μια μερίδα / όσοι πουλιέστε για μαρμελάδα / 

προδότες είστε για την πατρίδα
301

 

 

Υπάρχει, τέλος, και μία αναφορά που δεν χρησιμοποιεί την έννοια του «προδότη» για μέλος 

της εθνικής κοινότητας, αλλά για μέλος συμμαχίας. Ειδικότερα, η αναφορά παραπέμπει στο 

ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων στην κατάσταση που αρχίζει και διαμορφώνεται κατά την 

δεκαετία του ’60 στην Κύπρο: 
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οι Σύμμαχοί μας οι προδότες οι Τρανοί του κόβουν τα κλαδιά, φροντίζουν να σκλαβώσουν με 

σκευωρίες το Νησί
302

 

 

Η προδοσία είτε «εσωτερική» είτε «εξωτερική», με την έννοια που τις περιγράψαμε 

παραπάνω, αντανακλούν στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» την εθνικιστική της χρήση. Αυτή 

μπορεί να συμπεριλάβει τους πάντες που εναντιώνονται στο «εθνικό συμφέρον» ή στο 

«γενικό καλό του έθνους» και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό με την αξιοσημείωτη «ευελιξία» 

της φράσης., Από αποτυχημένους στρατιωτικούς και πολιτικούς μέχρι άστοχες πολιτικές 

επιλογές συμμαχιών, μέχρι πολιτικά κόμματα και ιδεολογίες και που πολύ συχνά 

διεκπεραιώνει την λειτουργία του «αποδιοπομπαίου τράγου» για λαϊκή κατανάλωση.   

 

 

3.2.7 Οι «εχθροί Αντάρτες» 

 

Οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και αυτοί που εντάχθηκαν στην Αντίσταση 

στις τάξεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ αντιμετωπίζονται από την ελληνική εθνικιστική 

ιδεολογία ως εχθροί του έθνους με την αιτιολογία της κατάλυσης του εθνικού κράτους και 

της οικοδόμησης μιας νέας εξουσίας πέρα από τα εθνικιστικά ιδεολογικά πλαίσια.  

     Πρόκειται για μέλη του έθνους που, όπως κι οι «προδότες», ενώ κατέχουν τα συστατικά 

στοιχεία της εθνικής ταυτότητας, οι πράξεις τους και – στην συγκεκριμένη περίπτωση – η 

διαφορετική «εχθρική» ιδεολογία τους, τους αποπέμπει από το εθνικό σύνολο και τους 

κατατάσσει στους «εχθρούς του έθνους». 

     Λόγω της περιοχής της Φλώρινας και της σημαντικής της ανάμειξης στον ευρύτερο χώρο 

διεξαγωγής του εμφυλίου, θα περιμέναμε να υπήρχαν περισσότερες αναφορές υποτιμητικές 

προς τους αντάρτες. Εντούτοις, αυτές είναι μόνο 4 και όλες εντοπίζονται στην 

προδικτατορική περίοδο: 

τα αιματοποτισμένα Γράμμος και Βίτσι ονομαστά και χιλιοδοξασμένα / πάνω σ' αυτά (τα 

βουνά)  γιγάντωσεν η Ελληνική ανδρεία
303

 

κι έμειν' ελεύθερη ξανά η γη σου το Σαρανταεννιά
304

 

θάφτηκαν επίβουλοι εχθροί της που σκληρά σέρναν στο μαύρο διάβα τους το μίσος τη φθορά
305
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Οι περιοχές του Γράμμου και του Βίτσι ως τόποι διεξαγωγής του εμφυλίου, η ελληνική 

ανδρεία του Εθνικού Στρατού απέναντι στους «εχθρούς του έθνους» που «επιβουλεύονταν» 

την Ελλάδα και η τελική νίκη του εθνικού κράτους και της αστικής της τάξης ανιχνεύονται 

στις λιγοστές αναφορές περί ανταρτών και εμφυλίου. Μ’ αυτόν τον τρόπο αντανακλάται η 

λειτουργική χρήση του ποιητικού λόγου, καθώς αυτός αναπαράγει και διαδίδει την κυρίαρχη 

εθνικιστική ιδεολογία και το αφήγημά της περί ιστορικοπολιτικών θεμάτων, όπως αυτό του 

εμφυλίου. 

 

 

3.3 Ο πόλεμος – οι «μάχες του έθνους» 

 

Στην θεματική κατηγορία «ο πόλεμος – οι μάχες του έθνους» συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

αναφορές που σχετίζονται με την περιγραφή στρατιωτικών και πολεμικών γεγονότων, τις 

συνέπειές τους (συνήθως τον θάνατο) και που ως ένα βαθμό περιέχουν και την ερμηνεία 

τους, την ξεχωριστή νοηματοδότησή τους. Η νοηματοδότηση του θανάτου στον πόλεμο, 

όπως ανιχνεύεται και στις αναφορές των ποιημάτων του «Αριστοτέλη», έχει διπλή υπόσταση: 

από τη μία αντιμετωπίζεται ως ηρωισμός κι από την άλλη ως φρίκη. Σ’ αυτή τη θεματική 

εντοπίζονται 268 αναφορές, εκ των οποίων 196 την περίοδο 1957-1966 και 72 την περίοδο 

1967-1974. 

     Οι αναφορές ταξινομούνται στις εξής υποκατηγορίες: 

α) «Ως ηρωισμός», στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι αναφορές στον πόλεμο που 

σχετίζονται με την ηρωοποίηση του νεκρού, την «αθανασία του», τον «ένδοξό» του θάνατο 

για τα «ιδανικά της πατρίδας» και γενικά με μια προσπάθεια παρουσίασης του νεκρού  στον 

πόλεμο ως «μάρτυρα» της εθνικής ιδέας. 

β) «Ως φρίκη», στην οποία συμπεριλαμβάνονται αναφορές στον πόλεμο που σχετίζονται με 

την ανάδειξη της σκοτεινής πλευράς του, της φρίκης του και με περιγραφές που τονίζουν τις 

καταστροφικές συνέπειές του για τις ζωές των ανθρώπων.  
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Πίνακας 4: Κατανομή της θεματικής κατηγορίας «Ο πόλεμος – οι μάχες του έθνους» ανά χρονική περίοδο (ως % 

επί του συνόλου) 

 

Χρονική περίοδος Ως ηρωισμός Ως φρίκη Σύνολο 

 

1957-1966 

 

127 

(47,4%) 

69 

(25,8%) 

196 

(73,2%) 

1967-1974 
51 

(19%) 

21 

(7,8%) 

72 

(26,8%) 

1957-1974 
178 

(66,4%) 

 

90 

(33,6%) 

 

268 

(100%) 

 

Διαβάζοντας τον πίνακα 4 παρατηρούμε πως την συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών 

στον «πόλεμο – στις μάχες του έθνους» καταλαμβάνει η υποκατηγορία που παρουσιάζει τον 

θάνατο στη μάχη ως ηρωισμό με 178 αναφορές (το 66,4% επί του συνόλου της θεματικής 

κατηγορίας), ενώ στην έτερη υποκατηγορία που αντιμετωπίζει τον θάνατο στη μάχη ως φρίκη 

ανήκουν 90 αναφορές (το 33,6% επί του συνόλου της θεματικής κατηγορίας). Κυριαρχεί, 

δηλαδή, η υποκατηγορία του «ηρωισμού», καθώς τα 2/3 περίπου των αναφορών της 

θεματικής κατηγορίας ανήκουν σ’ αυτήν. 

     Όσον αφορά την ποσοτική κατανομή των υποκατηγοριών στις ξεχωριστές χρονικές 

περιόδους, παρατηρούμε την εξής διαφοροποίηση. Ενώ και στις δύο χρονικές περιόδους η 

υποκατηγορία του «ηρωισμού» υπερτερεί ξεκάθαρα έναντι αυτής της «φρίκης», εντούτοις 

αυτό είναι πιο έντονο την δικτατορική περίοδο απ’ ότι την προδικτατορική. 

     Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1957-1966 η ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα στις δύο 

υποκατηγορίες κυμαίνεται περίπου στο 23%, ενώ κατά την περίοδο 1967-1974 η διαφορά 

αυτή αυξάνει και αγγίζει το 40%. Αυτό ίσως οφείλεται στις συνθήκες καταστολής και 

ανελευθερίας που εντείνονται κατά την χουντική περίοδο.  

     Σε μια προσπάθεια ερμηνείας, θα λέγαμε πως εφ’ όσον ο θάνατος σ’ έναν πόλεμο 

παρουσιάζεται ως «ηρωικός» θάνατος για τα «ιδανικά» της πατρίδας και για το γενικό 

«καλό» της εθνικής κοινότητας, τότε κάθε πράξη που στοχεύει στην ίδια ιδεολογική 

κατεύθυνση είναι δικαιολογημένη μέσα στα πλαίσια του «σκοπού που αγιάζει τα μέσα». Από 
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την άλλη, η παρουσίαση του πολέμου «ως φρίκη» δεν διευκολύνει ένα δικτατορικό καθεστώς 

να δικαιολογήσει και να εξωραΐσει την βία και την φρίκη που το ίδιο διαπράττει στο λαό της 

εθνικής κοινότητας.  

     Σχολιάζοντας συνοπτικά την ποσοτική ανάλυση, η υποκατηγορία του «ηρωισμού» 

υπερτερεί δικαιολογημένα σε όλη την χρονική περίοδο, καθώς εκφράζει την δικαιολογία για 

την βία του κράτους έναντι αυτών που η εθνικιστική ιδεολογία ορίζει κάθε φορά ως «εχθρούς 

του έθνους», που στην προκειμένη περίπτωση είναι μεγάλο μέρος του λαού που διεκδικεί 

αστικοδημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Η έντασή της την χουντική περίοδο 

ερμηνεύεται στα ίδια πλαίσια, καθώς έχει την ίδια κατεύθυνση σε πιο οξυμένη εκδοχή.  

     Απ’ την άλλη και σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες πάντα, η υποκατηγορία της 

«φρίκης» δικαιολογημένα υπολείπεται, αφού στην περίπτωση που προβαλλόταν από την 

κυρίαρχη εθνικιστική ιδεολογία το καθεστώς θα ήταν αναγκασμένο να «κοιταχτεί στον 

καθρέφτη» για την δική του βία και φρίκη. Αν αναλογιστούμε, φυσικά, τις κατασταλτικές 

ενέργειές του στην πορεία για την Παγκόσμια Ειρήνη και τον Γ. Λαμπράκη, τότε 

καταλαβαίνουμε πως η ερμηνεία του θανάτου στον εθνικό πόλεμο «ως φρίκη» αντί για 

«ηρωισμός» δεν θα μπορούσε να αποτελεί επιλογή της κυρίαρχης εθνικιστικής ιδεολογίας. 

 

 

3.3.1 Ο θάνατος στον πόλεμο «ως ηρωισμός» 

 

Στις αναφορές των ποιημάτων του «Αριστοτέλη» που σχετίζονται με τον ηρωικό θάνατο 

ανιχνεύουμε την εκτέλεση της διπλής λειτουργίας της «αθανασίας» και του «θανάτου – 

συνέχειας» (Μαργαρίτης, 1989)
306

.  

     Η περίπτωση της «αθανασίας» αφορά προσωπικά και ατομικά τον ίδιο τον ήρωα, ο οποίος 

προσφέρεται ως υπόδειγμα – παράδειγμα για κάθε μέλος του έθνους με τον ίδιο τρόπο που 

προσφέρεται ως παράδειγμα ένας μάρτυρας ή ένας άγιος στην θρησκευτική πίστη. Ο ήρωας 

με τον θάνατό του πολεμώντας για τα «ιδανικά» της πατρίδας, μένει αιώνια χαραγμένος στην 

συλλογική μνήμη της εθνικής κοινότητας και είναι αιώνια μακαριστός, σεβαστός και 

τιμημένος γι’ αυτό τον «θάνατό του για την πατρίδα», ενώ ο ίδιος πετυχαίνει την προσωπική 

                                                 
306

 Όπου διαβάζουμε για τον πόλεμο όπως τον μάθαιναν από τα Αναγνωστικά πως: ο πόλεμος των ηρώων δεν 

συνοδευόταν από τον κίνδυνο και τον φόβο ενώ, τουναντίον, ελευθέρωνε αδελφούς και έκανε την πατρίδα μεγάλη 

και δυνατή. Χώρια που έφερνε τον ήρωα – πολεμιστή κοντά σε άλλους ανθρώπους και σε άλλα μέρη, τον έκανε 

κοινωνικό και τον μόρφωνε.   
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του ολοκλήρωση και αθανασία. Μ’ αυτήν την έννοια αυτός ο θάνατος παρουσιάζεται ως 

αχρονικός, ανιστορικός και απόλυτος.  

     Η παραπομπή σ’ αυτή τη λειτουργία της «αθανασίας» στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» 

γίνεται με την επικέντρωση στο πρόσωπο του ήρωα, στην ψυχή του, στην ιερότητά του και 

στη σύνδεσή του με την αιώνια δόξα – τιμή και τον αθάνατο θρύλο τους: 

 

Σε σας ω αθάνατοι ήρωες / ο θάνατος στον πόλεμο είναι ζωή αιώνια / κοιμηθήτε δοξασμένοι 

σεις αγιάσατε το χώμα 
307

 

με το αίμα σου το ηρωικό / θυσίαν αίματος θέλει το Μέγα και Τρανόν / στολίζουνε το μνήμα 

σου ωσάν στεφάνια φωτερά
308

 

ποιος ξέρει τι αιώνιο η γη ανθό θα βγάλη
309

 

πολεμούν και πεθαίνουν ανδρείοι και η δόξα στεφάνια σκορπά
310

 

βάφηκε με το αίμα ηρώων που έπεσαν με της τιμής το στέμμα
311

 

να ιδής το Έθνος που τιμά τη μνήμη σου / και για την πίστη … της Πατρίδας / ψηλά σε δόξης 

ουρανούς που στέφανα σκορπάνε / εκείνοι που στο πάνθεο είναι των Αθανάτων
312

 

θα λάμπετε σε κάτασπρους σταυρούς, ονόματα … ιερά κι αγαπημένα, σας πρέπουνε παινέματα 

τιμές
313

 

στον τόπο που σκοτώθηκες φύτρωσε δέντρο … κι όσοι του τρώνε τους καρπούς γίνονται 

παλληκάρια
314

 

την κάθε στάλα σας το αίμα σας … θα το βυζάξη ο θρύλος μια αυγή
315

 

γενναίε Αμφικτύονα, μ' αδάμαστο θάρρος με το στεφάνι του μάρτυρα, λιβανωτός δόξας
316

 

τους άνανδρους κτυπάει και πέφτει ηρωικά / σε στόλισε και πάλι με φωτοστέφανο χρυσό
317

 

αλύγιστη στις μάχες στις βροντές και στα κανόνια  σκορπίσανε τις νειότης οι αθάνατες ψυχές
318

 

 

Η περίπτωση του «θανάτου – συνέχειας» δεν αναφέρεται στην προσωπική ολοκλήρωση του 

ήρωα και της αθανασίας, ιερότητας και τιμής του παρά μόνο σε σύνδεση με το σύνολο της 

                                                 
307

 Ανώνυμο «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 95-96 (1972), σ. 21 
308

 Προβελέγγιος «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 54  
309

 Δημοτικό «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 59 
310

 Τρίππης, Γ. «Στα στενά του Νταουλιού», Αριστοτέλης, τ. 26, σ. 15-16 
311

 Κωνσταντινίδου Δ. Κ. «Σαν σήμερα 12-2-49», Αριστοτέλης, τ. 24 (1960), σ. 28 
312

 Ραρρής, Α. «Στον ήρωα Παπαπέτρο», Αριστοτέλης, τ. 15 (1959), σ. 16 
313

 Τσώτσος, Κ. «Ονόματα», Αριστοτέλης, τ.  6 (1957), σ. 13 
314

 Παλαμάς, Κ. «Στον καπετάνιο που σκοτώθηκε εκεί πέρα», Αριστοτέλης, τ. 17 (1959), σ. 9 
315

 Καλαματιανός, Γ. «Στους ήρωές μας», Αριστοτέλης, τ. 25, σ. 52 
316

 Κοντού, Ν. «Τέλος Άγρας», Αριστοτέλης, τ. 92-93 (1972), σ. 72 
317

 Τρίππης, Γ. «Το μουρίκι», Αριστοτέλης, τ. 26, σ. 11 
318

 Ηλιόπουλος, Ν. «Ύμνος στη Φλώρινα», Αριστοτέλης, τ. 69-70 (1968), σ. 17 
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εθνικής κοινότητας που επωφελείται από αυτόν τον θάνατο, καθώς κερδίζει την ελευθερία 

του στο βωμό της οποίας θυσιάστηκε ο «ένδοξος ήρωας».  

     Έτσι, ο θάνατος του ήρωα τώρα φωτίζεται περισσότερο από το αποτέλεσμά του στην 

εθνική συλλογικότητα και στα εγκόσμια, παρά στη ατομική μεταφυσική του διάσταση. Μ’ 

αυτή την έννοια, πρόκειται για την κατάδειξη ενός θανάτου ιστορικού, εξελικτικού, δεμένου 

με τη ζωή των ανθρώπων· ενός θανάτου συμβολή στην εθνική συλλογική συνέχεια. Στις 

αναφορές των ποιημάτων του «Αριστοτέλη» η λειτουργία του θανάτου – συνέχειας γίνεται με 

την επικέντρωση στον σκοπό της θυσίας του ήρωα, ο οποίος σκοπός κατευθύνεται στο καλό 

του εθνικού συνόλου και έτσι εκλαμβάνεται ως «αυτοθυσία για την Πατρίδα», «για την 

ελευθερία», «για τα ιδανικά», «για την Μακεδονία» κ.ο.κ.: 

 

χρόνια και χρόνια έχυσαν αίμα παιδιά Ελλήνων για να χαρίσουν Φλώρινα σε σένα λευθεριά
319

 

πριν του θανάτου το χορό τον σύρουν με ανδρεία και πέθαναν προφέροντας εσέ Μακεδονία
320

 

καθώς πολέμαε λευτεριά να δόκη στην Πατρίδα αναπυρώνονται οι καρδιές και τα τουφέκια 

αρπάζαν
321

 

ψυχές πανέτοιμες εις την αυτοθυσία
322

 

σταλαγματιά το αίμα μου για σε Πατρίδα χύνω για νάχης δόξα και τιμή / δεν κλαίω τη 

λαβωματιά δεν κλαίω και το βόλι μον' κλαίω που αφήνω πια τη συντροφιά μου όλη  και το 

λαμπρό τουφέκι μου … για νάχη δόξα και τιμή
323

 

στον άγιο πέφτει της πατρίδας του βωμό / με των ηρώων τον υπέροχο παλμό υψώνει πρώτος 

του αγώνα τη σημαία στον προμαχώνα
324

 

στο βωμό της λευτεριάς και τη ζωή μας δώσαμε, ν' αξιωθούν την ύστατη του αίματος ρανίδα να 

δώσουν για τη λατρευτή πανένδοξη πατρίδα
325

 

αν τις αποθάνη δια την πατρίδα … φύλλον ατίμητον και καλά τα κλαδιά του κυπαρισσιού
326

 

να στεφανώνη τα άξια κι ανδρεία παλληκάρια / στης Πατρίδας τον βωμό αυτά θυσιαστήκαν / η 

μούσα το τραγούδι της στον ήρωα στους δοξασμένους ήρωας γενναίους
327
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 Παλαιολόγος, Δ. «Λεβεντογέννα Πόλι», Αριστοτέλης, τ. 17 (1959), σ. 16 
320

 Παπασταμάτης, Π. «Μακεδονία», Αριστοτέλης, τ. 1 (1957), σ. 22 
321

 Τσίνας, Π. «Ο Βαγγέλης», Αριστοτέλης, τ. 49-50 (1965), σ. 80-86 
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 Ανώνυμο «Ο θείος μου του Χρυσικού ο Τάκης», Αριστοτέλης, τ. 33-34 (1962), σ. 25-29 
323

 Δημοτικό «Ο Παύλος Μελάς», Αριστοτέλης, τ. 23 (1960), σ. 58 
324

 Κυριαζής, Π. «Ο πρωτομάρτυρας Θεόδωρος Μόδης», Αριστοτέλης, τ. 24, σ. 44 
325

 Κοντού, Ν. «Όχι», Αριστοτέλης, τ. 77-78 (1969), σ. 7  
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 Κάλβος, Α. «στίχοι», Αριστοτέλης, τ. 22 (1960), σ. 52 
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 Ο Ύμνος της Νεγοβανής (Φλάμπουρο), Αριστοτέλης, τ. 16 (1959), σ. 58-59 
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και το κορμί ασήμαντο μπρος στη μεγάλη μάννα και η ψυχή ολόστητη Φαντάρε μου στο χιόνι / 

Πατρίδα και τ’ όπλο σου ανάλαφρο λαλεί ωσάν αηδόνι / στεφάνι πλέκεις τρίσβαθο ιδία 

περιφάνεια
328

 

Ο μαχητής που δίκοπο κρατεί σπαθί στο χέρι να ζήση ξέρει με τιμή και να πεθάνη ξέρη
329

 

 

Συνοπτικά, ο ηρωισμός του μαχητή της πατρίδας έχει την διπλή αναφορά στον ίδιο τον ήρωα 

και στον σκοπό του (στο εθνικό σύνολο). Και με την μία έννοια και με την άλλη αποτελεί 

συστατικό στοιχείο της «συνεκτικής ή παραμυθητικής» λειτουργίας της εθνικιστικής 

ιδεολογίας, με την οποία παρακινούνται τα εθνικά υποκείμενα σε συλλογική κοινωνική – 

πολιτική δράση (Λέκκας, 1996: 50-54) για να κινήσουν την πραγματικότητα από το «πώς 

είναι» στο «πως πρέπει να είναι». 

     Αυτό γίνεται με τον τρόπο που ο «ήρωας» λειτουργεί ως διπλό παράδειγμα: απ’ τη μία 

παρακινεί το κάθε εθνικό μέλος ξεχωριστά σε πολιτική – εθνική δράση (ως αυτοθυσία) με 

αποτέλεσμα την προσωπική του ολοκλήρωση και αθανασία (μεταφυσική διάσταση) κι απ’ 

την άλλη παρακινεί το εθνικό σύνολο να τιμήσει τις προσωπικές θυσίες των «ηρώων» 

ακολουθώντας το παράδειγμά τους όσον αφορά τον σκοπό για τον οποίο αυτές έγιναν. Αυτός 

είναι το «καλό» της εθνικής κοινότητας, η επιβίωση, η συνέχεια και η εξάπλωση του έθνους 

και των μοναδικών του χαρακτηριστικών. Μέσα από τις αναφορές που ενδεικτικά 

καταγράψαμε αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο ο ποιητικός λόγος ευθυγραμμίζεται και 

προβάλλει αυτή τη λειτουργία της εθνικιστικής ιδεολογίας.    

 

 

3.3.2 Ο θάνατος στον πόλεμο «ως φρίκη»   

 

Στον αντίποδα της αντίληψης του θανάτου στον πόλεμο «ως ηρωισμού» βρίσκεται η 

αντίληψη και η περιγραφή του θανάτου «ως φρίκης», ως καταστροφής, ως θανάτου άδικου 

και δίχως αντίκρισμα και εν πολλοίς ως έναυσμα για εκδίκηση. Ο «φακός» εδώ στρέφεται 

περισσότερο στο μοιρολόι, στο πένθος, στον θρήνο των αγαπημένων προσώπων, όπως η 

τραγική φιγούρα της μάνας ή της γυναίκας του νεκρού μαχητή. Άλλοτε η φρικώδης 

κατάσταση περιγράφεται με αναφορές που στρέφονται σε άμαχους πληθυσμούς, σε άνισες 

μάχες, σε κάψιμο χωριών και σε λεηλασίες του εχθρού.  
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     Ωστόσο, και σ’ αυτήν την υποκατηγορία μπορούμε να διακρίνουμε μια ποιοτική διαφορά 

ανάμεσα στις αναφορές. Απ’ τη μία, έχουμε τις αναφορές που περιγράφοντας την φρίκη του 

πολέμου και του θανάτου αναδύουν – έστω και ανεπαίσθητα – ένα αντιπολεμικό και 

φιλειρηνικό πανανθρώπινο μήνυμα. Σε μερικά σημεία στρέφονται εναντίον του πολέμου μην 

καταλαβαίνοντας την «τυφλή» αιτία του. Περιγράφοντας την αδικία και την φρίκη του 

εκφράζουν την επιθυμία να μην επαναληφθεί ο πόλεμος, να μην επαναληφθεί η φρίκη και ο 

θρήνος, να μην επαναληφθεί ο άνευ νοήματος θάνατος: 

 

Μητέρες πρέπει να πάψουν τα δάκρυα / γιατί έρχονται οι άνθρωποι για να ταφούν κάτω στη 

χλόη / γιατί τάχα ο άνθρωπος πρέπει να σκοτώνη άνθρωπο;
330

 

δεμένα από τον τράχηλον και το ουαί φωνάζουν / με την τρομάρα την πολλήν με θρηνισμόν 

καρδίας / οι μάνες οι ταλαίπωρες υπάν ξεγυμνωμένες / επήγαιναν με το σκοινί δεμένες / τον 

πατέραν των με άλυσσον δεμένον
331

 

πλανιέται ο θάνατος / τραύματα αίματα και βόγγοι / πλανιέται ο θάνατος δίχως τα' αδέλφι μου 

πως θα γυρίσω πίσω στην μάννα μας ανοίγωντας διπλό το μνήμα
332

 

κυπαρίσσια γύρω στη νεκρούπολη / σημάδι του πρώτου παγκόσμιου μακελειού / ένα σωσίβιο 

στην τραγωδία του αφανισμού / σταυροί αμέτρητοι μαρμάρινοι, μυριάδες σκοτωμένοι / 

τρομερός κροταλίας ο πόλεμος … καπνίζοντας εκατόμβες ψυχών / απ' το αιώνιο σκοτάδι της 

νεκρούπολης / οι μυριάδες σκοτωμένοι ... κι είχαν υποφέρει
333

 

γιατί οι ήρωες γυρνούν με δεκανίκια / γιατί οι χήρες σκιές μαύρες να γυρνάνε/ όλοι στη γη 

πεσμένοι κάτω νεκροί / χλωμοί απ' την πείνα σκιάχτρα σκιές
334

 

όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει / τρέμει η ψυχή / σεισμός και βροντισμός / τ’ 

απομεινάρια ανέγγιαγα και κατατρομασμένα / τα γόνατα και τα σπαθιά τα ματοκυλισμένα
335

 

Ο στρατοκόπος … ύστερα σκέφτηκε τη δικιά του μοίρα μπροστά του άνοιξαν άπειροι τάφοι, ένα 

ρέκβιεμ, μια πληγή ανοίχτηκε στης γης το πλευρό
336

 

φρικιαστική σκλαβιά / οι σφαγές το σταύρωμα το γδάρσιμο το κρέμασμα / εβούιζε ο τόπος από 

τανκς / κοφτερό στιλέτο η σκλαβιά / η ζωή είχε χάσει το νόημά της / π’ αντιλαλούσαν οι 

θρήνοι
337
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Απ’ την άλλη, εντοπίζουμε αναφορές που αντιμετωπίζουν τη φρίκη του θανάτου ως το 

αποτέλεσμα του προσωπικού μένους και της θηριωδίας των εχθρών. Εδώ η φρίκη του 

πολέμου δεν αντιμετωπίζεται στην ολότητά της με την πανανθρώπινη έννοια, αλλά με σαφή 

κατεύθυνση. Υπό την έννοια αυτή, η περιγραφή της φρίκης του πολέμου εδώ δεν αναδύει 

κάποιον αναστοχασμό απέναντι στον πόλεμο περνώντας ένα αντιπολεμικό μήνυμα, αλλά 

σημαίνει περισσότερο στηλίτευση των φρικιαστικών πράξεων των εχθρών και κάλεσμα προς 

εκδίκηση: 

 

και κουφάρια σκορπιστά / θρήνο γύρω της σκορπάει / τον σκληρό τον σκοτωμό της / κι ο 

ακατάπαυστός της θρήνος / του θανάτου οι σκληροί πόνοι/ τάφος είν' η κάθε αυλή / τους 

ξεσκίζουν με τα χέρια και στις φλόγες τους πετούν / γέρους άρρωστους στο στρώμα τους 

σπαράζουν σαν θεριά / βυζανιάρικα ακόμα τα πετούνε στη φωτιά / με τις μπότες τα πατούνε τα 

λυσσάρικα σκυλιά / ετοιμόγεννες μητέρες ξεκοιλιάζουνε φρικτά / και τον κατακρεουργούν
338

 

εμπήκανε οι βάρβαροι και βούιξαν οι δρόμοι / σαν λαίμαργα κοράκια
339

 

προχωρούν και σαρώνουν τη γη, κι αν αλύπητα σεις μας κτυπάτε και σκοτώνετε μες στο σωρό, 

πέφτουν βόμβες οβίδες χαλάζι το ατσάλι σκορπιέται καυτό, τη γη σκάβει βουίζει ουρλιάζει και 

σκορπάει αχό τρομερό
340

 

με φτυάρια με δικέλια είν' επάνω σου συναγμένοι, ω αμέτρητη κακία ω ανήκουστη μανία
341

 

μαύρα μας είναι τα σπαθιά πικρά 'ναι τα ντουφέκια / και ζωντανός επιάστηκε ο Γιάννης ο 

Φαρμάκης / δόστε και στη Φαρμάκαινα μαντάτα του θανάτου
342

 

και να η Κλεισούρα στις φλόγες ζωσμένη, ο χάρος πλανάται σε κάποια μεριά, καταστρέφουν 

καθώς ο Σιμούν
343

 

την Φλώρινα να κάψουν, μεγγεμέ εις τα κεφάλια μας
344

 

χαλάστηκεν η Νάουσα και ρήμαξ' η Κασσάνδρα / πήραν μανούλες με παιδιά / τον άντρα μου 

τον σκότωσαν του κόψαν το κεφάλι / και τώρα σκλάβα θα γενώ και στο χαρέμ' θα ζήσω
345

 

 

Συνοπτικά, η περιγραφή της φρίκης του πολέμου (αντί του ηρωισμού) μπορεί να ερμηνευτεί 

με τον τρόπο της ανανδρίας και της φρίκης που προκάλεσαν οι εχθροί του έθνους (στα 
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πλαίσια μιας εθνικής καταστροφής – ήττας) ή με τον ουδέτερο τρόπο που καλεί σε 

αναστοχασμό και σε ολική καταδίκη του πολέμου.  

     Στην πρώτη περίπτωση βρίσκεται στα πλαίσια της εθνικιστικής ιδεολογίας, καθώς υπό 

προϋποθέσεις καλείται το έθνος να εκδικηθεί αυτές τις καταστροφές που έγιναν εις βάρος 

των μελών του και που εκπορεύονται από τα χαρακτηριστικά εθνικής ταυτότητας των εχθρών 

(μανιώδεις, άνανδροι, αιμοδιψείς, βάρβαροι κ.λπ). 

     Στην δεύτερη περίπτωση, συμβάλλει στην ανάδειξη του ερωτήματος «γιατί να γίνεται ο 

πόλεμος που οδηγεί στην φρίκη νομοτελειακά;» και περνάει αντιπολεμικό μήνυμα, χωρίς 

όμως να απαντάει στην ερώτηση με τρόπο που να φωτίζει πειστικά τις αιτίες του
346

. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων απλώς αναδύεται μια ματαιότητα και ένας πεσιμισμός που 

αφήνονται στην κρίση του αναγνώστη να τα διαχειριστεί συναισθηματικά.  

 

 

3.4 Ο «εγγύς χώρος» – η Μακεδονία  

 

Η Φλώρινα, ως περιοχή της Μακεδονίας και μάλιστα βρισκόμενη στα βόρεια σύνορά της, 

στέκεται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων των Βουλγάρων και των βαλκανικών 

«μακεδονικών» λαών, άρα η «υπεράσπιση» του κοντινού της χώρου, δηλαδή της 

Μακεδονίας, αποτελεί εγγενές στοιχείο της ιδιαίτερης εθνικιστικής ιδεολογίας της περιοχής. 

     Στη θεματική «ο εγγύς χώρος – η Μακεδονία» εντάσσονται οι αναφορές που σχετίζονται 

με την περιοχή της Μακεδονίας καθ’ όλη την ιστορική της πορεία και καθ’ όλες τις ιστορικές 

περιόδους του «άχρονου» έθνους όπως διακηρύσσει η εθνικιστική ιδεολογία. Κυρίως, όμως, 

οι χρονικές περίοδοι που εντοπίζονται στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» και σχετίζονται με 

την Μακεδονία, οι οποίες αποτελούν και τις υποκατηγορίες είναι:  

α) «Η αρχαία Μακεδονία, στην οποία εντάσσονται οι αναφορές που σχετίζονται με την 

«λαμπρή» Μακεδονία των ελληνιστικών χρόνων 

β) «ο Μακεδονικός Αγώνας», στην οποία ανήκουν οι αναφορές που συνδέονται με τις 

συγκρούσεις ανάμεσα σε μακεδονομάχους και κομιτατζήδες στην περιοχή της Μακεδονίας 

στις αρχές του 20ού αιώνα (1904-1908).  
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     Σ’ αυτή τη θεματική εντοπίζουμε συνολικά 42 αναφορές (το 5% των συνολικών 

αναφορών) και συγκεκριμένα έχουμε 25 αναφορές κατά την χρονική περίοδο 1957-1966 και 

17 αναφορές κατά την περίοδο 1967-1974. 

 

Πίνακας 5: Κατανομή της θεματικής κατηγορίας «Ο εγγύς χώρος – η Μακεδονία» ανά χρονική περίοδο (ως % επί 

του συνόλου) 

 

Χρονική περίοδος Η αρχαία Μακεδονία 
Ο Μακεδονικός 

Αγώνας 
Σύνολο 

 

1957-1966 

 

11 

(26,2%) 

14 

(33,3%) 

25 

(59,5%) 

1967-1974 
3 

(7,1%) 

14 

(33,3%) 

17 

(40,5%) 

1957-1974 
14 

(33,3% 

28 

(66,6%) 

42 

(100%) 

 

Διαβάζοντας τον πίνακα 5 παρατηρούμε πως τα 2/3 των αναφορών της θεματικής κατηγορίας 

ανήκουν στην υποκατηγορία του Μακεδονικού Αγώνα, ενώ το υπόλοιπο 1/3 στην 

υποκατηγορία της αρχαίας Μακεδονίας. Φαίνεται ξεκάθαρα, έτσι, η κυριαρχία του 

«Μακεδονικού αγώνα» ποσοτικά στα ποιήματα του «Αριστοτέλη».  

     Όσον αφορά την ποσοτική κατανομή των αναφορών ανάμεσα στις ξεχωριστές χρονικές 

περιόδους, παρατηρούμε πως προδικτατορικά υπάρχουν περισσότερες αναφορές (25, δηλαδή 

το 59,5% επί του συνόλου των αναφορών της θεματικής κατηγορίας) σε σύγκριση με αυτές 

επί χούντας (17, δηλαδή το 40,5% επί του συνόλου της θεματικής κατηγορίας). Βέβαια, αν 

αναλογιστούμε πως προδικτατορικά υπάρχουν συνολικά περισσότερες αναφορές στην 

εθνικιστική ιδεολογία, είναι φυσιολογικό αυτή η διαφορά συχνότητας να παρατηρείται και σ’ 

αυτή τη συγκεκριμένη θεματική. 

     Μια μεγάλη διαφορά που παρατηρούμε είναι αυτή που υπάρχει στην κατανομή στις 

υποκατηγορίες μέσα σε κάθε ξεχωριστή περίοδο. Ενώ σε κάθε περίοδο προπορεύεται 

ποσοτικά η υποκατηγορία του «Μακεδονικού Αγώνα», εντούτοις η ποσοτική διαφορά της 

από την υποκατηγορία της «αρχαίας Μακεδονίας» διαφέρει θεαματικά. Συγκεκριμένα, στην 

προδικτατορική περίοδο η διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες είναι περίπου 12%, ενώ 

κατά την δικτατορική περίοδο αυτή αυξάνει και αγγίζει το 65%. 
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     Στην περίπτωση της «αρχαίας Μακεδονίας» η εθνικιστική ιδεολογία στοχεύει – όπως 

έχουμε αναφέρει – στο απώτερο «ένδοξο» παρελθόν του έθνους, προκειμένου να ορίσει την 

κατεύθυνση του «φαντασιακού» του μέλλοντος. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της περιοχής της 

Μακεδονίας, η αναφορά στην «ελληνικότητα» της αρχαίας Μακεδονίας έχει μεγαλύτερη 

σημασία, καθώς η αρχαία Μακεδονία διεκδικείται έντονα ως «πρόγονος» κι από τον 

σκοπιανικό εθνικισμό. 

     Στην περίπτωση του «Μακεδονικού Αγώνα», αυτός αποτελεί ένα νικηφόρο παράδειγμα 

του ελληνικού κράτους και του ελληνικού έθνους έναντι των Βούλγαρων κι η αναφορά σ’ 

αυτόν διαπνέεται από την ιστορική μνήμη έναντι των Βουλγάρων κι από την αισιοδοξία κι 

ευφορία του ελληνικού έθνους για τη νίκη εναντίον τους. 

     Υπό το πρίσμα των δύο αυτών ερμηνειών, θα λέγαμε πως το άνοιγμα της ψαλίδας 

ανάμεσα στις δύο χρονικές περιόδους οφείλεται στον ιδιαίτερο τονισμό του Μακεδονικού 

Αγώνα ως μέσο αισιοδοξίας και αναπτέρωσης του εθνικού φρονήματος. Παράλληλα, η 

μείωση των αναφορών στην αρχαία Μακεδονία οφείλεται και στο γεγονός πως από τον 

Δεκέμβρη του 1962 υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας για αποσιώπηση 

του μακεδονικού ζητήματος (η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβρη του 1964), ενώ τον Μάρτη 

του 1963 ο Ζίβκωφ αρνήθηκε τις ιστορικές καταβολές του μακεδονικού έθνους. Αυτό 

αντικατοπτρίζεται στις αναφορές της περιόδου 1967-1974 και δείχνει πως η ελληνική 

εθνικιστική ιδεολογία – ελλείψει άλλης ανταγωνιστικής και διεκδικητικής – δεν έχει 

ιδιαίτερους λόγους πλέον να προβάλλει την ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας.    

 

 

3.4.1 Η «αρχαία Μακεδονία» 

 

Σ’ αυτή την θεματική υποκατηγορία ανήκουν οι αναφορές στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» 

που σχετίζονται με την Μακεδονία των ελληνιστικών χρόνων. Αυτές είναι πολύ λίγες 

ποσοτικά και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο πλουραλισμό κατά την ποιοτική τους ανάλυση, 

καθώς στρέφονται είτε γύρω από την ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας που 

εξαπλώθηκε ως πνεύμα και ως στρατιωτική δύναμη έναντι των «βαρβάρων», είτε γύρω από 

επιφανείς φιγούρες της αρχαίας Μακεδονίας, όπως ο Μ. Αλέξανδρος κι ο Αριστοτέλης: 

 

ήρωες στυλοβάτες της ένδοξης χώρας του Μ. Αλεξάνδρου κι Αριστοτέλη
347
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τη λεβεντιά του Αλέξανδρου, με την σοφία του Αριστοτέλη
348

 

και σκόρπισαν το πνεύμα σου παντού και την ψυχή σου / και σε βαρβάρους στέριωσαν δύναμη 

τη δική σου
349

 

η γη των Μακεδόνων είναι Ελληνικοτάτη / στ' Αλεξάνδρου μας τη χώρα απ' αρχαιοτάτων 

χρόνων
350

 

Κρατήσατε τα σύμβολα της Φυλής ακατάλυτα Μακεδονικά τιτάνεια θεμέλια
351

 

Αλέξανδρε πότε θα ξανάρθης / ο κάθε δρόμος της Πέλλας / της Πέλλας τα ευρήματα
352

 

τ' Αλέξανδρου την ώρια γη
353

 

"Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου χώρα"
354

 

 

Όπως προκύπτει κι από τις αναφορές που καταγράψαμε, υπάρχει ένα παρόμοιο μοτίβο στα 

στοιχεία γύρω από τα οποία στρέφεται η παραπομπή στην αρχαία Μακεδονία. Αυτό 

συνοψίζεται στο «μεγαλείο» που διαπνέει η στρατηγική ικανότητα του Μ. Αλέξανδρου 

εναντίον των «βαρβάρων» και η σοφία του Αριστοτέλη, οι οποίες εντάσσονται στη 

γενικότερη «δόξα» της Μακεδονίας ως «χρυσή σελίδα» της ιστορίας του ελληνικού έθνους. 

 

 

3.4.2 Ο «Μακεδονικός Αγώνας» 

 

Στην θεματική υποκατηγορία του Μακεδονικού Αγώνα εντάσσονται οι αναφορές στα 

ποιήματα του «Αριστοτέλη» που σχετίζονται με τις συγκρούσεις ανάμεσα στους 

κομιτατζήδες (από βουλγαρικής πλευράς) και τους μακεδονομάχους (από ελληνικής πλευράς) 

στην περιοχή της Μακεδονίας από το 1904 ως το 1908 και που αποτέλεσμα είχε την 

απόκρουση των διεκδικητικών τάσεων της Βουλγαρίας. Σε κάποιες αναφορές προβάλλεται η 

συμβολή και η «εποποιία» των μακεδονομάχων στο αίσιο τέλος του Μακεδονικού Αγώνα: 

 

επωνύμων και ανωνύμων Μακεδονομάχων
355

 

Ότι η Μακεδονία με κάλεσε να ρθω
356
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να λευτερώσ' τα αδέλφια μας και τη Μακεδονία
357

 

γράφοντας με επιτυχία την εποποιία του Μακεδονικού αγώνα / πυροφάντες στο βωμό του 

αγώνα
358

 

άρχισαν τους αγώνες σου οι Μακεδονομάχοι
359

 

Μ' εσάς μαζί τιμάται κάθε μακεδονομάχος που επρόταξε τα στήθη / σας τιμά το έθνος κι 

ανταμείβεται ο αγών σας / οι μακεδονομάχοι πολεμήσατε μ' ανδρεία τους δειλούς κομιτατζήδες 

σ' όλη τη Μακεδονία
360

 

Ω Σιδηρόφρακτοι φρουροί της Μακεδονίας
361

 

τότε ημείς εκάμναμεν σκληρόν πολύ Αγώνα δια να μη παρασυρθή ο κόσμος μεσ' στην χάβρα 

αυτή την βουλγαρικήν
362

 

Και στον αγώνα τον σκληρό για την Μακεδονία
363

 

οι μορφές των Μακεδονομάχων … μάνα ηρώων
364

 

 

Ενώ σε άλλες αναφορές φωτίζεται περισσότερο η «σκοτεινή» πλευρά του Μακεδονικού 

Αγώνα και ο θάνατος μακεδονομάχων και αμάχων πληθυσμών της Μακεδονίας:   

 

"Μακεδονία" εστέναξαν τα χείλη σου στερνά στερνά / "Μακεδονία" εγράφτηκε στο μνήμα σου 

παντοτινά
365

 

(Μελά) σε κλαίγ' η Ήπειρος και η Μακεδονία
366

 

Τον Παύλο τον σκοτώσανε μέσ' στη Μακεδονία
367

 

στη ζυμωμένη με δάκρυα και αίμα Ελληνική γη της Μακεδονίας
368

 

κι ήτανε σκλάβα τότε όλη η Μακεδονία μας / και πάλι προς την έρημη πικρή Μακεδονία
369

 

σε διαλαλούν απ' τις κορφές αιτοί Μακεδονίτες
370

 

 

                                                                                                                                                         
356

 Δημοτικό «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 59 
357

 Δημοτικό «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 59 
358

 Κοντού, Ν. «Δάσκαλοι του Μακεδονικού Αγώνα», Αριστοτέλης, τ. 75-76, σ. 17 
359

 Παλαιολόγος, Δ. «Λεβεντογέννα Πόλι», Αριστοτέλης, τ. 17 (1959), σ. 16 
360

 Ραρρής, Α. «Μακεδονομάχοι», Αριστοτέλης, τ. 24 (1960), σ. 22 
361

 Κοντού, Ν. «Νεκροί του Μακεδονικού Αγώνα», Αριστοτέλης, τ. 83 (1970), σ. 10 
362

 Ανώνυμο «Ο θείος μου του Χρυσικού ο Τάκης», Αριστοτέλης, τ. 33-34 (1962), σ. 25-29 
363

 Τρίππης, Γ. «Το μουρίκι», Αριστοτέλης, τ. 26, σ. 11 
364

 Ξύδης, Γ. «Φλώρινα», Αριστοτέλης, τ. 24 (1960), σ. 24 
365

 Προβελέγγιος «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 54 
366

 Δημοτικό «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 60 με αναδημοσίευση στο Αριστοτέλης, τ. 71-72, σ. 36 
367

 Δημοτικό «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 61 
368

 Κοντού, Ν. «Ζώης», Αριστοτέλης, τ. 84 (1970), σ. 7-8 
369

 Τσίνας, Π. «Ο Βαγγέλης», Αριστοτέλης, τ. 49-50 (1965), σ. 80-86 
370

 Παλαμάς, Κ. «Στον καπετάνιο που σκοτώθηκε εκεί πέρα», Αριστοτέλης, τ. 17 (1959), σ. 9 
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Μέσα από τις καταγεγραμμένες αναφορές παρατηρούμε τον ποιοτικό διαχωρισμό των 

αναφορών στον «Μακεδονικό Αγώνα», οι οποίες τον φωτίζουν διαφορετικά. Οι μεν 

επικεντρώνονται στην τελική νικηφόρα του έκβαση για την ελληνική πλευρά και οι δε στο 

θάνατο των ελληνικών πληθυσμών της Μακεδονίας και των Μακεδονομάχων.  

     Όπως και στις αναφορές ανάμεσα στον «ηρωισμό» και στη «φρίκη» του θανάτου στον 

πόλεμο, έτσι κι εδώ απ’ τη μία προβάλλεται ο ηρωισμός των Ελλήνων κι απ’ την άλλη οι 

καταστροφές που προκάλεσαν οι «εχθροί του έθνους». Κοινός παρονομαστής, βέβαια, όλων 

αυτών είναι η προβολή της εθνικιστικής ιδεολογίας για το δίκαιο του Μακεδονικού Αγώνα 

και για το μίσος ενάντια στα εγκλήματα των Βουλγάρων. Όλα αυτά διοχετεύονται, όπως 

είδαμε, και στον ποιητικό λόγο των δημοσιεύσεων στις σελίδες του «Αριστοτέλη» κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο. 

 

 

3.5 Οι προσωπικότητες του έθνους – «το λαμπρό παράδειγμα» 

 

Όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά του έθνους – όπως διακηρύσσει η εθνικιστική ιδεολογία – 

βρίσκουν την απόλυτη έκφρασή τους στις πράξεις συγκεκριμένων προσωπικοτήτων, τις 

οποίες επιλέγει η εθνική κοινότητα (και ιδεολογία) να προβάλλει ως τα «λαμπρά 

παραδείγματα» για κάθε μέλος της εθνικής κοινότητας. Πρόκειται για προσωπικότητες του 

έθνους στις οποίες συμπυκνώνεται κατά κύριο λόγο η ιστορική εθνική μνήμη και μέσω της 

ιδεολογικής εξύμνησης και προβολής τους αναδεικνύονται σε «καυχήματα της φυλής» και σε 

πρόσωπα – σύμβολα. Επίσης, η ίδια η ιστορία του έθνους και οι μεταβολές της συνδέονται με 

αυτές τις προσωπικότητες κατά την ιδεαλιστική προσέγγιση της ιστορίας, κατά την οποία τα 

ιστορικά υποκείμενα είναι οι εκάστοτε ηγετικές προσωπικότητες, οι οποίες κινούν προς τα 

μπρος την ιστορία με τα χαρακτηριστικά τους, τις επιλογές και τις πράξεις τους
371

. 

     Σ’ αυτή τη θεματική εντοπίζονται 90 αναφορές, εκ των οποίων 59 την περίοδο 1957-1966 

και 31 την περίοδο 1967-1974. Οι αναφορές ταξινομούνται στις εξής υποκατηγορίες: 

α) «Προσωπικότητες πολιτισμού», στην οποία ανήκουν οι αναφορές σε προσωπικότητες του 

πολιτισμού και της τέχνης 

                                                 
371

 Παράδειγμα ιδεαλιστικής ανάγνωσης και ερμηνείας της ιστορίας αποτελεί, για παράδειγμα, η διαδεδομένη 

άποψη πως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι ο Χίτλερ ήταν «τρελός», 

«ψυχοπαθής», κ.ο.κ.  
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β) «Προσωπικότητες πολέμου – στρατού», στην οποία εντάσσονται οι αναφορές σε 

προσωπικότητες που συμμετείχαν και πρωταγωνίστησαν σε πολεμικές συγκρούσεις του 

έθνους 

γ) «Προσωπικότητες πολιτικές – θεσμικές», στην οποία ανήκουν οι αναφορές σε πολιτικά και 

θεσμικά πρόσωπα του ελληνικού κράτους.    

 

 

 

 

Πίνακας 6: Κατανομή της θεματικής κατηγορίας «Οι προσωπικότητες του έθνους – το λαμπρό παράδειγμα» ανά 

χρονική περίοδο (ως % επί του συνόλου) 

 

Χρονική περίοδος Πολιτισμού Πολέμου – Στρατού Πολιτικές – θεσμικές Σύνολο 

 

1957-1966 

 

6 

(6,6%) 

47 

(52,2%) 

 

6 

(6,6%) 

59 

(65,6%) 

1967-1974 
0 

(0%) 

27 

(30%) 

4 

(4,4%) 

31 

(34,4%) 

1957-1974 
6 

(6,7%) 

74 

(82,2%) 

10 

(11,2%) 

90 

(100%) 

 

         

Διαβάζοντας τον πίνακα 6, παρατηρούμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών σε 

προσωπικότητες είναι αυτές που αφορούν πρόσωπα «του πολέμου – στρατού» και καλύπτουν 

πάνω από τα 4/5 του συνόλου των αναφορών της θεματικής κατηγορίας. Ακολουθούν οι 

αναφορές σε πολιτικά – θεσμικά πρόσωπα (το 11,2% των αναφορών) και σε πρόσωπα 

πολιτισμού (το 6.7% των αναφορών), οι οποίες συγκριτικά με την κυρίαρχη υποκατηγορία 

είναι ποσοτικά αμελητέες. 

     Όσον αφορά την ποσοτική κατάταξη των υποκατηγοριών σε κάθε χρονική περίοδο 

παρατηρούμε πως δεν υπάρχει διαφορά σε σχέση με τη συνολική χρονική περίοδο, πέραν του 

ότι κατά την δικτατορική περίοδο δεν υπάρχει καμία αναφορά σε προσωπικότητες του 

πολιτισμού. Αυτό δεν είναι δύσκολο να ερμηνευθεί αν αναλογιστούμε πως ένα 
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στρατοκρατούμενο καθεστώς τρέφει μια εξ ορισμού αποστροφή προς τον αυθεντικό 

πολιτισμό και τέχνη. 

     Η ποσοτική υπερίσχυση της υποκατηγορίας των πολεμικών – στρατιωτικών 

προσωπικοτήτων οφείλεται στις ιστορικοπολιτικές συνθήκες της εποχής και στην 

ανελευθερία, στη βία και την στρατοκρατία που τις χαρακτήριζαν. Όταν το πολιτικό κλίμα 

της εποχής ελέγχεται εν πολλοίς από την ηγεσία του στρατού (προδικτατορικά) για να 

παραδοθεί ολοκληρωτικά σ’ αυτόν μετέπειτα (χουντική περίοδος) είναι προφανές πως οι 

αναφορές σε ηρωικές στρατιωτικές προσωπικότητες θα έχουν τον πρώτο λόγο.  

     Έτσι, δομείται και διαδίδεται η ιδεολογία της στρατοκρατίας για το «εθνικό καλό», όπως 

απορρέει από τα θετικά εθνικά χαρακτηριστικά των στρατιωτικών προσωπικοτήτων της 

εθνικής ιστορίας. Για παράδειγμα, η αναφορά σ’ έναν ήρωα του ’21 που απελευθέρωσε το 

ελληνικό έθνος μπορεί μέσω της κυρίαρχης εθνικιστικής ιδεολογίας να παραλληλιστεί με 

τους συνταγματάρχες και να τους αναδείξουν με τον ίδιο τρόπο ως «σωτήρες».  

     Στη συνολική περίοδο και πάλι, οι μειωμένες ποσοτικά αναφορές σε πολιτικά – θεσμικά 

πρόσωπα και πρόσωπα του πολιτισμού μπορεί να ερμηνευτεί στα ίδια πλαίσια. Εκεί που 

υπερισχύει η πίστη στον πόλεμο και τον στρατό μοιραία θα υποβαθμίζεται η πίστη στην 

πολιτική και τους θεσμούς πρόσωπα και ακόμα περισσότερο στον πολιτισμό και την τέχνη. 

 

 

3.5.1 Οι «προσωπικότητες του πολιτισμού»  

 

Οι αναφορές σε προσωπικότητες του πολιτισμού που ανιχνεύονται μέσα στα ποιήματα του 

«Αριστοτέλη» της περιόδου 1957-1974 είναι ελάχιστες ποσοτικά (μόλις 6), ενώ η ποιοτική 

τους διάρθρωση περιλαμβάνει τρεις προσωπικότητες των γραμμάτων και της διανόησης του 

ελληνικού κράτους από τον 18
ο
 ως τον 20

ο
 αιώνα.  

     Αυτές είναι ο Ρήγας Φεραίος, βασικός εκπρόσωπος της ελληνικής διανόησης της 

«εθνεγερσίας» της εποχής του Διαφωτισμού· ο Ανδρέας Κάλβος, επτανήσιος κλασσικιστής 

ποιητής το ποιητικό έργο του οποίου σφράγισε τα ελληνικά γράμματα του 19
ου

 αιώνα και ο 

Άγγελος Σικελιανός, ποιητής της περιόδου του νεορομαντισμού που στο έργο του κυριαρχεί 

ο θαυμασμός για το μεγαλείο της Αρχαίας Ελλάδας ενώ με τη μορφή του συνδέεται η 

περιοχή των Δελφών: 
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Ανδρέα Κάλβε, Πίνδαρε Κάλβε
372

    

 

ύμνος στον Σικελιανό / η μορφή σου Άγγελε Σικελιανέ πλανάται γύρω μου
373

 

τους στίχους του Ρήγα
374

 

στα χείλη του Ρήγα τα τραγούδια
375

 

 

Βλέπουμε πως αν και είναι γενικά ελάχιστες οι αναφορές σε προσωπικότητες του πολιτισμού, 

αυτές που επιλέγονται είναι προσωπικότητες που ασπάστηκαν και διέδοσαν την εθνικιστική 

ιδεολογία μέσα από το έργο τους, σε άλλες βέβαια ιστορικές φάσεις αυτής της ιδεολογίας. 

Όπως λείπουν από τις αναφορές άλλες προσωπικότητες της εθνικιστικής διανόησης, έτσι 

λείπουν από τις αναφορές και προσωπικότητες του πολιτισμού με άλλη ιδεολογία όπως π.χ. ο 

Βάρναλης, ο Ρίτσος κ.λπ. 

     Αυτό βέβαια ευθυγραμμίζεται με την εργαλειακή χρήση του ποιητικού λόγου στα 

περιοδικά του «Αριστοτέλη» που – αν και ελάχιστα – προβάλλει αποκλειστικά 

προσωπικότητες που αναδείχθηκαν μέσα από την «αγκαλιά» της οικείας ιδεολογίας.  

 

 

3.5.2 Οι «θεσμικές – πολιτικές προσωπικότητες» 

 

Οι αναφορές σε «θεσμικές – πολιτικές προσωπικότητες» στα ποιήματα του Αριστοτέλη είναι, 

επίσης, ελάχιστες και συνοψίζονται σε δύο κατευθύνσεις. Η βασική κατεύθυνση είναι ο 

θεσμός της βασιλείας, ο οποίος εξυμνείται στη συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών αυτής 

της υποκατηγορίας. Αυτό γίνεται με την χρήση βασιλικών συμβόλων όπως η κορώνα ή το 

στέμμα, και με τη χρήση του ίδιου προσώπου του βασιλιά στολίζοντάς το με εξυμνητικά 

επίθετα: 

 

 ιδέα Κορώνα και σπαθί ιδέα πατρίδα ΕΛΛΑΔΑ
376

  

της τιμής το άγιο Στέμμα / στεφανώνει τον τρανό μας Βασιλιά / με την πίστη του μεγάλου 

Βασιληά την προσταγή / που κρατεί στην αγκαλιά Δοξασμένο Βασιληά
377

 

                                                 
372

 Κωνσταντινίδης, Κ. «Ανδρέας Κάλβος», Αριστοτέλης, τ. 19 (1960), σ. 16 
373

Κοντού, Ν. «Ο δρόμος με τις ανθισμένες αμυγδαλιές ή Ύμνος στον Σικελιανό», Αριστοτέλης, τ. 28, σ. 47 
374

 Ραρρής, Α. «Η Κλεισούρα στις φλόγες», Αριστοτέλης, τ. 14 (1959), σ. 37 
375

 Αζής, Γ. «στίχοι», Αριστοτέλης, τ. 11 (1958), σ. 37 
376

 Χριστόπουλος, Α. «Η μάνα του ‘40», Αριστοτέλης, τ. 23 (1960), σ. 31-32 
377

 Ηλιόπουλος, Ν. «Ύμνος στη Φλώρινα», Αριστοτέλης, τ. 69-70 (1968), σ. 17 



 

132 

 

 

Η άλλη κατεύθυνση στην οποία ανήκουν οι αναφορές αυτής της υποκατηγορίας, είναι αυτή 

που σχετίζεται με το πολιτικό πρόσωπο του Κέννεντυ, ο οποίος εξυψώνεται σε σύμβολο της 

ειρήνης: 

 

Στη χρυσή μνήμη του ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΝΝΕΝΤΥ / το αιώνιο δίδαγμά Σου … το ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ / στάθηκες πιο ψηλά … από την εποχή σου / μας ξεπλένεις απ' το "χθες" / μας 

απλώνεις καθαρούς στο "αύριο"
378

 

 

Όπως είδαμε από τις αναφορές σε θεσμικές – πολιτικές προσωπικότητες, αυτές στις οποίες 

επικεντρώνεται η εθνικιστική ιδεολογία στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» είναι ο βασιλιάς 

(και γενικά ο θεσμός της βασιλείας) κι απ’ την άλλη ο φιλελευθερισμός ενός προέδρου των 

Η.Π.Α, του Κέννεντυ. Αυτό συνδέεται ξεκάθαρα με τις πολιτικές εξελίξεις της εποχής, καθώς 

ο βασιλιάς ήταν πολύ ισχυρός πόλος του λεγόμενου «τριγώνου εξουσίας» (στρατός – παλάτι 

– κυβέρνηση) και οι Η.Π.Α. με το ΝΑΤΟ «συμμαχική» δύναμη της Ελλάδας και «κυρίαρχος 

παίκτης» στα εσωτερικά πράγματα της Ελλάδας.  

     Εφ’ όσον η εθνικιστική ιδεολογία αποτελεί την κυρίαρχη ιδεολογία του εθνικού κράτους 

αυτή περικλείει και τομείς της τρέχουσας εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής του κράτους. 

Υπό την έννοια αυτή, η εξύμνηση του Παλατιού και των Η.Π.Α. αποτελεί κομμάτι της 

κυρίαρχης εθνικιστικής ιδεολογίας η οποία διοχετεύεται εργαλειακά στο ποιητικό λόγο, όπως 

αυτός ανιχνεύεται στα ποιήματα του «Αριστοτέλη». 

 

 

3.5.3 Οι «προσωπικότητες του πολέμου – στρατού» 

 

Η πιο ισχυρή ποσοτικά υποκατηγορία είναι αυτή της οποίας οι αναφορές σχετίζονται με 

προσωπικότητες του πολέμου και του στρατού, οι οποίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 

ιστορία του ελληνικού έθνους. Αυτές εκφράζουν τις συμπυκνωμένες ιστορικές μνήμες του 

έθνους και μέσω της καταγραφής και εξύμνησής τους στα ποιήματα λειτουργούν ως 

«παραδείγματα – υποδείγματα» για τα μέλη του έθνους και ως «προσωποποιημένες 

                                                                                                                                                         
 
378

 Καπουλίτσας, Ε. «Χθές! Σήμερα! Αύριο!», Αριστοτέλης, τ. 2]38 (1963), σ. 23 
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απεικονίσεις» της ιστορίας του έθνους σε στιγμές που κλήθηκε να πολεμήσει για την 

αυτονομία, την επιβίωση ή την εξάπλωσή του. 

     Κατά την ποιοτική ανάλυση των αναφορών αυτής της υποκατηγορίας εντοπίζονται πολλά 

ονόματα Μακεδονομάχων. Ανάμεσά τους κυριαρχεί το όνομα του Παύλου Μελά (Μίκης 

Ζέζας), ενώ καταγράφονται ακόμα στους Μακεδονομάχους ο Στέργιος Ναούμ Σταμπουλής 

(καπετάν Ναούμης), ο Στέφανος Γρηγορίου (καπετάν Στέφος), ο Αντώνης Ζώης (ο καπετάν 

Ζώης), ο επίσκοπος Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Κωνσταντίνος Χρήστου (καπετάν Κώττας), 

ο Νικόλαος Α.  (ή Λάκης) Πύρζας (καπετάν Πύρζας), ο Σαράντος Αγαπηνός (Τέλλος 

καπετάν Άγρας) κι ο Θεόδωρος Μόδης:  

 

τον παλληκάρι τον Μελά / του Παύλου το άγιο σώμα
379

 

Ο Μίκης Ζέζας πολεμά / τριγύρω γύρω παγανιά κι ο Μίκης μέσ' στη μέση
380

 

Μελά σε κλαίγ' η Ήπειρος και η Μακεδονία / Μελάς και γάμος γίνεται  Μελάς και πανηγύρι
381

 

Παύλος Μελάς σκοτώθηκε στης Καστοριάς τα μέρη
382

 

Τον Παύλο τον σκοτώσανε μέσ' στη Μακεδονία
383

 

Καραβαγγέλη το όνομά σου πλάι στου Κώττα στου Μελά
384

 

βγήκες στον αγώνα Καπετάν Ζώη να εκδικηθείς
385

 

Σήκω … κύττα γύρω κι εσύ Ζώη
386

 

γεια σου Ναούμη Καπετάνιε / γεια σου Ναούμη Καπετάνιε / Ναούμης πάει στη Φλώρινα
387

 

Σήκω Στέφο καπετάνιε / Σήκω κύττα … με περηφάνεια όλοι εθνική σε μακαρίζουν
388

 

περήφανα με τα άρματα σαν … τον Κώττα
389

 

μπροστά τραβάει ο Κώττας / ο Κώττας απ' την Ρούλια / φύγε βρε Κώττα αρχηγέ
390

 

Ο Κώττας με τους συντρόφους του γενναίος Καπετάνιος / Τον Κώττα δεν άφησε / τις ατυχείς 

δάφνες του Κώττα έκαψε
391

 

                                                 
379

 Δημοτικό «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 59 
380

 Δημοτικό «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 60 
381

 Δημοτικό «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 60 
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 Δημοτικό «Άτιτλο», Αριστοτέλης, τ. 97-98 (1973), σ. 60 
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81-82 (1970), σ. 62 
385

 Κοντού, Ν. «Ζώης», Αριστοτέλης, τ. 84 (1970), σ. 7-8 
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 Ραρρής, Α. «Μακεδονομάχοι», Αριστοτέλης, τ. 24 (1960), σ. 22 
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 Δημοτικό «στίχοι», τ. 10 (1958), σ. 3 
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 Κωνσταντινίδης, Κ. «Έρχεται πάλ’ η άνοιξι», Αριστοτέλης, τ. 65-66 (1968), σ. 26 
390

 Λαϊκό Τραγούδι «Πυρπόλησις της Φλωρίνης», Αριστοτέλης, τ. 35-36 (1962), σ. 82-83 
391

 βουλγαρικό ποίημα «Φλώρινα! Φλώρινα!», Αριστοτέλης, τ. 35-36 (1962), σ. 83 
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είδησι να δώση στον Κώττα Καπετάνιο / ο Κώττας δεν φοβάται / εγώ να σου δείξω πως κτυπάει 

ο Κώττας / ο Καπετάν Κώττας να μας ζήσει
392

 

το θάνατο του Θεόδωρου Μόδη
393

 

Ο πρωτομάρτυρας Θεόδωρος Μόδης (τίτλος)
 394

 

Ξύπνα Παπά / το ράσσο σου Ήρωα Παπαπέτρο
395

 

Σήκω Πύρζα κύττα γύρω
396

 

Τέλος Άγρας
397

 

 

Επίσης, υπάρχει μία αναφορά σε στρατιωτική προσωπικότητα της ελληνικής επανάστασης 

του 1821, τον στρατηγό Θεόδωρο Κολοκοτρώνη με το προσωνύμιο «ο Γέρος του Μωρηά»: 

ο μαύρος καβαλλάρης Γέρος του Μωρηά
398

 

 

…ενώ υπάρχει και μία αναφορά στον Ναπολέοντα Ζέρβα, τον ιδρυτή του ΕΔΕΣ: 

σε δόξασε ο ξακουστός ο Ζέρβας καπετάνιος
399

 

 

Συνοπτικά, μέσα από τις αναφορές στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» που σχετίζονται με 

πολεμικές – στρατιωτικές προσωπικότητες, διαπιστώνουμε με την ποιοτική ανάλυση πως το 

μεγαλύτερο βάρος δίνεται σ’ αυτές της περιόδου του Μακεδονικού Αγώνα, καθώς σ’ αυτές 

συγκαταλέγονται 9 ονόματα. Η συχνή καταγραφή στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» δείχνει 

την τοπικότητα με την οποία επιλέγει να εκφραστεί η εθνικιστική ιδεολογία της περιοχής, 

αφού επιλέγει να αναφέρεται κυρίως σε ήρωες πολεμικής σύγκρουσης που έγινε στην ευρεία 

περιοχή της Μακεδονίας. 

     Στα πλαίσια αυτής της τοπικότητας μπορεί να ερμηνευθεί και το γεγονός πως λιγότερη 

βαρύτητα δίνεται στους ήρωες της ελληνικής επανάστασης του 1821, αφού η 

«εκπροσώπησή» της γίνεται μόνο με την προσωπικότητα του Θ. Κολοκοτρώνη, ενώ από την 

Αντίσταση επιλέγεται μόνο η πρωταγωνιστική φιγούρα των αντιστασιακών οργανώσεων που 

συγκαταλέγονται στην Δεξιά, όπως αυτή του Ναπολέοντα Ζέρβα.  

                                                 
392
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     Με τον τρόπο αυτό, η εθνικιστική ιδεολογία, όπως εκφράζεται στον ποιητικό λόγο των 

περιοδικών του «Αριστοτέλη», δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον Μακεδονικό Αγώνα 

επιλέγει και φωτίζει τις προσωπικότητες εκείνες που την εκφράζουν σε κάθε περίοδο 

πολεμικών γεγονότων στην ιστορία του έθνους.     

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Μετά την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των «εθνικών» ποιημάτων του 

περιοδικού του Φ.Σ.Φ. «ο Αριστοτέλης» κατά την περίοδο 1957-1974 μπορούμε να κάνουμε 

ορισμένες διαπιστώσεις και να εξάγουμε μερικά συμπεράσματα σχετικά με την ιδεολογική – 

εργαλειακή χρήση του ποιητικού λόγου, όπως αυτός εντάσσεται – σύμφωνα με την 

μαρξιστική αντίληψη – στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του εποικοδομήματος ως μέρος του 

πολιτιστικού ιδεολογικού μηχανισμού.  

     Σημειώνουμε πως τα συμπεράσματα αυτά κινούνται στο πλαίσιο των ερευνητικών 

ερωτημάτων που τέθηκαν. Ξεκαθαρίζουμε, ωστόσο, πως υπάρχουν συγκεκριμένοι 

περιορισμοί στην παρούσα έρευνα, οι οποίοι θα καταγραφούν παρακάτω, και συνεπώς τα 

όποια συμπεράσματα δεν μπορούν να τους υπερβούν και να κινηθούν εκτός των 

συγκεκριμένων ορίων. 

 

1. Όσον αφορά το περιεχόμενο, υπάρχει σαφής σχέση και σύνδεση των δημοσιευμένων 

ποιημάτων στον «Αριστοτέλη» την περίοδο 1957-1974 με την κυρίαρχη ιδεολογία αυτής της 

περιόδου που εκπορεύτηκε από αυτό που ονομάστηκε «μετεμφυλιακό κράτος της Δεξιάς». 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για αποτυπώματα της κυρίαρχης κρατικής ιδεολογίας στον ποιητικό 

λόγο, τα οποία εκφράζουν ακριβώς αυτήν την εργαλειακή – ιδεολογική χρήση. Τα 
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αποτυπώματα αυτά αποτέλεσαν τις θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες της ανάλυσης 

περιεχομένου και η χρήση τους ερμηνεύεται παρακάτω.  

     Απ’ την άλλη μεριά – του ίδιου όμως νομίσματος – δεν υπάρχουν αναφορές σε κοινωνικά 

θέματα όπως η φτώχεια, η μετανάστευση, η κρατική βία – καταστολή και οι εκτοπίσεις, σε 

αιτήματα εκδημοκρατισμού του κράτους, στους αγώνες του ελληνικού λαού της 

προδικτατορικής και δικτατορικής περιόδου ή σε μια παρόμοια θεματολογία που θα 

κινούνταν στην κατεύθυνση έκφρασης της καθημερινότητας της μεγάλης μάζας της 

κοινωνίας. Ο ποιητικός λόγος τάσσεται ανοιχτά υπέρ της κυρίαρχης εθνικιστικής ιδεολογίας 

αναπαράγοντας και προβάλλοντάς την, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα ποίημα με 

σαφείς αναφορές στα καθημερινά προβλήματα του λαού της Φλώρινας, ουσιαστικά δηλαδή 

των αναγνωστών του «Αριστοτέλη». Αυτό μπορούμε να το γνωρίζουμε αφού για να 

εντοπιστούν τα «εθνικά» ποιήματα μελετήθηκε το σύνολο των δημοσιευμένων ποιημάτων 

των περιοδικών του «Αριστοτέλη» της περιόδου 1957-1974. 

     Όσον αφορά τη μορφή, τα ποιήματα που ερευνήθηκαν δεν έχουν έλλογα και άλογα 

στοιχεία, είναι γραμμένα σε έμμετρο στίχο κι έχουν συνήθως ομοιοκαταληξία, στοιχεία που 

μας παραπέμπουν στην παραδοσιακή ποίηση. Γίνεται σαφές πως μορφολογικά ο ποιητικός 

λόγος δεν παρακολουθεί τις αλλαγές και δεν λαμβάνει υπόψη του τα πρωτοπόρα 

καλλιτεχνικά ρεύματα του 19
ου

 αιώνα και των αρχών του 20ού, δηλαδή τον μοντερνισμό και 

τον μεταμοντερνισμό. Αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι αναμενόμενο, καθώς λαμβάνοντας υπόψη 

πάντα την διαλεκτική σχέση μορφής – περιεχομένου, ένα ποίημα με τέτοια στοιχεία δεν θα 

μπορούσε να περάσει με ξεκάθαρο τρόπο στο αναγνωστικό κοινό την εθνικιστική ιδεολογία 

όπως το επιτυγχάνει ένα ποίημα γραμμένο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του δημοτικού 

τραγουδιού.  Δεν είναι αντικείμενο της εργασίας, ούτε επιθυμούμε να εξετάσουμε εδώ τα 

επιχειρήματα περί στρατευμένης ή μη τέχνης (και ποίησης) και το κατά πόσο ο μοντερνισμός 

ή ο μεταμοντερνισμός στην τέχνη μπορεί και εκφράζει την μία ή την άλλη ιδεολογία. 

Σημειώνουμε απλώς πως το ξεκάθαρο περιεχόμενο αυτών των ποιημάτων παραδοσιακής 

μορφής μάς επιτρέπει να βρούμε με σιγουριά το ιδεολογικό τους στίγμα, γι’ αυτό και 

άλλωστε χρησιμοποιήσαμε την Ανάλυση Περιεχομένου κι όχι την Σημειωτική.  

     Διαπιστώνουμε, επομένως, πως η μορφή των ποιημάτων του «Αριστοτέλη» βρίσκεται σε 

ένα αρκετά προγενέστερο στάδιο των δρόμων που άνοιξε η πρωτοπορία στην ποίηση. Θα 

μπορούσαμε να πούμε σχηματικά πως αυτά τα ποιήματα βρίσκονται σε μια άλλη εποχή, αφού 

δεν συμβαδίζουν με το ελληνικό λογοτεχνικό – ποιητικό πρότυπο της δεκαετίας του ’60 ή του 

‘70. Αυτή η μορφή του ποιητικού λόγου εξυπηρετεί πολύ καλύτερα την εργαλειακή του 

χρήση από την εθνικιστική κυρίαρχη ιδεολογία του κράτους, αφού στο κατά κυριολεξία 
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περιεχόμενο των ποιημάτων τα στοιχεία αυτής της ιδεολογίας γίνονται πιο αντιληπτά από το 

αναγνωστικό κοινό.  

 

2. Η εθνικιστική ιδεολογία διοχετεύεται μέσα στον ποιητικό λόγο με ορισμένα ξεκάθαρα 

στοιχεία, εκ των οποίων τα κυρίαρχα είναι αυτά που αφορούν την ελληνική ιστορία ως 

αδιάσπαστη συνέχεια μεταξύ  αρχαιότητας, βυζαντινής περιόδου και σύγχρονου ελληνικού 

κράτους. Αυτό το κραταιό ιστορικό αφήγημα του ελληνικού εθνικισμού διαμορφώνει την 

ελληνική εθνική συνείδηση και ταυτότητα, την οποία ονομάσαμε «ελληνοχριστιανικό 

εαυτό».  

     Αυτός ο «ελληνοχριστιανικός εαυτός» προβάλλεται ως το βασικό πρόταγμα της 

εθνικοφροσύνης που καλλιεργεί η κυρίαρχη ιδεολογία του κράτους, ενός κράτους που 

χωρίζει τους πολίτες σε δύο κατηγορίες: «εθνικόφρονες» και μη (ή μιάσματα). Είναι ανάγκη, 

πέρα από την κρατική βία και καταστολή, το κατεστημένο να επιβληθεί και μέσω της 

ιδεολογίας της εθνικοφροσύνης. Να συντηρήσει και να δημιουργήσει, δηλαδή, 

«εθνικόφρονες» των οποίων η ιδεολογία θα βρίσκεται σε αντίθεση με την αναπτυσσόμενη 

Αριστερή ιδεολογία και τα αιτήματα εκδημοκρατισμού, ενώ η πολιτική τοποθέτησή τους θα 

ταυτίζεται με την Δεξιά.  

     Έτσι, η ελληνική εθνική ταυτότητα, ο θαυμασμός για την αρχαιότητα και η 

προγονολατρεία, το Βυζάντιο με τον αλυτρωτικό μύθο του μαρμαρωμένου βασιλιά και την 

Ορθοδοξία, και η πολιτισμική ανωτερότητα του παρελθόντος ως σύνθημα είναι στοιχεία που 

εξαίρουν την ελληνική εθνική συνείδηση και συγκροτούν ιδεολογικό λόγο που ξεφεύγει από 

τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα του παρόντος και παραπέμπει σε ένα φαντασιακό, 

μεγαλόπρεπο και ένδοξο παρελθόν ως πυξίδα για το μέλλον. Είναι ένας μηχανισμός που 

περιγράφει θαυμάσια στο ποίημά του ο Μπρεχτ: η κρατική ιδεολογία μιλάει για καιρούς 

δοξασμένους, για του έθνους την τιμή, για νίκες που το μέλλον θα φέρει σε έναν λαό που έχει 

χαμηλό βιοτικό επίπεδο, που μεταναστεύει και που γίνεται αντικείμενο βίας προκειμένου να 

μην αλλάξει το συγκεκριμένο status quo· προκειμένου δηλαδή να σταματήσει να ζητάει μια 

καλύτερη ζωή την οποία αξίζει. 

     Γι’ αυτό και θεωρούμε πως η συγκεκριμένη θεματική του «ελληνοχριστιανικού εαυτού» 

είναι η κυρίαρχη τόσο στην προδικτατορική, όσο και στην δικτατορική περίοδο, γιατί είναι η 

βασική που συγκροτεί και καλλιεργεί την κρατική αντιδραστική ιδεολογία. Είτε όταν ο λαός 

δείχνει τάσεις αγανάκτησης κι εξέγερσης, είτε όταν «μπαίνει στο γύψο» γιατί ζητά 

«περισσότερη» δημοκρατία, η κρατική ιδεολογία και οι μηχανισμοί της λειτουργούν 

κατευναστικά με τον ίδιο τρόπο. Προβάλλοντας τα εθνικά χαρακτηριστικά έναντι των 
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κοινωνικών – ταξικών χαρακτηριστικών, το ένδοξο παρελθόν έναντι του προβληματικού 

παρόντος και τον μύθο της εθνικοφροσύνης κάτω από την βίαιη κρατική εξουσία έναντι της 

προοδευτικής ιδεολογίας και των δημοκρατικών συνθημάτων. Επεκτείνοντας αυτή την 

ερμηνεία που προκύπτει από την εξέταση των ποιημάτων, μπορούμε να ισχυριστούμε πως 

αυτή η κατευναστική λειτουργία βρίσκεται διαχρονικά στο κέντρο της συντηρητικής 

ιδεολογίας. 

 

3. Συμπληρωματικά των βασικών ιδεολογικών συστατικών της ελληνικής εθνικής ταυτότητας 

(που περιγράφηκαν στο 2
ο
 συμπέρασμα) διαπιστώνουμε πως λειτουργούν ορισμένα 

χαρακτηριστικά δευτερεύουσας σημασίας με στόχο να πλαισιώσουν, να θεμελιώσουν και να 

θωρακίσουν καλύτερα τα πρώτα. Αυτά είναι σύμφωνα με την ποσοτική κατάταξή τους στα 

ποιήματα του «Αριστοτέλη» οι πόλεμοι του έθνους στην σύγχρονη ιστορική του πορεία, οι 

εχθροί του έθνους (οι «άλλοι»), οι λαμπρές προσωπικότητες του έθνους και ο εγγύς χώρος 

της Μακεδονίας. Εδώ διαπιστώνουμε τις λειτουργίες του παραδείγματος και του 

αντιπαραδείγματος ως στηρίγματα της βασικής κρατικής ιδεολογίας και προπαγάνδας. 

Επιχειρούμε να τα ερμηνεύσουμε το καθένα ξεχωριστά:  

 

α) Ενώ η εθνικοφροσύνη λειτουργεί ως ενοποιητικός μηχανισμός που ορίζει και εξαίρει τα 

εθνικά χαρακτηριστικά, χρειάζεται από την άλλη να οριστούν και να υποτιμηθούν τα μη 

οικεία εθνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή κυρίως αυτά των άλλων εθνών και συγκεκριμένα – 

όπως είδαμε στην ανάλυση – των γειτονικών εθνών που ήρθαν σε πολεμική σύγκρουση με το 

ελληνικό έθνος. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο η προπαγάνδα της «αυτογνωσίας», η οποία φυσικά 

είναι η κυρίαρχη, αλλά για να στερεωθεί καλύτερα στο δίπολο «καλού» – «κακού» χρειάζεται 

και η προπαγάνδα της «ετερογνωσίας», του αντιπαραδείγματος, της γνώσης και ορισμού του 

εχθρού.  

     Αυτός ο ορισμός του εχθρού στα ποιήματα του «Αριστοτέλη» έχει δύο κατευθύνσεις. Η 

κυρίαρχη στρέφεται εναντίον των αλλοεθνών, ενώ υπάρχει με ελάχιστες αναφορές κι άλλη 

μία που στρέφεται εναντίον ομοεθνών με έναν τρόπο βέβαια που δείχνει να τους στιγματίζει 

και να τους αποκλείει από το εθνικό σύνολο: τους «προδότες» γενικά και τους αντάρτες του 

ΔΣΕ.  

     Διαπιστώνουμε πως η κρατική ιδεολογία δίνει έμφαση στο στιγματισμό των αλλοεθνών 

ως κύριων εχθρών του εθνικού συνόλου, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν με την «εθνική 

ενότητα» των Ελλήνων και την «εθνική επαγρύπνηση» του κάθε μέλους ξεχωριστά. 

Καλλιεργεί, δηλαδή, ρατσιστικά αντανακλαστικά και στερεότυπα, τοποθετεί τον εχθρό πέραν 
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των συνόρων και αποπροσανατολίζει τον λαό από τα καθημερινά του προβλήματα και το 

υπεύθυνο κατεστημένο.  

     Απ’ την άλλη, λιγότερη σημασία δίνεται στους εχθρούς εντός των συνόρων, αν 

αναλογιστούμε πως η ανελευθερία και η κρατική βία είναι συχνή και έντονη εκείνη την 

περίοδο. Ωστόσο, αυτό το κενό επιχειρείται να καλυφθεί με τις – ελάχιστες βέβαια – 

αναφορές στους εσωτερικούς εχθρούς. Αυτοί είναι οι αντάρτες του ΔΣΕ που αντιστοιχούν 

στον «κομμουνιστικό κίνδυνο» και ευθέως στην δικαιολόγηση της κρατικής βίας εναντίον 

των δημοκρατών πολιτών και οι «προδότες» που αντιστοιχούν σε ένα γενικότροπο αίτημα 

κάθαρσης, προσωποποίησης των προβλημάτων και δικαιολόγησης της άσχημης κατάστασης 

με την εξεύρεση αποδιοπομπαίων τράγων. Ο «κομμουνιστικός κίνδυνος» και η έλλειψη 

συνεννόησης των «προδοτών πολιτικών» ήταν άλλωστε και δύο βασικοί εσωτερικοί εχθροί 

που, κατά την χουντική προπαγάνδα, η έλευση των συνταγματαρχών στην εξουσία κατάφερε 

να αποτρέψει για να επαναφέρει την «ομαλότητα».      

 

β) Έπειτα, και αφού έχει οριστεί το δίπολο «καλών» – «κακών» (οικείων – εχθρών) «πρέπει» 

να εμποτιστεί το εθνικό φρόνημα με την ιδέα του «υπέρ πατρίδος αγώνα», της πολεμικής 

σύγκρουσης όταν τα πράγματα οδηγήσουν εκεί. Εδώ η κρατική ιδεολογία επιτελεί πάλι μια 

διπλή λειτουργία παραδείγματος – αντιπαραδείγματος. Το παράδειγμα συνίσταται στην 

προβολή της ανδρείας, της γενναιότητας και του ηρωικού θανάτου – θυσίας των 

προγενέστερων εθνικών μελών με σκοπό τα νέα εθνικά μέλη να είναι σε πνευματική 

ετοιμότητα να πράξουν το ίδιο αν χρειαστεί με συνείδηση αυτής τους της πράξης ως ηρωικής.  

     Από την άλλη προβάλλεται η φρίκη του πολέμου ως αποτέλεσμα και συνέπεια των 

«εχθρών», προκειμένου να «ατσαλωθεί» το φρόνημα των νέων εθνικών μελών με το αίσθημα 

της εκδίκησης και της δικαίωσης των προγόνων. Μια τρίτη λειτουργία που επιτελούν οι 

συχνές αναφορές σε θανάτους σε πολεμικά γεγονότα (δεύτερη ποσοτικά θεματική κατηγορία) 

υποθέτουμε πως είναι η εξοικείωση του αναγνωστικού κοινού με την κρατική βία της 

περιόδου πάλι στο δίπολο «οικείων» – «εχθρών» με κατεύθυνση των εξωραϊσμό της στην 

ερμηνευτική βάση πως «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».  

 

γ) Η προβολή λαμπρών εθνικών προσωπικοτήτων στα ποιήματα λειτουργεί αποκλειστικά ως 

το πρότυπο – παράδειγμα της εθνικοφροσύνης, με την έννοια πως όλες οι αρετές της 

ελληνικής εθνικής ταυτότητας και ηθικά χαρακτηριστικά όπως η ανδρεία, η γενναιότητα, ο 

ηρωισμός, η τιμιότητα, η οξυδέρκεια κ.λπ. αποκρυσταλλώνονται σε πρόσωπα και μ’ αυτόν 

τον τρόπο γίνονται περισσότερο κατανοητά μέσα από τις πράξεις και τα λόγια τους. Η εθνική 
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ταυτότητα, έτσι, παύει να είναι μια νοητή κατασκευή και αφηρημένη έννοια από την άποψη 

πως υπάρχουν και δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα πρακτικής της έκφρασης και 

ύψιστης πραγμάτωσής της. Όπως όλοι που πιστεύουν στον χριστιανισμό μπορούν να 

θεωρηθούν χριστιανοί, όμως δεν θεωρούνται αυτόματα και άγιοι της χριστιανοσύνης, έτσι 

από όλους που μπορούν να θεωρηθούν Έλληνες, μόνο μερικοί μπορούν να περάσουν το 

κατώφλι της «αγιότητας» και να ανυψωθούν σε λαμπρά εθνικά παραδείγματα.  

     Επίσης, πέρα από τον παραδειγματικό χαρακτήρα των λαμπρών εθνικών 

προσωπικοτήτων, η κυρίαρχη ιδεολογία επιχειρεί και να οικειοποιηθεί ιδεολογικοπολιτικά 

συλλήβδην όλες αυτές τις προσωπικότητες. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι περισσότερες από 

αυτές που αναφέρονται δεν υπήρξαν φορείς της εθνικιστικής ιδεολογίας και χωρίς αυτό να 

σημαίνει πως γίνεται έστω και μία αναφορά σε προσωπικότητες που υπήρξαν ξεκάθαρα 

ενταγμένοι στην αριστερή ιδεολογία.  

 

δ) Οι αναφορές στον εγγύς χώρο της Μακεδονίας θεωρούμε πως εξυπηρετούν την τόνωση 

του τοπικιστικού αισθήματος της περιοχής της Φλώρινας. Έτσι, ο κάτοικος της Φλώρινας και 

αναγνώστης του «Αριστοτέλη» εμποτίζεται όχι μόνο από το γενικό ελληνικό εθνικό 

φρόνημα, αλλά και από το ιδιαίτερο τοπικό μακεδονικό στοιχείο, το οποίο δεν λειτουργεί σε 

καμιά περίπτωση διαχωριστικά, αλλά ελαφρώς διαφοροποιητικά, με τον ίδιο τρόπο που 

λειτουργεί π. χ. το κρητικό στοιχείο στους Κρητικούς. Οι λίγες αναφορές σ’ αυτήν την 

εντοπιότητα μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως για την κυρίαρχη εθνική ιδεολογία αποτελεί 

έλασσον χαρακτηριστικό γι’ αυτό και δεν επιχειρείται να τονιστεί. Αντίθετα αυτό που 

προέχει είναι να συμπεριληφθεί κάτω από την «ομπρέλα» της εμπέδωσης και καλλιέργειας 

της ελληνικής εθνικής ταυτότητας.     

 

4.  Παρατηρείται μια σημαντική ποσοτική διαφορά ανάμεσα στις δημοσιεύσεις «εθνικών» 

ποιημάτων και στις αναφορές στοιχείων εθνικιστικής ιδεολογίας που εντοπίζονται στην 

προδικτατορική περίοδο και σ’ αυτές της δικτατορικής περιόδου. Προδικτατορικά οι 

δημοσιεύσεις «εθνικών» ποιημάτων είναι υπερδιπλάσιες, ενώ οι αναφορές σε στοιχεία της 

εθνικιστικής ιδεολογίας είναι υπερτριπλάσιες σε σχέση με την δικτατορική περίοδο. 

     Αυτό είναι κάπως αναπάντεχο. Εύλογα θα περίμενε κανείς πως α) στην περίοδο της 

χούντας η εθνικιστική ιδεολογία θα «περνούσε» πολύ περισσότερο στην ποίηση απ’ ότι 

προδικτατορικά, κυρίως γιατί υπήρχε το μεγάλο όπλο της λογοκρισίας και β) εφ’ όσον η τομή 

της 21
ης

 Απρίλη 1967 ορίζει την μετάβαση από ένα κράτος υποτυπώδους «καχεκτικής» 

αστικής δημοκρατίας της δεξιάς σε ένα στρατοκρατούμενο δικτατορικό ακροδεξιό καθεστώς, 
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η επιβολή της κυρίαρχης εθνικιστικής ιδεολογίας θα εύρισκε προσφορότερο έδαφος να 

εκφραστεί και να ενταθεί πολύ περισσότερο κατά την δεύτερη περίοδο. 

     Σε μια προσπάθεια ερμηνείας αυτού του γεγονότος και απάντησης στα δύο παραπάνω 

επιχειρήματα θα λέγαμε τα εξής:  

α) Ίσως η προπαγάνδα της εθνικιστικής ιδεολογίας (και μέσω της ποίησης) να είναι 

περισσότερο αναγκαία σε μια περίοδο μη λογοκρισίας, υπό το πρίσμα πως εφ’ όσον υπάρχει 

ακόμα και η παραμικρή δυνατότητα να εκφραστεί κάποια άλλη ιδεολογία, αυτή πρέπει να 

καταπνιγεί κάτω από το πλήθος των αναφορών και την ένταση της εθνικιστικής ιδεολογίας. 

Σε συνθήκες απόλυτης λογοκρισίας, η ανάγκη για ένταση της κυρίαρχης ιδεολογίας ίσως 

είναι μικρότερη· η εθνικιστική είναι μόνη και κυρίαρχη, καθώς δεν υπάρχει ούτε η 

παραμικρή δυνατότητα έκφρασης άλλης εναλλακτικής ιδεολογίας. 

β) Η προδικτατορική περίοδος είναι περίοδος επεισοδιακών εκλογικών αναμετρήσεων, 

περίοδος απεργιών και διαδηλώσεων για δημοκρατικά δικαιώματα, περίοδος του 

«ανένδοτου» και ανάτασης του εργατικού – φοιτητικού κινήματος. Αντίθετα, η περίοδος της 

δικτατορίας έρχεται να καταστείλει όλα αυτά και να βάλει την κοινωνία «στο γύψο» 

επιβάλλοντας τον στρατιωτικό νόμο.  

     Έτσι, στην πρώτη περίοδο, η διεκδίκηση δημοκρατικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν 

στην ανελεύθερη καθημερινότητα μιας αστικής «δημοκρατίας» και αποκτούν σημαντικό 

έρεισμα στον ελληνικό λαό βρίσκουν απέναντί τους την προπαγάνδα του εθνικισμού, καθώς 

η μάχη δίνεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και στο πεδίο της ιδεολογίας.    

     Αντίθετα, στην χουντική περίοδο, η μάχη δίνεται λιγότερο στο ιδεολογικό πεδίο, καθώς 

δεν τηρείται πλέον κανένα πρόσχημα δημοκρατικότητας και διαλόγου. Οπότε, δεν υπάρχει 

λόγος η εθνικιστική ιδεολογία να ενταθεί για να «σκεπάσει» την ιδεολογία κανενός 

αναδυόμενου κοινωνικού ρεύματος διεκδίκησης, καθώς το δεύτερο αμέσως καταπνίγεται και 

δεν υπάρχει στον δημόσιο διάλογο, παρά μόνο βρίσκεται στην παρανομία. 

 

Τα παραπάνω συμπεράσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τα ποιήματα που 

δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό του «Αριστοτέλη» κατά την περίοδο 1957-1974 και στα οποία 

έγινε η παρούσα έρευνα, προκειμένου να διερευνηθεί η εργαλειακή – ιδεολογική τους χρήση.  

     Δεν μπορούν να επεκταθούν για να περιγράψουν ούτε όλη την δημοσιευμένη ποίηση της 

περιόδου στα έντυπα της Φλώρινας (και στις εφημερίδες), ούτε για να περιγράψουν όλο το 

υλικό των περιοδικών του «Αριστοτέλη», αφού αυτό δεν είναι αμιγώς λογοτεχνικό. Για 

παράδειγμα, σχετικά με το 4
ο
 συμπέρασμα, μπορεί να μειώθηκε η ένταση της εθνικιστικής 

ιδεολογίας όσον αφορά τα δημοσιευμένα ποιήματα στον «Αριστοτέλη», αλλά να εντάθηκε με 
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άλλους τρόπους συνολικά στο περιοδικό, όπως την δημοσίευση περισσότερων «εθνικών» 

διηγημάτων, «εθνικών» ιστορικών κειμένων κ.λπ.  

     Αυτά μένει να τα εξακριβώσει πιθανώς μια μεταγενέστερη έρευνα που θα ασχοληθεί με το 

υπόλοιπο υλικό του περιοδικού του «Αριστοτέλη» αυτής της περιόδου ή που θα 

συμπεριλάβει όλα τα υπόλοιπα δημοσιευμένα ποιήματα σε έντυπα της Φλώρινας. Επίσης, 

έντονο ενδιαφέρον θα είχε κατά τη γνώμη μας μια συγκριτική έρευνα και ανάλυση των 

ποιημάτων του «Αριστοτέλη» με αυτά ενός αμιγούς λογοτεχνικού περιοδικού της 

πρωτεύουσας της ίδιας περιόδου, με την υπόθεση πως η έρευνα αυτή θα αναδείξει 

σημαντικές διαφορές μορφής και περιεχομένου ανάμεσα στα δύο περιοδικά· διαφορές που 

πιθανώς να επεκτείνονται και στο αναγνωστικό κοινό και το τοπικό συγκείμενο. 

     Ωστόσο, γεγονός παραμένει πως το περιοδικό του «Αριστοτέλη» με το κύρος που το 

διέκρινε εκείνη την περίοδο στην περιοχή της Φλώρινας και της ποσότητας των ποιημάτων 

στις σελίδες του, αποτελεί ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό δείγμα της δημοσιευμένης ποίησης 

στη Φλώρινα ή τουλάχιστον αυτής που θεωρούνταν σημαντική και άξια αναφοράς. Γι’ αυτό 

και η παρούσα έρευνα, με το να στραφεί και να αναλύσει αυτό το υλικό, θεωρούμε πως – 

τηρουμένων των αναλογιών – περιγράφει σε αρκετά σημαντικό βαθμό την ποίηση στη 

Φλώρινα εκείνης της περιόδου και την εργαλειακή – ιδεολογική της λειτουργία.         
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η
 Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ  

 

http://www.enallaktikos.gr/kg15el_kentro-prostasias-toy-paidioy-flwrinas-prwin-paidopoli-
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