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ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ – ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΕΛΟΣ!!! 

 
skaloumbakas - Fri 01 Jun 07, 12:11 
Post subject: Αρκετά τα παραμύθια για την Μακρόνησο!!!  
 
AUTHOR'S NOTE: 
Αυτό το Topic ανοίχτηκε λόγω ΚΑΠΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ σε άλλο Forum στο οποίο αρνουμαι να συμμετέχω και  εξηγω 
τους λόγους παρακάτω... 
 
To θέμα δεν το  ξεκίνησα επειδή κάποιο πρωί ξύπνησα άσχημα, αλλά από το παραπάνω μήνυμα (link) σε κάποιο Audio Forum (έτσι στα 
καλά καθούμενα!!!) κάποιου που γράφει με ψευδώνυμο, για τον 89  ετών πατέρα μου!!! 
 
Μετά 2 μέρες απάντησε η ιδιοκτησία του ........ Forum: 
 

http://www.avsite.gr/vb/showpo.....stcount=11 wrote: 

Λοιπόν, θα σας παρακαλούσα πολύ να με ακούσετε με προσοχή.  
 
Μόλις μίλησα τηλεφωνικά με τον θιγόμενο της ιστορίας αυτής (όχι, δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω με τον οποιοδήποτε, όταν διακρίνω 
αδικία) για να μάθω την αλήθεια.  
 
Δεν πρόκειται για συνωνυμία, είναι όντως πατέρας ενός από εμάς. Και παρ’ ότι ήταν εκτός εαυτού και μου φώναζε πως όλα αυτά είναι 
ψευδή και θα αποκαλυφθούν (υποθέτω πως για αυτόν είναι πολύ σημαντικό) πρέπει να σας πω κάτι.  
 
Εάν κάποιος έβγαινε και έλεγε κάτι για τον δικό μου πατέρα - η τον δικό σας - με σκοπό να χτυπήσει εμένα - η εσάς - θα το θεωρούσα ότι 
πιο άνανδρο!  
 
Από την άλλη, γνωρίζοντας προσωπικά τον ……. ………, δέχομαι την καλή του πρόθεση…  
 
Με τίποτα όμως, με τίποτα, δεν μπορώ να δεχτώ να αποτελεί το παρόν θέμα μέρος της θεματολογίας αυτού εδώ του site. Έτσι 
παρακαλώ πολύ τον Α. Γενικό να το διαγράψει το βράδυ, δίνοντας συγχρόνως την δυνατότητα στον άμεσα θιγόμενο (εάν το θέλει) να 
απαντήσει. Τον παρακαλώ μόνο πάρα πολύ, να το κάνει με την ψυχραιμία που αρμόζει σε αυτές τις περιπτώσεις... 

 
Αγαπητέ ……………………,  

Θα έχεις αντιληφθεί ότι απεχθάνομαι τα πάσης φύσεως ανώνυμα ΠΑΡΑΣΙΤΑ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΕΥΤΕΣ.  

Και εκεί, όπως σου έχω επισημάνει και γραπτά και από το τηλέφωνο, δυστυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια θρασύδειλα ανώνυμα ζωύφια, με 
τα οποία έχω αποφασίσει να μην συναναστρέφομαι, πόσο μάλλον που όλοι αυτοί οι «θαρραλέοι αγωνιστές» είναι προσκείμενοι στην πάλαι 
ποτέ κομμουνιστική ιδεολογία του Στάλιν!!! Σύμπτωση?  

Αλλού έχουν πέσει τα τείχη και εδώ στο Ελλαδιστάν ορισμένοι αντί να σκύψουν το κεφάλι και να παραδεχτούν τα λάθη τους, έχουν το 
θράσος να επικαλούνται ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ψέματα εδώ και 60 χρόνια, σύμφωνα με την Γκαιμπελική τακτική «πες, πες, κάτι θα 
μείνει…»  

Κάνετε ότι θέλετε με το νήμα αυτό, εγώ έχω σώσει τα 3 πρώτα εισαγωγικά posts όπως αρχικά μπήκαν από τον ………………….., για να τον 
θυμάμαι…  

Εσωσα και αυτά όμως από το ........ Forum γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσες και "πατριωτικές" άποψεις!!!  

http://www.avsite.gr/vb/showpo.....stcount=76 wrote: 

Το θέμα δεν είναι να μην ξύνεις πληγές. Το θέμα είναι να το κόψεις επιτέλους το πόδι και να το δώσεις στα σκυλιά. Αντέχεις να πεις τον 
καλό σου τον παππούλη, πόσο ηλίθιος ήταν στα νιάτα του?  
 
Εγώ τουλάχιστον στον γιό μου αυτό θα πω. Ότι είχα έναν πολύ καλό, αλλά εντελώς ηλίθιο παππού. Τελικά είδατε που από την ιστορία 
μαθαίνεις?... 

 
Πράγματι, ο πατέρας μου στα βουνά της Αλβανίας κόντεψε να χάσει το πόδι του από τα κρυοπαγήματα, νεαρός Ανθυπολοχαγός τότε.  
- "κάποια στιγμή ξύπνησα και δεν αισθανόμουνα καθόλου το πόδι μου!" 

Του συνιστάς επομένως να κόψει το πόδι του? Hταν έτοιμος να το κάνει… ΤΟΤΕ, όχι ΤΩΡΑ!!! 

Εσύ τέτοια να λες στα παιδιά σου. Ότι δηλαδή δεν αξίζει κανείς να μάχεται για τη πατρίδα του, αφού θα υπάρξουν 10 ΚΑΘΙΚΙΑ ΨΕΥΤΕΣ, 
ή μάλλον 24 ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΜΑΚΡΟΝΗΣΙΩΤΕΣ...) που επί 60 χρόνια όχι μόνο δεν θα λένε μπράβο αλλά θα σε κατηγορούνε κιόλας ότι 
βασάνισες, σκότωσες κλπ... για το καλό του ΚΟΜΜΑΤΟΣ!!! ΛΕΣ ΝΑ 'ΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ? 

και ένα άλλο:  

http://www.avsite.gr/vb/showpo.....stcount=79 wrote: 

Η πραγματικότητα έχει ξεπεράσει (ή μάλλον ξεπερνάει σιγά-σιγά) όσους θίγονται απο αυτά τα θέματα - τους ίδιους που θεωρούν ότι η 
αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας έχει σκοπό να αναμοχλεύσει μίση και πάθη του παρελθόντος. Εκτός αν νομίζετε ότι γνωρίζουμε τα του 
εμφυλίου και έχουν μελετηθεί επαρκώς, με ψυχραιμία και αμεροληψία (κάτι το οποίο θα ήταν άτοπο να το υποστηρίξετε καθώς δεν έχουν 
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περάσει αρκετά χρόνια απο τα γεγονότα αυτά - και το παρόν thread είναι άλλη μία απόδειξη).  
 
Εγώ θέλω να διαβάσω και για τα της Μακρονήσου και για τα της Δημητσάνας - αλλά θα περιμένω να τα διαβάσω απο ιστορικούς της 
γενιάς μου και νεότερους που, ελπίζω, δε θα παθαίνουν αμόκ μόλις συναντήσουν το όνομα του παππού τους ή του δεύτερου θείου τους 
απο την πλευρά της μάνας τους... 

 
Νεαρέ μου, οι ιστορικοί της γενιάς σου, δεν θα ξέρουν γιατί γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου (ΑΝ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ...)  

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ μέσα από ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ και εκ του ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ!!! 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΡΑΦΤΕΙ ΑΠΟ NICKNAMES ...  

Κάτι πολύ ΓΕΛΟΙΟ ΨΕΥΔΕΣTATO ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΡΟ έγραψε ο ………….....  για τον πατέρα μου - τον υποστράτηγο ε.α. Παναγιώτη 
Σκαλούμπακα, ετών 89, ο οποίος ζει ακόμα. 
 
Τουλάχιστον στο ........ Forum, μέσω Διαχειριστή του, με είχαν προειδοποιήσει ότι κυκλοφορεί κάποιος που θα με "απειλήσει"... (sic!) με 
links στο Internet, αλλά την ίδια ευαισθησία ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ το ........ Forum στο οποίο μάλιστα έτυχε ο λογαριασμός μου να είναι 
απενεργοποιημένος.  
 
Δεν αξιολογώ, ούτε μπορώ να εκτιμήσω την μετά 2 ημέρες αντίδραση του ιδιοκτήτη του ........ Forum στο επαίσχυντο αυτό νήμα. 
 
Ο τίτλος του topic: «ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ - Το οργανωμένο έγκλημα του 1948»… 
 
Και ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ την αλληλουχία 3 διαδοχικών μηνυμάτων του εν λόγω κυρίου, όταν το πρώτο δεν πιάνει και κανείς δεν 
τσιμπάει, μετά 30 λεπτά γράφει το δεύτερο ΠΙΟ συγκεκριμένο και ξανα μανά το link και όταν και αυτό δεν πιάνει, γράφει το τρίτο (ΜΕΣΑ 
ΣΕ 2 ΛΕΠΤΑ!!!) με COPY PASTE από το προερχόμενο εκ των πλέον σκοτεινών διαδρόμων του Περισσού σοβαρότατο σύγγραμμα και στο 
κομμάτι που αφορά τον πατέρα μου. 
 
Ηταν ΣΑΦΕΣΤΑΤΕΣ και οι ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ και ο ΣΤΟΧΟΣ του …………………… 
(από ευαισθησία του ……………………, ο οποίος με πήρε και στο τηλέφωνο (έστω και μετά από 2 μέρες) και όχι από δική μου απαίτηση, το 
όνομα του πατέρα μου αντικαταστάθηκε με τελίτσες όπως βλέπετε) 
 
Να πως προέκυψαν τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο ……………………!!!  
 
Από τον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ:  
- Πιστοί στην επιθυμία σας, στην εντολή σας, «Γράψτε σύντροφοι, γράψτε», μέσα από θύελλες και κατατρεγμούς, ύστερα από 50 και 
πλέον χρόνια γράψαμε συλλογικά (sic!!!) το βιβλίο «Μακρόνησος, Ιστορικός τόπος»  
 
Ποιοί είναι αυτοί που «γράψανε»? Να σας βάλω όλο το κείμενο του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ?  

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ wrote: 

Εδώ και δύο μήνες, στα τέλη του 2003, οι σύντροφοι που δουλεύουν ακούραστα για τη διάσωση από την πλημμύρα κειμένων του αρχείου 
του ΚΚΕ, μου έφεραν κείμενα για τη Μακρόνησο που έχουν διασωθεί.  
 
Από την αρχή της συγγραφής του βιβλίου είχα ζητήσει καθετί που μπορούσε να είχε σχέση με τη Μακρόνησο.  
 
Όλα είναι αξιόλογα και έχουν ξεχωριστή σημασία, ακόμα και γιατί γράφτηκαν μέσα σε δύσκολες συνθήκες και έφτασαν ασφαλώς με 
μεγάλες δυσκολίες μέσα στον κατατρεγμό και στη βαθιά παρανομία του ΚΚΕ. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα βρεθούν και άλλα αξιόλογα 
κείμενα.  
 
Τα διάβασα με προσοχή. Τα περισσότερα είναι αφηγήσεις γεγονότων και προσωπικές μαρτυρίες, όμοιες σχεδόν με αυτές που γράφονται 
στο βιβλίο.  
 
Από την πρώτη ματιά σού τραβάει την προσοχή ένα μεγάλο ποίημα με τίτλο «Καλώς ωρίσατε».. Το κείμενο είναι σχεδόν ανέπαφο, λες 
και η πλημμύρα σεβάστηκε αυτό το πνευματικό αριστούργημα, για να μη χαθεί και να δοθεί στο λαό και στη νεολαία.  
 
Να υπάρχει και να αποτελεί ένα πνευματικό κύτταρο του πολιτισμού και της ιστορίας της πατρίδας μας. Το διάβασα πολλές φορές, με 
προσοχή και βαθιά συγκίνηση. Θα μπει στον τρίτο και τελευταίο τόμο του βιβλίου και θα είναι από τις καλύτερες σελίδες ολόκληρου του 
βιβλίου.  
 
Δεν έχει το όνομα του συγγραφέα. Γράφεται ότι είναι «τραγούδι ενός Μακρονησιώτη». Η σκέψη καθενός μας τρέχει ότι μπορεί να 
είναι έργο του Γιάννη Ρίτσου, του Μενέλαου Λουντέμη, του Τάσου Λειβαδίτη, του Μέμου Παναγιωτόπουλου, του ηθοποιού Καρούσου 
κλπ. Αν μπορούσαμε να τους ρωτήσουμε, ποιος είναι ο άγνωστος Μακρονησιώτης ποιητής, θα είχαμε ασφαλώς μια μόνο απάντηση.  
 
«Το ποίημα αυτό, που εκφράζει και τη δική μας καρδιά, είναι του άγνωστου Μακρονησιώτη ποιητή, όπως ακριβώς θέλει να μείνει το 
όνομά του.  
 
Μη ψάχνεις να τον βρεις. Είναι η συνείδηση και η καρδιά, είναι η Μούσα του λαού μας, που μόνο αυτή, όταν τη ζούμε, μας εμπνέει και 
μας δίνει αριστουργήματα.  
 
Σύντροφοι ΕΛΑΣίτες - ΕΠΟΝίτες, νεκροί της μεγάλης σφαγής της Μακρονήσου, που τάφος σας είναι η θάλασσα του Αιγαίου. Που 
ακούσατε τη μηχανή του σοβιετικού καραβιού να περνάει πάνω από τον τάφο σας.  
 
Σήμερα, στην επέτειο της μνήμης σας γράφουμε στο «Ριζοσπάστη» και δημοσιεύεται για πρώτη φορά το τραγούδι ενός Μακρονησιώτη, 
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«Καλώς ωρίσατε», για τους ναύτες ενός σοβιετικού καραβιού.  
 
Κάτι ακόμα. Μια δική μας υπόσχεση.  
 
Πιστοί στην επιθυμία σας, στην εντολή σας, «Γράψτε σύντροφοι, γράψτε», μέσα από θύελλες και κατατρεγμούς, ύστερα από 50 και 
πλέον χρόνια γράψαμε συλλογικά το βιβλίο «Μακρόνησος, Ιστορικός τόπος».  
 
Ο τρίτος τόμος του θα κυκλοφορήσει στα τέλη του καλοκαιριού 2004.  
 
Να ‘στε βέβαιοι ότι αν όχι εμείς, για λόγους μεγάλης ηλικίας, νεότεροι σύντροφοι με απλωμένα τα πανιά θα σας φέρουν το βιβλίο όλων 
μας για τη Μακρόνησο. Μαζί θα σας φέρουν ένα μεγάλο μάτσο κόκκινα γαρούφαλα. Είναι γαρούφαλα του Νίκου Μπελογιάννη. Αν 
μάθουμε από τα επίσημα αρχεία του κράτους πόσοι είστε, τριακόσιοι ή περισσότεροι, το μάτσο θα έχει και τόσα γαρίφαλα, ένα για 
τον καθένα σας.  

 
Τώρα γαρούφαλα είναι η γαρίφαλα? 
 
Ρε μπας και αντί για 300 (σαν τους 300 του Λεωνίδα ένα πράμα...) ήταν 3.000.000 αυτοί που χαιρετούσαν τους ναύτες του ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ 

ΚΑΡΑΒΙΟΥ??? ... και προσέξτε μπας και χαθούνε αυτά τα πνευματικά αριστουργήματα!!!  
 
Αν όμως ήταν μόνον 18,τι θα μου πείτε? Και αυτοί κατά την στάση του ΚΚΕ στο Α' Τάγμα, τέλη Φλεβάρη 1948, που ήθελε να ματαιώσει 
την μεταφορά 700 ανανηψάντων κομμουνιστών (των πρώτων σε αυτό το Τάγμα) από το Α' στο Γ' Τάγμα για περαιτέρω ακπαίδευση και 
αποστολή τους στον πόλεμο. 
 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΙΡΑΖΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΤΟ ΚΚΕ... 
 
Κατά τα άλλα όμως, κανένας νεκρός δεν υπήρξε από δήθεν βασανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ. ΟΥΤΕ 
ΕΝΑΣ!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ο Γενικός Διοικητής Μακρονήσου Συνταγματάρχης Γεώργιος Μπαϊρακτάρης, επιθεωρών ένα εκ των τριών Ταγμάτων της (το ΑΕΤΟ) 
συνοδευόμενος από τον Διοικητή του Βασιλόπουλο. 
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Δείτε λοιπόν απόσπασμα από την εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» με λεπτομέρειες για την Στάση του Α’ Τάγματος (ΑΕΤΟ) και τα ονόματα 
νεκρών και τραυματιών: 
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Εντυπώσεις Ελβετού δημοσιογράφου από την εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» 19 Απριλίου 1948: 
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Ας έρθουμε όμως στο σήμερα με ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Λεωνίδα Κύρκου στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3 
Δεκεμβρίου 2006 που αφορά την εποχή εκείνη...  Εξομολόγηση ψυχής θα την έλεγα και ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ για το θάρρος του!  
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ΠΑΡΕΣΥΡΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ...  
 

  
 
Δεξιά παραθέτω φωτογραφία από γραπτό σχόλιο - δήλωση του πατέρα μου για την στάση του Λ. Κύρκου, που αισθάνθηκε την ανάγκη 
ακόμα και να μονογράψει!!! 
 
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να τονίσω ότι...  
 
... επειδή το παρόν θέμα αφορά ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ από τον…………………………, (ή από όποιους τον έβαλαν - παίζει και αυτο το 
σενάριο...) θα ήθελα να τονίσω ότι το Forum του A.C.A. λειτουργεί σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ, όπου ρητά αναφέρεται ότι ακόμα 
και στην off topic ΔΕΝ επιτρέπονται συζητήσεις που μπορεί να εξάψουν τα πολιτικά μίση.  

http://aca.gr/forum/forum_rules.mht wrote: 

This is not a forum for expressing your views on politics, religion, race, sexual orientation, or other sensitive subjects 

 
Το Φορουμ αυτό είναι για Audio & Music only και στις συναντήσεις του Ομίλου ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ.  
 
Γι' αυτό, και λόγω του προσωπικού χαρακτήρα στην ειδική αυτή περίπτωση, η συζήτηση - παράθεση στοιχείων θα περιοριστεί ΜΟΝΟΝ ΣΕ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΗΜΑ και το οποίο βέβαια θα πάει μακριά, σας το υπόσχομαι... 
 

Κι' αυτό, γιατί μερικοί πίστεψαν ότι θα απαρνηθώ τον πατέρα μου ή τις ιδέες μου!!!  
Ούτε βέβαια σκέφτηκα ποτέ να αλλάξω το username μου, ούτε να δηλώσω συνωνυμία και να ξεμπερδεύω, ούτε τίποτα... 
 
Στη ζωή μου έχω μάθει να αγωνίζομαι ΕΠΩΝΥΜΑ (μερικές φορές έστω και μόνος...) 
 
Θα μου πείτε, μερικοί είχαν αλλάξει ακόμα και το επίθετό τους και έφυγαν από την Ελλάδα, όταν είδαν κάποια στιγμή τα σκούρα...  
Επισυνάπτω λοιπόν στο τέλος αυτού του εγχειριδίου ένα 11/σέλιδο εγχειρίδιο, από επίσημα και μη επίσημα στοιχεία (βiβλίο Ν. 
Μάργαρη, ένα φορουμ συζητήσεων που παραπέμπει ο εκλεκτός ………………………. στο επαίσχυντο αυτό νήμα στο ........ Forum κλπ...) 
... όπου περιλαμβάνονται:  
 

- Γιατί δημιουργήθηκε το Στρατόπεδο της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ? 
- Ολος ο πνευματικός κόσμος υπέρ της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ. 
- Το Α' Τάγμα Σκαπανέων στασιάζει. 
- Οι αυτοκτονίες και τα βασανιστήρια ήταν "Μαιμούδες"... 

 
Και βέβαια το ΚΚΕ τόλμησε να αμφισβητήσει τα στοιχεία που δεν δείχνουν νεκρούς, από ποιόν Υπουργό Άμυνας λέτε Από τον 
Τσοχατζόπουλο που ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ και επομένως θα ήταν εύκολη λεία για το ΚΚΕ. 
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ΤΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Ο ΕΡΜΟΣ Ο ΜΟΣΧΟΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΑΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ!!! 

ΤΟΛΜΑΕΙ ΤΟ ΚΚΕ ΝΑ ΤΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ??? ΠΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ - ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΙ ΞΥΠΝΑΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΑΕΙ 
ΝΕΚΡΟΥΣ!!! ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕΙ ΚΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΡΗΚΕ??? 

Δείτε και αυτά: 

- http://www.iospress.gr/ios2003/ios20030914a.htm  
- http://www.iospress.gr/ios2003/ios20030914b.htm

Στο δεύτερο link υπάρχει και βιβλιογραφία από την οποία το ποιό ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ είναι το: 

Νίκος Μάργαρης (κρατούμενος στη Μακρόνησο)  
"Ιστορία της Μακρονήσου" 
 (τόμος Α΄ και Β΄, Αθήνα 1966)  
Κλασική ιστορία της Μακρονήσου βασισμένη κατά κύριο λόγο στην παράθεση μαρτυριών.  

Quote: 

Μάργαρης Νίκος  
Ο Νίκος Μάργαρης γεννήθηκε στην Αμαλιάδα το 1922. Φοίτησε στο Γυμνάσιο Αμαλιάδας. Από το 1941 άρχισε την αντιστασιακή του 
δράση, όταν με άλλους μαθητές και φοιτητές δημιούργησαν τις πρώτες οργανώσεις αντίστασης στην περιοχή και στη συνέχεια την ΕΠΟΝ 
Ηλείας. 
 
Βγάζει την παράνομη εφημερίδα Φλόγα στην Αμαλιάδα στα τέλη του 1942, κατά εκτιμήσεις την πρώτη αντιστασιακή εφημερίδα της 
Πελοποννήσου. Στη διάρκεια της Κατοχής εργάζεται μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ σαν δημοσιογράφος, στο παράνομο τυπογραφείο 
Πελοποννήσου, στην εφημερίδα Σάλπισμα της ΕΠΟΝ Ηλείας και στην εφημερίδα Μαχητής του ΕΑΜ μέχρι την απελευθέρωση. 
Ακολουθεί εποχή διώξεων, συλλήψεων, δικών, μέχρι τα τέλη του 1946. Καλείται στην Πάτρα, και αναλαμβάνει το τοπικό ρεπορτάζ της 
Ελεύθερης Αχαΐας. 
 
Το καλοκαίρι του 1947 ως στρατιώτης οδηγείται στη Μακρόννησο, όπου για τρία χρόνια καταγράφει τη ζωή των εκτοπισμένων, υλικό που 
θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τη συγγραφή της Ιστορίας της Μακροννήσου, που θα εκδοθεί πολύ αργότερα, το 1966. Το 1950 
μεταφέρεται στο στρατόπεδο εξορίστων του Αγίου Ευστρατίου, όπου και έμεινε μέχρι το 1960 με 18 μήνες άδεια ενδιάμεσα. 
 
Ο Νίκος Μάργαρης υπήρξε και αυτοδίδακτος μουσικός. Έγραψε περί τα 40 τραγούδια. Στον Αϊ-Στράτη δημιούργησε τη χορωδία 
εξορίστων με 80 φωνές, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική δραστηριότητα του στρατοπέδου σε όλη τη δεκαετία 1950-60. 
 
Από το 1960 μέχρι λίγα χρόνια πριν το θάνατό του εργάστηκε μαζεύοντας υλικό για την Αντίσταση και τους τόπους εξορίας, που το 
περισσότερο είναι ανέκδοτο. Επιμελήθηκε τη «Λευκή Βίβλο» του ΕΑΜ και εξέδωσε την ιστορία της 10ης Μεραραχίας του ΕΛΑΣ Δυτικής 
Μακεδονίας και τη βιογραφία του Ευριπίδη Μπακιρτζή. Πέθανε πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2004. 

 
Να αναφέρω εδώ ότι και ο Μίκης Θεοδωράκης είχε κατηγορήσει τον πατέρα μου, ότι σκότωνε 20 στην καθησιά του και βασάνιζε και 
άλλες αηδίες. Κι' έρχεται ο Ν. Μάργαρης ο οποίος έχει γράψει από κομμουνιστική άποψη και του απαντάει: 

- Γιατί ψεύδεστε κε Θεοδωράκη? Εσύ πήγες το 49 στο Α' Τάγμα, ενώ ο Σκαλούμπακας διοίκησε το Γ' Τάγμα και είχε φύγει τέλη 48!!!  

  
 

http://www.iospress.gr/ios2003/ios20030914a.htm
http://www.iospress.gr/ios2003/ios20030914b.htm
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Η ψεύτικη αυτή κατηγορία του Θεοδωράκη έγινε βέβαια επί παντοδυναμίας Αντρέα Παπανδρέου και "ΑΥΡΙΑΝΗΣ"! Η μήπως τα είχε 
γράψει και λίγο πριν ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, επί ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ?  
 (στη φωτογραφία της προηγούμενης σελίδας ο Μ.Θ. με τον Γρ. Μπιθικώτση, δεσμοφύλακά του στη Μακρόνησο, όπου και γνωρίστηκαν…) 

Να και η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ του Μίκη! (18 Απριλίου 1949) : 

 
Η ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΗΓΗ ΠΕΡΙ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ είναι το βιβλίο του Νίκου Μάργαρη. Εχει βέβαια και αυτή τις ανακρίβειές και τις 
υπερβολές της, αλλά το σπουδαίο είναι ότι είναι ένα χρονικό γραμμένο από άνθρωπο που υπηρέτησε στη ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ και κατέγραφε 
τα γεγονότα εκείνη τη στιγμή - από το νησί έφυγε Σεπτ 1955 - μέσα από ΑΡΙΣΤΕΡΗ σκοπιά αλλά και παραθέτοντας ντοκουμέντα από το 
ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΑΤΟΣ. 

Ας κάνω quote ξανά το ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ αυτό ερέθισμα που είχα για να ανοίξω αυτό το νήμα, μπας και νομίζουν ορισμένοι ότι 
τρελλάθηκα και ανοίγω θέματα προ 60ετίας!!! 

skaloumbakas wrote: 

Κάτι πολύ ΓΕΛΟΙΟ ΨΕΥΔΕΣTATO ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΡΟ έγραψε ο ………………………………….για τον πατέρα μου - τον υποστράτηγο 
ε.α. Παναγιώτη Σκαλούμπακα, ετών 89, ο οποίος ζει ακόμα και τα έχει 400!!! 
 
Τουλάχιστον στο ........ Forum, μέσω Διαχειριστή του, με είχαν προειδοποιήσει ότι κυκλοφορεί κάποιος που θα με "απειλήσει"... (sic!) 
με links στο Internet, αλλά την ίδια ευαισθησία ΔΕΝ ΕΙΧΕ το ........ Forum στο οποίο μάλιστα φρόντισε o Α. Γενικός 
Διαχειριστής……………….. να έχει τον λογαριασμό μου απενεργοποιημένο. 
 
Δεν αξιολογώ, ούτε μπορώ να εκτιμήσω την μετά 2 ημέρες αντίδραση του ………………….., ιδιοκτήτη του ........ Forum στο επαίσχυντο 
αυτό νήμα. 
 
Ο τίτλος του topic: «ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ - Το οργανωμένο έγκλημα του 1948»… 
 
Και ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ την αλληλουχία 3 διαδοχικών μηνυμάτων του εν λόγω κυρίου, όταν το πρώτο δεν πιάνει και κανείς δεν 
τσιμπάει, μετά 30 λεπτά γράφει το δεύτερο ΠΙΟ συγκεκριμένο και ξανα μανά το link και όταν και αυτό δεν πιάνει, γράφει το τρίτο 
(ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΛΕΠΤΑ!!!) με COPY PASTE από το προερχόμενο εκ των πλέον σκοτεινών διαδρόμων του Περισσού σοβαρότατο σύγγραμμα 
και στο κομμάτι που αφορά τον πατέρα μου. 
 
Ηταν ΣΑΦΕΣΤΑΤΕΣ και οι ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ και ο ΣΤΟΧΟΣ του ……………………... 
(από ευαισθησία του …………………, ο οποίος με πήρε και στο τηλέφωνο (έστω και μετά από 2 μέρες) και όχι από δική μου απαίτηση, το 
όνομα του πατέρα μου αντικαταστάθηκε με τελίτσες όπως βλέπετε) 
 
Θέλω εδώ να επισημάνω την ευαισθησία της Συντονιστού της Κατηγορίας του ........ Forum που μπηκε αυτό το μήνυμα 
…………………………. από την Θεσσαλονίκη, η οποία μου έστειλε ένα ευγενέστατο PM, ζητώντας συγνώμη για το συμβάν. 

 
Επειδή από τηλεφώνου ο ………………………., ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ του ........ FORUM μου είπε ότι "μα ο ……………… δεν είναι 
αριστερός" μου περνάει ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ κι εμένα η ιδέα που διατύπωσε και ο Big Wings ότι παίζει ΠΟΛΥ το σενάριο ΚΑΠΟΙΟΙ 
ΝΑ ΤΟΝ ΕΒΑΛΑΝ... (ποιοί άραγε?) Who knows? Το πράγμα θα δείξει...  
 
Επειδή θα μου έρχεται φωτογραφικό υλικό, ντοκουμέντα κλπ, μερικές φορές θα βλέπετε την λέξη EDIT στα μηνύματα που έχω γράψει στο 
παρόν νήμα...  
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Οτιδήποτε μπορεί κανείς να βρει στις σελίδες του INTERNET πρέπει να τεκμηριώνεται πριν σε κάποιο forum κάποιος πατήσει το 
SUBMIT POST ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΑΚΡΙΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.  
 
Θα ήθελα να αξιολογήσετε τη σελίδα που οδηγεί το παρακάτω Link των ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ  
 
Πως θα σας φαινόταν ο όρος ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ??? (αγνώστων συγγραφέων!!!)  

http://www.papasotiriou.gr/pro.....rid=775141 wrote: 

Μακρόνησος  
Συλλογικό έργο  
Τελική τιμή (με ΦΠΑ): €36,00  
Αρχική τιμή: €40,00  
Κερδίζετε: €4,00  
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο. Συνήθως αποστέλλεται εντός 5 εργασίμων ημερών. (Οδηγίες)  
 
Περιγραφή  
 
Με τον Γ΄ τόμο ολοκληρώνεται μια συλλογική εργασία που απεικονίζει όλη την τρομερή αλήθεια της Μακρονήσου, με τη θρασύτητα 
και τη βαρβαρότητα του ελληνικού φασισμού, αλλά και με τον απαράμιλλο ηρωισμό των κομμουνιστών και άλλων ΕΑΜικών δεσμωτών, 
που κράτησαν μέχρι τέλους την περηφάνια τους.  
 
Ο Γ΄ τόμος περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τα μικρά παιδιά των εξόριστων γυναικών, ορισμένες μαρτυρίες που δε συμπεριλήφθηκαν 
στους προηγούμενους τόμους, τις λιποταξίες και δραπετεύσεις Μακρονησιωτών προς το ΔΣΕ. Υπάρχει χωριστό κεφάλαιο για τους 
Δημήτρη Τατάκη, Γιώργη Σαμπατάκο, Νίκο Νικηφορίδη, Νίκο Μαλίκη. Περιέχονται ακόμη η διεθνής αλληλεγγύη και συμπαράσταση, η 
δράση του Συλλόγου Πολιτικών Εξόριστων Γυναικών. Η δράση της Πανελλήνιας Ένωσης Κρατούμενων Αγωνιστών Μακρονήσου 
(ΠΕΚΑΜ). Το πνευματικό έργο για τη Μακρόνησο όπως εκφράστηκε στη λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες, τη μουσική, τον 
κινηματογράφο.  
 
Ο Άγγελος Σικελιανός και η Μακρόνησος, ξένοι λογοτέχνες για τη Μακρόνησο, το νομικό πλαίσιο που διέπει τη Μακρόνησο σήμερα, η 
Μακρόνησος και το χρονικό των ξένων επεμβάσεων στην Ελλάδα, ψυχικός πόνος και Μακρόνησος. Το τρίτομο έργο που ο αναγνώστης 
κρατά στα χέρια του είναι μια αληθινή, πρωτογενής, αυθεντική προσπάθεια συγγραφής της ιστορίας της Μακρονήσου. Αυτοί που 
μάτωσαν αυτοί και έγραφαν.  
 
Λεπτομέρειες  
Έτος Έκδοσης: 2006  
Εκδότης: Σύγχρονη Εποχή 

 
big wings - Mon 11 Jun 07, 13:42 
Post subject:  
 
Συνηθίζουμε να κάνουμε υψηλή φιλοσοφία για καταστάσεις μέσα σε μία τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα από την σημερινή. Τότε 2 
κόσμοι πάλευαν μετά τον πόλεμο να έχουν μαζί τους την Ελλάδα.  
 
Κέρδισε ο ένας κόσμος και η νόμιμη κυβέρνηση και είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα.  
Αν κέρδιζε ο άλλος πως θα είμαστε άραγε?  
 
Αυτό ήταν το δίλημα της εποχής εκείνης γι΄αυτό και ο περισσότερος πολιτικός, πνευματικός και καλλιτεχνικός κόσμος υποστήριξε την 
Μακρόνησο γιατί αλλιώς...  
 
Τώρα, αν έπεφτε και καμιά σφαλιάρα, ε σιγά, εγώ μόνον στα meetings του A.C.A. δίνω από 2 σφαλιάρες στο κάθε μέλος για να ακούνε 
ήσυχα...  

 
 
skaloumbakas - Mon 11 Jun 07, 17:02 
Post subject: Τα ψέμματα του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ  
 
Καλά, το τι ψέμματα έγραφε ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ τότε, δεν περιγράφεται, οσον αφορά τη ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ: Οτι βασανίζουν, σκοτώνουν, 
σφάζουν, λίμνες το αίμα και άλλες τέτοιες αηδίες και φοβίζανε μανάδες και γυναίκες κλπ!!!  
 
Δείτε τα φοβερά «βασανιστήρια»:  

http://www.papasotiriou.gr/product.gbook.asp?pfid=1520825&prid=775141
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Από τον Α' Τόμο του βιβλίου "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" του Ν. Μάργαρη, κομμουνιστή Μακρονησιώτη...  
 

 
Από τον Β' Τόμο του βιβλίου "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" του Ν. Μάργαρη  
 
Και κάνανε οι τρομοκρατημένες από τον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ ('ΡΙΖΟ') μανάδες επισκεπτήριο και έβρισκαν τους ανθρώπους τους μιά χαρά, 
επαναλαμβάνω ΜΙΑ ΧΑΡΑ και ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ... 
 

 
Από την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" 1988  
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Γι' αυτό κι εκείνοι οι 200 που πήραν άδεια (τα γράφει ο πατέρας μου στη συνέντευξη που 
έβαλα αποσπάσματα λίγο πριν) την ήθελαν για να πάνε να κάψουνε το ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ για τα 
ΨΕΜΜΑΤΑ που έγραφε...  
 
Να και οι επισημες αρχές της ΒΧΙ για την λειτουργία της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ αριστερά στη φωτο:  
(από τον Β' Τόμο του βιβλίου "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" του κομμουνιστή Ν. Μάργαρη)  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ear - Wed 13 Jun 07, 12:58 
Post subject:  
 
Αν και είναι θέματα που δεν μου αρέσει να πλησιάζω γιατί πιστεύω ότι λάθη έγιναν από όλες τις πλευρές και δεν νομίζω ότι πρέπει να 
αναλυθεί στο Φορουμ του A.C.A., τι θα πει "είχαν ΜΕΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΟΡΜΗΤΙΚΑ και είχαν έναν φανατισμό ασυγκράτητο..." Αυτό είναι κάτι 
που δεν με καλύπτει καθόλου… Και οι εποπτεύοντες τι έκαναν, κοίταγαν αλλού?  
 
Προς Θεού δεν θέλω να πάρω θέση για το τι ακριβώς γινότανε την εποχή εκείνη… είναι πράγματα που δεν πρέπει να σκαλίζονται νομίζω, 
και τον δικό μου παππου, αξιωματικό της Αεροπορίας Ράπτη Απόστολο, τιμημένο με τον σιδηρούν σταυρό της Βορείου Ηπείρου σε ηλικία 
16 ετών το 1914 και αναφερόμενος στο βιβλίο της Πηνελόπης Δέλτα «Τα Μυστικά του Βάλτου», παρα λίγο να τον σκοτώσουν οι 
κομμουνιστές κατά τα επεισόδια που δημιουργηθηκαν μετά την απελευθέρωση και αν δεν ήταν μία κομμουνίστρια γειτόνισσα να τον 
γλυτώσει, θα τον είχαν εκτελέσει…  
Αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα και έτσι με την σειρά του, όταν επικράτησε η νόμιμη κυβέρνηση, έτσι μπόρεσε να την βοηθήσει και αυτός σε 
κάποια δύσκολη περίοδο για εκείνη… 

 
 
skaloumbakas - Wed 13 Jun 07, 13:18 
Post subject:  
 
Το θέμα είναι Απόστολε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί οι παρασυρμένοι από το ΚΚΕ όταν ανένιπταν γινόντουσαν 
ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ αντικομουνιστές.  
 
Πρέπει με τη σκέψη μας να μεταφερθούμε στην τότε εποχή και αυτό το φαινόμενο να το εξηγήσουμε ψυχολογικά... και όχι να 
προσπαθούμε να το καταλάβουμε με τα σημερινά δεδομένα.  
 
Τους είχαν φλομώσει πριν στα ψέματα και αισθανόντουσαν έτσι προδομένοι???... τι στο καλό συνέβαινε και πρώην συντρόφους τους 
μισούσαν τόσο?  
 
Να λοιπόν η εξήγηση:  
 
Στην ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ γινόταν ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ. O σκοπός της δημιουργίας των στρατοπέδων της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ ήταν η 
ενημέρωση των παρασυρθέντων φαντάρων και αξιωματικών για τον ΑΝΤΕΘΝΙΚΟ ρόλο του ΚΚΕ (το οποίο όφειλε να έχει απόλυτη 
ταύτιση γραμμής με το ΚΚΣΕ και με τα συμφέροντα της πάλαι ποτέ Σοβ. Ενωσης!!!) 
 
Σε μια αδημοσίευτη εμπιστευτική Έκθεση του, το 1950, ο επικεφαλής του αναμορφωτικού έργου της Μακρονήσου ταξίαρχος Γεώργιος 
Μπαϊρακτάρης, δίνει τις δικές του εξηγήσεις, γιατί δημιουργήθηκε το Στρατόπεδο της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ.  
 
Η Έκθεση του Γεωργίου Μπαϊρακτάρη, της οποίας δημοσιεύω στη συνέχεια εκτενή αποσπάσματα, έρχεται να φωτίσει μια εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα πτυχή της ιστορίας της Μακρονήσου, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες για το πώς αντιμετώπιζαν το όλο εγχείρημα 
οι ίδιοι οι οργανωτές του. Μικρό μέρος της Εκθεσης έχει περιληφθεί στο δίτομο έργο του Ν. Μάργαρη.  

Quote: 

Αίτια οργανώσεως Μακρονήσου  
 
Είναι γνωστή η από ετών ανεκτικότης του Κράτους εις τας κομμουνιστικάς ραδιουργίας. Ακόμη και τα εγκλήματα και τας παντοίας 
εκδηλώσεις των προς υπονόμευσιν του Εθνικού οικοδομήματος, ήτις υπονόμευσις είχεν σοβαρόν έρεισμα τας ενόπλους δυνάμεις της 
χώρας.  
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Μεταξύ του στρατευομένου λαού υπήρξε και η μερίς των εμφορουμένων υπό της κομμουνιστικής ιδεολογίας, ήτις ενεφανίζετο ως 
ασθένεια με τας διαφόρους φάσεις της, 1ον στάδιον, 2ον στάδιον κ.λ.π., ανίατος.  
 
Η αντιμετώπισις της καταστάσεως ταύτης, ήτις αν συνεχίζετο θα είχεν ολέθρια αποτελέσματα, ήγαγε την υπηρεσίαν εις την σκέψιν να 
εξαιρέσει τούτους δοκιμαστικώς της στρατεύσεως.  
 
Το μέτρον όμως τούτο, εφαρμοσθέν επί τι διάστημα εύρεν εις την κοινήν γνώμην δυσμενεστάτην απήχησιν και διεβίβρωσκε το ηθικόν 
του μαχομένου Στρατού.  
 
Εξηκολούθησε δε μέχρι της ενάρξεως του συμμοριτικού αγώνος ότε κατέστη εμφανές ότι ούτοι διά των εν γένει σατανικών ενεργειών των 
ήσαν λίαν επικίνδυνοι εις τας Μονάδας διότι ου μόνον απετέλουν τους πληροφοριοδότας των συμμοριτών ερχόμενοι εις επαφήν μετά των 
κατά τόπους κομμουνιστικών οργανώσεων, αλλά και αυτοί ούτοι εντασσόμενοι εις τμήματα διώξεως των ληστοσυμμοριτών προσεχώρουν 
καθ' ομάδας προς τους συμμορίτας μετά του οπλισμού των και των εφοδίων των εν γένει, ους καθίστων ενημέρους πάσης στρατιωτικής 
υποθέσεως, με αποτέλεσμα την πολλάκις σφαγήν εκ προδοσίας ολοκλήρων απομεμονωμένων τμημάτων στρατού και χωροφυλακής.  
 
Κατόπιν τούτου προέκυψεν το ζήτημα της σοβαρωτέρας αντιμετωπίσεως της καταστάσεως, διότι υπήρξεν περίπτωσις καθ' ην 
ηυτομόλησε προς τους συμμορίτας και ολόκληρος λόχος (Ο Λόχος Προσωτσάνης), πράγμα όπερ ήγαγε εις την σκέψιν της συγκεντρώσεως 
εξ όλων των στρατιωτικών μονάδων των θεωρουμένων ως επικινδύνων εις Μονάδας των μετόπισθεν προσκαίρως και μέχρις ου 
αποδειχθή ότι ούτοι είναι ακίνδυνοι διά τον μαχόμενον στρατόν.  
 
Ούτω ωργανώθησαν κατά τα τέλη του έτους 1946 κατά Σώμα Στρατού αρχικώς ανά εις Λόχος Σκαπανέων εξελιχθέντες βραδύτερον εις 
ειδικά τμήματα σκαπανέων εδρεύοντα το μεν Α΄ Τάγμα Σκαπανέων εις Κρήτην, το Β΄ Τάγμα Σκαπανέων εις Λάρισαν και είτα εις Λιόπεσι 
Αττικής και το Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων εις Θεσσαλονίκην, εις τα οποία συνεκεντρώθησαν οι θεωρούμενοι οπλίται αναρχοκομμουνισταί 
προς τον σκοπόν της διαθέσεως τούτων εις διάφορα στρατιωτικά έργα, καθ' ον τρόπον εχρησιμοποιούντο τα παλαιά τάγματα 
σκαπανέων. Αυτός ήτο ο αρχικός προορισμός των ως άνω Ταγμάτων Σκαπανέων. (Σημ Παναγ. Σκαλούμπακα: Ο 4ος Λόχος Σκαπανέων 
από Αυγούστου 1946 ώπλισε 100άδες παρασυρμένα παιδιά και εις αυτόν υπήχθησαν οι 1ος, 2ος και 3ος Λόχος και κατόπιν εδημιουργήθη το 
Γ’ Τάγμα Σκαπανέων υπό την Διοίκησή μου στο Γ’ΣΣ) 
 
Από τας πρώτας όμως αποπείρας εκπληρώσεως του προορισμού τούτου η υπηρεσία αντιμετώπιζε την λευκήν απεργίαν των αναρχικών 
στρατιωτικών (Σπάσιμο δήθεν κατά την εργασίαν των διαφόρων εργαλείων, έντεχνος εξαφανισμός τούτων, απόδοσις της εργασίας 
μηδαμινή) και την κομμουνιστικήν προπαγάνδαν με την κραυγήν «Δημοκρατικοί στρατιώται εις τα αναγκαστικά έργα...»  
 
Εις το σημείον τούτο και προς τον σκοπόν της περισσότερον ψυχολογημένης χρησιμοποιήσεως και πληρεστέρας οργανώσεως των άνω 
Ταγμάτων ιδρύθη κατ' Απρίλιον του 1947 ιδιαιτέρα παρά τω Γενικώ Επιτελείω Στρατού Διεύθυνσις, η κληθείσα Β-ΧΙ ΓΕΣ με Διευθυντήν 
τον υποφαινόμενον, εις ην υπήχθησαν από πάσης πλευράς τα Τάγματα ταύτα.  
 
Εδώ θα μου μείνη αλησμόνητος η στιγμή, καθ' ην έλαβον τας πρώτας προφορικάς Διαταγάς από τον τότε Αρχηγόν του ΓΕΣ, 
Αντιστράτηγον κ. Βεντήρην Κ.  
 
Ανέπτυξα εις τον Στρατηγόν τας γενικάς γραμμάς των μελλουσών προσπαθειών μου, αίτινες συνίσταντο εν ολίγοις εις τα εξής:  

1. Συγκρότησις στρατιωτικών Μονάδων πειθαρχημένων και συγκέντρωσίς των εις χώρον μακράν πάσης εξωτερικής 
επιδράσεως.  
2. Συμπεριφορά εν αυταίς στοργική σαν της μάνας, αλλά και συγχρόνως αυστηρή σαν του πατέρα.  
3. Διαφώτισις μέσα στην άνω ατμόσφαιραν και την συνήθη εργασίαν και εκπαίδευσιν του στρατιώτου.  
4. Απόδοσις εις τον Στρατόν και την Κοινωνίαν ασπίλων των εκ τούτων ανανηψάντων, με ξεχασμένο το παρελθόν και με 
σοβαράν προσπάθειαν προστασίας τούτων στην ζωήν. 

 
Η απάντησις του Στρατηγού εις τας γενικάς αυτάς γραμμάς ήτο:  
«Κάμε ό,τι σε φωτίση ο Θεός, θα μ' έχης υποστηρικτή σ' όλες σου τις προσπάθειες...»  
 
Απεχώρησα από το γραφείον του Στρατηγού δώσας την υπόσχεσιν ότι είχα μεγίστας ελπίδας επιτυχίας εις τας προσπαθείας μου 
στηριζόμενος «Εις την πίστιν προς την αθάνατην Ελληνικήν ψυχήν». Και εις την πεποίθησιν, η οποία ανέκυπτε από το ερώτημα:  
 
«γιατί να θεωρώμεν ικανόν τον καθοδηγητήν κομμουνιστήν εις το να κάνη τους εθνικόφρονας κομμουνιστάς και να 
παραδεχώμεθα τους εαυτούς μας ανικάνους διά το αντίθετον;»  
 
Επειτα από ολίγας ημέρας επανέλαβον την αυτήν υπόσχεσιν εις τον τότε Υπουργόν κ. Στράτον Γ. από τον οποίον έτυχον πληρεστάτης 
κατανοήσεως και ιδιαιτέρας υποστηρίξεως εις όλας μου τας προσπαθείας.  
 
Από της πρώτης στιγμής της Δ/σεως μου αντελήφθην ότι η εγκατάστασις των ούτω ωργνωθέντων τριών ειδικών ταγμάτων Σκαπανέων 
εις τους προαναφερομένους χώρους δεν παρείχεν την εγγύησιν ότι θα απεξενούντο οι διαπαιδαγωγούμενοι στρατιώται των επιδράσεων 
του Κ.Κ.Ε. διότι δεν έλλειψαν άι επαφαί, αλλ' ούτε και ήτο δυνατόν να ληφθούν μέτρα τελείας απομονώσεως, δι' ο εγεννήθη σκέψις 
εξευρέσεως καταλλήλου χώρου προς συγκέντρωσιν των οπλιτών.  
 
Ούτω προσεφέρθη η Μακρόνησος παρουσιάζουσα τα περισσότερα πλεονεκτήματα λόγω ιδία της γειτνιάσεώς της προς την Αττικήν και 
την Πρωτεύουσαν, πράγμα όπερ της παρείχεν πλήθος δυνατότητας, (εφοδιασμοί, νοσηλεία οπλιτών, κ.λ.π.), ως και την ανετωτέραν 
διαμονήν των οπλιτών διότι εξέλιπον τα περιοριστικά μέτρα, άτινα θα ελαμβάνοντο διά την πρόληψιν δραπετεύσεων.  
 
Περί τα μέσα του έτους 1947, μετεστάθμευσαν τα τρία Τάγματα εις την Μακρόνησον, εγκατασταθέντα οριστικώς, βραδύτερον δε 
μετεστάθμευσαν εκεί εκ Θήρας το Γ΄ Κ.Π.Α., εις ο είχον συγκεντρωθή οι αναρχοκομμουνισταί Αξιωματικοί. 
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Και από το Α' Τόμο του βιβλίου "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" Ν. Μάργαρη:  
 

  
 
Δεν είναι τυχαίο ότι Παν. Κανελλόπουλος, Κων. Τσάτσος, Σπ. Μελάς, Μυριβήλης, Προεστόπουλος κλπ. αναφωνούν τότε ότι η 
οργάνωση της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ ήταν ΜΙΑ ΙΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ!!!  
 
Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ως υπουργός Στρατιωτικών, έγραφε ότι στην ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ αναγεννάται η Ελλάς, ενώ ο Κων/νος 
Τσάτσος, ως φιλόσοφος και υπουργός Παιδείας, χαρακτήριζε την Μακρόνησο Αναρρωτήριο ψυχών, συνέχιση του Ελληνικού πολιτισμού 
και Εθνική κολυμβήθρα…  
Ανάλογα είχαν πει Ν. Προεστόπουλος, Σπ. Μελάς, Στρ. Μυριβίλης, Β. Φάβης, Α. Κανέλλης, Λ. Καπάτος κλπ…  
 
«Λόγω της ευσυνειδησίας μου και της ικανότητάς μου επανήλθαν στον Εθνικό Στρατό χιλιάδες παιδιά....» όπως χαρακτηριστικά λέει σε 
συνέντευξή του στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" πριν 19 χρόνια ο πατέρας μου.  
 
Πραγματικά κι εγώ όταν τον ρωτάω, τον βλέπω να το έχει καύχημα - «η ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ είναι το μεγαλύτερο καύχημά μου!» - και ποτέ 
δεν έχει μετανιώσει γι' αυτό. Αντιθέτως μάλιστα...  
 
Και αυτό γιατί σε σχέση με τους υπόλοιπους αξιωματικούς στα άλλα Τάγματα της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ που είχαν την ίδια αποστολή, φαίνεται 
ότι στο Γ' Τάγμα γινόταν περισσότερο συστηματική και αποδοτική διαφώτιση, και έτσι δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα όπως υπήρξε π.χ. στο Α' 
Τάγμα με εκείνη την στάση.  
 
Αντιθέτως, όπως πάλι χαρακτηριστικά λέει, «οι κρατούμενοι είχαν μεταστραφεί ορμητικά και είχαν έναν ενθουσιασμό ασυγκράτητο - δωσ' 
μου κι εμένα όπλο μπάρμπα… 
Από Αυγούστου 1946 ωπλίστηκαν πολλές 100δες και εδημιουργήθη η ελπίς. Το Γ’ Ταγμα Σκαπανέων στην ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ συνέχισε την 
επιτυχή αυτή τακτική ενά τα άλλα Τάγματα ακολούθησαν μετά τον Μάρτιο του 1948, μετά δηλαδή την κομουνιστική στάση...»  
 
Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 90-95%.  
 



 21

  
 

  
 
(από τον Β' τόμο του βιβλίου "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" του κομμουνιστή Ν. Μάργαρη) 
 
Λόγω των εμπειριών, του ενθουσιασμού και της ικανότητας του πατέρα μου γύρω από την ανάλυση, την ιστορία και τις πρακτικές του 
Κομμουνισμού και του κινδύνου που αυτός συνεπήγετο για τα Ελληνικά συμφέροντα αλλά και διεθνώς, η ΚΥΠ – ΓΕΣ – Σ.Σ.Ε. αρχές του  
1959 του ανέθεσε να γράψει 3 βιβλία περί ΚΟΜΟΥΝΙΣΜΟΥ και να διδάξει σαν καθηγητής Κοινωνιολογίας στους τριτοετείς (Διοικούσα) 
της Σ.Σ.Ε. για το έτος 1959-60. 
 
Ηδη, λόγω της επώδυνης εμπειρίας που υπέστη η Ελλάδα από την τοτε δράση του ΚΚΕ (κατα την Κατοχή και τον Συμμοριτοπόλεμο), 
εφαρμόζονταν απο το 1955 στην Σ.Σ.Ε. στους υποψήφιους αξιωματικούς, διδασκαλία μαθήματος για την γνώση του κομμουνισμού και 
των μεθόδων του. 
 
Το 1959 ήταν η πρώτη φορά που η διδασκαλία έγινε από τα 3 βιβλία (συνολικά 1500 σελίδων) που μέσα σε χρόνο ρεκορ 10 μηνών είχε 
γράψει ο πατέρας μου. 
Οι σελίδες που έχω βάλει μέχρι τώρα σε αυτό το νήμα είναι από το Β' τόμο που επιγράφεται ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ... 
 
Ορισμένοι έχουν ακόμα το θράσος και γράφουν παραμύθια της Χαλιμάς ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ!!! στο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ, (γιατί βέβαια έχουν πολύ 
λερωμένη τη φωλιά τους) αλλά και άλλοι που τα επικαλούνται σαν να είναι καμιά σοβαρή πηγή, όπως ο ……………………….. στο ........ 
Forum!!! Άνθρωποι που επικαλούνται στοιχεία γραμμένα από ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΚΚΕ (που ξεπουλούσε 
τότε τη Μακεδονία!!!) είναι τουλάχιστον γελοίοι αν μη τι άλλο... 
 

http://www.rizospastis.gr/columnPage.do?publDate=4/3/2001&columnId=342
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Αντίθετα, δείτε εδώ πως περιγράφουν οι εφημερίδες της εποχής εκείνης την εξέγερση των κομμουνιστών φαντάρων στο Α' Τάγμα 
(μόλις πριν 2 μόλις μήνες - στις 24 Δεκ 47 - είχε σχηματιστεί η Κυβέρνηση του βουνού υπό του ΚΚΕ και ορισμένοι αμετανόητοι 
κρατούμενοι κομμουνιστές είχαν αναθαρήσει...) και όπου υπήρξαν οι μόνοι νεκροί (18 και ΟΧΙ 300 και μάλιστα οι περισσότεροι 
ανανήψαντες και όχι κομμουνιστές όπως γράφει ο Γ.  Μπαϊρακτάρης) καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργίας της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ. 
 

 
 

 
 
Οι φωτογραφημένες σελίδες είναι από τον Α' Τόμο του βιβλίου του κομμουνιστή Νίκου Μάργαρη "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" (σελ. 613-621 
- click to enlarge...) 
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 23
skaloumbakas - Fri 13 Jul 07, 9:41 
Post subject: Η Ιστορία της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ (από τον Νίκο Μάργαρη)  
 
Το έχω ήδη στα χέρια μου (τον Α' Τόμο) και το ξεφυλίζω...  
 

  
 
Επίσης μου έστειλαν και τον τρίτο τόμο των βιβλίων του πατέρα μου με πολύ χαρακτηριστικά ντοκουμέντα για τον ρόλο του ΚΚΕ στα 
διάφορα Εθνικά Θέματα της Πατρίδας μας (από της ιδρύσεως του κόμματος μέχρι το 1958)  
 
Με κάποια μικρή επιφύλαξη, νομίζω ότι και τα παρακάτω Ντοκουμέντα είναι και αυτά από τον Β' Τόμο του βιβλίου του Νίκου Μάργαρη 
"Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" (δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" το 1988)  
Αναφέρονται στην ενθουσιώδη υποδοχή της δημιουργίας της Μακρονήσου από τον πνευματικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας.  
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skaloumbakas - Sat 14 Jul 07, 14:11 
Post subject: Σελ 102 & 177 - no comments...  
 
Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ως υπουργός Στρατιωτικών, έγραφε ότι στην ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ αναγεννάται η Ελλάς, ενώ ο Κων/νος 
Τσάτσος, ως φιλόσοφος και υπουργός Παιδείας, χαρακτήριζε την Μακρόνησο Αναρρωτήριο ψυχών, συνέχιση του Ελληνικού πολιτισμού 
και Εθνική κολυμβήθρα…  
Ανάλογα είχαν πει Ν. Προεστόπουλος, Σπ. Μελάς, Στρ. Μυριβίλης, Β. Φάβης, Α. Κανέλλης, Λ. Καπάτος κλπ…  
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ Ν. Μάργαρη, σελ. 102 & 177:  
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skaloumbakas - Sat 14 Jul 07, 14:12 
Post subject: Σελ 176 - no comments...  
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ Ν. Μάργαρη, σελ. 176:  
 

  
 
Εξ’ άλλου, στο βιβλίο «Πίσω από το γαλανόλευκο παραπέτασμα» του πρώην προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου και πρώην 
προέδρου της επιτροπής ειρήνης ΕΕΔΥΕ κ. Ευ. Μαχαίρα που κυκλοφόρησε το 1999 καταγράφονται αναλυτικά οι απόψεις των δύο 
προαναφερθέντων σπουδαίων επιστημόνων και πολιτικών, του Παναγιώτη Κανελλόπουλου και του Κωνσταντίνου Τσάτσου, 
καθηγητών Πανεπιστημίου, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ύμνησαν τη Μακρόνησο.  
 
Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, έριξε το φιλοσοφικό του βάρος στην υπόθεση της Μακρονήσου. Σε ομιλία του που εκφώνησε στο νησί είπε:  
 
«... στη σπαρτιατική αυτή πολιτεία της Μακρονήσου δημιουργούνται οι πρωτοπόροι μιας νέας ηθικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας... 
αυτοί θα είναι στο μέλλον οι φορείς και οι ενσαρκωταί του μεγαλύτερου γεγονότος που λαμπρύνει κάθε φορά την ιστορία της ανθρωπιάς 
επί του υλισμού και της βίας... H Μακρόνησος είναι προπαντός ένα μεγάλο εκπαιδευτήριο και γυρεύει να στηριχθεί στον ορθόν λόγον... 
Μακάρι όλη η Ελλάδα να ήταν μια Μακρόνησος... Ολοι στη ζωή μας πρέπει να περνάμε ένα Μακρονήσι».  
 
«H Μακρόνησος μακραίνει και πλαταίνει. Σε λίγο θα σκεπάσει όλη την Ελλάδα. Το εύχομαι. Ηρθα ως δάσκαλος. Θα ήθελα να βρισκόμουν 
στη θέση σας. H ζωή που περνάτε εδώ είναι μια ευλογία. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι είδα σήμερα. Αυτό το θέαμα μου 
δίνει δύναμη και θα το διακηρύξω παντού».  
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Ο Π. Κανελλόπουλος είπε τα εξής:  
 
«Το έργον της Μακρονήσου, αναγνωριζόμενον ήδη διεθνώς ως παράδειγμα 
και πρότυπον άξιον μιμήσεως εις όλας τας ελευθέρας χώρας του κόσμου, 
αποτελεί τίτλον τιμής δι' όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν και συμβάλλουν 
εις την πραγματοποίησίν του».  
 
«Οι ανανήψαντες της Μακρονήσου πρέπει να θεωρηθούν δύο φορές Ελληνες, 
διότι είναι μια φορά ως γεννηθέντες τοιούτοι και άλλη μια φορά Ελληνες ως 
ανακτήσαντες μετά γόνιμον ψυχικήν δοκιμασίαν την ελληνικήν των 
συνείδησιν». 

 

 
skaloumbakas - Sat 14 Jul 07, 14:14 
Post subject: Σελ 290 - 293, no comments...  

 
 
 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ Ν. Μάργαρη, σελ. 290-293:  
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από Α' Τόμο "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" Ν. Μάργαρη, (σελ. 143)  
 

 
από τον Α΄Τόμο "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" Ν. Μάργαρη (σελ. 297)  
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Από την εφημεριδα «ΕΜΠΡΟΣ» 28 Σεπ – 1 Οκτ 1947 δείτε τα παρακάτω 5 αποκόμματα: 
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από τον Α΄Τόμο "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" Ν. Μάργαρη (σελ. 313 και 476)  
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skaloumbakas - Tue 24 Jul 07, 10:47 
Post subject: Οι εγκαταστάσεις στην Μακρόνησο.  
 
Από τον A' Τόμος του βιβλίου "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" υπό Ν. Μάργαρη, διάφορες φωτογραφίες που δείχνουν πως ήταν και πως 
το κράτος αφήνει να καταντήσουν σήμερα - τεχνηέντως διότι το ερειπωμένο προιδεάζει ότι κάτι φοβερό (sic!) συνέβαινε εκεί!!!  
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Δεν είναι κρίμα που όλα τα κτίσματα στην ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ έχουν αφεθεί στη 
τύχη τους?  
 
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα έπρεπε το κράτος να τα συντηρεί και να να 
εγερθεί και κάποιο είδος μνημείου με χαραγμένα τα κυριώτερα από τους 
εμπνευσμένους λόγους που είχαν πει τότε για την ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ οι:  
 
Παν. Κανελλόπουλος, Κων. Τσάτσος, Ν. Προεστόπουλος, Σπ. Μελάς, Στρ. 
Μυριβίλης, Β. Φάβης, Α. Κανέλλης, Λ. Καπάτος, κλπ…  
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Και μερικές πιό πρόσφατες φωτογραφίες:  
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Να το Θέατρο όπως ήταν τότε. Γεμάτο!  
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skaloumbakas - Tue 24 Jul 07, 12:12 
Post subject:  
 
Και μερικά χαρακτηριστικά δείγματα γραφής των ανανηψάντων στρατιωτών, πάλι από το Α' Τόμο του βιβλίου του κομμουνιστή Νίκου 
Μάργαρη "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ":  
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skaloumbakas - Tue 24 Jul 07, 12:16 
Post subject: σελ 178  
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ Ν. Μάργαρη, σελ. 178:  
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skaloumbakas - Tue 24 Jul 07, 12:18 
Post subject: σελ 296-298  
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ Ν. Μάργαρη, σελ. 296-298:  
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ Ν. Μάργαρη, σελ. 317:  
 

 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ Ν. Μάργαρη, σελ. 337-340:  
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skaloumbakas - Tue 24 Jul 07, 12:30 
Post subject: σελ 346-359  
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ Ν. Μάργαρη, σελ. 346-359:  
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Και αυτό χωρίς δικά μου σχόλια!  

 
 
Δείτε και ένα εικονογραφημένο χρονικό από την ίδια εφημερίδα, πως ένας νεοφερμένος κομμουνιστής στη Μακρόνησο αντιμετωπίζεται 
από το Τάγμα και τελικά...  
 

 
5 σελίδες - click to enlarge...  
 

 
4 σελίδες - click to enlarge...  

 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ Ν. Μάργαρη, σελ. 535-536:  
 

 

http://img.photobucket.com/albums/v474/skaloumbakas/Politics/makronisos_margari_pageA272.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v474/skaloumbakas/Politics/makronisos_margari_pageA273.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v474/skaloumbakas/Politics/makronisos_margari_pageA274.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v474/skaloumbakas/Politics/makronisos_margari_pageA354.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v474/skaloumbakas/Politics/makronisos_margari_pageA355.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v474/skaloumbakas/Politics/makronisos_margari_pageA356.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v474/skaloumbakas/Politics/makronisos_margari_pageA357.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v474/skaloumbakas/Politics/makronisos_margari_pageA358.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v474/skaloumbakas/Politics/makronisos_margari_pageA359.jpg
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Από τον Α' Τόμο του βιβλίου "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" του κομμουνιστή Ν. Μάργαρη  
 
Για το θέμα της διαφοράς σε απόδοση μεταξύ των 3 Ταγμάτων όσον αφορά την ανάνηψη των στρατιωτών...  
 
- "... σαφείς οδηγίες από το Γενικό Επιτελειο δεν υπήρχαν πως θα έπρεπε αυτό να επιτευχθεί και βεβαίως επ' ουδενί ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ 
ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ!!!"  
(όπως μου είπε σε πρόσφατη τηλεφωνική μας επικοινωνία ο πατέρας μου Παν. Σκαλούμπακας, υποδιοικητής και στη συνέχεια διοικητής 
του Γ' Τάγματος 1947-48)  
 
- "... προσπαθούσαμε οι διοικητές από μόνοι μας, όπως ο καθένας μας θεωρούσε πιό αποδοτικό, να τους επαναφέρουμε στις τάξεις του 
στρατεύματος και στην αγάπη προς την Πατρίδα... Αλλοι ήταν πιό αποδοτικοί σε αυτή την Εθνική προσπάθεια, άλλοι λιγότερο...  
Βέβαια εγώ ήμουν σε περισσότερο πλεονεκτική θέση, γιατί δεν είχα οικογένεια και υποχρεώσεις και έτσι είχα ολοκληρωτικά δοθεί σε αυτή 
την προσπάθεια!" 
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Από τον Β' Τόμο του βιβλίου "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" του κομμουνιστή Ν. Μάργαρη  
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Και μερικά σκαναρισμένα άρθρα από την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (22 Δεκ 47) και «ΕΜΠΡΟΣ» (16 Απρ και 21 Σεπ 48):  
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skaloumbakas - Mon 10 Aug 07, 20:41 
Post subject: Διαβάστε τα με προσοχή…  
 
Ο Χρ. Τσιγάντες, μετά από επίσκεψη του στη ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ 26 Μαίου 1948 έγραφε: (χωρίς δικά μου σχόλια...)  
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από τον Β' Τόμο του βιβλίου "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ" του Ν. Μάργαρη, κομμουνιστή κρατούμενου εκεί  
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ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ: ΕΠΙΣΗΜΑ και μη ΣΤΟΙΧΕΙΑ… 

 
Επειδή ορισμένοι αναφέρουν τη Μακρόνησο σαν «τόπο συμφοράς» για τους κομμουνιστές, υπάρχει ένα δίτομο βιβλίο γραμμένο 
από κομμουνιστή κρατούμενο εκεί, τον Νίκο Μάργαρη και θυμάμαι πού ο συγγραφέας του κατηγορούσε πριν πολλά χρόνια τον 
Μίκη Θεοδωράκη ότι αυτά πού έλεγε για την Μακρόνησο ήταν υπερβολικά. Μάλλον θα έλεγα, συνειδητά ψεύδη ήταν… 
 
Μήπως θα ήθελε να αναφερθούμε στον πάλαι ποτέ υπαρκτό σοσιαλισμό, για τα εκει στρατοπεδα η για τα δεκάδες στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως του ΕΑΜ ανά την Ελλάδα σε ΕΑΜοκρατουμενες περιοχές όπου σκότωναν με σκληρά βασανιστήρια τους 
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ τους αντιπάλους? Η Μακρόνησος τον πείραξε? 
 
Αν δεν γνωρίζετε: Όσα Κομμουνιστικά Κόμματα υπέγραφαν τα λεγόμενα 21 σημεία, γινόταν δεκτά στην Γ’ Διεθνή. Το τρίτο 
σημείο προϋπόθετε τυφλή υπακοή στην Μόσχα και στόχος των ανά τας χώρας Κ. Κομμάτων ήταν η κατάληψη της εξουσίας 
δια βίαιων μέσων! 
 
Ποιοι θα ήταν αντίπαλοι τους σε κάθε κράτος; Μα η Αστυνομία και ο Στρατός που είχαν οργάνωση και όπλα. 
 
Για αυτό λοιπόν, το σύνθημα όλων των Κ.Κ. ήταν: «Εκδημοκρατισμός των Ενόπλων Δυνάμεων»!!! 
Με άλλα λόγια να μπαίνουν μέσα κομμουνιστές να τα αλώσουν και όταν έρθει η στιγμή της επαναστάσεως χωρίς κόπο να 
πάρουν την εξουσία. Για τον σκοπό αυτό το ΚΚΕ έφτιαξε στην Ελλάδα την Αντιμιλιταριστική Οργάνωση την λεγομένη ΑΜΙ. 
Έδρασε στην Μικρά Ασία. Πολλά έχει γράψει για αυτήν ο διευθύνων αυτήν μετέπειτα Γ.Γ. του ΚΚΕ Σταυρίδης. Πρόσφατα και 
το περιοδικό «Πόλεμος και Ιστορία» είχε αφιέρωμα σε αυτό το θέμα και με ρωσικά, αν θυμάμαι καλά, αρχεία… Κατόπιν η 
ΑΜΙ μετονομάστηκε σε ΚΟΣΣΑ: Κομμουνιστική οργάνωση Στρατού Σωμάτων Ασφαλείας. Με την ίδια τακτική. 
 
Τα γεγονότα: 
 
- 23 Αυγούστου 1939 υπεγράφη το Σύμφωνο μη επιθέσεως μεταξύ ΕΣΣΔ και Ναζιστικής Γερμανίας και το ΚΚΕ 
ευθυγραμμίζεται ΠΛΗΡΩΣ με του Γερμανούς κατακτητές. 
- 3 Δεκεμβρίου 1944 έγινε η Δεκεμβριανή Επανάστασις από το ΚΚΕ που αιματοκύλησε την Αθήνα (διήρκεσε 33 ημέρες). 
- 31 Μαρτίου 1946 ξεκίνησε ο Συμμοριτοπόλεμος από το ΚΚΕ που αιματοκύλησε όλη την Ελλάδα (διήρκεσε 3 χρόνια). 
- 3 Απριλίου 1947 ελήφθη η απόφαση για την ίδρυση της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ και το Γ' Τάγμα που έγινε το περισσότερο γνωστό 
διεθνώς για την εθνική του απόδοση εγκαταστάθηκε εκεί 14 Ιουνίου 1947. 
- 24 Δεκεμβρίου 1947 αναγγέλθηκε η Κυβέρνηση του Βουνού υπό του ΚΚΕ, το οποίο και τέθηκε πλέον ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. 
 
Είχαν στρατευτεί πολλοί αριστεροί. Το κράτος έπρεπε να προφυλαχθεί. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή; Να τους πει «Ελάτε να με 
διαβρώσετε να πάρετε την εξουσία;» Εν τω μεταξύ, στο ξεκίνημα του συμμοριτοπόλεμου, έγινε ένα γεγονός στο χωριό 
Ποντοκερασιά νομίζω του Κιλκίς. Κομμουνιστές παριστάνοντας, ως συνήθως, τον «Λαό» έκαναν διαδήλωση κατά της... 
τρομοκρατίας υπέρ της  δημοκρατίας κτλ. και έριχναν προκλητικότατα πέτρες, ακόμα και πυροβολισμούς στην εκεί στρατιωτική 
φρουρά. Ο Αξιωματικός διατάζει πυρ για διάλυση του επιτιθεμένου «Δημοκρατικού» όχλου. Όμως οι μισοί φαντάροι έστρεψαν τα 
όπλα εναντίον του αξιωματικού και των άλλων συναδέλφων τους, τους σκότωσαν και το έσκασαν στα βουνά. Τελικά 
συνελήφθησαν από άλλα στρατιωτικά αποσπάσματα και είπαν ότι ήταν στην ΚΟΣΣΑ. 
 
Ερωτώ, δεν έπρεπε η νόμιμη Ελληνική κυβέρνηση να πάρει μέτρα; Ποια μάνα θα έστελνε το παιδί της να δολοφονείται από τους 
κομμουνιστές με αυτόν τον άνανδρο τρόπο; Το γεγονός αυτό το βρίσκετε τόσο σε βιβλία, σε αρχεία όσο και σε εφημερίδες της 
εποχής. Ψάχτε και λίγο σύντροφοι; ΟΧΙ ότι λένε οι ΚΟΒΕΣ… 
 
Μετά τον συμμοριτοπόλεμο  διατηρήθηκε - και ορθότατα - ο αποκλεισμός απο το δημόσιο, γενικά των αριστερών. 
Να μην τους έδινε την δυνατότητα να αλώσουν το κράτος και ειδικά τις ένοπλες δυνάμεις εκ των έσω. Αν κάποιος πίστευε στον 
διεθνισμό, όπως οι Κομμουνιστές, άρα όχι στην πατρίδα, ποιος θα του εμπιστευόταν να φυλάξει σύνορα; Όταν μάλιστα τα σύνορα 
ήταν με τις κομμουνιστικές χώρες που εποφθαλμιούσαν την Ελλάδα; Γιατί να γίνει αξιωματικός, για να γίνει προδότης; 
 
Και γιατί κατηγορείται η Δεξιά για την ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ? Ο Σοφούλης δεν την δημιούργησε; 
Έβγαλε στις εκλογές του 1946 το Λαϊκό Κόμμα με τον Τσαλδάρη 220 επί 350 εδρών που έβαλε πρωθυπουργό τον Σοφούλη του 
Κόμματος των Φιλελευθέρων για να ενωθεί όλος ο Δημοκρατικός κόσμος εναντίον του ΚΚΕ… 
 
Στην Μακρόνησο υπήρξαν τρία τάγματα Α, Β & Γ που είχαν το όνομα ΕΤΟ (Ειδικό Τάγμα Οπλιτών) δηλ. ΑΕΤΟ, ΒΕΤΟ, ΓΕΤΟ. 
Υπήρχαν και τα πειθαρχεία, όπως σε κάθε στρατόπεδο. Υπήρχε και ειδικό γραφείο εθνικής προπαγάνδας. Πού είναι το κακό;  
 
Και κάτι προς αυτούς που λένε να ξεχάσουμε. Το να ξεχάσουμε το θεωρώ ΠΑΡΑΛΟΓΟ γιατί… 
 
Οι συμμορίτες έκαναν ΕΓΚΛΗΜΑ! (κατά τον «Γέρο της Δημοκρατίας» Γεώργιο Παπαντρέου) 
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Γιατί δημιουργήθηκε το Στρατόπεδο της Μακρονήσου? 

 
Σε μια αδημοσίευτη εμπιστευτική Έκθεση του, το 1950, ο επικεφαλής του αναμορφωτικού έργου της Μακρονήσου 
ταξίαρχος Γεώργιος Μπαϊρακτάρης δίνει τις δικές του εξηγήσεις.
 
Δημοσιεύουμε εκτενή αποσπάσματα που φωτίζουν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πτυχή της ιστορίας της Μακρονήσου, 
προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες για το πώς αντιμετώπιζαν το όλο εγχείρημα οι ίδιοι οι οργανωτές του. Μικρό μέρος της 
Έκθεσης έχει περιληφθεί στο δίτομο έργο του Νίκου Μάργαρη κομμουνιστή κρατουμένου…
 
Η Έκθεση του Γεωργίου Μπαϊρακτάρη: 
 

    
 

    

από το βιβλίο «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ» του κομμουνιστή Νίκου Μάργαρ η 
δείτε εδώ και εδώ λεπτομέρειες και τις φωτογραφίες full size) 

Αίτια οργανώσεως της Μακρονήσου 

Είναι γνωστή η από ετών ανεκτικότης του Κράτους εις τας κομμουνιστικάς ραδιουργίας. Ακόμη και τα εγκλήματα και τας παντοίας 
εκδηλώσεις των προς υπονόμευσιν του Εθνικού οικοδομήματος, ήτις υπονόμευσις είχεν σοβαρόν έρεισμα τας ενόπλους δυνάμεις της χώρας. 

Μεταξύ του στρατευομένου λαού υπήρξε και η μερίς των εμφορουμένων υπό της κομμουνιστικής ιδεολογίας, ήτις ενεφανίζετο ως ασθένεια με 
τας διαφόρους φάσεις της, 1ον στάδιον, 2ον στάδιον κ.λ.π., ανίατος. 

Η αντιμετώπισις της καταστάσεως ταύτης, ήτις αν συνεχίζετο θα είχεν ολέθρια αποτελέσματα, ήγαγε την υπηρεσίαν εις την σκέψιν να 
εξαιρέσει τούτους δοκιμαστικώς της στρατεύσεως.  Το μέτρον όμως τούτο, εφαρμοσθέν επί τι διάστημα εύρεν εις την κοινήν γνώμην 
δυσμενεστάτην απήχησιν και διεβίβρωσκε το ηθικόν του μαχομένου Στρατού. 

Εξηκολούθησε δε μέχρι της ενάρξεως του συμμοριτικού αγώνος ότε κατέστη εμφανές ότι ούτοι διά των εν γένει σατανικών ενεργειών των 
ήσαν λίαν επικίνδυνοι εις τας Μονάδας διότι ου μόνον απετέλουν τους πληροφοριοδότας των συμμοριτών ερχόμενοι εις επαφήν μετά των 
κατά τόπους κομμουνιστικών οργανώσεων, αλλά και αυτοί ούτοι εντασσόμενοι εις τμήματα διώξεως των ληστοσυμμοριτών προσεχώρουν 
καθ' ομάδας προς τους συμμορίτας μετά του οπλισμού των και των εφοδίων των εν γένει, ους καθίστων ενημέρους πάσης στρατιωτικής 
υποθέσεως, με αποτέλεσμα την πολλάκις σφαγήν εκ προδοσίας ολοκλήρων απομεμονωμένων τμημάτων στρατού και χωροφυλακής. 

Κατόπιν τούτου προέκυψεν το ζήτημα της σοβαρωτέρας αντιμετωπίσεως της καταστάσεως, διότι υπήρξεν περίπτωσις καθ' ην ηυτομόλησε 
προς τους συμμορίτας και ολόκληρος λόχος (Ο Λόχος Προσωτσάνης), πράγμα όπερ ήγαγε εις την σκέψιν της συγκεντρώσεως εξ όλων των 
στρατιωτικών μονάδων των θεωρουμένων ως επικινδύνων εις Μονάδας των μετόπισθεν προσκαίρως και μέχρις ου αποδειχθή ότι ούτοι είναι 
ακίνδυνοι διά τον μαχόμενον στρατόν. 

Ούτω ωργανώθησαν κατά τα τέλη του έτους 1946 κατά Σώμα Στρατού αρχικώς ανά εις Λόχος Σκαπανέων εξελιχθέντες βραδύτερον εις ειδικά 
τμήματα σκαπανέων εδρεύοντα το μεν Α΄ Τάγμα Σκαπανέων εις Κρήτην, το Β΄ Τάγμα Σκαπανέων εις Λάρισαν και είτα εις Λιόπεσι Αττικής 
και το Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων εις Θεσσαλονίκην, εις τα οποία συνεκεντρώθησαν οι θεωρούμενοι οπλίται αναρχοκομμουνισταί προς τον σκοπόν 
της διαθέσεως τούτων εις διάφορα στρατιωτικά έργα, καθ' ον τρόπον εχρησιμοποιούντο τα παλαιά τάγματα σκαπανέων. Αυτός ήτο ο αρχικός 
προορισμός των ως άνω Ταγμάτων Σκαπανέων. 

Από τας πρώτας όμως αποπείρας εκπληρώσεως του προορισμού τούτου η υπηρεσία αντεμετώπιζε την λευκήν απεργίαν των αναρχικών 
στρατιωτικών (Σπάσιμο δήθεν κατά την εργασίαν των διαφόρων εργαλείων, έντεχνος εξαφανισμός τούτων, απόδοσις της εργασίας μηδαμινή) 
και την κομμουνιστικήν προπαγάνδαν με την κραυγήν «Δημοκρατικοί στρατιώται εις τα αναγκαστικά έργα...» 

Εις το σημείον τούτο και προς τον σκοπόν της περισσότερον ψυχολογημένης χρησιμοποιήσεως και πληρεστέρας οργανώσεως των άνω 
Ταγμάτων ιδρύθη κατ' Απρίλιον του 1947 ιδιαιτέρα παρά τω Γενικώ Επιτελείω Στρατού Διεύθυνσις, η κληθείσα Β-ΧΙ ΓΕΣ με διευθυντήν τον 
υποφαινόμενον, εις ην υπήχθησαν από πάσης πλευράς τα Τάγματα ταύτα. 
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Εδώ θα μου μείνη αλησμόνητος η στιγμή, καθ' ην έλαβον τας πρώτας προφορικάς Διαταγάς από τον τότε Αρχηγόν του ΓΕΣ, Αντιστράτηγον κ. 
Βεντήρην Κ. Ανέπτυξα εν ολίγοις εις τον Στρατηγόν τας γενικάς γραμμάς των μελλουσών προσπαθειών μου, αίτινες συνίσταντο εν ολίγοις εις 
τα εξής: 
 

1. Συγκρότησις στρατιωτικών Μονάδων πειθαρχημένων και συγκέντρωσίς των εις χώρον μακράν πάσης εξωτερικής επιδράσεως. 
2. Συμπεριφορά εν αυταίς στοργική σαν της μάνας, αλλά και συγχρόνως αυστηρή σαν του πατέρα.  
3. Διαφώτισις μέσα στην άνω ατμόσφαιραν και την συνήθη εργασίαν και εκπαίδευσιν του στρατιώτου. 
4. Απόδοσις εις τον Στρατόν και την Κοινωνίαν ασπίλων των εκ τούτων ανανηψάντων, με ξεχασμένο το παρελθόν και με σοβαράν 

προσπάθειαν προστασίας τούτων στην ζωήν. 

Η απάντησις του Στρατηγού εις τας γενικάς αυτάς γραμμάς ήτο: «Κάμε ό,τι σε φωτίση ο Θεός, θα μ' έχης υποστηρικτή σ' όλες σου τις 
προσπάθειες...» 

Απεχώρησα από το γραφείον του Στρατηγού δώσας την υπόσχεσιν ότι είχα μεγίστας ελπίδας επιτυχίας εις τας προσπαθείας μου στηριζόμενος 
«Εις την πίστιν προς την αθάνατην Ελληνικήν ψυχήν». Και εις την πεποίθησιν, η οποία ανέκυπτε από το ερώτημα: «γιατί να θεωρώμεν 
ικανόν τον καθοδηγητήν κομμουνιστήν εις το να κάνη τους εθνικόφρονας κομμουνιστάς και να παραδεχώμεθα τους εαυτούς μας ανικάνους 
διά το αντίθετον;». Επειτα από ολίγας ημέρας επανέλαβον την αυτήν υπόσχεσιν εις τον τότε Υπουργόν κ. Στράτον Γ. από τον οποίον έτυχον 
πληρεστάτης κατανοήσεως και ιδιαιτέρας υποστηρίξεως εις όλας μου τας προσπαθείας. 

Από της πρώτης στιγμής της Δ/σεως μου αντελήφθην ότι η εγκατάστασις των ούτω ωργνωθέντων τριών ειδικών ταγμάτων Σκαπανέων εις 
τους προαναφερομένους χώρους δεν παρείχεν την εγγύησιν ότι θα απεξενούντο οι διαπαιδαγωγούμενοι στρατιώται των επιδράσεων του ΚΚ 
διότι δεν έλλειψαν άι επαφαί, αλλ' ούτε και ήτο δυνατόν να ληφθούν μέτρα τελείας απομονώσεως, δι' ο εγεννήθη σκέψις εξευρέσεως 
καταλλήλου χώρου προς συγκέντρωσιν των οπλιτών. 

Ούτω προσεφέρθη η Μακρόνησος παρουσιάζουσα τα περισσότερα πλεονεκτήματα λόγω ιδία της γειτνιάσεώς της προς την Αττικήν και την 
Πρωτεύουσαν, πράγμα όπερ της παρείχεν πλήθος δυνατότητας, (εφοδιασμοί, νοσηλεία οπλιτών, κ.λ.π.), ως και την ανετωτέραν διαμονήν των 
οπλιτών διότι εξέλιπον τα περιοριστικά μέτρα, άτινα θα ελαμβάνοντο διά την πρόληψιν δραπετεύσεων. 

Περί τα μέσα του έτους 1947 μετεστάθμευσαν τα τρία Τάγματα εις την Μακρόνησον, εγκατασταθέντα οριστικώς, βραδύτερον δε 
μετεστάθμευσαν εκεί εκ Θήρας το Γ΄ Κ.Π.Α., εις ο είχον συγκεντρωθή οι αναρχοκομμουνισταί Αξιωματικοί. 
Ακολουθούν κεφάλαια με τίτλο «Τίνες περιελήφθησαν αρχικώς και προοδευτικώς εις τας Μονάδας Μακρονήσου» και «Υποδοχή και επιλογή 
των εις Μακρόνησον αποστελλομένων».
 
Το Α΄ Τάγμα Σκαπανέων στασιάζει 
 
Και ενώ εις το Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων το αναμορφωτικόν έργον προχωρεί με γοργόν αλλά και σταθερόν βήμα, λόγω και των ικανοτήτων των 
Διοικητών του, εις τας άλλας Μονάδας και ιδίως στο Α΄ Τάγμα, όπου έχει εξελιχθεί σε επικίνδυνον, τα πράγματα δεν είναι καθόλου 
ευχάριστα. 
 
Προσπάθειαι επιεικούς και στοργικής συμπεριφοράς ενώ έχουν άριστα αποτελέσματα εις Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων, εις τα άλλα και ιδιαιτέρως εις 
το Α΄ Τάγμα Σκαπανέων εκλαμβάνεται ως αδυναμία Διοικήσεως εις βαθμόν να θέλεται να ασκείται η Διοίκησις εκ των κάτω (Σοβιέτ). 

Ο Διοικητής του Α΄ Τάγματος διακρίνει μεταξύ των επικινδύνων στοιχείων της Δυνάμεως ότι υπάρχουν τοιαύτα επιδεκτικά διαφωτίσεως, τα 
οποία προτίθεται διά τον σκοπόν τούτον να αποστείλη εις Γ΄ Τ.Σ. 

Πλησιάζει η ημέρα της αποστολής 700 στρατιωτών του Α΄ Τ.Σ. προς αναμόρφωσιν εις Γ΄ Τ.Σ. και αποφασίζουν να στασιάσουν ίνα 
ματαιώσουν την ως άνω αποστολήν. 

Ευρίσκουν αφορμήν το ότι η Αστ. Μονάδος του Τάγματος παρετήρησε βραδυπορούντας στρατιώτας καθ' ην όλη η δύναμις του Τάγματος 
μετέβαινεν εν γραμμή εις τον χώρον διδασκαλιών και επιτίθενται την μεσημβρίαν της 29-2-48 εναντίον της άνω αστυνομίας με πρόθεσιν να 
την αφοπλίσουν. 

Η αστυνομία ήτις απετελείτο εξ ανανηψάντων οπλιτών αμυνομένη κάνει χρήσιν των όπλων. Ο σπεύσας Υπασπιστής του Τάγματος Υπολ/γός 
Καρδαράς ίνα επέμβη κακοποιείται υπό των στασιαστών και αναγκάζεται να αποσυρθή μετά της φρουράς εις χώρον προπαρασκευασθέντα 
εκ των προτέρων διά παρομοίας περιπτώσεις, όπου λαμβάνει θέσιν αμύνης. 

Ο Διοικητής του Τάγματος απουσιάζων κατά την στιγμήν της στάσεως εις άλλην εν Μακρονήσω Μονάδα, ειδοποιείται και σπεύδει εις το 
Τάγμα του. Καλεί τους στασιαστάς να συνέλθουν, πλην όμως ευρίσκεται προ μαινομένου όχλου, εκμεταλλευομένου κατά τον γνωστόν 
κομμουνιστικόν τρόπον τα θύματα της προ ολίγου συγκρούσεως με την Αστυνομίαν Μονάδος και απειλούντος να επιτεθή εκ νέου κατά της 
ολιγαρίθμου φρουράς (4.500 άνδρες εναντίον 50 περίπου ανδρών ωπλισμένων) με σκοπόν να την αφοπλίση. 

Ο Διοικητής αναγκάζεται να απειλήση νέαν χρήσιν όπλων και προ της αποφασιστικής στάσεως τούτου οι στασιασταί αποσύρονται εις τον 
πλησίον κείμενον καταυλισμόν του Τάγματος συναποκομίζοντες τους πέντε νεκρούς της προηγουμένης συμπλοκής, ενώ τους τραυματίας των 
περίπου 15 τους παρέδωσαν εις την Υγειονομικήν Υπηρεσίαν του Τάγματος. 

Καλούνται επανειλημμένως οι στασιασταί να επανέλθουν εις την τάξιν παραδίδοντες τους νεκρούς και με την υπόσχεσιν ότι ουδείς πρόκειται 
να θιγή εκ των μη αναμιχθέντων εις την στάσιν, αλλά εις μάτην. 

Οι στασιασταί υβρίζουσι το παν, απειλούσιν, ασχημονούσιν... αφήνονται όλο το απόγευμα (29-2-48) να ηρεμήσουν και συνέλθουν. Συμβαίνει 
το αντίθετον διότι οι πρωτοστατούντες ωργανωμένοι καθοδηγηταί παροτρύνουν, απειλούν, τρομοκρατούν... 

Την πρωίαν της επομένης σπεύδω προσωπικώς επί τόπου με το μικρόν περιπολικόν πλοίον ασφαλείας της νήσου. Ολίγον προ της αφίξεώς 
μου, αναγκάζονται να παραδώσουν τους νεκρούς διότι πάσα απόπειρά των να τους θάψουν εις την πλατείαν του Τάγματος προς 
εκμετάλλευσιν συναντά την απαγόρευσιν του Διοικητού του Τάγματος, όστις απειλεί ότι θα κάνη και χρήσιν των όπλων εν ανάγκη. 
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Μόλις αφίχθην πλησίον της παραλίας του Τάγματος προσπαθώ διά του μεγαφώνου να τους πείσω και επανέλθουν εις την τάξιν. Η απάντησίς 
των ήτο χυδαιόταται χειρονομίαι και ύβρεις... 

Επί μίαν ώραν ωμίλησα από μεγαφώνου, συμβουλεύων, νουθετών, ακόμη και ικετεύων... Ουδέποτε εις την ζωήν μου ήκουσα περισσοτέρας 
και χυδαιοτέρας ύβρεις. Εν τέλει τους κατέστησα γνωστόν ότι δεν πρόκειται να ομιλήσω εκ νέου και ότι εάν δεν συνέλθουν και επανέλθουν 
εις την τάξιν, θα επιβληθή αύτη διά παντός μέσου, ασχέτως των αποτελεσμάτων τα οποία ασφαλώς θα είναι οδυνηρά δι' αυτούς. 

Εις τελευταίαν μου πρόσκλησιν επείσθησαν ή εφοβήθησαν τινές και σπεύδουσι απομακρυνόμενοι των άλλων στασιαστών προς την θέσιν, την 
οποίαν είχα ορίσει από μεγαφώνου. Αμεσος όμως επέμβασις των τρομοκρατών καθοδηγητών τους εμποδίζει. 

Αποφασίζεται η διά της βίας διάλυσίς των και κινείται μία διμοιρία με κλομπς (Γ΄ Τ.Σ.) προστατευομένη υπό ετέραν ένοπλον εις 
ακροβολισμόν του ιδίου Τάγματος. Ο,τι λίθοι, μπουκάλες, σκαπάναι, πτύα υπήρχον... ρίπτονται και γίνεται χρήσις κατά της διμοιρίας των 
κλομπς. Ο επί κεφαλής της Διμοιρίας δέχεται μέγα λίθον εις το στήθος και πίπτει αναίσθητος. Εις το θέαμα τούτο οι άνδρες της ενόπλου 
Διμοιρίας κάνουν χρήσιν των όπλων, εις ο λαμβάνουσι μέρος και τα πέριξ φυλάκια του Α΄ Τάγματος Σκαπανέων. Το πυρ δεν εκράτησε ούτε 
ένα λεπτόν της ώρας, διότι από μεγαφώνου διέταξα παύσιν του πυρός. 

Τούτο ήρκεσε διά να συνέλθη όλος σχεδόν ο κόσμος των παρασυρθέντων στασιαστών, όστις απαλλαγείς της τρομοκρατίας του 
καταληφθέντος ήδη υπό πανικού καθοδηγητού, σπεύδει προς τον ορισθέντα χώρον. Κατά την ψυχολογικήν εκείνην στιγμήν υποδεικνύονται 
αμέσως οι πρωτοστατήσαντες καθοδηγηταί υπό του όχλου, τον οποίον μέχρι προ ολίγου ετρομοκράτουν, οίτινες συλληφθέντες απομονούνται 
εις τας φυλακάς. Την αυτήν ημέραν οι 700 κριθέντες ως επιδεκτικοί διαφωτίσεως αποστέλλονται εις το Γ΄ Τάγμα Σκαπανέων. 

Η σύλληψις των 260 τρομοκρατών του Α΄ Τάγματος αλλάζει τελείως την όψιν τούτου. Από της στιγμής εκείνης γίνεται μια από τις καλύτερες 
και περισσότερο πειθαρχημένες Μονάδες, αποδώσασα εις το στρατόν χιλιάδας γενναίους μαχητάς και εις την κοινωνίαν χιλιάδας χρηστούς 
πολίτας. 
 

  
 

(από το βιβλίο «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ» του κομμουνιστή Νίκου Μάργαρη) 

Εθρηνήθησαν 15 περίπου εισέτι νεκροί και δυστυχώς ουχί εκ των τρομοκρατών καθοδηγητών, αλλά εκ των τρομοκρατουμένων, διότι σκοπός 
των είναι να βάνουν άλλους να σκοτώνωνται διά τον αγώνα...  

Ακολουθούν τα «Διδάγματα εκ της στάσεως», και τα κεφάλαια «Κυρίως αναμορφωτικόν έργον Μακρονήσου», «Ειδικά Στρατόπεδα 
Αναμορφώσεως Ιδιωτών (ΕΣΑΙ)», «Ιδρυσις του Οργανισμού Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου (ΟΑΜ)» και «Εναρξις εργασιών ΟΑΜ». Εδώ 
παρατίθεται και απόσπασμα απόρρητης αναφοράς του διοικητή του Β΄ Ειδικού Τάγματος Οπλιτών (ΒΕΤΟ)/ΕΣΑΙ ταγματάρχη Γεωργίου 
Τζανετάτου στην οποία περγράφεται η «κατάστασις του εμψύχου υλικού» που παρελήφθη από το τάγμα του: 

Κατάστασις παραληφθέντος εμψύχου υλικού 

Μόνον εκείνος όστις έζησεν εκ του σύνεγγυς την μεταφοράν των ιδιωτών τούτων, αντίκρυσε την όψιν των και τας ποικίλλας αντιδράσεις των, 
εστάθμισε την όλην συμπεριφοράν των δύναται να ισχυρισθή ότι εσχημάτισε πιστήν εικόνα της αθλιότητός των. Μία αγέλη ανθρώπων με το 
μίσος εις την ψυχήν ως μόνον ψυχικόν εφόδιον, ράκη σωματικά και ψυχικά, άβουλα και μοιρολατρικά, υπακούοντα μόνον εις την εφιαλτικήν 
φωνήν του κόμματος, η οποία είχε τελείως υποκαταστήσει την φωνήν της συνειδήσεώς των, κομμουνισταί εξ απαλών ονύχων ζώντες με μόνον 
προορισμόν να αποθάνουν εις την υπηρεσίαν του κόμματος επί έτη διατελέσαντες εις εξορίας, υγιείς αναμίξ με γέροντας, αναπήρους και 
ασθενείς, και εν μέσω όλων αυτών η ηγεσία του Κόμματος ζηλοφθόνως περιφρουρουμένη από όλους, ταύτα πάντα δίδουν αμυδράν μόνον 
εικόνα της πραγματικότητος. 

Ο συνωμοτισμός ευρών κατάλληλον έδαφος ανεπτύχθη εις το ζενίθ του και εκυριάρχει ακόμη και της αναπνοής των κρατουμένων. Υπό 
τοιαύτας συνθήκας ουδείς εχέφρων άνθρωπος ηδύνατο να ισχυρισθή ότι και με την τελειοτέραν εθνικήν συνταγήν θα επετύγχανε άμεσόν τι 
θετικόν αποτέλεσμα. 

Το επόμενο κεφάλαιο αφορά την «Υποδοχή διαφόρων αποστολών του διαλυομένου στρατοπέδου πειθαρχικής διαβιώσεως υπό των Μονάδων 
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Μακρονήσου» και βασίζεται σε έκθεση «Επί του τρόπου υποδοχής των εκ του στρατοπέδου πειθαρχημένης διαβιώσεως Μακρονήσου 
παραδοθέντων εις ΑΕΤΟ/ΕΣΑΙ κρατουμένων αναρχικών ιδιωτών και των κατά τούτων σημειωθέντων επεισοδίων» (βλ. διπλανή στήλη), στην 
οποία επισημαίνονται μεταξύ άλλων και τα εξής:  

Παρετηρήθησαν σύμφωνα με την γραμμήν του ΚΚΕ θεατρικά κρούσματα αυτοκτονίας εις τε τους αρνηθέντας υπογραφήν δηλώσεως ως και 
στους υπογράψαντας μετά πάροδον ημερών (κατάποσις κοχλιαρίων, αποκοπή αρτηριών χειρών και καρωτίδος διά ξυριστικών λεπίδων, 
κατάποσις τεθραυσμένης υάλου και εις απαγχονισμός). Εις απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις παρεσχέθη επιτυχώς ιατρική επέμβασις και ως 
διά μαγείας η χορεία αύτη των ηθοποιών του ΚΚΕ μετά την απόπειραν ιάθη. 

Παρουσιάσθησαν κρούσματα εις μεγαλύτερον βαθμόν των ανωτέρω, ψυχονευρώσεων και κατά παράδοξον τρόπον εις άτομα μηδόλως 
κακοποιηθέντα εις τα ανωτέρω επεισόδια. Τόσον ο ψυχίατρος του Τάγματος, όσον και ο Διευθυντής του Νοσ/μείου αποδίδουν τούτο εις 
ευσυγκινησίαν και εις υστερικήν ιδιοσυγκρασίαν, δεν αποκλείουν την υποκρισίαν και φρονούν ότι περιωρισμένος αριθμός ηλεκτρικών Σοκ 
αρκεί διά την θεραπείαν των. 

Παρουσιάσθησαν ελάχιστοι περιπτώσεις ανακλήσεως της υπογραφείσης δηλώσεως, ως και δηλώσεις των εν απομονώσει. Ούτοι ήλλαξαν 
αμοιβαίως θέσιν. 

Καθήκον επιτακτικόν αισθάνεται η Διοίκησις, επί τη ευκαιρία ταύτη να διαμνημονεύση τον ακάματον ζήλον και τους κόπους εις ους 
υπεβλήθησαν κατά τας εξ ημέρας της υποδοχής αξιωματικοί, οπλίται και ιδιώται του Τάγματος διά να αχθή εις αίσιον πέρας το έργον. Κατά 
τας εξ ημέρας άπαντες οι άνω παρέμειναν νήστεις μη διανεμηθέντος μεσημβρινού συσσιτίου. 

Η αυθόρμητη αποκήρυξη 

Απόσπασμα Έκθεσης που περιλαμβάνεται στο κείμενο του ταξίαρχου Γ. Μπαϊρακτάρη σχετικά με τη μεταφορά (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1949) 
των «κρατουμένων αναρχικών ιδιωτών» από το «στρατόπεδο πειθαρχημένης διαβιώσεως Μακρονήσου» στο Α΄ Ειδικόν Τάγμα 
Οπλιτών/ΕΣΑΙ, σε μία δηλαδή από τις μονάδες που δημιουργήθηκαν για την αναμόρφωση των πολιτικών εξορίστων: 

Α΄ Αποστολή 12-10-49 (αρ. ιδιωτών 635) 

Παρεδόθησαν υπό του διοικητού στρατοπέδου εξορίστων χωροφυλακής Αντ/ρχου Σηφάκη, μετά κατάλληλον προσφώνησιν τούτε 
παραδίδοντος και του παραλαμβάνοντος Διοικητού ΑΕΤΟ/ΕΣΑΙ Ταγ/χου Βασιλοπούλου Αντωνίου εις το ακραίον φυλάκιον (Βόρειον) του 
Τάγματος 635 ιδιώται εκ των φανατικωτέρων του άνω στρατοπέδου. Εν τω συνόλω της η αποστολή παρουσίαζε θέαμα αποκαρδιωτικώτατον. 
Την πρόσκλησιν του Αντ/ρχου Σηφάκη να αναφωνήσουν «Ζήτω η Ελλάς», επηκολούθησε νεκρική σιγή. Ουχ ήττον ο παραλαμβάνων 
διοικητής λόγω της μακράς του πείρας δεν απεγοητεύθη, μετά πάντων δε των Αξι/κών και των φιλοτίμων οπλιτών προέβαινεν επί μακρόν εις 
πατριωτικάς παραινέσεις, εις πειστικάς επιχειρηματολογίας και εις ικεσίας ακόμη να επωφεληθούν της παρεχομένης εις αυτούς μοναδικής 
ευκαιρίας θραύσεως των δεσμών του παρελθόντος και της επαναφοράς των εις τους κόλπους της υγιώς και ελληνικά σκεπτομένης κοινωνίας. 
Εις μάτην όμως. Απαντα τα ανωτέρω εδέχοντο με λοιδωρίας, εξυβρίσεις και τας γνωστάς κομμουνιστικάς ασχημίας. 

Επηκολούθησε προειδοποίησις υπό της Διοικήσεως ότι από το στρατόπεδον του ΑΕΤΟ εξήλθον ήρωες Ελληνες μαχηταί, από δε του ΕΣΑΙ 
5.000 χρηστοί Ελληνες πολίται, η δε Διοίκησις αισθάνεται εαυτήν τόσον ισχυράν όσον απαιτείται διά να θραυσθή η κομμουνιστική άλυσσος 
ήτις ως βρόγχος τους αποπνίγει. Μόνον 8 εξήλθον εκ της μάζης οίτινες υπό τας επευφημίας του συνόλου αξιωματικών και οπλιτών εισήλθον 
εις το στρατόπεδον. 

Διά τους υπολοίπους εφηρμόσθη η αρχή της διασπάσεως κατά μικράς ομάδας. Παρουσιάσθη το εξής φαινόμενον: ερρίφθη υπό του όχλου το 
σύνθημα της «μαζικής αυτοάμυνας». Εκρατούντο κατά μεγάλα γκρουπ εις κύκλον με κεκυμμένην την κεφαλήν και τα νώτα εστραμμένα και 
άλλαι μεν ανθρωπομάζαι έτρεχον προς το βουνό άλλαι παρέμειναν επί τόπου και άλλαι ερρίφθησαν εις την θάλασσαν ενώ παραλλήλως δεν 
έπαυον προκαλούντες και ασχημονούντες. 

Διετάχθη βιαία διάσπασις της ωργανωμένης στάσεως ήτις και απέδωσε τα κάτωθι αποτελέσματα: 

- Αξιωματικοί και οπλίται μωλωπισθέντες της αστυνομίας Μονάδος: 25.  
- Ιδιώται με μώλωπας, θλάσεις και ελαφρά κατάγματα: περί τους 100.  
- Θάνατοι: Ουδείς.  
Εις άπαντας παρεσχέθη άμεσος ιατρική περίθαλψις εις τε το αναρρωτήριον του Τάγματος και το Νοσοκομείον Μακρονήσου. 

Β΄ Αποστολή 18-10-49 (αρ. ιδιωτών 278) 

Ινα αποφευχθή και η ελαχίστη κάκωσις και περιορισθή η εφαρμογή της στρατιωτικής πειθαρχίας και των κανονισμών εις το ελάχιστον των 
νεοαφικνουμένων, εφηρμόσθη το κάτωθι σχέδιον: 

Ωδηγήθησαν άπαντες εις το στρατόπεδον ΕΣΑΙ. Τους εγένετο υπό της Διοικήσεως η κατάλληλος υποδοχή και παραίνεσις, μεθ' ο διελύθησαν 
εν τω στρατοπέδω. Αφ' εσπέρας είχον καταλλήλως προπαρασκευασθή ειδικώς οι ιδιώται της προηγουμένης αποστολής και γενικώτερον 
άπασα η δύναμις ΕΣΑΙ (αναμορφωθέντες ιδιώται) εις ην είχε ριφθή το σύνθημα αναστολής απολύσεων εφ' όσον δεν ήθελεν αποκηρυχθή ο 
κομμουνισμός, έστω και από έναν εκ των 278. 

Ούτοι, κατά γκρουπ παρελάμβανον τους εις το στρατόπεδον σκορπισμένους ιδιώτας της νέας αποστολής κατά μόνας και τους έπειθον διά την 
αποκήρυξιν του ΚΚΕ. Καθ' όλον τούτο το διάστημα από μεγαφώνων μετεδίδοντο πατριωτικά άσματα και πατριωτικά συνθήματα, 
προκαλουμένου θορύβου εν τω στρατοπέδω Μετά δίωρον εσήμανε προσκλητήριον και πρόσκλησις των νεοαφιχθέντων διά την ένταξίν των 
εις τους κόλπους της Ελλάδος διά της αποκηρύξεως του ΚΚΕ. Διακόσιοι εξήκοντα εξήλθον όλως αυθορμήτως της γραμμής υπό τας 
ζητωκραυγάς και χειροκροτήματα 8.000 οπλιτών και απεκήρυξαν το ΚΚΕ. 

Διά τους εναπομείναντας 18 άνευ ουδεμιάς κακοποιήσεως διετάχθη η μεταφορά των εις το απομονωτήριον. Κατά την μεταφοράν των δεν 
περιωρίσθησαν εις ύβρεις εις τους επ' αυτών ασκούντας ψυχολογικήν πλέον βίαν ιδιώτας και αξ/κούς αλλά και ελάκτισαν τον Υπασπιστήν του 
Τάγματος. Τούτο εξηγρίωσε τους συνοδεύοντας αυτούς οπλίτας, οίτινες τους εκακομεταχειρίσθησαν, προξενήσαντας ελαφράς κακώσεις εις 
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10 εκ τούτων. 

Από  το βιβλίο «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ» του κομμουνιστή  Ν. Μάργαρη και… 
- http://www.iospress.gr/ios2003/ios20030914a.htm

 
 

Όλη η πνευματική και πολιτική ηγεσία υπέρ της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ! 
 
Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ως υπουργός Στρατιωτικών, έγραφε ότι στην ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ αναγεννάται η Ελλάς, ενώ ο 
Κων/νος Τσάτσος , ως φιλόσοφος και υπουργός Παιδείας, χαρακτήριζε την Μακρόνησο Αναρρωτήριο ψυχών, συνέχιση του 
Ελληνικού πολιτισμού και Εθνική κολυμβήθρα… Ανάλογα είχαν πει Προεστόπουλος, Σπύρος Μελάς, Μυριβίλης,  Β. Φάβης, 
Α. Κανέλλης, Λ. Καπάτος, κλπ…  
 

(από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και από το βιβλίο «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ» του κομμουνιστή Νίκου Μάργαρη  
δείτε εδώ λεπτομέρειες και τις φωτογραφίες full size) 

 

  
 

  
 

      

Στο βιβλίο «Πίσω από το γαλανόλευκο παραπέτασμα» του πρώην προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου και πρώην προέδρου 
της επιτροπής ειρήνης ΕΕΔΥΕ κ. Ευάγγελου Μαχαίρα που κυκλοφόρησε το 1999 καταγράφονται αναλυτικά οι απόψεις των δύο 
προαναφερθέντων σπουδαίων επιστημόνων και πολιτικών, του Παναγιώτη Κανελλόπουλου και του Κωνσταντίνου Τσάτσου, 
καθηγητών Πανεπιστημίου, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ύμνησαν τη Μακρόνησο. 

Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος έριξε το φιλοσοφικό του βάρος στην υπόθεση της Μακρονήσου και σε ομιλία του που εκφώνησε στο 
νησί είπε:  

«... στη σπαρτιατική αυτή πολιτεία της Μακρονήσου δημιουργούνται οι πρωτοπόροι μιας νέας ηθικής και κοινωνικής ζωής της 
Ελλάδας... αυτοί θα είναι στο μέλλον οι φορείς και οι ενσαρκωταί του μεγαλύτερου γεγονότος που λαμπρύνει κάθε φορά την 
ιστορία της ανθρωπιάς επί του υλισμού και της βίας... H Μακρόνησος είναι προπαντός ένα μεγάλο εκπαιδευτήριο και γυρεύει να 
στηριχθεί στον ορθόν λόγον... Μακάρι όλη η Ελλάδα να ήταν μια Μακρόνησος... Ολοι στη ζωή μας πρέπει να περνάμε ένα 
Μακρονήσι». 

«H Μακρόνησος μακραίνει και πλαταίνει. Σε λίγο θα σκεπάσει όλη την Ελλάδα. Το εύχομαι. Ηρθα ως δάσκαλος. Θα ήθελα να 
βρισκόμουν στη θέση σας. H ζωή που περνάτε εδώ είναι μια ευλογία. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι είδα σήμερα. 
Αυτό το θέαμα μου δίνει δύναμη και θα το διακηρύξω παντού». 

 

 

http://www.iospress.gr/ios2003/ios20030914a.htm
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Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος είπε τα εξής: 

«Το έργον της Μακρονήσου, αναγνωριζόμενον ήδη διεθνώς ως παράδειγμα και πρότυπον άξιον μιμήσεως εις όλας τας ελευθέρας 
χώρας του κόσμου, αποτελεί τίτλον τιμής δι' όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν και συμβάλλουν εις την πραγματοποίησίν του».  

«Οι ανανήψαντες της Μακρονήσου πρέπει να θεωρηθούν δύο φορές Ελληνες, διότι είναι μια φορά ως γεννηθέντες τοιούτοι και 
άλλη μια φορά Έλληνες ως ανακτήσαντες μετά γόνιμον ψυχικήν δοκιμασίαν την ελληνικήν των συνείδηση» 

 
Τα δήθεν βασανιστήρια στην ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ… 

 
Το στρατόπεδο στη Μακρόνησο ούτε παιδική κατασκήνωση ήτανε, ούτε τόπος διασκέδασης. Υπήρχε Συμμοριτοπόλεμος και 
στη Μακρόνησο πήγαιναν τους κομμουνιστές που υπήρχε περίπτωση να στασιάσουν και μάλιστα στη πρώτη γραμμή. (Ήδη είχε 
γίνει). Ο σκοπός ήταν να τους απομονώσουν και, αν ήταν δυνατόν, να βγάλουν από τις ψυχές τους το δηλητήριο του 
κομμουνισμού.  
 
Η προσπάθεια που γινότανε να ξανακάνουν τους κομμουνιστές Έλληνες δεν άρεσε σε ορισμένους έγκλειστους. Τι να 
κάνουμε! Δεν τους ρωτήσαμε!  
 
Στο στρατόπεδο Μακρονήσου πήγαιναν αριστεροί σε στρατεύσιμη ηλικία για εκπαίδευση, όπως γίνεται με τα στρατόπεδα 
νεοσύλλεκτων, μόνο που επειδή ήταν αριστεροί δεν ενέπνεαν εμπιστοσύνη. Πήγαιναν νέοι που είχαν κατά την κατοχή ενταχθεί 
στις κομμουνιστικές οργανώσεις. Σε ένα τέτοιο στρατόπεδο νεοσυλλέκτων εκείνη την εποχή γινόταν πάντα καψόνια, αγγαρείες, 
όλες τις ώρες του 24ώρου από αξιωματικούς και παλιούς φαντάρους αυτά όμως γίνονταν σε όλα τα Ελληνικά στρατόπεδα και όλοι 
λίγο - πολύ τα έχουμε περάσει, ποιος δεν τα θυμάται αυτά; Εδώ ίσως λίγο παραπάνω διότι πόλεμος γινόταν με τους ομοϊδεάτες 
τους στα βουνά, ε! δε θα έπεφτε κάποιο καψόνι η καμιά κλωτσιά παραπάνω; Τα πάθη ήταν οξυμμένα.  Αλλά πολύ απέχουν αυτά 
από τα βασανιστήρια. 
 
θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά χαρακτηριστικά από ένα βιβλίο κάποιου κρατούμενου εκεί Πάνου Καλλιδώνη ο οποίος 
περιαυτολογεί ότι: «Πολέμησε στην Εθνική αντίσταση εναντίον των κατακτητών και τον φυλάκισε η δεξιά». 
Το βιβλίο αυτό  εκδόθηκε το 1964 επί κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου. 
 
Ο Πάνος Καλλιδώνης λοιπόν (αυτός ο «ήρωας»…) βρίζει τους πάντες ως εγκληματίες, έκφυλους, ρουφιάνους, αποβράσματα, 
απατεώνες, τσακάλια, κατάπτυστους, ασυνείδητους, βδελυρούς, χασισοπότες, ομοφυλόφιλους, ακόμα και τους δηλωσίες 
συγκροτούμενους του (δηλαδή και τον Μ. Θεοδωράκη) που ήταν και οι περισσότεροι. Τους στολίζει με αυτά αλλά και περισσότερα 
κοσμητικά επίθετα. Προφανώς μόνο αυτός και οι λίγοι μη υπογράψαντες ήταν καλοί και τους ονομάζει «γίγαντες των γιγάντων»!!! 
κτλ.  (σ. 73) 
Επιπλέον, ο... πρωτευουσιάνος αυτός, δεν παύει να χλευάζει τους άλλους για την χωριάτικη προφορά τους!!! 
 
Αυτές τις σκηνές καψονιών, κλωτσιών κτλ. τις περιγράφει κατά κόρον ο κομμουνιστής συγγραφέας Καλλιδώνης και τις είδε και ο 
ίδιος. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι «οι καλοί μας οι κομμουνιστές» επί κατοχής «δεν σκότωσαν κανέναν!!!» Oλα τα έκανε η 
Intelligent Service πού είχε βάλει δολοφόνους μέσα στο ΚΚΕ για να... δυσφημίσει «λαϊκό κίνημα»!!! 
 
Ο εν λόγω «ήρωας» λοιπόν, πήγε στο Στρατόπεδο νεοσυλλέκτων Μακρονήσου στις 16-11-1948. Τον υποδέχτηκαν, όπως λέει οι 
παλιοί φαντάροι (τους αποκαλεί όπως προαναφέραμε καθάρματα κτλ.) με την εξής «εμπιστευτική» πληροφορία (η γνωστή ράδιο-
αρβύλα): Αν δεν υπογράψετε δήλωση αποκηρύξεως του κομμουνισμού θα σας σκοτώσουμε όπως κάναμε αυτούς του Α΄ Τάγματος, 
που τους σκοτώσαμε στις 1-3-1948!! 
 
Στο τέλος του βιβλίου του πάντως παρουσιάζει έναν νεκρό (στην πραγματικότητα εξαφανισθέντα, άρα κατά την γνώμη του 
νεκρό!!!) στην Μακρόνησο. Έναν άλλον πού πέθανε από έμφραγμα λόγω ψύχους (και σήμερα στα σκηνάκια του στρατού τον 
χειμώνα συμβαίνουν αυτά) τον συγκαταλέγει στους δολοφονημένους (κάποιος άλλος ανώνυμος στρατιώτης του μίλησε για 
δολοφονία!!!) και τον θεωρεί μάλιστα μέσα στις σελίδες του βιβλίου σαν τον ήρωα των ηρώων, καρτερικότερο του Ναζωραίου επί 
του σταυρού, ανυπέρβλητο γίγαντα,  κάτι σαν Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη και Αθανάσιο Διάκο μαζί... Ως θύματα παρουσιάζει και 
50 ψυχοπαθείς ότι δήθεν τρελάθηκαν από βασανιστήρια και περίπου 30 τραυματίες. 
 
Ο συγγραφέας περιγράφει πολλά βασανιστήρια που υπέστησαν όμως οι άλλοι όχι ο ίδιος, ο οποίος έφαγε κάποιες κλωτσιές επειδή 
δεν υπέγραψε δήλωση. Όποιος τον κλωτσούσε βρίζεται ως ... βασανιστής. Επίσης είδε και ένα βασανιστήριο: Ένας ανανήψας 
φαντάρος «κάθαρμα» πέταξε την αρβύλα του και χτύπησε στο πρόσωπο έναν μη ανανήψαντα. Τι λες ρε παιδί μου, έγινε τέτοιο 
πράμα και δεν ασχολήθηκε ο ΟΗΕ με το θέμα!!! 
 
Οι αυτοκτονίες οι οποίες έγιναν ήταν «ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ».  
 
Να τι λέει ο συγγραφέας (Όπως του τα «διηγείται» ο Νίκος Γιαννόπουλος) 
 
Στις 10-10-1950, επί κυβερνήσεως Πλαστήρα 53 σκαπανείς μη μπορώντας τα «βασανιστήρια» έκοψαν τις φλέβες τους, τους 
λαιμούς τους , τις κοιλιές τους με ξυραφάκια το πρωί λίγο πριν το προσκλητήριο . Το εκπληκτικό είναι ότι παρά το αίμα που 
«άφθονο» έρευσε και παρά τα «πολύ σοβαρά» τραύματα ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΕ!!!  Όλοι τους παρ’ όλη την «σοβαρότητα» των 
τραυμάτων τους νοσηλεύτηκαν, έτυχαν περιποιήσεως από γιατρούς, νοσοκόμους (βασανιστές και αυτοί κατά τον συγγραφέα) και 
τελικά ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΛΑ! (Μπα είχαν και γιατρούς στο κολαστήριο; Έτσι τουλάχιστον φαίνεται από την διήγηση του συγγραφέα…) 
Όποιος θέλει πραγματικά να αυτοκτονήσει το κάνει τά υπόλοιπα είναι ... Αυτοί οι 68 είχαν πρωτοστατήσει σε κάποιο επεισόδιο και 
για ένα διάστημα είχαν πάει στον Αι Στράτη αλλά ξαναπήγαν στην Μακρόνησο. Πάντα κατά τον συγγραφέα αυτά. 
 
Η επίσημη έκθεση των γιατρών κτλ. πάντως αναφέρει ότι «άτομα έκαναν δήθεν απόπειρα αυτοκτονίας επιτυγχάνοντας επιπόλαια 
τραύματα στα χέρια τους» (κοροΐδα ήταν να αυτοκτονήσουν). 
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Και ξέρετε γιατί; Διότι είχαν προβλήματα διασπάσεως μεταξύ τους. Πολλοί από τους 68 (τόσοι ήταν) της ομάδας αυτής άρχισαν να 
κάνουν δηλώσεις αποκηρύξεως του κομμουνισμού (όπως π.χ. ο Μ. Θεοδωράκης), υπέβαλαν δε ανοιχτές επιστολές προς τις 
κρατικές αρχές αντικομουνιστικού περιεχομένου και αυτοί ότι έκαναν την δήθεν απόπειρα αυτοκτονίας για να τους εμποδίσουν!!! 
Έτσι τουλάχιστον λέει το έγγραφο που παραθέτει η επίσημη αρχή του στρατοπέδου. 
Ομολογεί πάντως ο «βασανισθείς συγγραφέας» ότι το καλοκαίρι του 1950 πήγαιναν ομαδικά καί καθημερινά για μπάνιο, ψάρευαν 
ελεύθερα σμέρνες, λαυράκια χταπόδια και τά έτρωγαν με τους «βασανιστές» τους, οι χωροφύλακες τους έφερναν εφημερίδες κτλ. 
Όπως δε τονίζει αρκετοί στο τέλος έπαιρναν «περίσσευμα» όπως γίνεται στο στρατό και καλότρωγαν. 
 
Διηγούνται για ανύπαρκτους νεκρούς αλλά επίσημα κείμενα δεν υπάρχουν εκτός των 18 κατά την στάση του ΚΚΕ στο Α’ 
Τάγμα 1 Μαρτίου 1948 που αναφέρονται στο βιβλίο του κομμουνιστή κρατούμενου στη Μακρόνησο Νίκου Μάργαρη, από 
εφημερίδες της εποχής εκείνης. Και μάλιστα οι περισσότεροι αυτών των νεκρών ήσαν από τους ανανήψαντες, όπως γράφει ο 
Γεώργιος Μπαϊρακτάρης στην έκθεσή του, την ΜΟΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΗΓΗ που υπάρχει για το θέμα! 
 
Κατά τον Καλλιδώνη τι είχε γίνει στις 1-3-1948; Το άκουσε λέει πολύ αργότερα όταν έφυγε από εκεί από κάποιον στρατιώτη Νίκο 
Γιαννόπουλο, κομμουνιστή σκαπανέα (έτσι λέγονταν οι αριστεροί νεοσύλλεκτοι φαντάροι της Μακρόνησου διότι αποκτούσαν την 
ειδικότητα του σκαπανέα). 
 
Τους κάλεσαν λέει τους σκαπανείς του ΑΕΤΟ (7 λόχους και λόχος διοικήσεως πού υπήρχαν μέσα σε αυτούς 30 δηλωσίες 
«βασανιστές») σε ένα μικρό θέατρο την Κυριακή 29-2-1948, ώρα 8.00 πμ, για την καθιερωμένη ομιλία της εθνικής 
διαπαιδαγωγήσεως και με κρυμμένα πολυβόλα τους πολυβόλησαν άνευ λόγου καί αιτίας και ύπουλα, υπήρξαν δε πολλοί νεκροί. 
«Παρά τους πολυβολισμούς και τούς πολλούς νεκρούς, οι περισσότεροι αντί να προφυλαχτούν  στάθηκαν όρθιοι και έψελναν τον 
Εθνικό Υμνο». Πώς σάς φαίνεται η εξιστόρηση; Σε αυτούς τους ανθρώπους δεν λειτούργησαν τά αντανακλαστικά τής 
αυτοσυντηρήσεως; Ούτε κάν έσκυψαν να αποφύγουν τά πυρά; Φαίνεται ότι ο συγγραφέας έχει μεγαλύτερη φαντασία από τον 
Θεοδωράκη... 
 
Αν κάποιος πέθαινε, θα μπορούσαν να αλλάξουν την αιτία θανάτου αλλά δεν θα μπορούσαν να εξαφανίσουν το 
πτώμα. Θα γράφανε ότι πέθανε από άλλα αίτια. Πώς αποδεικνύεται ότι πέθανε στη Μακρόνησο; (Έστω και από άλλο 
λόγο?) 
 
Κάποιος κομμουνιστής Μιχαήλ Προβατάς, συντάκτης της κομμουνιστικής εφημερίδας του Πειραιώς «Πρωτεργάτης» ανένηψε 
εγκατέλειψε τη κομμουνιστική θεωρία και το κόμμα και ανάλαβε αναμορφωτικό έργο. Έκανε εθνική διαπαιδαγώγηση στους 
κομμουνιστές φαντάρους κατηγορώντας το ΚΚΕ και ανένηψαν έτσι πολλοί. Και ήταν το αγαπημένο παιδί της διοικήσεως. Στους 
σκληροπυρηνικούς αριστερούς συνιστούσε να υπογράψουν δήλωση και κατόπιν ενώπιον ανακριτού να δηλώνουν ότι οι δηλώσεις 
«αποσπάσθηκαν δια της βίας». Πολλοί βέβαια από τους Μακρονησιώτες προτιμούσαν το στρατόπεδο αυτό για να μην πάνε 
φαντάροι και σκοτώνονται στα βουνά όπως τα κοροΐδα οι σύντροφοι τους. 
 
Μετά δυο χρόνια ο εν λόγω Μιχαήλ Προβατάς επί κυβερνήσεως Πλαστήρα σε μια δίκη της εφημερίδας «Μάχη» στις 18-5-1950 
επιτέθηκε εναντίον του διοικητή της Μακρονήσου για βασανιστήρια και εκεί αναφέρθηκε, στις 29-3-1950, ο αγνοούμενος της 
Μακρονήσου. Μα καλά όταν συνεργαζόταν με τον διοικητή από επιτελικό μάλιστα γραφείο, το ποιο ουσιαστικό, αυτό της Εθνικής 
διαπαιδαγωγήσεως δεν τα έβλεπε; Τι να πει κανείς. 
 
Τελικά πάντως κατηγορήθηκε για ψευδορκία και απολύθηκε διότι έπαιρνε μισθό για τα αντικομουνιστικά κηρύγματα!!! Η 
εφημερίδα «ΜΑΧΗ» είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση για τέρατα και σημεία στην Μακρόνησο και ο Προβατάς είχε πάει να 
καταθέσει εναντίον της εφημερίδας αλλά εξελίχθηκε σε μάρτυρα κατηγορίας του πρώην διοικητή της Μακρονήσου 
Μπαϊρακτάρη!!! 
 
Τώρα όμως υπήρχε νέος διοικητής υπό την προστασία και την διευκόλυνση του οποίου πήγε στην δίκη της εφημερίδας. 
Μετά ξανακάλεσε τις κατηγορίες και ξαναπήγε σε άλλη κρατική θέση διαφωτίσεως και χρήματα!!! 
 
Τα συμπεράσματα για την ηθική του ατόμου αυτού δικά σας.  
 
Κατά τα άλλα, μόνο ένας νεκρός εμφανίζεται ονόματι Μιχάλης Τατάκης. (Άλλα κομμουνιστικά βιβλία για τη Μακρόνησο δεν 
αναφέρουν καν αυτό το όνομα!) 
 
Ψάχτε και βρείτε ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΩΝ (γιατί έγιναν) για τη Μακρόνησο και θα μάθετε την αλήθεια. 
Κανένας νεκρός. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από τα πρακτικά δικών. Αλλά με το μπάχαλο που προκάλεσαν οι Αριστεροί, οι οποίοι 
και έχουν άλλο βιολί, πάνε και εξαφανίζουν τα αρχεία, 100% σίγουρος δεν μπορεί κανείς να είναι... 
 
Ένας άλλος κομμουνιστής συγγραφέας ονόματι Αντρέας Φραγκιάς μας περιγράφει το φτιάξιμο ενός συνθήματος σε μια 
πλαγιά… 
Τι να πω «φοβερή πράξη!!!» Ίσως κατά τη γνώμη του συντρόφου έπρεπε να τους αφήνανε να τεμπελιάζανε... 
 
Τέλος, αναφέρουν για κομμουνιστικές μαζώξεις «σοβαρών» ειδημόνων που μας μιλούν για ψυχική καταστροφή» των 
«φυλακισμένων» στη Μακρόνησο. 
 
Ξεχάσανε όμως οι «σοφοί» να μας γράψουν για τους ανανήψαντες. Γι’ αυτούς που αποτοξινώθηκαν από τον κομμουνισμό και 
που συγκρότησαν δυο τάγματα (ναι τόσοι πολλοί ήταν) που πολέμησαν στη πρώτη γραμμή εναντίον των πρώην συντρόφων 
τους, αφού κατάλαβαν το ολέθριο για τη πατρίδα έγκλημα των ΕΑΜοβουλγάρων. 
 
Και επειδή ορισμένοι συγκρίνουν το ΝΤΑΧΑΟΥ με την ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ, το ΝΤΑΧΑΟΥ ήταν στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. 
Κάποιοι δούλευαν, κάποιοι όμως όπως ο Ζαχαριάδης καλοπερνούσαν!!!  
Αν δείτε φωτογραφίες του όταν επέστρεψε στην Ελλάδα κάθε άλλο παρά ταλαιπωρημένος ήταν!!! 

http://aca.gr/forum/viewtopic.php?p=11188#11188


 64
 
Ενώ ο Στρατάρχης Παπάγος που έκανε κι αυτός στο ΝΤΑΧΑΟΥ. ΗΤΑΝ αδυνατισμένος! Υπάρχουν φωτογραφίες! 
 
ΣΤΗΝ Μακρόνησο ΔΕΝ δούλευαν οι αριστεροί. Γινόταν Εθνική ηθική διαπαιδαγώγησις!! 
Όπως στο στρατό προ εικοσαετίας. Και καλά έκαναν… 
 
ΔΕΝ εταλαιπωρούντο με καταναγκαστική εργασία. Αν το χτίσιμο μιας μινιατούρας 1 μέτρου, ή ένα σύνθημα με πέτρες θεωρείται… 
βασανιστήριο, μόνο κομμουνιστικά μυαλά το πιστεύουν. Δείτε φωτογραφίες από τα… «βασανιστήρια»: 
 

    
 

     
 

(από το βιβλίο «Η ΙΣΤΟΡΙΑ Της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ» του κομμουνιστή Νίκου Μάργαρη - δείτε εδώ λεπτομέρειες και τις φωτογραφίες full size) 
 
Οι κομμουνιστές μία σφαλιάρα την λένε βασανιστήριο!!! 
 
Για την Μακρόνησο δεν υπάρχουν μόνο οι «Μαϊμούδες» μαρτυρίες των δήθεν «μαρτυρισάντων». 
 
Υπάρχουν τα επίσημα έγγραφα και τα απομνημονεύματα των Διοικητών των Ταγμάτων (δείτε π.χ. συνέντευξη του Διοικητού 
του Γ’ Τάγματος της Μακρονήσου Παναγ. Σκαλούμπακα στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» το 1988) που λένε άλλα, απ’ ότι οι 
κομμουνιστές που εκ συστήματος λένε ψέματα. 
 
Υπάρχει και ένα ντοκουμέντο ενός λοχαγού επικεφαλής Μακρονησιωτών στον γράμμα που πάνω στην μάχη αιχμαλωτίστηκαν από 
τους Συμμορίτες πρώην συντρόφους τους. Μετά ένα περίπου μήνα εκτός από δυο που έπεσαν στην μάχη και έναν που σκοτώθηκε 
στις γραμμές των συμμοριτών (ήταν τελικά μη ανανήψας) οι άλλοι επέστρεψαν στον λόχο!!! Αν εβασανίζοντο τόσο πολύ, γιατί να 
ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ στον λόχο;  
 
Κάποιοι κουλτουριάρηδες έγραψαν μια… ψυχολογική ερμηνεία του φαινόμενου Μακρόνησος και άλλες τέτοιες αηδίες! 
Φαίνεται από μακριά ότι αυτοί ΔΕΝ είναι επιστήμονες αλλά κομμουνιστές που έχουν αναγάγει το ΨΕΜΜΑ σε ΕΠΙΣΤΗΜΗ!!! 
 
Γιατί ΔΕΝ πήγαν να εξετάσουν την περίπτωση του Χαριλάου Καρλη που βγήκε ζωντανός από το πηγάδι που τον έριξαν ζωντανό 
οι κομμουνιστές? Δεν ήταν άνθρωπος αυτός? Δεν ήταν ιδιάζουσα περίπτωση από ψυχολογική άποψη? 
 
ΚΑΙ γιατί δεν πήγαν να εξετάσουν και άλλους λίγους επιζήσαντες από τα στρατόπεδα βασανιστηρίων του ΕΛΑΣ, η γιατί δεν πήγαν 
να εξετάσουν τους συγγενείς των νεκρών να ακούσουν τι γνώμη έχουν και πως αισθάνονται ψυχολογικά που οι δολοφόνοι 
παίρνουν σύνταξη αντιστασιακού και κατηγορούν τους δικούς τους ως προδότες και τα μνημόσυνα τα χαρακτηρίζουν οι 
κομμουνιστές εορτές μίσους!!! 
 
Δεν είναι αυτές οι περιπτώσεις κατά την γνώμη των «επιστημόνων» αυτών άξιες προσοχής; ΜΟΝΟ κομμουνιστές υπάρχουν σ’ 
αυτό τον κόσμο που αξίζει να ασχολείται κανείς μαζί τους; 
 
Αλλά είπαμε, όποιος χαστουκίσει αριστερό θεωρείται εγκληματίας, αν ο αριστερός σκοτώσει δεξιό, τότε άγια η πράξη του. 
 
ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΟΜΩΣ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΙΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ… ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ!!! 
 
Παράθεση από κομμουνιστή: 

Εκ αρχής δηλώνω ότι θεωρώ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ  

ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΟΣΙΛΟΓΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ έως το 1983 ,  

(εκτός εκείνων που έχουν συνταχθεί από τους ελάχιστους προοδευτικούς υπαλλήλους του κρατικού μηχανισμού)  

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΜΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ  

ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ  

ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ  

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ Ή ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ  

ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Ή ΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ , ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ,  

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΟΣΙΛΟΓΙΚΗ ΔΕΞΙΑ  

http://aca.gr/forum/viewtopic.php?p=10613#10613
http://aca.gr/forum/viewtopic.php?p=10456#10456
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Και μιά επιστολή και τα σχόλια δικά σας... 

 
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Άλφα Ένα» την 6η-9-2003 και υπογράφεται από τον Τάκη Λαζαρίδη, κομμουνιστή και 
«σύντροφο» του Μίκη Θεοδωράκη. Απευθύνεται προς τον γνωστό μουσικοσυνθέτη, με αφορμή την εκδήλωση που 
διοργανώθηκε στην Μακρόνησο προς τιμή των εγκλείστων κομμουνιστών στις 30-8-2003. Την άφησα τελευταία την επιστολή 
αυτή, που κρίνει την «συμφιλιωτική» συμπεριφορά του Μίκη Θεοδωράκη και για την οποία τα γραμμοφωνικά Μέσα 
Ενημερώσεως Αριστερών Απόψεων, ή Χουντα των Καναλαρχών, δεν βρήκαν χώρο για να την παρουσιασουν..  

Γράφει λοιπόν ο κος Λαζαρίδης με γεναιοτητα και παρρησία που γεννά σεβασμό και ηθικη αναγνωριση για το μεγαλείο του 
ανδρός, που εχει το μεγα θαρρος να βλεπει την παραγματικοτητα και να την ομολογει... 

 
 

Παράθεση από πρώην κομμουνιστή: 

«Συλλυπητήρια για τη φιέστα στη Μακρόνησο»  
 
Αγαπητέ Μίκη,  
 
Προς αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων είμαι υποχρεωμένος ευθύς εξαρχής να δηλώσω την ταυτότητά μου.  
 
Είμαι παλιός συναγωνιστής σου στους αγώνες για «λαϊκή δημοκρατία», «ειρήνη» και «σοσιαλισμό». Καταδικασμένος σε θάνατο μαζί με τον 
Μπελογιάννη και εν συνεχεία τρόφιμος επί δεκαπενταετία, των εγκληματικών φυλακών της χώρας. Ο πατέρας μου ηγετικό στέλεχος του 
ΚΚΕ, γραμματέας του Εργατικού ΕΑΜ στην κατοχή καταδικάστηκε για την αντιστασιακή του δράση σε θάνατο από γερμανικό στρατοδικείο 
και εκτελέστηκε το Μάη του 43.  Και η μητέρα μου καταδικάστηκε για την αντιστασιακή της δράση σε ισόβια δεσμά από βουλγάρικο 
στρατοδικείο και στη διάρκεια του εμφυλίου πέρασε και αυτή από τη Μακρόνησο...  
 
Στη φυλακή, Μίκη, είχα το χρόνο να διαβάσω αρκετά, να σκεφτώ πολλά και να καταλάβω περισσότερα. Και μετά τη φυλακή, 
διαπιστώνοντας την σκληρή πραγματικότητα στις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού», βλέποντας τις αλλεπάλληλες λαϊκές εξεγέρσεις στις 
χώρες αυτές και τις ισάριθμες επεμβάσεις των σοβιετικών τανκς στους δρόμους της Βουδαπέστης, του Βερολίνου και της Πράγας, κατάλαβα 
την φοβερή αλήθεια.  
 
Ενώ νομίζαμε ότι πολεμούσαμε για τα «ανώτερα ιδανικά» της «ελευθερίας», της «δημοκρατίας» και του «σοσιαλισμού», στην 
πραγματικότητα πολεμούσαμε και θυσιαζόμασταν για την επιβολή της στυγνής δικτατορίας των Ζαχαριάδη - Ιωαννίδη, για την μετατροπή 
της πατρίδας μας σε Σοβιετικό προτεκτοράτο. Δεν μπορώ λοιπόν Μίκη να σε συγχαρώ για τη φιέστα στη Μακρόνησο. Το μόνο που μπορώ 
να κάνω είναι να σου απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια. Γιατί ενώ η πατρίδα μας έχει ζωτική ανάγκη από εθνική ενότητα και ομοψυχία, εσύ 
και όσοι συνεργάστηκαν μαζί σου, επιμένετε να ξύνετε πληγές, επιμένετε να βρικολακιάζετε ένα παρελθόν για το οποίο μόνο ντροπή 
μπορούμε να νοιώθουμε. Πασχίζετε για λόγους κομματικής σκοπιμότητας, να διαιωνίζετε ανύπαρκτες, πλέον, «διαχωριστικές γραμμές».  
 
Είναι πράγματι πρωτοφανείς οι αγριότητες που διέπραξαν οι αντίπαλοί μας στη Μακρόνησο. Όμως οι αγριότητες, Μίκη, είναι νόμος του 
εμφυλίου. Και σε αγριότητες δεν υστερήσαμε και εμείς. Ας θυμηθούμε την Ελένη Γκατζογιάννη και τις άλλες μαρτυρικές μανάδες της 
Ηπείρου. Ας θυμηθούμε το Χρήστο Λαδά. Κι ας μην ξεχνάμε τις βιαίως στρατολογημένες ανήλικες χωριατοπούλες που με το ζόρι βάζαμε να 
πολεμήσουν, με το ζόρι να σκοτώσουν και να σκοτωθούν!  
 
Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι ποιος ευθύνεται για τις αγριότητες του Εμφυλίου αλλά ποιος ευθύνεται για τον ίδιο τον εμφύλιο 
και συνεπώς για τις αγριότητές του. Και οι μεγάλοι ένοχοι Μίκη είμαστε εμείς. Αυτή είναι η οριστική και τελεσίδικη κρίση της ιστορίας. Και 
την κρίση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο έγκυρο και αδιαμφισβήτητο τρόπο ο «μεγάλος αρχηγός», ο Νίκος Ζαχαριάδης...  
 
Στο χρονικό του, που άρχισε να γράφει την Πρωτομαγιά του 1966, χαρακτηρίζει «κάλπικη» την άποψη ότι το ελληνικό αριστερό κίνημα 
παρασύρθηκε στον ένοπλο αγώνα από τους Άγγλους. Και απερίφραστα δηλώνει: «Στην πραγματικότητα, οι Άγγλοι θέλαν να μας 
παρασύρουν στις δικές τους εκλογές για να επικυρώσουν έτσι κοινοβουλευτικά, "λαϊκά", το καθεστώς που επέβαλαν με την ένοπλη 
επέμβασή τους και με τη Βάρκιζα».  Δεν μας έσπρωξαν λοιπόν οι Άγγλοι στον Εμφύλιο, Μίκη. Μόνοι μας μπήκαμε στο σφαγείο! «Για να 
σώσουμε την τιμή του ΚΚΕ» καμαρώνει ο Ζαχαριάδης!  
 
Κάποια στιγμή Μίκη, αντί να θρηνούμε για τις αγριότητες του Εμφυλίου και να επιδιώκουμε «ρεβάνς», αντί να παριστάνουμε τους κήνσορες 
και τους τιμητές, θα πρέπει να κρύψουμε το πρόσωπό μας από ντροπή και να κλάψουμε πικρά για το αδικοχυμένο αίμα των δικών μας αλλά 
και των αδελφών της άλλης πλευράς.  
 
Και όμως θα μπορούσες, Μίκη, να οργανώσεις μια πραγματικά εθνική γιορτή στη Μακρόνησο. Μια γιορτή εθνικής συναδέλφωσης και 
συμφιλίωσης. Όπου θα καλούσες να παραστούν όλοι. Και οι δικοί μας αλλά και οι «άλλοι».  
 
Οι συγγενείς της Ελένης Γκατζογιάννη και του Χρήστου Λαδά. Τα αδέλφια και τα παιδιά όχι μόνο των δικών μας μαχητών αλλά και των 
χιλιάδων ανδρών και αξιωματικών του ελληνικού στρατού που έπεσαν στο Γράμμο και στο Βίτσι για να παραμείνει η χώρα μας ελεύθερη και 
δημοκρατική. Σ' αυτή τη γιορτή, Μίκη, θα τραγουδούσαμε και θα κλαίγαμε μαζί, θα ταξιδεύαμε σε έναν κόσμο αγάπης και αδελφοσύνης με 
τα φτερά της υπέροχης μουσικής σου. Κι όρκο βαρύ θα παίρναμε ότι ποτέ πια δεν θα σηκώναμε όπλα εναντίον αλλήλων.  
 
Σ' αυτή τη γιορτή, Μίκη, θα μπορούσες να υψωθείς σε εθνική μορφή, σε πανελλήνιο σύμβολο ενότητας και συμφιλίωσης. Δεν το έπραξες. 
Προτίμησες να περιχαρακωθείς στο πολιτικό και ιδεολογικό γκέτο της χρεοκοπημένες και ανυπόληπτης Αριστεράς, αυτής που τόσες 
συμφορές προκάλεσε στον τόπο με την ανεύθυνη και τυχοδιωκτική πολιτική της. Δεν είναι κρίμα, Μίκη;  
 
Με βαθύτατη απογοήτευση,  
Τάκης Λαζαρίδης 

 
 
 
 
 

 
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ από Χρήστο Παν. Σκαλούμπακα  
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Δεν κρύβουμε την Ιστορία. Μακρόνησος 
By ΙΑΣΩΝ ΤΙΦΕΥΣ 

Created 19/10/2008 - 12:56 

Στήν καθημερινή δημοσιογραφία , οι «ιστορικοί και εκπαιδευτικοί» των ΜΜΕ δεν χάνουν την ευκαιρία να μας «διδάξουν» την νέα 
ιστορική αλήθεια. Αυτή που εξυπηρετεί την αριστερά [1]. Έτσι ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανασύρουν και επαναφέρουν στο 
προσκήνιο γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας μας αλλά με τον παραμορφωτικό φακό της κομμουνιστικής θεωρήσεως. Ένα τέτοιο 
θέμα είναι και η Μακρόνησος. 

Η προσέγγισις είναι πάντοτε τριαδική. Κατ αρχήν συναισθηματική, για τα «θύματα», τα «βασανιστήρια», την τραγωδία των 
«φυλακισμένων». Εν συνεχεία η δογματική, η μονομερής και σταλινικής αποδοχής εκδοχή. Ο,τι δηλαδή όλοι οι Έλληνες μηδενός 
εξαιρουμένου έχουν σχηματίσει μία και μόνον γνώμη. Δέν επιτρέπεται να διατυπώνεται, να υπάρχει, να σκέπτεται κανείς κάποια 
άλλη άποψη. Παρά μόνον αυτή της αριστεράς. Οτι όλοι δηλαδή καλά και σώνει πρέπει με αποτροπιασμό και βδελυγμία να 
αναφέρονται στην Μακρόνησο και να καταδικάζουν την λειτουργία της. Αυτή είναι η μία και μοναδική , η κρατούσα άποψις. 
Τέλος, ότι είναι Εθνικό χρέος όλων, όποτε τα ΜΜΕ εν συνεργασία με « τους φίλους της Δημοκρατίας» θεωρούν αναγκαίο να 
ετοιμάζουν εορτές «αγάπης» [2] και για να μας διδάσκουν την νεωτέρα ιστορία της Ελλάδος υπό το ερυθρό φως με πορτατίφ το 
σφυροδρέπανο, να συμμετέχουμε μετά των νηπίων μας ώστε ουδείς να χάση την παράσταση και την διδαχή. Βέβαια περισσότερο 
εξ όλων οι πολιτικοί των φιλελευθέρων κομμάτων κόπτονται και συναγωνίζονται να βρεθούν σε τέτοιες εκδηλώσεις μήπως τυχόν 
το απαύγασμα της Δημοκρατίας, δηλαδή το ΚΚΕ και τα φερέφωνα τους στα ΜΕΜ κάποτε επαινέσουν τους άνδρας δια την 
δημοκρατικότητα των. 

Όμως τι ήταν η Μακρόνησος. Ειλικρινώς αμφιβάλλω αν οι σημερινοί νέοι γνωρίζουν τι, πλην των στρατευμένων στην ευρύτερη 
Κομμουνιστική νεολαία, που βεβαίως δασκαλεμένοι και δογματικοί ασπάζονται τα κομμουνιστικά ευαγγέλια. 

Αντιγράφουμε λοιπόν κατ’ αρχήν την άποψη του Αλεξάνδρου Ζαούση, από το βιβλίο του «Τραγική Αναμέτρηση. Ο Μύθος και η 
Αλήθεια» τόμος Β, Εκδόσεις Ωκεανίδα. σελίς 16,17 

«Ουσιαστικά το στρατόπεδο της Μακρονήσου ιδρύθηκε στις αρχές του 1947, ύστερα απο εισήγηση του τότε αρχηγού του 
Επιτελείου, στρατηγού Βεντήρη. Αλλά η ύπαρξη του έγινε περισσότερο γνωστή το 1948, πιθανώς διότι τότε διογκώθηκε ο αριθμός 
των κρατουμένων και άρχισαν να διαρρεουν οι πληροφορίες για κακοποιήσεις κρατουμένων . Υπάρχει μια εκδοχή, οτι η ίδρυση του 
σρατοπέδου ξεκίνησε από ένα περίεργο φαινόμενο. Οτι δηλαδή δημιουργήθησαν έντονα παράπονα απο στρατευσίμους, διότι μέχρι 
το καλοκαίρι του 1946 γίνοταν ένα είδος εκλεκτικής στρατεύσεως. Εκαλούντο προς κατάταξι κυρίως Εθνικόφρονες κληρωτοί και 
οχι αριστεροί. Οπότε οι Εθνικοφρόνες άρχισαν να διαμαρτύρονται, διότι με τον τρόπο αυτό οι κομμουνιστές και οι αριστεροί 
παρέμεναν στις πόλεις και τα χωριά αστράτευτοι. Και τελικά οι μεν εθνικόφρονες ντύνονταν στο χακί και άφηναν πίσω τους 
οικογένειες και δουλειά, ενώ οι αριστεροί γλίτωναν την στράτευση και απολάμβαναν τα αγαθά της ζωής του πολίτη, με την 
εξαίρεση φυσικά των αριστερών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί ή εξορισθεί. Κοντά στα παράπονα αυτα των εθνικοφρόνων υφίστατο 
και η ανησυχία ότι πολλοί απο τους αστράτευτους κομμουνιστές βοηθούσαν τις παράνομες δραστηριότητες του κόμματος τους στις 
πόλεις και τα χωριά. 

Σύμφωνα πάντοτε με τη εκδοχή αυτή, το φαινόμενο της εκλεκτικής στρατεύσεως, μόνο των εθνικοφρόνων οδήγησε απο το 
φθινόπωρο του 1946 σε τροποποίηση του τρόπου στρατολογίας η οποία έγινε πλέον καθολική για όλους τους πολίτας. Οπότε 
αναπόφευκτα προέκυψε η ανάγκη διαχωρισμού των εριφίων απο τα πρόβατα. Και ως λύση προκρίθηκε το 1947 η ίδρυση του 
στρατοπέδου Μακρονήσου… 

Απο τους ανανήψαντες σχηματίσθηκαν μονάδες Μακρονησιωτών , όπως το 596o τάγμα πεζικού, το οποίο προς μεγάλη οδύνη των 
ανταρτών πολέμησε γενναιότατα στην Πελοπόννησο και το Γράμμο το 1948...» Και συνεχίζει ο Αλέξανδρος Ζαούσης. 

«Σήμερα χάρις στη συστηματική «διαφώτιση» των Ελλήνων απο την αριστερή σκοπιά , η άποψη περί κολαστηρίου εχει ριζώσει. 
Τόσο ώστε ακόμα και σοβαροί συγγραφείς να γράψουν ότι «το αναμορφωτήριο Μακρονησου υπήρξε στρατόπεδο βασανισμών που 
υπερέβησαν το προηγούμενο των ανακριτικών υπηρεσιών των Γερμανών κατα την κατοχή». Η σύγκριση αυτή είναι μάλλον ατυχής 
Και θα μπορούσε κανείς ν’ αρχίσει ν’ απαριθμεί ατελείωτες ιστορίες βασανισμού ατόμων που ευρέθησαν στα χέρια οργανώσεων 
του ΚΚΕ απο τον καιρό της κατοχής, των Δεκεμβριανών... Η να μιλήσει κανείς γι’ αυτά που συνέβησαν στο στρατόπεδο του 
Μπούλκες , απο κομμουνιστές εις βάρος παλιών Ελασιτών... 

Από τούς ξένους συγγραφείς , ίσως η πιο ψύχραιμη εκτίμηση για το στρατόπεδο της Μακρονήσου βρίσκεται στο βιβλίο του 
Γουντχάουζ[1] [3]. Ο οποίος κρίνει κυρίως την επιτυχία ή μη του ‘’πειράματος αναδιαπαιδαγωγήσεως’’ των αριστερών. Και παρ’ όλο 
που σημειώνει τον σημαντικό αριθμό αυτών οι οποίοι ανένηψαν και σχημάτισαν τα μάχιμα τάγματα των Μακρονησιωτών, 
διαπιστώνει ότι η διαπαιδαγώγηση δεν πέτυχε... Πέτυχε ωστόσο το πείραμα από την πλευρά της αποτροπής ενδεχομένων 
ανατρεπτικών ενεργειών , αν οι ύποπτοι είχαν παραμείνει ελεύθεροι. 

Ενώ ο Θ. Φ. Παπακωνσταντίνου στο αξιολογότατο πόνημα του «Η Ανατομία της Επαναστάσεως» (σελίς 230-231) σπουδαιολογεί 
την δημιουργία της Μακρονήσου ως τον τρίτον κατα σειράν λόγον της νίκης του Ελληνικού Στρατού κατά των ανταρτών. Γράφει ο 
Θ. Φ. Παπακωνσταντίνου.  

«Το τρίτον βασικόν γεγονός που εξησφάλισε την νίκην είναι οι θεμελιώδεις αλλά σταδιακοί πρόοδοι, αι σημειωθείσαι εις τον τομέα 
της καθαρώς στρατιωτικής αντιμετωπίσεως της επαναστάσεως, ο οποίος ήτο ταυτοχρόνως ο δυσχρέστερος και ο 
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αποφασιστικώτερος. Εδώ έγινε πραγματική κοσμογονία. Διότι δια πρώτην φοράν εις την ιστορίαν ένας τακτικός στρατός 
κατώρθωσε να αντιμετωπίση επιτυχώς ένα νέον είδος πολέμου, τον ανταρτοπόλεμο, δια τον οποίον ούτε προωρίζετο ούτε ήτο 
παρασκευασμένος και έναντι του οποίου παρουσίαζε απειρίαν μειονεκτηματων. 

Εθεσπίσθη πρώτον η εθνική διύλισις του στρατεύματος Το σύστημα της εκλεκτικής στρατεύσεως εγκατελείφθη. Ολοι οι υπέχοντες 
στρατιωτικήν υποχρέωσιν διετηρούντο υπο τα όπλα, εφ’ όσον ήσαν υγιείς. Δεν ενετάσσοντο όμως όλοι εις μαχίμους μονάδας, αλλα 
μόνον οι κατα τας πληροφορίας των αρμοδίων αρχών, εθνικώς αδιάβλητοι. Οι άλλοι εστέλλοντο εις το στρατόπεδον της 
Μακρονήσου. Ετσι συνετελέσθη μια πρόοδος. Αλλά δεν ητο πλήρης. Διότι οι συγκεντρωθένετες κομμουνιστές εντός ολιγου χρόνου 
κατώρθωσαν να επιβληθούν εφ’ ολοκλήρου της μάζης των στρατευμένων και να μεταβάλλουν την Μακρόνησον εις ενα απέραντον 
Σοβιέτ, επι του οποίου ουδένα έλεγχον ηδύνατο να ασκήση η αρχικώς ολιγάριθμος φρουρά. Εξέδιδαν ιδικήν των εφημερίδα, την 
«Αλμύρα», ωργάνωναν διαλεξεις και εορτάς, είχαν ιδικήν των πειθαρχίαν ανεξάρτητον της τυπικής ιεραρχίας και καθοδηγούντο 
απο διαφόρους επιτροπάς. Δια να παραλύση η κομμουνιστική επιβολή και να εξουθενωθούν ηθικώς οι φορείς της , το κράτος 
ηναγκάσθη να προσφύγη εις σκληράς μεθόδους πειθαρχήσεως αι οποιαι πολλάκις εξομοιώθησαν ηθικώς προς τα κομμουνιστικάς 
μεθόδους. Το αποτέλεσμα πάντως υπήρξε τετραπλούν. Οι κομμουνισταί έπαυσαν ν’ απολαμβάνουν των αγαθών και της ασφαλείας 
των πολιτών καθ’ όν χρόνον οι εθνικόφρονες εμάχοντ. Η επιλογή των ανδρών των μαχίμων μονάδων εγίνετο με μεγάλη προσοχήν 
και αυστηρότητα, ωστε να μην διεισδύουν εις αυτάς κομμουνισταί. Η Μακρόνησος έπαυσε να είναι τόπος αναψυχής και ινστιτούτο 
κομμουνιστικής αγωγής. Και απο το στρατόπεδο αυτό εξήλθαν λόχοι και τάγματα «αναμορφωμένων» που επολέμησαν με 
ηρωισμόν κατά του συμμοριτισμού.» 

Ας δούμε όμως πώς την εποχή εκείνη, αψευδείς μάρτυρες είδαν την Μακρόνησο. 

Αντιγράφουμε την άποψη του Χ. Τσιγαντες[2] [4] (αδελφού του Ιωάννη Τσιγάντες[3] [5] ) βενιζελικού αξιωματικού του οποίου οι 
δημοκρατικές πεποιθήσεις – υπο την έννοιαν των πολεμίων της Βασιλείας και οπαδών του Βενιζελισμού - δεν μπορούν να 
αμφισβητηθούν, παρ’ ουδενός.  

Γράφει λοιπόν ο Χριστόδουλος Τσιγάντες αδελφός του ήρωος Ι, Τσιγάντες στην εφημερίδα «Ελευθερία» της 29/5/1948 με τίτλο: 
«Η Μακρόνησος ενα αμφισβητούμενο Θέμα». «Είναι τουλάχιστον δυσσάρεστη η σκέψις οτι νέοι άνθρωποι καμωμένοι να 
χαίρονται την ζωή είναι κάπου περιωρισμένοι. Είναι μελαγχολική η θέα της φυλακής και όταν ακόμη ξέρης, οτι εκεί βρίσκονται 
κλεισμένοι κοινοί εγκληματίες. Οταν σκέπτεσαι οτι το κράτος βρίσκεται στην ανάγκη να κλείση 15000 παληκάρια στρατευμένα 
διότι «δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη»,  σε πιάνει λύπη αληθινή. Αναμετράς την ψυχολογική επίδρασι του κλεισίματος σε κάθε 
ελεύθερο άνθρωπο και σφίγγεται η καρδιά σου. Έπειτα το στρατόπεδο συγκεντρώσεως σου θυμίζει λιγο Γκεστάπο και λιγο 
Γκεπεού. Και η προπαγάνδα των κομμουνιστών με τα δοκιμασμένα συνθήματα της, που έχουν διατυπώσει επίτηδες για να 
επηρεάζουν τις ευαίσθητες ψυχές, ώστε να υπάρχουν συμπαραστάται της κατακραυγής και τίμιοι ανθρωποι, πάντοτε σου αφήνουν 
αμφιβολία. Με αυτές τις σκέψεις πήγαινα στη Μακρόνησο, μολονότι εγνώριζα τώρα και 32 χρόνια, τον διοικητή της συν/χη 
Μπαραικταρη, πολεμιστή πολιτισμένο και σεμνότατο, κάθε άλλο παρα δεσμοφύλακα. 

Στη Μακρόνησο μου διαλύθηκε κάθε αμφιβολία. Είδα εκεί αξιωματικούς που τους εγνώριζα απο πριν και που έτυχε μάλιστα να 
τους διοικήσω. Μίλησα με εκατοντάδες στρατιώτες, με δεκάδες Εαμίτες, με συνδέσμους και οδηγούς του Ιερού Λόχου και που 
ανήκαν στην κατοχή στο ΕΑΜ. Ακόμη και με ανθρώπους που στα νησιά του Αιγαίου το 1944 προσπάθησαν ν’ αντισταθούν στην 
επιβολή του κράτους. Και άλλους που παρουσιάσθησαν μόνοι τους και μου είπαν οι τότε με βρίζανε σε «πάνδημα συλλαλήτηρια». 
Και καθε αμφιβολία μου εχει διασκεδασθεί: Η Μακρόνησος οσο επιτρέπουν οι συνθήκες, είναι ένας οργανισμός χρήσιμος , καλώς 
διοικούμενος και αποδοτικός. Μου έτυχε να αντιληφθώ απο κοντά την τεχνική των κομμουνιστών, στις φυλακές, στις στρατιωτικές 
μονάδες, σε στρατόπεδα και σε εργοστάσια. Στις φυλακές Αιγίνης απηγόρευσαν με την βία στους φυλακισμένους οπαδούς τους να 
μου μιλούν ιδιαιτέρως. Σε εργοστάσια της Θεσσαλονίκης κομμουνιστικές μειοψηφίες ανάγκαζαν τους άλλους εργάτες σε απεργία. 
Σε φυλακές διέταζαν απεργία πείνης. Σε στρατιωτική μονάδα τρομοκρατούσαν με ξύλο τους νεαρούς χωρικούς, όπου δεν είχαν 
μεμυημένους υπαξιωματικούς αυτοί έεκαναν τον πειθαρχικόν και κατέδιδαν ως κομμουνιστάς εκείνους που δεν ήθελαν να τους 
ακολουθήσουν. 

Στη μέση Ανατολή ταγματάρχης κομμουνιστής καταδικασθείς κατόπιν, έβγαλε από την μονάδα, ως υπόπτους, εθνικόφρονας και το 
έγραψε σε γράμμα που έπεσε στα χέρια μου. Στο στρατόπεδο της Άλμας όπου είχαν συγκεντρωθεί οι στρατιώτες δύο ταγμάτων 
που ειχαν στασιάσει, δεν τολμούσαν να μου μιλήσουν γνωστοί μου στρατιώτες, παρ’ όλην την φρουρά, ως την στιγμή που έβγαλα 
απο μέσα τα μούτρα – μια «ομάδα» τρομοκρατών που έδερνε αλύπητα.  

Κατηγορούμενο σε στρατοδικείο τον απείλησε δημόσια την ώρα της συνεδριάσεως ο «καθηγητής» των κατηγορουμένων, όταν 
τόλμησε να πη μια λεπτομερειακή αλήθεια, με αντίποινα εκ μέρους του κόμματος «οταν πάμε στην Ελλάδα». 

Αναφέρω αυτές τις προσωπικές διαπιστώσεις για να δείξω τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι κομμουνιστικοί πυρήνες ταραχών 
και συνεπώς τις δυσκολίες των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ομαδικής συμβιώσεως. Εναντίον αυτής της συνεχούς συνομωσίας οι 
στρατιωτικοί κανονισμοί είναι ανίσχυροι. Θεωρούσα και θεωρώ άνανδρο και ανίκανο τον αξιωματικό που δέρνει σταρατιώτες. Δεν 
μου έτυχε στη Μακρόνησο να διαπιστώσω,  στα τάγματα όπου επήγα, να πέφτει ξύλο. 

Σκέπτομαι όμως και το πιστεύω, ότι όταν υπάρχη οργάνωσις τρομοκρατών και τυφλή προσήλωσις στο γράμμα και στο πνεύμα του 
κανονισμού, που απαγορεύει απολύτως την σωματική ποινή, είναι σαν να ζητούσες να επιβληθής σε φρενοκομείο χωρίς φύλακες 
και χωρίς ζουρλομανδύα. Στην εσκεμμένη τρομοκρατία δεν μπορείς να αντιπαρατάξης το ευαγγέλιο. 

Είδα στην Μακρόνησο τρία τάγματα και τους εφέδρους αξιωματικούς. Δεν είδα τις φυλακές. Με προσεκάλεσαν ομως να πάω εκεί 
και να μείνω όσο καιρό θέλω. Σε αυτά τα τάγματα και στους εφέδρους διαπιστωσα οτι υπάρχουν τρείς κατηγορίες ανθρώπων: 

1ον οι κομμουνιστές, 2ον οι πρώην ελασίτες και εαμίτες – οι παρασυρμένοι στο βουνό απο πατριωτισμό (και που τους κράτησαν 
στην ιδέα τους οι διώξεις, ο χαφιεδισμός και η δοσιλογοκρατία, με μια λέξι η φανατική αντίδρασις που ακολούθησε τον απαίσιο 

http://www.thermopilai.org/#_ftn2
http://www.thermopilai.org/#_ftn3
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Δεκέμβριο), 3ον οι αριστεροί, αρκετοί φιλελεύθεροι και απλώς αντιμεταξικοί, που παρέμειναν στα αρχεία ως επικίνδυνοι στο 
καθεστώς απο τον καιρό του Μανιαδάκη. Ολους αυτούς, εκτός απο ολίγους αμετανοήτους, τους επαναφέρει στην Εθνική 
οικογένεια η δουλειά που γίνεται στην Μακρόνησο. 

Δεν πρόλαβα να μπώ σε λεπτομέρειες της διαφωτίσεως. Είδα όμως τα αποτελέσματα, το Γ’ τάγμα και το Β’, 10.000 περίπου 
άνθρωποι, μου έκαναν εντύπωση, με έπεισαν οτι θα μπορούσαν να ενταχθούν απο σήμερα στον κανονικό στρατό. Το πρώτο 
φυσικά θέλει επιλογή και διαφώτιση. Χρειάζεται κάποιο διάστημα για ν’ αποκτήσουν οι αξιωματικοί την εμπιστοσύνη των 
νεοφερμένων, κυρίως εκείνων που εφθάσαν στην Μακρόνησο για τα ζητήματα της κατοχής. Διότι είναι φυσική η πικρία τους, όταν 
τους απέσπασαν απο τους συνηλικιώτες τους για να τους πάνε στο ξερονήσι. Μου έκανε αρίστη εντύπωσι η τάξις η καθαριότης η 
οικειότης των αξιωματικών με τους στρατιώτες, το κέφι και η ζωηρότης των στρατιωτών. 

Στο Γ’ τάγμα έχει δημιουργηθεί ομαδικόν πνεύμα. Η υπερηφάνεια της μετανοίας. Και είναι έκδηλη και συγκινητική. 
Υπάρχει στην Μακρόνησο και μια άλλη , η ολιγώτερον συμπαθητική κατηγορία. Εκείνοι που θέλουν να μείνουν στη Μακρόνησο 
για ν’ αποφύγουν την εκστρατεία, χωρίς να ειναι κομμουνιστές. Αυτοί έχουν δημιουργήσει την θεωρία, οτι δεν υπογράφουν 
δήλωση, διότι δεν τους το επιτρέπει η αξιοπρέπεια! Μίλησα με μερικούς απο αυτούς και απέκτησα την πεποίθηση οτι πάντως 
προτιμούν την Μακρόνησο απο την κακουχία και τον κίνδυνο. 

Θα ήταν ευχής έργον να μην υπήρχε Μακρόνησος. Να ζούσαμε ακόμη στην εποχή οπου μπορούσαμε να πιστεύουμε τους ομοίους 
μας, χωρίς κομμουνιστικές συνομωσίες χωρίς προδοσίες και δολοφονίες, χωρις χαφιεδισμούς και χωρίς πατριδοκαπηλεία. 

Το κράτος όμως κάνει πόλεμο για την ύπαρξη και για την ακεραιότητα της Ελλάδος και δεν μπορεί να δεχθή ανεξέλγκτα, στο 
στρατό που πολεμά, ούτε προδότες, ούτε μέλλοντες αυτόμολους, ούτε πεμπτοφαλαγγίτες. 

Είδα σε άλλους στρατούς παρόμοιους οργανισμούς και βεβαιώ οτι η Μακρόνησος είναι πολύ πιο πολιτισμένη, πολύ πιο ήρεμη απο 
παρόμοια στρατόπεδα των δυτικών λαών. Και δεν έχει καμμιά ασφαλώς σχέσι με τα ορυχεία άλατος της Σιβηρίας. 

Αξίζει γι’ αυτό έπαινος στους υπευθύνους της Μακρονήσου και για τον πολιτισμένο τρόπο που εκτελούν το άχαρο έργο, αλλά και 
γιατί πέρα από κάθε θεωρητική αμφισβήτησι το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι αποδίδεται στη χώρα σε σύντομο σχετικώς 
διάστημα το μεγαλύτερο ποσοστό των υπόπτων» 

Όμως για να αντιληφθούμε τους λόγους  δημιουργίας  της Μακρονήσου και να βρεθούμε στις τραγικές συνθήκες εκείνης της 
εποχής απο την σκοπιά του ελευθέρου κράτους που μάχεται κατά των «μπαρουτοκαπνισμένων» συμμοριτών του ΚΚΕ/ΕΛΑΣ/ΔΣΕ 
και των σλάβων συμμάχων τους, για να κρατήση την Ελλάδα ελευθέρα, παραθέτω σχετική ανακοίνωσι του Υπουργείου 
Στρατιωτικών. Η ανακοίνωσις του Υπουργείου Στρατιωτικών αιτιολογεί την ύπαρξι της Μονάδος της Μακρονήσου και  αναφέρεται 
στις αιτιάσεις διαφόρων οτι,  εν γένει  αποστέλλονται στην Μακρόνησο αδίκως στρατευμένοι.Έχει δε ως εξής: 

«Ουδείς αξιωματικός αποστέλλεται να υπηρετήση εις την Μονάδα της  Μακρονήσου, εξασφαλιζουσα το ακίνδυνο του αγώνος ον 
διεξάγει το Έθνος δι’ αυτήν την Ύπαρξι του, εάν δεν διακριβωθούν αι εις βάρος του πληροφορίαι περι της παρελθούσης και 
σημερινής δράσεως του. 

Εν τω προκειμένω την 15ην Νοεμβρίου 1947 απεστείλαμε τηλεγραφική διαταγή προς τα μονάδας κατατάξεως , δι ής αναστείλαμε 
πάσαν κίνησι προς Μακρόνησον, Αξιωματικού όστις ήθελε υποβάλλει παράπονα δι άδικον χαρακτηρισμόν επι τω τέλει όπως 
εξετασθούν ταύτα λεπτομερώς και αποδοθή το δίκαιον.Κατά την εξέτασιν ουδένα η υπηρεσία ηρώτησεν εις ποίον πολιτικόν κόμμα 
ανήκει, ακόμη δε και αν υπηρέτησε εις το ΕΛΑΣ, αλλά εζήτησε να μην είναι κομμουνιστής ή κρυπτοκομμουνιστής και να μην 
συμφωνή με τας αντεθνικάς ενεργείας τούτων. 

Δεν δυνάμεθα να συμφωνήσωμεν με το ότι άξιοι της τιμής και εμπιστοσύνης δια τον υπέρ των όλων αγώνα τον οποίον διεξάγει το 
Εθνος δέον να στρατεύονται ενώ  οι παθητικώς ή ενεργητικώς αντιδρώντες εις τούτον συνηλικιώται των να απαλλάσσονται της 
στρατεύσεως , ινα μη καταστραφή η επαγγελματική των απασχόλησις , καθ’ ήν στιγμήν πίπτουν μαχόμενοι οι συναδελφοί των και 
η πατρίς εξοντούνται...Ουδενός εστερήσαμε της τιμής και του δικαιώματος να πολεμήση  δια την πατρίδα, αλλα και είμεθα 
ανίκανοι να υιοθετήσωμεν ανηθίκους λύσεις απαλλάσσοντες της στρατεύσεως πρόσωπα καθ’ οιονδήποτε τρόπον αντιδρώντα εις 
τον υπέρ των όλων του Εθνους αγώνα, πολύ δε περισσότερον να θέσωμεν εν κινδύνω τούτον δια της χρησιμοποιήσεως ατόμων, 
άτινα δεν πιστεύουν εις την ιερότητα και την σοβαρότητα των σημερινών κρισίμων προσπαθειών της Πατρίδος...» 

Δηλαδή αν ήτο δυνατόν να μεταφερθούμε στην εποχή εκείνη, θα συνειδητοποιούσαμε ότι η ΕΛΛΑΣ ευρισκομένη σε πόλεμο  με 
τους στασιαστάς κομμουνιστάς που ήθελαν να μετατρέψουν την Ελλάδα ντε και καλά σε λαική δημοκρατία τύπου Αλβανίας και με 
παρελθόν τα πρωτοφανούς αγριότητος εγκλήματα κατά τα Δεκεμβριανά (1944), τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως – εξοντώσεως 
παντός μη αποδεχομένου την μονοκρατορία του ΕΑΜ στην Ελληνική Υπαιθρο στην Πελοπόννησο, την σφαγή στον Μελιγαλά, και 
χίλια άλλα άπειρα, είχε να εξετάσει δύο ενδεχόμενα. Ή  να μην στρατεύονται οι κομμουνιστές και να παραμένουν στα χωριά και 
στις πόλεις. Στις εργασίες τους και στις οικογενείες των, ασφαλείς δολιοφθορείς στα μετόπισθεν ή στρατεύομενοι σε κανονικές 
μονάδες,  πεμπτο φαλαγγίτες[1], έτοιμοι να στρέψουν τα όπλα τους οχι εναντίον των κομμουνιστών του ΕΑΜ/ΕΛΑς ΕΔΕΣ αλλά 
κατα των Ελλήνων αξιωματικών[2] και στρατιωτών  του Ελληνικού Στρατού. Ανάμεσα στα δύο αυτά ενδεχόμενα, εξ’ ισου 
καταστροφικά για την Ελλάδα και τους Ελληνες, επροτάθη η λύσις της δημιουργίας του στρατοπέδου της Μακρονήσου, όπου οι 
κομμουνιστές στρατεύομενοι όπως όλοι οι Έλληνες, αντί να αποστέλλονται στις ετοιμοπόλεμες  στρατιωτικές μονάδες, περνούσαν 
απο την Μακρόνησο. Εκεί εγένετο η διύλισις του στρατεύματος. 

Αξίζει όμως να διαβάσουμε και την άποψι της εφημερίδος του «Βήματος» της 6 Δεκεμβρίου 1947, που απαντά στην προηγουμένη 
ανακοίινωσι του Υπουργείου Στρατιωτικών. «Ημεις ουδέποτε είπαμεν» γράφει το «ΒΗΜΑ» «ότι οι αποδεδειγμένως κομμουνισταί 
δεν πρέπει να στέλλωνται εις την Μακρόνησον. Είπαμε απλώς ότι δεν πρέπει να στερούνται του δικαιώματος να πολεμήσουν δια 
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την πατρίδα των και δεν πρέπει να στιγματίζονται αξιωματικοί  μη κομμουνισταί, τους οποίους κομματικαί και αστυνομικαί 
σκευωρίαι θέλουν καλά και σώνει να χαρακτηρίζουν ως κομμουνιστάς ή κρυπτοκομμουνιστάς ...» 

Δηλαδή πλήρης αποδοχή της λειτουργίας της μονάδος της Μακρονήσου για τους κομμουνιστάς. Ένστασις για τους μη 
κομμουνιστάς. 

Πέραν αυτών έχουμε δηλώσεις πολιτικών προσωπικοτήτων εγνωσμένης  αξίας, κοινοβουλευτικών αρχών και παιδείας μεγάλου 
ειδικού βάρους, διεθνώς αναγνωρισμένων. 

Ο Π. Κανελλόπουλος[3] [1], ως υπουργός Στρατιωτικών, είπε τα εξής:  

«Θεωρώ καθήκον μου να εξάρω την εμπνευσμένη πρωτοβουλία του προκατόχου μου υπουργού κ Στράτου και του τότε Αρχηγού 
Επιτελείου αντιστρατήγου Κ.Βεντήρη οι οποίοι εις πείσμα όλων των συκοφαντών και αντιδράσεων ωργάνωσαν το υπέροχον αυτό 
σχολείον εθνικής μετανοίας και αναβαπτίσεως των ασώτων υιών της Ελλάδος, ως και την διοικητικήν και εκπαιδευτικήν ικανότητα 
του συνταγματάρχου κ.Μπαραικτάρη και των αμέσων βοηθών του. Το έργον της Μακρονήσου αναγνωριζόμενον διεθνώς ως 
παράδειγμα και πρότυπον άξιον μιμήσεως εις όλας τα ελευθέρας χώρας του κόσμου αποτελεί τίτλον τιμής δι’ όσους οι οποίοι 
συνεβαλαν και συμβάλλουν εις την πραγματοποίησιν του». (Σκαπανεύς Σεπτέμβριος 1949) 

Ενώ ο Κ. Τσάτσος[4] [2] Υπουργός παιδείας: 

«..Το έργο που συντελείται εκεί, όσον και αν έχει επαινεθή, δεν νομίζομεν οτι έχει κατανοηθή εις όλην του την έκτασιν και δεν 
νομίζομεν οτι έχει βοηθηθή όσον θα έπρεπε δια να αποδώση ακόμη περισσότερον απο όσα αποδίδει. Χρειάζεται και υλική βοήθεια 
, χρειάζεται και βοήθεια ηθική, ιδία απο μέρους της πνευματικής ηγεσίας του τόπου.Η Μακρόνησος είναι προ παντός ένα μεγάλο 
εκπαιδευτήριο και γυρεύει να στηριχθή εις τον ορθόν λόγον.Ζητεί μίαν πνοήν ανθρωπιάς στοργής και φιλίας, τας οποίας καλούνται 
να δώσουν όσοι ορμεμφύτως τας αισθάνονται δια τα παραστρατημένα παιδιά της Ελλάδος. (Σκαπανεύς Οκτώβριος 1949) » 

Σήμερα όμως αυτή η θεώρησις που είναι και η αληθινή αποσιωπάται. Αλλά και ως άποψις ακόμη αν υποθέσομεν την ύπαρξι της, 
αυτή απορρίπτεται ως ‘’μη δημοκρατική’’ η ως «αντιδραστική» και «πολιτικά εσφαλμένη» «άκρως επικίνδυνη για την σωστή 
σκέψη. Ετσι στην Ελλάδα σήμερα μιά άποψι επιτρέπεται να υπάρχει για την Μακρόνησο. Ας την διαβάσουμε στο πάντοτε τόσο 
δημοκρατικό «Βήμα» της 17/8/2003 με τίτλο «Ολοι συμπλέουν στη Μακρόνησο»  

Γράφει λοιπόν η καλή αυτή εφημερίς στις 17 Αυγούστου 2003.... 

Έτσι στην Ελλάδα σήμερα μιά άποψι επιτρέπεται να υπάρχει για την Μακρόνησο. Ας την διαβάσουμε στο πάντοτε τόσο 
δημοκρατικό «Βήμα» της 17/8/2003 με τίτλο «Ολοι συμπλέουν στη Μακρόνησο». Γράφει λοιπόν η καλή αυτή εφημερίς στις 17 
Αυγούστου 2003 

«... Με πρωτοβουλία του Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνονται εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν και τα δύο μεγάλα κόμματα. 
Από τον ξερότοπο της Μακρονήσου φαίνεται ότι θα ξεκινήσει εφέτος η πολιτική δραστηριότητα των κομμάτων μετά την 
πρωτοβουλία του M. Θεοδωράκη να διοργανώσει σε συνεργασία με τον υπουργό Αιγαίου N. Σηφουνάκη δύο συναυλίες με τα έργα 
«Επιτάφιος», «Ρωμιοσύνη» και «18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» ....που θα πραγματοποιηθούν στις 29 και 30 Αυγούστου 
με την υποστήριξη του υπουργείου Αιγαίου και θα τις παρακολουθήσουν περίπου 1.000 άτομα από τα σπλάχνα της Αριστεράς που 
έζησαν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους τα βασανιστήρια του παρακράτους. ...Οι εκδηλώσεις αυτές όμως φαίνεται ότι θα εξελιχθούν 
και σε μια ευκαιρία επαναπροσέγγισης των δύο μεγαλύτερων κομμάτων με την Αριστερά, αφού τόσο το ΠαΣοΚ όσο και η ΝΔ 
μελετούν τον τρόπο με τον οποίο θα αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές που χάθηκαν ή βασανίστηκαν επί χρόνια στο ιστορικό 
νησί. ...» 

Ενώ μετά τη «σεμνή τελετή στο ιστορικό» νησί η ίδια εφημερίς στο φύλλο της 30 Αυγούστου 2003" με τίτλο ‘’Οι μνήμες 
«ζωντάνεψαν» στη Μακρόνησο‘’ γράφει 

* Παρουσία χιλιάδων ανθρώπων οι συναυλίες στο νησί του μαρτυρίου. Τι είπαν εκείνοι που επέστρεψαν στον χώρο όπου 
βασανίστηκαν  

Πέτρες. Αγριόχορτα παντού και ερπετά. Αγρια, απόκρημνα βράχια στη θάλασσα. Ερείπια εδώ κι εκεί για να θυμίζουν μνήμες της 
Ελλάδας του '45, του '50 και του '55. Εκεί επέστρεψε ο Μίκης Θεοδωράκης για να πραγματοποιήσει ένα όνειρο ζωής, τρεις 
συναυλίες στον άλλοτε τόπο εξορίας και μαρτυρίου.  

Χιλιάδες άνθρωποι απ' όλη την Ελλάδα αψήφησαν την ταλαιπωρία και τη ζέστη και έφθασαν συγκλονισμένοι στη Μακρονησο την 
Παρασκευή. Οι περισσότεροι έζησαν κρατούμενοι επί χρόνια στο ξερονήσι. Παιδιά και εγγόνια κρατουμένων έκαναν επίσης το 
ταξίδι.... Ο υπουργός Αιγαίου κ. Νίκος Σηφουνάκης, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία της εκδήλωσης και υποστήριξε τις συναυλίες, 
συγκινείται που βλέπει μια καλλιτεχνική πρωτοβουλία να εξελίσσεται σε πολιτικό γεγονός. ‘’Δείχνει πόσο η μνήμη του κόσμου 
παραμένει ζωντανή. Χωρίς να υπάρχει καμία σκοπιμότητα, ο κόσμος επιθυμεί με την παρέλευση δεκαετιών να κρατήσει τις 
τραγικές εμπειρίες στη μνήμη του’’ λέει.» 

Εδώ διερωτώμεθα πόσο ηλιθίους είναι δυνατόν να μας θεωρούν ενίοτε οι πολιτικοί μας. Ταυτίζει ο κος Σηφουνάκης την μνήμη του 
κόσμου με την προσέλευσι μερικών εκατοντάδων (αν ησαν εκατοντάδες) κομμουνιστών. «Συγκινείται» που μια καλλιτεχνική 
πρωτοβουλία εξελίσσεται σε πολιτικό γεγονός. Ενώ ακριβώς περι του αντιθέτου πρόκειται. Ένα προκατασκευασμένο, 
πολυδιαφημισμένο απο τα στρατευμένα Μέσα Ενημερώσεως, πολιτικό θέατρο βαπτίζεται καλλιτεχνική πρωτοβουλία. Και σ’ενα 
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«ξέσπασμα ειλικρινείας» η δήλωσι του ευκολοσυγκίνητου κου Σηφουνάκη, «..χωρίς να υπάρχει καμιά σκοπιμότητα ο κόσμος 
επιθυμεί να κρατήση τις τραγικές εμπειρίες ..» μας αφήνει άφωνους.  

Αλλά ας επανέλθουμε στο άρθρο της «φιλαλήθους» αυτής εφημερίδος. 

«...Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου βρίσκεται από τους πρώτους στο κοινό και η παρουσία του προκαλεί αίσθηση. 
Διάβασε στον Τύπο για την εκδήλωση μνήμης και δήλωσε αμέσως ενδιαφέρον να παραστεί. Θεωρεί ότι πρόκειται για μια 
εξαιρετική πρωτοβουλία που βρήκε απροσδόκητη ανταπόκριση. .. 

Απροσδόκητη η παρουσία στη Μακρόνησο του 22χρονου κ. Κώστα Μπακογιάννη που σιγοτραγουδά ευλαβικά τα τραγούδια του 
Μίκη. «Θέλω να λέω κάποτε στα παιδιά μου ότι επισκέφθηκα τη Μακρονησο για ν' ακούσω Θεοδωράκη και Ρίτσο» λέει και 
εξομολογείται ότι η μητέρα του κυρία Ντόρα Μπακογιάννη συμφώνησε με την επίσκεψή του στον τόπο εξορίας.....  

Στο ερειπωμένο κρατητήριο όπου έχει στηθεί η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ανεβαίνει ένας ηλικιωμένος, πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Διαβάζει στο ημίφως. «Ηρθαμε να επισκεφθούμε αυτόν τον τόπο 
και να προσκυνήσουμε και να τιμήσουμε όλους εκείνους τους ανθρώπους που πλήρωσαν ακριβά το κόστος αυτής της παρανοϊκής, 
φασιστικής και αυταρχικής εξουσίας. Είναι προσκύνημα τιμής σε όλους αυτούς που υπέφεραν για να υπερασπίσουν τα ιδανικά της 
ελευθερίας και της δημοκρατίας, εδώ που φτερουγίζουν οι ψυχές που άφησαν την τελευταία πνοή τους» διαβάζει ο κ. Γ. Αναλυτής. 

Εδώ η διαστρέβλωση της ιστορίας είναι εμετική. Ο καλός αυτός Κουκουές που πιθανώς να παραθέριζε στην Μακρόνησο την εποχή 
εκείνη αποκαλεί παρανοϊκή και φασιστική την κυβέρνηση που για τους πολύ συγκεκριμένους λόγους δημιούργησε το στρατόπεδο 
της Μακρονήσου. 

Αναφορά γίνεται και στα κείμενα που προανέφερα των Π. Κανελοπούλου και Κ. Τσάτσου με τον απαξιωτικό τίτλο «οι τιμητές της 
συμφοράς» 

Λίγα χρόνια αργότερα και πάλι έχουμε αναμνηστική «ένεση» σχετικώς προς το θέμα μας. Έτσι στο εξ ίσου «δημοκρατικό» Έθνος 
της 3/2/2007 με τίτλο «Μακρόνησος και Γυάρος είναι μνημεία» διαβάζουμε: 

«..Πρωτοβουλία για την προστασία, φύλαξη και ανάδειξη των «χώρων εξορίας και φυλάκισης για πολιτικούς λόγους στη χώρα 
μας» όπως η Μακρόνησος και η Γυάρος, ανέλαβαν περί τους 200 βουλευτές όλων των πτερύγων της Βουλής. 

Σύμφωνα με τους βουλευτές «η Μακρόνησος και η Γυάρος, δυο άγονα και ακατοίκητα νησιά χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια του 
εμφυλίου και των πρώτων μετεμφυλιακών χρόνων, σαν τόποι εξορίας, φυλάκισης, βασανιστηρίων. Εδώ δεινοπάθησαν 
περισσότεροι από 100.000 αγωνιστές της Αλβανίας, της Αντίστασης, πολιτικοί, κοινωνικοί και πνευματικοί παράγοντες, 
στρατιώτες και απλοί πολίτες κομμουνιστές και αριστεροί στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Στη διάρκεια της δικτατορίας πάνω από 
10.000 αγωνιστές εκτοπίσθηκαν και υπέφεραν στη Γυάρο...» 

Η τοποθέτηση είναι κατηγορηματική και σαφής. Απο τους καθ’ έδρας «ιστορικούς και εκπαιδευτικούς» των Μέσων 
Παραχαράξεως της Ιστορίας και της Αλήθειας, των Μέσων Ενημερώσεως Αριστερών Απόψεων, δηλώνεται άνευ αμφισβητήσεως - 
όχι ως άποψις - αλλά ως ιστορικό δεδομένο και γεγονός, οτι πρόκειται «περι τόπων εξορίας και βασανιστηρίων, που το 
παρακράτος» (δηλαδη το νόμιμο κράτος τότε) επέβαλε. 

Υπάρχουν αμέτρητα κείμενα, όπως αυτά που μεταφέραμε και που λίγο η πολύ επαναλαμβάνουν διαχρονικώς τα ψεύδη της 
κομμουνιστικής αριστεράς για τη Μακρόνησο αλλά και για κάθε κομμουνιστική άποψι... Οι πολιτικοί όλων των παρατάξεων 
είναι πρόθυμοι συνοδοιπόροι προκειμένου να δείξουν τα «δημοκρατικά» τους πιστεύω και να εγκωμιασθούν απο τον 
συστρατευμένο τύπο. Μέχρι και τα παιδιά των επιστρατεύουν δυστυχώς. Το αποτέλεσμα, είναι έτσι τα ΜΕΜ να «γράφουν» 
ιστορία. Με την επανάληψι και την διαβεβαίωσι χωρίς απόδειξι. Κυρίως δε άνευ αντιλόγου. 

 

[1] [7] Στο βιβλιο του «Ο Αγωνας για την Ελλαδα 1941-1949» ο C.M.Woodhouse, συνταγματαρχης, αρχηγός της συμμαχικης στρατιωτικης 
αποστολης στην Ελλαδα, σελις 215-216, εκδοσεις Ivan R Dee, Chicago γραφει: Μια λυσι που επεκριθη ιδιαιτερα , τελικως επεννοηθη το 1948 απο 
τον Γεώργιο Στρατο, υπουργο Εθνικης Αμυνης, που οργανωσε ειδικα στρατοπεδα στα νησια Μακρονησος και Λερος....Ειναι γεγονος ότι απο τους 
περιπου τριάντα χιλιαδες νεους Ελληνες που περασαν απο το στρατοπεδο της Μακρονησου περίπου το τριάντα τοις εκατο τελικα απεκύρηξε τον 
κομμουνισμο.Τρια ταγματα στρατιωτών σχηματισθησαν απο τα στρατοπεδα της Μακρονησου και επιστρατευθησαν στον Εθνικο Στρατο, μολονοτι 
υπηρξαν μερικες λιποταξιες.Περιπου το δεκα τοις εκατο παρεμειναν μετανοητοι κομμουνιστες και για το υπολοιπο εικοσι τοις εκατο εθεωρήθησαν 
μονιμως υποπτοι . Η επιτυχία της επιχειρησεως ως πειραμα κατηχησεως πρεπει να θεωρηθη αβεβαιο.Αλλα κρινομενο ως ενα πρακτικο μεσο για 
την εξουδετερωση μιας σοβαρας πηγης υπονομευσεως του καθεστωτος, Η Μακρονησος συνολικως ηταν επιτυχια..»  

[2] [8] Χριστόδουλος - Σβορώνος Τσιγάντες (1897-1970), συνταγματάρχης και διοικητής του Ιερού Λόχου. Γεννήθηκε στην Τούλτσα 
Ρουμανίας, σπούδασε στην Κων/πολη, φοίτησε στη Σχολή Ευελπίδων και στη Σχολή Πολέμου στο Παρίσι, όπου σπούδασε πολιτικές επιστήμες. 
Αποτάχθηκε, ως βενιζελικός, για τη συμμετοχή του στο κίνημα της 1 ης Μαρτίου 1935, αμνηστεύτηκε το 1941 και ανακλήθηκε στην ενεργό 
υπηρεσία από την εξόριστη κυβέρνηση Τσουδερού. Ανέλαβε διοικητής του Ιερού Λόχου στη Μέση Ανατολή. Διακρίθηκε για τις τολμηρές του 
στρατιωτικές ενέργειες. Πολιτεύτηκε με το κόμμα των Φιλελευθέρων χωρίς όμως να εκλεγεί βουλευτής. Ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Ρόδου, το 
1946. Πέθανε στο Παρίσι αυτοεξόριστος, το 1970 και ετάφη στο Λονδίνο. Η τέφρα του μεταφέρθηκε στην Ελλάδα το 1977  

[3] [9] Στις 14 Ιανουαρίου 1942 σκοτώνεται στη διάρκεια συμπλοκής με Ιταλούς καραμπινιέρους ο ταγματάρχης Ιωάννης Τσιγάντες, αρχηγός της 
αντιστασιακής οργάνωσης Μίδας 614. Ο αδερφός του Χριστόδουλος Τσιγάντες είναι την ίδια περίοδο αρχηγός του Ιερού Λόχου, που μάχεται στο 
πλευρό των Συμμάχων στη Μέση Ανατολή. 
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[1] [4] Ο όρος τέθηκε σε χρήση για πρώτη φορά κατά τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο (1937 [5]-1939 [6]) όταν στη πολιορκία [7] της Μαδρίτη [8]ς 
εκτός από τις τέσσερις φάλαγγες [9] του στρατού που έκαναν την επίθεση κατά της πόλης, υπήρχε και εντός αυτής σημαντική μερίδα πληθυσμού 
υπέρ των πολιορκητών η οποία και υπέσκαπτε τη θέση των υπερασπιστών 

[2] [10] Αντιγραφω απο το βιβλιο του Θεοδωρου Μιχ. Λυμπεριου «Το Κομμουνιστικο Κίνημα στην Ελλαδα», τομος Β’ σελις 285: «Στις 5 Ιουλιου του 
’46 τα ξημερωματα, ο διοικητης ενος λοχου προκαλυψεως στην Ποντοκερασια ενα χωριο 20 χιλιομετρα απο το Κιλκις στα γιουγκοσλαβικα συνορα, 
ο λοχαγος Στεφανου, ξυπνησε απο ενα εκκωφαντικο θορυβο. Καταπληκτος ο Στεφανου, ο οποιος μολις ειχε παραλαβει τον λοχο την προηγουμενη 
ημερα, αντικρυσε δεκαδες Ποντοκερασιωτες να οδευουν προς τον κατακλυσμο του λοχου με τα γυναικοπαιδα μπροστα τους, δημιουργώντας 
πανδαιμονιο με χτυπηματα σε τενεκεδες που κρατουσαν. Σε λιγο αρχισαν να λιθοβολουν τον καταυλισμο. Αμηχανος ο λοχαγος σκεπτοταν πώς να 
αντιμεωπιση αυτη την «επιθεση του λαου» οταν απο την αλλη πλευρα του καταυλισμου ακουστηκα πυκνα πυρα. Ομαδα ανταρτων σε πληρη 
συντονισμο με τους κατοικους επιτιθετο εναντιον του λοχου. Ηταν η πρωτη φορα που οι ανατρτες επχειρουσαν επιθεσι εναντιον μοναδος του 
τακτικου στρατου. Ψυχραιμος τωρα ο λοχαγος Στεφανου καλει τον επιλοχευοντα ονοματι Σκαντζελη και τον διατασσει να ενεργηση αντεπιθεσι 
εναντιον των ανταρτων. Η διαταγή του δεν εκτελειται, διοτι απλουστατα ο Σκαντζελης εχει προσηλυτιστει απο τους ανταρτες. Μαζι με αλλους 40 
μυημενους οπλιτες ανοιγει πυρ εναντιον του λοχαγου του και ο Στεφανου τραυματιζεται. Μαζι με 10 μονο πιστους φανταρους καταφερνει και 
διασπα τον κλοιο και καταφευγει στο Κιλκις, αφηνοντας πισω του 7 νεκρους. Αλλοι 40 οπλιτες μαζι με ενα ανθυπιατρο προσχωρουν εκουσια ή 
ακουσια στους ανταρτεςκαι παιρνουν τα βουνα. Η αντιδρασι των στρατιωτικων μοναδων και της χωροφυλακης του Κιλκις υπηρξε κεραυνοβολος. 
Αποσπασματα βγηκαν στα βουνα και μετα απο απηνη καταδιωξι συνελαβαν τον επιλοχια Σκαντζελη και 15 στρατιωτες, καθως και μερικους 
κατοικους της Ποντοκερασιας με επικεφαλης τον δασκαλο του χωριου που ειχε οργανωσει τον εκ των ενδον αντιπερισπασμο. Στις 16 Αυγουστου, 
υστερα απο αποφαση του εκτακτου σταρτοδικειου Κιλκις, ο Σκατζελης, ο δασκαλος, 5 στρατιωτες και 5 χωρικοι εκτελεσθησαν.» 

[3] [11] Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Πάτρα [12], 13 Δεκεμβρίου [13] 1902 [14] – Αθήνα [15], 11 Σεπτεμβρίου [16] 1986 [17]) υπήρξε Έλληνας 
[18] φιλόσοφος [19], πολιτικός [20] και ακαδημαϊκός [21]. Ανέλαβε για δύο σύντομες θητείες την προεδρία ελληνικών κυβερνήσεων το 1945 [22] 
και το 1967 [23]. Η παρουσία του στη νεοελληνική γραμματεία και φιλοσοφία και η ταυτόχρονη ενασχόλησή του με την πολιτική τον ανέδειξε ως 
ιδιαίτερο φαινόμενο του σύγχρονου ελληνικού πολιτικού βίου ενώ η μετριοπάθεια, η αυτοκριτική του διάθεση και το ήθος του συνέτειναν, 
ειδικότερα μετά τη Μεταπολίτευση [24], στην απόδοση του τίτλου του "Νέστορα" της ελληνικής πολιτικής. Το 1935 [25], μετά το στρατιωτικό 
κίνημα [26] του στρατηγού Κονδύλη [27], δημοσίευσε σειρά άρθρων υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας [28] στην εφημερίδα "Ακρόπολις [29]" 
ενώ μετά την έλευση του Γεωργίου Β΄ [30] απομακρύνθηκε από την πανεπιστημιακή του έδρα και το Ι.Κ.Α. κατόπιν της άρνησής του να ορκιστεί 
πίστη στο βασιλιά.. Με την εγκαθίδρυση της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου [31], απηύθυνε υπόμνημα διαμαρτυρίας στον Γεώργιο Β' και στις 7 
Φεβρουαρίου [32] 1937 [5] συνελήφθη και εκτοπίστηκε στην Κύθνο [33] και έπειτα στη Θάσο [34] και την Κάρυστο [35]. Η κήρυξη του ελληνο-
ιταλικού [36] πολέμου τον βρήκε εξόριστο και ζήτησε άμεσα να στρατευθεί. Έτσι το Νοέμβριο εντάχθηκε ως οπλίτης στη 13η Μεραρχία 
Αρχιπελάγους στην πρώτη γραμμή (Πόγραδετς [37] - Κορυτσά [38]). 

Μετά τη συνθηκολόγηση επέστρεψε στην Αθήνα και την περίοδο της ναζιστικής [39] κατοχής ίδρυσε την αντιστασιακή ομάδα "Στρατιά των 
σκλαβωμένων νικητών", η οποία μετεξελίχθηκε στην Π.Ε.Α.Ν. (Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων [40]). Το Φεβρουάριο του 1942 [41] οι 
κατοχικές αρχές αντιλήφθηκαν τη δράση του και προσπάθησαν να τον συλλάβουν ενώ καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο από ιταλικό στρατοδικείο. 
Στις 31 Μαρτίου [42] διέφυγε, μυστικά, μαζί με τη σύζυγό του Θεανώ Πουλικάκου στην Ερυθραία [43] της Μικράς Ασίας [44] από όπου μετέβη 
στην έδρα της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης, στο Κάιρο [45]. Εκεί διορίστηκε Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εθνικής Αμύνης της Κυβέρνησης 
Εμμανουήλ Τσουδερού [46]. Το Μάρτιο του 1943 [47] εκδηλώθηκε κίνημα στις τάξεις των Ελληνικών Ταξιαρχιών της Βηρυτού [48] και ο 
Κανελλόπουλος προσπάθησε να αποκαταστήσει την τάξη με συναινετικούς χειρισμούς χωρίς να διστάσει να έρθει σε προστριβή ακόμα και με το 
βασιλιά. Στις 21 Ιανουαρίου 1943 ενθάρρυνε τους Έλληνες σε ραδιοφωνικό του μήνυμα, που μεταδόθηκε από το BBC, δηλώνοντας ότι η εξόριστη 
κυβέρνηση θα παραιτηθεί αμέσως μόλις ελευθερωθεί η Ελλάδα, για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τις 
αντιστασιακές οργανώσεις, για να αρχίσει το έργο της ανοικοδόμησης. Σχετικά με τις αντιδράσεις του βασιλιά για το μήνυμα ο Κανελλόπουλος 
υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει το έργο της μέχρι την απελευθέρωση αγνοώντας τις επιθυμίες του ανώτατου άρχοντα. Από τις 17 
[49] έως τις 20 Μαΐου [50] 1944 [51] έλαβε χώρα το Συνέδριο του Λιβάνου [52], στο οποίο συμμετείχε ο Κανελλόπουλος, με βασικούς σκοπούς το 
σχηματισμό Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, τον αφοπλισμό και την ενοποίηση των αντιστασιακών δυνάμεων. Στις 2 Ιουνίου [53] ορκίστηκε το 
δεύτερο κλιμάκιο υπουργών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου [54], που συμπεριλάμβανε τους Π. Κανελλόπουλο, 
Κ. Τσάτσο, Γ. Καρτάλη [55] και Ι. Θεοτόκη [56]. Στην Κυβέρνηση Παπανδρέου αρχικά ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Οικονομικών και 
Ανασυγκροτήσεως ενώ στις 19 Ιουλίου [57] του ανατέθηκε προσωρινά η Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ως προς το οικονομικό 
ζήτημα. Στις 2 Σεπτεμβρίου [58] ανέλαβε Υπουργός Ναυτικών και στις 27 [59] του ίδιου μήνα μετέβη ως πληρεξούσιος της Κυβέρνησης στην 
Καλαμάτα [60], την Τρίπολη [61] και την Πάτρα με στόχο την κατάπαυση των εμφύλιων συγκρούσεων. Στις εκλογές της 31ης Μαρτίου [42] 1946 
συνεργάστηκε με τους Σοφοκλή Βενιζέλο [62] και Γεώργιο Παπανδρέου συγκροτώντας την Εθνικήν Πολιτικήν Ένωσιν, η οποία έλαβε ποσοστό 
19,3% και κατέλαβε τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Συμμετείχε στην Κυβέρνηση του Παναγιώτη Πουλίτσα [63] (4 Απριλίου [64] – 18 
Απριλίου [65] 1946) ως Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου και στην Κυβέρνηση συνασπισμού του Δημητρίου Μαξίμου [66] (24 Ιανουαρίου [67] – 29 
Αυγούστου [68] 1947 [69]) ως Υπουργός Ναυτικών και προσωρινά Δημοσίας Τάξεως. Στις 20 Ιανουαρίου [70] 1949 [71] ορκίστηκε Υπουργός των 
Στρατιωτικών στην τρίτη κατά σειρά Κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη [72], θέση την οποία διατήρησε στον επόμενο ανασχηματισμό αλλά και 
μετά το θάνατο του Σοφούλη και την ανάληψη της προεδρίας της Κυβέρνησης από τον Αλέξανδρο Διομήδη [73].  

[4] [74] Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος είναι πιφανής πολιτικός, φιλόσοφος, πανεπιστημιακός, ακαδημαϊκός και Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και συμμετείχε στην ελληνική αντιπροσωπεία που το 1920 υπέγραψε τη Συνθήκη των Σεβρών. Μετά 
τη Μικρασιατική Καταστροφή συνέχισε τις σπουδές του στη Χαϊδελβέργη. Επέστρεψε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τις σπουδές του, 
νυμφεύθηκε την Ιωάννα Σεφεριάδη και το 1932 εκλέχθηκε έκτακτος καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών. Υποστηρικτής των φιλελεύθερων 
ιδεών, διώχθηκε από τη δικτατορία του Μεταξά, εκτοπίστηκε και, παρά τις εκκλήσεις του, δεν του επιτράπηκε να πολεμήσει στον ελληνοϊταλικό 
πόλεμο. Επανήλθε στο Πανεπιστήμιο, για να απολυθεί όταν, στις 27 Οκτωβρίου 1941, πρώτη επέτειο της ιταλικής επίθεσης, επικέντρωσε τη 
διδασκαλία του στον ελληνοϊταλικό πόλεμο.Το 1944 διέφυγε στη Μέση Ανατολή για να υπηρετήσει ως σύμβουλος της εξόριστης ελληνικής 
κυβέρνησης. 

Μετά την απελευθέρωση επανήλθε στα πανεπιστημιακά του καθήκοντα και το 1945 ανέλαβε το υπουργείο Προνοίας και Εσωτερικών. 
Παραιτήθηκε από το Πανεπιστήμιο και πολιτεύθηκε με το Κόμμα Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1946. Μεταξύ 1949 - 1951 χρημάτισε, διαδοχικά, 
υπουργός Παιδείας και υφυπουργός Συντονισμού. Το 1956 προσχώρησε στη νεοϊδρυθείσα ΕΡΕ του Κ. Καραμανλή, του οποίου αναδείχτηκε 
στενότατος συνεργάτης ως το τέλος της ζωής του. Υπηρέτησε ως υπουργός Προεδρίας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Το 1961, όταν δεν ασκούσε 
υπουργικά καθήκοντα, εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. 

Μετά την αποχώρηση του Κ. Καραμανλή παρέμεινε ως ηγετικό στέλεχος της ΕΡΕ και ανέλαβε υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Π. 
Κανελλόπουλου το 1967, ενώ κατά τη δικτατορία των συνταγματαρχών ασχολήθηκε με το συγγραφικό του έργο. Το 1974 υπηρέτησε ως υπουργός 
Πολιτισμού στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Το επόμενο έτος, ως βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, προήδρευσε της επιτροπής 
που κατάρτισε το Σύνταγμα του 1975. Τον Ιούνιο του ιδίου έτους, εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η παρουσία του στο ανώτατο αξίωμα 
συνέβαλε στην εμπέδωση των νέων θεσμών και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τον διαδέχτηκε το Μάιο του 1980 ο Κ. Καραμανλής. 

Ο Κ. Τσάτσος δημοσίευσε πλήθος επιστημονικών μελετών, καθώς και λογοτεχνικών έργων που τον ανέδειξαν ως μια από τις κορυφαίες 
πνευματικές προσωπικότητες της χώρας στη διάρκεια του 20ου αιώνα.  
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skaloumbakas - Sun 02 Mar 08, 23:45 
Post subject: Φεστιβαλ Ντοκιμαντερ Θεσσαλονίκης  

Αυτές τις μέρες προβάλλεται στο 10o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, μεταξύ των 
άλλων, και η αξιολογότατη από ότι μαθαίνω ταινία μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη Ηλία 
Γιαννακάκη «Μακρόνησος», όπου παρουσιάζονται οι απόψεις και του ΚΚΕ και του 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. Μεταξύ των άλλων εμφανίζεται και ο Λεωνίδας Κύρκος, καθώς και 
πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν την περίοδο εκείνη και απο τις 2 πλευρές. Θεωρείται το 
πλέον τεκμηριωμένο φιλμ για το θέμα... 

 

http://www.enet.gr/online/onli.....d=14517080 wrote: 

... το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πύλες του στις 7 Μαρτίου, στις 8.30 το βράδυ, στο «Ολύμπιον». Θα 
προβληθούν 152 ταινίες από 40 χώρες, σε έξι αίθουσες... 

 
Δυστυχώς είναι μεταξύ πολλών ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ που κόπηκαν από το ΔΙΕΘΝΕΣ και θα προβληθεί μόνον στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΟΙΝΟ. Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ από τους υπευθύνους ήταν περίπου του στυλ ότι δεν είναι ΕΠΑΡΚΩΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ!!! 
 
Οσον αφορά ισχύουσες (άδικες) νομοθετικές διατάξεις περι του Φεστιβάλ, διαβάστε και αυτό:  

 
skaloumbakas - Mon 17 Mar 08, 7:45 
Post subject: Ντοκιμαντερ περι Μακρονήσου από τον Ηλία Γιαννακάκη!!!  
 

Quote: 

Ο «Νέος Παρθενώνας»  
Ταινία για τη Μακρόνησο ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Ηλίας 
Γιαννακάκης  
 
«Όποιος ενδιαφέρεται για το τι πραγματικά συνέβη με την 
ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα, η Μακρόνησος είναι το κατ' 
εξοχήν αντικείμενο».  
 
Με την παραπάνω φράση εξηγεί ο σκηνοθέτης και ιστοριοδίφης 
Ηλίας Γιαννακάκης την απόφασή του να γυρίσει ένα 
ντοκιμαντέρ για τη Μακρόνησο, δεδομένου ότι ως 40άρης δεν 
έχει σχετικά βιώματα, ούτε συγγενείς που συνδέονται με αυτήν.  
 
Σύμφωνα με το Βήμα, είναι το δεύτερο μεγάλου μήκους 
ντοκιμαντέρ που γυρίζεται για τη Μακρόνησο. Το πρώτο είχε 
γυριστεί το 1975 από μια ομάδα σκηνοθετών, μεταξύ των οποίων 
ο Κώστας Χρονόπουλος και ο Γιώργος Χρυσοβιτσάνος με 
παραγωγό τον νυν πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου 

Κινηματογράφου (ΕΚΚ) Γιώργο Παπαλιό.  
 
Η ταινία δανείστηκε από την πρώτη παραγωγή τόσο το όνομά της, που είναι Νέος Παρθενώνας, όσο και την περιβόητη ρήση του 
Παναγιώτη Κανελλόπουλου για τη Μακρόνησο ότι η διαδικασία να φέρουν τους αριστερούς στον «ίσιο» δρόμο θεωρήθηκε έργο 
ανάλογο του Παρθενώνα.  
 
Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη νήσο, ενώ βασικό μέρος του ντοκυμαντέρ αποτελεί το οπτικοακουστικό υλικό που εντοπίστηκε 
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Φυσικά, θα συμπεριληφθούν μαρτυρίες ανθρώπων που βασανίστηκαν στα τάγματα της Μακρονήσου, όπως οι 
Αλέξανδρος Αργυρίου, Νίκος Κούνδουρος, Αλέκα Παΐζη, Λεωνίδας Κύρκος, Τάσος Ζωγράφος, Μίκης Θεοδωράκης και 
άλλων μη επώνυμων προσώπων.  
 
Η ταινία είναι μία συμπαπαραγωγή του ΕΚΚ, της ΕΡΤ καθώς του ιδίου του Ηλ.Γιαννακάκη, και συν-σκηνοθέτης είναι η Εύη 
Καραμπάτσου. 

 

 
Για περισσότερα, εδώ: http://www.in.gr/news/article......gDtrID=253 (13/04/07 )  
Παλαιό άρθρο που αναφερόταν στο γύρισμα της ταινίας. Ηδη, όπως είπα, έχει ολοκληρωθεί και περαστει και σε DVD...  

 
skaloumbakas - Thu 03 Apr 08, 6:03 
Post subject: Το DVD για την Μακρόνησο είναι έτοιμο...  
 
Σε λίγο θα το έχω στα χέρια μου.  
 
Θεωρείται από τα πιό αν όχι το πιό ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ για την περίοδο της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ και παρουσιάζει την πλευρά των 
κομμουνιστών κρατουμένων της εποχής εκείνης και τις απαντήσεις τις οποίες δίνει ο πατέρας μου ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ' Τάγματος 
Απρ 1947 - Μαίο 1948.  

http://www.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=27.02.2008,id=14517080
http://www.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=25.02.2008,id=70022632
http://www.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=27.02.2008,id=6634968
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=794085&lngDtrID=253
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Ο Ηλίας Γιαννακάκης επισκέφτηκε την Μακρόνησο και πήρε συνεντεύξεις από παλιους κατοικους για την περίοδο εκείνη, 
ταξίδεψε δε 4 φορές Λαρισα παίρνοντας διαδοχικές συνεντεύξεις από τον πατέρα μου για τεκμηριωμένες διευκρινήσεις, ανάλογα 
με το τι προέκυπτε κατα τη φάση του γυρίσματος της ταινίας και τις προστιθέμενες μαρτυρίες η "μαρτυρίες"...  
 
Το ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ θα παιχτεί στους κινηματογράφους, καθώς επίσης και στην τηλεόραση αργότερα. 
 
Ηδη μέλη του Φορουμ μου ζήτησαν αντίγραφο του DVD, αυτό όμως θα εξαρτηθεί από τα copyright που υπάρχουν...  

 
skaloumbakas - Sat 19 Apr 08, 8:26 
Post subject: Re: Καλά έκανα και προστάτευσα τον Λ. Κύρκο!!!  
 

skaloumbakas wrote: 

Σε μιά άλλη σελίδα αυτού του πρώτου αντιτύπου που του είχα στείλει, είδα αυτό το εντυπωσιακό σχόλιο του πατέρα μου, το οποίο 
μάλιστα αισθάνθηκε την ανάγκη να μονογράψει! 

 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ Λ. ΚΥΡΚΟΥ  
 

  
 
Γιατί πρέπει να τιμούνται οι πολιτικοί που βρήκαν ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥΣ...  
 
Και βέβαια, όλο το πολιτικο φάσμα ήταν εκεί!!! Η σχεδόν... Κάποια πολιτικός αρχηγός ... έλαμψε δια της απουσίας της...  
 
Μια πρώτη κόπια του διαρκείας 85 λεπτών DVD, σχεδόν ανεπεξέργαστη ηχητικά και εν πολλοις και θεματικά, απ' ότι μου είπε ο 
σκηνοθέτης Η.Γ. 
 

 
 
Ηδη ο Ηλίας Γιαννακάκης ετοιμάζει μία βελτιωμένη κόπια που θα μου στείλει, όπου προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες 
μεν... χωρίς όμως να θυσιάζεται η αξιοπιστία και η ακρίβεια ορισμένων που ακούγονται από έναν δυο "παραμυθάδες" που 
εμφανίζονται στην ταινία...  
 
ΙΔΩΜΕΝ...  
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ΛΙΓΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ… 
 
Σε πρόσφατο ταξίδι μου στη Λάρισα για να επισκεφτώ τους γονείς μου, φωτογράφησα δύο σελίδες από ένα αρχικό αντίτυπο των 
πρώτων posts αυτού του TOPIC που είχα στείλει στον πατέρα μου για έλεγχο..., όπου σημειώνει με κόκκινο τις παρατηρήσεις του 
σε αυτό το πλήρως αμφισβητήσιμο κείμενο από το web-site του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ:  
 
Παραθέτω τις δύο σελίδες που (δήθεν!!!) τον αφορούν!!! (ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΨΕΥΔΗ!!!)  
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Σε μιά άλλη σελίδα αυτού του πρώτου αντιτύπου που του είχα στείλει, είδα αυτό το εντυπωσιακό (το οποίο μάλιστα αισθάνθηκε 
την ανάγκη να μονογράψει!)  
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Αγαπητοί Φίλοι, 
 
Θα ήθελα να συνοψίσω, μιας και η απάντησή μου σε προκλητικό post εξελίχτηκε σε μία ανασκόπηση των δραματικών για τον 
Ελληνισμό γεγονότων της δεκαετίας 1939-1949.  
 
Το πρωτότυπο topic από τότε που πρωτο-τυπώθηκε, έχει αναμορφωθεί και συμπιεστεί, μηνύματα έχουν διορθωθεί, άλλα μη 
ουσιώδη έχουν διαγραφεί, πολλά έχουν αλλάξει σειρά κλπ. κλπ... ούτως ώστε να ακολουθείται κάποια στοιχειώδης χρονολογική 
σειρά και να είναι εύκολο (τρόπος του λέγειν...) να το παρακολουθήσει κανείς...  Το πρωτότυπο topic αποτελείται από 190 δικά 
μου μηνύματα που περιέχουν 300 φωτογραφίες με ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ και νομίζω ότι αν τα μελετήσει κανείς, θα να αντιληφθεί 
πλήρως το κλίμα της εποχής εκείνης.  
Ολο το TOPIC, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις και σπασμένο σε δύο μέρη, το «ανέβασα» στο  www.snapdrive.net
 
Τις 153 σελίδες με Ντοκουμέντα από την δράση του ΚΚΕ 1939-1949 (27 Mb σε .PDF file) και τις 87 σελίδες περί 
Μακρονήσου (20 Mb  σε .PDF file), μπορείτε να «κατεβάσετε» σε 3 - 5 λεπτά της ώρας εδώ: 
 
- https://dl.dropboxusercontent.com/u/103002654/aristera_1939-1949.pdf  
- https://dl.dropboxusercontent.com/u/103002654/makronissos.pdf  
 

 
skaloumbakas - Sun 25 Nov 07, 16:20 
Post subject: Χρειάζεται κουράγιο για να πει κανείς συγνώμη!!!  
 
Στο εισαγωγικό Post αυτού του TOPIC αναφέρθηκα στα αίτια και στην πρόκληση που με οδήγησε σε αυτή την κάπως μεγάλη 
απάντηση που μεταβλήθηκε τελικά σε συλλογή ιστορικών ντοκουμέντων της πολυτάραχης ιστορικά περιόδου 1939-1949. 
Αναφέρθηκα επίσης στο όνομα που αναίτια σε άλλο Forum έγραψε ότι έγραψε για τον πατέρα μου και την «δράση» του κατά την 
περίοδο της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ, επικαλούμενος πλήρως αμφισβητήσιμα στοιχεία. Είναι αλήθεια ότι δεν έκανε προσωπικές 
εκτιμήσεις, αλλά μετέφερε αυτούσια κείμενα άλλων, χωρίς να τα διασταυρώσει.  
 
Με την ίδια ευκολία, θα ήθελα να αναφέρω ότι... δημόσια σήμερα ο ……………………. μου ζήτησε συγνώμη:  

…………….. @ http://www.avsite.gr/vb/showpo.....stcount=69 wrote: 

Από τον Πρόεδρο του A.C.A. ζήτησα συγγνώμη γιατί πραγματικά νόμιζα ότι επρόκειτο περί απλής συνωνυμίας. Ο πατέρας του παραμένει ένα 
ιστορικό πρόσωπο που θα κριθεί από τις επόμενες γενιές και από τους ιστορικούς. Δικά μου σχόλια δεν υπήρχαν. Μόνο links στον Εκδοτικό Οίκο. 
Ασχέτως πολιτικών τοποθετήσεων, η σημερινή Δημοκρατία της Ελλάδος αποδίδει ίσα δικαιώματα σε όλους.  
 
Αν μας διαβάζει ο πρόεδρος του A.C.A. κ. Σκαλούμπακας, θα ήθελα για μια ακόμα φορά να δεχτεί τη συγγνώμη μου για τα links που ανέβασα από 
εκείνο το βιβλίο. Ο πατέρα σας κ. Σκαλούμπακα έδωσε τη δική του μάχη και δεν μπορεί κανένας από εμάς να τον κρίνει. 

 
……………. @ http://www.avsite.gr/vb/showpo.....stcount=74 wrote: 

skaloumbakas wrote: 

Παρακαλώ πολύ να μην γίνεται χρήση άσχετων θεμάτων και προσώπων σε προσωπικές αψιμαχίες. Ευχαριστώ 

 
Κύριε Σκαλούμπακα, έχετε απόλυτο δίκιο. Ελπίζω να τα πούμε κάποια στιγμή και πραγματικά σας ζητώ συγγνώμη για ότι έγινε τότε, εν αγνεία 
μου, για το originality εκείνου του βιβλίου...  

 
…………….. @ http://www.avsite.gr/vb/showpo.....tcount=148 wrote: 

Ο μοναδικός άνθρωπος που άξιζε πραγματικά τη συγγνώμη μου ήταν και είναι ο κ. Χρήστος Σκαλούμπακας, ο Πρόεδρος του Audiophile Club of 
Athens. Η συγγνώμη μου έχει καταγραφεί κι εδώ. Αφορμή για την παρεξήγηση, ένα παλαιότερο θέμα, που σκοπίμως μας υπενθύμισε και σε αυτό 
το θέμα ο …… ……….. για να δημιουργήσει εντυπώσεις...  
 
Τα συγχωροχάρτια κε …… ……….…. να τα κρατήσετε για ενθύμιο για να θυμάστε τον ……… Από σένα ……… ………... θέλω να θυμάμαι μόνο τον 
καφέ που με κέρασες στην εκθεση. Δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα άλλο από το ........ Forum.  
 
Καλή συνέχεια σε όλους. 

 
Έχω σαν αρχή, να εκτιμώ πολύ τη συγνώμη του άλλου, επειδή το θεωρώ γενναιότητα...  
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.snapdrive.net/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103002654/aristera_1939-1949.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103002654/makronissos.pdf
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Διαβάστε τώρα κάτι ανατριχιαστικά ενημερωτικό!!! 

Ο Διονύσης Γεωργάτος είναι στον ΠΕΡΙΣΣΟ, ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ του ΚΚΕ με καθήκοντα «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ»…  

Σε αυτόν παρέπεμψαν τον Ηλία Γιαννακάκη, όταν ο σκηνοθέτης επισκέφτηκε τα γραφεία του ΚΚΕ στο Περισσό για να πάρει 
στοιχεία από την πλευρά των αριστερών...  

Πάντα ήθελε ο νέος αυτός σκηνοθέτης να βάλει τα χέρια του στα κάρβουνα... έχοντας όνειρο να γυρίσει ταινία για την 
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ! Θέλησε όμως να ακούσει ΟΛΕΣ τις απόψεις, δηλαδή να πλησιάσει όσο είναι δυνατόν περισσότερο ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 
τώρα μετά 60 χρόνια, που έχει κατασταλάξει το μίσος, το φαρμάκι, το ψέμα, η πολιτική ιδιοτέλεια και ο Φαρισαϊσμός...  

Αφού μπήκε στο γραφείο του, ακολούθησε η παρακατω στιχομυθία:  

Quote: 

Η.Γ. «Θα με ενδιέφερε να καλύψω το θέμα της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ όσο γίνεται πιο αντικειμενικά…»  
Δ.Γ. «Τι εννοείς αντικειμενικά? Κανονικά, μόνον από αυτό που ειπες «αντικειμενικά», θα έπρεπε να σου δείξω τη πόρτα…»  
Η.Γ. «Δεν σας καταλαβαίνω!!!»  
Δ.Γ. «Θα σου πω μια ιστορία για να καταλάβεις:  
Όταν κάναμε τη συγγραφή των βιβλίων για τη ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ είχαμε δώσει εντολή να μας στείλουν ότι υλικό ειχαν οι σύντροφοι. Μεταξύ των 
άλλων υπήρχε και μία περιγραφή ενός συντροφου που έγραφε: «… Κάνανε μπλόκο και μας πιάσανε και αρχίσανε να μας χτυπάνε. Κάποια στιγμή 
αισθάνθηκα ότι βρέθηκα πεσμένος μέσα στα αίματα μόνος…»  
Τον πήρα στο τηλέφωνο και του είπα: «Σύντροφε, εδώ δεν τα γράφεις καλά… Τη λέξη «μόνος» πρέπει να τη βγάλουμε γιατί αυτό σημαίνει ότι οι 
άλλοι σύντροφοί σου σε παράτησαν και δεν είναι αυτό και τόσο τιμητικό για το κόμμα μας»… «Κάνε ότι θέλεις, σβήστο σύντροφε Γεωργάτε» που 
απάντησε.  
«Λέω να βάλουμε: Ολοι μαζί παρά το ξύλο, δεν το βάλαμε κάτω και δεν υποκύψαμε στους βασανιστές…» του είπα. «Γράψε ότι θέλεις Σύντροφε» 
μου είπε και κλείσαμε το τηλέφωνο.  
Για το Κόμμα μας αυτό είναι το ορθό και το αντικειμενικό…» 
Η.Γ. «Φοβάμαι πως κάτι τέτοιο δεν θα με ενδιέφερε… σας ευχαριστώ πολύ!» 

 
Αυτή λοιπόν είναι και η «αξιοπιστία» του βιβλίου του ΚΚΕ «Μακρόνησος - Ιστορικός τόπος» - εκδόσεις ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ... 
του οποίου την συγγραφή επέβλεψε το... ΑΓΡΥΠΝΟ ΜΑΤΙ του Διονύση Γεωργάτου!!! 

Κατόπιν ο σκηνοθέτης απευθύνθηκε στην Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (X. Τρικούπη 18Α και Ακαδημίας) και τον 
δέχτηκε ο Πρόεδρος της Ενώσεως.  

Quote: 

Η.Γ. «Θα με ενδιέφερε να καλύψω το θέμα της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ όσο γίνεται πιο αντικειμενικά…»  
Πρόεδρος ΕΑΑΣ: «Κε Γιαννακάκη, ένας που θα μπορούσε να σας βοηθήσει είναι ο Παν. Σκαλούμπακας, στρατηγός εν αποστρατεία, ο οποίος 
υπηρέτησε τότε στην ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ σαν Διοικητης του Γ’ Τάγματος και είναι από τους ελάχιστους επιζωντες και με μεγίστη γνώση του θέματος. 
Μόνον θα μου επιτρέψετε να τον καλέσω εγώ στο τηλέφωνο»  
Η.Γ. «Πολύ ευχαρίστως και σας ευχαριστώ πολύ» 

 
Πως σας φαίνεται και πως συγκρίνετε την αντιμετώπιση που είχε ο σκηνοθέτης και από τις δύο πλευρές?  
 
Εκτοτε, ο Ηλίας Γιαννακάκης δεν επανήλθε ποτέ στο Περισσό ενώ…  

- ταξίδεψε 3 φορές στη ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ παίρνοντας συνέντευξη από τους μονίμους κατοίκους εκεί (έχω βάλει 
απόσπασμα της ταινίας)  
- 4 φορές ταξίδεψε Λάρισα με το συνεργείο, όπου πηρε συνεντεύξεις και στοιχεία από τον πατέρα μου (έχω βάλει 
αποσπάσματα της ταινίας) και…  
- πήρε συνεντεύξεις και από 4 άλλα άτομα, κρατούμενους στη ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ (έχω βάλει 2 αποσπάσματα από την 
ταινία) 

 
Δεν ξεχνώ τη φράση που λέει ο πατέρας μου τονίζοντας 2 φορές σε μία από τις συνεντεύξεις του:  
 
«… Οι κομμουνισταί ηδονίζονται με τα ψέματα!!! ΗΔΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ», αναφερόμενος στους ΔΗΘΕΝ 
300 νεκρούς κατα την ΕΞΕΓΕΡΣΗ του Α' Τάγματος 1 Μαρτίου 1948. 
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Πέρασαν 15 μήνες από τότε που περίεργη και ανεξήγητη πρόκληση από φίλο χαιφιντελίστα με οδήγησε στην ανάπτυξη αυτού 
του θέματος…  
 
Δεδομένου ότι ο συνάδελφος, κατα τα άλλα, στο χόμπυ της υψηλής πιστότητας, μου ζήτησε δημόσια συγνώμη και έκτοτε καμία 
προστριβή δεν υπάρχει (ούτε και θα υπάρξει...), αντικατέστησα το όνομα του (όπως και κάθε άλλο σχετικό όνομα) στα αρχικά 
posts αυτού του topic με τελίτσες, οι δε φωτογραφίες (έστω χιουμοριστικές...) αφαιρέθηκαν.  
 
Εν τέλει το ενδιαφέρον όλου αυτού του θέματος έγκειται στην ουσία και τα ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ που υπάρχουν και όχι στις 
προσωπικές και παροδικές αψιμαχίες, μπορώ δε να ομολογήσω ότι τελικά εξεπλήρωσα και κάποια υποχρέωση που πιστεύω είχα 
και προς τον πατέρα μου, ο οποίος ποτέ δεν επεδίωξε δημόσιες δάφνες και με σκεπτικισμό παρακολούθησε την πρωτοβουλία μου 
αυτή...  
 
BTW, με ενημέρωσε ο σκηνοθέτης του σχετικού ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ περί ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ ότι τελειώνει και την απαραίτητη τεχνική 
επεξεργασία και από το φθινόπωρο θα πάρει την άγουσα για ΕΡΤ και αίθουσες κινηματογράφων...  

ΟΜΩΣ... ο κος με την ομπρέλα θα ζητήσει ΣΥΓΝΩΜΗ από τον πατέρα μου για τα ΨΕΜΑΤΑ που είπε κάποτε???  
 

   
 
Αραγε θα πάει στη Μόσχα να αποτίσει ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ στον νεκρό ΣΟΛΖΕΝΙΤΣΙΝ, ο οποίος πολέμησε τον ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟ όταν ο 
Μίκης Θεοδωράκης τον ΕΞΥΜΝΟΥΣΕ στην ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ που τώρα αγναντεύει στη φωτογραφία σαν να λέει ΔΟΞΑΣΤΕ ΜΕ!!! 

http://news.pathfinder.gr/culture/news/496635.html wrote: 

Φόρος τιμής στον Σολζενίτσιν  

Εκατοντάδες Ρώσοι, απλοί πολίτες και σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ τους και ο 
Βλαντίμιρ Πούτιν, προσήλθαν στην Ακαδημία των Επιστημών στη Μόσχα, όπου εκτίθεται η 
σορός του Ρώσου συγγραφέα, για να αποτίσουν φόρο τιμής  
 
Σε λαϊκό προσκύνημα στην Ακαδημία των Επιστημών στη Μόσχα εκτίθεται η σορός του Ρώσου 
συγγραφέα Αλεξάντερ Σολζενίτσιν μέχρι αύριο Τετάρτη που θα γίνει η κηδεία και η ταφή του 
στο μοναστήρι Ντοσκόι.  
 
Εκατοντάδες Ρώσοι, απλοί πολίτες και σημαντικές προσωπικότητες προσέρχονται για να 
αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που έφερε στο φως τις ωμότητες του Στάλιν. Ανάμεσα 
τους και ο πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος 
υποκλίθηκε μπροστά στη σορό του μεγάλου συγγραφέα.  
 

Ο Πούτιν έφθασε στις 12.50 (τοπική ώρα, 11.50 ώρα Ελλάδας) στην Ακαδημία Επιστημών της Μόσχας κρατώντας ένα μπουκέτο κόκκινα 
τριαντάφυλλα που εναπόθεσε μπροστά από το ανοικτό φέρετρο στο οποίο αναπαύεται ο νομπελίστας της λογοτεχνίας, ενώ τέσσερις 
στρατιώτες με τις επίσημες στολές τους στέκονται σε στάση προσοχής γύρω του.  
 
Ο πρώην πρόεδρος έκανε στη συνέχεια το σταυρό του μπροστά στη σορό και μετά αγκάλιασε τη χήρα του συγγραφέα, την Νατάλια 
Σολζενίτσινα, με την οποία συνομίλησε για λίγο.  
 
Ο Πούτιν είχε επισκεφθεί πολλές φορές το συγγραφέα στη διάρκεια της προεδρίας του (2000-2008), προκαλώντας μερικές αντιδράσεις 
μεταξύ των πρώην διαφωνούντων λόγω του παρελθόντος του ως αξιωματικού της KGB.  
 
Μετά το θάνατο του Αλεξάντρ Σολζενίτσιν τη νύκτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, ο Πούτιν ουσιαστικά επισκίασε τον πρόεδρο Ντμίτρι 
Μεντβέντεφ στον επίσημο φόρο τιμής στο συγγραφέα, χαιρετίζοντας πρώτος, τη Δευτέρα, τη μνήμη του και χαρακτηρίζοντας το θάνατό 
του "μεγάλη απώλεια για τη Ρωσία". 

 

 
 
 
 

http://news.pathfinder.gr/culture/news/496635.html
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Να βάλω και μιά φωτογραφία που παρέθεσε η αγαπητή «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ» από στρατόπεδο της 
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ: 
 

 
 
Δείτε επιλεγμένα κομμάτια (διάρκειας 6 min) από την ταινία του Ηλία Γιαννακάκη που προεβλήθη από την ΕΡΤ στις 22 Απριλίου 
00:15 - 1:45. Είναι αρχειακό υλικό της ΕΡΤ που για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ παίχτηκε στην τηλεόραση και είναι τραβηγμένα το 1949, από 
την επίσκεψη - επιθεώρηση του Αντιστρατήγου Κοσμά στο νησί (όπως βλέπετε, τα "βασανιστήρια" και οι "εκτελέσεις" πάνε 
σύννεφο...) 

Videoclip#14 (άφιξη αντιστρατήγου)  
 
Link

Videoclip#15 (Αψίδα υποδοχής Α' Τάγματος)  

 
Link

Videoclip#16 (Χορωδία, όρκος υπερασπίσεως της πατρίδος)  

 
Link

Videoclip#17 (Εκκλησία, θέατρο 4500 θέσεων κλπ.) 

 
Link

Videoclip#18 (Ξενώνας, Λόχος Διοικήσεως, χορωδία, γεύμα)  

 
Link

Videoclip#19 (Αναχώρηση Αντιστρατήγου Κοσμά για Λαύριο)  

 
Link

Videoclip#20 (Στρατιωτική παρέλαση)  

 
Link

 
 

http://dailymotion.com/swf/xd1zrv
http://dailymotion.com/swf/xd1zn4
http://dailymotion.com/swf/xd1zf9
http://dailymotion.com/swf/xd1z64
http://dailymotion.com/swf/xd1z0j
http://dailymotion.com/swf/xd1yss
http://dailymotion.com/swf/xd1yos
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Οι κομμουνιστές θεωρούσαν βασανιστήριο να τους υποχρεώνουν να βάφουν πέτρες λευκές και να φτιάχνουν συνθήματα 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ στους λόφους της ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ...  
Αλλά πως να μην το θεωρούσαν βασανιστικό, όταν ο Άρης Βελουχιώτης (το καμάρι τους και ο ήρωας τους...) σε λόγο του στη 
Δεσφίνα ΔΗΛΩΝΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ: 
 

- «ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ...» !!!  
 
Δείτε το ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: 
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Πως τολμούν μετά απ' αυτό και μιλούν ακόμα για τους 18 νεκρούς όλους κι’ όλους (με επίσημα στοιχεία και ονόματα) της 
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ, και αυτοί μετά από την προδοτική  στάση του Α' Τάγματος, οργανωθείσα υπό του ΚΚΕ εν καιρώ 
συμμοριτοπολέμου!!! Μήπως έχουν ιδέα τι σημαίνει ένοπλη εξέγερση σε στρατόπεδο εν καιρώ πολέμου? 
 
Καταστολή της Στάσης με οποιοδήποτε μέσον και μετά Στρατοδικείο και Εκτέλεση! 
Και μία φλογερή και εμπνευσμένη απάντηση που πήρε ένας θρασύτατος ανώνυμος με το παρατσούκλι audiophile62 που 
γράφει σε άλλο φόρουμ και τόλμησε (ακόμα και σήμερα εν έτει 2009!!!) να ανοίξει εμπρηστικό ΤΟΠΙΚ εκεί, προπαγανδίζοντας τις 
κομμουνιστικές ιδέες του!!!  
 

thanasis k. @ http://www.avsite.gr/vb/showth.....amp;page=8 wrote: 

Καλα και ο Σταλιν συνεργατης των Γερμανων ηταν μεχρι που του την εφεραν πισωπλατα και έκαναν την εισβολη στην Ρωσια. 
Εχετε μια περιεργη ταση να ξεχνατε μονοπλευρα την ιστορια.  
 
Αληθεια, ο Παπαδοπουλος - καταπτυστος δικτακτορας δεν λεω - ποσους ειχε σκοτωσει π.χ. σε σχεση, ας μην πουμε με τα 
εκατομμύρια του Σταλιν αλλα ας πουμε για την Ανοιξη της Πραγας, αν την εχεις ακουστα, για να έρθουμε στην Ευρωπη και να 
μην πουμε και για τα εκατομμύρια σφαγμενων των Ερυθρων Χμερ κ.λπ.  
 
Τελικα εμεις είμαστε που δεν πρεπει να ξεχναμε τα φρικιαστικα εγκληματα που διαπραξατε, οπου και αν αναλαβατε την εξουσια 
χωρις καμμια διακριση.  
 
Μια και μιλας για συνεργατες των Γερμανων, ποια ηταν η θεση του ΚΚΕ στην Ελλαδα πριν την εισβολη των τελευταιων στην 
Ρωσια;  
 
Φιλε μου, κανε οση προπαγανδα θες, αλλωστε απο μικρα παιδια σε αυτο σας εχουν εκπαιδευσει, αλλα τα ιστορικα γεγονοτα δεν 
μπορεις να τα αλλαξεις και τις μεγαλυτερες γενοκτονιες του 20ου αιωνα τις εκαναν αριθμητικά οι κομμουνιστές και ευτυχως που 
το συστημα τους κατέρρευσε και δεν εκαναν μεγαλυτερες. Κριμα που δεν μπορεις να καταλαβεις οτι πεταχτηκατε στο 
χρονοντουλαπο της ιστοριας και τελειωσατε ανεπιστρεπτί.  
 
Δυο τρεις γραφικοι εχουνε μεινει και την επομενη γενια θα υπάρχετε στα μουσεια των σφαγεων της ιστοριας μαζι με τους 
δικτακτορες που κατακρινεις και που αυτοι επεφεραν λιγοτερα θυματα απο εσας και μαλιστα ενα πολυ μικρο κλασμα των δικων 
σας γενοκτονιων. Και εκει ειναι η μεγαλη διαφορα σας απο τους δικτατορες - αυτοι επραξαν δολοφονιες, εσεις γενοκτονιες λαων, 
οπως ακριβως εκανε ο Χιτλερ αλλα εσεις σε πολυ μεγαλυτερα αριθμητικα νουμερα!!!  
 
Τελος, μπορει και εγω να κατακρινω τα πολιτικα κομματα και την πολιτικη τους, αλλα τουλαχιστον στην εστω καπιταλιστικη και 
ολιγαρχικη αυτη κοινωνια, εχω το δικαιωμα να γραφω και να λεω την γνωμη μου και να ακουω την δικη σου, πραγμα που σε ολα 
τα κρατη που εφαρμοστηκε το δικο σου συστημα θα ημουν εξαφανισμενος η θα παραθεριζα στην Σιβηρια. Ηταν τοσο καλα τα 
πολιτικα σας συστηματα, οπου οι πορτες ηταν ερμητικα κλειστες και κανενας δεν μπορουσε να περασει τα συνορα και πολλοι 
έχασαν την ζωη τους γι’ αυτό (βλ. το τείχος του Βερολίνου, τους πνιγμενους στην Κουβα κ.λπ…).  
 
Πραγματικα τελειωνω με ενα πραγμα. Αληθεια μπορεις να μου πεις σε τι διαφερετε απο μια δικτατορια, σε θεματα ελευθεριας 
του λογου, της σκεψης, των ιδεων, αλλα και αυτων των ιδιων των δολοφονιων και βασανιστηριων. Μου κινει την περιεργεια, 
πραγματικα που βρισκεις το θράσος να υποστηριξεις μια γνωμη που ακομη και ενας μη νοημων πιθηκος θα ειχε την οξυδέρκεια 
να καταλαβει οτι λεει χοντρομαλακιες!!!  
 
Ειλικρινα λυπαμαι που υπαρχουν ανθρωποι που στερούν η θελουν να στερήσουν απο αλλους το μεγαλυτερο αγαθο για μενα σε 
αυτην την ζωη ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και αυτο πρεσβεύεις εσυ αυτην την στιγμη, τον σκοταδιστικο μεσαιωνα, την καταργηση της 
ελευθεριας και την χειροτερη μορφη σκλαβιας που υπαρχει, την σκλαβια του σκοταδισμου και της πλυσης εγκεφαλου που 
δυστυχώς εχεις πεσει θυμα!!! 

 
Εύγε στον thanasis k, αλλά και στους άλλους φίλους, που τον έχουν πάρει στο «ψιλό».!!! 
 
Διαβάστε και την εμετική απάντηση που του έδωσε ο κομμουνιστής αυτός!!!  

audiophile62 wrote: 

Γνωστός ο τρόπος υπεκφυγής τής παραδοχής τών εγκλημάτων από τούς φασίστες, τό παραμύθι μέ τό λεγόμενο ανατολικό μπλόκ. Τά περί 
Στάλιν καί Πράγας είναι γνωστά, από τά επίκαιρα τού ΓΕΣ επί ΥΕΝΕΔ... α ναί καί τού αλήστου μνήμης Γεωργαλά...  
Τό ποιός μπούκαρε στή Κορέα απ τού διαόλου τή μάννα καί μέ ποιό αιτιολογικό νομιμοποιήσης , όπως καί στό Βιετνάμ, δέ μάς τό λές 
όμως. Εκεί οι "καλές" ναπάλμ έσωσαν τή δημοκρατία...  
 
Μέ τό αναφέρω καί νά υπενθυμίζω τίς φρικαλεότητες καί τά εγκλήματα κατά τής ανθρωπότητας πού διέπραξαν τά ανθρωπόμορφα 
φασιστικά κτήνη, είναι προπαγάνδα ε ?  
 
Λαλίστατος είσαι περί πολλών άλλων πού η αστική προπαγάνδα σού έχει καταστήσει "πιστέυω", αλλά γιά τήν ταμπακέρα δέ λές τίποτα. 
Ηταν η δέν ηταν ο Γρίβας ΦΑΣΙΣΤΑΣ-ΠΡΟΔΟΤΗΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ καί γιατί ? 
Είναι η ΄δεν είναι οι κατοχικοί δοσίλογοι καί ταγματαλήτες Ράλλης-Τσολάκογλου-Παπαδόγγονας-Εβερτ-Ψαρρός-Μπουραντάς ( τί 
συμπτωση ρε παιδί μου , όλοι μά όλοι αφησαν επιγόνους νά διαφεντεύουν τό τόπο καί κατόπιν) ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ?  
 
Η στάση τών κομμουνιστών στό πόλεμο είναι γνωστή καί καθαρή. Ο ιδιος ο Ζαχαριάδης μέσα από τά μπουντρούμια τού Μανιαδάκη μέ 
επιστολή του στό Ριζοσπάστη κάλεσε ολους τούς Ελληνες πατριώτες νά πάρουν τά οπλα καί νά συνταχθούν ακόμα καί μέ αυτό τό 
Μεταξικό καθεστώς , γιά νά πολεμήσουν τό Φασίστα εισβολέα. Περιβόητη εχει μείνει η τελευταία πρόταση τής επιστολής :<<...Ο ΚΑΘΕ 
ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ...>> Ομως οι Δεξιοί φασίστες τής εποχής προτίμησαν νά μήν αφήσουν τούς 
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φυλακισμένους αγωνιστές νά πάνε στό μέτωπο , αλλά νά τούς παραδώσουν "πρόβατα επί σφαγή" στούς εισβολείς φίλους τους. Ετσι γιά 
νάχει νά αλέθει η κρεατομηχανή στό Χαιδάρι....Αρκετό ρετσινόλαδο τούς έιχαν "κεράσει" τόσα χρόνια , τώρα ήταν καιρός νά 
ξεπληρώσουν τή φιλοξενία τους στίς πεντάστερες σουίτες τής Κέρκυρας καί τού Γεντί Κουλέ....  
 
Στά περί σκοταδιστικού μεσαίωνα κ.λ.π , τί νά σού πώ? Τρικυμία εν κρανίω έχεις. Είναι ακόμα φρέσκες οι μνήμες από τό κάψιμο βιβλίων 
στή ναζιστική Γερμανία , τίς διώξεις τών Γληνού καί Τριανταφυλλίδη ( οχι τού γνωστού "αυτοεξόριστου" στό Παρίσι ) γιά τό γλωσσικό 
στήν Ελλάδα , οι διώξεις τού Μακαρθισμού στήν Αμερική ( μερικά από τά θύματα : Αινσταιν , Αρθουρ Μίλερ , Τσάρλι Τσάπλιν καί άλλοι ) 
, η "προληπτική" λογοκρισία στό τόπο μας μέχρι πρόσφατα καί πολλά ακόμα κατορθώματα τής δεξιάς "δημοκρατικής" παράταξης.  
 
Μιά μεγάλη απορία ομως πού έρχεται στό υπανάπτηκτο πιθικίσιο μυαλό μου , είναι η εξής : Γιατί η παγκόσμια διανόηση διαχρονικά 
συστρατεύθηκε μέ τίς αξίες τού Αριστερού Προοδευτικού κινήματος ? Προφανώς κάτι τυχαίοι σάν τόν Σάρτρ , Πικάσσο , Καμύ , 
Σοστακοβιτς , Παζολίνι , Νόαμ Τσόμσκι , Καστοριάδη , Ρούσσο , Μπρέχτ , Λουί Αραγκόν , Πώλ Ελιαρ , Αντρέ Μπρετόν , Καλβίνο , 
Μοράβια , Λουκίνο Βισκόντι , Φελίνι , Λόρκα , Λουίς Μπουνιουέλ , Στέφαν Τσβάιχ , Σάμιουέλ Μπέκετ , Μπέρναρ Σώ , είχαν κι αυτοί 
νοημοσύνη κατώτερη τού πιθήκου...Γι αυτό καί δέν μπόρεσαν νά διακριθούν καί καταξιωθούν γιά τή πνευματική τους προσφορά όσο οι 
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ τής συντηριτικής παράταξης.... Τί νά κάνουμε? Στά μαύρα τά σκοτάδια η Αριστερά....  
 
Τώρα βέβαια θά μού πείς ότι είσαι "ελεύθερος" νά λές ότι θές , μιά κάι δέν υπάρχει η απειλή τής "Σιβηρίας" ( καλό τό παραμύθι) , δικιο 
έχεις ! Τό οξυδερκέστατο μυαλό σου έχει καταλάβει τό μεγαλείο τού συστήματος σ όλη του τήν έκταση : ΑΣΤΟΥΣ ΝΑ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ. ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΗΔΑΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΖΗΤΑΝΕ ΚΙ ΑΛΛΟ!!!! 

 
Προδότες και φασίστες λοιπόν οι Γρίβας, Ράλλης, Τσολάκογλου, Παπαδόγγονας, Εβερτ, Ψαρρός, Μπουραντάς !!!  
 
ΑΙΣΧΟΣ!!!  
 
 

Διαβάστε λοιπόν την αντεθνική - προδοτική εντολή του ΚΚΕ να δολοφονήσει τον Ψαρρό πράγμα που έγινε!!! Ο πατέρας μου είχε 
οργανωθεί στο 5/42 EKKA του συνταγματάρχη Ψαρρού, κατά την διάρκεια της Αντίστασης εναντίον των Γερμανών)  
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Να και αναφορά στελέχους του ΕΛΑΣ του ΚΚΕ για την εκκαθάριση του ΕΔΕΣ!!! Προσέξτε λίγο και την εντολή να μην 
προβαίνουν σε επιθετικές ενέργειες εναντίον των Γερμανών!!! Μόνον εναντίον ΕΛΛΗΝΩΝ!!! 
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Διαβάστε τώρα, για τις ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ του ΣΤΑΛΙΝ στη Σοβιετική Ενωση που υποστηρίζει αυτό το σκουλήκι, ο 
audiophile62:  
 
- http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Purge  

Quote: 

Great Purge was a series of campaigns of political repression and persecution in the Soviet Union orchestrated by Joseph Stalin 
in 1936-1938.[1][2] Also described as a "Soviet holocaust" by several authors,[3][4][5] it involved the purge of the 
Communist Party of the Soviet Union, repression of peasants, Red Army leadership, and the persecution of unaffiliated 
persons, characterized by widespread police surveillance, widespread suspicion of "saboteurs", imprisonment, and killings.[1] 
Estimates of the number of deaths associated with the Great Purge run from the official figure of 681,692 to nearly 
2,000,000. 

 
- http://en.wikipedia.org/wiki/T.....reat_Purge  

Quote: 

Statistics: October 1936–November 1938  
 
In the cases investigated by the State Security Department of the NKVD (GUGB NKVD):  
 
At least 1,710,000 people were arrested.  
At least 1,440,000 people were sentenced.  
At least 724,000 people were executed. Among those executed:  
At least 436,000 people were sentenced to death by NKVD troikas as part of the Kulak Operation.  
At least 247,000 people were sentenced to death by NKVD Dvoikas and the Local Special Troikas as part of the Ethnic Operation.  
At least 41,000 people were sentenced to death by Military Courts.  
 
Among other cases in October 1936-November 1938:  
 
At least 400,000 people were sentenced to labor camps by Police Troikas as Socially Harmful Elements (социально-вредный 
элемент, СВЭ)  
At least 200,000 people were exiled or deported by "Administrative procedures".  
At least two million people were sentenced by courts for common crimes; among them 800,000 were sentenced to GULAG 
camps. 

 
- http://www.brama.com/ukraine/h.....index.html  
- http://www.cusd.chico.k12.ca.u....._purge.htm  
 
ΔΗΛΑΔΗ: Δολοφονηθέντες από το Σταλινικό καθεστώς: 682.000 - 2.000.000 άτομα!!!  
Και τον ΣΤΑΛΙΝ, αυτό το ανθρωπόμορφο κτήνος της ιστορίας πάνε πάλι να "αποκαταστήσουν" ακόμη και στην σημερινή 
εποχή εκεί στο ανάκτορο του ΠΕΡΙΣΣΟΥ !!! 
 

 
 
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό το οποίο είχε συμβεί αρχές 1975 (λίγο μετά τις εκλογές) στο σπίτι του 
Αναστάση Παπαληγούρα, όταν ήμασταν στην ΟΝΝΕΔ και όπου βρεθήκαμε για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι τώρα και είχαμε για 
πρώτη φορά βρεθεί τετ-α-τετ με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.  
 
Τότε μερικοί νεολαίοι τον πλησίασαν, διαμαρτυρόμενοι για την νομιμοποίηση του ΚΚΕ και ένας τον ρώτησε (θυμάμαι το όνομα 
του, αν κάποιος δεν με πιστεύει):  
- «Κε Πρόεδρε, γιατί νομιμοποιήσατε το ΚΚΕ?»  
 
Και εκείνος απάντησε, χτυπώντας τον δυνατά στο στήθος μέχρι πόνου... (το θυμάμαι χαρακτηριστικά):  
- «Τα σκουλήκια όταν τα βγάλεις στο φως, ξεραίνονται...»  
 
Κόκαλο εμείς… 

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Purge
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Great_Purge
http://www.brama.com/ukraine/history/terror/index.html
http://www.cusd.chico.k12.ca.us/%7Ebsilva/projects/russia/stalin/great_purge.htm

