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Πρόλογος	  
 

     Ο Κωνσταντίνος Βοβολίνης ήταν µια δυναµική και αµφιλεγόµενη 

προσωπικότητα και σε αυτό το πλαίσιο επιχειρείται µια ηθική προσέγγιση, τόσο της 

δηµοσιογραφικής όσο και της πολιτικής του δραστηριότητας που δηµιουργούν 

διαφορετικές εντυπώσεις. Η ζωή και η δράση του εκτυλίσσονται παράλληλα µε µια 

σειρά από εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις και ανατροπές που θέτουν σε κίνδυνο τη 

σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας σε συνάρτηση µε τις ισορροπίες ανάµεσα 

στα ισχυρά κράτη. Μέσα από την ανάλυση των άρθρων του αντιλαµβανόµαστε ότι 

είναι  φιλοβασιλικός και σε πλήρη αντίθεση µε τα αριστερά κινήµατα, ενώ οι 

πολιτικές του συνεργασίες  γεννούν πολλά ερωτηµατικά σχετικά µε τις απώτερες 

επιδιώξεις του. Σαφέστατα, είτε πρόκειται για έναν οραµατιστή πατριώτη ή έναν 

υπέρµετρα φιλόδοξο πολιτικό άντρα, ο Βοβολίνης αποτελεί µια φυσιογνωµία που 

παρακολουθεί από κοντά όσα διαδραµατίζονται και ξέρει να ελίσσεται, γεγονός που 

τον καθιστά µια αινιγµατική µεν, ισχυρή δε προσωπικότητα.  

 



 4 

Εισαγωγή	  
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γνωρίσουµε τον Κωνσταντίνο Βοβολίνη 

ως προσωπικότητα και να ερµηνεύσουµε, µε ηθικούς όρους, τις θέσεις και τις 

ενέργειές του ως δηµοσιογράφος και πολιτικού. Έτσι, το πρώτο κεφάλαιο 

επικεντρώνεται στη ζωή του Βοβολίνη όπου µαθαίνουµε για διάφορες πτυχές της 

ζωής του, οι οποίες διαφωτίζονται και από τη συνέντευξη που παραχώρησε η κόρη 

του, Αλεξάνδρα. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στην κ. Βοβολίνη ήταν οι εξής: 

α) Πώς ήταν σαν σύντροφος και οικογενειάρχης ο Κωνσταντίνος Βοβολίνης; 

β) Πώς έβλεπε τους πολιτικούς και ποιες ήταν οι αντιλήψεις του; 

γ) Πώς ήταν σε επίπεδο ηθικής; 

Διακρίνουµε ένα άτοµο µε ανησυχίες γύρω από την πολιτική, µε ιδιαίτερη αγάπη 

για τα βιβλία και το συγγραφικό έργο. Από τα νεανικά του χρόνια διακρίνεται για την 

επιδεξιότητά του να χειρίζεται το λόγο, γεγονός που τον οδηγεί γρήγορα στον κόσµο 

της δηµοσιογραφίας. Η εφηµερίδα του Ελληνικόν Αίµα αποτελεί µέσο πληροφόρησης 

και αφύπνισης του σκληρά δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού, µέσο ανάλυσης και 

κριτικής της επικαιρότητας, αλλά και χώρο έκφραση των προσωπικών του 

τοποθετήσεων που υποστηρίζονται από πλούσιο δηµοσιογραφικό υλικό. 

Στη συνέχεια επιχειρείται µια γνωριµία µε το ιστορικό πλαίσιο της εποχής του 

Εµφυλίου Πολέµου (1944-1949), καθώς και των χρονικών περιόδων που τον 

πλαισιώνουν, έτσι ώστε να γίνουν πληρέστερα κατανοητά οι αντιλήψεις και η δράση 

του Βοβολίνη. Παρατηρούµε ότι το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα µετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή είναι ιδιαίτερα έντονο και ποικιλόµορφο. Οι κυβερνήσεις 

διαδέχονται η µια την άλλη σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα, ενώ το κοµµουνιστικό 

κόµµα, που θα διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, 

συσπειρώνεται και αναπτύσσεται. Γενικότερα υπάρχει µια πολιτική αστάθεια την 

οποία εκµεταλλεύεται ο Μεταξάς για να κηρύξει δικτατορία. Ο Β΄ Παγκόσµιος 

Πόλεµος και η Κατοχή φέρνουν τη χώρα σε δυσµενή θέση µέχρι την απελευθέρωσή 

της που ήταν ο συνδυασµός του αγώνα των Ελλήνων αντιστασιακών και των 

Συµµαχικών Δυνάµεων. Ο επακόλουθος Εµφύλιος Πόλεµος είχε ακόµη πιο 

δυσάρεστες συνέπειες για την ελληνική κοινωνία, ενώ και µετά τη λήξη του η 

αστάθεια στο πολιτικό σκηνικό συνέχισε να υφίσταται οδηγώντας στη δεύτερη 

δικτατορία του Παπαδόπουλου. Η προσεκτική µελέτη των γεγονότων µας βοηθά να 
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ερµηνεύσουµε καλύτερα το κεντρικό πρόσωπο της εργασίας µας. Η συνέντευξη που 

µας παραχώρησε ο κύριος Νίκος Ζερβής φωτίζει ακόµη περισσότερο διάφορες 

πτυχές της περιόδου της Κατοχής και του Εµφυλίου Πολέµου, ενώ ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η άποψή του για τη δηµοσιογραφική και πολιτική δράση του Βοβολίνη. 

Τα ερωτήµατα που τέθηκαν στη συνέντευξη είναι: 

α) Σε επίπεδο ηθικής συµπεριφοράς, πώς κρίνεται τις συµπεριφορές των ανθρώπων 

εκείνης της εποχής; 

β) Ποια είναι η άποψή σας για τον Εµφύλιο Πόλεµο; 

γ) Ποια είναι η γνώµη σας για το χειρισµό των ελληνικών ζητηµάτων στις διεθνείς 

διασκέψεις την εποχή του Εµφυλίου Πολέµου; 

δ) Ποια είναι η γνώµη σας για τη δηµοσιογραφική και πολιτική δράση του Κ. 

Βοβολίνη; 

Κατόπιν πραγµατοποιείται ανάλυση του δηµοσιογραφικού λόγου του Βοβολίνη, 

ώστε να κατανοήσουµε πληρέστερα τον τρόπο σκέψης, τις στάσεις και αντιλήψεις, 

αλλά και τις µεταγενέστερες ενέργειές του. Διακρίνουµε ένα δηµοσιογράφο µε 

πλούσιο και χειµαρρώδη λόγο που φαίνεται να έχει απήχηση στο κοινό. Ωστόσο, 

συχνά ο λόγος ξεφεύγει από τα πλαίσια της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και 

γίνεται υβριστικός, κυρίως αναφορικά µε τη δράση των αριστερών κινηµάτων. 

Ακόµη πραγµατοποιείται µια προσέγγιση, µε ηθικούς όρους, των στάσεων και 

ενεργειών του Βοβολίνη κατά τη δηµοσιογραφική του πορεία, οι οποίες είναι άµεσα 

συνυφασµένες και µε τη µετέπειτα πολιτική του καριέρα. Έτσι, από τη µία πλευρά 

διακρίνουµε έναν άνθρωπο µε ιδιαίτερα αισθήµατα για την πατρίδα, αφοσιωµένο και 

µεθοδικό επαγγελµατία και επιτυχηµένο αρθρογράφο µε πλούτο γνώσεων και 

ευρύτητα πνεύµατος. Η εικόνα του όµως έχει και τα στοιχεία του φιλόδοξου 

πολιτικού άνδρα που τον διακρίνει ένας έντονος φιλοµοναρχισµός. Καθώς δεν αφήνει 

τίποτα στην τύχη και σε συνδυασµό µε τις στάσεις και αντιλήψεις του µπορεί να µας 

δώσει την αίσθηση ότι πρόκειται για έναν καιροσκόπο. 

Εν κατακλείδι, προσπαθούµε να συµπυκνώσουµε την εντύπωση που σχηµατίσαµε 

από την ενασχόλησή µας µε τη συγκεκριµένη προσωπικότητα. Βέβαια αυτό δεν 

καθίσταται εύκολο δεδοµένου του ιστορικού και πολιτικού πλαισίου, αλλά και των 

ποικίλων συγκυριών που συνήθως διατάρασσαν την κατάσταση αντί να φέρνουν 

σταθερότητα και ισορροπία. Εκείνο που µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα είναι ότι 

πρόκειται για µια ιδιαίτερα έντονη και αινιγµατική προσωπικότητα που όµως 

πρόσφερε τις υπηρεσίες του όποτε αυτό του ζητήθηκε και κάτω από οποιεσδήποτε 
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συνθήκες και άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο προς µελέτη και αξιοποίηση.
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Α’	  Κεφάλαιο 

Κωνσταντίνος Βοβολίνης: η ζωή του 
 

1.1. Τα πρώτα χρόνια του Βοβολίνη 

 

Ο Κωνσταντίνος Βοβολίνης γεννήθηκε το 1913. Ήταν γιος του δικηγόρου 

Αντώνιου Βοβολίνη και της Μαρίας Σκεπασθιανού µε καταγωγή από την Κρήτη. 

Έχασε τον πατέρα του σε πολύ µικρή ηλικία και τα καθήκοντα του εκλιπόντος 

πατέρα ανέλαβε ο µεγαλύτερος αδερφός του Σπύρος. Τα παιδικά και εφηβικά χρόνια 

κύλησαν σε ένα περιβάλλον πλούσιο από κοινωνικές συναναστροφές µε συγγενείς 

και φίλους. Παράλληλα, εκείνη την εποχή ο Κωνσταντίνος βίωσε και τις πρώτες 

ψυχικές και ηθικές µεταπτώσεις που οφείλονταν και στα πρώτα ερωτικά σκιρτήµατα.  

Ως µαθητής Γυµνασίου αρχικά ήταν αδιάφορος χωρίς ίχνος υπευθυνότητας και 

επιµέλειας στις σχολικές του υποχρεώσεις. Πραγµατοποίησε πολύ-ήµερες απουσίες 

από το σχολείο ακόµη και όταν η οικογένειά του τον έγραψε σε άλλο Γυµνάσιο. 

Ωστόσο, µετά από µια αυστηρή τιµωρία που του επέβαλε η µητέρα του εξ αιτίας των 

απουσιών του, άρχισε να διαφαίνεται µια µεταστροφή στο χαρακτήρα του 

Κωνσταντίνου. Σταδιακά, η έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο και τη µόρφωση 

αντικαταστάθηκε από επιµέλεια και ζήλο για την ολοκλήρωση των σχολικών 

υποχρεώσεων, πάντα υπό τον αυστηρό έλεγχο της µητέρας του. Έτσι, άρχισε να 

εξελίσσεται σε έναν ιδιαίτερα µελετηρό µαθητή µε κλίση και αγάπη στο γραπτό λόγο. 

Παράλληλα, διατηρούσε µια έντονη κοινωνική ζωή και καταπιάνονταν µε πληθώρα 

άλλων δραστηριοτήτων. Όντας έφηβος δραστηριοποιήθηκε ως βασικό ιδρυτικό µέλος 

του Φιλολογικού και Καλλιτεχνικού Οµίλου, καθώς, πέρα από τη συγγραφή, 

ασχολούνταν και µε τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδροµών.  

Πέρα από τη δράση στο χώρο των γραµµάτων και της εκπαίδευσης, έδειξε 

ενδιαφέρον και για τα πολιτικά δρώµενα όπως καταδεικνύει η εγγραφή του στη 

Φιλελεύθερη Νεολαία του Βενιζέλου. Είχε ιδιαίτερα πλούσια και έντονη κοινωνική 

δραστηριότητα µε σφαίρα ενδιαφερόντων τους γυµναστικούς αγώνες, τις σχολικές 

και εξωσχολικές εκδροµές, αλλά και ενδιαφέρον για τα έργα στη λίµνη του 



 8 

Μαραθώνα. Από την πρώτη αµοιβόµενη εργασία του άρχισε να συνδράµει και να 

στηρίζει οικονοµικά την οικογένειά του1.   

 

Η αστείρευτη δίψα για έκφραση και δηµιουργία που χαρακτήριζε το Βοβολίνη 

βρίσκει διέξοδο στην έκδοση ενός σχολικού περιοδικού που κυκλοφορεί σε 15θήµερη 

βάση. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι είναι χειρόγραφο. Ο ίδιος ασχολείται 

επιµελώς µε τη σύνταξη του περιοδικού γράφοντας κείµενα, φτιάχνοντας σκίτσα και 

συνθέτοντας τον τρόπο παρουσίασης του υλικού µε επικέντρωση σε θέµατα που 

άπτονται των ενδιαφερόντων των συνοµήλικων του.  

 

1.2. Σπουδές και δηµοσιογραφική σταδιοδροµία 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Γυµνασίου ξεκινάει τις σπουδές του στη Νοµική 

Σχολή. Συνεργάζεται ως αρθρογράφος µε το περιοδικό Εργασία και το πρώτο του 

άρθρο δηµοσιεύεται στις 6 Σεπτεµβρίου 1930 γύρω από τα εκπαιδευτικά συστήµατα 

και τη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. Εκείνη την περίοδο οι µετατοπίσεις στα 

πολιτικά δρώµενα, οι προσωπικοί προβληµατισµοί και η επίδραση του περιβάλλοντος 

διανοίγουν το δρόµο για ένα νέο τρόπο σκέψης για το Βοβολίνη. Μετά τη λήξη της 

συνεργασίας του µε το περιοδικό και την ανάµειξή του σε πνευµατικούς και 

καλλιτεχνικούς κύκλους, επιχειρεί στη συγγραφή θεατρικών έργων όπως ο 

Αρχαιολόγος, το οποίο αποσπά, εν τέλει, θετικές κριτικές.  

Το ταλέντο στη δηµοσιογραφία είναι ορατό µέσα από τα άρθρα που 

δηµοσιεύονται, ενώ κοµβική χαρακτηρίζεται η συνεργασία µε την εφηµερίδα 

Ελεύθερος Άνθρωπος. Εκεί πλέον καθιερώνεται ως µάχιµος δηµοσιογράφος. 

Παράλληλα, η συνεργασία µε τον αδελφό του Σπύρο και η δηµιουργία της 

Βιοµηχανικής Επιθεώρησης τον Ιούλιο του 1934 ανοίγει αναρίθµητους δρόµους για 

αυτόν σε όλους τους χώρους όπως τέχνη, επιστήµη, οικονοµία, πολιτική, εκδόσεις και 

Τύπος. Από το 1930 η εφηµερίδα Ελεύθερος Άνθρωπος κάνει µεταστροφή στο 

πολιτικό πλαίσιο, πρωτίστως µέσα από την επίθεση κατά του Βενιζέλου για αδέξιους 

χειρισµούς στα οικονοµικά θέµατα και αποκτά αντι-Βενιζελική χροιά. Αυτό 

αντικατοπτρίζεται και στη στήριξη προς το Λαϊκό Κόµµα του Τσαλδάρη. Άλλωστε, 

λόγω των πολιτικών ζυµώσεων και των αλλαγών είναι συχνό το φαινόµενο της 

                                                
1 Πανσεληνά, 2013, σ. 20-28 
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µετατόπισης από έναν πολιτικό χώρο σε έναν άλλο. Η γνωριµία µε τον Κοτζιά που 

διατελεί Υπουργός-Διοικητής πρωτευούσης υπό το καθεστώς Μεταξά κρίνεται 

καθοριστική για τη µετέπειτα πορεία του Βοβολίνη, καθώς προσλαµβάνεται ως 

προσωπικός γραµµατέας του. Έτσι, το 1937 παύει η ενασχόληση µε τη 

δηµοσιογραφία2. 

Ανάµεσα στα θετικά χαρακτηριστικά του Κωνσταντίνου διακρίνουµε τη συνέπεια 

και την οργανωτικότητα. Ακόµη είναι ιδιαίτερα ευρηµατικός και πολυµήχανος και 

έχει την ικανότητα να φέρνει εις πέρας οποιοδήποτε έργο του ανατίθεται. Χάρη σε 

αυτά τα προσόντα, που αντικατοπτρίζουν το µεταξικό όραµα για την νεολαία, ο 

Κοτζιάς του αναθέτει την οργάνωση της «Αθλητικής Εβδοµάδας», που 

πραγµατοποιείται από τις 4 έως τις 11 Ιουνίου 1938 και αποσκοπεί στη διάδοση της 

ιδεολογίας του καθεστώτος Μεταξά και της προβολής του αθλητικού ιδεώδους. Η 

διοργάνωση και η υλοποίηση είναι άρτια όπως διαφαίνεται από µια επιστολή του 

Κοτζιά προς το Βοβολίνη όπου ο πρώτος ευχαριστεί το δεύτερο για τις υπηρεσίες του 

και του προτείνει τη θέση του Γενικού Γραµµατέα του Δήµου Πειραιά. Εκείνη την 

εποχή ο Κωνσταντίνος ήταν µόλις 25 ετών.  

 

1.3. Νέες επαγγελµατικές προοπτικές 

 

Η ανάληψη της νέας θέσης την 1η Οκτωβρίου 1938 τον φέρνει πλησιέστερα στο 

καθεστώς. Παράλληλα, η συνεργασία του µε το Δήµαρχο Μανούσκο είναι 

επιτυχηµένη και αποτελεσµατική. Ο Βοβολίνης επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο και 

ενδιαφέρον να γνωρίσει τα δηµοτικά ζητήµατα εκ των έσω, έτσι ώστε να τα 

διαχειριστεί ανάλογα και προς όφελος των πολιτών. Με σεβασµό µιλούν ακόµη και 

οι δηµοτικού υπάλληλοι για την προσωπικότητά του, όπως διαφαίνεται στα σχόλιά 

τους για το συγκεκριµένο άντρα. Πέρα από τα δηµοτικά καθήκοντα αναλαµβάνει µια 

σειρά δράσεων και δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση και τον πολιτισµό. 

Αξιοσηµείωτο είναι το ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο µέσω του εράνου που 

διοργανώνει για τους σεισµοπαθείς της Τουρκίας το 1940, ενώ και η διοργάνωση της 

«Εβδοµάδας των Ανθέων» από τον ίδιο στέφεται επίσης µε επιτυχία.  

Λόγοι υγείας τον υποχρεώνουν να απέχει από τα καθήκοντά του. Έτσι, βρίσκεται 

νοσηλευόµενος κατά την κήρυξη του Ελληνο-Ιταλικού Πολέµου. Ως πιστός και 

                                                
2 Πανσεληνά, 2013, σ. 31-37 
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αφοσιωµένος πατριώτης αναχωρεί για το Μέτωπο µόλις του το επιτρέπει η 

κατάσταση της υγείας του. παράλληλα µε τις υπηρεσίες προς την πατρίδα συλλέγει 

και διασώζει µεγάλο µέρος της πολεµικής αλληλογραφίας. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία 

µέσα από την εκτύλιξη των συναισθηµάτων και των σκέψεων να αναδειχτεί µια 

διαφορετική διάσταση του πολέµου που έχει πιο ανθρώπινο χαρακτήρα3. 

Με την κατάκτηση της Αθήνας από τα κατοχικά στρατεύµατα η Κυβέρνηση 

Τσουδερού και ο Βασιλιάς Γεώργιος µεταφέρόνται στην Αίγυπτο, ενώ στο Δήµο 

Πειραιά ο Βοβολίνης αγωνίζεται ενάντια στη µείωση των δηµοτικών υπαλλήλων, 

γεγονός που οδηγεί στην απόλυσή του από τον Υπουργό Εσωτερικών της κατοχικής 

κυβέρνησης. Ως διαµαρτυρία στην αποµάκρυνσή του παραιτείται η διοικούσα 

επιτροπή του Δήµου4. 

 

1.4. Η δηµοσιογραφική δράση του Βοβολίνη κατά την Κατοχή και τον Εµφύλιο 

 

Το καλοκαίρι του 1941 µαζί µε το Μήλιο και τον Πηνιάτογλου αναλαµβάνουν 

ενεργό δράση κατά της γερµανικής κατοχής και ιδρύουν αντιστασιακή οργάνωση η 

οποία δρα υπό τις οδηγίες του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου και έχει πολύπλευρο έργο. 

Σε αυτό το πλαίσιο αναλαµβάνουν την κατασκοπεία του εχθρού, τη φυγάδευση 

Ελλήνων στο εξωτερικό, την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες µέσω συσσιτίων 

και ιατρικής περίθαλψης. Αντί να ασπαστούν τον αρχικό τους προσανατολισµό να 

αντισταθούν µέσω του γραπτού λόγου, ρίχνονται δυναµικά στη µάχη για την τόνωση 

του εθνικού αισθήµατος µε την εκτύπωση προκηρύξεων. Τον Ιούνιο του 1942 

κυκλοφορεί µυστικά η εφηµερίδα Ελληνικόν Αίµα κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες 

συνθήκες. Τόσο στο µυαλό του Βοβολίνη όσο και των συνεργατών του αλλά και των 

υπόλοιπων Ελλήνων τριγυρνούσε η ιδέα της απελευθέρωσης και των µετέπειτα 

πολιτικών εξελίξεων5. 

Από την αρχή της κατοχής σχεδόν οργανώνεται σε όλη τη χώρα η αντίσταση κατά 

των Γερµανών µε δύο κύριους άξονες το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) 

και τον Εθνικό Δηµοκρατικό Ελληνικό Στρατό (Ε.Δ.Ε.Σ.) που όµως έχουν 

διαφορετικό προσανατολισµό. Με την πάροδο του χρόνου οι διαφορές ανάµεσα στα 

                                                
3 Πανσεληνά, 2013, σ. 39-47 
4 Πανσεληνά, 2013, σ. 51 
5 Πανσεληνά, 2013, σ. 52-55 
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κινήµατα αυτά βαθαίνουν και γίνονται πιο ορατές. Την ίδια στιγµή, σηµαντικές είναι 

οι κινήσεις που γίνονται για την αποκατάσταση του πολιτικού και κοινωνικού 

σκηνικού της χώρας. Το 1944 µε την απελευθέρωση η Κυβέρνηση Εθνικής Ένωσης 

Παπανδρέου εγκαθίσταται στη χώρα µε τη συµµετοχή πολλών πολιτικών 

προσωπικοτήτων. Εκείνη την εποχή η εφηµερίδα Ελληνικόν Αίµα αφήνει τη µυστική 

και παράνοµη δράση της και γίνεται φύλλο τακτικής κυκλοφορίας. Παρόλα αυτά, η 

απελευθέρωση δεν έφερε την επιθυµητή σταθερότητα και η κατάσταση πήρε 

αρνητική τροπή το Δεκέµβριο του 1944 µε τα Δεκεµβριανά και την επερχόµενη βίαιη 

αναµέτρηση ανάµεσα στους δυο άξονες που υποστήριξαν την Εθνική Αντίσταση. 

Μέσα στον κυκεώνα των εξελίξεων ο Βοβολίνης εγκαθιστά την εφηµερίδα του 

στην οδό Πανεπιστηµίου και της προσδίδει χαρακτήρα ποικίλης ύλης µε άρθρα και 

ανταποκρίσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, χρονογραφήµατα, κοινωνικές 

ειδήσεις και βιβλιοπαρουσιάσεις, ενώ άρθρα πολλών καταξιωµένων ανθρώπων του 

πνεύµατος φιλοξενούνται κατά καιρούς στις σελίδες της. Ο Βοβολίνης αποσκοπεί στη 

δηµιουργία µιας σύγχρονης εφηµερίδας που να συµπλέει µε το ρεύµα της 

ανασυγκρότησης της χώρας. Ωστόσο, µέσα από τη δηµοσίευση άρθρων 

διαπιστώνουµε ότι η θέση της εφηµερίδας είναι ανοιχτή κατά της κοµµουνιστικής 

απειλής, ενώ οι εκδότες δικάζονται για τη δηµοσίευση άρθρων που θεωρούνται 

προσβλητικά προς τις χώρες που έχουν τέτοια καθεστώτα6. 

 

1.5. Στροφή στην πολιτική 

 

Εν µέσω δυναµικών εξελίξεων που οδηγούν στην κορύφωση του εµφυλίου 

πολέµου, η εφηµερίδα συνεχίζει να κυκλοφορεί κανονικά. Πιο συγκεκριµένα, το 

Λαϊκό Κόµµα κερδίζει την εκλογική αναµέτρηση το Μάρτιο του 1948, ενώ µε 

δηµοψήφισµα επιστρέφει ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄. Οι εξελίξεις σηµατοδοτούνται 

ακόµη και από την έναρξη του Ψυχρού Πολέµου και την εµπλοκή των ΗΠΑ στο 

Ελληνικό ζήτηµα µε το δόγµα Τρούµαν. Μέσα σε ένα παγκόσµιο περιβάλλον 

πολιτικών και κοινωνικών ανακατατάξεων και τροποποιήσεων ο Βοβολίνης και οι 

συνεργάτες του είναι ιδιαίτερα προβληµατισµένοι σχετικά µε τη συνέχιση της 

κυκλοφορίας του Ελληνικού Αίµατος. Έπειτα από έντονη σκέψη καταλήγουν στην 

απόφαση να την κλείσουν οριστικά στις 22 Ιουνίου 1948. Οι πολιτικές ζυµώσεις που 

                                                
6 Πανσεληνά, 2013, σ. 57-58 
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πραγµατοποιούνται εκείνη την εποχή φαίνεται να είναι καθοριστικές για τη 

µελλοντική πορεία του Βοβολίνη, καθώς µε την ίδρυση του Νέου Κόµµατος του 

Μαρκεζίνη, ο Βοβολίνης τάσσεται υπέρ του συγκεκριµένου πολιτικού ανοίγοντας το 

δρόµο προς την πολιτική, σε µια εποχή που µε το πέρας του εµφυλίου πολέµου 

φαντάζει αισιόδοξη και ελπιδοφόρα για την Ελληνική κοινωνία.  

Πέρα από την καριέρα στη δηµοσιογραφία και την πολιτική, σε προσωπικό 

επίπεδο, ο Βοβολίνης παντρεύεται τη Μαρία Ξανθοπούλου, πατραϊκής καταγωγής, µε 

την οποία αποκτά µια κόρη την Αλεξάνδρα. Ήταν ένας σοβαρός οικογενειάρχης 

εκδηλώνοντας ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα για την οικογένειά του7. Η εµπλοκή του 

µε την πολιτική χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αξιόλογη, καθώς παρακολουθεί από κοντά 

τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ στις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950 βοηθάει τον αγώνα 

του Μαρκεζίνη ακόµη και µε την κυκλοφορία έκτακτων φύλλων του Ελληνικού 

Αίµατος, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί το ποθητό αποτέλεσµα. Ίδιο είναι το 

αποτέλεσµα και στη δεύτερη απόπειρα που πραγµατοποιεί για να εκλεγεί βουλευτής 

µε το Μαρκεζίνη και τον Παπάγο στις 9 Σεπτεµβρίου 19518. 

Στην επόµενη εκλογική αναµέτρηση στις 16 Νοεµβρίου 1952 το κόµµα Παπάγου 

κερδίζει τις εκλογές και ο Βοβολίνης αναλαµβάνει Γενικός Γραµµατέας της Βουλής, 

ενώ µε τις επαναληπτικές εκλογές στις 29 Μαρτίου 1953 εκλέγεται βουλευτής 

Πειραιώς και Νήσων. Ακόµη και µετά τη ρήξη Μαρκεζίνη - Παπάγου, ο Βοβολίνης 

ακολουθεί το Μαρκεζίνη και τον στηρίζει στη συνεργασία µε την Ένωση Κέντρου 

του Γ. Παπανδρέου. Εκλέγεται εκ νέου βουλευτής τις 29 Οκτωβρίου 1958. Κατά τη 

βουλευτική του θητεία δείχνει ιδιαίτερο ζήλο στην εργασία του µε σηµαντική και 

δυναµική συµµετοχή στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου για πληθώρα θεµάτων. Η 

περιρέουσα πολιτική κατάσταση οδηγεί µε την αρωγή του Παλατιού στο 

Πραξικόπηµα της 21ης Απριλίου 1967.  

Ο Βοβολίνης καλείται από την Κυβέρνηση της Δικτατορίας να αναλάβει Υπουργός 

Προεδρίας, πρόταση την οποία και αποδέχεται, γεννώντας πλήθος ερωτηµάτων για 

αυτή την επιλογή. Το γεγονός που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ο ζήλος και η 

µεθοδικότητά του στα νέα του καθήκοντα είναι χαρακτηριστικά, όπως µαρτυρά το 

καλά οργανωµένο αρχείο που διατηρεί από τη συγκεκριµένη περίοδο. Πέρα από τη 

δηµοσιογραφική και πολιτική σταδιοδροµία του Κωνσταντίνου Βοβολίνη 

                                                
7 Βοβολίνη, 2014 
8 Πανσεληνά, 2013, σ. 61-63 
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διακρίνουµε και µια σειρά από ενεργό και δυναµική συµµετοχή σε µια πληθώρα 

δραστηριοτήτων σωµατείων, συλλόγων και οµίλων. Η ακατάπαυστη ενασχόλησή του 

µε ποικιλία θεµάτων, πέρα των δηµοσιογραφικών και πολιτικών του υποχρεώσεων, 

καταδεικνύει έναν άνθρωπο µε διάθεση για εµπλοκή σε πολιτιστικά, πνευµατικά και 

αθλητικά δρώµενα. 

Η αγάπη του για το βιβλίο, το διάβασµα και τη συγγραφή ήταν καθοριστική για 

την οργάνωση και αποθήκευση ανέκδοτου υλικού για σηµαντικές ιστορικές στιγµές 

της Ελλάδας. Το συγγραφικό έργο που άφησε είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Έτσι, 

περιλαµβάνει Το χρονικόν του Παρνασσού που εκδόθηκε το 1951 και έλαβε εύφηµο 

µνεία από την Ακαδηµία Αθηνών την επόµενη χρονιά. Το 1952, επίσης, εκδόθηκε Η 

Εκκλησία εις τον Αγώνα της ελευθερίας. 1453-1953, το οποίο απέσπασε έναν ακόµη 

έπαινο από την Ακαδηµία Αθηνών. Το 1954 εκδόθηκαν οι Βιογραφικοί σηµειώσεις 

περί Ιωάννου Γρ. Μακροπούλου. Εν κατακλείδι, το σηµαντικότερο έργο του ήταν το 

πεντάτοµο Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν η έκδοση του οποίου 

ολοκληρώθηκε το 1962 και βραβεύτηκε από την Ακαδηµία Αθηνών το 19649. 

Το συγκεκριµένο έργο αποτελεί ένα έργο ζωής, όπου χαρακτηριστικά 

αποτυπώνονται η αγάπη για το συγκεκριµένο εγχείρηµα, η αφοσίωση και η 

αποφασιστικότητα να προσφέρει αυτό το µοναδικό έργο στην ελληνική κοινωνία. Η 

απήχηση που είχε το λεξικό ήταν µεγάλη όχι µόνο στον απλό κόσµο αλλά και στον 

πνευµατικό κόσµο της χώρας. Έτσι, χαρακτηριστικά, ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος το 

χαρακτήρισε ως ένα «ιδιόρρυθµο» λεξικό δεδοµένου ότι η παράθεση των ληµµάτων 

δεν βασίζονταν σε αλφαβητική σειρά ή στη χρονολογική σειρά. Ιδιόρρυθµό ήταν 

ακόµη λόγω του πλούσιου ανέκδοτου υλικού που παρουσίαζε, αλλά και τη 

µεταγραφή αποσπασµάτων µεγάλης έκτασης τα οποία προέρχονταν από εφηµερίδες ή 

περιοδικά10. 

Ο Κωνσταντίνος Βοβολίνης αρρωσταίνει το χειµώνα του 1970 από ηπατίτιδα11 

αφήνει την τελευταία του πνοή στις 10 Μαρτίου 1970 έπειτα από σύντοµη 

ασθένεια12. 

 

                                                
9 Πανσεληνά, 2013, σ. 75 
10 Πανσεληνά, 2013, σ. 92 
11 Βοβολίνη, 2014 
12 Πανσεληνά, 2013, σ. 64-73 
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Β’	  Κεφάλαιο	  
Ιστορικό πλαίσιο της περιόδου 1944-1948 

 

2.1. Η Ελλάδα του Μεσοπολέµου 

 

Από την απαρχή της σύστασης του Ελληνικού κράτους οι ξένες δυνάµεις έδειξαν 

την τάση να συµµετέχουν ενεργά στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, µε 

γνώµονα τα συµφέροντά τους, και να διαµορφώνουν ακόµη και τις πολιτικές 

εξελίξεις στη χώρα13. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την άφιξη χιλιάδων 

προσφύγων η Ελληνική οικονοµία άρχισε να αναδιαµορφώνεται µε την ανάπτυξη του 

βιοµηχανικού τοµέα. Ωστόσο, κλυδωνισµοί στο πολιτικό σκηνικό δηµιουργούν νέα 

δεδοµένα που οδηγούν σταδιακά στην ανάληψη της εξουσίας από το Μεταξά το 

1936. Πιο συγκεκριµένα, στις εκλογές του 1932 οι αντιβενιζελικοί σηµείωσαν 

σηµαντική άνοδο και σχηµατίστηκε κυβέρνηση από το Λαϊκό Κόµµα του Παναγή 

Τσαλδάρη, µε παροχή ψήφου εµπιστοσύνης. Είχε όµως µικρή διάρκεια και στις νέες 

εκλογές το Μάρτιο του 1933 το αποτέλεσµα έδειξε ισοψηφία µεταξύ του Εθνικού 

Συνασπισµού του Ελευθερίου Βενιζέλου και της Ενωµένης Αντιπολίτευσης του 

Τσαλδάρη14.  

Η εύθραυστη υγεία του Τσαλδάρη δεν του επιτρέπει να ελέγξει επαρκώς τις 

πολιτικές εξελίξεις κατά τη δεύτερη θητεία, ενώ ο συνεργάτης του Κονδύλης δράττει 

την ευκαιρία να αναδιοργανώσει το κράτος σε αντιβενιζελικό. Γίνεται δηµοψήφισµα 

για την επίλυση του πολιτειακού και επιστρέφει ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄. Στις 

εκλογές που σηµειώνονται αργότερα σχηµατίζεται κυβέρνηση µε Πρωθυπουργό τον 

Κωνσταντίνο Δεµερτζή, ενώ ο Ιωάννης Μεταξάς εκλέγεται βουλευτής και ορκίζεται 

Υπουργός των Στρατιωτικών15. 

Παράλληλα, την ίδια χρονιά, το ΚΚΕ µε αρχηγό το Ν. Ζαχαριάδη και τις 

πρακτικές του ανασυγκροτείται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και αναδεικνύεται σε 

ρυθµιστικό παράγοντα της Βουλής16. Αυτό συµβαίνει δεδοµένης της απήχησης που 

                                                
13 Close, 1993, σ. 53 
14 Σκούρας, 1985, σ. 138 
15 Σκούρας, 1985, σ. 165 
16 Μέρτζος, 1985, σ. 17 



 15 

έχει το κόµµα αυτό στους εξαθλιωµένους εργάτες και τους πρόσφυγες. Ακόµη 

συµµετέχει στην υπογραφή του συµφώνου Σοφούλη – Σκλάβαινα17. 

Με το θάνατο του Δεµερτζή τη θέση καταλαµβάνει ο Μεταξάς µε υπόδειξη του 

Βασιλιά. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιδράσεις στα µικρά δηµοκρατικά κόµµατα 

και µια γενικότερη δυσφορία που συµπληρώνονταν από το θάνατο, τόσο του 

Τσαλδάρη όσο και του Βενιζέλου και του Κονδύλη που ακολούθησαν. Η κατάσταση 

είναι σχεδόν έκρυθµη στο εσωτερικό της χώρας µε επαναλαµβανόµενες απεργίες και 

γενική αναταραχή. Ο Μεταξάς εκµεταλλευόµενος την κατάσταση αυτή κηρύσσει 

δικτατορία, µε τη συγκατάθεση του Βασιλιά, στις 4 Αυγούστου 1936. Η Αγγλία ήταν 

το πρώτο κράτος που αναγνώρισε το νέο καθεστώς. Η χώρα αυτή θεωρούνταν η πηγή 

της δηµιουργίας του συγκεκριµένου καθεστώτος που οργάνωσε το κράτος σύµφωνα 

µε το φασιστικό µοντέλο καταργώντας πρώτα από όλα την ελευθερία του Τύπου18. 

Παράλληλα, πολλά στελέχη του ΚΚΕ συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν, ενώ άλλα 

στελέχη κατέληξαν στην παρανοµία19. 

 

2.2. Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, Κατοχή και Εθνική Αντίσταση 

 

Τέσσερα χρόνια αργότερα η Ελλάδα εµπλέκεται στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο µε την 

κήρυξη του Ελληνο-Ιταλικού Πολέµου20 όπου τα ελληνικά στρατεύµατα ρίχνονται µε 

εντολή του Μεταξά στη µάχη για την υπεράσπιση της πατρίδας, ενώ οι εκδηλώσεις 

συµπαράστασης των απλών πολιτών είναι έκδηλες σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της 

χώρας21. Στο πλευρό των αγωνιζόµενων στρατιωτών στέκεται από την πρώτη στιγµή 

ο πνευµατικός κόσµος της Ελλάδας όπου µέσα από το χειµαρρώδη λόγο του δίνει τη 

δική του µάχη για να κρατά υψηλό το ηθικό του λαού και του στρατού22. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ακόµη και το κοµµουνιστικό κόµµα τάσσεται υπέρ του εθνικού 

αγώνα έναντι των Ιταλών όπως διαφαίνεται από επιστολή του αρχηγού του Ν. 

Ζαχαριάδη που δηµοσιεύτηκε στις 2/11/1940 στην εφηµερίδα Νέα Ελλάς23.  

                                                
17 Μέρτζος, 1985, σ. 17 
18 Σκούρας, 1985, σ. 157-159 
19 Μέρτζος, 1985, σ. 17 
20 Δήµου, 1965, σ. 124 
21 Χατζηπατέρας και Φαφαλιού, 1982, σ. 50-52 
22 Χατζηπατέρας και Φαφαλιού, 1982, σ. 56-57 
23 Χατζηπατέρας και Φαφαλιού, 1982, σ. 74 
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Με το θάνατο του Μεταξά τον Ιανουάριο του 1941 ορκίζεται Πρωθυπουργός ο 

Αλέξανδρος Κορύζης, που διατελούσε έως τότε Υπουργός Πρόνοιας. Και αυτή η 

θητεία είναι σύντοµη, διάρκειας µόλις τριών µηνών. Αυτοκτόνησε τρεις µήνες 

αργότερα εξ αιτίας προσβολής που δέχτηκε από το Βασιλιά για αδυναµία να ελέγξει 

την κατάσταση24. 

Στις 6 Απριλίου 1941 τα γερµανικά στρατεύµατα εισέρχονται στη χώρα ύστερα 

από τη σθεναρή αντίσταση του ελληνικού στρατού. Η Κυβέρνηση Τσουδερού αυτο-

εξορίζεται στη Μέση Ανατολή, ενώ η νέα Κυβέρνηση Τσολάκογλου συνθηκολογεί 

µε τους Γερµανούς, γεγονός που ερµηνεύεται ποικιλοτρόπως. Έτσι, από τη µια 

πλευρά βρίσκονται όσοι υποστηρίζουν ότι η συνθηκολόγηση αποτελεί πράξη 

προδοσίας, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν όσοι δικαιολογούν αυτή την ενέργεια 

ως κίνηση που αποσκοπούσε στη διάσωση του «γοήτρου της νεολαίας», καθώς ο 

πόλεµος µε τη Γερµανία ήταν άνισος, κυρίως από πλευράς έµψυχου και άψυχου 

υλικού25. 

Από την αρχή σχεδόν της Γερµανικής κατοχής οι συνθήκες διαβίωσης για τον 

ελληνικό λαό ήταν σκληρές. Όλοι σχεδόν οι πολίτες αντιµετώπιζαν δυσκολίες για να 

εξασφαλίσουν τα ηµερήσια αναγκαία αγαθά. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του κ. Ζερβή 

αναπτύχθηκε γρήγορα δίκτυο διακίνησης αγαθών στη «µαύρη αγορά», υπονοώντας 

ότι η ηθική εκείνη την εποχή δεν ήταν απλά χαλαρή, αλλά ανύπαρκτη, από τη στιγµή 

που ο καθένας ήταν αποφασισµένος να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για να 

εξασφαλίσει τα αναγκαία για την οικογένειά του. Ταυτόχρονα, ο λαός άρχισε να 

αντιστέκεται αυθόρµητα, αλλά όσο προχωρούσε ο καιρός η λαϊκή αντίσταση γινόταν 

όλο και πιο οργανωµένη και στοχευµένη26. Ταυτόχρονα, όσοι κοµµουνιστές ήταν 

φυλακισµένοι από το καθεστώς Μεταξά, αποφυλακίζονται από τους δεσµοφύλακές 

τους και ορισµένοι, στην Ακροναυπλία, από τους Βούλγαρους, έχοντας µετονοµαστεί 

από τους απελευθερωτές τους ως «Βούλγαροι» το γένος27. Χαρακτηριστικό γεγονός 

που σηµατοδοτεί την έναρξη της αντίστασης είναι το εγχείρηµα των Μ. Γλέζου και 

Λ. Σάντα να κατεβάσουν τη γερµανική σηµαία από την Ακρόπολη και να την 

καταστρέψουν.  Το γεγονός αυτό αποτελεί το µοναδικό περιστατικό σε όλη την 
                                                
24 Σκούρας, 1985, σ. 168 
25 Χατζηπατέρας και Φαρφαλιού, 1982, σ. 372 
26 Βαφειάδης, 1985, σ. 35 
27 Μέρτζος, 1985, σ. 18, 120 
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υποδουλωµένη επικράτεια και προϋποθέτει θάρρος ψυχής, τόλµη και 

αποφασιστικότητα. Πρόκειται για πράξη αυθόρµητη που υποκινείται από τα βάθη της 

ψυχής και την επιθυµία για ελευθερία και µαρτυρά τα αισθήµατα των Ελλήνων κατά 

του κατακτητή. Η αντίσταση, αρχικά, δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα, αλλά µόνο εθνικό 

και απελευθερωτικό. Έτσι, ενισχύθηκε από το διαλυµένο ελληνικό στρατό που κατά 

την οπισθοχώρησή του στο εσωτερικό της χώρας και µαζί µε τα όπλα που είχαν 

άρχισαν αυθόρµητα να αντιστέκονται κατά των Γερµανών28.  

Ο όρος «Εθνική Αντίσταση» χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη κατά 

την περίοδο του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου και αναφέρεται στον αγώνα που 

πραγµατοποιούσαν οι λαοί εκείνη την εποχή για να αποτινάξουν το γερµανικό ζυγό 

από τις πατρίδες τους29. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δηµιουργήθηκε το 

αντίστοιχο κίνηµα της Εθνικής Αντίστασης στην Ελλάδα αµέσως µετά την 

κατάκτησή της ήταν ιδιαίτερες, καθώς από τη µια πλευρά αυτή δηµιουργήθηκε 

αυθόρµητα από το λαό που αποζητούσε την απελευθέρωσή του και από την άλλη 

πλευρά δηµιουργήθηκε µε χρηµατοδότηση των ξένων Συµµάχων, και συγκεκριµένα 

των Βρετανών, µε στόχο τη συλλογή πληροφοριών για τον εχθρό και την αξιοποίησή 

τους από το Συµµαχικό Στρατηγείο στη Μέση Ανατολή30. 

Σε αυτό το πλαίσιο δηµιουργήθηκαν δυο βασικές αντιστασιακές οργανώσεις. 

Πρόκειται για το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) που αποτελούσε την 

οργάνωση µε τη µεγαλύτερη απήχηση, προερχόµενη από τους κόλπους του 

Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Ε.Λ.Α.Σ.), µε αρχηγό το Στέφανο 

Σαράφη. Πρόκειται για την οργάνωση που δηµιουργήθηκε αυθόρµητα από το λαό. Η 

άλλη οργάνωση ήταν ο Εθνικός Δηµοκρατικός Ελληνικός Στρατός (Ε.Δ.Ε.Σ.) µε 

αρχηγό το Ναπολέοντα Ζέρβα. Η συγκεκριµένη οργάνωση συνεργάζονταν µε τους 

Βρετανούς, τόσο για την ενίσχυση του αγώνα τους όσο και για την εξυπηρέτηση των 

Συµµαχικών συµφερόντων. Ωστόσο, ο αρχηγός της οργάνωσης πείθεται σταδιακά να 

απαρνηθεί τα πιστεύω του που πηγάζουν από δηµοκρατικές αρχές και γίνεται 

υποστηρικτής της µοναρχίας31. Υπήρχαν ακόµη µικρότερες οργανώσεις να 

πλαισιώνουν τις δυο κεντρικές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Εθνική και Κοινωνική 

Απελευθέρωση (Ε.Κ.Κ.Α.) µε αρχηγό το Γεώργιο Καρτάλη, η οργάνωση 
                                                
28 Χατζηπατέρας και Φαφαλιού, 1982, σ. 394 
29 Ροδάκης, 1984, σ. 15 
30 Ροδάκης, 1898, σ. 16 
31 Mazower, 2000, σ. 13 
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Μπουµπουλίνα της Λέλας Καραγιάννη και η οργάνωση Α.Α.Α. (Αγών 

Απελευθερώσεως, Αναγεννήσεως) του Γεωργίου Παπανδρέου32.  

Το ΚΚΕ ήταν η πρώτη πολιτική οργάνωση εκείνη τη χρονική στιγµή που ανέλαβε 

την πρωτοβουλία για αντίσταση εναντίον του κατακτητή σε συνάρτηση µε το 

γενικότερο αίσθηµα του λαού για αποτίναξη του ξένου ζυγού. Δεδοµένου ότι οι 

οπαδοί του έζησαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην παρανοµία33, γνώριζαν πώς να 

συνεργάζονται συνωµοτικά, γεγονός απαραίτητο για την καλά οργανωµένη και 

αποτελεσµατική αντίσταση34. Σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποίησαν το Ε.Α.Μ. και για 

λόγους προώθησης της ιδεολογίας τους. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουµε τη 

µεγάλη συµβολή της συγκεκριµένης οργάνωσης στον απελευθερωτικό αγώνα35. 

Ήδη ένα χρόνο µετά την εισβολή και την κατοχή από τους Γερµανούς οι δύο 

βασικοί αντιστασιακοί άξονες σηµείωναν πλούσια δράση στην ορεινή Ελλάδα 

κυρίως, αλλά και σε µικρά και µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα, ένας 

αριθµός αντιστασιακών οργανώσεων συνεργάζονταν µε τις Συµµαχικές Δυνάµεις, 

έτσι ώστε η δράση τους να είναι πιο αποτελεσµατική. Έτσι, προκαλούν µια σειρά από 

δολιοφθορές στον εχθρό και παρεµποδίσεις στην κυκλοφορία και τη µετακίνηση των 

εχθρικών οχηµάτων και υλικών. Αν και οι οργανώσεις έχουν αυτόνοµη δράση σε 

κάποιες περιπτώσεις συνεργάζονται µεταξύ τους για την επίτευξη ακόµη 

µεγαλύτερων στόχων έναντι του εχθρού. 

Παρά τη συνεργασία και το κοινό όραµα που ήταν η απελευθέρωση της πατρίδας 

από τους κατακτητές, οι δύο οργανώσεις είχαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. 

Αυτές αφορούσαν κυρίως τον πολιτικό τους προσανατολισµό. Έτσι, η σύσταση του 

Ε.Α.Μ. βασίστηκε κυρίως σε στελέχη αριστερών πεποιθήσεων, ενώ ο Ε.Δ.Ε.Σ. 

αρχικά εµφανίστηκε ως πολιτική οργάνωση που µε την πάροδο του χρόνο 

µετεξελίχτηκε σε ένοπλη αντιστασιακή. Είναι γεγονός ότι η δράση των οργανώσεων 

δεν έµεινε ανεπηρέαστη από τους στόχους και τις δραστηριότητες των συµµαχικών 

δυνάµεων. Η κατάσταση που διαµορφώνεται περιλαµβάνει από τη µια πλευρά το 

Συµµαχικό Στρατηγείο να συνεργάζεται και να κατευθύνει όλες τις οργανώσεις 

ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση και από την άλλη τις Βρετανικές 

δυνάµεις που έχουν την εποπτεία της χώρας µετά το πέρας του πολέµου. Οι δεύτερες 
                                                
32 Αγγελόπουλος, 1994, σ. 38-39 
33 Ζέβγου, 1980, σ. 207-208 
34 Μέρτζος, 1985, σ. 18 
35 Αγγελόπουλος, 1994, σ. 41 
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προτιµούν να συνεργάζονται µόνο µε τις οργανώσεις που εξυπηρετούν τα Βρετανικά 

συµφέροντα36. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από την αρχή της γερµανικής κατοχής η 

Κυβέρνηση Τσουδερού ήταν εξόριστη, ενώ µεγάλος αριθµός πολιτικών και 

στρατιωτικών προσώπων διέφυγαν επίσης στη Μέση Ανατολή για να στηρίξουν τις 

προσπάθειες των Συµµαχικών Δυνάµεων37. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθεί απογοήτευση σε µερίδα των αγωνιστών, καθώς οι δεύτεροι πίστευαν 

ότι πρώτοι οι άρχοντες της χώρας θα έπρεπε να πρωτοστατήσουν στον 

απελευθερωτικό αγώνα. Η αποµάκρυνση της Κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή 

προκάλεσε συνεπακόλουθα την αδιαφορία των αγωνιστών αυτών εξ αιτίας αυτής της 

στάσης του κρατικού µηχανισµού38.  

Από την άλλη πλευρά, ο απώτερος σκοπός των βασικών αντιστασιακών 

οργανώσεων, πέραν της απελευθέρωσης, ήταν η διακυβέρνηση της χώρας µετά τη 

λήξη του πολέµου39, ενώ το πλαίσιο των στόχων τους δεν περιλάµβανε την εξόριστη 

κυβέρνηση. Αυτή τη χρονική στιγµή το ΚΚΕ φαίνεται να εκµεταλλεύεται το Ε.Α.Μ. 

σε µια προσπάθεια εξόντωσης των µικρότερων αντιστασιακών οργανώσεων και µε 

απώτερο σκοπό την επιβολή της δικής του ιδεολογίας, η οποία βασίζονταν από τη µια 

πλευρά στην «υπεράσπιση της προλεταριακής Πατρίδας», δηλαδή της Σοβιετικής 

Ένωσης και από την άλλη στην ίδρυση µιας Λαϊκής Δηµοκρατίας στην Ελλάδα, µετά 

το πέρας του πολέµου40.  Η κατοχή της χώρας από τους Γερµανούς είχε ως συνέπεια 

την ολοκληρωτική κατάρρευση του κράτους και της κοινωνίας. Αυτή την 

κατάρρευση ακολούθησε ο εµφύλιος που κράτησε ως το 1949, εµπλέκοντας πολλές 

διαφορετικές αντιστασιακές και απελευθερωτικές οργανώσεις όπου κάθε µια 

χαρακτηρίζεται από διαφορετική ιδεολογία και έχει διαφορετικές φιλοδοξίες 

αναφορικά µε τη διακυβέρνηση της χώρας µετά την απελευθέρωση41. 

Δεδοµένου ότι η Ελλάδα ανήκει στη σφαίρα επιρροής της Βρετανίας, η συµµαχική 

χώρα είχε ένα λόγο περισσότερο να εµπλέκεται στα εσωτερικά ζητήµατα σε µεγάλο 

βαθµό42. Παράλληλα, ο Τσόρτσιλ φοβόταν µήπως, µε την οριστική αποχώρηση των 

                                                
36 Βαφειάδης, 1985, σ. 137 
37 Κανελλόπουλος, 1977, σ. 20-31 
38 Χατζηπατέρας και Φαφαλιού, 1982, σ. 395 
39 Αγγελόπουλος, 1994, σ. 116-117 
40 Μέρτζος, 1985, σ. 19 
41 Mazower, 2000, σ. 33 
42 Ροδάκης, 1984, σ. 95 
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Γερµανών από την Ελλάδα, το Ε.Α.Μ. αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας 

δεδοµένου ότι ήταν η µόνη µεγάλη οργάνωση που πολέµησε σθεναρά τους 

Γερµανούς43. Έτσι, τους πρώτους µήνες του 1943 οι Βρετανικές δυνάµεις προτείνουν 

την οργάνωση σε ενιαίο µέτωπο όσων οργανώσεων αναγνώριζαν την εξόριστη 

κυβέρνηση και αποδέχονταν την επιστροφή του Βασιλιά. Πίσω από αυτή την 

πρόταση κρύβονταν ένας µεγαλύτερος στόχος για τους Συµµάχους, την πρόκληση 

σύγχυσης στο Γερµανικό επιτελείο και την ευόδωση των Συµµαχικών σχεδίων για 

απόβαση στην Ελλάδα ή την Ιταλία πολλές ήταν οι οργανώσεις που δέχτηκαν να 

συνεργαστούν και υπέγραψαν την ανάλογη συµφωνία στα µέσα της ίδιας χρονιάς44. 

Παράλληλα, έπειτα από το ναυάγιο των διαπραγµατεύσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν στο Κάιρο µεταξύ της εξόριστης κυβέρνησης και των 

εκπροσώπων του Ε.Α.Μ., αυτό ακολούθησε µια σκληρότερη γραµµή δράσης ακόµη 

και προς τις άλλες οργανώσεις. Ως εκ τούτου, άρχισαν οι αντιπαραθέσεις, αλλά και οι 

συγκρούσεις µεταξύ των οργανώσεων οδηγώντας τρόπον τινά στην απαρχή ενός 

εµφυλίου πολέµου. Η δηµιουργία αυτής της κατάστασης στάθηκε εµπόδιο στον 

άνεµο αισιοδοξίας που ερχόταν από τις επιτυχίες των Συµµάχων έναντι των 

γερµανικών στρατευµάτων. Η εµπλοκή και οι ενέργειες των Βρετανικών δυνάµεων 

στην προκειµένη περίπτωση ήταν καίρια. Προσπάθησαν να εµποδίσουν πιο 

δυσάρεστες εξελίξεις στο εσωτερικό της Ελλάδας προσπαθώντας να πείσουν τις 

οργανώσεις για την παύση των συγκρούσεων. Η προσπάθεια ήταν άκαρπη αφού η 

προαναφερθείσα συµφωνία δεν τηρήθηκε από τις εµπλεκόµενες πλευρές και οι 

συγκρούσεις συνεχίστηκαν45. Έτσι, τον Αύγουστο του 1943 οι σχέσεις του Ε.Α.Μ. 

και του Ε.Λ.Α.Σ. µε τους Βρετανούς χειροτέρεψαν46. 

Το Συνέδριο του Λιβάνου το Μάιο του 1944 ανέδειξε την Κυβέρνηση Εθνικής 

Ενότητας47. Εν τούτοις, τα αποτελέσµατα του εν λόγω Συνεδρίου προκάλεσαν 

δυσαρέσκεια στους αντιστασιακούς48. Την ίδια στιγµή, όσο το χάσµα µεταξύ των 

πολεµιστών της αντίστασης µεγάλωνε η εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση µεταφέρθηκε 

                                                
43 Ροδάκης, 1984, σ. 109 
44 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ. 25, σ. 135-136 
45 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ.. 25, σ. 141 
46 Ροδάκης, 1984, σ. 39-40 
47 Mazower, 2000, σ. 73 
48 Αγγελόπουλος, 1994, σ. 82 



 21 

στην Καζέρτα της Ιταλίας στις 8 Σεπτεµβρίου 1944 και εκεί πλέον οι εκπρόσωποι 

των κυριότερων αντιστασιακών οργανώσεων συµφώνησαν να ενώσουν τις δυνάµεις 

τους κάτω από τις οδηγίες και τις διαταγές του Βρετανού Υποστράτηγου Ρ. Σκόµπι49. 

Σε διεθνές επίπεδο την ίδια χρονική περίοδο οι Τσόρτσιλ και Στάλιν συµφωνούν για 

παραµονή της Ελλάδας υπό Βρετανική επιρροή, γεγονός που δεν κατέστη άµεσα 

γνωστό στην Ελληνική κυβέρνηση και την ηγεσία των κοµµουνιστών50. Έτσι, η 

Ελληνική κυβέρνηση έµαθε για τη συγκεκριµένη συµφωνία έναν ολόκληρο µήνα 

µετά51. 

 

2.3. Εµφύλιος Πόλεµος 

 

Το συγκεκριµένο γεγονός µαζί µε µία σειρά άλλων γεγονότων οδήγησαν στα 

Δεκεµβριανά του 1944, µε κύριο υποκινητή το ΚΚΕ, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις 

µεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων από τη µία πλευρά και των Βρετανικών 

δυνάµεων και της Ελληνικής Χωροφυλακής από την άλλη. Στις διαπραγµατεύσεις 

που ακολούθησαν δεν µπόρεσε να βρεθεί συµβιβαστική λύση52. Τον Ιανουάριο του 

1945, και έχοντας βιώσει την ήττα από τις δυνάµεις της Χωροφυλακής σε συνάρτηση 

µε τη βοήθεια των Βρετανικών στρατιωτικών δυνάµεων, το ΚΚΕ υπογράφει τη 

Συµφωνία της Βάρκιζας. Αν και το ΚΚΕ λειτουργεί υπό καθεστώς νοµιµότητας για 

την τριετία 1945-1947, οργανώνει τον ένοπλο αντάρτικο αγώνα κυρίως στην ορεινή 

Ελλάδα53.  

Στις εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν στις 31 Μαρτίου 1946 το ΚΚΕ απήχε. 

Εκείνη τη χρονική στιγµή σηµειώνεται και η πρώτη οργανωµένη ένοπλη επίθεση των 

κοµµουνιστών στο Λιτόχωρο της Πιερίας. Ο συνασπισµός των δεξιών κοµµάτων 

κέρδισε στις εκλογές µε ποσοστό 65%. Ωστόσο, έγινε λόγος για νοθεία του 

εκλογικού αποτελέσµατος54. Η επιστροφή του Βασιλιά Γεωργίου Β΄ έπειτα από 

δηµοψήφισµα το 1946 πυροδότησε νέες αντιδράσεις από τους εκπροσώπους των 

αριστερών. Παράλληλα, ο Βασιλιάς δεν κατάφερε να πείσει την Κυβέρνηση 

                                                
49 Αγγελόπουλος, 1994, σ. 114-115 
50 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ. 25, σ. 143 
51 Αγγελόπουλος, 1994, σ. 132 
52 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ. 25, σ. 145 
53 Μέρτζος, 1985, σ. 19-20 
54 Αγγελόπουλος, 1994, σ. 165 
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Τσαλδάρη να διευρύνει το κυβερνητικό σχήµα µε την εισδοχή φιλελεύθερων 

πολιτικών. Το Ελληνικό ζήτηµα φαίνεται να παίρνει νέα τροπή εξ αιτίας της 

αδυναµίας των Βρετανών να συνεχίσουν να έχουν στη σφαίρα επιρροής τους την 

Ελλάδα, δηλαδή να τη στηρίζουν οικονοµικά και στρατιωτικά55. Αυτό οφείλονταν 

στο γεγονός ότι οι Βρετανοί χειρίστηκαν το Ελληνικό ζήτηµα µε τη νοοτροπία των 

αποικιοκρατών που τους χαρακτηρίζει. Η συγκεκριµένη πρακτική διαπιστώθηκε ότι 

ήταν ατελέσφορη και σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετώπιζε 

η χώρα οδήγησαν στη λήψη αυτής της απόφασης56. Ως αποτέλεσµα, ο Έλληνας 

Πρωθυπουργός Τσαλδάρης στράφηκε στις ΗΠΑ για να ζητήσει την αντίστοιχη 

στήριξη. υποχρεώθηκε, ωστόσο, να προβεί σε κάποιες δεσµεύσεις. Η σηµαντικότερη 

από αυτές ήταν η διεύρυνση του κυβερνητικού σχήµατος µε πιο φιλελεύθερους 

πολιτικούς, η οποία υλοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 194757. 

Η πρώτη φάση του εµφυλίου πολέµου λήγει ύστερα από την εξαγγελία του 

Δόγµατος Τρούµαν. Παράλληλα, ο κυβερνητικός στρατός πραγµατοποιεί επιθέσεις 

σε µια προσπάθεια περιορισµού των ανταρτών, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Οι 

κοµµουνιστές κλιµακώνουν τις ενέργειές τους προκαλώντας έντονο προβληµατισµό 

στην πολιτική ηγεσία. Έτσι, η νέα διευρυµένη κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει την 

ευθύνη αντιµετώπισης των ανταρτών. Αυτά τα γεγονότα έχουν ως αποτέλεσµα να 

αλλάξει η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, δεδοµένου ότι µέχρι εκείνη τη στιγµή 

ακούγονταν σε πολλές χώρες αρκετές φωνές συµπαράστασης προς τους αντάρτες και 

µάλιστα από ανθρώπους του πνεύµατος. Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση προσπαθεί να 

αποκλιµακώσει την αντιπαράθεση µε τους αντάρτες προσφέροντας αµνηστία σε 

όσους παραδίνονται άµεσα στις Αρχές. Αυτή η τελευταία τακτική58, ωστόσο, δεν 

έφερε τα επιθυµητά αποτελέσµατα59. Έτσι, η συµφωνία της Βάρκιζας ενώ θα 

µπορούσε να είναι µια καλή ευκαιρία για δηµιουργία Εθνικής Ενότητας δεν τηρείται 

όπως αρχικά είχε οριστεί. Ως εκ τούτου, συνεχίζονται οι διώξεις µελών που ανήκουν 

στις οργανώσεις του Ε.Α.Μ. και του Ε.Λ.Α.Σ., όχι µόνο αυτών που είναι αριστεροί 

αλλά και απλών αγωνιστών60. 

                                                
55 Γουίτνερ, 1991, σ. 104 
56 Αγγελόπουλος, 1994, σ. 149 
57 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ. 25, σ. 162-163 
58 Γουίτνερ, 1991, σ. 145 
59 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ. 25, σ. 164-165 
60 Αγγελόπουλος, 1994, σ. 159 
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Έτσι, οι συγκρούσεις µεταξύ των ανταρτών και του κυβερνητικού στρατού 

συνεχίστηκαν µε ήττες και απώλειες και στις δύο πλευρές, ενώ σταδιακά µε την 

πάροδο του χρόνου οι δυνάµεις των ανταρτών άρχιζαν να µετρούν περισσότερες 

ήττες. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε διάσταση των απόψεων µεταξύ των ηγετικών 

στελεχών των κοµµουνιστών Ζαχαριάδη και Βαφειάδη ως προς την τακτική που 

έπρεπε να ακολουθήσουν61. Το γεγονός αυτό επηρέασε και τα υπόλοιπα µέλη µε 

αποτέλεσµα οι αλληλοσυγκρουόµενες απόψεις που άρχισαν να υφίστανται εντός του 

Ε.Α.Μ. να τους εµποδίσουν να δουν τις κινήσεις των Μεγάλων Δυνάµεων σχετικά µε 

τις σφαίρες επιρροής. Η διάσταση που αναδύθηκε σε αυτό το πλαίσιο οδηγεί ακόµη 

στο συµπέρασµα ότι δεν υπήρχε µια ενιαία οργανωµένη πολιτική γραµµή εντός της 

οργάνωσης62. 

Αντίθετα, µάλιστα υπήρχαν έντονες εσωκοµµατικές διαφωνίες που σηµειώνονταν 

µεταξύ βάσης και ηγεσίας αναφορικά µε τη γραµµή που έπρεπε να ακολουθήσει το 

κόµµα στο σύνολό του63. Σε αυτό το πλαίσιο όσοι ήταν µέλη του κόµµατος, αλλά 

αµφισβητούσαν την ορθότητα των αποφάσεων της ηγεσίας διώκονταν, σε ορισµένες 

περιπτώσεις µε ιδιαίτερα βάναυσο τρόπο, σύµφωνα µε τις µαρτυρίες64. Ακόµη 

εφαρµόστηκε και η «ανακαταγραφή», µια πρακτική που επινόησε ο Ζαχαριάδης µε 

σκοπό να διαπιστώσει ποιοι µπορούν να είναι µέλη του κόµµατος, ποιοι δηλαδή 

µπορούν να είναι τα πειθήνια µέλη που θα συµφωνούν µε όλες τις αποφάσεις και 

ποιοι θα αποχωρήσουν επειδή εκφράζουν δυνητικά διαφορετικές απόψεις. Απόρροια 

αυτών των πρακτικών και της εφαρµογής τους ήταν ότι αρκετά µέλη άρχισαν να 

χάνουν την εµπιστοσύνη τους στο κόµµα, από τη στιγµή µάλιστα που αγωνίστηκαν 

στο πλευρό των ανταρτών και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την 

απελευθέρωση65.  

Οι στόχοι της κυβέρνησης για την εξάλειψη των ανταρτών φαίνεται πως σιγά-σιγά 

γίνονταν πραγµατικότητα, και στις 29 Αυγούστου 1949 σηµειώνεται η οριστική 

συντριβή των κοµµουνιστικών αντάρτικων δυνάµεων66 στα βουνά του Γράµµου και 

                                                
61 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ. 25, σ. 166 
62 Αγγελόπουλος, 1994, σ. 153 
63 Δρίτσιου, 1983, σ. 79 
64 Δρίτσιου, 1985, σ. 7 
65 Δρίτσιου, 1983, σ. 118-122 
66 Ανταίος, 1991, σ. 63 
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του Βιτσίου της Δυτικής Μακεδονίας67. Οι αντάρτες χάνουν τους παραδοσιακούς 

συµµάχους τους, που δεν ήταν άλλοι από τις γειτονικές προς την Ελλάδα χώρες όπως 

Αλβανία, Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία68. Από εκείνη τη στιγµή και µέχρι το 1974 

το ΚΚΕ εισέρχεται εκ νέου στην παρανοµία. Παράλληλα, οι δυο τελευταίες χώρες 

λειτουργούν ως µέσο διαφυγής αρκετών κοµµουνιστών προς άλλες χώρες του 

Ανατολικού Συνασπισµού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι προαναφερθείσες γειτονικές 

χώρες προσέφεραν απλόχερα υλική υποστήριξη προς τους αντάρτες, κυρίως µε την 

παροχή οπλισµού69. Οι βαθύτερες προθέσεις τους, ωστόσο, είναι να αξιοποιήσουν τη 

συνεργασία τους µε τους αριστερούς αντάρτες και να προωθήσουν µε αυτό τον τρόπο 

τα σχέδια του Τίτο για τη «Μακεδονία του Αιγαίου»70. 

 

2.4. Νέες πολιτικές ζυµώσεις µετά τον Εµφύλιο 

 

Κατά τον τερµατισµό του Εµφυλίου Πολέµου ο Αλέξανδρος Διοµήδης ήταν 

Πρωθυπουργός της χώρας, µε θητεία που διήρκησε µόλις ένα έτος, αφού υπέβαλε την 

παραίτησή του στις 6 Ιανουαρίου 1950. Ο Βασιλιάς Παύλος διόρισε υπηρεσιακό 

Πρωθυπουργό τον Τζον Θεοτόκη µέχρι τη διενέργεια εκλογών στις 5 Μαρτίου του 

ίδιου έτους71. Στη συγκεκριµένη εκλογική αναµέτρηση συµµετείχαν 44 σχηµατισµοί, 

ενώ το σύστηµα της απλής αναλογικής έδωσε την ευκαιρία ακόµη και σε 

µεµονωµένους πολιτευτές να συµµετάσχουν. Όπως ήταν φυσικό, προεκλογικά πολλά 

ελέχθησαν και πολλές υποσχέσεις εδόθησαν, ενώ άρχισε να εµφανίζεται στον 

ελληνικό ορίζοντα η πελατειακή σχέση µεταξύ πολιτικών και πολιτών µε διάφορες 

εξυπηρετήσεις (ρουσφέτια) και διορισµούς72. Για να διασκεδαστεί η ψυχρότητα και η 

διχόνοια που είχε διαποτίσει την ελληνική κοινωνία από το Εµφύλιο και εντεύθεν, µε 

παρότρυνση της Αµερικής, συµµετείχε στις εκλογές και το ΕΠΕΚ, µε αρχηγό το 

στρατηγό Πλαστήρα, το οποίο κατάφερε να κερδίσει 45 έδρες και να καταταγεί τρίτο 

κόµµα στις συγκεκριµένες εκλογές. Ο Βενιζέλος έλαβε εντολή σχηµατισµού 

κυβέρνησης και συνεργάστηκε µε τον Κανελλόπουλο. Όµως, δεδοµένης της 

                                                
67 Μέρτζος, 1985, σ. 20 
68 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ. 25, σ. 173 
69 Close, 1993, σ. 136 
70 Δρίτσιου, 1983, σ. 20-21 
71 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ. 25, σ. 176 
72 Καιροφύλας, 1993, σ. 24-25 
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εµπλοκής της Αµερικής στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, η πολιτική 

κατάσταση, όπως ήταν φυσικό, δεν σταθεροποιήθηκε και έπειτα από διαβουλεύσεις 

του Αµερικανού πρεσβευτή Γκρέϊντυ µε το Βασιλιά Παύλο, την πρωθυπουργία 

ανέλαβε ο Πλαστήρας στις 15 Απριλίου 1950, µε Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και 

Υπουργό Εξωτερικών τον Γ. Παπανδρέου73. 

Μετά από ορισµένες αλλαγές των προσώπων του Πρωθυπουργικού θώκου, ο 

Παπάγος αναλαµβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας, έπειτα από τη νίκη που σηµείωσε 

στις εκλογές της 9ης Σεπτεµβρίου 1951, µε Υπουργό Συντονισµού το Μαρκεζίνη. Ο 

τελευταίος διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στην οικονοµική ανάκαµψη της χώρας µε 

το οικονοµικό πρόγραµµα που έθεσε σε εφαρµογή74. Διατηρεί τη θέση του έως το 

1955 οπότε και πεθαίνει. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα, και συγκεκριµένα το 1951 η 

αριστερά νοµιµοποιείται στο πρόσωπο της Ενιαίας Δηµοκρατικής Αριστεράς 

(Ε.Δ.Α.). Η ίδρυση της Ε.Δ.Α. θεωρήθηκε µια σηµαντική κατάκτηση του αριστερού 

κινήµατος75. Ωστόσο, µε το Νόµο 509 του 1947 η αστυνοµία διατηρεί το δικαίωµα να 

παρενοχλεί την Ε.Δ.Α. Ένα χρόνο αργότερα ένας νέος Νόµος ο 516 του 1948 

προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού πολιτικών φρονηµάτων βάσει του οποίου οι 

πολίτες µπορούν να ζητήσουν την έκδοση κρατικών πιστοποιητικών ή να διοριστούν 

στο δηµόσιο. Η Ε.Δ.Α. διατηρεί σχέσεις µε το ΚΚΕ, αλλά δεν φαίνεται να 

επηρεάζεται από αυτό στο βαθµό που επηρεαζόταν το Ε.Α.Μ. Επιπρόσθετα, 

σηµειώνονται αλλαγές και εντός του ΚΚΕ, όπου το 1956 ο Ζαχαριάδης αποχωρεί και 

τα καθήκοντά του αναλαµβάνει ο Κολιγιάννης που έχει όµοια νοοτροπία µε τον 

προκάτοχό του και εφαρµόζει και αυτός το σοβιετικό µοντέλο άσκησης πολιτικών 

πρακτικών76. Ως νόµιµος εκπρόσωπος των αριστερών, η Ε.Δ.Α. ενισχύθηκε στις 

εκλογές του 1954 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ η πορεία της διατηρήθηκε σε 

τροχιά ανόδου, ώσπου το 1958 έγινε Αξιωµατική Αντιπολίτευση, γεγονός που 

οφείλεται στις εισροές στους κόλπους της πολιτικών που προέρχονταν από τη 

διάσπαση του κέντρου. Η επιτυχία της Ε.Δ.Α. όµως δεν σηµειώθηκε στις επόµενες 

εκλογές το 1956, όπου εξ αιτίας των ενεργειών του παρακράτους νικητής των 

εκλογών αναδείχθηκε η Ε.Ρ.Ε., µε αρχηγό τον Κωνσταντίνο Καραµανλή. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι αυτές είναι οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα όπου 
                                                
73 Καιροφύλας, 1993, σ. 26 
74 Σκούρας, 1985, σ. 260 
75 Φαράκος, 1993, σ. 106-107 
76 Παπαϊωάννου, 2001, σ. 54 
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οι γυναίκες έχουν το δικαίωµα συµµετοχής ως εκλογείς αλλά και ως εκλεγόµενες77. 

Επιπρόσθετα, στην επόµενη εκλογική αναµέτρηση του 1958 η Ε.Ρ.Ε. εξασφαλίζει 

πάλι την πρώτη θέση, αν και µε µειωµένο αριθµό εδρών. Το συγκεκριµένο 

κυβερνητικό σχήµα κατάφερε να διατηρηθεί στην πρωθυπουργία για τρία συναπτά 

έτη, µεγάλη χρονική περίοδο σε σύγκριση µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις. 

Ωστόσο, οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης ανεβαίνουν, καθώς 

πραγµατοποιούνται δίκες διάφορων στελεχών του ΚΚΕ, όπως για παράδειγµα του Χ. 

Φλωράκη, για κατασκοπεία. Η κατηγορία όµως ήταν κενή περιεχοµένου, διότι 

κανένα από τα µέλη του κόµµατος δεν έδρασε ως κατάσκοπος ξένης δύναµης, είτε 

κατά τη διάρκεια είτε µετά τη λήξη του πολέµου78.  

Στην εκλογική αναµέτρηση του 1961 η Ε.Ρ.Ε. κατάφερε εκ νέου να συγκεντρώσει 

το µεγαλύτερο αριθµό εδρών, 176 στο σύνολο, µε δεύτερο κόµµα της Ένωση 

Κέντρου του Γ. Παπανδρέου και τρίτο κόµµα το Πανδηµοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο 

Ελλάδας (Π.Α.Μ.Ε.). Η αντιπολίτευση έκανε έντονο λόγο για νοθεία στις εκλογές, 

ενώ η Ένωση Κέντρου δεν επέτρεψε στους εκλεγµένους βουλευτές της να ορκιστούν, 

υπονοµεύοντας µε αυτό τον τρόπο την εκλεγείσα κυβέρνηση. Παράλληλα, οι σχέσεις 

του Καραµανλή µε το Παλάτι δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστες, ενώ η δολοφονία 

Λαµπράκη, βουλευτού της ΕΔΑ, προκάλεσε ακόµη περισσότερα εµπόδια. Έτσι, τον 

Ιούνιο του 1963 ο Καραµανλής υπέβαλε την παραίτησή του και αναχώρησε για το 

εξωτερικό79. 

Οι εκλογές που ακολούθησαν στις 3 Νοεµβρίου 1963 ανέδειξαν ως νικητή την 

Ένωση Κέντρου. Ο Παπανδρέου, καθώς ήταν ανένδοτος να συνεργαστεί µε άλλες 

πολιτικές δυνάµεις, αρνήθηκε την ψήφο εµπιστοσύνης της ΕΔΑ για τις 

προγραµµατικές του δηλώσεις και παραιτήθηκε. Πραγµατοποιήθηκαν νέες εκλογές 

το Φεβρουάριο του 1964 όπου η Ένωση Κέντρου, ως πρώτη δύναµη, απέσπασε 

ποσοστό 52,72%. Η ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό δεν επήλθε ούτε αυτή τη φορά, 

εξ αιτίας µάλιστα των θανάτων του Βενιζέλου και του Βασιλιά Παύλου, αλλά και της 

δηµιουργίας µικρών οµάδων εντός της Ένωσης Κέντρου. Το τελευταίο γεγονός 

καταµαρτυρά την ανοµοιογένεια που υπήρχε µεταξύ των µελών του κόµµατος. 

                                                
77 Close, 1993, σ. 268-275 
78 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ. 25, σ. 191 
79 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ. 25, σ. 193-194 
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Παράλληλα, διάδοχος στο θρόνο ανεβαίνει ο Κωνσταντίνος Β’, γιος του εκλιπόντος 

Παύλου80. 

Η διάρκεια της κυβέρνησης Παπανδρέου ήταν µόλις 17 µήνες εν µέσω, µάλιστα, 

αναρίθµητων προβληµάτων στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, κυρίως εξ αιτίας 

του Κυπριακού προβλήµατος. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι αυτή την περίοδο 

σηµειώθηκαν προσπάθειες εκδηµοκρατισµού της χώρας όπως απελευθέρωση 

πολιτικών κρατουµένων ή κατάργηση ελεγκτικών µηχανισµών, αναδιοργάνωση του 

οικονοµικού τοµέα αλλά και του εκπαιδευτικού συστήµατος. Οι διάφορες πολιτικές 

ζυµώσεις οδήγησαν τον Παπανδρέου σε παραίτηση τον Ιούλιο του 1965, αλλά και σε 

µια σειρά εξελίξεων που διέγραφαν τον κίνδυνο που διέτρεχε η δηµοκρατία στην 

Ελλάδα. Και πράγµατι, έπειτα από διάφορες ανακατατάξεις που προκαλούσαν 

αποσταθεροποίηση, σηµειώθηκε στρατιωτικό πραξικόπηµα στις 21 Απριλίου 196781. 

 

                                                
80 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ. 25, σ. 196-197 
81 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ. 25, σ. 204-205   



 28 

Γ’	  Κεφάλαιο	  
Ανάλυση του δηµοσιογραφικού λόγου του Κωνσταντίνου Βοβολίνη 

 

3.1. Αρθρογραφία «Ελληνικού Αίµατος» του 1946 

 

Ο ερχοµός του νέου έτους φέρνει πάντα αισιοδοξία στους ανθρώπους και την 

ελπίδα ότι τα πράγµατα θα πάνε καλύτερα για όλο τον κόσµο σε προσωπικό, 

κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. Για τους Έλληνες ο ερχοµός του 1946 δηµιουργεί 

την ελπίδα ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα, δηλαδή θα λήξει ο Εµφύλιος 

Πόλεµος και η χώρα θα µπει πάλι σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου. Σε αυτό το 

πλαίσιο ο Βοβολίνης µέσα από το άρθρο της 1ης Ιανουαρίου 1946 διερωτάται πώς θα 

είναι για τον Ελληνικό λαό το νέο έτος δεδοµένου ότι η χώρα βρίσκεται εν µέσω ενός 

σπαρακτικού Εµφυλίου. Ο ίδιος αφουγκράζεται την αγωνία των συµπατριωτών του. 

Αναγνωρίζει ποιοι ευθύνονται και για ποιους λόγους που η χώρα έφτασε σε αυτή την 

κατάσταση. Εµµέσως πλην σαφώς αναφέρεται στα διεθνή πολιτικά παιχνίδια στα 

οποία εµπλέκονται οι Συµµαχικές δυνάµεις σχετικά µε τις σφαίρες επιρροής στην 

Ευρώπη µετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 

 

«Άλλοι πταίουν. Κι’ εκείνοι που πταίουν το γνωρίζουν πολύ καλά»82 

 

Με την αξιοζήλευτη ρητορική ικανότητά του θέτει το ερώτηµα τι είναι σε θέση να 

κάνει ο Ελληνικός λαός από και στο εξής βασιζόµενος στις εµπειρίες του 

παρελθόντος που αποτελούν το γνώµονα για να καθορίσουν τη µετέπειτα 

συµπεριφορά και δράση τους. Αποδέχεται ότι οι διαθέσιµες επιλογές είναι δυο και 

όποια απόφαση και αν πάρει ο λαός αυτή πρέπει να παρθεί έπειτα από ώριµη σκέψη 

και σύνεση γιατί η επιλογή αυτή θα διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στη µελλοντική 

εξέλιξη της χώρας. Παράλληλα, προβάλει τη θέση του και τάσσεται υπέρ αυτών που 

θα εργαστούν για το κοινό καλό της πατρίδας µε σκοπό να αναδείξουν τη χώρα και 

να την οδηγήσουν στην πρόοδο και την ευηµερία. Έτσι, δεν παραλείπει να αναφέρει 

τη σηµασία που έχει η επαναφορά του Βασιλέως. Το µήνυµα που τείνει να περάσει 

µέσα από το άρθρο του διακατέχεται από ωριµότητα σκέψης την οποία προσπαθεί να 

µεταλαµπαδεύσει στους συµπατριώτες του, αλλά και από την πίστη ότι οι 
                                                
82 «Οι Δυο Δρόµοι», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 411, 1 Ιανουαρίου 1946 
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συµπατριώτες θα πράξουν τελικά αυτό που είναι ωφέλιµο για την πατρίδα. Η 

τοποθέτησή του είναι στοχευµένη, καθώς ασχολείται µε φλέγοντα ζητήµατα της 

επικαιρότητας που αφορούν άµεσα τους πολίτες προσπαθώντας από τη µια πλευρά να 

αφουγκραστεί τον παλµό τους και από την άλλη να τους προκαλέσει γόνιµο 

προβληµατισµό γύρω από όσα ταλανίζουν την κοινωνία. 

 

«…να είνε υποχρεωµένος ένας ολόκληρος λαός να παρακολουθή πράξεις και 

ενερεγείας, αίτινες οφείλονται εις γεροντικάς ολεθριότητας…»83 

 

Πέρα όµως από το αίσθηµα αισιοδοξίας που επιχειρεί να µεταδώσει στους Έλληνες 

ασκεί έντονη κριτική στους χειρισµούς Σοφούλη, τον οποίο χαρακτηρίζει ότι έχει 

«πνευµατική ανεπάρκεια λόγω γήρατος» εξ αιτίας των ενεργειών του και της 

αµφιλεγόµενης στάσης του προς τους κοµµουνιστές όπου άλλοτε φέρεται να τους 

υποστηρίζει και άλλοτε να βρίσκεται εναντίον τους. Η κριτική του αναφέρεται ακόµη 

στους χειρισµούς Σοφούλη σχετικά µε τις Ελληνικές υποθέσεις στο εξωτερικό, για τις 

οποίες πιστεύει ότι δεν εξυπηρετούν τα Ελληνικά συµφέροντα. Οι συγκεκριµένοι 

χειρισµοί προκάλεσαν αντιδράσεις από όλους τους πολιτικούς χώρους εξ αιτίας των 

αµφιταλαντευόµενων δηλώσεων του Σοφούλη και της τελικής του απόφασης η 

επιτροπή για τα εξωτερικά ζητήµατα να είναι κυβερνητική και όχι πολυκοµµατική.  

Όµως, και πάλι δεν κρύβει την ελπίδα του ότι τελικά τα πράγµατα θα εξελιχθούν µε 

τρόπο που να εξυπηρετεί την πατρίδα.  

 

«Έτσι, µια και δεν κατέστη διά τους υπερδηµοκράτας ευχερές, να επιβάλουν διά της 

βίας – δι΄ αυτούς η πειθώ έχει πάει περίπατο – τάς κατ’ ευφηµισµόν «ελευθερίας» 

των, χρησιµοποιούν άλλας ανθελληνικωτάτας επίσης µεθόδους,  

χωρίς να σκεφθούν ότι αι συνέπειαί των δυνατόν να προκαλέσουν δυσαρέστους ή 

θλιβεράς περιπλοκάς»84  

 

Κατά την άσκηση της κριτικής του κάνει εκτενή αναφορά στην τακτική όλων των 

εµπλεκόµενων να προβάλλουν και να επιβάλλουν τις θέσεις τους εις το όνοµα της 

                                                
83 «Ολεθριότητες και Άλλα Τινά», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 412, 3 Ιανουαρίου 1946 

 
84 «Δηµοκρατικές Ίντριγκες», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 413, 4 Ιανουαρίου 1946 
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Δηµοκρατίας, αλλά και της διασφάλισής της. Μάλιστα, δεν παραλείπει να τονίσει ότι 

όλες αυτές οι κινήσεις µόνο βλάβες µπορούν να προκαλέσουν στην πατρίδα. Αφήνει 

αιχµές κατά των εµπλεκόµενων που αυτοαποκαλούνται «δηµοκρατικοί» για την 

επιβολή τους µε βίαια µέσα. Πέρα από τις Ελληνικές κινήσεις δεν παραλείπει να 

σχολιάσει και τη στάση των άλλων Συµµαχικών δυνάµεων, στην προκειµένη 

περίπτωση της Ρωσίας, αίροντας, όποτε του δίνεται η ευκαιρία, την ηθική και τον 

πατριωτισµό του Ελληνικού λαού που έχουν αναδειχτεί µέσα από τον αγώνα τους για 

ελευθερία, αλλά και το σεβασµό του προς τους Συµµάχους εκείνους που βοήθησαν 

για την απελευθέρωση. Δεδοµένου ότι θεωρεί τις κινήσεις των κοµµουνιστών 

αντίθετες προς τα ελληνικά συµφέροντα, ασκεί έντονη κριτική για την τάση τους να 

δηµιουργήσουν εντυπώσεις στον Ελληνικό λαό, διαφορετικές από τα πραγµατικά 

γεγονότα, αναφορικά µε την Ελληνορωσική φιλία. Ακόµη, δεν παραλείπει να τονίσει 

ότι οι ίντριγκες και οι παρασκηνιακές κινήσεις το µόνο που προκαλούν είναι 

περισσότερα δεινά για τη χώρα.  

 

«Και άλλοι, οι οποίοι δεν θα έλυουν το πρόβληµάτων µε µίαν απλήν ρεζέρβαν, 

χρησιµοποιούν τας σαλταδορικάς µεθόδους, διά να κερδίσουν όσα η δύναµις του 

Λαού τους καθιστά απροσπέλαστα»85 

 

Τάσσεται µάλιστα ανοιχτά κατά των βλέψεων των αντιπροσώπων του Ε.Α.Μ. να 

µετέχουν στην κυβέρνηση, καθώς θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δυσάρεστο για τις 

κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Εκφράζει ανοιχτά την άποψή του ότι οι 

βλέψεις τους για την ανάληψη της εξουσίας δεν εξυπηρετούν το εθνικό συµφέρον, 

αλλά κυρίως προσωπικά συµφέροντα και την επιβολή των θέσεών τους.  

Ο Βοβολίνης δεν ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τα ελληνικά εσωτερικά και 

εξωτερικά ζητήµατα, αλλά παρακολουθεί στενά όσα διαδραµατίζονται στη διεθνή 

πολιτική σκακιέρα, καθώς γνωρίζει ότι τα γεγονότα που αναδύονται σε µια χώρα 

δύνανται να επηρεάσουν µεταγενέστερα τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Αυτές 

µάλιστα µε τη σειρά τους επηρεάζουν και τα ελληνικά ζητήµατα.  

 

                                                
85 «Σαλταδόροι», Ελληνικόν Αίµαν, αρ.φ. 414, 5 Ιανουαρίου 1946 
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«Και εις την εποχήν µας αι τρικυµίαι δεν είνε ποτέ περιωρισµέναι. Αρχίζουν εις ένα 

σηµείον, και εκτείνονται εις ολόκληρην την υδρόγειον»86 

 

Αναφερόµενος στην τρικυµία υποδηλώνει τα προβλήµατα που θα προκύψουν από 

την ελληνική αποστολή στη Βρετανία, καθώς αυτά που θα προτείνει βρίσκονται σε 

αντίθεση µε τα ελληνικά συµφέροντα και µόνο προβλήµατα µπορεί να γεννήσουν. 

Έτσι, δεν χάνει την ευκαιρία µέσα από τα άρθρα του να υποδείξει στους 

συµπατριώτες τους ποια είναι η πραγµατική κατάσταση και ποιοι κίνδυνοι  

ελλοχεύουν, καλώντας όλους τους Έλληνες να βρίσκονται σε εγρήγορση για όσα 

πρόκειται να συµβούν. Αφορµή για αυτή την πρόσκληση φέρεται να είναι µια 

εργατική απεργία την οποία, ο ίδιος διακρίνει ότι θα εκµεταλλευτούν όσοι 

σφετερίζονται τα ελληνικά θέµατα. 

 

«Δεν ονειροπολούν δικτατορικάς σοσιαλδηµοκρατίας αι Ηνωµέναι Πολιτεία. Την 

πραγµατικής Δηµοκρατίας ζητούν αυτή που θέλουν και οι Έλληνες και εις την οποίαν 

πιστεύει το µεγαλύτερον µέρος του Αγγλικού Λαού»87 

 

Με σκληρή και καυστική γλώσσα επιχειρεί να αποκαλύψει τις επιδιώξεις όσων 

προσπαθούν να εκµεταλλευτούν τα προβλήµατα της Ελλάδας προς δικό τους όφελος. 

Σε αυτό το κλίµα αντιλαµβάνεται και προβάλλει τη θέση ότι µόνο η Αµερική 

ενδιαφέρεται για την πραγµατική Δηµοκρατία και την απονοµή δικαιοσύνης στα 

ελληνικά ζητήµατα. 

 

«Η πολυπόθητος Εθνική Ένωσις δεν αποτελεί πλέον χίµαιραν. Επραγµατοποιήθη.»88 

 

Ο Βοβολίνης καλωσορίζει και αίρει την ένωση των µεγάλων πολιτικών κοµµάτων, 

δηλαδή του Λαϊκού Κόµµατος και του Κόµµατος των Φιλελευθέρων, για την 

εξυπηρέτηση των εθνικών συµφερόντων όπως διαφαίνεται και από τη σχετική 

αρθρογραφία. Ο λόγος του διακρίνεται από ελπίδα, καθώς η ένωση αυτή µπορεί να 

                                                
86 «Αφού έχοµεν την δύναµιν», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 415, 6 Ιανουαρίου 1946 
87 «Κάτω οι Άρπαγες», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 417, 9 Ιανουαρίου 1946 
88 «Εάν δεν παραιτηθούν, θα εκδιωχθούν», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 418, 10 Ιανουαρίου1946 
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σηµάνει την ένωση και συµφιλίωση όλων των Ελλήνων, βεβαιότητα για όσα 

πρόκειται να διαδραµατιστούν στο µέλλον και αποφασιστικότητα που επικεντρώνεται 

στη συρρίκνωση όσων ενεργούν βάσει προσωπικών φιλοδοξιών. Έχει, ωστόσο, 

συνείδηση ότι τα ευχάριστα συναισθήµατα που διαχύθηκαν στον Ελληνικό λαό ως 

απόρροια της συγκεκριµένης ένωσης δεν µπορούν από µόνα τους να φέρουν τη λύση 

στα εθνικά ζητήµατα και πως αυτά µόνο µε σκληρή δουλειά, αφοσίωση και 

µεθοδικότητα µπορούν να βρουν µια σωστή και δίκαιη λύση. Επιπρόσθετα, δεν 

παραλείπει να ασκήσει ανάλογη κριτική σε όσους αποµακρύνονται από τη 

διακυβέρνηση της χώρας λόγω της νέας κατάστασης, και συγκεκριµένα εναντίον του 

Σοφούλη, καθώς η εθνική ένωση δεν είχε την ίδια απήχηση σε όλους τους πολίτες.  Η 

σύσταση κυβέρνησης εθνικής ενώσεως αποτέλεσε για το Βοβολίνη ιδανική στιγµή 

κατά την οποία µέσα από τη δηµοσιογραφική του πέννα επιχειρεί να µεταδώσει 

µήνυµα ελπίδας και αισιοδοξίας προς όλους του Έλληνες, προτρέποντάς τους να 

ενισχύσουν και να ενδυναµώσουν µε τη στάση τους τη νέα κυβέρνηση, έτσι ώστε 

όλοι µαζί πολίτες και πολιτικές δυνάµεις να αγωνιστούν από κοινού για την πρόοδο 

της χώρας. Παράλληλα, εκφράζει τον προβληµατισµό του σχετικά µε τη στάση και 

τις µετέπειτα ενέργειες των κοµµουνιστών, οι οποίοι δεν χαιρέτησαν µε ενθουσιασµό 

την κυβέρνηση εθνικής ένωσης. Μέσα από τον προβληµατισµό του εκφράζει ακόµη 

και τις ανησυχίες του σχετικά µε τις ενέργειες που αυτοί πρόκειται να ακολουθήσουν, 

ενώ προσπαθεί µέσω του λόγου του να στρέψει την προσοχή των συµπολιτών του, 

τόσο προς τη σωστή κατεύθυνση που είναι η εθνική ενότητα όσο και προς τους 

κινδύνους που, κατά τον ίδιο, ελλοχεύουν πίσω από τη στάση των κοµµουνιστών.  

 

«Ο ανταγωνισµός των Μεγάλων έχει πάντοτε ως συνέπειαν να πληρώνουν τα 

σπασµένα οι µικροί. Η Ελλάς – κι’ αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά όλοι – δεν 

αισθάνεται να έχει καµµίαν διαφορά µε κανένα Μεγάλον. Αι υφιστάµεναι διαφοραί 

είναι καθαρώς εσωτερικής µορφής, και αφορούν τας σχέσεις των Ελλήνων µε τους 

Ελληνοφώνους»89 

 

Ένα ακόµη σηµείο που τονίζει έντονα µέσα από τα άρθρα του είναι η διάκριση που 

υπάρχει ανάµεσα στα ελληνικά εσωτερικά ζητήµατα και τα ζητήµατα που υφίστανται 

µεταξύ των Μεγάλων Δυνάµεων. Αναλυτικότερα, υπογραµµίζει ότι οι συζητήσεις και 

                                                
89« Ήλθαν τα µαντάντα», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 428, 23 Ιανουαρίου 1946 
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οι πολιτικές κινήσεις που πραγµατοποιούνται σε διεθνές επίπεδο µεταξύ των τριών 

ισχυρών χωρών του πλανήτη αναφέρονται στα δικά τους συµφέροντα. Ωστόσο, οι 

κινήσεις αυτές σαφέστατα επηρεάζουν την τύχη και το µέλλον µικρότερων κρατών, 

όταν µάλιστα αυτά ανήκουν στη σφαίρα επιρροής κάποιου ισχυρότερου κράτους.  

Από την άλλη πλευρά, τα εσωτερικά ζητήµατα αφορούν µόνο το Ελληνικό κράτος 

και τους πολίτες του οι οποίοι από κοινού πρέπει να εργαστούν για την επίλυσή τους. 

Έτσι, θεωρείται αφέλεια µια µερίδα των Ελλήνων να επικαλείται βοήθεια από το 

εξωτερικό για την επίλυσή τους. Σε αυτό το σηµείο ο Βοβολίνης αναφέρεται στους 

κοµµουνιστές και στη στάση που τηρούν δίνοντας το δικαίωµα σε γειτονικές χώρες, 

που τους υποστήριξαν την εποχή της Αντίστασης, να παρεισφρύουν στις εσωτερικές 

υποθέσεις της χώρας, όχι από καλή θέληση και φιλανθρωπία, αλλά από αισθήµατα 

σφαιτερισµού, επεκτατικών βλέψεων και προσωπικών επιδιώξεων. 

 

«…οι µεγάλοι θα ασχοληθούν δια τον ξένον αχυρώνα, ηµείς εδώ βλέποµεν δια µίαν 

ακόµη φοράν τιθέµενον εις όλην του την έκτασιν το εσωτερικόν Ελληνικόν 

πρόβληµα»90 

 

Μέσα από το λόγο του φαίνεται να τραβάει µια διαχωριστική γραµµή αναφορικά 

µε τα αιτήµατα της Ελλάδας σε σύγκριση µε τα αιτήµατα µεγαλύτερων και 

ισχυρότερων κρατών. Έτσι, αποστασιοποιεί τη χώρα του από τα ισχυρά κράτη που 

επιδιώκουν µια επεκτατική πολιτική σε µικρότερα και πιο ανίσχυρα κράτη, 

εµπλεκόµενοι στις εσωτερικές τους υποθέσεις. Οι βλέψεις τους επικεντρώνονται στη 

συσσώρευση πλούτου, δύναµης και ελέγχου σε αντίθεση µε την Ελλάδα που 

επιδιώκει απλά να λύσει τις προβληµατικές της υποθέσεις και να σταθεροποιήσει την 

παρουσία της ανάµεσα στα άλλα κράτη, µετά µάλιστα τα δεινά του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου και του συνακόλουθου Εµφυλίου. Αναδεικνύει τους τίµιους και ιερούς 

σκοπούς για τους οποίους πρέπει να συσπειρωθούν και να αγωνιστούν οι Έλληνες µε 

σεβασµό στο Διεθνές Δίκαιο και τη µακρόχρονη φιλία µε πολλές χώρες. Σε αυτό το 

πλαίσιο τονίζει για άλλη µια φορά ότι οι άνευ σύνεσης πολιτικοί χειρισµοί έφεραν τη 

χώρα σε θέση να µην είναι ικανή να χειριστεί από µόνη της τα εθνικά της ζητήµατα, 

                                                
90 «Εις ξένον αχυρώνα», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 429, 24 Ιανουαρίου 1946 
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αλλά να επιτρέψει στις ξένες δυνάµεις να εµπλακούν σε αυτά, καθορίζοντας 

αναπόφευκτα την τύχη του Ελληνικού λαού.  

 

Τη συνείδηση αυτού του λαού επιχειρεί να αφυπνήσει µε τη δηµοσιογραφική του 

πέννα, έτσι ώστε να καταστεί σαφές σε όλους ότι µόνοι τους µπορούν και οφείλουν 

να λύσουν τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στο εσωτερικό της χώρας, αυτόνοµοι 

χωρίς την επέµβαση τρίτων. Υπογραµµίζει ανοιχτά ότι στις προθέσεις των 

κοµµουνιστών είναι ο διαµελισµός της χώρας έναντι του οποίου ο Βοβολίνης 

εκφράζει την αγανάκτησή του. Τονίζει ακόµη τη δύναµη που κρύβει το ελληνικό 

γένος, σε βιολογικό και ψυχικό επίπεδο, το σθένος µε το οποίο ο λαός καταφέρνει να 

εξέλθει µακροχρόνια δύσκολων καταστάσεων και απειλών κατά της φυλής. Μέσα 

από αυτή την αναφορά θέτει το ζήτηµα ότι παρόµοια λάθη έγιναν και στο παρελθόν 

οδηγώντας τη χώρα στο χείλος του γκρεµού και από αυτά πρέπει να διδαχτούν οι 

Έλληνες, έτσι ώστε να µην υποπέσουν εκ νέου στα ίδια ατοπήµατα.   

 

«Η ιστορία επαναλαµβάνεται, µε άλλα πρόσωπα, µα µε τους ίδιους σκοπούς….. Είνε 

τόσο πλούσιον εις διδάγµατα το πρόσφατον και το απώτερον παρελθόν, ώστε πρέπει 

να χαρακτηρίζεται κανείς από απεριόριστον πνευµατικής χαµηλότητα, δια να µη 

ηµπόρή ν’ αντιληφθή τι συµβαίνει γύρω µας»91 

 

Τις άστοχες και άτοπες ανέργειες του παρελθόντος οφείλουν να λάβουν υπόψη 

τους οι Έλληνες, και κατόπιν ώριµης σκέψης και επεξεργασίας να κατανοήσουν ποιοι 

ενδιαφέρονται πραγµατικά για τη χώρα και µε ποιο τρόπο µπορεί αυτή να διατηρήσει 

την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της. 

 

«Ευρισκόµενα απλώς εις την αρχήν ενός τραγικού πανηγυριού, που θα περάση 

πολλούς σταθµούς, ως την στιγµή που θα φθάση εις το απροσδιόριστον τέλος του»92 

 

Ο Βοβολίνης διακρίνει ότι το ελληνικό ζήτηµα µε όλους τους εµπλεκόµενους και 

τους ξεχωριστούς σκοπούς που εξυπηρετούν µπορεί να πυροδοτήσει µια σειρά 

                                                
91 «Και µετά την πρώτην κρούσιν;», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 441, 7 Φεβρουαρίου 1946  
92 «Θα ξεσηκωθούν και οι πέτρες», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 434, 30 Ιανουαρίου 1946 

 



 35 

αλυσιδωτών αντιδράσεων σε ό,τι αφορά τις σφαίρες επιρροής, σχέσεις µεταξύ 

κρατών και µελλοντικής τύχης αρκετών λαών. Φαίνεται η διορατικότητα του 

δηµοσιογράφου Βοβολίνη σχετικά µε τα διπλωµατικά παίγνια που παίζονται σε 

παγκόσµιο επίπεδο.  

Αναγνωρίζει ότι τα συµφέροντα των ισχυρών και οι επιδιώξεις τους βάζουν όλο 

τον πλανήτη σε µια αέναη περιπέτεια, πάντα εις βάρος των λαών. Αυτή η περιπέτεια 

τείνει να συνεχίζεται έως τις µέρες µας, υποδηλώνοντας ότι οι τύχες των λαών της 

Γης βρίσκονται πάντα, ακόµη και παρά τη θέλησή τους, στα χέρια των ισχυρών. 

Αντιµετωπίζει τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946 µε αισιοδοξία και βεβαιότητα ότι οι 

συµπατριώτες του έπειτα από τα δεινά που βιώσαν θα είναι σε θέση να αποφασίσουν 

για το µέλλον τους και τη σταθερότητα της χώρας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό. Σε αυτό το σηµείο αναδεικνύει την αξιοπρέπεια που χαρακτηρίζει τους 

συµπατριώτες του διατεινόµενος ότι αυτοί δεν έχουν επεκτατικές ή άλλες βλέψεις, 

αλλά το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι η ελευθερία και ανεξαρτησία της πατρίδας σε 

συνδυασµό µε τις καλές σχέσεις που διατηρεί µε άλλα κράτη.  

 

«Μερικοί από αυτούς, µάλιστα, παρουσιάζονται και ως… αντικοµµουνισταί. Και 

πάλι όµως δεν µας ενδιέφερε το απατηλόν των καµουφλάρισµα….»93 

 

Την ίδια στιγµή καταδεικνύει τα κοµµουνιστικά καθεστώτα ως άκρως επικίνδυνα 

για τη διασφάλιση και διατήρηση της ειρήνης και της δηµοκρατίας σε όλο τον κόσµο. 

Σε µια σειρά άρθρων τάσσεται ανοιχτά εναντίον των συγκεκριµένων καθεστώτων τα 

οποία θεωρεί υπεύθυνα για τα δεινά που µαστίζουν τη χώρα. Ακόµη δεν πιστεύει ότι 

εντός της αριστερής παράταξης υπάρχουν και αυτοί που αντιτίθεται στις θέσεις και 

τις επιδιώξεις των ηγετικών στελεχών τους. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι υπάρχει έντονο 

το στοιχείο της προσποίησης από µέρους τους µε σκοπό να αποπροσανατολίσουν την 

κοινή γνώµη για τα τεκτενόµενα. Υποστηρίζει ένθερµα τη διενέργεια εθνικών 

εκλογών και προβάλλει τη θέση πως αυτές θα πραγµατοποιηθούν, καθώς αυτό είναι 

κάτι που επιθυµούν και οι Μεγάλες Δυνάµεις, έτσι ώστε να επιλυθεί το ελληνικό 

ζήτηµα. 

 

                                                
93 «Οι συκοφαντικοί ψίθυροι», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 467, 9 Μαρτίου 1946 
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«Είναι και αυτοί καµουφλαρισµένοι κάτω από τον απατηλό τίτλο του «Εθνικού 

Απελευθερωτικού Μετώπου»94 

 

Ο Βοβολίνης φαίνεται να προχωράει ένα βήµα παραπέρα υποστηρίζοντας ότι 

εκµεταλλεύτηκαν ακόµη και τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα για να προωθήσουν 

τις θέσεις τους, δηλαδή χρησιµοποίησαν την οργάνωση του Ε.Α.Μ. για να 

πραγµατοποιήσουν διάχυση των ιδεών τους µεταξύ των αγωνιστών. Με άλλα λόγια 

παροµοιάζει τις τακτικές που ακολουθούν τα ηγετικά στελέχη µε αυτές της χιτλερικής 

κατοχής, καθώς επιβάλλουν στην εργατική τάξη να συµπεριφέρεται µε τρόπο ίδιο µε 

αυτόν που επέβαλλε ο Χίτλερ να συµπεριφέρονται οι Γερµανοί. Οι τακτικές και οι 

στάσεις που υιοθετούν έχουν προκαλέσει δυσφορία ακόµη και στους Συµµάχους οι 

οποίοι δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους για τους χειρισµούς της Ελληνικής 

κυβέρνησης. Εκείνο που υπονοεί ο δηµοσιογράφος είναι ότι όσο καλές και αν ήταν οι 

προθέσεις των Συµµάχων να προσφέρουν βοήθεια στη χώρα για την καλύτερη και 

αποτελεσµατικότερη επίλυση του εσωτερικού ζητήµατος, οι χειρισµοί και οι 

συµπεριφορές που εκδηλώνονται από την κυβέρνηση δείχνουν µια αναλγησία στην 

επίλυση του θέµατος, προκαλώντας αγανάκτηση στους ξένους που επιδιώκουν την 

οµαλή επίλυση του προβλήµατος. 

Με διάφορες λεκτικές τεχνικές επιχειρεί να προκαλέσει τη συλλογιστική των 

αναγνωστών και να τους θέσει σε διαδικασία κριτικής σκέψης και έντονου 

προβληµατισµού σχετικά µε όσα διαδραµατίζονται, αλλά και µε αυτά που θα 

ακολουθήσουν. Μέσα από τα λεγόµενά του επιχειρεί να καταδείξει στο λαό ότι οι 

εκλογές είναι ο δηµοκρατικότερος τρόπος εκλογής κυβέρνησης και προτρέπει 

συνεχώς και µε ένθερµο τρόπο του Έλληνες να προσέλθουν στις κάλπες για να 

αποφασίσουν ώριµα και συνετά για το µέλλον τους. Άλλωστε η Δηµοκρατία 

υφίσταται όταν οι αποφάσεις λαµβάνονται συλλογικά από το λαό και δεν 

επιβάλλονται µε τα όπλα. Τα δεινά που βίωσε ο λαός αποτελούν απτό παράδειγµα 

έλλειψης δηµοκρατικών θεσµών και αντιλήψεων το οποίο τώρα λειτουργεί ο 

γνώµονας για να ενεργήσουν όλοι µε τρόπο, ώστε να µην επαναληφθούν τα λάθη του 

παρελθόντος. Χρησιµοποιεί το λόγο του για να τονώσει το ηθικό των συµπατριωτών 

του και να τους οδηγήσει, κατά τη γνώµη του, στη σωστή κατεύθυνση. 

                                                
94 «Επαγγελµατικός Κοµµουνισµός», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 468, 10 Μαρτίου1946 
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Για το λόγο αυτό πλέκει το εγκώµιο της χώρας όπου γεννήθηκε η Δηµοκρατία και 

η Ελευθερία, αξίες που µεταλαµπαδεύτηκαν σε όλο τον κόσµο και κάτω από τις 

οποίες αναπτύχθηκαν και προοδεύουν αρκετές χώρες ανά τον κόσµο. Σε αυτό το 

πλαίσιο αναγνωρίζει την αµεροληψία που επικαλούνται οι ξένες δυνάµεις σχετικά µε 

τη διενέργεια και το αποτέλεσµα των εκλογών.  

 

«Οι καιροί, όσον και εάν το επιθυµούµεν, όσον και εάν το ευχόµεθα, δεν είνε και 

τόσον λαµπροί.»95 

 

Ο Βοβολίνης, πέρα από την παρακολούθηση του ελληνικού ζητήµατος, 

παρακολουθεί στενά τα τεκτενόµενα σε όλο τον κόσµο, τις διπλωµατικές ενέργειες 

που ακολουθούνται για την επίλυση προβληµάτων σε άλλα µέρη της Γης και 

προσπαθεί να ερµηνεύσει όσα διαδραµατίζονται. Έχει συνείδηση ότι ζητήµατα, όπως 

αυτό της Ελλάδας, ενυπάρχουν σε διάφορα σηµεία του πλανήτη και χρήζουν άµεσης 

και δίκαιης λύσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η ειρήνη και η 

δικαιοσύνη για όλους τους λαούς. Ακόµη θεωρεί ότι η περίοδος που διανύουν, σε 

διεθνές επίπεδο, δεν είναι αθώοι, καθώς πέρα από την αποδεκτή διπλωµατική οδό, 

διαδραµατίζονται και παραδιπλωµατικά παίγνια που θέτουν σε κίνδυνο τη 

σταθερότητα και την ειρήνη σε όλο τον κόσµο. 

 

«…αναφέρονται ωρισµένες ηµεροµηνίες, εµπρός εις τις οποίες οι µεταγενέστερες 

γενεές στέκουν µε ευλάβεια, µε θαυµασµό, και ακόµη και έκστασι»96 

 

Ως δηµοσιογράφος – αγωνιστής υπέρ της αποκατάστασης της Δηµοκρατίας και 

των ατοµικών ελευθεριών των συµπατριωτών του, τολµά ακόµη να παραλληλίσει τις 

εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946 µε την Επανάσταση της 25ης Μαρτίου 1821. Αυτό 

διαφαίνεται από τον πρωτοσέλιδο τίτλο του φύλλου της 24ης Μαρτίου, όπου εντεύθεν 

της φράσης «Ζήτω η Μεγάλη Ελλάς!» παραθέτονται οι δυο σηµαντικές, κατά το 

Βοβολίνη, προαναφερθείσες ηµεροµηνίες. Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να 

                                                
95 «Θα εκπληρώσει τον προορισµόν του;», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 479, 23 Μαρτίου 1946 
96 «Μεγάλοι Σταθµοί», Ελληνικόν Αίµαν, αρ.φ. 480, 24 Μαρτίου 1946 
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αφυπνίσει την ελληνική συνείδηση και µέσα από το παράδειγµα του ξεσηκωµού του 

έθνους να καλέσει και να προτρέψει τους Έλληνες να εκδηλώσουν τα ίδια αισθήµατα 

πραγµατοποιώντας το δικό τους αγώνα, προ της κάλπης, για την απελευθέρωσή τους 

από τα δεινά που µαστίζουν τη χώρα. Επιπρόσθετα, δεν χάνει την ευκαιρία να 

καταστήσει σαφές στους Έλληνες ότι πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα υποσκάπτουν 

τα θεµέλια της πραγµατικής Δηµοκρατίας αποσκοπώντας στη δηµιουργία 

αναταραχής και ευκαιριών για επιβολή των δικών τους αντιλήψεων και ενεργειών. 

«Ας βάλουµε το χέρι εις την καρδιά µας, κι’  ας ξεκινήσουµε σήµερα το πρωί από το 

σπίτι µας. Η µεγάλη στιγµή έφθασε»97 

Στο φύλλο του Ελληνικού Αίµατος που κυκλοφόρησε την 31η Μαρτίου 1946 ο 

Βοβολίνης παρακινεί ένθερµα τους Έλληνες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα 

κατά συνείδηση και µε επικέντρωση στο συµφέρον της χώρας. Ωστόσο, αναγνωρίζει 

το γεγονός ότι το αποτέλεσµα των εκλογών ανοίγει το δρόµο για την αντιµετώπιση 

πολλών και σοβαρών θεµάτων που ταλανίζουν τη χώρα. Η ευθύνη που βαρύνει την 

αυριανή κυβέρνηση είναι µεγάλη, καθώς καλείται να αντιµετωπίσει µια σειρά 

ζητηµάτων σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική αποκατάσταση της χώρας και 

την πορεία της προς την πρόοδο. 

Το φύλλο της 1ης Απριλίου 1946 του Ελληνικού Αίµατος πανηγυρίζει την 

συντριπτική νίκη των εθνικόφρονων ως µια από τις σηµαντικότερες ηµέρες της 

Ελληνικής ιστορίας όπου οι Έλληνες αποφάσισαν για την τύχη τους. Καλωσορίζει τη 

νίκη της παράταξης ως την απαρχή µιας περιόδου που θα φέρει ευηµερία και 

ασφάλεια στη χώρα.  

 

«Τα λόγια πρέπει να γίνουν έργα»98 

 

Με αυτή τη φράση ο Βοβολίνης θέτει τη νέα κυβέρνηση προ των ευθυνών της. 

Αναλυτικότερα, υπονοεί ότι όσα ελέχθησαν πριν τις εκλογές από τους πολιτικούς 

άντρες πρέπει τώρα να πάρουν σάρκα και οστά, διότι µόνο έτσι θα οδηγηθεί η χώρα 

στη σταθερότητα και την πρόοδο. Ακόµη τονίζει ότι τώρα ήρθε η ώρα, και σε 

                                                
97 «Εντός Διµήνου», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 486, 31 Μαρτίου 1946 
98 «Ας µη σπεύδουν», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 14 Απριλίου 499,1946 
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συνδυασµό µε τις κατάλληλες ενέργειες από πλευράς της κυβέρνησης, να 

αποκατασταθεί και η φήµη της Ελλάδας στο εξωτερικό.  

 

«Διότι ο λαός εξεδήλωσεν εις την τεραστίαςν του πλειοψηφίαν, την επί του 

Πολιτειακού θέλησίν του. το είπε ξεκάθαρα: Γρήγορα ναρθη ο Βασιλεύς»99 

 

Εκφράζει ανοιχτά την πίστη του στη νέα κυβέρνηση και το έργο που αυτή έχει να 

επιτελέσει. Σε αυτό το πλαίσιο τονίζει τη διατήρηση του Συντάγµατος και την 

επιβολή των νόµιµων διαδικασιών σε όσους το παραβιάζουν, καθώς αυτοί 

υποθάλπτουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Μέσα από το λόγο του 

διακρίνουµε µια ιδιαίτερη συµπάθεια προς το Βασιλιά, αλλά και την επάνοδό του 

στην Ελλάδα. Θεωρεί πως µόνο µε αυτή την κίνηση θα αποκατασταθεί πλήρως η 

αποµάκρυνση και αποδυνάµωση των κοµµουνιστών και την παράλληλη είσοδο της 

χώρας σε ένα οµαλό δρόµο ανάπτυξης.  

 

«Ήτο η Ελλάς χωρισµένη εις δύο παρατάξεις: Εις τους υποµονητικούς και εις του 

ελλοχεύοντας»100 

 

Αναφερόµενος στην πολιτική κατάσταση προ των εκλογών, προχωράει ακόµη και 

στο διαχωρισµό των Ελλήνων πολιτών σε δυο κατηγορίες. Στην πρώτη περιλαµβάνει 

τους Έλληνες εκείνους που µε υποµονή και καρτερία περιµένουν να αλλάξει η 

κατάσταση στη χώρα προς το καλύτερο. Τους Έλληνες εκείνους που προσπαθούσαν 

να εκµεταλλευτούν τις αδυναµίες της προηγούµενης κυβέρνησης και µέσω των 

όπλων να δηµιουργήσουν προβλήµατα και αστάθεια στη χώρα τους κατατάσσει στη 

δεύτερη κατηγορία. Υπογραµµίζει ακόµη το γεγονός ότι ο «εφιάλτης» των 

τελευταίων µηνών υποβόσκει και είναι εύκολο να ξαναζωντανέψει από τη στιγµή που 

ο Ελληνικός λαός δεν γνωρίζει όλη την αλήθεια και αποδέχεται αλόγιστα και χωρίς 

κριτική διάθεση όσα του παρουσιάζουν οι κατά καιρούς «εθνοσωτήρες». 

  

                                                
99 «Θέµα Πρωταρχικής Σηµασίας», Ελληνικό Αίµα, αρ.φ.  488, 2 Απριλίου 1946 
100 «Η επικίνδυνος τεθλασµένη», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ.  500, 16 Απριλίου 1946 
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«Όλα, από των γενικών γραµµών µέχρι των πλέον ελαχίστων λεπτοµερειών, 

ανάγονται εις κάποιο σχέδιον. Και τίποτε δεν γίνεται χωρίς να εξυπηρετήται ένας 

ωρισµένος σκοπός. Το «ποίος» δεν είνε άγνωστον»101 

 

Αφήνει µάλιστα να εννοηθεί σε πληθώρα άρθρων του ότι οι ενέργειες των 

αριστερών δεν είναι αυτόνοµα δοµηµένες εντός της χώρας, αλλά υποκινούνται από 

ξένους παράγοντες που επιθυµούν την καθιέρωση του κοµµουνιστικού καθεστώτος 

στη χώρα. Παράλληλα, προβάλλει την τάση των κοµµουνιστών να µονοπωλούν τη 

φιλία µε τη Σοβιετική Ένωση, γεγονός που δηµιουργεί κινδύνους, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στις σχέσεις µε τη συγκεκριµένη χώρα. Υπό αυτή την έννοια, 

πρεσβεύει την πεποίθηση ότι όσοι ενεργούν για να εξυπηρετήσουν µικροκοµµατικά 

συµφέροντα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ανάπτυξη της χώρας. Μάλιστα αφήνει να 

εννοηθεί ότι οι ενέργειες της προηγούµενης κυβέρνησης δεν ήταν καλά οργανωµένες 

αναφορικά µε τα εθνικά ζητήµατα τα οποία αντιµετώπιζε µε ιδιαίτερη ελαφρότητα. 

Από την άλλη πλευρά δεν διστάζει να ασκήσει κριτική και σε κυβερνητικά στελέχη 

που παρουσιάζονται να µονοπωλούν φιλίες µε άλλες χώρες – συµµάχους της 

Ελλάδας, υπογραµµίζοντας ότι τέτοιου είδους φιλίες δεν αποτελούν απόρροια των 

κοµµατικών ή µεµονωµένων προσωπικών ενεργειών, αλλά διαχρονικών και 

συνολικών ενεργειών και από τις δυο πλευρές. Θα ήταν ολέθριο να δηµιουργηθούν 

λανθασµένες εντυπώσεις στο λαό ότι οι φιλίες αυτές δηµιουργούνται από 

συγκεκριµένα άτοµα.  

 

«…ευρισκόµεθα τώρα προ δύο τύπων Δηµοκρατίας – του Δυτικού τύπου και του 

Ανατολικού. Οµολογουµένως δε τεράστιον είνε το χάσµα που χωρίζει αγεφυρώτως 

τους δυο σύγχρονους Δηµοκρατικούς τύπους.»102 

 

Αναφέρεται στη Δηµοκρατία των «δύο ταχυτήτων», αυτή του Δυτικού κόσµου και 

αυτή του Ανατολικού, ως απόρροια της µεταπολεµικής κατάστασης που έχει 

διαµορφωθεί σε ολόκληρο τον κόσµο, όπου οι Μεγάλες Δυνάµεις εκατέρωθεν του 

Ατλαντικού εφαρµόζουν τη Δηµοκρατία µε τελείως διαφορετικά κριτήρια. Έτσι, 
                                                
101 «Το Μπαράζ, Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 501, 17 Απριλίου 1946 

 
102 «Δεν είνε «υπό αίρεσιν», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 507, 24 Απριλίου 1946 
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κατακρίνει την ελευθερία λόγου που πηγάζει από δηµοκρατικές αρχές, αλλά 

προσεγγίζει τα όρια της ασυδοσίας όταν µάλιστα ο λόγος αυτός σκοπό έχει να 

προσβάλει ένα Βασιλιά.  

 

Παράλληλα, εξυψώνει τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Ιταλών και των 

Γερµανών όχι µόνο ως αγώνες για την ανεξαρτησία και ελευθερία του Ελληνικού 

έθνους, αλλά για την εδραίωση της ειρήνης σε όλο τον κόσµο. Ο Βοβολίνης 

προβάλλει αυτή τη θέση έναντι των ευθυνών που έχουν αναλάβει οι Μεγάλες 

Δυνάµεις για τη διευθέτηση των εσωτερικών ζητηµάτων, τα οποία οφείλουν να 

τακτοποιήσουν µε τον πιο δίκαιο τρόπο, ως ανταπόδοση της πολύτιµης βοήθειας της 

χώρας κατά τον πόλεµο. Αναφέρει επίσης ότι ο αγώνας των Ελλήνων, η Εθνική 

Αντίσταση, δεν πρέπει να στιγµατίζεται από κοµµατικά συµφέροντα και βλέψεις, 

καθώς ήταν ένας καθαρός αγώνας όλου του έθνους εναντίον του κατακτητή. 

Εποµένως, η απονοµή δικαίου πρέπει να είναι αµφίπλευρη. 

Η ίδια δηµοσιογραφική πέννα αναδεικνύει και τη συµπάθεια που τρέφει ο γράφων 

τα άρθρα για τη Βρετανία, εξυψώνοντας τις πρακτικές της χώρας σχετικά µε τη 

δηµιουργία Κοινοπολιτείας και εξαίρει τις σχέσεις των δυο κρατών. Δεδοµένης και 

της συµπάθειας προς το Βασιλιά, δεν παραλείπει να τονίσει, µε ηθικούς όρους, τις 

ενέργειες εκείνες του Βασιλιά για οικονοµική και υλική συµπαράσταση προς το 

σκληρά δοκιµαζόµενο Ελληνικό λαό από τις χώρες – µέλη της Κοινοπολιτείας. 

Πιστεύει ακράδαντα ότι η µακρόχρονη φιλία και συµπάθεια µεταξύ των δυο χωρών 

θα οδηγήσει και σε αµέριστη συµπαράσταση, από πλευράς των Βρετανών, και 

ένθερµη υποστήριξη των Ελληνικών θεµάτων στις διεθνείς διασκέψεις. 

Έχει ιδιαίτερα σκεπτικιστική στάση σχετικά µε την επίσκεψη Άγγλων βουλευτών 

του Εργατικού Κόµµατος και συνάντησής τους µε τους αριστερούς, αλλά και µε 

όργανα της Χωροφυλακής, ενώ µέσα από το άρθρο του δίνει τη διαβεβαίωση ότι η 

Ελλάδα σε καµία περίπτωση δεν προτίθεται να ακολουθήσει το παράδειγµα της 

Γιουγκοσλαβίας. Προβληµατισµό προκαλεί επίσης και η γενικότερη αντιµετώπιση 

των Άγγλων από τους ίδιους τους αριστερούς, καθώς, όπως αναφέρει ο Βοβολίνης σε 

σχετικό άρθρο του, δεν κάνουν λόγο για επέµβαση των Βρετανών στα ελληνικά 

ζητήµατα, όπως συνέβαινε µέχρι τώρα.  

 

«Η πατρίς µας είναι αδιαίρετος. Και τα περίφηµα «κοµφόρ» της πρωτευούσης θα 

χαθούν, εάν κινδυνεύση να χαθή η Βόρειος Ελλάς…Οι εθνικοί αγώνες δεν 
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ετελείωσαν, ώστε να επιτρέπεται να επαναπαυώµεθα εις τα δάφνας µας. Οι 

δηµιουργικοί εθνικοί αγώνες µόλις τώρα αρχίζουν. Και η Ελλάς έχει ανάγκην όλων 

των παιδιών της….»103 

 

Αφιερώνει ολόκληρο άρθρο στα προβλήµατα που βιώνει ο πληθυσµός της Βορείου 

Ελλάδος από τις επιθέσεις που δέχεται ακόµη από οργανώσεις του Ε.Α.Μ. οι οποίες 

υποκινούνται και από τη Βουλγαρική πλευρά, καθιστώντας σαφές ότι το πρόβληµα 

της Μακεδονίας είναι πρόβληµα της Ελλάδας και χρήζει άµεσης αντιµετώπισης και 

επίλυσης προκειµένου να προστατευτούν τα βόρεια σύνορα και η εθνική κυριαρχία 

της χώρας. 

Έντονα σκεπτικιστική διάθεση και προβληµατισµός διακατέχει το Βοβολίνη έπειτα 

από το ναυάγιο της Διάσκεψης του Παρισιού, καθώς αναφέρει ότι οι τύχες των 

µικρών και αδύναµων κρατών εξαρτώνται αποκλειστικά από τις αποφάσεις των 

ισχυρών κρατών, ο αριθµός των οποίων έχει πλέον συρρικνωθεί. Διαπιστώνει ότι 

κυριαρχεί ο λόγος, ο κενός περιεχοµένου, ενώ απουσιάζουν οι πράξεις εκείνες που 

µπορούν να συµβάλλουν στην αποκατάσταση και εδραίωση του δικαίου, κυρίως των 

ανίσχυρων κρατών. Ταυτόχρονα, εκφράζει την πίστη και την πεποίθηση ότι οι 

συµπατριώτες του θα συµπεριφερθούν µε σύνεση κατά τη διεξαγωγή του 

δηµοψηφίσµατος για την επάνοδο του Βασιλιά. Μέσα από αυτή την πράξη 

ισχυρίζεται ότι ολοκληρώνεται όχι µόνο η εθνική, αλλά και η πολιτική απελευθέρωση 

του ελληνικού λαού.  

 

«Και κατά τούτο διαφέρει το σύνολον των αγωνιστών του εσωτερικού µετώπου της 

Ελληνικής Αντιστάσεων, από την µερίδα εκείνην που είδε το θέµα της ξενοκρατίας 

σαν µοναδικήν ευκαιρίαν πολιτικής εκµεταλλεύσεως.»104 

 

Εν µέσω άσκησης έντονης κριτικής για τη διευθέτηση των ελληνικών θεµάτων, ο 

Βοβολίνης δεν παραλείπει να κάνει µνεία στην Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων, την 

ουσιαστική αντίσταση που οδήγησε στην απελευθέρωση της χώρας. Ο 

προβληµατισµός του επικεντρώνεται γύρω από το βαθύτερο νόηµα της Αντίστασης, 

                                                
103 «Σταυροφορία και Εθελοντισµός δια την Β. Ελλάδα», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 514, 3 Μαΐου 1946 

 
104 Το Βαθύτερον Νόηµα της Αντιστάσεως, Ελληνικόν Αίµα, Φύλλο 539, 1 Ιουνίου 1946 
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που αποσκοπούσε όχι µόνο στην αποτίναξη του ξένου ζυγού, αλλά ακόµη και στη 

δηµιουργία ενός αυτόνοµου κράτους που θα µπορούσε να διαχειριστεί 

αποτελεσµατικά τις υποθέσεις του προς όφελος όλου του λαού. 

Ο προβληµατισµός του επικεντρώνεται γύρω από το βαθύτερο νόηµα της 

Αντίστασης, που αποσκοπούσε όχι µόνο στην αποτίναξη του ξένου ζυγού, αλλά 

ακόµη και στη δηµιουργία ενός αυτόνοµου κράτους που θα µπορούσε να διαχειριστεί 

αποτελεσµατικά τις υποθέσεις του προς όφελος όλου του λαού. Έτσι, προβαίνει σε 

διαχωρισµό όσων αγωνίστηκαν κατά την Αντίσταση ανάµεσα σε αυτούς που 

πραγµατικά οραµατίζονταν µια ελεύθερη και ευηµερούσα Ελλάδα και αυτούς που 

αντιµετώπισαν τον αγώνα ως ευκαιρία για διάχυση των κοµµατικών τους 

ιδεολογηµάτων µε σκοπό την επικράτησή τους και µόνο στο πολιτικό γίγνεσθαι της 

χώρας. 

 

«Ο αντίκτυπος των αποτελεσµάτων των Γαλλικών εκλογών έχει, αναµφισβητήτως, 

πολύ γενικότεραν σηµασίαν….Το Κ.Κ.Γ. υπέστη την πρώτην ηθικήν και ουσιαστικήν 

ήτταν. Έπαυσε να είνε το κυριαρούν κόµµα και την θέσιν του την κατέλαβε το ατόφια 

Γαλλικόν κόµµα του Κ. Μπιντώ…»105 

 

Ακόµη και τις πρώτες µεταπολεµικές εκλογές της Γαλλίας ατενίζει ο 

δηµοσιογράφος ως πρότυπο παράδειγµα και για την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, τονίζει ότι 

το αποτέλεσµα των γαλλικών εκλογών δεν αφορά µόνο το εσωτερικό της χώρας, 

αλλά δύναται να επιδράσει καθοριστικά και σε διεθνές επίπεδο. Δεδοµένου της πάλαι 

ποτέ Γαλλικής αυτοκρατορίας, το εκλογικό της αποτέλεσµα µπορεί να επιδράσει στις 

µετέπειτα πολιτικές εξελίξεις. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι γίνεται αναφορά και 

στην ήττα του γαλλικού κοµµουνιστικού κόµµατος αφήνοντας να εννοηθεί, µέσω του 

συγκεκριµένου άρθρου, ότι αυτά τα κινήµατα είναι καταδικασµένα. 

 

«Διότι χωρίς αντιπαθή ιδιώνυµα, χωρίς σπασµωδικά αντικοµµουνιστικά µέτρα, χωρίς 

νέους νόµους, αλλά µε την κωδικοποίησιν των υφισταµένων, κατώθρθωσαν να 

συντάξουν ένα ψήφισµα που µε την στυγνήν εφαρµογήν του θα προστατεύση 

                                                
105 «Αι Γαλλικαί Εκλογαί», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 542, 5 Ιουνίου 1946 
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αποτελεσµατικών την ακεραιότητα του εθνικού µας εδάφους και θα υποβοηθήση εις 

την πλήρη εµπέδωσιν της τάξεως»106 

 

Ο Βοβολίνης χαιρετίζει θετικά το νοµοσχέδιο που περιορίζει πάσης φύσεως 

πράξεις παραβίασης ιδιωτικής ή επαγγελµατικής ζωής και το οποίο έχει προκαλέσει 

θύελλα αντιδράσεων από τις αριστερές οργανώσεις. Σύµφωνα µε το δηµοσιογράφο το 

συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δύναται να περιορίσει παραβατικές συµπεριφορές που 

εκδηλώνονται κυρίως από αριστερούς και ευελπιστεί ότι µε αυτό τον τρόπο θα 

επιβληθεί η τάξη και οι πολίτες θα αισθάνονται ασφάλεια, τόσο στην οικογενειακή 

όσο και στην επαγγελµατική τους ζωή. Μέσα από το κείµενο γίνεται κατανοητό ότι 

αυτά τα µέτρα ήταν καθολική επιθυµία του λαού που επιθυµούσε έναν ασφαλέστερο 

τρόπο διαβίωσης. 

Με αγωνία παρακολουθεί τις προετοιµασίες για την τέταρτη διάσκεψη στο 

Παρίσι όπου ελπίζει σε µια επιτυχή δικαίωση των ελληνικών θέσεων, εφόσον αυτό 

υποδηλώνει, όπως υποστηρίζει και ο Βοβολίνης, τη νίκη της δικαιοσύνης και της 

δηµοκρατίας. Οι αποτυχηµένες διασκέψεις του παρελθόντος δεν αφήνουν περιθώριο 

αισιοδοξίας, αλλά δίνουν τη θέση αυτή στο σκεπτικισµό και τον έντονο 

προβληµατισµό και την αγωνία σχετικά µε τα όσα θα ειπωθούν και τις αποφάσεις που 

θα ληφθούν  από τους ισχυρούς της Γης. 

Παράλληλα, αναδεικνύει ένα ακόµη σηµείο που χρήζει προσοχής µέσα στα άρθρα 

του Βοβολίνη είναι η µνεία που κάνει προς τους αστυνοµικούς, τη Χωροφυλακή 

εκείνης της εποχής, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν προς το κράτος και τους 

πολίτες διασφαλίζοντας την έννοµη τάξη και την ασφάλεια των πολιτών από 

κακόβουλες ενέργειες. Για το λόγο αυτό προτρέπει τους αναγνώστες αλλά και τους 

συµπατριώτες του γενικότερα να σέβονται και να ευγνωµονούν τους αστυνοµικούς 

που διακινδυνεύουν νυχθιµερόν τη ζωή τους χάριν των πολιτών. 

 

«Εχαρήκαµε τον πρώτον καρπόν της νίκης, την πρώτην επιβράβευσιν των σκληρών 

αγώνων της φυλής µας και των απροσµετρήτων θυσιών µας. Τα Δωδεκάνησα, τα 

                                                
106 «Δι’ ονοµαστικής κλήσεως», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 545, 8 Ιουνίου 1946 
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νησιά που έκαµαν τας Ελληνικάς καρδίας να πάλλουν µε ξεχωριστήν συγκίνησιν, 

ξανάγιναν Ελληνικά….»107 

 

Η προσάρτηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα αποτελεί σαφέστατα ένα 

χαρµόσυνο γεγονός και µια δήλωση ότι η Ελλάδα δικαιώνεται σε διεθνές επίπεδο. Οι 

προβληµατισµοί και ο σκεπτικισµός που επικρατούσαν πριν τη Διάσκεψη αποχωρούν 

και δίνουν τη θέση τους στη χαρά και την αγαλλίαση που διαπερνά την ψυχή όλων 

των Ελλήνων. Πρόκειται για µια ενέργεια που σίγουρα τονώνει το ηθικό των πολιτών 

γιατί διαπιστώνουν ότι οι θυσίες και το αίµα που χύθηκε για την ελευθερία και τη 

δικαιοσύνη βρίσκουν δικαίωση µε την επέκταση των ελληνικών συνόρων και την εκ 

νέου προσάρτηση ελληνικών εδαφών τα οποία για καιρό ήταν αποµονωµένα από την 

υπόλοιπη χώρα. 

 

«Θα παρακολουθήτε ασφαλώς τα µηνύµατα που αθρόα καταφθάνουν τα τελευταία 

εικοσιτετράωρα από την Βόρειον Ελλάδα και από την Θεσσαλίαν. Και δεν είνε 

δυνατόν παρά να ενθυνήσθε την απροκάλυπτον οµολογίαν του Αρχηγού του Κ.Κ. την 

αναφερόµενην εις το «αναµµένον ηφαίστειον». Αυτού του ηφαιστείου, περί της 

εκρήξεως του οποίου ωµίλησαν µε τόσην κυνικότητα τα πλέον υπεύθυνα χείλη 

εντείνεται τώρα η δράσις. Και ό,τι είχεν αρχίσει σαν απλή ληστρική υπόθεσις, παίρνει 

την πιο σαφώς επαναστατικήν µορφήν»108 

 

Αναφέρεται ακόµη στις δηλώσεις του αρχηγού του Κ.Κ.Ε. Ν. Ζαχαριάδη για την 

υποβόσκουσα κατάσταση στη Μακεδονία, υπονοώντας ο δεύτερος την υποκίνηση και 

εκδήλωση βίαιων ενεργειών κατά του πληθυσµού µε σκοπό να δηµιουργήσουν για 

άλλη µια φορά αναταραχές. Ο Βοβολίνης προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή της 

κοινής γνώµης στους κινδύνους που ελλοχεύουν και αρχίζουν σταδιακά να γίνονται 

ορατοί και όλοι να προβληµατιστούν για το πώς να αποτραπεί αυτή η κατάσταση. 

Χρησιµοποιεί σκληρό λόγο για να περάσει το µήνυµα ότι κάτι τέτοιο δεν θα το 

επιτρέψει ο λαός, εφόσον αυτό που επιθυµεί είναι ειρήνη και ηρεµία. Τα γεγονότα 

των µετέπειτα ηµερών επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις που είχε κάνει µέσω της 

εφηµερίδας, όπως αναφέρει σχετικό δηµοσίευµα. 

                                                
107 «Προς τα εκεί η σκέψις µας», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 563, 29 Ιουνίου 1946 
108 «Η µάχη του Ηθικού», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 567, 4 Ιουλίου 1946 
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«Έτσι, µεταξύ των άλλων µοτίβων υπό τα οποία εκαλύφθη η ελληνοσφαγή, 

περιελαµβάνετο και το της… «συµφιλιώσεως»! Θα παραµείνη δε εν προκειµένω 

κλασσική η περίπτωσις του συνταγµατάρχου Ψαρρού που κατεκρεουργήθη εν 

ονόµατις της «συµφιλιώσεως» ή πιο απλά, επειδή δεν εδέχθη να καταστεί 

ανδράποδον του κοµµουνισµού»109 

 

Θέτει ακόµη υπό αµφισβήτηση τις προσπάθειες του Ε.Α.Μ. για συµφιλίωση µε 

άλλες αντιστασιακές οργανώσεις, ισχυριζόµενος ότι πρόκειται για προσποιητές 

κινήσεις που εµπεριέχουν δόλο. Έτσι, όσοι δεν επιθυµούν να προβούν σε συµφιλίωση 

µε τους αγωνιστές του Ε.Α.Μ. έχουν άδοξο τέλος, κατά το γράφοντα το σχετικό 

άρθρο.  

 

«Διότι αυτό, που, καθώς αναφέρουν τα σχετικά τηλεγραφήµατα, συνέβη, µεταξύ της 

Γιουγκοσλαβίας και της Αλβανίας, δεν είνε δυνατόν παρά να προκαλέση την στιγµήν 

αυτήν την παγκόσµιον προσοχήν, ειδικώτερα δε την προσοχήν της Ελλάδος και των 

προστατίδων της Δυνάµεων»110 

 

Θέτει ακόµη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το θέµα σύναψης συνθήκης µεταξύ 

Γιουγκοσλαβίας και Αλβανίας όπου οι όροι που διατυπώνονται δεν είναι ξεκάθαροι 

και αφήνουν αιχµές εναντίον της Ελλάδας. Ουσιαστικά καταδεικνύει τα σηµεία από 

τα οποία πηγάζει ο κίνδυνος για τη χώρα, έτσι ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα 

και να γίνουν οι ενέργειες εκείνες που θα διευθετήσουν το πρόβληµα. Παράλληλα, 

εκφράζει την πίστη του στον Ο.Η.Ε. ότι αποτελεί δική του αρµοδιότητα να πράξει τα 

δέοντα προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

«Δεν σκέπτεται «διπλωµατικά» ο Έλλην στρατιώτης, µα ακολουθεί την φωνήν που 

βγαίνει από τα κατάβαθα του είναι του: “Τράβα µπροστά”»111 

 
                                                
109 «Πριν ακουσθή ο κρωγµός», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 573, 11 Ιουλίου 1946 

 
110 «Η Συνθήκη-Πρόκλησις», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 575, 13 Ιουλίου 1946 
111 «Σκέψεις Νικητών», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 585, 25 Ιουλίου 1946 
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Σε άλλο άρθρο του προβαίνει στη σύγκριση µεταξύ του ένδοξου στρατιώτη που 

πολέµησε ηρωικά στα βουνά της Αλβανίας µε το διπλωµάτη. Αναδεικνύει το 

στρατιώτη του οποίου η συµπεριφορά χαρακτηρίζεται από αµεσότητα, καθώς η φωνή 

της συνείδησης τον οδηγεί στη µάχη για την υπεράσπιση της πατρίδας. Από την άλλη 

πλευρά ο διπλωµάτης ενεργεί µε έµµεσο τρόπο. Ακολουθεί συνειδητά τις εντολές των 

ανωτέρων του για την προάσπιση των συµφερόντων της χώρας, αλλά πάντα µε 

ειρηνικό τρόπο. 

 

«Έφθασεν επί τέλους η µεγάλη ηµέρα…Το Συνέδριον της Ειρήνης προς το οποίον 

στρέφετο η σκέψις µας……Μα οι άνθρωποι της ανωµάλου και κοσµογονικής εποχής 

µας πρέπει να µάθουν να χαίρωνται δια την εξασφάλισιν των ολίγων ή των 

ολιγωτέρων που ηµπορούν να κερδίζουν, µια και για τα πολλά δεν είνε δυνατόν να 

γίνεται ούτε λόγος»112 

 

Ως πραγµατικός Έλληνας ο Βοβολίνης ατενίζει το Συνέδριο της Ειρήνης στο 

Παρίσι στις 29 Αυγούστου 1946 µε ιδιαίτερη ελπίδα και αισιοδοξία, όπως κάθε 

Έλληνας που επιθυµεί να πραγµατοποιηθούν τα καλύτερα για τις Ελληνικές θέσεις. 

Παράλληλα, δεν χάνει την ευκαιρία να αναδείξει το ηρωικό και αγωνιστικό παρελθόν 

των Ελλήνων αγωνιστών, πιστεύοντας ότι µια χώρα σαν την Ελλάδα που συνέβαλλε 

τα µέγιστα για την οικοδόµηση της ειρήνης και της ελευθερίας των λαών µπορεί να 

αναµένει µια θετική εξέλιξη στις υποθέσεις της. 

 

«Εφ’ όσον, λοιπόν, τώρα δεν µας υπολείπονται παρά τριάκοντα µόνον ηµέραι µεχρι 

της 1ης Σεπτεµβρίου, οπότε ο Ελληνικός Λαός θα προχωρήση εις τον δευτερον 

σταθµόν, τον του Δηµοψηφίσµατος, που θα αποβή το επιστέγασµα της πολιτικής µας 

απελευθερώσεων, ώστε εν συνεχεία να δυνηθή απερίσπαστος να βαδίση προς την 

πλήρη και εκ βάθρων εθνικήν µας ανασυγκρότησιν….»113 

 

Το επερχόµενο δηµοψήφισµα για την επιστροφή του Βασιλιά Γεώργιου αποτελεί 

για το Βοβολίνη ένα ιδιαίτερο πολιτικό γεγονός, διότι πιστεύει ότι µε αυτό τον τρόπο 

θα αποκατασταθεί το πολιτειακό ζήτηµα και η χώρα θα εισέρθει σε µια περίοδο που 

                                                
112 «Με το Μέτωπον Ψηλά», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 588, 28 Αυγούστου 1946 
113 «Ο Κρίσιµος Μην», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 591, 1 Αυγούστου 1946 
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θα χαρακτηρίζεται από οµαλότητα. Συνεπακόλουθα, η επικέντρωση του πολιτικού 

κόσµου θα βρίσκεται στην καθολική ανασύσταση της χώρας. 

 

«…ανυπόγραφα ενεφανίσθη χθες από των στηλών του επισήµου κοµµουνιστικού 

οργάνου µια καινούργια «συµφιλιωτική» πρότασις…να µαζευτούν όλοι όσοι έχουν 

λόγο στον τόπο αυτό…, να συζητήσουν και να συµφωνήσουν, να βάλουν κάτω τα’ 

άρµατα, και να δώσουν την δυνατότητα στο λαό, τώρα που έρχεται και το 

Δηµοψήφισµα να ξεκαθαρίσει λεύτερα, ειρηνικά, ελληνόπρεπα το εσωτερικό µας 

πρόβληµα»114 

Ο Βοβολίνης, ορµώµενος από τις πρακτικές των αριστερών προσπαθεί να 

καταστήσει την προσοχή των αναγνωστών του στα βαθύτερα νοήµατα και µηνύµατα 

που περιέχουν αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται στη «συµφιλίωση» που 

προτείνει η αριστερή ηγεσία εν όψει µάλιστα του δηµοψηφίσµατος, θεωρώντας ότι 

αυτή η κίνηση περιέχει δόλο, έτσι ώστε να αντισταθµίσει τον κλοιό που αρχίζει 

σταδιακά να δηµιουργείται γύρω από το κίνηµα και τις πρακτικές του. Έτσι, κάνει 

λόγο για την εκµετάλλευση από τους αριστερούς της έλλειψης οργάνωσης των 

υπόλοιπων Ελλήνων κατά την Κατοχή και την ανάδειξή του µε αυτό τον τρόπο σε 

πρώτη αντιστασιακή δύναµη. Διατείνεται ότι η άγνοια του απλού κόσµου οδήγησε 

στην εδραίωσή τους, ενώ τα γεγονότα του Δεκέµβρη του 1944 αποτέλεσαν το λόγο 

για να αποκαλυφθεί το πραγµατικό πρόσωπο των αριστερών και τα βαθύτερα κίνητρά 

τους, τα οποία στην παρούσα στιγµή ο ίδιος πιστεύει ότι βρίσκουν εµπόδιο στο 

οργανωµένο και νόµιµο Ελληνικό κράτος που προήλθε από τις τελευταίες εκλογές. 

 

«…του κοινού Εθνικού συµφέροντος του επιτάσσοντος, ότι η Ελλάς πρέπει να ζήση. 

Και µυριόστοµος εδόθη η υπόσχεσις: Θα ζήση η Ελλάς…Ο Βασιλεύς είναι 

απαραίτητος ως σύµβολον και του Έθνους και της Φυλής»115 

 

Μέσα από το άρθρο του και το χειµαρρώδη λόγο του αναδεικνύει εκείνα τα 

θετικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων, βάσει των οποίων ελήφθη η ορθή απόφαση 

επιστροφής του Βασιλιά. Ο δηµοσιογράφος µέσα από το άρθρο του συγχαίρει το λαό 
                                                
114 «Άνευ Όρων», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 595, 9 Αυγούστου 1946 

 
115 «Αυτό θέλει ο Λαός», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 613, 31 Αυγούστου 1946 
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για την ώριµη, κατ’ αυτόν, απόφαση και εκφράζει την πίστη του για τις καλές 

εξελίξεις που περιµένουν τη χώρα. Οι φιλοβασιλικές διαθέσεις και η πίστη και η 

αφοσίωση του ίδιου προς το µοναρχικό σύστηµα είναι έκδηλα σε όλη την έκταση του 

άρθρου, καθώς παραλληλίζει την επιστροφή του µε την επιβίωση του λαού από τα 

δεινά και την ανάδειξη της εθνικής υπόστασης. Σχολιάζει ακόµη και την παραδοχή 

ορισµένων αντιβασιλικών βουλευτών που επισηµαίνουν ότι η επαναφορά του 

Βασιλιά ισοδυναµεί µε την εδραίωση της δικαιοσύνης και της ασφάλειας εντός της 

χώρας. 

 

«Προ της συστάσεως του Άγγλου υπουγού των Εξωτερικών κ. Μπέβιν, όπως 

αντιµετωπίζωµεν την κατάστασιν µε ρεαλισµόν»116 

 

Το άρθρο αποτυπώνει τη γενική διαπίστωση ότι οι Μεγάλες Δυνάµεις δρουν µε 

γνώµονα αποκλειστικά τα συµφέροντά τους, αγνοώντας τους λαούς, τα ιδανικά τους 

και την παγκόσµια δικαιοσύνη για την οποία διατείνονταν πριν λίγο καιρό. 

Αναγνωρίζει, ωστόσο, την υποστήριξή τους στα ύψιστα εθνικά ζητήµατα, αλλά 

παράλληλα διερωτάται αν αυτά έγιναν από γνήσια αναγνώριση του αγώνα των 

Ελλήνων ή βασίζονταν σε κάποια συµφέροντα. Αντιλαµβάνεται ότι διεθνή κέντρα 

αποσκοπούν στην αναταραχή στο εσωτερικό της χώρας, τη στιγµή που η ίδια 

βρίσκεται µόνη, χωρίς συµµάχους για να αντιµετωπίσει όσα της καταλογίζουν οι 

γειτονικές χώρες, µάλιστα µέσω των κινήσεών τους να ανακαλούν τους πρεσβευτές 

τους. Έτσι, εκφράζει την απογοήτευση και την αγανάκτηση για την αδιαφορία των 

ξένων συµµάχων στις ελληνικές θέσεις για την αποκατάσταση της αλήθειας. 

διαπιστώνει ότι για άλλη µια φορά η Ελλάδα µόνη, χωρίς υποστηρικτές και µόνοι οι 

Έλληνες πρέπει να αγωνιστούν για να µπορέσουν να διατηρήσουν την υπόστασή τους 

στο χώρο και το χρόνο.  

 

 «Ώστε λοιπόν, «κατευνασµού ένεκεν, κινδυνεύοµεν να ίδωµεν εγκαθισταµένους εις 

την Γενικής Συνοµοσπονδίαν Εργατών της Ελλάδος τους µαχητικωτέρους 

συνδικαλιστές συντρόφους…»117 

                                                
116 «Ρεαλισµός», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 643, 4 Οκτωβρίου 1946 
117 «Παράξενα Σηµεία», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 677, 13 Νοεµβρίου 1946 
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Ο συνδικαλισµός εκλαµβάνεται από το Βοβολίνη ως ένα άκρως επικίνδυνο 

εγχείρηµα που αν εφαρµοστεί, τότε οι ηγετικές θέσεις του µεγαλύτερου εργατικού 

σωµατείου των Ελλήνων θα καταληφθούν από αριστερούς, παρέχοντάς τους την 

ευκαιρία να εξασφαλίσουν εύκολη πρόσβαση στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας και 

να αποτελέσουν ρυθµιστικό παράγοντα των καταστάσεων. Κάτι τέτοιο όµως θα ήταν 

καταστροφικό για τα συµφέροντα των Ελλήνων, υποστηρίζει ο δηµοσιογράφος, 

καθώς εκείνο που προέχει είναι η εξυγίανση των κρατικών οργανισµών για την 

εύρυθµη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού. Η λεξιλογική ποικιλοµορφία που 

επιστρατεύει για τη συγγραφή του άρθρου του προκαλεί την προσοχή κάθε 

αναγνώστη, από έναν άνθρωπο που ξέρει να χειρίζεται το λόγο και να παρουσιάζει 

την επικαιρότητα µε µια ιδιαίτερη δυναµική. 

Παράλληλα, από το Δεκέµβριο του 1946 η έκταση της εφηµερίδας µεγαλώνει 

φτάνοντας τις οκτώ σελίδες µε θέµατα ποικίλης ύλης. Διακρίνουµε βιβλιοπροτάσεις, 

θέµατα πολιτιστικού περιεχοµένου, αθλητικά και προβολή καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων. Όλα αυτά αποτελούν και προσωπικά ενδιαφέροντα του ίδιου του 

Βοβολίνη. Επιχειρεί, λοιπόν, να ενηµερώσει τους αναγνώστες όχι µόνο για τα 

πολιτικά πράγµατα, αλλά και για θέµατα της κοινωνικής, πολιτιστικής και αθλητικής 

ζωής. Η παράθεση αποσπασµάτων της ελληνικής λογοτεχνίας στα φύλλα του 

Ελληνικού Αίµατος αντικατοπτρίζει την απεριόριστη αγάπη του για τα βιβλία. Ακόµη 

παρατηρούµε πως η εφηµερίδα αποκτά µια άλλη διάσταση όπου εκτός από τα 

ζητήµατα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής µε την έντονη ανάλυση και κριτική 

της επικαιρότητας, ο εµπλουτισµός της µε ένα εύρος θεµάτων που καλύπτουν πολλές 

διαφορετικές προτιµήσεις των αναγνωστών την κάνει πιο προσιτή στο ευρύ κοινό.  

 

«Θα ενθυµήσθε, βέβαια, τι σαν σήµερα, συνέβαινεν εις τάς Αθήνας πρό δύο ακριβώς 

χρόνων»118 

 

Ο Βοβολίνης δεν παραλείπει να επαναφέρει, µε το µοναδικό λεκτικό τρόπο που 

διαθέτει, στη µνήµη των αναγνωστών τα γεγονότα του Δεκέµβρη του 1944, που για 

τον ίδιο αποτελούσαν µια µαύρη στιγµή της Ελληνικής Ιστορίας, όταν µάλιστα η 

χώρα προσπαθούσε να ορθοποδήσει έπειτα από τη γερµανική κατοχή. Έτσι, µε 

                                                
118 «Δεκέµβριος», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 693, 1 Δεκεµβρίου 1946 
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αφορµή την επέτειο δυο ετών από εκείνη την ηµέρα, χρησιµοποιεί αυτή την τακτική 

για να ρίξει εκ νέου αιχµές κατά των αριστερών και να εκφράσει για άλλη µια φορά 

τη δυσαρέσκειά του προς το συγκεκριµένο κίνηµα. 

 

«Ένα χαµόγελο υπήρξε, πραγµατικά, ο χθεσινός λόγος του πρωθυπουργού της 

Νοτιοαφρικανικής Ενώσεως, ο εκφωνηθείς ενώπιον της Εθνικής µας 

Αντιπροσωπείας…ο µόνος, θα ηµπορούσαµεν να είπωµεν, φίλος, που εστάθη πιστός 

εις όλας τας δυσκόλους, εις όλας τα τραγικάς στιγµάς του Έθνους µας»119 

 

Όταν οι εκπρόσωποι ξένων κρατών εκφράζουν αισθήµατα συµπάθειας προς τη 

χώρα και αναγνώρισης προς τις θυσίες του Ελληνικού λαού, όπως έπραξε ο 

Στρατάρχης Σµατς από τη Ν. Αφρική, ο δηµοσιογράφος πλέκει αµέσως το εγκώµιο 

γύρω από τη συγκεκριµένη προσωπικότητα. Μια εξήγηση αυτής της τακτικής είναι η 

προσπάθεια που καταβάλει για να τονώσει το ηθικό των συµπατριωτών του σχετικά 

µε τους πραγµατικούς φίλους και υποστηρικτές που έχει η χώρα στο εξωτερικό. Αυτό 

µάλιστα συµβαίνει σε µια στιγµή που οι άλλοτε παραδοσιακοί σύµµαχοι της Ελλάδας 

προκάλεσαν απογοήτευση και αγανάκτηση στο λαό εξ αιτίας της στάσης τους. Μέσα 

από το στοµφώδη λόγο του αξιώνει για λογαριασµό της Ελλάδας την αναγνώριση και 

την αποδοχή που της αξίζει για την προσφορά της στην παγκόσµια ειρήνη, µια 

προσφορά που σαφέστατα βάφτηκε από αίµα. 

 

«…οι Αµερικανοί έχουν κάθε διάθεσιν να µας βοηθήσουν…υπό µίαν προϋπόθεσιν: 

Να µπούµε εις την ψυχολογίας των. Τούτο αρκεί δια να γίνουν, κυριολεκτικώς, 

θαύµατα. Θαύµατα που µοναδικόν των µυστικόν είνε η εργασία, η δηµιουργία»120 

 

Ορµώµενος από τη χρηµατική βοήθεια της Αµερικής προς την Ελλάδα, 

επισηµαίνει το βαθύτερο νόηµα της κίνησης αυτής που περικλείει την ιδέα της 

ανασύστασης µιας χώρας και της σταθερής πορείας προς την πρόοδο µε τη 

δηµιουργία των κατάλληλων δοµών στο εσωτερικό της χώρας και όχι της προσδοκίας 

για ξένη βοήθεια. Θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό οι εκπρόσωποι της Ελλάδας 
                                                
119 «Ένα Χαµόγελο», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 704, 15 Δεκεµβρίου 1946 

 
120 «Περί την Βοήθειαν», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 713, 27 Δεκεµβρίου 1946 
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που µεταβαίνουν στην Αµερική για διαπραγµατεύσεις να αλλάξουν οπτική και τον 

τρόπο που αντιλαµβάνονται τις καταστάσεις. Εκείνο που θέλει να δηλώσει είναι ότι 

πρέπει να αποκτήσουν ευρύτητα πνεύµατος στον τρόπο που σκέφτονται και 

χειρίζονται τα ελληνικά ζητήµατα. αυτό σε συνδυασµό µε την προσωπική εργασία 

και δηµιουργία όλων των πολιτών θα οδηγήσει στην ανασύσταση της χώρας και την 

έναρξης µιας σταθερής πορείας προς την πρόοδο. 

 

3.2. Αρθρογραφία «Ελληνικού Αίµατος» του 1947 

 

«…δεν ηµπορούµεν ν’ αρνηθώµεν, ότι το 1946 υπήρξεν απεριορίστως γόνιµον και 

εκτάκτως αποφασιστικόν δια το παρόν και δια το µέλλον της Ελληνικής µας 

Πατρίδος»121 

 

Ο δηµοσιογράφος Βοβολίνης ατενίζει τον ερχοµό του 1947 κάνοντας έναν 

απολογισµό των πεπραγµένων του 1946 σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, 

υπογραµµίζει τις ενέργειες που βοήθησαν τη χώρα να αρχίσει να αναδιοργανώνεται 

και να αποκτά σταδιακά σταθερότητα και ασφάλεια, δηλαδή τις εκλογές, το 

δηµοψήφισµα και τα αποτελέσµατά τους. Τονίζει ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να 

αναλώνουν τις δυνάµεις τους διαµαρτυρόµενοι για τα κακώς κείµενα του 

παρελθόντος, αλλά να ατενίζουν το µέλλον παίρνοντας µαθήµατα από τα λάθη και τα 

σωστά που πραγµατοποιήθηκαν.  

Ορµώµενος από την έλευση του νέου έτους προτάσσει το βαθύτερο νόηµα των 

ωφέλιµων ενεργειών που περικλείεται σε µια φράση «Χρειάζεται το καινούριο». Με 

αυτή τη ρήση υπονοεί το νέο τρόπο σκέψης που πρέπει να υιοθετήσουν, τόσο η 

πολιτική ηγεσία όσο και οι πολίτες, ώστε από κοινού να παλέψουν για την 

ανασύσταση της χώρας. Ο νέος τρόπος σκέψης θα τους βοηθήσει να αφήσουν πίσω 

κάθε τι παλιό και φθοροποιό που προκαλεί µόνο τη διάβρωση της ελληνικής 

κοινωνίας. Δεδοµένης της δικής του πνευµατικής εγρήγορσης, επιχειρεί να κρατήσει 

και τους αναγνώστες σε πνευµατική εγρήγορση κυρίως αναφορικά µε το αριστερό 

κίνηµα που θεωρεί επισφαλές για τη χώρα. Στο συγκεκριµένο φύλλο εκτυλίσσεται 

ένας πανηγυρικός λόγος για τον εορτασµό του νέου έτους που χαρακτηρίζεται από 

                                                
121 «1947», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 717, 1 Ιανουαρίου 1947 
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σηµάδια αξιολόγησης των γεγονότων, αισιοδοξίας και προβληµατισµού για τις 

επερχόµενες δυσκολίες. 

 

«Διά σήµερον ο ευρύτατος κυβερνητικός συνασπισµός δίδει την επιζητηθείσαν 

διέξοδον»122 

 

Ο Βοβολίνης φαίνεται να χαιρετίζει µε θετική διάθεση το διευρυµένο κυβερνητικό 

σχηµατισµό που προέκυψε ύστερα από ένα σύντοµο διάστηµα ακυβερνησίας, 

πιστεύοντας ότι µόνο η από κοινού εργασία µε κοινό στόχο την ανόρθωση της χώρας 

µπορεί να οδηγήσει στην επίλυση του προβλήµατος. Έτσι, µειώνονται δυνητικά οι 

κίνδυνοι που ελλοχεύουν, υπονοώντας τη βαθµιαία απαλοιφή των αριστερών 

κινηµάτων. 

 

«Έκτοτε τα εντός των κόλπων της πέµπτης φάλαγγος πράγµατα έλαβον 

ενδιαφερούσας εξελίξεις... Έτσι δεν παρηκολουθήσαµεν την σηµειωθείσαν 

ενδοκοµµουνιστικήν «διαφοροποίησιν», που δεν στερείται γενικωτέρας σηµασίας και 

που επήρε την τελειωτική της µορφήν δια της ιδρύσεως της «πολιτικής οργάνωσης 

εθνικής» ψευδοαντιστάσεως»123 

 

Οι διαφωνίες και η συνακόλουθη διαµάχη στους κόλπους του ΚΚΕ, από τη µια 

πλευρά πυροδότησαν µια σειρά εξελίξεων εντός του κόµµατος, ενώ από την άλλη 

έδωσαν το έναυσµα στο Βοβολίνη να στραφεί για άλλη µια φορά εναντίον του 

κόµµατος. Αναδεικνύεται ένας ιδιαίτερα έντονος και χειµαρρώδης λόγος που 

αποκαλύπτει ακόµη και κρυφές πτυχές όσων διαδραµατίζονται εσωκοµµατικά. Ο 

ίδιος προσπαθεί να αποκαλύψει τις πραγµατικές επιδιώξεις του κινήµατος. Τα 

πολύµορφα και πολυποίκιλα εκφραστικά µέσα που έχει στη διάθεσή του, σαφέστατα, 

προσδίδουν µια διαφορετική χροιά στο άρθρο αποτυπώνοντας για άλλη µια φορά την 

αρνητική προδιάθεση απέναντί τους. 

 

                                                
122 «Η Κυβέρνησις», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 737, 25 Ιανουαρίου 1947 

 
123 «Ενδοκοµµουνιστικά», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 747, 6 Φεβρουαρίου 1947 
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«Το φως, που έδωσαν χθες οι δεκαεπτά Έλληνες βουλευταί, µε εµπνευστήν τον 

ηγέτην των. Το φως της Ελληνικής Πίστεως και το σύνθηµα της Εθνικής 

Σταυροφορίας»124 

 

Η ίδρυση του κόµµατος του Μαρκεζίνη αποτελεί για το Βοβολίνη ένα ιδιαίτερο 

πολιτικό γεγονός, όχι µόνο για τη χώρα αλλά και για τον ίδιο αφού πλέον η 

ενασχόλησή του µε την πολιτική γίνεται πιο έντονη και συστηµατική. Με τη 

ρητορική δεινότητα και την πέννα που διαθέτει παρουσιάζει το νέο κόµµα ως τη 

µοναδική λύση σωτηρίας για τη χώρα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε συνάρτηση 

µε τις διεθνείς εξελίξεις. Εκείνο που παρατηρούµε είναι ότι κάνει µνεία στην 

προηγούµενη κυβέρνηση, κυρίως στα λάθη και τις παραλείψεις που σηµειώθηκαν 

κατά τη θητεία της. Έτσι, σε αντίθεση µε την προηγούµενη κατάσταση παρουσιάζει, 

ταυτόχρονα, τα νέα πρόσωπα εκθειάζοντας την πείρα, τις ικανότητες και το 

αγωνιστικό πνεύµα που τα διακατέχει. Ακόµη δεν παραλείπει να πλέξει το εγκώµιο 

του αρχηγού του νέου κόµµατος ως καίριο πρόσωπο για τη διεξαγωγή των εκλογών 

του 1946. Με έξυπνο τρόπο συνδέει τις νέες πολιτικές προσωπικότητες µε τον ένδοξο 

αγώνα των Ελλήνων από το 1940 και εντεύθεν, έτσι ώστε να εγείρει το εθνικό 

αίσθηµα των αναγνωστών και να τους προσανατολίσει προς την υποστήριξη του νέου 

κόµµατος. 

 

«…ηµείς οι Έλληνες, ως λαός, πρέπει να πεισθώµεν, ή µάλλον θα έπρεπε να 

επειθόµεθα από καιρού ήδη, ότι αντιµετωπίζοµεν έναν ιδιαζούσης µορφής 

ολοκληρωτικόςν πόλεµον. Ένα πόλεµον έξωθεν υποκινούµενον και ενισχυόµενον και 

εντός του εδάφους µας ενεργούµενον»125 

 

Ο λόγος του είναι ιδιαίτερα παρακινητικός όταν αναφέρεται στον τερµατισµό των 

ενεργειών των αριστερών στους οποίους αναφέρεται πάντοτε σε συνάρτηση µε την 

εύθραυστη ισορροπία που υπάρχει στα βόρεια σύνορα της χώρας. Έτσι, µέσα από 

έντονα λεκτικά σχήµατα και ρητορικές τεχνικές τονίζει ότι οι αριστεροί υποκινούνται 

από εξωτερικούς παράγοντες χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει ούτε οι ίδιοι. Θέλει 

να καταστήσει σαφές ότι η έλλειψη ισορροπίας εντός της χώρας αποτελεί 
                                                
124 «Το Νέον Κόµµα», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 751, 11 Φεβρουαρίου 1947 

 
125 «Όπως και Τότε», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 762, 23 Φεβρουαρίου 1946 
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αποκλειστικά αποτέλεσµα των ξένων επιδιώξεων και ενεργειών. Καλεί τους Έλληνες 

σε επαγρύπνιση και προσεκτική εκτίµηση των γεγονότων, ώστε να είναι σε θέση να 

κρίνουν ποιοι ενεργούν προς όφελος και ποιοι κατά της χώρας. 

 

«…ασκεί φοβεράν ψυχολογικήν βίαν επί του συνόλου των λεφουσίων. Η απειλή 

προβάλλεται ωµότατα: «Όποιος φύγη θα σφαγή. Και αυτός και όλοι οι δικοί του». και 

η απειλή πραγµατοποιείται παραδειγµατικώς»126 

  

Σε αυτό το πλαίσιο αποκαλύπτει την ωµότητα που κρύβουν οι πρακτικές των 

ηγετών του κοµµουνιστικού κόµµατος προς τα µέλη που διαφωνούν µε όσα 

διαδραµατίζονται ή µε τον τρόπου που διαδραµατίζονται, καθώς αυτά λαµβάνουν 

απειλές από την ηγεσία ότι θα υποστούν τις συνέπειες από τη διαφωνία τους. Ως 

φυσιογνωµία που αγαπάει και ασπάζεται τη δικαιοσύνη, προτείνει την ανάληψη 

πρωτοβουλιών από το κράτος για την προστασία, τρόπον τινά, των διαφωνούντων µε 

την ηγεσία του ΚΚΕ, ώστε και αυτοί οι ίδιοι αποχωρήσαντες να κατανοήσουν ότι 

υπάρχει κράτος. Μέσα από το λόγο που χαρακτηρίζεται από αµεσότητα προς τους 

αναγνώστες απευθύνεται και στο ίδιο το κράτος.  

Αυτό πρέπει να προσεγγίσει το ζήτηµα µε ευαισθησία και υπευθυνότητα, ώστε να 

καταστεί σοβαρός εγγυητής προς πάσα κατεύθυνση, της τύχης των πολιτών 

ανεξαρτήτως ιδεολογικών τοποθετήσεων. Επιπρόσθετα, φροντίζει να αφήσει αιχµές 

κατά της ακαµψίας του ΚΚΕ ακόµη και στην περίπτωση που δοθεί αµνηστία. 

 

«Και ο πρώτος πολίτης της κραταιάς υπερατλαντικής Δηµοκρατίας εβροντοφώνησεν 

εκείνο, που εις την άκραν αυτήν της γης, εις την συκοφαντηµένην 

«µοναρχοφασιστικήν» Ελλάδα, είχεν ήδη από της λήξεως του πολέµου, καταστή 

βαθεία συνείδησις. Εβροντοφώνησε την αλήθειαν, κατά την οποίαν, µόνον δυο 

δρόµοι υπάρχουν, µόνον δύο κόσµοι υφίστανται…»127 

 

Οι κινήσεις της Αµερικής και οι δηλώσεις Τρούµαν για υλική υποστήριξη προς την 

Ελλάδα γίνονται αποδεκτές από το Ελληνικό Αίµα και το Βοβολίνη µε ιδιαίτερη 
                                                
126 «Το Κράτος Θέλουν», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 764, 26 Φεβρουαρίου 1947 

 
127 «Βαθειά Εγχείρησις», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ.  778, 14 Μαρτίου 1947 
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θέρµη όπως διαφαίνεται από το σχετικό άρθρο. Θεωρεί ότι µε αυτό τον τρόπο η χώρα 

του δικαιώνεται για το µακρόχρονο αγώνα και τις θυσίες που έγιναν από το λαό. 

Παίρνει αφορµή από τη δήλωση Τρούµαν ότι µόνο δυο δρόµοι υπάρχουν όπου 

καθίσταται σαφές ότι ως δυο δρόµοι εννοιολογούνται οι δυο σφαίρες επιρροής που 

θεµελιώνονται σε παγκόσµιο επίπεδο από την Αµερική και τη Σοβιετική Ένωση και 

τη σύναψη συµµαχιών γύρω από τους δυο αυτούς άξονες. Μέσα από αυτό το δυαδικό 

σχηµατισµό και µε καυστικό ύφος ο Βοβολίνης καταδεικνύει ότι από τους δυο 

τρόπους διακυβέρνησης αυτός που βασίζεται στη θέληση της πλειοψηφίας είναι ο 

αποτελεσµατικότερος και ο επικρατέστερος. 

 

«Ο Ελληνικός Λαός χαίρεται διότι εξησφάλισε την ανεξαρτησίαν του και αγαλλιά µε 

την σκέψιν ότι γρήγορα θα τελειώση ο ξενοκίνητος πόλεµος κατά της πατρίδος 

µας»128 

 

Με τον όρο «ανεξαρτησία» ο δηµοσιογράφος αναφέρεται στην αποµάκρυνση του 

«Σοβιετικού κινδύνου» στον οποίο έχει αναφερθεί εκτενώς µέσα από την εφηµερίδα 

του. Ωστόσο, η συγκεκριµένη φράση αποτελεί οξύµορο σχήµα αν αναλογιστεί κανείς  

ότι η Αµερικανική βοήθεια όχι µόνο προς την Ελλάδα αλλά προς οποιαδήποτε 

ανίσχυρη χώρα υποκρύπτει ορισµένα ανταλλάγµατα ή δεσµεύσεις της δεύτερης 

χώρας προς την πρώτη. Έτσι, η εν λόγω ανεξαρτησία δεν αντικατοπτρίζει την 

ουσιαστική της διάσταση. 

 

«Ως ασυγχώρητον ψυχολογικόν σφάλµα θα έπρεπε να χαρακτηριστή, επιεικέστατα, 

όλη αυτή η δηµοσία συζήτησις, που διεξάγεται, εντός και εκτός της Ελλάδος, κατά τα 

τελευταία εικοσιτετράωρα, γύρω από το θέµα της γενικής αµνηστίας… εκδήλωσις 

επικινδύνου ασεβείας προς τους Ελληνας στρατιώτας…»129 

 

Με ορµητικό λόγο ο Βοβολίνης χρησιµοποιεί τη φράση «ψυχολογικό σφάλµα» για 

να χαρακτηρίσει την ιδέα περί γενικής αµνηστίας προς τους κοµµουνιστές, τη στιγµή 

µάλιστα που φέρουν ευθύνες για µια σειρά δεινών που βίωσε η ελληνική κοινωνία. 

                                                
128 «Βαθειά Εγχείρησις», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ.  778, 14 Μαρτίου 1947 
129 «Ψυχολογικόν Σφάλµα», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 822, 9 Μαΐου 1947  
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Έτσι, θεωρεί µια τέτοια κίνηση το λιγότερο ως κατάφορη αδικία προς τους Έλληνες 

στρατιώτες που πολέµησαν εναντίον των Ιταλών και Γερµανών κατακτητών. Για το 

Βοβολίνη ο εθνικός αγώνας έχει ύψιστη σηµασία, ωστόσο, δεν φαίνεται να 

αναγνωρίζει σε καµία περίπτωση ότι και τα αριστερά κινήµατα συνέβαλαν στην 

απελευθέρωση της πατρίδας. Ο λόγος του είναι ιδιαίτερα δυναµικός δεδοµένου ότι η 

συζήτηση περί αµνηστίας πραγµατοποιείται, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, 

γεγονός που πυροδοτεί σε µεγάλο βαθµό την αντίθεσή του προς αυτό. 

 

«Το σφάλµα του χάους που εγεννήθη εκ της µη εισέτι πλήρους αποσαφηνίσεως των 

εν προκειµέων Αµερικανικών φιλικών προθέσεων, που, πάντως, πρέπει να 

συνυφανθούν µε τα Ελληνικά Εθνικά συµφέροντα. Αυτή η συνύφανσις, άλλως τε, 

αποτελεί σήµερον το βασικόν έργον της Κυβερνήσεως της χώρας µας….αρκετά 

πλέον εχρησιµοποιήθηµεν και εις το απώτερον και εις το πρόσφατον ακόµη 

παρελθόν, ως είδος «ινδικού χοιριδίου» και αρκετά υπέστηµεν από τους 

πολυποικίλους πειραµατισµούς που εγένοντο εις βάρος µας»130 

 

Αρχίζει πλέον να γίνεται ξεκάθαρο αυτό που προαναφέρθηκε περί συµβιβασµών 

έναντι υλικής υποστήριξης προς την ανίσχυρη χώρα. Η συνύφανση των συµφερόντων 

των δυο χωρών δηλώνει ρητά πως ήρθε η ώρα να εξυπηρετηθούν ουσιαστικά τα 

Αµερικάνικά συµφέροντα, τα οποία βρίσκονται επιµελώς συγκαλυµµένα πίσω από τα 

Εθνικά µας συµφέροντα. Όπως είναι φυσικό κάτι τέτοιο βρίσκει αντίθετο όχι µόνο το 

Βοβολίνη, αλλά κάθε Έλληνα πολίτη. Με καθαρό λόγο που πηγάζει εκ βαθέων 

διατείνεται ότι ο λαός µόνος του πρέπει να προσδιορίζει και να αποφασίζει ποια είναι 

αυτά τα συµφέροντα και τι είναι καλύτερο για την πατρίδα. 

 

«Η προσχώρησις του ηλεγµένου 9,3 εις τας κοµµουνιστικάς τάξεις, δεν υπήρξε κάτι, 

που εγένετο εν ψυχρώ. Δεν υπήρξε κάτι, εις το οποίον το 9,3 κατέληξεν από 

κληρονοµίαν ή από µακράν παράδοσιν… η συγκρότησις της εαµκοµµουνιστικής 

φάλλαγος υπήρξε συνέπεια στιγµιαίων, κατοχικών, εντυπώσεων. Δεν υπήρξεν 

απόρροια ψυχραίµου σκέψεως… µέσα στον ανεµοστρόβιλον της εποχής εκείνης, η 

σκοτοδίνη του 9,3 ήτο κάτι το δυνάµενον να ερµηνευθή»131 

                                                
130 «Περί τον Μύθον της «Δεξιάς», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 826, 16 Μαΐου 1947 
131 «Αυτοαµνήστευσις», Ελληνικόν Αίµα, αρ.φ. 891, 3 Αυγούστου 1947 
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Ο Βοβολίνης συνεχίζει να εξαπολύει τα λεκτικά και πολιτικά βέλη του εναντίον 

του ΚΚΕ ισχυριζόµενος ότι το ποσοστό 9,3 που έχουν επί συνόλου των Ελλήνων 

ψηφοφόρων δεν είναι αποτέλεσµα ώριµης και συνειδητής σκέψης των πολιτών, αλλά 

τυχαία και στιγµιαία συνάρθρωση ανθρώπων µε σκοπό την αποτίναξη του 

γερµανικού ζυγού. Μάλιστα στην εδραίωση αυτού του χώρου συνέβαλαν και 

κυβερνητικοί παράγοντες. Σε αυτούς έχει αναφερθεί κατά καιρούς προσπαθώντας να 

ξεσκεπάσει τις βαθύτερες επιδιώξεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί πλασµατικό το 

9,3, ενώ διατείνεται ότι το πραγµατικό ποσοστό των γνήσιων κοµµουνιστών είναι 

κατά πολύ µικρότερο. Φτάνει σε αυτό το συµπέρασµα λόγω των αποχωρήσεων 

αρκετών µελών ή οπαδών του κόµµατος. Δηλαδή η παραµονή τους ήταν προσωρινή 

στους κόλπους του ΚΚΕ υπονοώντας ότι η συγκεκριµένη ιδεολογία δεν 

δηµιουργήθηκε πάνω σε µια οργανωµένη και συµπαγή βάση που να προβάλει πάνω 

από όλα το συµφέρον της πατρίδας, αλλά σε µια βάση υποκινούµενη από ξένους 

παράγοντες, γεγονός στο οποίο οφείλεται, κατά το Βοβολίνη, ο αντεθνικός 

χαρακτήρας του ΚΚΕ. Με άλλα λόγια η αποχώρηση των οπαδών του οφείλεται στην 

επιδίωξη του κόµµατος για παραχώρηση της Μακεδονίας και της Θράκης στους 

Σλαυόφωνους, η οποία αποτελεί απόρροια ξένων επιδιώξεων. 
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Δ’	  Κεφάλαιο	  
Ηθικές διαστάσεις της δηµοσιογραφικής και πολιτικής δράσης του Κ. Βοβολίνη 

 

 Για να µπορέσουµε να αντιληφθούµε πληρέστερα τη στάση που κράτησε ο 

Κωνσταντίνος Βοβολίνης κατά του κοµµουνιστικού κινήµατος, πρέπει πρωτίστως να 

γίνει λόγος για το ΚΚΕ σε συνάρτηση µε µια σειρά λανθασµένων πεποιθήσεων και 

χειρισµών στη διάρκεια της προαναφερθείσας χρονικής περιόδου. Μελετώντας την 

ιστορία του κόµµατος από την αρχή της ίδρυσής του το 1918 εκείνο που 

αποκοµίζουµε είναι ένα αίσθηµα σεβασµού, καθώς πρόκειται για µια ιστορία 

συνυφασµένη µε δυναµικούς αγώνες, αλλά και θυσίες αναρίθµητων µελών στο όνοµα 

των ιδανικών του κόµµατος. Με άλλα λόγια εκείνο που διακρίνει τον κοµµουνιστή 

αγωνιστή είναι η ασάλευτη πίστη στα ιδανικά που έχει ενστερνιστεί. Συχνά όµως 

παρατηρείται ότι η πίστη µπορεί να εµπεριέχει λανθασµένα σηµεία που αναπόφευκτα 

οδηγούν σε κρίσεις και συνακόλουθες απώλειες. Εκείνο που λείπει από τους οπαδούς 

είναι η ολόπλευρη και εις βάθους γνώση των καταστάσεων και των αιτιών τους. Αυτό 

συµβαίνει στην περίπτωση του ΚΚΕ, όπου, σύµφωνα µε αναλυτές, ναι µεν το 

ιδεολογικό οικοδόµηµα του κόµµατος λειτούργησε ως σύµβολο πίστης για τους 

οπαδούς του, αλλά οι πρακτικές του προκάλεσαν σηµαντικές πληγές στο σώµα της 

ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες µάλιστα άργησαν να επουλωθούν132. 

Η άκαµπτη και ισοπεδωτική στάση της ηγεσίας, η άρνησή της να ακούσει 

διαφορετικές απόψεις ή προτάσεις από µέλη του κόµµατος είχε ως αποτέλεσµα να 

σηµειωθούν ορισµένα λάθη133. Το πρώτο από αυτά επικεντρώνεται στην υποβάθµιση 

και υπονόµευση των ενεργειών των Βενιζελικών κυβερνήσεων σε συνάρτηση µε την 

υπονόµευση των στρατιωτικών ενεργειών που προετοιµάζονταν στη χώρα πριν την 

έναρξη του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου. Έτσι, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην 

ηγεσία του κόµµατος, κάθε προσπάθεια ανασύστασης του στρατού γινόταν αντιληπτή 

ως απειλητική ενέργεια εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτή η προσπάθεια 

µάλιστα εντείνεται όσο αυξάνουν οι εξωτερικοί κίνδυνοι κατά της Ελλάδας134. 

 

                                                
132 Μέρτζος, 1985, σ. 23-24 
133 Ανταίος, 1991, σ. 155-156 
134 Μέρτζος, 1985, σ. 51 
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Η υπονόµευση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα σηµατοδοτείται ακόµη και από 

την άρνηση του ΚΚΕ να συναινέσει για την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου, 

ενώ φέρει ακόµη ευθύνες για τη διάσπαση που προκάλεσε ανάµεσα στις 

αντιστασιακές οργανώσεις, τη σπορά διχόνοιας και το επακόλουθο αιµατοκύλισµα 

που διήρκησε από τη λήξη του πολέµου και µέχρι το 1949. Όλα αυτά ίσως θα 

µπορούσαν να εκληφθούν ως απόρροια της άκαµπτης πίστης των επικεφαλής του 

κόµµατος ότι αποτελούν σηµαντικό µέρος του ιδεολογικού οικοδοµήµατος του 

Στάλιν, αν και η ηγεσία γνώριζε ότι ο Σοβιετικός ηγέτης τους είχε κατατάξει στο 

ιδεολογικό οικοδόµηµα της Δύσης. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συνεργασίας των 

κοµµουνιστών ανταρτών µε τις γειτονικές χώρες Αλβανία, Γιουγκοσλαβία και 

Βουλγαρία, εκχώρησε εδάφη της Μακεδονίας και της Θράκης στους Σλάβους, 

εφαρµόζοντας την πολιτική για «ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη», 

κατόπιν ειδικής καθοδήγησης της Κοµµουνιστικής Διεθνούς. Για τη διασπορά 

διχόνοιας µεταξύ των Ελλήνων, το σπαραγµό που ακολούθησε και τους κακούς 

χειρισµούς στα εθνικά ζητήµατα από το ΚΚΕ κάνει λόγο και ο κ. Ζερβής στη 

συνέντευξη που µας παραχώρησε. Τέλος, ένα ακόµη σφάλµα που καταλογίζεται στον 

εν λόγω πολιτικό χώρο είναι ο αφανισµός ενός µεγάλου αριθµού µελών ή οπαδών του 

κόµµατος που αγωνίστηκαν µε απαράµιλλο ψυχικό σθένος για τα συγκεκριµένα 

ιδανικά, αλλά διαφώνησαν επί των πολιτικών και πρακτικών µε την ηγεσία135. 

Μάλιστα η αδιαλλαξία και η σκληροπυρηνική νοοτροπία ορισµένων εξεχόντων 

ηγετικών στελεχών στοίχησε στο κόµµα την ευκαιρία να βελτιώσει την εικόνα του 

στην ελληνική κοινωνία136.  

Εκείνο που πρέπει σαφέστατα να υπογραµµιστεί είναι ότι παρά τις αναρίθµητες 

διώξεις, φυλακίσεις ή εκτελέσεις των µελών ή των βασικών στελεχών του ΚΚΕ και 

την εκτεταµένη επίθεση από διάφορες πλευρές, το κόµµα κατάφερε να ορθοποδήσει, 

να συσπειρώσει στους κόλπους του ένα πολυάριθµο ανθρώπινο δυναµικό ταγµένο 

στον αγώνα για απελευθέρωση. Σε αυτό το πλαίσιο αρνήθηκε να συνεργαστεί µε την 

κατοχική Κυβέρνηση Τσολάκογλου, αλλά προτίµησε να στραφεί στον ένοπλο 

αγώνα137.  

 

                                                
135 Μέρτζος, 1985, σ. 26-27 
136 Αγγελόπουλος, 1994, σ. 167 
137 Μέρτζος, 1985, σ. 128 
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Ένα σηµείο που φαίνεται να είναι συγκεχυµένο για την ηγεσία αποτελεί η στενή 

συνεργασία του κόµµατος µε τη Σοβιετική Ένωση εξυπηρετούσε πρωτίστως τα 

συµφέροντα της άλλης χώρας που περικλείονταν στην κάθοδό της στη Μεσόγειο και 

την εγκαθίδρυσή της στην Ελλάδα, ως θέση µεγάλης στρατηγικής σηµασίας, έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να ελέγχει τις εξελίξεις στην περιοχή138. Αυτός ήταν άλλωστε 

ο λόγος που ο Βοβολίνης διατηρούσε έντονα και έκδηλα αρνητική στάση απέναντι σε 

ο,τιδήποτε αντιπροσώπευε το συγκεκριµένο κόµµα. Με οξυδέρκεια και καλή µελέτη 

και γνώση της διεθνούς πολιτικής σκηνής ήταν σε θέση να διακρίνει τις προθέσεις 

της ρωσικής πλευράς, κάτι που δεν µπορούσαν να κάνουν οι κοµµουνιστές.  

Μελετώντας προσεκτικά την αρθρογραφία του Κωνσταντίνου Βοβολίνη µέσα από 

την εφηµερίδα του το Ελληνικόν Αίµα και µε γνώµονα το δηµοσιογραφικό και 

πολιτικό του υπόβαθρο εύλογα εγείρονται µια σειρά από ηθικά διλήµµατα και 

προβληµατισµούς σχετικά µε τις θέσεις και τις επιδιώξεις του. Έτσι, όσο αυτονόητο 

και αν φαίνεται αναδύεται το ερώτηµα κατά πόσο ήταν ένας πραγµατικός πατριώτης 

ή µήπως πίσω από το προσωπείο του πατριωτισµού κρύβεται ένα άτοµο που 

ενδιαφέρεται µόνο για την προσωπική του ανέλιξη στο πολιτικό γίγνεσθαι. Το 

ερώτηµα αυτό ενισχύεται από τη µετάβασή του σε πολιτικούς χώρους διαφορετικών 

ιδεολογιών. 

Καθώς οι πεποιθήσεις και η δράση του εκτυλίσσονται µέσα από το 

δηµοσιογραφικό λόγο του διαπιστώνουµε έντονες πολιτικές ευαισθησίες που 

εκδηλώνονται από τη νεανική του ηλικία, όντας µαθητής, µε τη συµµετοχή του στην 

πολιτική νεολαία του Βενιζέλου. Αυτές οι ευαισθησίες, ωστόσο, δεν τον εµποδίζουν 

να εκδηλώσει έντονα την αγάπη του για την πατρίδα. Μέσα από την πρώτη νεανική 

του εφηµερίδα οι εικόνες, τα σκίτσα και τα άρθρα καταµαρτυρούν το εθνικό αίσθηµα 

που κρύβεται βαθιά στην ψυχή του. Στην καλλιέργεια αυτού του αισθήµατος, 

σαφέστατα, καίριο ρόλο διαδραµάτισε ο τρόπος που γαλουχήθηκε στο οικογενειακό 

του περιβάλλον. Έτσι, ο πρώιµος δηµοσιογραφικός του λόγος είναι πλούσιος και 

συνάµα κατανοητός, µε ιδιαίτερη δυναµική που έχει τη δυνατότητα να αγγίξει τη 

συνείδηση του κόσµου, δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται για έναν πολλά 

υποσχόµενο µελλοντικό δηµοσιογράφο. Σε πρακτικό επίπεδο ο πατριωτισµός του 

είναι έκδηλος από τη συµµετοχή του στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεµο, αλλά και τη 

δράση του κατά τη διάρκεια της Κατοχής, η οποία δεν ήταν αµελητέα. Μπορεί να 

                                                
138 Μέρτζος, 1985, σ. 45 
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µην έλαβε µέρος στον ένοπλο αγώνα εναντίον των κατακτητών, αλλά συνέβαλε τα 

µέγιστα για τη στήριξη και την ανακούφιση του βασανισµένου λαού. Έτσι, η 

διοργάνωση συσσιτίων αποτελεί όχι µόνο ηθικά ορθή πράξη αλλά και απόδειξη του 

ενδιαφέροντός του για τους συµπολίτες του και της αποφασιστικότητάς του να 

στηρίξει τους δοκιµαζόµενους Έλληνες. Η προσφορά προς το συνάνθρωπο και η 

δηµοσιογραφική πένα αποτελούν το δικό του αγώνα κατά των Γερµανών.  Μέσα από 

το παράνοµο για την Κατοχή Ελληνικόν Αίµα προσπαθεί να αφυπνίσει την 

πληγωµένη συνείδηση των Ελλήνων, να τονώσει το ηθικό τους και να τους 

παροτρύνει να αντιµετωπίσουν την κατάσταση µε σθένος και ηρωισµό.  

Εκείνο που γίνεται ευθέως κατανοητό µέσα από τα κείµενά του είναι ότι εκδηλώνει 

ανοιχτά την πολιτική του τοποθέτηση. Σε αυτό το πλαίσιο χρησιµοποιεί σκληρό λόγο 

που αποτυπώνει ξεκάθαρα την αντίθεσή του µε τα αριστερά κινήµατα, τις ιδεολογίες 

και τις πρακτικές τους, κυρίως για τη στρατολόγηση µελών, τόσο κατά τη διάρκεια 

της Εθνικής Αντίστασης όσο και µεταγενέστερα κατά τη διάρκεια του Εµφυλίου 

πολέµου. Αν και συχνά εξαίρει τον αγώνα των συµπατριωτών του εναντίον του 

κατακτητή, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πολωµένος µε τους αριστερούς φτάνοντας στο 

σηµείο να µην αναγνωρίσει ούτε την προσφορά του Ε.Α.Μ., η οποία ήταν ιδιαίτερα 

σηµαντική, καθώς προκλήθηκαν αναρίθµητες δολιοφθορές και σηµαντικές βλάβες 

στα κατοχικά στρατεύµατα, συµβάλλοντας σε µεγάλο βαθµό στην απελευθέρωση. Σε 

αυτό το σηµείο θα µπορούσε να γίνει λόγος για έλλειψη ηθικής, από τη στιγµή που 

σκόπιµα αποσιωπούνται σηµαντικές δράσεις που οδήγησαν στην απελευθέρωση της 

χώρας. 

Επιπρόσθετα, ορµώµενος από τις πρακτικές των κοµµουνιστών και τα λάθη που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά καιρούς δεν χάνει την ευκαιρία να πλέξει το εγκώµιο της 

καταδίκης ενός κινήµατος που µε το δικό του τρόπο βοήθησε για την αποτίναξη του 

γερµανικού ζυγού. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η ακαµψία που παρουσιάζεται 

από την πλευρά της ηγεσίας των κοµµουνιστών ενισχύει τα ήδη αρνητικά 

συναισθήµατα που τρέφει ο Βοβολίνης για αυτούς καθορίζοντας µια ακόµη 

σκληρότερη στάση απέναντί τους. Ένα ακόµη σηµείο που χρήζει προσοχής 

αναφορικά µε την αντιπαράθεσή του µε το κοµµουνιστικό κόµµα είναι το γεγονός ότι 

τους θεωρεί βασικούς υπαίτιους για όσα διαδραµατίζονται στη Βόρεια Ελλάδα όπου 

διάφορες συµµορίες δρουν ανενόχλητα, καθιστώντας την ισορροπία της ασφάλειας 

των βόρειων συνόρων ιδιαίτερα εύθραυστη. Αυτό οφείλεται στη στενή συνεργασία 

τους µε τις γειτονικές χώρες Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Αλβανία. Τάσσεται τόσο 
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ανοιχτά εναντίον τους και φέρνει το θέµα αυτό συνεχώς στο προσκήνιο 

προσπαθώντας να καταδείξει ότι οι ξένοι γείτονες ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τα 

δικά τους συµφέροντα, δηλαδή τις εδαφικές βλέψεις προς την Ελλάδα. Έτσι, σε αυτό 

το πλαίσιο εκµεταλλεύονται την ανάγκη των αριστερών αγωνιστών, ακόµη και στο 

όνοµα της κοινής ιδεολογίας που πρεσβεύουν, για υλική υποστήριξη στον αγώνα 

τους. 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο εµφύλιος πόλεµος, όπου και για όποιους λόγους και 

αν πραγµατοποιείται αποτελεί µία δυσάρεστη κατάσταση και για τις δύο 

εµπλεκόµενες πλευρές, αλλά και το σύνολο της χώρας γενικότερα. Δεδοµένης της 

πόλωσης για επικράτηση της µίας ή της άλλης πλευράς, συχνά οι εµπλεκόµενοι στον 

εµφύλιο γίνονται αντικείµενα εκµετάλλευσης από ξένους κυρίως παράγοντες. Έτσι, 

καταλήγουν να εξυπηρετούν ξένα συµφέροντα χωρίς οι ίδιοι να το έχουν 

συνειδητοποιήσει, οδηγώντας τις πατρίδες τους ακόµα βαθύτερα στη δυστυχία. Θα 

λέγαµε ότι στην περίπτωση του εµφυλίου, δεν ισχύει καµία ηθική θέση, καθώς είναι 

συχνό το φαινόµενο του αλληλοσκοτωµού ακόµη και οµοαίµατων ανθρώπων. 

Παρά το γεγονός ότι ασκεί το επάγγελµα του δηµοσιογράφου που σκοπό έχει την 

ενηµέρωση και πληροφόρηση του κοινού για τα τεκτενόµενα, αλλά και το σχολιασµό 

των εσωτερικών και διεθνών εξελίξεων, εκφράζει έντονα πολιτικοποιηµένο λόγο. Θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι ασκεί κριτική για τα κακώς κείµενα που συµβαίνουν στη 

χώρα, όµως κυριαρχεί και η άποψη ότι ο συγκεκριµένος λόγος αποτελεί τον 

προάγγελο για µια µελλοντική καριέρα στην πολιτική, οπότε σκόπιµα εκφράζεται µε 

αυτό τον τρόπο. Σαφέστατα, ως δηµοσιογράφος έχει τη δυνατότητα να εκφράζει 

ελεύθερα τη γνώµη του για όσα διαδραµατίζονται, όµως σε πολλά άρθρα του 

φαίνεται να ξεφεύγει από τα πλαίσια του δηµοσιογραφικού του καθήκοντος και να 

κατηγορεί, ουσιαστικά, ανοικτά τα αριστερά κινήµατα. Εποµένως, θα µπορούσε να 

εννοηθεί ότι ο υπέρµετρος πατριωτισµός που εκδηλώνει µέσω της εφηµερίδας του θα 

µπορούσε να αποτελεί το πρόταγµα για την υλοποίηση των πολιτικών του 

επιδιώξεων, µακριά από τα βλέµµατα και τη συνείδηση του κόσµου. Σε αυτό το 

πλαίσιο η άσκηση έντονης κριτικής έναντι των κοµµουνιστών θα µπορούσε να 

εκληφθεί ως µέσο που εξυπηρετεί απώτερες πολιτικές σκοπιµότητες. 

Σε αυτό το πλαίσιο θα µπορούσαµε να πούµε ότι µε το συγκεκριµένο λόγο που 

εκφράζει δίνει την εντύπωση, σε αρκετά από τα άρθρα του, ότι απευθύνεται σε 

δυνητικούς ψηφοφόρους και όχι σε αναγνώστες, καθώς φαίνεται να συµπαρασύρεται 

από τις υψηλές φιλοδοξίες του να κατακτήσει τα βουλευτικά έδρανα. Αξιοσηµείωτο 
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είναι ακόµη το γεγονός ότι από την ηµέρα εκλογής της νέας κυβέρνησης στις 31 

Μαρτίου 1946, δεν τη σχολιάζει συχνά στα άρθρα του, ούτε ασκεί κριτική για το έργο 

της. Η σιωπή αυτή θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως πλήρη αποδοχή του κυβερνητικού 

έργου και των αντίστοιχων χειρισµών των εθνικών ζητηµάτων, αλλά και την 

υποστήριξή του προς αυτή. Έτσι, θα µπορούσε να γίνει λόγος για µια εφηµερίδα που 

λειτουργεί ως προπαγανδιστικό όργανο συγκεκριµένων αντιλήψεων και 

τοποθετήσεων, αν αναλογιστεί κανείς τις πολιτικές του τοποθετήσεις και 

προδιαθέσεις σε κινήµατα που εκφράζουν εκ διαµέτρου αντίθετες ιδεολογίες. 

Ωστόσο, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η εφηµερίδα δεν ήταν πολιτικά ενταγµένη 

την περίοδο εκείνη όπως συνέβαινε µε αναρίθµητα έντυπα ευρείας κυκλοφορίας139. 

Έτσι, ακόµη και η κριτική που εκφράζει για τους κοµµουνιστές και τη Σοβιετική 

Ένωση ξεφεύγει από τα όρια της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, οπότε η καταδίκη 

της εφηµερίδας του για αυτό το θέµα αποτελεί φυσικό επακόλουθο των ενεργειών 

του. Φαίνεται ότι η µεγάλη απέχθεια που νιώθει προς τους κοµµουνιστές τον οδηγεί 

να χάσει το µέτρο στην έκφραση των προσωπικών του θέσεων, γεγονός που δεν τον 

αναδεικνύει ως υπέρµαχο της πληροφόρησης. 

Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Βοβολίνης είναι ένα άτοµο που δεν αφήνει τίποτα 

στην τύχη140 και στοχεύει να ολοκληρώσει κάθε εργασία που του ανατίθεται ή έχει 

σκεφτεί να πραγµατοποιήσει ο ίδιος, τότε µπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι η 

γενικότερη επαγγελµατική του δράση ήταν µεθοδικά οργανωµένη, έτσι ώστε να 

καταφέρει να φτάσει σε ένα από τα ανώτερα αξιώµατα, αυτό του Υπουργού, και 

µάλιστα σε ένα κυβερνητικό σχήµα που αποτελούνταν από δικτάτορες. Ακόµη πρέπει 

να ληφθεί υπόψη η τάση του καθεστώτος Παπαδόπουλου να δώσει µια δηµοκρατική 

χροιά στο κυβερνητικό σχήµα µε πρόσωπα που είχαν υψηλό πολιτικό κύρος141. 

Πέρα όµως από τις πολιτικές ευαισθησίες και σκοπιµότητες θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι ο Βοβολίνης ήταν ένας άνθρωπος που αφουγκράζεται τον παλµό της 

Ελληνικής κοινωνίας που αποζητά την ηρεµία και την ασφάλεια ύστερα από τη 

δοκιµασία µιας βασανιστικής Κατοχής και ενός σπαρακτικού Εµφυλίου πολέµου, 

έτσι ώστε µέσα σε ειρηνικό και δίκαιο κλίµα να µπορέσουν όλοι οι Έλληνες να 

δηµιουργήσουν εκ νέου σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Έτσι, λαµβάνοντας 

                                                
139 Φλάισερ και  Μπόουµαν, 1984, σ. 37 
140 Πανσεληνά, 2013, σ. 94 
141 Παπαρηγόπουλος, 2004, τ. 25, σ. 186 
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υπόψη την ιδιοσυγκρασία του αναφορικά µε τον προσεκτικό σχεδιασµό και την 

οργάνωση της δουλειάς που αναλάµβανε, τη συστηµατικότητα και µεθοδικότητα που 

διέκρινε το έργο του θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος ικανός να 

αναλάβει πολιτικό ρόλο, καθοριστικό και ρυθµιστικό στα πολιτικά πράγµατα της 

χώρας. Πέρα από τις πολιτικές του πεποιθήσεις, φρόντιζε να διατηρεί άριστες σχέσεις 

µε όλους, εκδηλώνοντας το σεβασµό του προς τις απόψεις των άλλων, γεγονός που 

οφείλεται στην ευρύτητα πνεύµατος που τον χαρακτηρίζει142.  

Ένα άλλο ακόµη χαρακτηριστικό του είναι ότι ως παρατηρητής των εξελίξεων σε 

παγκόσµιο επίπεδο, έχει καλή γνώση των διεθνών πολιτικών εξελίξεων, αλλά και των 

διπλωµατικών ενεργειών. Με άλλα λόγια, από τη µια πλευρά έχει συνείδηση ότι οι 

Μεγάλες Δυνάµεις ενεργούν µε γνώµονα τα συµφέροντα της κάθε µιας και από την 

άλλη πλευρά είναι πεπεισµένος ότι και αυτές επιθυµούν την επίλυση του ελληνικού 

ζητήµατος λόγω συµπάθειας προς τη χώρα και προς τον ένδοξο αγώνα του ελληνικού 

λαού. Άλλωστε, όπως σχολιάζει στη συνέντευξή του ο κ. Ζερβής, ναι µεν η Ελλάδα 

συγκαταλέγεται µεταξύ των νικητών του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, αλλά η ηγεσία 

της και η ηγεσία του ΚΚΕ είναι υπεύθυνες για την εξέλιξη των ελληνικών 

υποθέσεων. Δεν διστάζει να εκδηλώσει ανοιχτά τη θέση του υπέρ της Βρετανίας και 

των ΗΠΑ πως επιθυµούν να προστατεύσουν τις µικρές και ανίσχυρες χώρες. Δείχνει 

υπέρµετρη πίστη στη βοήθειά τους προς τη χώρα και την υποστήριξη των θέσεών 

της, ακόµη και όταν κάθε µια από αυτές ενδιαφέρεται να τακτοποιήσει πρώτα τις 

δικές της υποθέσεις. Εποµένως, διακρίνεται µια αφέλεια αναφορικά µε την πίστη του 

στις προθέσεις των ισχυρών του κόσµου, η οποία επιβεβαιώνεται µε την απόσταση 

που αυτοί τηρούν σε καίριες ελληνικές θέσεις. 

 Ανεξάρτητα από το γεγονός αν είναι καλός πατριώτης, φιλόδοξος ή καιροσκόπος, 

ο Βοβολίνης αφουγκράζεται µε ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία τις διεθνείς 

πολιτικές και διακρατικές ζυµώσεις, που ακολούθησαν το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, 

µεταξύ δυο ή περισσότερων χωρών. Με αυξηµένη κριτική ικανότητα εκφράζει τους 

προβληµατισµούς του σχετικά µε τις εξελίξεις, έχοντας πλήρη επίγνωση της θέσης 

που κατέχει κάθε χώρα, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, στην παγκόσµια 

σκακιέρα. Εκείνο που γίνεται σαφέστατα κατανοητό µέσα από τον προβληµατισµό 

του είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι ανίσχυρες χώρες επιδέχονται τις συνέπειες από τις 

στάσεις, τις αποφάσεις και τις ενέργειες των ισχυρότερων χωρών και αυτό είναι ένα 
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σηµείο στο οποίο θέλει να στρέψει την προσοχή του κόσµου. Πιστεύει ότι η ορθή και 

σφαιρική αντίληψη των διεθνών εξελίξεων σε συνάρτηση µε τις εσωτερικές εξελίξεις 

θα διευκολύνουν το µέσο πολίτη να κατανοήσει που αποσκοπούν όσα 

διαδραµατίζονται εντός και εκτός συνόρων.  

Ακόµη και ο οραµατισµός του ότι το ένδοξο παρελθόν της χώρας θα τη βοηθήσει 

να εισέρθει µε µεγαλοπρέπεια στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις για την παγκόσµια 

ειρήνη διαψεύδεται µε τη στάση των ισχυρών κρατών, γεγονός που καθιστά την 

πεποίθησή του ουτοπική αν αναλογιστούµε ότι όλες οι διεθνείς διαπραγµατεύσεις 

πραγµατοποιούνται πάντα µε γνώµονα τη διασφάλιση των συµφερόντων των 

ισχυρών. Ο Κωνσταντίνος Βοβολίνης δεν κρύβει ακόµη τα φιλοβασιλικά και 

φιλοµοναρχικά του αισθήµατα, καθώς εκφράζει την πίστη για την οµαλή πορεία της 

χώρας µετά την επιστροφή του Βασιλιά. Ωστόσο, και σε αυτό το σηµείο θα µπορούσε 

να χαρακτηριστεί η στάση του ως αφελής, καθώς γνωρίζει και ο ίδιος ότι οι ισχυροί 

πάντα εµπλέκονται στις εσωτερικές υποθέσεις των ανίσχυρων κρατών πρωτίστως για 

να εξυπηρετήσουν τις δικές τους αξιώσεις και όχι µε γνώµονα την ωφέλεια του 

εκάστοτε ανίσχυρου λαού. Με άλλα λόγια, από τη µια πλευρά η µακροχρόνια τριβή 

του µε διεθνή πολιτικά ζητήµατα τον έχει καταστήσει ικανό να διακρίνει τις 

προθέσεις των άλλων κρατών όταν µάλιστα αυτά επιβουλεύονται ξένα εδάφη, ενώ 

από την άλλη πλευρά σε καίρια ζητήµατα φαίνεται να µη λαµβάνει υπόψη του το 

γενικότερο πολιτικό πλαίσιο που επικρατεί. 

Θα µπορούσε, εν τούτοις, να χαρακτηριστεί ένας προοδευτικός άνθρωπος µε 

ανοιχτές αντιλήψεις και ιδιαίτερα δεκτικός σε ο,τιδήποτε συµβάλλει στην πρόοδο, 

εφόσον αποδέχεται τη συνεργασία πολιτικών προσώπων που προέρχονται από 

διαφορετικούς πολιτικά ιδεολογικούς χώρους, καθώς ο ίδιος πιστεύει ότι µόνο µε 

αυτό τον τρόπο µπορεί να παραχθεί ωφέλιµο έργο για τη χώρα. Δεδοµένης της 

ιδιοσυγκρασίας του γύρω από την υλοποίηση µιας εργασίας, αυτό αποτελεί σηµείο 

ύψιστης σηµασίας για τον ίδιο. Το γεγονός ότι αίρει και υπερτονίζει τη συλλογική 

δουλειά ως τον κινητήριο µοχλό για την πρόοδο υποδηλώνει ότι οι αντιλήψεις είναι 

ηθικά ορθές, καθώς περικλείουν το συλλογικό συµφέρον. Έτσι, δεν παραλείπει να 

τονίσει τη δυσαρέσκειά του από την ολιγωρία και αργοπορία της νέας κυβέρνησης 

σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων και την πρακτική εφαρµογή τους. Βέβαια θα πρέπει 

κανείς να λάβει σοβαρά υπόψη του ότι ήταν πολύ διαφορετική η πολιτικοκοινωνική 

συγκυρία της δεκαετίας του 1940 µε το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και τον Ελληνικό 

Εµφύλιο από το αντίστοιχο κλίµα της δεκαετίας του 1960 µε τις ανακατατάξεις των 
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σχέσεων δύο υπερδυνάµεων, ΗΠΑ και Ε.Σ.Δ, και τη βάναυση επιβολή της 

Απριλιανής Δικτατορίας. Οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατόν να 

νοµιµοποιηθεί η συζήτηση περί ηθικής.   

Όντας ο ίδιος µεθοδικός και οργανωτικός στην προσωπική του εργασία, και 

έχοντας διαγράψει µια ανοδική επαγγελµατική πορεία που, πέρα από τις φιλοδοξίες 

του, οφείλεται και στη σκληρή εργασία, αναµένει ότι το ίδιο θα πράξουν και οι 

πολιτικοί άντρες και εκφράζει την απογοήτευσή του όταν αυτό δεν συµβαίνει. 

Ακόµη, θέλει να µεταδώσει το µήνυµα ότι µόνο µε τη µεθοδική εργασία και την 

αφοσίωση σε αυτήν µπορούν να έρθουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η ηθικότητα 

των όσων πρεσβεύει προσδίδει µια ιδιαίτερη δυναµική στο λόγο του καθιστώντας τον 

ίδιο πηγή έµπνευσης για πολλούς συµπατριώτες του. Άλλωστε, το συγγραφικό του 

έργο χαίρει αναγνώρισης από τον κ. Ζερβή, όπως διαφαίνεται από τις απαντήσεις του. 

Όµως ο ίδιος δεν προβαίνει σε κανένα σχολιασµό σχετικά µε τη συνεργασία του 

Βοβολίνη µε την κυβέρνηση των Συνταγµαταρχών.   

Μέσα από την τοποθέτησή του για παροχή αµνηστίας στους διαφωνούντες µε την 

κοµµουνιστική ηγεσία εύλογα γεννάται η απορία αν αυτή η θέση διαπνέεται από 

αισθήµατα ανθρωπισµού ή ο ίδιος φροντίζει να στρώσει το δρόµο για την υλοποίηση 

των βαθύτερων πολιτικών του φιλοδοξιών. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι µέσα από 

το λόγο του διαφαίνεται η προοδευτικότητα και η ευρύτητα πνεύµατος, καθώς ο ίδιος 

προσεγγίζει τους διαφωνούντες κοµµουνιστές µε σοβαρότητα και συµπάθεια. 

Φαίνεται να υιοθετεί µια συγχωρητική στάση για όσους αποφασίσουν να 

εγκαταλείψουν τους κόλπους του ΚΚΕ. Τους προσεγγίζει µε συµπάθεια, θα λέγαµε, 

εξ αιτίας των σταλινικών µεθόδων που εφαρµόστηκαν στους διαφωνούντες µε την 

ηγεσία, περιλαµβάνοντας παρακολουθήσεις, ξυλοδαρµούς ή διωγµούς143. 

Επιπρόσθετα, αφήνει αιχµές για την ακαµψία του ΚΚΕ και την έκφραση της 

αντίθεσής του ακόµη και στην περίπτωση που παραχωρηθεί αµνηστία. 

Σε µεγάλο αριθµό άρθρων του ασχολείται µε την πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης 

σε εξωτερικά ζητήµατα, κυρίως αυτό της Ελλάδας. Μέσα από την παρουσίαση αυτού 

του θέµατος διαπιστώνουµε ότι η Ελλάδα αποτελεί το µήλον της έριδος  µεταξύ των 

δυο Μεγάλων Δυνάµεων που πασχίζουν για την εδραίωσή τους στην περιοχή και τη 

συνακόλουθη επέκταση της σφαίρας επιρροής τους. Με άλλα λόγια η Ελλάδα 

φαίνεται να αποτελεί σηµαντικό σηµείο επίλυσης της Αµερικανο-Ρωσικής διαµάχης 
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για την επιβολή της µιας ή της άλλης σε µια περιοχή µεγάλης γεωπολιτικής 

σηµασίας144. Σε σηµεία των δηµοσιευµάτων του παραλληλίζει την πολιτική και τις 

πρακτικές του Στάλιν µε αυτές του Χίτλερ. Έτσι, φτάνει στο σηµείο να θεωρήσει την 

επιβολή του κοµµουνισµού µεγάλο πλήγµα για τη χώρα αλλά και τον κόσµο 

γενικότερα. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησµονούµε τις πολιτικές του πεποιθήσεις που 

είναι εκ διαµέτρου αντίθετες µε την κοµµουνιστική ιδεολογία αλλά και να λάβουµε 

υπόψη ότι οι θέσεις του είναι βαθιά διαποτισµένες από φιλοβασιλικές επιρροές. 

Ανεξάρτητα από την πολιτική του τοποθέτηση διακρίνουµε µια ισχυρή 

προσωπικότητα µε ευρύτητα πνεύµατος, οργάνωση και µεθοδικότητα στον τρόπο 

εργασίας που πηγάζουν από το ζήλο να ολοκληρώσει σωστά όποιο έργο 

αναλαµβάνει. Μέσα από αυτή την οπτική βλέπει τον τρόπο που µπορεί να γίνει η 

ανασυγκρότηση της χώρας, µε στόχους, όρεξη για δουλειά και διάθεση για πρόοδο 

και ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Από αυτή την άποψη οι αντιλήψεις του έχουν ηθική 

χροιά, καθώς ο ίδιος επιθυµεί το καλύτερο για την πατρίδα και, ενώ σε θεωρητικό 

επίπεδο το πρεσβεύει µέσα από τα άρθρα του, σε πρακτικό επίπεδο το υλοποιεί µε τη 

συνεργασία µε διάφορους πολιτικούς χώρους, αλλά λίγο έως πολύ µε κοινά 

ιδεολογικά σηµεία, µε σκοπό να προσφέρει έργο στην κοινωνία. Πρόκειται για 

άνθρωπο που έχει συνείδηση της κατάστασης, είναι άριστος γνώστης τόσο των 

εσωτερικών όσο και των εξωτερικών υποθέσεων και ερµηνεύει µε ιδιαίτερο 

σκεπτικισµό όσα διαδραµατίζονται. Το µελανό σηµάδι, θα λέγαµε, στην 

προσωπικότητά του είναι ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολιτικά φορτισµένο άτοµο, 

πολωµένο ως προς τις απόψεις του αναφορικά µε την πολιτική ιδεολογία και 

πρακτική, γεγονός που τον οδηγεί σε ατοπήµατα. Έτσι, ξεπερνάει τα όρια της 

δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και ηθικής και µιλάει µε απροκάλυπτο και υβριστικό 

ύφος κατά της Σοβιετικής Ένωσης, µε αποτέλεσµα την προαναφερθείσα καταδίκη της 

εφηµερίδας του. Όµως δεν σταµατάει εδώ και σε κάθε άρθρο του δεν χάνει την 

ευκαιρία να εκτυλίσσει λογίδρια µε πολιτικές προεκτάσεις και να καταφέρεται κατά 

των κοµµουνιστών και του τρόπου που αυτοί έδρασαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής. 

Αν και συχνά ο ίδιος διατείνεται ότι η απελευθέρωση της χώρας οφείλεται στην 

Εθνική Αντίσταση που ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό, δεν αναγνωρίζει σε καµία 

περίπτωση το έργο των αριστερών στον αγώνα για την απελευθέρωση από τους 

Γερµανούς. Με αυτό τον τρόπο φαίνεται να αδικεί τους αριστερούς αγωνιστές και να 
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υποβαθµίζει την προσφορά τους. Σίγουρα κάτι τέτοιο δεν είναι ηθικά ορθό και δεν 

συνάδει µε την προσωπικότητά του και το έργο που άφησε πίσω του.  

Έτσι, σε αυτό το σηµείο αναδύεται ένας άλλος προβληµατισµός σχετικά µε το που 

ακριβώς αποσκοπούσε και σε συνάρτηση µε τις πολιτικές φιλοδοξίες του. Είναι 

έκδηλο από τα νεανικά του χρόνια ότι ήταν πολιτικά ευαισθητοποιηµένος, καθώς 

συµµετείχε ενεργά σε πολιτικές νεολαίες. Μέσα από αυτή τη δράση διαµορφώθηκε 

βαθµιαία το προσωπικό πολιτικό προφίλ του. Ως ενεργός πολίτης και ασχολούµενος 

µε πληθώρα δραστηριοτήτων, αλλά και µέσα από την εφηµερίδα του είχε την 

ευκαιρία να πραγµατοποιήσει αµέτρητες γνωριµίες µε άτοµα από διάφορα πεδία όπως 

των επιστηµών, της βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων, της πολιτικής, του Τύπου και 

να διαµορφώσει ένα κύκλο επαφών που αποτελεί σηµαντικό εφόδιο κάθε 

εκολλαπτόµενου φιλόδοξου πολιτικού.  

Μελετώντας την πολιτική του πορεία παρατηρούµε ότι κατά τη διάρκεια του 

Μεσοπολέµου εκδήλωσε φιλο-Βενιζελικές διαθέσεις. Ωστόσο, δεν διατήρησε για 

πολύ αυτή τη θέση και περνά γρήγορα στον αντι-βενιζελικό χώρο, µεταστροφή που 

γίνεται έκδηλη µέσα από την εφηµερίδα του και συγκεκριµένα από την έντονη 

κριτική που ασκεί για τα οικονοµικά µέτρα της κυβέρνησης Βενιζέλου. Κατά τη 

διάρκεια της δικτατορίας Μεταξά, συνεργάστηκε επίσης µε το συγκεκριµένο 

κυβερνητικό σχήµα µέχρι την εισβολή των Γερµανών και την συνθηκολόγηση της 

χώρας. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής υπήρξε αντιστασιακός, προσφέροντας τις 

υπηρεσίες στην πατρίδα µε το δικό του τρόπο, εφόσον ήταν άνθρωπος της µη βίας145. 

Κατά τη διάρκεια του Εµφυλίου πολέµου και µέσω του Ελληνικού Αίµατος εκφράζει 

ανοιχτά και έντονα τις αντικοµµουνιστικές του θέσεις, στρέφοντας µάλιστα τα βέλη 

του και κατά της Σοβιετικής Ένωσης, καταδεικνύοντάς την ως ένα παράγοντα που 

φέρει µεγάλη ευθύνη για όσα διαδραµατίζονταν στη χώρα την εποχή εκείνη. Μετά τη 

λήξη του εµφυλίου πολέµου ο Βοβολίνης φαίνεται να συνεργάζεται στενά µε το 

Μαρκεζίνη, ενώ συνεχίζει να τρέφει φιλοβασιλικά αισθήµατα. Το 1960 συνεργάζεται 

µε την Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου και τέλος το 1968 τον συναντάµε 

ως Υπουργό Προεδρίας στην κυβέρνηση Παπαδόπουλου.  

Αν και σε µια σειρά άρθρων του µέµφεται τους Κεντρώους και τους 

κατηγοριοποιεί µε τους Αριστερούς, τελικά συνεργάζεται µε τον Γεωργίου 

Παπανδρέου. Αυτή η µεταστροφή εγείρει πολλά ερωτηµατικά για το λόγο που ο 
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Βοβολίνης επέλεξε αυτή τη συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο διερωτάται κανείς, εάν 

ήταν απλή διορατικότητα ο λόγος που τον οδήγησε να προβεί σε µια τέτοια 

συνεργασία. Από την άλλη πλευρά εγείρεται ο προβληµατισµός εάν επρόκειτο για 

πειραµατισµό σε ένα διαφορετικό πολιτικό χώρο σε συνδυασµό µε τις πολιτικές του 

βλέψεις να κατακτήσει νέα αξιώµατα, δεδοµένου ότι όλες οι ενέργειές του είναι 

λεπτοµερώς σχεδιασµένες και υλοποιηµένες. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή η 

ενέργεια δεν διαπνέεται από την ηθικότητα που θα χαρακτήριζε ένα σοβαρό και 

αξιοπρεπές δηµόσιο πρόσωπο. 

 Οι φιλοδοξίες του όµως είναι αρκετά υψηλές σε σηµείο να συνεργαστεί µε δυο 

απολυταρχικά καθεστώτα, αυτά των Μεταξά και Παπαδόπουλου, τα οποία βύθισαν 

τη χώρα σε δεινά και δυστυχία. Μια τέτοια ενέργεια, όπως είναι φυσικό, στιγµατίζει 

την πολιτική του πορεία, καθιστώντας τον όχι απλά υπέρµετρα φιλόδοξο αλλά 

καιροσκόπο, που αξιοποιεί τις ευκαιρίας για να ανελιχθεί στα αξιώµατα, φτάνοντας 

σε αυτό του Υπουργού επί Δικτατορίας.  

Βέβαια σε µια εποχή που η χώρα προσπαθεί να ορθοποδήσει µέσε σε ένα ρευστό 

πολιτικό σκηνικό και υπό τη σκιά της κρίσης Αµερικής και Σοβιετικής Ένωσης, η 

οποία καθορίζει τις εύθραυστες ισορροπίες του πλανήτη, η συνεργασία µε διάφορους 

πολιτικούς χώρους φαντάζει κάτι το φυσικό, καθώς είναι συνεχείς οι ανατροπές, ενώ 

τα πολιτικά πρόσωπα αλληλοδιαπλέκονται σε συνεργασίες ή διακόπτουν άλλες για να 

προχωρήσουν εκ νέου στη σύναψη νέων συµµαχιών. Πρόκειται για µια γενικότερη 

µεταβατική περίοδο στα πολιτικά πράγµατα της χώρας όπου αρκετοί από αυτούς που 

αναλαµβάνουν τα ηνία της χώρας φαίνεται να µην έχουν σαφές, προµελετηµένο και 

στοχευµένο σχέδιο ανασύστασης του τόπου και συχνά εκπροσωπούν τη χώρα στις 

διάφορες διεθνείς συνελεύσεις χωρίς σταθερά θεµελιωµένες θέσεις γύρω από τις 

αξιώσεις της Ελλάδας σχετικά µε την προσφορά της στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Σε 

αυτό έρχεται να προστεθεί το γεγονός ότι έπειτα από µια σκληρή γερµανική Κατοχή, 

κάθε πολιτικό κίνηµα προσπαθεί να βρίσκεται εντός του πολιτικού γίγνεσθαι, είτε 

αυτόνοµο είτε σε συνεργασία µε άλλα κόµµατα. Αυτό συµβαίνει επειδή υπάρχουν 

πολιτικοί που πραγµατικά επιθυµούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην 

πατρίδα, αλλά από την άλλη υπάρχουν και αυτοί οι πολιτικοί που επιθυµούν να 

συµµετέχουν στη διακυβέρνηση χάριν της εξουσίας και της δύναµης που αυτή 

παρέχει. Μέσα σε αυτό το σκηνικό δεν πρέπει να εκπίπτει της αντίληψής µας η σχέση 

µεταξύ των κυβερνήσεων και των αριστερών, που αν και νοµιµοποιηµένοι ως 

πολιτικός χώρος, συνεχίζουν τον ένοπλο αγώνα, κυρίως στις ορεινές περιοχές 
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αποσκοπώντας στην αποτίναξη του «µοναρχοφασιστικού» καθεστώτος και την 

εδραίωση µιας Λαϊκής Δηµοκρατίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να µας εκπλήσσει η µετάβαση του Βοβολίνη από 

ένα πολιτικό χώρο σε ένα άλλο και οι πολιτικές συνεργασίες που πραγµατοποιεί κατά 

καιρούς. Εκείνο που δεν καθίσταται ευδιάκριτο είναι κατά πόσο πρόκειται για ένα 

πολιτικό που βάζει το συµφέρον της πατρίδας πάνω από όλα ή τις προσωπικές 

φιλοδοξίες και σκοπιµότητες πάνω από την πατρίδα. Με άλλα λόγια, γίνεται λόγος 

για µια αινιγµατική φυσιογνωµία, που από τη µια πλευρά πρόσφερε τα µέγιστα µέσα 

από τις επαγγελµατικές, δηµοσιογραφικές και πολιτικές, δραστηριότητες, αλλά από 

την άλλη οι δράσεις του στιγµατίζονται από τις αµφιλεγόµενες συνεργασίες που 

πραγµατοποίησε µε τα δυο δικτατορικά καθεστώτα της χώρας. 
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Συμπεράσματα	  
 

Διαπιστώνουµε από τα γραφόµενα ότι η ιστορία της Ελλάδας, κατά την περίοδο 

που αναλύθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, είναι ιδιαίτερα ταραχώδης, γεµάτη από 

αναρίθµητα φλέγοντα ζητήµατα, τα οποία είναι αντικρουόµενα µεταξύ τους. Σε αυτό 

το πλαίσιο καταγράφονται νέες συµµαχίες, διάλυση άλλων συνεργασιών και συνεχείς 

ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, για τις οποίες µερίδιο της ευθύνης 

φέρουν και οι Μεγάλες Δυνάµεις. Όλα αυτά τα γεγονότα στο εσωτερικό της χώρας 

σηµατοδοτούνται ακόµη είτε από τη συµµετοχή στρατιωτικών παραγόντων είτε από 

την αποχή πολιτικών κοµµάτων σε κρίσιµες χρονικές περιόδους όπως ο ορατός 

κίνδυνος ακυβερνησίας της χώρας ή η διενέργεια εκλογών. Τα πολιτικά πρόσωπα 

εναλλάσσονται το ένα το άλλο, συνεργάζονται ή αντιπαρατίθενται µέσα σε ένα 

κυκεώνα διεθνών εξελίξεων που καταλήγουν στην έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου και την κατοχή της χώρας από τρεις κατακτητές, Γερµανούς, Ιταλούς και 

Βούλγαρους. Τέλος, ο δύσκολος αυτός κύκλος για την ελληνική κοινωνία 

ολοκληρώνεται µε τη διεξαγωγή του Εµφυλίου Πολέµου που διήρκησε έξι χρόνια 

περίπου και προκάλεσε τεράστια προβλήµατα στη χώρα από την ερειπωµένη ύπαιθρο 

και τις χιλιάδες των νεκρών πολιτών. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο συγκεκριµένος 

πόλεµος αντικατοπτρίζει µια µακρόχρονη διαµάχη µεταξύ της µοναρχίας και του 

κοµµουνισµού που πραγµατοποιήθηκε επί ελληνικού εδάφους και εις βάρος του 

ελληνικού λαού. Τα λάθη και οι παραλήψεις από την πλευρά της ελληνικής πολιτικής 

µηχανής, η µόνιµη αντίδραση των κοµµουνιστών σε όσα διαδραµατίζονταν και οι 

κατά καιρούς καιροσκόποι που καιροφυλακτούσαν για την κατάκτηση ή την 

υφαρπαγή της εξουσίας συνθέτουν την εικόνα της Ελλάδας εκείνης της περιόδου. 

Επιπρόσθετα, έχει πραγµατοποιηθεί έντονη συζήτηση σχετικά µε τις αφορµές και 

τις αιτίες που οδήγησαν στην έναρξη του Εµφυλίου Πολέµου. Μεταξύ άλλων, 

επικρατούσα είναι και η αντίληψη ότι υποστηρίχτηκε από ξένους παράγοντες µε 

κεντρική επιδίωξη σηµαντικά γεωπολιτικά συµφέροντα. Η ελληνική ηγεσία δεν 

κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναχαιτίσει το φαινόµενο 

κατά την εµφάνισή του. αυτό οφείλεται στην απουσία οργανωµένου σχεδίου 

πολιτικών πρακτικών από τη µια πλευρά. Από την άλλη, οφείλεται και στις 

προσωπικές επιδιώξεις των πολιτικών οι οποίες του αποπροσανατόλισαν σχετικά µε 

το πραγµατικό συµφέρον της πατρίδας.  
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Μέσα στο γενικότερο αναβρασµό η στάση του δηµοσιογράφου Βοβολίνη κρίνεται 

καίρια, καθώς ρίχνει άπλετο φως σε πτυχές των πολιτικών ζυµώσεων στο εσωτερικό 

της χώρας αλλά και στο διεθνές πολιτικό σκηνικό. Με αυτό τον τρόπο προσεγγίζει 

σφαιρικά την επικαιρότητα και τα τεκτενόµενα και εγείρει πλήθος προβληµατισµών 

στους συµπατριώτες του. Με τη ρητορική του δεινότητα αφυπνίζει τις συνειδήσεις 

και µιλάει από καρδιάς στην καρδιά κάθε Έλληνα πολίτη ιδίως µάλιστα όταν 

πρόκειται για εθνικά ζητήµατα. Η εικόνα του καλού πατριώτη ενισχύεται και από τη 

στάση που κρατάει έναντι των κινήσεων των Μεγάλων Δυνάµεων, καθώς 

αναγνωρίζει τα συµµαχικά κράτη ως φιλικά ή εχθρικά προσκείµενα στην Ελλάδα. 

Δεν παραλείπει όµως να αναφερθεί και στα συµφέροντα του καθένα από αυτά. Έτσι, 

αναπόφευκτα η φιλική ή εχθρική προδιάθεση συνάδει µε τα συµφέροντα, 

διαµορφώνοντας εν τέλει την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, µια κατάσταση 

που είναι συχνό φαινόµενο µε πολλά ανίσχυρα κράτη του πλανήτη. 

Ο Κωνσταντίνος Βοβολίνης αποτελεί µια ιδιαίτερη προσωπικότητα από πολλές 

απόψεις. Έζησε ως ενεργός πολίτης σε όλη τη διάρκεια της προαναφερθείσας 

περιόδου, δραστηριοποιούµενος ως δηµοσιογράφος και αργότερα ως πολιτικός µε τις 

ιδιότητες του βουλευτή και του υπουργού. Πρόκειται για ένα άτοµο µε ιδιαίτερη 

πνευµατική επάρκεια και διευρυµένο γνωστικό πεδίο όχι µόνο γύρω από την 

τρέχουσα επικαιρότητα, αλλά και την ιστορία της χώρας, την παγκόσµια ιστορία και 

όσα διαδραµατίζονται σε διεθνές επίπεδο, αλλά και που αποσκοπούν. Το γνωστικό 

του υπόβαθρο ενισχύεται σηµαντικά και από τις διάφορες ενασχολήσεις του σε 

αθλητικό, πνευµατικό και πολιτιστικό επίπεδο, όντας µέλος σε διάφορους συλλόγους 

και µε ιδιαίτερα ενεργό συµµετοχή. Αυτό το στοιχείο προσδίδει σαφέστατα µια 

διαφορετική διάσταση στην προσωπικότητά του. Είναι ένας άνθρωπος που 

ενδιαφέρεται πραγµατικά για την πρόοδο και την εξέλιξη τα οποία συντελούνται 

βάσει νέων ιδεών και ανάληψης πρωτοβουλιών. Η ψυχραιµία στο χειρισµό των 

καταστάσεων και η οξυδέρκειά του τον βοήθησαν να ανελιχθεί στην πολιτική αρένα 

και να κατακτήσει µεγάλα αξιώµατα. Επιπρόσθετα, ο σωστός προγραµµατισµός και η 

άρτια οργάνωση των εκάστοτε ενεργειών συνέβαλαν στην επίδειξη υψηλού 

επαγγελµατικού ήθους σε οποιαδήποτε καίρια θέση και αν τον δίνονταν.  

Τα µελανά σηµεία στην προσωπικότητα και τη γενικότερη στάση του στα πολιτικά 

πράγµατα της χώρας είναι η εµπλοκή του µε τα δυο δικτατορικά καθεστώτα και η 

έντονη αντικοµµουνιστική διάθεσή του όπως εύλογα διαφαίνεται στην εφηµερίδα του 
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Ελληνικόν Αίµα. Η τάση του να εµφανίζεται ως υπέρµαχος της δηµοκρατίας και της 

δικαιοσύνης σαφώς δεν συνάδει µε τις συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές. 

Παράλληλα, αν και άριστος γνώστης και χειριστής του λόγου προέβη σε ατοπήµατα 

απέναντι στο κοµµουνιστικό κίνηµα µε τον καυστικό του ύφος και τις υβριστικές 

εκφράσεις που ενίοτε χρησιµοποιούσε.  

Εν κατακλείδι, είτε γίνεται λόγος για έναν καλό πατριώτη, υπέρµαχο της 

δηµοσιογραφίας και φιλόδοξο πολιτικό άντρα, που προσεκτικά, µελετηµένα και 

µεθοδικά ανέρχεται σε σηµαντικά πολιτικά αξιώµατα, είτε για έναν αντιστασιακό, 

είτε για αντικοµµουνιστή ή φιλοβασιλικό, το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για µια 

έντονη και ταυτόχρονα αινιγµατική προσωπικότητα που αξίζει προσοχής και 

συζήτησης. 
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