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ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο στόχος της ιστορικής κριτικής είναι η μερική αναπα
ραγωγή των γεγονότων διαμέσου της αφήγησης, έτσι ώστε 
να εξαχθούν συμπεράσματα που οδηγούν στην <άστορική 
αλήθεια» του συγγραφέα. Για να υπάρχει ιστορική αλή
θεια, ως ζητούμενο, σημαίνει ότι προϋπάρχει ή καιροφυ- 
λακτεί το «ιστορικό ψεύδος», στο οποίο εναντιώνεται ο 
Λόγος του γράφοντος. Ο πεζός λόγος, ως μορφή Τέχνης, 
αποτελεί την ενεργητική συμμετοχή του συγγραφέα και 
των αναγνωστών του στην παραγωγή και διαμόρφωση 
της ιδεολογίας.
Για το συγγραφέα του βιβλίου αυτού, ιστορικό ψεύδος 

συνιστά η αγιοποίηση των ηγετικών φυσιογνωμιών της 
ΕΑΜοκομμουνιστικής αριστεράς κατά την περίοδο των 
Δεκεμβριανών του ’44. Επιπλέον -γι’ αυτόν- αποτελεί 
παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας και η συγκάλυψη της 
ολοκληρωτικής πολιτικής λογικής που επικράτησε τόσο 
στον πολιτικό σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της 
διεκδίκησης της εξουσίας πριν και μετά τα γεγονότα.

Η χρήση των ιστορικών πηγών στο βιβλίο

Η χρήση των ιστορικών πηγών σε μια ιστορική μελέτη 
-από την άποψη της τεχνικής- έχει διπλή λειτουργία:
α) από τη μια μεριά, δημιουργείται στο επίπεδο του γρα

πτού λόγου μια επικοινωνία ανάμεσα στο συγγραφέα και 
τους άλλους μελετητές του εξεταζόμενου ιστορικού γεγο
νότος. Ανασκευάζοντας τα επιχειρήματα κάποιων μελετη
τών και συντασσόμενος με κάποιους άλλους, ο συγγρα
φέας αποδέχεται την ύπαρξη μιας ιστορικής φιλολογικής
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παράδοσης γύρω από ένα ιστορικό γεγονός στην οποία 
συμμετέχει και ο ίδιος.
β) από την άλλη μεριά, η επίκληση στις γραπτές πηγές 

όχι ως αυθεντία αλλά ως διαστρεβλωμένη θέση εδραιώνει 
την αντίληψη ότι η ιστοριογραφία είναι ένα μέσο αναπα
ραγωγής της ιδεολογίας αλλά και ένας τρόπος κίνησης της 
ίδιας της ιστορικής πραγματικότητας με την προωθητική 
δύναμη που μπορεί να παρέχει ο προπαγανδιστικός λόγος 
στις κοινωνικές ομάδες.
Ο συγγραφέας αναπέμπει (αναφέρεται) στις ιστορικές 

πηγές τον αναγνώστη, άλλοτε προς επίρρωσιν των δικών 
του ισχυρισμών άλλοτε για να εδραιώσει τίς διαφωνίες του 
ως προς τις διαφορετικές ερμηνείες άλλων συγγραφέων. 
Εάν υπάρχει διαχωριστική γραμμή που θέτει ο συγγραφέ
ας -ως προς Άλλες ερμηνείες-, αυτή είναι η διάκριση από 
οποιαδήποτε «υμνογραφία» εξαγνίζει τα κίνητρα και τις 
προθέσεις των ηγετικών φυσιογνωμιών της ΕΑΜικής αρι
στερός σε αυτή τη φάση της διαμάχης για την κυριαρχία 
στο πολιτικό σκηνικό της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Το βιβλίο ως εγχειρίδιο πολιτικής 
κοινωνιολογίας

Ο συγγραφέας επιλέγει να γράψει όχι μόνο για την απο
κατάσταση της αλήθειας σε κάτι που κρίθηκε στο παρελ
θόν. Επιπροσθέτως, θεωρεί ότι η ολοκληρωτική λογική 
των πόλων εξουσίας, η αδυναμία χειραφέτησης του αν
θρώπου από τον προστατευτισμό των αυτόκλητων εθνι
κών και λαϊκών σωτήριον είναι διαχρονικά προβλήματα. 
Έτσι, ο συγγραφέας ενδιαφέρεται για τους παράγοντες 
που ωθούν σε κίνηση ευρύτερα ανθρωποσύνολα, έτσι 
ώστε να στοιχίζονται πίσω από «λαοπρόβλητες» ηγεσίες. 
Επομένως, υπάρχει μια σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα 
στο άτομο και τον ηγετικό πυρήνα, η οποία μεταμορφώνει
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το κοινωνικό σώμα σε άβουλη πολιτική αγέλη, έτοιμη να 
δραστηριοποιηθεί ή να αδρανοποιηθεί πάντα σύμφωνα με 
τις επιταγές του Αρχηγού-Πατέρα. Από την άποψη αυτή, 
το βιβλίο συνιστά συμβολή στην πολιτική κοινωνιολσγία, 
κάτι που πρέπει να προσμετρηθεί.
Συνοψίζοντας, θα ήταν χρήσιμο να προσεγγίσουμε την 

ιστορική μελέτη του Π. Οικονομόπουλου για τα Δεκεμ
βριανά λαμβάνοντας υπόψιν ότι:
• Κανένα είδος γραφής δεν είναι αποστασιοποιημένο από 

το ιστορικό βίωμα του γράφοντος και από την κοινωνική 
πραγματικότητα, της οποίας αυτός αποτελεί μέρος. Ωστό
σο, στο βιβλίο αυτό ούτε οι γνωστοί πρωταγωνιστές ούτε 
ο συλλογικός «ήρωας», ο λαός, βρίσκονται στο απυρό
βλητο.
• Η καλλιέργεια της ενιαίας εθνικής ιστορικής παράδο

σης -πέρα από ταξικούς διαχωρισμούς- είναι μια στρατη
γική της κυρίαρχης ιδεολογίας προκειμένου να μοιράσει 
στα ίσα τις ευθύνες ανάμεσα σε νικητές και ηττη μένους 
ενός εμφύλιου διχασμού, στον οποίον οι συμμετέχοντες 
υπήρξαν ήρωες και πατριώτες. Αυτό το «ένδοξο παρελ
θόν», που λειτουργεί ως κολυμπήθρα του Σιλωάμ για κάθε 
λογής πολιτικό έγκλημα, αμφισβητεί το βιβλίο.
• Σε επίπεδο γραφής, η χρήση του grotesco δηλώνει την 

πρόθεση του συγγραφέα να απομυθοποιήσει πρόσωπα και 
καταστάσεις και να αποκαθηλώσει από τα φιλολογικά «ει
κονοστάσια» πρόσωπα που περιεβλήθησαν την αχλύ του 
μύθου μέσα άπό την προπαγάνδα. Η ειρωνεία επιτυγχά
νεται στο επίπεδο της γραφής με την αντιστικτική παρά
θεση πληροφοριών μετατοπίζοντας την τελική κρίση για 
τα πρόσωπα στον αναγνώστη. Η χιουμοριστική διάθεση 
εναλλάσσεται με τα τραγικά, λιτά διατυπωμένα, γεγονό
τα, έτσι ώστε να προκύπτει η ζωντάνια στην αφήγηση.
• Μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου -και αυτή ίσως 

είναι η ιιεγαλύτερη συνεισφορά του-, προκύπτει ότι οι
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άνθρωποι δρουν στις ιστορικές συνθήκες σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες τους, οι οποίες πολλές φορές 
συγκαλύπτονται από βερμπαλισμούς και ανούσιους συμ
βολισμούς. Στην ιστορική αφήγηση του Π. Οικονομόπου- 
λου δεσπόζει η τραγική μοίρα του ανθρώπου να καθορίζει 
τις ιστορικές συνθήκες με την άγνοια και την πολιτική του 
ανωριμότητα.

Γιάννης Δεληγιάννης
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Η αρχή της αντίστασης και οι ξένες αποστολές

Για να γίνει κατανοητός ο χαρακτήρας του Κινήμα
τος του Δεκέμβρη του 1944, θα πρέπει ν’ αναφερθούν 
προηγούμενα ορισμένα γεγονότα που καθόρισαν και 
προδιέγραψαν την τακτική και τη στρατηγική των ΕΑ- 
Μικών δυνάμεων σ’ αυτή τη σύγκρουση· δηλαδή, που 
καθόρισαν την ανάπτυξη της ένοπλης αντίστασης κατά 
τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και το ρόλο που 
έπαιξε ο “συμμαχικός” παράγοντας την ίδια περίοδο.

Το Νοέμβρη του 1942, ο Άρης Βελουχιώτης*, με εντο
λή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) 
σχημάτισε τις πρώτες ένοπλες ομάδες στην ύπαιθρο. 
Πήραν το όνομα Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός 
Στρατός (ΕΛΑΣ). Λίγο πιο πριν (το Σεπτέμβριο του 
1942), στην περιοχή της Ηπείρου εμφανίστηκαν άλλες 
αντιστασιακές ομάδες υπό την αρχηγεία του Ναπολέ- 
οντα Ζέρβα.** Υπαρχηγός ήταν ένας πρώην αξιωματι-

* Ο Άρης Βελουχιώτης (ψευδώνυμο του Θανάση Κλάρα) 
ήταν μέλος του ΚΚΕ από το 1924. Στη διάρκεια της δικτα
τορίας της 4ης Αυγούστου, κλεισμένος στην Ακροναυπλία, 
υπέγραψε δήλωση μετανοίας και αφέθηκε ελεύθερος.

** Ο Ναπολέων Ζέρβας ήταν απόστρατος αξιωματικός. 
Πριν από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου συμμετείχε σε 
στρατιωτικά αντιμοναρχικά κινήματα. Ο Κομνηνός Πυρο-
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κός του Ελληνικού Στρατού, ο Κομνηνός Πυρομάγλου. 
Ονομάστηκαν Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύν- - 
δεσμός (ΕΔΕΣ). Ακόμα νωρίτερα, είχε σχηματιστεί η 
αντιστασιακή Οργάνωση του Δημ.Ψαρρού*** Εθνική 
Και Κοινωνική Απελευθέρωση (ΕΚΚΑ), με πολιτικό 
υπεύθυνο τον Γ. Καρτάλη.

Οι Άγγλοι έδειξαν πρώτοι το έμπρακτο ενδιαφέρον 
τους για το αντιστασιακό κίνημα στην Ελλάδα, με την 
αποστολή ομάδας δολιοφθοράς με επικεφαλής τους Ε. 
Μάγιερς και Κρις Γουντχάουζ, υπό το κωδικό όνομα 
HARLING. Η ομάδα αυτή συνδέθηκε με τον Ν. Ζέρβα 
κι αργότερα με τον Α. Βελουχιώτη. Αποτέλεσμα αυτής 
της συνεργασίας ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ ήταν η ανατίναξη της 
γέφυρας του Γοργοπόταμου, στις 25 Νοεμβρίου του 
1942.

μάγλου ήταν παλιός αξιωματικός του στρατού, είχε κάνει 
σπουδές στο Παρίσι, όπου δίδασκε ελληνικά. Ήταν δηλω
μένος “αντιμοναρχικός”.

*** Ο Δημ. Ψαρρός ανέβηκε στο βουνό το Μάιο του 1942. 
Ενώθηκε με μία ομάδα αξιωματικών που είχε σχηματίσει 
τον Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΑΣ). Την πρώτη 
μάχη την έδωσε με τους Ιταλούς, στις 15 Οκτωβρίου του 
1942, μεταξύ Ερατινής και Λιδωρικίου. Στις 25 Μαρτίου 
του 1943, έγινε αρχηγός του ΕΑΣ, που τον Απρίλη του ίδιου 
χρόνου μετονομάστηκε σε Τάγμα 5/42 προς τιμή του Ευ- 
ζωνικού Τάγματος που υπήρχε στον πόλεμο του 1940. Το 
πολιτικό τμήμα του Τάγματος ήταν η ΕΚΚΑ.
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Την πρώτη βδομάδα του Γενάρη του 1943, ο Γου
ντχάουζ ταξίδεψε στην Αθήνα. Έρχεται σε επαφή με 
διάφορους πολιτικούς, ανάμεσα σ’ αυτούς και με τους 
υπευθύνους του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου 
(ΕΑΜ), τον Γεώργιο Σιάντο, γενικό γραμματέα του 
ΚΚΕ, τον Ηλία Τσιριμώκο, γενικό γραμματέα του Σο
σιαλιστικού Κόμματος-Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας 
(ΣΚ-ΕΛΔ) και τον Αντρέα Τζήμα, μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής (ΚΕ) του ΚΚΕ. Ο Γουντχάουζ, που μιλά 
άπταιστα ελληνικά, τους λέει: «Έρχομαι με διαταγή 
του Γενικού Στρατηγείου μου, που είναι στο Κάιρο, να 
σας ζητήσω μία ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στον 
τομέα της ένοπλης αντίστασης. Συνεργαζόμαστε στενά 
με το βασιλιά σας, τον οποίον έχουμε την πρόθεση να 
αποκαταστήσουμε στο θρόνο του».*

Έτσι, οι Άγγλοι ξεκαθαρίζουν από την αρχή τις προ
θέσεις τους στους κομμουνιστές, πως, μεταξύ άλλων, 
είναι και η αποκατάσταση της μοναρχίας μεταπολεμι
κά στην Ελλάδα.

Μετά τις επαφές που είχε η αγγλική αποστολή με τους 
αντάρτες, υπογράφηκε, την 5η Ιουλίου του 1943 στην 
Καστανιά, συμφωνητικό του στρατηγείου Μέσης Ανα

* Ο Γουντχάουζ σημειώνει στις Αναμνήσεις του: «Λαμ- 
βανομένων υπόψη των συνθηκών του 1943, ήταν σαν να 
ζητούσε κανείς από τον Άγγλο πρεσβευτή στη Μόσχα να 
θυμίζει στον Στάλιν, κάθε φορά που τον συναντούσε, την 
αφοσίωση τής βρετανικής κυβέρνησης στους Ρομανώφ».
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τολής (ΣΜΑ) και των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Με το σύμφωνο 
αυτό, ο ΕΛΑΣ υπαγόταν στο ΣΜΑ (Υπογραφή από μέ-" 
ρους του ΣΜΑΈντυ Μάγιερς, του ΕΑΜ Βασίλης Σα- 
μαρινιώτης [Αντρέας Τζήμας], του ΕΛΑΣ Στ. Σαράφης 
και Άρης Βελουχιώτης).

Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι η αμερικανική αποστολή 
ήρθε στην Ελλάδα τον Απρίλη του 1944. Ήταν τριμε
λής και αποτελούνταν από ανθρώπους του Γραφείου 
Στρατηγικών Υπηρεσιών (Office Strategic Services 
-  O.S.S.). Αυτή η ομάδα συνδέθηκε με την ηγεσία του 
ΕΑΜ.

Η αγγλική αποστολή που ήρθε στην Ελλάδα σκοπό 
είχε όχι τόσο να ενισχύσει την αντίσταση εναντίον 
των Γερμανών όσο να παρακολουθήσει την επιρροή 
του ΕΑΜικού κινήματος πάνω στις πλατιές μάζες του 
λαού και τις συνθήκες που θα διαμορφώνονταν για τη 
μελλοντική εγκαθίδρυση της μοναρχίας, με πρώτο δε
δομένο ότι ο πυρήνας της ΕΑΜικής αντίστασης ήταν 
το κομμουνιστικό κόμμα και με δεύτερο δεδομένο τον 
απηνή διωγμό που είχαν υποστεί οι κομμουνιστές, κατά 
τη διάρκεια της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. Εκείνη 
την περίοδο, η μοναρχία είχε ταυτιστεί απολύτως με το 
καθεστώς Μεταξά. Κατά τη διάρκεια της παραμονής 
της στο Βουνό, το μεγαλύτερο διάστημα της Κατοχής, 
η αγγλική αποστολή ήταν εγκατεστημένη στο αρχηγείο 
του Ζέρβα. Την αγγλική αποστολή δεν την συμπαθού
σαν οι αντάρτες του ΕΛΑΣ, εξαιτίας της μεροληπτικής
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στάσης που κρατούσε, ενισχύοντας αφειδώς με όπλα 
κατχρυσές λίρες τις “εθνικές” ομάδες και εξαιτίας των 
δολοπλοκιών που υποψιάζονταν πως εξύφαινε για να 
αδυνατίσουν το κίνημά τους και να φέρουν το βασιλιά 
μετά την απελευθέρωση.

Οι Ρώσοι έδειχναν μια επιδεικτική αδιαφορία για την 
ελληνική πολιτική κατάσταση που διαμορφωνόταν 
στην κατεχόμενη Ελλάδα. Η ηγεσία του ΚΚΕ προσπα
θούσε με κάθε τρόπο, το 2° εξάμηνο του 1943, να τους 
πληροφορήσει για τον αντιφασιστικό αγώνα που έκανε 
και να τους ευαισθητοποιήσει για τη στάση των Άγ
γλων απέναντι στις ομάδες ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ, που τις 
στήριζαν όσο μπορούσαν. Οι προσπάθειες αυτές προς 
τη Μόσχα γίνονταν από τον Αντρέα Τζήμα -διαμέσου 
του Τίτο, στο αρχηγείο του οποίου βρισκόταν-, χωρίς 
αποτέλεσμα.

Μέσα στον αντάρτικο στρατό, την ιδεολογική μονολι- 
θικότητα την εξασφάλιζαν οι πολιτικοί “υπεύθυνοι”, οι 
καπετάνιοι που ανήκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Σ’ 
αυτό το κίνημα του Βουνού, είχε αναπτυχθεί μία τάση 
“εθνικοκεντρική”, που παρέμεινε όμως σε εμβρυώδη 
κατάσταση και δεν εκφράστηκε ποτέ με σαφήνεια. Πυ
ρήνας της ήταν νέοι κομμουνιστές, στρατολογημένοι 
κατά το πλείστον κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Η 
ηγεσία του ΚΚΕ δυσπιστούσε απέναντι στους καπετά
νιους, γιατί οι σκληρές συνθήκες της ζωής τους, το γε
γονός ότι έρχονταν σε άμεση επαφή με τον πληθυσμό,
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η αφοσίωση και η πίστη των οπαδών στο πρόσωπό 
τους, τούς έκαναν εκ προοιμίου λιγότερο πειθαρχικούς 
στην κομματική “γραμμή”, σε αντίθεση με τα στελέχη 
της πόλης, που ήταν άβουλα φερέφωνα της κομματικής 
“ντιρεκτίβας”. Εξάλλου, η άμεση επικοινωνία με το 
Βουνό ήταν αδύνατη και η “γραμμή” από την κεντρική 
ηγεσία μπορούσε να ερμηνευτεί “λαθεμένα” από μέ
ρους των ανταρτών, ηθελημένα ή αθέλητα.*

* Η αντίδραση των ανταρτών στην κομματική “γραμμή” 
πήρε μία και μόνο φορά το χαρακτήρα ενεργητικής αμφισ
βήτησης της εντολής της ηγεσίας. Την αναφέρει η D. Eudes. 
Γίνεται μια ρίψη από αεροπλάνα δεμάτων κοντά στο Μαύρο 
Λιθάρι, περιοχή του Αρη στα βουνά της Ρούμελης. Περιέ
χουν στρατιωτικές στολές. Οι παρόντες καπετάνιοι, με δική 
τους πρωτοβουλία, τις δίνουν στον Άρη για να ντυθούν οι 
άντρες του . Όμως το κόμμα αγρυπνεί στο πρόσωπο του πο
λιτικού επιτρόπου της Ρούμελης. Έτσι, την επομένη στέλνει 
έναν απεσταλμένο να μαζέψει τις στολές, γιατί μόνο η κομ
ματική οργάνωση της Ρούμελης έχει το δικαίωμα να απο
φασίζει για όλα τα ζητήματα και φυσικά του ανεφοδιασμού. 
Ο Αρης υπακούει χωρίς αντίρρηση, γδύνει τους άντρες του 
και επιστρέφει τις στολές. Ειδοποιείται ο καπετάν Ορέστης. 
Προτρέπει τον Άρη να μην επιστρέφει ούτε ένα κουμπί. Τον 
ρωτά: «Τον Ιωαννίδη τον ξέρεις, έχεις εμπιστοσύνη στη 
σκέψη του και τα αισθήματά του;» «Όχι» απαντά ο Αρης. 
«Τον Σιάντο τον ξέρεις. Έχεις εμπιστοσύνη;» «Παράτα με». 
«Περίμενε», συνεχίζει ο Ορέστης, «Το κόμμα που κατευθύ
νουν οι Κούτβήδες είναι ξεπερασμένο. Είναι μια κατάσταση
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πριν από τη γέννηση του ΕΛΑΣ... Τώρα εμείς οι καπετά
νιοι πρέπει να πάρουμε την εξουσία». Ο Άρης τον κοίταξε 
απολιθωμένος. «Είσαι τρελός;» Ο Ορέστης απομακρύνε
ται. Πηγαίνει και βρίσκει τον απεσταλμένο της κομματικής 
οργάνωσης της Ρούμελης. Τον ρωτά: «Γιατί γδύσατε τους 
άντρες του Άρη;» «Είναι απόφαση του κόμματος», απαντά 
αυτός. «Γιατί εμείς δεν είμαστε του κόμματος;» ρωτάει ο 
Ορέστης. «Οι στολές θα επιστραφούν στον Άρη. Πήγαινε, 
πες στον Μανιάτη, πως το αποφάσισαν οι καπετάνιοι». Ο 
Άρης θα ξαναπάρει τις στολές. Αυτό είναι το μοναδικό πρα
ξικόπημα τ̂ ον καπετάνιων, σημειώνει η D. Eudes.
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Το ιδεολογικό περιεχόμενο των

ΕΑΜικών Οργανώσεων

Μεταξύ του ΕΑΜικού αντιστασιακού κινήματος και 
αυτού των “εθνικών” ομάδων, εκτός από τη διαφορε
τική αφετηρία τους, δεν υπήρχαν σαφείς ιδεολογικές 
διαφορές.

Οι νέοι που πήραν μέρος στην αντίσταση, προηγου
μένως, κατά τη διάρκεια της 4ετούς μεταξικής δικτα
τορίας, γαλουχήθηκαν μέσα σ’ ένα κλίμα απίστευτου 
εθνικισμού.

Στην περίοδο της Κατοχής, η μεταλλαγμένη μορ
φή του ΚΚ σε ΕΑΜικό κίνημα συνέχισε με τον ίδιο 
συστηματικό τρόπο να καλλιεργεί αυτές τις ιδέες της 
φιλοπατρίας, που είχαν γίνει το λάβαρο της 4ης Αυγού
στου (μαζί με τη Θρησκεία και την Οικογένεια), απο- 
φεύγοντας κάθε αναφορά που αφορούσε τα κοινωνικά 
προβλήματα.

Έτσι, και τα δυο κινήματα, “Εθνικά” και “ΕΑΜικό”, 
είχαν βασικό σκοπό τον απελευθερωτικό αγώνα κατά 
των Γερμανο-Ιταλών. Επιπλέον, διακήρυτταν το δι
καίωμα του λαού να κανονίζει το πολίτευμά του, μέσα 
στα πλαίσια των δημοκρατικών θεσμών και της λαϊκής 
ετυμηγορίας. Εξάλλου, το θολό νεφέλωμα της “κοι
νωνικής δικαιοσύνης” και “λαϊκής κυριαρχίας”, που
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ευαγγελιζόταν το ΕΑΜ, δε δημιουργούσε αρνητικά - 
αντανακλαστικά, δεδομένου ότι όλα τα κοινωνικά προ
βλήματα θα λύνονταν μετά την απελευθέρωση.

Ιδιαίτερα από την κομμουνιστική πλευρά, όχι μόνο 
δεν υπήρχε καμιά ένδειξη επιδίωξης ανακατατάξεων, 
με την έννοια της ανατροπής του κοινωνικού καθε
στώτος, ή έστω άλλων ταξικών διεκδικήσεων, αλλά 
αντίθετα στις περιοχές που κυριαρχούσαν οι ΕΑΜικές 
οργανώσεις πλειοδοτούσαν στην υπεράσπιση των θε
σμών του αστικού καθεστώτος (ατομικής ιδιοκτησίας, 
θρησκείας, κ.λπ.). Το στίγμα μάλιστα του απόλυτου σε
βασμού αυτών των θεσμών το δίνει ο ίδιος ο αρχηγός 
του ΕΛΑΣ Άρης Βελουχιώτης.*

Στο Βουνό, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, στις πε

* Μερικά περιστατικά, από τα πολλά, είναι χαρακτηριστι
κά του πνεύματος του σεβασμού όλων των παραδοσιακών 
αστικών αξιών αλλά και της περιφρόνησης της ανθρώπινης 
ζωής. Το πρώτο είναι η εκτέλεση, σε χωριό, από τους αντάρ
τες του Άρη ενός πεινασμένου, που είχε κλέψει ένα κοτό
πουλο. Ένα άλλο περιστατικό, παρμένο από τον Μάγερς, 
αρχηγό της αγγλικής αποστολής του ΣΜΑ: Ένας μαυρο- 
σκούφης, αντάρτης του Άρη, κατηγορήθηκε από μια χωρική 
ότι της έκλεψε ένα ρολόι. Ο Άρης, αφού οι αντάρτες του 
έχουν βγάλει την απόφαση, διατάζει να παραταχτεί το εκτε
λεστικό απόσπασμα ... Τα τουφέκια σηκώνονται σημαδεύ
οντας το στήθος του καταδικασμένου. Τότε ακριβώς βγαίνει 
ουρλιάζοντας από το σπίτι της αυτή που τον κατηγόρησε και 
κρατάει στο χέρι της το ρολόι. Κάπου είχε παραπέσει και
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ριοχές που καταλάμβαναν οι αντάρτες, η ΕΑΜική ηγε
σία ανέπτυξε, σε πολιτιστικό επίπεδο, έναν ιδιότυπο 
“αγροτολαϊκό” εθνικισμό. Το ιδεολογικό περιεχόμενό 
του συνδέεται με στοιχεία της λαϊκής παράδοσης που 
αναφέρονται στην περίοδο της Επανάστασης του 1821. 
Ακόμα και η συνθηματολογία των ανταρτών είναι δα-

το βρήκε. Ο αντάρτης δεν εκτελέστηκε. Το τρίτο περιστα
τικό είναι η εκτέλεση ενός αντάρτη του, που κατηγορήθηκε 
ότι αποπειράθηκε να βιάσει μια χωρική (Μετά την εκτέλε
ση ακολούθησε και η συμβουλή προς τους άλλους: «Μόνο 
για να κατουράτε θα τον έχετε»). Το τελευταίο επεισόδιο 
το αναφέρει ο Φοίβος Γρηγοριάδης, πιστός σύντροφος και 
θαυμαστής του Βελουχιώτη. Κατά την επιστροφή τους από 
την Αθήνα στο Βουνό, διανυκτέρευσαν σε ένα χωριό της 
Βοιωτίας. Το άλλο πρωί, αποχαιρετούν τους χωριάτες και 
τον παππά, κι ο Άρης σκύβει και του φιλά το χέρι. Συγχρό
νως άγρυπνά πάνω στον Γρηγοριάδη, του οποίου ξέρει τα 
αντικληρικά αισθήματα, κι ο νεαρός τότε σοσιαλιστής ανα
γκάζεται, για πρώτη φορά στη ζωή του, να φιλήσει χέρι παπ
πά. Για το σεβασμό των ανταρτών στη θρησκεία υπάρχουν 
πολλές μαρτυρίες. Στα χωριά από όπου περνάνε συμπεριφέ- 
ρονται σαν καλοί χριστιανοί. Πάνε συντεταγμένοι στην εκ
κλησία στις θρησκευτικές γιορτές, κι αυτοί που έχουν φωνή, 
όπως ο καπετάν Ωρίωνας, ψάλλουν στα στασίδια. Όποιος δε 
συνοδεύει αρκετά δυνατά την ψαλμωδία, ανακαλείται στην 
τάξη με μία άγρια ματιά, και τότε κάνει τις εικόνες να τρί
ζουν με τη φωνάρα του. Ανάλογος ισχυρός δεσμός εθνικών 
ιδεωδών ψιι θρησκευτικού φρονήματος χαρακτήριζε και τη 
Φάλαγγα της δικτατορίας του Φράνκο, στην Ισπανία.
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νεισμένη από αυτή των αγωνιστών του 1821, όπως η* 
“Κολοκοτρωναίικη” προτροπή: «Φωτιά και τσεκούρι 
στους προσκυνημένους».

Αλλά και τα αντάρτικα τραγούδια έχουν ρυθμό εμ
βατηρίου ή γράφονται σε δεκαπεντασύλλαβο των δη
μοτικών τραγουδιών, όπου τα φυσικά στοιχεία, βουνά, 
κάμποι, ποτάμια συμμετέχουν και συμπάσχουν με το 
σκλαβωμένο λαό, όπως γινόταν και με τα κλέφτικα 
τραγούδια.* Εκτός όμως από τα τραγούδια, και οι άλ
λες μορφές “πνευματικής δημιουργίας” των ΕΑΜικών 
καλλιτεχνών, όπως χαρακτική,** χοροί, θέατρο, είναι 
επίσης πατριωτικού περιεχομένου, με προσπάθεια να

* Χαρακτηριστικό είναι το τραγούδι του Άρη (Βελουχιώ- 
τη):

Λαμποκοπούν χρυσά σπαθιά, πέφτουν ντουφέκια 
ανάρια

Ο Άρης κάνει πόλεμο μ’ αντάρτες παλικάρια

Έλα βρε άτιμε Ιταλέ, κορόιδο Μουσολίνι

να μετρηθούμε εδώ μαζί να δεις το τι θα γίνει

δεν έχεις γέρους άρρωστους, μικρά παιδιά να σφά
ξεις

ούτε κοπέλες ντροπαλές τις προίκες τους ν’ αρπάξεις 

έχεις αντάρτες διαλεχτούς με αρχηγό τον Άρη 

πιο γρήγορο κι απ’ τον Αϊτό, σαν το γοργό ξεφτέρι 

φασίστες έσφαξε πολλούς με δίκοπο μαχαίρι.
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δοθεί το ίδιο ιδεολογικό περιεχόμενο στον εθνικο- 
απελευθερωτικό αγώνα με αυτό της επανάστασης του 
1821. Παίζονται και ξαναπαίζονται, σε όλα τα ορεινά 
χωριά, θεατρικά έργα όπως ο Ρήγας Βελεστινλής ή Να 
ζει το Μεσολόγγι του Β. Ρώτα (Αυτό το δεύτερο έργο 
ήταν και το αγαπημένο της δικτατορίας της 4ης Αυγού- 
στου και ανέβαινε στις γυμνασιακές γιορτές κάθε 25η 
Μαρτίου). Εκτός όμως από πατριωτικά έργα, ανεβαί
νουν στη σκηνή και επίκαιρα προπαγανδιστικά σκετς,

Αν πάρουμε στα σοβαρά την “ποιήτρια”, ο Αρης θα πρέπει 
να ήταν όχι μόνο αντιφεμινιστής αλλά και υπέρ της προίκας. 
Το ύφος του “ποιήματος” θυμίζει το δημοτικό τραγούδι της 
Δέσπως: «Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και μ’ αγγόνια 
στου Δημουλά τον πύργο». Στον πατριωτικό οίστρο της στι- 
χσυργού, όλοι οι Ιταλοί είναι φασίστες, τους τιμωρεί όμως ο 
Άρης σφάζοντάς τους με “δίκοπο μαχαίρι”. Έχει και δάνεια 
από το τραγούδι Κορόιδο Μουσολίνι, που το τραγουδούσαν 
οι νέοι στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, επί δι
κτατορίας του Μεταξά.

** Όλες βέβαια οι “καλλιτεχνικές δημιουργίες” για τη δια
παιδαγώγηση και τον εκπολιτισμό των πλατιών λαϊκών μα
ζών, πριν δοθούν στην κυκλοφορία, περνούσαν από αυστη
ρό κομματικό έλεγχο. Ο αξιόλογος χαράκτης Τάσσος, που 
πήρε μέρος στην αντίσταση, αναφέρει ότι την ομάδα των 
καλλιτεχνών την οργάνωσε το 1942 η Ηλ. Αποστόλου, στέ
λεχος του ΚΚ. Τα θέματα των έργων της ομάδας, όπως και 
τα συνθήματα, τα έδινε κατευθείαν η ΚΕ του ΕΑΜ.
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που σκοπό είχαν να εξάρουν το ρόλο του κομματικού 
“καθοδηγητή” στα προβλήματα της καθημερινής ζωής, 
όπως Ο Υπεύθυνος, ή είχαν επικαιρική αξία, όπως Το 
Κλεφτοβασίλειο,όπου ήρωας είναι ένας ΕΔΕΣίτης που 
τον πιάνουν να κλέβει επ’ αυτοφώρω λίρες, χρυσαφι
κά. Του τα παίρνουν και ενισχύουν το ... συσσίτιο των 
παιδιών.*

Παρόλο που το αντάρτικο κίνημα του ΕΛΑΣ ξεκίνη
σε και καθοδηγούνταν από το ΚΚΕ, τα ανώτερα στελέ
χη του, στο μεγαλύτερο μέρος τους ζούσαν στην Αθή
να σε συνθήκες παρανομίας. Η κομμουνιστική ηγεσία 
αποτελούνταν από τον σκληρό πυρήνα του Πολιτικού 
Γραφείου (ΠΓ) του κόμματος (Γιώργης Σιάντος, Γιάν
νης Ιωαννίδης, Γιάννης Ζεύγος, Δημήτρης Παρτσαλί- 
δης και Μιλτιάδης Πορφυρογένης), και την ΚΕ, που τα 
μέλη της ήταν παλιοί κομμουνιστές που είχαν δραπε
τεύσει από φυλακές και εξορίες. Συμπληρωνόταν από 
νεότερους κομματικούς (Ρούσσος, Τζήμας), που είχαν 
προηγούμενα εκπαιδευτεί στα φροντιστήρια της Μό
σχας, τους “Κούτβηδες”,** και αποτελούσαν πειθήνια 
όργανα της κομματικής γραφειοκρατίας της Ρωσίας. Σε

* Σε αυτού του είδους τα θεατρολογήματα διακρίθηκε 
ιδιαίτερα ο Γ. Κοτζιούλας.

** Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο Ανατολικών Λαών. Ο 
ρόλος του ήταν να εκπαιδεύει τους αλλοδαπούς κομμουνι
στές στον μπολσεβικισμό-σταλινισμό, πριν τους εξαποστεί- 
λει Χώρες τους για να τον διδάξουν και να τον εφαρ-
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αντίθεση με το αντάρτικο κίνημα της γειτονικής Γιου
γκοσλαβίας, όπου η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία 
του κόμματος ήταν ενιαία, με επικεφαλής τον Τίτο, οι 
αξιωματούχοι του ΕΛΑΣ, οποιονδήποτε βαθμό κι αν 
είχαν στη στρατιωτική ιεραρχία, παρέμειναν έξω από 
τη στενή κομματική ηγεσία.*** Ο Ιωαννίδης, φανατι
κός σταλινικός, εξέφραζε τη δυσπιστία του στο αντάρ
τικο κίνημα, θεωρώντας πως μόνο το προλεταριάτο των 
πόλεων αποτελούσε την ουσιαστική μονάδα κρούσης 
για την κατάκτηση της εξουσίας. Η αγαπημένη του έκ
φραση, που την επαναλάμβανε σε κάθε ευκαιρία, ήταν: 
«όποιος κυριαρχεί στις τέσσερις μεγάλες πόλεις στην 
Ελλάδα θα έχει την εξουσία».

μόσουν στην πράξη. Πολλοί βέβαια “κούτβηδες” μετά το 
πέρας των σπουδών, αντί να γυρίσουν στην πατρίδα τους, 
εξαφανίζονταν για πάντα, εκτελεσμένοι ή κλεισμένοι στα 
ρωσικά στρατόπεδα. Την ίδια τύχη μπορούσαν να έχουν και 
κατά τη διάρκεια των “σπουδών” τους.

*** Μία μικρή κατηγορία “δευτερογενών” κομμουνιστών 
ήταν οι αξιωματικοί που προέρχονταν από το αστικό στρα
τόπεδο, με αντιμοναρχικές, φιλελεύθερες καταβολές, που 
στρατολογήθηκαν πρώτα στον ΕΛΑΣ εξαιτίας της συνέ- 
πειάς τους στον εθνικο-απελευθερωτικό πόλεμο και ύστερα 
εντάχτηκαν στο κόμμα (Σαράφης, Μπακιρτζής, Αυγερινός,
Γ ρηγοριάδης κ.λπ.).

<(
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Η συνδιάσκεψη της Πλάκας -  Σχηματισμός της 
ΠΕΕΑ

Μετά την κατάρρευση του Μετώπου, κατά τον ελ- 
ληνο-ιταλικό πόλεμο, στο Κάιρο της Αιγύπτου είχε 
σχηματιστεί ελληνική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον 
Εμμανουήλ Τσουδερό υπό το βασιλιά Γεώργιο Β \  Η 
κυβέρνηση αυτή του Κάίρου, βλέποντας το ΕΑΜικό 
κίνημα να αναπτύσσεται και ανησυχώντας για την πο
λιτική κατάσταση που πάει να δημιουργηθεί στην Ελ
λάδα, με τη συγκατάθεση του βασιλιά και των Άγγλων, 
κάλεσε στο Κάιρο εκπροσώπους των αντιστασιακών 
οργανώσεων προκειμενου να συζητήσουν το σχημα
τισμό κυβέρνησης “Εθνικής Ενότητας”. Έτσι, στις 10 
Αυγούστου 1943, έφτασε στο Κάιρο η ΕΑΜική αντι
προσωπεία. Η στάση όμως των Άγγλων απέναντι στους 
Έλληνες ήταν εντελώς απαξιωτική και έδειξαν καθαρά 
πως δεν έχουν καμιά διάθεση στο παιχνίδι της εξουσίας 
να συμμετέχουν κομμουνιστές. Η πρόθεσή τους μάλι
στα αυτή έγινε απόλυτα κατανοητή από τους “συμ
μάχους” Ρώσους. Έτσι, όχι μόνο η πρεσβεία τους στο 
Κάιρο απέφυγε κάθε επαφή με τους εκπροσώπους του 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, αλλά οι ΕΑΜικοί εκπρόσωποι δεν κα
τόρθωσαν να έρθουν σε επαφή ούτε έστω με κάποιον 
ανταποκριτή του Πρακτορείου ΤΑΣΣ.

Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, στις 9 Σεπτεμ-
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βρίου του 1943, ένα μέρος των Ιταλών παραδόθηκε 
στους αντάρτες. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 1943, 
η συμμαχική στρατιωτική αποστολή γίνεται πιο αντι
προσωπευτική με τον ερχομό στα βουνά Αμερικανών 
αξιωματικών.

Οι αντάρτες, ενισχυμένοι από τη λαφυραγώγηση των 
ιταλικών στρατευμάτων, που είχαν συνθηκολογήσει, 
και έχοντας καταλάβει το χώρο όπου κυριαρχούσαν, 
σκλήρυναν τη στάση τους απέναντι στις άλλες αντάρτι
κες ομάδες. Η ηγεσία του ΚΚΕ καταλαβαίνει πως ήρθε 
η κατάλληλη ώρα να ξεκαθαρίσει τους αντιπάλους της. 
Ένα επεισόδιο, όπου σκοτώνεται ένας ανταρτοπαππάς, 
ο Παππακουμπούρας, η αιχμαλωσία ενός καπετάνιου 
και ορισμένες αψιμαχίες με τις αντίπαλες “εθνικές 
ομάδες” δίνουν το πρόσχημα στον Σιάντο να βγάλει 
μια διαταγή όπου χαρακτηριστικά προτρέπει το στρα
τηγείο του ΕΛΑΣ να “εξαπολύσει” τον Άρη εναντίον 
του Ζέρβα. Στις 9 Οκτωβρίου, αρχίζουν οι εκτεταμένες 
επιχειρήσεις εναντίον του, με αποτέλεσμα τη διάλυ
ση του μεγαλύτερου μέρους του αντάρτικου στρατού 
του. Το συνέδριο του ΕΔΕΣ, που είχε οριστεί για τις 15 
Οκτωβρίου και μεταξύ άλλων πρόεβλεπε “την καταγ- 
γελλία της ανάμειξης του Ρούσβελτ και του Τσώρτσιλ 
στις εσωτερικές ελληνικές. υποθέσεις”, ματαιώθηκε. 
Τώρα, ο Ζέρβας είναι ανοιχτά και απροκάλυπτα ο άν
θρωπος του βασιλιά Γεωργίου και των Βρετανών.

Μετά από λίγο, οι Γερμανοί, θέλοντας να καλύψουν
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τα τεράστια κενά που άφησαν τα ιταλικά στρατεύματα, 
αρχίζουν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. 
Στη διάρκεια του Νοέμβρη και του Δεκέμβρη του 1943, 
όλα τα χωριά καίονταν και οι αντάρτες του ΕΛΑΣ και 
του ΕΔΕΣ διασπώνται σε μικρές ομάδες και καταφεύ
γουν στις πιο απάτητες βουνοκορφές για να σωθούν.

Στις 27 του Νοέμβρη του 1943, ο Τσώρτσιλ, ο Ρούσ- 
βελτ και ο Στάλιν συναντιόνται στην Τεχεράνη. Πάνω 
στον ευρωπαϊκό χάρτη, αρχίζουν να ρυθμίζονται οι 
σφαίρες επιρροής των μεγάλων δυνάμεων. Ο Τσώρτσιλ 
προτείνει να γίνει απόβαση στην Ελλάδα. Με αυτό τον 
τρόπο, θα αποκτούσε de facto τον έλεγχο της πολιτικής 
κατάστασης, ενώ μέχρι τότε είχε την επιχειρησιακή ευ
θύνη διαμέσου της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης 
και του βασιλιά Γεώργιου. Οι σύμμαχοι αρνούνται. Οι 
Άγγλοι πρέπει να περιοριστούν μόνο στην ανάπτυξη 
αντι-ΕΑΜικού κινήματος.

Μετά την απόρριψη της πρότασης, ο Τσώρτσιλ απέ
σπασε τη συγκατάθεση των δυο συμμάχων να αρχίσουν 
οι Άγγλοι ηόλεμο δολιοφθοράς εναντίον των Γερ μανών 
στην Ελλάδα. Ή ταν η πρώτη επίσημη εξουσιοδότηση 
διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 
υπό την αποκλειστική ευθύνη τους. Οι σύμμαχοι στην 
Τεχεράνη πήραν απόφαση να ανοιχτεί δεύτερο μέτωπο 
στη Δυτική Ευρώπη. Στο μεταξύ, στο Ιταλικό Μέτωπο, 
που έχουν ανοίξει, προωθούνται με μεγάλες απώλειες 
και η προετοιμασία της απόβασης στη Γαλλία προϋπο-
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θέτει την καθήλωση στην Ελλάδα όλων των στρατιω
τικών δυνάμεων των Γερμανών.

Γι’ αυτόν το σκοπό, το γενικό στρατηγείο της Μ. 
Ανατολής προετοιμάζει το σχέδιο Κιβωτός. Αφορού
σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις όλων των 
αντάρτικων ομάδων. Οι δυνάμεις αυτές κατανέμονται 
με τον ακόλουθο τρόπο: 5.000 αντάρτες του Ζέρβα και 
45.000 του ΕΛΑΣ. Για να κρατηθούν στην Ελλάδα οι 
Άγγλοι, στηρίζονταν στις εγχώριες αγγλόφιλες αντιστα
σιακές οργανώσεις και ιδιαίτερα στον Ζέρβα και την 
ΕΚΚΑ. Οι ομάδες όμως αυτές, παρόλη την ενίσχυση 
σε όπλα και άφθονο χρήμα, κινδύνευαν να διαλυθούν 
από τις επιθετικές ενέργειες του ΕΛΑΣ. Οι Βρετανοί 
βρίσκονται σε δίλημμα. Από το ένα μέρος, ήθελαν η 
αντίσταση εναντίον των Γ ερμανών να είναι ή να φαί
νεται πως είναι αποκλειστικά έργο του ΕΔΕΣ κι έτσι 
να υποστηρίξουν αποκλειστικά τον Ζέρβα και από την 
άλλη οι ανάγκες του συμμαχικού πολέμου εναντίον των 
Γ ερμανών, στο πλαίσιο του σχεδίου , απαιτούν
την επικουρία των αντάρτικων δυνάμεων του ΕΛΑΣ.

Εξάλλου, οι υπουργοί των εξωτερικών της Αγγλίας 
και της Αμερικής, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μό
σχας και οι εκπομπές του BBC κάνουν έκκληση σε 
όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις του Βουνού για 
συμφιλίωση. Η ανάγκη της “εθνικής συμφιλίωσης” σε 
επίπεδο κυβερνητικό ήταν η μόνη μέθοδος διάσωσης 
των “εθνικών ομάδων”. Την ανέλαβε ο Τσώρτσιλ, χρη-
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σιμοποιώντας τον Τσουδερό. Ήξερε όμως πως μία κυ
βέρνηση υποταγμένη στο βασιλιά και που αντιπροσώ
πευε κυρίως ένα μικρό αριθμό βασιλοφρόνων, οπαδών 
της 4ηί Αυγούστου και γερμανόφιλων, δε θα είχε καμιά 
ελπίδα να εισακουστεί από τους κομμουνιστές, ύστερα 
μάλιστα από το φιάσκο της απόπειρας συμφιλίωσης του 
Αυγούστου του 1943. Η μόνη ελπίδα να συναινέσουν 
θα ήταν αν αυτή διατυπωνόταν έτσι, ώστε να φαίνεται 
και σαν επιθυμία και της συμμάχου Ρωσίας. Γι’ αυτόν 
το σκοπό, στις 23 του Δεκέμβρη του 1943, η βρετανική 
κυβέρνηση επιφορτίζει τον Μπάλφουρ, επιτετραμμένο 
στη Μόσχα, να ρωτήσει, διαμέσου της διπλωματικής 
οδού, τη σοβιετική κυβέρνηση αν ο Τσουδερός, κάνο
ντας έκκληση προς τους αντιμαχόμενους αντάρτες για 
κατάπαυση του εμφύλιου πολέμου και για συμφιλίω
ση, μπορεί να αναφέρει πως έχει και τη συγκατάθεση 
της Σοβιετικής Ένωσης, εκτός από της Μ. Βρετανίας 
και των ΗΠΑ. Η απάντηση δόθηκε από τον Φ.Τ. Γκού- 
τσεφ, Ρώσο πρεσβευτή στο Λονδίνο, στις 3 του Γενά- 
ρη, και ήταν καταφατική.*

Ο Τσουδερός στο μήνυμά του καλεί το ΕΑΜ να στεί
λει εκπροσώπους για το σχηματισμό “Εθνικής Κυβέρ
νησης” . Η έκκληση του Τσουδερού, διατυπωμένη με 
τον τρόπο που ήθελαν οι Άγγλοι, ενεργοποιεί τα αντα-

* Κατόπιν της συγκατάθεσης του Στάλιν, ο Τσώρτσιλ 
σπεύδει να του τηλεγραφήσει και να τον ευχαριστήσει “για 
τη συνδρομή του με τους Έλληνες”.
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νακλαστικά των κομμουνιστών για τη στάση που πρέ
πει να κρατήσουν απέναντι στην κυβέρνηση.*

Έτσι, οι κομμουνιστές, κάνοντας αλλαγή πλεύσης 
κατά 180 μοίρες, αποφασίζουν να στείλουν αντιπρο
σωπεία στο Κάιρο για να συζητήσουν το σχηματισμό 
αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης και να εφαρμόσουν 
στην πράξη την “εθνική” συμφιλίωση.

Στο τέλος του Δεκέμβρη, ο σοβιετικός πρεσβευτής 
Νοβίκωφ επιδίδει αυτοπροσώπως τα διαπιστευτήρια 
του στο βασιλιά Γεώργιο της Ελλάδας στο Κάιρο, ανα- 
γνωρίζοντάς τον έτσι σαν τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
Ελλάδας. Η σημασία της πράξεως δεν ξεφεύγει από 
τους κύκλους του υπουργείου Εξωτερικών της Αγγλίας, 
αλλά είναι αμφίβολο αν αξιολογείται από την ηγεσία 
του ΚΚΕ.

Στις αρχές Ιανουάριου 1944, γίνεται η ΙΟ*1 Ολομέλεια 
της ΚΕ του κόμματος, όπου αποφασίστηκε να σχηματι
στεί, στο Βουνό, προσωρινή κυβέρνηση, η ΠΕΕΑ (Πο-

* Ο Ρούσσος αυτές τις κωδικοποιημένες εκφράσεις, που 
βοηθούν στον προσανατολισμό του κόμματός του για την 
εφαρμογή της σωστής γραμμής, τις περιγράφει με το δικό 
του τρόπο: «Πολλοί λίγοι αντιστασιακοί μπόρεσαν να πα
ρακολουθήσουν τότε τις λεπτομέρειες της διπλωματικής 
πάλης που διεξαγόταν ανάμεσα στους μεγάλους συμμάχους 
... γύρω στο ελληνικό ζήτημα. Την πάλη τη συμπέραινες 
διά της τεθλασμένης των γεγονότων και από τις σκόρπιες 
πληροφορίες».
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λιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης), με βάση τα 
ΕΑΜικά κόμματα. Επίσης, έβαζε σαν στόχο την εγκα
θίδρυση Λαϊκής Δημοκρατίας κατόπιν εκλογών συ- 
νταχτικής συνέλευσης. Η απόφαση υπογραμμίζει: «η 
αλύπητη εξόντωση όλων των πρακτόρων του εχθρού 
της κυβέρνησης νευρόσπαστων της Αθήνας και η απο
μόνωση όλων εκείνων που υποσκάπτουν την εθνική 
ενότητα, είναι οι προκαταρκτικοί όροι για την πραγμα
τοποίηση των πολιτικών στόχων του κόμματός μας».

Εξάλλου, ο κεντρικός εισηγητής Γιάννης Ζεύγος, μέ
λος του ΠΓ, όσο και ο Σιάντος και ο Ιωαννίδης στις 
τοποθετήσεις τους αποσιωπούν εντελώς το γεγονός ότι 
οι Αγγλοι ενισχύουν συνεχώς τις “εθνικές” οργανώσεις 
με λεφτά και στρατιωτικό εξοπλισμό. Και για να μην 
πέσει καμιά σκιά στα φιλοσυμμαχικά αισθήματα του 
ΚΚΕ, διακηρύσσοντας τους σκοπούς τους, τελειώνουν 
με τη διαβεβαίωση: «Αγωνιζόμαστε ανεπιφύλαχτα στο 
πλευρό των μεγάλων συμμάχων Σοβιετικής Ένωσης, 
Μεγάλης Βρετανίας, Ενωμένων Πολιτειών και όλων 
των ενωμένων εθνών για την παγκόσμια εκμηδένιση 
του φασισμού ... Καταπολεμούμε κάθε προσπάθεια 
διαίρεσης του ελληνικού λαού σε αγγλόφιλους, ρωσό
φιλους και αμερικανόφιλους κ.λπ. που διασπάει τον 

εθνικό αγώνα ...» .

Σ ’ αυτό το διάστημα, έρχεται ο Άγγλος Τομ Μπάρνες 
από το Κάιρο στο Βουνό και προτείνει εκ μέρους του 
στρατηγείου της Μ. Ανατολής τη διαίρεση της Ελλα-
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δας σε σφαίρες επιρροής, με τις αναλογίες 3/10 στον 
ΕΔΕΣ και 7/10 στον ΕΛΑΣ, ενώ στις 4 Φεβρουάριου, 
υπογράφεται μεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων 
ανακωχή. Στις 21 Φεβρουάριου, συναντιούνται στο χω
ριό Πλάκα της Ηπείρου, στις όχθες του ποταμού Άρα
χθου, οι εκπρόσωποι των ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ. 
Ο ΕΛΑΣ, σε αυτή τη συνδιάσκεψη, προτείνει να γί
νει ενιαίος στρατός με αρχηγό πρόσωπο κοινής εμπι
στοσύνης. Οι Άγγλοι φοβόντουσαν πως, αν έμπαιναν 
οι ομάδες σε κοινό στρατηγείο με τον ΕΛΑΣ, υπήρχε 
κίνδυνος διαφοροποίησης των Ζέρβα και Ψαρρού προς 
τις γραμμές του ΕΛΑΣ (όπως συνέβη με τον Σαράφη) 
και να “καπελωθούν” οι μικρές “εθνικές” οργανώσεις 
σε ένα πολιτικό σχήμα που θα ελέγχεται από τους ΕΑ- 
Μικούς ή σε μια στρατιωτική συμμαχία που θα τους 
εκμηδενίσει. Έτσι, το στρατηγείο Μ. Ανατολής από 
το Κάιρο στέλνει ένα μυστικό τηλεγράφημα στον Τομ 
Μπάρνες και του συνιστά η κατανομή της κυριαρχίας 
των διάφορων αντιστασιακών ομάδων να γίνει με βάση 
την κατανομή της χώρας σε περιοχές και σύμφωνα με 
τις ανάγκες τών επιθετικών επιχειρήσεων του σχεδίου 
Κιβωτός*

* Στην πραγματικότητα, το σχέδιο Κιβωτός, που για να 
πραγματοποιηθεί προϋπόθετε τη συμφιλίωση όλων των 
αντάρτικων οργανώσεων, αποτελεί τέχνασμα των Άγγλων 
για να σώσουν τις φιλικές τους αντάρτικες δυνάμεις που 
κινδύνευαν να διαλυθούν από τις συνεχείς επιθέσεις του 
ΕΛΑΣ.
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Κατόπιν των οδηγιών των Άγγλων, ο ΕΔΕΣ προτεί
νει κάθε αντιστασιακή οργάνωση να κατανεμηθεί γε
ωγραφικά στις μεγάλες περιοχές της Ηπείρου και της 
Κεντρικής Ελλάδας, και ο Καρτάλης, από μέρους της 
ΕΚΚΑ, ζητά να γίνει ενοποίηση σε επίπεδο συνταγμά
των. Ακολουθούν ατέλειωτες συζητήσεις, μέσα σε μια 
ατμόσφαιρα αμοιβαίας καχυποψίας και εκβιαστικών 
διλημμάτων, που αφορούν τα θέματα της ηγεσίας του 
ενιαίου αντάρτικου, τη μορφή που θα πάρει, και κυ
ρίως την αναλογική αντιπροσώπευση των διάφορων 
ομάδων, αν δηλαδή αυτή θα γίνει σύμφωνα με τη δύ
ναμη κάθε αντάρτικης μονάδας, αν θα είναι τοπογρα
φική κ.λπ.

Όλοι οι εκπρόσωποι, για διαφορετικούς λόγους ο κα
θένας, είναι αμετακίνητοι στις θέσεις τους. Η συνδιά
σκεψη, αποτελματωμένη, τελειώνει με τη δημοσίευση 
μιας γενικόλογης συμφωνίας, που επιβεβαιώνει την 
ανακωχή μεταξύ των αντάρτικων οργανώσεων και 
υπαινίσσεται την “Εθνική Ενότητα” . Ο Άρης φωτο
γραφίζεται με τον Ζέρβα και τον Γουντχάουζ (που έχει 
γίνει αρχήγός της Αγγλικής Αποστολής).

Μέσα σε αυτό το κλίμα των ατέλειωτων δολοπλο
κιών και συγκρούσεων, στις 28 του Φεβρουάριου, 68 
αξιωματικοί του Συντάγματος του Ψαρρού απευθύνο
νται στην κυβέρνηση του Κάιρου, όπου διακηρύσσουν 
την αφοσίακτή τους στο βασιλιά και αποκηρύττουν την 

ΕΚΚΑ.
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Στις 10 Μαρτίου, υλοποιείται η απόφαση της 10ης 
Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ και με απόφαση της ΚΕ 
του ΕΑΜ ορκίζεται, στο χωριό Βίνιανη, η ΠΕΕΑ. Στην 
πρώτη εμφάνισή της, αρχηγός της είναι ο συνταγμα
τάρχης Ευριπίδης Μπακιρτζής.* Στις 18 Απριλίου, η 
ΠΕΕΑ ανασχη ματίζεται με εκπροσώπους κι άλλων 
κομμάτων, συμπαθούντων το ΕΑΜ. Έτσι, στον κομ
μουνιστικό της πυρήνα, προστίθεται και λίγος φιλελεύ
θερος μαϊντανός (Ασκούτσης, Χατζήμπεης -  τέως βου
λευτές), όπως και σοσιαλιστές συνοδοιπόροι (Τσιριμώ- 
κος και Αγγελόπουλος). Με αυτό τον τρόπο, αποκτά 
πιο αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας 
και “προοδευτικά” στοιχεία του αστικού πολιτικού 
χώρου, αλλά ο Ρούσσος σημειώνει με νόημα πως και 
«η δεύτερη ΠΕΕΑ παρέμεινε ΕΑΜική». Πρόεδρός της 
διορίζεται ο Αλέξαντρος Σβώλος, ο οποίος αναλαμβά
νει συγχρόνως και γραμματέας** σε άλλους τρεις κυ
βερνητικούς τομείς, Εξωτερικών, Παιδείας-Θρησκευ- 
μάτων και Λαϊκής Διαφώτισης.***

* Αρχικά ανήκε στην ΕΚΚΑ και ύστερα προσχώρησε στο 
ΕΑΜ.

** Οι επικεφαλής των υπουργείων δε λέγονται υπουργοί 
αλλά γραμματείς.

*** Τα υπόλοιπα μέλη ήταν ο Μπακιρτζής, αντιπρόεδρος 
και γραμματέας Επισιτισμού, ο Γ. Σιάντος, γραμματέας 
Εσωτερικών, ο Ηλ. Τσιριμώκος, γραμματέας Δικαιοσύνης, 
ο Κ. Γαβριηλίδης, γραμματέας Γεωργίας, ο Εμ. Μάντα-
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Οι ενέργειες της κάθε γραμματείας θα τεθούν κάτω 
από την κρίση του Εθνικού Συμβουλίου. Η σύγκλιση 
του Εθνικού Συμβουλίου και ο τρόπος εκλογής του θα 
ορίζονται απ’ την ΠΕΕΑ. Μ ’ αυτό τον τρόπο, διαμέσου 
του Εθνικού Συμβουλίου οι γραμματείες (τα υπουργεία) 
ελέγχονται από το Κεντρικό ΕΑΜικό όργανο, στην 
πράξη από τον κομμουνιστικό πυρήνα της ΠΕΕΑ.

Η ΠΕΕΑ επεξεργάστηκε και τον κώδικα “Λαϊκής 
Δικαιοσύνης” και “Λαϊκής Αυτοδιοίκησης” για τις 
ελευθερωμένες περιοχές ή αυτές που επρόκειτο ν ’ απε
λευθερωθούν. Την εισήγηση την κάνει ο Σιάντος, υπό 
την ιδιότητα όχι του γενικού γραμματέα του ΚΚ αλλά 
του γραμματέα Εσωτερικών. Ιδιαίτερα για τον κώδι
κα της λαϊκής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τον Σιάντο, 
η «συνέλευση των πολιτών είναι η βουλευόμενη και 
αποφασίζουσα εκκλησία του Δήμου». Με το “χάρτη”, 
όλη την εξουσία την έχει ο λαός, σε όλους τους τομείς: 
λαϊκή αυτοδιοίκηση, λαϊκή δικαιοσύνη αλλά και λαϊκό 
εργατο-αγροτικό συνεταιριστικό σύστημα, λαϊκή Παι
δεία κ.λπ. ... κ.λπ. Οι αποφάσεις βέβαια όλων των λαϊ
κών οργάνων θα περνούν από τον έλεγχο και θα οριστι- 
κοποιούνται μετά την έγκριση της κεντρικής εξουσίας

κας, γραμματέας Αμύνης, ο Νικ. Ασκούτσης, γραμματέας 
Συγκοινωνίας, ο Σταμ. Χατζήμπεης, γραμματέας Εθνικής 
Οικονομίας, ο Π. Κόκκαλης, γραμματέας Κοινωνικής Προ- 
νοίας και Υγιεινής και ο Α. Αγγελόπουλος, γραμματέας των 
Οικονομικών. Οι δύο τελευταίοι ήταν καθηγητές του Πανε
πιστημίου.
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(της ΙΊΕΕΑ), δηλαδή του κόμματος. Ο Γουντχάουζ ση
μειώνει, όχι χωρίς θαυμασμό: «το ΕΑΜ εγκατέστησε 
ένα οργανωμένο κράτος».

Αργότερα, μετά την κατάρρευση των κρατών του 
“υπαρκτού” σοσιαλισμού, έγινε φανερό, όχι μόνο στους 
υποψιασμένους αλλά και στους πιο αγαθούς οπαδούς 
του κινήματος, ότι αυτή η τοπική “αυτοδιοίκηση” δεν 
ήταν τίποτα άλλο παρά ένας ακόμα μηχανισμός που 
δούλευε κάτω από τις πιο αυστηρές κομματικές ντε- 
ρεκτίβες, όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι “λαϊκοί” θε
σμοί.* Στις αρχές Απριλίου, στα βουνά και τις πόλεις, 
ψηφίζουν περισσότεροι από 1.000.000 Έλληνες για να 
εκλέξουν 100 βουλευτές που θα αποτελόσουν το “Εθνι
κό Επαναστατικό Συμβούλιο”. Θα συνεδριάσει στις 
Κορυσχάδες από τις 14-27 του Μάη και θα επικυρώσει 
φυσικά τις αποφάσεις της ΠΕΕΑ.

* Ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης πήρε το όνομα Πρά
ξη 55/12.8.1944. Βλέπε την κριτική ανάλυση για την ΠΕΕΑ 
του Α. Στίνα στο βιβλίο του Ε ΕΛΑΣ, ΟΠΛΑ, εκδόσεις 
Διεθνής Βιβλιοθήκη.
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Την ίδια περίπου περίοδο, ξέσπασαν και τα γεγονό
τα της Μ. Ανατολής. Μετά την εισβολή των Γερμανών 
στην Ελλάδα, ο βασιλιάς και η κυβέρνηση Τσουδερού 
κατευθύνθηκαν στην Αίγυπτο. Τους ακολούθησαν και 
οι παλιοί υπουργοί της δικτατορικής κυβέρνησης της 
4ης Αυγούστου, όπως ο διαβόητος Κ. Μανιαδάκης, 
υπουργός της Ασφαλείας της κυβέρνησης Μεταξά, 
γνωστός για τα βασανιστήρια που υπέβαλλε τους πο
λιτικούς αντιπάλους του καθεστώτος και ιδίως τα μέλη 
του ΚΚΕ προκειμένου να υπογράψουν “δηλώσεις με
τάνοιας” . Στην Αίγυπτο,* κατέφυγαν επίσης και όσα

* Εκτός από του εγκατεστημένους ομογενείς, και πολλοί 
Έλληνες από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα περ
νούσαν στα παράλια της Μ. Ασίας και διαμέσου της Συρίας 
κατευθύνονταν στην Αίγυπτο. Οι Άγγλοι αντιμετώπιζαν με 
δυσφορία την είσοδο αυτών των προσφύγων που δεν μπο
ρούσαν να Ελέγχουν τα πολιτικά φρονήματά τους. Ο Σεφέ- 
ρης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μας συνοδεύει ένας Κανα
δός ανθυπολοχαγός, που είναι ζήτημα αν άκουσε ποτέ του τι 
πράγμα είναι η Ελλάδα, κι ένας Άγγλος λοχίας που εννοούν 
να μας πάνε στο στρατόπεδο των προσφύγων ... Τους άλ
λους, στρατηγούς, ηλικιωμένους, κυρίες και γυναικόπαιδα 
τους φορτώνουν με κάτι Μαλτέζους σ’ ένα καμιόνι που θυ
μίζει το κάρο που κουβάλησε την Μαρία Αντουανέτα στην 
καρμανιόλα. Θλιβερό θέαμα μέσα στον ήλιο της Αφρικής».

Τα γεγο νό τα  στη  Μ έση  Α νατολή
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πλοία του Πολεμικού Ναυτικού δεν είχαν βυθιστεί από 
τους βομβαρδισμούς των Γερμανών και συγκροτήθη
καν τα τρία σώματα των ένοπλων δυνάμεων, Πεζικού, 
Ναυτικού και Αεροπορίας. Οι αξιωματικοί των σωμά
των αυτών αποτελούνταν στην πλειοψηφία τους από 
4-Αυγουστιανούς, φιλοδικτατορικούς βασιλόφρονες. 
Ακόμα και γερμανόφιλοι, που εύχονταν ολόψυχα τη 
νίκη των Γερμανο-Ιταλών, γίνονταν δεκτοί στις τάξεις 
του στρατού. Μικρός αριθμός από αυτούς τους αξιω
ματικούς ήταν φιλελεύθεροι, οπαδοί προπολεμικών 
προσωποπαγών κομματικών σχηματισμών.

Τον Οκτώβρη του 1941, ιδρύθηκε στη Μ. Ανατολή 
η Αντιφασιστική Στρατιωτική Οργάνωση (ΑΣΟ). Οι 
αντίστοιχες οργανώσεις ήταν η AON στο Ναυτικό και 
η ΑΟΑ στην Αεροπορία. Ανάλογη οργάνωση από τους 
πολίτες ονομάστηκε Ελληνικός Απελευθερωτικός Σύν
δεσμος ( ΕΑΣ).

Στο μεταξύ, το αντιστασιακό κίνημα, που αναπτυσ
σόταν στην Ελλάδα με κύριο εκφραστή τις ΕΑΜικές 
οργανώσεις, άρχισε να επηρεάζει ιδεολογικά και τον 
ελληνικό πληθυσμό της Μ. Ανατολής, ένστολο και μη. 
Οι συνδικαλισμένοι ναυτεργάτες ίδρυσαν την Επιτρο
πή Συντονισμού με σκοπό να έρθουν σ’ επαφή και να 
συνεργαστούν με το ΕΑΜικό κίνημα της κατεχόμενης 
Ελλάδας. Από τις αρχές του 1943, οι Άγγλοι βάζουν 
σαν στόχο να διαλύσουν ή τουλάχιστον να εξουδετε
ρώσουν τον ελληνικό στρατό που είχε συγκροτηθεί στη

38



Μ έση Ανατολή.

Η πρώτη σύγκρουση έγινε το Φλεβάρη-Μάρτη του 
1943, όταν η ελληνική κυβέρνηση (με υπόδειξη των 
Άγγλων) αποφασίζει τη συγχώνευση της I και II Τα
ξιαρχίας σε μία Μεραρχία. Επιδίωξή της είναι η αντι
κατάσταση των διοικητών των ταγμάτων της II Ταξιαρ
χίας που δεν της ενέπνεαν εμπιστοσύνη με δηλωμένους 
βασιλόφρονες και 4-Αυγουστιανούς αξιωματικούς. Οι 
άντρες των δύο ταξιαρχιών αντιστάθηκαν. Ιδιαίτερα 
οι ναύτες και οι αεροπόροι με υπόμνημά τους τάχτη
καν αλληλέγγυοι με τους στρατιώτες του πεζικού και 
ζήτησαν την επαναφορά των απομακρυνθέντων αξιω
ματικών και απομόνωση των φασιστικών στοιχείων. 
Επιπλέον, απαίτησαν το σχηματισμό κυβέρνησης με 
δημοκρατικά φρονήματα. Η ελληνική κυβέρνηση με 
τους Άγγλους αναγκάστηκαν να κάνουν μερικές υπο
χωρήσεις.

Στα μέσα του Μαρτίου του1944, μαθεύτηκε στη Μ. 
Ανατολή η ίδρυση της ΠΕΕΑ. Στις 24 Μαρτίου, το 
Κεντρικό Γραφείο Αντιφασιστικών Οργανώσεων Μ. 
Ανατολής και Αιγύπτου βγάζει μία ανακοίνωση και 
χαιρετίζει την ίδρυσή της. Αυτή η αναγγελία προκαλεί 
αλυσιδωτές αντιδράσεις τόσο στα ένοπλα σώματα της 
Μέσης Ανατολής όσο και στον πληθυσμό και τις συν
δικαλιστικές οργανώσεις. Στις 27 Μαρτίου του 1944, 
η Αντιφασιστική Οργάνωση Στρατού (ΑΣΟ) γνω
στοποίησε το σχηματισμό της ΠΕΕΑ σ ’ όλες τις εκεί
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ένοπλες μονάδες. Στις 30 Μαρτίου, συγκροτείται από 
εκπροσώπους και των τριών όπλων “Επιτροπή Εθνι
κής Ενότητας των Ενόπλων Δυνάμεων”. Τα μέλη της 
Επιτροπής ανήκουν στο φιλελεύθερο χώρο και την αρι
στερά. Στέλνουν υπόμνημα στον πρωθυπουργό Τσου- 
δερό υπογραμμένο από χιλιάδες στρατιώτες, ναύτες 
και αξιωματικούς και ζητούν την παραίτησή του και 
το σχηματισμό κυβέρνησης “Εθνικής Ενότητας” με 
βάση την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης 
(ΠΕΕΑ). Καταθέτουν το αντίγραφο του υπομνήματος 
και στις πρεσβείες των ξένων συμμαχικών χωρών, όπως 
και της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά εκεί ο πρεσβευτής 
Νοβίκωφ αρνείται να το παραλάβει και τους κλείνει 
την πόρτα. Στις 31 Μαρτίου, η Επιτροπή συναντιέται 
με τον πρωθυπουργό Τσουδερό. Η συζήτηση γίνεται 
σε “συναινετικό” κλίμα και μετά την αναχώρησή της ο 
πρωθυπουργός διατάζει τη σύλληψη των μελών της.

Μερικοί κατορθώνουν να διαφύγουν και βγαίνουν

στην παρανομία. Μετά τη σύλληψη των μελών, εκτός 
από τις ένοπλες δυνάμεις, ταυτόχρονα και οι αναρίθμη
τες ελληνικές παροικιακές οργανώσεις -πολιτικές, συν
δικαλιστικές, πολιτιστικές, μορφωτικές- της Αιγύπτου 
και της υπόλοιπης Μ. Ανατολής, κάνουν υπομνήματα, 
τάσσονται στο πλευρό της ΠΕΕΑ και ζητούν από την 
κυβέρνηση του Κάιρου να την αναγνωρίσει και να έρ
θει σ’ επαφή μαζί της. Αποτέλεσμα αυτής της δραστη
ριότητας ήταν να συλληφθεί από τους Άγγλους μεταξύ
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των άλλων και η ηγεσία του Εθνικού Απελευθερωτικού 
Συνδέσμου και να κλείσει η εφημερίδα ο Έλλην.

Στην 1η Ταξιαρχία, ο διοικητής Παππάς προσπάθησε 
να συλλάβει τα μέλη της επιτροπής που είχαν συντάξει 
το υπόμνημα. Επακολούθησε συμπλοκή, σκοτώθηκαν 
δύο, τραυματίστηκαν τρεις. Ακολούθησε πολιορκία του 
στρατοπέδου από τα αγγλικά στρατεύματα. Ο Βενιζέ- 
λος, παρόλο που είναι υπουργός της Ναυτιλίας, την 1η 
Απριλίου, απευθύνεται στον ελληνικό λαό και τάσσε
ται υπέρ της “εθνικής ενότητας”. Στο πλευρό του έχει 
και Αγγλους Εργατικούς. Ο Τσουδερός παραιτείται και 
συμβουλεύει το βασιλιά να καλέσει τον Βενιζέλο να 
σχηματίσει κυβέρνηση. Σε απάντηση όλων αυτών των 
κινητοποιήσεων, μονάδες του αγγλικού στρατού, περι
κυκλώνουν και αφοπλίζουν το 4° ελληνικό σύνταγμα 
και το σύνταγμα πυροβολικού της Ηλιούπολης (Αίγυ
πτος). Οι στρατιώτες κλείνονται σε στρατόπεδα συγκέ
ντρωσης. Εκτός από τα μέτρα καταστολής στο στρατό, 
οι Άγγλοι, με τη βοήθεια Αιγύπτιων αστυνομικών, στις 
4 του Απρίλη, πιάνουν 50 συνδικαλιστές εργάτες του 
λιμανιού. .

Την άλλη μέρα, οι άντρες της στρατιωτικής μονάδας 
που είναι αποσπασμένοι στη διοίκηση συλλαμβάνονται 
και αφοπλίζονται. Την απόφαση για τη σύλληψη των 
αντιπροσώπων των ένοπλων δυνάμεων την είχε πάρει 
ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο και με τη σύμφω
νη γνώμη του Σ. Βενιζέλου, του τότε υπουργού Ναυτι
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κών. Η κατάσταση οξύνεται. Δημοκρατικοί αξιωματι
κοί και στρατιώτες της 1ης Ταξιαρχίας αφοπλίζουν τους 
μοναρχικούς και αναλαμβάνουν τη διοίκηση. Η ίδια 
εξέγερση παρουσιάζεται και στο ναυτικό. Έτσι, στο 
αντιτορπιλικό Πίνδος οι 4-Αυγουστιανοί αξιωματικοί 
απομονώνονται στ’ αμπάρια, και μερικούς τους πετούν 
στη θάλασσα. Τα πληρώματα του αντιτορπιλικού Πίν
δος, του θωρηκτού Αβέρωφ και άλλων τριών πλοίων 
σχηματίζουν επιτροπή και αναλαμβάνουν τη διοίκηση. 
Οι Άγγλοι στέλνουν αντιπροσώπους στην 1η Ταξιαρχία, 
υπόσχονται να ικανοποιήσουν το αίτημα των στρατιω
τών για αποστολή στο Μέτωπο, προκειμένου να πο
λεμήσουν, αρκεί να ελευθερώσουν τους αξιωματικούς 
που έχουν συλλάβει. Οι στρατιώτες δέχονται, και οι 
Άγγλοι, αφού πετύχουν το σκοπό τους, απαιτούν τον 
αφοπλισμό της Ταξιαρχίας. Εξάλλου, ο Τσώρτσιλ δε 
δέχεται την παραίτηση του Τσουδερού κι αναλαμβάνει 
ο ίδιος την επιχείρηση διάλυσης του ελληνικού στρατού 
της Μ. Ανατολής. Με διαταγή του, ο Άγγλος στρατηγός 
Πέιτζετ κυκλώνει την 1η Ταξιαρχία με τεθωρακισμένα 
και κόβει τον ανεφοδιασμό σε τρόφιμα και νερό. Τα 
πλοία που έχουν στασιάσει αποκλείονται στον κόλπο 
της Αλεξάνδρειας. Η σχολή ναυτικών δοκίμων κλείνε- 
ται με σειρά από συρματοπλέγματα και κόβεται ο ανε
φοδιασμός της σε τρόφιμα και προπαντός σε νερό.

Συγχρόνως, ένα κύμα διώξεων απλώνεται στον ελ
ληνικό πληθυσμό. Συλλήψεις γίνονται, ακόμα και των
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συντακτών των ελληνόφωνων δημοσιογραφικών οργά
νων της Αιγύπτου. Στις 13 Απριλίου, οι Άγγλοι διαμέ
σου του βασιλιά δέχονται την παραίτηση του Τσουδε- 
ρού και διορίζουν πρωθυπουργό τον Βενιζέλο. Αυτός 
έχει την πρόθεση να καλέσει στη Μέση Ανατολή όλους 
τους εκπροσώπους των πολιτικών δυνάμεων της κα- 
τεχόμενης Ελλάδας, ακόμα και του ΕΑΜ. Σε αυτή τη 
φάση, εκείνο που προέχει για τους Άγγλους είναι να 
διαλύσουν τον ελληνικό στρατό και το ναυτικό της 
Μέσης Ανατολής. Μπροστά στην αποφασιστικότητα 
των Άγγλων, οι ναυτικοί του Αβέρωφ στέλνουν ένα 
μήνυμα: «Θα κρατήσουμε όσο οι διεκδικήσεις μας δεν 
λαμβάνονται υπόψη, αλλά υποσχόμεθα να μη κάνουμε 
χρήση των όπλων». Είναι μία έμμεση συνθηκολόγη
ση. Στις 23 Απριλίου, ο Τσώρτσιλ καλεί τον Βενιζέ
λο να τελειώσει με την εξέγερση, αλλιώς θα διατάξει 
τη χρήση όπλων. Η ίδια κίνηση εκδηλώθηκε και στο 
Ναυτικό. Η αντίδραση του Τσώρτσιλ είναι βίαιη. Διέ
ταξε τον ναύαρχο Κάνιγκαμ να βουλιάξει όλα τα ελλη
νικά πλοία που ήταν στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Το 
τηλεγράφημα έπεσε τυχαία στα χέρια του Βενιζέλου. 
Ανήμερα το Πάσχα, ανέλαβε αυτός να καταπνίξει το 
κίνημα. Το ίδιο βράδυ, με διαταγή του ναυάρχου Βούλ
γαρη, 200 κομάντος επιτίθενται στα καράβια που έχουν 
στασιάσει. Σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 30. Η 
επιτροπή αγώνα συνθηκολογεί και παραδίδει τα πλοία. 
Ύστερα από λίγο, οι στασιαστές του Αβέρωφ  αφοπλί
ζονται. Μ ετά την παράδοση του στόλου και πολιορκία
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16 ημερών, παραδίνονται και οι στρατιώτες της 1ης Τα- 
ξιαρχίας.

Για πρώτη φορά, το Πρακτορείο ΤΑΣΣ προσπάθησε 
να αναμειχτεί στις πολιτικές υποθέσεις των Ελλήνων 
και υποστήριζε το κίνημα της Μέσης Ανατολής και 
τα αιτήματα των κινηματιών μέχρι την ημέρα που ο 
Τσώρτσιλ επενέβη κι έστειλε μία επιστολή στον Μολό- 
τωφ, στις 16-4-1944, όπου του γράφει ξεκάθαρα πως 
δεν πρέπει να επεμβαίνει στο εσωτερικό του στρατού 
του. Ο Μολότωφ αμέσως βάζει την ουρά κάτω από τα 
σκέλια, δικαιολογείται πως η ΕΣΣΔ έχει περιορισμένη 
πληροφόρηση γύρω από τις ελληνικές υποθέσεις και 
ζητά από τον Τσώρτσιλ, αν είναι δυνατόν, η Βρετανία 
να ενημερώνει τη χώρα του. Οι Άγγλοι αποδέχονται τη 
δήλωση μετανοίας των Ρώσων και τους υπόσχονται να 
τους ενημερώνουν σχετικά με τα ελληνικά προβλήμα
τα. (!!!)

Μετά την κατάπνιξη του κινήματος, οι Άγγλοι έκλει
σαν στα στρατόπεδα χιλιάδες φαντάρους, ναύτες και 
αξιωματικούς. Μ ’ αυτούς που απόμειναν πιστοί στο 
βασιλιά σχημάτισαν την Ορεινή Ταξιαρχία,* τον Ιερό 
Λόχο και, για το ναυτικό, το Βασιλικό Ναυτικό. Ορι
σμένοι που θεωρήθηκαν πρωταίτιοι πέρασαν από

* Αργότερα, στην απελευθερωμένη Αθήνα, έγινε γνωστή 
και ως Ταξιαρχία του Ρίμινι, γιατί πήρε μέρος στις μάχες 
που έδωσαν οι Αγγλοι σ’ αυτή την πόλη, μετά την απόβασή 
τους στην Ιταλία.
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στρατοδικεία και ναυτοδικεία και καταδικάστηκαν σε 
θάνατο. Ο Παπανδρέου, που ανέλαβε ύστερα από την 
καταστολή την πρωθυπουργία, επέμενε να εκτελεστούν 
οι ποινές, κινητοποιήθηκαν όμως όλοι οι Έλληνες της 
Αιγύπτου. Οι Αγγλοι κατάλαβαν πως δε θα ήταν σκόπι
μο να γίνουν εκτελέσεις, την ίδια περίοδο που καλού- 
σαν του κομμουνιστές να συμμετέχουν σε αντιπροσω
πευτική κυβέρνηση, όπως αυτή του Κάιρου.

Σ ’ όλη αυτή την περίοδο του Κινήματος, ο Ρούσβελτ 
ήταν σύμφωνος με τους Άγγλους για την αντιμετώπισή 
του, όσο για τους Ρώσους, ο Τσώρτσιλ αναφέρει χα
ρακτηριστικά: «Τηρήσαμε επίσης τους Ρώσους ενή
μερους επί των γεγονότων, και διά μηνυμάτων μας 
προς τον Μολότωφ και διά της σοβιετικής πρεσβείας 
του Κάιρου. Η κυβέρνησή τους περιορίσθηκε σε κριτι
κή της δράσης μας και όταν, την 5η Μαΐου, ζητήσαμε 
επισήμως από την Ρωσία να συνεργασθεί μαζί μας διά 
την ρύθμιση των ελληνικών υποθέσεών μας, εδόθη η 
απάντηση ότι θεωρούσαν εσφαλμένη την συμμετοχή 
των σε οιανδήποτε δημόσια δήλωση για την πολιτική 
κατάσταση ότην Ελλάδα». Η στάση των Ρώσων είναι 
σύμφωνη με την ταχτική που ακολουθούσαν μέχρι 
τότε, δηλαδή της αναγνώρισης του κυριαρχικού ρόλου 
των Άγγλων σε θέματα που αφορούσαν την ελληνική 

πολιτική κατάσταση.

Έτσι, η ρωσική ηγεσία αναγνωρίζοντας έμπρακτα το 
“δικαίωμα” της κυρίαρχης χώρας να διαχειρίζεται και
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να διευθετεί οποιαδήποτε κρίση ξεσπούσε σε κάποια 
από τις υποτελείς χώρες, διεκδικούσε τα ίδια δικαιώμα
τα και γι’ αυτή την ίδια, στην περίπτωση που θ’ αντιμε
τώπιζε κάποια κρίση στις χώρες που θα έπεφταν στην 
δίκιά της ζώνη επιρροής. Αργότερα, τα γεγονότα της 
Ουγγαρίας και της Τσεχοσλοβακίας έδειξαν πως αυτή 
τη συμφωνία την “τίμησαν” τόσο οι Άγγλοι όσο και οι 
Αμερικανοί σύμμαχοι.

Μετά την καταστολή του Κινήματος, ο Βενιζέλος 
κάλεσε τις αντιστασιακές οργανώσεις της Ελλάδας να 
στείλουν αντιπροσώπους, προκειμένου να πραγματο
ποιηθεί η συμφιλίωση όλων των πολιτικών κομμάτων 
και να σχηματιστεί κυβέρνηση “Εθνικής Ενότητας”. Οι 
Άγγλοι συμφωνούν και τον ... απολύουν, προκειμένου 
να αναλάβει το δύσκολο αυτό ρόλο ο Παπανδρέου.* 
Εξάλλου θεωρούν τον Βενιζέλο ανεπαρκή αλλά και 
αμερικανόφιλο. Ο Παπανδρέου είχε έρθει στο Κάιρο 
από τις 15 Απριλίου. Στις 26 του ίδιου μήνα, τον όρκισε 
ο βασιλιάς της Ελλάδας Γεώργιος ο Β ' πρωθυπουργό. 
Η επιλογή του Παπανδρέου δεν ήταν τυχαία.**

* Ο ρόλος που θα έπαιζε στη συνέχεια ο Παπανδρέου έχει
εντελώς αποσαφηνιστεί από τον ίδιον. Την εποχή του εμφύ
λιου πολέμου δημοσίευσε ένα βιβλιαράκι στ’ αγγλικά. Εκεί 
υπάρχει κι ένα υπόμνημά του, σταλμένο από την κατεχόμενη 
Ελλάδα, τον Ιούλιο του 1943, απευθυνόμενο στην εξόριστη 
ελληνική κυβέρνηση αλλά και το Βρετανικό στρατηγείο Μέ-
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σης Ανατολής. Σ’ αυτό το υπόμνημα, φρόντισε να δώσει τα 
στοιχεία της πολιτικής του “ταυτότητας” και της μελλοντι
κής του τοποθέτησης στη μεταπολεμική Ελλάδα: «Σήμερα, 
μία νέα μορφή ανταγωνισμού διαγράφεται, δύο παγκόσμια 
μέτωπα κυοφορούνται, ο πανσλαβικός κομμουνισμός και ο 
αγγλο-σαξονικός φιλελευθερισμός. Η Ελλάς και η Τουρκία 
προόρισται να είναι σύμμαχοι των Βρετανών, ως φυσικοί 
αντίπαλοι της πανσλαβικής εξαπλώσεως εις τα Βαλκάνια 
και φυσικοί φρουροί των πυλών της Μεσογείου».

Εκτός από τη διατύπωση, με όρους φυλετικούς -που ήταν 
του συρμού τότε-, της διαφορετικής φύσης των δυο κοινω
νικών συστημάτων, του γραφειοκρατικού κρατικού καπιτα
λισμού από το ένα μέρος και του μονοπωλιακού “φιλελεύ
θερου” καπιταλισμού από το άλλο, ο Παπανδρέου διέβλεπε, 

-  μετά τη συντριβή του Άξονα, τον επερχόμενο ψυχρό πόλεμο 
και στρατευόταν από τα πριν εθελοντής στο στρατόπεδο του 
“αγγλοσαξονικού φιλευθερισμού”. Ακόμα δήλωνε πως «η 
ταυτότητα των βρετανικών και ελληνικών συμφερόντων για 
πρώτη φορά στην ιστορία είναι απόλυτη».

** Ο Τσώρτσιλ αφηγείται: «Το τέλος της στάσης έδιδε χα
ρακτήρα μεγαλύτερης οξύτητας εις την συγκρότηση της ελ
ληνικής Κυβέρνησης. Υπήρχε η εντύπωση ότι ο Βενιζέλος 
δεν ανταποκρινόταν σ’ αυτήν την αποστολή και τον αντι
κατέστησε, την 26" Απριλίου, ο Παπανδρέου, αρχηγός του 
Δημοκρατικού και Κοινωνικού Κόμματος, ο οποίος με τις 
φροντίδες μας ήλθε ειδικά από την Ελλάδα».

Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του πολιτικού κόσμου 
εκείνης της εποχής, που είχε συρρεύσει στο Κάιρο, στην

47



επιβολή του Παπανδρέου ως πρωθυπουργού. Κανένας απ’ 
αυτούς δε δέχτηκε να μπει στην κυβέρνησή του. Εξάλλου, 
η άρνηση αυτή σηματοδοτεί και την ανυποληψία που “έχαι- 
ρε”, ο “δημοκράτης” εκείνος, μεταξύ των άλλων πολιτικών. 
Το αποτέλεσμα ήταν ο Παπανδρέου ν’ αναλάβει όλα τα 
υπουργεία, ήταν δηλαδή ο ίδιος και υπουργός Στρατιωτικών, 
Οικονομικών, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Ναυτικών, Δημοσίας 
Τάξεως κ.λπ. ... κ.λπ.
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Η Συμφωνία του Λιβάνου

Η κομμουνιστική ηγεσία δέχτηκε αμέσως την πρότα
ση του πρωθυπουργού της Ελλάδας Βενιζέλου να ταξι
δέψει στο Κάιρο και την χαρακτήρισε “ως αναγκαία”, 
γιατί έτσι συμμετείχαν επίσημα στον αγώνα στο πλευ
ρό των “συμμάχων” για τη συντριβή του φασισμού, 
που ήταν ένας αγώνας όλων των “πατριωτών”.*

Εξάλλου, οι κομμουνιστές, μπαίνοντας στην κυβέρ
νηση, αποχτούσαν ένα επίσημο “πιστοποιητικό” υγιών 
κοινωνικών φρονημάτων απέναντι στους πανικόβλη
τους αστούς πολιτικούς που έτρεμαν τις κομμουνιστι
κές καταβολές του ΕΑΜικού κινήματος.

Τα μέλη της επιτροπής για την ΠΕΕΑ ήταν: ο Α. Σβώ
λος, ο Ν. Ασκούτσης και ο Α. Αγγελόπουλος. Για το 
ΕΑΜ: ο Μιλτ. Πορφυρογένης, ο Δ. Στρατής και για το

* Το ίδιο διάστημα που πηγαίνει η ΕΑΜική αντιπροσωπεία 
στο Κάιρο, αναδημοσιεύονται από τη Μάντζεστερ 
ντιαν μερικά πρακτικά της Αγγλικής Βουλής. Σε συνεδρία
σή της, ο σερ Ρίτσαρντ Όκλαντ λέει: «Τον Μάιο του 1944, 
ο κ. Τσώρτσιλ έστειλε ένα μήνυμα στο BBC, λέγοντας πως 
ήταν προσωπική του επιθυμία να μην αναφέρεται το ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ από το BBC. Υπήρχε μία εντολή ρητή της Ντάουννγκ 
Στρητ πως κανένα κατόρθωμα των Ελλήνων δεν έπρεπε ν ’ 
αναφέρεται σ’ αυτές τις δύο οργανώσεις.
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ΚΚΕ: ο Π. Ρούσσος. Στρατιωτικός σύμβουλος ήταν ο 
Στ. Σαράφης. Οι οδηγίες που πήραν οι αντιπρόσωποι 
από την ηγεσία του Βουνού περιλαμβάνονται σε 14 άρ
θρα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα άρθρα 9 και 10. Με 
το άρθρο 9, διευκρίνιζαν ότι η έδρα της κυβέρνησης 
θα μπορούσε να είναι έξω από την “Ελεύθερη Ελλά
δα”, αλλά απαραίτητα ορισμένα υφυπουργεία, όπως 
το υφυπουργείο Στρατιωτικών, Εσωτερικών, Δικαιο
σύνης, Επισιτισμού, Προνοίας, Παιδείας, Γεωργίας 
και ενδεχομένως και άλλα υπουργεία, θα πρέπει να 
εδρεύουν στην “Ελεύθερη Ελλάδα”. Στο άρθρο 10, 
μιλώντας για την κατανομή των υπουργείων, ανάμεσα 
στ’ άλλα, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει η Ομάδα ΠΕΕΑ, 
ΕΑΜ, ΚΚΕ να πάρει το υπουργείο Στρατιωτικών και 
Εσωτερικών (Στο υπουργείο Εσωτερικών υπαγόταν 
τότε η Αστυνομία Πόλεων για τις μεγάλες πόλεις και η 
χωροφυλακή για τις μικρές πόλεις και χωριά).

Επειδή ο ΕΛΑΣ έλεγχε ήδη την ύπαιθρο κατά τα 2/3 
και έμμεσα το υπόλοιπο 1/3, η ανάληψη αυτών των 
δύο υπουργείων από την ΕΑΜική ομάδα πρακτικά θα 
σήμαινε το πέρασμα της εξουσίας, με τρόπο ολοκλη
ρωτικό, στο ΚΚΕ.

Η συνδιάσκεψη αυτή ήταν άτεχνα σκηνοθετημένη, 
γιατί συμμετείχαν 15 αντιπροσωπείες από κόμματα και 
οργανώσεις “μαϊμούδες”. Από το ένα μέρος ήταν οι ΕΑ- 
Μικές οργανώσεις κι από το άλλο οι εκπρόσωποι των 
ολιγάριθμων “εθνικών οργανώσεων” (ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ).

50



Τον ΕΔΕΣ εκπροσωπούσε τριμελής αντιπροσωπεία με 
αρχηγό τον Πυρομάγλου και την ΕΚΚΑ ο Καρτάλης 
μ’ άλλα δυο μέλη. Αλλά εκτός από αυτές τις αναγνω
ρισμένες αντιστασιακές οργανώσεις, στη συνδιάσκεψη 
συμμετείχαν και περίεργοι αντιστασιακοί, καλεσμένοι 
των Άγγλων, όπως οι στρατηγοί Γ. Βεντήρης και Στα- 
θάτος, ηγέτες μιας άγνωστης οργάνωσης που ονομα
ζόταν “Εθνικαί Δυναμικοί Οργανώσεις” .* Στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων παρόντες ήταν επίσης και οι 
εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου της κατεχόμενης 
Ελλάδας. Οι άνθρωποι αυτοί, στην πραγματικότητα, 
αποτελούσαν θλιβερά κατάλοιπα μιας πολιτικής ζωής 
που είχε λήξει πριν από οκτώ χρόνια. Τα κόμματα που 
εκπροσωπούσαν οργανωτικά είχαν κονιορτοποιηθεί, κι 
οι ίδιοι, μέσα στην κοσμοϊστορική περίοδο πολέμων 
και κοινωνικών ανακατατάξεων που ακολούθησε, ήταν 
άφαντοι και ξεχασμένοι απ’ όλους.

Η πρώτη δυσάρεστη έκπληξη της αντιπροσωπείας της 
κατεχόμενης Ελλάδας ήταν η πληροφορία από το ρα
διόφωνο, στο δρόμο προς το Κάιρο, της αντικατάστα
σης του Βεγιζέλου από τον Παπανδρέου.

Η συνδιάσκεψη άρχισε στις 17 Μαΐου με έντονο κατη
γορητήριο του Γ. Παπανδρέου εναντίον των ΕΑΜικών 
αντιστασιακών οργανώσεων: «Το ΕΑΜ δεν αποσκοπεί

* Ο Βεντήρης υποστήριζε ότι αντιπροσώπευε 150.000 ενό
πλους, ενώ στην πραγματικότητα δεν εκπροσωπούσε παρά 
μόνο τον εαυτό του και καν έναν άλλον.
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μόνον εις την πάλη διά την απελευθερωτήν, θέλει επί
σης να ετοιμάσει την κυριαρχία του. Κατά τούτο επε- 
χείρησε να μονοπωλήσει τον εθνικό αγώνα, εμποδίζει 
με απειλή θανάτου τους Έλληνες να εκπληρώσουν το 
πατριωτικόν χρέος τους. Επί πλέον, επιχειρεί να τρο
μοκρατήσει και να εξολοθρεύσει τους αντιπάλους του. 
Συνεχωνεύθη με το κράτος διά να θεωρήσει τους αντι
πάλους του ως εχθρούς της πατρίδος».

Ο επιθετικός εισαγγελικός τόνος του Παπανδρέου 
στηριζόταν και σε δυο πρόσφατα γεγονότα. Από το ένα 
μέρος, τη δολοφονία του Ψαρρού,* τις ημέρες του Πά-

* Η αφήγηση της εκτέλεσης είναι χαρακτηριστική της 
αντιμετώπισης των αντιπάλων από τους σταλινικούς “υπευ
θύνους”. «Τον Ψαρρό τον σκότωσα όταν τον έπιασα αιχμά
λωτο στη μάχη της διάλυσης του 5/42, στο Κλίμα, τον Απρί
λη του 1944. Φοβόμουν μήπως ο Μπακιρτζής τον γλύτωνε 
και θα μου δημιουργούσαν μία ανασύσταση του 5/42, σοβα
ρά προβλήματα στην περίπτωση που το Σύνταγμά μου, 36°, 
κατέβαινε κατόπιν στην Αθήνα». Η εκτέλεση έγινε «μαζί με 
κάμποσους άλλους ΕΔΕΣίτες που ήταν σύγχρονα και αξιω
ματικοί της ΕΚΚΑ». Στη μάχη οι ΕΛΑΣίτες ήταν πέντε χι
λιάδες εναντίον μιας εκατοντάδας ανταρτών του Ψαρρού. 
Το όνομα αυτού του “αγωνιστή” που έδωσε την εντολή δο
λοφονίας μαθεύτηκε αργότερα, ήταν ο Ευθ. Ζούλας, διοι
κητής του 36ου Συντάγματος, απόστρατος ταγματάρχης του 
Μηχανικού. Μετά τον εμφύλιο, κατέφυγε στο Παραπέτα
σμα και πέθανε σε “Ψυχιατρείο”. Το πιο πιθανό είναι ότι η 
δολοφονία τουλάχιστον του Ψαρρού έγινε χωρίς να την έχει
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σχα, που ο Σβώλος τη μαθαίνει για πρώτη φορά από 
τον ίδιο τον Παπανδρέου στο Κάιρο και τραυμάτιζε 
καίρια το δημοκρατικό προφίλ της ΕΑΜικής Αντίστα
σης. Και από το άλλο μέρος, την πρόσφατη συντριβή 
του Κινήματος των ένοπλων δυνάμεων της Μ. Ανα
τολής. Αυτό το τελευταίο γεγονός, όχι μόνο αφαιρεί 
ένα μοχλό πίεσης της ΕΑΜικής αντιπροσωπείας στις 
διαπραγματεύσεις της με την κυβέρνηση, αλλά αντί
θετα έχει στραφεί εναντίον της. Οι εκπρόσωποι των 
ΕΑΜικών οργανώσεων απάντησαν σε απολογητικό 
τόνο. Έπαιζαν σε ξένο γήπεδο. Οι Άγγλοι, που τους φι
λοξενούσαν, είχαν τις ίδιες εχθρικές διαθέσεις με τους 
αντιπάλους-συνομιλητές τους και τους επέβαλαν τους 
κανόνες του παιγνιδιού.

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατούσε στο Κάιρο 
είναι η δήλωση Αγγλου διπλωμάτη προς τον εκπρόσω
πο του ΕΔΕΣ Πυρομάγλου: «Μου είναι αδύνατο να 
καταλάβω τους λόγους που υπαγόρευσαν στο ΕΑΜ ν ’

αποφασίσει ο Σιάντος, σίγουρο όμως είναι ότι κανένας δεν 
τιμωρήθηκε για τις δολοφονίες των αιχμαλώτων. Τις συνθή
κες εκτέλεσές αγνοούσε κι ο Σαράφης. Η ΕΑΜική εκδοχή 
ήταν ότι αιχμαλωτίστηκε ο Ψαρρός και κατά τη μεταφορά 
του στο στρατηγείο του ΕΛΑΣ συναντήθηκε με αντάρτικη 
ομάδα, κι ένας αντάρτης επηρεασμένος από την πρόσφατη 
μάχη, έβρισε τον Ψαρρό, αυτός απάντησε, και πάνω στη φι
λονικία σήκωσε το αυτόματό του ο αντάρτης και τον γάζω
σε, Ήταν δηλαδή “ατυχές τυχαίο ατύχημα”, στην “άψα του 
αγώνα”.
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αρνηθεί μία συνεννόηση με τις άλλες αντάρτικες ορ
γανώσεις και να δεχτεί αντίθετα να έλθει στον Λίβανο, 
που στην πραγματικότητα είναι το ολάνοιχτο στόμα 
ενός πεινασμένου λύκου».

Το συνέδριο κράτησε 3 ημέρες (17-20 Μαΐου). Οι 25 
σύνεδροι υπέγραψαν κοινή δήλωση-συμφωνία, που ο 
Παπανδρέου μεγαλόστομα ονόμασε “Εθνικό Συμβό
λαιο”. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε το σχηματισμό 
κυβέρνησης “Εθνικής Ενότητας”, με συμμετοχή όλων 
των παρατάξεων (και αυτών δηλαδή που ήταν μόνον 
ταμπέλες). Το ΕΑΜ, αντί του 50% των υπουργείων που 
ζητούσε, και μεταξύ αυτών το υπουργείο Εσωτερικών 
και το υφυπουργείο Στρατιωτικών, έπαιρνε το 25%. Τα 
υπουργεία όμως που του παραχωρούνταν ήταν το Οι
κονομικών, Γεωργίας, Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας 
και Συγκοινωνιών.

Έτσι, στην πραγματικότητα, για την περίοδο την 
κατοχική που συνεχιζόταν, το ΕΑΜ δεν είχε κανένα 
ουσιώδη κυβερνητικό τομέα άσκησης εξουσίας. Τα 
υπουργεία αυτά ήταν για μεν την περίοδο της Κατοχής 
άχρηστα, για το κόμμα όμως που θα διαχειριζόταν τους 
τομείς ευθύνης τους μετακατοχικά ήταν κρίσιμα, για
τί αυτά θα έφερναν το κύριο βάρος της κινητοποίησης 
του μηχανισμού της καπιταλιστικής ανασυγκρότησης 
της οικονομίας της χώρας και του πειθαναγκασμού 
των εργαζομένων να συμβάλλουν σ’ αυτή με όλες τους 
τις δυνάμεις (θυσίες) που θα τους ζητούνταν από τους
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“υπουργούς” τους. Εξάλλου, το αίτημα της ΕΑΜικής 
αντιπροσωπείας να είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνη
σης ο Αλεξ. Σβώλος δεν έγινε δεκτό.

Η παράταξη που είχε σχηματιστεί γύρω από τον Πα
πανδρέου με τους παλαιούς πολιτικούς, στρατιωτικούς 
κ.λπ. σ ’ όλες τις προτάσεις της δίνει ιδιαίτερο τόνο σ’ 
ό,τι έχει σχέση με τη στρατιωτική οργάνωση και διοί
κηση και με την “αποκόλληση” του στρατού από τις 
πολιτικές του καταβολές.

Όλες οι ανταρτικές οργανώσεις θα έπρεπε να υπα
χθούν στην ενιαία κυβέρνηση. Να συγκροτηθεί Εθνι
κός Στρατός με πλήρη πρωτοβουλία της κυβέρνησης 
και του Βρετανικού Στρατηγείου Μ. Ανατολής. Τα πιο 
χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα σημεία του Συμβο
λαίου του Λιβάνου είναι τα ακόλουθα. Στο πρώτο κε
φάλαιο αναφέρεται: «Θα επιβληθούν κυρώσεις στους 
προδότες αλλά και στους υπευθύνους του κινήματος 
της Μ. Ανατολής»1·'... «Όλοι μείναμε σύμφωνοι ότι η

* Μ’ αυτή τη χαρακτηριστική παράγραφο, οι οπλίτες των 
Ταγμάτων Αρφαλείας εξισώνονται με τους στρατιώτες της 
Μ. Ανατολής που στασίασαν ζητώντας να γίνει κυβέρνηση 
“Εθνικής Ενότητας”. Η εξίσωση αυτή είναι προκλητική, 
γιατί εκείνη την εποχή οι “τσολιάδες” ήταν από τον ελλη
νικό λαό το ίδιο μισητοί όσο και οι Γερμανοί, όχι γιατί πο
λεμούσαν στο πλευρό τους, αλλά γιατί χρησιμοποιούνταν 
εναντίον του πληθυσμού, τόσο των πόλεων όσο και της 
υπαίθρου, σε επιχειρήσεις μαζικής τρομοκρατίας, μπλοκα,
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στάσις της Μέσης Ανατολής απετέλεσεν έγκλημα ενα
ντίον της πατρίδος. Όλοι επίσης μείναμε σύμφωνοι ότι 
η ανάκρισις πρέπει να συνεχιστεί και ότι οι υποκινη- 
ταί της στάσεως πρέπει να τιμωρηθούν αναλόγως προς 
τας ευθύνας των. Το επιχείρημα ότι εκινήθησαν από το 
αίτημα της Κυβερνήσεως της Εθνικής Ενότητας δεν 
είναι δυνατόν να τους απαλλάξει της ευθύνης, διότι 
αν εν καιρώ πολέμου η διαφωνία περί την κυβέρνησιν 
νομιμοποιεί την στάσιν, τότε το Αλβανικόν Έπος θα 
έπρεπε να μην είχε υπάρξει. Από της συστάσεως της 
Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας, θα εκπορευτεί προς 
όλας τα ενόπλους δυνάμεις και της Μέσης Ανατολής 
και της υποδούλου Ελλάδας το σύνθημα ότι η στρα
τιωτική πειθαρχία θα είναι αμείλικτος και ότι πολιτικοί 
απόψεις δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν στον στρατόν. 
Διότι ο στρατός δεν βουλεύεται. Ο στρατός εκτελεί τας 
διαταγάς της κυβερνήσεως...».

Στο δεύτερο κεφάλαιο, υπογραμμίζεται ότι: «πρέπει 
να βαδίσωμε το ταχύτερον προς την δημιουργία του 
Εθνικού μας Στρατού, ο οποίος θα είναι απαλλαγμένος 
πάσης επιρροής κομμάτων και οργανώσεων, θα ανήκει 
μόνο εις την πατρίδα και θα υπακούει εις τας διαταγάς 
της κυβερνήσεως. Η σημερινή κατάστασις θεωρείται 
μεταβατική, η δε ρύθμισις θα ανήκει εις την πλήρη 
πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως και του στρατηγείου

αποστολές ομήρων στη Γερμανία, ομαδικές εκτελέσεις, 
εμπρησμούς χωριών.
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Στο 5° κεφάλαιο, αναφέρεται: «Η εξασφάλισις κατά 
την προσεχή από κοινού μετά συμμαχικών δυνάμεων 
απελευθέρωσιν της πατρίδος, της τάξεως και της ελευ
θερίας του ελληνικού λαού, εις τρόπον ώστε απηλλαγ- 
μένος και υλικής και ψυχολογικής βίας να αποφασίση 
κυριάρχως και διά το πολίτευμα και διά το κοινωνι
κόν καθεστώς και διά την Κυβέρνησιν της αρεσκείας 
του».

Σε όλα τα άρθρα του συμβολαίου, δινόταν έμφαση 
στη ανάγκη τυφλής υπακοής στη Εθνική Κυβέρνηση 
και πειθαρχίας στις διαταγές της. Κατά τη διάρκεια 
των συνομιλιών, η 7μελής ΕΑΜική αντιπροσωπεία, 
με γράμμα της στον Παπανδρέου, αποδοκίμαζε κάθε 
ενέργεια που αδυνάτιζε τον εθνικό και συμμαχικό αγώ
να. Έστειλε επίσης ένα τηλεγράφημα από τη Βηρυτό 
προς τον Ρούζβελτ και τον Τσώρτσιλ, με το οποίο τους 
διαβεβαίωναν για την προσήλωση των Ελλήνων στο 
συμμαχικό αγώνα. Στο τηλεγράφημα μάλιστα προς τον 
Τσώρτσιλ, γίνουν ένα αληθινό ρεσιτάλ δουλοπρέπειας, 
γράφοντάς του: «ως εκπρόσωποι της μαχόμενης Ελλά
δας επιθυμούμε να εκφράσουμε στην εξοχότητά σας 
τον ευλαβή θαυμασμό μας και να σας ευχαριστήσουμε 
για το ενδιαφέρον σας για τη χώρα μας και το μέλλον 

της».

Το τηλεγράφημα συνεχίζει λέγοντας ότι το Κίνημα 
Μέσης Ανατολής οφείλεται σε «άφρονες πράξεις ανεύ-

Μ έσης Ανατολής».
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θυνων προσώπων που έφτασαν σε αξιοθρήνητα και 
ολέθρια αποτελέσματα και πρέπει να καταδικαστούν 
από όλους.* Αυτές τις “άφρονες και εγκληματικές 
πράξεις” οι κομμουνιστές, συνηθισμένοι στην πολιτι
κή διγλωσσία, τις παρουσιάζουν με το Ριζοσπάστη της 
7 Ιουνίου, για εσωτερική κατανάλωση, με διαφορετι
κό τρόπο, γράφοντας: «Πάνω από χίλιοι αντιφασίστες 
αξιωματικοί και οπλίτες βρίσκονται φυλακισμένοι σε 
στρατόπεδα, Γκες Παλαιστίνης, Πηγές Μωυσή στο 
Νείλο, ή εξόριστοι στην Αβησσυνία, ακόμα και στο 
Βελγικό Κονγκό». Παρόλα όσα γράφει όμως, δεν κάνει 
την παραμικρή νύξη για τους πραγματικούς ενόχους, 
τους Άγγλους. Και συνεχίζει: «Η ευθύνη γιατί γίνονται 
τέτοια επεισόδια βαραίνει αποκλειστικά και ολοκλη
ρωτικά το καθεστώς Γλύξμπουργκ». Και πάλι στις 8 
Νοέμβρη, ο Ριζοσπάστης επανέρχεται στα γεγονότα: 
«Δεκατέσσερις χιλιάδες στρατιώτες, ναύτες και αξιω
ματικοί κλείστηκαν στα συρματοπλέγματα από τον 
Απρίλη γιατί ζήτησαν από την κυβέρνηση Τσουδερού

* Έτσι λοιπόν, σ’ αυτό το Εθνικό Συμβόλαιο οι ίδιοι οι 
κομμουνιστές όχι μόνο καταδικάζουν αυτούς που διέπραξαν 
“εθνικό έγκλημα”, δηλαδή υπερασπίστηκαν την ΕΑΜική 
γραμμή, παρόλο που πολλοί απ’ αυτούς ήταν κομματικοί 
τους σύντροφοι, αλλά προχωρούν και στην αποστολή ενός 
γλοιώδους κείμενου που το υπογράφουν δύο ηγετικά στελέ
χη του ΚΚΕ, μέλη του Πολιτικού Γ ραφείου της ΚΕ, ο Μιλτ. 
Πορφυρογένης και ο Πέτρος Ρούσσος, και ο σοσιαλιστής 
Αλ. Σβώλος.
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ν ’ αποδεχθεί την πρόταση της ΠΕΕΑ για συγκρότηση 
ενιαίας Εθνικής Κυβέρνησης». Αλλά κι εδώ απόλυτη 
σιγή για το ρόλο των Άγγλων, οι οποίοι διόρισαν τον 
Βενιζέλο, με την εντολή να καταστείλει την στάση.

Ο Π. Ρούσσος, γράφοντας για τη συνδιάσκεψη και 
συνδέοντάς την με τις συνθήκες που επικρατούσαν 
μετά την καταστολή του κινήματος του στρατού στη 
Μ. Ανατολή, αναφέρει: « ... Φτάσαμε εδώ ύστερα από 
μία βίαιη καταστολή μιας γενικής στρατιωτικής και 
ναυτικής εξέγερσης που άρχισε στις 30 του Μάρτη και 
βάσταξε περίπου 15 ημέρες, δηλαδή το τέλος της φαί
νεται να συνέπεσε με το δικό μας ξεκίνημα για το τα- 

-ξίδι. Βασικό σύνθημα της στάσης ήταν η ενότητα και 
ο σχηματισμός κυβέρνησης σύμφωνα με το διάγγελμα 
της ΠΕΕΑ. Φαίνεται ότι σ ’ αυτή συμμετείχαν τα πιο 
διαφορετικά στοιχεία, δηλαδή τόσο της αριστεράς που 
συμπαθούσε την ΠΕΕΑ ... μα φαίνεται και άλλα, λ.χ. 
τροτσκιστές που επεδίωκαν άλλους σκοπούς, ξένους 
προς την πολιτική μας της εθνικής ενότητας».

Ο Ρούσσοξ, ως καθαρόαιμος σταλινικός, ξέρει καλά 
πως το ανάθεμα στον τροτσκισμό εκείνη την εποχή, 
από οποιονδήποτε κι αν προερχόταν, χάιδευε τα αυτιά 
κάθε κομμουνιστικής ηγεσίας εγχώριας ή σοβιετικής. 
Το ίδιο έκανε κι ο Τσώρτσιλ. Θέλοντας να “καλοπιά- 
σει” τον Στάλιν, όταν χτυπούσε με τα τάνκς τους κομ
μουνιστές το Δεκέμβρη του 1944, διακηρύττει ότι το 
έκανε γιατί αυτοί επιδίωκαν να επιβάλουν “ωμό τρο-
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τοκισμό”.

Στο ίδιο διάστημα των ζυμώσεων γύρω από το Συμβό
λαιο του Λιβάνου, ο Παπανδρέου προέβαινε σε βολιδο
σκοπήσεις διάφορων παραγόντων για το θέμα που τον 
έκαιγε, δηλαδή τη διάλυση του ένοπλου τμήματος του 
ΕΑΜ. Έτσι, κάνει πρόταση στον Πυρομάγλου να δια
λύσει με τον ΕΔΕΣ τον ΕΛΑΣ. Ο Πυρομάγλου φάνηκε 
δισταχτικός, και ο Παπανδρέου του δήλωσε πως θα τον 
διαλύσει αυτός, έστω και μόνος με τους Άγγλους, μετά 
την απελευθέρωση. Και στην παρατήρηση του Πυρο
μάγλου ότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προκύψει 
συμμαχικό ζήτημα, ο Παπανδρέου του απαντά με κα
τηγορηματικό τρόπο ότι «δεν θα προκύψει».*

Η ΕΑΜική αντιπροσωπεία υπέγραψε τη Συνθήκη του 
Λιβάνου, με την επιφύλαξη πως η τελική της επικύ
ρωση θα πρέπει να γίνει από την κεντρική ηγεσία των 
οργανώσεων που βρισκόταν στο Βουνό, μ’ άλλα λόγια 
την ηγεσία του ΚΚΕ. Τις ημέρες που ακολούθησαν, η 
ΕΑΜική αντιπροσωπεία προσπάθησε να έλθει σ’ επα
φή με το συμμαχικό παράγοντα. Αποτάθηκε στον Αμε
ρικανό πρεσβευτή Μακ Βη. Αυτός, αφού άκουσε για τις

* Είναι χαρακτηριστικό της σιγουριάς του Παπανδρέου 
πως ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα αφορά μόνο τους Αγγλους 
το γεγονός ότι, ενώ κοινοποίησε την ανάληψη της πρωθυ
πουργίας του προς όλες τις ξένες πρεσβείες, παρέλειψε να 
το κάνει προς τη ρωσική.
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ανάγκες του αγώνα, επέμεινε πόας οι Έλληνες πρέπει να 
ενωθούν αν θέλουν να τους βοηθήσει η Αμερική.

Η σημαντικότερη συνάντηση που επιδίωξε ήταν με 
την πρεσβεία της Ρωσίας. Χρειάστηκαν μέρες για να 
πραγματοποιηθεί, αφηγείται ο Ρούσσος. Στις 7 ή 8 Ιου
νίου έγινε δυνατή η επίσκεψη. Η σοβιετική πρεσβεία 
(του Κάιρου) κάλεσε τον Ρούσσο με τον Πορφυρογέ
νη. Τους δέχτηκε ο πρώτος σύμβουλος Σολόντ και τους 
δήλωσε ότι ο πρεσβευτής Βλαντιμίρ Νοβίκωφ ήταν 
άρρωστος. Συζήτησαν τα προβλήματα με τους Άγ
γλους, την ελληνική κυβέρνηση και τους εκπροσώπους 
των άλλων κομμάτων και ζήτησαν την ενίσχυση της 
Ρωσίας. Το μόνο που αρκέστηκε να πει ο σύμβουλος 
στους αντιπροσώπους ήταν: «Σας καταλαβαίνουμε». 
Τίποτα άλλο. Και συμπληρώνει ο Ρούσσος σε έκθεση 
του προς το ΠΓ του κόμματος (ένα μήνα μετά τη λήξη 
της Διάσκεψης του Λιβάνου): «Ο σύμβουλος Σολόντ 
με κάλεσε και μου έκανε την ακόλουθη ανακοίνωση 
“στο αίτημα για βοήθεια ... η Σοβιετική Κυβέρνηση 
δεν απάντησε ... Ο πρεσβευτής σάς διαβιβάζει την 
ακόλουθη προσωπική του γνώμη. α. Η Συμφωνία του 
Λιβάνου ανταποκρίνεται προς τη σημερινή κατάσταση 
πραγμάτων, β. Η στάση της αντιπροσωπείας σας είναι 
η σωστή. γ. Πρέπει να μπείτε στην Κυβέρνηση και δ. 
Να φροντίστε να γίνει γνωστή αυτή η γνώμη στο Βου-

r «*
VO ».

Ο Ρούσσος σχολιάζει: «Η γνώμη αυτή συνέπιπτε με
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τη γνώμη του αρχηγού της σοβιετικής αποστολής κο
ντά στην ΠΕΕΑ της Γιουγκοσλαβίας στρατηγού Κορ- 
νέγιεφ, που την έχει εκφράσει στον εκεί αντιπρόσω
πό μας Αντρέα Τζήμα». Και συμπληρώνει με κάποια 
καρτερικότητα: «Φαίνεται πως η σοβιετική κυβέρνηση 
εκείνη την εποχή δεν ήταν σε θέση να παρέμβει επίση
μα και δεν θεωρούσε ότι αρμόζει να κάνει οποιαδήπο
τε δημόσια δήλωση στο ελληνικό ζήτημα». Παρόμοια 
απάντηση έδωσε ο Σολόντ και στον καθηγητή Α. Αγ- 
γελόπουλο, εκπρόσωπο της ΠΕΕΑ, με τον οποίο συζή
τησε, πενήντα μέρες μετά τη λήξη του συνεδρίου του 
Λιβάνου, στις 12 και 13 του Ιούλη του 1944.

Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως η πρεσ
βεία έκανε γνωστή αυτή τη γνώμη και στον υφυπουργό 
Τύπου της κυβέρνησης Παπανδρέου Λαμπριανίδη και 
σε άλλους πολιτικούς. Στον Αγγελόπουλο, μεταξύ άλ
λων, είπε: «ότι η ΕΣΣΔ έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα 
ελληνικά πράγματα, ιδίως μετά τον πόλεμο».

Η εντολή της ρωσικής πρεσβείας δεν επιδεχόταν πα
ρερμηνείες. Είναι χαρακτηριστικό πως προβλήματα 
που καθόριζαν τη μοίρα μιας ολόκληρης χώρας δεν 
καταδεχόταν να τα συζητήσει ούτε ο πρεσβευτής του 
Καΐρου, αλλά διαβίβαζε τις εντολές της σοβιετικής 
εξουσίας διαμέσου του 1ου συμβούλου της πρεσβείας.

Ενώ η ΕΑΜική ηγεσία προσπαθούσε αυτό το διάστη
μα να διευκρινίσει και να “εμπεδώσει” τις απόψεις της 
ρωσικής γραφειοκρατίας για να σχεδιάσει την πολιτι-
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κή της, αντίθετα ο Παπανδρέου ήξερε τους όρους του 
διεθνούς παιγνιδιού, όπως παιζόταν εκείνη την εποχή. 
Εξάλλου, ήταν γνώστης της ολοκληρωτικής εξάρτησης 
των κομμουνιστών από τη Ρωσία και όλες του οι κι
νήσεις στόχευαν στην αχίλλειο πτέρνα τους, δηλαδή 
στον πανικό τους να επισύρουν την οργή ή έστω τη 
δυσαρέσκεια των Ρώσων σε περίπτωση άρνησής τους 
να συνεργαστούν με τους “συμμάχους τους”. Έτσι, 
σε κάποια από τις συναντήσεις με τους αντιστασια
κούς αντιπροσώπους δηλώνει: «Εάν λοιπόν το ΕΑΜ 
έχει την πρόθεσιν μετά το τέλος του πολέμου και με το 
πρόσχημα μιας λαϊκής δημοκρατίας να επιβληθή διά 
της βίας ... καθήκον μας είναι να εξεγείρομε το έθνος, 
να κάνωμεν έκκλησιν εις την συνδρομή όλων των με
γάλων Συμμάχων μας, των κυβερνήσεών των και της 
κοινής γνώμης των χωρών των, διά τον αγώνα εις δύο 
μέτωπα. Εναντίον του ξένου εισβολέα και εναντίον του 
εσωτερικού εχθρού».

Η προειδοποίηση για τους ΕΑΜικούς που είχαν έλθει 
στο Κάιρο είναι καθαρή. Για να μη θεωρηθεί το ΕΑΜ 
εσωτερικός εχθρός, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση 
με την κυβέρνηση, που έχει την φανερή εμπιστοσύνη 
όχι μόνο των δύο μεγάλων συμμάχων αλλά και την επι
δοκιμασία του τρίτου (της Ρωσίας).*

* Ανεξάρτητα από την αποστασιοποίηση των Ρώσων στον 
προβληματισμό των κομμουνιστών για την πολιτική που 
πρέπει να ακολουθήσουν απέναντι στην κυβέρνηση και τη
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συμβουλή, που με δυσκολία απέσπασαν, να συνεργαστούν 
με τον Παπανδρέου, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες παρα
κολουθούσαν όλες τις αγγλικές ενέργειες στην αντιμετώπι
ση του ΕΑΜικού κινήματος, κατέγραφαν τα πάντα και τα 
έστελναν στον Δημητρώφ για αξιοποίηση. Έτσι, όταν ανοί
χτηκαν τα ρωσικά αρχεία, βρέθηκε αναφορά του αρχηγού 
της ρωσικής αντικατασκοπείας Φίτιν προς τον Δημητρώφ, 
που ήταν επικεφαλής του Τμήματος των Διεθνών Σχέσεων 
του ΚΚΣΕ, δηλαδή αυτός που καθοδηγούσε κι έδινε εντο
λές στα ΚΚ των άλλων χωρών, εκτός από της Ρωσίας.

Σ’ αυτή την αναφορά, ο Φίτιν αναφέρει τις μανούβρες που 
είχε σχεδιάσει ο Άγγλος πρεσβευτής Λήπερ με τον Παπαν
δρέου στη διάσκεψη των Ελλήνων εκπροσώπων στη Βηρυτό 
στις 17 Μάΐου για το μέλλον του ΕΛΑΣ. Αποφάσισαν λοι
πόν αυτοί οι δύο άντρες ένας εκπρόσωπος “βαλτός” “εθνι
κών φρονημάτων” να κατηγορήσει το ΕΑΜ και να ζητήσει 
τη διάλυση του ΕΛΑΣ. Ο Παπανδρέου θ’ αρνηθεί τη διάλυ
ση του ΕΛΑΣ, θα ζητήσει όμως τη αναδιοργάνωσή του υπό 
την ηγεσία της Εθνικής Κυβέρνησης και το μετασχηματισμό 
του σε Εθνικό Στρατό. Αν το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ δε φέρουν 
αντίρρηση σ’ αυτό, ο Παπανδρέου θα δώσει τη συγκατάθε
σή του για συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΛΑΣ στην κυβέρ
νηση. Αυτή η αναφορά έχει ημερομηνία 20 Μάίου. Παρα
τηρώντας τις ημερομηνίες, θα δει κανείς ότι ο Φίτιν γνώριζε 
για τις συνομιλίες που γίνανε στις 13-14 Μαίου, και στις 20 
Μαΐου πληροφορεί τον Δημητρώφ για την παγίδα Άγγλων- 
Παπανδρέου. Μία πληροφορία που ξεκινά από το Κάιρο εί
ναι αυτονόητο ότι οι πρώτοι που την ξέρουν είναι η ρωσική 
αντιπροσωπεία στο Κάιρο, η οποία όχι μόνο δεν ειδοποιεί 
τους Έλληνες αλλού ούτε καν τους δέχεται.
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Η αντίδραση του Βουνού. Ο συμβιβασμός

Όταν μαθεύτηκε για πρώτη φορά η Συμφωνία του 
Λιβάνου στην Ελλάδα, η αντίδραση του Εθνικού Συμ
βουλίου (ΠΕΕΑ) στις Κορυσχάδες ήταν έντονη. Έτσι, 
στις 19 Μάΐου, πριν υπογραφεί από την ΕΑΜική αντι
προσωπεία το “Εθνικό Συμβόλαιο”, η ΠΕΕΑ έστειλε 
στους εκπροσώπους της ένα τηλεγράφημα με το οποίο 
απέρριπτε ουσιαστικά τη Συμφωνία. Αλλά οι Άγγλοι 
πιθανόν να μην το δώσανε στην ΕΑΜική αντιπροσω
πεία κι έτσι οι εκπρόσωποί της την υπέγραψαν. Στις 2 
Ιουλίου, φτάνει άλλο μήνυμα στο Κάιρο από το Πολιτι
κό Γ ραφείο του κόμματος, που απέρριπτε τις προτάσεις 
που υπέγραψε η ΕΑΜική αντιπροσωπεία και επέμενε 
στα αρχικά αιτήματα. Οι αντιπροτάσεις του Βουνού 
συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

— Ο Ζέρβας, που άρχισε επιχειρήσεις, να τραβηχτεί 
στη γραμμή που είχε αποφασιστεί από κοινού στη Συμ
φωνία της Γίλάκας.*

— Να καταδικαστούν τα Σώματα Ασφαλείας και η Ει
δική Ασφάλεια.

— Να παραμείνει ο ΕΛΑΣ μέχρι την απελευθέρωση 
όπως είναι και να οριστεί αρχιστράτηγος ο Οθωναίος.

* Τα σύνορα του Ζερβά ήταν ο ποταμός Άραχθος.
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Αν αυτός μείνει στο εξωτερικό, διοικητής των αντάρτι
κων ομάδων να διοριστεί αξιωματικός του ΕΛΑΣ. Από 
τα δεκαπέντε υπουργεία και υφυπουργεία, πέντε υπουρ
γεία και ένα υφυπουργείο να τα πάρει η ΠΕΕΑ. Επίσης 
ένα υπουργείο για το κόμμα του Σβώλου, υπουργείο 
Εσωτερικών και υφυπουργείο Στρατιωτικών για την 
ΠΕΕΑ όπως και υπουργεία Δικαιοσύνης, Παιδείας, 
Γεωργίας. Επίσης «ρητή συμφωνία αμέσου ελεύσεως 
κλιμακίου κυβερνήσεως Ελεύθερη Ελλάδα, οπότε δια
λυθούν ΠΕΕΑ και Εθνικό Συμβούλιο».

Οι προτάσεις του Βουνού απορρίφτηκαν από τον 
Παπανδρέου αμέσως. Την ίδια μέρα, 2 Ιουλίου, ο Πα
πανδρέου τηλεγράφησε στην Ελληνική Πρεσβεία του 
Λονδίνου: «Ζητούμε την παρουσία συμμάχων προς 
πρόληψιν του εμφυλίου πολέμου και αναίμακτον απε- 
λευθέρωσιν και επιβολήν τάξεως. Επείγει όπως το 
στρατηγείον Μέσης Ανατολής προετοιμάσει σχέδιον 
αμέσου καταλήψεως της Ελλάδος και ιδίως Αττικής».

Στις 7 Ιουλίου, ο Παπανδρέου απευθύνεται με ραδιο
φωνικό μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, όπου και επι
σημοποιεί την απόρριψη των προτάσεων της ΕΑΜικής 
ηγεσίας.

Μετά την αποτυχία της επικύρωσης της υπογραφής 
από την κομματική ηγεσία, η αντιπροσωπεία του Βου
νού ετοιμάστηκε για την επιστροφή της στην Ελλάδα. 
Πρώτος γύρισε ο Σαράφης, στις 29 Μαΐου. Ο αρχηγός
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του ΕΑΑΣ δέχτηκε τόσο σφοδρή επίθεση για τους χει
ρισμούς της αντιπροσωπείας, που αναγκάστηκε να δη
λώσει ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί. Η ηγεσία όμως 
του κόμματος τον απέτρεψε. Στις 14 Ιουλίου, επέστρε
ψαν και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής. Τελευταίος 
γύρισε ο Μιλτιάδης Πορφυρογένης, ο οποίος συναντή
θηκε με τη στενή ηγεσία του κόμματος και ανέφερε με
ταξύ άλλων και τις επαφές με τους αξιωματούχους της 
Ρωσικής Πρεσβείας και τις “συμβουλές τους”. Μετά τη 
συνάντηση αυτή, η κομματική ηγεσία συνειδητοποιεί 
ότι η συμμετοχή της στην κυβέρνηση του Παπανδρέου 
αποτελεί μονόδρομο. Στις 28 και 29 Ιουλίου, συνεδρία
σε η ΚΕ του ΚΚΕ, με θέμα τη Συμφωνία του Λιβάνου 
και την ταχτική που έπρεπε να ακολουθήσει το κόμμα.

Η συνεδρίαση έγινε στο σπίτι του Ιωαννίδη, στο χω
ριό Πετρίλια της Αργιθέας Αγράφων, στις 28 και 29 
Ιουλίου. Η συζήτηση που έγινε παρουσιάζεται με πολύ 
σημαντικές διαφορές από τα δύο καθοδηγητικά στελέ
χη του ΚΚΕ που πήραν μέρος σ ’ αυτήν, τον Βασίλη 
Μπαρτζιώτα, γραμματέα του ΕΑΜ Αθήνας, και τον 
Πέτρο Ρσήσσο. Ο Μπαρτζιώτας υπογραμμίζει: « ... 
στη συνεδρίαση αυτή της ΚΕ δεν συμμετείχε σαν προ
σκεκλημένος κανένας από την καθοδήγηση του ΕΛΑΣ, 
ούτε ο Σαράφης, ούτε ο Άρης Βελουχιώτης (που έπρε
πε οπωσδήποτε να  πάρουν μέρος), ... ούτε ακόμη ο 
Θόδωρος Μακρίδης που είχε πάρει μέρος στη 10η Ολο
μέλεια της ΚΕ τον Γενάρη του 1944, καθώς και άλλοι
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αξιωματικοί-διοικητές και καπετάνιοι του ΕΛΑΣ».

Εισηγητής ήταν ο Γ. Σιάντος. Ο Μπαρτζιώτας γράφει: 
«... Όταν έφτασε στη Συμφωνία του Λιβάνου έκανε 
κριτική για τον τρόπο που χειρίστηκε το ζήτημα η αντι
προσωπεία μας και εξαπέλυσε μία προσωπική επίθεση 
ενάντια στον Πέτρο Ρούσσο ... λέγοντας ότι “για την 
υπογραφή του Συμφώνου του Λιβάνου έπρεπε να πε
ράσει από στρατοδικείο και να εκτελεστεί”. Τότε πε- 
τάχτηκε έξαλλος από τη θέση του ο Γιάννης Ζεύγος 
και με σηκωμένες τις τρίχες της κεφαλιού του φώνα
ξε “Αυτή τη στιγμή κιόλας πρέπει να τουφεκιστεί”... 
Ποιος μπορούσε να φανταστεί τότε ότι ύστερα από δυο 
μήνες ο Γ. Ζεύγος θα υπόγραφε τη Συμφωνία της Κα- 
ζέρτας ...», σημειώνει ο Μπαρτζιώτας.

Σ’ αυτή τη συνεδρίαση, το ρεσιτάλ καιροσκοπισμού 
και χαμαιλεοντισμού το έδωσε ο Ιωαννίδης. Πολύπει
ρος και ασκημένος οιωνοσκόπος της θέλησης της με
γάλης σοσιαλιστικής πατρίδας Ρωσίας, κανόνιζε πάντα 
τη γραμμή της πολιτικής του πλεύσης με την κατεύθυν
ση του ανατολικού άνεμου κι ας τον πήγαινε αντίθετα 
από τον τελικό προορισμό του ταξιδιού του, δηλαδή 
την κατάκτηση της εξουσίας. Έτσι, κατάφερε με την 
εισήγησή του να υποστηρίξει συγχρόνως όλες τις από
ψεις που είχαν εκτεθεί. Αφού ζήτησε να εξεταστεί με 
νηφαλιότητα η κατάσταση που δημιουργήθηκε, χωρίς 
άσκοπες εξάψεις και “αριστερή ψευτοεπαναστατική 
φρασεολογία”, κατέκρινε το χειρισμό της αντιπροσω-
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πείας (Ρούσσος -  Πορφυρογένης), χωρίς να βάλει ζή
τημα καταγγελίας της και επισήμανε την ανάγκη βελ
τίωσης των όρων συμμετοχής. Από την άλλη, επέκρινε 
“τους συντρόφους της Μακεδονίας που κατέκριναν 
δημόσια τη Συμφωνία του Λιβάνου”, αλλά συγχρόνως 
“έκανε χλιαρή κριτική στην καθοδήγηση της Αθήνας 
και το κλιμάκιο του Π.Γ στην Αθήνα, γιατί βιάστηκε να 
πάρει απόφαση υπέρ της Συμφωνίας”. Και οι αντιφά
σεις συνεχίζονται: «Συμφώνησε ότι πρέπει να πάρου
με την εξουσία στην Αθήνα», αλλά ξαφνικά θυμήθηκε 
κάτι που του είχε πει ο Μανουήλσκι, παλιός γραμματέ
ας της 3^ Διεθνούς: «Τι να σου κάνουν και οι Έλληνες; 
Φτάνει να εμφανιστούν ένα-δυο αγγλικά καράβια, και 
χάθηκε η επανάσταση στην Ελλάδα».

Αλλα πέντε μέλη της ΚΕ που μίλησαν κατόπιν δή
λωσαν προκαταβολικά ότι συμφωνούν πέρα για πέρα 
με την εισήγηση του Γιώργη Σιάντου και το λόγο του 
Γιάννη Ιωαννίδη! (Το θαυμαστικό του Μπαρτζιώτα). Ο 
ίδιος υπογραμμίζει: «Από την εισήγηση, τους λόγους 
και το σχέδιο απόφασης που ψήφισε στη συνεδρίασή 
της αυτή η ΚΕ φαίνεται καθαρά ότι το κόμμα δεν πήρε 
αποφασιστική θέση απέναντι στη Συμφωνία του Λι
βάνου και δεν πήρε θέση απέναντι στο βασικό ζήτημα 
των Άγγλων για τον τρόπο αντιμετώπισής τους, σε πε
ρίπτωση που θα ήθελαν να επιβάλουν με τη βία τον Γε- 
ώργιο και την αντιδραστική κυβέρνηση». Και συμπλη
ρώνει: «Την ευθύνη για την συμφωνία του Λιβάνου 
την έχει όλο το ΠΓ και η ΚΕ του κόμματος. Κανένας
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μας δεν ζήτησε κατηγορηματικά να γίνει η καταγγελία 
της Συμφωνίας και να προτείνει μια άλλη γραμμή στο 
Κόμμα ... Ο Σιάντος συνεχίζοντας την εισήγησή του 
για τα καθήκοντα του κόμματος μετά την αποχώρηση 
των Γ ερμανών έβαλε το ζήτημα να πάρουν την εξουσία 
στην Αθήνα και με έξαρση, αποτεινόμενος σε μένα είπε 
-  Σε σένα Φάνη ανήκει η τιμή, και η ΚΕ του κόμματος 
σου αναθέτει σαν επικεφαλής των κομμουνιστών της 
Αθήνας να πάρετε την εξουσία στην πρωτεύουσα ... Το 
ΠΓ της ΚΕ θα ενισχύσει την Αθήνα με τα απαραίτη
τα όπλα και σήμερα κιόλας το Γενικό Στρατηγείο του 
ΕΛΑΣ θα βγάλει διαταγή ΟΛΕΣ οι Μεραρχίες του να 
συγκλίνουν προς την Αθήνα». Και συνεχίζει ο Μπαρ
τζιώτας: «ο Σιάντος τόνισε, πάντως σύντροφος εμείς 
το κόμμα μας , σε σχέση με τον Παπανδρέου, θα είμα
στε στην αντίπερα, στην άλλη όχθη του ποταμού».

Έτσι, ενώ ακόμη είναι νωπή η υπογραφή της ΕΑΜικής 
αντιπροσωπείας κάτω από το Σύμφωνο του Λιβάνου, 
δηλώνουν ότι είναι οι αντίπαλοι της κυβέρνησης στην 
οποία πρόκειται να συμμετέχουν. Από την τοποθέτη
ση του Σιάντου συνάγεται πως η ηγεσία, παίρνοντας 
“γραμμή” από τη σοβιετική διπλωματία, “πείστηκε” 
για την αναγκαιότητα της “συμμαχίας” με τους Παπαν- 
δρέου-Άγγλους στον πόλεμο εναντίον των Γ ερμανών, 
δεν ήξερε όμως μέχρι ποιο βαθμό έπρεπε να υποτάξει 
το δικό της ιδιαίτερο στρατηγικό στόχο της κατάκτη- 
σης της εξουσίας σε αυτή τη συμμαχία.
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Ο Ρούσσος στην ίδια συνεδρίαση μίλησε από τους 
τελευταίους. Την περιγράφει με εντελώς διαφορετικό 
τρόπο στο βιβλίο του. Αναφέρει πως ο εισηγητής Σιά
ντος στη συνεδρίαση αυτή μοιράζει εύσημα στην ηγε
σία του ΚΚΕ και του ΕΑΜ: «χάρη στις προσπάθειες 
του ΚΚΕ και του ΕΑΜ κατορθώθηκε να υπογραφεί 
στο Λίβανο μία κατ’ αρχή συμφωνία την οποία όμως 
καταπατεί ο Γ. Παπανδρέου που, κατ’ έμπνευση του 
Γλύξμπουργκ και των Άγγλων σπρώχνει τα πράγματα 
στην εμφύλια σύγκρουση». Πρότεινε «να παραμείνει 
το κόμμα στην πολιτική της εθνικής ενότητας και της 
δημοκρατίας, επιδιώκοντας να βελτιώσει τους όρους 
της λύσης του Λιβάνου». Για τη θέση του Ζεύγου στη 
συνεδρίαση εκείνη γράφει: «ο Ζεύγος που πριν από μέ
ρες σε συνέλευση στελεχών χαρακτήρισε προδοτική τη 
συμφωνία, τώρα δεχόταν κατ’ αρχή την συμφωνία, σαν

βάση».

Ο Ρούσσος για την είσοδό του σε μία κυβέρνηση που 
ελεγχόταν απολύτως από τους Άγγλους χρησιμοποίησε 
την υπαινιγματική γλώσσα των κομμουνιστών που οι 
σύντροφοί^του ξέρουν να την αποκρυπτογραφήσουν: 
«Δεν υπήρχε ένδειξη πως μία σύγκρουση με την Αγ
γλία θα έμενε χωρίς συνέπειες για την συνεργασία των 
“Μεγάλων” και πως θα ευνοούσε τουλάχιστον άμεση 
διπλωματική υποστήριξή μας»· Επίσης, μίλησε για τις 
«διεθνείς σχέσεις του αγώνα που δεν αφήνουν τόπο 
για ρομαντισμούς». Μέσα από τις τεθλασμένες του, ο

71



Ρούσσος βοηθάει τους συντρόφους του να μαντέψουν 
τη θέληση της Ρωσίας. Οι κομμουνιστές δεν πρέπει να 
έχουν αυταπάτες για τις “διεθνιστικές” υποχρεώσεις 
που θα περίμεναν ν ’ αναλάβουν οι Ρώσοι απέναντι 
στο ελληνικό κίνημα. Η Ελλάδα βρίσκεται στη σφαίρα 
επιρροής της Αγγλίας, και επομένως η “Εθνική Αντί
σταση” οφείλει να συμμαχήσει με τον Παπανδρέου. 
Αφού έκανε την αυτοκριτική του για την καταδίκη του 
Κινήματος της Μ. Ανατολής, αναφέρθηκε και για τη 
στάση των συμμάχων (των Άγγλων), λέγοντας ότι γι’ 
αυτό «κάναμε και τον “ελιγμό” με το γνωστό τηλεγρά
φημα στον Τσώρτσιλ».

Εδώ, μπορεί κανείς να θαυμάσει τον αμοραλισμό αυ
τού του “ηγέτη” πρώτης σειράς, όταν την καταδίκη ενός 
ολόκληρου Κινήματος που στοίχισε τόσες ανθρώπινες 
ζωές (και πολλών συντρόφων του που το καθοδηγού
σαν) και τόση δυστυχία για χιλιάδες ανθρώπους, που 
κλείστηκαν από τους Άγγλους για χρόνια στα συρματο
πλέγματα, την ξεπερνάει με μια απλή λέξη “ελιγμό”.

Ο Ρούσσος έκλεισε την απολογία του, με μία προ
κλητική αποστροφή προς τους συντρόφους του: «Αν 
πιστεύετε ότι η συμφωνία είναι προδοτική, να την 
αποκηρύξετε κατηγορηματικά». Όλοι όμως, εκείνη 
τη στιγμή, θυμούνται ότι ο Γραμματέας της Ρωσικής 
Πρεσβείας στο Κάιρο, Σολόντ, ήταν κατηγορηματικός 
για την αναγκαιότητα της υπογραφής της. Και ποιος 
κομμουνιστής, που είχε στοιχειωδώς αναπτυγμένο το
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αίσθημα της αυτοσυντήρησης, θα αποτολμούσε να αμ
φισβητήσει, εκείνη τη στιγμή, την επιθυμία της ρωσι
κής διπλωματίας και να αντιμετωπίσει την απομόνωση, 
τις εξουθενωτικές κυρώσεις και τέλος τη φυσική εξό
ντωση που θα επέσυρε η “προβοκατόρικη” στάση του;

Σύμφωνα με αυτό το πνεύμα, βγήκε και μία απόφα- 
ση-ανακοίνωση, προορισμένη αυτή τη φορά για πλατιά 
κατανάλωση στις λαϊκές μάζες, όπου το ΚΚ διακηρύσ
σει άλλη μια φορά ότι: «θεωρεί το συμμαχικό πόλε
μο ενιαίο και αδιαίρετο, μένει και θα μένει πιστό στο 
πλευρό των μεγάλων συμμάχων».*

Τελικά, η αγανάκτηση για προδοσία πήγε περίπατο και 
η μομφή στον Ρούσσο περιορίζεται στη διαδικαστική 
παρατυπία ότι η αντιπροσωπεία δεν επέμεινε πιο απο
τελεσματικά να ενημερώσει την ΚΕ προτού υπογράψει 
το Συμβόλαιο του Λιβάνου. Την ίδια έννοια είχε και η 
αυστηρή κριτική των μελών του ΠΓ της Οργάνωσης 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την “αντιλιβα- 
νική” θέση που πήρε, όπως και η επίπληξη της Οργά

* Η επίδραση της συμμαχίας Ρωσίας-Αγγγλοαμερικανών 
ως ρυθμιστικού παράγοντα της πολιτικής του ΚΚ επιβε
βαιώνεται και από τα γραπτά του Παρτσαλίδη, μέλους του 
ΠΓ του ΚΚΕ. «Η πληροφορία πως ο πρεσβευτής της Ρω
σίας στο Κάιρο σύστησε τη συμμετοχή μας στην κυβέρνηση 
(Παπανδρέου) και το γεγονός ότι ο αρχηγός της στρατιωτι
κής σοβιετικής αποστολής μας άφησε να καταλάβουμε κάτι 
παρόμοιο, με έκαναν να αλλάξω γνώμη».
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νωσης της Αθήνας για τη “φιλολιβανική” θέση της.*

Το νόημα όλης αυτής της κριτικής προς τη “δεξιά και 
την αριστερή παρέκκλιση” συμπυκνωνόταν στη μονο
λιθική ρήση: «Όταν υπάρχει ο γενικός γραμματέας του 
κόμματος να σκέφτεται για λογαριασμό του κινήματος, 
δεν μπορούν να παίρνουν αποφάσεις κι άλλα όργανα 
πριν από αυτόν, έστω κι αν ανήκουν στο ΠΓ».

Στην ίδια συνεδρίαση, ο Καραγιώργης, μέλος της ΚΕ, 
έβαλε το ερώτημα τι θα γίνει με τους Εγγλέζους και ο 
Σιάντος σήκωσε τα χέρια ψηλά, λέγοντας: «δεν μπορεί 
να γίνει λόγος για σύγκρουση με τους Εγγλέζους».

Ο Ρούσσος, ως πρωταγωνιστής στην υπογραφή της 
Συμφωνίας του Λιβάνου, αφιερώνει επτά σελίδες του 
βιβλίου του Η  Μεγάλη 5ετία. Στην έκθεσή του προς το 
ΠΓ, που υπέβαλε όταν γύρισε στο Βουνό, προσπαθεί να 
απολογηθεί, όπως θα έκανε αν ήταν κατηγορούμενος 
σε κομματικό δικαστήριο. Ο τόνος του είναι συνεχώς 
απολογητικός. Γράφει: «η Σοβιετική Ένωση ... δεν 
εξωτερικεύει για την ώρα συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
για τα ελληνικά πράγματα». Και βέβαια, θα εξήγησε 
στους συντρόφους του προφορικά όλες τις αγωνιώ
δεις προσπάθειες που κατέβαλαν για να εκμαιεύσουν

* Το κλιμάκιο του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ (Β. Μπαρτζιωτας, 
Ν. Πλουμπίδης, Στ. Αναστασιάδης) με άρθρο του στο Ριζο
σπάστη της Αθήνας, στις 24 /5/44, τάχτηκε υπέρ του Συμφώ
νου του Λιβάνου.
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τις επιθυμίες της ρωσικής ηγεσίας και να μπορέσουν 
κι αυτοί να προσανατολίσουν ανάλογα την πολιτική 
τους.

Σε μία άλλη παράγραφο της έκθεσής του, προσπαθεί 
να βάλει και λίγη “θεωρητική” αρλούμπα για να τονώ
σει την επιχειρηματολογία του: «στις παρούσες συνθή
κες, το κόμμα της εργατικής τάξης οφείλει να υποτάξει 
τις ταξικές του διεκδικήσεις στον κοινό μεγάλο σκοπό, 
βέβαιο πως η συντριβή του φασισμού και η εξασφά
λιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της προοδευτικής 
εξέλιξης είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στη νίκη, στο 
σοσιαλισμό».

Εξάλλου, προσπαθώντας να απενοχοποιήσει τη ρωσι
κή ηγεσία και μεταθέτοντας μέρος των ευθυνών στη 
λοιπή αντιπροσωπεία, αναφέρεται στο ρόλο του Σβώ
λου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Λίβανο και 
στην απειλή του να παραιτηθεί αν δεν υπογραφεί το 
Συμβόλαιο. Πράγματι, ο Σβώλος, στην επιστροφή του 
στο Βουνό, διευκρίνισε τη θέση του δηλώνοντας ότι σε 
περίπτωση που το ΕΑΜ επιζητούσε να πάρει την εξου
σία, αυτός δε θα αντιδρούσε, αλλά θα καθόταν στην

* ( μπαντα.*

Ότι επηρεάστηκε από αυτό ο Ρούσσος αποτελεί βέ
βαια καθαρή υποκρισία, γιατί ήξερε πολύ καλά ότι

* Η συμμετοχή των άλλων “προοδευτικών σοσιαλιστών”, 
εκτός των κομμουνιστών, στην “Εθνική Αντιπροσωπεία” 
δεν ήταν τίποτε άλλο από μία πολιτική μασκαράτα που μο-
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μόνο ο στενός πυρήνας του ΠΓ αποφάσιζε για τα πά
ντα, χωρίς να υπολογίζει τόσο τη γνώμη του Σβώλου 
όσο και της δεύτερης ηγετικής φυσιογνωμίας του ΣΚ- 
ΕΛΔ Ηλ. Τσιριμώκου, ο οποίος άλλωστε θαύμαζε τον 
Σιάντο και διατηρούσε στενή σχέση μαζί του.**

Και πάλι, υπεραμυνόμενος της ανάγκης της υπογρα
φής του Συμφώνου με την κυβέρνηση Παπανδρέου, 
υπογραμμίζει την ανάγκη «να κερδίσουμε χρόνο όσο 
να μας προφτάσει μια πιο συγκεκριμένη ενίσχυση από 
τη σοβιετική πλευρά μέσα στην ευνοϊκή προοπτική που 
έχουμε για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων». 
Συγχρόνως υπογραμμίζει: «να μην ξεχνάμε ότι δεν

ναδικό σκοπό είχε να καλύψει τον ουσιαστικό κομμουνιστι
κό της πυρήνα. Στην πραγματικότητα, η συστέγαση ορισμέ
νων προσωπικοτήτων του αστικού χώρου στο ΕΑΜ, κατά 
την Κατοχή, είχε για μοναδικό σκοπό την εξασφάλισή τους 
με “αντιστασιακές” παρακαταθήκες, εν όψει της απελευθέ
ρωσης.

** Ενδεικτικό της αμοιβαίας εμπιστοσύνης Σιάντου-Τσι- 
ριμώκου είναι αυτό που έγινε γνωστό τελευταία από αξιό
πιστες μαρτυρίες· ότι το Δεκέμβρη του 1944 υπήρχε σκέψη 
από την ηγεσία του ΚΚΕ να σχηματίσουν ΕΑΜική Κυβέρ
νηση με πρωθυπουργό τον Τσιριμώκο. Τελικά, ο πολιτικός 
αυτός τα κατάφερε να φτάσει στο ύπατο αυτό αξίωμα, όχι 
όμως από το ΕΑΜ, αλλά πολύ αργότερα, από το Βασιλιά 
Κωνσταντίνο, που τον όρκισε ως υπηρεσιακό πρωθυπουρ
γό του στη διάρκεια της πολιτικής κρίσης του Ιουλίου του 
1965.
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[ρέπει να δημιουργεί (το κόμμα με την πολιτική του) 
ικαιρα ζητήματα ανάμεσα στους συμμάχους μας, που 
ιας στερεί τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των αντιθέ
τω ν  στο αντίπαλο στρατόπεδο και ελιγμών ανάμεσα 
Γτις διάφορες δυνάμεις». Επιμένει, για όσους συντρό- 
>ους δεν “κατάλαβαν” τη στάση του, να δώσει κι άλλα 
:αραδείγματα της πολιτικής των “ελιγμών”.

Έτσι, ξαφνικά αναφέρεται στη Γιουγκοσλαβία. «Στις 
6 του Ιούνη 1944, δηλαδή 27 μέρες μετά την υπο- 
ραφή του Συμβολαίου του Λιβάνου, υπογράφηκε στο 
ησί Βις η πρώτη συμφωνία μεταξύ στρατάρχη Τίτο 
:αι πρωθυπουργού Σούμπασιτς της γιουγκοσλαβικής 
υβέρνησης του εξωτερικού, που έλεγε πως σχηματίζε- 
αι “βασιλική κυβέρνηση” από δημοκρατικά στοιχεία, 
ίτσι, το ζήτημα της αναγνώρισης της Εθνικής Επι- 
ροπής Απελευθέρωσης της Γιουγκοσλαβίας (ΕΕΑΓ, 
:νάλογη με την ΠΕΕΑ) σαν προσωρινής κυβέρνησης 
φυγε από την ημερησία διάταξη. Αυτό αποτελούσε 
:αραχώρηση στις δυνάμεις που πίεζαν την ΕΕΑΓ για 
α επιβάλουν τον Πέτρο II και την αντιδραστική βασι- 
,ική κλίκα. Στις 7 του Ιούλη, σχηματίστηκε στο Λον- 
άνο γιουγκοσλαβική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον 
ιόκτορα Σούμπασιτς, στην οποία μπήκαν και δύο αντι
πρόσωποι του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος». 
Cai ο Ρούσσος προσθέτει αμέσως:

«Το ζήτημα ήταν ποιος θα είχε δεσπόζουσα εξουσία 
ιέσα στη χώρα. Αυτό θα κρινόταν και κρίθηκε την τε-
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λική στιγμή, ανάλογα με τον εσωτερικό και το διεθνή 
συσχετισμό δυνάμεων. Και φυσικά η πορεία της σοβιε
τικής επίθεσης στα Βαλκάνια έκανε να ατονήσει αργό
τερα εκείνη η λύση».

Ο Ρούσσος στην απολογητική του έκθεση παραλείπει 
να σημειώσει πως στην Ελλάδα ο εσωτερικός συσχετι
σμός των δυνάμεων ήταν συντριπτικός υπέρ του ΕΑΜ, 
αλλά ο διεθνής συσχετισμός, δηλαδή το μοίρασμα 
της Ευρώπης σε ζώνες επιρροής, εμπόδισε τα ρωσικά 
στρατεύματα, αργότερα, που βρίσκονταν στα σύνορα 
να κάνουν ένα στρατιωτικό περίπατο και να καταλά
βουν την Ελλάδα.

Ακριβώς την άλλη μέρα, μετά την Ολομέλεια της ΚΕ 
(στις 30 Ιουλίου), έγινε σύσκεψη της Γραμματείας του 
ΠΓ της ΚΕ (Σιάντος, Ιωαννίδης, Ζεύγος), στην οποία 
πήρε μέρος κι ο Μπαρτζιώτας ως Γραμματέας του ΕΑΜ 
της Αθήνας, που αναφέρει στο βιβλίο του: «Συζητήσα
με λεπτομερειακά για την κατάληψη της Αθήνας, την 
ενίσχυση του ΕΛΑΣ, του 1ου Σώματος Στρατού. Εκεί, 
ο Σιάντος έδωσε την διαβεβαίωσή του ότι “όλες οι με
ραρχίες του ΕΛΑΣ θα στραφούν προς την Αθήνα”». 
Η κομμουνιστική ηγεσία πιστεύει πως η πολιτική του 
κυνικού καιροσκοπισμού θα είναι επικρατέστερη της 
αγγλικής στρατηγικής.

Ενώ διεξάγονταν όλο τον Ιούλιο αυτές οι συζητήσεις, 
στις 2 Αυγούστου η ΕΑΜική ηγεσία δέχτηκε αυτούσιο 
το “Εθνικό Συμβόλαιο” που είχαν συντάξει οι Άγγλοι

78



διά χειρός Παπανδρέου και είχε υπογράψει προκαταρ
κτικά η αντιπροσωπεία τους, υπό ένα απαράβατο όρο 
όμως: να μην είναι πρωθυπουργός της κυβέρνησης ο 
Παπανδρέου.

Αυτός δέχτηκε αμέσως να θυσιαστεί, παραιτούμενος, 
προκειμένου να επικυρωθεί από την κομμουνιστική 
ηγεσία η Συμφωνία. Στο Κάιρο, μετά την πρόθεση του 
Παπανδρέου να παραιτηθεί, επικράτησε ανάμεσα στον 
πολιτικό κόσμο γενικό κλίμα αισιοδοξίας, γιατί μ’ αυτό 
τον τρόπο τελείωνε η κρίση που κρατούσε ένα μήνα. 
Αλλά, τότε, επενέβη ο ίδιος ο Τσώρτσιλ και έστειλε 
τηλεγράφημα στον Ή ντεν (υπουργό των Εξωτερικών 
της Αγγλίας), όπου μεταξύ άλλων έγραφε: «Δεν μπο- 

-ρούμε να φέρουμε έναν άντρα (τον Παπανδρέου) στην 
εξουσία και μετά να τον αφήνουμε να ριχθεί στους λύ
κους, με τα πρώτα ουρλιάσματα των άθλιων Ελλήνων 
ληστών».

Οι άθλιοι έλληνες ληστές ήταν βέβαια η ΕΑΜική 
ηγεσία. Όταν μαθεύτηκε η απαίτηση του Τσώρτσιλ για 
παραμονή του Παπανδρέου στην πρωθυπουργία (χω
ρίς την πλήρη φραστική διατύπωση της άρνησής του), 
όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης στο Κάιρο πανικο- 
βλήθηκαν, γιατί περίμεναν ότι το ΕΑΜ δε θα μπορούσε 
να δεχτεί την απόρριψη κι αυτού του μοναδικού όρου 
που είχε υποβάλει. Πέρασαν δύο βδομάδες αγωνίας και 
απαισιοδοξίας στο Κάιρο, όταν, στις 17 Αυγούστου, το 
ΚΚΕ ειδοποίησε πως απέσυρε κι αυτό τον τελευταίο
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όρο και δεχόταν τον Παπανδρέου ως πρωθυπουργό.

Ο Ρούσσος, ως καλός κομμουνιστής που οφείλει 
πάση θυσία να απενοχοποιεί τη Ρωσία, χρησιμοποιεί 
την ερμηνεία που έδωσαν “οι άλλοι”, οι “δυτικοί”, για 
να εξηγήσουν τις παλινωδίες της ηγεσίας και τη χατζια- 
βάτικη και ταπεινωτική συμπεριφορά της. Δανείζεται 
από τον Έρμαν αυτή την εξήγηση και την αφήνει να 
αιωρείται χωρίς να την υιοθετεί αλλά ούτε και να την 
απορρίπτει. Στο βιβλίο του γράφει: Στα μέσα του Ιού
λη, όταν οι προοπτικές της αγγλικής πολιτικής στην 
Ελλάδα φαίνονταν ιδιαίτερα σκοτεινές και η θέση των 
Άγγλων που βρισκόταν εκεί δεν ήταν διόλου ζηλευτή, 
το ΕΑΜ ξαφνικά επανέλαβε τις διαπραγματεύσεις με 
τον Παπανδρέου. Σχεδόν με βεβαιότητα μπορούμε να 
πούμε πως αιτία αυτού του γεγονότος ήταν η πρόταση 
της Σοβιετικής Στρατιωτικής Επιτροπής στην Ιταλία 
να στείλει στην Ελλάδα ομάδα αντιπροσώπων της. Σαν 
έφτασαν στην Ελλάδα οι αντιπρόσωποι αυτοί, παρά 
τους φόβους των δυτικών συμμάχων, εξήγησαν στους 
ντόπιους κύκλους (δηλαδή στους κομμουνιστές) το λα
θεμένο των αντιλήψεών τους για τη σοβιετική πολιτική 
και δεν είδαν με καλό μάτι τις προκλητικές ενέργειες 
του ΕΑΜ.*

* Ο Έρμαν γράφει πως οι Άγγλοι στην αρχή διαμαρτυρή- 
θηκαν για τη σοβιετική ενέργεια, στη συνέχεια όμως ησύ

χασαν ( Έρμαν Μεγάλη στρατηγική).
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Τα αποτελέσματα αυτής της στάσης δεν άργησαν να 
φανούν. Ξεχνώντας τις πρόσφατες απαιτήσεις του, το 
ΕΑΜ δήλωσε ξαφνικά πως είναι σύμφωνο να συμμε- 
τάσχει σε κυβέρνηση συνασπισμού, υπό τον όρο πως 
θα φύγει από αυτήν ο Παπανδρέου. Μετά την απόρρι
ψη αυτού του όρου, οι αντιπρόσωποι του ΕΑΜ έδω
σαν, στις αρχές του Αυγούστου, τη συγκατάθεσή τους, 
χωρίς κανένα προκαταρκτικό όρο.

Τον “αποχρωματικό” ρόλο που έπαιξε η ρωσική 
στρατιωτική αποστολή τον δίνει υπαινικτικά ο αρχηγός 
του ΕΛΑΣ, ο Σαράφης, ο οποίος συναντήθηκε με τον 
αντισυνταγματάρχη Ποπώφ. Σημειώνει: «Χωρίς περι
στροφές, μου δήλωσε ότι είναι στρατιωτική αποστολή 
ανεξαρτήτου συμμάχου κράτους. Δεν στάλθηκαν στην 
ΠΕΕΑ αλλά στον ΕΛΑΣ». Με άλλα λόγια, το έργο της 
αποστολής ήταν καθαρά στρατιωτικό και όχι πολιτικό, 
και προ παντός δεν ερχόταν να βάλει εμπόδια στις άλλες 
στρατιωτικές συμμαχικές αποστολές. Σε άλλο σημείο, 
περιγράφει τον κυρίαρχο και αποφασιστικό ρόλο που 
είχαν οι Άγγλοι σε σχέση με τις αντιστασιακές οργανώ
σεις όχι μόν6 τις “εθνικές” αλλά και τον ΕΛΑΣ καθώς 
και τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την άνοιξη 
του 1944: «Οι Αγγλοι δεν μας εφόδιαζαν σε πυρομα- 
χικά, και σε σχετικές αιτήσεις μας για ζητήματα της 
Κιβωτού ... η συμμαχική αποστολή μάς γνώρισε πως η 
απελευθέρωση της Ελλάδας δεν θα ήταν συνέπεια της 
συμμαχικής απόβασης, αλλά θα γινόταν όταν ο Κόκκι-
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νος Στρατός κατέβαινε στα Βαλκάνια και οι Γερμανοί 
θα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα». Και 
συνοψίζει ο Σαράφης: «Δηλαδή, μια και εργαζόμαστε 
ακόμη για λογαριασμό του Κόκκινου Στρατού, έπρεπε 
να έχουμε επαφή μαζί του και να ενεργούμε σύμφωνα 
με τις εντολές και οδηγίες του, και σε τέτοια περίπτω
ση έπρεπε αυτός να αναλάβει τον εφοδιασμό μας.......
Αντίθετα, τον εφοδιασμό μας τον είχαν οι Αγγλοι και 
ενεργούσαμε σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του 
στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Ήταν ζήτημα πολιτικής 
παρά στρατηγικής».

Τη σημασία αυτού του γεγονότος την υπογραμμίζει κι 
ο Πέτρος Ρούσσος, γράφοντας στο βιβλίο του Η  Μεγά
λη Πενταετία: «Το έργο της σοβιετικής αποστολής δεν
ήταν άλλο από το να φροντίζει για την εφαρμογή της 
συμφωνημένης στρατηγικής στο συμμαχικό πόλεμο, 
κατά τις διαταγές του σοβιετικού αρχηγείου». Και προ
σθέτει ο Ρούσσος μία περικοπή από τη Σοβιετική Ιστο
ρία του Πολέμου. Αυτή η περικοπή λέει: «Σε αντιδια
στολή από τις στρατιωτικές αποστολές των Αμερικα
νών και των Άγγλων που βρίσκονται κοντά στο Γ ενικό 
στρατηγείο του Εθνικοαπελευθερωτικού Στρατού της 
Γιουγκοσλαβίας, η Σοβιετική Στρατιωτική Αποστολή 
ήταν διαπιστευμένη στην Εθνική Επιτροπή Απελευ
θέρωσης της Γιουγκοσλαβίας. Αυτό υπογράμμιζε όχι 
μόνο το στρατιωτικό αλλά και τον πολιτικό χαρακτήρα 
της».
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Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η κομμουνιστική ηγε
σία από το ένα μέρος, προσαρμόζοντας την πολιτική 
της σύμφωνα με τις επιθυμίες του σοβιετικού κέντρου, 
ελίσσεται και συμμετέχει στην κυβέρνηση Παπανδρέ
ου, και από την άλλη δραστηριοποιείται κινητοποιώ
ντας τα ένοπλα τμήματά της για την πραγματοποίηση 
του στρατηγικού της στόχου, δηλαδή την κατάχτηση 
της εξουσίας.

Σε διπλωματικό επίπεδο, αργότερα, έγιναν γνωστοί 
όλοι οι διαπραγματευτικοί ελιγμοί μεταξύ των συμμά
χων, κατά τη διάρκεια του πολέμου, και είχαν σχέση 
με τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χάρτη, μετά την 
ήττα των δυνάμεων του Άξονα. Ήδη με τη συμφωνία 
της Τεχεράνης, το 1943, καθορίζεται πως «τα Ηνωμένα 
Έθνη θα συσκέπτονται μεταξύ τους ... για συνδυασμέ
νη δράση. Μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δε 
θα χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις 
στο έδαφος άλλων χωρών, και αυτό ύστερα από κοι
νή συνεννόηση». Έτσι, ξεκαθαρίζεται ότι εκείνος που 
θα μπει πρώτος σε μια χώρα, θα μπορεί να επιβάλει το 
δικό του κοινωνικό καθεστώς, χωρίς το δικαίωμα επέμ
βασης από άλλη χώρα.

Εξάλλου, σχετικά με την Ελλάδα, σύμφωνα με αδιά
ψευστες μαρτυρίες, στις 5 Μαΐόυ του 1944, ο Βρετα
νός υπουργός των Εξωτερικών Άντονυ Ήντεν καλεί το 
Ρώσο πρεσβευτή στο Λονδίνο Φ. Γκούσιεφ και του το
νίζει: «Η Ελλάδα είναι δικό μας θέατρο στρατιωτικών
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επιχειρήσεων, και ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι έχου
με το δικαίωμα να ζητήσουμε τη σοβιετική βοήθεια 
για την πολιτική μας εκεί, όπως εμείς τη δώσαμε προς 
τους Ρώσους στη Ρουμανία». Ο Άγγλος διπλωμάτης 
πρότεινε στο Ρώσο πρεσβευτή κατευθείαν διμερή αγ- 
γλο-σοβιετική συμφωνία σε συγκεκριμένο ευρωπαϊκό 
εδαφικό χώρο. Να αποκτήσει η Μόσχα πλήρη πολιτική 
επιρροή στη Ρουμανία και το Λονδίνο -στην Ελλάδα. 
Οι συζητήσεις γίνονται διαμέσου του Άγγλου πρεσβευ
τή στη Μόσχα Α. Κερρ. Στις 18 Μάΐου, ο Γκούσιεφ 
δηλώνει στον Ήντεν πως συμφωνεί σ’ αυτό το μοίρα- 
σμα των σφαιρών επιρροής, αρκεί να είναι σύμφωνες 
και οι ΗΠΑ. Μ’ αυτό τον τρόπο, οι Ρώσοι πέτυχαν να 
δεσμεύσουν και την Αμερική για την προσάρτηση της 
Ρουμανίας στο γεωπολιτικό χάρτη τους.

Αυτά όμως τα γεγονότα, που συνέβαιναν αρκετά χιλιό
μετρα μακριά από την Ελλάδα, είχαν την αντανάκλασή 
τους στο Κάιρο, κι αν ήταν άγνωστα σους ΕΑΜικούς 
αντιπροσώπους, ήταν όμως γνωστά στις ρωσικές δι
πλωματικές υπηρεσίες, οι οποίες ήταν υποχρεωμένες 
να προσαρμόσουν την πολιτική τους όχι μόνο απέναντι 
στους “συμμάχους”, αλλά και να χειραγωγήσουν και 
τα κομμουνιστικά κόμματα ώστε να προσανατολίσουν 
κι αυτά την ταχτική τους σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
του σοβιετικού κέντρου. Το ίδιο γνώστης θα πρέπει να 
ήταν κι ο Παπανδρέου, ο οποίος είχε ανοιχτή γραμμή 
με τον πρεσβευτή της Αγγλίας Λήπερ. Στα μέσα του
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Ιούνη, ο Έλληνας πρωθυπουργός, που ξέρει τη συμ
φωνία, αρνείται κάθε παραχώρηση και σκληραίνει τη 
στάση του απέναντι στους ΕΑΜικούς εκπροσώπους.

Ο Γουντχάουζ, ζώντας από το 1942 στα βουνά κοντά 
στους αντάρτες κι έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε 
όλες τις δολοπλοκίες του Στρατηγείου Μ. Ανατολής 
που εκπροσωπούσε, γράφει σχετικά: «Η Συμφωνία του 
Λιβάνου επιτεύχθηκε με την εξώθηση των εκπροσώ
πων της ΠΕΕΑ, του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ σε μία 
κατάσταση πνευματικής αποκτήνωσης που δεν τους 
άφηνε πλέον περιθώρια υπευθυνότητας για τις πράξεις 
τους».

Μόνον ένας απλοϊκός εκπρόσωπος των αγγλικού 
Στρατηγείου, που ήταν άσχετος με το παιγνίδι που παι
ζόταν σε ανώτατο συμμαχικό διπλωματικό επίπεδο, θα 
μπορούσε να διατυπώσει τέτοια απλουστευτική ερμη
νεία της φαινομενικά απίστευτης στάσης των ΕΑΜι- 
κών εκπροσώπων.
Ενώ, στις 2 Αυγούστου, το ΚΚ αποδέχεται σε όλη τη 

γραμμή τη Συμφωνία του Λιβάνου και τον Παπανδρέ
ου πρωθυπουργό, λίγες μέρες αργότερα, στις 7 Αυγού
στου, στην Αθήνα συνεδρίασε η Επιτροπή Πόλης της 
Κομμουνιστικής Οργάνωσης Αθήνας. Ο Μπαρτζιώτας 
γράφει: «η προσοχή μας συγκεντρώθηκε στην προοπτι
κή της προετοιμασίας μας για να πάρουμε την εξουσία 
στην Αθήνα». Και συνεχίζει: «Μέσα σε μία βδομάδα 
μέχρι τις 15 του Αυγούστου, μέσα σ’ ένα οργασμό
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οργανωτικής δουλειάς κι ενώ συνεχίζονταν οι μάχες 
του ΕΛΑΣ, συνεδρίασαν όλες οι αχτιδικές επιτροπές, 
τα γραφεία των Κ.Ο.Β. και οι κόβες, έγιναν κομματι
κά ακτίφ και ακτίφ του ΕΛΑΣ, του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ 
και της ΕΑ* και συνελεύσεις των οργανώσεων αυτών, 
πήραν αποφάσεις και παντού ορκίζονταν τα μέλη του 
κόμματος ότι θα εφαρμόσουν στο ακέραιο την απόφα
ση της ΚΕ και θα πάρουμε την εξουσία στην Αθήνα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΟΑ συνεδρίαζαν τότε 
γύρω στους 80 χιλιάδες κομμουνιστές, ΕΛΑΣίτες, ΕΑ- 
Μίτες, ΕΠΟΝίτες και της ΕΑ, δηλαδή μία ολόκληρη 
επαναστατική στρατιά».

Στις 31 Αυγούστου, ο Σιάντος στέλνει στον καπετάν 
Ορέστη (Μούντριχα), καπετάνιο τώρα της νεοδημιούρ- 
γητης 2ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, της πλησιέστερης 
προς την Αθήνα, ένα γράμμα με οδηγίες: «Η μεραρ
χία να είναι έτοιμη να κινηθεί για την Αθήνα. Για το 
ξεκαθάρισμα των Γερμανών και των Ράλληδων, κάνε 
ό,τι μπορείς να μπάσεις πυρομαχικά στην Αθήνα. Από 
τώρα όλη η στρατιωτική οργάνωση καθοδηγείται κά
θετα για τη στρατιωτική δράση από την κομματική 
καθοδήγηση της Μεραρχίας ... Η καθοδήγηση της 2ης 
Μεραρχίας πρέπει να συνδέεται για τα κομματικά ζη
τήματα με τον σ. Παρτσαλίδη που είναι αντιπρόσωπος 
του ΠΓ στην Αττική δίπλα απ’ τη διοικητική επιτροπή 
της Αττικής».

* ΕΑ: Εθνική Αλληλεγγύη.
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Διπλωματικές δραστηριότητες στο διάστημα 
μεταξύ του Συμβολαίου του Λιβάνου και της 
Συμφωνίας της Καζέρτας

Η σταθερή και αταλάντευτη θέση των κομμουνιστών 
ήταν να πάρουν την εξουσία. Τόσο ο Λίβανος όσο και 
η Καζέρτα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά “ελιγμοί” που 
υπαγορεύονταν από το “διεθνιστικό” τους καθήκον, 
δηλαδή να μη φέρουν σε δύσκολη θέση τη σοβιετική 
“πατρίδα”, που προσωρινά συμμετείχε ειλικρινά και 
ισότιμα στο συμμαχικό συνασπισμό. Το κάθε τους βήμα 
είναι προσεκτικό και σε κάθε τους βήμα στρέφονται 
προς τη “σοσιαλιστική μητρόπολη”, επιζητώντας την 
επιδοκιμασία της. Έτσι, τον Αύγουστο του 1944, το ΠΓ 
της ΚΕ του κόμματος ζήτησε τη γνώμη της Μόσχας. Ο 
Μολότοφ είπε στον Δημητρώφ, που ήταν ο ενδιάμεσος 
μεταξύ των κομμάτων του εξωτερικού και της σταλι- 
νικής ηγεσίας, ότι «πρέπει μόνοι τους οι Έλληνες να 
λύσουν τα ζητήματα που μόνοι τους δημιούργησαν». 
Το μήνυμα ήταν σαφές. Οι Ρώσοι δε νοιάζονταν για 
την τύχη του ελληνικού κινήματος.

Μετά την αποδοχή του Παπανδρέου από το ΚΚ ως 
πρωθυπουργού, στις 17 Αυγούστου αυτός σπεύδει στην 
Ιταλία όπου συναντά τον Τσώρτσιλ. Από τις 21-26 του 
μηνός, οι δυο πολιτικοί συζητούν και καταστρώνουν
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το σχέδιο με το κωδικό όνομα Μάννα, που αφορά την 
μεθόδευση της εξουθένωσης του ΕΑΜικού ένοπλου 
κινήματος.

Αλλά και η ΕΑΜική αντιπροσωπεία κάνει ακόμα μία 
προσπάθεια να πάρει γραμμή από τη σταλινική ηγεσία. 
«Το απόγευμα της 6 Σεπτεμβρίου, επισκεφτήκαμε τη 
Σοβιετική Πρεσβεία, υπάρχει μόνο ο γραμματέας», 
γράφει στο Ημερολόγιό του, φανερά απογοητευμένος, 
ο Γιάννης Ζεύγος. Αρνείται να σχολιάσει την περιφρο
νητική στάση της πρεσβείας απέναντι στον αντιπρό
σωπο του αντιστασιακού κινήματος του λαού και την 
άρνησή της να συζητήσει το ελληνικό πρόβλημα στην 
πιο κρίσιμη φάση της εξέλιξής του. Παρόλα τα διφο
ρούμενα ή δυσοίωνα σημάδια, η επιθυμία της κομμου
νιστικής ηγεσίας να κατακτήσει την εξουσία παραμένει 
αμείωτη.

Απ’ αυτή την άποψη, είναι χαρακτηριστικό το γράμμα 
του Σιάντου στον Λεων. Στρίγγο, καθοδηγητή Μακε- 
δονίας-Θράκης, στις 12.09.44 (ένα μήνα πριν από την 
απελευθέρωση). Γράφει λοιπόν: «Όσο το δυνατόν να 
συντριβούν, ν ’ αφοπλιστούν και να διαλυθούν οι ένο
πλες προδοτικές δυνάμεις της αντίδρασης. Σ’ αυτό κα
νένας συμβιβασμός, κανένα εμπόδιο απ’ όπου κι αν 
προέρχεται. Άμεση κατάστρωση σχεδίου δράσης για 
την κατάληψη της Θεσσαλονίκης όταν έλθει η κατάλ
ληλη στιγμή. Συντονισμός δράσης ανταρτών, ένοπλων 
δυνάμεων Θεσσαλονίκης και λαού για τη Θεσσαλονί
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κη (παρότι η συμφωνία της Καζέρτας απαγόρευε στον 
ΕΛΑΣ να περάσει τον Αξιό ποταμό, εν τούτοις ο Στρίγ- 
γος αργότερα αγνόησε την απαγόρευση και κατέλαβε 
την πόλη). Σε περίπτωση συμμαχικής απόβασης (των 
Αγγλων), να τους υποδεχτούμε ειλικρινά σαν συμμά
χους και αδέλφια μας, μα ταυτόχρονα να τους δείξουμε 
την παλλαϊκή θέληση να αφοπλιστούν οι Γερμανοί και 
Έλληνες σύμμαχοί τους, να εγκλειστούν σε στρατόπε
δα, κι όλα τα υλικά τους να παραδοθούν στο μαχόμενο 
έθνος. Καμιά υποχώρηση για τους ένοπλους Έλληνες 
προδότες. Αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να αφοπλιστούν 
και να διαλυθούν».

Σε άλλο σημείο της επιστολής του γράφει: «Συμπλη
ρώστε και δραστηριοποιήσετε την Εθνική Πολιτοφυ
λακή. Προτείνατέ μας αμέσως πρόσωπα για διευθυντι
κή Επιτροπή και Πολιτοφυλακή Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης. Δεν είναι καιρός να περιμένετε πρόσωπο από 
εδώ και την Αθήνα».

Μία μόνο ημέρα πριν από την αποστολή αυτής της 
επιστολής, στις 11 του Σεπτέμβρη, επισκέφτηκε την 
Ιταλία ο Αντρέας Τζήμας, ερχόμενος από τη Γιουγκο
σλαβία. Εκεί συναντήθηκε με τον Ζεύγο και τον Πορ
φυρογένη. Συζήτησαν τα προβλήματα ταχτικής, κι ο 
Τζήμας ανάμεσα στ’ άλλα “θύμισε” στους άλλους δύο 
ένα πρόσφάτο άρθρο που διάβασε στο σοβιετικό περιο
δικό Πόλεμος και Εργατική τάξη* Με αυτό το άρθρο

* Το περιοδικό αυτό ήταν το καθοδηγητικό όργανο με το
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καθοριζόταν η διαμόρφωση του πολιτικού καθεστώτος 
στο εσωτερικό κάθε χώρας που θα ελευθερωνόταν από 
τους Γερμανούς: «η μορφή της δημοκρατικής διαρρύθ
μισης του μεταπολεμικού καθεστώτος θα εξαρτηθεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα ποια στρατεύματα θα μπουν σε 
κάθε χώρα, τα σοβιετικά ή τα αγγλοαμερικάνικα».

Από τη μελέτη και ανάλυση του άρθρου, έβγαινε με 
σαφήνεια το συμπέρασμα ότι η μορφή της “δημοκρα
τικής διαρρύθμισης” σε ό,τι αφορούσε την Ελλάδα 
εξαρτάται αποκλειστικά από τους Αγγλους, αφού στην 
Ελλάδα είχε καθοριστεί να μπουν αγγλικά στρατεύμα
τα. Όπως θα φανεί, η επίδρασή του θα πρέπει να ήταν 
καταλυτική για τις αποφάσεις που πήραν αργότερα οι 
κομμουνιστές ηγέτες και καθόρισαν τους παραπέρα 
συμβιβασμούς της κομματικής ηγεσίας, τόσο απέναντι 
στην κυβέρνηση όσο και τους Άγγλους “συμμάχους”. 
Αυτή η μελέτη θα πρέπει να επηρέασε αποφασιστικά 
και τον Σιάντο να αναβάλει την κατάληψη της εξου
σίας αμέσως μετά την αποχώρηση των Γερμανών.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκε με τηλεγράφη
μα του Παπανδρέου στον Σαράφη πως διόρισε αρχηγό

οποίο η σοβιετική γραφειοκρατία έδινε τη “γραμμή” για 
την πολιτική που έπρεπε να ακολουθήσουν τα κόμματα του 
εξωτερικού. Διαδέχτηκε το περιοδικό της Τρίτης Διεθνούς 
ως όργανο του Γ ραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΚΚΣΕ, που 
έπαιζε τον ίδιο ρόλο με αυτόν της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Διεθνούς.
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των στρατιωτικών δυνάμεων το στρατηγό Σκόμπι. Αμέ
σως ακολούθησε μία διαταγή του Σκόμπι με την οποία 
έκανε έκκληση στους άντρες των Ταγμάτων Ασφαλείας 
να παρουσιαστούν με τα όπλα τους και να πολεμήσουν 
κατά των Γερμανών, οπότε αυτό θα λαμβανόταν υπόψη 
σαν ελαφρυντικό όταν θα αποφασιζόταν η τύχη τους 
από την κυβέρνηση “Εθνικής Ενότητας”.*

Ο Σαράφης τηλεφώνησε αμέσως στον Σιάντο και τον 
Μάντακα και τους ρώτησε αν αυτοί διέταξαν την εκτέ
λεση αυτής της διαταγής. Η απάντηση τους ήταν κατα
φατική. Σημειώνει ο Σαράφης: «Τότε τους είπα πως η 
Συμφωνία που είχαμε κάνει στο Λίβανο για τον Οθω- 
ναίο ανατρεπόταν».

Ένα μόλις μήνα πριν, τον Αύγουστο του 1944, οι 
στρατιές του Τολμπούχιν εκδιώκουν τους Γερμανούς 
από τα Βαλκάνια κι ακουμπάν στα ελληνικά σύνορα, 
αλλά δεν προχωράν ούτε ένα μέτρο προς το εσωτερικό 
τους. Και όχι μόνο αυτό. Στο αίτημα των ανταρτών της 
Μακεδονίας-Θράκης να τους δώσουν όπλα να πολεμή
σουν τους Γερμανούς, στην αρχή αρνούνται και στο τέ
λος απαγορεύουν στους Βούλγαρους μεσολαβητές να 
τους δέχονται για να υποβάλλουν τα αιτήματά τους.

* Με τη διαταγή του Σκόμπι, τα εγκλήματα κοινού ποι
νικού δικαίου εναντίον του άοπλου λαού από τα Σώματα 
Ασφαλείας ουσιαστικά αμνηστεύονταν. Εξάλλου, οι ταγ
ματασφαλίτες εντάσσονταν στο στρατιωτικό δυναμικό της 

κυβέρνησης για να χρησιμοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.
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Εκείνη την περίοδο, η ηγεσία του ΕΑΜικού κινήμα
τος άρχισε κι από άλλα γεγονότα να αισθάνεται όλο 
και πιο απομονωμένη, όχι μόνο από τη Ρωσία αλλά κι 
από τους Βούλγαρους κομμουνιστές. Ως ενδεικτικά 
των ζυμώσεων που γίνονταν μεταξύ των “συμμάχων” 
αναφορικά με την τύχη της Ελλάδας αναφέρονται και 
τα ακόλουθα γεγονότα. Στις 16 Σεπτεμβρίου, πήγαν 
στη Σόφια οι αντιπρόσωποι της αγγλικής στρατιωτικής 
αποστολής Μικλετουέιτ-Μίλερ και ο λοχαγός Ριντλ, 
οι οποίοι κουβέντιασαν με το Βούλγαρο υπουργό των 
Στρατιωτικών για την κατάσταση στο Αιγαίο. Ήταν 
η περίοδος που τα βουλγαρικά στρατεύματα έπρεπε 
ύστερα από συμφωνία των συμμάχων ν’ αποχωρήσουν 
από τα ελληνικά εδάφη.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, η ΚΕ του Βουλγαρικού Εργα
τικού Κόμματος (κομμουνιστικού) έστειλε αναφορά 
στον Δημητρώφ στη Μόσχα, όπου αναφέρει ότι κου
βέντιασαν με τους Άγγλους και τους εκπροσώπους των 
εθνικιστικών οργανώσεων (ΠΑΟ, Τσαούς Αντών) που 
συνεργάζονταν και με τους Γερμανούς. «Στην κυβέρ
νηση τέθηκε το ζήτημα της αποχώρησης των βουλγα
ρικών στρατευμάτων από το Αιγαίο εντός 10 ημερών 
και της παράδοσης της εξουσίας στους αντάρτες* (και 
όχι στο ΕΑΜ). Οι Βούλγαροι του απάντησαν ότι θα 
αποσυρθούν και δε θα ανακατευτούν στις υποθέσεις 
των Ελλήνων».

* Αντάρτες εννοεί τους οπαδούς του ΠΑΟ.
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Στις 12 Οκτωβρίου του 1944, ο Τράικο Κοστώφ τη
λεγραφεί στη Μόσχα πως «αρχίζει η αποχώρηση των 
βουλγαρικών στρατευμάτων από τη Μακεδονία. Οι 
Έλληνες σύντροφοι ανησυχούν μήπως ακολουθήσει 
εισβολή των Γερμανών από τη Θεσσαλονίκη». Ο Λά
μπρος Κανακαρίδης, καθοδηγητής του ΕΑΜ Μακε
δονίας, ζητάει από τη βουλγαρική κυβέρνηση να τους 
βοηθήσουν σε όπλα για να πολεμήσουν τους Γερμα
νούς και τους συνεργάτες τους, τους εθνικιστές του 
Τσαούς Αντών.

Το αίτημά του συζητήθηκε στις 20 Οκτωβρίου από 
το ΠΓ της ΚΕ του Βουλγαρικού Εργατικού Κόμματος 
(κομμουνιστικού) και πάρθηκε αρνητική απόφαση. Ο 
Κοστώφ ενημερώνει τον Δημητρώφ: «Αποφασίσαμε ν’ 
αρνηθούμε, διότι με τη σημερινή διεθνή και βαλκανική 
κατάσταση αυτό θα σήμαινε μόνο σύγκρουση με τους 
Άγγλους κι επιδείνωση της έτσι κι αλλιώς δύσκολης 
κατάστασης της Βουλγαρίας».

Όμως, η άρνηση είναι προσχηματική, γιατί τα βουλ
γαρικά στρατεύματα έφυγαν από τη Μακεδονία μέσα 
στις προθεσμίες που τους είχαν βάλει οι Άγγλοι. Αλλά, 
εκτός από το αίτημα προς τους Βουλγάρους για εφο
διασμό του ΕΛΑΣ με όπλα, οι Έλληνες κομμουνιστές 
επισκέφτηκορν επανειλημμένα τις διοικήσεις των τμη
μάτων του ρωσικού στρατού που βρίσκονταν στην πε
ριοχή και τους ζήτησαν βοήθεια. Οι στρατιωτικοί διοι
κητές όχι μόνο αρνούνται να τους βοηθήσουν, αλλά,
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κατόπιν εντολής του στρατάρχη Τολμπούχιν, αρνού- 
νται και να τους δεχτούν, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδό
τηση από την κυβέρνηση Παπανδρέου!!!
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Η υπογραφή της Συμφωνίας της Καζέρτας

Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1944, η ελληνική κυβέρνη
ση μεταφέρθηκε στην Ιταλία, σε μια κωμόπολη κοντά 
στην Καζέρτα. Εκεί, τις 23 Σεπτεμβρίου, επαναλήφθη- 
κε η ίδια φιέστα. Με προεδρεύοντα τον Αγγλο στρα
τηγό Σκόμπι, κάθισαν στο τραπέζι και υπέγραψαν την 
καινούρια συμφωνία από τη μια μεριά ο Παπανδρέου 
με την κυβέρνησή του και από τη μεριά των Άγγλων ο 
στρατηγός Ουίλσον και ο υπουργός Μακ-Μήλαν. Το 
ΚΚΕ-ΕΑΜ εκπροσωπούσε ο Γιάννης Ζεύγος. Από μέ
ρους του ΕΛΑΣ υπέγραψε ο Στεφ. Σαράφης και του 
ΕΔΕΣ ο Ναπ. Ζέρβας.

Στην πράξη, η Συμφωνία της Καζέρτας αποτελούσε τη 
δεύτερη και τελική επικύρωση της πολιτικής και στρα
τιωτικής επικυριαρχίας της Αγγλίας πάνω στην ελλη
νική επικράτεια, σύμφωνα και με τη μοιρασιά μέρους 
των βαλκανικών χωρών που είχε συμφωνηθεί μεταξύ 
Τσώρτσιλ και Στάλιν.

Η Συμφωνία της Καζέρτας μαθεύτηκε στην Αθήνα 
απευθείας από τον πρωθυπουργό της κατοχικής Ελ
λάδας Γιάννη Ράλλη, ο οποίος κάλεσε τους δημοσιο
γράφους αμέσως και τους ανακοίνωσε το περιεχόμενό 
της. Και ο Μπαρτζιώτας σχολιάζει την είδηση: «Έμα
θα αυτό το καταπληκτικό νέο από τον γραμματέα του
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ΕΑΜ της Αθήνας Βασίλη Μαρκεζίνη. Ούτε εγώ ούτε 
τα υπόλοιπα μέρη του κλιμακίου του ΠΓ (Πλουμπίδης, 
Αναστασιάδης) ξέραμε τίποτα περί Καζέρτας. Ούτε 
μπορούσαμε να φανταστούμε τέτοιο πράγμα. Ενάμι- 
ση μήνα, μέχρι και τις 23-24 του Σεπτέμβρη του 1944, 
παίρναμε τηλεγραφήματα από το βουνό με την υπο
γραφή του Σιάντου και του Ιωαννίδη που μας ζητούσαν 
πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία μας για να 
πάρουμε την εξουσία στην Αθήνα και μας έδιναν συνε
χώς υποσχέσεις ότι θα μας βοηθήσουν με όλα τα μέσα 
και κυρίως με οπλισμό».

Και συνεχίζει: «Κάθισα κι έγραψα μία προκήρυξη 
που άρχιζε με τα λόγια: “Σήμερα το μεσημέρι ο κουί- 
σλινγκ Ράλλης, ο πρωθυπουργός των Γερμανών, ανα
κοίνωσε ότι υπογράφτηκε η συμφωνία της Καζέρτας. 
Το ΚΚΕ και το ΕΑΜ της Αθήνας καταγγέλλουν την 
προβοκάτσια αυτή των γερμανοράλληδων και με αυτό 
το πνεύμα καλώντας τον αθηναϊκό λαό να πειθαρχεί 
στο Ε.Α.Μ. και το Κ.Κ.Ε ενάντια σ’ αυτές τις βρομε
ρές προβοκάτσιες”». Χωρίς να σχολιάσω την τελευ
ταία φράση αυτού του “αρχηγού” που απαιτούσε από 
το λαό της Αθήνας να πειθαρχεί στο ΕΑΜ και το ΚΚΕ, 
όπως θα απαιτούσε κάποιος λοχίας απευθυνόμενος σε 
λόχο νεοσυλλέκτων ή στρατοπεδάρχης σε κρατουμέ
νους, συνεχίζω την αντιγραφή από το βιβλίο του:

«Μέσα σε δύο ώρες κυκλοφόρησε (η προκήρυξη) σε 
πάνω από 100.000 αντίτυπα.* Εγώ συναντήθηκα αμέ
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σως με τους Πλουμπίδη, Αναστασιάδη, που είχαν μέσω 
της υπηρεσίας πληροφοριών της ΟΠΛΑ την είδηση 
αυτή και ήταν σύμφωνοι ότι πρόκειται περί προβοκά
τσιας των γερμανο-ράλληδων που έπρεπε να καταγγελ
θεί. Έπειτα συναντήθηκα με τον Σπύρο Κωτσάκη για 
να κινητοποιηθεί ο ΕΛΑΣ, με τον Σπύρο Καλοδίκη για 
να κινητοποιηθεί η μεγαλύτερη εργατική αχτίδα της 
Αθήνας και το εργατικό ΕΑΜ, με την Καίτη Ζεύγου 
για να κινητοποιηθούν οι λαϊκές συνοικίες και με τον 
Νίκο Ακριτίδη της ΕΠΟΝ. Δεν πέρασαν μερικές ώρες 
και η ΚΟΑ,** το ΕΑΜ και το ΕΕΑΜ*** της Αθήνας, 
η ΕΠΟΝ της Αθήνας, η ΕΑ, με πρωτοπορία τον ΕΛΑΣ 
ήταν σε συναγερμό. Παραπάνω από 500 τηλεβόες, χω
νιά στο κέντρο της Αθήνας ακόμα και στην Ομόνοια 
και την Πλατεία Συντάγματος, κατάγγελλαν την προ
βοκάτσια του Ράλλη για τη συμφωνία της Καζέρτας. 
Στην Αθήνα επικρατούσε αναβρασμός».

Όλη η ιστορία άρχιζε ύστερα να παίρνει το χαρακτήρα 
κωμικού επεισοδίου θεατρικής επιθεώρησης. Διάφοροι 
αγγλόφιλοι, μεταξύ αυτών οι Κύρου και Σμπαρούνης, 
προσπαθούσαν να βρουν τους κομμουνιστές για να 
τους πείσουν ότι δεν πρόκειται για προβοκάτσια, αλλά

* Η Αθήνα με τον Πειραιά, εκείνη την εποχή, είχαν περί

που 500.000 πληθυσμό.
(

** Κομμουνιστική Οργάνωση Αθήνας.

*** Εργατικό Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο.
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αυτοί αρνούνται να τους συναντήσουν. Οι αγγλικές 
υπηρεσίες σπεύδουν να ειδοποιήσουν το Λονδίνο για 
τη στάση των κομμουνιστών, κι αυτοί με τη σειρά τους 
αναζητούν τους ηγέτες του κόμματος που είναι σκορ
πισμένοι για να τους ειδοποιήσουν για την αντίδραση 
του ΕΑΜ της Αθήνας.

Στις 27 του Σεπτέμβρη (3χρονα του ΕΑΜ), οι Σιά- 
ντος, Παρτσαλίδης και Ιωαννίδης τηλεγραφούν στην 
ηγεσία της Αθήνας, επικρίνοντάς την που χαρακτήρισε 
τη Συμφωνία της Καζέρτας σαν προβοκάτσια του Ράλ- 
λη. Η αυλαία της φαρσοκωμωδίας πέφτει, χωρίς γέλιο 
και χειροκρότημα.

Την πατρότητα αυτής της Συμφωνίας, αμέσως μετά 
την υπογραφή της, οι κομμουνιστές ηγέτες σπεύδουν 
να την αποποιηθούν και να την ρίξουν ο ένας στο άλ
λον. Ο Σιάντος, μιλώντας στον Ιωαννίδη, λέει για τον 
Ζεύγο: «κοίταξε τι έκανε αυτός ο τρελός;» Ο Ιωαννί
δης υποστηρίζει ότι ήταν απόφαση του Σιάντου, χωρίς 
να ρωτηθούν τα άλλα μέλη του Πολιτικού Γ ραφείου, 
και ο Μπαρτζιώτας είναι βέβαιος ότι για τη Συμφωνία 
ήταν σύμφωνοι και οι τρεις (Σιάντος, Ιωαννίδης και 
Ζεύγος), γι’ αυτό άλλωστε όχι μόνο δεν την κατήγγει
λαν, αλλά και δεν έγινε καμιά κριτική ή τιμωρία του 
Ζεύγου* στα κομματικά όργανα. Και ο Μπαρτζιώτας 
ομολογεί: «κι εμείς δεν την καταδικάσαμε, πειθαρχώ
ντας στο κόμμα».”1*

* Ο Ζεύγος στο Ημερολόγιο του γράφει: «Θα μας καταδι-
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Εδώ, μπορεί κανείς να αποθαυμάσει, για άλλη μια 
φορά ακόμα, το θρίαμβο του δημοκρατικού πνεύματος 
που υπήρχε σ’ αυτό το σταλινικό κόμμα, αφού αρκούν

κάσει η ιστορία που αφοπλίσαμε το λαό και επιβάλαμε την 
αντίδραση».

** Μία άλλη όψη αυτής της “μπολσεβίκικης πειθαρχίας” 
ήταν εκατοντάδες κομμουνιστές να εκτελεστούν από τους 
Γερμανούς, γιατί η καθοδήγηση τούς απαγόρευε να δραπε
τεύσουν κατά την κατάρρευση του Μετώπου στον Πόλεμο 
του 1940, παρόλο που η διοίκηση των φυλακών και οι δε
σμοφύλακες δεν έβαζαν κανένα εμπόδιο στην αποφυλάκισή 
τους. Ένα από τα δεκάδες περιστατικά πειθαρχίας αναφέρει 
ο κομμουνιστής Μανούσακας: Εκατό κομμουνιστές μετα
φέρονταν από το φρούριο της Πύλου με αυτοκίνητα στο 
σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, με τελικό προορι
σμό την Ακροναυπλία. Όλη την ημέρα περίμεναν μέχρι να 
νυχτώσει, γιατί τα τρένα κυκλοφορούσαν μόνο βράδυ. Στο 
διάστημα αυτό, οι κρατούμενοι είχαν βγάλει τις χειροπέδες 
τους. Οι χωροφύλακες τους παρακαλούσαν να φύγουν για 
να παν κι αυτοί στα σπίτια τους. Τους έλεγαν πως αν παν 
στην Ακροναυπλία οι Γερμανοί θα τους πεθάνουν όλους 
εκεί. Η καθοδήγηση το απαγόρευσε. Ούτε ένας δεν έφυ
γε. Μετά δυο μέρες, άλλη ομάδα με εκατό κρατούμενους 
κομμουνιστές ξεκίνησε από την Πύλο. Αυτή την ομάδα την 
βρήκε ο βομβαρδισμός της γερμανικής αεροπορίας στο Άρ
γος. Όλοι σκορπίσανε να κρυφτούν την πόλη και στα γύρω 
περιβόλια, πρώτοι απ’ όλους οι συνοδοί χωροφύλακες. Οι 
κρατούμενοι, που είχαν λυθεί από τις χειροπέδες μετά το 
βομβαρδισμό, έψαχναν να βρουν τους χωροφύλακες για να
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τρεις άνθρωποι του σκληρού πυρήνα για να υποθη
κεύσουν το μέλλον ενός τρίχρονου κινήματος και να 
παραδώσουν την εξουσία σ’ έναν Άγγλο στρατηγό, 
υπακούοντας σε μία αιωρούμενη “εντολή” της ρωσι
κής γραφειοκρατίας. Κι από την άλλη, εν ονόματι της 
“μπολσεβίκικης πειθαρχίας”, την απόλυτη υποταγή των 
άλλων μελών της ηγεσίας στην απόφαση 4 που πριν από 
λίγες μέρες εξαιτίας της είχαν κινητοποιήσει ολόκληρο 
το λαό της Αθήνας για να την καταδικάσει.

τους δέσουν και να τους μεταφέρουν στην Ακροναυπλία.

Ο Κολιγιάννης που ήταν κομματικός υπεύθυνος γι’ αυτή 
τη μεταφορά, ύστερα, στην Ακροναυπλία, “κορδωνόταν” 
ότι έφερε, διακόσιους κρατουμένους, χωρίς ούτε ένας να 
σπάσει την κομματική πειθαρχία. Οι πιο πολλοί από τους 
διακόσιους εκτελέστηκαν αργότερα από τους Γερμανούς.
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Η απελευθέρωση της Αθήνας

Η απελευθέρωση της Αθήνας έγινε στις 12 Οκτω
βρίου του 1944, την ημέρα δηλαδή που έφυγαν και τα 
τελευταία τμήματα του γερμανικού στρατού από την 
πόλη. Αλλά, πριν αναφερθώ σ’ αυτό το γεγονός, θεωρώ 
σκόπιμο να κάνω μία αναδρομή που θα βοηθήσει να. 
καταλάβουμε την αναίμακτη αποχώρηση των Γερμα
νών και τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Τον Αύγουστο του 1944, ο Τσώρτσιλ έκανε μία και 
μοναδική συμφωνία με τους Γερμανούς κατά τη διάρ
κεια του Πολέμου. Υπογράφηκε στη Λισσαβόνα και 
σύμφωνα μ’ αυτή η Αγγλία δεσμεύτηκε να μη χτυπήσει 
τις γερμανικές δυνάμεις που θα εγκατέλειπαν την Ελ
λάδα κατά τη πορεία τους προς βορρά. Την πληροφο
ρία για την “ειρηνική” αποχώρηση των Γερμανών, κα
τόπιν συμφωνίας με τους Άγγλους, την έδωσε ο Γιοντλ, 
αρχηγός του Γερμανικού Επιτελείου, στον Άλμπερτ 
Σπέερ, υπουργό Πολεμικής Παραγωγής του Τρίτου 
Ράιχ. Ο Τσώρτσιλ μ’ αυτή τη συμφωνία επιδίωκε δύο 
σκοπούς. Ο ένας, να μπουν οι Άγγλοι στην Ελλάδα ως 
απελευθερωτές χωρίς να προσφύγουν στον ΕΛΑΣ. Ο 
δεύτερος, Ρα αποφύγει τις συγκρούσεις του ΕΛΑΣ με 
τους Γερμανούς, που θα είχαν σαν αποτέλεσμα την κα
τάληψη της Αθήνας από τις δυνάμεις του, την κατάσχε-
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ση άφθονου πολεμικού υλικού και ασφαλώς, με αυτή 
την ευκαιρία, την εξόντωση όλων των συνεργατών των 
Γ ερμανών, εθνικιστών, βασιλοφρόνων κ.λπ. Το δεύτε
ρο σκοπό τον είχε ήδη επιτύχει, με την υπαγωγή των 
δυνάμεων του ΕΛΑΣ υπό τον Σκόμπι και την εντολή 
που είχε δώσει αυτός να μη χτυπηθούν οι Γερμανοί.

Εξαιτίας αυτής της συμφωνίας, είναι χαρακτηριστικός 
και ο τρόπος που οι Γερμανοί αποχώρησαν από το νό
τιο μέρος της Ελλάδας και την Αθήνα. Σχημάτισαν τε
ράστιες εφοδιοπομπές. Ένας μεγάλος αριθμός συγκε
ντρώνεται στην Άμφισσα. Στην έξοδο της πόλης τούς 
περιμένουν 10 συντάγματα του ΕΛΑΣ, 4.000 ΕΛΑΣί- 
τες, σε διάταξη μάχης, έτοιμοι να τους χτυπήσουν, πε- 
ριμένοντας τη διαταγή, αλλά η διαταγή δεν έρχεται. Σ’ 
έντεκα μέρες, και ο τελευταίος Γερμανός περνά ανάμε
σα στους αντάρτες, χωρίς να πέσει ούτε μία τουφεκιά.

Στις 12 Οκτωβρίου, φτάνει το αυτοκίνητο του Στρατη
γείου του ΕΛΑΣ, με τον Σιάντο, το στρατηγό Μάντακα 
και το Ρώσο συνταγματάρχη Ποπώφ. Οι αξιωματικοί 
των ανταρτών στριμώχνονται γύρω τους για να πάρουν 
επιτέλους την πολυπόθητη διαταγή της επίθεσης, αλλά 
αντί γι’ αυτό παίρνουν εντολή να στρώσουν τραπέζι 
για να φάνε. Κι εκείνη την ώρα, αρχίζουν και χτυπούν 
όλες οι καμπάνες της Αμφισσας κι έρχεται τρέχοντας 
αγγελιοφόρος που αναγγέλλει ότι η Αθήνα είναι ελεύ
θερη. Ο Γρηγοριάδης προτείνει στον Σιάντο να μπουν 
στην Άμφισσα. Ο Σιάντος αρνείται. «Τότε μπορούμε
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να μπούμε στην Αθήνα» προτείνει πάλι αυτός, κι ο Σιά
ντος του απαντά απότομα: «Δε θα μπείτε στην Αθήνα. 
Θα μείνετε εδώ, να περιμένετε διαταγές του γενικού 
επιτελείου».*

Κι ένα άλλο διπλωματικό παζάρι που έγινε στη Ρωσία 
φωτίζει τα γεγονότα που συνέβησαν κατά το διάστημα 
της Απελευθέρωσης. Στις 9-12 Οκτωβρίου, ο Τσώρ
τσιλ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών 
Ήντεν, είχε συνομιλίες στο Κρεμλίνο με τον Στάλιν. 
Κουβέντιασαν για την αποχώρηση των Βουλγάρων από 
τη Μακεδονία και τη Θράκη, και ο Μολότωφ έδωσε 
αμέσως διαταγή στο στρατάρχη Τολμπούχιν στη Σό
φια να εκκενώσουν αμέσως οι Βούλγαροι τις ελληνικές 
επαρχίες που είχαν καταλάβει το 1941. Στη συνομιλία 
αυτή, γράφει ο Τσώρτσιλ, «η στιγμή ήταν κατάλληλη 
για εργασία κι έτσι είπα: ας τακτοποιήσουμε τώρα τις 
υποθέσεις μας στα Βαλκάνια. Έγραψα σε ένα κομμάτι 
χαρτί “Ρουμανία: Ρωσία 90%, υπόλοιποι 10%. Ελλά
δα: η Μεγάλη Βρετανία 90%, υπόλοιποι 10%. Γιου
γκοσλαβία, Ουγγαρία: 50-50 %. Βουλγαρία: Ρωσία

* Ο επιτελικός αξιωματικός του ΕΛΑΣ Μακρίδης Θόδω
ρος (Ψευδώνυμο καπετάν Έκτορας), πρώην ταγματάρχης 
του αστικού στρατού, αποκάλυψε εκ των υστέρων στον 
Γρηγοριάδη πως το Γενικό Στρατηγείο των ανταρτών είχε 
αποφασίσει την κατάληψη της Αθήνας και είχε υιοθετήσει 
το σχέδιό του που προέβλεπε, γι’ αυτόν το σκοπό, να κατα

ληφθεί προηγουμένως η Άμφισσα.
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75%, υπόλοιποι 25%”». Το χαρτί το έσπρωξε απέναντι, 
μπροστά στον Στάλιν,«... εκείνος το κοίταξε για λίγο, 
έβγαλε ένα μπλε μολύβι και έκανε ένα μεγάλο V επάνω 
και μου το επέστρεψε», γράφει ο Τσώρτσιλ.

Μέχρι να εγκατασταθεί η κυβέρνηση, την τήρηση της 
συμφωνίας Άγγλων-Κομμουνιστών την επιβλέπει αυ
τοπροσώπως ο ίδιος ο Ποπώφ που παραβρίσκεται στη 
συνάντηση. Στην ιδιότυπη γλώσσα των σταλινικών, με 
εκφραστή τον Ρούσσο, το μοίρασμα του κόσμου ερμη
νεύεται με τον ακόλουθο τρόπο: «Η Σοβιετική Ένωση, 
επικουρούμενη από την πολιτική των βασικών κινημά
των της Εθνικής Αντίστασης, δείχνει μεγάλη επιμονή 
και ευλυγισία για να κρατήσει την ενότητα της αντι- 
χιτλερικής συμμαχίας, αλλά και να κατοχυρώσει την 
μεταπολεμική ασφάλεια της Σοβιετικής Ένωσης. Η 
ενότητα της συμμαχίας διατηρείται, έστω και με εμπό
δια».

Η απελευθέρωση της Ελλάδας έχει γίνει βάσει σχεδίου 
που είχε καταστρωθεί σε όλες του τις λεπτομέρειες από 
την αντιπροσωπευτική κυβέρνηση. Ο φόβος της βασι
κά ήταν ο κίνδυνος εφαρμογής αυτοδικίας εναντίον των 
Ταγματοτσολιάδων και των Χιτών από τον πληθυσμό, 
που είχε υποστεί την τρομοκρατία και την καταπίεσή 
τους. Για την κυβέρνηση όμως και τους Άγγλους, στην 
επικείμενη σύγκρουση που σχέδιαζαν με τον ΕΛΑΣ, 
όλα αυτά τα φασιστικά μαζέματα θα αποτελούσαν πο
λύτιμη βοήθεια. Για να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο
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η κυβέρνηση, στέλνει στην Ελλάδα τον κομμουνιστή 
Ζεύγο* ως εγγυητή της τάξης. Εξάλλου, τοποθετείται, 
ένα μήνα πριν από την απελευθέρωση, από την κυβέρ
νηση Παπανδρέου στρατιωτικός διοικητής Αττικής ο 
Σπηλιωτόπουλος. Ο ρόλος του εντάσσεται στο γενικό 
σχέδιο των Παπανδρέου-Άγγλων για τη σύγκρουση 
που προετοίμαζαν με το ΕΑΜικό κράτος**.

Στη Θεσσαλονίκη, στρατιωτικός διοικητής ορίζεται 
ο συνταγματάρχης Παπαγεωργίου, πρώην ηγέτης της 
ακροδεξιάς βασιλικής οργάνωσης ΠΑΟ, που είχε δια
λυθεί από τον ΕΛΑΣ από τις αρχές της συγκρότησής

* Τον Παπανδρέου, φτάνοντας στην Ελλάδα, τον υποδέ
χτηκε στο Κερατσίνι, μεταξύ των άλλων, κι ο Ζεύγος. Ο Πα
πανδρέου τον αγκάλιασε, τον φίλησε, και του είπε: «Μπρά
βο Γιάννη, ωραία τα κατάφερες». Η εξουσία από τους Γερ
μανούς στην κυβέρνηση και τους Άγγλους πέρασε χωρίς να 

ανοίξει μύτη.

** Στην απολογία του ο Μπακογιάννης, υπουργός της 
Ασφαλείας στην τρίτη κυβέρνηση της Κατοχής, αναφέρει: 
«Ευθύς ως τοποθετείται διοικητής ο κ. Σπηλιωτόπουλος 
με επεσκέφθη. Συνηντήθημεν τρεις φορές εις την οικίαν 
της οδού Δημοκρίτου 5 και δύο φοράς ήλθεν εις το σπίτι 
μου. Διακόσια πεντήκοντα όπλα τα οποία εστάλησαν εξ Αι
γύπτου τα πρρέλαβε ο κ. Μπουραντάς». Πρόκειται για το 
συνεργάτη των Γερμανών, διαβόητο αρχηγό μηχανοκίνητου 
τάγματος, οργανωτή μαζικών συλλήψεων, εκτοπισμού πλη

θυσμού στα στρατόπεδα της Γερμανίας και εκτελέσεων.
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της.

Η “Εθνική Κυβέρνηση” μπαίνει τελικά στην Αθήνα 
στις 17 Οκτωβρίου. Η Πλατεία Συντάγματος πλημμυ
ρίζει από το λαό της πόλης. Ενθουσιασμός και δάκρυα 
χαράς στα μάτια χιλιάδων ανθρώπων. Ο Παπανδρέ
ου υπόσχεται στο λαό ό,τι περιμένει να ακούσει από 
αυτόν, ικανοποιεί φραστικά τις πιο μύχιες επιθυμίες 
του, ακόμα δε διστάζει να υποσχεθεί και λαοκρατία. 
Το ΚΚΕ κάνει πως τον πιστεύει, γιατί στο βάθος ξέρει 
καλά δυο πράγματα: πως ο Παπανδρέου παίζει το παι
γνίδι των Άγγλων και το δεύτερο και πιο σημαντικό ότι 
κάτω από τις παρούσες συνθήκες η Ελλάδα, όντας υπό 
συμμαχική κατοχή, δεν μπορεί να συγκρουστεί ανοι
χτά με ένα σύμμαχο της Ρωσίας.

Η σχέση Άγγλων-Παπανδρέου περιγράφεται από τον 
πρεσβευτή Λήπερ σε τηλεγράφημά του προς το υπουρ
γείο Εξωτερικών: «Ο Παπανδρέου εκτιμά τις βρετα
νικές συμβουλές, τις οποίες πρέπει να του παρέχω σε 
δόσεις και την κατάλληλη στιγμή».

Με την απελευθέρωση όμως, η κατάσταση στην Ελ
λάδα εξακολουθεί να είναι χαώδης. Η πείνα απλώνε
ται σε μεγάλα στρώματα του ελληνικού πληθυσμού, ο 
πληθωρισμός ανεβαίνει ακόμα πιο πάνω και μία χρυσή 
λίρα που ισοδυναμούσε με μερικά εκατομμύρια δραχ
μές αντιστοιχεί τώρα σε ενάμιση δισεκατομμύριο. Σ’ 
αυτή την κατάσταση της φτώχιας και της έλλειψης 
αγαθών, οι ΕΑΜικοί υπουργοί δίνουν δείγματα γρα
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φής της αγάπης τους προς το λαό. Ο Σβώλος, ΕΑΜικός 
σοσιαλιστής και υπουργός των Οικονομικών, σπεύδει 
με νόμο να χαρίσει τα χρέη που είχαν οι τράπεζες και 
το Δημόσιο Ταμιευτήριο σε εργαζόμενους μικρο-κατα- 
θέτες, που μια ζωή είχαν φτύσει αίμα για να αποτα
μιεύσουν λίγες δραχμές. Ο δε κομμουνιστής Πορφυ- 
ρογένης, υπουργός της Εργασίας, στα αιτήματα των 
εργατών για βελτίωση των αμοιβών απαντά πως προ- 
έχει η οικοδόμηση της Εθνικής Οικονομίας και, για να 
τη διευκολύνει μάλιστα, καταργεί νόμο των Γερμανών 
που απαγόρευε στους εργοδότες να απολύουν εργάτες. 
Με το νόμο του κομμουνιστή υπουργού, οι καπιταλι
στές κάνουν μαζικές απολύσεις.

Από το άλλο μέρος, οι Άγγλοι διανέμουν τρόφιμα στο 
λαό, και η οργάνωση της διανομής τους αναλαμβάνε
ται από τα βρετανικά στρατεύματα, προσπαθώντας να 
κάνουν τη “φιλανθρωπική” τους δράση αισθητή ανά
μεσα στο λαό.

(
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Η προετοιμασία των δύο αντιπάλων πριν από τη 
σύγκρουση του Δεκέμβρη

Όλες οι συμφωνίες που υπέγραφαν οι κομμουνιστές 
είχαν πολύ μικρή σημασία, ήταν συγκυριακές και τους 
δέσμευαν όσο είχαν συμφέρον να τις τηρούν. Αν οι συν
θήκες άλλαζαν ή έβλεπαν ότι οι όροι εφαρμογής τους 
ήταν ετεροβαρείς ή λανθασμένοι, τότε τις καταργού
σαν de facto. Είχαν τη δυνατότητα να χειραγωγούν τις 
μάζες που τους ακολουθούσαν, κι έτσι κάθε αλλαγή της 
πολιτικής τους να τη δικαιολογούν σαν αναγκαία λόγω 
της αθέτησης των όρων των συμφωνιών από τους αντι
προσώπους της “μοναρχοφασιστικής αντίδρασης”.

Το διάστημα του ενάμιση μήνα, από την απελευθέ
ρωση μέχρι τη αρχή του Κινήματος του Δεκέμβρη, 
χαρακτηρίζεται από την αμοιβαία καχυποψία αλλά 
και την προετοιμασία για την ενδεχόμενη σύγκρου
ση. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που γράφει κορυφαίο 
στέλεχος του ΚΚΕ γι’ αυτή την περίοδο: «Κάθε πρωί 
συγκεντρώνονται στα γραφεία του κόμματος στελέχη 
των κομματικών-ΕΑΜικών οργανώσεων που αποτε
λούν το Συμβούλιο της Αθήνας και δίνονται οι εντο
λές του rijT. και της ΚΟ Αθήνας. Αναφέρω χαρακτη
ριστικά αποσπάσματα μιας τέτοιας εντολής-απόφασης 
του ΠΓ. Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας να κρύψει τον οπλισμό
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του, να κλείσει τους σταθμούς διοίκησης, να συγκρο
τήσει “λέσχες ΕΛΑΣιτών”, όπου θα είναι ενταγμένοι 
όλοι οι ΕΛΑΣίτες και θα είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγ
μή. Ο γράφων* διαφωνεί, γιατί η αχτίδα του έχει τη 
δυνατότητα να συντηρήσει το Τάγμα Περιστεριού και 
να δουλεύουν συγχρόνως οι ΕΛΑΣίτες σε καμιά δεκα
ριά εργοστάσια της περιοχής, διπλασιάζει μάλιστα τον 
αριθμό των ΕΛΑΣιτών του Τάγματος από 400 σε 850 
άντρες, οι οποίοι εξοπλίζονται από όπλα που κατέσχε- 
σαν στο Πυριτιδοποιείο του Αιγάλεω». Και συνεχίζει 
ότι«... συμπληρωματικά έκανε καθημερινές ασκήσεις 
και βρίσκονταν σε πολεμική ετοιμότητα. Η εντολή 
συνιστά να αποφεύγεται η κάθοδος αξιωματικών του 
ΕΛΑΣ ενόπλων στο κέντρο, σε καμιά περίπτωση να 
μην επιτραπεί ο αφοπλισμός τους.

Εμείς θεωρούμε το διορισμό του Σπηλιωτόπουλου 
και του Κατσώτα** τυπικό και να αποφεύγουμε να 
εκτελούμε τις διαταγές τους με εύσχημο τρόπο. Οποια
δήποτε πρόκληση αντικομμουνιστικών ομάδων ή ορ
γανώσεων θ’ αντιμετωπίζεται αποφασιστικά. Ταχτικές 
διαδηλώσεις μπροστά από το ΠΓ και την κατοικία του 
πρωθυπουργού με διάφορα αιτήματα κυρίως πολιτικά. 
Τέλος, αποφυγή οποιωνδήποτε προστριβών με τους 
Άγγλους».

* Πρόκειται για τον Παύλο Νεφελούδη, γραμματέα της 4ης 
αχτίδας της ΚΟΑ.

** Διοικητής της Εθνικής Πολιτοφυλακής.
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Σε αυτή τη φάση, για την κατάκτηση της εξουσίας 
δοκιμάζονται οι “πολιτικές” μέθοδοι. Οι κομμουνι
στές διαμέσου του Ρούσσου διατυπώνουν τη συνταγή 
τους: «με 400.000 Αθηναιοπειραιώτες στους δρόμους 
θα αναγκάσουμε την κυβέρνηση να παραιτηθεί». Και 
πίσω βέβαια από τον εξεγερμένο “λαό”, η βαριά σκιά 
της Πολιτοφυλακής, ο οπλισμένος ΕΛΑΣ της πόλης, οι 
καπετάνιοι και οι αντάρτες του Βουνού.

Αυτές οι 400.000 Αθηναιοπειραιώτες, καθημερινά 
στους δρόμους, ζητούσαν με τα συνθήματά τους από 
την κυβέρνηση την άμεση σύλληψη, παραπομπή στα 
δικαστήρια και τιμωρία των συνεργατών των Γερμα
νών, ξεκαθάρισμα του κρατικού μηχανισμού από μο- 
ναρχοφασιστικά στοιχεία, αποκατάσταση στις θέσεις 
τους όλων των διωχθέντων για τα δημοκρατικά τους 
φρονήματα, λαϊκή κυριαρχία κ.λπ. Η ικανοποίηση 
όμως αυτών των αιτημάτων σήμαινε διοικητικό “χα
ρακίρι” για την κυβέρνηση, δεδομένου ότι εκείνη την 
εποχή ο κρατικός μηχανισμός ήταν στελεχωμένος με 
αυτά ακριβώς τα “αντιδημοκρατικά” στοιχεία που ζη
τούσε την τιμωρία ή την αντικατάστασή τους η ηγεσία 
τουΚΚ.

Στα μέσα Νοεμβρίου, συνεδρίασε το Πολιτικό Γ ρα
φείο του κόμματος στο νοσοκομείο Αρεταίειο, όπου 
νοσηλευόταν ο Ιωαννίδης. Εκείνη την ημέρα, πήρε την 
απόφαση να μη παραδώσει τα όπλα ο ΕΛΑΣ στους 
Αγγλους και ότι στην ανάγκη θα συγκρουστεί ένοπλα
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“οπωσδήποτε”.

Σ’ αυτή τη συνεδρίαση, πήγε και ο Ρώσος Γκριγκό- 
ρι Ποπώφ. Ο Ιωαννίδης τον ενημέρωσε γι’ αυτή την 
απόφαση της ηγεσίας και σημειώνει πως ο Ρώσος απε
σταλμένος «δεν φαίνεται να είχε αντίρρηση». Με τη 
στάση του ο Ποπώφ, από το ένα μέρος αφήνει στους 
κομμουνιστές την πρωτοβουλία να εμπλακούν σε πό
λεμο με τους Άγγλους αλλά με δική τους ευθύνη και 
χωρίς να δεσμεύεται ο ίδιος.* Εξάλλου, σ’ αυτό το συ
νεχές παιχνίδι των ανταλλαγμάτων, για τους Ρώσους η 
δημιουργία προβλημάτων στο συμμαχικό στρατόπεδο 
πάντα είναι ευπρόσδεκτη.

Σ’ αυτό το διάστημα, και οι αντάρτες του Βουνού αι
σθάνονται άβολα. Αφαιρώντας όλες τις δικαιοδοσίες 
τους, με αρχηγό τους τον Σκόμπι, καταλαβαίνουν πως 
είναι έξω από το παιχνίδι της εξουσίας περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά. Το πνεύμα του ΕΛΑΣ εκείνης 
της εποχής και όλων των οργανώσεων ήταν αντίθετο 
σε κάθε ιδέα παράδοσης των όπλων.

Στις 11 Νοεμβρίου του 1944, ο Βελουχιώτης καλεί στη 
Λαμία, όπου είναι το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ, 
τους καπετάνιους του αντάρτικου κινήματος όλης της 
Ελλάδας. Η σύσκεψη κράτησε δυο ημέρες, 17 και 18

* Αργότερα, στις 31 του Δεκέμβρη του 1944, ο Μολότωφ 
δήλωσε σε Βούλγαρο αντιπρόσωπο σχετικά με το Κίνημα 
του Δεκέμβρη: «Παρόλο που σιωπούμε, εμείς υποστηρίζου
με και συμπαθούμε τον αγώνα του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ».
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του μηνός. Ο Βελουχιώτης μίλησε για το ρόλο των Άγ
γλων, καταδίκασε τις αποφάσεις του Λιβάνου και της 
Καζέρτας σαν “οπορτουνιστικές”και πρότεινε να κά
νουν σχέδιο για να καταλάβουν την Αθήνα. Ο Μάρκος, 
που παίρνει ύστερα το λόγο, τον ρωτά αν αυτή είναι 
προσωπική του άποψη ή η γραμμή του κόμματος. Ο 
Βελουχιώτης ομολογεί πως δεν είναι η επίσημη άποψη 
αλλά η προσωπική του γνώμη ως καπετάνιου. Μετά 
απ’ αυτό, οι καπετάνιοι πάγωσαν. Τότε, ο Μάρκος δη
λώνει πως αυτή η συγκέντρωση δεν έχει νόημα, γιατί 
δεν υπάρχει “οργάνωση” καπετάνιων: «Αν ήρθαμε εδώ 
για ν’ ακούσουμε τις προσωπικές σου απόψεις, δεν κα
ταλαβαίνω γιατί μας κάλεσες».

Οι άνθρωποι αυτοί, που ήταν συνηθισμένοι χρόνια ν’ 
ακούν μόνο τη “γραμμή” του κόμματος, καταλαβαί
νουν πως ό,τι και να πουν τώρα, χωρίς την “καθοδήγη
ση” του επίσημου εκπροσώπου, δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά άσκοπη φλυαρία. Τις επόμενες μέρες σκορπούν 
για τις μονάδες τους.*

* Είναι η μόνη και τελευταία αντίδραση του ένοπλου ΕΑ- 
Μικού κινήματος στο πνεύμα του Λιβάνου και της Καζέρ
τας. Η κομματική πειθαρχία θριάμβευσε άλλη μία φορά. Ο 
Ζαχαριάδης σε μπροσούρα του γράφει: «το μέλος του κόμ
ματος, κι ακόμα πιο πολύ το στέλεχος, ανήκει αποκλειστι
κά σ’ αυτή» (το κόμμα). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο της πα
ραίτησης του μέλους του κόμματος από κάθε δικαίωμα να 
προσδιορίζεται σαν αυτεξούσιο άτομο, της παραίτησης από 
τη δική του ηθική και πνευματική προσωπικότητα, της ανα

113



Την επομένη της συνάντησης, στις 19 του μηνός, ο 
Μάρκος Βαφειάδης σπεύδει στην Αθήνα για να καταγ
γείλει στον Σιάντο και το ΠΓ του κόμματος τον Βε- 
λουχιώτη για τις “προβοκατόρικες” ενέργειες του. Η 
σύσκεψη αυτή χαρακτηρίστηκε από τον Σιάντο σαν 
παράνομη, γιατί δε ζήτησαν την άδεια ούτε από αυτόν 
ούτε από το ΠΓ να γίνει, ο δε Ιωαννίδης την χαρακτη
ρίζει αργότερα σε άρθρο του ως “φραξιονιστική” ενέρ
γεια.

Από την άλλη μεριά, οι Άγγλοι προετοιμάζονται για 
την επικείμενη σύγκρουση. Εξοπλίζουν τους ταγμα
τασφαλίτες, μαζεύουν παρακρατικούς, οργανώνουν 
εστίες αντίστασης σε διάφορα κεντρικά σημεία της 
πρωτεύουσας. Ο αμερικανός δημοσιογράφος Ντριού

γνώρισης της “νομής” και “κατοχής” του ως αντικειμένου, 
το μόνο που του απομένει είναι η “σιδερένια πειθαρχία” του 
στην ηγεσία προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της.

Έτσι, δε φαίνεται απίθανο ότι όλοι αυτοί οι πολεμιστές των 
βουνών, που πολλές φορές έχουν αντιμετωπίσει το θάνατο, 
όταν καταλαβαίνουν πως τους μιλάει ο Βελουχιώτης, χωρίς 
όμως την κομματική του ιδιότητα, να παθαίνουν διανοητι
κή σύγχυση και να παγώνουν. Όταν ένα κομμουνιστής έχει 
υποστεί πλήρη ιδεολογικό ευνουχισμό από την πρώτη μέρα 
που μπαίνει στο κόμμα, τότε κανένα πολιτικό ερέθισμα, όσο 
ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητη πολιτι
κή έκφρασή ή δραστηριότητα, εφόσον έχει “κλειδώσει” το 
αντανακλαστικό της κομματικής “εντολής”.
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Πήρσον, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο 
του 1945 στην εφημερίδα Ο αποκαλύ
πτει τα ακόλουθα: «Μέσα στις αποσκευές του πράκτο
ρα του αγγλικού γραφείου ΜΟ-4 συνταγματάρχη Σέ- 
περντ, που σκοτώθηκε τυχαία το Δεκέμβρη, βρέθηκαν 
από ανώτερους υπαλλήλους της “ΟΥΝΡΑ” (οργάνωση 
για επισιτιστική βοήθεια των απελευθερωμένων χω
ρών) αποδείξεις είσπραξης 1.000-2.000 χρυσών λιρών 
που εισέπρατταν οι ηγέτες διάφορων οργανώσεων της 
Δεξιάς. Έφεραν ημερομηνίες από 22 Οκτωβρίου μέχρι 
29 Νοεμβρίου». Δηλαδή από την απελευθέρωση μέχρι 
τέσσερις μέρες πριν αρχίσει η σύγκρουση στην Αθή
να.

Αυτά τα σχέδια της επέμβασης τα ήξερε βέβαια το 
Κρεμλίνο. Ο Μπαέφ, μελετώντας τα έγγραφα του Κέ
ντρου Διαφύλαξης και Μελέτης Τεκμηρίων Σύγχρονης 
Ιστορίας της Μόσχας, γράφει: «Στις 28 Σεπτεμβρίου, ο 
στρατηγός Φίτιν έστειλε απόρρητες πληροφορίες στον 
Δημητρώφ. Μετά την αποχώρηση των Γερμανών από 
την Ελλάδα, οι Άγγλοι προτίθενται να στείλουν μία τα
ξιαρχία στο αεροδρόμιο του Καλαμακίου και μία τα
ξιαρχία πεζικού και τανκς στην Αθήνα. Στην Αθήνα θα 
πάρουν θέση γύρω από τις πλατείες Ομονοίας και Συ
ντάγματος καθώς και στο Μοναστηράκι και την Ακρό
πολη. Οι Άγγλοι θα επιχειρήσουν να αφοπλίσουν τον 
ΕΛΑΣ, θα κηρύξουν την Αθήνα σε κατάσταση πολιορ
κίας και θα αντικαταστήσουν την διοίκηση που έχει
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ορίσει ο ΕΛΑΣ με στρατιωτικούς κυβερνήτες. Η αγγλι
κή λογοκρισία έχει απαγορεύσει στο ελληνικό γραφείο 
πληροφοριών του Κάιρου να μεταδίδει προγράμματα 
εναντίον των ελληνικών ταγμάτων ασφαλείας που 
έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα από τους Γερμα
νούς». Παρόλη τη γνώση των ρωσικών υπηρεσιών για 
τις ενέργειες που σκοπεύουν να κάνουν οι Αγγλοι για 
να καταχτήσουν την Αθήνα, αυτοί δεν προδίδουν τους 
Άγγλους συμμάχους τους στους Έλληνες κομμουνιστές 
και κρατούν στα στεγανά των γραφείων τους όλες τις 
πληροφορίες τους.

Και οι κομμουνιστές, με τη σειρά τους, παρά την επι
κείμενη σύγκρουση, επειδή αυτή θα γινόταν με τους 
Άγγλους που εξακολουθούσαν να είναι οι μεγάλοι σύμ
μαχοι των Ρώσων, συνέχιζαν να καλλιεργούν συστη
ματικά τις αυταπάτες στους οπαδούς τους και το λαό 
για το ρόλο των Άγγλων. Έτσι, σε απόφαση του ΠΓ του 
κόμματος, που δημοσιεύτηκε στον τύπο στις 17 Οκτω
βρίου του 1944, αναφέρεται: «Ο λαός μας, κάτω από 
τις σημαίες του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, με ενθουσιασμό 
χαιρέτησε και φιλοξενεί τμήματα ένοπλων δυνάμεων 
των συμμάχων που ήρθαν εδώ για να συνεχίσουν τον 
αγώνα εναντίον του εχθρού που υποχωρεί. Τα γενναία 
τέκνα της φιλελεύθερης και συμμάχου Μ. Βρετανίας θα 
βρουν την πιο θερμή υποδοχή και υποστήριξη από τον 
σύμμαχο φιλελεύθερο και φιλοπρόοδο ελληνικό λαό». 
Ακόμα και την 1η Δεκεμβρίου του 1944, απαλλάσσο
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ντας τους Άγγλους από κάθε ευθύνη για τη σύγκρουση 
που αρχίζει, μιλάει για συνωμοσία και προετοιμασία 
πραξικοπήματος της δεξιάς.

Έτσι, την ίδια περίοδο που οι Άγγλοι οργάνωναν εντα
τικά το χτύπημα και τη διάλυση των ένοπλων δυνάμεων 
του ΕΛΑΣ, οι κομμουνιστές γέμιζαν τους τοίχους της 
Αθήνας με καλωσορίσματα των “συμμάχων” Άγγλων 
σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.

(
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Η σχέση της σοβιετικής ηγεσίας με τα κινήμα
τα αντίστασης

Μετά το 1927 και την πλήρη επικράτηση της σταλι
νικής γραφειοκρατίας στη Μόσχα, τα κομμουνιστικά 
κόμματα των άλλων χωρών δεν ήταν τίποτα άλλο παρά 
πολιτικά εξαρτήματα της ρωσικής πολιτικής. Ο ασφυ
κτικός έλεγχος πάνω στα άλλα κόμματα γινόταν δια
μέσου της σταλινοποιημένης Εκτελεστικής Επιτροπής 
(ΕΕ) της Κομμουνιστικής Διεθνούς (ΚΔ). Αφορούσε 
όχι μόνο την ιδεολογική γραμμή που εξέφραζαν, αλλά 
επεκτεινόταν ακόμα και στην προσωπική ζωή του κάθε 
ηγετικού στελέχους χωριστά. Καθένα από αυτά τα στε
λέχη είχε το φάκελό του στα αρχεία της Γκεπεού (μυ
στική ρωσική αστυνομία) όπως και στην ΕΕ της Διε
θνούς. Ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες υπήρχε συνεχής 
αμφίδρομη ροή πληροφοριών.
Μετά το 1935, οι κομμουνιστές εγκαταλείπουν την 

ταξική πάλη και το σύνθημα της μετατροπής του πολέ
μου που έρχεται σε εμφύλιο, με σκοπό την κυριαρχία 
της εργατικής τάξης και την εγκαθίδρυση δικτατορίας 
του προλεταριάτου.* Αντίθετα, τάσσονται, σε κάθε

* Οταν ιδρύθηκε η 3η Κομμουνιστική Διεθνής, ο πρώτος 
όρος, από τους 21, για την αποδοχή ενός κόμματος σ’ αυτήν, 
ώστε να θεωρείται κομμουνιστικό, είναι η συνεχής προπα-
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χώρα, υπέρ των εθνικών στρατών και των εθνικών εξο
πλισμών, υπέρ της υπεράσπισης της πατρίδας. Δηλαδή 
από διεθνιστές μετατρέπονται σε φανατικούς εθνικι- 
στές. Στο εσωτερικό της κάθε χώρας, προσπαθούν και 
εγκαινιάζουν την ταχτική των “λαϊκών μετώπων”, πο
λιτικές συμμαχίες με τα αστικά κόμματα για την “υπε
ράσπιση της Δημοκρατίας” που απειλείται από τον 
ανερχόμενο γερμανικό και ιταλικό φασισμό.

Μετά τη γερμανική επίθεση στη χώρα τους, οι Ρώσοι, 
για να ελαφρύνουν την πίεση στο Μέτωπο, κινητο
ποίησαν τα κομμουνιστικά κόμματα για τη δημιουργία 
αντάρτικου κινήματος στο εσωτερικό των κατεχόμε- 
νων χωρών. Φρόντιζαν αυτό το κίνημα να φαίνεται στα 
μάτια των “συμμάχων” Άγγλων και Αμερικανών ως 
καθαρά εθνικοαπελευθερωτικό, ιδεολογικά αποχρω
ματισμένο και άσχετο από το “σοσιαλιστικό” καθε
στώς που υπήρχε στη Ρωσία. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, 
έγινε και η διάλυση της 3ης Κομμουνιστικής Διεθνούς, 
με απόφαση του Στάλιν (στις 15 Μάίου 1943).** Ιδιαί
τερα από τις αρχές Ιουλίου του 1941, οι κύριες δρα
στηριότητες της ΚΔ κατευθύνονται προς τη Βουλγαρία

γάνδα της αναγκαιότητας της δικτατορίας του προλεταριά
του σε κάθε χώρα. Αυτό αποτελούσε όρο εκ των ων ουκ 
άνευ.

** Μετά τη διάλυσή της, τον καθοδηγητικό ρόλο των κομ
μάτων του εξωτερικού ανέλαβε η Επιτροπή Διεθνών Σχέ
σεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης
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και τη Γιουγκοσλαβία, όπου μπορούσε να αναπτυχθεί 
και αντιστασιακό κίνημα εναντίον των Γερμανών.*** 
Ωστόσο, οι Ρώσοι, κατά τη διάρκεια του Πολέμου, δια
φοροποιούσαν συνεχώς τη στάση τους απέναντι στα

(ΚΚΣΕ), που ασκούσε ακόμα πιο αυστηρό έλεγχο πάνω στις 
πολιτική του κάθε κόμματος. Το κοινό μέτωπο ανάμεσα στα 
ΚΚ και τα αστικά κόμματα για την οργάνωση πατριωτικού 
μετώπου αντίστασης εναντίον των Γερμανών και Ιταλών 
στην κατεχόμενη Ευρώπη ήταν η επανάληψη της συνταγής 
του 1935 για τη δημιουργία “λαϊκών μετώπων” μεταξύ ΚΚ 
και αστικών κομμάτων εναντίον του κινδύνου φασιστικο- 
ποίησης των ευρωπαϊκών χωρών με κοινοβουλευτικά καθε
στώτα και της αποφυγής της έκρηξης του 2ου παγκόσμιου 

πολέμου.

*** Έτσι, στις 19 του Νοέμβρη του 1942, στη Γιουγκο
σλαβία ιδρύθηκε η “Λαϊκή Επιτροπή Απελευθέρωσης της 
Γιουγκοσλαβίας”. Οι Ρώσοι διαμέσου του Δημητρώφ “συμ
βουλεύουν” τον Τίτο: «Μην αντιμετωπίζετε το όργανο αυτό 
ως ένα είδος κυβέρνησης αλλά ως πολιτικό όργανο του 
λαϊκού απελευθερωτικού αγώνα. Μην το φέρετε σε αντιπα
ράθεση προς τη γιουγκοσλαβική κυβέρνηση του Λονδίνου. 
Στο παρόν στάδιο, μην εγείρετε το θέμα της κατάργησης της 
Μοναρχίας. Μην προωθείτε το σύνθημα για τη δημοκρατία. 
Να έχετε υπόψη σας ότι η Σοβιετική Ένωση βρίσκεται σε 
κατάσταση συνομιλιών με το Γιουγκοσλάβο βασιλιά ... Να 
προσεγγίζει τα ζητήματα του αγώνα σας όχι μόνον από τη 
δική σας εθνική άποψη αλλά κι από τη διεθνή άποψη του 

αγγλο-αμερικανο-σοβιετικού συνασπισμού».
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αντιστασιακά κινήματα, ανάλογα με το συσχετισμό 
των δυνάμεων στο εσωτερικό της κάθε χώρας και τη 
δυνατότητα εκμετάλλευσης αυτών των κινημάτων. Μ’ 
αυτόν άλλωστε τον τρόπο μπόρεσαν αργότερα να δη
μιουργήσουν μία ζώνη χωρών με παρόμοια καθεστώτα, 
που τα εξούσιαζαν τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά 
και θωράκιζαν τη Ρωσία από το αντίπαλο δυτικο-ευρω- 
παϊκό στρατόπεδο που διαμορφώθηκε. Οι Ρώσοι, προ- 
κειμένου για την Ελλάδα, επειδή ήξεραν ότι αποτελού
σε αναπόσπαστο τμήμα της σφαίρας των στρατηγικών 
ενδιαφερόντων της Αγγλίας, την αγνόησαν εντελώς. 
Ενδεικτικά, ενώ το Πρακτορείο ΤΑΣΣ, στη διάρκεια 
της κατοχής του μεγαλύτερου μέρους της Ευρώπης από 
τους Γερμανούς, κάνει εκπομπές στις εθνικές γλώσσες 
όλων των κατεχόμενων χωρών, εκπομπή στην ελληνι
κή γλώσσα δεν υπάρχει παρά μόνο στα τέλη του πολέ
μου. Εξάλλου, ο Φαράκος γράφει πως από έρευνα που 
έκανε στα αρχεία της Πράβντα, του επίσημου οργάνου 
του κόμματος, από τον Οκτώβρη του 1943 μέχρι τον 
Ιούλιο του 1944, οι αναφορές της εφημερίδας στους 
αγώνες του λαού ήταν ελάχιστες και προέρχονταν από 
μεταδόσεις του αγγλικού πρακτορείου Ρώυτερ.*

* Ήταν τέτοια η άγνοια των Ρώσων για την ελληνική αντί
σταση, ώστε το περιοδικό Πόλεμος και Εργατική Τάξη, που 
έπαιρνε πληροφορίες για την Ελλάδα από το BBC, τόνιζε 
θετικά τις ενέργειες των Άγγλων υπέρ του ΕΔΕΣ και κατά 

του ΕΑΜ. Ενδεικτικό είναι το τηλεγράφημα του Δημητρώφ 

προς τον Τίτο, στις 26 του Δεκέμβρη του 1943 μετά τη Συν
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Στο διάστημα της Κατοχής, το ΚΚΕ, συνηθισμένο να 
καθορίζει την πολιτική του σύμφωνα με τις ντιρεκτίβες 
από το σοβιετικό κέντρο, δοκίμαζε βαθύ αίσθημα ανα
σφάλειας ως προς τις δικές του αποφάσεις, δεδομένου 
ότι δεν υπήρχε καν η βοήθεια των ραδιοφωνικών εκπο
μπών της Μόσχας.

Μετά τον Ιούλιο του 1944, η σοβιετική ηγεσία διαπί
στωσε ότι υπήρχε ένα ανεπτυγμένο κίνημα στην Ελ
λάδα και σκέφτηκε πως θα μπορούσε να το χρησιμο
ποιήσει σαν διαπραγματευτικό “χαρτί” προκειμένου να 
πετύχει ανταλλάγματα στα Βαλκάνια.

Οι κομμουνιστές, από το δικό τους το μέρος, είχαν 
“μαντέψει” τι περίμενε από αυτούς η σοβιετική γρα
φειοκρατία και προσάρμοσαν ανάλογα την ταχτική 
τους. Γι’ αυτό, υπέγραψαν τόσο τη Συμφωνία του Λι

διάσκεψη της Τεχεράνης: «Σας παρακαλώ να μας στείλετε 
στοιχεία για το ελληνικό αντάρτικο κίνημα. Είναι αλήθεια 
ότι ο ΕΛΑΣ, του οποίου ηγείται ο στρατηγός Σαράφης, ανή
κει στις πραγματικά συνεπείς δημοκρατικές δυνάμεις; Είναι 
αλήθεια ότι η άλλη αντάρτικη ομάδα, το ΕΔΕΣ, υπό το συ
νταγματάρχη Ζέρβα, είναι σαν το κίνημα των τσέτνικ του 
Μιχαήλοβιτς;» Εξάλλου, το ίδιο διάστημα, ο Πάβελ Φίτιν, 
αρχηγός της Σοβιετικής Υπηρεσίας Κατασκοπείας Εξωτερι
κού, ζητούσ^από τον Δημητρώφ να του δοθούν βιογραφικά 
στοιχεία των ηγετών του ΚΚΕ Σιάντου, Ρούσσου και Τζή- 
μα. Ο Δημητρώφ ανταποκρίθηκε στο αίτημα για τον Σιάντο 
και τον Ρούσσο, αλλά δεν ήξερε τίποτα για τον Τζήμα.
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βάνου όσο και της Καζέρτας. Στην πραγματικότητα, η 
πολιτική τους ακολουθούσε την κατεύθυνση δύο συ
νιστωσών. Η μία, τους επιβαλλόταν από τη σοβιετική 
ηγεσία και ακολουθούσε την αναγκαστική συμβίωση 
με τα αστικά κόμματα, την εθνική συμφιλίωση κ.λπ., 
και η άλλη, αφορούσε την προετοιμασία για την κατά
χτηση της εξουσίας. Με αυτή την έννοια, και δεδομέ
νου ότι μπορούσαν με το μηχανισμό τους να χειραγω
γούν τις μάζες, γι’ αυτούς οι Συμφωνίες της Λιβάνου 
και της Καζέρτας, που τις πρόβαλλαν σαν αναγκαίες 
για ν’ αποτραπεί ο εμφύλιος πόλεμος, δεν είχαν καμιά 
ουσιαστική σημασία, δεν ήταν παρά απλοί ταχτικοί 
ελιγμοί, μέχρι που η πολιτική συνισταμένη να στραφεί 
προς τον τελικό στρατηγικό στόχο τους, την κατάχτηση 
της εξουσίας.
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Η σύγκρουση του Δεκέμβρη

Θα περιγράψουμε συνοπτικά τα γεγονότα που προη- 
γήθησαν της σύγκρουσης.

Παρασκευή 1 του Δεκέμβρη. Οι κομμουνιστές αρνού- 
νται να παραδώσουν τα όπλα της Πολιτοφυλακής, όπως 
είχε διατάξει ο στρατηγός Σκόμπι. Οι ΕΑΜικοί υπουρ
γοί παραιτούνται και ανασυγκροτείται η Κεντρική Επι
τροπή του ΕΛΑΣ, με αρχηγό τον Γ. Σιάντο και μέλη 
τους Μαν. Μάντακα και Μ. Χατζημιχάλη. Εξάλλου, 
καλείται ο λαός σε συλλαλητήριο για την Κυριακή 3 
του Δεκέμβρη, με κύριο αίτημα την παραίτηση Παπαν
δρέου. Η κυβέρνηση απαγορεύει το συλλαλητήριο.

Το Σάββατο το βράδυ (2 του Δεκέμβρη-), συνεδριάζει 
το κολοβωμένο υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Παπαν
δρέου, όταν στη μέση της συνεδρίασης καταφθάνει ο 
Άγγελος Έβερτ, διοικητής της Αστυνομίας Αθηνών. 
Είναι γνωστός άνθρωπος των Άγγλων και γνωστός για 
τις σχέσεις του με τις αγγλικές μυστικές υπηρεσίες. 
Ο Έβερτ φαίνεται ταραγμένος και αναφέρει πως έχει 
ασφαλείς πληροφορίες ότι οι ΕΑΜίτες θα κάνουν την 
επομένη το απαγορευμένο συλλαλητήριο και, με οχλο
κρατικές επιθέσεις των διαδηλωτών, θα καταλάβουν τα 
Παλαιά Ανάκτορα, τα διπλανά υπουργεία και τη Διεύ
θυνση Αστυνομίας. Στο τέλος της συζήτησης, ήταν σα-
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φής και κατηγορηματική η εντολή του Παπανδρέου: 
«Το συλλαλητήριο είναι απαγορευμένο, κι εσύ θα τους 
πατάξεις». Ένα παιχνίδι που παίζεται ανάμεσα στους 
δύο ανθρώπους των Άγγλων για να έχουν τη μαρτυρία 
των υπόλοιπων κομπάρσων που παραβρίσκονται στη 
συνεδρίαση.

Την Κυριακή 3 του Δεκέμβρη, πραγματοποιείται η 
διαδήλωση διαμαρτυρίας. Στις 11η ώρα, η Λεωφό
ρος Αμαλίας, μπροστά στα Παλαιά Ανάκτορα, και η 
Πλατεία Συντάγματος κατακλύζονται από ένα πλήθος
500.000 περίπου ανθρώπων, που έχει μοναδικό αίτη
μα την παραίτηση του Παπανδρέου και το σχηματισμό 
κυβέρνησης “Εθνικής Ενότητας”. Ξαφνικά, ακούγο- 
νται πυροβολισμοί από τον περίβολο του κτηρίου της 
Αστυνομίας Πόλεων και από τη στέγη των Παλαιών 
Ανακτόρων. Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν η δολο
φονία 23 ανθρώπων και ο τραυματισμός 100.*

* Υπάρχει και η μαρτυρία ανώτερου αξιωματικού της χω
ροφυλακής, αυτόπτη μάρτυρα, για το πώς εκτελέστηκε η 
εντολή του Παπανδρέου από τονΈβερτ που ήταν στο μπαλ
κόνι. Κάτω ήταν ένα απόσπασμα αστυνομικών, με επικε
φαλής τον Λεωνίδα Οικονομάκο. Όταν δόθηκε η διαταγή 
από τον Άγγελο Έβερτ, ο Οικονομάκος θέλησε να το επιβε
βαιώσει: «Στο ψαχνό, κ. Διευθυντά;» -  «Στο ψαχνό». Δεύ
τερη ερώτηση: «Στο ψαχνό, κ. Διευθυντά;» -  «Στο ψαχνό». 
Υπήρξε και τρίτη ακριβώς όμοια. Την ψυχολογική κατά
σταση του Παπανδρέου εκείνες τις ημέρες την περιγράφει ο
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Το ίδιο βράδυ, έξω από το μέγαρο Μπερνίτσα, γωνία 
Πατησίων και Πανεπιστημίου, πυροβολήθηκε συνερ
γείο που τοιχοκολλούσε έντυπο υλικό. Νεκροί 7.

Στις 3 του Δεκέμβρη, αποφασίζεται ο αφοπλισμός των 
αστυνομικών τμημάτων και της χωροφυλακής. Υπάρ
χει όμως και η σαφής διαταγή από το αρχηγείο του 
ΕΛΑΣ: «Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ θα πρέπει να αποφύ
γουν εμπλοκή με τους Άγγλους».

Την άλλη μέρα, 4 του Δεκέμβρη, γίνεται η κηδεία 
των θυμάτων. Σ’ αυτή, η συρροή του κόσμου είναι 
μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Ταυτόχρονα, με 
την κάθοδο του λαού στο Κέντρο για την κηδεία, κη
ρύσσεται παλλαϊκή απεργία. Παραλύει όλη η πόλη. 
Δεν υπάρχει νερό, γκάζι, ηλεκτρικό, συγκοινωνίες. Οι 
υπάλληλοι όλων των υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιω
τικών, απεργούν. Κλειστά όλα τα μαγαζιά, τα θέατρα 
και οι κινηματογράφοι. Ακόμα και το προσωπικό των 
ξενοδοχείων απεργεί. Επιστρέφοντας από την κηδεία, 
χτυπήθηκε πάλι ο άοπλος λαός από τη Γενική Ασφά
λεια (Πατησίων και Στσυρνάρη), από το 4° Αστυνομικό 
Τμήμα, από την Τροχαία (Πατησίων) και από το ξενο

Λήπερ σε τηλεγράφημά του στο υπουργείο Εξωτερικών: «Ο 
Παπανδρέου αισθάνεται ένα μίγμα ανακούφισης και ανησυ
χίας. Ανακούφιση γιατί μπορεί να δράσει ανοιχτά σύμφωνα 
με τις πεποιθήσεις του, ανησυχία για τον αντίκτυπο που θα 
έχει στις ελληνο-αγγλικές σχέσεις το ενδεχόμενο να σκοτω

θούν άγγλοι στρατιώτες!!!».
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δοχείο Μητρόπολη στην Ομόνοια. Θύματα: 40 νεκροί 
και 70 τραυματίες. Αρχίζει η επίθεση του ΕΛΑΣ στα 
αστυνομικά τμήματα και συγχρόνως το Κίνημα για την 
κατάκτηση της εξουσίας.

Την ίδια μέρα, μετά την κηδεία των θυμάτων, πα
ραιτούνται οι υπουργοί Καρτάλης και Σαρηγιάννης κι 
ακολουθούν κι άλλοι. Ύστερα από αυτό παραιτείται κι 
ο Παπανδρέου.

Μετά την παραίτηση Παπανδρέου, ο Άγγλος πρεσ
βευτής Λήπερ αναζητά πολιτική λύση και προτείνει 
ν ’ ανατεθεί η κυβέρνηση στον Σοφούλη, αρχηγό των 
Φιλελευθέρων, γέροντα εκείνη την εποχή 84 ετών, με 
αντιπρόεδρο τον Παπανδρέου. Οι ΕΑΜικοί είναι ευ
χαριστημένοι. Οι ελπίδες τους μοιάζουν να πραγματο
ποιούνται, αλλά ο Τσώρτσιλ, ο οποίος είχε πληρώσει 
το αντίτιμο της κατοχής της Ελλάδας, δίνοντας τη μισή 
Κεντρική Ευρώπη στους Ρώσους, κρατούσε την Ελλά
δα όπως ο σκύλος κρατάει στα δόντια του το κρέας και 
δε θα την άφηνε με καμιά δύναμη.

Έτσι, έκοψε το βήχα του πρεσβευτή του, τον διέταξε 
να σταματήσει τις συζητήσεις γύρω από το σχηματισμό 
καινούριας κυβέρνησης, και ο Παπανδρέου να ανακα
λέσει την παραίτησή του. Στις 5 του Δεκέμβρη, νέες 
διαδηλώσεις και νέα επίθεση στον άοπλο λαό από το 4° 
Αστυνομικό Τμήμα, την Τροχαίά και τη Γενική Ασφά
λεια με αρκετούς νεκρούς, ενώ ο ΕΛΑΣ εξακολουθού
σε να επιτίθεται. Μέχρι τις 6 του Δεκέμβρη, δηλαδή σε
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δυο ημέρες, είχαν προσχωρήσει ή καταληφθεί από τον 
ΕΛΑΣ τα 19 από τα 24 αστυνομικά τμήματα.*

Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, ο ΕΛΑΣ της Αθήνας 
και του Πειραιά, εκτός από τα αστυνομικά τμήματα, 
κατέλαβε την Ειδική Ασφάλεια, την Ανώτερη Διοίκηση 
Χωροφυλακής, το Λεόντειο Λύκειο όπου ήταν η Αστυ
νομία Πόλεων, τις Φυλακές Χατζηκώνστα, όπου είχαν 
στρατωνιστεί χωροφύλακες, τις φυλακές Συγγρού, την

* Αξίζει να αναφερθούμε εδώ και σε ένα επεισόδιο που 
δημιουργήθηκε εξαιτίας της άκρατης φιλο-αγγλικής, μέχρι 
εκείνη την ημέρα, προπαγάνδας του ΚΚΕ, που τελικά θύμα 
της έπεσε και ο ίδιος ο ΕΛΑΣ. Στις 3 του Δεκέμβρη, με κα- 
τεπείγουσα διαταγή του Σιάντου και εν όψει της επίθεσης 
που θα άρχιζε την επομένη, μετακινείται από τα όρια της 
Αττικής το 2° Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Ήταν από τις πιο εμπει
ροπόλεμες και συντεταγμένες μονάδες. Το Σύνταγμα το 
οδηγεί ο διοικητής του, ταγματάρχης Μιχάλης Παπαζήσης, 
και το κατεβάζει στη Φιλοθέη. Καπετάνιος του τάγματος 
ήταν ο Νικηφόρος, από τους πρώτους αντάρτες της Ρούμε
λης, ο οποίος όμως εκείνες τις ώρες της μετακίνησης έλειπε. 
Ξαφνικά, το Σύνταγμα το περικυκλώνουν αγγλικά θωρακι
σμένα. Αντί οι αντάρτες να αντισταθούν, όπως θα έκαναν αν 
τους επιτίθενταν Γερμανοί, παραδίνονται στους Άγγλους, οι 
οποίοι, αφού τους αφόπλισαν, τους έστειλαν έξω από την 
Αττική στη γραμμή Σκόμπι. Αργότερα βέβαια μαθεύτηκε 
ότι ο Παπαζήσης ήταν άνθρωπος των κυβερνητικών δυνά
μεων και ο τόπος στρατοπέδευσης, σε συνδυασμό με την 
απουσία του Νικηφόρου, είχαν από τα πριν σχεδιαστεί.
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Εφορία Υλικού Πολέμου και το Αρχηγείο Χωροφυλα
κής. Ξεκαθαρίζει το Θησείο από τους Χίτες και προχω
ρεί προς το κέντρο της Αθήνας.

Αλλά και από το μέρος των Άγγλων αρχίζουν να φτά
νουν ενισχύσεις στον Πειραιά. Στις 7 του Δεκέμβρη, 
επεμβαίνουν στη σύγκρουση με αεροπορία, πυροβολι
κό και μερικά τανκς. Την ίδια μέρα, η ΚΕ του ΕΛΑΣ 
βγάζει προκήρυξη, όπου δηλώνει: «ο αγώνας μας εί
ναι καθαρά εσωτερικός. Οι Σύμμαχοι Άγγλοι πρέπει 
να μείνουν ουδέτεροι και τους βεβαιούμεν πως δεν 
διατρέχουν κανένα κίνδυνο». Συγχρόνως, η ΚΕ του 
ΕΑΜ αποτείνεται προς τους πρεσβευτές της Αγγλίας, 
Σοβιετικής Ένωσης και Αμερικής και προς το Διεθνή 
Ερυθρό Σταυρό και καταγγέλλει, μεταξύ των άλλων, 
δύο επεμβάσεις των Άγγλων. Η πρώτη έγινε στο κτή
ριο της Ειδικής Ασφάλειας (οδός 3ης Σεπτεμβρίου και 
Δεριγνύ), όπου βρίσκονταν βασανιστές και χωροφύλα
κες. Τη στιγμή που επρόκειτο να αφοπλιστούν από τον 
“αγωνιζόμενο λαό” της Αθήνας, οι Άγγλοι στρατιώτες 
με τανκς τους πήραν “από τα χέρια του λαού”. Η δεύ
τερη επέμβαση έγινε με τη μεταφορά αστυνομικών και 
χωροφυλάκων στο Μέγαρο Βάτη στον Πειραιά, όπου 
μένουν Άγγλοι, “με σκοπό να τους εξαπολύσουν και 
πάλι εναντίον του λαού”.*

* Δεν υπάρχει ανακοίνωση της ΕΆΜικής ηγεσίας ή του 

ΚΚΕ που να μη γίνεται πλήρης ταύτιση των ένοπλων τμη

μάτων με το “λαό” σκέτο ή τον “αγωνιζόμενο λαό”.
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1, η ΚΕ του ΕΛΑΣ ζητάει από τον 
Σκόμπι να μην κινητοποιήσει τις δυνάμεις του «προ- 
σωρινώς και μέχρι εκκαθαρίσεως της πολιτικής μας 
καταστάσεως». Και συνεχίζει: «... και πάλι ποιούμε- 
θα υστάτην έκκλησιν όπως σταματήσετε την ένοπλον 
επέμβασιν στα εσωτερικά ελληνικά ζητήματα».

Στις 11 του Δεκέμβρη, κατελήφθη, ύστερα από διήμε
ρο αγώνα, η Σχολή Ευελπίδων. Την ίδια νύχτα, τμήμα
τα του ΕΛΑΣ κυρίευσαν τη Πολυκλινική Αθηνών, στην 
οδό Πειραιώς και Σωκράτους. Την επομένη, πήραν την 
Τροχαία (στην 3η Σεπτεμβρίου) και το Πολυτεχνείο. 
Πλησίασαν στην Πλατεία Κάνιγγος, ενώ άλλα τμήμα
τα διείσδυσαν στην οδό Αγίου Μάρκου και Αιόλου και 
κατευθύνονταν προς την Κλαυθμώνος. Οι προφυλακές 
του ΕΛΑΣ είχαν φτάσει στην οδό Σόλωνος και την οδό 
Σωκράτους και περιέσφιγγαν την Πλατεία Ομονοίας.

Μετά τις επιθέσεις του ΕΛΑΣ, το κυβερνητικό κράτος 
με τους Άγγλους είχε περιοριστεί στο κέντρο της Αθή
νας, μεταξύ της Πλατείας Συντάγματος και Ομονοίας.

Η διοίκηση των αγγλικών στρατευμάτων, μπροστά σ’ 
αυτή την προέλαση του ΕΛΑΣ, παίρνει την απόφαση 
να αποχωρήσει από την Αθήνα και να καταφύγει στα 
πλοία, για να αποφύγει την καταστροφή. Αλλά και ο 
Παπανδρέου σκέπτεται να μεταφέρει την κυβέρνηση 
του σε αγγλικό καράβι στο Φάληρο.

Στις 13 του Δεκέμβρη, οι προχωρημένες ομάδες των
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ανταρτών βρίσκονταν ένα χιλιόμετρο από το ξενο
δοχείο Μεγάλη Βρετανία και το Μέγαρο Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού, όπου ήταν εγκατεστημένες όλες οι 
εξουσίες.

Την ίδια μέρα, ο Σιάντος ενημερώνει τους συντρό
φους του ανά την Ελλάδα ότι: «... χθες στο Φάληρο 
αποβιβάστηκαν και νέες δυνάμεις Άγγλων». Το ίδιο 
διάστημα, οι Άγγλοι άρχισαν να χρησιμοποιούν την αε
ροπορία και το πυροβολικό εναντίον του άμαχου πλη

θυσμού στις λαϊκές συνοικίες με πολλά θύματα.

Στις 13 του Δεκέμβρη, ο Άγγλος πρεσβευτής Χάρολντ 
Μακμίλλαν γράφει στο ημερολόγιο του: «Οι εξεγερμέ- 
νοι βρίσκονται 200-300 γιάρδες μακριά από την πρεσ
βεία». Όμως οι ΕΛΑΣίτες καθηλώνονται εκεί, χωρίς να 
τολμούν να προχωρήσουν ή να συγκρουστούν με τους 
Άγγλους.

Τις επόμενες ημέρες, οι επιθετικές ενέργειες του 
ΕΛΑΣ σταματούν. Τα ανακοινωθέντα του ΕΑΜ, αντί 
για μάχες και καταλήψεις, όπως τις προηγούμενες μέ
ρες, περιέχουν καταγγελίες όπως: «Μπουραντάδες από 
το Πολυτεχνείο χτυπούν ... τους περαστικούς. Σκότω
σαν μία υπηρέτρια και ένα νέο στην οδό Μετσόβου ...» 
ή αναφέρουν μικροσυμπλοκές του ΕΑΑΣ με τους Άγ
γλους. Επίσης γνωστοποιούν πως «η ένωση δημοσίων 
υπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων και του σωμα
τείου οδοκαθαριστών Καβάλας διαμαρτύρονται διά την
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αγγλική επέμβαση». Άλλη ανακοίνωση καλεί το λαό σε 
συλλαλητήρια στις διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Επί
σης, δημοσιεύονται εκκλήσεις προς διάφορες οργανώ
σεις του Εξωτερικού, εγκρίνονται ψηφίσματα συγκε
ντρώσεων διάφορων οργανώσεων και σωματείων που 
καταδικάζουν την κυβέρνηση Παπανδρέου και ζητούν 
την τιμωρία των δωσίλογων κ.λπ.... κ.λπ.

Εξάλλου, οι Άγγλοι, που συνεχώς ενισχύονται, περ
νούν στην αντεπίθεση. Στις 15 του Δεκέμβρη, το Εκτε
λεστικό Γραφείο III του 1“  Σώματος Στρατού επιση
μαίνει την άφιξη ενισχύσεων και συνιστά τρεις ενέρ
γειες που η κάθε μια είναι αντιφατική με τις άλλες δύο, 
σ’ όποιο συνδυασμό και να γίνει: «α) Υποχώρηση δεν 
θα συζητηθεί β) Ο αγών θα διεξαχθεί μέχρις εσχάτων 
όσο μακροχρόνιος και σκληρός κι αν είναι γ) Θα διεξα
χθεί με ελαστική άμυνα».

Με το δεδομένο ότι οι Άγγλοι συνεχώς αποβίβαζαν 
από το αεροδρόμιο στο Καλαμάκι κι από το Φάληρο 
στρατεύματα, τανκς και βαριά πυροβόλα, ενισχύοντας 
συνεχώς τις δυνάμεις τους, όσο βλακώδης και αν φαί
νεται αυτή η διαταγή της “ελαστικής άμυνας” “μέχρις 
εσχάτων”, εν τούτοις περιέχει το ίδιο πολιτικό μήνυμα 
που θέλουν να περνούν οι κομμουνιστές στους οπαδούς 
τους.* Δηλρδή ότι οι Άγγλοι εξακολουθούν να είναι 
σύμμαχοι, κι επομένως βρίσκονται, κυριολεκτικά αυτή

* Ενδεικτικό του σεβασμού αυτής της συμμαχίας είναι ότι, 
ενώ κάτω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια τοποθετή
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τη φορά, στο “απυρόβλητο”· ότι οι κομμουνιστές σ’ 
αυτό τον πόλεμο δε θεωρούν αντιπάλους τους Άγγλους 
αλλά μόνο τον ελληνικό στρατό της κυβέρνησης Πα
πανδρέου, που αποτελείται στην πλειοψηφία του από 
“μοναρχοφασίστες” και “συνεργάτες των Γερμανών”. 
Επομένως, οι Άγγλοι άδικα τους επιτίθενται και επεμ
βαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.

Από τις 14 μέχρι τις 24 του Δεκέμβρη, ημέρα 
που φτάνει ο Τσώρτσιλ στην Ελλάδα, η πρωτο
βουλία στις επιχειρήσεις περνάει στους Άγγλους.

θηκε ένας τόνος δυναμίτιδας, ανακλήθηκε η απόφαση της 
ανατίναξης, όταν ο Τσώρτσιλ ήλθε στην Αθήνα. Ακόμα και 
στην περίοδο των συγκρούσεων πρυτανεύει ο σεβασμός του 
ΕΛΑΣ στο μεγάλο σύμμαχο και όπως σημειώνει ο Γάλλος 
πρεσβευτής Ζαν Μπελέν, για το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετα
νία που ήταν το αρχηγείο του βρετανικού σώματος κατοχής, 
«οι πυροβολισμοί των στασιαστών πάνω σ’ αυτό τον στόχο 
ποτέ δεν υπήρξαν συχνοί». Εξάλλου, είναι χαρακτηριστική 
η “ανεξικακία” που είχε επιβάλει η στρατιωτική ηγεσία του 
ΕΛΑΣ απέναντι τους και από τα ακόλουθα επεισόδια. Όταν 
οι μαχητές του πολεμούσαν με τους αντίπαλους κυβερνητι
κούς και η αντίστασή τους καμπτόταν και ήταν έτοιμοι να 
παραδοθούν, τότε έρχονταν αγγλικά θωρακισμένα αυτοκί
νητα, τους παραλάμβαναν και τους μετέφεραν σ’ άλλη πε
ριοχή της Αθήνας για να συνεχίσουν τον πόλεμο. Οι ΕΛΑ
Σίτες, με την εμφάνισή τους, και, παρόλο που είχαν θύματα 
σε αυτές τις συγκρούσεις, κατέβαζαν τα όπλα και επέτρεπαν 
στα θωρακισμένα να παίζουν τό μεταφορικό ρόλο.
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Ο Τσώρτσιλ στην Αθήνα. Το τέλος της σύγκρου
σης και η Συμφωνία της Βάρκιζας

Ενώ οι επιχειρήσεις των αγγλικών στρατευμάτων, 
μετά τις 17 του Δεκέμβρη, έπαιρναν τη μορφή χιονο
στιβάδας που σάρωνε τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, ο Τσώρ
τσιλ αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα στις 24 του Δε
κέμβρη, παραμονή Χριστουγέννων του 1944.

Το ταξίδι έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Ένας, 
ήταν να κατευνάσει μία σημαντική μερίδα της συμμα
χικής κοινής γνώμης, που εκφραζόταν επικριτικά, με 
ανταποκρίσεις από την Αθήνα και ραδιοφωνικές εκπο
μπές.* Ιδιαίτερα τον ενδιέφεραν οι αυστηρές επικρίσεις 
του Εργατικού Κόμματος αλλά και των φιλελευθέρων 
μέσα και έξω από το αγγλικό κοινοβούλιο (όσο κι αν 
ήταν υποκριτικές) για την επέμβαση στην Ελλάδα, εν 
όψει των βουλευτικών εκλογών που θα γίνονταν σε λί
γους μήνες στην Αγγλία.

Ένας άλλος λόγος ήταν να διαλύσει τις αυταπάτες που 
καλλιεργούσαν οι κομμουνιστές ότι η επέμβασή του δεν 
είχε τη σύμφωνη γνώμη των άλλων συμμάχων. Επίσης,

* Την ίδια έντονη κριτική προς τους Αγγλους έκανε κι ο 
αμερικανικός τύπος, ενώ ο ρωσικός, τηρούσε σιγή ιχθύος 
ή περιοριζόταν ν ’ αναμεταδίδει τα επίσημα ανακοινωθέντα 

του αγγλικού πρακτορείου Ρώυτερ.
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να λύσει οριστικά το πρόβλημα της ένοπλης σύρραξης, 
είτε με τη συνθηκολόγηση των κομμουνιστών είτε με 
τη στρατιωτική συντριβή τους από τη σύγχρονη πολε
μική μηχανή που στις 25 ημέρες είχε συναρμολογήσει 
και ήταν έτοιμη να δράσει, δεδομένου ότι πολλά στρα
τεύματα τα είχε αποσύρει από το Δυτικό Μέτωπο.

Εξάλλου, βιαζόταν να κλείσει το κεφάλαιο ένοπλη 
ΕΑΜική αριστερά, εν όψει της επικείμενης συνάντησης 
των μεγάλων στη Γιάλτα. Ήθελε το τοπίο που αφορού
σε την ελληνική πολιτική κατάσταση να είναι καθαρό 
και το καθεστώς που θα εγκαθιστούσε παγιωμένο.

Η σύσκεψη του Τσώρτσιλ με όλους τους πολιτικούς 
αρχηγούς αποφασίστηκε για τις 26 του Δεκέμβρη. Η 
αντιπροσωπεία των Άγγλων ήταν επιβλητική. Εκτός 
από τον Τσώρτσιλ και το στρατηγό Σκόμπι, παραβρί
σκονταν ο υπουργός των Εξωτερικών Ήντεν, ο πρεσ
βευτής στην Αθήνα Λήπερ, ο υπουργός Μέσης Ανατο
λής Μακ Μίλλαν και τέλος ο στρατάρχης Αλεξάντερ, 
διοικητής των στρατευμάτων του Δυτικού Μετώπου. 
Στη σύσκεψη, με πρόεδρο τον αρχιεπίσκοπο Δαμασκη
νό, πήραν επίσης μέρος ο πρεσβευτής της Αμερικής 
Μακ Βη και ο Γκριγκόρι Ποπώφ υπό την ιδιότητα του 
σοβιετικού επιτετραμμένου. Έτσι, ο Τσώρτσιλ, μαζί με 
τους αντιπροσώπους της Αμερικής και της Ρωσίας, έδι
νε την εντύπωση πως ενεργούσε για λογαριασμό όλων 
των συμμαχικών δυνάμεων.

Ο Τσώρτσιλ, παίρνοντας πρώτος το λόγο, τόνισε ότι
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τα βρετανικά στρατεύματα έφθασαν στην Ελλάδα εν 
γνώσει του προέδρου Ρούσβελτ και του στρατάρχη 
Στάλιν και με τη συγκατάθεσή τους. Ύστερα, μίλησε ο 
Παρτσαλίδης, και μετά ο Τσώρτσιλ άφησε τους 'Ελλη
νες να συζητήσουν μεταξύ τους. Σε απόρρητο έγγραφο 
του αγγλικού υπουργείου Εξωτερικών περιγράφεται η 
στάση των ΕΑΜικών αντιπροσώπων. Ο Παρτσαλίδης, 
όταν πήρε τον λόγο «με τη μεγαλύτερη ατολμία και το 
βλέμμα του στραμμένο προς τα κάτω, απέτισε ένα θερ
μό φόρο τιμής στον κ. Τσώρτσιλ. Οι βρετανοί αντιπρό
σωποι με επικεφαλής τον πρωθυπουργό (Τσώρτσιλ) 
εξήλθαν από την αίθουσα σφίγγοντας τα χέρια ... με 
τους αντιπροσώπους του ΕΛΑΣ των οποίων οι υποκλί
σεις δεν μπορούσαν να είναι βαθύτερες».

Αξίζει να σημειωθεί πως εκείνες τις ημέρες, η αγγλική 
αεροπορία και το πυροβολικό ενέτειναν τη δράση τους, 
πυροβολώντας και βομβαρδίζοντας τις λαϊκές συνοι- 

* κίες και σκορπώντας το θάνατο ανάμεσα στον άμαχο 
πληθυσμό.

Οι Έλληνες εκπρόσωποι, όταν έμειναν μόνοι τους, 
άρχισαν να καυγαδίζουν για το ποιος είχε την ευθύ
νη για τη σύγκρουση. Χαρακτηριστική είναι η στάση 
του Σιάντου που, κάνοντας επίθεση στον Παπανδρέου, 
τον κατηγόρησε ότι «παρέσυρε τους Άγγλους σ’ έναν 
πόλεμο εναντίον της Ελλάδας»· Μ’ αυτό τον τρόπο, 
απενοχοποιούσε την επιθετικότητα του αγγλικού ιμπε
ριαλισμού και απέδιδε τον πόλεμο στην εχθρότητα του
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Παπανδρέου απέναντι στο ΕΑΜ.

Στο πρώτο θέμα, σε πολιτειακό επίπεδο, πάρθηκε από
φαση, κατά πλειοψηφία, υπέρ της αντιβασιλείας. Δια
φώνησαν ως προς τη σύνθεση της κυβέρνησης. Οι κομ
μουνιστές έδειξαν τέτοια αδιαλλαξία που, κι αν ακόμα 
ήταν αυτοί οι νικητές, θα έπρεπε να ήταν πιο μετριο
παθείς. Ζητούσαν αλλαγή πρωθυπουργού με πρόσωπο 
κοινής εμπιστοσύνης, 40-50% των υπουργείων, μεταξύ 
αυτών τα υπουργεία Εσωτερικών, (δηλαδή την υπαγω
γή σ’ αυτούς της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας 
Πόλεων), Δικαιοσύνης και τα υφυπουργεία Εξωτερι
κών και Στρατιωτικών. Επίσης, συγκρότηση Εθνικού 
Στρατού με την επιστράτευση όλων των εθελοντικών 
σχηματισμών, που σήμαινε πως ο ΕΛΑΣ, δεδομένου 
ότι αριθμητικά ήταν συντριπτικά ανώτερος, θα γινόταν 
αυτόματα ο στρατός της χώρας.

Όλοι οι εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων απέρ- 
ριψαν την πρόταση χωρίς συζήτηση και έφυγαν. Οι 
κομμουνιστές, αιχμάλωτοι ακόμη των ψευδαισθήσεων 
για το σκοπό των Άγγλων, ζητούν συνάντηση με τον 
Τσώρτσιλ, ο οποίος αρνείται να τους δεχτεί. Αρχίζουν 
να φοβούνται. Ο Χατζιαβάτης ξυπνάει μέσα τους. Έτσι, 
στις 28 του Δεκέμβρη, το ΕΑΜ στέλνει υπόμνημα στον 
Άγγλο πρωθυπουργό, όπου δηλώνει ότι: «σκοπός του 
είναι να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος».

Η απάντηση όμως είχε ήδη δοθεί από τον Τσώρτσιλ 
αμέσως όταν τελείωσε η συζήτηση: γενική επίθεση με
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τανκς, με στόχο κυρίως τνς ανατολικές συνοικίες.* Μέ
χρι τις 5 Ιανουάριου όλη η Αθήνα βρίσκεται στα χέρια 
των Άγγλων. Το πρωί της 5 Ιανουάριου του 1945, δί
νεται η διαταγή της υποχώρησης. Ο ΕΛΑΣ υποχωρεί, 
σέρνοντας στη φυγή του και χιλιάδες ομήρους. Αλλά 
και οι Άγγλοι, κατά τη διάρκεια του Δεκέμβρη, έχουν 
συλλάβει πολίτες ομήρους (3.000 κατά τον Σκόμπι,
5.000 σύμφωνα με τους κομμουνιστές) και τους έχουν 
στείλει στην Ελ-Τάμπα στην Αφρική, κλεισμένους σε

* Μέσα στο πνεύμα των συνεχών “ανταλλαγμάτων” και 
του μοιράσματος των χωρών μεταξύ των “συμμάχων” που 
κυριάρχησαν μετά τη Συνδιάσκεψη της Τεχεράνης, εντάσ
σεται και η επιστολή που έστειλε ο Τσώρτσιλ στον Ρούσ- 
βελτ αργότερα, στις 8 Μαρτίου 1945, αναφορικά με τη 
στάση του το Δεκέμβρη του 1944. Εκεί, ομολογεί για «να 
είμαστε ελεύθεροι να σώσουμε την Ελλάδα, οΉντεν κι εγώ 
αναγνωρίσαμε τον Οκτώβριο, στη Μόσχα, ότι οι Ρώσοι θα 
έχουν αποφασιστικό ρόλο στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, 
ενώ εμείς θα έχουμε τον αποφασιστικό μας ρόλο στην Ελ
λάδα. Ο Στάλιν, τήρησε με ακρίβεια τη συμφωνία, κατά τη 
διάρκεια των τριάντα ημερών των μαχών εναντίον των κομ
μουνιστών και του ΕΛΑΣ στην Αθήνα, παρόλο που αυτό 
ήταν πολύ δυσάρεστο γι’ αυτόν και τον περίγυρο του. Ο 
Στάλιν υπέγραψε τις αρχές της Διακήρυξης της Γιάλτας που 
παραβιάστηκαν στη Ρουμανία. Παρόλα αυτά εγώ φροντίζω 
να μη τονίζω αυτές τις απόψεις, σε βαθμό που ο Στάλιν να 
το εκμεταλλευτεί και να λέει “εγώ δεν ανακατεύτηκα στην 
Ελλάδα, γιατί εσείς δεν μου αφήνετε την ίδια ελευθερία στη 
Ρουμανία;”».
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στρατόπεδα.

Στις 11 Ιανουαοίου 1945. υπογράφεται ανακωχή ανά
μεσα στις βρετανικές δυνάμεις, που εκπροσωπούσε ο 
Σκόμπι, και στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, με εκπροσώπους τους 
Ζεύγο, Παρτσαλίδη, Μακρίδη και Αθηνέλλη.

Μετά το τέλος της σύγκρουσης, καταμετρούνται οι 
απώλειες. Ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό, 10.000 πο
λίτες σκοτωμένοι. Απώλειες των Άγγλων: νεκροί 25 
αξιωματικοί, 179 υπαξιωματικοί και οπλίτες. Τραυμα
τίες 73 αξιωματικοί, 874 υπαξιωματικοί και οπλίτες. 
Αγνοούμενοι 20 αξιωματικοί, 644 υπαξιωματικοί και 
οπλίτες.

Στις 2 Φεβρουάριου, άρχισαν οι διαπραγματεύσεις 
στη Βάρκιζα ανάμεσα στο ΕΑΜ και την κυβέρνηση 
Πλαστήρα που είχε διαδεχτεί τον Παπανδρέου. Οι 
συζητήσεις κράτησαν μέχρι τις 12 Φεβρουάριου. Στη 
Βάρκιζα, ολοκληρώθηκε η αποδοχή από το ΚΚΕ του 
ρόλου της Αγγλίας ως ρυθμιστικού παράγοντα, σύμφω
να και με την απόφαση των συμμάχων στη Γιάλτα που 
γινόταν εκείνες τις ημέρες (11 Φεβρουάριου 1945).

Στις 16 Φεβρουάριου, το γενικό στρατηγείο του 
ΕΛΑΣ, που είχε ανασυνταχτεί με την παλιά του σύν
θεση, έβγαλε την τελευταία ημερησία διαταγή. Θέλο
ντας να παινέψει τον Κόκκινο Στρατό, γράφει για τους 
αντάρτες: «δώσατε στον καταχτητή επανειλημμένα 
χτυπήματα και τέλος, όταν, ύστερα από την προέλαση
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του Κόκκινου Στρατού στη Βαλκανική αναγκάστηκε 
να εκκενώσει την πατρίδα μας, σχεδόν μόνοι σας με 
συνεχείς επιθέσεις τον αναγκάσατε να φύγει με μεγά
λες απώλειες και ελευθερώσατε τη χώρα μας».

Τώρα, πώς γίνεται μία χώρα, που δεν έχει πια στρα
τεύματα κατοχής, στη συνέχεια “να ελευθερώνεται” 
από τους αντάρτες, αποτελεί μία από τις συνηθισμέ
νες “φραστικές” ασυναρτησίες της ΕΑΜικής ηγεσίας. 
Σε συνέχεια αυτής της ημερήσιας διαταγής, αρχίζει τις 
παραινέσεις προς τους αντάρτες, τις οποίες θα υπόγρα
φε ο πιο ακραιφνής εθνικόφρων: «... Γυρίζοντας στα 
σπίτια σας πρέπει να είστε οι καλύτεροι πολίτες. Απο
χαιρετώντας όλους ... πιστεύουμε πως στη δοξασμένη 
ιστορία της Ελλάδας η σελίδα της δικής σας δράσης θα 
γραφεί με τα πιο λαμπρά γράμματα. Ζήτω το αδάμαστο 
έθνος μας». Αυτές τις συμβουλές και τα φλογερά λόγια 
φιλοπατρίας, για να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και 
να “πιάσουν” καλύτερα, η κομμουνιστική ηγεσία βά
ζει να τα υπογράψουν δύο αναμφισβήτητοι ηγέτες του 
αντάρτικου κινήματος, τον Στ. Σαράφη και τον Άρη 
Βελουχιώτη.

Πάντως, ξέχωρα από τον πατριωτικό οίστρο της ημε
ρήσιας διαταγής, εκείνο που πρέπει να χρεωθεί η ηγε
σία του ΚΚΕ, αναφορικά με τη συμφωνία της Βάρκι
ζας, είναι ο πολιτικός κρετινισμός των αντιπροσώπων 
της, όταν συμφωνούσαν με το άρθρο 3 περί αμνηστίας: 
«Εξαιρούνται της αμνηστίας τα συναφή κοινά αδική

141



ματα κατά της ζωής και της περιουσίας, τα οποία δεν 
ήταν απαραιτήτως αναγκαία διά την επιτυχία του πολι
τικού αδικήματος».

Μ’ αυτό το άρθρο, η κρατική εξουσία, μετά το Δεκέμ
βρη, καταδίωξε με μανία κάθε μη δεδηλωμένο εθνικι- 
στή βασιλόφρονα για πραγματικά αλλά πιο πολύ για 
φανταστικά κακουργήματα που τελέστηκαν ενώ δεν 
ήταν απαραίτητα για την επιτυχία του πολιτικού αδική
ματος. Έτσι, η πολιτική ηγεσία, που έδινε τη διαταγή 
για να τελεστούν αυτά τα αδικήματα, σαν ηθική αυ
τουργός έμενε ανέγγιχτη, ενώ αυτοί που εκτελούσαν τις 
διαταγές της αντιμετώπιζαν το εκτελεστικό απόσπασμα 
ή φυλακίσεις τόσο μακροχρόνιες που ξεπερνούσαν τις 
ανθρώπινες βιολογικές δυνατότητες. Μετά τη Βάρκιζα, 
εκτελέστηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις που ακο
λούθησαν (δεξιές και κεντρώες) περισσότεροι άνθρω
ποι από ό,τι στα 3 και 1/2 χρόνια της Γερμανο-Ιταλικής 
Κατοχής*, και η πολιτική ζωή της χώρας μετατράπηκε 
σε φασιστική ζούγκλα, που κράτησε 30 χρόνια περί
που.

* Οι καρποί αυτής της Συμφωνίας φάνηκαν αμέσως μετά 

την υπογραφή της. Σε έκθεση που κατατέθηκε στην επιτρο
πή των παρατηρητών του ΟΗΕ, γραμμένη στα γαλλικά από 

τον Οκτάβ Μερλιέ, διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου, 
αναφέρεται: Το διάστημα ανάμεσα 12 Φεβρουάριου 1945 
μέχρι και λίγο πριν από τις 31 Μαρτίου 1946, που γίνανε οι 
πρώτες εκλογές στην Ελλάδα, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, 
γίνανε από τις εθνικές δυνάμεις και παρακρατικές οργανώ-
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σεις εις βάρος αντιφρονούντων πολιτών 

Δολοφονίες 1.289 

Τραυματισμοί 6.671 

Συλλήψεις 34.931 

Βασανισμοί 32.632 

Λεηλασίες και καταστροφές 18.767 

Καταστροφές γραφείων 677 

Απόπειρες φόνου 509 

Βιασμοί γυναικών 165».

Δεν περιλαμβάνονται βέβαια στον κατάλογο οι εκατοντά
δες ‘"νόμιμες” εκτελέσεις από κακουργιοδικεία και στρατο
δικεία, οι χιλιάδες καταδίκες πολιτών σε πολυετή φυλάκιση, 
οι εκτοπίσεις κ.λπ.

143



V,



Η “λαθεμένη” ταχτική της ηγεσίας το Δεκέμ
βρη

Έχουν γραφεί πάρα πολλά άρθρα και έχουν γίνει άλλες 
τόσες πολιτικο-στρατιωτικές αναλύσεις, σε περιοδικά 
και βιβλία, για τα στρατιωτικά σφάλματα κατά τη διάρ
κεια του Δεκεμβριανού Κινήματος. Συνοψίζουμε αυτά 
που θεωρήθηκαν σαν τα κυριότερα λάθη της στρατιω
τικής ηγεσίας του ΚΚ και συνέβαλαν στην ήττα του 
Κινήματος του Δεκέμβρη:

-  Τη μάχη της Αθήνας την αποφάσισε μόνος του ο 
Σιάντος, χωρίς να συγκληθεί η Ολομέλεια της ΚΕ του 
κόμματος. Πιθανόν να την ήξεραν ο Ιωαννίδης και ο 
Μπαρτζιώτας.

-  Ο Σιάντος κατήργησε το στρατηγείο του ΕΛΑΣ, 
που περιείχε ικανούς και δοκιμασμένους επιτελικούς 
αξιωματικούς, κι έβαλε τον εαυτό του επικεφαλής των 
επιχειρήσεων (Στο στρατό είχε φτάσει στο βαθμό του 
δεκανέα ή του λοχία).

-  Οι καπετάνιοι των Συνταγμάτων της Αθήνας δεν 
είχαν καμιά προειδοποίηση για την επικείμενη σύ
γκρουση. φεν υπήρξε συνάντηση στα πλαίσια του 1ου 
Σώματος Στρατού, όπου το κόμμα θα προετοίμαζε τους 
αξιωματικούς για τη μάχη. Τα Συντάγματα ήταν στις
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θέσεις τους στις περιφέρειες. Όταν γινόταν συλλαλη
τήριο στην Αθήνα, στο χώρο που κάλυπτε το 4° Σύ
νταγμα, από Κάτω Πετράλωνα ώς Κάτω Πατήσια, δεν 
έγινε καμιά κινητοποίηση.

-  Όταν ουσιαστικά άρχιζε η μάχη, δεν υπήρχε κανένα 
επιτελικό σχέδιο. Την πρώτη εβδομάδα, οι επιχειρήσεις 
γίνονταν με αυτοσχεδιασμούς και πρόχειρες αποφά
σεις.

-  Αντί να καλέσει τις οργανωμένες αντάρτικες Με
ραρχίες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας να μπουν 
στην Αθήνα και να την καταλάβουν, έστειλε τον Σαρά
φη και τον Βελουχιώτη να κυνηγήσουν τον Ζέρβα, που 
κατείχε ενάμιση νομό στην Ήπειρο.

-  Αντί η στρατιωτική ηγεσία να δώσει διαταγή να συ
γκεντρωθούν όλες οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ στη μικρή 
περιοχή του κράτους του Σκόμπι (τη Σκομπία, όπως 
κοροϊδευτικά την ονόμαζαν) και να την καταλάβουν, 
ασχολούνταν με τον αφοπλισμό των αστυνομικών τμη
μάτων ή έφθειραν τις δυνάμεις τους με αποτυχημένες 
μάχες στο Γουδί και στου Μακρυγιάννη.*

* Τα δύο ισχυρά “περιφερειακά” οχυρά ήταν το στρατόπεδο 
στο Γουδί και στου Μακρυγιάννη. Στο Γουδί, βρισκόταν η 
ΙΙΙη Ορεινή Ταξιαρχία, χωροφύλακες και ταγματασφαλίτες, 
εξοπλισμένοι από τους Άγγλους, το σύνολο 4.500 άντρες. Σ’ 
αυτό το οχυρό, επιτέθηκαν δύο Τάγματα ανταρτών της ΙΙης 
Μεραρχίας. Αντί να κάνουν νύχτα την επίθεση, για να έχουν 
το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού, επιτέθηκαν το πρωί που
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-  Άφησε ανοιχτό το βασικό άξονα, τη Λεωφόρο Συγ- 
γρού, που οδηγούσε από το Φάληρο προς το κέντρο 
της Αθήνας. Έτσι, οι Άγγλοι μετέφεραν ανενόχλητοι 
ενισχύσεις σε άντρες και βαρύ οπλισμό (Το ίδιο διά
στημα, τα πολεμικά αεροπλάνα που προσγειώνονταν 
στο Καλαμάκι πύκνωναν τόσο, ώστε να βομβαρδίζουν 
καθημερινά, εκτός από στρατιωτικούς στόχους, και τον

οι στρατιώτες τούς περίμεναν άγρυπνοι και τους απέκρου- 
σαν. Επιπλέον, επενέβη στη μάχη και η αγγλική αεροπορία 
με συνεχείς πολυβολισμούς. Οι αντάρτες υποχώρησαν. Τα 
αγγλικά θωρακισμένα άρχισαν να τους κυνηγούν. Σ’ αυτή 
τη μάχη, σκοτώθηκαν 80 οπλίτες και αξιωματικοί.

Το άλλο οχυρό ήταν το στρατόπεδο του Μακρυγιάννη. Σ’ 
αυτό ήταν κλεισμένοι 750 χωροφύλακες, οπλισμένα μέλη 
παρακρατικών οργανώσεων και αξιωματικοί. Από το μέρος 
του ΕΛΑΣ, η δύναμη κρούσης ήταν ένας Λόχος ΕΛΑΣίτες 
της περιοχής, μισός Λόχος πολυβόλα κι ένα Τάγμα από το 
Σύνταγμα Κορίνθου (Αποτελούσε και τη μόνη βοήθεια που 
ήρθε έξω από την Αθήνα). Οι ΕΛΑΣίτες επιτέθηκαν, αλλά 
οι αντίπαλοί τους τούς κράτησαν μακριά. Το Τάγμα αποδε- 
κατίστηκε από τις πρώτες μέρες, γιατί δεν ήξερε πώς διεξά
γεται η μάχη της Αθήνας, από σπίτι σε σπίτι, από δωμάτιο σε 
δωμάτιο. Στοιχειώδης λογική απαιτούσε να χτυπηθεί πρώ
τα το ένα στρατόπεδο με όλη τη δύναμη που διέθεταν και, 
αφού το καταλάβουν, να ανασυνταχθούν και να επιτεθούν 
στο επόμενό. Αντί γι’ αυτό, διέσπασαν τις δυνάμεις τους σε 
δύο στόχους συγχρόνως, παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλός 
τους διέθετε και στα δυο στρατόπεδα πολύ μεγαλύτερη δύ
ναμη πυρός.
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άμαχο πληθυσμό των λαϊκών συνοικιών). Χωρίς αυτές 
τις αγγλικές ενισχύσεις, με το συσχετισμό των δυνάμε
ων που υπήρχε στην αρχική φάση (5.000 Αγγλοι αλεξι- 
πτωτιστές-10.000 αντάρτες του ΕΛΑΣ), η πτώση του 
Κέντρου, όπου ήταν εγκατεστημένοι οι Άγγλοι, ήταν 
εξασφαλισμένη. Κι αν ακόμα οι Άγγλοι κρατούσαν το 
προγεφύρωμα του Φαλήρου, η θέση τους θα ήταν πολύ 
πιο δύσκολη όχι μόνο από τη στρατιωτική άποψη αλλά 
και από ηθική, και ο αντίκτυπος θα ήταν τεράστιος, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Εξάλλου, 
όλοι οι Εθνικόφρονες, που είχαν μαζευτεί στο κράτος 
των Αθηνών, μετά την πτώση του Κέντρου θα εξουδε
τερώνονταν οριστικά.

-  Παραλείπει να δώσει διαταγή να χτυπηθούν οι μι
κρές ομάδες των Άγγλων στην Πελοπόννησο, το Βόλο 
και τη Θεσσαλονίκη.* Η αντικατάσταση αυτών των 
διοικήσεων από αμιγείς ΕΑΜικές δυνάμεις θα είχε 
τεράστιο αντίκτυπο τόσο στο εξωτερικό όσο και στη 
διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού στο εσωτερικό 
της χώρας, γιατί τελικά θα γινόταν φανερό πως όλη η 
κυβερνητική Επικράτεια περιοριζόταν σε μία συνοικία

* Μόνο στις 30 του Δεκέμβρη, όταν η μάχη της Αθήνας 

είχε ουσιαστικά τελειώσει, “θυμήθηκε” ο Σιάντος να στείλει 
τηλεγράφημα στον Λ. Στρίγγο να μελετήσει το ενδεχόμενο 

να χτυπηθούν στη Θεσσαλονίκη οι Άγγλοι. Το ίδιο τηλεγρά
φημα και την ίδια ημερομηνία στέλνει και στο Γ ραφείο Πε- 

ριοχής Πελοποννήσου.
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της Αθήνας, το Κολωνάκι, και σε μερικά κτήρια γύρω 
από τον άξονα Ομόνοια-Σύνταγμα.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η άποψη του Αρη Βελου- 
χιώτη για το Δεκέμβρη, όπως τη διατύπωσε εκείνη την 
εποχή στον Σιάντο, «ούτε ο τελευταίος δεκανέας του 
ελληνικού στρατού δε θα αντιμετώπιζε έτσι την κατά
σταση στις μάχες της Αθήνας», μπορεί να φαίνεται σω
στή, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλοϊκή.

Η κομμουνιστική ηγεσία, κατά το Κίνημα του Δε
κέμβρη, έπρεπε να αντιμετωπίσει δύο προβλήματα. Το 
πρώτο, επικοινωνιακό. Αν ο ΕΛΑΣ συγκρουόταν απευ
θείας με τους Άγγλους, θα έπρεπε να εξηγήσει, σε ένα 
μεγάλο τμήμα του λαού, πώς, οι μεγάλοι “σύμμαχοι”, 
που οι κομμουνιστές ζητούσαν να τους υποδεχτούν σαν 
απελευθερωτές της χώρας, από τη μία μέρα στην άλλη 
μεταμορφώθηκαν σε εχθρούς που ήρθαν στην Ελλάδα 
για να επιβάλουν ένα “μοναρχοφασιστικό” καθεστώς. 
Γι’ αυτόν το σκοπό μάλιστα, ανακαλύπτουν ξαφνικά 
πως είχαν γίνει η μεγάλη ομπρέλα κάτω από την οποία 
καλύφτηκαν όλοι οι συνεργάτες των Γερμανών, οι ταγ
ματασφαλίτες, οι βασανιστές, οι ασφαλίτες των μηχα
νοκίνητων, οι φασιστικές ομάδες των βασιλοφρόνων 
της πόλης και της υπαίθρου κ.λπ. ... κ.λπ. Επιπλέον, 
πώς, από τη μία μέρα στην άλλη, θα πολεμούσαν τους 
Αγγλους, την ίδια στιγμή που οι Αγγλοι, στο πλευρό 
των άλλων μεγάλων “συμμάχων”, των Ρώσων, πολε
μούσαν παντού τους Γερμανούς;
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Το δεύτερο πρόβλημα της κομμουνιστικής ηγεσίας 
ήταν αυτό της σχέσης της με το σοβιετικό Κέντρο. Αν 
αποφάσιζε να ανασχηματίσει την ΚΕ του ΕΛΑΣ, τότε 
οι επιτελείς του, εφαρμόζοντας στοιχειώδεις κανόνες 
στρατηγικής και κινητοποιώντας σωστά τις 70.000 
ενόπλους που διέθεταν, θα μπορούσαν να καταλάβουν 
το κέντρο της Αθήνας. Αυτό όμως σήμαινε απ’ ευθείας 
σύγκρουση με τους “συμμάχους” και πλήρη στρατιω
τική εξουδετέρωσή τους. Αυτή η ενέργεια όμως, όχι 
μόνο θα παραβίαζε το “απαγορευτικό” από τη σοβιετι
κή ηγεσία, αλλά θα φανέρωνε και πλήρη περιφρόνηση 
της εντολής της. Κι αυτή η εντολή δεν έβγαινε από τις 
“τεθλασμένες” του Ρούσσου, αλλά είχε διατυπωθεί με 
σαφήνεια από τον ίδιο τον Δημητρώφ: «Να μην έλθετε 
σε ένοπλη σύγκρουση με τους Άγγλους».*

* Ακόμα και μετά τη Συνθήκη της Βάρκιζας και την ολο
κληρωτική παράδοση του ένοπλου τμήματος του ΕΑΜικού 
κινήματος, ο Σιάντος, στις 16 Ιανουάριου, μετέδιδε στον 
Δημητρώφ και τους βαλκανικούς συντρόφους του: «Έχου
με ακόμη επτά μεραρχίες άθικτες, δυνάμεως 40.000 ανδρών 
περίπου. Ηθικόν στρατού μας πολύ καλό». Αργότερα, ο Ζα
χαρώδης, “μανιακός” σταλινικός, κατανόησε απόλυτα τα 
διλήμματα και τη στάση του Σιάντου και δήλωσε στη 12η 
Ολομέλεια της ΚΕ, τον Ιούνιο του 1945: «Τι έφταιξε και τα 
πράγματα πήγαν ζαβά; (sic). Άδικα πασχίζουν όσοι ψάχνουν 
να βρουν αιτία σε μικρολάθια (!!!) και στραβοτιμονιές. Βα
σικά το ΕΑΜ απ’ την αρχή ώς το τέλος στάθηκε στο σωστό 
δρόμο».
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Έναν ανοιχτό πόλεμο εναντίον των Άγγλων, εκείνη τη 
δεδομένη στιγμή, θα τον χρεωνόταν η κομμουνιστική 
ηγεσία σαν μία καθαρά “προδοτική” πράξη, που έβαζε 
τον “αντιδραστικό, μικροαστικό, τυχοδιωκτικό εθνικι
σμό” πάνω από το “διεθνιστικό” καθήκον του κινήμα
τος, δηλαδή το συμφέρον της Ρωσίας.*

Η κομμουνιστική ηγεσία με τον Σιάντο στη μάχη της 
Αθήνας δεν επιζητούσε τη στρατιωτική εκμηδένιση 
των Άγγλων αλλά την πολιτική και διπλωματική απο
μόνωσή τους μέσα σε “συμμαχικά πλαίσια”, ώστε να 
αναγκαστούν να συνθηκολογήσουν και να δεχτούν 
τους όρους της ΕΑΜικής ηγεσίας.

Ο πόλεμος της Αθήνας έπρεπε να φανεί ότι γινόταν 
από τον “οπλισμένο λαό” που αμύνεται ενάντια στους 
“μοναρχοφασίστες” συνεργάτες των Γερμανών που 
τους έχει οπλίσει ο Παπανδρέου για να πνίξουν το δη
μοκρατικό κίνημα, και σ’ αυτό τον πόλεμο έχει “παρα
σύρει” τους Άγγλους. Και βέβαια δεν είναι ακριβώς ο

* Στα κεντρικά κομματικά αρχεία της Σόφιας είναι κατα
γραμμένη η συζήτηση του Στάλιν με τον Δημητρώφ, τον 
Ιανουάριο του 1945. Σε αυτή, διευκρινίζεται η άποψη του 
Στάλιν για το κίνημα του Δεκέμβρη: «εγώ συμβούλεψα να 
μην ξεκινήσουν αυτόν τον αγώνα στην Ελλάδα. Οι άνθρω
ποι του ΕΛΑΣ δεν έπρεπε να βγουν από την Κυβέρνηση 
Παπανδρέοά. Προφανώς υπολόγιζαν ότι ο Κόκκινος Στρα
τός θα κατεβεί μέχρι το Αιγαίο. Εμείς δεν μπορούμε να 
στείλουμε στην Ελλάδα τα στρατεύματά μας. Οι Έλληνες 

έκαναν βλακεία».
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“οπλισμένος λαός”* που “αμύνεται”, αλλά ο εφεδρικός 
ΕΛΑΣ που πολεμάει και, τουλάχιστον από την άποψη 
της στρατιωτικής εκπαίδευσης, δε διαφέρει από το 
“λαό”.

Στην πραγματικότητα, οι μαχητές του ΕΛΑΣ της Αθή
νας είναι στην πλειοψηφία τους νέοι, δεκαοχτώ ώς εί
κοσι δύο περίπου χρονών, που δεν είχαν ούτε μία μέρα 
υποβληθεί σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Ο οπλι
σμός τους αποτελείται από μερικά αυτόματα και όσες 
αραβίδες είχαν κατορθώσει να συγκεντρώσουν από 
τους Ιταλούς την εποχή της συνθηκολόγησης. Συμπλη
ρωνόταν από μερικά πιστόλια που είχαν αρπάξει από

* Η άποψη που διατυπώθηκε από τροτσκιστή ότι ο Σιά
ντος ήθελε να νικηθεί το κίνημα, γιατί έτσι θα σταματούσε η 
“επανάσταση” που είχε ξεκινήσει, απορρέει από την τεταρ- 
τοδιεθνιστική ιδεοληψία ότι το ΕΑΜικό κίνημα ήταν στη 
βάση του λαϊκό. Ενδεικτική για τις “επαναστατικές” συν
θήκες που επικρατούσαν την περίοδο του Δεκέμβρη είναι η 
μαρτυρία του Γάλλου πρεσβευτή Μπελέν: «... Το βασίλειο 
του ΕΛΑΣ, μικροαστικές, λαϊκές συνοικίες των οποίων η 
όψη φαίνεται φυσιολογική, με μία πρώτη ματιά. Τίποτα δεν 
προδίδει την κυνηγημένη ζωή των εν δυνάμει ομήρων κρυμ
μένων στα υπόγεια τους για να μην ανακαλυφθούν από κά
ποια ΕΛΑΣίτικη περίπολο που πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα 
αναζητώντας υπόπτους ... Σε κάθε συνοικία, η πολιτική ζωή 
συγκεντρώνεται γύρω από τα γραφεία της Πολιτοφυλακής, 
που διοικεί τον τομέα σαν απόλυτος κυρίαρχος».
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ξεμοναχιασμένους Γερμανούς στρατιώτες, στη διάρ
κεια της Κατοχής, και από περισσότερους Ιταλούς.

Τα όπλα αυτά αρκούσαν για μάχες σε αστυνομικά 
τμήματα, με απρόθυμους να πολεμήσουν αστυφύλακες, 
που παραδίνονταν σχεδόν αμέσως, αλλά όχι για πόλε
μο με ένα εκπαιδευμένο και άριστα εξοπλισμένο στρα
τό των Άγγλων, την Ορεινή Ταξιαρχία (του Ρίμινι), τον 
Ιερό Λόχο αλλά και τους χωροφύλακες και τους ταγμα
τασφαλίτες, εξοπλισμένους επίσης από τους Άγγλους. 
Οι δύο τελευταίες μάλιστα κατηγορίες πολεμούσαν με 
φανατισμό, γιατί ήξεραν ότι, αν έπεφταν στα χέρια των 
αντιπάλων τους, θα τους εκτελούσαν. Η κομμουνιστι
κή ηγεσία, με το χαρακτηριστικό σταλινικό αμοραλι
σμό της, έριξε τους νέους αυτούς σε μία άνιση μάχη, 
αδιάφορη τόσο για το κόστος σε ανθρώπινες ζωές όσο 
και για την εκδικητική μανία που θα ξεσπούσε πάνω 
τους, μετά το Δεκέμβρη και για χρόνια, από το ακροδε
ξιό φασιστοειδές κράτος που κυριάρχησε.

Ένας σημαντικός παράγοντας, που καθόρισε τις συν
θήκες της σύγκρουσης με την κυβέρνηση Παπανδρέ- 
ου-Άγγλων, ήταν ο αιφνιδιασμός της κομμουνιστικής 
ηγεσίας, ως προς τη χρονική στιγμή που έγινε αυτή η 
σύγκρουση. Ήξερε πως ήταν πιθανή, αλλά δε φαντα
ζόταν ότι οι Άγγλοι, διαρκούντος του Πολέμου με τους 
Γερμανού^, θα επιδίωκαν τη στρατιωτική τους εκμη- 
δένιση. Οι κομμουνιστές είχαν την πεποίθηση ότι οι 
Άγγλοι, εκείνη την περίοδο, δε θα τολμούσαν να χτυ
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πήσουν το “λαό”.

Χαρακτηριστική είναι η στιχομυθία που αναφέρει ο 
Μ. Βαφειάδης ανάμεσα σ’ αυτόν και τον Β. Μπαρτζιώ- 
τα, την ημέρα που γιόρταζαν στην Πλατεία Συντάγμα
τος τα 26 χρόνια της ίδρυσης του ΚΚΕ. Ο Μπαρτζιώ
τας λέει: «Σ’ αυτή την Πλατεία θα είναι 600.000 λαός. 
Αν οι Εγγλέζοι και η αντίδραση θα θένε να τα βάλουν 
μαζί του, θα πάρουν την απάντηση που πρέπει». Η 
δήλωση του Μπαρτζιώτα είναι μέσα στο πνεύμα της 
“συνταγής” του Ρούσσου, που ήταν και πεποίθηση του 
σκληρού κομματικού πυρήνα.

Μετά την αποτυχία του πειράματος “των λαϊκών κινη
τοποιήσεων” και την παραμονή του Παπανδρέου στην 
εξουσία, το τελεσίγραφο του Σκόμπι για άμεσο αφο
πλισμό της Πολιτοφυλακής αιφνιδίασε την κομμουνι
στική ηγεσία. Το μόνο που έμενε ήταν να πολεμήσουν 
“εδώ και τώρα”.

Παρόλα αυτά, ακόμα και τις πρώτες μέρες της σύ
γκρουσης, επιδιώκοντας και πετυχαίνοντας την εξου- 
δετέρωση όλων των “ελληνικών” δυνάμεων (τμήματα 
Αστυνομίας και Χωροφυλακής, οργανωμένους πα
ρακρατικούς, Χίτες) και πολιορκώντας ασφυκτικά τη 
“Σκομπία”, χωρίς να επιτίθενται στους Άγγλους αλλά 
μόνο καταγγέλλοντάς τους ως υπευθύνους, έλπιζαν πως 
θα είχαν τη θετική επέμβαση των άλλων “συμμάχων”, 
ώστε να αναγκαστούν τελικά οι Άγγλοι να υποχωρή
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σουν και να ζητήσουν το σχηματισμό άλλου, λιγότερου 
εξαρτημένου από αυτούς, κυβερνητικού σχήματος. Η 
αλήθεια είναι πως παρά λίγο να το πετύχουν, με την 
πρόταση του Άγγλου πρεσβευτή Λήπερ στον Τσώρτσιλ 
να ανατεθεί η πρωθυπουργία στον Σοφούλη. Αυτό θα 
επέτρεπε στην κομμουνιστική ηγεσία, με κάποιον τρό
πο, να κρατήσει τα ένοπλα τμήματά της και να τα χρη
σιμοποιήσει όταν ο συσχετισμός των δυνάμεων μεταξύ 
των συμμάχων άλλαζε και θα μπορούσε να διεκδικήσει 
άμεσα την εξουσία.*
Η στάση του συνταγματάρχη Ποπώφ δεν αξιολογήθη

κε από την ηγεσία του ΚΚΕ ούτε ακόμα το γεγονός ότι, 
σε όλη τη διάρκεια των συγκρούσεων, όλες οι προσπά
θειες της να έρθει σε επαφή μαζί του έπεσαν στο κενό. 
Ο επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής αποστολής 
παρέμεινε αμέτοχος θεατής των γεγονότων. Επιπλέον, 
ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας δεν έκανε κανέ
να σχόλιο, κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής κρίσης 
πριν από το Δεκέμβρη ούτε για τα γεγονότα μέσα στο 
Δεκέμβρη. Το μόνο που αναμετάδιδε ήταν οι δημοσιο
γραφικές πληροφορίες του Ρώυτερ του Λονδίνου. Είναι

* Μ’ αυτό τον τρόπο, έγινε αργότερα και η “λαϊκο-δημο- 
κρατική εξαλλαγή” των δορυφόρων κρατών της Ρωσίας. 
Άρχισε με μία τακτική συνεργασίας με αστικά κόμματα στα 
πλαίσια toy  κοινοβουλευτικού συστήματος, που θα περνού- 
σε γρήγορα στην ανοιχτή εγκαθίδρυση μονοκομματικών δι
κτατοριών που εκκαθάρισαν τους ιθύνοντες και τα μέλη των 

κομμάτων που είχαν ανεχθεί προηγουμένως.
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φανερό πως η κομμουνιστική ηγεσία αγνοούσε μέχρι 
ποιο σημείο η Ρωσία είχε δεσμευτεί για την παράδοση 
της Ελλάδας στους Άγγλους.

Έτσι, προσπαθούσε με συνεχή διαβήματα να ευαισθη
τοποιήσει το “μεγάλο αδελφό” να παρέμβει υπέρ των 
“αντιφασιστικών και δημοκρατικών δυνάμεων”. Γι’ αυ
τόν το σκοπό, ο Σιάντος στέλνει στις 5 του Δεκέμβρη, 
διαμέσου του Τράικο Κοστώφ, Γραμματέα της ΚΕ του 
Βουλγαρικού Εργατικού Κόμματος (κομμουνιστικού), 
που είχε επαφή με τον Δημητρώφ στη Μόσχα, μία πλη
ροφοριακή αναφορά για ό,τι κατόρθωσαν να κάνουν 
μέχρι τότε οι κομμουνιστές και περιμένει τη συμβουλή 
τους πώς να συνεχίσει. Από την άλλη μεριά όμως, η 
απόλυτη σιγή. Αλλά και οι κομμουνιστικές ηγεσίες της 
Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας, με τις οποίες είχε 
το ΚΚΕ αποκαταστήσει στενή επαφή, αποφεύγουν όχι 
μόνο να δώσουν υποσχέσεις για βοήθεια, αλλά ακόμα 
και να υποδείξουν ή να συμβουλεύσουν τους Έλληνες 
κομμουνιστές ποια ταχτική να κρατήσουν, σιωπώντας 
επίμονα στις συνεχείς εκκλήσεις τους. Στις 7 του Δε
κέμβρη, ταξίδεψε στη Σόφια ο Πέτρος Ρούσσος. Παρα- 
κάλεσε τον Τράικο Κοστώφ να τον βοηθήσει να πάει 
στη Μόσχα και τη Γιουγκοσλαβία. Προηγουμένως, τη
λεγραφούσε στον Δημητρώφ στη Μόσχα, όπου, ανά
μεσα στα άλλα, τον διαβεβαιώνει ότι το κόμμα έδωσε 
αυστηρές οδηγίες «να μην πυροβολούνται οι Άγγλοι, 
αλλά σε κάθε περίπτωση να αμύνονται ... Εάν στην
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παρούσα περίοδο απέχει η ΕΣΣΔ από άμεση ανάμιξη, 
ποια θα είναι η συμβουλή σας σ’ αυτή την περίπτωση;» 
Ο Δημητρώφ έδειξε το τηλεγράφημα στον Μολότωφ. 
Η απάντηση του Μολότωφ, διαμέσου των Βουλγάρων, 
ήταν η ακόλουθη: «... Οι έλληνες φίλοι δεν μπορούν 
να υπολογίζουν σε ενεργητική μεσολάβηση και βοή
θεια από εδώ. Ο ερχομός του εδώ (του Ρούσσου) εί
ναι επίσης πολιτικά μη σκόπιμος. Όλες τις απαραίτη
τες πληροφορίες να τις στέλνουν σ’ εσάς». Εξάλλου, ο 
Δημητρώφ συμβούλεψε και την ΚΕ του Βουλγαρικού 
Εργατικού Κόμματος (κομμουνιστικού): «η Βουλγα
ρία να μη δεσμεύεται άμεσα με τίποτα σχετικά με την 
ανάπτυξη του εσωτερικού αγώνα στην Ελλάδα».

Παρόλα τα δυσοίωνα σημεία για τη στάση των “αδελ
φών” κομμάτων απέναντι στον αγώνα τους, οι κομμου
νιστές εξακολουθούσαν να τρέφουν ελπίδες κάποιας 
βοήθειας από μέρους τους. Ίσως σ’ αυτή την αυταπά
τη να εντάσσεται και η απόκρουση τριών προτάσεων 
για ανακωχή που τους έκανε ο στρατηγός Σκόμπι και 
ο Τσώρτσιλ. Η μία, στις 12 του Δεκέμβρη, περιείχε τον 
όρο να υποχωρήσει ο ΕΛΑΣ στην παλιά του γραμμή έξω 
από την Αθήνα και να αφοπλιστεί το 1ου Σώμα Στρατού 
μέσα στην πόλη. Το ΕΑΜ έκανε τέτοιες αδιάλλακτες 
αντιπροτάσεις που απερρίφθησαν από τον Σκόμπι.

Στις 16 /ου Δεκέμβρη, ο Σκόμπι επανέλαβε τις προ
τάσεις του, αλλά οι αντιπροτάσεις του ΚΚΕ ήταν και 
πάλι εξωπραγματικές. Παρόλα αυτά, ο Σιάντος, την
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ίδια μέρα που δεχόταν τις προτάσεις, τηλεγραφούσε 
απελπισμένα στον Δημητρώφ προσπαθώντας να τον 
ευαισθητοποιήσει: «Άγγλοι αποβίβασαν νέες δυνάμεις 
πολλά σημεία Πειραιά. Λιμένας Φαλήρου και Πειραιά 
σταθμεύουν είκοσι σκάφη πολεμικά, οπλιταγωγά και 
φορτηγά. Περιέχουν αγγλικά και αποικιακά στρατεύ
ματα και πολεμικό υλικό για απόβαση. Χθες και σή
μερα ενεργούν επιθέσεις προς Αθήνα και Πειραιά διά 
πεζικού υποστηριζόμενου από τανκς, πυροβολικό αε
ροπορίας».

Σ’ αυτό το τηλεγράφημα, απάντησε ο Δημητρώφ για 
πρώτη φορά στις 20 του Δεκέμβρη, όπου έδινε εντολές 
στο κόμμα, για λογαριασμό βέβαια του Στάλιν. Παρα
θέτω αποσπάσματα απ’ αυτές τις τηλεγραφικές εντολές: 
«Η ένοπλη ενίσχυση προς τους Έλληνες συντρόφους 
απέξω γενικώς αδύνατη ... Βοήθεια από την πλευρά 
της Βουλγαρίας η οποία θα την δέσμευε με την πλευρά 
του ΕΛΑΣ εναντίον των αγγλικών ενόπλων δυνάμεων 
δεν θα βοηθήσει τους έλληνες συντρόφους στην τωρι
νή διεθνή κατάσταση ενώ εμάς μπορεί να μας βλάψει 
εξαιρετικά. Το ίδιο ισχύει και για τη Γιουγκοσλαβία ... 
Θα πρέπει να δείξουν εξαιρετική ευλυγισία για να δια
τηρήσουν όσο το δυνατόν τις δυνάμεις τους και να πε
ριμένουν πιο ευνοϊκή στιγμή για την πραγματοποίηση 
του δημοκρατικού τους προγράμματος».

Μετά από αυτό το τελευταίο τηλεγράφημα, το μόνο 
που έμενε στην ηγεσία ήταν να συνεχιστεί η ηρωική
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αντίσταση του “λαού” μέχρι τέλους και να ρίξουν την 
ηθική ευθύνη της σύγκρουσης στους Άγγλους και τον 
Παπανδρέου που επιδίωκε να εγκαταστήσει μοναρχο- 
φασιστικό κράτος και «ματοκύλησε τον τόπο για 2.000 
πραιτωριανούς της Ορεινής Ταξιαρχίας».*

Θα πρέπει να θυμίσουμε πως τότε γίνονταν μάχες στο 
Δυτικό Μέτωπο και οι Γερμανοί εξαπέλυαν τόσο σφο
δρή αντεπίθεση στις Αρδένες, στις 17 του Δεκέμβρη, 
που παρά λίγο να σπάσουν το Μέτωπο των συμμάχων 
και να ξαναμπούν στο Παρίσι.

Ανεξάρτητα όμως από τον εξαναγκασμό της κομ
μουνιστικής ηγεσίας σε μία πρώιμη σύγκρουση που 
επέβαλαν οι Άγγλοι, η απόφασή της να τη δεχτεί ήταν 
μέσα στη λογική του συσχετισμού των κοινωνικών δυ
νάμεων στο εσωτερικό της χώρας, αλλά πάνω απ’ όλα 
του χαρακτήρα του καθεστώτος που επιδίωκε αυτή να 
εγκαταστήσει και του στρατηγικού της στόχου, που 
ήταν η κατάκτηση της εξουσίας.

Η ΕΑΜική παράταξη, κατά το διάστημα της Κατο
χής, είχε κατακτήσει τη συντριπτική πλειοψηφία του

* Αργότερα, υιοθέτησαν και επαναλάμβαναν, σε κάθε ευ
καιρία, την καταγγελτική αυτή φράση που είχε απευθύνει ο 
Γ. Καφαντάρης στον Παπανδρέου, στην πρώτη συνάντηση 
των πολιτικήν αρχηγών, κατά την επίσκεψη του Τσώρτσιλ 
στην Ελλάδα. Ο Παπανδρέου είχε αρνηθεί να διαλύσει την 
Ταξιαρχία, παρά την πρόταση των κομμουνιστών ότι έτσι θα 

μπορούσαν να δεχτούν τον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ.
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λαού. Τα αστικά κόμματα, από την περίοδο ήδη της 
μεταξικής δικτατορίας, ήταν ανύπαρκτα. Οι αρχηγοί 
τους, όσοι επιζούσαν, σιωπούσαν, οι δε οπαδοί τους 
είχαν συνθηκολογήσει με τη δικτατορία και κάθονταν 
όσο μπορούσαν πιο φρόνιμα στα σπίτια τους.

Αντίθετα, το κομμουνιστικό κόμμα, μπορεί, κατά τη 
διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας, να είχε χάσει το 
ειδικό πολιτικό του βάρος ανάμεσα στους εργαζομέ
νους, διατηρούσε όμως, εκτός από την ηγεσία, ένα με
γάλο αριθμό στελεχών και μελών του στις φυλακές και 
τις εξορίες, οργανωμένο και κομματικά πειθαρχημένο. 
Οι κομμουνιστές αυτοί είχαν σχηματίσει “ομάδες συμ
βίωσης” με ειδική αποστολή.

Ο “Ακροναυπλιώτης” Κ. Γκριτζώνας, μέλος του ΚΚ, 
γράφει στο βιβλίο του για τη συστηματική εκπαίδευση 
των συντρόφων του σε αυτές τις ομάδες συμβίωσης, 
κάτω από τις συνθήκες εγκλεισμού, και για το διευθυ
ντικό ρόλο που θα έπαιζαν όταν θα έπαιρναν την εξου
σία: «Οι ομάδες συμβίωσης υπήρξαν φυτώρια κομμα
τικών στελεχών, που προορίζονταν να δουλέψουν σε 
όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς τομείς. Εργα
τικά συνδικάτα, γεωργικούς συλλόγους και συνεται
ριστικούς, επαγγελματικά σωματεία, επιστημονικούς 
συλλόγους, νεολαιίστικο, φοιτητικό και γυναικείο κί
νημα, εκπολιτιστικές οργανώσεις, κρατικό μηχανισμό, 
στρατό κ.λπ. Προορισμός τους ήταν να αποτελόσουν 
το σκελετό του κρατικού μηχανισμού και όλων των
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τομέων της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, πολι
τιστικής και πνευματικής ζωής μιας λαοκρατικής Ελ
λάδας». Η εκπαίδευση για την κατάκτηση της εξουσίας 
ήταν “διά βίου” και γινόταν παντού, είτε κάτω από 
συνθήκες νομιμότητας είτε παρανομίας. Η κομματική 
πυραμίδα χτιζόταν, τα υλικά διαλέγονταν, δεμένα με 
τη “σιδερένια” ή “ατσάλινη” “μπολσεβίκικη” πειθαρ
χία, για να αποτελέσουν την αυριανή γραφειοκρατική 
κοινωνία.*

Στις φυλακές και τις εξορίες, οι οπαδοί του κόμματος 
ήταν σαν να έδιναν συνεχώς εξετάσεις στη Σχολή Πο
λέμου του κόμματος. Όποιος περνούσε αυτές τις εξε
τάσεις είχε δικαίωμα να κατακτήσει και μία θέση στην 
ιεραρχία, εξ ου και η περιφρόνηση για τους “δηλωσίες” 
και το πηλοφόρι που τους έλουζε σ’ όλη τους την υπό
λοιπη ζωή, αν σε κάποια φάση “έσπαγαν”. Αλλά κι αν 
τους δέχονταν (χωρίς να τους ξαναβάζουν στο κόμμα) 
ήταν συνεχώς όμηροι της “δήλωσης” που είχαν κάνει 
και κάθε αντίρρηση που θα είχαν διάθεση να διατυπώ
σουν την “κατάπιναν”, λόγω του “βεβαρημένου” πα

* Αυτές τις συνθήκες συνεχούς εκπαίδευσης για τα διοι
κητικά καθήκοντα, που θα αναλάμβαναν οι κομμουνιστές 
όταν γίνονταν εξουσία, περιγράφει κι ένας άλλος “Ακρο- 
ναυπλιώτης .̂’, ο κομμουνιστής Μανούσακας, στο βιβλίο του 
Ακροναυπλία, όπως και τις συνθήκες της “ατσάλινης” μπολ
σεβίκικης πειθαρχίας που επικρατούσαν στην εκτέλεση των 

αποφάσεων της κομματικής ηγεσίας.
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ρελθόντος τους που σκίαζε όλη την “αγωνιστική” τους 
πορεία.

Στο διάστημα της Κατοχής, το κομμουνιστικό κόμμα 
κατέκτησε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Στις πε
ριοχές που κυριαρχούσε εγκατέστησε δικούς του μη
χανισμούς εξουσίας (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Λαϊκή Δι
καιοσύνη κ.λπ.). Αλλά και στις μεγάλες πόλεις, με τα 
συνδικαλιστικά του όργανα μπορούσε να ελέγχει ολό
κληρη τη διοικητική πυραμίδα, ενώ, με τις άλλες οργα
νώσεις του, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, λογοτεχνικές, 
αθλητικές, περνούσε τη γραμμή του και διοχέτευε την 
“ιδεολογία του”.

Ιδιαίτερα μετά την απελευθέρωση, η αποχώρηση των 
Γ ερμανών από τη χώρα και η κατάρρευση του κρατικού 
μηχανισμού που στηριζόταν στις κατοχικές κυβερνή
σεις δημιουργούσε εξ αντικειμένου ένα κενό εξουσίας. 
Κατά την απελευθέρωση, το ΚΚΕ είχε 400.000 μέλη, 
το ΕΑΜ 2.000.000, ο ΕΛΑΣ, μόνιμος και εφεδρικός, 
130.000. Επίσης, το κόμμα καθοδηγούσε μία οργάνω
ση νεολαίας, την ΕΠΟΝ, που αριθμούσε 700.000 μέλη. 
Όλο αυτό το πλήθος της κομματικής διοικητικής πυ
ραμίδας και των “συνοδοιπόρων”, δηλαδή κομματικά 
και συνδικαλιστικά στελέχη, τοπικοί άρχοντες, τεχνο- 
κράτες και κομματικοί διανοούμενοι, καθώς προσδο
κούσαν την ενσωμάτωσή τους στην κρατική μηχανή, 
αποτελούσαν ταυτόχρονα μοχλό πίεσης για την αντι
κατάσταση της σκιώδους εξουσίας της κυβέρνησης,
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που πήγαινε να παγιωθεί, από την “λαϊκή κυριαρχία”, 
με άλλα λόγια τη δική τους.

Ένας άλλος παράγοντας πίεσης για την κατάχτηση της 
εξουσίας ήταν η στρατιωτική πυραμίδα, οι στρατιωτι
κοί διοικητές των ανταρτών, οι πολιτικοί καπετάνιοι 
αλλά και οι απλοί μαχητές, που είχαν διαμορφώσει μία 
ιδιαίτερη ψυχολογία από το γεγονός ότι είχαν συνηθί
σει να δίνουν διαταγές και να εκτελούνται αμέσως για 
ζητήματα που αφορούσαν την περιουσία, τη ζωή των 
άλλων, ή και να πολεμούν και να θυσιάζονται οι ίδιοι. 
Θεωρούσαν τους εαυτούς τους σωτήρες και απελευθε
ρωτές της χώρας, δηλαδή τους νόμιμους και φυσιολο
γικούς νομείς της.

Μία άλλη κατηγορία ανθρώπων που θεωρούσαν την 
εξουσία αναγκαία ήταν αυτοί που είχαν εκτεθεί με 
εκτελέσεις και φοβόντουσαν πως με την επανίδρυση 
του αστικού κράτους θα ήταν υποχρεωμένοι να λογο
δοτήσουν για εγκληματικές πράξεις, κατά τη διάρκεια 
της Κατοχής.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποτελούσαν ένα διαμορφω
μένο κοινωνικό ηγετικό στρώμα, που ασκούσε ήδη μια 
άτυπη εξουσία. Φοβόταν πως, με την επάνοδο στην 
προηγούμενη μορφή κοινωνικής οργάνωσης, θα παρα
γκωνιζόταν από τους παραδοσιακούς αξιωματούχους 
της αστικής τάξης, που είτε είχαν συνθηκολογήσει με 
τους Γερμανούς είτε βρίσκονταν στο περιβάλλον του 
Καΐρου.
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Στην ουσία, υπήρχε ένα ΕΑΜικό κράτος, συγκρο
τημένο μέσα στο διοικητικό τσόφλι της κυβέρνησης 
Παπανδρέου. Το μόνο που του έλειπε ήταν οι κρατι
κές σφραγίδες και η τυπική αναγνώρισή του από τους 
Άγγλους, διαμέσου ενός διαφορετικού κυβερνητικού 
σχήματος.

Έτσι, το ερώτημα γιατί οι κομμουνιστές ήταν τόσο 
αδιάλλακτοι απέναντι στις προτάσεις των Άγγλων εί
ναι χωρίς νόημα. Το δίλημμα γιατί δε συμφώνησαν σε 
μία ομαλή εξέλιξη της πολιτικής ζωής, δεδομένου ότι 
είχαν εκείνη την εποχή την πλειοψηφία του ελληνικού 
λαού, είναι ένα ψευτοδίλημμα.* Μοιάζουν ν’ αγνοούν 
τη φύση του καθεστώτος που επρόκειτο να εγκαταστή
σουν.

Ο γραφειοκρατικός κρατικός καπιταλισμός των κομ

* Αναπτύχθηκε μία ολόκληρη φιλολογία για τις “θυσίες 
του λαού” που πήγαν χαμένες, για τα “διαψευσμένα όνει
ρα” της γενιάς της αντίστασης κ.λπ., όπως και για τις θυ
σίες σε ανθρώπους και υλικές καταστροφές που στοίχισε η 

επικράτηση της “μοναρχοφασιστικής δεξιάς”. Όλη αυτή η 
δακρύβρεχτη φλυαρία από τους σταλινικούς διανοούμενους 

παραβλέπει το γεγονός ότι η ηγεσία του ΚΚΕ έμεινε αλώβη
τη από δοκιμασίες. Εξάλλου, οι “ηγέτες” ξέρουν πως το ίδιο 
το αντιδραστικό καθεστώς, με τη μάζα των πεινασμένων κι 
εξαθλιωμένων που δημιουργεί κάθε μέρα, θα ανανεώνει συ
νεχώς τις εφεδρείες των μελών και οπαδών του κόμματος 

που χάνονται.
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μουνιστών και ο αστικός ιδιωτικός καπιταλισμός που 
εκπροσωπούσε ο Παπανδρέου συνιστούσαν δύο κοι
νωνικά συστήματα, που το καθένα για να υπάρχει 
χρειάζεται αποκλειστικά το δικό του “ζωτικό” κοινω
νικό χώρο και προϋποθέτει την εξαφάνιση, απότομη ή 
βαθμιαία, του ενός από το άλλο.

Οι κομμουνιστές ξέρουν ότι η δυνατότητα εγκατάστα
σης καθεστώτος “λαϊκής δημοκρατίας”, κάτω από συν
θήκες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας αστικού τύπου, 
είναι αδύνατη, όσο κι αν ασκούν σημαντική επιρροή 
ανάμεσα στον πληθυσμό. Το κομμουνιστικό κόμμα 
δεν έχει καμιά σχέση και κανένα δεσμό με τα αστικά 
κόμματα, για να μπορεί να πάρει μέρος στο κοινοβου
λευτικό παιγνίδι. Με την αστική τάξη κυρίαρχη και με 
τους θεσμούς της αποκαταστημένους, θα έχει περιορι
σμένη δυνατότητα χειραγώγησης της μάζας. Χωρίς το 
οπλισμένο τμήμα του, ο διοικητικός μηχανισμός, που 
“μοντάρισε” κατά τη διάρκεια της Κατοχής, θα απο- 
διοργανωνόταν και θα φθειρόταν συνεχώς, καθώς στο 
παιγνίδι της εξουσίας θα έμπαιναν καινούργια κόμμα
τα, εκτός από τα πατροπαράδοτα αστικά. Η κολοσσιαία 
επιχείρηση εξαπάτησης του λαού θα έχανε την πειστι- 
κότητά της, η επιρροή του μέσα στις μάζες θα μειω
νόταν, δεδομένου ότι θα συμμετείχε στη χειραγώγησή 
τους με μικρότερο“ποσοστό” από αυτό που διαθέτει η 
αστική τάξη, με τα παραδοσιακά κόμματα, τις οργανώ
σεις της, τον τύπο, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τη
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δυνατότητα εξαγοράς ψήφων και συνειδήσεων, μαζική 
ή ατομική κ.λπ.

Εξάλλου, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αυτή τη 
συντριπτική πλειοψηφία του λαού, που είχε εξασφα
λίσει το ΕΑΜικό κίνημα τόσο κατά το διάστημα της 
Κατοχής όσο και αμέσως μετά την απελευθέρωση, την 
είχε κατακτήσει όχι με τόσο δημοκρατικά μέσα. Κατά 
το διάστημα της Κατοχής, αμφισβητήσεις της ειλικρί
νειας της ηγεσίας του ΚΚΕ και των σκοπών που επι
δίωκε διατυπώνονταν από οπαδούς εθνικών οργανώ
σεων (ΕΔΕΣ, Ιερά Ταξιαρχία), που είχαν πολλές φορές 
καταβολές στα παλιά αστικά κόμματα και ζούσαν στις 
μεγάλες πόλεις.

Εκτός όμως από αυτούς, γινόταν και κριτική, από “τα 
αριστερά”, της πολιτικής του ΚΚΕ. Η κριτική αυτή κά
λυπτε ένα μεγάλο φάσμα αντιρρησιών. Στη μία άκρη 
του, περιλάμβανε κομμουνιστές που διαφωνούσαν για 
την ορθότητα της κομματικής γραμμής. Εκτός από 
αυτούς όμως, υπήρχαν επαναστάτες που ορθά-κοφτά 
κατηγορούσαν το ΚΚ σαν αντεπαναστατικό και πως 
η πολιτική του δεν είχε καμιά σχέση με την υπόθεση 
της εργατικής τάξης.* Η κομμουνιστική ηγεσία είχε

* Τόσο στις συνθήκες κράτησης στις φυλακές της Ακρο- 
ναυπλίας όσο και αργότερα στην περίοδο της Κατοχής, σε 
συνθήκες παρανομίας, είχε συγκροτηθεί η ομάδα Α. Στίνα 
καιΔημ. Βουρσούκη που διατύπωσε την άποψη ότι ο ρόλος 
της σοβιετικής Ρωσίας για την επικράτηση του σοσιαλισμού

166



τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει απλουστευτικά όλους 
αυτούς τους αντιπάλους της, δηλαδή με τη φυσική 
τους εξόντωση. Έτσι, εκεί που μπορούσε, ιδιαίτερα 
στην ύπαιθρο, τους εκτελούσε με “νόμιμες” και “δη
μοκρατικές” διαδικασίες, διαμέσου “ανταρτοδικείων” 
και “λαϊκών δικαστηρίων”. Στις μεγάλες πόλεις, όπου 
οι συνθήκες του “λαϊκού” αγώνα ήταν διαφορετικές, η 
απόφαση της εκτέλεσής τους ήταν κάπως άτυπη από 
άποψη “νομική”. Την έπαιρναν τα ανώτερα κομματικά 
κλιμάκια και την διεκπεραίωναν οι “μαχητές-εκτελε- 
στές” της Οργάνωσης Προστασίας Λαϊκού Αγώνα (οι 
λεγόμενοι Οπλατζήδες)**.

ήταν αντεπαναστατικός και τόνιζε την προδοσία του εργα
τικού κινήματος από τη σταλινική ηγεσία. Ο δεύτερος από 
αυτούς τους δύο σπουδαίους θεωρητικούς του κινήματος 
εκτελέστηκε από την ΟΠΛΑ, στη διάρκεια του Δεκέμβρη.

** Η εξόντωση αφορά και ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ, 
όπως τον Παναγιώτη Τζινιέρη, τον Π. Δαμασκόπουλο, τον 
Γρ. Σκαφίδα, τον Γ. Κωνσταντινίδη. Ιδιαίτερα, πριν από 
το Δεκέμβρη και κατά τη διάρκειά του, ο κατασταλτικός 
μηχανισμός της σταλινικής ηγεσίας ανέπτυξε έντονη δρα
στηριότητα. Ενώ η στρατιωτική ηγεσία προσπαθούσε να 
κρατήσει άψογη στάση απέναντι στους “συμμάχους” Άγ
γλους και “να μην τους πυροβολεί” ακόμα και όταν γινόταν 
πόλεμος, η ΟΠΛΑ “ανέλαβε” την εκτέλεση εκατοντάδων 
“αντιδραστικών πολιτών”, χωροφυλάκων αιχμαλώτων αλλά 
και δεκάδων κομμουνιστών-τροτσκιστών και αρχειομαρξι- 
στών. Είναι γνωστό πως από αυτή την τελευταία κατηγορία
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Σε συνθήκες δημοκρατικών θεσμών, το ΚΚ δε θα 
μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή την επικοινωνιακή- 
ιδεολογική “μέθοδο” της απόλυτης “σιωπής” και να 
διατηρήσει το μονοπώλιο της “διαφώτισης” του λαού, 
όπως το είχε εξασφαλίσει κατά την Κατοχή.

Το εκπληκτικό είναι ότι από τις εκτιμήσεις που έκα
ναν μέχρι τώρα διάφοροι “προοδευτικοί”, '“αριστεροί” 
αναλυτές, “αναθεωρητές” συνοδοιπόροι, μαρξιστές- 
λενινιστές ή μαρξιστές-τροτσκιστές, συνοδευόμενες σε 
μερικές περιπτώσεις από κλαυθμούς και οδυρμούς για 
τα “λάθη” της ηγεσίας και τις “χαμένες ευκαιρίες” του 
“μεγαλειώδους λαϊκού κινήματος”, παραλείπουν συ
στηματικά ν’ αναφερθούν σε αυταπόδειχτες αλήθειες. 
Ότι, δηλαδή, οι σκοποί αυτού του κινήματος, που βρι
σκόταν κάτω από την απόλυτη εξάρτηση του ΚΚ, ήταν 
η κατάκτηση της εξουσίας και η εγκατάσταση “λαϊκής 
δημοκρατίας” (όπως της Ρουμανίας, της Ανατολικής. 
Γερμανίας ή της γειτονικής Αλβανίας του Χότζα). Και

εκτελέστηκαν 100 περίπου, αλλά ο αριθμός τους είναι μεγα
λύτερος (Για τις δολοφονίες των αρχειομαρξιστών και τρο- 
τσκιστών ενοχοποιούνται σαν άμεσοι υπεύθυνοι οι Μπαρ
τζιώτας και Ιωαννίδης ). Ακόμα, οι λεηλασίες σπιτιών που οι 
κάτοικοί τους για διάφορους λόγους είχαν μετακομίσει και 
η ανατίναξή τους σε μικροαστικές συνοικίες για την κατα
σκευή οδοφραγμάτων ήταν καθημερινό φαινόμενο. Τέλος, 
σημειώνουμε την τελευταία πράξη μαζικής τρομοκρατίας, 
την ομηρία χιλιάδων πολιτών και τον εξαναγκασμό τους να 
ακολουθήσουν τον ΕΛΑΣ στη φυγή του από την Αθήνα.
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α γεγονότα έδειξαν, μετά την πτώση των κρατών αυ- 
:ών του “υπαρκτού” σοσιαλισμού, την ανυπαρξία όχι 
μόνον του παραμικρού ψήγματος σοσιαλισμού, αλλά 
ότι επρόκειτο για τα πιο τερατώδη ολοκληρωτικά κα
θεστώτα, εξίσου ή περισσότερο εκμεταλλευτικά από 
τα αστικά που αντικατέστησαν.

Επίσης, καμώνονται πως ξεχνούν ότι σ’ αυτά τα γρα
φειοκρατικά κράτη, με τον παντοδύναμο αστυνομικό, 
κατασταλτικό μηχανισμό που διέθεταν, είχαν τη δυνα
τότητα να ελέγχουν όχι μόνον κάθε έκφραση κοινω
νικής δραστηριότητας, αλλά ακόμα να υπαγορεύουν 
και ατομικές συμπεριφορές και στάση ζωής. Από μία 
άποψη, οι “ημερίδες” και τα “στρογγυλά τραπέζια” για 
τη μελέτη των “λαθών” της ηγεσίας του ΚΚΕ και της 
αποτυχίας του να πάρει την εξουσία, μοιάζουν τόσο 
εξωφρενικά, όσο συνέδριο επιδημιολόγων που θα 
ασχολούνταν με την εξακρίβωση των αιτίων που δεν 
κατόρθωσαν κρούσματα ενός θανατηφόρου ιού να εξε
λιχθούν σε πανδημία.

Με αφορμή το Δεκέμβρη του 1944, σκόπιμο είναι να 
αναφερθεί και η επισήμανση του Κορνήλιου Καστο- 
ριάδη, πριν από 30 και πλέον χρόνια, για το πραγματι
κό περιεχόμενο του καθεστώτος που προσπαθούσε να 
εγκαταστήσει το ΚΚ:

«Αυτό που έγινε το Δεκέμβρη του ’44 με κανένα τρό
πο δεν μπορούσε να γίνει κατανοητό με τα υπάρχοντα 
τροτσκιστικά, ή ακόμη και μαρξιστικά σχήματα. Απ’
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τη μια μεριά, οι λαϊκές μαζές ή ένα σημαντικό τους μέ
ρος, συμμετείχαν στη σύγκρουση και υποστήριζαν το 
ΚΚ με την ιδέα πως η νίκη του ΚΚ θα άλλαζε το κα
θεστώς. Και συμμετείχαν, ακόμα μια φορά, χωρίς ούτε 
μια στιγμή να εκδηλώσουν πρωτοβουλία ή διάθεση αυ
τόνομης οργάνωσης και δράσης αλλά πάντα υπακούο- 
ντας πειθήνια στο ΚΚ ... Το ΚΚ πράγματι θα άλλαζε 
το καθεστώς αν νικούσε· όχι βέβαια εγκαθιδρύοντας το 
σοσιαλισμό, αλλά εγκαθιδρύοντας την δικτατορία του 
-βαφτισμένη “Λαϊκή Δημοκρατία”-  και αρχίζοντας το 
μετασχηματισμό της χώρας προς μία κοινωνία Ρωσι
κού τύπου ...».

Κλείνοντας το κεφάλαιο του Κινήματος του Δεκέμ
βρη, θ’ αναφερθούμε σ’ ένα μύθο που καλλιεργήθηκε 
εντατικά από την “αριστερή” διανόηση και αφορά τη 
συμμετοχή του λαού σ’ αυτό. Απωθημενος στο πολι
τικό περιθώριο, εξαντλημένος ήδη από την πείνα και 
τις κακουχίες της 4χρονης Κατοχής, ζούσε κάτω από 
άθλιες επισιτιστικές συνθήκες. Πολιορκημένος στις 
συνοικίες του, παρακολουθούσε με οργή τους σκοτω
μούς και τους τραυματισμούς των αμάχων από τους 
συνεχείς πολυβολισμούς των αγγλικών αεροπλάνων 
και το μόνο που επιθυμούσε, στο μεγαλύτερο μέρος 
του, ήταν να τελειώσει αυτή η δοκιμασία του εμφυλίου. 
Ακόμα και στις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας, τις 
πιο “αντιστασιακές”, το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυ
σμού έβρισκε δυσανάλογες τις καινούριες θυσίες στις
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οποίες υποβαλλόταν μετά την απελευθέρωση σε σχέση 
με τα αιτήματα του “αγώνα” για “λαϊκή κυριαρχία” και 
“τιμωρία των δωσίλογων”

(
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Παρατηρήσεις πάνω στο φαινόμενο της κατά- 
κτησης της πλειοψηφίας του λαού από το ΚΚ£

Η δικτατορία του Μεταξά είχε διαλύσει κάθε μορφή 
συλλογικής οργάνωσης: πολιτικά κόμματα, επαγγελ
ματικές οργανώσεις, συνδικάτα. Όμως, και πριν από τη 
δικτατορία της 4ης Αυγούστου, στην Ελλάδα η δημο
κρατία και οι θεσμοί της ποτέ δεν είχαν μία συνέχεια, 
αλλά κατά διαστήματα διακοπτόταν από δικτατορικά 
κινήματα που διέλυαν τον εύθραυστο δημοκρατικό 
ιστό της. Με ένα γενικό τρόπο, οι πάγιοι δημοκρατι
κοί θεσμοί αποτελούσαν πιο πολύ προπαγανδιστικό, 
προεκλογικό αίτημα, παρά παγιωμένη κοινωνική κα- 
τάκτηση. Ακόμα και το θεωρούμενο ως το πιο συνεπές 
δημοκρατικό κόμμα, όπως των φιλελευθέρων, όταν 
το εκλογικό αποτέλεσμα για διάφορους λόγους δεν το 
θεωρούσε αντιπροσωπευτικό της “λαϊκής θέλησης”, 
κατέφευγε σε “κινηματική αυτοδικία”. Το ίδιο βέβαια 
γινόταν και με το αντίπαλο κόμμα των συντηρητικών 
δυνάμεων.

Στην Κατοχή, η κατάρρευση του συστήματος των τά
ξεων και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης της ελληνι
κής κοινωνίας είχε σαν επακόλουθο την κατάρρευση 
του ανύπαρκτου ήδη κομματικού συστήματος κι έπαι
ξε αποφασιστικό ρόλο για την επικράτηση της ΕΑΜο-
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κομμουνιστικής οργάνωσης.

Οι άνθρωποι, αυτή την περίοδο, αποτελούσαν μία 
μάζα, με την έννοια ότι οι αντικειμενικές συνθήκες δεν 
τους επέτρεπαν να ενταχθούν σε πολιτικά κόμματα με 
ιδιαίτερα ταξικά συμφέροντα, επαγγελματικές οργανώ
σεις και συνδικάτα ή όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εξαιτίας της πλήρους απουσίας συλλογικών οργά
νων, η επιθυμία του πληθυσμού ήταν ν’ αποχτήσει 
κάποια πολιτική οργάνωση. Το ΚΚ επωφελήθηκε απ’ 
αυτή την προσδοκία και, αποφεύγοντας να δώσει στη 
συνθηματολογία του ταξικές αποχρώσεις ή να τονίσει 
ταξικούς διαχωρισμούς, μπόρεσε να στρατολογήσει 
μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, ιδιαίτερα μικροα
στικά και πληβειακά. Εξάλλου, οι μαζικές οργανώσεις, 
που άρχισαν να δημιουργούνται κατά το διάστημα της 
Κατοχής, δεν αποτελούσαν προϊόν ανεξάρτητης δρά
σης του πληθυσμού, με διεκδικητικό χαρακτήρα, αλλά 
σχηματίστηκαν σαν εξαρτήματα του κομματικού μηχα
νισμού, με σκοπό την καθοδήγηση και τη χειραγώγηση 
των μελών τους.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως όλα τα ολοκληρω
τικά κινήματα, επιδίωξε να οργανώσει τη λαϊκή μάζα. 
Δεν το ενδιέφεραν οι κοινωνικές τάξεις και δεν απο
τεινόταν σ’ αυτές, ούτε στους πολίτες που έχουν κοινά 
συμφέροντα αλλά και γνώμη σχετικά με το χειρισμό 
των δημόσιων πραγμάτων. Αντίθετα από τα πολιτικά 
κόμματα και τις διάφορες κοινωνικές ομάδες, που εξαρ-
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τώνται από μία συλλογική δύναμη που τους δίνουν οι 
προγραμματικές τους ιδέες, το Κομμουνιστικό Κόμμα 
αντλούσε τη δύναμη του από το αριθμητικό μέγεθος 
των ανθρώπων που το ακολουθούσαν σε μια κατάστα
ση ιδεολογικά “χύμα”.

Έτσι, το ΚΚ, στοχεύοντας σε αποδεχτούς από όλο τον 
πληθυσμό αταξικούς στόχους, όπως η οργάνωση επισι
τιστικών συνεταιρισμών, η άρνηση της επιστράτευσης 
που επιδίωκαν οι κατοχικές δυνάμεις, η απελευθέρω
ση της πατρίδας κ.λπ., έγινε το καθοδηγητικό όργανο 
αυτής της μάζας. Οι άνθρωποι που το ακολούθησαν, 
μέλη και οπαδοί, στη μεγάλη τους πλειοψηφία νέοι, 
δεν είχαν ποτέ ασχοληθεί ή εμφανιστεί στην πολιτική 
σκηνή, δεν είχαν πάρει μέρος ποτέ στο πολιτικό παιχνί
δι των ελεύθερων εκλογών και της επιλογής πολιτικών 
προγραμμάτων, ή ακόμα είχαν μια αρνητική εικόνα 
για την πολιτική από την προπαγάνδα της 4ης Αυγού
στου. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, το ΕΑΜικό κίνη
μα επιδίωξε και μπόρεσε ν’ αποχτήσει πληθυσμιακή 
πελατεία, χρησιμοποιώντας μονοσήμαντη πατριωτική 
συνθηματολογία.

Εξάλλου, το ΕΑΜικό κίνημα έδειξε ότι σε μία χώρα 
όπου τα πολιτικά κόμματα παρουσιάζουν ολική έκλει
ψη, οι μάζες μπορούν εύκολα να καταχτηθούν και να 
χειραγωγηθούν από ολοκληρωτική ιδεολογία. Όπως 
γράφει η Άρεντ, η ιστορική μνήμη, όταν αυτή δε συ
νοδεύεται από θεσμούς που εγκαθιδρύθηκαν και εν
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σωματώθηκαν μέσα στην κοινωνία κατά τις διάφορες 
ιστορικές περιόδους, παίρνει περισσότερο μυθολογικό 
χαρακτήρα. Έτσι, και οι υποσχέσεις που έδινε το ΚΚΕ 
για δημοψήφισμα και λαϊκή ετυμηγορία που θ’ απο
φάσιζε σε συνθήκες ελευθερίας για το πολίτευμα της 
χώρας θα είχαν νόημα, αν οι πολίτες που θα ανήκαν σε 
διαφορετικές ιδεολογικές παρατάξεις θα είχαν βιώσει 
την πολιτική διαφορετικότητα και ποιο κοινωνικό πρό
γραμμα αντιπροσώπευε το κάθε σύστημα.

Σε μία χώρα όπου θα μπορούσαν τα διάφορα κοινωνι
κά στρώματα να εκφραστούν ελεύθερα και να σταθούν 
κριτικά απέναντι σε όλη αυτή τη γεμάτη αντιφάσεις 
πολιτική του κομμουνιστικού κόμματος, αυτό θα έχανε 
τα λαϊκά του ερείσματα. Στις συνθήκες της Κατοχής 
όμως, η ανταλλαγή ιδεών και η κριτική στάση ανήκαν 
στη σφαίρα της ουτοπίας. Έτσι, η χειραγώγηση του 
μαζικοποιημένου πληθυσμού ήταν ολοκληρωτική και 
απόλυτη. Οι μάζες δέχονταν αδιαμαρτύρητα τις όποιες 
αποφάσεις έπαιρνε το κόμμα, πεπεισμένες από τα πριν 
πως είναι οι μόνες που εξυπηρετούν τα συμφέροντά 
τους.

Η κατάκτηση της μάζας από το ΚΚ πάνω στο σύνθη
μα της “υπεράσπισης της πατρίδας” αποτελούσε συνέ
χεια της εθνικιστικής συνθηματολογίας της 4ης Αυγού
στου, προσαρμοσμένης στις συνθήκες της Κατοχής και 
εμπλουτισμένης με λαϊκίστικα στοιχεία. Εκτός από την 
επιδίωξη της “ελεύθερης πατρίδας”, προστέθηκε και
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η “πανανθρώπινη λευτεριά”, υπαινισσόμενη και τον 
αντιστασιακό αγώνα των άλλων χωρών, ιδιαίτερα των 
βαλκανικών, που γινόταν κάτω από την καθοδήγηση 
των ΚΚ. Ο “διεθνιστικός” χαρακτήρας αυτού του συν
θήματος ήταν ταξικά αποχρωματισμένος και ενταγμέ- 
νος στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων “των 
συμμάχων” εναντίον των δυνάμεων του “γερμανο-ιτα- 
λικού άξονα”. Στην πραγματικότητα, οι κομμουνιστές 
αγωνίζονταν για “την απελευθέρωση της χώρας”, γιατί 
αυτό τους υπαγόρευε το “διεθνιστικό τους” καθήκον, 
δηλαδή η υπεράσπιση της Ρωσίας, που τότε δεχόταν 
την επίθεση των Γερμανών και κινδύνευε να καταρ- 
ρεύσει ύστερα από την προέλαση των εχθρικών στρα
τευμάτων.

Με ένα γενικό τρόπο, το ρευστό “ιδεολογικό όραμα” 
του ΚΚ, στις εξάρσεις του, έμοιαζε πιο πολύ με θρη
σκευτική υμνωδία, όπου οι δυνάμεις του “καλού” αντι
προσωπεύονται από το “λαό-θεό” ενώ του “κακού” από 
τις “αντιλαϊκές δυνάμεις” (ή αργότερα τα “ξένα μονο
πώλια”), με την “εκκλησία-κόμμα” να τις πολεμά.

Διαβάζοντας τις ανακοινώσεις του ΕΑΜ, κατά τη 
διάρκεια του Δεκεμβριανού Κινήματος και αργότερα 
μετά την απελευθέρωση, η λέξη “λαός” επαναλαμβά
νεται αδιάκοπα. Στη συνθηματολογία τους αυτές οι 
δύο έννοιες “λαός” και “κόμμα” πότε εναλλάσσονται 
κι άλλοτε ταυτίζονται. Έτσι, το σύνθημα που γραφόταν 
στους τοίχους, στο διάστημα της Κατοχής, «Το ΌΧΙ
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της 28ης Οκτωβρίου το είπε το ΕΑΜ» αν αποτελεί ιστο
ρική φαιδρότητα, όμως είναι μέσα στο πνεύμα της κομ
ματικής γραμμής.*

Τα μέλη και οι οπαδοί του κόμματος, όσο πιο πολύ 
ήταν στερημένα από ένα σύστημα ιδεών που θα τους 
χρησίμευε σαν στοιχείο αναφοράς για να δοκιμάζουν 
πάνω σ’ αυτό την ορθότητα των ιδεολογικών κατευ
θύνσεων της ηγεσίας τους, τόσο πιο πολύ ήταν προ- 
σκολλημένα στην εκάστοτε εφαρμοζόμενη γραμμή, 
που κάλυπτε, σε τελευταία ανάλυση, τη δική τους ιδε
ολογική γύμνια.**

Η μονοπωλιακή παρουσία του Κόμματος στην πολι
τική σκηνή το διευκόλυνε στη χρησιμοποίηση εντελώς

* Χαρακτηριστικό του άκρατου λαϊκισμού είναι τα γραπτά 
της Μέλπως Αξιώτη, σταλινικής διανοούμενης. Γράφει στην 
παραληρηματική κομματική μπροσούρα της: «Γιατί τετρά
χρονη μεταξική δικτατορία, Αλβανικός Πόλεμος, τετράχρο
νη Κατοχή , ένοπλη αντίσταση στο Δεκέμβρη, όλα αυτά ένα 
πράγμα ήταν. Αντιφασιστικός αγώνας. Και ποιος πολέμησε 
σ’ όλα αυτά; Ο κουκουές! δηλαδή ο ελληνικός λαός».

** Είναι ενδεικτικό της αποστροφής του ΚΚ προς τη μαρ
ξιστική βιβλιογραφία το ότι τα έργα των Μαρξ-Ένγκελς ή 
ακόμα και αυτά τα βιβλία του Λένιν, μετά την απελευθέρω
ση, που κυκλοφόρησαν σ’ ένα πλήθος εκδόσεων, δεν αναγ
γέλλονταν ή δε διαφημίζονταν από τον κομμουνιστικό τύπο, 
με αποτέλεσμα όλες οι εκδόσεις να καταλήγουν να πουλιού
νται σε καροτσάκια στα πεζοδρόμια.
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νέων μεθόδων πολιτικής προπαγάνδας. Σ’ ένα πεδίο 
ιδεολογικά παρθένο, εκείνο που επικρατεί είναι το 
σταλινικό ιδεολόγημα του “πρωτοποριακού ρόλου” 
του “ενός κόμματος”, που είναι αναμφισβήτητα το 
Κομμουνιστικό, και συνακόλουθα της ηγεσίας του. 
Όποια πολιτική κι αν ακολουθείται, από το γεγονός 
και μόνο ότι εκφράζεται από το Κόμμα θεωρείται πως 
είναι η μόνη που εξυπηρετεί τα πραγματικά συμφέρο
ντα του λαού, κι επομένως όλοι πρέπει να πειθαρχούν 
στις αποφάσεις της. Κι αν στην εφαρμογή της γίνονται 
λάθη, αυτά δεν οφείλονται σ’ ολόκληρη την ηγεσία 
αλλά σε στοιχεία “τυχοδιωκτικά” ή “προβοκατόρικα” 
τα οποία είχαν παρεισφρήσει στα ανώτερα ηγετικά κλι
μάκια και παρέσυραν προσωρινά την ηγεσία σε λαθε
μένες ενέργειες. Αλλά τα λάθη η μόνη που μπορεί να 
τα επισημάνει και να τα διορθώσει είναι η ηγεσία με 
τη δημοκρατική διαδικασία της “αυτοκριτικής”. Έτσι, 
φορτώνοντάς τα σ’ ένα-δύο στελέχη, απενοχοποιείται 
η υπόλοιπη ηγεσία κι εξασφαλίζεται η σωστή μελλο
ντική λήψη των αποφάσεών της. Εξάλλου, για να μην 
επαναληφθούν παρόμοια λάθη, απαιτείται η συνεχής 
επαγρύπνηση των μελών και η καταδίκη απόψεων που 
δεν εκφράζουν την επίσημη κομματική γραμμή.

Για το ΚΚ, τόσο της κατοχικής όσο και της μετα- 
κατοχικήξ περιόδου, δεν υπήρχαν ταξικοί εχθροί που 
έπρεπε να τους πολεμά, σε κάθε του βήμα και με την 
ίδια επιμονή. Υπήρχε μόνο η υπεράσπιση της “Δη
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μοκρατίας” και η εξουδετέρωση των αντιφασιστικών 
μοναρχοφασιστικών δυνάμεων, ανεξάρτητα από το τα
ξικό τους περιεχόμενο. Για την επιτυχία του “αντιφασι
στικού κινήματος” επιδίωκαν τη συμμαχία κάθε άλλης 
πολιτικής δύναμης από τον αστικό χώρο. Οι συμμαχίες 
που συνάπτονταν, τις περισσότερες φορές, ήταν ευκαι
ριακές, συνομολογούνταν όχι τόσο με συγκροτημέ
νες πολιτικές δυνάμεις αλλά περισσότερο με πολιτικά 
ρετάλια και με προσωπικότητες πολιτικά ανέστιες, οι 
οποίες μανουβράρονταν ευκολότερα.

Μετά το δεύτερο “γύρο” του εμφύλιου πολέμου 
(1948-1950) για την κατάχτηση της εξουσίας από το 
ΚΚΕ και την επικράτηση της Δεξιάς, εγκαταστάθηκε 
στη χώρα, τα χρόνια που ακολούθησαν, καθεστώς κοι
νοβουλευτικής δικτατορίας. Η περίοδος αυτή χαρακτη
ρίστηκε από την πλήρη αναστολή κάθε πολιτικής δρα
στηριότητας. Η κτηνώδης βία από κρατικά όργανα και 
παρακρατικούς τρομοκράτες, συνεπικουρούμενη από 
τη δικαστική εξουσία, κατευθυνόταν όχι μόνο εναντίον 
των εργαζομένων και κοινωνικών ομάδων που πρό- 
βαλλαν οικονομικά ή θεσμικά αιτήματα, αλλά επεκτει- 
νόταν ακόμα και στις πιο ανώδυνες κινήσεις πολιτών 
ή νέων με εκπολιτιστικούς, αθλητικούς σκοπούς ή σε 
εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, στο μέτρο που 
όλες αυτές οι κινήσεις δεν ελέγχονταν απολύτως από 
το αρμόδιο τμήμα της Κρατικής Ασφάλειας και δεν 
είχαν επικεφαλής τους διαπιστωμένους Εθνικόφρονες
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φιλομοναρχικούς.

Αυτά τα χρόνια, το ΚΚ, όντας παράνομο, με τις “παρά
πλευρες”, εξαρτημένες από αυτό, οργανώσεις, συνέχι
σε να παίρνει μέρος μαζί με τα “φιλελεύθερα” κόμματα 
στον “αγώνα” για την αποκατάσταση της “Δημοκρα
τίας” με τον ίδιο ταξικό αποχρωματισμό που έδινε πά
ντα στις κινητοποιήσεις του. Εξάλλου, προσπάθησε να 
κατακτήσει τη μάζα της νεολαίας ακόμα και πάνω στην 
πάλη της Ένωσης της Ελλάδας με την Κύπρο. Αυτό το 
αίτημα το είχε αναδείξει ξαφνικά το ίδιο το αντιδραστι
κό καθεστώς, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει το 
πιο μαχητικό τμήμα του λαού από τα αγωνιώδη προ
βλήματα της ανεργίας, της πείνας και της αδιέξοδης 
εξαθλίωσης και υποκαθιστώντας τα με τα ανώδυνα και 
“υπναγωγά” σοβινιστικά υποκατάστατα της μεγάλης 
Ελλάδας.* Σ’ αυτόν τον αγώνα, τα κατά καιρούς υπο
κατάστατα του ΚΚ συμπορεύονταν με τον πατριωτικό 
αγώνα στην Κύπρο του Γρίβα-Διγενή, πρώην αρχηγού 
της γερμανοκίνητης τρομοκρατικής φιλοβασιλικής ορ
γάνωσης X.

Ο αποφασιστικός παράγοντας που καθόρισε τότε την 
πατριωτική στάση του μεταμφιεσμένου ΚΚΕ υπέρ της

* Το δεύτερο σοβινιστικό αίτημα, της ένωσης της Β. 
Ηπείρου <με την Ελλάδα, που διατυπωνόταν την ίδια 
εποχή, το ΚΚ το αγνοούσε. Στην Αλβανία, υπήρχε ήδη 
η “Λαϊκή Δημοκρατία” του Χότζα με το “αδελφό” ΚΚ 
στην εξουσία.
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‘Ένωσης” με την Κύπρο ήταν το γεγονός ότι η Αγγλία 
αποτελούσε, εκείνη την περίοδο, το πιο μαχητικό αντι- 
σοβιετικό προπύργιο στην Ευρώπη. Έτσι, το Κόμμα, 
“μπροστάρης” σε κάθε εθνικό αγώνα, πολεμά συγχρό
νως από το δικό του “μετερίζι” και τον εχθρό της “σο
σιαλιστικής” δεύτερης πατρίδας.

Στη σύγχρονη εποχή, την αιχμή του ιδεολογικού δό- 
ρατος του ΚΚΕ εξακολουθεί να αποτελεί η λατρεία του 
“κρατικισμού” σαν της μοναδικής μορφής οικονομικής 
και κοινωνικής οργάνωσης (διεύθυνση παραγωγικών 
μονάδων, παιδεία, κοινωνική μέριμνα) που αναπέμπει 
συνειρμικά στις προηγούμενες συνθήκες κοινωνικής 
οργάνωσης των “σοσιαλιστικών” χωρών, με το κράτος 
κυρίαρχο σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και το 
μοναδικό του κόμμα-οδηγητή, το κομμουνιστικό, να το 
κατευθύνει (αλλά και να το νέμεται). Σε επίπεδο κινη
τοποιήσεων των εργαζομένων, συμμετέχουν προσπα
θώντας να τις χειραγωγήσουν, κρατώντας σεχταριστι- 
κή γραμμή και αποφεύγοντας, τόσο σε συνδικαλιστικό 
επίπεδο όσο και σε εκδηλώσεις ή μαζικές διαμαρτυρίες 
ν’ “ανακατεύονται” με τις άλλες πολιτικές ή συνδικα
λιστικές οργανώσεις. Έτσι, διαφυλάττουν την “ιδεολο
γική” τους καθαρότητα, κρατώντας και το “κοπυράιτ” 
των “θέσεων” ή της συνθηματολογίας τους, επεξεργα
σμένης στα αρμόδια κομματικά όργανα. Εξάλλου, με 
την οργανωτική τους “θωράκιση” αποφεύγουν το “ξε- 
λόγιασμα” των οπαδών τους από συγγενείς πολιτικές
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ομάδες.

Σήμερα, που ο παγκοσμοποιημένος καπιταλισμός 
επιτίθεται με πρωτοφανή μανία σε όλους τους εργαζο
μένους των χωρών που ελέγχει, το διαζευκτικό αίτημα 
σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα μπαίνει με τον πιο επιτα
κτικό τρόπο μπροστά σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτός 
ο σοσιαλισμός όμως δεν έχει τίποτα κοινό με τη συ
νώνυμη, ψευδεπίγραφη “ιδεολογία-κουρελού”, όπως 
των Εργατικών του Μπλέρ ή του ΠΑΣΟΚ του Παπαν
δρέου ή του Μπάαθ του Άσαντ κ.λπ., υφασμένη από 
τους πιο απίθανους συνδυασμούς πολιτικών προγραμ
μάτων και θρησκευτικών εντολών δανεισμένων από το 
Κοράνι. Είναι περισσότερο ο σοσιαλισμός της Ρόζας 
Λούξεμπουργκ, όπως τον οραματιζόταν μέσα από την 
φυλακή της, πριν από ενενήντα χρόνια και έγραφε: «Το 
σοσιαλιστικό κοινωνικό σύστημα δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να είναι παρά μόνο ιστορικό προϊόν, γεννημένο 
από την εμπειρία κατά τη στιγμή της πραγματοποίη
σης ... Ο σοσιαλισμός από την ίδια του την φύση δεν 
μπορεί να παραχωρηθεί, δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί με 
διατάγματα. Το αρνητικό μέρος, την καταστροφή, μπο
ρεί κανείς να την διατάξει, το θετικό, την ανοικοδόμη
ση, όχι». Και υπογράμμιζε: «η πρακτική του σοσιαλι
σμού απαιτεί μια πλήρη πνευματική μεταμόρφωση των 
διεφθαρι/ενων, από αιώνες αστικής κυριαρχίας, μαζών. 
Πρέπει να μπουν κοινωνικά ένστικτα στη θέση των 
εγωιστικών ενστίκτων, μαζική πρωτοβουλία στη θέση
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της αδράνειας, ιδανικά που ξεπερνάνε όλα τα πάθη».

Το ΕΑΜοκομμουνιστικό Κίνημα ήταν συγκεντρωτι
κό, πειθαρχημένο και ελεγχόμενο απολύτως από έναν 
ολιγάριθμο κομματικό ηγετικό πυρήνα. Σε πλήρη αντι
διαστολή μ’ αυτό το Κίνημα, οι μεγάλες επαναστάσεις 
των δύο τελευταίων αιώνων που πέρασαν, δηλαδή 
η εξέγερση της Παρισινής Κομμούνας το 1871, της 
Οκτωβριανής Επανάστασης της Ρωσίας το 1917, η 
εξέγερση της Βουδαπέστης το 1956 στην Ουγγαρία, 
όπως και το Κίνημα του Γαλλικού Μάη του 1968 είχαν 
διαφορετικούς σκοπούς, με διαφορετικό περιεχόμενο, 
όπως και διαφορετικές κινητήριες κοινωνικές δυνά
μεις.

Παρόλα αυτά, κοινός παρονομαστής όλων αυτών των 
εξεγέρσεων, που έδινε και τον επαναστατικό χαρακτήρα 
τους, ήταν η κάθοδος στο δρόμο όλων των κοινωνικών 
τάξεων και ομάδων των εργαζομένων και της νεολαίας, 
η αποκοπή τους από τους παραδοσιακούς κομματικούς 
οργανισμούς και από την κηδεμονία τους, η αυτόνομη 
δράση τους, η κατάργηση του συλλογικού ή ατομικού 
“καθοδηγητή”, το σπάσιμο του καθιερωμένου κοινω
νικού ιστού, η άρνηση των δομών κυριαρχίας και των 
εγκατεστημένων θεσμών και, τέλος, η ικανότητά τους 
να βάλουν τα κοινωνικά προβλήματα “επί τάπητος” 
και να θεσμοθετήσουν.

Τα επαναστατικά αυτά κινήματα, όταν δε νικήθηκαν 
από τη στρατιωτική βία, όπως στην Παρισινή Κομ
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μούνα και την Ουγγαρία, σχεδόν πάντα εκφυλίστηκαν 
και εξελίχθηκαν σε καθεστώτα εξίσου αντιδραστικά μ’ 
αυτά που διαδέχτηκαν, όταν έπεσαν κάτω από τον έλεγ
χο της κομματικής ή συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, 
την οποία τα ίδια είχαν εμπιστευτεί και εγκαταστήσει, 
με επικεφαλής τους “ψημένους ηγέτες” και τους “κα
ταξιωμένους καθοδηγητές”.

Έτσι, το δίδαγμα που βγαίνει από αυτές τις μεγαλειώ
δεις κινητοποιήσεις δε συνοψίζεται σε επαναστατικές 
συνταγές, αλλά προδιαγράφει περισσότερο τα αρνη
τικά “προαπαιτούμενα” για την πραγματοποίηση του 
σοσιαλισμού. Εκτός από την κατάργηση της ατομικής 
ιδιοκτησίας κάτω από οποιαδήποτε μορφή, μερικά από 
αυτά τα βασικά προαπαιτούμενα είναι η άρνηση των 
εργαζομένων να εμπιστεύονται “ηγέτες” και να απο- 
σύρονται από την πολιτική σκηνή. Να γίνονται αδιά
φοροι παρατηρητές της ανακύκλωσης της κυριαρχίας 
κανούργιων κοινωνικών στρωμάτων που αναδύθηκαν 
και γιγαντώθηκαν κατά τη διάρκεια των δικών τους 
αγώνων. Να αποδέχονται τη στέρηση κάθε δικαιώμα
τος τους για ενεργητική επέμβαση και να μεταβάλλο
νται σε παθητικά υποκείμενα μιας ετεροθεσμιζόμενης 
οργάνωσης της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής μέσα στο σύστημα της κοινοβουλευτικής “Δημο- 
κρατίας”/των κομμάτων όλων των αποχρώσεων που 
τη στηρίζουν και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
Τέλος, να αποδέχονται ως νομοτελειακά “αιώνια” την
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κυριαρχία του καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής 
και την ανικανότητα της κοινωνίας να επιλεξει άλλες 
μορφές κοινωνικής οργάνωσης, απαλλαγμένης από την 
εντατική, εξοντωτική εκμετάλλευση όλων των εργαζο
μένων από μία προνομιούχα κυρίαρχη μειοψηφία.
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