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ΜΕΡΟΣ ΔΕΪΤΕΡΟ

ΛΑΪΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ολοκλήρωση τού πολίτικου 

καί κοινωνικού περιεχόμενου





Ό  Άρης τό 1943

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Έ Κ Τ Ο

ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 1943

Τό τέλος τού 1942 μπορεϊ νά θεωρηθεί σάν όρόσημο, 
άνάμεσα σέ δυό ποιοτικά διαφορετικές περιόδους τού πολέ
μου καί τής κατοχής.

Στην πρώτη περίοδο τής γενικής, παθητικής ή ένεργητι- 
κής, αντίστασης, όλοι οί "Ελληνες συντάσσονται ψυχικά μέ 
τούς συμμάχους. "Ολοι οί "Ελληνες -  εκτός βέβαια άπό τούς 
λίγους προδότες -  έπιθυμοΰσαν τη συντριβή τού “Αξονα καί 
τήν άπελευθέρωση τής πατρίδας. 'Η συμμαχία καί ή διακή
ρυξη τών σκοπών τού πολέμου καί τών δικαιωμάτων τών 
λαών, έξέθρεψαν τήν έλπίδα ένός καλύτερου κόσμου καί έξ- 
απόλυσαν στό προσκήνιο τής ιστορίας τεράστιες κοινωνικές 
δυνάμεις. Οί λαοί τής Ευρώπης συνδυάζουν τό τέλος τού πο
λέμου μέ τό τέλος τών δεινών τους.

Στήν Ελλάδα κάποια έθνική ένότητα είχε έπιτευχθεΐ. Οί 
προδοτικές κυβερνήσεις τοΰ Τσολάκογλου καί τού Λογοθε- 
τόπουλου δεν μπόρεσαν νά κερδίσουν κανένα -  έστω καί μι
κρό -  τμήμα τού λαού. Οί προσπάθειές τους νά συγκροτή
σουν έλληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στήν υπηρεσία τών 
καταχτητών άπότυχαν.

Στή δεύτερη περίοδο διαγράφεται ή όριστική συντριβή 
τού “Αξονα. Παράλληλα μέ τήν πολεμική προσπάθεια προ
βάλλουν τά μεταπολεμικά πολιτικά καί κοινωνικά προβλήμα-

Β2 Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ 17



τα. Οί λαοί βλέπουν πώς πέρα άπό τήν κοινή προσπάθεια 
στόν πόλεμο υπάρχουν καί λειτουργούν οί κύριες διαφορές 
πού χωρίζουν τίς δυνάμεις τής συμπτωματικής καί προσωρι
νής συμμαχίας. Διαφορές πού άναπόφευκτα θά τούς φέρουν 
ξανά άντιμέτωπους.

Στήν Ελλάδα ό διαχωρισμός τών δυνάμεων θά πάρει με
γάλες διαστάσεις καί όξύτητα πολύ πρίν τελειώσει ό πόλεμος. 
'Η προβολής τού λαού σάν κύριου συντελετή τής έθνικής άπε- 
λευθέρωσης καί ρυθμιστή τής μεταπολεμικής ζωής τής χώρας, 
μέ τήν άποκλειστική κυριαρχία τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, έβαζε σέ 
τρομερή άνησυχία τήν άστική τάξη. Μαζί της άνησυχούν καί 
οί “Αγγλοι. Οί ένωμένες έστω καί μόνο ψυχικά, στήν πρώτη 
περίοδο τής κατοχής, έθνικές άντικατοχικές δυνάμεις, θά 
διασπαστούν: Ά π ό  τή μιά μεριά οί προοδευτικές δυνάμεις, -  
αύτές δηλαδή πού έκφράζονται άπό τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, καί άπό 
τήν άλλη, οί κάθε λογής άντιλαϊκές δυνάμεις, -  έκεΐνες δη
λαδή πού θέλουν νά νεκραναστήσουν τό παλιό καθεστώς τής 
πλουτοκρατικής έκμετάλλευσης καί τής ύποτέλειας στούς ξέ
νους.

'Η Ελλάδα περνάει τώρα σέ ένα στάδιο σκληρής έσωτε- 
ρικής άναμέτρησης. Ό  λαός παλεύοντας τούς κατακτητές, θά 
προωθεί άποφασιστικά τήν λαοκρατική έπανάστασή του. 
’Ενώ άπό τήν άλλη μεριά θά άντιμετωπίζει τήν ένωμένη ξένη 
καί έσωτερική άντίόραση, όχι λιγότερο άποφασισμένη νά μην 
αφήσει τόν λαό νά περάσει.

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ  

Διελκυστίνδα «πολιτικών» καί στρατιωτικών

Ό  άρχηγός τών "Αγγλων σαμποταριστών συνταγματάρχης, τότε, Έ ντυ  
Μ άιερς, γρήγορα διαπίστωσε πώς ή κατάσταση σττά έλληνικά βουνά δέν 
ήταν καθόλου ευνοϊκή γιά  τίς έπιδιώξεις τής Μεγάλης Βρετανίας, όπως 
φαίνεται άπό τό παρακάτω άπόσπασμα τού βιβλίου του « 'Ελληνική 
Περιπλοκή».
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«'Εκτός άπό τό Ε Α Μ -Ε Λ Α Σ  κ α ί τόν ΕΔΕΣ ήταν φανερό πώς όέν 
ύπήρχε άλλη Αντιστασιακή κίνηση στά βουνά. 'Εν πάση περιπτώσει όέ 
συναντήσαμε Αξιωματικό πού νά άνήκε σέ βασιλόφρονα όργάνωση. 
Υ πήρχαν ένδείξεις πώς τό μεγαλύτερο μέρος άπό τούς πιό σημαίνοντες 
βασιλόφρονες Αξιωματικούς είχαν πάρει διαταγές άπό τήν έλληνική κυ
βέρνηση τού έξωτερικοϋ, νά παραμείνονν στήν 'Αθήνα, νά μήν άναμι- 
χθοϋν σέ καμμιά άπό τις Δημοκρατικές 'Οργανώσεις 'Αντίστασης, άλλά  
νά περιμένουν τήν έπιστροφή τής Βασιλικής Κυβέρνησης στήν 'Ελλάδα. 
"Αν αυτό ήταν άλήθεια θά άπρεπε νά θεωρείται Αμφίβολο &ν ή παράταξη  
τών βασιλοφρόνων θά μπορούσε νά έμφανιστεί σά μιά μαχόμενη δύναμη  
ισάξια μέ τόν Ε Λ Α Σ  ή μέ τόν Ε Δ Ε Σ ...» .(ι)

Τό Φόρεϊν Ό φ φ ις  καί ή Ίντέλιτζενς Σέρβις δέ μπορούσαν, βέβαια, 
νά θέλουν μιά τέτοια ’Αντίσταση, πού δσο καί άν συνέβαλε στό νά μα
ταιώνονται τά πολεμικά σχέδια τών χιτλεροφασιστών, δέν ήταν ώστόσο 
τού χεριού ·τους καί σίγουρα θά στέκονταν έμπόδιο στά μεταπολεμικά 
σχέδια κυριαρχίας τής Βρεταννικής Αυτοκρατορίας στόν πολύ ευαίσθητο 
χώρο τής Ε λλάδας. Στούς «πολιτικούς» άντιστέκονταν οί στρατιωτικοί 
τού ΣΜΑ καί τής SOE, πού θεωρούσαν πρωταρχικό, γιά  τήν έξασφάλιση 
τών μεταπολεμικών έπιδιώξεων τής ’Αγγλίας, τήν στρατιωτική συντριβή 
τών άξονικών δυνάμεων καί τή νίκη. Γιά τήν πραγματοποίηση αύτών τών 
σκοπών τά άντιστασιακά. κινήματα στίς κατεχόμενες χώρες ήταν χρήσιμα 
καί έπρεπε νά ένισχυθοΰν άνεπιφύλακτα. 'Η  άνατίναξη τής γέφυρας τού 
Γοργοπόταμου, πού παράλυσε τίς συγκοινωνίες τού έχθρού γιά ένα καί 
περισσότερο μήνα, δικαίωσε τούς στρατιωτικούς καί οί Ά γγλο ι υποχρεώ
θηκαν νά στρέψουν τήν προσοχή πρός τό ιδιόμορφο, χωρίς καθορισμένα 
μέτωπα, κλεφτοπόλεμο. Οί στρατιωτικοί έπεισαν τούς πολιτικούς νά δια
θέσουν δυνάμεις καί υλικά μέσα, γιά Ινα άνάλογο μέ τίς άνάγκες τού 
ΣΜΑ άντάρτικο στήν Ε λλάδα.

Πρώτο μέτρο ήταν νά άποφασιστεΐ ή παραμονή δλης τής όμάδας τών 
σαμποταριστών στά έλληνικά βουνά καί νά μετατραπεΐ σέ Βρετανική 
Στρατιωτική ’Αποστολή, μέ έπικεφαλής τόν συνταγματάρχη τού ένεργού 
στρατού Έ ντυ  Μάιερς, πού προβιβάζονταν σέ ταξίαρχο, καί βοηθό του 
τόν πολιτικό έκπρόσωπο τού Φόρεϊν Ό φ φ ις  άντισυνταγματάρχη «έξ 
άπονομής», Μ. Γουντχάουζ-Κρίς. Ή  έπιτυχία δμως τών στρατιωτικών 
δέν ήταν πλήρης. Οί πολιτικοί έβαζαν όρισμένους δρους καί περιορι
σμούς στή συμπεριφορά καί τή δράση τής ΒΣΑ. Ό  Μ. Γουντχάουζ-Κρίς, 
άποκάλυψε πώς τά μέλη τής ΒΣΑ πήραν όδηγίες τής κυβέρνησής τους 
πού τόνιζαν: «... θά πρέπει, χω ρίς νά θίγωνται ο ί Ιδιόμορφες στρατιω τι
κές Αναγκαιότητες, νΑ κινιέστε πάντοτε πρός έκεϊνες τίς όμάδες πού είναι 
πρόθυμες νά υποστηρίξουν τό βασιλιά κα ί τήν κυβέρνησή του, δηλώνον
τας μέ σαφήνεια στίς άλλες, ένδεχόμενα Αντιμοναρχικές, δυνΑμεις πώς ό

(1.) E.W. Myers, 'Ελληνική Περίπλοκη, txb. ’Εξάντας Α θή να  1976, σ. 135.
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βασιλιάς κ α ί ή κυβέρνησή τον υποστηρίζονται Ανεπιφύλακτα άπό τή κυ
βέρνηση τής A . Μ εγαλειότητας». (2)

Ά π ό  τά παραπάνω γίνεται φανερό πώς έγινε κάποιος συμβιβασμός 
πολιτικών καί στρατιωτικών, πού όμως δέν έλυνε τό πρόβλημα του έλλη- 
νικοΰ άντάρτικου, άλλά τό μπέρδευε περισσότερο.

Α π εσ τα λμ ένος τής ΒΣΑ οτην ’Αθήνα

Ό  Μ. Γουντχάουζ πρίν φύγει, άπό τή Μέση Α νατολή γιά τά έλληνικά 
βουνά, πέρα άπό τήν έντολή πού είχε νά βοηθήσει τόν Έ ντυ  Μ άιερς στην 
πολεμική άποστολή, είχε καί ειδική έντολή νά έπικοινωνήσει μέ πολιτικές 
καί στρατιωτικές προσωπικότητες καί κυρίως μέ μιά διορισμένη άπό τήν 
έλληνική βασιλική κυβέρνηση τού Κάιρου ’Επιτροπή Εξ (6) συνταγματαρ
χών, πού θά άναλάμβαναν τήν όργάνωση καί καθοδήγηση όλου τού έλλη- 
νικοΰ κινήματος άντίστασης.

Μετά τήν άπόφαση νά έγκατασταθεΐ στά βουνά ή ΒΣΑ, ό άρχηγός 
της εκρινε πώς ήταν καιρός νά πραγματοποιηθεί ή έντολή τής Κυβέρνη
σης.

Εφοδιασμένος μέ συγκεκριμένες όδηγίες καί μέ όνόματα προσωπικο
τήτων, πού επρεπε νά συναντήσει, ό Μ. Γουντχάουζ-Κρίς φεύγει γιά  τήν 
Α θή να  στίς 17 τού Γενάρη 1943.

Στήν Α θήνα, στό Δαφνί, τόν παράλαβε ό Γιάννης Πελτέκης, άρχηγός 
τής άγγλοελληνικής μυστικής όργάνωσης πληροφοριών καί σαμποτάζ 
«Απόλλων» καί συνεργάτης τού «Προμηθέα II». Αυτός θά φρόντιζε γιά 
τήν έγκατάσταση καί περιφρούρησή του καί θά όργάνωνε τίς έπαφές του 
μέ τά πρόσωπα πού θά ζητούσε νά συναντήσει.

Οί συναντήσεις τού Κρίς μέ τούς Σοφούλη καί Παπανδρέου δέν ήταν 
άποτελεσματικές. Ο ί παλιοδημοκρατικοί ήγέτες, είχαν κιόλας άξιόλογες 
έπιτυχίες μέ τό «έκβιαστικό κόλπο» τους καί περίμεναν μεγάλα πράγματα 
άπό τόν Τσιγάντες, πού άντιπροσώπευε τό Φ όρεϊν-Ό φφ ις. ’Ελάχιστο 
ήταν τό ένδιαφέρον τους γιά τό ΣΜΑ καί τούς στρατιωτικούς. Έ τ σ ι άπό 
τού ; δημοκρατικούς, πού είχαν κιόλας στείλει άνώτερο άξιωματικό στό 
βουνό καί έτοίμαζαν τόν δεύτερο, δέν είχε νά περιμένει πολλά πράγματα.

'Υπολόγιζε περισσότερο στούς βασιλόφρονες καί τούς άξιωματικούς 
πού δέχονταν τήν κυβέρνηση τού Καϊρου σά νόμιμη έλληνική κυβέρνηση. 
Στήν Α θήνα, αυτήν τήν κατηγορία άξιωματικών άντιπροσώπευε ή λεγά
μενη «’Επιτροπή τών Συνταγματαρχών». Α π ’ αύτούς άκριβώς ό άπε- 
σταλμένος τών Ά γγλω ν δοκίμασε τή μεγαλύτερη άπογόητευση. Στήν 
πρώτη άπόπειρα νά τούς συναντήσει δέν πήγε κανένας στό ραντεβού. Τή 
δεύτερη φορά πήγαν νά τόν συναντήσουν μόνο δυό. "Ομως κι αύτοί ήσαν

(2.)C.M. W oodhouse. Τό Μ ήλο τής ”Εριόός, Έ κό. ’Εξάντας, ’Αθήνα 1976, σ. 28.
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τελείως άκατατόπιστοι γιά τήν κατάσταση στά βουνά, δέν καταλάβαιναν 
τήν άναγκαιότητα τής άντίστασης καί ήσαν τελείως άκατάλληλοι νά άνα- 
λάβουν τήν ήγεσία άντάρτικου πού νά άνταποκρίνεται στίς πολεμικές 
άπαιτήσεις τού ΣΜΑ ώστε νά παύσει ό ΕΛΑΣ νά είναι άπαραίτητη πολε
μική δύναμη γιά τά άμεσα πολεμικά σχέδια τού ΣΜΑ.

Ό  Έ ν τυ  Μάιερς, έκθέτοντας τίς έντυπώσεις τού Κρίς άπό τη συνάν
τησή του μέ τούς συνταγματάρχες, έγραψε άργότερα «... Π ίστευαν πώ ς ό 
ρόλος τους ήταν νά προετοιμάσουν τόν πυρήνα τού νέου έθνικοϋ στρατού  
καί όέν τούς άρεσε καθόλου αυτό πού άποκάλεσαν «άνοησίες - σαχλαμά- 
ρες» τού Ζέρδα κα ί τού Ά ρ η , π α ρ ’ όλο πού αυτο ί οί ϊόιοι όέ συνέβαλαν  
σέ τίποτα στόν 'Αντάρτικο άγώνα...».( )

Ό λ ες  ot προσπάθειες τού Κρίς στήν ’Αθήνα δχι μόνο δέν έφεραν 
κανένα θετικό άποτέλεσμα, άλλά δέ δημιούργησαν ούτε έλάχιστη έλπίδα 
γιά  κάποια μελλοντική άντιστασιακή δραστηριοποίηση τών φίλων τής 
’Αγγλίας, βασιλοφρόνων καί συντηρητικών δημοκρατικών. Είχαν παρα
δεχτεί τήν ήττα, δέν πίστευαν πώς θά μπορούσε νά γίνει κάποια  άποτελε- 
σματική άντίσταση στούς ισχυρούς καί πάνοπλους κατακτητές, συνθηκο
λόγησαν καί πολλοί βολεύτηκαν μέ τό κατοχικό άσυλο, χωρίς νά  παύουν 
νά άναζητούν ευκαιρίες νά βελτιώσουν τή θέση τους μέσα στή «Νέα τάξη 
πραγμάτων». Παράλληλα καί έντελώς καιροσκοπικά προσπαθούσαν νά 
διατηρήσουν κάποιους δεσμούς μέ τούς Ά γγλους.

Ό  Κρίς μέσα σέ κλοιό. Σ υ λλ ή ψ εις στίς ά γγλ ικ ές  υπηρεσίες, θ ά ν α 
τος τοΰ Γ ιάννη Τ σιγάντες

Τό καιρό πού ό Κρίς έκανε άπεγνωσμένες προσπάθειες νά βρει συνεργά
τες γιά τό άγγλόφιλο άντάρτικο, ή Γκεστάπο καί ή Καραμπιναρία, μέ τή 
βοήθεια τής έλληνικής άστυνομίας κα ί πρακτόρων, κατόρθωσε νά μπει 
στά ίχνη μιάς σειράς μυστικών άγγλικών όργανώσεων, πού δρούσαν στήν 
’Αθήνα. Συντριπτικά χτυπήματα δέχτηκε τό κύριο όργανο τοΰ ΣΜΑ, ό 
«Προμηθέας II». 'Η Γκεστάπο συλλαμβάνει τόν άσυρματιστή ’Αντ. Πα- 
παγιάννη, στή συνέχεια τόν Ντεγιάννη καί τόν άρχηγό τής όργάνωσης 
Κουτσογιαννόπουλο. Ό  σύνδεσμος Πελτέκης είχε έπισημανθεί καί ό Κρίς 
κινδύνευε νά μείνει μόνος, χωρίς κανένα στήριγμα στήν ’Αθήνα.

Ό  κίνδυνος νά τελειώσει μέ πλήρη άποτυχία ένα τόσο τολμηρό καί 
ριψοκίνδυνο ταξίδι, υποχρεώνει τόν άπεσταλμένο τού ΣΜΑ νά κάνει μιά 
άπεγνωσμένη προσπάθεια νά συνδεθεί μέ τόν άρχηγό τής όργάνωσης 
«Μίδας», παρ’ δλο πού είχε διασταυρωμένες πληροφορίες πώς.τά νήματα 
τής άντικατασκοπείας τών κατακτητών φτάνανε μέχρι τό περιβάλλον καί 
τό καταφύγιο τού ταγματάρχη Τσιγάντες.

(3.) E.W. Myers, δ.π. σελ. 110.
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'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε καί φαίνεται πώς προχώρησαν σέ 
κάποια συμφωνία γιά  κοινές προσπάθειες νά δημιουργηθεΐ ένα ισχυρό 
άντίβαρο στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Ό  Κρίς έπηρέαζε άπόλυτα τό Ζέρβα καί ό 
Τσιγάντες είχε κιόλας τόν «άνθρωπό του», τό Σαράφη, στη Θεσσαλία καί 
είχε έτοιμο καί δεύτερο, τόν Ψαρρό. γ ιά  τόν Παρνασσό καί τη Γκιώνα.

Τά πράγματα δμως άλλαξαν πρίν νά καθοριστούν οι λεπτομέρειες: 
Στίς 14 τού Γενάρη 1943 ό Τσιγάντες κυκλώνεται στό σπίτι πού έμεινε 
καί ύστερα άπό σκληρή άντίσταση -  μόνος έναντίον όμάδας καραμπινιέ- 
ρων -  σκοτώνεται.

Λέγεται πώς προδόθηκε. Οί «προδότες» μέχρι σήμερα δέν έχουν 
άποκαλυφθεΐ. ΟΙ ευθύνες ώστόσο τού Τσιγάντες, γιά  τόν τρόπο πού 
δρούσε καί τό τρόπο πού διέθετε τίς άφθονες χρυσές λίρες (πού μπορού
σαν νά γίνουν άντικείμενο παρακολούθησης, άκόμα καί «πειρασμός», γ ι’ 
άδύνατους άνθρώπους -  καί τέτοιοι υπήρχαν στους κύκλους του), είναι 
πολύ’μεγάλες. 'Η  παρουσία του στήν ’Αθήνα ήταν κοινό «μυστικό» καί ή 
άποστολή του γνωστή καί στίς πιό «άπόρρητες» πτυχές της. Δούλεψε 
δραστήρια, άλλά τσαπατσούλικα, εύκαιριακά, άσυντόνιστα. Ό  άντικομ- 
μουνισμός του τόν έσπρωχνε σέ πολιτικούς άκροβατισμούς, άνάμεσα σέ 
βασιλικούς καί άντιβασιλικούς. Ά λλά  οι πρώτοι δυσπιστούσαν γιά τόν 
παλιό «έπαναστάτη δημοκράτη» καί οί δεύτεροι τόν θεωρούσαν «βασι- 
λόφρονα».

Έ τσ ι μέ τό θάνατό του, δέν διασώθηκε τίποτα. Ό λ α  δσα άφησε ήταν 
τόσο μπερδεμένα καί σαθρά πού, οί διάδοχοί του στήν ίδια  άποστολή, 
τίποτα δέν μπόρεσαν νά περισώσουν καί νά συνεχίσουν. Μέχρι καί μιά 
άποστολή μ’ έπικεφαλής ικανό άξιωματικό πυροβολικού άπό τη Μέση 
’Ανατολή, ξαναγύρισε άπρακτη.

Τραγική ήταν ή θέση τού Σαράφη, πού έκανε τά πρώτα βήματα στό 
βουνό καί τραγικότερη, ίσως, τού Ψαρρού, πού στόν Τσιγάντε είχε στηρί
ξει δλες τίς έλπίδες του.

Ά π ό  τό θάνατο τού Τσιγάντες θά βγει άργότερα όφελημένη ή ΒΣΑ. 
Τή στιγμή δμως πού σκοτώθηκε ήταν ίνα  άκόμα πλήγμα γιά  τόν Κρίς.

Τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ μόνη έλπίδα τοϋ Κρίς

Μέ τά στελέχη τού ΕΔΕΣ τής Α θή να ς φαίνεται πώς δέν είχε προσωπική 
έπαφή 6 Κρίς. Ό  Ζέρβας τόν είχε έφοδιάσει μέ γράμμα πρός τόν Ή ρ. 
Πετμεζά, άλλά κείνος, αύτές τίς μέρες, βρίσκονταν στό δρόμο πρός τά 
λημέρια τού άντάρτικου τού ΕΔΕΣ.

Έ τσ ι μόνη έλπίδα νά πετύχει κάτι καί κυρίως νά 6γεί άπό την άπο- 
μόνωση καί νά ξαναγυρίσει στό Βουνό, ήταν τό ΕΑΜ-Ι ΛΑΣ. Ζήτησε άπό 
τόν Πελτέκη νά τόν φέρει σέ έπαφή μέ τήν ήγεσία τού 1 \  Μ καί ιδιαίτερα 
μέ τήν ήγεσία τού ΚΚΕ. Ό  Πελτέκης είχε δυό άνεπίσημ(< /.<<νάλιαπρός τό 
ΕΑΜ. Τό ένα μέ τό γιατρό Χατζημανώλη, καθοδηγητι χι · στέλεχος τού
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«Δημοκράτη» πού συνδέονταν μέ τόν Σπ. Κωτσάκη, καί τό άλλο, μέ δ ιά 
μεσους έφτανε μέχρι τόν Τσιριμώκο.

Καί άπό τά δυό κανάλια έφτασε ή πληροφορία πώς ό Κρίς" ζητούσε 
νά συναντηθεί μέ έκπροσώπους τού ΕΑΜ. Τό Γραφείο πληροφοριών 
«Εα» τής ΚΕ τού ΕΑΜ, έπίμονα μετέδιδε τήν πληροφορία πώς ή Γκε- 
σταπό βρίσκεται στά ίχνη τού Πελτέκη. 'Η  ΚΕ τού ΕΑΜ, δίνοντας έξαι- 
ρετική σημασία στή συνάντηση, άποφάσισε νά στείλει άντιπροσώπους της 
καί μάλιστα ριψοκινδύνεψε δυό γραμματείς τών συνεργαζόμενων Κομμά
των: τόν Γ. Σιάντο καί τόν Ή λ. Τσιριμώκο. Τούς δυό γραμματείς συν
όδευε ό Ά ντρέας Τζήμας, πού όργάνωσε τη συνάντηση.

'Ο  Κρίς δήλωσε πώς είναι άπεσταλμένος τής ΒΣΑ πού μέ άπόφαση 
τού ΣΜΑ θά μείνει στά βουνά τής Ε λλάδας γιά νά όργανώσει σαμποτάζ 
καί καταστροφές στίς συγκοινωνίες καί τίς στρατιωτικής φύσης έγκατα- 
στάσεις καί έπιχειρήσεις, μέ βάση συγκεκριμένες όδηγίες τού Βρεταννικού 
στρατηγείο,υ. ’Εξήγησε ότι ή προοπτική τού ΣΜΑ, πέρα άπό δολιοφθορές, 
γιά  τίς όποιες ή συμπαράσταση ντόπιων ένόπλων δυνάμεων είναι άπαραί- 
τητη, δπως άποδείχτηκε στήν έπιχείρηση τού Γοργοποτάμου, ήταν νά 
άξιοποιηθούν οί ένοπλες έλληνικές δυνάμεις καί σέ στρατιωτικές έπιχει- 
ρήσεις ένάντια στά στρατεύματα κατοχής καί στά ντόπια ένοπλα όργανά 
τους. Κάθε άντάρτικο συγκρότημα, άνεξάρτητα άπό τήν πολιτική τοποθέ
τησή του, πού θά προσφέρεται νά  δράσει κατά τών κατακτητών καί σύμ
φωνα μέ τίς διαταγές τού ΣΜ Α, θά άναγνωρίζεται σά συμμαχικό στρα
τιωτικό τμήμα. Τόνισε ότι ή ύπαρξη άντάρτικων τμημάτων διάφορων 
άντιστασιακών όργανώσεων (σήμερα τού ΕΑΜ καί τού ΕΔΕΣ, αύριο καί 
άλλων όργανώσεων), δημιουργεί άναγκαστικά παρεξηγήσεις καί άνταγω- 
νισμούς. Γιά νά άναπτυχθεί πνεύμα άμοιβαίας έμπιστοσύνης καί κατα
νόησης, ό καλύτερος τρόπος είναι ή κοινή καί συντονισμένη δράση. Τέ
τοιες συνθήκες μπορούν νά άναπτυχθούν άν προσωρινά άναγνωριστεΐ 
σάν άμερόληπτος καί δίκαιος συντονιστής τό ΣΜΑ, μέσω τών άξιωματι- 
κών συνδέσμων τής ΒΣΑ. Αυτή θά άναλάβει τόν άνεφοδιασμό όλων τών 
άνταρτών, σύμφωνα μέ τίς άνάγκες καί τίς πολεμικές άποστολές πού θά 
διατάσσεται νά πραγματοποιεί. ”Αν τό ΕΑΜ δέχεται τίς παραπάνω προ
τάσεις τού ΣΜΑ, ό ΕΛΑΣ άμέσως θά άναγνωριστεΐ ώς τμήμα τού στρα
τού πού διοικεί τό ΣΜΑ καί θά ένισχυθεί ήθικά καί υλικά άπό τούς ’Αγ
γλους.

Οί άντιπρόσωποι τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ δήλωσαν δτι πρωταρχικός σκο
πός τής όργάνωσής τους είναι ή πάλη, μέ όλα τά μέσα καί κυρίως ένοπλα, 
ένάντια στούς κατακτητές, γιά τή συντριβή τους καί τή νίκη τών άντιφα- 
σιστικών δυνάμεων, πού θά σημάνει τήν αύγή μιάς νέας έποχής πραγμα
τικής λευτεριάς καί κοινωνικής δικαιοσύνης. Γι' αυτούς τούς σκοπούς 
πολεμάει ό έλληνικός λαός καί δέν θά ύπήρχε αύτό τό παλλαϊκό ξεσή- 
κωμα άν τό ΕΑΜ δέν έβαζε άνοικτά καί όλοκληρωμένα τά προβλήματα 
πού άπό τή λύση τους έξαρτάται ή ύπαρξη καί τό μέλλον τής χώρας.

Ά π ό  τό χαρακτήρα του καί τήν άποστολή του τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ χτυ
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πάει τούς καταχτητές καί είναι πρόθυμο νά έκτελεϊ καί κάθε είδους έπι- 
χείρηση, πού εξυπηρετεί τά πολεμικά σχέδια τών συμμάχων, βέβαια σέ 
κλίμακα πού νά άνταποκρίνεται στίς δυνάμεις καί τίς δυνατότητές του. 
Ό  άνεφοδιασμός τού ΕΛΑΣ μέ τό άπαιτούμενο πολεμικό ύλικό γ ιά  σο
βαρές άποστολές, ίδιαίτερα γιά κείνες πού θά βοηθούν τό ΣΜΑ, θά πρέ
πει νά γίνεται άπό τήν ΒΣΑ. Ή  διαβίβαση έπιθυμιών τού ΣΜ Α καί ή 
φροντίδα άνεφοδιασμού τού ΕΛΑΣ συνθέτουν τίς σχέσεις ΒΣΑ καί 
ΕΛΑΣ. Δέν πρέπει νά ξεχνά τό ΣΜΑ καί οί άξιωματικοί σύνδεσμοι τής 
ΒΣΑ πώς ό ΕΛΑΣ είναι Ελληνικός Λαϊκός Στρατός καί θά καθοδηγείται 
άπό δικά του όργανα. Μ' αύτά οί “Αγγλοι άξιωματικοί σύνδεσμοι τού 
ΣΜΑ θά πρέπει νά συνεργάζονται σάν άξιωματικοί ένός συμμαχικού 
στρατού. Γιά γενικότερες συμφαΛ'ίες τό ΣΜΑ καί ή Βρεταννική Κυβέρ
νηση θά πρέπει νά άπευθύνονται στη ΚΕ τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ.

Πρίν χωριστούν ό Κρίς ζήτησε ειδική συνεργασία γιά τήν άντιμετώ- 
πιση μερικών πραχτικών προβλημάτων τού άντάρτικου καί τών σχέσεων 
ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ στό βουνό. Καθορίστηκε νά γίνει μετά δυό μέρες.

Στή νέα συνάντηση θά πήγαινε ό Σιάντος συνοδευόμενος άπό τόν Ά . 
Τζήμα πού καθοδηγούσε τό άντάρτικο τής Ρούμελης. Ό  Κρίς έκανε λόγο 
γιά ύπογραφή κάποιας συμφωνίας μεταξύ ΕΑΜ καί ΣΜΑ. ’ Αναφέρθηκε 
στόν "Αρη πού, δπιος είπε, δημιουργεί φόβο στούς Ά γγλους -  ό ίδιος καί 
οί μαυροσκούφηδές του. Δείχνει άνοιχτά τήν άντιπάθειά του πρός τή 
ΒΣΑ, γεγονός πού δέν εύνοεί τή «συμμαχική συνεργασία». Τέλος δέχτηκε 
τήν προσφορά τού ΕΑΜ γιά  φιλοξενία καί άποχαιρέτησε όριστικά τό 
σύνδεσμό του Πελτέκη.

Ό  Κρίς μέ τηλεγράφημά του ενημέρωσε τό ΣΜΑ γιά  τίς συλλήψεις 
στελεχών τού «Προμηθέα II» καί τού άσυρματιστού τους. Γιά νά άποφευ- 
χθούν παραπλανητικές πληροφορίες, καί μήν έχοντας άλλο μέσο, χρησι
μοποίησε τόν άσύρματο τού ΕΑΜ. Μ" αύτό τόν τρόπο τό ΕΑΜ άπόκτησε 
απευθείας έπαφή μέ τό ΣΜΑ-Κάϊρο.

Ή  άποστολή τού Κρίς στή πρωτεύουσα τελείωσε μέ πλήρη άποτυχία, 
('»ς πρός τόν κύριο σκοπό της: Νά κινήσει σέ ένεργητική άντίσταση στούς 
κατακτητές, κάτω άπό τή καθοδήγηση τών "Αγγλων καί τής βασιλικής 
κυβέρνησης τών εξόριστων, τίς ηγετικές πολιτικές καί στρατιωτικές δυνά
μεις τού άντικομμουνισμού καί τής άντίδρασης στό έαμικό-λαϊκό κίνημα, 
πού κυριαρχούσε στήν Ε λλάδα.

Τό ΕΑΜ έξασφάλισε τήν έξοδο τού άπεσταλμένου τού ΣΜ Α καί τού 
Φόρεϊν Ό φ φ ις  άπό τήν 'Α θήνα καί τήν πορεία του μέχρι τήν έδρα τής 
ΒΣΑ. πού τότε βρισκόταν στά λημέρια τού Ζέρβα.

Συμπεράσματα τής ΒΣΑ άπό τήν 'Αθήνα

Μέ συνδέσμους τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ ό Κρίς γύρισε στό βουνό, στήν έδρα του, 
πού βρισκόνταν δίπλα στό Αρχηγείο τού Ζέρβα. ’Αφηγούνταν πολλά καί
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πολλά άκουσε, γιά  δσα γίνανε, στό μεταξύ στά βουνό. Γιά τίς έντυπώσεις 
του έγραψε καί ό Χούτας μετά τόν πόλεμο τά παρακάτω χαρακτηριστικά: 
«Έπέστρεψε έξ 'Αθηνών δπου καταπονηθείς έκινδύνευσε σοβαρώς, άπο- 
γοητευμένος μέν άπό την απροθυμίαν τής τε στρατιωτικής καί πολιτικής 
εθνικής ήγεσίας νά λάβη ένεργόν μέρος εις τόν άγώνα, άλλά καί κατάπλη
κτος άπό τό άρτιον καί καθαρώς συνωμοτικόν μηχανισμόν τής όργανώ- 
σεως τού ΕΑΜ καί τήν έπιδειχθεϊσαν πρός τόύτο προθυμίαν τής ήγεσίας 
του δπως άνταποκριθή εις τάς άπαιτήσεις τού άγώνος...».

Στις συνεργασίες του μέ τόν Έ ντυ, δ Κρίς διαπίστωνε πώ ς δπως 
έχουν τά πράγματα καμιά όποστολή τον ΣΜ Α δέ θά μπορεϊ νά πραγμα
τοποιηθεί, τουλάχιστο γιά άρκετή περίοδο, χωρίς τόν ΕΛΑΣ. Καί έπειδή 
ή κατάσταση αύτή δέν είναι άρεστή στίς προϊστάμενες άρχές τους, πού 
τούς πίεζαν συνεχώς νά δημιουργήσουν οί ίδ ιοι £να άντίβαρο στό ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ, πρότειναν νά χρησιμοποιείται προσωρινά δ ΕΛΑΣ καί ταυτό
χρονα νά βοχ]θήσουν στην άνάπτυξη τού ΕΔΕΣ, τού άντάρτικου τού Σα
ράφη καί νά προετοιμαστούν υλικά γιά  τό Ψαρρό, πού μόνο μέ τή διαβε
βαίωση πώς θά βρει στό Παρνασσό πλήρη έξοπλισμό καί άλλα ύλικά, θά 
έβγαινε στό βουνό.

Τά δσα άκουσε δ Μάιερς άπό τόν ύπαρχηγό του, έπιβεβαίωναν τή 
διαπίστωση πού είχε διατυπώσει στό καρνέδιό τον. κατά τό τέλος τού Γε
νάρη 1943, γιά  τό «βρώμικο» ρόλο πού τούς είχαν άναθέσει, κάτω άπό τό 
πρόσχημα τής βοήθειας στην άνάπτυξη τού έλληνικού άντάρτικου: «Έ νας  
πολιτικός ιστός ύφαίνεται, κατά τρόπο άνεπανόρθωτο, γύρω άπό  n jv π ο 
λεμική μας δράση κα ί ό πολιτικός όρίζων διαγράφετα ι άπό τώρα θυελλώ
δης...»^)

Τό ίδιο «βρώμικος» ήταν καί ό ρόλος τών άγγλων συνδέσμων στά 
παρτιζάνικα κινήματα τής Γιουγκοσλαβίας καί τής ’Αλβανίας.

Ο ΑΡΗ Σ ΒΕΛΟ ΥΧΙΠ ΤΗΣ Σ Τ Η Ν  ΑΘΗΝΑ  

Τό Π Γ του ΚΚΕ κάλεσε τόν “Αρη στην ’Αθήνα

Ό  Λευτεριάς, δπως γράψαμε, δέν άνακοίνωσε στόν Ά ρ η  τήν πρόσκληση. 
Μετά τήν έπίσκεψη στό Βάλτο καί τή συνάντηση μέ τό Ζέρβα, στήν έπι- 
στροφή τους στή Ρούμελη, συνάντησαν τόν Γ. Κίσσαβο, πού είχε όμάδα 
άρκετά μεγάλη στή Θεσσαλία καί πήγε στά τμήματα τού Ά ρ η  γιά  νά ρυ
θμίσουν τό συντονισμό δράσης. Ό  Λευτεριάς ϊγραψε τότε τήν πρώτη με
γάλη έκθεσή του στήν Κεντρική ήγεσία καί έξηγούσε γιατί δέν έστειλε 
στήν Α θή να  τόν Ά ρ η . Πήρε τήν έκθεση δ Κίσσαβος καί μέ τό δικό του 
πϊ'νδεσμο τήν έστειλε στήν Α θήνα.

(4.) E.W. Myers,δ.π. σελ. 98.
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Τό ΠΓ τού ΚΚΕ στό μεταξύ έστειλε μετά τή συνδιάσκεψη νέα πρόσ
κληση καί γιά  νά φτάσει γρήγορα δριζε τό δρομολόγιό του καί τά μέσα 
πού είχε προετοιμάσει ό μηχανισμός τών σιδηροδρομικών. 'Η  δεύτερη 
αύτή πρόσκληση δέν έφτασε στόν Ά ρ η , όπως ό ίδιος είπε τότε, στή συν
άντηση του μέ τό Σιάντο. Ά λλά  καί ό Λευτεριάς βεβαιώνει πώς δέν είχε 
φτάσει δεύτερη πρόσκληση. Ό  Ά ρ η ς  έφυγε γιά  τήν Α θή ν α  δταν ό Λευ
τεριάς τού άνακοίνωσε τήν προφορική έντολή πού είχε πάρει φεύγοντας 
άπό τήν Α θήνα . "Ενα άπό τά ξεσπάσματα τού Ά ρ η  σέ βάρος δυό ύπο
πτων προσώπων πού είχαν πιαστεί «κατασκοπεύοντας» τίς κινήσεις τών 
τμημάτων, προκάλεσε όξύτατη άντίδραση τού συναρχηγού του. Τότε ό 
Λευτεριάς άνακοίνωσε τήν άπόφαση τής ΚΕ τού ΚΚΕ νά φύγει ό Ά ρ η ς  
γιά τήν Α θήνα . Δέν ήταν δύσκολο νά καταλάβει ό Ά ρ η ς  πώς θάχε μπε
λάδες μέ τούς «μπαρμπάδες» -  δπως τούς Ιλεγε -  καί άσφαλώς δέν είχε 
άδικο. Νά άρνηθεί δέ μπορούσε. Ή ξερε πώς όλοι, στελέχη καί άντάρτες, 
τόν άγαπούσαν καί στ" δνομά του όρκίζονταν. Μά τό Κόμμα γιά τά 
περισσότερα στελέχη καί πολλούς άντάρτες ήταν Ιερό καί ή έντολή του 
νόμος!

Ό  άετός τού βουνού, μέ διπλωμένα τά φτερά του, συγκέντρωσε τούς 
άντάρτες νά τούς άποχαιρετήσει. Είπε λίγα λόγια καί γυρίζοντας στό 
Λευτεριά πρόσθεσε: «Δές τί σου άφήνω!... Πρόσεξέ το σάν τά μάτια 
σου!... Γειά καί χαρά σας!!.. Σάς ευχαριστώ!». Καί ό Ά ρ η ς  ξεκίνησε γιά  
την Α θή ν α  μέ βαρειά καρδιά. Θέλοντας νά καθυστερήσει, δέ χρησιμο
ποίησε ούτε σιδηρόδρομο, ούτε καί άλογο άκόμα. Τόν συνοδεύουν τρία 
άπό τά  παληκάρια του. Φτάνει στήν Α θή να  στίς άρχές τού Φλεβάρη.

Α ργότερα  ό Τζήμας σέ μιά άπό τίς εκθέσεις του έξηγεΐ τούς λόγους 
τής πρόσκλησης τού Ά ρ η , κάνει δμως λάθος δταν γράφει πώ ς αύτός 
«καινοτόμησε» καί άκολούθησε άντάρτικο δρόμο, παραβιάζοντας τήν 
κομματική έντολή.(5)

Πρώτη συνεργασία

Τήν πρώτη έπαφή μέ τόν Ά ρ η  άπό μέρος τού Κόμματος καί τού ΕΛΑΣ 
τήν είχε ό Σιάντος, στό σπίτι τού γιατρού Λυμπέρη, στήν όδό Κυβέλης 
νομίζω, στήν άρχή τής Λεωφόρου Α λεξάνδρας. Ό  Σιάντος μέ καλωσύνη 
καί ύπομονή άκουσε τήν έκθεσή του καί τού έβαλε μιά σειρά έρωτήματα.

(5.) Έ κθεση Τζήμα, ’Αρχείο Κεντρικής Ε π ιτροπή ς τοϋ ΚΚΕ: «Ε πίση ς είχαν δημιουργηθεί 
πολλά προβλήματα γιά  τό άντάρτικο, τήν αύτοδιοίκηση, τή τιμωρία τών προδοτών, τή στάση 
μας άπέναντι στόν πληθυσμό κλπ. καί ένδίδοντας σέ μεγάλο βαθμό καί στήν έκστρατεία τών 
πολιτικών κομμάτων ένάντια στόν Ά ρ η , άποφασίηαμε νά καλέσουμε τόν Ά ρ η  στήν Α θήνα. 
Ή  έντολή ήταν νάρθει γρήγορα. 'Υ πολογίζαμε δτι θ&ρθει μέ τό τραίνο. Αύτός δμως καινο- 
τόμησε καί ήρθε άπό τό βουνό. Τό πέρασμά του άπό τήν Α ττική  σήμαινε μετατροπή της σέ 
"Ελεύθερη 'Ελλάδα. Βοήθησε τεράστια τά τμήματά μας τής Α ττικής. Στήν Α θή να  που φτά
νει τέλη τού Γενάρη ή τό πολύ άρχές Φλεβάρη κατεβαίνει μαζί μέ τρεις άλλους άντάρτες. τόν 
Λέο>ν, τόν Ντούλα καί £ναν τρίτο. Δέν είμαι βέβαιος άν ήταν μαζί του καί ό Πελοπίδας».
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Δέν τού έκρυψε πώς στό άρχικό στάδιο καί ειδικότερα ϋστερα άπό τό 
επεισόδιο μέ τό Μ αραθέα ξεσηκώθηκε τέτοιος θόρυβος έναντίον του, πού 
επηρέασε στελέχη τών κομμάτων τού ΕΑΜ, άλλά καί κομματικά στελέχη.

Στό ΠΓ τού ΚΚΕ έγινε σκέψη νά άντικατασταθεϊ, ϋστερα άπό μιά 
βίαια έπίθεση τού άντιπροσώπου τού ΣΚΕ έναντίον του, σέ μιά συν
εδρίαση τής ΚΕ τού ΕΑΜ. Τό Π Γ δέ βιάστηκε άλλά έστειλε δίπλα του τό 
Λευτεριά. Φαίνεται δμως πώς καί αύτή ή λύση δέν ήταν ίδανική. Έ χουμε, 
συνέχισε ό Σιάντος, μιά έκθεση τού Λευτεριά. Καί τού έγχείρισε τήν έκ
θεση Λευτεριά.

Ό  ’Αρης πήρε τήν έκθεση καί τή διάβασε μεγαλόφωνα: Έ γραφε δ 
Λευτεριάς γιά παραστρατήματα καί προσωπικές έκκρήξεις τού Ά ρ η  σέ 
βάρος άνταρτών άλλά καί χωρικών, δμως έγραφε μέ θαυμασμό γιά τίς 
ικανότητες, τή δραστηριότητα καί τήν προσωπική παληκαριά του, πού 
τούδωσαν παλλαϊκό κύρος καί οί άντάρτες τόν λατρεύουν. Σέ συνέχεια ό 
Λευτεριάς· έδινε μιά εικόνα τού έργου πού είχε γίνει άπό τή μικ^ιι υμαόα 
πού, πρίν 6-7 μήνες ξεκίνησε σέ μιά περιοχή πειναομΐνη. καταληστευό- 
μενη άπό τούς καταχτητές, τούς προδότες καί τούς ληστοσυμμορίτες, 
όπου δρούσαν πυκνά καταδιωκτικά άποσπάσματα.

Στόν Ά ρ η  έγιναν παρατηρήσεις γ ιά  λάθη, προσωπικές άδυναμίες καί 
παραστρατήματα, νομίζω όχι μέ μεγαλύτερη αυστηρότητα άπό κείνες πού 
γίνονταν σ’ δλα τά στελέχη τού Κόμματος δταν κάναν λάθη καί κυρίως 
όταν έκδήλωναν άδυναμίες προσωπικού χαρακτήρα πού έκθέταν τό κύ
ρος τών στελεχών καί όλου τού κόμματος καί τού κινήματος.

Σ υσκέψ εις γιά τά προβλήματα του αντάρτικου

Έ γινε καί μιά δεύτερη συνάντηση τού Ά ρ η  μέ τούς Σιάντο, Ίω αννίδη καί 
Τζήμα. Στη συνάντηση αύτή ό Ίω αννίδης μίλησε πολύ αύστηρά. Σταμά
τησε ίδιαίτερα στή συστηματική προσωπική προβολή τού Ά ρ η  σάν Α ρ 
χηγού όλου τού άντάρτικου κινήματος τού ΕΛΑΣ ένώ δέν ήταν παρά έπι- 
κεφαλής «μιας όμάδας» στή Ρούμελη. Έ τσ ι, τόνισε ό Ίωαννίδης, παρα
σύρθηκε καί ό Λευτεριάς καί πήγατε στό Ζέρβα καί τού προτείνατε ούτε 
λίγο, ούτε πολύ, τή Στρατιωτική ’Αρχηγία δλου τού άντάρτικου τής Ε λ 
λάδας. Καί δταν ό Ίω αννίδης έπικαλέστηκε τά παράπονα τού Κρίς, ό 
Ά ρ η ς  άπάντησε: Βέβαια άπό κόρακα κρά θάκούσεις! -

Γενικά ό τρόπος πού έγινε ή συνεργασία έδειχνε δτι πρόθεση άντικα- 
τάστασης δέν υπήρχε. "Οταν τέλειωσε ή συνάντηση δ Ά ρ η ς  συνεσταλ
μένα ρώτησε ποιά  είναι ή κομματική του κατάσταση. Ό  Σιάντος τού 
άπάντησε δτι τό ΠΓ άπό τό Νοέμβρη τού 1942 τόν έχει άποκαταστήσει.

’Επακολούθησαν δυό ευρύτερες συσκέψεις μέ συμμετοχή καί άξιωμα- 
τικών. Ό  Ά ρ η ς  έκανε έκθεση γιά  τήν κατάσταση στό άντάρτικο τής Ρού
μελης καί τίς προοπτικές πού ύπήρχαν. Λύθηκαν πολλά προβλήματα καί
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καθορίστηκε ή τακτική πού Βά πρέπει νά έφαρμόσουν οί άντάρτες κατά 
τίς έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις τών καταχτητών πού σύμφωνα μέ πληρο
φορίες θά ήταν μεγάλες καί σέ πανελλαδική κλίμακα. ’Επειδή δέν υπήρχε 
κατάλληλος άνώτατος ή άνώτερος άξιωματικός γιά νά μπει στρατιωτικός 
σ’ ένα Γενικό ’Αρχηγείο ’Ανταρτών τής 'Ελλάδας, άποφασίστηκε νά σχη
ματιστεί ένα Γενικό ’Αρχηγείο Ρούμελης μέ τόν Ά ρ η  άρχηγό, τό Λευτεριά 
καπετάνιο, δυό άξιωματικούς (τόν ταγματάρχη Θύμιο Ζούλα καί τό λο
χαγό Φοίβο Γρηγοριάδη) σά στρατιωτικά μέλη καί τό Γραμματέα τής 
Στερεός Ή λία  Μανιάτη, έκπρόσωπο τού ΕΑΜ.

Ή  σύνθεση τού Γενικού Α ρχηγείου Στερεάς 'Ελλάδας Ιγινε δεκτή 
άπό τή ΚΕ τού ΕΑΜ καί τού ΕΛΑΣ. ’Επειδή μέ τήν ξαφνική άναχώρηση 
τού ταγματάρχη Μ. Κλαδάκη στή Μέση Α νατολή καί τήν άπόφαση άνα- 
χώρησης τού Φ. Γρηγοριάδη, άδυνάτιζε ή προσωρινή ΚΕ τού ΕΛΑΣ, 
άποφασίστηκε νά άσκεί καθήκοντα ΚΕ τού ΕΛΑΣ τό Γενικό του ’Επιτε
λείο (Γ^πασταματιάδης, Μακρίδης, Τιμογιαννάκης, Δανιηλίδης, μέ πολι
τικό έκπρόσωπο τού ΕΑΜ τό Χατζή).

Ό  Ά ρ η ς  στήν τελευταία σύσκεψη ζήτησε νά τού σταλούν άξιωματι- 
κοί καί μάλιστα σέ μιά στιγμή είπε: «Δώστε μου αύτόν τό μυταρά (έν- 
νοούσε τό Θ. Μακρίδη) καί θά δείτε τί θά κάνουμε». ’Εκτός άπό τούς δυό 
άξιωματικούς πού άναφέραμε, άποφασίστηκε νά σταλεί καί ό λοχαγός 
Κάρλος στή Μακεδονία.

Τό ΠΓ τού ΚΚΕ άποφάσισε νά σταλεί σάν έκπρόσωπος τής ΚΕ τού 
ΕΑΜ γιά τό άντάρτικο, μέ έδρα άρχικά τό Γενικό Α ρχηγείο  Ρούμελης, ό 
Α. Τζήμας χωρίς νά άποτελεί μέλος του. Ή  άπόφαση αύτή έγκρίθηκε άπό 
τήν ΚΕ τού ΕΑΜ. Οί άρμοδιότητες τού Τζήμα ήταν νά άντιπροσωπεύει 
τήν ΚΕ τού ΕΑΜ στήν Βρεταννική Στρατιωτική Ά ποστολή. Νά προτείνει 
στό συνταγματάρχη Ζέρβα τή Στρατιωτική Α ρχηγία  τής ’Ηπείρου, στό 
Συνταγματάρχη Σαράφη τή στρατιωτική Α ρχη γία  Θεσσαλίας καί στό 
συνταγματάρχη Ψαρρό, πού τότε ειδοποίησε τό ΕΑΜ πώς θά κάνει έμ- 
φάνιση άντάρτικου στήν Παρνασσίδα, τήν άρχηγία τής Ρούμελης, μέ 
άπαραίτητο δρο ό καπετάνιος σέ δλα τά Γενικά Ά ρχη γία  πού άναφέραμε 
νά καθορίζεται άπό τόν ΕΛΑΣ. Μέχρι νά γίνουν δεκτές οί προτάσεις αυ
τές, ό Τζήμας είχε έντολή νά έπιδιώξει καλές σχέσεις μέ δλες τίς Ιξω  άπό 
τόν ΕΛΑΣ άντάρτικες όργανώσεις καί όμάδες, ένότητα δράσης, καί νά 
παρέχει σ' δλους συμπαράσταση καί βοήθεια.

Ή  παραμονή τού Ά ρ η  στήν Α θήνα , παρ’ δλο πού γιά  κάμποσο 
καιρό τόν κράτησε μακρυά άπό τά τμήματά του, ήταν πολύ έποικοδομη- 
τική γιατί λύθηκαν έκκρεμή προβλήματα. Τό άντάρτικο έγινε όριστικά 
κέντρο τής προσοχής τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ.

θριαμβευτική έπιστροφή

Στίς 19 τού Μάρτη 1943 ό Ά ρ η ς  ξαναπαίρνει τό δρόμο πρός τό βουνό. 
Μόλις βγήκαν άπό τήν Α θήνα , στά Δερβενοχώρια, συνάντησαν πολυάρι
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θμο άντάρτικο τμήμα τού ΕΛΑΣ μέ τόν καπετάνιο τής ’Αττικής Ό ρέστη, 
πού μέχρι τότε ήταν άνεξάρτητος καί δεχόταν διαταγές μόνο άπό τή ΚΕ 
τού ΕΛΑΣ. Γιά νά διατηρήσει δσο ήταν δυνατό λιγότερο έκτεθειμένο τό 
χώρο του, πού δέσποζε πάνω  άπό τήν ’Αθήνα κι' ήταν σταθμός περάσμα
τος συνδέσμων καί άνθρώπων τής όργάνωσης καί νά προφυλάξει τά χώ- 
ριά άπό άντίποινα, άκολουθούσε τακτική συγκρατημένη. Ά πόφευγε συγ
κρούσεις μέ τούς ’Ιταλούς καί άνοικτές άντάρτικες έμφανίσεις στά χωριά. 
Ό  Ά ρ η ς  δμως δέν ήταν ύπέρ τής τακτικής τής «λούφας». Τό άντάρτικο 
είναι γιά πόλεμο καί μόνο ό πόλεμος δικαιώνει τήν ύπαρξή του. ήταν ή 
θεωρία καί πραχτική του. Καί μιά πού καί αύτή ή περιοχή περνούσε κάτω 
άπό τήν καθοδήγηση τού Α ρχηγείου Στερεάς, Ιπρεπε νά έφαρμοσθεΐ ή 
Γδια τακτική.

Ό σ ο  άνέβαιναν δλοι μαζί πρός τή Ρούμελη, τόσο οί άνησυχίες τού 
Ό ρέστη μεγάλωναν. Στό χωριό Καραντά ένθουσιασμένος ό «άνεξάρτη
τος» καπετάνιος γερο Βάρδας προσχωρεί μέ τήν δεκαμελή άνταρτομάδα 
του στόν ΕΛΑΣ. Στόν Έ λικώ να ό “Αρης μέ τήν γλώσσα πούξερε νά μιλάει 
στούς «κλαρίτες» πείθει καί τόν τελευταίο καπετάνιο τών «έλευθέρων 
σκοπευτών» Γιάννη Ά βαρίτη . μέ τά τριάντα παληκάρια του, νά περάσει 
στόν ΕΛΑΣ. Ό  Ά βαρίτη ς ταλαντευόταν γιατί είχε προεισπράξει άπό τό 
Ψαρρό Ενα έκατομμύριο δραχμές καί εξημήνες περίμενετήν έμφάνιση του. 
Οί άντάρτες του, δμως, άκούοντας τόν “Αρη, ένας £νας προσχωρούσαν. 
Μισοαστειευόμενος καί μισοπαραπονούμενος ό καπετάν Ά βαρίτη ς είπε 
στόν παρακαθήμενο του.- Μείναμε μόνοι γραμματικέ! Καί γυρίζοντας 
στόν “Αρη άπλώνει τό χέρι του: - Καί μείς μαζί σου Α ρχηγέ!

Στήν είσοδο τής Δεσφίνας δώδεκα χωροφύλακες μ’ έναν ύπενωμα- 
τάρχη έμφανίζονται μπροστά στούς άντάρτες καί παρουσιάζονται στόν 
Ά ρ η :- Δεκαφτά μέρες σάς περιμένουμε κρυμμένοι.- Ό  Ά ρ η ς  πού τούς 
κύτταε έρευνητικά ρώτησε: - Καί γιατί χωρίς όπλα;
-  Μάς τά κλειδώνουν οί 'Ιταλοί καί δέ μπορέσαμε νά πάρουμε παρά μόνο 
ένα, τού σκοπού, άπάντησαν. Πάρε μας άρχηγέ καί θά δεις πώς έμεϊς 
μόνοι μας θά βρούμε όπλα:
-  Καλά, άειντε μέ τό καλό. σιδεροκέφαλοι!

Οί έντυπώσεις, ή μιά καταπληκτικότερη άπό τήν άλλη. κάνουν εξαι
ρετική έντύπωση στούς νεοσταλμένους ήγέτες. Έ ν α  αίσθημα λευτεριάς 
καί σιγουριάς νιώθουνε στή μεγάλη καί επίμονη γιά  άμάθευτους Α θ η 
ναίους πορεία άπό δυό έκατοντάδες περίπου χιλιόμετρα. ’Εκείνο δμως 
πού έγινε δταν ό Ά ρ η ς  έφτασε στό Κυριάκι είναι άδύνατο νά περιγρά
φ ε ι^6) Ή  έκπληξη όλων είχε φτάσει στό κατακόρυφο. Μπροστά τους δέν

(6.) Δεκατρία χρόνια αργότερα, ό επίσης συνοδοιπόρος τότε τού Ά ρ η  ταγματάρχης θύμ ιος 
Ζούλας. ίνα  βράδυ στό σπίτι μιάς συναγωνίστριας στό Βουκουρέστι, πρός τά τέλη τού 
Μάρτη 1956, μι λιόντας γιά τόν "Αρη. άναφέρθηκε στήν υποδοχή πού τού έγινε στό Κυριάκι 
καί στήν εντύπωση πού τού έκανε ή προσωπικότητα τού άρχικαπετάνιου τού ΕΛΑΣ. Ή τα ν 
τόσο ένδιαφέρουσα ή αφήγηση τού Ζούλα πού τό ίδιο  βράδυ κάθησα καί τήν έγραψα, έτσι 
όπως ήταν φρέσκια στό μυαλό μου καί τήν αντιγράφω άπό τίς σημειώσεις μου:
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είχαν μόνο ένα λαό πού χαίρεται τή. λευτεριά του, μά άνθρώπους πού 
αναγνωρίζουν στό πρόσωπο τού Ά ρ η  τόν ήγέτη πού, κάτω άπό άφάντα- 
στα σκληρές συνθήκες, όργάνωνε τόν άγώνα τους.

Περιγράφοντας, στή σελίδα 262 τού βιβλίου του, τήν υποδοχή, ό Φ. 
Γρηγοριάδης, πού έζησε τίς μεγάλες έκεΐνες στιγμές, έγραψε: «.. Μάχη 
μεγάλη δέ θάφερνε τέτοιο άχολογητό, πάταγο, χαλασμό Κυρίου..»

Ό  Ζούλας, ταγματάρχης αύτός, δέν ξεχνάει τίς ψυχρές στρατιωτικές 
αντιλήψεις του καί ψ ιθυρίζει στό Τζήμα:
-  Δές σπατάλη πυρομαχικών πού μάς λείπουν τά πάντα.

-Έ χ ο ν τ α ς  πολλά χρόνια έπαφή καί συνεργασία μέ τούς κομμουνιστές πίστευα πώς 
φεύγοντας οτό Βουνό ΘΑβρισκα τήν Γδια μεθοδικότητα, αύστηρή όργάνοκτη καί πειθαρχία 
πού έπικρατούσε σέ κάθε κομμουνιστική έκδήλωση. Κείνο πού Εβλεπα, κι δσο άνεβαίναμε 
γινόταν πιό φανερό, ήταν πώς εΓχαμε φτιάξει Βνα τεράστιο ϊργο, μά στρατό δέν είχαμε, δπως 
βέβαια τόν φανταζόμουνα. Ό λ α  μοϋ φαίνονταν παράξενα καί χίλιες σκέψεις καί άμφιβολίες 
μέ βασάνιζαν. Τήν άνησυχία μου, δέν ξεύρω πώς, τήν άντιλήφθηκε δ  "Αρης. Κατάλαβε τή 
στενοχώρια μου γιά  τήν «άδικη» σπατάλη τών πυρομαχικών. Μ' ένα άπλό σήκωμα τού χε
ριού σταμάτησε κάθε πυροβολισμό. Τό ίδιο  βράδυ, μετά τό δείπνο, ρώτησα τόν Ά ρ η : πώ ς 
τά καταφέρνεις καί πειθαρχείς αύτό τό τόσο διαφορετικής προέλευσης ένοπλο συγκρότημα; 
Χαμογέλασε δ Ά ρ η ς  καί μού ώπάντησε:

-  Είναι τό μυστικό μου. Μ ιά δμιυς πού είμαστε συναρχηγοί καί ίσως αύριο νά είσαι καί 
αρχηγός μου, καί μέ τό δίκιο, θά στό πώ. "Οταν πρωτοβγήκαμε στό βουνό -  συνέχισε δ 
Ά ρ η ς -  δλοι είμασταν κομμουνιστές καί γ ι ' αύτό είχαμε συνειδητή πειθαρχία. Μετά άρχισαν 
νάρχονται πολλοί πού θέλαν νά πολεμήσουν γιατί έβλεπαν πώς είμαστε μιά όργανωμένη καί 
πειθαρχημένη δύναμη πού είναι άποφασισμένη στά σοβαρά νά  πολεμήσει. ΚΓ ά π ' τούς 
νέους άντάρτες. άκριβώς γιατί ήσαν πειθαρχημένοι. γίνονταν πολλοί κομμουνιστές. Έ τσ ι σέ 
κάθε όμάδα έχουμε πολλούς κομμουνιστές πού κρατούν σιδερένια πειθαρχία κ ι ' ίχουν θέ
ληση νά τήν κάνουν σεβαστή ά π ' δλους. Αύτοί άποτελούν τόν πυρήνα γύρο) στόν όποιο 
συσπειρώνονται άλλοι καί Ελκονται άκόμα καί παλιοί ληστές, ποινικοί, άνυπότακτοι στή 
βία, αλλά φιλότιμοι καί πρόθυμοι γιά  δλα, δταν καταλάβουν καί πούν καί τή δική τους 
γνώμη. Αύτό τό ρόλο παίζει ή «Δημοκρατική συνέλευση τής όμάδας». Έ χο υ ν  συνειδητο
ποιήσει δτι έκτελούν μιά ύπηρεσία μεγάλης πατριωτικής σημασίας κατά τού φασισμού κι' 
δτι οί άπερίγραπτες δυσκολίες τής άντάρτικης ζωής καί τής άντιμετώπισης ένός τόσο ισχυ
ρού καί άδίσταχτου εχθρού, δπως είναι οί κατακτητές. μόνο μέ σοβαρή όργάνωση καί ακλό
νητη πειθαρχία μπορεϊ νά έχει τό ποθούμενο άποτέλεσμα. τό δποϊο καί γίνεται σκοπός τού 
αγώνα καί τής ζωής τού κάθε άντάρτη. Αύτό είναι τό μυστικό μου!..

Γιά λίγο -  συνέχισε τήν αφήγησή του ό Ζούλας -  επικράτησε σιγή. Ό λ ο ι σκεπτόμαστε 
πάνω  στά άπλά καί πεντακάθαρα λόγια τού Ά ρ η . Καί κείνος σά νά κατάλαβε πού έτρεχε δ 
λογισμός μας. διέκοψε τή σιωπή καί συνέχισε:

-  Βλέπετε σύντροφοι! -  γιά  πρώτη φορά δ Ά ρ η ς  χρησιμοποίησε τόν δρο «σύντροφοι» 
-  εμείς βρισκόμαστε στό αντάρτικο μέ διπλή ιδιότητα: πολέμαρχοι καί διαφωτιστές. Καί δχι 
μόνο γιά τούς άντάρτες άλλά καί γιά τούς χωρικούς, πού είναι ή πηγή τού άνεφοδιασμού 
μας σέ άντάρτες, σέ ύλικά μέσα καί πληροφορίες. Π ρέπει νά είμαστε ύποδείγματα πειθαρ
χίας καί παληκαριάς. σκληροί στούς έχθρούς, φίλοι καί μεγαλόψυχοι άπέναντι στούς 
άπλχιύς άνθρώπους. Ά ν  συνεχίσουμε -  καί είμαι βέβαιος δτι θά συνεχίσουμε -  έτσι άσφα- 
λώς θά φτιάξουμε ένα πραγματικό λαϊκό στρατό, έτοιμο νά πεθάνει άλλά νά νικήσει κι ένα 
λαό πού θά τά  δίνει δλα γιά τόν πόλεμο κατά τών κατακτητών. Ε κ τό ς  άν πάρουν τά μυαλά 
μας άέρα καί πέσουμε στίς χίλιες παγίδες πού μάς στήνουν μερικοί απρόσκλητοι «φίλοι» 
(ένοούσε τή στρατιωτική αγγλική άποστολή), πού μάς θέλουν μόνο στρατό, οργανωμένο 
κάτω άπό τό κνούτο τών γαλονάδοιν έκείνων πού θά νομίσουν πώ ς βρήκαν εύκαιρία νά 
άντικαταστήσουν τά μικρά τους αστεράκια μέ όλόχρυσες στρατηγικές έπωμίδες.

Σταμάτησε ό Ά ρ η ς  -  δπω ς μάς άφηγήθηκε ό Ζούλας -  καί έστρεψε μέ σταθερότητα 
άλλά καί μέ κάποια άνησυχία τά μάτια του πρός τόν άντιπρόσωπο τής ΚΕ τού ΕΑΜ.

Ό  Τζήμας δέν άπάντησε. Ή τα ν  φανερό, δτι κείνο τό βράδυ ό Ά ρ η ς  κέρδισε μιά μάχη.
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-  Ναί, σπατάλη, τού άπαντά έκείνος. Μά δέ νομίζεις πώς αύτοί οί παρα- 
ληρούντες «θά τά βρούν» τά πυρομαχικά πού ξοδεύουν τώρα;»

Η  Ν Ε Α  Γ Ε Ν ΙΑ

Ίδρυση τής Ε Π Ο Ν

Έ ν α  άλλο μέρος τής άπόφασης τής Συνδιάσκεψης τού ΚΚΕ πού έπρεπε 
νά μπει σέ έφαρμογή, δσο μπορούσε πιό γρήγορα, ήταν ή συγκρότηση τής 
Ε ν ια ία ς  Πανελλαδικής ’Οργάνωσης τών Νέων.

Ή  σκέψη δέν ήταν πρωτότυπη, ούτε νέα. Τό ΚΚΕ στά 1935 είχε 
άποφασίσει νά διαλύσει τήν ΟΚΝΕ μέσα σέ μιά ένιαία όργάνωση νέων, 
πού θάπρεπε νά συγκροτηθεί, μέ τή συγχώνευση τών άντιφασιστικών καί 
άντιπολεμικών νεολαιΐστικων όργανώσεων. Οί προσπάθειες τότε δέν 
κατάληξαν σέ έπιτυχία, γ ιά  άντικειμενικούς λόγους, άλλά καί ύποκειμενι- 
κές αίτιες.

Τώρα, μέσα στή κατοχή καί τή σκληρή πάλη, τό ΕΑΜ Νέων δημιούρ
γησε τήν κατάλληλη άτμόσφαιρα ένθουσιασμού, γενικής έξαρσης καί 
συναγωνιστικής συνεργασίας, δηλαδή τίς προϋποθέσεις καί τίς βάσεις γιά 
ένα ένοποιημένο μαζικό κίνημα τής νεολαίας δλης τής χώρας.

Τήν πρωτοβουλία γιά  τίς διαπραγματεύσεις, τίς προετοιμασίες καί τή 
σύγκληση συσκέψεων άνέλαβε ή ΚΕ τού ΕΑΜ Νέων. Οί διαδικασίες έγι- 
ναν σταδιακά. Πρώτα ένημερώθηκε ή ΚΕ τού ΕΑΜ. Ή  πρόταση γίνεται 
δεκτή μέ τήν έπιφύλαξη πώς θά πρέπει νά άποφασίσουν τή διάλυση τών 
πολιτικών όργανώσεων Νέων τά πολιτικά Κόμματα πού συνεργάζονται 
στό ΕΑΜ. Δήλωσε πώς ή ΕΠΟΝ σά συνέχεια τού ΕΑΜ έχει τή θέση της 
στή ΚΕ τού ΕΑΜ καί σ' δλα τά καθηδηγητικά όργανα. 'Υποσχέθηκε νά 
στείλει άντιπρόσωπό της στήν σύσκεψη τών νεολαιών πού άνήκουν στό 
ΕΑΜΝ.

Στίς 14 τού Γενάρη 1943 συνήλθαν οί όργανώσεις τού ΕΑΜΝ: 
«Έθνικο-άπελευθερωτική Έργατοϋπαλληλική Νεολαία», «ΟΚΝΕ», 
«Λεύτερη Νέα», «Λαϊκή ’Επαναστατική Νεολαία», «Σοσιαλιστική Ε π α 
ναστατική Πρωτοπορεία», «Φιλική Ε τα ιρ ία  Νέων» καί «Θεσσαλικός 'Ιε 
ρός Λόχος». Παρευρέθηκαν καί άντιπρόσωποι τής ΚΕ τού ΕΑΜ καί τού 
Ε θνικού  Συμβουλίου τού ΕΑΜΝ. Έ γ ιν ε  όμόφωνα δεκτή ή πρόταση τού 
ΕΑΜΝ γιά τήν όργάνωση τής ΕΠΟΝ. Ψηφίστηκαν δυό ντοκουμέντα: 
’Απόφαση τής σύσκεψης καί διακήρυξη πρός τούς νέους τής Έ λλά δαί.

Γιά τήν έπεξεργασία τού ιδρυτικού τής ΕΠΟΝ, πού θά είχε θέση 
προγράμματος καί καταστατικού τής όργάνωσης, τά Κόμματα πού συνερ
γάζονταν στό ΕΑΜ έκριναν άναγκαϊο νά συνέλθουν χωριστά άντιπρόσω- 
ποι τών νεολαιΐστικων όργανώσεών τους. Ή  δεύτερη αύτή σύσκεψη πρα- 
γματοποιήθηκε τήν 1η τού Φλεβάρη. Πήραν μέρος ή «ΟΚΝΕ», ή «ΛΕΝ»
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(Νεολαία τής ΕΛΔ) καί ή «ΣΕΠ Ε» (Νεολαία τού ΣΚΕ). Δέ παρευρέθηκε 
Νεολαία τού ΑΚΕ, γιατί δέν υπήρχε τέτοια στήν ’Αθήνα.

Πάρθηκε όμόφωνα άπόφαση, πού δεχόταν στό σύνολο τά πορίσματα 
τής προηγούμενης σύσκεψης καί δήλωσαν πώς οί όργανώσεις τους δ ια 
λύονται καί δλες οί δυνάμεις τους θά μπούν στίς όργανώσεις τής ΕΠΟΝ.

Ή  δεύτερη σύσκεψη άνοιξε «πράσινο» στό δρόμο πρός τήν ίδρυση 
τής ΕΠΟΝ. Έ τσ ι στίς 23 τού Φλεβάρη 1943, συνήλθε στήν ’Αθήνα ή 
ιδρυτική σύσκεψη τής « Ε ν ια ία ς  Πανελλαδικής ’Οργάνωσης Νέων» 
(ΕΠΟΝ). Πήραν μέρος άντιπρόσωποι δέκα όργανώσεων: τής ’Αγροτικής 
Νεολαίας Ε λλάδας, τής Ε ν ια ία ς  Έθνικοαπελευθερωτικής Νεολαίας, τής 
'Ενιαίας Μ αθητικής Νεολαίας, τής Έ νωσης Νέων ’Αγωνιστών Ρούμελης 
(ΕΝΑΡ), τού Θεσσαλικού Ιερ ο ύ  Λόχου (ΘΙΛ), τής Λαϊκής Ε π α να στα τι
κής Νεολαίας (ΛΕΝ), τής Λεύτερης Νέας, τής Ό μοσπονδία ς Κομμουνι
στών Νεολαίων Ε λλά δ α ς (ΟΚΝΕ), τής Σοσιαλιστικής ’Επαναστατικής 
Πρωτοπορείας Ε λλάδας (ΣΕΠ Ε), καί τής Φιλικής Ε τα ιρε ία ς  Νέων. 
Ό λες άποφάσισαν νά αύτοδιαλυθούν καί νά συγχωνευθοΰν στήν ΕΠΟΝ.

Ή  «Νέα Γενιά», Ό ρ γα νο  τού Κεντρικού Συμβουλίου τής Ε ν ια ία ς  
Πανελλαδικής ’Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ), στό φύλλο τής 22 ’Απρίλη 
1943, δημοσίευσε τούς σκοπούς τής ΕΠΟ Ν.7

(7.) Ή  «Ε ν ια ία  Πανελλαδική "Οργάνυκη) Ν έων»(Ε.Π.Ο.Ν.) είνε όργάνωση πού δίνει στη 
νέα γενιά γιά αγώνα τά ώραιότερα ιδανικά. Μ ιά ματιά στά καταστατικό της τό έπιβεϋαιώ-

Ό  πρώ το; σκοπός τή ; Ε.Π.Ο.Ν. είνε «ή εθνική απελευθέρωση καί ή πλήρη άνεξαρτησία 
καί ακεραιότητα τής ’Ελλάδας». Πραγματικά, τό ιερότερο σημερινό καθήκον μα ;. είνε ό 
άγώ να; γιά τήν εθνική λευθεριά δίχως κανένα εδαφικό άκροτηριασμό. Ά ν  δέν γίνει αύτό. 
δέν είνε δυνατόν νά ζήσουμε καί νά προοδέψουμε. Μά γιά νά προοδέψουμε, χρειάζεται 
άκόμα «πλήρης ανεξαρτησία», δηλαδή νά μήν ϊχει ή 'Ελλάδα τήν προπολεμική μισοαποι- 
κιακή μοοφή.

Ό  δεύτερος σκοπός τής Ε.Π.Ο.Ν. είναι «ή υπεράσπιση τών συμφερόντων καί δικαιω μά
των τή ; νεας γενιάς στή ζωή στή μόρφωση στον πολιτισμό». Ή  πείρα δύο χρόνων αξονικής 
κατοχής, μ ά ; άπόδειξε πώ ; δ ίχως καθημερινό άγώνα γιά  τή ζωή. οί καταχτητές θά μάς είχαν 
έξοντιίισει ολοκληρωτικά. Ά κόμ α. αγωνιζόμαστε γιά νά διατηρήσουμε τ ι ;  δυνατότητες μόρ- 
φωσης. πού μάς άφαιρούν οΙ καταχτητές καί δουλεύουμε δραστήρια γ ιά  νά δώσουμε στή νέα 
γενιά τήν προοδευτική μόρφωση πού θά τής επιτρέψει νά καταχτήσει τή λευθεριά.

Ό  τρίτος σκοπός τής Ε .Π .Ο .Ν .είναι ή έξολόθρευση τού φασισμού τώρα καί στό μέλλον 
καί μ' όποιαδήποτε μορφή κι άν παρουσιαστεί. Π οιό; πραγματικό; πατριώ τη; μπορεϊ νά 
διαφωνεί σήμερα πώς απαραίτητη προϋπόθεση γιά  κάθε πρόοδο είναιή έξόντωση τού φασι
σμού πού είναι ό κυριώτερο; υποκινητή; τού πολέμου πού είναι ό  ύποδουλωτής τών λαών. 
Κι ακόμα ποιός μπορεϊ νά διαφωνεί πώς καί μεταπολεμικά δέ θά πρέπει ν' άντιταχθούμε σέ 
κάθε απόπειρα έγκαθίδρυσι; φασιστική; μορφής διακυβέρνησης.

Ό  τέταρτος σκοπός τής Ε.Π.Ο.Ν. είναι «ό αγώνας κατά τών ιμπεριαλιστικών πολέμων» 
πού μόνο καταστροφές φέρνουν στήν άνθρωπότητα. Καταπολεμόντας τούς ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους, επιζητούμε τήν κατωχύρωση τής ειρήνης πάνω  στή βάση τής αυτοδιάθεσης τοιν 
λαών καί νεολαιών καί τής άδελφικής συνεργασίας τους. "Εμείς πού ύποφέρουμε δλη τή 
«I οιχιι τής εθνικής σκλαβιάς, θεωρούμε εντελώς ανάξιο τού εαυτού μας τό νά θελήσουμε νά 
έπιόάλουμε σ" άλλους λαούς,νέους καί νέες μιά παρόμοια μέ τή δική μας κατάσταση. "Εμείς 
πρέπει νά φιλοδοξούμε νά συμβάλουμε ενεργητικά στήν αποκατάσταση μιάς άδελφικής ουν-
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Ο Λ Α Ο Σ  Π Α Λ Ε Υ Ε Ι  Κ Α Ι  Ν ΙΚ Α Ε Ι

Μ αταιώνεται ή πολιτική έπιστράτευση

Στίς 21 τον Φλεβάρη 1943 δλα τά κατοχικά όργανα προπαγάνδας μετά- 
διναν ραδιοφωνικό λόγο τού Χίτλερ, πού ειδοποιούσε τούς κατεχόμενους 
λαούς πώς: «οί γερμανοί δίνουν τό αίμα τους, κι* αυτοί θά πρέπει νά 
cVi.ioi'v τόν ιδρώτα τους γιά  τή «Νέα Τάξη Πραγμάτων». Τά σχόλια τού 

! δ>>. /.ικοΰ τύπου διαβεβαίωναν τόν «Φύρερ» τους, πώς ό έλληνικός λαός
! θά σταθεί στό πλευρό του καί πρόθυμα θά προσφέρει τίς υπηρεσίες του,
I δουλεύοντας στά γερμανικά έργοστάσια ή καί δπου άλλού διαταχθεΐ.

Σ ’ άπάντηση τό ΕΑΜ κάλεσε σέ έπαγρύπνιση καί σέ προετοιμασία 
γιά άποφασιστική άντίσταση στά σχέδια τού κατακτητή καί τών συνεργα
τών του.

Στίς 22 Φεβρουάριου, επίσημες δηλώσεις τού κουίσλιγκς Λογοθετό- 
πουλου καί τού έργατοκάπηλου ύπουργού Ε ργα σ ία ς  Καλύβα, διαβε
βαίωναν τό λαό, πώς δέν πρόκειται νά γίνει πολιτική έπιστράτευση καί δέ 
θά σταλούν έργάτες στή Γερμανία. Ούτε θά χρησιμοποιηθούν σέ πολεμικά 
έργα στήν Ε λλάδα . Δέν είχαν ένημερωθεϊ άπό τά άφεντικά τους, ή θέλαν 
νά άποκοιμήσουν τό λαό; Ά γνωστο!

Γερμανική άνακοίνωση στίς 23 Φλεβάρη, ώστόσο, πληροφορούσε δτι 
επιστρατεύονται Ελληνες πολίτες γιά  βοηθητικές ύπηρεσίες στήν Ε λλάδα  
καί έξω ά π ’ αύτήν. Τό άπόγευμα τής ϊδιας μέρας δημοσιεύτηκε στήν 
«’Εφημερίδα τής Κυβέρνησης» διάταγμα τών κουίσλιγκς: «Περί ύπο- 
χρεωτικής έργασίας τού άστικού πληθυσμού τής Ελλάδος».

Τό μέτρο δέ ξάφνιασε τό λαό. Τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ τόν είχαν προε
τοιμάσει γ ιά  νά τό άντιμετωπίσει. Στίς 24 τού Φλεβάρη νεκρώνεται ή 
Α θήνα  άπό άπεργία, γιά νά βουίξει, κατά τό μεσημέρι, τό κέντρο της. 
άπό τις έκδηλώσεις έκατό καί πάνω χιλιάδων λαού. Πλημμύρισε ό χώρος 

I έξο) άπό τό Γραφείο τού Λογοθετόπουλου, ένώ χιλιάδες διαδηλωτές άπό
I τήν 'Ομόνοια καί τά Πατήσια, κατευθύνονται στό Υ πουργείο  έργασίας.
I  Συγκρούονται μέ καραμπινιέρους καί άστυνομικούς, σπάνε κλοιούς, όρ-

μούν μέσα στό 'Υπουργείο, βάζουν φωτιά σέ Ενα μέρος τών άρχείων καί 
καίνε τμήμα τού κτιρίου.

εργασία; Τίϊιν λαιϊιν καί νεολαιών πρώτα α π ' δλα τή ; βαλκανικής στό τωρινό άπελευΟερι·»- 
τικό αγώνα, σά προϋπόΗεση τής μεταπολεμικής συνεργασίας.

Ό  πέμπτος σκοπός τής Ε.Π .Ο.Ν. είναι ή ανοικοδόμηση τής χώρας μας ά π - τά ερείπια 
τού πολέμου καί τής αξονικής κατοχής. Ή  ανοικοδόμηση δμιος αύτή πρέπει νά γίνη «πρό; 
τό συμ<ίέρο καί τήν ευημερία όλόκληρου τού πληθυσμού». Αύτό Ηά τό πετύχουμε μόνο άν 
ίξοντόκιουμε τό φασισμό καί μέσα στή δ ίκ ιά  μας τή χώρα. ϊτσι πού δλες οί εξουσίες ν" 
απορρέουν άπ" τή λεύτερη έκδήλοιση τής Βέλησης τού λαού καί τής νεολαίας.

Νά οί οκοποί τής Ε.ΓΙ.Ο.Ν. Σκοποί έΒνικοί.προοδευτικοί πού κανείς πατριώτης δέν 
ιιπορεί νά διαφωνεί. Ή  'ίδρυση τής Ε.Π.Ο.Ν. άποτελεί τή πιό μεγάλη έΗνική προοδευτική 
πράξη γιά  τή ζοή  καί τό μέλλον τής νέας γενιάς. Οί λίγες εθνικές όργαν«>σεις νέων πού δέν 
προσχώρησαν ακόμα στήν Ε.Π.Ο.Ν. πρέπει νά προσχωρήσουν ισότιμα. Α υτό άποτελεί 
απαίτηση τής νέα ; γενιάς». Από τήν ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ. 22 Ά πρ . 1943.
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Ή Αθήνα νεκρώθηκε τό πρωί

καί πλημμύρισε σέ λίγο ψ



"Υστερα άπό τό ξεσηκωμό οί κατακτητές καί οί κουίσλιγκς ύποχρεώ- 
θηκαν νά άναστείλουν προσωρινά τήν έκτέλεση τής άπόφασης γιά  έπι- 
στράτευση. Ή  άπειλή όμως παράμενε.

Τό ΕΑΜ ζεϊ τό λαϊκό σφυγμό καί συνεχίζει τήν οργάνωση τών μαζών 
γιά νέα άποφασιστική άντίσταση. Δέν σταματάει τούς καθημερινούς άγώ- 
νες γιά  τά άμεσα ζητήματα: Στίς 25 τού Φλεβάρη άπεργεϊ τό προσωπικό 
τής Τηλεφωνικής, πού έξυπηρετούσε κυρίως τούς κατακτητές καί τούς 
κουίσλιγκς. ’Ακολουθεί μαθητική άπεργία διαρκείας, μέ διαδήλωση στό 
κέντρο τής πόλης. Ξαναρίχνονται στόν αγώνα οί ανάπηροι καί τραυμα
τίες. Ή  πρωτεύουσα βρίσκεται πάλι σέ αναβρασμό.

Τό πρωί τής 5ης τον Μάρτη άρχισε ή γενική μάχη γιά τήν όριστική 
ματαίωση τής έπιστράτευσης. Μεγάλη επιτροπή, άπό δλους τούς κλάδους 
τών εργαζόμενων, καλεί τό λαό τής ’Αθήνας καί τού Πειραιά σέ γενικό 
συναγερμό. Ή  όργάνωση καί καθοδήγηση τής μάχης αύτής, μέ άπόφαση 
τής ΚΕ τού ΕΑΜ, έχει άνατεθεΐ στό μέλος τού ΠΓ τού ΚΚΕ Νίκο Πλουμ- 
πίδη, μέ άμεσους βοηθούς τόν Γραμματέα τής ΠΕΔΥ Κώστα Νικολακό- 
πουλο καί τόν ύπεύθυνο τού ΕΕΑΜ 'Α θήνας Σπύρο Καλοδίκη. Αυτή τή 
μέρα κάνει καί τήν έπίσημη έμφάνισή της ή ΕΠΟΝ, πού μπαίνει στίς 
πρώτες γραμμές τής μάχης.

’Α π ' τίς πρωινές ώρες στίς γύρω στό κέντρο πλατείες καί στά σταυ
ροδρόμια ή κίνηση είναι άσυνήθιστα μεγάλη. Ώ ρα  10. Στούς δρόμους 
γύρω άπ ' τίς πλατείες 'Ομόνοιας, Συντάγματος, Δημαρχείου, Μ ητρόπο
λης, μπροστά στήν ’Ακαδημία, στό Ζάππειο καί τή Λέσχη ’Αξιωματικών, 
πυκνές μάζες λαού, μέ σημαίες έλληνικές, λάβαρα σωματείων καί πλακάτ 
μέ συνθήματα ένάντια στήν έπιστράτευση, δίνουν μάχες μέ τίς δυνάμεις 
τών κατακτητών καί τά όργανα άσφαλείας. Οί διαδηλωτές άπό τήν 'Ο μό
νοια, τά Πατήσια, τήν Κυψέλη καί τά Τουρκοβούνια, όρμούν, σπάζουν 
τίς έχθρικές γραμμές, άφοπλίζουν μερικούς ίταλούς καί άστυνομικούς καί 
μπαίνουν στό 'Υπουργείο ’Εργασίας. Γιά δεύτερη φορά βάζουν φωτιά 
στά άρχεία καί τούς έτοιμους, κιόλας, καταλόγους έπιστράτευσης. Οί 
διαδηλωτές άπό τίς άλλες συνοικίες, άκούν τούς πυροβολισμούς καί τρέ
χουν κι αυτοί στό 'Υ πουργείο ’Εργασίας. Ά λλη  μιά φορά οί δρόμοι τής 
Α θήνας βάφτηκαν μέ αίμα λαού.

Πανικόβλητος ό Λογοθετόπουλος δηλώνει πώς ή έπιστράτευση δέ θά 
γίνει. Ό  λαός δέν τόν πιστεύει. Οί γερμανοί άναΟέτουν στόν Α ρ χ ιεπ ί
σκοπο Δαμασκηνό νά πείσει τόν κόσμο. Αυτός διαβεβαίωσε τό πλήθος, 
πού είχε συγκεντρωθεί έξω άπό τή μητρόπολη, πώς «άπόσπασε υπεύθυνη 
δήλωση τών γερμανών γιά  τή ματαίωση τής πολιτικής έπιστρατεύσης». 
Καί κάλεσε τό λαό «νά έπιδοθεΐ στά ειρηνικά έργα»!

Ό  λαός ξανανίκησε. Καί πυκνώνει τίς γραμμές τού ΕΑΜ.
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25η τού Μάρτη 1943

'Ο  έορτασμός τής 25ης Μαρτίου ήταν μιά τεράστια λαϊκή άντιφασιστική 
κινητοποίηση σ' όλη τήν Ε λλάδα . Στήν ’Αθήνα διαδήλωσαν διακόσιες 
χιλιάδες λαοϋ. Οί συγκρούσεις κράτησαν όλη τήν ήμέρα. Ή  πιό άνοικτή 
επίθεση ΐταλών καί άστυνομικών έγινε στό πεδίο τού νΑρεως, τή στιγμή 
πού πενήντα χιλιάδες πατριώτες γονατισμένοι ψέλναν τόν έθνικό ϋμνο, 
ένώ ή ΕΠΟΝ τής ’Αθήνας κατέθετε στέφανα στίς προτομές τών ηρώων 
τού 21.

Πάνω άπό 100 νεκρούς καί τραυματίες είναι ή προσφορά στή Με
γάλη μέρα τής 25ης τού Μάρτη 1943.

Ό  γιορτασμός τής 25ης τού Μάρτη 1943 βάζει τή σφραγίδα του στίς 
εξελίξεις στήν Ε λλάδα . ’Εξιλαστήριο θύμα τής άποτυχίας: Ό  Λογοθετό- 
πουλος.

Ο Ε Λ Α Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν Ε Τ Α Ι Κ Α Ι  Π Ο Λ Ε Μ Α Ε Ι  

Στή Ρούμελη

Τόν καιρό πού ό "Αρης στήν ’Α θήνα προσπαθούσε νά πείσει τήν ήγεσία 
πώς ουσιαστική καί άποτελεσματική άντίσταση είναι ή ένοπλη καί πώς 
ΰλες οί άλλες μορφές πάλης θά πρέπει νά άποβλέπουν βασικά στήν υπο
στήριξη τού ένοπλου άγώνα, ό Λευτεριάς, πού είχε π ιά  άποκτήσει κάποια 
αντάρτικη πείρα, όργανώνει μιά σειρά κομματικές συσκέψεις, γ ιά  νά όρ- 
γανωθούν καλύτερα τά ύπαρχηγεΐα καί σέ πρώτη γραμμή ή λειτουργία 
τού Γενικού ’Αρχηγείου τής Ρούμελης.

Ή  τακτική τού "Αρη νά βρίσκεται πάντα μαζί μέ τό σύνολο τών άν- 
ταρτών καί νά κάνει έντυπωσιακές παρελάσεις καί συγκεντρώσεις στά 
χωριά, πού άσφαλώς είχε θετικά άποτελέσματα στήν άρχική περίοδο, 
έπρεπε νά σταματήσει. Τώρα στή Ρούμελη υπάρχουν περισσότερα ύπαρ- 
χηγεϊα καί πρέπει ή διοίκησή τους νά γίνεται μεθοδική καί συγκεκριμένη. 
Ό  Λευτεριάς προτείνει νά καθοριστεί μόνιμη έδρα τού ’Αρχηγείου Ρού
μελης σέ θέση πού νά μπορεϊ γρήγορα νά έπεμβαίνει καί νά συντονίζει τή 
δράση τών ύπαρχηγείων. Τήν ίδ ια  πρόταση είχε κάνει καί στόν "Αρη μά 
δέν είχε γίνει δεκτή. Τώρα τά στελέχη συμφώνησαν καί συγκροτήθηκε ένα 
μικρό επιτελείο καί μηχανισμός τού ’Αρχηγείου.

Τό ’Αρχηγείο έξετάζοντας τή κατάσταση, τή δύναμη καί τίς  δυνατό
τητες τού ΕΛΑΣ, έκρινε πώς θά μπορούσε πιά  νά άρχίσει ένέργειες δχι 
μόνο ενάντια στούς χωροφύλακες, τούς προδότες πού υπηρετούσαν τούς 
κατακτητές καί τά μικρά ιταλικά τμήματα, άλλά καί νά χτυπούν φρουρές 
καί εγκαταστάσεις τών γερμανών. Πολλά χτυπήματα καί άνατινάξεις έγ-
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καταστάσεων τών κατακτητών πραγματοποιούνται καί ταυτόχρονα βοη- 
Ηούν τίς πολιτικές όργανώσεις νά συγκροτούν τμήματα1 τού έφεδρικού 
ΕΛΑΣ. ’Οργανώνεται ή διαφώτιση τών άνταρτών. Βγάζουν άπό τό Καρ
πενήσι ένα τυπογραφείο καί έκδίδεται τό πρώτο άντάρτικο έντυπο « Ό  
'Αντάρτης».

Μέ βάση μιά έγκύκλιο πού έγραψε ό Ά ρ η ς  σέ συνεργασία μέ τόν 
Λευτεριά, μόλις γύρισαν άπό τό Βάλτο, συγκαλείται σύσκεψη στελεχών 
τής Αύτοδιοίκησης καί τών πολιτικών όργανώσεων στά Μάρμαρα. Οί 
άποφάσεις διατυπώνονται γραπτά καί στέλνονται σ' όλες τίς όργανώσεις, 
άπό τό Α ρχηγείο  τής Ρούμελης, γιά  νά εφαρμοστούν σάν κανόνες Αύτο
διοίκησης.

Μέ τό γυρισμό τού Ά ρ η  καί τών άλλων μελών τού Α ρχηγείου Ρού
μελης σχηματίστηκε καί ή διοίκηση τού Α ρχηγείου.

Στίς ά λ λ ες  περιοχές τής Ε λ λ ά δ α ς

Στήν Πελοπόννησο, τό «Μωριά τού Κώτσου», άπό τό καλοκαίρι τού 1942 
άκόμα, έκδηλώθηκε ένα αύθόρμητο άντάρτικο κίνημα, μέ πολλά, άσχετα 
μεταξύ τους, ξεσπάσματα τής άγροτιάς, ένάντια στίς ληστείες καί τίς αύ- 
θαιρεσίες τών κατακτητών. Ε μφανίζονται στά βουνά άντάρτικες όμάδες: 
Τού Χελιώτη (Κώστα Μάρα) στήν Καστανιά τού Σαραντάκη, στή Τρύπη 
τών Καλυβαίων, τών Χανιάδων στίς κορφές τού Χελμού, στή Σαϊδόνα μέ 
τόν άνθυπολοχαγό Ή λία  Νωέα καί τούς άδελφούς Ξυδέα, στή Καλλιρόη, 
Χρυσοκελαριά. Περαχώρα. Στό Λουτράκι μέ τούς άδελφούς Λάσκα, πού 
μή μπορώντας νά διατηρηθεί στή περιοχή, πέρασε στή Ρούμελη, στίς όμά
δες τού Ά ρ η . Ό  άρχηγός της Παντελής Λάσκας θά πάρει τό όνομα Πε
λοπίδας καί μ' αΰτό θά μείνει στήν ιστορία. Οί «πρόωρες» αύτές εκδηλώ
σεις. βασικά άνοργάνωτες καί άσύνδετες μέ τίς λαϊκές μάζες, δέχτηκαν 
συντριπτικά χτυπήματα.

Τελευταίο άπό τή σειρά τών άγροτικών ξεσπασμάτων, ήταν ή ένοπλη 
άντίστάση στήν Ά ρά χω βα τής Λακωνίας, στίς 24 Δεκέμβρη 1942. Ή  έν
οπλη μαχητική όμάδα τού ΕΑΜ, μέ έπικεφαλής τό γεωπόνο Παρασκευά 
Λεβεντάκη. χτύπησε όμάδα Γερμανών πού ήθελε νά πάρει τήν παραγωγή 
τής πατάτας γιά  λογαριασμό τής γερμανικής Ε τα ιρ ία ς  Σέγκερ. Μετά τό 
επεισόδιο δέκα παληκάρια τράβηξαν στόν Πάρνωνα καί σχημάτισαν τόν 
πρώτο πυρήνα τού ΕΛΑΣ Λακωνίας.

Αυτή τήν περίοδο στήν Πελοπόννησο έχουν μπει γερές βάσεις καί 
γρήγορα χτίζεται ό ΕΛΑΣ τού Μωριά.

Στήν Ά ττικοβοιω τία  τό άντάρτικο έχει κιόλας έδραιωθεί καί έξ- 
ασφαλίζει μιά ιδιόμορφη γέφυρα σύνδεσης τής Πρωτεύουσας μέ τήν άν- 
ταρτομάνα Ρούμελη. Ά π ό  τίς άρχές άκόμα θεμελιώνεται πάνω  στίς ιδεο
λογικοπολιτικές άρχές τού ΕΑΜ, συνδέεται στενά μέ τό λαό καί μέ τή 
στάση καί τή δράση του σύντομα γίνεται τό καύχημα τής περιοχής.
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Στή Θεσσαλία γίνεται μιά συστηματική καί μελετημένη δουλειά πού 
δημιουργεί δλες τίς προϋποθέσεις γιά  σοβαρή πολεμική δράση.

Στίς 13 τού Γενάρη 1943 στό Μοναστήρι Ά γ ιο ς  Γιώργης, στό Μαυ- 
ρομάτι τής Καρδίτσας, συνήλθε ή πρώτη συνδιάσκεψη τών άνταρτών τού 
ΕΛΑΣ Δυτικής Θεσσαλίας καί Χασίων. Καί λίγο άργότερα, στίς 4 τού 
Φλεβάρη, συνήλθε ή 3η συνδιάσκεψη τών άνταρτών Α νατολικής καί Βό
ρειας Θεσσαλίας, στό χωριό Σκαμνιά τού Ό λυμπου. Πήραν μέρος 70 
άντιπρόσωποι τών άνταρτομάδιυν Καραντάου (Α λμυρού), Πηλίου, Μαυ- 
ροβουνίου, Κισσάβου, Ό λύμπου, Ά μάρμπεη καί Ό ξυά ς. Έ κ  μέρους τού 
Θεσσαλικού Γραφείου καί στίς δυό συνδιασκέψεις πήρε μέρος 6 Γραμμα
τέας Κ. Καραγιώργης.

Οί συνδιασκέψεις έπαιξαν σοβαρό ρόλο στήν άνάπτυξη τού άνταρ- 
τοκινήματος Θεσσαλίας. Πάρθηκαν άποφάσεις γιά τήν αριθμητική άνά
πτυξη τών άνταρτών. τόν πολλαπλασιασμό τών όμάδων, τήν όργανωτική 
τους διάρθρωση, τόν χιυρισμό σέ Α ρχηγεία  κατά όρεινό συγκρότημα, τήν 
έπέκταση σ' δλους τούς χώρους καθορίστηκαν οΐ σχέσεις μέ τό λαό καί 
τίς όργανώσεις τού ΕΑΜ, καί υπογραμμίστηκαν οί κίνδυνοι άπό τη δρα- 
στηριοποίηση τών λεγειυναρίων.

Τά άποτελέσματα τής ένιαίας όργάνωσης καί καθοδήγησης τού άν- 
τάρτικου ήταν άμεσα.

Στή Θεσσαλία — τόν "Ολυμπο, τόν Κίσσαβο, τό Πήλιο, τήν Ελασσό
να, τήν Καρδίτσα, τά Τρίκαλα, τό Θεσσαλικό κάμπο καί τή Δυτική Θεσ
σαλία -  τά τμήματα τού ΕΛΑΣ μάχονται μέ κατακτητές. χωροφύλακες 
καί λεγεωνάριους. Χτυπούν τό μεταλλείο χρωμίου στόν "Αγιο Δημήτρη 
τού Ό λύμπου καί δίνουν τή σοβαρή μάχη τής Ό ξύνεια ς (Μερίτσα), δπου 
έξοντώθηκαν 120 ϊταλοί φασίστες καί πιάστηκαν 146 αιχμάλωτοι μ’ ένα 
ταγματάρχη καί 6 άξιωματικούς.

Καρπός τής μαχητικής δραστηριότητας τού ΕΛΑΣ Θεσσαλίας ήταν ή 
άπελευθέρωση τής Καρδίτσας στίς 12 τού Μάρτη 1942. Είναι ή πρώτη 
πόλη πού λευτερώθηκε στήν Ε λλά δ α  καί σ’ όλη τήν κατεχόμενη Ευρώπη. 
Ό  λαός μέ άκράτητο ενθουσιασμό υποδέχτηκε τόν έλευθερ<οτή ΕΛΑΣ. 
Στήν πόλη έγκαθιδρύθηκαν τά όργανα Λαϊκής Αυτοδιοίκησης. Α μέσω ς 
κατατάχθηκαν στόν ΕΛΑΣ 25 άξιωματικοί. Ά λλοι 100 πού έδειξαν δ ια 
θέσεις νά πλαισιώσουν τόν ΕΛΑΣ έ μποδίστηκαν άπό τόν άρχηγό τής 
ΒΣΑ πού έφτασε εκεί.

Μάχη τού Φαρδύκαμπου

Στή Μ ακεδονία, ϋστερα άπό τίς γερμανικές έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, 
ό ΕΛΑΣ άναδιοργανώθηκε σέ νέες βάσεις. Στό Πάϊκο, στήν Ά ξιούπολη, 
στά μεταλλεία Λαβδανίου τής Πηγής, δίνει έπιθετικές μάχες μέ έπιτυχία. 
Μιά ένέδρα τού ΕΛΑΣ στό Σνίχοβο ένισχύθηκε μέ τήν προσχώρηση δέκα 
άξιωματικών τής Διοίκησης χωροφυλακής Σιάτιστας μέ τόν ύπομοίραρχο
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Θωμά Βενετσανόπουλο, καί μέ τή βοήθεια τών «μαχητικών όμάδων» τών 
γύρω χωριών. Στίς 8 τού Φλεβάρη, υστέρα άπό τετράωρη μάχη, τό συγ
κρότημα αύτό έτρεψε σέ φυγή 150 Ιταλούς. Στή Μ ακεδονία δόθηκε ή 
ιστορική μάχη τού Φαρδύκαμπου πού κατάληξε σέ μιά λαμπρή νίκη. Τό 
«’Ανακοινωθέν» πού δημοσιεύτηκε στή «ΝΙΚΗ», παράνομο όργανο τής 
Ε.Ε. τού ΕΑΜ Κοζάνης, έγραφε:
«ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΡΝΟΥΝΤΟΣ

Στρατιω τικόν ’Ανακοινω θέν μάχης Σ ιατίστης άπό 4ην Μ αρτίου  
ΰράόν μέχρι 6ην Μ αρτίου τό βοάόν.

Μάχη Φαρδύκαμπου: Ό λ ο  τό Βόϊο έπί ποδός πολέμου είς τήν μάχην 
αυτήν. Μάχη 52 ωρών. Αιχμαλωτίστηκαν 17 άξιωματικοί ’Ιταλοί έξ ών 
ένας ταγματάρχης, 432 όπλίται, 45 τραυματίαι, 20 νεκροί. 3 πυροβόλα, 3 
αυτοκίνητα, 4 όλμίσκοι, 500 όπλα. 30 πιστόλια, 8 βαρειά πολυβόλα, βλή
ματα πυροβόλων 300, άφθονία πυρομαχικών. άτομικών δπλων, όλμίσκων. 
χειροβομβίδ(ον, 57 μουλάρια καί 3 κέλητες.

Ήμέτεροι νεκροί τρεΐς, τραυματίες δέκα. Από βομβαρδισμούς άμα
χου πληθυσμού ένας νεκρός καί τρεις τραυματίες...»

('Εθνική Αντίσταση. Συλλογή έννατη -  Δεκέμβρης 1966, σελ. 995- 
997).

'Η  σοβαρή αύτή έπιτυχία τού έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος, άν 
εξεταστεί όλόπλευρα, θά άποκαλύψει τή σοβαρότατη σημασία τής συνερ
γασίας πολιτικών όργανώσεων καί ένοπλων τμημάτων, λαού καί άνταρ- 
τών. Ταυτόχρονα τή μεγάλη συμβολή στόν έθνικοαπελευθεριυτικό αγώνα 
τών υπαλλήλων τού κρατικού μηχανισμού καί ειδικότερα τών τριατατι- 
κών, πού άπό όργανα τών κατακτητών δπως τά προόριζαν οί κουίσλιγκς 
καί οί έθνοπροδάτες. μετατράπηκαν σέ όργανα ύπεράσπισης τού Λαού 
καί Εξυπηρέτησης τού έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα. Είναι άπειρα τά 
παραδείγματα πού έγγραφα, τηλεγραφήματα καί δέματα ακόμα, πρώ τα 
((τάναν στό ΕΑΜ καί μετά. άν δέ ζημίωνε, έφταναν στούς παραλήπτες 
κατακτητές ή προδότες.

Τά Γ ρεβενά  δεύτερη έλεύθ ερη  πόλη

Μετά τή μάχη τού Φαρδύκαμπου τά τμήματα τού ΕΛΑΣ Βόιου - Γρεβε- 
νών πολιορκούν τή φρουρά τών Γρεβενών, μέ σκοπό νά τήν άναγκασουν 
νά παραδοθεί. Ή  Διοίκηση τών 'Ιταλών στέλνει ένισχύσεις άπό τή Λάρι
σα.

Στίς 15 τού Μάρτη 4.000 πεζοί καί 1.200 ιππείς μέ δυό πυροβολαρ
χίες, επιτίθενται στή θέση Μ πουγάζι κατά τών άνταρτών καί τών eq t- 
δροελασιτών κι ύστερα άπό σκληρή μάχη κατορθώνουν νά τούς άποιθή- 
σουν. Στίς 1 6 - 1 7  τού Μάρτη ξανακατέλαβαν τή Σιάτιστα.

Σέ συνέχεια οί ’Ιταλοί προχώρησαν πρός τά πολιορκημένα Γρεβενά. 
Στόν 'Αλιάκμονα γίνεται σκληρή μάχη καί οί 250 άντάρτες μπροστά στήν
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τεράστια ύπεροχή δυνάμεων τοϋ έχθροΰ άποσΰρθηκαν στίς 18 τού Μάρτη 
στά υψώματα τού 'Α γίου Γεωργίου.

Παρά τίς συνεχείς άπώλειες ό έχθρός κατόρθωσε στίς 22 τού Μάρτη 
νά φτάσει στά Γρεβενά καί νά ένωθεΐ μέ τή φρουρά. Οί άδιάκοπες έπιθέ- 
σεις τών άνταρτών καί ό κλοιός πού δημιούργησαν γύρω άπό τήν πόλη, 
Ικανέ εξαιρετικά δύσκολη τή θέση τών Ιτα λώ ν καί άναγκάστηκαν νά έγ- 
καταλείψουν τά Γρεβενά άφού τά λεηλάτησαν. Στήν Ιπιστροφή τους πρός 
τήν Κοζάνη οί φασίστες έκαψαν τά χωριά Βατόλακο, Κιβωτό, Ταξιάρχη.

Στίς 24 τού Μάρτη τά τμήματα τού ΕΛΑΣ μπήκαν στά έλεύθερα Γρε
βενά. Είναι ή δεύτερη πόλη μετά τή Καρδίτσα δπου ή λαϊκή αυτοδιοίκηση 
άναλαμβάνει τήν έξουσία.

Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Μ Ε Σ Η Σ  Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ  

Ή  συγκρότηση του

Στή Μέση ’Ανατολή άπό τά τέλη τού 1941 άρχισαν ν’ άνασυγκρστοΰνται 
οί έλληνικές ένοπλες δυνάμεις άπό στρατιώτες πού άκολούθησαν τούς 
"Αγγλους καί τή βασιλική κυβέρνηση, άπό πατριώτες πού έφευγαν κρυφά 
άπό τή Θράκη, τήν Ικαρία, τή Σάμο, τή Μυτιλήνη καί τίς άκτές τής Πε- 
λοποννήσόυ, μαζί μέ τούς 600 εθελοντές τής Αίγύπτου καί τής Δώδεκα - 
νήσου πού άποτελούσαν ένα έλληνικό τάγμα καί άπό επιστράτευση δέκα 
ήλικιών 'Ελλήνων Αΐγυπτιωτών. Τόν ϊδιο  καιρό, μέ τούς ναύτες τού πο 
λεμικού ναυτικού καί τούς ναυτεργάτες τού έλληνικού εμπορικού στόλου 
άναδιοργανωνόταν καί τό ναυτικό.

Στήν πρώτη περίοδο, οί έλληνικές στρατιωτικές δυνάμεις ήσαν πλαι
σιωμένες άπό βασιλικούς άξιωματικούς, στελέχη τού τεταρτοαυγουστια- 
νού στρατού. Ό λ α  δείχνανε πώς προετοιμάζεται ένας στρατός καθεστω
τικός άπό βασιλικούς καί πραιτιοριανούς.

Οί μυστικές ύπηρεσίες τής ΣΟΕ. τής «Άγγλοελληνικής Ε π ιτροπής»  
καί τής Ίντέλιτζενς Σέρβις δούλευαν εντατικά γιά τή φυγάδευση φιλομο- 
ναρχικών αξιωματικών άπό τήν κατεχόμενη ' Ελλάδα πρός τή Μέση ’Α να
τολή. Στήν άξιοποίηση αυτών τών στελεχών βοηθούσε ή κυβέρνηση Τσου- 
δερού, πού στήν άρχή κυριαρχούνταν άπό τούς τεταρτοαυγουστιανούς 
ύπουργούς.

Ό  Τσουδερός δέν έδειχνε καμιά διάθεση νά άλλάξει τή σύνθεση τής 
κυβέρνησή; του ούτε, πολύ περισσότερο, νά φτιάξει ένα στρατό άξιόμαχο, 
ίκανό νά συμβάλλει στό γενικό πόλεμο ένάντια στούς χιτλεροφασίστε;.

Στά τμήματα τού νέου στρατού οί μοναρχικοί άξιωματικοί δ ιοχέ
τευαν πνεύμα ηττοπάθεια;, προπαγάνδιζαν τ ί; άρχέ; τής 4ης Αύγούστου, 
ύπέσκαπταν τό πατριωτικό άντιφασιστικό φρόνημα, καταφέρνονταν κατά 
τού έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα τού λαού, άπέρριπταν κάθε σκέψη 
συμμετοχής έλληνικών τμημάτων στά πολεμικά μέτωπα, καί κήρυχναν
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άνοικτά δτι ή άποστολή τού στρατού τής Μέσης ’Ανατολής ήταν νά έξ- 
ασφαλίσει καί προστατεύσει τή συνταγματική τάξη στήν Ε λλά δ α , μετα- 
πελευθερωτικά, άπό τήν «άναρχία τού δχλου», καθώς καί νά στηρίξει τό 
Θρόνο.

'Η  κατάσταση αύτή προκάλεσε τίς πρώτες διαμαρτυρίες. Οί προο
δευτικοί "Ελληνες τής Αίγυπτου μαζί μέ τούς δημοκρατικούς άξιωματι- 
κούς πού έφτασαν οτή Μέση ’Ανατολή καί πολλοί φιλελεύθεροι πολιτευ- 
τές, φίλοι τού Τσουδερού, ζητούσαν τήν άπομάκρυνση τών τεταρτοαυ- 
γουστιανών άπό τήν κυβέρνηση καί τόν περιορισμό τής φιλοφασιστικής 
δραστηριότητας τών άντιδραστικών άξιωματικών στό στρατό καί τό ναυ
τικό. 'Ο  Τσουδερός γιά  νά κατευνάσει τήν άγανάκτηση πού μεγάλωνε άπό 
μέρα σέ μέρα, άνασχημάτισε τήν κυβέρνηση. Γιά άντάλλαγμα διόρισε τούς 
υπουργούς τής δικτατορίας σέ διπλωματικές θέσεις μέ μεγάλους μισθούς.

Σύμφωνα μέ δσα έγραψε ό Γ. ’Αθανασιάδης: « Ό  Μ ανιαδάκης ζή
τησε νά τού πληρωθούν προκαταβολικά μισθοί Εξι μηνών, συνολικά 
27.000 λίρες. Ό  Τσουδερός δέχτηκε». Καί «... "Αφησε νά διαδοθεί δτι ή 
κυβέρνηση άναγκάστηκε νά πληρώσει λύτρα γιά ν ’ άπαλλαγεί άπό λη
στές».

Στή νέα κυβέρνηση Τσουδερού-ναυάρχου Σακελλαρίου, δ δεύτερος 
ήταν ούσιαστικά πρωθυπουργός καί ή φροντίδα του συγκεντρωνόταν στη 
συνέχιση τής δικτατορίας. Ό  Τσουδερός μέ τό βασιλιά Εφυγαν καί Εγκα- 
ταστάθηκαν έξω άπό τό Λονδίνο, δπου Εμειναν ώς τό Μάρτη τού 1943. Ό  
Σακελλαρίου ένθάρρυνε τή φασιστική κίνηση στό στρατό καί μέ κάθε 
τρόπο προσπαθούσε νά διατηρήσει τήν ΕΟΝ τής βασιλομεταξικής δικτα
τορίας. Τό πρώτο δεκαήμερο τού 1942, σέ συνέντευξή του μέ τόν άνταπο- 
κριτή τής «Ά τλαντίδας» τής Νέας Ύ όρκης, διακήρυξε έπίσημα τίς φασι
στικές προθέσεις του καί άπερίφραστα είπε πώς γυρίζοντας ό βασιλιάς 
στήν Ε λλάδα  θά Επιδιώξει «νά δοθεί νέα ώθησις εις τάς προόδους πού 
έπιτελέσθησαν τήν τελευταίαν πενταετίαν»(®)Ό Τσουδερός είχε Εξουδετε
ρωθεί καί δλες οί προσπάθειές του νά δημιουργήσει δικό του, δημοκρα
τικό στήριγμα στό στρατό, άπό άπότακτους τού 1935, άπέτυχαν.

Ή ταν τόσο άποφασισμένοι οί άντιδραστικοί άξιωματικοί νά διατη
ρήσουν τή δικτατορία, πού άκόμα καί στόν στρατηγό Πάγκαλο πρόσφε- 
ραν τήν ήγεσία τών Ενόπλων δυνάμεων γιά  νά Επιβάλει δυναμικές λύσεις.

Στό σχετικό γράμμα τού Σακελλαρίου, ό παλιός δικτάτορας άπάν
τησε υβριστικά γιά τόν Τσουδερό πού τόν χαρακτήρισε «άργυραμειβό τού 
Λονδίνου», καί γιά τό βασιλιά Εγραψε: «...Ή  άπαίσια τυραννία  πρό τής 
όποίας ώχριά ή άτιμάζονοα τήν 'Ελ/.ηνικήν Ισ τορ ία ν  τών Τριάκοντα, όέν 
ήτο εργον τον Μ ανιαδάκη, ο ντε τοι> Μ εταξύ, οϋτε τον Δ ιάκον, άλλά άπο- 
κλειστικά έργο τον φνγάόος βασιλέως μας, δστις έμόλννεν τόν θρόνον ί.τί 
τον όποιον έκάθησεν άλλοτε ό Κόόρος. Μόνον ιλ,τό τήν αιγίδα τον δασι-

(Κ.) Γκϊιογο; ΆΗανασιάδΐ|ς. Ή  πρώτη πράξη τής Έλ/.ηνιχής Tonyvtdtac. ο. 47.
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λέως ήτο όυνατόν νά όςγιάση έπ ί τετραετίαν εις βάρος μας ή ληστοσυμμο
ρία τον Δ ιάκον , Μ ανιαόάκη κ α ί Σία». (9)

Οί δυνάμεις τού στρατού στη Μέση ’Ανατολή μεγάλωναν γρήγορα. 
Σχηματίστηκε ή I Ταξιαρχία καί άρχισε ή συγκρότηση τής δεύτερης, συν
ταγμάτων πυροβολικού καί θωρακισμένων, κέντρων έκπαιδεύσεως καί 
φρουραρχείων σέ πολλές πόλεις τής Συρίας, Παλαιστίνης καί Α ίγύπτου. 
Οί άξιωματικοί περίσσευαν καί πολλοί γυρνούσαν άσκοπα στούς δρό
μους. Έ ν α ς  κίνδυνος έκφυλισμού τού αύξανομένου στρατού διαγράφτη
κε. Ο ί άντιδραστικοί, πολιτικοί καί στρατιωτικοί ήγέτες άδιαφορούσαν 
καί τό μόνο πού τούς άπασχολούσε ήταν νά άνασυντάξουν τίς φασιστικές 
δυνάμεις μέσα στό στρατό καί τή μυστική οργάνωση πού έπικεφαλής της 
ήσαν οί Βαγενάς, Μοραβίας, Βάσος καί Κοσμόπουλος.

Στρατιώτες καί πατριώτες άξιωματικοί, ξένοι πρός τίς έπιδιώξεις τών 
"Αγγλων καί τών μοναρχοφασιστών, ζητούσαν νά δημιουργηθεί ένας 
πραγματικά έθνικός άπελευθερωτικός στρατός, Ικανός νά συνεχίσει τόν 
πόλεμο έξω άπό τήν Ε λλάδα , άλλά καί μέσα στήν κατεχόμενη πατρίδα. 
Αύτός ό πατριωτικός σκοπός μπορούσε νά πραγματοποιηθεί μόνο μέ τήν 
ένίσχυση τής εθνικής ένότητας καί τή συσπείρωση τών γνήσιων άντιφασι- 
στικών δυνάμεων.

Αύτή τήν έθνική επιταγή ήρθε νά έκπληρώσει ή «ΑΣΟ» ('Α ντιφασι
στική Στρατιωτική ’Οργάνωση) πού συγκροτήθηκε οτίς 10 τού Ό κτώ βρη 
1941 μέ πρωτοβουλία τού κομμουνιστή δεκανέα Γιάννη Σα λά .(10).

Οί σκοποί τής ΑΣΟ, πού διατυπώθηκαν στό ιδρυτικό πρόγραμμά 
της, συνοψίζονται στά έξής:

1. Νά δημιουργηθεί όσο τό δυνατό πιό μαζικός στρατός, άντιφασι- 
στικά διαπαιδαγωγημένος, άξιόμαχος, πού νά πάρει μέρος τό ταχύτερο σέ 
όποιοδήποτε θέατρο τού πολέμου στό πλευρό τών συμμάχων, έναντίον 
τού χιτελεροφασισμού.

2. Ό  στρατός αύτός νά άποβιβαστεϊ τήν κατάλληλη στιγμή στήν Έ λ-

(9.) ΑΗανασιαδη .ό .π . σ. 53
(10.) Ό  Γιάννη; Σαλάς καταγόταν άπό τήν 'Ικαρία. Γεννήθηκε στό χωριό άπό φτωχή 
αγροτική οικογένεια. Μπήκε μικρό; στό επαναστατικό κίνημα σάν μέλος τής ΟΚ ΝΕ καί 
αργότερα μελό; τού ΚΚΕ. Ή  μεταξική δικτατορία τόν έξόρισε καί τόν £ στείλε στήν Ά κρο- 
ναι·πλία. όπου άρρώστησε σοβαρά καί μεταφέρθηκε στό σανατόριο κρατούμενων κομμουνι
στών στό Ά σβεστοχώρι. Μετά.τήν κατάρευση δραπέτευσε άπό τούς πρώτους καί πήγε στή 
Σάμο. Ή  πυκνή ιταλική κατοχή καί ή άναζήτησή του άπό τούς ίταλοΰς καί το ύ ; χωροφύλα
κες συνεργάτες τους έκαναν αδύνατη τήν παραμονή του στό νησί. Σέ συμφωνία μέ τούς 
συντρόφους του τής Σάμου, βλέποντας τό μεγάλο άριθμό προσφύγων πού συγκεντρώΛονταν 
στή Μέση ‘Ανατολή, άποφάσισε νά περάσει στήν Τουρκία καί άποκεϊ στήν Α ίγυπτο, όπου 
κατατάχτηκε στό στρατό. Κ' έγινε ή ψυχή τής άντιφασιστικής κίνησης καί ιδρυτής τής 
«ΑΣΟ».

Δέν άνταποκρίνεται ακριβώς στήν άλήθεια αύτό πού έγραψε μετά τόν πόλεμο στή βιο
γραφία του ό Ίω αννίδης. πώς: «... Υ πήρχε έπαφή πριν άπό τά γεγονότα. Στάλθηκε έκεί ό 
Σαλάς». («’Α ρχείο ΚΚΕ» ·  -  Σ το ιχεία  Γ. Ίω αννίδη). Στήν πραγματικότητα ό Σαλάς πήγε 
με πρωτοβουλία του καί οέ συμφωνία μέ τούς κομμουνιστές τής Σάμου. Ή  πρώτη επίσημη 
επαφή του μέ τήν καθοδήγηση τού ΚΚΕ έγινε τόν Αύγουστο τού 1943 μέ τούς Ρούσο καί 
Τίήμα. πού πήγαν στή Μέση 'Ανατολή, στήν πρώτη άποστολή.



λάδα, νά συμβάλει στήν άπελευθέρωση τής χώρας άπό τούς φασίστες 
κατακτητες καί μπαίνοντας στήν ύπηρεσία τού λαού νά τόν βοηθήσει νά 
έπι βάλει τή θέλησή του.

3. Ό  στρατός αύτός, σεβόμενος τή θέληση τού έλληνικού λαού, νά 
άντιτάξει τή δύναμή του σέ κάθε προσπάθεια τών φασιστικών στοιχείων 
νά έπιβάλουν διά  τής βίας καθεστώς άντίθετο πρός αύτή καί πρός τό 
πραγματικό περιεχόμενο τού συμμαχικού άγώνα.

Λίγο άργότερα ιδρύθηκαν άντιφασιστικές όργανώσεις, στό ναυτικό 
(AON) καί στήν άεροπορία (Α ΟΑ), 'πού μαζί μέ τήν ΑΣΟ σχημάτισαν 
τήν ’Αντιφασιστική  Ό ργάνω ση ’Ενόπλων Δυνάμεω ν Μ έσης ’Α νατολής.

Μέ τήν ίδρυση τής ΑΣΟ, τής AON καί τής ΑΟΑ καί μέ τή δραστήρια 
δουλειά έκατοντάδων στελεχών - στρατιωτών, ύπαξιωματικών καί άξιω- 
ματικών - όργανώθηκαν τά 90%  τών στρατιωτών καί ύπαξιωματικών 
δλων τών δπλων καί σημαντικός άριθμός άξιωματικών. Τά τμήματα τού 
στρατού τής Μέσης ’Ανατολής, χάρη στίς όργανώσεις τους, διαπαιδαγω- 
γήθηκαν στό πνεύμα τού ύψηλού πατριωτισμού, τής συνειδητής πειθαρ
χίας, τής πίστης στά ιδανικά τού άντιφασιστικού άγώνα καί τής άφοσίω- 
σης στούς σκοπούς καί τίς έπιδιώξεις τού άγωνιζόμενου έλληνικού λαού. 
Ό  άντίκτυπος άπό τό μεγαλειώδη άγώνα τού έλληνικού λαού, πού διεξα- 
γόταν στήν κατεχόμενη Ε λλάδα , μέ τήν καθοδήγηση τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, 
έπιδρούσε στό στρατό τής Μέσης ’Ανατολής καί ένθάρρυνε τούς άντιφα- 
σίστες στήν πάλη ένάντια στούς ύπονομευτές τής έθνικής ένότητας καί τής 
’Εθνικής ’Αντίστασης.

ΤΟ ΚΚΕ κι ό στρατός τής Μέσης ’Α νατολής

Είναι άναμφισβήτητο τό γεγονός πώς ό άγώνας τού στρατού στή Μέση 
’Ανατολή, έμπνεόταν άπό τόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα τού λαού, 
άπό τίς προγραμματικές θέσεις τού ΚΚΕ κ α ί τον ΕΑΜ. Ό  Γ. ’Αθανασιά- 
δης έγραψε στό βιβλίο του: «Κατά τό Φλεβάρη τού 1942 έφτασαν άπό τήν 
Ε λλάδα οί προγραμματικές θέσεις τού ΕΑΜ. Έ π ρεπε οΐ θέσεις αύτές νά 
προβληθούν στό έλληνικό κοινό τής Μέσης ’Ανατολής, στίς ένοπλες δυ
νάμεις καί στούς πολίτες...»(ΐ 0 Ό μ ω ς, οί θέσεις τού ΕΑΜ έφτασαν άπό 
τυχαίο δρόμο. Υ πεύθυνη σύνδεση τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ τής 'Ελλάδας 
μέ τίς όργανώσεις τής Μέσης ’Ανατολής δέν ύπήρχε. Οί άντιφασιστικές 
όργανώσεις καί ό τύπος τής Μέσης ’Ανατολής έβαζαν σάν ένα άπό τά 
βασικά ζητήματα, τό συντονισμό καί τή συνταύτιση σέ κοινή πολιτική κα
τεύθυνση τού άγώνα τών Ελλήνων στή Μέση ’Ανατολή μέ τούς άγώνες 
πού διεξάγονταν άπό τίς άπελευθερωτικές δυνάμεις στήν 'Ελλάδα. Ή  
ήγεσία τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ δέν έκανε προσπάθεια νά συνδεθεί καί νά 
άναλάβει τήν υπεύθυνη καθοδήγηση τών στελεχών τού Κόμματος πού μέ 
προσωπικές πρωτοβουλίες άνέπτυξαν σοβαρότατη δραστηριότητα. 'Ό σα

(11.) Γ. Ά Οανααιάδη. ό.π. ο. 59.
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λοιπόν πέτυχαν τά κομμουνιστικά στελέχη τής Μέσης ’Ανατολής δέν 
προέρχονταν άπό όδηγίες τής ήγεσίας τού Κ.Κ.Ε. Πολύ περισσότερο δέν 
εχει σχέση μέ τήν πραγματικότητα ό ισχυρισμός δτι τό ΚΚΕ καί τό 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ είχαν βάλει σάν σκοπό τους τήν διάβρωση τού στρατού τής 
Μέσης ’Ανατολής.

Έ ν α  άπό τά σοβαρά λάθη τής ήγεσίας τού ΚΚΕ είναι άναμφισβήτη- 
τα, δτι άγνόησε τήν ύπαρξη τών δυνάμίων τής Μέσης ’Ανατολής καί δέν 
φρόντισε νά στείλει ύπεύθυνα στελέχη του νά όργανώσουν καί νά  καθο
δηγήσουν τήν πάλη τών στρατιωτικών καί πολιτικών δυνάμεων καί νά τίς 
άξιοποιήσει έτσι στόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα τού λαού καί στόν 
πόλεμο γενικά. "Ολη ή άντιφασιστική όονλειά (γίνε μέ πρω τοβουλία σ τε
λεχών πού βρέθηκαν έξω, χωρίς νά έχουν σύνδεση μέ τό Κ Κ Ε  κα ί τό 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ , πού όρονσαν στήν κατεχόμενη 'Ελλάδα.

Τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ ξεκινούσαν άπό τήν άντίληψη πώς ό στρατός 
πού δημιουργεϊται στή Μέση ’Ανατολή, ήταν άπό τήν ίδ ια  τή φύση του 
παγιδευμένος άπό τούς Ά γγλους καί τή βασιλική κυβέρνηση. Είχαν τήν 
άντίληψη πώς κάθε άξιωματικός ή καί κάθε πατριώτης πού έφευγε άπό 
τήν 'Ελλάδα, στερούσε τή χώρα άπό δυνάμεις χρήσιμες στόν άγώνα: Δέν 
είδε έγκαιρα τίς διαφοροποιήσεις καί δέν τίς είχε προβλέψει: Έ βλεπε πώς 
δημιουργεϊται ένας στρατός Πραιτωριανών έκεΐ -  κι αύτό ήταν τό λάθος.

Α Ν Α ΔΙΑ ΤΑ ΞΗ  ΕΧΘΡΙΚΩ Ν ΔΥΝΑΜ ΕΩ Ν  

Οί Γερμανοί περιμένουν άπόβαση

Οί χιτλερικοί, πού έχουν τό κύριο βάρος τού πολέμου καί τήν εύθύνη τής 
κατοχής στήν 'Ελλάδα, κάνουν άπεγνωσμένες προσπάθειες νά ξαναπά- 
ρουν τήν πρωτοβουλία στόν πόλεμο καί νά δώσουν δική τους λύση. Οί 
γερμανοί ύπολόγιζαν πώς θά μπορούσαν νά άντισταθούν άποφασιστικά 
καί νά ξαναπεράσουν στήν επίθεση στό Α νατολικό  μέτωπο, δπου καί θά 
κρίνονταν τελικά ό πόλεμος.

Ή  συνδιάσκεψη κορυφής τών άγγλοαμερικάνων στήν Καζαμπλάνκα, 
έπεισε τό Γερμανικό Ε π ιτελείο  πώς τό δεύτερο μέτωπο στή Δύση, πού 
επίμονα ζητούσαν οί Σοβιετικοί, δέν πρόκειται σύντομα ν ' άνοίξει. Αύτό 
έπέτρεπε νά μετακινηθούν στρατιωτικές δυνάμεις άπό τό δυτικό μέτωπο 
στό άνατολικό. Ά λλά  ή Καζαμπλάνκα προκάλεσε καί άνησυχίες: Τό γερ
μανικό έπιτελείο παραπλανήθηκε καί συγκέντριυσε σημαντικές δυνάμεις 
στήν Ε λλάδα  δπου περίμενε άπόβαση τών άγγλοαμερικάνιον καί ταυτό- 
χρονη λαϊκή εξέγερση. Στό συμπέρασμα αύτό όδηγούνταν άπό τό δτι τήν 
άνοιξη τού 1943 είχε άναπτυχθεϊ ένα τεράστιο λαϊκό κίνημα άντιτρομο
κρατικό μέ ά π ’ εύθείας άντικατοχικό περιεχόμενο. Τόν ίδιο  καιρό τό άν-
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τάρτικο άπλωμένο σέ δλη τήν Ε λλάδα  παραλύει τούς άνεφοδιασμούς καί 
τίς κινήσεις τών στρατευμάτων Κατοχής. Πρός τίς δυό αύτές κατευθύν
σεις θά στραφούν οί γερμανοί, κινητοποιόντας όσο είναι δυνατό περισσό
τερο τίς δορυφόρες καί συμμέτοχες στή κατοχή τής Ε λλάδας δυνάμεις, τό 
μηχανισμό τών κουίσλιγκς καί τίς πανικοβλημένες άπ ' τήν παλλαϊκή έξ- 
έγερση «έθνικιστικές» δυνάμεις.

’Ενάντια στούς άντάρτες: "Αφθονες έκθέσεις γερμανικών υπηρεσιών 
τού πολέμου έχουν δημοσιευθεΐ, πού μιλούν έπίσημα γιά  τήν άδυναμία 
τους νά πολεμίσουν τούς άντάρτες: «Είναι άδύνατον νά δώσης μάχη μέ 
ένα στρατόν βρυκολάκων», γράφονταν σέ μιά γερμανική έκθεση, πού τήν 
άναφέρει ό καθηγητής Π. Έ νεπικίδης στό βιβλίο του «Ή  'Ελληνική 
’Αντίστασις 1941-1944». Στήν έφημερίδα «’Ελευθερία» τής ’Αθήνας, δη- 
μοσιεύθηκε στίς 13 τού Νοέμβρη 1960 μιά άναφορά τής Γερμανικής ύπη- 
ρεσίας «μυστικού πολέμου καί άντικατασκοπείας» (Α ΐν-Τσί) 9-4-1943, 
πού σχετικά μέ τή δράση τών άνταρτών έγραφε τά παρακάτω: « ’Α πό τον 
Νοεμβρίου 1942 α ί συνεχώς αύξανόμεναι άντάρτικαι δυνάμεις εισέρχον
ται εις τάς υπό τών γερμανών κατεχομένας περιοχάς κ α ί έπ ιτίθενται κατά  
σταθμών χω ροφυλακής διά νά έφ οδιασθονν μέ όπλα κα ί πολεμοφόδια. 
Τριάντα έν σννόλω έπιθέσεις τοιούτου είδους έσημειώθησαν άπό του Δ ε 
κεμβρίου μέχρι σήμερον μόνον εις τήν περιοχήν Στρατιω τικής Διοικήσεως 
Θ εσσαλονίκης-Αιγαίου. Παραλλήλως α ί πράξεις σαμποτάζ κ α ί αί δολο- 
φονίαι ήσαν εις τήν ήμερησίαν διάταξιν. Κορύφωσιν τής δράσεως αυτής 
άπετέλεσεν ή έκ μέρους τών άνταρτών σνλληψις μ ιάς ιταλικής Μ ονάδος 
ύπερπεντακοσίων άνδρών μετά πυροβολικού παρά τήν Σ ιάτισ ταν την 4ην 
Μ αρτίου 1943. Ή  άνατίναξις τής γεφύρας τού Γοργοποτάμου τήν 25ην  
Νοεμβρίου 1942 ύπήρξεν άπαρχή έπιθέσεων τών συμμοριτών έν συναρτή
σει πρός πύκνω σιν τών σαμποτάζ εις βάρος τών συγκοινωνιών. Ή  κεν
τρική αρτηρία Θ εσσαλονίκης-Λαμίας ήχρηστεύθη εξ φοράς διαρκοϋντος  
τού Μ αρτίου 1943. Τά γεγονότα αυτά διαφω τίζουν κατά τρόπον άνα- 
ντίρρητον τόν κίνδυνον έκ τής δράσεως τών άνταρτών διά τάς προμήθειας 
μας κ α ί διά τόν υποκείμενον ευκόλως εις έπιθέσεις άνεφοδιασμόν μας».

’Αφού έξάντλησαν δλους τούς τρόπους, πού ύπόδειχναν οί κουίσ
λιγκς καί οί ειδικοί ντόπιοι συνεργάτες τους -  τρομοκρατία, διάβρωση, 
τμήματα χωροφυλακής, άποσπάσματα καταδίωξης ληστών, έρεθισμός καί 
έξοπλισμός μειονοτήτων (όχρανιτών, κομιτατζήδων, κουτσόβλαχων λε
γεωνάριων, άρβανιτών τσάμιδων), έθνοπροδοτών γερμανοοπλισμένων 
κλπ., κατάφυγαν ξανά στή μοναδική τους τακτική τίς «έκκαθαριστικές 
έπιχειρήσεις», μέ «χτενίσματα» περιοχών, όμαδικές έκτελέσεις καί κατα
στροφές όλόκληρων χωριών.

Τίς έπιχειρήσεις αύτές γιά  τήν ’Αττικοβοιωτία, Ρούμελη, "Ηπειρο, 
Θεσσαλία καί τό νοτιοδυτικό μέρος τής Δυτικής Μακεδονίας, οί γερμανοί 
άναθέτουν στούς ίταλούς καί κρατούν γιά  τά τμήματά τους τήν ύπόλοιπη 
Μακεδονία καί τήν Κρήτη. Ή  Πελοπόννησο δέν άποτελούσε άκόμα σο
βαρό άντικείμενο έπιχειρήσεων, άλλά τρομοκρατικών έπιδρομών σέ άν-
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ταρτοκρατοϋμενες περιοχές μαζί μ£ χωροφύλακες καί εξοπλισμένους 
«έθνικόφρονες». Γνώριζαν οί Γερμανοί πολύ καλά πώς οί ’Ιταλοί όέν εί
χαν τό ήθικό, πού χρειάζονταν οί περιστάσεις. Ή θελαν δμως νά  τούς 
άξιοποιήσουν δσο τό δυνατό περισσότερο, γ ιά  νά άποσύρουν τίς δικές 
τους δυνάμεις, πού ήταν τόσο άπαραίτητες στό ’Ανατολικό μέτωπο.

Τίς «έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις» τίς έτοιμάζουν μάλλον βιαστικά, 
μέ τήν έλπίδα πώς άν δέν καταφέρουν νά διαλύσουν τούς άντάρτες, του
λάχιστο νά έξασφαλίσουν τίς κύριες συγκοινωνιακές άρτηρίες. ’Ε πιδ ίω 
καν έπίσης νά καταστρέψουν τίς άντάρτικες βάσεις καί νά τρομοκρατή
σουν τό λαό.

’Ε νάντια  στους όμάχους

Τήν ώρα πού όργανωνόταν ή έπίθεση ένάντια στούς άντάρτες, οί γερμα
νικές άρχές κατοχής κατάστρωναν σχέδια καί περνάν μέτρα γιά νά στα
ματήσουν t i c  άπεργίες καί τίς μαζικές έκδηλώσεκ o t i c  πόλεις:

Ή  άστυνομία καί ή χωροφυλακή περνούν κάτω άπό τήν άμεση δ ιο ί
κηση τών SS καί τής Γκεσταπό. ’Ενισχύεται ή Ειδική ’Ασφάλεια, καί όρ- 
γανώνεται μηχανοκίνητο τμήμα άστυνομικών, μέ έπικεφαλής τό Μπου- 
ραντά. Αύτά τά δυό τμήματα θά σταθούν δίπλα στούς γερμανούςκαί τούς 
καραμπινιέρους, γ ιά  τήν καταδίωξη τών άγωνιστών τής άντίστασης. Θά 
άρχίσουν έπιδρομές στίς λαϊκές συνοικίες καί τά περίφημα «μπλόκα».

Τήν ίδ ια  έποχή θά παρουσιαστούν καί οί «χίτες» τού συνταγματάρχη 
Γρίβα, οί «έδεσίτες» τού Παπαγεωργίου, οί «τριεψηλίτες», οί «μαντουβα- 
λέοι» καί μιά σειρά «έθνικές» όργανώσεις. ’Εξοπλίζονται άπό τούς γερ- 
μανούς καί δρούν άπό κοινού ή παράλληλα μέ τά άστυνομικά άποσπά- 
σματα καί τά γερμανικά τμήματα. Ά π ό  έδώ θ ’ άρχίσει ή διάσπαση τών 
δυνάμεων τών Σωμάτων Ά σφαλείας: ή πλειοψηφία τών άντρων μέ ση
μαντικό μέρος τών άξιωματικών τους, θά συμπαραταχθούν έμμεσα καί 
πολλοί άμεσα μέ τόν άγωνιζόμενο λαό.

Ό σ ο  μικρές κ ι' άν ήταν αύτές οί επιτυχίες τιογ κατακτητών, τό γεγο
νός είναι πώς άρχισε νά οίκοδομείται τό άντεπαναστατικό μέτωπο.

Τρίτο δουλικό συγκρότημα: Κυβέρνηση Ράλλη-Τ αβουλάρη

Ή  «κυβέρνηση τών κουίσλιγκς», μέ έπικεφαλής τό γερμανόπληκτο καθη
γητή Λογοθετόπουλο, διάψευσε τίς προσδοκίες τών κατακτητών. Ά π έ- 
τυχε οίκτρά στή βασική άποστολή της: νά δημιουργήσει ένοπλες δυνάμεις 
άπό έλληνες, πού θά άναλάμβαναν τό καθήκον νά έξασφαλίσουν τήν κα
τοχική τάξη καί στήν πορεία νά συγκροτήσουν έλληνικά φασιστικά τά 
γματα πού θά στέλνονταν στό άνατολικό μέτωπο.

Ό  Λογοθετόπουλος, όπως γράψαμε, είχε διακηρύξει μέ στόμφο πώς
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θά έκμηδένιζε τούς άντάρτες καί δλους τούς έχθρούς τού μεγάλου Χίτλερ: 
Ά πέτυχε. Πίστωση χρόνου οί. Γερμανοί δέν είχαν. Ό  άφοσιωμένος άλλά 
άνίκανος πράκτορας Λογοθετόπουλός «άπολύεται»!

Στή θέση του διορίζεται ένα νέο συγκρότημα άπό έκπροσώπους δλων 
τών πολιτικών άποχρώσεων τής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας, μέ άμφίβολη 
άφοσίωση στή «Νέα τάξη πραγμάτων», πολλοί άπό αύτούς διπλοί πρά
κτορες -  τών χιτλερικών καί ταυτόχρονα τών Ά γγλω ν - ,  μέ έπικεφαλής 
τόν γνωστό, άπό παράδοση μοναρχικό πολιτικό ’Ιωάννη Ράλλη καί μέ 
δεξί του χέρι τόν παγγαλικό Ταβουλάρη.

Ή  κυβέρνηση Ράλλη διορίστηκε, δπως καί οί δυό προηγούμενες, γ ιά  
νά έξυπηρετήσει τήν κατοχή καί ν’ άνακουφίσει τά στρατεύματα κατοχής. 
Ό  διορισμός της δμως γίνεται σέ μιά περίοδο δπου ή στροφή τού πολέμου 
ύπέρ τών άντιαξονικών δυνάμεων καί ή διαγραφόμενη άπελευθέρωση τής 
Ελλάδας, έφερνε μαζί μέ τίς πολεμικές προσπάθειες, στήν πρώτη γραμμή 
τό πρόβλημα τού μεταπολεμικού καθεστώτος. Ό  έσωτερικός συσχετισμός 
τών ταξικών καί κοινωνικών δυνάμεων ήταν συντριπτικά ύπέρ τού 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί δέν ύπήρχε σχηματισμένη δύναμη πού νά άμφισβητήσει 
τήν κυριαρχία τής διαγραφόμενης λαοκρατικής έξουσίας μεταπολεμικά.

’Αποστολή τής κυβέρνησης τών κουίσλιγκς Ράλλη-Ταβουλάρη ήταν 
νά δημιουργήσει αύτή τή δύναμη. Συμφέρο τών Γερμανών είναι νά  πρα
γματοποιηθεί ή ένεργοποίηση τών έθνικιστικών - άντικομμουνιστικών δυ 
νάμεων ένάντια στό λαϊκό έπαναστατικό κίνημα, γιά  νά άνακουφίσουν τίς 
δικές τους δυνάμεις καί νά χρησιμοποιηθούν σάν όπισθοφυλακή δταν 
άποφασιστεϊ ή άποχώρησή τους άπό τήν Ε λλάδα .

Ή  νέα κυβέρνηση, μέ μεγαλύτερη έπιμονή θά έπαναλάβει τίς προσ
πάθειες τών Τσολάκογλου καί Μπάκου, τών Λογοθετόπουλου καί Γκο- 
τζαμάνη, νά έξοπλίσει ελληνες, νά τούς συγκροτήσει σέ τάγματα άσφα- 
λείας καί νά τούς στρέψει ένάντια στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Δίπλα του, αύτή τή 
(ρορά, δέ θά είναι μονάχα οί δυό φασίστες στρατηγοί -  ό Πάγκαλος καί δ 
Γονατάς - ,  άλλά τό σύνολο τής πλουτοκρατικής όλιγαρχίας καί οί πολιτι
κοί καί στρατιωτικοί έκπρόσωποί της.

Ή  κυβέρνηση, λοιπόν, Ράλλη, είναι καί κυβέρνηση τής ένωμένης 
άντιλαϊκής άντίδρασης, πού συγκροτεί τό μέτωπο τής άντεπανάστασης 
καί τής ύποτέλειας στούς ξένους. Ό  μοναρχικός Ράλλης θά έπιδιώξει νά 
έξασφαλίσει τή τάξη μέχρι τήν έπιστροφή τού βασιλιά καί τής κυβέρνησής 
του. Κρύβει δμως μέ έπιμέλεια τίς βλέψεις του γ ιά  νά πετύχει ένωση δλων 
τών άστικών δυνάμεων κατά τού «κομμουνιστικού κινδύνου», πού θά 
σταθεί καί τό κύριο σύνθημά του.

’Α ντιλαϊκή «σταυροφορία»

'H σταυροφορία τού Ράλλη άρχισε μέ μιά προκήρυξη πού υπογραφόταν 
καί άπό τό Γερμανό καί ’Ιταλό στρατηγό. Μέ τό πρώτο διάταγμα δ Ράλ-
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λης ξανάφερε σέ ισχύ τόν παλιό νόμο 62, πού πρόβλεπε τή σύσταση « Ε κ 
τάκτων στρατοδικείων άσφαλείας πρός προστασίαν τού κοινωνικού κα
θεστώτος». Δέν είναι δύσκολο νά άντιληφθεϊ κανένας πώς πρόκειται γιά  
τήν έξασφάλιση τής κατοχικής τάξης καί τήν άσφάλεια τών στρατευμάτων 
κατοχής, άπό τόν έπαναστατημένο έλληνικό λαό. Καί γ ι’ αύτόν τό σκοπό 
πρέπει νά όργανιοθούν, μέ κάβε τρόπο, ένοπλες δυνάμεις τού «κράτους», 
εξοπλισμένες άπό τούς καταχτητές. Αύτές θά είναι σήμερα στό πλευρό 
τών Γερμανών καί αύριο στό πλευρό τής παραδοσιακής «προστάτριας» 
δύναμης -  τής Μεγάλης Βρεταννίας.

Ό  Ράλλης. παλιός «Ά ττικάρχης», υπολόγιζε πολύ στίς παλιές του 
σχέσεις καί τήν πολιτική του επιρροή στήν Ά ττικοβοιιοτία. Ά π ό  έκεΐ θά 
αρχίσει τήν προσπάθεια συγκρότησης ένοπλίυν «τμημάτων άσφαλείας» 
τού «κράτους» του. Μέ κυβερνητικό διάταγμα καλούσε νά εξοπλιστούν 
δυό ηλικίες. 'Η  Διοίκηση τού 34 Συντάγματος τού ΕΛΑΣ Ά ττικοβοιω - 
τίας μέ δική της διαταγή άπαγόςιεψε τήν κατάταξη 'Ελλήνων στά προδο
τικά τάγματα τού Ράλλη. Δίνουμε τό περιεχόμενο τής ιστορικής έκείνης 
διαταγής:

« ’Επειδή ή προδοτική Κνβέονησις Ράλλη-Ταβουλάρη καλει όνό ήλι- 
κίες τής Αττικοβοιω τίας σ' έπ ιστράτευση γιά  νά τις θέση στήν υπηρε
σία τών Γερ/ιανών κ α ί νά τίς στρέψη έναντίον τον έλληνικον ?.αοχ'\

Δ ι α τ  ά σ  α ο μ ε ν  
'Απαγορεύεται καθ' δλην τήν Ά ττικοβοιω τίαν ή προσέλενσις παν

τός "Ελληνος εις τά Τάγματα τον Ράλλη κ α ί χαρακτηρίζομε ν τήν τυχόν  
προσέλενσιν κα ί κατά ταξιν ώς προδοσίαν κατά τής πατρίδος.

Τά μέτρα που λαμβάνονται κατά τών προδοτών θά ληψθονν καί 
κατά παντός που θά παρακούση στήν διαταγή μας αντήν πού κοινο
ποιείται στούς δημάρχους κ α ί προέδρους κοινοτήτων γιά  νά τοιχοκολ- 
ληθή σ ’ δλα τά χωριά:

25 Σεπτεμβρίου 1943 ΔΑ ΛΙΑ ΝΗΣ-ΒΕΡΜ ΑΙΟ Σ-ΟΡΕΣΤΗΣ

Ή  άπόφαση τής κυβέρνησης κουρελιάστηκε. Στά λίγα χωριά πού πέ
τυχε νά έξοπλίσει όμάδες «έθνοφυλακής» τά όπλα σύντομα τά πέρασαν 
στόν ΕΛΑΣ.

Κυβέρνηση - Γέφυρα

Ή  κυβέρνηση Ράλλη, είχε τήν ενθάρρυνση, τήνάνοχή.τή συμπάθεια καί τή 
συμπαράσταση τής άγγλικής κυβέρνησης.

Τό ένδιαφέρον τών Ά γγλω ν γιά  τήν κυβέρνηση τού Ράλλη, ή ένθάρ- 
ρυνση καί βοήθεια πού έδιναν στίς λεγόμενες εθνικές οργανώσεις πού 
άνοικτά συνεργάζονταν μέ τούς καταχτητές (ΕΔ ΕΣ Αθήνας, ΕΕΕ, X, IT. 
ΕΑΣΑΔ Θεσσαλίας. ΠΑΟ Μακεδονίας, ΕΕΣ Πελοποννήσου, κ.λπ) καί
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όρισμένες έμμεσες καί άμεσες έπαφές άγγλιον πραχτόρων ή μεσαζόντων 
μέ γερμανούς άξιωματικούς, όδήγησαν τό Γερμανικό Ε π ιτελείο  σέ λαθε
μένα συμπεράσματα: Σύμφωνα μέ δσα άποκάλυψε ό ειδικός γιά  τήν 
άντι-αντιστασιακή κατασκοπεία τών Γερμανών στή Δυτική Εύρώπη καί 
τά Βαλκάνια Βάλτερ Χάγκεν, στή σελίδα 280 τού βιβλίου του «... είχον 
καταλήξει είς Γερμανίαν εις τό άπατηλόν συμπέρασμα δτι ήτο δυνατόν 
άκόμη νά φθάσωμεν είς έναν διακανονισμόν μέ τάς Δυτικάς Δυνάμεις, 
ώστε νά εϊμεθα είς θέσιν νά συνεχίσωμεν τόν πόλεμον έναντίον τής Σοβιε
τικής Ένώσεως διά  νά προστατεύσωμεν τά γερμανικά σύνορα...»

Α Ν Α ΔΙΑ Τ Α Ξ Η  ΚΑΙ Τ Ω Ν  ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜ ΕΩ Ν

Σύμπτωση καθαρά ταξικού χαρακτήρα

Οί Ά γγ λο ι θεωρούν πώς ή δραστηριοποίηση τών γερμανών καί τών υπο
ταγμένων σ’ αύτούς δυνάμεων, θά φέρει σύγχυση στό λαϊκό κίνημα καί 
τήν ήγεσία του καί πώς έφτασε ή στιγμή νά πιέσουν καί αυτοί τό ΚΚΕ καί 
τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ή  έλληνική πλουτοκρατία είναι σύμφωνη μαζί τους. 
«Δημοκρατικοί» καί μοναρχικοί, κήρυκες τής «παθητικής άναμονής» καί 
όπαδοί «τής ένεργητικής άντίστασης», μαζί μέ τή βασιλική κυβέρνηση 
Καίρου, παρά τίς διαφορές πού τούς χώριζαν, θά βρεθούν σύμφωνοι: Τό 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ είναι κα ί δ  κύριος ό δικός τους έχθρός. Αύτό υπαγόρευε 
παράλληλη, άν όχι καί συντονισμένη, μέ τίς δυνάμεις τού καταχτητή δρά
ση, ένάντια στόν «κοινό έχτρό». Πρόκειται γιά σύμπτωση καθαρά τα ξ ι
κού χαρακτήρα. Καί αύτή ή ταξική σύμπτωση θά έπιδιωχτεϊ νά έκφραστεϊ 
σέ μιά νέα συμμαχία, «παράξενη» κατά τούτο: Στήν 'Ελλάδα θά συνεργα
στούν καί θά συντονίσουν τά πυρά τους, κρυφά ή καί άνοιχτά, φασίστες, 
γερμανοοπλισμένοι καί «έθνικιστές» άγγλοσυντήρητοι, βασιλόφρονες καί 
«δημοκράτες», Γερμανοί καί Ά γγλο ι, ένάντια στό λαϊκό πατριωτικό κ ί
νημα πού άποτελεϊ κοινό στόχο τους, τήν ώρα πού ό δεύτερος παγκόσμιο; 
πόλεμος συνεχίζεται καί οί σύμμαχοι, μαζί τους καί οί άγγλοι, πολεμούν 
τούς γερμανούς! Α ντή  έπ ίσης είναι μιά σύμπτωση έσωαστικών άντιθέσεων 
καί ταξικής λογικής τής πλουτοκρατίας κα ί τού Ιμπεριαλισμού.

Τήν έκθεση τού ’Αρχηγού τής ΒΣΑ νΕντυ Μάιερς, γ ιά  τό ταξίδι τού 
Κρίς στήν ’Αθήνα, τήν βρήκε πολύ «ένδιαφέρουσα» τό ΣΜΑ, όχι δμως τό 
Γδιο «πειστική» τό Φόρεϊν Ό φ φ ις . Κατά τόν Μ. Γουντχάουζ (Κρίς), ό 
άξιωματούχος τού Φόρεϊν Ό φ φ ις  Πήρσον Ντίξον, πού πρώτος διάβασε 
τήν έκθεση, «δέν μπόρεσε νά συγκροτήσει τήν όργή του» καί σημείωσε 
τότε: «... είναι απαράδεκτο ό συνταγματάρχης Μάιερς, γιά  τόν όποιο λ έ 
γεται συγκεκριμένα δτι δέν έχει ειδικές γνώσεις τής 'Ελληνικής πολιτικής
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ζωής, νά μετέχει σέ διαπραγματεύσεις, πού άπόβλεπαν στή σννένωση τών 
διάφορων όμάδων βάσει ένός πολιτικού προγράμματος... Λ '1)

’Ακολούθησε μιά παρατεταμένη διαμάχη άνάμεσα στό SOE καί τό 
Φόρεϊν Ό φ φ ις  μέ κεντρικό άξονα τήν άντίθεση άνάμεσα στίς βραχυπρό
θεσμες - στρατιωτικές άνάγκες καί τίς μακροπρόθεσμες - πολιτικές έπι- 
διώξεις. Ή  πεισματική άντίσταση τών στρατιωτικών κλονίζει τόν Τσώρ- 
τσιλ καί γίνεται ένας συμβιβασμός. Ό  Γουντχάουζ θά γράψει τά παρακά
τω:

« Ή  τελική μορφή τής πρώτης πολίτικο  - στρατιω τικής έντολής 
που πήρε ό Μ άιερς τήν τελευταία έβδομάδα τον ’Α πρίλη  άποτελονσε  
ενα συμβιβασμό. “Έλεγε πώς ή θέση τού δασιλέως Ιπρεπε νά διατηρη- 
θή, άλλά κ α ί νά νποστηριχθονν όσες δννάμεις ήταν διατεθειμένες νά 
άγωνισθονν κατά τον Ά ξονος . Π ρόσθετε άκόμη, μάλλον Απεγνωσμένα, 
πώς νπό τίς περιστάσεις αυτές ό έμφύλιος πόλεμος, μετά τήν άπελευ- 
θέρωση τής 'Ελλάδας, ήταν σχεδόν άναπόφενκτος».

Καί λίγο παρακάτω γράφει κάποια σημείωση πού έκανε τότε ό Ντίξον: 
«Ποτέ κανείς δέν άμφέβαλλε πώς τά μακροπρόθεσμα πολιτικά  

σνμφέροντα θά έξυπηρετοννταν καλύτερα άπό μιά μή ένεργό πολιτική  
διολιοφθοράς. «Π αρ’ δλες αύτές τίς έπ ιφ υλάξεις τό Φόρεϊν 'Όφκρις έν- 
έκρινε άσνζητητί τήν υπογραφή τής στρατιω τικής σνμφω νίας μέ τόν  
Ε.Λ.Α .Σ., προσωπικά δέ ό 'Η ντεν -  γιά τήν έκτέλεση τής 'Επιχείρη
σε ως «Ζώα». Κ αί στίς δύο περιπτώ σεις δμως ήταν μ ιά  σνναίνεση, πού  
δόθηκε διατακτικά, άφήνοντας νά έννοηθή πώς τό Φόρεϊν ”Ο φ φις είχε 
έξαναγκασθή σέ μ ιά  τέτοια ένέργεια για τί δέν μπορούσε νά κάμη δ ια 
φορετικά...»

Σ ύμφω νο υποταγής τοΰ έλλη νικ ού  αντάρτικου στό ΣΜΑ

'Η σκληρή άποικιοκρατική τακτική τών Ά γγλω ν, σχεδόν πάντα συν
οδευόταν άπό πονηριές καί δολοπλοκίες, παγίδες καί βραχυκυκλώματα 
πού οργάνωνε καί πραγματοποιούσε ή περίφημη Ίντέλιτζενς Σέρβις μέ 
τίς διάφορες άποστολές της. Έ τσ ι έγινε καί στήν Ε λλάδα . Ό  συμβιβα
σμός άνάμεσα στούς πολιτικούς καί τούς στρατιωτικούς, πού έγινε δταν 
οί Ά γγλοι δέ μπορούσαν νά κάνουν διαφορετικά, έκφράστηκε σ' ένα σχέ
διο συμφωνίας, πού έκανε τό ΣΜΑ καί πού μέσα άπό μιά σειρά διφορού
μενες άναγνωρίσεις δικαιωμάτων στίς διοικήσεις ξεχωριστών άνταρτο- 
συγκροτημάτων, προσπαθούν νά βάλουν κάτω άπό τό δικό τους έλεγχο 
καί τήν άπόλυτη υποταγή στό ΣΜ Α καί τή ΒΣΑ τό έλληνικό άντάρτικο 
κίνημα. Αυτό θά έπρεπε νά διακόψει κάθε σχέση μέ τήν πολιτική καί

(12.) Εχρ)μ. ΤΟ  ΒΗΜΑ 26.2.75. « Ό  ρόλος τών Ά γγλω ν στήν 'Ελληνική ’Αντίσταση. 
1941-1945».
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κάθε όργανιοτικό δεσμό μέ τά Κόμματα καί τις όργανώσεις πού έχουν 
πολιτικούς καί κοινωνικούς σκοπούς.

Ή  έκτίμηση τής κατάστασης πού έπικρατούσε τότε στην Ε λλάδα  
θεωρήθηκε άπό τό ΣΜΑ εύνοϊκή: Στά βουνά τής Ε λλάδας τήν άνοιξη τού 
1943, έχουν κιόλας άρκετές βάσεις. "Εχουν τόν Ζέρβα στην "Αρτα καί τήν 
Αιτωλοακαρνανία, εύαισθητο άπό στρατηγική άποψη σημείο καί σημαν
τική άποβατική βάση γιά  μικρές ένέργειες κομάντος. Έ χουν προετοιμάσει 
τήν γρήγορη άνάπτυξη τών τμημάτων τού Ψαρρού στήν έπίσης ευαίσθητη, 
άπό άποψη στρατηγική καί περισσότερο άπό πολιτική, περιοχή τής Γκκί)- 
νας καί τού Παρνασσού, πού είναι τό κλειδί τού δρόμου πρός τό χοίρο τής 
Πρωτεύουσας. 'Υ πολογίζουν στόν ΠΑΟ καί τά παρακλάδια του νά κυ 
ριαρχήσουν στή Μακεδονία. ’Έ χουν τά μάτια τους στήν Πελοπόννησο μέ 
τούς Βρεττάκους καί Παπαδογκοναίους καί σοβαρές ελπίδες άπό τά τμή
ματα τού Κιυστόπουλου καί Βλάχου, πού μέ τήν έμφάνιση καί άνάληψη 
τής Γενικής Ά ρχηγείας άπό τό γνωστό καί ίκανό συνταγματάρχη Στέ
φανο Σαράφη δέν έμφέβαλαν πώς σύντομα ή έαμοκρατούμενη Θεσσαλία 
θά είναι στά χέρια τους.

Μέ τήν ύποκριτική δήλωση πώς άπόφαση τού ΣΜΑ είναι νά βάλει 
τέρμα στίς άντιθέσεις καί συγκρούσεις άνάμεσα στά άντάρτικα συγκροτή
ματα τών διάφορων όργανώσεων, έστειλαν τό σχέδιο τού ΣΜ Α καί στά 
αρχηγεία τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, άρχίζοντας άπό τό άρχηγεΐο ’Ηπείρου, γιά νά 
τό ύπογράψουν, άφού προηγούμενα, γιά δόλωμα, έβαλαν τό Ζέρβα νά τό 
υπογράψει στό σύνολο, δπως τό είχε διατυπώσει τό άγγλικό στρατηγείο.

Οί κυριώτερες καί ούσιαστικές διατάξεις του ήταν οί παρακάτω:

«ΣΥΜ Φ Ω ΝΗ ΤΙΚΟ Ν
1. "Ολαι αί ’Αντάρτικοι ομάδες όέον νά είναι γνωσταί. όιά σ τρα 

τιωτικούς λόγους, ώς Έ θνικα ί 'Ομάδες, τίτλος ό όποιος είναι ό μόνος 
τόν όποιον οι Σύμμαχοι θά χρησιμοποιούν.

2. Ή  Ε λλάς  όέον νά είναι ύποδιηρημένη εις περιφερείας. Σ τρα 
τιωτικός όέ διοικητής θά όριοθή εις Ικανός ηγέτης, αναγνωρισμένος δ ι ’ 
άμοιβαίου συμφωνητικού, παρά τον Ταξιάρχου "Εντυ, ώς άντιπροσώ- 
ποι· τού Σ τρατηγείου Μ. ’Ανατολής καί παρά τών Ελλήνων.

"Εκαστος Δ ιοικητής θά είναι ό μόνος υπεύθυνος, δ ι ’ δλας τάς 
στρατιω τικής φύσεως άποφάσεις, έν τή περιψερεία τον. "Ολαι αί 
Έ θνικα ί 'Ομάδες, τής αυτής περιφερείας, θά σννεργάζωνται ατενώς 
υπό τάς διαταγάς τον Σ τρατιω τικού Δ ιο ικητον της.

3. Α ί Έ θνικα ί 'Ο μάδες μιας περιοχής δέον νά μή είσέρχωνται εις  
άλλην, έκτός δυνάμει άμοιβαίας συμφωνίας έκ μέρους τών άρμοδίων 
στρατιω τικών ήγετών των.

4. Α ί Έ θνικα ί 'Ομάδες μιάς περιοχής θά προσφέρουν τό άνώτα- 
τον δριον βοήθειας εις τάς τοιαύτας άλλης περιοχής, έάν κ α ί όταν  
προσκληθούν παρά τού ίνόιαφερομένου Δ ιοικητού ή τού Γεν. Στρατη
γείου Μ. ’Ανατολής διά τών αξιωματικών συνδέσμων του.
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5. Δ έον νά μή γίνωνται βαρβαρότητες έναντίον ούόενός παρά μ ε
λών τών ’Εθνικών 'Ομάδων. Ονόεμία έκτέλεσις έπ ιτρέπεται άνεν όι- 
καίας κρίσεως κα ί άνεν τελείας άποόείξεως τών γεγονότω ν παρά τον  
πλησιεστέρον άξιω ματικον Σννόέσμον.

6. Ο ίοσόήποτε "Ελλην άντάρτης, δστις μέχρι τής ήμερομηνίας τής 
ύπογραφής τον παρόντος Συμφωνητικού παρά τών κατά τό παρελθόν  
ήγετών τον ίχει μεταδή εις άλλην ’Εθνικήν Ό μάόα, θά τύχη άπολύτον  
άμνηστείας.

7. 'Όλοι οί "Ελληνες εις τό μέλλον θά είναι έ λεν θέροι νά έκλέξονν  
οίανόήποτε Ε θνική  ν 'Ομάόα θά ήθελον πρός κατάταξίν των».

Ό  Ζέρβας υπογράφ ει τό Σ ύμφ ω νο τού ΣΜ Α

Τό ΣΜΑ, δπως γράψαμε, γιά  νά άσκήσει πίεση στά τμήματα τού ΕΛΑΣ, 
έβαλε τή ΒΣΑ νά υποχρεώσει τό Ζέρβα νά τό υπογράψει χωρίς συμπλη
ρώσεις καί άλλαγές. Ό  Ζέρβας πού ήξερε πώς γιά τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ ήταν 
έπιζήμιο ένα τέτοιο σύμφωνο, τό ύπόγραψε χωρίς Αντιρρήσεις καί όχι 
χωρίς πονηριά, δπως φαίνεται άπό τό γράμμα πού έγραψε στίς 20 τού 
Μάρτη στό «συμπολεμιστή» του Στ. Χούτα:

«Σάς άποστέλλω -  έγραφε ό Ζέρβας -  άντίγραφο συμφωνητικού 
δπερ άπεδέχθημεν; καθ' δσον ήτο άπολύτως σύμφωνον μέ άπόψεις μας 
καί άπό τούδε καί εις τό έξής ό τίτλος μας θά είναι ό άνωτέρω (σ.σ. 
Έ θνικαί 'Ομάδες ’Ηπείρου - Αιτωλοακαρνανίας).

2. ’Ελπίζω θά συμφωνήσης δτι άν οί Έ αμιστα ί υπογράψουν καί τη
ρήσουν συμφωνίαν θά διαλυθούν, άν δέν υπογράψουν ή δέν θά τηρήσουν 
ταύτην, θά τεθούν έκτός Νόμον. Κ αί αυτό είναι μιά έπ ιτνχία  γιά  μάς...( l i) 
(Στ. Χούτα: «’Εθνική ’Αντίσταση τών Ε λλήνων 1941-45» σελ. 14).

Ή  ύπογραφή τού συμφώνου άπό τό Ζέρβα δέν είχε ουσιαστική άξία 
γιά τό ΣΜΑ πού είχε στόχο του τόν ΕΛΑΣ. Σύμφωνα μέ τόν πρεσβευτή.. 
Λήπερ τό γεγονός δτι ό ΕΛΑΣ ήταν πολυαριθμότερος καί ήλεγχε τμήματα 
τής ήπειρωτικής Ε λλάδας άπό τά όποια περνούσαν οί κύριες γραμμές 
συγκοινωνιών τού εχθρού «... έκανε φυσικό τό Βρεταννικό Στρατηγείο 
’Εγγύς ’Ανατολής νά άποδίδει μεγαλύτερη σημασία άπό καθαρά στρατιω
τική άποψη καί νά παρέχη βοήθειαν στόν ΕΛΑΣ... Καί τόν συμπληρώνει 
ό στρατάρχης Ούΐλσων... «Έ ναν τέτοιο στρατό είναι καλύτερα νά τόν κα
θοδηγώ, παρά νά τόν πολεμώ!...».

Ό  άρχηγός τής ΒΣΑ ίσως θεώρησε δτι καλύτερα μπορούσε νά συνεν- 
νοηθεί μέ τόν «πολιτισμένο» καί «ευγενικό» Καραγιώργη, παρά μέ τόν 
«άγροΐκο» καί «σκληρό» Ά ρ η , καί γΓ αυτό, παρακάμπτοντας τή Στερεά, 
κατευθύνθηκε στήν Α νατολική Θεσσαλία. Τό σχέδιο συμφωνητικού πού

(13.) Στνλ. Χούτα. Εθνική Α ντίσ τα σ ίς τών Ε λλήνω ν 1941-45. σ.14.

55



είχε πάρει άπό τό ΣΜΑ κατακομμάτιαζε τό άντάρτικο σέ άνεξάρτητες 
περιοχές, έβαζε δλα τά τμήματα κάτω άπό τή διεύθυνση Ά γγλω ν άξιωμα- 
τικών καί έμμεσα άναγνώριζε στούς Ά γγλους δικαίωμα νά άναμιγνύον- 
ται στά έλληνικά έσωτερικά ζητήματα.

Ό  Καραγιώργης δταν διάβασε τό σχέδιο δήλωσε στόν Έ ν τυ  πώ ς ό 
ΕΛΑΣ Θεσσαλίας είναι κάτω άπό τίς δ ιαταγές τής ΚΕ τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ 
πού έδρεύει στήν Α θή να  καί σ' αυτήν τό ΣΜ Α πρέπει νά άπευθυνθεΐ. 
Απογοητευμένος ό Έ ν τυ  έτοιμαζόταν νά συναντήσει τόν Ά γ γ λ ο  άντι- 
συνταγματάρχη Σέπερ (Χίλς), πού είχε πέσει μέ άλεξίπτωτο στήν Α ν α το 
λική Θεσσαλία καί συνδεόταν μέ τά άντάρτικα τμήματα τού ΕΛΑΣ, χωρίς 
νά έχει έπαφή καί έξάρτηση άπό τή ΒΣΑ. Έ νδιαφέρονταν νά τόν θέσει 
κάτω άπό τή διοίκηση τής ΒΣΑ.

Μ ηχανορραφ ίες καί παγίδες

Τά πα>ιά άστικά κόμματα, πού πέτυχαν μέ τή «μπλόφα» τους νά άπο- 
σπάσουν υποστήριξη τού δικού τους -  δημοκρατικού -  άντάρτικου, μετά 
τό θάνατο τού Τσιγάντες χάνουν τή πηγή τής υλικής ένίσχυσης καί ταυτό
χρονα τόν κρίκο τής σύνδεσής τους μέ τούς Ά γγλους καί τή κυβέρνηση 
τού Κάιρου.

Στίς άρχές τού Φλεβάρη 1943 έπισκεφθήκαμε -  ό Κ. Νικολακόπου- 
λος καί έγώ, υστέρα άπό πρόσκληση -  τόν Α ρχηγό τού κόμματος τών 
«Φιλελευθέρων» στό σπίτι του. Χωρίς περιστροφές μάς δήλωσε πώς τά 
συνεργαζόμενα άντιμοναρχικά κόμματα θεώρησαν έπικίνδυνη τή συμμε
τοχή τους σ' ένα άνοικτό άντικατοχικό μέτωπο, μιά πού δέν είχαν «παρά
νομο» μηχανισμό καί τά στελέχη τους δέν μπορούσαν νά πάρουν τά βουνά 
ή νά περάσουν στήν παρανομία. Έ τσ ι, ή συμφωνία πού συνυπογράψαμε 
τό Δεκέμβρη δέν έγκρίθηκε καί φυσικά δέν ίσχύει.

Δέν μάς ξάφνιασε ή υπαναχώρηση τού Σοφούλη. Ή  σιωπή του σχε
δόν δυό μήνες καί οί πληροφορίες γιά τήν έξοδο τού Σαράφη, μάς είχαν 
πείσει πώς τό σύμφωνο πού μονόγραψε ό Σοφούλης ήταν άπαραίτητο γιά 
νά έκβιάσουν τόν Τσιγάντε. Περιμέναμε ν' άκούσουμε τό νέο τους «κόλ
πο». Καί δέν είχαμε άδικο.

Συνεχίζοντας, ό Σοφούλης είπε: «Τώρα σκεφθήκαμε πώς έχουμε νά 
κάνουμε κάτι καλύτερο. Καί ύπάρχουν δλες οί προϋποθέσεις νά πετύ- 
χουμε μιά σταθερή καί ισότιμη συμφωνία τού δημοκρατικού κόσμου, βέ
βαια καί τού ΕΑΜ. Έ χουμε τό Σαράφη στή Θεσσαλία καί έτοιμους άλ
λους γιά άλλες περιοχές τής χώρας. Ά κ όμα  άποφασίσαμε νά συγκροτή
σουμε, άπό πολλές έθνικές - δημοκρατικές όργανώσεις, ένα ισχυρό άγω- 
νιστικό Μέτωπο, πού θάχει πολιτικούς καί κοινωνικούς σκοπούς -  σχε
δόν ταυτόσημους μέ τό ΕΑΜ. Έ τσ ι, μέ δημοκρατικό άντάρτικο καί 
εθνικό πολιτικό Μέτωπο θά μπορούμε νά ένωθούμε μέ τό ΕΑΜ, σέ μιά 
ένιαία έθνικοαπελευθερωτική - δημοκρατική όργάνωση. Μιά τέτοια έν-
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ότητα, πού θά γίνει άπό θέσεις «δύναμης» κα ί τών δύο παρατάξεων, θά 
είναι άσφαλώς ισχυρότερη καί σταθερότερη».

Δέν δείξαμε ένθουσιασμό καί ύποσχεθήκαμε πώς θά μεταφέρουμε τή 
νέα πρόταση του στη καθοδήγηση τού ΕΑΜ.

Φεύγοντας, ό Σοφούλης μάς παρέπεμψε, γ ιά  περισσότερες πληροφο
ρίες καί πρακτικές διαδικασίες, στό καθηγητή Θεμ. Τσάτσο.

Μέ έντολή τού ΠΓ τού ΚΚΕ καί τής ΚΕ τού ΕΑΜ, έπισκέφθηκα τόν 
καθηγητή Θ. Τσάτσο. Μού μίλησε γιά μιά όργάνωση πού βρισκόταν στά 
σκαριά, πού θά άναλάμβανε τό συντονισμό τού άγώνα καί τήν ύπαγωγή 
δλων τών άνταρτών στό ΣΜΑ.

Ρώτησα: Γιατί συντονισμό καί δχι συνένωση δλων τών άνταρτών; 
Καί γιατί ή ύπαγωγή στό ΣΜΑ καί δχι συνεργασία μέ τούς συμμάχους 
τού ένοποιημένου έθνικού στρατού κάτω άπό τή διοίκηση Έ λλη να  ’Αρχι
στράτηγου; Μού άπάντησε πώς ή λύση τού προβλήματος τών ένόπλων 
δυνάμεων τής Ε λλά δ α ς θά πρέπει νά περάσει όρισμένα προκαταρκτικά 
στάδια! 'Υποχρεώθηκε δμως νά όμολογήσει πώς δλες οί άντιστασιακές 
όργανώσεις πού θά πάρουν μέρος στή νέα όργάνωση κατά τόν ένα ή τόν 
άλλο τρόπο συνδέονται μέ άγγλικές μυστικές ύπηρεσίες καί θέλουν νά 
διατηρήσουν τούς δεσμούς τους καί δσες δέν έχουν θέλουν νά τούς άπο- 
κτήσουν!

Στό τέλος μάς είπε πώς δταν γίνει ή όργάνωση θά κληθούμε νά πά 
ρουμε μέρος.

"Ιδρυση τού Ε ΔΕΜ

Στίς 20 τού Μάρτη 1943 ύπογράφτηκε άπό τόν Θ. Τσάτσο σάν έκπρό
σωπο τών άστικών πολιτικών κομμάτων, τόν Ή . Σταματόπουλο σάν έκ
πρόσωπο τού ΕΔΕΣ, τόν Μ. Κανάρη σάν έκπρόσωπο τών ΕΕΕ καί τόν I. 
Ματσούκα σάν έκπρόσωπο τού ΛΑΕ (μιάς άκόμα όργάνωσης πού σκα
ρώθηκε στίς 20 τού Φλεβάρη 1943 άπό λίγα, μετρημένα στά δάχτυλα, 
πρόσωπα, πού είχαν διαγραφεΐ άπό τό ΕΑΜ καί τό τμήμα τού ΕΔΕΣ τής 
’Αθήνας), τό πρακτικό ίδρυσης τού «Ε θνικού  Δημοκρατικού Έλευθερω- 
τικού Μετώπου» (ΕΔ ΕΜ ).(14)

Ή  όργάνωση είχε χαρακτήρα μετώπου δράσης άνεξάρτητων καί αυ
τοτελών κομμάτων καί όργανώσεων καί δχι ένιαίας όργάνωσης, μέ δικές 
της δυνάμεις, διάρθρωση καί πλαισίωση, δπως ήταν τό ΕΑΜ. ’Απέβλεπε

(14.) Ενώ στό Π ρακτικό ό τίτλος είναι: «Ε θνικό  Δημοκρατικό "Απελευθερωτικό Μέτωπο», 
ατήν παρένθεση είναι τά κεφαλαία γράμματα ΕΔΕΜ  πού δέν άνταποκρίνονται στά αρχικά 
τού τίτλου. Ή  χρησιμοποίηση τού ΕΔΕΜ . άντί ΕΔΑΜ . έγινε αποκλειστικά γιά νά γίνεται 
διάκριση τού νέου όργανισμοϋ άπό κείνον πού έπρόκειτο. μέ τή συμφωνία πού είχε ύπο- 
γραφτεϊ άπό τό ΕΑΜ καί μονογραφηθεί άπό τό Σοφούλη, νά πραγματοποιηθεί. Σέ μερικά 
άπό τά λίγα πού διασώθηκαν έντυπα τού ΕΔΕΜ . γίνεται χρήση τού δρου. «'Ελευθερωτικό» 
άντί 'Απελευθερωτικό.
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στό συντονισμό τού άγώνα καί «... τήν άπό κοινού άντιμετώπιση τής 
καταβαλλόμενης προσπάθειας τών Γλύξμπουργκ καί τών συνεργατών των 
πρός έπιβολήν τού μοναρχικού καθεστώτος...», τήν «... έπιβολήν κυρώ
σεων κατά παντός προδώσαντος τά Ε θ ν ικ ά  συμφέροντα... καί διά τούς 
ενόχους τής 4ης Αύγουστου».

Ή  ίδρυση τού ΕΔΕΜ  δέν προκάλεσε καμιά «συνταρακτική», όπως 
πίστευαν τά άστικά κόμματα, έντύπωση. Ή τα ν  άψυχο καί καθαρά εγκε
φαλικό δημιούργημα. Γρήγορα έσβησε, χωρίς νά άφήσει άλλο ίχνος, έκτός 
άπό τό δτι έβαλε καί αύτό μιά πέτρα στόν έμφύλιο πόλεμο.

Καί ή βασιλική κυβέρνηση τού Καΐρου

Τήν άνοιξη τού 1943 είχε γίνει φανερό πώς ό βασιλιάς καί ή κυβέρνησή 
του είχαν άποξενωθεί άπό τίς λαϊκές μάζες στήν Ε λλάδα , ένώ στό εξωτε
ρικό έχαναν τήν επιρροή τους στό στρατό. Ή  γενική άπαίτηση νά κάνει ό 
βασιλιάς μιά άνοικτή δήλωση πώς δέ θά γυρίσει στήν Ε λλά δ α  πρίν άπο- 
φανθεί ό λαός, μέ δημοψήφισμα, γιά τό πολειτιακό καθεστώς, άποκρούε- 
ται έπίμονα άπό τόν ίδιο  καί στή στάση αύτή υποστηρίζεται άπό τό Φόρ- 
ρεϊν Ό φ φ ις  καί τόν πρωθυπουργό Τσώρτσιλ, χωρίς νά παίρνουν ύπόψη 
του: τίς έπιμονες υποδείξεις τής 'Υπηρεσίας Ειδικών Επιχειρήσεων 
(SOE). '

Ή  έμμονή τών Ά γγλιον στήν υποστήριξη τού βασιλιά περιόρισε σο
βαρά τό χώρο τών ελιγμών τους καί εμπόδιζε τή πραγματοποίηση τού 
ευρύτερου ελέγχου της στό άντάρτικο καί στό στρατό τής Μέοης ’Ανατο
λής. Ό  βασιλιάς καί ή κυβέρνησή του, στήν προσπάθειά τους νά βοηθή
σουν τούς "Αγγλους, άποφασίζουν νά δραστηριοποιηθούν: καί νά δρα
στηριοποιήσουν τά στελέχη τους μέσα στήν Ε λλά δ α  καί στή Μέση ’Α να
τολή καί οί παρεμβάσεις τους γίνονται κατά τό χειρότερο τρόπο, πού τούς 
γέρνουν αντιμέτωπους μέ τόν έλληνικό λαό καί τίς ένοπλες δυνάμεις του.

Στήν κατεχόμενη ’Ελλάδα: «Στρατιωτική Ιεραρχία»

Στίς 20 τού Μάη 1943, οί στρατηγοί Α. Παπάγος, 1. Πιτσίκας, Δ. Παπα- 
δόπουλος. Κ. Μπακόπουλος. Π. Δέδες καί Γ. Κοσμάς, υπογράφουν πριο- 
τόκολλο πειθαρχίας στό βασιλιά καί τή κυβέρνησή του, στό όνομα όλιον 
τών μονίμιυν άξκοματικών τού διαλυμένου τότε έλληνικού στρατού καί 
ιδρύουν όργάνωση μέ τίτλο «Στρατιωτική Ιεραρχία» . Τήν «πνευματική» 
καί πολιτική έποπτείας θά άσκούσε ό «τοποτηρητής» τού θρόνου, τέώς 
Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, πού θά διατηρούσε ραδιοτηλεγραφική έπι- 

κοινωνία μέ τό βασιλιά.
Τό πριοτόκολλο τής «Στρατιωτικής Ιεραρχίας»  είναι τό πρώτο κεί-
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μενο πού μαζί μέ τίς διακηρύξεις τής κυβέρνησης Ράλλη-Ταβουλάρη άνα- 
φέρεται στόν «κίνδυνο άνατροπής τού καθεστώτος». Συγκεκριμένα καλεί 
«νά άντιταχθοϋν οί άξιωματικοί κατά πάσης άποπείρας διασαλεύσεως ή 
άνατροπής τού Κοινωνικού καθεστώτος» σέ συνεργασία μέ «δλας τάς άλ- 
λας πολιτικάς όργανώσεις αΐτινες έμφορούνται ύπό τών αυτών Εθνικώ ν 
Ιδεω δώ ν».

Ή  «Στρατιωτική Ιερα ρχία»  δέν έβαζε στόχο της τή δημιουργία ξε
χωριστών ένοπλων τμημάτων καί άνταρτοομάδων. Διεκδικούσε τήν ηγε
σία καί τήν πειθάρχηση δλων τών ένοπλων δυνάμεων πού υπήρχαν καί 
δρούσαν στή κατεχόμενη Ε λλάδα , στό βασιλιά καί τή «νόμιμη» κυβέρ
νησή του. Μέχρι τήν έπιστροφή τους θά άντιπροσωπεύονταν άπό τήν 
«Στρατιωτική Ιερα ρχία» , πού θά έπαυε νά υπάρχει μόνο όταν ό βασιλιάς 
καί ή κυβέρνησή του ξαναγύριζαν στήν άπελευθερωμένη Ε λλάδα .

Ε π ε ιδ ή  μέσα στίς συνθήκες τής κατοχής «κρατικές ένοπλες δυνά
μεις» μπορούσαν νά συγκροτηθούν μόνο μέ τή συγκατάθεση τών Γερμα
νιών καί τόν εξοπλισμό τους άπό αύτούς, ή «Στρατιωτική Ιερα ρχ ία»  δέν 
παράλειψε νά κατευθύνει μιά σημαντική μερίδα άξιωματικών - μελών τη; 
πρός τά τάγματα άσφαλείας τού Ράλλη. Έ κανε επίσης προσπάθειες νά 
άναλάβει τήν ήγεσία τού άντάρτικου. Γιά τό σκοπό αύτό έστειλε άνώτα- 
τους καί άνώτερους άξιωματικούς στό βουνό, έξουσιοδοτημένους νά 
διεκδικήσουν, διά μέσου τής ΒΣΑ, τήν διοίκηση δλων τών άντάρτικων 
δυνάμειον καί μαζί καί τού ΕΛΑΣ.

’Ακόμη πιό ύπουλη καί άνάξια γιά  άνώτατους στρατιωτικούς, ήταν ή 
αποστολή κατώτερων άξιωματικών στίς διάφορες άντάρτικες οργανώσεις, 
όχι γιά  νά πολεμήσουν τόν κατακτητή, άλλά γιά νά υποσκάπτουν άπό 
μέσα τόν ενθουσιασμό καί τήν ένότητα τών πατριωτικών τμημάτων, νά 
καλλιεργούν ήττοπάθεια, νά κάνουν διαβρωτική δουλειά, νά προκαλούν 
αντιθέσεις άνάμεσα στούς μαχητές καί τίς διοικήσεις τους. άνάμεσα στίς 
οργανώσεις, άνάμεσα στά στρατιωτικά τμήματα καί τό λαό, νά οργανώ
νουν προκλήσεις, νά προκαλούν επεισόδια καί συγκρούσεις -  γιά νά άλ- 
ληλοσκοτώνονται καί νά φθείρονται οί άνταρτοομάδες, μέ άτομικές καί 
όμαδικές λιποταξίες καί προσχώρηση στά έθνοπροδοτικά τάγματα τών 
τσολιάδων τού Ράλλη. Μέ τέτοιες ενέργειες θά έκθέτανε τό άντάρτικο κ ί
νημα, θά έπεφτε τό κύρος καί ή επιρροή τών όργανώσεων άντίστασης. 
ώστε νά έπικρατήσει ή άντίληψη πώς στά έλληνικά βουνά καί στήν ύπα ι
θρο, όπου κυριαρχούν οί άντάρτες, έπικρατεϊ τέτοιο χάος καί τόση άναρ- 
χία καί τρομοκρατία, πού καλύτερα νά διαλυθεί.

Αύτό ήταν τό σχέδιο τών ’'Αγγλων: Πρώτα κατατεμαχισμός τών άν- 
τάρτικων δυνάμειον σέ μικρά, εξαρτημένα άπό τούς συνδέσμους άξιωμα- 
τικούς τους. τμήματα καί στή πορεία επιλογή τών πραιτωριανών καί 
άφοσιωμένων στή μοναρχία δυνάμεων καί διάλυση τών άλλων, πού ή 
θέση τους είναι νά βρίσκονται στά χωράφια τους καί δχι στά βουνά!.

Στόν ΕΛΑΣ ήταν δύσκολη ή δράση τών άπεσταλμένων τής «Στρατιω-
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τ^χής Ιερα ρχίας» . Στίς άλλες δμως όργανώοεις ή διαβρωτική καί υπονο
μευτική δράση τών βασιλοφρόνων είχε σοβαρή έπιτυχία, μέ όλέθρια άπο- 
τελέσματα. Καμουφλαρισμένοι κάτω άπό τό σύνθημα τού «διμέτωπου 
άγώνα»: Ε νά ντ ια  στούς ξένους κατακτητές καί ένάντια στούς έσωτερι- 
κούς έχθρούς τού κοινωνικού καθεστώτος, δηλαδή τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, άπέ- 
φευγαν κάθε σύγκρουση μέ τούς Γερμανούς καί τίς ένοπλες συμμορίες 
τους καί χτυπούσαν, σέ κάθε ευκαιρία καί μέ κάθε μέσο, τό έθνικοαπε- 
λευθερωτικό κίνημα τού λαού.

Στήν Πελοπόννησο καί τή Μακεδονία, ή «Στρατιωτική 'Ιεραρχία» 
πέταξε τή μάσκα καί άνοικτά διακήρυξε πώς οί έχθροί μας είναι οί «έα- 
μοβούλγαροι» καί κάθε δύναμη πού παλεύει γιά τήν έξόντωσή τους είναι 
σύμμαχοί μας. ’Εκεί, μέ έντολή τής άνώτατης διοίκησης τής «Στρατιωτι
κής Ιεραρχίας» , δλα τά τμήματα τών ΕΕΣ καί τής ΠΑΟ θά περάσουν 
άνοικτά μέ τούς Γερμανούς καί τούς Βούλγαρους κατακτητές, έχοντας 
ταυτόχρονα παράλληλη σύνδεση μέ άξιωματικούς πράκτοτρες τής άγγλι- 
κής άποστολής.

Καί στήν πρωτεύουσα ή «Στρατιωτική Ιερα ρχία»  είχε έπιτυχίες. 
’Εκμεταλλεύεται τό κύρος πού τής έδωσε ό βασιλιάς, έκδίδει στρατιωτικές 
διαταγές στό όνομα τής βασιλικής έξουσίας, μέ προειδοποιήσεις πώ ς κάθε 
άρνηση θά θεωρείται άρνηση έκτέλεσης υπηρεσίας «έν ώρα πολέμου», μέ 
όλες τίς συνέπειες πού προβλέπονται άπό τούς στρατιωτικούς κανονι
σμούς. Τοποθετεί άξιωματικούς στά τάγματα άσφαλείας καί κυρίως στίς 
λεγάμενες «έθνικές δυναμικές όργανώοεις ’Αθήνας», πού ουσιαστικά 
περνούν κάτω άπό τή διοίκησή της. ’Επίσης υποτάσσει στίς διαταγές της 
τήν ’Αστυνομία πόλεων καί τίς δυνάμεις χωροφυλακής.

'Η  αύξηση τού κύρους καί τής δύναμης τής «Στρατιωτικής Ιερ α ρ 
χίας» άνησύχησε τό Ράλλη, πού έβλεπε νά πέφτει ή έπιρροή του. ’Ακόμα 
καί «υπουργοί» τής κυβέρνησής του, θεωρούσαν τήν 'Ιεραρχία «παρακυ
βέρνηση» στήν 'Ελλάδα καί μέ κάθε τρόπο έπιδίωκαν νά άποκτησουν 
έπαφή μ’ αύτή καί νά δεχτούν διαταγές της.

"Ενας κρυφός άνταγωνισμός άρχισε άνάμεσα στούς κουίσλιγκς καί 
τή «Στρατιωτική Ιερα ρχία» , μέ άποτέλεσμα, δυό μήνες μετά τήν ύπο- 
γραφή τού Ιδρυτικού  τής στρατιωτικής αύτής όργάνωσης, νά πιαστούν 
άπό τούς Γερμανούς οί καθοδηγητές της στρατηγοί καί νά σταλούν στά 
γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Μά καί μετά τόν άποκεφαλισμό της, ή «Στρατιωτική Ιερα ρχία»  δέν 
σταμάτησε τή δράση της. Κι είναι άξιοσημείωτο πώς ή όργάνωση δέν 
έστρεψε τά πυρά της ένάντια στούς κατακτητές καί τούς κουίσλιγκς. 
άλλά άντίθετα δυνάμωσε τή συνεργασία της μ' αύτούς. Αύτό άποδείχνει 
πώς ή δημιουργία, ή παρουσία καί ή δράση τής «Στρατιωτικής Ιερ α ρ 
χίας» σημαδεύει καί αύτή τή στροφή πού γινόταν στήν Ε λλάδα: Οί κυ
ρίαρχες τάξεις θέλουν νά σταματήσουν τήν άνοδο τού λαϊκού κινήματος, 
άποφασισμένες νά φτάσουν ώς τόν έμφύλιο πόλεμο.
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Ή  Ε λ λ η ν ικ ή  ένοπλη  δύναμη οτή Μέση Α να το λή

'Εξιστορίσαμε πώς καί γιά  πιό σκοπό οΓΑγγλοι, δ  βασιλιάς καί ή κυβέρ
νησή του, συγκρότησαν έλληνικές ένοπλες δυνάμεις στή Μέση ’Ανατολή. 
'Υπογραμμίσαμε πώς οί προσπάθειες νά δημιουργήσουν μιά δύναμη 
πραιτωριανών, άπαραίτητη καί κατάλληλη γιά  τά μεταπολεμικά τους 
σχέδια, συνάντησαν άποφασιστική άντίδραση άπό τούς πατριώτες δπλί- 
τες καί άξιωματικούς. πού έντάχθηκαν στό στρατό αύτό γιά  νά συνεχί- 
σουν τόν πόλεμο ενάντια στόν έχθρό. Στό μεταξύ, ό άντίλαλος άπό τά 
ελληνικά βουνά καί τόν άθλο τού Γοργοπόταμου έμπνέει ένθουσιασμό καί 
μαχητικό πνεύμα στό στρατό. Στό σύνθημα τών βασιλοφρόνων: «Ή Ε λ 
λάς έκπλήρωσε τό πατριωτικό της καθήκον» καί «τά τμήματα τής Μέσης 
Ανατολής πρέπει νά διαφυλαχτούν γιά  νά χρησιμοποιηθούν μετά τήν 

απελευθέρωση τής χώρας», οί πατριώτες άντιτάξανε τό σύνθημα: «Πόλε
μος. γιά  τή συμβολή μας στή συμμαχική νίκη, τή συντριβή τού φασισμού, 
τήν άπελευθέρωση της πατρίδας μας».

Στό στρατό άρχισε σκληρή πάλη άνάμεσα στούς μοναρχικούς καί 
τούς δημοκράτες. Μέσα στή συνεχή καί άδιάκοπη αύτή πάλη, ιδρύθηκε ή 
«'Αντιφασιστική Στρατιωτική ’Οργάνωση», ή ιστορική ΑΣΟ, πού τήν 
άνοιξη τού 1943 είχε όργανώσει κιόλας τή μεγάλη μάζα τών προοδευτι
κών - πατριωτικά™ δυνάμεων καί ήταν σέ θέση νά έπεμβαίνει άποφασι- 
στικά καί νά έμποδίζει τήν υπαγωγή τού στρατού στή διοίκηση τών βασι- 
λοφρόνων άξιωματικών καί τή μετατροπή του σέ στρατό καθεστωτικό- 
μοναρχικό καί άγγλόδουλο-πραιτωριανών.

Χάρη στήν έπίμονη καί συστηματική ιδεολογικοπολιτική καί όργα- 
νωτική δουλειά τής ΑΣΟ, ό στρατός τής Μέσης ’Ανατολής άποκτά συνεί
δηση τού ρόλου καί τής άποστολής του. δραστηριοποιείται καί παλεύει 
σκληρά ενάντια στούς δολιοφθορείς φασίστες άξιωματικούς, τούς 
όποιους καί απομονώνει. Τό σύνθημα τής ΑΣΟ: Ό  στρατός στό μέτωπο! 
ηλεκτρίζει τό στρατό καί άγκαλιάζει τήν έλληνική παροικία. Μπροστά 
στήν πίεση, ή κυβέρνηση Τσουδερού καί τό άγγλικό στρατηγείο ύποχρεώ- 
νονται νά στείλουν τήν 1η Ταξιαρχία στό μέτωπο.

Οί φασίστες άξιωματικοί διαμαρτύρονται γιά  δήθεν άλλαγή τού χα 
ρακτήρα καί τής άποστολής τού στρατού, πού όργανώθηκε άποκλειστικά 
γιά τήν εξασφάλιση τού συνταγματικού καθεστώτος καί τής τάξης στή 
μεταπολεμική Ε λλάδα. Γιά έκβιασμό παραιτούνται όμαδικά. Ή  ΑΣΟ 
τούς καταγγέλνει γιά δειλία καί έθνική προδοσία, άλλά ή βασιλική κυ
βέρνηση όχι μόνο δέν τούς παραπέμπει στά στρατοδικεία γιά  έγκατά- 
λειψη θέσεων σέ καιρό πολέμου, άλλά συζητάει μαζί τους καί άκόμα τούς 
υπόσχεται νά ικανοποιήσει τά αίτήματά τους.

Στίς μάχες στό Έ λ  ’Αλαμέϊν ή έλληνική 1η Ταξιαρχία έδειξε ξεχωρι- 
<πό ήρωϊσμό καί υψηλό μαχητικό φρόνημα. ’Εκπλήρωσε όλες τίς άποστο-
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Στερνός άποχαιρενσμός στό νεκρό συμπολεμιστή. "Ελληνας άξιωματικός πάνω 
άπό τόν τάφο νεκρού συναδέλφου του στό Έλ Αλαμέιν.
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λές πού τής άνατέθηκαν καί τής άπονεμήθηκε έπαινος άπό τό βρετανικό 
στρατηγείο.

Τόν καιρό πού οί 'Έλληνες στρατιώτες, μέ έπικεφαλής τούς δημοκρα
τικούς άξιωματικούς, έδιναν σκληρές μάχες, οί συνωμότες μοναρχοφασί
στες έξαπόλυσαν συκοφαντική κατηγορία κατά τής διοίκησης τής Τα
ξιαρχίας σάν άνίκανης καί ύπεύθυνης γιά τίς άπώλειες, δηλώνοντας πώς 
άρνούνται νά μετάσχουν στό μέλλον στίς συμμαχικές πολεμικές έπιχειρή- 
σεις. Εκμεταλλεύονται τίς φιλοδοξίες τού Κανελλόπουλου καί άπαιτούν 
νά άπομακρυνθοΰν οί δημοκρατικοί άξιωματικοί. ’Αρχίζουν πιέσεις πρός 
τούς ταξίαρχους Κατσώτα καί Μπουρδάρα, γιά νά τούς άναγκάσουν νά 
άντικαταστήσουν τούς δημοκράτες διοικητές τών ταγμάτων. Ή  ένέργειά 
τους αύτή ξεκινούσε άπό την άντίληψη πώς άποκεφαλίζοντας τίς ταξιαρ
χίες καί τά τάγματα άπό δημοκράτες διοικητές θά άποκεφάλιζαν καί τήν 
ΑΣΟ. ’Από τή πλάνη αύτή τούς συνέφερε ή καθοδήγηση τής ΑΣΟ. Θέ
λοντας νά άποφύγει τήν πρόκληση γιά νά μή δοθεί ή άφορμή νά διαλύ- 
σουν τόν «άκατάλληλο γιά τούς σκοπούς τού βασιλιά καί τών Άγγλων» 
έλληνικό στρατό, κινητοποίησε δραστήρια δλες τίς δυνάμεις πρός τή κα
τεύθυνση: νά συγκρατηθεΐ ή άγανάχτηση τών άντιφασιστών καί νά άπο- 
τραπεί μιά πρόωρη έκδήλωση δυσαρέσκειας. Ταυτόχρονα άπευθύνθηκε 
μέ γράμμα στόν Κανελλόπουλο, πού άνάμεσα σέ άλλα έλεγε: «Σάς καθι
στούμε όέ τόν μόνο υπεύθυνο άπέναντι τής Ιστορίας καί τον 'Έθνους γιά  
δ,τιόήποτε ήθελε προκύψει σάν συνέπεια τής πολιτικής πού έφαρμόζετε. 
Πολεμάμε τό φασισμό καί έννοουμε νά τόν πολεμήσουμε συνειδητά μέ 
άντιφασιστικά στελέχη καί άντιφασιστική κυβέρνηση».

Ή  άτμόσφαιρα ήλεκτρίζεται. Πεμπτοφαλαγγίτικα συνθήματα κυ
κλοφορούν στή ΙΙη Ταξιαρχία. Οί άντιδραστικοί άξιωματικοί προτρέπουν 
τούς φαντάρους σέ λιποταξία. Τήν κρίσιμη αύτή στιγμή ή Επιτροπή τής 
ΑΣΟ άναλαμβάνει ιστορική εύθύνη: Συλλαμβάνει δλους τούς άξιωματι- 
κούς πού είχαν ύποβάλλει παραιτήσεις καί κείνους πού είχαν τεθεί μαζύ 
τους άλληλέγγυοι, καί τούς όδηγεΐ στήν έδρα τής ΙΙης Ταξιαρχίας.

Ή  ’Επιτροπή ζήτησε άπό τούς διοικητές τών ταγμάτων νά συνεχί- 
σουν νά άσκούν τά καθήκοντά τους καί τούς δήλωσε πώς οί άντιφασίστες 
μέ έπικεφαλής τήν ΑΣΟ έγγυώνται τή διατήρηση τής πειθαρχίας γιά άπό- 
κρουση κάθε ενδεχόμενης νέας έπίθεσης τών φασιστών.

Τά τάγματα τής ΙΙης Ταξιαρχίας μέ ύποδειγματική τάξη συνέχισαν 
τρεις μέρες τά στρατιωτικά τους γυμνάσια καί τήν κανονική καθημερινή 
ζωή. Ή ’Επιτροπή τής Ιης Ταξιαρχίας πού δήλωσε πώς όλόκληρη ή δύ
ναμη τάχθηκε άλληλέγγυη μέ τήν ΙΙη Ταξιαρχία συλλαμβάνεται καί φυλα
κίζεται. Όλοι άναστατώνονται. Ή  ΑΣΟ δίνει σύνθημα γενικής κινητο
ποίησης καί άρχίζουν συλλήψεις άντιδραστικών άξιωματικών. Οί περισ
σότεροι άπ' αύτούς έφυγαν άπό τίς μονάδες. Μόνο έλάχιστοι πού μείνανε 
μέ τούς φαντάρους πλαισίωσαν τά τμήματα. Ό  ταξίαρχος Κατσώτας 
έκανε στροφή: έμεινε στή θέση του καί άνοιχτά τάχτηκε ύπέρ τής ΑΣΟ.

Τόν Γδιο καιρό, βασιλόφρονες καί φασίστες άξιωματικοί έκαναν
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άπόπειρες ν’ άντιδράσουν, άλλά έγκαιρα έξουδετερώθηκαν. Ταυτόχρονα 
έδρασαν καί ot: «Αντιφασιστική ’Οργάνωση Ναυτικού» (AON), καί ή 
«’Αντιφασιστική ’Οργάνωση ’Αεροπορίας» (ΑΟΑ). Ενεργητικά στό 
πλευρό τών άντιφασιστών στάθηκε ό «’Εθνικός ’Απελευθερωτικός Σύν
δεσμος» (ΕΑΣ), όργάνωση τών'Ελλήνων πού ζούσαν στήν Αίγυπτο, κα
θώς καί ή ’Απελευθερωτική ΌργάνωσητώνΕλλήνων προσφύγων πού εί
χαν καταφύγει στή Μέση ’Ανατολή.

Μπροστά σ’ αύτή τήν άντίσταση, ό ’Αρχιστράτηγος τού ΣΜΑ δέν 
τόλμησε νά πραγματοποιήσει τήν προσωπική διαταγή τού Πρωθυπουργού 
τής Μεγάλης Βρεταννίας Τσώρτσιλ, νά έπιτεθεϊ μέ τάνκς καί πυροβολικό 
κατά τής ΙΙης Ταξιαρχίας.

’Από τίς 4 τού Μάρτη 1943 ή ΑΣΟ γίνεται κύριος τής κατάστασης. 
Οί άντιφασιστικές όργανώσεις (ΑΣΟ, AON, ΑΟΑ) έχουν μέλη τά 90% 
τού στρατού δλων τών δπλων, καθώς καί πολλούς άξιωματικούς. Ό  
στρατός τής Μέσης ’Ανατολής, ένημερωμένος άπό τίς όργανώσεις του γιά 
τούς σκοπούς καί τή δράση τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, όχι μόνο άποδέχεται τό 
πρόγραμμα τού Έθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου, άλλά θεωρεί πώς 
άποτελεΐ τμήμα του στό εξωτερικό. Δίπλα στό σύνθημα: Ό  στρατός στό 
μέτωπο, έμφανίζεται καί τό σύνθημα: ’Αποστολή άξιωματικών καί όπλι- 
τών στά έλληνικά βουνά.

Ή  άναπάντεχη αύτή στροφή καταθορύβησε τήν κυβέρνηση καί τήν 
άντίδραση. ’Εξαπολύθηκε μιά χωρίς προηγούμενο συκοφαντική έκστρα- 
τεία ενάντια στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί τίς άντιφασιστικές όργανώσεις τής Μέ
σης Ανατολής καί ταυτόχρονα πολλαπλασιάστηκαν οί δολιοφθορές καί 
προκλήσεις, μέ σκοπό νά προκαλέσουν ένοπλη άγγλική έπέμβαση.

Καί πραγματικά οί Άγγλοι έπεμβαίνουν: Τοποθετούν άμέσως Βρε- 
ταννούς διοικητές στίς δυό Ταξιαρχίες. Στέλνουν στή Ρήκα, κοντά στόν 
Εύφράτη ποταμό, τή 11η Ταξιαρχία. Τό 5ο τάγμα τό άποσπούν, γιά νά τό 
έξασθενήσουν, στή Δαμασκό. Διώχνουν 7 άξιωματικούς τής Ιης Ταξιαρ
χίας καί επαναφέρουν σέ διοικητικές θέσεις πολλούς μοναρχικούς.

Ή  Επιτροπή τής ΑΣΟ στή ΙΙη Ταξιαρχία μέ δυσκολία συγκρατεϊ τήν 
άγανάχτηαη. Ρίχνει τό σύνθημα: «Νά άποφευχθεί μέ κάθε τρόπο ή διά
λυση τού στρατού». Ό  στρατός ήταν σέ επαγρύπνηση. Οί προκλήσεις 
όμως συνεχίζονταν. Μόνο στήν 1η Ταξιαρχία άπομακρύνθηκαν 70 στε
λέχη τής ΑΣΟ καί όλόκληρη ή ’Επιτροπή. Στά τέλη τού Ίούνη ό στρατός 
μεταφέρθηκε στό Λίβανο καί ή Ιη Ταξιαρχία εγκαταστάθηκε έξω άπό τήν 
Τρίπολι, ένώ ή Πη στήν περιοχή Μπαδεμέκ.

Μπροστά σ'αύτή τήν κατάσταση ό στρατός έβαλε τά παρακάτω αίτή- 
ματα:

-  Νά άπομακρυνθεΐ ό Κανελλόπουλος καί νά γίνει άνασχηματισμός 
τής κυβέρνησης μέ δημοκράτες πού νά έμπνέουν έμπιστοσύνη στό στρατό.

-  Νά έπανέλθουν στίς διοικήσεις οί δημοκρατικοί άξιωματικοί.
-  Νά γίνει έκκαθάριση τού στρατού άπό τούς φιλοφασίστες.
-  Νά χρησιμοποιηθούν οί ταξιαρχίες στίς έπιχειρήσεις.
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Ό τίτλος τής έφημερίδας 

•ΕΛΛΗΝ* πού Ιβγαινε 

στήν Αίγυπτο.

-  Νά τιμωρηθούν οί αξιωματικοί πού παραιτήθηκαν.
-  Νά άπομακρυνθεί άπό τό στρατό ό μέραρχος Ζυγούρης καί ό Τα- 

ξίαρχος Μ πουρδάρας οάν υπαίτιοι τής κατάστασης πού δημιουργήθηκε.
Ή  αποφασιστική αντιμετώπιση τών συνωμοτών προκάλεσε κυβερνη

τική άλλαγή. “Ετσι τελείωσε τό κίνημα τού Μάρτη 1943 τού στρατού τής 
Μέσης Ανατολής. Ά πότυχε καί αύτή ή -  τέταρτη κατά σειρά -  άπόπειρα 
τών μοναρχοφασιστών νά βάλουν τό στρατό κάτω άπό τή κυριαρχία τους.15.

Ψυχή όλης τής δουλειάς στό στρατό καί στήν Έλληνική παροικία τής 
Αίγυπτου, στάθηκαν οί κομμουνιστές, μέ έπικεφαλής τόν ’Ακρονανπλιώ- 
τη. δραπέτη άπό τίς φυλακές τού Σανατόριου τού Ά σβεστοχωριού, δεκα
νέα Γιάννη Σαλά. Τόέργο.όέβαια .ήταν μεγάλο,πολύ μεγαλύτερο άπό τίς 
δυνάμεις τού Σαλά. ΤόΠ ΓτούΚ Κ Εείχεπλήρηάγνοιαγιάτήκατάσταση 
στή Μέση "Ανατολή. Θειορούσε τό στρατό πού όργανωνόταν εκεί καθε
στωτικό καί εχθρικό πρός τό λαό. Δέν είχε καμιά επαφή καί δέν έκανε 
προσπάθεια νά άποκτήσει σύνδεση. Έ τσι τό υπέροχο κίνημα τού στρατού 
καί τής παροικίας τής Μέσης Ανατολής, άποσπασμένο άπό τό γενικότερο 
λαϊκό άπελευθεριυτικό κίνημα τής Ε λλάδας, προσπαθούσε μόνο του να 
δίνει λύσεις στά εξαιρετικά πολλά καί σύνθετα προβλήματα, πού δη
μιουργούσαν οί "Αγγλοι καί ή κυβέρνηση. "Αν ή καθοδήγηση τού κινήμα
τος δέ μπόρεσε πάντα σωστά καί έγκαιρα νά συλλάβει τίς προθέσεις καί 
διαθέσεις τών Ά γγλω ν καί νά άποφύγει τίς παγίδες πού συστηματικά 
τούς έστηναν, ή εύθύνη πέφτει πρωταρχικά καί κύρια στήν ήγεσία τού 
ΚΚΕ.

Οί Άγγλοι είχαν πιά  όλες τίς άποδείξεις πώς ό έλληνικός στρατός τής 
Μέσης Α νατολής δέν ήταν δικός τους καί πολύ περισσότερο δέν ήταν τού 
βασιλιά. Κι 'ένας τέτοιος στρατός όι τονς χρειαζόταν. Τό θέμα τό άντιμε- 
τωπίζει μέ τόν ίδ ιο  τρόπο όπως καί στόν ΕΛΑΣ: "Η υποταγή ή όιά/.νση.

( 15.)«Ύπό τήν ,-ιίεαιν τή ; έπαναοτάοειος-ίγραψε 6 Τσουόερός» -  ή κυδέρνηοι; άναοχημα- 
τί£εται όιά τής ,ταραιτήοεοις το£· αντιπροέδρου Π. Κανελλοπούλου καί τιϊιν υπουργών Σέκε- 
ρΐ|. Καβαδία. Νιχολαίδη. διορι£ομένου τήν 24 Μαρτίου τον Γ. Ρούοου όι; αντιπροέδρου καί 
όι; ύπουργών τό»ν κ.κ. Β. Κ αραπαναγιώτη. Έ ιιμ. Σο<( ούλη. Α. Βούλγαρη καί ολίγον 6ραδΰ- 
τερον τού κ. Σ. Βενιζέλου. Ό  ναύαρχο; Α. Σακελλαρίου αντικαθίσταται εις τήν ‘Α ρχηγίαν 
τού Στόλοι' ί'.τό τού Ναυάρχου Ά λεϊα νδρή . Τήν διοίκηοιν τιϊ»ν ταξιαρχιών τού οτρατού 
αναλαμβάνουν .τροοοκιινά όγγλοι ταΗίαρχοι οί όποιοι μετά fva  μήνα άντικατεστάθηοαν ύπό 
τών ουνταγματαρχών Παπά καί Μπεγέτη».
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II ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΠΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Ή  γραμμή τής έθνικιμ; 'Ενότητας

Τό λαϊκό κίνημα έχει φουντώσει. Ή  γραμμή τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ, πάρ" 
όλες τίς ελλείψεις, αδυναμίες καί λάθη, δοκιμάστηκε στή ζωή, άποδεί- 
χτηκε σωστή καί βασικά σωστά εφαρμόστηκε. Ή  τακτική τής «έθνικής 
ενότητας» θριάμβευε στό σκέλος, πρός τίς πλατιές λαϊκές μάζες, ένώ στό 
άλλο της σκέλος πρός τίς πολιτικές κορυφές τής άστικής τάξης αποτύγχα
νε. Ή νέα κατάσταση πού δημιουργήθηκε μέ τή στροφή τού πολέμου υπέρ 
τών συμμαχικών άντιαξονικών δυνάμεων καί οί σοβαρές άναδιατάξεις 
ταξικών καί κοινωνικών δυνάμεων προοιώνιζαν πόλωση σέ δυό στρατό
πεδα. Ό  κίνδυνος εμφυλίου πόλεμου, άπ' αφορμή τή μεταπολεμική τύχη 
τής χώρας, γινόταν όλο καί πιό άπειλητικός μέ τήν άνάμιξη τών ξένιον 
δυνάμεων, ιδίως τών "Αγγλων. Αύτοί θεωρούσαν σάν τό μόνο δρόμο τή 
δυναμική τής επιβολής τού καθεστώτος τής εκλογής τους, μέ έπικεφαλής 
τόν δουλικά άφοσκυμένο στά συμφέροντα τής Βρεταννικής Αυτοκρατο
ρίας. βασιλιά Γεώργιο Γ'λΰξμπουργκ.

Ή ήγεσία τού ΚΚΕ, πού όπως είδαμε πέρασε τίς διχογνοηιίες της μέ 
ένα συμβιβασμό στή Συνδιάσκεψη, τώρα μέ τό μπέρδεμα τής κατάστασης, 
χάνει τή διαύγεια πού τήν χαρακτήριζε βασικά στήν πρώτη περίοδο καί 
μαζί χάνει καί τόν βασικά σωστό προσανατολισμό της. Δέν μπορεϊ νά δει 
πώς ή επίμονη άρνηση τών δυτικών συμμάχων ν" άνοίξουν ένα δεύτερο 
μέτωπο δημιουργούσε υπόβαθρο γιά μελλοντική σύγκρουση άνάμεσα στά 
δυό κοινωνικά συστήματα. Οί άναδιατάξεις καί ή δραστηριοποίηση τμη
μάτων τής παλιάς κυρίαρχης τάξης στό πλευρό τών κατακτητών καί τής 
νέας κυβέρνησης τού κουΐσλιγκς Ράλλη. δέν έρμηνεύεται σάν εκδήλωση 
ταξικής λογικής καί συνέπειας, πού στήν Ελλάδα εκδηλώνεται «πρόω
ρα». Εξακολουθεί νά θεωρεί πώς ή «εθνική ένότητα» καί άπό τά πάνω 
είναι δυνατό νά πραγματοποιηθεί καί πώς άν δέν πραγματοποιήθηκε ώς 
τώρα δέν όφείλεται σέ «κακή» πρόθεση, ούτε σέ ιδιαίτερους ταξικούς 
υπολογισμούς τών ηγεσιών τών άστικών πολιτικών κομμάτων, άλλά στίς 
ραδιουργίες καί τίς συκοφαντίες τών κατακτητών. ή άκόμα καί σέ «ύπερ
επαναστατικές» εκδηλώσεις στελεχών τού κινήματος, πού τρομάζουν τούς 
αστούς.

Ό  ρόλος τών Άγγλιυν, παρ* όλο πού πάντα στεκόταν στό κέντρο τών 
αυζητήσειον στά άνώτατα καθοδηγητικά όργανα τού Κόμματος καί τού 
κινήματος, συστηματικά άποσαυπείται στίς δημόσιες έκδηλώσεις καί στά 
γραπτά κείμενα τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ. γιά λόγους, όπως λέγαμε τότε. 
«πολιτικής σκοπιμότητας». Ό λο καί περισσότερο κέρδιζε έδαφος μέσα 
στήν ήγεσία, ή άντίληψη πώς ή «σύμμαχος 'Αγγλία θά σεβαστεί τή διακή
ρυξη τού Χάρτη τού ’Ατλαντικού».
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Εκτίμηση τοΰ ρόλου τής κυβέρνησης Ράλλη

Ή  Γραμματεία τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, σέ έκτακτη συνεδρίασή της στίς 
8.5.1943, έξέτασε τήν κατάσταση στή χώρα καί τίς έκτιμήσεις της έδωσε 
σέ δημοσιότητα μέ τό παρακάτω ’Ανακοινωθέν:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 
Ή Γραμματεία(16) τής ΚΕ τού ΕΑΜ διαπιστώνει ότι:

1) Ή νέα άφηνιασμένη έπίθεση τών καταχτητών έναντίον τοϋ έλλη- 
νικοϋ λαοϋ, υπαγορεύεται άπό τήν γενική πορεία τοϋ πολέμου στά πεδία 
τών μαχών πού προδιαγράφει σάν άναπότρεπτη καί ταχεία τήν ήττα τον 
άξονα καί άποβλέπει στήν έξασφάλιση τών νώτων τοϋ έχθροϋ στά Βαλ
κάνια.

2) Ή μανία τών κατακτητών έναντίον τών άνταρτών πού χύνουν τό 
αίμα τονς γιά τήν έθνική απελευθέρωση όφείλεται στό ότι τό άντάρτικο 
κίνημα άποτελεϊ σοβαρότατο έμπόδιο στήν ήθική καί ψυχική υποδούλωση 
τοϋ έλληνικού λαού. Ή έξόντωση τών άνταρτών μας είναι ή βασική 
προϋπόθεση γιά νά έπιστρατενθεϊ καί νά έκμηδενιστεΐ, μέσα στή δουλεία, 
ό έλληνικός λαός.

3) Τά σχέδια τον κατακτητή τά έκφράζει, τά υποστηρίζει καί τά νο
μιμοποιεί ή λαομίσητη κυβέρνηση Ράλλη πού ή συμπεριφορά της είναι 
ταυτόσημη μέ τά συμφέροντα τής κατοχής. Ή  Ιδιαίτερη έπίθεση τού προ
δότη Ράλλη έναντίον τού ΕΑΜ καί τού ΕΛΑΣ άποβλέπει στό νά στερήσει 
τό λαό άπό τήν όργανωμένη πρωτοπορεία του, νά τόν υποτάξει καί νά τόν 
ξεπουλήσει ατούς Γερμανούς, Ιταλούς καί Βουλγάρους δημίους του.

4) Στή νέα αύτή εκστρατεία έναντίον τού έλληνικού λαού οί κατακτη- 
τές υποστηρίζονται έμμεσα άπό πολιτικούς καί στρατιωτικούς παράγον
τες, πού αντί νά αυμβάλουν στήν ένότητα τοϋ άγώνα αποδίδουν τούς έμ- 
πρηαμούς, τίς λεηλασίες καί τίς δηώσεις τής υπαίθρου δχι στήν πρόθεση 
καί τά εξοντωτικά σχέδια τον χιτλεροφασισμοϋ, άλλά στή δήθεν «πρό
κληση» τών άνταρτών. Μέ τή στάση τονς αύτή γίνονται συνειδητά καί 
ασυνείδητα ύποστηρικτές τών σφαγιαστών τού έλληνικού λαοϋ καί προ
δότες τού έθνους.

Ή ΚΕ τού ΕΑΜ κάνει έκκληση στόν ελληνικό λαό νά ένωθει καί νά 
άντιταχθεϊ μέ όλες του τίς δυνάμεις καί μέ όλα τον τά μέσα κατά τών 
επιδρομέων, νά στερεώσει τήν άλληλεγγνη τον καί νά βοηθήσει οσο μπο- 
ρεί καί μέ ό,τι μπορεί τά θύματα τής φασιστικής θηριωδίας.

Απευθύνει πρός τούς ηρωικούς άντάρτες τόν πιό θερμό χαιρετισμό 
καί τούς καλεϊ νά δείξουν κατά τήν άποφασιστική αύτή στιγμή όλες τίς 
(πρατιωτικο-πολιτικές άρετές καί νά τιμωρήσονν σκληρά τό βάρβαρο καί

(Ι6.)»Τή γραμματεία συγκροτούσαν ο! Θαν. Χατζή;. Γε 'Ίκό ; Γραμματέας τή ; ΚΕ. Σταύρο; 
ΚανΕ/./.ό.τοΐ'λο;. γραμματέα; πολιτικών επαλών καί αχέσεοιν τή ; ΚΕ και Μήτσο; Μαργιό- 
>.ΐ|;. γραμματέα; τή ; ΚΕ τού Έ ργ . ΕΑΜ.
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αίμοβόρο καταχτητή, προστατεύοντας ταυτόχρονα τόν άμαχο πληθυσμό 
άπό τήν κτηνώδη τον 6ία.

'Επειδή οί πληθυσμοί τής υπαίθρου δέχονται καί θά δεχθούν αυτοί 
πρώτοι τήν ώμή καί λυσσαλέα έπίθεση τών ορδών τού Χίτλερ κα ί τού 
Μονσολίνι, κάνει ειδική ΐκκληση σ ’ αυτούς νά σταθούν άντάξιοι τών 
παραδόσεων τον εθχ’ους, νά φανούν αποφασιστικοί καί γενναίοι άπέναντι 
στήν καταδρομή, νά άντισταθονν μέ φανατισμό, νά μή παρασυρθούν άπό 
τούς μικρόψυχους, τούς δόλιονς καί τούς νποπτονς πράχτορες τού 
εχθρού, νά σφίξουν τήν καρδιά τους καί νά αυξήσουν τό μίσος κατά τών 
βαρβάρων, βέβαιοι ότι έκτελονν τό υπέρτατο καθήκον πρός τήν πατρίδα.

Τό ΕΑΜ καί ό ΕΛΑΣ, σύσσωμος ό έλληνικός λαός είναι στό πλευρό 
τονς.

Ή Κεντρική 'Επιτροπή τού ΕΑΜ θεωρεί ύποχρέωσή της νά δηλώσει 
υπεύθυνα καί ανεπιφύλακτα, ότι ή πρώτη έλληνική μεταπολεμική Κυβέρ
νηση πού θά άνακύψει μέσα απ' αύτόν τόν τιτάνιο καί ιερό άγώνα:

α) θ ά  άποκαταστήσει αμέσως καί εις τό άκέραιο τίς λεηλατούμενες 
καί καταστρεμένες περιουσίες καί

6) Θά περιθάλψει καί θά συνταξιοδοτήσει τά θύματα τής θηριωδίας 
τών κατακτητών.

'Αθήνα 6 Μαΐου 1943

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ Μ ΕΤΩΠ Ο Υ»(ίΊ]

Οί ύπ’ άριθ. I Γενικές 'Οδηγίες τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ

Όλες οί πληροφορίες πού συγκεντρώνονταν στό 11ο Γραφείο τοϋ Γενικού 
'Επιτελείου τοϋ ΕΛΑΣ, άναφέρονταν στίς προετοιμασίες τών κατακτητών 
γιά μεγάλης έκτασης έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, μέ σκοπό τήν απομά
κρυνση τών άνταρτών άπό θέσεις έξόρμησης πρός τίς κύριες συγκοινω
νιακές άρτηρίες καί τό όσο τό δυνατό μεγαλύτερο άδυνάτισμα τών έν
οπλων άντιστασιακών τμημάτων. Μ’ αύτόν τόν τρόπο θά έξασφάλιζαν τά 
νώτα τών τμημάτων τους, σέ περίπτωση άποβατικών έπιχειρήσεων τών 
άγγλοαμερικανικών δυνάμεων, πού θεωρούνταν άπό τό γερμανικό έπιτε- 
λείο σίγουρες καί σέ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ή  άντιμετώπιση τών έπιχειρήσεων αύτών έγινε άντικείμενο πολλών 
συζητήσεων, τόσο στά πολιτικά καθοδηγητικά όργανα, δπως φαίνεται 
άπό τήν ’Ανακοίνωση τής Γραμματείας τής ΚΕ τού ΕΑΜ, πού παραθέσα
με, δσο καί σέ πολιτικοστρατιωτικές συσκέψεις καί ειδικές συνεδριάσεις 
τού έπιτελείου τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ.

(17.) Α ρχεία ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. Ά π ό  τήν έψημερίδα «Λαοκρατία», όργανο τή ; Π.Ε. τοϋ ΕΑΜ 
Τρικάλων, τής 26.6.43.
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Τό ΠΓ τού ΚΚΕ. παρ' όλο πού στή Συνδιάσκεψη οί άντιπρόσο)ποι 
τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ απέδειχναν μέ στοιχεία και στρατκυτικούς υπολογι
σμούς πώς είναι αδύνατη μιά επικείμενη άποβατική επιχείρηση μεγάλης 
έκτασης, μέ σκοπό τό διώξιμο τών χιτλεροφασιστών άπό τήν 'Ελλάδα καί 
τά Βαλκάνια. έξακολουΗούοε νά κατέχεται άπό τήν άντίληψη πώς οί σύμ
μαχοι Οά δράσουν στά Βαλκάνια, άρχίζοντας κατά πάσαν πιθανότητα 
άπό τήν 'Ελλάδα.

Σέ μιά άπό τίς συνεδριάσεις τοϋ Γενικού ’Επιτελείου τού ΕΛΑΣ, πού 
παρευρισκόταν καί ό Σιάντος. ό διευθυντής τού IIΙου Γραφείου ταγμα- 
τάρχης Θ. Μακρίδης. έκανε ανάλυση τής κατάστασης στά πολεμικά μέ
τωπα καί εκτιμήσεις γιά τό άμεσο μέλλον: Θεωρούσε επικείμενη μιά άπο- 
όατική επιχείρηση στήν Ιταλία, γιά τό γονάτισμα καί τήν άπόσπασή της 
άπό τόν "Αξονα, άλλά απίθανη μιά επιχείρηση στήν Ελλάδα, σάν πόρτα 
εισόδου ατά Βαλκάνια. Τήν προοπτική του στήριζε στό πολυδάπανο καί 
χωρίς ευρύτερες δυνατότητες εισόδου τών συμμάχων στήν Εύρώπη. άπό 
τήν ορεινή καί χωρίς άξιάλογες συγκοινωνίες Βαλκανική. ’Ακόμα καί άπό 
τό ότι ή Τουρκία εξακολουθούσε νά μένει μακρυά άπ’ τή συμμαχία μέ τά 
'Ενωμένα Έθνη καί ή Βουλγαρία συνέχιζε νά άποτελεϊ δορυφόρο δύναμη 
τοϋ "Αξονα. Δέν απόκλειε όμως μικρές επιδρομές καί άποβάσεις κομμάν- 
τος στήν 'Ελλάδα, γιά αντιπερισπασμό καί γιά ενίσχυση τών 
συντηρητικών-άντιεαμικών δυνάμεων. "Ενα τέτοιο «χνέρι» -  όπως τό 
έλεγε ό Μακρίδης -  Οά πρέπει νά τό περιμένουμε. Οί καταχτητές, όπως 
έδειχναν οί κινήσεις τους. προετοίμαζαν τίς έκκαθαριστικές επιχειρήσεις 
τους. κυρίως στίς περιοχές τής Ρούμελης καί τής Θεσσαλίας, μέ επέκταση 
πρός "Ηπειρο καί μέρος τής Δυτικής Μακεδονίας. Ό  ΕΛΑΣ είναι άκόμα 
«βλαστάρι», είπε ό Μακρίδης. Πρέπει νά άποφεύγει μάχες κατά μέτωπο 
καί νά έ<|αρμόζει άντάρτικη καί παρτιζάνικη τακτική, άνάλογα μέ τίς δυ
νάμεις πού Οά ενεργήσουν στό τομέα κάθε τμήματος. Διάβασε ένα σχέδιο 
όδηγιών. πού έγκρίθηκε καί διατυπώθηκε στίς ύπ" άριθ. I Γενικές'Οδη
γίες τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Οί όδηγίες άφορούοαν ειδικά τό Γενικό Αρχη
γείο Στερεάς καί τό Στρατηγείο Θεσσαλίας. Αύτές καθόριζαν τόν τρόπο 
μέ τόν όποιο επιβαλλόταν ν" άντιμετωπισθούν οί φάλαγγες τών εκκαθαρι
στικών στρατευμάτων τοϋ εχθρού: -  α) Μέ αιφνιδιαστικές επιθέσεις στήν 
περίπτοκτη πού ή δύναμη τού εχθρού ήταν μικρότερη άπό τίς δυνάμεις 
τοϋ ΕΛΑΣ καί μέ επιβραδυντικό υποχωρητικό έλιγμό (χωρίς άποφυγή 
διά πυρός έπαqής) άν ή συνολική δύναμή τους ήταν μεγαλύτερη. -  6) Μέ 
υποχώρηση σέ άλλη ορεινή περιοχή άν ή συνολική έπί τόπου δύναμή τους 
ήτ(ίν πολύ μεγαλύτερη ή άν έπρόκειτο γιά μερική εκκαθάριση όρισμένων 
ορεινών περιοχών τής ηπειρωτικής Ελλάδας. Μέ χωρισμό σέ άνταρτομά- 
δες 5-10 άνδρών άν ή συνολική δύναμή τους ήταν πολύ μεγαλύτερη και -  
γ) "Αν οί επιχειρήσεις έπαιρναν έκταση γενικής έκκαθάρισης ορεινών 
περιοχών, θά έπρεπε νά συγκεντρωθεί ό όγκος τών δυνάμεων του ΕΛΑΣ 
στόν κορμό τής Πίνδου.

Επίσης άπασχολούσε τήν πολιτική καί τή στρατιωτική καθοδήγηση
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τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ή κατάσταση πού δημιουργούνταν στό βουνό. Οί έκθέ- 
σεις, τού ’Αρχηγείου Ρούμελης περισσότερο καί τού Στρατηγείου Θεσσα
λίας λιγότερο, προκάλεσαν σοβαρές άνησυχίες. Ή  λιποταξία τοΰ Γκέκα 
(Ν. Κιοστορίζου), πού όπως άποκαλύφτηκε σχεδίαζε νά συλλάβει('*) ή νά 
δολοφονήσει τόν Άρη, οί προκλήσεις τού Κωστόπουλου πού δέχτηκε 
τούς λιποτάκτες άπό τόν ΕΛΑΣ καί τρομοκρατούσε τήν περιοχή, ή έμφά- 
νιση τοΰ Ψαρρού στόν Παρνασσό, στήν καρδιά τής άπελευθερωμένης άπό 
τόν ΕΛΑΣ περιοχής, οί άδιάκοπες προκλήσεις τού Ζέρβα, άποδίνονταν 
άπό τίς διοικήσεις τών άνταρτών στούς Άγγλους-καί όχι άδικαιολότητα.

Ή καθοδήγηση άκόμα μιά φορά ειδοποίησε τίς διοικήσεις τών άν
ταρτών καί τίς πολιτικές Οργανώσεις νά έπιδιώξουν κατανόηση καί καλές 
άμοιβαΐες σχέσεις τών διάφορων άνταρτικών όμάδων καί συγκροτήμα
τος. μέ κατεύθυνση κοινής, άν είναι δυνατό, καί συντονισμένης δράσης.
Επίσης νά επιδιώκουν καλές σχέσεις καί συνεργασία μέ τή ΒΣΑ, χωρίς 

νά τής επιτρέπουν νά άναμιγνύεται στίς έσωτερικές υποθέσεις τών τμημά- 
το)ν καί τοΰ λαού.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ 

Στό δρόμο τής τιμής

Ό  Στέφανος Σαράφης, άπότακτος συνταγματάρχης τού κινήματος 1935, 
ήταν ένας έντιμότατος καί γεμάτος χαρίσματα άξιωματικός. Μέ σεμνότη
τα, στό ώραϊο βιβλίο του «Ο ΕΛΑΣ», δίνει μιά εικόνα τής προηγούμενης 
δράσης του γιά τήν πατρίδα καί τή δημοκρατία, τούς προβληματισμούς, 
τίς προσπάθειες καί τίς περιπέτειές του, τόν πρώτο χρόνο τής κατοχής. 
Δέν τό άντέχει πού άλλοι άρπάζουν τά δπλα καί αύτός, πού προορισμός

(18.) Στά 1962 στήν ‘Αθήνα ίγιναν άποκαλυπτήρια άδριάντα τοϋ Ν.Κοκττορίζου (Γκέκα) 
καί οί έφ<ημερίδε; Εγραφαν:

«Κατά τήν κατοχήν ένετάχθη εις τόν ΕΛΑΣ ώς καπετάν Γκέκας... Βραδύτερον 6 Κω- 
οτορίζο; «ντελήφθη τούς σκοπούς τού αρχηγού τού ΕΛΑΣ καί άπεφάσιοε νά έγκαταλείψει 
τά ; τάξεις του καί νά συλλάβει τόν Ά ρ η ν  Βελουχιώτη μετά τών λοιπών κομματικών επιτε
λών το»·. Δυστυχώς τό σχέδιον τού Κίυστορίζου έπροδόθη καί 6 ίδ ιο ; μετά τών συνεργατών 
του έφυγαν κρυφά καί προσχώρησαν στόν ταγματάρχη Κ (κοτόπουλο.»

'Η προσπάθεια όμω ; γιά τή δολοφονία ή άχρήστευση στελεχών τού ΕΛΑΣ φαίνεται δτι 
ήταν γενικότερη. Ό  ‘Α νδρέα; Κέδρος, στό ϊργο του Ή  'E/j.i/t’txij Α ντίσ τασ η , παραθέτει 
ίνα  χαρακτηριστικό άπόσπασμα άπό τό βιβλίο τού Σπίνγκερ (ο. 86): « Ή  κυβέρνηση τή ; 
Βρεταννία; είχε έπεξεργαστεϊ σχέδια μιας σειράς άνταρσιών πού θά ίπρεπε νά γίνουν (στήν 
Ε λλάδα) μετά τήν απελευθέρωση, άν ή απαίτηση κάποιιυν άξιωματικών τών συμμάχων είχε 
γίνει αποδεκτή ατά 1943-1944. Κείνη τήν έποχή μιά μικρή δμάδα άρμόδιων άξιωματικών 
προσπαθούσαν νά προσελκΰοουν τή προσοχή στήν ανάγκη νά κυκλωθούν, κι άν ήταν άναγ- 
καϊο, νά συλληφθούν καί νά κλειστούν στίς φυλακές οί κομισάριοι καί οΙ καπετάνιοι κομ
μουνιστές πού κυριαρχούσαν στόν ΕΛΑΣ.»
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του ήταν νά βρεθεί οτό πόλεμο, νά χάνει τό καιρό του σέ άσκοπες συζη
τήσεις στήν ’Αθήνα.

Ή  άπόφασή του νά βρεθεί στό πόστο του τόν σπρώχνει σέ παράτολ
μους συνδυασμούς καί υποχώρηση άπό βασικές θέσεις. Δεσμεύεται άπό 
τήν Έλληνο-Βρεταννική ’Επιτροπή, μέ τή «πονηριά» πώς θά άποδεσμευ- 
τεϊ μόλις δυναμώσει τό άντάρτικό του.

Στίς άρχές τού πρώτου δεκαήμερου τού Γενάρη 1943 ό Σαράφης 
φεύγει γιά τή Θεσσαλία καί δυό μέρες άργότερα βρίσκεται άνάμεσα στούς 
άντάρτες τού Κωστόπουλου. Τό τμήμα αύτό φτιάχτηκε άπό τό ΕΑΜ στή 
δυτική Θεσσαλία. Σύντομα ό άρχηγός του άρνήθηκε τή συνδιοίκηση μέ 
τόν έκπρόσωπο τής πολιτικής όργάνωσης καί αύτοανακηρύχτηκε άρχηγός 
άνεξάρτητης άνταρτοομάδας.

Ό  Κωστόπουλος δέχτηκε νά άναγνωρίσει τό Σαράφη Διοικητή δλης 
τής Θεσσαλίας καί τό τμήμα του νά υποταχθεί σ’ αύτόν. ’Από τή πρώτη 
γνωριμία μέ τό τμήμα διαπίστωσε πώς δέν είχε δμοιογένεια: 'Υπήρχαν 
έαμίτες καί δημοκράτες, υπήρχαν δμως καί βασιλόφρονες καί άκόμα χει
ρότερο, λιποτάκτες άπό τόν ΕΛΑΣ. Χειρότερη ήταν ή έντύπωσή του άπό 
μιά δεύτερη όμάδα πού τότε όργανωνόταν στήν ίδια περιοχή, άπό τόν 
ταγματάρχη Β.Βλάχο. Τό τμήμα του άπό καμιά εικοσπενταριά άξιωματι- 
κούς καί ύπαξιωματικούς, μέ βασιλικά στέμματα στά πηλίκια, δήλωναν 
άνοικτά πώς δέν έχουν νά κάνουν τίποτα ένάντια στούς κατακτητές, άλλά 
θά πολεμήσουν τόν ΕΛΑΣ. Ό  Σαράφης ζήτησε νά γίνει μιά σύσκεψη καί 
νά καθορίσουν τά καθήκοντά τους. Κλήθηκαν στή σύσκεψη καί ό άντι- 
συνταγματάρχης Ά π. Καραποστόλης καί ό ταγματάρχης Άντωνόπουλος. 
Άκουσαν μέ έκδηλη δυσφορία τά λόγια τού Σαράφη πού κατάλαβε πώς 
δσο κι άν έλεγαν πώς είναι σύμφωνοι δέν ήταν άποφασισμένοι νά κάνουν 
άγώνα.

Τήν ώρα τής σύσκεψης σύνδεσμος άπ’ τόν Κωστόπουλο έφερε τήν 
τρομερή γιά τό Σαράφη είδηση τού σκοτωμού τού Γιάννη Τσιγάντες. Γύ
ρισε άμέσως στή Πιαλία. Έκεί τόν περίμενε ό σύνδεσμός του άπό τήν 
’Αθήνα, άνθυπολοχαγός Β.Χρυσόμαλος. Καί άλλη πικρή είδηση: Βρέθη
καν κατακρεουργημένοι έξω άπό τή Λάρισα, άσφαλώς άπό λεγεωνάριους, 
ό ίλαρχος Πανόπουλος καί ό σύνδεσμός του, οί άνθρωποι δηλαδή πού θά 
φέρναν υλικά καί χρήματα στό Σαράφη.

Ριζική άλλαγή

Ή  κατάσταση είχε ριζικά άλλάξει γιά τό Σαράφη: Χωρίς ένίσχυση άπό τή 
Μέση ’Ανατολή, χωρίς σύνδεση μέ τήν ’Αθήνα, μέ τούς Κωστόπουλο, 
Βλάχο, Άντωνόπουλο πού μέ δυσπιστία τόν βλέπουν γιά άρχηγό, ήταν 
πιά άμφίβολο άν θά μπορούσε νά φέρει σέ πέρας τήν άποστολή του. Κι 
άκόμα μιά άπογοήτευση τόν περίμενε: Ό  συνταγματάρχης Β.Τζιότζιο. 
στόν όποιο υπολόγιζε γιά τήν όργάνωση δημοκρατικού άντάρτικου στήν
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ώνατολική Θεσσαλία, έμαθε πώς είχε κι δλας προσχωρήσει στό ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ.

Νά γυρίσει πίσω στήν ’Αθήνα καί νά έπιδιώξει νέα έπαφή μέ τή 
Μέση ’Ανατολή ήταν άδύνατο. Είχε μαθευτεί ή έξοδός του στό βουνό καί 
κινδύνευε. ’Αποφάσισε νά μείνει μέ τίς άνταρτοομάδες τού Κωστόπουλου 
καί Βλάχου. Γιά νά έπιβάλει τήν άρχηγεία του ήταν άπαραίτητη ή σύν
δεσή του μέ τή ΒΣΑ πού βρισκόταν κάπου στήν Ήπειρο, στήν έδρα τού 
Ζέρβα. ’Επικοινώνησε μέ τό Ζέρβα καί κανονίστηκε συνάντηση στή Σω- 
μερού.

Τήν άπόφασή του άνακοίνωσε, μέ γράμμα πού έστειλε μέ τό σύνδε
σμό του Χρυσόμαλο, στήν καθοδήγηση τών ΑΑΑ. Μέ τόν ίδιο σύνδεσμο 
έστειλε καί δεύτερο γράμμα γιά τόν Ήλ.Τσιριμώκο. Ζητούσε νά δοθούν 
εντολές στόν ΕΛΑΣ δυτικής Θεσσαλίας νά άπευθύνεται σ' αυτόν, γιά 
κάθε διαφορά μέ τό τμήμα τού Κωστόπουλου, πού μπήκε κάτω άπό τίς 
διαταγές του. Διαβεβαίωνε τό ΕΑΜ πώς έχει άπόφαση νά διατηρήσει κα
λές σχέσεις μέ τόν ΕΛΑΣ καί νά συνεργάζεται μαζί του.

Συνάντηση μέ Ζέρβα καί Έ ν τυ

Στίς 6 τού Φλεβάρη 1943 τό μεσημέρι, ύστερα άπό μιά έξαιρετικά δύσ
κολη διαδρομή, ό Σαράφης έφτασε στή Σωμερού δπου συνάντησε τόν 
ύπαρχηγό τού Ζέρβα Κ.Πυρομάγλου. Τό άπόγευμα έγινε μιά πρώτη γνω
ριμία τού Σαράφη μέ τόν Έντυ. ’Αντάλλαξαν μερικές τυπικές κουβέντες 
καί άφησαν νά μιλήσουν τήν άλλη μέρα τό πρωί. Στή δεύτερη συνάντηση 
ό Σαράφης ένημέρωσε τόν άρχηγό τής ΒΣΑ γιά τήν κατάσταση καί τό 
σκοπό τής έπίσκεψής του. Ό  Έντυ κατάλαβε πώς έχει μπροστά του έναν 
άπό τούς άξιωματικούς πού τού χρειάζονταν καί πού βρίσκονταν σέ 
αδιέξοδο καί θέλησε νά τόν εκμεταλλευτεί στό άνώτατο δριο, βάζοντας τό 
σύνολο τών άπαιτήσεων τού ΣΜΑ. Ό  Σαράφης, στή σελίδα 79 τού βι
βλίου του. όμολογεϊ πώς ή συζήτηση μέ τόν Έντυ τόν έβαλε σέ βαθειά 
συλλογή: «... Σκέφτηκα άν πρέπει νά όργανώσω μιά τόσο μικρή δύναμη 
γιά σαμποτάζ, πού θά έξυπηρετούσε μονάχα τά συμφέροντα τών 'Άγγλων 
καί θά άφηνε έκτεθειμένους τούς πληθυσμούς στή μανία τών κατακτητών. 
Υπολόγισα πώς 300 όπλα πού θά μου ίδειναν μέ τά άνάλογα αυτόματα, 
οπλοπολυβόλα κλπ., τά 150 τού Κωστόπουλου, Βλάχου καί μέ έκεϊνα πού  
ήταν σκόρπια στό κόσμο καί ιδιαίτερα στά Χάσια, θά μπορούσα νά 
φτάσω 700-800 άντάρτες, όπότε πολεμώντας τούς κατακτητές καί παίρ
νοντας όπλα θά μεγάλωνα τίς δυνάμεις μου καί άνάλογα νά κανόνιζα τίς 
(Γχέσεις μου μέ τό στρατηγείο τής Μέσης ’Ανατολής». Καί συνεχίζει: «... 
Τό μεσημέρι έφτασε ό Ζέρβας. Συναντηθήκαμε καί μιλήσαμε καί μείναμε 
σύμφωνοι στίς γενικές γραμμές. Τό απόγευμα πήγαμε στόν συνταγμα-
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τάρχι/ 'Έντν. Συζητήσαμε δλο τό άπόγενμα καί τήν άλλη μέρα τό πρωί 
καταλήξαμε στήν παρακάτω συμφωνία:

α) Νά γίνουν τρία συγκροτήματα ■ ένα στήν ’Ήπειρο μέ τό Ζέρβα. 
ενα στή Θεσσαλία μέ μένα καί τρίτο στή Ρούμελη μέ τόν Ψαρρό. Οδηγίες 
θά παίρνουμε άπό τό στρατηγείο Μ. 'Ανατολής διά μέσον τον συνταγμα
τάρχη ’Έντν. 'Αργότερα θά έπιδιώκονταν νά γίνει ενα κεντρικό αρχηγείο 
άνταρτών περί τά Ά γραφα καί ρωτήθηκα άν δεχόμουνα γιά ανώτατο άρ- 
χηγό τό στρατηγό Πλαστήρα. Απάντησα πώς δέν έχω άντίρρηω], άλλά δέ 
φτάνει ή δική μας συμφωνία άλλά πρέπει νά πάρουμε ύπόψη μας τήν 
πραγματικότητα καί νά νκόσονμε πώς υπάρχει καί ό ΕΛΑΣ καί νά Επι
διώξουμε τή συνεννόηση καί συνεργασία γιατί άλλοιώς ματαιοπονούμε 
καί θά έχουμε προστριβές καί συγκρούσεις. Παρεκάλεσα μάλιστα τόν 
"Εντυ νά έπιδιώξει έπαφή μέ τήν κεντρική έπιτροπή τοϋ ΕΑΜ καί τό 
Κομμουνιστικό Κόμμα στήν Αθήνα γιά νά λυθεί τό ζήτημα.

6) Γιά κάθε συγκρότημα θά δίνονταν άπό τούς Ά γγλους  300 δπλa 
μέ τά ανάλογα αυτόματα, οπλοπολυβόλα, πολυβόλα καίπυρομαχικά, ιμα
τισμός καί εξάρτηση.

γ) Γιά τή συντήρηση κάθε άντάρτη θά δίνονταν περίπου μιά λίρα τό 
μήνα. Μισθός δέν θά δίνονταν ο ντε σέ άξιωματικούς ούτε σέ όπλίτες.

Άνά/.αβα νά στείλω συντεταγμένες γιά πεδίο ρίψεως πού θά γίνον
ταν άμεσα καί τελειώσαμε τή συζήτηση».

. Αμέσως μετά τήν υπογραφή τής συμφωνίας μέ τόν "Εντυ ό Σαράφης, 
χωρίς νά συγκεκριμενοποιήσει τίς σχέσεις καί τή συνεργασία του μέ τόν 
Ζέρβα, πήρε τό δρόμο τής έπιστροφής. Κατευθύνεται στό Μοναστήρι τού 
Ντοΰσικο. εδρα τοϋ Κιοστόπουλου. δπου καί έφτασε στίς 12 τού Φλεβά
ρη. γιά νά καθορίσει καί νά στείλει στή ΒΣΑ τό χώρο καί τά συνθήματα 
γιά τίς ρίψεις.

Ή  περιπέτεια

Ό  Κωστόπουλος δέχτηκε χωρίς ένθουσιασμό τή συμφωνία Σαράφη- 
Ζέρβα-ΣΜΑ. Φαίνεται πώς τόν βόλευε καλύτερα μιά δική του, άπ’ ευθεί
ας. συνεργασία μέ τή ΒΣΑ. Στό διάστημα πού άπουσίαζε ό Σαράφης, έγι- 
ναν συναντήσεις Κωστόπουλου-Βλάχου, είχαν παρθεΐ κοινές άποφάσεις, 
καί είχαν άκόμα γίνει έπεισόδια σέ βάρος τού ΕΛΑΣ, πού άσφαλώς δέν 
θά δέχονταν ό νέος άρχηγός τους. Καί δέν άργησε νά έπιβεβαιωθούν οί 
προβλέψεις τους: Μόλις γύρισε ό Σαράφης έμαθε πώς στό Μουζάκι πι
άστηκε. άφοπλίστηκε καί δέθηκε ό έλασίτης άντάρτης Φούσιας, μέ τό έπι- 
χείρημα πώς σκότωσε κάποιον. Άκόμα πώς άφόπλισαν, στό ϊδιο χωριό, 
τούς έφεδροελασίτες. Ό  Κωστόπουλος μέ δυσφορία δέχτηκε διαταγή τού 
Σαράφη νά έπιστραφούν τά όπλα στούς έφεδροελασίτες καί ό Φούσιας, 
μέ δικογραφία, νά σταλεί στόν ΕΛΑΣ.

Οί προκλήσεις τοϋ Κιοστόπουλου καί τού Βλάχου δέν σταματούσαν.
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Ό  εκνευρισμός τους έγινε παροξυσμός όταν έμαθαν πώς στή δυτική 
Θεσσαλία έφ.τασε τό έλασίτικο τμήμα τοΰ καπετάνιου Κόζιακα (Πάλλα), 
άπό παλιούς άντάρτες μέ μάχες στό ένεργητικό τους στόν Όλυμπο.

Στις 24 τού Φλεβάρη, υστέρα άπό πρόσκληση τού ΕΛΑΣ, συναντή- 
θηκαν τά τμήματα Κόζιακα -  μέ 130 άντάρτες -  καί Κωστόπουλου πού 
συνόδευε καί ό Σαράφης. Σέ κοινή συγκέντρωση ό Κόζιακας άνάπτυξε τό 
πρόγραμμα τού ΕΑΜ καί σέ συνέχεια μίλησε ό Κιοστόπουλος καί συμφώ
νησε μέ τήν πρόταση συνεργασίας.

'Ορίστηκε νέα συνάντηση ύστερα άπό 4-5 μέρες. Στίς 26 τού Φλε
βάρη μαθεύτηκε ότι άλλο τμήμα τού ΕΛΑΣ, στή περιοχή Καρδίτσας, 
έπιασε τόν ταγματάρχη Άντωνόπουλο. 'Αμέσως ό Κοστόπουλος. μέ 120 
άντάρτες, κινήθηκε νά απελευθερώσει τόν παλιό συμμαθητή του.

Ό  Σαράφης τόν ακολούθησε μέ τήν έλπίδα ότι θά μπορέσει νά μεσο
λαβήσει καί νά άποφευχτεϊ ή σύγκρουση. Περνώντας άπό τό Μουζάκι οί 
Κωστοπουλικοί κακοποίησαν μερικούς έαμίτες, ένώ τόν ίδιο καιρό ό 
Βλάχος έσπασε άποθήκες τοΰ ΕΛΑΣ καί πήρε 700 όκάδες καλαμπόκι.

Τά δυό τμήματα συναντήθηκαν τό βράδι στό χωριό Βούνεσι. Ή  συ
ζήτηση τών δυό αρχηγών έγινε σέ όξύ τόνο μέ άπειλές καί βρισιές. Ό  
Κωστόπουλος άπαιτούσε νά φύγουν οί δυνάμεις τού ΕΛΑΣ άπ' τή δυτική 
Θεσσαλία. Τότε ό Κόζιακας πήρε τήν άπόφαση καί άφόπλισε όλο τό 
τμήμα Κωστόπουλου.

Τήν άλλη μέρα άφησε ελεύθερους όλους τούς άντάρτες τοΰ Κωστό
πουλου, έξω άπό τούς λιποτάκτες άπό τόν ΕΛΑΣ καί τούς άξιωματικούς. 
περίπου 15. τούς όποιους καί οδήγησε στό Μεσηνικόλα, όπου βρήκαν τόν 
ταγματάρχη Άνπονόπουλο.

Δοκιμασία καί απολύτρωση

Στό Μεσηνικόλα. όπου κρατούνταν οί αξιωματικοί του Κωστόπουλου. οί 
λιποτάκτες μέ τόν Γκέκα. ό Άντωνόπουλος καί μαζί τους καί ό Σαράqης. 
έςταοε διαταγή του Στρατηγείου τοΰ ΕΛΑΣ Θεσσαλίας νά σταλούν, μέ 
συνοδεία, όλοι στό Αρχηγείο Ρούμελης. Ό  Σαράφης στό βιβλίο του άνα- 
((έρει λεπτομέρειες γιά τήν πορεία τών κρατούμενων καί καταλήγει σέ 
συμπεράσματα, πού εξηγούν τήν απολύτρωσή του άπό τήν κατάθλιψη πού 
τόν βασάνιζε άπό τότε πού υπόγραψε τή συμφωνία μέ τόν Έντυ καί 
περισσότερο μέ τό Ζέρβα, πού δέν τόν εκτιμούσε ό ίδιος καί είχε εντολή 
άπό τήν οργάνωσή του νά μήν τόν πλησιάζει. 'Εντυπωσιάστηκε άπό όσα 
είδε στίς δεκάδες χωρι ά καί κωμοπόλεις καί άπό όσα άκουσε άπό άπλούς 
χωρικούς καί άπό τό στόμα τού πολιτικού τού Αρχηγείου Ρούμελης Λευ
τεριά. τό πρώτο ανώτερο στέλεχος τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ πού συνάντησε στό 
βουνό. Πείστηκε πιά πώς άλλος είναι ό δρόμος γιά τή δημιουργία ενός 
πραγματικά πατριωτικού άντάρτικου καί όχι κείνος που αυτός διάλεξε. 
Υπήρχε κιόλας ένα σοβαρά άναπτυγμένο άντάρτικο κίνημα πού στηριζό

ταν στό λαό. “Εκανε σύγκριση άνάμεσα στους μαχητές τοΰ ΕΛΑΣ καί
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τούς ένοπλους τού Ζέρβα καί τού Κωστόπουλου. Διαπίστωσε άκόμα πώς 
ό ΕΛΑΣ έχοντας μόνο ελάχιστους έφεδρους άξιωματικούς είχε άνάγκη 
άπό στρατιωτικούς. Τί άλλο μπορούσε νά θέλει ένας πραγματικός πα
τριώτης καί πολεμιστής;

Ό  Σαράφης τό άποφάσισε: Θά πάει στόν ΕΛΑΣ. ’Εκεί είναι ή θέση 
του. Άλλά βρισκόταν σέ ειδική κατάσταση πού συνδέονταν μέ τούς συν
αδέλφους του καί έπρεπε νά μείνει μαζί τους, μέχρι πού νά ξεκαθαριστεί 
ή τύχη τους. "Οταν θά τελείωνε ή περιπέτεια -  καί πίστευε πώς θά τε
λείωνε καλά -  τότε θά άποδεσμευόταν άπ' τίς ύποχρεώσεις του καί θά 
ακολουθούσε τό δρόμο πού τού ύπαγόρευε ή συνείδησή του. Έτσι καί 
έγινε.

Στό Γενικό "Αρχηγείο τής Ρούμελης

"Οταν γίνονται δλα τά παραπάνω, ό Άρης μέ τό Τζήμα καί τούς δυό 
στρατιωτικούς, πού δλοι τους μαζί μέ τό Λευτεριά άποτελούσαν τό Γενικό 
Αρχηγείο τών άνταρτών Ρούμελης, γύριζαν άπό τήν Αθήνα. Στό δρόμο 
άπό τή ΚουκουβΙστα στό Μαυρολιθάρι, τούς συνάντησε ό σύνδεσμος 
«Τζαμαρίας» καί τούς έδωσε τήν πληροφορία πώς ό Σαράφής καί καμιά 
είκοσπενταριά αξιωματικοί πιάστηκαν άπό τόν ΕΛΑΣ καί κρατούνται 
στή Κολοκύθιά.

Ή  εΓδηση κατατάραξε τούς άρχηγούς τής Στερεάς. Οί όδηγίες πού 
'χαν άπό τήν ΚΕ τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ήταν διαμετρικά άντίθετες: Νά άνα- 
πτύξουν συναγωνιστικές σχέσεις καί νά έπιδιώξουν συνεργασία μέ δλες 
τίς έξω άπό τόν ΕΛΑΣ οργανώσεις καί άνταρτοομάδες. έτσι πού νά 
προωθηθεί τό πνεύμα τής γενικής ένότητας, μέ ένοποίηση όλων τών άν
ταρτών κάτω άπό μιά καί μοναδική Διοίκηση. Ξεχωριστά είχαν όδηγίες 
νά συναντήσουν τό Σαράφη καί νά τόν βοηθήσουν νά συγκροτήσει τμήμα
τα, γιατί υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις πώς θέλει είλικρινά νά συνεργαστεί 
μέ τόν ΕΛΑΣ. Καί ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σέ μιά τόσο δυσάρεστη 
περιπλοκή. Ή  άνησυχία μεγάλωνε γιατί δέν ήξεραν γιατί έγινε ό άφοπλι- 
σμός τού Κωστόπουλου καί ούτε άν προηγήθηκε συμπλοκή. Ό  Τζήμας 
δέν έκρυβε τόν έκνευρισμό καί τήν άνυπομονησία του.

Αφήνουν τά τμήματα στό Μαυρολιθάρι. Τά μέλη τού Αρχηγείου μέ 
δύο συνδέσμους ξεκινούν γιά την Κολοκυθιά. Περνώντας άπό τήν Α να
τολή, ό Τζήμας έπικοινώνησε τηλεφωνικά μέ τό Λευτεριά καί ήσύχασε 
άπό τά νέα πού έμαθε.

Τό μεσημέρι, 1 Απρίλη, φτάνουν, στή Κολοκυθιά. Στίς 2 τού Απρίλη 
τό άρχηγείο τής Ρούμελης μαζί μέ τό Τζήμα έπισκέφθηκαν τούς κρατού
μενους καί άκουσαν μιά σύντομη έξιστόριση τών γεγονότων. Ή  έντύπωσή 
τους ήταν πώς ό Σαράφης ήταν έντελώς διαφορετικός άπό τούς άλλους. 
Ανατέθηκε στούς άξιωματικούς Ζούλα καί Γρηγοριάδη νά μιλήσουν 
ιδιαίτερα μαζί του .Ό  Σαράφης τούς είπε ότι ή όργάνωση πού πήγε νά
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κάνει δέν ήταν άντιεαμική καί δτι άν κατόρΗιονε νά πάρει τή πραγματική 
αρχηγία στή Θεσσαλία, όλες οί εκδηλώσει; τών βασιλοφρόνων καί τών 
άντικομμουνιστών Ηά χτυπιούνταν. Στό μικρό διάστημα πού έμεινε στό 
βουνό καί άπό όσα είχε ίδεί. πείσθηκε πώς είναι πολύ αργά καί πολύ 
επιζήμιο νά γίνονται προσπάθειες δημιουργίας όποιουδήποτε χιοριστοϋ 
άντάρτικου. ΓΥ αυτό. παρ' όλα όσα έγιναν. ό Τδιος είναι αποφασισμένο; 
νά ζητήσει νά μείνει στό άντάρτικο τού ΕΛΑΣ καί νά χρησιμοποιηθεί σ' 
όποιαδήποτε θέση. “Εβαζε όμο>; καί μιά προϋπόθεση: -  Θά άναλάμβανε 
υπηρεσία στόν ΕΛΑΣ. μόνο όταν θά έχει τακτοποιηθεί τό ζήτημα τή; 
απόλυση; τών συγκρατουμένων τοι>.

Τήν ίδια μέρα έγινε συνάντηση τού Σαράφη μέ τού; “Αρη καί Τζήμα. 
Ό  Σαράφη; τού; δήλωσε πιο; προσχιορει στόν ΕΛΑΣ καί αυτό μπορούν 
νά τό ανακοινώσουν στή Κεντρική του; καθοδήγηση. Ζήτησε νά άναλάόει 
τό 'Αρχηγείο Ρούμελη; καί νά qτάσει στά χέρια τού στρατηγού Ν.Γρηγο- 
ριάδη ένα γράμμα του, πού θά εξηγεί τήν άπόφασή του.

Άποφ ασίστηκε νά άφεθούν ελεύθεροι όλοι οί αξιωματικοί, έκτό; 
άπό τόν Γκέκα-Κωστορίζο καί τήν όμάδα του. πού κατηγορούνταν γιά 
λιποταξία, δολιοφθορές καί άπόπειρα δολοφονία; τού “Αρη καί άλλων 
στελεχών τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Είχε ανακοινωθεί στού; άξιωματικούς ή άπόλυσή τους καί τό δ ι
καίωμα νά ξανακάνουν τό αντάρτικό τους. ή άκόμα καί νά προσχωρή
σουν στόν ΕΛΑΣ. άλλά μόνο ύστερα άπό παρέλευση τριάντα ήμερων, 
όταν έφτασε στήν έδρα τού "Αρχηγείου Ρούμελης ό Έντυ Μάιερς.

Καθυστερημένη άγγλική επέμβαση

Ή «τρομερή» είδηση γιά τόν άφοπλισμό, τή διάλυση καί τή σύλληψη τών 
άξιωματικών τού τμήματος Κιοστόπουλου καί μαζί τους καί τού Σαράφη, 
βρήκε τόν άρχηγό τή; ΒΣΑ στή Θεσσαλία.

Παράτησε τί; δουλειέ; του στή μέση καί έξοργισμένο; έφυγε γιά τή 
Ρούμελη, δπου, σύμφωνα μέ τί; πληροφορίε;, μεταφέρθηκαν οί κρατού
μενοι, συγκεκριμένα στήν Κολοκυθιά. Εκεί ό Έντυ ζήτησε νά συναντηθεί 
μέ τόν Άρη καί τό Τζήμα. Γιά τή συνάντηση αύτή έγραψε στό περιοδικό 
«Πυρσό;» Ν° 1/1967 ό Τζήμα; τά παρακάτω: «...'Έξαλλος καί γεμάτος 
οργή μπήκε ατά γραφεία μας ό Έ ντν καί άφον όιαμαρτνρήθηκε γιά τή 
σύλληψη τον Σαράφη ζήτησε τήν άμεση άπελενθέρωσή τον. Τον άπαντή- 
σαμε δτι ό Σαράφης είναι άπό καιρό έ/.ενθεοος. Γούρλωσε κυριολεκτικά 
τά μάτια τον. Ή έπίθεσή τον επεσε στό κενό. Μόλις σννήλθε άπό τήν 
πρώτη Εκπληξη είχε τήν έτοιμότητα νά ζητήσει νά σνναντηθεϊ μέ τό Σ α
ράφη, γιατί φαίνεται, ή άπάντησή μας ήταν τόσο άπίθανη γ ι ' αυτόν, ώστε 
ήθελε νά τήν έπαληθενσει καί προσωπικά. Ικανοποιήσαμε τήν έπιθνμία 
τον. Καθορίσαμε μιά έπίσκεψη τον Σαράφη ατό σπίτι πού διαθέταμε γιά  
τήν άγγλική άποστολή...»
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Καί γιά τή συνάντηση Σαράφη-Έντυ, νομίζουμε πώς καλύτερα είναι 
νά παραθέσουμε σχετικό άπόσπασμα άπό τό βιβλίο «ΕΛΑΣ» του Σαρά
φη. Έγραψε στή σ. 103: «...’Εξιστόρησα τά γεγονότα όπως εγιναν καί 
ειπα τή γνώμη μον πώς έφταιγαν καί οί όνό μεριές. Έκφρασε τή λύπη τον 
γιατί όέν μπόρεσαν νά μέ έφοδιάσονν έγκαιρα ώστε ν ’ άποκτήσω τή δύ
ναμη ν’ αντιμετωπίσω τόν ΕΛΑΣ καί ζήτησε νά έπιατρέψω στή Θεσσαλία,
νά σνγκροτήσω ομάδες άνεξάρτητες........’Απάντησα πώς... ή κα).ντερη
λύση ήταν νά υπάρξει μιά όργάνωση, 'ένας άντάρτικος στρατός καί δχι 
διάφοροι καπεταναϊοι. Σάν τέτοια όργάνωση, πού θά άποτελονσε π; βά
ση, πρότεινα τό ΕΑΜ πού είναι πανελλαδικό καί καλά όργανο.ιμένο. 
...Δέν τον άρεσε καθόλον ή άπόφασή μον. Κατηγόρησε τό ΕΑΜ σάν κομ
μουνιστικό, εκφοασε τήν άπορία τον πώς φοβήθηκα καί παρά τά παθή- 
ματά μον θέλω νά σννεργασθώ μ ’ αυτούς, καί τέλος προσπάθησε νά μέ 
πείσει νά κάνω δικό μον καπετανάτο στή Θεσσαλία, προσφερόμενος νά 
μέ κάνει ίσγνρότερο άπ’ όλονς, βοηθώντας με μέ χρήματα, πυροβόλα, ό λ
μους, πολυβόλα, όπλα καί γενικά μέ κάθε τρόπο. Άρνήθηκα...».

"Οταν ό Έντυ άπότυχε στή προσπάθειά του μέ τό Σαράφη, έκανε τήν 
ίδια πρόταση στούς Κωστόπουλο. Άντωνόπουλο καί τούς άλλους άξιω- 
ματικούς. Όλοι τους ύποσχέθηκαν, άλλά κανένας δέν καταπιάστηκε νά 
ξαναφτιάξει άντάρτικο στή Δυτική Θεσσαλία, όπου σύντομα είχε κυριαρ
χήσει ό ΕΛΑΣ.

Προσπάθεια υποταγής τοϋ 'Αρχηγείου Ρούμελης στό ΣΜΑ

Ό  Έντυ κατάλαβε πώς ό ΕΛΑΣ, ποτισμένος μέ τίς πολιτικές καί κοινω
νικές ιδέες τοϋ ΕΑΜ, ποτέ δέ θά γινόταν ύποταγμένο τμήμα τοΰ ΣΜΑ. 
Πολύ περισσότερο όταν στίς γραμμές του θά μπαίνανε καί άξιωματικοί 
κύρους καί αξίας σάν τό Σαράφη. Ή μόνη του ελπίδα ήταν στό συμφωνη
τικό τού ΣΜΑ: ’Αν τό όποδεχόταν τό Αρχηγείο Ρούμελης, πού είχε 
πρόσφατες όδηγίες άπό τή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, άσφαλώς θά τό δέχον
ταν καί τά άλλα Αρχηγεία Περιοχών τού ΕΛΑΣ. Μέ τήν έλπίδα αύτή, 
ένισχυμένη άπό τήν εντύπωση πού τού έκανε ό άντιπρόσωπος τής ΚΕ τοΰ 
ΕΑΜ πού έφτασε στό βουνό μαζί μέ τόν Άρη. κάλεσε στό σπίτι πού έμενε 
τόν Άρη. μέ τήν παράκληση νά συνοδευτεί καί άπό τόν Βασίλη Σαμαρι- 
νιώτη (Άντρέα Τζήμα).

Ό  Έντυ έκανε αυστηρή παρατήρηση καί προειδοποίηση πώς τό 
ΣΜΑ δέν θά άνεχτεϊ πιά τίς αυθαιρεσίες τοΰ ΕΛΑΣ, πού άμεσα έρχονται 
σέ άντίθεση μέ τό έργο πού αυτός καί οί συνεργάτες του μέ τόσους κόπους 
οικοδομούν. Ή  διάλυση τού τμήματος Κωστόπουλου, άποκαλύπτει τίς 
προθέσεις τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ: -  Θέλει νά κυριαρχήσει σ' όλη τήν Ελλάδα. 
Εμείς όμως θέλουμε τό άντάρτικο νά έξυπηρετεί μόνο τόν πόλεμο πού 
διεξάγουμε στά πολεμικά μέτωπα καί γι’ αύτό θά πρέπει νά τό καθοδη-
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γοΰμε έμεϊς, χωρίς νά μπαίνουν στή μέση πολιτικές όργανώσεις καί κεν
τρικά έλληνικά διοικητικά όργανα.

Ό  Άρης άπάντησε κοφτά: -  Άπό μάς μή περιμένετε τέτοια δουλικό- 
τητα! Φτιάξτε δικές σας άντάρτικες όργανώσεις. Τό χρυσάφι θά σάς βοη
θήσει!

Ό  Τζήμας. μέ ευγένεια καί διπλωματικότητα, τού ε?πε πώς έμεϊς δέν 
θέλουμε νά μονοπωλήσουμε τό άντάρτικο καί έχουμε όδηγίες νά συνεργα
στούμε μέ κάθε άντάρτικο τμήμα πού θέλει νά πολεμήσει τόν έχθρό. Τό 
Γδιο οί όδηγίες πού πήραμε είναι νά άναπτύξουμε καλές σχέσεις καί συν
εργασία μέ σάς.

Ετοιμάζονταν νά φύγουν, δταν ό Έντυ τούς είπε νά καθίσουν γιά νά 
συζητήσουν ένα άκόμα πιό σοβαρό ζήτημα. Τούς διάβασε ένα σχέδιο 
συμφωνίας δλων τών άνταρτοομάδων καί συγκροτημάτων τής Ελλάδας 
μέ τό ΣΜΑ καί δήλωσε πώς ό Ζέρβας τό έχει κιόλας υπογράψει. Πρότεινε 
νά τό υπογράψουν καί αυτοί, σάν άρχηγοί τού ΕΛΑΣ τής Ρούμελης.

Ή άπάντηση τοΰ Τζήμα ήταν πώς αύτό τό συμφωνητικό δέν άνταπο- 
κρίνεται διόλου στό χαρακτήρα καί τήν όργάνωση τού ΕΛΑΣ. Δήλωσε 
δμως πώς άρμόδια νά άποφασίσει είναι μόνο ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ στήν όποία 
τό ΣΜΑ θά πρέπει νά άπευθυνθεϊ.

Ό  Άρης διάβασε καί αύτός τό σχέδιο καί δταν έφτασε στήν παρά
γραφο πού έλεγε «Ή Ελλάς δέον νά είναι ύποδιηρημένη εις περιφερείας 
κλπ». είπε χαμογελώντας: «...Ύποδιαιρέσεις-διαιρέσεις, έμφύλιος πόλε
μος -  άφαιρέσεις Γερμανών καί προσθέσεις Βρετανών!» (Φ. Γρηγοριά- 
δης, «Τό Αντάρτικο» σελ. 510).

Ό  Έντυ υποχρεώθηκε νά δεχτεί τήν ύπόδειξη νά σταλεί τό «σχέδιο 
συμφωνητικού» τού ΣΜΑ στή ΚΕ τού ΕΑΜ.

Ή περίεργη μετάπτωση τής άγγλικής πολιτικής άπό τίς άπειλές σέ 
προτάσεις συνεργασίας, μαζί μέ τό πρόβλημα τού Σαράφη, πού άσφαλώς 
θά γινόταν άντικείμενο άντιεαμικής έκστρατείας. Αύτό ήταν σέ θέση νά 
ξέρει ό Τζήμας. Ίδιες άνησυχίες είχε κα ίό  Σαράφης. Ήξερε πώς θά βρί
σκονταν πολλοί πού δέ θά πίστευαν πώς άπόλυτα έλεύθερα άποφάσισε νά 
προσχωρήσει στόν ΕΛΑΣ. Θεωρούσε πώς άν περιοριζόταν τό ζήτημα 
μόνο στή δική του προσχώρηση καί δέν γινόταν άρχή γιά μιά πλατύτερη 
ένότητα, τό πράγμα θά είχε μικρή άξία. Τίς άνησυχίες του τίς άνάπτυξε 
στό Αρχηγείο καί έκανε τή πρόταση νά πάει ό ίδιος στήν Αθήνα. Ή 
πρόταση έγινε πρόθυμα δεκτή καί άποφασίστηκε νά τόν συνοδέψει ό 
Τζήμας.

Μιά δημοκρατική συνέλευση άνταρτών

Πρίν ξεκινήσουν άπό τή Κολοκυθιά, όργανώθηκε μιά δημοκρατική συν
έλευση τών άνταρτών, γιά νά συζητήσουν τήν κατάσταση δπως διαμορ
φώθηκε ύστερα άπό τά τελευταία γεγονότα. Πήραν μέρος δλα τά μέλη τού
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’Αρχηγείου. Παρακολούθησαν τή συνέλευση καί οί άξιωματικοί του Κω- 
στοπουλου. Μίλησε ό Τζήμας. Ή  συνέλευση ήταν πολύ ζωηρή. ’Εκδηλώ
θηκαν άντιρρήσεις, κυρίως δταν ό Τζήμας άνάφερε πώς θά συνεργαστούν 
τά τμήματα τού ΕΛΑΣ μέ κάθε όμάδα πού θά δημιουργηθεΐ γιά νά πολε
μήσει τούς κατακτητές καί τούς προδότες. ΚΓ αυτό γιατί είχαν πικρές 
έμπειρίες άπό αυτές τίς «συνυπάρξεις» καί «σφυκταγκαλιάσματα».

- Ό χ ι!  φώναξε ένας Λολύ παρδαλά ντυμένος καί μέ σταυρωτά φυσε
κλίκια. Στρατός χωρισμένος σέ καπετανάτα δέ μπορεϊ νά πολεμάει. Θά 
άλληλοτρώγεται!

- Τ ί  ζητούν σέ χώρους πού μεϊς λεφτερώσαμε μέ τό αίμα μας; Ά ς  πάν 
νά κάνουν άντάρτικο έκεΐ πού δέν υπάρχει! φώναξε άλλος.

-  Μέ ποιούς θά συνεργαστούμε; Μ' αυτούς πού περιμένουν τά όπλα 
άπό τόν ουρανό!

-  Γιατί άφήνουμε τούς τζώνιδες νά άλωνίζουν τή Λεύτερη 'Ελλάδα καί 
νά μάς όργανώνουν λιποταξίες;

Φωνές διασταυρώνονταν άπ" δλες τίς μεριές. Ό  Τζήμας προσπαθεί 
νά άπαντήσει άναλύοντας τήν έθνικοαπελευθερωτική γραμμή τού ΕΑΜ. 
Κάνουμε -  είπε -  προσπάθειες νά συνεργαστούμε μέ δλα τά πολιτικά 
κόμματα σέ μιά πανεθνική κυβέρνηση. Ένας άντάρτης τόν διακόπτει καί 
τόν ρωτάει:

-  Καί τί θά γίνει ή Επανάσταση;
Ό  Τζήμας τάχασε καί γυρίζει τά μάτια του στόν Άρη, πού μισοξα- 

πλωμένος κάτω άπό τό δέντρο παρακολουθούσε καί σώπαινε. Κάτι πήγε 
νά πει ένας άπό τούς νεόβγαλτους στό Βουνό άξιωματικούς τού Αρχη
γείου, άλλά άμέσως εκδηλώθηκε κάποια δυσπιστία καί σ' αύτούς:

-  Ήρθατε στά έτοιμα! Περιμένετε λίγο νά σκευρώσει ό σβέρκος σας καί 
τότε θά καταλάβετε πώς αυτό πού κάνουμε είναι επανάσταση, είπε ένας 
άντάρτης πού ήταν καθισμένος στή διχάλα τού δέντρου.

Κείνη τή στιγμή ή σάλπιγγα καλούσε τούς άντάρτες γιά συσσίτιο. 
Ήταν μιά διακοπή πού χρειάζονταν. νΙσως αύτό υπολόγιζε ό Ά ρης δταν 
έδωσε τή διαταγή.

Σύντομα έπαναλήφτηκε ή συνέλευση σέ κλειστό χώρο, μέσα στήν έκ- 
κλησία τού χιοριού. Πρώτος μίλησε ό Άρης. Τόνισε πώς ό ΕΛΑΣ είναι τό 
ένοπλο τμήμα τού ΕΑΜ. Ή  γενική γραμμή χαράζεται άπό τήν ΚΕ τού 
ΕΑΜ πού έχει γενική άντίληψη τής εσωτερικής καί εξωτερικής κατάστα
σης καί προωθεί τό έργο σέ πανελλαδική κλίμακα. Ή  πειθαρχία στίς 
αποφάσεις τής ΚΕ τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είναι άπαραίτητη. Ό  συναγωνιστής 
μας Σαμαρινιώτης είναι ό άντιπρόσωπός της σέ μάς. Άκόμα θά πρέπει νά 
εύχαριστήσουμε τούς συναγωνιστές άξιωματικούς, πού έθελοντικά ζήτη
σαν νάρθουν στό τμήμα μας. Τούς έχουμε άνάγκη. Καί θά πρέπει νά χαι
ρόμαστε δταν έρχονται καί άλλοι. Έχουμε μπροστά μας πολύ σκληρό 
δρόμο. Θά άντιμετωπίσουμε δυσκολίες άπό εχθρούς καί «φίλους». Ε νω 
μένοι μεταξύ μας καί μέ τό λαό θά τά βγάλουμε πέρα. Θά νικήσει.-γιά νά
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σοΰ κάνω τό χατίρι, Κωστούλα -  ή Επανάστασή μας, έτσι τελείωσε χαμο
γελώντας ό "Αρης.

"Υστερα άπό τήν όμιλία τοΰ Ά ρη ή συνέλευση πήρε άλλο χαρακτήρα. 
Έγιναν πολλές προτάσεις. Έκλεισε τή συνέλευση ό Τζήμας, πού άπάν- 
τησε σέ μιά σειρά έρωτήματα τών άνταρτών.

Ή  συνέλευση αύτή έκανε μεγάλη έντύπωση στό Σαράφη, πού μετά τό 
πόλεμο έγραψε στή σελίδα 104 τοΰ βιβλίου του: «...Στήν Κολοκύθια ίίχαν  
μαζευτεί πάνω άπό 500 άντάρτες, Ευρυτανίας, Φθιώτιόος, Δομοκοϋ, Λω
ρίδας, καί είχαν συνέλευση γιά διαφώτιση πάνω στό ζήτημα Κωστοπού- 
λου. Παρακολούθησα τή συνέλευση. Βγάλανε πρόεδρο γιά  τή διεύθυνση 
τών συζητήσεων καί έκεΐ μέ άπόλυτη Ισότητα ΐλεγαν έλεύθερα τή γνώμη 
τους δσοι ζητούσαν τό λόγο. Στό τέλος μίλησε ό Σαμαρινιώτης καί πάρ- 
θηκε όμόφωνα άπόφαση πού έπικροτοϋσε τή γραμμή τής Κεντρικής ’Επι
τροπής τοΰ ΕΑΜ. Μοΰ ίκανε μεγάλη έντύπωση ό τρόπος μέ τόν όποιο  
ϊγινε ή συνέλευση, ή τάξη, ή πειθαρχία, ή έλευθερία, ή άπλότητα, ή όρθή 
κρίση καί ή ώριμη σκέψη τών άνταρτών».

Τί γινόταν τόν ϊδιο καιρό στά λημέρια τοΰ Ζέρβα, δπου είχε φτάσει ό 
ταγματάρχης Β. Βλάχος καί βρισκόταν καί ό ύπαρχηγός τής ΒΣΑ Κρίς;

Πανικόβλητος 6  Ζέρβας άναγνω ρίζει τό Βασιλιά

Ή έπίδραση τών πληροφοριών πού έφερε ό ταγματάρχης Βλάχος άπό τήν 
Θεσσαλία κατατάραξαν τό Ζέρβα.Ό Στ.Χούταςέγραψεάργότερα:«...Τά 
γεγονότα τής Θεσσαλίας καταθορύβησαν τόν Ζέρβα», στάλθηκε έπεί- 
γουσα διαταγή στίς 6 τού Μάρτη 1943 πρός τά τμήματά του καί Ιδιαίτερα 
πρός τό «συμπολεμιστήν Ιατρόν Χούταν» στό Τρίκλινο, τήν μόνη όργα- 
νωμένη καί μέ σημαντικό άριθμό πλαισιωμένη άντάρτικη δύναμη τής 
περιοχής, ή ΐιπ’ άριθ. 1720 έπιστολή πού άνάμεσα σέ άλλα έγραφε: «7Υί 
ΕΑΜ έκήρυξε πόλεμο κατά ’Εθνικών ’Οργανώσεων...».

«2. Ό  πόλεμος ΕΑΜ έναντίον 'Ελλήνων άγων ιστών είναι πλέον γε
γονός. Ή συμμαχία των μέ άτιμον καταχτητήν φανερά.»
«6. Πάσαν είσοδον ΕΑΜ έκεϊθεν πρέπει νά θεωρήσωμεν ώς έχθριχήν 
πράξιν. Συνεπώς άνάγχη νά ληθφούν άπό τοϋδε μέτρα άφοπλισμοϋ καί 
σνλλήψεως. Δ ιά Έαμίτας περιφερειών μας, θά σάς άποστείλω έγκαίρως 
όδηγίας... Σκιαδάδες 6/3/43 ώρα 6.30 μμ. Ό  άρχηγός Ν. Ζέρβας.»

Ό  Κρίς έκμεταλλεύεται τή ψυχολογική κατάσταση, ή πιό σωστά τόν 
πανικό τοΰ Ζέρβα καί παρ’ δλο πού είχε πληροφορηθεΐ άπό τόν Αρχηγό 
του Έντυ πώς ό ΕΛΑΣ δέν είχε καμιά πρόθεση νά χτυπηθεί μέ τόν ΕΔΕΣ 
καί τήν ΕΚΚΑ, τόν έπεισε νά κάνει μιά «θαρραλέα» χειρονομία, πού θά 
τού έξασφάλιζε τήν εύνοια καί τήν ύποστήριξη τού ΣΜΑ, δχι μόνο γιά νά 
σώσει τίς δυνάμεις τού, άλλά καί νά έπιβληθεΐ προσωπικά, σάν μοναδικός 
Άρχηγός τού άντάρτικου όλης τής Ελλάδας. Κι αύτό θά γινόταν άν κατά 
κάποιο τρόπο άναγνώριζε τό βασιλιά καί τήν κυβέρνησή του, μιά πού ή
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Κυβέρνηση τής Μεγάλης Βρεταννίας θεωρεί πώς: «Ό  Βασιλεύς τής Ε λ 
λάδος Γεώργιος είναι καί θά έξακολουθήσει νά θεωρείται ό νόμιμος 
’Ανώτατος ’Αρχών τού Ελληνικού κράτους.»

Ό  Ζέρβας έπεσε στή παγίδα καί έστειλε δυό τηλεγραφήματα. Τό ένα 
μέσω τού ΣΜΑ, γιά τήν Α.Μ. τό βασιλιά καί τό δεύτερο γιά τόν Τσώρ- 
τσιλ. Τό πρώτο τελείωνε μέ τά παρακάτω:

«... Παρακαλώ διαβιβάσατε εις Α.Μ. καί τήν Έλληνικήν Κνβέρνησιν 
άκολούθονς άντιλήψεις μας έπ ί καθεστωτικού. ’Εάν Βασιλεύς έπανέλθη 
έντανθα κατόπιν έλενθέρας έτνμηγορίας λαού μας, πρώτοι ημείς καλωσο- 
ρίσωμεν αντόν καί θεωρήσωμεν λήξασαν καθεστωτικήν διαμάχην έν 'Ελ- 
λάδι. ’Εάν ’Αγγλία διά γενικοτέρους λόγους, άκόμη, καί χωρίς έκπεφρα- 
σμένην γνώμην λαον, έπιθυμεϊ έπιστροφήν Βασιλέως ήμεϊς οί άγωνιζόμε- 
νοι διά άπελευθέρωσιν ουδόλως θέλομεν έναντιωθή. Εΐμεθα άποφασισμέ- 
νοι έν πλήρει συνεργασία μετά τού βασιλόφρονος στοιχείου έκτός καί έν- 
τός τής χώρας άντιταχθώμεν εις πάσαν Απόπειραν, ήδη έκδηλωθείσαν, 
πρός αυθαίρετον καί δυναμικήν έγκαθίδρυσιν κομμουνισμού. Εύσεβά- 
στως αίτονμαι Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, διαταγάς όποιον ύπαχούω  
μετά σχολαστικής άκριβείας, διαβιβάση άνωτέρω, έάν δέ Α.Μ. Βασιλεύς 
καί Έλληνική Κνβέρνησις ευαρεστούμενοι άπαντήσονν δπως μ ο ί σταλή 
άπάντησις.»

Τό δεύτερο τηλεγράφημα πρός τό Τσώρτσιλ ήταν ϊνα σοβαρό δικαιο- 
λογητικό γιά τή μελλοντική δράση τής Μεγάλης Βρεταννίας καί τή δη
μιουργία εύνοϊκής γι’ αύτήν άτμόσφαιρας.

Γι’ αύτό τό τηλεγράφημα ό Γουντχάουζ έγραφε:
«Τό δεύτερο τηλεγράφημα ήτο πολύ σημαντικότερο. Έπληροφόρει 

τήν Βρεταννικήν Κνβέρνησιν ό Ζέρβας, δτι δχι μόνον θά ύπεδέχετο τόν 
Βασιλέα έπιστρέφοντα, έάν ή έλεύθερη θέληση τού έλληνικοϋ λαού ήτο 
ύπέρ αυτού, άλλά, καί &ν άκόμη ή Βρεταννική Κνβέρνησις έπεθύμει τήν 
έπάνοδον τού Βασιλέως «διά γενικότερους λόγους» άκόμη καί χωρίς τήν 
θέλησιν τού έλληνικού λαού, αυτός, ό Ζέρβας, δέν θά άντιτίθετο.

Δ ιά τήν δήλωσιν αύτήν -  παρατηρεί ό Κρίς -  υπάρχουν δύο χαρα
κτηρισμοί. Ό  ένας είναι άνενδοίαστος καιροσκοπισμός. Ό  δεύτερος εί
ναι: Πειθήνιος νομιμοφροσύνη».(19)

Ή  έπιτυχία τού Κρίς έσωζε τόν ’Αρχηγό τής ΒΣΑ, Έντυ Μάιερς, πού 
τότε ήταν στόχος έπιθέσεων τού Φόρεϊν Όφφις- καί ήταν άκριβώς κείνη 
πού χρειαζόταν τότε ό Σέρ Τσάρλς Χάμπρο (άρχηγός τής S.O.E.), γιά ν' 
άποδείξεί στούς έπικριτές τής όργάνωσής του, πού ισχυρίζονταν πώς ή 
SOE «... δέν κάνει τίποτε άλλο άπό τού νά ένθαρρύνει τίς άντιβασιλικές 
διαθέσεις...» στήν Ελλάδα καί πώς «... χρησιμοποιούσε έχθρικά πρός τήν 
Έλληνική Κυβέρνηση στοιχεία».

Οί "Αγγλοι καί τό παλάτι δέ δημοσίεψαν τά τηλεγραφήματα αύτά, 
πού θά τίναζαν στόν άέρα τό ζερβικό άντάρτικο. Καί ό Ζέρβας, «... καθ’

(19.) Μ. Γουντχάουζ, Τό Μ ήλον τής ’Έ ριόος,δ.π .. σ. 73.
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δλην τήν διάρκειαν τοϋ άγώνος ’Αντιστάσεως καί έπί πολλά έτη μετά την 
άπελευθέρωσιν» -  έγραψε 6 ύπαρχηγός του Κ. Πυρομάγλου20, -  «ήρνεΐτο 
«με άγανάκτησιν» τήν ΰπαρξιν τών άνωτέρω τηλεγραφημάτων...». Μόνο 
όταν ό Μ. Γουντχάους, δηλαδή ό ίδιος ό έμπνευστής, άποκάλυψε τό «μυ
στικό» τού Ζέρβα, υποχρεώθηκε νά παραδεχτεί πώς στάληκαν τέτοια τη
λεγραφήματα καί έξηγούσε:

«... Δέν Ιγω κανένα δισταγμό νά όμολογήσω δτι ήδη έγώ τότε έγραφα 
στά παληά μον τά παπούτσια τό περίφημο καθεστωτικό ζήτημα. Προκει- 
μένον ν ’ άποτραπή ό έμφύλισς πόλεμος και ό τόπος μας νά 6ρή, κατά τήν 
ώρα τής συμμαχικής νίκης, τή δικαίωση πού τοϋ άξιζε, δέν είχα τή παρα
μικρή άντίρρησι νά ξαναγνρίση ό Βασιλε '<ς Γεώργιος στήν Ελλάδα».

Ο ΕΛΑΣ ΑΠΟΚΤΑΕΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 
ΗΓΕΣΙΑ 

Ό  Σαράφης στήν ’Αθήνα

Τό πρωί 20 ’Απρίλη οί Σαράφης καί Τζήμας έφυγαν γιά τήν ’Αθήνα.
Στή διαδρομή ό Σαράφης έζησε στιγμές τέτοιου ένθουσιασμοΰ πού 

δοκίμασε γιά πρώτη φορά στή ζωή του. Οί θερμές έκδηλώσεις τοϋ στρα
τού καί τού λαού τόν συγκινούσαν βαθειά καί ένιωθε τίς μεγάλες εύθυνες 
καί "υποχρεώσεις πού έπωμιζόταν. Οί υποχρεώσεις αυτές γίνονταν βαρύ
τερες άπό τό δτι πέρα άπό τούς κατακτητές έπρεπε συνεχώς νά άπο- 
κρούονται οί δολοπλοκίες καί οί κακές προθέσεις τών συμμάχων δγγλων. 
Καί αύτή τή πραγματικότητα τήν έζησε στήν ίδια διαδρομή: Στόν Παρ
νασσό, στή καρδιά τής άπελευθερωμένης άπό τόν ΕΛΑΣ περιοχής, οί 
Άγγλοι ρίχνανε βροχή δέματα μέ δπλα καί έφόδια άπό τά άεροπλάνα 
τους, γιά τό τμήμα τού Ψαρρού, πού έμφανίστηκε κείνες τίς μέρες. Πρό
κληση γιά τούς έλασίτες. Κι’ άλλη μιά άνήθικη άγγλική προσπάθεια τρο
μοκράτησης καί έξαγοράς τού άξιωματικού τού ΕΛΑΣ Κρανιά, άποδει- 
γμένη μέ γράμματα Άγγλου συνδέσμου τοϋ ΣΜΑ καί τού Ζέρβα.

Στίς 22 Απρίλη ό Σαράφης καί ό Τζήμας φτάνουν στήν ’Αθήνα. 
’Αμέσως άρχίζουν τίς έπαφές καί συνεργασίες τους.

'Η Αθήνα κείνες τίς μέρες βρισκόταν σέ άγωνιστική έξαρση ένάντια 
στήν άντιλαϊκή κυβέρνηση τών Κουίσλιγκς Ράλλη-Ταβουλάρη. Παραφω
νία άποτελούσαν μερικά μέ άνεση γραμμένα συνθήματα στους τοίχους τού 
κέντρου τής πρωτεύουσας: -  «Δολοφόνοι τού ΕΑΜ, τί κάνατε τό Σαρά
φη;», «’Εγκληματίες ή σιωπή δέ σάς σώζει!», «Θάνατος στους κομμουνι
στές»!

(20.) Κ. Πυρομάγλου. Ό  Γεώργιος Κ αρτάλης χα ί ή έποχή τον, σ. 349
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Είχε ό Σαράφης πολύ δουλειά νά κάνει στην ’Αθήνα ΟΙ συζητήσεις 
του μέ τή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, μέ τή Γραμματεία τού ΠΓ τού ΚΚΕ, μέ τή Διοί
κηση τών ΑΑΑ, μέ τό Γ. Παπανδρέου, μέ τούς στρατηγούς Σκανδάλη καί 
Όθωναϊο, τούς συνταγματάρχες Λελούδα καί Δεληβοριά, στέριωσαν 
άκόμα περισσότερο τή πεποίθησή του πώς μπήκε σέ καλό δρόμο.

Πολιτικοστρατιωτική σύσκεψη

Στίς 2 τοϋ Μάη 1943, σέ μιά πάροδο τής συνοικίας Γκύζη, στό σπίτι 
τού ηπειρώτη φούρναρη Μιχάλη Τσιρώνη, έγινε Πολιτικοστρατιωτική 
σύσκεψη. ’Εξετάστηκαν σ' αυτή δλα τά προβλήματα τού ΕΛΑΣ καί οί 
σχέσεις μέ τίς όργανώσεις ΕΔΕΣ-ΕΚΚΑ καί μέ τό ΣΜΑ. Πήραν μέρος: 
'Αντιπροσωπεία τού ΚΚΕ άπό τούς γραμματείς Γ. Σιάντο καί I. Ίωαννί- 
δη. άπό τήν ΕΛΔ ό Γεν. Γραμματέας της Ήλίας Τσιριμώκος, άπό τό 
Στρατηγείο τού ΕΛΑΣ ό ’Ανδ. Τζήμας, άπό τή ΚΕ τού ΕΑΜ ό Γ. Γραμ
ματέας της Θαν. Χατζής, άπό τή ΚΕ τού ΕΛΑΣ οί συνταγματάρχης Πα- 
πασταματιάδης, άντ/χης Δελιβοριάς, ταγματάρχης Θ. Μακρίδης καί Πολ. 
Δανιηλίδης καί ό συνταγματάρχης Στέφανος Σαράφης πού δήλωσε πώς 
περνάει στίς γραμμές τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ χωρίς καμιά έπιφύλαξη καί είναι 
έτοιμος νά άναλάβει όποιαδήποτε ύπήρεσία τού άνατεθεί.

Πραγματική κατάπληξη προκάλεσε ή σύντομη έκθεσή του γιά τή 
κατάσταση στό άντάρτικο καί τήν ύπαιθρο. Ό  Σαράφης μίλησε μέ θαυμα
σμό γιά τούς άντάρτες τού ΕΛΑΣ, γιά τή δράση τους, τή ζωή τους, τίς 
σχέσεις μεταξύ τους καί μέ τά στελέχη, τή μεγάλη σημασία καί σοβαρό
τητα τών δημοκρατικών συνελεύσεων, τήν πολιτική ώριμότητα, τό θάρρος 
γνώμης καί τήν ευθυκρισία τους, τήν πειθαρχία, τήν άγάπη τους καί άφο- 
σίωση στό λαό καί στούς σκοπούς τής όργάνωσης. Μίλησε γιά τόν Άρη μέ 
ιδιαίτερη έκτίμηση καί άγάπη, γιά τό άναπτυγμένο στρατιωτικό του τα
λέντο, τό πολιτικό του αισθητήριο καί τόν χαρακτήρισε πραγματικό λαο- 
γέννητο άρχηγό. Άναφέρθηκε στίς οργανώσεις τών χωριών, τήν τάξη καί 
πειθαρχία στήν ύπαιθρο, στίς μεγάλες κατακτήσεις τού λαού καί κυρίως 
στήν αυτοδιοίκηση πού εφαρμοζόταν μέ επιτυχία. Σταμάτησε στίς ιδιαί
τερες δυσκολίες πού συναντά ό ΕΛΑΣ, στή στάση τών διάφορων άλλων 
όργανιυσεων καί τό ρόλο τών "Αγγλων συνδέσμων τής ΒΣΑ, έκφράζοντας 
τήν προφητική γνώμη δτι στή πορεία τού άγώνα ό ΕΛΑΣ θά δοκιμάσει 
τόσες πικρίες άπό αύτούς, πού θά πειστεί πώς θά πολεμούσε πολύ καλύ
τερα καί άποδοτικότερα κατά τών κατακτητών άν δέν βρίσκονταν οί Ά γ 
γλοι άξιωματικοί στό Βουνό.

'Ύστερα άπό αυτές τίς διαπιστώσεις, πρότεινε: ό ΕΛΑΣ νά άναπτυ- 
χθεί καί νά πλαισιωθεί μέ ικανά καί δοκιμασμένα πολιτικά καί στρατιω
τικά στελέχη καί νά δημιουργηθούν νέα άπό σχολή άξιωματικών τού 
ΕΛΑΣ πού θά πρέπει άμέσως νά όργανωθεϊ. Νά κλιμακωθεί δ ΕΛΑΣ
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συστηματικώτερα κατά όρεινό συγκρότημα με προοπτική να πάρει μορφή 
τακτικού στρατού. Νά οργανωθεί καί νά λειτουργήσει Γενικό Στρατηγείο 
γιά νά έξασφαλιστεί ένιαία έπιτελική καί έπιχειρησιακή κεντρική καθο
δήγηση. Νά έπιδιωχτεί συνεργασία με τά έξω άπό τό ΕΑΜ συγκροτήματα 
μόνο μέ τόν δρο πώς δλοι οί άντάρτες θά μπούν κάτω άπό πανεθνική 
έλληνική στρατιωτική διοίκηση, σάν πρώτος σταθμός γιά τήν όργανωτική 
ένότητα. Νά άπαγορευτούν επεμβάσεις “Αγγλων άξιωματικών στά τμή
ματα τού ΕΛΑΣ καί νά κατανοηθεί άπ’ αύτούς πώς μόνο άπό τό Γενικό 
Στρατηγείο θά δίνονται αποστολές τού ΣΜΑ. Νά έπιδιωχθεί ή ρύθμιση 
τών σχέσεων ΕΛΑΣ-ΣΜΑ μέ τόν όρο οί Άγγλοι νά σέβονται τήν αυτοτέ
λεια καί άνεξαρτησία τού ΕΛΑΣ. Τή σύσκεψη άπασχόλησε περισσότερο 
τό «σχέδιο συμφωνητικού» πού πρότεινε τό ΣΜΑ. Διαβάστηκε τό κείμε
νο. Τό πρώτο καί κύριο πρόβλημα ήταν τό πολιτικό. Ό  Ίωαννίδης. έκ- 
φράζοντας τίς απόψεις τού ΠΓ τού ΚΚΕ, πού είχε άσχοληθεί μέ αύτό στή 
συνεδρίασή του στίς 30 τοϋ Απρίλη, είπε πώς'τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ πολεμάει 
τούς φασίστες κατακτητές σέ συνεργασία μέ τούς Μεγάλους Συμμάχους 
πού φέρνουν τό κύριο βάρος καί τή κύρια εύθύνη στόν πόλεμο γιά τήν 
τελική συντριβή τού φασισμού. Ά πό αύτή τήν άποψη έκτελεί έντολές τών 
Συμμαχικών 'Επιτελείων μέ συμφιονίες ή καί χωρίς. Άφού στήν 'Ελλάδα 
τά προβλήματα τού πολέμου τά χειρίζεται τό ΣΜΑ, τό ΠΓ τού ΚΚΕ -  
είπε ό Ίωαννίδης — θειορεί πώς μπορεϊ καί πρέπει τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, όχι 
μόνο νά συντονίζει τή πολεμική δράση του, άλλά καί νά υπογράφει συμ
φωνίες. μέ άπαραίτητο όρο τό σεβασμό τής αυτοτέλειας καί άνεξαρτησίας 
του. Επειδή τό σχέδιο τού ΣΜΑ δέν μπορεϊ νά γίνει δεκτό, πρότεινε νά 
συνταχθεί ένα άντισχέδιο πού νά σταλεί στό ΣΜΑ.

Ό  Ήλ. Τσιριμώκος βρήκε τό «σχέδιο τού ΣΜΑ» έπιζήμιο. Πολιτικά 
τό «σχέδιοτού ΣΜΑ»άποσπάει τό άντάρτικο τού ΕΛΑΣ άπό τήν πολιτική 
του Όργάνωση, τό ΕΑΜ. τόν δένει στό άρμα τοϋ ΣΜΑ καί έμμεσα στό 
'Ελληνικό Γενικό Επιτελείο καί τήν βασιλική κυβέρνηση τού Καΐρου. Είναι
-  κατέληξε -  άπαράδεχτο γιά μιά οργάνωση λαοκρατική, εθνικής άπελευ- 
θέρωσης, όπως είναι τό ΕΑΜ, νά υπογράψει τό «σχέδιο τού ΣΜΑ».

Ό  Τζήμας, εκφράζοντας καί τή γνώμη τού Άρη καί γενικότερα δλων 
τών άνταρτών, ύποστήριξε πώς μιά τέτοια συμφωνία θά σήμαινε ουσια
στική διάλυση τού ΕΛΑΣ, όπότε καί ή ύπαρξη τού ΕΑΜ, χωρίς ένοπλες 
δυνάμεις, είναι περιττή. Ή  δράση τού ΕΛΑΣ καί μόνο άπό τή στρατιω
τική πλευρά άν έξεταστεί, έχει ευρύτερη συμμαχική σημασία. Συγκρατεί 
στό χώρο τής κατεχόμενης Ελλάδας σοβαρές άξονικές δυνάμεις καί μέ 
τήν άνάπτυξή του θά ύποχρεώσει τούς κατακτητές νά φέρουν καί άλλες, 
άντί νά τίς στείλουν στά κύρια μέτωπα τού πολέμου. Καί συμπληρώνον- 
τάς τον ό Σαράφης πρόσθεσε: Ά ν  δούμε μέ τή σοβαρότητα πού χρειάζε
ται αύτό τό ζήτημα, δέν είναι υπερβολή νά πούμε πώς ό ΕΛΑΣ έξυπηρε- 
τεϊ περισσότερο τό Ανατολικό Μέτωπο, μακρυά άπό τό όποιο κρατάει 
σοβαρές καί άξιόμαχες φασιστικές δυνάμεις, καί λιγότερο τό ΣΜΑ πού 
ενδιαφέρεται κυρίως γιά καταστροφές συγκοινωνιών καί στρατιωτικής
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σημασίας στόχων. Σ' αύτή τή διαπίστωση συνέπιπταν οί άντιλήψεις τοϋ 
Σαράφη μέ τίς άντιλήψεις τοϋ Θ. Μακρίδη καί τής ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ.

Έγώ παρατήρησα πώς ή ύπογραφή μιάς όποιασδήποτε συμφωνίας μέ 
τό ΣΜΑ θά έρχόταν σέ άντίθεση μέ τή βασική άρχή τού ΕΛΑΣ δτι είναι 
στρατός τού ΕΑΜ στήν υπηρεσία τοΰ λαού καί σάν τέτοιος έλέγχεται άπό 
τήν πολιτική του όργάνωση καί καθοδηγείται στή δράση του άποκλει- 
στικά άπό τό συμφέρον τού λαού. Ό  ΕΛΑΣ δέν είναι αυτοτελής όργά
νωση καί δέν μπορεί νά υπογράφει συμφωνίες. Τό έργο αύτό άνήκει άπο- 
κλειστικά στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ.

Ό  διευθυντής τού IIΙου Γραφείου τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ Θ. Μακρίδης 
είπε. δτι πήρε τό «σχέδιο τού ΣΜΑ» νά τό μελετήσει άπό καθαρά στρα
τιωτική άποψη. Δέν μπορώ -  είπε -  νά κάνω έκτίμηση άπό πολιτική άπο
ψη. Ή  προσωπική μου δμως γνώμη, μέ τήν όποία συμφωνούν καί οί συν
αγωνιστές μου στην Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ είναι πώς «... στρατιωτικοί- 
πολεμικοί λόγοι δέν υπάρχουν πού νά δικαιολογούν τήν ύπογραφή μιάς 
τέτοιας συμφωνίας, μιά πού ό ΕΛΑΣ πάντα πολεμάει τούς κατακτητές 
καί δέν θά άρνηθεΐ ποτέ νά έκτελέσει μιά άποστολή ή νά βοηθήσει “Αγ
γλους σαμποτέρ, άν βέβαια ή άποστολή είναι στά κότσια του καί υπάρ
χουν άνάλογα πολεμικά ύλικά. Ά ν  ύπαγορεύεται άπό πολιτικούς καθαρά 
λόγους, άλλοι, έσεΐς, είστε άρμοδιότεροι νά τό άποφασίσετε...» Ό  Μα
κρίδης άνάπτυξε ένα άντισχέδιο πού τή σύνταξή του, δπως δήλωσε, τού 
τήν είχε άναθέσει ή πολιτική ήγεσία, μέ βάση τίς άπόψεις τής ΚΕ τοϋ 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.21

Τό κείμενο τού άντισχεδίου προκάλεσε συζήτηση. Έγιναν μερικές 
άλλαγές καί συμπληρώσεις καί έμειναν δλοι σύμφωνοι πώς άν δσα προ- 
βλέπονταν στό άντισχέδιο τής ΚΕ τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ γίνονταν δεκτά άπό 
τό ΣΜΑ, θά έξασφαλιζόταν ή άνεξαρτησία καί αύτοτέλεια τού ΕΛΑΣ και 
θά άναγνωριζόταν έπίσ^μα άπό τούς Άγγλους ό συμμαχικός χαρακτήρας 
τού άγώνα. του.

Τό «Αντισχέδιο» άποφασίστηκε νά έπιδοθεϊ άπό τό στρατηγό Σα
ράφη, τόν Άνδρέα Τζήμα καί τόν Άρη Βελούχιώτη στόν Αρχηγό τής 
ΒΣΑ Έντυ Μάϊερς, άμέσως μόλις έπιστρέψουν στό Βουνό.

Ή  σύσκεψη στή συνέχεια άσχολήθηκε μέ άλλα ζητήματα τού Ενοπλου 
κινήματος. Άποφασίστηκε: α) νά έπιδιωχθεΐ στενή, συναγωνιστική συνερ
γασία καί κυρίως κοινή πολεμική δράση μέ τίς δυό άλλες άντιστασιακές 
όργανώσεις, τόν ΕΔΕΣ καί τήν ΕΚΚΑ, πού διέθεταν άντάρτικα τμήματα, 
β) νά γίνουν οί παρακάτω προτάσεις στήν ΚΕ τού ΕΑΜ: Νά άνασυγκρο- 
τηθεί ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ μέ τή χρησιμοποίηση τού στρατηγού Νεόκοσμου

(21.) 'Α ρχεία ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. ’Απόρρητη ϊκθεση τοϋ θ .  Μακρίδη πρός τό ΠΓ τοϋ ΚΚΕ, 
Ίούνης 1946. Στήν Εκθεσή του ό θ.Μ ακρίδης έγραφε: «... ’Αντισχέδιο άνάπτυξε (σ.σ. στη 
σύσκεψη τής 2 τού Μάη 1943) ό γράφων σύμφωνα μέ τίς άπόψεις τής ΚΕ τού ΕΑΜ κ αί τής 
ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Τό γεγονός καί μόνο δτι κατ’ άρχήν δεχόμασταν τήν ύπογραφή ξεχωριστής 
συμφωνίας τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ μέ τό στρατηγείο Μέσης ’Ανατολής, δηλαδή, μέ τούς "Αγγλους 
καί προτείναμε άντισχέδιο,ήταν σοβαρό λάθος.»



Γρηγοριάδη πού δήλωσε συνεργασία μέ αύτόν. Νά συγκροτηθεί στήν 
Ελεύθερη 'Ελλάδα Γενικό Στρατηγείο. Νά συγκροτηθεί στήν ’Αθήνα τό 

Α' Σώμα Στρατού πού θά μείνει κάτω άπό τή καθοδήγηση καί διοίκηση 
τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ, σά μόνιμος μυστικός στρατός, σέ διάκριση άπό τά 
τμήματα τού έφεδρικού ΕΛΑΣ, πού υπήρχαν σ' όλη σχεδόν τή χώρα καί 
άποτελούσαν έπικουρικά τμήματα τού μόνιμου άντάρτικου καί τμήματα 
αυτοάμυνας στό τόπο τους. Κάτω άπό τήν άμεση διοίκηση τής ΚΕ νά 
μείνει τό ’Αρχηγείο τής Κρήτης, τής Πελοποννήσου. πού άποφασίστηκε 
νά άναπτυχθεί σέ μεραρχία, ή ΙΙΙη Μεραρχία τού ΕΛΑΣ καί τό άντάρτικο 
Μυτιλήνης, Χίου καί Σάμου, γ) νά γίνει καλύτερη κατάταξη τών άξιωμα- 
τικών πού είχαν ένταχθεϊ στόν ΕΛΑΣ καί έκείνων πού σάν μέλη τού ΑΑΑ 
δήλωσαν συνεργασία. Γιά τό σκοπό αύτό θά πρέπει νά παίρνεται ύπόψη ή 
επαγγελματική κατάρτιση, ή ικανότητα τού καθενός, ή πίστη καί άφο- 
σίωση στόν άγώνα καί νά μή παρανοηθεϊ ή προσήλωση τών στρατιωτικών 
στήν ιεραρχία καί τήν έπετηρίδα τους. δ) νά προσεχτεί έπίσης τό γεγονός 
πώς οί παραδόσεις καί οί κανονισμοί τού στρατού Ιχουν γίνει βίωμα 
στούς μόνιμους άξιωματικούς καί ή προσαρμογή τους τώρα στίς νέες συν
θήκες, ένός έθελοντικού στρατού, χωρίς στρατώνες, άποθήκες άνεφοδια- 
σμού, ύπηρεσίες καί ιδρύματα, ένός στρατού πού στηρίζεται άποκλει- 
στικά στό λαό, έχει τή δική του συνειδητή πειθαρχία, τούς δικούς του 
κανόνες ζωής, λειτουργίας καί δράσης. Θά πρέπει νά βοηθηθούν οί άξιω- 
ματικοί, τόσο άπό τούς πολιτικούς καί καπετάνιους, δσο καί άπό τούς 
άντάρτες.

Ή  έξαιρετικά σοβαρή αύτή σύσκεψη τέλειωσε μέ μιά συγκινητική έκ- 
δήλωση ευγνωμοσύνης τού άξέχαστου άγωνιστή Στέφανου Σαράφη, γιά 
τή τιμή πού τού γινόταν άπό τούς γνήσιους έκπρόσωπους τού λαού, νά 
τόν άναδείξουν Αρχηγό τών «άετών τών Βουνών», τού ένδοξου άντάρτι- 
κου τού ΕΛΑΣ.

’Ανασυγκρότηση τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Γενικό στρατηγείο τοΰ ΕΛΑΣ

Μέ βάση τά πορίσματα τής πιό πάνω σύσκεψης, στίς 6 τού Μάη 1943 
συνήλθε ή ΚΕ τού ΕΑΜ καί πήρε τίς παρακάτω άποφάσεις:

Νά άνασυγκροτηθεί ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ22 μέ τό στρατηγό Νεόκοσμο 
Γρηγοριάδη (Λάμπρο) πρόεδρο. Στήν άντιπροεδρεία ό στρατηγός Μάν- 
τακας πού άναμένονταν νά φτάσει άπό τήν Κρήτη. Ό  συνταγματάρχης Ν. 
Παπασταματιάδης, Διευθυντής τού Ιου Γραφείου, ό άντισυνταγματάρχης 
Στ. Δεληβοριάς, Διευθυντής τοΰ ΙΙου Γραφείου, ό ταγματάρχης Θ. Μα
κρίδης (Έκτορας), Διευθυντής ΙΙΙου Γραφείου. Ό  Πολύδωρος Δανιηλί-

(22.) ‘Από τό Φλεΰάρη. μετά τήν έξα^άνιση τοϋ μέλους τη ; ταγματάρχη Κλαδάκη καί τήν 
αποστολή στό Αρχηγείο Ρούμελης τού λοχαγού Φ. Γρηγοριάδη. ή Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ n '/t «το- 
νήοει καί τήν πρακτική δουλειά ί^ερνε σέ πέρας τό Γ ενικό 'Επιτελείο τού ΕΛΑΣ.
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δης στά καθήκοντα τών υπηρεσιών, τοϋ μηχανισμού καί τή φροντίδα τής 
έκδοσης καί διάθεσης τής έφημερίδας «’Απελευθερωτής». Ό  Θ. Χατζής 
διατηρούσε τή θέση τού άντιπροσώπου τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ καί πολιτικού 
καθοδηγητή τής ΚΕ τού ΕΑΑΣ.

Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ άποφάσισε τή συγκρότηση Γ.Σ. τού ΕΛΑΣ καί κα
θόρισε τή σύνθεσή του μέ τόν Σαράφη, πού τόν προβίβασε στό βαθμό τού 
στρατηγού, τόν καπετάνιο Ά ρη Βελουχιώτη καί τόν Αντιπρόσωπο τής 
ΚΕ τού ΕΑΜ, τόν Άνδρέα Τζήμα (Σαμαρινιώτη Β.). Νά συγκροτηθεί 
στήν πρωτεύουσα τό Α' Σ. Στρατού μέ στρατιωτικό τόν στρατηγό Ν. Γρη- 
γοριάδη καί καπετάνιο τόν Πολ. Δανιηλίδη.

Ένέκρινε τό άντισχέδιο-πρόταση τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ πρός τό Στρατη
γείο Μέσης Ανατολής, δπως τροποποιήθηκε στή σύσκεψη τής 2 τού Μάη 
1943.

"Εστειλε χαιρετισμό στούς άντάρτες τούς όποιους καλούσε «νά δεί
ξουν κατά τήν άποφασιστική στιγμή (σ.σ. τών έκκαθαριστικών έπιχειρή- 
σεων πού προετοιμάζονταν) δλες τίς στρατιωτικοπολιτικές τους άρετές 
καί νά τιμωρήσουν σκληρά τόν κατακτητή, προστατεύοντας ταυτόχρονα 
τόν άμαχο πληθυσμό άπό τή κτηνώδη βία», τούς έκανε γνωστό δτι δόθηκε 
έντολή στίς όργανώοεις τών πόλεων καί τής κατεχόμενης ύπαίθρου ν’ άρ- 
χίσουν έντονώτερους μαζικούς οικονομικούς, άντιτρομοκρατικούς καί 
πολιτικούς άγώνες, σαμποτάζ καί ένοπλη δράση. ΟΙ άντάρτε,ς καλούνταν 
νά προασπίσουν ένοπλα τούς άγώνες τών έργαζομένων μαζών.

Έγινε δεκτή ή πρόταση τού Σ. Σαράφη νά άπευθύνει προσωπικό μή
νυμα πρός τόν Ελληνικό Λαό, τούς άξιωματικούς καί τούς άντάρτες. Τό 
μήνυμα δημοσιεύτηκε στό ύπ' άριθμό 20 φύλλο τής 19 τού Μάη 1943 τής 
«Ελεύθερης Ελλάδας». Άναδημοσιεύθηκε σέ πολλές παράνομες έφημε- 
ρίδες καί κυκλοφόρησε σ' δλη τήν Ελλάδα σέ χιλιάδες προκηρύξεις.

Στό μήνυμά του ό Σαράφης, άφού έκανε μιά σύντομη άναφορά στό 
παρελθόν καί τίς έντυπώσεις του άπό τή τρίμηνο παραμονή του στό βου
νό, τόνιζε: «Συνεπής πρός τούς προηγούμενους άγώνας μου καί τάς ώς 
άνω πεποιθήσεις μου, συμφωνώ άπολύτως πρός τούς σκοπούς τοϋ ΕΑΜ 
τούς όποιους έκτιμώ ώς τελείως ειλικρινείς, τίθεμαι εις τήν όιάθεσιν τού
του ινα χρησιμοποιηθώ δπου παραστή άνάγκη διά τήν καλυτέραν έξυπη- 
ρέτησιν τοϋ άγώνος καί κάμνω έκκλησιν πρός πάντας τούς ελληνας (πολι
τικούς, στρατιωτικούς, ύπαλλήλους κ.λπ) δπως άφήνοντες κατά μέρος 
τούς δισταγμούς, διαφοράς, έγωϊσμούς καί φιλοδοξίας πλαισιώσωσι τάς 
οργανώσεις τον ΕΑΜ, προσχωρόντας ειτε συνεργαζόμενοι μετ' αυτού».
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Ταγματασφαλίτες. Σέ λίγο τό χω
ριό θά δοκιμάσει τή μανία τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΙΕΣΗ ΑΠ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΙΕΣ 

ΧΤΥΠΑΤΕ ΤΟ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Στό συμμαχικό στρατόπεδο αναπτύσσονταν καί συγ
κρούονταν δυό άντίθετες έπιδιώξεις γιά  τό μεταπολεμικό σύ
στημα όσφάλειας καί ειρήνης τών λαών: οί άγγλοαμερικάνοι 
ζητούσαν τά ευρωπαϊκά κράτη νά ξαναγυρίσουν μετά την 
άπελευθέρίοση στίς προπολεμικές μορφές διακυβέρνησης καί 
εξωτερικής πολιτικής κάτω άπό τή «προστασία» τών «Δημο
κρατιών» τής Δύσης. Ή  Σοβιετική Έ νω ση άπαιτούσε νά 
εφαρμοστεί μέ συνέπεια ό «Χάρτης τού ’Ατλαντικού», δη
λαδή νά εξασφαλιστεί ή αύτοτέλεια καί ή άνεξαρτησία τών 
λαών, πού κυριαρχικά νά αποφασίσουν καί νά έκλέξουν τό 
κοινωνικό καί οικονομικό σύστημα γιά τή χώρα τους, χωρίς 
επιρροές καί επεμβάσεις τών μεγάλων δυνάμεων.
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'Η  ραγδαία προέλαση τοΰ Σοβιετικού στρατού βάζει σέ 
κίνδυνο τήν παγκόσμια κυριαρχία τών άγγλοαμερικάνιον. Ή  
Γερμανία παύει π ιά  νά είναι ό κύριος άνταγωνιστής τους. Ή  
σύντομη συντριβή καί όριστική έξουδετέριοσή της, δέν είχε 
π ιά  τήν παλιά σημασία της. Οί στρατιωτικές δυνάμεις τής 
Βέρμαχτ θά έπρεπε τώρα π ιά  νά εντείνουν τήν άντίστάσή 
τους στό ανατολικό μέτωπο καί νά γίνουν παράγοντας πα- 
ρεμπόδισης τής προέλασης τού σοβιετικού στρατού καί μεγα
λύτερης φθοράς του. Τόν ϊδιο  καιρό αυτοί -  ο ί άγγλοαμερι- 
κάνοι -  μέ επιχειρήσεις δευτερεύουσας σημασίας, θά έπιδκό- 
κουν τή διείσδυση στά «σπλάχνα τής Ευρώπης», τήν έξουδε- 
τέρωση άρχικά καί τήν ένταξη στήν πορεία τών ιταλικών δυ
νάμεων κάτω άπό τίς διαταγές τους.

"Ετσι μιά νέα συμμαχία άνεπίσημη, καθαρά ταξικού χαρα
κτήρα, διαγράφεται, πού -  όπως είναι φυσικό -  εχει τίς έπι- 
πτώσεις της στή διατάραξη τών άμοιβαίων σχέσεων μέσα στή 
μεγάλη συμμαχία. Κι’ αύτό συντελούσε στή δημιουργία υπό
βαθρου γιά τίς μελλοντικές συγκρούσεις τών ιμπεριαλιστών 
μέ τίς προοδευτικές κοινωνικές δυνάμεις, γιά  τήν παγκόσμια 
κυριαρχία τού καπιταλισμού.

Στήν Ε λλά δα  ή σύμπτιοση συμφερόντων τού ιμπεριαλι
σμού καί τής ντόπιας πλουτοκρατίας, προκάλεσε μιά «πρόω
ρη» καί «παράξενη» συμμαχία: Ε π ίσ ημα  άντίπαλοι στό γε
νικό πόλεμο, πού συνεχίζονταν, άνταγωνιστές γιά  τήν παγκό
σμια ιμπεριαλιστική κυριαρχία, "Αγγλοι καί Γερμανοί, κυ
βέρνηση Κάιρου καί Κούισλιγκς τής 'Αθήνας, άπόντες άπό 
τόν έθνικό άντικατοχικό συναγερμό καί συνεργάτες τών 
κατακτητών, «δημοκράτες» καί βασιλόφρονες, μέ παράλληλη 
καί σέ πολλές περιπτώσεις συντονισμένη δράση, συγκροτούν 
τό άντιλαϊκό-αντεπαναστατικό μέτωπο, μέ κύριο καί κοινό 
στόχο τό λαϊκό έπαναστατικό κίνημα. Σύνθημά τους: «Χτυ
πάτε τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ»

Στό κεφάλαιο αύτό θά παρακολουθήσουμε τήν πίεση πού 
άσκείται στό λαϊκό έπαναστατικό κίνημα άπ ' όλες τίς μεριές 
καί τόν τρόπο πού άντιμετώπιζε ή πολιτική καί στρατιωτική 
ήγεσία τού κινήματος αύτή τήν πίεση.
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑ ΤΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΑΣ

Δύναμη, χώρος καί δυνατότητες

Στίς 10 τοΰ Μάη 1943 ό στρατηγός Σαράφης καί ό άντιπρόσωπος τής ΚΕ 
τού ΕΑΜ Άντρέας Τζήμας, μαζί με τόν άντισί'νταγματάρχη Κ. ’Αναργύ
ρου, φεύγουν άπό τήν ’Αθήνα γιά τό βουνό. "Εχουν μαζί τους κείμενο 
άντισχεδίου συμφωνίας μέ τό ΣΜΑ.

Στήν πορεία, άπό τήν ’Αττική πρός τή Ρούμελη, τά δυό μέλη τής 
Διοίκησης τού ΕΛΑΣ, συνάντησαν πολλές δυσκολίες καί αντιμετώπισαν 
καί έλυσαν πολλά προβλήματα: Ό  ΕΛΑΣ έτοιμάζονταν νά άποκρούσει 
τίς έαρινές έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις. μέ βάση τίς ύπ' άριθ. 1 Γενικές 
όδηγίες τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ.

Τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ, μαζί μέ τίς τοπικές οργανώσεις καί τό λαό 
δούλευαν νύκτα καί μέρα γιά νά έξασφαλίσουν τούς άπαραίτητους εφο
διασμούς στούς χοίρους άμυνας καί τή μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων 
τροφίμων στίς περιοχές πού είχαν προσδιοριστεί σά χώροι άποφασιστικής 
άμυνας, σέ περίπτωση πού βρεθούν τά τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ μπροστά σέ 
μεγάλη ύπεροχή δυνάμεων τού έχθρού. Οί Γερμανοί γιά νά έμποδίσουν 
τίς προετοιμασίες καί τίς μετακινήσεις τών άνταρτών, έκαναν στήν Άττι- 
κοβοιωτία συνεχείς έπιδρομές, ένώ οί ’Ιταλοί προσπαθούσαν νά καταλά
βουν κατάλληλες θέσεις εξόρμησης γιά τήν όριστική «έξόντωση τών συμ
μοριτών», όπως πανηγυρικά διατυμπάνιζαν. Τά τμήματα τού ΕΛΑΣ άπό 
τή μιά άντιμετώπιζαν τίς γερμανικές έπιθέσεις καί άπό τήν άλλη έκαναν 
έπιθέσεις σέ ιταλικές φρουρές, καταυλισμούς καί κινούμενα τμήματα. 
Μιά ίταλική φάλαγγα πού κινούνταν άπό Δαδί, διαλύθηκε. Πανικόβλητοι 
οί ’Ιταλοί στρατιώτες έφυγαν, άφήνοντας πολλούς νεκρούς καί τραυμα
τίες καθώς καί 13 αυτοκίνητα πού πυρπολήθηκαν. Φεύγοντας κατάστρε- 
ψαν τή γέφυρα Ρέρεσι καί τό σιδηροδρομικό σταθμό Δαδί. Τόν ίδιο καιρό 
τμήματα τού ΕΛΑΣ μέ έπικεφαλής τόν Καραλίβανο, στόν "Αγιο Κων
σταντίνο, χτύπησαν έπιταγμένα καΐκια καί ένα γερμανικό πολεμικό σκά
φος.

Μέσα σέ συνθήκες γενικής πολεμικής κινητοποίησης καί συγκρού
σεων πορεύονταν οί Σαράφης καί Τζήμας. Στίς 19 τού Μάη στό χωριό 
Καλοσκοπή συνάντησαν τό τρίτο μέλος τού ΓΣ, τόν "Αρη Βελουχιώτη, 
πού συνοδεύονταν άπό τό λοχαγό Βερμαϊο, μέλος τού Γενικού ’Αρχηγείου 
Ρούμελης. ’Εκεί έγινε κι” ή πρώτη συνεδρίαση τοϋ ΓΣ τού ΕΛΑΣ.

Ποιές δυνάμεις παρέλαβε τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ:
1. Τό Γενικό ’Αρχηγείο Στερεάς μέ δύναμη περίπου 3.000 άντάρτες.
2. Τό Στρατηγείο Θεσσαλίας μέ δύναμη περίπου 3.500 άντάρτες.
3. Τό Γενικό ’Αρχηγείο Ηπείρου, μέ δύναμη περίπου 1.000 άντάρ

τες.
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4. Τό Στρατηγείο Μακεδονίας, μέ δύναμη 3.500-4.000 περίπου άν
τάρτες.

Ά πό άποψη όργάνωσης, πλαισίωσης καί ποιότητας, τό ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ είχε ένα καλά όργανωμένο καί έξοπλισμένο λαϊκό στρατό, πού είχε 
στό ένεργητικό του λαμπρή πολεμική δράση καί είχε προξενήσει στούς 
κατακτητές σημαντικές άπώλειες. Σύμφωνα μέ τά γνωστά στοιχεία ό 
ΕΛΑΣ, μέχρι τότε, είχε δώσει μάχες, συμπλοκές καί πραγματοποίησε 53 
σαμποτάζ. Προξένησε στόν έχθρό άπώλειες: Νεκρούς 900. Τραυματίε: 
500. Αιχμαλώτους 950. Συνολικά στέρησε τούς κατακτητές άπό 2.350 πο
λεμιστές. στρατιώτες καί άξιωματικούς. Πήρε λάφυρα: Πυροβόλα 3. Ό λ 
μους 13 (οί τρείς όμαδικοί). Πολυβόλα 19. 'Οπλοπολυβόλα 70. Ατομικά 
αύτόματα 64. Τουφέκια 930. Πιστόλια 39. Αύτοκίνητα 19. Χειροβομβίδες 
περίπου 7.000. Βενζινόπλοια 2. Μοτοσυκλέτες 5. Μεταγωγικά ζώα 103.

Καταστράφηκαν: Ατμομηχανές 13. Βαγόνια 177. Αύτοκίνητα 26. 
Βενζινόπλοια 1. Μεγάλες γέφυρες 2. Μικρές γέφυρες 2.

Άνατινάχθηκαν: Μεταλλεία 2. Εργοστάσια 1.
Καταστράφηκαν έπίσης άρκετά άεροπλάνα άπό σαμποτάζ τών έργα- 

τών στά έργοστάσια επισκευής κινητήρων άεροπλάνων τού Μαλτσινιώτη 
καί στό άεροδρόμιο 'Ηρακλείου Κρήτης. Δέν υπολογίστηκαν οί μεγάλες 
καταστροφές στίς τηλεφωνικές καί τηλεγραφικές επικοινωνίες, οί έκτετα- 
μένες καί συνεχείς καταστροφές σιδηροδρομικών γραμμών καί μιά σειρά 
άλλες καταστροφές καί σαμποτάζ.

Τό Γενικό Στρατηγείο τού ΕΛΑΣ παραλαμβάνει άπό τά άντάρτικα 
Αρχηγεία τού ΕΛΑΣ μεγάλες καί συνεχείς εκτάσεις άπελευθερωμένες καί 
άλλες μισοελεγχόμενες άπό τούς κατακτητές περιοχές, δπου λειτουργούν 
πολυάριθμες πολιτικές καί έθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις, πρόχειρα 
οπλισμένες ή καί άοπλες, μά δλες στήν υπηρεσία τών αντάρτικων τμημά
των καί έτοιμες γιά αγώνες καί θυσίες. Γιά τίς περιοχές αύτές. έγραψε ό 
Α. Τζήμας. «...Αρχίζει νά δημιουργεϊται ή Ελεύθερη 'Ελλάδα πού-στέ
ριωσαν τά όπλα τού ΕΛΑΣ καί ή δουλειά τού ΕΑΜ. 'Η Ελλάδα τού 
βουνού, μά καί οχι μονάχα τού βουνού. Γιατί αύτή ή Ελεύθερη 'Ελλάδα 
παίρνει απίθανες διαστάσεις γιά μιά κατεχόμενη χώρα. Καί μολονότι ή 
ξενική κατοχή πρόκειται καί γιά τή χώρα μας νά διατηρηθεί έπί άλλα δυό 
χρόνια περίπου, στήν ουσία, ή μεγαλύτερή της έκτάση -  έξω άπό τίς πό
λεις (άλλά καί σ' αύτές. καμμιά φορά) -  είναι έλεύθερη. Καί ή λευτεριά 
αύτή δέν διακόπτεται παρά μονάχα τίς μέρες τών έπιδρομών τών κατα
κτητών. τίς μέρες τών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων...»

Τά παραπάνω έγραψε ό Τζήμας σ' ένα άρθρο του στό περιοδικό 
«Πυρσός». Άριθ. 1 καί 2/1967. μέ τίτλο: «Πώς καί πότε ό Στέφανος Σα
ράφης προσχώρησε στόν ΕΛΑΣ». Άλλά καί σέ μιά έκθεση, πού υπάρχει 
στή ΚΕ τού ΚΚΕ. εξηγεί τήν εχθρότητα τής άντίδρασης καί τών Άγγλων, 
ακριβώς γιατί τό άντάρτικο τού ΕΛΑΣ καί ειδικά τού Άρη στή Ρούμελη 
δημιουργούσε εξουσία. Συγκεκριμένα ό Α. Τζήμας έγραψε: Μόνο δταν 
ανέβηκα στό βουνό κατάλαβα «... στήν έντέλεια, γιατί δλη ή αντίδραση
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καί οί Άγγλοι ξεσήκωσαν ένα τέτοιο θόρυβο γιά τόν Άρη. Βέβαια αύτό 
καλύπτονταν μέ τίς ύπερβασίες, σατραπισμούς καί τίς αύταρχικότητές 
του. Μά δέν ήταν αύτό γιά τό όποιο πονούσαν ή άντίδραση καί οί Ά γ 
γλοι. (Μάς είπε άργότερα καθαρά τήν άλήθεια ή ίδια ή άγγλική κυβέρ
νηση μέ τήν πρώτη της νότα. Ή ταν τό ζήτημα τής Εξουσίας)... Ήταν 
κατά βάθος σωστή καί πολύ άποτελεσματική ή δουλειά τού Άρη...»

Τό Γ.Σ. τοϋ ΕΛΑΣ θά χρησιμοποιήσει τό χώρο τής Ελεύθερης 'Ελ
λάδας σάν βάση εξόρμησης ενάντια στόν έχθρό.

Λαϊκή αύτοδιοίκηση

Στήν Ελεύθερη Ελλάδα ό λαός άσκεϊ τήν εξουσία του μέ τίς Επιτροπές 
Λαϊκής Αυτοδιοίκησης καί Δικαιοσύνης.

Οί ’Επιτροπές αυτές έμφανίστηκαν αυθόρμητα σάν επαναστατική 
κατάκτηση τού άγωνιζόμενου λαού γιά τήν έξυπηρέτηση τού έθνικοαπε- 
λευθερωτικού άγώνα καί τών δικών του συμφερόντων. Ά πό τή γένεση 
τους άκόμα σ' αΰτές άποκρυσταλλώνονται καθήκοντα έξουσίας καί άπό 
αύτή τήν άποψη είναι τά φύτρα τής νέας Λαϊκής Έξουσίας, πού γεννιέται 
άπό τά κάτω πρός τά πάνω. Δέν έρχονται νά καλύψουν τήν κενή θέση τών 
παλιών οργάνων τού αστικού κράτους πού διαλύθηκε. Ούτε μόνο γιά νά 
αντιμετωπίσουν άμεσα προβλήματα σχέσεων μεταξύ τών μελών τής κοινό
τητας καί εκπροσώπησής τους. Είναι όργανα κοινής μαζικής πάλη;: 
Καταργούν τά όρια τού παλιού ταξικού κράτους τής ολιγαρχίας πού ου
σιαστικά τά καταστρέφουν καί άναλαμβάνουν αύτά. μέ συλλογική σκέψη, 
θέληση καί δράση, τήν άσκηση όλης τής έξουσίας. Δέν υπάρχει πρόβλημα 
έθνικό ή κοινωνικό, οικονομικό ή πολιτιστικό, πολιτικό ή στρατκοτικό. 
πού νά μή είναι αντικείμενο τών επιτροπών αυτοδιοίκησης.

Ή έμφάνιση τής αυτοδιοίκησης τού λαού συνδέεται μέ τήν εμφάνιση 
σέ κάθε τόπο τών άνταρτών τού ΕΛΑΣ. Τίς ρίζες τού θεσμού πρέπει νά 
αναζητήσουμε βαθιά μέσα στή τουρκοκρατία καί τήν άντί στάση τοϋ 
έθνους γιά τήν ύπαρξή του. Ή  έκλογή τών επιτροπών γίνεται άπ’ ευθείας 
άπό τούς ίδιους τούς κατοίκους τού τόπου, σέ γενικές συγκεντρώσεις καί 
άκόμα σέ ειδικές έκλογικές συνελεύσεις. Ή  λειτουργία τους είναι βασικά 
εμπειρική, όπου συνυπάρχουν έπιβιώσεις άπό τίς οργανωμένες κοινέ; 
αντιδράσεις τών σκλαβωμένων έλλήνων στά μέτρα αφομοίωσης και έξαν- 
δραποδισμού πού εφάρμοζαν οί κατακτητές, γραφειοκρατικές συνήθειες 
άπό τά πρόσφατα κοινοτικά όργανα τού άστικού κράτους, πρωτοβουλίες 
καί αύτοσχεόιασμοί, μαζί μέ ιδιομορφίες δυνατοτήτων καί σχέσεων κάθε 
τόπου. Οί ενέργειες τών επιτροπών είναι κάτω άπό τόν άμεσο λαϊκό 
έλεγχο καί τά μέλη τους είναι άνακλητά σέ κάθε στιγμή. Ή συλλογικότητα
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Τό χωριό συνεδριάζει

οτήν απόφαση καί τήν εκτέλεση είναι ή ανώτερη έκφραση τής δημοκρα
τίας.

Οί λαϊκές μάζες κατάκτησαν ένα πολύ σπουδαίο πολιτικό όργανο μέ 
αποφασιστική καί εκτελεστική εξουσία, πού τό ανάπτυσσαν μέ συλλογική 
προσπάθεια δημοκρατικά. Ό  ίδιος ό λαός καταλογίζει καί κατανέμει εύ- 
θύνες καί άσκεϊ τό έργο τής δικαιοσύνης, βασικά μέ άγραφους νόμους, μέ 
βάση τά ήθη καί έθιμα, παραδόσεις καί κυρίως μέ βάση τή συνείδηση τών 
λαϊκών δικαστών, τήν κοινή συνείδηση.

Ή  δημιουργία τής νέας έξουσίας τοΰ λαού δέν προβλέπονταν άπό τό 
πρόγραμμα τού ΕΑΜ καί δέν πρόκυψε άπό κάποια θεωρητική προπαρα- 
σκευή. 'Υπήρξε, μέ τή συγκεκριμένη έκφραση καί τήν ποικιλία της, έκδή- 
λωση λαογέννητη. Είχε μιά σχετική δομή καί σχετική αύτονομία τέτοια 
καί τόση, δσο έπέτρεπαν οί πολεμικές συνθήκες καί οί άπαιτήσεις τού 
άγώνα. 'Η σχετικότητα τής αυτονομίας τής Λαϊκής Αύτοδιοίκησης δέ 
μειώνει τή δημοκρατικότητα καί τή φύση τής έξουσίας πού άναπτύσσεται 
άπό τά κάτω πρός τά έπάνω. Ή  έπανάσταση, πού βασικό όργανό της 
είναι ή αυτοδιοίκηση, δέ μπορεί νά πετύχει άν δέν έχει τήν πολιτική της 
πρωτοπορία καί ηγεσία. Τό ΕΑΜ καί δ στρατός του, δ ΕΛΑΣ, στά πρώτα 
βήματα τής αύτοδιοίκησης άσκούν αύτή τήν πολιτική καθοδήγηση καί π ι
στεύουμε πώς τήν άσκησαν βασικά σωστά καί μέ έπιτυχία.

Ά ς  δούμε τώρα τήν πορεία άνάπτυξης τής Αύτοδιοίκησης:
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Δύο άπό τούς πρώτους συντάκτες τού κώδικα αυτοδιοίκησης ·Ποσειδών·. 
Αριστερά: Γιωργούλας Μπέικος, δημοσιογράφος, δεξιά: Μήτσος Τραχανής. δικη

γόρος

Αρχικά ή έκλογή τών νέων όργάνων γίνονται άπό γενική συνέλευση 
τών κατοίκων μέ ψηφοφορία. Στό χωριό Κλειτσό τής Εύρυτανίας, στίς 11 
τοΰ Όχτώβρη 1942 έκλέχτηκε ή πρώτη Επιτροπή Αυτοδιοίκησης μέ υπο
επιτροπές γιά τή Δικαιοσύνη, την ’Ασφάλεια καί τήν ’Εκκλησία.

Μέ πρωτοβουλία τοΰ ΕΑΜ Φθιωτιδοφωκίδας στίς 4 τού Δεκέμβρη 
1942 συνήλθαν σέ κοινή σύσκεψη οί όργανώσεις τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τοϋ 
ΕΑΜ Νέων καί άντιπρόσωποι τών κομμάτων τοϋ ΚΚΕ καί τής ΕΛΔ τών 
νομών Φθιωτιδοφωκίδας καί Εύρυτανίας καί έπεξεργάστηκαν εισηγητική 
έκθεση καί διατάξεις γιά τόν πρώτο στήν «’Ελεύθερη Ελλάδα» κώδικα 
Αύτοδιοίκησης καί Λαϊκής Δικαιοσύνης. Αύτόν πού έμεινε γνωστός μέ τό 
όνομα «Κώδικας Ποσειδών».

Τό πρώτο αύτό γραφτό κείμενο, ύστερα άπό διαταγή τού ’Αρχηγείου 
τών ’Ανταρτών Ρούμελης γρήγορα τέθηκε σέ έφαρμογή στούς δυό αυτούς 
νομούς καί άποτέλεσε ύπόδειγμα καί γιά τίς άλλες γειτονικές περιοχές τής 
’Αττικοβοιωτίας, ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας. Στή Μακεδονία ή έφαρμογή 
τών άρχών τής Λαϊκής Αύτοδιοίκησης άρχίζει τό τελευταίο τρίμηνο τού 
1942.

Ό  Κώδικας «Ποσειδών» είχε συνολικά 8 άρθρα. Μέ τό πρώτο κα
θιερώνονταν ή λαϊκή έξουσία. "Ολες οί διοικητικές έξουσίες άσκούνταν 
άπό 5μελή Συμβούλια Λαϊκής Αύτοδιοίκησης. ’Αξίωμα άμισθο καί τιμη
τικό. ’Ανώτερο, κυριαρχικό σώμα στό χωριό είναι ή Γενική Συνέλευση 
τών κατοίκων πού έγκρίνει ή άκυρώνει τίς άποφάσεις τού Λαϊκού Συμ-
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βουλίου, άπομακρύνει μέλη του ή καί όλόκληρο τό Συμβούλιο κι άναδεί- 
χνει νέο.

Τό δεύτερο άρθρο άφορά τήν άσκηση δικαστικής έξουσίας άπό τό 
λαό μέ τό θεσμό τού Λαϊκού Δικαστηρίου. Τά 5 μέλη τού Συμβουλίου 
Αύτοδιοίκησης είναι καί μέλη τού ΛΔ πού σέ δημόσιες συνεδριάσεις έπι- 
λύει διαφορές ανάμεσα στούς κατοίκους. Έχει άρμοδιότητα γιά όλα έκ- 
τός άπό περιπτώσεις προδοσίας κατά τού λαού καί τών άνταρτών, ζωο
κλοπής καί ληστείας πού δικάζονται άπό άνταρτοδικεϊα, καί δέν έκδικά- 
ζει περιπτώσεις διαζυγίων. Ό  συμβιβασμός θεωρείται ή καλύτερη δικα
στική άπόφαση. Ή  Γενική Συνέλευση τού χωριού έχει δικαίωμα νά κριτι
κάρει τή διαδικασία καί άπόφαση τού ΛΔ, άλλά δέ μπορεί νά άκυρώσει 
τίς άποφάσεις του πού δμως έφεσιβάλονται στά Τομεακά Λαϊκά Δικα
στήρια.

Τό τρίτο άρθρο καθιερώνει τό θεσμό τού Λαϊκού Επιτρόπου πού 
είναι ό υπεύθυνος τού ΕΑΜ.

Τά ύπόλοιπα άρθρα θεσπίζουν τίς τριμελείς λαϊκές έπιτροπές: ’Επι
σιτιστική, Σχολική. ’Εκκλησιαστική, Λαϊκής ’Ασφάλειας.

Ό  «Κώδικας Ποσειδών» κατοχυρώνει νομικά τά πρώτα έμβρυα έξ
ουσίας πού κατακτούσε ό μαχόμενος λαός καί μπήκε σ' εφαρμογή άμέσως 
στή Ρούμελη καί πρός τά τέλη τού Δεκέμβρη στή Θεσσαλία.

Τό 2ο δεκαήμερο τού Δεκέμβρη 1942. τό "Αρχηγείο Ρούμελης μέ Δια
ταγή του σύσταινε στά χωριά νά άναδείξουν νέα κοινοτικά συμβούλια.

Ό  συγκεντρο>τικός χαρακτήρας τής νέας έξουσίας στά χέρια τού 
Λαϊκού Συμβουλίου υπαγορεύονταν άπό τίς τότε δυσκολίες καί τίς ιδιό
μορφες συνθήκες. Μέ τό στέριωμα όμως τής ίδιας τής Λαϊκής Αύτοδιοί
κησης. άρχισε άποκέντρωση εξουσιών καί αρμοδιοτήτων. Ή  πείρα έφερνε 
τίς αλλαγές πού πραγματοποιούνταν μέ πρωτοβουλία τών τοπικών αυτο
διοικήσεων. Χωρίζονταν ή διοικητική καί δικαστική εξουσία. "Εκλέγον
ταν ξεχωριστά Λαϊκά δικαστήρια άπό τόν λαό. "Επίσης καί τά μέλη τών 
υποεπιτροπών πού αύτές έκλέγουν τό πρόεδρό τους κτλ.

Ή  άνάγκη παραπέρα συστηματοποίησης τής λαϊκής έξουσίας ύπαγό- 
ρεψε τή σύγκληση σύσκεψης στελεχών πού πραγματοποιήθηκε τό Μάρτη 
τού 1943, στό χωριό Μάρμαρα τής Φθιώτιδας μέ συμμετοχή 20 στελεχών 
άπό τή Φθιώτιδα καί τήν Ευρυτανία. Πήραν σ' αύτή μέρος 80 στελέχη 
άπό τή Φθιωτιδοφωκίδα καί Ευρυτανία.

Ή σύσκεψη κατάληξε στό συμπέρασμα πώς είναι άνάγκη νά γίνουν 
βελτιώσεις καί προσθήκες στόν «Κώδικα Ποσειδών», νά παύσει ή άνά- 
μιξη τών πολιτικών καί έθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων, επίσης καί 
τού λαϊκού στρατού στήν αυτοδιοίκηση.

Μέ βάση τά πορίσματα τής σύσκεψης έκδόθηκε «’Εγκύκλιος ύπ. 
άριθ. 4» γιά τήν Αυτοδιοίκηση καί γιά τή Λαϊκή Δικαιοσύνη, πού περι
είχε τίς διατάξεις τού «Κώδικα Ποσειδών» μέ τίς άπαραίτητες βελτιώσεις 
καί συμπληρώσεις, πού υπαγόρευσε ή πείρα άπό τήν μέχρι τότε πρακτική.
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Λαϊκό δικαστήριο στήν Ελεύθερη Ελλάδα. Γιά πρώτη φορά ό λαός έκλέγει ό Γδιος 
τούς άνθρώπους πού θ’ άποδώσουν δικαιοσύνη
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Ή  διαμόρφωση όρισμένων κανόνων λειτουργίας τοΰ νέου θεσμού 
είχε σάν άποτέλεσμα νά έπεκταθεϊ ό κάπως ένιαίος τρόπος όργάνωσης 
καί λειτουργίας τής λαϊκής εξουσίας στίς έλεύθερες περιοχές. Δύσκολα 
μπορούμε νά πούμε πώς ή τυποποίηση τού συστήματος άσκησης τής Ιξου- 
σίας δέν είχε κάποιο άνασταλτικό χαρακτήρα στίς πρωτοβουλίες τών 
’Επιτροπών, πράγμα πού έμπόδιζε τήν άνάπτυξη τής λαϊκής δύναμης.

Σκοτεινά σημάδια στή λαμπρή εικόνα

Ή έκθεση τού Άρη, στή πρώτη συνεδρίαση τού ΓΣ, δέν μπορούσε παρά 
νά προκαλέσει ικανοποίηση καί αισιοδοξία στούς συνδιοικητές του. Τήν 
λαμπρή εικόνα σκίαζαν τρία άρνητικά σημάδια: Ό  σάλος πού προκλή- 
θηκε άπό κακή κατανόηση τού πνεύματος τών Γενικών όδηγιών τής ΚΕ 
τοϋ ΕΛΑΣ. 'Η ενοχλητική έστία πού δημιουργήθηκε στό κέντρο τής ελεύ
θερης περιοχής τής Γκιώνας καί τού Παρνασσού. Καί ή εχθρική στάση 
τής Βρεταννικής Στρατιωτικής Αποστολής.

Δυσάρεστη κατάσταση: Τά τμήματα τού ΕΛΑΣ Άττικοβοιωτίας, πού 
πρώτα πήραν τίς ύπ. άριθ. 1 Γενικές Όδηγίες τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ, βασικά 
σωστά κατανόησαν τό πνεύμα τών όδηγιών: άποφάσισαν ν* άντιμετωπί- 
σουν τόν έχθρό μέ αιφνιδιαστικά χτυπήματα, πριν ν' όρχίσει τήν έκκαθα- 
ριστική έπιχείρηση, άμυντικά, άν οί δυνάμεις του είναι μικρές, μέ επιβρα
δυντικούς έλιγμούς. άν οί έχθρικές δυνάμεις είναι μεγαλύτερες, μέ 
προσωρινή υποχώρηση, δταν θεωρηθεί άσύμφορη ή σύγκρουση, χωρίς 
δμως νά άπομακρυνθούν άπό τό χώρο τους.

Τά τμήματα Ρούμελης, κάτω άπό τήν άμεση καθοδήγηση τού Άρη, 
προετοιμάζονταν νά δώσουν άποφασιστικές άμυντικές μάχες σέ διάφορα 
σημεία πού προσφέρονταν, ύποχωρητικούς έλιγμούς μέσα στό χώρο ή στή 
γειτονική Ήπειρο, χωρίς έπίσης νά άπομακρυνθούν τά τμήματά του στόν 
ορεινό όγκο τής Πίνδου. Παράλληλα όργάνωνε άντιπερισπασμούς στά με
τόπισθεν τού έχθρού καί σαμποτάζ στίς συγκοινωνίες τους καί γιά τό 
σκοπό αύτό συγκέντρωνε ποσότητες έκκρηκτικών κοντά σέ στόχους στή 
βασική σιδηροδρομική γραμμή καί τή κεντρική όδική άρτηρία Άθήνα- 
Θεσσαλονίκη.

Ή  βασικά σωστή άπόφαση τού Αρχηγείου Ρούμελης ύπήρχε κίνδυ
νος νά μή πραγματοποιηθεί λόγω παρέμβασης τών πολιτικών όργανώ
σεων. Οί τοπικές πολιτικές καθοδηγήσεις βλέποντας πώς τά τμήματα τού 
ΕΛΑΣ φεύγαν άπό τά καμποχώρια γιά νά συγκεντρωθούν σέ κατάλληλες 
γιά άμυνα θέσεις, θεώρησαν σωστό νά τραβηχτούν κι αύτές μαζί μέ τό 
πληθυσμό στά βουνά. Ή  συγκέντρωση τών άμαχων καί τού έφεδρικού 
ΕΛΑΣ στά βουνά έμπόδιζε τήν έλεύθερη κίνηση τών τμημάτων καί δη
μιουργούσε σοβαρό έπισιτιστικό πρόβλημα. ’Εδώ έπεμβαίνει τό Γενικό 
Στρατηγείο: Στό Μαυρολιθάρι, δπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί άντάρ-
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τες, έφεόροελασίτες καί χωρικοί από άλλες περιφέρειες, τό ΓΣ όργάνωσε 
συγκέντρωση. Άφού έξήγησε τόν καλύτερο τρόπο Αντιμετώπισης τοϋ 
εχθρού ζήτησε άπό τούς έφεόροελασίτες νά όρκιστούν καί νά μείνουν στό 
μόνιμο ΕΛΑΣ όσοι έχουν τίς άπαιτούμενες σωματικές δυνάμεις καί τήν 
κατάλληλη ήθική προετοιμασία. Οί άλλοι μέ τίς διοικήσεις τους καί οί 
πολίτες μέ τίς τοπικές πολιτικές καθοδηγήσεις τους, νά ξαναγυρίσουν στη 
περιοχή τους. 1.000 περίπου έφεόροελασίτες πού ζήτησαν έθελοντικά νά 
καταταχθούν στόν μόνιμο ΕΛΑΣ. όργανώθηκαν σέ όύο τάγματα.

Στήν Ήπειρο δέν έμπαινε πρόβλημα ιδιαιτέρων μέτρων. Τά τμήματα 
τού ΕΛΑΣ θά κινούνταν μέσα στό χώρο τους καί θά ένεργούσαν άνάλσγα 
με τή κατάσταση καί σέ συνδυασμό μέ τά τμήματα πού θά ύποχρεώνονταν 
νά ύποχωρήσουν στόν όρεινό όγκο τής Πίνδου.

’Ανησυχίες προκάλεσε στό ΓΣ ή άπόφαση τού Στρατηγείου Θεσσα
λίας νά άποσύρει δλες τίς δυνάμεις του άπό τόν χώρο καί νά τίς συγκεν
τρώσει στή Πίνδο. Ή  παρανόηση τών όδηγιών ήταν πλήρης καί άκατα
νόητη ή άπόφαση τής έγκατάλειψης τού χώρου τής Θεσσαλίας χωρίς μάχη 
καί χωρίς νά δεχτεί πίεση. Συγκεκριμένα μέ διαταγή τού Στρατηγείου τά 
τμήματα πού βρίσκονταν στόν Κίσσαβο, τό Μαυροβούνι καί τό Πήλιο 
κινήθηκαν στόν κάμπο γιά νά περάσουν στά Άγραφα καί νά ένωθούν μέ 
τίς κύριες δυνάμεις τού ΕΛΑΣ Θεσσαλίας. Οί Ιταλοί έκαναν κλοιό γιά 
νά εγκλωβίσουν αύτές τίς δυνάμεις. Μέ έφοδο, κάτω άπό τή διοίκηση τού 
άνθυπολοχαγού Γ. Κατσάμπα. οί κύριες δυνάμεις αύτών τών τμημάτων 
έσπασαν τό κλοιό καί πέρασαν στά Άγραφα. Μεγάλη άντίσταση συνάν
τησαν τά τμήματα πού διοικούσε ό Καραντάου. Μέ συνεχείς συγκρούσεις 
καί μεγάλες άπώλειες τά τμήματα υποχρεώθηκαν νά γυρίσουν πίσω. Με
ρικοί άντάρτες πού πιάστηκαν αιχμάλωτοι κατακρεουργήθηκαν τήν ίδια 
στιγμή στόν τόπο.

Τή δυσάρεστη κατάσταση πού δημιουργήθηκε άπό τήν παρανόηση 
καί κακή προετοιμασία, δέν ήταν εύκολο στό ΓΣ νά τήν άντιμετωπίσει μέ 
Διαταγή του πρός τίς διοικήσεις πού είχαν κιόλας άποχτήσει κάποια πεί
ρα. Προτίμησε νά άκολουθήσει τή τακτική τής Κεντρικής Επιτροπής. 
"Εστειλε καί αύτό μιά έγκύκλιο μέ Γενικές όδηγίες -  πού κι’ αύτές είχαν 
αριθμό 1 -  πού ύπόδειχνε μέτρα γιά τήν διόρθωση τών λαθών πού έγιναν 
καί σαφή τρόπο άντιμετώπισης τών έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων πού 
όλα έδειχναν πώς θά άρχιζαν μέσα στίς μέρες.

Μιά ένόχληση: Ό  Ψαρρός καί τό 5/42 Σύνταγμα

"Ενα δεύτερο δυσάρεστο γεγονός πού άποχόλησε τό ΓΣ στή πρώτη του 
συνεδρίαση ήταν τό έπεισόδιο μέ τό τμήμα τοϋ Ψαρροϋ. Είδαμε πώς ό 
ΕΛΑΣ τής Ρούμελης γιά νά έμποδίσει τούς ’Ιταλούς νά πάρουν κατάλλη
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λες γιά τήν έξόρμηση θέσεις, έκανε μιά σειρά έπιθέσεις έναντίον φρουρών 
καί έχθρικών τμημάτων.

Τίς δραστηριότητες αυτές παρεξήγησε ό Ψαρρός καί κατηγόρησε τό\ 
ΕΛΑΣ πώς, δήθεν σκόπιμα, προκαλεϊ τόν έχθρό γιά νά τόν άναγκάσει νά 
κάνει έπιδρομές στήν περιοχή καί έμμεσα νά έμποδιστεϊ ή άνάπτυξη τών 
τμημάτων του, πού προχωρούσε πολύ άργά. Μάταια ό διοικητής τών τμη
μάτων τής περιοχής, ταγματάρχης Θύμιος Ζουλάς προσπάθησε νά τόν 
πείσει γιά τήν τακτική τοΰ ΕΛΑΣ, πού άπόβλεπε στή ματαίωση τών έκ- 
καθαριστικών έπιχειρήσεων, ή, άν αυτό δέν τό πετύχει, νά σπάσει τό 
ήθικό τών Ιταλών καί νά διευκολυνθεί ή άμυνα τών άνταρτών. Ό  Ψαρ
ρός δέν πίστευε πώς πρόκειται νά γίνουν μεγάλης έκτασης έκκαθαριστι- 
κές έπιχειρήσεις καί άδιαφορούσε τελείως.

Ή  πλήρης άνυπαρξία πολεμικής δράσης άπό τό τμήμα τού Ψαρρού, 
πού ουσιαστικά περίμενε άπό τόν ΕΛΑΣ τήν άσφάλεια τής περιοχής καί 
οί προκλητικές άντιεάμικές ενέργειες τών βασιλοφρόνων άξιωματικών, 
ερέθιζαν τούς άντάρτες καί τούς έαμίτες. Δημιουργούνταν προστριβές καί 
μικροεπεισόδια. Χρειάστηκε νά έπέμβει ό ίδιος ό "Αρης γιά δεύτερη φο
ρά. Συναντήθηκε μέ τό Ψαρρό καί ξανασυζήτησε δλα τά προβλήματα άπ' 
τήν άρχή. Μά καί αύτή ή συνάντηση δέν έδωσε άποτελέσματα. Οί βασι- 
λόφρονες άξιωματικοί δέν άκουγαν τόν Ψαρρό καί έκαναν τού κεφαλιού 
τους. Βλέποντας πώς ό ΕΛΑΣ μετακινούσε τίς δυνάμεις του πανικοβλή- 
θηκαν καί έπεισαν πολλούς άντάρτες πώς είναι ψέματα αΰτά πού λεν οί 
έλασίτες πώς δήθεν προετοιμάζονται γιά νά άντιμετωπίσουν έκκαθαρι- 
στικές έπιχειρήσεις καί πώς στή πραγματικότητα έτοιμάζονται νά έπιτε- 
θοΰν στά τμήματά τους. Μέ φωνές καί πιέσεις ύποχρέωσαν τό Ψαρρό νά 
ύποκύψει στή θέλησή τους. Χωρίς νά προηγηθεί τίποτα καί χωρίς προει
δοποίηση άρχισαν προκλήσεις έναντίον έαμιτών στά γύρω στή Στρώμη 
χωριά όπου άφόπλισαν μικρά τμήματα έφεδροελασιτών.

Ό  "Αρης μπροστά σ' αύτή τή κατάσταση πού δημιουργούνταν σέ 
παραμονές μεγάλων έπιχειρήσεων κάλεσε σύσκεψη στελεχών. Οί προσω
πικές όδηγίες πού εϊχε ό "Αρης φεύγοντας άπό τήν ’Αθήνα καί αύτές πού 
φθάνανε συνεχώς, ήταν νά έπιδιωχτούν μέ κάθε ^ρόπο καλές σχέσεις μέ 
τίς έξω άπό τό ΕΑΜ όργανώοεις καί ειδικότερα μέ τό Ψαρρό. Γι* αύτό 
καί πρότεινε φιλικά διακανονισμό. Τότε ό Όρέστης, πού πρόσφατα είχε 
έπισκεφθεΐ τήν ’Αθήνα καί είχε έπαφή μέ τήν ήγεσία, ισχυρίστηκε πώς 
είχε κατηγορηματική έντολή της νά μήν έπιτραποΰν ξένες, έξω άπό τό 
ΕΑΜ, ένοπλες δυνάμεις στίς περιοχές πού έλευθέρωσε ό ΕΛΑΣ. Καί τό
νισε πώς άσφαλώς ή έντολή αύτή ίσχύει καί γιά τή Ρούμελη.

Ή  διαβεβαίωση τού Όρέστη κλόνισε τόν "Αρη πού σοβαρά άνησυ- 
χούσε γιά τήν άσφάλεια τών νώτων τών τμημάτων του.Τή νύχτα 14 πρός 
15 τοΰ Μάη έστειλε τέσσερις συνεργάτες του στό Ψαρρό πού χωρίς περι
στροφές τού ζήτησαν νά προσχωρήσει στόν ΕΛΑΣ καί τόν προειδοποίη
σαν ότι σέ άρνησή του τό τμήμα του θά άφοπλιστεί. Ό  Ψαρρός ζήτησε τή
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συμβουλή τοϋ "Αγγλου λοχαγού Τζέφερσον. πού βρίσκονταν στό τμήμα 
του σά σύνδεσμος τής ΒΣΑ, γιά τό άν θά έπρεπε νά προσχωρήσει στόν 
ΕΛΑΣ, ή νά διατηρήσει τήν αυτοτέλεια τού τμήματός του. Ό  “Αγγλος τού 
άπάντησε κατηγορηματικά: -  Σέ καμιά περίπτωση κ. Συνταγματάρχα.

Ή  άρνητική άπάντηση τού Ψαρρού προκάλεσε έπέμβαση τμημάτων 
τοΰ ΕΛΑΣ καί άφοπλισμό τοϋ τμήματος Ψαρρού, πού άποτελούνταν άπό 
200 περίπου άντάρτες. Όλοι άντάρτες καί άξιωματικοί άφέθηκαν έλεύ- 
θεροι.

Τήν έπομένη έφτασε ό “Εντυ καί άρχισε νά άπειλεί τόν “Αρη. Αύτός 
τού άπάντησε πώς οί διαφορές άνάμεσα στά έλληνικά τμήματα είναι έσω- 
τερικό ζήτημα καί αύτός σά ξένος δέν είχε δικαίωμα νά έπεμβαίνει.

Ό  “Εντυ έχασε τή ψυχραιμία του καί γλύστρησε σ' ένα τρομερό, γιά 
κείνη τήν περίοδο λάθος. «Καλά -  είπε -  τώρα δέν διαθέτω δύναμη έπι- 
βολής. Όταν, όμως φύγουν οί ίταλογερμανοί καί θάρθουν οί βρεταννικές 
δυνάμεις θά λογαριαστούμε».
Ό  “Αρης, πού τέτοια πράγματα δέ τού ξέφευγαν, άντί γιά άπάντηση τόν 
ρώτησε: -  «Κι’ δταν δέ θά υπάρχουν οί χιτλεροφασίστες θάρθουν οί “Αγ
γλοι; Μήπως πρόκειται νά μάς τιμωρήσουν πού σκοτώνουμε Γερμανούς; 
Δέ θάταν καλύτερα άντί νά μάς άπειλείτε νά μάς ρίχνατε λίγα όπλα, όπως 
γενναιόδωρα ρίχνατε σ’ αύτούς τούς βασιλόφρονες πού τά πέρνουν γιά νά 
μάς χτυπούν πισώπλατα». Καί χωρίς νά περιμένει άπάντηση, σηκώθηκε 
καί έφυγε.

Ό  “Αρης μέ λεπτομέρειες άνάπτυξε όλη τήν άνωμαλία πού προκά
λεσε ή έμφάνιση τού ξένου αύτού σώματος μέσα στή περιοχή τού ΕΛΑΣ. 
Οί έξηγήσεις δέν ικανοποίησαν οϋτε τό Σαράφη, ούτε τό Τζήμα. Έκαναν 
αυστηρές παρατηρήσεις στόν καπετάνιο γιά τήν «εύπιστία» του καί τόν 
κατηγόρησαν πώς έχει πολύ μειωμένη τή συναίσθηση ευθύνης πού πρέπει 
νά χαρακτηρίζει ένα άνώτατο στρατιωτικό στέλεχος. Όμόφωνα πάρθηκε 
άπόφαση τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ μέ γράμμα του στό Ψαρρό, νά έκφράσει τή 
λύπη του γιά τό έπεισόδιο, νά δηλώσει πώς είναι έτοιμο νά έπανορθώσει 
τά πάντα καί νά τόν καλέσει στήν έδρα του. Ή  υπόθεση τού Όρέστη 
παραπέμφτηκε στή ΚΕ τού ΕΛΑΣ. .

Γιά νά τελειώνουμε μέ τή δυσάρεστη αύτή περιπλοκή, πρέπει νά 
άναφέρουμε πώς είχε προκαλέσει έκπληξη καί άγανάχτηση στή καθοδή
γηση τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ή σύγκρουση μέ τήν ΕΚΚΑ, γιατί 
ήταν άντίθετη μέ τίς έντολές καί κατευθύνσεις πού είχαν δοθεί προσω
πικά στόν “Αρη. ’Ακόμα μιά φορά τό όνομα τού “Αρη στολίζεται μέ μιά 
σειρά άπίθανα «κοσμητικά» έπίθετα. Γρήγορα έφτασε καί ή έκθεση τού 
ΓΣ τού ΕΛΑΣ. Ό  καπετάνιος Όρέστης κλήθηκε στήν ’Αθήνα.

Ή  συνάντηση Σιάντου -  Όρέστη έγινε σ' ένα σπίτι στά παλιά Σφα
γεία. Πήραμε μέρος έγώ καί ό Πολύδωρος. Ή  έκθεση τών γεγονότων πού 
έκανε ό Όρέστης ήταν γνωστή άπό τή γραφτή έκθεση τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ. 
Ή συζήτηση έντοπίστηκε στό ζήτημα τής δήθεν έντολής πού είχε πάρει νά
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μήν έπιτραπεΐ πιά σέ ξένα ένοπλα τμήματα νά ύπάρχουν στίς περιοχές 
πού δρά δ ΕΛΑΣ. Ό  Όρέστης έπικαλέστηκε προσωπική συζήτηση μέ τόν 
Σιάντο στίς άρχές τοΰ Μάη. ’Απ' αυτήν τή συζήτηση, είπε, κατάλαβε πώς 
τοΰ δίνονταν δδηγίες νά μήν έπιτρέψει σέ άλλες ένοπλες δμάδες νά δρούν 
στήν ’Αττική. Αύτό τό παρεξήγησε καί θεώρησε πώς ισχύει καί γιά τήν 
Ρούμελη καί γιά δλες τίς περιοχές πού δρά ό ΕΛΑΣ. — Αύτό είναι τό 
λάθος μου, τελείωσε ό Όρέστης.

Ό  Σιάντος τού μίλησε μέ μεγάλη αύστηρότητα. Γιά πρώτη φορά 
άκουσα, άπό τόν πάντα προσεκτικό σέ χαρακτηρισμούς Σιάντο, νά λέει 
πώς μόνο ένας προβοκάτορας θά μπορούσε νά κάνει μιά τόσο έγκλημα- 
τική διαστρέβλίοση τής γραμμής καί τών έντολών τού Κόμματος καί τού 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί πώς τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ είναι υποχρεωμένο νά έξετάσει 
σοβαρά τήν περίπτωση. Γιά τώρα περιορίζεται σέ μιά κομματική μομφή 
μέ προειδοποίηση πώς ίσως χρειαστεί νά παρθούν καί διοικητικά μέτρα 
άπό τή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ.

Πραγματικά, λίγο άργότερα, μέ τή συγκρότηση τής Λαϊκής Πολιτο
φυλακής, ό Όρέστης άπομακρύνεται άπό τή θέση τού καπετάνιου τών 
τμημάτιυν ’Αττικοβοιωτίας καί στέλνεται διοικητής Πολιτοφυλακής Ά τ- 
τικοβοιωτίας καί Εύβοιας.

Δέν είναι άλήθεια αύτό πού γράφηκε μετά τόν πόλεμο, πώς δήθεν γιά 
τήν εύθύνη του στό έπεισόδιο μέ τό Ψαρρό, ό Όρέστης δέν τιμωρήθηκε.

Ή  εχθρότητα τής ΒΣΑ

Τό τρίτο σοβαρό ζήτημα πού προκάλεσε άνησυχίες στά μέλη τής νέας 
Διοίκησης τού ΕΛΑΣ ήταν: Τί θά γίνει μέ τούς "Αγγλους!

Ή έκθεση τού Ά ρη γιά τή συμπεριφορά τών Άγγλων άξιωματικών 
συνδέσμων πού τόν τελευταίο καιρό ήταν άπροκάλυπτα έχθρική πρός τόν 
ΕΛΑΣ, έβαλε σέ σκέψεις τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ. Δέν ήταν μόνο ή μεροληπτική 
τακτική τους ύπέρ τού Ζέρβα, τού Ψαρρού καί δλων τών έξω άπό τόν 
ΕΛΑΣ μικροομάδων. Ούτε μόνο οί άπειλές καί προκλήσεις πού γίνονται 
σ' δλη τήν Ελλάδα. Απαιτούσαν άπό τόν ΕΛΑΣ επιχειρήσεις πολύ άνώ- 
τερες τών δυνάμεών του, χωρίς νά φροντίζουν τουλάχιστο νά τόν έφοδιά- 
ζουν μέ τά άπαιτούμενα ύλικά. Συγκεκριμένα άνάφερε πιεστική άπαίτηση 
τού "Εντυ νά γίνει άνατίναξη τής γέφυρας τού Ασωπού, πού ό ϊδιος ό 
Άρης υποχρεώθηκε νά δεχτεί, μέ επιφύλαξη πώς θά διατάξει τό τμήμα 
καταστροφών νά μελετήσει τήν επιχείρηση.

Άποφασίστηκε άμέσως νά έπισκεφθοΰν τόν άρχηγό τής ΒΣΑ, νά τού 
γνωρίσουν τήν συγκρότηση τού ΓΣ καί νά τοΰ δώσουν τό άντισχέδιο συμ
φωνίας μέ τό ΣΜΑ πού έκανε ή ΚΕ τού ΕΑΜ. Ή  στάση τού ΓΣ άπέναντι 
στή ΒΣΑ θά πρέπει νά μήν ξεφεύγει άπό τίς δδηγίες πού είχαν πάρει στήν 
Αθήνα ό Σαράφης καί ό Τζήμας.
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Ά λ λ ες  άποφάσεις τοϋ ΓΣ

Στή συνέχεια τό ΓΣ έβγαλε τίς παρακάτω διαταγές:
1. Νά έκτελεστεϊ άμέσως ή έπιχείρηση γιά τήν άνατίναξη τής γαλα

ρίας τού Κούρνουβου, άπό τό Ύπαρχηγεΐο Δομοκού μέ 250 άντάρτες.
2. Τό Γ.Α. Ρούμελης καί Θεσσαλίας διατάσσονται νά στείλουν 

προσωπικό καί υλικά γιά τή πλαισίωση καί λειτουργία τού Γενικού.
3. Επεξηγηματική διαταγή τών Γενικών 'Οδηγιών γιά τήν περί

πτωση πού τά Αρχηγεία ύποχρεωθούν νά κάνουν κατάτμηση σέ μικρές 
άνταρτοομάδες γιά κλεφτοπόλεμο.

4. Νά μή γίνεται καμιά έκτέλεση προσώπου χωρίς έγκριση τού Γενι
κού.

5. Νά υποβληθούν καταστάσεις δύναμης καί όπλισμού, πυρομαχι- 
κών, άποθεμάτων τροφίμων καί Ιματισμού.

6. Νά υποβληθούν σχεδιαγράμματα τηλεφωνικού δικτύου. Νά συν
δεθεί ή Ρούμελη μέ τή Θεσσαλία.

7. Νά συγκροτηθούν επιτελεία σέ κάθε Γενικό Αρχηγείο Περιοχής 
καί όμάδες καταστροφών.

8. 'Η Ρούμελη νά έτοιμάσει δύναμη 60 έκλεκτών άνταρτών γιά νά 
ένιαχύσει τήν Πελοπόννησο. (Ή δύναμη αύτή έτοιμάστηκε καί εφυγε τήν 
1η τού Ίούνη μέ έπικεφαλής τόν Πελοπίδα καί τόν Παπούα).

Μέ έπείγουσα διαταγή τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ ζητούσε άπό όλα τά τμήματα 
ν" άντιμετο)πίσουν άποφασιστικά τίς έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις καί 
παράλληλα νά έκμεταλλευτούν κάθε δυνατότητα γιά νά στείλουν έκλεκτά 
ειδικευμένα σέ καταστροφές τμήματα, πού σέ συντονισμό καί συνεργασία 
μέ τούς Άγγλους συνδέσμους καί σαμποτέρ, νά άρχίσουν καταστροφές.

ΕΑΡΙΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗΣΕΙΣ

"Εναρξη

Πρός τήν κατεύθυνση τής όρεινής Παρνασσίδας άρχισαν οί εκκαθα
ριστικές έπιχειρήσεις τού έχθρού, μέ τέσσαρα ιταλικά τάγματα. Τά 
εχθρικά τμήματα κινούνται άργά, μέ μεγάλη προφύλαξη καί χωρίς νά δεί
χνουν διαθέσεις γιά σοβαρές συγκρούσεις. Φαίνεται πώς ή ιταλική διοί
κηση δέν είχε έμπιστοσύνη στό ήθικό τών στρατιωτών της καί δίσταζε. 
Άπό τή δισταχτικότητα τών ίταλών έπωφελήθηκαν οί άντάρτες καί πή
ραν τή πρωτοβουλία.
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Τό ύπαρχηγείο Θηβών δταν έπισήμανε κίνηση ένός ιταλικού τάγμα
τος άπό Γραβιά πρός Άμφισσα, άκροβολίστηκε στή καμπή τοΰ δρόμου, 
στό 51 χιλιόμετρο καί χτύπησε αιφνιδιαστικά δλο τό μήκος τής φάλαγγας. 
Ό  αυχένας γέμισε άπό ιταλικά πτώματα, τραυματίες καί χτυπημένα ζώα. 
Οί ’Ιταλοί έχασαν κάθε συνοχή καί πανικόβλητοι καλύφθηκαν στίς φυ
σικά όχυρωμένες πλαγιές τού Παρνασσού. Τό Γενικό Στρατηγείο τού 
ΕΛΑΣ στό ύπ' άριθ. 1 άνακοινωθέν του, γι’ αύτή τή μάχη έγραφε:

«26 Μάη. Στό 51 χιλιόμετρο τού δρόμου Γραβιά-Άμφισσα, λόχος 
συγκροτήματος Φώτη Βερμαίου, χτύπησε ιταλικό τάγμα πού κατευθυνό- 
ταν στήν Άμφισσα, μέ άποτέλεσμα τή διάλυσή του. Τό τάγμα άφησε στό 
πεδίο τής μάχης 130 νεκρούς καί 83 τραυματίες».

Άνατίναξη τής γαλαρίας τοΰ Κούρνοβο

Τή νύχτα 1-2 Ίούνη ταράχτηκε ή περιοχή Νεζερού άπό τίς έκρήξεις μεγά
λων ποσοτήτων δυναμίτιδας. Άντάρτες τού ΕΛΑΣ, σύμφωνα μέ τή δια
ταγή πού δέχτηκαν άπό τό νεοσυγκροτημένο Γ ενικό Στρατηγείο τους καί 
τήν υπόσχεση πού είχαν δώσει στό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής νά δια- 
κόψουν, γιά καιρό, τή σιδηροδρομική συγκοινωνία, άνατίναξαν τήν γα
λαρία τού Κούρνοβου.

Τό σαμποτάζ πραγματοποίησε τό συνεργείο καταστροφών τού Γ ενι
κού Αρχηγείου ΕΛΑΣ Στερεάς, μ’ έπικεφαλής τόν λοχαγό τού μηχανικού 
Γ. Βασιλειάδη. Τήν έπιχείρηση κάλυψε τό άρχηγείο Δομοκού, μέ τούς λο
χαγό Μπιτσόλα καί καπετάνιους Περικλή καί Μπελή. Ή  άνατίναξη πρα- 
γματοποιήθηκε τήν ώρα πού περνούσε ή άμαξοστοιχία μέ στρατό. Οί σκο
τωμένοι ύπολογίζονταν σέ 550-600 ’Ιταλούς στρατιώτες. Ή  συγκοινωνία 
διακόπηκε γιά πολλές μέρες.

Ή  άνατίναξη άπέσπασε τά συγχαρητήρια τοϋ ΣΜΑ καί σκόρπισε έν- 
θουσιασμό στό λαό.

Γιά τήν καταστροφή τής σήραγγας αύτής υπάρχει ή έκθεση τής γερ
μανικής στρατιάς Θεσσαλονίκης Ε, άπό 19.6.43, στήν όποία άναφέρεται:

«... Έν τούτοις, τό σαμποτάζ εις βάρος τής σιδηροδρομικής γραμμής, εις 
τό τούνελ τού Νεζερού εις τάς 2 ’Ιουνίου άποδεικνύει κατά τρόπον έντυ- 
πωσιακό δτι διατηρείται άκέραια καί είναι δυνατόν άνά πάσαν στιγμήν 
νά έκδηλωθεί άπειλή κατά τών κυρίων σιδηροδρομικών άρτηριών έκ μέ
ρους άνταρτικών δυνάμεων. Συμπεράσματα:

Οί άντάρται έτοιμάζονται διά τήν άναμενομένην συμμαχικήν άπόβα- 
σιν έπί έλληνικού έδάφσυς. Ή  δίκην ρεύματος πύκνωσις τών άνταρτικών 
δυνάμεων παρά τήν Άρταν καί τήν όροσειράν τής Πίνδου, πείθει δτι τό
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κεντρον τοΰ βάρους είναι έκεϊ πρός ύποστήριξιν των άναμενομένων συμ
μαχικών άποβατικών έπιχειρήσεων...» (υπογραφή) Φόερτς.

Σ’ άντίποινα οί 'Ιταλοί έκτέλεσαν 107 πατριώτες. 'Απ' αυτούς οί 54 
ήταν κομμουνιστές πού κρατούνταν στήν Άκροναυπλία άπό τήν έποχή 
τής βασιλομεταξικής δικτατορίας καί πού στά τέλη τού 1942 μεταφέρθη
καν στό στρατόπεδο Λάρισσας. Οί άλλοι ήσαν έαμίτες, κυρίως Θεσσαλοί.

Ή  εκτέλεση τών 107 στό Κούρνοβο είναι μιά άπό τίς πιό συνταρα
κτικές σελίδες τής άντίστασης.

Μάχη Παύλιανης καί ΚουκουΜστας

Στίς 3 τού Ίούνη οί Ιταλοί άποφάσισαν νά δραστηριοποιηθούν. Μέ προ
παρασκευαστική δράση πυροβολικού καί άεροπορίας άρχισαν έπίθεση 
πρός δυό κατευθύνσεις: πρός Παύλιανη μέ ενα τάγμα πεζικού καί έναν 
ουλαμό πυροβολικού καί πρός Κουκουβίστα-Μαυρολιθάρι, μέ τρία τά
γματα.

Οί Ιταλοί προχωρούσαν πολύ σιγά. Οί άντάρτες κρατούσαν συνεχή 
έπαφή. τούς ένοχλούσαν μέ άραιά πυρά έκαναν καί αιφνιδιαστικές έπιθέ
σεις καί έστηναν ένέδρες. Έτσι έφθειραν τίς δυνάμεις καί καθυστερούσαν 
τήν πορεία τοΰ έχθρού. Μιά έπίθεση ιταλικού τάγματος καθηλώνεται στό 
χωριό Παύλιανη. Ό  διοικητής τού τμήματος Βερμαϊος, ρίχνει τίς εφε
δρείες του. Οί άντάρτες περνούν σέ αντεπίθεση καί κυνηγούν τούς 'Ιτα
λούς μέχρι τίς βάσεις εξόρμησής τους. Τό ιταλικό τάγμα διαλύθηκε. Φεύ
γοντας τή νύχτα οί 'Ιταλοί πέσανε στά γερμανικά φυλάκια τής σιδηρο
δρομικής γραμμής. Νομίζοντας οί γερμανοί πώς βρίσκονται μπροστά σέ 
έπίθεση μεγάλιυν αντάρτικών τμημάτων, άρχισαν πυρά καί άποτελείωσαν 
αύτό πού είχε μείνει ζωντανό. Στό πεδίο τής μάχης καταμετρήθηκαν 50 
νεκροί. Ή  μάχη στή Κουκουβίστα συνεχίστηκε καί τήν άλλη μέρα καί δέν 
υπήρχε καιρός νά άναζητηθούν καί νά ενταφιαστούν καί οί άλλοι σκοτω
μένοι ’Ιταλοί.

Στή Κουκουβίστα, τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ, ένισχυμένα άπό έφεδροε- 
λασίτες, βρίσκονταν όλη τή μέρα κάτω άπό τά άδιάκοπα σφυροκοπήματα 
τής άεροπορίας καί τού πυροβολικού, ενώ οί επιθέσεις διαδέχονταν ή μία 
τήν άλλη. Τήν άμυνα τού ΕΛΑΣ διοικούσε ό συνταγματάρχης Ί. Παπα
θανασίου. Τή δεύτερη νύχτα, στίς 4 Ίούνη, χωρίς νά δεχτούν άντεπίθεση, 
οί 'Ιταλοί υποχώρησαν σέ νέα γραμμή, στό Μακρυκάμπι.

Δεύτερη φάση. Ακολούθησε περίπου μιά βδομάδα αδράνειας. Μόνο 
τά άεροπλάνα βομβάρδιζαν τά χωριά, πού είχαν άδειάσει προσωρινά. 
Τότε μιά όμάδα 'Άγγλων κομάντος, μέ πέντε άντάρτες τού ΕΛΑΣ άνατί- 
ναξαν τή γέφυρα τοΰ ’Ασωπού. Ή  συγκοινωνία διακόπηκε γιά ένα μήνα.

Δυό μέρες άργότερα ένα μηχανοκίνητο ιταλικό σύνταγμα, ένισχυμένο 
μέ πυροβολικό, ξεκίνησε άπό τή Λαμία πρός Καρπενήσι. Ξαφνικά άλλά-



ζει καί στρεφεται πρυς ^περχιάδα καί όρεινη Φθιώτιδα. "Ετσι τά τμήματα 
τοϋ ΕΛΑΣ βρέθηκαν μακρυά, περιμένοντας τούς Ιταλούς στό Καρπενήσι. 
Ό  καπετάνιος τού ’Αρχηγείου Τάσος Λευτεριάς, έπικεφαλής τμήματος 
πού συγκρότησε έκτακτα άπό τούς άντάρτες τού μηχανισμού καί ό πα
τριώτης ταγματάρχης χωροφυλακής Μαυρογιάννης, φεύγουν άπό τό Γαρ- 
δίκι καί τρέχουν πρός τό Δίλοφο, όπου μικρό τμήμα άνταρτών άντιμετώ- 
πιζε τούς ’Ιταλούς. Άλλο τμήμα τού ΕΛΑΣ τού ’Αρχηγείου Λωρίδας, κα- 
τευθύνονταν άπό τή Γκιώνα πρός τό ϊδιο μέρος. Καί άπό άλλη μεριά πλη
σίαζαν οί έφεδροελασίτες τής Φθιώτιδας. Τόν ϊδιο καιρό, έντελώς συμ- 
πκυματικά. άγγλικά άεροπλάνα βομβάρδισαν στό Λιανοκλάδι μιά Αμα
ξοστοιχία. Ή  άμυνα τών άνταρτών τής Γιούλινας-Δίλοφου, οί κινήσεις 
άπό όλες τίς κατευθύνσεις, ό βόμβος τών άεροπλάνων καί οί έκρήξεις. 
κατατρομοκράτησαν τόν Ιταλό συνταγματάρχη. Νομίζοντας πώς πρόκει
ται γιά συνδυασμένες έπιχειρήσεις, διέταξε σύμπτυξη καί έπιστροφή στή 
Λαμία.

Έτσι τελείωσαν οί τόσο διαφημισμένες «εκκαθαριστικές επιχειρή
σεις» στή Ρούμελη. Όλες οί δυνάμεις τής "Αττικοβοιωτίας καί Στερεάς 
γύρισαν στίς περιοχές τους.

Στήν “Ηπειρο

Ίσα>ς οί πληροφορίες γιά έπικείμενη άποβατική ένέργεια τών "Αγγλων 
στήν περιοχή τής Άρτας, νά δικαιολογεί τή σπουδή τών κατακτητών ν' 
αρχίσουν τήν έκκαθάριση τής ’Ηπείρου ταυτόχρονα μέ τήν Άττικοβοιω- 
τία καί Ρούμελη.

Δυνάμεις 500 άντρών. άπό Ιταλούς καί Τσάμηδες. μέ ύποστήριξη 
πυροβολικού κινήθηκαν άπό τήν Παραμυθιά πρός τή Σκάλα Παραμυθίας 
καί τό Σταυρό Σουλίου στίς 21 τοΰ Μάη. Τμήμα τού ΕΛΑΣ Σουλίου, μ" 
έπικεφαλής τό Σπύρο Κόκορη καί έφεδρικές όμάδες τών χωριών Πόπο- 
βου καί Κορύτιανης, καθώς καί τμήμα τού ΕΔΕΣ, άντιμετώπισαν σέ πο
λύωρη μάχη τίς έπιθέσεις τού έχθρού. Οί έπιδρομεϊς γύρισαν φεύγοντας 
πρός τήν Παραμυθιά άφήνοντας 30 νεκρούς καί 15 τραυματίες. Οί ’Ιτα
λοί αιχμάλωτοι άνταλλάχτηκαν μέ 14 έλληνες όμήρους. Ένας καραμπι- 
νιέρος αιχμάλωτος άρνήθηκε νά γυρίσει στό τμήμα του καί κατατάχθηκε 
στό άντάρτικο.

Ή  μάχη αύτή είναι ή πρώτη μετά τόν Γοργοπόταμο, όπου συνεργά
στηκαν καί συμπολέμησαν άντάρτες τού ΕΛΑΣ καί τού ΕΔΕΣ.

Ή  πρώτη άποτυχία άπογοήτευσε τούς ’Ιταλούς. Τυπικά οί έκκαθαρι- 
στικές «έπιχειρήσεις» συνεχίστηκαν, μέ τέτοιο όμως τρόπο πού έδειχναν 
πώς δέν έχουν πρόθεση νά έμπλακούν σέ μάχες. Φάλαγγες κινούνταν 
πάνω στούς δημόσιους δρόμους, καί πλαγιοφυλακές πού σέ διαστήματα 
έριχναν μερικούς άσκοπους πυροβολισμούς.
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Στή θεσοαλία

Ενώ ό ΕΛΑΣ στή Ρούμελη καί τήν “Ηπειρο αντιμετώπιζε άποτελεσμα- 
τικά τούς 'Ιταλούς, στή Θεσσαλία, γιά νά άνταποκριθοΰν καλύτερα στίς 
εκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, τά τμήματα συγκέντρωσαν τίς δυνάμεις τους 
στά "Αγραφα. Αύτό προκάλεσε σύγχυση καί πανικό στούς 'Ιταλούς. Κι 
ένώ έτοίμαζαν τίς έκκαθαριστικές επιχειρήσεις, μέ φαμφαρόνικες διακη
ρύξεις δτι Ιφθασε τό τέλος τών άνταρτών. ξαφνικά, οί δυνάμεις τής 
φρουράς Μετσόβου, φεύγουν καί τό εγκαταλείπουν.

Μέ τή κατάληψη τού Μετσόβου άπό τόν ΕΛΑΣ διακόπτεται ή επι
κοινωνία τών Ιταλών μέ τήν "Ηπειρο.

Στίς 7 Ίούνη δύναμη 4.000 περίπου Ιταλών κινήθηκε νύχτα καί έ((- 
τασε μέχρι τό χωριό Μπελέτσι. "Εξω άπό τό Μουζάκι έχουν πάρει θέσεις 
250 άντάρτες τοϋ άρχηγείου Πηλίου.

Τό πρωί οί Ιταλοί δέχονται αιφνιδιαστικά έπίθεση. Τό ιππικό τους 
υποχώρησε. Ό ταν έφτασαν ενισχύσεις άρχισαν επιθέσεις. Στό πλευρό 
τους πολεμούσαν καί 300 περίπου λεγεωνάριοι. Ό  εχθρός μπόρεσε νά 
φτάσει στό Μουζάκι. Όλη τή νύχτα οί άντάρτες μέ επιθέσεις δέν τούς 
άφήνουν νά σταθεροποιήσουν θέσεις. Οί επιθέσεις μέ νέες ενισχύσεις τήν 
άλλη μέρα άποκρούονται. Οί άντάρτες αμύνονται. Ή  σθεναρή άμυνα 
έσπασε τό ηθικό τών 'Ιταλών οί όποιοι δέ τόλμησαν νά προχιορήσουν οτί; 
κορυφογραμμές τής Πίνδου.

Ό  έπιτελικός συνταγματάρχης Πετροπουλάκης, πού βρέθηκε καί πήρε 
μέρος στή μάχη. έπισήμανε τή σοβαρότητα τής επιτυχία; εκείνη; τού 
ΕΛΑΣ. γιατί σ' αύτή γιά πρώτη (fooa οί άντάρτε; αντιμετώπισαν τόν 
εχθρό σά τακτικός στρατός. Τήν αντίληψη αυτή έξέφρασε καί ό Ιταλό; 
συνταγματάρχης τού Ιππικού στόν νομάρχη Τρικάλων Σαράντη, όταν 
έπέστρεψε, μετά τή μάχη τή; Πόρτα;, στά Τρίκαλα, όπου ήταν ή έδρα τοΰ 
συντάγματος.

Οί Ιταλοί άπογοητευμένοι σταμάτησαν καί παραιτήθηκαν άπό κάθε 
νέα προσπάθεια νά διαλύσουν τοΰ; άντάρτε;.

Τό δτι ή μάχη τή; Πόρτα; δόθηκε μόνο μέ τό τμήμα τού Πηλίου απο
δείχνει πόσο άδικαιολόγητη ήταν ή άπόφαση τού Στρατηγείου τή; Θεσ
σαλία; νά τραβήξει τίς δυνάμεις του στόν ορεινό όγκο τής Πίνδου. Καί τό 
χειρότερο είναι πώς μέ τήν επιμονή του παράσυρε καί τό Στρατηγείο Μα
κεδονίας στό ίδιο λάθος.

Μέ πρωτο6ο\<λία τού Στρατηγείου Θεσσαλίας, στίς 8 τού Ίούνη, στά 
"Αγραφα έγινε σύσκεψη στελεχών τών τμημάτων πού είχαν συγκεντρωθεί 
γιά νά περάσουν στή Πίνδο. Θέμα τους ήταν νά καθορίσουν τή τακτική 
πού θά άκολουθοΰσαν σέ περίπτωση πού ό εχθρός συνεχίσει τίς εκκαθα
ριστικές του έπιχειρήσεις καί στό νέο χώρο τους. Ό  στρατιοπικός υπεύ
θυνος τοΰ Στρατηγείου Θεσσαλίας Καρατζάς ύπόδειχνε τακτική άμυνας
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Σύμπτυξη πρός τήν Πίνδο 
Κάτω: πέρασμα ποταμιού
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και σε περίπτωση σοβαρής πίεσης καί ύπεροχης τοΰ έχθροΰ, ύποχώρηση 
στήν Βόρεια Πίνδο.

Ό  έκπρόσωπος τού ΕΛΑΣ Μακεδονίας, καπετάνιος Γιώργης Κικί- 
τσας διαφώνησε γιατί ή τακτική τής άμυνας ήταν άσυμβίβαστη μέ τίς άρ
χές τού άντάρτικου. ’Αλλά καί οί πληροφορίες πού είχε τό Στρατηγείο καί 
τά μακεδονικά τμήματα, λέγανε πώς ό έχθρός άποσύρονταν, πράγμα πού 
έπέτρεπε δραστήρια πρωτοβουλία, χτυπήματα στίς όπισθοφυλακές τών 
έχθρικών τμημάτων καί γρήγορη έπιστροφή στίς βάσεις.

Ή πρόταση Κικίτσα δέν έγινε δεκτή.
Ό  καπετάνιος τών μακεδονικών τμημάτων, Γιώργης Κικίτσας, πού 

λατρεύονταν άπό τούς άντάρτες του καί φημίζονταν γιά τίς ξεχωριστές 
ίκανότητές του σέ έλιγμούς καί άντάρτικες «πονηριές», μέσα σέ πυκνό
τατα κατεχόμενους άπό τόν έχτρό χώρους, δέ θά υποχωρούσε. Δέ θ' άκο- 
λουθούσε τά Θεσσαλικά τμήματα στά κατσάβραχα τής Πίνδου, άφήνον- 
τας τό χώρο τοΰ Βέρμιου άδειο καί τό λαό έκτεθιμένο στή μανία τού 
κατακτητή καί τών ΠΑΟτζήδων, πολύ περισσότερο πού δέν εΓχε καμιά 
όργανωτική έξάρτηση άπό τό Θεσσαλικό στρατηγείο καί τή κομματική 
καθοδήγηση κείνης τής περιοχής. "Εφτασε, δμως, τότε στή Θεσσαλία ό Λ. 
Στρίγκος, Γραμματέας τού Μακεδονικού Γραφείου τοΰ ΚΚΕ καί φυσικά 
κομματικός καθοδηγητής τοΰ Κικίτσα, πού υποχρέωσε τά μακεδονικά 
τμήματα νά άκολουθήσουν τά Θεσσαλικά στήν Πίνδο. Ό  καπετάνιος Κι
κίτσας, νέο τότε μέλος τοΰ ΚΚΕ, πίστευε κι αύτός δπως καί όλοι σχεδόν, 
πώς οί «μπαρμπάδες» τά ξέρουν δλα: Πειθάρχησε.

Γιατί δμως ό Γραμματέας τοΰ Μακεδονικού Γραφείου δέχτηκε νά 
άπομακρύνει τά τμήματά του χωρίς νά δεχτεί πίεση τού έχθροΰ καί νά 
έφαρμόσει τίς ύπ. άριθ. 1 Όδηγίες τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ, πού δέν στάλθη
καν καί δέν άφορούσαν τά τμήματα τοΰ ’Αρχηγείου Μακεδονίας; Μάς τό 
έξηγεϊ ό ίδιος. Στή βιογραφική του έκθεση (βρίσκεται στά ’Αρχεία τής ΚΕ 
τού ΚΚΕ) ύπάρχει καί ή παρακάτω σχετική μέ τό θέμα πού έξετάζουμε 
παράγραφος:
«... Τόν 'Απρίλη τον 1943, δταν είχαμε μιά σοβαρή άνάπτνξη τον άντάρ- 
τικον κινήματος, πήραμε τήν έντολή γιά τή σύμπτυξη τών ένοπλων δυνά
μεων. Ή ταν μιά ένέργεια δχι μόνο έσφαλμένη άλλά καθαυτό προδοτική, 
γιατί Εκοβε τήν έπαφή μας μέ τό λαό, άφηνε έκτεθιμένο τό κίνημα στά 
κατσάβραχα τής Πίνδου, άναπτέρωνε τό ηθικό τής άντίδρασης καί τής 
έδινε τόν καιρό ν' άνασυγκροτήσει τίς δυνάμεις της πού είχαν παραλύσει, 
μέ τήν πρώτη έμφάνιση τοϋ άντάρτικου. Γύρω άπ’ αύτή τήν ένέργεια, άπ ’ 
δτι θυμούμαι, δέν εγινε καμιά κριτική στή 10η 'Ολομέλεια. Μόλις πληρο- 
φορήθηκα γιά τή διαταγή τράβηξα στή Θεσσαλία (Μπουρέλι) γιά νά σνν- 
εννοηθοϋμε τι θά κάνουμε. Προτείναμε στούς θεσσαλούς (Καρατζά, άρ- 
χηγό τών άνταρτικών δυνάμεων Θεσσαλίας) νά διατηρήσουμε μεγάλο μ έ
ρος άπό τίς δυνάμεις μας στίς περιοχές, πού πήραμε έντολή νά Εκκενώ
σουμε, άλλά δέν μείναμε σύμφωνοι. ''Ετσι πραγματοποιήθηκε ή σύμπτυξη 
πού έφερε τόσες ζημιές στόν ένοπλο άγώνα. »
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'Υπογραμμίσαμε μερικά σημεία πού δείχνουν μέ πόση προχειρότητα 
καί έλλειψη συναίσθησης ευθύνης κάνει χαρακτηρισμούς καί μετατοπίζει 
τίς ευθύνες του ένας άνώτατος καθοδηγητής τής κομματικής δουλειάς, σ' 
ενα μέλος τοϋ Κόμματος. Χαρακτηριστικό είναι πώς ό Στρίγκος δέν πήρε 
διαταγή, άλλά τήν πληροφορήθηκε, δπως όμολογεί.

ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ

Στίς άρχές τοΰ ’Ιούλη συνεδρίασε ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, μέ πλήρη σύνθεση: 
Τόν Πρόεδρό της στρατηγό Νεόκοσμο Γρηγοριάδη (Λάμπρο), τόν Γενικό 
’Επιτελάρχη άντιστράτηγο Πτολεμαίο Σαρηγιάννη (Αία), τόν Διευθυντή 
τού 1ου Γραφείου συνταγματάρχη Νίκο Παπασταματιάδη, τόν Διευθυντή 
τού 2ου Γραφείου άντισυνταγματάρχη Στάθη Δεληβοριά, τόν Διευθυντή 
τού 3ου Γραφείου ταγματάρχη Θεόδωρο Μακρίδη (Έκτορα), τόν Πολι
τικό Υπεύθυνο Θανάση Χατζή (’Αμύντα) καί τόν Διευθυντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών Πολύδωρο Δανιηλίδη (Θείο). Στή συνεδρίαση παρευρίσκον- 
ταν καί ό Γιώργης Σιάντος.

Ή  ΚΕ τού ΕΛΑΣ στήν νέα σύνθεσή.της πού ήταν καί ή δριστική, 
άνάπτυξε δημιουργική δραστηριότητα.

Οί δυό στρατηγοί, Ν. Γρηγοριάδης καί Π. Σαρηγιάννης, μέ τίς ικανό
τητες καί τή λαμπρή σταδιοδρομία τους στόν έλληνικό στρατό, άνέβασαν 
τό κύρος τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ καί δλου τοΰ ’Εθνικοαπελευθερωτικού κινή
ματος.

Συμπεράσματα άπό τίς «έαρινές» έπιχειρήσεις

Μέ τή μάχη τής Πόρτας, άπό τήν όποία ή μόνη «έπιτυχία» τών ’Ιταλών 
ήταν οί λεηλασίες καί οί έμπρησμοί τών χωριών Ντούσικο, Πόρτα, Μπε- 
λεσί, Μουζάκι, Πορτί, τελείωσαν καί οί έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις στή 
Θεσσαλία. ’Αναφέραμε μόνο μερικές μάχες άπό μιά σειρά έπιχειρήσεις 
πού άρχισαν άπό τά τέλη ’Απρίλη μέ πολυάριθμες έπιθέσεις Γερμανών 
στά Πιέρια καί τόν Όλυμπο καί μέ παράλληλες έπιχειρήσεις τών Ιταλών 
στό Κίσσαβο καί τόν “Ολυμπο, άφήνοντας άκόμα μιά πόλη, τό Μέτσοβο, 
στό χώρο τής ’Ελεύθερης Ελλάδας.

“Ετσι τελείωσαν οί μεγάλες έαρινές έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις πού 
μέ τόσο θόρυβο ρεκλαμάρονταν άπό τούς ’Ιταλούς καί τούς κούισλιγκς. 
πώς θά σημάνουν τό τέλος γιά τούς «άδιόρθωτους συμμορίτες», πού 
άγνόησαν τή μεγαλόψυχη προσφορά «άμνηστείας». Τελείωσαν μέ τήν 
αποκαρδιωτική γιά τούς Γερμανούς διαπίστωση πώς δέν έχουν πιά συμ
μάχους ικανούς νά διατηρήσουν τήν κατοχική τάξη καί πώς δλο τό βάρος 
τής άντιμετώπισης τού ισχυρού άντάρτικου στρατού στήν Ελλάδα πέφτει
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στίς πλάτες τους. Ό  ΕΛΑΣ μέ λίγες σχετικά άπώλειες σέ άντρες, κέρδισε 
τίς μάχες σ’ δλες τίς περιοχές καί βγήκε ισχυρότερος καί πιό έμπειροπό- 
λεμος.

Αύτό ήταν τό θετικό πού τόν άνύψωνε στήν συνείδηση τοϋ λαού. 
έβαζε σέ μπελά τούς χιτλερικούς καί σέ βαθειά συλλογή τούς Άγγλους.

Στή διάρκεια δμως τής προετοιμασίας καί τής πρακτικής εφαρμογής 
τών Γενικών 'Οδηγιών γιά τήν άντιμετώπιση τών έκκαθαριστικών Επιχει
ρήσεων, έγιναν τόσα καί τέτοιου είδους λάθη πού δέν μπορούσαν νά μήν 
προκαλέσουν άνησυχίες στή πολιτική καί στρατιωτική ήγεσία τού έθνικο- 
λαϊκού κινήματος.

Μέ βάση τίς έκθέσεις τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί τών Διοικήσεων τών 
Στρατηγείων καί ’Αρχηγείων περιοχών, ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ κατάληξε στά 
άκόλουθα συμπεράσματα:

1. Οί ύπ’ άριθ. 1 Γενικές 'Οδηγίες τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ, πού έκδόθη- 
καν γιά γενικό προσανατολισμό τών Διοικήσεων τών τμημάτων τού 
ΕΛΑΣ Ρούμελης καί Θεσσαλίας, πού προβλέπονταν πώς θά είχαν νά 
Αντιμετωπίσουν σοβαρής έκτασης έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, βασικά 
παρανοήθηκαν καί έφεραν σύγχυση, τόσο στά μόνιμα τμήματα τού 
ΕΛΑΣ, δσο καί στά έφεδρικά καί τίς πολιτικές καί έθνικοαπελευθερωτι- 
κές όργανώσεις.

2. Οί ύπ. άριθ. 1 έρμηνευτικές 'Οδηγίες τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ, διόρθω
σαν τά λάθη πού έκαναν οί Διοικήσεις τού έφεδρικού ΕΛΑΣ, πού ένερ- 
γούσαν σύμφωνα μέ έντολές τών τοπικών πολιτικών όργανώσεων, δέν 
βοήθησαν δμως τίς Διοικήσεις τού ΕΛΑΣ Θεσσαλίας καί Μακεδονίας, νά 
συνέλθουν καί έγκαιρα νά διορθώσουν τά λάθη τους, ξαναγυρίζοντας 
στίς περιοχές τους.

Οί συνέπειες άπό τή παρανόηση ήσαν άρκετά σοβαρές. Πρώτο: ση
μαντικά τμήματα έφυγαν άπό τούς χώρους τους χωρίς νά πάρουν έπαφή 
μέ τόν έχθρό, πράγμα πού, άπό δποια πλευρά κι άν έξεταστεΐ, είναι έξω 
άπό τόν χαρακτήρα καί τήν άποστολή τού λαϊκού στρατού καί έξω άπό τό 
πνεύμα τών Γενικών 'Οδηγιών, πού κατηγορηματικά ύπόδειχναν συνεχή 
καί άδιάκοπη έπαφή μέ τόν έχθρό καί φθορά τών δυνάμεων του. Δεύτε
ρο: Στό πέρασμά τους οί κατακτητές σκορπούσαν τό θάνατο, καίγαν όλό- 
κληρα χωριά, άτομα καί καλύβες γιά νά έξαρθρώσουν τίς βάσεις άνεφο- 
διασμού καί έξορμήσεις τών άνταρτών. Τρίτο: στούς χώρους πού άφησε ό 
ΕΛΑΣ, έπιχείρησαν οί Γερμανοί καί οί Άγγλοι νά έγκαταστήσουν δικές 
τους ένοπλες όργανώσεις καί σέ μερικές περιοχές πέτυχαν τό σκοπό αύτό 
δπως π.χ. στά Πιερία καί στή δυτική Μακεδονία μέ τήν ΠΑΟ, στή Θεσ
σαλία μέ τήν ΕΑΣΑΔ καί στή Πελοπόννησο μέ τόν ΕΣ.

Ή  ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ σημείωσε πώς τό έμπειρο μάτι τού “Αρη είδε τήν 
παρανόηση. Ό  ίδιος έφάρμοσε, σέ όρισμένες περιπτώσεις καί παρτιζά- 
νικη μορφή πολέμου καί σέ άλλες περιπτώσεις άνταρτοπόλεμο, μέ μικρές 
ξαφνικές έπιθέσεις καί άμεση έξαφάνιση, γιά νά ξαναχτυπήσει έκεϊ πού
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δέν τόν περίμενε ό έχθρός, χωρίς νά άποφύγει μάχες κατά μέτωπο,^όταν 
διαπίστωνε πώς οί δυνάμεις τοΰ έχθρού δέ ξεπερνούσαν πολύ τίς δικές 
του. Έτσι ή Ρούμελη άντιμετώπισε σωστά τούς Ιταλούς, μέ πολύ καλά 
άποτελέσματα, χωρίς νά άπομακρυνθεϊ στήν Πίνδο.

Τά τμήματα Άττικοβοιωτίας, σέ συνεχή έπαφή μέ τόν έχθρό, έλίχτη- 
καν στήν άρχή καί δταν οί δυνάμεις τού ΕΛΑΣ δέχτηκαν μεγαλύτερη 
πίεση άποχώρησαν προσωρινά άπό τό χώρο τους, γιά νά ξαναγυρίσουν 
γρήγορα, χωρίς νά πάρουν διαταγή άπό τό Γενικό Στρατηγείο ή την ΚΕ 
τού ΕΛΑΣ.

Δέν έγινε τό ίδιο μέ τά Στρατηγεία Θεσσαλίας καί Μακεδονίας. Αύτά 
τράβηξαν όλες τίς δυνάμεις τους στόν όρεινό δγκο.

Ό  Γενικός Επιτελάρχης Αϊας έκανε μιά έπιστημονική άνάλυση τού 
χαρακτήρα, τής άποστολής καί τών δυνατοτήτων πού έχει ένας λαϊκός 
στρατός, πού δρά, σέ πολλά μέτωπα, στά μετόπισθεν τοϋ τακτικού στρα
τού τών κατακτητών. Μέ βάση τούς ύπεύθυνους τού ΓΣ καί τών ’Αρχη
γείων περιοχών ή έκτίμησή του ήταν: Γενικά ό τρόπος πού άντιμετώπισε ό 
ΕΛΑΣ τίς έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, άποδείχτηκε όρθός. Τή δέ παρα
νόηση καί σύγχυση πού προκλήθηκε τήν έρμήνευσε έτσι:

Κύρια αιτία τής κατάστασης αύτής είναι α) ή άνάμιξη δυό καθοδη
γήσεων, τών τοπικών πολιτικών καί τών πολιτικοστρατιωτικών τών τμη
μάτων τού ΕΛΑΣ. β) Ή  στρατιωτική καί ιδεολογικοπολιτική άνεπάρκεια 
τών στελεχών καί ή άνυπαρξία έπιτελικής όργανωμένης ύπηρεσίας. γ) Οί 
έπιβιώσεις «κατσαπλιαδισμού» καί ταυτόχρονα οί άρνητικές έπιδράσεις 
άντιλήψεων τού παλιού στρατού, μέ φορείς τούς μόνιμους άξιωματικούς, 
πού πρόσφατα προσχώρησαν στόν ΕΛΑΣ καί άνάλαβαν διοικήσεις μονά
δων.

Μέ τό παραπάνω συμφώνησε δλη ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ
Τά συμπεράσματα αύτά δόθηκαν στή πολιτική ήγεσία. 'Η ΚΕ τού 

ΕΑΜ συμφώνησε καί ύπόδειξε στήν ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ νά σταλεί έπι τελικός 
άξιωματικός στήν Εδρα τού ΓΣ γιά νά έξετάσει, σέ συνεργασία μέ τό Ε π ι
τελείο τού Γενικού, τό δλο ζήτημα καί νά παρθούν μέτρα.

Πέρα άπό τά τεχνικά αύτά συμπεράσματα καί τή κριτική τών λαθών, 
έκείνο πού βγαίνει καί πρέπει νά θεωρηθεί σά κύριο συμπέρασμα είναι:

α) Οί έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις στράφηκαν άποκλειστικά ένάντια 
στόν ΕΛΑΣ.

β) Ό  ΕΛΑΣ, παρά τίς άδυναμίες πού ήταν φυσικό νά έχει άκόμα, 
άντιμετώπισε μέ έπιτυχία τό χτύπημα μόνος του, έντελώς άβοήθητος άπό 
τούς Άγγλους συμμάχους.

γ) νΟχι μόνο δέ διαλύθηκε ή δέ σκόρπισε, άλλά ξαναγύρισε άμέσως 
στίς παλιές του θέσεις καί άπό δλη αύτή τήν άναμέτρηση βγήκε ισχυρότε
ρος.

Ό  Έντυ, συγχαίροντας τόν Σαράφη γιά τήν πετυχημένη άναμέτρηση. 
είπε: -  «Είμαι βέβαιος πώς οι Γερμανοί πείστηκαν πώς δέν μπορούν νά
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σάς διαλύσουν». « «Καί έγώ είμαι βέβαιος πώς καί άλλοι θά πειστούν γ ι’ 
αύτό», άπάντησε ό ’Αρχηγός τού ΕΛΑΣ.

«ΧΤΥΠΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΑΣ»!

Στην τανάλια

Οί Άγγλοι, πολιτικοί καί στρατιωτικοί -  δπως γράψαμε -  είχαν πειστεί 
πώς οί έξω άπό τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ένοπλες δυνάμεις φυτοζωούσαν καί πώς 
παρ’ δλη τήν ήθική καί υλική άπλόχερη βοήθεια, ένα άξιόλογο ένοπλο 
άντίβαρο στό λαϊκό στρατό στάθηκε άδύνατο νά δημιουργήσουν. Δέν 
μπορούσαν νά ύπολογίζουν στά ένοπλα κατασκευάσματά τους γιά πολε
μικές ένέργειες ένάντια ότό καταχτητή, τέτοιες πού άπαιτούσαν τά Ιδιαί
τερα στρατηγικά σχέδια τού ΣΜΑ. Ήσαν ύποχρεωμένοι νά καταφεύγουν 
στόν ΕΛΑΣ πού πάντα πρόθυμα προσφερόνταν νά έκτελεΐ άποστολές πού 
τού ζητούσε ή ΣΜΑ -  τού δίνανε ή δέν τού δίνανε τά άναγκαϊα καί άπα- 
ραίτητα, άκόμα καί γιά τίς συγκεκριμένες πολεμικές ένέργειες πού τού 
ζητούσαν, πολεμικά ύλικά. Πάντα, τόν Ιδιο καιρό πού δ ΕΛΑΣ θά έκτελεΐ 
ευσυνείδητα τό έθνικό καί διεθνιστικό καθήκον του, ή θά έχει μπλεχτεί σέ 
σκληρή άναμέτρηση μέ τίς δυνάμεις τού κατακτητή -  δπως έγινε στίς «έα- 
ρινές έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις» -  πίσω άπό τίς πλάτες του οί Άγγλοι 
θά προπαρασκεύαζαν καί θά πραγματοποιούσαν έπιθέσεις μέ τίς ύποτα- 
γμένες σ’ αύτούς ένοπλες δυνάμεις, βάζοντας τό λαϊκό στρατό συνήθως 
μέσα στά σκέλια μιάς στραγγαλιστικής τανάλιας.

Τά γεγονότα, τά έγγραφα, οί μαρτυρίες πολλών άπό τούς ίδιους πρω
τεργάτες τής έγκληματικής άντισυμμαχικής πολιτικής, δέν άφήνουν καμιά 
άμφιβολία πώς ή κινητοποίηση αύτή δλων τών ένόπλων άντιδραστικών 
δυνάμεων -  γερμανοοπλισμένων καί άγγλόδουλων -  δέν ήταν τυχαία, 
άλλά συνδυασμένη καί προσχεδιασμένη. *Έγινε μέ τήν Ιμπνενση καί τήν 
έντολή τών 'Άγγλων.

Ίόον τά γεγονότα:

Πρώτος καί καλύτερος ό Ζέρβας

Τόν καιρό πού δ ΕΛΑΣ σ’ δλη τήν 'Ελλάδα μέ συνεχείς έπιθέσεις 
προσπαθούσε νά έμποδίσει τή συγκέντρωση δυνάμεων τού κατακτητή στίς 
βάσεις έξόρμησης καί δλες οί δυνάμεις τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ βρίσκονταν σέ 
πολεμική προετοιμασία γιά τήν άντιμετώπιση τών έκκαθαριστικών έπι- 
χειρήσεων, δ Ζέρβας άδιαφορεϊ γιά τούς κατακτητές καί έκδίδει διατα
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γές, τη μιά μετά τήν άλλη, νά ένταθούν οί προετοιμασίες γιά «έγκλωβι- 
σμό» τών δυνάμεων τοϋ ΕΛΑΣ. Στή Γενική Διαταγή του, μέ άριθ. 
3155/15.5.43, άνάμεσα σέ μιά σειρά συκοφαντίες καί έμπαθέστατες έπι- 
θέσεις ένάντια στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, έγραφε:

«... 9. Ήθικόν έαμιτών ήλαττωμένον, ένόείξεις υπάρχουν άθρόας δ ι
αρροής τούτων πρός ήμάς.(ϋ)

10. Τό κτύπημα κατά τών έαμιτών πρέπει νά είναι άκληρόν, άποόοτι- 
κόν καί διαρκές...»

Είναι φανερό πώς πρόκειται γιά κήρυξη πολέμου κατά τοϋ ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ, γιά «έγκλωβισμό» καί τή συντριβή τών δυνάμεών του. Καί μιά 
τέτοια έκβαση τοϋ πολέμου δέ μπορούσε νά έξασφαλιστεϊ μόνο μέ τίς «μι- 
κροδυνάμεις» τού Ζέρβα καί τίς «μικροομάδες» πού συνεργάζονταν μαζί 
του, άλλά μέ συντονισμό καί κοινή -  μέ συμφωνίες ή καί χωρίς -  πολεμική 
δράση μέ τούς κατακτητές. Ή  στιγμή γιά τήν κήρυξη τού άντιεαμικού 
πολέμου ήταν ή πιό κατάλληλη: Ό  κύριος όγκος τών δυνάμεων τού 
ΕΛΑΣ είχε πάρει θέσεις στήν άνατολική Στερεά καί τή Θεσσαλία, δπου 
δλα δείχνανε πώς θά έκδηλώνονταν άμεσα έπίθεση τών ’Ιταλών. Στή δυ
τική Στερεά καί στήν Ήπειρο είχαν μείνει μόνο τοπικά μικρά τμήματα. Ή 
ευκαιρία ήταν μοναδική!

Τήν πρόκληση γιά τήν έναρξη έπίθεσης κατά τού ΕΛΑΣ, άνάλαβε ό 
λυσσασμένος άντικομμουνιστής Χούτας: Χωρίς νά προηγηθούν όξύτερες, 
άπό τίς συνηθισμένες στή περιοχή έκείνη, προστριβές, κηρύχνει στρατιω
τικό νόμο στή περιοχή του καί άμέσως πιάνει δυό στελέχη τού ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ, τούς Ν. Πάνου καί Α. Σκάρο, πού καί τούς παραπέμπει σέ «στρα
τοδικείο» γιά «έσχατη προδοσία»!

Ό  ΕΛΑΣ μέ άξιωματικό σύνδεσμο ζήτησε άπό τόν Ζέρβα νά άφεθεί 
έλεύθερος ό Σκάρος καί ό Πάνου πού είχε στό μεταξύ καταδικαστεί άπό 
ζερβικό στρατοδικείο σέ θάνατο. Ό  Χούτας έπιασε τόν σύνδεσμο καί τόν 
φυλάκισε κι αυτόν!

Στίς 16 καί 17 τού Μάη, κοντά στή γέφυρα Τατάρνας χωρίς νά προη- 
γηθεί τίποτα οί ζερβικοί έκαναν έπίθεση κατά μικρής έλασίτικης φρου
ράς. Τήν ϊδια νύχτα ό Χούτας μέσω ένός πράκτορά του άπό τόν Πειραιά 
(Στ. Σκουφάκη) ήρθε σέ έπαφή μέ τόν Γαρδικιώτη πού ύπηρετοϋσε στόν 
ΕΛΑΣ καί άποφάσισαν νά χτυπήσουν άπό κοινού. Ό  Γαρδικιώτης τόν 
βεβαίωνε πώς είχε μέ τό μέρος του 60 άντάρτες. «Είχα δώσει -  έγραφε 
άργότερα ό Χούτας -  είς αύτόν (σ.σ. στόν γέρο Κλειτσίνα πού έστελνε σά 
σύνδεσμο) λεπτομερείς όδηγίες περί τού τρόπου ένεργείας τού τμήματος 
Γαρδικιώτη κατά τήν άναμενομένη γενική έπίθεσιν...» Καί συνεχίζει: «Ή 
άποκάλυψις τής έθνικής (!!) αύτής κινήσεως έντός τών κόλπων τού ΕΛΑΣ 
έπέφερεν ώς ήτο φυσικόν, πλήρη, σύγχυσιν είς τά τάξεις του. Ό  Γαρδι- 
κιώτης συνελήφθη πάραυτα, ήρχισαν άνακρίσεις καί έπηκολούθησαν, 
άθρόαι συλλήψεις...»

'Ύστερα άπό τήν άποτυχία τής «έθνικής προσπάθειας» τού Χούτα, ό 
Ζέρβας καί πάλι πανικοβλήθηκε. Μέ τήν ΰπ’ άριθ. 3403/22/5/43 διαταγή
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του ειδοποιούσε τόν Χούτα: «Έχομεν πληροφορίας αύθεντικάς τρόπον 
τινά δτι οί Έαμίται έτοιμάζουν γενικήν έναντίον μας έπίθεσιν». Ζητούσε 
νά παρθούν μέτρα καί «... νά είσθε είς θέσιν νά μάς ένισχύσετε διά τήν 
πλήρη έξουδετέρωσιν τού έκ τών έαμιτών κινδύνου...»

Μέ άλλο έγγραφο ζητούσε «... έάν έγένετο ρήψις ή παραλαβή χρημά
των έξ Άγρινίου νά μάς άποσταλούν ταύτα άμέσως καί κατά τρόπον 
άσφαλή. Επίσης νά μάς άποσταλούν έσώβρακα...»

Καί τά δυό, άλλά πιό πολύ τά «έσώβρακα» ήταν άπαραίτητα!
Στίς 21 τού Ίούνη τό άπόγεμα τό ’Αρχηγείο ’Ηπείρου, μέ τηλεγρά

φημά του, ειδοποιούσε τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ πώς τμήματα τού ΕΔΕΣ, συν- 
οδευόμενα άπό Άγγλους άξιωματικούς, μπήκαν στήν περιοχή τού ΕΛΑΣ 
στη Γότιστα καί στή περιοχή Καλαμά -  Φιλιάτες.

Ά πό τά χωριά πού πέρασαν οί ζερβικοί διέλυσαν τίς όργανώσεις, 
έπιασαν καί κακοποίησαν στελέχη τού ΕΑΜ. ’Ιδιαίτερη άγριότητα έδει
ξαν οί ζερβικοί στήν περιφέρεια Φιλιατών. Ό  Σαράφης κάλεσε άμέσως 
τόν Κρίς καί τόν Γκικόπουλο. Ό  Κρίς πήρε πάνω του τό λάθος καί δή
λωσε πώς αύτός είχε διατάξει νά σταλούν τμήματα τού ΕΔΕΣ στίς περι
οχές τού ΕΛΑΣ γιά νά κάνουν καταστροφές στούς δρόμους Γιάννενα- 
Μέτσοβο, Γιάννενα-Ήγουμενίτσα καί Γιάννενα-Καλπάκι-Κακαβιά. Σ' 
έρώτηση τού Σαράφη γιατί δέν ζήτησε άπό τόν ΕΛΑΣ νά κάνει τίς κατα
στροφές, ό Κρίς δέν είχε τί νά άπαντήσει. Ό  Σαράφης ζήτησε νά διατα- 
χθεϊ άμέσως ό Ζέρβας νά άποσύρει τίς δυνάμεις του άπ’ δλα τά σημεία 
δπου εισέβαλε καί ό ΕΛΑΣ θά άναλάβει νά κάνει τίς καταστροφές πού ή 
ΒΣΑ νομίζει πώς πρέπει νά γίνουν. Ό  Σαράφης προειδοποίησε τόν Κρίς 
πώς άν δέν άποσυρθούν οί ζερβικοί, θά διατάξει νά κινηθούν οί θεσσαλι- 
κές καί μακεδονικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα ειδοποίησε τηλεφωνικά καί 
τόν "Εντυ καί ζήτησε άμέσως νά τακτοποιήσει αύτός τό ζήτημα.

Οί Άγγλοι μπροστά στήν άποφασιστικότητα τού Σαράφη υποχρεώ
θηκαν νά διατάξουν τόν Ζέρβα νά άποσυρθεϊ άπό τίς περιοχές τού 
ΕΛΑΣ. Οί ζερβικοί μέ δυσφορία καί μόνο δταν είδαν θεσσαλικά τμήματα 
τού ΕΛΑΣ στή Γότιστα άποσύρθηκαν. Τά τμήματά τους δμως δέν έφυγαν 
άπό τούς Φιλιάτες-Καλαμά, μέ τόν ισχυρισμό δτι σ' αύτά τά μέρη πρίν 
ήταν έδεσίτες. Ό ταν οί Άγγλοι διαπίστωσαν πώς δ ΕΛΑΣ δέν πρόκειται 
νά δεχτεί τετελεσμένα γεγονότα, διέταξαν τόν Ζέρβα νά άποσύρει τά τμή
ματά του καί άπό τόν τομέα Φιλιάτες-Καλαμά.

Δραστηριοποιείται καί τό 5/42 Σύν/μα Ψαρρού

Τήν περίοδο πού ό ΕΛΑΣ Στερεάς άντιμετώπιζε τίς έκκαθαριστικές έπι- 
χειρήσεις, οί Άγγλοι δέν έκαναν ούτε τή παραμικρή ρίψη πολεμοφοδίων 
στόν ΕΛΑΣ. Μέ καταπληκτικό δμως ζήλο καί σπουδή δπλιζαν τό τμήμα 
Ψαρρού.

Μέσα σέ λίγες μόνο μέρες, σύμφωνα μέ τίς όμολογίες τού διαχειριστή
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τροφίμων, παρασκευάζονταν συσσίτιο γιά 400-450 άνόρες, πολύ καλά 
δπλισμένους καί πλαισιωμένους μέ άξιωματικούς (κυρίως βασιλόφρονες).

Μόλις δυνάμωσαν κάπως τά τμήματα τοΰ Ψαρροϋ οί άξιωματικοί 
έπωφελήθηκαν άπό τήν άπουσία πολλών δυνάμεων τού ΕΛΑΣ καί άρχι
σαν τήν άντιεαμική τους δράση καί τίς προκλήσεις. Οί πολιτικές όργανώ- 
σεις τού ΕΑΜ έκδήλωναν άνησυχία καί τόνιζαν τόν κίνδυνο άπό τό ξένο 
αύτό τμήμα, πού ένώ δέν έκαναν καμιά ένέργεια κατά τού κατακτητή, 
συκοφαντούσε καί ύπονόμευε τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Ή  πληροφορία πώς τμήματα τοΰ Ζέρβα κατέλαβαν έλασίτικες περι
οχές, άφόπλισαν τόν έφεδρικό ΕΛΑΣ καί συνέλαβαν έαμίτες, δημιούρ
γησε άτμόσφαιρα άντιεαμικής ύστερίας στούς βασιλόφρονες άξιωματι- 
κούς, πού άρχισαν νά πιέζουν τό Ψαρρό, νά τούς «άφήσει νά ξεκαθαρί
σουν» άπό τούς «έαμοελασίτες» τήν περιοχή. ’Επειδή δμως δ Ψαρρός 
άπόφευγε νά όξύνει τήν κατάσταση, οι άξιωματικοί του πού δρούσαν 
κάτω άπό τίς έντολές τής «Στρατιωτικής Ιεραρχίας» μέ δικές τους πρω
τοβουλίες, δξυναν τά πράγματα, μέ καθημερινά έπεισόδια. Τό ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ ύποχρεώθηκε νά έκδώσει τή παρακάτω Διαταγή, γιά νά προλάβει 
κάθε περιπλοκή.

«Κατόπιν τών γενομένων έπεισοόίων» μεταξύ τών όμάόων τοϋ 
Ε.Δ.Α.Σ. καί όμάόων άλλων όργανώσεων, έχόντων ώς συνέπειαν τόν 
άφοπλισμόν όμάόων τόσον ήμετέρων, όσον καί ξένων.

Έντελλόμεθα
δπως τοϋ λοιπού ούόεμία ένέργεια έχθρική έναντίον όμάόων άλλων 

όργανώσεων λαμβάνη χώραν.
Διά πάσαν παράβασιν ή παρεκτροπήν άλλων όργανώσεων πρός 

άτομα ή όμάόας μας, θά άναφέρετε ήμϊν κοινοποιοϋντες σννοπτικήν ?κ- 
θεσιν καί είς τόν πάρ’ ήμϊν άντιπρόσωπον τής 'Αγγλικής 'Αποστολής.

Τοϋ λοιπού ή συμπεριφορά υμών άπέναντι τών όμάόων όργανώσεων 
θέλει όιέπεται άπό τό άποστελλόμενον άντισχέόιον συμφωνητικού μεταξύ 
Στρ. 'Αγγλικής 'Αποστολής καί ήμών, δπερ, σννταχθέν ύπό τής Κεντρικής 
'Επιτροπής τοϋ ΕΑΜ καί ΕΛΑΣ, είναι ύπό συζήτησιν μέ τόν άρχηγόν τής 
'Αγγλικής Στρατιωτικής 'Αποστολής ταξίαρχον *Έντυ. Καί έν περιπτώσει 
μή υπογραφής τοϋ συμφωνητικού τούτον, θέλομεν έξακολουθήσει ένερ- 
γοϋντες πρός τό πνεύμα αυτού. Δ ιά πάσαν παράβασιν ή άντίθετον πρός 
τό πνεύμα τοϋ συμφωνητικού πράξιν θέλονσι ληφθή αυστηρά μέτρα».

ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗΣ, Β. ΣΑΜΑΡΙΝΙΩΤΗΣ, ΑΡΗ Σ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ.
Ό  Ταγματάρχης Θ. Ζούλας, μέλος τού Γενικού ’Αρχηγείου Ρούμελης

-  γνωστός γιά τήν άφοσίωσή του καί τήν πειθαρχία του πρός τό ΚΚΕ -  
μπροστά στήν κατάσταση πού δημιουργήθηκε άπό τήν παρουσία αύτού 
τού «ξένου σώματος» μέσα στό χώρο τής πολεμικής δράσης τών τμημάτων 
πού διοικούσε, άποφάσισε νά βάλει τέρμα σέ αύτή τήν «πληγή» πού δλα 
έδειχναν δτι στήν πορεία θά μεγάλωνε.

Είχε προηγηθεΐ έπίθεση τών ζερβικών τμημάτων κατά τού ΕΛΑΣ καί ή
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αυστηρή προειδοποίηση πού δόθηκε στόν Ζέρβα. Ό  Θ. Ζούλας κάτω άπό 
την έπίδραση τής γενικής κατακραυγής, στέλνει τήν παρακάτω τηλεγρα
φική διαταγή στόν συναρχηγό του Φ. Βερμαίο:

«Γνωστής οϋσης τής στάσεως ημών άπέναντι τών μή ύπογραψάντων 
τό σνμφωνητικόν μας όργανώσεων, όύνασθε νά διαλύσετε τό 5/42 ΣΔ. 
19-6-43. θνμ ιος Ζούλας, ταγ/ρχης».

Ό  Φ. Βερμαΐος καλεΐ άμέσως τούς Νικηφόρο καί Θησέα. 'Ο πολιτι
κός τοΰ τμήματος Διαμαντής άπουσίαζε. Μέ τό δυνητικό «δύνασθε» τού 
Ζούλα καί με δλη τήν μειονεκτικότητα σέ άριθμό άντρων καί δύναμη πυ- 
ρός τών τμημάτων τού ΕΛΑΣ άπέναντι στό 5/42 (250 τού ΕΛΑΣ άσχημα 
όπλισμένοι χωρίς άρκετά πυρομαχικά άπέναντι σέ 400-450 άνδρες τού 
5/42 έξοπλισμενους μέ καινούργια όπλα καί αύτόματα), ό Βερμαΐος άπε- 
φάσισε τήν διάλυση.

Τά τμήματα τού ΕΛΑΣ άναπτύχθηκαν γύρω στήν Ταράτσα, πού άπό 
τή φύση ήταν θέση όχυρή καί είχαν πάρει θέσεις μάχης τά τμήματα τού 
5/42. Ό  Βερμαΐος τούς έστειλε τελεσίγραφο. ’Απορρίπτεται άπό τόν συν
ταγματάρχη Ψαρρό καί έπακολουθεΐ σκληρή σύγκρουση.

Ό  Ψαρρός γιά δεύτερη φορά έβλεπε νά διαλύονται τά όνειρά του καί 
μάλιστα αύτή τή φορά μέ τή πίκρα τού στρατιωτικού πού χάνει μιά μάχη 
στήν όποια άπό κάθε πλευρά είχε δυνατότητες νά νικήσει.

"Οταν έγερνε ό ήλιος ό Ψαρρός έφιππος έγκαταλείπει τελευταίος τό 
σταθμό διοίκησής του.

Στή μάχη αύτή ό ΕΛΑΣ είχε 7 νεκρούς καί 15 τραυματίες. Τό σύντα
γμα τού Ψαρρού 3 νεκρούς καί 5 τραυματίες. Ό λοι οί αιχμάλωτοι άφέ- 
θηκαν έλεύθεροι. Ό  Ψαρρός άποφασισμένος όριστικά νά μή ξαναεπιχει- 
ρήσει νά συγκροτήσει άντάρτικο, μαζί μέ τέσσερεις άπό τούς άξιωματι- 
κούς του διαπεραιώνεται στό Αίγιο.

'Η είδηση γιά τήν διάλυση τοΰ 5/42 έπεσε σάν κεραυνός στό Γενικό 
Στρατηγείο τού ΕΛΑΣ. ’Αμέσως κλήθηκαν στήν έδρα οί Ζούλας καί Βερ- 
μαίος γιά νά δώσουν έξηγήσεις. ’Επακολούθησε αΰστηρή κριτική πού 
στρέφονταν άρχικά κατά τοΰ Φ. Βερμαίου, μά δταν έγινε γνωστό δτι 
υπήρχε γραπτή διαταγή, οί κύριες εύθύνες καταλογίστηκαν στόν Ζούλα.

Στή συζήτηση πήρε μέρος καί ό περαστικός άπό τό ΓΣ Παντελής 
Καραγκίτσης (Όρφέας Βλαχόπουλος), μέλος τής ΚΕ τού ΚΚΕ. Ό  Κα- 
ραγκίτσης έπιτέθηκε δριμύτατα κατά τών «έξτρεμιστών» καί τών «δια- 
στρεβλωτών» τής έαμικής γραμμής πού κατ’ έπανάληψη έχει άναπτυχθεϊ 
στά καθοδηγητικά στελέχη τοΰ ΕΛΑΣ καί είναι γνωστή καί στό τελευταίο 
άντάρτη. Στήν κριτική του δέ ξεχωρίζει κανέναν. Σάν κύριο ύπεύθυνο γιά 
τόν «έξτρεμισμό» θεωρεί τόν Άρη, πού, δπως είπε, δημιούργησε μιά 
«Σχολή Άρη». Κι άς μήν ήταν καθόλου ό “Αρης στή περιοχή έκείνη.
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Στή Μακεδονία ή ΠΑΟ καί οί άλλοι

Στή Μακεδονία μέχρι τήν άνοιξη τοΰ 1943 οΐ λεγάμενες «έθνικές δυνά
μεις» προτιμούσαν νά πλαισιώνουν τίς διοικητικές ύπηρεσίες καί τά έν
οπλα τμήματα άσφαλείας τής δουλικής κυβέρνησης καί σέ μικρότερο βα
θμό νά έντάσσονται στίς γερμανοοπλισμένες συμμορίες τών «άγάδων καί 
τσαούσηδων». Τώρα, μέ τήν ένθάρρυνση τών Άγγλων -  πού δπως είδαμε 
στείλανε άνώτερο άξιωματικό τους καί μέσα στή Θεσσαλονίκη -  έφοδι- 
ασμένη μέ γερμανικά δπλα, βγάζουν δήθεν άντάρτικες «έθνικές» όμάδες 
στά βουνά. 'Η ΠΑΟ, πού τώρα συγκεντρώνει δλες σχεδόν τίς άντεπανα- 
στατικές δυνάμεις, δραστηριοποιείται καί προσπαθεί νά έκμεταλλευτεΐ 
τήν άπουσία τμημάτων τού ΕΛΑΣ στά Πιέρια καί σ’ άλλα βουνά, γιά νά 
έγκαταστήσει δικά της.

Στό Βέρμιο έμφανίζεται ό λοχαγός Δ. Σαρρής, μέ μιά όμάδα άξιωμα
τικών μελών τής ΠΑΟ, πού άμέσως συνδέεται μέ τούς ένοπλους συνεργά
τες τών Γερμανών — τούς «κούκους» τού Κισά-Μπαζάκ. Ά πό κοινού άρ- 
χίζουν «έκκαθάριση» τού χώρου άπό τούς έαμίτες. "Ενα μικρό τμήμα τού 
ΕΛΑΣ μέ έπικεφαλής τόν καπετάνιο Κατσώνη, πού είχε μείνει στή περι
οχή στή προσπάθεια πού έκανε νά πάρει έπαφή μέ τούς «άντάρτες» τής 
ΠΑΟ γιά νά συνεργαστεί, έγινε δεκτό μέ όμαδικά πυρά. Τόν καιρό πού τό 
τμήμα Κατσώνη συγκρούονταν μέ τούς παοτζήδες τού Σαρρή, στόν ϊδιο 
χώρο έμφανίστηκε καί άλλη όμάδα, άποσταλμένη καί αύτή άπό τούς συν
εργάτες τών Γερμανών καί ήγέτες τής ΠΑΟ Χρυσοχόου καί Θεμελή, μέ 
έπικεφαλής τό λοχαγό Λ. Μυτιληναΐο. Σέ λίγες μέρες καί τρίτη, μ’ έπικε
φαλής τό λοχαγό Γ. Γουλουτζή -  οί περισσότεροι βασιλόφρονες, συνδεμέ
νοι δμως καί αυτοί μέ τήν ΠΑΟ — έκανε τήν έμφάνισή της. Οί τρεις αύτές 
όμάδες, δλες άριστα έξοπλισμένες άπό τούς Γερμανούς, άρχισαν μιά χω
ρίς προηγούμενο τρομοκρατία ένάντια στούς έαμίτες.

Μέ ένθάρρυνση Άγγλων συνδέσμων τής ΒΣΑ, πού είχαν μείνει στή 
περιοχή, οί τρεις αύτές όμάδες ένώθηκαν καί συγκρότησαν τό Αρχηγείο 
«έθνικών άνταρτών» τής ΠΑΟ Πιερίων, μέ άρχηγό τό λοχαγό Λ. Μυτι- 
ληναΐο. Είχαν σά σκοπό τους νά κυριαρχήσουν στόν χώρο άπό τά Πιέρια 
μέχρι τόν Αλιάκμονα. Ή  γρήγορη δμως έπιστροφή τμημάτων τού ΕΛΑΣ. 
πού προορίζονταν γιά τά σαμποτάζ καί τίς «παραπλανητικές» επιχειρή
σεις, τούς χάλασε τά σχέδια. Ή  έκτόπιση καί όλοκληρωτική διάλυσή τους 
δέν θά παρουσίαζε δυσκολίες, άν κάθε φορά πού ό ΕΛΑΣ τούς έφερνε σέ 
δύσκολη κατάσταση δέν παρουσιάζονταν νά τούς σώσουν οί Άγγλοι.

Άπό τίς συγκρούσεις πού έγιναν τό ήθικό τών παοτζήδων έκμηδενί- 
ζονταν καί σημειώνονταν άδιάκοπη διαρροή τών δυνάμεών' τους. Τήν 
άποτυχία της ή ΠΑΟ όμολογούσε μέ τήν ΑΠ 20 τής 10 τού Ίούνη 1943, 
έντολή πρός τίς τοπικές όργανώοεις της:

«... Κατά τήν διάρκεια δμως τών προσπαθειών μας πρός συχκρότησιν 
τών δυνάμεών μας... (ή όργάνωση) προσέκρουσε είς τήν έπιβουλήν καί 
υπουλον άντίδρασιν άναρχικών καί· διεθνιστικών στοιχείων. Ταΰτα διά
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τής δολοφονίας καί τής συκοφαντίας καταπολεμούν τήν καθαρώς έθνικήν 
ένέργειάν μας διά νά δημιουργήσουν έδαφος διά τήν ευχερή κομματικήν 
καί συνάμα άντεθνικήν δράσιν των.

Έναντίον τής τοιαύτης έπιβουλής, έπιβάλλεται συνεπώς πρωτίστως ή 
έξασφάλισις τών βάσεών μας καί τών όρμητηρίων μας, ώστε νά δημιουρ- 
γηθή αίσθημα άσφαλείας τού έθνικόφρονος λαού καί έδαφος στερεόν έκ 
τοϋ όποιου θά γίνη ή έξόρμησις πρός έπίτευξιν τών κυρίων μας σκο
πών...»

Καί τό πρώτο πού συνιστά είναι νά συγκροτηθούν «όμάδες άσφαλεί
ας» πού «άμέσως νά άναλάβουν πρωτοβουλία δράσης». Ποιές μορφές 
«έθνικής» δράσης ΰπόδειχνε ή ΠΑΟ στά μέλη καί τίς όμάδες άσφαλείας, 
πού βέβαια θά συγκροτούνταν μέ τήν άνοχή καί μέ δπλα τών Γερμανών 
καί μέ τή παράλληλη βοήθεια τών “Αγγλων, φαίνεται άπό τίς έντολές, πού 
περιλαμβάνονται στό ϊδιο έγγραφο. Καί είναι:

«... Είς άπειλήν προφορικήν θά άπαντήσουν διά ραπίσματος, είς τό 
ράπισμα δι’ άγριων ξυλοκοπημάτων, είς ένοπλον άπειλήν θά έπέμβουν δι’ 
έκτελέσεως ή συλλήψεως καί άπαγωγής τού ή τών έχόντων διάθεσιν νά 
κάνουν χρήσιν δπλων. Είς τήν περίπτωσιν έμφανίσεως ένόπλου τμήματος 
άντεθνικού ή άναρχικού. στρεφομένου κατά τού χωρίου, νά γίνει άμέσως 
συγκέντρωσις τών όμάδων είς σώμα... Πάν μέσον δέον νά χρησιμοποιηθή 
πρό τούτο, άπό τού λόγου μέχρι τής προπαγάνδας καί τής τρομοκρατίας 
καί τών έκτελέσεων». ('Η υπογράμμιση δική μας).

Ή  Χαλκιδική, τό "Αγιον Όρος, ή Νιγρήτα, τό Κιλκίς, τά Γιαννιτσά, ή 
Βέρροια, ή Έδεσσα, ή Κατερίνη, τά Σέρβια, ή Κοζάνη, ή Καστοριά, ή 
Φλώρινα, άπό τίς άρχές τού καλοκαιριού τού 1943 έζησαν φριχτές μέρες, 
όχι τόσο άπό τίς δυνάμεις τής κατοχής, δσο άπό τίς έξοπλισμένες αύτές 
όμάδες. Ά πό τότε ό τίτλος «παοτζής» θεωρούνταν ή πιό άτιμωτική βρι
σιά γιά κάθε έλληνα.

Στή δυτική Μακεδονία -  δπως γράψαμε -  μέ κρυφές κατά τού ΕΛΑΣ 
προθέσεις, έντάχθηκαν στά τμήματά του άξιωματικοί τής λεγόμενης 
«Έθνικής καί Κοινωνικής Άμυνας» (ΕΚΑ).

Τά καταχθόνια σχέδιά τους έβαλαν σέ έφαρμογή στή διάρκεια τών 
έπιχειρήσεων τού Μάρτη 1943. Μόνο χάρη στή σταθερότητα καί τόν ήρω- 
ϊσμό τών έλασιτών καί τού λαού τής περιοχής Βοϊου -  Γρεβενών άπότυ- 
χαν — άλλά μέ σοβαρές ζημίες γιά τόν ΕΛΑΣ. “Υστερα άπό τήν άποκά- 
λυψη τής προδοσίας τους, δλοι σχεδόν οί συνωμότες άπομακρύνθηκαν 
άπό τόν ΕΛΑΣ, ot περισσότεροι πέρασαν στήν ΠΑΟ, άλλοι πλαισίωσαν 
τά γερμανοοπλισμένα τμήματα τού Μιχάλ-Άγά καί άγωνίσθηκαν ένάντια 
στόν ΕΛΑΣ. Τό πρώτο τους βδελυρό έγκλημα ήταν ή άνανδρη δολοφονία 
στίς 15 τού Απρίλη 1943, στά Ίρα τής Κοζάνης, μελών τού Μακεδονικού 
Γραφείου τού ΚΚΕ (Σίμο Κερασίδη-Χρυσαφόπουλο καί Ζήση Ζησιάδη 
Τερπόφσκυ), καί στελεχών τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ (Γιώργη Μέντζα, Ν. 
Κατσαντώνη, Β. Τερζόπουλο, Π. Τριανταφύλλου καί Μ. Μπελούκα).
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Στήν Πελοπόννησο

«’Εθνικιστικές» άντάρτικες δυνάμεις στήν Πελοπόννησο δέν κατόρθωσαν 
νά στεριώσουν στά βουνά. 'Η άντιεαμική κίνηση καί δραστηριότητα στόν 
Μωριά πήρε άπό τήν άρχή χαρακτήρα σκληρό, ταξικό,ένοπλο. Ή  άντί- 
δραση κινούνταν μέ τή θέση πώς «Δέν ύπάρχει άντίσταση τού έλληνικού 
λαού. 'Υπάρχει κομμουνιστική άπειλή. Τά πάντα γιά τή συντριβή τοϋ 
κομμουνισμού. Τώρα μέ τούς «κατέχοντας», αύριο μέ τούς νικητές, όποιοι 
κι άν είναι».

'Η άντίληψη αύτή έκφράστηκε μέ τήν άνασυγκρότηση τής χωροφυλα- 
κής, όχι πιά σέ μικρά καί σκορπισμένα άστυνομικά τμήματα, άλλά σέ 
στρατιωτικούς σχηματισμούς πλαισιωμένους άπό άξιωματικούς τού στρα
τού, κάτω άπό τήν άμεση διοίκηση τών ’Ιταλών. Παράλληλα, φασίστες 
άξιωματικοί συγκροτούσαν «έθνικιστικές» όμάδες σέ διάφορα κέντρα 
πού έξοπλίζονταν άπό τόν κατακτητή καί έκαναν τρομοκρατικές έπιδρο- 
μές στήν ύπαιθρο, έπιαναν έαμίτες καί τούς καταβασάνιζαν στά δικά τους 
«φρουραρχεία». Καί πάντα, συντονισμένα ή παράλληλα μέ τά ειδικά γιά 
τή καταδίωξη άνταρτών ίταλικά τμήματα, πέρνουν μέρος σέ έπιχειρήσεις 
κατά τών άνταρτικών τμημάτων τού ΕΛΑΣ.

Οί πρώτοι Άγγλοι καί Έλληνες άξιωματικοί σύνδεσμοι τού ΣΜΑ 
καί τής Άγγλο-ελληνικής Επιτροπής, συνδέθηκαν μέ τίς άνταρτοομάδες 
τού ΕΛΑΣ, έκαναν μιά ή δυό ρίψεις ύλικών μέ άεροπλάνα καί όλο τόν 
καιρό δέν άσχολούνταν παρά μέ τό πώς νά ένθαρρύνουν άξιωματικούς 
γιά νά συγκροτήσουν όμάδες ξέχωρα άπό τόν ΕΛΑΣ. "Οταν τό ΣΜΑ δια
πίστωσε πώς στή Πελοπόννησο διασπαστικό άντάρτικο δέν μπορούσε νά 
γίνει, συνδέθηκε μέ τίς όργανωμένες δυνάμεις τής προδοτικής κυβέρνησης 
καί τίς ίταλοοπλισμένες προδοτικές όμάδες. Αύτές οί δυνάμεις μέ τήν 
υποκίνηση τών Άγγλων, θά άνακηρυχθούν σέ «έθνικές δυνάμεις», θά 
συγκροτήσουν τμήματα «Εθνικού Στρατού» (ΕΣ) καί θά σκορπίσουν στό 
πέρασμά τους τήν καταστροφή καί τήν έρήμωση σ’ όλόκληρα χωριά. Θά 
βάψουν τό Μωριά στό αίμα.

Ακριβώς τή περίοδο πού ό ΕΛΑΣ άντιμετώπιζε τίς μεγάλες έκκαθα- 
ριστικές έπιχειρήσεις στόν κορμό τής Ελλάδας, στήν Πελοπόννησο έξ- 
απολύθηκε άπό κατακτητές καί συμμάχους τό σύνθημα «Χτυπάτε τόν 
ΕΛΑΣ».

Στή Σάμο

Στό νησί οί ’Ιταλοί είχαν συγκεντρώσει μεγάλες δυνάμεις καί ένεργούσαν 
έπιδρομές γιά τήν διάλυση τού άντάρτικου. ΟΙ Άγγλοι άπό τήν άλλη με
ριά φρόντιζαν, κείνη τή περίοδο, νά στείλουν δικό τους σύνδεσμο, μέ 
άποστολή νά πάρει τό άντάρτικο κάτω άπό τή καθοδήγηση του καί άν
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αύτό δέν τό κατορθώσει νά τό ύπονομεύσει καί νά τό διαλύσει. Τέτοια 
ήταν ή άποστολή τού ύπολοχαγού Λεκάκη.

Ή  άπαίτησή του νά σταματήσουν οί άντάρτες κάθε δράση δέν έβρι
σκε σύμφωνους τούς καθοδηγητές τοΰ άντάρτικου. Κι’ δταν οί Ιταλοί 
έξαπέλυσαν τίς πρώτες έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, πού βασικά στρέ
φονταν κατά τών χωριών, ot άντάρτες άρνήθηκαν νά δεχθούν τίς συμβου
λές τού Λεκάκη νά διαλυθούν ή νά χωθούν στίς «λούφες».

ΟΙ Ιταλοί προσπαθούσαν νά έκβιάσουν τούς χωρικούς νά προδώ- 
σουν τό καταφύγιο τών άνταρτών. Έκλεισαν τούς κατοίκους 40 δλόκλη- 
ρες μέρες στά σπίτια τους καί προσπαθούσαν νά βροΰν καταδότες. Δέν 
βρέθηκε δμως ούτε Ενας χωρικός γιά νά τούς δδηγήσει στά άντάρτικα 
λιμέρια.Προδότες είχαν βρει μερικούς, έλάχιστους στίς πόλεις, άλλά στήν 
ύπαιθρο κανένα.

ΟΙ έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις τών Ιταλών τέλειωσαν μέ τήν καθι
ερωμένη τότε διαβεβαίωση τών κατακτητών: «Παντίτο καπότο».

'Η καθοδήγηση τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Σάμου μέ τή πρόβλεψη πώς σύν
τομα θά χρειαστεί νά δοθεί ή μάχη γιά τήν άπελευθέρωση τού νησιού, 
στέλνει άντιπρόσωπό της στό Κάιρο. Ό  άντιπρόσωπος γρήγορα ξαναγύ- 
ρισε στό νησί μέ... τέσσαρα άτομικά αύτόματα καί μέ τήν συμβουλή τού 
ΣΜΑ νά μείνουν οί άντάρτες σέ άκινησία, νά γυρίσουν στά σπίτια τους 
καί δσοι δέ τό μπορούν νά «λουφάξουν» κάπου, γιατί ή φροντίδα γιά τήν 
άπελευθέρωση τού νησιού δέν είναι δική τους δουλειά: «Είναι δουλειά 
τού ΣΜΑ καί τής Ελληνικής κυβέρνησης»!..

Τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δέν δέχτηκε τίς άγγλικές υποδείξεις. Συνέχισε τόν 
άγώνα.

Στήν ’Αθήνα

Στήν ’Αθήνα δλες ot λεγάμενες έθνικές όργανώσεις, τώρα έχουν προσθέ
σει στόν τίτλο τους «Δυναμικές», μιά καί άλλες άνοικτά καί έπίσημα, άλ
λες κρυφά καί άνεπίσημα, έξοπλίζονται μέ δπλα πού τούς δίνουν ot 
κατακτητές. Τόν ίδιο καιρό πού δ ΕΛΑΣ άντιμετώπιζε τούς κατακτητές 
στίς έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις καί ό λαός άγωνίζονταν μαζικά μέ 
άπεργίες καί διαδηλώσεις, άξιωματικοί τού έλληνικού στρατού μπαίναν 
στήν ύπηρεσία τού κοόισλιγκ Ράλλη καί άναλάμβαναν νά πλαισιώσουν τά 
ένοπλα τμήματα τών «γερμανοτσολιάδων». τούς «ράλληδες».δπως θά 
τούς όνομάσει ό λαός τής ’Αθήνας. Αύτό τόν καιρό κάνουν τήν έμφάνισή 
τους καί οί «μπουραντάδες» άστυνομικοί, μέ τίς γερμανικές μοτοσυκλέτες 
καί τίς χαρακτηριστικές κάσκες τών S.S., οί «μαντουβαλαΐοι» στόν Πει
ραιά, τά κοινωνικά άποβράσματα τής Ειδικής ’Ασφάλειας, οί «χίτες» τού 
Γρίβα, οί έδεσίτες τού Παπαγεωργίου, καί μιά σειρά άλλοι έθνοπροδότες 
μέ έπικεφαλής «έθνοσωτήρες» τής «Στρατιωτικής Ιεραρχίας» σάν τούς 
Βεντήρη, Σπηλιωτόπουλο, Ζερβέα, Άντωνόπουλο, Σταθόπουλο, δλοι
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Ό ταγματασφαλίτης άξ/κός Πετρίδης πού έδρασε στό Πσγκράτι μέ γερμσνούς 
άξ/κούς

Τσολιάδες: σέρνονται σάν τά φίδια γιά νά αίφνιδιάσουν τό χωριό

125



στήν υπηρεσία τοΰ Ράλλη καί μέσον αύτοϋ τών Γερμανών καί ταυτόχρονα 
τών "Αγγλων.

Τό σύνθημα: «Πάλη γιά  τή σωτηρία τού άστικού καθεστώτος» τούς 
Ενώνει δλους στή σταυροφορία ένάντια ητόν «κομμουνιστικό κίνδυνο».

Ά π ό  τήν άνοιξη τού 1943, στίς λαϊκές συνοικίες τής Α θήνας, οί 
συνδυασμένες Επιδρομές τών Γερμανών καί τών ντόπιων συνεργατών 
τους, γίνονται καθημερινό φαινόμενο. ΟΙ έλασίτες τού Α ' Σώματος Στρα
τού, μαζί μέ τούς άγωνιστές τοΰ ΕΑΜ καί δλο τό λαό, τούς πολεμούν 
στήθος μέ στήθος.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΚΑΙ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Επίσκεψη. ’Επίδοση άντισχεδίου συμφωνητικού

Τήν ίδια  μέρα, μετά τή πρώτη συνεδρίαση (19 τού Μάη), οί Σαράφης, 
Ά ρ η ς  καί Σαμαρινιώτης, έπισκέφθηκαν τόν άρχηγό τής ΒΣΑ "Εντυ 
Μάϊερς καί τού άνακοίνωσαν τή συγκρότηση τού Γενικού Στρατηγείου 
τού ΕΛΑΣ καί τή σύνθεσή του. Ό  στρατηγός Σαράφης, μέ λίγα λόγια 
διαβεβαίωσε τόν Έ ν τυ  πώς τόσο οί όδηγίες πού έχουν άπό τή Κεντρική 
καθοδήγηση, δσο καί οί προθέσεις τών μελών τοΰ ΓΣ είναι νά συνεργα
στούν στενά μέ τή ΒΣΑ καί πώς άνεξάρτητα άπό τό άν γίνει συμφωνία μέ 
τό ΣΜΑ, ή δχι, ό ΕΛΑΣ πρόθυμα θά έκπληρώνει άποστολές πού θά έξ- 
υπηρετούν τά πολεμικά σχέδια τοΰ ΣΜΑ, άνάλογα μέ τίς δυνατότητές 
του. Σέ συνέχεια Εδωσε τήν άπάντηση τής ΚΕ τού ΕΑΜ στό συμφωνητικό 
πού είχε στείλει τό ΣΜΑ. Τό ΕΑΜ -  είπε ό στρατηγός -  βρίσκει τό σχέδιο 
τού ΣΜΑ γιά  τήν Ενωση δλων τών άνταρτών τής Ελλάδος άνεδαφιχό  καί 
άσί'μφορο γιά τόν άγώνα τοΰ Ελληνικού λαού καί γιά τό συμφέρο τού 
γενικού συμμαχικού πολέμου. Τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ θά μπορούσε νά ύπογρά- 
ψει σύμφωνο μέ τίς άλλες όργανώοεις πού έχουν άντάρτικο καί μέ τό 
ΣΜΑ, μόνο μέ τούς δρους πού περιλαμβάνονται στό «άντισχέδιο» αύτό. 
Καί έδωσε τό σχέδιο τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, μέ τή παράκληση νά διαβιβαστεί 
άπό τή ΒΣΑ στό ΣΜΑ.

Ό  Έ ντυ  πετάχτηκε άπό τή θέση του καί σέ Εντονο ύφος είπε πώς τό 
ΣΜΑ δέν συζητάει μέ Ενοπλα τμήματα πού δρούν στό τομέα τής δικής του 
δράσης, άλλά άπαιτεί πειθαρχία καί χωρίς συζήτηση Εκτέλεση τών διατα
γών του άπό τά φιλικά συμμαχικά τμήματα. Σάς προειδοποιούμε πώς θά 
χτυπηθούν χωρίς Ελεος καί θά διαλυθούν Εκείνα τά τμήματα πού δέν ύπο- 
τάσσονται στίς διαταγές του.

Μέ Εκπληξη ό Έ ντυ  είδε πώς ή άντίδραση δέν ήρθε άπό έκεΐ πού τήν
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περίμενε -  άπό τόν σκληρό Ά ρ η  καί τόν ευγενικό Τζήμα. Σηκώθηκε ό 
στρατηγός Σαράφης καί είπε:

-  Τό ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ είναι υπεύθυνο γ ιά  τήν διοίκηση τών άνταρτών 
τού ΕΛΑΣ σ’ δλο τόν κορμό τής 'Ελλάδας. Τώρα πιά  λειτουργεί έτσι πού 
άπό αύτή τή στιγμή καμιά διαταγή σας ή διαταγή τών άξιωματικών τής 
άποστολής σας πρός ξεχωριστό τμήμα τού ΕΛΑΣ δέν θά έκτελεϊται χωρίς 
νά έχει προηγούμενα έγκριθεϊ άπό τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ. Καί γιά νά μήν 
υπάρχουν παρεξηγήσεις κα ί νά μή χάνετα ι χρόνος, γ ιά  κάθε έπιθυμία τού 
ΣΜΑ ή τής ΒΣΑ θά πρέπει νά άπευθύνεστε πάντοτε σ' αύτό.

Πρώτη σύγκρουση ΓΣ τού ΕΛΑΣ μέ ΒΣΑ

Ό  Έ ντυ σέ συνέχεια άναφέρθηκε στό έπεισόδιο μέ τόν Ψαρρό. Τό ΓΣ 
έδωσε έξηγήσεις καί άνακοίνωσε τά μέτρα πού πήρε. Ό  αρχηγός τής ΒΣΑ 
δέν έπέμενε στό θέμα αύτό καί πέρασε σέ ένα άλλο ούσιαστικότερο: Ζή
τησε άπό τόν ΕΛΑΣ άμεση έκτέλεση τής επιχείρησης γιά  τήν έξόντωση 
τής φρουράς καί τήν άνατίναξη τής γέφυρας τού Α σω πού, πού έπίμονα 
άπαιτεϊ τό ΣΜΑ. Ό  στατηγός Σαράφης άπάντησε πώς ή έπιχείρηση αύτή 
γιά νά πετύχει χρειάζεται τουλάχιστο 2.500 άντάρτες καί άφθονα ύλικά, 
πού δέ μπορεϊ αύτή τή στιγμή νά συγκεντρώσει καί διαθέσει ό ΕΛΑΣ.

Ό  Έ ν τυ  επικαλέστηκε προηγούμενη συγκατάθεση τού Ά ρ η  καί έπέ
μενε στήν άξίωση νά πραγματοποιηθεί ή έπιχείρηση. Ό  Ά ρ η ς  άπάντησε 
πώς συμφώνησε τότε, μέ τή προϋπόθεση δτι θά έκανε ό ΕΛΑΣ Αναγνωρί
σεις καί τό ΣΜΑ θά διέθετε τά άπαιτούμενα πολεμικά ύλικά. Οί λοχαγοί 
τοϋ ΕΛΑΣ Βερμαίος καί Γεωργιάδης, πού έκαναν τίς σχετικές άναγν(ορί
σεις, διαπίστωσαν πώς τή στιγμή πού δ ΕΛΑΣ περιμένει μεγάλης έκτασης 
έχθρικές έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις καί οί δυνάμεις του έχουν κιόλας 
καταλάβει θέσεις σ' δλο τόν κορμό τής Ε λλάδας, είναι άδύνατο νά συγ
κεντρωθούν στό χώρο τής έπιχείρησης οί άπαιτούμενες δυνάμεις. Ό  
Ά ρης πρόσθεσε πώς τό ΣΜΑ δέν φρόντισε έγκαιρα νά στείλει τίς άναγ- 
καΐες έκκρηκτικές ύλες καί πολεμοφόδια.

Ό  στρατηγός Σαράφης δήλωσε πώς, σά στρατιωτικός άρχηγός, μέσα 
σέ τέτοιες συνθήκες, σέ στιγμές άναμονής μεγάλων έκκαθαριστικών έπι- 
χειρήσεων καί χωρίς νά έχει στή διάθεσή του άνάλογο σέ ποσότητα καί 
ποιότητα ύλικό γιά τήν έξουδετέρωση ισχυρής καί οχυρωμένης φρουράς, 
όέν άναλαμβύνει τέτοια έπιχείρηση. Πρότεινε άντί γ ιά  τή γέφυρα νά άνα- 
τινάξει ό ΕΛΑΣ τή γαλαρία Κούρνοβου.

Ό  Τζήμας σέ μιά άπό τίς έκθέσεις του πρός τή ΚΕ τού ΚΚΕ, πού 
έγραψε στά 1950 καί βρίσκεται στά Α ρ χ εία  τού Κόμματος, άναφέρεται 
καί στήν ύπόθεση αύτή: «... Ε μ ε ίς  (...) άρνηθήκαμε νά άναλάβουμε καί 
πολύ καλά κάναμε... Ή  θέση τού έδάφους καί τής έπιχείρησης -  άνατί
ναξη γέφυρας μόνο -  ήταν τέτοια ώστε, ένώ μπορούσαν νά άποτύχουν 
όλόκληρα στρατιωτικά τμήματα, μπορούσαν νά τό πετύχουν μερικοί κομ-
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μάντος. ’Εμείς στή θέση τής έπιχείρησης αύτής άναλάβαμε, έξυπηρετών- 
τας τούς ίδιους σκοπούς, άλλες έπιχειρήσεις σύμφωνα μέ τίς δυνατότητες 
μας. Κοντά στίς άλλες καί τήν άνατίναξη τής γαλαρίας τοΰ Κούρνοβου».

Ό  Έ ν τυ  δέ συμφώνησε καί έφυγε θυμωμένος. Τήν άλλη μέρα ξανα- 
συνάντησε τό στρατηγό καί τού δήλωσε πώς τό ΣΜΑ δέχτηκε νά άνατινα- 
χθεΐ ή γαλαρία τοΰ Κούρνοβου καί θά στείλει τίς άναγκαΐες έκκρηκτικές 
ΰλες.

Πόλεμος νεύρων

Στίς 20 τού Μάη γίνεται νέα συνάντηση τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ μέ τή ΒΣΑ. Ό  
Έ ντυ  άνακοίνωσε πώς διάβασε τό άντισχέδιο τού ΕΑΜ καί τό βρίσκει 
στίς γενικές του γραμμές καλό, άλλά πρόωρο, γιατί τό άντάρτικο, στό 
στάδιο πού περνά, δέ μπορεϊ νά κατευθύνεται άπό ένα πανελλαδικό κέν
τρο. Τό ΣΜΑ νομίζει καί έγώ έπίσης, πώς τώρα, γ ιά  μικρό βέβαια χρο
νικό διάστημα, είναι προτιμώτερο νά χωρίσουμε τήν Ε λλά δ α  σέ γεωγρα
φικές περιοχές, νά ένωθούν τά άντάρτικα τμήματα δλων τών όργανώσεων 
κατά περιοχή καί οί πολιτικές όργανώσεις νά παυσουν νά έπεμβαίνουν 
στήν όργάνωση καί τήν πολεμική δράση τών στρατιωτικών τμημάτων. Καί 
έπειδή υπάρχει δυσπιστία, άκόμα καί έχθρότητα άνάμεσα στούς Έ λληνες 
άξιωματικούς τών διάφορων όργανώσεων, τό ΣΜΑ είναι πρόθυμο νά 
άναθέσει σέ Ά γγλους άξιωματικούς τή διοίκηση τών Α ρχηγείω ν περ ι
οχών καί στά παρακάτω άκόμα τμήματα!

Ό  Ά ρ η ς  τόν διέκοψε καί τού είπε:
-  Δέν πρόκειται νά συζητήσουμε τίς προτάσεις σας. Έ μεϊς σάς μετα

φέραμε τό άντισχέδιο τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ καί ή έντολή μας περιορίζεται στό 
νά σάς παρακαλέσουμε νά τό διαβιβάσεται στό ΣΜΑ. Θά έπαναλάβω, 
δμως, καί έγώ τήν προειδοποίηση τού στρατηγού μου: Μή τολμήσετε σείς 
ή κάποιος άπό τούς άξιωματικούς σας νά στείλετε διαταγές, ούτε έπιθυ- 
μίες σας στά τμήματά μας. Γιά κάθε ζήτημά σας νά άπευθύνεσθε σέ μάς, 
στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ.

Ό  "Εντυ δέν άπάντησε.
"Υστερα άπ ' αύτή τή συζήτηση τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ μετακινήθηκε, μέ τήν 

άπόφαση νά έγκατασταθεϊ στήν Α γ ία  Τριάδα καί μαζί μέ τό Α ρχηγείο  
Ρούμελης νά όργανώσουν τήν έπιχείρηση γιά  τή καταστροφή τής γαλα
ρίας τού Κούρνοβου.

Νέες περιπλοκές

Στίς 26 τοΰ Μάη έφτασε στήν έδρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ ό συνταγματάρχης 
Ψαρρός. Ό  ΕΛΑΣ τού πρότεινε νά μή δημιουργήσει άνεξάρτητη όμάδα, 
άλλά νά διαθέσει τίς γνώσεις του καί τήν ικανότητά του στόν ΕΛΑΣ, άπό
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τή θέση τοΰ ’Επιτελάρχη τοΰ ΓΣ.ή στρατιωτικού υπεύθυνου στό ’Αρχη
γείο Στερεάς 'Ελλάδας.

Ό  Ψαρρός ζήτησε προθεσμία νά άπαντήσει. Τήν άλλη μέρα δήλωσε 
πώς δέν μπορεΐ νά πάρει άπόφαση συγχώνευσης τού τμήματός του στόν 
ΕΛΑΣ. χωρίς έγκριση τής ΚΕ τής ΕΚΚΑ, πού έδρευε στήν Αθήνα. Δή
λωσε άκόμα πώς ό ίδιος προτιμάει νά μείνει διοικητής αύτοτελούς τμήμα
τος. Ή  άπάντηση ήταν εμπνευσμένη άπό τόν Έ ντυ.

Οί διαβεβαιώσεις του γιά «καλές διαθέσεις» καί «άρμονική συνεργα
σία», άκόμα κ ι’ άν ήταν άπόλυτα ειλικρινείς, ή άνασύσταση τού τμήμα
τος, μέ τή γνωστή σύνθεση καί οί σχέσεις του μέ τούς Ά γγλους, δέν μπο
ρούσαν νά ικανοποιήσουν τό ΓΣ. Δημιουργούνταν μιά έστία στό χώρο 
τού ΕΛΑΣ πάντα έτοιμη ν' άνάψει.

Δείχνοντας τό ΓΣ τίς καλές προθέσεις του. έδωσε διαταγές νά έπι- 
στραφούν όλα τά υλικά, τρόφιμα κλπ.

Καί ένα άκόμα ζήτημα άντιμετώπισε. κείνες τίς μέρες, τό ΓΣ. Στήν 
περιοχή Ά γρινίου  υστέρα άπό μιά σειρά έπεισόδια πού προκάλεσε ένα 
τμήμα τοϋ γιατρού Παπαϊιυάννου. πού ισχυρίζονταν πώς ήταν τού ΕΔΕΣ. 
κατάληξαν σέ συμπλοκή καί άφοπλισμό του. Κρατήθηκε ό Π απαϊωάννου 
καί μερικοί άξιωματικοί καί καπετάνιοι. Μέ διαταγή τού Σαράφη άφέθη- 
καν όλοι ελεύθεροι έκτός άπό τόν Π απαίωάννόυ. πού ύπήρχαν στοιχεία 
γιά συνεργασία μέ τούς Ιταλούς, μέσω τού δημάρχου Ά γρινίου .

Τό ζήτημα Ψαρρού, άν καί είχε συζητηθεί, καί τό νέο τού Πα- 
παϊωάννου. στάθηκαν επιχείρημα γιά  νέα έπέμβαση μέ άπειλές τού Έ ντυ  
άκόμα καί τής Γδιας τής Α γγλικής Κυβέρνησης.

’Απειλές καί «νότα» τής Βρετανικής Κυβέρνησης

Στίς 27 τού Μάη στήν Α γ ία  Τριάδα, τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ δέχτηκε τήν έπί- 
σκεψη τοΰ Έ ντυ  καί τοΰ Κρίς. Στό στρατηγείο κείνη τή στιγμή βρισκόταν 
καί ό Ψαρρός. Δέν κάθησε στό σκαμνί πού τού πρόσφεραν. Στάθηκε όρ
θιος, ξεδίπλωσε ένα χαρτί καί ζήτησε άπό τά μέλη τού ΓΣ νά σηκωθούν 
καί αύτοί, γιά νά άκούσουν μιά διακοίνωση τής Βρετανικής Κυβέρνη
σης. Ό  Σαράφης καί ό Τζήμας σηκώθηκαν. Ό  Έ ν τυ  διάβασε άγγλικά τό 
κείμενο πού τό μετάφρασε ό Κρίς. Ή  «νότα» στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, δπως δια- 
τηρήθηκε στή μνήμη τοΰ Τζήμα καί τή δημοσίεψε σέ άρθρο του στό περι
οδικό «Πυρσός» No 1/1966, άνάμεσα σέ άλλα έλεγε:

«Ή  κνβέρνησις τής Α ντον Μεγαλειότητος, άν σννεχισθονν οί όιαλν
οείς τών έθνικών άνταρτικών όμάόων έπιφνλάσσει είς έαντήν δικαίωμα, 
μετά τήν άπελενθέρωσιν τής Έλλάόος, νά άναλάβη τήν όιεκπεραίωσιν 
ορισμένων μέτρων, πού θά άποβλέπονν είς τήν άποκατάστασιν τής νομί
μου τάξεως είς τήν Έ?·.λάόα».

Ό  Ά ρ η ς, πού σύμφωνα μέ τίς άναμνήσεις τού Τζήμα έμεινε καθιστός
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καί άκουε τίς άγγλικές άπειλές στρίβοντας τό τσιγάρο του, μόλις τέλειωσε 
τό διάβασμα τής νότας σηκώθηκε καί ρώτησε:
-  Πότε θά πάρετε μέτρα; Μετά τήν άπελευθέρωση; Μά τότε δέν θά 
υπάρχουν γερμανοί. Γιατί θά’ ρθήτε σείς;

Ό  πολιτικός καί «διπλωμάτης» Τζήμας προσπάθησε νά μαλακώσει 
τά πράγματα λέγοντας, σύμφωνα μέ όσα ό ίδιος έγραψε άργότερα:

«... τά Επιχειρήματα άπ' τά όποια πηγαίνει νά άντλησει αυτά τά δι
καιώματα ή άγγλική κυβέρνηση δέν εύσταθούν γιατί, έμεϊς δέν ϊχουμε 
διαλύσει παρά μόνον όμάδες πού ένήργησαν κατά τοϋ ΕΛΑΣ, είτε συνερ
γάστηκαν μέ τούς κατακτητές καί κανένα ειλικρινή πατριώτη δέν Εμποδί
σαμε νά πολεμήσει τούς κατακτητές...».

Οί άντιπρόσωποι τοϋ ΕΛΑΣ δήλωσαν πώς μιά πού ή έπίσημη αύτή 
διακοίνωση άπευθύνεται γενικά πρός τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, άρμόδια νά άπαν- 
τήσει είναι ή Κεντρική καθοδήγηση καί γ ι’ αύτό θά σταλεί στήν ’Αθήνα.

Μιά συμφωνία πού θά ένοποιοϋσε δλο τό έλληνικό άντάρτικο, πού 
τόσο έπίμονα ζητούσε τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί πίεζε τό ΓΣ νά τό προωθήσει, 
δέν φαίνονταν δυνατή. Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ παράβλεπε μιά σειρά παγίδες 
καί τρικλοποδιές πού έβαζαν οί Ά γγ λο ι καί άπόφευγε τίς συνεχείς προ
κλήσεις τών ζερβικών καί τού Ψαρρού, πού κείνες τίς μέρες είχαν πολλα- 
πλασιαστεί. «... Θελήσαμε -  έγραψε πολύ άργότερα ό Τζήμας -  ν' άπο- 
κτήσουμε τή γλώσσα μιάς φιλικής άλληλοκατανόησης καί έκτίμησης γιά 
τήν ισότιμη, ειλικρινή, μεταπολεμική συνεργασία τών δύο λαών. Μά 
πάντα βρήκαμε κλειστή τήν πόρτα καί τίς λόγχες προτεταμένες έναντίον 
μας». «Χαρακτηριστικό τό γεγονός -  συνέχισε στήν έκθεσή του ό Τζήμας
-  άπ ' τήν άποψη, τό πόσο στενά παρακολουθούσε ή άγγλική κυβέρνηση τί 
κάναμε, άπ’ τά δικαιώματα πού θέλησε νά έπιφυλάξει, ά π ’ τό πώς υποδέ
χθηκε μιά πράξη πού άποτελοϋσε σταθμό άποφασιστικό γιά  τό κίνημα, 
άπό τό πώς θέλησε νά μάς έκβιάζει σέ άμεσες παραχωρήσεις (είχαμε τότε 
ένα σωρό έκκρεμότητες μέ τούς Ά γγλους -  Ψαρρός -  συμφωνητικό -  
Ζέρβας -  ρίψεις κλπ, κλπ). Καί δλα τ’ άνατρέψαμε μέ τήν πολιτική μας, 
γιατί μιά νότα δχι δίκαια ύπόθεση, μόνο άνθρώπους άσύνδετους μέ τό 
λαό μπορούσε νά πτοήσει. Ά λλά  δπως έδειξε ή ιστορία τά δικαιώματα 
«πού έπεφύλαξε είς έαυτήν» μόνη της γιά  ξένο άμπέλι, τά έφάρμοσε μέ 
άπαίσια σκληρότητα μετά τήν άπελευθέρωση...» (ι)

Τό ΣΜΑ ζητάει άπό τόν ΕΛΑΣ έπιχειρήσεις διαρκείας τριών έβδο
μάδων

Στίς 28 τού Μάη ό Έ ντυ  έπισκέφθηκε στά γραφεία τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ. 
Ή τα ν ήρεμος καί εύγενικός. Ά ρχ ισ ε μέ τή δήλωση πώς άπό μελέτη τής 
δικογραφίας γιά τόν Π απαϊωάννου βγαίνει πώς έπιβαρύνεται μέ πράξεις

(1). ’Αρχείο ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, φάχελλος διαπραγματενσεως μέ ΣΜΑ.
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6ία ; κατά τοϋ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί υπάρχουν στοιχεία συνεργασίας μέ τούς 
Ιταλούς. ’Επειδή δμως όργανώθηκε άπό τή ΒΣΑ παρακάλεσε νά άφεθεϊ 

έλεύθερος καί νά άνασυγκροτήσει τήν όμάδα του. Αύτός άναλάμβανε τήν 
ευθύνη γιά  τήν παραπέρα διαγωγή του. Έ τσι, κατά τή γνώμη του θά δ ι
ευκολύνονταν ή πραγματοποίηση τής γενικής συμφωνίας.

Τό ΓΣ υποχώρησε καί άφησε έλεύθερο τόν Π απαϊωάννου καί νά ξα- 
ναφτιάξει τήν όμάδα του, άφού άναγνώρισε τά λάθη του καί ύποσχέθηκε 
νά έχει καλές συναγωνιστικές σχέσεις μέ τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ό  Έ ντυ  άνά- 
λαβε νά τόν έφοδιάσει μέ 180 δπλα καί άλλα ύλικά.

Μετά ό Έ ντυ  μπήκε στό κύριο θέμα τής έπίσκεψής του:
Ζήτησε, άπό μέρος τού ΣΜΑ, ό ΕΛΑΣ σ' δλο τόν κορμό τής χώρας 

νά κάνει εύρύτατης έκτασης έπιχειρήσεις άπό τίς 21 τού Ίούνη μέχρι τίς 
14 τού Ιούλη , πού θά άπόβλεπαν στήν καταστροφή τών συγκοινωνιών 
τοϋ εχθρού καί τήν παρεμπόδιση έπισκευών καί κίνησης στρατευμάτων 
στό διάστημα αύτό.

Ό  στρατηγό; Σαράφης ζήτησε νά,μάθει τούς λόγους γιά  τούς όποι
ους είναι άνάγκη νά δραστηριοποιηθούν ταυτόχρονα καί γ ιά  συγκεκρι- 
μένη χρονική περίοδο δλες οί δυνάμεις τού ΕΛΑΣ. τονίζοντας δτι σάν 
στρατιωτικός ήγέτης έχει υποχρέωση νά γνωρίζει τούς γενικότερους σκο
πούς πού έξυπηρετεί ή δράση τών τμημάτων του. Ό  Έ ντυ  υποχρεώθηκε 
νά άποκαλύψει πώς οί έπιχειρήσεις θά έχουν χαρακτήρα παραπλάνηση; 
τού εχθρού καί άπόσπασης δυνάμεων άπό τήν Ιτα λ ία  πρός τήν Ελλάδα, 
πράγμα πού θά διευκόλυνε τίς άποβατικές συμμαχικές ένέργειες στή Σ ι
κελία.

Δέν άνταποκρίνεται στήν άλήθεια ό Ισχυρισμός τού Μ. Γουντχάουζ -  
μετά τόν πόλεμο, (Βλέπε έφημ. «Βήμα» 9.3.1975, συνέχεια II τού « Ό  ρό
λος τών Ά γγλω ν στήν έλληνική άντίσταση») -  πώς μαζί μέ τούς γερμα- 
νούς παραπλανήθηκε καί ή κομμουνιστική ήγεσία, «πιστεύοντας πώς 
πράγματι θά γινόταν κάποια άπόβαση στήν Ε λλάδα...»  καί πώς « Ό  τα- 
ξίαρχος Μάϋερς ήταν τό μόνο πρόσωπο στήν Ε λλάδα , στό δποϊο είχε 
λεχθεί πώς ή άπόβαση θά γινόταν στή Σικελία. Τό μυστικό αύτό ό ταξί- 
αρχος Μάϋερς τό έμπιστεύθηκε καί σέ μένα, συνεχίζει ό Γουντχάουζ, χω
ρίς νά τό πει σέ κανένα άλλο άπολύτως...».

Βέβαια οί άντάρτες πού θά ρίχνονταν μέ τά μούτρα στίς έπιχειρήσεις 
«Ζώα», άγνοούσαν τόν πραγματικό σκοπό τών έπιθέσεών τους. Ά λλά  ή 
ήγεσία του, δηλαδή δχι μόνο ό στρατηγός Σαράφης καί τά μέλη τοϋ ΓΣ. 
άλλά καί ή άνώτατη πολιτική καί στρατιωτική ήγεσία στήν ’Αθήνα, ήξε
ραν πώς δέν έπρόκειτο, τότε τουλάχιστο, νά γίνουν άποβάσεις στήν Ε λ 
λάδα. Δέν άπόκλειαν δμως ένέργειες κομάντος καί άεροπορικές έπιδρο- 
μές. συντονισμένες ή ένισχυτικές τής παραπλανητικής δράσης τών άνταρ
τών. Τό ΓΣ άμέσως έστειλε σχετικές διαταγές.
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Στίς 29 τοΰ Μάη γίνεται καί νέα συνάντηση τοΰ ΓΣ τού ΕΛΑΣ μέ τόν 
ταξίαρχο "Εντυ Μάϊερς. Ό  στρατηγός Σαράφης στό βιβλίο του «Ο 
ΕΛΑΣ», σελ. 137. έγραψε πώς «... μάς άνακοίνωσε δτι τό στρατηγείο Μ. 
’Ανατολής δέχτηκε τό σχέδιο δπως τροποποιήθηκε ύστερα άπό τή συζή
τησή μας καί ρώτησε άν δεχόμαστε στό κοινό στρατηγείο τό συνταγμα
τάρχη Ζέρβα...» Σ ' ένα άπό τά άντίτυπα τοΰ βιβλίου «Ο ΕΛΑΣ», πού μού 
χάρησε ό Τζήμας, δ ίπλα στή φράση πού παραθέσαμε έγραφε μέ τό χέρι 
του: «Δέν είναι σωστό». ’Από δσα έπεσαν στήν άντίληψή μου, άλλά καί 
άπό αύτά πού έπακολούθησαν τότε στό βουνό, γιά  πολύ καιρό τό ΣΜΑ 
δέν άπαντούσε καί τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ είχε άρχίσει νά άμφιβάλει άν θά 
υπογράφονταν συμφωνία μέ τίς άλλες όργανώσεις καί τούς Ά γγλους. 
Κείνη τή μέρα ό Έ ν τυ  πρότεινε στό ΓΣ νά συναντηθούν άντιπροσωπεϊες 
τοϋ ΕΛΑΣ καί τού ΕΔΕΣ, γιά  νά συζητήσουν καί νά βρούν κάποιο τρόπο 
συνεργασίας. Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ δέχτηκε καί όρίστηκε συνάντηση στίς 5 
τού Ίούνη στό Λιάσκοβο τής Θεσσαλίας. Τό Ζέρβα άνάλαβε νά τόν ειδο
ποιήσει ό Έ ντυ.

Ό  Ζέρβας δέν μπορούσε νά άρνηθεί τήν έντολή τού Έ ντυ . Δέχτηκε 
νά πάρει μέρος στήν κοινή σύσκεψη. «... Καίτοι δέν έχω -  δπως έγραψε σέ 
γράμμα του πρός τόν Χούτα -  είμή έλαχίστας έλπίδας συνετισμού τών 
κομμουνιστών. Έ ν  τούτοις... έπειδή δυστυχώς έχομεν πλεΐστα δσα παρα
δείγματα πρωτοφανούς, δολιότητος καί άπάτης αύτών, σάς συνιστώ δπως 
ούτε στιγμήν χαλαρώσητε τά μέτρα καί σταματήσετε τήν άγρυπνον παρα- 
κολούθησιν τών κακών αύτών Ελλήνων».

Ό  Χούτας τού άπάντησε: «... Πιστεύω δτι έπ’ ούδενί λόγω θά δε- 
χθήτε κάν συζήτησιν έπί τού ύπουλωτέρου άρθρου: Νά δύνανται αί δ ιά 
φοροι όμάδες νά κινούνται έλευθέρως είς οίανδήποτε περιφέρειαν θέ
λουν. Διότι αύτού στηρίζουν δλας τάς ύπουλους έλπίδας των καί φυσικά 
δέν θά πέσωμεν είς τήν παγίδα αύτήν. Ό λ ο ι οί δροι δεχτοί, άλλά τομείς 
κινήσεως καί δράσεως χωριστοί...».

Μέ τέτοιες διαθέσεις πήγαινε ό Ζέρβας στό Λιάσκοβο. Ή σαν δμως 
δικές του καί τών συνεργατών του αύτές οί διαθέσεις μόνο ή ήσαν καί 
διαθέσεις τών καθοδηγητών τους Ά γγλω ν, όπότε καί αύτή ή συνάντηση 
ήταν μιά άπό τίς «παγίδες» πού στήνανε οί Ά γγ λο ι γ ιά  νά παρασύρουν 
τόν ΕΛΑΣ καί νά τόν υποχρεώσουν σέ παραχωρήσεις;

Πρόταση γιά κοινή σύσκεψη

Σύσκεψη στό Λιάσκοβο

Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ πήρε μέρος στή σύσκεψη αύτή μέ ειλικρινή πρόθεση νά 
προωθηθεί καί νά πραγματοποιηθεί ’Εθνική ένότητα δλων τών άνταρτών.

Τό πρωί τής καθορισμένης μέρας (5 τού Ίούνη) έφτασε στό Λι
άσκοβο ό Ζέρβας μέ δύναμη 250 άνταρτών. Ά μέσως έγκατέστησε φυλά-
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κια καί έβγαλε περιπολίες στό χωριό. Τά μέτρα αΰτά ήταν άκατανόητα 
καί φαιδρά. Στό χώρο δεν ύπήρχαν δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ παρά μόνο 25 
άντάρτες.

Ό λ ες  οί δυνάμεις ήσαν άπασχολημένες μέ τίς έκκαθαριστικές έπιχει- 
ρήσεις τών ’Ιταλών πού είχαν άρχίσει στίς 25 τοΰ Μάη καί συνεχίζονταν.

Τό ίδιο  πρωί έπισκέφθηκαν τυπικά τόν Ζέρβα ό Σαράφης καί δ Τζή
μας. Ό  Ζέρβας διαμαρτυρήθηκε γιά  τό χαρακτηρισμό «βασιλόφρονας», 
ένώ αύτός ήταν καί ε ίναι δημοκρατικός.

Τό άπόγευμα στό σπίτι πού έμεινε ό ταξίαρχος Έ ντυ  έγινε ή πρώτη 
σύσκεψη. Παρευρίσκονταν οΐ Σαράφης καί Τζήμας άπό τόν ΕΛΑΣ, ό 
Ζέρβας. Πυρομάγλου καί ό Γκικόπουλος άπό τόν ΕΔΕΣ καί ot Έ ντυ  καί 
Κρίς άπό τή ΒΣΑ.

Ό  Έ ν τυ  άνοιξε τή σύσκεψη μέ τή δήλωση δτι κάλεσε τούς άντιπρο- 
σώπους τού ΕΛΑΣ καί τοΰ ΕΔΕΣ ΰστερα άπό έντολή τού ΣΜΑ. Σέ συν
έχεια διάβασε τό συμφωνητικό πού ΰστερα άπό τίς άντιπροτάσεις τού 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δέχτηκε τό ΣΜΑ καί κάλεσε τόν ΕΔΕΣ νά τό δεχτεί. Ό  
Ζέρβας δήλωσε πώς έχει υπογράψει τό άρχικό σύμφωνο πού είχε διατυ
πώσει τό ΣΜΑ καί δέ συμφωνεί μέ τό νέο αύτό σχέδιο τοΰ ΕΛΑΣ. Κυρίως 
διαφωνούσε στή σύνθεση τού Κοινού Στρατηγείου πού έπρεπε κατ’ αύτόν 
νά είναι μόνο ένας άντιπρόσωπος άπό κάθε Ό ργάνωση χωρίς νά παρθεί 
ΰπόψη ή άριθμητική δύναμή της. ΟΙ δυνάμεις τότε ήταν: τού ΕΛΑΣ 
12.500, ΕΔΕΣ 500 καί ΕΚΚΑ 200 περίπου. Βέβαια ή πραγματική δύναμη 
τού ΕΛΑΣ ήταν πολύ μεγαλύτερη, ϊσως υπερδιπλάσια άπό τόν άριθμό 
πού έδινε τό «Γενικό», γιατί δέν ύπολογίζονταν οί δυνάμεις άνατολικής 
Μ ακεδονίας καί Θράκης, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου Ά θηνών- 
Πειραιώς καί άλλα άνεξάρτητα έλασιτικα τμήματα, οΰτε οί έφεδροελασί- 
τες καί οί ένοπλοι τής Ε θνική ς  Πολιτοφυλακής.

Ό  ΕΛΑΣ δέν μπορούσε φυσικά νά παραδ(όσει τίς τεράστιε; δυνάμεις 
του στους "Αγγλους, τό Ζέρβα καί τόν Ψαρρό. Πρότεινε νά συγκροτηθεί τό 
Κοινό Γενικό Στρατηγείο άπό τόν Έντυ. τόν Ζέρβα. τόν Ψαρρό καί τά τρία 
μέλη τοΰ Γενικού Στρατηγείου τού ΕΛΑΣ. Έ τσ ι δέ θά υπήρχε πλειοψη- 
φία κανενός, μιά πού δπωσδήποτε ή τριάδα, Ά γγλο ι, Ζέρβας καί Ψαρρός 
άποτελούσαν «άδιάσπαστη» ένότητα μέ κυρίαρχη έπιβολή τών “Αγγλων.

Ε π ε ιδ ή  δέ βρίσκονταν λύση παραδεκτή ά π’ δλους καί ή ώρα είχε 
περάσει ή σύσκεψη διακόπηκε. Τήν άλλη μέρα συνεχίστηκε ή σύσκεψη, 
χωρίς νά καταλήξει σέ συμφωνία. Ό  Ζέρβας τώρα είχε άντιρρήσεις σ’ δλα 
τά ζητήματα. «“Ετσι τελείωσε ή συνάντηση χωρίς νά γίνει τίποτα», 
έγραψε ό Σαράφης στή σελ. 142 τού βιβλίου καί συνέχιζε: «Κατά τή 
γνώμη μου τό θάρρος τού Ζέρβα νά ένεργεϊ έτσι όφείλονταν σέ υποδείξεις 
τού άντισυνταγματάρχη Κρίς, γιατί οί “Αγγλοι ήθελαν νά έπιβάλουν τίς 
δικές τους άντιλήψεις». Ό  ταξίαρχος Έ ν τυ  πρότεινε νά ύπογραφεϊ ένα 
άνακοινωθέν μέ κάποιου είδους άνακωχή καί άμοιβαία άνοχή. Ή  άντι- 
προσωπεία τού ΕΛΑΣ δέχτηκε καί υπογράφτηκε άνακοινωθέν πού έλεγε 
πώς: «Διεπιστώθη πλήρης σύμπτωσις άντιλήψεων ώς πρός τάς φιλικός
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σχέσεις αΐτινες πρέπει νά ύφίστανται μεταξύ τών διαφόρων άνταρτικών 
ομάδων».

Νέα πρόκληση

Μετά τήν πρώτη αύτή έπιτυχία του ό Έ ν τυ  προχώρησε παραπέρα μέ 
σκοπό νά πετύχει τή δέσμευση τού ΕΛΑΣ. ’Ανακοίνωσε στό Γ.Σ. τού 
ΕΛΑΣ δτι έχει διαταγή άπό τό ΣΜΑ νά συγκροτήσει δ ίπλα στό έπιτελεϊο 
τής ΒΣΑ, όργανο διοίκησης τών άνταρτών δλης τής Ε λλάδας μέ έπικεφα
λής τόν ίδιο καί μέλη έναν άντιπρόσωπο τής κάθε όργάνωσης, μέ πλήρη 
έξουσιοδότηση νά παίρνει άποφάσεις υποχρεωτικές γιά δλες τίς όργανώ- 
σεις καί χωρίς διαδικασίες. Σά μέλη αύτής τής Διοίκησης ζήτησε άπό τόν 
ΕΛΑΣ νά στείλει τό Σαράφη καί άπό τόν ΕΔΕΣ τό Ζέρβα. Τό άπόγεμα 
έστειλε δυό έγγραφα: Έ ν α  γιά τό παραπάνω ζήτημα καί δεύτερο γιά  τήν 
άναγνώριση άπό τό ΣΜΑ σάν τμήμα του, τών λιποτακτών άπό τόν ΕΛΑΣ 
τού Ά θ ω  Ρουμελιώτη.

Τό πρώτο έγγραφο ήταν τό παρακάτω:
«Στρατηγ. Ά γγλ. Στρ. έν Έλλάόι Άποστολής 9.6.43
Πρός τό ΣτρατηγεΙον Έθν. 'Ομάδων Ε.Λ.Α.Σ. άπάντησις άφορώσα 

άντίγραφον έπιστολής σας πρός τόν Στρατηγόν Ζέρβαν.
Πρός τό ΣτρατηγεΙον 'Εθνικών 'Ομάδων τοϋ Στρατηγού Ζέρβα, 

άπάντησις άφορώσα έπιστολήν σας ύπ’ άριθ. 3895 τής 8.6.43

Παρά τοϋ Ταξιάρχου ΕΝΤΥ
1. Πάσαι αί έθνικαί όμάδες τοϋ στρατηγού Ζέρβα αϊτινες άνασνγ- 

κροτοϋνται ή θά συγκροτηθούν είς τό μέλλον αυτομάτως ύπόκεινται είς 
τά διαταγάς τοΰ συμφωνητικού τό όποιον ύπέγραψεν ό στρατηγός Ζέρβας 
τήν 14.3.43.

2. 'Ενώ άκόμη τό προταθέν συμφωνητικόν ύπό τής Κεντρικής 'Επι
τροπής ΕΑΜ -ΕΛΑΣ είναι ύπό συζήτησιν, δέν δύναται νά υπογραφή. 
Πάντως πάσαι αί έθν. όμάδες τοϋ στρατηγού Ζέρβα καί πάσαι άλλαι έθν. 
όμάδες θά συνεργάζονται ύπό τοϋ πνεύματος τοϋ έπιδιορθωθέντος συμ
φωνητικού προταθέντος ύπό τοΰ ΕΛΑΣ κατά δμοιον τρόπον καθ’ δν πά- 
σαι αί έθν. όμάδες τοϋ ΕΛΑΣ έχουν ήδη διαταχθή νά συνεργάζωνται, 
κατά συνέπειαν αυτό θά άποτρέψει δλας τάς παρεξηγήσεις καί τριβάς.

3. ’Επί τέλους θά σχηματισθή κοινόν Γεν. Στρ. ’Ανταρτών ώς καί 
κοινά Στρ. κατά περιοχάς. Πάντως ώς προσωρινόν μέτρον θά σχηματισθή 
ένα Κοινόν Γέν. Στρατ. πρός σύνδεσμον καί συντονισμόν, ώς καί άξιωμα- 
τικούς συνδέσμους οί όποιοι θά άποσπασθούν έκ μιάς όργανώσεως είς τό 
Στρ. τής άλλης καί τά άνωτέρω δέον νά λάβουν χώραν μέχρι τής 21.6.43 
ώς παρεκλήθη καί διετάχθη παρ’ έμού έκ μέρους τού Γεν. Στρ. Μέσης 
Α νατολής τήν 6.6.43.

134



Ό  ’Αρχηγός τών έν Έ λλά δι Ά γγ . Στρατιωτ. ’Αποστολής. ’Από μέ
ρους τοΰ Γ εν. Στρ. Μέσης ’Ανατολής στ. σέρ X. Ούΐλσων.

Ταξίαρχος ΕΝΤΥ

Τό Γ.Σ. τοΰ ΕΛΑΣ άπόρριψε άμέσως τήν ίταμή αυτή άπαίτηση τών 
Ά γγλων. Ά πάντησε δτι δέ δέχεται διαταγές άπό τόν Ά γγλο  άξιωματικό 
καί ότι άν άλλη φορά άπευθυνθεϊ πρός τόν ΕΛΑΣ μέ άπαιτητικό ύφος δέ 
θά πάρει άπάντηση. Τό Γ.Σ. γνώριζε στή ΒΣΑ ότι θά στείλει άξιωματικό 
σύνδεσμο στήν έδρα της χωρίς καμιά εξουσιοδότηση, μέ μόνη άποστολή 
νά παίρνει καί νά μεταβιβάζει έγγραφα.

’Επίσης τό Γ.Σ. τού ΕΛΑΣ είδοποιοΰσε τή ΒΣΑ ότι θεωρεί πράξη 
εχθρική πρός αύτό τήν ύπογραφή τής συμφωνίας του μέ τό γνωστό λ ιπ ο 
τάκτη "Αθω Ρουμελιώτη.

Ό λα τά παραπάνω άφού άναπύχθηκαν προφορικά στόν Έ ν τυ  άπό 
τόν Σαμαρινιώτη, τοΰ δόθηκαν καί έγγραφα.

Τόν ϊδιο καιρό ό Ζέρβας ζητούσε άπό τόν ΕΛΑΣ νά τού έπιτρέπει 
λεύτερα νά κάνει άντάρτικα τμήματα μέσα στίς περιοχες πού λευτέρωσε ό 
ΕΛΑΣ. Τό ΓΣ μέ έγγραφό του ειδοποίησε τό Στρατηγείο τοΰ ΕΔΕΣ πώς ή 
λύση αύτοΰ τοΰ προβλήματος συνδέεται μέ τήν ύπογραφή τοΰ συμφώνου, 
πού πρότεινε ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. Έ τσ ι άποκρούστηκε μιά άκόμα προσπάθεια 
τών Ά γγλω ν, νά δημιουργήσουν έστίες άνωμαλίας.

Τά μέλη τοΰ ΓΣ έπισκέπτονται τά άρχηγε!α περιοχών

Μετά τήν άποτυχία τής σύσκεψης στό Λιάσκοβο, τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ κατά
λαβε πώς είχε πολλές άκόμα ένοχλήσεις άπό τά ζερβικά καί τά άλλα τμή
ματα. πού κατευθύνονταν άπό τούς Ά γγλους. Θά έπρεπε νά πάρει μέτρα 
γιά νά προετοιμαστούν τά τμήματα τού ΕΛΑΣ, πολιτικά καί στρατιωτικά, 
γιά νά άποφεύγουν τίς «παγίδες» καί προκλήσεις καί ταυτόχρονα νά 
αποκρούουν έχθρικές έκδηλώσεις, άπό όπου κι άν προέρχονται.

Ά ποφασίστηκε ό “Αρης νά ξαναγυρίσει στή Ρούμελη καί νά άναλά- 
βει τήν προετοιμασία τών τμημάτων τής Στερεάς καί τής Ά ττικοβοιωτίας.

Τά άλλα δυό μέλη τού ΓΣ, ό Σαράφης καί ό Τζήμας άποφάσισαν νά 
έπισκεφθούν ό πρώτος τή Θεσσαλία καί ό δεύτερος τή δυτική Μακεδονία, 
γιά νά βοηθήσουν τά τμήματα νά ξεπεράσουν τίς άδυναμίες τους καί οί 
ίδιοι νά σχηματίσουν γνώμη γιά τή δύναμη καί τίς δυνατότητες κάθε 
περιοχής.

'Η άποστολή τού Τζήμα στή Δ. Μακεδονία γινόταν καί γιά  ί-ναν άλλο 
λόγο: Έ ν α  τηλεγράφημμα άπό τό Στρατηγείο Δ. Μ ακεδονίας γνώριζε στό 
ΓΣ τού ΕΛΑΣ ότι άνώτατα στελέχη τοΰ Γιουγκοσλάβικου καί Α λβανικού 
παρτιζάνικου, μαζί μέ κάποιο Γρηγόρη. άντιπρόσωπο τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ -
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Γιουργκοολάβοι άντάρτες στά χιόνια

όπω ς πα ρουσιά ζεται -  έφτασε στό τρίγωνο τών συνόρω ν ’Α λβ ανίας, 'Ε λ
λάδας καί Γιουγκοσλαβίας.

Ό  Τζήμας έπεισε τόν στρατηγό Σ αράφ η πώ ς μιά πού  οί Ά γ γ λ ο ι  δέν  
έδειχνα ν σημάδια πώ ς θά άπ οδέχοντα ν τό «άντισχέδιο συμφω νίας» πού  
πρότεινε τό Ε Α Μ -Ε Λ Α Σ . ό καλύτερος τρόπος αντίδρασης στά σκοτεινά  
σχέδια τών «συμμάχων» αύτώ ν. είνα ι νά  έπιδιω χτεΐ συμφω νία μέ τούς 
π α ρτιζάνικους στρατούς τής Γιουγκοσλαβίας καί τής Α λ β α ν ία ς . Τό ΓΣ 
δέν είχε εξουσιοδοτηθεί νά  έπ ιδιώ ξει μιά τέτοια συμφω νία, πού  ήταν έργο 
τής Κ εντρικής καθοδήγησης τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ . Ό  Τζήμας άναλάμ- 
βανε τήν ευθύνη δηλώ νοντας πώς δταν έφευγε άπ ό τήν ’Α θήνα  είχε κά- 
ποια  υπόδειξη τού Ίω αννίδη  νά  πάρει έπαφή μέ τίς Διοικήσεις τών π α ρ 
τιζάνω ν τής Βαλκανικής.

"Εγινε δεκτή ή πρόταση τού Τζήμα νά  φύγει άμέσως. νά  πάρει έπαφή  
μέ τους άντιπροσώ πους τών γειτονικώ ν λαϊκών άπελευθερω τικώ ν δ υ νά 
μεων καί νά  συζητήσουν δλα τά ζητήματα. Τά πορίσματα τους νά  υ π ο
βληθούν στή ΚΕ τοϋ Ε Α Μ -Ε Λ Α Σ , χωρίς νά  προχω ρήσει ό Τ ζήμας σέ 
συμφω νίες καί δεσμεύσεις, πολιτικές καί στρατιωτικές, έκτός ά π ό  ζητή
ματα πού θά ά φ ορ ούσαν πληροφ ορίες καί κοινή δράση στίς πα ραμ εθό
ριες περιοχές.

Συνά ντη σ η  Σ α ρά φ η  - Μ πρά ουν (Σ τήβενς)
Ό  στρατηγός Σ αράφ ης κατευθύνθηκε πρός τή Θ εσσαλία. Στό χωριό  

Ζ ιάκκα δέχτηκε τήν έπίσκεψη τού άποσταλμένου άπό τήν άγγλική κυβέρ
νηση καί τήν Ίντέλιτζενς Σ έρβις μεγάλου δικηγόρου τού Λ ονδίνου  καί 
«έξ άπονομής» συνταγματάρχη τού άγγλικού στρατού, Στήβενς. Μετά τό 
τέλος τής «ειδικής» άποστολής του θέλησε νά  άποχαιρετήσει τόν στρατι
ωτικό άρχηγό τού ΕΛ Α Σ  καί νά  τού ζητήσει βοήθεια νά  φύγει ά π ό τήν 
Ε λ λ ά δ α  γιά  τή Μέση Α να τ ο λ ή . Ή  συζήτηση έγινε σέ έξαιρετικά «έγκάρ- 
διο» τόνο. σέ βαθμό πού  έξαπατήθηκε ό  έμπειρος άπό «διπλιυματικά τερ
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τίπια» στρατηγός Σαράφης -  δπως φαίνεται άπό Οσα έγραψε γ ι’ αύτή τή 
συνάντηση στό βιβλίο του «Ο ΕΛ Α Σ».

Ό  Στήβενς, έπεσε μέ άλεξίπτωτο στή δυτική Μ ακεδονία καί παρακο
λούθησε τόν ΕΛΑΣ στή διάρκεια τών έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων. 
Στή συνάντησή του μέ τό Σαράφη, μίλησε μέ ένθουσιασμό γιά  τήν όργά
νωση, τή δράση καί τίς Ικανότητες τών τμημάτων του καί ύποσχέθηκε πώς 
θά ένημερώσει τό ΣΜΑ καί θά πετύχει νά σταλούν πολεμοφόδια γιά νά 
άξιοποιηθεί ό Λαϊκός Στρατός στό συμμαχικό άγώνα. Τότε πληροφόρησε 
τόν Σαράφη δτι είδε μέ τά μάτια του νά κινούνται παρτιζάνοι τών γειτο
νικών χωρών στό τρίγωνο τών συνόρων καί δτι άνάμεσά τους βρίσκονταν 
άνώτερα στελέχη.

Μετά τή συνάτησή του μέ τόν Στήβενς, ό στρατηγός Σαράφης συν
έχισε τό δρόμο του πρός τό Στρατηγείο Θεσσαλίας. Σταμάτησε καί διανυ- 
κτέρευσε στήν Ά βδέλλα. Έ κ εί συναντήθηκε μέ τόν έπιτελάρχη τού Θεσ- 
σαλικού Στρατηγείου τού ΕΛΑΣ ταγματάρχη Μπαλή.

Τ ό  ΣΜ Α  ζη τά ε ι έναρξη παραπλανητικών έπιχειρήσεων
Στίς 15 τού Ίούνη ξαφνικά έφτασε στήν Ά βδέλλα ό άρχηγός τής 

ΒΣΑ Έ ντυ  Μάϊερς καί ήρθε σέ έπαφή άμέσως μέ τόν στρατηγό Σαράφη. 
Ό  Ά γγλος ταξίαρχος ζήτησε άπό τόν στρατιωτικό άρχηγό τού ΕΛΑΣ νά 
δώσει διαταγές στά τμήματα δλης τής Ε λλάδας, νά άρχίσουν άμέσως τίς 
εύρείας έκτασης καταστροφές καί έπιθέσεις. Ό  Σαράφης συμφώνησε, 
δμως παρακάλεσε τόν Έ ντυ  νά άναβληθεϊ ή έκδοση διαταγών ώς τήν 
άλλη μέρα γιά νά συνεννοηθεί μέ τόν Ά ρ η  καί τόν Σαμαρινιώτη, πού 
βρίσκονταν έξω άπό τήν έδρα. Ό  Έ ν τυ  έπέμενε νά έκδοθοΰν άμέσως 
διαταγές καί δτι δέν είναι άνάγκη νά προηγηθεΐ συνεννόηση μέ τούς πολι
τικούς του σύμβουλους, μιά πού πρόκειται γιά  καθαρά στρατιωτικής φύ
σης ζήτημα. Στήν έπιμονή τού στρατηγού Σαράφη πώς δέν πρόκειται γιά 
σύμβουλους, άλλά γιά μέλη τής τριμελούς διοίκησης τού ΕΛΑΣ, ό Έ ντυ  
έκνευρισμένος άπείλησε τόν στρατηγό δτι τόν καθιστά ύπεύθυνο άπέναντι 
στό ΣΜΑ γιά  τήν βραδύτητα. Ό  Σαράφης διατήρησε τήν ψυχραιμία του 
καί υπομονητικά έξήγησε στόν Ά γγ λο  ταξίαρχο πώς μιά καί δέν έχει 
υπογράφει ή συμφωνία μεταξύ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί ΣΜΑ, ή διοίκηση τού 
Γενικού Στρατηγίου τού ΕΛΑΣ θά πρέπει νά είναι έξαιρετικά προσεκτική 
στίς ένέργειες καί νά μή έκτίθεται καί δίνει άφορμές σέ συκοφαντικές 
έπιθέσεις τών έχθρών τού έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Δήλωσε δτι 
είναι ζήτημα άρχής οί άποφάσεις στόν ΕΛΑΣ νά παίρνονται άπό τήν 
συλλογική διοίκηση καί τόν διαβεβαίωσε δτι τήν έπόμενη μέρα θά είχε 
σαφή άπάντηση(2).

(2). Μέ τή βοήθεια τοϋ ΕΛΑΣ 6 συνταγματάρχης Στήβενς μέ καΐκι έφυγε άπό τό Πήλιο. 
Εκτός άπό τίς πληροφορίες γιά  τή όύναμη καί τίς ικανότητες τοϋ ΕΛΑΣ, φαίνεται πο'ι; 

μετέφερε καί Αλλες πληροφορίες πού προκάλεσαν σοβαρότατες άνησυχίες στους πολιτικο- 
στραηωτικοϋς ήγέτες τής Μεγάλης Βρετανίας καί τήν Ίντέλιτζενς Σέρβις.
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Ό  Σαράφης συνδέθηκε τηλεφωνικά μέ τόν Σαμαρινιώτη. Καί οί δυό 
τους συμφώνησαν δτι θά έκτελέσουν τίς άποστολές καί νά έκδοθοϋν σχε
τικές διαταγές, μέ τήν προϋπόθεση δτι ό ταξίαρχος "Εντυ θά ζητούσε 
συγκεκριμένα ποιοί θά είναι οί στόχοι καί θά βεβαίωνε στό έγγραφό του 
δτι είναι άπαιτήσεις τού ΣΜΑ.

Τό βράδυ τής Ιδιας μέρας ό Σαράφης δέχτηκε στό σπίτι πού έμεινε 
τήν έπίσκεψη τού άντισυνταγματάρχη Χίλς. Ε ρχόταν άπό μέρος τού 
"Εντυ νά ζητήσει συγγνώμη γιά  τήν συμπεριφορά του, πού τή δικαιολό
γησε σάν έκνευρισμό άπό τήν κούραση τών τελευταίων ήμερων.

Τό πρωΐ στίς 16 τού Ίούνη ξανασυναντήθηκαν οί Σαράφης καί Έ ν 
τυ. Ό  Έ ντυ  άνακοίνωσε δτι τό ΣΜΑ άναγνωρίζει τόν ΕΛΑΣ σάν συμμα
χικό στρατό κάτω άπό τίς διαταγές του καί ζήτησε νά υπογράψουν μιά 
άρχική κοινή δήλωση, στήν όποία θά άναφέρεται δτι οί έπιχειρήσεις τού 
ΕΛΑΣ πού θά έπακολουθήσουν γίνονται σύμφωνα μέ τά σχέδια καί τήν 
απαίτηση τού ΣΜΑ. Ό  Σαράφης δέχτηκε τό περιεχόμενο τής δήλωσης, 
πρόσθεσε δμως δτι θά έπρεπε νά ύπογραφεΐ άπό τόν Έ ντυ  σάν έκφραστή 
τών άπόψεων καί διαταγών τού ΣΜΑ. 'Ύ στερα άπό αύτά ό Σαράφης υπέ
γραψε διαταγές πρός τά τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ νά άρχίσουν καταστροφές 
καί έπιθέσεις γιά τήν παραπλάνηση τού έχθρού.

Βέβαια ή ξαφνική άφιξη τού άρχηγού τής ΒΣΑ στήν ’Αβδέλλα, ή 
νευρικότητα του, ή μεταστροφή του καί ή αίτηση συγγνώμης άπό τόν άρ- 
χηγό τού ΕΛΑΣ, δικαιολογούνται, μιά καί τό ΣΜ Α είχε άπόλυτη άνάγκη 
άπό τή δραστηριοποίηση τού ΕΛΑΣ στήν άνώτατη δυνατή ένταση, γιά  νά 
παραπλανηθεΐ ό εχθρός καί νά υποχρεωθεί νά μεταφέρει δυνάμεις στήν Ε λ 
λάδα. άντί νά τίς άποσύρει καί νά τίς στείλει στήν Ιτα λία , όπου θά γ ίνον
ταν οί άποβατικές έπιχειρήσεις του. Τό ΣΜΑ ήξερε πολύ καλά τή κατά
σταση στά έλληνικά βουνά, δπως φαίνεται άπό αύτά πού έγραψε ό στρα
τάρχης Ούίλσων: «... Τά κόμματα καί οί παρατάξεις τής δεξιάς καί τής 
δεξιάς τού Κέντρου δέν έμφανίζονται καθόλου στήν ’Αντίσταση, μ’ δλο 
πού ό Ζέρβας ήταν δημοκρατικός. Έ νόμισα δτι ό καλύτερος δρόμος ήταν 
νά συνεργασθώ μέ τά κόμματα καί παρατάξεις τής ’Αριστερός πτέρυγας 
καί νά προσπαθήσω νά τούς καθοδηγώ άντί νά τούς πολεμώ». Ά λλά  καί 
ό ίδιος ό άρχηγός τής ΒΣΑ "Εντυ Μάϊερς είχε ένημερώσει τό ΣΜΑ πώς θά 
μπορούσε νά στηρίξει τίς έλπίδες του γιά τήν έπιτυχία τού σχεδίου του 
έκτροπης καί καθήλωσης τού έχθρού στήν Ε λλάδα , κατά πρώτο λόγο 
στόν ΕΛΑΣ. Α σφαλώ ς μεγάλη έπίδραση στήν άλλαγή τής θέσης ιο ύ  
ΣΜΑ άπέναντι στόν ΕΛΑΣ είχε καί ή έκθεση τού ειδικά άπεσταλμένου 
στήν Ε λλάδα  συνταγματάρχη Στήβενς,έμπειρότατο στέλεχος τού Γρα
φείου Πληροφοριών τού ΣΜΑ, πού είχε έξακριβώσει έπί τόπου τίς δυνά
μεις καί τίς δυνατότητες τού ΕΛΑΣ νά πραγματοποιήσει σοβαρές άπο
στολές.

'Η  σπουδή τού ΣΜΑ ν' άναγνωρίσει τόν ΕΛΑΣ σά στρατό συμμαχι
κό, πού βέβαια δέν είχε σχέση μέ τή συμφωνία τού ΕΛΑΣ μέ τό ΣΜΑ, 
άσφαλώς έγινε κάτω άπό τή πίεση ένός άλλου παράγοντα: Τής παρουσίας
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στή δυτική Μ ακεδονία άνώτατων στελεχών τών λαϊκοαπελευθερωτικών 
κινημάτων τής Βαλκανικής. Ό  συνταγματάρχης Στήβενς καί ot άξιωματι- 
κοί σύνδεσμοι τής ΒΣΑ άναμφισβήτητα θά ένημέρωσαν τούς άνωτέρους 
τους γιά  τίς κινήσεις τών ’Αλβανών καί Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων στά 
σύνορα τής έλληνικής Μ ακεδονίας καί γ ιά  τή βιαστική πορεία τού Τζήμα 
πρός συνάντησή τους. Ή  πιθανότητα νά καταλήξουν σέ κάποια  στρατι
ωτική, άκόμα καί πολιτική συμφωνία, δέ μπορούσε νά άφήσει άδιάφο- 
ρους τούς Ά γγλους. Πιθανό, γιά νά προλάβουν μιά έξαιρετικά δυσάρε
στη έξέλιξη καί περιπλοκή στά Βαλκάνια, έσπευσαν νά άναγνωρίσουν 
χωρίς δρους τόν ΕΛΑΣ, σά συμμαχικό στρατό, δίνοντας μ' αύτό τό τρόπο 
σοβαρό ήθικό βάρος καί νίκη στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Ή  άπότομη στροφή τών Ά γγλω ν καί τά προβλήματα πού δημιουρ- 
γούνταν στήν όργάνωση καί ή έγκαιρη έναρξη τών παραπλανητικών γιά  τόν 
έχθρό έπιχειρήσεων, άπαιτούσαν τή παρουσία καί τών τριών μελών τής 
Διοίκησης τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ στήν έδρα. "Υστερα άπό τηλεφωνική πρόσ
κληση τού Σαράφη, γύρισαν στήν Ά βδέλλα οί Ά ρ η ς  καί Τζήμας. Στίς 19 
τού Ίούνη έγινε συνεδρίαση τής διοίκησης τού ΓΣ καί πήρε μιά σειρά 
άποφάσεις γιά τή πιό καλή άπόδοση τών τμημάτων στίς έπιχειρήσεις καί 
εΐδικώτερα γιά  τή δράση τών τμημάτων καταστροφών. Έ κδόθηκαν συγ
κεκριμένες διαταγές. Ό  Σαράφης ένημέρωσε τούς συναρχηγούς του γιά 
τή δήλωση τού ΣΜΑ πώς άναγνωρίζει τόν ΕΛΑΣ σά συμμαχικό Στρατό 
στά μετόπισθεν τού εχθρού, τίς υποχρεώσεις πού άνάλαβε ή ΒΣΑ νά ίφο- 
διάσει τόν ΕΛΑΣ μέ σοβαρές ποσότητες όπλων, πυρομαχικών καί ΐκρη- 
κτικών ύλών καί τέλος τή διαβεβαίωση ότι τό ΣΜΑ έχει κιόλας απο
φασίσει νά δεχτεί στό σύνολο τό άντισχέδιο συμφωνίας πού πρότεινε ή 
Κ.Ε. τού ΕΑΜ καί σύντομα θά πάρει διαταγή νά τήν υπογράψει ό ίδιος 
καί νά φροντίσει νά τό υπογράψουν καί οί Ζέρβας καί Ψαρρός.

'Ό λοι τους άποδέχονταν πώς ή άναγνώριση άπό τούς “Αγγλους τού 
ΕΛΑΣ σά Συμμαχικό Στρατό είναι πολιτική έπιτυχία. Ά λλά  δέχτηκαν μέ 
σκεπτικισμό δλες τίς άλλες διαβεβαιώσεις τού “Εντυ. Μέχρι κείνη τή στι
γμή ούτε μιά σφαίρα δέν ρίχτηκε γιά  τίς άνάγκες τού ΕΛΑΣ άπό άερο- 
πλάνα άντίθετα άδιάκοπα ρίχναν στό Ζέρβα καί τό Ψαρρό. Γιά σύντομη 
ύπογραφή συμφωνίας ό “Αρης άμφέβαλε. Α μφέβαλε καί ό Τζήμας καί 
έβλεπε καινούργια παγίδα.

'Ο μόφωνα τό ΓΣ έκρινε πώς τό συμφέρο τού έθνικοαπελευθερωτικού 
κινήματος άπαιτούσε στενότερη καί άδερφική συνεργασία μέ τά έθνικο- 
απελευθερωτικά κινήματα τών Βαλκανικών λαών καί πώς δέν θά έπρεπε 
νά χαθεί ή έξαιρετική εύκαιρία πού δινόταν μέ τήν άφιξη στήν έλληνική 
μεθόριο υπευθύνων στελεχών τών κινημάτων Γιουγκοσλαβίας καί Α λ β α 
νίας. Άποφασίστηκε νά ξαναφύγει ό Α. Τζήμας γιά  τή Μακεδονία.

Στή συνεδρίαση αύτή τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ πάρθηκε άπόφαση νά έγκα- 
τασταθεί τό ΓΣ στή Μεσοχώρα, δπου θά έπρεπε νά συγκροτηθεί τό ’Ε π ι
τελείο καί ot μηχανισμοί. Τήν δλη φροντίδα γιά τήν όργάνωση άνάλαβε ό 
στρατηγός Σαράφης.
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Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Μ ΠΡΟΣΤΑ ΣΤ Η  Π ΙΕΣΗ

Ή  νέα κατάσταση

Ή  Κεντρική ήγεσία τοΰ κινήματος έξακολουθούσε νά μένει στήν ’Αθήνα, 
δμως τώρα έχει τακτική σύνδεση μέ τίς ’Οργανώσεις δλων τών περιοχών 
τήζ χώρας καί συνεχή τηλεγραφική καί ταχυδρομική έπαφή μέ τό ΓΣ τοΰ 
ΕΛΑΣ.

Πολλές έκθέσεις δράσης, προβλήματα, πληροφορίες, έγγραφα γερμα
νικά κατασχεμένα, άναφορές γιά τή στάση καί τή δράση τής ΒΣΑ, τών 
συνδέσμων Ά γγλω ν άξιωματικών καί τών προκλήσεων τών καθοδηγού
μενων άπό τούς Γερμανούς καί τούς "Αγγλους ένοπλων όργανώσεων, έφ
ταναν στά χέρια τής ήγεσίας. Πέρα ά π’ αύτά οί δικές της έμπειρίες άπό τή 
στάση καί τή δράση τών άντιδραστικών δυνάμεων στή πρωτεύουσα καί οί 
πολλές καί έξακριβωμένες πληροφορίες της, άπό τίς πολύ καλά όργανω- 
μένες ύπηρεσίες πληροφοριών τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ καί τού ΕΛΑΣ, έδιναν 
στήν ήγεσία τόσο πολλά στοιχεία πού τής έπέτρεπαν νά κάνει άκριβεΐς 
έκτιμήσεις: Νά δει καθαρά τίς προθέσεις τών κατακτητών, τών κούισλιγκς 
καί τών έθνοπροδοτικών δυνάμεων καί έπίσης, χωρίς νά ξέρει τίς ιδ ιαίτε
ρες συζητήσεις καί σχέσεις τών συμμάχων μεταξύ τους, νά τοποθετηθεί 
σωστά άπέναντι στό πόλεμο καί τούς "Αγγλους.

Προτάσσοντας τούς μεταπολεμικούς σκοπούς οι Ά γγ λο ι προσπα
θούσαν νά έξαναγκάσουν τά άντιστασιακά κινήματα, καί σέ πρώτη 
γραμμή τίς ένοπλες δυνάμεις τής Α ντίστασης, νά ύποταχθούν στή πολι
τική τους, ή νά διαλυθούν βίαια. 'Η  οικονομία δμως τοΰ πολέμου δέν τούς 
έπέτρεπε άμεση έφαρμογή μιάς τέτοιας δυναμικής πολιτικής. Τό Στρατη
γείο τής Μέσης Α νατολής άκόμα καί γ ιά  τίς τόσο δευτερεύουσας σημα
σίας άποβατικές έπιχειρήσεις, δέν διάθετε έπαρκεϊς δυνάμεις καί είχε 
άπόλυτη άνάγκη άπό τή συμβολή τών ένόπλων άντιστασιακών δυνάμεων 
γιά νά παραπλανήσει τούς Γερμανούς. Στήν 'Ελλάδα ή κατάσταση ήταν 
εύνοϊκή γιά τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ -  ΕΛΑΣ.

Τό πρόβλημα τής άνώτατης διοίκησης τοΰ ΕΛΑΣ είχε λυθεί. Ή  έγκα- 
τάσταση τού Γ ενικού Στρατηγείου καί τού Ε πιτελείου του στόν ευρύτατο 
καί συνεχόμενο έλεύθερο χώρο, ήταν βασικά έξασφαλισμένη. 'Η  ήγεσία 
τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ είχε ούσιαστικά καί πρακτικά άναγνωριστεϊ άπό τούς 
"Αγγλους, πού ύποχρεώθηκαν νά ζητήσουν έπίσημη στρατιωτική συμφω
νία τού Στρατηγείου Μέσης Α νατολής μέ τήν όργάνωση, πού δέν είχε 
καμιά σχέση μέ τήν βασιλική κυβέρνηση Καϊρου, πού ή Α γγ λ ία  άναγνώ- 
ριζε καί ύποστήριζε. Στίς έλεύθερες περιοχές, δπως γράψαμε σέ αύτό τό 
κεφάλαιο, άναπτύσσονταν ή έπαναστατική έξουσία τού λαού. Στή Ρού
μελη καί τή Θεσσαλία είχαν μπει σέ έφαρμογή οί πρώτοι γραπτοί νόμοι
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τής νέας λαοκρατικής έξουσίας, ένώ μέ Ιδιομορφίες καί προσαρμογές σέ 
συνθήκες καί τοπικές συνήθειες, λειτουργούσαν λαϊκά όργανα αυτοδιοί
κησης σ’ δλες τίς έλεύθερες περιοχές, άκόμα καί στίς ήμιελεγχόμενες άπό 
τούς κατακτητές, δπου τά παλιά κοινοτικά όργανα καί οί έκπρόσωποι 
τών κούισλιγκς καταλύθηκαν άπό τόν άγωνιζόμενο λαό.

Πρώτες σκέψεις γιά Κυβέρνηση στήν Ε λεύθερ η  Ε λ λά δα

Τό ΠΓ τού ΚΚΕ, άπό τίς άρχές τοΰ Μάη καί πιό συγκεκριμένα μετά 
τή στρατιωτικοπολιτική σύσκεψη, διαπίστωνε πώς είχαν ώριμάσει οί συν
θήκες γιά συγκρότηση ’Ανώτατου πολιτικού όργάνου στήν ’Ελεύθερη 
'Ελλάδα, πού θά άναλάμβανε κυβερνητικά καθήκοντα, σύμφωνα μέ τίς 
προγραμματικές άρχές τού ΕΑΜ.

Ή  άνάγκη συγκρότησης κυβερνητικού όργάνου υπαγορεύονταν καί 
άπό τή βαρύτητα πού είχε άποκτήσει ό ένοπλος άγώνας. Ή  άπόφαση 
απόβλεπε ταυτόχρονα στή ματαίωση τής άγγλικής προσπάθειας νά διατη
ρείται τό κέντρο βάρους τών πολιτικών έξελίξεων τής Ε λλάδας στή Μέση 
Ανατολή καί τό κέντρο τών πολιτικών ζυμώσεων στήν ’Αθήνα. Ό  άγώ

νας γίνονταν στήν 'Ελλάδα καί τό κέντρο τού βάρους θά έπρεπε νά μετα- 
φερθεϊ στά έλεύθερα βουνά της, γιά νά ένισχυθεί ό ένοπλος άγώνας τού 
λαού καί ή έπαναστατική λαϊκή έξουσία.

Ή  πρόταση τον ΚΚΕ έγινε δεχτή άπό τή ΚΕ τού ΕΑΜ. ’Αποφασί- 
στηκε νά βολιδοσκοπηθούν πολιτικοί ήγέτες τών άστικών κομμάτων καί 
άλλες προσωπικότητες καί νά γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις νά πάρουν 
μέρος σέ μιά προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση στήν ’Ελεύθερη 'Ελλά
δα, στήν όποία νά κληθεί νά πάρει μέρος καί ή Κυβέρνηση τού έξωτερι- 
κού. Πρόγραμμα: Οί διακηρυγμένες άπό τό ΕΑΜ άρχές μέ πλήρη άνα- 
γνώριση καί σεβασμό τών κατακτήσεων τού άγωνιζόμενου λαού καί πρίν 
άπ’ δλα τοΰ θεσμού τής Λαϊκής Αύτοδιοίκησης καί τής Λαϊκής Δικαιοσύ
νης. Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ, πού είχε ύπόψη της τή συζήτηση Παπανδρέου -  
Σαράφη, θεώρησε σκόπιμο νά άρχίσουν οί βολιδοσκοπίσεις άπό τόν άρ- 
7ιΓ/ό τού Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος, μέ θαρραλέα πρόταση 
νά άναλάβει αύτός τή προεδρεία τής έπαναστατικής Λαοκρατικής Κυβέρ
νησης, άν δέχονταν νά περάσει στήν ’Ελεύθερη Ε λλάδα.

Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ άνάθεσε στόν Γενικό Γραμματέα της νά άντιπροσω- 
πεύσει τό ΕΑΜ στίς διαπραγματεύσεις καί έκφράστηκε ή έπιθυμία καί 
θερμή παράκληση πρός τό ΚΚΕ νά άναθέσει στόν πρώτο γραμματέα τοΰ 
Κόμματος Γ. Σιάντο καί άν αύτό δέν είναι δυνατό, σέ ένα άπό τά μέλη τής 
Γραμματείας τού ΠΓ νά πραγματοποιήσει άπό κοινού μέ τόν άντιπρό- 
σωπο τού ΕΑΜ τίς συναντήσεις. Τό ΚΚΕ δέχτηκε νά Ικανοποιήσει τήν 
παράκληση τοΰ ΕΑΜ.
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Συνάντηση μέ τόν Παπανδρέου

Στίς άρχές τού δευτέρου δεκαπενθήμερου τοϋ Μάη ό Σιάντος καί έγώ, 
έπισκεφθήκαμε στήν Κυψέλη τόν Γ. Παπανδρέου. Βρήκαμε τόν άρχηγό 
τού Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος εύδιάθετο καί διαχυτικό 
πρός τό Σιάντο, γνωστό του άπ ' τή Βουλή. Τού έσφιξε τά δυό χέρια καί 
κρατώντας τον άρχισε νά έκδηλώνει τό θαυμασμό του γιά  τό έργο τού 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, πού τό άπόδινε στόν ρεαλισμό καί τήν όρθοφροσύνη του. 
Έ τσι άπ ' τή πρώτη στιγμή δημιουργήθηκε θερμή άτμόσφαιρα γιά συζή
τηση τού τόσο σοβαρού θέματος, πού θά βάζαμε.

Ό  Σιάντος άπλά καί σταράτα άνάπτυξε τό σκοπό τής έπίσκεψής μας 
καί δήλωσε πιός τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ θά προτείνουν στά πολιτικά κόμ
ματα καί στή κυβέρνηση Τσουδερού νά πάρουν μέρος στή Κυβέρνηση τής 
Ελεύθερης Ε λλάδας, μέ ίσότιμη μέ τό ΕΑΜ συμμετοχή, δηλαδή μέ 50% 
υπουργούς άπό κάθε παράταξη. Καί πρόσθεσε πώς θά υποστηρίζαμε τήν 
υποψηφιότητά του γιά  τήν πρωθυπουργία, άν ό ίδιος δέν είχε έπιφυλά- 
ξεις.

Ό  Παπανδρέου κολακεύτηκε, παρόλο πού προσποιήθηκε πώς τό ζή
τημα τής πρωθυπουργίας δέν είναι τό βασικό πού τόν συγκινεΐ, άλλά ή 
άποκατάσταση τής έθνικής ένότητας. -  Ά λ λο ι έχουν τό προβάδισμα καί 
τήν άποφασιστική γνώμη, είπε. Ά ν  καί αυτοί θεωρούν πώς θά πρέπει νά 
φορτωθώ καί αύτή τήν εύθύνη, δέ θά άρνηθώ.

Τή συγκρότηση Προσωρινής Επαναστατικής Κυβέρνησης στά έλεύ- 
θερα βουνά τής Ε λλάδας τή θεώρησε άναγκαία καί έπίκαιρη.

-  Στό έσωτερικό, είπε, οί κούισλιγκς, μέ τό κατήφορο πού πήραν, 
δέν άποτελούν ούτε κυβέρνηση έθνικής άνάγκης. Στό έξωτερικό μέ τίς 
φαγωμάρες καί μωροφιλοδοξίες τών φυγάδων πολιτευτών, έχουν γελοι
οποιηθεί καί δέ μπορούν νά υποστηρίξουν τά έθνικά συμφέροντα. Μόνο 
αυτοί πού άγωνίζονται καί άναδείχτηκαν άξιοι τού Λαο,ύ μπορούν νά 
άναλάβουν τήν ήγεσία καί νά γίνουν υπερασπιστές τών έθνικών δικαίων 
καί θεματοφύλακες τών παραδόσεων καί ήθικών άξιών τού Έ θνους. 
Υ πάρχουν δμως έμπόδια. Τό σοβαρότερο κατά τή γνώμη μου είναι ή άνι- 
σομέρεια στίς δυνάμεις καί κυρίως στίς ένοπλες. Σείς διαθέτετε στρατό 
καί πολιτοφυλακή. Τά πολιτικά κόμματα τώρα μόνο άρχισαν νά όργανώ- 
νουν άντιστασιακή δύναμη, μέ τό ΕΔΕΜ. Πρέπει νά βρεθεί κάποια λύση, 
πού νά κατοχυρώνει τήν ίσότιμη συνεργασία τών πολιτικών κομμάτων μέ 
τό ΕΑΜ.

Στή συνέχεια ό Παπανδρέου ζήτησε πολλές πληροφορίες καί έξηγή- 
σεις. Ό  Σιάντος άπάντησε σ’ δλα τά έρωτήματα καί διαβεβαίωσε τόν Πα
πανδρέου πώς οί προθέσεις τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ είναι νά πραγματο
ποιηθεί ή έθνική ένότητα καί νά κατοχυρωθεί άρμονική συνεργασία σέ 
δλους τούς τομείς δράσης καί γιά δλα τά προβλήματα. Στήν έπιμονή τού 
Παπανδρέου νά μπει καί τό ΕΑΜ δπως ό ΕΛΑΣ καί ή ΕΠ, κάτω άπό τή 
καθοδήγηση τής Κυβέρνησης, ό Σιάντος άπάντησε πώς οί όργανώοεις,
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δπως καί τά πολιτικά κόμματα, θά στηρίξουν τή Κυβέρνηση καί θά χρη
σιμοποιούν τίς δυνάμεις τους γιά τή καλύτερη καί Αποτελεσματικότερη 
έφαρμογή καί υλοποίηση τών άποφάσεων τής Κυβέρνησης, άλλά θά 
παραμένουν άνεξάρτητες καί αύτοτελεΐς. Ά ν  μερικές ή καί δλες οΐ όργα- 
νώσεις κρίνουν πώς θά πρέπει, πέρα άπό τήν ένότητα δράσης, νά προχω
ρήσουν καί σέ δργανωτική ένότητα, αύτό είναι άποκλειστικό δικό τους 
δικαίωμα.

Ά π ό  τάΛ παραπάνω άποδείχνεται πώς δέν είναι άλήθεια αύτό πού 
γράφτηκε μετά τόν πόλεμο, πώς δήθεν στή συνάντηση αύτή προτάθηκε 
στόν Παπανδρέου πέρα άπό τήν πρωθυπουργία καί ή Γενική Γραμματεία 
τοΰ ΕΑΜ.

Καί πάλι ό Παπανδρέου έπανάλαβε τήν άμφιβολία του γιά  τούς Σο- 
φούλη καί Καφαντάρη άν θά δεχτούν τήν πρότασή μας γιά άμεση συγ
κρότηση προσωρινής Κυβέρνησης στήν Ε λλάδα , άλλά δήλωσε πώς αύτός 
δέν πρόκειται νά έπηρεαστεΐ άπό τή δισταχτικότητά τους. Πρότεινε νά 
συναντηθούμε μέ τούς άντιπροσώπους τού 'Ενωτικού Κόμματος, γιατί, 
δπως μάς άποκάλυψε, είχε άσφαλεϊς πληροφορίες πώς δ Κανελλόπουλος, 
ύστερα άπό τήν άπομάκρυνσή του άπο τήν κυβέρνηση, είναι άγανακτη- 
σμένος άπό τή στάση τού Τσουδερού καί υπόδειξε στούς άντιπροσώπους 
του νά έπιδιώξουν συνεργασία μέ τό ΕΑΜ καί μέ άλλες άντιστασιακές 
όργανώσεις, δχι δμως μέ τό Ζέρβα. Δέχτηκε τή πρότασή μας νά είναι 
άντιπρόεδρος τής Κυβέρνησης ό καθηγητής Α λέξανδρος Σβώλος καί νά 
προταθεΐ ή άρχιστρατηγία τού στρατού στόν στρατηγό ’Οθωναίο Πρό- 
τεινε δμως έπίσης γιά  άντιπρόεδρο καί έπικεφαλής τοΰ κυβερνητικού κλι
μακίου, πού άπαραίτητα θά πρέπει νά σχηματιστεί στή Μέση Α νατολή, 
τόν Π. Κανελλόπουλο.

"Υστερα άπό τήν τόσο έγκάρδια συζήτηση, πού κατάληξε σέ πλήρη 
συμφωνία, φύγαμε, γ ιά  νά ξανασυναντηθοΰμε μετά τό τέλος τών έπαφών 
μας μέ τούς ήγέτες τών άλλων κομμάτων καί τότε θά μπαίναν σέ πρακτική 
έφαρμογή δλες οί άποφάσεις τής συνάντησης αύτής. Γελαστήκαμε, γελά
στηκε καί ό ίδιος ό Σιάντος, δπως θά άποδειχτεΐ μόνο λίγες μέρες άργότε- 
ρα.

Συνάντηση μέ τούς έκπροσώπους τοΰ Ε νω τικού  Κόμματος

Σ ’ ένα ήμιόροφο σπίτι, στήν όδό Άγγελοπούλου, δ Σιάντος καί έγώ, συν
αντήσαμε άντιπροσωπεία τού Ε νω τικού  Κόμματος, μέ έπικεφαλής τόν Ί. 
Κανελλόπουλο καί μέλη έναν συνταγματάρχη, ένα στέλεχος τής πολιτικής 
όργάνωσης, νομίζω τό Δρούγκα, καί έναν άντιπρόσωπο τής ΠΕΑΝ. Ή  
συζήτηση ήταν περισσότερο κατατοπιστική καί διερευνητική τών προθέ
σεων, χωρίς νά φαίνονται σημάδια διάθεσης γιά  άντικατοχική ένότητα 
καί δράση, άπό τή πλευρά τών συζητητών μας. Ό λες  τίς προτάσεις μας, 
χωρίς νά τίς άποκρούουν, τίς παράπεμπαν στή κρίση καί τήν άπόφαση
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τοϋ άρχηγοϋ τους Π. Κανελλόπουλου. Μέ ιδιαίτερη έπιμονή άπαιτουσαν 
τή συγκρότηση κλιμακίου τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ στή Μέση ’Ανατολή καί τήν 
άνάθεση στόν Π. Κανελλόπουλο τής ήγεσίας τοϋ κινήματος τής Μέσης 
’Ανατολής.

Ή  συζήτηση κράτησε περισσότερο άπό δτι ύπολογίζαμε καί αύτό 
παρ* όλίγο νά γίνει αΙτία συμφοράς: "Οταν τελειώσαμε, μέ μιά γενική 
υπόσχεση πώς θά ξανασυναντηθούμε δταν πάρουν όδηγίες άπό τόν άρ- 
χηγό τους, φύγαμε έμεΐς πρώτοι. Στήν έξοδό μας πέσαμε σέ ιταλική περ ί
πολο. Μάς ζήτησαν τίς ταυτότητες. Δώσανε στό Σιάντο τή ταυτότητά του 
καί κράτησαν έμένα. Ό σ ο  καιρό συζητούσα μέ τόν άξιωματικό ό Σιάντος 
δέν άπομακρύνονταν καί αυτό δξυνε τήν άνησυχία μου. Σέ μιά στιγμή 
πλησιάζει ό Σιάντος καί προσφέρει μιά κούτα τσιγάρα στόν ’Ιταλό άξιω 
ματικό παρακαλόντας νά μέ άφήσουν, γιατί είναι άπό τήν έπαρχία καί 
δέν ξέρει νά πάει στό σπίτι. Ό  ’Ιταλός πήρε τά τσιγάρα καί έδωσε σύν
θημα νά ξεκινήσουμε. Π ρίν φτάσουμε στήν Πατησίων μάς ξαναπλησιάζει 
ό Σιάντος, άνοίγει τό πορτοφόλι του. Φάνηκαν πολλά τά χαρτονομίσματα 
πού πρότεινε. Ό  άξιωματικός τά πήρε καί μ' άφησε. Ή τα ν  πολύ άργά νά 
πάει ό Σιάντος στό σπίτι του. Έ κ εΐ κοντά, στήν όδό ’Ιθάκης ήταν τό σπίτι 
τής Κάτιας τής γυναίκας τού Βιδάλη. "Αφησα τό Σιάντο έκεΐ καί μέ τό 
ποδήλατο τής Κάτιας πήγα στό σπίτι μου.

Συνάντηση μέ τόν Καφαντάρη

Ή  συνάντηση μέ τόν Καφαντάρη καθυστέρησε, γιατί ό άρχηγός τών 
Προοδευτικών Φιλελευθέρων, μέ πρόφαση τήν ύγεία του, άρνούνταν νά 
γίνει ή συνάντηση έξω άπο τό σπίτι του. Δέ μπορούσαμε νά διακινδυνέ
ψουμε έμφάνιση τού Γραμματέα τού ΚΚΕ σέ τόσο κεντρικό μέρος, κοντά 
στό παλάτι κα ί τή στρατιωτική λέσχη. Τελικά ό Καφαντάρης δέχτηκε νά 
πάμε στό Παγκράτι, σέ δικό μας σπίτι.

Ή  συνάντηση τού Ρουμελιώτη μέ τό Θεσσαλό ήταν πολύ έγκάρδια 
καί άποκαλυπτική γιά μάς. Ό  Καφαντάρης άναγνώριζε πώς ήταν άνάγκη 
νά γίνει κυβερνητικό όργανο στήν ’Ελεύθερη Ε λλάδα , άλλά δήλωσε πώς 
ό ίδιος δέ μπορεϊ νά πάρει μέρος, ούτε νά στείλει άντιπροσώπους του. 
Σείς -  είπε -  έχετε τή δύναμη καί τό θάρρος νά -φτιάξετε τέτοιο όργανο. 
Μά είναι αύταπάτη νά πιστεύετε πώς θά βρεθεί κάποιο άπό τά Κόμματά 
μας νά πάρει μέρος σέ μιά κυβέρνηση πού θά κατευθύνεται άπό κείνους 
πού έχουν τά δπλα. Καί άκόμα δταν ξέρουν πώς οί "Αγγλοι θά τήν πολε
μήσουν μέ λύσσα.

Σέ παρατήρηση τού Σιάντου πώς ό Παπανδρέου δέχτηκε νά προε
δρεύσει στή Κυβέρνηση τοϋ Βουνού, άπάντησε: -  Μή πιστεύετε αύτό τόν 
Παπατζή. Δέ θά κάνει τίποτα άν δέν έξασφαλίσει συγκατάθεση τών Ά γ 
γλων. Πουλάει ύποσχέσεις γ ιά  νά προσελκύσει τή προσοχή στό πρόσωπό 
του καί νά έκβιάσει καί μάς καί τούς "Αγγλους.

144



Έ τσι, ύστερα μάλιστα άπό τή δημοσίευση τής πρότασης τής ΕΕ τής 
ΚΔ γιά  τήν αύτοδιάλυση τής Τρίτης Διεθνούς, δ Σ ιάντος δέ θέλησε νά 
συνεχίσουμε τίς συναντήσεις μας καί μέ άλλους ήγέτες τών άστικών κομ
μάτων.

Στίς 25 τοϋ Μάη 1943, ό Σιάντος έκανε τήν έκθεσή του στή Γραμμα
τεία τοϋ ΠΓ, σ’ ένα σπίτι στά Τουρκοβούνια. Παρευρέθηκα καί έγώ. Έ κεϊ 
άποφασίστηκε ή σύγκλιση συνεδρίασης τής ΚΕ, καί πιό σωστά τών μελών 
τής ΚΕ πού βρίσκονταν στήν ’Αθήνα. Στή συνεδρίαση τής Γραμματείας 
ήταν καί ό Γιάννης Ζεύγος, πού είχε τραβηχτεί σ’ αύτή, σά τέταρτο μέλος 
της.

Ή  Γρ<ψ)ΐ<· η ί ' π  τοΰ ΠΓ τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ

Ά π ό τήν άνοιξη τού 1943 άρχισε τό ΠΓ νά άραιώνει τίς συνεδριάσεις του 
καί νά χάνει τό κολλεχτιβίστικο καί άποφασιστικό χαρακτήρα πού είχε 
Γ’στερα άπό τήν 8η δλομέλεια. Τίς άρμοδιότητες καί δικαιώματα τού ΠΓ. 
εξω άπό κάθε καταστατική νομιμότητα, άλλά άπόλυτα σύμφωνα μέ τή 
μεθοδολογία πού είχε καθιερώσει ό Ζαχαριάδης-οίκειοποιήθηκε ή Γραμ
ματεία. Ά π ό  έδώ καί πέρα δταν θά γίνεται λόγος γιά  «άνώτατη καθοδή- 
γηση» ή «καθοδηγητικό πυρήνα» τού ΚΚΕ, θά πρέπει νά έννοούμε μιά 
τετράδα ήγετικών στελεχών τού ΚΚΕ στήν ’Αθήνα, πού σύντομα θά μείνει 
τριάδα, μέ τήν άνοδο τού Σιάντου στό Βουνό, καί θά λειτουργήσει σάν 
ανεξέλεγκτο καθοδηγητικό όργανο τού Κόμματος καί τού κινήματος, μέ
χρι τό τέλος τοϋ 1943.

Δώσαμε, σέ προηγούμενα κεφάλαια, σέ χοντρές γραμμές, τίς άγωνι- 
στικές φυσιογνωμίες τών δυό Γραμματέων τού ΚΚΕ, Σιάντου καί Ίω αν- 
νίδη. Θά κάνουμε τό ίδ ιο  γιά  τά δυό άλλα μέλη τής Γραμματείας, άν καί 
μέσα στήν πορεία τής έξέτασης τού δλου κινήματος, αύτής τής περιόδου, 
θά άναφέρονται πολλές φορές, δπως καί δλα τά άλλα στελέχη τού Κόμμα
τος καί τοϋ κινήματος, γ ιά  νά έξηγηθούν καί νά άπομυθοποιηθούν πολλά 
άπό τά γεγονότα καί τά πρόσωπα τοϋ μεγάλου έκείνου άγώνα τού Λαού.

Ό  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ: Γεννήθηκε στή Σμύρνη στά 1882. Φ οι
τητής στό Πανεπιστήμιο τής Α θήνας, έμφανίζεται σά στοχαστής καί 
άκαμπτος μαχητής γιά τήν έθνική γλώσσα καί τήν έκπαιδευτική μεταρρύ
θμιση, πού τή βλέπει άναπόσπαστα συνδεδεμένη μέ τήν δημοκρατικο
ποίηση τής Ε λλάδας. Συντάσσεται καί άναδείχνεται πνευματικό στέλεχος 
τού δημοκρατικού κινήματος τού Ελευθέριου Βενιζέλου. Συνδέει τό 
δνομά του μέ μιά σειρά έκπαιδευτικά μέτρα, γιά  νά  πειστεί πώς ή δύναμη 
καί ή θέληση τής άστικής τάξης έξαντλεΐται σέ μικρές καί περιορισμένες 
μεταρρυθμίσεις καί πώς ή λύση τού γλωσσικού καί έκπαιδευτικού προ
βλήματος είναι έργο τής Επανάστασης γιά  τήν άνατροπή τού άστικοτσι- 
φλικάδικου καθεστώτος.

Στά χρόνια τής άνόδου τού φασισμού σέ παγκόσμια κλίμακα καί τής
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έμφάνισης τών πρώτων πολιτικών καί πνευματικών «μαύρων κορακιών» 
στήν Ε λλάδα , ό Γληνός βρίσκεται σκληρός μαχητής τού άντιφασισμού, 
στοχαστής κα ί δάσκαλος τής φοιτητικής νεολαίας κα ί δλου τοϋ λαού. Γιά 
τή δράση του καταδιώκεται, άλλά ό λαός τόν άναδείχνει Βουλευτή του, 
στή Βουλή τού 1936. Ή  βασιλομεταξική δικτατορία τόν π ιά νει καί τόν 
έξορίζει, άρχικά στήν ’Ανάφη, γ ιά  νά τόν κλείσει σύντομα στό στρατό
πεδο τής Ά κροναυπλίας. Στή σκληρή δοκιμασία κλονίζεται ή ύγεία του 
καί ή δικτατορία ύποχρεώνεται νά  τόν μεταφέρει στή Σαντορίνη καί στά 
1939, γιά  τούς ίδιους λόγους στήν ’Αθήνα, κάτω άπό αύστηρή παρακο
λούθηση.

'Η χιτλεροφασιστική κατοχή βρίσκει τό Γληνό σέ ειδική κατάσταση 
περιορισμού καί παραδίνεται άπό τήν έλληνική άσφάλεια στή φροντίδα 
τών Ιτα λώ ν καραμπινιέρων. Ό  Γληνός, πού κρατούσε κάποιο σύνδεσμο 
μέ διανοούμενους κομμουνιστές καί μή καί μέ άστούς πολιτικούς, μέ πρω
τοβουλία του, άναλαμβάνει προσπάθειες γιά  τήν όργάνωση τών έθνικών 
δυνάμεων, μέ σκοπό τόν άγώνα γιά  τή σωτηρία τού λαού καί τήν συμβολή 
του στήν άπελευθέρωση τής χώρας.

Ot έπαφές του μέ τούς πολιτικούς ήγέτες τών άστικών κομμάτων καί 
μέ πολιτικές, κοινωνικές καί στρατιωτικές προσωπικότητες, δέ καρποφο
ρούν καί ταυτόχρονα οί πρώτες προσπάθειες άναδιοργάνωσης τού ΚΚΕ 
καί ή αύστηρή κρίση καί συμπεριφορά τής Νέας ΚΕ άπέναντι στή παλιά 
ΚΕ, τόν φέρνουν σέ διάσταση καί μιά νέα έπιπλοκή τής άρρώστειας του 
τόν άπομακρύνει, γιά  ένα διάστημα, άπό κάθε δράση. Τό καλοκαίρι τού 
1942 ξανασυνδέεται μέ τό KKh καί γράφει τό γνωστό β ιβλιαράκι «Τί 
είναι καί τί θέλει τό ΕΑΜ», έχοντας γιά  υλικό καί βάση μιά διακήρυξη 
τού ΕΑΜ μέ τίτλο οί «Σκοποί μας», πού τήν είχε γράψει ή κεντρική δ ια 
φώτιση τού ΕΑΜ καί ειδικότερα ό λογοτέχνης Δημήτρης Χατζής.

Στή Πανελλαδική συνδιάσκεψη τού ΚΚΕ ό Γληνός έκλέγεται, δπως 
είδαμε, μέλος τής ΚΕ καί σέ συνέχεια μέλος τού ΠΓ καί τής Γραμματείας 
του. Καί μέ τό Γληνό τό Κόμμα έκανε, δπως καί μ’ άλλες περιπτώσεις, τό 
λάθος, δχι μόνο νά μήν τόν υποχρεώσει, άλλ’ άντίθετα νά τόν έμποδίσει 
νά έρθει σ’ έπαφή μέ τήν καθημερινή πρακτική δουλειά, τή ζωή καί τή 
δράση μέσα στή κομματική βάση καί τήν άγωνιστική μάζα.

”Ετσι ή έντιμη καί άποφασιστική του τοποθέτηση γ ιά  μιά έπαναστα- 
τική διέξοδο ά π ’ τήν κρίση τής άστικής κοινωνίας, έπηρεάζονταν άπό 
τούς κύκλους τού περιβάλλοντός του, άστούς πολιτικούς καί κοινωνικούς 
παράγοντες, καί άθελά του γίνονταν φορέας τών μικρόψυχων καί συμβι
βαστικών μέ τήν άστική τάξη άπόψεων μέσα στόν Κεντρικό άποφασιστικό 
πυρήνα τού Κόμματος καί τού κινήματος. Κι’ έχει σημασία πώς μέ τίς 
άπόψεις τού Γληνού πάντα συμφωνούσε καί υπερθεμάτιζε ό Γιάννης 
Ίω αννίδης, πού κι αύτός, ξεκομμένος άπό τό Κόμμα καί τούς άγωνιστές, 
χωρίς άμεσες έμπειρίες άπό τίς δυνάμεις καί δυνατότητες τού Κόμματος 
καί τοϋ Λαού, άντλούσε τίς πληροφορίες του άπό τούς ίδιους άστικούς 
κύκλους καί άριστερίζοντες διανοούμενους. Είχε γιά  κύριους μυστικο
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σύμβουλους του άνθρώπους σάν τόν Πετσόπουλο, τόν Πάνου, τό Σβώλο 
καί τούς δυσαρεστημένους άπό τό Σιάντο «ήγέτες» τής παλιάς Κεντρικής 
Ε π ιτροπής, άκόμα καί τής ξεμα σκάρε μένης χαφιεδικής «Προσωρινής 
Διοίκησης» τού ΚΚΕ.

Καί ό Γληνός, δπως όλοι μας, στήν Ά κροναυπλία , προσβλήθηκε άπό 
τό «πλέγμα» τής ύπερεκτίμησης τής προσωπικότητας τού Ίωαννίδη. Δέ 
συμπαθούσε τό Σιάντο, ούτε τόν Πλουμπίδη. Τούς έβρισκε έμπειρικούς 
δογματιστές. Ά πεχθάνονταν καί θεωρούσε «σχιζοφρενικό» τόν “Αρη καί 
«προβοκάτορες» όλους πού πέφταν στό κουτσομπολιό καί τίς συκοφαντι
κές έπινοήσεις τών πανικόβλητων άστών. Στή δήθεν δογματική στενότητα 
τών στελεχών, πού άντιπροσώπευαν τό ΚΚΕ στίς έπαφές μέ τούς ήγέτες 
τών παλιών δημοκρατικών κομμάτων, άπόδινε τήν μή πραγματοποίηση 
έθνικής ένότητας καί άπό τά πάνω. Στίς δέ ύπερεπαναστατικές Εκδηλώ
σεις τή ματαίωση τής ένοποίησης τού άντάρτικου κινήματος, πού γιά  τή 
πραγματοποίησή της -  ύποστήριζε ό Γληνός -  ύπήρχαν δλες οί προϋπο
θέσεις.

Ό  Γληνός προχωρούσε καί παραπέρα: Ε π ίμ ο να  ζητούσε τήν άνα- 
προσαρμογή τής γραμμής τού ΕΑΜ καί σάν πρώτη άλλαγή πρότεινε νά 
ύπογραφεΐ τό «άντιμοναρχικό πρωτόκολλο» τών άστικών κομμάτων. Π ί
στευε πώς έτσι θ’ άνοιγε ή πόρτα στό ΚΚΕ καί τά Κόμματα τοΰ ΕΑΜ  νά 
μπούν στήν οικογένεια τών «έθνικών κομμάτων» καί αύτό θά ήταν ή 
πρώτη άλλά άποφασιστική έκδήλωση πού θά διασκέδαζε τίς άνησυχίες 
τών άστών πολιτικών καί τής ’Αγγλίας.

Τέτοιες ήταν οί έπιδράσεις τής άπόσπασης άπό τήν καθημερινή πρα
κτική τού έξαίρετου Γληνού, πού. άτυχώς άσκούσαν μεγάλη έπιόολή 
πάνιο στόν Ίω αννίδη καί άπό αύτή τήν άποψη οί εύθύνες τής ήγεσίας τού 
ΚΚΕ είναι έξαιρετικά μεγάλες: Δέν άξιοποίησε τά σοβαρότατα προσόντα 
καί τίς δυνάμεις πού διέθετε ό Γληνός.

Στό χρόνο πού έζησε σά μέλος τού ΠΓ καί τής Γραμματείας του ό 
Γληνός άπόκτησε πολλές έμπειρίες. Μιά άπογοητευτική συνάντηση μέ τόν 
παλιό έπαναστάτη συναγωνιστή του στή «Δημοκρατική Ά μυνα» καί 
τώρα ’Αρχηγό τού «Κόμματος τών Φιλελευθέρων», Θεμιστοκλή Σοφούλη, 
στάθηκε άφορμή ριζικής στροφής του. Ό  συμβιβαστικός μέ τήν άστική 
τάξη καί τούς πολιτικούς έκπροσώπους της, μέχρι τό φθινόπωρο τού 
1943. Γληνός. μεταμορφώνεται σέ «σκληρό» έπαναστάτη, πού πιστεύει 
ακράδαντα πώς τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ, έπικεφαλής τού άγωνιζόμενου 
λαού. έχουν άποστολή καί ύποχρέωση νά όδηγήσουν τήν έπανάσταση μέ
χρι τό νικηφόρο τέλος της, παρά καί ένάντια στή θέληση τής πλουτοκρα
τίας καί τών Ά γγλω ν ύποστηρικτών της. Αύτός θά προτείνει τό σχηματι
σμό Λαϊκής έπαναστατικής Κυβερνητικής ’Επιτροπής στήν ’Ελεύθερη 
'Ελλάδα. Μέ τήν έπιθυμία νά προσφέρει ό ίδιος τίς υπηρεσίες του στό 
άνώτατο δυνατό βαθμό, άποφάσισε νά άπαλλαχτεΐ άπό τή χολολιθίαση 
πού τόν βασάνιζε καί τού μείωνε σέ μεγάλο βαθμό τίς σωματικές του δυ
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νάμεις. Τίς τελευταίες μέρες τοΰ Δεκέμβρη πλαγιάζει στό χειρουργικό 
τραπέζι, δπου καί τελειώνει ή ζωή τοΰ άξέχαστου στοχαστή καί έπανα- 
στάτη Δημήτρη Γληνού.

Γιάννης Ζεύγος

Ά π ό  τά παλιά μέλη τού ΚΚΕ ό δάσκαλος Γιάννης Ταλαγάνης πού θά 
μείνει στήν ιστορία τού έλληνικού κινήματος μέ τό δνομα Γιάννης Ζεύγος, 
είναι άπό τίς ώραιότερες φυσιογνωμίες πού δημιούργησε τό κόμμα. Στοι
χείο άπέραντα ήθικό καί άνεβασμένος ιδεολογικά, άγωνιστικός μαζί μέ 
τούς άγωνιστές, διανοούμενος, μέ πραγματικές άξιώσεις νά συλλάβει στήν 
όλότητά του τό έλληνικό πρόβλημα, ήταν φυσικό νά βρίσκεται καί ψυχικά 
καί ιδεολογικά κοντά σέ κείνο πού έξέφραζε ό Γιώργης Σιάντος. Μπορεϊ 
μάλιστα κανένας νά πει, διαβάζοντας τά  άρθρα του, τούς λόγους του καί 
τίς δηλώσεις του στή περίοδο τής κατοχής, πώς ό Ζεύγος πήγαινε πιό 
«άριστερά» καί άπό τό Σιάντο. Συχνά ό Ίω αννίδης μιλώντας γιά τήν έκ
ταση τοΰ «Πανεθνικού Μετώπου» έλεγε νά ένωθούμε άπό τό βασιλιά μέ- 
νοι τό Ζενγο στά άριστερά!. Αυτός ήταν ό πραγματικά σκληρός τής έπα- 
Μΐιττασης. Ά λλά  (οπιυς ξέρουμε σήμερα άπό πολλές άλλες περ ι
πτώσεις) αύτοί οί ιδεολογικά σκληροί είναι συχνά ήπιοι καί ανθρώ
πινοι χαρακτήρες. Τέτοιος ήταν καί ό Ζεύγος. Ό  άνθρωπος αύτός πού 
είχε τή δύναμη νά βροντοφωνάξει ξανά τό Κολοκοτρωναίϊκο «φωτιά καί 
τσεκούρι στούς προσκηνημένους», έχανε κάθε δύναμη άντίστασης στή 
κομματική πίεση. Πάντα ύπόκυπτε στή κομματική πειθαρχία χωρίς νά 
άγωνιστεΐ γιά  νά έπιβάλει τίς δικές του άπόψεις. Έ τ σ ι ύπόκυψε καί στόν 
Ίωαννίδη, τόσο πολύ ώστε έγινε ό κύριος φορέας τής γραμμής υποχώρη
σης καί υποταγής στούς Ά γγλους καί τήν άστική τάξη.

Καί γιά τό Ζεύγο, δπως καί γιά  δλους μας τότε, ό Ίω αννίδης ήταν ό 
«νόμιμος» άντικαταστάτης καί τοποτηρητής τού Ζαχαριάδη καί θεωρούν
ταν καί άντιπρόσωπος τής Κομμουνιστικής Διεθνούς στήν Ε λλάδα.

Τά έμβρυα μιάς άλλης πολιτικής γραμμής στό Κ.Κ.Ε.

'Η Γραμματεία συνεδρίαζε μιά καί δυό φορές τή βδομάδα. Ε π ε ιδ ή  τά 
προβλήματα πού τήν άπασχολούσαν συνήθως άφοροΰσαν τομείς πού 
δούλευα έγώ, τακτικά μέ καλούσαν στίς συνεδριάσεις. Μπορώ νά πώ  πώς 
παρακολούθησα βήμα πρός βήμα πώς ή σωστή γραμμή του Κόμματος καί 
τού κινήματος, πού μάς όδήγησε σέ τόσες έπιτυχίες, έχανε τήν έπαναστα- 
τική λαγαρότητα καί κατά συνέπεια, ταλαντεύονταν. Μ πολιάζονταν άπό 
μιά κάποια υποτίμηση τών δυνάμεων καί δυνατοτήτων τού λαού μας, καί 
άπό μιά ύπερεκτίμηση τής δύναμης, τού ρόλου καί τής σημασίας τής άστι-
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κης τάξης καί των πολίτικων της έκπροσώπων. Καί τό χειρότερο, πίσω 
άπ’ δλα αύτά, κρύβονταν τό πνεύμα συνδιαλλαγής καί ύποτέλειας στόύς 
Ά γγλους, πού είχε άρχίσει νά κυριαρχεί στή συνείδηση καί τή δράση όρι- 
σμένων μελών τής Γραμματείας τού ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ. Αύτό τό καιρό 
θ’ άκουστούν καί θά ύποστηριχτούν μέσα στόν άνώτατο ήγετικό πυρήνα 
τού ΚΚΕ οί φήμες, πού συστηματικά καλλιεργούσαν οί 'Α γγλοι πράκτο
ρες καί οί μυστικές τους ύπηρεσίες, πώς δήθεν στήν Ε λλάδα  οί Ά γγ λο ι 
θά είναι έκεϊνοι πού θά ρυθμίσουν τίς έξελίξεις, έξουσιοδοτημένοι έκπρό- 
σωποι όλων τών Συμμάχων.

Διχογνωμίες μέσα στό ΠΓ καί άνάμεσα στά ήγετικά στελέχη, βέβαια, 
ύπήρχαν καί δέ μπορούσε νά μή υπάρχουν σ’ ένα τέτοιο κίνημα πού άνα- 
πτύσσονται μέ καταπληκτικούς ρυθμούς, σέ μιά τόσο πολύπλοκη περίοδο. 
Αύτές άναφέρονταν στό πώς άντιλαμβάνονταν καί πώς θέλαν νά έφαρμο- 
στεΐ ή γραμμή τού Κόμματος. Κανένας δμως, μέχρι τά μέσα τού Μάη τού 
1943, δέν έβαζε άνοιχτά ζητήματα άλλαγής τής Γενικής πολιτικής Γραμ
μής, παρόλο πού, κατά τή γνώμη μου, μέσα στίς διχογνωμίες καί τό τρόπο 
πού έκφράζονταν, ύπήρχαν τά έμβρυα μιάς άλλης πολιτικής γραμμής, πού 
άναθεωρούσε τή διακηρυγμένη έπαναστατική γραμμή καί τακτική. ΟΙ 
διαφορές, δπως γράψαμε, λύνονταν μέ κάποιο συμβιβασμό, μέ άμοιβαίες 
υποχωρήσεις.

Ά π ό  τό τελευταίο δεκαήμερο τοϋ Μάη J943 τά πράγματα άλλαξαν. 
Στίς όλοήμερες συζητήσεις στή Γραμματεία άναπτύσσονται καί παλεύουν 
δυό άπόψεις: Ή  μιά, ζητούσε τήν παραπέρα άνάπτυξη τής σωστής έπα- 
ναστατικής γραμμής τού Κόμματος καί τής άνεξάρτητης καθοδήγησης τού 
έαμικού κινήματος, καί ή δεύτερη πού θεωρούσε άνεδαφική καί έπιζήμια 
τή γραμμή τοϋ κινήματος, καί πρότεινε τή γραμμή τής δημιουργίας συν
θηκών καί προϋποθέσεων όμαλής δημοκρατικής πορείας καί περάσματος 
άπό τή κατοχή στήν άπελευθέρωση, μπροστά στήν πίεση τής πλειοψηφίας, 
πού ύποστήριζε τή δεύτερη άντίληψη. Τώρα μπορούμε νά πούμε πώς ό 
£νας λόγος πού ύποχωρούσε ό Σιάντος βρίσκονταν στίς κακές έπιβιώσεις 
άπό τή μεθοδολογία καί τίς έσωκομματικές λειτουργίες πού είχαν καθι
ερωθεί άπό τή καθοδήγηση, μέ έπικεφαλής τό Ζαχαριάδη καί πού χειρο
τέρεψαν μέσα στίς ειδικές συνθήκες τού στρατόπεδου τής Ά κροναυπλίας. 
Ή  σύνθεση τής Γραμματείας έπέτρεπε τήν έπιβολή καί κυριαρχία τού 
Ίωαννίδη. Μ παίνει σέ κίνηση ή κομματική μηχανή τής πλειοψηφίας. Κα
νένας Σιάντος δέ μπορούσε, άλλά καί δέ θά έπιχειρούσε ποτέ νά άνατρέ- 
ψει «όργανωτικές άρχές» σέ μιά τόσο κρίσιμη στιγμή, πού θά μπορούσε 
νά προκαλέσει διάσπαση τοΰ Κόμματος. Πολύ περισσότερο δέ μπορούσε 
νά κάνει κάτι τέτοιο ό Σιάντος, πού έφερνε τό βαρύ φορτίο τής παλιάς 
φραξιονιστικής πάλης, σάν ένας άπό τούς άρχηγούς της.

"Ενας άλλος λόγος, έξαιρετικά σοβαρός, πού έκανε ένα Σιάντο νά ύπο- 
χωρεί ήτανε ό ήθικός, ό ψυχολογικός: Ό  άναγνωρισμένος ήγέτης τού 
Κόμματος καί τού κινήματος, κατέχονταν καί αύτή τή στιγμή καί θά έξ- 
ακολουθήσει νά κατέχεται άπό ένα μικρό σύμπλεγμα κατωτερότητας, πού
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τοΰ είχαν δημιουργήσει ή «άστυνομική» μεθοδολογία κα ί οί συκοφαντίες, 
μέ τή δίμηνη άπομόνωσή του. 'Η  σεμνότητα τού άνθρώπου αύτού ήταν 
τέτοια πού ποτέ δέ θά μπορούσε νά θέσει μέ βιαιότητα ένα ζήτημα πού 
άφορούσε τόν ίδιο. Ή τα ν  φυσικό γιά  τό Σιάντο νά περιμένει άπό τούς 
άλλους νά τού άναγνωρίσουν τήν έπαναστατική καί κομματική του άγνό 
τητα, νά άπορρίψουν αύτοί πανηγυρικά καί δημόσια τίς συκοφαντίες, 
χωρίς νά τό ζητήσει ό ϊδιος. Ό  Ίω αννίδης έκανε άκριβώς τό άντίθετο. 
Έκμεταλλεύθηκε αύτή τή φυσική συστολή ένός άνθρώπου πού άδικα κα- 
τηγορήθηκε, γιά  νά κρατήσει σέ υποδεέστερη μοίρα τόν «κατηγορούμενο» 
Σιάντο -  αύτός νά μείνει ό ταξικά άλώβητος καί ήθικά άδιάφθορος.

Έ τσ ι μένοντας κάτω άπό τό βάρος μιάς εστω καί ύποψίας -  πού όμως 
δέν ξεκαθαριζόταν -  «στριμώχτηκε» ό Σιάντος. άρχισε νά ύποχωρεϊ άρ- 
χικά σέ μικρά καί «δευτερεύοντα» ζητήματα. Συνέχιζε όμως νά άγωνίζε- 
τα ι μέ έπιμονή γιά  νά διατηρηθεί ή σωστή, μέχρι τότε, γραμμή τού Κόμμα
τος.

Ό  Ίωαννίδης, μέ συμπαραστάτη του πάντα τόν Γληνό καί σχεδόν 
πάντα μέ ύποχώρηση καί συγκατάθεση τού Ζεύγου, καταπιάνεται νά 
«άνακαλύψει» άριστερές παρεκκλίσεις καί σεκταριστικές διαστρεβλώσεις 
άπό στελέχη τής πολιτικής γραμμής τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ, στούς τομείς 
πού καθοδηγούσε ό Σιάντος. Ό λ ες  τίς προτάσεις του τίς παρουσίαζε σά 
προσπάθειά του νά «ξαναφέρει» τή γραμμή τού Κόμματος στό «ρεαλιστι
κό» δρόμο. Στή πραγματικότητα δλες σχεδόν έδειχναν τή βασικά διαφο
ρετική άντίληψη τού άγώνα τής Ε λλάδας, τών προοπτικών του καί τού 
δρόμου πορείας τού κινήματος, γιά νά φτάσει στό τελικό του σκοπό, δη
λαδή στήν έξουσία. Δέν πρόκειται γιά διαφορές του σέ έπιμέρους συγκε
κριμένα ζητήματα, πού φυσικά ύπήρχαν τέτοια, άλλά λύνονταν εύκολα 
καί καλά. Πρόκειται γ ιά  βασικά διαφορετικές άπόψεις πού άλληλοσυγ- 
κρούονταν μέσα στή Γραμματεία δλη αύτή τή περίοδο. Θά ήταν λάθος νά 
πάρουμε τόν δρο «σύγκρουση» κατά λέξη. Μά θά ήταν λάθος, έπίσης, νά 
μή τή θεωρήσουμε σάν ένα βασικό στοιχείο τής ζωής καί τής πολιτικής 
τού Κόμματος: Κάτω άπό τήν ϊόια γραμμή καί τά ϊόια συνθήματα όνό 
Αντιλήψεις πορείας Αντιπαλεύουν μέσα στήν Ανώτατη ήγεσία τον ΚΚΕ.

Κύριοι έκφραστές τών δύο αύτών άντιλήψεων είναι οί δύο Γραμματεϊς 
τοϋ Κόμματος: Ό  Σιάντος , πού χάραξε τή γραμμή τής 8ης 'Ολομέλειας, 
γραμμή πού -  μέ έλλείψεις, άδυναμίες καί λάθη άκόμα -  έφαρμόστηκε 
σταθερά καί μέ έπιτυχία καί έξακολουθούσε νά είναι κατευθυντήρια 
γραμμή τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ. Είναι ή έπαναστατική γραμμή τού έθνι- 
κοαπελευθερωτικού άγώνα, πού ό χαρακτήρας του είναι λαϊκός καί τελι
κός του σκοπός ή λαοκρατική έπαναστατική έξουσία. Καί ό Ίωαννίδης 
πού θέλει νά άφαιρέσει άπό τόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα τήν έπα
ναστατική ψυχή του, νά πάρει ό άγώνας τόσο στό στάδιο τής κατοχής, 
δσο καί στό άρχικό μεταπελευθερωτικό στάδιο χαρακτήρα πανεθνικής 
συνεργασίας δλων τών τάξεων καί κοινωνικών στρωμάτων, γ ιά  όμαλό πέ
ρασμα άπό τή κατοχή στήν έλευθερία, δπου ό λαός λεύτερα θά άποφασί-
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σει γιά τό κοινωνικό σύστημα καί τό καθεστώς πού θέλει. Καί τή μεταπο
λεμική δημοκρατία καί έλευθερία θά τήν έξασφαλίζει μιά πανεθνική κυ
βέρνηση δλων τών τάξεων άπό τούς πλουτοκράτες μέχρι τούς έργάτες, 
κάτω άπό τήν έγγύηση τής Α γγλίας, πού Εχει δήθεν έξουσιοδοτηθεϊ άπό 
δλους τούς συμμάχους νά έξασφαλίση τήν έφαρμογή τών διακηρυγμένων 
σκοπών τού πολέμου στήν 'Ελλάδα. Αύτή ή δεύτερη άντίληψη θεμελι
ώνονταν πέτρα μέ πέτρα.

Είναι λοιπόν λάθος ή άντίληψη πού έχει μείνει μέσα στό Κόμμα καί τό 
λαό -  άντίληψη πού συστηματικά καλλιεργήθηκε άπό τή καθοδήγηση Ζα- 
χαριάδη καί πού καμιά άπό τίς καθοδηγήσεις πού «σκαρφάλωσαν» μετά 
στή κορυφή τού ΚΚΕ, δέν έκανε προσπάθεια νά έπανορθώσει -  πώς δή
θεν ό Ίωαννίδης καί αύτή τή περίοδο πού έξετάζουμε καί άργότερα ήταν 
ό «σκηρός», ό «άδιάλλακτος» τής ήγεσίας τού ΚΚΕ -  πολύ περισσότερο 
μάλιστα σάν έκπρόσωπος τής γραμμής τής ΚΔ. Έ τ σ ι ό Σιάντος παρουσι
άζεται «συμβιβαστικός» καί «διαλλακτικός -  καί χωρίς άμφιβολία ή 
φήμη αύτή, πέρα άπό τή συνειδητή συκοφαντία τού Ζαχαριάδη καί τών 
συνεργατών του, άπλώθηκε, πρώτο, γιατί ήταν ό Γραμματέας τού Κόμμα
τος καί δεύτερο, συντελούσε σ’ αύτό ό πραγματικά ήπιος άνθρώπινος χα
ρακτήρας του.

Καί ot δυό Γραμματείς στήν έπιχειρηματολογία τους χρησιμοποιούσαν 
καί έπικαλούνταν τίς άρχές τού Μαρξισμού — Λενινισμού, τίς άποφάσεις 
καί ύποδείξεις τής ΚΔ καί έμπειρίες άπό τό διεθνές έπαναστατικό κίνη
μα. Ό λ ες  άπό τό προπολεμικό παρελθόν, γιατί δπως γράψαμε σέ άλλο 
κεφάλαιο, τό ΚΚΕ άπό τό καλοκαίοι τού 1939 δέν είχε πιά  καμιά έπαφή 
με τήν ΚΔ καί τά  άλλα Κομμουνιστικά Κόμματα.

Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΤΑΙ

Νέα φάση. Νέοι προσανατολισμοί

ΟΙ έαρινές έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις συνεχίζονταν στή Ρούμελη δταν 
τά τμήματα τού ΕΛΑΣ ’Αττικοβοιωτίας γύρισαν στή περιοχή τους. Στό Β' 
Γραφείο τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ διασταυρώνονταν πληροφορίες γ ιά  έκτακτες 
μετακινήσεις γερμανικών τμημάτων στήν Ιε ρ ά  δδό μέ κατεύθυνση πρός 
Βορρά. Πράκτορές μας στίς γερμανικές πολιτικές κα ί στρατιωτικές ύπη- 
ρεσίες έπιβεβαίωναν τίς φήμες πού κυκλόφορούσαν γιά  έκτακτα μέτρα 
άσφάλειας πού έπαιρναν οί κατακτητές καί ot κούισλιγκς.

Τό Ε π ιτελείο  τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ σωστά διαπίστωσε πώς τό Γερμα
νικό Στρατηγείο έβγαλε άποκαρδιωτικά συμπεράσματα άπό τίς τελευ
ταίες έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις. Ο ί ιταλικές δυνάμεις είχαν χάσει τό
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ήθικό τους καί δέν ήταν δυνατό νά υπολογίζονται σάν πολεμικές δυνά
μεις Ικανές νά άντιμετωπίζουν τίς άξιόλογες καί άρκετά έμπειρες γιά  άν- 
ταρτοπόλεμο δυνάμεις τοϋ ΕΛΑΣ. Ή  έμφάνιση στή δυτική Μακεδονία 
’Αλβανών καί Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων, μ’ έπικεφαλής άνώτατα στε
λέχη τών λαϊκοαπελευθερωτικών κινημάτων τους, ή δραστηριοποίηση τών 
Ά γγλω ν συνδέσμων καί σαμποταριστών, καθώς καί ή άτυχης σύμπτυξη 
τών έλασίτικων τμημάτων Θεσσαλίας καί Κεντρικής Μ ακεδονίας στή 
Πίνδο, (πού είχε σά συνέπεια σχετική ύφεση τής πολεμικής δραστηριότη
τας τών άνταρτών), έρμηνεύθηκαν λαθεμένα άπό τούς Γερμανούς, δπως 
φαίνονταν άπό τήν νευρικότητα τών πολιτικοστρατιωτικών ύπηρεσιών 
καί τά έκτακτα μέτρα πού έπαιρναν τά στρατιωτικά τμήματα καί οΐ 
κούισλιγκς: Περίμεναν συμμαχική άπόβαση στήν 'Ελλάδα καί ειδικά στή 
περιοχή *Άρτας.

Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ μέ έπείγουσα έμπιστευτική άναφορά του γνώριζε 
στή ΚΕ πώς τό ΣΜΑ άπαίτησε νά γίνουν σέ εύρύτατη έκταση καταστρο
φές στίς στρατιωτικές έγκαταστάσεις καί έπιθέσεις ένάντια σέ κινούμενες 
φάλαγγες τού έχθρού άπό τίς 21 Ίούνη έως 14 Ιούλη. Ά νάφερε, έπίσης, 
πώς έδωσε κιόλας διαταγή στά τμήματα τής Μ ακεδονίας καί Θεσσαλίας, 
πού βρίσκονταν στή Πίνδο, νά  ξαναγυρίσουν στίς περιοχές τους καί νά 
άρχίσουν έντονη πολεμική δράση. Ά κ όμα  πώς έκανε ύποδείξεις στίς δ ι
οικήσεις νά συνεργαστούν μέ τούς συνδέσμους τής ΒΣΑ πού έχουν έντολή 
νά έφοδιάσουν τόν ΕΛΑΣ μέ τίς άναγκαΐες ποσότητες πολεμικού ύλικού. 
Γιά τά μέτρα πού πήρε ζητούσε έγκριση καί έξηγούσε έμπιστευτικά στή 
ΚΕ πώς πρόκειται γιά έπιχειρήσεις παραπλάνησης τού έχθρού, έτσι πού 
νά διευκολυνθούν άποβατικές συμμαχικές έπιχειρήσεις στήν Ιτα λία .

Τό έγγραφο αύτό τού ΓΣ προκάλεσε ζωηρή άνησυχία στήν πολιτικο- 
στρατιωτική ήγεσία. Ό  πάντα καχύποπτος άπέναντι σέ κάθε άγγλική έκ- 
δήλωση ταγματάρχης Μακρίδης, παρόλο πού συμφωνούσε πώς, πιθανό
τατα, μετά τό τέλος τών συμμαχικών έπιχειρήσεων στή Μέση Α νατολή, 
νέο πολεμικό μέτωπο θά άνοιγε στήν Ιτα λ ία , δέν άπόκλειε δμως ταυτό
χρονα νά γίνουν καί μικρότερης έκτασης άποβατικές έπιχειρήσεις στήν 
'Ελλάδα καί συγκεκριμένα στήν περιοχή τής ’Ηπείρου. Τίς άποστολές πού 
άναλάβαινε τό ΓΣ στό μήκος τών κύριων συγκοινωνιακών άρτηριών, τίς 
θεωρούσε «παγίδα» μέ σκοπό νά άπομακρυνθούν οί δυνάμεις τού ΕΛΑΣ 
άπό τόν χώρο άπόβασης καί νά μπλεχτούν σέ μεγάλης έκτασης έπιχειρή- 
σεις γιά νά φθαρούν, άν δέν συντριφτούν όλότελα. Ύ πόδειχνε στή πολι
τική ήγεσία νά δεχτεί νά διατεθούν περιορισμένες δυνάμεις τού ΕΛΑΣ 
γιά τίς «παραπλανητικές» έπιχειρήσεις, ένώ ό κύριος δγκος τών άνταρτών 
νά όργανωθεϊ καί νά προετοιμαστεί καλύτερα στό χώρο τής Πίνδου.

Ή  πολιτική ήγεσία δέ συμφώνησε μέ τήν υπόδειξη αύτή καί δέχτηκε 
τήν άπόφαση τού ΓΣ νά χρησιμοποιηθούν δλες οί δυνάμεις στίς έπιχειρή- 
σεις πού ζήτησε τό ΣΜΑ.

Τά τμήματα τού ΕΛΑΣ μέ έξαιρετική ταχύτητα βρέθηκαν στίς θέσεις 
πού τούς όρίστηκαν. Οί έπιχειρήσεις άρχισαν τήν καθορισμένη μέρα, σ'



δλη τήν Έ λλάδα-άπό τήν Πελοπόννησο μέχρι τή Μακεδονία. Τά χτυπή
ματα πού καταφέρνονταν, άκόμα καί σέ χώρους πού τά Ε π ιτελεία  τοΰ 
έχθροΰ θεωρούσαν έκκαθαρισμένους, έφεραν σύγχυση καί πανικό στά 
στρατεύματά τους. Μ ιά έπιδρομή άγγλικών βομβαρδιστικών άεροπλάνων, 
πού έγινε ύστερα άπό τήν άνατίναξη τής γέφυρας τού ’Ασωπού συντέλεσε 
στό νά δημιουργηθεί στόν έχθρό ή έντύπωση πώς πρόκειται γ ιά  συντονι
σμένη δράση μεγάλων άποβατικών τμημάτων άγγλοαμερικανικού στρα
τού, μέ ταυτόχρονη λαϊκή έπανάσταση(3). Δυνάμωνε ό πανικός άπό τίς 
φήμες, πού κυκλοφορούσαν πώς είχαν κιόλας γίνει άποβάσεις συμμαχι
κών κομμάντος σέ παραθαλάσσιες περιοχές. Ή  Γερμανική διοίκηση πού 
δέ μπορούσε νά φανταστεί πώς μόνοι οΐ άντάρτες πραγματοποιούσαν τέ
τοιος έκτασης έπιχειρήσεις καί καταστροφές μετακίνησε γρήγορα δύο με
ραρχίες καί τμήματα όρεινών καταδρομών, άπό τήν Νότια ’Ιταλία στήν 
Ε λλάδα.

(3). Μετά τόν πόλεμο δημοσιεύθηκε ή άπόρρητη Εκθεση τής Ά νω τάτης Διοίκησης τής 
5ης Στρατιάς (τμήμα Ισ/Α Ο  Ά ρ ιθ .7 190/19.6.43), πού Επιβεβαιώνει τίς διαπιστώσεις τον 
'Επιτελείου τοϋ ΕΛΑΣ. «Αί συμμορίαι προπαρασκευάζονται δ ιά  τήν άναμενομένην άπόβα- 
σιν τών συμμάχων. Ή  έντυπωσιακή συρροή συμμοριών είς τήν π ε ρ ι ο χ ή ν  Ά ρ τ η ς  -  
όροσειράς Π ί ν δ ο υ ,  δ ε ι κ ν ύ ε ι  δ τ ι  ε ί ς  τ ό  σ η μ ε ί ο  α ύ τ ό  π ρ έ π ε ι  ν ά  ά ν α - 
ζ η τ η θ ή  τ ό  ό ρ μ η τ ή ρ ι ο  δ ι ά  τ ή ν  ύ π ο σ τ ή ρ ι ξ ι ν  τ ή ς  ά π ο β α τ ι κ ή ς  έ π ι -  
χ ε ι ρ ή σ ε ω ς .  Πρέπει νά λάβωμεν ΰπ ' δψιν, δτι είς περίπτωσιν έχθρικής άποβάσεως δλαι 
αί συμμορίαι θά Εξέλθουν άπό τήν σημερινήν των μάλλον παθητικήν στάσιν καί μέ ήνωμένας 
δυνάμεις θά ύποστηρίξουν τούς Συμμάχους».

Ή  παρακάτω άπόρρητος έκθεση τής 3ης Ιούλη  1943, μέ άριθ. 7874/43, πού στάλθηκε 
σ' δλα τά γερμανικά Στρατηγεία τής Βαλκανικής καί τής ’Ανατολικής Μεσογείου, είναι 
άποκαλυπτική τής σύγχυσης καί τοϋ Αποπροσανατολισμού τών Γερμανών. Στήν Εκθεση δια 
βάζομε:

«Ή  αίφνιδίως ένταθεϊσα συμμοριακή δραστηριότης πιθανώ ς κατά διαταγήν τών Συμ
μάχων. υπογραμμίζει τόν κίνδυνο δ ιά  τόν έφοδιασμό τής Νοτίου 'Ελλάδος καί τάς μεταφο
ράς στρατευμάτων πρός τά έκεϊ. Έ ν  συνδυασμό) μέ τάς τελευταίας έπιθέσεις άπό άέρος 
εναντίον Ελληνικών άεροδρομίων, τά έν λόγω μέτρα ήμπορεί νά είναι προπαρασκευαί μιάς 
συμμαχικής άποβάσεως είς τά Βαλκάνια. 'Ω σαύτως τά κάτωθι μέτρα:

Ή  σύμπτυξις τών συμμοριών είς τήν Α ίτολοακαρνανίαν καί τήν περιοχήν 
Ίω αννίνων-Ά ρτης.

Ή  κατασκευή θέσεων προσγειώσεως ύπό τών συμμοριών.
Ή  κατοχή ύπό τών συμμοριών τών όδών άπό δυσμών πρός τήν Δυτικήν. Κεντρικήν καί 

Βόρειον 'Ελλάδα.
Ό  άπό μηνών σημαντικός εφοδιασμός άπό άέρος τής Δυτικής 'Ελλάδος ύπό συμμαχικών 

άεροπλάνων.
Ή  έξακρίβωοις τών κλιματολογικών, μετεωρογικών καί συνθηκών Επισιτισμού τής νή

σου Κέρκυρας διά τών πρακτόρων τοϋ έχθρού.
Αί εύνοϊκαί συνθήκαι δ ι' άπόβασιν άπό άέρος καί θαλάσσης, καί τέλος:
Ή  ύπό τών Ά γγλω ν γνώσις τών νήσων Κεφαλληνίας. ’Ιθάκης καί τού λιμένος ’Αστακού 

(70 χλμ. νοτίως τής Ά ρτης) Ενεκα τών άλλοτε είς τόν χώρον αύτόν διεξαγομένων ύπ’ αύτών 
ασκήσεων.

Ό λ ο ι οΐ άνωτέρω λόγοι κ α θ ι σ τ ο ύ ν  δ υ ν α τ ή ν  ( ώ ς  έ π ι κ ε ι μ έ ν η ν )  μ ί α ν  
ά π ο β ο τ ι κ ή ν  έ π ι χ ε ί ρ η σ ι ν  τ ώ ν  Σ υ μ μ ά χ ω ν  ε ί ς  τ ά ς  δ υ τ ι κ ά ς  ά κ τ ά ς  
τ ή ς  ' Ε λ λ ά δ ο ς  τ ή  υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι  τ ώ ν  σ υ μ μ ο ρ ι ώ ν » .  Βλ. Τζ. ’Ενεπεκίδη. ή 
'Ελληνική Α ντίστασις 1941 - 4 4 .  σελ. 42.
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«Παραπλανητικές» έπιχειρήσεις

Οι «παραπλανητικές» έπιχειρήσεις τοϋ ΕΛΑΣ άρχισαν άπό τά πρόθυρα 
τής πρωτεύουσας, ένώ ταυτόχρονα δυνάμωναν οΐ λαϊκές κινητοποιήσεις.

Ό  ΕΛΑΣ χτυπάει τόν έχθρό στό Αίλοφο, τή Γκιώνα, τό Κεφαλόβρυ- 
σο, τή Γκόριτσα, τό Μ ονοτιάνο, τή Μυρτιά, στό δρόμο τού Ά γρινίου , 
καταστρέφει γεφύρια στίς Συκιές, τό Ά γγελόκαστρο, τά Ρετάνια, τό Δε- 
ρελί, δπου μαζί μέ τό γεφύρι άνατινάχτηκε καί μιά γερμανική άμαξοστοι- 
χία  μέ δύο μηχανές καί σαρανταπέντε βαγόνια μέ βόμβες, βλήματα καί 
βενζίνες.

Στήν "Ηπειρο μέ κοινή δράση ΕΛ Α Σ-ΕΔ ΕΣ (ή μόνη μετά τό Γοργο- 
πόταμο) χτυπήθηκε έχθρική δύναμη στή Ροβελίτσα. Επακολούθησαν 
χτυπήματα τού ΕΛΑΣ στή γέφυρα τού ’Αχελώου, στή θέση Κακή Σκάλα. 
’Ανατινάχθηκαν γεφύρια στούς δρόμους πρός τήν "Αρτα καί τά  Γιάννενα. 
Ή  δραστηριότητα τών άνταρτών στή περιοχή Ά ρ τα ς  καί δυτ. Στερεάς 
(Ναύπακτο, Μ εσολόγγι-Άγρίνι), άνησύχησε τούς Γερμανούς, πού νόμι
σαν πώς έκεί θά γινόταν συμμαχική άπόβαση, κα ί μετάφεραν βιαστικά 
μιά πλήρη Μεραρχία.

Τή πρώτη μέρα τών «παραπλανητικών» έπιχειρήσεων δ ΕΛΑΣ Θεσ
σαλίας κατάστρεψε όλοκληρωτικά μιά φάλαγγα μέ 85 γερμανικά αύτοκί- 
νητα στό Σαραντάπορο. ’Εξοντώθηκε δλο τό τμήμα (61 νεκροί καί 79 
αιχμάλωτοι). ’Ενισχύσεις πού στάλθηκαν, έπίσης έξοντώθηκαν σέ μάχη 
στή θέση Πόρτα. Τά Θεσσαλικά τμήματα έδωσαν πολλές, άλλες μεγάλες 
καί άλλες μικρότερες μάχες, άνατίναξαν γεφύρια, σιδηροδρομικές άμαξο- 
στοιχίες, γραμμές,τεχνικά έργα, έγκαταστάσεις καί όχυρά, τηλεφωνικές 
γραμμές. Ε ίδικά θά άναφέρουμε τά στενά τών Τεμπών, δπου τό τμήμα 
καταστροφών τού ΕΛΑΣ Νοτίου Ό λύμπου, μέ έπικεφαλής τόν ήρωα 
σαμποτέρ Βρατσιάνο (Ά ντώ νη Άγγελούση), άπό τίς 21-27 Ίούνη πρα
γματοποίησε έκατοντάδες μεγάλες ή μικρότερες άνατινάξεις(4).

(4). Ό  Βρατσιάνο; στό ώραϊο του βιβλίο «Βροντάει ό Ό λυμπος», πού κυκλοφόρησε 
άμέσω; ιιιτά τήν άπελευθέρωση. έγραφε γιά τίς έπιχειρήσεις αΰτής τής περιόδου τά παρα
κάτω: «ΉπισημάνΟηκαν όλοι οί στόχοι, τά γερμανικά φυλάκια καί τό βράδυ στίς 20 τοϋ 
Ίούνη. ή ορμητική έπίθεση τών άνταρτών σάρωσε τά  πάντα. Γέφυρες, σιδηροτροχιές, τρα
βέρσες. κλειδιά, σήματα βραόυπορείας καί τηλεγραφικοί στύλοι άνατινάχτηκαν στόν άέρα. 
Οί απόκρημνοι βράχοι Λπάνω άπό τά γερμανικά φυλάκια στό μήκος τή ; σιδηροδρομικής 
γραμμής έμπυρευματίστηκαν μέ επιβραδυντικά εκρηκτικά γεμίσματα 1-7 ήμερών. Μονάχα στά 
στενά τών Τεμπών 381) εκρήξεις συγκλόνησαν τήν άτμόσφαιρα μέσα σέ μιά βδομάδα. Ή  
σύγχυση καί ό πανικός στίς γερμανικές φρουρές ήταν χωρίς προηγούμενο. Κανένας δέν π ί
στευε πώς αύτή ή θύελλα ήταν έργο τών άνταρτών πού κατά τή γνώμη τους βρίσκονταν στήν 
Πίνδο. Οί ίδιοι οί Γερμανοί σχημάτησαν τήν έντύπωση πώς άγγλοαμερικάνοι κομάντος έπε
σαν μέ άλεξίπτωτα στά Τέμπη καί πώς πολεμικά τών συμμάχων βομβαρδίζουν τίς γερμανι
κές θέσεις καί ένεργοϋν άποβάσεις στόν Πλαταμώνα.

Ό  άντίχτυπος τής έπιχείρησης αυτής στή διοίκηση τών στρατευμάτων κατοχής έκδηλώ- 
θηκε άμέσως τήν άλλη μέρα. Παρατηρήθηκαν άσυνήθιστες προετοιμασίες, μετακινήσεις μο
νάδων. πυροβολαρχιών καί κατάληψη στρατηγικών σημείων. Μηχανοκίνητες Μεραρχίες 
έτρεχαν ά π ' δλη τήν "Ελλάδα κι άλλες δυνάμεις τού "Αξονα μετακινήθηκαν ταυτόχρονα πρός 
τήν ’Ελλάδα».
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ΟΙ μορφές δράσης στόν τομέα τών καταστροφών ήταν πολλές άπό τίς 
πιό μικρές μέχρι τίς πιό μεγάλες, άπό τίς πιό  άπλές μέχρι τίς πιό σύνθετες, 
άπό άτομικές ή λίγων προσώπων μέχρι συνδυασμένες πολεμικές έπιχειρή- 
σεις.

Ή  άντάρτικη δραστηριότητα συνοδεύονταν άπό ένταση τής μαζικής 
λαϊκής πάλης στίς πόλεις καί τίς έλεγχόμενες άπό τόν έχθρό περιοχές. 'Η  
τέτοια συμμετοχή τού λαού δυνάμωσε τήν άναταραχή στά έχθρικά στρα
τεύματα.

Άγγλοαμερικανική άπόβαση στήν ’Ιταλία

Στίς 10 ’Ιούλη 1943 οί άγγλοαμερικάνοι, μέ δύο Στρατιές, άποβιβάστηκαν 
στή Νότιο ’Ιταλία καί ύστερα άπό μάχες έξι βδομάδων κατόρθωσαν νά 
έδραιωθούν στή Σικελία. Ό  Μουσολίνι έπεσε καί ό βασιλιάς άνάθεσε τήν 
Κυβέρνηση στό στρατάρχη Μ παντόλιο, πού άντιπροσώπευε μιά συντρι- 
μένη ’Ιταλία έτοιμη νά συνθηκολογήσει.

Ό π ω ς  ή περίπτωση τής ’Αφρικής, έτσι καί ή άπόβαση στήν ’Ιταλία, 
δέν πρόσφερε πολλά πράγματα καί κυρίως έδαφικά πλεονεκτήματα γιά 
νέες έπιθέσεις, πού θά άλλαζαν σημαντικά τήν πορεία τού πολέμου. 
Μπροστά στούς συμμάχους ύψώνονταν ot Ά λπεις , τελείως άκατάλληλες 
γιά μηχανοκίνητη έπίθεση. Ό  Ά ϊζενχάουερ έγραψε άργότερα γιά  τήν 
επιχείρηση αύτή: «Έ νώ  ήτο προφανές, δτι ή ’Ιταλία ήδύνατο νά παραμε- 
ριστή, ή καρδιά τής άντιστάσεως ήτο έν τούτοις ή Γερμανία-μιά ιταλική 
κατάρρευση δέν θά έφερε μίαν νέαν κατάστασιν. Ε π ίσ η ς  δέν ήτο δυνατόν 
νά προβλεφθή ή δυσκολία, τήν όποίαν θά ένεΐχε μία έπίθεσις κατά τής 
Γερμανίας, διενεργουμένη έκ τών όρέων είς τήν νότιον καί νοτιοανατολι- 
κήν της πλευράν(5)».

Ή  άπόβαση στήν ’Ιταλία ήταν μέρος τής γενικότερης πολεμικής 
στρατηγικής τών «μικρότερων θυσιών» καί τών «μεγάλων πολιτικών 
ώφελημάτων» τών άγγλοαμερικάνων. Α πόβλεπε σέ γενικότερη προώθηση 
στά Βαλκάνια άπό τήν Ά δρια τική  καί διείσδυση στή Κεντρική Εύρώπη. 
"Ετσι θά ήταν δυνατό νά έπιβληθούν δσο γινόταν πιό άποτελεσματικά τά 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα τής Α γγλ ία ς  καί τής Α μερικής καί ταυτό
χρονα, μέ τή παρουσία ισχυρών δυνάμεων θά μπορούσαν νά άποκλείσουν 
τίς έθνικοαπελευθερωτικές δυνάμεις άπό τή μεταπολεμική έξουσία καί τή 
θεμελίωση πολιτικοκοινωνικών καί οικονομικών δομών νέων, διαφορετι
κών άπό τά προπολεμικά άστικά καθεστώτα.

Ά ν  δούμε, μέσα στά πλαίσια αύτής τής πολιτικής, τήν γεμάτη ήρω- 
ϊσμό καί αύτοθυσία δράση τού ΕΛΑΣ γιά τή παραπλάνηση τού έχθρού 
καί τήν έπιτυχία τής άγγλοαμερικανικής άπόβασης στήν ’Ιταλία, δέν είναι 
δύσκολο νά διαπιστώσουμε τή συμμαχική συνέπεια τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί 
τή δολιότητα καί άντισυμμαχική δράση τών δυτικών δυνάμεων.

(5). J. BAGGULEY, Ό  Παγκόσμιος Πόλεμος χαίό Ψνχρός Πόλεμος, 0 .36 .
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Στίς 18 Ιούλη  ό στρατάρχης Ούίλσων, άρχιστράτηγος τού ΣΜ Α άναγνώ- 
ριζε τή συμβολή τών άνταρτών στήν έπιτυχία τής συμμαχικής άπόβασης 
στή Σικελία. Σέ μήνυμά του πρός τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ έγραφε:

« 'Επιθυμώ νά μεταβιβάσω είς δλονς τούς βαθμούς τοϋ άνταρτικοϋ στρα
τού τής 'Ελλάδος τά ειλικρινή μου ευχαριστήρια καί συγχαρητήρια διά 
τάς προσφάτους μεγάλας έπιτυχίας των είς όλόκληρον τήν 'Ελλάδα. Α ί 
έπιχειρήσεις των έκεϊναι, έπιμελώς προπαρασκενασθεΐσαι άπό ή μάς καί 
έκτελεσθεϊσαι μετά μεγάλης άκριβείας άπό σάς, συνέβαλον καί σννετέλε- 
σαν είς τάς έπιτυχίας τών συμμάχων στρατιών έπ ί Σικελίας. Ό  Ά ξω ν  
παρασυρθείς ύπέθεσε μίαν έπίθεσιν είς τά Βαλκάνια. Α ί έν ισχύ σεις είς 
άνδρας καί είς άεροπλάνα, αί όποΐαι ήσαν διατεθειμένοι διά τήν Ιταλίαν , 
άπησχολήθησαν είς τά Βαλκάνια. Ή  προσοχή τοϋ έστράφη πρός τήν 'Ελ
λάδα καί μία μεγάλη νηοπομπή έπέρασεν άνενόχλητη μέσα είς τήν Μεσό
γειον. Παραδέχομαι δτι αί έπιχειρήσεις τών άνταρτών δέν ησαν άκίνδυνοι 
καί ό άμαχος πληθυσμός ύπέφερε πολύ. Παρακαλώ μεταβιβάσατε είς 
έκείνονς καί είς τούς πληθυσμούς τής 'Ελλάδος τήν έκτίμησίν μου διά τήν 
άφοσίωσιν είς τούς συμμάχους αύτών. Ό  πόλεμος βαθμιαίως βαίνει πρός 
τό βέβαιον τέλος του. Τό τέλος θά είναι ή άνευ δρων παράδοσις τοϋ Ά ξο -  
νος. 'Απαιτώ συνεχή έμπιστοσύνην καί άπόλυτον άφοσίωσιν είς τούς 
στρατιωτικούς άρχηγούς τών συμμαχικών στρατιών τής Μεσογείου, μία 
τών οποίων είναι τό άνταρτικόν σώμα τής 'Ελλάδος. Εύγε είς τούς άντάρ-

τες· 18.7.1943
ΟΥΙΛΣΩΝ»

Τό συγχαρητήριο μήνυμα τού Ούίλσων συνόδεψε μέ δικό του συγχα
ρητήριο έγγραφο ό ’Αρχηγός τής Βρετανικής Στρατιωτικής ’Αποστολής 
στά βουνά τής Ε λλάδας ταξίαρχος Έ ντυ.

Λυσσασμένοι οι χιτλερικοί άπό τό πάθημά τους ρίχτηκαν μέ θηρι
ωδία κατά τού άμάχου πληθυσμού. Τά άντίποινα καί οΐ καταστροφές 
συνοδεύονταν άπό μεγάλη άντιαντάρτικη προπαγάνδα τών Ιδεολογικών 
πρακτόρων τών χιτλερικών μ’ έπικεφαλής τόν κούισλιγκ Ράλλη. Σ ’ αύτή 
προστέθηκαν μέ τόν ϊνα  ή τόν άλλο τρόπο καί οί ήγέτες τών παλιών πολι
τικών κομμάτων. Κατηγορούσαν τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ δτι σκόπιμα κάνει «μι- 
κροκαταστροφές» γιά νά προκαλεΐ τούς κατακτητές σέ άντίποινα, άκόμα 
δτι οί άντάρτες καταστρέφουν τόν «έθνικό πλούτο» καί τά «έθνικά έργα» 
γιά  νά έξαθλιώνουν τόν λαό καί τήν χώρα. Ή  προκλητικότητα τών έθνο- 
προδοτών προκάλεσε άντίδραση τής Βρετανικής Στρατιωτικής ’Αποστο
λής πού ύποχρεώθηκε νά δώσει τήν παρακάτω έπίσημη άνακοίνωση:

«Είς άπάντησιν προφάσεων προερχομένων άπό μερικούς άνεύθυνους 
καί άνεπίσημονς κύκλους, οί όποιοι διαδίδουν δτι αί προσφάτως διεξα
γόμενοι έπιχειρήσεις ύπό τών έθνικών δυνάμεων έναντίον έχθρικών συγ

Συμμαχική έκτίμηση τής συμβολής τών άνταρτών
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κοινωνιακών γραμμών είς τήν Ελλάδα ύπήρξαν πράξεις πρώιμοι καί 
άνωφελεϊς παραλογισμοί, μή ϊχουσαι ώς άποτέλεομα παρά τήν άπώλειαν 
τής ζωής τών άνόρείων 'Ελλήνων, ή Στρατιωτική Βρεταννική Άποστολή  
θέλει δώσει εις τά άκόλουθα έργα τήν πιό μεγάλη δημοσιότητα. "Ολαι αί 
έπιχειρήσεις εγιναν άπό τάς άπ’ ευθείας διαταγάς τοϋ στρατάρχου Ονΐλ- 
σων, άρχιστρατήγου τών δυνάμεων Μέσης Ανατολής, σάν t'va κομμάτι 
τοϋ γενικού στρατηγικού σχεδίου τών Συμμάχων, ο ί όποιοι έχουν λάβει 
ύπ’ δψιν. τήν μεγίστην άξίαν διά τήν Ικβασιν τοϋ συμμαχικού πολέμου καί 
ό όποιος είχε τάς έπιτυχίας του, άλλά έπίσης καί θυσίας αί όποϊαι ύπήρ
ξαν τό άποτέλεομα διά τόν ήρωϊκόν λαόν τής 'Ελλάδος. Α ί θυσίαι δέν θά 
ξεχασθούν καί δέν θά άφεθοϋν χωρίς άνταπόδοσιν.

Έκ τής έν Έλλάδι ’Αγγλικής Στρατιωτικής ’Αποστολής»

Μετά τήν άπόβαση στήν Σικελία

ΟΙ Γερμανοί καί μετά τήν άπόβααη τών άγγλοαμερικανών στή Σικελία δέ 
άπόσυραν τίς δυνάμεις πού είχαν μεταφέρει άπό τή ’Ιταλία. ’Αντίθετα 
έφεραν στήν Ε λλά δ α  νέα τμήματα «όρεινών καταδρομών» -  είδικευμένα 
γιά άντιανταρτικές έπιχειρήσεις. Ή  ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, πρίν νά πάρει ύπεύ- 
θυνη έκθεση γιά τά άποτελέσματα τών «παραπλανητικών» έπιχειρήσεων 
καί τίς τεράστιες καταστροφές πού προξένησε ό ΕΛΑΣ σέ τεχνικά έργα 
καί έγκαταστάσεις τού έχθροΰ, μέ βάση τά δικά της στοιχεία, διαπίστωσε 
νέα πλάνη τών Γερμανών. Περίμεναν έπέκταση τού μετώπου καί στή 'Ελ
λάδα. Ή  ΚΕ άπόκλειε άμεσο άνοιγμα μετώπου στά Βαλκάνια, άλλά θε
ωρούσε πιθανές άποβατικές ένέργειες άντιπερισπασμοΰ τών Ά γγλω ν, 
πού έλάχιστα θά ένοχλούσαν τούς Γερμανούς, ένώ θά μπορούσαν νά 
έχουν μοιραία άποτελέσματα σέ βάρος τού λαϊκού κινήματος, άν βρούν 
τόν ΕΛΑΣ άπροετοίμαστο. Θεωρούσε βέβαιο πώς πολύ σύντομα οΐ Γερ
μανοί γιά νά έξουδετερώσουν κάθε άντιπερισπασμό στά νώτα τους καί νά 
κρατούν σταθερά τίς κύριες όδικές καί σιδηροδρομικές έπικοινωνίες 
τους, θά έξαπολύσουν νέες μεγάλες έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, μέ κύριο 
στόχο τόν κορμό τής 'Ελλάδας, άρχίζοντας άπό τήν Α ττική. Τήν άποψή 
της στήριζε στό γεγονός δτι γίνονταν μετακινήσεις γερμανικών τμημάτων 
άπό τήν Πελοπόννησο καί τήν Α θή ν α  πρός Βορρά.

Στοιχεία γιά  τήν ποσοτική καί ποιοτική κατάσταση τού ΕΛΑΣ, 
ύστερα άπό τίς έαρινές έκκαθαριστικές καί τίς «παραπλανιτικές» έπιχει- 
ρήσεις δέν είχε -  δπως γράψαμε -  ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Μέ τά στρατιωτικά 
δμως δεδομένα ύπολόγιζε πώς ό ΕΛΑΣ θά ήταν άρκετά ταλαιπωρημένος, 
μέ διασπαρμίνες τίς δυνάμεις του καί έξαντλημένα σέ μεγάλο βαθμό τά 
πυρομαχικά του. Μιά έμπλοκή σέ μεγάλης έκτασης έκκαθαριστικές έπι- 
χειρήσεις άσφαλώς θά ήταν άσύμφορη. "Οσο άποτελεσματική καί άν ήταν 
ή πολεμική άπόδοση τών τμημάτων, τελικά δ ΕΛΑΣ θά βρισκόταν άδύνα-

Β II Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ 161



τος. Ά π ό  αύτή τήν κατάσταση ό ΕΔΕΣ καί ή ΕΚΚΑ θά θελήσουν νά 
έπωφεληθοϋν γιά  νά πραγματοποιήσουν τουλάχιστο μιά κάποια  «έξισορ- 
ρόπηση» δυνάμεων μέ τόν ΕΛΑΣ.

Μέ τέτοιες προοπτικές ήταν έπόμενο ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ νά ζητήσει άπό 
τήν πολιτική ήγεσία νά συμφωνήσει μέ τήν άποψή της πώς θά πρέπει νά 
άποσυρθούν ξανά οί κύριες δυνάμεις τού ΕΛΑΣ στήν Πίνδο, άφήνοντας 
μικρές άντάρτικες δμάδες, μέ Εμπειρους καπετάνιους έπικεφαλής, στίς 
περιοχές τους, γιά  νά παρενοχλούν τόν έχθρό καί κυρίως νά διατηρούν τό 
ήθικό τού λαού.

ΟΙ πληροφορίες δμως τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ γιά  τήν κατάσταση τών τμη
μάτων τοΰ έχθρού καί τίς προθέσεις του, ήταν πολύ διαφορετικές, δπως 
φάνηκε άπό μιά έκθεσή του, πού έφτασε στήν κεντρική πολιτική ήγεσία 
τίς μέρες πού άσχολούνταν μέ τίς προτάσεις τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ. «Αιχμά
λωτοι πού πιάστηκαν στήν Θ εσσαλία-δ ιαβάζουμε σέ μιά Εκθεση τού ΓΣ 
τού ΕΛΑΣ -  κατέθεσαν πώς οΐ μετακινήσεις μεγάλων γερμανικών τμημά
των άπό Νότο πρός Βορρά όφείλονται σέ προσπάθεια τον γερμανικού 
στρατηγείου νά έπανορθώσει τήν παραπλάνησή του καί νά ξαναστείλει 
στήν Ιταλία τίς δυνάμεις πού είχε άποσύρει.»(6) Ή  συγκέντρωση τών 
γερμανικών δυνάμεων στό κάμπο άνάμεσα στή Λάρισα καί τά Τέμπη 
όφείλονταν σέ τεχνικά έμπόδια πού προκλήθηκαν άπό τίς καταστροφές 
πού είχαν κάνει τά τμήματα τού ΕΛΑΣ στά στενά τών Τεμπών καί τήν 
Κατάρα. Καί «ή καθυστέρηση αύτή - τόνιζε ή ϊδ ια  έκθεση τού ΓΣ - ήταν 
μιά άπό τίς πολλές άξιόλογες ύπηρεσίες τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ στόν κοινό 
άντιαξονικό άγώνα». Τήν άφιξη καί άμεση διάταξη τών ειδικευμένων γιά 
άντιαντάρικες έπιχειρήσεις τμημάτων ’Ορεινών Καταδρομών έρμήνευσε 
τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ σάν προετοιμασία γιά  τίς μεγάλης έκτασης έκκαθαρι- 
στικές έπιχειρήσεις στό χώρο τής Μ ακεδονίας καί π ιθανό τής ’Ηπείρου.

Οί προοπτικές τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ ήταν αισιόδοξες. Διάθετε περίπου 
18 χιλιάδες μόνιμους άντάρτες, μέ ύψηλό ήθικό, πολεμική πείρα καί άξι- 
όλογη πολιτικοστρατιωτική προετοιμασία. Δ ίπλα στό μόνιμο ΕΛΑΣ πο
λεμούσαν οί σοβαρές δυνάμεις τού έφεδρικού ΕΛΑΣ (σχεδόν ισάριθμες 
μέ. τού μονίμου) καί οί έπίλεκτες δυνάμεις τής ’Εθνικής Πολιτοφυλακής, 
πού δέν ύστερούσαν σέ μαχητικότητα άπό τούς άντάρτες καί σέ πολλές 
περιπτώσεις έδιναν μάχες μέ τόν έχθρό καί χωρίς αύτούς. Ά π ό  άποψη 
στελέχωσης τό ΓΣ θεωρούσε πώς είχε σημαντικά βελτιωθεί ή κατάσταση. 
Οί πολιτικές όργανώσεις, τό τελευταίο διάστημα, έδειχναν μεγάλη κατα
νόηση καί έστειλαν άρκετό άριθμό στελεχών - πολιτικών καί στρατιωτι
κών - καί ταυτόχρονα σ’ δλα τά τμήματα προσήλθαν καί κατατάχθηκαν 
μόνιμοι καί έφεδροι άξιωματικοί.

Ή  έκθεση τού ΓΣ προκάλεσε ζωηρή άντιδραση τού Μακρίδη. ’Απευ
θύνθηκε στό ΠΓ τού ΚΚΕ καί ζητούσε νά διαταχθεϊ τό ΓΣ νά άποσύρει 
άμέσως χωρίς καθυστέρηση τόν κύριο δγκο τών δυνάμεών του στήν Πίν

(6). Αρχεία Κ Ε τον ΚΚΕ (έκθέσειςκαί διαταγές ΓΣ τού ΕΛΑΣ).
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δο. πρίν νά δεχτεί ό ΕΛΑΣ συντριπτικά χτυπήματα, πού μπορούν νά στα
θούν μοιραία. Ε π ίμ ονα  ύποστήριζε πώς οί γερμανικές έκκαθαριστικές 
έπιχειρήσεις θά είναι σέ δλο τό κορμό τής Ε λλάδας, άπό τήν ’Αττική 
μέχρι τό Στρυμώνα καί κυρίως ατούς όρεινούς δγκους πού βρίσκονται 
κοντά σέ κεντρικές όδικές καί σιδηροδρομικές άρτηρίες.

Ό  Σιάντος, πού καθοδηγούσε τή στρατιωτική δουλειά, δέ δέχονταν 
μέ κανένα τρόπο νά άποσυρθούν τά τμήματα τής ’Αττικοβοιωτίας άπό τό 
χώρο τους, γιατί θά διακόπτονταν ή έπικοινωνία μέ τό ΓΣ, σέ μιά περίοδο 
πού είχε άποφασιστεϊ νά περάσουν στό Βουνό πολλοί πολιτικοί καί στρα
τιωτικοί καί ό ίδιος ό Σιάντος μέ άνώτατα στελέχη.

Ό  Μακρίδης, δμως, δέν ήταν άπό κείνους, πού μπορούσαν νά δε
χτούν γνώμες γ ιά  στρατιωτικά ζητήματα, άπό έναν παλιό «έπιλοχία». 
Στίς συναντήσεις του μέ τόν Ίωαννίδη μέ τό όποιο είχε συγγενικές σχέ
σεις» έβρισκε εύκαιρία νά ξεσπάσει μέ παράπονα γιά  έλλειψη κατανό
ησης άπό τό Σιάντο. ’Αναπτύσσοντας τή κατάσταση άπό στρατιωτικοπο- 
λεμική άποψη κατόρθωσε νά άποσπάσει συγκατάθεση τοΰ Ίω αννίδη νά 
σταλεί έπείγουσα έντολή στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ νά άποσύρει τόν κύριο δγκο 
τών δυνάμεων ξανά στήν Πίνδο.

Ή  διαταγή αύτή, μαζί μέ Ενα χειρόγραφο σημείωμα τού Μακρίδη, 
στάλθηκε μέ τόν Θ. Εύθυμιάδη, στέλεχος τότε τού Κομματικού Γραφείου 
Στερεάς 'Ελλάδας, χωρίς νά περάσει άπό τήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ καί νά ύπο- 
γραφεί άπό μένα, δπως πάντα γινόταν. 'Ο  Εύθυμιάδης είχε προσωπική 
έντολή άπό τόν Ίω αννίδη στό πέρασμά του άπό τήν ’Αττική νά άνακοι- 
νώσει τό περιεχόμενο τής διαταγής, μέ έντολή νά συμμορφωθεί ή διοίκηση 
άμέσως.

Ό  έμπειρος π ιά  στό άντάρτικο Βερμαίος (λοχαγός Φ. Γρηγοριάδης) 
δέν πήρε στά σοβαρά τούς φόβους τής ήγεσίας γιά  «κλοιούς», «ένέδρες», 
«χτενίσματα» καί «έξοντώσεις». Τό τμήμα πού διοικούσε είχε άντιμετω- 
πίσει πολλά τέτοια καί πάντα ζημιωμένος έβγαινε ό έχθρός. Πάντως κα
θησύχασε τόν κομιστή τής διαταγής καί τόν βοήθησε νά περάσει στή 
περιοχή του. Τήν ίδ ια  μέρα. μέ τόν τακτικό σύνδεσμο τής ΚΕ Θανάση 
Γοργόλια, (γνωστό στήν ’Α κροναυπλία μέ τό παρατσούκλι Μουστάκιας 
καί στόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα μέ τό ψευδώνυμο Καροτσέρης), ή 
διοίκηση τού ΕΛΑΣ ’Αττικοβοιωτίας μέ έπεϊγον σημείωμα διαβεβαίωνε 
τήν ΚΕ πώς μπορεί σίγουρα κά άποτελεσματικά νά άντιμετωπίσει κάθε 
κατάσταση καί νά κρατήσει άνοικτό τό δρόμο πρός τό ΓΣ. Καί ρωτούσε 
άν ή διαταγή, νά άποσυρθούν τά τμήματα της, θά πρέπει νά έκτελεστεί.

Ό  Σιάντος δταν πήρε τό σημείωμα ξέσπασε σέ μένα κα ί τόν Πολύ
δωρο .

-  Τί είναι πάλι αύτό; “Αλλα άποφασίζουμε καί άλλα γίνονται. Γινό
μαστε ρεζίλι. ’Εγώ στέλνω καί ξαναστέλνω σημειώματα νά μή φύγουν οί 
άντάρτες άπό τήν Πάρνηθα καί σείς κάνετε τού κεφαλτσύ σας. Κινδυνεύ
ουμε νά κλειστούμε στήν ’Αθήνα τώρα, πού χίλιες δουλιές μάς περιμένουν 
στό Βουνό. "Οταν τόν διαβεβαιώσαμε πώς δέν πέρασε άπό τό μηχανισμό
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τής ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ τέτοια διαταγή καί πώς ό Εύθυμιάδης μόνο μέ τόν 
Ίωαννίδη είχε συνεργασία καί άμέσως έφυγε, έπαυσε νά φωνάζει.

Τήν ϊδ ια  στιγμή στό σπίτι πού βρισκόμασταν έγραψε, σ’ ένα τσιγαρό
χαρτο, σημείωμα στή διοίκηση ’Αττικοβοιωτίας πώς ή διαταγή νά συμ- 
πτυχθοϋν δέν τούς άφορά καί νά μείνουν ot δυνάμεις στό χώρο τους.



Ό στρ/γός Σαράφης καί άξ/κοί 
τού ΕΛΛΑΣ μέ μέλη συμμαχικών 

άποσ τολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΚΚΕ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΑΜ

Ή ραγδαία άνάπτυξη τοΰ έθνικοαπελευθερωτικοΰ κινήματος 
καί ή πίεση πού άσκεΐται πάνω του άπ’ δλες τίς μεριές θά 
βάλουν σέ δοκιμασία τή σταθερότητα τής πολιτικής γραμμής 
τοΰ ΕΑΜ. Ή  Κεντρική ήγεσία τοΰ κινήματος, είτε τό Αντι
λαμβανόταν εϊτε όχι, βρισκόταν μπροστά στό δίλημμα:

-  Νά έπιμείνει στήν τακτική τής άνέφικτης «έθνικής ένό- 
τητας» μέ τίς κορυφές τών άστικών κομμάτων καί παράλληλα 
νά ΰποκΰψει στήν πίεση τών “Αγγλων καί νά υποταχθεί;

-  Ή  νά κρατηθεί σταθερά στή γραμμή της, νά όλοκλη- 
ρώσει τήν παλλαϊκή ένότητα καί νά προχωρήσει μέ τίς δικές 
της δυνάμεις στήν όλοκλήρωση τής λαοκρατικής έπανάστα- 
σης, έπιδιώκοντας συνεργασία μέ τά λαϊκοαπελευθερωτικά 
κινήματα τών βαλκανικών χωρών;

Στά μέσα τοΰ 1943 τό ΕΑΜ πολιτικά είχε έπικρατήσει·
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ό ΕΛΑΣ είχε γίνει πραγματικός στρατός, ικανός νά κρατάει 
ένα ιδιόμορφο μέτωπο στά μετόπισθεν τοΰ έχθροΰ-κατακτητή 
καί είχε Απελευθερώσει σχεδόν τή μισή Ελλάδα, έγκαθιδρύ- 
οντας λαοκρατική έξουσία. Οί κατακτητές καί τά έθνοπροδο- 
τικά όργανά τους δέν μπορούσαν νά διαλύσουν τό Αντιστα
σιακό κίνημα. Ή  άντίδραση πανικοβλήθηκε καί άρχισε νά 
κινείται κατά τοΰ ΕΑΜ. 'Όμως διάλεξε τό χειρότερο τρόπο: 
συμμαχοΰσε μέ τούς κατακτητές. Στό προδοτικό έργο ένθαρ- 
ρύνονταν άπό τούς "Αγγλους πού φλέγονταν άπό τήν ίδια 
έπιθυμία: νά διαλύσουν τόν ΕΛΑΣ. Ά λλά ήταν πρόωρο νά 
δράσουν οί ίδιοι. Τό ΣΜΑ είχε άνάγκη τόν ΕΛΑΣ, γιά τούτο 
έπρεπε νά τόν προσεταιριστεί προσωρινά καί νά τού προτεί
νει συμφωνία. Τόν ίδιο καιρό τά λαϊκοαπελευθερωτικά κινή
ματα τών γειτονικών Βαλκανικών χωρών πού είχαν περάσει 
σέ άνώτερη φάση, άνοιγαν προοπτική ένός ένιαίου άγώνα 
τών λαών τής χερσονήσου.

Οί νέες Αντιξοότητες άλλά καί οί νέες δυνατότητες μέ τή 
σημασία τους, τήν έκτασή τους καί -  κύρια -  τήν περιπλοκή 
τους συνθέτουν τό πέρασμα τού έλληνικού λαϊκού άπελευθε- 
ρωτικού κινήματος, όχι πιά σέ νέα φάση άλλά σέ νέα ποιότη
τα.

Θά μπορέσει ή ήγεσία τού ΚΚΕ νά συλλάβει τή νέα αύτή 
ποιότητα, νά σταθεί στό ύψος τών άπαιτήσεων τής νέας 
κατάστασης; Είναι τό έρώτημα πού άρχιζει νά διαγράφεται 
μέσα άπό τά σημαντικά γεγονότα πού έξιστορούνται παρα
κάτω.

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

«Βαλκανική "Ενωση».

Τό ένδιαφέρον τής Μεγάλης Βρετανίας γιά  τά Βαλκάνια δέν είχε μειωθεί 
καθόλου. Τόσο γιά  τούς άμεσους σκοπούς, τής διεξαγωγής τού πολέμου, 
δσο καί γιά τή μελλοντική της, τή μεταπολεμική πολιτική, ή περιοχή έξα- 
κολουθούσε νά έχει γι' αύτήν μεγάλη σημασία.

ΟΙ Ά γγ λο ι θεώρησαν, γιά  τήν έκπλήρωση τών σκοπών τους, τίς δύο 
έξόριστες κυβερνήσεις τής Ε λλάδας καί τής Γιουγκοσλαβίας τά καλύτερα 
όργανα.
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Άγγλοι καί Ρώσοι σύνδεσμοι ατό βουνό

Έ τσι, άπό τόν Ό κτώ βρη άκόμα τον 1941 ή βρετανική κυβέρνηση 
άναλαμβάνει τήν προσπάθεια νά σκαρώσει, μέ πυρήνα τίς δύο αύτές κυ
βερνήσεις. ένα είδος «Βαλκανικής Ένωσης». Τό προσχέδιο τοΰ συμφώ
νου τό έκανε ή γιονγκοσλαβική κνβέρνηση. Χωρίς καθνστέρηση, στίς 15 
τοΰ Ό κτώβρη, τό υπουργείο τών έξωτερικών τής έλληνικής κυβέρνησης 
δήλωνε πώς τό σχέδιο μπορεϊ νά γίνει άποδεκτό κι ά π’ αύτήν. Καί πρόσ
θετε «... ή ήθιχή συμβολή μας εις τόν παρόντα πόλεμον μάς όίόει τό δι
καίωμα νά παίξωμεν άκόμη μεγαλύτερον ρόλον είς τό προσεχές εργον τής 
άναόιοργανώσεως τής Ευρώπης, άπό τόν ήδη σημαντικόν πού'< μεταξύ 
δλων τών μικρότερων κρατών έπαίξαμεν είς τό σννέόριον πού Επακολού
θησε τόν προηγονμενον πόλεμον» '.

Τό Βαλκανικό αύτό σύμφωνο ύπαγορεύτηκε άπό τούς Ά γγλους γιά

I. Β. Π απαδάκη, Ή Διπλωματική Ιστορία τον Β' παγκοσμίου πολέμου, σελ. 124.
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νά έξυπηρετήσει τά μακροπρόθεσμα, κυρίως, συμφέροντα της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας καί είχε χαρακτήρα δχι άντιαξονικό, άλλά άντισοβιετικό. 
Ο ί έξόριστες κυβερνήσεις τής Γιουγκοσλαβίας καί 'Ελλάδας Εσπευσαν νά 
«υλοποιήσουν» τήν άγγλική «έμπνευση», θεωρώντας τό σύμφωνο βάση 
γιά  τή διασφάλιση τής μεταπολεμικής έξουσίας τους καί τών μεγαλοϊδε- 
άτικων βλέψεών τους.

Στίς 13 τού Δεκέμβρη 1941 ή Βουλγαρία κήρυξε τόν πόλεμο ένάντια 
στήν Α γγλ ία  καί τήν ’Αμερική, όχι δμως καί ένάντια στή Σοβιετική 
'Ένωση καί τήν Ε λλάδα. Λίγες μέρες άργότερα, οί κυβερνήσεις 'Ελλάδας 
καί Γιουγκοσλαβίας ζήτησαν άπό τή βρετανική κυβέρνηση νά έπιτρέψει 
νά κηρύξουν αύτές τόν πόλεμο κατά τής Βουλγαρίας. Ή  άγγλική κυβέρ
νηση άπέφνγε νά πάρει θέση στό αίτημα αύτό. Ά λλά , τό πιό χαρακτηρι
στικό: Ά πέφυγε καί νά διακηρύξει άκόμη πώς ή Ε λλάδα  θά ξαναπο- 
χτούσε αύτόματα τά έδάφη πού είχαν καταλάβει οί Βούλγαροι.

Χωρίς νά περιέχει τίποτα θετικό καί συγκεκριμένο γιά  τό μέλλον, 
χωρίς νά Ικανοποιεί καμιά άπό τίς διεκδικήσεις αύτές τής έλληνικής κυ
βέρνησης τοϋ Καίρου καί χωρίς κάν νά τής δίνει τή δυνατότητα κάποιας 
έθνικής δημαγωγίας, τό περίφημο αύτό σύμφωνο υπογράφτηκε στίς 15 
τού Γενάρη 1942 άπό τίς δύο κυβερνήσεις. Περιέχει τήν προσθήκη δτι 
προβλέπεται ή προσχώρηση σ’ αύτό καί άλλων βαλκανικών χωρών πού θά 
άντιπροσωπεύονταν άπό κυβερνήσεις έλεύθερα καί νόμιμα συγκροτημέ
νες. Καί περιέχει έπίσης τήν προσθήκη δτι ή συμφωνία θά έπρεπε νά 
«έπικυρωθεΐ εύθύς ώς τούτο καταστή δυνατόν».

Ά λλά  δέν κατέστη ποτέ δυνατόν: Ή  σοβιετική κυβέρνηση άμέσως 
μόλις πληροφορήθηκε γιά  τό σύμφωνο αύτό, είδε τόν καθαρά άγγλικό του 
χαρακτήρα: Τήν άνοιξη τού 1942 έξέφρασε τή δυσαρέσκειά της γ ι’ αύτό 
καί γενικά γιά  τίς τέτοιου είδους ξεχωριστές πολιτικές συμφωνίες τού κα- 
θενός άπό τούς Συμμάχους, ένόσω ό πόλεμος συνεχιζόταν άκόμα καί οί 
σκοποί παράμεναν κοινοί: τό σύμφωνο έγκαταλείφθηκε.

ΟΙ έθνικές διεκδικήσεις τής κνβέρνησης τών έξορίστων.

Στή διάρκεια τών συνομιλιών γιά  τήν τελική διατύπωση τού «Βαλκανικού 
Συμφώνου» ή βασιλική έλληνική κυβέρνηση έβαλε μιά σειρά έδαφικές δ ι
εκδικήσεις σέ βάρος γειτονικών βαλκανικών κρατών. Ή  άγγλική κυβέρ
νηση πού άπέβλεπε στήν προσέλκυση τής Α λβανίας στό Δυτικό στρατό
πεδο, τήν άπόσπαση τής Βουλγαρίας άπό τόν Ά ξ ο ν α  καί τήν έξοδο τής 
Τουρκίας στόν πόλεμο στό πλευρό της, θεώρησε «πρόωρη» κάθε τέτοια 
συζήτηση καί σέ μερικές ά π’ αύτές είχε σαφή άντίθεση.

Συγκεκριμένα ή διεκδίκηση έδαφών άπό τήν Α λβα νία  ναυάγησε 
ύστερα άπό μιά δήλωση τής άμερικανικής κυβέρνησης πού έγινε στίς 4 
τού Δεκέμβρη 1942 καί άνέφερε:

« Ό  άθώος ’Αλβανικός λαός ύπέστη τό 1939 Ιταλιχήν ίπίθεσιν. Ύπ
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αν τάς τάς σννθήκας άποτελεί καθήκον παντός ‘Αλβανού νά πυροβολεί 
πάντα Ιταλόν, ευθύς ώς συναντά αυτόν». Καί στίς 11 τού Δεκέμβρη συμ
πλήρωσε τή δήλωσή της: «...Α ί Ήνωμέναι Πολιτείαι ουδέποτε άνεγνώρι- 
σαν τήν προσάρτησιν τής ’Αλβανίας ύπό τής 'Ιταλίας, ή δέ άποκατάστασις 
τής έλευθερίας τής ’Αλβανίας άποτελεΐ φυσικήν συνέπειαν τοϋ Χάρτου 
τοϋ 'Ατλαντικού. Ή  άντίστασις τών 'Αλβανών κατά τών έπιόρομέων έκ- 
τιμάται έντανθα καί τόσον ή κυβέρνησις δσον καί ό λαός τών Ηνωμένων 
Πολιτειών άποβλέπουν πρός τήν ήμέραν κατά τήν όποίαν θά καταστή δυ
νατή ή παροχή εις τούς 'Αλβανούς πατριώτας πραγματικής στρατιωτικής 
βοήθειας πρός έκδίωξιν τών κατακτητών».2

Καί ό Ά γγλος  ύπουργός τών έξωτερικών είχε έπίσης πληροφορήσει 
τόν πρεσβευτή τής έλληνικής κυβέρνησης στό Λονδίνο: « Ή  βρετανική κυ- 
βέρνησις συμπαθεί τήν μοίραν τών 'Αλβανών, ένός λαοϋ μεταξύ τών πρώ
των θυμάτων τών φασιστικών έπιθέσεων. 'Επιθυμεί νά ϊδη τήν 'Αλβανίαν 
έλευθέραν άπό τοϋ Ιταλικού ζυγού καί άποκατεστημένην είς τήν άνεξαρ- 
τησίαν της... Γνωρίζω δτι ή έλληνική κυβέρνησις τρέφει έόαφικάς τινας 
διεκδικήσεις είς Νότιον 'Αλβανίαν. Ώ ς γνωρίζει ή έλληνική κυβέρνησις, ή 
βρετανική κυβέρνησις θεωρεί πρόωρον πάσαν συζήτησιν έπ ί έδαφικών 
ζητημάτων τά όποια, κατά τήν κρίσιν της, πρέπει νά άφεθοϋν πρός δια
κανονισμόν μετά τόν πόλεμον».3

Ή  έλληνική κυβέρνηση τού Καΐρου στίς 14 τοΰ Δεκέμβρη μέ γράμμα 
της πληροφορούσε τόν ύπουργό έξωτερικών τής Α γγλίας  δτι άπό κοινού 
μέ τήν έξόριστη κυβέρνηση τής Γιουγκοσλαβίας θά άντιμετωπίσουν τό 
άλβανικό ζήτημα μέ βάση τή συμφωνία τής 15 Ίανουαρίου. Δήλωνε δτι 
δέν έχει άντίρρηση νά γίνει παλινόρθωση τής Α λβανίας, πρέπει δμως 
αύτή νά συνοδεύεται άπό έγγυήσεις περιφρούρησης τών ζωτικών «νομί
μων» δικαιωμάτων τής Ελλάδας: «Είναι χρήσιμον -  έγραφε ή κυβέρνηση
-  νά νπομνησθή έπ ί τοϋ προκειμένου δτι ή άκολουθηθείσα υπό τής 'Αλ
βανίας κατά τό παρελθόν πολιτική υπήρξε πηγή άνησυχιών είς τάς βαλ
κανικός χώρας καί δλως Ιδιαιτέρως εις τήν ’Ελλάδα». Καί ζητούσε νά 
προστεθεί στή βρετανική δήλωση ή φράση: «Τό ζήτημα τών, μετά τόν πό
λεμον, άλβανικών συνόρων θά μείνει άνοικτόν, ϊνα ληφθή ύπ’ δψιν εις τήν 
διάσκεψιν τής ειρήνης».*

Έ τσ ι παζαρεύανε ot έξόριστες κυβερνήσεις μέ τούς προστάτες τους 
"Αγγλους, μέχρις δτου μιά παρέμβαση τού Τίτο τά ’σβήσε δλα καί προκά- 
λεσε άναστάτωση: Τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο τών Γιουγκοσλάβων (ABNOJ) 
στίς 29.2.1943 δέν άνεγνώριζε καμιά άπό τίς συνθήκες καί τίς συμφωνίες 
πού Εκανε ή μπορούσε νά κάνει ή κυβέρνηση τών φυγάδων. θεωρούσαν 
βέβαιο πώς στό μέλλον θά βρεθούν μπροστά σέ παρόμοιες άποφάσεις 
δλων τών βαλκανικών λαϊκών κινημάτων.

2. Β. Παπαδάκη, δ.π., σελ. 124.
3. Β. Π απαδάκη. δ.π., σελ. 125.
4. Β. Π απαδάκη, δ.π., οελ. 260.
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Λίγο άργότερα ό Ή ντεν πληροφορούσε τόν Τσουδερό πώς έπικυρώ- 
θηκε άπό τό Βρετανικό Συμβούλιο ή καταδίκη τής άπόπειρας τών Βουλ
γάρων νά «άπεθνικοποιήσουν τά έδάφη τής έλληνικής Θράκης κα ί Μακε
δονίας». Δέν παράλειψε ωστόσο καί τότε στό ϊδιο  μήνυμά της ή βρετα
νική κυβέρνηση νά τονίσει: «...Ή  βρετανική κνβέρνησις άποκλείει είς 
έαντήν νά ϊλθη είς συζητήσεις σχετικώς πρός διεκδικήσεις τής έλληνικής 
κυβερνήσεως έπ ί έόαφών πέραν τών έλληνικών συνόρων τοϋ 1939... Λαμ
βάνω σημείωσιν μετ’ ιδιαιτέρου ένόιαφέροντος τής ύποόείξεώς σας, δπως 
ή αϋξουσα έπιρροή τήν όποίαν αί κεντρικαί εύρωπαϊκαί Δυνάμεις έπεχεί- 
ρησαν νά άσκήσουν έπ ί τής έσωτερικής καί έξωτερικής πολιτικής τών 
βαλκανικών κρατών άντισταθμισθή μέ έγκατάστασιν άσφαλών βάσεων 
έπιχειρήσεων τών ναυτικών δυνάμεων τής 'Ελλάδος. Μήν άναμένετε νά 
σάς έκφράσω άπό τοϋδε συγκεκριμένας άπόψεις έπί τής ύποόείξεώς ταύ- 
της...».5

Έ κεΐ, δμως, πού δέν έκαναν καμιά συζήτηση ot "Αγγλοι μέ τίς κυβερ
νήσεις τής Ε λλάδας καί Γιουγκοσλαβίας, ήταν ot διεκδικήσεις πού άφο- 
ρούσαν έδάφη τής Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ή  έλληνική κυβέρνηση, 
πολύ δειλά τόλμησε νά μιλήσει γιά τό ζήτημα τής ένωσης τής Κύπρου μέ 
τήν Ε λλάδα. Ή  βρετανική κυβέρνηση άπόκλεισε κάθε συζήτηση πάνω σ’ 
αύτό. Στίς 31.3.43 ό Λόρδος Φάριγκτον μέ δηλώσεις στή Βουλή τών Λόρ
δων τόνισε: «Καίτοι είναι άληθές δτι ή πλειοψηφία τών κατοίκων όμιλεί 
τήν έλληνικήν, ή Κύπρος δέν άποτελεί εις τήν πραγματικότητα μέρος τοϋ 
άρχαίου κόσμου. Οί Κύπριοι ονδεμίαν άφοσίωσιν δύνανται νά έχουν 
άπέναντι τής έλληνικής δυναστείας... Ή  'Ελλάς δέν είναι δυνατόν νά 
προσφέρη είς τούς Κυπρίους τά δσα ή Μεγάλη Βρετανία. Δύο τρίτα τών 
κατοίκων τής νήσου είναι Έλληνες, οί δέ λοιποί Τούρκοι. Ή  μειοψηφία  
αύτή καθίσταται εις περίπτωσιν ένώσεως μετά τής 'Ελλάδος, ετι μικρο- 
τέρα μειοψηφία... Δ ιά τούς λόγους τούτους εύχομαι δπως ή παρούσα κί- 
νησις, ή έπιδιώκονσα τήν αύτονομίαν τής νήσου ώς μιας αντοόιοικούμε- 
νης άποικίας έντός τής βρετανικής αύτοκρατορίας τύχει τής ύποστηρί- 
ξεως τής όποίας είναι άξια...».5

Παραμερίζοντας τό πρόβλημα τών έδαφικών άλλαγών στά Βαλκάνια 
οί Ά γγ λο ι άνοιγαν δρόμο πρός τή Βουλγαρία καί τήν Α λβανία . Τ ί γίνον
ταν μέ τήν Τουρκία;

Σαράντα πέντε τουρκικές μεραρχίες!

Ή  συνάντηση Τσώρτσιλ - Ροΰζβελτ στήν Καζαμπλάνκα έγινε στίς 12-14 
Γενάρη 1943. Δυό βδομάδες άργότερα, στίς 30-31 τοϋ Γενάρη, έγινε στά

5. Β. Π απαδάχη, δ.π., σελ. 267.
5. Β. Π απαδάχη, δ.π., [δια σελίδα.
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"Αδανα ή άγγλο-τουρκική συνάντηση. Πήραν μέρος σ’ αυτήν οί Τσώρτσιλ 
καί Ή ντεν άπό άγγλική πλευρά καί Ίνονού, Σαράτσογλου καί Μενεμε- 
τζόγλου άπό τουρκική. Σκοπός τής συνάντησης αύτής ήταν νά έγκαταλεί- 
ψει ή Τουρκία τήν ουδετερότητά της, νά ένταχθεΐ στό πλευρό τών Συμμά
χων καί νά δώσει στρατιωτικές δυνάμεις γιά τίς συμμαχικές έπιχειρήσεις 
στή Μεσόγειο.

'Η  Τουρκία, πού σέ δλο τό διάστημα τοΰ πολέμου, στό δνομα τής 
ουδετερότητας, έρωτοτροπούσε μέ τούς Γερμανούς, δέν ήταν καί στή συν
άντηση αύτή διατεθειμένη νά άλλάξει τήν πολιτική της. ’Αμέσως μετά άπό 
τή συνάντηση, ό Τούρκος υπουργός τών έξωτερικών έσπευσε νά βεβαι
ώσει τούς Γερμανούς γιά τό «άμετάβλητον τής τουρκικής πολιτικής. ’Εκ
τός -  έλεγε -  άν γιά λόγους τακτικής ή Τουρκία άναγκαζόταν νά παρέμ- 
6ει οτό χώρο τής Βαλκανικής οπότε δμως καί πάλιν ή τουρκική ένέργεια 
θά έγίνετο κατά τρόπον μή θίγοντα τήν Γερμανίαν».

Ποιά είναι αύτή ή τουρκική ένέργεια πού θά μπορούσε νά γίνει 
«κατά τρόπον μή θίγοντα τήν Γ ερ μα νία ν , μάς τό πληροφορεί στό βιβλίο 
του ό Β. Παπαδάκης: «Ξένος συνάδελφος μέ πληροφορεί δτι είς Ά δα να  ό 
πρόεδρος τής Δημοκρατίας (ο.ο. τής Τουρκίας), έξαίρων πρός τόν κ. 
Τσώρτσιλ τάς υπηρεσίας τάς όποίας ήδννατο νά παράσχη είς τούς συμμά
χους ή χώρα του έστω καί παραμένονσα ούδετέρα, έδήλωσεν δτι ή Τουρ
κία θά ήτο έτοιμος Άμα τή Αποχωρήσει τών Γερμανών έκ τής Βαλκανικής, 
νά άποστείλη στρατεύματα έκεϊ δπου ή παρουσία των θά ήτο χρήσιμος 
πρός πρόληψιν ενδεχόμενης άναρχίας καί έν γένει πρός διατήρηαιν τής 
τάξεως».6

'Η συνάντηση στά “Αδανα δέν έδωσε τά  άποτελέσματα πού έπιδί- 
ωξαν οί ’Αγγλοι. Μά καί πάλι δέν παραιτήθηκαν άπό τή σκέψη νά βροΰν 
κάποιο τρόπο νά έφαρμόσουν τό «μεγαλόπνοο» σχέδιο τοΰ Τσώρτσιλ γιά 
τουρκική έπέμβαση στή Βαλκανική -  έτσι τό χαρακτηρίζει ό ’Αμερικανός 
στρατιωτικός συγγραφέας Ντ. Φούλερ. Ο ί «Τάιμς» τού Λονδίνου, μία 
βδομάδα άργότερα, στίς 8.2.43, άρχισαν κιόλας νά σημειώνουν τή σημα
σία μιάς τέτοιας ένέργειας καί νά προπαγανδίζουν τήν άνάγκη της: «Οί 
πολεμικές έπιχειρήσεις καί ή πολιτική έξέλιξη στή ΝΑ Ευρώπη πού 
Απορρέει άπό αι>τές, μπορούν νά πάρουν τέτοια τροπή πού νά προκαλέ- 
σουν τήν Αναπάντεχη κατάρρεχ>ση τής πολεμικής διάρθρωσης τοϋ Ά ξονα  
στά Βαλκάνια. Στήν περίπτωση αύτή ο ί 15 ή 16 γερμανικές μεραρχίες, 
πού βρίσκονται τώρα στά Βαλκάνια, δέ θά είναι σέ θέση νά τά βγάλουν 
πέρα μέ τήν κατάσταση πού θά δημιονργηθεΐ καί ο ί Γερμανοί θά Αποφα
σίσουν πραγματικά νά φύγουν πέρα άπό τό Δούναβη, άν ή κατάσταση 
γίνει γ ι’ αύτούς πολύ κρίσιμη. 'Όταν σνμβεί αύτό, θά δημιονργηθεΐ 
Απειλή έπέκτασης τής άναρχίας καί τοϋ χάους στίς βαλκανικές χώρες μέ

6. Β. Παπαδάκη. δ.π.. σελ. 269. Ό  ίδιος βγάζει τό συμπέρασμα: «Μέ άλλους λόγους, 
μετά τούς Βουλγάρους νά εϊχαμεν είς τήν Θράκην καί τούς Τούρκους»!
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τά θανάσιμα πολιτικά πάθη καί τό άσνγκράτητο έθνικό μίσος. Στίς συν
θήκες αυτές ενας πειθαρχικός στρατός δπως είναι ό τουρκικός, μπορεϊ νά 
παίξει έξαιρετικό καί ώφέλιμο ρόλο, συμβάλλοντας στή διατήρηση τής 
τάξης καί τήν άποτροπή τών άλλεπάλληλων άνατροπών στή Χερσόνησο 
ώσπου νά άποκατασταθοϋν συνθήκες πιό όμαλές».

Καί λίγο άργότερα, στίς 27 τοΰ ’Απρίλη τοΰ ίδιου χρόνου, ό Ή ντεν 
άπευθύνονταν πιά  στήν ϊδια  τήν έλληνική κυβέρνηση, ζητώντας τή «γεν- 
ναιόφρονα» προσφορά τής 'Ελλάδας. Έ γραψε στό γράμμα πού τής έστει
λε: «Είναι διακαής ευχή μας νά συνεργασθοϋν τά βαλκανικά κράτη είς 
έκπόνησιν σχεδίου ίξασφαλίζοντος τήν μέλλονσαν σταθερότητα καί προ
κοπήν των. 'Ίνα ίπιτευχθή τοιαύτη όιευθέτησις ή πρός τούτο συνδρομή 
τόσον τής 'Ελλάδος δσον καί τής Τουρκίας θά είναι ουσιώδους σημασίας 
καί άμφότεραι αί χώραι πρέπει νά είναι έπαρκώς Ισχυραί δπως καταστή
σουν άνόθευτον τήν έπιρροήν των...» Καί δυό βδομάδες άργότερα μέ νέο 
γράμμα του ό Ή ντεν τής τόνιζε πάλι: «Είναι όπωσδήποτε άνάγκη νά δια- 
τηρηθή ή έλληνοτουρική φιλία καί πρέπει νά άποφευχθή πάν τό δυνατόν 
νά θέση ταύτην είς κίνδυνον».

Μά τί ήταν αύτό πού μπορούσε νά «θέση είς κίνδυνον» τίς έλληνο- 
τουρκικές σχέσεις -  καί γιά  τό όποιο χρειαζόταν νά φανεί ή Ε λλάδα  
«γένναιόφρων»; Μάς τό πληροφορεί πάλι ό Παπαδάκης: Ή  έλληνική 
πρεσβεία τού Λονδίνου τηλεγράφησε στήν έλληνική κυβέρνηση τού Καί- 
ρου:

«Πληροφορούμαι δτι έδόθησαν δδηγίαι είς τόν είς Ά γκ υρα ν Βρετα
νόν πρεσβευτήν νά είσηγηθή είς τήν τουρκικήν κυβέρνησιν τήν κατάληψιν 
τής Λήμνου, τής Μυτιλήνης καί τής Χίου, πρός ύπεράσπισιν τών Ιδίων 
αυτών συμφερόντων». Τό θέμα άπασχόλησε δυό φορές τήν έλληνική κυ
βέρνηση τού Καΐρου στίς 25 ’Απριλίου καί στίς 7 Μ αίου.7 Ή  Γερμανία 
δμως έσπευσε να καταλάβει αύτά τά νησιά, ένίσχυσε τίς φρουρές της σ’ 
αύτά καί τά κράτησε άπό κεϊ καί πέρα σά ζώνη κατοχής -  ύπολογίζοντας 
φυσικά πώς μπορούσε να παζαρέψει αύτή τήν παραχώρησή τους στήν 
Τουρκία...

Έ τσι, λοιπόν, δχι άπό δισταγμό τής Α γγλίας  ούτε βέβαια άπό κακή 
θέληση τής Τουρκίας, τό «μεγαλόπνοο» σχέδιο τών Ά γγλω ν νά μάς 
παραδώσουν δλους -  Ρωμιούς, Α ρβανίτες, Σέρβους, Βουλγάρους -  σέ 45 
«πειθαρχημένες» τουρκικές μεραρχίες δέν πέτυχε. Μά δέν πέτυχε ούτε τό 
άλλο μικρότερο σχέδιο τής κατάληψης τών τριών μεγάλων νησιών άπό 
τούς Τούρκους, «πρός ύπεράσπισιν τών ιδίων αύτών συμφερόντων», δχι 
γιατί ή Τουρκία δέν τό ήθελε ή γιατί ή έλληνική κυβέρνηση τοϋ Καΐρου 
μπόρεσε νά άντιδράσει, άλλά άπλούστατα γιατί πρόλαβαν οί Γερμανοί 
«πρός ύπεράσπισιν -  βέβαια -  τών Ιδίων των συμφερόντων» κι αύτοί...

7. Β. Παπαδάκη, στό Ιδιο, σελ. 67, 269, σημ. 348.
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«’Αχίλλειος πτέρνα» τής βρετανικής πολιτικής.

Τόν Α πρ ίλη  τοϋ 1941, δταν είχε κριθεΐ ή τύχη τής Ε λλάδας, οί Ά γγ λο ι 
φρόντισαν νά βγάλουν στό έξωτερικό τό βασιλιά καί την κυβέρνησή του, 
υπολογίζοντας πώς θά μπορούσαν νά έμφανίζονται σάν έκφραστές τής 
συμμάχου Ε λλάδας πού συνεχίζει τόν πόλεμο. Παράλληλα ύπολόγιζαν νά 
τούς χρησιμοποιήσουν σάν όργανα «νομιμοποίησης» τών μέτρων καί τής 
πολιτικής πού αύτοί θά έκριναν άναγκαΐα, γ ιά  τούς άμεσους καί μακρο
πρόθεσμους σκοπούς τής Βρετανικής Αύτοκρατορίας. Ο ί έξελίξεις, δμως, 
στήν κατεχόμενη 'Ελλάδα, δπως είχαν διαμορφωθεί στίς άρχές τού 1943 
μέ τό δυνάμωμα τού ΕΛΑΣ καί τήν πολιτική έπικράτηση τού ΕΑΜ σ’ 
όλες τίς περιοχές τής χώρας, καθιστούσαν άμφίβολη τήν πρακτική έφαρ
μογή τών σχεδίων. ΓΥ αύτό υποχρεώθηκε ό Τσώρτσιλ νά άναλάβει 
προσωπικά τά έλληνικά προβλήματα. Ή  κυβέρνηση τών φυγάδων μπο
ρούσε νά κρατηθεί πάντα σάν έφεδρεία. Ά λλά  γιά  τήν ώρα άποτελούσε 
πολύ μικρή έγγύηση γιά  τήν πραγματοποίηση τών σκοπών τής βρετανικής 
πολιτικής. Έ τ σ ι έξηγεΐται καί ή πλήρης άνυποληψία τής έξόριστης Ελλη
νικής κυβέρνησης καί τό πικρό παράπονο τού τότε πρωθυπουργού Τσου- 
δερού πού διατύπωνε σέ γράμμα του πρός τόν πρεσβευτή Λήπερ:

«Γνωρίζετε δτι άπό διετίας έκρατήθηκα παρά τών άρμοόίων βρετα
νικών νπηρεσιών μακράν πάαης έπαφής μέ τήν 'Ελλάδα καί αί ίνέργειαί 
σας είτε πολιτικής φνσεως εϊτε επαναστατικής ήσαν καί παραμένουν 
άγνωστοι είς ήμάς».β

Παρακολουθήσαμε στά προηγούμενα κεφάλαια τίς προσπάθειες τών 
Ά γγλω ν νά υποτάξουν τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. έπιχειρώντας πότε νά ύπεισέλ- 
θουν σ’ αύτό, πότε μέ άπόπειρες άντιστάθμισής του μέ άλλες ένοπλες όρ- 
γανώσεις καί πότε άνοιχτά χτυπώντας το ένοπλα μέ φιλικές τους άντιλαϊ- 
κές δυνάμεις ή καί μέ τίς έχθρικές τους στόν πόλεμο πού έξοπλίζονταν 
καί δρούσαν σά δυνάμεις τών κατακτητών. ΟΙ προσπάθειες τους νά προ
ωθήσουν στά έλεύθερα -  έλευθερωμένα άπό τόν ΕΛΑΣ — βουνά τήν 
«Ε πιτροπή τών έξ συνταγματαρχών» είχαν άποτύχει. Δημιούργησαν 
υστέρα τήν «Ή γεσία τών έπιλέκτων». Καί αύτή δέν άπέδωσε παρά έλάχι- 
στα πράγματα. Στή Γιουγκοσλαβία άπό τήν άρχή τής Κατοχής είχαν ρίξει 
όλο τό βάρος τους στήν ένίσχυση τών «έθνικοφρόνων» δυνάμεων τού 
στρατηγού Ντράζε Μιχαήλοβιτς, πού τόν έκαναν καί υπουργό τών στρα
τιωτικών τής έξόριστης κυβέρνησης. Καί έδώ δμως ή κατίσχυση τών λαϊ
κών άπελεΐ’θερωτικών δυνάμεων, στίς άρχές τού 1943, είναι σχεδόν όλο- 
κληρωτική. Γιά τήν Α λβανία  δημιούργησαν στό Λονδίνο μιά « Ε π ιτρο
πή» άπό πρόσωπα τοϋ καθεστώτος τού Ά χμέτ Ζώγου καί τήν άνακήρυ- 
ξαν πολιτικό έκπρόσωπο τής Α λβανίας. Μάταια. Καί στήν Α λβανία , τήν 
ϊδια περίοδο, οί λαϊκές δυνάμεις τών παρτιζάνων γίνονταν δλο καί μεγα
λύτερες, δλο καί δυνατότερες.

8. Ε. ΤοουδϊροΟ. Ελληνικά! Ανωμαλίαι είςτήν Μ. Ανατολήν, σελ. 45.
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Ά λλά  (καί έδώ άρχίζει ή περιπλοκή γιά  τούς Ά γγλους, περιπλοκή 
πού γίνεται καί δική μας) ένώ ή βρετανική πολιτική μέ άνησυχίες βλέπει 
τήν άνάπτυξη τών λαϊκών δυνάμεων στά Βαλκάνια, τήν ίδ ια  άκριβώς στι
γμή ot ένοπλες δυνάμεις στά Βαλκάνια άποκτοΰν σημασία έξαιρετική γιά 
τό Στρατηγείο Μέσης Α νατολής καί τίς άμεσες στρατιωτικές του άνάγ- 
κες. ^

Ή  στρατηγική τών Άγγλο-αμερικανών, όπως διαμορφώθηκε στή σύ
σκεψη τής Καζαμπλάνκας πρόβλεπε νά άρχίσουν άποβατικές έπιχειρήσεις 
στή Σικελία καί, μέ γρήγορη προέλαση τών συμμαχικών δυνάμεων, νά έξ- 
αναγκαστεΐ ή ιταλική κυβέρνηση νά συνθηκολογήσει. Ά μέσως υστέρα νά 
άναπτυχθεΐ άποβατική δράση άπό θάλασσα καί άέρα στήν Ά δριατική 
καί νά προωθηθούν οί συμμαχικές δυνάμεις στό «ύπογάστριο τής Ευρώ
πης», δπως τό λέγανε τότε. Ή  Σοβιετική "Ενωση — έπιμένοντας πάντοτε 
στή δημιουργία δεύτερου μετώπου στή Δύση -  δέν είχε άντιρρήσεις γιά 
τίς έπιχειρήσεις τής Σικελίας καί τής Ά δριατικής.

Ά λλά  γ ιά  νά γίνει ή εισβολή στή Σικελία καί νά άναπτυχθούν πα ρα
πέρα οί συμμαχικές έπιχειρήσεις, θά έπρεπε νά δραστηριοποιηθούν ταυ
τόχρονα οί ένοπλες δυνάμεις πού ύπήρχαν στά Βαλκάνια -  δυνάμεις άξι- 
όμαχες καί δοκιμασμένες -  οί ίδιες δηλαδή πού ή βρετανική κυβέρνηση, 
γιά τούς μεταπολεμικούς πολιτικούς σκοπούς, έπρεπε οπωσδήποτε νά 
διαλύσει!...

Έ τσι, τό πρόβλημα τής έξυπηρέτησης τών άμεσων πολεμικών σκοπών
-  καί μάλιστα άναγκών -  γίνεται άπό τίς άρχές τού 1943 ό «πονοκέφα
λος» καί μαζί ή «άχίλλειος πτέρνα» τής βρετανικής πολιτικής: Ή  Α γγλία  
είναι άναγκασμένη νά ζητήσει τή σύμπραξη (καί μαζί μέ τή σύμπραξη νά 
τούς δώσει τήν ένίσχυσή της καί τή νομιμοποίηση) τών λαϊκών άντιστασι- 
ακών δυνάμεων. Καί δημιουργείται έτσι ή αίτία γιά  συνεχείς διαφορές 
καί συγκρούσεις άπόψεων καί άρμοδιοτήτων άνάμεσα στούς πολιτικούς, 
τούς διπλωμάτες, τίς μυστικές υπηρεσίες καί τούς στρατιωτικούς. Στήν 
ονσία πρόκειται γιά δνό άγγλικές πολιτικές άπέναντι στήν 'Ελλάδα. Με
ρικοί άπό τούς πιό άρμόδιους Ά γγλους, πού έπαιζαν τότε ένα ρόλο στήν 
Ελλάδα , τό όμολογούν.

Ό  Σέρ Ρέτζιναλ Λήπερ, πού στίς άρχές τού Μάρτη 1943 έδωσε στόν 
βασιλιά Γεώργιο τά διαπιστευτήριά του σάν πρεσβευτής, έγραψε άργό
τερα στό βιβλίο του: «... Δέν ηοαν τά στρατιωτικά κινήματα πού μον έν- 
έπνεαν τάς μεγαλντέρας άνησνχίας, καθ’ δν χρόνον έμελέτων τούς φακέλ- 
λονς εις τό Φόρεϊν "Οφφις. 'Υπήρχε κάτι πολύ σοβαρότερον τό όποιον 
άνέμενεν τήν λύσιν τον. Ή  Βρετανική Κνβέρνησις είς τήν άσκησιν τής 
πολιτικής της είς τήν 'Ελλάδα όμιλει μέ δυό φωνάς. Μέ τήν πολιτικήν 
φωνήν, ή όποια διά τον Φόρεϊν ”Οφφις έδιδε πλήρη τήν νποστήριξίν της 
είς τόν "Ελληνα Βασιλέα Γεώργιον καί τήν κνβέρνησιν του καί μέ τήν 
οτρατιωτικήν φωνήν, ή όποία διά τον Στρατηγείου Μ. Ανατολής υπο
στήριζε μέ δπλα καί χρνσόν τούς χειρότερους έχθρούς τοϋ Βασιλέως είς 
τά ελληνικά βουνά. Άντιμετωπίζων διά πρώτην φοράν τό πρόβλημα νπε-
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γράμμισα δλας αν τάς τάς άνακολουθίας είς τό Φόρεϊν 'Όφφις, τό όποιον 
δέν εόειξε καμίαν εκπληξιν καί μον έξήγησε μόνον δτι είς αύτό θά σνν- 
έκειτο ή προσπάθειά μον είς τό Κάιρον, ήτοι νά εύθνγραμμίσω δλα 
αύτά...».9

Καί 6 Μ. Γκουντχάουζ (Κρίς), πού ζώντας στά έλληνικά βουνά δίπλα 
στούς άντάρτες έφάρμοζε τίς διαταγές τών άνωτέρων του, πού «μιλούσαν 
μέ δυό φωνές», έγραψε:

«Μερικοί άπό τονς υψηλούς κύκλους τον Λονδίνου έκριναν δτι 
υπήρχε άσυμβίβαστον μεταξύ τών άμέσων άπαιτήσεων τών στρατιωτικών 
ίπιχειρήσεων καί τών μακράς πνοής άπαιτήσεων τής βρετανικής έξωτερι- 
κής πολιτικής εις τήν Άνατολικήν Μεσόγειον. ’Εκείνοι πού προέβαλον ώς 
πρώτην τήν πολεμικήν προσπάθειαν, ετεινον πρός μίαν έχθρικήν στάσιν 
έναντι τοϋ Βασιλέως καί τοϋτο όιότι πράγματι δλη ή ’Αντίστασις έναντίον 
τών Γερμανών όιεξήγετο άπό Δημοκρατικούς. ’Εκείνοι πού ύποστήριζον, 
ώς πρωταρχικόν σημείον τούς μακράς πνοής πολιτικούς υπολογισμούς, 
εβλεπον ενμενώς τόν Βασιλέα ώς τήν πλέον πιθανήν έγγνησιν είς τό δτι ή 
'Ελλάς όέν θά ήκολονθη μετά τόν πόλεμον άντιβρετανικήν πολιτική ν...».10

Καί ό τότε άρχηγός τής ΒΣΑ στήν Ε λλάδα Έ ντυ  Μάγερς έγραψε καί 
αύτός τό Γενάρη τού 1943 στό ήμερολόγιό του: «... "Ενας πολιτικός ιστός 
νφαίνεται κατά τρόπον άνεπανόρθωτον γύρω άπό τήν πολεμική μας 
δράση καί ό πολιτικός όρίζοντας διαγράφεται άπό τώρα θυελλώδης...».11

Καί ό Π. Πιπινέλης τό βλέπει έπίσης καί τό διαπιστώνει. Ά λλά  τυ
φλωμένος αυτός άπό ένα ύστερικό φόβο γιά  τόν «άριστερισμό», έχει λαί 
γιά τό φαινόμενο τής διπλής, έκείνη τή στιγμή, βρετανικής πολιτικής τήν 
εύκολη έξήγηση: Τό κακό βρισκόταν -  κατά τή γνώμη του -  στίς μυστικές 
υπηρεσίες τών Ά γγλω ν καί τίς στρατιωτικές άποστολές, πού... «δχι μόνον 
τό μεγαλύτερον μέρος τών στελεχών αντών ήτο άριατερόν, άλλά καί ό 
πολιτικός αντών προσανατολισμός έν τώ συνόλω του ήτο άριστερός. Ό  
προσανατολισμός αύτός είχε καθορισθεί ύπό τής Ρ.Β.Ε.».

'Εχουμε λοιπόν, άπό τίς άρχές τού 1943, μιά καθαρή άντίφαση ή δ ι
πλοπροσωπία στήν άγγλική πολιτική.

'Η δλλη προσπάθεια: Συγκρότηση ένιαίας Αντιλαϊκής ένοπλης δύναμης 
στά Βαλκάνια.

Παράλληλα μέ τά «μεγαλόπνοα» σχέδια τουρκικής έπέμβασης στά Βαλ
κάνια, οί άγγλικές δυνάμεις στράφηκαν πρός τήν κατεύθυνση τής δημι
ουργίας δικής τους ένοπλης δύναμης -  ένιαίας σέ δλο τό βαλκανικό χώρο 
καί άπόλυτα έξαρτημένης άπ" αυτούς. Καί -  φυσικά -  άντικομμουνιστι-

9. Γ. Λήπερ σελ. 4.
10. Μ. Γκουντχάουζ, Τό μήλο τής ΐριΑος. σελ. 48-
11. Έ ντυ  Μάγερς, Ή  Έλληνιχή περιπλοκή, σελ. 106-
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κής. Έ τσ ι, τό Στρατηγείο Μέσης ’Ανατολής έπιφορτίστηκε άπό τήν άγ
γλική κυβέρνηση νά φέρει σέ έπαφή καί σύνδεση τά φιλικά πρός τήν Α γ 
γλία ένοπλα σώματα κα ί άντίπαλα τών έθνικολαϊκών άντάρτικων όργα
νώσεων τής Βαλκανικής. Τήν άποστολή αύτή τό ΣΜΑ. στίς άρχές τού 
Φλεβάρη 1943, άνάθεσε στή Βρετανική Στρατιωτική Ά ποστολή (ΒΣΑ) 
πού βρισκόταν στήν Ελλάδα.

Ό  άρχηγός τής ΒΣΑ Έ ντυ  Μάγερς διέταξε τόν πράκτορα τής Μ .0 .4 
λοχαγό Τζών Κούκ, μαζί μέ τόν ύπαρχηγό τού Ζέρβα Κ. Πυρομάγλου νά 
πραγματοποιήσουν σύνδεση τού Ζέρβα μέ τό στρατηγό Ντράζε Μιχαήλο- 
βιτς τής Γιουγκοσλαβίας (μέ τόν όποιο οΐ Ά γγ λο ι είχαν πάντοτε έπαφή 
καί δίπλα στά τμήματά του δροΰσαν Βρετανοί σύνδεσμοι -  πράκτορες τοΰ 
ΣΜΑ) καθώς καί μέ κάποιο Α λβανό «συνταγματάρχη» Μπαϊρακτάρη.

Ό  Έ ντυ  έφοδίασε τόν Τζών Κούκ μέ σημειώματα πρός τό «συνταγμα
τάρχη» Μπαϊρακτάρη καί τόν “Αγγλο σύνδεσμο τού ΣΜΑ στόν Μιχαήλο- 
βιτς. Έστειλε καί τό παρακάτω προσωπικό σημείωμα στόν Κ. Πυρομά
γλου, πού τότε βρίσκονταν στά Τζουμέρκα:

« ’Αγαπητέ μου Κομνηνέ,
. . .8 . Συνεργασία μέ Μπαϊρακτάρη: ’Εκτός τών πρακτόρων σου, τής 

προπαγάνδας καί τής όργανώσεως τήν όποίαν κάμνετε, πρός άποφνγήν  
δυσαρεσκειών μετά τών Τουρκοαλβανών... έγώ νομίζω δτι μία συνεργα
σία μετά τών ’Αλβανών άνταρτών θά είχε πολύ καλό άποτέλεομα. Μέ τόν 
Τζών κινονμενον διά τής περιοχής σας στέλνω άλλην μίαν προσωπικήν 
ίπιστολήν πρός τόν συνταγματάρχην Μπαϊρακτάρη ν. Μέ; τήν έπιστολή ν 
αυτήν τοϋ ζητώ ι»' άποατείλη όσον τό δυνατόν συντομώτερον, έδώ έναν 
υπεύθυνον άξιωματικόν του ϊνα συζητήσωμεν μετ’ αύτοϋ.

’Από τήν ίπιστολήν σου Αντιλαμβάνομαι δτι συμφωνείς κι έσύ ώς 
πρός τή σημαντικότητα τής συνεργασίας αυτής. Θά μέ υποχρέωνες εάν 
Ι'διδες είς τόν λοχαγόν Τζών κάθε βοήθεια τήν όποίαν θά έχρειάζετο».

Στό σημείωμά του πρός τόν Ά γγ λο  σύνδεσμο τον ΣΜΑ Ντίκιν. πού 
βρισκόταν δίπλα στόν Μιχαήλοβιτς. μέ ημερομηνία 9.2.43, ό "Εντυ Εγραφι; 
άνάμεσα σέ άλλα: «... Δύο είναι οί Αντικειμενικοί μου σκοποί τους όποι
ους έχω, γράφων πρός νμάς:

1) Νά ύργανώσωμεν στενήν συνεργασίαν, δπου αί όμάδες τών άνταρ
τών δΰνανται νά έλθουν είς ίπαφήν.

2) Νά μελετήσωμεν τά σχέδια μιάς Αμοιβαίας βοήθειας είς εύρεία 
κλίμακα, δταν αί δυνάμεις τοϋ Ά ξονος θά καμφθοϋν τελικώς καί θά αρ
χίσουν τήν σΰμπτυξίν των...».*2

Ά π ό  τήν πραγματοποίηση τής έπαφής καί τής σύνδεσης αύτών τών 
δυνάμεων οί “Αγγλοι ύπολόγιζαν νά δημιουργήσουν στά γρήγορα μιά 
ικανοποιητική δύναμη γιά νά έκτελεϊ -  έστω καί σέ περιορισμένη έκταση

12. Φ. Γρηγοριάδη. Τό Άντάρτιχο. σελ. 344.
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-  τίς πολεμικές άποστολές πού ζητούσε τό ΣΜΑ καί νά μή βρεθούν στην 
άνάγκη νά ζητήσουν τή συνεργασία τών έθνικοαπελευθερωτικών δυνά
μεων τού ΕΛΑΣ, τού Τίτο καί τού Έμβέρ Χότζα. Αύτή βέβαια ήταν ή 
άριστη λύση καί γιά  τούς άπώτερους, τούς «μακροπρόθεσμους» πολιτι
κούς σκοπούς τής ’Αγγλίας.

Μά νά πού καί ή άποστολή Τζών Κούκ - Πυρομάγλου δέν έδωσε 
τίποτα: Ό  Τζών Κούκ φοβήθηκε νά μπει στήν ’Αλβανία μέ τή δικαιολο
γία δτι έκεΐ έπικρατεΐ «χαώδης κατάστασις». Ό  Πυρομάγλου άποφάσισε 
τότε νά φέρει σέ πέρας μόνος του τήν άποστολή, νά μπει στήν ’Αλβανία 
καί άπό κεΐ στή Γιουγκοσλαβία. Ξεκίνησε. "Οταν δμως έφτασε στά Ζαγό- 
ρια καί έτοιμαζόταν νά προχωρήσει πρός τά άλβανογιουγκοσλάβικα σύν
ορα, πήρε σημείωμα άπό τόν Ζέρβα: Τόν καλούσε νά γυρίσει στήν Ιδρα 
του γιά νά άντιμετωπίσουν τόν ΕΛΑΣ πού... κήρυξε πόλεμο κατά τού 
ΕΔΕΣ! Στήν πραγματικότητα δέν είχε συμβεϊ τίποτε τό σοβαρό. Ό  Ζέρ
βας κάτω άπό τή συστηματική ψυχολογική πίεση τού Κρίς είχε χάσει τήν 
ψυχραιμία του καί πανικόβλητος άνακάλεσε τόν Πυρομάγλου. Δέν άπο- 
κλείεται, δταν ό λοχαγός Τζών Κούκ έγκατέλειψε τήν άποστολή, οί "Αγ
γλοι νά μήν έπιθυμούσαν νά πραγματοποιηθούν ot συναντήσεις άπό τόν 
Πυρομάγλου (στόν όποιο είχαν καί δέν είχαν έμπιστοσύνη) καί νά ζήτη
σαν άπό τόν Ζέρβα νά ματαιώσει τή μονομερή έπαφή. Ή  πιθανότητα 
αύτή ένισχύεται κα ί άπό τό γεγονός δτι σχεδόν άμέσως ot ’Αγγλοι άπο- 
φάσισαν νά έπαναλάβουν τήν άποστολή καί ζητούσαν τή βοήθεια τού 
Ζέρβα, δπως φαίνεται άπό τά  παρακάτω έγγραφα τού Κρίς πρός τόν 
Ζέρβα πού βρέθηκαν στά άρχεϊα τού ΕΔΕΣ πού είχαν πέσει στά χέρια 
τού ΕΛΑΣ:

«Αυλάκι 20 Μαρτίου. Έλήφθη τήν 21 Μαρτίου 1943.
Άριθ. πρωτ. 2058. Στρατηγέ μου,
Ά πό τό Κάιρο μοϋ γράφουν γιά τά έξής ζητήματα τά όποια σάς 

παρακαλώ νά θεωρήσετε άπολντως έμπιστευτικά καί έξαιρετικώς έπεί- 
γοντα: 1) Ό  Μιχαήλοβιτς έλαβε τό τηλεγράφημά σας καί θά στείλει συν
δέσμους στήν ’Ελλάδα καί μαζί τους εν αν 'Άγγλο άξιωματικό πού έχει 
μαζί τον, θ ’ άκολουθήσουν τό δρόμο Μοναστήρι - Φλώρινα. Τό Γενικό 
άρχηγεϊο σάς παρακαλεΐ νά στείλετε έναν έμπιστο καί υπεύθυνο άξιωμα
τικό πρός συνάντησή τους καί νά όρίσητε άμέσως τό σημείο σνναντήσεως 
πού πρέπει νά είναι μεταξύ Φλώρινας καί τών συνόρων, μάλλον πλησίον 
τής Φλώρινας. 'Επίσης νά μάς ειδοποιήσετε άμέσως έάν νπάρχη καμιά 
κομμουνιστική όργάνωσις στό δρόμο πού θ’ άκολουθήσουν έντός τής 'Ελ
λάδος....

Μεθ’ νπολήψεως 
Ευάγγελος».

Έ ν α  δεύτερο τηλεγράφημα έλεγε:
«θεοδώριανα 30 Απριλίου. Έλήφθη Έμπεσόν 5 Μαΐου 1943.
Άριθ. Πρωτ. Ζέρβα 2909.
Στρατηγέ μου, έπειδή κατά τήν πανσέληνον τοϋ μηνός Μαΐου είμαστε

ΒΊ2 Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ 177



άναγκασμένοι νά στείλωμε τήν άποστολή μας πρός συνάντησιν τών Σέρ- 
6ων σάς παρακαλώ τώρα νά στείλετε πρός τά έόώ τούς άντιπροσώπους 
σας πού έάν είναι όννατόν πρέπει νά είναι έντόπιοι καί άπό τήν περιοχή 
Φλωρίνης. ’Ακόμη καλύτερο άν ξέρουν τή σέρβική γλώσσα. Μεθ’ νπολή- 
ιρεως Ευάγγελος».

Ό  Ζέρβας Εστειλε κάποιον Ρισπάκη, πού τόν έφοδίασε μέ τό παρα
κάτω σημείωμα:

«Πρός τόν άρχηγόν τής έν ’Αλβανίςι συμμαχικής στρατιωτικής άπο- 
στολής (Βρετανόν σύνδεσμον άξιωματικόν).

Έχομεν τήν τιμήν νά σάς παρουσιάσωμεν τόν συμπολίτην καί πατρι
ώτην Ρισπάκην ’Αθανάσιον, άντιπρόσωπον τής όργανώσεως τών έθνικών 
όμάόων ΕΔΕΣ παρά τή όργανώσει Μ.Α.Β.Η. (σ.σ. τής ΒΣΑ στήν 'Ελλά
δα) καί νά παρακαλέσωμεν δπως παράσχητε είς αυτόν πάσαν δυνατήν 
εύκολίαν διά τήν όιεκπεραίωσιν τής άποστολής του μέ τήν βεβαιότητα δτι 
έξυπηρετεΐτε δχι μονάχα τόν έθνικόν μας άγώνα άλλά καί προπαντός τήν 
συμμαχικήν μας προσπάθειαν. Μετά πόσης έκτιμήσεως Σ. Δ. Γενικού άρ- 
χηγείου τή 2 ’Οκτωβρίου 1943. Ό  γενικός άρχηγός τών έθνικών όμάόων 
ΕΔΕΣ Ναπολέων Ζέρβας» .13

Ά π ό  τά μέχρι τώρα στοιχεία πού έχουν δοθεί άπό τά άρχεΐα τής Ίν- 
τζέλιζενς Σέρβις, δέ φαίνεται ή πορεία καί τό άποτέλεσμα τής άποστολής 
Ρισπάκη.14 Ot υπηρεσίες πληροφοριών άπό τήν Ή πειρο  καί τή Δυτική 
Μ ακεδονία τοϋ Νοέμβρη 1943, μετάδιναν σχετικές πληροφορίες γιά κινή
σεις καί συσκέψεις πού είναι πιθανό νά συνδέονται μέ τήν άποστολή Ρι- 
σπάκη. Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ δέν έδωσε προσοχή στίς πληροφορίες έκεϊνες, 
γιατί στό μεταξύ είχαν μεσολαβήσει τέτοια γεγονότα πού φαίνονταν άδύ- 
νατο νά έχουν σχέση οί Ά γγ λο ι καί οί Ζερβικοί μ’ αύτές: Τότε στήν 'Ε λ
λάδα λειτουργούσε ένα Κοινό Γενικό Στρατηγείο, πού στραβά - κουτσά 
άκόμα κατάφερνε νά κρατάει κάποια ύφεση στίς άντιθέσεις τών άνταρτι- 
κών όργανώσεων.

13. Καί τά δύο τηλεγραφήματα πού παραθέτουμε, δπως καί τό σημείωμα τοϋ Ζέρβα. 
έχουν δημοσιευτεί στόν ΕΛΑΣ τοϋ Σ. Σαράφη, σελ. 252. Ή  ύπογραφή «Ευάγγελος» είναι τό 
ψευδώνυμο τού ύπαρχηγού τής ΒΣΑ, Μ. Γκουντχάουζ (Κρίς).

14. Στά Δελτία πληροφοριών τού ΕΛΑΣ άναφέρονται κινήσεις Ζερβικών στά έλληνο- 
αλβανικά σύνορα καί έπαφές μέ ’Αλβανούς «Μπαλίστες» καί «έθνικιστές» βορειοηπειρώτες. 
Ά κόμ α  υπάρχουν πληροφορίες γιά  συναντήσεις τοπικών «έθνικιστών» καί στελεχών άπο- 
σταλμένων τού Ζέρβα. μέ τόν Βούλγαρο άποσταλμένο στή Δυτική Μακεδονία ύπολοχαγό 
Κάλτοεφ, πού έγιναν στήν πόλη τής Φλώρινας. Σέ μιά τουλάχιστο ά π’ αύτές παραβρέθηκε 
καί Ά γγλ ος  άξιωματικός τής ΒΣΑ στήν 'Ελλάδα. Στή συνέχεια έγινε συνάντηση δλων τών 
παραπάνω  μέ συμμετοχή καί Γερμανού άξιωματικοϋ τών S .S ., στό χωριό Φλάμπουρο.

Στά μέσα τού Μάη 1943, άναφέρεται στά δελτία πληροφοριών τού ΕΛΑΣ μιά συνάν
τηση στό Πισοδέρι ντόπιων στελεχών καί ένοπλων κομιτατζήδων πού συνοδεύονταν άπό 
Βούλγαρους φασίστες Αξιωματικούς καί γκεσταπίτες, μέ άποσταλμένους τού Μιχαήλοβιτς 
καί βουλγαρόφιλων τής Γιουγκοσλάβικης Μακεδονίας, στήν δποία  έπίσης παρευρίσκονταν 
Ά γγλ ος  άξιωματικός τής Βρετανικής άποστολής στή Γιουγκοσλαβία.
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Στροφή τών Άγγλων πρός τόν Τίτο.

Νέα προσπάθεια γιά τή δημιουργία συνασπισμένων «έθνικιστικών» δυ
νάμεων στή Γιουγκοσλαβία, φιλικών πρός τήν Α γγλία , φαίνεται πώς δέν 
έγινε. Μεσολάβησαν σοβαρά γεγονότα πού υποχρέωναν τούς "Αγγλους νά 
άλλάξουν τακτική:

«Κατά τή διάρκεια τον καλοκαιριού τον 1943 ... είχαμε -  έγραψε στά 
«άπομνημονεύματά» του ό Τσώρτσιλ -  μιά συμπληρωματική άφορμή νά 
καθορίσουμε τίς δραστηριότητες μας στήν 'Ελλάδα. 'Έπρεπε νά καμου
φλάρουμε τίς επικείμενες έπιχειρήσεις στή Σικελία ...» ,s.

Καί γιά τή Γιοι>γκοσλαβία έγραψε:
«Τό Μάη τον 1943 άποφασίστηκε νά σταλούν μικρές όμάδες Αξιωμα

τικών καί νπαξιωματικών νά πάρουν έπαφή μέ τούς Γιονγκοσλάβονς 
Παρτιζάνονς, παρ’ δλο πού μέ τίς βάρβαρες έπιθέσεις τονς βρίσκονταν σ ’ 
αντίθεση μέ τούς Τσέτνικ καί ό Τίτο σάν κομμουνιστής πού ήταν, έκανε 
πόλεμο όχι μόνο ένάντια στούς Γερμανούς κατακτητές, άλλά καί ένάντια 
στούς Σέρβονς μοναρχικούς καί τόν Μιχαήλοβιτς» 16.

Ή  πρώτη άγγλική άποστολή, μέ έπικεφαλής άξιωματικό πού παρου
σιάστηκε μέ τό όνομα Βίλιαμ Γιόνες καί τρεις ύπαξιωματικούς, έπεσε μέ 
άλεξίπτωτα στήν περιοχή τών Παρτιζάνων τής Κροατίας. Δήλωσαν πώς 
είναι ή προπομπή μιάς έπίσημης Βρετανικής Στρατιωτικής ’Επιτροπής 
πού στέλνεται άπό τό ΣΜΑ δίπλα στό στρατάρχη Τίτο.

Ό τα ν  έφτασε στήν έδρα τού ΓΛΑΣ ή ΒΣΑ, μέ έπικεφαλής τό λοχαγό 
Ντεάκιν καθηγητή τοϋ Πανεπιστήμιο!' τής ’Οξφόρδης καί φιλολογικό 
συνεργάτη τού Τσώρτσιλ. είχαν άρχίσει οί μεγαλύτερες ώς τότε έκκαθαρι- 
στικές έπιχειρήσεις τών Γερμανών, ένάντια στό Παρτιζάνικο τού Τίτο. Ό  
Γερμανός στρατηγός Λιόχερ. μέ 120.000 περίπου Γερμανούς καί ’Ιταλούς 
στρατιώτες καί μεγάλα τμήματα ούστάσιδων καί τσέτνικων πραγματοποι
ούσαν τή λεγάμενη «Πέμπτη Ό φανσίβα». μέ σκοπό νά ξοφλήσουν μέ τό 
γιουγκοσλάβικο Π αρτιζάνικο. Στίς σκληρές μάχες πού διάρκεσαν εΓκοσι 
περίπου μέρες 20.000 παρτιζάνοι πολεμούσαν νύκτα καί μέρα. χωρίς δια 
κοπή. Κατά τίς συνήθειές το\> ό έχθρός χτυπούσε άπό όλες τίς μεριές, 
χρησιμοποιώντας δλα τά πολεμικά μέσα. Τά δάση καίγονταν καί ό ουρα
νός ήταν συνεχώς σκεπασμένος άπό βομβαρδιστικά άεροπλάνα. (Μόνο σέ 
μιά μέρα έγιναν 78 άεροπορικές έπιδρομές). ’Εξαντλήθηκαν τά πυρομα- 
χικά καί οί παρτιζάνοι, σέ μικρές όμάδες, άναζητούσαν διέξοδο. Ή  7η 
προλεταριακή μεραρχία φρόντιζε νά περάσει τά νοσοκομεία άπό τό πο 
τάμι. μά στάθηκε άδύνατο. Οί τραυματίες έπεσαν στά χέρια τών έπιδρο- 
μέων καί έπ ί τόπου έκτελέστηκαν μέχρι τόν τελευταίο. Πάνω άπό 8.000 
παρτιζάνοι έπεσαν στή μάχη, στό ποτάμι τής Σουντγιέσκα. (Οί Γερμανοί 
τού; υπολογίζουν σέ 13.000).

15. Costa de Loverdo: Les Maquis Rouges des Balkens». ϊκδ . STOCK 1967, σελ. 174.

16. Costa de Loverdo, δ.π., σελ. 166.
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«Ά λλά  -  έγραφε στήν, άναφορά του ό Γερμανός στρατηγός Λιόχερ -  
μία όρμητική έπίθεση τών παρτιζάνων ένάντια στό 2ο τάγμα τής 369ης 
μεραρχίας τούς έπέτρεψε νά σπάσουν τό μέτωπο άνάμεσα στή Γιαλάσκα 
καί τή Βιλγιέβινα. Ο ί έχθρικές δυνάμεις εφτασαν στίς πλαγιές τοϋ βουνού 
καί κατάφεραν νά γλιστρήσουν καί νά χαθούν στά βόρεια τών βουνών. 
Τά γερμανικά τμήματα ήσαν τόσο κουρασμένα πού όέν μπόρεσαν νά έμ
ποδίσουν αύτή τήν υποχώρηση καί όέν είχαμε έφεόρεϊες»17.

Ά κόμα μιά φορά ό Τίτο κατόρθωσε νά άποσύρει τόν κύριο όγκο τών 
δυνάμεών του άπό τόν κλοιό, όταν ό Γερμανός στρατηγός θεωρούσε πώς 
τόν είχε Εξοντώσει.

Στίς μάχες αύτές τραυματίστηκε δ Τίτο. 'Η  ΒΣΑ έχασε τό λοχαγό 
Βίλιαμ Στούαρτ καί τραυματίστηκε ό έπικεφαλής τής άποστολής καθηγη
τής Ντεάκιν.

Τίς έπιθέσεις τών Γερμανών ένάντια στούς παρτιζάνους βοήθησε Εν
εργητικά καί άνοικτά ό Μιχαήλοβιτς, χτυπώντας πισώπλατα. 'Η  πράξη 
αύτή προκάλεσε Εντονες Εσωτερικές άντιδράσεις κα ί άνοικτές καταγγελίες 
άπό τό σταθμό τής Μόσχας καί τόν Τύπο τών ίδιων τών δυτικών χωρών. 
Ή  υποστήριξη τοΰ Μιχαήλοβιτς άπό τή βρετανική κυβέρνηση γινόταν 
προβληματική. Ό  ίδιος ό Τσώρτσιλ ύποχρεώθηκε νά άναγνωρίσει δτι:

«Είναι φανερό πώς οί Τσέτνικ έχουν κομπρομεταριστεϊ άνεπανόρ- 
θωτα άπό τίς σχέσεις τους μέ τόν 'Άξονα στήν 'Ερζεγοβίνη καί τό Μαυ- 
ρσβούνι. Στήν πορεία αυτών τών πρόσφατων μαχών σ' αυτές τίς περιοχές, 
οί παρτιζάνοι πιό καλά όργανωμένοι άπό τούς Τσέτνικ άκινητοποίησαν 
τίς δυνάμεις τοϋ 'Άξονα. 18

Καί τό ’Επιτελείο του Εγραφε:
«Τονίζω τό πολύ μεγάλο ένδιαφέρον πού εχει ή δσο είναι δυνατό 

μεγαλύτερη υποστήριξη τών παρτιζάνων τοϋ Τίτο, πού κρατούν δεσμευ
μένες στή χώρα τονς 33 περίπου έχθρικές μεραρχίες...»19.

Αποκήρυξη, βέβαια, τού Μιχαήλοβιτς δέν Εγινε. Ό  περιορισμός 
δμως τής άγγλικής βοήθειας υποχρέωσε τόν άρχηγό τών Τσέτνικ νά περι
ορίσει τό χώρο δράσης του στή Νότιο Σερβία, άνάμεσα στό Βελιγράδι καί 
τά Σκόπια, στά βουνά Ράβνα καί Κοραονίκ. 'Ωστόσο καί τό Φόρεϊν Ό φ -  
φις καί ό Λευκός Οίκος άναγνώριζαν μόνο τόν Μιχαήλοβιτς πού ήταν καί 
υπουργός τών Εξωτερικών τής βασιλικής κυβέρνησης τών έξορίστων στό 
Λονδίνο.

Μέ τή συνθηκολόγηση τής Ιτα λία ς, τό ΣΜΑ στέλνει τούς συνταγμα
τάρχες Μ πάλαϊ καί Σέιτζ μέ όδηγίες νά φροντίσουν νά περάσει κάτω άπό 
τή διοίκησή τους μέ δλο τόν όπλισμό της ή Ιταλική μεραρχία «Βενέτσια» 
πού βρισκόταν στή Ράβνα - Γκόρα. Οί Ά γγ λο ι χρησιμοποίησαν τούς

17. Costa de Loverxlo, δ.π., σελ. 170 - 171.

18. Costa de Loverdo, δ.π., σελ. 171.
19. Costa de Loverdo, δ.π., σελ. 171.



Τσέτνικ τοϋ Μιχαήλοβιτς γιά φρουρά τής περικυκλωμένης άπό τούς Γερ
μανούς Μεραρχίας. Παράλληλα τούς ένθάρρυναν νά έπωφεληθοΰν άπό 
τήν ευκαιρία πού οί παρτιζάνοι είχαν μπλεχτεί σέ μάχες μέ τούς γερμα- 
νούς καί νά έπεκτείνουν τόν έλεγχό τονς στίς περιοχές Σαντζάκ καί Μ αυ
ροβούνιού. Αύτό προκάλεσε νέα όξυνση τών άντιθέσεων άνάμεσα στούς 
παρτιζάνονς καί τούς Τσέτνικ. Ό  Μιχαήλοβιτς βρήκε τήν εύκαιρία νά 
χτυπήσει μέ όλες τίς δννάμεις του τήν ταξιαρχία τού Πέκο Ντάρτκεβιτς. 
’Επακολούθησε σφοδρή μάχη μέ άποτέλεομα νά συντριβούν οί Τσέτνικ 
καί νά άφοπλιστεΐ ή ιταλική μεραρχία «Βενέτσια».

Ά π ό  τόν άφοπλισμό 8 Ιταλικών μεραρχιών καί πολλών άλλων φρου
ρών', ό Τίτο διάθετε σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς τού Τσώρτσιλ, 
200.000 μαχητές, όργανωμένους σέ 9 - 10 Σώματα, δηλαδή περί τίς 30 
μεραρχίες. Ή  ’Ελεύθερη Γιουγκοσλαβία άπλώθηκε άπό τήν Ίστρία  σέ με
γάλο μέρος τής Σλοβενίας, δλα τά νησιά, τό μεγαλύτερο μέρος τής Βοσ
νίας καί τού Μαυροβούνιού καί σχεδόν δλη τή Δυτική Μακεδονία τής 
Γ ιουγκοσλαβίας.

Οί δυνάμεις τού στρατηγού Ά λεξάντερ μέ δυσκολία άνεβαίνουν τήν 
ιταλική μπότα. Ή  συμβολή τών άνταρτών καί παρτιζάνων γίνεται ξανά 
άπαραίτητη. Ο ί παρτιζάνοι τού Τίτο άναπάντεχα δέχονται τήν έπίσκεψη 
τού Αμερικανού ταγματάρχη Λεβίς Χόουτ, πού μετά τήν έπιστροφή του 
στήν Ιτα λ ία  έστειλε άπό τήν άμερικανική έπιμελητεία 400 τόνους ύλικά. 
Ή ταν ή πιό μεγάλη μέχρι τότε συμμαχική ένίσχυση, άλλά καί ή μοναδική 
άμερικανική. Λίγο άργότερα, στήν έδρα τού Στρατηγείου τοϋ ΓΛΑΣ, 
έπεσε μέ άλεξίπτωτο ένας Ά γγλο ς  ταξίαρχος κομιστής 100.000 τουφεκι- 
ών. Ή ταν ό βουλευτής καί διπλωμάτης μεγάλου κύρους στό Φόρεϊν Ό φ -  
φις Φ ιτζρόου Μάκ Λέαν. Στέλνονταν έπικεφαλής τής ΒΣΑ δίπλα στόν 
Τίτο. τόν καιρό πού ό Μιχαήλοβιτς είχε χάσει κάθε ίχνος πατριωτικής 
δράσης καί πέρασε στό στρατόπεδο τών κατακτητών. Ό  Τίτο άπό «βάρ- 
υαρος ληστής» πού χαρακτηρίζονταν άπό τούς Ά γγλους έγινε ό μεγάλος 
στρατάρχης καί σύμμαχος τών Συμμάχων.

Στήν ’Αλβανία.
Τόν ϊδιο καιρό που οί "Αγγλοι ούσιαστικά άφηναν τόν Μιχαήλοβιτς νά 
κατρακυλάει δλο καί περισσότερο στό δρόμο τής συνεργασίας μέ τοΰ; 
κατακτητές. παραιτούνταν καί άπό τήν άναζήτηση τού «φαντομά» συντα
γματάρχη Μ παϊρακτάρη, καί τό πιό σπουδαίο: άποκήρυσσαν τά έγκλημα- 
τικά έκεϊνα σώματα τών Μπαλιστών. Τόσο ή μιλίτσια τών διαφόρων 
Μ παϊρακτάρηδων (έλληνικά θά λέγονταν σημαιοφόροι), όσο καί ή όργά
νωση «Μπαλί Κομπατέρ» όργίαζαν άπό κοινού μέ τούς κατακτητές σέ 
βάρος τοΰ άλβανικού λαού, άδιάκριτα άπό ήλικία, φύλο καί θρήσκευμα. 
Μπροστά σέ Γερμανούς άξιωματικούς στήν Μ πόροβα έκτέλεσαν, γιά 
αντίποινα μιάς έκμηδένισης ιταλικού λόχου άπό παρτιζάνους, 130 χωρι
κούς.
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Μέ τή δράση τών παρτιζάνων τοϋ Έμβέρ Χότζα δημιουργήθηκε 
’Ελεύθερο τμήμα τής ’Αλβανίας, μέ βάσεις έξόρμησης τό Μπόγραδετς καί 
τή Βαλόνα. Τό σύνθημα τού Χότζα ήταν: Βαράτε αιφνιδιαστικά τόν 
έχθρό. προσπαθείτε νά έχετε έπιτυχίες έστω καί μικρές άλλά καθημερινές, 
προστατεύετε τό λαό άπό τούς ντόπιους καί ξένους φασίστες.

Ό  τύπος καί τά ραδιόφωνα τού Λονδίνου καί τοϋ Καίρου είχαν άρ- 
χίσει νά έξυμνούν τή δράση τών ’Αλβανών παρτιζάνων τού Λαϊκού ’Α πε
λευθερωτικού Στρατού καί νά μιλούν μέ θαυμασμό γιά  τόν άρχηγό του 
Έμβέρ Χότζα. Τό Λονδίνο μάλιστα τόνιζε πώς αύτή· ή έντατική δράση 
τών ’Αλβανών παρτιζάνων είναι προπαρασκευή συμμαχικής άπόβασης 
στά Βαλκάνια. Ot συμμαχικοί αύτοί ύμνοι γιά τούς άντάρτες τής ’Αλβα
νίας προκάλεσαν πάλι τίς διαμαρτυρίες τής καημένης τής έλληνικής κυ
βέρνησης τών φυγάδων -  καί δέν είχαν άλλο άποτέλεσμα παρά νέες ψυ- 
χρολουσίες άπό τή μεριά τών νΑγγλων. Τά γεγονότα — δχι καί πολύ ση
μαντικά γιά νά μάς άπασχολήσουν περισσότερο -  είναι περίπου έτσι: 'Η  
έλληνική κυβέρνηση, ξένη όπως πάντοτε καί άπληροφόρητη διαμαρτυρή- 
θηκε. Μέ διάβημά της στήν άγγλική κυβέρνηση τόνισε τό «άτοπο» τής 
μετάδοσης άπό τό Λονδίνο «έξογκωμένων» καί «κωμικών» πληροφοριών, 
«αί όποΐαι πληγώνουν τά αισθήματα τού έλληνικού λαού». Γιά μιά φορά 
άκόμα πρόβαλε τότε τίς έλληνικές έθνικές άξιώσεις -  καί γιά  μιά φορά 
άκόμα «πήρε τόν άπόθαρρό της»: Μέ έντολή τού Τσώρτσιλ ό Φίλιπ Νί- 
κολς εγραψε στόν "Ελληνα πρεσβευτή στό Λονδίνο: «Ή  βρετανική κνβέρ- 
νησις είναι τής γνώμης δτι τό παρόν όέν είναι ενθετον διά τήν σνζήτησιν 
άξιώσεων τάς όποίας ή ελληνική κνβέρνησις θά ήδύνατο νά έγείρη έναντι 
τής ’Αλβανίας. Πλήν δμως θά δοθή πάσα ενκαιρία είς τήν έλληνικήν κν- 
βέρνησιν δπως έκθεση τάς άπόψεις της, δταν ελθη ή ώρα τής όιενθετή- 
σεως τών θεμάτων τούτων» 20.

Οί λεγάμενες έθνικιστικές όργανώοεις τής Βαλκανικής πού προορί
ζονταν άπό τούς Ά γγλους νά άξιοποιηθούν σάν άντίβαρο στά λαϊκοεπα- 
ναστατικά κινήματα πού άναπτύσσονταν γιά  τίς άμεσες πολεμικές έπιδι- 
ώξεις τού ΣΜΑ καί τίς μακροπρόθεσμες βλέψεις τής Βρετανικής Αύτο- 
κρατορίας, δέν κατάφεραν νά ένωθούν καί νά δράσουν άπό κοινού. 
Α ντίθετα, μέ τήν προβολή τού «κομμουνιστικού κινδύνου» πέρασαν 
στούς κατακτητές, δημιουργώντας τίς όπισθοφυλακές τής άπερχόμενης 
φασιστικής κατοχής καί ταυτόχρονα τίς έμπροσθοφυλακές τής νέας άγ- 
γλικής κατοχής πού σχεδίαζε ό Τσώρτσιλ. Ή  άποτυχία δέν όφείλεται σέ 
κακούς χειρισμούς, τυχαία άτυχήματα, δισταγμούς ή έλλειψη μέσων: 
Όφείλεται ατό γεγονός δτι καί ό ΕΛΑΣ καί τά άλλα έθνικοαπελενθερω-

20. Β. Παπαόάκη. σ. 277. Βλ. καί σελ. 316. 376 - 79 γιά  τά σχετικά υπομνήματα.
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τικά καί λαϊκό επαναστατικά κινήματα κυριαρχούν πιά στή Βαλκανική 
καί Μ ΟΝΟΝ αύτά όιαθέτονν άξιόμαχες δυνάμεις ικανές νά έκπληρώνουν 
τίς σοβαρές πολεμικές άποστολές, που εϊχε άπόλντη άνάγκη τό ΣΜΑ γιά 
τίς άποβατικές έπιχειρήσεις στήν Ιταλία.

Η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ

Προσπάθειες τοΰ ΚΚΕ νά άποκαταστήσει έπαφή μέ τήν ΚΔ.

Σ' όλες τίς κατεχόμενες βαλκανικές χώρες, άκόμα καί στή δορυφόρο φα
σιστική Βουλγαρία, τά έθνικοαπελευθερωτικά λαϊκά άντιφασιστικά κινή
ματα άναπτύσσονται ραγδαία. Στίς παραμεθόριες περιοχές πραγματοποι
ούνταν έπαφές καί συναντήσεις γειτονικών πολιτικών όργανώσεων καί 
παρτιζάνικων όμάδων. Λύνονταν τοπικά ζητήματα, άντιμετωπίζονταν μέ 
συναγωνιστική κατανόηση καί άμοιβαία έμπιστοσύνη δυσκολίες καί δ ια 
φορές καί σέ πολλές περιπτώσεις άπό κοινού χτυπούσαν τμήματα τών 
κατακτητών καί ένοπλες συμμορίες τών έθνοπροδοτών.

ΟΙ συμπτωματικές καί τυχαίες έπαφές καί συνεργασίες τών τοπικών 
παραμεθορίων όργανώσεων καί ένοπλων τμημάτων τής Βαλκανικής, όσο 
φιλικές καί καλοπροαίρετες κι άν ήσαν, δέν άνταποκρίνονταν στίς άπαι- 
τήσεις τοΰ πολέμου στή φάση πού βρίσκονταν καί δέν έλυναν τά σοβαρά 
προβλήματα πού συνδέονταν μέ τήν κοινή δράση γιά  τή μεγαλύτερη συμ
βολή στό γενικό πόλεμο, τήν άπελευθέρωση τών Βαλκανικών χωρών καί 
τό μεταπολεμικό πολιτικό μέλλον στό χώρο αύτό.

Τήν άνάγκη μιάς μόνιμης σύνδεσης καί συνεργασίας τών Κομμουνι
στικών Κομμάτων καί λαϊκοαπελευθερωτικών κινημάτων τής Βαλκανικής 
κατανοούσαν δλες οί ήγεσίες καί περισσότερο οί πολιτικές καί παρτιζά- 
νικες όργανώσεις τών παραμεθόριων περιοχών.

Ή  ήγεσία τού ΚΚΕ θεωρούσε πώς τό έργο αύτό θά μπορούσε νά 
πραγματοποιηθεί ευκολότερα καί άποδοτικότερα άν τό άναλάμβανε ή 
Κομμουνιστική Διεθνής. Ά λλά  τό ΚΚΕ δέν είχε καμιά έπαφή μέ τήν ΚΔ, 
καί αύτό ήταν ϊνα  άπό τά πολύ σοβαρά κενά τής πολιτικής του.

Γιατί δμως τό ΚΚΕ έμεινε χωρίς διεθνείς δεσμούς;
Ή  ύπόθεση έχει τήν προϊστορία της. Τό ΚΚΕ άπό τό καλοκαίρι τού 

1939 είχε χάσει τήν έπαφή μέ τήν ΚΔ καί μέ δλα τά άδελφά Κόμματα τής 
Βαλκανικής καί τής Εύρώπης. Ό  πόλεμος δημιούργησε πολλά καί πολυ
σύνθετα προβλήματα, πού ή άντιμετώπισή τους άπαιτούσε σαφή γνώση 
τής έσωτερικής άλλά καί τής διεθνούς κατάστασης, τού χαρακτήρα τού 
πολέμου καί τής Ιδιόμορφης Μεγάλης Συμμαχίας, τών προοπτικών καί 
προθέσεων τών συμμάχων γενικά καί, ειδικότερα γιά τούς κομμουνιστές.
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τών έκτιμήσεων καί τής γραμμής πορείας τής Σοβιετικής "Ενωσης καί τοΐ’ 
ΚΚΣΕ.

Ό  Σιάντος άπό τό Γενάρη τοΰ 1942 είδε αύτό τό κενό στήν πολιτική 
τοΰ ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί άνάθεσε στό γραμματέα τοΰ Θεσσαλι- 
κοΰ Γραφείου Κ. Γαμβέτα νά όργανώσει έπαφή μέ τό ΚΚ ’Αλβανίας καί 
ά π’ αύτό άν ύπάρχει τρόπος καί μέ τή ΚΔ. Στάλθηκε ό Λ.’Αδαμίδης 
(’Ακροναυπλιώτης) στό ’Αργυρόκαστρο καί πέτυχε έπαφή μέ τήν καθο
δήγηση τής τοπικής όργάνωσης τού ΚΚΑ, όχι δμως μέ τήν ήγεσία τοϋ 
Κόμματος πού βρισκόταν στά βουνά τής Κεντρικής ’Αλβανίας.

Ί δ ια  έντολή δόθηκε καί στόν Λ. Στρίγκο, πού τότε έφευγε γιά  νά 
άναλάβει γραμματέας τού Μακεδονικού Γραφείου τού ΚΚΕ. ’Αλλά καί οί 
προσπάθειες τού Στρίγκου πρός τήν κατεύθυνση τού ΚΚ Βουλγαρίας δέν 
έφεραν άποτέλεσμα.

Τόν ίδιο  καιρό καί χωρίς νά περιμένει τά άποτελέσματα τών άλλων 
προσπαθειών, ό Σιάντος δίνοντας σοβαρότατη σημασία στήν άποκατά- 
σταση έπαφής μέ τήν ΚΔ, άποφάσισε νά στείλει είδικό σύνδεσμο τοΰ ΠΓ 
τού ΚΚΕ μέ έντολή νά πάρει έπαφή μέ τήν ΚΔ, χρησιμοποιώντας τόν 
καταλληλότερο δρόμο. 'Η  έπιλογή έπεσε στόν καλό σύντροφο Τηλέμαχο 
Βερβέρη, άνεψιό τού μέλους τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ καί βουλευτή Βασίλη Βερ
βέρη. πού λίγο άργότερα, κρατούμενος στό Χαϊδάρι, έκτελέστηκε.

Ό  Τηλέμαχος Βερβέρης άφηγεϊται.

Τόν Βερβέρη συνάντησα τό καλοκαίρι τοΰ 1966 στό Βελιγράδι, δπου ζεϊ 
πολιτικός πρόσφυγας. ’Από μνήμης μοΰ ύπαγόρεψε τό περιεχόμενο τής 
έκθεσης πού έκανε στό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, τό Δεκέμβρη τοΰ 1942, γιά  νά κατα- 
χωρηθεΐ στό βιβλίο μου σάν ένα σημαντικό ντοκουμέντο γιά  ένα τόσο σο
βαρό πρόβλημα:

«Στίς άρχές τού 1942 -  άρχισε τήν άφήγησή του ό Τηλέμαχος (Μά*ος 
Βερβέρης) -  ό Α.Τζήμας, σέ μιά άπό τίς συχνές μυστικές συναντήσεις μας, 
μοΰ άνακοίνωσε πώς θέλει νά μέ δεϊ γιά  κάποια σοβαρή δουλειά ό "Γέ
ρος". Ή μουν γεμάτος χαρά, δμως καί άνησυχία. Τί νά μέ θέλει άραγε ό 
Γραμματέας τού Κόμματος; Λίγες μέρες άργότερα, σ’ ένα δρομάκι στή 
συνοικία Γκύζη, συναντήθηκα μέ τόν Σιάντο. Μέ ρώτησε γιά τήν οίκογέ- 
νειά μου. τά προβλήματά μου καί μιλήσαμε γιά  τό θείο μου πού τότε βρι
σκόταν στό στρατόπεδο, όμηρος στά χέρια τών κατακτητών. "Υστερα ό 
Σιάντος μού μίλησε γιά τόν άγώνα. τίς υποχρεώσεις καί τήν αύτοθυσία 
τών κομμουνιστών καί μέ ρώτησε:

-  θ ά  μπορούσες, πα ιδί μου Μάχο. νά άναλάβεις μιά δύσκολη δμως 
πολύ σοβαρή καί υπεύθυνη άποστολή, πού θά διαρκέσει πολύ καιρό καί 
θά υποχρεωθείς νά φύγεις άπό τήν ’Αθήνα;

’Απάντησα πώς είμαι έτοιμος νά άναλάβω όποιαδήποτε άποστολή τοΰ
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Κόμματος καί νά διαθέσω δλες τίς δυνάμεις μου γιά  νά τήν φέρω σέ πέ
ρας.

Ό  Σιάντος έπανέλαβε πώς ή έξαιρετικά υπεύθυνη δουλειά πού θά 
μοΰ άναθέσει τό Κόμμα πρέπει νά γίνει μέ προσοχή, έχεμύθεια, αύστηρή 
συνωμοτικότητα καί μέ άποκλειστικά δικές μου δυνάμεις, χωρίς άνάμιξη 
τρίτου, όσοδήποτε ψηλά κι άν στέκεται στήν κομματική Ιεραρχία. Μοΰ 
τόνισε πώς ή ύπόθεση θά πρέπει νά μείνει μόνο μεταξύ μας καί πώς μόνο 
σ’ αύτόν, τόν Σιάντο, ή τόν άντικαταστάτη του. θά άναφέρω τήν πορεία 
καί τό άποτέλεσμα τών προσπαθειών μου. Καί τότε μόνο μοΰ έξήγησε:

-  Ή  άποστολή σου είναι νά φύγεις στή Μακεδονία καί άπό έκεΐ νά 
περάσεις σέ μιά άπό τίς Βαλκανικές χώρες. Νά άποκτήσεις σύνδεση 
υπεύθυνη μέ τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής χώρας έκείνης καί νά ζητήσεις 
νά σέ φέρει σέ έπαφή μέ τήν Κομμουνιστική Διεθνή, μέ τήν όποία  πρέπει 
νά έξασφαλίσεις σταθερή καί σίγουρη σύνδεση γιά  τό ΠΓ τής ΚΕ τού 
ΚΚΕ.

Έ φ υγα  άπό τήν ’Αθήνα. "Οταν Εφτασα στή Θεσσαλονίκη συνδέθηκα 
μέ τόν Μάρκο Βαφειάδη, τότε γραμματέα τής ΚΟΘ καί τόν Λ. Στρίγκο. 
Μέ έφοδίασαν μέ σημειώματα-έντολές πρός τίς όργανώσεις τής Δυτικής 
Μακεδονίας νά μού δώσουν κάθε βοήθεια καί συνδέσμους γιά "νά κάνω 
μιά κάποια ειδική δουλειά". Ξεπερνώντας άρκετές δυσκολίες έφτασα στή 
Φλώρινα.

Στή Φλώρινα μέ τή βοήθεια τού γραμματέα τής ΠΕ τού Ά λ . Σέμπη 
(Περικλή) κατάφερα νά πάρω έμμεση έπαφή μέ τόν τότε γραμματέα τής 
περιοχής τής Γιουγκοσλάβικης Μακεδονίας Σιάρλο πού καθοδηγούνταν 
προσωρινά, ύστερα άπό άπόφαση τής ΚΕ τοΰ ΚΚ Γιουγκοσλαβίας άπό τό 
ΚΚ Βουλαγαρίας. Αύτός μέ γράμμα του πρός τό ΠΓ τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ 
υποσχόταν νά άναλάβει ό Ιδιος νά έξασφαλίσει τή σύνδεση μέ τήν ΚΔ καί 
ζητούσε άν ΐ ίρόσωπο τής ΚΕ τού ΚΚΕ νά πάει μαζί του στή Σόφια.

Θεώρησα άναγκαΐο νά γυρίσω στήν ’Αθήνα, νά πάω τό γράμμα καί 
νά ένημερώσω τόν Σιάντο γιά  τήν κατάσταση. Ή τα ν χειμώνας τού 1942 
δταν συναντήθηκα μέ τόν “Γέρο". "Εμαθα πώς ή έπιστροφή μου στήν 
’Αθήνα έγινε γνωστή καί σ' άλλα μέλη τού ΠΓ καί συγκεκριμένα στούς 
Ίωαννίδη. Πλουμπίδη καί Τζήμα άπό φλυαρία τού συνδέσμου καί δτι θά 
πρέπει νά έτοιμάσω γραπτή έκθεση. "Εγραψα τήν έκθεσή μου καί περί- 
μενα νέα άποστολή».

Νέα άποστολή τοΰ Βερβέρη.

Στή Συνδιάσκεψη τοΰ ΚΚΕ έκφράστηκαν άνησυχίες γ ιά  τή συνεχιζόμενη 
έλλειψη έπαφής μέ τήν ΚΔ καί τά ΚΚ τής Βαλκανικής. Τό ΠΓ άποφάσισε 
νά έπωφεληθεΐ άπό τήν προσφορά τού Γραμματέα τού ΚΚ τής Γιουγκο
σλάβικης Μακεδονίας καί μέσον τού ΚΚΓ ή τού ΚΚΒ νά πάρει έπαφή μέ 
τήν ΚΔ καί μέ τά ΚΚ τής Βαλκανικής. Ό  Γ. Σιάντος άποφάσισε καί πάλι
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νά άναθέσει τήν άποστολή στόν Τηλέμαχο Βερβέρη. Πραγματοποιεί τρεις 
έπαφές καί μιά πολύωρη συνεργασία μέ τόν Βερβέρη καί τόν έφοόιάζει μέ 
έπίσημο πληρεξούσιο σάν έξουσιοδοτημένο άντιπρόσωπο τής ΚΕ τοΰ 
ΚΚΕ νά πάρει έπαφή μέ τήν ΚΔ.

Ποιά κατάσταση βρήκε ό Βερβέρης δταν έφτασε στήν παραμεθόρια 
περιοχή τής Φλώρινας στά τέλη τοΰ ’Απρίλη 1943; ’Αφήνουμε καί πάλι 
τόν ϊδιο  τόν Βερβέρη νά άφηγηθεϊ:

«Ό τα ν εφτασα στή Φλώρινα ζήτησα τή βοήθεια τοΰ Γραμματέα τής 
ΠΕ τού ΚΚΕ. Ό  έξαιρετικός σύντροφος ’Α. Σέμπτης, άπό τούς δοκιμα
σμένους ’Ακροναυπλιώτες -  δραπέτης άπό τό Σανατόριο ’Ασβεστοχωριού
-  έβαλε όλα τά δυνατά του νά έξασφαλίσει έπαφή μέ τήν κομματική κα
θοδήγηση τής Γιουγκοσλάβικης Μακεδονίας. Στό μεταξύ έγώ μέ διάφο
ρους τρόπους καί -  άς πώ -  μέ κάποια προσωπική τόλμη είχα κατορθώσει 
νά έξασφαλίσω μιά άδεια κίνησης μέσα ά π’ τή βουλγαροκρατούμενη 
περιοχή τής Γιουγκοσλάβικης Μακεδονίας.

Ή μουν έτοιμος νά άναχωρήσω, δταν ό Σέμπτης μέ πληροφόρησε πώς 
στή Γιουγκοσλάβικη Μ ακεδονία έγιναν άλλαγές στήν Καθοδήγηση τοΰ 
Κόμματος καί πώς ό Γραμματέας τής όργάνωσης Σιάρλο, πού είχε προσ- 
φερθεϊ νά βοηθήσει τόν άντιπρόσωπο τού ΚΚΕ νά φτάσει στήν έδρα τού 
ΚΚΒ. είχε καθαιρεθεΐ καί είχε άντικατασταθεΐ άπό στέλεχος πού στάλ
θηκε άπό τόν Τίτο.

Έ πρεπε νά στραφώ πρός νέα κατεύθυνση. Τότε μάθαμε στή Φλώρινα 
πώς στά σύνορα έμφανίστηκε μιά άλβανική άνταρτοομάδα. Ό  Γραμμα
τέας τής ΠΕ είχε έπιφυλάξεις γιά  μιά άμεση δική μου έπαφή μέ τούς ’Αλ
βανούς, πού μπορούσε νά είναι «μπαλίστες» συνεργάτες τών ’Ιταλών. 
'Ύστερα άπό μιά λεπτομερέστερη έξέταση τού ζητήματος άποφασίσαμε νά 
μή χάσουμε τήν ευκαιρία πού μάς δίνονταν κα ί νά πάμε νά συναντήσουμε 
τούς ’Αλβανούς άντάρτες έχοντας μαζί μας μιά όμάδα άπό καμιά δεκαριά 
άντάρτες. Συναντηθήκαμε στά Έλληνοαλβανικά σύνορα. Τήν ϊδια  μέρα 
έφτασε καί ό Γραμματέας τής Κομμουνιστικής όργάνωσης Κορυτσάς καί 
δλοι μαζί κινηθήκαμε πρός τό στρατηγείο τοΰ ’Αλβανικού Λαϊκοί' ’Απε
λευθερωτικού Στρατού πού είχε κιόλας είδοποιηθεΐ γιά τήν παρουσία μας 
καί τήν έπιθυμία μας νά συναντηθούμε μέ άνώτατο στέλεχος τού ΚΚ ’Αλ
βανίας.

Στήν πορεία μας συναντήσαμε μιά όμάδα παρτιζάνων μέ έπικεφαλής 
κάποιον Ταράς. Ή τα ν  ό ίδιος ό Γραμματέας τού ΚΚΑ καί άρχηγός τοΰ 
Λαϊκού ’Απελευθερωτικού Στρατού ’Αλβανίας (ΛΑΣΑ), Έμβέρ Χότζα. 
Λίγο άργότερα έφτασε καί ό έπικεφαλής τού παρτιζάνικου στή Γιουγκο
σλάβικη Μακεδονία Σβέτοζαρ Μπουκμάνοβιτς-Τέμπο πού -  δπως Ισχυ
ριζόταν -  ήταν πλέρια έξουσιοδοτημένος άπό τόν Τίτο νά χειρίζεται δλα 
τά προβλήματα τής Γιουγκοσλάβικης Μακεδονίας καί τίς σχέσεις τού 
ΚΚΓ μέ τά άδελφά ΚΚ τών γειτονικών χωρών.

Μέσα σέ άτμόσφαιρα θερμής άδελφικής κατανόησης άρχισε, άπό τήν 
πρώτη μέρα, άμοιβαία ένημέρωση γιά τήν πορεία καί τίς προοπτικές τών
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κινημάτων μας. Ό  Τέμπο δέν άρκούνταν στήν άνταλλαγή πληροφοριών 
καί σκέψεων άλλά ζητούσε νά προχωρήσουμε καί σέ άποφάσεις σοβαρό
τατης σημασίας, δπως π.χ. γιά  τή συγκρότηση Κεντρικού Διαβαλκανικού 
Γενικού ’Επιτελείου, κοινή διακήρυξη γιά  τό Μ ακεδονικό ζήτημα κτλ.

Δήλωσα κατηγορηματικά πώς δέν είμαι μέλος τής καθοδήγησης τοΰ 
ΚΚΕ καί ή έντολή πού έχω είναι αύστηρά περιορισμένη: νά άποκατα- 
στήσω τή σύνδεση τού ΚΚΕ μέ τήν ΚΔ. Ύ ποσχέθηκα νά μεταβιβάσω τίς 
προτάσεις τού έκπροσώπου τού Γιουγκοσλάβικου Κόμματος στήν ’Αθήνα 
καί παρακάλεσα νά μέ βοηθήσουν νά πραγματοποιήσω, δσο ήταν δυνατό 
γρηγορότερα, τήν άποστολή μου. Μέ θερμή συμπαράσταση τού Έμβέρ 
Χότζα κατορθώσαμε νά πείσουμε τόν Τέμπο νά μέ βοηθήσει νά φτάσω 
στό Στρατηγείο τού Τίτο. Μάλιστα άποφάσισε νά μέ συνοδέψει ό ίδιος21). 
Στήν πορεία μας μέσα στήν ’Αλβανία πέσαμε δυό φορές σέ “ μπλόκα” τών 
’Ιταλών χωρίς νά πάθουμε ζημιά. Στά ’Αλβανό - Γιουγκοσλαβικά σύνορα 
μάθαμε πώς στό Μαυροβούνι ό Λαϊκός στρατός άντιμετώπιζε μεγάλες έκ- 
καθαριστικές έπιχειρήσεις (τήν πέμπτη έπίθεση) καί ήταν άδύνατο νά πε- 
ράσουμε. Γυρίσαμε στήν έδρα τού ’Αλβανικού Στρατηγείου, στό βουνό 
Κόστακα μέ ύψ. 3000 μ. Έ κεΐ, ένα σχεδόν μήνα, συνεχίσαμε οί τρεις μας 
(ό Χότζα, ό Τέμπο καί έγώ) τίς συζητήσεις μας. Ό  Τέμπο μέ περισσότερη 
έπιμονή μάς πίεζε νά καταλήξουμε σέ μιά γραπτή συμφωνία πρίν κάνουμε 
νέα άπόπειρα νά φτάσουμε στό Στρατηγείο τού Τίτο, πού σχεδίαζε νά 
γίνει σιδηροδρομικά άπό Σκόπια πρός Ζάγκρεμπ».

’Αναπάντεχη διάλυση τής ΚΔ.

Τό δεύτερο δεκαήμερο τού Μάη 1943 ό ραδιοφωνικός τής Μόσχας κα ί στή
συνέχεια 6λοι οί ραδιοσταθμοί τού κόσμου καί ό παγκόσμιος τύπος άσχο- 
λούνταν μέ τήν άπόφαση τού προεδρείου τής Εκτελεστικής Ε π ιτροπής 
τής ΚΔ, πού πάρθηκε στίς 15 τού Μάη 1943 καί ζητούσε άπό τά έθνικά 
κομμουνιστικά καί έργατικά Κόμματα, νά έγκρίνουν τή «...διάλυση τής

21. Ό  Μπουκμάνοβιτς-Τέμπο στό βιβλίο του Ή  ρέονσα 'Επανάσταση  (Γιουγκοσλάβικη 
έκδοση) έξηγεϊ τήν άπόφασή του: «...Τίποτα δέν ϊλεγε γ ιά  τήν κατάσταση στήν 'Ελλάδα, δέν 
ήθελε νά πεϊ άν ήταν στήν καθοδήγηση τοϋ Κόμματος καί μόνο ίπίμονα  Επαναλάμβανε πώς 
ή άποστολή του ήταν νά συνδεθεί μέ τήν Κομμουνιστική Διεθνή.

Ά πογοητεύθφια . Έ κα να  τόσο δρόμο καί τόσο δούλεψα γιά  νά  άποκαταστήσω αύτή τή 
σύνδεση... Ό μ ω ς  άλλη δ ιέξοδο; δέν υπήρχε: 'Υποχρέωσή μου ήταν νά τόν βοηθήσω νά  άπο- 
καταστήσει τή σύνδεση...

...Κατεόήκαμε στήν Κορυτσά καί πήραμε §να σωφέρ πού ήταν μέλος τοϋ άλβανικοϋ 
κόμματος. Μέ αύτοκίνητο φτάσαμε στήν Σκόδρα. Στό δρόμο μάς σταματήσανε σΐό Έ λμπα- 
σάν καί στά Τίρανα...

...Τήν άλλη μέρα μάθαμε πώς δλες οΐ συνδέσεις μέ τό Μ αυροβούνι είχαν παραλύσει 
ϋστερα άπό έπιθέσεις τού έχθρού. Χάθηκαν ο ί έλπίδες μας νά φτάσουμε στό ’Ανώτατο ’Α ρ
χηγείο μας. Ξαναγυρίσαμε στή βάση τής ’Αρβανιτιάς...».
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Κομμουνιστικής Διεθνούς, ώς καθοδηγητικοϋ κέντρου τοΰ παγκόσμιου 
έργατικού κινήματος, άπελευθερώνοντας τά τμήματα άπό τίς υποχρεώσεις 
πού άπορρέουν άπό τό καταστατικό καί τίς άποφάσεις τών συνεδρίων τής 
ΚΔ».

Ή  άναγγελία τής άπόφασης τής ΕΕ τής ΚΔ προκάλεσε σύγχυση καί 
άναταραχή. δχι μονάχα στούς κύκλους τού φασισμού κα ί τής άντίδρασης, 
άλλά καί στίς γραμμές τών κομμουνιστών καί άντιφασιστών. Στήν προσ
πάθεια νά βρεθεί έξήγηση αύτής τής πράξης ειπώθηκαν παραλογισμοί. 
Ισχυρίζονταν μερικοί, δτι ή Σοβιετική Έ νωση υποστηρίζοντας μόνο τά 
δικά της κρατικά συμφέροντα έπαυσε νά ένδιαφέρεται γιά τήν άνάπτυξη 
τοϋ έπαναστατικού κινήματος σέ παγκόσμια κλίμακα. Ά λ λο ι υποστήρι
ζαν ότι ή διάλυση τής Διεθνούς είναι άπάτη, μιά «μπλόφα» τής Μόσχας 
πού θά συνεχίσει νά «ύπαγορεύει» τή θέλησή της καί νά «διευθύνει» τά 
κομμουνιστικά κόμματα. Ο ί σοσιαλοδημοκράτες καί οί τροτσκιστές άπέ- 
διδαν τήν αύτοδιάλυση σέ παραχώρηση τής Σοβιετικής Ένωσης πρός 
τούς συμμάχους της, τήν Α γγλ ία  καί τήν Α μερική, πού θεωρούσαν τήν 
Κομμουνιστική Διεθνή όργανο άνάμιξης στά έσωτερικά τών χωρών. Στίς 
γραμμές τών κομμουνιστών έπικρατούσε τό έρώτημα: Εκπλήρωσε άραγε 
στό άκέραιο τήν άποστολή της ή ΚΔ:

Μέσα στίς συνθήκες τού Δεύτερου παγκόσμιου πολέμου καί τής φα
σιστικής κατοχής ή δουλειά τών Κομμουνιστικών Κομμάτων είχε γίνει έξ- 
αιρετικά δύσκολη, μέ πολύπλοκα καί Ιδιόμορφα γιά κάθε χώρα προβλή
ματα. Ή τα ν άδύνατο νά έκφραστούν καί νά ύλοποιηθούν άπό μιά γενική 
γιά  τό παγκόσμιο κίνημα κατεύθυνση καί τακτική, πού νά τήν έπεξεργά- 
ζεται ένα διεθνές κεντρικό Ε π ιτελείο , δπως ήταν ή ΚΔ. Αύτό είχε γίνει 
κατανοητό άπ ' δλους. Τά τελευταία, πρίν άπό τόν πόλεμο, χρόνια ή ΚΔ 
εκπλήρωνε κυρίως μόνο τό ρόλο Ιδεολογικού κέντρου στόν άγώνα τής 
παγκόσμιας έργατικής τάξης. Στά χρόνια τού πολέμου άκόμη καί ή σύν
δεση τής ΚΔ μέ τά τμήματά της γίνονταν δλο καί πιό προβληματική, ένώ 
μέ άλλα. δπως μέ τό ΚΚΕ, είχε τελείως διακοπεί. Έ τσ ι ή παρακολούθηση 
τοϋ παγκοσμίου κινήματος είχε γίνει σχεδόν άκατόρθωτη.

ΟΙ παραπάνω λόγοι μαζί μέ τήν αύξηση τής πολιτικής ώριμότητας. 
τών έμπειριών καί τήν καταπληκτική άνάπτυξη τής δύναμης καί τής έπιρ- 
ροής τών Κομμουνιστικών Κομμάτων στίς περισσότερες χώρες, υπαγό
ρευσαν τήν άπόφαση τής ΕΕ τής ΚΔ νά προτείνει στά Κόμματα - μέλη της 
νά άποφασίσουν τήν α ύ τ ο δ ι ά λ υ σ η  τής ΚΔ

Ή  ΚΕ τού ΚΚ Γιουγκοσλαβίας ένημερώθηκε μέ τήν πρόταση τής ΕΕ 
τής ΚΔ μέ τό παρακάτω τηλεγράφημα, πού έστειλε ό Δημητρόφ μέ υπο
γραφή «Παππούς»:

«('Αντικείμενο): Αντοόιάλνση τον Κέντρου τον Διεθνούς έργατικού 
Κινήματος.

(Αίτιο): Αυτή ή συγκεντρωτική μορφή Διεθνούς 'Οργάνωσης όέν άν- 
ταποκρίνεται πλέον στίς άνάγκες δπως όημιονργήθηκαν μέ τήν άνάπτνξη



τώΐ' Κομμουνιστικών Κομμάτων, οΰτε σέ κείνες τών 'Εθνικών 'Εργατικών 
Κομμάτων.

(Προπαγάνδα): Ή  αντοόιάλνση βάζει τέρμα στίς συκοφαντίες δτι 
δήθεν τά ΚΚ τών διαφόρων χωρών δέν δρουν γιά τά συμφέροντα τών 
δικών τους λαών, άλλά ύπακονουν στά συνθήματα ξένων. ”Ερχεται νά 
σκορπίσει τό ψέμα δτι δήθεν ή Μόσχα θέλει νά Αναμιγνύεται στήν Εσωτε
ρική πολιτική τών άλλων χωρών καί νά τίς μπολσεβίκο ποιήσει» .22

Μέ ραδιοτηλεγράφημα πού υπογράφονταν άπό τούς Τίτο, Ράνκοβιτς, 
Τζίλας, Καρντέλι, Μιλουτίνοβιτς καί Λεσκόβσεκ, ή ΚΕ τού ΚΚ Γιουγ
κοσλαβίας άπαντούσε στην ΕΕ τής ΚΔ:

« Ή Κεντρική 'Επιτροπή τών Γιουγκοσλάβων Κομμουνιστών βρίσκε
ται σέ πλήρη συμφωνία μέ τά αίτια πού δώσατε... Κάτω άπό τίς σημαίες 
τοϋ Μάρξ, 'Ένγκελς, Λένιν, Στάλιν, τό Κόμμα μας θά σΐ'νεχίσει νά κάνει 
τό καθήκον του, χωρίς νά υπολογίζει στίς θυσίες του...».2·1

Τό ΚΚΕ -  δπως γράψαμε -  δέν είχε έπαφή μέ τήν ΚΔ ούτε μέ κανένα 
άπό τά άδελφά Κόμματα τής Εύρώπης καί τής Βαλκανικής. Πληροφορή- 
θηκε τήν πρόταση κα ί τήν άπόφαση γιά  τήν αύτοδιάλυση τής ΚΔ άπό 
ραδιοφωνικές έκπομπές τόσο τών Συμμάχων, δσο καί τών χιτλεροφασι- 
στών.

Τό ΚΚΕ καί ή αύτοδιάλυση τής ΚΔ.

Ή  πρόταση τού προεδρείου τής ΕΕ τής ΚΔ γιά διάλυση τού παγκόσμιου 
καθοδηγητικού κέντρου τού Επαναστατικού έργατικού κινήματος, βρίσκει 
τό ΚΚΕ πρωτεργάτη καί ήγετική δύναμη τής πιό μεγάλης έθνικής-λαϊκής 
Εξέγερσης πού γνώρισε ή 'Ελλάδα στήν Ιστορία της.

Στίς 2 τού Ίούνη τό ΠΓ κάλεσε τά μέλη τής ΚΕ τού ΚΚΕ, πού βρί
σκονταν στό χώρο τής Πρωτεύουσας, σέ συνεδρίαση, γιά νά άποφασίσουν 
πάνω στήν πρόταση τής ΕΕ τής ΚΔ. Δέ θεωρήθηκε σκόπιμο νά γίνει 
Ολομέλεια τής ΚΕ γιά  νά μή μετακινηθούν άπό τίς όργανώσεις τους τά 

μέλη τής ΚΕ πού δούλευαν στίς έξω άπό τήν ’Αθήνα περιοχές, δπου γ ί
νονταν κείνες τίς μέρες μεγάλες έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις.

Ή  συγκέντρωση δμως δλων τών άνώτατων στελεχών τού ΚΚΕ καί 
στήν ’Αθήνα άποδείχτηκε πώς ήταν ϊνα  τόλμημα άρκετά Επικίνδυνο. 
Ή ταν ή Εποχή πού οί κατακτητές χρησιμοποιούσαν σέ ευρύτατη κλίμακα 
τά τάγματα τών γερμανοτσολιάδων καί τής άστυνομίας σέ μπλόκα. Υ π ο 
χρεωθήκαμε νά άλλάξουμε σπίτι καί νά μετακινηθούμε άπό τήν όδό Λε
μεσού. πού είχαμε συγκεντρωθεί, στήν όδό Λοί'ΐζης Ριανκούρ, στόν "Αγιο 
Δημήτρη ’Αμπελοκήπων, γιατί άκριβώς κείνο τό βράδυ ό μηχανισμός

22. Costa de Loverdo, δ.π., σελ. 166.
23. Costa de Loverdo, δ.π., οελ. 167.



διαφώτισης τον ΕΑΜ είχε άδειάσει μιά κρατική άποθήκη χαρτιού καί 
όλη ή συνοικία, γύρω άπό τήν πλατεία ’Αγάμων ήταν μπλοκαρισμένη. Στή 
μετακίνησή μας, στό τέρμα ’Αμπελοκήπων, πέσαμε, έγώ. ό Σιάντος καί ό 
Ίωαννίδης, σέ έλεγχο ταυτοτήτων. Περάσαμε μιά λαχτάρα, άλλά χωρίς 
συνέπειες. Είχαμε συγκεντρωθεί στό σπίτι τον δικαστή Προκάκη (τό ίδιο 
πού είχε γίνει ή πολιτικοστρατιωτική σύσκεψη γιά τήν ίδρυση τον 
ΕΛΑΣ). Ή  άδελφή τοϋ σπιτονοικοκύρη, πού βγήκε νά άνιχνεύσει τούς 
γύρω δρόμους, μάς πληροφόρησε πώς τμήματα ράλληδων κυκλώνονν δλη 
τήν περιοχή ’Αμπελοκήπων. 'Η  ώρα κνκλοφορίας είχε περάσει καί δέν 
μπορούσαμε νά σκορπίσουμε. ’Αποφασίστηκε ν ' άρχίσουμε άμέσως καί νά 
τελειώσουμε τίς πρωινές ώρες. πού συνήθως άρχιζαν τά χτενίσματα τών 
δςώμων καί οί έρευνες στά σπίτια. Έ τσι καί έγινε. Αύτή δμως ή βιασύνη 
έπέδρασε σοβαρά στίς έργασίες τής συνεδρίασης καί στή λήψη τής άπό- 
φασης.

Προκαταβολικά θά πούμε πώς δέν ήταν 'Ολομέλεια τής ΚΕ. Ή ταν 
μιά συνεδρίαση τών μελών τής ΚΕ πού βρίσκονταν στό χώρο τής πρωτεύ
ουσας. στελεχών, δηλαδή, πού δέν είχαν καμιά συγκεκριμένη άντίληψη 
τών κοσμογονικών άλλαγών πού γίνονταν καί συνεχώς άναπτύσσονταν 
στά βουνά καί τήν ύπαιθρο, δπου ή κύρια μορφή πάλης -ό  ένοπλος άγώ- 
να ς- κατά τών κατακτητών καί έθνοπροδοτών ήταν καί καθοριστικός στή 
διαμόρφωση τοΰ νέοι1 συσχετισμού τών ταξικών καί κοινωνικών δυνά
μεων καί τής διάταξης αυτών τών δυνάμεων.

Βοηθητικά υλικά, ούτε κάν τό ντοκουμέντο τής ΕΕ τής ΚΔ δπως 
μεταδόθηκε άπό τά ραδιόφωνα, δέ δύθηκαν στά μέλη τής ΚΕ. Δέν δόθηκε 
σχέδιο άπόφασης. 'Υπήρχε μιά πολνσέλιδη δακτυλογραφημένη εισήγηση 
πού δέ δόθηκε γιά μελέτη, άλλά ούτε καί διαβάστηκε άπό τόν είσηγητή. 
πού μίλησε πάνω άπό δυό ώρες άπό ένα μικρό σημείωμα. Πρακτικά, δπως 
καί σ' όλες τίς συνόδους τού ’Ανώτατου όργάνου τού ΚΚΕ τής κατοχικής 
περιόδου, δέν κρατήθηκαν. ’Ακόμα ούτε καί Προεδρείο, γιά  τή διεξαγωγή 
τής συνεδρίασης, δέν έκλέχτηκε. Ά νο ιξε  μέ λίγα λόγια ό Σιάντος καί 
έδωσε τόν λόγο στόν εισηγητή.

Ή ταν σχεδόν ένδεκα ή ώρα δταν ό Ίω αννίδης άρχισε τήν εισήγησή 
του. Ε π ε ιδ ή  άργότερα δημοσιεύτηκε σάν ντοκουμέντο καί γράφτηκαν 
πολλά άρθρα καί μελέτες άκόμα. μέ βάση έκείνη τήν εισήγηση, γιά πρ ά 
γματα πού στήν Ά πόφαση άπλά θίγονται, ή δέ γίνεται καθόλου λόγος, θά 
παραθέσουμε σχετικά άποσπάσματά της.

Εκτιμώ ντας τόν πόλεμο, πού ή εισήγηση τόν χαρακτήρισε «πόλεμο 
άνάμεσα σέ δυό κόσμους», διαπίστωνε πώς ή Γερμανία «καταλαβαίνει δτι 
δέν μπορεί τό 1943 νά κερδίσει τόν πόλεμο μέ τό ντουφέκι, δπως πίστευε 
τό 1941 μέ τόν κεραυνοβόλο πόλεμο καί τό 1942 μέ τήν προσπάθειά της 
νά υπερφαλαγγίσει τή Μόσχα, καί στηρίζει δλες τίς έλπίδες της στή διά
σπαση τού άγγλο-σοβιετο-αμερικανικού συνασπισμού... προσπαθεί νά 
έπιδράσει πάνω στούς πλουτοκρατικούς κύκλους αυτών τών χωρών καί 
στά καθυστερημένα τμήματα τού πληθυσμού, ν ά  ά σ κ ή σ ε ι  π ί ε σ η
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π ά ν ω  σ τ ί ς  κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς  τ ο υ ς  καί νά διαλυθεί ό άγγλο-σοβιετο- 
αμερικάνικος συνασπισμός...».

Καί οΐ προσπάθειες αύτές τών χιτλερικών -  κατά τόν είσηγητή -  συν- 
ετέλεσαν στήν «...μή συγκέντρωση, μέχρι σήμερα, δλων τών δυνάμεων έν- 
άντια στόν καταχτητή». Τήν έπιτυχία αύτή τοϋ έχθροϋ «...εκμεταλλεύεται, 
μέ τόν πιό πρόστυχο καί πολιτικά άνήθικο τρόπο, 'ένας όρισμένος κύκλος 
σκοτεινών άνθρώπων, πού έκπροσωπούν τήν πιό μαύρη άντίόραση τής 
ελληνικής κεφαλαιοκρατίας... Ο ί άνθρωποι αυτοί έχουν γίνει τά συνει
δητά μεγάφωνα τον Γκαΐμπελς στήν 'Ελλάδα. Ραδιουργούν, συκοφαν
τούν, άπειλούν καί κάνουν τό πάν γιά νά ματαιώσουν τήν πράγματ ο ποί
ηση τοϋ ’Εθνικού ’Απελευθερωτικού Μετώπου...». Καί σ' άλλο μέρος ή 
εισήγηση συνεχίζοντας τό τροπάριο γιά τή δράση τών «σκοτεινών άνθρώ
πων καί τήν καθημερινή προπαγάνδα τους», έλεγε: «... μπορεΐ νά είναι 
γελοία γιά όσους τήν καταλαβαίνουν, μά στόν πολύ κόσμο δημιουργεί rva 
σωρό συγχύσεις καί δυσπιστίες, ίξασκεί μιά σοβαρή πίεση πάνω σέ πολλά 
πολιτικά κόμματα καί οργανώσεις πού &ν καί αισθάνονται τήν άνάγκη 
τής εθνικής ενότητας διστάζουν νά ένωθοϋν μαζί μας».

Ποιά ήταν αύτά τά κόμματα δέν τά κατονόμασε. Προχώρησε στό κύ
ριο θέμα πού προκάλεσε τή συνεδρίαση καί είπε:

«...Ή  διάλυση τής Κομμουνιστικής Διεθνούς άφαιρεϊ άπό τήν άντί
όραση καί τό άλλο ίκείνο έπιχείρημα πώς τάχα ή Σοβιετική 'Ένωση, παρά 
τή συμφωνία της μέ τήν ’Αγγλία καί παρά τό Χάρτη τού ’Ατλαντικού, πού 
καθορίζουν τή μή έπέμβαση στά έσωτερικά τών άλλων χωρών, είχε τό 
μέσο νά έπεμβαίνει μέ τήν 3η Διεθνή στά έσωτερικά κάθε χώρας καθοδη
γώντας τά διάφορα κομμουνιστικά κόμματα στήν πολιτική τους».

Καί συνέχισε:
«...Μεγάλη υπηρεσία έρχεται νά προσφέρει σ’ όλη τήν άνθρωπότητα 

καί στήν Ελλάδα...»  ή διάλυση τής ΚΔ. Καί αύτό γιατί «βγάζει άπό τή 
μέση τά εμπόδια, συντελεί νά σβήσει ή δυσπιστία πού υπάρχει άνάμεσα 
στίς διάφορες έθνικές δυνάμεις καί βοηθάει στή συνένωση δλων τών 
άντιφασιστικών δυνάμεων γιά ενα άποφασιστικό χτύπημα κατά τών γερ- 
μανοφασιστών καί τών δορυφόρων τους... Οι φασίστες δέν τό περίμεναν 
αύτό, αίφνιδιάστηκαν καί έκεϊ πού νόμιζαν δτι κρατούσαν στά χέρια τους 
τήν κατάσταση, ή άπόφαση γιά τή διάλυση roi'>c άναποδογύρισε τά σχέδια 
καί τούς άφαίρεσε τή δάση πάνω στήν όποια στήριζαν τήν άντικομμοννι- 
στική προπαγάνδα στίς συμμαχικές, χώρες καί δικαιολογούσαν τίς μεγά
λες θυσίες τών δικών τους λαών».

Τελειώνοντας τίς διαπιστώσεις καί τό πολιτικό μέρος ή εισήγηση δια
τύπωσε τούς άμεσους καί μακροπρόθεσμους σκοπούς τοΰ ΚΚΕ ίτσι:

« " Ο π ω ς  ε ί ν α ι  γ ν ω σ τ ό  ή μ έ χ ρ ι  σ ή μ ε ρ α  π ο λ ι τ ι κ ή  
γ ρ α μ μ ή  τ ο ϋ  Κ Κ Ε  σ υ μ π υ κ ν ώ ν ε τ α ι  σ τ ί ς  έ ξ η ς  θ έ σ ε ι ς : 
σ υ ν έ ν ω σ η  δ λ ω ν  τ ώ ν  π ο λ ι τ ι κ ώ ν  δ υ ν ά μ ε ω ν  τή ς  χ ώ ρ α ς  
κ α ί  τ ο ϋ  έ λ λ η ν ι κ ο ύ  λ α ο ϋ  σ έ  έ θ ν ι κ ο α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό  μ έ 
τ ω π ο  γ ιά  τό  δ ι ώ ξ ι μ ο  τ ο ϋ  ξ έ ν ο ν  κ α τ α κ τ η τ ή  κ α ί  τ ή λ α 
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ο κ ρ α τ ι κ ή  λ ύ σ η  τ ο ν  έ σ ω τ ε ρ ι χ ο ϋ  π ρ ο  6 λ ή  μ α τ  ο ς. Δηλαδή ή 
κυβέρνηση πού θά δημιονργηθεΐ μετά τό διώξιμο τον καταχτητή θά ένερ- 
γήσει Ελεύθερο δημοψήφισμα γιά τή λύση τον πολιτειακού ζητήματος καί 
Ελεύθερες έκλογές γιά συντακτική έθνοσννέλενση, γιά ν' άποφασίσει ό 
κυρίαρχος έλληνιχός λαός γιά τίς τύχες τον. Τ ώ ρ α  τό  Κ Κ Ε  ό λ ο -  
κ λ η ρ ώ ν ε ι  τό  ά μ ε σ ο  π ο λ ι τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ ά  τ ο ν  κ α ί  β γ α ί 
ν ε ι  ά ν ο ικ τ ά  μ π ρ ο σ τ ά  σ τ ό ν  έ λ λ η  ν ι κ ό  λ α ό  μ έ  τ ίς  μ ε λ λ ο ν 
τ ικ έ ς  τ ο υ  έ π ι δ ι ώ ξ ε ι ς :  Τ ό Κ Κ Ε , μ ε τ ά  τό  δ ι ώ ξ ι μ ο  τ ο ν  ξ έ 
ν ο ν  χ α τ  α χ τ η τ ή  κ α ί  τή  δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α  τ ο ϋ  δ η μ ο ψ η φ ί σ μ α 
τ ο ς , θά  έ π ι δ ι ώ ξ ε ι  τ ή ν  π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η  τή ς  Λ α ϊ κ ή ς  Δ η  
μ ο κ ρ α τ ί α ς » !  (O t ύπογρ. δικές μας).

Ποιό θά είναι τό πρόγραμμα τής Λαϊκής Δημοκρατίας, πού θά υπο
στηρίξει μεταπολεμικά τό ΚΚΕ, έξήγησε στή συνέχεια ό εισηγητής:

«Ή  λαϊκή δημοκρατία θά έχει στήν άρχή κοινοβουλευτική μορφή καί 
θά έφαρμόσει πρόγραμμα άναδημιονργίας καί άναγέννησης τής 'Ελλά
δας. Ή  λαϊκή δημοκρατία θά ικανοποιήσει τίς διεκδικήσεις τής ίργατικής 
τάξης τής 'Ελλάδας σχετικά μέ τά μεροκάματα, τούς δρους δουλειάς, τίς 
συνθήκες ζωής. θ ά  άποκαταστήσει τίς συνδικαλιστικές έλευθερίες καί θά 
Εξασφαλίσει τήν ένεργό συμμετοχή της στήν πολιτική ζωή καί τή λαοκρα
τία. θ ά  δώσει τή γή στους άγρότες καί θά τούς βοηθήσει οικονομικά γιά 
νά γίνουν πραγματικά άφέντες στό κομμάτι τής γής πού τό ποτίζουν μέ 
τόν ιδρώτα τους.

Ή  λαϊκή δημοκρατία θά έξαφανίσει τήν άγραμματοσύνη, θά καθι
ερώσει σύγχρονη υποχρεωτική μόρφωση τών παιδιών τοϋ έλληνικού λαοϋ 
μέ βάση τήν ίθνιχή, τή μητρική μας γλώσσα καί θά άναδιοργανώοει τήν 
παιδεία σύμφωνα μέ τίς άνάγκες τοϋ έλληνικού λαοϋ. Ή  λαϊκή δημοκρα
τία θά πάρει άμεσα καί δραστικά μέτρα γιά τήν υγεία τοϋ έλληνικού λα 
οϋ, γιά νά τόν προφυλάξει άπό τήν έλονοσία, τή φυματίωση καί τίς άλλες 
όρρώστιες πού έκφνλίζονν καί έξοντώνονν σιγά-σιγά τό λαό μας. Ή  
λαϊκή δημοκρατία θά πάρει έπίσης μέτρα γιά τήν όργάνωση τής ψυχαγω
γίας, τήν Εκπολιτιστική άνάπτυξη τής νέας ίλληνικής γενιάς...».

«... Ή  λαϊκή δμως δημοκρατία θά προχωρήσει παραπέρα, θ ά  Εθνι
κοποιήσει τό τραπεζιτικό κεφάλαιο, θά Εθνικοποιήσει τή μεγάλη βιομη
χανία καί θά πάρει δλα τά μέτρα γιά νά βοηθήσει οίκονομικά στή δημι
ουργία Εθνικής οικονομίας, γιατί μόνο έτσι μπορεϊ νά άνοιχτεϊ ό δρόμος 
γιά τήν άνάπτυξη τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας μας. Σχε
τικά μέ τό ξένο κεφάλαιο ή λαϊκή δημοκρατία έχοντας νπόψη τίς μεταπο
λεμικές Εξελίξεις θά πάρει δλα Εκείνα τά μέτρα, ώστε ή 'Ελλάδα νά γίνει 
άνεξάρτητη άπό κάθε ξένη ιμπεριαλιστική δύναμη...».

«Σχετικά μέ τό Εθνικό ζήτημα ή λαϊκή δημοκρατία θά άποκαταστήσει 
τήν άκεραιότητα τής 'Ελλάδας, μέ τήν Επιστροφή δλων Εκείνων τών περι
οχών πού άποσπάστηκαν άπό τούς καταχτητές, δπως ή Ανατολική Μα
κεδονία καί Θράκη, τά 'Επτάνησα, ή Κρήτη κλπ. Τά άλλα προβλήματα, 
δπως τών περιοχών Εκείνων πού κατοικούν μαζικοί Ελληνικοί πληθυσμοί
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σάν τά Δωδεκάνησα, τήν Κύπρο, θά λυθούν άπό τό Συνέδριο τής ειρήνης 
σύμφωνα μέ τόν καταστατικό χάρτη τον ’Ατλαντικού πού καθορίζει τήν 
άρχή τής αυτοδιάθεσης τών λαών. Ή  λαϊκή δημοκρατία θά χτυπήσει τό 
ξαναζωντάνεμα τής "Μεγάλης Ιδέας” καί κάθε τάση πού έπιδιώκει τήν 
υποδούλωση άπό τήν 'Ελλάδα άλλων λαώ ν...

Τό πρόγραμμα αύτό, πρόγραμμα πραγματικής λαϊκής αναδημιουργί
ας, άποτελεί τή βάση τής σημερινής κα ί μελλοντικής συνεργασίας τών 
κομμάτων καί θά έξασφαλίσει τήν νίκη κατά τής φασιστικής καί τής 
πλουτοκρατικής άντίδρασης».

Καί δπως είναι πολύ φυσικό άπό τούς πολιτικούς σκοπούς καί τό 
δρόμο πού καθορίζει τό Κόμμα γιά τήν πραγματοποίηση έξαρτιέται καί ή 
όργανωτική πολιτική του καί ot δυνάμεις πού σέ πρώτη γραμμή θά πρέπει 
νά καταχτηθούν σάν προϋπόθεση γιά  τήν προώθηση τής πολιτικής του. 'Η  
εισήγηση στρέφει τήν προσοχή δλων τών κομμουνιστών:

«... νά τραβήξουμε μέσα στίς γραμμές τοϋ κόμματος δ,τι καλύτερο 
διαθέτει ό έργαζόμενος λαός... καί πρώτα - πρώτα πρέπει νά όργανώ- 
νουμε τή δουλειά μας μέσα στούς διανοούμενους. Πρέπει νά διευκολύ
νουμε καί νά Ενθαρρύνουμε νά τραβηχτούν μέσα στίς γραμμές τοϋ κόμμα
τός μας ολα τά ζωντανά στοιχεία τών 'Ελλήνων διανοουμένων. “Εχουμε 
τόση άνάγκη άπό τή διανοητική καί θεωρητική τους συνεισφορά...».

Καί προχωράει άκόμα παραπέρα, μέ ένα τρομερό πήδημα στό βάρα
θρο. Συγκεκριμένα: «...Νά πάρει τό κόμμα τήν πρωτοβουλία γιά τή συγ
κέντρωση δλων τών"κομμάτων καί όργανώσεω\ πού έπιδιώκονν τή λαϊκή 
δημοκρατία σέ ενα ένιαϊο όμοσπονδιακό κόμμα τής Λαϊκής δημοκρατίας, 
πού θά έμφανιστεί μπροστά στό λαό στίς έκλογές μέ τό πρόγραμμά του 
τής λαϊκής δημοκρατίας καί θά ίπιδιώξει νά πάρει τήν πλειοψηφία γιά νά 
ιδρύσει τή λαϊκή δημοκρατία καί νά έφαρμόσει τό πρόγραμμά της. Ή  
όργάνωση τοϋ κόμματος αύτοϋ θά είναι όμοσπονδιακή. Αύτό σημαίνει δτι 
τά κόμματα πού θά τό συγκροτήσουν θά διατηρήσουν τήν όργανωτική 
τους αυτοτέλεια καί τήν όργανωτική τους διάρθρωση (δχι τήν ιδεολογική, 
θεωρητική καί πολιτική αυτοτέλεια, σ.σ.), άλλά θά καθοδηγούνται άπό τό 
όμοσπονδιακό σνμβονλιο (όχι άπό τίς ΚΕ τών κομμάτων σ.σ.) πού θά 
έκλέγεται άπό δλα τά κόμματα καί οί άποφάσεις τον θά είναι υποχρεωτι
κές γιά δλονς...»2*

'Η  « σ νζή τη α η » .

’Ακολούθησε μιά άσυνήθιστη γιά  τά Κομματικά Σώματα διαλογική συζή
τηση, μέ έρωτήσεις καί άπαντήσεις, μέ «θαυμασμούς» καί άντιδράσεις.

24. Ή  εισήγηση τοΰ Ίω αννίδη  στή συνεδρίαση αύτή ί'πάρχει στά ’Α ρχεία τής ΚΕ τον 
ΚΚΕ καί νομίζω πώς ΐχε ι δημοσιευτεί στό βιβλίο Δέκα χρόνια άγώνων τον ΚΚΕ. Έ κδοση 
ΚΕ τοϋ ΚΚΕ.
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άπορίες καί σκέψεις. Ό  περίεργος χαρακτηρισμός τοΰ πολέμου, ή έπί- 
μονη άναφορά τοΰ εισηγητή στίς έξωτερικές έκδηλώσεις τής Μεγάλης 
Συμμαχίας, ή άποσιώπηση τής ταξικής φύσης καί τών έσωτερικών άντι- 
νομιών πού δημιουργούσαν μόνιμες άντιθέσεις άνάμεσα στούς Δυτικούς 
καπιταλιστές καί τή σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση, προκάλεσαν τίς με
γαλύτερες άντιδράσεις. Πολλά άπό τά μέλη τής ΚΕ μέ χειροπιαστά παρα
δείγματα, άπόδειχναν πώς οί "Αγγλοι δέν έχουν παραιτηθεί άπό τίς ιμπε
ριαλιστικές τους έπιδιώξεις καί μέ κάθε τρόπο προσπαθούν νά δημιουρ
γήσουν, στηρίγματα δυνάμεις ύποτέλειας σ' αύτούς -  γιά  τή μεταπολεμική 
κυριαρχία τους στήν Ε λλάδα.

Τό ένδιαφέρον τών μελών τής ΚΕ συγκεντρώθηκε καί στό χαρακτήρα 
καί τό περιεχόμενο τής Λαϊκής Δημοκρατίας. Θεωρήθηκε πώς τό Κόμμα 
ξέφευγε άπό τή γραμμή πού είχε χαράξει ή 6η 'Ολομέλεια τού 1934. “Αλ
λοι δέ θεωρούσαν τήν περιορισμένη έκείνη σύνοδο έγκυρο Κομματικό 
Σώμα, γιά  νά άναθεωρεΐ προγραμματικές άρχές τού ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ. 
Σάλο προκάλεσε τό όργανωτικό πρόβλημα πού -  πολύ σωστά -  χαρακτη
ρίστηκε σά βαθιά πολιτικό, γιατί διάλυε τό ταξικό Κόμμα τής έργατικής 
τάξης μέσα σέ ένα πανεθνικό άταξικό κόμμα.

“Αν έξαιρέσουμε τήν όμιλία τοΰ Μ παρτζώτα πού ήταν μιά έπανά- 
ληψη τής φωνής τοΰ Ίω αννίδη καί ένας άτέλειωτος ύμνος στόν «όργανω
τικό έγκέφαλο τού ΚΚΕ», άλλη όμιλία νομίζω δέν έγινε.

Ξημέρωνε όταν ό εισηγητής άρχισε τό λεγόμενο «κλείσιμο» πού δέν 
ήταν ποτέ τίποτα άλλο άπό ένα «καπέλωμα» καί έπισφράγιση τών άπο- 
φάσεων τού ήγετικού πυρήνα. Μέ τά τελευταία λόγια τού Ίω αννίδη έκ
λεισε καί ή συνεδρίαση αύτή τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ. Τό καταπληκτικό είναι 
πώς σχέδιο ’Απόφασης δέ διαβάστηκε. ’Ανατέθηκε στό ΠΓ τής ΚΕ τού 
ΚΚΕ νά συντάξει καί νά δημοσιέψει τήν άπόφαση.

Ή  άπόφαση

Ή  άπόφαση τής συνεδρίασης τής ΚΕ τού ΚΚΕ τής 2 τού Ίούνη πού δη
μοσιεύτηκε στόν παράνομο «Ριζοσπάστη» λίγες μέρες άργότερα συνοδευ
όταν άπό σχετική άνακοίνωση τοϋ ΠΓ πού άνάμεσα σέ άλλα έγραφε:

«...Τό ΚΚΕ πού παύει νά είναι καί νά τιτλοφορείται ελληνικό τμήμα 
τής Κομμουνιστικής Διεθνούς καί έπωμίζεται σοβαρότατες ιστορικές ευ
θύνες, καλεϊ τά μέλη καί τούς όπαόούς τον ΚΚΕ, πιστοί στό τελευταίο 
ιστορικό προσκλητήριο τής έθνικής μας άπελευθέρωσης, νά ρίξουν όλες 
τους τίς προσπάθειες στή συνένωση δλων τών έθνικών δυνάμεων γιά τή 
συντριβή τών Γερμανών, Ιταλών καί Βουλγάρων κατακτητών μας, γιά 
τήν άπελευθέρωση τοϋ ελληνικού λαού». Τελειώνοντας άνακοινώνει πώς 
ή απόφαση γιά τήν αύτοδιάλυση τής ΚΔ πάρθηκε όμόφωνα άπό δλα τά 
μέλη τής ΚΕ τού ΚΚΕ.

'Α ναλύοντας τήν πολιτική σημασία τής Ιστορικής χειρονομίας τής ΕΕ
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τή; ΚΔ, μέσα στίς συνθήκες «...υπέρτατης έντασης καί κινητοποίησης 
όλων τών όννάμεων γιά τήν τελική συντριβή (τον φασισμού)...» τό ΚΚΕ 
«... κατανοεί πλέρια τήν ιστορική άνάγκη...» καί θεωρεί πώς «... ή όιά- 
λνση τής Κομμουνιστικής Διεθνούς είναι σήμερα ή μόνη ένόεόειγμένη 
πράξη σωστής μαρξιστικής πολιτικής».

Στή συνέχεια ή άπόφαση άναφέρεται στήν ιστορική άποστολή τής 
ΚΔ, τόν καθοδηγητικό ρόλο της στό παγκόσμιο κομμουνιστικό καί έργα- 
τικό κίνημα καί διαπίστωνε πώς: «Ή  διάλυση τής Κομμουνιστικής Δ ι
εθνούς βρίσκει τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής 'Ελλάδας πάνοπλα προετοι
μασμένο γιά τήν άποόοχή της...» καί δτι: «Ή  διάλυση τής Κομμουνιστι
κής Διεθνούς Επιβεβαιώνει πλέρια τήν όρθότητα τής βασικής πολιτικής 
γραμμής καί δράσης τοϋ ΚΚΕ». Στή συνέχεια ή άπόφαση καθορίζει τήν 
καινούρια πορεία τοΰ ΚΚΕ, τή νέα στρατηγική καί τακτική του καί τού; 
άμεσους πολιτικούς καί όργανωτικούς στόχους του:

«Ή  διάλυση τής ΚΔ Επισφραγίζει τό πέρασμα τοϋ ΚΚΕ άπό τήν 
πλούσια 25χρονη σταδιοδρομία τον τής προπαρασκενής στήν καιΐ’οΰρια 
νπενθννη σταδιοδρομία πού τό φορτώνει μέ ιστορικά δημιουργικά κα
θήκοντα, σάν Ανεξάρτητης καί βασικής πολιτικής δύναμης τής Ελλάδας».

«Αύτή ή νέα άλλαγή πού ιστορικά συμπίπτει μέ τήν άνάγκη τής υπερ
έντασης τών δυνάμεων γιά τό τσάκισμα τοϋ φασιστικού ζνγοϋ, σάν προϋ
πόθεση γιά τήν αυριανή άνάληψη τών ευθυνών τής έξουσίας, έπιβάλλει 
στό ΚΚΕ  ν ’ άλλάξει καί νά προσαρμόσει θαρραλέα δλη τήν όργανωτική 
τον πολιτική. Παραμένοντας ώς πρός τόν τελικό τον σκοπό -  τό σοσιαλι
σμό -  τό κόμμα τού πρσλεταριάτον, τό ΚΚΕ, παλεύοντας σήμερα γιά τήν 
έθνική Απελευθέρωση καί μεταπολεμικά γιά τή λαϊκή δημοκρατία, όφείλει 
νά μετατραπεϊ σέ πλατύ μαζικό κόμμα τοϋ Εργαζομένου λαού, κόμμα μυ
ριάδων μελών, τό Κόμμα τής έλληνικής Λαοκρατίας».

Καί γιά νά γίνει κόμμα μυριάδων μελών ή άπόφαση τόνιζε:
«...Νά Ενεργήσει χωρίς χρονοτριβή γιά τήν πολιτική συνένωση τών 

εργατικών κομμάτων σ' ένα ένιαϊο κόμμα».
«... Νά βοηθήσει κάθε πραγματικό λαοκρατικό κίνημα καί όργάνωση 

ιδιαίτερα στό χωριό, μέ κατεύθυνση τή συνένωση δλων τών λαοκρατικών 
κομμάτων πού δέχονται τό πρόγραμμα τής λαϊκής δημοκρατίας, σ’ ?να 
ένιαϊο πολιτικό σννασπισμό, όμοσπονδιακή ένωση ή συμμαχικό συνασπι
σμό».

Καί γιά νά γίνουν δλα αυτά τό ΚΚΕ δέ θά πρέπει νά χαλαρώσει τήν 
έπαγρΰπνιση καί υπογραμμίζεται στήν άπόφαση:

«... 'Οφείλει νά καταπολεμήσει καί νά Εξαφανίσει κάθε Εκδήλωση 
στενοκέφαλον σεχταρισμού - δογματισμού... (καί) «κάθε Εκδήλωση δεέιοϋ 
όππορτοΐ'νισμοϋ, πού ξεχνάει τό βασικό χαρακτήρα τον σάν κόμματος 
τής Εργατικής τάξης καί τών Εργαζομένων μαζών»!

Ή  άπόφαση καταλήγει μέ τόν «ΰστατο» χαιρετισμό στό μεγάλο «νε
κρό» καί κάνει έκκληση στούς κομμουνιστές νά κάνουν τό έθνικό τους 
καθήκον.
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Μερικές σκέψεις καί κρίσεις.

Παραθέσαμε -  μέ κίνδυνο νά κουράσουμε τούς άναγνώστες -  πολλά άπο- 
σπάσματα άπό δυό κομματικά ντοκουμέντα -  την εισήγηση καί τήν άπό
φαση τής ΚΕ -  γιατί είναι άδύνατο νά κατανοηθεϊ πλήρως ή άπόφαση άν 
δέ συνδυαστεί ή μελέτη της μέ τήν εισήγηση. Αύτό είναι τό πρώτο. ’Αλλά 
καί γιατί ούσιαστικά ή εισήγηση έγινε άπόφαση τής ήγεσίας καί κατευ
θυντήρια γραμμή της.

Είμαι ύποχρεωμένος, σάν μέλος τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ πού πήρε μέροΓ σέ 
κείνη τήν ένημερωτική, μπορώ νά πώ, συνεδρίαση περιορισμένου άριθμού 
μελών τοΰ ’Ανωτάτου υπεύθυνου ’Οργάνου τοΰ ΚΚΕ, νά καταγγείλω 
άνοικτά καί κατηγορηματικά πώς ή άπόφαση πού γράφτηκε καί δημοσι
εύτηκε άπό τό ΠΓ τού ΚΚΕ, καί π ιθανά άπό τήν πιό στενή όμάδα τού 
ήγετικού πυρήνα τού Κόμματος, δέν άνταποκρίνεται στό πραγματικό 
πνεύμα πού έκφράστηκε -  δπως έκφράστηκε βιαστικά καί περιορισμένα 
μέ έρωταποκρίσεις καί παρεμβάσεις -  τών μελών τής ΚΕ πού έδειξαν σο
βαρή ώριμότητα καί πρακτική πείρα.

Κανένας δέ θά δυσκολευτεί νά δει πώς μέσα άπό αύτή τήν εισήγηση, 
πού γίνεται καί άπόφαση τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ, βγαίνει άνοικτά καί κυ
ριαρχεί π ιά  μιά άλλη γραμμή πορείας — πολιτική καί όργανωτική — τού 
Κόμματος καί τοΰ κινήματος. ’Αναθεωρεί σ’ δλους τούς τομείς τήν μέχρι 
τότε γραμμή πού είχε σταθεί θεμελιακή τής ϊδρυσης καί τού προγράμμα
τος τού ΕΑΜ καί πού ή έφαρμογή της είχε βάλει σέ έπαναστατική κίνηση 
καί δράση τή συντριπτική πλειοψηφία τής έργατικής τάξης καί τού έργα- 
ζόμενου λαού, μέσα στήν κατεχόμενη 'Ελλάδα καί παντού δπου υπήρχαν 
"Ελληνες.

Τά στοιχεία αύτής τής άλλης γραμμής συμπτωματικά, μεμονωμένα 
καί άδιαμόρφωτα, άπασχολούσαν καί πρίν τό ΠΓ καί τή Γραμματεία του 
καί γίνονταν άντικείμενο άντιγνωμιών καί άντιθέσεων. Τώρα, μέ τήν ευ
καιρία τής διάλυσης τής ΚΔ, ή πλειοψηφία τού ΠΓ άνοιξε τά χαρτιά της. 
Θεωρώντας π ιά  τόν έαυτό της κυρίαρχο καί άνεξέλεγκτο όργανο, στό 
«άδέσμευτο» καί αυτοτελές έθνικό Κόμμα, προχώρησε στή θεωρητική 
διαπύπωση τής θέσης τού δικού της, έλληνικού δρόμου περάσματος στό 
σοσιαλισμό. Μή μπορώντας, δμως, νά άπαλλαγεί άπό τή δογματική μεθο
δολογία, έβλεπε τήν πορεία έξέλιξης περιοδική, σέ διαδοχικά στάδια. 
“Ετσι, σύμφωνα μέ τά ντοκουμέντα, στό πρώτο στάδιο ό έθνικός άπελευ- 
θερωτικός άγώνας θά έπρεπε νά περιοριστεί άποκλειστικά στό καθήκον: 
Τά πάντα γιά  τή συντριβή τοΰ φασιστικού άξονα καί τών πολύμορφων 
βοηθών του. Δηλαδή τό ΚΚΕ χώριζε τόν πόλεμο πού τόν θεωρούσε μονα
δικό άμεσο καθήκον, άπό τήν πολιτική πού θά άνάπτυσσε μετά τή συν
τριβή τοΰ φασιστικού άξονα. Μετάθετε, δηλαδή, προγραμματικούς στό
χους πού στάθηκαν κίνητρα δραστηριοποίησης τών λαϊκών μαζών καί 
ύλοποιούνταν κιόλας μέσα στήν πάλη -  στό μεταπελευθερωτικό στάδιο,
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όπότε θά άρχιζε ή πάλη γιά  τήν κατάχτηση τής ψήφου τοΰ λαοΰ ύπέρ τοϋ 
προγράμματος άναδημιουργίας καί άναγέννησης τής Ελλάδας.

Μέ τή νέα πολιτική γραμμή άφαιροννταν άπό τό έαμικό κίνημα ή 
έπαναστατική ψνχή. Τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ μετατρέπονταν σέ άποκλειστικά 
άντιστασιακή όργάνωση, βοηθητική στόν πόλεμο πού έκαναν οι σύμμαχοι 
ένάντια στόν έπιθετικό "Αξονα. Μετά τό διώξιμο τών κατακτητών άπό τή 
χώρα ή άποστολή τού έαμικού κινήματος τελείωνε καί συνεπώς θά έπρεπε 
άλλες πολιτικές δυνάμεις, σέ διαφορετικούς συνδυασμούς ή μέτωπα, νά 
άναλάβουν τήν όργάνωση καί καθοδήγηση τής πάλης γιά  τή Λαϊκή Δημο
κρατία.

Τό πρόγραμμα τοϋ ΕΑΜ, πού συνοψίστηκε στό τρίπτυχο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - λ α ο κ ρ α τ ί α , συνθήματα πού υλοποιούνταν στήν καθημε
ρινή πραχτική τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, έπικεφαλής τής συντρι
πτικής πλειοψηφίας τού έργαζόμενου λαού, λευτέρωνε τή χώρα καί θεμε
λίωνε τό λαοκρατικό καθεστώς. Δηλαδή μέσα στόν άγώνα πραγματοποι
ούνταν ή έπανάσταση, πού χωρίς στάδια καί σταθμούς άνοιγε λεύτερο τό 
δρόμο μετεξέλιξής της στό σοσιαλισμό. Αύτή ή άρχή δχι μόνο άγνοήθηκε 
στήν άπόφαση τής ΚΕ τού ΚΚΕ, άλλά στήν πρακτική παραμερίστηκε.

Δέν πρέπει νά διαφύγει άπό τήν προσοχή μας ή άποσιώπηση -  τόσο 
στήν εισήγηση, δσο καί στήν άπόφαση -  τής λαοκρατικής έξουσίας πού 
είχε έγκαθιδρυθεί καί άναπτύσσονταν, δχι μόνο στίς άπελευθερωμένες 
περιοχές καί στίς ήμιελεγχόμενες άπό τούς κατακτητές, άλλά άκόμα, μέ 
διάφορες μορφές λαϊκών έπιτροπών καί όργανώσεων καί στίς κατεχόμε- 
νες μεγάλες πόλεις.

"Ολα τά παραπάνω γίνονταν στήν Ε λλά δ α  μέ ένεργητική λαϊκή πάλη 
καί σέ ριζική άντίθεση μέ τά συμφέροντα τής πλουτοκρατικής όλιγαρχίας 
καί τίς έπιδιώξεις τών ξένων Ιμπεριαλιστών. ’Ετσι ή βασική γραμμή στόν 
έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα άντικειμενικά στρέφονταν ένάντια σέ κάθε 
Ιμπεριαλιστική προσπάθεια νά ξαναφέρει τή χώρα στό καθεστώς τής έκ- 
μετάλλευσης. τής βίας καί τής ύποτέλειας. Καί ήταν έπόμενο σ’ έναν τέ
τοιο άγώνα έργατικής λαϊκής έπαναστατικής πρωτοβουλίας καί πάλης μέ 
τούς ταξικούς, πολιτικούς καί κοινωνικούς σκοπούς πού προωθούνταν 
δέν μπορούσε σέ καμιά περίπτωση πλέον νά συμμετάσχει ή κυρίαρχη στό 
παρελθόν πλουτοκρατική όλιγαρχία καί οΐ πολιτικοί της έκπρόσωποι. δη
λαδή τά παραδοσιακά άστικά πολιτικά κόμματα.

Ή  ήγεσία τού ΚΚΕ δέν εβλεπε πώς τά άστικά κόμματα, άπό τή φύση 
καί τήν άποστολή τους. δέν μπορούσαν παρά νά είναι άντίθετα καί 
έχθρικά πρός τήν έθνικοαπελευθερωτική πάλη τού λαού καί πώς έθνική 
ένότητα μέ αύτά δέν μπορούσε νά πραγματοποιηθεί. ’Αρχικά τήν άρνηση 
τών ήγετών τών άστικών κομμάτων τήν άπόδιναν σέ έκδηλώσεις καί πρά
ξεις «ύπερεπαναστατικών στοιχείων», πού φόβιζαν τίς συντηρητικές δυ
νάμεις τού τόπου. Μέ τή διάλυση τής ΚΔ θεώρησαν πώς έφυγε άπό τή 
μέση ή «πέτρα τού σκανδάλου» καί τίποτα πιά  δέ δικαιολογούσε τήν άρ-

197



νηοή τους νά ένωθούν μέ τόν άγωνιζόμενο λαό25. Στήν άπόφαση τονίζε
ται: « Ά ν  ίσαμε τώρα, ή νπαρξη τον θεσμοί' τής Κομμουνιστικής Διεθνονς  
έδινε σέ ορισμένα κόμματα xui οργανώσεις μιάν όποια δικαίωση στό νά 
μή σννενώσονν μαζί μας τίς προσπάθειες γιά τόν κοινό άγώνα τής έθνικής 
άπελενθέρωαης, ή διάλνση τής Διεθνονς δείχνει περίτρανα τήν ειλικρί
νεια τών κομμοννιστών xui είναι τό κατηγορηματικό πρόσταγμα νά 
παραμέρισανι> τίς άλλες διαφορές τονς καί νά ένώσονμε τίς προσπάθειες 
κατά τον κοινοί' ίχθυυν. Τώρα εξαφανίζεται κάθε δικαιολογία, καί κάθε 
άρνηση τής σννένωσης σννεπάγεται βαρύτατες πολιτικές ενθννες».

Δέν ήταν όμως ή ύπαρξη τής ΚΔ πού έ μπόδιζε τά άστικά κόμματα 
καί τίς άντιδραστικές όργανώσεις νά συνεργαστούν μέ τό ΚΚΕ, άλλά ή 
ύπαρξη τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. πού μέ τούς άγώνες του πρόβαλε στό προσκή
νιο τής έθνικής καί κοινωνικής ζωής τό νέο καταλυτικό καί δημιουργικό 
παράγοντα, τό  λ α ό ,  σ ά ν  ά ν ε ξ ά ρ τ η τ η  κ α ί  α ν τ ο τ ε λ ή  π ο λ ι 
τ ι κ ή  δ ύ ν α μ η .  Ό σ ο  υπήρχε αύτή ή δύναμη, όργανωμένη καί πειθαρχη- 
μένη, μέ τό δικό της στρατό καί δικά της όργανα έξουσίας. ή ένότητα πού 
έπίμονα πρότεινε τό ΚΚΕ καί ή καθοδήγηση τού ΕΑΜ ήταν άδύνατο νά 
πραγματοποιηθεί.

Ή  έμμονή τής ήγεσίας τού ΚΚΕ στήν άνέφικτη έθνική ένότητα μέ τά 
άστικά κόμματα, γιά νά άποφευχθεί ό έμφύλιος πόλεμος καί νά έξασφα- 
λιστεί τό όμαλό πέρασμα άπό τήν κατοχή στήν έλευθερία, άναπόφευκτα 
θά όδηγούσε σέ μεγαλύτερες υποχωρήσεις καί παραχωρήσεις στήν πλου
τοκρατία καί τούς ξένους προστάτες της.

Ό  χωρισμός τού πολέμου άπό τήν πολιτική, πού γίνονταν μέ τή νέα 
πολιτική στρατηγική τού ΚΚΕ. δέν μπορούσε παρά νά έκφραστεΐ καί 
στήν τακτική τής έθνικής ένότητας. Θ ά χωρίζονταν καί αύτή σέ δυό κα
τευθύνσεις. Ή  μιά τής ήγεσίας. μέ κύρια έπιδίωξη τήν ένότητα μέ τά 
παραδοσιακά κόμματα γιά  τούς μεταπελευθερωτικούς σκοπούς, καί ή 
άλλη τών όργανώσεων καί 6λο\> τού άγωνιζόμενου λαού γιά  τήν πα ρα
πέρα άνάπτυξη καί όλοκλήρωση τής έπανάστασης.

Ή  άλλαγή στή στρατηγική καί τήν τακτική τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ 
θά έκανε ύποχρεωτικά άναγκαία καί τήν προσαρμογή τής όργανωτικής

25. Τό νά υποστηρίζεται καί σήμερα άκόμα δτι ή αΰτοδιάλυση τής ΚΔ έβγαλε άπό τή 
μέση τό έπι/είρημα τής άντίδρασης δτι τά ΚΚ έργάζονται κάτω άπό τίς έντολές καί γιά  τά 
συμφέροντα άποκλειστικά τής Μόσχας καί συνέβαλε άποφασιστικά στή στερέωση τή ; δ ι
εθνούς άντιαξονικής -  άντιφασιστικής συμμαχίας, είναι τουλάχιστον άφέλεια. Πολύ περισ
σότερο δέν μπορεϊ νά θεωρηθεί σοβαρή ή άποψη τοϋ Προέδρου τοϋ ΚΚ τών 'Ενωμένων 
Πολιτειών Γ. Φόστερ πώς ή διάλυση τής ΚΔ συνέβαλε άποφασιστικά στό νά  ύπερνικηθούν 
οί άντιδρώσεις τών διαποτισμένων άπό τόν άντικομμουνισμό συμμάχων τής ΕΣΣΔ στό άνοι
γμα τοϋ δεύτερου μετώπου. (Βλέπε Γ. Φόστερ, Ισ τορία  τών τριών Διεθνών, σελ. 570). Η 
αΰτοδιάλυση τής ΚΔ ίγινε τό Μάη τού 1943 καί τό δεύτερο συμμαχικό μέτωπο άνοιξε μετά 
δεκατρείς μήνες, άφού σ' δλο τό διάστημα πού προηγήθηκε προσπαθούσαν νά τό άποφύ- 
γουν. Δέν ήταν λοιπόν ή ύπαρξη τής ΚΔ πού έμπόδιζε τό άνοιγμα τού 2ου μετώπου, άλλά ό 
φόβος άπό τήν ραγδαία προέλαση τού Σοβιετικού Στρατού.
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πολιτικής καί διάρθρωσης τοϋ Κόμματος πού στάθηκε ό έμπνευστής καί ή 
ψυχή τοϋ ΕΑΜ καί ιστορικά ήταν έπιφορτισμένο νά παίξει τό ρόλο τής 
ήγετικής δύναμης. Τέτοια άλλαγή στήν όργανωτική πολιτική καί τήν άνα- 
διάταξη τών δυνάμεων Ισχυρίζονταν τότε πώς έκανε ή ήγεσία τού ΚΚΕ. 
Θ ά άπογοητευθούν όμως τρομερά δσοι παρασυρθούν άπό τά μεγάλα λό
για καί έπιχειρήσουν να έρμηνεύσουν τά όργανωτικά κατασκευάσματα 
καί τίς άκροβασίες τής τότε ήγεσίας μέ τίς σημερινές άντιλήψεις πού κυ
κλοφορούν σέ άφθονία γιά  τή δομή καί τή λειτουργία τών κομμουνιστι
κών κομμάτων.

Ά ς  δούμε πιό συγκεκριμένα: Ή  συνεδρίαση τής ΚΕ τού ΚΚΕ άπο- 
φάσισε νά άλλάξει καί νά προσαρμόσει θαρραλέα δλη τήν όργανωτική 
πολιτική. Καθόρισε σάν καθήκοντα τά παρακάτω:

Πρώτο: Νά περάσουν σέ μαζική στρατολογία έτσι πού νά μετατρέ
ψουν τό ΚΚΕ σέ Κόμμα τών μυριάδων λαού, κόμμα τής έλληνικής λα
οκρατίας.

’Ασφαλώς ένα τόσο μεγάλο κίνημα ήταν άνάγκη νά έχει, σά ραχοκο- 
καλιά του. ένα μεγάλο, γερά έξοπλισμένο έπαναστατικό Κόμμα. Καί αύτό 
τό καθήκον πραγματοποιούνταν μέ μεγάλη έπιτυχία άπό τήν άρχή τή; 
κατοχής, δπως είδαμε σέ προηγούμενα κεφάλαια, μέ τόν άθλο τής κομμα
τικής άναδιοργάνωσης. ’Εκεί άποκαλύψαμε τά θετικά καί τά άρνητικά 
τής ποσοτικής άνάπτυξης τού Κόμματος -  δπως γινόταν -  καί υπογραμ
μίσαμε τή σημασία καί τούς κινδύνους πού δημιουργούσε ή παραβίαση 
όρισμένων κανόνων όργανωτικής πολιτικής τών έπαναστατικών κομμά
των τής έργατικής τάξης, δπως τής μεθοδολογίας, στρατολογίας, έπιλογής 
στελεχών. Ιδεολογικοπολιτικής διαμόρφωσης καί άφομοίωσης τών νέων 
μελών, παροΐ’σίας τών κομμουνιστών καί τού Κόμματος μέσα στούς άγω- 
νιστικούς χώρους, καταμερισμός καί διάταξη τών κομματικών δυνάμεων.

Ό λ α  τά παραπάνω διέφευγαν άπό τήν προσοχή τής ήγεσίας. όταν μέ 
κομπασμό διαπίστωνε καί έγραφε στήν άπόφαση τής συνεδρίασης τής 
ΚΕ. ότι μέσα σέ πέντε μόνο μήνες, δηλαδή άπό τήν Πανελλαδική Συνδι
άσκεψη (Δεκέμβρης 1942) μέχρι τίς άρχές τού Ίούνη 1943. διπλασι
άστηκε ό άριθμός τών κομματικών μελών. Δέν έβλεπε πώς τά νέα αυτά 
μέλη μπορεί νά ήσαν θαυμάσια στελέχη τού ΕΑΜ. δέν είχαν δμως ούτε 
κάν γνωριστεί μέ τή θεωρία καί τήν πρακτική ένός Κομμουνιστικού Κόμ
ματος, πού είχε σά σκοπό καί τελική άποστολή νά άνατρέψει τόν καπιτα
λισμό καί νά καταργήσει τήν εκμετάλλευση άνθρώπου άπό άνθρωπο.

Μέ τέτοιες έσωκομματικές άδυναμίες καί έλλείψεις. δσο κι άν αύτές 
ήσαν άδυναμίες άνάπτυξης. ήταν σοβαρά έπικίνδυνο τό καθήκον νά 
μετατραπεϊ τό ΚΚΕ σέ Κόμμα τών μυριάδων τού έργαζόμενου λαού καί 
Κόμμα τής έλληνικής Λαοκς>ατίας. Μιά τέτοια άφύσικη άνάπτυξη τών 
γραμμών τού ΚΚΕ. μέ τίς αδυναμίες πού γίνονταν δλο καί πιό φανερές, 
δέν έδινε καμιά έγγύηση πώς τό Κόμμα δέ θά διάτρεχε τόν κίνδυνο νά 
χάσει τήν ταξική του σύνθεση καί τόν πρωτοποριακό χαρακτήρα του. Η 
ίδια ή μαζικοποίηση μέ στρατολογία μελών άπό διάφορα κοινωνικά
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στρώματα θά συντελούσε αυτόματα στήν αύξηση τής πίεσης ξένων Ιδεών 
καί πρακτικής, μέ συνέπεια νά μειώνει σοβαρά τήν ένιαία σκέψη καί άπο- 
τελεσματική δράση τών κομμουνιστών στό πολύ πλατύ καί διαρθρωμένο 
έαμικό στρατόπεδο. Ή  προσπάθεια τής ήγεσίας τού ΚΚΕ νά διασφαλίσει 
τήν πρωτοποριακή φυσιογνωμία τού Κόμματος σάν εύκολη λύση καί μόνη 
διέξοδο, θά στραφεί στήν άξιοποίηση τού δοκιμασμένου σέ μακρόχρονη 
κομματική θητεία άκτίφ τών στελεχών του. Έ τσ ι αυτόματα γίνεται ένας 
διαχωρισμός σέ άφομοιωμένους κομμουνιστές, πού άναλαμβάνουν τήν 
άποστολή νά προωθούν τόν ήγεμονικό ρόλο τού ΚΚΕ μέσα στό έαμικό 
κίνημα, καί τήν όργανωμένη κομμουνιστική βάση, πού θά χάνει τίς πρω 
τοποριακές της Ιδιότητες καί θά διαλύεται μέσα στή μάζα. Μέ άλλα λόγια 
ή ίδ ια  ή μαζικοποίηση υπονομεύει τήν μαζική παρουσία τού ΚΚΕ στόν 
άγώνα. Πέρα άπό τά παραπάνω ό μαζικός χαρακτήρας τού Κόμματος 
πρακτικά όδηγεί σέ άντιθέσεις καί όξυνση προλήψεων καί προκαταλή
ψεων μέ τά συνεργαζόμενα στό ΕΑΜ κόμματα καί μέ τό ϊδιο τό ΕΑΜ καί 
τίς άλλες έθνικοαπελευθερωτικές όργανώοεις. γιατί περιορίζει τήν αυτο
νομία καί τήν άνεξάρτητη ύπαρξή τους.

Δεύτερο: Πολλοί άποδίνουν τό καθήκον πού έμπαινε, τής συγκρότη
σης 'Ομόσπονδου Κόμματος Λαϊκής Δημοκρατίας, σάν μιά προσπάθεια 
τού ΚΚΕ νά έξουδετερώσει άντιδράσεις τών συνεργαζόμενων στό ΕΑΜ 
κομμάτων. Βέβαια αυτός ήταν ό ένας λόγος, δχι δμως καί ό καθοριστικός 
γιά  μιά τέτοιου είδους «θαρραλέα» πρόταση. Νομίζω δτι ή πρόταση συν
δέεται βασικά μέ τήν πολιτική γραμμή πού χαράσσονταν στή συνεδρίαση 
τής ΚΕ. Συγκεκριμένα: Γράψαμε πώς ό έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας, 
ή πιό  σωστά ή άντίσταση ένάντια στούς κατακτητές, θά γινόταν μέ τό 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Σ ’ αύτή τή φάση θά έπρεπε νά διατηρηθεί ή συνεργασία 
τών Κομμάτων τού ΕΑΜ μέ άποδείξεις καί έγγυήσεις δτι δέν κινδυνεύουν 
νά άπορροφηθούν άπό τό ΚΚΕ, ούτε νά διαλυθούν. Σάν έγγύηση τών 
καλών προθέσεων κα ί διαθέσεων τού ΚΚΕ προσφέρονταν τό «'Ομό
σπονδο Κόμμα τής Λαϊκής Δημοκρατίας».

Τό 'Ομόσπονδο αύτό Κόμμα, πέρα άπό τά παραπάνω, ήταν άναγκαίο 
καί γιά τίς διαπραγματεύσεις μέ τά παραδοσιακά άστικά κόμματα γιά  μιά 
συμφωνία όμαλού περάσματος στήν έλευθερία, μέ μιά ένια ία έθνική κυ
βέρνηση. Αυτό τό καθήκον άπόλυτα συνδεόταν μέ τή νέα πολιτική 
γραμμή πού χάραζε. Δηλαδή άπό τή στιγμή πού έγκαταλήφθηκε ή καθιε
ρωμένη γραμμή γιά έπαναστατική κατάληψη τής έξουσίας ά π’ τό λαό 
είχε άνάγκη άπό ένα κόμμα δχι έπαναστατικό άλλά συνταγματικό - κοι
νοβουλευτικών διαδικασιών γιά  τήν κατάκτηση τής ψήφου τού λαού ύπέρ 
τού προγράμματος τής λαϊκής δημοκρατίας.

Ή  ήγεσία τοΰ ΚΚΕ προτείνοντας μία όμοσπονδία τών κομμάτων 
προφανώς ποτέ δέν είχε κατανοήσει τίς παραδοσιακές διαφορές άρχών 
καί μεθοδολογίας, πού χώριζαν τούς έπαναστάτες άπό τούς όπορτουνι- 
στές. Ξέχασε δτι ή διάσπαση τού Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος 
τής Ρωσίας, σέ μπολσεβίκους καί μενσεβίκους, ήταν ή έπίμονη άρνηση
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τών «μπολσεβίκων» μέ έπικεφαλής τόν Λένιν νά δεχτούν τή μενσεβίκικη 
άποψη πώς μπορεΐ νά είναι μέλος τού κόμματος καθένας πού δέχεται τό 
πρόγραμμά τον. χωρίς καμιά άλλη υποχρέωση. Βέβαια μέσα στίς συνθή
κες τού Ιδιόμορφου Δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, μέ τήν «παράξενη» 
συμμαχία χωρών καί δυνάμεων μέ ριζικές ταξικές καί κοινωνικές άντιθέ- 
σεις, οί διαφορές άνάμεσα στούς κομμουνιστές καί τούς σοσιαλιστές 
άκόμα καί τούς άστούς δημοκράτες, παρουσίαζαν κάποια ύφεση καί εί
χαν μικρότερη διαύγεια. Δέν έξαφάνιζαν, δμως. τό χάσμα πού είχε άνοί- 
ξει. Ή  συνένωση δλων αύτών τών δυνάμεων σέ ένα κόμμα, μέ κάποια 
δμοσπονδιακή δομή -  δηλαδή ένωτική συντονιστική χωριστών όργανωμέ- 
νων καί διαρθρωμένων κομμάτων -  χωρίς μιά ένιαία κοσμοθεωρία καί 
πρακτική -  καταργούσε τήν έπαναστατική άρχή πού έγγυάται τήν πιό 
άριστη καί άποδοτική δομή τού Κόμματος τής πρωτοπορίας τού άγώνα. 
Μέ άλλα λόγια, τό ΚΚΕ μέσα στό πανταξικό 'Ο μόσπονδο κόμμα τής Λαϊ
κής Δημοκρατίας θά έχανε τήν ταξική έπαναστατική του άνεξαρτησία καί 
τελικά τή φυσιογνωμία του.

Βέβαια αύτό τό «χαώδικο κατασκεύασμα» τών έκτροχιασμένων ήγε- 
τών δέν πραγματοποιήθηκε. Πραγματοποιήθηκε δμως ή λεγόμενη «μαζι- 
κοποίηση τού ΚΚΕ», μέ μιά άνεξέλεγκτη καί άλόγιστη στρατολογία άν- 
θρώπων κάθε ταξικής προέλευσης καί στήν πλειοψηφία άπό τά μεσο- 
στρώματα καί διανοούμενους26. Τό άνοιγμα λεύτερης εισόδου στό ΚΚΕ 
(πού καί έτσι τά μέλη του ήταν νέα σέ κομματική ήλικία, άπειρα καί έντε- 
λώς άπροετοίμαστα Ιδεολογικά, πολιτικά καί όργανωτικά), στίς τόσο κρί
σιμες καί άποφασιστικές στιγμές, ήταν ένα άπό τά πιό μεγάλα καί καθο
ριστικά λάθη.

Ά ς  πάρουμε άκόμα ένα παράδειγμα: Πώς έβλεπε ή ήγεσία τού ΚΚΕ 
τή Λαϊκή Δημοκρατία καί τήν πραγματοποίησή της.

Διατυπώθηκε στήν άπόφαση τής ΚΕ τό έξής: «Τό ΚΚΕ μετά τό δ ι
ώξιμο τού ξένου κατακτητή καί τή διενέργεια τού δημοψηφίσματος θά 
έπιδιώξει τήν πραγματοποίηση τής λαϊκής δημοκρατίας. Έπισφράγιαη 
αυτής τής δράσης καί ωριμότητας τού ΚΚΕ είναι ή έπεξεργασία τού 
προγράμματος τής έθνικής άπελευθέρωσης καί τής λαϊκής δημοκρατίας, 
πού δημοσιεύτηκε τελευταία».27

26. Ό  τότε γραμματέας τής ΚΟΑ Β. Μπαρτζώτας, στό περιοδικό «Νέος Κόσμος», τεύ
χος άριθμ. 35 τοϋ 1945, σελ. 25, Εγραφε: «Τό ΚΚΕ μέ τήν άπόφαση τής ΚΕ πάνω στήν 
αύτοδιάλυση τής Κομμουνιστικής Διεθνούς (’Ιούλης 1943) Εριξε τό σύνθημα τής μαζικοποί- 
ησης τού Κόμματος καί μίλησε γιά  τήν άνάγκη τού τραβήγματος πολλών διανοουμένων σ' 
αύτό. Μέσα σέ λίγους μήνες ή άπόφαση πραγματοποιήθηκε καί ό άριθμός τών μελών  rof’ 
ΚΚΕ ΐφτααε μερικές έχατοντάόες χιλιάδες...».

27. Ε ίναι λάθος αύτό πού γράφτηκε στίς 6.11.43 στήν «’Ελεύθερη 'Ε λλάδα», στά ση
μειώματα τού ΑΠ. μέ γενικό τίτλο «Τό ΚΚΕ στόν Πόλεμο καί στήν Κατοχή», δτι τό Πρό
γραμμα τής άπελευθέρωσης καί τής λαϊκής δημοκρατίας άργότερα διατυπώθηκε τελικά καί 
κυκλοφόρησε. Τέτοιο πρόγραμμα ποτέ δέν μπήκε στήν ΚΕ γιά  έγκριση καί δέ δημοσιεύτηκε.
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Μέ αυτά τά λίγα, άλλά πολύ ουσιαστικά, ξοίολούσε ή ’Απόφαση.28 Ή  
είσήγηση, δμως, δπως εϊδαμε σταματούσε στήν άνάλυση τού προβλήματος 
τής Λαϊκής δημοκρατίας καί κυριολεκτικά πελάγωνε. ’Ανάτρεπε τή 
γραμμή τού Κόμματος. Πίστευε πώς ή Λαϊκή Δημοκρατία είναι μιά μορφή 
έξουσίας, πού δέν είναι άστική δημοκρατία, ούτε δμως καί έξουσία τής 
έργατικής τάξης καί τού έργαζόμενου λαού.

Τό ΚΚΕ δταν στήν 6η 'Ολομέλεια τού 1934 ξεκαθάριζε τό χαρα
κτήρα τής έπερχόμενης έπανάστασης είχε πει πώς αύτή θά είναι άστικο- 
δημοκρατική, μέ τάση νά μετατραπεΐ γρήγορα σέ προλεταριακή σοσιαλι
στική έπανάσταση. Τό πολιτικό στρατηγικό σχέδιο τού ΚΚΕ μέσα στίς 
συνθήκες τού έθνικοαπελευθερωτικού πολέμου καί τής λαϊκής έπανάστα
σης είχε ξεπεραστεΐ, άλλά ή καθοδήγηση δπως άποδείχνονταν δέν ήταν 
έτοιμη νά φέρει καινούριο σχήμα πού νά άνταποκρίνονταν στίς νέες συν
θήκες. Μέσα στή χώρα έχουν γίνει τόσες καί τέτοιες άνακατατάξεις κοι
νωνικών δυνάμεων ύπέρ τής έπανάστασης πού άλλαξαν άποφασιστικά τό 
συσχετισμό τών ταξικών δυνάμεων. Καί δπως είναι γνωστό, ό συσχετι
σμός τών δυνάμεων καθορίζει, σέ τελευταία άνάλυση. καί τό χαραχτήρα 
τής έπανάστασης. Πέρα ά π ’ αύτό καί οί άντικειμενικές συνθήκες -  κατα
στροφές στήν οικονομία, έρήμωση τής χώρας, έκμηδένιση τού Κράτους 
καί τού κρατικού μηχανισμού τού παρελθόντος, τό άντιφασιστικό περι
εχόμενο τού πολέμου — έπέβαλαν ριζικές έπαναστατικές άλλαγές.

Ή  Λαϊκή Δημοκρατία -  πού είσηγήθηκε ό Ίω αννίδης -  περιοριζόταν 
σέ οικονομικές βελτιώσεις καί μέτρα ύπέρ τών έργαζομένων, χωρίς νά 
θίγει τήν πλουτοκρατία. 'Υποσχόταν βέβαια νά προχωρήσει καί σέ έθνι- 
κοποιήσεις άργότερα, άλλά τόνιζε δτι θά ένίσχυε κάθε ιδιωτική πρωτο
βουλία, γιά  νά δημιουργηθεϊ έθνική βιομηχανία καί νά γίνει ή έκμετάλ- 
λευση τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας.

Ή  Λαϊκή Δημοκρατία δέν άναλάμβανε τήν όργάνωση σχεδιασμένης 
οικονομίας, ούτε άνάθετε τή διεύθυνση τών έπιχειρήσεων, έργοστασίων 
κλπ. σέ έργατικές έπιτροπές.

Οί έθνικοποιήσεις πού θά έπακολουθούσαν -  κατά τό σχέδιο — μιά 
πού δέν θά άλλαζαν τίς σχέσεις Ιδιοκτησίας, δέν έσπαζαν τά άστικά 
πλαίσια, άλλά ήσαν μιά πρόοδος μέσα στό καθεστώς τής άστικής δημο- 
κρατίας.Ή  πρόοδος αύτή μπορεΐ νά σταθεί αίτημα καθημερινής δημο
κρατικής πάλης, στό στάδιο τής προετοιμασίας καί προώθησης τών θέ
σεων τής έργατικής τάξης καί τού έργαζόμενου λαού πρός τήν έπαναστα
τική διέξοδο, γιά  τή λαϊκή δημοκρατία καί τό σοσιαλισμό, δμως αύτό καθ’ 
έαυτό δέν είναι έπανάσταση.

Ή  Λαϊκή Δημοκρατία είναι ένα κράτος νέου τύπου πού διευθύνεται 
άπό κάτω ώς πάνω άπό τόν έργαζόμενο λαό, μέ τούς άντιπροσώπους τον 
σ' δλη τήν κλίμακα τού μηχανισμού της, άπό τήν έθνοσυνέλευση μέχρι τ ί;

28. Βλ. Ε πίσημα Κείμενα τον Κ Κ Ε , τόμ. Ε ' 1940-1945. σελ. 145-50.
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έπιτροπές τών λαϊκών συμβουλίων. Τά όργανα αύτά βγαίνουν άπό τά 
σπλάχνα τής έργατιάς, τής άγροτιάς, τών μικρών έργαζόμενων καί προ
χωρημένων κοινωνικά διανοουμένων. Κυβερνούν δίχως τήν άστική τάξη 
καί ένάντια στίς έκμεταλλεύτριες τάξεις. 'Η  Λαϊκή Δημοκρατία έθνικο- 
ποιεΐ δχι μόνο τίς τράπεζες καί τίς μεγάλες βιομηχανίες, άλλά δλη τή βι
ομηχανία, έκτός άπό τούς μικρούς παραγωγούς. Προχωρεί στήν έκβιομη- 
χάνιση τής χώρας μέ υπεροχή τών σοσιαλιστικών οικονομικών μορφών 
καί στοιχείων πάνω στίς καπιταλιστικές. Μέσα στήν πορεία τής όρμητικής 
άνάπτυξης τής βιομηχανίας, θά άναπτύσσεται ποσοτικά καί ποιοτικά ή 
έργατική τάξη. Αύτό θά έξασφαλίσει τήν έπιτυχία τής σοσιαλιστικής έπί- 
θεσης ένάντια στά καπιταλιστικά στοιχεία. Ταυτόχρονα θά έξαλείψει τήν 
καθυστέρηση τής γεωργίας καί θά πετύχει τήν άναδιοργάνωσή της πάνω 
σέ νέα τεχνική βάση. Τό μικροτεμαχισμένο άγροτικό νοικοκυριό -  πού 
προγραμματιζόταν άπό τόν Ίω αννίδη -  δέν θά είναι σέ θέση νά χρησιμο
ποιήσει άνώτερη τεχνική βάση. Ή  Λαϊκή Δημοκρατία δημιουργεί δρους 
γιά μιά βαθμιαία έθελοντική ένωση τών έργαζομένων άγροτών σέ μεγάλες 
συλλογικές γεωργικές έπιχειρήσεις. Προχωράει μέ μεγάλα βήματα στό 
δρόμο τής έξάλειψης τής καθυστέρησης, δχι μόνο στόν οικονομικό άλλά 
καί στόν πολιτιστικό τομέα, μέ τό άνέβασμα τού βιοτικού έπιπέδου. Στόν 
τομέα τής άνταλλαγής τών Εμπορευμάτων, ικανοποιεί τίς άτομικές κατα
ναλωτικές άνάγκες καί τίς άνάγκες στήν παραγωγή πού γίνεται πάνω στή 
βάση σχεδιασμένης οικονομίας, μικρότερης ή μεγαλύτερης διαρκείας.

Τό κύριο καί ζωτικότερο πρόβλημα, μετά τό διώξιμο τών κατακτητών 
καί τήν άπελευθέρωση τής Ε λλάδας, ήταν ή έξασφάλιση καί διατήρηση 
τής έθνικής άνεξαρτησίας. Ο ί κομμουνιστές διαπαιδαγωγήθηκαν μέ τήν 
άρχή δτι ένας άπό τούς κύριους παράγοντες τής καθυστέρησης καί κακο
δαιμονίας τής χώρας μας καί τού λαού μας ήταν ή έξάρτηση άπό τό ξένο 
κεφάλαιο. Τήν άπαλλαγή άπό αύτή τήν έξάρτηση. μέ τήν έθνικοποίηση 
δλων τών ξένων έπιχειρήσεων καί κεφαλαίων, δέν τολμάει ή λαϊκή δημο
κρατία τού Ίω αννίδη νά βάλλει άποφασιστικά. Ά λλά  καθορίζει πώς γιά 
τήν τύχη τού ξένου κεφάλαιου θά άποφασίσει μελλοντικά: «...έχοντας ύπ' 
δψη της τίς μεταπολεμικές έξελίξεις...»! Ά κ όμα  τό έθνικό ζήτημα τής Κύ
πρου καί τών Δωδεκανήσων τό παραπέμπει «...στό Συνέδριο τής ειρή
νης»!

Τί. λοιπόν, άφησε ορθιο ή ήγεσία τού ΚΚΕ. πού οί κομμουνιστές 
έπρεπε νά τό διαφυλάξονν καί γιά τό λόγο αύτό καλούνταν, μέ τήν άπό
φαση τής ΚΕ τής 2 τού Ίούνη. νά έπαγρυπνούν καί νά καταπολεμούν 
«κάθε εκδήλωση δεξιού όππορτουνισμού πού ξεχνάει τό βασικό χαρα- 
χτήρα του (σ.σ τού ΚΚΕ). σάν κόμματος τής έργατικής τάξης καί τού 
έργαζόμενου λαού»:

Νομίζουμε πώς. άπό δσα άναφέραμε σχολιάζοντας τή συνεδρίαση 
καί τίς άποφάσεις τής ΚΕ γιά τή διάλυση τής ΚΔ. βγαίνει άβιαστα ένα 
καταδικαστικό συμπέρασμα γιά  τή διαπίστωση πού διατυπώθηκε δτι: «Ή  
διάλυση τής ΚΔ δικαίωσε τήν όρθότητα τής πολιτικής γραμμής τού ΚΚΕ»
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καί ότι «βρίσκει τό ΚΚΕ πάνοπλα προετοιμασμένο καί Ισχυρό, μέ ικανό
τητα νά άντιμετωπίζει ρεαλιστικά τά έλληνικά έθνικά προβλήματα». 
’Ακριβώς αύτή τήν περίοδο πού τό ΚΚΕ είχε άναδειχτεϊ καί άναγνωριζό- 
ταν άπό έχθρούς καί φίλους σάν ψυχή καί ήγεμονική δύναμη τοΰ τερά
στιον καί συνεχώς άναπτυσσόμενου έθνικολαϊκού έπαναστατικοΰ κινήμα
τος, άπειλοΰνταν περισσότερο σοβαρά, άπό κάθε προηγούμενη περίοδο, δ 
ταξικός του χαραχτήρας καί ή διάλυσή του μέσα στίς πλατιές λαϊκές μά
ζες. Ή  μαζικοποίηση καί ή άπότομη διεύρυνση τών γραμμών του, χωρίς 
νά είναι προετοιμασμένο καί νά έχει λύσει σέ κάποιο βαθμό τά δυσχερέ
στατα προβλήματα έσωτερικής δομής, λειτουργίας, δημοκρατικής ζωής, 
στελέχωσης άκόμα καί τό πρόβλημα τής Ιδιας τής ’Ανωτάτης ήγεσίας, πού 
όλα δείχνανε πώς είχε άρχίσει νά ξεπερνιέται καί νά μήν είναι σέ θέση νά 
άνταποκρίνεται στίς νέες άπαιτήσεις τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος, όδη- 
γοΰσε άναπόφευκτα στό χωρισμό τής ήγεσίας άπό τή βάση τοΰ Κόμματος 
καί τή μετατροπή του σέ κόμμα σεχταριστικό, κόμμα τών «λίγων καί έκ- 
λεκτών».

ΟΙ βίζες τοϋ κακον.

Πρέπει νά πούμε πώς αύτή ή νέα στρατηγική καί δλοι οί νεωτερισμοί καί 
παραχωρήσεις τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ, ποτέ όέν βρήκαν πρακτική έκφραση 
μέσα στήν καθημερινή δράση τον Κόμματος καί τον λαϊκού κινήματος. 
’Αλλά τό χάσιμο τού έπαναστατικοΰ προσανατολισμού, πού έκφράζει ή 
άπόφαση αύτή, θά τό δούμε άπό δώ καί πέρα νά έπηρεάζει μέ άμφιτα- 
λαντεύσεις, μέ άντιφάσεις, μέ άσυνέπειες, μέ υποχωρήσεις, ύπαναχωρή- 
σεις, μέ παραχωρήσεις άρχών καί παραιτήσεις άπό καταχτημένες μέ 
σκληρούς άγώνες καί πολεμικές έπιχειρήσεις θέσεις τού έπαναστατικοΰ 
κινήματος.

Γενικά μπορούμε νά πούμε πώς ή συνεδρίαση τού Ίούνη 1943 τής 
ΚΕ τού ΚΚΕ έκτροχίασε τό ΚΚΕ άπό τόν έπαναστατικό δρόμο. Πώς έξ- 
ηγείται αύτό; ’Εδώ πρέπει νά άναφερθούμε χωρίς θεωρητικολογίες στήν 
προϊστορία τού ΚΚΕ.

Τό ΚΚΕ είναι γέννημα καί θρέμμα τής έλληνικής άστικής πραγματι
κότητας. Μέσα στήν έξαρτημένη, ύποανάπτυκτη καί καθυστερημένη 'Ε λ
λάδα. χωρίς καθαρές ταξικές δομές, χωρίς άναπτυγμένη καί δργανωμένη 
έργατική τάξη, χωρίς ριζοσπαστικά άγροτικά καί σοσιαλιστικά κόμματα 
καί χωρίς κάν άστική δημοκρατική παράδοση, τό ΚΚΕ είναι ένα κόμμα 
πού έχει νά καλύψει πολιτικά κενά καί κοινωνικές άνάγκες πολύ πλατύ
τερες άπό τόν ϊδιο  τό χαραχτήρα καί τήν ιστορική άποστολή ένός έπανα- 
στατικού Κόμματος τής έργατικής τάξης.

Ό  χαραχτήρας του καί ή τελική του Ιστορική άποστολή καθορίζονται 
άπό τό Πρόγραμμα καί τίς άποφάσεις τών Συνεδρίων τής Κομμουνιστικής 
Διεθνούς, τής παγκόσμιας ένωσης κομμουνιστών στήν όποία είχε προσ-
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χωρήοει άμέσως μετά τήν ϊδρυσή του. Ά νάμεσα σέ αύτή τή θεωρητική 
τοποθέτησή του, σάν έπαναστατικού Κόμματος τής έργατικής τάξης καί 
τήν περίπλοκη έλληνική άνωριμότητα, τό ΚΚΕ ζεΐ καί παλεύει χρόνια 
πολλά καί προσπαθεί μέ ήρωισμό καί αυτοθυσία καί όχι χωρίς Ικανότητα, 
νά βρει τό δρόμο τής έλληνικής ύπαρξης.

Στά 1930-1936 κατορθώνει νά πάρει τή θέση του μέσα στήν έλληνική 
ζωή, συνδέεται μέ τίς μάζες, καθοδηγεί τό ρωμαλέο λαϊκό κίνημα τών 
χρόνων αύτών καί άρχίζει τό ίδιο  νά προβληματίζεται γιά νά προσαρμό
σει αύτή τή γενική γραμμή τής ΚΔ στήν έλληνική πραγματικότητα. ΟΙ 
έπιτυχίες του είναι σημαντικές.

Ά λλά  καί τότε άκόμα τό ΚΚΕ -  παρά τήν ποσοτική καί ποιοτική 
άνάπτυξή του -  μένει πάντοτε ένας κ λ ε ι σ τ ό ς  όργανισμός: Έ χ ε ι άνα- 
πτύξει τή δική του έσωτερική ήθική, τή δική του παράδοση, τή δική του 
ιεραρχία καί ένα δικό του κόσμο άφοσιωμένων στελεχών. Ό π ω ς  κάθε 
περιχαρακωμένος όργανισμός έχει καί τό ΚΚΕ τίς έσωτερικές του άδυνα- 
μίες, τά «ταμπού», τίς προλήψεις, τίς προκαταλήψεις, τά «φετίχ» πού 
έχουν άπόλυτη άξία μέσα στόν κλειστό όργανισμό. Δέν είναι, δμως, βέ
βαιο πώς πάντοτε άνταποκρίνονται στήν έξω πραγματικότητα. Μέσα σ' 
αύτό τό κλίμα δημιουργεϊται καί άναπτύσσεται τό άκτίφ τών στελεχών 
του. μπαίνοντας σ' ένα κόσμο πού είναι ήδη έτοιμος καί κλεισμένος.

Ξαφνικά αύτό τό Κόμμα, αύτή ή ήγεσία, χωρίς τόν άρχηγό της καί τό 
μεγαλύτερο μέρος τών συνεργατών του, γίνεται όχι μόνο ό καθοδηγητή; 
μιας λαϊκής έπανάστασης πού προχωρούσε, άλλά καί μιάς νέας λαοκρατι
κής έξουσίας πού άναπτύσσονταν καί ζητούσε τήν όλοκλήρωσή της. Έ δώ  
άπάνω έχασε ή ήγεσία τό θάρρος της καί κάμφθηκε. Υπερεκτίμησε τό 
ρόλο. τήν άποστολή, τίς δυνάμεις καί δυνατότητες πού είχε τότε ή Α γγλ ία  
καί όντας περιχαρακωμένη καί άπρόσβλητη άπό τόν έλεγχο τού Κόμματος 
καί τοϋ κινήματος δέν δεχόταν τά λαϊκά μηνύματα γιά  άνεξάρτητη πορεία 
τού άγώνα. Δέν μπόρεσε νά έκτιμήσει τίς τεράστιες δυνάμεις καί δυνατό
τητες πού είχε τό λαϊκό κίνημα νά προχωρήσει καί νά φέρει σέ νικηφόρο 
πέρας τήν έπανάστασή του. Χάνοντας τήν πίστη του στή νίκη παραιτή- 
θηκε άπό τούς προγραμματικούς σκοπούς τού ΕΑΜ καί διάλεξε τό δρόμο 
τής «μικρότερης άντίστασης», πού ήταν δρόμος νεκρανάστασης τού άστι- 
κού καθεστώτος.

ΚΟΙΝΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ

Τό άντάρτικο χαί ή ήγεσία τού ΚΚΕ.

Μέ τή διάλυση τής ΚΔ ή κατάσταση άλλαξε. Τό ΚΚΕ θά έπρεπε νά στρέ
ψ ει τήν προσοχή του πρός τά γειτονικά Κομμουνιστικά Κόμματα καί λαϊ-

205



κοαπελευθερωτικά κινήματα. Ά π ό  τόν Βερβέρη καί τίς έπαφές πού γ ί
νονταν στό τριεθνές τών συνόρων Α λβανίας - Γιουγκοσλαβίας - 'Ελλά
δας δέν είχε ή ήγεσία στήν Α θή να  καμιά πληροφορία. Άποφασίστηκε νά 
σταλεί στέλεχος στήν Ή πειρο  μέ έντολή νά πάρει έπαφή μέ τό ΚΚ τής 
Α λβανίας καί μέ τό ΚΚ τής Γιουγκοσλαβίας, πού οί πληροφορίες φέρ
νανε πώς συνεργάζονταν στενά τά δυό αύτά Κόμματα. Α νανεώθηκε, τόν 
ίδιο  καιρό, ή έντολή στόν Στρίγκο νά έπιδιώξει σύνδεση μέ τό ΚΚ τής 
Βουλγαρίας.

Τό περιεχόμενο τής συνεργασίας τών άδελφών Κομμάτων καί τών κινη
μάτων τής Βαλκανικής, στό στάδιο άνάπτυξης τοΰ άντάρτικσυ έκείνη τήν 
περίοδο, θά περιορίζονταν σέ άνταλλαγή πληροφοριών κα ί γνωμών, λύση 
διαφορών καί προβλημάτων πού δημιουργούσαν άμοιβαία βοήθεια καί 
κοινή άντιμετώπιση έχθρικών έπιχειρήσεων στίς παραμεθόριες περιοχές. 
ΕΙδικά μέ τό ΚΚ τής Γιουγκοσλαβίας, νά ρυθμιστούν οΐ σχέσεις τών παρ
τιζάνων πού ύποχρεώνονταν νά καταφεύγουν στήν έλληνική Μακεδονία 
μέ τόν ΕΛΑΣ, πάνω  στήν άρχή τού σεβασμού τής γραμμής τοΰ ΕΑΜ γιά 
τό ζήτημα τών δικαιωμάτων τών μειονοτήτων. ΟΙ διεθνείς συνθήκες καί ή 
κατάσταση πού βρίσκονταν τότε τό ένοπλο λαϊκό κίνημα σ’ δλες τίς Βαλ
κανικές χώρες, δέν έπέτρεπαν συμφωνίες γενικότερης έκτασης καί σημα
σίας.

Ποιά ήταν ή κατάσταση στό έλληνικό άντάρτικο καί ποιά  προβλή
ματα άπασχολοΰσαν τήν ήγεσία;

ΟΙ έαρινές έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, πού μέ έπιτυχία άντιμετωπί- 
στηκαν στήν Ά ττικοβοιωτία  καί άρκετά Ικανοποιητικά στή Ρούμελη, δ ι
καίωναν τίς προοπτικές καί ύποδείξεις τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ πού έκανε μέ 
τίς ύπ" άριθ. 1 Γενικές 'Οδηγίες. Σύντομα δμως έφτασαν πληροφορίες 
άπό τή Θεσσαλία καί τή Μακεδονία, δπου -  δπως γράψαμε -  παραξηγή- 
θηκαν ot 'Ο δηγίες τής ΚΕ καί οί δυνάμεις, στόν κύριο δγκο τους, άπο- 
σύρθηκαν στήν Πίνδο, χωρίς νά δεχτούν ισχυρές πιέσεις άπό τόν έχθρό. 
Αύτό προκάλεσε σοβαρές άνησυχίες στή στρατιωτική ήγεσία τού ΕΛΑΣ 
πού μεταδόθηκε καί στήν πολιτική ήγεσία τού ΕΑΜ καί τοΰ ΚΚΕ.

Ή  στρατιωτική ήγεσία καταλόγιζε τίς εύθύνες στίς πολιτικές όργα- 
νώσεις πού μέ τίς έπεμβάσεις τους ύποχρέωναν τίς διοικήσεις τών Α ρ χ η 
γείων καί Ύ παρχηγείων τών άνταρτών νά πειθαρχούν στίς δικές τους 
άποφάσεις καί όχι στίς διαταγές τών προϊσταμένων τους στρατιωτικών 
Διοικήσεων. Συγκεκριμένα κατηγορούσαν τήν πολιτική καθοδήγηση τής 
Θεσσαλίας καί προσωπικά τό γραμματέα της Κ. Καραγιώργη καί ζητού
σαν τήν άμεση άπομάκρυνσή του άπό τή Διοίκηση τοΰ Στρατηγείου Θεσ
σαλίας. Δέν συγχωρούσαν μέ κανένα τρόπο τήν καθοδήγηση τής Μακεδο
νίας, πού χωρίς νά τούς έχουν σταλεί οί ύπ ’ άριθ. 1 Γενικές 'Ο δηγίες τής 
ΚΕ -  γιατί δέν τούς άφορούσαν -  τράβηξαν δλες τίς άντάρτικες δυνάμεις 
άπό τά Πιέρια καί δλη τήν Κεντρική Μ ακεδονία καί άκολούθησαν τά 
Θεσσαλικά τμήματα στήν Πίνδο.

Ή  ήγεσία τού ΚΚΕ δέχτηκε τίς άπόψεις τών στρατιωτικών, άλλά τήν
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πηγή τοϋ κακού τήν έβλεπε στήν όργανωτική άνωμαλία πού έπικρατούσε 
μέ τήν αύθαίρετη έπέκταση τής Περιοχής Θεσσαλίας, στή Δυτική Μακε
δονία καί τήν Ή πειρο . Γιά νά μπει τέρμα σέ αύτή τήν άνωμαλία άποφά- 
σισε νά συγκροτήσει αύτοτελή Περιοχή Η πείρου  κα ί νά βάλει έπικεφαλής 
της τό μέλος τής ΚΕ κα ί τού ΠΓ τοΰ ΚΚΕ Παντελή - Σίμο Καραγκίτση. 
’Επίσης ή Δυτική Μακεδονία νά γυρίσει στήν Περιοχή Μακεδονίας.

Τό ΠΓ τοϋ ΚΚΕ ζήτησε έξηγήσεις άπό τούς γραμματείς τών περιοχών 
Μακεδονίας καί Θεσσαλίας. Ό  Λ. Στρίγκος -  δπως είδαμε -  (ΐόμ. 1ος, 
σελ. 421) -  άναγνώριζε δτι ή «ένέργεια ήταν δχι μόνο έσφαλμένη άλλά 
καθαυτό προδοτική», άλλά τήν εύθύνη τήν ρίχνει στόν ύπολοχαγό Καρα- 
τζά πού δέν συμφώνησε: Δηλαδή ό υπεύθυνος Κομματικός γραμματέας 
περιοχής πειθάρχησε σ’ ένα μέλος τοΰ Κόμματος καί -  σύμφωνα μέ τά 
λόγια του - «πραγματοποιήθηκε ή σύμπτυξη πού έφερε τόσες ζημιές στόν 
άγώνα». Ό  Κ. Καραγιώργης δέν έκανε λόγο γιά  τήν παραβίαση τών 
'Οδηγιών στήν έκθεσή του γ ιά  τή «σύμπτυξη», πού τήν χαρακτήριζε 
«άθλο». 29

Τό κακό ήταν δτι ή Κεντρική ήγεσία πολύ λίγα συγκεκριμένα πρά
γματα ήξερε γιά  τή ζωή καί τή δράση τοΰ άντάρτικου. Στή συνεδρίαση 
τής ΚΕ δέν υπήρχε ούτε ένα μέλος πού νά δούλευε στό άντάρτικο, άλλά 
ούτε καί στίς περιοχές πού υπήρχε άνεπτυγμένος ένοπλος άγώνας. Μικρή, 
έλάχιστη πείρα είχαν δυό - τρία μέλη τής ΚΕ, πού γιά  λόγους τεχνικούς 
πέρασαν ή έζησαν λίγες μέρες στό άντάρτικο τής ’Αττικής. Καί ή ίδ ια  ή 
ΚΕ τού ΕΛΑΣ σκέπτονταν καί ένεργούσε μέ βάση περισσότερο τίς στρα
τιωτικές θεωρίες γιά  τό μικροπόλεμο ή τίς έμπειρίες μερικών γεροντότε-

29. Σημ.: Ό  Κ. Καραγιώργης σέ έκθεσή του πρός τό Π.Γ. τής Κ.Ε. τοϋ ΚΚΕ {γράφε τά 
ίξή ν  ΣΥΜ Π ΤΥΞ Η . Ή  στρατιωτική αύτή όραση άπό Φλεβάρη καί ϋστερα υπήρξε μιά 
πολύ ι-ύνοϊκή προϋπόθεση γιά τή μεγάλη περιπέτεια τής Σύμπτυξης, άπό τήν όποία χρει
άστηκε νά περάσει όλόκληρο τό άντάρτικο τής Θεσσαλίας. Ή  έπίθεση κατά τού Ό λύμπου 
δέν έμπόδισε μέ τό γλίστρημα τών έκεΐ δυνάμεών μας πρός τή Βόρ. Θεσσαλία καί δυτικό
τερα άκόμα. έκοψε δμως τήν ύποχώρηση τών δυνάμεών μας τού Κισσάβου-Πηλίου μέσω 
Ό λύμπου. Σχεδόν ταυτόχρονη ίταλική έπίθεση κατά τής Ό θρ υ ος (Γούρας) έκοψε τήν ύπο
χώρηση καί άπό έκεΐ πρός τά  Ά γρ α φ α . Μόνον 300 άντρες μας πρόλαβαν καί πέρασαν, οΐ 
άλλοι γύρισαν πίσω στίς θέσεις τους καί μάλιστα σέ κακή κατάσταση, άν καί χωρίς καμιά 
άπώλεια. Δέν έμεινε άλλος δρόμος άπ" τόν κάμπο μέ τριήμερη πορεία (ύπνο τήν ήμέρα στά 
χωριά καί πορεία τή νύχτα). Ό  Γραμματέας τού Θ.Γ. πήρε τήν εύθύνη γιά μιά τέτοια τολ
μηρή άπόφαση. στηριζόμενος κυρίως στή γνώση τών συνθηκών τού κάμπου. Πέρασαν 1200 
άντάρτες μέ τόν όπλισμό καί τίς έφοδιοπομπές τους. χωρίς τήν παραμικρή ζημιά, ούτε ζημιά 
στά χωριά έκ τών υστέρων, παρ" δλο δτι τό δρομολόγιο ήταν δυό ώρες έξω άπ ' τή Λάρισα. 
Ή  κομματική όργάνωση τοϋ κάμπου έδωσε λαμπρές έξετάσεις στό ζήτημα αύτό. Οί Ά γγλ ο ι 
έμειναν κατάπληκτοι μέ τήν καμπίσια αύτή ύποχώρηση. Γενικότερα ή σύμπτυξη τών θεοοα- 
λικών δυνάμεων, μαζί μέ δλα τά στρατιωτικά, διοικητικά, έπιμελητειακά καί υγειονομικά 
προβλήματα πού έφερνε μαζί της. άποτέλεσε ένα είδος γενικά γυμνάσια γιά όλους τούς 
θεσσαλούς άντάρτες καί χαρακτηρίστηκε σάν άθλος άπό τό στρατηγό Σαράφη.

Τόσο ή στρατιωτική δράση τού θεσσαλικού ΕΛΑΣ άπό Φλεβάρη έως Ίούνη. δσο καί ή 
στρατιωτική σύμπτυξη μέ τήν πολυποίκιλη πείρα της άποτέλεσαν μιά πολύ εύνοϊκή προϋπό
θεση γιά τό πέρασμα σέ άνώτατη μορφή δράσης έντελώς στρατιωτική.
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ρων μελών της άπό τό Μακεδονικό άγώνα καί τή δράση τών Τούρκων 
τσέτιδων τοΰ Κεμάλ στή Μικρά Ά σ ία  καί πολύ λίγο άπό τίς έκθέσεις πού 
περιοδικά έφταναν άπό τόν ΕΛΑΣ τού Βουνού.

Ύ π’ άριθ. 2 Γενικές 'Οδηγίες τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ.

Ό  Σιάντος, πού καθοδηγούσε άπό μέρος τού ΚΚΕ τή στρατιωτική δου
λειά, σέ μιά άπό τίς συνεργασίες του μέ τούς έπιτελεϊς τού ΚΚΕ συντα
γματάρχη Π απασταματιάδη κα ί ταγματάρχη Μακρίδη, στήν όποία πή
ραμε μέρος σάν πολιτικοί υπεύθυνοι τού στρατιωτικού τομέα ό Δανιηλί- 
δης καί έγώ, έβαλε όλο τό στρατιωτικό πρόβλημα τού κινήματος δπως 
διαμορφώθηκε καί τίς προοπτικές τού Κόμματος. Ζήτησε άπό τούς κομ
ματικούς έπιτελεϊς νά μελετήσουν πιό συστηματικά τά προβλήματα τού 
άντάρτικου.

Στά μέσα τού Ίούνη τού 1943 ό Μακρίδης έδωσε στό ΠΓ τού ΚΚΕ 
γραπτή έκθεση μέ τίς άπόψεις του, πού δπως έγραφε είναι καί άπόψεις 
κα ί τών κομματικών άξιωματικών κα ί τών πολιτικών άντιπροσώπων, πού 
δουλεύουν στό στρατιωτικό κομματικό τμήμα κα ί τήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Ot 
άπόψεις αύτές συνοψίζονταν περίπου στά παρακάτω  :30

Τό «κατσαπλιάδικο» (έτσι συνήθιζε νά όνομάζει τό άντάρτικο στίς 
άρχικές του έκδηλώσεις) στάδιο όργάνωσης καί δράσης μπορεϊ νά θεωρη
θεί πώς έχει κιόλας ξεπεραστεϊ καί είναι καιρός νά περάσουμε στό άνώ- 
τερο στάδιο τού παρτιζάνικου πολέμου. ΓΓ αύτή τή μορφή ένοπλου 
άγώνα χρειάζονται συγκροτημένα τμήματα. Συγκεκριμένα :

α) Νά συγκροτηθούν πειθαρχημένα στρατιωτικά τμήματα, πλαισι
ωμένα μέ στρατιωτικά στελέχη μόνιμα καί έφεδρικά, υπεύθυνα γιά  τήν 
πολεμική δράση κα ί άπόδοση. Καί τέτοια στελέχη σέ σημαντικό βαθμό 
είχε ό ΕΛΑΣ, ύστερα άπό τίς τελευταίες προσχωρήσεις άνώτατων καί 
άνώτερων άξιωματικών καί πολλών κατώτερων. ΟΙ καπετάνιοι καί οί πο
λιτικοί άντιπρόσωποι τού ΕΑΜ, κατά τή γνώμη του, θά έπρεπε νά είναι 
βοηθητικοί τών στρατιωτικών καί όχι συνδιοικητές.

β) Νά καθιερωθεί ή κάθετη καθοδήγηση άπό τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ μέχρι 
τό λόχο, χωρίς καμιά άνάμιξη τών πολιτικών όργανώσεων τού τομέα δ ια 
μονής καί δράσης τών στρατιωτικών τμημάτων.

γ) Νά καταργηθεΐ ή συμμετοχή τών Γραμματέων τών τοπικών όργα
νώσεων στίς διοικήσεις τών στρατιωτικών τμημάτων. Γιά τήν άντιμετώ- 
πιση προβλημάτων κα ί άναγκών τού στρατού, ό πολιτικός τού Τμήματος 
ή 6 καπετάνιος νά διατηρούν προσωπικές έπαφές μέ τίς καθοδηγήσεις 
τών πολιτικών όργανώσεων.

δ) Ό  έφεδρικός ΕΛΑΣ καί τά τμήματα ΕΠ νά συνεχίσουν νά καθο

30. Σημ.: Δέν κατορθώσαμε νά βρούμε τή γραπτή ϊκθεση τοϋ Μακρίδη. Τίς άπόψεις του 
διατυπώσαμε άπό μνήμης, ϋστερα άπό διασταύρωση μέ τίς άναμνήσεις τού Πολ. Δανιηλίδη. 
πού κάναμε στά 1966 στό Βουκουρέστι.
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δηγούνται άπό τίς τοπικές πολιτικές όργανώσεις, άλλά σέ περιπτώσεις 
μαχών θά μπαίνουν κάτω άπό τίς διαταγές τοΰ τμήματος τοΰ μόνιμου 
ΕΛΑΣ.

ε) Ή  διαφώτιση, πολιτική ένημέρωση καί διαπαιδαγώγηση τών άν
ταρτών θά πρέπει νά  άποτελέσει έργο τών πολιτικών κάθε τμήματος.

Τά παραπάνω μέτρα έγκρίθηκαν άπό τό ΠΓ τού ΚΚΕ καί άπό τήν 
ΚΕ τού ΕΑΜ μέ ύπόδειξη στήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ νά συζητήσει δλο τό θέμα 
τής όργανωτικής διάρθρωσης καί λειτουργίας τών άντάρτικων δυνάμεων 
καί νά έκδόσει σχετικές διαταγές, δσο είναι δυνατό πιό γρήγορα.

Στίς 16 τοΰ Ίούνη 1943 ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ άκουσε τίς προτάσεις τού 
Διευθυντή τού Γραφείου ’Επιχειρήσεων ταγματάρχη θ .  Μακρίδη καί τή 
σχετική μέ τήν άναδιοργάνωση τών ένοπλων τμημάτων είσήγηση τού Δ ι
ευθυντή τού I Γραφείου συνταγματάρχη Νίκου Παπασταματιάδη. Ό λ α  τά 
μέλη συμφώνησαν πώς θά πρέπει σύντομα νά γίνει ή άναδιοργάνωση καί 
ή άναδιάρθρωση τών τμημάτων τού ΕΛΑΣ, μέ τήν προοπτική πώς στό 
άμεσο μέλλον θά έχει νά άντιμετωπίσει σοβαρότερες γερμανικές έπιθέσεις 
καί άσφαλώς μεγαλύτερες άπαιτήσεις τών συμμάχων, γιά  έπιθετικές μάχες 
καί έκτεταμένα σαμποτάζ. Ά ποφασίστηκε νά διατυπωθούν ot άποφάσεις 
τής ΚΕ σέ Διαταγή, πού νά είναι έλαστική καί νά δίνει τή δυνατότητα στό 
ΓΣ καί τίς Διοικήσεις τών μεγάλων άντάρτικων συγκροτημάτων νά άπο- 
φασίσουν οΐ ίδ ιοι γιά τήν έκταση καί τόν χρόνο πού θά άπαιτηθεΐ γιά τήν 
πλήρη έφαρμογή της.

Τήν άλλη μέρα ή Διαταγή πού έμεινε γνωστή σάν «Ύ π’ άριθ. 2 Γενι
κές 'Οδηγίες τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ» κα ί σάν περίληψη : «Γιά τή στρατιωτι- 
κοποίηση τοΰ ΕΛΑΣ», έγινε δεκτή άπό τήν ΚΕ τού ΕΑΜ καί μέ έκτακτο 
σύνδεσμο στάλθηκε στό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ καί στό Γενικό Α ρχηγείο  Πελο- 
ποννήσου. Στή διαταγή άναφέρονταν τά παρακάτω :

ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ (ΕΛΑΣ)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ά ριθ . Πρωτ. 2
I. At δυνατές καί πιθανές έξελίξεις τών πολεμικών έπιχειρήσεων 
στά θέατρα πολέμου δίδουν στήν Κεντρική ’Επιτροπή τού ΕΛΑΣ τή 
δυνατότητα νά έπιζητήσει τήν άνάληψη στό κοντινό μέλλον ( Ιο ύ 
λιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος) έπιθετικών Ινεργειών μέ περιορι
σμένο άντικειμενικό σκοπό πρός σημεία κατεχόμενα άπό τίς ένοπλες 
δυνάμεις τού κατακτητή μόνιμες μέν, άλλά μέ περιορισμένες σχετικά 
δυνάμεις.
II. Είναι λοιπόν, ύστερα ά π ’ αύτό άπαραίτητο!
Α' Ή  διοικητική διάρθρωση, πού υπάρχει σήμερα, τών άντάρτικων 
δυνάμεων τού ΕΛΑΣ νά προσαρμοσθεί, δσον είναι δυνατό ταχύ-
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τερα καί προσφορότερα, σέ έκείνη τοΰ τακτικού στρατού, πάνω 
στήν άκόλουθη βάση άντιστοιχίας :
Γενικό ’Αρχηγείο μέ Μ εραρχία Πεζικού. Συγκρότημα Εύρείας 
Περιφέρειας μέ Σύνταγμα Πεζικού. ’Επαρχιακό Συγκρότημα μέ Τά
γμα Πεζικού. Τοπικό Συγκρότημα μέ Λόχο Πεζικού. ’Αντάρτικη 
Ό μ ά δα  μέ Διμοιρία Πεζικού...».31

Τό ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ συγκροτεί τό έπιτελεϊο τον.

Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ ύστερα άπό τίς πρώτες συνεδριάσεις του σκόρπισε καί 
ουσιαστικά δέ λειτούργησε σά συλλογικό όργανο.
Ή  κατάσταση αύτή άν συνεχιζόταν θά Εκανε τό ΓΣ όιακοσμητικό όργανο, 
άνίκανο νά παίξει τό ρόλο του. Αύτό τό άντιλήφθηκε ό Σαράφης καί μό
λις τελείωσαν οΐ «παραπλανητικές» έπιχειρήσεις άρχισε νά ψάχνει 
κατάλληλο χωριό γιά  νά χρησιμοποιηθεί σάν έδρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί 
τού Κοινού Γενικού Στρατηγείου ’Ανταρτών, πού είχε άποφασιστεΐ ν ’ άρ- 
χίσει νά λειτουργεί. Διάλεξε τό Περτούλι πού είχε κατάλληλα σπίτια καί 
έξασφάλιζε γρήγορη έπικοινωνία μέ τή Μακεδονία, τή Θεσσαλία, τήν 
Ή πειρο  καί τή Ρούμελη.

Μόλις έγκαταστάθηκε ό Σαράφης καί τό έπιτελεϊο του στό Περτούλι 
ζήτησε τηλεφωνικά νά πάνε καί τά άλλα δυό μέλη τού Γενικού (Ά ρη ς καί 
Τζήμας) στήν έδρα. Στήν πρώτη συνεδρίασή τους διαπίστωσαν πώς στή 
διάρκεια τών έκκαθαριστικών καί «παραπλανητικών» έπιχειρήσεων βγή
καν στό φανερό οΐ άρετές καί τά πλεονεκτήματα τού λαϊκού στρατού, 
άλλά ταυτόχρονα φάνηκαν καί οί σοβαρές άδυναμίες του πού θά πρέπει 
νά ξεπεραστούν γρήγορα καί άποτελεσματικά.

Μιά άπό τίς πρώτες ένέργειες τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ ήταν νά διατάξει τά 
στρατηγεία Ρούμελης καί Θεσσαλίας νά στείλουν κατάλληλα στελέχη γιά 
τό ’Επιτελείο καί τίς υπηρεσίες τού Γενικού. ’Επίσης ζήτησε άπό τά στρα
τηγεία Ρούμελης, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας νά στείλουν άμέσως άπό 30 
έκλεκτούς άντάρτες, μέ σχετικές γραμματικές γνώσεις. Ικανούς νά φοιτή
σουν στή σχολή άξιωματικών. Καθόρισε καί συμπλήρωσε τίς διοικήσεις 
τών στρατηγείων καί διέταξε νά καθοριστούν τριμελείς διοικήσεις σ’ δλη 
τήν κλίμακα τής Ιεραρχίας. Νά γίνουν σέ κάθε στρατηγείο ούλαμοί ύπα- 
ξιωματικών, λόχοι μηχανικού, διμοιρίες διαβιβάσεων, ύπηρεσίες έπιμελη- 
τείας, υγειονομική υπηρεσία μέ χειρουργεία καί άναρρωτήρια. Μέ σειρά 
άπό διαταγές καθόριζε τίς σχέσεις τού ΕΛΑΣ μέ τό λαό : τίς εισφορές

31. Βλ. «Τό Χρονικό τής ’Ε θνική; ’Αντίσταση;» συνέχεια 50η τής έφημ. «Ριζοσπά- 
ιιτη;». Νοέμβριο; 1974.
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(άνάλογες μέ τή δυναμικότητα κάθε παραγωγού -  σύμφωνα μέ όδηγίες 
τής ΚΕ τού ΕΑΜ), τή μή άνάμιξη τών στρατιωτικών διοικήσεων στή 
Λαϊκή Δικαιοσύνη, τήν παροχή βοήθειας στό λαό γιά τήν άποκατάσταση 
καί έπέκταση τών τηλεφωνικών δικτύων, κοινοτικών έργων καί κυρίως 
συμμετοχή τών άνταρτών στή συγκομιδή, συγκέντρωση καί διαφύλαξη τής 
σοδειάς. ’Απαγόρευε κάθε θανατική έκτέλεση, χωρίς άπόφαση στρατοδι
κείου καί χωρίς έγκριση τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ.

"Υστερα άπό τή συνεργασία αύτή τά τρία μέλη τού Γενικού σκόρπι
σαν. Ό  Ά ρ η ς  τράβηξε στά τμήματα τής Ρούμελης καί ό Τζήμας, άνήσυ- 
χος άπό τίς πληροφορίες πού είχαν φτάσει γιά τίς κινήσεις τών Τέμπο καί 
Χότζα στά χωριά τού Νεστοριού, έφυγε γρήγορα γιά  τή Δυτική Μακεδο
νία, παίρνοντας μαζί του τό συνταγματάρχη Βασίλη Τζιότζιο.

'Υπογράφεται ένα πρωτόκολλο συμπερασμάτων.

Μετά τήν άποτυχία τής προσπάθειας νά φτάσουν στό Στρατηγείο τού Τ ί
το, οί Τέμπο καί Βερβέρης, δπως είδαμε, ξαναγύρισαν στήν έδρα τού ΓΣ 
τού Α λβανικού παρτιζάνικου κινήματος. Ό  Τέμπο ζητούσε έπίμονα νά 
υπογράφει άπό τούς τρεις έκπρόσωπους τών ΚΚ 'Ελλάδας, Γιουγκοσλα
βίας καί Α λβανίας, μιά συμφωνία κοινής δράσης κάτω άπό ένα Γενικό 
Βαλκανικό ’Επιτελείο. Έ βα ζε τήν υπογραφή τέτοιας συμφωνίας, προϋ
πόθεση γιά  νά άναλάβει τή σύνδεση τού Έλληνα άντιπροσώπου μέ τό 
ΓΛΑΣ, πού είχε άποφασιστεί νά γίνει μέσον Σκοπίων καί άπό έκεΐ σιδη
ροδρομικά ώς τήν Κροατία.

Μπροστά στόν κίνδυνο νά ματαιωθεί τό ταξίδι καί νά άποτύχει ή 
άποστολή του, ό Βερβέρης άποφάσισε νά κάνει έναν έλιγμό, πού ούτε 
αυτός θά έκανε υπέρβαση δικαιοδοσίας, ούτε τό ΚΚΕ θά τό δέσμευε μέ 
ύποχρεώσεις: Πρότεινε νά συντάξουν ένα πρωτόκολλο μέ τίς διαπιστώ
σεις καί τά συμπεράσματά τους άπό τίς συζητήσεις πού έκαναν τούς τρεις 
περίπου μήνες πού έμεναν μαζί. Αύτό τό πρωτόκολλο νά σταλεί στίς ΚΕ 
τών τριών άδελφών κομμάτων γιά  νά άποφασίσουν. Ό  Έμβέρ Χότζα 
ύποστήριξε θερμά τήν πρόταση τού Βερβέρη καί ό Τέμπο μέ φανερή δυσ
φορία συμφώνησε.32

Στίς 20 Ίούνη 1943, στήν έδρα τού Γενικού Στρατηγείου τών Α λ β α 
νών παρτιζάνων, υπογράφτηκε τό παρακάτω πρωτόκολλο:

« Σ ΥΜ Π ΕΡΑΣΜ Α ΤΑ 

τής συνεδρίασης τών έκπροσώπων τών Κεντρικών Ε π ιτροπώ ν τού

12. Τά συμπεράσματα γράφτηκαν στά γαλλικά άπό τήν Γδιο τό Γεν. Γραμματέα τοϋ 
Α λβανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Έ μβέρ Χότζα, δακτί’λογραφήθηκαν καί ύπογρά- 
qi|Kav τέσσαρα άντίτυπα, πού πήραν άπό ένα οί τρεις ίκπρόσωποι ιών ΚΚ πού υπόγραψαν. 
Έ να  άντίτυπο στάλθηκε στή ΚΕ τού ΚΚ Βουλγαρίας. Τό τέταρτο αυτό κείμενο υπάρχει στά 
Λοχεία τού ΚΚ Βουλγαρίας, άπό τό όποιο πήραμε φωτογραφία, πού τήν παραθέτουμε.

211



ΚΚ Ε λλάδας, Γιουγκοσλαβίας κα ί ’Αλβανίας πού έγινε στίς 20 τού 
Ίούνη 1943.
ΟΙ έκπρόσωποι δμόφωνα έπιμένουν Ιδιαίτερα στό γεγονός δτι, δο
σμένης τής σημαντικής προώθησης τού άπελευθερωτικού έθνικού 
άγώνα στά Βαλκάνια, ot παρούσες συνθήκες μάς έπιβάλλουν έπει- 
γόντως τήν δημιουργία μιάς άμοιβαίας συνεργασίας τών έθνικοαπε- 
λευθερωτικών δυνάμεων γιά  τή χειραφέτηση τών καταπιεζομένων 
βαλκανικών λαών. ΟΙ έκπρόσωποι συμφωνούν κατ’ άρχήν στό δτι 
είναι ώφέλιμο νά δημιουργήσουν μιά άμοιβαία συνεργασία, άλλά 
έπίσης καί προπαντός νά δημιουργήσουν τήν ένότητα δράσης δλων 
τών έθνικών άπελευθερωτικών δυνάμεων τών Βαλκανικών χωρών, 
συγκροτώντας μιά μόνη διοίκηση, ένα Κεντρικό Γενικό ’Επιτελείο. 
Ό λ ο ι οί έκπρόσωποι έχουν συνείδηση τής Ιστορικής σημασίας πού 
θά είχε ή ίδρυση τοϋ Βαλκανικού ΚΓΕ τής Βαλκανικής, τό όποιο θά 
δώσει νέα παρόρμηση καί νέο ρυθμό στόν άγώνα τών Βαλκανικών 
λαών γιά τήν άπελευθέρωσή τους. 'Η  συγκρότησή του θά διέλυε μιά 
γιά  πάντα τίς τάσεις σωβινισμού καί θά χρησίμευε γιά  τή σταθερο
ποίηση, τήν προσέγγιση καί τή συναδέλφωση τών Βαλκανικών λα
ών. Θ ά έδινε νέες δυνάμεις στόν άγώνα γιά τήν πλήρη νίκη τής άλη- 
θινής δημοκρατίας στίς Βαλκανικές χώρες. Θά έξομάλυνε δλες τίς 
δυσκολίες καί θά άνοιγε τό δρόμο γιά μιά βαλκανική συνομοσπον
δία  ύστερα άπό τό διώξιμο άπό τά Βαλκάνια τού φασίστα κατακτη
τή.
Ύ στερα άπό λεπτομερή έξέταση τής κατάστασης στίς βαλκανικές 
χώρες, οί παραπάνω άναφερόμενοι έκπρόσωποι συμφώνησαν κυ
ρίως στήν άνάγκη νά δημιουργήσουν τήν άμεση συνεργασία τών γει
τονικών βαλκανικών λαών.
1) 'Η  ένότητα δράσης μεταξύ τών άλβανικών καί γιουγκοσλαβικών 
άπελευθερωτικών στρατών μάς έπιβάλλει τίς έπόμενες άμεσες άνάγ- 
κες στήν περιοχή Κόσοβο κα ί Μετόχι, καθώς καί στή Μακεδονία, 
δπου υπάρχει μεγάλο ποσοστό άλβανικού πληθυσμού, 
α) Στό Κόσοβο καί τό Μετόχι ζούν πολλοί ’Αλβανοί, οί όποιοι έξ 
αίτιας τού σωβινιστικού μίσους έναντίον τού σερβικού στοιχείου 
τής περιοχής, δέν παίρνουν ένεργό μέρος στίς γραμμές τοΰ έθνικο- 
απελευθερωτικού άγώνα. Ε ίναι άνάγκη τό Γενικό ’Επιτελείο τοΰ 
άλβανικού έθνικοαπελευθερωτικού στρατού νά στείλει άμέσως δύο 
«tseta» άπό άντάρτες έθελοντές στή Λούζα καί στήν περιοχή βόρεια 
άπό τό Σούταρι. Τά δύο αύτά «tseta» όφείλουν νά συναντηθούν μέ 
τά «tseta» τού Μετόχι καί σέ στενή συνεργασία νά έργαστοΰν γιά  νά 
κινητοποιήσουν τίς άλβανικές μάζες στό Κόσοβο καί τό Μετόχι 
στόν άγώνα έναντίον τού κατακτητή, έπίσης καί γ ιά  τά δικαιώματα 
αύτοδιάθεσης τού ’Αλβανικού λαού τοΰ Κόσοβο καί Μετόχι. Γιά νά 
διευκολυνθεί ή κινητοποίηση τών ’Αλβανών στήν περιοχή αύτή, τό 
Μεγάλο Γενικό ’Επιτελείο τού έθνικοαπελευθερωτικού στρατού τής
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Ό  Έμθέρ Χότζα
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Γ ιουγκοσλαβίας διόρισε τόν Φαντίλ Χότζα άνώτερο διοικητή δλων 
τών έθνικών Απελευθερωτικών δυνάμεων στό Κόσοβο καί Μετόχι. 
Τά άμεσα καθήκοντα μάς έπιβάλλουν νά έκλαϊκεύουμε δραστήρια 
τόν άγώνα τών ’Αλβανών καί Σέρβων στό Κόσοβο καί Μ ετόχι· 
άγώνα πού διεξάγεται κάτω άπό τή διοίκηση τοϋ Φαντίλ Χότζα. Ό  
άγο')νας πού διεξάγεται άπό τό στρατό πού διοικεί ό Φαντίλ Χότζα 
θά είναι έγγύηση γιά τήν αύτοδιάθεση τών λαών τοΰ Κόσ-Μέτ. 
Ό λ ο ι οί έκπρόσωποι έχουν συνείδηση τοΰ γεγονότος δτι τά μέτρα 
αυτά είναι έλλιπή καί δέν θά μπορέσουν νά προκαλέσουν μιά πλήρη 
κινητοποίηση τών άλβανικών μαζών στίς γραμμές τού έθνικοαπε- 
λευθερωτικού στρατού. 'Υ πάρχει άκόμα ό κίνδυνος ot άλβανικές 
μάζες τού Κόσ-Μέτ νά κινητοποιηθούν άπό τούς άντιδραστικούς 
καί σωβινιστές άρχηγούς τού «Μπάλλι-Κόμπεταρ». Θά ήταν άναγ- 
καϊο νά δημιουργηθεϊ ένα έπιτελεϊο στό Κόσοβο-Μετόχι πού νά εί
ναι ά π ’ ευθείας κάτω άπό τή διοίκηση τού ’Αλβανικού Γενικού 
’Επιτελείου, τό όποιο θά μπορούσε νά έξαφανίζει έπιτυχώς τόν κίν
δυνο τών σωβινιστών τής άντίδρασης. Ω στόσο, τό νά θέσει κανείς 
τό πρόβλημα μ’ αύτό τόν τρόπο μπορεϊ νά προκαλέσει σημαντική 
δυσαρέσκεια στούς Σέρβους τού Κόσοβο-Μετόχι καί γιά  τό λόγο 
αύτό είναι πολύ ώφέλιμο νά συζητηθούν τά ζητήματα αύτά μέ τόν 
διοικητή τού Γιουγκοσλάβικου Γενικού ’Επιτελείου, 
β) Στήν περιοχή τής Μακεδονίας μπαίνει τό ϊδιο  πρόβλημα. Τό ζή
τημα είναι νά κινητοποιηθούν οί ’Αλβανοί στόν έθνικοαπελευθερω- 
τικό στρατό, γιά  τό σκοπό αύτό είναι άπαραίτητο τό Γενικό ’Επιτε
λείο τοϋ ’Αλβανικού έθν. Ά πελ. νά άποστείλει τόν Χατζή Λιέσχι 
καί τήν τσέτα του γιά  άπροσδιόριστο χρόνο. Ά π ό  τήν άποψη τής 
στρατιωτικής δραστηριότητας, είναι άναγκαϊο νά δημιουργηθεϊ μιά 
στενή συνεργασία μεταξύ τής άλβανικής μεθοριακής περιοχής (Έ λ- 
μπασάν) μέ σκοπό τήν πλήρη άπελευθέρωση αύτής τής περιοχής καί 
τήν πλήρη έξάρθρωση τής όδικής κυκλοφορίας στήν κυρία άρτηρία 
’Ελμπασάν - Κορυτσά.
2) Άλβανο-έλληνική συνεργασία τών δύο ’Εθνικών Α πελευθερω τι
κών Στρατών. ΟΙ άνάγκες μάς έπιβάλλουν τά έξής στίς περιοχές 
Καστοριάς-Κορυτσάς καί Ά ργυρόκαστρου-Γιάννενα:

.α ) Ό λ ο ι ot έκπρόσωποι έχουν όμόφωνη γνώμη δτι πρέπει ταυτό
χρονα νά συγκροτηθεί ό ’Εθνικός Α πελευθερωτικός Α λβανικός 
Στρατός στήν περιοχή Κορυτσάς, ό ΕΛΑΣ νά συγκεντρώσει τό 
στρατό του στήν περιοχή Καστοριάς καί ot ’Εθνικοί Α πελευθερω 
τικοί Στρατοί Μ ακεδονίας νά συγκεντρωθούν στίς περιοχές Κορυ
τσάς - Βιτόλια. "Ολοι οί έκπρόσωποι διαπιστώνουν δτι ot στρατι
ωτικές καί πολιτικές συνθήκες είναι εύνοϊκές γιά  τήν άπελευθέρωση 
δλων αύτών τών τομέων στό ϊδιο διάστημα χρόνου, 
β) Στήν περιοχή Γιάννενα-Ά ργυρόκαστρου πρέπει νά συνδυαστούν 
δράσεις άπό τίς δύο πλευρές μέ σκοπό νά χτυπηθεί μέ έπιτυχία ό
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καταχτητής καί νά έξαφανιστεί κάθε ίχνος σωβινιστικού μίσους 
μεταξύ τών δύο λαών.
3) Συνεργασία μεταξύ Γιουγκοσλάβικου Ε θνικού  ’Απελευθερωτι
κού Στρατού κα ί τού Ελληνικού (ΕΛΑΣ). Ε ιδικά τοποθετείται τό 
πρόβλημα τού πολιτικού καί στρατιωτικού ζητήματος τής Μακεδο
νίας.
α) Ή  Μ ακεδονία τεμαχίστηκε ώς τώρα καί έγινε τό άντικείμενο 
συναλλαγής στούς Ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Ε ίναι άναγκαΐο τά 
Γενικά ’Επιτελεία τών ένδιαφερομένων βαλκανικών κρατών νά κά
νουν μιά κοινή δήλωση, δπου ν* άναγνωρίζουν τό δικαίωμα αυτοδι
άθεσης τον Μακεδονικού λαον.
Τίθεται έπίσης γιά  δλους τό πρόβλημα νά συντονίσουν τίς προσπά- 
θειές τους, στόν άγώνα γιά  τή χειραφέτηση τής Μακεδονίας έτσι 
πού νά συμβάλλουν δίπλα στίς Έ θνικές ’Απελευθερωτικές δυνάμεις 
Γιουγκοσλαβίας - Ε λλάδας - Βουλγαρίας καί ’Αλβανίας, στόν Ιερό 
άγώνα έναντίον τού φασίστα κατακτητή.
Στό πρόβλημα αύτό ό έκπρόσωπος τής ΚΕ τού ΚΚΕ έκανε τίς έξής 
παρατηρήσεις: Ή  κατάσταση τής Έλληνικής Μακεδονίας είναι 
πολύ διάφορη άπό τήν κατάσταση τής Βουλγαρικής ή Γιουγκοσλα
βικής Μακεδονίας.
Πράγματι στήν Έλληνική Μακεδονία δέν υπάρχουν παρά 10% μα
κεδονικά στοιχεία. Μόνο στίς περιοχές Βοδενά*- Φλώρινα καί Κα
στοριά υπάρχουν 60%  μακεδονικά στοιχεία. Κατά τή γνώμη μου, 
βάζοντας τό πρόβλημά στήν Έλληνική Μακεδονία στή διάρκεια τού 
Ε θνικού  ’Απελευθερωτικού άγώνα τών Ελλήνων, άπό τή μιά μεριά 
θά κινητοποιούσε τούς Μακεδόνες, άλλά θά προκαλούσε δυσαρέ
σκεια στόν έλληνικό λαό άπέναντι στό ΚΚΕ πού θά έβαζε τέτοιο 
ζήτημα. Ό  έκπρόσωπος θεωρεί δτι τό ζήτημα είναι λεπτό καί δτι τό 
πρόβλημα πρέπει νά συζητηθεί άπό τήν ΚΕ τού ΚΚΕ.
Ό λ ο ι οί έκπρόσωποι δέν έχουν τήν ίδ ια  γνώμη μέ τόν έκπρόσωπο 
τού ΚΚΕ. Πιστεύουν δτι είναι άναγκαΐο καί ώφέλιμο νά δοθούν στό 
λαό τής Μακεδονίας ot δυνατότητες έθνικού άπελευθερωτικού άγώ
να.
β)’Από στρατιωτική άποψη μπαίνει τό ζήτημα τής συγκέντρωσης 
δλων τών δυνάμεων στούς τομείς Γευγελή (Γιουγκοσλαβίας) Γκόλα 
Σιούμα (Βουλγαρίας) σέ μιά συνεργασία δλων τών δυνάμεων τής 
Μακεδονίας γιά  νά προσβάλλουν τήν σιδηροδρομική γραμμή Σκό
πια  - Γευγελή - Θεσσαλονίκη. Στούς τομείς αύτούς ύπάρχουν δλες 
ot δυνατότητες γιά  τήν άπελευθέρωσή τους. (Μέσα στό τρίγωνο 
Ε λλάδας - Βουλγαρίας - Γιουγκοσλαβίας).
'Ομόφωνα δλοι ot έκπρόσωποι συμφώνησαν γιά  τήν άνάγκη τής δη
μιουργίας τού Κεντρικού Γενικού Ε π ιτελείου τών Βαλκανικών 
Ε θνικώ ν ’Απελευθερωτικών Στρατών. Πρός τό σκοπό αύτό είναι 
ώφέλιμο νά προπαρασκευασθούν άμέσως ot άντίοτοιχοι λαοί γιά  τή
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δημιουργία μιάς στενής ένότητας πάλης τών Βαλκανικών λαών. 
Πρός τό σκοπό αύτό, πρέπει νά έκδοθοϋν «Προκηρύξεις» καί δ ια 
κηρύξεις καί νά  χρησιμοποιηθούν δλα τά διαθέσιμα μέσα γιά  τήν 
έκλαΐκευοη τού ’Εθνικού ’Απελευθερωτικού άγώνα τών Βαλκανι
κών λαών μέ Ιδιαίτερη έπιμονή στό χαρακτήρα συνεργασίας καί έν- 
οποίησης αύτού τοΰ άγώνα.

ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΤΑ ΚΑΤΑΧΤΗΤΗ 
Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Θά ήταν χρήσιμο, σέ σύντομο διάστημα χρόνου, νά μπει συγκεκρι
μένα τό πρόβλημα καί νά προταθεΐ σέ δλα τά Γ ενικά ’Επιτελεία τών 
Βαλκανικών χωρών, ή ίδρυση ένός Κεντρικού διαβαλκανικού Γενι
κού Επιτελείου  καί σέ περίπτωση πού οΐ άντίστοιχες χώρες θά τό 
δεχόντουσαν, νά έξουσιοδοτήσουν άρμόδιες άντιπροσωπεΐες γιά  τό 
σχηματισμό τού Κεντρικού διαβαλκανικού Γενικού ’Επιτελείου.
Νά έξασφαλιστούν, τέλος, οΐ άμοιβαϊες συνδέσεις μέ άσύρματο 
(κλασικά μέσα), σέ τρόπο πού νά έπιτευχθεΐ ό σκοπός τής δημιουρ
γίας τού Κεντρικού διαβαλκανικού Γεν. ’Επιτελείου. Γιά τό σκοπό 
αύτό πρέπει νά ένισχυθούν οί ύπάρχουσες συνδέσεις μεταξύ τών 
διαφόρων χωρών.
Ό σ ο ν  άφορά τούς Βούλγαρους καί την ύπαρξή τους στό Κεντρ. 
διαβαλκ. Γεν. ’Επιτελείο, δλοι οί έκπρόσωποι έχουν συνείδηση τής 
έξαιρετικής κατάστασης στήν όποία βρίσκεται τό βουλγάρικο Κομ
μουνιστικό Κόμμα. Λυπούνται γιατί ό Βούλγαρος έκπρόσωπος δέν 
μπόρεσε νά παρευρεθεί σ’ αύτήν τή συνεδρίαση. Ό  έκπρόσωπος τού 
Κόμματος Γ ιουγκοσλαβίας έπιφορτίσθηκε έκ νέου ν’ άποκαταστήσει 
τή σύνδεση μέ τό άδελφό Κόμμα καί νά τού έξηγήσει τά συμπερά
σματα αύτής τής συνεδρίασης.
Οί έκπρόσωποι θεωρούν δτι οΐ συνδέσεις μεταξύ τών άντιστοίχων 
κομμάτων θά πρέπει νά γίνουν πιό στέρεες καί έτσι νά έξασφαλί- 
σουν μιά κανονική άνταλλαγή τού προπαγανδιστικού υλικού καθώς 
κα ί τών τακτικών συνεννοήσεων γιά τίς άπόψεις πάνω σέ διάφορα 
προβλήματα πού μάς άφορούν.

"Ολοι οί έκπρόσωποι όφείλονν νά έκθέσουν διά μακρών στίς Κεντρικές τονς 'Επι
τροπές τά άποτελέσματα καί τά συμπεράσματα αντών τών συζητήσεων.
Ό  έκπρόσωπος τού Κομμουνιστικού Κόμματος Γιουγκοσλαβίας, ΤΕΜ ΠΟ 
Ό  έκπρόσωπος τού Κομμουνιστικού Κόμματος Ε λλάδας ΤΗΛ. ΒΕΡΒΕ- 
ΡΗΣ
Ό  έκπρόσωπος τού Κομμουνιστικού Κόμματος ’Αλβανίας ΕΜΒΕΡ 
ΧΟΤΖΑ
Σ. Τό πρακτικό αύτό συντάχθηκε σέ τέσσερα άντίγραφα προορισμένα γιά 
καθέναν άπό τούς έκπροσώπους καί γιά τό Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλ
γαρίας. 20 τού Ίούνη 1943
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Μιά άναπάντεχη έπέμβαση.

«Τή μέρα πού ύπογράφαμε τά “Συμπεράσματα” -  συνέχισε τήν άφήγησή 
του ό Βερβέρης -  στήν έδρα τού ’Αλβανικού Στρατηγείου έφτασαν στε
λέχη τού ’Αλβανικού κα ί Γιουγκοσλάβικου Κόμματος πού τότε δραπέτευ
σαν άπό τίς Ιταλικές φυλακές. ’Ανάμεσά τους ήταν καί ό Κώτσι Τζότζι, 
πού άμέσως άνάλαβε καθήκοντα πρώτου βοηθού τοΰ Έ μβέρ Χότζα. 
Άποφασίστηκε νά συμπεριληφθεϊ καί ό Τζότζι, σάν άποσταλμένος τού 
ΚΚΑ, στήν όμάδα πού θά πηγαίναμε στό Στρατηγείο τού Τίτο.

Ά ποχαιρετήσαμε τόν Έμβέρ Χότζα κα ί ξεκινήσαμε οί τρεϊς μας 
(Τέμπο, Τζότζι καί έγώ), μέ μιά όμάδα Α λβανούς άντάρτες, πρός τά έλ- 
ληνικά σύνορα. Ό τα ν  φτάσαμε κοντά στό Νεστόρι σταματήσαμε καί μεί
ναμε κάμποσες μέρες. Ό  Τέμπο κλείστηκε σ’ ένα δωμάτιο καί συστημα
τικά άπόφευγε νά συναντηθεί μαζί μου. Δέν μπορούσα νά έξηγήσω τή 
συμπεριφορά του. Τόν έπισκέφθηκα στό σπίτι. Ή τα ν  κατσούφης, έπιφυ- 
λακτικός κα ί στεγνός.

Στίς διαμαρτυρίες μου άπάντησε : “ Περίμενε λίγο!”
Πολύ γρήγορα λύθηκε τό μυστήριο : Στίς 24 τού Ίούνη έφτασε στή 

Σλήμνιτσα, χωρίς νά τόν περιμένω τουλάχιστο έγώ, ό Ά ντρέας Τζήμας. 
Τόν συνόδευε καί ό στρατηγός Βασίλης Τζιότζιος. Συναντηθήκαμε άμέ
σως. Ύ περκινητικός καί έκδηλα έκνευρισμένος, άρνήθηκε νά καθίσει στό 
κάθισμα πού τού πρόσφερα κα ί χωρίς νά μ’ άκούσει άρχισε τίς παρατη
ρήσεις του :

Αύτό τό χαρτί πού υπογράψατε, μού είπε, είναι άκυρο. Δέν είχες 
έξουσιοδότηση οΰτε άρμοδιότητα νά υπογράφεις συμφωνίες πού νά δε
σμεύουν τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Τέτοιες συμφωνίες μπορούν νά 
υπογράφουν μόνο άνώτατα στελέχη! Θά ’χεις “μπελάδες” μέ τό ΠΓ γιά 
τήν πρωτοβουλία σου αύτή!...

Παρ’ όλη τήν έκτίμηση καί άγάπη μου στόν Ντούλη33, τόν παιδικό 
μου φίλο καί συμμαθητή στό Δημοτικό, θύμωσα καί τοΰ είπα:

-  Σταμάτα! "Ως έδώ καί μή παρέκει! Ή  άποστολή μού δόθηκε άπό τό 
Γενικό Γραμματέα τού ΚΚΕ Γιώργη Σιάντο καί μέ είχε προειδοποιήσει 
πώς μονάχα στόν ίδιο  προσωπικά θά λογοδοτώ! Διάβασε πρώτα τό κεί
μενο πού υπογράψαμε καί μετά τό συζητούμε, άν θέλεις.

Ό  Τζήμας διάβασε τό κείμενο καί μού είπε:
-  Α παράδεκτο!
-  Ποιά είναι συγκεκριμένα τά λάθη; τόν ρώτησα.
-  Δέν εϊναι καιρός γιά  συζητήσεις, μού άπάντησε. Τό κύριο είναι 

πώς δέν είχες κανένα δικαίωμα νά άντιπροσωπεύεις τήν άνώτατη ήγεσία

33. «Ντοϋλης». είναι τό χαϊδευτικό τοϋ «Ά ντρέας» στήν περιοχή Καστοριάς -  X ρούπι-
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σέ τόσο ύπεύθυνες διασκέψεις. Ά λλά  θά φροντίσω έγώ νά διορθωθούν 
δλα!...

Έ φ υγε ό Τζήμας άπό τό σπίτι πού συναντηθήκαμε έτσι άπότομα καί 
νευρικά, δπως δταν μπήκε. Δέν μέ κάλεσε νά τόν συνοδέψω, θ ά  μπο
ρούσα ίσως νά τόν βοηθήσω πολύ άν ζητούσε νά μάθει γ ιά  τό χαρακτήρα 
καί τίς άπόψεις τών συντρόφων, με τούς όποίους ήρθε νά συζητήσει. Ό  
Έ μβέρ Χότζα, πού έδειχνε μεγάλη κατανόηση καί έκτίμηση στό έλληνικό 
κίνημα, είχε μείνει στό Στρατηγείο του. Στή θέση του, σάν άντιπρόσωπου 
τού Α λβανικού λαϊκοαπελευθερωτικού κινήματος, μπήκε ό Κώτσι Τζό- 
τζι, πού λίγα ήξερε γιά  τήν κατάσταση τών Βαλκανικών λαϊκών κινημά
των καί έπηρεάζονταν πολύ άπό τόν Τέμπο».

ΟΙ άνησυχίες μου δέν ήταν άβάσιμες.
Τό ίδιο βράδυ έγινε νέα συνεδρίαση τών άντιπροσώπων τών τριών 

Βαλκανικών λαϊκοαπελευθερωτικών κινημάτων. Τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ Αντι
προσώπευε ό Ά ντρέας Τζήμας (Σαμαρινιώτης), τό ΓΕ τού ΛΣ Γιουγκοσ
λαβίας ό Σβετοζάρ Μ πουκμάνοβιτς (Τέμπο) καί τό ΓΕ τού ΛΣΑ ό Κώτσι 
Τζιότζι.

'Ύστερα άπό όλονύχτια συζήτηση υπογράφτηκε συμφωνία. 'Ο μό
φωνη ήταν ή άπόφαση νά συγκροτηθεί τό άργότερο ώς τίς 10 Αύγούστου, 
μόνιμο Γενικό Επ ιτελείο τών Λαϊκών Α πελευθερωτικών στρατών τής 
Βαλκανικής.

Δέν διάβασα -  συνέχισε ό Βέρβερης τήν άφήγησή του -  τό κείμενο 
τής συμφωνίας. Δέν τό κρύβω δμως πώς πικράθηκα πολύ. Ό χ ι/γ ια τ ί άκυ- 
ρώθηκε τό κείμενο τών συμπερασμάτων, πού θά μπορούσαν νά σταθούν 
βάση γιά μιά όλοκληρωμένη καί ρεαλιστική συμφωνία τών Βαλκανικών 
Κομμάτων καί κινημάτων. Ούτε γιά τήν άδικη ταπείνωση πού μού γινό
ταν άπό ένα στέλεχος πού -  δπως έμαθα άργότερα, άπό τούς ίδιους τούς 
γραμματείς τού ΚΚΕ Σιάντο καί Ίωαννίδη -  δέν είχε καμιά έξουσιοδό- 
τηση νά άνακατωθεΐ καί πολύ περισσότερο νά μέ παραμερίσει. Είχα φτά- 
σει σχεδόν στό τέλος τής πραγματοποίησης τής βασικής μου άποστολής 
καί ματαιώθηκε. Αύτό μέ στέναχώρησε. Καί γ ι’ αύτό, δταν ό Τζήμας μού 
πρότεινε νά μείνω κοντά του κα ί νά συνεργαστούμε στό Κοινό Βαλκανικό 
Στρατηγείο, άρνήθηκα καί ζήτησα νά φύγω γιά  τήν Α θήνα.

Μελετώντας αύτά πού έγιναν τότε -  συνέχισε ό Βερβέρης -  κατάληξα 
στό συμπέρασμα πώς ή άρνηση τού Τέμπο νά φύγουμε γιά  τό Στρατηγείο 
τού Τίτο συνδεόταν μέ τήν έπίσκεψη τού Τζήμα, πού τήν περίμενε. Πολύ 
άργότερα έμαθα πώς ό Τζήμας δταν έμαθε πώς στά σύνορα γίνονταν δια
πραγματεύσεις άνάμεσα στούς Γιουγκοσλάβους, τούς Α λβανούς καί τούς 
Έ λληνες άντιπροσώπους, έστειλε ένα σημείωμα στόν Τέμπο πού τόν πλη
ροφορούσε δτι ό Γρηγόρης (Τηλ. Βερβέρης) δέν είναι άρμόδιο στέλεχος 
τού ΚΚΕ καί τού κινήματος τής 'Ελλάδας καί δτι δ ίδιος είναι ό Πολιτι
κός Α ντιπρόσω πος τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί ύπεύθυνο καί πλήρως έξουσι- 
οδοτημένο στέλεχος τού ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ».
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Αύτά μάς άφηγήθηκε ό Τ. Βερβέρης (Μάχος). Ά ργότερα, πολύ μετά 
τόν πόλεμο, ό Μ πουκμάνοβιτς - Τέμπο στό βιβλίο του Ή  ρέονσα 'Επανά
σταση έξήγησε τήν άλλαγή τής συμπεριφοράς του:

«Μήνυμα τον Γενικού Στρατηγείου τοϋ ΕΛΑΣ μάς πληροφορούσε δτι 
ό Γρηγόρης (σ.σ. Τηλ. Βερβέρης) δέν είναι άντιπρόσωπος τοϋ ΚΚ ’Ελλά
δας, κι άκόμα δτι όέν είναι μέλος τοϋ Κόμματος! Στάλθηκε άποκλειστικά 
γιά νά συνδεθεί μέ τήν Κομμουνιστική Διεθνή καί δτι γιά συζητήσεις σχε
τικές μέ συνεργασία δέν είναι έξονσιοόοτημένος! Μέ καλονσε ξανά νά 
πάω στήν ’Ελλάδα».34

Φαίνεται άπίθανο νά έγραψε ό Τζήμας δτι δ Βερβέρης δέν ήταν μέ
λος τού Κόμματος. Τό πιθανότερο, κατά τή γνώμη μου, είναι δτι ό Τέμπο 
μέ τήν πάροδο τού χρόνου ξέχασε αύτό πού είχε άκούσει άπό τόν Ιδιο τόν 
Βερβέρη δτι δέν είναι μέλος τής ΚΕ τού ΚΚΕ καί πρόχειρα διατύπωσε τή 
φράση πού δχι μόνο δέν άνταποκρίνεται οτήν άλήθεια, άλλά καί προσ
βάλλει τήν σοβαρότητα τής καθοδήγησης τού ΚΚΕ, ή όποία άνέθετε μιά 
τόσο σοβαρή άποστολή σ’ Ιναν «έξωκομματικό» άνθρωπο. Ό  Ιδιος δ 
Τέμπο στίς 2 τού Ίούνη 1959 στό Βελιγράδι είχε δώσει ύπεύθυνη δήλωση 
μέ τήν όποία βεβαίωνε:

«Γνωρίζω δτι ό Τηλέμαχος Βερβέρης - "Γρηγόρης” ήρθε στή Γιουγ
κοσλαβία, τό Μάη τοϋ 1943, σάν άντιπρόσωπος τής ΚΕ τοϋ Κομμουνι
στικού Κόμματος τής ’Ελλάδας καί συνδέθηκε μαζί μον γιά νά άποκατα- 
στήσει σύνδεση μέ τήν Κομμουνιστική Διεθνή, ύστερα άπό έντολή τής ΚΕ 
τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος τής ’Ελλάδας».35

'Υπογράφεται Βαλκανικό Σύμφωνο.

Ή  συνάντηση Τζήμα - Βερβέρη, δπως είδαμε, δέν ήταν καθόλου συντρο
φική. Ό  Τζήμας, χωρίς νά κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις, ξέσχισε τό 
πρωτόκολλο μέ τά «Συμπεράσματα» πού είχε ύπογράψει ό Βερβέρης καί 
άρχισε διαπραγματεύσεις μέ τούς άντιπροσώπους τής Α λβανίας καί Γι
ουγκοσλαβίας Κώτσι Τ ζιότζι κα ί Τέμπο. Ή  συνεδρίασή τους βάσταξε δλη 
τή νύχτα στίς 24 πρός 25 τού Ίούνη κα ί τίς πρωινές ώρες ύπογράφηκε 
συμφωνία.

Τό κείμενο τού συμφωνητικού πού ύπογράφηκε άπό τούς Τζήμα 
Τέμπο καί Τζιότζι είναι τό παρακάτω:

« Α Π Ο Φ Α Σ Η

Τής συναντήσεως τών Α ντιπροσώ πω ν τού Γενικού Στρατηγείου τού

34. Σ. Μ πουγκμάνοβιτς-Τέμπο, Ή  ρέονσα έπανάσταση, σ. 342-344 (γιουγκοσλ. έκδο-
οη).

35. Τό πρωτότυπο τής βεβαίωσης βρίσκεται στά χέρια μου. Είναι γραμμένο στά σερβο- 
κροάτικα.
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ΕΛΑΣ, τοϋ Γενικού ’Επιτελείου τοΰ Λαϊκού ’Απελευθερωτικού 
Στρατού, τών παρτιζάνων έθελοντών τής ’Αλβανίας (καί) τού Γενι
κού ’Επιτελείου τού Λαϊκού ’Απελευθερωτικού Στρατοΰ τών Παρ- 
τιζάνικων όμάδων Γ ιουγκοσλαβίας πού έλαβαν μέρος στίς 25 Ιο υ 
νίου 1943.
"Ολοι οί άντιπρόσωποι όμοφώνως δέχονται τήν πρόταση νά δημι- 
ουργηθεϊ ώς τίς 10 Αύγουστον τό μόνιμο Γενικό Έπιτελεϊο τών 
Λαϊκών ’Απελευθερωτικών Στρατών τής Βαλκανικής. Γιά τό σκοπό 
αύτό είναι άναγκαΐο ώς τήν ήμερομηνίαν αύτή κάθε έπιτελεϊο νά 
δρίσει τούς δικούς του άντιπροσώπους, οί όποιοι θά μπούν σ’ αύτό
τό έπιτελεϊο καί οί όποιοι πρέπει νά ’ρθουν στήν.....................πού θά
είναι προσωρινή έδρα.
Τό Βαλκανικό ’Επιτελείο πρέπει νά άποτελεσθεί άπό τούς πιό γνω
στούς όνομαστούς στρατιωτικούς καί πολιτικούς άντιπροσώπους, 
τούς όποίους κάθε Βαλκανική χώρα θά όρίσει μόνη της. Τό Βαλκα
νικό ’Επιτελείο θά έχει τούς δικούς του 4 στρατιωτικούς καί 4 πολι
τικούς άντιπροσώπους δπως καί έναν όρισμένο άριθμό άλλων με
λών (στενοί).
Τό Βαλκανικό Επ ιτελείο  θά άναλάβει άμέσως τήν ήγεσία τού 
άγώνα τών Βαλκανικών Λαών γιά  τήν ’Εθνική ’Απελευθέρωση καί 
γιά  τήν έξασφάλιση τής λαϊκής κυριαρχίας σ’ όλες τίς Βαλκανικές 
χώρες.
Ό  σ. Τέμπο έπιφορτίζεται μέ τό καθήκον νά συνδεθεί μέ τό Γενικό 
’Επιτελείο τών Βουλγάρων άνταρτών καί νά τούς γνωρίσει τίς άπο- 
φάσεις μας.
“Ολοι οί άντιπρόσωποι άναλαμβάνουν τήν υποχρέωση νά έξασφα- 
λίσουν άμοιβαία σύνδεση μέ τόν άσύρματο δλων τών έπιτελείων τών 
Βαλκανίων. Ο ί ίδιες συνδέσεις πρέπει νά ύπάρχουν καί όδικώς διά 
τήν άνταλλαγήν προπαγανδιστικού ύλικοΰ.
Στό μεταξύ μέχρι 10 Αύγουστου δλοι οί άντιπρόσωποι θά διατηρή
σουν σύνδεση μεταξύ των καί θά παίρνουν τίς άναγκαίες άποφάσεις 
ώς προσωρινό Γενικό ’Επιτελείο τών Βαλκανίων.
Ό λ ο ι οί άντιπρόσωποι όμόφωνα είναι σύμφωνοι νά άρχίσει άμεσα 
συνεργασία στίς συνοριακές περιοχές. 'Η  συνεργασία αύτή θά είναι 
στρατιωτική καί πολιτική.
α) 'Η  στρατιωτική συνεργασία πραγματοποιείται σέ κοινές στρατι
ωτικές έπιχειρήσεις πού διεξάγονται άπό τήν ήγεσία κοινού έπιτε- 
λείου έπιχειρήσεων. Ή  κοινή αύτή συνεργασία δέον νά έξασφαλι- 
στεί κατά πρώτον λόγον στήν περιοχήν Κοσόβο-Μετόχι καί τής Βο
ρείου ’Αλβανίας, Κίτσεβο κα ί ’Αλβανών, ’Αργυρόκαστρου - ’Ιωάν
νινα - Κορυτσάς - Καστοριάς - Μοναστήρι - Φλώρινας - Γευγελή - 
Τζένα.
Μ παίνει σάν καθήκον στά ένδιαφερόμενα στρατηγεία νά μελετή
σουν δλες τίς στρατιωτικές καί πολιτικές συνθήκες στήν Περιοχή

220



Καστοριάς - Κορυτσάς γιά τήν πλήρη Εκκαθάριση αυτής τής περι
φέρειας άπό τούς φασίστες κατακτητές. Σέ περίπτωση εύνοϊκών 
συνθηκών θά άναληφθεϊ κοινή δράση σ’ αύτόν τόν τομέα.
Ή  πολιτική συνεργασία θά πραγματοποιηθεί μέ τήν έκλαίκευση τοϋ 
άγώνα, τόν όποιο διεξάγουν οΐ Βαλκανικοί λαοί γιά  τήν έθνική τους 
άπελευθέρωση καί μέ τήν άμοιβαία βοήθεια γιά  νά ξεσηκωθούν 
στήν πάλη κατά τών καταχτητών οί έθνικές μειονότητες πού σήμερα 
ώς έπί τό πλεϊστον είναι στήν ύπηρεσία τών καταχτητών. Γι’ αύτό 
τονίζεται ή άνάγκη νά άπόσταλούν άλβανικές όμάδες στήν περιοχή 
Κόσοβο-Μετόχι καί Μ ακεδονίας καί Μακεδονικό τμήμα στό τμήμα 
τής έλληνικής Μακεδονίας, μέ σκοπό νά σηκώσουν τίς άλβανικές 
καί Μακεδονικές μάζες στήν πάλη κατά τών κατακτητών. ΟΙ Ά λ 
βανικές όμάδες πού θά περάσουν στό Κόσοβο - Μετόχι καί τή Μα
κεδονία πρέπει νά μιλάν στίς άλβανικές μάζες δτι τό συμφέρον τους 
είναι νά άγωνιστούν μέ τούς Σέρβους κατά τών κατακτητών, δτι 
πρέπει νά τεθούν ύπό τήν ήγεσία τών έπιτελείων Κόσοβο -Μετόχι 
καί Μακεδονίας δτι τήν τύχη των μετά τήν άπελευθέρωση θά τήν 
κανονίσουν μόνοι τους οί λαοί τού Κόσοβο - Μετόχι καί τής Μακε
δονίας, καί δτι ή συνέχιση τής έξυπηρέτησης τών κατακτητών, δπως 
ώς τά σήμερα, θά όδηγήσει στήν καταστροφή.
Σχετικά μέ τίς μακεδονικές όμάδες Γιουγκοσλαβίας πού θά περά
σουν στήν έλληνική Μακεδονία πρέπει νά λένε στίς μακεδονικές μά
ζες δτι συμφέρον τού μακεδονικού λαού στήν 'Ελλάδα είναι νά πα 
λεύει μαζί μέ τούς Έλληνες καί ύπό τήν ήγεσίαν τών άντιστοίχων 
έπιτελείων έναντίον τών κατακτητών. "Οτι ot Βούλγαροι φασίστες 
καί ό Βάντσε Μηχαήλωφ όδηγούν τό μακεδονικό λαό στή μεγαλύ
τερη έθνική περιπέτεια ά π’ δσες έχει γνωρίσει ποτέ (καταστροφές). 
Ή  κοινή πάλη μέ τούς "Ελληνες θά τούς έξασφαλίσει τήν Ισοτιμία 
καί θά τούς άπαλλάξει άπό κάθε έθνική καταπίεση.
Γι’ αύτό τό ζήτημα κάνουν τήν παρατήρηση ot άντιπρόσωποι τής 
Γιουγκοσλαβίας καί Α λβανίας καί έχουν τή γνώμη δτι κατά τή δ ι
άρκεια τοϋ πολέμου πρέπει νά άναγνωρισθεϊ τό δικαίωμα τής αύτο- 
διάθεσης σ’ δλον τόν Μακεδονικό Λαό.
Στό τέλος δλοι οί άντιπρόσωποι είναι σύμφωνοι νά βγάλουν σάν 
Βαλκανικό Ε π ιτελείο  πρωταρχική διακήρυξη δτι δλα τά προβλή
ματα μεταξύ τών Βαλκανικών λαών θά λυθούν στή βάση τής άδελ- 
φικής συνεργασίας καί τήν άρχή τής αύτοδιάθεσης τών λαών.
Ό λ α  τά καθήκοντα πού βγαίνουν άπό τήν άπόφαση αύτή πρέπει νά 
έκτελεσθούν ώς τίς 10 Αύγούστου.

b ' 25 ’Ιουνίου 1943
Κώτσι Τζότζι Ό  Α ντιπρόσω πος τού ΓΕ Α λβανίας
Τέμπο (Μπουκμάνοβιτς) Ό  Α ντιπρόσω πος τοϋ Γ.Ε. Γιουγκοσ

λαβίας
Σαμαρινιώτης (Ά νδ . Τζήμας) Ό  Α ντιπρόσω πος τού Γεν. Στρα

τηγείου ΕΛΑΣ
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Ή  άπόφαση αύτή δέν είναι γ ιά  δημοσίευση. Ε ίναι ένα ντοκουμέντο 
πού θά μείνει στά χέρια τών άντιπροσώπων πού πήραν μέρος στή 
συνάντηση αύτή».36

Μετά τήν ύπογραγή τής συμφωνίας 6 Τζήμας κάλεσε τούς άντιπρο- 
σώπους τής ’Αλβανίας κα ί Γιουγκοσλαβίας νά έπισκεφθούν τό ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ. 'Η  πρόσκληση έγινε δεκτή καί δλοι μαζί ξεκίνησαν. Στήν πορεία, 
ύστερα άπό ένα τηλεφώνημα τού στρατηγού Σαράφη, ό Τζήμας άφήνει 
τούς προσκαλεσμένους στήν έδρα τού Στρατηγείου Μ ακεδονίας καί φεύ
γει μόνος του γιά  τήν έδρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ.

Πολλά χρόνια μετά τόν πόλεμο, ό Τζήμας σέ μιά μακροσκελέστατη 
έκθεσή του -  πού βρίσκεται στά ’Αρχεία τής ΚΕ τού ΚΚΕ -  έγραψε καί 
γ ιά  τήν παραπάνω συμφωνία κα ί τίς άντιδράσεις του στό Μακεδονικό 
ζήτημα. Παραθέτουμε τό σχετικό άπόσπασμα:

«... Ό τα ν  ό Τέμπο στή συνάντησή μας τοΰ Ίούνη 1943 ίπέμενε πολύ νά 
υπογράψουμε ενα συμφωνητικό, πάνω στή βάση τής πολιτικής τον πλατ
φόρμας, όμοιο μέ τό συμφωνητικό πού υπέγραψε μέ τόν Λυσ. Βερβέρη*1, 
έγώ άρνήθηκα κατηγορηματικά. Μόνο ΰστερα άπό μεγάλη σκέψη δέχτηκα 
ίνα  προσύμφωνο μέ δλονς τούς δρους τον, πλήν t κείνων πού Αφορούσαν 
τό Μακεδονικό Ζήτημα. Σχετικά μ ’ αύτό τό συμφωνητικό ελεγε: “Τά γι- 
ονγκοσλαβικά, μακεδονικά τμήματα που έξ αίτιας πολεμικών έπιχειρή
σεων θά Αναγκάζονταν νά μποΰν στήν έλληνική Μακεδονία είναι υπο
χρεωμένα νά έκλαϊκεύσονν καί έφαρμόσονν τήν πολιτική τον 'Ελληνικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος, τήν πολιτική τοϋ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ άπέναντι 
στούς σλαβομακεδόνες, δηλαδή έθνική Ισοτιμία’’. ’Εδώ κατά παρέμβαση 
Αναφέρω δτι σέ μιά συζήτηση μέ τόν Τέμπο, λίγο προτού φύγει Από τό Βίς 
(σ.σ. Ιούλη 1944), μοϋ είπε δτι ό Τίτο τόν έπέπληξε γιά τόν δρο αύτό πού 
δέν έπρεπε, τοϋ είπε, νά υπογράφει. Κ αί είχε δίκαιο, νομίζω. Από τήν 
άποψή τον νΑ τόν έπιπλήξει...» .1β

Τυπικές καί ουσιαστικές διαφορές τών δύο κειμένων

’Επεκταθήκαμε κάπως στό σοβαρότατο θέμα τών διαβαλκανικών ζυμώ
σεων πού συντελούνταν στήν παραμεθόριο περιοχή, μακριά καί σέ πλήρη

36. ’Α ρχεία τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ.

37. Ό  Τζήμας λάθεψε στό δνομα: Ό χ ι  Λνσ. άλλά Τηλέμαχος Βερβέρης.

38. Ό  Τίτο πραγματικά έπέπληξε τόν Τέμπο, άλλά γιά  έντελώς διαφορετικούς λόγους 
άπ ' αυτούς πού άναφέρει ό Τζήμας, δπως θά δούμε παρακάτω.
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άγνοια τών Κεντρικών ήγεσιών τοϋ ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, πού γιά 
λογαριασμό τους ύπογράφτηκαν δυό κείμενα, μέσα σέ πέντε μόνο μέρες.

Τά δυό κείμενα έχουν τυπικές καί ούσιαστικές διαφορές. Συγκεκρι
μένα:

I. Τό πρώτο, πού ύπογράφτηκε άπό τόν Τηλέμαχο ή Μάχο Βερβέρη 
γιά λογαριασμό τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, άναφέρεται σέ «συμπεράσματα άπό τίς 
συζητήσεις τών άντιπροσώπων τών ΚΚ ’Αλβανίας, Γιουγκοσλαβίας καί 
Ελλάδας» πού θά στέλνονταν στίς ΚΕ τών Κομμάτων γιά  νά ένημερω- 
θούν, νά τά μελετήσουν καί νά άποφασίσουν. Τό Πρωτόκολλο πού ύπο- 
γράφηκε δέν δέσμευε τό ΚΚΕ μέ υποχρεώσεις. Τό δεύτερο κείμενο, πού 
ύπογράφηκε άπό τόν Ά ντρέα  Τζήμα-Σαμαρινώτη, ήταν Ά πόφαση, δη
λαδή Συμφωνία πού δέσμευε τό κίνημα μέ πολιτικές καί στρατιωτικές 
υποχρεώσεις σέ Πανβαλκανική κλίμακα. Τό σοβαρότερο είναι δτι προ- 
βλεπόταν νά άρχίσει άμέσως ή έφαρμογή τής συμφωνίας χωρίς νά θεωρη-. 
θεΐ άναγκαία καί μιά τυπική έπικύρωσή της άπό τίς άνώτερες ήγεσίες τών 
Κομμάτων καί λαϊκοαπελευθερωτικών κινημάτων.

II. Στό πρώτο κείμενο τονιζόταν δτι: «... ΟΙ έκπρόσωποι συμφωνούν 
κατ' άρχήν στό δτι είναι ώφέλιμο νά δημιουργήσουν μιά άμοιβαία συνερ
γασία, άλλά έπίσης καί προπαντός νά δημιουργήσουν τήν ένότητα δράσης 
δλων τών έθνικών άπελευθερωτικών δυνάμεων τών βαλκανικών χωρών, 
συγκροτώντας μιά μόνη διοίκηση, £να Κεντρικό Γενικό ’Επιτελείο...». Στό 
δεύτερο άποφασίζονταν «... νά δημιουργηθεί ώς τίς 10 Αύγούστου τό μό
νιμο Γ ενικό Ε π ιτελείο  τών Λαϊκών Άπελευθερωτικών Στρατών τής Βαλ
κανικής...».

III. Στό πολιτικό ζήτημα καί κυρίως στό Μακεδονικό πού άντιμετω- 
πιζόταν διαφορετικά άπό τά ξεχωριστά κινήματα κάθε Βαλκανικής χώ
ρας. Στό κείμενο πού ύπόγραψε ό Βερβέρης, παρ ' όλες τίς άδυναμίες, μέ 
σαφήνεια είναι διατυπωμένη ή άρνηση τού ΚΚΕ νά δεχτεί νά κυκλοφο
ρήσει κοινή δήλωση δλων τών «ένδιαφερόμενων βαλκανικών κρατών... 
δπου ν’ άναγνωρίζουν τό δικαίωμα αύτοδιάθεσης τού Μακεδονικού λα
ού». Μέ τή διαπίστωση δτι: «Ή  κατάσταση στήν Έλληνική Μακεδονία 
είναι πολύ διαφορετική άπό τήν κατάσταση τής Βουλγάρικης καί Γιουγ
κοσλάβικης Μακεδονίας» διατυπώνεται στά συμπεράσματα δτι:

« Ό  έκπρόσωπος (σ.σ. τού ΚΚΕ) θεωρεί ότι τό ζήτημα είναι πολύ 
λεπτό καί δτι τό πρόβλημα πρέπει νά συζητηθεί άπό τήν ΚΕ τού ΚΚΕ». 
Στήν άπόφαση-συμφωνία, πού ύπόγραψε ό Τζήμας, διατυπώνεται ή θέση 
τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ δτι: «... όμάδες τής Γιουγκοσλαβίας πού 
θά περάσουν στήν έλληνική Μακεδονία πρέπει νά λένε στίς Μακεδονικές 
μάζες δτι συμφέρον τού Μακεδονικού λαού στήν Ε λλά δ α  είναι νά πα 
λεύει μαζί μέ τούς Έλληνες καί ύπό τήν ήγεσίαν τών άντιστοίχων έπιτε
λείων έναντίον τών κατακτητών». Στό ίδιο  κείμενο, άφού σημειώνεται ή 
παρατήρηση τών έκπροσώπων Α λβανίας καί Γιουγκοσλαβίας πώς «... 
κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου πρέπει νά άναγνωριστεί τό δικαίωμα τής 
αύτοδιάθεσης σ' δλον τό Μακεδονικό λαό», τονίζεται σέ ξεχωριστή
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παράγραφο πώς: «... όλοι ot άντιπρόσωποι είναι σύμφωνοι νά  βγάλει τό 
Βαλκανικό Ε π ιτελείο  πρωταρχική διακήρυξη δτι δλα τά  προβλήματα 
μεταξύ τών Βαλκανικών λαών θά λυθούν στή βάση τής άδελφικής συνερ
γασίας καί τής αύτοδιάθεσης τών λαών»

IV. Τόσο τά συμπεράσματα δσο κα ί ή «άπόφαση-συμφωνία» ξεκι
νούν άπό λαθεμένη έκτίμηση τών δυνάμεων κα ί δυνατοτήτων τού ένοπλου 
άγώνα στά Βαλκάνια καί βάζουν πρακτικά καθήκοντα άπραγματοποίητα 
γιά  κείνην τήν περίοδο: συγκεκριμένα άναλαμβάνουν τήν υποχρέωση νά 
έλευθερώσουν περιοχές ζωτικότατης σημασίας γιά  τή διατήρηση τών έπι- 
κοινωνιών τών στρατευμάτων κατοχή; δπως π.χ. τού τρίγωνου τών 
έλληνικών-γιουγκοσλαβικών καί βουλγαρικών συνόρων, τό ϊδιο  κα ί γιά 
τό τριεθνές σημείο μέ τήν ’Αλβανία...

V. Τό κείμενο μέ τά «Συμπεράσματα», κλείνει έτσι: «Ό λο ι ot έκπρό- 
σωποι όφείλουν νά έκθέσουν στίς Κεντρικές τους ’Επιτροπές τά άποτελέ- 
σματα καί τά  συμπεράσματα αύτών τών συζητήσεων».

Τό κείμενο «Ά πόφαση-Συμφωνία» κλείνει έτσι: « Ό λα  τά καθήκοντα 
πού βγαίνουν άπό τήν άπόφαση αύτή πρέπει νά έκτελεστούν ώς τίς 10 
Αύγούστου». Καί σέ ύποσημείωση τονιζόταν πώς: «Ή  άπόφαση αύτή δέν 
είναι γιά δημοσίευση. Ε ίναι ένα ντοκουμέντο πού θά μείνει στά χέρια τών 
άντιπροσώπων (σ.σ. δχι τών πολιτικών ήγεσιών) πού πήραν μέρος στή 
συνάντηση αύτή».

Κάναμε μιά συγκριτική άντιπαράθεση τών δυό κειμένων πού ύπο- 
γράφηκαν στήν παραμεθόριο περιοχή άπό δυό στελέχη τού ΚΚΕ πού δέν 
είχαν έξουσιοδοτηθεϊ νά κλείνουν συμφωνίες καί μάλιστα γενικότερης 
Παμβαλκανικής πολιτικοστρατιωτικής σημασίας.

Τό κείμενο πού ύπόγραψε ό Τηλέμαχος Βερβέρης, δπως είδαμε, 
καταστράφηκε άπό τόν Τζήμα καί ποτέ δέν έφτασε στήν ΚΕ τού ΚΚΕ καί 
τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Ό π ω ς  φαίνεται καί άπό τίς άφηγήσεις τού Ίωαννίδη 
(δημοσιεύονται άπό τίς άρχές Ίούνη 1976 στήν έφημερίδα «Αύγή») δέν 
συζητήθηκαν ούτε στό ΠΓ τού ΚΚΕ.39

39. Ό  Βερβέρης στήν Αφήγησή του μάς έξήγησε καί αύτό τό ζήτημα: «Ό τα ν  τόν Α ύ
γουστο τοϋ 1943 Εφτασα στήν ’Αθήνα καί συναντήθηκα μέ τόν θ α ν . Χατζή καί τόν Γ. Σ ι
άντο μέ έκπληξη έμαθα πώς ή καθοδήγηση ούτε τό κείμενο μέ τά  Συμπεράσματα είχε πάρει, 
ούτε είχε άκούσει νά γίνεται λόγος γιά  τέτοιο ζήτημα. Περίμενα νά κληθώ νά κάνω έκθεση 
γιά τίς προσπάθειας μου καί τίς πρωτοβουλίες πού πήρα, άλλά δέν κλήθηκα. Σέ μιά νέα 
δμως συνάντησή μου, στό δρόμο μέ τόν Γέρο (Γ. Σιάντο), μοΰ δόθηκε έντολή νά είμαι έτοι
μος γιά  νά τόν άκολουθήσω στό Βουνό. Έ κεϊ, έπιτόπου -  μοϋ είπε -  θά συζητήσουμε καί θ' 
άντιμετωπίσουμε δλο τό ζήτημα, πού δπω ς τόμπλεξε ό Ά ντρέας μπορεϊ νά μάς βάλει σέ 
μπελάδες. Φύγαμε μαζί άλλά στήν πορεία μας πρός τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ πέσαμε σέ έκκαθαρι- 
στικές έπιχειρήσεις. Ό  Σιάντος πέρασε, ένώ έγώ πιάστηκα καί μεταφέρθηκα στή Λαμία -  σέ 
στρατόπεδο αιχμαλώτων. Πώς έκτιμήθηκε ή δράση μου άπό τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ δέν έμαθα
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ΣΥΜ ΦΩΝΙΑ ΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ

’Αντίδραση τών Άγγλων.

Ή  παρουσία άνώτατων στελεχών τών λαϊκοαπελευθερωτικών κινημάτων 
τής Βαλκανικής στά έλληνικά σύνορα καί τά βιαστικά άνεβοκατεβάσματα 
άπό τή Ρούμελη στή Δυτική Μ ακεδονία τού πολιτικού άντιπροσώπου τού 
ΕΑΜ στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ προκάλεσαν μεγάλη άνησυχία στούς Ά γγλους. 
Δραστηριοποιήθηκαν οί άξιωματικοί σύνδεσμοι καί ό Ιδιος ό άρχηγός τής 
ΒΣΑ. ΟΙ έπαφές τους μέ τούς ίδιους τούς φιλοξενούμενους τού ΕΛΑΣ 
παρτιζάνους καί οΐ πληροφορίες πού συγκέντρωναν, μεταβιβάζονταν στό 
Κάιρο. Τό ΣΜΑ άντέδρασε άμεοα καί άποφασιστικά.

Στίς 5 τού ’Ιούλη 1943 τό πρω ί έγινε συνάντηση τών τριών μελών τού 
ΓΣ τού ΕΛΑΣ μέ τόν Α ρχηγό τής ΒΣΑ Έ ντυ  Μάγιερς. Ό  Έ ντυ  αύτή τή 
φορά ήταν συγκροτημένος καί συγκαταβατικός. Ό  Σαράφης άνάπτυξε 
τούς λόγους πού προκάλεσαν τή σύγκρουση μέ τόν Ψ αρρό καί τά μέτρα 
πού πάρθηκαν σέ συμφωνία μέ αύτόν. Διαμαρτυρήθηκε γιά  τίς έπιθέσεις 
τού Ζέρβα πού συνεχίζονταν στή Γότιστα καί Καλαμά καί πληροφόρησε 
τή ΒΣΑ πώς διατάχτηκαν καί κινήθηκαν τμήματα τού ΕΛΑΣ Θεσσαλίας. 
Προειδοποίησε πώς θά χτυπήσουν καί θά διαλύσουν όριστικά τόν ΕΔΕΣ, 
άν άμέσως δέν άποσύρει τά τμήματά του άπό τήν περιοχή Καλαμά. Ό  
στρατηγός δήλωσε πώς ό ΕΛΑΣ δέν θά δεχτεί τετελεσμένα γεγονότα. 'Ο  
Έ ντυ ζήτησε νά τού δοθεί προθεσμία πέντε μέρες γιά  νά πείσει τόν Ζέρβα 
νά άποσυρθεί στίς προηγούμενες θέσεις του.

'Ο  Έ ντυ  μέ τρόπο ζήτησε νά μάθει τά άποτελέσματα άπό τίς συναν
τήσεις άντιπροσώπων τοϋ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ μέ τούς άντιπροσώπους τών βαλ
κανικών κινημάτων Α ντίστασης καί τό σκοπό τής πρόσκλησής τους στήν 
έδρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ. Ό  Τζήμας άπόκρυψε τήν υπογραφή συμφωνίας. 
Χαρακτήρισε τίς συναντήσεις σά φιλικές γιά άνταλλαγή πείρας καί τήν 
έπίσκεψη στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ σάν έπιθυμία τών στελεχών τού Γιουγκοσλά
βικου καί Α λβανικού παρτιζάνικου νά κατατοπισθούν καλύτερα πώς εί
ναι όργανωμένος καί πώς δρά ό ΕΛΑΣ. Ε π ίσ η ς γιά νά ρυθμιστούν με
ρικά προβλήματα πού δημιουργούνται στίς παραμεθόριες περιοχές. Κα
θησύχασε τόν Έ ντυ  καί δήλωσε πώς τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ είναι πάντα έτοιμο 
νά ύπογράψει μαζί του, άν έχει πάρει έξουσιοδότηση καί έντολή άπό τό 
ΣΜΑ, τό συμφωνητικό δπως τό διατύπωσε ή ΚΕ τού ΕΑΜ. Τότε μόνο ό 
Έ ντυ έδωσε στά μέλη τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ ένα μήνυμα τού άχιστράτηγου 
Μέσης Α νατολής, άπό τίς 22 τού Ίούνη 1943. Ό  στρατηγός Σαράφης τό 
διάβασε μεγαλόφωνα. Τό μήνυμα έλεγε:

«Αρχιστράτηγος Μέσης Α νατολής έλαβε ύποσημείωσιν μεθ’ Ικανο- 
ποιήσεως ότι τό ΕΑΜ άγωνίζεται διά  τάς άρχάς έλευθερίας ώς όρίζει ό 
χάρτης Α τλαντικού καί είναι έν γνώσει λαμπρών κατορθωμάτων μαχητι
κής άντιστάσεως τού ΕΛΑΣ έναντίον είσβολέως... Ε π ιθυ μ εί νά σχηματι-
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σθή ένιαίον άρχηγεϊον έν Έ λλάδι, έν τφ  όποίω  ό έκλεκτός του άξιωματι- 
κός σύνδεσμος ταξίαρχος Έ ντυ  θά είναι ύπεύθυνος άπέναντί του διά 
σχεδιασμόν μόνον καί έκτέλεσιν άπασών στρατιωτικών έπιχειρήσεων».40 

"Οταν τελείωσε τό διάβασμα, ό Ά ρ η ς  παρατήρησε:
-  Γιατί μήνυμα πού στάλθηκε ραδιοτηλεγραφικά στίς 22 τού Ίούνη 

μάς κοινοποιείται μετά 13 μέρες;
Ό  "Εντυ ξαφνιάστηκε. Ε ίπε πώς χρειάστηκε νά ζητήσει κάποια διευ

κρίνιση καί γιά νά διασκεδάσει τήν υπόθεση άνακοίνωσε, πώς άπό τώρα 
καί πέρα δέ θά υπάρχουν διαφορές, γιατί έχει κιόλας διαταγή νά υπο
γράψει τό σύμφωνο μέ τό ΕΑΜ, χωρίς καμιά άλλαγή ή προσθήκη στό 
έαμικό «άντισχέδιο».

Σέ παρατήρηση τού Σαράφη πώς τό σχέδιο ΕΑΜ -ΕΛΑΣ προβλέπει 
ένοποίηση δλων τών όργανώσεων πού έχουν άντάρτικα τμήματα καί πρέ
πει νά υπογραφτεί καί άπό τό ΕΔΕΣ κα ί τήν ΕΚΚΑ, ό Έ ντυ  άπάντησε 
πώς αύτός άναλαμβάνει τήν ευθύνη νά υπογράψουν καί οί Ζέρβας καί 
Ψαρρός.

Τό σύμφωνο ΣΜΑ-ΕΑΜ/ΕΛΑΣ.

Τό άπόγευμα στίς 5 τού Ιούλη 1943 ύπογράφηκε στήν Καστανιά τό συμ
φωνητικό τού ΣΜΑ μέ τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, πού πρόβλεπε τή συγκρότηση Γε
νικού στρατηγείου τών άνταρτών Ελλάδος άπό άντιπροσώπους τών όρ
γανώσεων ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ καί ΕΚΚΑ (πού θά ύπόγραφαν άργότερα τό 
σύμφωνο) καί ένός Ά γγλου  άξιωματικού, άντιπροσώπου τού ΣΜΑ. Κα
θορίζονταν μέ σαφήνεια πώς οί άντάρτικες όργανώσεις θά διατηρήσουν 
τήν όνομασία καί τή διοικητική τους όργάνωση, τίς περιοχές πού έχουν, 
χωρίς νά παραβιάζονται άπό τίς άλλες όργανώσεις παρά μόνο σέ περι
πτώσεις άνώτερης βίας ή ύστερα άπό άμοιβαία συμφωνία. Ρυθμίζονταν ot 
σχέσεις τών όργανώσεων καί τών άνταρτών μεταξύ τους καί μέ τούς Ά γ 
γλους καί καθαρά διατυπώνονταν ό ρόλος τών Ά γγλω ν άξιωματικών σάν 
συνδέσμων τού ΣΜΑ, χωρίς κανένα δικαίωμα έπεμβάσεων. Καί σέ υπο
σημείωση τό ΣΜΑ άναλάμβανε τήν ύποχρέωση νά άνακοινώσει τή συμ
φωνία άπό τούς ραδιοφωνικούς σταθμούς Λονδίνου καί Καίρου.41

Τό ΣΜ Α μέ τό πρόσχημα πώς δέν θά έπρεπε νά μάθει ό έχθρός τά 
σχέδια καί τίς σχέσεις τών “Αγγλων μέ τά ένοπλα τμήματα πού δρούν στήν 
Ε λλάδα , δέ ραδιοφώνησε τό περιεχόμενο τού συμφωνητικού, άλλά ούτε 
κάν έκανε άνακοίνωση γιά  τήν υπογραφή του. Βέβαια, άλλοι πολιτικής 
φύσης λόγοι ύπαγόρευσαν τήν άγγλική σιωπή σέ ένα τόσο σοβαρό ζήτη
μα, πού έτσι ή διαφορετικά θά γινόταν γνωστό, μιά πού θά δημοσιευόταν

40. Βλ. τό κείμενο τοϋ μηνύματος στό βιβλίο τού Σ. Σαράφη Ό  Ε Λ Α Σ  σελ. 163-164.
41. Βλ. τό κείμενο τής συμφωνίας στό βιβλίο τού Σ. Σαράφη Ό  ΕΛΑΣ, σελ. 164 - 167. 

1958 Π. καί Λ.Ε.).
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στόν έθνικοαπελευθερωηκό τύπο καί θά έκλαϊκευόταν σέ συγκεντρώσεις. 
Μιά έπίσημη άναγγελία συμφωνίας Ά γγλω ν καί ΕΑΜ -ΕΛΑΣ θά μούδι
αζε την Αντεπανάσταση πού κείνες άκριβώς τίς μέρες είχε άναπτύξει μιά 
λυσσασμένη άντικομμουνιστική καί άντιεαμίτικη καμπάνια.

'Ύστερα άπό τήν ύπογραφή τοϋ συμφωνητικού ό “Εντυ μέ γράμμα 
του, πού άντίγραφό του έδωσε στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ, έδινε έντολή στόν 
Ζέρβα νά υπογράψει, χωρίς έπιφυλάξεις καί άναβολές, άμέσως τό συμ
φωνητικό καί νά έτοιμαστεί γ ιά  νά πάρει μέρος στό Κοινό Γ ενικό Στρα
τηγείο Α νταρτώ ν Ε λλάδας. Ό  Ζέρβας συμμορφώθηκε καί υπόγραψε τό 
Συμφωνητικό στίς 12 τού ’Ιούλη, χωρίς καμιά άντίρρηση.42 Λίγες μέρες 
άργότερα τό υπόγραψε καί δ Ψαρρός, μέ σημαντικές δμως παραχωρήσεις 
άπό μέρος τού ΕΛΑΣ.

Πανθεσσαλικό Συνέδριο ’Ανταρτών τον ΕΛΑΣ.

Τή μέρα πού ύπογραφόταν τό Σύμφωνο ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί ΣΜΑ, στήν Κα
στανιά τής Θεσσαλίας συγκεντρώνονταν άντάρτες, καπετάνιοι, άξιωματι- 
κοί τού ΕΛΑΣ, στελέχη τού έαμικού κινήματος καί πολιτικο-στρατιωτικές 
άντιπροσωπεϊες άπό άλλα άρχηγεϊα άνταρτών τού ΕΛΑΣ. Ή τα ν  παρα
μονή τού πρώτου Συνεδρίου, πού όργάνωνε τό Γενικό Α ρχηγείο  τού 
ΕΛΑΣ Θεσσαλίας.

Τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας έφταναν στήν Καστανιά καί οί άντι- 
πρόσωποι τών παρτιζάνων τής Γιουγκοσλαβίας καί τής Α λβανίας. Δ ι
έσχισαν δλη τήν 'Ελλάδα. Τό πέρασμά τους άπό τά χωριά καί τά τμήματα 
τού ΕΛΑΣ ήταν πανηγυρικό. Ο ί όργανώσεις τού ΕΑΜ καί ό Λαός δέχον
ταν τούς έκπροσώπους τών άδελφών έθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων 
μέ άπερίγραπτο ένθουσιασμό. ’Οργανώνονταν ύποδοχές καί γιορτές πρός 
τιμή τών φιλοξενούμενων, πού σέ κάθε τους βήμα έπεφταν άπό έκπληξη 
σέ έκπληξη. Τό κύρος τού ΕΑΜ, τό εύρος τών όργανώσεών του, ή άσφά- 
λεια καί ή τάξη πού έξασφαλίζονταν μέ τή λαϊκή αυτοδιοίκηση, ή όργα- 
νωμένη παρουσία σ’ δλα τά χωριά τής Λαϊκής πολιτοφυλακής καί τού 
έφεδρικού ΕΛΑΣ, τό μαχητικό πνεύμα τού λαού καί ή άπαλλαγμένη άπό 
κάθε σοβινιστική σκουριά φιλία καί έμπιστοσύνη στά λαϊκοαπελευθερω- 
τικά κινήματα τών γειτονικών λαών, έντυπωσίασαν τούς Τέμπο καί Τζι-

42. Σημ.: Οί Ά γγλ ο ι ούτε κάν φρόντισαν νά ένημερώσονν τή Διοίκηση τον ΕΔΕΣ για 
τή συμφωνία τοϋ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ μέ τό ΣΜΑ. παρ' δλο πού. δπως έγραψε ό Πνρομάγλου. στή 
ούσκεψη στό Λιάσκοβο «...κατέκρινε (σ.σ. ό Ιδιος καί ό Ζέρβας) τό ύποβληθέν άπό τόν 
Ε.Λ.Α.Σ. σχέδιον συμφώνου, τό όποιον νπογραφόμενον ώς Εχει. ϊδιδεν πλεϊστα δσα πλεονε
κτήματα στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ...». Ό λ ες  δμως οί άντιρρήσεις τοϋ ΕΔΕΣ έξαφανίστηκαν δταν οΐ 
άντιπρόσωποι τοϋ ΣΜΑ στά έλληνικά βουνά ζήτησαν άπό τόν Ζέρβα νά τό υπογράψει, παρ- 
δλο πού. δπως δμολογεϊ πάλι ό ύπαρχηγός τού ΕΔΕΣ Πνρομάγλου. « ...Ό  Ζέρβας δέν ήταν 
καθόλου ευχαριστημένος μέ τό σχηματισμό τον Γενικοϋ Στρατηγείου Ά νταρτώ ν. Δέν ήθελε 
δμως καί νά βρεθή άντιμέτωπος στίς διαταγές τοϋ ΣΜΑ» (Βλ.: Κ. Πνρομάγλου, Δ ονρ ιιο :  
Ί:T.Toc σελ. 98).
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ότζι τόσο πολύ, πού συχνή έκδήλωναν τόν ένθουσιασμό τους λέγοντας 
στούς Έ λληνες Αγωνιστές πού τούς συνόδευαν: « -  θαύμα!... θ ά  πρέπει 
νά φτιάσουμε καί μεΐς τέτοιο παλλαϊκό κίνημα!...».

Προχωρώντας φτάσανε στην έδρα τού Στρατηγείου τού ΕΛΑΣ Δ υτι
κής Μακεδονίας, δπου ήταν κα ί ή έδρα τού Μακεδονικού Γραφείου τού 
ΚΚΕ. Κείνη τή μέρα συνέρχονταν μιά κομματική συνδιάσκεψη, δπου 
προσκλήθηκαν οι φιλοξενούμενοι συναγωνιστές. Στίς όμιλίες τους, πού 
έγιναν Αντικείμενο Απερίγραπτου ένθουσιασμού, Ανάφεραν τίς έπιτυχίες 
τών παρτιζάνων τής Γιουγκοσλαβίας καί τής ’Αλβανίας, τήν έκπληξη, τό 
θαυμασμό καί τή χαρά πού δοκίμασαν διασχίζοντας τήν Ε λλά δ α  Από τήν 
Αρτιότητα καί μεθοδικότητα τής όργάνωσης τού ΚΚΕ, τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ 
καί δλου τού λαού.

Στήν Καστανιά βρέθηκαν μπροστά στήν Ανθρωποθάλασσα, τή γεμάτη 
ζωντάνια καί αισ ιοδοξία · οί φιλοξενούμενοι συναγωνιστές τής Βαλκανι
κής έγιναν δεκτοί μέ Αποθεωτικό ένθουσιασμό. ΟΙ Τέμπο καί Τ ζιότζι μέ 
κάθε τρόπο έκδήλωναν τό θαυμασμό τους γιά  τό μεγάλο έργο πού είχε 
συντελεστεΐ στήν Ελεύθερη Ε λλάδα.

Έ ν α  Ατέλειωτο νυχτερινό πανηγύρι Ακολούθησε. ΟΙ φιλοξενούμενοι 
χωρίς νά ξεκουραστούν μπήκαν στό χορό. Τραγουδούσαν μαζί μέ τούς 
'Έλληνες συναγωνιστές τους καί πολλές φορές Αναγκάστηκαν νά Απαντή
σουν μέ σύντομους χαιρετισμούς στίς έπευφημίες τών Ανταρτών καί Αγω
νιστών. Τό πρωί τής Αλλης μέρας, 6 τού ’Ιούλη, έφτασαν στήν Καστανιά 
τά τρία μέλη τού Γενικού Στρατηγείου τού ΕΛΑΣ (Σαράφης, "Αρης, Σα- 
μαρινιώτης), ό Αρχηγός τής ΒΣΑ Έ ντυ  Μάγιερς καί ή Διοίκηση τού 
Στρατηγείου Θεσσαλίας μαζί μέ τό Μητροπολίτη Κοζάνης ’Ιωακείμ.

Στίς 9 τό πρωί, τήν ϊδ ια  μέρα, Αρχισαν οί έργασίες τού Συνεδρίου. 
Παρευρέθηκαν σ’ αύτό καί τά τρία μέλη τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ, ή Διοίκηση 
τού Στρατηγείου Θεσσαλίας (στρατηγός Φλούλης, Καραγιώργης, Κίσσα- 
βος), ό καπετάνιος τού Στρατηγείου Μακεδονίας Γ. Κικίτσας, ό Μητρο
πολίτης Κοζάνης ’Ιωακείμ, ό ’Αρχηγός τής ΒΣΑ καί Αντιπρόσωπος τού 
ΣΜ Α Έ ντυ  Μάγιερς καί οί Τέμπο καί Τζιότζι. Μετά τήν έκλογή τού 
Προεδρείου ό λόγος δόθηκε στό Μητροπολίτη Κοζάνης ’Ιωακείμ, πού 
χαιρέτησε τό Συνέδριο, έπλεξε έγκώμιο στόν ΕΛΑΣ καί ζητωκραύγασε 
ύπέρ τής συνεργασίας τών Ανταρτών τής Βαλκανικής. 'Ο  Κ. Καραγιώργης 
έκανε τήν είσήγηση Από μέρος τού Στρατηγείου τού ΕΛΑΣ Θεσσαλίας. Ή  
όμιλία του προκΑλεσε ένθουσιασμό, ΑλλΑ καί κάποια δυσφορία στά μέλη 
τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ γιά τίς υπερβολές σχετικά μέ τή δράση τού Θεσσαλικού 
Αντάρτικου, υποτίμηση τού ΑντΑρτικου τών Αλλων περιοχών καί τού ρό
λου τού Γενικού Στρατηγείου.

ΟΙ Αντιπρόσωποι τών Ανταρτών Ανέβαιναν ό ένας μετά τόν Αλλο στό 
βήμα καί ΑνΑμεσά τους δίνονταν ό λόγος στούς προσκαλεσμένους καί τΑ 
υπεύθυνα στελέχη τού ΑντΑρτικου. Μίλησαν δλα τά μέλη τού ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ, ό στρατηγός Φλούλης, ό καπετάνιος Κικίτσας, δ Έ ν τυ  Μάγιερς 
πού είπε περίπου τά παρακάτω:
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Αντάρτες τού ΕΛΑΣ φωτογραφίζονται μέ τούς χωριστές λίγο πρίν τήν άναχώρηση



Ό  "Εντυ μ' έναν άντάρτη τού ΕΛΑΣ

ΟΙ άντάρτες χορεύουν



«Οί σιδηροδρομικές, όδικές καί τηλεφωνικές συγκοινωνίες διακόπη
καν γιά πολλές έβδομάδες. Διακόπηκαν άκριβώς τήν έποχή πού οί Γερμα- 
νοί έστελναν ένισχύσεις στήν 'Ελλάδα. Τήν έποχή πού οί Γερμανοί έκαναν 
μετακινήσεις στήν 'Ελλάδα καί τή χώρα σας. "Ολα δούλεψαν ρολόι και τό 
Στρατηγείο Μέσης Ανατολής είναι άπόλντα ικανοποιημένο. Μέ τήν ευ
καιρία αύτή σάς μεταβιβάζω τά συγχαρητήρια καί τάς εύχαριστίας τού 
στρατηγού Ούΐλσων. "Ολοι γνωρίζουμε δτι, τό χάρτη τοϋ Ατλαντικού θά 
τόν σεβαστούν δλοι ο ί λαοί πού άγωνίζονται γιά τήν έλενθερία».43

Μέ τήν όμιλία τοΰ Έ ντυ  γινόταν υψηλή έκτίμηση τής δράσης τού 
ΕΛΑΣ, οί έκδηλώσεις δμως τών άντιπροσώπων καί τοΰ λαού ήσαν συγ
κροτημένες καί άπό πολλές μεριές άκούστηκαν συνθήματα: «Λιγότερα 
λόγια -  Περισσότερα δπλα!».

"Οταν άνέβηκαν στό βήμα οί άντιπρόσωποι τών παρτιζάνων τής Γι- 
ουγκοσλαβίας καί ’Αλβανίας, γίνηκε πανζουρλισμός. ’Επαναστατικά 
τραγούδια, έπευφημίες γ ιά  τή συνεργασία τών βαλκανικών λαών, ύπέρ 
τών λαϊκοαπελευθερωτικών κινημάτων τής Βαλκανικής καί ύπέρ τών άρ- 
χηγών Τίτο καί Έ μβέρ Χότζα. Ό  Γιουγκοσλάβος άντιπρόσωπος Τέμπο 
πού χαιρέτησε τό Συνέδριο μίλησε γιά  τή συγκίνηση καί τόν ένθουσιασμό 
πού δοκίμασε τίς λίγες μέρες πού βρίσκεται στήν Ε λλάδα , άνάμεσα στούς 
ένοπλους συναγωνιστές του. Συγχάρηκε τό στρατηγείο Θεσσαλίας γιά  τή 
θαυμάσια όργάνωση τού Συνεδρίου καί τό εύχαρίστησε γιά τήν Ιδιαίτερη 
προσοχή, φροντίδα καί περιποίηση πού τούς έγινε καί πού τή θεωρεί σάν 
έκδήλωση άδερφικής έκτίμησης καί άγάπης στούς λαούς καί τά  κινήματα 
πού άντιπροσωπεύουν. Στή συνέχεια τοΰ λόγου του δ Τέμπο άνάπτυξε 
τήν έκταση τοΰ λαϊκού κινήματος στή Γιουγκοσλαβία πού έγινε άποκλει- 
στικά μέ τίς έσωτερικές δυνάμεις τών γιουγκοσλάβικων λαών, χωρίς μέχρι 
τότε νά πάρει καμιά βοήθεια άπό τούς συμμάχους. Ό  ’Αλβανός άντιπρό- 
σωπος στάθηκε περισσότερο στά προβλήματα πού άντιμετώπιζε τό άλβα- 
νικό κίνημα πού συνεχώς άναπτυσσόταν, χωρίς έπίσης καί αύτό νά έχει 
έξωτερική συμπαράσταση.

’Αμέσως μετά τό τέλος τού Συνεδρίου τών ’Ανταρτών έπακολούθησε 
ή δεύτερη Συνδιάσκεψη τού ΕΑΜ Θεσσαλίας στήν Κορώνη. Παρευρέθη- 
καν καί σ’ αύτή δλοι οί παραπάνω. "Ιδιες έκδηλώσεις. Ό  ένθουσιασμός 
τών άντιπροσώπων καί τοΰ λαού είχε φτάσει στό κατακόρυφο. Ή  ’Επι
τροπή Περιοχής Θεσσαλίας καί τό Θεσσαλικό Στρατηγείο, μετά τό τέλος 
τής συνδιάσκεψης, όργάνωσαν καλλιτεχνική βραδιά καί λαϊκό γιορτασμό. 
Ταυτόχρονα παρέθεσαν δείπνο γιά  τούς προσκαλεσμένους. Στή διάρκεια 
τού δείπνου σημειώθηκαν μερικές μικροπροστριβές άνάμεσα στόν "Αρη 
καί τόν Καραγιώργη.

Ή  άμηχανία τών μελών τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ, πού βρέθηκαν μέ δυό 
συμφωνίες, ήταν έκδηλη: Μέ τό ΣΜΑ ή τά  Βαλκανικά κινήματα; Πώς θά 
συμβίβαζαν αύτά τά δυό; Θ ά άντιπροσωπεύονταν στό Κοινό Γενικό

43. Σ. Σαράφη, δ.π.. σιλ. 168-169.
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Στρατηγείο των Ανταρτών Ε λλάδας πού θά πραγματοποιούσε πολεμικές 
άποστολές τού ΣΜ Α καί ταυτόχρονα θά Αντιπροσωπεύονταν στό Κοινό 
Γενικό Στρατηγείο τών Ά νταρτώ ν τής Βαλκανικής πού θά όργάνωνε καί 
θά ένεργούσε πολεμικές έπιχειρήσεις μέ πρωτοβουλία του καί χωρίς νά 
υπολογίζει διαταγές άπό έξω, δηλαδή άπό τό ΣΜΑ;

Καί οί δύο συμφωνίες ύπογράφηκαν, χωρίς νά  ένημερωθούν οί άλλοι 
συμβαλλόμενοι. ΟΙ Ά γ γ λ ο ι δέν ξέρανε πώς είχε γίνει Βαλκανική συμφω
νία καί οί Τέμπο καί Τζιότζι δέν ξέρανε πώς κείνες τίς μέρες Εγινε συμ
φωνία τού ΕΛΑΣ μέ τό ΣΜΑ. Έ τ σ ι έξηγεΐται τό γεγονός νά μένει άτάρα- 
χος ό Έ ντυ  άκούοντας άντιαγγλικές έκδηλώσεις. Ά λλά  καί ή έπιθετικό- 
τητα τών Τέμπο καί Τζιότζι έξηγεΐται: Πίστευαν πώς μιά πού ένώθηκαν 
τά παρτιζάνικα τής Βαλκανικής, οΐ Ά γγ λο ι θά «βάζαν νερό στό κρασί 
τους».

Ό  στρατηγός Σαράφης πού καταλάβαινε καλύτερα τό άδιέξοδο, μή 
μπορώντας νά πείσει τούς “Ά ρη  κα ί Τζήμα νά άναστείλουν προσωρινά 
τήν έφαρμογή τής συμφωνίας μέ τούς Γιουγκοσλάβους καί Α λβανούς, 
έγραψε μιά διαταγή πού Αναγνωρίζει τή συμφωνία, δίνει έντολή νά έπι- 
διώξουν τά τμήματα τού ΕΛΑΣ πλήρη συνεργασία κα ί κοινή δράση, μέχρι 
καί τή συγκρότηση κοινών τοπικών διοικήσεων, άλλά μετάφερνε τό σχη
ματισμό Μόνιμου Κοινού Βαλκανικού Στρατηγείου σέ άκαθόριστο χρόνο 
«μελλοντικά».

"Υστερα άπό δλα αύτά, έφοδιασμένοι μέ ένα άντίγραφο τής ύπ’ άριθ. 
68/9.7.43 διαταγής τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ,44 οί Τέμπο κα ί Τ ζιότζι άποχαιρέ- 
τησαν τό βράδυ τής 11.7.43 τά μέλη τοϋ ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί πήραν τό 
δρόμο τής έπιστροφης.

44. Στά ’Α ρχεία τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ ύπάρχει ή ύ π ’ άριθμ. 68/9-7-43. Διαταγή τοϋ ΓΣ τοϋ 
ΕΛΑΣ. Παραθέτουμε τό κείμενο:

«Συνεργασία μετ’ ’Αλβανών καί Γιουγκοσλάβων.
Κατόπιν τού έπιτευχθέντος πνεύματος συναδελφώσεως μετά τών ’Αλβανών καί Γιουγ- 

κοσλάβων άνταρτών καί τής διαπιστωθείσης άνάγκης τής πλήρους συνεργασίας τών άνταρ- 
τικών Στρατών έναντίον τών Στρατών κατοχής, άπεφασίσθη νά  έπιδιωχθεϊ συντονισμός τών 
ένεργειών μας καί σχηματισμός μελλοντικώς ένός μονίμου Βαλκανικού Γ ενικού Στρατηγεί
ου, δπερ θά δίνει τάς γενικός γραμμάς τών έπιχειρήσεων καί θά συντονίζει ταύτας είς δλη 
τήν Βαλκανικήν.

Είς έκτέλεσιν τών άποφάσεων τούτων παρακαλοϋμεν δπως έπιδιώξετε τήν πλήρη συν
εργασία μετά τού ’Αλβανικού καί Σερβικού άντάρτικου Στρατού, τό ΕΑΜ είς τάς περιφε- 
ρείας Μπίχλιστα - Γράμμου - Κόνιτσας - Τραμπάλας - Καλαμών - Καϊμακτσαλάν - Φλώρι
νάς - Μοναστηριού καί Γευγελής.

Ή  συνεργασία αύτή δΰναται νά έπιτευχθεϊ καλύτερα δ ιά  τής στενής έπαφής καί τής 
πλήρους στρατιωτικής συνυπάρξεως δ ιά  τής δημιουργίας κοινών ’Αρχηγείων ή ύπαρχηγεί- 
ων, τής ύπάρξεως άξιωματικών συνδέσμων, έναλλάξ καί τής δημιουργίας κοινών συγκροτη
μάτων άκόμη δ ι’ Ισαρίθαων όμάδων. Τά συγκροτήματα ταύτα ύπό κοινήν διοίκησιν ού μό
νον θά δρώσιν έναντίον τών κατακτητών, άλλ’ έφοδιασμένης έκάστης δμάδας, μέ τήν ση
μαίαν τους, θά περιέρχονται τάς Περιφερείας Κορυτσάς - ’Αργυροκάστρου - Τσαμουργιάς - 
Καστοριάς - Μοναστηρίου - Φλώρινας - Ά λμοπ ίας καί Γευγελή δπου ύπάρχουν Έ λληνες.
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'Η  ήγεσία τοϋ λαϊκού Απελευθερωτικού κινήματος δέχτηκε μέ ένϋουσι- 
ασμό τήν ύπογραφή τής συμφωνίας μέ τό ΣΜΑ. Στή συνεδρίαση τής ΚΕ 
τού ΕΑΜ ή είσήγηση τής Γραμματείας έκανε θετική έκτίμηση κα ί τόνιζε 
τήν τεράστια σημασία τής Αναγνώρισης τού ΕΛΑΣ σάν συμμαχικού στρα
τού. Παραθέτουμε τό κείμενο:

«Τό άντάρτικο κίνημα πού όργάνωσε, καθοδήγησε καί άνάπτυξε ό 
ΕΛΑΣ, άποτελεΐ συνέχεια καί άναβίωση τών πιό ζωντανών παρα
δόσεων τού έθνους καί τήν άνώτερη μορφή δράσης μέσα στό σημε
ρινό έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα τού έλληνικού λαού. Παράλ
ληλα, είναι ή ουσιαστική καί ένδεδειγμένη συμβολή στό γενικό 
άντιφασιστικό άγώνα πού διεξάγουν στό παγκόσμιο πεδίο ot έλεύ- 
θεροι καί υπόδουλοι λαοί. Τό άντάρτικο κίνημα τού ΕΛΑΣ γίνεται 
ένα τμήμα τού παγκόσμιου στρατού τής έλευθερίας.
Ή  στρατιωτική - πολιτική συμφωνία, πού υπόγραψαν ot Κεντρικές 
Ε π ιτροπές  τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ μέ τό συμμαχικό στρατηγείο Μέσης 
’Ανατολής άποτελεΐ έπίσημη άναγνώριση τού υπεύθυνου ρόλου τού 
ΕΑΜ καί τού στρατιωτικού του τμήματος στόν έθνικοαπελευθερω- 
τικό άγώνα τού λαού μας. Μέ τή συμφωνία αύτή παρέχεται ή πιό 
πανηγυρική έπιβράβευση τών άγώνων τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, ή άνα
γνώριση τών ύψιστων έθνικών τους υπηρεσιών καί τής ειλικρίνειας 
καί άνιδιοτέλειας τών σκοπών τους. Τεράστιας σημασίας πολιτικής 
είναι άπό έσωτερική άποψη οί συνέπειες τής συμφωνίας αύτής: ό 
στρατός τού ΕΑΜ -  ό θρυλικός ΕΛΑΣ -  άποτελεΐ πλέον ένα τα
κτικό έθνικό στρατό, πού κινείται συντονισμένα μέσα στά πλαίσια 
τών γενικών συμμαχικών έπιδιώξεων στή ΝΑ Ευρώπη, καί ό άνταρ- 
τοπόλεμος άναγνωρίζεται σάν έθνική υπόθεση ώστε κάθε άντιδρα- 
στική φωνή ύποχρεωτικά άποστομώνεται. Ά π ό  τό άλλο μέρος, πα-

Ά λβανοί καί Σλαβόφωνοι Μακεδόνες καί δ ιά  τής παρουσίας, τών λόγων των καί κοινής 
συμβιώσεως θέλουσι συντελέσει είς τήν άνάπτυξιν άδελφικών σχέσεων μεταξύ τών λαών τών 
περιοχών τούτων καί τήν κατανόησιν παρ" δτι δέον διό παντός τρόπου νά ύποστηρίξωμεν 
τυν κοινόν άγώνα κατατασσόμενοι έντέλει είς τάς κοινάς ταύτας όμάδας ή δημιουργουντες 
άνεξαρτήτους τοιαύτας ύπό τάς διαταγάς τών Κοινών ‘Αρχηγείων.

Ή  στρατιωτική αύτή συνεργασία θέλει έπί πλέον συνεχίσει είς τήν άνάπτυξιν ένός άπο- 
λύτως φιλικού πνεύματος άπαραιτήτου διά τήν φιλικήν έπίλυσιν τών τυχών ΰπαρχουσών 
συνοριακών διαφορών κατά τό Συνέδριο τής ΕΙρήνης καί δημιουργίαν τών προϋποθέσεων 
έκείνων αΐτινες είναι άπαραίτητοι δ ιά  τήν είς τό μέλλον δια6ίωσιν καί συνεργασίαν τών 
Βαλκανικών' Λαών.

Γενικόν Στρατηγεϊον 9.7.43 
Στέφανος Σαράφης 
Ά ρ η ς  Βελουχιώτης 
Βασίλης Σαμαρινιώτης.

Π αραλήπται
Στρατηγεϊον ‘Η πείρου καί Δ. Μακεδονίας 
Κοινοποίησίζ
Γ ενικόν Στρατηγεϊον Α λβανίας καί Γ ιουγκοσλαβίας 
Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ (ν.τ.α)».
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ρέχεται μιά ουσιώδους σημασίας έγγύηση τών συμμάχων πρός τόν 
έλληνικό λαό γιά  τό σεβασμό τών κυριαρχικών του δικαιωμάτων 
δσον άφορά τά έσωτερικά του ζητήματα».45

Τό παραπάνω άπόσπασμα άπό τήν εισηγητική έκθεση τής Γραμμα
τείας τοϋ άνώτατου όργάνου τού ΕΑΜ είναι άποκαλυπτικό τής ψυχολο
γίας καί τού πνεύματος πού έπικρατούσε τότε στήν ήγεσία τού λαϊκού 
κινήματος.

Δικαιολογούνταν άραγε ό τόσος ένθουσιασμός; "Ας δούμε.

Πολιτικός άπεσταλμένος τον ΣΜΑ δίπλα στόν 'Αρχηγό τής ΒΣΑ.

Ό  άρχηγός τής ΒΣΑ "Εντυ Μάγιερς θεωρούσε τήν ύπογραφή τής συμφω
νίας τον ΣΜΑ μέ τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ μεγάλη προσωπική του έπιτυχία. Ό  
τρόπος δμως πού έρμηνεύονταν άπό τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί τά μέτρα πού 
έπαιρνε, πολύ σύντομα προκάλεσαν άνησυχίες κυρίως στόν ύπαρχηγό τής 
ΒΣΑ Μ. Γουντχάουζ - Κρίς. πού μέ κάθε τρόπο ένεθάρρυνε τόν Ζέρβα νά 
μή ύποκύψει στίς άπαιτήσεις τού Έ ντυ. Παράλληλα, φαίνεται πώς μέ 
δική τον έκθεση ένημέρωνε τούς πολιτικούς καί διπλωμάτες τον Καίρου 
γιά  τίς έξελίξεις καί τά μέτρα τού ΕΛΑΣ, πού έκαναν δύσκολη τήν προ
ώθηση τών καθηκόντων τών άξιωματικών συνδέσμων τής ΒΣΑ.

Νέο μήνυμα τον άρχηγού τον ΣΜΑ στρατηγού Ούίλσων πρός τούς 
Έλληνες άντάρτες προκάλεσε νέες άντιδράσεις τον ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ. Ό  
Ούίλσων σννιστούσε στούς άντάρτες «... νά μείνονν ήσΐ'χοι καί νά έπιδο- 
θούν είς έπιλογήν περαιτέρω στρατολογιών». Δηλαδή οντε λίγο ούτε πο 
λύ, νά άδρανοποιηθονν καί νά σταματήσουν κάθε δράση. Τό ΓΣ τοϋ 
ΕΛΑΣ άνάθεσε στό στρατηγό Σαράφη νά κάνει έντονο διάβημα στόν άρ- 
χηγό τής ΒΣΑ καί νά δηλώσει πιός άπορρίπτει τίς συμβουλές τού Ούίλ
σων καί τίς θεωρεί σάν άπαράδεχτη καί έξω άπό τή συμφωνία άνάμιξη 
τού ΣΜΑ στά έσωτερικά τού ΕΛΑΣ. Προειδοποίησε τούς "Αγγλους δτι άν 
συνεχίσουν νά ένεργούν οί ίδ ιοι άπευθείας, χωρίς νά θεωρούν υποχρε
ωτική τή μεταβίβαση τών έπιθυμιών τού ΣΜΑ στό ΓΣ τον ΕΛΑΣ, θά 
διακοπεί κάθε συνεργασία καί τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ θά καταγγείλει τή σνμ- 
φωνία.

Ή  τέτοια άντίδραση τού ΕΛΑΣ καί οί μηχανορραφίες τού Κρίς, πού 
χρησιμοποιούσε σάν όργανά του τόν Ζέρβα καί μερικότερα καί τόν Ψ αρ
ρό. κλόνισαν τήν αισιοδοξία τού Έ ντυ. "Εβλεπε πώς τίποτα δέν ήταν όρι- 
στικά κατακτημένο καί τίποτα δέν ήταν σταθερό. Μέ σειρά τηλεγραφημά
των ζητούσε άπό τό ΣΜΑ νά άνακοινώσει τή συμφωνία καί νά διατάξει 
νά σνγκαλέσει άμέσως τό Κοινό Γενικό Στρατηγείο Ά νταρτώ ν, πού προ-

•45. Δημοσιεύτηκε ο ί μπροσούρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ.

234



βλεπόταν άπό τό Σύμφωνο. Γιά νά Ενημερωθεί πιό  καλά, τό ΣΜΑ, ό 
"Εντυ ζητούσε νά τού σταλεί άεροπλάνο νά έπισκεφθεΐ τό Κάιρο.

’Αντί γιά άπάντηση τό ΣΜΑ άποφάσισε νά στείλει δικό του Εμπειρο 
πολιτικοστρατιωτικό στέλεχος στά έλληνικά βουνά. ’Ανώτερο στέλεχος 
τού Βρετανικού Στρατού, ό ταγματάρχης Ούάλας, έπεσε μέ Αλεξίπτωτο 
στίς 11 τού ’Ιούλη στό Βουλγαρέλι, έδρα τού Στρατηγείου τού ΕΔΕΣ - 
ΕΟΕΑ. Πράκτορας τής Ίντέλιτζενς Σέρβις καί ταυτόχρονα στέλεχος τής 
SOE, έμπειρος πολιτικός καί διπλωμάτης ό Νταίβηντ Ούάλας άπό τίς 
πρώτες μέρες θεώρησε πώς τό σύμφωνο πού είχε ύπογραφεΐ δέν Εξασφά
λιζε πλήρη έλεγχο τού ΣΜΑ καί τής ΒΣΑ πάνω στόν ΕΛΑΣ καί δέν προ
ωθούσε στό βαθμό πού έπρεπε τούς μακροπρόθεσμους σκοπούς τής Με
γάλης Βρετανίας. Συντάχθηκε, δηλαδή, μέ τίς άπόψεις τού Κρίς. Ά π ό  
κοινού, Ούάλας καί Κρίς, άρχισαν νά μηχανορραφούν καί νά πιέζουν τόν 
Έ ντυ νά άπαιτήσει άπό τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ άπόλυτη ύποταγή στό ΣΜΑ, μέ 
τήν άπειλή δτι θά άκυρωθεΐ ή συμφωνία, θά Απομακρυνθούν άπό τά τμή
ματα τού ΕΛΑΣ δλοι οί Βρετανοί άξιωματικοί σύνδεσμοι, θά διακοπεί 
κάθε υλική βοήθεια καί θά καταγγελθεί τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ σάν έχθρική 
άντισυμμαχική δύναμη.

Ό  Έ ντυ  δέν τολμούσε νά προχωρήσει σέ τέτοια δξυνση τών σχέσεων 
μέ τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, άλλά’ προτίμησε νά έπιδιωχθεϊ σύντομα ή σύγκληση 
τού Κοινού Γενικού Στρατηγείου καί μέσα ά π’ αύτό νά Επιτύχει νά παγι- 
δεύσει τόν ΕΛΑΣ καί νά τόν ύποχρεώσει νά ύποταχτεΐ στίς διαταγές τού 
ΣΜΑ.

Μέ νεώτερο τηλεγράφημά του ό Έ ν τυ  Μάγιερς έπαναλάμβανε τήν 
παράκληση νά έπισκεφθεΐ τό Κάιρο καί ζητούσε έγκριση νά πάρει μαζί 
του καί Αντιπροσώπους τών τριών άντάρτικων όργανώσεων.

'Ύστερα άπό μεγάλη καθυστέρηση, στίς 2 Αύγούστου, ό ραδιοστα
θμός τού Λονδίνου άνάγγειλε τήν ύπογραφή τού συμφώνου καί τή συγ
κρότηση ΚΓΣΑ. Στό μήνυμά του ό Στρατάρχης Ούίλσων άνάμεσα σέ άλλα 
τόνιζε: «... ή πρωτοβουλία κάθε ένέργειας (σ.σ. τών άνταρτών) άνήκει είς 
τόν διασυμμαχικόν άρχιστράτηγον Μέσης Α νατολής...». Τέτοιος βέβαια 
δρος δέν υπήρχε στό συμφωνητικό. Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί πάλι άντέδρασε. 
Άνάθεσε στό στρατηγό Σαράφη ν ’ άνακοινώσει στή ΒΣΑ πώς δ ΕΛΑΣ 
είναι καί θά είναι πάντα πρόθυμος νά πραγματοποιεί, στό μέτρο τών δυ
νάμεων καί πολεμικών μέσων πού διαθέτει, κάθε Επιχείρηση πού θά Εξ
υπηρετεί τόν γενικό άντιφασιστικό πόλεμο. Ά λλά  δέν ΘΑ περιοριστεί 
Αποκλειστικά σ’ αύτό τό ρόλο. Συγκροτήθηκε γιά νά Εξυπηρετήσει τόν 
Ελληνικό λαό, νά τόν προστατεύει άπό τήν Εγκληματική δράση τών κατα
κτητών καί προδοτών καί νά άπελευθερώνει περιοχές τής χώρας μέχρι καί 
τήν όλοκληρωτική άπελευθέρωση. Γιά τό λόγο αύτό ό ΕΛΑΣ διατηρεί τήν 
άνεξαρτησία καί αύτοτέλειά του, τή δική του ύπεύθυνη πολιτικοστρατι- 
ωτική διοίκηση καί δήλωσε πώς δ ΕΛΑΣ δέν δέχεται τήν άποψη τού
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στρατάρχη Ούίλσων πώς μόνο αύτός έχει δικαίωμα νά διατάξει έπιχειρή- 
σεις. Τέτοια δικαιώματα δέν τού παραχώρησε ό ΕΛΑΣ.

’Εκτίμηση τής συμφωνίας.

Είχε δμως δίκιο τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ πού τόσο γρήγορα καί Εντονα άντι- 
δρούσε σέ ένέργειες τού ΣΜ Α καί τής ΒΣΑ δταν θεωρούσε πώς θίγεται ή 
Ανεξαρτησία καί αύτοτέλεια τού ΕΛΑΣ;

Ό  Κ. Πυρομάγλου στό βιβλίο του δ Δούρειος Ίππος, στη σελίδα 99 
έγραψε πώς «...Στό σχέδιο, δμως, τοϋ ΕΛΑΣ άνεφέρετο δρος χαρακτηρι
στικός καί συνάμα έκπληκτικός. Ό  ΕΛΑΣ άνεγνώριζε ώς προϊσταμένη 
του Αρχή, τό Στρατηγείο Μέσης ’Ανατολής, καί τή ΒΣΑ ώς άντιπριίσωπό 
τον στά βουνά τής 'Ελλάδος. Αύτό σημαίνει πολλά. Βέβαια έσήμαινε καί 
άναγνώριση τοϋ ΕΛΑΣ άπό τό ΣΜΑ. Ά λλά  ό ΕΛΑΣ ϋπάγετο πλέον υπό 
τίς διαταγές τοϋ ΣΜΑ καί θά έδέχετο τίς διαταγές τής ΒΣΑ γιά τήν έν 
γένει δράση του. Ύστερα άπό τά πραξικοπήματα βίας, τήν άντιβρετανική 
πολεμική καί τήν άδιάλλακτη στάση τών άρχηγών τοϋ ΕΛΑΣ, οί όποιοι 
δέν έγνώριζαν άλλη Άρχή παρά μόνο τήν Αρχή  “τοΰ κυρίαρχον 'Ελληνι
κού λα οϋ”, ή άπότομη άλλαγή δέν μπορούσε παρά νά προκαλέσει εκπλη- 
ξιν...».

Βέβαια στή συμφωνία τέτοια άνοικτή, δεσμευτική παράγραφος δέν 
υπάρχει. Δέν θά ήσαν μάστοροι τής ραδιουργίας καί τών παγίδων οί Ά γ 
γλοι πολιτικοί καί διπλωμάτες άν Απαιτούσαν νά δηλώσει τό ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ τήν υποταγή του στό ΣΜ Α, πού άσφαλώς θά ματαίωνε τή συμφω
νία, δταν αύτή ήταν Απαραίτητη γιά τήν προώθηση τής πολιτικής τους 
στήν Ελλάδα. Ά λλά  κα ί έτσι δπως είχε διατυπωθεί τό κείμενο τής συμ
φωνίας είχε στοιχεία δεσμευτικά γιά τόν ΕΛΑΣ. Α ναγνώ ριζε, άπό τα
κτική άποψη, σάν προϊσταμένη άρχή τό ΣΜΑ καί άκόμα έδινε τή δυνατό
τητα στούς Βρετανούς άξιωματικούς συνδέσμους νά άναμειγνύονται στίς 
έσωτερικές σχέσεις τών έλληνικών άντάρτικων όργανώσεων. Αύτά άκρι- 
βώς τά στοιχεία έπιδίωκαν οί Ά γγ λο ι νά έκμεταλλευτούν καί τά έκμεταλ- 
λεύτηκαν -  δπως θά φανεί στίς άμεσες καί μελλοντικές έξελίξεις -  μέ με
γάλη έπιτυχία.

Κάνοντας τόν έλιγμό οί Ά γγ λο ι -  σέ μιά περίοδο πού δέν είχαν τή 
δύναμη νά έπιβάλουν δυναμικά τή θέλησή τους -  δέν παραιτήθηκαν άπό 
τήν κύρια έπιδίωξή τους νά συντρίψουν τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ πού είχε υπέρ
μετρα άναπτυχθεί καί κυριαρχούσε στήν Ε λλάδα. Ό  συσχετισμός τών 
δυνάμεων τών άνταρτικών όργανώσεων τούς έκανε νά βάλουν μετριοπα
θέστερες έπιδιώξεις: νά  κατοχυρώσουν τήν ύπαρξη τών φιλικών τους
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«άντικομμουνιστικών» έλληνικών δυνάμεων, νά πετύχουν μέ συνεχή 
ήθική καί ύλική ένίσχυση νά άναπτυχθοΰν κα ί στήν πορεία νά έξισορρο- 
πήσουν τίς δυνάμεις τους, μέ τίς δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ. Καί δταν πετύχουν 
αύτό, νά περάσουν στήν άνοικτή έπίθεση γ ιά  τή συντριβή τών άνεπιθυμή- 
των δυνάμεων πού έβαζαν σέ κίνδυνο τά μεταπολέμικά συμφέροντα τής 
Μεγάλης Βρετανίας.

Τό συμπέρασμα πού μπορούμε νά καταλήξουμε είναι: ΟΙ Ά γγλο ι 
έκαναν τή συμφωνία γιά  νά τήν Εκμεταλλευτούν προσωρινά καί δταν θά 
έχουν τή δύναμη νά τήν κουρελιάσουν. Ενεργούσαν δηλαδή μέ τήν άποι- 
κιοκρατική άρχή: Δέν υπάρχουν αιώνιες συμφωνίες κα ί συμμαχίες. 
'Υπάρχουν τά αιώνια συμφέροντα τής Βρετανικής Αύτοκρατορίας!

'Η  ήγεσία τού άγώνα, κυριαρχημένη καθώς ήταν άπό αύταπάτες σχε
τικά μέ τό ρόλο τών Ά γγλω ν, δέν μπορούσε νά δει τήν παγίδα πού έστη
σαν σέ βάρος τού λαϊκού κινήματος. Κυνηγώντας άμφίβολες καί έφήμερες 
μικροεπιτυχίες, έχασε τόν έπαναστατικό προσανατολισμό καί πήρε τόν 
κατήφορο πρός τήν άναγνώριση δικαιωμάτων άνάμιξής τους στά έσωτε- 
ρικά τών κινημάτων καί τής χώρας. Δηλαδή συμπαρατάχθηκε μέ τίς δυ
νάμεις τής ύποτέλειας στούς Ά γγλους ιμπεριαλιστές.

Ή  συμφωνία τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ μέ τό ΣΜ Α άποτέλεσε καί άποτελεί 
ένα άπό τά έπίμαχα θέματα τής πολιτικής καί τής διπλωματίας τού έαμι- 
κού κινήματος. Στό έρώτημα άν έπρεπε ή δχι νά υπογράφει μιά συμφωνία 
χωριστά μόνο μέ τήν Α γγλ ία , οί άπαντήσεις είναι διαφορετικές. Μερικοί, 
ξεκινώντας άπό τή θέση πώς ή Ε λλά δ α  είχε παραχωρηθεί άπό τούς Ά μ ε- 
ρικάνους καί τούς Σοβιετικούς στούς "Άγγλους σά «σφαίρα έπιρροής», 
υποστηρίζουν πώς ή συμφωνία ήταν ύποχρεωτική καί ώφέλιμη γιά  τήν 
Ε λλάδα καί τό λαό της. Ά λ λο ι υποστηρίζουν δτι θεωρητικά μπορούσε νά 
τήν άποφύγει ό ΕΛΑΣ. Πρακτικά δμως, άπό τακτική άποψη, μιά πού 
έπιβάλλονταν ό συντονισμός τών πολεμικών έπιχειρήσεων, τήν υπογραφή 
τής συμφωνίας μέ τό ΣΜΑ (αύτό είχε τήν εύθύνη γιά  τίς έπιχειρήσεις στή 
γεωγραφική περιοχή πού συμπεριλαμβάνονταν καί ή Ε λλάδα) ήταν άδύ- 
νατο νά τήν άποφύγει. Ή  άποψή μου σήμερα46 είναι κατηγορηματικά έν- 
άντια στή συμφωνία, πού ύπογράφηκε σέ μιά περίοδο πού ό Δεύτερος 
παγκόσμιος πόλεμος είχε πάρει τήν όριστική στροφή του πρός τή νίκη τών 
άντιαξονικών δυνάμεων καί τά μεταπελευθερωτικά πολιτικά καί κοινω-

46. Τότε ταλαντεύθηκα καί έγώ. Είσηγήθηκα στή συνεδρίαση τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ τήν 
ίκτίμηση τής συμφωνίας σάν «έπιτυχία τεράστιας πολιτικής σημασίας... καί δτι παρέχεται 
μιά ούσιώδους σημασίας έγγύηση τών συμμάχων, δτι θά σεβαστούν τά κυριαρχικά δ ικαι
ώματα τοϋ λαού δσον άφορά τά έσωτερικά του ζητήματα». Ή  εύθύνη μου είναι έξαιρετικά 
μεγάλη γιατί στήν πολιτικοστρατιωτική σύσκεψη τού Μάη 1943, πού γιά  πρώτη φορά Εγινε 
λόγος γ ιά  συμφωνία μέ τό ΣΜΑ, συμπαρατάχθηκα μέ τήν κατηγορηματική γνώμη τών στρα
τιωτικών συμβούλων δτι τέτοια συμφωνία δέν ή ίαν άναγκαία καί δέν έπρεπε νά ύπογραφεϊ 
μόνο μέ τούς 'Αγγλους, χωρίς νά έχει προηγηθεΐ πολιτική συμφωνία μέ δλους τούς Συμμά- 
χοι-ς.
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νικα προβλήματα προβάλλονταν στήν ίδια  γραμμή, άν δχι καί περισσότε
ρο, μέ τά πολεμικά. ΟΙ διεθνείς καί έσωτερικές συνθήκες υπαγόρευαν σ’ 
ένα συνεπές λαοκρατικό κίνημα πρώτον: τήν έξυπηρέτηση τοϋ γενικοϋ 
πολέμου, καθήκον πού είχε συνειδητοποιηθεί άπό τίς δυνάμεις καί τήν 
ήγεσία τού άγώνα καί έμπραχτα τό άπόδειχνε μέ καθημερινούς πολύμορ
φους άγώνες. Δεύτερο: νά προσανατολιστεί σταθερά πρός τίς δυνάμεις 
έκείνες πού σέβονταν τά κυριαρχικά δικαιώματα τού λαού καί άποτελού- 
σαν πραγματική έγγύηση πώς θά τού συμπαραστέκονταν στόν άγώνα.Τέ- 
τοιες δυνάμεις γιά  τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ καί τόν έργαζόμενο λαό ήσαν ή Σοβι
ετική Έ νωση καί τά έθνικολαϊκά κινήματα τών Βαλκανίων.

Ot σκοποί τών "Αγγλων έξυπηρετούνταν άπό τό σύμφωνο, έστω καί 
μέ τίς τροποποιήσεις πού είχε κάνει ή ΚΕ τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Ή  ύποχώ- 
ρηση τού ΣΜΑ στό ζήτημα τής άναγνώρισης τής κεντρικής ήγεσίας τού 
ΕΛΑΣ, ή παραδοχή Κοινού Γενικού Στρατηγείου άνταρτών καί ή άνά- 
λη-ψη υποχρεώσεων άνεφοδιασμού τών άνταρτών -  πού άπό πρώτη 
άποψη φαινόταν πλεονεκτική ύπέρ τού ΕΛΑΣ -  ούσιαστικά δέν διασφά
λιζαν τήν άνεξαρτησία στό έλληνικό άντάρτικο καί κυρίως δέν βοηθού
σαν στήν παραπέρα άνάπτυξη καί άποτελεσματικότερη δράση τού λαϊκού 
καί ένοπλου έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος κατά τών κατακτητών.

’Αντίθετα, ή συμφωνία φόρτωνε τόν ΕΛΑΣ μέ υποχρεώσεις καί 
άσκοπες μετακινήσεις καί άναδιαρθρώσεις τών τμημάτων του, μέ παοα- 
πλανητικές άποστολές πού δήθεν θά πραγματοποιούσε σέ δρισμένες περι
οχές καί σέ χρόνο πού θά καθόριζε τό ΣΜΑ. Μέ τέτοιους δόλιους τρό
πους κατακερμάτιζε καί άδρανοποιούσε μεγάλες δυνάμεις τού ΕΛΑΣ καί 
έμμεσα άποστερούσε τό λαϊκό στρατό άπό τή βασική πηγή έξοπλισμού 
του πού ήταν τά πολεμικά λάφυρα άπό τούς Γερμανούς καί τούς συνερ
γάτες τους. Ο ί ύποχρεώσεις τών "Αγγλων νά έφοδιάζουν τόν ΕΛΑΣ ποτέ 
δέν τηρήθηκαν καί πάντα ευρισκαν προφάσεις. Μέ κάθε τρόπο δημιουρ
γούσαν συνθήκες πού νά τούς έπιτρέπουν έπεμβάσεις στίς έσωτερικές 
σχέσεις τών όργανώσεων. υπονόμευαν τίς γραμμές τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί 
υποδαύλιζαν συγκρούσεις άνάμεσα στίς άντάρτικες δυνάμεις. Έ τσ ι άντί 
γ ιά  ύφεση ή συμφωνία δξυνε τίς άντιθέσεις καί συγκρούσεις στά βουνά.

Πέρα άπ ' δλα αύτά, ή συμφωνία μέ τό ΣΜΑ έμπόδισε τήν άνάπτυξη 
πραγματικής συνεργασίας μέ τά έθνικολαϊκά κινήματα τής Βαλκανικής, 
δταν άκριβώς είχαν δημιουργηθεί συνθήκες γιά άμεσες κοινές έπιχειρή- 
σεις καί άργότερα γιά  πλήρη συντονισμό τής πολεμικής δράσης τών βαλ
κανικών λαϊκών στρατών μέ τό Σοβιετικό.

Πολύ δικαιολογημένα ό ταξίαρχος Έ ντυ  έξέφρασε τόν ένθουσιασμό 
του γιά τήν έπιτυχία, πού τήν θεωρούσε καί προσωπική του, καί ήλπιζε 
άκόμα σέ μεγαλύτερες έπιτυχίες άπό τήν έκμετάλλευση τής άπειρίας καί 
τής έλλειψης διορατικότητας τών πολιτικών, κυρίως, στελεχών τού ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ.47

47. Έ ντυ  Μάγερς, 'Ελληνική Περιπλοκή, σελ. 238-239.
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ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στρατικοποιείται ό ΕΛΑΣ.

Στήν έδρα τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ βρισκόταν μόνο ό Σαράφης δταν έφτασε ή 
Διαταγή μέ τίς ύπ ’ άριθμ. 2 Γενικές 'Ο δηγίες τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Μέ άνα- 
φορά του ένημέρωνε τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ δτι κοινοποίησε τίς δδηγίες στά 
’Αρχηγεία καί Στρατηγεία περιοχών, μέ ύπόδειξη νά έξετάσουν τό σο
βαρό αυτό πρόβλημα μέ βάση τίς δυνατότητες κάθε περιοχής καί τίς έμ- 
πειρίες τους άπό τίς πρόσφατες πολεμικές δραστηριότητες τών τμημάτων 
τους. Ε π ε ιδ ή  ό Ιδιος θεωρούσε πώς μόνο μέ έγγραφες δδηγίες καί δ ιατα
γές ήταν δύσκολο νά κατανοηθεί ή σημασία τής άλλαγής καί νά ξεπερα- 
στούν άντιδράσεις πού άσφαλώς θά έκδηλώνονταν, ό Σαράφης γνώριζε 
στήν προϊσταμένη Διοίκησή του, δτι πήρε τήν πρωτοβουλία καί κάλεσε 
στήν έδρα τοΰ ΓΣ δλους τούς στρατιωτικούς άρχηγούς τών περιοχών. 'Η 
γνώμη του ήταν ή σύσκεψη αύτή τών στρατιωτικών άρχηγών καί τοΰ 
’Επιτελείου τού ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ νά γίνει άπαρχή συχνότερων τέτοιων συ
σκέψεων πού θά μπορούσαν νά καθιερωθούν μέ άπόφαση τής ΚΕ τού 
ΕΛΑΣ, δημιουργώντας μόνιμο θεσμό «’Ανώτατου Πολεμικού Συμβουλίου 
τού ΕΛΑΣ».

’Απάντηση τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ δέν είχε φτάσει δταν στίς 20 τού 
’Ιούλη ό ’Αρχηγός τής ΒΣΑ Έ ντυ  έπισκέφθηκε τό στρατηγό Σαράφη καί 
ζήτησε νά άναλάβει ό ΕΛΑΣ τήν προετοιμασία γιά τήν έγκατάσταση καί 
τή λειτουργία τού ΚΓΣΑ. Θά έπρεπε -δπω ς τόνισε δ Έ ν τ υ -  νά συνέλθει 
δσο είναι δυνατό πιό γρήγορα, γιά νά έτοιμαστεί τό έλληνικό άντάρτικο 
νά άνταποκριθεί σέ νέα σοβαρά πολεμικά καθήκοντα πού θά έξυπηρετή- 
σουν σοβαρότατες πολεμικές ένέργειες τού ΣΜΑ. Ό  Σαράφης δήλωσε 
πώς θά πάρει δλα τά μέτρα καί πώς είναι δυνατό νά συνέλθει τό ΚΓΣΑ σέ 
πρώτη σύνοδο μέσα στόν ’Ιούλη. Συμφωνήθηκε νά γίνει ή συνεδρίαση στίς 
29 τού ’Ιούλη 1943.

Μέ τήν πρόβλεψη πώς τό ΚΓΣΑ θά άπασχολήσει σοβαρά τά μέλη τού 
ΓΣ τού ΕΛΑΣ, άποφασίστηκε νά προηγηθεϊ ή σύνοδος τού ’Ανώτατου 
Πολεμικού Συμβουλίου, παρ’ δλο πού δέν είχε άκόμα φτάσει ή έγκριση 
τής συγκρότησης καί λειτουργίας του άπό τήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ.

Στίς 27 τοΰ ’Ιούλη, στήν έδρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ, συνήλθε τό ’Ανώ
τατο Πολεμικό Συμβούλιο, στήν πρώτη καί μόνη συνεδρίαση σ’ δλη τήν 
περίοδο τής ύπαρξης τού Λαϊκού Στρατού. Πήραν μέρος σ’ αύτήν: Ή  
τριμελής Διοίκηση τού ΓΣ (Σαράφης, ’Αρης, Σαμαρινιώτης), ό συνταγμα- 
τάρχης Πετροπουλάκης, έπιτελάρχης τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ, δ στρατηγός Βα- 
σίλης Τζιότζιος, άρχηγός Μακεδονίας, ό στρατηγός Δημ. Φλούλης, άρχη-
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γός Θεσσαλίας, ό στρατηγός Νάσης, στρατιωτικός άρχηγός ’Ηπείρου καί 
ό συνταγματάρχης I. Π απαθανασίου, στρατιωτικός άρχηγός Στερεός Ε λ 
λάδας.

Οί έργασίες τοΰ Πολεμικού Συμβουλίου βάσταξαν δυό μέρες. Ά π ο - 
φασίστηκε:

α) Νά έφαρμοστούν, ύστερα άπό μελέτη καί προετοιμασία, οί ύπ’ 
άριθμ. 2/16.6.43 Γενικές Ό δη γίες τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Τά ένοπλα τμήματα 
άπό τά Στρατηγεία καί ’Αρχηγεία Περιοχών μέχρι τήν άντάρτικη όμάδα, 
νά όργανωθούν κατά τό σύστημα τού τακτικού στρατού, μέ έλαφρή καί 
ευκίνητη σύνθεση. Ο ί μεραρχίες καί τά συντάγματα, γιά  λόγους Ιστορι
κούς καί ψυχολογικούς, νά πάρουν άριθμούς, όνομασίες καί διακριτικά 
πού είχαν οί άντίστοιχες σέ κάθε περιοχή καί περιφέρεια μονάδες τού 
τακτικού έλληνικού στρατού, β) ΟΙ διοικήσεις σ’ δλη τήν κλίμακα τής 
Ιεραρχίας νά μείνουν τριμελείς. ’Επίσης άποφασίστηκε νά δημιουργηθούν 
τμήματα καί στήν πορεία αυτοτελείς μονάδες πυροβολικού, ίππικού, μη
χανικού. Νά όργανωθούν ύπηρεσίες έφοδιασμού, μεταφορών, ύγειονομι- 
κού, πληροφοριών, πολιτικών ύποθέσεων καί ένημέρωσης τών έλασιτών, 
δικαστικού. Νά δοθεί προσοχή στόν ’Εφεδρικό ΕΛΑΣ καί νά σταλούν 
έπίλεκτοι έθελοντές άντάρτες στήν Ε. Πολιτοφυλακή.

Στήν έσωτερική λειτουργία, νά έφαρμοστούν οί καθιερωμένοι στόν 
παλιό άστικό στρατό κανονισμοί, έκτός άπό τό χαιρετισμό καί τίς ποινές, 
πού άποφασίστηκε νά ισχύουν δπως διαμορφώθηκαν στό άντάρτικο. Δη
λαδή: Ό  χαιρετισμός είναι υποχρεωτικός μόνο στήν ύπηρεσία. Ο ί ποινές 
νά έπιβάλλονται άπό τίς συνελεύσεις τών τμημάτων. Σέ βαρύ πταίσμα 
μπορεί νά έπιβάλει τιμωρία ή διοίκηση, άλλά ή όριςτηκή άπόφαση θά 
πρέπει νά παρθεί άπό τή συνέλευση. Τά βαρύτατα παραπτώματα νά έξ- 
ετάζονται καί νά συζητούνται στίς συνελεύσεις τών τμημάτων καί νά 
παραπέμπονται στά στρατοδικεία. ΟΙ άποφάσεις τών στρατοδικείων δέν 
γυρνάν στά τμήματα γιά νά Επανεξεταστούν καί νά έγκριθούν ή νά άπορ- 
ριφθούν άπό τή συνέλευση, άλλά έκτελούνται, μέ άπόφαση τής άμέσως 
άνώτερης Διοίκησης. Ο ί καθιερωμένες άπό τό άντάρτικο ποινές διατηρή- 
θηκαν. Καί ήταν αύτές: έπίπληξη, κοινή περιφρόνηση, άφοπλισμός γιά 
όρισμένες μέρες, άποπομπή άπό τίς τάξεις τού ΕΛΑΣ καί καταδίκη σέ 
θάνατο. Καμιά, δμως, θανατική ποινή δέν μπορεί νά έκτελεστεϊ χωρίς έγ
κριση τής άπόφασης τού στρατοδικείου καί διαταγή έκτέλεσης τής άπό- 
φασης άπό τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ. Τό ΓΣ έξετάζει ύποχρεωτικά κάθε άπόφαση 
καταδίκης σέ θάνατο μαχητή ή πολίτη, άνεξάρτητα άν ό καταδικασμένος 
έκανε αίτηση χάριτος ή δχι.

Στή διάρκεια τών έργασιών τού πολεμικού Συμβουλίου ό συνταγμα
τάρχης Τζότζος προσβλήθηκε άπό ήμιπληγία καί στή θέση του τοποθετή- 
θηκε ό συνταγματάρχης Σωκράτης Δημάρατος, πού κατατάχτηκε στόν 
ΕΛΑΣ έχοντας έπιφυλάξεις στούς σκοπούς τού ΕΑΜ. Ό  Σαράφης άντέ- 
δρασε, άλλά υποχώρησε στήν έπιμονή τού Τζήμα καί τού "Αρη.
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Μέ βάση τίς άποφάσεις τοΰ «Πολεμικού Συμβουλίου», τό ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ 
ζήτησε άπό τά Στρατηγεία καί τά Γενικά ’Αρχηγεία περιοχών νά άρχί- 
σουν τίς προετοιμασίες γιά  τό πέρασμα τοϋ άντάρτικου σέ όργάνωση τα
κτικού στρατού καί ύπογράμμιζε πώς θά πρέπει νά προσέξουν νά μή χα 
θεί άπό τά τμήματα ή παρτιζάνικη εύλυγισία, μέ τή δημιουργία βαριών 
μηχανισμών καί ύπηρεσιών. Ζητούσε νά ύποβληθούν σχετικές έκθέσεις 
γιά τίς δυνατότητες κάθε περιοχής καί τίς άνάγκες της.

Τήν 1.9.43 τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ έστειλε τήν ύπ’ άριθμ. 43 συμπληρωμα
τική Διαταγή, πού καθόριζε:

1 Τό Στρατηγείο Θεσσαλίας μετονομάζονταν σέ I Μεραρχία. Συν
ολική δύναμη 8.000 άντάρτες. Συγκροτούνταν 4 συντάγματα πεζικού, τό 
4ο Σύνταγμα Λάρισας (’Αρχηγείο Ό λύμπου), τό 1/38 Εύζώνων (άρχη- 
γεϊο Δυτικής Θεσσαλίας) Καρδίτσα, τό 5ο Τρικάλων (άρχηγείο Β. Θεσ
σαλίας) καί 54ο Βόλου (άρχηγείο Πηλίου).

Τό Συμβούλιο άποφάσισε νά σχηματιστεί καί τό 52ο σύνταγμα 'Α λ
μυρού, μέ προοπτική τό 54ο καί τό 52ο νά άποτελέσουν τή βάση γιά τήν 
άνάπτυξη τής 16ης Μεραρχίας. Συγκροτούνται διάφορες ύπηρεσίες τής I 
Μ εραρχίας τής όποίας τή διοίκηση άποτέλεσαν οΐ: μέραρχος ό υποστρά
τηγος Δ. Φλούλης, καπετάνιος ό Κ. Καραγιώργης καί πολιτικός ύπεύθυ- 
νος τού ΕΑΜ ό Γ. Μπλάνας ή Κίσσαβος. ’Επιτελάρχης καί άντικαταστά- 
της τού καπετάνιου, ό ταγματάρχης Δ. Μπαλής.

Ή  Θεσσαλική Μεραρχία συγκρότησε λίγο άργότερα καί μιά Ελη Ιππι
κού μέ διοικητή τόν ίλαρχο Γερασιμίδη καί καπετάνιο τόν Μπουκουβάλα, 
ή όποία σύντομα διαμορφώθηκε σέ σύνταγμα ιππικού.

2. VIII Μεραρχία (Στρατηγείο ’Ηπείρου). Ή  τότε δύναμή του ύπο- 
λογιζόταν σέ 600-700 άντάρτες. Συγκροτούνταν 4 συντάγματα: τό 85ο 
Ίωαννίνων (άρχηγείο Μετσόβου-Δρίσκου), τό 15ο Καλαμά (άρχηγείο 
Τραμπάλας-Καλαμά), τό 3/40 Εύζώνων Ά ρ τα ς  (άρχηγείο Τζουμέρκων) 
καί τό 24ο Σουλίου-Πρεβέζης. Ε π ίσ η ς  συγκροτούνταν διάφορες ύπηρε
σίες. 'Η  διοίκηση τής Μεραρχίας: στρατιωτικός ό στρατηγός Νάσης Π ό
νος, καπετάνιος ό ταγματάρχης Πίσπερης Ά γγελος, πολιτικός άντιπρό- 
σωπος τού ΕΑΜ ό Γιάννης Κατσαντώνης.

3. Τό Στρατηγείο Δυτικής Μ ακεδονίας μετονομάζεται σέ IX Μεραρ
χία. Συνολική δύναμη 7.500 άντάρτες σέ 3 συντάγματα: 27ο Κοζάνης 
(’Αρχηγείο Σινιάτσικου-Βαρνούντος), 28ο Φλώρινας (Ά ρχηγείο Πίνδου) 
καί 53ο Γρεβενών. Διοίκηση τής Μεραρχίας: ό στρατηγός Τζιότζιος καί 
λίγο άργότερα ό συνταγματάρχης Δημάρατος, καπετάνιος ό Καρατζάς 
(λοχαγός Ίερ. Τρωγιάνος) καί πολιτικός άντιπρόσωπος τού ΕΑΜ Ν. 
Σμόλικας (Ν. Ξυνός).

4. Ή  X Μεραρχία, πού συγκροτήθηκε άπό τό χωρισμό τών δυνάμεων 
τής Μακεδονίας, περιλάμβανε τά συντάγματα 50ό Θεσσαλονίκης (άρχη- 
γείο Πιερίων-Κατερίνης), 30ό Ε δέσσης (άρχηγείο Πάικου-Γιαννιτσών- 
Έ δέσσης) καί 16ο Βερροίας (άρχηγείο Βερμίου). Ή  διοίκησή της άποτε-

ΒΊ6 Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ 241



λέστηκε άπό τούζ: στρατηγό Καλαμπαλίκη, καπετάνιο Γ. Κικίτσα, πολι
τικό υπεύθυνο τοϋ ΕΑΜ Μ. Βαφειάδη μέ άντικαταστάτη του τόν Λασ - 
σάνη.

5. Στή Στερεά (Γενικό ’Αρχηγείο Ρούμελης) συγκροτήθηκε ή XIII 
Μεραρχία. Συνολική δύναμη 4.500 άντάρτες. Συγκροτούνταν 3 συντά
γματα: Τό 34ο (άρχηγεΐο ’Αττικοβοιωτίας), τό 2/39 Εύζώνων (άρχηγεΐο 
Δυτικής Στερεάς), τό 36ο (άρχηγεΐο Παρνασσίδος, Φθιώτιδος κ.ά.). Δ ιο ί
κηση τής Μεραρχίας: συνταγματάρχης Παπαθανασίου, μέ καπετάνιο τόν 
Τάσο Λευτεριά καί άντιπρόσωπο τού ΕΑΜ τόν Ή λία  Μανιάτη. Συγκρο
τούνται τμήματα μηχανικού, μεταφορών καί άλλες ύπηρεσίες.

6. Σχολή ’Εφέδρων ’Αξιωματικών.
7. Τό ’Αρχηγείο Πελοποννήσου μετονομάζεται σέ III Μεραρχία.
8. Τά στρατιωτικά τμήματα ’Αθήνας καί Πειραιά έπίσης διαμορφώ

νονται σέ συντάγματα.
Τά δύο τελευταία συγκροτήματα (III Μ εραρχία καί Συντάγματα 

Ά θήνας-Π ειραιά) παραμένουν στίς άμεσες διαταγές τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ.
Δίπλα σέ κάθε μεραρχία συγκροτούνταν καί μιά ύποδειγματική 

όμάδα τής ΕΠΟΝ.
'Η  δύναμη συνολικά τού ΕΛΑΣ σέ μόνιμους άντάρτες ξεπερνούσε τίς 

20.000. Ο ί δυνατότητες άνάπτυξης ήσαν έξαιρετικά μεγάλες. Είχε δμως 
άρχίσει νά γίνεται σοβαρό πρόβλημα ό έφοδιασμός μέ όπλισμό. Ό  σκόρ
πιος όπλισμός άπό τόν έλληνοϊταλικό πόλεμο έξαντλούνταν κα ί οί ρίψεις 
τών Ά γγλω ν γιά τόν ΕΛΑΣ γίνονταν μέ τό σταγονόμετρο, πα ρ’ δλη τή 
συμφωνία καί τίς υποχρεώσεις πού είχε άναλάβει τό ΣΜΑ. Βασική πηγή 
όπλισμού Εμεινε ό έχθρός. Αύτό τονίζονταν ιδιαίτερα στή Διαταγή τού ΓΣ 
τού ΕΛΑΣ.

Στούς παραπάνω άριθμούς μόνιμων άνταρτών θά πρέπει νά προστε
θούν, χωρίς υπερβολή, άλλοι διπλάσιοι σ’ άριθμό ένοπλοι, άπό τούς έφε- 
δροελασίτες καί τήν έθνική πολιτοφυλακή, τούς μόνιμους άντάρτες καί 
τούς έφεδρικούς τής Κρήτης, τών νήσων, τής Α νατολικής Μακεδονίας 
καί Δ. Θράκης (δπου ιδιαίτερα ήταν άναπτυγμένος άριθμητικά καί πο ι
οτικά ό ΕΛΑΣ). ’Επίσης στή δύναμη τού Γενικού Στρατηγείου δέν άνα- 
φέρονται καί ot δυνάμεις τού ΕΛΑΝ, πού είχε έμφανιστεί τό Μάρτη τού 
1943 μέ πρωτοβουλία τού Καπετάνιου Σωτήρη Μπεγνή καί είχε άρχίσει 
νά έπιτίθεται μέ μερικά καΐκια καί νά π ιάνει πλοιάρια τού έχθρού στό 
Μαλιακό Κόλπο. ’Επίσης δέν άναφέρονται στή δύναμη ot πολυάριθμες 
ύπηρεσίες τής ΕΤΑ, πού δημιουργήθηκε άπό τή συγχώνευση τής «Φανέλ- 
λας τού Α ντάρτη», τών «’Επιτροπών Προστασίας τού Α ντάρτη» καί τών 
«’Επιμελητειακών συνεργείων καί ύπηρεσιών τού ΕΛΑΣ». Τέλος δέν 
συμπεριλαμβάνονται στή δύναμη τά είδικά συνεργεία μεταφορών καί 
συνδέσμων καί άλλες ύπηρεσίες, δημιουργήματα είδικών άναγκών ή περι
στάσεων γιά  τήν έξυπηρέτηση τών άπαιτήσεων κα ί πολεμικών ένεργειών 
τού ΕΛΑΣ.
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Ή  ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ καί οί Αποφάσεις τον Πολεμικού Συμβουλίου.

Τά πορίσματα καί ot Αποφάσεις τοΰ Πολεμικού Συμβουλίου συζητήθηκαν 
σέ συνεδρίαση τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Τά μέλη τής ΚΕ (παρ’ δλο πού βρί
σκονταν μακριά Από τήν Αμεση ζωή καί δράση τοΰ ΑντΑρτικου), είχαν 
κιόλας ΑρκετΑ στοιχεία νΑ προβληματίζονται καί νά Αποφασίζουν σέ γε
νικές γραμμές γιΑ τήν όργάνωση καί δράση τού ΕΛΑΣ τού Βουνού. Νά 
σημειωθεί πώς ό Πρόεδρος καί ό Γενικός ’Επιτελάρχης είχαν προηγούμε
νες έμπειρίες άπό ΑντΑρτικο καί παρτιζΑνικο πόλεμο, τόσο Από τό μακε
δονικό Αγώνα, δσο καί Από τή δρΑση τών Ατακτων τουρκικών τμημΑτων 
στή Μικρά Ά σ ία .

Στή συζήτηση ξανόγινε λόγος γιά τίς ύπ ’ Αριθ. 2 Γενικές Ό δηγίες, 
πού σ' αύτές στηρίχθηκε τό Πολεμικό Συμβούλιο. Ό  στρατηγός Σαρηγι- 
Αννης τίς βρήκε «πρόωρες» καί Εκτός τόπου. Ή  όργάνωση -  είπε -  πρέπει 
νά Ανταποκρίνεται στήν κύρια Αποστολή τών ένοπλων τμημάτων. 'Ό σο κι 
Αν μεγάλωσε ό ΕΛΑΣ, καί Ασφαλώς θά μεγαλώσει Ακόμα, ή κύρια Απο
στολή του θά μείνει ό μικροπόλεμος, σέ πολλά καί Ακαθόριστα μέτωπα, μέ 
αιφνιδιασμούς καί γρήγορη Απομάκρυνση άπό τόν τόπο πού έδρασε. 
Μόνο σέ σπάνιες περιπτώσεις θά υποχρεώνεται νά μπλεχτεί σέ μετωπικές 
συγκρούσεις κι αυτές μικρής διάρκειας. Δηλαδή δ ΕΛΑΣ θά χρησιμοποιεί 
βασικά Αντάρτικες ή Αναπτυγμένες παρτιζάνικες μορφές δράσης. Ή  συγ
κρότηση μεγάλων στρατιωτικών μονάδων μέ τούς μηχανισμούς τακτικού 
στρατού έπιβαρύνει καί δεσμεύει τά τμήματα σέ όρισμένους χώρους. 
Αύτό υπαγορεύει Αμυντικές ΕγκαταστΑσεις καί Αναμονή μετωπικών συγ
κρούσεων, πού καί δέ συμφέρουν καί δέν είναι σέ θέση νά τίς Αντιμετωπί
ζει ό ΕΛΑΣ. ΟΙ κίνδυνοι, κατΑ τή γνώμη τού γενικού ’Επιτελάρχη, θά 
μεγαλώνουν Από τό γεγονός, δτι στίς μονάδες θά τοποθετούνται Αξιωμα
τικοί τοΰ στρατού, Ανάλογα μέ τό βαθμό τους καί Ανεξάρτητα Από τό 
βαθμό προετοιμασίας τους γιά ένα λαϊκό μικροπόλεμο.

Ό  Θ. Μακρίδης, Διευθυντής τού Γραφείου έπιχειρήσεων καί συντά
κτης τών Ό δη γιώ ν, δέχτηκε πώς υπάρχουν κίνδυνοι καί πώς κάπως βι
αστικά διατάχθηκε ή στρατιωτικοποίηση. ’Εξήγησε πώς έγινε σκόπιμα 
γιατί προβλέπονταν νά υπογράφει ή συμφωνία μέ τό ΣΜΑ καί έπρεπε ό 
ΕΛΑΣ νά βρεθεί καλύτερα καί Επιβλητικότερα όργανωμένος. Υ πόδειξε 
μιά σειρά μέτρα πού τά χαρακτήρισε «Ασφαλιστικές δικλείδες», γιΑ νά 
γίνει ή ΑναδιΑρθρωση τών τμημΑτων, χωρίς νά χάσουν τήν εύλυγισία καί 
τήν Ικανότητά τους νά προσαρμόζονται σέ κάθε κατάσταση.

'Ύστερα άπό πολύωρη συζήτηση έγκρίθησαν οί Αποφάσεις τού Πολε
μικού Συμβουλίου, μέ τίς συμπληρώσεις καί βελτιώσεις πού άποφασίστη- 
καν Από τήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Σ ’ αύτή τή συνεδρίαση Αποφασίστηκε νΑ 
σταλούν στή διάθεση τού ΓΣ 22 μόνιμοι μικροί Αξιωματικοί άπό τό Α, 
ΣΣ. μέ υπόδειξη νά Αξιοποιηθούν σέ Επιτελικές ί·πΥ|ρεσίες, ή καί σέ δ ιο ι
κήσεις ταγμάτων καί συνταγμΑτων Ακόμα. Ό λ ο ι τους ήσαν Από καιρό
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μέλη τοϋ ΚΚΕ ή τοϋ ΕΑΜ, καλά προετοιμασμένοι πολιτικά καί πού οί 
ϊδ ιο ι ζητούσαν έπίμονα νά σταλούν στό άντάρτικο.

Ή  σημασία τής άλλαγής.

Ή  μετατροπή τού ΕΛΑΣ άπό άντάρτικο σέ τακτικό στρατό είχε περισσό
τερο πολιτικά πλεονεχτήματα παρά στρατιωτικά. "Ενας στρατός όργανω- 
μένος, πειθαρχημένος, μέ τίς διοικήσεις, τίς ύπηρεσίες καί τούς μηχανι
σμούς, άσφαλώς άποκτούσε κύρος καί έπιβολή σέ πλατύτατες μάζες. 
Προσέλκυε τούς άξιωματικούς καί ύποχρέωνε τούς έχθρούς νά κινούνται 
μέ άναλογικά μεγαλύτερους σχηματισμούς, νά δυναμώνουν τίς φρουρές 
καί νά όχυρώνονται σέ χώρους σχετικά άσφαλισμένους άπό έπιθέσεις. Νά 
ένεργούν έπιχειρήσεις μελετημένες, μέ βάση καταστρωμένα σχέδια καί μέ 
μεγάλες δυνάμεις. ’Αρκεί νά σημειωθεί πώς άπό τόν καιρό πού ό ΕΛΑΣ 
πήρε στρατιωτική μορφή, οί Γερμανοί όργάνωσαν πέντε μεγάλες Εκκαθα
ριστικές έπιχειρήσεις καί δλες μέ συμβολική όνομασία καθορισμένη άπό 
τό ’Ανώτατο ’Επιτελείο τής Βέρμαχτ. Καί δλες βασικά ένάντια στούς μα
κεδονικούς όγκόλιθους τού ΕΛΑΣ.

Καί ή συμπεριφορά τής ΒΣΑ άλλαξε ύποχρεωτικά. Κατάλαβε πώς 
είχε νά κάνει μέ ένα στρατό καί έπρεπε νά άπευθύνεται στό Γενικό Στρα
τηγείο του καί δχι σέ ξεχωριστά συγκροτήματα άνταρτών.

Τά πλεονεκτήματα τής άλλαγής ήσαν άναμφισβήτητα. Ό  λαός μέ με
γαλύτερη έμπιστοσύνη καί προθυμία πρόσφερε τίς ύπηρεσίες του στόν 
άγώνα καί κυρίως στίς πολεμικές δραστηριότητες τού ΕΛΑΣ. ’Από τά 
μέσα τού Αύγούστου 1943 άρχισε ένα σημαντικό ρεύμα μονίμων άξιωμα- 
τικών πρός τόν ΕΛΑΣ. Καί τό ρεύμα αύτό θά ήταν άκόμα μεγαλύτερο άν 
δέν τό σταματούσε ή συστηματική άντίδραση τών Ά γγλω ν.

'Ωστόσο ύπάρχουν καί μειονεκτήματα, άπό στρατιωτική άπσψη, τής 
άλλαγής. Ό  ΕΛΑΣ μέ τούς μεγάλους σχηματισμούς έχασε τή σβελτάδα 
του καί τόν αύθορμητισμό του. Μειώθηκαν οί δημιουργικές πρωτοβουλίες 
τών τμημάτων καί ή έφευρετικότητα τών λαογέννητων καπετάνιων. ΟΙ 
στρατιωτικοί κανονισμοί δέσμευαν τούς μαχητές σέ μιά υποχρεωτική πει
θαρχία, σβήνοντας σιγά-σιγά τή συνειδητή έκείνη πειθαρχία πού άναπτύ- 
χθηκε καί συνειδητοποιήθηκε μέ τίς άνταρτικές δημοκρατικές συνελεύ
σεις. Τά αύξημένα δικαιώματα τού στρατιωτικού διο ικη τή ρ ιά  τή διεξα
γωγή έπιχειρήσεων καί ή δέσμευση τών τμημάτων μέ γενικότερα πολεμικά 
σχέδια τών άνώτερων μονάδων (πολλές φορές τού ΣΜΑ), καθήλωναν τά 
τμήματα σέ καθορισμένους χώρους. Τά καταδίκαζαν σέ άδράνεια, τήν 
ώρα πού θά μπορούσαν μέ παρτιζάνικες ένέργειες νά καταφέρνουν συν
εχή χτυπήματα στόν έχθρό. Γενικά μπορούμε νά πούμε πώς άπό τόν καιρό 
πού ό ΕΛΑΣ πήρε στρατιωτική μορφή καί διάρθρωση, περιορίστηκε σέ 
άμυντικούς άγώνες καί άντιμετώπιζε μέ έπιτυχία τίς έχθρικές έπιδρομές. 
’Ελάχιστες δμως έπιθετικές έπιχειρήσεις ένήργησε μέχρι τήν ώρα πού άρ
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χισε ή σύμπτυξη κα ί άποχώρηση τών Γερμανών άπό τήν Ε λλάδα. Τότε ό 
ΕΛΑΣ πέρασε σέ γενική έπίθεση.

"Οταν στίς άντάρτικες συνελεύσεις μπήκε, τό ζήτημα τής στρατιωτι- 
κοποίησης, έκδηλώθηκαν άνησυχίες καί άντιρρήσεις άπό άντάρτες καί 
καπετάνιους. Μόνο ή πίεση τών πολιτικών τών μονάδων καί τών όργανώ
σεων, έκανε δυνατή τήν άποδοχή τής άλλαγής. Πολύ σύντομα άρχισαν 
μετακινήσεις στελεχών. ΟΙ ύπηρεσίες καί οί μηχανισμοί άπαιτούσαν δο
κιμασμένους καί έμπειρους άγωνιστές. Τά τμήματα έχαναν τούς ήγέτες 
πού οί ίδ ιο ι οί άντάρτες άνάδειξαν. Στή θέση τους στέλνονταν νέοι, 
άγνωστοι γ ι’ αυτούς διοικητές, συνήθως νεόβγαλτοι στό άντάρτικο, μέ 
γνώσεις καί συνήθειες άπό τή μεθοδολογία καί τήν τακτική τοΰ παλιού 
στρατού. Ά ν  σ’ αύτά προστεθεί καί ό ύποχρεωτικός σεβασμός τής στρα
τιωτικής Ιεραρχίας καί τής έπετηρίδας τοΰ παλιού στρατοΰ, είναι εύκολο 
νά καταλάβουμε πώς γίνονταν κάποια όπισθοδρόμηση καί άπομάκρυνση 
άπό τό πνεύμα καί τήν ούσία ένός έθελοντικού, λαογέννητου έπαναστατι- 
κού στρατού.

Τέτοιες άνησυχίες ύπήρχαν -  όχι άδικαιολόγητα -  καί στίς πολιτικές 
όργανώσεις καί στά στελέχη τού ΕΑΜ καί τού ΚΚΕ. Αύτό δμως δέ ση
μαίνει πώς ή συγκρότηση στρατιωτικών τμημάτων μέ μεγάλες μονάδες καί 
ή πλαισίωση τών τμημάτων καί μονάδων μέ έπαγγελματίες άξιωματικούς, 
δίπλα στούς λαογέννητους πολέμαρχους, καπετάνιους καί πολιτικούς έκ- 
προσώπους, ήταν λάθος. Ό  χαρακτήρας τού πολέμου καί ή διεξαγωγή 
του, άπό έπιτελική καί έπιχειρησιακή άποψη, σέ συνδυασμό μέ τήν άνά
πτυξη -  ποσοτική καί ποιοτική -  τού άντιστασιακού κινήματος τοποθε
τούσαν τό άντάρτικο όχι στίς έφεδρεΐες τών κύριων πολεμικών μετώπων, 
άλλά στίς ένεργητικές δυνάμεις τών συμμάχων, σέ δικά του Ιδιόμορφα καί 
πολύμορφα μέτωπα, στά μετόπισθεν τού έχθροΰ. Γιά νά άνταποκριθεί 
στίς έθνικές άπαιτήσεις καί τίς συμμαχικές υποχρεώσεις έπρεπε νά πάρει 
κατάλληλη μορφή όργάνωσης καί διάταξης τών ένοπλων δυνάμεων. Νά 
έφαρμόζει άνάλογη τακτική καί νά έχει τέτοια πλαισίωση μέ ειδικευμέ
νους στρατιωτικούς γιά νά είναι σέ θέση νά διεξάγει έναν σύγχρονο πό
λεμο -  βασικά μικροπόλεμο -  μέ νέα δπλα, πού έπεφταν στά χέρια του 
άπό έχθρικά λάφυρα καί άνάλογη τακτική.

Δέν μπορούμε νά δεχτούμε άπόψεις -  πού διατυπώθηκαν μεταπολε
μικά -  πώς μέ τήν όργανωτική άλλαγή τού ΕΛΑΣ, ό λαϊκός στρατός άπό 
δπλο τής έπανάστασης, μετατράπηκε σέ όπλο τής άντεπανάστασης, όρ
γανο τής άστικής τάξης καί γιά μερικούς «άγγλικός λόχος» στήν ύπηρεσία 
τών ντόπιων καί ξένων δυνάμεων τής έθνικής έξάρτησης. Έ γ ινε  αύτό -  
κατά τήν άποψή τους -  γιατί στόν ΕΛΑΣ προσχώρησαν πολλοί έπαγγελ
ματίες άξιωματικοί τού άστικοΰ στρατοΰ, πού δήθεν πήραν στά χέρια 
τους τό λαϊκό στρατό καί τού άφαίρεσαν κάθε δημιουργική πρωτοβουλία, 
τόν «άδρανοποίησαν» καί τόν άπολιτικοποίησαν. Μέ τή «στρατιωτικο- 
ποίηση», πού ήρθε άμέσως μετά τήν ύποταγή τού ΕΛΑΣ στό ΣΜΑ, κατά- 
φεραν οί στρατηγοί νά χωρίσουν, δήθεν τόν πόλεμο άπό την πολιτική, νά
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κυριαρχήσει τό στρατοκρατικό πνεύμα καί νά μπει λεύτερα ή άστική Ιδε
ολογία καί πραχτική μέσα στίς γραμμές τού ΕΛΑΣ. Καί καταλήγουν: 
“Έτσι μεθοδικά άνοιξε ό δρόμος γιά  τήν κυριαρχία τών ιμπεριαλιστών καί 
τή συντριβή τού λαού -  πού έπαυσε νά διαθέτει δικές του ένοπλες δυνά
μ ε ι

Δέν πρόκειται, βέβαια, μόνο γ ιά  ύπερβολές. Ά ν  έξαιρεθούν οί σα
στισμένοι άπό τήν ήττα τής έπανάστασης μικροαστοί διανοούμενοι, θά 
δούμε πώς πολλοί -  καί κυρίως τά ήγετικά στελέχη τού ΚΚΕ, άρχίζοντας 
άπό τόν Ζαχαριάδη -  ξεκίνησαν άπό Ιδιοτελεϊς ύπολογισμούς νά καλύ- 
ψουν τά δικά τους λάθη φορτώνοντάς τα σέ άνεύθυνους, ή λιγότερο 
υπεύθυνους.48

Ό  ΕΛΑΣ διατήρησε βασικά τό λαογέννητο έπαναστατικό χαρακτήρα 
του, άνταποκρίθηκε στίς άπαιτήσεις τής περιόδου καί δικαίωσε τήν έμπι- 
στοσύνη πού τού είχε ό λαός: Λευτέρωσε μέ μόνες τίς δυνάμεις του δλη 
τήν 'Ελλάδα. Ά ν  τά πράγματα πήγαν ζαβά, μόνο ό ΕΛΑΣ -  μαχητές καί 
πολιτικοστρατιωτικά στελέχη -  δέν φταίνε.

Μόνο έτσι μπορεϊ νά έξηγηθεΐ ή συνεχής ποσοτική καί ποιοτική άνά- 
πτυξή του. Διατήρησε τό λαϊκό χαρακτήρα του, στήν προέλευσή του 
(άγρότες, έργάτες μέ σημαντικό ποσοστό έργάτες γης. καί λίγους φοιτη
τές). Στην πλαισίωσή του, τόσο ο ι πολ ιτικο ί άντιπρόσω ποι δσο κα ί ο ι 
καπετάνιοι, στίς μεγάλες μονάδες καί τίς θέσει? κλειδιά, βασικά προέρ
χονταν άπό έργαζόμενους τών πόλεων μέλη τού ΚΚΕ ή συμπαθούντες σ’ 
αύτό. "Οσο γιά  τούς στρατιωτικούς, έπίσης στήν πλειοψηφία τους προέρ
χονταν άπό παλιούς άγωνιστές, πολεμιστές τού άλβανικού καί μακεδονι
κού μετώπου, έφέδρους ύπαξιωματικούς κα ί άξιωματικούς κα ί πολύ λί
γους μόνιμους άξιωματικούς, πού οί μικροί σέ βαθμό είχαν κατανοήσει τή 
λαϊκή τους προέλευση καί οί άνώτατοι, προέρχονταν βασικά άπό κείνους 
πού έγιναν στρατηγοί άπό άπλοί στρατιώτες. Τό ήθος, οί προθέσεις καί 
διαθέσεις καί ή άφοσίωση στό λαό τών έπαγγελματιών άξιωματικών, 
άποδείχτηκε στή ζωή. “Ολοι -  άν υπάρχει έξαίρεση είναι νά  δικαιώσει τόν 
κανόνα -  πολέμησαν ώς τό τέλος στίς γραμμές τοϋ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί μετά 
τήν ήττα δοκιμάστηκαν μαζί μέ τούς συναγωνιστές τους κα ί άντεξαν μέ

48. Στά Ά ρ χε ϊα  τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ υπάρχει καί είναι καταχωρημένη στά «άκρως άπόρ- 
ρητα», μιά Εκθεση τοϋ στρατιωτικού συμβούλου τού ΠΓ καί μετά τό 7ο Συνέδριο τού ΚΚΕ 
άναπληρωματικού μέλους τής Κεντρικής Ε πιτροπής Θόδωρου Μακρίδη πού καταδικάζει τή 
στρατιωτικοποίηση τού ΕΛΑΣ καί, τό πιό έκπληκτικό, άρνούνταν τή γνησιότητα τής Δ ιατα
γής, πού Εμεινε γνωστή σάν «ύπ’ άριθμ. 2 Γενικές Ό δηγίες». Σ ’ αύτή τήν έκθεση στηρίχθηκε 
ό Ζαχαριάδης γιά  νά κατηγορήσει τόν Σιάντο, τόν «Γέρο τού άγώνα», δτι είναι ένας «τόσο 
ξεμασκαρεμένος χαφιές καί πράκτορας τού έχθρού, δσο σίγουρο είναι πώ ς 2+2=4».

Στήν 7η 'Ολομέλεια (1957) δ Μακρίδης κατάγγειλε πώς μέ δόλο καί πιέσεις δ  Ζαχαρι
άδης τού άπόσπασε τήν έκθεση έκείνη καί καθόλου, δέν ύπάρχει αιχμή ένάντια στόν Σιάντο. 
πού νά ϊδινε  τό δικαίωμα νά δοθεί τόσο άτιμωτικός καί άδικος χαρακτηρισμός στόν κατο
χικό Γραμματέα τού ΚΚΕ. Τήν καταγγελία άκουσε δ  Ιδιος ό Ζαχαριάδης χωρίς νά διαμαρ- 
τυρηθεϊ ή νά δώσει έξηγήσεις.
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τιμή στη δοκιμασία. Ά ν  έδειξαν όρισμένες άδυναμίες, ήταν γιατί δέν εί
χαν άλλες έμπειρίες έκτός άπό κείνες τοϋ άστικού στρατού.

'Η  δύναμη τού ΕΛΑΣ βρισκόταν στό δτι διατήρησε γερούς δεσμούς 
μέ τό λαό. Στόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα ύπήρχε ταύτιση μαζών καί 
μάχιμων δυνάμεων. ΟΙ έλασίτες δέν ήσαν μόνο μαχητές, άλλά καί προπα- 
γανδιστές καί όργανωτές τού λαού. Εξηγούσαν μέ πάθος στίς άγροτικές 
μάζες την πραγματική άποστολή τους καί έκαναν τό λαό νά κατανοεί πώς 
μόνο μέ τόν άγώνα του θά δει λευτεριά καί προκοπή. ΟΙ έλασίτες ήσαν 
όπλισμένοι μέ πίστη δτι άγωνίζονται δχι μόνο γιά τό διώξιμο τών κατα- 
κτητών, άλλά καί γ ιά  τό μέλλον τους καί τό μέλλον τών παιδιώ ν τους. 
Τούς ένωνε ή πεποίθηση πώς είναι Ικανοί νά τά βάλουν μέ τήν τρομα
κτική μηχανή καί τήν άριθμητική υπεροχή τών ξένων καί ντόπιων έχθρών 
τού λαού. "Εδειχναν άντοχή καί είχαν όπλιστεί μέ τήν Ικανότητα νά ύπο- 
φέρουν χωρίς παράπονα τή σκληρή άντάρτικη ζωή. Τρέφονταν άπό τό 
λαό καί στήν έξέλιξη τού άγώνα, άπό τήν ύπέροχη όργάνωση τής Ε π ιμ ε
λητείας τού ’Αντάρτη (ΕΤΑ). Ή τα ν  σέ άπίστευτο βαθμό λιτοδίαιτοι, τόσο 
oi μαχητές δσο καί τά πολιτικά καί στρατιωτικά στελέχη, πού έτρωγαν 
καί ντύνονταν τό ίδιο. ΟΙ άξιωματικοί δέν φορούσαν τά διακριτικά τους 
καί έπαιρναν μέρος στή ζωή καί τίς συνελεύσεις Ισότιμα μέ τούς άντάρτες. 
Στά προβλήματα τής ήθικής καί σεξουαλικής έλευθερίας έπικρατούσε, 
μπορούμε νά πούμε, «πουριτανισμός». ΟΙ μαχητές καί τά στελέχη σέβον
ταν τίς συναγωνίστριές τους καί τά κορίτσια τών χωρικών. Δέν ύπήρχαν 
σχεδόν περιπτώσεις παραπλάνησης κα ί πολύ περισσότερο βιασμού κορι- 
τσιών. Καί &ν έκδηλώνονταν κάποιο κρούσμα ή τιμωρία ήταν τόσο αύ- 
στηρή, πού μέ τά σημερινά κριτήρια θά τήν καταλογίσουμε λάθος. ΟΙ 
έλασίτες έκπλήρωσαν στό άκέραιο τό καθήκον τους καί ό ΕΛΑΣ δικα ι
ολογημένα έγινε θρύλος.

Συγκροτείται τό ΚΓΣΑ Ελλάδας.

Τό ΣΜΑ μέ αύστηρή διαταγή υποχρέωσε τούς Ούάλας καί Κρίς νά στα
ματήσουν τήν υπονομευτική δραστηριότητα τον; καί νά βοηθήσουν τόν 
Έ ντυ  στήν προσπάθεια νά πραγματοποιηθεί ή συγκρότηση καί λειτουρ
γία τού ΚΓΣΑ Ε λλάδας τό ταχύτερο.

Στίς 29 τού ’Ιούλη 1943 στό Περτούλι συνήλθε σέ πρώτη συνεδρίαση 
τό Κοινό Γενικό Στρατηγείο τών ’Ανταρτών τής Ε λλάδας (ΚΓΣΑ), στό 
οίκημα τής ΒΣΑ. Πήραν μέρος: Ά π ό  τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, οΐ Στ. Σαράφης, 
Ά ρ η ς  Βελουχιώτης, Βασίλης Σαμαρινιώτης. Α π ' τόν ΕΔΕΣ-ΕΟ ΕΑ , οΐ 
Ναπ. Ζέρβας, Κομν. Πυρομάγλου, ό συνταγματάρχης Μαυρομάτης καί ό 
ταγματάρχης Γκικόπουλος. Τήν άγγλική άποστολή άντιπροσώπευσαν ό 
ταξίαρχος Έ ντυ, ό άντισυνταγματάρχης Κρίς, ό ταγματάρχης Ούάλας. 
πολιτικός σύμβουλος άπεσταλμένος άπό τό Βρεταννικό Υ πουργείο ’Εξ
ωτερικών καί ό λοχαγός Ρός.
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Τίς πρώτες μέρες τό ΚΓΣΑ λειτουργούσε κανονικά καί άδιάκοπα. Οί 
άντιπρόσωποι τοΰ ΕΛΑΣ, σύμφωνα μέ τίς υποδείξεις τής Κεντρικής ήγε
σίας τους, Εδειχναν παραπάνω άπό κατανόηση: υποχωρούσαν στίς συνε
χώς αύξανόμενες άπαιτήσεις τοΰ ΕΔΕΣ, πού πάντα υποστηρίζονταν άπό 
τούς άντιπροσώπους τής ΒΣΑ. Δόθηκαν πλεονεκτήματα στίς άγγλοκίνη- 
τες όργανώσεις δχι μόνο στίς περιοχές πού είχαν ένοπλα τμήματα, άλλά 
καί σέ περιοχές πού δέν είχαν ποτέ. Άποφασίστηκε νά άνασυγκροτηθεϊ ή 
όμάδα Π απαϊωάννου στήν περιοχή τού Ζέρβα καί μετά νά ξαναγυρίσει 
στήν Τριχω νίδα μέ 180 δπλα, άνάλσγα αυτόματα καί πυρομαχικά που θά 
έδιναν οί Ά γγλο ι. Γιά τή συντήρηση τών άνταρτών άναλάμβανε τό ΣΜΑ 
νά χορηγεί μιά λίρα τό μήνα γιά  κάθε άντάρτη. Συγκροτήθηκε έπιτροπή 
άπό τόν Ζέρβα, τόν Ά ρ η  καί τόν Έ ντυ  νά πάει στήν περιοχή Μετσόβου - 
Δρίσκου - Ζαγοριών καί νά  λύσει δλες τίς διαφορές πού ύπήρχαν άνά
μεσα στόν ΕΛΑΣ καί τόν ΕΔΕΣ.

Γρήγορα καί χωρίς δυσκολίες λύθηκαν βασικά ζητήματα καί έκδόθη- 
καν οί ύπ’ άριθ. 1, 2 καί 3 διαταγές τού ΚΓΣΑ. 'Ο  Έ ντυ  ήταν κατενθου- 
σιασμένος άπό τίς έκδηλώσεις «καλής θέλησης» τού ΕΛΑΣ.

Ό  Ζέρβας καί ό Πυρομάγλου άφοΰ πέτυχαν τίς βασικές έπιδιώξεις 
τοΰ ΕΔΕΣ έφυγαν καί άφησαν στή θέση τους, σά μόνιμους άντιπροσώ- 
πους τής όργάνωσης τους, τό συνταγματάρχη Ραυτόπουλο, άνθρωπο χω
ρίς ήγετική θέση στόν ΕΔΕΣ καί μέ περιορισμένη έξουσιοδότηση.

'Ύστερα άπό λίγες μέρες έφτασαν στήν έδρα τού ΚΓΣΑ οί Ψ αρρός 
καί Καρτάλης, άντιπρόσωποι τής ΕΚΚΑ. Ά μέσω ς πήραν έπαφή μέ τόν 
άρχηγό τής ΒΣΑ καί στή συνέχεια μέ τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ. Ή  προκαταρ
κτική συζήτηση έγινε σέ πνεύμα φιλικό καί συναγωνιστικό. Καί οί δυό 
πλευρές διαπίστωσαν, πώς δλες οί διαφορές θά έξομαλυνθούν καί θά 
άποκατασταθεϊ στενή συνεργασία. Χωρίς νά προβληθεί καμιά ιδιαίτερη 
άξίωση άπό τήν ΕΚΚΑ, άποφασίστηκε νά γίνει συνεδρίαση τού ΚΓΣΑ 
γιά τήν ύπογραφή τού συμφώνου καί άπό τήν ΕΚΚΑ καί τή συμμετοχή 
της στό Στρατηγείο. Στή συνεδρίαση ή ΕΚΚΑ πρόβαλε άξίωση νά έφοδι- 
αστεϊ μέ 1000 δπλα, διαφορετικά θά διέλυε καί τό μικρό τμήμα πού 
υπήρχε τότε.

Ό  Έ ντυ , μέ τήν έλπίδα πώς οί άντιπρόσωποι τού ΕΛΑΣ θά έδειχναν 
διαλλακτικότατα καί σ’ αύτό τό ζήτημα, κάλεσε σέ συνεδρίαση τό ΚΓΣΑ. 
Ό  Ψαρρός καί οί συνεργάτες του άρνήθηκαν νά πάρουν μέρος στή συν
εδρίαση καί δήλωσαν άπερίφραστα πώς δέν θά υπογράψουν τό Σύμφωνο, 
άν δέν έχουν προκαταβολικά ύπεύθυνη άναγνώριση τών αιτημάτων τους 
άπό τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ.

«’Αρχιστράτηγος» τών άνταρτών σταλμένος άπό τό βασιλιά.

Οί ιδιαίτερες διαπραγματεύσεις άνάμεσα στόν ΕΛΑΣ καί τήν ΕΚΚΑ βά
σταξαν δυό μέρες. Σέ μιά άπό τίς συναντήσεις Σαράφη - Ψαρρού, παρου-
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σκίστηκε ό στρατηγός Ν. Τσίπουρας. Δήλωσε πώς πέρασε άπό τήν έδρα 
τού άρχηγού τής ΒΣΑ καί μέ σύστασή του έφτασε στήν έδρα τού ΚΓΣΑ 
γιά  νά άναλάβει τήν ’Αρχιστρατηγεία τού άντάρτικοι- όλης τής Ε λλάδας, 
σύμφωνα μέ διαταγή τής βασιλικής κυβέρνησης τού Καΐρου στόν ’Αρχι
στράτηγο τής Ε λλάδας Ά λ . Παπάγο. Έ δω σε στόν Σαράφη μιά διαταγή 
υπογραμμένη άπό τόν Παπάγο καί έγγραφη βεβαίωση τού Έ ν τυ  Μάγερς, 
πού στό όνομα τού ΣΜ Α άποδέχονταν τό διορισμό τού Ν. Τσίπουρα σάν 
’Αρχιστράτηγου έπικεφαλής τού ΚΓΣΑ καί τού Επ ιτελείου, πού θά συγ
κροτούσε ό Ιδιος ό άρχιστράτηγος άπό Ικανούς άξιωματικούς. Ζητούσε 
άπό τόν ΕΛΑΣ νά τόν βοηθήσει στήν έγκατάστασή του, μέχρι τή συνεδρί
αση τού ΚΓΣΑ πού θά καθόριζε τήν έκταση τών καθηκόντων του.

Ό  Σαράφης τού δήλωσε κατηγορηματικά πώς ό ΕΛΑΣ θεωρεί τόν 
ίδιο  καί τούς συνοδούς του άντισυνταγματάρχη Νταλιάνη καί δικαστικό 
Τσίμπο, συνεργάτες τών κατακτητών καί συνεπώς δοσίλογους καί θά 
μπούν άμέσως ύπό κράτησιν, γιά  νά παραπεμφθούν στό άνταρτοδικείο.

Κείνη τή στιγμή μπήκε στό Γραφείο τού Σαράφη ό Κρίς καί άπαίτησε 
άμέσως νά άφεθούν δλοι έλεύθεροι καί δτι ή ΒΣΑ τούς παίρνει ύπό τήν 
προστασία της, σάν έκπροσώπους τής νόμιμης έλληνικής κυβέρνησης πού 
άναγνωρίζεται άπό δλους τούς συμμάχους.

Ό  Ψαρρός, πού παρακολούθησε δλη τή σκηνή, έξαγριώθηκε καί 
υποστήριξε ζωηρά καί κατηγορηματικά τόν Σαράφη καί τήν άπόφασή του 
νά σταλούν στό άνταρτοδικείο, δπου πρόθυμα ό Ιδιος θά έμφανίζονταν 
σάν μάρτυρας κατηγορίας.

Στή συνεδρίαση τού ΚΓΣΑ, πού έγινε τήν ίδ ια  μέρα, ή ΒΣΑ ύποστή- 
ριξε πώς ό διορισμός τού στρατηγού Τσίπουρα είναι νόμιμος καί έγκυρος, 
γιατί γίνεται άπό τήν άναγνωρισμένη άπό δλους τούς συμμάχους βασιλική 
κυβέρνηση καί έχει έγκριθεί άπό τό ΣΜΑ πού, σύμφωνα μέ τό συμφωνη
τικό, είναι ή άνώτατη στρατιωτική διοίκηση δλων τών ένοπλων έλληνικών 
δυνάμεων πού δρούν στήν κατεχόμενη Ε λλάδα . Γιά τό πρόσωπο τού άρ- 
χιστράτηγου υποστήριξε πώς είναι ένας άπό τούς έκλεκτότερους Έλληνες 
άξιωματικούς, άντιστασιακό, μέλος τού ΕΔΕΣ τής ’Αθήνας. Δήλωσε πώς 
ό Ζέρβας, πού συναντήθηκε κιόλας μέ τόν Τσίπουρα, άποδέχτηκε τό δ ι
ορισμό του καί συνιστά στό ΚΓΣΑ νά συμμορφωθεί μέ τή διαταγή καί νά 
άναγνωρίσει τό στρατηγό σάν άρχιστράτηγο τού ΚΓΣΑ.

Ό  στρατηγός Σαράφης άρνήθηκε τή νομιμότητα τής κυβέρνησης τού 
Καίρου καί κατηγορηματικά δήλωσε πώς ό ΕΛΑΣ σέ καμιά περίπτωση δέ 
θά δεχτεί παρερμηνείες τού συμφωνητικού καί δέ θά άναγνωρίσει στό 
ΣΜΑ δικαιώματα νά έπεμβαίνει στίς έσωτερικές υποθέσεις τού ΕΛΑΣ. 
Γιά τόν Τσίμπουρα είπε πώς είναι φασίστας, Γενικός Διοικητής Μακεδο
νίας στήν περιόδο τής βασιλομεταξικής δικτατορίας, ύπουργός στήν κα
τοχική κυβέρνηση τού Τσολάκογλου. Είναι μέλος τού τμήματος τού 
ΕΔΕΣ, πού σύμφωνα μέ τόν ίδ ιο  τόν Ζέρβα συνεργάζεται μέ τούς κατα- 
κτητές καί τόν κουίσλινγκ Ράλλη στή συγκρότηση τών γερμανοοπλισμέ-
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νων ταγμάτων άσφαλείας. Ε ίνα ι δοσίλογος καί Οά παραπεμφθεϊ σέ στρα
τοδικείο -  κατάληξε ό Σαράφης.

"Υστερα άπό τήν άποκάλυψη τής φασιστικής δράσης καί τής συνεργα
σίας μέ τούς κατακτητές τού άπεσταλμένου άπό τόν Παπάγο άρχιστράτη- 
γου καί ot άντιπρόσωποι τού ΕΔΕΣ άρνήθηκαν νά τόν άναγνωρίσουν. ΟΙ 
άντιπρόσωποι τής ΒΣΑ ύποχρεώθηκαν νά δηλώσουν πώς δέν έπιμένουν 
στήν πρότασή τους.

Τό ζήτημα τής ΕΚΚΑ καί τον 5/42 συντάγματος.

ΟΙ διαπραγματεύσεις μέ τόν Ψαρρό δέν προχωρούσαν. Ο ί Ά γγ λο ι έπι- 
χειρούν νά άποσπάσουν τή συγκατάθεση τού ΕΛΑΣ, μέ ύποσχέσεις πώς 
θά φροντίσουν νά μή μείνει άδικημένος ό ΕΛΑΣ σέ ύλική ένίσχυση. Στίς 
συνεδριάσεις τού ΚΓΣΑ οί άντιπρόσωποι τού Ζέρβα ύποστήριζαν δλες 
τίς προτάσεις τών Ά γγλω ν καί σέ μιά άπό τίς συνεδριάσεις άφησαν νά 
έννοηθεϊ πώς θά άποσύρονταν άπό τό ΚΓΣΑ καί ή εύθύνη γιά  τή διάλυση 
τής ένότητας θά είναι άποκλειστικά τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ.

ΟΙ πιέσεις καί άπειλές έπηρέασαν τόν Τζήμα. Σέ μιά διακοπή τής 
συνεδρίασης τού ΚΓΣΑ, τά τρία μέλη τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ ζανασυζήτησαν 
τό ζήτημα τής ΕΚΚΑ. Ό  Σαράφης άπέκρουε έπίμονα τίς άξιώσεις τού 
Ψαρρού πού τίς θεωρούσε υπερβολικές. Δέν είχαν -  είπε -  καμιά σχέση 
μέ τό συσχετισμό τών δυνάμεων πού ύπήρχε άνάμεσα στίς τρεις συνεργα- 
ζόμενες όργανώσεις. Ά λλά  καί ποτέ ό Ψαρρός δέν είχε 1.000 άντάρτες, 
πού άν μέ συγκατάθεση τού ΓΣ συγκροτούσε τέτοιο σώμα, άσφαλώς θά 
στρέφονταν ένάντια στόν ΕΛΑΣ. Στά έπιχειρήματα καί τίς άνησυχίες τού 
Σαράφη δέ συμφωνούσαν οΐ Τζήμας καί Ά ρ η ς. Αύτοί ύποστήριζαν πώς ό 
Ψαρρός είναι δημοκράτης καί δταν δυναμώσει θά είναι συνεπής άγωνι- 
στής καί συνεργάτης του ΕΛΑΣ. Δέν άπόκλειαν άκόμα καί νά προσχωρή
σει μέ δλο τό τμήμα του στόν ΕΛΑΣ.

Στήν άπογευματινή συνεδρίαση τού ΚΓΣΑ άποφασίστηκε. μέ συγκα
τάθεση τού ΕΛΑΣ, νά δοθούν τά 1.000 δπλα στόν Ψαρρό. Τότε μόνο ή 
άντιπροσωπεία τής ΕΚΚΑ - 5/42 συντάγματος ύπόγραψε το σύμφωνο καί 
δρισε άντιπρόσωπό της στό ΚΓΣΑ.

Τό ΚΓΣΑ συμπληρώθηκε. Τόσο ό ΕΔΕΣ - ΕΟΕΑ δσο καί ή ΕΚΚΑ - 
5/42 έκμεταλλεύτηκαν τίς «καλές διαθέσεις» τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ καί πέτυ- 
χαν πολλά. ΟΙ Ά γγ λο ι δέν έκρυβαν τήν Ικανοποίησή τους καί μέ κάθε 
τρόπο προσπαθούσαν νά άποσπάσουν άπό τόν ΕΛΑΣ περισσότερα δ ι
καιώματα γιά τήν ΒΣΑ καί πλεονεκτήματα γιά  τίς προστατευόμενές τους 
όργανώσεις. 'Η  τακτική τής φαινομενικής άμεροληψίας καί τών «διαπρα
γματεύσεων», μέ ύποσχέσεις καί χαμόγελοί άποδείχνονταν πώς έφερνε 
άποτελέσματα.

Μετά τό τέλος τής «πανηγυρικής» συνεδρίασης τού ΚΓΣΑ, δπου ό 
Ψαρρός ύπόγραψε γιά  λογαριασμό τής ΕΚΚΑ καί τού 5/42 τό Κοινό
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Σύμφωνο των όργανώσεων τών άνταρτών μέ τό ΣΜΑ, ό Έ ντυ  πληροφό
ρησε τίς άντιπροσωπείες δτι τό ΣΜΑ καλεΐ στό Κάιρο τούς πολιτικούς 
Αντιπροσώπους τών τριών συνεργαζομένων όργανώσεων. Δήλωσε πώς θά 
τούς συνοδέψει ό Ιδιος ό άρχηγός τής ΒΣΑ, πού θά συνοδεύεται άπό τόν 
«πολιτικό του σύμβουλο», δηλαδή τόν Ούάλας, δπως χαριεντιζόμενος τόν 
όνόμαζε. ΟΙ άντιπρόσωποι τοϋ ΕΔΕΣ καί τού 5/42 δέχτηκαν τήν πρό
κληση. ΟΙ άντιπρόσωποι τού ΕΛΑΣ εύχαρίστησαν τόν Έ ντυ  γιά  τήν 
πρόσκληση, άλλά δήλωσαν πώς θά άναφέρουν τό γεγονός στήν Κεντρική 
τους πολιτική καί στρατιωτική καθοδήγηση καί θά τοϋ άπαντήσουν άργό
τερα, δταν θά ϊχουν τηλεγραφικές όδηγίες.

'Αγγλικές μηχανορραφίες καί «πλύσεις έγκεφάλου».

Τίς λίγες μέρες πού είχε στή διάθεσή του ό Έ ντυ  άνάπτυξε μεγάλη δρα
στηριότητα.

Τό πρώτο καί σπουδαιότερο πρόβλημα -  δπως έγραψε μετά τόν πό
λεμο ό ϊδ ιος ό τότε άρχηγός τής ΒΣΑ Έ ν τυ  -  ήταν ή έμφάνιση τών άντι- 
προσώπων τών άνταρτών στό Κάιρο: -  «Ήθέλαμεν ν' άποφύγωμεν μεγα- 
λντέραν άνάπτνξιν τών δυνάμεων των, πράγμα πού ήτο όννατόν νά γίνει, 
ώς άποτέλεσμα άνταγωνισμοϋ μεταξύ των. Συνεφωνήσαμεν συνεπώς δτι ό 
καλύτερος τρόπος νά έπιτύχωμε τά αίτήματα τοϋ Στρατηγείου Μέσης 
’Ανατολής, θά ήτο νά περιορίσωμεν τήν ένοπλο άντιστασιακήν κίνησιν είς 
έπιλέκτους κατατάξεις (συγκρότηση τμημάτων)».

Τό δεύτερο ζήτημα: «...Μετά τήν άνάπτυξη τής όργάνωσης τών άν- 
ταρτικών δυνάμεων καθίσταται άπαραίτητον, τά καθαρώς διοικητικά ζη
τήματα, καί μέχρις ένός σημείου ή πολιτική τών άνταρτών, νά ύπάγοντο 
καί νά έλνοντο άπό τά πολιτικά καί διοικητικά στελέχη τοϋ Στρατηγείου 
μας τών άνταρτών, ένώ τά στρατιωτικά θά άφήνοντο είς τούς στρατιωτι
κούς. θ ά  έκερόίζαμεν πολύ συνεπώς άν κατωρθώναμεν νά χωρίσωμεν τό 
Στρατηγείο μας είς δύο Ύπηρεσίες, μίαν στρατιωτικήν καί άλλην πολιτι- 
κήν (διοικητικών), παρ’ δλο πού θά υπήρχε μεταξύ των πλήρης άλληλε- 
ξάρτησις».

«...Έπειτα έφαντάσθημεν δτι ή άπόβασις είς τήν Έλλάόα, θά έγένετο 
άπό τήν Νότιον Ιταλίαν καί δτι ή δυτική άκτή πλησίον τής περιοχής τοϋ 
ΕΔΕΣ - ΕΟΕΑ θά έλευθερώνετ ο πρό τών ’Αθηνών. ’Απε φασίσαμε ν νά 
συστήσω τήν διαπεραίωσιν είς τήν Έλενθέραν Όρεινήν Έλλάόα ένός ή 
δύο άντιπροσώπων τής Έλληνικής κυβερνήσεως, διά νά διευκολύνουν 
τήν έπιστροφήν τής έλληνικής κυβερνήσεως, άφοϋ θά εϊχον έξασφαλισθή 
ή συνέχεια τού έλέγχου τής διοικητικής μηχανής καί ή άπορρόφησις τής 
διοικητικής όργανώσεως τής Αντιστάσεως άπό τόν κρατικόν μη
χανισμόν...».

«Πρίν άναχωρήσω άπό τό Περτούλι διά τήν Νεράιδαν, άνάπτυξα, 
χωριστά στόν καθένα, εις τόν Κομνηνόν Πυρομάγλου τοϋ ΕΔΕΣ καί είς
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τόν Γεώργιον Καρτάλην τής ΕΚΚΑ, τά άνωτέρω καί έπέτυχα τήν άνεπι- 
φύλακτον συμφωνίαν, δτι άμοιβαίως θά σννιστούσαμεν τάς τρεις άνω
τέρω λύσεις τής άναπτύξεως τής Αντιστάσεως...».

Έ ν α  άλλο πρόβλημα ήταν τό ζήτημα τών ’Ιταλών. Τό χαμηλό ήθικό 
τών 'Ιταλών είχε κουρελιαστεί κυριολεκτικά μετά τή συμμαχική άπόβαση 
στήν Σικελία. Ό  ΕΛΑΣ είχε δραστηριοποιηθεί γιά  νά πετύχει όμαδική 
παράδοση.

Τό ΣΜΑ, μέ τήν προοπτική σύντομης συνθηκολόγησης τής ’Ιταλίας, 
έστειλε όδηγίες στή ΒΣΑ νά φροντίσει νά περάσουν οί ’Ιταλοί κάτω άπό 
τίς διαταγές τους καί νά διατηρηθούν τά τμήματά τους σέ πολεμική έτοι- 
μότητα γιά  μελλοντική δράση ένάντια στούς Γερμανούς.

Ό  άρχηγός τής ΒΣΑ Έ ντυ  γιά  νά ένημερωθεί καλύτερα καί νά δώσει 
διαταγές πρίν φύγει ά π ’ τήν Ε λλάδα  κάλεσε σύσκεψη συνδέσμων πού 
δρούσαν σ’ δλη τή χώρα. Στά καθήκοντα πού έβαλε ήταν καί ή δραστηρι- 
οποίησή τους γιά τό πέρασμα δλων τών ιταλικών τμημάτων κάτω άπό τίς 
διαταγές τής ΒΣΑ, νά ύποσχεθούν πώς άναλαμβάνουν τή διατροφή τους 
καί γιά δσους δέν έπιθυμούν νά πολεμήσουν νά ύποσχεθούν πώς ή ΒΣΑ 
σύντομα θά τούς έπαναπατρίσει. Διέταξε τούς συνδέσμους, πού βρίσκον
ται κοντά σέ τμήματα τού ΕΛΑΣ, νά έπεμβαίνουν σέ κάθε προσπάθεια 
τών στελεχών τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ νά άφοπλίσουν Ιταλικά τμήματα καί μέ 
τό κύρος τού ΣΜΑ νά τά παίρνουν κάτω άπό τίς διαταγές τους ή νά τά 
προσανατολίζουν πρός τίς φιλικές τους όργανώσεις τού ΕΔΕΣ καί τής 
ΕΚΚΑ. Τέλος τούς διέταξε νά είναι στίς διαπραγματεύσεις σταθεροί, 
άκαμπτοι καί νά άπαιτούν τήν παράδοση «χωρίς δρους» καί μακρόχρονες 
συζητήσεις.

Τίς διαταγές τού ΣΜΑ καί τού Έ ντυ  μετάφερε στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ ό 
ύπαρχηγός τής ΒΣΑ Κρίς.. Ό  στρατηγός Σαράφης τού δήλωσε κατηγορη
ματικά πώς ό άφοπλισμός τών ’Ιταλών θά πραγματοποιηθεί άπό τίς έλλη- 
νικές ένοπλες όργανώσεις καί σέ περίπτωση πού θά υπάρξουν άτομα ή 
καί τμήματα τών ’Ιταλών πού νά έκδηλώσουν έπιθυμία νά πολεμήσουν 
τούς Γερμανούς, θά άξιοποιηθούν άπό τίς όργανώσεις. ΟΙ Ά γγ λο ι πού 
βρίσκονται στήν Ε λλά δ α  είναι σύνδεσμοι τών έλληνικών δυνάμεων μέ τό 
ΣΜΑ καί δέν έχουν κανένα δικαίωμα νά δημιουργούν τμήματα κάτω άπό 
τίς διαταγές τους άπό "Ελληνες μαχητές, πολύ περισσότερο άπό ξένους, 
πού προέρχονται άπό τό έχθρικό στρατόπεδο.
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Όμάύα άγγλων στό βουνό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ

Τά Βαλκάνια, καί μετά τήν κατάληψή τους άπό τούς χιτλερι
κού;. εξακολουθούσαν γιά τήν ’Αγγλία νά βρίσκονται στό 
κέντρο τών ενδιαφερόντων της. “Εχοντας πειθήνια όργανα τίς 
δυό εξόριστες κυβερνήσεις, τής Ελλάδας καί τής Γιουγκο
σλαβίας, οί "Αγγλοι προσπάθησαν άπό τήν άρχή τοϋ πολέμου 
νά «σκαρώσουν» μιά «Βαλκανική "Ενωση», άνοικτή γιά όλες 
τίς βαλκανικές χώρες, κάτω άπό τήν ήγεσία τους. "Εντονη 
έκφραση δυσαρέσκειας τών Σοβιετικών ματαίωσε τήν άπό- 
πειρα. Ακολούθησε προσπάθεια τών Άγγλοαμερικάνων νά  
προσελκύσουν στή συμμαχία τους τήν Τουρκία γιά νά άξι- 
οποιήσουν τίς δυνάμεις τους σέ μιά έπέμβαση στή Βουλγαρία, 
πρίν προλάβουν οί Σοβιετικοί νά μπουν σ' αύτή τή φιλοαξο- 
νική χώρα. Τήν άντισυμμαχική αύτή προσπάθεια, πού άπο-
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Λξ/κοί τής Β.Σ.Α.

καλύπτει τίς προθέσεις τών Δυτικών, ματαίωσε ή κεραυνο- 
βόλα πολεμική δράση τού Σοβιετικού Στρατού, όπως θά 
δούμε στό σχετικό κεφάλαιο.

Ή  κύρια άνησυχία τών "Αγγλων συγκεντρωνόταν στήν 
έξουδετέρωση τών λαϊκοαπελευθερωτικών δυνάμεων τών 
βαλκανικών χωρών, πού έβαζαν σέ άμφισβήτηση τή μεταπο
λεμική κυριαρχία τους στήν έξαιρετικά ευαίσθητη αυτή περι
οχή. Γιά νά υπονομεύσουν τήν ένότητα τών λαών καί νά δη
μιουργήσουν κλίμα εμφύλιου σπαραγμού, προσπάθησαν νά 
ένώσουν τούς ύποταγμένους στήν πολιτική τής Μεγάλης Βρε
τανίας, Ζέρβα, Μιχαήλοβιτς καί κάποιον ’Αλβανό Μπαϊρα- 
κτάρη. Αυτό θά τούς έπέτρεπε νά εμφανιστούν «είρηνοποιοί» 
καί «συμπαραστάτες» τών λαών πού «άλληλοεξοντώνονταν». 
Καί αύτή ή προσπάθεια άπότυχε χάρη στήν τεράστια υπερ
οχή τών λαϊκοαπελευθερωτικών δυνάμεων, σέ σχέση μέ τίς 
δυνάμεις τών άγγλοσυντήρητων αρχηγών άνταρτοομάδων, 
αμφίβολων προθέσεων καί διαθέσεων.
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Τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ, σ’ δλη τήν περίοδο τοΰ πολέμου, 
δέν είχαν έπαφή καί σύνδεση μέ τά έπαναστατικά καί λαϊκο- 
απελευθερωτικά κινήματα τής Ευρώπης καί τής Βαλκανικής. 
Στήν προσπάθεια νά συνδεθεί τό ΚΚΕ μέ τήν ΚΔ, άντιπρό- 
σωποί του πήραν έπαφή μέ καθοδηγητικά στελέχη τού άλβα- 
νικού καί γιουγκοσλάβικου κινήματος. 'Υπογράφονται «συμ
περάσματα» καί μιά άπόφαση δημιουργίας Γενικού Βαλκα
νικού Στρατηγείου. Οί ήγέτες τών κινημάτων 'Ελλάδας καί 
Γιουγκοσλαβίας θεώρησαν τή συμφωνία «έκτός τόπου καί 
χρόνου» καί τή ματαίωσαν.

’Ανήσυχοι οί "Αγγλοι άξιωματικοί τής ΒΣΑ άπό τίς βαλ
κανικές έπαφές πληροφορούν τό ΣΜΑ. Αύτό δίνει διαταγή 
νά ύπογραφεΐ άμέσως συμφωνία μέ τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, μέ βάση 
τό άντισχέδιο πού έκανε ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. Μέ άπαίτηση τών 
“Αγγλων υπογράφουν τό σύμφωνο καί οί Ζέρβας καί Ψαρ
ρός. “Ετσι στά έλληνικά βουνά συγκροτήθηκε ΚΓΣΑ, ύπό τήν 
κυρίαρχη διοίκηση τού ΣΜΑ, πού δημιούργησε συνθήκες καί 
προϋποθέσεις επέμβασης τών "Αγγλων στά έσωτερικά τών 
όργανώσεων καί τήν προώθηση τής κύριας έπιδίωξής τους: 
Νά υποτάξουν όλοκληρωτικά τόν ΕΛΑΣ.

Στό κεφάλαιο αύτό θά παρακολουθήσουμε μέ ποιό 
τρόπο οί "Αγγλοι προσπάθησαν νά πετύχουν τό σκοπό τους 
καί πώς άντέδρασε τό λαϊκό έπαναστατικό κίνημα καί ή ήγε
σία του ιδιαίτερα.

ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τό ΚΚΕ προσχωρεί στό «άντιμοναρχικό» σύμφωνο.

Τό κύριο συμπέρασμα πού βγήκε στή συνεδρίαση τής ΚΕ τού ΚΚΕ γιά  τή 
διάλυση τής ΚΔ ήταν: Τό Κόμμα, σάν αύτόνομος πολιτικός όργανισμός σέ 
έθνικό έπίπεδο, θά πρέπει νά άναπτύξει άνειρήνευτη πάλη κατά τών 
κατακτητών, μέ βάση τή γραμμή τής πανεθνικής ένότητας. Καί αύτό τό 
καθήκον τό έβλεπε πραγματοποιήσιμο μόνο δταν στόν πολιτικό τομέα τό
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fcAM θά κατόρθωνε νά έξασφαλίσει συνεργασία καί ένότητα μέ τά 
άστικά πολιτικά κόμματα καί στό στρατιωτικό τομέα δταν σταθεροποι
ούνταν ή σύμπραξη τών διάφορων όργανώσεων άντίστασης πού διέθεταν 
άντάρτικο.

Ή  πρακτική έφαρμογή τών νέων κατευθύνσεων τού ΚΚΕ δέν άργησε 
νά έκδηλωθεΐ. Κείνες άκριβώς τίς μέρες ό συντονιστής τών ήγετών. τών 
παραδοσιακών άστικών κομμάτων Θ. Σοφούλης ζήτησε νά τόν έπισκε- 
φθεΐ άντιπρόσωπος τοϋ ΚΚΕ. 'Η  έντολή έπαφής μέ τόν Σοφούλη δόθηκε 
σέ μένα. Υ πενθύμισα στή Γραμματεία τοϋ ΠΓ τού ΚΚΕ πώς μέ υπεύθυνη 
δήλωση στήν ΚΕ τού ΕΑΜ άναλάβαμε τήν ύποχρέωση νά μήν ύπερφα- 
λαγγίζουμε τό ΕΑΜ καί νά μή δεχτούμε καμιά πρόσκληση γιά  πολιτικές 
διαπραγματεύσεις σάν ΚΚΕ. Ή  παρατήρησή μου άγνοήθηκε καί υποχρε
ώθηκα νά πάω στό σπίτι τού Σοφούλη.

Συζήτηση δέν έγινε. 'Ο  Σοφούλης, ύστερα άπό μερικές τυπικές έρω- 
τήσεις γιά  τή σοβαρότητα καί τή σημασία τής διάλυσης τής ΚΔ, μού 
έδωσε άντίγραφο κάποιας άντιμοναρχικής δήλωσης, πού πρόσφατα είχε 
υπογράφει άπό τούς ηγέτες τών άστικών κομμάτων. Τό σύμφωνο άγνο- 
ούσε τήν ύπαρξη τής χιτλερικής κατοχής καί τήν άνάγκη τής άνάπτυξης 
τής έθνικοαπελευθερωτικής πάλης. Τόνιζε τήν έξασφάλιση «όμαλής πολι
τικής πορείας» καί τό σχηματισμό κυβέρνησης έθνικής ένότητας, πού θά 
έπιδίωκε μεταπολεμικά νά λύσει τό πολιτειακό ζήτημα μέ δημοψήφισμα 
καί έκλογές συντακτικής ’Εθνοσυνέλευσης. Ό  Σοφούλης ζήτησε νά ύπο- 
γραφεΐ ή δήλωση άπό τό ΚΚΕ καί άναλάμβανε τήν ύποχρέωση, δταν τού 
έπιστρέψω ύπογραμμένη τή δήλωση, νά μού δώσει έπίσημο άντίγραφο μέ 
υπογραφές δλων τών ήγετών τών άντιμοναρχικών κομμάτων, έκτός τού Κ. 
Τσαλδάρη τού Λαϊκού Κόμματος, πού δήλωσε πώς θά παραμείνει σέ πο 
λιτική άδράνεια σ’ δλη τήν περίοδο τής κατοχής.

'Η  Γραμματεία τού ΠΓ τού ΚΚΕ, πού άναζητούσε τρόπους καί δ ια 
δικασίες «έκτόνωσης» τών πολιτικών άντιθέσεων καί διάλυσης τών «πα
ρεξηγήσεων» άνάμεσα στό ΚΚΕ καί τά πολιτικά άστικά κόμματα, θε
ώρησε τήν πρόσκληση στό ΚΚΕ νά συμπαραταχθεί μέ δλα τά πολιτικά 
κόμματα τής χώρας, σάν πρώτη έκδήλωση «κατανόησης» τού έθνικού χα
ρακτήρα τού ΚΚΕ καί έκδήλωση «καλής θέλησης», γιά  «όμαλό πέρασμα» 
άπό τήν κατοχή στήν άπελευθέρωση.

Μετέφερα τήν πρόταση τών άστικών κομμάτων στή Γραμματεία τού 
ΠΓ τού ΚΚΕ. "Οταν ζητήθηκε ή γνώμη μου, είπα πώς ή καθοδήγηση τού 
ΚΚΕ θά πρέπει νά προσέξει δυό πράγματα: Πρώτο, δτι ή πρόταση τών 
άστικών κομμάτων δέν παρουσιάζει τίποτα τό καινούριο καί δτι ή παρα
δοχή της άπό τό ΚΚΕ είναι άντίθετη μέ τήν καθορισμένη άπό τό ΕΑΜ 
γραμμή. Τό σοβαρότερο, παραβιάζεται ή καθιερωμένη άρχή τού ΕΑΜ, 
δτι κανένα άπό τά  συνεργαζόμενα στό ΕΑΜ κόμματα δέν έχει τό δικα ί
ωμα νά ύπογράφει χωριστές συμφωνίες μέ κόμματα καί όργανώσεις έξω 
άπό τό ΕΑΜ. Δεύτερο, δτι μέ τή συμπαράταξή μας στό άντιμοναρχικό 
μέτωπο, χωρίς τήν ύποχρέωση τών άστικών κομμάτων νά άναλάβουν
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άγώνα ένάντια στούς καταχτητές κα ί τούς έθνοπροδότες, γίνεται ριζική 
άλλαγή στήν τακτική πού έφαρμόζει τό ΚΚΕ· δηλαδή έγκαταλείπεται ή 
τακτική τής ένότητας τού έλληνικού λαού στήν πάλη γιά  τήν έθνική καί 
κοινωνική άπελευθέρωση καί τή λαοκρατική λύση τού πολιτειακού καί 
πολιτικού ζητήματος τής χώρας καί στή θέση της μπαίνει ή έπιδίωξη τής 
ένότητας με τά άστικά πολιτικά κόμματα γιά  νά μή γυρίσει ή μοναρχία 
μετά τήν άπελευθέρωση. Έ τσ ι τό ΚΚΕ ούσιαστικά δέχεται τήν άποκατά- 
σταση τού προπολεμικού άστικού καθεστώτος, γιά  νά Αποφευχθούν έμ- 
φύλιες συγκρούσεις καί νά γίνει όμαλό πέρασμα άπό τήν κατοχή στήν 
«έλευθερία»! Ή  νέα αύτή τακτική, ένώ δέ θά δώσει τίποτα στό λαϊκό 
κίνημα, βγάζει στήν έπιφάνεια καί περιβάλλει μέ κύρος τά ξεχασμένα άπ’ 
τό λαό άστικά κόμματα καί δημιουργεί σοβαρότατη άνωμαλία στίς σχέ
σεις τού ΚΚΕ μέ τά συναγωνιστικά του κόμματα καί όργανώσεις. ’Ακόμα 
θά φέρει σέ άντίθεση τό ΚΚΕ μέ τόν άγωνιζόμενο λαό πού θά δει πώς 
άγνοούνται οΐ κατακτήσεις του κα ί οΐ σκοποί τού άγώνα του.

Ά π ό  τίς όξύτατες άντιδράσεις τού Γληνού καί τού Ίω αννίδη κατά
λαβα πώς ή όμιλία μου τούς ξάφνιασε καί προκάλεσε άναταραχή. Δέν 
μπορούσαν νά δεχτούν άντίθετες άπόψεις άπό Ενα «έκτελεστικό δργανο 
τών έντολών τους», δπως συνήθιζαν νά θεωρούν δλα τά στελέχη τού Κόμ
ματος, άκόμα καί μέλη τής ΚΕ. ’Εκτοξεύτηκαν άπαράδεχτοι χαρακτηρι
σμοί καί άποδόθηκε σέ κακούς χειρισμούς άπό μέρους μου τό δτι δέν 
πραγματοποιήθηκε ή ένότητα μέ τά  άστικά πολιτικά κόμματα καί μέ 
προσωπικότητες. Έ φ εραν γιά  άπόδειξη τά παράπονα τού Σβώλου καί 
άκόμα τού Τσιριμώκου. Δήλωσα καθαρά πώς ύστερα άπό δσα ειπώθη
καν, κυρίως άπό τόν Ίω αννίδη καί τόν Γληνό, δέν μπορώ νά άντιπροσω- 
πεύσω τό ΚΚΕ σέ τόσο άποφασιστικά όργανά, δπως είναι ή ΚΕ τού ΕΑΜ 
καί ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ, καί ζήτησα νά πάρει άλλος τή θέση μου.

Χωρίς νά άκούσει τή γνώμη τών άλλων μελών τής Γραμματείας ό 
Ίωαννίδης μού έδωσε έντολή νά παραδώσω άμέσως τά καθήκοντά μου 
στόν Πέτρο Ρούσο καί νά τόν παρουσιάσω στήν ΚΕ τού ΕΑΜ σάν άντι- 
πρόσωπο τού ΚΚΕ. ’Εγώ θά έμενα βοηθός του καί έπικεφαλής τού όργα- 
νωτικού.

Έ φ υγα  άπό τή Γραμματεία καί τήν άλλη μέρα άρχισα νά ένημερώνω 
τόν Ρούσο. 'Ύστερα άπό δύο συνεργασίες μας έξαφανίστηκε. Ζήτησα μέ 
σημείωμά μου άπό τόν Σιάντο νά μού όρίσει νέα συνάντηση. Πήρα άπάν- 
τηση νά συνεχίσω τή δουλειά μου στίς ΚΕ τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί νά όργα- 
νώσω τήν έξοδο τού Ρούσου στό Βουνό. Ποτέ δέν έμαθα τούς λόγους τής 
ματαίωσης τής άντικατάστασής μου άπό τό ΕΑΜ, παρ ' δλο πού πολλές 
φορές τό ζήτησα έπίμονα.

Πέρασαν πάνω άπό δεκαπέντε μέρες, δταν τό βράδυ τής 25ης Ίούνη 
1943 μέ κάλεσε σέ συνεργασία ό καθοδηγητής μου Γ. Σιάντος. Μού έδωσε 
Ενα γράμμα τού ΚΚΕ, ύπογραμμένο άπό τόν ίδιο, καί τήν άντιμοναρχική 
δήλωση, έπίσης υπογραμμένη. Μού είπε νά έπισκεφθώ τόν Σοφούλη. νά
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δώοω τά Εγγραφα τοΰ ΚΚΕ κα ί νά  ζητήσω νά μοΰ δοθεί τό κείμενο τής 
δήλωσης ύπογραμμένο άπό τούς άρχηγούς τών άστικών κομμάτων.

Τό γράμμα τοϋ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ τόνιζε πώς άποδέχεται άνεπιφύλαχτα 
δλα τά σημεία τοΰ Κοινού Συμφώνου καί συγκεκριμένα:

«...άμα τή χαταλλήλφ στιγμή θέλει έπιόιωχθή ό σχηματισμός χυβερ- 
νήσεως έκ τών σύνεργα ζομένων κομμάτων καί άλλων τυχόν προσώπων 
ΐνα λάβη χαρακτήρα κυβερνήσεως ’Εθνικής 'Ενώσεως, ήτις θά έκπροσω- 
πεΐ οϋτω είς τήν όλότητά τον τόν Έλληνικόν Λαόν! Ή  κυβέρνησις αΰτη 
θέλει έπιόιώξει τήν κατά τό όννατόν ταχύτερον χρόνον λνσιν τοΰ 
πολιτειακού ζητήματος διά τής όιενεργείας έλενθέρον δημοψηφίσματος, 
ύποχρεουμένων τών κομμάτων ΐνα ταχθώσιν κατά τήν διενέργειάν του 
υπέρ τής άβασιλεντον δημοκρατίας».

Δεύτερο σημείο πού ύπογραμμιζόταν ήταν:
«... ή κυβέρνησις θέλει προκήρυξή έκλογάς, κατά τόν πλέον όννατόν 

ταχντερον χρόνον, Συντακτικής Σννελεύσεως, διά τήν ψήφισιν τον Κατα
στατικού Χάρτον τής χώρας» καί δτι «τά κόμματα άναλαμβάνονν τήν 
ύποχρέωσιν ΐνα άντιταχθονν κατά πάσης δικτατορικής βλέψεως όποθεν- 
δήποτε προερχομένης».
Καί τρίτο σημείο:

«... ή κνβέρνησις θά καταργήση δλονς τούς άνελευθέρονς νόμονς καί 
διατάγματα, θά κατοχνρώση τά κυριαρχικά δικαιώματα τον λαού καί θά 
πάρη δλα τά δυνατά μέτρα άναχονφίοεως τού λαού, περιθάλψεως τών 
θυμάτων καί βοήθειας τών χαταστραφέντων έξ αίτιας τοϋ πολέμου καί 
τής ξενικής κατοχής».

Στό γράμμα της ή ΚΕ τοϋ ΚΚΕ άποδεχόταν τή συγκρότηση ένός συν
τονιστικού γραφείου άπό άντιπροσώπους,τών συμβαλλομένων κομμάτων, 
μέ σκοπό τή μελέτη τών ζητημάτων πού θά προκύψουν στίς καθημερινές 
προσπάθειες γιά  τήν έκλαίκευση τής συμφωνίας καί τήν έξασφάλιση τής 
όμαλής πολιτικής ζωής καί τού είρηνικοΰ περάσματος άπό τήν κατοχή 
στήν Ελευθερία.

Καί ή ΚΕ τοΰ ΚΚΕ διαβεβαίωνε τά πολιτικά κόμματα δτι:
«Γιά νά πραγματοποιηθούν οί άνωτέρω σκοποί, τό Κομμουνιστικό 

Κόμμα τής 'Ελλάδας είναι πρόθυμο νά διαθέσει εις μ ίαν ειλικρινή συνερ
γασίαν μέ τά δημοκρατικά κόμματα δλας του τάς νλικάς καί ήθικάς δυ
νάμεις. Τρέφει τήν πεποίθησιν δτι άπό τήν σύμπραξιν αυτήν θά προκύψει 
ή βάσις μιάς πληρεστέρας άμοιβαίας κατανοήσεως καί μιάς πλατυτέρας 
μελλοντικής συνεννοήσεως καί συνεργασίας διά τό χαλόν τού τόπου...».1

Τή νύχτα τής 26ης Ίούνη έπισκέφθηκα τόν θ .  Σοφούλη καί τού Εδωσα

I. ΚΚΕ. 'Επίσημα κείμενα, τόμ. 5,
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τό γράμμα. Τό διάβασε μέ προσοχή καί μέ διαβεβαίωσε πώς σύντομα θά 
μού έδινε υπογραμμένο άπό όλους τούς ήγέτες τών κομμάτων πρωτόκολ
λο·. Αύτό δέν έγινε ποτέ, πα ρ’ δλο πού πολλές φορές τό ζητήσαμε άπό τόν 
άρχηγό τού Κόμματος τών Φιλελευθέρων.

Άντιτρομοκρατική πάλη τον λαού.

Θ ά φανεί ίσως παράξενο τό γεγονός δτι ή αύτοδιάλυση τής ΚΔ δέν προ- 
κάλεσε αίσθηση στούς κομμουνιστές καί έαμίτες, ούτε καί στό λαό. ’Εξαί
ρεση άποτέλεσε ό τομέας τών έπιστημόνων τής ’Αθήνας, πού στήν άνά- 
λυση τής άπόφασης τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ άκούστηκαν μερικές άπόψεις άντι- 
φατικές: ύπερεθνικιστικές καί ύπερεπαναστατικές. Ή  ΚΟ ’Αθήνας άναγ- 
κάστηκε νά όργανώσει μερικές διαφωτιστικές διαλέξεις καί ή ΚΔ ξεχά- 
στηκε. Κατά τή γνώμη μου, ή άδιαφορία όφειλόταν στό δτι μέχρι τότε τό 
ΚΚΕ, χωρίς καμιά έπαφή μέ τή ΚΔ καί τά άλλα άδερφά κομμουνιστικά 
κόμματα, τά κατάφερε τόσο καλά, πού ή ύπαρξη άνώτερης καθοδήγησης 
άπό έξω νά θεωρούνταν δχι μόνο άνώφελη, άλλά ίσως καί έπιζήμια.

Ό λ η  ή Ε λλά δ α  κείνη τήν περίοδο ζούσε κάτω άπό έφιαλτική τρομο
κρατία, πού είχαν έξαπολύσει οί Γερμανοί καί οί συνεργάτες τους. Ή  
προσπάθεια έξόντωσης τοϋ λαϊκού κινήματος καί τού άντάρτικου μέ τή 
φωτιά καί τό σίδερο, είχε πάρει τρομερή έκταση. ’Εφαρμόζοντας τήν 
άπάνθρωπη άρχή τής «άλληλέγγυας εύθύνης» οΐ χιτλερικοί έκτελούσαν 
όμαδικά «όμήρους» άπό τούς κρατούμενους τών φυλακών καί τών στρα
τοπέδων ή καί πολίτες πού πιάνανε τυχαία στό δρόμο. Σ ’ άντίποινα γιά 
τήν άνατίναξη, άπό τούς άντάρτες τού ΕΛΑΣ, τής σιδηροδρομικής γαλα
ρίας τοϋ Κούρνοβου, έκτελέστηκαν 106 κρατούμενοι Ά κροναυπλιώτες 
άπό τό στρατόπεδο τής Λάρισας, σχεδόν δλοι στελέχη τού ΚΚΕ, πού εΐ- 
χρν παραδοθεί άπό τή βασιλομεταξική δικτατορία στούς κατακτητές.

Τόν ϊδιο  καιρό, μπήκε σέ έφαρμογή ή έγκληματική άπόφαση τού Χί- 
τλερ νά έξοντώσει τούς 'Εβραίους τής Ε λλάδας. ’Α ρχίζοντας άπό τίς μι
κρές έβραϊκές παροικίες τών Ίωαννίνων, τού Βόλου καί άλλων πόλεων, 
έφτασαν στά μαζικά «γκέτο», τήν άρπαγή τών περιουσιών καί τή μαζική 
άποστολή στά στρατόπεδα τής Πολωνίας καί Γερμανίας τών δεκάδων χ ι
λιάδων τής Θεσσαλονίκης. Συγκινητική ήταν ή όλόπλευρη καί άνεπιφύ- 
λακτη συμπαράσταση τού έλληνικού λαού. Τό ΕΑΜ, άπό τή στιγμή πού 
φάνηκαν οΐ πρώτες έκδηλώσεις σέ βάρος τών συμπατριωτών Ε βραίω ν, 
άνάπτυξε σοβαρή δραστηριότητα γιά τή σωτηρία τους. Πολλούς έπεισε 
καί άνέλαβε τήν προστασία τους, στέλνοντάς τους στήν ’Ελεύθερη Ε λ λά 
δα. ’Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν καί ό άρχιραβίνος τής ’Αθήνας Γιοζέφ 
Μπαρζελάι. Ά λλους βοήθησε έφοδιάζοντάς τους μέ χριστιανικές ταυτό
τητες. Δυστυχώς ot περισσότεροι, άπό λόγους συναισθηματικούς, δέ θέ
λησαν νά άποχωριστούν άπό τούς γέροντες γονείς καί συμπατριώτες τους, 
άρνήθηκαν νά δεχτούν τήν προσφορά τού ΕΑΜ καί άκολούθησαν τή
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Ό  άρχφαβίνος τής Αθήνας Ελιά 
Μπαρζελάι πού ό ΕΛΑΣ φιλοξε- 
νούσε μόνιμα στό Γεν. Στρατηγείο

Εβραίοι τής Θεσ/κης έχουν συγ
κεντρωθεί μέ προορισμό κάποιο 
στρατόπεδο καί ύστερα στά κρε- 
V  ματόρια
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φυλή τους στούς τόπους συγκέντρωσης, δπου σχεδόν στό σύνολό τους έξ- 
οντώθηκαν.

Ή  τρομοκρατία καί τά φρικιαστικά έγκλήματα τών χιτλερικών καί 
τών συνεργατών τους άντί νά φοβίσουν τό λαό προκαλοΰσαν γενική άγα- 
νάκτηση καί ένταση τής πάλης. ’Εκνευρισμός καί άπόγνωση έπικρατοϋσε 
οτίς άρχές κατοχής καί τήν κυβέρνηση τών κουΐσλινγκς, μέ τίς συνεχείς 
καί άδιάκοπες άντιτρομοκρατικές κινητοποιήσεις τών άοπλων μαζών, 
πού περιφρονοϋσαν τά τάνκς.

Στίς 25 τού Ίούνη τό ΕΑΜ πραγματοποίησε άκόμα μιά άπό τίς λα
μπρές έκεϊνες άπκργίες καί διαδηλώσεις πού χαρακτηρίζουν καί ξεχωρί
ζουν τιμητικά τό έλληνικό άντιστασιακό κίνημα άπό δλα τά  κινήματα 
αντίστασης τής Ευρώπης καί τής Βαλκανικής. Ή  γενική άπεργία νέκρωσε 
τήν πρωτεύουσα καί τόν Πειραιά. Ό  λαός ξεχύθηκε άπό τίς συνοικίες 
ποός τό κέντρο τής πόλης.

Τό μαζικό λαϊκό κίνημα στίς πόλεις, σέ συνδυασμό μέ τήν άνάπτυξη 
τής πολεμικής δράσης τού ΕΛΑΣ, άπαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί 
στρεφόταν άμεσα κατά τών κατακτητών. Οί: διοικήσεις χάσανε τήν ψυ
χραιμία τους καί άρχισαν νά παραφέρονται καί νά διατάσσουν παράλογα 
καί έγκληματικά μέτρα άσφάλειας.2

Άντικομμουνιοτική υστερία.

’Αντίθετα άπό τίς προσδοκίες κα ί προοπτικές τής ήγεσίας τού ΚΚΕ καί 
τού ΕΑΜ, στήν 'Ελλάδα ή διάλυση τής Κομμουνιστικής Διεθνούς έκτιμή- 
θηκε άπό δλους τούς πλουτοκρατικούς κύκλους -  γερμανόφιλους καί άγ-

2. Μετά τόν πόλεμο δημοσιεύτηκε μιά διαταγή τού υποστράτηγου Μπένερτ, μέ ήμερο- 
μηνία 1.7.1943. πού δείχνει τόν ψυχολογικό πανικό τών πρίν άπό λίγο «άγέρωχων» Γερμα-

«Έμπιστευτική Διαταγή.
Α φ ορά : Παρεμπόδισιν καί καταστολήν ταραχών, σαμποτάζ, συγκεντρώσεων, διαδηλώ

σεων καί στάσεων τών 'Ελλήνων πού πρέπει νά καταπολεμηθούν χωρίς οίκτον καί μέ δλα τά 
μέσα.

Δ ιά τόν σκοπόν αυτόν, δσοι άνήκουν είς τό στράτευμα καί θά συμπέση νά εύρίσκονται 
εις τόν δρόμον τήν στιγμήν έκείνην. είτε μόνοι των, είτε όδηγούντες αύτοκίνητα, ό καθείς 
Γχει χρέος άνευ διαταγής νά χρησιμοποιήση τά δπλα του. νά πυροβολή πάσαν έλληνικήν 
ονγκέντρωσιν χωρίς ένδοιασμόν καί νά βοηθήση τά μαχόμενα τμήματα ή νά προστεθή είς 
οί·τά.

Ό λ α  τά  καταλύματα τού στρατού πρέπει άμέσως νά φρουρηθούν καί δλοι οί δρόμοι 
πού οδηγούν είς αντά ν’ άποκλεισθούν μέ συρματοπλέγματα.

"Ελληνες πού πλησιάζουν είς άπόστασιν βολής νά σκοτώνονται χωρίς πςοειδοποίησιν.
"Αν λείψη ή τροφή, δικαιούται ό άρχηγός τής όμάδος νά κατάσχη τήν πρώτην τυχούσαν 

έλληνικήν δημοσίαν'ή ίδιωτικήν άποθήκην τροφίμων, δ ιά  νά τροφοδοτήση τήν άποκλεισμέ- 
νην όμάδα του. Ά ν  οΐαδήποτε θέσις δέν θά ήμπορή νά κρατηθή τότε πρέπει δλη ή έγκατά- 
στασις ν ' άνατιναχθή μέ έμπρηστικάς βόμβας είς τόν άέρα».
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'//-άφιλους -  σάν «τέχνασμα» τής Σοβιετικής "Ενωσης, πού άπόβλεπε, δή
θεν, στό νά έμφανιστεί «άνεύθυνη» γιά  τίς κατευθύνσεις καί δραστηριό
τητες τών κινημάτων άντίστασης στήν Εύρώπη. Έ τσ ι, τόσο άπό τούς 
έθνοπροδότες δσο κα ί άπό τούς «άπόντες», πού άρχισαν νά χάνουν τήν 
έμπιστοσύνη τους στή θεωρία καί τήν πρακτική τής «άναμονής καλύτερων 
ήμερών», έκδηλώθηκαν δραστηριότητες μέ διαφορετικούς, βέβαια, τρό
πους. άλλά μέ ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: τόν άντικομμουνισμό. 
Δηλαδή ό άντιεαμισμός άναπτύχτηκε τώρα σέ άντικομμουνισμό καί άντι- 
σοβιετισμό. Αύτό ήταν ό προάγγελος νέων άνακατατάξεων, ένώσεων καί 
συνασπισμών, πού θά άναπτυχτούν στήν 'Ελλάδα μέχρι τό «παράδοξο» 
σχήμα: έχθρικές στόν πόλεμο δυνάμεις νά συμμαχούν ένάντια στό λαϊκό 
έπαναστατικό κίνημα.

ΟΙ ταξικές καί κοινωνικές άντιθέσεις στήν 'Ελλάδα όξύνθηκαν. Οί 
κουίσλινγκς, οί μπίσνεσμαν τού χρηματιστηρίου, οί έργολάβοι τών γερμα
νικών πολεμικών έργων, οι μαυραγορίτες κα ί άετονύχηδες, βάζουν σέ κυ
κλοφορία πλαστά γερμανικά κατασκευάσματα γιά  δήθεν συμφωνίες τών 
ΚΚ Ε λλάδας καί Βουλγαρίας, δπου έκχωρούνταν όριστικά στή Βουλγα
ρία ή έλληνική Μ ακεδονία καί Θράκη. Τόν ϊδιο  καιρό οί κύκλοι τών μυ
στικών άγγλικών ύπηρεσιών -  γνωστοί τότε σάν «χρυσή άντίσταση» -  δ ι
οχέτευαν «άσφαλεΐς πληροφορίες» πώς ή Σοβιετική Έ νωση σχεδιάζει νά 
δημιουργήσει μεταπολεμικά μιά Έ νωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δη
μοκρατιών στά Βαλκάνια, μέ συμμετοχή καί τού νέου Μακεδονικού κρά
τους. τό όποιο Οά συγκροτούνταν άπό τήν Ινωση τών μακεδονικών τμη
μάτων τής Βουλγαρίας, Γ ιουγκοσλαβίας καί Ε λλάδας. Καί πώς δήθεν σ' 
αύτό άπόβλεπαν οί συναντήσεις ήγετών πού γίνονταν στή μεθόριο.

ΟΙ κουίσλινγκς σηκώνουν τή σημαία τής «σωτηρίας» τής Μακεδονίας 
καί καλούν δλους τούς «πατριώτες» νά καταταγούν στά Τάγματα Ά σφ α- 
λείας, γιά νά διαλύσουν τούς «έαμοβούλγαρους». Έ ντεχνα διαβεβαίωναν 
τούς πάντες πώς ή συγκρότηση τών μισθοφορικών γερμανοοπλισμένων 
τμημάτων γίνεται μέ έντολή καί υποστήριξη τών Ά γγλω ν.

Ή  Κεντρική Διοίκηση τού ΕΔΕΣ τής Α θήνας μέ σύνθημα: «ΟΙ Γερ
μανοί θά φύγουν άλλά ot κομμουνιστές θά έξαφανίσουν όριστικά τήν 
Ε λλάδα  καί τόν πολιτισμό της», προχωρούν στήν άντικομμουνιστική έκ- 
στρατεία κα ί προσφέρονται νά πλαισιώσουν τά έθνοπροδοτικά τάγματα 
τού Ράλλη. Τό ϊδιο  κάνουν καί ot άλλες δήθεν «έθνικές όργανώσεις» τής 
Α θήνας καί τής υπόλοιπης Ελλάδας.

Ot έκπρόσωποι τού θρόνου στήν κατεχόμενη Ε λλάδα, τέως Α ρ χ ι
επίσκοπος Χρύσανθος καί άρχιστράτηγος τού Α λβανικού πολέμου Πα- 
πάγος, κινήθηκαν δραστήρια στούς κύκλους τών άξιωματικών, καί έβα
λαν τίς βάσεις τής όργάνωσης «Στρατιωτική Ιεραρχία» , πού θά έπιδιώξει 
νά πλαισιώσει μέ βασιλόφρονες άξιωματικούς τόσο τά Τάγματα τού 
Ράλλη δσο καί τό έλληνικό άντάρτικο, γιά νά τά κατευθύνει καί νά τά
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υποτάξει στή βασιλική κυβέρνηση. Σ ' αύτή τήν κίνηση σύντομα θά έντα- 
χθεϊ ένορκα, άλλά χωρίς νά άποκαλυφθεϊ, Λαί ό άρχηγός τού Σοσιαλιστι
κού Δημοκρατικού Κόμματος Γ. Παπανδρέου. Ταυτόχρονα θά άρχίσουν 
νά κινούνται καί οΐ άλλοι πολιτικοί άρχηγοί μέ τήν «παράνομη» άντιστα- 
σιακή όργάνωση ΕΔΕΜ.

Αύτό τόν καιρό θά κυκλοφορήσει ή φήμη -  πού θά γίνεται δλο καί 
πιό έπίμονη δσο θά πλησιάζει ή άπελευθέρωση -  πώς ό κόσμος έχει χωρι
στεί άπό τούς συμμάχους σέ «σφαίρες έπιρροής» καί δτι δήθεν ή Ε λλάδα  
είναι δοσμένη στούς Ά γγλους, πού θά άποφασίσουν γιά τό μεταπολεμικό 
καθεστώς της. Ή  φήμη αύτή, δπως καί ό κίνδυνος γιά  τήν έλληνική Μα
κεδονία, δέν άφησε άνεπηρέαστους όρισμένους παράγοντες, φίλους τοϋ 
έαμικοΰ κινήματος, άκόμα καί ήγετικά στελέχη τών έαμικών κομμάτων.

Μεγάλη πίεση δεχόταν τότε ό Γ. Γραμματέας τής ΕΛΔ Ή λ. Τοιριμώ- 
κος άπό τόν πολύ εύαίσθητο στό Μακεδονικό πρόβλημα Α λέξανδρο 
Σβώλο. Σέ άλλεπάλληλες συναντήσεις μέ τούς Ίω αννίδη καί Γληνό, πού 
όργάνωνα έγώ κείνες τίς μέρες, άκουσα τόν Τσιριμώκο νά άποκλείει κάθε 
έπαφή μέ τά λαϊκοαπελευθερωτικά κινήματα τών βαλκανικών χωρών, γιά 
νά μήν τροφοδοτείται μέ σωβινισμό ή άντίδραση καί γ ιά  νά διατηρηθεί ή 
ένότητα στό έαμικό στρατόπεδο. Δέν έκρυβε τίς σοβαρές άνησυχίες τού 
Σβώλου καί τού ίδιου άπό τίς φήμες πού κυκλοφορούσαν τότε γιά κινή
σεις μέσα στό έλληνικό έδαφος Α λβανώ ν καί Γιουγκοσλάβων πα ρτιζά
νων καί γιά  έπαφές καί διαπραγματεύσεις άνώτατων στελεχών αύτών τών 
κινημάτων μέ τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ. Μ άταια οί έκπρόσωποι τού ΚΚΕ διαβε- 
βαίωναν πώς οί σχέσεις τού Κόμματος μέ τά γειτονικά ΚΚ τής Βαλκανι
κής άπόβλεπαν στό συντονισμό τής πολεμικής δράσης στίς παραμεθόριες 
περιοχές, μέ ύποχρέωση τών δυνάμεων κάθε χώρας, πού γιά λόγους πολε
μικής άνάγκης θά μπαίνανε προσωρινά σέ έδαφος άλλης χώρας, νά μή 
προπαγανδίζουν τή γραμμή τού δικού τους Κόμματος καί κινήματος, 
άλλά νά σέβονται τή γραμμή τού κινήματος τής χώρας πού τούς φιλοξενεί. 
Καί δτι δέ θεωρεί πώς ή οίκονομία τού πολέμου καί ot έσωτερικές καί 
διεθνείς συνθήκες, έπιτρέπουν γενικότερες πολιτικές ή στρατιωτικές συμ
φωνίες άνάμεσα στά κόμματα καί τά λαϊκοαπελευθερωτικά κινήματα τή; 
Βαλκανικής.

Έμπρακτη έπιβεβαίωση: Μπροστά στην άπειλή έπέκτασης τής βουλγα
ρικής κατοχής στή Μακεδονία.

Ή  δυσπιστία πρός τό ΚΚΕ πολλών στελεχών τών συνεργαζόμενων ατό 
ΕΑΜ κομμάτων καί μερικών κοινωνικών παραγόντων -  πού στέκονταν 
μέ συμπάθεια άπέναντι στό έαμικό κίνημα -  άπειλούσε τήν ένότητα τού 
λαϊκοαπελευθερωτικού κινήματος. Ά π ό  τήν έξαιρετικά έπικίνδυνη κατά-
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στάση βγήκε τό ΕΑΜ μόνο δταν οΐ ίδιοι οί Γερμανοί υποχρεωθήκαν ν' 
άνοίξουν τά χαρτιά τους.

Θά σταθούμε διεξοδικότερα σ’ αύτό τό τόσο ευαίσθητο γιά τούς 'Έ λ
ληνες ζήτημα.

Οί Γερμανοί — δπως γράψαμε — είχαν πειστεί πώς τά ιταλικά τμήματα 
πού βρίσκονταν στήν Ε λλά δ α  δέν άποτελούσαν π ιά  στρατιωτική δύναμη 
ικανή νά έπιβάλλει τήν τάξη στίς περιοχές πού κρατούσαν καί νά φυλάει 
άπό τίς άντάρτικες έπιδρομές τίς συγκοινωνίες καί τούς βασικής σημα
σίας κόμβους καί έγκαταστάσεις. Είχαν φροντίσει έγκαιρα νά τά άντικα- 
θιστούν ή νά ένισχύουν τίς Ιταλικές φρουρές μέ δικές τους δυνάμεις. "Ετσι 
υποχρεώθηκαν νά μεταφέρουν άκόμα δυό μεραρχίες καί μερικά τάγματα 
αλπινιστών, ειδικά γιά καταδίωξη άνταρτών. ΟΙ γερμανικές δυνάμεις 
έφτασαν στίς 140.000 άνδρες ύπό τή διοίκηση τού στρατάρχη Λέερ, χωρίς 
νά υπολογίζονται στόν άριθμό αύτό οί γερμανικές δυνάμεις στήν Κρήτη 
καί τά άλλα νησιά.

Ή  διατήρηση, δμως, τής κατοχής τής Βαλκανικής μέ γερμανικές δυ
νάμεις ήταν άσύμφορη καί άπαράδεχτη γιά τό Γ ενικό ’Επιτελείο τής Βέρ- 
μαχτ, πού είχε άπόλυτη άνάγκη άπό δυνάμεις γιά τό ’Ανατολικό Μέτωπο. 

Ή  έξοικονόμηση τοπικών δυνάμεων, παρά τίς έντατικές προσπάθειες τών 
κουίσλινγκς καί τών νεοφασιστών έθνοπροδοτών δέν είχε έπιτυχία. Τό 
χιτλερικό έπιτελεϊο δέν ήταν ικανοποιημένο άπό τή δράση τών Βουλγά
ρων άξιωματικών συνδέσμων στήν Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία. Ή  
κυβέρνηση τής Βουλγαρίας δικαιολογούσε τήν άποτυχία τών όργάνων της 
μέ τό δτι δέν υπήρχαν στίς περιοχές αύτές βουλγαρικές στρατιωτικές δυ
νάμεις. ’Απαιτούσε άπό τόν Χίτλερ νά άνατεθεϊ στό δικό της στρατό ή 
κατοχή δλης τής Μ ακεδονίας δπου. σύμφωνα μέ τούς Ισχυρισμούς της, θά 
άναπτύσσονταν. «τό πατριωτικό πνεύμα τών σλάβων Μακεδόνων».

Μπροστά στή χιτλερική κυβέρνηση υπήρχε καί ένα άλλο σχέδιο δημι
ουργίας «’Ανεξάρτητου Μακεδονικού Κράτους άπό τή συνένωση τής 
Έλληνικής-Γιουγκοσλάβικης καί Βουλγάρικης Μ ακεδονίας», μέ έπικε
φαλής τόν Βάντσε Μιχαήλοφ. σύμφωνα μέ τό υπόδειγμα τού «Κρατιδίου» 
τής Κροατίας, πού μέ τούς «Ούστάσι» είχαν άποκτήσει δυνάμεις άντίστα- 
σης στόν έπαναστατικό Λαϊκό Στρατό τής Γιουγκοσλαβίας. Ή  κυβέρνηση 
τής Βουλγαρίας δεχόταν κατ' άρχήν τήν αυτονόμηση τής Μακεδονίας, 
σάν προϋπόθεση τής παραπέρα προσάρτησής της στή «Μεγάλη Βουλγα
ρία». Ή  πραχτική δμως έφαρμογή τού σχεδίου αυτού, παρά τή δραστηρι- 
οποίηση δλων τών φιλοβουλγαρικών στοιχείων καί τών «έθνικιστών αύ- 
τονομιστών Μακεδόνων» στίς μακεδονικές περιοχές τής Ε λλάδας, Γιουγ
κοσλαβίας καί Βουλγαρίας, συναντούσε τήν άποφασιστική άντίδραση τών 
λαϊκών μαζών, μέ έπικεφαλής τά έθνικοαπελευθερωτικά κινήματα τών 
βαλκανικών λαών. ΟΙ χιτλερικοί ύποχρεώθηκαν νά παραιτηθούν άπό τή 
δημιουργία «Μακεδονικού κράτους» καί νά άναθέσουν τή στρατιωτική
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κατοχή δλης τής έλληνικής Μακεδονίας στό βουλγάρικο στρατό. Τήν 
άπόφαση αύτή τής χιτλερικής κυβέρνησης άνακοίνωσε στόν κουίσλινγκ 
Ράλλη, μέ γράμμα του στίς 12 τοΰ Ιούλη 1943, ό πληρεξούσιος τοΰ Ράιχ 
γιά  τήν Ε λλά δ α  Ά λτεμπουργκ.
Τό γράμμα κατέληγε έτσι:

«... Τά μέτρα αυτά (σ.σ. ή έπέχταση τής βουλγάρικης χατοχής σ' δλη 
τήν έλληνική Μαχεόονία) ονόαμώς έλήφθησαν όιά πολιτικούς λόγους 
άλλά ώς καθαρώς στρατιωτικοί άπόψεις λελογισμένης χρησιμοποιήσεως 
τών γερμανικών δυνάμεων, ώστε ό διακανονισμός ουτος όέν άποσκοπεϊ 
είς τό νά θίξη τήν έλληνικήν κυριαρχίαν εις τήν Μεσόγειον».3

Ά ν  ή παραπάνω έξήγηση έγινε δεκτή άπό τούς κουΐσλινγκς καί τούς 
συνεργάτες τών κατακτητών στήν Ε λλάδα  «μέ κατανόηση καί Ικανοποίη
ση» (δπως έγραψε τότε δλος ό γερμανοκαθοδηγούμενος τύπος), στή φα
σιστική Βουλγαρία ή άπόφαση γιά  τήν κατάληψη δλης τής έλληνικής Μα
κεδονίας άπό τό βουλγάρικο στρατό χαιρετίστηκε σάν τό μεγαλύτερο 
έθνικό γεγογός τής «Νέας Μεγάλης Βουλγαρίας».

ΟΙ κουΐσλινγκς μαζί μέ τήν πλουτοκρατική άντίδραση, γιά  νά διευ
κολύνουν τό έργο τών κατακτητών καί νά  δημιουργηθοΰν στηρίγματα γιά 
τό καθεστώς τους πού κατάρρεε, έστω καί μέ την έπέκταση τής βουλγαρι
κής κατοχής σ’ δλη τή Μ ακεδονία, έπεξεργάστηκαν ένα προβοκατόρικο 
κείμενο δήθεν συμφωνίας τών Κομμουνιστικών Κομμάτων Έ λλάδας- 
Βουλγαρίας, πού έφερε τίς ύπογραφές τού Γιάννη Ίω αννίδη κα ί κάποιου 
Βούλγαρου Δασκάλοφ, μέ ήμερομηνία 12 Ιούλη 1943 καί τόπο υπογρα
φής τό Πετρίτσι. Μιά πρώτη ματιά στή φρασεολογία καί τούς δρους πού 
χρησιμοποίησαν ot συντάκτες του φανερώνει τή χοντροκομμένη πλαστο
γραφία πού έγινε γιά  νά στραφεί ή προσοχή τοΰ έλληνικού λαού πρός 
άλλη κατεύθυνση: νά όξυνθοΰν οΐ έσωτερικές άντιθέσεις καί νά έμποδι- 
σθεί ή συνεργασία τών βαλκανικών λαών στόν άγώνα ένάντια στή φασι
στική κατοχή καί ή λαοκρατική έξέλιξη μετά τόν πόλεμο.

ΟΙ σκοποί τής δήθεν συμφωνίας ήταν: Εγκαθίδρυση στή Βαλκανική 
Έ νωσης Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας. ’Επέκταση τών συνό
ρων τής Βουλγαρίας. Βουλγαρική διέξοδος στό Αιγαίο. Ή  Κωνσταντι
νούπολη καί τά στενά τών Δαρδανελλίων νά άποτελέσουν άνεξάρτητη 
δημοκρατία ύπό τόν έλεγχο τής ΕΣΣΔ. Ή  έλληνική, σέρβική κα ί βουλγα
ρική Μακεδονία θά άποτελέσουν Σοβιετική Δημοκρατία στήν ΕΣΔ τής 
Βαλκανικής.

Ή  έξέγερση τοΰ έλληνικού λαού, πού έκδηλώθηκε άμεσα κείνες τίς 
μέρες, μέ καθοδήγηση τών κομμουνιστών κα ί τοΰ ΕΑΜ, ένάντια στήν 
έπέκταση τής βουλγαρικής κατοχής στή Μ ακεδονία, ματαίωσε τήν κυκλο
φορία τοΰ γερμανοελληνικού κατασκευάσματος. Μόνο ύστερα άπό 9 μή

3. 'Εφημερίδα «Ελευθερία», 17.10.1950. « Ά π ό  τά  μυστικά Α ρ χε ία  τοϋ Τρίτου Ράιχ».
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νες, δηλαδή στίς 12 τού Μάη 1944, πρωτοδημοσιεύτηκε στή «Νέα Ε λ λά 
δα». έφημερίδα τού ΕΔΕΣ, δηλαδή τόν καιρό πού άρχιζε ή σοβαρή άντί- 
θεση τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ ένάντια στό σύμφωνο τού Λίβανου.

’Απόφαση νά μποϋν βουλγαρικά στρατεύματα στην Κεντρική
Μακεδονία.

Ot πρώτες ειδήσεις γ ιά  τή νέα άπειλή διαμελισμού τής 'Ελλάδας καί έξόν- 
τωσης τών 'Ελλήνων -  σύμφωνα μέ τό προηγούμενο τής Δράμας -  έφτα- 
σαν στήν ’Αθήνα στίς άρχές τού Ιούλη  1943. ’Αμέσως συνήλθε σέ 
έκτακτη συνεδρίαση ή ΚΕ τού ΕΑΜ καί τήν ϊδ ια  μέρα καί ή ΚΕ τού 
ΕΛΑΣ. 'Ομόφωνη ήταν ή άπόφαση νά άρχίσει έντονη διαφώτιση τού 
λαού καί νά όργανωθεΐ άμεση άποφασιστική άπάντηση στήν άπειλή, μέ 
παλλαϊκό ξεσήκωμα καί ένταση τής πολεμικής δραστηριότητας τού 
ΕΛΑΣ.

Πολυάριθμες έπιτροπές, μέ έπικεφαλής μέλη τής ΚΕ τού ΕΑΜ, έπι- 
σκέφθηκαν τούς άρχηγούς τών πολιτικών κομμάτων, τόν ’Αρχιεπίσκοπο, 
τόν Πρόεδρο τής ’Ακαδημίας, τούς Πρυτάνεις τού Πανεπιστημίου καί τού 
Πολυτεχνείου, τούς Προέδρους τών ’Επιμελητηρίων καί πολλές πολιτικές 
καί κοινωνικές προσωπικότητες. Τούς έπέδωσαν γράμμα τής ΚΕ τού 
ΕΑΜ πού τούς καλούσε νά άναλάβουν άπό κοινού άγώνα γιά  τή σωτηρία 
τής Μακεδονίας. Ή  έκκληση δέ βρήκε άνταπόκριση. Ό λ ο ι έμειναν κου
φοί καί άσυγκίνητοι. Κλεισμένοι στά πολυτελή διαμερίσματά τους καί 
καλοκαθισμένοι στίς ζεστές θεσούλες τους, άπολάμβαναν τό «άσυλο», 
πού τόσο «μεγαλόψυχα» τούς παραχωρούσαν οΐ κατακτητές.

Καί ot ήγεσίες τών πολυώνυμων «έθνικών» όργανώσεων, πού δικα ι
ολογούσαν τό άντιλαϊκό μίσος τους μέ τήν δήθεν «υπεράσπιση τής άκε- 
ραιότητας καί τών έθνικών συμφερόντων τής Ε λλάδας», δταν έφτασε ή 
κρίσιμη στιγμή νά άποδείξουν έμπρακτα τόν πατριωτισμό τους ξεσκεπά
στηκαν. Ό χ ι  μόνο άρνήθηκαν νά δεχτούν τίς συγκεκριμένες προτάσεις 
τού ΕΑΜ, άλλά πολλές όργανώσεις «έθνικιστών» συμπαρατάχτηκαν μέ 
τούς κατακτητές καί τούς κουίσλινγκς, γιά νά πνίξουν τίς πατριωτικές 
έκδηλώσεις τού έλληνικού λαού. Χαρακτηριστική είναι ή έπίθεση άστυνο- 
μικών καί «έθνικιστών» τής «X», ΕΔΕΣ, ΕΡΑΝ, IT καί άλητών τού Παρ
θενίου, στίς 13 τού ’Ιούλη, ένάντια στούς φοιτητές καί σπουδαστές πού 
είχαν συγκεντρωθεί στό Πανεπιστήμιο γιά  νά άπαιτήσουν νά μή μπούν οί 
Βούλγαροι στή Μακεδονία. Σκοτώθηκε §νας φοιτητής, τραυματίστηκαν 
πολλοί καί άλλοι πιάστηκαν καί παραδόθηκαν στούς χιτλερικούς.

Στή Θεσσαλονίκη, ή όργάνωση τού ΕΑΜ τής περιοχής Μ ακεδονίας - 
Θράκης έκανε πρόταση γιά  κοινή άντιμετώπιση τής άμεσης άπειλής είσό-
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δου τών Βουλγάρων στούς έκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, τούς 
άξιωματικούς τής ΠΑΟ καί στό Μητροπολίτη. Ό λ ο ι άρνήθηκαν νά συμ
παραταχθούν μέ τό ΕΑΜ σέ ένεργητική άντίσταση καί πάλη. Πρότειναν 
νά περιοριστούν οΐ διαμαρτυρίες τού λαού τής Θεσσαλονίκης σέ παθητι
κές έκδηλώσεις, μέ κύριο σύνθημα: Νά κλειστούν δλοι στά σπίτια τους 
καί ούτε £νας νά μή βρεθεί στούς δρόμους. Τήν ίδια  τακτική καθόρισε καί 
προσπάθησε νά πραγματοποιήσει στίς 13 τού Ιούλη  στήν ’Αθήνα, άρχί- 
ζοντας άπό τούς υπαλλήλους τής Έ θνικής Τράπεζας, μιά μικρή άντιστα- 
σιακή όργάνωση, ή ΛΑΕ.

. Τό ΕΑΜ δέ συμφώνησε μέ τήν παθητική τακτική τών λεγόμενων 
«λευκών άπεργιών», πού σέ τίποτα δέν έμπόδιζαν, άλλά άντίθετα διευκό
λυναν τό έργο τών Γερμανών καί τών Βουλγάρων. Προετοίμαζε έντατικά 
γενικές κινητοποιήσεις καί μαχητικές διαδηλώσεις.

Τίς κινητοποιήσεις άρχισε ή Θεσσαλονίκη στίς 10 τοΰ Ιούλη . Σέ πολ
λές λαϊκές συνοικίες έγιναν συγκεντρώσεις. Στελέχη τοϋ ΕΑΜ άνάπτυξαν 
τόν κίνδυνο πού διέτρεχε ή Μακεδονία νά βρεθεί σέ μιά νέα τραγωδία, 
δμοια μέ κείνη τής Δράμας τού Σεπτέμβρη τού 1941. Ά π ό  τίς συνοικίες 
ξεχύθηκαν μαζικές διαδηλώσεις στό κέντρο τής πόλης. Βουλγαρικά στρα
τιωτικά τμήματα, πού έκαναν τήν έμφάνισή τους, άποδοκιμάστηκαν. Ή  
πόλη είχε νεκρωθεί. Ά περγούσαν δλοι οί έργαζόμενοι.

Τήν ϊδια  μέρα έγινε παλλαϊκή άπεργία καί συγκέντρωση μπροστά στή 
Δημαρχία στό Κιλκίς. Στίς 11 τού ’Ιούλη οί έκδηλώσεις έπεκτάθηκαν στό 
Λ αγκαδά καί έν συνεχεία στήν Έ δεσσα, Νάουσα, Βέροια, Ά ρδέα , Γιαν
νιτσά, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα κα ί σέ 
πλήθος μικρότερα μέρη. Α ποκορύφω μα τών κινητοποιήσεων άποτέλεσε ή 
πολυήμερη μάχη πού έγινε στήν Α θήνα.

Ά π ό  τίς 11 τού ’Ιούλη ή πρωτεύουσα βρισκόταν σέ συναγερμό. 
"Υστερα άπό μιά σειρά έκδηλώσεις πραγματοποιήθηκε στίς 22 τού Ιούλη 
ή μεγάλη διαδήλωση τού λαού τής Α θήνας, πού άρχισε μέ παλλαϊκή 
άπεργία. Έλληνικές σημαίες, λάβαρα σωματείων, τεράστια πλακάτ καί 
μέσα άπό βροχή τρίκ καί προκηρύξεων μιά λαοθάλασσα δρμησε στό Κέν
τρο τής πρωτεύουσας. « Ό χ ι έπέκταση τής βουλγάρικης κατοχής», «Κάτω 
οί προδότες», άντηχούσαν τά συνθήματα. 'Υπολογίστηκε τότε πώς πάνω 
άπό 300.000 λαού συγκεντρώθηκαν στήν 'Ομόνοια, στό χώρο έξω άπό τό 
Πολιτικό Γραφείο τοϋ Ράλλη καί τή Βουλγάρικη Πρεσβεία. Ο ί κατακτη
τές έπιτέθηκαν μέ ιππικό στήν όδό Μπενάκη, άλλά ή φάλαγγα δέ διαλύ
θηκε. Προχώρησε καί ένώθηκε μέ άλλη φάλαγγα στή λεωφόρο Πανεπι
στημίου. Ε χθρ ικ ά  τάνκς κινήθηκαν άπό τήν όδό 'Ομήρου καί άρχισαν νά 
πυροβολούν τούς διαδηλωτές. "Ενας νέος πού κρατούσε μιά σημαία έπεσε 
τραυματισμένος. Μιά κοπέλα, ή Παναγιώτα Σταθοπούλου, άρπαξε τή ση
μαία καί μπήκε μπροστά στή φάλαγγα. Τό γερμανικό τάνκς πυροβολεί. Ή  
Σταθοπούλου πέφτει κάτω καί πολτοποιείται άπό τίς έρπύστριες. Τό μί
σος θεριεύει. Ή  έπονίτισα Κούλα Λίλη σκαρφαλώνει πάνω  στό τάνκς καί
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Διαδήλοιση. ζυλογραφία τής Βάσακ Κατράκη

χτυπάει τό Γερμανό στρατιώτη μέ τό ξύλινο παπούτσι της. Μιά σφαίρα τή 
ρίχνει Βαριά τραυματισμένη στήν άσφαλτο. Στήν όδό Μασσαλίας σκοτώ
θηκε ό Κ. Λουκάκης.

Πολλοί άλλοι διαδηλωτές πού κατέβαιναν πρός τό κέντρο τής πόλης 
άπό τήν όδό ’Ακαδημίας. Βασιλίσοης Σοφίας καί οί συγκεντρωμένοι στό 
Πολιτικό Γραφείο μπροστά στή Βουλγαρική Πρεσβεία, στήν πλατεία Ρη- 
γίλληε. έδωσαν πραγματικές μάχες. Οί διαδηλωτές άπ ' όλες τίς μεριές κα
τόρθωσαν νά σπάσουν τά φραγματα και στίς 1 1 τό πρωί έφτασαν καί 
συνενώθηκαν στήν 'Ομόνοια.

Ή  μάχη τών άοπλων λαϊκών μαζών ένάντια στούς κατακτητές πού 
δόθηκε στήν ’Αθήνα ήταν ή δεύτερη μεγάλη έξόρμηση πού στρεφόταν 
άμεσα ένάντια στά πολεμικά σχέδιά τους. Μέ τήν πρώτη ματαιώθηκε ή 
πολιτική έπιστράτευση καί μέ τή δεύτερη περιορίστηκε ή έπέκταση τής 
βουλγάρικης κατοχής στή Μακεδονία. Ό  λαός τής ’Αθήνας καί αυτή τή 
φορά άπάντησε μέ ένθουσιασμό καί αυτοθυσία στήν πρόσκληση τού 
ΕΑΜ. Στίς έκδηλώσεις σκοτώθηκαν περίπου 30 πατριώτες, τραυματίστη
καν 200 καί πιάστηκαν καί στάλθηκαν στά γερμανικά στρατόπεδα πάνω 
άπό 500.

Ή  σημασία τών έκδηλώσεων τής ’Αθήνας καί δλης τής 'Ελλάδας, σέ 
συνδυασμό μέ τίς μάχες πού έδιναν οί άντάρτες, ήταν τεράστια όχι μόνο 
γιά τό έλληνικό κίνημα, άλλά καί γιά τό συμμαχικό πόλεμο. Έπιοημάν-
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θηκε άπό τούς Συμμάχους καί χαιρετίστηκα άπό τήν παγκόσμια ’Αντίστα
ση.

Ό  έλληνικός λαός. μέ έπικεφαλής τήν οργάνωσή του -  τό ΕΑΜ -  
μαχώμενος ένάντια στήν έπέκταση τής βουλγάρικης κατοχής στή Μ ακεδο
νία, άτσαλώθηκε καί δυνάμωσε τόν άντικατοχικό άγώνα του, έτσι πού οί 
Γερμανοί δέν μπόρεσαν νά άποσύρουν δυνάμεις άπό τήν 'Ελλάδα. Τό 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ προωθούσε τούς σκοπούς του.

Γιά τήν Ιστορία δμως πρέπει άπαραίτητα νά προστεθεί: Στήν κρίσιμη 
καί άποφασιστική στιγμή, στό πλευρό τοΰ έλληνικού λαού στάθηκε άπο- 
φασιστικά τό ΚΚ τής Βουλγαρίας. Ό  τότε άρχηγός τοΰ Βουλγάρικου 
Κομμουνιστικού Κόμματος Γιώργης Δημητρόφ, σέ δηλώσεις του στίς 20 
Αύγούστου 1943 έλεγε:

«Τή στιγμή αυτή ό λαός μας καί ό στρατός μας έχουν υπέρτατο καθή
κον νά διώξουν τήν προδοτική κυβέρνηση τοϋ Φίλοφ, νά δώσουν στή 
χώρα μας μιά πραγματικά βουλγάρικη έθνική κυβέρνηση, ικανή νά άπο- 
καταστήσει τά δικαιώματα καί τίς έλευθερίες τοϋ λαοϋ, ν ’ άποσπάσει τή 
Βουλγαρία άπό τή χιτλερική Γερμανία, νά πετάξει έξω άπό τή χώρα τούς 
Γερμανούς ληστές καί ύποδουλωτές, νά άνακαλέσει τά βουλγαρικά 
στρατιωτικά τμήματα πού στάλθηκαν στή Γιουγκοσλαβία καί τήν Ε λλά 
δα...».4



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ ΕΙΑΣ ΕΑΜ  -  ΕΛΑΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ

Στά δόκανα τής Ίντέλιτζενς Σέρβις καί τοϋ ΣΜΑ.

Ή  έξέλιξη τής μάχης ένάντια στήν έπέκταση τής όουλγάρικης κατοχής 
βρισκόταν στό άποκορύφωμά της, δταν, στίς 12 τον ’Ιούλη, μιά μακρο
σκελής έκθεση τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ πληροφορούσε τήν Κεντρική ήγεσία τού 
λαϊκού κινήματος πώς στήν έδρα της ύπογράφηκε άπό τά τρία μέλη τού 
Στρατηγείου τού ΕΛΑΣ καί άπό τόν άρχηγό τής ΒΣΑ συμφωνία, ύστερα 
άπό πλέρια άποδοχή τοΰ άντισχεδίου πού είχε προτείνει ή ΚΕ τού 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Πρόβλεπε, σύμφωνα μέ τίς διαβεβαιώσεις τών Ά γγλω ν, 
σύντομη ύπογραφή τής συμφωνίας καί άπό τούς Ζέρβα καί Ψαρρό.

Στή συνέχεια άνέφερε πώς όρίστηκε ή σύνθεση καί ό χρόνος έναρξης 
τής λειτουργίας τού Κοινού Στρατηγείου τών άνταρτών 'Ελλάδας, με 
έδρα του τήν έδρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ. Ό τ ι  διατάχτηκε άπό τούς Ά γγλους 
ό Ζέρβας νά άποσύρει τά τμήματά του άπό τίς περιοχές Γότιστας, δπως 
καί έγινε. Γιά τήν περιοχή Φιλιατών-Καλαμά άποφασίστηκε νά ρυθμιστεί 
στή συνάντηση τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ μέ τόν Ζέρβα.

Ή  ύπογραφή τής συμφωνίας έκτιμήθηκε σάν έπιτυχία. Πώς δμως 
μπορεϊ νά έξηγηθεϊ ή όμόφωνη καί σχεδόν χωρίς συζήτηση άποδοχή τής 
συμφωνίας τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ μέ τό Στρατηγείο Μέσης Α νατολής άπό τό 
ΠΓ τ$>ύ ΚΚΕ καί στή συνέχεια άπό τήν ΚΕ τού ΕΑΜ;

Κατά τή γνώμη μου δυό είναι οί λόγοι, πού δμως έχουν τήν ίδ ια  πη
γή: Παρανόηση τού χαρακτήρα τού πολέμου γενικά, τού χαρακτήρα τής 
τριπλής συμμαχίας καί τών έδιώξεων τού κάθε μέλους τής συμμαχίας αυ
τής ειδικότερα.

Ό  πρώτος λόγος είναι: Ή  άποδοχή τού «άντισχεδίου» τού ΕΑΜ 
θεωρήθηκε άπό τήν ήγεσία σάν ύποχώρηση τής Α γγλίας. Συνεπώς έπιτυ
χία τού έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος.

Ό  δεύτερος: Ύ ποχώρηση τής ήγεσίας στήν πίεση πού άσκούνταν 
άπό δλες τίς μεριές καί άποδοχή τού «μύθου» πώς ή 'Ελλάδα έχει παρα- 
χωρηθεϊ στή «σφαίρα τής έπιρροής τών Ά γγλω ν». Δηλαδή θεωρήθηκε 
πώς ήταν έξουσιοδοτημένη ή Α γγλ ία  νά ρυθμίζει τίς άμεσες καί μακρο
πρόθεσμες έξελίξεις στό χώρο αύτό.

Στή συνεδρίαση τού ΠΓ τού ΚΚΕ ό Ίω αννίδης ύποστήριξε πώς ή 
ύπαγωγή τού ΕΛΑΣ στό ΣΜΑ ήταν σωστή καί άνάφερε τούς ίδιους λό
γους, πού πολλά χρόνια άργότερα έγραψε σέ μιά έκθεσή του πρός τήν ΚΕ 
τού ΚΚΕ. (Βρίσκεται στά Α ρ χεία  τής ΚΕ τού ΚΚΕ):

«Υ παγωγή τού ΕΛΑΣ στό στρατηγείο Μ.Α. ήταν σωστή: 
α) Α νήκαμε στή σφαίρα δράσης αύτού τον στρατηγεϊον κα ί δέν 

μπορούσαμε νά τό παραγνωρίσουμε.
β) Έ τσ ι άνατρέπαμε τό έπιχείρημα τής άντίδρασης δτι έμεϊς είμαστε 

ένάντψ στούς Άγγλοαμερικάνους συμμάχους.
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γ) ’Ανοίγαμε μ' αυτό δυνατότητες νά ένισχυθούμε άπό συμμάχους». 
Βέβαια τίποτε άπό αύτά δέ δικαιολογούν μιά συμφωνία πού Αντικει

μενικά Αποξένωνε τή στρατιωτική όργάνωση άπό τήν πολιτική του καθο
δήγηση. Ούτε μπορούσε νά είναι πολιτική πράξη σωστή όταν ό στρατός, 
πού συγκροτήθηκε γιά νά πραγματοποιηθούν οί σκοποί τού κινήματος 
στό σύνολό του, υποτάσσεται σ' Ενα ξένο στρατηγείο, έστω καί συμμαχι
κό, πού Αξιοποιεί τίς δυνάμεις πού διοικεί Αποκλειστικά σύμφωνα μέ τίς 
άπαιτήσεις τών κάθε φορά πολεμικών Επιδιώξεων του. Ε ίναι τό πρώτο 
σοβαρό λάθος τής ήγισίας τού κινήματος καί άρχή σειράς άλλων, πού θά 
Ακολουθήσουν.

Δέ θά έκαναν τέτοιο λάθος άν προσεκτικότερα καί μέ βαθύτερη συν
αίσθηση εύθύνης τό ΠΓ τού ΚΚΕ καί ή ΚΕ τού ΕΑΜ Εξέταζαν τίς συγκε
κριμένες καί έπίμονες ύποδείξεις τών στρατιωτικών τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ 
πώς: υπογραφή συμφωνίας μέ τό ΣΜΑ δέν ύπαγορεύεται άπό στρα- 
τιωτικούς-πολεμικούς λόγους, γιατί καί χωρίς συμφωνία ό ΕΛΑΣ ήταν 
πάντα πρόθυμος νά έκτελεϊ κάθε έπιχείρηση πού θά θεωρούνταν άπό τά 
στρατηγεία τών συμμάχων Αναγκαία γιά  τήν έπιτυχία τών πολεμικών τους 
σχεδίων, Αρκεί νά είχε τά άπαιτούμενα μέσα ή νά έφοδιαζόταν μέ τέτοια 
άπό τά συμμαχικά στρατηγεία.

Ό μ ω ς  ή ηγεσία τού κινήματος είχε χάσει τήν έπαναστατική σταθερό
τητα καί τήν πίστη στίς δυνάμεις τού λαού. Στήν Επιθυμία της νά Αξιο- 
ποιηθούν στό μάξιμουμ οί δυνάμεις τού ΕΛΑΣ στόν κοινό άντιαξονικό 
πόλεμο, γιά  τό συντομότερο τερματισμό του, πού θά έφερνε κα ί τήν άπε- 
λευθέρωση τής Ε λλάδας, Επεσε έξω στίς Εκτιμήσεις της. Πίστευε πώς ή 
συμφωνία μέ τούς Ά γγλους Αντικειμενικά ήταν συμφωνία μέ δλους τούς 
συμμάχους καί μιά τέτοια συμφωνία άπό τή μιά μεριά Εξασφάλιζε δήθεν 
ΰφεση Αντιθέσεων, διεύρυνση τού έθνικοαπελευθερωτικού μετώπου καί 
ματαίωση τής Απειλής «Εμφύλιου πολέμου». Καί Από τήν άλλη, ήθική καί 
υλική συμπαράσταση τών μεγάλων συμμάχων στόν άγώνα γιά  τήν Απε
λευθέρωση καί τήν κατοχύρωση τής Ανεξαρτησίας καί τής λαϊκής κυριαρ
χίας μεταπολεμικά.

Έ π εσ α ν Εξω: Οί Ά γγλο ι ούτε Αξιοποίησαν τόν ΕΛΑΣ Ανάλογα μέ 
τίς δυνάμεις καί δυνατότητες πού είχε, ούτε Ενεργούσαν σύμφωνα μέ τά 
συμφέροντα τής Αντιφασιστικής συμμαχίας. Μέ χαρακτηριστική πικρία  6 
στρατιωτικός Αρχηγός τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ Στέφανος Σαράφης διαπίστωνε: 
«... Γενικά, υστέρα άπό τήν ύπογραφή τού συμφωνητικού, άρχισε μιά έν- 
τατική προσπάθεια τών ’Άγγλω ν νά δημιουργήσουν καινούριες άντάρτι- 
κες όμάόες, άνεξάρτητες, κάτω άπό τήν άμεση έπίδρασή τους, μέ άπώτερο 
άντικειμενικό σκοπό νά χρησιμοποιηθούν έναντίον τού ΕΛΑΣ...».

Καί γιά  τίς συνέπειες τής κακής αύτής συμφωνίας καί τόν Αποπροσα
νατολισμό τού κινήματος θά γράψει:

«... ή συμμαχική άποστολή μέ έπίσημο Εγγραφό της μάς γνώρισε πώς 
ή άπελευθέρωση τής 'Ελλάδας δέ θά ήταν συνέπεια συμμαχικής άπόδα-
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σης, άλλά θά γίνονταν δταν ό Κόκκινος Στρατός κατέβαινε στά Βαλκάνια 
καί οί Γερμανοί θά Αναγκάζονταν νά έγκαταλείψονν τήν Ελλάδα. Αύτό 
είναι τό δράμα τής 'Ελλάδας. Ά πό  άποψη στρατιωτικών έπιχειρήσεων 
είμαστε στίς διαταγές τού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, στό όποιο σάν 
στρατός υποβοηθητικός, άφ’ δτον ο ί σύμμαχοι πήγαν στήν Ιταλία, δέν 
είχαμε νά προσφέρουμε μεγάλα πράγματα υποβοηθώντας τίς έπιχειρήσεις 
τους, ένώ προσφέραμε μεγαλύτερη ύπηρεσία στόν Κόκκινο Στρατό δρών- 
τας κατά τών Γερμανών, άφού ό στρατός αύτός κατέβαινε πρός τά Βαλ
κάνια...».

Καί κατάληγε στό συμπέρασμα:
«... μιά πού έργαζόμαστε άκόμη Αμεσότερα γιά λογαριασμό τού Κόκ

κινου Στρατού ΐπρεπε νά ϊχουμε έπαφή μαζί του καί νά ένεργούμε σύμ
φωνα μέ τίς έντολές καί όδηγίες του...».5

Ή  σωστή αύτή άποψη τοϋ στρατηγού Σαράφη, πού ήταν καί άποψη 
τής κεντρικής καθοδήγησης τοϋ ΕΛΑΣ, δέν έκτιμήθηκε άπό τήν πολπική 
ήγεσία.

Άπόφαση νά σταλεί άντιπροσωπεία στό Κάιρο.

Ή  άτμόσφαιρα, τουλάχιστο στήν ήγεσία τού ΚΚΕ καί στήν ΚΕ τού ΕΑΜ, 
άλλαξε ριζικά. Δημιουργήθηκε ή αυταπάτη πώς ο I παραξηγήσεις μέ τούς 
Ά γγλους παραμερίστηκαν όριστικά. Πώς ό κίνδυνος νά βρεθεί τό 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ άνάμεσα σέ δυό πυρά, τών κατακτητών καί τών συνεργατών 
τους άπό τή μιά μεριά, κα ί τών “Άγγλων καί άγγλοκίνητων «έθνικιστών» 
άπό τήν άλλη, δέν υπάρχει πιά. Καί πίστεψαν πώς τώρα έχουν δημιουρ- 
γηθεϊ σοβαρές προϋποθέσεις προσέγγισης καί άμοιβαίας κατανόησης μέ 
τίς ήγεσίες τών άστικών κομμάτων, τών όργανώσεων καί αυτής άκόμα τής 
κυβέρνησης τοΰ έξωτερικού, γιά τήν «όλοκλήρωση» τής έθνικής ένότητας.

Τόν ένθουσιασμό καί τίς προοπτικές τής πολιτικής ήγεσίας δέ συμμε
ριζόταν ή στρατιωτική ήγεσία τού ΕΛΑΣ, πού έβλεπε τήν ξαφνική «ύπο
χώρηση» τού ΣΜΑ σάν «παγίδα» μέ σκοπό «νά βραχυκυκλώσει καί νά 
ευνουχίσει τό άντάρτικο». (Τά λόγια σέ είσαγωγικά είναι τοΰ στρατηγού 
Γρηγοριάδη καί τού έπιτελικού Μακρίδη). 'Η  άντίδραση τής ΚΕ τού 
ΕΛΑΣ άποδόθηκε άπό τή Γραμματεία τοϋ ΠΓ τού ΚΚΕ σέ «στενοκεφα- 
λιά» τών στρατιωτικών πού παντού βλέπουν «παγίδες» καί «λαβίδες».

Σκοτεινό, δμως, σημείο στή χαρούμενη άτμόσφαιρα τής ήγεσίας ήταν 
οί έπίμονες φήμες πού κυκλοφορούσαν γιά  πανηγυρικές έμφανίσεις ήγε
τών τών παρτιζάνων τής Α λβανίας καί τής Γ ιουγκοσλαβίας στήν Ε λ εύ 
θερη 'Ελλάδα, γιά  «εισβολή» μεγάλων άνταρτικών γιουγκοσλάβικων τμη

S. Στ. Σαράφης, δ.π.. σελ. 205.
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μάτων στό έλληνικό έδαφος, γιά  μυστικές έπαφές τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ μέ 
άνώτατα στελέχη τοΰ ΚΚ Βουλγαρίας καί γιά γενικότερες πολιτικές συμ
φωνίες, πού ρύθμιζαν δήθεν έδαφικά προβλήματα καί τό πολιτικοκοινω
νικό μέλλον τής Βαλκανικής.

Ή  Γραμματεία τού ΠΓ, έπηρεασμένη άπό τήν κατακραυγή τών άντι- 
κομμουνιστών, τής κυβέρνησης τοΰ έξωτερικού καί τών “Αγγλων, καί 
περισσότερο άπό τήν άναταραχή πού σημειώθηκε στούς κύκλους πού 
συμπαθούσαν τό ΕΑΜ, άποφάσισε νά στείλει στό βουνό τό Γραμματέα 
τής ΚΕ τού ΚΚΕ. Ό  Σιάντος Ιτοιμαζόταν νά φύγει δταν έφτασε γράμμα 
τού Ά νδ ρέα  Τζήμα, πού άνάφερε πώς ύστερα άπό μήνυμα τοΰ ΣΜΑ ό 
"Εντυ ζήτησε άπό τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ νά στείλει τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ άντιπρο- 
σωπεία στό Κάιρο γιά  νά συζητήσει μέ τούς άρμοδίους καί νά ρυθμίσουν 
άπό κοινού ζητήματα πού άφοροΰν τή καλύτερη διεξαγωγή τοΰ πολέμου. 
Ό  Τζήμας ζητούσε νά καθοριστούν τά πρόσωπα τής άντιπροσωπείας. 
πού πρέπει νά βρίσκονται στό άντάρτικο άεροδρόμιο στίς 10 Αύγούστου 
1943. Σέ περίπτωση πού δέ θά είναι δυνατό, μέσα στήν καθορισμένη προ
θεσμία, νά σταλούν στελέχη άπό τήν ’Αθήνα, πρότεινε νά πάει ό ίδιος, γιά 
νά μή χαθεί ή ευκαιρία.

Μέ τό ίδιο γράμμα ό Τζήμας πληροφορούσε τό ΠΓ τού ΚΚΕ δτι σέ 
άλλεπάλληλες προσωπικές του έπαφές καί σέ συνεργασίες δλων τών με
λών τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ μέ άντιπροσώπους τών λαϊκοαπελευθερωτικών κι
νημάτων καί τών Κομμουνιστικών Κομμάτων τής ’Αλβανίας καί Γιουγ
κοσλαβίας ρυθμίστηκαν μιά σειρά άπό ζητήματα άμοιβαίας βοήθειας καί 
κοινής δράσης. Δέν έκανε λόγο ούτε γιά τήν ύπογραφή τών «συμπερα
σμάτων» άπό τόν Βερβέρη, ούτε γιά τήν άπόφαση πού είχε υπογράψει ό 
ίδιος μέ τούς Τέμπο καί Τζότζι.

Ή  πρόσκληση τού ΣΜΑ καί ή σύσφιξη τών σχέσεων τών βαλκανικών 
κινημάτων στάθηκαν έπιπρόσθετοι λόγοι αισιοδοξίας.

Άποφασίστηκε νά σταλεί αντιπροσωπεία μέ έπικεφαλής τό Γενικό 
Γραμματέα τής ΕΛΔ Ή λία  Τσιριμώκο, τόν Πέτρο Ρούσο άντιπρόσωπο 
τοΰ ΚΚΕ καί τό δικηγόρο Κώστα Δεσποτόπουλο. στέλεχος τοΰ ΕΑΜ δ ι
κηγόρων Αθήνας καί στό παρελθόν συνεργάτη τού Γ. Παπανδρέου στό 
Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γιά συμμετοχή τον Α. Τζήμα δέν 
έγινε λόγος. Α ντίθετα  είχε προκαλέσει άντίδραση στά μέλη τής Γραμμα
τείας τον Γ1Γ τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ ή πρωτοβουλία του νά κανονίζει μόνος τον 
τέτοιον χαρακτήρα προβλήματα'.

Πρίν δμως γίνουν οί προτάσεις στήν ΚΕ τού ΕΑΜ. ή Γραμματεία τον 
ΚΚΕ θεώρησε άναγκαϊο νά συναντηθεί καί νά ονζητήοει δλα τά ζητή
ματα μέ τό Γενικό Γραμματέα τής ΕΛΔ Ή . Τσιριμώκο, που θά ηγούνταν 
τής αντιπροσωπείας. Ά ποφασίστηκε νά πάνε άπό τό ΚΚΕ νά συναντή
σουν τόν Τσιριμώκο οί Σιάντος καί Ίωαννίδης.

Ή  συνάντηση, πού όργάνωσα έγώ. έγινε τίς τελευταίες μέρες τού 
Ίούνη σέ μιά πάροδο τής όδού Πατησίων, στό σπίτι τής Κάτιας Βιδάλη. 
Η συζήτηση ήταν συναγωνιστική. Συμφώνησαν ή έξουσιοδότηση νά είναι
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έλαστική καί νά κινηθούν πρός δλες τίς κατευθύνσεις γ ιά  νά κατατοπι
στούν καί νά έκλαϊκεύσουν τό κίνημα τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Νά έπιδιώξουν 
συνάντηση μέ τούς πρεσβευτές τών τριών Μεγάλων συμμάχων καί νά  ζη
τήσουν νά διακηρυχτεί πώς θά σεβαστούν την Ανεξαρτησία, τήν Ακεραι
ότητα καί τή λαϊκή κυριαρχία στήν 'Ελλάδα. Νά Απαιτήσουν άπό τό βα
σιλιά νά κάνει δήλωση πώς δέ θά γυρίσει στήν 'Ελλάδα πρίν νά Αποφασί- 
σει μέ δημοψήφισμα δ λαός γιά τό πολίτευμα καί άπό τήν κυβέρνηση τού 
Καΐρου νά σχηματιστεί μιά πανεθνική κυβέρνηση, κατά προτίμηση στήν 
Ελεύθερη Ε λλάδα, άλλά καί στή Μέση ’Ανατολή, Αν έπιμένουν, μέ κλι
μάκιό της στό βουνό.

Ό λ ο ι συμφώνησαν πώς γιά  τό λαϊκό κίνημα δέν έχει τόση σημασία ό 
άριθμός τών θέσεων πού θά πάρουμε. Μπορεί άκόμα κα ί μέ έναν υφυ
πουργό. πού λέει ό λόγος, νά μετάσχουμε -  είπε ό Σιάντος -  άρκεϊ νά 
δεχτούν νά καταπιαστεί ή κυβέρνηση μέ τά προβλήματα τού έθνικοαπε- 
λευθερωτικού άγώνα καί τά άλλα πολιτικά προβλήματα πού άντιμετωπί- 
ζει ό λαός θά τά Αντιμετωπίσει μετά τόν πόλεμο.

Σέ έρώτηση τού Τσιριμώκου τί θά κάνει ή Αντιπροσωπεία άν βρεθεί 
μπροστά σέ άρνηση τού βασιλιά νά κάνει δήλωση, ό Σιάντος άπάντησε 
πώς θά πάρει τά μπαουλάκια της καί θά γυρίσει.

Ή  άπάντηση τού Σιάντου όξυνε κάπως τή συζήτηση, μέ έκδηλη άντί- 
θεση τών Απόψεων τών δύο Γραμματέων τού ΚΚΕ. Ή  άποψη τού Ίω αν- 
νίδη ήταν νά περιοριστεί ή άντιπροσωπεία στήν τοποθέτηση τού πολιτει
ακού καί νά συγκεντρώσει τήν προσοχή της στό πρόβλημα τής έθνικής 
ένότητας. ’Αν, άπό μέρους τών άστών υπουργών καί πολιτικών, προταθεί 
ή δημιουργία πανεθνικής κυβέρνησης στό Κάιρο, νά δεχτούν, έστω καί 
χωρίς κλιμάκιο στήν Ελεύθερη 'Ελλάδα.

Φανερά δυσαρεστημένος ό Σιάντος δέν άντέδρασε, άλλά καί δέν ξα- 
νάνοιξε τό στόμα του. Αυτό φαίνεται πώς τό πρόσεξε ό Τσιριμώκος, γιατί 
στό δρόμο, δταν φύγαμε άπό τή συνάντηση, σά νά μονολογούσε, είπε: 
«Ποιός είναι ό Αδιάλλακτος; ό σκληρός Ίωαννίδης, ή ό γλυκομίλητος Σ ι
άντος;».

Στή συνάντηση μέ τόν Τσιριμώκο δέν μπορώ νά πώ πώς άντιμετωπί- 
στηκε τό θέμα στό σύνολό του. Μά ούτε καί μετά κάθισαν σοβαρά νά 
συζητήσουν καί νά καθορίσουν μέ άκρίβεια τί θά έπιδίωκε νά πετύχει ή 
άντιπροσωπεία στό Κάιρο. ’Ακόμη δέ σκέφτηκαν νά έφοδιάσουν τήν 
άντιπροσωπεία μέ έγγραφα. Δελτία Πληροφοριών καί έντυπο ύλικό, πού 
θά βοηθούσαν στήν έκλαΐκευση τού άγώνα πού γινόταν στήν Ελλάδα. 
’Ανάθεσαν στόν Σιάντο, πού θά έφευγε στό βουνό, νά συζητήσει μέ τό ΓΣ 
τού ΕΛΑΣ καί νά ένημερώσει τούς Αντιπροσώπους. Δέν έχουμε, δυστυ
χώς, στοιχεία Αν ό Σιάντος καθόρισε συγκεκριμένα καθήκοντα ή μέ γενι
κότητες γιά πολιτικοστρατιωτικά προβλήματα καί πανεθνική ένότητα ξε- 
προβόδησε τήν πρώτη έαμική διπλωματική Αποστολή.

Τή συμμετοχή τού Κ. Δεσποτόπολου υπόδειξα έγώ. Ό  Σιάντος μού
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άνέθεσε νά τόν έπισκεφθώ καί νά τοϋ προτείνω νά φύγει γιά  τό βουνό 
δπου άρμόδιο υπεύθυνο πρόσωπο θά τόν ένημερώσει γ ιά  τη σοβαρή άπο
στολή πού προορίζεται. Τήν ϊδ ια  μέρα πήγα στήν όδό Πατριάρχου ’Ιωα
κείμ, νομίζω, στό Ισόγειο διαμέρισμα μιάς πολυκατοικίας. Βρήκα τόν 
Κώστα ξαπλωμένο στό ντιβάνι. Χωρίς περιστροφές τού πρότεινα νά πάει 
στό βουνό, γιά  μιά σοβαρή άποστολή. Δέχτηκε άμέσως χωρίς νά ζητήσει 
λεπτομέρειες. Μόνο μέ ρώτησε πότε θά πρέπει νά είναι Ιτοιμος. Τού 
άπάντησα πώς τό βράδυ τής ϊδ ιας μέρας θά τόν συνδέσω μέ τό μηχανισμό 
καί Ισως τήν έπομένη μέρα νά έφευγε. Συμφώνησε. Δώσαμε ραντεβού καί 
τήν ϊδ ια  νύχτα τόν συνέδεσα μέ τόν κεντρικό σύνδεσμο Γ. Ά λευρά.

Παρακολούθησα δλη τή διαδικασία τής προετοιμασίας τής άντιπρο- 
σωπείας, έκτός άπό τή συνεργασία πού άσφαλώς θά είχε γίνει μέ τόν Ρού- 
σο, πρίν φύγει γιά τό βουνό. Μερικές άπό τίς πρωτοβουλίες τού άντιπρο- 
σώπου τού ΚΚΕ στό Κάιρο -  πού θά δούμε στό σχετικό μέ τίς δραστηρι
ότητες τής έαμικής άντιπροσωπείας μέρος -  δέν άφήνουν άμφιβολίες πώς 
όφείλονταν σέ όδηγίες πού είχε πάρει άπό τόν Ίω αννίδη, άσχετα άν καί 
αύτός «παρατράβηξε τό σχοινί».

“Ετσι άνεύθυνα καί άπρογραμμάτιστα στέλνονταν μιά άντιπροσωπεία 
τής έπαναστατημένης Ε λλάδας στό έξωτερικό, δπου οί άσπονδοι «φίλοι» 
τού έλληνικού λαού, ξένοι καί ντόπιοι, είχαν στήσει παγίδες καί έπεξερ- 
γαστεΐ σχέδια.

Είχαν περάσει 5-6 μέρες άπό τότε πού έφυγαν άπό τήν ’Αθήνα ot Π. 
Ρούσος καί Κ. Δεσποτόπουλος, δταν ό Σιάντος μού ζήτησε νά έτοιμάσω 
τό σύνδεσμο πού θά συνόδευε τόν ϊδιο καί τόν Τσιριμώκο μέχρι τήν έδρα 
τού 3^ου συντάγματος τού ΕΛΑΣ. Τίς πρωινές ώρες τής 31ης τού ’Ιούλη 
ό κεντρικός σύνδεσμος Θανάσης Γοργόλιας παρέλαβε τούς Σιάντο καί 
Τσιριμώκο καί τούς συνόδεψε μέχρι τή Χασιά. ’Από κεΐ ό ντόπιος σύνδε
σμος Μ αρούγκας προστέθηκε στήν όμάδα καί τό βράδυ έφτασαν στήν 
έδρα τού συντάγματος Ά ττικοβοιωτίας.

Μέσα άπό μιά σειρά περιπέτειες οΐ δύο όμάδες τής άντιπροσωπείας 
συναντήθηκαν στή Σπερχειάδα. Μέ ζώα πέρασαν τόν Σπερχειό καί έφτα
σαν στήν Καστανιά. ’Εκεί τούς περίμενε ό Ά ντρέας Τζήμας. Έ τρεξε νά 
χαιρετήσει τόν Σιάντο, άλλά δέχτηκε τήν πρώτη ψυχρολουσία: «Σέ στεί
λαμε νά βάλεις τάξη καί σύ κάνεις “κουτουράδες” . Πώς τόλμησες νά σκε- 
φθεΐς πώς μπορούσες μόνος σου, χωρίς νά ’χεις όδηγίες άπό τήν υπεύθυνη 
καθοδήγηση, νά πάς στό Κάιρο καί νά χειριστείς ποιός ξέρει τί προβλή
ματα θά βάλουν οί “Αγγλοι καί ot μαριονέτες τους;». Ό  Τζήμας έσκυψε 
τό κεφάλι καί δέν άπάντησε.6

6. Τό περιστατικό μοϋ τό άφηγήθηκε 6 Ιδιος ό Ά ντρέας Τζήμας στό Βουκουρέστι, τόν 
Ιούλη τοϋ 1969. καί πρόσθεσε: «Κατάλαβα πώς τό ΠΓ μέ είχε καταδικάσει καί περίμενα 

τήν καθαίρεσή μου άπό τό ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ καί Ισως άπό τήν ΚΕ τού ΚΚΕ».
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Στό Αντάρτικο άεροδρόμιο.

Ή  ΒΣΑ είδοποιήθηκε άπό τό Κάιρο πώς τή νύχτα 9 πρός 10 Αύγουστου 
στό άντάρτικο άεροδρόμιο Νεράιδας θά φτάσει άγγλικό άεροπλάνο γιά 
νά πάρει τούς άντιπρόσωπους τών άνταρτών. Ή  ΒΣΑ είχε άποφασίσει νά 
συνοδέψει τήν άντιπροσωπεία ό άρχηγός της Έ ν τυ  Μά /ερς καί ό ταγμα
τάρχης Ούάλλας.

Μόλις έφτασε στή Νεράιδα ό Σιάντος. στί: 9 Αύγούστου, δέχτηκε τήν 
έπίσκεψη τού Έ ντυ. Ό  άρχηγός τής άγγλικής ’Αποστολής άνάπτυξε -  
βέβαια όχι έτσι ώμά δπως μίλησε μέ τόν Καρτάλη καί τόν Πυρομάγλου -  
τίς άπόψεις του γιά τόν καλύτερο τρόπο άντιμετώπισης τών προβλημάτων 
στή Μέση ’Ανατολή. Ζήτησε τή συνεργασία τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ γιά νά έπι- 
τευχθούν οί «κοινές» έπιδιώξεις στό συντομότερο δυνατό χρόνο, ώστε νά 
μή χάνονται μέρες σέ άσκοπες συζητήσεις. Ό  Σιάντος άπάντησε κάπως 
διπλωματικά, κι όπως έγραψε άργότερα ό Έ ντυ , «ικανοποιητικά».

Ό  Σιάντος δέ γελάστηκε άπό τό «θερμό ένδιαφέρον» τού Έ ν τυ  καί 
έκανε προσεκτικούς τούς άντιπροσώπους τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ πού θά έφευ
γαν γιά  τό Κάιρο. Δέν είχε άδικο. ’Αργότερα ό λοχαγός Ντένις, ένας άπό 
τούς πρώτους Ά γγλους άξιωματικούς πού έπεσαν μέ άλεξίπτωτα στήν 
Ε λλάδα, άποκάλυψε πώς ό Έ ντυ  ήξερε δτι είχε άποφασιστεϊ άπό τούς 
Βρετανούς νά έπιβληθούν στήν Ε λλάδα , έστω καί μέ έμφύλιο πόλεμο! 
Αύτός ήταν ένας έπί πλέον λόγος -  έγραψε -  πού μ’ έκανε νά θέλω νά 
φύγω άπό τήν Ε λλάδα!

Τό άπόγεμα τής ίδιας μέρας, ό Έ ντυ  πληροφόρησε τόν Σιάντο πώς τό 
ΣΜΑ κάλεσε τούς πολιτικούς τών Στρατηγείων τών τριών όργανώσεων 
πού συνεργάζονται στό ΚΓΣΑ καί όχι άντιπροσωπείες τών όργανώσεων 
καί γ ιά  τό λόγο αύτό στέλνει άεροπλάνα πέντε μόνο θέσεων, δηλαδή γιά 
τούς τρεις πολιτικούς τών άνταρτών καί τούς δυό άξιωματικούς τής ΒΣΑ, 
πού θά τούς συνοδέψουν.

Ό  Σιάντος διαμαρτυρήθηκε γιά τήν ύπαναχώρηση τού ΣΜ Α καί δή
λωσε κατηγορηματικά πώς ή πρόσκληση έγινε σέ άντιπροσωπεία τού 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί δχι σέ συγκεκριμένο πρόσωπο τής όργάνωσης. Καί ό 
Τζήμας άντέκρουσε τόν άρχηγό τής ΒΣΑ καί διάβασε τό σημείωμα πού 
τού είχε σταλεί, δπου γινόταν λόγος γιά  άντιπροσωπεία καί όχι γιά 
προσωπική πρόσκλησή το υ .7

Ό  Έ ντυ  παραδέχτηκε πώς δέν ήταν σαφής δταν διαβίβασε τήν

7. «... Στίς 10 τον Αύγουστου -  γράφει 6 Τζήμας -  ή άντιπροσωπεία τού ΕΑΜ άναχω- 
ρεί γιά τή Μέση ’Ανατολή. Τήν τελευταία στιγμή, οί 'Α γγλοι ύπαναχωρούν καί θέλουν νά 
πάρουν μόνο έμένα. Έ να ν  δηλαδή άπό κάθε άντάρτικη όργάνωση. ’Εμείς, άσχετα άπό τό τί 
κάνουν οί Ά γγλοι, βλέπουμε στό ταξίδι αύτό πραγματοποίηση τής πρότασής μας τού Δε
κέμβρη 1942 γιά διαπραγματεύσεις μέ τήν άγγλική καί ελληνική κυβέρνηση τής Μ. ’Ανατο
λής. "Υστερα άπό πίεση όική μας, 'άρνηση δική μου νά πάω. οί Ά γγλ ο ι μάς παίρνουν 
όλους». (’Αρχεία τού ΚΚΕ. Έ κθεση Ά ντρέα  Τζήμα).

277



πρόσκληση τοϋ ΣΜΑ, δμως τώρα δέν ύπήρχε χρόνος καί τρόπος νά διορ
θωθεί τό λάθος καί γ ι’ αύτό θά πρέπει νά φύγουν γιά  τό Κάιρο μόνο οί 
τρεις πολιτικοί τών όργανώσεων πού συνεργάζονται στό ΚΓΣΑ. Μόνο 
ύστερα άπό άρνηση τού Σιάντου νά φύγει ένας άντιπρόσωπος τού 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ ό Έ ντυ  ύποχώρησε. Δέχτηκε νά φύγουν δλοι πού είχαν όρι- 
στεΐ άπό τήν ΚΕ τού ΕΑΜ, νά συμπεριληφθεΐ δμως καί ό Τζήμας στήν 
άντιπροσωπεία. Ό  Σιάντος ύποχώρησε. Τήν ίδ ια  νύχτα πέταξαν γιά  τό 
Κάιρο τέσσερις άντιπρόσωποι τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, ένας τού ΕΔΕΣ-ΕΟ ΕΑ , 
ένας τής ΕΚΚ Α-5/42 καί δυό "Αγγλοι τής ΒΣΑ.

Τότε ίσως καί γιά  τόν Σιάντο νά ήταν άνεξήγητη ή έπιμονή τών Ά γ 
γλων νά φύγουν γιά  τή Μέση Α νατολή μόνο άπό ένας άντιπρόσωπος τών 
τριών όργανώσεων. Σύντομα δμως άποκαλύφτηκε πώς οί Ά γγ λο ι μέ τήν 
πρόσκληση άντιπροσώπων μόνο τών άνταρτών ήθελαν νά χωρίσουν τό 
ένοπλο άγώνα άπό τίς πολιτικές του όργανώσεις. Έ τσ ι άγνοούσαν καί 
παραμέριζαν τήν ΚΕ τοϋ ΕΑΜ  καί διαπραγματεύονταν μέ άντιπρόσωπο 
τοϋ ΕΛΑΣ, πού όπωσδήπστε δεσμευόταν μέ στρατιωτικές ύποχρεώσεις, 
ύστερα άπό τήν ύπογραφή τής συμφωνίας μέ τό ΣΜΑ. Προτίμησαν τούς 
πολιτικούς τών Διοικήσεων τών τριών όργανώσεων, γιά  νά άποφύγουν 
συζητήσεις μέ τό «σκληρό» καί «άτίθασο» Ά ρ η , πού σάν καπετάνιος 
θεωρούνταν περισσότερο πολέμαρχος, δηλαδή στρατιωτικός. Ε π ίσ η ς  γιά  
νά  άποκλείσουν καί τό στρατηγό Σαράφη, πού δέν ήταν μόνο καλός στρα
τιωτικός άλλά καί έμπειρος διπλωμάτης, λόγω προϋπηρεσίας του σέ έλλη
νικές Πρεσβείες σά στρατιωτικός άκόλουθος. Ό  Σαράφης, σύμφωνα μέ 
τά  λόγια τού Μ. Γουντχάουζ-Κρίς,δέν ήταν Ζέρβας πού «... βρισκόταν σέ 
μειονεκτική θέση λόγω τής γενικής έντύπωσης πώς ήταν έτοιμος νά δεχτεί 
δ,τιδήποτε θά  τού ζητούσαν οί Βρετανοί...»®— Προτίμησαν, λουιόν, νά 
διαπραγματευθούν μ’ ένα στέλεχος τής όργάνωσης, πού μέ κάθε τρόπο 
έπρεπε νά «παγιδέψουν», κατάλληλο. Καί τέτοιο έκριναν πώς ήταν ό Ά ν 
τρέας Τζήμας9 .

ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

Στήν έδρα τοϋ ΓΣ τον ΕΛΑΣ.

"Υστερα άπό τήν έπιτυχία του στό άεροδρόμιο, πού τήν έρμήνευσε σάν 
«καλή διάθεση» τού ΣΜΑ, ό Σιάντος διανυκτέρευσε στήν Καστανιά καί

8. Βλέπε έφημερίδα «Βήμα» τής 26.2.1975.

9. Καί ό Κρίς έξηγοϋσε: «... Ό  Τζήμας είχε μιά ισχυρή καί πειστική προσωπικότιτα. 
πού άσφαλώς έπαιζε σημαντικό ρόλο στίς διαπραγματεύσεις. Ή τα ν  ό μόνος "Ελλην κομμου
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τήν άλλη μέρα πήγε στό Περτσύλι, έδρα τότε τοϋ ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ. Στή συν
εργασία του μέ τά μέλη τού ΓΣ, Σαράφη καί “Αρη, μετάδωσε τίς άντιλή- 
ψεις τής ΚΕ τού ΕΑΜ γιά  τήν έκτίμηση τής κατάστασης καί τίς προοπτι
κές τής ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ σχετικά μέ τίς έξελίξεις στά πολεμικά μέτωπα καί 
τίς έπιδράσεις στήν Ελλάδα.

Ό  Σιάντος έμεινε άρκετά Ικανοποιημένος άπό τόν τρόπο πού έφαρ- 
μόζονταν ot όδηγίες γιά  τή μετατροπή τού ΕΛΑΣ σέ τακτικό στρατό καί 
ot άποφάσεις τού ’Ανώτατου Πολεμικού Συμβουλίου. Ά νάφ ερε τίς άνη
συχίες τής ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ μήπως παρανοηθεϊ τό πνεύμα τών όδηγιών της 
καί σχηματιστούν δυσκίνητες μονάδες, άκατάλληλες γιά παρτιζάνικο πό 
λεμο, πού θά συνεχίσει νά είναι ή κυρία τακτική τοϋ ΕΛΑΣ. Ό  κίνδυνος 
αύτός γινόταν μεγαλύτερος μέ τήν προσέλευση μεγάλου άριθμού άνωτά- 
των καί άνώτερων άξιωματικών τοΰ στρατού, πού οί περισσότεροι άπ ' 
αύτούς ήσαν πολλά χρόνια άπόστρατοι καί άπότακτοι κα ί υποχρεωτικά 
θά καταλάμβαναν άνώτατες Διοικήσεις μονάδων, έπειδή δέν μπορούσε νά 
άγνοηθεϊ ή έπετηρίδα τού παλιοϋ στρατού, γιατί θά γινόταν έμπόδιο στήν 
προσέλευση άξιωματικών. Ά ποφασίστηκε νά τοποθετούνται δίπλα στούς 
διοικητές Ικανοί, προσαρμοσμένοι στό άντάρτικο, μικροί άξιωματικοί καί 
νά γίνει έπιλογή καπετάνιων καί πολιτικών άντιπροσώπων στίς Διοικήσεις.

Αναστατώθηκε ό Σιάντος δταν διάϋασε τή διαταγή τού ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ γιά  άμεση συγκρότηση Γενικού Επιτελείου  τών Λαϊκών Ά πελευ
θερωτικών Στρατών τής Βαλκανικής καί έμαθε πώς ό Τζήμας είχε ύπο- 
γράψει σχετική άπόφαση μαζί μέ τούς άντιπροσώπους τής Α λβανίας καί 
τής Γιουγκοσλαβίας, Τζότζι καί Τέμπο.

Τά μέλη τού ΓΣ έξήγησαν τήν ψυχολογική κατάστασή τους άπό τίς 
συνεχείς άναβολές τών Ά γγλω ν νά υπογράψουν τό άντισχέδιο συμφωνίας 
πού είχε προτείνει ή ΚΕ τού ΕΑΜ καί τίς άδιάκοπες προκλήσεις τών 
εύνοούμενων καί υποταγμένων σ’ αύτούς ένοπλων όργανώσεων. Γιά 
άντιπερισπασμό κα ί πίεση ταυτόχρονα άποφάσισαν νά στείλουν τόν 
Τζήμακαίτό συνταγματάρχη Τζιόρτζιοστή Δυτική Μακεδονία, νά συναν
τήσουν τούς Γιουγκοάλάβους καί Α λβανούς συναγωνιστές. Νά μελετή
σουν άπό κοινού τά προβλήματα τού άγώνα στήν παραμεθόριο περιοχή 
καί τούς τρόπους συντονισμού τής δράσης τους. "Οταν γύρισε ό Τζήμας 
καί έφερε τήν Ά πόφαση πού είχε υπογράψει μαζί μέ τούς Τέμπο καί Τ ζό
τζι, δέν είχε άκόμα ύπογραφεί ή συμφωνία μέ τό ΣΜΑ. Είχε δμως ειδο
ποιηθεί τό ΓΣ άπό τόν “Εντυ πώς πήρε έντολή άπό τό ΣΜΑ νά ύπογράψει 
συμφωνία μέ βάση τό άντισχέδιο τού ΕΑΜ. Ό λ α  τά μέλη τού ΓΣ ίρμή-

νιστής ήγίτης. άπό τόν όποιον μπορούσες νά άντλεϊς πνινματική Ικανοποίηση συζητώντας 
μαζί τογ. Τόν βλέπω κάτι σάν Μίλοδαν Τζίλας τής Ε λ λ ά δ α ; μέ κάποια αίσθηση χιούμορ». 
Καί παρακάτω: «Τό Ιδιο σαφές είναι πώς ό Τζήμας Λπέκτησε κύρος μί τήν Εκδηλη Ικανό
τητά του νά συνεννοείται μί τούς Βρετανούς. Λν καί υπήρχε κάποια Ανησυχία μήπως προ
ωθούσε αύτή τή συνεργασία πάρα πολύ...».
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Μιά φωτογραφία τού Γεν. Στρατηγείου στό Περτούλι

νευσαν τή σπουδή τού ΣΜΑ σάν υποχώρηση στόν «έκβιασμό» πού τού 
κάνανε. Οί Τέμπο καί Τζότζι, στίς δυό-τρεϊς συζητήσεις πού κάνανε μέ τά 
τρία μέλη τού ΓΣ, άπαιτούσαν νά διατάξει τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ άμεση προ
ετοιμασία γιά νά λειτουργήσει τό ΓΕ τών ΒΛΣ μέσα στίς καθορισμένες 
προθεσμίες. Ό  Σαράφης καί ό 'Αρης, πιστεύοντας πώς ό Τζήμας ένερ- 
γοΰσε έξουσιοδοτημένος άπό τό ΠΓ καί τήν ΚΕ τού ΕΑΜ -  δπως καί 
άφηνε νά ύπονοείται -  δέν άντέδρασαν στίς άπαιτήσεις τών φιλοξενουμέ- 
νων, πού ύποστηρίζονταν καί άπό τόν Τζήμα. 'Υ πόγραψαν τήν ύπ ’ άριθ. 
68 διαταγή, πού τήν κοινοποίησαν στίς μονάδες καί έδωσαν άντίγραφα 
στούς έκπροσώπους τού ’Αλβανικού καί Γιουγκοσλάβικου Λαϊκού Στρα
τού.

Ό  Σιάντος άνάπτυξε τούς λόγους πού δέν έπέτρεπαν, έκείνη τήν 
περίοδο, νά πραγματοποιήσει τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ μιά τέτοια συμφωνία, πού 
στό έσωτερικό θά μπορούσε νά προκαλέσει άντιεαμικό συναγερμό τής 
άντίδρασης, μέ άναπόφευκτες συνέπειες διατάραξης, άκόμα καί διάσπα
σης τών γραμμών τής έαμικής συμμαχίας. ’Εξωτερικά θά δημιουργούσε 
έπιπρόσθετες άφορμές γιά δξυνση τών άντιθέσεων μέ τούς Ά γγλους, ει
δικότερα τώρα πού έχει υπογράφει ή συμφωνία τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ μέ τό 
ΣΜΑ. Ά λ λά  καί στρατιωτικά είναι έκτός τόπου καί χρόνου. Τό άντάρ- 
τικο τών Βαλκανίων άπό τίς θέσεις πού κατέχει, τήν άριθμητική του δύ
ναμη, τόν έξοπλισμό καί τά μέσα σύνδεσης πού διαθέτει, ήταν άδύνατο νά 
διοικεΐται άπό £να Κέντρο καί νά έκτελεϊ κοινές έπιχειρήσεις σέ
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Στό Γεν. Στρατηγείο τοϋ ΕΛΑΣ: Νεοσύλλεκτοι έρχονται νά καταταγούν

t-κταση άπό τήν Κρήτη, τήν Πελοπόννησο καί τόν Έ 6ρο , μέχρι τίς Δαλμα- 
τικές άκτές καί τό Δούναβη. 'Υπάρχει, είπε, καί ένα άλλο πρόβλημα: Ό  
ΕΛΑΣ θά πρέπει νά μετέχει, μέ τίς δυό συμφωνίες πού έχει υπογράψει, σέ 
δυό Γενικά Στρατηγεία. Σέ ποιό θά υπακούει καί ποιανού Στρατηγείου 
τίς διαταγές γιά  κοινές έπιχειρήσεις θά έκτελεΐ;

Καί ό Ά ρ η ς  παραδέχτηκε πώς τό Βαλκανικό Σύμφωνο δέν είχε 
άμεση πρακτική άξία. Παρατήρησε, δμως, πώς άργότερα, δταν δυναμώ
σουν περισσότερο τά ένοπλα τμήματα τών βαλκανικών λαϊκοαπελευθερω- 
τικών κινημάτων καί άλλάξει ή πολεμική κατάσταση σέ βάρος τών χιτλε- 
ροφασιστών, ή συμφωνία θά μπορούσε νά σταθεί σοβαρός συντελεστής 
όλοκληρωτικής έπιτυχίας τών κινημάτων σ’ δλη τή Βαλκανική: Θ ά βοη
θούσε -  είπε -  τούς συμμάχους, έμποδίζοντας τούς χιτλερικούς νά άπο- 
σύρουν τίς δυνάμεις τους άπό τό χώρο αύτό καί νά  τίς χρησιμοποιήσουν 
στά μέτωπα τής Κεντρικής Ευρώπης καί τήν άμυνα τής ίδ ιας τής Γερμα
νίας. Ό  Σιάντος συμφώνησε μέ τό συλλογισμό τού Ά ρ η  καί δήλωσε πώς 
άργότερα τό ΠΓ τού ΚΚΕ καί ή ΚΕ τού ΕΑΜ θά μελετήσουν αύτό τό 
πρόβλημα καί θά τό συζητήσουν μέ τά άδελφά κόμματα τής Βαλκανικής 
καί τίς στρατιωτικές Διοικήσεις.

Τελικά δλοι συμφώνησαν πώς θά έπρεπε νά άκυρωθεΐ ή ύ π ’ άριθ. 68 
Διαταγή τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί νά άναλάβει ό Σιάντος νά πάρει προσω
πική έπαφή μέ τούς Τέμπο καί Τζότζι καί νά τούς πείσει πώς ή συμφωνία 
πού ύπόγραψαν μέ τόν Τζήμα είναι πρόωρη, άνεφάρμοστη καί σοβαρά
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έπιζήμια γιά  δλα τά κινήματα της Βαλκανικής. Γιά τό λόγο αύτό θά πρέ
πει νά ματαιωθεί ή άμεση πρακτική της έφαρμογή καί νά περιοριστούν οί 
σχέσεις καί συνεργασίες μόνο στά τμήματα πού δρούν στίς παραμεθόριες 
περιοχές.

“Υστερα άπό δλα αυτά στάλθηκε έπείγον τηλεγράφημα στό Στρατη
γείο Μ ακεδονίας νά ειδοποιήσει τούς άντιπροσώπους τής ’Αλβανίας καί 
τής Γιουγκοσλαβίας νά γυρίσουν στή Θεσσαλία, δπου θά συναντηθούν μέ 
άνώτατα στελέχη τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Τό Στρατηγείο Μακε
δονίας άπάντησε πώς ό άντιπρόσωπος τής ’Αλβανίας είχε φύγει γιά  τήν 
Εδρα του καί δτι ό άντιπρόσωπος τής Γ ιουγκοσλαβίας δέχτηκε τήν πρόσ
κληση καί θά φύγει άμέσως.

Συνάντηση τοΰ Σιάντου μέ τόν Τέμπο: Ματαιώνεται τό Βαλκανικό
Σύμφωνο.

'Ο  Τέμπο, γιά μιά άκόμα φορά, διασχίζει τίς έλεύθερες περιοχές τής 'Ε λ
λάδας καί σ’ £να χωριό τής Θεσσαλίας συναντιέται μέ τόν Σιάντο, πού 
συνοδευόταν άπό τόν Παντελή Καραγκίτση.10

Ό  Σιάντος, μέ έπιμονή καί πειστικότητα, άνάπτυξε τή γραμμή τού 
ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ καί σταμάτησε ιδιαίτερα στό έξαιρετικά λεπτό καί 
εύαίσθητο πρόβλημα τής Μακεδονίας, δπου οί θέσεις τών βαλκανικών 
Κομμουνιστικών Κομμάτων κα ί τών λαϊκοαπελευθερωτικών κινημάτων 
διαφέρουν. Δηλαδή, &ν τό ΚΚΓ καί τό γιουγκοσλάβικο κίνημα δέν δ ια 
κήρυσσαν άνοικτά καί κατηγορηματικά πώς τό γιουγκοσλάβικο τμήμα τής 
Μ ακεδονίας θά άποτελέσει ισότιμο μέλος μέ τίς άλλες έθνότητες πού συγ
κροτούν τό Γιουγκοσλάβικο κράτος καί πιό συγκεκριμένα, άν δέ δημι- 
ουργηθεϊ Μακεδονική Λαϊκή Δημοκρατία μέσα στήν 'Ομόσπονδη Λαϊκή 
Δημοκρατία τής Γιουγκοσλαβίας, θά ήταν άδύνατο νά ύπολογίζει στήν 
πλατιά συμμετοχή τών Μακεδόνων στόν άπό κοινού άγώνα καί σέ πλήρη 
ένότητα μέ τίς άλλες έθνότητες τής Γιουγκοσλαβίας. Τό ίδιο  λεπτό καί 
σοβαρό, άλλά σέ διαφορετική βάση, είναι τό ζήτημα καί γιά τό Βουλγά- 
ρικο ΚΚ καί τό άντιφασιστικό κίνημα. "Εχοντας σάν κύριο σκοπό νά άνα- 
τρέψει τή φασιστική κυβέρνηση τής χώρας καί νά άποσπαστεϊ ή Βουλγα
ρία άπό τό φασιστικό Ά ξο να , ήθελε τό λαό ένωμένο ένάντια στό φασισμό 
καί άφηνε τό ζήτημα τής τύχης τών Μακεδόνων καί τής Βαλκανικής 
'Ομοσπονδίας νά λυθούν μετά τή συντριβή τού φασισμού καί τήν άπελευ- 
θέρωση τής Βουλγαρίας. Γιά τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ τό πρόβλημα είναι 
ρ ιζικά διαφορετικό άπό τίς δυό άλλες βαλκανικές χώρες. Μιά θέση σάν

10. Ό  Τέμπο -  Β. Μ πουκμάνοβιτς -  στό βιβλίο του ή Ρίονσα ’Επανάσταση, έγραψε 
πιό: σνναντήθηκε μέ τούς Σιάντο καί Ίω αννίδη. Αύτό δέν είναι σωστό. Ό  Ίω αννίδης τότε 
δεν είχε βγει άπό τήν ’Αθήνα μέχρι τό Φλεβάρη τού 1944.
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τή γιουγκοσλάβικη, άκόμα καί σάν τή βουλγάρικη, πού άφηνε τή λύση τοϋ 
Μακεδονικού μετά τόν πόλεμο -  τόνισε ό Σιάντος -  θά άπογοήτευε τή 
συντριπτική πλειοψηφία τού έλληνικού λαού καί θά μπορούσε νά τινάξει 
στόν άέρα δλο τό έργο τού ΕΑΜ, πού μέ τόσες δυσκολίες καί θυσίες άν- 
δρώθηκε. Ά κόμα  θά είχε σοβαρές άρνητικές έπιπτώσεις στό ϊδιο  τό ΚΚΕ, 
πού θά ξέφευγε άπό τή γραμμή τής έθνικής Ισοτιμίας δλων τών μειονοτή
των καί θά ξαναγύριζε στήν παλιά γραμμή τής «αύτοδιάθεσης τών Μακε- 
δόνων μέχρι καί κρατικού χωρισμού», γραμμή πού πληρώθηκε άκριβά 
στό παρελθόν.

"Υστερα άπό πολύωρη συζήτηση ό Σιάντος δήλωσε δτι τό ΚΚΕ θεω
ρεί πώς δλα τά ζητήματα πού υπάρχουν άνάμεσα στούς λαούς τής Βαλκα
νικής μπορούν νά λυθούν σέ συνεργασία καί συνεννόηση, μέ βάση τήν 
άρχή τής αύτοδιάθεσης. Τή θέση αύτή δέχτηκε ό Τέμπο καί συμφώνησε νά 
δυναμώσει ή συνεργασία καί κοινή δράση τών κινημάτων τής Βαλκανικής 
στίς παραμεθόριες περιοχές, μέ ταυτόχρονη στενότερη έπαφή, άνταλλαγή 
πληροφοριών καί άμοιβαία βοήθεια τών ΚΕ τών ΚΚ καί τών ΓΣ τής Γι
ουγκοσλαβίας καί τής 'Ελλάδας.

Ό  Σιάντος άναγνώρισε τίς Ιδιαίτερες δυσκολίες πού άντιμετώπιζαν 
οί παρτιζάνοι τής γιουγκοσλάβικης Μακεδονίας, άπό τήν πυκνή βουλγά
ρικη κατοχή καί τίς συνεχείς καί έπίμονες έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις 
καί δήλωσε πώς θά δοθούν έντολές στόν ΕΛΑΣ καί τίς πολιτικές όργα- 
νώσεις νά βοηθούν τίς γιουγκοσλάβικες δυνάμεις πού θά υποχρεώνονται 
νά μπαίνουν στήν 'Ελλάδα. Ζήτησε, δμως, νά  σέβονται τήν πολιτική 
γραμμή τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ. Ό  Τέμπο συμφώνησε11 καί ύποσχέθηκε 
πώς θά έκδόσει σχετική διαφωτιστική έγκύκλιο καί θά άναπτύξει τό θέμα 
σέ άκτίφ τών στελεχών τών τμημάτων πού διοικούσε.

Ή  συζήτηση προχώρησε στή συμφωνία πού είχε υπογράφει γιά 
Κοινό Βαλκανικό Ε π ιτελείο. Ό  Σιάντος έξήγησε πώς τό ΚΚΕ καί τό 
ΕΑΜ θεωρούν δτι ή διακήρυξη κοινών πολιτικών λύσεων γιά  δλη τή 
Βαλκανική καί συγκρότηση Κοινού Βαλκανικού Ε π ιτελείου  τών Λαϊκών 
Στρατών, μέσα στίς τότε συνθήκες τού πολέμου καί τών συμμαχικών σχέ
σεων -  πού άσφαλώς έπέδρασαν στήν αύτοδιάλυση τής ΚΔ -  είναι άμφί- 
βολο άν θά γίνονταν άνεκτά άπό τούς Δυτικούς συμμάχους. Μπορεί. 
δμως, νά θεωρηθεί βέβαιο πώς θά προκαλέσει άναταραχή σ' δλες τίς βαλ
κανικές χώρες καί θά σπρώξει πολλές έθνικές δυνάμεις, που δέν έχουν

1 1. Στόν 3ο τόμο τών Ντοκουμέντων τής Ιστορίας τον Γιονγχοολάβιχον Στρατοί', ε ί
ναι καταχωρημένη με άριθ. 97 (σελ. 327-347) ή πολύ ένδιαφέρουσα ϊκθεση τοϋ Τέμπο, άπό 
τή συνάντησή του μέ τούς Έ λληνες άντιπροσώπους τ<*> ΚΚΕ καί τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ά ν ά 
μεσα σέ άλλα έγραφε: «Αύτοί άκύρωσαν δλη τή συμφωνία σέ σχέση μέ τή συνεργασία τών 
Κομμάτων μας καί Ιδιαίτερα διαφώνησαν στό Μακεδονικό ζήτημα... άρνήθηκαν ν’ άναγνω- 
ρίσουν τό δικαίωμα στά δικά μας τμήματα, πού θά μπαίναν στό έδαφος τής έλληνικής Μα
κεδονίας. νά μιλούν γιά  τήν άνεξάρτητη Μακεδονία, πού μετά τή νίκη θά άποκτήσει πλήρη 
έλεΐ’θερία καί δικαιώματα αύτοδιάθεσης. Έ γώ  στή θέση τους άντέδρασα καί υποστήριξα τίς 
άπόψεις μου...».
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άπαλλαγεϊ ά π ’ τό φόβο τοΰ κομμουνισμού, στην άγκαλιά τών κατακτητών 
καί τών άντιδραστικών κύκλων τής πλουτοκρατίας. Τό ΚΚΕ θεωρεί πώς 
δέ θά πρέπει νά διακινδυνεύσουμε δλα αύτά γιά μιά συμφωνία πού, μέσα 
στίς δοσμένες συνθήκες καί άπό άποψη ποσοτική καί ποιοτική, τά άντάρ- 
τικα τμήματά μας δέν είναι σέ θέση νά τήν ύλοποιήσουν. Γιά 6λους τούς 
παραπάνω λόγους ό Σιάντος κατάληξε πώς θά πρέπει νά θεωρηθεί ή 
συμφωνία πρόωρη καί πρακτικά άνεφάρμοστη ή άμεση συγκρότηση Κοι
νού Βαλκανικού Ε π ιτελε ίο υ .12 χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς τά ΚΚ καί τά 
ΓΣ τών βαλκανικών λαϊκών στρατών θά πρέπει νά άπορρίψουν τή σκέψη 
καί τή φροντίδα μελλοντικά νά προχωρήσουν σέ τέτοιες γενικότερης ση
μασίας συμφωνίες.

Έντύπωση έκανε στόν Σιάντο πού ό Τέμπο δέν άντέδρασε στούς 
συλλογισμούς του καί δέν άπαίτησε άμεση συγκρότηση τού Κοινού 
Επιτελείου.

'Ύστερα άπό τήν έξέταση τών βασικών προβλημάτων άρχισε ή άμοι- 
6αία ένημέρωση. Ό  Τέμπο άντί νά μιλήσει γιά  τήν κατάσταση καί τά 
προβλήματα τού γιουγκοσλάβικου κινήματος άρχισε μιά σφοδρή έπίθεση 
κατά τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ, πού κρατούν τούς κομμουνιστές στίς πόλεις 
γιά άγώνες οικονομικούς καί ξεπερασμένες μορφές πάλης καί δέν τούς 
ρίχνουν δλους στό βουνό, στόν ένοπλο άγώνα, δπως κάνει ό Τίτο.

Στήν έρώτηση τού Σιάντου τί θά γίνει μέ τίς πόλεις; Ό  Τέμπο άπάν
τησε: Θά νικήσουμε καί θά μπούμε θριαμβευτικά. Καί σ’ άλλη έρώτηση 
πώς θά άποκτήσετε καί πού θά στηρίξετε ένα τόσο μεγάλο στρατό, δταν 
δέν έχει γιά πηγή άνεφοδιασμού, σέ άντρες καί ύλικά, τίς πλατιές μάζες 
πού, τό θέλουμε δέν τό θέλουμε, θά μείνουν στίς πόλεις καί τά χωριά; Καί 
πάλι ό Τέμπο τού άπάντησε: "Οταν έχεις γερό στρατό ό λαός θά υποχρε
ωθεί νά τόν έφοδιάζει.

Σέ άτμόσφαιρα άσυμφωνίας γιά  τήν τακτική πού πρέπει νά άκολου- 
θεϊ ένα λαϊκό έπαναστατικό κίνημα τελείωσε ή συνάντηση.

Ό  Τέμπο έφυγε δυσαρεστημένος άπό τή συνάντηση μέ τόν Σιάντο. 
’Αρνήθηκε νά δεχτεί τή φρουρά πού τού έγινε πρόταση νά τόν συνοδέψει 
καί μέ ένα μόνο σύνδεσμο πήρε τό δρόμο τής έπιστροφής.

Παρ’ δλες τίς διαφωνίες ή συνάντηση δέν ήταν άκαρπη.
Ε π ιτυχ ία  τού Σιάντου ήταν δτι πρόλαβε τούς κινδύνους άπό τή συμ

φωνία καί έγκαιρα έπέμβηκε, ένώ ταυτόχρονα κατόρθωσε νά πείσει τόν 
Τέμπο νά δοθεί έντολή στά γιουγκοσλάβικα τμήματα πού θά μπαίνουν σέ 
έδαφος τής έλληνικής Μ ακεδονίας νά σέβονται τή γραμμή τού έλληνικού 
Κόμματος.

Έ τσ ι ό Τέμπο στίς όδηγίες του πρός τήν ΚΕ τού γιουγκοσλάβικου 
μακεδονικού ΚΚ, στίς 25 Αύγουστου 1943, μεταξύ άλλων έγ„αφε:

«Σ’ δ,τι άφορά τήν πολιτική συνεργασία, οί όμάδες σας πού θά περ

ί 2. Ό  Σιάντος ύποστήριζε θέσεις τοΰ Π.Γ. τοϋ Κ.Κ.Ε. καί τής Κ.Ε. τοϋ ΕΑΜ.
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νούν άπό τήν έληνική Μακεδονία μπορούν στήν πολιτική τους δράση 
άνάμεσα στή μακεδονική μειοψηφία νά καθοδηγούνται άπό τούτες τίς 
ντιρεκτίβες: α) Είναι άνάγκη νά άναπτύξουν ζωντανή πολιτική δουλειά 
μέσα στή μακεδονική μειοψηφία, στήν όποία πρέπει καθαρά καί χωρίς 
διπροσωπία νά λένε δτι είναι συμφέρον τους νά πραγματοποιηθεί ένιαϊο 
μέτωπο μέ τόν έλληνικό λαό στήν πάλη κατά τών καταχτητών. 'Επίσης 
είναι άνάγκη νά τούς ειπωθεί δτι οί Βούλγαροι φασίστες καί ό Βάντσε 
Μιχαήλοφ τούς όδηγούν κατευθείαν στήν καταστροφή. Γι αύτό είναι 
συμφέρον τους μαζί μέ τόν έλληνικό λαό νά δημιουργήσουν ένιαϊο έθνι- 
κοαπελευθερωτικό στρατό κάτω άπό τή διοίκηση τού Γενικού Στρατη
γείου τού λαϊκοαπελευθερωτικού στρατού τής ’Ελλάδας. Μόνο μέ αυτό τό 
δρόμο, σέ ενιαία πάλη μέ τόν έλληνικό λαό, ή μακεδονική μειοψηφία θά 
έξασφαλίσει ίδια δικαιώματα καί άπελευθέρωση άπό κάθε έθνική κατα
πίεση...». 13

’Αργότερα, στά 1950, ό Τζήμας σέ μιά άπό τίς έκθέσεις του, πού βρί
σκεται στά άρχεϊα τής ΚΕ τού ΚΚΕ, Εξακολουθούσε νά ύποστηρίζει πώς 
ήταν Επιτυχία του ή υπογραφή τής συμφωνίας γιά Παμβαλκανικό Γ. 
Στρατηγείο κα ί τή ματαίωση τή χαρακτηρίζει «δεξιό λάθος» τοΰ Σιάντου. 
Συγκεκριμένα έγραφε:

«... Έ δώ  έπίσης.πρέπει ν ’ άναφέρω καί τό δεξιό λάθος άπέναντι στή 
γιουγκοσλάβικη κυρίως (είχε Ερθει μαζί καί άλβανική) άντιπροσωπεία 
καί πού μεταφράζεται άπό τή στάση τού Σιάντου άπέναντι στόν Τέμπο, 
στάση γιά τήν όποία ό Τέμπο είχε έκμανεί ένάντιά μας (δέν τόν άφησε νά 
έπισκεφθεί κοντά στ’ άλλα καί τό Γεν. Στρατηγείο μας γιά  νά μήν έκτε- 
θοΰμε) καί σέ μέτρα πού πήρε τό ΠΓ ένάντιά μου, γιατί άποκατάστησα 
έπαφή μαζί τους, γιατί τούς κατέβασα ώς τή Θεσσαλία, γιά τό λόγο μου 
στήν Καστανιά τής Θεσσαλίας δπου υπογράμμισα τήν κοινότητα τών 
συμφερόντων καί τής πάλης τών Βαλκανικών λαών καί τό παντοτινό τους 
όνειρο, πού ξεκινά άπό τά χρόνια τού Ρήγα Φεραίου, γιά τή Βαλκανική 
'Ομοσπονδία, γιατί Εκλεισα συμφωνία άποστολής άμοιβαίας άντιπροσώ- 
πων στά άντίστοιχα Γεν. Στρατηγεία καί πολιτικοστρατιωτικής συνεργα
σίας. Στή συμφωνία αύτή δέν υπήρχε τίποτε τό τρωτό σέ βάρος μας. Τό 
άντίθετο μάλιστα, Εξασφαλίζαμε πλεονεκτήματα πολλά, κοντά στ’ άλλα 
στό πιό νευραλγικό γιά μάς σημείο, τό Μακεδονικό. Τά άντάρτικα τμή
ματα τής γιουγκοσλάβικης Μακεδονίας, πού έξαιτίας στρατιωτικών 
άναγκών θά κατέφευγαν στήν Ελληνική Μ ακεδονία, ήταν υποχρεωμένα, 
σύμφωνα μέ τή συμφωνία αύτή, νά Εφαρμόσουν τή γραμμή τού ΚΚΕ μέσα 
στούς Σλαβομακεδόνες τής 'Ελλάδας. Τό λάθος αύτό θά μπορούσα περισ
σότερο ή λιγότερο νά τό άναπτύξω. θ ά  ξαναγυρίσω όμως στίς σχέσεις μας 
μέ τή Γιουγκοσλαβία παρακάτω, μέ ύλικό πιό Ενδιαφέρον άπό τά πιό 
πάνω περιστατικά.

13. Ιστορία  τον Π ονγχοσλα6ιχον λα ϊχοϊ' Σ τρατού, ντοκουμέντο άριθμ. 97. τόμ. 7. 
6ι6λ. 1, σελ. 327-347 Βελιγράδι.
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Συνοπτικά τό λάθος μας αύτό συνίσταται στην ύποτίμηση τοΰ σοβα
ρού παράγοντα στόν όποιο ίπρεπε νά στηριχθούμε, τό γιουγκοσλάβικο 
έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, κι αύτό τόσο γιά  την περίοδο τής πάλης 
μας ένάντια στούς Γερμανούς καί μεταγενέστερα, δσο καί γ ιά  τίς σχέσεις 
μας μέ τούς Ά γγλους. Α λλού θά έξηγήσω πόσο Αριστοτεχνικά στηρίζον
ταν άπό τά 1943, χρονιά πού άπέκτησαν οί Γιονγκαπλάβοι μαζί μας έπα
φή, πάνω στό δικό μας κίνημα...».

Πολλοί καί σήμερα ύποστηρίζουν πώς ή ματαίωση τής συγκρότησης 
Κοινού Παμβαλκανικού Στρατηγείου είναι §να άπό τά καθοριστικά λάθη 
τοΰ ΚΚΕ καί προσωπικά τού Σιάντου. Ά ν  -  λένε -  πραγματοποιούνταν 
τό Σύμφωνο πού είχε ύπογραφεϊ, οΐ Ά γγ λο ι δέ θά τολμούσαν νά έπέμ- 
βουν ένοπλα στήν Ε λλάδα . Τό έπιχείρημα, κατά τή γνώμη μας, εύσταθεϊ 
άν μετατεθεί ό χρόνος τής συμφωνίας άπό τό καλοκαίρι τού 1943 στό 
καλοκαίρι τού 1944. Τό λάθος τού Τζήμα ήταν -  δπως φαίνεται άπό τήν 
έκθεσή του -  δτι θεώρησε τήν πρωτοβουλία τού Τέμπο σάν άπόφαση τού 
Τίτο καί μάλιστα μέ υπόδειξη τής Κ Δ.13
'Ο  Τζήμας έγραψε σχετικά μέ τό Βαλκανικό σύμφωνο, στά 1950, τά 
παρακάτω:

«... "Οταν ό Τίτο έστειλε στά τέλη τού 1942 τόν Τέμπο στή σέρβικη 
Μακεδονία, τότε βουλγαροκρατούμενη, γιά  νά πάρει στά χέρια του τήν 
κομματική όργάνωση Μακεδονίας, πού ούσιαστικά είχε περάσει (πολι
τικά τουλάχιστο άν δχι άπόλυτα όργανωτικά) στό Βουλγάρικο Κομμουνι
στικό Κόμμα (τό Βουλγάρ. Κομ. Κόμμα διεκδικούσε τήν πολιτική καί όρ- 
γανωτική καθοδήγηση τού σλαβομακεδόνικου κόμματος ή τής Μ ακεδονι
κής όργάνωσης -  δέν ύπήρχε κόμμα τότε -  μιά πού ή σέρβικη Μακεδονία 
άνήκε στή βουλγάρικη έπικράτεια), καί νά συγκεντρώσει τήν κύρια προσ- 
πάθειά του στήν άνάπτυξη τού άνταρτοκινήματος πού ώς τότε ούσιαστικά 
δέν ύπήρχε, τού έθεσε σάν βασικό πολιτικό καθήκον νά συνδεθεί μέ τό 
έλληνικό κομμουνιστικό κόμμα καί τό άντάρτικό του κίνημα.

Τό καθήκον αύτό δταν συναντηθήκαμε μέ τόν Τέμπο (τήν άνοιξη τού 
1943) μεταφράστηκε στό παρακάτω πού έρχότανε καί σάν γραμμή τής Κ. 

Διεθνονς, μέ τήν όποια έμεϊς δέν είχαμε σχέσεις, έπαφή: Σχηματισμός 
ένός Κοινού Βαλκανικού Γ ενικού Στρατηγείου άπό πολιτικούς καί στρα
τιωτικούς άντιπροσώπους τών κομ. κομμάτων Α λβανίας, Βουλγαρίας, 
Γιουγκοσλαβίας, 'Ελλάδας καί τών άντιστοίχων άνταρτοκινημάτων, συν
δυασμός τής πολιτικής καί στρατιωτικής των δράσης (πολιτικής Ιδιαίτερα 
άπέναντι στούς Ά γγλους;), άμεση άνάληψη έπιχειρήσεων γιά  τήν άπε
λευθέρωση περιοχής στρατηγικά κατάλληλης καί πολιτικά ένδεικνυόμενης
-  περιοχή γύρω άπό τήν Καστοριά, πού θεωρείται μικρό μέν άλλά άστικό 
κέντρο γιά  τήν έγκατάσταση τού Κοινού Γενικού Βαλκανικού (άντάρτι- 
κου) Στρατηγείου. 'Υπογραφή κοινής διακήρυξης τών τριών κομμουνι
στικών κομμάτων ('Ελληνικού, Γιουγκοσλάβικου, Βουλγάρικου) πρός τό

Ι ί. Ά ρ χ ιϊα  Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε.
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Μακεδονικό λαό, πού νά λέγει δτι μετά τήν άπελευθέρωση τών Βαλκα
νίων άπό τό γερμανοφασιστικό ζυγό θά τοϋ δώσουν πλήρη δυνατότητα 
αύτοδιάθεσης μέχρι καί τού πλήρους άντίοτοιχου, έδαφικού άποχωρι- 
σμού. 'Υπογραφή γιά  δλα τά πιό  πάνω πολιτικής συμφωνίας.

Αύτή ήταν ή πολιτική πλατφόρμα τον Τέμπο, δταν γιά  πρώτη φορά 
συναντιέται στήν ’Αλβανία, πάνω άπό τήν Κορυτσά, μέ τόν άντιπρόσωπό 
μας Λυσ. Βερβέρη (σ.σ. λάθος τό δνομα, πρόκειται γιά  τόν Τηλέμαχο 
[Μάχο] Βερβέρη), πού είχε πολύ περιορισμένη έντολή, νά άποκαταστήσει 
έπαφή μέ τό Βουλγάρικο Κομ. Κόμμα καί μέσον αυτού κα ί μέ τήν Κ. 
Διεθνή. Ό  Λ. Βερβέρης, δταν ό Τέμπο τού έδωσε διαβεβαιώσεις πώς 
έχουν έπαφή μέ τήν ΚΔ δέ δίστασε νά τόν άκολουθήσει γιά  τόν Τίτο. Καί 
πρέπει νά είχε έπανειλημμένες ένοχλήσεις, υπομνήσεις, άπό τόν Τίτο, τί 
έκανε πάνω στό βασικό πολιτικό καθήκον μέ τό όποιο τόν έπιφόρτισε 
ώστε νά υπογράψει μέ τόν Λ. Βερβέρη, σάν άντιπρόσωπό μας, σύμφωνο 
πάνω στό πνεύμα τής πολιτικής αυτής πλατφόρμας του καί τελικά ν ’ 
άποφασίσει νά κατενθυνθεΐ μαζί μέ τόν Λ. Βερβέρη στόν Τίτο πού έκεΐνο 
τόν καιρό πολεμούσε κάτω άπό έξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στό Μ αυ
ροβούνιο, έγκαταλείποντας τούς Μακεδόνες καί Ιδιαίτερα τούς άντάρτες, 
πού έκείνη τήν περίοδο βρισκόμενοι στά πρώτα βήματά τους είχανε 
περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά άνάγκη άπό τήν παρουσία του.

Τήν ϊδ ια  πλατφόρμα διατύπωσε ό Τέμπο, καί άργότερα δταν έξαιτίας 
τών Γερμανών πού στεκόντανε μπροστά του δέν μπόρεσε νά φθάσει στόν 
Τίτο, ξαναγύρισε καί συναντηθήκαμε στό βουνό, στά σύνορα άκριβώς 
Έ λλάδας-’Αλβανίας, στή Σλήμνιτσα, στά τέλη τού Ίούνη 1943. Κ αί ή 
πλατφόρμα αύτή ήταν πλατφόρμα τοϋ Τίτο, μέ τόν όποιο ό Τέμπο βρι
σκότανε σέ διαρκή έπαφή μέ άσύρματο.

Τί είναι κείνο πού καθόριζε τήν πολιτική αύτή πλατφόρμα τού Τίτο;
Ή ταν βασικά οί άνάγκες τού άγώνα ένάντια στούς φασίστες Γερμα- 

νοϊταλούς κατακτητές, ή άναζήτηση συμμάχων στό γειτονικό έθνικοαπε- 
λευθερωτικό Λαϊκό Δημοκρατικό κίνημα, ή ένίσχυση τής χαλαρωμένης, 
έξαιτίας τής μεγαλοσέρβικης καπιταλιστικής έκμετάλλευσης καί έθνικής 
καταπίεσης, ένότητας τών λαών πού άποτελούσαν τή Γιουγκοσλαβία, ένό- 
τητας πού ήταν άπαραίτητη προϋπόθεση γιά έναν άπελευθερωτικό άγώνα 
κατά τών κατακτητών καί πού μπορούσε νά έπιτευχθεϊ μόνο άν οΐ λαοί, 
πού άποτελούν τή Γιουγκοσλαβία, εΰρισκαν πλήρη Ικανοποίηση τών 
έθνικών των διεκδικήσεων καί πόθων έλευθερίας τους, γιά  τούς όποιους 
θά πάλευαν στή νέα Γ ιουγκοσλαβία πού έπρόκειτο νά προκύψει μετά τό 
διώξιμο τών κατακτητών.

Ξεκινώντας δμως ό Τίτο ά π ’ αύτές τίς προϋποθέσεις καί μέ τή σωστή 
λύση τών προβλημάτων, πού τού έβαζε ή τρέχουσα πολεμική καί πολιτική 
συγκυρία, άντιμετώπιζε ταυτόχρονα καί τά προβλήματα μιάς άλλης συγ
κυρίας, τής συγκυρίας πού δημιουργούνταν μετά τήν ήττα τών φασιστών 
κατακτητών. Γιατί ό άγώνας κατά τών Γερμανοϊταλών κατακτητών είναι 
μέν ό βασικός, ό κύριος, άλλά ταυτόχρονα συνυπάρχει κι ένας άλλος.
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τόσο στρατιωτικός δσο κα ί πολιτικός. Ε ίναι ό άγώνας πού διεξάγει έναν- 
τίον του ή έγγλέζικη αύτοκρατορία, πού παρά τή συμμετοχή της στόν 
άντιφασιστικό πόλεμο φροντίζει νά συγκεντρώσει δσους πράκτορες τής 
άπόμειναν άπό τό πέρασμα τής γερμανοφασιστικής θύελλας, νά τούς όρ- 
γανώσει κα ί συγκροτήσει πολιτικά κα ί στρατιωτικά έτσι, ώστε κατά τή 
λήξη τού πολέμου ν ’ άποκαταστήσουν τήν πολιτική τους κυριαρχία, συνε
πώς κα ί τήν οίκονομική καί τή στρατιωτική τους κυριαρχία, ώστε στό 
τέλος καί ό έγγλέζικος Ιμπεριαλισμός ν ’ άποκαταστήσει τίς παλιές του 
θέσεις στό κομμάτι αύτό της Βαλκανικής.

Καί γιά  τόν έγγλέζιχο Ιμπεριαλισμό ό Τίτο, πού διεξάγει τόν πιό 
συνεπή καί τόν πιό άποφασιστικό πόλεμο κατά τών καταχτητών, δέν είναι 
σύμμαχος, δέν είναι Αντιφασίστας, μά κακούργος, “ληστής, έγκληματίας 
κοινού δικαίου” καί σάν τέτοιον άπειλούν νά τόν μεταχειριστούν, παλιές 
συνήθειες σέ νέα έποχή, μέ τή λήξη τού πολέμου.

Ή  σωστή λοιπόν λύση τού προβλήματος τής τρέχουσας πολιτικής καί 
πολεμικής συγκυρίας δημιουργούσε τίς προϋποθέσεις γιά τή σωστή λύση 
τών προβλημάτων κα ί μιάς μελλοντικής πολιτικής συγκυρίας. Ποιός δέ 
θυμάται, π.χ., ά π ’ τή στιγμή πού στόν παλιό άγώνα πάψαμε νά είμαστε 
σκόρπια άνταρτοσώματα καί μεταβληθήκαμε σέ στρατό, συγκροτήθηκε ό 
ΕΛΑΣ, ή μελλοντική άνάπτυξή του κα ί οί έπιχειρήσεις του σέ σημαντικό 
βαθμό έξαρτήθηκαν άπό τή γνώση τών έπιχειρήσεων πού διεξήγαγε ό 
έχθρός ταυτόχρονα κατά πρώτο καί κύριο λόγο στήν Ε λλάδα , ώς τή βαλ
κανική κατόπιν; Καί ποιός άμφισβητεϊ δτι άν ξέραμε ή άν μπορούσαμε νά 
έκμεταλλευτούμε τόν παράγοντα τού άντάρτικου κινήματος στίς γειτονι
κές χώρες, πού άντικειμενικά πάντα μάς βοηθάει, άλλά ύποκειμενικά δέ 
χρησιμοποιείται έξαντλητικά άπό μάς, μιά πού σχεδόν ποτέ δέ διεξάγαμε 
συντονισμένες έπιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, ποιός άμφισβητεϊ δτι ή 
άνάπτυξή μας δέ θά ήταν πιό μεγάλη καί τ’ άποτελέσματα τής πάλης μας 
πιό άποτελεσματικά;....».

Ε ίναι χαρακτηριστικό δτι ένάμιση περίπου μήνα μετά τήν ύπογραφή 
τής βαλκανικής άπόφασης νά συγκροτηθεί Κοινό ’Επιτελείο τών Βαλκα
νικών Λαϊκών Στρατών, πα ρ’ δλες τίς άναφορές τού Τέμπο, τό ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ δέν είχε έγκρίνει τήν πρωτοβουλία του. ’Απογοητευμένος ο Τέμπο 
έγραφε σέ έκθεσή του στίς 8 Αύγουστου 1943: «Προβλέψαμε δλες οί προ
ετοιμασίες τής σύνθεσης (σ.σ. τού Κοινού Βαλκανικού ’Επιτελείου, μέ 
Στρατηγείο, μέ διοικητές άπό τίς τέσσερις Βαλκανικές χώρες) νά τελει
ώσουν έως τίς 10 Ανγούστον. Κ αί νά πού τώρα δλοι εχονν κάνει τίς προ
ετοιμασίες, έκτός άπό μένα» .14

Σέ τέτοια άπελπιστική κατάσταση τόν βρήκε ή πρόσκληση τού ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ νά γυρίσει στή Θεσσαλία γιά  νά συναντηθεί μέ τόν Σιάντο. Καί

14. Συλλογή ντοκουμέντων Π ά τόν Λ-ΎΓλη θιοωτικό πόλεμο κα ί τήν έπανάστααη στή 
M ttxidovia. τόμ. 1. 6ι6λ. II. Σκόπια. Δεκ. 1968. οελ. 253-259 (στά  σέρβικα καί στά μακεδο- 
ν.κά).
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έξηγεί, νομίζουμε, τήν παθητικότητα μέ τήν όποία δέχτηκε τήν άναβολτ 
τής άμεσης συγκρότησης τού Κοινού Βαλκανικού Ε πιτελείου. Δέν άπο- 
κλείεται νά ένιωσε καί άνακούφιση, γιατί τόν έβγαζε άπό τό άδιέξοδο. 
Μετά τή συνάντηση Τέμπο-Σιάντου, ό πρώτος στό ένημερωτικό γράμμα 
του πρός τό ΚΚ ’Αλβανίας, τήν 1η τού Σεπτέμβρη, άναγνώριζε πώς ό 
Σιάντος δέν άπέχρουσε την Ιδέα τού Βαλκανικού ’Επιτελείου, άλλά τή 
θεώρησε πρόωρη. Τάχτηκε υπέρ τής στενής έπαφής καί συνεργασίας τών 
ΚΚ καί τή διεξαγωγή κοινών έπιχειρήσεων τών άνταρτών στίς παραμεθό
ριες περιοχές καί άργότερα, όταν θά άναπτυχθεϊ περισσότερο τό κίνημα 
καί γίνει διαφώτιση, νά  άντιμετωπιστεϊ ή συγκρότηση Βαλκανικού Στρα
τηγείου.15

Τήν παραπάνω θέση τού ΚΚΕ ό Τέμπο, στό γράμμα του πρός τό ΚΚ 
’Αλβανίας, τήν έκτιμούσε σάν Ικανοποιητική, άλλά γενικότερα χαρακτή
ριζε τή γραμμή τού έλληνικού κινήματος «όπορτουνιστική» καί τήν πολι
τική άπέναντι στά άστικά κόμματα «συμβιβαστική», «ύποταγμένη στούς 
“Αγγλους».

Ό  Τίτο καταδικάζει τίς ένέργειες τον Τέμπο.

"Οπως άποδείχνεται άπό τά  έπίσημα γιουγκοσλάβικα άρχεΐα, ό Τέμπο δέν 
είχε τακτική έπαφή μέ τό Στρατηγείο τού Τίτο. ’Ανήσυχος άπό τήν καθυ· 
στέρηση τής έγκρισης τών ένεργειών του στέλνει ειδικό σύνδεσμο στήν 
έδρα τού Στρατηγείου. Ό τα ν  έφθασε συνεδρίαζε τό AVNOJ (’Αντιφασι
στικό Συμβούλιο ’Εθνικής ’Απελευθέρωσης Γιουγκοσλαβίας). Ή τα ν δη
λαδή 28-30 Νοέμβρη 1943. Έ τσ ι μέ μεγάλη καθυστέρηση ό Τίτο έμαθε 
δσα γίνονταν στόν τομέα τών σχέσεων τών βαλκανικών κινημάτων. Στίς 6 
τού Δεκέμβρη άπάντησε προσωπικά στόν Τέμπο, μέ τό άκόλουθο γράμμα:

Πρός
Τό Γενικό Στρατηγείο τού Λαϊκοαπελευθερωτικού Στρατού 

καί τών Π αρτιζάνικων Τμημάτων Μακεδονίας 
Γιά τό σύντροφο Τέμπο

’Αγαπητέ σύντροφε Τέμπο,
Αύτές τίς μέρες, στή σύνοδο τού AVNOJ, έφτασε ό σύντροφος Μιλούτιν, 
πού μάς εφερε καί τά ύλικά πού εστειλες γιά  μάς. Δέν είχαμε τόν άπαραί- 
τητο χρόνο νά τά μελετήσουμε εμπεριστατωμένα γιά νά μπορέσουμε νά 
σού άπαντήσουμε έξαντλητικά γιά δλα τά προβλήματα. Ό μ ω ς έπειδή οί 
σύνδεσμοι πρέπει όπωσδήποτε νά άναχωρήσουν τό βράδυ, θά σού γρά
ψουμε γιά όρισμένα μόνο, τά πιό βασικά σημεία.

15. Συλλογή ντοκουμέντων, δ.π.
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Πρώτα ά π’ δλα θέλουμε νά υπογραμμίσουμε δτι ή δική σου δουλειά είχε 
τεράστια σημασία -  δπως φαίνεται άπό τά ύλικά -  γιά τήν άνάπτυξη τής 
λαϊκοαπελενθερωτικής πάλης σέ κείνες τίς περιοχές. Ό μ ω ς  γ ι’ αυτό θά 
μιλήσουμε πιό έκτεταμένα. Νομίζουμε δτι είναι πολύ πιό βασικό νά δεί
ξουμε όρισμένα λάθη -  κ ι αύτό μόνο γιά  τά λάθη πολιτικής φύσης -  πού 
μπορούν νά έχο\>ν πολύ μεγάλες συνέπειες δχι μόνο γιά  τήν άνάπτυξη τού 
κινήματος έκεί καί γ ιά  τό μέλλον τού κινήματος τών λαών τής Γιουγκοσ
λαβίας, άλλά καί γιά τό κίνημα σέ όλόκληρη τή Βαλκανική.
Πρώτο: Ή  δημιουργία όποιουδήποτε καί νά 'ταν βαλκανικού στρατη
γείου άπό τή βάση της είναι έσφαλισμένη. Δέν υπάρχει κανένας λόγος 
πού. στή σημερινή κατάσταση -  διεθνή άλλά έπίσης καί δώ στά Βαλκάνια
-  νά συντελούσε σ’ αύτό. Α ντίθετα, δλες άκριβώς οί συνθήκες είναι έναν
τίον τον. Στή Γ ιουγκοσλαβία -  άπό δλες τίς χώρες -  άναπτύσσεται τό πιό 
Ισχυρό λαϊκοαπελευθερωτικό κίνημα καί δλες οί άντιδραστικές κλίκες, 
τόσο στή χώρα δσο καί στίς γραμμές τών φυγάδων στό έξωτερικό. τόσο οί 
Γερμανοί φασίστες δσο καί ot άντιδραστικοί στήν ’Αγγλία καί στήν ’Αμε
ρική, έργάζονται γιά νά άπομονώσουν ή διασπάσουν τό κίνημά μας. Τό 
Βαλκανικό Στρατηγείο, πού, δπως φαίνεται, είναι μιά άνοησία (μπεσμίσ- 
λιτσα) -  γιατί τέτοιο δέν ύπάρχει καί ούτε μπορεί νά υπάρξει (μέ 4 δ ιο ι
κητές καί 4 έπιτρόπους) -  στήν πραγματικότητα θά συμπίεζε τό λαϊκο- 
απ^λευθερωτικό μας άγώνα. τό ’Ανώτατο Στρατηγείο καί τό AVNOJ σέ 
κάποιο παμβαλκανικό κίνημα, τό όποιο δέν έχει άκόμα άποκρυσταλλωθεί 
ούτε στό έλάχιστο στήν πορεία τής πάλης. Ά π ό  τήν άλλη πλευρά όφεί- 
λονμε νά παίρνουμε αύστηρά νπόψη μας -  μέ βάση τή διεθνή θέση -  τή 
Γιονγκοσλαβία σάν όλότητα, σάν κράτος πού ύπήρχε καί άκόμα είναι 
άναγνωρισμένη στό έξωτερικό σάν τέτοια, προφυλασσόμενοι τυπικά, νο
μικά, νά μήν ξεπεράσουμε αύτά τό δρια στά συνθήματά μας. καί μέ δ ιά 
φορες φράσεις στήν πραγματικότητα νά βοηθήσουμε τίς άντιδραστικές 
κλίκες πού τό κίνημα τών βαλκανικών λαών -  στά βαλκανικά κράτη -  
θέλουν νά τό παρουσιάσουν σάν κάποιο βαλκανικό μπολσεβικισμό, μπολ- 
σεβικοποίηση τών Βαλκανίων καί τά παρόμοια. Δέν είναι κάν άναγκαϊο 
νά είπωθεί ποιές δυσκολίες θά προέκυπταν -  χωρίς κανένα άποτέλεσμα 
άπό τήν άλλη -  καί γ ιά  μάς καί γιά  τά άδελφά κόμματα άν θά μπαίναμε σ’ 
αύτό τό δρόμο. Ά ν τ ί γ ι’ αύτό, τό σωστό είναι νά  άναπτυχθούν οί δυνά
μεις τών λαϊκοαπελευθερωτικών κινημάτων σέ δλες τίς χώρες τών Βαλκα
νίων, πολιτικά νά συνεργαζόμαστε καί άνταλλάσσουμε πείρα μέ τά 
άδελφά κόμματα, βοηθώντας τα ώστε καί αύτά στή δουλειά τους νά άξι- 
ολογήσουν, μέ βάση τίς έπιτυχίες πού ήδη σημειώσαμε έμεϊς, δλον τόν 
άνεκτίμητο πλούτο τής δικής μας πάλης, τόσο πολιτικής δσο καί πολεμι
κής.
Δεύτερο: Ό σ ο ν  άφορά τή Μ ακεδονία, άπό τά ύπάρχοντα ύλικά βλέπουμε 
δτι ούτε έσύ, ούτε ot σύντροφοι έκεϊ (Έλληνες καί Βούλγαροι) χειριστή
κατε σωστά αύτό τό ζήτημα. Ό  μακεδονικός λαός έχει τό δικαίωμα νά 
άποφασίσει γ ιά  τήν τύχη του, άκόμα καί νά άποχωριστεϊ. Αύτό τό δικα ί
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ωμα πρέπει νά τό κατακτήσει μέ τό δημοκρατικό δρόμο, δπως καί κάθε 
κυρίαρχος λαός. 'Α ν ό μακεδονικός λαός, τό Ιδιο κα ί οί άλλοι λαοί τής 
Γιουγκοσλαβίας, μέσω τοΰ Κόμματός μας δέ διακηρύξουν καί δέν κατα
κτήσουν αύτό τό δικαίωμα, δύσκολο θά ’ναι νά μιλούμε γιά  τό δτι θά ’ναι 
δυνατό ό μακεδονικός λαός νά βλέπει μέ έμπιστοσύνη τή νέα Γιουγκο
σλαβία. θ ά  ήταν πάρα πολύ καλό σέ κάποια σύνοδο τής Τοπικής ’Αντι
φασιστικής Βουλής τής Μακεδονίας, σάν άρχή, νά άνακηρυχτεί αύτό τό 
δικαίωμα έξ όνόματος τόύ μακεδονικού λαού. θ ά  ήταν δμως λάθος αύτό 
τό δικαίωμα νά τό χειριστείτε σάν έπιβολή (πρινούντα). Καί δχι μόνο σάν 
έπιβολή. άλλά στή σημερινή κατάσταση τής παλλαϊκής πάλης έναντίον 
τοΰ φασισμού θά 'ταν έπιζήμιο νά τονίζεται ύπέρ τό δέον αύτό τό δικαί
ωμα, γιατί αύτό μπορεί νά έπιτευχθεί μέ τή δραστήρια ένοπλη πάλη μέ 
τούς υπόλοιπους λαούς τής Γ ιουγκοσλαβίας. Ό  μακεδονικός λαός, κυρί
αρχος τών δικαιωμάτων του, έχει τό δικαίωμα νά ένωθεί στήν όμοσπον- 
διακή ένωση τών άλλων λαών, καί σήμερα αύτό πρέπει νά κάνει αύτός, νά 
ένωθεί μέ τήν κοινή πάλη τών άλλων λαών τής Γ ιουγκοσλαβίας έναντίον 
τών Γερμανών καί Βουλγάρων κατακτητών -  γιατί αύτό είναι ή μοναδική 
έγγύηση δτι στή Μακεδονία θά άναπτυχθεϊ πραγματικό δημοκρατικό 
έθνικό κίνημα -  έγγύηση γιά  καλύτερο μέλλον τού μακεδονικού λαού. 
Νομίζουμε δτι ot τελευταίες άποφάσεις τού AVNOJ άπό τήν άποψη αύτή 
θά διευκολύνουν κατά πολύ τή δουλειά σας. Στήν Ιδια άρχή πρέπει νά 
τοποθετηθεί τό ζήτημα καί τού Κοσσόβου καί τού Μετοχιού. Τό σύνθημα 
γιά τήν ένωση τού Κοσσόβου καί Μετοχιού μέ τήν ’Αλβανία σήμερα, πού 
προτείνει ό Μιλαντίν, καθώς καί ή θέση γιά τήν άνάληψη τής διοίκησης 
τού Μετοχιού άπό τό ’Αλβανικό Γενικό Στρατηγείο, στήν πραγματικό
τητα θά έξυπηρετούσε δλους τούς έχθρούς τής λαϊκοαπελευθερωτικής πά 
λης στή Γιουγκοσλαβία καί δλες τίς άντιδραστικές καί φασιστικές κλίκες 
πού έπιδιώκουν νά κατακομματιάσουν τό δημοκρατικό κίνημα τών λαών 
τής Γ ιουγκοσλαβίας καί νά προβάλουν στό προσκήνιο δχι τά προβλήματα 
τής πάλης έναντίον τών κατακτητών, άλλά τόν καθορισμό τών έθνικών 
άντιθέσεων κλπ. Τά ίδια  γράψαμε καί στό σύντροφο Μιλαντίν καί στήν 
ΚΕ ’Αλβανίας.
Τρίτο: Σού υποδείχνουμε σάν πάρα πολύ βασικό πράγμα τή συνεργασία 
μέ τούς συντρόφους τού έλληνικού καί βουλγαρικού κόμματος. Πρός τήν 
κατεύθυνση αύτή πρέπει νά έχεις τάκτ καί νά παίρνεις ύπόψη σου, δτι 
πρόκειται γιά αύτοτελή κόμματα. ’Εννοείται, μ’ αύτό δέ θέλουμε νά πούμε 
δτι στά πολιτικά ζητήματα μπορεί νά ’σαι υποχωρητικός. ’Εσύ τώρα βρί
σκεσαι σέ μέρος πού έχει πρωταρχική σημασία καί ή δουλειά σου έχει 
τεράστια σημασία γιά τήν άνάπτυξη τού λαϊκοαπελευθερωτικού κινήμα
τος στά Βαλκάνια καί γιά  τή ματαίωση τής άπομόνωσης τού άπελευθερω- 
τικού άγώνα τών δικών μας λαών.
Τέταρτο: Στό φώς δλων τών παραπάνω πρέπει νά σού είναι καθαρό δτι 
σήμερα δέν μπορεί νά ’να ι σύνθημά μας ούτε ή βαλκανική όμοσπονδία, μά 
ούτε καί ή ένωση μέ τούς Βουλγάρους, άν καί γενικά προπαγανδιστικά
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Ή  σχολή άξ/κών τού ΕΛΑΣ

θέτουμε καί έκφράζουμε τήν έπιθυμία τών λαών τής Γιουγκοσλαβίας οί 
Βούλγαροι νά προχωρήσουν μαζί μ’ α ΐ’τούς σέ μιά μοναδική μελλοντική 
ομοσπονδιακή όλότητα, άκόμα γενικά προπαγανδιστικά μιλούμε καί γιά 
τήν άδελφότητα καί ένότητα τών λαών τής Βαλκανικής. Ά π ό  τίς ειδήσεις 
πού μεταδίδουν τά ραδιόφωνα βλέπεις δτι τώρα στήν Α γγ λ ία  καί Α μ ε 
ρική γίνονται συνδυασμοί γιά διάφορες όμοσπονδίες κεντροευρωπαϊκές, 
βαλκανικές κλπ. Σκοπός δλων αύτών τών σχεδίων είναι ή έκμετάλλευση 
τής άνισόμερης άνάπτυξης τών άπελευθερωτικών κινημάτων στίς διάφο
ρες χώρες, πού άκόμα δέν έχει άναπτυχθεΐ. ή άπομόνωση τής Σοβιετικής 
'Ένωσης κλπ. Πρέπεμ άγρυπνα νά παρακολουθείς τήν έξέλιξη τών δ ι
εθνών συνθηκών, νά κρατιέσαι αύστηρά στά δικά μας συνθήματα καί θέ
σεις καί δχι νά  γλιστράς σέ μεγάλους καί άφηρημένους συνδυασμούς 
(κομπινάτσιε).

Ή  κατάσταση σέ μάς είναι καλή κα ί καλά άναπτύσσεται. Αύτό μπο- 
ρεϊς νά τό καταλάβεις καί άπό τήν «Ελεύθερη Γιουγκοσλαβία» (έννοεΐται 
ό ΡΣ πού βρισκόταν στήν ΕΣΣΔ).

Ή  ΚΕ μας αυτές τίς μέρες είχε μιά βαριά άπώλεια: άπό τούς βομ
βαρδισμούς σκοτώθηκε ό σύντροφος Λόλα Ρίμπαρ.

Θά προσπαθήσουμε νά σού γράψουμε πιό έκτεταμένα.
6 Δεκέμβρη 1943 

Μέ συντροφικούς χαιρετισμούς® 
(Τίτο)
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Τά έγκαΐνια τής σχολής άξ/κών τού ΕΛΑΣ

“Αλλες δραστηριότητες τοΰ Σιάντου.

'Ο  Σιάντος ξαναγύρισε στό Περτούλι. Ό  “Αρης είχε φύγει γιά  τήν "Ηπει
ρο. Μ αζί μέ τόν Σαράφη έπιθεώρησαν τό λόχο φρουράς τού ΓΣ τοΰ 
ΕΛΑΣ καί τή Σχολή έφεδρων άξιωματικών, πού κείνες τίς μέρες έδινε 
έξετάσεις καί 136 άντάρτες μαθητές θά όνομάζονταν έφεδροι άνθυπολο- 
χαγοί τής πρώτης σειράς. "Αρχισαν νά φτάνουν στά Λειβάδια τοΰ Περ- 
τουλιού 300 άντάρτες μαθητές γιά  τή δεύτερη σειρά, πού θά άρχιζε τά 
μαθήματα τήν 1 ’Οκτώβρη 1943. Τόσο στό λόχο φρουράς δσο καί στή 
Σχολή ό Σιάντος μίλησε σέ συγκεντρώσεις καί άνάπτυξε τίς προοπτικές 
τοΰ λαϊκού κινήματος κα ί τόν άποφασιστικό ρόλο τοΰ ΕΛΑΣ.

Γιά τό Γενικό Στρατηγείο, ό Σιάντος είχε τή γνώμη δτι: πρόσφερε 
πολλά. Τά μέλη του είχαν κατανόηση μεταξύ τους καί άνάπτυξαν δρα
στηριότητα, δμως δέ λειτουργούσαν κολεχτιβίστικα. Σέ μιά σειρά χειρι
σμούς έδειξαν άνεπάρκεια, κυρίως στό πώς άντιμετώπιζαν τίς άγγλικές

16. Συλλογή ντοκουμέντων Γιά τόν  ίθνιχοαπελενθερω τιχό πόλεμο τοΰ γιουγκοσλάβι
κου λαού, ίκό. Στρατιωτικού Ιστορικού Ινστιτούτου, τόμ. 2. 6ι6λ. II, σελ. 196-198, Βελι
γράδι 1963 (σερβοκροάτικα). Στήν Εκδοση σημειώνεται δτι τό πρωτότυπο δέν είχε υπο
γραφή, άλλά είναι τοϋ Τίτο.
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μηχανορραφίες καί τίς παραβιάσεις ύποχρεώσεων πού εΐ£αν μέ βάση τό 
συμφωνητικό. Έ κ α να ν ύπερβολικές ύποχωρήσεις στό Κοινό Γενικό Στρα
τηγείο άπέναντι στόν Ζέρβα καί τόν Ψαρρό, χωρίς νά άποσπάσουν καί 
τίς άπαραίτητες έγγυήσεις. Α νά πτυξαν πρωτοβουλίες, πού περνούσαν τή 
δικαιοδοσία τους, σέ ζητήματα πού μόνη άρμόδια νά δίνει λύσεις είναι ή 
ΚΕ τού ΕΑΜ καί νά  δίνει διαταγές ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ. Παραμελήθηκε ή 
Ιδεολογική καί πολιτική δουλειά καί μειώθηκε ή λειτουργία καί άποτελε- 
σματικότητα τών δημοκρατικών συνελεύσεων τών άνταρτών. 'Υπογράμ
μισε έπίσης τόν κίνδυνο άπό τήν έλλειψη κομματικών όργανώσεων μέσα 
στά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ κα ί συμφώνησε μέ τά  μέλη τοϋ ΓΣ πώ ς θά )ά πρέ
πει νά σταλούν πολιτικά στελέχη στό στρατό καί καθοδηγητική όμάδα 
δ ίπλα  στό ΓΣ, μέχρι πού νά μεταφερθεΐ δλη ή πολιτικοστρατιωτική ήγε
σία στό βουνό, πράγμα πού θά έπρεπε νά γίνει τό ταχύτερο.

Τό πρόβλημα τής ένότητας ή τουλάχιστο τής συναγωνιστικής συμπε
ριφοράς τών τριών όργανώσεων πού συνεργάζονταν τυπικά, άλλά χωρίς 
νά δημιουργούνται προϋποθέσεις όμαλών σχέσεων καί κοινής δράσης, δέ 
διέφυγε άπό τήν προσοχή τού Σιάντου. ’Από δσα άκουσε κα ί διαπίστωσε 
ό Ιδιος, ot «κακοί δαίμονες» δέν ήσαν ot Έλληνες ήγέτες τών άνταρτών, 
πού παρά τίς άδυναμίες χαρακτήρα κα ί έπιβιώσεων μπορούσαν νά είναι 
συνεργάσιμοι, άλλά ot "Αγγλοι άξιωματικοί σύνδεσμοι τού ΣΜΑ.

Ξεχωριστή προσοχή έδωσε στό ζήτημα τής τακτοποίησης τών σχέ
σεων μέ τόν Ψαρρό. Σ ’ δλη τή διάρκεια τής παραμονής του στό Βουνό 
ουνιστούσε στίς διοικήσεις τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ κα ί τής XIII Μ εραρχία; 
καθώς καί σ’ δλα τά πολιτικά στελέχη τοΰ ΕΑΜ νά άποφεύγουν προστρι
βές μέ τήν ΕΚΚΑ, υπολογίζοντας τίς σοβαρές έσωτερικές δυσκολίες πού 
άντιμετώπιζε ό Ψαρρός. Ό  Σιάντος πάντα ύπολόγιζε δτι δ Ψ αρρός θά 
άντιλαμβάνονταν, μέσα στήν πορεία τής συνεργασίας, δτι προτιμότερο εί
να ι νά συγχωνευτούν τά τμήματά του στόν ΕΛΑΣ.

Ό  Σιάντος δέν αίσθανόταν καμιά συμπάθεια γιά  τόν Καρτάλη καί 
τόν έβλεπε μέ δυσπιστία. ’Αντίθετα τόν Ψαρρό τόν έκτιμοΰσε σάν στρα
τιωτικό καί άνθρωπο, άλλά τόν θεωρούσε διατακτικό καί άναποφάσιοτο. 
ΓΓ αύτό δέ συμφώνησε, δπως καί ό Σαράφης, μέ τίς  γενικότερες παραχω
ρήσεις τού Τζήμα πρός τήν ΕΚΚΑ καί τήν πρότασή του ν ’ άναλάβει ό 
Ψ αρρός διοικητής δλων τών δυνάμεων (τού ΕΛΑΣ καί τού 5/42) τής 
Ρούμελης.

Ή  συνάντηση Σιάντου-Ψαρρού έγινε στήν Ιδρα τοΰ ΕΛΑΣ κα ί ή συ
ζήτηση ήταν έγκάρδια. Ό  Ψ αρρός δέν είχε άντιρρήσεις νά  άναπτυχθεΐ 
άκόμα περισσότερο ή συνεργασία τών δυό όργανώσεων καί νά δημιουρ- 
γηθούν συνθήκες ένοποίησης. Ε π ε ιδ ή  μιά άπόφαση συγχώνευσης τοΰ 
5/42 μέ τόν ΕΛΑΣ μπορεϊ νά παρθεί μόνο άπό τή ΚΕ τής ΕΚΚΑ, ό Ψ αρ
ρός έπιφυλάχτηκε καί δήλωσε πώς θά πάει ό Ιδιος στήν ’Αθήνα νά είσ- 
ηγηθεί τό θέμα αύτό.

Τά προβλήματα πού είχαν δημιουργηθεϊ άνάμεσα στίς δύο όργανώ- 
οεις άπαιτούσαν ύπεύθυνες άποφάσεις τών κεντρικών καθοδηγητικών
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όργάνων, γ ι’ αύτό ό Σιάντος θεώρησε άπαραίτητο νά ξαναγυρίσει γιά 
λίγο στήν ’Αθήνα. Παρουσίασε στό ΓΣ σάν δικό του άντικαταστάτη (όχι 
τού Τζήμα) τόν Π. Καραγκίτση.

Ρυθμίζονται οί σχέσεις καί τά έδαφικά δρια τών Περιοχών τον ΚΚΕ.

Πρίν φύγει ό Σιάντος άπό τό Βουνό θέλησε νά σχηματίσει γνώμη γιά τήν 
κατάσταση καί τή δράση τών κομματικών όργανώσεων. Ό  Καραγκίτσης 
είχε ένημερώσει τόν Σιάντο γιά  τήν κατάσταση στήν “Ηπειρο, πού πρίν 
πάει αύτός καθοδηγούνταν άπό τό Γραφείο Θεσσαλίας. Παραπονέθηκε 
γιά τή συμπεριφορά τοϋ Καραγιώργη, πού συνέχιζε νά άγνοεϊ τή συγκρό
τηση τής ξεχωριστής ’Ηπειρωτικής ’Οργάνωσης καί έξακολουθούσε νά 
στέλνει όδηγίες τού Γραφείου Θεσσαλίας. ’Ακόμα διατηρούσε ξεχωριστές 
σχέσεις μέ τόν Ζέρβα καί τούς “Αγγλους συνδέσμους στήν Ή πειρο. Τά 
ίδια  παράπονα είχαν φτάσει καί άπό τόν Στρίγκο, γιά αυθαίρετες έπεμ- 
βάσεις καί κομματικές άλλαγές, μέχρι τή συγκρότηση καί Κομματικού 
Γραφείου Περιοχής στή Δυτική Μ ακεδονία, έξαρτημένου άπό τό Γραφείο 
Περιοχής Θεσσαλίας. Γιά νά μπει τέρμα στήν άνωμαλία ό Σιάντος κάλεσε 
σέ συνεργασία τόν Κ. Καραγιώργη.

Ό  Γραμματέας τού Γραφείου τής ΚΕ τού ΚΚΕ Θεσσαλίας εκανε μιά 
λεπτομερέστατη εκθεση, πού τήν έγραψε σέ δεκατρείς σελίδες τών 60 
γραμμών γραφομηχανής, μέσα Αύγούστου 1943, μέ υπόδειξη τού Σιάν
του. ’Απευθυνόταν στό Γραμματέα τού ΚΚΕ.

«Τό καινούριο γραφείο τής ΚΕ γιά τή Θεσσαλία -ά ρχιζε  ή εκθεση- 
άνέλαβε τή δουλειά του τήν 1η τού Γενάρη (καί στό Βόλο τό Φλε
βάρη)... παρέλαβε γύρω στά 3.000 κομματικά μέλη. Μέσα στίς πό
λεις ot κομματικές δυνάμεις ήσαν έλάχιστες καί πολύ χλιαρές... Τό 
ΕΑΜ σάν ’Ιδέα ήταν διαδεδομένο, σάν όργάνωση ήταν σχεδόν άνύ- 
παρκτο κα ί χωρίς κάν κατασταλαγμένη όργανωτική φόρμα. Τό 
ΕΕΑΜ ήταν άγνωστο καί σάν δνομα καί στίς τέσσαρες πόλεις. Ή  
’Εθνική ’Αλληλεγγύη είχε άρκετά καλή όργάνωση μέσα στή Λάρισα 
καί τήν περιφέρειά της... Ή  ΕΠΟΝ (τότε θεσσαλικός 'Ιερός Λόχος) 
βρισκόταν σέ άρκετά καλή κατάσταση. Πανθεσσαλικοί όργανισμοί 
τών έξωκομματικών όργανώσεων. έκτός τής Νεολαίας, δέν ύπήρ- 
χαν... Μαζικές κινητοποιήσεις υπήρχαν στά χωριά γιά οικονομικές 
διεκδικήσεις... “Εβγαινε ή «Θεσσαλική Λευτεριά» τής ΠΕ τού Βό
λου καί ή «Φωνή τού Λαού» τού Θ.Γ. μέ μεγάλο έπίπεδο ΰλης καί 
έμφάνισης... Στόν ΕΛΑΣ ... υπήρχαν στά βουνά-αύτά (“Ολυμπο καί 
Κίσσαβο) 350 άντάρτες μέ άρκετά στελέχη καί μεγάλη όρεξη γιά 
δράση...
Τό νέο Θ.Γ. παρέλαβε άπό τήν πρώτη στιγμή μιά καταθλιπτική και 
έπικίνδυνη κατάσταση στή Δυτική Θεσσαλία, πού έβαζε σέ κίνδυνο
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τήν Κομματική καί έξωκομματική δουλειά σ' δλη τή Θεσσαλία. Οί 
δυνάμεις τοΰ Έ φ . ΕΛΑΣ (τοτινές μαχητικές όμάδες) υπήρχαν μόνο 
στήν περιφέρεια Λάρισας-Έλασσόνας...
Ά ρχισε γερή στρατολογία νέων Κομματικών μελών... Τά πρώτα βή
ματα ήσαν εξαιρετικά δύσκολα, κατόπιν εγιναν ευκολότερα καί 
στούς τελευταίους δυό μήνες ή άνάπτυξη έγινε πιό  πολύ γρήγορη... 
Πρέπει νά σημειωθεί δτι πρόσθετο έμπόδιο στή στρατολογία νέων 
μελών είναι ή ύπαρξη καί στίς τέσσαρες θεσσαλικές πόλεις πολλών 
δηλωσιών, ιδίως έργατών...
Ιδρύθηκαν δεκάδες Κομματικές άχτίδες... Στήν ύπαιθρο ή Κομμα
τική άνάπτυξη ήταν θυελλώδης, παράλληλη μέ τήν άνάλογη άνά
πτυξη τού άντάρτικου κινήματος... Στά τέλη τού έβδομου μήνα ή 
Κομματική δύναμη τής Θεσσαλίας ήσαν 22.000... Ο ί 7 Περιφερει
ακές συνδιασκέψεις άποτέλεσαν ένα μεγάλο γεγονός στήν Ιστορία 
τών θεσσαλικών Κομμουνιστικών όργανώσεων καί έδωσαν μιά τε
ράστια ώθηση στήν άνάπτυξη τού Κόμματος, τόσο ποσοτικά δσο 
καί ποιοτικά.
Στούς τελευταίους μήνες καταργήθηκε γιά  τήν ύπαιθρο τό πάλιό 
σύστημα τών μικρών κομματικών πυρήνων καί δημιουργήθηκαν με
γάλοι πυρήνες... Ρίχτηκε τό σύνθημα «κάθε άχτίδα καί χωριό»(!)
... Μπήκαν τά όργανωτικά θεμέλια τού ΕΑΜ... Στό τέλος τού 
Μάρτη ήσαν 28.000 μέλη, στίς άρχές τού Μάη 55.000 καί τώρα 
(τέλη Αύγούστου) ίσως νά πλησιάζουν τίς 100.000 Έ αμίτες καί 
Έαμίτισσες... Ή  Πανθεσσαλική Ε π ιτροπή  τού ΕΑΜ έπιβλήθηκε σ’ 
.δλη τή Θεσσαλία σάν καθοδηγητικός όργανισμός μέ κύρος... Έ γ ι-  
ναν μέ μεγάλη έπιτυχία, καί πάνω σέ δημοκρατικές όργανωτικές 
άρχές, δλες οί τμηματικές καί ύστερα οί περιφερειακές συνδιασκέ
ψεις τού ΕΑΜ, πού είχαν θριαμβευτική έπιτυχία... Α ποκορύφω μα 
ήταν τό Α ' Πανθεσσαλικό Συνέδριο τού ΕΑΜ, πού έγινε τόν ’Ιούλιο 
σ’ ένα Μοναστήρι τών Ά γράφω ν... Μιά έξασέλιδη έκδοση τού «Ρή
γα», σέ μεγάλο σχήμα, άφιερωμένη στό Συνέδριο, σέ 4.000 άντίτυ- 
πα, άπλωσε τήν έπίδραση τού Συνεδρίου σέ πολύ μεγάλη άχτίνα... 
Τό πρωτοποριακό τμήμα τού ΕΑΜ, τό Ε ργα τικό  ΕΑΜ, έχει νά πα 
ρουσιάσει μεγάλες προόδους... Σοβαρό ρόλο έπαιξε ή έκδοση τής 
«Εργατικής» στό Βόλο, σάν όργανο τού ΕΕΑΜ  Θεσσαλίας. Τό 
σύνθημα πού ρίχτηκε είναι: «δλη ή έργατιά στό ΕΕΑΜ»!
... Ό  «θεσσαλικός Ι.Λ.» ήταν ή πρώτη ένιαία όργάνωση Νεολαίας 
στήν 'Ελλάδα καί δημιουργήθηκε στά 1942. Στήν 1 Ίανουαρίου είχε 
2.500 μέλη, στίς άρχές Μάη 17 χιλ., στά τέλη Ιουνίου  25 χιλ. καί 
τώρα (τέλη Αύγούστου) 35 χιλ. μέλη. Παραπάνω άπό τό 1/3 τών 
μελών είναι κορίτσια. Είχε έξαρχής δική του έσωτερική ζωή. Ά μ έ
σως μετά τήν Πανελλαδική Συνδιάσκεψη τής ΕΠΟΝ μετονομάστηκε 
κι ό Θ.Ι.Λ. σέ ΕΠΟΝ. Δημιουργήθηκε ένα Πανθεσσαλικό Συμβού
λιο τής ΕΠΟΝ μέ κύρος... Τό σύνθημα πού ρίχτηκε είναι: «Ό λη ή
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Νέα Γενιά, κορίτσια καί άγόρια, μέσα στήν ΕΠΟΝ»... Δέν υπάρχει 
σχεδόν ούτε ένα χωριό στή Θεσσαλία χωρίς ΕΠΟΝ. Τά βράδια άν- 
τηχεί όλος ό κάμπος καί τά βουνά άπό τά τραγούδια τών νέων καί 
τών κοριτσιών τής ΕΠΟΝ...
... Τό Θ.Γ. άποφάσισε νά άσχοληθεϊ μέ τήν όργάνωση συστηματικού 
παιδικού κινήματος. Τούς δώσαμε τ' όνομα ’Αετόπουλα. Τόν ’Ιού
νιο είχαμε 3.000 καλά όργανωμένα ’Αετόπουλα... 'Ετοιμάζεται νά 
τυπωθεί τό «’Αετόπουλο» μέ μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία. Μπή
καν οί βάσεις γιά  νά πλημμυρίσει ή Θεσσαλία άπό ’Αετόπουλα. 
’Οργανώνονται* σέ δεκαπ*ενταμελεΐς όμάδες, άπό 13 ’Αετόπουλα κι 
έναν ’Αρχηγό καί ύπαρχηγό έκ μέρους τής ΕΠΟΝ.
Ή  ΕΑ παρουσιάζει μιά όργανωτική άνάπτυξη... Τά μέλη της ξεπέ- 
ρασαν τίς 10.000 καί δέν υπάρχει σχεδόν θεσσαλικό χωριό χωρίς 
όργάνωση ΕΑ. Δημιουργήθηκε Πανθεσσαλική ’Επιτροπή τής ΕΑ. 
'Υπάρχουν 7 περίπου Έ π ., δεκάδες Τομεακές καί έκατοντάδες 
Τμηματικές... Ή  έσωτερική ζωή τών όργανώσεων τής ΕΑ είναι χα
λαρή... Τό κυριότερο δμως ά π’ δλα είναι δτι ή ΕΑ περιορίστηκε 
βασικά στό έργο της σάν παλιά έργατική βοήθεια καί ένίσχυσε τά 
θύματα τού άγώνα καί δέν κατάλαβε δτι σήμερα έχει γενικότερο 
έθνικό καθήκον τήν ένίσχυση τών πυροπαθών..., τών λεηλατημένων 
άπό τούς καταχτητές καί λεγεωνάριους τών όρεινών πληθυσμών, 
τών άπορων κατοίκων τής πόλης... Δέν κατάλαβε δτι στίς συνθήκες 
τής έλεύθερης Ε λλάδας παίρνει άπάνω της τή λειτουργία τής Κοι
νωνικής Πρόνοιας...
ΟΙ λίγες έκατοντάδες ένοπλοι χωριάτες πού υπήρχαν τό Γενάρη σά 
μαχητικές όμάδες... μεταβλήθηκαν τώρα σ’ Ινα όλόκληρο στρατό 
’Εφ. ΕΛΑΣ σέ δλη τή Θεσσαλία, κάμπο καί βουνά... δημιουργήθη- 
καν μόνο στρατιωτικοί σχηματισμοί, άπό στοιχείο μέχρι Μεραρχίας. 
Σέ 2-3 βδομάδες μέ τή συστηματοποίηση τής όργάνωσης... θά 
έχουνε όλοκληρωθεί 4 Μεραρχίες τού Έ φ . ΕΛΑΣ... καί έπικεφαλής 
τους θά μπει Ενας πολύ καλός άντιστράτηγος τοΰ παλιού Στρατοΰ... 
Κανένας τομέας δέ συγκέντρωσε τόσο έντατικά τήν προσοχή τού 
Θ.Γ., δσο ό μαχητικός τομέας... Καταβλήθηκε προσπάθεια γιά  τήν 
άποκατάσταση συνειδητής πειθαρχίας καί τό ξερίζωμα δλων τών 
φαινομένων τής παιδικής ήλικίας τού άντάρτικου κινήματος. 'Η 
άπόφαση τού Γενάρη νά δεκαπλασιαστεί τό άντάρτικο κίνημά μας 
ξεπεράστηκε. Διαθέτουμε σήμερα τήν I Θεσσαλική Μ εραρχία μέ τά 
τρία συντάγματα 1/38, 4ο καί 5ο, μέ έπιμελητεία, ύγειονομική ύπη- 
ρεσία καί κλιμάκιο μεταφορών. Σύνολο (τέλη ’Ιουλίου): 4.500 στρα
τιώτες καί ή στρατολογία έξακολουθεΐ. 'Η  δύναμη αύτή βρίσκεται 
όλότελα στά χέρια μας (3.500 μ.κ.). "Ως τίς άρχές τού Γενάρη ή 
δράση τοΰ άντάρτικου τής Θεσσαλίας περιορίστηκε σέ άγώνα κατά 
τού λεγεωναρισμού, άγώνα πού είχε μεγάλες έπιτυχίες καί σέ μιά 
σύγκρουση (άμυντική) μέ ’Ιταλούς στό Λειβάδι... Τό σύνθημα πού
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ρίχτηκε: «Κτυπάτε Αλύπητα τούς Γερμανούς καί Ιταλούς»... άκο- 
λούθησε άμεσα άπό όλους τούς Θεσσαλούς άντάρτες. Έ γ ιν α ν  ώς 
τώρα κάπου 40 ένέδρες, έπιδρομές καί μάχες όλόκληρες μέ άποκο- 
ρύφωμα τη 48ωρη συστηματική μάχη τής Πόρτας-Μ ουζακιού έναν- 
τίον 6.000 Ιταλώ ν, πυροβολικού καί 9 άεροπλάνων...».

Στή συνέχεια ή έκθεση άναφέρεται στίς σχέσεις μέ τούς συμμάχους, 
τή δραστηριοποίηση τών έθνοπροδοτικών δυνάμεων, τίς οικονομικές καί 
έπαγγελματικές όργανώσεις, τίς μαζικές κινητοποιήσεις στίς πόλεις καί 
τήν ύπαιθρο, στήν αυτοδιοίκηση καί τή Λαϊκή Δικαιοσύνη, στόν τεχνικό 
μηχανισμό, τή διαφώτιση, τόν τύπο καί τίς άνατυπώσεις, τά  οικονομικά 
καί τίς έλλείψεις καί άδυναμίες στή δουλειά τοΰ Θ.Γ. καί τών Ό ρ γα νώ 
σεων. Νομίζουμε πώς είναι άναγκαία ή παράθεση τοΰ τμήματος τής έκθε
σης γιά τίς «άρνητικές πλευρές»:

«’Εκτός άπό τήν άδυναμία στόν τομέα τής ΕΑ πού σημειώθηκε 
παραπάνω, τό Θ.Γ. σημειώνει τίς έξής άδυναμίες καί έλλείψεις του: 
1) Τό ποιοτικό έπίπεδο καί ή κομματικότητα τών τόσων χιλιάδων 
καινούριων μελών μας είναι πολύ χαμηλό καί πολιτικά πρωτόγονο. 
Θά χρειαστεί τεράστια δουλειά γ ιά  νά σφυρηλατηθεϊ κομματικά 
δλος αύτός ό κόσμος. 2) "Εχουμε μεγάλη άνεπάρκεια κομματικών 
καί έξωκομματικών στελεχών γιά ν’ άγκαλιάσουν τό κίνημα στήν 
έκταση πού πήρε σήμερα. 3) Τά στελέχη πού βγάλαμε κατά χιλιάδες 
(μέλη ΕΑ, μέλη τομεακών ή τμηματικών έπιτροπών κλπ.) είναι πολ
λές φορές μόνο στό όνομα στελέχη καί δέν διαφέρουν κατά τίποτε 
άπό τή μεγάλη μάζα τών μελών πού καθοδηγούν. 4) 'Υ πάρχει μό
νιμη τάση στά μέλη μας καί σέ πολλά στελέχη μας γιά λύσεις έξτρε- 
μιστικές τών ζητημάτων τοΰ λαού, τών λαϊκών έπιτροπών κλπ. Τό 
Θ.Γ. κάνει ένα μόνιμο καί συστηματικόν άγώνα έναντίον αύτής τής 
έξτρεμιστικής τάσης καί βγαίνει άπό τήν προτίμηση στήν εύκολη 
λύση τής βίας, τής χαντζάρας καί τής αύθαιρεσίας. Τό περιστατικό 
τής Έ αμικής έξουσίας τής Καρδίτσας, πού καταργήθηκε ραγδαία 
άπό τό Θ.Γ., είναι ή μοναδική έπίσημη έξτρεμιστική έκδήλωση, 
άλλά άνεπίσημες υπάρχουν πολλές καί βγαίνουν διαρκώς στή μέση 
καινούριες. 5) Παρ' δλο πού ό τύπος μας έχει πάρει τεράστια έκτα
ση, είναι άκόμη άνεπαρκής γιά τίς σημερινές άνάγκες τού Κινήμα
τος στή Θεσσαλία. Δέ βγαίνουν κανονικά τά φύλλα μας, δέν όργα- 
νώσαμε δίχτυ άνταποκριτών. ΟΙ άνατυπώσεις μας είναι σταγόνα 
μπρός στό τί χρειαζόματε σήμερα. 6) Μάς χρειάζεται καθαυτό μορ
φωτικό μαρξιστικό λενινιστικό υλικό. Δέν κάνουμε σχεδόν τίποτε 
στό σημείο αύτό. 7) Τό κίνημα τοΰ Έ φ . ΕΛΑΣ μάς παρέχει δυνατό
τητες πού δέν έκμεταλλευτήκαμε ούτε τίς μισές άπ ' αύτές. Ή  άρχή 
θά γίνει μέ τήν όλοκλήρωση τής όργάνωσης τών 4 Μεραρχιών τού 
Έ φ . ΕΛΑΣ Θεσσαλίας. 8) ΟΙ λαϊκές έπιτροπές παρουσιάζουν πολ-
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λές έλλείψεις καί μειονεχτήματα. Κινητοποιούμε δλο τόν κομματικό 
μηχανισμό πάνω στό σημείο αύτό. 9) Στίς γυναίκες ή καθυστέρηση 
είναι μεγάλη. Μόνον οί περιφερειακές τής Λάρισας καί τής Καρδί
τσας έχουν 12% έως 15% μέλη γυναίκες. Στό ΕΑΜ οί γυναίκες δέν 
ξεπερνάνε τό 10-15%. Στήν ΕΠΟΝ τά κορίτσια είναι τό 1/3 τού 
συνόλου. Γίνεται τώρα προσπάθεια συστηματική νά άλλάξει ή 
κατάσταση αύτή».17

Ή  έκθεση σέ υστερόγραφο παράθετε ένα -δπ ω ς  τό τιτλοφορεϊ- 
«Συμπλήρωμα», πού άναφέρεται στίς όργανώσεις ’Ηπείρου καί Δυτικής 
Μακεδονίας, τίς όποιες προσωρινά είχε άναλάβει νά καθοδηγεί τό Θ.Γ., 
μέ άπόφαση τοΰ ΠΓ τού ΚΚΕ, κατά τούς Ισχυρισμούς τού Καραγιώργη. 
Αυθαίρετα καί μέ προσωπική πρωτοβουλία τοΰ Γραμματέα τού Θ.Γ., 
σύμφωνα μέ τούς Λ. Στρίγκο καί Π. Καραγκίτση. Συμφωνούσε καί ό Σ ι
άντος πώς αυθαίρετα πήρε τό Θ.Γ. τή Δυτική Μ ακεδονία, ένώ παραδεχό
ταν πώς ή “Ηπειρος τού είχε άνατεθεί άπό τόν καιρό πού έκεϊ ήταν ό 
Κώστας Γαμβέτας γραμματέας.

Ό  Σιάντος έβαλε τέρμα στήν άνωμαλία, πού έφερνε σέ άντιθέσεις τίς 
Ε π ιτροπές  Περιοχών καί ιδιαίτερα τούς γραμματείς των καί υπόδειξε 
στόν Καραγιώργη νά διατυπώσει έγγραφα τήν έκθεσή του καί νά τή στεί
λει στό ΠΓ τού ΚΚΕ.

'Επιστροφή τον "Αρη άπό την “Ηπειρο.

Γιά πρώτη φορά τό ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ άποκτούσε άμεση άντίληψη τής 
κοσμογονίας πού συντελούνταν στήν 'Ελλάδα, άρχίζοντας άπό τά πρό
θυρα τής πρωτεύουσας καί φτάνοντας στίς παραμεθόριες περιοχές. Ό  
Σιάντος, άρκετά καλά κατατοπισμένος, έτοιμαζόταν νά φύγει γιά  τήν 
’Αθήνα, δταν ξαφνικά γύρισε ό Ά ρ η ς  άπό τό ταξίδι του στήν “Ηπειρο. 
Στήν έκθεση πού έκανε στό ΓΣ άνάφερε τίς κοινές έμφανίσεις του μέ τόν 
Ζέρβα σέ διάφορα χωριά καί τόν ένθουσιασμό τού λαοΰ. Γιά τίς σχέσεις 
μέ τόν Ζέρβα έκφραζόταν δχι καλά. ’Εκδηλωνόταν μιά έπιφανειακή φιλία 
καί διαχύσεις, χωρίς δμως νά προχωρεί στή συναγωνιστική άντιμετώπιση 
τών προβλημάτων πού υπήρχαν. Ά πόφευγε συστηματικά νά μιλήσει στό 
λαό γιά τήν άπόφασή του νά συνεργαστεί μέ τόν ΕΛΑΣ πολεμικά καί νά 
συντονίσει τή θέση τού ΕΔΕΣ μέ τίς πολιτικές δημοκρατικές δυνάμεις, 
γ ιά νά μή γυρίσει ό βασιλιάς στήν 'Ελλάδα πρίν νά άποφανθεϊ ό λαός γιά

17. Ά π ό  τό προσωπικό μου άρχεϊο. Παραθέσαμε περισσότερα άποσπάσματα άπό τήν 
έκθεση τοϋ γραμματέα τοϋ Θ.Γ., γιατί όίνει μιά εικόνα τής τότε κατάστασης σ’ ένα πολύ 
μεγάλο μέρος τού κορμού τής Ελλάδας, σέ μιά περίοδο πού τό λαϊκοαπελευθερωτικά κίνημα 
μεγάλωνε καί άντρωνόνταν μέ θυελλώδεις ρυθμούς. Λυπούμαι πού ή Εκτασή της δέ μού 
έπιτρέπει νά παραθέσω δλο τό κείμενο τής έκθεσης.
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τό καθεστωτικό μέ δημοψήφισμα.18 Ό  Ά ρ η ς  κατάληγε πώς οί "Αγγλοι 
υποδείχνουν στόν Ζέρβα αυτή τή διφορούμενη τακτική γιά νά κερδίσει 
χρόνο, ώσπου ό ΕΔΕΣ νά κυριαρχήσει στήν "Ηπειρο καί νά δημιουργήσει 
βάσεις στή Ρούμελη καί τή Θεσσαλία. Πρόβλεπε μελλοντικές συγκρούσεις 
μέ τόν ΕΔΕΣ.

Ό  "Αρης, σέ Ιδιαίτερη συνεργασία μέ τόν Σιάντο, άνάφερε τίς μηχα
νορραφίες καί τίς προκλήσεις τών Ά γγλω ν, πού άπό τήν ώρα πού πάτη
σαν στά έλληνικά βουνά προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά έπιβάλουν ένα 
φιλικό τους καθεστώς, πού θά τούς άναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα 
μετά τόν πόλεμο. Ό ,τ ι  έχουμε άποσπάσει ώς τώρα ήταν άποτέλεσμα τής 
σθεναρής στάσης μας. Μέ τό κοινό ΓΣΑ προσπαθούν νά κερδίσουν πλεο
νεκτήματα γιά τίς «μαριονέτες» τους, τόν ΕΔΕΣ καί τήν ΕΚΚΑ, άκόμα 
καί γιά τούς γερμανοοπλισμένους προδότες, πού τούς προορίζουν γιά 
προκλήσεις καί δυνάμεις πού θά τίς άξιοποιήσουν στόν πόλεμο ένάντια 
στόν ΕΛΑΣ. Ζήτησε νά περάσει δ ΕΛΑΣ σέ άποφασιστικότερη άντί- 
δραση καί δσο καί άν στεναχωρηθούν οί «σύμμαχοι» αυτοί, θά πρέπει νά 
διαλύσουμε τόν Ζέρβα καί τούς μοναρχικούς τού 5/42, έστω καί μέ αιμα
τηρές συγκρούσεις.

Ό  Σιάντος τόν άκουσε μέ προσοχή καί τού είπε νά γράψει δλα αυτά 
καί δ,τι άλλο έχει νά προτείνει στό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ.

Μετά άπ ' δλες τίς δραστηριότητες πού άναφέραμε, στίς άρχές τοΰ 
Σεπτέμβρη 1943 ό Σιάντος εφυγε άπό τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ γιά  τήν Α θήνα.

ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

’Αντιθέσεις καί μάχες γιά τά Ιταλικά δπλα.

Στίς 8 Σεπτέμβρη 1943 ή ’Ιταλία συνθηκολόγησε. «Οί ’Ιταλοί νικήθηκαν 
καί γονάτισαν», έλεγε στό μήνυμά του πρός τούς "Ελληνες δ στρατάρχης 
Ούίλσων κα ί συνέχιζε: «υπόγραψαν άνακωχήν μέ τά Η νω μένα "Εθνη. Τά 
Ιταλικά στρατεύματα τώρα ύπακούουν είς τά είδικάς μου διαταγάς καί 
όχι είς τάς διαταγάς τών Γερμανών...». Τό χαρμόσυνο αύτό «μήνυμα» 
ήταν ταυτόχρονα καί μιά προειδοποίηση πρός τούς Έ λληνες άγωνιστές: 
Μήν έπιχειρήσετε νά άφοπλίσετε τά Ιταλικά τμήματα, γιατί αυτά είναι

18. Μετά τόν πόλεμο, ο ΐ Κρίς καί Πυρομάγλο^ άποκάλυψαν πώ ς ό Ζ ίρδας, πού άπό τά 
τέλη τού Μάρτη είχε άναλάβει υποχρέωση νά ύποστηρίξει τήν έπιστροφή τοΰ βασιλιά, έστω 
καί ένάντια στή θέληση τού έλληνικού λαού, &ν τά συμφέροντα τής ’Αγγλίας τό άπαιτοΰν, μέ 
υπόδειξη τού Κρίς, ίκανε τηλεγραφική παρατήρηση στόν Πυρομάγλου στό Κάιρο γιά  τή 
συμπαράταξή του μέ τό ΕΑΜ καί τά  δημοκρατικά κόμματα ένάντια στό βασιλιά, θέση πού 
δπως τόνιζε, «έφερνε τόν ΕΔΕΣ σέ Αντίθεση μέ τούς Ά γγλους».
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τώρα «συμμαχικές» δυνάμεις καί μόνο τό ΣΜΑ, μέσω τών συνδέσμων του 
άξιωματικών τής ΒΣΑ, είναι άρμόδιο νά άποφασίζει γιά τήν τύχη καί τή 
μελλοντική άξιοποίηση τών δυνάμεων τών Ιτα λώ ν πού βρίσκονται στήν 
Ελλάδα.

Τό «μήνυμα» τό δέχτηκε ή ΒΣΑ σά διαταγή καί σάν τέτοια έπιχείρη- 
σαν νά τήν έπιβάλλουν στό έλληνικό άντάρτικο. Μέ τό έπιχείρημα πώς τό 
συμφέρον τοΰ συμμαχικού άγώνα είναι νά περάσουν δσο είναι δυνατό 
περισσότερα όργανωμένα τμήματα ’Ιταλών ένάντια στούς Γερμανούς, ό 
Κρίς κατόρθωσε ν ’ άποσπάσει άπό τό ΚΓΣΑ τήν ύπ' άριθ. 30/10.9.43 
διαταγή πρός δλες τίς άντάρτικες δυνάμεις νά μήν άφοπλίζουν τά Ιταλικά 
τμήματα πού θά δηλώσουν πώς έπιθυμούν νά συνεχίσουν τόν πόλεμο 
ένάντια στούς Γερμανούς, σά συμμαχικά τμήματα. Αύτά θά μπαίνουν 
κάτω άπό τίς διαταγές τοΰ ΚΓΣΑ. Οί ’Ιταλοί πού θά παραδίνονται, άλλά 
δέ θά θελήσουν νά συνεχίσουν νά πολεμούν, θά άφοπλίζονται καί δσοι 
άρνηθοΰν νά παραδοθούν νά θεωρούνται έχθροί καί νά χτυπιούνται σάν 
τέτοιοι. Κάτω άπό τή διοίκηση ποιανού συγκεκριμένα Στρατηγείου θά 
βρίσκονταν τά ξένα αύτά ένοπλα τμήματα δέν είχε καθοριστεί.

Ή  τηλεφωνική συνδιάλεξη μέ τόν Σιάντο καί οί συγκεκριμένες όδη
γίες πού έδωσε βοήθησαν τό ΓΣ νά προσανατολιστεί καλά. Σέ συνάντηση 
μέ τόν άναπληρωτή άρχηγό τής ΒΣΑ, ό Σαράφης άρνήθηκε τό δικαίωμα 
στή ΒΣΑ νά έχει μέσα στήν Ε λλά δ α  στρατιωτικά τμήματα πού νά τά δ ι
οικεί καί νά τά κινεί κατά τήν κρίση της. Μόνο άξιωματικοί καί τεχνικοί 
Βρετανοί ή ειδικοί σταλμένοι άπό τό ΣΜΑ, σέ μικρές όμάδες συνδέσμων 
ή σαμποτέρ. μπορούσαν νά υπάρχουν καί νά δρούν ύπό τή διοίκηση τής 
άγγλικής άποστολής. Ούτε τά Ιταλικά τμήματα θά μπορούσαν νά μπούν 
κάτω άπό τή διοίκηση τού ΚΓΣΑ, γιατί αύτό ύπήρχε καί λειτουργούσε σά 
συντονιστικό όργανο καί μόνο ύστερα άπό κοινή άπόφαση θά μπορούσε 
νά συγκροτήσει είδική Επιχειρησιακή διοίκηση, γιά συγκεκριμένη κοινή 
δράση, σέ καθορισμένο τόπο καί γιά τό χρονικό διάστημα πού άπαιτούσε 
ή έν λόγω έπιχείρηση. Διαφορετικά θά ‘ταν τά πράγματα άν είχε γίνει ή 
ένοποίηση τών άντάρτικων δυνάμεων κα ί είχε ϊνα  Γενικό ’Επιτελείο, μέ 
έπικεφαλής άρχιστράτηγο.

Τά έπιχειρήματα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί ή έπιμονή του νά άφοπλί- 
σουν τούς ’Ιταλούς οί όργανώσεις πού δρούν στόν τομέα δπου βρισκόταν 
τό κάθε Ιταλικό τμήμα, καί ή ίδ ια  όργάνωση νά άποφασίσει πώς θά άνα- 
διοργανώσει τούς ’Ιταλούς, πού θά δηλώσουν δτι θέλουν νά πολεμήσουν 
ένάντια στούς Γερμανούς, υποχρέωσε τή ΒΣΑ νά ύποχωρήσει καί νά δε
χτεί τήν πρόταση τού ΕΛΑΣ. Μέ βάση αύτή τή συμφωνία ύπογράφηκε 
πρωτόκολλο μέ τόν ’Ιταλό στρατηγό Ίνφάντε. Στόν ΕΛΑΣ παραδόθηκε ή 
Ιταλική μεραρχία Πινερόλε, τό σύνταγμα Ιππικού τής Ά όστης, οί φρουρές 
Τρικάλων, 'Αλμυρού καί μεγάλα τμήματα τής φρουράς τού Βόλου

Στήν παράδοση τών ’Ιταλών.«έθελοντικά» ή μέ μικροσυγκρούσεις με
γάλο ρόλο έπαιξε τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ, πού έγκαιρα είχε άρχίσει προπα
γάνδα στά Ιταλικά τμήματα καί στή δραστήρια προετοιμασία τού ΕΛΑΣ.
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Έ πίσης ένεργότατο ρόλο Επαιξαν οί κομμουνιστές, ot έαμικές καί έπονί- 
τικες όργανώσεις καί δλος ό λαός, άντρες, γυναίκες καί παιδιά. ’Αποτέ
λεσμα τής γενικής κινητοποίησης τοϋ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ ήταν νά περάσουν 
πάνω άπό 10.000 ’Ιταλοί στρατιώτες καί άξιωματικοί στήν Ελεύθερη 
Ε λλάδα, μέ δλο τόν όπλισμό τους.

Στην ’Αττικοβοιωτία οί προσπάθειες τοϋ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ δέν μπορού
σαν νά δώσουν μεγάλα πράγματα, γιατί ή περιοχή κατέχονταν βασικά 
άπό τούς Γερμανούς. Μόνο λίγοι Ιτα λο ί στόν Ά σπρόπυργο, τή Μάντρα, 
τό Μενίδι καί άπό άλλα χωριά προσχώρησαν μέ τόν όπλισμό τους στόν 
ΕΛΑΣ. Στή Λοκρίδα τό 2/36 τάγμα άφόπλισε Εναν ίταλικό λόχο τής 
φρουράς τών μεταλλείων Λάρυμνας, πού διέθετε καί άρκετά πολεμικά 
περιπολικά στόν Εύβοϊκό. ’Επίσης άφόπλισε ισχυρό φυλάκιο στή σιδηρο
δρομική γραμμή κοντά στή Δαύλεια. Ό  Εφεδρικός ΕΛΑΣ Λοκρίδας άφό- 
πλισε τίς φρουρές στά γύρω λιμανάκια. Στήν ’Αρτάκη icai τήν Αίόηψό 
άφόπλισε όλόκληρη διλοχία μέ πλούσιο πολεμικό υλικό.

Μιά σύγχρονη Εκθεση τού διοικητή τής Χωροφυλακής Εύβοιας πρός 
τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής δίνει μιά εΙκόνα γιά τήν κατάσταση πού δη- 
μιουργήθηκε μετά τή συνθηκολόγηση τής Ιταλίας. Παραθέτουμε Evct 
άπόσπασμα τής Εκθεσης:

«Περί ώραν 5ην άπογενματινήν έγνώσθη δτι παρεδόθησαν είς Στενήy 
περί τούς 70 Ιταλοί μεθ’ δλον τοϋ όπλισμοϋ των είς πολιορχήσαν αύτυνς 
τμήμα Α Π Ε Λ Ε ΥΘ Ε Ρ Ω ΤΙΚ Ο Υ Σ ΤΡ Α ΤΟ Υ. "Απασα ή Εύβοια, μηδέ τής Χαλχί- 
δος ίξαιρουμένης, εύρίσχεται είς χείρας άπελευθερωτιχοϋ στρατού ΕΑΜ. 
Πρωίαν δεχάτης Σεπτεμβρίου, Γερμανοί ένισχνθέντες ήρχισαν άπειλοϋν- 
τες ’Ιταλούς μέ πολύ άσθενεστέρας δυνάμεις, έλέγχοντες γέφυραν Εύρί- 
που χα ί μή έπιτρέψαντες ουδέ είς άποπειραθέντα Ιταλόν συνταγματάρ
χην δίοδον πρός Ά χρόπολιν Χαλχίδος δπου είχον στηθεί άντιαεροποριχά 
πυροβόλα Ιταλών. Κατά πληροφορίες χθές χατελήφθη ή Λίμνη χα ί έπο- 
λιορχοϋντο Ά λιβέριον χα ί Μαντούδιον υπό ένοπλων έλληνιχών δυνάμε
ων... Κατά τάς σημερινός πληροφορίας ’Ιταλοί υπαίθρου Εύβοιας άφο- 
πλίζονται, άλλοι ύπό Γερμανών (Κάρυστος) χα ί άλλοι ύπό 'Ελλήνων. 
Κατά σημερινήν έπιβεβαίωσιν, πολλοί ’Ιταλοί διέρρευσαν ίσωτεριχόν 
Εύβοιας παραλαβόντες χα ί όπλισμόν των ή παραδοθέντος αύτοϋ είς 
ΕΑΜ, μή άχολουθοϋντες τύχην διοιχήσεως συντάγματος των...».

Τό μεγαλύτερο μέρος τού όπλισμοϋ τών ’Ιταλών τής Εύβοιας, πα ρ’ 
δλη τή δραστήρια έπέμβαση τών Γερμανών, πέρασε στά χέρια τοϋ ΕΛΑΣ. 
Ot ’Ιταλοί άπό τήν Εύβοια μέ ψαρόβαρκες πέρασαν στή Στερεά καί προ- 
ωθήθηκαν πρός τά όρεινά χωριά χωρίς νά συναντήσουν άντίσταση άπό 
τούς Γερμανούς. ’Αλλά καί δλο τό πολεμικό ύλικό σώθηκε, παρά τίς λυσ
σαλέες προσπάθειες τών Γερμανών νά Εμποδίσουν τή μεταφορά του σέ 
περιοχές πού κυριαρχούσε τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Έ ν α  μέρος τοϋ πολεμικού 
υλικού Εμεινε στό νησί καί χρησιμοποιήθηκε άμέσως.

’Αξιόλογη Επιτυχία είχε ό ΕΛΑΣ στήν Ά ράχω βα. Έ ν α  τάγμα Ίτα -
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λών άπό 700 άντρες άποφάσισε νά παραδοθεΐ. ΟΙ Γερμανοί έπιχείρησαν 
νά έμποδίσουν τόν άφοπλισμό. Δόθηκε όλοήμερη μάχη. Ά π ό  τούς 180 
Γερμανούς μόνο 30 σώθηκαν, άφήνοντας στόν τόπο 12 αυτοκίνητα γε
μάτα όπλισμό. Ο ί ’Ιταλοί όδηγήθησαν στή Δεσφίνα, δπου καί άφοπλίστη- 
καν. Στή Δεσφίνα συγκεντρώθηκε έπίσης ό όπλισμός άπό τούς ’Ιταλούς 
πού άφοπλίστηκαν στή Θήβα άπό έφεδροελασίτες. Τό τάγμα Λ ιβαδειάς 
στόν Έ λικώ να πήρε 250 ’Ιταλούς μέ τόν όπλισμό τους.

'Η  συνθηκολόγηση τής ’Ιταλίας λίγα πράγματα σέ όπλισμό έδωσε στή 
Μακεδονία, δπου άπό τόν ’Ιούλη τού 1943 είχαν έγκατασταθεϊ κυρίως 
Γερμανοί, καί δλα τ’ άλλα τμήματα (’Ιταλών, κομιτατζήδων, χωροφυλά
κων καί έθνοπροδοτών) βρίσκονταν κάτω άπό τήν άμεση διοίκησή τους. 
Μεγάλη δμως ήταν ή έμμεση συμβολή τής 9ης Μ εραρχίας τού ΕΛΑΣ στόν 
άφοπλισμό τών ’Ιταλών στή Θεσσαλία. ΟΙ Γερμανοί είχαν άρχίσει νέο κύ
κλο έπιχειρήσεων. Τά τμήματα τής 9ης Μεραρχίας ύφίσταντο συνεχείς 
έπιθέσεις άπό διάφορες κατευθύνσεις. Στίς 6 τού Σεπτέμβρη είχαν άνα- 
καταλάβει τά Γρεβενά. Στίς 8 Σεπτέμβρη (μέρα συνθηκολόγησης τών 
’Ιταλών) ot Γερμανοί βρέθηκαν μπλεγμένοι σέ μάχες στά περίχωρα τών 
Γρεβενών. 'Η  9η Μ εραρχία τοΰ ΕΛΑΣ χτύπησε τούς Γερμανούς καί τούς 
υποχρέωσε νά συμπτυχθούν.

Έ ν α  Ιταλικό Σώμα Στρατού μέ 30-40 χιλιάδες άνδρες βρισκόταν 
στήν Πελοπόννησο δταν μαθεύτηκε ή συνθηκολόγηση τής ’Ιταλίας. Ό  
ΕΛΑΣ καί οί έαμικές όργανώσεις έκμεταλλεύτηκαν τήν κατάσταση. ΟΙ 
μονάδες Αίγιου καί Καλαβρύτων άφοπλίστηκαν. Ό  ΕΛΑΣ πήρε τόν 
όπλισμό καί άπό άλλες μικρότερες φρουρές καί άπό αύτόμολους ’Ιταλούς. 
Μέ τήν προτροπή τών έαμικών όργανώσεων στήν Πελοπόννησο ήσαν οί 
αύτόμολοι ’Ιταλοί περισσότεροι άπό κάθε άλλη περιοχή.

Δραματική έξόντωση στά Εφτάνησα.

"Οταν οί μεγάλες ιταλικές φρουρές στά νησιά τής Κεφαλλονιάς καί τής 
Κέρκυρας άκουσαν άπό τό σταθμό τής Ρώμης τήν είδηση τής συνθηκολό
γησης τής ’Ιταλίας πίστεψαν πώς άπό τή θέση πού βρίσκονταν θά είχαν 
σύντομα ένεργητική βοήθεια άπό άποβατικές άγγλοαμερικάνικες δυνά
μεις καί θά έξασφαλίζονταν ή έπιστροφή τους στήν ’Ιταλία.

Μέ αύτές τίς σκέψεις ή Ιταλική φρουρά τής Κεφαλλονιάς, δώδεκα 
χιλιάδες άνδρες, τής Μεραρχίας «Ά κουϊ» , σέ συνεργασία μέ τά  τμήματα 
τοΰ ΕΛΑΣ καί μέ τή συμπαράσταση τού λαού τού νησιού, έκμηδένισαν τά 
στρατεύματα πού υπήρχαν καί άπέκρουσαν Ισχυρές άεροπορικές έπιδρο- 
μές. Ά ποβατικές προσπάθειες καί έπιθέσεις τών Γερμανών άντιμετωπί- 
στηκαν μέ έπιτυχία έπί δέκα όλόκληρες μέρες χωρίς νά υπάρξει καμία 
βοήθεια άπό τήν Ιτα λ ία  ή τούς Ά γγλοαμερικάνους.

Στίς 23 Σεπτέμβρη ot ’Ιταλοί είχαν κυριολεκτικά μακελευθεί άπό τίς 
μεγάλες χιτλερικές δυνάμεις πού έφθασαν άπό τήν Κεντρική Ε λλάδα . Μή
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βλέποντας νά φθάνει βοήθεια άπελπίστηκαν καί άποφάσισαν νά παραδο
θούν. Ο ί Γερμανοί δμως ήσαν άδίοτακτοι έγκληματίες. Σέ πέντε χιλιάδες 
υπολογίζονται οί άξιωματικοί καί στρατιώτες, μαζί τους καί ό διοικητής 
τής Μεραρχίας, πού θανατώθηκαν μέ πολυβολισμούς. Τό φαινόμενο ήταν 
άνατριχιαστικό. Τούς υπόλοιπους τούς φόρτωσαν σέ πλοία γιά νά τούς 
μεταφέρουν σέ στρατόπεδα αιχμαλώτων στήν Κεντρική 'Ελλάδα. Πολλοί 
άπ" αυτούς πνίγηκαν στή θάλασσα κατά τή μεταφορά. Ε κ ε ίν ο ι πού κα
τόρθωσαν νά φύγουν άπό τήν αιχμαλωσία μαζί μέ τούς λοχαγούς ’Απολ
λώνιο καί Μπορολίνο, προσχώρησαν στόν ΕΛΑΣ.

Τήν ϊδια  σκληρή τύχη είχαν καί οί ’Ιταλοί τής φρουράς τής Κέρκυρας 
πού έπίσης άντιστάθηκαν σκληρά στούς χιτλερικούς. 'Έντεκα μέρες ή ιτα
λική φρουρά, μαζί μέ τούς έλασίτες τοΰ νησιού, άμύνθηκαν άποτελεσμα- 
τικά, περιμένοντας συμμαχική βοήθεια. Ο ί ’Ιταλοί έξαπατήθηκαν άπό 
τούς ’Αγγλοαμερικάνους καί πλήρωσαν άκριβά τήν εύπιστία τους. Τό μα
κελειό πού έπακολούθησε μετά τήν έπικράτηση τών Γερμανών στήν Κέρ
κυρα είναι άπερίγραπτο. ’Ελάχιστοι ’Ιταλοί σώθηκαν. Ή  πόλη τής Κέρ
κυρας πλήρωσε μέ φοβερές καταστροφές.

Φεύγοντας οί ’Ιταλοί άπό τά δύο νησιά άφησαν σκόρπια μεγάλες πο
σότητες όπλων καί πυρομαχικών. Ό λ α  συγκεντρώθηκαν άπό τήν έαμική 
όργάνωση καί τμηματικά στάλθηκαν στή Στερεά Ε λλάδα.

Ό  ’Ιταλός συνταγματάρχης Λουζιανίνι, ύπακούοντας στίς έντολές 
τού ΣΜΑ καί στίς υποδείξεις τών τοπικών παραγόντων τής νήσου, άπο- 
φάσισε νά λευτερώσει 450 ίταλοκρατούμενους. άνάμεσα στούς όποιους 
βρίσκονταν καί 186 άπό τούς παλιούς κρατούμενους κομμουνιστές τής 
Ά κροναυπλίας. Ό λ ο ι οί κρατούμενοι έγκαιρα πέρασην στήν “Ηπειρο καί 
άπό κεϊ σκόρπισαν σ’ όλη τήν 'Ελλάδα, συμπληρώνοντας πολλά καθοδη- 
γητικά κενά τού ΚΚΕ, τοΰ ΕΑΜ, τού ΕΛΑΣ καί τών άλλων όργανώσεων.

Στήν Κρήτη.

’Αμέσως μετά τή συνθηκολόγηση τής ’Ιταλίας, άντιπροσωπεία τοΰ 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ άρχισε διαπραγματεύσεις μέ τό διοικητή τής Μεραρχίας. Οί 
διαπραγματεύσεις είχαν προχωρήσει στό στάδιο τής υπογραφής συμφω
νίας, δταν οί Γερμανοί έπέδραμαν καί άφόπλισαν τούς ’Ιταλούς, σχεδόν 
χωρίς άντίσταση. Στόν τόπο σκότωσαν πολλούς καί 7.000 φόρτωσαν σ' 
ενα καράβι. Μερικές μέρες μετά ή θάλασσα έξέβρασε έκατοντάδες πτώ
ματα, δεμένα χειροπόδαρα καί διάτρητα άπό μαχαιριές καί ριπές όπλων.

Οί "Αγγλοι πρόλαβαν καί έσωσαν τό στρατηγό Κάρτα, πού τόν πέρα- 
σαν στή Μέση ’Ανατολή. Λέγεται, χωρίς νά υπάρχουν στοιχεία, πώς οί 
Γερμανοί είδοποιήθηκαν άπό Ε γγλέζους πράκτορες γιά τίς διαπραγμα
τεύσεις πού γίνονταν. Φοβήθηκαν μιά άπότομη αύξηση τών δυνάμεων τού 
ΕΛΑΣ, πού θά άνάτρεπε άποφασιστικά τό συσχετισμό δυνάμεων σέ βά
ρος τών προστατευομένων τους «έθνικιστών» σ' δλη τήν Κρήτη.
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Ό  ΕΛΑΣ πρόλαβε καί άφόπλισε μερικές φρουρές καί μαζί μέ τόν 
όπλισμό πού κατάφεραν νά πάρουν άπό τούς ’Ιταλούς οί έαμικές όργα- 
νώαει; συγκροτήθηκε καί έξοπλίστηκε γερά, μέ δύναμη πυρός σχεδόν 
Συντάγματος, τό III Τάγμα τού ΕΛΑΣ.

Στή Σάμο: Τό πρώτο μήνυμα γιά τό τί θά έπακολονθήσει σ’ δλη τήν 
Ελλάδα.

Στά γεγονότα καί τίς έξελίξεις στό νησί τής Σάμου θά σταματήσουμε 
περισσότερο καί θά προχωρήσουμε σέ κάπως μεταγενέστερο χρόνο, γιά 
νά ολοκληρώσουμε τό θέμα γιά τό χώρο δπου παίχθηκε τό πρώτο δράμα 
τής ελληνικής τραγωδίας.

Οί σοβαρές ιταλικές δυνάμεις τής Σάμου, μέ έπικεφαλής τό 
στρατηγό-μέραρχο Σανταρέλι, έτοιμάζονταν γιά  έπίθεση ένάντια στίς 
έλασίτικες δυνάμεις καί είχαν πάρει θέσεις δταν άναγγέλθηκε ή συνθηκο
λόγηση τής ’Ιταλίας. ’Αντί γιά  έπίθεση οί ’Ιταλοί άρχισαν τρελό πανηγύρι. 
Ό  ’Ιταλός στρατηγός θεώρησε πώς άλλάζοντας στρατόπεδο, οί δυνάμεις 
του είναι σέ θέση νά πολεμήσουν κατά τών χιτλερικών καί νά κρατήσουν 
τό νησί. Παραμένοντας ό ίδιος στρατιωτικός διοικητής τού νησιού υπολό
γιζε νά κρατήσει κλειστές τίς φυλακές, δπου βρίσκονταν τά θύματα τών 
τελευταίων έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων. Τήν άπόφασή του άνακοίνωσε 
στό Μητροπολίτη Ειρηναίο καί τήν έπανάλαδε στή δεύτερη συνάντησή 
τους μπροστά στήν καθοδήγηση τού ΕΑΜ. ’Ισχυρίστηκε πώς τέτοιες εντο
λές πήρε άπό τό ΣΜΑ καί άπείλησε πώς θά χτυπήσει, στό όνομα τών 
συμμάχων, κάθε άπειθαρχία.

Οί άπειλές τού Ιταλού  στρατηγού δέν έπηρέασαν τήν καθοδήγηση 
τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Χωρίς δισταγμούς μπήκαν τά στελέχη έπικεφαλής τού 
λαού. κατέβασαν τόν ΕΛΑΣ στήν πόλη. κατέλυσαν τίς άρχές καί έγκατέ- 
στησαν τή Λαϊκή έξουσία. Τό ίδιο έγινε καί στά χωριά. Σέ παλλαϊκή συγ
κέντρωση έκλέχθηκε Πανσαμιακή Διοικητική ’Επιτροπή άπό τούς Σ. Ά γ - 
γελίδη, Γ. Λεβεντάκη καί ’Αρ. Σιδηρουργό, μέ Πρόεδρο τό μητροπολίτη 
Είρηναϊο. Ό  άρχηγός τών άνταρτών Γιάννης Ζαφείρης όρίστηκε σύνδε
σμος άνάμεσα στή Λαϊκή Διοίκηση καί τόν ΕΛΑΣ. Οί ’Ιταλοί δέν έπιχεί
ρησαν ν' άντιδράσουν. Αύτό δμως άνησύχησε τούς "Άγγλους καί τήν κυ
βέρνηση τών έξορίστων. Οί Ά γγ λο ι έσπευσαν νά πάρουν τήν κατάσταση 
στά χέρια τους. Ά π ό  τήν Κωνσταντινούπολη έφτασε στό νησί ό υποστρά
τηγος Ά ρνολτ -  στρατιωτικός άκόλουθος τής Βρετανικής πρεσβείας στήν 
“Αγκυρα. Μήν έχοντας δμως δυνάμεις νά άντιδράσει στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. 
υποχρεώθηκε νά άναγνωρίσει τή Λαϊκή Διοίκηση, ένώ ταυτόχρονα έκανε 
προσπάθειες νά χρησιμοποιήσει τόν Ιταλικό στρατό γιά  νά άλλάξει τήν 
κατάσταση.19

19. "Ενα δελτίο πληροφοριών τής κυβέρνησης τών έξορίστων (τό δημοσίευσε στή σελ.
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'Η  πρωτοβουλία τοϋ “Αγγλου ύποστράτηγου Ά ρνολντ νά Αναγνωρί
σει τή Λαϊκή Ε π ιτροπή  Αύτοδιοίκησης στή Σάμο, πού έγινε κάτω άπό τή 
δημιουργημένη κατάσταση, δέν άνταποκρινόταν στίς έπιδιώξεις τής βρε
τανικής πολιτικής καί ήταν άπειλή γιά τήν έλληνική πλουτοκρατία καί τό 
καθεστώς της. Τήν άντίθεση τής έλληνικής Αντίδρασης έσπευσε νά διατυ
πώσει ό τότε πρωθυπουργός τής έξόριστης κυβέρνησης Τσουδερός. Σέ 
υπόμνημά του πρός τή βρετανική κυβέρνηση, άνάμεσα σέ άλλα έγραφε:

«...Ή  έλλειψη συμφωνίας μεταξύ τών δύο κνβερνήσεών μας έπί τοϋ 
θέματος... εγινε προφανώς άφορμή Ανωμαλιών είς τήν Σάμον... Δ ιά τής 
είς χεΐρας μας άποφάσεως αύτον (σ.σ. τον στρατηγού Ά ρνολντ), τής 17ης 
Σεπτεμβρίου 1943, όύναταί τις νά συμπεράνει δτι οντη έπροχώρησε πολύ 
μακρύτερον, έφ’ δσον δέν ώνόμασεν απλώς είς τήν νήσον πολιτικάς άρ- 
χάς, άλλά έγ)'αθίόρνσε «κυβερνητικήν έπιτροπήν», ή οποία θά άσκή έξ- 
ονσίαν... ’Εάν παρόμοιαι έπιτροπαί έγκατασταθοϋν είς δλα τά άπελενθε- 
ρωμένα τμήματα τής 'Ελλάδος, ή κρατική ένότης καί τό πολιτικόν σύ
στημα τελικώς θά λάβη είς 'Ελλάδα τόν χαρακτήρα όμοσπονδίας έπιτρο
πών 'Ελληνικών Σοβιέτ... Δικαιούμεθα, επομένως, νά ζητοϋμεν δπως τό 
ταχύτερον καταργηθή ή κατάσταση αϋτη, καί πιστεύομεν δτι τούτο θά 
γίνει διά τής ταχντέρας μεταβάσεως έκεϊ τοϋ κ. Έμμανονήλ Σοφούλη, 
λαβόντος σχετικάς οδηγίας μας νά έγκαταστήσει διοικητικής έλληνικάς 
αοχάς έν πλήοει σννεννοήσει μετά τών είς τήν νήσον βοετανικών άο- 
χών..'.».20

Ά ντέδρασε έπίσης καί ή Ίντέλιτζενς Σέρβις γιά  τίς μελλοντικές 
συνέπειες πού θά μπορούσαν νά προκύψουν άπό τέτοιες ένέργειες τών 
έκπροσώπων τών στρατιωτικών. "Επεισε τό Φόρεϊν Ό φ φ ις  νά δεχτεί νά 
σταλεί στή Σάμο δ Νικολαρέιζος, σάν άντιπρόσωπος τής έλληνικής κυ
βέρνησης καί νά διαταχτεί τό ΣΜΑ νά στείλει έκεΐ Ά γγλο  στρατηγό.

309 τοϋ βιβλίου του 6 Β. Παπαδάκης). Εγραφε τά  παρακάτω: «... 'Υπάρχουν στήν Ε λλάδα  
πολιτικοί καί κοινωνικοί τών άκρων οί όποιοι διατείνονται δτι είναι οί μόνοι άληθεϊς έκ- 
πρόσωποι τοϋ έθνους, καί άντάρται ot όποιοι νομίζουν δτι δύνανται νά έλπίζουν είς τήν 
λαϊκήν ύποστήριξιν δχι μόνον ώς μαχηταί έναντίον τών Γερμανών, άλλά καί ώς προταγωνι- 
σταί μιας νέας έζορμήσεως είς τήν έθνικήν πολιτικήν... Κατ’ άρχάς τής συμμαχικής κατοχής, 
δταν μικρά βρετανική στρατιωτική άποστολή άποβιβάσθη είς Σάμον τήν 17ην Σεπτεμβρίου 
tva έφαρμόση έκεϊ τούς δρους τής Ιταλικής άνακωχής, οί ήρωες τής στιγμής ήσαν φυσικά οΐ 
έαμικοί άντάρται. Υ πή ρχα ν άρκεταί έκατοντάδες αύτών καί ώνόμαζαν οΰτοι έαυτούς 
ΕΛΑΣ, ώς καί άνάλογα σώματα τά όποια διατηρεί είς πολλά μέρη τής 'Ε λλάδος τό ΕΑΜ. 
Είς αυτούς άπόβλεπαν οί Σάμιοι μετά τήν άνακωχή διά τήν άμυνάν των κατά τών Γερμα
νών... 'Ο πωσδήποτε, ή τοπική έπιτροπή τού ΕΑΜ ίκαμεν αύθόρμητη Εκκλησιν είς τόν πλη
θυσμόν νά σεβαστεί τούς Ιταλούς... Τό ΕΑΜ άνέλαβεν είς εύρείαν κλίμακα τόν έλεγχον τής 
καταστάσεως. Τούτων, ούτως έχόντων, ή βρετανική στρατιωτική άποστολή... έκρινεν δτι ό 
σωφρονέστερος τρόπος άμέσου έξασφαλίσεως τής διατηρήσεως τής τάξεως καί τής πολιτικής 
διοικήσεως ήτο ή Ιδρυσις μιάς προσωρινής κυβερνητικής έπιτροπής, άποτελούμενη άπό έν- 
τοπίους Έλληνες, ο ΐ όποιοι θά ήδύναντο νά υπολογίζουν έπί τής λαϊκής ύποστηρίξεως...»,

20. Β. Παπαδάκης, δ.π., σελ. 311.

307



κατάλληλα ένημερωμένο καί έξουσιοόοτημένο, νά άναλάβει τή στρατιω
τική άγγλική κατοχή στή νήσο.

Λίγες μέρες άργότερα έφθασε στή Σάμο ό ’Ά γγλος ταξίαρχος Μπέρντ 
καί άνέλαβε τή στρατιωτική διοίκηση τοΰ νησιού. Τότε μόνο άποφάσισαν 
νά δεχτούν τήν αίτηση τής κυβέρνησης τών έξορίστων νά πάει καί ό 
υπουργός Έ μμ. Σοφούλης, μέ άπό πρίν συμφιονημένο ρόλο τού ύπάκοου 
στόν “Αγγλο στρατηγό.21

Σέ τί άπόβλεπε ή έξέχουσα έξουσία τού Ά γγλου  άρχιστρατήγου; 
Στήν έφαρμογή τού συστήματος «ΑΜΓΚΟΤ»22 στή Σάμο. Δηλαδή στρα
τιωτική άγγλική κατοχή, σάν άπαρχή καί προειδοποίηση έπέκτασής τους 
σ' όλη τήν Ε λλάδα , δταν θά έχουν άποχωρήσει οί Γερμανοί. Ταυτόχρονα 
όμως ήταν καί μιά γενική δοκιμή καί σφυγμομέτρηση τών διαθέσεων καί 
τού βαθμού άντίδρασης τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ.

Οί Ά γγ λο ι υπολόγιζαν νά άσκήσουν τή στρατιωτική τους κατοχή μέ 
τίς μικρές δικές τους δυνάμεις, τίς μεγάλες Ιταλικές, καί τούς άλεξιπτωτι- 
στές τού «Ιερού  Λόχου» μέ διοικητή τόν Χρ.Τσιγάντες. Σκόπευαν τό έλ
ληνικό αύτό τμήμα νά τό χρησιμοποιήσουν σάν πυρήνα τοΰ νέου έθνικοΰ 
στρατού. Αύτή τή νέα κατοχή στάλθηκε νά υπηρετήσει ό Σοφούλης. Μέ 
άπόφασή του. ύστερα άπό έγκριση τοΰ Ά γγλου  στρατηγού, διορίστηκε 
Γεν. Διοίκηση στό όνομα τής Βασιλικής 'Ελληνικής Κυβέρνησης. Ά πο^ 
φασίστηκε νά όργανωθούν στρατιωτικά τμήματα μέ σκοπό νά συγχωνεύ- 
σουν σ’ αύτά τίς Ισχυρές δυνάμεις τού ΕΛΑΣ. Πρίν δμως φτάσουν άπό τή 
Μέση Α νατολή στελέχη καί έφόδια διατάχτηκαν νά έκκενώσουν τό νησί. 
Γιά τίς έξελίξεις στή Σάμο δίνονται στοιχεία στό δελτίο πληροφοριών τής 
έξόριστης κυβέρνησης πού δημοσίευσε ό Β. Παπαδάκης στό βιβλίο του, 
στή σελ. 315. Συγκεκριμένα έγραφε:

«... Οί άντάρτες, ένισχνόμενοι είς άνόρας καί όπλισμό έκ διαφόρων 
πηγών, έν μέρει βρετανικών καί έν μέρει ιταλικών, ύπερέβησαν τούς 1.400 
καί ένώ δέν υπήρξε καιρός νά έκπαιδευτούν είς ώργανωμένον καί πει- 
Ηαρχημένον τμήμα προσέφεραν χρησίμους υπηρεσίας... Τό κύριον μειονέ
κτημα τής χρησιμοποιήαεως τής δννάμεως ταύτης ήτο δτι, προερχόμενη έκ

21. Στό βιβλίο τού Β. ΠαπαδΑκη (δ.π.), στή σελ. 314 διαβάζεις τήν άποψη πού Αναφέ
ρει «γράμμα τού Ά λεξάντερ Κοντόγκαν»: «... δ Βρετανός Αντιστράτηγος νά διατηρήση έξ- 
έχουσαν έξουσίαν καί ή έλληνική κυβέρνησις συμφώνησεν είς Κάιρον νά συμβουλεύεται 
τούτον έν παντί δ κ. Σοφούλης... δσον άφορά τήν Αποστολήν έλληνικών στρατευμάτων είς 
τήν νήσον προτείνεται, πρός τούτο, δπως, μικρά έλληνική δύναμις μεταβή είς τήν νήσον 
εύθύς ώς καταστεί τούτο στρατιωτικώς δυνατόν...».

22. Τό σύστημα «ΑΜΓΚΟΤ», πρόβλεπε «συμμαχική στρατιωτική κυβέρνηση στίς κατε- 
χόμενες χώρες», σύμφωνα μέ τίς συμφωνίες πού ύπογράφηκαν στίς άρχές τοϋ 1944 Ανάμεσα 
στήν 'Αμερική καί τίς έξόριστες κυβερνήσεις Βελγίου, 'Ολλανδίας, κ.ά. Σκόνταψε ή έφαρ
μογή στή Γαλλία ύστερα άπό Αρνηση τοϋ Ντέ Γκώλ νΑ δεχτεί τό σύστημα έκεΐνο, γιατί 
σκόπιμα Από τόν δρο έλειπε ή λέξη «έχθρικής» γιά νά  περιληφθούν κ α ί οΐ συμμαχικές χώρες 
πού θά καταληφθούν άπό Ά γγλοαμερικανούς.
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τοr ΕΑΜ, σώματος μέ τόν ίδιον κοινωνικόν καί πολιτικών πρόγραμμα, 
ίξιπροσώπει μικρόν μόνον ίόεολογικόν τμήμα τον πληθυσμού... Ό  Σο- 
φούλης, έν όνόματι τής κυβερνήσεώς του, έπεκύρωσε τάς πράξεις τής κυ
βερνητικής έπιτροπής καί έγκαθίδρυσε Γενικήν Διοίκησιν... κατόπιν συμ
φωνίας μέ τόν ταξίαρχον Μπάιρον, έξέδοκεν διαταγήν κινητοποιήσεοκ 
καλούοαν δλους τούς άνδρας τούς άγοντας ήλικίαν 20 έως 35 έτών (ο.ο. 
σέ στράτευση)... Έοκοπεύετο ό σχηματισμός δύο ταγμάτων τακτ»κοΰ ελ
ληνικού στρατού, άλλά. ειος έλθουν τά στελέχη καί ό όπλισμό;. διετάχθη. 
μετά δύο εβδομάδας, ή έκκένωση; τής νήσου...» (σ.σ. άπό δλες τ ί; ένοπλες 
δυνάμει;, βρετανικέ; καί ελληνικές. Δηλαδή καί τού ΕΛΑΣ).

Ό τα ν  οί Ά γγ λο ι θεώρησαν πώ ; έχουν άρκετές δυνάμει;, όχι βέβαια 
γιά νά άντιμετωπίσουν γερμανικέ; άποβατικέ; έπιχειρήσεις -  αυτό δέν 
τού; άπασχολούσε -  άλλά νά υποτάξουν τό λαό τή ; Σάμου, πέρασαν σέ 
άνοικτέ; άντιλαϊκέ; έπιθέσεις. Στόχος τους. δπως είναι φυσικό, ήταν νά 
περιορίσουν τή δύναμη τού ΕΛΑΣ, πού 'χε ξεπεράσει τούς 1.500 άντάρ
τες καί πολλού; έφεδρου; καί πολιτοφύλακε;. "Επρεπε στήν άρχή νά τόν 
δεσμεύσουν, δηλαδή δπως οί ίδ ιοι έγραφαν σέ έκθεσή τους «...οί άντάρται 
επριπι νά τεθούν τελικώς ν.τό κανονικήν διοίκησιν καί πλήρη στρατι
ωτική έκπαίόευσιν καί πειθαρχίαν...» καί μέ άποστράτευση τών γεροντό- 
τερων νά τόν διαλύσουν. Ταυτόχρονα έκαναν προσπάθειες νά καταργή
σουν τά όργανα τής λαϊκής έξουσίας καί νά διορίσουν συμβούλια άπό 
βασιλόφρονες, πού έπειδή δέ βρίσκανε στό νησί τούς φέραν άπό τή Μέση 
Α νατολή. Α παγόρεψ αν τήν έκδοση τοΰ δργανου τής έπιτροπής τού ΚΚΕ 
Σάμου «Λαοκρατία» καί έπέβαλαν λογοκρισία στήν έαμική έφημερίδα 
«Καρμανιόλα». Μέ σειρά διαταγών τοϋ "Αγγλου στρατηγού -  πού πάντα 
άναφέρονταν πώς έκφράζεται καί ή έπιθυμία τού Έλληνα υπουργού -  
άπαγορεύονταν μετακινήσεις, συγκεντρώσεις καί διαδηλώσεις πολιτών. 
Κανένα άτομο ή όργάνωση, τονίζονταν, δέν έχει δικαίωμα νά καλεϊ τό 
λαό σέ συνάθροιση καί μόνο οί διορισμένοι άπό τήν άγγλική διοίκηση ή 
τήν έλληνική κυβέρνηση έχουν τέτοια δικαιώματα, άλλά μέ άδεια τής 
στρατιωτικής διοίκησης. Μέ τέτοια μέτρα ήθελαν νά περιορίσουν τήν 
έπιρροή τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Μ άταια δμως: Τό κύρος τού ΕΑΜ συνεχώς 
μεγάλωνε, ό ΕΛΑΣ δυνάμωνε καί ό λαός συσπειρωμένος γύρω άπό τά 
δικά του όργανα αυτοδιοίκησης ματαίωνε τίς προσπάθειες τών έχθρών 
του.

Τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, μέ ένεργητική συμμετοχή καί τοΰ Μητροπολίτη, δέ 
σταμάτησε ούτε στιγμή νά κάνει διαβήματα στούς Ά γγλους καί κυρίως 
στόν υπουργό Σοφούλη καί νά τονίζει πώς ot ένέργειες αύτές τραυματί
ζουν τό φιλότιμο τού λαού τής Σάμου, υποσκάπτουν τήν έθνική ένότητα 
καί κλονίζουν τήν άγωνιστική διάθεση τών μαζών, σέ έξαιρετικά κρίσιμες 
στιγμές. Καί δταν ot Γερμανοί κατέλαβαν τή Ρόδο καί έκτόπισαν τά άγ- 
γλικά άποβατικά τμήματα άπό τή Λέρο καί τήν Κώ, ή καθοδήγηση τού 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ προσφέρθηκε νά κινήσει δλο τό λαό γιά νά όργανωθεΐ ή
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ΟΙ άρχηγοί τών άνταρτών τής Σάμου στό Ό Σάμου ΕΙρηναϊος, πρόεδρος
Κάιρο. Κ. Γριδάκης, Ζήνων Χειμωνίτης, τής Κυβερνητικής έπιτροπής καί
ΠαπαλεωνΙδας, Γ. Πάσος. Δ. Παριανός έπίτιμος Πρόεδρος τού ΕΑΜ Σά

μου

άμυνα τού νησιού καί νά άντιμετωπιστεϊ άποτελεσματικότερα ό έπερχό- 
μενος κίνδυνος. Ά λλά  καί αύτή ή πρόταση δέν έκτιμήθηκε. Ο ί "Άγγλοι 
καί οί Έ λληνες ύπεύθυνοι συνέχισαν νά έξαντλούν δλη τή δραστηριότητά 
τους σέ μηχανορραφίες καί ραδιουργίες, χωρίς νά παίρνουν κανένα μέτρο 
νά άντιμετωπίσουν τή γερμανική έπίθεση, πού έξαπολύθηκε στίς 17 πρός
18 τού Νοέμβρη 1943.

Στή Σάμο ύπήρχαν έπτά χιλιάδες Ιτα λο ί, χίλιοι πεντακόσιοι άντάρ
τες καί 350 «Ιερολοχίτες», πού άσφαλώς άποτελούσαν σοβαρή δύναμη 
άν προετοιμάζονταν νά άποκρούσουν τή γερμανική έπίθεση κα ί άν τό 
ΣΜΑ διέθετε τήν άπαιτούμενη άεροπορία γιά νά έξουδετερώσει τά άερο- 
πλανα τών χιτλερικών.

Στίς 17 τού Νοέμβρη άρχισε τρομερός άεροπορικός βομβαρδισμός. 
Πανικόβλητοι οί «σύμμαχοι» Ιτα λο ί έγκατέλειψαν τίς θέσεις τους. Π αρά
τησαν καί τούς αιχμαλώτους Γερμανούς, πού μόλις κατόρθωσαν οΐ άν
τάρτες νά κλείσουν στίς φυλακές τό μεγαλύτερο μέρος τους.

ΟΙ μεγάλες καταστροφές πού προξένησε ή γερμανική άεροπορία στό 
νησί καί ot άπώλειες σέ άνθρώπους στάθηκαν ή δικαιολογία γιά  τό ΣΜΑ 
νά διατάξει τήν άποχώρηση άπό τό νησί δλων τών ένόπλων δυνάμεων. 
Μ αζί μέ τούς ένοπλους έφυγε κα ί άμαχος πληθυσμός καί ό Μητροπολίτης 
ΕΙρηναϊος.
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Φωτοτυπία άπό τήν έφημερίδα *ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΟΣ· όργάνου τοϋ ΕΑΜ Σάμου

Οί άντάρτες τοϋ ΕΛΑΣ στή Μέση ’Ανατολή κλείσθηκαν άπό τούς 
"Αγγλους «συμμάχους» σέ στρατόπεδο συγκέντρωσης. Μαζί τους κλεί
στηκαν στά συρματοπλέγματα τών στρατοπέδων καί 5.000 γυναικόπαιδα 
πού άκολούθησαν τό στρατό κατά τήν άποχώρηση άπό τή Σάμο.

Ό  πρωθυπουργός Τσουδερός μέ τό παρακάτω τηλεγράφημα στίς 21 
Νοέμβρη 1943 πληροφορούσε τόν πρεσβευτή τής Ε λλάδας στό Λονδίνο:

«Ή  Σάμος έξεκκενώθη προχθές ύπό τών βρετανικών καί έλληνικών 
τακτικών στρατιωτικών δυνάμεων καί ήδη άναμένεται ή κατάληψη αύτής 
άπό τών Γερμανών (σ.σ. 22 τού Νοέμβρη 1943). Τό λάθος έγκειται είς τό 
δτι τήν πρωτοβουλίαν τής καταλήψεως τών νήσων τήν είχαν οί περίφημοι 
μυστικαί νπηρεσίαι, α ί όποϊαι παρέσυραν έν συνεχεία τούς στρατιωτι
κούς, καί ή δλη ύπόθεσις έκόστισε πάρα πολύ άκριβά, κυρίως εις άνδρας 
ναυτικού καί είς πλοία, έκ τών όποιων δύο άντιτορπιλικά δικά μας».23

’Επιμείναμε περισσότερο στά γεγονότα τής Σάμου γιατί άπ ' αύτά δέν 
ήταν δύσκολο νά καταλάβουν οί "Ελληνες τί θά γίνονταν στήν 'Ελλάδα άν 
θά άποβιβάζονταν άγγλικές δυνάμεις καί βασιλόφρονες πραιτωριανοί.

23. Β. Π απαδάκης, δ.π., σελ. 312.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ

"Αφιξη στό Κάιρο τής Αντιπροσωπείας τών άνταρτών. Δραστηριότητες
τοΰ Έντυ.

Ή  άντιπροσωπεία τών άνταρτών εφυγε αίσιόδοξη καί άποφασισμένη νά 
έπιβάλει λύσεις πού θά δημιουργούσαν στέρεες βάσεις γιά τήν παραπέρα 
άνάπτυξη τοΰ έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα καί τή μεταπολεμική έλεύ- 
θερη δημοκρατική πορεία τής Ε λλάδας. Έ φτασε στό Κάιρο τό πρωί, στίς 
10 Αύγούστου 1943. Ή  ταυτόχρονη άφιξη τοΰ πολιτικού Εξηντάρη, 
άπεσταλμένου τού Σοφούλη, σάν έκπρόσωπου δλων τών παλαιοδημοκρα- 
τικών κομμάτων, στάθηκε άκόμα ένας παράγοντας αισιοδοξίας.

Τά πράγματα δμως δέν ήσαν καί τόσο ρόδινα. Τό Φόρεϊν Ό φ φ ις , ό 
πρεσβευτής Λήπερ καί ό βασιλιάς Γεώργιος, πού δπως είδαμε είχαν έπι- 
φυλάξεις άκόμα καί γιά τήν ϊδ ια  τήν ύπαρξη άντάρτικου κινήματος στήν 
Ελλάδα , ξαφνιάστηκαν άπό τήν άνεπιθύμητη έπίσκεψη τών άνταρτών 
καί άπαίτησαν άπό τό στρατάρχη Ούίλσων νά διατάξει νά σταλούν πίσω 
ατά βουνά τής 'Ελλάδας, πρίν πάρουν έπαφή μέ πολιτικούς καί όργανώ- 
σεις στρατιωτών καί πολιτών τής έλληνικής παροικίας.

Ή  άντιπροσωπεία τών άνταρτών βρέθηκε στό Κάιρο σέ μιά περίοδο 
πού οί άντιθέσεις τού Φόρεϊν Ό φ φ ις  μέ τή SOE, δηλαδή τών πολιτικών 
μέ τούς στρατιωτικούς, είχαν όξυνθεΐ καί είχαν φτάσει σέ άδιέξοδο. Ό  
Τσώρτσιλ, μέ τή στάση του έδινε έπιχειρήματα καί στίς δυό άντιμαχόμενες 
παρατάξεις: Ά π ό  τή μιά ζητούσε άπό τή SOE μεγαλύτερη πολεμική άπό- 
δοση τών άνταρτών καί άπό τήν άλλη άπαιτούσε άπό τό Φόρεϊν Ό φ φ ις  
δραστηριοποίηση τών άγγλόφιλων δυνάμεων ύπέρ τής έπιστροφής τού 
βασιλιά στήν 'Ελλάδα.

Ό  “Εντυ σέ μιά έκθεσή του είχε άναφέρει πώς στήν 'Ελλάδα, μετά τή 
βασιλομεταξική δικτατορία καί περισσότερο στή διάρκεια τού πολέμου 
καί τή λιποταξία τού ίδιου τού βασιλιά καί τών συνεργατών του, έγινε 
ριζική μεταστροφή τής κοινής γνώμης κατά τής μοναρχίας. Καί τότε πρό- 
τεινε νά υποχρεωθεί ό βασιλιάς νά δηλώσει πώς θά έπιστρέψει μετά τόν 
πόλεμο στήν 'Ελλάδα μόνον άν κληθεί άπό τό λαό μέ δημοψήφισμα. Ή  
θέση αύτή τον άρχηγοί· τής ΒΣΑ έκτιμήθηκε σάν έχθρική πρός τό βασιλιά·1·*

24. Β. Π απαδάκης, δ.π., σελ. 309. Ό  άξιωματούχος τοϋ Φόρεϊν ’Ο φφις Πήρσον Ντί- 
ξσν, πού πρώτος διάβασε κείνη τήν Εκθεση -  σύμφωνα μέ δσα είπε σέ μιά σύσκεψη ό Κρίς 
(6λ. «Βήμα», 26.3.75) -  τή θεώρησε πολύ ένδιαφέρουσα. Δέν μπόρεσε δμως νά συγκροτήσει 
τήν όργή του, δταν διαπίστωσε πώς οί έκτιμήσεις διαπνέονταν άπό έχθρότητα πρός τό βασι
λιά Γεώργιο. Τότε έγραψε: «... είναι άπαράδεκτο ό συνταγματάρχης Μάγερς, γιά  τόν όποιο 
λέγεται συγκεκριμένα δτι δέν έχει ειδικές γνώσεις τής έλληνικής πολιτικής ζωής, νά μετέχη 
σέ διαπραγματεύσεις, πού Δπέβλεπαν στή συνένωση τών διαφόρων όμάδων βάσει ένός πολι-
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καί ό ταξίαρχος "Εντυ εγινε στόχος έπίθεσης άπό τούς πολιτικούς καί τόν 
πρεσβευτή Λήπερ.

Ό  "Εντυ, μέ τήν ένίσχυση τού Ούίλσων, υποστήριζε πώς τό ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ έχει κυριαρχήσει καί δυναμώνει έτσι πού μόνο μιά ριζική άλλαγή 
τακτικής τών Ά γγλω ν θά μπορούσε νά άλλάξει τήν κατάσταση. Τό πρώτο 
πού θά επρεπε νά γίνει ήταν νά πειστούν οί πολιτικοί καί διπλωμάτες νά 
μή δεσμεύσουν τήν Α γγ λ ία  μέ τήν έπιστροφή τού βασιλιά, καί νά σταμα
τήσουν τίς έπεμβάσεις στίς έσωτερικές πολιτικές υποθέσεις τής 'Ελλάδας, 
γιά νά μή χαθεί δλοκληρωτικά ή έμπιστοσύνη τού έλληνικού λαού πρός τή 
βρετανική πολιτική.

Ό  "Εντυ, πού έμφανίστηκε μέ βιβλίο καί άρθρα σάν «ύπέρμαχος» τής 
έλληνικής άντίστασης, άκόμα καί σάν θύμα τής Ίντέλιτζενς Σέρβις γιά 
τήν άν όχι φιλοεαμική τουλάχιστο «άμερόληπτη» στάση του πρός τίς τρεις 
συνεργαζόμενες τότε όργανώσεις τού βουνού, ποτέ δέ διέψευσε τό παρα
κάτω έγγραφο:

Αυστηρά έμπιστεντικό 8 5 - 4  Α.Σ.

«Ό λες οί άναφορές πού πήρα άπό τούς πράκτορες πού έχω κάτω 
άπό τίς διαταγές μου βεβαιώνουν, δτι καί οΐ δυό πολιτικές καί 
στρατιωτικές όργανώσεις τού ΕΑΜ έμπνέονται στή μεγάλη τους 
πλειοψηφία άπό ρωσόφιλα αισθήματα καί άκολουθούν τίς κατευ
θύνσεις τού Κομμουνιστικού Κόμματος.
Σύμφωνα μέ τήν τελευταία έμπιστευτιχή σας διαταγή έδωσα όδηγίες 
(πούς Ά γγλους  καί "Ελληνες πράκτορες, πού έργάζονται κάτω άπό 
τίς διαταγές μου: νά υπονομεύσουν τό έργο τοϋ ΕΑΜ καί τού 
ΕΛΑΣ  καί νά έμποδίσουν ώστε οί όργανώσεις αύτές νά έπιτύχουν 
νά έδραιώσουν τή θέση τους καί ν ' άποκτήσουν δεσπόζουσα έπιρ- 
ροή στήν Ε λλάδα.
Αύτό δμως είναι απίθανο, δεδομένου δτι οί δασιλόφρονες κι οί 
νποστηρικτές τής 4ης Αύγούστον δέν έχουν καμιά πολιτική δύναμη 
στή χώρα κι οί Αρχηγοί τους μισούνται άπό τόν έλληνικό λαό. Ό  
στρατηγός Παπάγος δέν έχει καμιά έπιρροή στόν έλληνικό στρατό 
καί θεωρείται γελοίο ύποκείμενο. Γιά τήν όργάνωσή του δέν άξίζει 
νά γίνεται λόγος. Σημαντική πρόοδο σημείωσε ή πολιτική καί στρα
τιωτική όργάνωση ΕΔΕΣ Ιδίως στήν "Ηπειρο. "Εχει δμως άνάγκη νά 
έφοδιαστεϊ μέ πολεμικό ύλικό καί νά ύποστηριχθεί ήθικά. Κατά τή 
γνώμη μου ή όμάδα αύτή θά μάς είναι χρήσιμη σάν άντίρροπο έναν- 
τίον τοϋ ΕΛΑΣ καί είναι ένδεχόμενο νά τή χρησιμοποιήσουμε έναν-

τικού προγράμματος, προφανώς δικής του έπινοήσεως. Βασικό χαρακτηριστικό τοϋ προ
γράμματος αύτού είναι ή διεξαγωγή δημοψηφίσματος πού μάς ύποβλήθηκε άπό τήν SOE, 
καί άπό τό Γραφείο τοϋ ύπευθύνου γιά  τήν SOE υπουργού, σάν βασική θεραπεία τής κατα- 
στάσεως στό έσωτερικό τής Ελλάδος».
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τίον τού ΕΛΑΣ δταν θά εχει δυναμώσει. Μιά μέρα θά χρειασθεΐ νά 
διαλνσονμε τόν ΕΛΑΣ γιά νά είμαστε βέβαιοι δτι ό Τίτο δέ θά εχει 
οπλισμένους καί δυναμικούς συμμάχους στήν 'Ελλάδα.
Σάς άναφέρω δτι έκτέλεσα τίς διαταγές σας καί υποστηρίζω δσο 
είναι δυνατό τή μικρή πολιτική καί στρατιωτική όμάδα ΕΚΚΑ, χω
ρίς δμως καί νά φανερώνω τίς διαθέσεις μου. Ό  άρχηγός τής ΕΚΚΑ  
συνταγματάρχης Ψαρρός είναι τίμιος καί σταθερός στίς υποσχέσεις 
του πρός έμάς. Οί πολιτικοί του σύμβουλοι Καψαλόπουλος καί 
Καρτάλης διαρκώς ζητούν οικονομική βοήθεια καί δέν ξέρω κατά 
πόσο κάνουν καλή χρήση τών ποσών πού τούς δίνουμε. "Οπως μα
θαίνω, μεγάλο ποσό ξοδεύεται άπ ’ αυτούς στίς ιδιωτικές υποθέσεις 
τους. Πάντως κι οί δυό ως τά τώρα έργάσθηκαν γιά τή διάλυση τού 
ΕΛΑΣ.
Θεωρώ δτι θά 'ταν χρήσιμο γιά τούς πράκτορες μας νά έχουν έπαφή 
μέ αντιπροσώπους τής Κυβερνήσεως, δηλαδή μέ άνώτερους άξιωμα- 
τικούς, άστυνομικούς κλπ., μέ τό σκοπό νά τούς ένσφηνώσουν τήν 
ιδέα δτι έχουν τό καθήκον καί τό δικαίωμα νά καταγγέλουν τούς 
αρχηγούς τοϋ ΕΑΜ καί τού ΕΛΑΣ, στίς άρχές τής κατοχής καί νά 
βοηθούν τή σύλληψη τών πρακτόρων τού ΕΑΜ καί τού ΕΛΑΣ. ώστε 
δταν έρθει ή στιγμή οί όργανώσεις αυτές νά μήν μπορέσουν νά βλά
ψουν τά αγγλικά συμφέροντα. 'Απ' αυτήν τήν άποψη ή όργάνωση 
τοϋ ΕΔΕΣ έκανε πολλά. Καταγγέλλει στό συνταγματάρχη Ντερτιλή 
καί τόν ύπουργό Ταβουλάρη πολλά ένεργά πρόσωπα τού ΕΑΜ καί 
τού ΕΛΑΣ, πού βρίσκονται τώρα στά χέρια τών Γερμανών καί γε
νικά τών άρχών κατοχής...
Ό  στρατηγός Σπηλιωτόπουλος έργάζεται άποκλειστικά γιά τό βα
σιλιά καί θεωρεί δτι ό ΕΛΑΣ πρέπει νά ξεκαθαριστεί έστω κι άν 
πρόκειται νά ύποστεϊ ζημιά ή συμμαχική ύπόθεση στήν Ελλάδα. 
Πιστεύει δτι είναι προτιμότερο ν' άναβληθει γιά έξι μήνες ή ένα 
χρόνο ή άπελευθέρωοη τής Ελλάδας παρά νά περιέλθει ή Ελλάδα  
κάτω άπό τήν κυριαρχία τοϋ ΕΑΜ.
Ό σ ο  γιά τούς πολιτικούς ηγέτες δέν έχω νά προσθέσω τίποτε σέ 
δσα έγραψα στήν προηγούμενη έπιστολή μου, πού έξαντλούσα τε
λείως αύτό τό θέμα. Συμπληρώνοντας τίς πληροφορίες μου μπορώ 
νά προσθέσω δτι ό Καφαντάρης δέν έχει κομματική δύναμη άξια νά 
λαβαίνεται ύπόψη καί δτι καί ή ύγεία του είναι κλονισμένη. Ό  Σο
φούλης είναι γέρος, ό Γονατάς δέν έχει κόμμα άλλά συνεργάζεται 
είλικρινά μέ τόν ΕΔΕΣ καί στενά μέ τόν Σπηλιωτόπουλο τής όμά- 
δας X. ’Απ' τούς παλιούς βασιλόφρονες ό μόνος πού μπορεΐ νά 
ύπολογίζεται είναι ό Ντίνος Τσαλδάρης, παλιός βασιλόφρων, δέν 
έχει δμως όπαδούς. 'Υπογραφή: Ταξίαρχος vE v t u » .2s

Τό καταπληκτικό αύτό έγγραφο είναι μιά αύτο-άπομυθοποίηση νά 
τήν πούμε έτσι τού Έ ντυ , πού στήν πραγματικότητα ήταν κι αύτός ένας

25. Πάρθηκε άπό τό βιβλίο τοΰ Φ. Γρηγοριάδη. Τό άντάρτικο
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’"Αγγλος μέ νοοτροπία άδίσταχτου άποικιοκράτη άξιωματικού, Ικανού νά 
ρίχνει τό λαό ένός έθνους σέ άγώνες άλληλοεξόντωσης, άκόμα καί νά τόν 
προδίνει στόν έχθρό, άρκεΐ νά έξυπηρετηθούν τά Ιμπεριαλιστικά συμφέ
ροντα τής ’Αγγλίας.

’Απ' δλα δσα γράψαμε γιά  τήν άποστολή καί τό ρόλο τών “Αγγλων 
στήν κατεχόμενη Ε λλάδα , θά μπορούσαμε νά καταλήξουμε σ' £να συμπέ
ρασμα: Τό λαϊκό κίνημα τής Ελλάδας είχε εναν έχθρό, τούς Γερμανούς, 
ανοικτό, πού τόν πολεμούσε καί ένα όεύτερο στά νώτα του, τούς 'Άγγλους 
«συμμάχους», πού ύπουλα έτοίμαζαν νέο μέτωπο, δπου θά άλληλοσφά
ζονταν οί "Ελληνες γιά νά κυριαρχήσουν αυτοί στή χώρα μας.

Δραστηριότητες τών άντιπροσώπων τον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Ή  άντιπροσωπεία τών άνταρτών δέν ήξερε τίποτα γιά  τίς άντιδράσεις 
τών πολιτικών. Πίστευε πώς ή πρόσκληση έγινε δχι τόσο γιά στρατιωτι
κούς λόγους, μιά πού είχε ύπογραφεϊ συμφωνία μέ τό ΣΜΑ καί βασικά 
καλά λειτουργούσε τό ΚΓΣΑ, δσο γιά  νά ρυθμιστούν άμεσα καί μελλον
τικά πολιτικά προβλήματα. Ή  γνώμη τους αύτή ένισχύονταν καί άπό τήν 
πρόσκληση στό Κάιρο καί άντιπροσώπου τών πολιτικών ήγετών τών 
άστικών κομμάτων.

Πρώτος δέχτηκε τήν άντιπροσωπεία ό στρατάρχης Ούίλσων. Ή  συ
νάντηση είχε τυπικό χαρακτήρα. Περιορίστηκε σέ πληροφορίες γιά  τήν 
κατάσταση καί τίς άνάγκες τού άντάρτικου.

’Αμέσως μετά, καί πρίν πάρει καμιά έπαφή μέ Έλληνες πολιτικούς 
καί άλλους παράγοντες τού στρατού καί τής έλληνικής παροικίας, ή άντι- 
προσωπεία τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, χωριστά άπό τούς άλλους άντιπροσώπους, 
προσκλήθηκε σέ γεύμα άπό τόν Ά γγ λο  πρεσβευτή Λήπερ. Καί μ’ αύτόν οί 
συζητήσεις περιορίστηκαν σέ γενικότερες έκτιμήσεις καί πληροφορίες.

Μετά τό γεύμα υποδείχτηκε στήν άντιπροσωπεία ένα κιόσκι 
τού κήπου γιά  νά τούς προσφερθεϊ καφές. Έ κ εί έμφανίστηκε ό βασιλιάς 
Γεώργιος μέ θερινή περιβολή -  κοντό παντελονάκι, πουκάμισο μέ κοντά 
μανίκια, κάλτσες μέχρι τό γόνατο, καφέ παπούτσια σκαρπίνια -  κρατών
τας στό χέρι ένα μαστίγιο. Ο ί άντιπρόσωποι σηκώθηκαν, χωρίς χειραψία 
άπάντησε στό χαιρετισμό, μέ μιά έλαφρή κάμψη τού κεφαλιού. Καί όρθιοι 
καθώς ήταν άκουσαν:

"Εμαθα τά καμώματά σας, δμως θέλω νά τ ’ άκούσω καί άπό σάς τούς 
ίδ ιους.26

Ά πάντησε ό Τσιριμώκος μέ λίγα λόγια. Ά νάφ ερε τούς άγώνες τού 
έλληνικού λαού καί τίς έπιδιώξεις του. Τέλος τού δήλωσε σταθερά καί 
κατηγορηματικά πώς τό συμφέρον τού έθνους τού υπαγορεύει νά προβεΐ

26. "Οταν έφυγε ό βασιλιάς, σύμφωνα μέ άφήγηση τοϋ Α. Τζήμα, δ  Ρούσος είπε: 
«’Αχούσατε “καμώματα” ! Μά αύτός δέν ξέρει καί Ελληνικά!...» Καί ό Τζήμας τού άπάν
τησε: «Ξέρει καί παραξέρει. Έ βαλε τή λέξη πού τού ταιριάζει, δηλαδή σείς κάνετε δσα 
"καμώματα" θέλετε, έγώ έχω “ μπάρμπα στήν Κορώνη’’...».
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σέ σαφή δήλωση δτι δέ θά έπανέλθει στήν Ε λλάδα  πρίν νά άποφανθεϊ ό 
λαός γιά τό πολίτευμα, μέ έλεύθερο δημοψήφισμα.

Ό  Γεώργιος δέν άπάντησε. Χαιρέτησε καί έφυγε.
Ή  άπόφαση τοϋ βασιλιά νά άρχίσει πρώτα έπαφή μέ τή μεγαλύτερη 

έθνικοαπελευθερωτική όργάνωση σχολιάστηκε καί υπήρξαν τότε άπόψεις 
πώς ήταν μιά προτίμηση πού όφειλόταν στό γεγονός δτι τό ΕΑΜ δέν 
έβαζε είδικά άντιμοναρχικό αίτημα. 'Η  «προτίμηση» όφειλόταν άκριβώς 
στό άντίθετο: "Εχοντας τήν άγγλική υποστήριξη δέν άνησυχούσε άπό τίς 
«άντιμοναρχικές» μηχανορραφίες τών πολιτικών κομμάτων, πού περιορί
ζονταν σέ ύπομνήματα καί άναφορές, χωρίς νά φτάνουν τά συνθήματά 
τους στίς μάζες. Άνησυχούσε γιά τή θέση καί τή στάση τού ΕΑΜ, πού 
έρμήνευε τή φωνή τού λαού. καί ήθελε νά έχει σαφή άντίληψη τών προθέ
σεων τής Α ντιπροσω πείας γιά  νά άντιδράσει άμεσα καί νά Εξουδετερώ
σει τήν άπειλή.

Ό  Γεώργιος είχε νά άντιμετωπίσει καί τούς στρατιωτικούς τού ΣΜΑ, 
πού είχαν δεχθεί τίς άπόψεις τοΰ Έ ντυ  Μάγερς. Ό  "Εντυ μέ Επιχειρήματα 
κατάφερε νά μαλακώσει καί τόν πιό σκληρό άντίπαλο τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, 
τόν Ρέτζιναλθ Λήπερ, Βρετανό πρεσβευτή δίπλα στήν έλληνική κυβέρ
νηση τών έξορίστων. Στίς 12.8.43 καί οΐ δυό τους έπισκέφθηκαν τό βασι
λιά, καί στίς 13.8 ξαναμίλησε ό "Εντυ μόνος μέ τό βασιλιά, χωρίς νά πετύ- 
χει νά τού άποσπάσει δήλωση πώς θά περίμενε τό άποτέλεομα τού δημο
ψηφίσματος.27

27. Ό  Έ ντυ  Μάγερς, στή συνάντηση τών πέντε άξιωματικών ΒΣΑ στήν Ε λλά δα  καί τή 
Γιουγκοσλαβία, πού Εγινε στό Λονδίνο (6λ. «Βήμα» άπό 23.2.1975 σέ 18 συνέχειες), είπε: 
«ΕΓχαμε μιά μακρά Εγκάρδια συζήτηση μέ τόν Λήπερ γιά τή μεταστροφή τής κοινής γνώμης 
κατά τής μοναρχίας στήν Ε λλά δα , μετά τό τέλος τοΰ Μεταξικού καθεστώτος».
Τήν άλλη μέρα, μαζί μέ τόν Λήπερ, έπισκέφτηκαν τό βασιλιά. Γιά τή συνάντηση αύτή 
έγραψε τότε στό σημειωματάριό του ό Έ ντυ: «Μιά ώρα δλόκληρη τοϋ Εξηγούσα πώς στήν 
περίπτωση πού θά έπέστρεφε στήν Ε λ λά δ α  έπικεφαλής τοϋ-στρατοϋ του, τό ΕΑΜ -  κατά τή 
γνώμη μου -  θά άπεσπάτο άπό τήν εύθραυστη ’Εθνική Ό μ ά δα  τών άνταρτών, πού είχα 
συγκροτήσει, καί θά έπαιρνε θέση άνοικτά έναντίον του. Ό  Ζέρβας θά τασσόταν στό 
πλευρό τού βασιλέως. Καί θά Επακολουθούσε πιθανότατα άμέσως Εμφύλιος πόλεμος, πού θά 
έθετε σέ κίνδυνο καί αύτή τή ζωή τού βασιλέως. Εκτός άν τελούσε ύπό τήν προστασία τών 
βρετανικών δυνάμεων. Ά ν  δμως δ  βασιλιάς Επέστρεφε στήν Ε λλά δ α  μέ τήν προστασία τών 
βρετανικών δπλων, τό ΕΑΜ θά θεωρούσε αύτή τήν Ενέργεια σάν καθαρή έπέμβαση στίς 
έλληνικές ύποθέσεις, γεγονός πού θά προκαλούσε τήν Εξέγερσή τους...‘Στίς 13 Αύγουστου, 
στή διάρκεια δείπνου στό σπίτι τού άναπληρωτού ύπουργού λόρδου Μόυν, συνομίλησα μό
νος μέ τόν βασιλέα έπί δύο δλόκληρες ώρες. Μεταξύ άλλων καταχώρησα τότε καί τά  άκό- 
λουθα στό σημειωματάριό μου: Τόν Ερώτησα άν θά Επιθυμούσε νά έπισκεφθή γιά λίγο τούς 
άντάρτες στά βουνά γιά νά βοηθήση στήν άποκατάσταση τής Εμπιστοσύνης τού λαού στό 
πρόσωπό του. Μοϋ άπάντησε πώς, κατά τή γνώμη του, ήταν πολύ μεγάλος γιά  τέτοια πρά
γματα. Ά λ λά  καθήκον του νά  έπιστρέψη στήν Ε λλά δα  Επικεφαλής τού στρατού του. Ό τα ν  
τού είπα δτι θά μπορούσε νά μείνη έξω άπό τήν Ε λλά δα  σάν πρεσβευτής, μέχρι τής δ ιεξα
γωγής τού δημοψηφίσματος γιά  τό μέλλον του, αύτός άπάντησε: “Μά πώς είναι ποτέ δυνα- 
τόν νά πάω στό Λονδίνο χωρίς νά έχω έπιστρέψει πρώτα στήν Ε λ λά δα ; Γνωρίζω πάρα 
πολλούς Εκεί πού θά μέ άποκαλούσαν δειλό, θ ά  μού ήταν άδύνατο νά  τούς κοιτάξω κατά 
πρόσωπο” ».
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Μιά «εύκολη», άλλά έφήμερη έπιτυχία.

Μετά τή συνάντηση μέ τό βασιλιά ή άντιπροσωπεία τών άνταρτών άρχισε 
έπαφές μέ πολιτικούς καί στρατιωτικούς. Τίς πρώτες μέρες ούτε τό ΣΜΑ 
ούτε ό Λήπερ έφεραν έμπόδια στίς κινήσεις τής άντιπροσωπείας, πού είχε 
γίνει άντικείμενο προσοχής καί ένδιαφέροντος. "Ενας άπό τούς πρώτους 
πού συναντήθηκαν μέ τούς άπεσταλμένους τού Βουνού ήταν ό Π. Κανελ- 
λόπουλος. Προσπάθησε νά πείσει τούς άντιπροσώπους τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ 
πώς γιά  νά έμφανιστεϊ ένιαία ή θέληση όλων τών πολιτικών κομμάτων θά 
έπρεπε νά έντοπιστεί ή συζήτηση στό πολιτειακό ζήτημα. Τήν ϊδια  άποψη 
είχε καί ό Εξηντάρης, πού δήλωσε πώς έχει αυστηρή έντολή νά μήν άρχί- 
σει καμιά συζήτηση γιά τά γενικά προβλήματα πρίν νά έξασφαλιστεΐ γε
νική συμφωνία στό πολιτειακό. "Υστερα άπό συζητήσεις συμφώνησαν καί 
ύπόγραψαν κοινή δήλωση πού τόνιζε πώς «...χάριν τής 'Εθνικής Ένότη- 
τος, ήτις μόνη διασφαλίζει τήν εύόδωσιν τοϋ Εθνικού Άγώ νος καί τήν 
όμαλήν ίξέλιξιν τοϋ πολιτικού βίου τής χώρας, παρίσταται άνάγκη νά 
δηλωθή ύπενθννως δτι ό Βασιλεύς δεν θέλει έπανέλθη είς τήν Ελλάδα  
πρίν ή ό Λαός άποφανθή έπί τής μορφής τον πολιτεύματος...» 26

Στό μεταξύ ή άντιπροσωπεία τών άνταρτών καί οί 'Εξηντάρης καί 
Κανελλόπουλος πήραν έπαφή μέ τόν πρωθυπουργό καί ζητούσαν νά συγ- 
κληθεΐ τό ύπουργικό συμβούλιο μέ συμμετοχή τών άντιπροσώπων τών 
κομμάτων καί τής άντίστασης. Ή  συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στίς 19 
Αύγούστου καί όμόφωνα οί ύπουργοί υιοθέτησαν τήν κοινή δήλωση καί 
ύπόγραψαν πρακτικό πού τελείωνε μέ τήν παρακάτω παράγραφο:

«... Τά μέλη τοϋ υπουργικού συμβουλίου μετά συζήτηση έπί τού έγ- 
γράφον αυτού (σ.σ. Κοινή δήλωση τών πολιτικών κομμάτων καί όργανώ
σεων άνταρτών) λαβόντες ύπ ’ δψιν δτι έξ δλων τών έξ Ελλάδος πληρο
φοριών έξάγεται δτι ή άνωτέρω αϊτησις άποτελεϊ θέλησιν τής μεγίστης 
πλειοψηφίας τοϋ έλληνικον λαοϋ, δτι ή μή έπάνοδος τοϋ Βασιλέως πρό 
τοϋ δημοψηφίσματος είναι άπολύτου χρησιμότητος, δηλοϋν όμοφώνως δτι 
οί άνωτέρω άπόψεις συμπίπτουν μέ τάς ίδικάς των καί έξονσιοδοτούν τόν 
κ. Πρόεδρον δπως άνακοινώση τήν άπόφασιν ταντην τού Υπουργικού  
Συμβουλίου είς τήν Α.Μ. τόν Βασιλέα.

Τό Ύπουργικόν Συμβούλων 
Ό  Πρόεδρος: Ε. Τσουδερός 

Τά μέλη:
Γ. Ροϋσσος, Σ. Βενιζέλος, Π. Βονλγαρης,

Β. Καραπαναγιώτης, Σ. Δ ημητρακόπονλος,
Σ. θεοφανίδης» .29

28. Έ μ. Τσουδερός, δ.π., σελ. 67.

29. Έ μ. Τσουδερός, δ.π., σελ. 68.
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ΟΙ άντιπρόσωποι τοΰ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, ένθουσιασμένοι άπό τή γρήγορη 
καί εύκολη έπιτυχία, δέν είδαν πώς είχαν πάρει ένα τρομερό κατήφορο 
καί είχαν μπει στό βραχυκύκλωμα τού πολιτικαντισμοΰ. Τήν έλευθερία 
στίς κινήσεις καί τίς πολιτικές τους δραστηριότητες έρμήνευσαν λαθεμέ
να: Θεώρησαν πώς είχε άποφασιστεΐ κιόλας ή έναρξη μεγάλων άποβατι- 
κών έπιχειρήσεων στήν Ε λλάδα , σάν πόρτα εΙσόδου στά Βαλκάνια καί 
τήν Κεντρική Ευρώπη καί τό έλληνικό άντάρτικο θά έπρεπε νά άναπτύξει 
μεγάλη δραστηριότητα στά νώτα τών χιτλερικών. Μπροστά σ' αύτή τήν 
άνάγκη κατάληγαν στό συμπέρασμα πώς οί Ά γγ λο ι «θυσίαζαν» τό βασι
λιά.

Ή  προοπτική άμεσης άπελευθέρωσης τής 'Ελλάδας τούς έσπρωξε ν' 
άρχίσουν πρόχειρα καί βιαστικά συζητήσεις γιά διεύρυνση τής κυβέρνη
σης τοΰ Καΐρου, μέ συμμετοχή τών πολιτικών κομμάτων καί τής άντίστα- 
σης. Ό  Τσουδερός δεχόταν καί δέ δεχόταν άμεση διεύρυνση τής κυβέρνη
σής του. Τό κύριο, δμως, έμπόδιο στάθηκε ό Εξηντάρης, πού άρνήθηκε 
νά άναγνωρίσει δικαιώματα άνάμιξης στήν πολιτική ζωή τών όργανώ
σεων έθνικής άντίστασης, μέ τό έπιχείρημα πώς συγκροτήθηκαν άποκλει- 
στικά γιά τόν άγώνα ένάντια στούς κατακτητές καί μετά τήν άπελευθέ
ρωση θά πρέπει νά διαλυθούν.

ΟΙ συζητήσεις γ ιά  τό σχηματισμό πανεθνικής κυβέρνησης, χωρίς νά 
καθορίζουν τό ουσιαστικό περιεχόμενο καί τό ρόλο στήν πάλη ένάντια 
στούς κατακτητές, τραβούσαν σέ μάκρος. Ή  άντιπροσωπεία τού ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ δέν μπόρεσε νά άντιληφθεϊ πώς κάτι μαγείρευαν οί Ά γγλο ι, ό βα
σιλιάς καί ό Τσουδερός.

’Αποπομπή.

Οί πολιτικές έξελίξεις στό Κάιρο καί οί πληροφορίες άπό τά έλληνικά 
βουνά προκάλεσαν άνησυχίες στό Φόρεϊν Ό φ φ ις . Ά ρχ ισ α ν πιέσεις πρός 
δλες τίς κατευθύνσεις καί βασικά στόν Τσουδερό. Ζητούσαν έπίμονα νά 
υπαναχωρήσει καί νά άκυρώσει τήν άπόφαση τού ύπουργικού συμβου
λίου γιά  τό καθεστωτικό ζήτημα. Ό  Τσουδερός καί οΐ πράκτορες τών 
“Αγγλων μέ τρόπο διοχέτευαν συκοφαντικές φήμες γιά  τίς έπιδιώξεις τών 
άντιπροσώπων τών άνταρτών καί τού Έ ντυ, πού τόν παρουσίαζαν όρ
γανο τοΰ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. 'Η  κατάσταση, στό τέλος τής πρώτης βδομάδας 
τής παραμονής τών άντιπροσώπων τού βουνού στό Κάιρο, είχε άλλάξει 
ρ ιζικά σέ βάρος τού έλληνικού κινήματος άντίστασης.

ΟΙ “Αγγλοι άποφάσισαν νά βάλουν τέρμα στήν ένοχλητική παρουσία 
τών άνταρτών μέ μιά στήν κυριολεξία γκαγστερική άπέλαση. Στίς 21 Αύ- 
γούστου μάζεψαν τούς σκόρπιους στήν πόλη τού Καΐρου άντιπροσώπους 
τών τριών άντιστασιακών όργανώσεων καί τούς όδήγησαν στά γραφεία 
τού υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου Κρέιζυ. Μέ διπλωματικό τάκτ, άλλά 
καί σκληρά, ό “Αγγλος υπουργός δήλωσε πώς ή Α γγλ ία  άναγνωρίζει τίς
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μεγάλες ύπηρεσίες τού Έ λληνα βασιλιά στόν κοινό συμμαχικό πόλεμο, 
τόν ύποστηρίζει καί άπορεϊ γιατί οί Έ λληνες δέν άρκούνται στό λόγο του. 
πώς μόλις γυρίσει στήν Ε λλά δ α  θά δώσει τή δυνατότητα στό λαό νά Εκ
λέξει τό πολίτευμα πού προτιμάει. Στή συνέχεια δήλωσε πώς θά πρέπει νά 
έτοιμαστεί ή άντιπροσωπεία νά έπιστρέψει στήν Ε λλά δ α  καί δτι αύτή 
είναι έπιθυμία τού άρχιστρατήγου τού ΣΜΑ, στόν όποιο υπάγονται καί ot 
άντιπρόσωποι σάν στρατιώτες.

Τήν άλλη μέρα οί άντιπρόσωποι τών τριών όργανώσεων έπισκέφθη- 
καν τό στρατηγό Ούίλσων. Ό  Ούίλσων δέ θέλησε νά συζητήσει γιά  τά 
προβλήματα τού άντάρτικου καί τήν πολεμική συνεργασία του μέ τίς συμ
μαχικές δυνάμεις, μίλησε μέ γενικότητες γιά  τό Ιργο τής έλληνικής άντί- 
στασης καί τή συμβολή της στό συμμαχικό πόλεμο καί τέλος συνέστησε νά 
ξαναγυρίσουν οί άντιπρόσωποι στήν Ε λλάδα , γιατί ή παρουσία τους δη
μιουργεί άναστάτωση στό στρατό τής Μέσης ’Ανατολής.

Παρ’ δλες τίς διαμαρτυρίες δλοι οί άντιπρόσωποι όδηγήθηκαν στό 
άεροδρόμιο γιά  νά άπελαθούν. Στό άεροδρόμιο οί ϊλικες τού άεροπλάνου 
είχαν μπει σέ κίνηση. Οί άντιπρόσωποι δμως άρνήθηκαν νά Επιβιβα
στούν. Ό  Καρτάλης ήταν άρρωστος μέ ψηλό πυρετό. Ό  Τσιριμώκος πήρε 
στό τηλέφωνο τόν Τσουδερό καί διαμαρτυρήθηκε έντονα γιά τή συμπερι
φορά τών Ά γγλω ν. Τόν καθιστούσε υπεύθυνο γιά  δ,τι έπακολουθήσει. 
Φαίνεται πώς ό πρωθυπουργός δεχόταν μεγάλη πίεση άπό άξιωματικούς 
καί πολίτες πού έμαθαν γρήγορα τήν άπέλαση. Διαμαρτυρήθηκε καταγα- 
νακτισμένος καί ό υπουργός Γ. Ρούσος. Οί άντιδράσεις αύτές υποχρέ
ωσαν τούς Ά γγλους νά άναθεωρήσουν τήν άπόφασή τους. Ό  στρατηγός 
Ούίλσων είδοποίησε δτι έπιθυμία τής έλληνικής κυβέρνησης είναι νά 
παραταθεί ή παραμονή τής άντιπροσωπείας τών βουνών στό Κάιρο.

Έ τσ ι ματαιώθηκε προσωρινά ή άπέλαση άπό τή Μέση Α νατολή.

"Ονειρα καί πραγματικότητα.

Μέ τήν αυταπάτη πώς μέ τή στάση τους υποχρέωσαν τούς Ά γγλους νά

30. Ό  Ά ντρέας Τζήμας. μέλος τότε τής άντιπροσωπείας τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, πολλά χρόνια 
μετά τόν πόλεμο. Εγραψε σέ έκθεσή του γιά  τήν «άπέλαση» τά παρακάτω: «"Υστερα άπό 
διαπραγματεύσεις 20 περίπου ήμερων μέ τούς Ά γγλους. Ούίλσωνα. βασιλιά. Λήπερ, κυβέρ
νηση έλληνική, ’Επιτελείο κλπ., ή έπίσκεψή μας τελείωσε μέ τήν παρακάτω σκηνή: Μάς 
μάζεψαν άπότομα δλους ένα άπόγευμα στό γραφείο τού υπουργού Μέσης Α νατολής Κέιζυ. 
Ή σαν παρόντες δ Ούίλσων, δ Λήπερ, ό Γκλέν Κόννορ. άλλοι άνώτεροι άξιωματικοί. ό Έ ντυ  
καί δλοι έμεϊς. Ό ρ θ ιο ι  έμεϊς καί δ  Κέιζυ άποπέμποντάς μας μέ κάποιο τρόπο μάς είπε τό 
παρακάτω, κοφτά: “ Κύριοι, μάς έχετε θέσει ένώπιον προβλημάτων, τή λύση τών δποίων δέν 
έχουμε άντιμετωπίσει. Πηγαίνετε". Καί άπό έκεϊ κατευθείαν στό άεροδρόμιο. Ό  Τσιριμώ- 
κος ζήτησε τήν παρέμβαση τής έλληνικής κυβέρνησης καί χάρη σ' αύτήν παραμείναμε ώς τίς 
23 τού Σεπτέμβρη στή Μ. Α νατολή... Μέ λίγα λόγια, έμεϊς τό 1943 βρισκόμαστε στήν έπί- 
θεση γιά  τή δημοκρατική λύση, καί άντιμετώπιση τών μεταπολεμικών προβλημάτων στήν 
Ε λλάδα καί φέρνομε σέ δύσκολη θέση καί τούς Ά γγλους καί τήν έλληνική κυβέρνηση καί 
τά κόμματα...» (Α ρχείο  ΚΕ τού ΚΚΕ).
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αναγνωρίσουν τή δύναμη τού κινήματος άντίστασης, οί άντιπρόσωποι 
τών άνταρτών άρχισαν μέ μεγαλύτερο ζήλο τίς έπαφές καί διαπραγματεύ
σεις μέ τόν Τσουδερό καί τούς ύπουργούς γιά  άμεση διεύρυνση τής κυ
βέρνησης. Δέ θεωρούσαν πιά  άπαραίτητη τή δήλωση τού βασιλιά, μιά πού 
ή κυβέρνηση, τά πολιτικά κόμματα καί οί άντιστασιακές όργανώσεις εί
χαν συμφωνήσει πώς ό βασιλιάς δέ θά γύριζε στήν 'Ελλάδα πρίν νά γίνει 
τό δημοψήφισμα. Δέν έβαζαν ζητήματα έδρας καί σύνθεσης τής κυβέρνη
σης. Έ φ τασαν νά δεχτούν καί τυπική συμμετοχή τού κινήματας άντίστα
σης μέ μερικούς ύπουργούς, άκόμα καί μέ έναν υφυπουργό!... κατά τήν 
έκφραση τού Τσιριμώκου.

Οί Ά γγ λο ι δέν έμπόδιζαν τίς συζητήσεις, άλλά προσπαθούσαν μέ 
κάθε τρόπο νά μήν καταλήξουν σέ πρακτικά άποτελέσματα. Ή τα ν φα
νερό πώς ήθελαν νά κερδίσουν χρόνο. Κάτι περίμεναν. Στήν τακτική τους 
είχαν γιά όργανά τους τόν Τσουδερό καί μερικούς ύπουργούς. Ό  πιό 
κατάλληλος δμως γιά  κείνη τή στιγμή ήταν ό 'Εξηντάρης. Αύτός, στό 
όνομα όλων τών παραδοσιακών άστικών κομμάτων, μέ πείσμα άρνούνταν 
νά διευρυνθεί ή κυβέρνηση μέ συμμετοχή τών όργανώσεων άντίστασης. 
Τώρα -  έλεγε -  ή κυβέρνηση είναι έπαρκέστατη. Κείνο πού χρειάζεται 
είναι νά άποφασιστεΐ, άπό όλους τούς άντιπροσώπους πού διαπραγμα
τεύονταν, πώς μετά τήν άπελευθέρωση θά σχηματισθεϊ Πανεθνική κυβέρ
νηση μέ συμμετοχή όλων τών πολιτικών κομμάτων, άνάλογα μέ τή δύναμη 
πού είχαν στή Βουλή πού διάλυσε ή μεταξική δικτατορία στά 1936. Ή  
άντίδραση τού 'Εξηντάρη έδωσε άφορμή σέ όρισμένους ύπουργούς νά 
άντιταχθούν στήν πρόταση τών άντιστασιακών καί ή διεύρυνση μαται
ώθηκε. Ή  έξήγηση πού δόθηκε στούς άντιπροσώπους τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ 
άπό τούς Τσουδερό καί Γ. Ρούσο ήταν πώς μιά άμεση διεύρυνση θά έλυνε 
τό ζήτημα μόνο «μερικά», χωρίς νά δίνει σίγουρο βάθρο στήν Ε θνική  
Έ νότητα καί νά έξασφαλίζει όμαλή πολιτική έξέλιξη.

Τόν καιρό πού γίνονταν διαπραγματεύσεις οί άντιπρόσωποι τού 
ΕΑΜ συναντήθηκαν μέ άρκετά στελέχη τού άντιφασιστικού κινήματος 
τής Μέσης Α νατολής καί μέ δημοκρατικές προσωπικότητες. Ενημερώθη
καν γιά τό κίνημα πού είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στό στρατό κα ί τήν 
έλληνική παροικία καί στεκόταν άποφασιστικά πλάι στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
Μέ πρωτοβουλία τού γραμματέα τού ΕΑΣ. οί άντιπρόσωποι τού ΕΑΜ 
Τσιριμώκος καί Ρούσος συναντήθηκαν μέ στελέχη τής όργάνωσης. ’Εγινε 
συζήτηση πάνω  στούς σκοπούς καί τή δράση τού ΕΑΣ. Έ δω σα ν στοιχεία 
γιά  τήν όργάνωση καί τίς μεγάλες έπιτυχίες τπ* ΑΣΟ. Είχε καταφέρει νά 
κάνει τό στρατό, πού οί Ά γγ λο ι τόν έτοίμαζαν γιά τούς δικούς τους σκο
πούς καί ό βασιλιάς μιλούσε γιά τό «στρατό του», πραγματικό λαϊκό

31. Μεταπολεμικά ό Πυρομάγλου Εγραψε πώς 6 Π. Ροϋσος, δταν ή άντίδραση τοϋ 
'Εξηντάρη καί μερικών υπουργών πέτυχε νά άποκλειστεϊ ή διεύρυνση τής κυβέρνησης μί 
συμμετοχή τής άντίστασης, πρότεινε νά γίνει δεκτό τό ΚΚΕ στήν κυβέρνηση συμβολικά μέ 
ϊνα ν άντιπρόσωπό του.

320



στρατό, πού ζητούσε έπίμονα νά πολεμήσει καί νά συμμετάσχει στήν απε
λευθερωτική πάλη τοΰ έλληνικού λαού.

ΟΙ άντιπρόσωποι τού ΕΑΜ ένημέρωσαν τήν ήγεσία τού ΕΑΣ γιά  τίς 
άντιδράσεις τού Τσουδεροΰ καί τού έκπροσώπου τών παλαιοδημόκρατι- 
κών κομμάτων Ε ξηντάρη στήν πρόταση τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ γιά  σχηματισμό 
πανεθνικής κυβέρνησης. Ή  προοπτική τους ήταν πώς δλες οί προσπά- 
θειές τους θά άποτύχουν, γιατί ή άγγλική πολιτική, πού είναι δεσμευμένη 
μέ τήν υπόθεση τοΰ βασιλιά, δέν είναι μόνο άρνητική πρός τό ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ, άλλά καί άναμιγνύεται ένεργητικά στίς μηχανορραφίες τού Θρό
νου γιά  τή διάλυση τοϋ λαϊκού άντάρτικου. Συνεπώς θά όξυνθούν ot 
άντιθέσεις στό Βουνό, οΐ όργανώσεις τού Ζέρβα καί τού Ψαρρού νά προ- 
καλέσουν τόν ΕΛΑΣ σέ συγκρούσεις, πού θά διευκολύνουν τή στρατι
ωτική τους έπέμβαση. 'Επόμενο είναι νά έκδηλωθεΐ άνάλογη άγγλική καί 
μοναρχοφασιστική έκκαθάριση τού στρατού τής Μέσης ’Ανατολής άπό τά 
άντιφασιστικά στοιχεία.

Πρίν άποχωριστούν ό Τσιριμώκος είπε χαρακτηριστικά: «Προσέξτε 
καλά! Νά άποφύγετε κάθε πρόκληση! Καί τό μαχαίρι στό λαιμό κι άν σάς 
βάλουν νά μήν παρασυρθείτε σέ άνταρσία».

Δέ φαίνεται νά ήταν τόσο συγκροτημένος καί ρεαλιστής ό άντιπρό- 
σωπος τού ΚΚΕ Π. Ρούσος, άν κρίνουμε άπό δσα έγραψε στήν εκθεσή του 
ό Γιάννης Σαλάς, Γραμματέας τής κομματικής όργάνωσης στό στρατό τής 
Μέσης ’Ανατολής καί ψυχή τής ’Αντιφασιστικής Στρατιωτικής ’Οργάνω
σης. Είχε συναντηθεί μέ τόν Ρούσο καί γιά  τίς όδηγίες πού πήρε έγραψε: 
«Μοϋ είπε ό Ρούσος: Πειστήκαμε άπόλυτα γιά τήν όρθότητα τον άγώνα 
σας. Αναγνω ρίζουμε δτι μέσα στίς συνθήκες πού ζεΐτε ή όργάνωσή σας 
είναι πιό πλατιά άπό τό δικό μας κίνημα έκεΐ. Τούτοι όέν έχουν διάθεση 
γιά ένότητα, κι άν καθυστερήσουν άκόμα πιθανόν θά έχουμε έαμική κυ
βέρνηση στήν 'Ελλάδα. Τότε οί δυνάμεις αυτές είναι καταδικασμένες νά 
όιαλνθοϋν. Μά κι άν όιαλνθούν θά ’ναι κέρδος 100%, γιατί έμεις σάς 
υπολογίζουμε γιά δύναμη τοϋ βασιλιά».

Καί ό Σαλάς τόν ρώτησε:«...Τί θά πρέπει νά κάνουμε &ν θά σχηματι
στεί κυβέρνηση ή κυβερνητική έπιτροπή άπό τήν ’Εθνική άντίσταση;»· Ό  
Ρούσος άπάντησε: « θ ά  πρέπει νά εκδηλωθείτε».*2

32. Βλ. Γ. Ά θνασιάδης, Ή  πρώτη πράξη τής ίλληνιχής τραγωδίας, σελ. 210. Ό  Γιάννης 
Σαλάς καταγόταν άπό τό χωριό Φραντάτο τής ’Ικαρίας, άπό φτωχή άγροτική οικογένεια. 
Μικρός μπήκε στήν Κομμουνιστική Νεολαία. Ή  μεταξική δικτατορία τόν Εστειλε σέ ξερο
νήσι έξόριστο καί στή συνέχεια τόν Εκλεισε στήν Ά κροναυπλία. Στό σκληρό καθεστώς τής 
φυλακής Εγινε φυματικός καί μεταφέρθηκε στό σανατόριο κρατουμένων κομμουνιστών, στό 
Ά δεστοχώρι. 'Ο ταν μέ τήν κατάρρευση τών πολεμικών μετώπων δραπέτευσαν ο ΐ κρατούμε
νοι κομμουνιστές τοϋ Άσβεστοχωρίου, ό Σαλάς, πού ή κατάσταση τής ύγείας του ήταν 
άσχημη, στάλθηκε στό νησί του καί άπό Εκεί πέρασε στή Σάμο. Ή  τοπική κομματική όργά
νωση τόν Εστειλε στή Μέση ’Ανατολή. Μόλις κάπως βελτιώθηκε ή ύγεία του, κατατάχτηκε 
στό στρατό, μέ τό βαθμό τοϋ δεκανέα. Γρήγορα συγκένρωσε γύρω του κομμουνιστές, καί
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Μέ πρωτοβουλία τοΰ Θ. Μάτσακα εγινε στό σπίτι του μιά συνάντηση 
στελεχών τοΰ κινήματος Μέσης ’Ανατολής μέ τούς άντιπροσώπους τού 
ΚΚΕ Π. Ρούσο καί Α.Τζήμα. Ή  παρακολούθηση, δμως, πού γινόταν άπό 
τούς Ά γγλους ήταν τόσο στενή, πού μόλις άρχισε ή συζήτηση καί πρίν 
μπει σέ άποφασιστικά ζητήματα έφτασαν στό σπίτι πού γινόταν ή συνάν
τηση ό Έ ντυ  καί ό Πυρομάγλου. 'Η  άπροσδόκητη αύτή έπίσκεψή έδωσε 
στή συζήτηση διαφορετική τροπή.

'Η  έαμική άντιπροσωπεία κατάλαβε πώς ή κατάσταση άλλαξε καί δέν 
προσφερόταν γιά  σοβαρές συζητήσεις μέ τού ’Αγγλους καί τούς ύποτα- 
κτικούς τους τής κυβέρνησης τών έξορίστων. Κείνο πού τούς έμενε νά 
κάνουν στό Κάιρο, πρίν πάρουν τό δρόμο τής έπιστροφής στά έλληνικά 
βουνά, ήταν νά σταθεροποιήσουν, στό βαθμό πού θά ήταν δυνατό, τή 
συνεργασία μέ τίς άντιπροσωπεϊες τού ΕΔΕΣ κα ί τής ΕΚΚΑ. Νά διευρύ
νουν τή δημοκρατική - άντιφασιστική ένότητα στή Μέση Α νατολή καί νά 
διαφωτίσουν τή διεθνή κοινή γνώμη γιά τό άντιστασιακό, ειδικότερα τό 
έαμικό, κίνημα τής Ε λλάδας, μέ έπαφές καί συζητήσεις μέ ξένους δημο
σιογράφους καί πολιτικούς.

Ot κομμουνιστές άντιπρόσωποι είχαν έπαφές μέ τόν άνταποκριτή τού 
Σοβιετικού Πρακτορείου Τάς, δέν έπιδίωξαν δμως έπαφή μέ τή Σοβιετική 
Πρεσβεία τού Καίρου, πού τότε πρόσφατα είχε άρχίσει νά λειτουργεί, 
ύστερα άπό τήν άποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων τής ΕΣΣΔ μέ τήν 
Αίγυπτο.

"Ενα άκόμα κακό προμήνυμα.

Τίς πρώτες μέρες τού Σεπτέμβρη ό βασιλιάς κάλεσε σέ άκρόαση τίς άντι- 
προσωπείες τών άνταρτών, κάθε μιά ξεχωριστά. Ά κ ουσε τίς άπόψεις, εύ- 
χαρίστησε τούς άντιπροσώπους καί εφυγε χωρίς νά πει τίποτα.

Ό  Τσουδερός στίς 7 τού Σεπτέμβρη άνακοίνωσε στούς άντιπροσώ- 
πους τής Α ντίστασης τά μηνύματα πού έστειλαν οί Τσώρτσιλ καί Ρούζ- 
βελτ στό βασιλιά, άπό τό Κεμπέκ δπου συσκέπτονταν. Ή τα ν  άπάντηση σέ 
έκκληση γιά βοήθεια καί συμπαράσταση πού είχε ζητήσει ό βασιλιάς στίς
19 Αύγουστου.

Τήν έπόμενη μέρα, 20.8.43, έσπευσε ό στενός φίλος τής Φρειδερίκης 
καί πρώτος συνεργάτης τού Τσώρτσιλ, Νοτιοαφρικανός στρατάρχης 
Σμάτς νά συμπαρασταθεί στόν Γεώργιο κα ί νά ένθαρρύνει τόν πρωθυ-

άναδείχτηκε Γραμματέας τής 'Οργάνωσης.
Ό  Γ. Ά θανασιάδης, στή σελ. 56 τοϋ βιβλίου του, παραθέτει τίς έντυπώσεις του άπό τήν 

πρώτη συνάντησή του μέ τόν Σαλά: «Μού έκαμε άντύπωση ή άπλότητα, ή είλικρίνεια καί ή 
καθαρή σκέψη του. Μιλούσε λίγο καί Αφηνε νά  μιλάει περισσότερο δ συνομιλητής του. Μά 
μιλούσε διαρκώς τό βλέμμα του. Μέ τή διαύγεια τών ματιών του έκφράζονταν διαρκώς ή 
Ικανοποίηση, ή άνησυχία του, ή έπιδοκιμασία του καί οί δισταγμοί του. Έ δ ινε  τήν έντύ
πωση ένός άνθρώπου πού ήθελε νά  κατατοπιστεί δσο τό δυνατόν Ακριβέστερα γ ιά  τήν πρα
γματικότητα, έτσι πού διαμορφωνόταν».
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πουρνό τής Μεγάλης Βρετανίας στήν έφαρμογή τής πολιτικής του. Ζη
τούσε νά έκδηλωθεΐ μέ σαφήνεια καί κατηγορηματικότητα δτι ή Βρετανία 
υποστηρίζει τήν έπιστροφή τοϋ βασιλιά, νά άποκλειστεΐ ένα δημοψήφι
σμα, γιατί μπορεί νά όδηγήσει σέ κοινωνικές άναταραχές, άκόμα καί σέ 
έμφύλιο πόλεμο, νά γίνει άγγλική στρατιωτική κατοχή τής Ε λλάδας, μέ
χρι πού νά έξασφαλιστούν συνθήκες άσφάλειας καί ήρεμίας. Ό  Σμάτς 
στή συνέχεια έκδήλωνε φόβους πώς «ύπό συνθήκας άναβρασμού τής κοι
νής γνώμης, δχι μόνον στήν Ε λλά δ α  άλλά καί σέ άλλες Βαλκανικές χώ
ρες, θά έπακολουθήσει χάος... ένδέχεται νά έχουμε ένα κύμα ταραχών καί 
εύρείας κλίμακος έπιβολή τού Κομμουνισμού... νά θεωρήσετε τό ζήτημα 
αύτό μέ τόν Πρόεδρο ώς πρόβλημα σοβαράς σημασίας πού άφορά τή μελ
λοντική πολιτική. Ή  μπολσεβικοποίηση μιάς κατεστραμμένης Εύρώπης 
παραμένει μιά βεβαία δυνατότης, έναντίον τής όποίας ή άμυνα θά πρέπει 
νά άντιμετωπισθή...».33

ΟΙ Τσώρτσιλ καί Ρούζβελτ μέ τά τηλεγραφήματά τους έδιναν πλήρη 
υποστήριξη στό βασιλιά, άδιαφορώντας γιά τό πνεύμα καί τίς άντιδρά- 
σεις τού έλληνικού λαού καί τών πολιτικών του έκπροσώπων. 'Η  προκλη
τική αύτή ένέργεια ήταν ένα άκόμα μήνυμα τού άγγλοαμερικανικού Ιμπε
ριαλισμού πώς ή 'Ελλάδα ήταν καί θά παραμείνει δικό τους έξάρτημα, 
έστω καί άν χρειαστεί νά έπέμβουν βίαια καί νά άνάψουν έναν έμφύλιο 
πόλεμο.

Ό  Τσουδερός, πού είχε μουδιάσει ό ίδιος, δπως καί ot υπουργοί του 
καί οΐ διάφοροι άστοί πολιτικοί, ύπολόγισαν πώς δέ θά έμεναν άνεπηρέ- 
αστοι καί οί έκπρόσωποι τής άντίστασης άπό τήν τόσο κατηγορηματική 
έκδήλωση τών ήγετών τών Συμμάχων καί θέλησαν νά έπωφεληθούν. Ό  
Τσουδερός ζήτησε άπό τό βασιλιά νά καλέσει ένα είδος «Συμβούλιο τού 
Στέμματος», μέ συμμετοχή τών άντιπροσώπων τής άντίστασης. Ό  βασι
λιάς, δμως, πού θεώρησε τό θρόνο του έξασφαλισμένο, μιά πού οί Ά γ- 
γλοαμερικανοί είχαν άναλάβει τήν ύποχρέωση νά τόν έπαναφέρουν στήν 
'Ελλάδα, περιφρόνησε τήν ύπόδειξη τού πρωθυπουργού του καί μέ πρόσ
χημα πώς εχει άνάγκη νά άναπαυτεϊ έφυγε γιά τό Λίβανο.

Δέν είχαν πιά τίποτε νά κάνουν στό Κάιρο οί άντιπρόσωποι τής 
Άντίστασης καί άποφάσισαν νά γυρίσουν στήν 'Ελλάδα.

’Επιστροφή τής Αντιπροσωπείας. ’Εκτίμηση τών ένεργειών της.
Στίς 14 τού Σεπτέμβρη δλα τά μέλη τής άντιπροσωπείας τού ΕΑΜ, οί 
άντιπρόσωποι τού ΕΔΕΣ καί τής ΕΚΚΑ, ό στρατηγός Μπακιρτζής, ό 
πράκτορας καί άρχηγός τής άγγλοελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών 
«Απόλλων» καί συνεργάτης τού «Προμηθέα II» Γιάννης Πελτέκης, μαζί 
μέ Α μερικανούς άξιωματικούς, τόν Ιλαρχο Έ ργκοτ καί τόν υπίλαρχο 
Φόρντ, πού προορίζονταν νά μπούν στή ΒΣΑ καί νά τή «μεταμορφώ
σουν» σέ «Συμμαχική Στρατιωτική Άποστολή» (ΣΣΑ), έφυγαν μέ άγ-

33. Τσώρτσιλ, δ.π., σελ. 475.
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γλικό στρατιωτικό άεροπλάνο, έπιστρέφοντας στά βουνά τής Ε λλάδας.
Δέ γύρισε μαζί τους ό ώς τότε Ά ρχηγός της ΒΣΑ Έ ντυ  Μάγερς, πού 

είχε γίνει ό στόχος τών πολιτικών, μέ πρωτοστάτη τόν πρεσβευτή Λή
περ.34 Θεωρήθηκε δχι μόνο έντελώς άκατάλληλος, άλλά καί έπιζήμιος γιά 
τήν έφαρμογή τής βρετανικής πολιτικής στό χώρο τής δράσης τής ΒΣΑ. 
Ή  όλόπλευρη κα ί θερμή ύποστήριξη τοΰ ΣΜ Α καί προσωπικά τοΰ Ούίλ
σων δέν έσωσαν τόν Έ ντυ . “Υστερα άπό πολλές διαδικασίες καί διακυ- 
ιιάνσεις, άκόμα καί προσωπικές έπαφές τοΰ "Εντυ μέ τόν Τσώρτσιλ, άπο
φασίστηκε νά μή γυρίσει στά έλληνικά βουνά. Στή θέση του διορίστηκε ό 
μέχρι τότε ύπαρχηγός τής ΒΣΑ Μ. Γουντχάουζ - Κρίς, πού θά Εμφανιζό
ταν περιβλημένος μέ γενικότερο συμμαχικό κύρος, σάν Ά ρχηγός τής 
«Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής».

Δέν μπορεϊ στά σοβαρά νά γίνεται λόγος πώς κλήθηκε στό Κάιρο 
άντιπροσωπεία τών άνταρτών γιά  νά διωχτεί, δπως διώχτηκε. Ούτε μπο- 
ρεΐ νά θεωρηθεί σοβαρή ή διάδοση, πού κυκλοφόρησε τότε, πώς σέ ένα 
ξέσπασμα όργής ό Ά γγλο ς  ύπουργός Κέιζυ μίλησε «γιά τυχαίως άφιχθέν- 
τας» άνθρώπους. ΟΙ άντιπρόσωποι τών συνεργαζόμενων άνταρτικών όρ
γανώσεων προσκλήθηκαν άπό τό ΣΜΑ, άσφαλώς μέ έγκριση τής βρετανι
κής κυβέρνησης. Ή  πρόσκληση ήταν άποκλειστικά γιά  τούς πολιτικούς 
τών Στρατηγείων, άπό τούς όποιους ύπολόγιζαν νά άποσπάσουν καί νέες 
παραχωρήσεις, μέχρι σημείου νά συμφωνήσουν σέ πλήρη καί άποκλει- 
στική ύπαγωγή τού έλληνικού άντάρτικου στό ΣΜΑ. Δηλαδή νά πετύχουν 
τό χωρισμό τών άντάρτικων δυνάμεων άπό τίς πολιτικές τους όργανώσεις.

Ή  άπόφαση τοΰ ΕΑΜ νά στείλει στό Κάϊρο πολιτική άντιπροσωπεία 
άνέτρεψε τό πρόγραμμα τοΰ ΣΜ Α37 καί τά σχέδια τών Ά γγλω ν πολιτι
κών. Τό ΣΜΑ ήταν άναρμόδιο νά συζητήσει θέματα γενικότερης πολιτι
κής σημασίας δπως π.χ. τήν πολιτική κατοχύρωση τής στρατιωτικής συμ
φωνίας μέ τίς έλληνικές άντάρτικες όργανώσεις. Ή  Βρεταννική κυβέρ
νηση πού έξαρτοΰσε τήν πολιτική της στήν Ε λλάδα  άπό τήν διάσκεψη 
τοΰ Κεμπέκ, δέν ήταν έτοιμη νά διαπραγματευθεϊ καί ζητούσε νά κερδίσει

34. Γιά πολλά χρόνια έπικρατούσε ή άποψη πώς δέ γύρισε δ Έ ντυ  Μάγερς στήν 'Ελλάδα
γιατί τό άπαίτησαν δ βασιλιάς καί ό Τσουδερός. θ ά  Επρεπε νά  περάσουν περισσότερα άπό 
τριάντα χρόνια γιά  νά ειπωθούν σέ σύσκεψη πέντε μελών τής ΒΣΑ στήν 'Ε λλάδα καί τή 
Γιουγκοσλαβία, πού άνάμεσά τους βρίσκονταν καί ot Έ ντυ  καί Κρίς, τούτα τά  Αποκαλυ
πτικά λόγια: «Έ χει διατυπωθεί δ Ισχυρισμός πώ ς δ Γεώργιος Β' ήταν έκείνος πού δέν άφησε
τόν Μάγερς νά έπιστρέψει στήν Ε λλάδα, Απειλώντας πώς διαφορετικά θά παραιτεϊτο Από 
τό θρόνο του. Στήν πραγματικότητα δμως οΐ Αντιρρήσεις γιά  τήν έπάνοδο τού Μάγερς στήν 
'Ελλάδα προέρχονταν Αποκλειστικά Από τόν Λήπερ». (Βλ. «Βήμα», 5.4.75).
37 Ή  σύγχυση πού προκάλεσε ή Αφιξη πολιτικής, άντί γιά  στρατιωτική, έαμικής Αποστο
λής, φαίνεται Από κείνα πού Εγραφε δ Έ ντυ, Αμέσως μετά τήν Αφιξή του στό Κάιρο. Στό 
βιβλίο του Έ λληνιχή περιπλοκή, στή σελ. 247, έγραφε: «Ά μέσως μετά τήν Αφιξή μου άνα- 
κάλυψα πώς δέν είχε προετοιμαστεί κανένα πρόγραμμα γιά  τούς ΑντΑρτες Αντιπροσώπους. 
Δέν είχε κΑν Α ποφασκπεί Αν ΘΑ Αφεθοϋν νά  συναντήσουν τά μέλη τής κυβέρνησής τους. Δέν 
πέρασε πάντως πολύς καιρός γιά  νά  γίνει γνωστή ή Αφιξή τους σέ δλους τούς έλληνικούς 
κύκλους τού Καΐρου καί οί δημοκρατικοί (Αντιμοναρχικοί) ζητούσαν τήν Αδεια νΑ τούς 
συναντήσουν».
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χρόνο, θ ά  έπρεπε νά Αποπροσανατολιστεί ή Αντιπροσωπεία κα ί νά προ- 
κληθοΰν Αντιθέσεις ΑνΑμεσα στους Αντιπροσώπους τών τριών όργανώσε
ων. Έ τσ ι ΘΑ Αποφεύγονταν ή ένιαία Αντιπαράθεση τών έλλήνων Ανταρ
τών στά άγγλικά σχέδια. Ά κ όμα  ΘΑ Επρεπε νΑ παρασυρθεϊ ή Αντιπροσω
πεία τού ΕΑΜ σέ χωριστές έπαφές καί διαπραγματεύσεις μέ τόν βασιλιΑ 
καί τήν κυβέρνησή του, γ ιά  νΑ μή στραφεί πρός πολιτικές διαπραγματεύ
σεις μέ τούς Βρεταννούς.

Ό  πρεσβευτής Ρ. Λήπερ, πού χρεώθηκε νΑ χειριστεί τΑ προβλήματα 
τής Α γγλ ία ς  έπεισε τήν Αντιπροσωπεία πώς ΘΑ μπορούσε, έπικαλούμενη 
τόν «πατριωτισμό» τού βασιλιά, νΑ τοΰ ΑποσπΑσει μιΑ δήλωση πώς δέν 
ΘΑ έπέστρεφε στήν Ε λλά δ α  πρίν γίνει δημοψήφισμα. O t έαμίτες έπεσαν 
στήν παγίδα καί δέχτηκαν νΑ συναντηθούν μέ τό βασιλιά38. Είναι τό 
πρώτο γλύστρημα στόν κατήφορο πού δέν είχε σταματημό. Τό καθεστω
τικό έγινε τό μοναδικό πρόβλημα στήν έθνική κά ί πολιτική ζωή καί ή 
λύση του μετατέθηκε Από τόν λαό στή διΑθεση τού Ιδιου τού βασιλιά καί 
τού προστάτη του Τσώρτσιλ.

Συγκεκριμένα ή έαμική άντιπροσωπεία έκανε τά παρακάτω σοβαρά 
λάθη:

α) Δέχτηκε τήν άγγλική υπαγόρευση νά έμφανιστεΐ στό Κάϊρο σάν 
μιά Από τί% πολιτικές έκδηλώσεις τής προπολεμικής Ε λλάδας καί δχι έκ- 
πρόσωπος τού άγωνιζόμενου λαού καί τών ένοπλων δυνάμεων του. Δέ
χτηκε δηλαδή νά ντυθεί πολιτικά καί νά  κυκλοφορεί δχι μέ τή στολή τοΰ 
έλασίτη πολεμιστή, ένώ τόν ίδιο  καιρό οί έκπρόσωποι τού έθνικολαϊκού 
κινήματος τής Γ ιουγκοσλαβίας κυκλοφορούσαν ντυμένοι μέ τήν παρτιζι- 
άνικη στολή, τό άστέρι καί τό σφυροδρέπανο στό δίκοχο καί τά στρατι
ωτικά διακριτικά, σάν συμμαχικός στρατός, Ισότιμος μέ τούς άλλους 
στρατούς, πού πολεμούσαν τόν Ά ξονα .

β) Έ νώ  είχε συμφωνηθεϊ νά παρουσιαστούν ot άντιπρόσωποι τών 
τριών άντάρτικων όργανώσεων, πού συνεργάζονταν στό ΚΓΣΑ, σάν 
ένιαία άντιπροσωπεία τών έλλήνων άνταρτών, μέ τόν κοινό τίτλο «Ά ντι- 
προσωπόία Ά νταρτώ ν Ε λλάδας», άπό τήν πρώτη στιγμή ή έαμική άντι- 
προσωπεία άρχισε χωριστές έπαφές καί ένέργειες. 'Η  άντίφαση αύτή 
άνάμεσα στήν ένιαία έμφάνιση καί τήν χωριστή λειτουργία τής κάθε άντι- 
προσωπείας, είχε σοβαρές συνέπειες στίς τότε διαπραγματεύσεις καί στό 
Βουνό, μετά τήν έπιστροφή τών άντιπροσωπειών άπό τό Κάϊρο.

38. Τόν Αύγουστο τοϋ 1944 ό Τσώρτσιλ πρότεινε στό στρατάρχη Τίτο νά συναντηθεί μέ τόν 
έξόριστο βασιλιά τής Γιουγκοσλαβίας. Ό  Τίτο άπάντησε «...ή χώρα του δέν είχε ευχάριστες 
άναμνήσεις άπό τόν Βασιλέα, καί δτι χρειάζεται πολύς χρόνος γιά  νά λησμονηθεί ή μυστική 
συνεργασία τοϋ βασιλέως Πέτρου μέ τόν Μιχαήλοβιτς». Δέ διατύπωσε καμιά άντίρρηση γιά 
μ ιά συνάντηση μέ τό βασιλιά, άλλά Εκρινε δτι «ή στιγμή δέν ήταν κατάλληλη». Καί σ’ άλλο 
σημείο ό Τσώρτσιλ άποκάλυψε δτι δταν είπε στόν Τίτο πώς «... έμείς δέν μπορούμε νά 
έγχαταλείψουμε τόν Βασιλέα, ό Τίτο άπάντησε δτι άντιλαμβάνετο τίς  υποχρεώσεις μας. 
άλλά δτι δέν μπορούσε νά κάνει τίποτα πρίν τελειώσει ό πόλεμος, καί δτι τότε ή άπόφαση 
θά έλαμβάνετο άπό τό γιουγκοσλαβικό λαό». (Ού. Τσώρτσιλ, Ό  Δεύτερος παγκόσμιος πό
λεμος, τόμ. 6, σελ. 150).
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γ) Δέν προγραμμάτισε τίς δραστηριότητές της στό Κάϊρο πού έπρεπε 
βασικά καί πρωταρχικά νά άποβλέπουν στήν παραπέρα άνάπτυξη τού 
έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα, τήν κατοχύρωση τών λαϊκών κατακτή- 
σεων καί τήν έξασφάλιση τής έθνικής άνεξαρτησίας καί τής λαϊκής κυρι
αρχίας μετά τόν πόλεμο. Τά παραπάνω μπορούσαν νά πραγματοποιηθούν 
μέ τή σωστή έφαρμογή τής στρατιωτικής συμφωνίας τών άντάρτικων όρ
γανώσεων μέ τό ΣΜΑ, τόν πλήρη άνεφοδιασμό καί τήν μή άνάμιξη τών 
Ά γγλω ν στά έσωτερικά τής Ελλάδας. Δηλαδή θά έπρεπε νά άρχίσει τίς 
διαπραγματεύσεις μέ τό ΣΜΑ καί τούς πολιτικούς έκπροσώπους τής Βρε- 
ταννικής κυβέρνησης. Ά π ό  τά άποτελέσματα αύτών τών διαπραγματεύ
σεων θά έπρεπε νά καθορίσει τή στάση της καί τή συμπεριφορά της πρός 
τήν βασιλική κυβέρνηση καί τούς αύτοεξόριστους πολιτικούς παράγοντες.

δ) Χωρίς νά έχει καμιά ουσιαστική έπαφή μέ τούς Ά γγλους πολιτι
κούς καί στρατιωτικούς παρασύρθηκε σέ άγονες συζητήσεις καί δ ιαπρα
γματεύσεις μέ τούς έλληνες, γιά τό πρόβλημα τής μή έπιστροφής τού βασι
λιά σάν μοναδικό αίτημα τού άγώνα. Δέχτηκε δηλαδή τήν άποψη τών 
άστών πολιτικών πού διακήρυσσαν πώς άπό τή λύση αύτού τού προβλή
ματος έξαρτιόνταν, δήθεν, ή λύση δλων τών έλληνικών προβλημάτων. Τό 
λάθος αύτό άνοιξε τό δρόμο γιά τήν παλινόρθωση τού καπιταλισμού, μέ 
μιά κυβέρνηση άπό δλα τά παραδοσιακά άστικά κόμματα καί μέ συμμε
τοχή τού ΚΚΕ, έστω καί συμβολικά «μέ έναν ύφυπουργό», κατά τήν έκ
φραση τού άντιπροσώπου τού Κόμματος Π. Ρούσου. Τό έπιχείρημα πού 
χρησιμοποίησε τότε δ Ρούσος γιά  νά διακιολογήσει τήν πρότασή του, καί 
πού τό υποστηρίζει καί σήμερα, είναι:

«... ποιός βασιλιάς καί ποιός νποστηριχτής τον θά μπορούσε νά έπι- 
βάλει τήν θέλησή του άπέναντι σ’ ενα ένωμένο έθνος καί μιά ένιαία κυ
βέρνηση πού θά έπιμένει στή δήλωση δτι όέν θά έπιστρέψει ό βασιλιάς 
πρίν όιεξαχθεΐ έλεύθερο δημοψήφισμα».

Τό ένωμένο έθνος, βέβαια, μπορούσε νά έπιβάλει τή θέλησή του. 
Ά λ λά  ή βασιλική κυβέρνηση τής ύπο.τέλειας, μέ τό δόγμα «δτι θέλουν oi 
-Αγγλοι», καί ot άστοί πολιτικοί πού έτρεμαν άπό τήν άνάπτυξη τού λαϊ
κού κινήματος καί περίμεναν τή σωτηρία τού καθεστώτος τους άπό τούς 
ξένους προστάτες, δέν θά μεταμορφώνονταν σέ έθνική ήγεσία άπό τό γε
γονός καί μόνο δτι κάποιος πιστός στό λαό μετέχει στήν άστική κυβέρ
νησή τους σάν υφυπουργός.

Τά άποτελέσματα τής έκτροπής τής άντιπροσωπείας τοΰ ΕΑΜ άπό 
τόν έπαναστατικό δρόμο ήταν άμεσα: Α ναγνώ ριζε τήν ύπαρξη μοναρχι
κού προβλήματος καί τόν ίδιο  τόν βασιλιά ρυθμιστή τών μελλοντικών έξ- 
ελίξεων, δταν 6 λαός δέν ζητούσε τήν γνώμη τού βασιλιά, άλλά θεωρούσε 
τήν λύση τού προβλήματος δυναμική υπόθεση, πού τελικά θά έπικυρώ- 
νονταν άπό τήν έλεύθερη θέληση τοΰ λαού έκφρασμένη μέ δημοψήφισμα 
καί έκλογές συντακτικής έθνοσυνέλευσης. “Εδινε κύρος κα ί πανεθνική 
υπόσταση στή σαθρή καί άνυπόληπτη βασιλική κυβέρνηση τοΰ Καΐρου. 
Έ βγα ζε άπό τήν άφάνεια τά άστικά πολιτικά κόμματα καί τά πρόβαλε
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σάν Εθνική ήγεσία μέ κυριαρχικά δικαιώματα, χωρίς κάν νά τά δεσμεύει 
μέ υποχρεώσεις πάλης, ή τουλάχιστο συμπαράστασης στόν άντικατοχικό 
άγώνα τοΰ λαοΰ. Δέν Εκμεταλλεύτηκε τήν βίαια καί ταπεινωτική συμπε
ριφορά τών Ά γγλω ν γιά  νά πετύχει γενική άντιβρεταννική κατακραυγή 
καί συσπείρωση δλων τών όργανώσεων, δηλαδή τοΰ ΕΛΑΣ, τοΰ ΕΔΕΣ 
καί τής ΕΚΚΑ. Αποπροσανατόλισε, άντί νά βοηθήσει τίς άντιφασιστικές 
όργανώσεις τού στρατού τής Μέσης Α νατολής καί τίς έαμικές δυνάμεις 
τής παροικίας.

Γ ενικά θεωρούμε πώς ή έαμική άντιπροσωπεία, στήν πρώτη της άπο
στολή στό Εξωτερικό άπότυχε όλοκληρωτικά καί ζημίωσε σοβαρά τό Εθνι- 
κοαπελευθερωτικό κίνημα τοΰ Ελληνικού λαού. Ή  κύρια εύθύνη άνήκει, 
βέβαια, στήν άνώτατη ήγεσία τοΰ κινήματος καί συγκεκριμένα στόν στενό 
ήγετικό πυρήνα τού ΚΚΕ. Ή  άντιπροσωπεία άκολούθησε τήν γραμμή 
πού είχε χαραχτεί μέ τό γράμμα τοΰ ΚΚΕ πρός τά άστικά κόμματα γιά 
πανεθνική ένότητα καί στενή συνεργασία στό ζήτημα τής άπόσπασης δή
λωσης τού βασιλιά πώς δέν θά γυρίσει στήν 'Ελλάδα πρίν νά γίνει δημο
ψήφισμα. 'Η  ευθύνη δμως τής ήγεσίας δέν άπαλάσσει άπό εύθύνες τά 
μέλη τής άντιπροσωπείας πού πήγε στό Κάϊρο. Ή σαν άνώτατα στελέχη οΐ 
περισσότεροι καί Επρεπε νά προστατέψουν τά συμφέροντα τού λαού καί 
τού κινήματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜ ΑΣΙΑ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

’Εναλλαγές τακτικής στην πορεία πρός την πραγματοποίηση τοΰ στρα
τηγικού σκοπού τής Βρετανίας.

Δέν μπορούμε νά άποκλείσουμε τήν πιθανότητα πώς μέσα στίς'τότε συν
θήκες καί τίς προοπτικές άπελευθέρωσης τής Ε λλάδας, σέ συντομότατο 
χρόνο, οί Ά γγ λο ι γιά νά Εξασφαλίσουν μιά πολιτική λύση στήν Ε λλάδα, 
μέ διατήρηση τού άστικού καθεστώτος, άποφάσισαν νά «άνοίξουν τίς 
πόρτες» γιά  μιά γενική συμφωνία, έστω καί άν θυσιαζόταν ό Θρόνος. 
Τέτοια Εξήγηση έδωσε τότε ό Τσιριμώκος, ύστερα άπό τίς συζητήσεις πού 
έκανε μέ τόν πρεσβευτή Λήπερ καί τό λόρδο Γλενκόννερ. Ένισχύθηκε ή 
γνώμη του αύτή ύστερα άπό τήν τόσο εύκολη καί σύντομη συμφωνία δλων 
τών πολιτικών καί άντιστασιακών Εκπροσώπων καί τής ίδ ιας τής κυβέρ
νησης τών Εξόριστων.

Δέ θά πρέπει νά ξεχνούμε πώς γιά τούς Ά γγλους προέχει τό συμφέ
ρον τής Αύτοκρατορίας, χωρίς συναισθηματισμούς. Γράψαμε πώς οί 
στρατιωτικοί καί ειδικότερα ό στρατηγός Ούίλσων, πού ήταν γοητευμένος 
άπό τά άποτελέσματα τής δικής του άρχής «καλύτερα νά τούς διοικώ 
παρά νά τούς πολεμώ» τούς "Ελληνες άντάρτες, υπολόγιζε πώς θά κατα
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φέρει νά ύποτάξει τόν ΕΛΑΣ. Δέν μπόρεσε δμως νά άκολουθήσει τέτοια 
τακτική γιατί οϊ πολιτικοί, πού ήσαν ισχυρότεροι άπό τούς στρατιωτι
κούς, υποχρέωσαν τό ΣΜΑ νά άκολουθήσει δυναμική τακτική ένάντια 
στό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Δέν μπορούσε, λοιπόν, ό Ούίλσων νά ξαναγυρίσει 
στήν τακτική πού τού δημιούργησε τόσες λαχτάρες καί τόν υποχρέωσε νά 
δεχτεί όλόκληρο τό άντισχέδιο συμφωνίας πού πρότεινε τό ΕΑΜ. Τότε -  
δπως γράψαμε -  είχε δεχτεί τήν έντολή τών πολιτικών, πού συνοψίζον
ταν:

«Νά ένισχύονται μόνο έκεϊνοι οί ’Αρχηγοί άνταρτών πού έμφορούν- 
ται άπό μετριοπαθείς πολιτικές άντιλήψεις καί πού θά εύνοοΰσαν τήν 
έπιστροφή τών βασιλέων μετά τήν άπελευθέρωση τών χωρών τους... ΟΙ 
διπλωμάτες μας ήσαν πεισματικά άντίθετοι σέ κάθε ένθάρρυνση πού δ ί
νονταν σέ όμάδες πού πιθανό νά ζημιώσουν τήν έπιστροφή τών βασιλι
άδων καί τών κυβερνήσεων πού ύπάρχουν, ένώ τό SOE έπιδιώκει νά συγ
κροτήσει Άνΐίστα.ση άνεξάρτητα άπό πολιτικά φρονήματα...».

Τό Βρετανικό Στρατηγείο -  δπως γράψαμε -  άντιμετώπιζε τήν π ιθα
νότητα νά άποχωρήσουν έθελοντικά οί Γερμανοί άπό τήν 'Ελλάδα καί 
άνησυχούσε σοβαρά γιά  τήν κατάσταση πού θά δημιουργούνταν στά 
Βαλκάνια, δπου οί μόνες συμμαχικές δυνάμεις πού θά άπωθούσαν τούς 
Γερμανούς θά ήσαν τά λαϊκά άπελευθερωτικά κινήματα. Αύτά δέ χαρα
κτηρίζονταν σάν φιλικά άπό τήν κυβέρνηση τής Μεγάλης Βρετανίας. Οί 
έντολές τών πολιτικών πρός τούς στρατιωτικούς ήσαν νά έμποδίσουν μέ 
κάθε τρόπο τά άπελευθερωτικά κινήματα νά καταλάβουν τήν έξουσία. 
“Αν έπικρατούσαν τά κινήματα πού έβαζαν σκοπό τήν έθνική άνεξαρτη- 
σία καί λαϊκή κυριαρχία, τά μακροπρόθεσμα σχέδια τής βρετανικής Αυ
τοκρατορίας θά δέχονταν σοβαρό χτύπημα: θά άδυνάτιζαν οί θέσεις της 
σ’ δλη τή Βαλκανική Χερσόνησο καί στή Μέση ’Ανατολή.

Αύτά, βέβαια, περισσότερο άπό κάθε άλλον, ήσαν γνωστά στούς Ά γ 
γλους στρατιωτικούς πού μέ έπιμονή υποστήριξαν τή στρατηγική τής εισ
βολής στήν Ευρώπη, άπό τό «μαλακό» -  δπως λέγανε τά Βαλκάνια -  
υπογάστριό της. Ή  στρατηγική αύτή δέν έγκρίθηκε στό σύνολό της στή 
διάσκεψη Ρούζβελτ-Τσώρτσιλ στό Κεμπέκ. Πέτυχε δμως ό Τσώρτσιλ νά 
τοϋ δοθεί ή πρωτοβουλία ένεργειών στά Βαλκάνια καί ειδικότερα στήν 
'Ελλάδα καί τή Μεσόγειο καί στρατιωτικά νά άναπτύξει τό ΣΜΑ δρα
στηριότητες «σέ μικρές καταδρομές άποβατικώγ τμημάτων καί σέ βομ
βαρδισμούς στρατηγικών στόχων».

Γιά έπιχειρήσεις τόσο περιορισμένης κλίμακας οί Ά γγ λο ι δέ χρει
άζονταν πιά  Ισχυρές ένοπλες άντάρτικες δυνάμεις, πολύ περισσότερο πο
λιτικοποιημένες καί μέ προχωρημένες κοινωνικές έπιδιώξεις. “Επρεπε νά 
διαλυθούν, μέ στρατιωτική έπέμβαση καί χρησιμοποίηση δλων τών μή 
έαμικών δυνάμεων στόν άγώνα ένάντια στόν έπαναστατημένο λαό.

Ά ποσπώ ντας, στή διάσκεψη τοΰ Κεμπέκ, τήν πρωτοβουλία ένερ
γειών στά Βαλκάνια, ό Τσώρτσιλ έξασφάλισε τή συμπαράσταση τοΰ 
Ροΰζβελτ στή διαχείρηση τών έλληνικών υποθέσεων. Τό πρώτο πού ζή
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τησε καί πέτυχε ήταν ή Ανεπιφύλακτη υποστήριξη τού βασιλιά, μέ προει
δοποίηση πώς θά άντιταχθούν καί οΐ δυό δυνάμεις σέ κάθε άντίδραση 
στήν άπόφασή τους.

Τήν ίδια  μέρα πού ό Τσώρτσιλ πήρε τό τηλεγράφημα τού βασιλιά, 19 
Αύγούστου, τηλεγραφούσε άπό τό Κεμπέκ στόν υπουργό του Ή ντεν:

«Έ άν σημαντικές βρετανικές δυνάμεις λάβουν μέρος στήν άπελευθέ- 
ρωση τής 'Ελλάδος, ό βασιλεύς θά πρέπει νά έπιστρέψη μαζί μέ τόν 
Ά γγλο-ελληνικό στρατό. Αύτή είναι ή πλέον πιθανή έκδοχή. Έ ά ν  ώστόσο 
οΐ Έλληνες είναι άρκετά Ισχυροί ώστε νά άπωθήσουν τούς Γερμανούς 
μόνοι των, θά έχουμε πολύ λιγώτερο δικαίωμα νά άναμιχθούμε στό ζή
τημα αύτό. Έ ξυπακούετα ι έν τοιαύτη περιπτώσει δτι ό βασιλεύς θά 
έπρεπε νά ζητήση ίση άντιπροσώπευση Βασιλοφρόνων μέ τούς Δημοκρα
τικούς, ως προτείνεται τώρα. 'Οπωσδήποτε θά διέπραττε μεγάλο λάθος 
νά συμφωνήση, κατά οΐονδήποτε τρόπο, νά παραμείνη έξω άπό τήν Ε λ 
λάδα, έφ’ δσον οί συνθήκες άποκλείουν τήν διεξαγωγή ένός ειρηνικού 
δημοψηφίσματος» ,3 5

Καί στίς Αναμνήσεις του ό Τσώρτσιλ σημειώνει δτι έκεϊ στό Κεμπέκ 
βγήκε ή άπόφαση γιά  στρατιωτική έπέμβαση στήν Ε λλάδα  κάί πώς: 
«Ή το ή πρώτη σκέψις δτι θά εύρισκόμεθα ύποχρεωμένοι νά έπέμβουμε 
στίς έσωτερικές υποθέσεις τής Ελλάδος τή στιγμή τής άπελευθερώσεώς 
της».36

Πρώτο μέτρο άντίδρασης σέ κάθε άλλαγή στήν Ε λλάδα  ήταν ή προ
κλητική διακήρυξη τών κυριαρχικών δικαιωμάτων τής Α γγλ ία ς  νά δια 
χειρίζεται τίς έσωτερικές υποθέσεις τής Ε λλάδας. Ό  Τσώρτσιλ κατηγο
ρηματικά δήλωσε πώς δχι μόνο δέ συζητάει τό ζήτημα πού έβαζαν ot 
πολιτικοί καί άντιστασιακοί έκπρόσωποι τού λαού μαζί μέ τούς υπουρ
γούς τής κυβέρνησης Τσουδερού νά μή γυρίσει ό βασιλιάς πρίν νά γίνει 
δημοψήφισμα, άλλά ό βασιλιάς θά γυρίσει στήν Ε λλά δ α  μαζί μέ τόν άγ- 
γλικό καί έλληνικό στρατό τής Μέσης Α νατολής.

Γιατί δμως ot Ά γγλο ι, άλλά καί οί Α μερικανοί μέ τό δικό τους τρό
πο, μέ πείσμα υποστήριζαν τήν έπιστροφή τοϋ Γεωργίου, δταν ήταν 
άναμφισβήτητο πώς όποιαδήποτε έλληνική κυβέρνηση, έκτός άπό μιά 
πραγματικά έαμική κυβέρνηση, θά ήταν φιλική πρός τήν Α γγ λ ία  καί τήν 
Α μερική; Βέβαια δσα γράφηκαν γιά  «συναισθηματικούς δεσμούς», «ευ
γνωμοσύνη», «νομιμοφροσύνη πρός τό βασιλιά πού έμΛνε συμπαραστά
της τής Α γγλίας στόν πόλεμο», δέν έχουν σοβαρότητα. Ό λ α  αύτά έκμη- 
δενίστηκαν δταν ot Ά γγ λο ι θεώρησαν πώς μπορούσαν νά έπιβάλουν τήν 
πολιτική καί τήν κυριαρχία τους καί χωρίς τόν Γεώργιο, π.χ. στά Δεκεμ
βριανά τού 1944.

35. Ού. Τσώρτσιλ, Δ εύτερος παγκόσμιος πόλεμος, τομ. 5, σελ. 475.

36. Ού. Τσώρτσιλ, 6.π., σελ. 476.
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Αύτή τήν περίοδο τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ άποτελοΰσε μιά τέτοια δύναμη 
πού δέν ύπήρχαν στό έσωτερικό δυνάμεις νά άμφισβητήσουν τήν κυριαρ
χία του. Ot κουίσλινγκς μέ τά άθλια γερμανοοπλισμένα κρατικά ή παρα
κρατικά κατασκευάσματά τους, μπορούσαν, ύπό τήν προστασία τών 
κατακτητών, νά κάνουν Εγκλήματα καί νά  συσωρεύουν Ερείπια, άλλά δύ
ναμη νά κυριαρχήσουν, έστω γιά  μικρή περίοδο, ώσπου νά φτάσουν άγ- 
γλικά στρατεύματα μέ τό βασιλιά, δέν είχαν. Ot άναρίθμητες «Εθνικιστι
κές» όργανώσεις, καί άσύνδετες μέ λαϊκές μάζες καί μεταξύ τους, κινούν
ταν όλιγομελεΐς στά πολυτελή κέντρα καί διαμερίσματα τοΰ Κολωνακίου, 
δταν δέν Εμφανίζονταν δίπλα στούς Γερμανούς καί τούς γερμανοτσολι- 
άδες στά τρομοκρατικά «μπλόκα». 'Η  παλιά «Εθνική ήγεσία» τών πα ρα
δοσιακών άστικών κομμάτων, ξεχασμένη κα ί περιφρονημένη άπό τό λαό, 
δέν άποτελοΰσε δύναμη Ικανή νά δώσει κάποια νομιμότητα καί κύρος σέ 
μιά άγγλική στρατιωτική Επέμβαση. Γιά τούς δυτικούς συμμάχους δέν 
υπήρχε άλλος ύπολογίσιμος παράγοντας Εκτός άπό τό βασιλιά καί τήν 
Εξόριστη κυβέρνησή του, πού τό 'ξέραν πολύ καλά πώς στό έσωτερικό δέ 
διέθεταν καμιά δύναμη καί κανένα κύρος, δμως Επίσημα, έστω τυπικά, 
άναγνωρίζονταν καί άπό τούς τρεις μεγάλους συμμάχους σάν νόμιμοι Εκ
πρόσωποι τής 'Ελλάδας στό συμμαχικό πόλεμο. Μιά Επίσημη πρόσκληση 
τού βασιλιά καί τής κυβέρνησής του θά Επέτρεπε στήν ’Αγγλία νά παρου
σιάσει στή διεθνή κοινή γνώμη τήν Επέμβαση τού στρατού της σάν πράξη 
«συμμαχικής συμπαραστάσεως καθαρά άνιδιοτελοΰς».

Ή  Ιδέα μιάς στρατιωτικής Επέμβασης, πού θά Εδινε τή δυνατότητα 
στούς "Αγγλους νά κυριαρχήσουν καί νά Επιβάλουν τόν Ελεγχό τους, παρ’ 
δλο πού δέ θά άπόβλεπε σέ συγκρούσεις μέ τούς Γερμανούς, παρουσίαζε 
Εξαιρετικές δυσκολίες. Ά ν  οί Γερμανοί, μέ τίς μεγάλες δυνάμεις κατοχής 
πού χρησιμοποιούσαν, δέν κατάφεραν νά Εξουδετερώσουν τό ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ, πόσες δυνάμεις θά Ιπρεπε νά διαθέσουν ot Ά γγ λο ι γιά  νά Επιβά
λουν τή δική τους στρατιωτική κατοχή;

Πολλές προσπάθειες είχαν γίνει γιά  νά άδυνατίσουν τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ 
καί νά δημιουργήσουν τουλάχιστο μιά «Εξισορρόπηση» μέ άνάπτυξη φ ι
λικών στούς Ά γγλους δυνάμεων, χωρίς άποτέλεομα. Ά ν  στό παρελθόν, 
τότε πού ό ΕΛΑΣ περνούσε τή νηπιακή του ήλικία, ή δυναμική τακτική 
άπέτυχε, πώς, τώρα, μετά τήν τόση άνάπτυξη πού σημείωσε ύστερα άπό 
τόν άφοπλισμό τών ’Ιταλών, θά μπορούσε νά πετύχει; Ο ί στρατιωτικοί 
άμφέβαλαν κα ί δέ συμφωνούσαν μέ τίς ύποδείξεις τού Τσώρτσιλ καί τών 
υπουργών. Θεωρούσαν πώς θά Επρεπε άκόμα νά δοθεί περισσότερη 
προσοχή στήν Εκθεση τού άρχηγοΰ τής ΒΣΑ στά Ελληνικά βουνά “Εντυ 
Μάγερς καί νά βγούν συμπεράσματα άπό τίς έπιτυχίες πού σημείωσε ή 
τακτική τής συνεργασίας μέ τόν ΕΛΑΣ.

ΟΙ πολιτικοί θεωρούσαν δτι ή ΒΣΑ ,γιά νά Εξασφαλίσει τή μικρή συμ
βολή τών άνταρτών τής Βαλκανικής στίς πολεμικές της άποστολές, παρα
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σύρθηκε σέ πολιτικά ζητήματα πού ήσαν άντίθετα στην πολιτική τής βρε
τανικής κυβέρνησης καί ζημίωσαν έτσι τά συμφέροντα τής Αυτοκρατορί
ας. Γι’ αύτό, κατά τή γνώμη τους, θά ήταν καλύτερα νά άνακληθοΰν. ΟΙ 
στρατιωτικοί άντέδρασαν σ’ αύτό κατηγορηματικά. Ό  στρατηγός Ούίλ
σων υποστήριξε δτι καί μελλοντικά είναι ύποχρεωμένο τό ΣΜΑ νά υπο
λογίζει στή συμβολή τού άντάρτικου τής Βαλκανικής καί άκόμα δτι είχε 
ύποχρέωση νά καλύψει τούς πράκτορες άξιωματικούς καί όπλίτες, πού 
άπ ' αύτούς 146 βρίσκονταν στήν Ε λλάδα  καί είδικά στίς περιοχές πού 
κυριαρχεί τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ πάνω άπό 120. Τίς άνησυχίες τού Ούίλσων 
συμμερίζονταν καί ot Ε πιτελάρχες τής ’Ανώτατης βρετανικής πολεμικής 
ήγεσίας. θεω ρούσαν πώς ή άνοικτή πολεμική ένάντια στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, 
έκτός άπό τίς άρνητικές συνέπειες πού θά είχε στίς είδικές στρατιωτικές 
ένέργειες στήν κατεχόμενη Ε λλάδα, θά έπιδρούσε άρνητικά στίς γενικό
τερες πολεμικές έπιδιώξεις στήν Ιτα λία . ’Ακόμη θά δυσκόλευαν τίς άπο- 
βάσεις πού προβλέπονται στά έλληνικά νησιά τού Αίγαίου καί θά δημι- 
ουργούνταν τουλάχιστο στρατιωτικό κενό στήν Ε λλάδα . Πέρα ά π’ αύτά 
άσφαλώς θά προέκυπταν καί πολιτικές έπιπτώσεις στήν τριπλή Συμμαχία. 
Ύ πόδειχναν έτσι τήν τακτική τού Ούίλσων: «Υ ποταγή τοΰ ΕΛΑΣ στό 
ΣΜΑ καί στήν πορεία άπορρόφησή του στόν τακτικό έλληνικό στρατό τής 
βασιλικής κυβέρνησης».

Ό σ ο  σοβαρές καί άν ήσαν ot διαπιστώσεις τών στρατιωτικών, γιά 
τούς πολιτικούς περιθώρια γιά υποκρισίες καί φαινομενική άμεροληψία 
δέν υπήρχαν. Έ πρεπε μέ κάθε τρόπο νά έμποδιστεΐ τό ρεύμα πρός τά 
άριστερά καί αύτό θά μπορούσε νά γίνει μόνον δταν έχανε τήν άποφασι- 
στική δύναμή του τό έπαναστατικό κίνημα, τό Λαϊκό του Στρατό. Ό  
Ούίλσων στό βιβλίο του ’Οκτώ χρόνια πέραν τών θαλασσών, γράφοντας 
γιά τίς διαφορές τών πολιτικών μέ τούς στρατιωτικούς, κατάληγε στό π ι
κρό παράπονο: «Οί διπλωμάτες, έν πάσει περιπτώσει, ήσαν πάρα πολύ 
Ισχυροί, σχετικά μέ μένα, καί μέ υπερφαλάγγισαν!...».

Ό  στρατάρχης καί τά Ε π ιτελεία , βέβαια, «υπερφαλαγγίστηκαν», 
άλλά οί πολιτικοί έκαναν κάποια υποχώρηση. Δέχτηκαν νά μή φτάσουν 
στά άκρα καί νά μήν άνακαλέσουν τούς άξιωματικούς συνδέσμους τού 
ΣΜΑ άπό τά έλληνικά βουνά. Νά παραμείνει ή ΡΣΑ καί γιά  μεγαλύτερο 
κύρος νά σταλούν δίπλα της καί ’Αμερικανοί άξιωματικοί, έτσι πού νά 
«άναπτυχθεϊ» σέ «Συμμαχική Στρατιωτική Άποστολή». Νά διατηρηθεί τό 
ΚΓΣΑ καί νά γίνουν προσπάθειες νά ένταχθούν σ’ αύτό καί άλλες έν
οπλες όργανώσεις, έστω καί άν υπάρχουν στοιχεία πώς έμμεσα, «καμου- 
φλαρισμένα», έξοπλίζονται καί συνεργάζονται μέ τούς κουίσλινγκς. Νά 
ένθαρρυνθούν άντίπαλα στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ στοιχεία νά ένταχθούν στίς έν
οπλες δυνάμεις τών κουίσλινγκς (ταγματασφαλίτες, χωροφύλακες, άστυ- 
φύλακες) καί στίς «έθνικιστικές δυναμικές όργανώσεις», πού θά πρέπει 
νά έμφανίζονται σάν άγαναχτισμένοι «πατριώτες» άπό τίς πιέσεις τού 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Νά σταματήσει κάθε ύλική καί ήθική ύποστήριξη τοϋ
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ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Νά πάρουν πρωτοβουλίες οί ίδ ιοι οί Βρετανοί ύπεύθυνοι 
τής ΣΣΑ νά συσπειρωθούν δλες ot άντιεαμικές-άντικομμουνιστικές δυνά
μεις καί νά  άναπτύξουν ένοπλη δράση ένάντια στό λαϊκό έπαναστατικό 
κίνημα, άκόμα μέ άνοχή ή καί σέ συνεργασία μέ τούς Γερμανούς.

Έ τσ ι «έν ψυχρώ», ot «σύμμαχοι» στόν άντιφασιστικό πόλεμο, άπο- 
φάσισαν νά όργανώσουν τόν έμφύλιο πόλεμο μέσα στή μικρή συμμαχική 
τους χώρα, σά μόνη διέξοδο στήν πραγματοποίηση τών Ιμπεριαλιστικών 
τους σκοπών.

ΟΙ έπιπτώσεις τής βρετανικής πολιτικής στό Βουνό.

Ό  πρεσβευτής Λήπερ ύποχρέωσε τό ΣΜΑ νά ύπονομεύει τή συνεργασία 
στό κοινό στρατηγείο τών άνταρτών καί νά έμποδίζει κάθε συμφωνία τού 
ΕΔΕΣ καί τής ΕΚΚΑ μέ τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. 'Ο  στρατηγός Σαράφης παρα
θέτει ένα τηλεγράφημα τού Έ ν τυ  Μάγερς άπό τό Κάιρο πρός τόν Ζέρβα, 
πού βρέθηκε στά κατασχεμένα άπό τόν ΕΛΑΣ άρχεΐα τού ΕΔΕΣ. Στό 
τηλεγράφημα, άνάμεσα στ’ άλλα δινόταν καί ή παρακάτω διαταγή στόν 
Κρίς.

«... Παρακαλώ μήν καταλήξετε σέ συμπεράσματα μέ τό ΕΑΜ καί 
ΕΛΑΣ χωρίς νά λάβετε σχετικήν έκθεσιν τό πώς διαμορφούται ή κατά
σταση έδώ. Ή  ΕΚΚΑ είναι πραγματικώς άντίθετη μέ τόν ΕΛ Α Σ...».17

Ό  άντικαταστάτης τού άρχηγού τής ΒΣΑ Κρίς έσπευσε νά δώσει δεί
γματα κατανόησης καί προσαρμογής στίς άπαιτήσεις τών Βρετανών πολι
τικών.

’Από τίς «φιλικές» τους άντάρτικες δυνάμεις περισσότερο άπό μιά 
άτιμη καί βρώμικη έπίθεση στά νώτα τού ΕΛΑΣ, δταν θά δεχόταν σφο
δρές Επιθέσεις στό μέτωπο άπό τούς κατακτητές, δέν μπορούσαν νά περι
μένουν καί δέ ζητούσαν. Δέν ήταν μόνο ή ποσοτική διαφορά, πού δπως 
γράψαμε είχε μεγαλώσει μέ τόν έξοπλισμό νέων έλασίτικων δυνάμεων 
ύστερα άπό τό πέρασμα τού Ιταλικού όπλισμού στά χέρια τού ΕΛΑΣ. Τό 
πιό άνησυχητικό ήταν τά χάλια πού είχαν οί όργανώσεις αυτές. "Ολη ή 
όργάνωση τού ΕΔΕΣ τής ’Αθήνας καταριόνταν τόν Ζέρβα πού τούς χά
λασε τήν ήσυχία καί γιά νά έξασφαλιστούν στό καθεστώς τής κατοχής 
πέρασαν στήν υπηρεσία τών κουΐσλινγκς καί όπλίστηκαν άπό τούς Γερ
μανούς. Στή Μακεδονία ή ΠΑΟ, πού διαλαλούσε πώς είναι τμήμα τού 
ΕΔΕΣ, πολεμούσε κι αύτή άνοικτά δίπλα στούς κατακτητές Γερμανούς 
καί μέ τούς Βούλγαρους άκόμα, γιά νά «σώσει τήν έλληνική Μακεδονία

37. Στ. Σαράφης, ό ΕΛΑΣ, σελ. 252.
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άπό τούς Βούλγαρους»! Μέσα στά άντάρτικα τμήματα τού Ζέρβα όργί- 
αζαν οί βασιλόφρονες. Ά π ό  τό δημοκρατικό πυρήνα τού ΕΔΕΣ είχε 
άπομείνει ό Πυρομάγλου, τυπικά ύπαρχηγός άλλά άπογυμνωμένος άπό 
κάθε έξουσία καί δύναμη, πάντα μέ τό φόβο καί τήν «ψυχή στό στόμα». 
Μόνο ή εύνοια τών Ά γγλω ν καί ή προσωπική του φιλία μέ τόν Ζέρβα τόν 
έσωζαν άπό τούς «συναγωνιστές» του, πού τόν θεωρούσαν «φιλοεαμίτη» 
καί «κομμουνιστή» άκόμα.

Μέ τό ΚΓΣΑ ό Κρίς σημείωνε άξιόλογες έπιτυχίες. Ά πόσπασε άπό
φαση νά περιοριστούν μόνο σέ άμυντικές έπιχειρήσεις οί άντάρτες καί 
άλλη μιά άπόφαση γιά  κοινά φρουραρχεία σέ περιοχές πού οί άλλες δυό 
όργανώσεις, ό ΕΔΕΣ καί ή ΕΚΚΑ, δέν είχαν ένοπλα τμήματα, άλλά άπο- 
κτούσαν δικαιώματα νά όργανώσουν. Μ’ αύτό τό τρόπο άντί νά προωθεί
τα ι ή ένότητα καί ένοποίηση τών άντάρτικων δυνάμεων, δημιουργούνταν 
«σφήνες» στίς περιοχές πού είχε έλευθέρώσει καί τίς χρησιμοποιούσε σά 
βάσεις του ό ΕΛΑΣ.

Τόν ϊδιο  καιρό ό Κρίς, γιά νά άνταποκριθεί στίς όδηγίες πού είχε 
άπό τό Κάιρο νά ένισχύσει τίς άντιεαμικές ένοπλες δυνάμεις, πρότεινε ή 
γερμανοοπλισμένη καί ένταγμένη στήν ύπηρεσία τού Ράλλη «Πανελλήνια 
Α πελευθερωτική Όργάνωσις» (ΠΑΟ) Μακεδονίας νά γίνει Ισότιμο μέ
λος τού ΚΓΣΑ. Γιά τό σκοπό αύτό κάλεσε άπό τή Θεσσαλονίκη άντιπρο- 
σώπους αυτής τής όργάνωσης.

Στήν έδρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ, δπου στεγάζονταν κα ί τό ΚΓΣΑ, 
εφτασε ό συνταγματάρχης Μουστεράκης, άξιωματικός μέ μεγάλο ήθικό 
καί έπαγγελματικό κύρος καί ύστερα άπό λίγες μέρες καί ό άντισυντα- 
γματάρχης Άργυρόπουλος. Καί οΐ δυό τους είχαν μπλεχτεί στά δίχτυα 
τής γερμανόδουλης σπείρας τοϋ συνταγματάρχη Χρυσοχόου, έπιθεωρητή 
Νομαρχιών τής «κυβέρνησης» τών κουίσλινγκς κα ί τού συνταγματάρχη 
Θεμελή, νομάρχη τότε ’Εδέσσης, πού έμεινε γνωστός στήν Ιστορία τής νε- 
ώτερης 'Ελλάδας άπό τό άπόφθεγμά του: «Πάς πυροβολών Γερμανούς 
δέν είναι "Ελλην!».

Ή  ΠΑΟ Ιδρύθηκε-δπω ς γράψαμε- σάν όργάνωση «άντιβουλγαρική» 
καί άντικομμουνιστική, δχι δμως καί άντικατοχική καί κυρίως δχι άντιχι- 
τλερική. Θεωρούσε τόν Χίτλερ έκπρόσωπο τού μεγάλου φιλελληνισμού, 
τού παραδοσιακού γερμανικού πνεύματος, πού περιφρονούσε, άν δέ μι
σούσε, τούς Βούλγαρους. Ά π ό  αύτή τήν άποψη, ύποστήριζαν δτι άν οί 
"Ελληνες έξασφάλιζαν τήν κατοχική τάξη, έστω καί μέ γερμανικά δπλα, 
δέ θά ύποχρεώνονταν οί Γερμανοί νά καλέσουν βουλγαρικά στρατιωτικά 
τμήματα στή Μακεδονία. Θά διατηρούνταν καί θά ένισχύονταν τό έλλη
νικό έθνικό φρόνημα τών Μακεδόνων, θά ύπήρχαν συγκροτημένα έλλη- 
νικά ένοπλα τμήματα, πού τήν κατάλληλη στιγμή, δταν οί σύμμαχοι θά 
ένεργούσαν έπιχειρήσεις γιά  τήν άπελευθέρωση τής 'Ελλάδας, θά έστρε
φαν τά γερμανικά δπλα ένάντια στούς Γερμανούς καί θά κυριαρχούσαν 
στήν 'Ελλάδα. Τέτοιο πνεύμα διοχέτευαν στούς άξιωματικούς τής ΠΑΟ 
οΐ άστοί Μακεδόνες Δίγκας καί Λεβαντής, ό Μητροπολίτης Γενάδιος.
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Έ νθαρρύνονταν πρός τήν ίδ ια  κατεύθυνση καί άπό τούς Ά γγλους στρα
τιωτικούς συνδέσμους τού ΣΜΑ.

Σέ συνεδρίαση τού ΚΓΣΑ, ό Κρίς υποστήριξε τήν αίτηση τής ΠΑΟ 
νά γίνει δεκτή στήν κοινή έθνική συνεργασία τών άντιστασιακών δυνάμε
ων. Ό  άντιπρόσωπός τού Ζέρβα ύποστήριξε τήν πρόταση τού Κρίς. ΟΙ 
άντιπρόσωποι τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ άντέδρασαν σθεναρά καί μέ άφθονα 
στοιχεία άπόδειξαν πώς ή ΠΑΟ κατευθυνόταν στή δράση της άπό τού$ 
Γερμανούς ένάντια στό άπελευθερωτικό κίνημα καί τόν έλληνικό λαό. 
Ά κ όμα  βαρυνόταν γιά  έγκληματική δράση ένάντια σέ Βρετανούς άξι- 
ωματικούς καί άντιδρούσαν στά στρατιωτικά σχέδια τού ΣΜΑ. " Μπρο
στά στά άποκαλυπτικά στοιχεία ό άντιπρόσωπος τού Ζέρβα έκανε έναν 
ελιγμό: Πρότεινε νά γίνει «κατ’ άρχήν» δεκτή ή ΠΑΟ, άλλά νά συμμετά- 
σχει στό ΚΓΣΑ μόνο δταν ξεκαθαρίσει τήν όργάνωσή της άπό τά γερμα- 
νόδουλα στοιχεία. 'Η  «συμβιβαστική» πρόταση άπορρίφτηκε άπό τούς 
άντιπροσώπους τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ό  Κρίς έκανε μιά προσπάθεια νά πε- 
τύχει τήν είσοδο τής ΠΑΟ στή συνεργασία μέ τίς δυνάμεις πού συγκρο
τούσαν τό ΚΓΣΑ, μέ μιά «μεταμόρφωσή της σέ τμήμα τού ΕΔΕΣ. Δηλαδή 
νά μπει ή ΠΑΟ, ξεκαθαρισμένη άπό τά έχθρικά στοιχεία, στή δύναμη τού 
ΕΔΕΣ καί νά τής άναγνωριστεί χώρος «πολεμικής δράσης» τό Βέρμιο. 
Καί αύτή ή άπόπειρα άπέτυχε καί ύποχρεώθηκαν ό Κρίς καί οί άντιπρό- 
σωποι τού ΕΔΕΣ νά δεχτούν τόν άποκλεισμό τής ΠΑΟ άπό τό ΚΓΣΑ. 
Άποφασίστηκε νά τής δοθεί χρόνος νά δείξει έμπραχτα, μέ άντικατοχική 
δράση καί έθνική συμπεριφορά πρός τίς άντιστασιακές όργανώσεις καί τό 
λαό, τήν έπάνοδο στό δρόμο τής έθνικής τιμής καί τού συμμαχικού καθή
κοντος, άφού ξεκαθαρίσει τίς γραμμές της άπό τά έθνοπροδοτικά καί έγ- 
κληματικά στοιχεία.

Πολύ σύντομα ή ΠΑΟ, άκολουθώντας τή γενική στροφή τής πλουτο
κρατικής άντίδρασης, έμφανίστηκε σέ άνοικτή συνεργασία καί άντιλαϊκή 
δράση μέ τούς Γερμανούς καί τούς ταγματασφαλίτες, καί σέ πολλές περι
πτώσεις σέ κοινές έγκληματικές έπιδρομές ένάντια σέ άοπλους χωρικούς, 
μέ τούς Βουλγάρους φασίστες τής ’Οχράνας, άκόμα καί μέ τμήματα βουλ- 
γάρικου στρατού στήν Α νατολική Μ ακεδονία, τή Χαλκιδική καί τή Δ υ
τική Μακεδονία. Στό ΚΓΣΑ, βέβαια, δέν ξανάγινε λόγος γιά  είσοδο στή 
συνεργασία τών άντιστασιακών καί τής ΠΑΟ.

38. ΟΙ Μ. Βαφειάδης καί Γ. Κικίτσας, πού έφτασαν οτήν έδρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ, είδικά γιά 
τό ζήτημα τής ΠΑΟ, Εφεραν μαζί τους δυό φορτώματα μέ έπιβαρυντικά στοιχεία, πού είχε 
κατασχέσει δ  ΕΛΑΣ άπό τά  τμήματα τής ΠΑΟ στό Βέρμιο. Σ ’ Ενα άπό τά έγγραφα άναφέ- 
ρονταν δ  τραυματισμός καί ή σύλληψη τοϋ Ά γγλου  λοχαγού Ίντερ, πού είχε άναλάβει σο
βαρή άποστολή άπό τό ΣΜΑ. Αύτή άκριβώς τήν περίπτωση είχε ύπόψη του δ στρατάρχης 
Ούίλσων, δταν μετά τόν πόλεμο έγραφε στό βιβλίο του 'Οχτώ χρόνια πέραν τών θαλασσών , 
στή οιλ. 167. τά παρακάτω: «... Τμήματα ύπό βασιλόφρονες άξιωματικούς συνεργάζονταν 
ιιί Γερμανούς, έναντίον άνταρικών δμάδων τών όποίων ήγούντο Βρετανοί σύνδεσμοι άξι- 
ωματικοί. ’Αποτέλεσμα τούτου ήτο νά  έγκαταληφθή μελετωμένη έπίθεσις έναντίον γέφυρας 
έπί τοϋ ’Αλιάκμονος».
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Ό  συνταγματάρχης Μουστεράκης ζήτησε νά υπηρετήσει στόν ΕΛΑΣ. 
Έ γ ιν ε  δεκτός καί πολέμησε μέ συνέπεια καί ήρωισμό σά διοικητής τής 
Ιης Θεσσαλικής Μεραρχίας, μέχρι τό τέλος τοϋ πολέμου. Έ πεσε θύμα τής 
μοναρχοφασιστικής τρομοκρατίας καί πέθανε σάν άγωνιστής τού λαού. 
'Ο  άντισυνταγματάρχης Ά ργυρόπουλος έφυγε γιά  τήν ’Αθήνα καί έγκα- 
τάλειψε τήν ΠΑΟ.

«Παγίδες» καί «λαβίδες».

’Ακόμα μιά «παγίδα» έστησαν οί “Αγγλοι γιά νά άδυνατίσουν τόν ΕΛΑΣ. 
Me Επιχείρημα πώς οί συμμαχικές κυβερνήσεις τής ΕΣΣΔ καί τή ; Πολω
ν ία ; ζητούν τού; στρατιώτες τους πού ύπηρετούσαν στά άντάρτικα τμή
ματα. τό ΣΜΑ διέταξε τήν ΣΣΑ νά παραλάβει τού; Ρώσους καί Πολω
νού; στρατιώτες από τόν ΕΛΑΣ καί νά τού ; στείλει μέσω Τουρκία; οτήν 
Αίγυπτο. Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ άυνήθηκε νά τού; δώσει, έκτός άν είχε υπεύ
θυνη αίτηση τών κυοερνήοεων ΕΣΣΔ καί Πολωνίας. Τόν ϊδιο  καιρό στή 
Θεσσαλία καί τή Μακεδονία Ά γγλο ι άξιωματικοί. σ\'»νδεσμοι τής ΣΣΑ. 
ζήτησαν άπό τά Στρατηγεία τού ΕΛΑΣ νά ιΐυγκεντριύσουν τού; Αυστρια
κούς. Γερμανού;. Τσέ/ους. Βέλγου;. Γάλλου; αιχμαλώτους, πού μαζί μέ 
τού ; Ιταλούς Bu συγκροτούσαν πολεμικά τμήματα κάτω άπό τ ί; διαταγές 
τού ΣΜΑ. i9 Τό τέχνασμα τών Ά γγλω ν άπότυχε. Ό  ΕΛΑΣ άργότερα μέ 
καΐκια τού ΕΛΑΝ έστειλε όλους τού; Πολωνού; καί μέρος τών Ρώσων 
στήν Τουρκία γιά νά πάνε στή Μέση ’Ανατολή. Ο ί περισσότεροι Σοίπετι- 
κοί μείνανε καί πολέμησαν στίς γραμμέ; τού ΕΛΑΣ μέχρι τέλος τού πολέ
μου.

Τόν καιρό πού οί "Αγγλοι Επωφελούνταν άπό τ ί; καλές διαθέσεις τού 
ΕΛΑΣ καί μέ παραπειστικέ; προτάσεις καί «παγίδες» προσπαθούσαν νά 
τόν αδυνατίσουν οί φιλικές τονς οργανώσεις τού Ζέρβα καί τού Ψαρρού. 
μέ πιέσει; καί έξαγορές. υπόσκαπταν τήν ένότητα τού λαού στίς περιοχές 
πού ελέγχονταν άπό τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Ό λ α  τά άντιδραστικά στοιχεία, 
πού βαρύνονταν μέ έθνοπροδοτική δράση καί διατηρούσαν σχέσει; μέ 
τού; κατακτητές. συσπειρώνονταν στίς γραμμέ; τών μικροομάδων πού 
συγκροτούνταν άπό τ ί; όργανώσεις αύτές. σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τού 
ΚΓΣΑ. Ή  άντιεαμική δραστηριότητα τους ξεφάντωσε στίς έκλογέ; τών 
όογάνων Λ αϊκή; Αύτοδιοίκησης καί Λαϊκή; Δικαιοσύνης. Τά άποτελέ
σματα. οέοαια. τών έκλογών ήσαν συντριπτικά σέ βάρος τους σ' δλη τήν 
Ελεύθερη Ε λλάδα. Πουθενά δέν Εκλέχτηκαν δικά του ; όργανα, έκτός

39. Ή  Σοβιετική Κυβέρνηση ποτέ δέν είχε ζητήσει νά  παραλάβει τούς Ρώσους αιχμαλώτου; 
πού ύπηρετούσαν στόν ΕΛΑΣ. Αύτό τό βεβαίωσε ή Σοβιετική Στρατιωτική Ά ποστολή μόλι; 
Εφτασε στήν 'Ελλάδα.
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άπό όρισμένα χωριά πού βρίσκονταν κάτω άπό τήν τρομοκρατική πίεση 
τών ζερβικών καί τών βασιλοφρόνων τοϋ 5/42 συντάγματος. Ό  Σαράφης 
γράφει: «Οί λίγοι όπαόοί τους (τών ζερβικών) δημιουργούσαν συνεχώς 
ζητήματα καί έφταναν ϊως έπιθέσεις καί φόνους άκόμα έαμιτών (χωριά 
Μεσδάνη καί Φανάρι-Μαγούλα Καρδίτσας). Γιά τήν έκ/.ογή τών Λαϊκών 
έπιτροπών διοίκησης, δικαιοσύνης κλπ. μεταχειρίζονταν τίς παλιές κομ
ματικές μέθοδες, ύπόσχονταν άμοιβές, χρήματα, ιματισμό καί άλλες πα
ροχές καί τέλος ο ί άξιωματικοί διοικητές τών περιοχών έφτασαν εως 
άπειλές καί ζητούσαν δπλα καί μέ τή βία νόμιζαν πώς μπορούσαν νά 
έπικρατήσουν έναντι τοϋ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, πού ήταν ισχυρότατο (άναφορά 
συνταγματάρχη μηχανικού Χονδάκη Δ., διοικητού ΕΔΕΣ Θεσσαλίας) .4U

Ά λλά  καί στήν “Ηπειρο, δπου έπικρατούσε ή βία τών ζερβικών. σύμ
φωνα μέ δσα έγραψε στό ήμερολόγιό'του ό Ά γγλο ς  άξιωματικός, μάλλον 
έλληνικής καταγωγής, πού έργαζόταν στήν Ή πειρο  σάν πράκτορας τής 
μυστικής ύπηρεσίας πληροφοριών μέ τό όνομα Κώστας Λόρενς, ή κατά
σταση ήταν εύνοϊκή υπέρ τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Ό  Σαράφης πού διάβασε τό 
ήμερολόγιο. όντας ό μόνος πού ήξερε άγγλικά στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ, έγραψε 
στή σελίδα 200 τού βιβλίου του: «Μ αζί μέ τίς πληροφορίες γιά τόν έχθρό 
πού εστελνε (ό Λόρενς) στό Κάιρο, έστελ,νε καί πολιτικές γιά τήν κατά
σταση στήν 'Ήπειρο, τό φρόνημα τού λαοϋ, τίς διάφορες όργανώσεις, τή 
δύναμη τοϋ ΕΑΜ, τοϋ ΕΔΕΣ, τό δημοκρατικό φρόνημα τοϋ λαοϋ, τή 
συμπάθεια τοϋ ?Μθϋ πρός τόν ΕΛΑΣ καί τήν Αντιπάθεια πρός τάν ΕΔΕΣ, 
έπιπλέον δέ κατάγγειλε διάφορες παραβάσεις τοϋ ταξίαρχου ”Εντυ... 
’Ήταν απόλυτα άντικειμενικός καί ειλικρινής...'Αποτέλεσμα ήταν ό φόνος 
τον γιατί έλεγε τήν άλήθεια καί δέν εστελνε πληροφορίες πολιτικές ευχά
ριστες καί σύμφωνες μέ τή θέληση καί έπιθυμία τής ύπηρεσίας του. Δυσ
τυχώς στό φόνο αύτό βοήθησε καί ό ΕΛΑΣ μέ τή σύλληψή του, χωρίς νά 
ξέρει δτι ένεργοϋσε έναντίον ένός ειλικρινούς Ανθρώπου καί φίλον  
του...».

Ό  "Εντυ κατηγόρησε τόν Λόρενς δτι ήταν πράκτορας τών Γερμανών 
καί ό Σαράφης έδωσε διαταγή νά πιαστεί καί νά παραδοθεί στή ΒΣΑ. 
Ά κ όμα καί ό Ά ρ η ς, δταν πήγε στήν "Ηπειρο, βοήθησε στή σύλληψη καί 
τήν παράδοσή του στόν Ά γγλο  ύπολοχαγό Σπάικ, πού στό δρόμο τόν 
δολοφόνησε, μέ τόν ισχυρισμό πώς άποπειράθηκε νά δραπετεύσει. Τέτοιο 
ήταν τό τέλος κάθε πράκτορα πού έπεφτε στή δυσμένεια τών μυστικών 
άγγλικών υπηρεσιών.

Οί έκλογές γιά τήν άνάδειξη έπιτροπών λαϊκής Αύτοδιοίκησης καί 
Δικαιοσύνης, πού άρχισαν σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τού ΚΓΣΑ στίς 15 
Αύγούστου καί τελείωσαν στίς 15 Σεπτέμβρη, ήσαν έλεύθερες, μέ ψηφο
δέλτια σ" δλες τίς περιοχές πού δρούσε ό ΕΛΑΣ καί, σύμφωνα μέ δσα 
έγραψε ό Σαράφης, παίρνονταν αυστηρά μέτρα καί γιά τίς μικρότερες 
παραβάσεις πού σημειώνονταν. Ψήφιζαν άντρες καί γυναίκες άπό 17 καί

40. Σαράφης, δ.π., σελ. 205.
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πά νο χρόνων. Η έπιτυχία τοϋ έαμικού ψηφοδελτίου ήταν καταπληκτι
κή."

«Στό Βουργαρέλι άπειλούνταν μέ τά όπλα οί χωρικοί γιά  νά κατα
ψηφίσουν τούς ύποψηφίους τοϋ ΕΑΜ. Τό ϋδιο έγινε καί σέ πολλά άλλα 
χωριά». Στό ΚΓΣΑ κατάθεσε γράμμα τού Βόιδαρου καί τού Καραμπίνα, 
καπετάνιων τοϋ ΕΔΕΣ στίς Περιοχές "Αρτας-Κλειδιού, πού έδειχναν δτι 
είχαν περιθάλψει Γερμανούς τραυματίες τούς όποιους μετά άπόλυσαν. Ό  
Καραμπίνας άπειλούσε τμήματα τού ΕΛΑΣ δτι θά καλέσει τούς Γερμα
νούς νά ύπερασπίσουν τήν περιοχή του καί ό Βόιδαρος έγραφε στό γερ
μανικό φρουραρχείο τ'ις  Ά ρ τα ς  δτι: «... έμείς δέν πολεμάμε έσάς τούς 
Γερμανούς, πολεμάμε τούς κομμουνιστάς, έμείς οί καθαροί φασίστες...».

Σέ άλλο μέρος ό στρατηγός Σαράφης άναφέρει δτι βρέθηκε έγγραφη 
έντολή τού άντισυνταγματάρχη Καμάρα πρός τόν ταγματάρχη Παπαχρή
στου (καί οί δυό διοικητές άντάρτικων τμημάτων τού ΕΔΕΣ) νά πάρει 
έπαφή μ' ένα λοχαγό άλβανομπαλίστα (δργανο τών Ιτα λώ ν φασιστών) 
καί νά συνεννοηθούν γιά  νά ένεργήσουν άπό κοινού έπίθεση κατά τού 
ΕΛΑΣ.42

Παρ’ δλο δτι λειτουργούσε τό κοινό στρατηγείο καί έπρεπε νά ύπάρ- 
χει συνεργασία τών τμημάτων γιά τήν άντιμετώπιση τών Γερμανών, σέ μιά 
γερμανική έπιδρομή στά Κατσανοχώρια, τό Σεπτέμβρη, οί έδεσίτες βρέ
θηκαν σέ δύσκολη θέση. Έσπευσε άμέσως τμήμα τού ΕΛΑΣ καί μπλέ
χτηκε στή μάχη. ΟΙ έδεσίτες άφησαν μόνους τούς μαχητές τού ΕΛΑΣ καί 
έφυγαν, καταστρέφοντας τά πυρομαχικά τους καί παρ ' δλες τίς παρακλή
σεις άρνήθηκαν νά τά δώσουν στό τμήμα τοΰ ΕΛΑΣ πού μαχόταν.

Τά τμήματα τού ΕΛΑΣ στόν Έ λικώ να αίφνιδιάστηκαν άπό τούς 
Γερμανούς πού πέρασαν άπό μονοπάτια στά νώτα τών άνταρτών. ’Εξα
κριβώθηκε δτι ό όδηγός ήταν ένα άπό τά ντόπια στελέχη τού ΕΔΕΣ.

Σέ πολλές περιπτώσεις πράκτορες τής Γκεστάπο πιάνονταν άπό τόν 
ΕΛΑΣ μέ άποδείξεις γιά τή δράση τους καί άλλοι γ ιά  συνεργασία μέ τίς 
έθνοπροδοτικές όργανώσεις καί άποκαλύπτονταν δτι έχουν σχέσεις μέ τόν 
ΕΔΕΣ. Ό  Ζέρβας καί οί Ά γγ λο ι δχι μόνο δέν τούς καταδίκαζαν, άλλά

4 1. Μετά τόν πόλεμο ίσχυρίστηκε ό Πυρομάγλου ότι σ’ όλη τήν Ε λλά δα , δηλαδή στή Ρούμε
λη. τή Θεσσαλία καί τή Μακεδονία, δπου είναι γνωστό πώς μόνο ίχνη ζερβικών υπήρχαν, ό 
ΕΔΕΣ πήρε τά 60% τών ψήφων καί ό ΕΛΑΣ τά 40%. Στίς δέ περιοχές τής Η πείρου , δπου 
έλέγχονταν άπό τό ΕΔΕΣ. τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ πήρε μόνο 30%, ένώ τό ψηφοδέλτιο τοϋ ΕΔΕΣ 
ψηφίστηκε άπό τά 70% καί στόν Παρνασσό ή ΕΚΚΑ πήρε τά 90%  καί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 
μόνο τά 10%. Στοιχεία, φυσικά, ούτε καί άπό τόν τύπο τού ΕΔΕΣ έκείνης τής έποχής δέν 
παράθεσε γιά  νά στηρίξει τόν Ισχυρισμό του, ποΰ ά π’ δλους δσους άσχολήθηκαν μ’ αύτό τό 
ζήτημα θεωρήθηκαν φαντασίωση τού ύπαρχηγού τής ΕΚΚΑ. Καταπληκτικό είναι δτι μόνο ό 
Παρτσαλίδης. πού έκείνη τήν περίοδο βρίσκονταν στό στρατόπεδο κρατουμένων τού Χαϊ- 
δαρίου. καί 'έ ν  μπορούσε νά έχει προσωπική άντιληψη τού τρόπου διεξαγωγής τών έκλογών 
καί τών άποτελεσμάτων. παραδέχτηκε τό «κατασκεύασμα» τού Πυρομάγλου, γιά νά άποδεί- 
ξει πώς στίς περιοχές πού έλέγχονταν άπό τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ έπικρατούσε άκρα τάξη καί άπό- 
λυτος σεβασμός τών δημοκρατικών δικαιωμάτων τού λαού.
42. Βλ. Σ. Σοοάφηι:. Ό F .AA1 . φωτοτυπία αύτού τού γράμματος άργότερα κατατέθηκε στή 
διάσκεψη τού Λίβανου.

Β 22 Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ 337



τούς προστάτευαν καί τούς παρουσίαζαν σάν όπαδούς καί στελέχη τους 
άκόμα.

Τό ΚΓΣΑ συνεδρίαζε, άποφάσιζε, καθόριζε πρακτικά μέτρα γιά  τό 
σταμάτημα τής διαβρωτικής προσπάθειας πού γίνονταν άπό Αξιωματι
κούς πού στέλνονταν άπό τή «Στρατιωτική Ιεραρχία» καί ένισχύονταν 
άπό τούς Ά γγλους καί τή βασιλική κυβέρνηση τών έξορίστων. Τίποτε 
δμως δέ γινόταν καί τό κακό προχωρούσε, κυρίως μέσα στά τμήματα τού 
Ψαρρού, δπου άρχισαν νά διαφαίνονται στοιχεία όλοσχερούς διάλυσης. 
Δημιουργεΐτο ή έντύπωση πώς κάποιο άόρατο χέρι κινούσε δλα τά νή
ματα μιάς ύπονομευτικής όργάνωσης, πού ύποδαύλιζε άντιθέσεις, μίση 
καί έχθρότητες. Γιά τό ΚΚΕ, τό ΕΑΜ καί γιά  τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ δέν ήταν 
άγνωστο αύτό τό χέρι: Ή τα ν τό χέρι τής Α γγλίας, πού ένεργούσε μέ τούς 
πράκτορες τής Ίντέλιτζενς Σέρβις καί τής Μ.0 .4 , μέ έπικεφαλής τόν Μ. 
Γ ουντχάουζ-Κρίς.

Παρ’ δλες τίς φιλοφρονήσεις καί τά χαμόγελα τού Κρίς καί τή φαινο
μενική ήρεμία πού Επικρατούσε άπό τή μέρα πού συγκροτήθηκε τό ΚΓΣΑ 
καί έφυγε ή άντιπροσωπεία γιά τό Κάιρο, ή άτμόσφαιρα στά έλληνικά 
βουνά γινόταν μέρα μέ τή μέρα πιό  βαριά καί ή «γαλήνη» π ιό  αίνιγματι- 
κή. Ά π ό  δλες τίς περιοχές τής 'Ελλάδας φτάνανε καταγγελίες γιά  σκαν
δαλώδη μεροληψία τών “Αγγλων συνδέσμων ύπέρ τών άντιδραστικών δυ
νάμεων, άκόμα καί τών γερμανοοπλισμένων. Έ νίσχυαν μέ όπλισμό καί 
άφθονο χρήμα σέ χρυσές λίρες τά στοιχεία πού προσφέρονταν νά συγκρο
τήσουν άνταρτοομάδες τού ΕΔΕΣ ή τής ΕΚΚΑ. Συστηματικά άρνούνταν 
νά άνταποκριθούν στίς ύποχρεώσεις πού είχαν άναλάβει άπέναντι στό 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Ά κ όμα καί τά  πολεμοφόδια πού είχαν ξοδευτεί στίς 
«παραπλανητικές έπιχειρήσεις» δέν άντικαταστάθηκαν.

Μέ πρόσχημα πώς τό ΣΜΑ δέ διέθετε έπαρκή άριθμό άεροπλάνων, ό 
Κρίς πρότεινε στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ νά άναλάβει μέ δικές του δυνάμεις τή 
μεταφορά τών υλικών άνεφοδιασμού. Τό ΓΣ δέχτηκε τήν πρόταση. Α ν έ 
θεσε στό ΕΛΑΝ νά όργανώσει στολίσκο άπό καίκια, πού θά έκανε τίς 
μεταφορές άπό τήν Τουρκία στό Πήλιο. Κι αύτή, βέβαια, ήταν μιά παρα
πλανητική πρόταση, πού δέν πρόκειτο νά έχει πρακτικά άποτελέσματα.

Μιά πρόταση τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ νά σταλούν εϊδη συντήρησης στούς 
’Ιταλούς, πού κυριολεκτικά άποδεκατίζονταν άπό τήν πείνα, τό κρύο καί 
τίς στερήσεις - ν ’ άντιμετωπιστεί δηλαδή ένα ζήτημα ήθικού καί άνθρωπι- 
στικού χαρακτήρα πού οί ίδ ιο ι οί Ά γγ λο ι είχαν άναλάβει τήν υποχρέωση 
νά τό πραγματοποιούν- δέν έγινε δεκτή. 'Ο  Κρίς δήλωσε πώς δέν ύπάρ- 
χουν μεταφορικά μέσα. Σά «λύση» πρότεινε νά σταλούν οΐ ’Ιταλοί στούς 
Γερμανούς, γιά νά άπαλλαγούν δλοι, δηλαδή Ά γγλο ι, άντάρτες καί χωρι
κοί, άπό τό βάρος, δπως είπε. Ό  Σαράφης άπόρριψε μέ άγανάκτηση τήν 
άπάνθρωπη καί ύποπτη πρόταση τού φλεγματικού “Αγγλου, πού άν γινό
ταν δεκτή θά σφράγιζε μέ άτιμία τό έλληνικό άντάρτικο. Τό ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ παρακάλεσε τούς χωρικούς νά παραλάβουν, δσοι μπορούν, άπό 
έναν ’Ιταλό, νά τόν στεγάσουν καί νά τόν θρέψουν, χρησιμοποιώντας τον
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σέ βοηθητικές δουλειές. Τότε οί Ά γγ λο ι «μεγαλόψυχα» άνέλαβαν νά δ ί
νουν μισή λίρα σέ κάθε χωρικό πού θά συντηρούσε ’Ιταλό. 'Υπόσχεση πού 
δέν τηρήθηκε. Γιά τούς άρρώστους ’Ιταλούς ό ΕΛΑΣ όργάνωσε δυό νο
σοκομεία στά Μοναστήρια Σιαΐκα καί Καρπενέσι. Έ τσ ι σώθηκαν πολλοί 
’Ιταλοί.

Αύτό ήταν τό περίφημο Κοινό Γενικό Στρατηγείο Ά νταρτώ ν τής 
Ε λλάδας, πού, είν' άλήθεια, είχε γίνει δεκτό μέ χαρά άπό τούς άγωνιστές 
δλων τών όργανώσεων καί τίς πλατύτερες μάζες τοΰ λαού. Φ αινόταν πώς 
άρχιζε νέα περίοδος ήρεμίας καί καλής συνεργασίας, δπως έκείνη στό 
Γοργοπόταμο. Καί οί πρώτες άποφάσεις τού ΚΓΣΑ, έτσι πού παρουσιά
ζονταν στούς άντάρτες καί τό λαό, δημιουργούσαν άτμόσφαιρα συναγω- 
νιστική καί έλπίδες γιά  σύντομη πλήρη Ενοποίηση τού ένοπλου άντιστα- 
σιακού κινήματος.

Στήν πραγματικότητα ή ήρεμία ήταν ψεύτικη καί διατηρούνταν άπο- 
κλειστικά καί μόνο χάρη στίς συνεχείς υποχωρήσεις τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ στίς 
ίδιοτελείς άπαιτήσεις τού Ζέρβα καί τοϋ Ψαρρού καί στίς πιέσεις τής 
ΒΣΑ. Τό ΚΓΣΑ, πού έγινε μέ σκοπό νά δώσει καινούρια ώθηση στό ένο
πλο άντιστασιακό κίνημα τής Ε λλάδας, σαμποταρίστηκε άπό τούς Ά γ 
γλους καί τούς υποτακτικούς τους καί γινόταν στήν κυριολεξία ένα Ειρη
νοδικείο, γιά  νά λύνει διαφορές καί μικροζητήματα. Γι’ αύτό, τόσο ό 
Ζέρβας δσο καί\ ό Ψαρρός, στείλανε σά μόνιμους άντιπροσώπους τους 
πρόσωπα δευτερβύοντα, άνίκανα νά δίνουν αυτόβουλες λύσεις καί μέ έν- 
τολές νά τορπιλίζουν κάθε δημιουργική πρόταση τού ΕΛΑΣ. Γιά πόλεμο, 
έπιχειρήσεις, σαμποτάζ, λόγος δέ γινόταν. Ά ποσπώ ντας άπό τόν ΕΛΑΣ 
δικαιώματα καί έλευθερία κίνησης γιά τόν ΕΔΕΣ καί τήν ΕΚΚΑ σ’ δλες 
τίς περιοχές πού δέν είχαν δικές τους όμάδες, σκορπούσαν χρυσές λίρες 
καί Εξαγόραζαν όπαδούς, άντάρτες καί άξιωματικούς. Οί ’Αγγλοι, μέ τό 
Επιχείρημα πώς θά χρησιμοποιηθεί τό άντάρτικο στόν καιρό πού χρειάζε
ται, προσπαθούσαν νά τό κρατούν σέ άδράνεια. Ή τα ν  κι αύτό ένα μέρος 
άπό τά σχέδιά τους.

Αύτά, βέβαια, πού γίνονταν στά παρασκήνια τής πολιτικής καί τής 
διπλωματίας δέν μπορούσε νά τά ξέρει ή άντιπροσωπεία στό Κάιρο, ούτε 
ή ήγεσία τού λαϊκού κινήματος στήν Α θήνα . 'Υπήρχαν, δμως, τόσες Εκ
δηλώσεις καί στοιχεία άκόμα, άλλά καί πάρα πολλές Ενδείξεις, πού ή ήγε
σία τού κινήματος θά μπορούσε νά καταλάβει πώς ό άγγλοαμερικάνικος 
Ιμπεριαλισμός είχε άποφασίσει νά μπάσει στήν Ε λλά δ α  τήν άντεπανά- 
σταση, σάν μοναδική διέξοδο μεταπολεμικής κυριαρχίας στόν εύαίσθητο 
αύτό χώρο.

Νομίζουμε, άπό δλα δσα εΙπώθηκαν στό άνταρτοαεροδρόμιο, τή στι
γμή πού πάτησαν οί άντιπρόσωποι τών άνταρτών τά έλληνικά χώματα, 
καί άπό δσα γράφτηκαν άργότερα, πώς δλοι τους είχαν καταλάβει δτι ό 
Ελληνικός λαός θά βρισκόταν υποχρεωμένος νά άντιμετωπίσει ταυτό
χρονα δυό Εχθρούς του: Τούς Γερμανούς γιά τήν Εθνική του άπελευθέρω
ση, καί τούς Ά γγλους γιά τήν Εθνική του άνεξαρτησία.
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Ή  άγανάκτηση δλων τών Αντιπροσώπων καί τών τριών συνεργαζό- 
μενων στό ΚΓΣΑ όργανώσεων, μέσα στό άεροπλάνο, έκφραζόταν μέ φρά
σεις πού θά μπορούσαν νά χαρακτηριστούν έπιγραμματικές.4·* Ή τα ν δμως 
έκδηλώσεις λαϊκών ήγετών μέ πλήρη συναίσθηση έθνικής καί πολιτικής 
εύθύνης, ή ήταν συναισθηματικά ξεσπάσματα άνθρώπων πού ταπεινώθη
καν καί περιφρονήθηκαν, δηλαδή πού θίχτηκε τό «ρωμέικο» φιλότιμό 
τους;

Δυστυχώς, πολύ γρήγορα, μόλις πάτησαν στά έλληνικά χώματα, άπο- 
δείχτηκε πώς ή όργή τους έξατμίστηκε καί οί συναρχηγοί τού ΕΔΕΣ καί 
τής ΕΚΚΑ ξαναγύρισαν στήν «πειθήνια νομιμοφροσύνη» τους πρός τή 
βρετανική κυβέρνηση.

ΟΙ συνέπειες θά έκδηλωθούν σχεδόν άμέσως σ’ δλη τή σκληρότητά 
τους.

Η ΙΔΙΑ Η ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Ή  πλουτοκρατία στό προσκήνιο. Συγκροτείται ό ΠΑΣ.

Ή  κάποια «έπισημοποίηση» πού έγινε στό Κάιρο τόν Αύγουστο 1943 τών 
άστικών πολιτικών Κομμάτων έχανε κάθε πρακτική άξία, μιά πού στήν 
Ε λλάδα  τά κόμματα αύτά είχαν έντελώς έξαφανισθεί άπ ' τό όπτικό πεδίο 
τών λαϊκών μαζών κα ί είχαν ξεχαστεϊ άπό τούς παλιούς όπαδούς τους. Ή  
άδοξη διάλυση τού ΕΔΕΜ  έπαιξε καταλυτικό ρόλο. ’Ακόμα καί στούς 
άνώτερους κύκλους τών κομμάτων έκδηλώθηκαν φυγόκεντρες τάσεις 
πρός τούς δυό πόλους. Ή  κατάσταση αύτή δέν μπορούσε νά μήν προκα- 
λέσει ζωηρές άνησυχίες καί άντιδράσεις στούς κύκλους τής πλουτοκρατί

43. Γράφηκαν μετά τόν πόλεμο οί διαπιστώσεις καί οί γνώμες τών άντιπροσώπων τών άν
ταρτών, πού διατυπώνονται στό γυρισμό τους άπό τό Κάιρο: «Ή ταν καταπέλτης είς βάρος 
τής ’Ελλάδος», είπε ό Καρτάλης. (Κ. Πυρομάγλου, Ό  Γεώργιος Καρτάλης, σελ. 199). «Τό 
κείμενο αύτό ύπήρξεν δ  ’Ασκός τού Αιόλου γ ιά  τόν έμφύλιον πόλεμον στήν Ε λλάδα», είπε δ 
Ή λ. Τσιριμώκος. «’Ανεξάρτητο; Ιυπος», 6.8.1960). «... Γυρίσαμε πίσω στήν έποχή τοϋ Με-

341



ας. Έ χασαν τήν έμπιστοσύνη τους στήν Ικανότητα τών ήγετών τών κομ
μάτων τους νά άναλάβουν πρωτοβουλίες γιά  τή συγκρότηση τοΰ μετώπου 
σωτηρίας τοΰ άστικού καθεστώτος, πού διέτρεχε κίνδυνο νά άνατραπεΐ 
άμέσως κατά τήν άπελευθέρωση τής χώρας. Κλονίστηκαν έπίσης οί έλπί- 
δες πού είχαν γιά  τή δυνατότητα συγκρότησης Ισχυρών άντιεαμικών άν- 
τάρτικων δυνάμεων, Ικανών νά άμφισβητήσουν τήν πρωτοβουλία ένερ- 
γειών άπό τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, πα ρ’ δλο πού είχαν όλόπλευρη ήθική καί 
υλική υποστήριξη άπό τούς "Αγγλους καί τή βασιλική κυβέρνηση. 'Η  ’Αγ
γλία, ό έλπιδοφόρος προστάτης γιά τό μεγαλύτερο τμήμα τής πλουτοκρα
τίας, στή δοσμένη τότε περίοδο, πέρα άπό τήν ήθική συμπαράσταση έλά- 
χιστα μπορούσε νά προσφέρει στήν άντιμετώπιση τής λαϊκής έπαναστα- 
τικής όρμής. Ή  κατάσταση δμως άπαιτούσε άμεση άντίδραση τής άστικής 
τάξης καί τών νοσταλγών τού καθεστώτος της.

ΟΙ «έθνικόφρονες» "Ελληνες, μέ τό έπιχείρημα δτι σ’ αυτόν τόν πό
λεμο ή Ε λλά δ α  έδωσε τό πάν, περίμεναν μέ βεβαιότητα πώς οί Γερμανοί 
καί οί "Αγγλοι, άνεξάρτητα ά π’ τήν έκβαση τού πολέμου, θά τούς συμπα
ραστέκονταν καί θά τούς βοηθούσαν στόν άντικομμουνιστικό τους άγώ
να, μιά καί δλοι τους είχαν έπισημάνει δτι ό κύριος έχθρός τοΰ δυτικού 
πολιτισμού ήταν ή μπολσεβίκικη βαρβαρότητα. Μέ τέτοιες διαπιστώσεις 
καί μέ τήν ταξική τους λογική άρχισαν νά άναζητούν νέους συνασπισμούς 
δυνάμεων καί συμμαχίες, πού νά άνταποκρίνονται στίς νέες συνθήκες καί 
στά καθήκοντα, πού συνδέονταν μέ τίς προοπτικές τους γιά  σύντομη άπε
λευθέρωση τής χώρας. 'Υπολόγιζαν -  πιθανώς μέ ύπαγόρευση, ή κάτω 
άπό τήν έπίδραση τών βρετανικών έκτιμήσεων -  σέ μιά «έθελοντική άπο- 
χώρηση άπό τήν Ε λλά δ α  τών δυνάμεων κατοχής, μέ σχεδόν ταυτόχρονη 
άφιξη Ισχυρών άγγλοαμερικανικών δυνάμεων». Ό  ρόλος καί ή άποστολή 
τών δυνάμεων τών «έθνικοφρόνων» θά ήταν: Φθορά μέ κάθε τρόπο τών 
δυνάμεων τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, δημιουργία άνωμαλιών καί άτμόσφαιρας 
έμφύλιου πολέμου, ώστε νά ύπάρξουν ήθικοί, άνθρωπιστικοί, κοινωνικοί 
καί συμμαχικοί λόγοι, πού θά δώσουν άφορμή, καί θά δικαιολογήσουν 
στή διεθνή Κοινή γνώμη, τή στρατιωτική έπέμβαση τών Ά γγλω ν καί τήν 
έπιβολή νέας στρατιωτικής κατοχής, γιά δλο τό χρονικό διάστημα πού θά 
χρειαστεί νά έγκαθιδρυθεί καί στερεωθεί τό παλιό προπολεμικό καθε
στώς.

Τέτοιες δυνάμεις θά μπορούσαν νά όργανωθούν καί νά έξοπλιστούν 
άπό τήν κυβέρνηση τών κουΐσλινγκς καί τίς άντιδραστικές «έθνικιστικές» 
οργανώσεις, πού δλοι τους είχαν σάν πηγή ήθικής παρόρμησης τούς "Αγ
γλους καί έξοπλισμού τούς Γερμανούς.

Στίς άρχές Σεπτέμβρη 1943 συνήλθαν σέ σύσκεψη έκπρόσωποι τών

τερνίχου, δπου μέ μιά μονοκονδυλιά δ ιεγρά φ πο ή τΰχη τών χωρών καί τών λαών», Εγραψε 6 
Πυρομάγλου. (Δούρειος Ίππος . σελ. 123). «ΟΙ Ά γγλ ο ι κήρυξαν τόν πόλεμο χατά  τοϋ Ελλη
νικού λαού». Εγραψε σέ Εκθεσή του πρός τή ΚΕ τού ΚΚΕ, στίς 30.1.50. δ Ά ντρ . Τζήμας. Τό 
ίδιο  Εγραψε στή διογραφική του Εκθεση, στίς 22.2.52, δ  Π. Ρούσος.
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βιομηχάνων, έμπόρων καί τραπεζιτών, μέ συμμετοχή μεγαλομαυραγορι- 
τών καί νεόπλουτων συνεργατών τών κατακτητών, μέ σκοπό νά συγκεν
τρώσουν σοβαρά χρηματικά ποσά γιά  τη δημιουργία ένοπλων δυνάμεων, 
Ικανών νά φθείρουν τίς λαϊκές δυνάμεις καί νά κρατήσουν τήν πρωτεύου
σα, έστω καί γιά τό μικρό διάστημα πού θά μεσολαβήσει ώς τήν «άλλαγή 
φρουράς». Στή σύσκεψη διαπιστώθηκε ή μεγάλη «έθνική» προσφορά τού 
Ράλλη, πού άνέλαβε άγώνα ύπέρ τού κοινωνικού καθεστώτος καί κατά 
τής άναρχίας. Άποφασίστηκε νά θέσουν στή διάθεση τής κυβέρνησης τών 
κουΐσλινγκς δέκα δισεκατομμύρια δραχμές, γιά τήν έπίσπευση τής όργά
νωσης περισσοτέρων ταγμάτων άσφαλείας σ’ δλη τή χώρα. Έ πίσης διέθε
σαν πέντε δισεκατομμύρια δραχμές γιά τίς «έθνικές» λεγάμενες «δυναμι
κές» όργανώσεις, πού θά έπρεπε οΐ οικονομικοί παράγοντες τής χώρας νά 
άναλάβουν τή συνένωσή τους σέ ένα «έθνικό άντικομμουνιστικό συνα
σπισμό». Α νέθεσαν στόν Πρόεδρο τού Εμπορικού  Επιμελητηρίου Πει
ραιώς Κατζιά τήν εύθύνη γιά τήν πραγματοποίηση αύτής τής ένότητας.

Ά ρχ ισ α ν έπαφές καί διαπραγματεύσεις καί στίς 23 Σεπτέμβρη 1943 
ύπογράφηκε τό ιδρυτικό τού συνδέσμου τών άντιεαμικών όργανώσεων, 
πού δλες, μέ διάφορους τρόπους, συνδέονταν μέ τούς κουΐσλινγκς καί τά 
Σώματα Ά σφαλείας καί πολλές άπευθείας μέ τά S.S. καί τήν Γκεσταπό. 
Τό Ιδρυτικό τού λεγάμενου «Πανελληνίου Απελευθερωτικού Συνδέσμου» 
(ΠΑΣ) ύπογράφηκε άπό τούς Γ. Βήχο (Έ θνικό  Κομιτάτο), Π. ΟΙκονο- 
μίδη (Ά γωνιζόμενη Ε λλάς), Τ. Τριανταφυλλάκο (Έ θνική Δράσις), Ν. 
Σαλίγκαρο (Ό ργάνω σις Ελευθέρων Ελλήνων), Π. Λυκουρέζο (Έ νω - 
σις-Πατρίς), Ί .  Χατζημίχο (Έ νωσις Ε φ έδρω ν Ά ξιω ματικώ ν), Μ. Μπου- 
σμπουρέλη (Ό ργάνω σις X), Λουλού Μεταξά (Σπίθα) καί Ά γ γ . Καστάνη 
(Ιερ ά  Φλόγα).

Στίς διαπραγματεύσεις καί τίς συσκέψεις πήραν μέρος ή ΠΕΑΝ, ή 
Ιερή  Ταξιαρχία, ό ΕΔΕΣ τής όμάδας Ματσούκα, οί «Α γροτικοί Σοσι
αλιστές» τού Δ. Μπενετάτου, οί «Συνεχιστές», όργάνωση Κεφαλλήνων 
καί ot Σοσιαλιστές τοΰ Γ. ΟΙκονόμου, πού δέχονταν τούς δρους τοΰ Ιδρυ
τικού καί παραδέχονταν τήν «έθνική» πρόθεση τών ιδρυτών καί κυρίως 
τού Κατζιά καί τών έκπροσώπων τής πλουτοκρατίας, άλλά διαφωνούσαν 
μέ τήν τακτική τής άνοικτής συνεργασίας μέ τούς κουΐσλινγκς. Στήν πρα
γματικότητα ήθελαν νά άναγνωριστεϊ ό δικός τους συνασπισμός, ή ΛΑΕ, 
καθοδηγητικό Κέντρο, μέ προσχώρηση τών άλλων όργανώσεων σ’ αύτόν, 
ή στήν κωμική 'Ο μοσπονδία πού έτοίμαζαν.

Τό Ιδρυτικό τού ΠΑΣ άκαθόριστα άναφέρεται στήν έπιθυμία τών 
Ιδρυτών του νά «παράσχουν μεγαλύτερη συμβολή στόν άπελευθερωτικό 
άγώνα καί νά έξασφαλίσουν τίς μελλοντικές έξελίξεις τής Ε λλάδας σέ 
Κράτος έλεύθερο, άποκαταστημένο Ε θ ν ικ ά  πλήρως καί κοινωνικά καί 
οικονομικά προηγμένο...».

Α ποφάσισαν:
«1) Νά συντονίσουν τίς προσπάθειές τους γιά τήν άπελευθέρωση...
2) Νά συνεργαστούν στενά γιά  τήν έπιβολή καί διατήρηση τής τάξεως
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καί νά άντιμετωπίσουν δραστήρια καί έπαναστατικά κάθε άπόπειρα 
άναρχίας.

3) Νά συνεργασθοΰν γιά  τήν πραγματοποίηση τών έθνικών διεκδική
σεων...».

Ό  ΠΑΣ, πα ρ’ δλο πού τό Ιδεολογικό περιεχόμενο καί ό βασικός στό
χος του άνταποκρινόταν στό πνεύμα καί τήν άποστολή δλων τών όργανώ
σεων πού τόν συγκρότησαν, δέ λειτούργησε καί νεκρώθηκε άμέσως μετά 
τήν Ιδρυσή του. Αύτό όφείλονταν κυρίως στό βαθμό σύνδεσης τής καθε
μιάς όμάδας μέ τούς κατακτητές καί τούς Ά γγλους, άλλά καί σέ φιλοδο
ξίες καί Ιδιοτελεΐς έπιδιώξεις τών ξεχωριστών στελεχών.

Ή  πλουτοκρατία έπιμένει: Καί μιά κωμική 'Ομοσπονδία.

Ot «ύπεύθυνες έθνικές παραγωγικές δυνάμεις», δηλαδή οί οίκονομικά 
κυρίαρχοι, πού θέλουν νά διαιωνίσουν τήν κυριαρχία τους μέ τή συντριβή 
τοΰ λαού, σημείωσαν μερική έπιτυχία μέ τά τάγματα άσφαλείας καί τήν 
άποστολή άντιδραστικών, κυρίως βασιλοφρόνων, άξιωματικών γιά δολι
οφθορές στά άντάρτικα τμήματα τοΰ Ψαρρού κα ί τοΰ Ζέρβα. Ά κόμα 
μπορούσαν νά είναι Ικανοποιημένοι άπό τή συγκρότηση τού ΠΑΣ καί τή 
δραστηριοποίηση τού ΕΔΕΣ τού Παπαγεωργίου, τών Χιτών τού Γρίβα 
καί τών «δυναμικών έθνικιστών» τών Βεντήρη καί Σπηλιωτοπούλου 
ένάντια στό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Έ βα λα ν τίς βάσεις γιά  μιά συνεργασία τών 
«έθνικοφρόνων» έθνικιστών άστυνομικών όργάνων καί ένοπλων τμημά
των τών κουίσλινγκς καί άμεση ή έμμεση συνεργασία μέ τούς Γερμανούς. 
Ό  δυναμικός - ένοπλος συνασπισμός χρειαζόταν καί πολιτική έκφραση. 
Μιά άξιόλογη καί μέ κύρος γενικότερο πολιτική όργάνωση θά μπορούσε 
νά σχηματιστεί άπό τήν έμφάνιση τών έκπροσώπων δλων τών έξω άπό τό 
ΕΑΜ όργανώσεων, γύρω άπό τόν πρώην Α ρχιεπίσκοπο Χρύσανθο καί 
τόν άρχιστράτηγο τού Α λβανικού μετώπου Παπάγο.

Τήν πρωτοβουλία γιά τή συγκρότηση τέτοιου σχήματος άναλαμβά- 
νουν οί πλουτοκράτες. Ot «μετριοπαθείς» δέ συμφώνησαν, ένώ ot «σκλη
ροί» προσχώρησαν άδίσταχτα στό έθνοπροδοτικό γερμανόδουλο στρατό
πεδο.

Πρός τούς «μετριοπαθείς» στρέφουν τήν προσοχή τους ot πλουτο
κράτες.

Μετά τή διάλυση τού ΕΔΕΜ  καί τήν άποτυχία τής συμπαράταξης μέ 
τούς «έθνικόφρονες» τού ΠΑΣ, ή μικροσκοπική καί άγνωστη όργάνωση 
τής ΛΑΕ πήρε τήν πρωτοβουλία νά φέρει σέ έπαφή δλες τίς όργανώσεις 
πού φέρονταν σάν άντιστασιακές γιά  νά συγκροτήσουν μιά «'Ομοσπονδία 
Α ντιστασιακών ’Οργανώσεων».
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Ά κ όμα μιά φορώ τά Ιδια πρόσωπα μέ τις ϊδιες καί άλλες «φίρμες» 
συζητούν, συσκέπτονται, άποφασίζουν. 'Ιδρύουν κάποια όργάνωση, γιά 
νά τήν ξεχάσουν άμέσως. Τό κωμικό στή νέα «όμοσπονδιακή συνένωση» 
ήταν ό Ισχυρισμός τών άνθρώπων πού είχαν τήν πρωτοβουλία δτι «προσ
χώρησε» σ’ αύτήν καί τό ΕΑΜ καί δτι άντιπρόσωπος τής ΚΕ ή τής ΕΠ 
Α θήνας τού ΕΑΜ υπόγραψε τό Ιδρυτικό.

"Εκπληκτος άκουσα γιά τήν ύπαρξη κάποιου συμφωνητικού, μέ μο
νογραφή ά π’ τό ΕΑΜ, τόν Αύγουστο περίπου τού 1943, σέ μία άπό τίς 
όχι σπάνιες συναντήσεις πού διατηρούσαμε μέ τόν Χρ. Χουμενίδη. “Οταν 
τόν διαβεβαίωσα δτι ούτε έγινε άλλά ούτε θά γίνει στό μέλλον λόγος γιά 
συνεργασία μέ τούς άντιπροσώπους πού δέν κάνουν τίποτα άλλο άπό 
«κουτσομπολιό» καί δτι μιά άπό τίς μεθόδους άπάτης είναι καί ot δ ια
στρεβλώσεις καί πλαστογραφίες, θύμα τών όποιων έπεσε ό άφελής συντα
γματάρχης Κουσίντας, ό Χουμενίδης έγινε έξω φρενών καί άπό τότε χρο
νολογούνται ot διαφωνίες του μέ τόν ΕΔΕΣ.

Ό τα ν  λίγο άργότερα είχε γίνει πλέον όφθαλμοφανές πώς ό ΕΔΕΣ τής 
Α θήνας είχε περάσει, σχεδόν μέ τό σύνολο τών στελεχών του, στήν υπη
ρεσία τών καταχτητών καί τοϋ Ράλλη, πλαισιώνοντας τά Τάγματα Ά σ φ α 
λείας, δτι τά λίγα στελέχη πού παρέμειναν μέ τόν Ζέρβα δέν έχουν λαϊκή 
υάση καί δτι ό Ζέρβας όριστικά πέρασε στήν ύπηρεσία άποκλειστικά τών 
Ά γγλω ν καί άποτελεϊ τή βάση γιά τό ξέσπασμα έμφύλιων συγκρούσεων, ό 
Χουμενίδης άποφάσισε νά διακόψει κάθε σχέση μέ τή ΛΑΕ καί τούς έδε- 
σίτες καί νά ξαναγυρίσει στό ΕΑΜ. Προτιμούσε νά μείνει χωριστά ή 
όμάδα του μέχρι τήν άπελευθέρωση καί μετά θά φρόντιζε νά γίνει ένο- 
ποιητικό συνέδριο τών σοσιαλιστών, δπου θά πρότεινε τήν πολιτική ένό
τητα τών σοσιαλιστών μέ τούς κομμουνιστές, γιατί θεωρούσε πώς ot πα 
λιές διαφορές πού χώριζαν τά δυό έργατικά κόμματα δέν ύπάρχουν πλέον 
καί είναι άδικαιολόγητη ή πολιτική διάσπαση τής έργατικής τάξης.

Δεχτήκαμε τό συλλογισμό του, δμως τού δηλώσαμε πώς δέ θά μπορέ
σει νά άντιπροσωπευθεί στήν ΚΕ τού ΕΑΜ, δπου τό ΣΚΕ άντιπροσω- 
πεύεται. Συμφώνησε καί προσφέρθηκε νά άναλάβει όποιαδήποτε δου
λειά τού άνατεθεΐ στό ΕΑΜ.

Συνασπισμός Ένωτικών-ΛΑΕ:«Έ ν όνόματι τοϋ έθνους καί τοΰ λαού!»

Ή  «'Ομοσπονδία», πού θά συμπεριλάμβανε δλους τούς "Ελληνες, άπό 
τούς έαμίτες καί τούς κομμουνιστές μέχρι τούς συνεργάτες τών κατακτη
τών καί τούς γερμανοοπλισμένους συμμορίτες, γ ιά  νά έξασφαλίσουν τό 
όμαλό πέρασμα άπό τήν κατοχή τών Γερμανών στήν άγγλική κατοχή, πέ- 
θανε στή γέννησή της, κι αύτό, σύμφωνα μέ τούς πρωτεργάτες της, γιατί
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δέ συμφώνησαν τά δυό άκρα. ΟΙ δεξιοί προτίμησαν τά  τάγματα άσφα- 
λείας τών Γερμανών καί ot άριστεροί συνέχισαν τήν άντικατοχική πάλη 
καί βέβαια τήν πάλη κατά τών γερμανοοπλισμένων έθνοπροδοτών.

Στή θέση τής «'Ομοσπονδίας» βγήκε μιά διακήρυξη κάποιας άπό τίς 
πολλές συσκέψεις τών ίδιων βασικά άνθρώπων. Έ τ σ ι σέ μιά συνεδρίαση 
πού προεδρευόταν άπό τόν I. Ματσούκα τού ΕΔΕΣ (τμήματος χωρίς 
όπαδούς), ot I. Κανελλόπουλος (Ενωτικώ ν), Ν. Δρούγκας (ΠΕΑΝ), Θ. 
Μ παγλανέας (IT), Γ. ΟΙκονόμου (Σοσιαλιστών), Δ. Μπενετάτος (’Αγρο
τικών Σοσιαλιστών) καί οί παριστάμενοι Π. Μεταξάς, Ν. Κουσίντας, Ε. 
Μπαρδής, Π. Λειβαδάς, Κ. Μαρτίνος καί Γ. Χατζημίχου ύπόγραψαν §να 
σύμφωνο συνεργασίας στό δνομα τού έθνους καί τού λαού, πού άφού 
διαπίστωνε πώς τό τέλος τών κατακτητών είναι προδικασμένο, τόνιζε: 
«... ένας άλλος έχθρός παραμονεύει, Ιτοιμος στήν πρώτη εύκαιρία,πού θά 
τοϋ δοθεί νά  ξεσχίσει τίς σάρκες μας: Ή  διαίρεση καί ή διχόνια!». Στόν 
πόλεμο ένάντια στό νέο αύτό έχθρό καλούσαν τό λαό νά δώσει στήν Ε λ 
λάδα «υπεύθυνη κυβέρνηση πού θά τόν έκπροσωπήσει στό συνέδριο ΕΙ- 
ρήνης».

Καί αύτή ή προσπάθεια έμεινε στά χαρτιά χωρίς συνέχεια.

Καί «Δημοκρατικό Συνασπισμό».

ΟΙ άνθρωποι πού είχαν μείνει έξω άπό τό συνασπισμό τού ΠΑΣ καί κα- 
τέχονταν άπό τήν αύταπάτη πώς μπορούν νά παίξουν κάποιο ήγετικό 
ρόλο στήν προσπάθεια τού Ζέρβα, νά  έξασφαλιστούν δηλαδή εύνοϊκές 
συνθήκες γιά  τή ματαίωση τής άπελευθέρωσης τής χώρας άπό τίς δυνά
μεις τού ΕΛΑΣ, μέ στρατιωτική έπέμβαση τών Ά γγλω ν, κάνουν μιά νέα 
προσπάθεια πρός τίς άντιστασιακές όργανώσεις, πού κατά τή γνώμη τους 
δέ συνεργάζονταν μέ τό ΕΑΜ, άλλά δέν είχαν σχέση μέ τίς όργανώσεις 
πού συνεργάζονταν ή είχαν άναστείλει κάθε άγώνα ένάντια στούς κατα
κτητές.

Κλήθηκαν, λοιπόν, νά  πάρουν μέρος σ’ Ενα «Δημοκρατικό Συνασπι
σμό» τά ΑΑΑ , ή Δημοκρατική Έ νωση, τό Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα, τό Ε νω τικ ό  Κόμμα, τό Λαϊκό Κόμμα μέ τίς διάφορες όμάδες του, 
άντιπρόσωποι τού πνευματικού κόσμου (Λούρος, θεοδωρακόπουλος, 
Ρούφος, Κόκκαλης). Προβλέπονταν γιά  τήν ήγεσία αύτού τού συνασπι
σμού πολιτικοί ήγέτες πρώτης «προβολής», μέ άντιστασιακά φόντα: ΟΙ Π. 
Κανελλόπουλος καί ό Γ. Παπανδρέου.

'Η  αισιοδοξία τών όραματιστών τής «εύρύτατης» δημοκρατικής συ
σπείρωσης, μέ άπομόνωση τών δύο άκρων τής άντιλαϊκής δεξιάς καί τής
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έπαναστατικής άριστεράς, γιά την όμαλότητα καί τή συνταγματική τάξη 
μετά τήν άπελευθέρωση, ήταν καθαρά αισθηματική καί έξω άπό την πρα
γματικότητα. Καί αύτό γιατί πρώτο τά προβλήματα πού προκαλούσαν τήν 
πόλωση τών δυνάμεων δέν ήσαν δημιουργήματα τών ξεχωριστών άτόμων 
καί ήγεσιών κομμάτων καί όργανώσεων, άλλά άντικειμενική πραγματικό
τητα. Ό  πόλεμος καί ή κατοχή προώθησαν αύτά τά προβλήματα γιά λύση 
καί έγιναν κίνητρα πάλης πλατιών λαϊκών μαζών πού ζητούσαν ριζικές 
έπαναστατικές άλλαγές. ΟΙ δυνάμεις τής άντίδρασης συσπειρώνονταν γιά 
νά διατηρήσουν τό παλιό καθεστώς τής Εκμετάλλευσης καί τής ύποτέλειας 
στίς ξένες δυνάμεις. Δεύτερο: ’Απευθύνθηκαν σέ ύγιεΐς έθνικές καί δημο
κρατικές δυνάμεις, Λού ξεκάθαρα θεωρούσαν κάθε συνεργασία ή καί 
άνακωχή μέ τόν κατακτητή έθνική προδοσία καί κείνη τήν περίοδο συν
εργάζονταν στενά μέ τό ΕΑΜ, τό ΚΚΕ καί τά άλλα κόμματα τού έαμικού 
μπλόκ. Τέλος τρίτο: Πρόβαλλαν γιά ήγέτες δύο προσωπικότητες πού Αν
ταγωνίζονταν γιά  τήν κατάκτηση τής προσωπικής του έπικράτησης στήν 
έθνική ήγεσία. Οί άντιφάσεις αύτές δδήγησαν στή ματαίωση τής συγκρό
τησης τού «Δημοκρατικού Συνασπισμού».

Ξεθαρρεύουν καί oi φιλομοναρχικοί.

Αύτή τήν περίοδο ή βρετανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε τόν Τσουδερό πώς 
συμμερίζεται τούς φόβους τού πολιτικού κόσμου τής Ε λλάδας γιά  μονο
μερή έπικράτηση τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, άλλά θεωρούσε πώς θά μπορούσε νά 
έξουδετερωθεϊ αύτός ό κίνδυνος μέ πολιτικά μέσα, πού δέ θά δημιουργή
σουν περιπλοκές στίς συμμαχικές σχέσεις καί θά καθησυχάσουν τήν κοινή 
γνώμη στήν 'Ελλάδα καί τό έξωτερικό. Σάν πολιτικό μέσο θεωρούσε τήν 
εύθυγράμμιση τού βασιλιά μέ τό παλλαϊκό αίσθημα: «Νά συμφωνήση μέ 
τήν πανταχόθεν διαπιστουμένην έπιθυμίαν τού έθνους νά μήν έπιστρέψη 
εις τήν χώραν πρό τού δημοψηφίσματος διά  τό πολιτειακόν».44

Καί δταν ό Ή ντεν γύριζε άπό τή Μόσχα καί συναντήθηκε μέ τόν 
Τσουδερό (28 Ό κτώ βρη 1943), «...έρρίπτετο διά  πρώτην φοράν καί ή 
ίδέα δτι ή καλύτερη λύση τού έσωτερικού μας προβλήματος ήτο ή συνεν
νόηση τής Κυβερνήσεως μέ τήν Α. Μακαριότητα τόν ’Αρχιεπίσκοπον 
’Αθηνών, διά τήν είς αύτόν άνάθεσιν τής άντιβασιλείας πρός ρύθμισιν, 
μετά τόν πόλεμον, τής πολιτικής καταστάσεως».45

Ό  Τσώρτσιλ δμως έχει χαράξει πορεία καί δέ χρειάζεται «ίδέες πού 
ρίπτονται» έστω καί άπό τόν πλησιέστερο συνεργάτη του. Έ τσ ι στίς άρ
χές τού Νοέμβρη, μέσα στήν αίθουσα τής Βουλής τών κοινοτήτων άνά- 
φερε κατηγορηματικά πώς «...ό βασι?»εύς τών 'Ελλήνων δήλωσε άπό ρα-

44. F.. Τσουδερός. Ό νω ματίας  κλπ., σελ. 70.

45. Ε. Τσουδερός, δ.π., σελ. 70.
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διοφώνου στίς 4 ’Ιουλίου, δτι μόλις ή άσφάλεια τής χώρας έξασφαλιστεί 
άπόλυτα καί οΐ στρατιωτικές άνάγκες έπιτρέψουν, έλεύθερες καί γενικές 
έκλογές θά διεξαχθοϋν γιά  Συντακτική Συνέλευση. "Ωσπου ό έλληνικός 
λαός νά έκφράσει μέ δρους έλευθερίας καί ήσυχίας τή θέλησή του, τό 
πρόγραμμα τής Βρετανικής Κυβέρνησης είναι καθορισμένο, νά υποστηρί
ξει τό βασιλιά τών 'Ελλήνων, ό όποιος σύγχρονα είναι ό σύμμαχός μας 
καί ό Συνταγματικός Ά ρ χ ω ν  τοϋ 'Ελληνικού Κράτους».46

'Ο  βασιλιάς, στόν όποιο δινόταν πίστωση άρκετού χρόνου μετά τήν 
άπελευθέρωση. γιά νά μετριάσει τίς άντιδράσεις έσπευσε νά δηλώσει: 
«...έπερχομένης τής ποθητής στιγμής τής άπελευθερώσεως τής Πατρίδος, 
θέλω έξετάσει έκ νέου τό ζήτημα τοϋ χρόνου τής έπιστροφής μου είς τήν 
Ελλάδα».·1'

Ή  δήλωση αύτή πού θεωρήθηκε άπαράδεκτη καί δικτατορική άπό 
μέλη τής κυβερνήσεως τού Καίρου, γιατί άποφάσιζε μόνος του ό βασιλιάς 
χωρίς νά έχει έκφρασμένη τή γνώμη τού λαού καί άκόμα χωρίς κάν νά 
συμβουλευτεί τήν κυβέρνησή του. Στήν Α θή να  δμως έγινε πανηγυρικά 
δεκτή άπό τίς ήγεσίες τών άστικών πολιτικών κομμάτων, παρερμηνεύον- 
τας, προφανώς συνειδητά, τό βασιλικό έλιγμό.

Στήν άρχική όμοφωνία δλων τών άστικών κομμάτων πάνω στό πολι
τειακό ζήτημα έξαίρεση άποτελούσε ό Ντίνος Τσαλδάρης. Μήν τολμώντας 
νά άντιπαραταχτεί σ' δλα τά κόμματα καί στά κύρια στελέχη τού Λαϊκού 
Κόμματος, είχε υποχρεωθεί νά δηλώσει άποχή άπό τήν πολιτική σ' δλο τό 
διάστημα τής κατοχής. Στό νέο στάδιο παρουσιάστηκαν ρήγματα καί φυ- 
γόκεντρες τάσεις άπό τό άντιμοναρχικό μπλόκ. Ό  Τσαλδάρης άναιρεϊ τήν 
άπόφασή του. Μέ συνεργάτες του υπογράφει υπομνήματα καί άποκαθι- 
στά τακτική σύνδεση μέ τό βασιλιά καί τούς αύλικούς. Συμβουλεύει τό 
βασιλιά νά μήν κάνει τή δήλωση πού τού ζητούσαν πώς δέ θά γυρίσει 
στήν Ε λλά δ α  πρίν τό δημοψήφισμα, άλλά άντίθετα νά διακηρύξει πώς θά 
έπιστρέψει έπικεφαλής τού στρατού γιά νά συνεχίσει άπό τήν Ε λλάδα  
τόν πόλεμο κατά τών γερμανοβουλγάρων.

Μιά άλλη κίνηση ξεφεύγει άπό τήν τροχιά τού Κόμματος τών Φιλε
λευθέρων μέ κατευθυντήρια γραμμή τόν παραμερισμό τού πολιτειακού 
ζητήματος μέχρι τήν ύπογραφή τής συνθήκης ειρήνης, γιά νά έξυπηρετη- 
θούν οί έθνικές διεκδικήσεις τής 'Ελλάδας.4" Νά γίνει έπίσης άνακωχή 
στήν πολιτική διαμάχη μέ πλήρη συνεργασία βασιλοφρόνων καί δημοκρα
τικών στή βασιλική κυβέρνηση τών έξορίστων. Γιά τή νέα αύτή κίνηση δέν 
ύπάρχει κατοχή, ούτε έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας στήν Ε λλάδα , ούτε 
νέες δυνάμεις στό προσκήνιο τής έθνικής καί πολιτικής ζωής καί άκόμα 
δέ θεωρούσαν άναγκαίο νά δούν πώς θά καθοδηγηθεί αύτός ό λαός γιά

46. Ού. Τσώρτσιλ, ’Α πομνημονεύματα , τόμ. V, 6ι6λ. 2, σελ. 476.

47. Ε. Τσουδερός. δ.π., σελ. 72.
48. Ε Τσουδερός. δ.π., σελ. 72.

348



νά βγει ζωντανός άπό τή χιτλερική κόλαση. Αύτοί έβλεπαν πώς έφτασε ή 
ώρα νά πραγματοποιηθεί τό όνειρο τής «Μεγάλης Ε λλάδας», άσχετα άν 
άνοίξουν καινούριες άγιάτρευτες πληγές στόν έλληνικό λαό.

Στήν κίνηση αύτή ήγούνται οΐ τέως ύπουργοί Ά λεξανδρής, ’Αβραάμ, 
Μακκάς, οΐ βουλευτές Βαρβαγιάννης, Κοσμετάκος, Παπαδήμας, καί ot 
πολιτευτές Μιχαλακόπουλος, Παπαρηγόπουλος, Κωττάκης.■"'Τό Σεπτέμ
βρη τού 1943 υπογράφουν «έθνικό πρωτόκολλο». Έ ρχονται σ’ έπαφή καί 
συνεργασία μέ τόν Τσαλδάρη καί τό διευθυντή τής «Εστίας» Κύρου καί 
μέσω τού τελευταίου μέ τόν τέως ’Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο. Χρησιμοποι
ούν τά μέσα σύνδεσης τού τέως ’Αρχιεπισκόπου γιά νά συνεννοηθούν μέ 
τό βασιλιά!

Καί έντυπα στην έξυπηρέτηση τοΰ «άντικομμοννισμού» καί τής
μοναρχίας.

...Αύτό τόν καιρό ξεθάρρεψαν καί τά έντυπα πού τυπώνονταν καί κυκλο
φορούσαν μέ τήν υποστήριξη καί συμμετοχή τών κρατικών καί άστυνομι- 
κών όργάνων τού κουΐσλινγκ Ράλλη καί ύπό τή διεύθυνση τής μοναρχο- 
φασιστικής παρακυβέρνησης τής ’Αθήνας. Δίπλα στό «Έλληνικό Αίμα», 
πού είχε πρωτοβγεί κατά τό φθινόπωρο τού 1942, στό τέλος τού 1943 
βγήκε ό «'Ελληνικός Δρόμος», τό «Παρόν», τό «Στέμμα», ό «Δεσμώτης 
Έ λλην», ό «Ε θνικός ’Αγωνιστής», ή «Ε.Ε.», ή «Φωνή τής Πατρίδος», ό 
«’Αγωνιστής», ή «Έφοδος», ή «Σημαία» κ.ά. Θ ά παραθέσουμε μερικά 
άπό τά συνθήματα καί τούς σκοπούς τών όργανώσεων, πού έξέφραζαν τά 
«παράνομα» έκεϊνα όργανα: Πρώτο τό «Έλληνικό Αίμα» σέ κύριο άρθρο 
στίς 23.8.43 έγραφε: «Σέ λίγο ό Βασιλιάς Γεώργιος θά έπανέλθει στήν 
Ε λλάδα  πολεμώντας, ύπό τήν διπλή Ιδιότητα τού ύπατου άρχηγού τών 
έλληνικών πολεμικών δυνάμεων καί τού μέλους τού Συμμαχικού ’Αρχη
γείου Μέσης ’Ανατολής...». Καί άργότερα σέ άλλο της φύλλο έγραφε: 
«θέλομεν Ε λλάδα  μεγάλην καί δοξασμένην. Ε λλά δ α  στενήν φίλην καί 
συνεργάτιδα τής ’Αγγλίας... Ή  περικοπή είς τόν λόγον τού Τσώρτσιλ τού 
έκφωνηθέντος είς τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων... άποτελεΐ άληθινόν 
καταπέλτην μέ τόν όποιον δίδεται τό τελειωτικόν κτύπημα είς τό ήδη 
έτοιμόρροπον συγκρότημα τού ΕΑΜ, τού ΕΛΑΣ, τής ΕΠΟΝ...».

Ή  «Σημαία», πού έβγαλε τό πρώτο της φύλλο τό Σεπτέμβρη τοϋ 
1943, έγραφε: «Νέοι, δσοι ποθείτε μιά όλοκληρωμένη ΝΙΚΗ καί μιά μ ε 
γ ά λ η  κ α ι  ΕΝΔΟΞΗ ε λ λ α δ α . συσπειρωθείτε γύρω άπό τό ΜΟΝΟ ΕΘΝΙΚΟ

49. Στήν κίνηση τών «συμβιβαστών» άρχικά είχε ταχθεί καί ό βουλευτής τών Φιλελευθέρων 
'Αλκιβιάδης Λούλης. Δυό πολύωρες συναντήσεις μας τόν Επεισαν πώς ή κίνηση είναι 
έχθρική πρός τόν έλληνικό λαό καί τά πραγματικά συμφέροντα τής 'Ε λλάδας καί ό Εντιμο; 
πατριώτης Λούλης προσχώρησε στό ΕΑΜ καί άναδείχτηκε άνώτατο στέλεχος τοϋ έθνικο- 
απελευθερωτικού κινήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΝ β; διότι ή ώρα τού λυτρωμού έσήμα- 
νε...».

Ό  «Ε θνικός Α γωνιστής», όργανο τών «Βασιλοφρόνων ’Αγωνι
στών», δπως κα ί ή «Σημαία», τής «Βασιλικής Νεολαίας τής Ε λ λά 
δος» (ΒΝΕ), βγαίνει άπό τά ϊδ ια  πρόσωπα καί κάτω ύπό τήν σκέπη τών 
κουίσλινγκς καί τών «Χιτών». ’Ενώ στήν πρώτη σελίδα της είχε σάν κύριο 
σύνθημα: «Σύμβολό μας είναι ή Πατρίς! Καί ό Βασιλεύς», στό κύριο άρ
θρο έγραφε: «Μακράν τού νά νομισθή δτι κάνομεν πολιτικήν ή δτι κατη- 
γορούμεν αυτούς ώς “ Δημοκρατικούς” ... τόσον τό ΕΛΑΣ, δηλαδή τά άν- 
τάρτικα τμήματα τού ΕΑΜ, δσον καί τό ΕΔΕΣ, ήτοι τά άντάρτικα τμή
ματα τού συνταγματάρχου Ζέρβα, άλληλοεξοντώνονται, έπιδιώκουν κα- 
θαρώς πολιτικούς σκοπούς καί δχι έθνικούς. ’Εκ τούτων τά μέν πρώτα 
είναι άπολύτως «κομμουνιστικά» τμήματα καί όργανα τής άντεθνικής 
προπαγάνδας, τά δέ άλλα ύπό τόν συνταγματάρχην Ζέρβαν είναι “ Πλα- 
στηρικά” κατά συνέπεια έκτελούσι διαταγάς τού Πλαστήρα»!

Ή  «’Εθνική Δράση» έκδίδει τή «Μάχη» καί τήν «Έ φοδον», πού 
πρωτοβγαίνει στίς 31 Αύγούστου 1943, με κύριο άρθρο πού άναφερόταν 
στούς σκοπούς τής όργάνωσης καί άπευθυνόταν σ’ δλους, «...τόν συναγω
νιστή, τόν φίλο, τόν Έ λληνα, όποιονδήποτε, άρκεϊ νά 'χει μέσα του κλει
σμένη τήν Ε λλά δ α  καί μόνο... Ή  Ε λλάδα  Μεγάλη, όλόκληρη, μά γύρω 
της, κάτω άπό τίς φτερούγες της δλα τά πα ιδ ιά  της... χωρίς πολιτικές 
έπιδιώξεις, χωρίς προγράμματα μεταπολεμικά, χωρίς τίποτα, πού νά τούς 
συνδέει μέ πρόσωπα, άπόψεις καί καταστάσεις...». Ά ν  καί έμφανίζεται 
χωρίς πολιτικούς σκοπούς, δλο τό περιεχόμενό της είναι πολιτική υπέρ 
τής έπιστροφής τού παλιού καθεστώτος, χωρίς μιά λέξη πάλης κατά τών 
κατακτητών.

Ά π ό  τήν άνοιξη τού 1943 έβγαινε ή «Ε.Ε.», όργανο τής «Έθνικο- 
κοινωνικής Επανάστασης», μέ έμβλημα τό δικέφαλο άετό καί μέ σκο
πούς: «Θρησκεία, πατρίς, έννομος τάξις, κοινωνική δικαιοσύνη, εύρυθμος 
πολιτεία, έθνική άναδημιουργία, Μεγάλη Ελλάς». Δέν ύπήρχε, στά λίγα 
φύλλα πού κυκλοφόρησαν, ούτε λέξη γιά άγώνα κατά τών κατακτητών, 
ένώ ήταν γεμάτη μίσος έναντίον τών άνόητων καί κακών έκείνων Ε λλή 
νων, οΐ όποιοι ήρχισαν «...νά στρέφωνται καί έναντίον τού Ά νω τάτου 
Ά ρχοντος, τού Βασιλέως μας», καί δήλωσαν δτι κατέβηκαν στό στίβο 
«...ύπέρ τής έννόμου τάξεως καί έπιβολής τού Κράτους τού Νόμου, 
έναντίον παντός δστις ήθελε τυχόν έπιβουλευθή τήν άνατροπήν τής καθε- 
στηκυϊας τάξεως, μετά τήν άποχώρησιν τών στρατευμάτων κατοχής έκ τής 
χώρας...».

Ό  «’Εθνικός Δρόμος», Ιδεολογικό όργανο τής "Ενωσης Βασιλοφρό- 
νων Έ θνικιστών Νέων (ΕΒΕΝ), υπεράσπιζε τή θέση τής έπιστροφής στό 
καθεστώς τής 4ης Αύγούστου. Πρωτοβγήκε κατά τό τέλος τού 1943.

Παρ’ δλο πού, δπως είναι γνωστό, τό ΕΑΜ μέ τήν τεράστια δύναμή 
του καί τίς όργανωμένες πληροφορίες του είχε γενικότερη έποπτεία, όμο- 
λογούμε πώς έλάχιστα άπό αύτά τά «παράνομα» έντυπα έπεσαν στά χέρια

350



μας στή διάρκεια τής κατοχής. Κυκλοφορούσαν σέ στενούς κύκλους καί 
τά περισσότερα μένανε στίς άποθήκες, δπως άποδείχτηκε άπό τίς στοίβες 
πού βρήκε ό ΕΛΑΣ τό Δεκέμβρη τοΰ 1944.

ΟΙ «έθνικόφρονες» στόν πραγματικό τονς ρόλο: Προδότες καί 
έγκληματίες.

Στήν Ε λλάδα, άπό τόν καιρό τής άπελευθέρωσης καί τής δημιουργίας τοϋ 
κράτους, ή έθνικοφροσύνη έγινε συνώνυμη μέ τήν έθνική μειοδοσία καί 
τήν ύποτέλεια στούς ξένους καί γ ιά  πολλά χρόνια στούς "Άγγλους 
Ιμπεριαλιστές. Ποτέ οί κυρίαρχες τάξεις δέ λειτούργησαν σάν αύτοτελεϊς 
έθνικές δυνάμεις καί δλα τά δεινά τής χώρας, πού πάντα πληρώθηκαν μέ 
ποτάμια δάκρυα καί αίμα τού έλληνικού λαού, όφείλονταν σέ τυχοδι
ωκτισμούς, πού υπαγορεύονταν άπό ξένες δυνάμεις. 'Υπηρετούσαν ξένα 
συμφέροντα, πού άπό τήν πραγματοποίησή τους έπαιρναν καί τό δικό 
τους μερίδιο.

Ό  τέτοιος ρόλος τής προπολεμικά κυρίαρχης πλουτοκρατίας στήν 
περίοδο τής κατοχής έκδηλώθηκε μέ τήν πιό ώμή καί βρώμικη μορφή: Τήν 
άπροκάλυπτη προδοσία καί τήν άπάνθρωπη έγκληματικότητα. ΟΙ δυνά
μεις πού έντάχθηκαν στά γερμανοοπλισμένα τμήματα τών προδοτών, όρ- 
γίαζαν άσύδοτα καί πάντα ύπό τήν προστασία γερμανικών στρατιωτικών 
τμημάτων. ΟΙ έθελοντικά συμπαραταγμένοι μέ τούς κατακτητές άποθρα- 
σύνθηκαν. Γιά νά κρατούν κάτω άπό τήν έπιρροή τους άγνά πα ιδιά  καί 
νεαρούς άξιωματικούς, πού κυριαρχούνταν άπό προκατάληψη καί φοβία 
γιά  «σλαβικό κίνδυνο» καί «κομμουνιστική έπιβολή», οί γερμανοσυντή- 
ρητοι άρχηγοί τών ψευτοεθνικών όργανώσεων έκρυβαν τή συνεργασία 
τους μέ τούς κουΐσλινγκς καί τούς κατακτητές, καμουφλαρισμένοι σάν 
πατριώτες πού θέλουν νά «σώσουν» τήν Ε λλά δ α  άπό τόν κομμουνισμό. 
Θ ά παραθέσουμε, χωρίς σχόλια, μερικά μόνον άποσπάσματα άπό τό βι
βλίο τού Χρ. Ζαλοκώστα, καθοδηγητικού στελέχους τής «Ε θνική ς Δ ρά
σης»:

«1943 (Νοέμβριος)... Ό  έπιτελάρχης Α νν ίβα ς (σ.σ. συνταγματάρχης 
Μ. Άντωνόπουλος, μέ στρατιωτικό άρχηγό τό δοσίλογο, διορισμένο άπό 
τούς κουΐσλινγκς. άργηγό τών Σωμάτων Ά σφαλείας στρατηγό Π. Σπηλι- 
ωτόπουλο) στέλνει έγγραφο στήν Κυβέρνηση Τσουδερού καί στό Στρατη
γείο Καΐρου, γιά νά τούς άνοιξη (!) τά μάτια, δτι πρέπει ν ’ άνηονχονν 
τόσο γιά τό ΚΚΕ καί τούς Ρώσους, δσο καί γιά τόν ’Άξονα... ΟΙ κατώτε
ροι άξιωματικοί κάνουν συνεδριάσεις τίς νύχτες οτά νταμάρια τού Λυκα- 
βητού... Ε μ είς  μαζευόμαστε στόν Μητροπολίτη Χρύσανθον. Καταλή
γουμε στό ίδιο  συμπέρασμα: πώς άν όέν θέλουμε νά θυσιασθή ή Έλλάόα 
ατό ΚΚ γιά χάρη τών Σλάβων, πρέπει νά θυσιασθή τό ΚΚ στήν Έλλάόα. 
Δέν άξίζει νά νικήσης τόν Γερμανό, γιά νά φέρης τό Ρώσο άφέντη. Οί
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άναρχικοί είναι οχληροί στόν άγώνα, άλλά θά πολεμηθοϋν μέ σκληρότητα 
καί άς δψωνται γιά δτι σνμ6ή...».*η

Τό πώς άρχισε ό βρώμικος αυτός κατήφορος Έλλήνων, πού ό Ζαλο
κώστας τόν όνομάζει «έμφύλιο πόλεμο», ό ίδιος άποκαλύπτει: «... άξι- 
ωματικοί καί τομεάρχες άνέλαβαν μέ θάρρος... Γλιστρούν δίπλα στούς 
Γερμανούς φρουρούς, μιά φτυσιά μακριά τους, μά δέ ρίχνουν στούς Να- 
ζήδες... 'Ο δηγεί ό λοχαγός Σ. (Τί κρίμα πού δέν κατονομάζει τόν 
Η Ρ Ω Α  αύτόν, πού καθόλου άπίθανο νά ελαμψε στά χρόνια τής ύποτέ- 
λειας), άκολουθούν 20 παιδιά. Βρήκαν τήν άποθήκη (τού ΕΛΑΣ), τήν 
έσπασαν, άρπαξαν αυτόματα, μαλινχέρ, πιστόλια, κάσες μέ χειροβομβί
δες...». Καί γιά  μιά άλλη έπιδρομή στή συνοικία Γκύζη, γράφει: «... "Εξι 
'Ο μάδες (Ενας άξιωματικός καί πέντε νέους ή κάθε μιά), άμολύθηκαν στίς 
10 τό βράδυ, μπήκαν στά μαγαζιά πού ήταν γνωστά γιά  κέντρα τών 
άναρχικών καί τούς φώναξαν “ψηλά τά χέρια” . Κάμαν έρευνα, δποιον 
βρήκαν όπλισμένο τόν ξυλοκόπησαν, τρεις παρέες πού κουβαλούσαν κόκ
κινη μπογιά γιά τοιχογράψιμο τούς ύποχρέωσαν νά τήν πιούνε, τίναξαν 
στό άέρα τά δυό κομμουνιστικά γραφεία, μάζεψαν δέκα άρχικουκουέδες, 
τούς πήγαν στήν κατάφωτη πλατεία καί έκεϊ τούς έκαναν νευρικό κλονι
σμό, μέ τό νά τούς κολλήσουν στόν τοίχο καί νά προσποιηθούνε πώς τούς 
έκτελούν... Μισή ώρα τούς παίδευαν, ύστερα τούς έδωσαν ένα καλό ξύλο 
καί τούς άπόλυσαν...». Καί καταλήγει: ό Ζαλοκώστας «Έ τσι συνετίζεται 
τό ΚΚ, φωτιά στή φωτιά».

Σχόλια βέβαια δέ χρειάζονται. Τό γεγονός πώς βιοπραγούσαν κάτω 
άπό τή μύτη τών Γερμανών τό όμολογεϊ ό ίδιος. Τά άλλα γεννούν πολλά 
έρωτήματα.

ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΑΜ ΑΝΤΙ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΝ 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Ενότητα στήν πάλη.

Ή  πλουτοκρατική όλιγαρχία, δπως καί οΐ "Αγγλοι καί ή βασιλική κυβέρ
νηση τών έξορίστων, έχουν χάσει κάθε έλπίδα νεκρανάστασης τών πα ρα
δοσιακών άστικών κομμάτων καί έπαναπροβολής τής παλιάς «έθνικής 
ήγεσίας». Ό λ η  τήν προσοχή τους έχουν στρέψει πρός τίς ένοπλες δυνά
μεις πού συγκροτούσαν ot Γερμανοί μέ τούς κουίσλινγκς καί είχαν πιά  
προσανατολιστεί στήν προβολή τού ’Αρχιεπίσκοπου Δαμασκηνού ώς 
Ε θνάρχη. Ή  έπιλογή δέν έγινε άπό σεβασμό στήν έθνική παράδοση, πού 
ή έκκλησία στίς κρίσιμες έθνικές στιγμές άναλάμβανε τήν εύθύνη τής κα
θοδήγησης τού έθνους, άλλά ήταν καρπός ύπολογισμών. Πίστευαν πώς οί

50. X. Ζαλοκώστας. Τό χρονικό τής σκλαβιάς, σελ. 215.
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ήγέτες τών άστικών κομμάτων, άνίκανοι νά  άναλάβουν οί ίδ ιο ι έθνικές 
καί πολιτικές εύθύνες, θά δέχονταν την ήγεσία τοΰ «άμερόληπτου» καί 
«άπολίτικου» Δεσπότη καί θά πειθαρχούσαν σ’ αύτόν. ΟΙ κατακτητές δέ 
θά άνησυχοΰσαν σοβαρά γιά τίς δραστηριότητες ένός Ιερωμένου, πού θά 
ένεργούσε γιά  νά «σώσει» τίς ψυχές τοΰ ποιμνίου του. Ο ί κουίσλινγκς θά 
βρίσκανε κοινή γλώσσα μέ τόν Δαμασκηνό. Ά κ όμα  πίστευαν δτι ϋσως θά 
μπορούσε νά έξασφαλίσει τήν άνοχή, άν όχι καί συμπαράσταση, τού 
ΕΑΜ καί δλων τών άντιστασιακών δυνάμεων.

Ό  Α ρχιεπίσκοπος, γιά  νά έμφανιστεϊ σά γνήσιος έκπρόσωπος τής 
έθνικής ψυχής, άναγνωριζόμενος ά π ’ δλους τούς σκλαβωμένους "Ελληνες, 
συγκρότησε μιά μεγάλη έπιτροπή άπό τούς προέδρους τών Οικονομικών 
καί τών Τεχνικών ’Επιμελητηρίων, τών ’Επιστημονικών Συλλόγων, τών 
δημοσιογράφων καί τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων, μέ ’Επίτιμο Πρόεδρο τόν 
ίδιο. Μέ τηλεγράφημα ή «Μεγάλη ’Επιτροπή ’Εθνικής Καθοδηγήσεως» 
γνωρίζει τή συγκρότησή της στήν κυβέρνηση τού Καίρου κα ί τήν κυβέρ
νηση τής Α γγλίας.

Ό  Δαμασκηνός, μέ τέχνη καί καλογερίστικη πονηριά, άρχισε δια 
πραγματεύσεις μέ τούς άρχηγούς τών κομμάτων καί μέ προσωπικότητες 
πού παρουσίαζαν κάποια δραστηριότητα ή διατηρούσαν έπαφές μέ τίς 
άντιστασιακές όργανώσεις. Μέ τό ΕΑΜ άπέφυγε νά πά£ει ό ίδ ιος έπαφή 
πρίν κατοχυρωθεί στήν ήγεσία μέ έπίσημη έξουσιοδότηση άπό τήν κυβέρ
νηση Καίρου καί άναγνωριστεϊ άπό τή σύμμαχο Μεγάλη Βρετανία.

Έ τσ ι συγκροτήθηκε στήν πρωτεύουσα τό πολιτικό καθοδηγητικό 
κέντρο πού θά έκανε προσπάθειες νά ξαναφέρει στήν Α θ ή ν α  τήν πρωτο
βουλία τών πολιτικών ζυμώσεων, άφήνοντας στήν κυβέρνηση τοΰ Καίρου 
δλο τό δικαίωμα νά χειρίζεται τά έθνικά προβλήματα καί νά άντιπροσω- 
πεύει ύπεύθυνα τήν Ε λλά δ α  στίς διασυμμαχικές σχέσεις.

Τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ, παρ’ δλο πού είχαν πληροφορίες γιά  τίς δρα
στηριότητες τών άντιδραστικών καί είχαν μέσα στή λεγόμενη «Μεγάλη 
Έ θνική ’Επιτροπή» τοΰ Δαμασκηνού Ενα πολύ Ικανό στέλεχος, τόν Χρή- 
στο Καλαϊτζή, έκπρόσωπο τής «νόμιμης» «Πανελλαδικής Ε π ιτροπή ς Δη
μοσίων Υ παλλήλων», συνέχιζαν νά θεωρούν πώς θά δλοκληρώνονταν ή 
«Έ θνική Ένότητα» μόνο δταν έξασφαλίζονταν ή προσχώρηση στόν έθνι- 
κοαπελευθερωτικό άγώνα κα ί τών ήγεσιών τών παραδοσιακών πολιτικών 
κομμάτων.

Ά π ό  τά τέλη τού Αύγούστου τό ΕΑΜ άρχισε 6να νέο κύκλο έπαφών 
μέ τίς ήγεσίες τών άστικών κομμάτων. Πρώτο, δπως συνήθως, έπισκέ- 
φθηκε μιά τριμελής έπιτροπή (Χατζής, Νικολακόπουλος, Μαργιόλης) τόν 
Σοφούλη. Τό άποτέλεομα ήταν άπογοητευτικό! Α περίφραστα ζήτησε νά 
σταματήσουμε κάθε άντίσταση στούς Γερμανούς, πού είναι άξιοδάκρυτοι 
στήν άδυναμία τους, καί νά τούς άφήσουμε ήσυχους μέχρι πού νά φύγουν. 
Μόνον έτσι καί αύτοί θά άποφασίσουν νά σταματήσουν τή τρομοκρατία 
καί νά παύσουν νά δημιουργούν έλληνικά τάγματα άσφαλείας.

-  Καί οί άντάρτες τί θά γίνουν; ρωτήσαμε.
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-  Ε ίναι καιρός νά πάνε στά σπίτια τους καί ν' άσχοληθοϋν μέ τά 
χωράφια τους. Αύτή είναι καί ή γνώμη τών συμμάχων, άπάντησε, κάνον- 
τάς μας τήν τρομερή άποκάλυψη τών προθέσεων πού υπήρχαν.

-  Ο ί άντάρτες ποτέ δέ θ’ άφήσουν τά δπλα τους πρίν συντρίβει όλο- 
κληρωτικά ό φασισμός καί στερεωθεί ή άνεξαρτησία καί ή λαϊκή κυριαρ
χία. ήταν ή άπάντηση τού ΕΑΜ.

Ό  Σοφούλης φαίνεται πώς κατάλαβε δτι προχώρησε πιό πολύ ά π’ δτι 
έπρεπε. είπε μερικά λόγια κολακευτικά γιά  τόν «κακόμοιρο» έλληνικό 
λαό πού πλήρωσε τόσα πολλά τά τελευταία χρόνια καί ό «πόνος» του γι' 
αύτόν τόν κάνει πολλές φορές νά λέει πράγματα πού δέν τά πιστεύει.

Δέν περιμέναμε βέβαια κατανόηση καί πολύ περισσότερο συμφωνία. 
Ό μ ω ς  ή άπόφασή μας ήταν νά συνεχίσουμε τίς έπαφές μας.

Δυό - τρεις μέρες άργότερα έπισκεφθήκαμε τόν Καφαντάρη. Σχεδόν 
πάντα ήταν άρρωστος στό κρεβάτι του. Πήραμε καρέκλες κοντά στόν άρ
ρωστο καί ύστερα άπό λίγα λόγια γιά  τήν κατάσταση τής ύγείας του μπή
καμε στό θέμα μας. Ό  Καφαντάρης ήταν πολύ διαφορετικός άπ ' τόν Σο- 
φούλη. Είπε ξεκάθαρα πώς δέ θά γίνονταν τά τάγματα άσφαλείας, δπως 
δέν κατάφεραν νά τά φτιάξουν τόσο καιρό οί Γερμανοϊταλοί καί οί άμυ
αλοι συνεργάτες τους Γονατάς καί Πάγκαλος, άν δέ βάζαν τήν ούρά τους 
οί νΑγγλοι καί ό βασιλιάς.

Τόν ρωτήσαμε άν έφτασε καί σ’ αυτόν ή φήμη πού κυκλοφορεί έπί- 
μονα πώς ό Ράλλης άποφάσισε νά συγκροτήσει τά τάγματα μόνο δταν 
πήρε τή συγκατάθεση τών "Αγγλων καί τής κυβέρνησης Καίρου. Μάς 
άπάντησε πώς δέν είναι φήμη άλλά γεγονός. Τήν έγκριση τήν έφεραν ένας 
λοχαγός καί ένας ύπαξιω ματικόςάπότή Μέση ’Ανατολή.51 "Εκανε έπίθεση 
στούς βασιλόφρονες πού κινούνταν άνοικτά καί δραστήρια χωρίς νά ένο- 
χλούνται άπό τούς Γερμανούς. Μίλησε μέ περιφρόνηση γιά τούς παλιούς 
δημοκράτες πολιτικούς, πού πέρασαν στήν υποστήριξη τοϋ βασιλιά, σά 
δήθεν «έθνικό κεφάλαιο γιά τό Συνέδριο τής είρήνης». Σ ’ αύτή τήν κατη
γορία έβαλε καί τούς Τσουδερό, Κανελλόπουλο καί Παπανδρέου, καί τε
λείωσε έπιγραμματικά: «Έ τσι δπως πάμε σίγουρα σείς θά μείνετε οΐ μό
νοι υπερασπιστές τής Δημοκρατίας».

Μετά τόν Καφαντάρη έγινε συνάντηση μέ τούς Μιχαήλ καί Τελεκίδη, 
ήγετικά στελέχη τής «Δημοκρατικής "Ενωσης» (τού Παπαναστασίου). 
Έ μειναν σ’ δλα σύμφωνοι καί ύποσχέθηκαν νά συντονίσουν τή δράση 
τους καί στήν πορεία θά άντιμετωπίσουν καί τό ζήτημα τής προσχώρησής 
τους στό ΕΑΜ.

Ό  Σοφιανόπο\)λος ήταν δπως πάντα σύμφωνος σέ δλα, άλλά γιά

51. ’Αργότερα, μετά τόν πόλεμο, ό Φ. Γρηγοριάδης έγραψε στό βιβλίο του Τό Α ντάρτικο . 
πώς ή υπόδειξη έγινε μέ έγγραφο τοϋ Υ πουργού τών Στρατιωτικών τής κυβέρνησης Τσου- 
δερού Βύρωνος Καραπαναγιώτη πού «... τό έφεραν άπό τή Μέση ’Ανατολή ό λοχαγός Κο- 
κώνης κι ένας έπιλοχίας “ καί ύπόδειχνε” ... ν ’ άναλάβει ό Δερτιλής τή συγκρότησή τους, διά 
τήν καταπολέμηση τοϋ κομμουνισμού».
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συνεργασία ζητούσε μιά «μικρή» πίστωση χρόνου, γιά νά έπιδράσει όσο 
μπορούσε περισσότερο στούς παλαιοδημοκρατικούς!...

Α κολούθησαν συναντήσεις μέ τόν Γ. Παπανδρέου, τούς Λαϊκούς 
Δημοκρατικούς καί πολλά στελέχη τών δημοκρατικών κομμάτων.

Στήν άντιπροσωπεία τού 'Ενωτικού Κόμματος δώσαμε γράμμα τού 
’Αρχηγού τού κόμματός τους Π. Κανελλόπουλου'-’), πού τούς ύπόδειχνε 
νά συντονίσουν μέ τό ΕΑΜ τή δράση τους, άρχικά κατά τής έπιστροφής 
τοΰ βασιλιά. Νά μελετήσουν, μαζί μέ τό ΕΑΜ, τά προβλήματα πού μπο
ρούν νά σταθούν κοινά σημεία άμεσης δράσης, άκόμα καί τίς δυνατότητες 
ένότητας σέ μιά ένιαία όργάνωση ή μέτωπο. Ό  Ί . Κανελλόπουλος, άπό 
μέρος τού Ε νω τικού  Κόμματος, δήλωσε πώς τό κόμμα τους έχει όρισμένες 
δυσκολίες, άλλά καί δεσμεύσεις, χωρίς νά τίς κατονομάσει. Ύποσχέθηκε 
νά διατηρηθεί ή έπαφή μέ τό ΕΑΜ καί ή άμοιβαία ένημέρωση, σάν προϋ
πόθεση μελλοντικής συνεργασίας, χωρίς νά άποκλείσει καί προσχώρησή 
του στό ΕΑΜ.

ΟΙ στρατηγοί τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ Γρηγοριάδης καί Σαρηγιάννης έκα
ναν έπαφές μέ τούς στρατηγούς Κ. Μανέτα, Ό θω να ίο , Σκανδάλη καί μέ 
πολλούς άνώτερους άξιωματικούς. Έπισκέφθηκαν, συνοδευόμενοι καί 
άπό τό στρατηγό Σκανδάλη, τόν Σοφούλη καί τόν Παπανδρέου καί άπαί- 
τησαν νά προστατεύσουν τούς άξιωματικούς άπό τήν ψεύτικη δημαγωγία 
τών συνεργατών τού έχθρού, πού μέ τό σύνθημα πώς δήθεν έχει άρχίσει ή 
κομμουνιστική έπανάσταση. καί μέ έκβιασμούς παρασέρνουν παλιούς καί 
νέους άξιωματικούς στήν προδοσία. Τά τάγματα άσφαλείας, τόνισαν, εί
ναι έθνική ντροπή καί έχουν καθήκον ot ήγέτες τών κομμάτων νά τά άπο- 
κηρύξουν.

Ό  Σοφούλης ύποσχέθηκε πώς θά συνεννοηθεϊ μέ τούς άλλους δημο
κρατικούς άρχηγούς καί μέ στρατιωτικούς, γιά  τήν άντιμετώπιση τού σο
βαρού κινδύνου, πού άναμφισβήτητα μπορεί νά βυθίσει τήν Ε λλά δ α  στό 
χάος τής άλληλοεξόντωσης. Ό  Παπανδρέου έπίσης καταδίκασε τή δημι
ουργία τών ταγμάτων άσφαλείας, άλλά μέ κάποιο τρόπο δικαιολογούσε 
τούς άνθρώπους πού πήγαιναν στά τάγματα. Είναι "Ελληνες -  είπε -  πού 
θέλουν, δταν άπαλλαγούν άπό τούς ναζί, νά μήν πέσουν στήν κομμουνι
στική δικτατορία. Καί κατάληξε: Θ ά άποκηρύξουμε τά τάγματα δταν τό 
ΚΚΕ υποταχθεί στήν έθνική ήγεσία καί στρατιωτικά διαθέσει τόν ΕΛΑΣ 
στό υπεύθυνο γιά τό συμμαχικό πόλεμο στόν τομέα μας Στρατηγείο τής 
Μ. ’Ανατολής.

Μέλη τής ΚΕ άνάπτυξαν δραστηριότητα καί συναντήθηκαν μέ διοι
κήσεις σωματείων, συλλόγων καί όργανισμών, μέ προσωπικότητες, άκα- 
δημαϊκούς. καθηγητές, κληρικούς.

ΟΙ έκτιμήσεις τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ άπό τόν κύκλο αύτό τών έπαφών μί 
τούς ήγέτες τών «μεγάλων» άστικών κομμάτων ήσαν άπογοητευτικές.

52. Τό γράμμα τοϋ Κανελλόπουλου τό 'φεραν άπό τήν Αίγυπτο ot Τσιριμώκος καί Ρούσο;.
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’Αντίθετα ol άπόψεις τών έκπροσώπων τών μικρών, κρμμάτων καί πολλών 
πολιτικών καί στρατιωτικών στελεχών τής παλαιοδημόκρατικής παράτα
ξης έκτιμήθηκαν θετικές. Ό μόφωνο ήταν τό συμπέρασμα πώς ένότητα μέ 
τίς κορυφές τών άστικών κομμάτων δέν πρόκειται νά γίνει πάνω σέ άγω- 
νιστική βάση. Ή  δύναμη καί τά έπιτεύγματα τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ έχουν 
πανικοβάλει τίς ντόπιες καί ξένες άντιλαϊκές δυνάμεις. Ο ί προσπάθειες 
πού γίνονται γιά  τή συγκρότηση άντιεαμικού καί άντικομμουνιστικού με
τώπου άν πετύχουν θά έχουν σά συνέπεια τήν πόλωση τών δυνάμεων καί 
σκληρές έμφύλιες συγκρούσεις, πού γιά  διαφορετικούς άμεσους λόγους, 
άλλά κοινά ταξικά έλατήρια, θά έξυπηρετούν τίς Ιμπεριαλιστικές δυνά
μεις τής Γερμανίας καί τών Άγγλοαμερικάνων. Μ προστά στόν κίνδυνο 
αύτό ή ΚΕ τού ΕΑΜ άποφάσισε νά προτείνει στά κόμματα καί τίς όργα- 
νώσεις πού συνεργάζονται στό ΕΑΜ, νά έπανεξετάσουν τή γραμμή τής 
έθνικής ένότητας, πού πρέπει νά  άποβλέπει στή συσπείρωση τών λαϊκών 
δυνάμεων καί τών γνήσιων έκπροσώπων τους, άφήνοντας έξω άπό τήν 
παλλαϊκή ένότητα τούς συνεργάτες τών κατακτητών καί τίς δυνάμεις τής 
έθνικής ύποτέλειας στούς ξένους Ιμπεριαλιστές.

ΟΙ άπόψεις τής ήγετικής τριάδας τον ΚΚΕ.

Ή  Γραμματεία τής ΚΕ τού ΚΚΕ (Ίω αννίδης, Ζεύγος καί Γληνός), δέ 
συμφώνησε μέ τίς έκτιμήσεις, τίς διαπιστώσεις καί τίς προοπτικές τής ΚΕ 
τού ΕΑΜ. Θεώρησε «έξτρεμιστικές» τίς προτάσεις της γιά  θαρραλέες, 
άποφασιστικής σημασίας, χειρονομίες καί γιά  άδέσμευτη άπό κάθε συμ
φωνία μέ τούς ’Αγγλους πολιτική καί άνεξάρτητη πορεία τού έαμικού κι
νήματος στό δρόμο πού έχει χαράξει.

Ή  άντίδραση τοΰ Ίω αννίδη ήταν βίαιη. Γιά πρώτη φορα, μέσα στό 
στενό άνώτατο κομματικό όργανο, ειπώθηκε πώς ή 'Ελλάδα βρίσκεται 
στή σφαίρα τής άγγλικής έπιρροής καί πώς ό Τσώρτσιλ είναι «χρεωμένος» 
άπό τούς Στάλιν καί Ρούζβελτ νά φροντίζει γιά  τά κινήματα καί τό μέλ
λον τών Βαλκανικών χωρών. Σέ έρώτηση τού Ζεύγου άπό πού έχει τέτοιες 
πληροφορίες, ό Ίω αννίδης άπάντησε: Ό π ο ιο ς  έχει μάτια βλέπει! Τ ί γίνε
τα ι στήν ’Ιταλία; Αύτό θά γίνει καί σέ μάς, καί μάλιστα πολύ σύντομα, 
δπως δείχνουν τά πράγματα. Τό κύριο καθήκον μας είναι νά  μήν ξαναγυ- 
ρίσει ό βασιλιάς. Αύτό, δπως άποδείχτηκε στό Κάιρο, είναι άπαίτηση 
δλων τών πολιτικών κομμάτων. Νά έπιμένουμε σ’ αύτό πού μάς ένώνει 
καί νά δεχτούμε τή συνεργασία δίνοντας δλες τίς έγγυήσεις πού ζητούν.

ΟΙ άπόψεις τού Ίω αννίδη προκάλεσαν μεγάλη διαλογική συζήτηση. 
Δέ δέχονταν, ot άλλοι δυό, πώς ή τύχη τών Βαλκανίων καί ειδικότερα τής 
Ε λλάδ ας ήταν προκαθορισμένη άπό δλους τούς συμμάχους. Καταλόγισαν 
σο'δαρή ευθύνη στόν Ρούσο πού δέ φρόντισε νά πάρει έπαφή μέ τή Σοβι
ετική Πρεσβεία, πα ρ’ δλο πού -  δπως δήλωσε ό Ίω αννίδης -  είχε κατηγο
ρηματική έντολή νά συζητήσει μέ υπεύθυνο Σοβιετικό τό έλληνικό ζήτη
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μα. Στή συνεδρίαση αύτή ξαναμπήκε τό ζήτημα τών σχέσεων τού ΚΚΕ με 
τά άδελφά Κόμματα τής Βαλκανικής καί μέ τό ΚΚΣΕ (μπ.) καί τής 
άποκατάστασης μόνιμης έπαφής. Ά ποφασίστηκε νά άνατεθεί στόν 
Σιάντο νά προτείνει στό ΚΚ Γιουγκοσλαβίας νά στείλουν άμοιβαϊα Αντι
προσώπους στίς έδρες τών δύο Γ. Στρατηγείων.

Μιά συνάντηση πού άναστατώνει τόν Γληνό.

Τό τελευταίο δεκαήμερο τού Σεπτέμβρη, σέ μιά άπό τίς συνεργασίες μας, 
ό Γληνός ζήτησε νά προετοιμάσω μιά συνάντηση μέ τόν Σοφούλη. Μού 
είπε πώς θά είναι άρχή ένός κύκλου συναντήσεών μας μέ δλους τούς άρ- 
χηγούς κομμάτων καί μέ προσωπικότητες, άπό μέρους τού ΚΚΕ. Συμφώ
νησε μέ τήν πρότασή μου νά ένημερωθεϊ ή ΚΕ τού ΕΑΜ καί νά δηλώσει 
τό ΚΚΕ πώς δέ θά προχωρήσει σέ χωριστή συμφωνία μέ τά  άστικά δημο
κρατικά κόμματα.

Ή  συνάντηση έγινε στό σπίτι τοϋ Σοφούλη. ’Αγκαλιές, φιλιά, μέ έπι- 
φωνήματα: θεμιστοκλάκη!... Δημητράκη!... Πιασμένοι χέρι μέ χέρι πέρα- 
σαν στό Γ ραφείο, ξεχνώντας πώς ύπήρχα καί έγώ, πού έμεινα στόν προ
θάλαμο. Έ κ ε ί καθόταν καί δ γνωστός μου στρατηγός Σκανδάλης. Είχαμε 
στρώσει κουβέντα δταν άνοιξε ή πόρτα τού Γραφείου καί ό Σοφούλης μέ 
κάλεσε νά μπώ.

Κάθισα σέ μιά άκρη τού τραπεζιού καί άκουγα τή συζήτηση τών δύο. 
Ό  Σοφούλης ρωτούσε καί ό Γληνός άπαντούσε μέ τέτοιο τρόπο πού στήν 
άρχή μέ ξάφνιασε. "Οσο προχωρούσε σέ λεπτομέρειες έβλεπα νά γκρεμί
ζονται δλα: Ζητήματα πού στίς συνεργασίες μας μέ τούς έξουσιοδοτημέ- 
νους άπό τά παραδοσιακά άστικά κόμματα τέως ύπουργούς Άσκούτση 
κα ί Βαρβούτη θεωρούσαμε λυμένα ξανάρχονταν στήν έπιφάνεια. Είχαμε 
μάλιστα διατυπώσει τό κοινό σχέδιο συμφωνίας δλων τών κομμάτων καί 
άντιστασιακών όργανώσεων.

Ό  Σοφούλης άκουγε χωρίς νά λέει λέξη. Φαινόταν ψύχραιμος, μέχρι 
άδιαφορίας. Μόνο άπό καιρό σέ καιρό, δταν θεωρούσε πώς ό Γληνός τά 
«παράλεγε», γύρ ιζε.έρωτηματικά τά μάτια του σέ μένα. Καί δταν ό Γλη
νός σταματούσε καί κοίταζε τόν Σοφούλη, ζητώντας κάποια άπάντηση, 
έκείνος κουνούσε τό κεφάλι του καί άκουγόταν ένα αινιγματικό καί δ ι
φορούμενο: Μμ!... Μμ!... Ναί άλλά!...

Μού ήταν άδύνατο νά έξηγήσω τί μεσολάβησε καί ό πάντα διαλλα
κτικός καί συνήγορος τών άστών πολιτικών Γληνός είχε μεταμορφωθεί σέ 
σκληρό, άδιάλλακτο κατήγορο. Μιλούσε ώμά καί άπό θέση Ισχύος. Σέ μιά 
στιγμή ήταν καί άπειλητικός: Χαρακτήρισε τή στάση τών ήγετών τών 
άστικών κομμάτων άντεθνική, πού άντικειμενικά έξυπηρετούσε τούς 
κατακτητές. Καί πρόστεσε πώς τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ έδειξαν μεγάλη 
άνοχή καί μεγαλοψυχία, πού δέν τούς κατάγγειλαν άνοικτά σάν ύπεύθυ- 
νους γιά  τή διάσπαση τών δυνάμεων τού έθνους.

357



Ό  Σοφούλης ταράχτηκε. Τράβηξε άπό τή βιβλιοθήκη του ένα βιβλίο 
καί έβγαλε τό σχέδιο Συμφωνητικού, πού είχαμε έτοιμάσει μέ τούς 
Ά σκούτση καί Βαρβούτη. Ή τα ν  σέ πολλά σημεία ύπογραμμισμένο μέ 
κόκκινο μολύβι καί σέ άλλα σημεία είχε έρωτηματικά.

-  Βλέπεις, Δημητράκη, πώς μάς άπασχολεϊ πολύ τό ζήτημα τής ένό
τητας. "Υπάρχουν δμως πολλές δυσκολίες. Σείς μιλάτε άπό θέση ισχύος. 
“Εχετε όργανωμένες δυνάμεις καί μάλιστα ενοΛλες, δταν έμείς δέν έχουμε 
τίποτα, ή σχεδόν τίποτα. Καί σέ ρωτώ συγκεκριμένα: Τί θά γίνει μέ τήν 
όργάνωση τής άσφάλειας τώρα, στήν περίοδο τής κατοχής καί κυρίως 
μεταπολεμικά;

Ό  Γληνός άπάντησε:
-  Έ χουμε τή Λαϊκή Πολιτοφυλακή, καί τά δημοκρατικά κόμματα θά 

μπορούν νά στείλουν ξεκαθαρισμένα δημοκρατικά στελέχη τών Σωμάτων 
Ά σφαλείας νά ένταχθούν σ’ αύτή.

Σ ' άλλη έρώτηση: Τί θά γίνει μέ τήν Αύτοδιοίκηση; Πήρε τήν άπάν- 
τηση, πώς αυτός είναι θεσμός πού κατακτήθηκε μέ λαϊκούς άγώνες καί θά 
παραμείνει.

-  Καί ή Κυβέρνηση Ε θνική ς  Έ νότητας, πού προτείνετε νά γίνει -  
ρώτησε ό Σοφούλης -  πού θά έχει τήν Ιδρα της καί πώς θά λειτουργεί; Θά 
στηριχθεί στό σύνταγμα καί τούς κοινοβουλευτικούς θεσμούς ή στούς νέ
ους πού δημιουργήθηκαν άπό τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ; Καί άν έγκατασταθεΐ στήν 
Ελεύθερη Ε λλάδα  μέ ποιά όργανα έξουσίας θά κυβερνάει. Μέ τόν 
ΕΛΑΣ δπως είναι διαμορφωμένος; Καί τί θά γίνει ό στρατός τής Μέσης 
Ανατολής, πού τό θέλουμε ή δέν τό θέλουμε είναι ένας συγκροτημένος 
έλληνικός στρατός; Δέ νομίζεις, Δημητράκη, πώς δλα αύτά θά πρέπει άπό 
τώρα νά άποσαφηνιστούν;

Ό  Γληνός άπάντησε:
-  Ή  κυβέρνηση Ε θνική ς  Έ νότητας θά στηριχθεί στήν Α ύτοδιοίκη

ση, άλλά θά άναλάβει τήν υποχρέωση νά κάνει λεύτερες έκλογές γιά Συν
τακτική Εθνοσυνέλευση, πού, βέβαια, αύτή θά ψηφίσει καί τό νέο Σύν
ταγμα τού Κράτους. ’Επίσης θά κάνει καί δημοψήφισμα γιά τό πολίτευ
μα. Ό  ΕΛΑΣ κάτω άπό τήν καθοδήγηση τής κυβέρνησης, πού θά έντάξει 
άξιωματικούς καί όπλίτες, πιθανό καί μέ έπιστράτευση, θά γίνει ό έθνικός 
έλληνικός στρατός. Ό σ ο  γιά τό στρατό τής Μέσης Α νατολής, πού σύμ
φωνα μέ στοιχεία μας είναι βασιλικός στρατός, θά ξεκαθαριστεί άπό τά 
φασιστικά καί μοναρχικά στελέχη καί άναδιοργανωμένος θά συγχωνευτεί 
στόν έθνικό στρατό.

Τότε ό Σοφούλης μάς ξάφνιασε μέ μιά άναπάντεχη έρώτηση:
-  Αύτά πού άνάπτυξες Δημητράκη είναι άπόψεις τού ΚΚΕ καί τού 

ΕΑΜ,
Τώρα τά ‘χάσε ό Γληνός. Σηκώθηκε άπό τή θέση του καί όρθιος 

άπάντησε:
-  Ε ίναι παράληψή μου πού δέ σάς ένημέρωσα στήν άρχή τής συνάν

τησής μας. Δέν είμαι έκπρόσωπος ούτε φορέας τών άπόψεων τού ΚΚΕ
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καί τοΰ ΕΑΜ. Προσφέρθηκα νά μεσολαβήσω άνάμεσα στά παλαιοδημο- 
κρατικά κόμματα καί τά κόμματα τοΰ ΕΑΜ, γιά  νά πραγματοποιηθεί ή 
ενότητα, πού είναι έθνική έπιταγή καί προϋπόθεση νά έξασφαλιστεί 
όμαλό δημοκρατικό πέρασμα άπό τήν κατοχή στήν έλευθερία. ’Αντιπρό
σωπος τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ είναι ό κ. ’Αντωνίου καί έδειξε έμένα.

Έ μεινα έκπληκτος άπό τήν άπάντηση τού Γληνού καί δταν ό Σοφού
λης γύρισε πρός τό μέρος μου καί μού ζήτησε νά πώ άν συμφωνώ μέ δσα 
είπε καί πρότεινε ό Γληνός, τά 'χασα καί γώ, μέ τή σειρά μου. Ό  
αιφνιδιασμός ήταν άναπάντεχος καί μόνο δταν συνήλθα άπάντησα:

-  Κύριε Πρόεδρε, στίς πρόσφατες συναντήσεις μας άποσαφηνίσαμε 
σχεδόν δλα τά προβλήματα καί μείναμε βασικά σύμφωνοι. Ε λ π ίζω  σύν
τομα νά συναντηθούμε καί νά καταλήξουμε σέ συμφωνία.

Ό  Σοφούλης, ίσως άπό λόγους φιλοφρόνησης πρός τόν Γληνό, δέ 
ζήτησε περισσότερες διευκρινίσεις.

Τελειώσαμε νωρίτερα άπό δτι ύπολογίζαμε. Περιμένοντας τό αυτοκί
νητο πού θά έπαιρνε τόν Γληνό, μπήκαμε στήν κλινική τού Βαγγέλη Ά ρ - 
βανιτάκη, πού ήταν στή γωνιά Δημοκρίτου καί Σκουφά.

Τήν ώρα πού πίναμε τό τσάι, πού μάς πρόσφερε ό γιατρός, ό Γληνός 
έκδήλωσε τήν ικανοποίησή του άπό τήν κατανόηση πού έδειξε ό άρχηγός 
τοΰ Κόμματος τών Φιλελευθέρων καί μού έκανε παρατήρηση γιά τήν έπι- 
φυλακτικότητά μου. Έ πρεπε νά άπαντήσεις πώς συμφωνάς μαζί μου σέ 
δλα γιά  νά προχωρήσουμε σέ συμφωνία, μού είπε.

Δέν έκρυψα πώς δέν είμαι Ικανοποιημένος άπό τόν τρόπο πού άπαν- 
τούσε στά έρωτήματα τού Σοφούλη καί πώς τώρα θ’ άκούσουμε, ούτε λίγο 
ούτε πολύ, πώς δήθεν άπειλήσαμε τούς πολιτικούς άρχηγούς, βάζοντάς 
τους μπροστά στό δίλημμα: Ή  θά ρθείτε στό ΕΑΜ ή θά λογοδοτήσετε μέ 
τό κεφάλι σας.

Φανερά συγχισμένος ό Γληνός ρώτησε:
-  Μά είπαμε τέτοιο πράγμα;
-  Ό χ ι, δέν είπαμε τίποτα τέτοιο. Αυτοί δμως άλλα άκούν καί άλλα 

νιώθουν. Αύριο τό πρωί πάρε στό τηλέφωνο τό φίλο σου τόν Λαμπράκη 
καί τά λέμε.

Σέ λίγο έφτασε τό αύτοκίνητο καί χωρίσαμε.
Τό ίδιο  βράδυ, στό στέκι μας στήν όδό Ίπποκράτους, στό σπίτι τού 

Ά λέκου Πετράκου, μόλις μπήκε δ Κώστας Βιδάλης μού είπε:
-  Τί κάνατε σήμερα μέ τόν Γληνό, κύριε συνάδελφε;
Καί μού έξήγησε πώς βούιζε δλη ή ’Αθήνα μέ τήν άπαίτησή μας νά 

ύποχρεώσουμε τόν Σοφούλη νά μπει στό ΕΑΜ, μέ τήν άπειλή πώς άν δέ 
δεχθεί θά 'χει νά κάνει μέ τήν Ο.Π.Λ.Α.

Τήν άλλη μέρα συνάντησα τόν Γληνό στό σπίτι τού Χρήστου Καλαϊ
τζή. Ή τα ν  καταγαναχτισμένος άπό τή διαστρέβλωση τής συζήτησης καί 
άονήθηκε νά συνεχίσουμε τίς έπαφές μέ τούς άλλους πολιτικούς άρχη- 
γούς.
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Στίς συνδυασμένες έπιθέσεις τό ΚΚΕ Απαντάει μέ έκκλήσεις γιά ένότητα!

Τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ 'Οκτώβρη ή Α θή ν α  βρισκόταν σέ τρομερή Ανα
ταραχή. ΟΙ λαϊκές συνοικίες είχαν γίνει πεδία νυκτερινών έπιδρομών τών 
Γερμανών, πού συνοδεύονταν Από γερμανοράλληδες τσολιΑδες, μπουραν- 
τΑδες, χίτες, έδεσίτες καί διάφορους Αλήτες, πού έπιστρατεύονταν άπό 
τήν Είδική Α σφάλεια. Ot έπιδρομεΐς τώρα Αντιμετωπίζονταν ένοπλα Από 
τΑ τμήματα τού ΕΛΑΣ καί μέ δποιοδήποτε μέσο Αμυνας Από τίς λαϊκές 
μΑζες. Στό κέντρο τής πόλης όργίαζαν οί φήμες καί ot συκοφαντίες ένάν- 
τια στό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Είχαν φτΑσει Αόριστες φήμες γιά μεγά- 
λες έπιτυχίες τών Γερμανών στίς έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, γιΑ έκμη- 
δένιση καί διΑλυοη τών Ανταρτών τού ΕΛΑΣ, γιΑ ήρωική Αντίσταση καί 
«μεγάλες» έπιτυχίες τού Ζέρβα, πού δήθεν μεγαλόψυχα σώζει τούς έλασί- 
τες ΑντΑρτες. Τόν Ιδιο καιρό κυκλοφόρησαν φήμες γιΑ δήθεν Απόφαση 
τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ νΑ καταλΑβει β ίαια τήν έξουσία καί Ανοικτή προ
ειδοποίηση πώς ot ήγεσίες τών πολιτικών κομμΑτων ΘΑ πληρώσουν μέ τΑ 
κεφΑλια τους Αν δέν ύποκύψουν στό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ.

Στή συκοφαντική έκστρατεία καί ώμή τρομοκρατία τής συνασπισμέ
νης Αντίδρασης, ντόπιας καί ξένης, δ λαός ΑπΑντησε μέ τη νόμιμη καί 
δίκαιη ΑμυνΑ του. Ή  ΛπΑντηση τοϋ Αγωνιζόμενου λαού ήταν έξίσου 
σκληρή, ΑλλΑ Αποφασιστικότερη καί πεισματική. Χύθηκε έλληνικό αίμα. 
Κανένας δμως λογικός Ανθρωπος, καί πιό συγκεκριμένα κανένας πραγμα
τικός πατριώτης δέ ΘΑ καταλογίσει εύθύνες στούς Αγωνιστές τής λευτε
ριάς τής πατρίδας τους. Δέχονταν έπίθεση άπό "Ελληνες πού πήραν δπλα 
άπό τόν κατακτητή, τόν καιρό πού καί ή Απλή έπαφή μέ τόν έχθρό θεω
ρούνταν προδοσία. Ο ί θηριωδίες τους ξεπερνούσαν σέ έγκληματικότητα 
τά  παγκόσμια στιγματισμένα τέρατα τών S.S. Οί έκκλήσεις νά  συνέλθουν, 
νά  συνταχθοϋν μέ τό Αγωνιζόμενο έθνος, δέν εϋρισκαν Απήχηση. Ά ν  τούς 
άφηνε δ  λαός ήσυχους νΑ συνεχίσουν τό βρώμικο έργο τους, Ασφαλώς ή 
Ε λλάδα  θά έξανδραποδιζόταν καί θά γονάτιζε γ ιά  νΑ μή σηκωθεί ποτέ. 
"Ορια γιά  μεγαλοψυχία δέν υπήρχαν. Ά ν  ύπήρχαν τέτοια δρ ια  καί άλλα 
μέσα, είμαι βέβαιος πώς τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, δημιουργήματα 
τοϋ λαού καί πού άγωνίζσνταν γιά  τό λαό, Ασφαλώς ΘΑ τΑ χρησιμοποιού
σαν, γιΑ νά  μή χυθεί αίμα παιδιώ ν τού λαού. Τό ΕΑΜ, βέβαια, ήξερε πώς 
άνάμεσα στούς προδότες καί τά «καθάρματα» ύπήρχαν καί παρασυρμένα 
πα ιδιά , πού μέ διάφορα Ανήθικα μέσα, μέ έκβιασμούς καί έξαγορές, έντά- 
χθηκαν στά τάγματα τοϋ Ράλλη κα ί στίς γερμανοοπλισμένες συμμορίες 
τών «έθνικιστών» - φασιστών. Γι’ αύτό δέ σταμάτησε νά καλεί τούς 
παρασυρμένους νά φύγουν άπό τΑ έθνοπροδοτικΑ άντρα.

Ή  κατΑσταση προκάλεσε κάποια σύγχυση καί στίς γραμμές τοϋ κι
νήματος, ειδικότερα στούς μικροαστούς καί στούς διανοούμενους. Ό  
Σβώλος πανικόβλητος ζητούσε συνάντηση μέ τόν Σιάντο. Ό  Σιάντος είχε 
φύγει γιά  τό Βουνό. Τόν συνάντησε ό Ίωαννίδης. Δέν μπορώ νά πώ  πώς 
τόν έπηρέασε. Στή συνεδρίαση τής Γραμματείας τού ΠΓ τού ΚΚΕ πού
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είχα κληθεί, γ ιά  νά ένημερώσουμε τήν ήγεσία μετά τή συνάντησή μας μέ 
τόν Σοφούλη, ό Ίω αννίδης πολλές φορές έπικβλέστηκε τίς άπόψεις τού 
Σβώλου, γιά  νά πείσει τά άλλα μέλη πώς θά έπρεπε στή βία καί τή συκο
φαντία τών κατακτητών καί τής άντίδρασης νά άπαντήσουμε μέ προτά
σεις γιά  έθνική ένότητα καί έκκλήσεις πρός τούς Μεγάλους Συμμάχους.

Ό  Γληνός, πικραμένος άπό τή σκόπιμη διαστρέβλωση τών προτά
σεων του, ύποστήριζε πώς θά πρέπει νά  διακόψει τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ 
κάθε έπαφή μέ τά  «άνόητα γερόντια» -  δπως χαρακτήριζε τούς ήγέτες 
τών άστικών κομμάτων -  «γιατί αύτοί μπορεϊ νά συμμαχήσουν καί μέ τό 
διάβολο, ποτέ δμως μέ τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ». Τά Εδια ύποστήριζε καί ό 
Ζεύγος, άλλά δέν άντεξε στήν πίεση τού Ίω αννίδη καί ύποτάχθηκε λέγον
τας: «Καλά Γιάννη, άς κάνουμε αύτό πού λές. Σύ ξέρεις καλύτερα».

Φανερά συγχισμένος καί έκνευρισμένος ό Γληνός βγήκε γ ιά  λίγο στό 
χώλ τού σπιτιού. “Οταν γύρισε είπε: «Κάνετε δπως νομίζετε. Σάς λέω 
δμως πώς δέν άξίζουν οί έπαφές ούτε τίς σόλες τών παπουτσιών πού ξο
δεύει ό Θανάσης».

'Ε φυγα άπό τή συνεδρίαση μέ έντολή νά συναντήσω τούς Βαρβούτη 
καί Άσκούτση καί νά  δώσω σχετικές έξηγήσεις. Ά κ ό μα  νά μεταφέρω τίς 
άπόψεις τού ΚΚΕ στήν ΚΕ τού ΕΑΜ.

Ένα ύπό μνήμα τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ.

Γιά νά άποτραπεΐ δ έμφύλιος σπαραγμός ή ΚΕ τού ΕΑΜ έκανε άκόμα 
μιά προσπάθεια. Μέ υπόμνημά της άπευθύνθηκε στίς κυβερνήσεις τών 
Μεγάλων Συμμάχων -  Α γγλίας, Σοβιετικής Έ νωσης καί Α μερικής -  
καταγγέλλοντας τή συνωμοσία:

«Ή  Κεντρική Έ πιτροπή τού ΕΑΜ — έγραφε τό ύπόμνημα -  αίσθά- 
νεται ΰποχρέωσιν νά φέρει είς γνώσιν τών συμμάχων κυβερνήσεων 
τά έξήξ γεγονότα:
Οί Γερμανοί μετά τήν συνθηκολόγησιν τής Ιτα λ ία ς  καί τόν άφοπλι- 
σμό καί αιχμαλωσία τοΰ έν Έ λλάδι ιταλικού στρατού, λαμβάνουν 
σκληρότατα μέτρα έναντίον τού έλληνικού λαού διά νά τόν τρομο
κρατήσουν, νά  συντρίψουν τήν μαχητικήν του δρμήν κα ί νά έξοντώ- 
σουν τόν έπαναστατικόν στρατόν, ό όποιος μάχεται είς τά όρη τής 
Ελλάδος καί άποτελεΐ σοβαρώτατον κίνδυνον διά τούς Γερμανούς 
κατά τήν στιγμήν τής άποβάσεως συμμαχικών στρατευμάτων είς τά  
Βαλκάνια.
Καθ’ ήν στιγμήν λοιπόν ό έλληνικός λαός παλαίει είς τήν ύπαιθρον 
χώραν μέ τό δπλον άνά χεΐρας καί είς τάς πόλεις, δπου καταδικάζε
ται είς τόν έκ πείνης θάνατον, ή γερμανόδουλος κυβέρνησις Ίω άν- 
νου Ράλλη παρέχει πάσαν βοήθειαν πρός τούς Γερμανούς, δ ιά  νά 
τούς ύποστηρίξη είς τό έργον τής ύποδουλώσεως τοΰ έλληνικού
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λαού καί τής έξοντώσεως τοΰ Ελληνικού ’Απελευθερωτικού Στρα
τού, όστις μάχεται δ ιά τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος καί ύπέρ 
τών συμμάχων, ύπό τών όποιων έχει άναγνωρισθή.

Ή  Κυβέρνησις Ράλλη λαμβάνει παρά τών Γερμανών δπλα διά  νά 
έξοπλίζη στρατιωτικά σώματα, τά όποια χρησιμοποιούνται έναντίον 
τών άνταρτών καί τού λαού. Δολοφονεί διά τών άστυνομικών όργά- 
νων, συλλαμβάνει καί παραδίδει είς τούς Γερμανούς τούς άγωνιστές 
τού λαού, τούς φοιτητάς, τά μέλη τού ΕΑΜ καί πάντα Έλληνα 
άγωνιζόμενον καί διαμαρτυρόμενον διά τήν πείναν. Ε νεργεί συ- 
στηματικόν διωγμόν καί συκοφαντικήν έκστρατείαν έναντίον τού 
ΕΑΜ, χαρακτηρίζουσα τόν έθνικοαπελευθερωτικόν άγώνα ώς κομ- 
μουνιστικήν έπανάστασιν. Ά λ λ ' ένώ πράττει πάντα ταύτα ή κυβέρ- 
νησις Ράλλη πρός στήριξιν τής γερμανικής κυριαρχίας καί κατασυν- 
τριβήν τού συμμαχικού άγώνος, συνάμα ισχυρίζεται είς έμπιστευτι- 
κάς άνακοινώσεις της καί δ ιαδίδει δτι είς τάς ένεργείας ταύτας έχει 
τήν συγκατάθεσιν καί τήν ένίσχυσιν δχι μόνο τού Γεωργίου καί τής 
Κυβερνήσεως Τσουδερού, άλλά καί αύτής τής άγγλικής κυβερνή- 
σεως...
Ό  κ. Ράλλης έπιδεικνύει έμπιστευτικώς έπιστολήν δήθεν Ά γγλου  
έπισήμου προσώπου, τό όποιον γράφει είς αύτόν δτι πρέπει νά συν
τριβή ή όργάνωσις τού ΕΑΜ διότι είναι κομμουνιστική, άρα φιλό- 
ρωσος. ’Ισχυρίζεται έπίσης δτι οί μυστικοί έν Έ λλά δι πράκτορες 
τής Α γγλ ία ς  έχουν λάβει έντολήν νά καταπολεμούν τό ΕΑΜ, νά 
υποβοηθούν τάς φιλοβασιλικός όργανώσεις καί νά προκαλούν τούς 
διωγμούς τών Έλλήνων άνταρτών καί τού έλληνικού λαού κατ’ έν
τολήν μυστικήν τοϋ Γεωργίου Γλύξμπουργκ καί τής άγγλικής κυ
βερνήσεως.
Ή  καταπληκτική αύτη δολοπλοκία τού κ. Ράλλη, ή όποία άποσκο- 
πεΐ είς τό νά φέρει σύγχυσιν είς τόν λαόν, νά διασπάσει τάς δυνά
μεις. νάπαραβλάψεισοβαρώτατα τόν συμμαχικόν άγώνα, έμφανίζε- 
ται δντως έπιβεβαιωμένη άπό τήν στάσιν ώρισμένων πρακτόρων τής 
άγγλικής κυβερνήσεως, ένεργούντων έξ ιδίας πρωτοβουλίας καί ύπό 
τήν σιωπήν τών ραδιοφώνων Λονδίνου καί Καΐρου έπί αίσχροτά- 
των προδοτικών καί άντισυμμαχικών ένεργειών τής Κυβερνήσεως 
Ράλλη.

Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ έπικαλούμενη τήν συμμαχικήν άλληλεγγύην καί 
αύτό τό άμεσο συμφέρον τού συμμαχικού άγώνος, παρακαλεϊ νά τε
θεί τέρμα είς τούς καταχθόνιους αύτούς ισχυρισμούς τού κ. Ράλλη 
διά σαφούς καί κατηγορηματικής δηλώσεως τών συμμάχων κυβερ
νήσεων. Ό  έλληνικός λαός σύσσωμος, ώργανωμένος πέριξ τού ΕΑΜ 
καί τού ΕΛΑΣ, μάχεται πιστός πα ρά τό πλευρόν τών συμμάχων καί 
δέν ζητεί τίποτε άλλο άπό τήν ύλικήν καί ήθικήν ένίσχυσιν των είς 
τόν άγώνα αύτόν κατά τόν όποιον δέχεται σκληρότατα πλήγματα
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όχι μόνο παρά τών Γερμανών; άλλά καί παρά τών έθνοπροδοτών, 
δπως οί κ.κ. Ράλλης, Ταβουλάρης καί λοιποί συνεργοί των.5ϊ

Ά θή ν α ι 15.10.43 Μετά τιμής έξαιρέτου
Ή  ΚΕ τοϋ ΕΑΜ».

Παραθέσαμε τό κείμενο τοϋ υπομνήματος τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ, άντι- 
γράφοντάς το άπό τή «Λευκή Βίβλο τού ΕΑΜ», Έ κδοση ’Αθήνας 1945. 
Τό έγγραφο αύτό βάζει μέ διπλωματικότητα τό πρόβλημα έξέτασης άπό 
τούς συμμάχους τής πολιτικής τής άγγλικής κυβέρνησης. Παραθέτοντας 
χειροπιαστά στοιχεία πού άπόδειχναν πώς ό κουίσλινγκ Ράλλης άνοιξε 
πόλεμο ένάντια στό λαό, δχι μόνο μέ τήν ένίσχυση τών Γερμανών άλλά 
καί Ά γγλω ν έπισήμων καί πρακτόρων τών μυστικών άγγλικών ύπηρε- 
σιών, πού τυπικά ή ΚΕ τοϋ ΕΑΜ  άνάφερε πώς δήθεν ένεργούσαν μέ δ ι
κές τους πρωτοβουλίες. Ή  προσθήκη δμως πώς δλα αύτά γίνονταν «ύπό 
τήν σιωπήν τών ραδιοφώνων Λονδίνου καί Καΐρου», δηλαδή τών έπίση- 
μων έκφραστών τής Κυβέρνησης τής Μεγάλης Βρετανίας, στρέφει τήν 
καταγγελία άπ ' εύθείας ένάντια στήν Α γγλία .

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΣΑΝ ΜΟΝΙΜΟ ΣΗΜ ΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Έπιστροφή τοϋ Σιάντου στην ’Αθήνα.

Τίς πρώτες μέρες τού Σεπτέμβρη ό Σιάντος άποχαιρέτησε τά  μέλη καί τό 
Ε π ιτελείο  τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί έφυγε γιά  τήν Α θήνα . Στήν έδρα τού 36 
Συντάγματος τού ΕΛΑΣ έμεινε δυό μέρες περιμένοντας τόν Ψαρρό. Έ κ εί 
θά πλουτίσει τήν πείρα του γιά  τό ρόλο καί τήν άποστολή τοΰ συντάγμα

53. ’Αρχεία ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, Σημ: ’Εντύπωση Εκανε καί σχολιάστηκε μεταπολεμικά τό δτι στίς 
καταγγελίες δέν άναφέρεται ή έπίθεση τού Ζέρβα ένάντια στόν ΕΛΑΣ τόν καρό πού γίνον
ταν μεγάλες έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις τών Γερμανών. Ή  έξήγηση είναι άπλή: Ή  συν
εδρίαση τής ΚΕ τού ΕΑΜ πού πήρε τήν άπόφαση νά στείλει καταγγελία στίς συμμαχικές 
κυβερνήσεις έγινε πρίν ή τουλάχιστον τήν Ιδια μέρα (8 Ό κτώ βρη) πού τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ 
άποφάσισε νά βάλει τέρμα στίς προκλήσεις τού Ζέρβα. Μέχρι τή μέρα πού στάλθηκε τό 
Εγγραφο δέν είχαν άρχίσει πολεμικές συγκρούσεις.

’Επίσης σχολιάστηκε ή άποσιώπηση τού ρόλου τών ήγεσιών τών πολιτικών κομμάτων, 
καί τών λεγάμενων Έ θνικώ ν Δυναμικών όργανώσεων, σέ μιά περίοδο πού βούιζε ή ’Αθήνα 
γιά τίς άντιεαμικές δραστηριότητές τους. Τό δτι ο ΐ παραπάνω δέν περιλαμβάνονται ούτε 
στούς «βυσσοδομούντας» έναντίον τού ΕΑΜ, δείχνει τίς αύταπάτες πού ύπήρχαν στό άνώ- 
τατο καθοδηγητικό κέντρο τοϋ λαϊκού κινήματος καί τήν παθολογική προσήλωση στή πολι
τική τής «’Εθνικής Ε νότητας», δταν δλα δείχναν πώ ς στήν 'Ε λλάδα γίνονταν μιά πόλωση 
δυνάμεων.
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τος τής ΕΚΚΑ καί τοΰ Ιδιου τοΰ Ψαρροΰ. θ ά  διαπιστώσει δ ίδιος πώς οί 
Ά γγ λο ι συγκρότησαν καί τροφοδοτούσαν, στό χώρο πού είχε λευτερώσει 
ό ΕΛΑΣ, Ινα τμήμα στρατιωτικό άπόλυτα έξαρτημένο άπό αύτοΰς, πο ί 
δέν προοριζόταν νά κάνει πόλεμο μέ τούς κατακτητές. Μέ τίς άδιάκοπες 
προκλήσεις τών μοναρχικών, πού είχαν κυριαρχήσει σ’ αύτό, είχαν προ- 
καλέσει έκνευρισμό στούς έλασίτες μαχητές καί κυρίως στό συνταγμα
τάρχη Ζούλα. Ό  Σιάντος συνέστησε μετριοπάθεια καί ύπομονή. 'Υπολό
γιζε πώς μέ τόν Ψαρρό καί τήν ΚΕ τής ΕΚΚΑ στήν Α θή να  δλα θά διορ
θώνονταν. Έ κ εϊ πληροφορήθηκε τή συνθηκολόγηση τής ’Ιταλίας. Τηλε
φωνικά έπικοινώνησε μέ τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ κα ί υπόδειξε νά έκδοθεΐ άμέ
σως έπείγουσα διαταγή σ’ δλα τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ νά άναπτύξουν 
δράση γ ιά  νά πάρουν δσο είναι δυνατό περισσότερα ιταλικά δπλα. Νά 
κάνουν προπαγάνδα στούς ’Ιταλούς νά προσχωρήσουν στόν ΕΛΑΣ καί 
δσοι δηλώσουν πώς θέλουν νά πολεμήσουν τούς Γερμανούς νά ένταχθοΰν 
στά έλασίτικα τμήματα. Ο ί άλλοι νά άφοπλιστούν. Σέ καμιά περίπτωση δέ 
θά πρέπει νά έπιτραπεΐ στή ΒΣΑ νά άναλάβει ύπό τίς διαταγές της, ούτε 
Εμμεσα, δηλαδή μέσω τοΰ ΚΓΣΑ, συγκροτημένα μόνο άπό ’Ιταλούς τμή
ματα.

"Οταν έφτασε ό Ψαρρός πέρασαν μαζί στά Δερβενοχώρια. Έ κ εϊ πρό
λαβε τόν Σιάντο καί δεύτερη είδηση: Γύρισε, ούσιαστικά διωγμένη καί μέ 
όλοκληρωτική άποτυχία, ή άντιπροσωπεία τοΰ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ άπό τό Κάι
ρο. Έ δω σε έντολή νά γυρίσουν στήν Α θή να  οΐ Τσιριμώκος καί Ρούσος 
καί δ Τζήμας μέ τόν Δεσποτόπουλο νά πάνε στήν έδρα τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ.

Τίς πρωινές ώρες κατά τό τέλος τού δεύτερου δεκαήμερου τού Σε
πτέμβρη οί Σ ιάντος καί Ψαρρός, μέ συνοδό τό σύνδεσμο Θ. Γοργόλια, 
Ιφτασαν στήν Α θήνα.

'Η  Α θή ν α  φλεγόταν, δταν ξαφνικά κα ί άναπάντεχα γιά τό ΠΓ καί 
τήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, ξαναγύρισε ό Σιάντος, ύστερα άπό σχετικά μικρόχρονη 
παραμονή του στό Βουνό. "Οταν έφευγε είχε άποφασιστεΐ πώς θά ’μενε 
στό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ σάν τρίτο μέλος τής διοίκησής του, στή θέση τοΰ Τζή
μα, πού θά έμπαινε στή διάθεση τού ΠΓ τοΰ ΚΚΕ. Ή τα ν  μιά άντικατά- 
σταση μέ πιό υπεύθυνο καί άποφασιστικό στέλεχος, χωρίς, τότε, νά ’χει 
γίνει κριτική καί νά ’χαν παρθεΐ κομματικά μέτρα σέ βάρος τοΰ Τζήμα.

Ό  Σιάντος, σέ καθημερινές συνεργασίες μέ τά μέλη τής Γραμματείας 
τού ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, μετάφερε τό πνεύμα τής ’Ελεύθερης 'Ελλάδας καί τίς 
κοσμογονικές άλλαγές πού συντελοΰνταν. «Είναι θαύμα -  είπε ό Σιάντος
-  νά βλέπει κανένας έργατάκια καί άγροτάκια, φοιτητές καί δασκάλους 
τών χωριών, άνθρώπονς πού στό παρελθόν δέν είχαν Ιδέα άπό πολιτική 
καί άπό διοίκηση, νά καταπιάνονται καί νά λύνουν προβλήματα μεγάλης 
έθνικής καί κοινωνικής σημασίας. Νά συγκροτούν άπό τό τίποτε ίνα  
στρατό καί £να κρατικό μηχανισμό πού λειτουργεί μέ τέτοιο τρόπο πού 
ποτέ δέν είχε δει ή Ελλάδα...».*"'

54. «Α ρχεία  τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ». Φάκελος, είσηγήοεις καί όμιλίες Γ. Σιάντου.
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ΟΙ σχέσεις τοΰ ΓΣ τού ΕΛΑΣ μέ τή διοίκηση τοΰ 5/42 ήσαν σχετικά 
καλές, πα ρ’ δλες τίς προκλήσεις πού κάναν συστηματικά μερικοί βασιλό- 
φρονες άξιωματικοί πού έφτασαν τελευταία άπό τήν ’Αθήνα καί κατατά
χτηκαν στά τμήματα τής ΕΚΚΑ. Ό  Σιάντος πληροφόρησε τή Γραμματεία 
πώς μαζί του Ιφτασε στήν ’Αθήνα καί ό Ψαρρός γιά νά βάλει στήν ΚΕ 
τής ΕΚΚΑ τό πρόβλημα τής ένοποίησης τοΰ 5/42 μέ τόν ΕΛΑΣ καί δτι 
υπάρχουν πολλές έλπίδες πώς θά τό πετύχει, ή τουλάχιστο πώς θά βελτι
ωθεί ή συνεργασία σέ τέτοιο βαθμό πού νά μήν ύπάρξουν μελλοντικά πα 
ρεξηγήσεις.

Μέ τόν Ζέρβα -  είπε ό Σιάντος -  διατηρείται κάποια έπιφανειακή 
συνεργασία στό Κοινό Στρατηγείο, ένώ τά τμήματά του προκαλοΰν συν
εχώς καί γίνονται μικροσυγκρούσεις πού άπασχολοΰν τό ΚΓΣΑ. Ή  
γνώμη τού ΓΣ είναι πώς ό Ζέρβας, μέ άπροκάλυπτη καί έπίμονη βοήθεια 
τού Κρίς, κάνει προσπάθειες νά έκμεταλλευτεί τήν ΰπαρξη τοΰ ΚΓΣΑ καί 
τή διαλλακτικότητα τοΰ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ γιά  νά κυριαρχήσει σ’ δλη τήν 
"Ηπειρο.

Τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ έκανε καί κάνει πολλές προσπάθειες γιά  νά άξιο- 
ποιηθεί υπέρ τοΰ άντικατοχικοΰ άγώνα ή συμφωνία μέ τό ΣΜΑ καί νά 
έξασφαλίσει καλές σχέσεις καί άγωνιστική συνεργασία μέ τίς άλλες άντι- 
στασιακές όργανώσεις. Χαρακτηριστική είναι ή άπόφασή του νά στείλει 
στήν Ή πειρο  τόν νΑρη. Οί κοινές πανηγυρικές έμφανίσεις κα ί όμιλίες τών 
δύο άρχηγών -  ’Αρη καί Ζέρβα -  προκάλεσαν ένθουσιασμό στόν ήπειρω- 
τικό λαό καί τούς άντάρτες, άλλά δέν είχαν κανένα πρακτικό άποτέΑεσμα.

Ό  Ζέρβας άπόφευγε συστηματικά νά μιλήσει ένάντια στήν έπι
στροφή τού βασιλιά, πρίν γίνει δημοψήφισμα, πα ρ’ δλο πού τό ζητούσε ό 
Ά ρ η ς , ύπενθυμίζοντάς του πώς ό ύπαρχηγός του στό Κάιρο είχε συνυπο
γράψει μέ δλους τούς πολιτικούς καί άντιστασιακούς έκπροσώπους καί 
μέ τήν κυβέρνηση τοΰ Καίρου τό άντιμοναρχικό σύμφωνο.55 Ή  προ
οπτική τοΰ ΓΣ καί τού Σιάντου ήταν πώς οΐ σχέσεις μέ τόν Ζέρβα θά 
χειροτερέψουν καί δέν άπόκλειαν συγκρούσεις ά π’ άφορμή τή τύχη τών 
’Ιταλών πού συνθηκολόγησαν καί κύρια τήν κατοχή τών δπλων τους. Στό 
σημείο αύτό άνάφερε ό Σιάντος τίς προετοιμασίες καί τά  μέτρα πού πήρε 
τό ΓΣ καί τίς τηλεφωνικές όδηγίες πού έδωσε, δταν στό δρόμο τής έπι- 
στροφής πληροφορήθηκε τή συνθηκολόγηση τής ’Ιταλίας.

Γιά τό ΚΓΣΑ έκφράστηκε ό Σιάντος μέ λόγια τοΰ Σαράφη: «Είναι 
Ειρηνοδικείο καί δχι στρατηγείο σέ καιρό πολέμου»! Σκόπιμα ό Ζέρβας 
άνάθεσε τήν άντιπροσώπευση τοΰ ΕΔΕΣ σ’ αύτό σέ στελέχη δευτερεύοντα 
καί χωρίς ευρύτερη έξουσιοδότηση. Ό  Σιάντος τόνισε πώς τόσο τό ΓΣ 
δσο καί ό ϊδιος προσωπικά έχει καταλήξει στό συμπέρασμα πώς ή κατά-

55. Μετά τόν πόλεμο άποκαλΰφτηκε πω ς ό Ζέρβας έκανε αυστηρό τηλεγράφημα στόν Πυρο
μάγλου, στό Κάιρο, καί ζητούσε νά  μάθει άπό ποιόν είχε Εξουσιοδοτηθεί νά υπογράψει τό 
άντιμοναρχικό σύμφωνο πού έκθέτει τόν ΕΔΕΣ καί τόν Ιδιο τόν Ζέρβα προσωπικά, άπέ- 
ναντι στούς Ά γγλους.
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στάση στό βουνό δέν είναι καλή, πώς τό ΚΓΣΑ είναι «βραχύβιο» κατα
σκεύασμα τών “Αγγλων καί θά σκορπίσει δταν αυτοί τό θεωρήσουν πώς 
έπαιξε τό ρόλο γιά τόν όποιο δημιουργήθηκε.

Γιά δλους αύτούς τούς λόγους, είπε. θε<ορεϊ τή συμφωνία μέ τό ΣΜΑ 
«παγίδα» άσνμφορη καί επιζήμια γιά τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί τό λαϊκό έπα
ναστατικό κίνημα. Ό  Σιάντος σταμάτησε περισσότερο στά προβλήματα 
πού είχαν δημιουργηθεϊ μέ τά κόμματα καί τά λαϊκοαπελευθερωτικά κι
νήματα τής ’Αλβανίας καί Γιουγκοσλαβίας καί τή συνάντησή του μέ τόν 
Μ πουκμάνοβιτς-Τέμπο, πού γράψαμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο.

Στίς συνεργασίες ή Γραμματεία τού ΚΚΕ άσχολήθηκε μέ τήν κομμα
τική κατάσταση καί τήν κατάσταση τών έθνικοαπελευθερωτικών καί μα
ζικών όργανώσεων. ’Εκτός άπό τίς ζωντανές έπαφές πού είχε ό Σιάντος 
μέ τούς Γραμματείς τών όργανώσεων περιοχών ιού  ΚΚΕ Στερεός, Θεσ
σαλίας καί ’Ηπείρου, ή Γραμματεία είχε άντίληψι| τής πορείας τοΰ Κόμ
ματος καί τού κινήματος ’Αθήνας καί Πειραιά καί είχε πάρει γραπτές 
έκθέσεις άπό τήν ’Οργάνωση Μακεδονίας. Μπορι ϊ με νά πούμε πώς γιά 
πρώτη φορά είχε στοιχεία νά σχηματίσει σαφή εΙκόνα τής άνάπτυξης καί 
τού άνδρώματος τού όργανωμένου παράγοντα καί τών προβλημάτων πού 
άντιμετώπιζε τό Κόμμα σέ πανελλαδική κλίμακα. Θά μπορούσε, λοιπόν, 
νά πάρει θαρραλέες άποφάσεις. Δέν τολμούσε δμως.

Μέ πρόσχημα δτι στό Κάιρο είχαν συντελεστεϊ όρισμένα θετικά βή
ματα πρός τήν κατεύθυνση τής συνεργασίας καί ένότητας δλων τών πολι
τικών κομμάτων καί άντιστασιακών όργανώσεων, άνέβαλε κάθε άπόφα
ση, περιμένοντας τήν άφιξη τού Τσιριμώκου καί Ρούσου.

Ό  ρεαλισμός τοΰ Τσιριμώκου.

Ό  Ή λ. Τσιριμώκος ήταν άναμφισβήτητα ένας άπό τούς πιό ρεαλιστις 
άστούς πολιτικούς, άπαλλαγμένος άπό άντικομμουνισμό καί μέ άκρά- 
δαντη πίστη πώς άπό τόν πόλεμο καί τή φασιστική κατοχή θά έπρεπε νά 
βγεί μιά νέα 'Ελλάδα, μέ άνοικτούς δρόμους πρός τήν έξοδο άπό τήν κα
θυστέρηση καί τό σκοταδισμό, μέ έλεύθερο καί κυρίαρχο τόν έλληνικό 
λαό. Τέτοιες δμως ριζικές άλλαγές έβλεπε πώς δέν μπορούσαν νά γίνουν 
παρά μόνο μέ σκληρό άγώνα τού λαού καί δτι ό άγώνας αύτός υποχρε
ωτικά περνούσε άπό τό δρόμο τής πάλης γιά  τήν άπελευθέρωση άπό τούς 
κατακτητές καί τήν όλοκληρωτική συντριβή τού φασισμού.

Οί άντιλήψεις του αύτές τόν όδήγησαν στή θαρραλέα άπόφαση νά 
χωρίσει τίς ευθύνες του άπό τά παραδοσιακά άστικά κόμματα, τής 
«άπουσίας» άπό τήν ένεργητική άντίσταση στους κατακτητές καί τής 
«άναμονής» τής άπελευθέρωσης άπό πολεμικές ένέργειες τών συμμάχων 
καί ειδικά τής ’Αγγλίας. Πρωτοστάτησε στήν ίδρυση τής 'Ένωσης Λαϊκής 
Δημοκρατίας, πού έγινε ένα άπό τά Ισχυρότερα, μετά τό ΚΚΕ, κόμματα 
τοΰ ΕΑΜ.
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Ό  Τσιριμώκος δέν ήταν κομμουνιστής καί πολύ περισσότερο δέν 
ήταν άντιβρετανός. Έ βλεπε τό ρόλο τού Τσώρτσιλ καί τής βρετανικής 
πολιτικής άρνητικό, κυρίως στή σκανδαλώδη υποστήριξη τού βασιλιά, 
καί θεωρούσε πώς θά ήταν δυνατόν νά άμβλυνθεΐ ή άντίθεση τών ’Ά γ 
γλων άν τό ΕΑΜ γινόταν μετριοπαθέστερο καί σταματούσε τήν ύπερβο
λική διόγκωσή του. Πίστευε, δηλαδή, πώς θά άπόφεύγονταν ή σύγκρουση 
μέ τούς Ά γγλους καί τήν έλληνική άντίδραση άν βοηθούσαμε τίς δυό άλ
λες άντιστασιακές όργανώσεις, τόν ΕΔΕΣ καί τήν ΕΚΚΑ, νά άναπτυ- 
χθούν έτσι πού νά δημιουργηθεϊ μιά «έξισορρόπηση» ένοπλων δυνάμεων 
καί άπό τήν άλλη άν συμπαρατάσσονταν τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ μέ τά 
άστικά πολιτικά κόμματα στό άντιμοναρχικό σύμφωνο καί σέ μιά προ- 
συμφωνία γιά  όμαλή πολιτική έξέλιξη μετά τήν άπελευθέρωση.

Στό Κάιρο, σάν μέλ^ς τής έαμικής άντιπροσωπείας καί άρχηγός της, 
ύστερα άπό τόν ένθουσιασμό τής πρώτης έπιτυχίας, πού τήν έρμήνευσε 
(τάν «έπιθυμία τών Ά γγλω ν νά ξεφορτωθούν τόν Γεώργιο», δοκίμασε 
τρομερή άπογοήτευση. Τό όνειρο όμαλού δημοκρατικού περάσματος συν
τριβόταν.

Ό τα ν , ύστερα άπό μερικές μέρες, έφτασε ό Τσιριμώκος, τά σύννεφα 
στήν Α θή να  είχαν πυκνώσει τόσο πολύ πού δέν έμενε καμιά άμφιβολία 
πώς ή καταιγίδα θά ξεσπάσει.

Ή  Διοικούσα Έ πιτροπή τής ΕΛΔ, μπροστά στήν κατάσταση πού 
έπικρατούσε τότε στήν ’Αθήνα καί τό γεγονός ότι είχε γίνει γνωστή, σέ 
μεγάλο κύκλο προσωπικοτήτων, ή συμμετοχή τού Ή λ. Τσιριμώκου στίς 
διαπραγματεύσεις πού έγιναν στό Κάιρο, άπαγόρευσε, γ ιά  λόγους άσφα- 
λείας. στό Γενικό Γραμματέα τού Κόμματός τους νά πάρει μέρος σέ συν
εδριάσεις όργάνων έκτός άπό μιά άμεση συνεργασία μέ τό Γ. Γραμματέα 
τής ΚΕ τού ΕΑΜ καί τούς υπεύθυνους έκπροσώπους τού ΚΚΕ.

Ό  Σιάντος, ό Ίω αννίδης καί έγώ συναντήσαμε τόν Τσιριμώκο στήν 
Κυψέλη (όδός Μεγίστης), δυό μέρες μετά τήν άφιξή του στήν Α θήνα. Μέ 
τή χαρακτηριστική γλαφυρότητά του ό Τσιριμώκος έδωσε στή συνεργασία 
μας αύτή ούσιαστική άξία καί σοβαρά στοιχεία γιά  νά στηριχθεί ή ήγεσία 
τού έθνικολαϊκού κινήματος καί νά χαράξει κατάλληλη καί πρόσφορη 
γραμμή πορείας.

Τή φαινομενική άντίφαση στή στάση τών 'Αγγλων άπέναντι στήν 
άντιπροσωπεία τών άντιστασιακών -  πρόσκληση καί άνοχή, άν όχι έν- 
θάρρυναη. στήν άρχή, βίαιη άντίδραση καί άποπομπή τής άντιπροσω- 
πείας στή συνέχεια -  ό Τσιριμώκος τήν έρμήνευσε σάν άλλαγή τακτικής, 
πού υπαγορεύτηκε άπό σοβαρότατη άλλαγή στό συσχετισμό ένοπλων δυ
νάμεων στά έλληνικά βουνά, μέ τή συνθηκολόγηση τών Ιτα λώ ν καί τό 
πέρασμα μεγάλης ποσότητας πολεμικού υλικού στά χέρια τού ΕΛΑΣ. 
Ά π ό  τή δράση καί τίς άντιδράσεις τής άντιπροσωπείας τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ 
στό Κάιρο, ό Τσιριμώκος είχε τή γνώμη δτι τόσο ot πολιτικοί καί διπλω
μάτες, δσο καί οί στρατιωτικοί τού ΣΜΑ. πείστηκαν πώς τό ΕΑΜ καί 
κυρίως ό ΕΛΑΣ δέν ήσαν δυνάμεις τού χεριού τους. Καί τέτοιες δυνάμεις.
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σέ μιά περίοδο πού δέν άποκλείονταν οΐ Γερμανοί νά άποφασίσουν νά 
άποσύρουν τά στρατεύματά τους πέρα άπό τό Δούναβη, δέν τίς χρειάζον
ταν καί ήσαν έπιζήμιες γιά  τήν πολιτική τής Βρετανικής Αύτοκρατορίας.

Ή  προοπτική τού Τσιριμώκου ήταν πώς ot Ά γγ λο ι θά κάνουν δ,τι 
μπορούν γιά  νά διαλύσουν αύτές τίς δυνάμεις. Ή  γνώμη πού έκφράστηκε 
άπό δλα τά  μέλη τής άντιπροσωπείας ήταν πώς ot "Αγγλοι θά έπιδιώξουν 
νά προκαλέσουν έμφύλιες συγκρούσεις άνάμεσα στίς έλληνικές ένοπλες 
όργανώσεις, άδιαφορώντας άν έκμηδενιστούν καί ot φιλικές τους άντάρ- 
τικες δυνάμεις. "Ολοι όρκίζονταν πώς: Δέ θά πέσουν στίς παγίδες, δέ θά 
νποκύψουν στίς άγγλικές πιέσεις καί θά άγωνιστούν γιά τήν ένιαία δράση 
δλων τών όργανώσεων. Ά π ό  δσα δμως είδα καί άκουσα στό βουνό δυσ
κολεύομαι νά πιστέψω πώς θά τά καταφέρουν.

Πέρα ά π’ τά άρνητικά, δ Τσιριμώκος μετάφερε άπό τή Μέση Α ν α 
τολή πολύτιμα στοιχεία γιά  τήν κατάσταση πού έπικρατούσε έξω άπό τήν 
'Ελλάδα. Γιά πρώτη φορά, άπό τότε πού Ιδρύθηκε τό ΕΑΜ, ή ήγεσία του 
ένημερώνονταν γιά  τίς δημοκρατικές δυνάμεις πού ύπήρχαν στόν έλλη
νικό στρατό, τούς πρόσφυγες καί τήν παροικία τής Αίγυπτου. Γιά τό 
δημοκρατικό-άντιφασιστικό κίνημα, πού ήταν πολύ καλά όργανωμένο, 
είπε πώς στεκόταν άποφασιστικά πλάι στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Μέ βεβαιότητα 
ό Τσιριμώκος ύποστήριζε πώς ot προσπάθειες τών Ά γγλω ν καί τού βασι
λιά νά φτιάξουν στή Μέση Α νατολή ένα καθεστωτικό-μοναρχικό στρατό 
άπότυχαν. Έ κ εί συγκροτήθηκε ένας πραγματικά δημοκρατικό^-λαϊκός 
στρατός, μέ άναγνωρισμένη στά πεδία τών μαχών πολεμική Ικανότητα καί 
πού άπαιτούσε νά σταλεί στά πολεμικά μέτωπα, ή στά βουνά, γιά νά συμ- 
μετάσχει στόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα τού έλληνικού λαού. Βέ
βαια, έναν τέτοιο στρατό δέν μπορούν νά τόν θέλουν ot Ά γγ λο ι καί θά 
προσπαθήσουν νά τόν διαλύσουν.

Τήν κυβέρνηση τών έξορίστων καί τούς πολιτικούς παράγοντες, πού 
κατέφυγαν στήν Αίγυπτο, ό Τσιριμώκος χαρακτήρισε «άργόσχολους», 
«άκαμάτηδες» καί «καιροσκόπους», πού περίμεναν άπό τούς Ά γγλους νά 
τούς φέρουν στήν 'Ελλάδα καί νά τούς στηρίξουν στήν έξουσία. Μισούν 
θανάσιμα τό κίνημα τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί άποκρούουν μέ πείσμα τήν ένό- 
τητα.

Τό συμπέρασμα τού Τσιριμώκου ήταν πώς δέν ύπάρχει καμία έλπίδα 
νά πραγματοποιηθεί ή ένότητα μέ τίς κορυφές τών άστικών κομμάτων. 
Ά λ λά  ot προσπάθειες πού εχει κάνει τό ΕΑΜ καί τά  δσα γίνανε στό 
Κάιρο έχουν θετικές έπιδράσεις πάνω  σέ παράγοντες τού παλαιοδημο- 
κρατικού στρατόπεδου. Πολλοί έχουν πειστεί πώς ή διάσπαση πού συνε
χίζεται στίς κορυφές ε£ναι έργο τών άστικών κομμάτων, πού έμπνέονται 
καί καθοδηγούνται άπό τούς ξένους καί πολλοί έχουν κιόλας συνταχθεϊ ή 
συμπαραταχθεί μέ τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί άλλοι θά τούς άκολουθήσουν.

Ή  νέα κατάσταση άπαιτεί προσαρμογή τής πολιτικής τού ΕΑΜ καί 
θαρραλέα αύτόνομη καί άνεξάρτητη πορεία πρός τήν όλοκλήρωση τών 
προγραμματικών σκοπών τού έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος.
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Έ κανε πολύ μεγάλη έντύπωση σέ όλους μας ή έκθεση καί κυρίως ή 
καθαρότητα τών σκέψεων πού άνάπτυξε ό Τσιριμώκος. Ή  συζήτηση πού 
άκολούθησε ήταν έξαιρετικά σοβαρή καί δημιουργική. Μέ τή διαβεβαί
ωση πώς σύντομα θά ξανασυναντηθούμε καί τήν ύπόδειξη πώς θά πρέπει 
νά έτοιμάζεται νά φύγει γρήγορα στό Βουνό, γιατί άσφαλώς θά κινηθούν 
οί έχθρικές δυνάμεις ένάντιά του, χωρίσαμε άργά τή νύχτα.

Ή  ήγεσία τοϋ ΚΚΕ μπροστά στή νέα κατάσταση.

'Η  Γραμματεία τού ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ στήν προσπάθειά της νά παρα
κολουθήσει τίς γρήγορες καί άναπάντεχες έξελίξεις, πολιτικές άντιδρα- 
σεις καί άλλαγές, πού συντελούνταν στήν κατεχόμενη Ε λλάδα , στά βουνά 
καί στή Μέση ’Ανατολή, πύκνωσε τίς συνεδριάσεις της.

Τίς τελευταίες μέρες τού Σεπτέμβρη, στό Κουκάκι, στό σπίτι άνώτε- 
ρου υπαλλήλου τού υπουργείου οίκονομικών, συνήλθε τό ΠΓ τής ΚΕ τού 
ΚΚΕ. Είναι, νομίζω, ή τελευταία συνεδρίαση τών μελών τού ΠΓ στήν κα
τοχή, άν βέβαια έξαιρεθεί μιά τυπική συνεδρίαση τού ΠΓ, δπως διαμορ
φώθηκε στή 10η 'Ολομέλεια, καί πού συνήλθε τήν ϊδ ια  μέρα καί στό ϊδιο 
σπίτι, γιά νά κάνει καταμερισμό δουλειάς.

Στή συνεδρίαση είχαν κληθεί νά ένημερώσουν τό ΠΓ έκτός άπό τόν 
Π. Ρούσο καί οί γραμματείς τής ’Αθήνας καί τού Πειραιά, ό Π. Δανιηλί- 
δης καί έγώ. Δέ θυμούμαι άν παραβρέθηκε καί ό Γραμματέας τής ΕΠΟΝ. 
“Υστερα άπό μιά ένημέρωση πού έγινε άπό τόν Σιάντο, μίλησε ό Π. Ρού
σος γιά  τά άποτελέσματα τής έπίσκεψης τής άντιπροσωπείας τού ΕΑΜ 
στό Κάιρο, πού τά έκτίμησε θετικά καί έπιβεβαίωση τής όρθότητας τής 
πολιτικής τής Ε θνική ς  Ενότητας, πού άκολούθησε καί άκολουθεϊ τό 
ΕΑΜ. «Ή ταν», είπε, «μεγάλη έπιτυχία τού έαμικού άγώνα ή ύπογραφή 
τής Κοινής Δήλωσης κατά τού βασιλιά». Τήν άντίδραση τού Γεωργίου 
χαρακτήρισε άντιλαϊκή καί έμπρηστική γιά  ξέσπασμα έμφύλιου σπαρα
γμού. ’Αόριστα μίλησε γιά  τόν άγγλικό παράγοντα, πού μεροληπτεί ύπέρ 
τών άντιεαμικών δυνάμεων, τόσο στό έσωτερικά τής Ε λλάδας δσο καί 
στήν Αίγυπτο. Πολύ λίγα είπε γιά  τό στρατό τής Μέσης ’Ανατολής καί γιά 
τό πνεύμα πού έπικρατούσε στήν παροικία καί τούς πρόσφυγες στήν Α ί
γυπτο.

Στή συνέχεια μίλησαν οί Μ παρτζώτας καί Βατουσιανός, γιά  τίς όρ- 
γανώσεις καί τούς άγώνες τής ’Αθήνας καί τού Πειραιά, τίς έντυπωσιακές 
καί άποτελεσματικές διαδηλώσεις τής 22 ’Ιούλη κατά τής έπέκτασης τής 
βουλγαρικής κατοχής, τίς άπεργιακές έκδηλώσεις καί διαδηλώσεις τού 
Αύγούστου, τή δράση τών λαϊκών Ε π ιτροπώ ν καί τών Καταναλωτικών 
Συνεταιρισμών. Σταμάτησαν στόν όργανωτικό όργασμό καί στίς «έπιτυ
χίες» άναδιάρθρωσης τών κομματικών όργανώσεων, άπό τούς μικρούς 
πυρήνες σέ μεγάλες Κομματικές ’Οργανώσεις Βάσης (ΚΟΒ).

8 24 Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ 369



Μετά άρχισε συζήτηση, πού βασικά πήρε χαρακτήρα διαλόγου άνά
μεσα στόν Σιάντο καί τόν Ίω αννίδη, μέ σύντομες παρεμβάσεις τών άλλων 
μελών τοΰ ΠΓ. Σπανιότερα καί τών «προσκαλεσμένων» στελεχών. Τά 
προβλήματα πού έβαζαν έπί τάπητος οΐ διεθνείς καί έσωτερικές έξελίξεις 
έπρεπε νά έκτιμήσει καί νά βγάλει συμπεράσματα: Νά έκτιμήσει τή δράση 
τοϋ Κόμματος καί τοΰ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Τά νέα καθήκοντα ΰστερα άπό τή 
συνθήκη τής Ιτα λία ς. Νά βρει τό βαθύτερο νόημα καί τίς έπιπτώσεις στήν 
'Ε λλάδα κα ί τό κίνημά μας τής άπροκάλυπτης έπέμβασης τοΰ Τσώρτσιλ 
καί τού Ρούζβελτ υπέρ τοΰ βασιλιά. Νά συνδέσει τίς έκδηλώσεις τών 
έχθρικών καί άντίπαλων στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ δυνάμεων στήν ’Αθήνα, στό 
Βουνό καί στό Κάιρο.

Ή  συζήτηση κράτησε δλη τή μέρα. Διαμορφώθηκαν δύο όμάδες, 
τόσο γιά  τήν έκτίμηση τών άποτελεσμάτων τής άποστολής τής άντιπρο- 
σωπείας στή Μέση ’Ανατολή δσο καί γιά τίς συνέπειες πού θά έχει ή νέα 
άγγλική πολιτική στήν Ε λλάδα  καί τό κίνημα. Ά ν  παρευρισκόταν κανέ
νας στή συνεδρίαση αύτή, άσφαλώς θά είχε πειστεί πώς μέσα στόν κεντρι
κό, άνώτατο καθοδηγητικό πυρήνα τού έθνικολαϊκοΰ κινήματος άρχισαν 
νά έκφράζονται καί νά διαμορφώνονται όνο διαφορετικές άντιλήψεις δι
εξαγωγής τον άγώνα. Ή  μιά, μέ κύριο έκπρόσωπο τόν Ίω αννίδη, κυριαρ
χούνταν άπό αύταπάτες γιά  τίς προθέσεις τών Ά γγλω ν στήν 'Ελλάδα καί 
κάτω άπό τήν άναγνώριση, στά λόγια, τής μεγάλης δύναμης τοΰ ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ, ούσιαστικά ύποτιμοΰσε τίς δυνάμεις καί τίς δυνατότητες τοΰ λαού 
νά φέρει σέ νικηφόρο πέρας τόν άγώνα του, έστω καί σέ άντίθεση καί 
άντιπαράθεση καί μέ τούς “Αγγλους. Ή  άλλη, μέ τόν Σιάντο έπικεφαλής, 
πρόβλεπε πώς θά όξυνθεί ή άντίθεση μέ τούς Ά γγλους καί πίστευε πώς 
μπορούσε νά άποφευχθεϊ ή άντιπαράθεση καί σύγκρουση μ’ αυτούς, μόνο 
μέ μιά ένταση τής πάλης κατά τών κατακτητών καί σταθερή στάση άπέ- 
ναντι σ' δλες τίς ντόπιες καί ξένες άντιδραστικές δυνάμεις πού προσπα
θούσαν νά όργανώσουν μιά «άλλαγή φρουράς». Δηλαδή, άντικατάσταση 
τής χιτλερικής άπό μιά άγγλική κατοχή, πίσω άπό τήν όποία θά ξαναγύ- 
ριζε ό βασιλιάς μέ τήν πλουτοκρατική όλιγαρχία. Καί γιά τήν πραγματο
ποίηση τής έπαναστατικής αυτής γραμμής, οί όπαδοί τής «άδιαλλαξίας» -  
δπως τούς χαρακτήριζαν καί δπως τούς χαρακτηρίζουν -  πίστευαν πώς 
υπάρχουν καί οί δυνάμεις, όργανωμένες καί καθοδηγούμενες άπό τό 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί οί έσωτερικές καί διεθνείς συνθήκες.

Δέν μπορούμε νά πούμε πώς υποστηρίχτηκαν ξεκαθαρισμένες καί 
όλοκληρωμένες άπόψεις άπό κάποιο μέλος τού ΠΓ. Ό λ ες  οί προτάσεις 
είχαν άντιφάσεις καί γενικά υπήρχαν ταλαντεύσεις καί υπαναχωρήσεις 
άπό τίς θέσεις πού υποστήριζαν στήν άρχική όμιλία τους. “Ετσι καί οί 
άποφάσεις πού πάρθηκαν είχαν συμβιβαστικό χαρακτήρα: Δέν έδιναν ξε
κάθαρη κατεύθυνση στίς πολιτικές δραστηριότητες πού θά έπρεπε νά 
άναπτύξει ή ΚΕ τού ΕΑΜ καί τό ίδιο τό ΠΓ τού ΚΚΕ. “Αφηναν πόρτες 
άνοικτές γιά  δλες τίς άπόψεις. Τό μεγαλύτερο μέρος τής συνεδρίασης 
αφιερώθηκε στήν έθνική ένότητα.
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Ή  άρχική θέση τής ένεργητικής έθνικής ένότητας -  πού ύλοποιούσε 
τή φιλοσοφία τού έθνικοαπελευθερωτικοΰ κινήματος καί τό άνύψωνε σέ 
έπανάσταση -  στάθηκε συντελεστής τού πρωτοφανέρωτου σέ όγκο καί 
δράση έλληνικού κινήματος. Μέσα στό προτσές τών διεθνών έξελίξεων 
καί τών ραγδαίων άλλαγών πού συντελούνταν στά πολεμικά μέτωπα, στό 
έσωτερικό τής 'Ελλάδας καί έξω άπό τή χώρα, στό στρατό καί τόν άπό- 
δημο έλληνισμό, γίνονται ot ταξικές καί κοινωνικές διαφοροποιήσεις καί 
άνακατατάξεις, πού δίναν καί τό χαρακτήρα καί τό περιεχόμενο στήν 
έθνική ένότητα καί τόν καθοδηγητικό φορέα της. Τό ΕΑΜ ποτέ δέν άπέ- 
κλεισε κανέναν "Ελληνα πατριώτη άπό τήν ένταξή του στήν έθνική οίκο- 
γένεια καί δέν έπαψε νά καλεΐ τό λαό καί τούς πολιτικούς — τούς κατά 
τεκμήριο φερόμενους έκπροσώπους του -  σέ κοινό άγώνα. Αυτόματα έμε
ναν έξω καί άντίθετοι μέ τήν έθνική ένότητα έκεΐνοι πού συμπαρατάχθη
καν μέ τούς κατακτητές, οί έθνοπροδότες, πού μόνοι τους έθεσαν τόν 
έαυτό τους έκτός τού έθνικού κορμού καί οΐ «άπόντες», πού άπό τήν τα
ξική τους φύση καί λογική έμειναν άδρανεϊς. Καί δταν κατατρομαγμένοι 
άπό τήν παλλαϊκή συσπείρωση καί δράση άποφάσισαν νά δράσουν, 
έδρασαν κατά τό χειρότερο τρόπο: Συζεύχθηκαν μέ τούς έθνοπροδότες 
καί έγιναν υποτελείς τών Γερμανών καί τών Ά γγλω ν ιμπεριαλιστών.

Στό Κάιρο, στίς διαπραγματεύσεις, τίς διαβουλεύσεις καί τίς συμφω
νίες άγνοήθηκε ή ύπαρξη τοΰ φασισμού καί τής κατοχής. Ξεχάστηκαν οί 
έπαναστατικές κατακτήσεις καί ot έπιδιώξεις τών λαϊκών άγωνιζόμενων 
μαζών. Νεκραναστήθηκε τό άστικό καθεστώς μέ τίς άξίες καί τίς δ ιαδ ι
κασίες του, σάν μόνο καθεστώς πού μπορούσε νά άποτρέψει τόν έμφύλιο 
πόλεμο καί νά έξασφαλίσει όμαλό δημοκρατικό δρόμο πορείας τής μετα
πολεμικής 'Ελλάδας. Έ τσ ι κατάντησαν έκπρόσωποι τοϋ άγωνιζόμενου 
λαού νά ζητοΰν μέ ύπουργούς ή καί συμβολικά συμμετοχή τού κινήματος 
μέ έναν ύφυπουργό στή βασιλική κυβέρνηση τού Καΐρου, πού ήταν άν- 
δρείκελο τών Ά γγλω ν.

Μ- αύτή τήν έννοια θά προβάλλεται άπό τήν ήγεσία τού ΚΚΕ ή 
γραμμή τής έθνικής ένότητας, στή νέα φάση. Περνώντας άπό υποχώρηση 
σέ υποχώρηση, μετά άπό μιά συνεχή καί άδιάκοπη άλυσίδα παραχωρή
σεων καθοριστικού χαρακτήρα καί όπορτουνιστικών λαθών, θά όδηγήσει 
στή συμφορά καί τήν έκμηδένιση τό μεγαλύτερο λαϊκό έπαναστατικό κ ί
νημα πού γνώρισε ή Ε λλά δ α  στή μακραίωνη Ιστορία της. Τελικά, έγινε 
δεκτή πρόταση τού Γληνού. πού διατυπώθηκε σέ άπόφαση τού ΠΓ τής ΚΕ 
τοΰ ΚΚΕ:

«Τό ΠΓ τής ΚΕ τον ΚΚΕ νά αναπτύξει δραστηριότητα στήν πρωτεύ
ουσα πρός δλες τίς κατευθύνσεις γιά τή όιένρννση τής έθνικής ένότητας 
καί τή συγκρότηση, στό συντομότερο χρονικό διάστημα, προσωρινής Δη
μοκρατικής Κυβέρνησης, ή Κεντρικού Πολιτικού 'Οργάνου, μέ κυβερνη
τικές αρμοδιότητες καί έξουσία πού θά έχει τήν ΐόρα της στήν ’Ελεύθερη 
Ελλάδα. Νά κληθούν δλα τά πολιτικά κόμματα καί δλες οί πατριωτικές 
δυνάμεις, πού άγνωνίζονται ένάντια στούς κατακτητές καί τούς έθνοπρο-
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δότες, νά πάρουν μέρος καί νά υποστηρίξουν τή μόνη πραγματικά έθνική 
κυβέρνηση τής χώρας. Νά κληθεί καί ή κυβέρνηση τοϋ Καΐρου νά στείλει 
ύπουργούς στήν Κυβέρνηση τοϋ Λαοϋ. Ή  ΚΕ τοϋ ΕΑΜ, άφοϋ συζητήσει 
τήν πρόταση αυτή, πού θά τήν άναπτύξει σέ συνεδρίασή της ό άντιπρό- 
σωπος τοϋ ΚΚΕ, θά αποφασίσει κυριαρχικά άν θεωρεί πώς είναι σκόπιμη 
ή άμεση τοποθέτηση τοϋ θέματος άνοικτά ή άν θά πρέπει νά προηγηθεΐ 
πρόταση στίς ηγεσίες τών πολιτικών κομμάτων γιά άμεσο σχηματισμό 
Κυβέρνησης Πανεθνικής ένότητας, μέ ίόρα τό Κάιρο καί κλιμάκιο υπουρ
γών στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα...».'*

Γιά τό κίνημα τής Μέσης ’Ανατολής, παρ’ δλο πού Αναγνωρίστηκε ή 
τεράστια σημασία του καί ot κίνδυνοι πού τό άπειλούσαν, δέν πάρθηκε 
κανένα πρακτικό μέτρο ένίσχυσης καί συμπαράταξης.

Ot ύποδείξεις τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ κα ί τού ΓΣ, γιά  τόν τρόπο πού θά 
επρεπε νά έπιδιωχτεΐ ή ένοποίηση τών άνταρτών δλης τής Ε λλάδας, δέν 
προσέχτηκαν καί δέν πάρθηκε μιά ξεκάθαρη άπόφαση. ’Αφέθηκε στά χέ
ρια τού Σιάντου, πού είχε άποφασιστεΐ άπό τή Γραμματεία καί έγκρίθηκε 
άπό τόν ΠΓ, νά φύγει άμέσως -  πρίν νά άναπτυχθούν οί έκκαθαριστικές 
έπιχειρήσεις τών Γερμανών- γιά  τήν έδρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ. Θά έλάμ- 
βανε όοιστικά τά καθήκοντα Πολιτικού ’Αντιπροσώπου τού ΕΑΜ. σύμ
φωνα μέ τήν άπόφαση τής ΚΕ τού ΕΑΜ, πού είχε πορθεί τόν ’Ιούλιο. Μ α
ζ ί του θά έφευγε καί δ  ταγματάρχης Θ. Μακρίδης, άπό μέρος τής ΚΕ τοΰ 
ΕΛΑΣ, γιά νά βοηθήσει νά ξεπεραστούν όρισμένες παρανοήσεις, πού έγι- 
ναν στή διάρκεια τών προηγουμένων έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων καί 
νά όργανωθεΐ ή άντιμετώπιση τής νέας έπιδρομής, πού άρχισε κιόλας 
στήν Πελοπόννησο, καί σύντομα προβλέπονταν πώς θά έπεκτείνονταν σ’ 
δλη τήν έκταση τού κορμού τής 'Ελλάδας. Παράλληλα μαζί μέ τόν Σιάντο 
καί τό ΓΣ θά όργάνωναν έπαφές μέ άνώτατα ήγετικά στελέχη τού ΕΔΕΣ 
καί τής ΕΚΚΑ γιά τήν ένοποίηση μέσα άπό τήν άνάπτυξη τής συνεργα
σίας καί τού έπιτελικού καί έπιχειρησιακού ρόλου τού ΚΓΣ. Ό  Σιάντος 
θά έπρεπε νά προετοιμάσει αύτές τίς όργανώσεις γιά  τή συμμετοχή τους 
στήν προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα. Σέ 
περίπτωση δμως πού θά έκδηλώνονταν έχθρικές έναντίον τού ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ ένέργειες ή ένοπλες έπιθέσεις, ό Σιάντος έξουσιοδοτεΐτο νά πάρει 
άποφασιστικά μέτρα, άκόμα καί νά φτάσει νά δώσει έντολή στό ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ νά τίς διαλύσει δυναμικά.

Ό  Σιάντος στό βουνό θά έπρεπε νά κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια 
νά βελτιωθούν ot σχέσεις τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ μέ τή ΒΣΑ.

56. «’Αρχεία τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ». Ά πόσπασμα άπό τήν άπόφαση τοϋ ΠΓ τή»· ΚΕ τού ΚΚΕ, 
τής 26 τού Σεπτέμβρη 1943.
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Κατακτητών καί Ράληδών έργα  ►

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

«Ο ΑΣΚΟΣ 

ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ»

Ό  Τσώρτσιλ -  όπως είδαμε -  έμεινε προσκολλημένος στό 
όραμα τής εισβολής στήν Ελλάδα καί τά Βαλκάνια. 'Υπολό
γιζε πώς θά έπειθε τόν Ροΰζβελτ νά δεχτεί τή στρατηγική 
«τών μικρότερων θυσιών, μέ μεγάλα πολιτικά όφέλη». Οί 
"Αγγλοι γιά νά παγιδέψουν τήν άντίσταση καί νά τήν υποτά
ξουν όλοκληρωτικά, μετά τή συμφωνία πού πέτυχαν καί τή 
συγκρότηση τοϋ ΚΓΣΑ, κάλεσαν άντιπροσώπους τών τριών 
συνεργαζόμενων άντάρτικων όργανώσεων στό Κάιρο.

Ύστερα άπό δέκα ήμέρες σχετικά έλεύθερης δραστηρι- 
ότητος, πού στό διάστημα αύτό κατόρθωσαν νά συμφωνή
σουν μέ τούς πολιτικούς καί τούς υπουργούς τής κυβέρνησης 
τοΰ Καΐρου ένάντια στό βασιλιά, διώχνονται ξαφνικά άπό τή 
Μέση ’Ανατολή, μέ μιά προκλητική έπέμβαση τών ’Αρχηγών 
τών δυό δυτικών συμμάχων υπέρ τού βασιλιά.

Στό Κεμπέκ, όπου γινόταν ή διάσκεψη τών Τσώρτσιλ καί 
Ρούζβελτ, ή «Βαλκανική Στρατηγική» έγκαταλείπεται. 'Η όγ- 
γλική πολιτική άλλαξε. Τό έλληνικό άντάρτικο, σάν βοηθη
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τική δύναμη τοΰ ΣΜΑ, δέν τούς ήταν πιά άναγκαΐο καί μέ τή 
σύνθεση πού είχε πιό καλά θά ήταν νά διαλυόταν. Κι αύτό 
δέν άφορούσε μόνο τόν ΕΛΑΣ, άλλα καί τό άντάρτικο τών 
άλλων δυό όργανώσεων, πού δέν ήταν σίγουρο πώς θά υπά
κουε στό βασιλιά καί τήν κυβέρνησή του. Γιά τά άγγλικά καί 
βασιλικά σχέδια άρκούσαν τώρα οί δυνάμεις πού όργάνωνε ό 
κουίσλινγκ Ράλλης καί ή «Στρατιωτική 'Ιεραρχία».

Τό σχέδιο ήταν σατανικό, άνατριχιαστικά έγκληματικό: 
Αύτοφθορά, αύτοδυσφήμηση, άλληλοεξόντωση, μέ έμφύλιο 
πόλεμο. Τό υπόλοιπο -  τήν πλήρη διάλυση -  θά τό πραγμα
τοποιούσαν οί δυνάμεις κατοχής, μέ τίς γερμανοοπλισμένες 
αντιλαϊκές συμμορίες. Τό σχέδιο αύτό θά μπορούσε νά προ
ωθηθεί μόνο μέ όλόπλευρη ένίσχυση τού Ζέρβα καί τού Ψαρ- 
ρού καί άναζήτηση έθνικιστικών όργανώσεων, σχετικά κα- 
μουφλαρισμένων, πού νά έρθουν σέ συγκρούσεις μέ τό ΕΑΜ 
ΕΛΑΣ. Ταυτόχρονα θά έπρεπε νά έπιστρατευθούν δλες οί 
όντιδραστικές δυνάμεις γιά μιά λυσσασμένη προπαγανδι
στική εκστρατεία ένάντια στούς κομμουνιστές πού ^Ο εν ρί
χτηκαν νά έξοντώσουν τίς έθνικές όργανώσεις, γιά νά επιβά
λουν τή δικτατορία τους.

Τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ έπισήμαναν τόν έπερχόμενο κίν
δυνο καί πήραν μιά σειρά μέτρα. Γιά καλύτερη άντιμετώπιση 
τής κατάστασης στό Βουνό, άποφάσισαν νά στείλουν δίπλα 
στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ τόν Γ. Σιάντο.

Στό κεφάλαιο αύτό θά παρακολουθήσουμε τήν πρακτική 
τής προετοιμασίας τής άντεπανάστασης, μέ τίς άναπάντεχες 
περιπλοκές, τίς άνήθικες συμμαχίες καί τίς κοινές ενοπλες 
επιθέσεις τών κατακτητών καί τών άγγλοκίνητων ένοπλων 
δυνάμεων ένάντια στό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ.

ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΘΥΕΛΛΑ

Προετοιμασίες γιά τή μεγάλη έπιδρομή.

Οί άγγλοαμερικανικές έπιχειρήσεις στήν Ιτα λ ία  προχωρούσαν μέ ταχύ
τητα χελώνας, έξαιρετικές δυσκολίες καί μεγάλες άπώλειες. Τό ισχυρό
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Πάλι συλλήψεις, γιά νά γονατίσει ό λαός ύλλό...

ιταλικό άντι<( ασιατικό κίνημα καί κύρια τό παρτιζάνικο οτίς βορειοδυτι- 
κές οιομηχανικές περιοχές άπασχολούσε περισσότερες καί εκλεκτότερες 
γερμανικές δυνάμεις άπό κείνες -τού κρατούσαν σχεδόν καθηλωμένες τί; 
άγγλοαμερικανικές δυνάμεις στά μέτωπα. Αύτό τό γεγονός, σέ συνδυασμό 
μέ τήν τεράστια άνάπτυξη τών λαϊκοαπελευθεριοτικών παρτιζάνικων δυ
νάμεων στά Βαλκάνια, προκάλεσαν σοβαρές άνησυχίες στό Βερολίνο.

Τό 'Ανώτατο Γερμανικό Επιτελείο, μ" όλες τίς δυσκολίες πού συναν
τούσαν οί Άγγλοαμερικανοί στήν 'Ιταλία, έξακολουθούσε νά περιμένει 
άποβατικές συμμαχικές έπιχειρήσεις στά Βαλκάνια. Κι αύτό γιατί θεω
ρούσε, άπό καθαρά στρατιωτική άντίληψη. πιός οί άντίπαλοι τής Γερμα
νίας είναι ΰποχρεοηιένοι νά άνοίξουν ένα καινούριο πολεμικό μέτωπο, 
γιά νά τούς υποχρεώσουν νά άποσύρουν δυνάμεις άπό τήν ’Ιταλία. Φο
βούνταν. βέβαια, περισσότερο ένα τέτοιο μέτωπο στή Δύση, πού τόσο 
πιεστικά άπαιτούσαν οί Σοβιετικοί άπό τούς «συμμάχους» τους. Τέτοιος 
όμως κίνδυνος, τουλάχιστο γιά τό κοντινό μέλλον, δέ διαγραφόταν. Βέ
βαιο θεωρούνταν τό νέο μέτωπο νά άνοίξει στά Βαλκάνια, άρχίζοντα: 
άπό τήν Ελλάδα.

"Ετσι έξηγεϊται τό γεγονός δτι οί Γερμανοί έξακολουθούσαν νά κρα
τούν στήν Ελλάδα τίς δυνάμεις πού έστειλαν άποσύροντάς τες άπό τήν 
Ιταλία, άκόμα έφεραν άπό τή Γαλλία καί άλλα, ειδικά γιά τήν άντιμετώ- 

πιση τού άντάρτικου. τμήματα. 'Όλες αύτές οί δυνάμεις άγκιστρώθηκαν
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στή Βόρεια Ε λλάδα  καί συνεχώς άπασχολοΰνταν μέ έπιδρομές καί Εκκα
θαριστικές έπιχειρήσεις. Πρέπει νά σημειωθεί πώς τό Γενικό Ε πιτελείο, 
παρά τίς κατηγορηματικές Απαγορεύσεις τοϋ Χίτλερ γιά «Εθελοντική» 
άποχώρηση άπό τήν Ε λλάδα , ποτέ δέν Εγκατάλειψε τή σκέψη πώς ύπήρχε 
τέτοιος κίνδυνος.

Γι’ αύτό, μέχρι τήν όριστική άποχώρησή τους άπό τήν Ε λλάδα , Εκα
ναν πέντε μεγάλες Εκκαθαριστικές Επιχειρήσεις (δλες μέ ξεχωριστές όνο- 
μασίες), Ενάντια στίς Ελασσκρατούμενες περιοχές τής Μακεδονίας.

Ή  γερμανική διοίκηση πού έβλεπε πώς τό λαϊκό άπελευθερωτικό μέ
τωπο καί οί Ενοπλες δυνάμεις τού ΕΛΑΣ, μέ τά δπλα πού πήραν άπό τούς 
’Ιταλούς είχαν δυναμώσει πολύ καί κρατούσαν κάτω άπό τόν Ελεγχό τους 
μεγάλα τμήματα τής χώρας, άκόμα καί βασικές συγκοινωνιακές άρτηρίες, 
Εξαπόλυσε μιά χωρίς προηγούμενο τρομοκρατία. ’Επρεπε μέ τή φωτιά καί 
τό σίδερο νά γονατίσουν τό λαό. Μόνο τόν Αύγουστο τοϋ 1943 Εκτέλεσαν 
πάνω άπό 500 πατριώτες στό σκοπευτήριο τής Καισαριανής, μερικούς μέ 
άποφάσεις στρατοδικείων καί τούς περισσότερους μέ τή χιτλερική άρχή 
τής «άλληλέγγυας ευθύνης». Κατάστρεψαν άπό τά θεμέλια τό χωριό 
Μουσιώτιτσα ’Ηπείρου καί Εσφαξαν 154 χωρικούς πού βρήκαν στό χω
ριό. Κι οί φασίστες τών ιταλικών τμημάτων, πού Εμειναν στήν ύπηρεσία 
τών Γερμανών, Εκτέλεσαν 50 πατριώτες στόν 'Αλμυρό Θεσσαλίας. Οί 
Γερμανοί κατέστρεψαν συθέμελα τό χωριό Κομμένο Ά ρ τα ς  καί σκότωσαν 
317 χωρικούς. Ό  κατάλογος τών άπάνθρωπων Εγκλημάτων δέν είναι δυ
νατό νά γραφεί στό βιβλίο αύτό. Τό Σεπτέμβρη στήν Κρήτη, στήν Επαρ
χία Βιάννου, χιτλερικά άποσπάσματα Εκτέλεσαν 700 κατοίκους καί κατέ
στρεψαν έπτά χωριά. Στήν Παραμυθιά Εκτελέστηκαν 49 δμηροι. Λίγες 
μέρες άργότερα οί Γερμανοί Εκτέλεσαν 82 γυναικόπαιδα, άφοϋ προηγού
μενα άνατίναξαν όλο τό χωριό Λιγγιάδες τών Ίωαννίνων. ’Εκτελούνται 
στό Κάρλο τής Θεσσαλίας 44, στό Μονοδένδρι Σπάρτης 118, στό σκοπευ
τήριο τής Α θήνας 17, στό Γουδί 19. στήν Π άτρα 70, στό Ά νδρίτσο  Ά ρ 
γους 50 (μέ κρέμασμα), στό Γύθειο τμηματικά μέσα σέ λίγες μέρες 40, 
ξανά στό σκοπευτήριο άτέλειωτες σειρές άγωνιστών καί άνάμεσά τους Εκ
λεκτά στελέχη πέφτουν κάτω άπό τά μυδράλια τών Γερμανών.

'Η  τρομοκρατική Εξόρμηση τών Γερμανών δέν όφειλόταν στήν πρω 
τοβουλία τού στρατηγού Διοικητή τών δυνάμεων κατοχής, ούτε σέ κά
ποιον πανικόβλητο στρατηγό. Ή τα ν  προσωπική διαταγή τού Χίτλερ.

Συγκεκριμένα, σέ μιά διαταγή πού ύπογραφόταν άπό τόν ίδιο  τόν 
Χίτλερ, περιλαμβάνεται καί ή παρακάτω φράση: «... Χτυπάτε άλύπητα. Σ ’ 
αύτή τήν περίπτωση πρέπει νά Εχετε ύπόψη σας πώς ή άνθρώπινη ζωή 
στίς κατεχόμενες χώρες δέν άξίζει καθόλου. Ή  δημιουργία πνεύματος 
φοβίας καί τρόμου μπορεϊ νά Επιτευχτεΐ μόνο μέ τήν έφαρμογή άσυνήθι- 
στης σκληρότητας».1

1. Λέ6 Γκίζμπουργ, "Αβυσσος, σελ. 6 (ρουσ.), Μόσχα.
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Ό σταυρός στό Μονοδέντρι όπου 
έκτελέσθηκαν οί 118 πατριώτες 

άπό τή Σπάρτη

Απαγχονισμός πατριώτη στή Ko
rn ρινθίσ
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Καί σ’ άλλη διαταγή του πρός τίς διοικήσεις τών δυνάμεων ’Ιταλίας 
καί Βαλκανικής, ό Χίτλερ καθόριζε τά δικαιώματα τοϋ γερμανικού στρα
τού:

« Ό  στρατός -  έγραφε στή διαταγή του -  δικαιούται νά είναι ύπο- 
χρεωμένος νά χρησιμοποιήση είς τόν άγώνα αύτόν (διά νά καταβάλωμεν 
τήν πανώλην τών φανατικών κατά κομμοννιστικόν τρόπον έκπαιόευμέ- 
νων συμμοριτών) χωρίς περιορισμόν κάθε μέσον καί έναντίον γυναικών 
καί παιδιών, άρκεϊ νά έξασφαλίζεται δ ι’ αύτοϋ ή έπιτυχία. Δισταγμοί 
οίασδήποτε φνσεως άποτελούν έγκλημα είς βάρος τοϋ γερμανικού λαοϋ 
καί έναντίον τοϋ στρατιώτου είς τό μέτωπον, δστις είναι τό θϋμα τών 
σνμμοριακών έπιθέσεων καί δέν είναι δννατόν νά ΐχη καμμίαν κατανόη- 
σιν οίασδήποτε φειδοϋς άπέναντι τών συμμοριτών καί τών συνεργατών 
των...».2

ΟΙ παραπάνω περικοπές άποκαλύπτουν τίς άρχές καί την άποκρου- 
στική φύση τού φασισμού. Στό πλευρό τών χιτλερικών βρέθηκαν έλληνι
κές άντιλαϊκές όμάδες καί μερικά άντικοινωνικά καθάρματα.

Γερμανοτσολιάδες: Ανθρωπόμορφα κτήνη, συναγωνίζονται τά S.S.

Μέχρι τόν Αύγουστο τοΰ 1943 ή τρομοκρατία άσκούνταν βασικά άπό τίς 
δυνάμεις κατοχής καί τίς λίγες δυνάμεις τών Σωμάτων ’Ασφαλείας πού 
μείναν πιστές στά φασιστικά ιδανικά τής 4ης Αύγούστου καί στούς 
κουίσλινγκς. Οί διάφορες δήθεν έθνικές όργανώσεις, άκόμα καί κείνες 
πού Εξοπλίζονταν άπό τούς Γερμανούς καί τούς Βούλγαρους φασίστες, 
πολεμούσαν τόν ΕΛΑΣ σάν άντάρτικα τμήματα, κρατούσαν δμως τά 
προσχήματα καί δέν Εμφανίζονταν άνοιχτά στό πλευρό τών Γερμανών, 
ούτε παίρνανε μέρος στίς τρομοκρατικές τους Επιδρομές. Τά γερμανοο- 
πλισμένα τσολιάδικα τάγματα τοΰ Ράλλη, πού άναπτύχθηκαν στίς άρχές 
Αύγούστου, πλαισιώνονταν άπό μόνιμους άξιωματικούς καί μέ σύνθημα 
τήν Εξόντωση τών κομμουνιστών συμπαρατάσσονται μέ τούς Γερμανούς 
καί ρίχνονται μέ μανία στόν έλληνικό λαό. Οί ίδ ιο ι οί Γερμανοί όμολο- 
γοϋσαν πώς οί γερμανοοπλισμένοι Εθνοπροδότες ξεπερνοΰσαν σέ θηριω
δία τούς δήμιους τών S.S. καί τής Γκεσταπό.

Ή  άντικομμουνιστική σταυροφορία άρχισε άπό τήν άδούλωτη ’Αθή
να. ’Α π ' τό Σεπτέμβρη 1943 άρχίζουν οί μαύροι μήνες τού λαού τής πρω
τεύουσας. Γερμανοί, Τάγματα ’Ασφαλείας, Ειδική ’Ασφάλεια, «Μπου- 
ραντάδες», «Χίτες» τοϋ Γρίβα, «Έδεσίτες» τού Παπαγεωργίου, μέ άξιω- 
ματικούς S.S. χτυπούν άλύπητα τό λαό, μέ σκοπό νά τόν ύποτάξουν καί 
νά Εξασφαλίσουν Ετσι τή διατήρηση τοϋ παλιού καθεστώτος, άνεξάρτητα 
άπό τήν τελική Εκβαση τού παγκόσμιου πολέμου.

2. Π. Ένεπεκίδης. Ή  Έ/Ληνική 'Αντίστασις, σελ. 22.
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Ή κλούβα

Ά ρχισαν τά τρομερά «μπλόκα» τή; κατοχής. Νύχτα άκόμα ξεκινού
σαν μεγάλες δυνάμεις. γερμανικές καί γερμανοοπλισμένες. ζώνανε μιά 
συνοικία. σφίγγανε τόν κλοιό, ένώ έθνοπροδότες μέ «χιονιά» καλούσαν 
ολου; τοΰ; κατοίκου; νά συγκεντρωθούν στήν κεντρική πλατεία. Έκεϊ 
τού; ξεχώριζαν σέ κατηγορίες. ανάλογα μέ τήν ηλικία καί συνήθως χωρι
στά τον; άντρες άπό τί; γυναίκες. Τότε εμφανίζονταν τά μασκοφορεμένα 
τέρατα, οί «γκαγκουλάρ». όπιο; (ττιγμ(χτίστηκαν άπό τού; Αθηναίου;. 
Πρώτα περνούσαν άπό τή φάλαγγα τών παλικαριών 16-30 χρόνον. Ά π ό  
αυτού; ξεχώριζαν τού; πιό ζωηρού;, πού τού; ονόμαζαν έλααίτε;. όπλα- 
τζίδες καί σαμποτέρ. Μερικέ; φορές, όταν ό μασκοφόρο; ήταν άπό τήν 
ίδια γειτονιά, μέ άκρίοεια καθόριζε τό πόστο του στόν άγώνα: γραμμα- 
τέα; τού ΚΚΕ.'τού ΕΑΜ. τή; ΕΓΙΟΝ, καπετάνιο; τού ΕΛΑΣ ή αξιωματι
κό; του. Στήνονταν κατόπιν σέ κάποιο ντουβάρι καί οί δήμιοι, Γερμανοί 
καί πολλέ; φορέ; τσολιάόε;, τού; θέριζαν μέ μυδράλια καί ό αξιωματικό; 
εδινε τή χαριστική όολή.

Ά π ό  τί; άλλε; κατηγορίες ξεχώριζαν τού; συγγενείς τών άνταρτών 
καί τών στελεχών τού κινήματος, τούς όπαδοΰς τού ΕΑΜ καί τούς πα- 
τριωτες πού είχαν κύρος στή συνοικία. Απ αυτούς μερικού; τουφέκιζαν 
άμέσως καί τοί·; άλλου; τού; φόρτιοναν σέ αυτοκίνητα καί τού; κλείναν 
σέ στρατόπεδα. 'Εκεί γινόταν ή τελική επιλογή: Όμηροι -  πάγιο άπόθεμα 
γιά εκτέλεση. Γιά τί; κλούόε; -  δηλαδή τά συρματόπλεχτα Βαγόνια πού 
οάζαν μπροστά άπό τήν άτμομηχανή τραίνων, πού μετάφεραν γερμανικό
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Ομαδική έκτέλεοη. Καί οί πατριώτες Ιερωμένοι άκολουθούν τήν τύχη τοϋ ποιμνίου 
τους

στρατό ή πολεμικά ύλικά -  γιά  νά έμποδίζουν τούς πατριώτες νά κάνουν 
σαμπστάζ καί οί άντάρτες έπιθέσεις. Πολλοί στέλνονταν στά πολεμικά 
έργοστάσια τής Γερμανίας καί έλάχιστοι άφήνονταν λεύτεροι. Λίγοι -  
έξαιρετικά λίγοι -  γίνονταν όργανά τους. Κατατάσσονταν στά τάγματα ή 
γίνονταν άκόμη μασκοφόρα τέρατα καί δήμιοι.

Π ροκαταρκτικές γερμανικές έπιχειρήσεις.

Οί έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, σύμφωνα μέ πληροφορίες πού είχε ή ΚΕ 
τού ΕΛΑΣ, άλλά πού μπορούσαν καί νά προβλεφτούν άπό τίς κινήσεις, 
μετακινήσεις καί συγκεντρώσεις τών γερμανικών δυνάμεων, θά έπεκτεί- 
νονταν σ’ δλο τόν κύριο κορμό τής 'Ελλάδας, άρχίζοντας άπό τή Στερεά. 
Σκοπός τών έπιχειρήσεων ήταν νά διατηρήσουν τόν έλεγχο τών βασικών 
πόλεων καί τών κύριων όδικών καί σιδηροδρομικών συγκοινωνιών.

Ή  συνθηκολόγηση καί ό άφοπλισμός τών ’Ιταλών, έκτός άπό τό δυ- 
νάμωμα τών άνταρτών φόρτωνε δλο τό βάρος τής άντιμετώπισης τών 
προβλημάτων τής διατήρησης τής κατοχής στούς Γερμανούς. Γιά νά έξοι- 
κονομήσουν τίς άναγκαΐες δυνάμεις γ ιά  τή δύσκολη αύτή άποστολή, έφε
ραν τμήματα άπό τά νησιά καί άρχισαν προκαταρκτικές έπιχειρήσεις στήν 
Πελοπόννησο.

Στίς 2 τού Ό κτώ βρη 1943 μεγάλες φάλαγγες Γερμανών, μέ άρματα
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μάχης, θωρακισμένα αύτοκίνητα καί πυροβολικό, κινήθηκαν άπό πολλές 
πλευρές, μέ σκοπό νά συγκεντρώσουν καί νά  κυκλώσουν στό Χελμό δλους 
τούς άντάρτες τής Βόρειας Πελοποννήσου. Ο ί άντάρτες, μέ έλαστική 
άμυνα καί έλιγμούς, ένώ έδιναν στούς Γερμανούς τήν έντύπωση πώς ύπο- 
χωροΰν πρός τό Χελμό, τή νύχτα πέρασαν στόν όρεινό δγκο τοϋ Πάρνω- 
να. Ό τα ν  οί έπιδρομεΐς έκαναν έξόρμηση στό Χελμό έπεσαν στό κενό. 
Ά π ’ τίς έπιχειρήσεις αύτές οί άντάρτες σχεδόν δέν είχαν άπώλειες. Α ν τ ί
θετα οί Γερμανοί είχαν σημαντικές καί άφησαν πολλά λάφυρα στόν 
ΕΛΑΣ.

Τά λεγόμενα «έθνικά» τμήματα τού Βρεττάκου καί Καραχάλιου καί 
άλλα τοϋ ΕΣ, δχι μόνο δέν ένοχλήθηκαν, άλλά καί διαπραγματεύονταν οί 
άρχηγοί τους, σέ προσωπικές έπαφές μέ άξιωματικούς τών Γερμανών, γιά 
κοινή δράση κατά τών «μπολσεβίκων» καί άποσπούσαν Ενισχύσεις σέ 
δπλισμό, μέ συγκατάθεση “Αγγλων άξιωματικών συνδέσμων τού ΣΜΑ.

Στήν Πελοπόννησο συνεχίζονταν οί έπιχειρήσεις δταν άρχισαν μεγά
λες Επιδρομές στήν Ά ττικοβοιωτία  καί τή Λοκρίδα. Στόν έξαιρετικά 
εύαίσθητο αύτό χώρο, οί κατακτητές έκαναν ξεχωριστές προσπάθειες νά 
κυριαρχήσουν. Τά τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ τούς άντιμετώπιζαν άποφασιστι- 
κά, Ελίσσονταν χωρίς νά φεύγουν άπό τίς περιοχές τους, σύμφωνα μέ τίς 
Επίμονες διαταγές πού έπαιρναν άπό τήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ.

Μέσα στή φωτιά τών έπιχειρήσεων βρέθηκε, αύτή τή φορά, ό Σ ιάν
τος. Στίς 29.9.43 πολύ πρωί, μέ όδηγό τόν Θ. Γοργόλια, έφευγε γ ιά  τό 
Βουνό. Τύν συνόδεψα μέχρι τή Χασιά, δπου τόν παρέλαβαν άντάρτες τού 
συντάγματος Ά ττικοβοιωτίας. “Εφιππος, ντυμένος στό χακί ό «Γέρος» 
(είναι τό όνομα πού πήρε καί έμεινε σ’ δλη τήν περίοδο τοϋ έθνικοαπε- 
λευθερωτικοϋ άγώνα), άνάμεσα στό στρατιωτικό καί στόν καπετάνιο τοϋ 
34ου συντάγματος τοϋ ΕΛΑΣ, πέρασε τά Δερβενοχώρια, δπου έγινε άντι- 
κείμενο Επευφημιών καί χειροκροτημάτων. Παρακολούθησε παρέλαση 
τμημάτων τού ΕΛΑΣ πού έκλεινε μέ άετόπουλα σέ στρατιωτική παράτα
ξη, μέ κράνη καί ξύλινα τουφέκια. Ό  ένθουσιασμός καί ή συγκίνηση τού 
Σιάντου ήσαν άπερίγραπτα. Παρακολούθησε τή συνδιάσκεψη τοϋ ΕΑΜ 
Βοιωτίας. Ή  όμιλία του ήταν γεμάτη πεποίθηση γιά τή νίκη καί ταυτό
χρονα μιά προειδοποίηση στούς έχθρούς τοϋ λαού: «Ή  άντίδραση -  είπε
-  Ετοιμάζεται τώρα γιά  τήν άντεπίθεσή της. Οί πλουτοκράτες τήν άπελευ
θέρωση τήν Εννοούν μέ τό δικό τους τρόπο. Τή θέλουν γιά τήν άνοικοδό- 
μηση τού μπεζαχτά τους. Καί γ ιά  τήν άποκατάσταση τού μπεζαχτά λογα
ριάζουν νά ξαναστείλουν τόν “ Γέρο’' ι κεί πού τόν βρήκε ή έχθρική εισβο
λή, πίσω στή φυλακή τής Κέρκυρα:. Ά λλά  -  τό βλέπετε -  δέν είμαστε 
τώρα τόσο εύκολα θύματα τής άνοικοδόμησης τών μπεζαχτάδων τους».3

Ό  Γέρος βιαζόταν νά φτάσει στό προορισμό του. Πίεζε τή διοίκηση 
τού συντάγματος νά όργανώσει άμέσως τήν άναχώρησή του. Ο ί υπεύθυνοι

3. Φ. Γρηγοριάδη;, Τό Ά  ντάςτιχο, σελ. 338.
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ομως δέν παίρνανε άπό λόγια. Στόν Έ λικώ να οί Γερμανοί είχαν άρχίσει 
έπιχειρήσεις. Ό  Γέρος δμως έπέμενε. Δέν μπορούσε νά γίνει διαφορετικά 
καί ή διοίκηση τού συντάγματος άποφάσισε νά διαθέσει δυό έπίλεκτες 
δμάδες μέ έπικεφαλής τόν καπετάνιο τού 3ου τάγματος Βαλάντο. Ά π ό  τίς 
2 μέχρι τίς 8 τού Ό κτώ βρη ό Γέρος βρισκόταν μέσα στό κλοιό τών Γερμα
νών, πού κρατούσαν θέσεις κλειδιά τής περιοχής καί κινούνταν σέ μονο
πάτια, καλά δδηγημένοι άπό ντόπιους προδότες, άνάμεσα στούς δποίους 
λέγονταν πώς ήταν καί ό παλιός λήσταρχος Καραθανάσης. Στό χωριό Ζε- 
μενό κόντεψε νά πιαστεί αιχμάλωτος. Ή  πεισματική άντίσταση τού τά
γματος Λιβαδειάς καί ή αυτοθυσία τού καπετάν Βαλάντου έβγαλαν τόν 
Σιάντο άπό τό γερμανικό κλοιό.

Στίς 8 τού Ό κτώ βρη έφτασε ό Σιάντος στό Κυριάκι. Έ κεϊ συνάντησε 
τόν Γαβριηλίδη, πού μόλις είχε βγει άπό τό στρατόπεδο τής Λάρισας. Πή
γαινε στήν Α θήνα . Ό  Σιάντος τόν έπεισε νά μείνει στό Βουνό κοντά του. 
Ά π ό  τό Κυριάκι έγραψε τό πρώτο σημείωμά του πρός τό ΠΓ τού ΚΚΕ. 
Ά νάμεσα σ’ άλλα έγραφε: «... “Εχασα καί τή γυναίκα μου. Δέν ξέρω 
άκόμα πού βρίσκεται... Ό μ ω ς σέ κείνη τή σύγχυση καί άναταραχή δέν 
έλειψαν τά δείγματα ηρωισμού, όμοια μέ τόν ήρωισμό τού ’21. Ά κ ουσ α  
μιά τρομακτική έκρηξη. Ή τα ν  άπό μιά άποθήκη πυρομαχικών, πού άψη- 
φώντας τόν κίνδυνο τής ζωής τους, κυκλωμένοι οί άντάρτες, τής βάλανε 
φωτιά νά μήν πέσει στά χέρια τοϋ έχθρού...».4

“Οξυνση τών άντιθέσεων στό Βοννό.

Ή  ΚΕ τού ΕΛΑΣ παρακολουθούσε μέ μεγάλη προσοχή τίς προετοιμασίες 
τών Γερμανών καί τίς προσπάθειες τών κουΐσλινγκς καί δλης τής άντί- 
δρασης νά έκμεταλλευτεΐ τήν εύκαιρία καί νά καταφέρει, δσο ήταν δυνα
τό, μεγαλύτερα χτυπήματα στό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Τακτικά ένημέρωνε τήν 
πολιτική ηγεσία καί μέ διαταγές προσπαθούσε νά βοηθήσει τό ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ νά άντιμετωπίσει καλύτερα τίς γερμανικές έπιδρομές.

Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ, προετοιμάζοντας τίς δικές του δυνάμεις, έπίμονα 
προσπαθούσε νά πείσει τούς “Αγγλους καί τούς άντιπροσώπους τού 
ΕΔΕΣ καί τής ΕΚΚΑ στό ΚΓΣΑ, πώς έπρεπε νά πάρουν μέτρα γιά  τήν 
άπό κοινού άντιμετώπιση τών έπιδρομέων.

Ό λες, δμως, οί προσπάθειες ήσαν μάταιες. Δέν ήταν δύσκολο νά 
διαπιστώσουν τά μέλη τού ΓΣ, πώς οί δυνάμεις τού ΕΛΑΣ θά ύποχρεω- 
θοϋν νά πολεμήσουν σέ πολλά μέτωπα. Οί Ά γγ λο ι όχι μόνο δέν ήθελαν 
πόλεμο καί άντίσταση στούς Γερμανούς, άλλά ύπολόγιζαν πώς αύτές οί 
έπιδρομές θά έφερναν τόση φθορά στόν ΕΛΑΣ πού θά εκμηδενίζονταν τά

4. Ψ. Γρηγοριάόης. δ.π., σελ. 340.
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δφέλη πού είχε άπό τόν άφοπλισμό τών Ιταλώ ν. Τόν ίδιο  καιρό ό νέος 
άρχηγός τής μεταμορφωμένης Βρετανικής σέ Συμμαχική Στρατιωτική 
Ά ποστολή, άνοιχτά καί άπροσχημάτιστα ένίσχυε τίς δυνάμεις τοΰ Ζέρβα 
καί τοΰ 5/42 συντάγματος; με άφθονο πολεμικό ύλικό. Έ νθάρρυνε κάθε 
άπαίτηση τών άντιεαμικών, άκόμα καί τών ’Ιταλών τής μεραρχίας τοΰ 
Ίνφάντε, έτσι πού νά δημιουργοΰνται άντιθέσεις, νά  Εμποδίζεται τό ΓΣ 
τοΰ ΕΛΑΣ νά άσχοληθεΐ μέ τήν άντιμετώπιση τών έπιχειρήσεων καί νά 
βρίσκεται συνεχώς ύπό τήν άπειλή πισώπλατων χτυπημάτων.

Αύτή τήν περίοδο παρατηρήθηκε άθρόα άνοδο στό Βουνό καί ένταξη 
στό 5/42 σύνταγμα άξιωματικών μικρών βαθμών, σταλμένων άπό τή 
«Στρατιωτική Ιερα ρχία» , νά  Εξουδετερώσουν τήν Επίδραση τοϋ Ψαρρού 
καί νά  πάρουν τό σύνταγμα στά χέρια τους γιά νά τό στρέψουν Ενάντια 
στόν ΕΛΑΣ. Ή  διαβρωτική αύτή κίνηση, πού πολιτικά Εξυπηρετούσε τή 
φιλοβασιλική γραμμή τού Τσώρτσιλ, Ενισχύθηκε άπό τή ΒΣΑ καί τόν 
Καρτάλη.

Ή  προβολή τοΰ στρατηγού Ε. Μ πακιρτζή άποτέλεσε άφορμή Εντασης 
τής άντιδημοκρατικής δραστηριότητας τών βασιλοφρόνων άξιωματικών, 
μέ έπικεφαλής τόν Δεδούση, μέ στόχο τους τόν «Κόκκινο Συνταγματάρ
χη», δπως τόν άποκαλούσαν. Ταυτόχρονα, άρχισαν νά άσκοΰν συστημα
τική πίεση στόν Δ. Ψαρρό γιά μεγαλύτερες υποχωρήσεις καί Ελευθερία 
δράσης έναντίον τοΰ ΕΛΑΣ.

Τό 5/42 σύνταγμα ούσιαστικά χωρίστηκε σέ δυό τμήματα: Τό Ενα 
πού άκολουθοΰσε τό συνταγματάρχη Δ. Ψαρρό καί Εμμεσα τήν ΕΚΚΑ 
καί τό άλλο πού Εφάρμοζε τή γραμμή τής «Στρατιωτικής 'Ιεραρχίας» καί 
πειθαρχούσε στό βασιλιά καί τήν κυβέρνηση τού Καίρου.

Ό  Κρίς, δμως, γιά  νά καταφερθοΰν σοβαρά χτυπήματα στόν ΕΛΑΣ 
δταν ot περιστάσεις τό Επιτρέψουν, στήριζε τίς Ελπίδες του στόν Ζέρβα. 
Μέ κάθε τρόπο προσπαθούσε νά στερεώσει τά τμήματα τοΰ ΕΔΕΣ πού 
συγκροτούνταν στίς περιοχές πού λευτέρωσε ό ΕΛΑΣ. Ό  ΕΔΕΣ άπό- 
κτησε τό δικαίωμα νά συγκροτεί τμήματα μέ τήν άπόφαση τοΰ ΚΓΣΑ, πού 
άναφέραμε σέ άλλο μέρος τού βιβλίου. Τά τμήματα αύτά κρατοΰσαν ξε
χωριστές σχέσεις μέ τήν ΒΣΑ καί δέν ύπάκουαν στόν Ζέρβα.5 Τό Ιδιο 
γινόταν καί μέ τόν Παπαϊωάννου, πού είχε 400 Ενοπλους στήν περιοχή 
Ά γρινίου . Ό  Χούτας κρατούσε τήν όργανωτική αύτοτέλεια καί άνεξαρ- 
τησία τής όργάνωσης καί τών τμημάτων του. Συνεργαζόταν μέ τόν Ζέρβα

5. Ό  Σαράφης, στή σελίδα 220 τοϋ βιβλίου του, {γράψε: «Τά τμήματα τοΰ ΕΔΕΣ πού 
ήταν στή Θεσσαλία, 60 άνδρες ύπό τόν ταγματάρχη Μανάρα στήν περιοχή Καλαμπάκας, καί 
130 άνδρες ύπό τόν ταγματάρχη Βλάχο στήν περιοχή Καρδίτσας, τή στιγμή πού ot Γερμανοί 
Εκαναν άναγνωριστικές κρούσεις, έγκατέλειψαν τίς θέσεις τους καί άποσύρθηκαν ψηλότερα, 
χιλιόμετρα δλόκληρα πίσω άπό τά τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ. Ό  συνταγματάρχης μηχανικού Χορ- 
δάκης Δ. ώς καί ή άντιπροσωπεία τοϋ ΕΔΕΣ στό Κοινό Στρατηγείο πού ρωτήθηκαν γΓ αύτό, 
άπάντησαν πώ ς δέν είχαν δώσει καμιά διαταγή γιά ύποχώρηση καί διέταξαν τήν ένέργεια 
άνακρίσεων γιατί οί διοικητές τών τμημάτων δέν τούς ΰπακούουν».
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Τμήμα τοϋ ΕΛΑΣ σέ πορεία

δταν ήθελε κι δταν τόν βόλευε. Ο ί διάφοροι «κλαρίτες» - καπετάνιοι κρα
τούσαν τά καπετανάτα τους καί τήν παλιά τους «τέχνη κόσκινο».6

Σέ αύτό τό σημείο βρίσκονταν οί άντιστασιακές όργανώσεις καί οί 
σχέσεις μεταξύ τους δταν ό Κρίς εβαλε άποφασιστικά τό ζήτημα τής άνα- 
γνώρισης τοϋ Ιταλικού στρατού τού στρατηγού Ίνφάντε, σά «συμμαχικού 
στρατού» τοΰ ΣΜΑ, άνεξάρτητου καί άδέσμευτου άπό τόν ΕΛΑΣ, άκόμα 
καί άπό τό Κοινό Γενικό Στρατηγείο τών Ά νταρτώ ν 'Ελλάδας.

Ή  άπαίτηση αύτή άποτελοΰσε μιά άκόμα προσπάθεια τού ΣΜΑ νά 
ένισχύσει τίς  άντιεαμικές δυνάμεις, κρατώντας τά ιταλικά τμήματα ά π’ 
ευθείας ύπό διοίκηση Ά γγλω ν άξιωματικών.

Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ άπόρριψε τήν άπαίτηση αύτή τής ΒΣΑ. Τότε ό 
Κρίς πρότεινε ή μεραρχία «Πινερόλε» καί τό Ιταλικό Ιππικό νά περάσουν 
στήν περιοχή τού Ζέρβα. Καί αύτή ή άπαίτηση άπορρίφτηκε. Ό  άρχηγός 
τής ΒΣΑ, πού φαίνεται πώς πιεζόνταν έπίμονα άπό τό ΣΜ Α νά μήν άφή- 
σει τά καλά έξοπλισμένα αύτά τμήματα στήν περιοχή τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ 
γιατί άργά ή γρήγορα θά άφοπλίζονταν, μιά καί δέ θά ήσαν διατεθειμένα 
νά συνεχίσουν τόν πόλεμο καί μάλιστα ένάντια στούς χθεσινούς συμμά
χους καί δμοϊδεάτες φασίστες, άρχισε τίς ραδιουργίες. Μέ τό στρατηγό 
Ίνφάντε έσπερνε τόν άντικομμουνισμό στά ιταλικά τμήματα, καλλιερ
γούσε τό φόβο καί τό μίσος ένάντια στόν ΕΛΑΣ καί έτσι προπαρασκεύ
αζαν τούς ’Ιταλούς γιά  νά προσχωρήσουν στόν Ζέρβα.

Ά νάμεσα στόν Ζέρβα κα ί τόν ’Ιταλό στρατηγό άποκαταστάθηκε
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Τόν Μάρτιο ό Ζέρβας θά συναντηθεί μέ τόν Ίνφάντε

έπαφή μέ άλληλογραφία. γεμάτη φιλοφρονήσεις κι άμοιβαία έκτίμηση κι 
αγάπη.7

Η ιταλική μεραρχία τοποθετήθηκε στό χώρο, πού μαζί μέ τμήματα 
τοϋ ΕΛΑΣ θά προστάτευαν τά στενά Πόρτας, τό Μ ουζάκι καί τήν Κα
λαμπάκα. Σέ μικροεπιδρομές τών Γερμανών στίς περιοχές αυτές οί Ιτα λοί

6. Ό  στρατηγός Σαράφης στό βιβλίο του παράθεσε. άπό τά άρχεία τοϋ Ζέρβα. τό 
παρακάτω έγγραφο:

« Ά ριθμ. 286. 5 Δεκεμβρίου 1943. Τηλεφωνική κρυπτογραφική άναφορά ταγματάρχη 
διοικητή τάγματος Ε ΔΕ Σ στό 12 σύνταγμα.

Έ ν συνεχεία προφορικής μου άναφοράς άναφέρω στόπ κλοπαί. λεηλασίαι. αυθαίρετοι 
Ιρευναι καί άρπαγαί συνεχίζονται στόπ. Παπαχρήστου άόϋνατον έπιβληθή στόπ. Έ άν  όλε
θρος συνεχισθή συγκράτησις κατοίκων προβληματική».

7. Ό  Ίνφάντε. σ’ ένα του γράμμα, πληροφορούσε τόν Ζέρβα πώς έπιθυμεϊ νά συνταχθεί 
στίς δυνάμεις τού ΕΔΕΣ. γ ιά  νά πολεμήσει τούς Γερμανούς καί τούς κομμουνιστές. Στήν 
απάντησή του ό Ζέρβας έγραφε:

«...Έ λπίζομεν δτι θά σάς Εχωμεν συμπολεμιστήν καί συμπαραστάτην...
Μέ τήν εύχήν δπως ταχέω ς συναντηθούμεν καί μοϋ δοθή εύκαιρία ίνα καί προφορικώς 

οάς έκφράσω τά  αισθήματα συμπαθείας καί άγάπης.

23-9-43 Διατελώ μετά τιμή;
ύμέτερο: 

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ».
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τό 'βαζανστά πόδια πρίν πέσει τουφεκιά. Τό κακό μεγάλωνε άπο τις xu- 
θημερινές λιποταξίες πρός τούς Γερμανούς, τήν άναρχία πού προκοίλού- 
σαν καί τίς αύθαίρετες μετακινήσεις όμάδων πρός τά γύρω χωριά. Στά 
μέτρα πού έπαιρνε ό ΕΛΑΣ άντιδρούσαν οΐ Ά γγ λο ι καί άρνούνταν έπί
μονα νά συμφωνήσουν στόν άφοπλισμό. Γιά νά δικαιολογήσουν τό έπι- 
χείρημά τους πώς είναι «συμμαχικός στρατός» πού ένεργητικά συμμετέχει 
στόν πόλεμο ένάντια στή Γερμανία, άνάθεσαν -  βέβαια μέ άπόφαση τού 
ΚΓΣΑ -  σέ ιταλικό τμήμα νά καταστρέψει τό άεροδρόμιο τής Λάρισας. Ή  
έπιχείρηση άπότυχε χωρίς κάν νά δοκιμάσουν νά δράσουν ot Ιταλοί. Τήν 
άλλη μέρα ot Γερμανοί βρήκαν τά ύλικά καί κατάστρεψαν τά 200 σπίτια 
τοϋ χωριού Τοποζλάρ.

θαρραλέες άποφάσεις τοΰ ΓΣ τού ΕΛΑΣ. "Ενα γράμμα τοΰ Ά ρη .

Ή  κατάσταση μέρα μέ τή μέρα χειροτέρευε. Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ διαπίστωνε 
πώς ό Κρίς συστηματικά προετοίμαζε τίς δυνάμεις τού Ζέρβα κα ί τών 
βασιλοφρόνων τού 5/42 γιά  προκλήσεις καί ένοπλη δράση ένάντια στόν 
ΕΛΑΣ. τόν καιρό πού τά τμήματά του θά ήσαν άπασχολημένα μέ τούς 
Γερμανούς. Ή  σφήνα στά πλευρά τού ΕΛΑΣ μέ τίς ένοπλες Ιταλικές δυ
νάμεις ήταν μιά άκόμα σοβαρή άπειλή.

Οί Α μερικανοί άξιωματικοί πού έφτασαν στό Βουνό, άπό τίς πρώτες 
συνεργασίες μέ τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ έδειξαν πώς κατάλαβαν δτι ή μόνη άν- 
τάρτικη δύναμη πού έκανε πραγματικά πόλεμο μέ τούς κατακτητές ήταν ό 
ΕΛΑΣ καί ύποσχέθηκαν νά πετύχουν άποστολές ύλικού άπό τούς συμμά
χους. Αύτό δέν ήταν στά σχέδια τού ΣΜΑ καί ό Κρίς γιά νά άποφύγει 
προστριβές μέ τούς Α μερικανούς καί νά μείνει ό μόνος άρχηγός πού θά 
άποφάσιζε γιά  λογαριασμό τής ΣΣΑ, άπομάκρυνε τούς Α μερικανούς 
άξιωματικούς άπό τήν έδρα του, μέ τό δικαιολογητικό πώς σάν άξιωματι- 
κοί τού Ιππικού πού ήσαν περισσότερα θά πρόσφεραν άν βρίσκονταν στή 
Θεσσαλία, στό τμήμα ίππικοϋ πού είχε συγκροτήσει ή Ιη Μ εραρχία τού 
ΕΛΑΣ μέ τά Ιταλικά άλογα.

Στό βιβλίο του ό Σαράφης έγραψε πολλά πού δείχνουν δτι δέν είχε 
άμφιβολία πώς στίς έπιχειρήσεις πού περίμεναν τό Φθινόπωρο τού 1944 
ό ΕΛΑΣ θά άντιμετώπιζε τούς Γερμανούς καί ταυτόχρονα τίς άγγλοκίνη- 
τες ντόπιες καί ξένες δυνάμεις. Τίς συγκρούσεις αύτές τίς θεωρούσε προ- 
άγγελο μελλοντικών συγκρούσεων μέ τούς ίδιους τούς Ά γγλους καί έβαζε 
στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί στήν πολιτική ήγεσία πρόβλημα προετοιμασίας γιά 
τήν άντιμετώπιση καί αύτού τού έχθρού, πού ύποκριτικά παρουσιαζόταν 
σά σύμμαχος τής 'Ελλάδας καί τού ΕΛΑΣ, μέ τόν όποιο είχε καί έγγραφη 
συμφωνία. Καί ό Ά ρ η ς, μετά τήν έπιστροφή τής άντιπροσωπείας άπό τό 
Κάιρο, δέν ξεγελάστηκε άπό τά λόγια τού Πυρομάγλου στό άεροδρόμιο 
καί στήν πλατεία τής Νεράιδας γιά «δόκανα» τών Ά γγλω ν καί τής κυ
βέρνησης τού έξωτερικού καί άπό τήν «ένιαιομετωπική» φρασεολογία
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του. Δέν άμφέβαλε καθόλου δτι ό Ζέρβας δεν «ύπόστειλε μόνο τή δημο
κρατική σημαία», δπως όμολογοΰσε ό ύπαρχηγός του, άλλά τήν έθνικο- 
απελευθερωτική σημαία καί είχε μετατρέψει τούς άνθρώπους του σέ 
πραιτωριανούς τών Ά γγλω ν, τήν όργάνωσή του σέ άντρο βασιλοφρόνων. 
Πίστευε πώς ό Πυρομάγλου ήταν κομιστής όδηγιών τών Ά γγλω ν καί τής 
συνασπισμένης άντίδρασης γιά  έναρξη «έμφυλίων» συγκρούσεων, μέ 
σκοπό νά φθείρουν τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί νά διευκολύνουν τήν έπιβολή άγ- 
γλικής κατοχής στήν 'Ελλάδα μετά τήν άποχώρηση τών Γερμανών. Οί 
πληροφορίες πού έφτασαν στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ γιά  τήν κατοχική πολιτική 
πού έφάρμοσαν στή Σάμο οί Ά γγ λο ι πού έφεραν πίσω τούς έκπροσώπους 
τής βασιλικής κυβέρνησης παραβιάζοντας τή λαϊκή κυριαρχία, ύποχρέ- 
ωσε τόν Ά ρ η  νά άπευθυνθεΐ. άκόμα μιά φορά, μέ γράμμα του πρός τό ΠΓ 
τού ΚΚΕ, στό όποιο έγραφε:

«Α γαπητοί σύντροφοι.
’Επ' αυτού τοΰ ζητήματος πού θά σάς έκθέσω πιό κάτω ξανά’χω 
γράψει πρό πολλοΰ καιρού σέ σάς. ’Εδώ καθημερινά σχεδόν κρούω 
τόν κώδωνα τού κινδύνου. Ό τα ν  πέρασε άπό δώ ό σ. Γέρος (σ.σ. Γ. 
Σιάντος), άν καί έντελώς έκτακτα τόν είδα. τού 'πα  λίγα. Τώρα ξα
νάρχομαι νά σάς τονίσω:
α) Οί στιγμές είναι κρίσιμες άπό κάθε άποψη. "Ενα λαθάκι, μιά μο
νόπλευρη κρίση, μιά υποτίμηση ή ύπερτίμηση τής κατάστασης μπο- 
ρεί νά φέρει μεγάλες ζημιές.

6) Κατελήφθη ήδη άπό τούς Ά γγλους ή Λέρος, ή Κώ καί Σάμος. 
Αύριο ή μεθαύριο καταλαμβάνεται ή Κέρκυρα, ύστερα άπό λίγο τά 
άλλα νησιά. Ο ί ’Ιταλοί σκόρπισαν μετά τή συνθηκολόγηση τής κυ
βέρνησης Μπαντόλιο καί τώρα βρίσκονται άνάμεσά μας σά συμπο
λεμιστές μας. Ο ί Γερμανοί μόνοι τους ήδη -  έχουμε συγκεκριμένες 
πληροφορίες άπό θετικότατες πηγές -  παραδέχονται δτι έχασαν τόν 
πόλεμο καί έτοιμάζονται μέσα στόν Ό χτώβρη νά φύγουν, κάνοντας 
γραμμή στόν Ό λυμ πο  ή τό πιθανότερο στό Δούναβη. “Εχοντας όλό- 
κληρη άλυσίδα άπό καταλημένα νησιά οί “Αγγλοι, μιά ώραία πρωία 
θά κάνουν έντελώς άναίμαχτη «άπόβαση» στή χώρα μας καί θά 
βρεθούν άνάμεσά μας.
γ) Τά συμπεράσματά της ή άντιπροσωπεία μας στό Κάιρο θά σάς τά 
πει. Θά φέρουν τό βασιλιά μέ τό ζόρι καί θά «έπιβάλουν τήν τάξη»
-  έτσι δήλωσε ό Ούίλσων -  άν διασαλευτεί μέ τόν έρχομό τού βασι
λιά, παρά τίς άποφάσεις τού λαού μας.
δ) Χειρότεροι άπό τούς Ά γγλους -  μή βαυκαλιζόμεθα -  δέν είναι 
ούτε οί ίδ ιο ι οί Γερμανοί, θ ά  έπιβάλουν ένα φασιστικό καθεστώς μ' 
άλλο όνομα, άν τελικά έπικρατήσουν αυτοί. Ούτε" τό συμφωνητικό 
θά ύπογράφαν άν δέν ήθελαν νά κερδίσουν χρόνο, άν δέν κρίνατε 
σείς τό πρώτο συμφωνητικό ώς άπαράδεχτο καί δέν τούς άπειλούσα
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εγω προσωπικά. Ά ν  δηλαδή ή στάση μας άπέναντί τους όέν ήταν 
σθεναρά ώς τώρα, ή πολιτική τοΰ Στρατηγείου μας άπέναντί τους 
ήταν «χλιαρή», μήν τυχόν τούς κακοκαρδίσουμε καί περιορίσουν ή 
σταματήσουν τίς ρίψεις υλικού. Ά π ό  τήν ύπογραφή τού συμφωνη
τικού καί υστέρα οί ρυθμοί καί οί ποσότητες τών ρίψεων μειώθηκαν 
κατά 50-80% κατά περιοχές. Ά ν  ή στάση μας ήταν σθεναρότερη θά 
έριχναν περισσότερα. Σήμερα είναι καί αύτοί βέβαιοι πώς θά φύ
γουν οί Γερμανοί άπό έδώ μόνοι τους, ύστερα άπό τό χάσιμο τής 
’Ιταλίας καί έξέλιξη τών έπιχειρήσεων στή Σοβ. Ρωσία καί άν θά 
κάνουν άπό6αση ίδώ  θά τήν κάνουν έ ν α ν τ ί ο ν μας, γιατί άλ
λος λόγος όέν συντρέχει. "Αν πρόκειται γιά άλλο μέτωπο θά πή
γαιναν στή Γαλλία.

ε) Τούς ’Ιταλούς τούς θέλουν ένοπλους καί σάν «συμπολεμιστές», 
γιά νά τούς χρησιμοποιήσουν έναντίον μας σέ δοσμένη στιγμή. Τό 
ΕΔΕΣ τό ένισχύουν άκόμα όλόπλευρα. Προσπαθούν νά πιάσουν 
πόστα, φέρνουν καθημερινά μ’ άεροπλάνα πράκτορες τής κυβέρνη
σης Καΐρου καί Ά γγλους άξιωματικούς. 'Ε ξήντα (60) νέοι άξιωμα- 
τικοί έρχονται νά μποΰν στό κεντρικό έπιτελείο, Ά γγ λο ι καί Α μ ε
ρικανοί.
στ) ’Επιβάλλεται δική μας άντίδραση σοβαρή. Δηλαδή: Σύγκληση 
σύσκεψης άπό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ -  ΕΔΕΣ-ΕΚΚΑ , ύπογραφή καί εύρεία 
δημοσιότητα δήλωσης δτι οί ένοπλες έθνικές δυνάμεις έν ούδεμία 
περίπτωση θά δεχθούν έπάνοδο βασιλιά-κυβέρνησης πρό δημοψη
φίσματος καί δτι θ’ άντιταχθούν καί βιαίως έναντίον πάσης τοιαύ- 
της τυχόν ένέργειας. Έντονη άπαίτηση συνέχισης ρίψεως -  μάς 
έστειλαν ήδη έγγραφο δτι τούς προσεχείς μήνες λόγω τών έπιχειρή
σεων δέ θά μάς ρίξουν ύλικά είμή έλάχιστα -  καί διαφώτιση έντεχνη 
τού λαού έπί τών αιτιών τής περικοπής τών ρίψεων.
Διάλυση άμέσως, έστω καί αιματηρά, τών όργανώσεων ΕΔΕΣ καί 
ΕΚΚΑ άν άρνηθούν νά υπογράψουν τήν άνωτέρω άναφερόμενη δή
λωση.
Δέ γράφω γιά νά παρουσιάσω τόν έξυπνο, άλλά άπό πόνο καί μόνο. 
Χίλια καλά νά έχουμε κάνει, άν χάσουμε τώρα τό πα ιχνίδι θά μάς 
μουντσώσουν δλοι. Ά ν  τό κερδίσουμε δμως καί νά ’χουμε κάνει καί 
κάτι σκληρότερο, θά μάς συγχωρέσουν καί θά μάς χειροκροτήσουν. 
Αύτή δυστυχώς είναι ή ψυχολογία τού κόσμου.
’Εγώ βέβαια ήμουνα καί είμαι καί θά είμαι ό πιστότερος στρατιώτης 
καί θά δουλέψω σκυλίσια καί παλικαρίσια γιά  όποιαδήποτε γραμμή 
κι άν χαράξετε.
Νομίζω δμως δτι έχω τώρα ύποχρέωση νά πώ  τό τί νιώθω στίς στι
γμές τούτες καί γιά τήν Ιστορία.
Γράφω πολύ βιαστικά. Δέν έχω καιρό καί γ ι’ αύτό καί δέν κάνω 
περισσότερη άνάλυση τών άπόψεών μου. Τά γράφω έτσι χονδρά καί
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σείς κάτω άπό τέτοιο γράψιμο θά δείτε, είμαι σίγουρος, τή δικα ι
ολογία τους τή θεωρητική καί πρακτική...
Κάπου 21-ΙΧ-43.

Μέ σ. χαιρετισμούς καί άγάπη, 
"Αρης Βελουχιώτης».8

Καί τό τρίτο μέλος τοϋ ί'Σ τοϋ ΕΛΑΣ,ό Σαμαρινιώτης(Α.Τζήμας). συμ
φωνούσε μέ δλες τίς διαπιστώσεις τών δυό συνδιοικητών του, διαφωνού
σε, δμως, στήν άνάγκη ειδικής Ιδεολογικοπολιτικής καί όργανωτικοπολε- 
μικής προετοιμασίας τού ΕΛΑΣ γιά  μελλοντικές συγκρούσεις μέ τούς 
"Αγγλους.9

Τό Γενικό ’Αρχηγείο μέ αλλεπάλληλε; άναφορές του πρός τήν ΚΕ τού 
ΕΛΑΣ κατάγγελνε τίς συνεχείς καί άνυπόφοοες έπειιβάσεις τού νέου άρ- 
χηγού τής ΒΣΑ, καί τόνιζε τούς κινδύνους πού δημιουργούνταν άπό τίς

8. Τήν πρώτη μέρα πού άπελευθερώθηκε ή Λαμία, στό πατρικό σπίτι τοϋ Ά ρ η . μετά τό 
δείπνο, συζητώντας μέ τόν Ά ρ η  άναφέρθηκα στό γράμμα του. τού'Σεπτέμβρη 1943. καί τοϋ 
είπα πώς δ Σιάντος θερμά καί στό σύνολο υποστήριξε τίς άπόψεις του στή συνεδρίαση τού 
ΠΓ τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. Ό  Ά ρ η ς  μού άποκάλυψε πώς είχε συζητήσει μέ τόν Σιάντο καί μεί
νανε άπόλυτα σύμφωνοι. Ά κόμ α ότι ό Σιάντος τού υπόδειξε νά άποτανθεΐ γραπτά στό ΠΓ. 
Ή  ταυτότητα άντιλήψεων Σιάντου - Ά ρ η  δέ διέφυγε τής προσοχής τοϋ Α. Τζήμα, πού άρ- 
γότερα έγραψε: « ...Ό  Γέρος, πού ποτέ δέν είχε έμπιστοσΰνη στόν Ά ρ η , τώρα έχει υπέρμε
τρη...». (Ά ρ χεία  ΚΕ τού ΚΚΕ. Έκθεση Τζήμα, 20.8.47).

9. Πολλά χρόνια μετά άπό τά γεγονότα καί τίς σκέψεις πού γίνονταν τότε στό ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ, στά 1956, ό Ά ντρέα ς Τζήμας έγραψε τήν άποψή του, σέ μιά έκθεση πρός τό ΠΓ τής 
ΚΕ τού ΚΚΕ ('Υ πάρχει στά Ά ρ χεία  τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ):

«...Ή  πολιτική καί στρατιωτική κατάσταση διαγραφόταν έτσι κατά τό Σεπτέμβρη - 
Ό χτώ βρη 1943: Δέ χωρούσε καμιά άμφιβολία δτι στό μέλλον θ' άντιμετωπίσουμε τούς Ά γ 
γλους. Ή  δλη στάση τών Ά γγλ ω ν καί τών πρακτόρων τους στό βουνό, 6 προσανατολισμός 
τής προσπάθειάς μας γιά τό σχηματισμό μιάς έθνικής κυβέρνησης, γιά  τόν άφθονο έφοδια- 
σμό μας μέ πολεμοφόδια κλπ., πού θά δεκαπλασίαζε τή στρατιωτική μας άπόδοση. τά λόγια 
πού άκούσαμε άπό τόν ύπουργό τους στήν Α ίγυπτο, δέν άφηναν καμιά άμφιβολία γιά τήν 
πορεία μελλοντικά τών σχέσεων μας μ ' αύτούς καί έδειχνε τή σταθερή τους άπόφαση νά 
έπέμβουν ένοπλα στά έσωτερικά μας. Μέ τή σειρά μας έπρεπε ν ' άντιμετωπίσουμε τά προ
βλήματα πού μάς έθεσαν. Καί ένα άπό τά πρώτα ήταν ή διάλυση τού Ζέρβα. Πρόβλημα δχι 
δύσκολο άν μελετιούνταν καλά ή δλη στρατιωτική κατάσταση καί άν διαλέγονταν σάν 
κατάλληλη στιγμή ό χρόνος πού οί Γερμανοί θά ήσαν σοβαρά μπλεγμένοι στά κύρια μέτωπα, 
ώστε νά  μήν είναι σέ θέση νά  διαθέσουν σοβαρές δυνάμεις έναντίον μας...». Μόνο πού. δπως 
έγραψε στήν ίδια  έκθεσή του, διαφωνούσε μέ τόν Ά ρ η  καί τόν Σαράφη στήν άνάγκη μιάς 
ιδιαίτερης Ιδεολογικοπολιτικής προετοιμασίας γιά  τήν άντιμετώπιοη τών Ά γγλ ω ν «... μιά 
πού έτσι είτε άλλιώς ήσαν σύμμαχοί μας». θεω ρούσε σά μόνη προετοιμασία τήν καλύτερη 
διεξαγωγή τού πολέμου έναντίον τών Γερμανών. Ή  γνώμη του ήταν δτι «... τό ΚΚΕ καί τό 
ΕΑΜ ένώ θά έπρεπε νά ξοφλήσει μέ τούς διασπαστές τοΰ κοινού πολεμικού άγώνα (ΕΔΕΣ. 
ΕΚΚΑ). νά κάνει τό πάν νά κρατάει, άν δχι πλέρια, άρμονικές τουλάχιστον, σχετικά άνε- 
κτές, σχέσεις μέ τούς Ά γγλ ου ς καί νά έπιδιώξει πολιτικές λύσεις, γιατί μιά δξυνση τών 
άντιθέσεών μας μέ τούς Ά γγλους πού άντιπροοωπεύουν τούς συμμάχους θά μάς παρου
σίαζε σά συνεργάτες τών Γερμανών...».
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προκλήσεις τοϋ Ζέρβα καί τήν ύπαρξη όπλισμένων Ιταλικών δυνάμεων 
μέσα στό χώρο τού ΕΛΑΣ, σέ στιγμές άναμονής μεγάλης έκτασης έκκαθα- 
ριστικών έπιχειρήσεων τών Γερμανών.

Τά γεγονότα πλησίαζαν καί άπάντηση άπό τήν ΚΕ δέν έφτανε. Τό ΓΣ 
τοϋ ΕΛΑΣ, δταν πιά  ot Γερμανοί άρχισαν έπιχειρήσεις καί ό Ζέρβας κ ί
νησε τίς δυνάμεις του ένάντια στόν ΕΛΑΣ, γιά  νά μή βρεθεί καί μέ τρίτο 
άντίπαλο, έδωσε έντολή καί άφόπλισαν τούς ’Ιταλούς, χωρίς νά ύπολογί- 
σει τίς διαμαρτυρίες καί άπειλές τού Κρίς.

Ό  άφοπλισμός τών ’Ιταλών πραγματοποιήθηκε τήν κατάλληλη στιγ
μή. Είχαν άποκαλυφθεϊ ot μηχανορραφίες τών "Αγγλων μέ τούς ’Ιταλούς 
καί τόν Ζέρβα πού άπόβλεπαν στό νά δημιουργήσουν Ισχυρή άντιπερι- 
σπαστική δύναμη στά νώτα τού ΕΛΑΣ.

Ο ΕΛΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΥΡΑ 

ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΕΣ

Στόν κορμό τής 'Ελλάδας.

Ο ί γερμανικές προετοιμασίες, οί άναγνωριστικές κρούσεις καί οί βοηθη
τικές έπιχειρήσεις τελείωσαν στά τέλη τού Σεπτέμβρη. Μεγάλες γερμανι
κές δυνάμεις, μέ άρματα μάχης καί πυροβολικό, άπό τήν ’Αττική καί 
Βοιωτία κινήθηκαν πρός τή Ρούμελη. Τόν ϊδιο  καιρό, δλη ή δύναμη τής 
φρουράς Λαμίας, 700 άντρες, κινήθηκαν πρός τίς Θερμοπύλες, δπου εί
χαν συγκεντρωθεί σημαντικές δυνάμεις τού ΕΛΑΣ. Ά ρχισε σκληρή μάχη 
πού βάσταξε τρεις μέρες. Ot όδηγίες τής ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ καί ot διαταγές 
τού ΓΣ ύπόδειχναν έλαστική άμυνα, μέ ύποχωρήσεις καί έλιγμούς, δταν ό 
έχθρός ζητούσε μετωπική άναμέτρηση μέ μεγάλο όγκο δυνάμεων καί είχε 
υπεροχή σέ πυρά καί πολεμικά μέσα. Ό  ΕΛΑΣ τής Ρούμελης υποχρε
ώθηκε νά μπλεχτεί στή μάχη τών Θερμοπυλών καί νά προβάλει έπίμονη 
άντίσταση, γιατί έπρεπε νά προστατέψει τά πολλά πολιτικοστρατιωτικά 
στελέχη πού τότε βρέθηκαν στό χώρο του βγαίνοντας άπό τήν Α θήνα , καί 
τούς πολλούς Ισραηλίτες πού φεύγαν γιά τήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα ώστε νά 
άποφύγουν τήν άποστολή τους στά γερμανικά στρατόπεδα έξόντωσης.

"Οταν άπό διάφορα μονοπάτια κατόρθωσαν νά άπομακρύνουν δλους 
τούς άμαχους άπό τήν περιοχή τών μαχών, ot άντάρτες ύποχώρησαν σέ 
νέες θέσεις. Χωρίς νά χάνουν τήν έπαφή τους μέ τούς έπιδρομείς, τίς νύ
χτες περνούσαν στά μετόπισθεν τών γερμανικών τμημάτων καί χτυπούσαν 
τίς όπισθοφυλακές καί έφοδιοπομπές τους. O t έπιδρομείς, πού έβλεπαν 
νά ξεφεύγουν ot άντάρτες καί νά έπανεμφανίζονται, άγρίεψαν καί άρχι
σαν βαρβαρότητες: Πιάσαν άμαχους, άντρες, γυναίκες , πα ιδ ιά  καί τούς 
έκτέλεσαν έπί τόπου. Πυρπόλησαν δεκάδες χωριά στήν Α νατολική Στε
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ρεά. Ή  Μενδενίτσα, ή Κάτω Άγόριανη, τό Κυριάκι, τό Ζυρήκι καί άλλα 
χωριά έρειπώθηκαν όλοκληρωτικά.

Σύγχυση καί άναποφασιστικότητα στό ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ. Ζερβική έπίθεση.

Τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, δπως είδαμε, έγκαιρα είχε πάρει μέτρα καί είχε ένημε- 
ρώσει τίς μονάδες γιά τίς έπερχόμενες μεγάλες έκκαθαριστικές έπιχειρή- 
σεις. Τό ίδιο δμως τό ΓΣ δέν είχε σαφή άντίληψη ούτε τοΰ χρόνου έναρ
ξης ούτε τών διαδοχικών χώρων δράσης, πού είχαν προκαθορίσει οί Γερ- 
μανοί. Οί υποδείξεις τής πολιτικής ήγεσίας γιά μετριοπάθεια καί εύελεξία 
στή συμπεριφορά τού ΓΣ καί τών διοικήσεων τών Μονάδων τού ΕΛΑΣ 
πρός τούς “Αγγλους καί τόν Ζέρβα, γιά νά πετύχουν, άν δχι κοινή άντιμε- 
τώπιση τών έπιδρομέων. τουλάχιστον έξασφάλιση τών νώτων τών τμημά
των πού θά έχουν μπλεχτεί σέ μάχες μέ τούς Γερμανούς, δέν προσέχθηκαν 
δσο έπρεπε. Τό ΓΣ δέν είχε φροντίσει νά βρεθεί κοντά στά τμήματα πού 
θά δέχονταν τίς έπιθέσεις. Είναι άνεξήγητο πώς τό ΓΣ άποφάσισε νά 
άπομακρυνθεί άπό τό σταθμό διοίκησης ό στρατιωτικός άρχηγός, τόν 
καιρό πού είχαν άρχίσει οί γερμανικές έπιχειρήσεις στίς Θερμοπύλες καί 
δλα έδειχναν πώς ή Στερεά 'Ελλάδα θά 'ταν ό πρώτος στόχος. Κι έφυγε 
γιά  τή Μακεδονία όχι γιά νά βοηθήσει τά τμήματα, πού σύμφωνα μέ τίς 
προβλέψεις τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ θά δέχονταν τό μεγαλύτερο βάρος τών 
έπιθέσεων. άλλά -  όπως έγραψε ό Σαράφης στή σελίδα 215 τού βιβλίου 
του -  γιατί: «... Ά π ό  καιρό δέν είχε πάει κανείς άπό τή διοίκηση τού 
ΕΛΑΣ στή Μακεδονία».

Οί Γερμανοί βιάζονταν νά καταφέρουν άποφασιστικό χτύπημα στούς 
άντάρτες στό Καρπενήσι, πού θεωρούνταν κέντρο τής άντίστασης καί τού 
ΕΛΑΣ. ’Ισχυρές δυνάμεις, μέ πυροβολικό καί άρματα μάχης, κατευθύν- 
θηκαν πρός τή Μακρακώμη. στίς 6 τού Ό κτώβρη. ’Εκεί δόθηκε σκληρή 
επτάωρη μάχη, μέ άποτέλεσμα νά ύποχρεωθεί ό έχθρός νά γυρίσει στή 
βάση έξόρμησής του. Στή μάχη αύτή γιά πρώτη φορά 6 ΕΛΑΣ χρησιμο
ποίησε πυροβολικό, άπ’ αύτό πού πήρε άπό τούς ’Ιταλούς

Οί έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις στρέφονταν άποκλειστικά ένάντια 
στόν ΕΛΑΣ. πού άγνοώντας τίς ύποδείξεις τού ΣΜΑ συνέχιζε τήν πολε
μική δράση. Ό  Ζέρβας θεώρησε πώς ήταν κατάλληλη ή στιγμή γιά νά 
πραγματοποιήσει τούς σκοπούς του, δηλαδή νά διαλύσει ή νά υποχρεώσει 
τά έλασίτικα τμήματα νά φύγουν άπό τήν “Ηπειρο καί τή Δυτική Στερεά.

Ξαφνικά, ό 2ος λόχος τού 1/15 τάγματος τού ΕΛΑΣ τής περιοχής 
Μουργκάνας-Κασιδιάρη δέχθηκε ζερβική έπίθεση στό χωριό Τσεπέλοβο. 
Τόν ίδιο καιρό, τό όλιγάριθμο 85 σύνταγμα τού ΕΛΑΣ Ίωαννίνων ζη
τούσε ένισχύσεις άπό τά πλησιέστερα τμήματα τού ΕΛΑΣ τής IX Μεραρ
χίας Μακεδονίας, γιά  νά άντιμετωπισθούν οί Ισχυρές ζερβικές δυνάμεις 
πού κύκλωσαν στήν περιοχή Ζαγοριών τμήματα τού ΕΛΑΣ. Κείνες τίς 
μέρες, ό συνταγματάρχης τού ΕΔΕΣ Νταούλης έπιασε, χωρίς άφορμή.
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τέσσερα στελέχη τοϋ ΕΑΜ ’Ηπείρου, άνάμεσα στους όποιους καί τόν 
Ό ρ φ έα  Βλαχόπουλο (Σ. Καραγκίτση), μέλος τής ΚΕ τού ΚΚΕ καί γραμ
ματέα τής περιοχής ’Ηπείρου καί τούς κρατούσε σέ άγνωστο μέρος. Παρά 
τά έπίμονα διαβήματα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ ό Ζέρβας σιωπούσε.

Στήν έδρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ, δπου ήταν καί ή έδρα τού ΚΓΣΑ, 
έφτασε ή πληροφορία γιά τήν έναρξη έπιθετικών ένεργειών τού Ζέρβα 
ένάντια σέ τμήματα τού ΕΛΑΣ ’Ηπείρου καί ό άφοπλισμός τμημάτων τού 
ΕΛΑΣ στίς 7 Ό κτώβρη. Ό  στρατηγός Σαράφης άπουσίαζε στή Μακεδο
νία. Ό  'Αρης καί ό Τζήμας. τό ίδ ιο  βράδυ ζήτησαν νά συνελθεί τό ΚΓΣ. Ό  
αντιπρόσωπός τού ΕΔΕΣ έξαφανίστηκε. Ό  άντιπρόσωπος τού ΣΜΑ 
Κρίς, μέ τό πρόσχημα πώς άπουσίαζε ό άντιπρόσωπος τοϋ ΕΔΕΣ άρνή- 
θηκε νά πάρει μέρος στή συνεδρίαση τού ΚΓΣ. καί ούτε δέχτηκε νά μεσο
λαβήσει γιά νά σταματήσει ή ζερβική έπίθεση καί νά έπιστραφούν τά 
δπλα στούς έλασίτες. ΟΙ έπιθέσεις ένάντια στό 15ο σύνταγμα συνεχίζον
ταν. Ό  Ζέρβας διέταξε ένταση καί έπέκταση τών έπιχειρήσεων ένάντια 
στό 3/40 καί τό 24ο σύνταγμα τού ΕΛΑΣ.

Ό  Ά ρ η ς  καί ό Τζήμας, μόλις πληροφορήθηκαν γιά τίς ζερβικές έπι- 
θέσεις καί τή σύλληψη τού Καραγκίτση, άποφάσισαν νά έπέμβουν δυνα
μικά. Ά μέσως ένημέρωσαν τηλεφωνικά τόν Σαράφη καί τόν κάλεσαν νά 
γυρίσει στήν έδρα. Παρ’ δλο πού δέν είχαν τή συγκατάθεση τής πολιτικής 
καί στρατιωτικής ήγεσίας τους, συγκρότησαν Έκστρατευτικό Σώμα, μέ 
τριμελή διοίκηση (Ά ρη , Ν. Παπασταματιάδη καί Τάσο Λευτεριά). Τή νύ
χτα τής 9.10.43, ώρα 21 καί 35 έστειλαν στήν VIII Μ εραρχία τήν ύπ ’ 
άριθ. 801 διαταγή πού έγραφε:

«Ταυτην τήν στιγμήν πληροφορούμεθα άπό Μετσοβίτην δτι συντα
γματάρχης ΕΔΕΣ Νταούλης προσέβαλε τμήματά μας Γοτίστης- 
Τσεπελόβον καί ήρξατο σύρραξις. στόπ! Λάβετε πάραυτα ένόεόειγμένα 
μέτρα καί άντιμετωπίσατε όραστικώς καί άνευ οίκτου έσκεμένην πολεμι- 
κήν ένέργειαν κατά τοΰ ΕΛΑΣ. Διατάξαμεν ένάτην καί δεκάτην κινήσουν 
τμήματα περιοχής Μετσόβου-Γοτίστης-Τσεπελόβου έκκαθάρισιν όριστι- 
κήν καταστάσεως. Στόπ. Προσπαθήσατε όραστηρίως συνδεθείτε τμήματά 
μας συντονισμόν ένεργειών των. στόπ. Τηρήσατέ μας ένημέρους άνά πά
σαν στιγμήν. στόπ. Τύχη Όρφέως Αγνοείται».10

Είχαν, θά λέγαμε, τή «σοφία» νά άποφασίσουν, δέν είχαν δμως τό 
θάρρος νά πραγματοποιήσουν τήν άπόφασή τους. «...Τήν έναρξη τών έπι
χειρήσεων έναντίον τού Ζέρβα -  έγραφε στήν έκθεση πού άναφέραμε 
παραπάνω ό Τζήμας -  δέν ήταν δυνατόν μόνο του (τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ) ν' 
άποφασίσει, χωρίς προηγούμενη έγκριση τοΰ ΠΓ».

Ό  Σιάντος, πού κείνες τίς μέρες περνούσε μέσα άπό τίς μάχες άπό 
τήν Ά ττικοβοιωτία στή Ρούμελη, έφτασε τίς πρωινές ώρες τής 10ης

10. Αρχεία ΚΕ τοϋ ΚΚΕ.
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Όκτώβρη στήν Κουκουβίστα. Από κεί έπιχείρησε νά συνδεθεί τηλεφω
νικά μέ το ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ. Τό Γενικό δέν άπαντοΰσε. Τότε πήρε τηλεφω
νική Επικοινωνία μέ τό ’Επιτελείο τής XIII Μεραρχίας. Ό  στρατιωτικός 
καί ό καπετάνιος τής Μεραρχίας άπουσίαζαν σέ άποστολή τοΰ ΓΣ. 'Ένας 
έπιτελικός άΕιωματικός τής Μεραρχίας τόν πληροφόρησε γιά τήν έπίθεση 
τον Ζέρβα, τόν άφοπλισμό τμήματος τοΰ ΕΛΑΣ, τή σύλληψη τού Καραγ- 
ν'τπη. τήν άπαίτηση τού Ζέρβα νά φύγει ό ΕΛΑΣ άπό τήν περιοχή Γότι- 
m uv . . . .  γιά τή συγκρότηση άπό τό ΓΣ ειδικού έκστρατευτικού σώματος, 

άμεση άντεπίθεση καί διάλυση τού Ζέρβα, πρίν νά προφτάσουν οί 
Γερμανοί νά έπέμβο\>ν.

Ο Σιάντος έμεινι ικανοποιημένος άπό τά μέτρα πού είχε πάρει τό ΓΣ 
cot? ΕΛΑΣ κι έδωσε έντολές νά μεταόιβαστούν στό Γενικό.11 ’Ανεξάρτητα 
!.μ< κ  άπ' αύτό. έχουμε τή γνώμη πώς ό Σιάντος, πού είχε ζήσει κείνες τίς 
μέρες τρομερές λαχτάρες καί είδε μέ τά μάτια του τήν έκταση τών γερμα
νικών έπιθέσεων, τίς δυνάμεις πού διέθεταν οί Γερμανοί στίς έπιχειρήσεις 
καί τήν ταχύτητα τών ένεργειών τους, θά έπρεπε νά ήταν περισσότερο έπι- 
φυλακτικός. Καί τό δτι δέ σταμάτησε τήν έπίθεση κατά του Ζέρβα και δεν 
έκανε προσπάθεια νά προσανατολίσει τόν ΕΛΑΣ βασικά ένάντια στόν 
κύριο κίνδυνο τής στιγμής, τόν κατακτητή, πού ένεργούσε γιά τήν όρι- 
στική έκμηδένιση τών άνταρτών. ήταν σοβαρό λάθος.

Τόέκστρατευτικόσώμα,μέ κάποια καθυστέρηση άρχισε άντεπίθεση, τή 
νύχτα τής 16ης πρός 17η ’Οκτώβρη 194.". Σχεδόν χωρίς άντίσταση ξεκα
θάρισε τίς περιοχές Ρούμελης καί Βάλτου. Τά τμήματα τού ΕΔΕΣ διαλύ
θηκαν. Σκόρπια πέρασαν τόν ’Αχελώο καί κατευθύνθηκαν στό Βουλγαρέ- 
λι. Ή  VIII Μεραρχία, ένισχυμένη μέ τμήματα τής Μακεδονίας, εύκολα 
καθάρισε τίς περιοχές Μετσόβου, Δρίσκου, Γότιστας. Ό  "Αρης προώθησε 
τίς δυνάμεις του πρός τήν κατεύθυνση Μ ουτσάρα-Θεοδώριανα χωρίς νά 
συναντάει μεγάλη άντίσταση.

Επεμβαίνουν οί Γερμανοί.

Ά π ό  τήν πρώτη κιόλας μέρα ή θέση τών ζερβικών έγινε τραγική καί ή 
διάλυση τού ΕΔΕΣ ήταν βέβαιη. Τότε άκριβώς οί Γερμανοί έξαπόλυσαν 
ισχυρότατη έπίθεση ταυτόχρονα στή Θεσσαλία καί τήν "Ηπειρο, μέ σκοπό

11. «Μέσα σ' αύτή τήν ατμόσφαιρα -  έγραψε στήν ίδια  έκθεση ό Τζήμας -  φθάνει 6 
Σ ιάντος στήν Εδρα τής XIII Μεραρχίας... Καί άπό κεί (άπό τή Ρούμελη) χωρίς προηγούμενη 
συνεργασία καί κατατόπισή του άπό τό Γ ενικό Στρατηγείο, δίδει τήν έντολή τής Εναρξη; 
τοΛ' δικών μας έπιχειρήσεων έναντίον τοϋ Ζέρβα. Δέν ισχυρίζομαι δτι άν έφθανε στό Γενικό 
Στρατηγείο καί συζητούσε μαζί μας μπορούσαν νά άποφευχθούν οί έπιχειρήσεις έναντίον 
τοϋ Ζέρβα. Κάβε άλλο. Καί τό Γενικό Στρατηγείο έχει τήν εύθύνη γΓ αύτές. Οί έπιχειρήσεις 
μπορούσαν νά άναβληθούν μόνο άν ο! δικοί μας στρατιωτικοί τής ‘Αθήνας είχαν όλότελα 
μελετήσει τά προβλήματα τών έπιχειρήσεων έναντίον τού Ζέρβα. σέ συνάρτηση πάντα μέ 
τούς Γερμανοίταλούς καί τίς δυνατότητές των...».
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νά έγκλωβίσουν τόν ΕΛΑΣ στόν όρεινό χώρο τής Πίνδου. Μέ μεγάλη 
υπεροχή σέ άνδρες καί όπλισμό. άδιαφορώντας γιά  τίς μεγάλες άπώλειες. 
συνέχισαν τίς έπιθέσεις τους καί κατόρθωσαν νά καταλάβουν τήν Καλαμ
πάκα καί τό Καστράκι, δπου έκαψαν πολλά σπίτια. Τήν ίδ ια  μέρα άλλα 
γερμανικά τμήματα χτυπήθηκαν άπό τό 3ο τάγμα τοΰ 4ου συντάγματος 
τοϋ ΕΛΑΣ στά υψώματα Σαρακίνα. Οί μάχες στόν τομέα αύτό συνε
χίστηκαν μιά βδομάδα. Τό 4ο σύνταγμα, μέ έλαστική τακτική έπιθετικής 
άμυνας, έδωσε μάχες στό Μουρκάκι. στή γραμμή Βανακούλια-Κλείσοβα, 
τήν Καστανιά καί τόν ’Αμάραντο. Σ ' αύτές τίς μάχες οί Γερμανοί είχαν 
πάνω άπό 500 νεκρούς καί τραυματίες.

Στίς 17 Ό κτώβρη. άλλη μεγάλη γερμανική φάλαγγα κινήθηκε άπό τά 
Γιάννενα πρός Μέτσοβο, μέ σκοπό νά συναντηθεί μέ τή φάλαγγα τής Κα
λαμπάκας καί νά άνοίξει ό δρόμος Γιάννενα-Τρίκαλα. "Υστερα άπό συν
εχείς συγκρούσεις μέ τά τμήματα τής VIII Μες>αρχίας καί τού έκστρατευ- 
τικού σώματος, κατόρθωσε νά φτάσει στό Μέτσοβο. ’Εκεί χώρισαν σέ 
τρεις φάλαγγες: Ή  μιά τράβηξε πρός Γότιστα. Κράψη. Καλαρίτες. ή 
δεύτερη πρός Μηλιά. Π εριβόλι. Ά βδέλλα καί ή τρίτη πρός Μ άνδρα, Χό
τζα. Χαλίκι. Γαρδίκι.

Ό  ΕΛΑΣ παντού άντιμετώπιζε τούς Γερμανούς μέ πείσμα, άλλά ύπο- 
χρεωνόταν νά συμπτύσσεται μπροστά στή μεγάλη υπεροχή τοΰ έχθροΰ καί 
τίς περισσότερες φορές άπό έλλειψη πυρομαχικών. Χειροτέρεψε ή κατά
σταση μέ τήν έκδήλωση καί νέας έπίθεσης τών Γερμανών μέ φάλαγγα πού 
ξεκίνησε άπό τήν Ά ρ τα  πρός τά Τζουμέρκα. Χωρίς νά συναντήσει άντί- 
σταση άπό τά τμήματα τού Ζέρβα, ή φάλαγγα αύτή έφτασε στό Βουλγα- 
ρέλι καί προχώρησε πρός τά Θεοδώριανα. Ο ί έλασίτες ξαφνικά βρέθηκαν 
μπροστά στούς Γερμανούς. ’Επακολούθησε μάχη. Τά τμήματα τού ΕΛΑΣ 
κατάφεραν νά συμπτυχθούν άνατολικά τού Α χελώου.

Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ ύποχρεώθηκε νά μετακινηθεί μαζί μέ τή ΒΣΑ καί 
τήν άντιπροσωπεία τής ΕΚΚΑ καί νά έγκατασταθεί στίς Κορυσχάδες. 
Πρίν φύγει άπό τό Περτούλι έδωσε διαταγή νά άποσυρθούν οί δυνάμεις 
τής VIII Μεραρχίας καί τοϋ έκστρατευτικού σώματος στήν περιοχή 
Γαρδίκι-Μεσοχώρι. Μέ άλλη διαταγή συγκροτούσε Σώμα άπό τίς δυνά
μεις πού βρίσκονταν βόρεια τού δρόμου Γιάννενα-Καλαμπάκα, μέ δ ιο ι
κητή τό στρατηγό Καλαμπαλίκη.

Φάλαγγα Γερμανών πού κατευθυνόταν πρός Μ ηλιά-Π εριβόλι δέ
χτηκε αιφνιδιαστική έπίθεση άπό τμήματα τής I καί XIII Μεραρχίας καί 
διαλύθηκε, άφήνοντας πίσω της νεκρούς, τραυματίες, λάφυρα πολλά, 
ντοκουμέντα καί τά άρχεία τής μονάδας τους μέ χρήσιμες πληροφορίες.

Ά κ όμα  μιά άπόπειρα τών Γερμανών νά φτάσουν στό Περιβόλι άπό- 
τυχε. Οί Γερμανοί κλείστηκαν σέ μιά χαράδρα καί μόνο τή νύχτα μπόρε
σαν νά ξεφύγουν. Τήν άλλη μέρα, 25 Ό κτώβρη, οί Γ ερμανοί έπανέλαβον 
μέ περισσότερες δυνάμεις τήν έπιχείρηση κα ί έφτασαν στό Πεοιβόλι. Δέν 
μπόρεσαν όμως νά προχωρήσουν πρός τήν Ά βδέλλα γιατί άποκρούστη 
καν άπό τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ.
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Τά ζερβικά τμήματα Λάκκα-Σούλι, μέ 3.000 περίπου άνδρες (άντάρ
τες καί έφεδρικούς), δέν κινήθηκαν. Μόνο ή σχολή άξιωματικών τοΰ 
ΕΔΕΣ άντιστάθηκε στούς Γερμανούς στά υψώματα τής Νευρούπολης τού 
Τετράκωμου. Καί άλλη μιά φορά τά έδεσίτικα τμήματα τού ταξίαρχου 
Καμάρα βρέθηκαν άντιμέτωπα μέ τούς Γερμανούς, δταν τά τμήματα τού 
Ά ρ η , ύστερα άπό σκληρή μάχη, υποχρεώθηκαν νά συμπτυχθούν. Μετά τή 
γερμανική έπίθεση στίς 30 Ό κτώβρη, τά  τμήματα τού ΕΔΕΣ πανικοβλή- 
θηκαν καί διαλύθηκαν. Ό  ΕΔΕΣ σάν όργανωμένη στρατιωτική δύναμη 
δέν υπήρχε π ιά .12

Ή  έκταση καί ή σφοδρότητα τών γερμανικών έπιθέσεων υποχρέωσε 
τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ νά διατάξει νά σταματήσει κάθε ένέργεια τών έλασίτι-

12. Ό  Τζήμας, σέ έκθεσή του πρός τή ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. πού δπω ς γράψαμε υπάρχει στά 
’Αρχεία τοΰ Κόμματος, Εγραψε γιά τή σύγκρουση μέ τόν Ζέρβα:

«...Έ να σοβαρό λάθος στά 1943. πού άφησε βαριές συνέπειες καί δυσκόλεψε τόν άγώνα 
μας πολύ, ήταν ή βιασμένη, άμελέτητη Εναρξη τής έπίθεσής μας, έπιχειρήσεών μας. ένάντια 
στόν Ζέρβα, τό μήνα Ό κτώβρη (1943). Καί αύτό δχι άπό τήν πλευρά, δπως άναφέρεται 
συνήθως, δτι ύποτιμήσαμε τόν άντίπαλο. Ό  Ζέρβας δέν άντιπροσώπευε μεγάλα πράγματα 
γιά  μάς. Κι αύτό ήταν άπόλυτα σωστό. Ά λ λά  άπό τήν πλευρά δτι ύποτιμήσαμε τούς Γερμα
νούς. Καί τό σπουδαίο είναι δτι τό δικό μας στρατιωτικό κέντρο στήν ’Αθήνα, ή ΚΕ τοϋ 
ΕΛΑΣ, είχε άπόλυτα σωστή προοπτική δτι ο( Γερμανοί γιά νά είναι άπερίσπαστοι στό κύριο 
ή στά κύρια θέατρα τοϋ πολέμου, στή χειμερινή καί άνοιξιάτικη περίοδο τοϋ 1943 - 1944, 
είναι οέ Ηέοη καί θ" άναλάϋουν ενρείας έκτασης έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις έναντίον τών 
άνταρτών σ' όλε; τ ί ;  χώρες. Καί τίς περίμενε σ' αύτήν άκριβώ ; τήν περίοδο, τέλη τού καλο
καιριού. άρχές τού φθινόπωρου. Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ στό βουνό, ώς τή μέρα πού Ανέβηκαν 
ικανοί έπιτελικοί άξιωματικοί άπό τήν 'Α θήνα (Μάρτη 1944) δέν είχε δυστυχώς οϋτε σοκττή 
προοπτική γιά  τήν δλη πορεία τού π ο λ έ μ ο υ .

Καί συνεχίζει:
« Ό  τρόπος τής έφαρμογής της (άπόφαση; τού ΠΓ τού ΚΚΕ) είναι λαθεμένος καί δεί

χνει μεγάλη προχειρότητα, μέ τήν δποία  παίρνονται πολλές φορές σοβαρότατες άποφάσεις 
πού άφήνουν δυστυχώς σοβαρότατες συνέπειες. Τό ΠΓ παίρνει μιά πολύ σωστή άπόφαση. 
’Αλλ' δ τρόπος τής έφαρμογής της χρεωκοπεί. (Κυρίως ή άμελέτητη έφαρμογή της. ’Αν μελε
τιούνταν καλύτερα ή έφαρμογή της οί Γερμανοί όπωσδήποτε δέ θά πρόφταναν -  σ' δποια- 
δήποτε περίπτωση -  νά έπέμβουν καί ό Ζέρβας θά διαλύονταν μέσα σέ 3 - 5 μέρες).

...Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ. προεξοφλώντας τήν άπόφαση αύτή τού ΠΓ, μέ δική του πρωτοβου
λία, άμέσως μετά τήν έπιστροφή μας άπό τήν Αίγυπτο, είχε πάρει μιά σειρά άπό όργανωτικά 
μέτρα, πού προετοίμαζαν τήν έναρξη τίϋν έπιχειρήσεών μας έναντίον τοϋ Ζέρβα, πού άπό 
τίς άρχές τοϋ ’Οχτώβρη κιόλας μά; είχε έπιτεθεϊ καί μπει σέ δικές μας περιοχές. (Τά μέτρα 
αύτά ήταν δ άφοπλισμός μιάς ίταλικής Μεραρχίας, πού βρισκόταν πάνοπλη στίς γραμμέ; 
μας καί ή συγκρότηση καί μετακίνηση τών τμημάτων, πού θά κινούνταν έναντίον τού Ζέρ
βα).

Τήν εύθύνη, άπό πολλές μεριές, τή φέρνω καί γώ. 'Αλλά ή άπόφαση τών έπιχειρήσεών 
κατά τού Ζέρβα σ' έκείνη τήν περίοδο άποτελούσε κάτι πού ήταν άνώτερο άπό τίς δυνάμεις

Καί τελείωνε μ' αύτό τό ζήτημα ό Τζήμας μέ τά παρακάτω:
«...Βέβαια, κατά τήν πρώτη βδομάδα τών έπιχειρήσεών μέ τόν Ζέρβα άποδείχθηκε πόσο 

έσφαλμένη ήταν καί ή έκλογή τής στιγμής καί ήταν άδύνατο νά ξεκάνουμε τόν Ζέρβα, δταν 
πλευροκοπιόμαστε άπό τούς Γερμανούς. (Ή  Εναρξη τών έπιχειρήσεών μας μέ τόν Ζέρβα 
συνέπεσε περίπου χρονικά μέ τήν έναρξη τής μεγάλης έπίθεσής τών Γερμανών έναντίον 
μας)».
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Ό  ΕΛΑΣ θά άμυνθεϊ...

κων τμημάτων κατά τών τμημάτων τοϋ hAfc-i., με την παρακάτω  διαταγή, 
με ημερομηνία 28.10.43:

«Λόγω όημιονργηθείσης καταστάσεως έκ τής παρουσίας γερμανικών 
έκκαθαριστικών τμημάτων είς περιοχάς δπου διεξάγονται έπιχειρήσεις μέ 
τόν ΕΔΕΣ, αί Μεραρχίαι δέον νά έχουν νπ' δψιν των δτι κύριος έχθρός 
είναι ό Γερμανός καταχτητής καί δτι έναντίον αυτού πρέπει νά στρέφον
ται αί κύριαι ένέργειαι. 'Εάν τμήματα τοϋ ΕΔΕΣ συνεργάζονται μέ τούς 
Γερμανούς είς έπιχειρήσεις έναντίον ΕΛΑΣ, νά χτυπηθούν δπως καί Γερ
μανοί. 'Εάν είναι πρόθυμοι νά ένεργήσουν έναντίον Γερμανών, νά μην 
ένοχληθσϋν εις πρσσπάθειάν των αύτήν, άλλά νά έπιζητηθεϊ έπαφή καί 
συνεργασία διά Από κοινού έπιχειρήσεις...».13

Οί έπιχειρήσεις ένάντια στόν Ζέρβα σταμάτησαν σχεδόν άπό τήν 
πρώτη μέρα τής γερμανικής έπίθεσης. Στήν πραγματικότητα, μέχρι τότε 
έγιναν μικροσυγκρούσεις χωρίς αίματηρές άπώλειες. Τά τμήματα τοϋ 
ΕΔΕΣ αΰτοδιαλύονταν χωρίς νά  δεχτούν πίεση άπό τούς Γερμανούς ή τόν 
ΕΛΑΣ.

I ’ Aoysitt ΚΕ τοϋ ΚΚΕ.
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Γιατί διαλύθηκε έτσι εύκολα ό ΕΔΕΣ:

Ό τα ν  έκόηλώθηκε ή έπίθεση του Ζέρόα, ό άρχηγός τής ΒΣΑ Κρίς, δπως 
είδαμε, άρνήθηκε νά ικανοποιήσει τήν παοάκλτκηι τού ΕΛΑΣ. πού τήν 
ένίσχυε καί ή άντιπροσωπεία τής ΕΚΚΑ στό ΚΓΣΑ, νά ζητήσει άπό τόν 
Ζέρβα νά σταματήσει τίς έχθροπραξίες. Δεν ήθελε νά χαθεί ή ευκαιρία 
πού δημιουργούνταν μέ τήν έπίθεση τών Γερμανών. νά καταφερθούν συν
τριπτικά χτυπήματα στόν ΕΛΑΣ. Τόν ίδιο καιρό τό ΣΜΑ έπέδωσε δια- 
κοίνωση στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ, πώς διακόπτεται κάθε βοήθεια γιά δλο τό 
διάστημα πού θά διαρκούν οί συγκρούσεις μέ τόν ΕΔΕΣ. ’Αντίθετα, κεί
νες τίς μέρες πολλαπλασιάστηκαν oi ρίψεις στά τμήματα τού Ζέρβα.

Ή  έπίσημη άναγγελία τής διακοπής ένισχύσεων δεν είχε πρακτική 
άξία γιατί άπό καιρό είχαν σταματήσει οί ρίψεις στόν ΕΛΑΣ καί καθυ- 
στερούνταν άκόμη καί τά τρόφιμα γιά τή συντήρηση τών Ιταλών. Τό ΓΣ 
τού ΕΛΑΣ μέ έγγραφό του πρός τό ΣΜΑ διαμαρτυρήθηκε γιά τήν παρα
βίαση τών συμφωνιών. Σ ' άπάντηση τό ΣΜΑ έκανε δημόσια άνακοίνιοση. 
πού μεταδόθηκε άπό τό ραδιοσταθμό τού Κάιρου καί διαστρεβλώνοντας 
τά γεγονότα παρουσίαζε τόν ΕΛΑΣ ... «παραπλανημένο άπό τούς γερμα
νικής έμπνενσεως ισχυρισμούς δτι ό ΕΔΕΣ συνθηκολόγησε μέ τούς Γερ
μανούς. ίπετέθη κατ' αυτοί'... Ό  Ζέρδας, διά νά Αντιμετώπιση τήν έπίθε- 
σιν έφ' ό/.οκλήρου τού μετώπου ήναγκάαθη νά άποσύρη δυνάμεις έκ όυ- 
σμών και ϋπεχώρησε πρός νέας θέσεις. Οί Γερμανοί οϋτω εύρήκαν τήν 
ευκαιρίαν τής συγκρούσεακ μεταξύ ανταρτών καί ένεψανίσθησαν έπιτι-

... άλλά δέν θ ’ άργήσει νά περάσει στήν έπίθεση



θέμενοι άπό 'Άρτης μέχρι Μετσόβου έκ τών νώτων κατά τοϋ ΕΔΕΣ. Μ ’ 
δλα τούτα τά σώματα τοϋ ΕΔΕΣ συνεκρονσθησαν μέ τούς Γερμανούς, είς 
τόν Βάλτον όέ δπου έκτείνεται ή έπιρροή τοϋ ΕΔΕΣ συνεκρούσθησαν μέ 
Γερμανούς καί μέ σώματα τοϋ ΕΛΑΣ ταυτοχρόνως...».14

Ή  καταγγελία αύτή τοΰ ΣΜΑ έγινε «άποδεικτικό στοιχείο» ένάντια 
στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί χρησιμοποιήθηκε κατά κόρο στήν άντικομμουνι- 
οτική έκστρατεία πού έξαπολύθηκε άπό έχθρούς καί «συμμάχους»'. Γιά 
πολλά χρόνια μετά τόν πόλεμο, πολλοί συγγραφείς καί πολιτικοί πού 
άσχολήθηκαν μέ τά γεγονότα κείνης τής περιόδου, καταλόγιζαν στό ΕΑΜ 
τήν ευθύνη γιά  δήθεν πισώπλατο χτύπημα τμημάτων τοΰ Ζέρβα, τήν ώρα 
πού αύτά άντιμετώπιζαν έκκαθαριστικές γερμανικές έπιχειρήσεις. Τήν 
άποψη αύτή πρώτος διάψευσε ό ταξίαρχος Καμάρας, τότε διοικητής τμή
ματος τού ΕΔΕΣ καί τής σχολής άξιωματικών. «Τό έκ τών υστέρων λε- 
χθέν -  έγραψε ό Καμάρας — δτι ό ΕΛΑΣ μάς χτύπησε είναι όνακριβές».15

Στήν πραγματικότητα τά τμήματα τού ΕΔΕΣ διαλύθηκαν γιατί οί 
άξιωματικοί του δέν ήσαν ηθικά καί ψ\>χολογικά προετοιμασμένοι νά πο
λεμήσουν τούς Γ ερμανούς. Μέ συμφωνίες ή καί χωρίς, ήξεραν πώς δέ θά 
ένοχληθούν. Φυσικό έπακόλουθο ήταν νά μήν έχουν όργανωτικά καί t t -  
χνικά προετοιμάσει τούς άντάρτες τών τμημάτων τους νά πολεμήσουν. 
Στή ρευστότητα τών δυνάμεων τού ΕΔΕΣ έπέδρασε καί ή σύνθεση τών 
τμημάτων άπό ντόπια βασικά στοιχεία. Μόλις πλησίαζαν οΐ Γ ερμανοί στά 
χωριά τους, αυτοί έφευγαν αύθαίρετα άπό τά τμήματα καί έτρεχαν νά 
βοηθήσουν τίς οίκογένειές τους νά κρύψουν τά ύπάρχοντά τους καί νά 
κρυφτούν κι οί ίδ ιοι γιά ν’ άποφύγουν τά άντίποινα. Τό δτι τά τμήματα 
τοΰ ΕΔΕΣ έλάχιστα άντιστάθηκαν στόν ΕΛΑΣ είναι ένα άλλο θέμα. Με
γάλα συγκροτήματα, καλύτερα έξοπλισμένα καί πλαισιωμένα άπό τόν 
ΕΛΑΣ τρέπονταν σέ φυγή μέ τήν πρώτη έπαφή καί διαλύονταν πολλές 
φορές πρίν μπλεχτούν σέ μάχη μαζί του. Τό φαινόμενο δέν είναι άσυνήθι- 
στο. Ε ίναι άναπόφευκτο γιά στρατούς πού δημιουργήθηκαν χωρίς ιδε
ολογικοπολιτικές άρχές καί δέν έξαναγκάζονταν άπό κρατικούς νόμους 
νά μένουν στίς θέσεις τους. Ο ί ένοπλοι τού Ζέρβα δέν ήξεραν γιατί πολε
μούσαν καί δέν καταλάβαιναν γιατί έπρεπε νά πολεμήσουν τόν ΕΛΑΣ 
δταν αύτός πολεμούσε τούς Γερμανούς καί βέβαια δέ βλέπαν τό λόγο 
γιατί νά θυσιαστούν.

Ό  γιατρός-καπετάνιος Στ. Χούτας, άπό τούς πιό στενούς συνεργάτες

14. Ά π ό  τόν Τύπο τοϋ ΕΔΕΣ. ’Οκτώβρη; 1943.

15. Έ πρεπε νά περάσουν πάνω άπό τριάντα χρόνια γιά  νά πει τήν άλήθεια ό Μ. Γουν- 
τχάοιιζ - Κρί;. Σέ μιά σύσκεψη πού έγινε στό Λονδίνο, μέ τή συμμετοχή πέντε άνώτερων 
οτελεχόΓν τών Βρετανικών ’Αποστολών στά Βαλκάνια, άποκάλυψε π ώ ; όλε; οί έπιχειρήσεις 
τών Γερμανών πού έγιναν άπό τόν ’Οκτώβρη τοϋ 1943 καί πέρα, «...είχαν στραφή κατά τού 
ΕΛΑΣ. διότι οί Κομμουνιστές άγνόησαν τή όιαταγή τού Γενικού Στρατηγείου τής Μέσης 
Α νατολής νά μή προχωρούν σέ έπιθετικές ένέργειες, ένώ ό Ζέρβας έπωφε/.ήθηχε άπό τή 
όιαταγή αυτή γιά νά χάμη μιά προσωρινή όναχωχή μέ τόν έχθρό, χωρίς νάχη τήν ΰόεια πρός 
το ντο» (υπογράμμιση δική μας). (Βλ. «Βήμα». Μ άρτη; 1975).
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τοϋ Ζέρβα καί γνωστός άντικομμουνιστης, μετά τόν πόλεμο έγραφε στό 
βιβλίο του γιά  τήν άθρόα λιποταξία άξιωματικών καί στρατιωτών τοϋ 
ΕΔΕΣ καί τή μειωμένη πολεμική τους άντίσταση.

«Αί προκηρύξεις δμως καί αί διαταγαίμας δέν εϋρισκον τήν όέονοαν 
άπήχηοιν είς τόν λαό καί τά ένοπλα τμήματα. Ή όπροθνμία τών πολλών 
ν ’ άγωνιοθοϋν καί κατά τον νέον άντιπάλον ήτο καταφανής. Τό Σύμφω
νον τοϋ Ίονλίον 1943, ή υποκριτική τακτική τον ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί ή 
άγνοια τήν εποχήν έκείνην τοϋ έξ αντοϋ νέον έθνικοϋ κινόύνον, εϊχον 
άμβλύνει είς τό επακρον τήν διάθεσιν πρός Αντίστασιν κατά τοϋ νέον έπι- 
όρομέως. "Εβλεπον πολλοί τόν νέον αύτόν άγώνα ώς άπλονν έμφνλιον 
πόλεμον καί συνεπώς άχαρι καί τήν είς αύτόν θυσίαν άσκοπον. Δ ι δ καί 
άπό τής πρώτης στιγμής ήρχισαν νά σημειοϋνται λιποταξίαι άνταρτών καί 
αξιωματικών...».156

Στή Μακεδονία καί σέ άλλα μέρη τής 'Ελλάδας.

Στή Μακεδονία δέν είχαν άρχίσει οί έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, άλλά 
τά μακεδονικά τμήματα βρίσκονταν συνεχώς σέ μάχες μέ τούς Γερμανούς, 
τίς γερμανοοπλισμένες συμμορίες, τούς κομιτατζίδες καί τούς χωροφύλα
κες, πού τώρα πιά άνοιχτά συνεργάζονταν καί μέ τούς βουλγαροοπλισμέ- 
νους. κάτω άπό κοινή διοίκηση Γερμανών άξιωματικών τών S.S. Ό  
ΕΛΑΣ τής Μακεδονίας πού άποτελούσε πιά  τήν πιό μαζική, συμπαγή καί 
καλά όργανωμένη δύναμη τού ΕΛΑΣ, πλαισιωμένος άπό ένθουσιώδεις, 
ικανούς καί Εμπειροπόλεμους ήγέτες (Μάρκος Βαφειάδης, Βαγ. Καλαμ- 
παλίκης, Γιώργης Κικίτσας, Θανάσης Λασάνης, Καπετάν Πέτρος) καί 
πολλούς άξιους άξιωματικούς, μόνιμους καί έφεδρους, έχει σχεδόν πάντα 
τήν πρωτοβουλία. Ε νεργεί μιά σειρά έπιθετικές έπιχειρήσεις μέ δυνάμεις 
συντάγματος άκόμα καί Μεραρχίας.

Μιά άπό αυτές έγινε στίς II μέ 12 Νοέμβρη άπό τήν IX Μεραρχία 
πού Εξουδετέρωσε τή φρουρά τού Ά ρ γο υ ς ’Ορεστικοΰ (Χρούπιστας) καί 
κατέλαβε τήν πόλη. Σκοτώθηκαν 50 Γερμανοί, άνάμεσά τους καί ό δ ιο ι
κητής τής φρουράς, πολλοί τραυματίστηκαν καί 5 πιάστηκαν αιχμάλωτοι. 
Ά φοπλίστηκαν πολλοί βουλγαοοπλισμένοι καί προσχώρησαν στόν ΕΛΑΣ 
μερικοί χωροφύλακες. Πάρθηκαν πολλά λάφυρα. Α πόπειρα  τών Γερμα
νών νά ένισχύσουν τή φρουρά τής πόλης άπότυχε. Ή  μηχανοκίνητη φά
λαγγα έπεσε σέ ναρκοπέδιο καί γύρισε στήν Καστοριά μέ άπώλειες 40 
νεκρούς καί πολλούς τραυματίες.

Στίς 22 Νοέμβρη τμήματα τού 30ού συντάγματος μέ συνδυασμένες 
έ-νέργειες άφόπλισαν μέσα σέ μιά νύχτα δλους τούς σταθμούς χωροφυλα
κής τών χωριών τής Έδεσσας. Πολλοί άξιωματικοί καί χωροφύλακες βο-

15<>. Στ. Χοΰτας δ.π. οελ. 214.
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ήθησον τόν ΕΛΑΣ καί κατατάχθηκαν στίς γραμμές του. Βουλγαροοπλι- 
σμένοι άπό πολλά χωριά παρουσιάσθηκαν αυθόρμητα καί παράδωσαν 
στόν ΕΛΑΣ τά δπλα.

Διμοιρία τοϋ ΕΛΑΣ Πάρνωνα, στίς 25 Νοέμβρη, χτύπησε στή θέση 
Λ αγκάδια-Μ ονοδένδρι τρία γερμανικά αύτοκίνητα. Σκοτώθηκαν 40 Γερ
μανοί. Πάρθηκαν λάφυρα 3 μυδράλια, 15 αυτόματα κα ί 30 δπλα. Σέ 
άντίποινα, τήν άλλη μέρα, στήν ίδια θέση οί Γερμανοί έκτέλεσαν 118 πα 
τριώτες άπό τή Σπάρτη.

Τμήμα καταστροφών τού ΕΛΑΣ, στίς 29 Νοέμβρη, άνατίναξε 80 βα
ρέλια βενζίνης στό άεροδρόμιο Τατοΐου.

Τμήμα τοϋ ΕΛΑΣ ’Ηλείας άφόπλισε 9 Γερμανούς πού είχαν έπιδρά- 
μει στό χωριό Μουριά ’Ολυμπίας. Κράτησε λάφυρα τά δυό αύτοκίνητα 
καί άφησε λεύτερους τούς Γερμανούς νά γυρίσουν άοπλοι στή βάση τους.

Στήν Κρήτη, άντάρτες τού ΕΛΑΣ μαζί μέ χωρικούς άπό τό Μεοαλά 
Χανίων. χτύπησαν τό ένοπλο προδοτικό τμήμα τού περιβόητου έγκλημα- 
τία Σούμπερτ. Σκοτώθηκαν πολλοί γερμανοντυμένοι καί πιάστηκαν άρκε- 
τοί αιχμάλωτοι. Τό τμήμα κατέφυγε διαλυμένο στά Χανιά. Σέ λίγο ό 
Σούμπερτ έφυγε γιά  τή Μακεδονία.

Μεγάλες γερμανικές δυνάμεις ξεκίνησαν, στίς 7 Δεκέμβρη, άπό τήν 
Πάτρα, τό Αίγιο καί τήν Τρίπολη. Οί κύριες δυνάμεις τού 12ου συντά
γματος τού ΕΛΑΣ προτίμησαν νά έλιχθούν πρός τήν άνατολική καί δυ
τική πλευρά τού ’Ερυμάνθου, γιά νά άποφύγουν σύγκρουση μέ πολύ με
γαλύτερες δυνάμεις. Τά τμήματα πού έμειναν έδωσαν άλλεπάλληλες μάχες 
οέ διάφορα σημεία (μοναστήρι Ό μπλού, Σούλι. Τοπόλοβα, «Πούσι», στό 
δρόμο Δίβρη) καί προξένησαν πολλές άπώλειες στούς έπιδρομείς.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΡΟΜ Η

ΟΙ μάχες μέ τους Γερμανούς συνεχίζονται.

Στίς 29 τον Ό κτώβρη 1943 άρχισε ή δεύτερη φάση τών γερμανικών έκ- 
καθαριστικών έπιχειρήσεων. Γερμανική φάλαγγα πού κινήθηκε άπό 
Μουργκάνι-Βανακούλια έπεσε στή διάταξη τών δυνάμεων τού ΕΛΑΣ στή 
γραμμή Κλεινόόου-Χρυσομηλιάς καί άνατράπηκε. Νέα γερμανική έπίθε- 
ση, μέ μεγαλύτερες δυνάμεις, υποχρέωσε τό 4ο σύνταγμα τού ΕΛΑΣ νά 
άφήσει τήν άμυντική γραμμή. Οί Γερμανοί κατέλαβαν τή Χρυσομηλιά καί 
κινήθηκαν πρός τό Περτούλι. “Αλλη γερμανική φάλαγγα, πού κατέβαινε 
άπό τό Μέτσοβο, ύστερα άπό σκληρή μάχη μέ τμήματα τής XIII Μεραρ
χίας πέρασε στό Γαρδίκι καί κατευθύνθηκε έπίσης πρός τό Περτούλι. Ή  
τρίτη φάλαννα. πού είχε φτάσει στό Βουλγαρέλι, κινήθηκε πρός Θεοδώ-
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on(V((. ινκιΟηκι μι τό τμήμα .-τού κκτι'οαινι άπό Καλαρίτ*·; καί κινηΟηκαν 
πρός Μι σοχώρα. Ήκπ τά γι-ρμανικά τμήματα χτι>πήΟηκαν άπό τά τμή
ματα τοί' Άρη. Ύστιρα άπό σκληρή μάχη οί Γιρμανοί άνάγκασαν τά 
ϊν.ασίτικα τμήματα νά αΐ'μπτί'χΟοί'ν καί προχώρησαν πρός IΙιρτοί'/.ι. 
οπον σΐ'γκιντρώΟηκαν ό/.ι ς οί <|ά/.αγγις τοί’ γιρμανικοϋ ίκστρατιττικοί' 
σώματος.

Ά π ό  τό Πιρτοίν.ι οί Γιρμανοί κινήθηκαν πρός Τύρνα-Πόρτα. Στό 
δρόμο /τΐ'πήΟηκαν αιφνιδιαστικά μι πολί'όόλα. όλμους καί πυοοοολικό 
τοί’ 1/38 συντάγματος καί αναγκάστηκαν νά γυρίσοί'ν στό Πι ρτού/α. 
Μιτά άπό τί; 3 Όκτώόρη δίν ί κδηλιόΟηκρ νία προσπάθεια στον τομέα 
α>"'τό. Οί I ιρμανοί ΐπΓστρι\|'αν στίς οάσεις τους.

Ία τμήματα τοί' Γ.ΛΛΣ διατάχτηκαν νά γυρίσουν στίς θέσης πού 
κρ<(Τοί'σ(/.ν πρίν άπό τίς εκκαθαριστικές επιχειρήσεις.16

Οί εκκαθαριστικέc επιχειρήσει; τών Γερμανών μαίνονταν πώς είχαν

Γυναϊκες μέ στεφάνια άπό άγριολούλουδα πού τά κατέθεσαν όμαδικά στόν τάφο



Mid όμάδα τού Ιππικού τού ΕΛΑΣ

τελειώσει. Ια  τμήματα τής Ρούμελης δέν είχαν φτάσει στήν περιοχή τους 
δταν, στίς 5 Νοέμβρη, οί Γ ερμανοί άπό Λαμία καί Α γρ ίν ιο  κινήθηκαν 
πρός τήν κατεύθυνση τού Καρπενησιού.

Τό 42ο σύνταγμα τού ΕΛΑΣ μέ τό πυροβολικό τής XIII Μ εραρχία: 
είχαν πάρει θέσεις σέ διάφορα σημεία πάνω στό δρόμο Ά η  Γιώργη-Χάνι 
Πανέτσου. Ό  δρόμος είχε ύπονομευθεϊ μέ ναρκοπέδια, τάφρους καί 
άντιαρματικά έμπόδια. ΟΙ Γερμανοί χτυπήθηκαν διαδοχικά στή Μακρα- 
κώμη, στό Χάνι Πανέτσου, στόν Τυμφρηστό καί τήν Καμπιά. Τό πυροβο
λικό χτύπησε γερμανικές συγκεντρώσεις στό δημόσιο δρόμο άπό "Αη Γι- 
ώργη μέχρι Πύργο. "Υστερα άπό συνεχείς σκληρές μάχες, στίς 7 τού Νο
έμβρη, οί Γερμανοί μπήκαν στό Καρπενήσι. ’Αφού κάψανε μέρος τής πό
λης καί μερικά χωριά γύρισαν στή βάση τους.

Ή  άλλη φάλαγγα πού ξεκίνησε άπό τό Ά γρ ίν ι, μέ δύναμη 600 περί
που άνδρών, πρίν περάσει τή γέφυρα στά Σίδερα χτυπήθηκε άπό τμήματα 
τής XIII Μεραρχίας. ’Από τά ίδια  τμήματα ξαναχτυπήθηκε νότια τής 
Φραγκίστας. Μέ μεγάλη καθυστέρηση ή γερμανική φάλαγγα έφτασε στό 
χωριό Καλεσμένο. ’Εκεί ένώθηκε μέ τή φάλαγγα πού είχε ξεκινήσει άπ ' τή 
Λαμία καί στίς 13 τού Νοέμβρη έπέστρεψε στή βάση της.

Στίς 16 τού Νοέμβρη έγινε καί νέα έπίθεση πρός τή Μακρακώμη άπό 
δυνάμεις πού κινήθηκαν άπό τή Λαμία. Πρίν άναπτυχθούν χτυπήθηκαν 
άπό τμήματα τής XIII Μ εραρχίας καί υποχρεώθηκαν νά έπιστρέψουν στή 
βάση τους.
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Τό πυροβολικό δημιουργήθηκε άπό τά λάφυρα πού ό ΕΛΑΣ κυρΐεψε άπ’ τόν έχθρό

Μιά άπόπειρα τών Γερμανών νά φτάσουν στό άντάρτικο αεροδρόμιο 
τής Νεράιδας Νευρούπολης, όπου βρισκόταν καί στρατόπεδο ’Ιταλών, 
έγινε στίς 25 τοΰ Νοέμβρη. Οί Γερμανοί κινήθηκαν μέ δύναμη 4.000 άν- 
δρών, άπό Καρδίτσα πρός Σμόκοβο καί Πόρτα. Τόν τομέα αύτό υπερ
άσπιζαν μικρά τμήματα τού 1/38 συντάγματος, τμήμα τής ταξιαρχίας ιπ
πικού καί οί μαθητές τής σχολής άξιωματικών τού ΕΛΑΣ. Έ δω σαν σκλη
ρές μάχες στήν Κερασιά, στό Πορτί καί τά ύψώματα τής Πόρτας. Τό ένα 
τμήμα τής γερμανικής φάλαγγας δέν μπόρεσε νά προχωρήσει. Τό άλλο 
τμήμα, πού Ενεργούσε πρός Νευρούπολη καί Σμόκοβο, άπώθησε τίς μο
νάδες τού ΕΛΑΣ καί κατέλαβε τήν κωμόπολη καί τά λουτρά τοΰ Σμόκο- 
βου. Έ κεΐ ot Γερμανοί δέχτηκαν σφοδρή άντεπίθεση άπό τμήματα τής 
XVI Μεραρχίας, τής ταξιαρχίας Ιππικού καί τής σχολής άξιωματικών καί 
υποχρεώθηκαν νά γυρίσουν στήν Καρδίτσα. Φεύγοντας οί Γερμανοί έκα
ψαν τή Νεράιδα καί άρκετά σπίτια στό Νεοχώρι καί Μ πιζούλα. Στήν Επι
χείρηση αύτή οί Γερμανοί είχαν 120 νεκρούς καί 70 τραυματίες. Ό  
ΕΛΑΣ 50 νεκρούς, τραυματίες καί άγνοούμενους.

Ό  ΕΛΑΣ Μακεδονίας σέ δράση.

Ό  ΕΛΑΣ Μ ακεδονίας, περιμένοντας τήν έναρξη μεγάλων Εκκαθαριστι
κών έπιχειρήσεων, άρχισε Επιθέσεις καί σαμποτάζ μέ σκοπό νά Εμποδίσει 
τή συγκέντρωση τών γερμανικών δυνάμεων στούς τόπους Εξόρμησης.
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Τμήμα τού 30ού συνταγματο; κατέστρεγε τή σιδηροδρομική γραμμή 
θ ι σσαλονίκη;-Γι υγιλή. άνατίναϊι μιά '/t'C| i'o«t και δυό άτμομηχανέ;.
Αλλο τμήμα τού ίδιου συντάγματα;. ένισχυμένο μέ έ<| εδροελασίτε;. 

καταστρεΐ|τ τί; ίγκαταστάσει; τού μεταλλείου μολυοόανίου στό Μαυρο- 
νι οι τή; Γουμενίτσας και αιχμαλώτισε λ Γερμανοί·:.

Άλλο τμήμα μαζι μι ίφέδρου;. ανατίναξε τή γέφυρα Μελισσιού. στό 
δρόμο "Έδεσσα-Γιαννιτσά. ΓΙάνι» στό δρόμο χτύπησα γερμανικό αύτοκί- 
νητο. μί αποτέλεσμα vit σκοτοιΟονν τρεις καί νά τραυματιστεί £νας. πού 
πιάστηκε αιχμάλωτος.

Τμήματα τού ΕΛΑΣ Πιερίιον χτύπησαν αιφνιδιαστικά στή Ρητίνη 
Κατερίνη; γερμανικό τμήμα. Σκοτώθηκαν 24 Γερμανοί καί πιάστηκαν 9 
αιχμάλωτοι καί διέφυγαν μόνο T o t'i;. Λάφι«ρα: 4 όαρέλια δυναμίτης. 5 
όαριά πολυσόλα. 8 όπλοπολυοόλα. 320 τουφέκια καί αυτόματα. πολλά 
πιστόλια. 35.000 <( υσίγγια. ρονχισμό;. τρόφιμα. φάρμακα καί 2.000 οκά
δες ζάχαρη.

Άναφεραμε μερικέ; άπό τί; μάχε; πού έδιοσε ό ΕΛΑΣ. Στό μεταξύ οί 
επιχειρήσει; γιά τή «διάλυση τοϋ αντάρτικοι1» άρχισαν μέ μεγάλε; καί 
ισχυρά εξοπλισμένε; γερμανικέ? δυνάμει;, ειδικευμένε; γιά άντιαντάρ- 
τικο άγώνα. μαζί μέ τί; γερμανοοπλισμένε; έΗνοπροδοτικές ομάδες τού 
Πούλου. Κιοά-Μπαζάκ. Μιχάλ ’Αγά.

Στι; II καί 12 Δεκέμοοη ίσ/υοέ; γερμανικέ." δυνάμεις καί ένοπλοι 
προδότε; τού Μιχάλ ’Αγά. μέ πυροόολικό. 6λμου;. πολυόόλα καί ΰπσ

Σαμποτέρ. Σέ λίγο τά έχθρικά τραίνα δέν θό περνάνε
Παραδίνονται!
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στήριξη άεροποριας, κινήθηκαν άπό Σέρβια καί Βελβενδό πρός ΙΙαλη- 
ογράτσα, Μοσχοχώρι καί Καταφύγι. Ύ στερα άπό σκληρές μάχες δυό 
ημερών οί Γερμανοί άνατράπηκαν καί άποσύρθηκαν μέ μεγάλες άπώλειες.

Νέα έπίθεση τών Γερμανών, μέ πρόθεση νά άνοίξουν τό δρόμο 
Κ αταφύγι-Λ ειβάδι-Ά γιο Δημήτρη. συνάντησε έπίμονη άντίσταση. Τά 
τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ πού άμύνονταν δέχτηκαν καί άλλη έπίθεση Γερμανών 
καί έθνοπροδοτών τού Κισά-Μπαζάκ, πού κινήθηκαν άπό Κατερίνη πρός 
Πέτρα. 'Ύστερα άπό μάχες τριών ήμερών ό έχθρός κατόρθωσε νά κάμψει 
τήν άμυνα καί νά προχωρήσει μέχρι τό Λειβάδι καί. τόν "Αγιο Δημήτρη, 
πάντα κάτω άπό τά πυρά καί τίς άντεπιθέσεις τού ΕΛΑΣ. Στίς 25 τού 
Δεκέμβρη υποχρεώθηκαν νά γυρίσουν στίς βάσεις έξόρμησης. 'Ο  ΕΛΑΣ 
σ' αύτές τίς μάχες είχε 64 νεκρούς, 12 τραυματίες καί 80 κρυοπαγημέ- 
νους. Οί άπώλειες τών Γερμανών ήσαν σοβαρότατες: 400 νεκροί καί 
τραυματίες. Καταστράφηκαν 14 έχθρικά αύτοκίνητα, 5 μοτοσικλέτες. 1 
αμαξοστοιχία, 1 θωρακισμένη τερεζίνα κλπ.

Ή  σκληρότητα καί ή ένταση τών έπιχειρήσεών αύτών ξεπερνούσε 
κάθε προηγούμενη προσπάθεια τού έχθρού. Ό  ΕΛΑΣ τής Μακεδονίας 
άγωνίστηκε άποφασιστικά καί εδειξε έξαιρετικές Ικανότητες τόσο σέ με
τωπικές συγκρούσεις δσο καί σέ έλιγμούς καί άντεπιθέσεις, παρ ' δλο πού 
βρέθηκε σέ πολύ δύσκολη θέση καί μάλιστα κινδύνεψε νά πέσει αιχμάλω
τος καί ό στρατιωτικός διοικητής τής X Μεραρχίας Καλαμπαλίκης. Τά 
μακεδονικά τμήματα τού ΕΛΑΣ βγήκαν άπό τίς μάχες πιό έμπειροπόλε- 
μα. Ό  λαός. στό πέρασμα τών τμημάτων άπό τά χωριά, έπιφύλαξε ένθου- 
σιώδη υποδοχή.

Ο ί έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, πού άρχισαν τόν Οκτώβρη καί βά
σταξαν τέσσερις μήνες, σ' δλες τίς περιοχές τής χώρας, συνοδεύονταν μέ 
μιά χωρίς προηγούμενο τρομοκρατική δράση. Στό πέρασμα τών Γερμανών 
δέν εμενε ψυχή ζωντανή. Σκότωναν στόν τόπο δποιο συναντούσαν. Τά 
χωριά έρειπώνονταν καί καίγονταν άκόμα καί οί καλύβες τών τσοπάνων. 
Γιά κάθε σαμποτάζ ή χαμένη μάχη έκτελούνταν δμηροι άπό τά άποθέματα 
άγωνιστών καί πατριωτών, πού κρατούσαν στά στρατόπεδα συγκέντρω
σης. “Ολα αύτά ήσαν σχεδιασμένα σ' έκτέλεση μυστικής διαταγής (WFST, 
No 02958/43, 8.7) τού στρατηγού Κάιτελ. πού διέταζε νά μήν ύπάρχουν 
αιχμάλωτοι άντάρτες ή συνεργοί τους καί δλα τά πρόοωπα πού θά π ι
άνονται στίς περιοχές δράσης κάποιας γερμανικής μονάδας νά τουφεκί- 
ζονται έπί τόπου.

Σκληρές μέρες περνούσε καί ή Μακεδονία. Ό  τότε Γραμματέας τής 
κομμουνιστικής όργάνωσης τής περιοχής, Λεωνίδας Στρίγκος, στή βι- 
ογραφική του εκθεση. πού βρ,ίσκεται στά ’Αρχεία τής ΚΕ τού ΚΚΕ. άνά
μεσα στ" άλλα έγραψε:

«... "Οσο αναπτύσσονταν τό λαϊκό ένοπλο κίνημα, πού καθοδηγούν
ταν άπό μάς, τόσο καί ή αντίδραση όργάνωνε τίς ένοπλες δυνάμεις της σέ 
συνεννόηση μέ τούς Γερμανούς γιά νά μάς χτυπήσει. Δέν μπορούσε νά
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νοηθεί αγώνας άκόμα καί κατά τών Γερμανών κατακτητών χωρίς νά χτυ
πηθεί καί νά διαλυθεί ατή γέννησή της αυτή ή προσπάθεια τής αντίδρα
σης νά όργανώνει τίς ένοπλες δυνάμεις της. Ο ί μάζες ζητούσαν νά γίνει 
αύτός ό αγώνας καί είχαμε πολλά παραδείγματα αυτοθυσίας πρός αύτή 
τήν κατεύθυνση... Τόν Όκτώβρη τοϋ 1943 είχαμε γενικό εξοπλισμό τής 
Αντίδρασης στήν Κεντρική Μακεδονία καί λίγο άργότερα στήν 'Ανατο
λική Μακεδονία. Ά πό  τό άλλο μέρος οί δυνάμεις τής 10ης καί τής 9ης 
Μεραρχίας ήσαν διαταγμένες στήν περιοχή Πίνδον - Χασίων. έκτελώντας 
τή διαταγή "Κιβωτός", to a /.a  τότε.μέ γράμμα μου στό Π Γ. τό δλο ζήτημα 
καί ζητούσα νά διαταχθοϋν δυνάμεις άπό τή 10η Μεραρχία, άλλά ή πρό
ταση όέν έγινε δεκτή. 'Αναγκαστήκαμε, γιά νά αντιμετωπίσουμε τήν 
κατάσταση, νά έξοπλίσονμε δλα τά μέλη τον Κόμματος στήν Κεντρική 
Μακεδονία (Κιλκίς) γιά νά χτυπήσουμε την αντίδραση...».

Εκτιμώντας, ό στρατηγός Σαράφης, τή δράση τοϋ ΕΛΑΣ σ' αύτή τήν 
περίοδο, εγραψε:

« Ό  άντικειμενικός σκοπός τών Γερμανών, δηλ. ή διάλυση τού ΕΛΑΣ. 
όέν πέτυχε. 'Αντίθετα, μέ τίς συνεχείς μάχες έπί τρίμηνο, τήν απαλλαγή 
τών μονάδων άπό τά άνίκανα, άπείθαρχα καί λιπόψυχα στοιχεία, ό 
ΕΛΑΣ έγινε ισχυρότερος καί μαχητικότερος. Χαρακτηριστική είναι ή 
φράση τού άντισυνταγματάρχου Κρίς πρός έμενα: "Θά πείστηκαν πλέον 
οί Γερμανοί πώς δέν μπορούν νά διαλύσουν τόν ΕΛΑΣ”. Σέ αύτό άπάν- 
τησα πώς δχι μονάχα οί Γερμανοί άλλά καί άλλοι θά πείστηκαν πώς δέν 
μπορούν νά διαλύσουν τόν ΕΛΑΣ, υπονοώντας τούς 'Άγγλονς πού φαν
τάζονταν πώς μέ τίς έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις τών Γερμανών, τήν ταν- 
τόχρονη έπίθεση τον ΕΔΕΣ καί τή διακοπή κάθε βοήθειας σέ κάθε φύσης 
υλικό καί ιδίως πολεμικό καί χρήματα έκ μέρους τών συμμάχων, ό ΕΛΑΣ  
άπό έλλειψη τροφίμων, ιματισμού καί πυρομαχικών θά διαλυόταν κι έτσι 
οί Ά γγλο ι θά μπορούσαν έλεύθερα νά έφαρμόσουν τήν πολιτική τους 
στήν Ελλάδα» .17

ΟΙ Πυλιώτες μέ τό αίμα τονς γράφουν μιά έποποιία.

Ot άρχικές πρόσκαιρες έπιτυχίες άπό τίς τρομοκρατικές έπιδρομές στήν 
’Αθήνα καί τόν Πειραιά άνοιξαν τήν όρεξη τών κατακτητών, πού θέλησαν 
νά άπλώσουν τή κυριαρχία τους στήν ’Αττική. Τά Δερβενοχώρια δέχονται 
καθημερινές έπιδρομές, μέ σκοπό νά κάψουν τά χωριά πού ήσαν βάσεις 
καί όρμητήρια τών άνταρτών. Ο ί άντάρτες δίνουν μάχες καί ή ’Αττική, 
λίγα χιλιόμετρα πάνω άπό τήν πρωτεύουσα, είναι στά χέρια τους. Κατα
λαβαίνουν οί άντάρτες τή σημασία τοΰ χώρου αύτού, γιά τή διατήρηση 
τής έπικοινωνίας τής κεντρικής ήγεσίας τού κινήματος μέ τήν ’Ελεύθερη 
'Ελλάδα καί τό άντάρτικο.
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Στίς 15 πρός 16 τοϋ Ό κτώβρη ένας λόχος Γερμανών ξεκίνησε άπΓ 
τήν ’Ελευσίνα μέ σκοπό νά πέσει αιφνιδιαστικά στήν Πύλη τών Δερβενο
χωριών. Οί έφεδροελασίτες πληροφορήθηκαν τήν κίνηση καί δούλεψαν 
δραστήρια δλη τή νύχτα γιά νά καλύψουν τόν ιταλικό όπλισμό πού είχε 
άποθηκεύσει εκεί τό 34ο σύνταγμα. Κόντευε δμως νά ξημερώσει καί ό 
διοικητής τού έψεδροελασίτικου τμήματος Στέφος Μαλιάτοης κάλεσε 
τούς άνδρες τού χωριού νά πάρουν άπό ένα δπλο γιά νά άποκρούσουν 
τούς έπιδρομείς καί νά δώσουν καιρό στά τμήματα τού ΕΛΑΣ νά τρίξουν 
σέ βοήθεια. Τό πρωί τής άλλης μέρας. 16 Ό κτώ βρη. οί Πυλιώτες έγραψαν 
μιά άπό τίς ωραιότερες σελίδες τής ιστορίας τού έθνικοαπελευθερωτικού 
άγώνα.

Τό πρωί οί Γερμανοί πλησίασαν τό χωριό. Μπροστά άπό τή φάλαγγα, 
σάν οδηγοί καί προκάλυμμα, βάδιζαν τρία μικρά παιδιά. Πιάστηκαν στά 
πρόβατα καί άνάμεσά τους καί τό πα ιδί τού διοικητή τής άμυνας. Τά 
μάτια τών μαχητών καρφώθηκαν πάνω στόν τραγικό πατέρα. ’Αμίλητος ό 
Στέφος Μαλιάτσης παρακολουθεί, υψώνει τό τουφέκι του καί δίνει τό 
παράγγελμα: ΠΥΡ!... Πυροβολάει πρώτος καί άκολουθεί ομοβροντία. 
“Αρχισε μιά σκληρή παρατεταμένη μάχη. "Υστερα άπό πολλές διακυμάν
σεις οί I ερμανοί συμπτύσσονται. Τότε μόνο ό τραγικός πατέρας πήγε 
πρός τό θανάσιμα τραυματισμένο πα ιδί του. τό πήρε στήν άγκαλιά του, 
καί τό στερνοφίλησε τήν ώρα πού ξεψυχούσε.'8

Οί Γερμανοί, άφού άνασυγκροτήθηκαν, τήν ϊδια μέρα έπανέλαβαν 
τήν έπίθεσή τους. Οί Πυλιώτες τούς άντιμετώπισαν μέ μεγαλύτερο πεί
σμα. χωρίς νά κάνουν ένα βήμα πίσω. Τήν άμυνα διευθύνει ό τραγικός 
πατέρας Στέφος Μαλιάτοης πού άναδείχνεται λαϊκός ηγέτης. Σέ βοήθεια, 
τών Πυλιωτών φτάνουν τμήματα τού άντάρτικου. ’Ανάμεσα στούς μαχη
τές βρισκόταν καί ό βασιλόφρων πατριώτης άντισυνταγματάρχης Ρήγος, 
πού είχε άνεβει στά Δεροενοχωρια γιά νά δει με τα μάτια αύτά που γίνον
ταν καί ν' άποφασίσει άν θά πάρει μέρος στόν άγώνα. Ξύπνησε μέσα του 
ό πολεμιστής καί χωρίς «συμφωνίες» άνέλαβε τή διεύθυνση τής μάχης. Οί 
Γερμανοί κυκλώνονται. Ή  μάχη συνεχίζεται πολλές ώρες. "Οταν νύχτωσε 
ολόκληρο τό γερμανικό τμήμα, τριάντα μόνο χιλιόμετρα έξω άπό τήν 
’Αθήνα είχε έκμηδενιστεϊ. Στό τόπο τής μάχης έμειναν 85 νεκροί καί π ιά 
στηκαν 43 αιχμάλωτοι. Μόνο 3-4 άπό τούς έπιδρομείς ξέφυγαν καί χάθη
καν στό σκοτάδι.

Ή  θυσία 15 Πυλιωτιόν νεκρών καί ό δραματικός ήρωισμός τού Στέ
ψου Μαλιάτοη έγιναν θρύλος.

18. Τήν ηρωική μά καί τραγική αύτή ιστορία τήν πρωτάκουσα άπό τούς αρχηγούς τού 
άντάρτικου 'Α ττικοβοιωτίας Φώτη Β έρμαιο καί Καπετάνιο Ό ρέστη. σέ μιά άπό τίς έπισκέ- 
ψεις μου στά Δερβενοχώρια, στό χωριό Κλειδέτι, κοντά στόν "Αγιο θω μά. Ά ργότερα. μετά 
τόν πόλεμο, ό Φ. Γρηγοριάδης τή δημοσίευσε μέ περισσότερες λεπτομέρειες στό βιβλίο του 
Τό 'Αντάρτικο.
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Σφαγή στά Καλάβρυτα (άπό παράνομο λεύκωμα τής κατοχής)

Ή  σφαγή στά Καλάβρυτα.
Αποκορύφωμα τής θυοκοδίας τών χιτλερικών ήταν ή σφαγή στά Κα- 

λάόρυτα. Τό πρωί τής 13ης Δεκέμβρη 1943 οί χιτλερικοί δρμησαν στήν 
πόλη καί μέ τηλεβόες κάλεσαν τό λαό νά συγκεντρωθεί στό σχολείο. 
’Αφού έκλεισαν στίς αίθουσες τίς γυναίκες καί τά πα ιδιά  κάτω τών 14 
χρονών.πήραν τούς άντρες καί τούς όδήγησαν στό νεκροταφείο.Τήν ίδια 
ώοα έβαλαν φωτιά στά σπίτια τής πόλης. Μέσα στό νεκροταφείο μέ π ο 
λυβόλα θέριςαν τά άοπλα θύματά τους. Ά π ό  τήν όμαδική έκείνη έξόν- 
τωση σώθηκαν μόνο δέκα άτομα τραυματισμένα προσποιούμενα τόν πε
θαμένο. Ο ί γυναίκες, άκούγοντας τίς ριπές καί τίς φωνές τών άντρών 
τους, άνοιξαν τίς πόρτες τού σχολείου καί μέ θρήνους καί μέ κατάρες 
έφτασαν έξαγριωμένες στόν τόπο τού έγκλήματος. Είναι άπερίγραπτες ot 
σκηνές πού έπακολούθησαν. Ή τα ν  τόσο μεγάλη ή φρίκη καί ή άγανά- 
κτηση τών γυναικοπαιδών πού οί Γερμανοί δέν τόλμησαν ούτε νά έπέμ- 
βουν ούτε νά δώσουν τή χαριστική βολή.
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Αγρίνιο 1943. Εκτελέσεις

Τά θύματα τής σφαγής των Καλαβρύτων εφτασαν τά 1101 άτομα. 
Τέσσερις μέρες καί νύχτες οί γυναίκες θάβανε καί θρηνούσαν τούς νε
κρούς τους.

Κροκοδείλια δάκφυα.

Πλησιάζει τό τέλος τού 1943. Ή  άπελευθέρωση δέν είναι πιά  μακριά. 
Ό  λαός παλεύει σκληρά ένάντια στίς συνασπισμένες δυνάμεις τών κατα
κτητών καί τών ντόπιων συνεργατών τους καί μέ τόν άγώνα του άποσπάει 
δλο καί μεγαλύτερα τμήματα τής χώρας άπό τούς Γερμανούς καί άπλώνει 
τή δική του έξουσία. Τό τέλος τών έγκληματιών καί τό τέλος τού καθε
στώτος πού γεννάει τέρατα πλησίαζε. Καί αύτό ήταν ή άγωνία τών 
έχθρών τού λαοϋ.

Τή γενική συγκίνηση άπό τίς ώμότητες καί τά ποτάμια αϊματος τών 
θυμάτων τής χιτλερικής θηριωδίας καί τών έθνοπροδοτών, ή πλουτοκρα
τική άντίδραση, μέ τούς «σώφρονες» πολιτικούς τής ’Αθήνας καί του 
Καίρου, προσπάθησαν νά τήν έκμεταλλευτούν καί νά στρέψουν τήν όργή 
τού λαού ένάντια στό έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα. «Πολύ αίμα έχυσαν 
οί Έλληνες καί είναι καιρός νά σταματήσουν τόν άγώνα τους καί νά 
περιμένουν ήσυχα τό τέλος τοϋ πολέμου», ξεφώνιζαν, χύνοντας κροκοδεί
λια δάκρυα. «Φτάνει πιά». Καί οί άπολογητές τού χιτλερισμού καί όπα- 
δοί τής ύποτέλειας στούς ξένους πρόσθετον: «Τί φταίνε οί Γερμανοί, αύ- 
τοί οί πολιτισμένοι άπόγονοι τού Γκαϊτε! Αύτοί πολειιούν καί είναι ύπο-



χρεωμένοι νά άμύνονται στούς “σκοτεινούς” άναρχικούς πού τούς χτυ
πούν πισώπλατα!«...» Τόν πόλεμο τών άνταρτών τόν χαρακτήριζαν «Εγκλη
ματικό». Κοινό Επιχείρημα όλων ήταν, πώς ό πόλεμος καί τά σαμποτάζ 
ένώ προκαΛουν «έλάχιστες» ζημιές στούς Γερμανούς τούς «Ερεθίζουν» 
καί τούς «υποχρεώνουν» σε σκληρά άντίποινα σέ βάρος τού πληθυσμού. 
Καί οί «κοινωνιολόγοι» Εξηγούσαν πώς οί κομμουνιστές σκόπιμα κάνουν 
μικροσαμποτάζ ή σκοτώνουν κάποιο μεμονωμένο Γερμανό στρατιώτη γιά 
νά προκαλέσουν άντίποινα καί καταστροφές, γιατί μιά Ερειπωμένη Ε λ 
λάδα εύκολότερα θά πέσει κάτω άπό τήν κομμουνιστική τυραννία!... ΟΙ 
κουίσλινγκς, μέ τό ραδιόφωνο, τίς Εφημερίδες, τίς προκηρύξεις, τίς άφί- 
σες καί μέ τεράστια γράμματα στούς τοίχους καλοΰσαν τούς πάντες σ’ 
Εναν Ιερό άντικομμουνιστικό άγώνα, γιά  τή «σωτηρία τής Πατρίδας». ΟΙ 
συγκρούσεις μέ τόν ΕΔΕΣ, πα ρ’ δλο πού μέχρι τότε δέν είχαν πάρει Εκ
ταση καί γρήγορα είχαν σταματήσει, μεγαλοποιούνταν καί ό Ζέρβας άνυ- 
ψωνόταν σέ «Εθνικό ήρωα», πού προσπαθεί νά συντρίψει τήν «κομμουνι
στική Επανάσταση», πού είχε άρχίσει δήθεν τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΤΑΝ

ΟΙ ’'Αγγλοι Αντιμετωπίζουν τό πρόβλημα ένοπλης έπέμβασης στήν 
Ελλάδα.

«Ή  ιταλική συνθηκολόγηση, τό Σεπτέμβρη τοϋ 1943 -  έγραψε ό Τσώρ
τσιλ -  μετέβαλε τήν δλη ισορροπία δυνάμεων στήν 'Ελλάδα. Ό  ΕΛΑΣ  
κατόρθωσε νά άποκτήσει τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ Ιταλικού πολεμικού 
ύλικοϋ (Ιδιαίτερα τά όπλα μιάς όλόκληρης μεραρχίας) έξασφαλίζοντας 
έτσι τήν στρατιωτική υπεροχή. Ά πό τήν στιγμή έκείνη, έπρεπε νά άντιμε- 
τωπίσωμε πολύ σοβαρά τόν κίνδυνο κομμουνιστικού πραξικοπήματος 
στήν περίπτωση άποχωρήσεως τών Γερμανών άπό τήν 'Ελλάδα, πράγμα 
πού περνούσε τώρα στήν σειρά τών πιθανοτήτων».

Στίς 29 τού Σεπτέμβρη ό Τσώρτσιλ ζήτησε άπό τό Συμβούλιο τών 
’Αρχηγών τών ’Επιτελείων νά είναι έτοιμος ένας στρατός 5.000 Βρετανών, 
πού νά συνοδεύονται καί άπό Ελληνικά τμήματα τοϋ στρατού τής Μέσης 
’Ανατολής, γιά νά σταλούν στήν ’Αθήνα, μέ άποστολή νά άποκαταστή- 
σουν καί νά στηρίξουν τήν έλληνική βασιλική κυβέρνηση καί νά άντιμε- 
τωπίσουν Ενδεχόμενες άντιδράσεις καί ταραχές στήν πρωτεύουσα. Καί ό 
Τσώρτσιλ πρόσθεσε στίς άναμνήσεις του: «Αύτός είναι ό πρώτος ύπαινι- 
γμός δτι πιθανόν θά εύρισκόμεθα στήν άνάγκη νά έπέμβωμεν στίς έσωτε
ρικές υποθέσεις τής 'Ελλάδος τή στιγμή τής άπελενθέρωσης».

Ή  άπόφαση στρατιωτικής έπέμβασης στήν 'Ελλάδα, δπως καί δλες οί 
άποφάσεις τών 'Αγγλων, παίρνονταν χωρ^ς νά ρωτηθούν οί "Ελληνες τής 
Εξόριστης βασιλικής κυβέρνησης, άλλά ούτε κα ί νά πληροφορούνται, 
έστω καί έκ τών ύστέρων. Τούς άρνούνταν άκόμα νά μπαίνουν στίς περι

411



οχές πού θά άπελευθερώνονταν. Δέν μπορούσε νά υπάρχει, άμφιβολία ότι 
οί "Αγγλοι ετοίμαζαν μιά εισβολή στήν 'Ελλάδα τόν καιρό πού θά άποχω- 
ροϋσαν οί Γερμανοί καί ότι θά επέβαλαν μιά νέα πολιτική κατοχή, πού θά 
«νομιμοποιούνταν» άπό τό βασιλιά καί άπό μιά έλληνική κυβέρνηση τής 
εκλογής τους.

Πολύ σύντομα, δμως, τό πρόβλημα τοϋ βασιλιά τό ξανάφερε ή Έ π ι
τροπή τής "Αμυνας τής Μέσης ’Ανατολής, δταν οί πληροφορίες άπό τά 
ελληνικά βουνά έφερναν άναπόφευκτη τήν ένοπλη άντίδραση τού ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ σέ περίπτωση πού θά γυρίσει ό βασιλιάς. Καί μιά πού -  άπό κα
θαρά στρατιωτικούς λόγους-ήταν  άδύνατη ισχυρή βρετανική άποβατική 
έπιχείρηση, ύπόδειχναν στήν κυβέρνηση τής Μεγάλης Βρετανίας άναθε- 
ώρηση τής βρετανικής πολιτικής σέ σχέση μέ τήν 'Ελλάδα.

Στίς 11 τού Ό κτώβρη, δταν περαστικός γιά τή Μόσχα έφτασε στό 
Κάιρο ό Ή ντεν, άκουσε τήν άποψη τής ’Επιτροπής “Αμυνας τής Μέσης 
'Ανατολής γιά τό έλληνικό ζήτημα καί ύστερα άπό διεξοδικές συζητήσεις 
μέ τίς βρετανικές ύπηρεσίες τού Καίρου, δέχτηκε τήν ιδέα νά πείσει τό 
βασιλιά Γεώργιο νά κάνει τή δήλωση πώς θά ξαναγυρίσει στήν Ε λλάδα  
μόνο δταν κληθεί ύστερα άπό ένα δημοψήφισμα καί ταυτόχρονα νά διευ- 
ρυνθεϊ ή έξόριστη κυβέρνηση μέ τήν πρόσληψη δημοκρατικών πολιτικών. 
“Ετσι ή ’Αγγλία δέ θά έχανε τήν έπιρροή της στήν Ε λλάδα  καί θά Εξουδε
τερώνονταν τό ΕΑΜ. Σέ συναντήσεις του μέ τό βασιλιά καί μέ τόν Τσου- 
δερό ό Ή ντεν άνακοίνωσε τό σχέδιό του. Καί οί δυό ύποσχέθηκαν πώς θά 
τό μελετήσουν καί θά άποφασίσουν.

Ό  Τσώρτσιλ έπιφυλάχτηκε νά δεχτεί τό σχέδιο τού Ή ντεν. γιατί θε
ωρούσε συναρτημένη τήν πολιτική σχετικά μέ τήν Ε λλάδα  μέ.τό δικό του 
σχέδιο εισβολής στά Βαλκάνια. Πρίν νά άποφασίσει θέλησε νά άποσπάσει 
τήν έγκριση τού σχεδίου εισβολής άπό τούς συμμάχους. Οί ’Αμερικανοί 
δέ συμφώνησαν καί ό Μολότοφ, στή διάσκεψη τών υπουργών τών έξω- 
τερικών, πού έγινε στή Μόσχα άπό τίς 12 ώς τίς 24 Αύγούστου, άρνήθηκε 
νά κάνει συζήτηση γιά  εισβολή στά Βαλκάνια, έπιμένοντας νά άνοίξει τό 
δεύτερο μέτωπο στή Γαλλία.

Στό μεταξύ ό Γουντχάουζ, σύμφωνα μέ τίς προηγούμενες όδηγίες τού 
Τσώρτσιλ. έσπρωξε τόν Ζέρβα σέ άπρόκλητη έπίθεση ένάντια στόν 
ΕΛΑΣ. Οί “Αγγλοι ύπολόγιζαν πώς μέ τίς γερμανικές έκκαθαριστικές 
έπιχειρήσεις. πού θά άδυνάτιζαν τίς ένολλες έθνικοαπελευθερωτικές δυ
νάμεις καί μέ τήν «αύτοφθορά» τών όργανώσεων στίς έμφύλιες συγκρού
σεις, θά όλοκληρώνονταν ή καταστροφή τού άντάρτικου κινήματος, πού 
θά μπορούσε νά σταθεί έμπόδιο στήν πραγματοποίηση τών σχεδίων τους.

Στήν έπιστροφή του άπό τή Μόσχα, ό Ή ντεν κάτω άπό τήν έντύπωση 
τών θλιβερών άποτελεσμάτων τού Ζέρβα στίς συγκρούσεις μέ τόν ΕΛΑΣ 
καί τήν άποτυχία στή Μόσχα, ύστερα άπό συσκέψεις στό Κάιρο καί στό 
Λονδίνο, είσηγήθηκε στήν κυβέρνηση νέο σχέδιο γιά τήν 'Ελλάδα. Τό 
υπουργικό συμβούλιο, στίς 22 Νοέμβρη, συμφώνησε νά διακοπούν οί 
σχέσεις τού ΣΜΑ μέ τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, νά δημιουργηθούν άντάρτικα
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συγκροτήματα άνεξάρτητα άπό κάθε έλληνική πολιτική όργάνωση. 
κατω άπό τ ι; άμεσε; διαταγές του ΣΜΑ καί τή; ΒΣ Αστήν Έ λλάόα. πού 
νά εκτοπίσουν τόν ΕΛΑΣ άπό όλες τ ί ;  περιοχές του. Νά κάνει μιά δή- 
λωση ό βασιλιάς πώς θά συμμορφωθεί μέ τίς υποδείξεις τής κυβέρνησής 
τον. νά διευρυνθεί ή κυβέρνηση τών έξορίστων μέ δημοκρατικούς που 
έμειναν στήν κατεχόμενη Ελλάδα καί νά άνατεθεϊ υπεύθυνη άποστολή σέ 
μιά Ε π ιτροπή  στήν ’Αθήνα μέ πρόεδρο τόν ’Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, 
πού θά πρέπει νά προβληθεί γιά  μιά πιθανή άξιοποίησή του στό ρόλο τού 
άντιόασιλιά. Ή  έφαρμογή τής νέας αύτής πολιτικής άνατέθηκε στούς 
Τσώρτσιλ καί Ή ντεν. πού δέ θά έπρεπε νά βάλουν κατηγορηματικά στό 
βασιλιά δτι δέ θά γυρίσει στήν 'Ελλάδα, άλλά νά τού τονίσουν πώς θά 
υποστήριζε ή Μεγάλη Βρετανία τήν έπιστροφή του μόνο άν γινόταν άπό- 
βαση.

Οί Ά γγλο ι υπολόγιζαν πώς μέ τή νέα πολιτική τους θά πετύχουν 
ύφεση τών εσωτερικών άντιθέσεων καί άπόσπαση τής μή κομμουνιστικής 
μερίδας τοϋ ΕΑΜ μέ τό μέρος τους. ένώ ταυτόχρονα θά προστάτευαν τό 
βασιλιά. Δηλαδή δέ γινόταν μιά ριζική άλλαγή στή βρετανική πολιτική, 
άλλά ένας καιροσκοπικός τακτικός ελιγμός.
Ό λες οί προσπάθειες τής πλουτοκρατική; ολιγαρχία; νά συγκροτήσει ί:να 
αξιόλογο αντιλαϊκό συνασπισμό, γιά νά τόν άντιπαρατάξει στό ΚΚΕ και 
τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. κατάληγαν σέ αποτυχία. Μόνο έκείνες οί οργανώσει; 
καί οί δυνάμει; πού εογαιναν ανοιχτά στό πλευρό τών κουίσλινγκ; καί 
τών Γερμανών έπιζοΰσαν. κατάπτυστες καί μισημένες άπό τό λαό. Τό γε- 
γονος αυτό δέν μπορούσε νά μήν έπισημανθεί άπό τού; Γερμανού; καί 
τού; Αγγλου;. Ξεκινώντα; οί δυό άντίπαλε; στόν πόλεμο μεγάλε; δυνά
μει; άπό τ ί ;  ξεχωριστές άμεσες έπιδιώξεις του; είχαν συμφέρον νά ανα
πτυχθούν καί νά έξοπλιοθούν δυνάμεις άντίπαλε; τού λαϊκού αντιστασι
ακού κινήματος. Οί Γερμανοί όέν είχαν νά φοβηθούν άπό τή συγκρότηση 
ελληνικών δυνάμεων ένταγμένων στά κρατικά ή παρακρατικα ένοπλα 
τμήματα τών κουΐσλινγκς. ή άκόμα καί ένοπλες δυνάμεις πιστέ; στού; 
Ά γγλους καί τήν κυοέρνηση τών έξορίστων. "Ολε; αύτέ; οί δυνάμει; 
έβλεπαν σάν κύριο έχθρό του; τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ καί έναντίον του θα 
έστρεφαν τά πυρά του;. Ετσι Εξυπηρετούσαν αντικειμενικά τ ί; δΐ'νάμει; 
κατοχής καί διευκόλυναν τό έργο τους. Οί “Αγγλοι έπίσης είχαν άνάγκη 
άπό πιστές καί άφοσιωμένε; σ' αύτούς δυλάμεις. άλλά υπολόγιζαν καί σέ 
κείνες πού «νόμιμα» συγκροτούσαν οί κουίσλινγκ; καί εξόπλιζαν οί Γερ
μανοί. γιά μεγαλύτερη φθορά τών δυνάμεων τού ίπαναστατημένου λαού 
καί σάν δύναμη εξασφάλιση; τού περάσματο; άπό τή χιτλερική στήν άγ
γλική κατοχή.

Οί άνταγωνιομοί όμως τών ήγετών τών πολυάριθμο»» μικοοομάδων 
γιά τό προβάδισμα στό άντεπαναστατικό στρατόπεδο, υποχρέωσε τού; 
Γερμανού; καί του ; Ά γγλου; νά άναλάβουν οί ίδιοι τή ουγρότηση τού 
μετώπου, μέ άπευθεία; έπαφέ; καί διαπραγματεύσεις.

Στήν Ε λλάδα, λοιπόν, θά συγκροτηθεί τό πρώτο μέτωπο «σωτηρία;
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του καπιταλισμού», τόν καιρό πού ό πόλεμος γιά τή συντριβή του φασι
σμού πλησίαζε στό τέλος.

Οί προκλητικές έπαφές καί συνεργασίες τών “Αγγλων μέ τούς Γερμα
νούς καί τούς κουίσλινγκς, είχαν προκαλέσει τήν άγανάκτηση τών πατρι
ωτών σ' όλη τήν Ε λλάδα.

Έ κ εΐ δμως πού " Α γ γ λ ο ι  καί Γερμανοί είχαν άνακατωθεί ετσι πού 
δύσκολα μπορούσε κανένας νά τούς ξεχωρίσει ήταν στή Μακεδονία. Χα
ρακτηριστική είναι ή ομολογία τού πασίγνωστου Ά θ . Χρυσοχόου: «Δι- 
ωρίσθην ύπό τής Κυβερνήσεως ’Αθηνών (σ.σ. τού κουίσλινγκ Τσολάκο- 
γλου) τόν Ιούλιον τού 1941 Γενικός 'Επιθεωρητής Νομαρχιών... Ώνομά- 
οθην υπό τον ΣΜΑ “συνεργάτης ύ.τ' αριθμόν 3", έκάλνψα, ένίσχνοα καί 
κατηύθυνα τάς υπηρεσίας πληροφοριών Βρετανικήν καί όνο Άμεοικανι-

Αύτός ό «πατριώτης» συνταγματάρχης, ξεσκεπάζεται άπό τόν τότε 
συνεργάτη του, ήγέτη τής ΠΑΟ, άντισυνταγματάρχη Ά ρ χ . Ά ργυρόπουλο 
σάν: «'Οφθαλμός τοϋ Τσολάκογλον, άντίθετος πρός κάθε ενοπλην όράσιν 
κατά τών Γερμανών», πού γιά τή «... όραστηριότητά τον είχεν έκ τών 
προτέρων εγκρισιν τών Γερμανών».20

Μέ τόν Χρυσοχόου πήρε έπαφή ό "Αγγλος άξιωματικός σύνδεσμος 
τής ΒΣΑ Έ γκς, δταν μπήκε στή Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα μέ μιά έκθεση 
τής ΙΧης Μ εραρχίας τού ΕΛΑΣ, άριθ. ΕΠ 297/23.11.1943, δούλεψε δρα
στήρια γιά τή συγκρότηση ένοπλων δυνάμεων τής ΠΑΟ, τοϋ ΕΔΕΣ καί 
άλλων άντιδραστικών στοιχείων, πού μέ τό πρόσχημα τού «άντιβουλγαρι- 
σμού» όπλίζονταν καί συνεργάζονταν μέ τούς «φιλλέληνες» Γερμανούς. 
’Αποτέλεσμα αύτής τής έπαφής ήταν ήθική, άκόμα καί ύλική (μέ άνεφο- 
διασμό άπό άέρα) βοήθεια τών γερμανοοπλισμένων συμμοριών τοϋ Κι- 
σάμπαζακ στούς Κούκους, τού Κ. Παπαδόπουλου στό Κιλκίς, τού ταγμα
τάρχη Σπυρίδη στά Κερδύλλια, τού μοίραρχου Κ. Μήτσου στά Κρούσα, 
τού Μιχαήλ ’Αγά στά Σέρβια. Ό λ ο ι αύτοί οί έθνοπροδότες δρούσαν άπο- 
κλειστικά ένάντια στό ΕΑΜ καί τά τμήματα τού ΕΛΑΣ «βάσει γερμανι
κών σχεδίων καί είς κατενθύνσεις σνγκλίνονσας μέ γερμανικά τμήματα», 
σύμφωνα μέ τόν Α. Χρυσοχόου.21

Αύτή τήν περίοδο έμφανίζεται στήν ’Ανατολική Μ ακεδονία κα ί ό 
ταγματάρχης τής ΒΣΑ Μύλλερ, πού οί δραστηριότητές του είναι ένδεικτι- 
κές τής πολιτικής τής συνεργασίας τών Ά γγλω ν μέ τούς Βουλγάρους γιά 
τήν άπό κοινού, μέ δλες τίς λεγάμενες «έθνικιστικές» όργανώσεις, πάλης 
κατά τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ γιά τή σωτηρία τοϋ άστικού καθεστώτος.

19. Π. Έ νεποα δη ς, Ή  "Ελληνική Αντίστασις, σελ. 245-252.

20. Π. Ένεπεκίδης, δ.π.. σελ. 250.

21. Π. Έ νεπεκίδης, δ.π.. σελ. 251.
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‘Ο Στήβενς στην Πελοπόννησο.

Ό  «Μοριάς τοΰ Κώτσου», δπως τόν θεωρούσαν οί Ά γγ λο ι καί ή άντί
δραση, άποτελοΰσε τήν έλπίδα πώς θά έξασφάλιζε τίς δυνάμεις καί θά 
’ταν «φιλόξενο» έδαφος γ ι’ αυτούς καί τόν προστατευόμενό τους Γλίξμ- 
πουργκ. Γιά τήν προετοιμασία τών άναγκαίων αύτών όρων καί συνθηκών 
ή Μεγάλη Βρετανία άποφάσισε νά έγκαταστήσει άνεξάρτητο κλιμάκιο 
στρατιωτικής άποστολής τού ΣΜΑ, μ’ έπικεφαλής τό συνταγματάρχη 
Μ πράούν μέ τό ψευδώνυμο Στήβενς. Ό  Μπράουν δέν ήταν ή πρώτη φορά 
πού έρχόταν στήν Ε λλάδα. Ά π ε^ α λ μ ένο ς  τού II Γραφείου τού ΣΜΑ είχε 
προσγειωθεί μέ άλεξίπτωτο στή Ρούμελη καί περιόδεψε στή Θεσσαλία καί 
τή Μακεδονία. Μελέτησε τήν κατάσταση καί ειδικότερα τό άντάρτικο. Μέ 
τή βοήθεια τού ΕΑΑΣ γύρισε μέ καίκι στή Μέση ’Ανατολή, γεμάτος α ι
σθήματα θαυμασμού γιά τόν έλληνικό λαό καί μέ τίς καλύτερες διαθέσεις 
άπέναντι στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Ξαναγύρισε στήν Ε λλάδα  -  στήν Πελοπόν
νησο -  σχεδόν ταυτόχρονα μέ τήν «’Αποστολή τών βουνών», τελείως 
μεταμορφωμένος: Σκληρός καί άδίσταχτος, όργανωτής έμφύλιου σπαρα
γμού, έτοιμος, πάνω στά κουφάρια τών 'Ελλήνων καί στά έρείπια τής χώ
ρας, νά έγκαθιδρύσει τήν κυριαρχία τής Μεγάλης Βρετανίας.

Ό  Στήβενς έφτασε στό Μόριά σέ μιά περίοδο πού τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ 
κυριαρχούσε στίς πόλεις καί στήν ύπαιθρο, πολλές αυτοτελείς άντιστασι- 
ακές όμάδες είχαν προσχωρήσει στόν ΕΛΑΣ, ένώ στίς γραμμές τών «έθνι- 
κοφρόνων» έπικρατούσε σύγχυση καί άπογοήτευση. ΟΙ ’Ιταλοί είχαν φύ
γει άπό τό προσκήνιο καί τά ένοπλα τμήματα τού λεγάμενου «’Εθνικού 
Στρατού» έχασαν τούς προστάτες τους. 'Ο  άρχηγός τών τμημάτων τού ΕΣ 
συνταγματάρχης Διον. Παπαδόγκωνας — γνωστός άπό τό σύμφωνο πού 
είχε ύπογράψει μέ τόν ’Ιταλό στρατιωτικό διοικητή Πελοποννήσου -  
άπευθύνεται στούς στρατηγούς τής «Στρατιωτικής 'Ιεραρχίας» καί ζητάει 
τή γνώμη καί τήν έγκριση νά περάσει ό ΕΣ στά τάγματα άσφαλείας τοΰ 
κουίσλινγκ Ράλλη, «... μέ τόν άποκλειστικόν σχοπόν νά διαλύσει τάς κομ
μουνιστικός όργανώσεις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί λοιπούς σννεργαζομένονς, μετά 
πλήρους σνναόελφωσύνης μετά τών στρατευμάτων κατοχής».22

Ή  «Σ.Ι.» άνάθεσε στούς έπιτελεϊς της Λιώση, Δράκο κλπ. νά άπαν- 
τήσουν στόν Π απαδόγκωνα μέ τά παρακάτω  λόγια: « Έπισήμως δέν μπο
ρούμε νά έγκρίνονμε τήν τακτικήν αύτήν, άλλ’ δμως καλά κάνεις καί όρ- 
θότατα νά τραβήξης τόν δρόμον σου...». Τόν ίδιο  καιρό οί στρατηγοί τής 
«Σ.Ι.» στέλνουν στήν Πελοπόννησο τό στρατηγό Ζερβέα, έναν λυσσα
σμένο άντιεαμίτη, νά συναντήσει τόν άρχηγό τής ΒΣΑ τής περιοχής συν
ταγματάρχη Στήβενς, καί νά ζητήσει άμεση βοήθεια γιά τίς κρατικές καί

22. Ήλ. Παπαστεριόπουλος, Ό  Μοριάς στά δπλα, σελ. 296. Ή  φράση στά είσαγωγικά 
είναι άπό τό κείμενο τής συμφωνίας τοϋ Παπαδόγκωνα μέ τόν ’Ιταλό στρατηγό. Στήν ίδια 
σελίδα δημοσιεύει καί τήν άπάντηση τών έπιτελών τής «Σ.Ι.», πού άκολουθεϊ στό δικό μα: 
κείμενο.
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παρακρατικές δυνάμεις τών κουΐσλινγκς (τάγματα άσφαλείας. χωροφύ
λακες. ΕΣ, όμάδες Καραχάλιου, έπαναξοπλισμό τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
όμάδα Βρεττάκου, άπομάκρυνση ήττοπαθών διοικητών χωροφυλακής, 
έπιστράτευση χωροφυλάκων καί άστυφυλάκων, ϊδρυση τάγματος μέ 1.000 
τσολιάδες στήν Πάτρα, μέ πλήρη καί σύγχρονο όπλισμό καί άρκετά αυτό
ματα).

Ό  στρατηγός Ζερβέας συνάντησε τόν Στήβενς καί άνοιξε μαζί του άλ- 
ληλογραφία γιά τήν άντιμετώπιση τού κομμουνισμού. Σ ' §να άπό τά 
γράμματά του ό Ζερβέας έγραφε: «... Είς άντίρροπον τής τεραστίας, πο- 
λνπλόκον, σατανικής καί μοναδικής Αντεθνικής όργανώαεως Ε.Α.Μ. προ- 
τείνομεν τήν λήψιν τών κάτωθι όραστικών μέτρων τό ταχντερον, καθ’ 
όσον ή κατάατασις μεταβάλλεται νπέρ τής όργανώαεως ΕΑΜ». ’Ακολου
θούν τά μέτρα.

Σέ άλλο γράμμα ό Ζερβέας. άνάμεσα σέ άλλα, έγραφε: «... Δηλαόή, 
έόώ στήν Έλλάόα. άπό πολλού καιρόν όέν ύπόρχει άπε'/.ενθερωτικός 
αγών, άλλά άγών καθαρώς άντικυμμοννιατικός... Σννεπεΐα τούτων ό 
άοπλος ίθνικιστικός πληθυσμός... κατέφνγε καί εζήτησε τήν άμυνάν τον 
καί τήν προστασίαν τον άπό τούς Γερμανούς. Ο ί Γερμανοί προθνμως 
τονς ενίσχνααν μέ οπλισμόν... καί μιαθοτροφοόοσίαν όμοίαν εκείνης πού 
λαμβάνει ό Γερμανός στρατιώτης... Τό μόνο πού άπλώς έξήτησαν οί Γερ
μανοί είναι νά μήν κτνπήσονν τά δπλα αυτά τούς Γερμανούς».

Στή συνέχεια ό Ζερβέας πληροφορούσε τόν Στήβενς πώς «... οί 
Σπαρτιάτες γιά νά χτυπήσουν τόν ΕΑΜ θέλουν νά πάνε (στά τάγματα 
άσφαλείας) έστω καί άν τά δπλα εόόθηααν άπό τούς Γερμανούς...» καί 
τελείωνε τό γράμμα του μέ τήν παράκληση: «Ζητώ τήν συγκατάθεσή Σας, 
άπό Σάς τονς σνμμάχονς μας "Αγγλους, όιά νά μήν άρνηθώ τήν 
πρόσκληση τών συμπατριωτών μου Σπαρτιατών».23

Τά άποτελέσματα άπό τή συνεργασία τού "Αγγλου συνταγματάρχη 
καί τού εκπροσώπου τής «Σ.Ι.» Εκδηλώθηκαν άμέσως. Ό  Παπαόόγκωνας 
στήν Καλαμάτα δημιουργεί τίς πρώτες όμάδες τών ταγμάτων άσφαλείας. 
Τόν άκολουθοϋν καί άλλοι. Κάνουν τήν άπαίσια έμφάνισή τους οί ταγμα
τασφαλίτες οτό Γύθειο. τούς Μολάους, τήν Τρίπολη, τήν Πάτρα. Λίγο 
άργότερα κατεβαίνει στήν Πελοπόννησο ό κουίσλινγκ υπουργός ’Ασφα- 
λείας Μπακογιάννης, γιά  νά ολοκληρώσει τό δίκτυο τών έθνοπροδοτών. 
Μέ δυσκολία μπαίνουν οί οάσεις τών τσολιάδων στήν Κόρινθο καί τόν 
Πύργο. Μέ διαταγή τού κουίσλινγκ Ράλλη, πού τήν υπόγραφε καί ό Σιμά- 
να. άποφασίστηκε ή συγκρότηση στό Μόριά, άπό χωροφύλακες, έκστρα- 
τευτικού άποσπάσματος ενάντια στούς άντάρτες, πού θά δρούοε κάτω 
άπό τίς διαταγές τών S.S. Διορίζονται άρχηγοί. τοϋ Α ' τμήματος τής Πά
τρας ό Κουρκουλάκος καί τού δεύτερου τής Τρίπολης ό Παπαδόγκωνας.

23. rio /j.«  γράμματα το(· Ζερΰέα πρός τόν Στήβενς καί άλλα στοιχεία (>/.. «τό Λΐ’τιίη- 
τιχο τοί> Φ. Γρηγοριάδη.
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Σ ’ αυτούς θά ύπάγονταν τά τμήματα χωροφυλακής κα ί άστυνομίας, ό ΕΣ 
καί ΟΑ,ες οί γερμανοοπλισμένες συμμορίες. Γ ενικός άρχηγός τών ΕΣ άνα- 
λαμβάνει ό συνταγματάρχης Ά θ . Γιαννόπουλος. Μέ προκήρυξή του πρός 
τό λαό, ό άρχηγός γνώριζε τήν άνασυγκρότηση τού 'Ελληνικού Στρατού 
καί καλούσε όλους τούς άντάρτες τού Μόριά (καί τόν ΕΛΑΣ) νά μπούν 
κάτω άπό τίς διαταγές του. γιατί διαφορετικά θά διαλυθούν μέ τή βία. 
Υ ποσχόταν έξασφάλιση έλευθερίας πεποιθήσεων, άρκεΐ δμως αύτές «νά 
μή στρέφωνται κατά τής έννοιας τής Πατρίδος, τής Θρησκείας καί τής 
Οίκογενείας». Θά έμπέδωνε τήν τάξη, θά έξασφάλιζε «τήν όμαλήν μετά- 
βασιν άπό τήν δουλείαν είς τήν έλευθερίαν».

ΟΙ πληροφορίες γιά  τή συνένωση δλων τών «έθνικοφρόνων» κάτω 
άπό τή διοίκηση τών κουίσλινγκς καί τού Σίμανα στήν Πελοπόννησο τά
ραξαν τούς φιλόδοξους συνταγματάρχες τής ’Αθήνας, πού τυπικά δέχον
ταν σάν άνώτατη διοίκησή τους τήν «Σ.Ι.», άλλά ένεργούσαν γιά δικό 
τους λογαριασμό: Είχαν βάλει γιά  στόχο τους τή Γενική ’Αρχηγεία τού 
νέου 'Ελληνικού Στρατού, πού θά σχηματιζόταν, μέ τή βοήθεια τών ‘'Α γ
γλων, μετά τήν Άπελευθέρωση. Οί άνώτεροι άξιωματικοί Βεντήρης, Γρί
βας, Μπαλοδήμος, Ά ντωνόπουλος καί Σπηλιωτόπουλος, άποφάσισαν νά 
άποσπάσουν τήν πρωτοβουλία άπό τόν έκπρόσωπο \ής «Σ.Ι.» Ζερβέα καί 
νά πάρουν οί ίδιοι έπαφή μέ τόν Στήβενς. Έ στειλαν τούς τρεις τελευταί
ους συνταγματάρχες στήν Πελοπόννησο νά παρουσιάσουν τούς τίτλους 
τους καί τήν άντιεαμική δράση τους καί νά προσφέρουν στούς Ά γγλους 
τίς υπηρεσίες τους.

Φαίνεται πώς δέν πέτυχαν πολλά πράγματα κα ί άπογοητεύθηκαν. Σ ’ 
αύτή τήν άποτυχία όφείλεται, σέ μεγάλο βαθμό, ή άδρανοποίηση τού 
ΠΑΣ, πού είχε -  δπως γράψαμε -  συγκροτηθεί στήν Α θήνα. Σύντομα, 
δμως. τά πράγματα θά πάρουν εύνοϊκή γ ι’ αύτούς στροφή, μέ τήν άπο
στολή άντιπροσώπου τού ΣΜΑ στήν Α θήνα.

Ό  λοχαγός Ντόν Σκότ* στην ’Αθήνα.

Στά μέσα τού Ό κτώβρη ό Νεοζηλανδός λοχαγός Ντόν Σκότ, σύνδεσμος 
τής ΒΣΑ κοντά στά τμήματα τού ΕΛΑΣ Ά ττικοβοιωτίας, μπήκε στήν 
Α θήνα, μέ πρόσχημα δτι θά μελετούσε καί θά όργάνωνε μιά σειρά σαμ
ποτάζ στρατιωτικής σημασίας. Ά π ό  τήν πρώτη στιγμή πού έφτασε στήν 
πρωτεύουσα πήρε έπαφή μέ Γερμανό άξιωματικό καί συνδέθηκε μέ άντι- 
πρόσωπο τής δμάδας τών λεγόμενων «δυναμικών έθνικών όργανώσεων», 
πού ήσαν π ιά  άπροκάλυπτα γερμανόδουλες καί ταυτόχρονα συνδεδεμένες 
μέ τίς μυστικές βρετανικές ύπηρεσίες πληροφοριών. Φιλοξενήθηκε άρχικά 
στό σπίτι τού κατοχικού Δημάρχου Α θήνας καί «λημέριασε» στό σπίτι

* Στήν κατοχή ό Νεοζηλανδός λοχαγός ήταν γνωστός μόνο μέ τό όνομα Ντόν. Μετά άνα- 
φέρθηκε κατά λάθος μέ τό έπώνυμο Σκότ. ’Εξακριβώσαμε δτι τό όνοματεπώνυμό του είναι 
Ντόν Στόττ.
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τοϋ Σιφναίου, δπως άποκάλυψε, μετά τόν πόλεμο, ό Χρ. Ζαλοκώστας, 
άνώτατο στέλεχος τής «Έ θνικής Δράσης», στό βιβλίο του Τό χρονικό τής 
Σκλαβιά ς.

Συναντήθηκε καί συνεργάστηκε μέ πολλούς άνώτατους καί άνώτε- 
ρους άξιωματικούς, φτάνοντας άκόμα καί σέ προσωπική έπαφή μέ τόν 
’Αρχιστράτηγο τοϋ πολέμου Ά λ . Παπάγο. Σύμφωνα μέ μιά έκθεση τού 
Δημάρχου Γεωργάτου, έγιναν, μέ μεσολάβησή του, έπαφές τού λοχαγού 
Ντόν Σκότ μέ τό Γερμανό συνταγματάρχη Λός, έναν Γερμανό διπλωμάτη, 
καί μέ άξιωματικούς τού Γραφείου άντικατασκοπείας καί βασικό θέμα 
τών έπαφών ήταν ό συνδυασμός τών ένεργειών τών Γερμανών μέ τούς 
"Αγγλους γιά  τήν «άλλαγή φρουράς», έτσι πού νά μήν καταληφθεί ή πρω 
τεύουσα άπό τίς δυνάμεις τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Γράφτηκε άκόμα πώς ό Ντόν 
καί οι Γερμανοί «συνεζήτησαν έπί τής δυνατότητος τής συνάψεως χωρι
στής ειρήνης μεταξύ Μεγ. Βρετανίας καί Γερμανίας».24

Ό  Ντόν Σκότ είχε πολλές συνεργασίες μέ στελέχη τών παραδοσιακών 
άστικών κομμάτων καί μέ οικονομικούς παράγοντες τής ’Αθήνας. Πα
ρουσία του πραγματοποιήθηκε μεγάλη σύσκεψη βιομηχάνων, χρηματι
στών, έμπόρων καί μεγαλομαυραγοριτών.

Τήν κύρια δμως προσοχί ό Ντόν άφιέρωσε στίς συνεργασίες μέ ήγε- 
τικά στελέχη τών «έθνικιστικών» όργανώσεων, πού διέθεταν μαχητικά 
τμήματα καί είχαν δράση, ή έδειχναν διαθέσεις νά άναπτύξουν τέτοια, 
ένάντια στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Κοινή σύσκεψη Άγγλων καί «έθνικοφρόνων».

Στίς 10 τού Νοέμβρη, ύστερα άπό πολλές συζητήσεις, πραγματοποιήθηκε

24. Ν. Ά ναγνωστόπουλος, Ή  Εύβοια ύπό κατοχήν, ’Αθήνα 1950, σελ. 110.
25. Γιά τήν άφιξη του λοχαγού Ντόν Σκότ, τίς ένέργειές του καί κυρίως τή σύσκεψη, ό 

Ζαλοκώστας έγραψε (δ.π., σελ. 23):
«Τόν Ντόν Σκότ τόν {γνώρισα τέσσερες μήνες άργότερα. άφού άνάλαβε σύνδεσμος Ά τ- 

τικοβοιωτίας. Ή ρθε άπό  τόν Έ λικώ να, πού λημέριαζε, στήν ’Αθήνα γιά νά μελετήσει τό 
ζήτημα, πώς ή πρωτεύουσα δέ θά ’πεψτε στά χέρια τών κομμουνιστών. Φιλοξενήθηχε άπό 
τόν Σιφναϊο πού τόν κατατόπισε στίς δυσκολίες μας. Συντηρητικός, δπω ς ήταν, θέλησε νά 
ένισχύση τούς ίθνικιστάς, ύπό τόν δρο νά ένωθοΰν δλες ο! μαχητικές όργανώσεις μέ Ινα 
άρχηγό. Τούτο δέν είχε κατορθωθή ώς τώρα, γιατί κάποιοι συνταγματάρχαι ζητούσαν τήν 
πρωτοκαθεδρία. Ή  παρουσία τοϋ Σκότ έλυσε αύτόματα τίς διαφορές σ’ §να βράδυ. Στίς 10 
Νοεμβρίου τόν έφερε δ Σιφναΐος στό σπίτι τοΰ πεθερού του, Άναγνωστοπούλου 17, δπου 
τόν περίμεναν οί συνταγματάρχαι Βεντήρης τής PAN, Π απαθανασόπουλος τοϋ ΕΔΕΣ, Δ ιά
μεσης τής ΕΔΕΜ , ’Αντωνόπουλος τής 'Ε θνικής Δράσεως, Γρίβας τής X, Πλευράκης τής 
Κρητικής ΕΚΟ, δ  ταγματάρχης Σκραδάκης τής ύπηρεσίας πληροφοριών καί δ  λοχαγός 
Κιουρτσόγλου τής Τρίαινας...».

Καί παρακάτω:
«Στίς προτάσεις αύτές κανένας άντιπρόσωπος δέν έφερε άντίρρηση... ύπογράφηκε ή 

συμφωνία καί 6 μακρόλαιμος Νεοζηλανδός τήν Ιβαλε στήν τσέπη του νβ^φύγει άμέσως γιά 
τήν Αίγυπτο. Άλλά δέν Ιφυγε. "Εμπλεξε μέ τόν δήμαρχο Γεωργάτο, πού τόν παρέσυρε σ’ 
έπαφή μέ τούς Γερμανούς
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κοινή σύσκεψη τών στρατιωτικών άρχηγών τών «έθνικιστικών» όμάδων 
καί τού Ντόν Σκότ, σάν έκπροσώπου τού ΣΜ Α.25

Μέ τή συμφωνία πού ύπογράφηκε συγκροτούνταν γιά  μιά φορά 
άκόμα ό λεγόμενος «Πανελλήνιος ’Απελευθερωτικός Συνασπισμός» 
(ΠΑΣ), μέ συμμετοχή τών όργανώσεων: «’Εθνική Δράση», «Ά γω νιζό- 
μενη Ελλάς», «Τρίαινα», «'Ιερά Φάλαγξ», «ΠΕΑΝ», «X», «Ε θνικό  Κο
μιτάτο», «’Εθνικά ’Επαναστατικά Σώματα», «ΡΑΝ», «Ένωσις-Πατρίς». 
Ανατέθηκε ή Γενική ’Αρχηγεία τού ΠΑΣ στό στρατηγό Βεντήρη καί 

στρατιωτικός Διοικητής όρίστηκε ό συνταγματάρχης Σπηλιωτόπουλος.
Τό πρόγραμμα τού ΠΑΣ ήταν πάλη έναντίον τού κομμουνισμού γε

νικά καί ειδικότερα συγκέντρωση καί έξοπλισμός δυνάμεων γιά τήν πάλη 
κατά τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ καί τήν κατάληψη τής πρωτεύουσας ούτως ώστε 
νά μήν πέσει στά χέρια τών κομμουνιστών μέχρι νά φτάσουν' ot Ά γγλοι. 
"Αμεσα καθήκοντα:

α) ’Εφοδιασμός τών μελών τού συνασπισμού μέ άδειες όπλοφορίας 
άπό τήν Ειδική Α σφάλεια.

β) Κυκλοφρία νυκτερινών περιπόλων, ύποστηριζομένων άπό δυνά
μεις τών Σωμάτων Α σφαλείας.

γ) Σύνταξη καταλόγων έαμιτών κατά συνοικία καί παράδοση τών 
καταστάσεων στήν Α σφάλεια.

δ) Καθορίστηκαν τομείς δράσης, έπαφές καί όργανωτικά τών μελών 
μεταξύ τους καί μέ τήν Α σφάλεια.

ε) Συντονισμό τής δράσης έναντίον τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ μέ τήν Α σ φ ά 
λεια καί τά Τάγματα Α σφαλείας.

Ό  ΠΑΣ βασικά εμεινε στά χαρτιά. Μόνο δυό άπό τίς Ιδρυτικές του 
’Οργανώσεις, ή «X» τού Γρίβα καί ή «’Εθνική Δράση» τού Σπηλιωτόπου- 
λου, μαζί μέ τό τμήμα τού ΕΔΕΣ τής Α θήνας, μ' έπικεφαλής τούς Παπα- 
γεωργίου, Παπαθανασόπουλο, Βουλπιώτη καί καθοδηγητή τόν Στ. Γόνα
τά, «διέπρεψαν»: Πρόσφεραν μεγάλες στρατιωτικές ύπηρεσίες στούς 
κατακτητές έναντίον τού έλληνικού λαού. Πλαισίωσαν μέ άξιωματικούς 
τά Τάγματα Α σφαλείας. "Εδρασαν μέ τίς συμμορίες τους στίς συνοικίες. 
Κατέδιδαν άγωνιστές στή γερμανόδουλη Α σφάλεια  καί τήν Γκεστάπο, 
τόσο μέ «καταστάσεις» δσο καί στά «μπλόκα» όλόκληρων συνοικιών. Ά ν  
δέν υπήρχαν ot Χίτες, ot γερμανοαλήτες καί ot προδότες τού ΕΔΕΣ 
άσφαλώς ή Α θήνα  καί ό Πειραιάς δέ θά είχαν τόσα θύματα άπό μαζικές 
έκτελέσεις.

Αύτό ήταν τό έργο τού "Αγγλου λοχαγού Ντόν Σκότ στήν Α θήνα. 
Στίς 11 τού Δεκέμβρη 1943 έφτασε στή ΚΕ τού ΕΛΑΣ έκτακτη άναφορά 
τής νη ς Ταξιαρχίας μέ τό παρακάτω περιεχόμενο:
«ΕΛΑΣ, V ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Ά ριθμ. 22

Πρός. Α ' Σώμα Στρατού 
'Αθήνα

(Περί κινήσεως τοϋ Ά γγλο ν  λοχαγού Ντόν)
Λαμβάνομεν τήν τιμήν ν ’ άναφέρωμεν δτι δπως άναφέρει τό 2/14 τάγμα
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μας περί τά μέσα Νοεμβρίου έ.Ι. στή θέση Παραλία μονής Ταξιαρχών 
Χοστίων έπ ί τοϋ Κορινθιακού, έπαρχίας Θηβών, βενζινόπλοιον άπεβί- 
βασε τόν λοχαγόν Ντόν καί δύο Γερμανούς άξιωματικούς. Οί άνωτέρω 
έγένοντο άντιληπτοί καί συνάμα ό διερμηνέας τών Ά γγλω ν έρωτώμενος 
άπό χωρικούς είπε δτι πρόκειται περί δύο Γερμανών άξιωματικών πού 
είναι δικοί μας. Οί Γερμανοί άξιωματικοί παρέμειναν μέσα στό βενζινό- 
πλοιον, δέν έπιτράπει δέ σέ κανένα νά πλησιάσει καί ό λοχαγός Ντόν 
βγήκε καί πήγε στήν ίδρα τής άγγλικής άποστολής Άττικοβοιωτίας στή 
θέση Μαμπούλη Έλικώνος. Τήν έπομένην άναχώρησε μέ τούς Γερμανούς.

Σ.Τ. 11 Δεκεμβρίου 1943 V Ταξιαρχία».26

'Η  πρωτοφανέρωτη άντισυμμαχική αύτή πράξη άποκαλύφτηκε καί 
προκάλεσε έντονη άντίδραση τής Σοβιετικής Έ νωσης. Ό  ραδιοφωνικός 
σταθμός τής Μόσχας, σέ άλλεπάλληλες έκπομπές, έπίσημα κατάγγειλε τήν 
άντισυμμαχική καί ύπονομευτική τοΰ κοινοΰ άγώνα ένέργεια τών "Αγ
γλων.

Ό  Μ. Γουντχάουζ - Κρίς, πού τότε ήταν άρχηγός τής ΒΣΑ στά έλλη- 
νικά βουνά καί ό Νεοζηλανδός λοχαγός ήταν κάτω άπό τίς διαταγές του, 
μετά τόν πόλεμο ύποχρεώθηκε νά άναγνωρίσει δτι αύτός διέταξε τόν 
Ντόν Σκότ νά πάει στήν ’Αθήνα, άλλά γιά  καθαρά πολεμικό σκοπό. 
Εκείνος δμως παρασύρθηκε σέ πολιτικές δραστηριότητες καί έπικίνδυνες 
έπαφές μέ άξιωματικούς τοΰ γερμανικού στρατού.27 ’Ισχυρίζεται άκόμα ό 
Κρίς, δτι τό ΣΜΑ τόν άνακάλεσε καί τόν έστειλε στό Λονδίνο νά άπολο- 
γηθεΐ γιά τήν άντισυμμαχική πρωτοβουλία του. Τό άποτέλεομα ήταν: άντί 
νά τιμωρηθεί ό Ντόν Σκότ προβιβάστηκε, μέ άπόφαση τής Βρετανικής 
κυβέρνησης.28

26.'Α ρχεία ΚΕ τοϋ ΚΚΕ.

27. Ό  Μ. Γουντχάουζ έγραψε στό 6ι6λίο του τά  παρακάτω: « Ό  λοχαγός Σκότ, Νεοζη
λανδός άξιωματικός. είσεχώρησε είς ’Αθήνας τό φθινόπωρο τοϋ 1943 γιά νά διενεργήσει 
σαμποτάζ. Τό θάρρος του καί ή πρωτοτυπία του σύντομα τόν περιέπλεξαν καί σέ άλλου 
είδους δραστηριότητα, πιό έπικίνδυνη, κατά τήν άνάπτυξη τής δποίας οί πολιτικές του έπα
φές καί συνεργασίες έξηπλώθησαν κατά μέρος πρός τήν άκρα Δεξιά. Μία ά π’ αύτές ήταν μέ 
τό στρατηγό Π απάγο. άρχηγό τοϋ Γενικού Ε πιτελείου έπί Μεταξά 1940 - 1941. Μία άλλη, 
κατά πολύ όλιγότερο άκίνδυνη, μέ τό δήμαρχο ’Αθηνών, πού είχαν έγκαταστήσει οί Γερμα
νοί (πρόκειται γιά  τόν Γεωργάτο -  Σ.τ.Σ.). Μέσον τού τελευταίου, δ λοχαγός Στότ εύρέθη νά 
ίχε<· άρχίοει διαπραγματεύσεις μιάς πολύπλοκης μορφής μέ τίς γερμανικές άρχές κατοχής. 
ΟΙ έπικοινωνίες αύτές διεκόπησαν άπότομα, δταν περιήλθαν είς γνώσιν άνωτέρων βρετανι
κών υπηρεσιών, οί όποιες δέν είχαν στήν άρχή κατανοήσει τή σοβαρότητά των. ’Αλλά τά 
πράγματα είχαν άρκετά προχωρήσει, ώστε στά μάτια κακοπροαίρετων κριτικών, ή βρετα
νική πολιτική νά έμφανίζεται ώς ένοχος μυστικής συνεργασίας μέ τόν έχθρό».

28. Ό  Φ. Γρηγοριάδης στό βιβλίο του Τό άντάρτιχο δίνει πολλά στοιχεία γιά  τίς δρα
στηριότητες τοϋ Ντόν Σκότ στήν ’Αθήνα καί παραθέτει άξιόπιστες μαρτυρίες τοϋ λοχαγού 
Ρογκάκου, πράκτορα τού Βρετανικού Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής στήν 'Ελλάδα, γιά τήν 
υποδοχή πού είχε στό Λονδίνο, τήν άναγνώριση σάν θετικής τής δράσης του καί τήν άντα- 
μοιβή του! «Παρασημοφορήθηκε κιόλας, γ ιατί έκτελών έντολάς προϊσταμένων του, άνέλαβε
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Οί δραστηριότητες τών Ά γγλω ν άξιωματικών συνδέσμων τοϋ ΣΜΑ 
καί ειδικότερα ή δραστηριότητα τοϋ λοχαγού Ντόν Σκότ στην Α θήνα, 
παρ’ δλο πού δύσκολα θά μπορούν νά άποδοθούν σέ προσπάθεια τής 
Βρετανικής κυβέρνησης νά πετύχει γενικότερη συμφωνία μέ τούς Γερμα
νούς, ήταν άναμφισβήτητα ένας κρίκος τής άλυσίδας τών δραστηριοτήτων 
πού Εκδηλώνονταν άπό πολλές μεριές κείνη τήν περίοδο.

Τ ά σχέδια τοϋ Χίτλερ γιά  παγκόσμια κυριαρχία τοΰ φασισμού καί 
έπιβολή «Νέας τάξης πραγμάτων» στήν Ευρώπη, έκμηδενίστηκαν. Μπρο
στά στήν κυρίαρχη άστική τάξη τής Εύρώπης καί τής Α μερικής έμπαινε 
έπιτακτικά τό πρόβλημα τής σωτηρίας τού καπιταλισμού. Καί αύτό θά 
μπορούσε νά πραγματοποιηθεί δχι πιά  μέ τήν όλοκληρωτική συντριβή τής 
Έ νωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, άλλά μέ δσο τό δυνα- 
τόν μικρότερες άπώλειες τών θέσεων τού καπιταλισμού. Έ πρεπε νά βρε
θεί τρόπος νά σταματήσει ό πόλεμος τών καπιταλιστικών χωρών τής 
Δύσης μέ τή Γερμανία, νά γίνει χωριστή ειρήνη. Καί άν δέν ήταν άμεσα 
δυνατή μία συμμαχία καί κοινή δράση όλων ένάντια στή Σοβιετική "Ενω
ση, νά άνοιγε ό δρόμος γιά τά στρατεύματα τής Δύσης νά καταλάβουν 
θέσεις στά δυτικά σύνορα τής Γερμανίας καί νά κλείσουν τό δρόμο στήν 
προέλαση τού Σοβιετικού στρατού.

Πρός μιά τέτοια διέξοδο είχε προσανατολιστεί καί ή χιτλερική κυ
βέρνηση καί άνάπτυξε πολλές δραστηριότητες νά έξασφαλίσει τά νώτα 
τών στρατευμάτων πού είχε παρατάξει στή Δύση καί μέ τό σύνολο τών 
δυνάμεων πού διέθετε νά στραφεί ένάντια στό Σοβιετικό στρατό. Ή  
προώθηση αυτής τής· γραμμής άνατέθηκε στό Χίμλερ. Δίπλα του κινήθη- 
καν μεγιστάνες τοΰ πλούτου, δπως ό μεγαλοτραπεζίτης Σουηδός Βέλεμ- 
περγκ, ό σιονιστής ήγέτης Βάισμαν. άκόμα καί ό Πάπας τής Ρώμης Πίος 
XIII πήρε ένεργό μέρος πρός αύτή τήν κατεύθυνση.29

Γιά τίς κυρίαρχες τάξεις τής ’Αγγλίας καί τής ’Αμερικής μιά χωριστή 
ειρήνη μέ τή Γερμανία ήταν έπιθυμητή καί εύπρόσδεκτη. Ά σχολήθηκαν 
μέ τίς «προσφορές καλής θέλησης» τών μεσαζόντων, άκόμα καί μέ τίς 
υπεύθυνες προσφορές πολλών άνώτατιον στρατιωτικών, δπως γιά παρά
δειγμα τού Ρόμελ, άνώτατοι πολιτικοί, διπλωμάτες καί στρατιωτικοί, 
άκόμα καί προσωπικά ό άρχηγός τής άμερικάνικης κατασκοπείας Ά λλαν 
Ντάλες. Δέν τόλμησαν, όμως. νά προχωρήσουν σέ μιά τέτοια συμφωνία.

ενα ρόλο πραγματικά άχάριστο. δσο καί έπικίνδυνο». Δέ φταίνε, λοιπόν, τή «μάτια τών 
κακοπροαίρετων κριτικών» πού είόαν τή βρετανική πολιτική ένοχη «μυστική; συνεργασία: 
μέ τόν έχθρό».

29. Ό  τότε άπεσταλμένο; τοϋ Χίτλερ στόν Πάπα. σέ άθρο του στή «Revu Miinchen». 
άφού προσπάθησε νά δικαιολογήσει τή μεσολάβησή του σάν «...προσφορά υπηρεσιών σέ 
έντιμη βάση. γιά νά  σταματήσει ό πόλεμος στή Δύση», βεβαιώνει πώς b Π άπας τοϋ δήλιυσε 
δτι: «Αύτό; λυπάται πάρα πολύ πού άπό τόν πόλεμο μέ τή Δύση χύνεται άδικα αίμα εύρω- 
παίιυν πού πολύ σύντομα... θά ρθούν σέ σύγκρουση μέ τήν ‘Ανατολή καί τόν Κομμουνι-
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πού θά τούς έφερνε Αντιμέτωπους δχι μόνο μέ τή Σοβιετική Έ νωση, άλλά 
καί μέ δλους τούς δημοκρατικούς λαούς τού κόσμου καί τούς άντιφασί- 
στες τών ίδιων τών χωρών τους. Ά φ ηνα ν νά διαρρέουν πληροφορίες γιά 
νά έκφοβίζουν τά λαϊκά έθνικοαπελευθερωτικά κινήματα καί \νά πιέζουν 
τή Σοβιετική 'Ένωση τίς παραμονές τής διάσκεψης τής Τεχεράνης, δπου ό 
Τσώρτσιλ ύπολόγιζε πώς θά κατάφερνε νά άποφύγει τό άνοιγμα τού δεύ
τερου μετώπου, πού τό φοβούνταν καί τό θεωρούσε καταστροφή.

Χωρίς νά σταματήσουν τίς έπαφές καί διαπραγματεύσεις οί Ά γ - 
γλοαμερικανοί ξαπόλυσαν έναν βρώμικο πόλεμο ένάντια στή Σοβιετική 
"Ενωση καί τά λαϊκοαπελευθερωτικά κινήματα. Στήν Ε λλάδα, δπως 
έδειξε ή άποστολή τού Ντόν, έγινε ή άρχή τής άνοικτής συνεργασίας τών 
Γερμανών μέ τούς Ά γγλους, πού έσπρωξαν στόν έμφύλιο σπαραγμό δλες 
τίς ντόπιες δυνάμεις τής ύποτέλειας στούς ξένους. Μέ έντολές τών Σίμανα 
κα ί Φόν Στρόοπ. τά Ανθρωπόμορφα τέρατα τής Γκεσταπό καί τών S.S., 
μέ συμπαραστάτες τούς ταγματασφαλίτες, χίτες, έδεσίτες κα ί μπουραντά- 
δες, άρχισαν μαζικές έκτελέσεις καί όμαδικές συλλήψεις, μέ σύνθημα τήν 
έξόντωση τών κομμουνιστών.

Ό  Ράλλης, συνδετικός κρίκος Γερμανών καί Ά γγλω ν, γερμανόφιλων 
καί Αγγλόφιλων, βασιλόφρονων καί παλαιοδημοκρατικών, γίνεται τό 
σύμβολο τού «σωτήρα τού καπιταλισμού». Ά π ό  δώ καί πέρα δέν ύπάρ- 
χουν γερμανοοπλισμένοι προδότες καί «άπόντες» νοσταλγοί τής συμμαχι
κής νίκης. Ό λ ο ι δραστηριοποιούνται καί στρατεύονται στό κοινό Αντιεα- 
μικό μέτωπο. Ή  πόλωση συντελέστηκε.

Καέ μιά βρώμικη «έπιχείρηση».

Αύτή τήν περίοδο κγινε ή πιό βρώμικη έκκαθαριστική έπιχείρηση. 
Τέλη του Οκτώβρη, δυό γερμανικά συντάγματα καί δυό τάγματα άσφα
λείας τού Ράλλη, κύκλωσαν τά νοσοκομεία πού νοσηλεύονταν οί τραυμα
τίες κα ί οί Ανάπηροι πολέμου. Έ πρεπε νά Αδειάσουν αύτά τά φρούρια 
τού έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα, έστω κι άν καταδικάζονταν σέ θά
νατο οί έθνικοί ήρωες. Ο ί Ανάπηροι καί οί τραυματίες άρνήθηκαν νά φύ
γουν. Ά ρχ ισ ε μιά άνιση μάχη πού βάσταξε δλη μέρα. Στούς πυροβολι
σμούς τών κατακτητών κα ί προδοτών οί πολιορκημένοι Απαντούσαν μέ 
πέτρες, καρέκλες, δοχεία καί δτι βρίσκαν μέσα στό οίκημα. Τέλος ύπόκυ- 
ψαν. Γερμανικά αύτοκίνητα τούς μετάφεραν καί τούς πέταξαν γυμνούς 
στό στρατόπεδο Χατζηκώστα. Λίγες μέρες άργότερα, στό Γουδί, τουφε- 
κίστηκαν 19 καί άνάμεσά τους δύο μέλη τής Ε π ιτροπής Πόλης τού ΚΚΕ 
τής Α θήνας: δ Γιώργης Σκαρέας καί ό γιατρός, παλαίμαχος κομμουνι
στής Γιώργης Άνδρεόπουλος. Ε π ίσ η ς  κα ί δ Γραμματέας τής Έ νωσης 
Α να πή ρω ν Γ. Γονατάς, πού έπειδή είχε κομμένα τά δυό του πόδια  τόν 
έστησαν σέ μιά καρέκλα γιά  νά  τόν σκοτώσουν.

Συγκίνηση καί άγανάχτηση είχε προκαλέσει ή άνανδρη έπίθεση ένάν-
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τια στούς έθνικούς ήρωες. Οί ’Αθηναίοι παρακολούθησαν μέ σφιγμένα τά 
δόντια αύτή τήν τραγωδία. 0 ά  περίμενε κανείς πώς οί πρώτοι πού θά 
ώγανακτούσαν θά ήσαν οI άξιωματικοί, πού κάτω άπό τίς διαταγές τους 
τά  θύματα τής θηριωδίας χάσανε χέρια καί ποδάρια ή φτύναν τά πνεμό- 
ν ια τους. Κι δμως, οί στρατηγοί χαίρονταν καί πανηγύριζαν. Σ’ ένα 
γράμμα του πρός τόν Ά γγλο  συνταγματάρχη Στήβενς, ό στρατηγός Π. 
Ζερβέας τής «Στρατιωτικής Ιεραρχίας» έγραφε:

«... Είς μίαν έπιστολήν μου σάς (γραφσν τήν συνεργασίαν Κυβερνή- 
σεως Ράλλη καί Γερμανών πού άρχισε διά τόν άντικσμμουνιστικόν άγώ
να. Ο ί Γερμανοί έδωσαν δπλα καί ώπλίσθηκε ή χωροφυλακή καί δύο τά
γματα εύζώνων καί μέ τήν όύναμιν αύτήν ξεκαθάρισαν περίπου / ,5  χ ι
λιάδες τραυματίες τοϋ πολέμου καί οί περισσότεροι όέν ήσαν κάν τραυ
ματίες καί ο ί όποιοι είχαν καταλάβει τά νοσοκομεία καί σάν κομμουνι
στές έκαναν δτι ήθελαν. Ό  κόσμος δλος χαίρεται πολύ γιατί έπιτέλους 
τώρα θά μπορούνε στά νοσοκομεία νά περιθάλπουν τούς άσθενεϊς, πού 
όέν εϋρισκαν θέση καί έπρεπε νά έχουν άδεια άπό τούς κομμοννιστάς διά 
νά είσέλθουν στό νοσοκομείο...».30

Ακολούθησε ή έκκαθάριση στά έργοστάσια καί τίς έπιχειρήσεις, στό 
Πανεπιστήμιο, τό Πολυτεχνείο καί δλες τίς άνώτατες καί άνώτερες Σχο
λές, στά 'Υπουργεία, τίς Τράπεζες. Ταυτόχρονα ένα πραγματικό άνθρω- 
ποκυνηγητό άγκάλιασε τήν Α θήνα  καί τόν Πειραιά. Παντού μπλόκα, νύ
χ ια  καί μέρα, καί παντού δίπλα στούς Γερμανούς οί πολύμορφοι συνερ
γάτες τους. Μπλόκα στούς δρόμους, στίς στάσεις τών τράμ, στούς κινημα
τογράφους, τά θέατρα. Έ λεγχος ταυτοτήτων, σωμάτικές έρευνες, έξευτε- 
λισμοί, άκόμα καί δολοφονίες, συλλήψεις, συλλήψεις άτέλειωτες. ΟΙ άν
θρωποι φεύγοντας άπό τά σπίτια γιά  τίς δουλειές τους δέν ήσαν σίγουροι 
πώς θά γυρνούσαν.

Τά μπλόκα καί τό τρομοκρατικό όργιο τών Γερμανών καί τών συνεργα
τών τους συνεχίστηκαν όλόκληρο τό χρόνο, μά δχι έτσι δπως άρχισαν 
άλλά πολύ διαφορετικά: Ό  λαός άπό τήν άμυνα πέρασε στήν έπίθεση.

30. Φ. Γρηγοριάδη ς, Τό Άντάςτιχο  σελ. 289-306.
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ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥ ΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ 
ΤΟΜ Ο ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κλείσαμε τόν πρώτο τόμο -  πρώτο μέρος -  τοϋ βιβλίου μας μέ τή 
διαπίστωση πώς: Τό παλλαϊκό Αντιστασιακό κίνημα τοϋ ΕΑΜ μέ τό προ
γραμματικό τρίπτυχο τών σκοπών του, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΑΝΕΞ ΑΡΤΗΣΙΑ - 
ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ κ α ί μέ βασικό κρίκο στήν άλυσίδα τών καθηκόντων του τήν 
πάλη γιά  τήν ΕΠΙΒΙΩΣΗ Ανάπτυξε τεράστια δραστηριότητα. Μέ στρατη
γική έπιδίω ξη την έθνική ένότητα γ ιά  τή συγκρότηση μιάς μαχητικής συμ- 
μαχίας όλων τών πολιτικών κα ί κοινωνικών δυνάμεων τής χώρας πού 
Αντιχειμενικά τοποθετούνταν ένάντια στίς φασιστικές δυνάμεις κατοχής 
κα ί τούς έθνοπροδότες συνεργάτες τους, μέ συστηματική όργανωτική δου
λειά, πρωτοφανέρωτη κα ί έκπληκτική μαζική λαϊκή πάλη κα ί μέ πετυχη
μένο συνδυασμό τών έθνικών καί κοινωνικών έπιδιώξεων τοΰ λαού, 
προωθούσε μεθοδικά κα ί πολιτικοποιούσε όλα τά προβλήματα τής πολ ι
τικής καί κοινωνικής ζωής τής χώρας. Παράλληλα μέ γοργούς ρυθμούς 
Απλώνονταν σ’ δλη τή χώρα τό λαογέννητο άντάρτικο κίνημα, συγκρο
τούνταν τοπικά άρχηγεΐα κα ί μέ τή δημιουργία τού ’Αρχηγείου τής Ρούμε
λης μέ έπικεφαλής τόν "Αρη, όλόκληρες όρεινές περιοχές Απελευθερώθη
καν κα ί άποτέλεσαν τόν πυρήνα τής έλεύθερης Ε λλάδας.

Παρά τ ίς  άοκνες κα ί έπίμονες προσπάθειες τού ΕΑΜ  καί τοΰ ΚΚΕ νά 
έξασφαλίσουν κάποια συνεργασία τής Αστικής τάξης καί τών πολιτικών 
κομμάτων της, ή έθνική ένότητα δέν πραγματοποιούνταν. Ή  συμπαράταξη 
μέ τό ΕΑΜ μερικών άστών πολιτικών κα ί παραγόντων τού άστικοΰ πνευ
ματικού καί κοινωνικού κόσμου δέν Αλλάζει τόν ταξικό κ α ί κοινωνικό 
χαρακτήρα τού λαϊκού έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος, πού ήταν άπό 
τήν Αρχή τού Αγώνα λαϊκός συνασπισμός. Ο ί λαϊκές μΑζες κάτω άπό τήν 
ήγεσία τοΰ ΕΑΜ  κα ί τοϋ ΚΚΕ στήν πρώτη κατοχική περίοδο, έδειξαν 
υψηλό πατριωτισμό κα ί Αντιφασιστικό φρόνημα, Ανάπτυξαν ιστορικές 
πρωτοβουλίες κα ί νέους δραματισμούς γ ιά  τή μεταπολεμική 'Ε λλάδα

Στά πέντε κεφάλαια τού δεύτερου τόμου -  δεύτερου μέρους -  τού β ι
βλίου παρακολουθήσαμε κα ί πάλι βήμα μέ βήμα πώ ς τό έαμικό κίνημα 
ύστερα Από τό πρώτο στήν Ευρώπη μεγάλο σαμποτάζ -  τήν άνατίναξη τής 
γέφυρας τού Γοργοπόταμου -  κυριάρχησε σέ πανελλαδική κλίμακα κ α ί δ 
Αντίχτυπος τής δράσης του είχε φτάσει στόν έλληνικό στρατό τής Μέσης 
’Ανατολής, στούς έργαζόμενους "Ελληνες τού έξωτερικοΰ κα ί στά προσαρ- 
τημένα στήν Ιτα λ ία  Δωδεκάνησα. Τό κύρος του είχε γ ίνει πανελλήνιο.

Διαπιστώσαμε πώς τό κίνημα ’Αντίστασης στήν Ε λλάδα , πού τα υτί
ζονταν σχεδόν Αποκλειστικά μέ τό ΕΑΜ  στάθηκε άνάμεσα στά π ιό μεγάλα
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άντιστασιακά κινήματα τής Ευρώπης. Ή  συμβολή τοΰ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ στόν 
συμμαχικό άντιφασιστικό άγώνα κα ί ή γεμάτη ήρωισμό κα ί αύτοθυσία 
δράση του γ ιά  τήν παραπλάνηση τού έχθρού κα ί τήν έπιτυχία  τής άγγλοα- 
μερικανικής έπέμβασης στήν ’Ιταλία, άναγνωρίστηκε πανηγυρικά άπό τό 
ΣΜΑ. Ό  στρατά^ζης Ούίλσων σέ μήνυμά του πρός τό Γ.Σ. τσϋ ΕΛΑΣ, 
τόνιζε: «Ε π ιθυμώ  νά μεταβιβάσω είς  δλους τούς βαθμούς τοΰ άντάρτικου 
στρατού τής Ε λλάδος τά είλικρινή μου ευχαριστήρια καί συγχαρητήρια 
δ ιά  τάς προσφάτους μεγάλας έπιτυχίας των είς όλόκληρσν τήν Έ /λ ά δ α  
ΑΙ έπιχειρήσεις των έκεϊναι έπιμελώς προπαρασκευασθεϊσαι άπό ήμάς 
κα ί έκτελεσθεΐσαι μετά μεγάλης άκριβείας άπό σάς συνέβαλον κα ί συνετέ- 
λεσαν είς τάς έπιτυχίας τών συμμάχων στρατών έπί Σικελίας. Ό  ’Αξων 
παρασυρθείς υπέθεσε μιάν έπίθεση είς τά Βαλκάνια. Ή  προσοχή του 
έστράφη πρός τήν Ε λ λά δ α .. Π αραδέχομαι δτι α ί έπιχειρήσεις τών άνταρ
τών δέν ήσαν άκίνδυνοι κα ί ό άμαχος πληθυσμός ύπέφερε πολύ. Π αρα
καλώ μεταβιβάσατε είς έκείνους κα ί ε ίς τούς πληθυσμούς τής Ε λλάδος τήν 
έκτίμησή μου δ ιά  τήν άφοσίωσιν εις τούς συμμάχους αύτών...».

Τό έαμικό, δμως, κίνημα δέν ήταν μόνο Ά ντίσταση, δηλαδή πολεμική 
δύναμη πού συγκρστήθηκε μέ άποκλειστική άποστολή νά συμβάλει στίς 
πολεμικές δραστηριότητες τών συμμαχικών στρατευμάτων περιμένοντας 
τή νίκη αύτών τών δυνάμεων γ ιά  τήν άπελευθέρωση τής χώρας, δπως έμ- 
φανίστηκαν κα ί έδρασαν οΐ ’Αντιστάσεις τής Δύσης. Τό έαμικό κίνημα τής 
Ε λλάδας ήταν όλοκληρωμένος έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας στό 
πλευρό τών συμμάχων, μέ προβολή τού λαού σάν κύριου συντελεστή τής 
έθνικής άπελευθέρωσης κ α ί ρυθμιστή τής μεταπολεμικής ζωής τής χώρας. 
Μέ άλλα λόγια μαχόμένος ό έλληνικός λαός γ ιά  τήν έθνική του άπελευθέ
ρωση πολιτικοποιούσε στό έπακρο δλα τά προβλήματα κα ί τ ίς  κοινωνικές 
σχέσεις κα ί προωθούσε άποφασιστικά τά καθήκοντα τής κατοχύρωσης τής 
έθνικής ’Ανεξαρτησίας άπό κάθε έπιβολή κα ί τή λαϊκή κ υ ρ ία ς  ία, καθή
κοντα πού είχαν διακηρυχθεί μέ τό Ιδρυτικό πρόγραμμα τού ΕΑΜ. Ό  
λαός είχε κάνει τήν έπιλογή του. Πραγματοποιούσε τήν λαοκρατική του 
’Επανάσταση. Ό λ ο ι ο ί λόγοι (έσωτερικοί κα ί διεθνείς) συνηγορούσαν 
ύπέρ τής έπιλογής αύτής.

ΟΙ έξελίξεις στά πολεμικά μέτωπα, ή άρνηση τών Δυτικών συμμάχων 
νά άνοίξουν τό δεύτερο μέτωπο, ή διαμόρφωση τών άμοιβαίων σχέσεων 
τών συνεργαζόμενων στήν άντιαξσνική συμμαχία μεγάλων δυνάμεων ήταν 
o t έξωτερικοί παράγοντες πού συνηγορούσαν ύπέρ τής έπαναστατικής 
έπιλογής. ’Α πό έσωτερική άποψη τό μεγάλο έθνικοαπελευθερωτικό κ ί 
νημα τού έλληνικού λαού, στό νέο στάδιο έξέλιξης τού Δεύτερου Παγκό
σμιου Πολέμου, δπου ή νίκη τών άντιαξονικών συμμαχικών δυνάμεων άπό 
α ίσιόδοξη προοπτική γινόταν ρεαλιστική πραγματικότητα, άπό τά  καθή
κοντα πού έβαζε γ ιά  λύση, τήν κοινωνική του σύνθεση κα ί τήν έπάνδρωση 
τών όργανώσεων του μέ πρωτοπόρα έπαναστατικό στελέχη, είχε πά ρει τίς  
διαστάσεις κα ί τό περιεχόμενο μιάς λαοκρατικής έπανάστασης. Ή  συ
σπείρωση τής συντριπτικής πλειοψηφίας τών λαϊκών μαζών, ό μαζικός
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λαογέννητος στρατός τοϋ ΕΛΑΣ κα ί ή άπόσπαση άπό κάθε κατοχικό 
έλεγχο όλόκληρων περιοχών δπου άναπτύσσσνταν τά φύτρα τής νέας έξ- 
ουσίας δέν άφηναν περιθώ ρια άναβίωσης τοϋ παλιοϋ πλουτοκρατικού 
καθεστώτος κα ί τής ύποτέλειας στούς ξένους ιμπεριαλιστές. Στόν έπανα- 
στατικόχαρακτήρα τοϋ λαϊκού κινήματος θά πρέπει νά  άναζητήσσυμε τήν 
άνησυχία, τόν πανικό κα ί στή συνέχεια τή σκληρή έπίθεση δχ ι μόνο άπό 
τήν μεριά τών κατακτητών κα ί τών ύποτακτικών τους, άλλά κα ί ά π ’ τούς 
συμμάχους Ά γγλους κα ί τούς συνεργάτες τους.

Ο ί προσπάθειες δημιουργίας «άντιαντιστασιακών» κα ί «άντιεαμι- 
κών» όργανώσεων ούσιασ ιικά Αποτυγχάνουν. Τά άθλια  γερμανοκίνητα 
κα ί γερμανοοπλισμένα κατασκευάσματα, «κρατικά» κα ί «παρακρατικά» 
συγκροτούνται άπό άντικοινωνικά, άπόβλητα άπό τόν έθνικό κορμό στοι
χεία  κα ί περκρρονούνται άπό τό λαό, τά δέ άγγλοσυντήρητα, παραμένουν 
μικροοργανώσεις, κατάλληλες μόνο γ ιά  προκλήσεις ένάντια στό ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ.

Παράλληλα μέ τίς προκλήσεις κ α ί τ ίς  πιέσεις ο ΐ Ά γ γ λ ο ι μηχανορρα
φούν, ένθαρρύνουν τό διπλό πα ιχν ίδ ι τών ήγεσιών τών παλιών άστικών 
κομμάτων, δραστηριοποιούν τήν κυβέρνηση τού Καΐρου, έπιστρατεύουν 
άνώτατους κληρικούς κα ί κοινωνικούς παράγοντες, στήνουν παγίδες καί 
προσπαθούν νά όξύνουν άντιθέσεις μέσα στήν ήγετική κορυφή τού ΕΑΜ  
γιά  νά τό διασπάσουν, χρησιμοποιώντας άκόμα κα ί τά  π ιό  άτιμα μέσα τού 
έκβιασμού κα ί τής έξαγοράς. "Ολη αύτή ή πολύπλευρη κα ί συχνά συνδυα
σμένη κα ί καθοδηγημένη έκστρατεία κα ί πίεση μέ διάφορους τρόπους 
φτάνει μέχρι καί τήν ήγεσία τού ΚΚΕ, μέ σκοπό νά  τήν κλονίσει κα ί νά  τήν 
υποχρεώσει νά  ξεφύγει άπό τόν σωστό δρόμο πού είχε χα ράξει κα ί άκο- 
λσυθοϋσε.

Ό π ω ς  είδαμε στό τελευταίο κεφάλαιο τού βιβλίου, άλλά κυριότατα θά 
δούμε στά κεφάλαια πού θά Ακολουθήσουν στό τρίτο μέρος του, ή ήγεσία 
τού Κόμματος κ α ί τού κινήματος δέν Εμεινε άνεπηρέαστη άπό τήν πίεση 
αύτή. Ε ίνα ι Ινα  περίεργο φαινόμενο: τόν καιρό πού ή παλλαϊκή ένότητα 
είχε πά ρει πανεθνικό χαρακτήρα, δταν ό λαός μέ τή συσπείρωσή του καί 
τήν Αντιστασιακή κα ί έπανασιατική του δράση έκανε μιά άπό τίς  π ιό  
Απειλητικές προειδοποιήσεις πού δοκίμασε στήν Ιστορία της ή άστική 
τάξη, δταν τό κίνημα ένσωματώνονταν, Αφομοιώνονταν κα ί συνειδητο
ποιούνταν μέσα στίς όργανώσεις τού ΚΚΕ κα ί τού ΕΑΜ, χω ρίς νά  άφήνει 
έξω άπό τ ίς  γραμμές κα ί τήν πειθαρχημένη καθοδήγηση καμιά αύθόρμητη 
έκδήλωση κα ί δράση, δταν ή δραστηριότητα τών μαζών έφθανε στό Ανώ
τατο σημείο, δταν ό λαός είχε συνειδητοποιήσει τή δύναμή του κα ί έμ- 
πνέσνταν άπό τήν πεποίθηση πώ ς πραγματικά «έφτασε ή ώρα» γ ιά  Ινα  
όριστικό ξεκαθάρισμα στήν Ε λλάδα , τότε ή ήγεσία έχασε τόν παλμό τού 
λαού. Φ αίνεται σάν νά  έπαψε π ιά  νά καθοδηγείται άπό τή θέληση τών 
έργαζόμενων κα ί καταπιεζόμενών μαζών, σάν νά κλονίζεται, νά  ταλαν
τεύεται κα ί νά  χά νει τόν σωστό της δρόμο. Έ τ σ ι άρχισαν ο ί πρώτες Αμφι
βολίες, οΐ πρώ τοι δισταγμοί, o t πρώτες υποχωρήσεις κα ί παραχωρήσεις
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στούς Ά γγλους κα ί την έλληνική άστική τάξη. Στά μάτια τής ήγεσίας οΐ 
Ά γγ λο ι, ή κυβέρνηση τοϋ Καΐρου, ο ΐ ήγεσίες τών παλιών άστικών κομμά
των άρχισαν νά άποκτοϋν ενα βάρος πού στήν πραγματικότητα όέν τό 
ίχο νν  μέσα στήν έπαναστατημένη κα ί ένοπλη Ε λλάδα . Αύτή ή πρώτη 
κάμψη μπροστά στήν πίεση τού άντίπαλου, θά όδηγήσει στήν ουσιαστική 
έγκατάλειψη τοϋ έπαναστατικοϋ δρόμου άνάπτυξης τοΰ λαϊκού κινήμα
τος, σέ §να συμβιβασμό.

Χρειάστηκε όπωσδήποτε νά  έρμηνεύσσυμε πώς κα ί γ ια τ ί ή ήγεσία τού 
λαϊκού κινήματος ύπόκυψε στήν πίεση αύτή. Κ αί καταλήξαμε στό συμπέ
ρασμα πώς ο ί ρίζες τών α ιτίω ν βρίσκονται βαθιά  μέσα στήν προϊστορία, 
τή δομή κα ί τή λειτουργία τοΰ κόμματος τής έργατικής τάξης.

Μέσα σ’ αύτό τό άγ ιο  κίνημα δέν υπήρξαν προδοσίες κα ί προδότες. 
Ά κ όμα  κα ί αύτοί ο ΐ ήγέτες πού αυστηρά κατακρίνονται, κάθε άλλο μπο
ρούσαν νά είνα ι έκτός άπό προδότες. Σοβιετική έπέμβαση, τουλάχιστον 
άπό όσα έγώ άκουσα στά τότε Α νώ τα τα  Σώματα τοΰ ΚΚΕ καί στίς συν
εδριάσεις τοΰ ΠΓ καί τής Γραμματείας του, που συχνά άπό τήν Ιδιότητα 
κα ί τήν άποστολή μου έπαιρνα μέρος, κα ί άπό δσα μέχρι τώρα έπίσημα 
ντοκουμέντα έχουν γίνει γνωστά, δέν ύπήρξε στήν περίοδο αύτή. Ά ν  ή 
γενική Σοβιετική πολιτική γραμμή, τοποθετημένη μέσα στά πλαίσ ια  τού 
.τολέμου κα ί τής συμμαχίας, μπορούσε νά  προκαλέσει παρερμηνείες, 
παρανοήσεις κα ί συμβιβαστικές άποκλίσεις - κα ί έγιναν τέτοιες - κα ί άν ή  
άπό παράδοση άντίληψη τής ύπεράσπισης τής Σοβιετικής "Ενωσης σάν 
π ρ ω τά ρ ικ ο ύ  καθήκοντος κάθε κομμουνιστή δδηγοΰσε σέ δογματικές καί 
άλογες έρμηνεΐες τών τακτικών έλιγμών, πού υπαγόρευε ή οίκονομία τοΰ 
πολέμου σέ κάθε φάση τής Σοβιετικής πολιτικής κα ί διπλωματίας κα ί 
άναζητσϋνταν άνάλογες προσαρμογές κα ί στήν Ε λλά δ α  - έπίσης γίνονταν 
καί τέτοιες - αύτό δέν ε ίνα ι λάθος ή έπέμβαση τής Σοβιετικής "Ενωσης, 
άλλά ε ίνα ι άδυναμία κα ί άνικανότητα τής ήγεσίας τοϋ δικού μας κινήμα
τος. Τό καθήκον νά  κρατήσουμε καθαρή τή δ ική μας έπαναστατική γραμμή 
μέσα στόν συμμαχικό πόλεμο ήταν δικό μας - κύριο, πρωταρχικό κα ί β α 
σικό καθήκον. Αύτό ε ίνα ι τό λάθος τού κινήματός μας, δηλαδή τοΰ ΚΚΕ.

Ά π ό  τ ίς  αύταπάτες κα ί τ ίς  ταλαντεύσεις τής ήγεσίας τοϋ λαϊκού κινή
ματος έπωφελήθηκαν o t Ά γ γ λ ο ι «σύμμο%οί» μας. Ά π ό  τήν άρχή τής Κ α
τοχής άγωνίστηκαν μέ πείσμα κα ί πονηριά νά ύπονομεύσσυν κα ί νά  έξου- 
δετερώσσυν τό ΕΑΜ, πού οΐ πολ ιτικο ί κα ί κοινωνικοί στόχοι του άντι- 
στρατεύονταν στήν πατροπαράδοτη Ιμπεριαλιστική πολιτική τής Βρετα
νικής Αύτοκρατορίας. Έ χοντα ς  άμετακίνητο στόχο τους τήν διάλυση τοΰ 
ΕΛΑΣ, πού θά ’χε σά συνέπεια τό άποδυναμωμα κα ί τήν παράλυση δλσυ 
τοΰ λαϊκού κινήματος, προσπάθησαν έστω καί σέ βάρος τών άμεσων στρα
τηγικών έπιδιώξεων τού συμμαχικοΰ πολέμου, νά  συγκροτήσουν στό έξω- 
τερικό έναν μοναρχικό καθεστωτικό στρατό πραιτω ριανώ ν κα ί στήν κατε- 
χόμενη Ε λλάδα , μιά έξισορροπημένη μέ τόν ΕΛΑΣ -  τουλάχιστο άρχ ικά -  
ένοπλη δύναμη άπόλυτα υποταγμένη σ’ αυτούς καί τό μοναρχικό καθε
στώς.
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Στίς άρχές τοϋ ’Ιούλη ύπογράφεται τό σύμφωνο τού ΣΜ Α μέ τόν 
ΕΛΑΣ, πού σύντομα συνυπόγραψαν κα ί ο ί υποταγμένες στούς Ά γγλο υς  
όργανώσεις τού Ε Δ Ε Σ  κα ί τής ΕΚΚΑ. Συγκρστήθηκε κα ί τό λεγόμενο 
Κοινό Γενικό Στρατηγείο τών ’Ανταρτών τής Ε λλάδας, μέ μέλος του (στήν 
ουσία καθοδηγητή του) τόν ’Αρχηγό τής Βρετανικής Στρατιωτικής ’Α πο
στολής συνταγματάρχη Κρίς. Ό  ΕΛΑΣ «άναγνωρίζονταν» συμμαχικός 
στρατός κα ί σ’ άντάλλαγμα έχανε τήν αυτοτέλειά του κα ί τόν χαρακτήρα 
του σάν λαϊκός στρατός.

Ή  έπιτυχία  τους αύτή άνοιξε τήν όρεξη τών Ά γγλω ν γ ιά  μιά όλοκλη- 
ρωτική άπόσπαση τού άντάρτικου άπό τ ίς  πολιτικές όργανώσεις. Καλούν 
άνιιπροσώ πους στό Κάιρο άπό τίς  τρεις όργανώσεις πού διέθεταν άντάρ- 
τικο. Τό ΕΑΜ  στέλνει πολιτική άντιπροσωπεία, πού άπό τήν πρώτη σ τι
γμή μπλέκεται στίς πολιτικάντικες μηχανορραφίες, σέ άγονες συζητήσεις 
μέ τό βασιλιά κα ί άντιμοναρχικές διαπραγματεύσεις μέ τήν έξόριστη κυ
βέρνηση. Ξεχνάει πώς στήν Ε λλά δ α  πολεμάει ό λαός. Δέν ζητάει τίποτε 
γ ιά  τήν ένίσχυση τού άγώνα κα ί περ ιορ ίζει τ ίς  άπαιτήσεις του στήν δ ιεύ 
ρυνση τής κυβέρνησης τών έξορίστων μέ συμμετοχή κα ί ύπουργών τού 
ΕΑΜ. Ο ί Ά γγ λ ο ι δέν άντιδρούν άκόμα κα ί δταν ή κυβέρνηση Τσουδεροϋ 
συμπαρατάχθηκε στήν άξίωση τών άντιπροσώπων τής άντίστασης, νά κ ά 
νει δήλωση ό βασιλιάς πώς δέν θά γυρίσει στήν Ε λλάδα , προτού γίνει 
δημοψήφισμα Καί δέν άντιδρούν γ ια τ ί όποιαδήποτε άπόφαση κα ί άν 
παίρνανε ο ί Ιλληνες πολ ιτικο ί στό έξωτερικό, ό στρατηγός Δ ιοικητής τών 
συμμαχικών δυνάμεων, πού θά άποβιβάζονταν στήν Ε λλάδα , θά Ιδινε 
πολιτική λύση στό έσωτερικό πρόβλημα σύμφωνη μέ τά συμφέροντα τής 
Μεγάλης Βρετανίας. Μ ιά τέτοια  συμφωνία στό Κάιρο «ξεδόντιαζε» τό 
ΕΑΜ: 'Ο  ΕΛΑΣ γίνονταν στρατός τής κυβέρνησης κ α ί κατά παραχώρησή 
της, στρατός τών Ά γγλω ν ύποταγμένος άποκλειστικά στό ΣΜΑ. Καί κάτι 
άλλο πολύ σοβαρό: άπόκλειε κάθε συνεργασία τών βαλκανικών έθνικοα- 
πελευθερωτικών κινημάτων.

Ο Ι υπολογισμοί δμως αύτοί τών Ά γγλω ν άνατράπηκαν άρχι,κά στή 
διάσκεψη τοϋ Κεμπέκ κα ί άργότερα στήν Τεχεράνη. Ή  «μεγάλη στρατη
γική» τού Τσώρτσιλ άπορρίφθηκε. Δέν θά γίνονταν συμμο% ική άπόβαση 
στήν 'Ελλάδα. Ό  άνιάρτικος στρατός όχι μόνο δέν ήταν π ιά  άναγκαΐος 
όλλά  ήταν μιά σοβαρή άπειλή γ ιά  τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα τής 
Α γγλίας. Έ πρεπε μέ κάθε τρόπο νά  συντρίβει ό ΕΛΑΣ, πού είχε άποκτή- 
σει μεγάλη δύναμη μέ τά δπλα τών ’Ιταλών καί έλυνε άποφασιστικά τό 
πρόβλημα τής λαϊκής έξουσίας. Κ αί αύτό μπορούσε νά γίνει, κατά τή 
γνώμη πολιτικών κα ί στρατιωτικών, μέ μείωση τής πολεμικής δραστηριό
τητας ένάντια στούς κατακτητές κα ί τά  ϊ^οπλα προδοτικά κατασκευά
σματα, μέ συνένωση κα ί άντιεαμική δράστηριοποίηση τών γερμανοοπλι- 
σμένων κα ί τών λεγόμενων «δυναμικών έθνικών όργανώσεων» κα ί μέ τήν 
έγκληματική δξυνση τών άντιθέσεων άνάμεσα στίς άντάραικες όργανώ- 
σεις, έτσι πού νά άλληλοεξσντωθούν. Τό βρώμικο αύτό σχέδιο, πατροπα- 
ράδοτα δοκιμασμένο άπό τήν άποικιοκρατική Α γγλ ία , έφαρμόστηκε μέ
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ιδιότητα κα ί χω ρίς δισταγμούς σέ άνοικτή συνεργασία μέ τούς Γερμανούς, 
τήν ώρα που 6 γενικός άντιαξονικός πόλεμος συνεχίζονταν.

Τά γεγονότα πού Ακολούθησαν, μαρτυρούν δτι ο ΐ Ά γ γ λ ο ι δέν βχασαν 
ούτε γ ιά  μιά στιγμή, τόν κεντρικό τους στόχο: Ν ά  ύ π ο ν ο μ ε ύ σ ο υ ν  κ α ί  
ν ά  δ ια λ ύ σ ο υ ν  τ ό ν  Ε Λ Α Σ , σ ά ν  π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η  ν ά  έ ξ ο υ δ ε τ ε ρ ώ -  
σ ο υ ν  τό  Ε Α Μ  κ α ί  τή  λ α ο κ ρ α τ ικ ή  έ ξ ο υ σ ία  κ α ί  ν ά  έ γ κ α θ ιδ ρ ύ -  
σ ο υ ν  τή  μ ο ν α ρ χ ία  κ α ί  τ ό  κ α θ ε σ τ ώ ς  τ ή ς  έ κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς  κ α ί  
τή ς  ύ π ο τ έ λ ε ια ς  σ τ ά  σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α  τ ή ς  Β ρ ε τ α ν ικ ή ς  Α ύ τ ο κ ρ α -  
τ ο ρ ία ς .
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