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ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

21.4.41 Έσχηματίστηκε ή Κυβέρνηση Τσουδεροΰ, πού προοριζόταν γιά τή 
φυγή στήν Κρήτη. Ό  Τσουδερός πρίν δυό μέρες άνακλήθηκε άπό 
τήν έξορία καί άνάλαβε ύπουργός τών οίκονομικών στήν κυβέρνη
ση πού είχε σχηματισθεΐ ύπό τήν προεδρία τοΰ Γδιου τοΰ Γλύξ- 
μπουργκ. Έπρόκειτο γιά κυβέρνηση τεταρτοαυγουστιανών. Είχε 
γίνει προσπάθεια άνάθεσης τής Κυβέρνησης στόν κρητικό στρα
τηγό Μαζαράκη, πού άπέτυχε.

23.4.41 Ή  κυβέρνηση μεταφέρθηκε μέ άγγλικά άεροπλάνα στήν Κρήτη.

27.4.41 Είσοδος τών χιτλερικών στήν 'Αθήνα. Κατοχή. Ό  Τσολάκογλου 
μέ τούς συνθηκολόγους στρατηγούς συγκροτούν έθνοπροδοτική 
κυβέρνηση. 2.000 κρατούμενοι κομμουνιστές άπό τήν μοναρχοφα- 
σιστική δικτατορία παραδίνονται στους κατακτητές.

29.4.41 Ή  έφημερίδα «'Εστία» έγραψε κύριο άρθρο μέ τόν τίτλο «ψυχική
άποστράτευση» γιά υποταγή στούς καταχτητές.

30.4.41 Τριπλή κατοχή. Διαμελισμός τής 'Ελλάδας.
1.5.41 Στή Θεσσαλονίκη μέ πρωτοβουλία τοΰ Μακεδονικού Γραφείου 

τοΰ ΚΚΕ ιδρύεται ή όργάνωση «Ελευθερία», πρώτη έθνικοαπε- 
λευθερωτική όργάνωση στήν 'Ελλάδα.

1.5.41 Ιδρύθηκε στήν 'Αθήνα ή έθνικοαπελευθερωτική όργάνωση «Δη
μοκράτης».

5.5.41 Κυκλοφόρησε τό «Μανιφέστο» τής παλιάς ΚΕ τοΰ ΚΚΕ. Τό πρώτο 
έθνικοαπελευθερωτικό προσκλητήριο γιά συνέχιση τοΰ πολέμου 
στήν 'Ελλάδα.

7.5.41 ' Ο Τσολάκογλου κάλεσε όλους τούς πολιτικούς άρχηγούς καί έζή-
τησε τήν υποστήριξή τους. ’Αναγνωρίζεται ά π’ όλους ή Κυβέρ
νηση σάν «Κυβέρνηση 'Εθνικής ’Ανάγκης».

20.5.41 "Αρχισε ή μάχη τής Κρήτης. Ό  κομμουνιστής Πορφυρογένης, στό
όνομα τοΰ ΚΚΕ, καλεϊ τόν κρητικό λαό σέ ένοπλη άντίσταση γιά 
τήν υπεράσπιση τής Κρήτης.

20.5.41 Οί χιτλερικοί κατέλαβαν τήν Κρήτη. ΟΙ άγωνιστές τοΰ λαοΰ άπο- 
σύρθηκαν στά βουνά καί συγκρότησαν Ενοπλες άνταρτοομάδες.

21.5.41 Μέ πρωτοβουλία τών κομμουνιστών πού δραπέτευσαν άπό τή Φο
λέγανδρο ιδρύεται ή «'Εθνική 'Αλληλεγγύη».

31.5.41 Στήν ’Αθήνα οί νέοι πατριώτες Μανώλης Γλέζος καί ’Αποστολής 
Σάντας κατέβασαν τή χιτλερική σημαία άπό τήν ’Ακρόπολη. Ό  
έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας στήν 'Ελλάδα δρχισε.

Ίούνης (άρχές) Προσπάθειες άνασυγκρότησης τοΰ ΚΚΕ. Δραπέτες κομμουνιστές 
άπό τά νησιά τής έξορίας μπαίνουν έπικεφαλής. Συγκροτήθηκε 
προσωρινό Κεντρικό καθοδηγητικό Κέντρο τοΰ ΚΚΕ, άπό τρία έ- 
κλεγμένα άπό τό 6ο Συνέδριο τοΰ ΚΚΕ μέλη τής ΚΕ. Φτάνουν στήν 

’Αθήνα 27 στελέχη τοΰ ΚΚΕ πού κρατούνταν στήν ’ Ακροναυπλία.
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Οί πρώτες όδηγίες τών κρατουμένων μελών τής ΚΕ καί τής όμάδας 
τοΰ στρατοπέδου πρός τήν τριμελή καθοδήγηση τοΰ ΚΚΕ.

Στή Γιουγκοσλαβία άρχισε ό έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας. 
Τό Μακεδονικό Γραφείο τοΰ ΚΚΕ Αποφάσισε νά όργανώσει άν- 
τάρτικο στή Μακεδονία καί τήν Θράκη.
ΕΙσβολή τών χιτλερικών στρατευμάτων στό Ιδαφος τής Σοβιετικής 

Ένωσης. Νέα φάση τοΰ 2ου Παγκόσμιου πολέμου καί τής άντίστα- 
σης στίς κατεχόμενες χώρες τής Ευρώπης.
Οί κατακτητές έκτελοΰν στήν Κρήτη 143 πατριώτες.
Συνήλθε ή 6η 'Ολομέλεια τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ. Πρώτη τής κατοχής. 

Ραδιοφωνική Εκκληση τοΰ Στάλιν πρός τούς λαούς τής Σοβιετικής 
"Ενωσης καί όλης τής προοδευτικής ανθρωπότητας, γιά άνειρή- 
νευτο άγώνα, μέχρι τή συντριβή τοΰ φασισμού.

Ά ρχισ ε ή μάχη τοΰ Λένινγκραντ. Μεγάλες μάχες στό Σμολένσκ. 

Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τοΰ Μ.Γ. τοΰ ΚΚΕ έμφανίστηκε στή Νι
γρίτα ή άνταρτοομάδα ·> Όδυσσέας Άνδρούτσος», μέ άρχηγό τόν 
κομμουνιστή δάσκαλο Θανάση Γκένιο (καπετάν Λασάνη), καί σέ 
λίγο στό Κιλκίς ή άνταρτοομάδα «Α θανάσιος Διάκος», μέ άρχηγό 
τόν κομμουνιστή δάσκαλο Χρήστο Μόσχο, (καπετάν Πέτρο).

Ή  Σοβιετική "Ενωση καί ή Μεγάλη Βρεταννία υπογράφουν συμ
φωνία γιά κοινή πολεμική δράση ένάντια στή χιτλερική Γερμανία. 

'Ιδρύεται τό 'Εργατικό 'Εθνικό ’Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΕΑΜ) 
Άνασυγκροτήθηκε ή «Πανελλήνια ’Επιτροπή Δημοσίων Υ πα λ 
λήλων» (ΠΕΔΥ).
Στήν Κρήτη έκτελοΰνται άλλοι 178 πατριώτες.

' Υπογράφεται καί δημοσιεύεται κοινή δήλωση τών ΗΠΑ καί τής 
Μεγάλης Βρεταννίας, πού Εμεινε στήν Ιστορία μέ τό όνομα «Χάρ
της τοΰ Άτλαντικοΰ» (ή ήμερομηνία άμφισβητεϊται). Τό Σεπτέμ
βρη ό «Χάρτης τοΰ Άτλαντικοΰ» υπογράφτηκε άπό τή Σοβιετική 

Ένω ση, τήν ’Ελεύθερη Γαλλία καί άπό άλλες συμμαχικές κυβερ
νήσεις.
Συνήλθε ή 7η 'Ολομέλεια τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ.

Αντάρτες άνατίναξαν τή σιδηροδρομική γέφυρα Μουριών-Μακε- 
δονίας.

Είσοδος τοΰ σοβιετικού στρατού στό ’Ιράν..

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
(ΕΑΜ).

Ένοπλη Εξέγερση τών πατριωτών στήν περιοχή Δράμας. Α πά ν
θρωπη θηριωδία τών βουλγαροφασιστών. Μόνο στήν πόλη τής 
Δράμας έκτελέστηκαν πάνω άπό 3.000 πατριώτες.

Ά ρχισ ε  ή μάχη τής Μόσχας. Διάσκεψη Σοβιετικής Ένωσης. Με
γάλης Βρεταννίας καί ΗΠΑ στή Μόσχα.



Οκτώ. (άρχές) 
10.10.41

23.10.41

28.10.41

17.11.41
19.11.41

21.11.41
23.11.41

7.12.41

11.12.41

8.1.42

10.1.42

15.1.42

20.1.42

Δραπέτευσαν οί Γιώργης Σιάντος καί Γιώσης.

Κυκλοφόρησε τό πρώτο διάγγελμα τοΰ ΕΑΜ. Κάλεσμα γιά άντί- 
σταση μέ όλα τά μέσα, γιά τήν Απελευθέρωση.

Έ νοπλοι πατριώτες συγκρούονται μέ 'Ιταλούς καί χωροφύλακες 
στό Μεσόβουνο. Έκτελοΰνται στήν περιφέρεια Νιγρίτας 221 πα
τριώτες. ’Αντίποινα γιά τήν άντάρτικη δράση καί τά σαμποτάζ. 
Μαζικές έκτελέσεις Εγιναν καί στήν περιφέρεια Κιλκίς.

Στό Μεσόβουνο τής ΠτολεμαΓδας έκτελοΰνται 165 χωρικοί.

Τό ΕΑΜ όργάνωσε καί πραγματοποίησε τήν πρώτη μαζική έκδή- 
λωση Απόκρουσης γιά τό γιορτασμό τής πρώτης έπετείου τής Από
κρουσης τής Ιταλοφασιστικής είσβολής στήν 'Ελλάδα.

'Ιδρύεται ό «Ε θνικός Δημοκρατικός Ε λληνικός Σύνδεσμος» 
(ΕΔΕΣ)
Παμφοιτητική Απεργία. Ή  πρώτη στήν κατεχόμενη Ευρώπη. 

'Α ρχίζει ή άγγλοαμερικανική έπίθεση στήν Κυρηναϊκή.
Τό πρώτο προπαρασκευαστικό ξεκίνημα τοΰ "Αρη στή Ρούμελη. 

' Η πρώτη μεγάλη νίκη τοΰ Κόκκινου Στρατού 25 χλμ. ίξω άπό τή 
Μόσχα.

Ό  Γ. Σιάντος έπικεφαλής τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ έθνικοαπελευθερωτικού 
κινήματος. Συγκροτήθηκε τό πρώτο ήγετικό κέντρο τοΰ λαϊκοΰ 
στρατοΰ.
Συντριπτική ήττα τοΰ γερμανικοΰ στρατοΰ στή μάχη τής Μόσχας. 
Μέ διαταγή τοΰ Χίτλερ οί Γερμανοί πέρασαν σέ άμυνα. ’Αντεπίθε
ση τοΰ σοβιετικού στρατοΰ.
Οί γιαπωνέζοι κατάστρεψαν τόν Αμερικανικό στόλο στό Πέρλ 
Χάρμπερ τοΰ Είρηνικοΰ.
Οί ΗΠΑ κηρύσσουν τόν πόλεμο ένάντια στόν "Αξονα Βερολίνου. Ρώ
μης καί Τόκιο.

) Συνήλθε ή 8η 'Ολομέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ. Διευρύνεται ή ΚΕ καί 
έκλέγεται ό Σιάντος Γενικός Γραμματέας τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ.

Στήν Ούάσιγκτων 26 συμμαχικά κράτη υπόγραψαν διακήρυξη γιά 
πόλεμο ένάντια στόν φασιστικό "Αξονα, μέχρι τή συντριβή του. 
Ή  πρώτη διαδήλωση τών Αναπήρων.

διευρύνεται ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ μέ τή συμμετοχή άντιπροσώπων τών Πα
νελλαδικών μαζικών όργανώσεων. Έγκρίνεται ό έσωτερικός κανο
νισμός τής όργάνωσης τοΰ ΕΑΜ.

Στόν Ταΰγετο έμφανίσθηκε ή πρώτη άνταρτοομάδα μέ τούς άδελ- 
φούς Ξυδέα.

Υπογράφτηκε τό πρωτόκολλο Wannsee. Είναι τό σχέδιο τών χιτλε
ρικών γιά τήν έξόντωση 11 έκατ. Εβραίων. ’Επικεφαλής όρίστη- 
κε ό Χίμμλερ.

9



23.1.42 "Αρχισε ή Επίθεση τοΰ Ρόμμελ στήν 'Αφρική.
2 2 42 Στρατιωτικοπολιτική σύσκεψη στήν 'Αθήνα γιά τή δημιουργία

λαϊκού στρατοΰ τοΰ ΕΑΜ.
5.2.42 'Ιδρύθηκε τό ΕΑΜ Νέων.

10.2.42 Έγκρίνεται ή προγραμματική διακήρυξη τοΰ λαϊκού Στρατοΰ.
16.2.42 ' Ανακοινώνεται ή ίδρυση τού « 'Ελληνικού Λαϊκοΰ 'Απελευθερωτικού 

Στρατοΰ» (ΕΑΑΣ)
5.3.42 Συνάντηση Αντιπροσώπων τοΰ ΕΑΜ μέ τόν Ζέρβα καί τόν Πυρο- 

μάγλου.
9.3.42 Συμφωνία κυβέρνησης έξωτερικοΰ τής 'Α γγλίας γιά τή χρηματο

δότηση τών Ελληνικών ένόπλων δυνάμεων.
17.3.42 Μαχητική διαδήλωση τών άναπήρων στήν 'Αθήνα. Χτυπήθηκε 

άπό τούς 'Ιταλούς καί διαλύθηκε.
25.3.42 Μέ πρωτοβουλία τοΰ ΕΑΜ γιορτάστηκε ή 'Εθνική 'Επέτειος μέ 

διαδηλώσεις στούς δρόμους καί άλλες έκδηλώσεις.

12.4.42 Έναρξη τής μεγάλης πανυπαλληλικής άπεργίας μέ τήν κάθοδο τών υ
παλλήλων τών i l l .  ' Η άπεργία τών Δημοσίων υπαλλήλων τελεί
ωσε στις 21 τοΰ ’Απρίλη μέ πλήρη νίκη.

16.4.42 ’ Η Κυβέρνηση Τσολάκογλου έδημοσίευσε νόμο πού πρόβλεπε τήν
ποινή τοΰ θανάτου γιά άπεργούς Δημ. Υπαλλήλους.

2ο 4 42 Έκδόθηκε ή εφημερίδα « Ελεύθερη 'Ελλάδα», όργανο τής ΚΕ τού
ΕΑΜ.

Απρίλης (τέλη) Κοινή σύσκεψη στρατιωτικών στελεχών μέ έκπρόσωπο τοΰ ΣΜΑ 
γιά τή δημιουργία Ενοπλων τμημάτων σ ’ όλες τίς περιοχές τής 

' Ελλάδας, γιά νά προλάβουν τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ πού προχωρούσε σέ 
δράση μέ τίς άνταρτοομάδες του.

4.5.42 Σύσκεψη στή Λαμία γιά τή συγκρότηση άνταρτοομάδων στή Ρού
μελη.

15.5.42 Συγκροτήθηκε τό 'Αρχηγείο Ρούμελης. Έξοδος καί έμφάνιση τών άν- 
ταρτών τής Ρούμελης μέ άρχηγό τόν "Αρη Βελουχιώτη (κομμουνιστή 
Θανάση Κλάρα).

16.5.42 Μεγάλη σύσκεψη άνταρτών Θεσσαλίας στό Μπιχτέσι. Καθορί
στηκαν οί βασικοί στόχοι τοΰ Ενοπλου άγώνα καί διατυπώθηκε ό 
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας τοΰ άντάρτικου τής Θεσσα
λίας.

26.5.42 ' Υπογράφτηκε στό Λονδίνο συμμαχία Σοβιετικής -Ενωσης καί Με
γάλης Βρεταννίας.

25.6.42 Στό Κοπανάκι τής Μεσσηνίας συνήλθε ή πρώτη συνδιάσκεψη τών 
άνταρτών Πελοποννήσου.

10.7.42 Σύγκρουση τής άνταρτοομάδας τοΰ "Αρη μέ καταδιωκτικά άπο- 
σπάσματα τής προδοτικής χωροφυλακής. Νίκος Λέβας (Γερολέ- 
βας), παλιός κομμουνιστής καί πολιτικός σύμβουλος τοΰ "Αρη, εί
ναι ό πρώτος έλασίτης Αντάρτης πού πέφτει σέ μάχη.
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11.7.42 Μέ υπόδειξη τού λεγεωνάριου γαιοκτήμονα Μαραθέα οί ’Ιταλοί 
σκοτώνουν στό χωριό Τσόμπα-Δομοκοΰ 14 χωρικούς, έργάτες στό 
κτήμα τοΰ καταδότη.

14.7.42 Σέ συμπλοκή μέ τούς άντάρτες σκοτώνεται ό προδότης Μαραθέας 
καί ό έπιστάτης του, μέσα στό κτήμα.

15.7.42 ’Εμφανίζεται ή 8η 'Ομάδα άνταρτών Παρνασίδας τοΰ ΕΛΑΣ.
17.7.42 "Αρχισαν οί άγώνες τοΰ Κόκκινου Στρατοΰ γιά τήν ύπεράσπιση τοΰ

Στάλινγκραντ.

18.7.42 Ό  Τσώρτσιλ άνακοινώνει στό Στάλιν τή διακοπή τής άποστολής
δυναμικού λόγω τής καταστροφής πού πάθανε.

19 & 20.7.42 Μεγάλη κινητοποίηση στήν ’Αθήνα γιά τά συσίτια.
21.7.42 ΟΙ ΗΠΑ άρχισαν έπιθετικές έπιχειρήσεις στή Νέα Γουινέα.

25.7.42 "Αρχισε ή Μάχη στόν Καύκασο.

28.7.42 Σύσκεψη τών άνταρτών τοΰ Κίσαβου.

30.7.42 Ό  Ζέρβας φεύγει άπό τήν ’Αθήνα γιά νά συγκροτήσει άντάρτικο
τοΰ ΕΔΕΣ στήν "Ηπειρο.

2.8.42 ’Αποβιβάζεται στήν Πελοπόννησο ή έλληνοαγγλική άποστολή
«Μίδας» μέ άρχηγό τόν Ταγματάρχη Γιάννη Τσιγάντες.

9.8.42 ' Ο "Αρης μαζί μέ τήν 8η ' Ομάδα Παρνασίδας δίνουν τήν πρώτη νι
κηφόρα μάχη μέ τούς ’Ιταλούς στή Ρύκα τής Γκιώνας. Τό Ιταλικό 
τμήμα έξοντώθηκε. Πιάστηκαν 40 αιχμάλωτοι ’Ιταλοί.

10.8.42 Στό μοναστήρι Ά η-Λ ιάς, στίς Καρυές, συνήλθε συνδιάσκεψη άν
ταρτών Θεσσαλίας (Ά νατολικοΰ Όλύμπου, Δυτικοϋ Όλυμπου,

’Ανατολικού Κισσάβου καί Δυτικοΰ Κισσάβου). Άποφασίστηκε 
νά διπλασιαστεί ό άριθμός τών άνταρτών.

13.8.42 "Αρχισε ή ήρωϊκή άμυνα τοΰ Στάλινγκραντ.

7.9.42 Γενική άπεργία έργατών καί ύπαλλήλων στήν ’Αθήνα καί τόν 
Πειραιά.

9.9.42 Μαζική παράσταση άναπήρων καί τραυματιών πολέμου στό υ
πουργείο στρατιωτικών καί τό ΠΓ τοΰ Κούισλιγκ Τσολάκογλου. 
Διαδήλωση στούς δρόμους.

•0.9.42 Στό Κρίκελο τής Εύρυτανίας οί άντάρτες τοΰ "Αρη έκμηδένισαν
Ιταλικό τμήμα. Πιάστηκαν 25 αΙχμάλωτοι.

219.42 ' Η όργάνωση ΠΕΑΝ άνατίναξε τά γραφεία τής χιτλεροφασιστικής
όργάνωσης ΕΣΠΟ.

29.9.42 Στά βουνά τής Ρούμελης πέφτουν μέ άλεξίπτωτα Άγγλοι σαμποτέρ μέ 
έπικεφαλής τόν συνταγματάρχη Έντυ Μάϊερς. Αύτοί θά παραμείνουν 
στά έλληνικά βουνά σάν Βρεταννική Στρατιωτική ’Αποστολή 
(ΒΣΑ).

10.10.42 Στή Μέση ’Ανατολή συγκροτήθηκε ή « ’Αντιφασιστική Στρατιω
τική ’Οργάνωση», (ΑΣΟ).
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22-28.10.42 Μάχη τοΰ Έ λ  Άλαμέϊν.
28.10.42 Μαζικές λαϊκές έκδηλώσεις καί διαδήλωση στούς δρόμους γιά τό

γιορτασμό τής δεύτερης έπετείου άπό τήν άπόκρουση τής Ιταλοφα- 
σιστικής εισβολής στήν 'Ελλάδα.

8.11.42 Απόβαση στήν ’Αφρική.
19.11.42 Παραιτήθηκε ή κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου. Τόν Αντικα

τέστησε ό ώς τότε άντιπρόεδρος Λογοθετόπουλος. Στίς 2.12.42 
ώρκισε τούς υπουργούς του.

Νοέμβρης 25-26 ΑΝΑΤ1ΝΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ.
4.12.42 Έγκρίθηκε ό κώδικας Λαϊκής αύτοδιοίκησης καί Λαϊκής Δικαιο

σύνης «Ποσειδών».

22.12.42 Μεγάλες άπεργίες καί διαδηλώσεις στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά.
24.12.42 Ά π ό  άντιπροσώπους τών άστικών δημοκρατικών κομμάτων και τοΰ

ΕΑΜ υπογράφεται συμφωνία γιά τή συγκρότηση « ’ Εθνικού Δη
μοκρατικού Απελευθερωτικού Μετώπου» (ΕΔΑΜ).

28.12.42 Τά άστικά δημοκρατικά κόμματα ΰπαναχωροΰν καί ματαιώνουν 
τή συγκρότηση τοΰ ΕΔΑΜ.

Δεκέμβρης (τέλη) ΣΥΝΗΛΘΕ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΤΟΥ ΚΚΕ.

31.12.42 Συνάντηση Άρη-Ζέρβα στή Ρουβελιτσα -Ά ρτας. Πρόταση τοΰ 
Ά ρ η  γιά ένοποίηση τών άνταρτών τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ ΕΔΕΣ μέ κοι
νή Διοίκηση άπό τόν Ζέρβα (στρατιωτικό) καί τόν Ά ρ η  (καπετά
νιο), άπορρίφτηκε άπό τόν Ζέρβα, μέ υπόδειξη τοΰ Μ. Γουντ- 
χάουζ-Κρίς.

11.1.43 Συνάντηση Ροΰζβελτ-Τσώρτσιλ στήν Καζαμπλάνκα.

13.1.43 Στό Μοναστήρι Ά ι-Γ ιώ ργης, στό Μαυρομάτι - Καρδίτσας, συνήλ
θε ή πρώτη συνδιάσκεψη άνταρτών τοΰ ΕΛΑΣ Δυτ. Θεσσαλίας καί 
Χασίων.

30.1.43 Στά Ά δανα Εγινε Άγγλο-τουρκική διάσκεψη κορυφής.

4.2.43 Συνήλθε ή 3η συνδιάσκεψη τών άνταρτών Θεσσαλίας.

8.2.43 Άρχισε ή μεγάλη μάχη τοΰ Φαρδίκαμπου.
10-20.2.43 Ό  ΕΛΑΣ Θεσσαλίας χτυπάει τούς κατακτητές στόν "Ολυμπο, στήν

’Ελασσόνα, τό Πήλιο. Μάχη στήν Όξύνεια-Καλαμπάκας. 120Γερ
μανοί νεκροί καί 146 αΙχμάλωτοι.

23.2.43 'Ιδρύεται ή «'Ενιαία Πανελλαδική ’Ρργάνωση Νέων» (ΕΠΟΝ).

24.2.43 Γενική άπεργία τών έργαζομένων Άθήνας-Πειραιά ένάντια στήν 
πολιτική έπιστράτευση.

5.3.43 Γενική άπεργία καί διαδήλωση έκατοντάδων χιλιάδων 'Αθηναίων γιά 
τή ματαίωση τής πολιτικής έπιατράτευσης. Πολλοί νεκροί. Οί κατα
κτητές υποχωρούν. Τό ΕΑΜ ματαίωσε τήν έπιστράτευση.

12.3.43 Ή ττα  τών χιτλεροφασιστών στή Β. Αφρική.
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12.3.43 'Απελευθέρωση τής πόλης Καρδίτσας. Εκλέγεται συμβούλιο Λαϊ
κής Αύτοδιοίκησης.

(δεύτερο δεκ.) Δυό πολιτικοστρατιωτικές συσκέψεις τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, μέ συμμε
τοχή τοΰ Ά ρ η . Καθορίστηκαν τά νέα καθήκοντα τοΰ άντάρτικου 
καί συγκροτήθηκε Πενταμελές Γενικό Α ρχηγείο  τής Ρούμελης. 
Τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ άνακοινώνει τήν άποκατάσταση τοΰ Ά ρ η  στό 
ΚΚΕ.

23.3.43 Φεύγουν, ό Ά ρ η ς , ό Α. Τζήμας (Σαμαρινιώτης), ό ταγματάρχης 
Θυμ. Ζούλας καί ό λοχαγός Φοίβος Γρηγοριάδης (Φώτης Βερ- 
μαΐος) γιά τή Στερεά ‘Ελλάδα.

24.3.43 Ό  ΕΛΑΣ λευτερώνει τήν πόλη τών Γρεβενών.
25.3.43 Μεγάλη διαδήλωση τών φοιτητών καί σπουδαστών γιά τήν έθνική 

έπέτειο, όργανωμένη άπό τήν ΕΠΟΝ καί τό ΕΑΜ. ΟΙ διαδηλωτές 
στεφάνωσαν τούς ήρωες τοΰ 1821.

25.3.43 Τό ΕΑΜ όργάνωσε μεγάλη διαδήλωση στήν Α θήνα γιά τήν έπέ- 
τειο τής ’Εθνικής Γιορτής. Συγκρούσεις μέ τούς κατακτητές.

7.4.43 Ό  στρατηγός Στέφανος Σαράφης προσχώρησε στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

8.4.43 *ού ΕΛΑΣ στήν Α μφιλοχία.
10-20.4.43 Μάχες τοΰ ΕΛΑΣ Μακεδονίας στά Πιέρια.

22.4.43 Μάχες στά Χάσια.
2.5.43 Μεγάλη πολιτικοστρατιωτική σύσκεψη στήν 'Αθήνα, μέ συμμετοχή 

τού στρατηγού Σαράφη. Συγκροτήθηκε Γενικό Στρατηγείο τού ΕΛΑΣ 
(Σαράφης - “Αρης - Σαμαρινιώτης).

12.5.43 Πρώτη διάλυση τού 5/42 στή Γκιώνα.
15.5.43 Απόφαση τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής τής Κομμουνιστικής 

Διεθνοΰς (ΚΔ) γιά τήν αύτοδιάλυσή της.

20.5.43 Πρωτόκολλο τών Εξ (Παπάγος, Πιτσίκας, Παπαδήμος, Παπαδό- 
πουλος, Μπακόπουλος, Δέδες καί Κοσμάς) γιά συγκρότηση τής 
όργάνωσης «Στρατιωτική Ιεραρχία».

26.5.43 ’Εξόντωση Ενός Ιταλικού τάγματος στό 51 χιλιόμετρο τοΰ δρόμου 

Άμφισσα-Γραβιά, άπό άντάρτες τοΰ ΕΛΑΣ.

27.5.43 Ό  "Εντυ έπέδωσε τελεσίγραφο τής άγγλικής κυβέρνησης στό Γ.Σ.
τοΰ ΕΛΑΣ. Δήλωσε ότι δέ θά άνεχθεΐ προσπάθεια τοΰ ΕΑΜ νά Επι- 
βάλει μεταπολεμικά κυβέρνηση τής άρεσκείας του.

30.5.43 Οί Κούϊσλιγκς όργανώνουν τό Ιο τάγμα Άσφαλείας (γερμανοτσο- 
λιάδες).

Μάης (τέλη) Αρχισε ή «μεγάλη» έαρινή ιταλική Εκκαθαριστική Επιχείρηση Ε
νάντια στούς άντάρτες στήν Α ττική , τήν Ρούμελη, τή Θεσσαλία 
καί τήν Ή πειρο. Ό  ΕΛΑΣ άποκρούει τίς ίταλικές Επιθέσεις σ ' ό
λες τίς περιοχές, μέ σοβαρές άπώλειες τ<Λ Εχθρού καί σημαντικές 
τοΰ ΕΛΑΣ.

Ιούνης I πρός 2 °  ΕΛΑΣ άνατίναξε τή σιδηροδρομική γαλαρία κοντά στό Κοϋρνοβο.
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600 Ιτα λ ο ί νεκροί. Κόπηκε ή συγκοινωνία γιά πολύ καιρό. 
Συνεδρίαση τής ΚΕ τού ΚΚΕ γιά τήν αύτοδιάλυση τής ΚΔ. 

Μάχη τοΰ ΕΛΑΣ στήν Παύλιανη καί τήν Κουκουβίστα.

Ό  ΕΛΑΣ λευτέρωσε τό Μέτσοβο.
Σύσκεψη στό Λιάσκοβο άντιπροσώπων ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ καί ΒΣΑ. 

106 κομμουνιστές, (κρατούμενοι άκροναυπλιώτες στό στρατόπε
δο Λάρισας) έκτελέστηκαν άπό τούς κατακτητές στό Κούρνοβο. 

Κοινή δράση άνταρτών τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ 'Αλβανικού Λαϊκού 
'Απελευθερωτικού Στρατοΰ ένάντια στούς καταχτητές στήν "Ηπει
ρο.

Δήλωση Σαράφη -'Εντυ ότι ό ΕΛΑΣ είναι συμμαχικός στρατός 
στίς διαταγές τοΰ ΣΜΑ.

"Υστερα άπό συζητήσεις πολλών ήμερών άντιπρόσωποι τών ΚΚ 
καί τών λαϊκών άπελευθερωτικών κινημάτων ’Αλβανίας, Γιουγκο
σλαβίας καί ' Ελλάδας, υπογράφουν τά «Συμπεράσματά» τους γιά 
νά σταλοΰν στίς Κεντρικές καθοδηγήσεις τους.

'Αρχίζουν οί «παραπλανητικές» έπιχειρήσεις.
Δεύτερη διάλυση 5/42.

'Αντιπρόσωποι τών Γενικών Στρατηγείων τών άνταρτών 'Α λβα
νίας, Γιουγκοσλαβίας καί ' Ελλάδας, υπογράφουν Σύμφωνο κοινής 
δράσης καί άποφασίζουν τή συγκρότηση Κοινού Βαλκανικού 
Στρατηγείου.

Διαδηλώσεις στήν ’Αθήνα ένάντια στήν τρομοκρατία καί διαμαρ
τυρίες γιά τήν έκτέλεση τών 106 κομμουνιστών στό Κούρνοβο. 
Συγκρούσεις μέ τούς κατακτητές καί τήν άστυνομία. Δεκαπέντε 
διαδηλωτές νεκροί.
Συνδιάσκεψη άνταρτών Θεσσαλίας.

’Ανασχηματισμός κυβέρνησης Τσουδεροΰ.
Διάγγελμα τοΰ Γλύξμπουργκ.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΑΣ-ΣΜΑ. Ό  ΕΛΑΣ μπαίνει 
κάτω άπό τίς διαταγές τού ’Αγγλικού Στρατηγείου.

«Ίουλιανά», Μ. ’Ανατολής. Διάλυση 2ης ταξιαρχίας. Μεγάλη έ- 
πίθεση τών Γερμανών στό Κούρσκ.

"Αρχισαν οί μεγάλες κινητοποιήσεις τοΰ λαοΰ, σ ’ όλη την 'Ελλά
δα, ένάντια στήν έπέχταση τής βουλγαροφασιστικής κατοχής 
στήν Μακεδονία.
Άγγλοαμερικανική άηόβααη στήν Ιταλία (Σικελία). Τέλος τών «πα
ραπλανητικών» έπιχειρήσεων τών άνταρτών.
Τό ΕΛΑΝ Απελευθέρωσε 60 κομμουνιστές έξόριστους στόν "Αι- 
Στράτη.

Μήνυμα τού στρ. Ούίλσων.



20.7.43 Συνήλθε ή 2η Εύρεία 'Ολομέλεια τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ.

22.7.43 Τό ΕΑΜ όργάνωσε μεγάλη λαϊκή έκδήλωση στήν 'Αθήνα ένάντια στήν 
έπέκταση τής βουλγαρικής κατοχής. 400 χιλιάδες πατριώτες διαδη- 
λώνουν στούς δρόμους καί συγκρούονται μέ τούς κατακτητές.

25.7.43 Πτώση τού Μουσολίνι. Οί Άγγλοαμερικανοί άναθέτουν τήν προ
εδρία τής νέας κυβέρνησης στόν φασίστα στρατηγό Μπαντόλιο.

25.7.43 Στή Μουσιώτισσα - ’Ηπείρου οί κατακτητές έσφαξαν 154 πατριώ
τες.

27.7.43 Πρώτο συνέδριο τής ΕΠΟΝ.
29.7.43 Συγκροτήθηκε Κοινό Γενικό Στρατηγείο ’Ανταρτών 'Ελλάδας 

(ΚΓΣΑΕ).

30.7.43 Στρατιωτικοποίηση τοΰ ΕΛΑΣ. Μετατροπή τών άντάρτικων τμη
μάτων σέ τακτικό στρατό.

10.8.43 ’Αντιπροσωπεία τής ΚΕ τού ΕΑΜ καί πολιτικοί έκπρόσωποι τοΰ 
άντάρτικου τοΰ ΕΔΕΣ καί της ΕΚΚΑ φεύγουν γιά τό Κάϊρο.

15.8.43 Συνάντηση Σιάντου-Τέμπο. ‘Ακύρωση τής Βαλκανικής συμφω
νίας.

16.8.43 Στό χωριό Κομμένο -"Αρτας οί καταχτητές τουφέκισαν 317 κατοί
κους.

17.8.43 Κοινή δήλωση κομμάτων καί άντιστασιακών όργανώσεων τής 
' Ελλάδας στό Κάϊρο γιά νά μή γυρίσει ό βασιλιάς πρίν άπό δημο
ψήφισμα.

19.8.43 ' Η κυβέρνηση Τσουδεροΰ άποφάσισε νά συμπαραταχτεί μέ τά κόμ
ματα καί τίς άντιστασιακές όργανώσεις στό άντιμοναρχικό αίτημα.

17.8.43 Ά ρ χισ ε  ή πρώτη διάσκεψη τών Ρούσβελτ καί Τσώρτσιλ στό Κεμ-
πέκ.

19.8.43 Ό  βασιλιάς μέ τηλεγράφημά του ζήτησε τή συμπαράσταση τών
Ροΰσβελτ καί Τσώρτσιλ. Τήν αίτηση τοΰ βασιλιά υποστήριξε θερ
μά ό Νοτιοαφρικανός στρατάρχης Σμάτς.

3.9.43 Ανακωχή μεταξύ ’Ιταλίας καί Άγγλοαμερικάνων.

7.9.43 "Υστερα άπό άνοικτή έπέμβαση ύπέρ τοΰ βασιλιά τών Ροΰσβελτ καί
Τσώρτσιλ ή κυβέρνηση τών έξορίστων υπαναχωρεί καί υποτάσσε
ται στούς Ά γγλους ιμπεριαλιστές.

8-9.43 Ανακατάληψη τής Σάμου, τά γεγονότα τής Σάμου (ένέργειες τών
άγγλων έναντίον τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ)

9-9.43 Άγγλοαμερικανική άπόβαση στό Σαλέρνο. ' Η ’ Ιταλία ύπό Γερμα-
νική κατοχή. Στή Μάλτα παραδόθηκε ό ιταλικός στόλος.

12.9.43 Απόλυση τών κρατούμενων Λαζαρέτας.
13.9.43 Στή Βιάνο τής Κρήτης, στή χαράδρα Κουτσονάρι άντάρτες χρύπη- 

σαν τούς Γερμανούς καί σκότωσαν 113.

14.9.43 Σ ’ άντίποινα οί καταχτητές έκτέλεσαν 700 περίπου γυναικόπαιδα. 
’Επιστροφή άντιπροσώπων τοΰ βουνού άπό τό Κάϊρο.
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20.9.43 ’Επιστροφή τοΰ Σιάντου άπό τό Βουνό στήν ’Αθήνα.
2 1.9.43 Σκληρή μάχη τοΰ ΕΛΑΣ μέ γερμανικά τμήματα στίς Θερμοπύλες.
26.9.43 Παρά τίς δολοπλοκίες τών "Αγγλων, παραδόθηκε στόν ΕΛΑΣ μιά 

’Ιταλική μεραρχία.
27.9.43 ΟΙ φοιτητές γιόρτασαν στό Πανεπιστήμιο τά δίχρονα τοΰ ΕΑΜ. 

Γερμανοί καί έθνοπροδότες χτύπησαν τούς φοιτητές.

2.10.43 Ά ρχισ αν  οί μεγάλες γερμανικές έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις πού
έπεκτάθηκαν σ ’ δλη τήν 'Ελλάδα.

3.10.43 Φεύγει ό Σιάντος γιά νά άναλάβει πολιτικός Αντιπρόσωπος τοΰ 
ΕΑΜ στό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ.

5.10.43 Μέ διαταγή τοΰ άρχηγοΰ τού ΕΔΕΣ άνακοινώνεται δτι βρίσκονται 
σέ έκκεχερεία μέ τούς Γερμανούς.

7.10.43 Απρόκλητη έπίθεση τοΰ Ζέρβα ένάντια στόν ΕΛΑΣ ’Ηπείρου.

13.10.43 ' Η κυβέρνηση Μπαντόλιο κήρυξε πόλεμο τής ’ Ιταλίας ένάντια στή
Γερμανία.

14.10.43 Ά φ ιξη  Σιάντου στό Βουνό.

19.10.43 Διάσκεψη τών τριών υπουργών τών έξωτερικών τής Μεγάλης Συμ- 
μαχίας στή Μόσχα.

29.10.43 Συνεχίζεται μέ μεγάλη ένταση ή χιτλερική έκκαθαριστική έπιχεί- 
ρηση στήν Ή πειρο  καί τή Στερεά 'Ελλάδα.

10.11.43 Ό  Ά γγλος  λοχαγός Ντόν Στόκ (τής ΒΣΑ) συναντήθηκε μέ χιτλε
ρικούς άξιωματικούς τών S.S. καί τής Γκεστάπο.

11. 11.43 Σύσκεψη έθνοπροδοτικών καί φασιστικών όργανώσεων στήν ’ Α
θήνα μέ παρουσία τού βρεταννοΰ λοχαγού Ντόν Στόκ. Συγκροτή
θηκε ό άγγλοκίνητος σύνδεσμος ΠΑΣ μέ στόχο άποκλειστικό τήν 
πάλη κατά τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

17.11.43 Φεύγουν οί Ά γγλο ι άπό τή Σάμο πού τήν άνακαταλαμβάνουν οί 
Γερμανοί.

22.11.43 Διάσκεψη Ροΰζβελτ-Τσώρτσιλ στό Κάϊρο.

28.11.43 Ά ρχισ ε ή Συνδιάσκεψη Στάλιν, Ροΰζβελτ καί Τσώρτσιλ στήν Τε
χεράνη.

30.11.43 ’Επίθεση τών ταγμάτων άσφαλείας, ένάντια στούς άνάπηρους καί
τραυματίες στά Νοσοκομεία τής Αθήνας.

13.12.43 Σφαγή 1101 άντρών στά Καλάβρυτα.
14.12.43 Πρόταση τής ΚΕ τού ΕΑΜ στά άστικά πολιτικά κόμματα γιά συγ

κρότηση προσωρινής έΟνικής κυβέρνησης στήν ’Ελεύθερη Ελ
λάδα.

14.12.43 Τό ΕΑΜ πρότεινε στόν Τσουδερό τόν σχηματισμό ' Ενιαίας ’ Εθνι
κής Κυβέρνησης. Οί πολιτικοί άρχηγοί μέ τό Δαμασκηνό, άνακοι- 
νώνουν στόν Τσουδερό ότι ή πρόταση είναι άπαράδεκτη. Άρνοΰν- 
ται καί άπλό άνασχηματισμό τής Κυβέρνησης τών 'Εξόριστων.



15.12.43 'Εκτέλεση 11^ πατριωτών στή Δράμα.
26 12 43 Πέθανε ό Δημήτρης Γληνός μέλος τής Γραμματείας τού ΠΓ τού

ΚΚΕ.
1.1.44 Οί ταγματασφαλίτες άρχισαν έπιδρομές στίς συνοικίες τής ’Αθή

νας. "Εκαναν μπλόκο στίς συνοικίες Ν. Κόσμο, Κατσιπόδι, Βύ
ρωνα. Σκότωσαν καί τραυμάτισαν 7 άτομα, έκαναν συλλήψεις καί 
άποσύρθηκαν πιεζόμενοι άπό όμάδες τοΰ ΕΛΑΣ πού άντεπιτέθη- 
καν.

1.1.44 Οί γερμανικές δυνάμεις στήν 'Ελλάδα άποτελοΰν τήν στρατιά Ε, 
μέ διοικητή τό στρατάρχη τής άεροπορίας ΑΙ Lohr. 'Ανήκει στήν 
όμάδα στρατοΰ F πού έδρεύει στό Βελιγράδι μέ διοικητή τόν Μ. 
Von Weichs. Ή  Ε στρατιά διαθέτει συνολικά 110 χιλ. στρατό.

1-1.44 Πρωτοχρονιάτικο άντικομμουνιστικό μήνυμα τοΰ Θ. Σοφούλη.
1-1-44 Τό Γεν. Στρατηγείο τοΰ ΕΛΑΣ θέτει σέ έφαρμογή τίς διατάξεις γιά

τήν τοπική αύτοδιοίκηση καί τή λαϊκή δικαιοσύνη.
1-1-44 Ό  Τσαούς 'Αντών μέ τήν προτροπή καί τοΰ άγγλου συνδέσμου

Μύλλερ, κατέσφαξε 18 άνταρτοεπονίτες, πού κάλεσε νά συνεορ
τάσουν τήν Πρωτοχρονιά.

3.1.44 Ή  Σοβ. Κυβέρνηση άνακοίνωσε δτι θεωρεί σκόπιμη τήν συγκρότη
ση ένωμένου μετώπου στήν ' Ελλάδα γιά τήν ένίσχυση τοΰ ’ Αγώνα 
κατά τών Γερμανών κατακτητών. ' Η άνακοίνωση αύτή έγινε σέ συ
νέχεια τών πρωτοχρονιάτικων δηλώσεων τών υπουργών έξωτερι- 
κών ’Αγγλίας Ή ντεν  καί ΗΠΑ Καρντέλλ Χάλ, πού άποτελοΰσαν 
βοήθεια στόν ΕΔΕΣ, πού συγκρούονταν μέ τόν ΕΛΑΣ. Τήν ίδια μέ
ρα έπιδόθηκε σημείωμα τοΰ ίδιου περιεχομένου καί στόν "Ελληνα 
πρεσβευτή στή Μόσχα.

3.1.44 Μάχη Καλοσκοπής Παρνασσίδας.
Γενάρης (άρχές) ΣΥΝΗΛΘΕ Η 10η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ.

Μεγάλες μάχες τοΰ ΕΛΑΣ Μακεδονίας.
18.1.44 ’Επιστρέφει ό Σιάντος στό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ.
19.1.44 Έ κκληση τών άρχηγών τών άστικών κομμάτων στούς "Αγγλους

καί τήν έξόριστη κυβέρνηση γιά άμεση βοήθεια καί ένεργητική 
δράση ένάντια στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, γιά «νά σωθεί ή ’ Ελλάδα άπό τήν 
άναρχούμενη άντάρτικη δράση».

19.1.44 Οί χιτλερικοί σέ άντίποινα γιά τήν έκτέλεση τοΰ ύπουργοΰ έργα- 
σίας Καλύβα σκότωσαν 50 άπό τό Χαϊδάρι.

24.1.44 “Αφιξη στήν ’Αθήνα άποσταλμένου άπό τούς “Αγγλους καί τήν έ
ξόριστη κυβέρνηση μέ έντολή νά συγκροτηθεί κυβερνητικό κλι
μάκιο στήν ’Αθήνα μέ Πρόεδρο τόν ’Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό.

26.1.44 Μεγάλη άπεργία Δημοσίων υπαλλήλων καί τραπεζικών.
2.2.44 ’Ανακωχή ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ

2.2.44 Συνήλθε Πανελλαδική ’Εργατική Συνδιάσκεψη.

2 Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ



Διάσκεψη Αντιπροσώπων ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ καί ΒΣΑ γιά λογα
ριασμό toO ΣΜΑ καί τοΰ Γενικοΰ ’Επιτελείου τοΰ Έλληνικοΰ 
Στρατοΰ Μέσης ’Ανατολής στό Μυρόφυλλο.

Σαμποταριστές Νοτ. Όλυμπου Ανατινάξανε τή γερμανική ταχεία 
Αμαξοστοιχία άριθ. 53 στά Τέμπη, μέ μεγάλες ζημιές τών Γερμα
νών σέ Ανθρώπους καί ύλικά.

Έκθεση τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ πρός Τσώρτσιλ γιά τίς ΑνΑγκες τοΰ Α
γώνα.

Μήνυμα ΕΑΜ πρός Τσουδερό γιά έπίτευξη έθνικής Ενότητας. 
ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ 

’Επιδρομή ταγματασφαλιτών καί χιτλερικών στήν Κοκκινιά. 
Γενική Απεργία διαμαρτυρίας στόν Πειραιά γιά τήν τρομοκρατι
κή έπιδρομή στήν Κοκκινιά.

ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕ
ΡΩΣΗΣ» (ΠΕΕΑ).

Μέ πρόσκληση τοΰ ΕΑΜ γιορτάζεται μέ έκδηλώσεις καί διαδη
λώσεις ή ’Εθνική Επέτειος.
Συγκροτείται στό Κάϊρο ’ Επιτροπή ’ Εθνικής ' Ενότητας ένόπλων 
δυνάμεων Μέσης ’Ανατολής.

' Η ’ Επιτροπή τοΰ Στρατοΰ μέ υπόμνημά της Απαίτησε Από τήν κυ
βέρνηση τών έξορίστων τό σχηματισμό Κυβέρνησης γενικής ' Ε
θνικής Ενότητας μέ βΑση τήν ΠΕΕΑ.

Παραιτήθηκε ό Τσουδερός. 'Αναλαμβάνει πρωθυπουργός ό Σ. Βε- 
νιζέλος.
Αυστηρή Σοβιετική παρέμβαση καί καταδίκη τής Κυβέρνησης 
τών έξορίστων καί τής βρεταννικής στρατιωτικής έπέμβασης καί 
διάλυσης τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ Μέσης ’Ανατολής.

Ό  Σοβιετικός Στρατός λευτερώνει τήν ’Οδησσό.

Διευρύνεται ή ΠΕΕΑ. Πρόεδρος ό 'Αλέξ. Σβώλος.

Συνήλθε ή 4η συνδιάσκεψη τής Κομμουνιστικής ’Οργάνωσης ’Α
θήνας.

Εκλογές γιά τό 'Εθνικό Συμβούλιο.
Οί Ά γγλο ι διορίζουν τόν Παπανδρέου πρωθυπουργό τής έξόρι- 
στης κυβέρνησης.

Απαγωγή τού χιτλερικού στρατηγού Κράϊπε στήν Κρήτη.

Ά ρχισ αν  οί μεγάλες γερμανικές έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις στήν 
Μακεδονία (Πάικο, Βέρμιο, Θράκη).

Γενική Απεργία στήν ’Αθήνα ένάντια στήν τρομοκρατία.

Μάχη μέχρι θανάτου τριών έπονιτών στό θρυλικό «Κάστρο τού 
' Υμηττού».



30.4.44 Φρικιαστικό δολοφονικό βργιο στήν Κατράνιτσα Δυτικής Μακε
δονίας. Καταστράφηκαν δλα τά σπίτια καί δολοφονήθηκαν 640 γυ
ναικόπαιδα.

1.5.44 Έκτελοΰνται διακόσιοι κομμουνιστές κρατούμενοι στό Χαϊδάρι.
2.5.44 Έφυγε Αντιπροσωπεία τής ΠΕΕΑ, τοΰ ΕΑΜ καί τοΰ ΚΚΕ γιά τή

Μέση ’Ανατολή.

3 5 44 Σφαγή 233 άοπλων πατριωτών στήν Κλεισούρα-Καστοριδς.
12.5.44 ’Απελευθέρωση τής Σεβαστούπολης καί τής Κριμαίας.

14.5.44 ΣΥΝΗΛΘΕ ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
15.5.44 Ή  Αντιπροσωπεία τοΰ ΕΑΜ στή Μέση ’Ανατολή μέ τηλεγράφη

μά της καταδικάζει τήν πάλη τοΰ στρατοΰ, χαρακτηρίζοντας την 
πράξη «Αφρόνων» ίλλήνων καί άναγνωριζει τόν Τσώρτσιλ «προ
στάτη» τής Ελλάδας.

15.5.44 "Αρχισε στό Λίβανο ή διάσκεψη τών έλλήνων πολιτικών. Προκλη
τικός λόγος τοΰ Παπανδρέου ένάντια στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

17.5.44 ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ
22.5.44 Τό ’Εθνικό Συμβούλιο καταδικάζει τόν Παπανδρέου καί ζητάει 

έξηγήσεις άπό τήν Αντιπροσωπεία τοΰ κινήματος.
24.5.44 Τό Ε θνικό  Συμβούλιο καταδικΑζει τή συμφωνία τοΰ Λιβάνου καί 

Απαιτεί τήν Ανάκληση τής Αντιπροσωπείας Από τήν Μ. 'Ανατολή.
6.6.44 "Ανοιξε τό Δεύτερο μέτωπο στή Δύση. 'Απόβαση Αγγλοαμερικανι-

κών στρατευμΑτων στή Νορμανδία.
10.6.44 'Ολοκαύτωμα τοΰ Δίστομου. Έκτελοΰνται 269 πατριώτες.

18.6.44 Μάχες στίς 'Ανατολικές Συνοικίες τής ’Αθήνας μέ χιτλερικούς 
καί ταγματασφαλίτες.

19.6.44 Νέα έπίθεση τοΰ Ζέρβα ένάντια στόν ΕΛΑΣ.

24.6.44 ’Επιστροφή τοΰ Πορφυρογένη στό Βουνό.
’Ιούλης (Αρχές) ή  Συνδιάσκεψη τοΰ ΚΚΕ Μακεδονίας «καταδικάζει καί στιγματί

ζει ... τό Συμβόλαιο τοΰ Λιβάνου σάν πράξη Αντεθνική καί προδο
τική». "Ολες οί όργανώσεις τού ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ καί τά τμήμα
τα τοΰ ΕΛΑΣ μέ Αποφάσεις καταδίκασαν τή συμφωνία τοΰ Λιβά
νου.

2.7.44 Νέες προτάσεις τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ γιά ένότητα.

17.7.44 Επιστροφή τής άντιπροσωπείας άπό τό Κάϊρο.
27.7.44 Β ’ Συνέδριο τοΰ ΕΑΜ Θεσσαλίας.

28.7.44 Έφτασε στήν έδρα τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ Σοβιετική Στρατιωτική ’Αν
τιπροσωπεία.

29.7.44 Στάλθηκε τηλεγράφημα Αποδοχής τής συμφωνίας τοΰ Λίβανου μέ 
τόν όρο νά μήν είναι ό Παπανδρέου πρωθυπουργός.

2.8.44 Συνεδρίαση μελών τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ στήν Πετρίλια.
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Γερμανοί καί ταγματασφαλίτες άρχισαν έκκαθαριστικές έπιχειρή- 
σεις στή Ρούμελη.

Τό ΠΓ άποφάσισε νά άντικαταστήσει τόν άντιπρόσωπο τής ΚΕ 
τού ΚΚΕ καί Γ. Γραμματέα τής ΚΕ τού ΕΑΜ Θανάση Χατζή. Ό  
Μ. Παρτσαλίδης Γ. Γραμματέας τής ΚΕ τού ΕΑΜ.

Ό  Παπανδρέου δέχεται νά παραιτηθεί καί νά άναλάβει άλλο πολι
τικό πρόσωπο Πρόεδρος τής κυβέρνησης έθνικής ένότητας.
Μέ έπέμβαση τού Τσώρτσιλ ματαιώνεται ή παραίτηση τού Παπαν
δρέου. "Εκκληση παλαιοδημοκρατικών υπουργών υπέρ τοΰ Πα
πανδρέου.

Ό  έκβιασμός πέτυχε. Ή  ήγεσία Αποφάσισε νά στείλει υπουργούς 
στήν κυβέρνηση τού ΚαΓρου.

Μέ έγκύκλιο πρός όλες τίς όργανώσεις τοΰ ΚΚΕ. τό ΠΓ έξηγεϊ τό 
συμβιβασμό τής ήγεσίας τοΰ κινήματος.

Ή  Πανελλαδική Σύσκεψη τού ΕΑΜ έπισφράγισε τή συνθηκολό
γηση καί τήν ύποταγή τοΰ λαϊκού κινήματος στήν άστική άντίδρα- 
ση καί τούς "Αγγλους.
Μπαίνουν στή άστική κυβέρνηση τών έξορίστων έκπρόσωποι τοΰ 
λαϊκοΰ κινήματος (ΠΕΕΑ, ΕΑΜ. ΚΚΕ).
Χιτλερικοί τοΰ Σούμπερ καί Ταγματασφαλίτες έκαψαν τό χωριό 
Χορτιάτη καί έσφαξαν 246 ελληνες.

Ό  ΕΛΑΣ όλοκλήρωσε τήν άπελευθέρωση τής γερμανοκρατούμε- 
νης περιοχής Δυτικής Θράκης.

Συνθηκολόγησε καί σταμάτησε τόν πόλεμο κατά τής Σοβ. Ένω
σης ή Φινλανδία.

Οί "Αγγλοι στά πρόθυρα χωριστής συμφωνίας μέ τήν Βουλγαρία. 
Ή  Σοβ. "Ενωση κήρυξε τόν πόλεμο στή Βουλγαρία.

Ό  σοβιετικός στρατός μπήκε στή Βουλγαρία. Λαϊκή έξέγερση, ά- 
νατροπή τού καθεστώτος καί κυβέρνηση Πατριωτικού Μετώπου 
στή Βουλγαρία.

' Η Βουλγαρία συμμάχησε μέ τήν ΕΣΣΔ καί κήρυξε τόν πόλεμο στή 
χιτλερική Γερμανία.

Άπελευθέρωση τής Καβάλας τής Έλευθερουπόλεως καί τής Νά
ουσας. ’Επίθεση τού ΕΛΑΣ στό Μελιγαλά καί έξόντωση 1500 
γερμανοοπλισμένων έθνοπροδοτών.

Ό  Παπανδρέου ζήτησε βρεταννική στρατιωτική έπέμβαση στήν 
’ Ελλάδα.

Ό  ΕΛΑΣ όλοκλήρωσε τήν άπελευθέρωση τής βουλγαροκρατούμε- 
νης Α νατολικής Μακεδονίας.

Παλλαϊκή άπεργία στήν Α θήνα.
Συμφωνία τής Γκαζέρτας. Ό  ΕΛΑΣ κάτω άπό τίς διαταγές τοΰΆ γ- 
γλου στρατηγού Σκόμπυ.



6.10.44 Μέ Απόφαση τό ΠΓ τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ διακήρυξε δτι θά σεβαστεί τή 
συμφωνία τής Γκαζέρτας καί άπαγόρευσε στόν ΕΛΑΣ νά μπει στήν 

’Αθήνα.
Οκτ. 9 πρός 10 ’Αγγλοσοβιετική διάσκεψη κορυφής στή Μόσχα (Τσώρτσιλ-Στά- 

λιν).
12.10.44 Λευτερώνεται ή 'Αθήνα.
13.10.44 Ό  ΕΛΑΣ μπήκε στόν Βόλο καί τήν Καλαμπάκα.
17.10.44 Τό ΠΓ τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ άνοίγει «πράσινο» στό δρόμο τής αντεπα

νάστασης.
18.10.44 Θριαμβευτική είσοδος τοΰ Παπανδρέου καί τοΰ Σκόμπυ στήν 'Α 

θήνα.
19.10.44 Ό  ΕΛΑΣ μπήκε στή Λαμία.
20.10.44 Ό  σοβιετικός καί γιουγκοσλάβικος στρατός λευτέρωσαν τό Βελι

γράδι.
23.10.44 ' Ανασχηματίζεται ή κυβέρνηση Παπανδρέου.

27.10.44 Ό  Ή ντεν καί ό Οΰίλσων στήν ’Αθήνα.

29.10.44 Ό  ΕΛΑΣ λευτερώνει τή Θεσσαλονίκη.
1.11.44 ’Απελευθέρωση τής Φλώρινας.
3.11.44 Λεύτερη όλη ή 'Ελλάδα έκτός άπό ένα τμήμα τής Κρήτης.

5.11.44 'Ανακοινώνεται άπό τόν Παπανδρέου ή διάλυση τής ‘Εθνικής Πο
λιτοφυλακής. Ό  Σκόμπυ όρίζει ήμέρα άποστράτευσης τοΰ ΕΛΑΣ 
τήν 10η τοΰ Δεκέμβρη.

9.11.44 Φτάνει στήν 'Αθήνα ή ‘Ορεινή Ταξιαρχία.

13.11.44 Παραμερίζεται ό 'Αρχιστράτηγος Ά λ . ‘Οθωναίος.

15.11.44 ‘Επίθεση χιτών, έδεσιτών καί ταγματασφαλιτών στήν 'Ομόνοια ε
νάντια στό λαό.

16.11.44 Ό  Σκόμπυ κηρύσσει τό στρατιωτικό νόμο καί άπαγορευμένη γιά
τόν ΕΛΑΣ τήν περιοχή τής ‘Αθήνας.

17.11.44 Σύσκεψη Καπεταναίων στή Λαμία.
19.11.44 Μεγάλη συγκέντρωση στήν ’Αθήνα γιά τήν 26η έπέτειο άπό τήν ί

δρυση τοΰ ΚΚΕ.

20.11.44 ’ Αλβανοί άντάρτες λευτερώνουν τά Τίρανα.

29.11.44 Ό  Σκόμπυ μέ διαταγή του έπιμένει στήν άποστράτευση τοΰ ΕΛΑΣ
καί τοΰ ΕΔΕΣ στίς 10 τού Δεκέμβρη.

1.12.44 Ό  Παπανδρέου διαστρεβλώνει συμφωνημένο κείμενο δημιουργή-
θηκε κυβερνητική κρίση.

2.12.44 Παραιτούνται οί υπουργοί τοΰ λαϊκοΰ κινήματος. ’ Ανασυγκροτή- 
θηκε ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ.

3.12.44 Ά ρχισ ε  ή Αντεπανάσταση. Δολοφονική έπίθεση στήν Πλατεία τού
Συντάγματος. Ξέσπασε ή λαϊκή όργή.
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Δεκ. 3 πρός 4 ΟΙ Ά γγλο ι άφοπλίζουν τό 2ο Σύνταγμα τοΰ ΕΛΑΣ.

4.12.44 Ό  Σκόμπυ κηρύσσει τόν στρατιωτικό νόμο. Γενική άπεργία. Παλ
λαϊκή κηδεία τών θυμάτων. Νέα έπίθεση τών γερμανοοπλισμένων. 

Αφοπλίζονται καί καταλαμβάνονται τά άστυνομικά τμήματα τής 
Α θήνας καί τοΰ Πειραιά.

5.12.44 Μέ έπέμβαση τοΰ Τσώρτσιλ ματαιώνεται ή παραίτηση τοΰ Παπαν
δρέου καί ό σχηματισμός κυβέρνησης μέ πρόεδρο τόν Σοφούλη.

6.12.44 Ή  ΚΕ τού ΕΛΑΣ Ανακοίνωσε πώς άρχισε ή μάχη γιά τή λευτεριά
καί τήν όλοκλήρωση τής Ανεξαρτησίας τής 'Ελλάδας.

Δεκ. 6 πρός 7 Τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ καταδικάζει τήν Ενοπλη έξέγερση γιά τή κατάλη
ψη τής έξουσίας καί ζητάει πολιτική λύση.

10.12.44 Οί Ά γγλο ι άποφάσισαν νά Αποσυρθοΰν Από τήν Α θήνα στό Αε
ροδρόμιο (Χασάνι).

11.12.44 ' Ο Πορφυρογένης μεταφέρει στό Σκόμπυ προτάσεις συνδιαλλαγής
καί Ανακωχής. Ακυρώνεται ή διαταγή τοΰ Σκόμπυ γιά έκκένωση 
τής Αθήνας.

12.12.44 Ό  Μακ Μίλαν καί ό στρατάρχης Άλεξάντερ στήν Αθήνα. Συνι-
στοΰν πολιτική λύση.

15.12.44 Ό  Τσώρτσιλ δέχεται πολιτική λύση, ΑλλΑ μόνο Από Βρεταννικές
«θέσεις ισχύος». Οί Ά γγλο ι περνοΰν σέ έπίθεση.

22.12.44 Ά ρχισ ε  ή έπίθεση τοΰ ΕΛΑΣ γιΑ τή διάλυση τοΰ ΕΔΕΣ.
23.12.44 Ό  ΕΛΑΣ μπήκε στά Γιάννενα. Οί έδεσίτες σκόρπισαν καί σταμά

τησαν κάθε άντίσταση στόν ΕΛΑΣ.
24.12.44 Ό  Τσώρτσιλ στήν Αθήνα.
26.12.44 ’ Αρχίζει στήν ’ Αθήνα πολιτική σύσκεψη γιά σταμάτημα τών πολε

μικών συγκρούσεων.

27.12.44 Γενική Αγγλική έπίθεση στήν Α θήνα.

3.1.45 Ό  Πλαστήρας πρωθυπουργός.

Γεν. 4 πρός 5 'Εκκενώνει ό ΕΛΑΣ τήν Α θήνα.
8.1.45 Πολιτικοστρατιωτική σύσκεψη στήν Λαμία.

14.1.45 Υπογράφεται άνακωχή.
Φλεβ. (Αρχές) Σύσκεψη τοΰ ΠΓ μέ 4 μέλη τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ στά Τρίκαλα.

4.2.45 Ά ρχισ ε  ή διάσκεψη Στάλιν-Τσώρτσιλ-Ροΰσβελτ στή Γιάλτα.

9.1.45 Α ρχικά  ή διάσκεψη τής Βάρκιζας.

Φλεβ. II πρός 12 Υπογράφεται ή συμφωνία τής Βάρκιζας.

12.2.45 Τελείωσε ή διάσκεψη τής Γιάλτας.
14.2.45 Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ έ.πικύρωσε τήν συμφωνία τής Βάρκιζας.

16.2.45 Ό  ΕΛΑΣ άφοπλίζεται.
16.2.45 Αποχαιρετιστήριο μήνυμα τοΰ ΓΣ τού ΕΛΑΣ στούς άντάρτες.
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ΕΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΕ

AAA: «'Αγώνας -'Απελευθέρωση -'Ανεξαρτησία» ή «Ά νώτατον Ά ρχηγείον Άγώνος» 
ΑΕ: «’ Αγωνιζομένη Ε λλάς»
ΑΚΕ: ..'Α γροτικό Κόμμα Ελλάδας»
ΑΚΟΑ: «'Ανεξάρτητη Κομμουνιστική 'Οργάνωση Αθήνας»
ΑΛΑΣ: «'Αλβανικός Λαϊκός 'Απελευθερωτικός Στρατός»
Α.Μ.: Αύτοΰ Μεγαλειότης
ΑΜΓΟΠ: 'Αγγλοαμερικάνικο σύστημα έγκατάστασης στρατιωτικών συμμαχικών κυβερνή

σεων στίς χώρες πού θά άπελευθερώνονται άπό τούς χιτλεροφασίστες κατακτητές 
ΑΜΙ: «'Αντιμιλιταριστική Στρατιωτική 'Οργάνωση- (τοΰ μεσοπολέμου)
ΑΟΑ: «'Αντιφασιστική Ό ργάνωση 'Αεροπορίας» (στή Μέση ’Ανατολή)
ΑΟΕΠ: «'Απελευθερωτική Όργάνωση 'Ελλήνων Προσφύγων», (στή Μ. ’Ανατολή)
AON: « ’Αντιφασιστική Ό ργάνωση Ναυτικού», (στή Μέση ’Ανατολή)
ΛΟΣ: «'Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο»
ΑΣΟ: « ‘Αντιφασιστική Ό ργάνωση Στρατοΰ» ( ‘Ανώτατη ήγεσία τοΰ 'Ελληνικού Στρατοΰ 

τής Μέσης Α νατολής)
AVNOJ: - '  Αντιφασιστικό Συμβούλιο ‘ Εθνικής ’ Απελευθέρωσης Γιουγκοσλαβίας». (Τό ’ Εθνι

κό Συμβούλιο τής ’Ελεύθερης Γιουγκοσλαβίας)
ΒΝΕ: «Βασιλική Νεολαία ’Ελλάδος.
ΒΣΑ: «Βρεταννική Στρατιωτική Α ποστολή», (στά έλληνικά βουνά). Τό ΣΜΑ συνθηματικά 

τήν ονομάζει: ΜΟΗ καί Μ.Α.Β.Η.
ΓΕΣ: «Γενικόν 'Επιτελεϊον Στρατοΰ» (τοΰ τακτικού Στρατοΰ τής "Ελλάδος)
ΓΛΑΣ: -Γιουγκοσλάβικος Λαϊκός 'Απελευθερωτικός Στρατός».
ΓΣ: -Γενικό Στρατηγείο», (τοΰ ΕΛΑΣ)
ΓΣΕΕ: -Γενική Συνομοσπονδία "Εργατών Ελλάδος»
ΔΑΣ: «Δημοκρατικός 'Απελευθερωτικός Στρατός», (δέν λειτούργησε)
ΔΕ: «Δημοκρατική "Ενωση» (πολιτικό κόμμα)
ΔΕΑΣ: «Δημοκρατικός "Ελληνικός 'Απελευθερωτικός Στρατός», (δέν λειτούργησε)
ΔΕΠ: -Δημοκρατική 'Εθνική Πολιτοφυλακή», (δέν λειτούργησε)
ΔΕΣ: «Δημοκρατικός " Ελληνικός Στρατός», (μετονομάστηκε τό τμήμα τοΰ Κωστόπουλου, μετά 

τήν αποχώρηση άπό τό ΕΑΜ)
ΔΚΕ: «Δημοκρατικό Κόμμα "Ελλάδας»
Δ.Π.: «Δελτίο Πληροφοριών»
Δ.Σ.: «Δημοκρατικός Συνασπισμός», (δέν λειτούργησε)
Δ.Σ.Κ.: «Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα» (πολιτικό κόμμα τού Γ. Παπανδρέου)
Ε: “Κεντρική "Υπηρεσία Πληροφοριών τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ»
ΕΑ: ..'Εθνική Α λληλεγγύη»
ΕΑΜ: -.'Εθνικό 'Απελευθερωτικό Μέτωπο»
ΕΑΜΝ, ή ΕΑΜν. ή ΕΑΜ(Ν): “ ‘Εθνικό 'Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων»
ΕΑΣ: “ 'Εθνικός 'Απελευθερωτικός Σύνδεσμος», (όργάνωση έλλήνων στήν Αίγυπτο) 
ΕΑΣΑΔ: “ 'Εθνικός Αγροτικός Σύνδεσμος ’Αντικομμουνιστικής Δράσης»
ΕΒΕΝ: .."Ένωσις Βασιλοφρόνων Έθνικιστών 'Ελλάδος».
ΕΓΣΕΕ: “"Ενωτική Γενική Συνομοσπονδία ’Εργατών "Ελλάδας»
ΕΔ: «.'Εθνική Δράση»
ΕΔΑ: - 'Επιτροπή Διαφώτισης Άνταρτών». (στίς μονάδες τοΰ ΕΛΑΣ)
ΕΔΑΜ: «'Εθνικό Δημοκρατικό 'Απελευθερωτικό Μέτωπο», (δέν λειτούργησε)
ΕΔΕΜ: “ 'Εθνικό Δημοκρατικό Έλευθερωτικό Μέτωπο», (στά χαρτιά)
ΕΔΕΣ: - 'Εθνικός Δημοκρατικός "Ελληνικός Σύνδεσμος»
ΕΕ: -ΈΟνικοκοινωνική Επανάσταση»
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ΕΕΑΜ: «Ε ργατικό 'Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο»
ΕΕΕ: «Ένωση ’Ελευθέρων Ελλήνω ν» (τοΟ Κανάρη)

«Ε θνική  Έ νωση Ε λλάς», (τοΰ Στ. Γονατδ, στό μεσοπόλεμο)
«Ε λληνική  Ε θνική  Έ νωση», (γερμανοοπλισμένοι Θεσσαλίας)

ΕΕΕΑ: «Έ νωση Ε λλήνω ν Εφέδρων ’Αξιωματικών»
ΕΕΝ: Ε νιαία  Έθνικοαπελευθερωτική Νεολαία»
ΕΕΣ: «Ε λληνικός Ερυθρός Στρατός»
ΕΕΣ: «Ε θνικά  Επαναστατικά Σώματα», (γερμονοοπλισμένες όμάδες)
ΕΚ: «Ε θνικό Κομητάτο»
ΕΚΕ:: «Ενω τικό Κόμμα Ε λλάδος» (Πολιτικό Κόμμα τού Π. Κανελλόπουλου)
ΕΚΑ: «Ε θνική  καί Κοινωνική Άμυνα»
ΕΚΚΑ: «'Εθνική καί Κοινωνική ’Απελευθέρωση»
ΕΚΟ: «Ε θνική  Κρητική Όργάνωση»
ΕΛΑΝ: «Ε λληνικό  Λαϊκό ’Απελευθερωτικό Ναυτικό»
ΕΛΑΣ: «Ε λληνικός Λαϊκός ’Απελευθερωτικός Στρατός 
ΕΛΑΣ (έφεδρικός): Εφεδρικός (τοπικός) ΕΛΑΣ 
ΕΛΔ: «Έ νωση Λαϊκής Δημοκρατίας», (πολιτικό κόμμα)
ΕΛΣ: Ε λληνικός Λαϊκός Στρατός. Πρόταση τοΰ ΚΚΕ πού συμπληρώθηκε καί όνομάστηκε 

ΕΛΑΣ: Ε λληνικός ’Απελευθερωτικός Στρατός 
ΕΜΕΛ: «Συμμαχική Ε πιτροπή Βοήθειας»
ΕΝΑΡ: «"Ενωση Νέων ’Αγωνιστών Ρούμελης»
ΕΟΕΑ: «'Εθνικές Ό μάδες Ε λλήνω ν ’Ανταρτών», (τά τμήματα τού ΕΔΕΣ — στό βουνό — 

Ζέρβα)
ΕΟΝ: «Ε θνική  Ό ργάνωση Νέων», (βασιλομεταξική νεολαία)
ΕΠ: (Έ νω σις Πατρίς». (φιλομοναρχική)
ΕΠΑ: «'Επιτροπή Προστασίας 'Ανταρτών», (τών άνταρτοομάδων ΕΑΜ-ΕΛΑΣ)
ΕΠΟΝ: «Ε νιαία  Πανελλαδική Όργάνωση Νέων»
ΕΣ: «Ε θνικό Συμβούλιο». (Βουλή τής Ελεύθερης Ελλάδας)
ΕΣ: «Ε θνικός Στρατός», (γερμανοοπλισμένα τμήματα Πελοποννήσου)
ΕΣΚΕ: «Ε νια ίο  Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας»
ΕΣΟ: « ' Εθνικο-Σοσιαλιστική Όργάνωση». (Πολιτική-χιτλερική)
ΕΣΠΟ: « ’Εθνικό-Σοσιαλιστική Πολιτική Όργάνωση», (στρατιωτικο-πολιτικο-φιλοχιτλερική) 
ΕΣΣΔ: « Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών»
ΕΤΑ: «Επιμελητεία τοΰ ’Αντάρτη», (τοΰ ΕΛΑΙ)
ΗΠΑ: «'Ηνωμένοι Πολιτείαι τής 'Αμερικής»
Θ1Λ: "θεσσαλικός Ιερ ό ς  Λόχος»
1Σ: ··Ίντέλιτζενς Σέρβις»
1Τ: - ’ Ιερά Ταξιαρχία»
ΙΦ: - Ι ε ρ ή  Φλόγα» καί - ’Ιερή Φάλαγξ»
ΚΓΣ ή ΚΓΣΑ: «Κοινό Γενικό Στρατηγείο», ή «Κοινό Γενικό Στρατηγεϊο’Ανταρτών( Ελλάδας) 
ΚΚΓ-Μ: «Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλάβικης Μακεδονίας»
ΚΔ: -Κομμουνιστική Διεθνής»
ΚΕ: «Κεντρική Επιτροπή»
ΚΚΕ: «Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας»
ΚΚΣΕ: «Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης»
ΚΟΑ: «Κομματική Όργάνωση ’Αθήνας», (τοΰ ΚΚΕ)
ΚΟΒ: «Κομματική Ό ργάνωση Βάσης», (τοΰ ΚΚΕ)
ΚΟΕ: «Κεντρική 'Οργανωτική Επιτροπή», (τοΰ ΕΑΜ)
ΚΟΘ: «Κομμουνιστική Ό ργάνωση Θεσσαλίας»

«Κομματική Ό ργάνωση Θεσσαλονίκης», (τοΰ ΚΚΕ)
ΚΟΜ: «Κομματική Ό ργάνωση Μακεδονίας», (τοΰ ΚΚΕ)
ΚΟΜΕΠ: «Κομμουνιστική Επιθεώρηση»
ΚΟΠΠ: «Κομματική Ό ργάνωση Περιοχής Πελοποννήσου», (τοΰ ΚΚΕ)
ΚΟΠΣ: «Κομματική Ό ργάνωση Περιοχής Στερεδς», (τοΰ ΚΚΕ)
ΚΠΕ: «Κεντρική Πανυπαλληλική Επιτροπή»
ΚΣΕ: «Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή», (συμβουλευτική τού ΚΚΕ)
ΚΣΟ: «Κεντρική Στρατιωτική Όργάνωση», (τού ΕΑΜ-προελασίτικη)
ΛΑ: «Λαϊκή Αύτοδιοίκηση»
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ΛΔ: «Λαϊκή Δικαιοσύνη»
ΛΕΝ: «Λαϊκή 'Επαναστατική Νεολαία»
ΛΝ: «Λεύτερη Νέα»
Μ.Α.Β.Η.: βλέπε ΒΣΑ
Μ Γ: (Μακεδονικό Γραφείο» (τού ΚΚΕ)
«ΜΙΔΑΣ»: «'Οργάνωση τής Ά γγλοελληνικής Κυβερνητικής 'Επιτροπής»
ΜΟΗ: βλέπε ΒΣΑ
«Μπαλίστες»: Μέλη τής ’Αλβανικής Φασιστικής ’Οργάνωσης «Μπαλί Κομπατέρ»
ΟΑΟ: «'Ομοσπονδία ’Αντιστασιακών ’Οργανώσεων» (δέν συγκροτήθηκε)
ΟΕΕ: «Όργάνωση ‘Ελευθέρων 'Ελλήνων»
ΟΕΝΟ: «’Ομοσπονδία 'Ελληνικών Ναυτεργατικών ’Οργανώσεων»
ΟΚΝΕ: «'Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών ’Ελλάδας»
ΟΠΛΑ: «Όργάνωση Προστασίας Λαϊκών ’Αγωνιστών», (τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ)
-ΟΥΝΡΑ»: «Συμμαχική Ό ργάνωση Βοήθειας»
«ΟΥΣΤΑΣΙ»: Στρατός τοΰ χιτλεροφασιστικοΰ κράτους τής Κροατίας 
«ΟΧΡΑΝΑ»: ’Αστυνομική Είδική ’Ασφάλεια τής Φασιστικής Βουλγαρίας 
ΠΑΣ: «Πανελλήνιος ’Απελευθερωτικός Σύνδεσμος»
ΠΓ: «Πολιτικό Γραφείο»
ΠΔ: «Προσωρινή Διοίκηση», (τοΰ ΚΚΕ —διαβρωμένη άπό τήν ’Ασφάλεια)
ΠΕΑΝ: «Πανελλήνια Έ νωση Άγωνιζόμενων Νέων»
ΠΕΕΑ: «Πολιτική Ε πιτροπή Ε θνικής Απελευθέρωσης»
ΠΕΔΥ: «Πανελλήνια Έ νωση Δημοσίων Υπαλλήλων» 
πΚΕ. ή ΠΚΕ: «Παληά Κεντρική Επιτροπή», (τοΰ ΚΚΕ)
ΠΣ: «Πολεμικό Συμβούλιο», (τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ)
«Π.Φ.··: «Προοδευτικοί φιλελεύθεροι», (πολιτικό κόμμα τοΰ Καφαντάρη)
«Ράλληδες»: Τάγματα Ά σφαλείας τής Κυβέρνησης τών Κουίσλιγκς 
PAN: «Ρύλος-Αύλών-Νήσοι»
ΡΑΦ: Ή  Βρεταννική 'Αεροπορία. Καί μυστική άγγλοελληνική όργάνωση στήν ’Αθήνα 
ΣΕΚ: -Σιδηρόδρομοι Έ λληνικοΰ Κράτους»
ΣΕΚΕ: «Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας». (Καλομοίρη)
ΣΕΠΕ: «Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορεία Ελλάδας»
ΣΙ: «Στρατιωτική Ιεραρχία», (Παπάγος)
ΣΜΑ: «Στρατηγείο Μέσης ’Ανατολής» ( ’Αγγλική)
ΣοβΣΑ: «Σοβιετική Στρατιωτική ’Αποστολή», (στά έλληνικά βουνά)
ΣΟΓ: «Στρατιωτικό ’Οργανωτικό Γραφείο (τοΰ ΚΚΕ)
SOE ή ΣΟΕ: «Είδική Εκτελεστική ’Υπηρεσία», (άγγλική)
SS ή ΣΣ: «Στρατιωτικά Σώματα Ά σφαλείας», (χιτλερικά)
ΣΣΑ: «Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή», (στά έλληνικά βουνά)
ΤΑ: -Τάγματα Άσφαλείας»
■■Ταγματασφαλίτες»: Έθνοπροδότες γερμανοδιοικούμενοι στά Τάγματα Άσφαλείας, λέγονται 

καί: γερμανοτσολιάδες-ταγματαλίτες-Ράλληδες 
“Τσετνικοί··: Έ νοπλοι συνεργάτες τών Χιτλερικών τοΰ στρατηγού Μιχαήλοβιτς στή Γιουγκο

σλαβία
"Τσι-Εσσι»: Στρατιωτική ιταλική Ασφάλεια 
Τ.Τ.Τ. :Ταχυδρομεία - Τηλεγραφεία - Τηλεφωνεία 
ΥΒΕ: “ ’ Υπερασπισταί Βορείου Ελλάδος»
ΦΑ: “Φανέλλα τοΰ Αντάρτη»
ΦΕΝ: -Φιλική Ε ταιρεία Νέων»
ΦΛ: Φίλοι τοΰ Λαοΰ»
X: Γερμανοοπλισμένη Έθνοπροδοτική Ό ργάνωση τοΰ Γρίβα
5-16-5: Μυστική Ό ργάνωση πληροφοριών καί σαμποτάζ έπικεφαλής Ρήγας Ρηγόπουλος 
60Ε: Βρεταννικά Κλιμάκια τοΰ ΣΜΑ στή Σμύρνη
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Μέ τιμή προ λο γίζω  τό έργο  α ύτό  τού  ά γ α π η το ύ  μ ο υ  φ ί
λου Θ ανάση Χατζή γιά  τήν ’Α ντίσταση.

Δέν έχει τή μεγαλύτερη  σημασία  άν συμφ ω νώ  ή όχι μέ τή  
γενική του  άντίληψ η γιά  τά γεγο νό τα  τής  έπ ο χή ς  έκείνης καί μέ 
τά  τελικά το υ  π ορ ίσμα τα . Ή  ’Αντίσταση μέ τήν ένότητα μ ε γά 
λων λαϊκών μ αζώ ν π ο ύ  π ή ρ α ν  μ έρος  σ’ αύτή ν  μέ τήν δρ α σ τη 
ρ ιότητα π ο ύ  ά νάπ τυξαν , πατριω τική, δημοκρατική, σοσιαλι
στική, έπαναστατική , ή τα ν ένας σημαντικός σ τα θμ ό ς μ έσα  στή  
νεότερη ιστορία  μας. Έθεσε στό σύνολό το υς  γιά  μ ιάν άκόμα  
φ ο ρά  όλα τά  π ροβλήμα τα  π ο ύ  είχαν μείνει ά λυ τα  ά π ό  τόν  
καιρό τής  'Α πελευθέρω σης. Ή  ή ττα  της, μέ τήν έπέμβαση  τώ ν  
"Α γγλω ν καί υστέρα  τώ ν Άμερικάνω ν, κρατάει άνοιχτά μέχρι 
σήμερα τά  δύο  μεγά λ α  προ β λή μ α τα  τής  π α τρ ίδα ς  μας: τό  
πρόβλημα  τής  έθνικής άνεξαρτησίας καί τό π ρόβλημα  τής  δη
μοκρατικής άλλαγής.

ΟΙ έρμηνεΐες π ο ύ  δόθηκαν καί δίνονται καί γ ιά  τή  σημασία  
της  καί γιά  τό έργο  π ο ύ  κατόρθω σε νά έπιτελέσει καί γιά  τήν  
ήττα της  είναι πολλές καί δ ιά φ ο ρες  ό π ω ς  είναι καί φυσικό.

Ό  Θ ανάσης Χατζής, ά π ό  τά  ήγετικά στελέχη τού  ΕΑΜ καί 
τού ΕΛΑΣ δούλεψ ε π ο λλά  χρόνια  μέ εύσυνειδησ ία καί άφ ο- 
σίωση τό έρ γο  π ο ύ  πα ρουσ ιάζει σήμερα. Δίνει βέβαια καί αύ- 
τός τή δική το υ  τήν άντίληψ η καί γιά  τά  γεγονότα  καί γιά  τό 
περιεχόμενο το ύ  ά γώ να  έκείνου καί γιά  τίς αιτίες τής  ήττας. 
Ά π ό  τή  θέση όμω ς π ο ύ  βρισκότανε τότε, μ π ο ρ ο ύ σ ε  νά βλέπει 
καί νά ξέρει μέ πο ιό  τρ ό π ο  ό ά γώ να ς  έκεΐνος όργανώ θηκε, μέ 
ποιό τρ ό π ο  καθοδηγήθηκε «άπό μέσα» καί νά κρίνει σήμερα  
μαζί μέ τά  καινούρια δεδομένα στοιχεία π ο ύ  έχουμε τίς φά σεις  
π ο ύ  πέρασε τότε ό άγώ να ς, τίς ούσιαστικές δυσκολίες του  καί 
άπ ό  κεί τίς άμ φ ιταλαντεύσ εις  τή ς  ή γεσ ίας  του.

’Εδώ νομίζω  έγώ  τουλάχιστον π ώ ς  βρίσκεται καί ή ξεχω 
ριστή άξία τού  έρ γο υ  του. Δέν είναι τό  έργο  α ύτό  μ ιά  άκόμα  
έξιστόρηση τώ ν γεγονότω ν τής  περ ιόδου. Είναι, ό π ω ς  είπα , 
ένα κοίταγμα «άπό μέσα, ’Ακόμα καί άν  ή τα ν νά δώσει μόνον  
τήν προσω πική  του  γνώ μη, είχε ύποχρέω ση νά μιλήσει γ ι’ α ύ τά  
π ο ύ  είδε, π ο ύ  έζησε. Καί τό  έκανε μέ όλη τήν ειλικρίνεια π ο ύ  
χρειάζεται καί μέ όλο τό π ά θ ο ς  το ύ  άγω νιστή.

Δ  Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Χ Α  Τ Ζ Η Σ
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Ή άπόφαοη τής ΠΕΕΑ μέ τήν όποια άηονέμεται στό συγγραφέα τού βιβλίου θ. Χατζή Γεν. 
Γραμματέα τού ΕΑΜ στή κατοχή ό βαθμός τού συνταγματάρχη τοΟ ΕΛΑΣ
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Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ

Ή  'Αντίσταση, ή έξιστόρηση τών γεγονότων της, ή κριτική τών biixev- 
γμάτων της καί τό άναπάντεχο, σκληρό κα ί άδικο τέλος της, που τίς συν- 
έπειές του ήοκίμασε καί άκόμα δοκιμάζει ή Ε λλάδα καί ό λαός της, άπα- 
σχόλησαν ώς τώρα άρκετούς μελετητές. Πολλές καί διάφορες, συχνά 
άντιφατικές, είναι οί άπόψεις πού έχουν ώς τώρα διατυπωθεί. Μιλούμε 
βέβαια γιά τίς καλόπιστες μελέτες καί κυρίως γιά κείνες πού γράφτηκαν  
άπό τούς άνθρώπους πού κατά τόν ίνα ή τόν άλλο τρόπο πήραν μέρος 
οτόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα τού έλληνικοϋ λαού, ή ψυχικά καί 
ιδεολογικά βρίσκονται στό πλευρό τού έργαζόμενου λαού. Δέν μπορώ νά 
πνίξω την π ικρία μου καί νά άποσιωπήσω τό θλιβερό συμπέρασμά μου 
πώς: Ή  σωστή έκτίμηση καί άξιολόγηση τής 'Αντίστασης δέν ίγ ιν ε  οϋτε 
άπ’ αυτούς: κακοποιήθηκε περισσότερο άπό τούς ίδιους τούς δημιουρ
γούς της.

Πολλοί νομίζουν πώς τό θέμα δέν έχει έξαντληθεί κα ί πώς πολλά  
έρωτήματα μένουν άκόμα άναπάντητα. Μπορώ κα ί έγώ νά νομίζω πώς, 
έντελώς ξεχωριστά οί νέοι μας θέλουν νά ίχουν δσο τό δυνατό περισσό
τερα στοιχεία, περισσότερες άπόψεις, γιά νά μορφώσουν οί ίδιοι μιά δική 
τους άντίληψη γιά τά γεγονότα τής έποχής έκείνης. Μπορώ μάλιστα νά 
νομίζω πώς τό ένδιαφέρον τους δέν είναι καθαρά ιστορικού χαρακτήρα. 
Δέν ένδιαφέρονται, δηλαδή, μόνο γιά μιά άντικειμενική παράθεση καί έκ
τίμηση τών γεγονότων, άλλά θέλουν άπό τά γεγονότα έκεϊνα νά βγάλουν  
κάποια πορίσματα κα ί διδάγματα γιά τά σημερινά πράγματα, τά σημε
ρινά προβλήματα κα ί καθήκοντα τού λαϊκού κινήματος στήν Ελλάδα. Ό  
λόγος αυτού τού ιδιαίτερου ένδιαφέροντος, αυτής τής ευαισθησίας τών 
σημερινών νέων γιά  κάθε τι πού άναφ έρετα ιστήν 'Αντίσταση, προέρχεται 
άπό τό γεγονός πώς τά  προβλήματα έκείνου τού έθνικοαπελευθερωτικοϋ 
άγώνα έμειναν άλυτα καί άλυτα μεταφέρονται στή σημερινή πραγματικό
τητα. Καί αύτά μαζί μέ τά άλλα καινούργια προβλήματα πού παρουσιά
στηκαν καί προστέθηκαν στό μεταξύ, συνθέτουν τό περιεχόμενο καί 
προσδιορίζουν τόν χαρακτήρα τού λαϊκού κινήματος.

Τό βιβλίο αυτό δέν είναι, δέν είχα σκοπό νά είναι καί δέν μπορούσε 
νά είναι μιά πλήρης έκθεση τών γεγονότων τής έποχής. Δέν είναι δηλαδή 
ή ΐ£ο>τερική ιστορία τής ’Αντίστασης. Είναι ή έσωτερική, νά πούμε, ιστο
ρία, είναι ή ιστορία της κοιταγμένη άπό τά «μέσα», άπό την πλευρά τής 
ηγεσίας της, δηλαδή τού ΚΚΕ κα ί τού ΕΑΜ. Παρακολουθώ άπό τήν 
πρώτη στιγμή καί ώς τό τέλος μέ ποιό τρόπο συγκροτήθηκε καί μέ ποιό
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τρόπο λειτούργησε ή ηγετική δύναμη πού όργάνωσε καί καθοδήγησε τήν  
'Αντίσταση, μέσα στις έξαιρετικά πολύπλοκες καί μέ καταπληκτικά γρή 
γορους ρυθμούς έναλασσόμενες έσωτερικές καί διεθνείς συνθήκες κα ί έξ- 
ετάζω μέ μεγάλη προσοχή τά θετικά καί άρνητικά τής καθοδηγητικής 
δράστες της, τήν πολιτική γραμμή καί τήν κατεύθυνση τού έθνικοαπελευ- 
θερωτικοϋ κινήματος -  πού σέ κείνη τήν έποχή στην Ε λλάδα τόσο άπό τά 
προβλήματα πού έβαζε γιά λύση, δσο καί άπό τόν συσχετισμό τών δυνά
μεων πού εϊχε πετύχει δέν μπορούσε νά είναι άλλο άπό μιά λαϊκή έπανά
σταση.

Πολλά βιβλία έχουν γραφεί -  τά περισσότερα μέ καθαρή άντικομ- 
μουνιστική πρόθεση, άλλά καί άλλα μέ καλή πίστη -  γιά τόν τρόπο λει
τουργίας τής ήγεσίας τού ΚΚΕ. Κ αί πολλοί έχουν λαθεμένες άντιλήψεις 
πάνω σ ’ αυτό. Τό βιβλίο μου χωρίς νά είναι «άντιβιβλίο», δηλαδή έργο 
πού γράφεται γιά  ν ’ άναιρέσει διατυπωμένες άπόψεις, άκολουθεί μ ιά  βα
σική άντίληψη δική του. Βεβαιότατα συζητεϊ καί τις άλλες διατυπωμένες 
άπόψεις. Ή  βασική άντίληψη πού άκολονθώ άναφέρεται κύριότατα στόν 
χαρακτήρα του άγώνα έκείνου καί έξετάζει τίς άντιστοιχίες τών γεγονό
των μέ τήν πολιτική γραμμή καί τήν δράση τής ήγεσίας τού άγώνα: Ε ξ 
ετάζει δηλαδή μέ ποιό τρόπο ή σωστή γραμμή τού έθνικοαπελευθερωτι- 
κοϋ άγώνα μπόρεσε καί κυριάρχησε καί ίγ ινε  γραμμή τών μεγάλων λα ϊ
κών μαζών. Κ αί έξετάζει έπίσης μέ ποιό τρόπο παρέκκλιση άπ ' αυτή τή 
γραμμή, μέ τίς υποχωρήσεις καί τούς συμβιβασμούς πού (γιναν, όδήγησε 
στήν καταστροφή τού τόσο μεγάλου λαϊκού κινήματος.

Τό φαινόμενο αυτό έπιχειροϋμε νά έξηγήσουμε. Είχα νπόψη μου  
πολλές καί διάφορες έρμηνεΐες. Πολλοί, οί περισσότεροι πολιτικοί καί 
ιστορικοί στή μεθοδολογία τους ξεκινούν άπό θέσεις πού τίς θεωρούν 
«δοσμένες» καί «αύταπόδεικτες». ’Αγνοούνται ή ύποτιμοϋνται,οί έλληνι- 
κές ιδιομορφίες, οί γενικότεροι πολιτικοί καί κοινωνικοί δροι, δ χρόνος 
καί ό τόπος μέσα στόν όποιο διαμορφώνονταν καί δροϋσε τό λαϊκό κίνη
μα. ’Αγνοούνται δηλαδή οί βασικοί παράγοντες πού έξηγοϋν για τί στην 
Ε λλάδα οί λαϊκές μάζες προβλήθηκαν σάν αύτόνομη άγωνιστική δύναμη 
καί για τί ή δύναμη αυτή βρέθηκε σέ άντίθεση καί σφοδρή σύγκρουση μέ 
τίς δυνάμεις τής πλουτοκρατικής άντίδρασης κα ί τούς ξένους Ιμπεριαλι
στές. 'Έτσι δέν είναι περίεργο πού άποδίδονται δλα δσα ίγιναν καί γίνον
ται στήν 'Ελλάδα στήν «κακή μοίρα» τής χώρας νά βρίσκεται σ' ένα τόσο 
σοβαρό καί ευαίσθητο γεωγραφικό χώρο, δπου διασταυρώνονται οί άντι- 
θέσεις δλων τών μεγάλων δυνάμεων. Οί ίδιοι κα ί άλλοι θεωρούν πώς τά 
συμφέροντα τών μεγάλων δυνάμεων, μέ τίς «σφαίρες έπιρροής», τίς π ιέ
σεις καί κυρίως οί «σοβιετικές έπεμβάσεις» καί «έντολές» πρός τήν «υπο
ταγμένη» σ ’ αύτούς ήγεσία τού ΚΚΕ καθώρισαν τήν έκβαση τού άγώνα. 
Υ πάρχουν καί άλλοι πού ϊφτασαν μέχρι τήν άνακάλυψη προδοσιών καί
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προδοτών μέσα στό άνώταχο ήγετικό όργανο τού ΚΚΕ, -  τό Πολιτικό τον  
Γραφείο.

Ή  δική μας έρμηνεία θά είναι άπλούστερη. Πριν άπ' δλα: Μέσα σέ 
κείνο τό κίνημα, δέν υπήρχαν προδοσίες κα ί προδότες στήν ηγετική του  
κορυφή. Ά κόμα  καί αύτο ί οί ήγέχες, που στό βιβλίο αύτό κρίνονται α υ 
στηρά, θά μπορούσε νά είναι τά  πάντα έξόν άπό προδότες. Δέν υποτι
μούμε τή σοβαρότητα καί τίς έπιδράσεις τών διεθνών συνθηκών κα ί συμ
μαχικών σχέσεων στήν πορεία καί τίς έξελίξεις στήν 'Ελλάδα. θ ά  σταμα
τήσουμε περισσότερο στό βιβλίο μας στίς θεωρίες γιά  «σφαίρες έπιρ- 
ροής», «τηλεκαθοδηγήσεις», καί «σφικταγκαλιάσματα» άπό έξω, για τί 
θεωρώ τέτοιες έκτιμήσεις σοβαρά έπιζήμιες. Κάνοντας τόν έξωτερικό 
παράγοντα κυριαρχικά άποφασιστικό, άφοπλίζουμε τό λαό καί καλλιερ
γούμε μοιρολατρεία καί ηττοπάθεια.

Στήν ίρεννά μου αύτή προσπάθησα νά στραφώ πρός τούς γενικότε
ρους έσωτερικούς καί διεθνείς δρους διαμόρφωσης τής έλληνικής άντί- 
στασης. Κρίνοντας σέ άντιστοιχία τούς Αντικειμενικούς μέ τούς υποκειμε
νικούς παράγοντες κατάληξα στό συμπέρασμα: Ή  νικηφόρα λαϊκή έπα- 
νάστασή μας νικήθηκε, βασικά κα ί κύρια, άπό λάθη τής ήγεσίας τού έθνι- 
κοαπελενθερωτικού κινήματος κα ί πρώτα - πρώτα τού ΠΓ τον ΚΚΕ.

Καί για τί μιά ήγεσία πού κατάφερε νά όόηγήσει τό λαό σέ τόσες έπι- 
τυχίες, λύγισε τήν άποφασιστική στιγμή; Τίς πηγές Αναζήτησα κα ί Ανακά
λυψα βαθειά στήν διαμόρφωση καί λειτουργία τού ΚΚΕ. Χωρίς θεωρητι
κολογίες σκιαγραφώ τήν πορεία τον κόμματος αύτον άπό τήν παιδική του  
ηλικία. Τό κόμμα αύτό ήρθε νά καλύψει πολιτικό κενό κα ί κοινωνικές 
Ανάγκες πολύ πλατύτερες άπό τόν ίδιο τό χαρακτήρα του κα ί νά άναλάβει 
ιστορική Αποστολή, νά όργανώσει καί νά καθοδηγήσει τόν λαό στόν Αγώ
να.. Καί κάτω άπό αύτό τό μεγάλο βάρος ή ήγεσία τού ΚΚΕ κάμφτηκε. 
Δέν ήταν προετοιμασμένη ή ίδια ιδεολογικά κα ί πολιτικά καί -  σάν έπα- 
κόλουθο -  δέν μπόρεσε νά προετοιμάσει κατάλληλα καί τίς όργανώσεις, 
γιά νά δδηγηθεΐ ή λαϊκή έπανάσταση στή νίκη καί τήν κατοχύρωση τής 
νίκης.

Τό βιβλίο μου αύτό είναι καρπός έργασίας πολλών χρόνων. Τό 
έγραψα άνάμεσα 1968 κ α ί '74, ένώ βρισκόμουνα στό έξωτερικό, καίγι 
αύτό χρησιμοποίησα έκεΐνες τίς γραπτές πηγές πού μου ήταν έκεϊπροσι
τές. Βέβαια, στό μεταξύ νέα στοιχεία ήρθαν στό φώς κ α ί πολλά γράφτη
καν γιά τήν περίοδο τής 'Αντίστασης. Δέν θέλησα νά τά χρησιμοποιήσω: 
τό βιβλίο μον φέρνει τή σφραγίδα τής έποχής πού γράφτηκε. Πάντως, 
προσπάθησα νά διαλέξω έκεϊνα τά ύλικά τού κινήματος πού καλύτερα  
καί πειστικότερα προβάλλονν τό έαμικό θαύμα, μέ τήν Αξία πού τού πρέ
πει. Μέ ξεχωριστή προσοχή κα ί σνναίσθηση ευθύνης προσφέρω στους  
αναγνώστες καί τήν ιστορία,τίς προσωπικές μου καταθέσεις γιά  πρόσωπα
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καί πράγματα άπό τόν πλατύτατο κύκλο τών έπαφών μου κα ί τών προ
βλημάτων πού χειρίστηκα. Δέν μπορώ νά ισχυριστώ πώς γνώριζα όλα, 
όσα γίνονταν τότε στις έσωτερικές τους διαδικασίες. Είχα όμως στό κί
νημα μιά σκοπιά μέ πολύ ευρύ όπτικό πεδίο κα ί θέση «κλειδί» πού μού 
έδινε δυνατότητες νά έχω προσωπική, ή μ έ τόν μηχανισμό πού κρατούσα, 
έπαφή μέ τήν κορυφή τού κινήματος κα ί μέ τίς παρακάτω καθοδηγήσεις 
τον ΚΚΕ, τον ΕΑΜ  καί τίς διοικήσεις τον ΕΛΑΣ. Α υτά μοϋ έπέτρεπαν, 
δχι μόνο νά παρακολουθώ τίς έξελίξεις, άλλά καί τίς έκδηλώσεις καί τά
σεις πού διαμορφώνονταν στό έσωτερικό τον κινήματος, δσο καί άλλες 
πού δέ μπορούσαν νά διαμορφωθούν. "Οπόν δέν έπαρκούσαν οί προσω
πικές μου έμπειρίες καί παρατηρήσεις, χρησιμοποίησα ιστορικά έργα καί 
κείμενα πού ίχονν γραφεί, άφηγήσεις άπό πολλές συναντήσεις μου μέ 
άγωνιστές τής περιόδου έκείνης, έκθέσεις στελεχών τού κινήματος πρός 
τήν καθοδήγησή τονς κα ί έπίσημα ντοκουμέντα τον ΚΚΕ, τον ΕΑΜ  - 
ΕΛΑΣ, τής ΠΕΕΑ, τον 'Εθνικού Συμβουλίου κλ.π . (Δνστνχώς μέ τήν 
κατάσταση πού έχει δημιονργηθεί στό ΚΚΕ, τά άρχεία τον είναι σκορπι
σμένα σέ ξεχωριστά τμήματα καί τό μεγαλύτερο μέρος τους είναι άκόμα 
άπρόσιτο. Χρησιμοποίησα όσα μοϋ δόθηκε ή δυνατότητα νά έρεννήσω. 
'Ελπίζω καί εύχομαι άλλοι, άργότερα, νά μπορέσουν νά έχουν τήν δυνα
τότητα νά χρησιμοποιήσονν στις έργασίες τονς περισσότερο υλικό άπό τά 
άρχεία αυτά).

Προσπάθησα νά είμαι άντικειμενικός, δσο είναι δννατό νά είναι τέ
τοιος, ένας στρατενμένος ιδεολογικοπολιτικά, πού χαίρεται γιά τίς έπιτν- 
χίες καί λυπάται γιά τίς άποτυχίες τού στρατοπέδου τον.

Οί άνθρωποι πού έπαιξαν ένα ρόλο σά μέλη τής ήγεσίας αντον τον 
κινήματος ό ένας μετά τόν ώλλο φεύγουν άπό τή ζωή. Τό καθήκον μον  
ήταν νά δώσω αυτό πού μπορούσα νά δώσω -  δσο κι άν τό έβλεπα κα ί ό 
ίδιος πώς έδώ καί έκεί ή άποψή μου δέν είναι έντελώς ξεκαθαρισμένη καί 
σταθερή, βασισμένη σέ χειροπιαστά στοιχεία κα ί άκόμα σέ μερικές περι
πτώσεις ίσως καί δέν είναι πειστική, ή μένουν έδώ καί έκεί κενά.

Στήν προετοιμασία τον βιβλίου μον αντον μέ βοήθησαν μιά σειρά 
φίλοι καί σύντροφοί μον. θ ά  ήθελα νά έκφράσω τίς ευχαριστίες μου  
στούς: Μάχο Βερβέρη (Γρηγόρη), θ . Παπαπαναγιώτου (Ά λέκο), Γ. Κικί- 
τσα, Μ. Βρατσιάνο, Γ. Άναγνωστάκη, Γ. Ποάλα, Τούλα Σούλη. Θερμές 
εύχαριστίες στόν 'Άγγελο Έ λεφάντη καί τήν Μαριάνα Δήτσα, τόν έκδοτη 
Δ. Μ αυρομάτη καί σ' δλους πού έτοίμασαν καί παρακολούθησαν τήν έκ- 
τύπωσή του.

Ξεχωριστά θέλω νά έκφράσω τήν ευγνωμοσύνη μου μέ ένα μεγάλο 
ευχαριστώ, στόν άδερφικό μου φίλο, στενό συνεργάτη μου σ ’ δλα έκεί να 
τά χρόνια, ψυχή τής διαφώτισης κα ί τού παράνομου τύπου τής ΚΕ τού 
ΕΑΜ, συγγραφέα Δημήτρη Χατζή.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο

ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Μιά σωστή αγωνιστική γραμμή 
πού θά οδηγήσει στήν επιτυχία







Παρέλαση τών Γερμανών καταχτητών στίς 3 τού Μάη 1941 μπροστά στόν "Αγνωστο. 
Ό έλληνικός λαός χαρακτηριστικά άπουσιάζει.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Π Ρ Ω Τ Ο

Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Τόν ’Απρίλη τοΰ 1941 οί Γερμανοί μπήκαν στήν ’Αθήνα.
Τί υπήρχε έκείνη τή στιγμή στήν Ελλάδα;
’Από τή μιά μεριά: Μιά τριπλή κατοχή: γερμανική, ιτα

λική καί βουλγαρική. 'Η έξουσία της πηγάζει άπό τή δύναμη 
τών δπλων καί βασίζεται άποκλειστικά σ’ αύτή.

Μιά προδοτική κυβέρνηση άπό φασίστες στρατηγούς, 
πού είναι έτοιμη νά ύπηρετήσει τήν ξενική κατοχή, άλλά δέν 
τολμάει νά προσχωρήσει στόν Ά ξονα .

"Ενας διαλυμένος σχεδόν έλληνικός κρατικός μηχανι
σμός, φασιστικά διαπαιδαγωγημένος άπό τή βασιλομεταξική 
δικτατορία, έτοιμος νά υπηρετήσει τήν κατοχή καί τήν προ
δοτική κυβέρνηση.

Αύτό είναι τό πλαίσιο τής κατοχής καί οί δυνάμεις πού 
κινούνται μέσα σ’ αύτό.

Ά π ό  τήν άλλη μεριά ύπάρχει:
Μιά γενική θέληση άνυποταγής καί άνυπακοής. Ή  άντί- 

σταση τού έλληνικού λαού έκδηλώνεται άπό τήν πρώτη στι
γμή τής κατοχής, αύθόρμητη καί άνοργάνωτη. ’Αναζητεΐται ή 
πολιτική ήγεσία πού νά συνεχίσει τόν έθνικό άπελευθερωτικό 
άγώνα μέσα στίς νέες συνθήκες τού έθνικού διαμελισμοΰ. τής 
βίας καί τής πείνας.

Μιά βασιλική κυβέρνηση στό Κάϊρο. 'Η παρουσία της 
υπογραμμίζει τή νομική θέση τής Ελλάδας στό πλευρό τών 
Συμμάχων στόν πόλεμο πού συνεχίζεται. ’Αντιλαϊκή, ύποχεί-
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ρια τών Ά γγλων, ύπόλογη γιά τή βιαστική καί άλόγιστη φυγή 
της, δέν είναι έκείνη πού θά μπορούσε νά πείσει δτι άποτελεΐ 
φορέα τής έθνικής ήγεσίας, τήν έκπροσώπηση τού έλληνικού 
λαού.

Τά παλιά άστικά κόμματα, πού ύστερα άπό τόν συμβι
βασμό τους μέ τή δικτατορία, είχαν παραλύσει, καιροσκο
πούν καί τώρα, άνάμεσα στήν άποδοχή τής «νέας τάξης» καί 
τήν πατροπαράδοτη φιλία μέ τήν Αγγλία, άνάμεσα στή συν
έχιση τού άπελευθερωτικού πολέμού καί τόν έπίσης πατρο
παράδοτο φόβο τού λαϊκού κινήματος: ή ήγεσία τους δέ θά 
μπορούσε νά ύψωθεΐ στό ρόλο έθνικής ήγεσίας.

Σοσιαλιστικά καί άγροτικά κόμματα, άνέκαθεν άναιμικά 
στήν Ελλάδα, τίμια πατριωτικά στοιχεία άπό τό στρατό καί 
τή διανόηση, μαζί μέ τυχοδιώχτες, τυχάρπαστους ή άποτυχη- 
μένους πολιτικούς, προσπαθούν νά άποκτήσουν όντότητα μέ 
τή συμμετοχή τους στόν άπελευθερωτικό άγώνα: ούτε άπό τό 
χώρο αύτό μπορεΐ νά ξεπηδήσει ή έθνική ήγεσία πού χρειάζε
ται ή Ελλάδα.

Τό ΚΚΕ είναι διασπασμένο, διαβρωμένο, μέ τόν κύριο 
όγκο τών στελεχών του στή φυλακή, ούσιαστικά διαλυμένο. 
'Η προσπάθεια πού άρχίζει άμέσως γιά τήν άνασυγκρότηση 
τών σκόρπιων μικρών άνεξάρτητων όργανώσεών του καί τών 
άνοργάνωτων κομμουνιστών, είναι μιά πραγματική έποποιΐα: 
άπό αύτό τό στρατόπεδο θά προέλθει ή έθνική ήγεσία τού 
άπελευθερωτικού άγώνα.

Η ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΤΟΧΗ

Ό  διαμελισμός

Τήν Κυριακή, στίς 27 τοΰ ’Απρίλη 1941, οί προφυλακές τών χιτλερι
κών κατακτητών άπό τή λεωφόρο Κηφισιάς έμπαιναν στούς Άμπελόκητ 
πους. Προηγούνταν δυό θωρακισμένα αύτοκίνητα μέ πυροβόλο καί τέσ
σερα πολυβόλα τό καθένα τους. Πίσω άπ’ αύτά έρχονταν οί περίφημες, 
τότε, όμάδες μοτοσυκλετ ιστών. Τήν Ιδια ώρα άλλα μηχανοκίνητα τμήματα 
έμπαιναν άπό τήν Ιερ ά  όδό. Ή τα ν  τό κύριο σώμα τών δυνάμεων κατο
χής. ’Ατέλειωτες φάλαγγες άπό άτσαλένιους γίγαντες καί αύτοκίνητα μέ 
τούς νικητές: σκονισμένους καί άγέραιχους.
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Μέ τήν είσοδο τοΰ γερμανικού στρατού στήν ’Αθήνα, ή Ε λλάδα όλό- 
κληρη βρισκόταν πιά  καί τυπικά σέ στρατιωτική κατοχή. Ά π ό  ούσι- 
αστική άποψη δέν έμενε πιά έκτός κατοχής παρά μονάχα ή Κρήτη. Λίγες 
μέρες άργότερα, στίς 3 τού Μάη, γινόταν καί ή έπίσημη παρέλαση -  έπί- 
δειξη τής στρατιωτικής δύναμης τής κατοχής μπροστά στόν στρατάρχη 
Λίστ. Τήν άλλη μέρα ό Χίτλερ άνακοίνωνε στό Ράιχσταγκ τή νίκη τών 
στρατευμάτων του στήν Ελλάδα. Μέσα στόν ίδιο μήνα τελείωνε καί ή 
μάχη τής Κρήτης.

'Η Ε λλάδα  ήταν ό τελευταίος σταθμός τής εύρωπαϊκής έκστρατείας 
τού Χίτλερ. Ή  τύχη της θά κρινόταν μέσα στή Νέα Τάξη μέ τό γενικό 
διακανονισμό μιας νέας Εύρώπης πού ύπολόγιζε νά κάνει ύστερα άπό τή 
τελική της νίκη ή Γερμανία. Γιά τήν ώρα: μπορούσε νά είναι ή βάση τών 
έπόμενων έπιχειρήσεων τού γερμανικού στρατού -  κυρίως πρός τήν 
’Αφρική. Μέ τήν κατάληψη τής Ε λλάδας είχε χαθεί καί ή τελευταία πο
λεμική βάση τών Ά γγλω ν στήν Εύρώπη. Τό τεράστιο φυσικό άεροδρόμιο 
τής Κρήτης στά χέρια τού γερμανικού στρατού μπορούσε τώρα νά άποτε- 
λέσει τό ιδανικό του όρμητήριο. Αύτά ήταν τά άμεσα τουλάχιστο, πολε
μικά όφέλη τών Γερμανών στήν Ε λλάδα. Τώρα δμως, είχε έπέλθει κι ή 
στιγμή πού θά μπορούσαν νά ικανοποιηθούν οί έδαφικές βλέψεις τών 
συμμάχων τους, ’Ιταλών καί Βουλγάρων: άποφασίζοντας ό Χίτλερ τήν 
έπιχείρηση γιά τήν κατάληψη τής Ε λλάδας είχε προκαθορίσει πώς θά 
έπρεπε νά τελειώσει κεραυνοβόλα -  τήν είχε υπολογίσει γύρω στίς δέκα 
ώς δεκαπέντε μέρες. Θά μπορούσαν έτσι νά έλευθερωθούν έκλεκτές δυνά
μεις τής Βερμάχτ καί νά χρησιμοποιηθούν άμέσως γιά τήν εισβολή στή 
Σοβιετική "Ενωση. Γιά τό σκοπό αύτό είχε προαποφασιστεί ή κατανομή 
τής Ελλάδας σέ ζώνες κατοχής, πού θά δίνονταν σέ στρατιωτικά τμήματα 
τής ’Ιταλίας καί τής Βουλγαρίας. Ή  κατανομή αύτή έπρεπε νά γίνει άμέ
σως μετά τή συντριβή τού έλληνικοΰ στρατού, έτσι πού στήν καθορισμένη 
μέρα, στίς 15 τού Μάη, ή στρατιά τοΰ Λίστ νά βρίσκεται στό άνατολικό 
μέτωπο.

Ή  άναπάντεχη άντίσταση στήν Κρήτη χάλασε κάπως τούς ύπολογι- 
σμούς τού Χίτλερ καί τόν άνάγκασε νά άναβάλει γ ιά λίγο, άλλά πολύτιμο 
χρόνο, τήν εισβολή στή Σοβιετική Ένωση. Γιά τήν Ε λλάδα  καί τήν 
παραπέρα τύχη της ή άπόφαση ήταν πιά  παρμένη. "Ετσι, πρίν άκόμα 
άναγγελθεϊ ή συμφωνία τού διαμελισμού της, Ιταλικά στρατεύματα άρχι
σαν νά μπαίνουν στήν Ή πειρο  καί, άκολουθώντας τά γερμανικά, προ
ωθούνταν καί πρός τή Θεσσαλία. Μικρές όμάδες ’Ιταλών άξιωματικών 
έμφανίζονταν τόν ίδιο  καιρό καί σέ άλλες περιοχές, άκόμη καί στήν 
Α θήνα. Ταυτόχρονα στήν άνατολική Μακεδονία καί Θράκη, πίσω άπό 
τούς Γερμανούς, έμπαιναν μεραρχίες βουλγαρικού στρατού.

Μέ βάση τή συμφωνία πού είχε γίνει,ή Γερμανία κρατούσε τήν άνώ-
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τατη διοίκηση πάνω σέ δλες τίς άξονικές δυνάμεις πού θά βρίσκονταν 
στίς κατεχόμενες χώρες τής Γιουγκοσλαβίας καί τής Ελλάδας, καθώς καί 
τίς δορυφόρες χώρες τής Ρουμανίας καί τής Βουλγαρίας. 'Έδρα τής άνώ- 
τατης γερμανικής διοίκησης τής νοτιοανατολικής Εύρώπης όρίστηκε τό 
Βελιγράδι. Ή  Ε λλάδα χωρίζονταν σέ τρεις γερμανικές στρατιωτικές δ ι
οικήσεις: Τής βόρειας Ελλάδας, μέ έδρα τή Θεσσαλονίκη, τής νότιας Ε λ 
λάδας, μέ έδρα τήν ’Αθήνα, καί τής Κρήτης. Οί Γερμανοί κράτησαν μέ 
δικές τους δυνάμεις μιά στενή λωρίδα στά έλληνοτουρκικά σύνορα καί 
γιά λόγους γενικής άσφάλειας, μά καί γιά νά μήν υπάρξουν προστριβές ή 
καί συγκρούσεις άνάμεσα στούς Βούλγαρους καί τούς Τούρκους. Κράτη
σαν έπίσης τήν πόλη τής Θεσσαλονίκης, τήν κεντρική Μακεδονία ώς τόν 
Ό λυμπο, τά νησιά Λήμνο, Λέσβο καί Χίο, τήν άκτή τού Σαρωνικού καί 
όλόκληρη τήν Κρήτη, έκτός άπό ένα μικρό της τμήμα στήν άνατολική 
πλευρά τού νησιού, πού, μάλλον συμβολικά, δόθηκε στούς ’Ιταλούς.

Στούς ’Ιταλούς δινόταν όλος σχεδόν ό κορμός τής Ελλάδας. Ή  ιτα
λική κατοχή άπό τή δυτική Μακεδονία, έπεκτεινόταν στή Θεσσαλία, 
περιλάμβανε τήν "Ηπειρο καί άπό έκεί καί κάτω τή Στερεά Ελλάδα, τήν 
Εύβοια, τήν ’Αττική καί τή Βοιωτία, μαζί μέ τίς πόλεις ’Αθήνα καί Πει
ραιά. Έ παιρνε άκόμη μέσα ή ιταλική κατοχή τήν Πελοπόννησο, τίς  Σπο
ράδες καί τίς Κυκλάδες (τά Δωδεκάνησα άποτελούσαν τότε τμήμα τού 
ιταλικού κράτους). Έ τσι λίγο άργότερα άπό τά προαποφασισμένα, στίς 
25 τού Ίούνη, ή ιταλική σημαία ύψώθηκε στήν ’Ακρόπολη. Τά Ίόν ια  νη
σιά προσαρτήθηκαν άμέσως στήν ’Ιταλία, όχι σάν ζώνη κατοχής άλλά σάν 
τμήμα τής ιταλικής έπικράτειας.

Ή  βουλγαρική κατοχή περιλάμβανε τήν άνατολική Μακεδονία καί τή 
δυτική Θράκη, έκτός άπό κείνη τή μικρή λωρίδα πού. όπως σημειώσαμε, 
κράτησαν οί ίδιοι οί Γερμανοί στά έλληνοτουρκικά σύνορα, καθώς καί τά 
νησιά Θάσο καί Σαμοθράκη.

•

Είδαμε τήν πολεμική σημασία πού είχε γιά τή Γερμανία ή κατάληψη 
καί ή κατοχή τής Ελλάδας. Ή  Γερμανία -  σημειώσαμε -  γιά τήν ώρα δέν 
είχε άλλες βλέψεις στήν Ελλάδα. Τήν ήθελε σάν ένα καλό όρμητήριο. Καί 
τήν ήθελε γιά νά ικανοποιήσει τίς άμεσες βλέψεις τών δύο συμμάχων της 
-  πού τίς είχε ήδη ικανοποιήσει.

Οί ’Ιταλοί δμως καί οί Βούλγαροι δέν ήταν ικανοποιημένοι μ’ αύτά 
πού τούς παραχωρήθηκαν.

Οί ιταλικές βλέψεις άφορούσαν τήν έδαφική προσάρτηση στήν ιτα
λική αυτοκρατορία δλης τής περιοχής τής ’Ηπείρου, τό σύνολο τής παρα
λίας τού Ίονίου πελάγους, δηλαδή όλόκληρη την ήπειρωτική καί άκαρνα- 
νική άκτή, καθώς καί τήν έπέκταση τής Ιταλικής διοίκησης τών Δωδεκα
νήσων καί σέ άλλα κοντινά νησιά. Οί άπαιτήσεις αύτές τών Ιταλώ ν θά 
ρυθμίζονταν μετά τήν τελική νίκη τού Ά ξονα.

Οί βλέψεις, άλλωστε, τής Βουλγαρίας δέν περιορίζονταν στά έδάqη
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πού κατείχε. ’Απόβλεπε νά προσαρτήσει στη «Μεγάλη Βουλγαρία» δλη τή 
γιουγκοσλαβική περιοχή πού ήδη κατείχε, δπως καί όλόκληρη τήν έλλη- 
νική Μακεδονία ώς τόν Ό λυμπο καί ώς τόν ’Αλιάκμονα. Γιά τό σκοπό 
αυτό, πού δέν ήθελε νά τόν άφήσει γιά τό τέλος τού πολέμου, άλλά βιαζό
ταν νά πραγματοποιήσει, ζήτησε -  καί πέτυχε -  νά τοποθετήσει δίπλα 
στίς γερμανικές καί ιταλικές στρατιωτικές διοικήσεις καί δικούς της 
άξιωματικούς-συνδέσμους. ’Απέσπασε άκόμα τήν άδεια ν’ άνοίξει βουλ
γαρική λέσχη μέσα στήν πόλη τής Θεσσαλονίκης.

Ή  βουλγαρική κυβέρνηση είχε προσχωρήσει στόν Ά ξο να  μέ άντάλ- 
λαγμα όχι μόνο τήν κατοχή τών περιοχών αυτών, άλλά τήν όριστική τους 
προσάρτηση: μαζί μέ τά στρατεύματα κατοχής έφτανε στή βουλγαρική 
ζώνη μιά όλόκληρη στρατιά άπό διοικητικούς, οικονομικούς καί άλλους 
ύπάλληλους γιά ν ’ άρχίσει άμέσως νά λειτουργεί ένας βουλγαρικός κρατι
κός μηχανισμός. Βουλγαρικοί άστυνομικοί σταθμοί έγκαταστάθηκαν 
παντού. Οί δημοτικές καί κοινοτικές άρχές πού υπήρχαν άντικαταστάθη- 
καν δλες άπό βουλγαρικές. Σέ δλη τήν περιοχή άρχισαν νά ισχύουν οί 
νόμοι τού βουλγαρικού κράτους.

Ή  βουλγαρική στρατιωτική διοίκηση άνατολικής Μακεδονίας μέ τήν 
πρώτη της διαταγή άνάγγειλε στό λαό τής περιοχής πώς ύστερα άπό τόσα 
χρόνια... ξενικής κατοχής, έπανέρχεται τώρα στή μητέρα Βουλγαρία -  καί 
πώς θά γνωρίσει μέρες εύημερίας καί προόδου. Πράγμα πού σήμαινε δτι 
ή Βουλγαρία προχωρούσε κιόλας στήν όριστική προσάρτηση τής ζώνης 
κατοχής πού τής είχε άνατεθεΐ. Ή  προσπάθεια έκβουλγαρισμού τού πλη
θυσμού άρχισε άπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή καί βουλγαρικά σχολεία 
άνοιξαν παντού στή θέση τών έλληνικών. Ή  λειτουργία στίς έκκλησίες 
έπρεπε νά γίνεται στή βουλγαρική γλώσσα. ΟΙ κάτοικοι δλοι ύποχρεώθη- 
καν νά άλλάξουν τίς ταυτότητές τους καί νά κάνουν βουλγαρικά τά όνό- 
ματά τους. Ό λ ο ι οί Πέτρου καί Γεωργίου νά γίνουν Πετρόφ καί Γεωρ- 
γκήεφϊΚαί οί έπιγραφές δλων τών καταστημάτων νά γίνουν στά βουλγαρι
κά. Ό  Μουσολίνι στό λόγο του στή φασιστική Βουλή, στίς 10 τού Ίούνη, 
δήλωσε κατηγορηματικά: «Βαθύτατες μεταβολές θά γίνουν στό γεωγρα
φικό χάρτη τής περιοχής αύτής». Καί πρόσθεσε: «'Η Βουλγαρία θά δει νά 
προσαρτώνται σ’ αύτήν ή Μακεδονία πού είναι βουλγαρική καί ή δυτική 
Θράκη»!

Γερμανικό νεκροταφείο στό Ρούπελ.
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Oi κατακτητές

Μπορούμε νά θεωρήσουμε σήμερα βέβαιο πώς οί Γερμανοί μπαίνοντας 
στήν Ε λλάδα έξακολουθοΰσαν νά έχουν κάποιες αυταπάτες. Ή  περίφημη 
τότε Πέμπτη Φάλαγγα πού είχε λειτουργήσει καί στήν Ε λλάδα  πρίν άπό 
τόν πόλεμο καί στή διάρκειά του -  μπορούμε νά τό θεωρήσουμε σάν βέ
βαιο -  δέν τούς είχε δώσει άκριβεΐς πληροφορίες. Οί Γερμανοί νόμιζαν 
πώς θά βρούν στήν Ε λλάδα  κατανόηση καί, άν δχι συμπάθεια καί συμ
παράσταση, τουλάχιστον άνοχή, άπό ένα λαό πού είχε δεινοπαθήσει άπό 
τούς "Αγγλους καί πού άπό αυτούς καί μόνο είχε παρασυρθεΐ σ’ ένα πό
λεμο πού δέν τόν ήθελε. «Δέν έρχόμαστε σάν έχθροί, άλλά σάν φίλοι. Ή  
μακρά φιλία πού μάς συνδέει μέ τήν 'Ελλάδα θά άναζωπυρωθεϊ μέσα σέ 
λίγες μέρες» -  ήταν τά λόγια τού πρώτου Γερμανού διοικητή τής ’Αθήνας, 
συνταγματάρχη Σέιμπεν, όταν ή έπιτροπή πού άποτελούνταν άπό τό 
στρατηγό Καβράκο, τόν νομάρχη ’Αττικής Πεζόπουλο, τόν δήμαρχο 
’Αθήνας Πλυτά καί τόν δήμαρχο τοΰ Πειραιά Μανοΰσο τοΰ παράδινε τά 
κλειδιά τής Πρωτεύουσας. Ό  χιτλερικός διοικητής πρόσθεσε: «Συνεχίστε 
τήν άσκηση τής έξουσίας σας καί θά βρείτε όλόψυχη τή συμπαράσταση 
τής Βέρμαχτ».

Ό  Χίτλερ άπό τό άλλο μέρος είχε διατάξει νά μή θεωρηθούν αιχμά
λωτοι πολέμου οί Έλληνες στρατιώτες καί άξιωματικοί καί έπλεξε τό έγ- 
κώμιο τής άνδρείας τους. Ά λλά καί οί διαταγές πού δόθηκαν στίς γερμα
νικές άρχές κατοχής ήταν στό ϊδιο πνεύμα -  καί ή συμπεριφορά τών γερ
μανικών δυνάμεων κατοχής άνάλογη: εγκαταστάθηκαν σέ στρατώνες ή 
σέ άλλα κτίρια καί μόνο οί διοικήσεις τους κατέλαβαν κρατικά μέγαρα ή 
ξενοδοχεία. Ούτε άξιωματικοί ούτε στρατιώτες κυκλοφορούσαν όπλισμέ- 
νοι στούς δρόμους. 'Η κατάσχεση τών τροφίμων πού ύπήρχαν σέ κρατικές 
ή άλλες μεγάλες άποθήκες παρουσιάστηκε κι αύτή σάν ένα μέτρο δχι 
έχθρικών άπέναντι στό λαό διαθέσεων, άλλά σάν πράξη άπαραίτητη καί 
δικαιολογημένη γιά ένα στρατό, πού οί συνθήκες τού πολέμου τόν υπο
χρέωναν νά βρίσκεται σέ ξένη χώρα. Καί συνοδεύτηκε άπό μερικές -  θε
ατρικές -  παραχωρήσεις άσήμαντων ποσοτήτων τροφίμων γιά τά νοσοκο
μεία καί τά παιδιά.

Υ πάρχει -  τουλάχιστον ύπήρχε -  γενικά διαδεδομένη ή έντύπωση 
πώς οί ’Ιταλοί ήταν κατακτητές πιό ήπιοι άπό τούς Γερμανούς. 'Η έντύ
πωση αύτή, βασισμένη σέ έκτιμήσεις κατοπινότερες καί σέ γεγονότα μετα
γενέστερα, είναι λανθασμένη σχετικά μέ τήν πρώτη περίοδο τής κατοχής. 
Ό  ιταλικός στρατός ήταν κι αύτός πλαισιωμένος άπό φασίστες άξιωματι- 
κούς. Οί υπηρεσίες του τής στρατιωτικής άστυνομίας, τής άσφάλειας καί 
τών καραμπινιέρων, δέν ήταν καθόλου άνθρωπινότερες άπό τίς άντίστοι- 
χες γερμανικές. Μέ τό σύμπλεγμα κατωτερότητας πού τούς είχε άφήσει ή 
ήττα τους στήν Α λβανία, δλοι αύτοί, φασίστες καί άστυνομικοί, προσπα
θούσαν τώρα νά έμψυχώσουν τούς στρατιώτες καί τούς φανάτιζαν νά 
φερθούν μέ ύπεροψία καί μεγαλύτερη σκληρότητα.
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Ά π ’ τ ’ άλλο μέρος είναι έπίσης βέβαιο πώς άν οί γερμανικές δυνά
μεις κατοχής άποτελοΰσαν μιά άσυνείδητη, άπρόσωπη μηχανή βίας πού 
ένεργοΰσε άμεσα καί άδίσταχτα, 6 ιταλικός στρατός κατοχής στήν Ε λ 
λάδα δέν ήταν τόσο καλά όργανωμένος, ούτε βέβαιος γιά τή -δυνατότητά 
του νά έπιβληθεΐ. Γι’ αύτό σ’ όλες τίς πόλεις καί τά χωριά, άπ' όπου περ
νούσαν τά ίταλικά στρατεύματα ή στρατωνίζονταν, έκδίδονταν διαταγές 
καί τοιχοκολλούνταν προκηρύξεις τών Διοικητών καί τών Φρουράρχων 
πού άπειλούσαν τό λαό μέ βαριές ποινές γιά κάθε έχθρική ή καί άπλώς 
άντιιταλική έκδήλωση. Εξαιρετικά αύστηρές ήταν οί διαταγές γιά τό ζή
τημα τής κατοχής όπλων. Ζητούσαν τήν άμεση παράδοση κάθε είδους 
όπλων, άκόμα καί κυνηγετικών, καί προειδοποιούσαν πώς όποιος δέν συ- 
μυρφώνεται θά τουφεκίζεται χωρίς διαδικασία.

Σέ άντίθεση μέ τούς Γερμανούς οί ’Ιταλοί είχαν μιά κάποια έπιμελη- 
τεία μαζί τον; καί δέν έκαναν ν:πταο-/έσπς τροφίμων στό πέρασμά τοι·ς. 
“Αν ιίχαν άνάγκη νά πρυμηθευτυυν κάτι το αγόραζαν και τό πλήρωναν μέ 
«μεσογειακές δραχμές», τίς όποιες είχαν φροντίσει έγκαιρα νά έκδώσουν 
στήν ’Αλβανία, δταν.άμέσως μετά τήν έναρξη τής γερμανικής έπίθεσης, 
όργάνωσαν τό «Μεσογειακό Ταμείο Πιστώσεων». Ή  «μεσογειακή δρα
χμή» μέ διαταγή τών ιταλικών άρχών κυκλοφορούσε ύποχρεωτικά σέ ίση 
άξία μέ τήν έλληνική δραχμή. Ή  τελευταία, μέ τά νέα μεγάλα ποσά χαρ
τονομισμάτων πού έριξαν οί ’Ιταλοί στήν άγορά, έχασε κάθε άξία. Γιά την 
ταχύτητα πού σημείωσε στήν πτώση της ή δραχμή οί 'Έλληνες τήν όνόμα- 
σαν «καταρράχτη».

Ό σ ο  όμως προχωρούσαν στό έσωτερικό, όλοκληρώνοντας τήν κα
τοχή τους στίς προκαθορισμένες ζώνες, άρχισαν νά έξαντλούν τ’ άποθέ- 
ματα τής έπιμελητείας τους. Ή  στάση τών ιταλικών άρχών κατοχής έγινε 
τότε κυριολεκτικά άρπακτική. Ή  συμπεριφορά τών στρατιωτών άρχισε ν’ 
άλλάζει. Ό  επισιτισμός τους δέν ήταν κανονικός. Καί όπως δέν είχαν τήν 
αύστηρή όργάνωση τής γερμανικής πειθαρχίας, άρχισαν, έκτός άπό τίς 
έπίσημες κατασχέσεις, άνεύθυνες έπιδρομές στρατιωτών στά χωριά γιά 
άρπαγές καί λεηλασίες. Δέν ήταν σπάνιες οί έπιθέσεις τους σέ γυναίκες, 
οί έξευτελισμοί τοιν κατοίκων καί οί αύθαίρετες καί άδικαιολόγητες συλ
λήψεις.

Ή  κατοχή άρχιζε, λοιπόν, μέ τό διαμελισμό τής Ε λλάδας. ’Αλλά αύ- 
xig  άκριβώς οϊ έδαφικές βλέψεις τών Ιταλώ ν καί τών Βούλγαρων έδιναν 
στόν άγώνα πού έμελλε νά διεξαχθεϊ χαρακτήρα καθαρά έθνικό κι έδει
χναν όλοκάθαρα πώς ένδεχόμενη τελική νίκη τού Ά ξο να  θά σήμαινε γιά 
τήν Ε λλάδα  τήν όριστική άπόσπαση τού μεγαλύτερου μέρους τών έθνι- 
κών έδαφών της -  μιά έθνική έκμηδένιση. Καί τούτο: Καθόριζε τήν 
έχθρική θέση τών 'Ελλήνων καί άπέναντι στήν κατοχή κα ί όσι έναντι στόν 
"Αξονα.
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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ

Ή  προδοτική κυβέρνηση

Ό  Χίτλερ είχε προβλέψει πώς σέ κάθε κατεχόμενη χώρα θά βρεθούν 
κάποια φιλόδοξα καί Ιδιοτελή καθάρματα πού θά ήθελαν νά έξυπηρετή- 
σουν τούς σκοπούς τού Ά ξονα . Τό ίδιο είχε προβλέψει καί γιά τήν Ε λ 
λάδα: μέ Γερμανικούς Γκαουλάϊτερ δλα θά ήταν δυσκολότερα. Μιά έλ- 
ληνική κυβέρνηση δική τους, ένα είδος μεσολαβητή ένδιάμεσου άνάμεσα 
σ’ αύτούς καί τό λαό, ήταν ή καλύτερη λύση. Καί ένας έτοιμος κρατικός 
μηχανισμός, δ ίδιος τής βασιλομεταξικής δικτατορίας, πρόθυμος νά τούς 
έξυπηρετήσει, τούς γλύτωνε άπό τήν άμεση σύγκρουση μέ τούς κατεχόμε- 
νους γιά μικρά ή μεγαλύτερα θέματα.

Τήν κυβέρνηση πού ήθελαν οί κατακτητές τούς τήν έδωσαν οί 
φασίστες-πεμπτοφαλαγγίτες καί ήττοπαθείς στρατηγοί πού υπόγραψαν τή 
συνθηκολόγηση στίς 21 τού Α πρίλη (σημαδιακή ήμερομηνία!). Ή ταν οί: 
Τσολάκογλου, Δεμέστιχας καί Μπάκος.(')

Οί πρωταγωνιστές τής υποταγής -  καί οί άπολογητές τους -  ισχυρί
στηκαν δτι στήν ύπογραφή τής συνθηκολόγησης καί στήν άνάληψη τής 
εύθύνης γιά τό σχηματισμό τής κατοχικής κυβέρνησης, όδηγήθηκαν άπό 
«πατριωτισμό» -  νά σταματήσει δηλαδή ή άσκοπη πιά  αιματοχυσία στά 
μέτωπα καί άπό τό άλλο μέρος νά περισωθεΐ δ,τι ήταν δυνατό μέσα στό 
χάος τής κατάρρευσης. Δέν άποκλείεται μερικοί άπ’ αύτούς νά τό π ί
στευαν -  έκείνοι τουλάχιστον πού δέν ήταν φασίστες. Ό  στρατός κατέ
βαινε διαλυμένος, έξουθενωμένος άπό τήν Ή πειρο καί τή Μακεδονία. Ο ί 
Κρατικές υπηρεσίες είχαν παραλύσει. Φεύγοντας ό βασιλιάς καί ή κυβέρ
νησή του δέν άφησαν πίσω κανένα διοικητικό δργανο ικανό νά κρατήσει 
σέ λειτουργία τίς διοικητικές άρχές. Λίγο άργότερα, άπό τήν Κρήτη, έδω
σαν όδηγίες νά σχηματιστεί κάποια άνεπίσημη έκπροσώπηση τής έξου
σίας μέ έπικεφαλής τούς γενικούς γραμματείς ή τούς γενικούς διευθυντές 
τών υπουργείων -  δπως δ Τσολάκογλου άποκάλυψε στήν δίκη του. Ά λλά 
ούτε μιά τέτοια έξουσία ήταν δυνατό νά δημιουργηθεΐ. Ό  Γ. Παπανδρέ
ου, άρχηγός τού Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, συμβούλεψε

Ο -Ή  σύνθεση τής κυβέρνησης έκείνης πού, δπως γίνεται πάντα, αύτοαποκαλέστηκι 
«εθνική» κυβέρνηση ήταν: Πρωθυπουργός, 6 ’Αντιστράτηγος Γ. Τσολάκογλου, υπουργό; 
εσωτερικών. Αντιστράτηγος Δεμέστιχας, Έθνικής Άμυνας, υποστράτηγος Γ. Μπάκος. Ε ρ 
γασίας καί Γεωργίας. Υποστράτηγος Κατσιμήτρος, Ασφάλειας. Υποστράτηγος Μάρκου. 
Συγκοινωνίας-Σιδηροδρόμων καί ΤΤΤ Υποστράτηγος Ματούσης, Ναυτιλίας, πλοίαρχος Ε. 
Παπαδόπουλος. Δικαιοσύνης καί Αγορανομίας, Λ. Λυβιεράτος. Υγιεινής καί Κοινωνική; 
Πρόνοιας, Κ. Λογοθετόπουλος, Παιδείας Ν. Λουβάρης, Έθνικής ΟΙκονομίας καί προσω- 
ρινά Οικονομικών, Π. Χατζημιχάλης. Λίγο άργότερα τό Υπουργείο ΟΙκονομικών άνΐλαβε ό 
Σ. Γκοτζαμάνης. έμπιστος τών 'Ιταλών. Ή  Ανώτατη άρχηγία τών Σωμάτων Άαφαλεία; 
ανατέθηκε στόν Υποστράτηγο Π. Σπηλιωτόπουλο, Εναν άπό τούς πιό δραστήριους ύπαδον; 
τής συνθηκολόγησης μέ τούς χιτλερικούς.
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Ό Πεμπτοφαλαγγίτης στρ. Τσολάκογλου υπογράφει τήν άνευ δρων παράδοση τής 
'Ελλάδας στούς χιτλερικούς.

τότε νά άναλάβει τή διεύθυνση αυτής τής κρατικής έξουσίας ό ’Αρχιεπί
σκοπος Χρύσανθος, δίνοντας της τό κύρος τής κεφαλής τής όρθοδοξίας. 
Ά λλά ούτε αύτό έγινε -  ό Χρύσανθος άρνήθηκε. Οί ήγέτες τών παλιών 
άστικιϋν κομμάτων, οί έκπρόσωποι τών κακόφημων «πνευματικών ιδρυ
μάτων» καί οί έκπρόσωποι τής μεγάλης πλουτοκρατίας, άνησυχούσαν άπ' 
τήν άνυπαρξία κρατικής έξουσίας -  βλέποντας μέσα στήν παράτασή της 
τόν κίνδυνο τής όλικής κατάρρευσης καί τού δικού τους καθεστώτος στήν 
Ελλάδα.

Μέσα σ’ αύνές τίς συνθήκες καί ένθαρρυμένοι ά π’ δλες τίς πλευρές, οί 
συνθηκολόγοι στρατηγοί σχημάτισαν αύτοί τήν κατοχική κυβέρνηση -  καί 
οί εύγενεϊς «πατριωτικές» τους προθέσεις νά υπηρετήσουν τήν Ελλάδα 
καί τό λαό της σ’ αύτή τήν κρίσιμη στιγμή, πήγαν περίπατο. Δέν τούς 
έμενε παρά νά ύπηρετήσουν όονλιχά  τούς καταχτητές. "Οπως καί έγινε.

Ή  πρώτη καί βασική φροντίδα τής άστικής ήγεσίας ήταν νά άφοπλί- 
σει ήθικά τό λαό στό δνομα τής «τήρησης τής τάξεως καί τής περισυλλο
γής» -  δηλαδή νά έπιβάλλουν ώς έθνική άνάγκη καί έθνική πολιτική τήν 
παραδοχή τής σκλαβιάς καί τήν ύποταγή: «Νίκη θά είναι άν άγρυπνά ή 
έθνική ψυχή δλων πρός έξασφάλισιν τής έννοιας τού κράτους. Νίκη θά 
είναι άν δέν έξαχρειωθή ό κόσμος. Νίκη θά είναι άν δέν άνατραπή ή κοι
νωνία!», έγραψε ό Κουϊσλινγκ πρωθυπουργός Τσολάκογλου σέ μιά άπό
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τίς πρώτες διαταγές του πρός τά σώματα άσφαλείας, μέ ήμερομηνία 
19.6.1941. Καί συνέχιζε: «Έ π ί πλέον τονίζεται ό κίνδυνος τής άνατροπής 
τής κοινωνίας παρά τών κακοποιών, οϊτινες έπληθύνθησαν καί έφιστάται 
ή προσοχή τών όργάνων άσφαλείας, δπως έπαγρυπνούν διά τήν τάξιν καί 
τήν νομιμοφροσύνην».

Ά π ό  τή στιγμή πού ή υποταγή όνομάζεται «νομιμοφροσύνη» καί 
«τάξη» δ κατήφορος τής προδοσίας είναι πιά άσταμάτητος. Ή  κυβέρνηση 
καί ούσιαστικά καί στά μάτια τού λαού, δέν είναι παρά μιά προδοτική 
κυβέρνηση, όργανο τών κατακτητών, μιά κυβέρνηση κουΐσλιγκς, σύμφωνα 
μέ τήν όρολογία τού καιρού. Θά δώσει στούς κατακτητές δλα τά κρατικά 
άποθέματα καί δλη της τή βοήθεια γιά τήν καταλήστευση τών προϊόντων 
τής χώρας. Θά άναγνωρίσει τά νομίσματα τών κατακτητών καί άργότερα 
τά κατοχικά μάρκα καί τίς κατοχικές λιρέτες τού πληθωρισμού. Κι άκόμη 
θά παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια γιά τήν πιστή έφαρμογή δλων άνεξαί- 
ρετα τών μέτρων καί τών διαταγών τών κατακτητών -  μέτρων καί διατα
γών πού άπόβλεπαν άπό τό ένα μέρος στή στερέωση τής ξένης κατοχής 
στήν 'Ελλάδα κι άπό τό άλλο στήν έξνπηρέτηση τών πολεμικών τονς σκο
πών. Κυβέρνηση, λοιπόν, όχι έθνικής άνάγκης, άλλά, άνάγκης τών κ α 
τακτητών.

Ή  κυβέρνηση τών προδοτών μπορεΐ, ωστόσο, νά θεωρηθεί πώς ήταν, 
.άπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή, μιά πρώτη άποτυχία τών Γερμανών. 
Άγνοήθηκε καί περιφρονήθηκε άπό τό λαό. Ή ταν μιά άποκάλυψη τής

Ό ΚουΙσλιγκ Τσολάκογλου καταθέτει στέφανο στό μνημείο τού Γερμανού στρα
τιώτη στή μαρτυρική Κρήτη.
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πραγματικής κατάστασης πού είχαν νά άντιμετωπίσουν οί Γερμανοί στήν 
'Ελλάδα: Δέν ύπήρχε στήν κυβέρνηση αύτή ούτε ένας άντιπρόσωπος τού 
πολιτικού καί κοινωνικού δυναμικού τής ζωντανής 'Ελλάδας. Ή  φασι
στική δικτατορία τού Μεταξά, μέ τή «Νεολαία » της καί τίς άλλες φασι
στικές όργανώσεις, άτυχες άπομιμήσεις τού μουσολινικού καί ναζιστικού 
μοντέλου, δέν είχαν τίποτε νά δώσουν στόν “Αξονα. 'Ένας "Ελληνας Π ε- 
ταίν ή ένας Κουίσλινγκ δέν έγινε δυνατό νά βρεθεί γιά νά δώσει κάποια 
μορφή έγκυρότητας ή τουλάχιστον νομιμοφάνειας στό κράτος πού ήθελαν 
οί Γερμανοί νά τούς ύπηρετεΐ στήν Ελλάδα.

Μέ τίς συνθήκες αυτές, άκόμη καί ή ίδ ια  ή κυβέρνηση, άπό τήν 
πρώτη στιγμή, δέν τόλμησε νά παρουσιαστεί ώς άξονική κυβέρνηση ή καί 
άπλώς φιλική στόν “Αξονα, άλλά σάν κυβέρνηση έθνικής άνάγκης γιά «νά 
άποκαταστήσει τήν ήσυχίαν καί τήν τάξιν εις τόν δυστυχισμένον αύτόν 
τόπον». Στό κατοπινό διάγγελμα τού πρωθυπουργού Τσολάκογλου, στίς 6 
τού ’Ιούλη, όταν ύψώθηκε ή ιταλική σημαία στήν ’Ακρόπολη, ή παρουσία 
τών στρατευμάτων τού Ά ξο να  στήν Ε λλάδα δέ χαιρετιζόταν σάν ένα γε
γονός πού μπορούσε νά σημαίνει τήν εύτυχία τής χώρας. Ό  λαός πάλι 
καλούνταν νά δείξει «ψυχραιμίαν» καί «κατανόησιν» καί νά «έκπληρώ- 
σει τάς ύποχρεώσεις του πρός τάς δυνάμεις κατοχής».

Κάτω άπό τέτοιους δρους, νομικά, άπό τήν άποψη τής διεθνούς θέ
σης της, ή Ε λλάδα  παρέμενε καί παρά την ύπαρξη τής προδοτικής της 
κυβέρνησης, χώρα κατεχόμενη κι δχι άξονική. Δέν έξαρτήθηκε αύτό άπό 
τή θέληση τών προδοτών. Α ργότερα έκαναν δ,τι μπορούσαν γιά νά δημι
ουργήσουν τίς προϋποθέσεις καί τίς συνθήκες ώστε νά πάρει καί ή 'Ε λ
λάδα μέρος στόν πόλεμο, στό πλευρό τού Ά ξονα . Πρός αύτή τήν κατεύ
θυνση θά δραστηριοποιηθεί ό προδοτικός τύπος καί θά διακηρύξει δτι 
καί άπό τή... φυλετική πλευρά καί άπό τή γεωγραφική της θέση ή Ε λλάδα  
πρέπει νά είναι στό πλευρό τής μεγάλης Γερμανίας! Τά συμφέροντά της 
είναι έναντίον τού άγγλικού έβραιοκαπιταλισμού.

Ό λ α  αύτά θά σπάσουν πάνω στό τείχος τής άντίστασης τού λαού καί 
τής άντίδρασής του άπέναντι στά μέτρα τους.

Ό  κρατικός μηχανισμός

'Η  άδυναμία τών Γερμανών νά δημιουργήσουν μιά κυβέρνηση -  μιά 
έξουσία άνεκτή τουλάχιστο άπό τό λαό, έθνικά νομιμοφανή -  είχε τίς βα
ριές καί άμεσες συνέπειές της γιά τόν κρατικό μηχανισμό.

Οί κατακτητές βρέθηκαν έτσι μπροστά σ’ ένα κενό. Είχαν κάθε λόγο 
νά πιστεύουν πώς ό κρατικός μηχανισμός πού είχε δημιουργήσει ή βασι- 
λομεταξική δικτατορία, μέ τόν καθαρά φασιστικό, φιλογερμανικό, φιλο- 
χιτλερικό της χαρακτήρα, θά ήταν μαζί τους. Οί πληροφορίες ήταν σω
στές. Ή  άντίληψή τους γ ι’ αύτό τό μηχανισμό ήταν έπίσης σωστή: Πρα
γματικά ήταν μηχανισμός φασιστικού κράτους, δημιουργημένος μέ τίς έκ-
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καθαρίσεις τής δικτατορίας καί έξοικειωμένος μέ τή φασιστική του νομο
θεσία. Ή  δικτατορία μέ τίς έκκαθαρίσεις είχε προσπαθήσει νά άπομα- 
κρύνει άπό τό σώμα τών δημοσίων υπαλλήλων κάθε ευσυνείδητο στοιχείο. 
Ά π ό  τό άλλο μέρος είχε τοποθετήσει σέ διοικητικές θέσεις στοιχεία άνί- 
κανα καί καιροσκοπικά, δπως γίνεται σέ δλες τίς δικτατορίες. Τελικά, μέ 
τήν καταπάτηση κάθε νομιμότητας -  τήν κατάργηση τής μονιμότητας τών 
δημοσίων υπαλλήλων, τήν ταπείνωση όλόκληρου τού σώματος μέ τίς δη
λώσεις άποκηρύξεως τού κομμουνισμού πού υποχρεώθηκαν νά ύποβάλ- 
λουν κομμουνιστές καί μή κομμουνιστές -  έφεραν τή γενική άποσΰνθεση 
καί τήν ήθική πόρωση τού κρατικού μηχανισμού. ’Ηταν δηλαδή, αυτός 
πού οί Γερμανοί μπορούσαν νά λογαριάζουν σάν κατάλληλο γιά τό καθε
στώς πού ήθελαν στήν Ελλάδα.

'Ένα μόνο δέν είχαν λογαριάσει οί Γ ερμανοί -  καί δέν είχαν καιρό νά 
τό άντιληφθούν. Πώς ό κρατικός αύτός μηχανισμός, διαβρωμένος κιόλας 
άπό τόν καιρό τού πολέμου στήν Α λβανία  καί τόν άντιφασιστικό- 
άπελευθερωτικό χαρακτήρα τού πολέμου έκείνου είχε καταρρεύσει δλο- 
κληρωτικά τήν ήμέρα πού αύτοί μπαίνανε στήν Ε λλάδα: Τό έλληνικά 
κράτος είχε διαλυθεί.

Ά κόμα καί τά στελέχη τών Σωμάτων Ά σφαλείας, αύτά τά έλληνικά 
καρκινώματα τής έποχής, ειδικά έκπαιδευμένα, διαπαιδαγωγημένα στό 
όνομα τού άντικομμουνισμού νά μισούν καί νά διώκουν κάθε τι πού είναι 
λαός, δημοκρατία ή πρόοδος -  κι αύτά άκόμη άποδείχτηκαν άνίκανα νά 
βοηθήσουν: Τά σώματα αύτά ή δικτατορία τά ’χε ξεδιαλέξει μέ ειδική 
προσοχή σέ δλη τή διάρκεια τής τετραετίας της. Ή ταν τό πραγματικό της 
στήριγμα. Τά γέμισε μέ στοιχεία πωρωμένα, μέ κοινωνικά άποβράσματα -  
αύτά άπό τά όποια προέρχεται ή κατοπινή φάρα τών ύπάνθρωπων βασα
νιστών. ΟΙ Γ ερμανοί σκέφτηκαν -  πολύ σωστά -  δτι έκεί βρίσκονταν οί 
φίλοι καί συνεργάτες τους, δτι λαομίσητα καί έκτεθειμένα γιά τά έγκλή- 
ματά τους τής τετραετίας τά σώματα αύτά θά προσκολληθούν στην κα
τοχή καί θά γίνουν τό στήριγμά της -  γιά νά σώσουν τό τομάρι τους.

Ά λλά  ούτε τά Σώματα Άσφαλείας έμειναν άνεπηρέαστα άπό τήν 
άδυναμία τών Γερμανών νά σχηματίσουν μιά έλληνική κυβέρνηση. Πρέπει 
έδώ νά προσθέσουμε πώς είχαν κι αύτά όπωσδήποτε έπηρεασθεί άπό τόν 
έθνικό συναγερμό τού πολέμου καί άπό τό γενικόπνεύματής άρνησης γιά 
υποταγή πού έπικρατοϋσε έκείνη τή στιγμή. "Ενας άριθμός στελεχών καί 
άνδρών μέ τήν πρώτη εύκαιρία ξεκόβει άπό τήν κατοχή. "Ενας άκόμα 
μεγαλύτερος άριθμός στελεχών καί άνδρών διστάζει νά τήν υπηρετήσει -  
άμφιταλαντεύεται.

Έ τσ ι οί κατακτητές θά άναγκαστούν άργότερα νά κάνουν μιά δλό- 
κληρη άναδιοργάνωση σέ δ,τι άπόμεινε, γιά νά έπιλέξουν άνάμεσα στά 
στελέχη καί τούς άντρες τών Σωμάτων Ά σφαλείας έκείνους πού ήταν 
πραγματικά δικοί τους καί νά δημιουργήσουν έμπιστα καί άφοσαομένα σ' 
αύτούς τμήματα, κάτω άπό τήν άμεση διοίκηση τών Έ ς -Έ ς  καί τής Γκε- 
σταπό.
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CN άξιωματικοί

Ελληνικός στρατός δέν ύπάρχει.
Τό μεγαλύτερο μέρος τών στελεχών του είναι έναντίον τής κατοχής. 

Οί άξιωματικοί πού είχαν πολεμήσει στήν ’Αλβανία καί τά όχυρά τής 
Μακεδονίας δέν είναι διατεθειμένοι νά ύπηρετήσουν τούς κατακτητές.

Πολύ λίγοι άξιωματικοί θά περάσουν στήν ύπηρεσία τής προδοτικής 
κυβέρνησης. Έ ν α  άλλο ποσοστό βολεύεται σέ μικροθεσοΰλες, πολλές φο
ρές ξένες άπό τήν ειδικότητά τους -  άλλοι μέ τήν αύταπάτη δτι κάτι κά
νουν γιά τό λαό καί άλλοι καθησυχάζοντας τή συνείδησή τους πώς ό πό
λεμος γιά τούς Έλληνες τέλειωσε.

Οί περισσότεροι ώστόσο, άπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή άποβλέπουν 
στή συνέχιση τού πολέμου, μέ όποιοδήποτε τρόπο. Οί περισσότεροι δέν 
ξέρουν άκόμη ποιός θά είναι αύτός ό τρόπος.

Μερικοί θεωρούν τόν έαυτό τους σέ κατάσταση έπιστράτευσης -  
περιμένουν διαταγές τής βασιλικής κυβέρνησης. Ά λλο ι διακινδυνεύουν 
τό δύσκολο ταξίδι τής θάλασσας γιά νά βρεθούν στό συμμαχικό μέτωπο. 
Ά λλοι ύπολογίζουν σάν έπικείμενη τήν ώρα τής χρησιμοποίησής τους 
άπό τούς Ά γγλους συμμάχους μέσα στήν Ε λλάδα. 'Υπάρχουν δμως κι 
έκεϊνοι πού άπό τήν πρώτη στιγμή στρέφονται πρός τίς λαϊκές δυνάμεις -  
καί θέλουν τή συνέχιση τού πολέμου μέσα στήν Ε λλάδα στό δνομα τής 
δημοκρατίας καί τής δημοκρατικής άλλαγής.

Οί Γερμανοί δέν είχαν, λοιπόν, μιά στοιχειώδη, έστω, «δική τους» 
πολιτική κατάσταση στήν χώρα. Ή  Ε λλάδα ήταν μιά κατεχόμενη χώρα.

Τά έσωτερικά στηρίγματα τής κατοχής

Εσωτερικές δυνάμεις, όπου νά μπορούν νά στηριχτούν οί Γερμανοί 
δέν ύπάρχουν παρά έλάχιστες. Α νάμεσα σ’ αύτές είναι πρώτα πρώτα ή 
έλληνική μεγαλοαστική τάξη, δηλαδή ή πλουτοκρατία.

Ή  έλληνική μεγαλοαστική τάξη είχε στηρίξει πάντοτε τήν ουσιαστική 
της κυριαρχία καί τά υπερκέρδη της στίς ξένες δυνάμεις καί στό ξένο 
κεφάλαιο: πράγματα πολύ γνωστά, πού δέν είναι άνάγκη νά άναπτυχθούν 
καί έδώ.

Στήν περίοδο αύτή τής κατοχής ή έλληνική πλουτοκρατία είναι χωρι
σμένη σέ δυό μεγάλες μερίδες. Τό μεγαλύτερο μέρος της είναι άπό παλιά 
συνδεμένο μέ τό άγγλικό κεφάλαιο καί έξαρτημένο άπ’ αύτό.

Στήν τελευταία δεκαετία καί μέσα στή διάρκεια τού πολέμου διατή
ρησε τούς παλιούς αύτούς δεσμούς της. Μέσα δμως στή δεκαετία αύτή -  
δηλαδή κατά τήν περίοδο πού άνέβαινε ό χιτλερισμός στήν έξουσία -  ένα 
μικρό, άλλά σημαντικό καί ίσως τό πιό ζωντανό μέρος της ξεκόπηκε καί 
άκολούθησε τόν εύκολο δρόμο τού πλουτισμού: μέ τά κλήρινγκ καί τά
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προνόμια πού δίνονταν ατό γερμανικό κεφάλαιο άπό τή μεταξική δικτα
τορία, δυναμώνει ή γερμανική έπιροή καί δυναμώνοντας άνταγωνιζόταν 
έπικίνδυνα τήν οικονομική άγγλική κυριαρχία στήν Ε λλάδα. Οί "Ελληνες 
πλουτοκράτες θέλουν νά έπωφεληθούν άπ’ αύτό καί όδηγούμενοι άπό τά 
ίδια τά συμφέροντά τους προσανατολίζονται καί πολιτικά  πρός τή χιτλε
ρική Γερμανία. (Σ’ αυτή τή μερίδα πρέπει νά προσθέσουμε καί τούς καπι
ταλιστές πού είχαν στά τελευταία χρόνια άναπτύξει δεσμούς μέ τό ιταλικό 
κεφάλαιο).

Αύτή ή μερίδα τής έλληνικής πλουτοκρατίας άπό τήν πρώτη στιγμή 
ήταν φυσικό νά βλέπει τήν κατοχή σάν πηγή νέων κερδών -  καί είναι 
έπίσης αύτονόητο πώς ήταν έτοιμη νά τήν ύπηρετήσει.

Ά λλά  ή μεσαία καί ή μικρή έλληνική άστική τάξη -  έμποροι καί 
παραγωγοί -  πού άρχισε κιόλας μέσα στόν πόλεμο νά κλονίζεται οικονο
μικά, βλέπουν στήν κατοχή τήν καταστροφή τους. Δέν πρόκειται έδώ γιά 
τά πολιτικά τους φρονήματα, τόν πατροπαράδοτο φιλοαγγλισμό τους ή 
τόν έμφυτο συντηρητισμό τους. “Αν ό πόλεμος τούς είχε παραμερίσει, 
τώρα ή κατοχή τούς άχρηστεύει: οί Γερμανοί στή Ε λλάδα  δέν έχουν 
άνάγκη άπό τά δικά τους κεφάλαια, τίς δικές τους μικρές έπιχειρήσεις καί 
τήν έμπορική μεσολαβητική τους δραστηριότητα. Οί Γερμανοί έχουν 
άνάγκη άπό έργατικά χέρια κι άπό πρώτες ύλες -  πού μόνο ή πιεστική καί 
άρπακτική τακτική τους μπορούσε νά τούς τά έξασφαλίζει σέ δλες τίς 
χώρες πού κατείχαν. “Οχι μόνο περιθώρια νά κερδοσκοπήσουν δέν έχουν 
ή μεσαία καί ή μικρή άστική τάξη μέ τίς πατροπαράδοτες έπιχειρηματικές 
μορφές, άλλά ούτε καί νά έπιβιώσουν σάν κοινωνικό στρώμα. Οί Γερμα- 
νοί δέν είχαν άνάγκη νά έμπορεύονται μ’ αυτούς -  μπορούν νά άρπάζουν, 
χάρη στήν προδοτική κυβέρνηση. Καί όρισμένες έπιχειρήσεις πού ήταν 
χρήσιμες γιά τήν πολεμική τους βιομηχανία «καί τήν έκμετάλλέυση» τών 
πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας, μπορούσαν νά ύπολογίζουν πώς 
θά τίς κινούσε τό τμήμα τής έλληνικής πλουτοκρατίας πού ήταν συνδεμέ
νο μέ τό γερμανικό κεφάλαιο.

Ή  μεσαία καί ή μικρή άστική τάξη έβλεπαν πολύ καθαρά αύτή τήν 
κατάσταση και δέν Λποτελεσαν στήριγμα τής κατοχής.

“Ετσι στήν Ε λλάδα παρουσιάζεται τό έξής φαινόμενο: Ή  φιλοχιτλε- 
ρική, δηλαδή ή δεμένη μέ τό γερμανικό κεφάλαιο μερίδα τής πλουτοκρα
τίας άπομένει κυριολεκτικά στόν άέρα, άποσπασμένη καί άπομονωμένη 
άπό τήν παραγωγική καί οικονομική ζωή τής χώρας -  δχι κάν σάν ένα 
μικρό τμήμα τού κοινωνικού συνόλου, άλλά πραγματικά σάν ένα ξένο 
σώμα μέσα στόν έθνικό κορμό. “Ετσι, ή έμπορική δραστηριότητα (πού, 
βέβαια, ήταν πιά πολύ περιορισμένη καί πού είχε άλλάξει τόν χαρακτήρα 
της μέσα σέ μιά χώρα συστηματικά καταληστευόμενη καί καταδικασμένη 
στήν πείνα) περνάει βασικά σ’ ένα καινούργιο στρώμα πού είναι δημι
ούργημα τής περίστασης. Τσακάλια, άετονύχηδες, μεγαλομαυραγορίτες 
καί άρπαγες. Αύτοί όλοι θά πάρουν στά χέρια τους -  μέ τήν έγκριση τών 
Γερμανών άπ ’ εύθείας τίς περισσότερες φορές, δηλαδή χωρίς άμεση σχέση
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μέ τό τμήμα τής πλουτοκρατίας πού συνεργαζόταν μαζί τους -  όλες τίς 
οικονομικές, έμπορικές καί παραγωγικές δραστηριότητες πού ήταν δυ
νατό νά άναπτυχθούν στήν κατεχόμενη Ε λλάδα. Μερικούς άπ’ αυτούς θά 
τούς δούμε ύστερα άπό τόν πόλεμο νά έχουν περάσει -  χάρη στά κέρδη 
τής κατοχικής περιόδου -  στή μεγάλη πλουτοκρατία.

Πέρα δμως άπό τούς πατροπαράδοτους φιλοαγγλικούς δεσμούς τής 
έλληνικής πλουτοκρατίας, πέρα άπό τήν διάσπασή της καί τήν ύπαρξη 
μιάς φιλοχιτλερικής μερίδας καί πέρα άπό τίς άνακατατάξεις πού τοπο
θετούν τή μεσαία καί τή μικρή έλληνική άστική τάξη έξω άπ’ τά στηρί
γματα τής κατοχής, έκεϊνο πού χαρακτηρίζει καί αύτή τή στιγμή καί θά 
χαρακτηρίζει καί στό μέλλον τή στάση τής έλληνικής άστικής τάξης, σάν 
τάξης, είναι ό φόβος τού λαϊκού κινήματος. 'Η έλληνική άστική τάξη, στό 
σύνολό της σάν τάξη, δέν είναι ύπέρ τής κατοχής. Θεωρεί καί τόν πόλεμο 
καί τήν κατοχή τής πατρίδας καταστάσεις προσωρινές, παροδικές. Έ νδι- 
αφέρεται ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΫΠΗΡΧΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -  δηλαδή τό καθεστώς της. Αύτό θά 
καθορίσει τή στάση της καί άπέναντι στήν κατοχή καί άπέναντι στό συμ
μαχικό πόλεμο πού συνεχίζεται καί άπέναντι στό έθνικό άπελευθερωτικό 
κίνημα, πού δλα δείχνανε πώς σέ λίγο θά ξεσπάσει.

Στήριγμα τής κατοχής άποτέλεσαν τά «άνώτατα πνευματικά ιδρύμα
τα» τής χώρας. Αύτές οι παλιές φωλιές τού μεσαιωνισμού καί τού σκοτα
δισμού, πού ήταν πάντοτε Ετοιμες νά προσφέρουν τίς ύπηρεσίες τους στό 
όνομα τών «μεγάλων έθνικών Ιδεωδών» σέ κάθε ξένο καί σέ κάθε δικτά
τορα καί τύραννο, βρέθηκαν καί τώρα στό πλευρό τών νέων κατακτητών. 
Αύτά τά ιδρύματα μέ τά μεγάλα όνόματα μισούν καί καταφρονούν τόν 
λαό.

"Εσπευσαν λοιπόν καί τότε οί πρυτάνεις τών πανεπιστημίων, ή 
’Ακαδημία ’Αθηνών, τά φιλολογικά σωματεία, ό τύπος τής πνευματικής 
άριστοκρατίας νά δηλώσουν υποταγή στήν κατοχή, νά άναγνωρίσουν τήν 
κυβέρνηση τών κουΐσλινγκς, νά ένθαρρύνουν πολιτικούς καί κοινωνικούς 
παράγοντες, καθώς καί άξιωματικούς τού στρατού γιά νά πλαισιώσουν τό 
μηχανισμό τής κατοχής. Έ θεσαν στή διάθεσή της τούς ύψηλούς τίτλους 
καί τίς άρμοδιότητές τους.

’Αλλά αύτή τή φορά προχώρησαν καί πέρα άπό τή μακραίωνη φανα- 
ριώτικη παράδοσή τους. Ά νέλαβαν νά μετάσχουν άμεσα καί ένεργητικά 
μέ μεγάλα όνόματα έκπροσώπων τους στήν κατοχική κυβέρνηση. Τόσο 
στήν πρώτη δσο καί στίς κατοπινές. Ο ί τιμητικές έξαιρέσεις ύπάρχουν, 
δπως πάντα γιά νά έπιβεβαιώσουν τόν κανόνα.

Ή  κατοχή δέν βρίσκει αύτή τή στιγμή στήν Ε λλάδα  άλλα έσωτερικά 
στηρίγματα, πέρα άπό μιά μερίδα τής μεγάλης πλουτοκρατίας ή άπό τούς 
νεοδημιούργητους ληστές πού υπερφαλαγγίζουν τήν παλιά άστική τάξη, 
καί τό έθνικό καί πνευματικό κατακάθι τών άνώτατων πνευματικών 
ιδρυμάτων, πού άναφέραμε. θ ά  πρέπει νά έπαναλάβουμε πώς δέν τής 
απομένει παρά ή βία τών δικών της δπλων, μιά κυβέρνηση πού δέ μπορεί
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νά ξεπλύνει τή σφραγίδα τής προδοσίας, ένας κρατικός μηχανισμός μισο- 
παράλυτος καί μισοδιαλυμένος. Καί άπό τά σώματα άσφαλείας μόνο τά 
έγκληματικά καί πωρωμένα στοιχεία τους.

ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Ή  άδυναμία τών Γερμανών νά δημιουργήσουν μέσα σ’ αύτές τίς συν
θήκες κάποιο κατοχικό κράτος, ή διάλυση τών πάντων και ή έπιφυλαχτι- 
κότητα όλων έκείνων τών παραγόντων πού θά ήταν ίσως διατεθειμένοι νά 
τούς βοηθήσουν, έχουν μιά βαθύτερη ρίζα. Καί ή ρίζα αύτή είναι ή στάση 
τού έλληνικού λαού άπέναντι στήν κατοχή. Ή  στάση αύτή παίρνει καθα
ρά, άπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή, τό χαρακτήρα τής άνυπακοής.

Στίς σελίδες πού άκολουθούν θά περιοριστούμε στίς πρώτες έκδηλώ- 
σεις πού έκφράζουν έμπρακτα αύτή τή γενική θέληση άνυπακοής καί 
άντίστασης.

Ή  άπόκρυψη τών δπλων

Ή  πρώτη σημαντική άντικατοχική πράξη είναι ή άπόκρυψη τών 
δπλων. Οί σχετικές διαταγές τών κατακτητών στό ζήτημα αύτό ήταν κα
τηγορηματικές: άπειλούσαν μέ θάνατο τούς παραβάτες, χωρίς μάλιστα νά 
προηγείται καμιά δικαστική διαδιακασία ή άπόφαση.

Καί δμως δλόκληρος μπορεϊ νά πει κανείς ό στρατός πού κατεβαίνει 
διαλυμένος άπό τήν "Ηπειρο καί τά όχυρά τής Μακεδονίας, στό δρόμο 
τού γυρισμού κρύβει τά δπλα του. Τά βαριά δπλα δέν είναι' βέβαια δυ
νατό νά μεταφερθούν καί νά κρυφτούν. Θά μείνουν λάφυρα τών κατα
κτητών. Ά λλά  καί άπό τά άτομικά δπλα, έλαφρά καί βαρύτερα πολυβό
λα, άτομικά αύτόματα καί πολυβόλα «θέσεως» καί πυρομαχικά περνούν 
στά χέρια τού έλληνικού λαού(2).Άκόμη καί μερικές άποθήκες όπλισμού 
μοιράζουν τό ύλικό τους στόν πληθυσμό. Οί κομμουνιστές άλλά καί άλλοι 
πατριώτες, χωρίς νά ίχονν πάρει έντολή άπό κανένα, χωρίς νά έχουν 
μεταξύ τους κάποια σύνδεση, σέ δλη τή χώρα, άπό τήν "Ηπειρο καί τή 
Μακεδονία ως τήν Κρήτη, άσχολούνται μέ τήν περισυλλογή αύτού τού

(2) Δέν άνταποκρίνεται στή πραγματικότητα ό Ισχυρισμός δτι δλος 6 έλαφρός όπλισμός 
τού στρατού πέρασε στά χέρια τού λαού.
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πολεμικού ύλικοΰ. "Ολοι πιστεύουν ή τουλάχιστον διαισθάνονται πώς ό 
πόλεμος πρέπει νά συνεχιστεί καί έχουν τή θέληση νά τόν συνεχίσουν. 
Στήν ’Αθήνα, τή Θεσσαλονίκη καί στίς άλλες πόλεις στέλνονται περί
στροφα, μικρά αύτόματα, χειροβομβίδες κάί διάφορα έκρηκτικά ύλικά.

Έ τσ ι ό έλληνικός λαός, άπό τήν πρώτη στιγμή τής κατοχής, βρίσκεται 
όχι βέβαια πάνοπλος γιά νά μπορεΐ νά άναμετρηθεΐ μέ τά σιδερόφραχτα 
θηρία πού έχουν καταλάβει δλη τήν Εύρώπη, άλλά όχι καί άοπλος. Μπο
ρεΐ μέ τά δπλα πού έχει στό χέρι νά άντισταθεΐ, νά.δυσκολέψει, νά έμπο- 
δίσει τούς κατακτητές, νά έκδικηθεΐ.

Oi πρώτοι ένοπλοι

Ή  ποινή τού θανάτου περίμενε κάθε "Ελληνα πού έκανε άντικατο- 
χική πράξη. Ό  δουλικός τύπος έγραφε τότε: «Διά νόμου δημοσιευθέντος 
είς τήν έφημερίδα τής κυβερνήσεως καθορίζεται δτι έπιβάλλεται ή ποινή 
τού θανάτου είς τούς μετέχοντας εις πολεμικός έχθροπραξίας Έλληνας 
υπηκόους».

Ό σ ον καιρό τά κατεσχημένα στίς κρατικές καί άλλες άποθήκες τρό
φιμα -  λάφυρα πολέμου -  άρκοΰσαν γιά νά καλύψουν τίς άνάγκες τών 
δυνάμεων τής κατοχής, οί πιέσεις στους άγρότες γιά  νά παραδώσουν τά 
προϊόντα τους δέν είχαν πάρει σοβαρή έκταση.

’Αλλά -  δπως άναφέραμε πιό πάνω -  οί Γερμανοί δέν είχαν άλλη 
πηγή έπισιτισμού καί τά άποθέματα τών ’Ιταλών ήταν τόσο λίγα, ώστε 
γρήγορα έξαντλήθηκαν καί τότε άρχισε ή έπιδρομή στήν ύπαιθρο: ή συγ
κέντρωση, δηλαδή, καί ή κατάσχεση τών άγροτικών προϊόντων γιά νά 
συντηρηθούν οί δυνάμεις τών κατακτητών

’Από τή στιγμή έκείνη όλόκληρη ή έλληνική ύπαιθρος βρίσκεται σέ 
ένα είδος συναγερμού: Νά μή παραδώσει τά προϊόντα της. Τό χωριό, άπό 
μόνο του, δημιουργεί ένα σύστημα αύτοάμυνας -  αύτό πού, τελειοποι
ημένο θά συνεχιστεί στά πεδινά χωριά σέ δλη τή διάρκεια τή; κατοχής: 
«Καραούλια» σέ κάθε χωριό ειδοποιούν γιά τήν εμφάνιση ένοπλων πού 
έρχονταν νά κατασχέσουν τά προϊόντα τους. Τότε όλοι οί χωρικοί, παίρ
νοντας μαζί τους δ,τι μπορούσαν, τρόφιμα, ζώα καί είδη, έφευγαν άπ ' τό 
χωριό καί κρύβονταν στά γύρω δάση καί στά βουνά, δσο νά περάσει ή 
μπόρα. Στό χωριό δέν έμεναν παρά μονάχα οί γέροι κι οί γριές -  κι αύτοί 
έπλήρωναν τήν όργή τών κατακτητών. Δέ θά παραλείψουμε, ώστόσο, νά 
σημειώσουμε τήν πολιτική πλευρά αύτής τής άντίδρασης τών άγροτών: 
Στό έλληνικό χωριό όημιονργεϊται μ ’ αυτόν τόν τρόπο ή βάση τής 
λαϊκής-άντιστασιακής ένότητας, μιάς ένότητας πού βασίζεται στό κοινό 
ζωτικό συμφέρον, στήν άνάγκη τής κοινής δράσης, γιά τήν κοινή έπιβί- 
ωση.

Σ ’ αύτή τήν άτμόσφαιρα, τά καλύτερα παλικάρια τών χωριών παίρ
νουν στά χέρια τους τά κρυμμένα δπλα γιά νά προστατέψουν τά ύπάρ-
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Έλληνες αιχμάλωτοι έξω άπό τό Κιλκίς. Έκαμαν τό καθήκον τους, προδόθηκαν, μά 
θά ξανασηκωθούν καί θά συνεχίσου ν.

Άγγλοι αιχμάλωτοι ξεκινούν άπό στρατόπεδο τής Καλαμάτας πρός άγνωστη κα
τεύθυνση.
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χοντά τους, τή ζωή τους. Βγαίνουν στά βουνά καί συγκροτούν ένοπλες 
ομάδες, μικρές ή μεγαλύτερες.

Στό έλληνικό χωριό δέν είχαν πάψει νά ύπάρχουν -  κατάλοιπα πα
λιών καταστάσεων -  οί «άνθρωποι τού κλαριού»: περισσότερο ζωοκλέφ
τες, άκτήμονες κι άνυπότακτοι, παρά κακοποιοί κι έγκληματίες. Προτι
μούν κι αυτοί νά βρεθούν στό γνώριμό τους κλίμα τής άνταρσίας καί τού 
βουνού, παρά νά υποταχθούν στήν κατοχή. Παίρνουν τά όπλα καί άλλού 
ένώνονται μέ τίς ένοπλες όμάδες τών πατριωτών, άλλού σχηματίζουν δι
κές τους. Μερικές άπό τίς τελευταίες αυτές άντάρτικες όμάδες γίνονται 
μιά νέα μάστιγα γιά τό έλληνικό χωριό. Όλες δμως μαζί, έτσι δπως είναι, 
έκφράζουν πιστά τό πνεύμα τής άνταρσίας πού κυριαρχεί στήν έλληνική 
ύπαιθρο.

Έτσι, άπό τήν πρώτη στιγμή τής κατοχής, σχηματίζονται καί σέ συν
έχεια πληθαίνουν οί ένοπλες όμάδες στήν έλληνική ύπαιθρο: Είναι οί 
«κλαρίτες» τής Ρούμελης, δπως όνομάστηκαν, οι «Λαϊκοί έκδικητές» στήν 
άνατολική Μακεδονία, οί «Ένοπλες όμάδες τής έλευθερίας» στό Κιλκίς 
καί τή Νιγρίτα, οί «Όμάδες Αυτοάμυνας καί Έλευθερίας» στή δυτική 
Μακεδονία, οί «Ελεύθεροι Σκοπευτές» στόν Όλυμπο, οί «Όμάδες Αι
φνιδιασμών» στή Θεσσαλία, οί «Ελευθερωτές» στήν Ήπειρο, οί «Αύτο- 
αμυνίτες» στήν Πελοπόννησο, ή «Νέα Φιλική Εταιρεία» στήν Καλαμάτα 
καί τόν Πύργο, οί ένοπλοι τού «Μετώπου Ελεύθερης Ελλάδας» στήν 
Κρήτη.

Ό  τρόπος πού ζούσαν καί κινούνταν οί όμάδες αύτές ήταν ό παλιός 
κλέφτικος τρόπος: «Ξαναζωντάνεψε τ’ άρματολίκι». Καθεμιά τους είχε τό 
λημέρι της. Ή  διατροφή τους έξασφαλιζόταν άπό τίς προσφορές τών χω
ριών στά φευγάτα παιδιά τους. Οί παλιοί «άνθρωποι τού κλαριού» συχνά 
κατάφευγαν καί στό «πλιάτσικο».

Ή  πρώτη σημαντική υπηρεσία πού πρόσφεραν στόν άγροτικό πληθυ
σμό οί παραπάνω όμάδες ήταν πώς αύτές άποτέλεσαν τό ένοπλο τμήμα 
τής αυτοάμυνας πού χρειαζόταν γιά τήν προστασία τών προϊόντων του. 
Ήταν τό προχωρημένο φυλάκιο πού ειδοποιεί τό χωριό. Συχνά έφτανβν 
σέ συγκρούσεις μέ τούς έπιδρομεϊς καί τούς υποχρέωναν νά γυρίσουν πί
σω. Αύτό ήταν καί τό πρώτο σημαντικό άποτέλεσμα: Οί κατακτητές δέ 
μπορούν πιά νά μπαίνουν στά χωριά μέ μικρές όμάδες -  άρχίζουν νά 
φοβούνται. Ταυτόχρονα οί προδότες -  δσο κι άν ήτανε λίγες οί περιπτώ
σεις προδοσίας -  τιμωρούνται αυστηρά άπό τίς ένοπλες δυνάμεις: Ή  συν
εργασία μέ τούς κατακτητές δέν είναι εύκολη καί δέ θά μείνει άτιμώρητη. 
Αύτό άρχίζει νά γίνεται κοινή συνείδηση. Τό γενικό φρόνημα άναφτερώ- 
νεται. οί δειλοί καί οί διατακτικοί ένθαρρύνονται. Όλοι βλέπουν πώς ή 
άντίσταση δέν είναι άδύνατη.

Μόλις έμφανίστηκαν καί άρχισαν τή δράση τους οί ένοπλες όμάδες, 
κατακτητές καί προδοτική κυβέρνηση μαζί άνέθεσαν σέ «άποσπάσματα» 
τήν καταδίωξή τους. Τά άποσπάσματα αύτά συγκροτούνταν άπό άντρες 
τού στρατού κατοχής καί Έλληνες χωροφύλακες. Μά οί παλιοί « κλαρί-
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τες» δέ δυσκολεύονταν νά ξεφύγουν. Ξέροντας τά βουνά τους σπιθαμή μέ 
σπιθαμή, μπορούσαν νά έφαρμόζουν τήν παλιά «κατσαπλιάδικη» τακτική 
τους. Γιά τούς «νιόβγαλτους» πα ριώτες τά πράγματα ήταν βέβαια δυσ
κολότερα -  καί τά θύματά τους περισσότερα.

“Ετσι, δμως, ή άλλιώς, μέ τίς συγκρούσεις αύτές, ή άντίσταση έβρισκε 
κιόλας τήν πρώτη της ένοπλη έκφραση, μέσα στόν χώρο καί τό πνεύμα τής 
παλιάς παράδοσης τής κλεφτουριάς. Καί είναι σίγουρο πώς καί άργότερα 
ό λαϊκός στρατός πού συγκροτήθηκε, διατήρησε κάτι άπό τό πνεύμα τής 
παράδοσης αύτής: όμως δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς καί τότε ό κυριότε- 
ρος όγκος τού έμψυχου υλικού του προερχόταν άπό τόν άγροτικό πληθυ
σμό.

Θά ’ταν ρομαντική υπερβολή κάθε ύπερεκτίμηση αύτού τού άντάρτι- 
κου στοιχείου, κάθε έρμηνεία τής έλληνικής άντίστασης σάν άγροτικής 
έπανάστασης: Ή  έλληνική άντίσταση δέν είναι άγροτική έξέγερση, είναι 
έθνικός άπελενθερωτ ικός άγώνας, παλλαϊκή ένοπλη λαοκρατική 
έπανάσταση-όργανωμένη καί καθοδηγημένη σέ όλη τήν Ελλάδα, μέ τή 
συμμετοχή όλων τών στρωμάτων τοΰ λαού. Σ’ αύτό τό ζήτημα, θά χρει
αστεί νά έπιμείνουμε, δταν θά μιλήσουμε γιά τή δημιουργία τού λαϊκού 
στρατού. Γιά τήν ώρα πρέπει άκόμα μιά φορά νά ύπογραμμίσουμε τόν 
αύθόρμητο χαρακτήρα αύτών τών πρώτων ένοπλων έκδηλώσεων. Οί άν- 
ταρτικές όμάδες ήταν δημιούργημα τής άνάγκης γιά αύτοάμυνα καί δχι 
πολιτικής σκέψης. Πολλές φορές βγαίνουν στά βουνά χωρίς κάν τή θέ
ληση νά άναλάβουν συνεχή ένοπλο άγώνα έναντίον τών κατακτητών. Ό  
λαϊκός στρατός πού θά όργανωθεί άργότερα, δημιουργείται μέ τήν πολι
τική σκέψη καί τήν άπόφαση νά συνεχίσει τόν πόλεμο. Οί πρώτες άνταρ- 
τικές όμάδες δέν θά είναι ό πυρήνας τον. Ή  στελέχωσή του θά προέρχε
ται όχι άπό τά σπλάχνα τής άγροτιάς άλλά άπό πολιτικά στοιχεία πού δέν 
άνήκουν στήν άγροτική τάξη.

Τά πρώτα σαμποτάζ

Τόν ίδιο καιρό πού άρχιζε ή ένοπλη δραστηριότητα, στά χωριά καί 
στά βουνά σημειώνονται καί τά πρώτα σαμποτάζ, οί πρώτες ένέργειες 
πού στρέφονται έναντίον στρατιωτικών στόχων τών δυνάμεων κατοχής. 
Οί ένέργειες αύτές δέν προκαλούνται ούτε άπό τήν άγανάκτηση καί τήν 
όργή τών πατριωτών ούτε άπό τήν άνάγκη τής αύτοάμυνας. Είναι πράξεις 
πού έκτελούνται ύστερα άπό άποφάσεις. Οί άποφάσεις είναι άποτέλεσμα 
πολιτικής σκέψης πού έκπηγάζει άπό όρισμένη πολιτική τοποθέτηση. Καί 
έκτελούνται άπό όμάδες κομμουνιστών άλλά καί άλλων πατριωτών, δη
λαδή άπό άνθρώπους πού είναι άποφασισμένοι νά συνεχίσουν τόν πόλε
μο.

’Ανάμεσα στά πρώτα αύτά σαμποτάζ θά σημειώσουμε: άνατινάξεις 
στό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης καί στό άεροδρόμιο τής Μίκρας. Στήν
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’Αθήνα άνατινάζονται οί άποθήκες πυρομαχικών στά έμπεδα τοϋ μηχανι
κού. Στό χωριό Τρίλοφος τής Κατερίνης άνατινάζεται γερμανικό άερο- 
πλάνο πού προσγειώθηκε άναγκαστικά στά λιβάδια τού χωριού. Σαμπο- 
τάζ γίνεται στή βάση γερμανικών αυτοκινήτων τής Λάρισας. Κι άλλο με
γάλο σαμποτάζ γίνεται στόν Πειραιά. Παντού, σ’ δλη τή χώρα, άνατινά- 
ζονται μικρές γέφυρες, άποθήκες, έγκαταστάσεις στρατιωτικές καί κατα- 
στρέφονται τηλεγραφικοί στύλοι καί καλώδια. Οί σιδηροδρομικοί κατα
λαβαίνουν άπό τήν πρώτη στιγμή δτι έχουν στά χέρια τους £να φοβερό 
δπλο ένάντια στους καταχτητές. Θά τό χρησιμοποιήσουν σέ δλη τή διάρ
κεια τής κατοχής μέ άφοσίωση στήν ίδέα τής πατριωτικής έπανάστασης: 
Άπό τήν πρώτη στιγμή άρχίζουν νά μπερδεύουν τά δρομολόγια καί νά 
χαλούν τά προγράμματα τής κυκλοφορίας.

'Αθήνα

Ή  πρωτεύουσα τής Ελλάδας πού θά γίνει σέ λίγο πρωτεύουσα τής 
άντίστασης, δέν έχει αύτή τή στιγμή ούτε δπλα ούτε τίς δυνατότητες δια
φυγής πού έχουν οί κάτοικοι τών χωριών: Ό  πληθυσμός είναι έγκλωβι- 
σμένος άλλά πρέπει νά άντισταθεΐ καί νά ζήσει. Τό δπλο του -  τουλάχι
στο γι’ αύτή τήν ώρα -  δέ μπορεϊ νά είναι άλλο άπό τήν εύψυχία, τήν 
ένότητά του καί τήν άπόφασή του νά μή λυγίσει.

Άπό τίς πρώτες κιόλας μέρες σπανίζουν τά τρόφιμα, μαυρίζει τό 
ψωμί, άδειάζουν τά ράφια τών μαγαζιών, κλείνουν τά μανάβικα, τά έστι- 
ατόρια, τά γαλακτοπωλεία. Εμφανίζονται οί ούρές καί άρχίζει τή δράση 
της ή μαύρη άγορά. Παντού δπου έμφανίζεται κάποιο φαγώσιμο σχημα
τίζεται άμέσως μιά άτέλειωτη ούρά, άπό τούς περίοικους, άλλά καί άπό 
τούς περαστικούς πού σταματούν κι αύτοί μέ τήν έλπίδα νά προφτάσουν 
νά είναι μέσα σέ κείνους πού τελικά θά βρουν ν' άγοράσουν. Οί περισσό
τεροι. ύστερα άπό άναμονή πολλών ωρών, θά φνγονν μέ άδεια χέρια.

Ή  άγωνία άρχίζει νά άπλώνεται -  μιά αγωνία πού δέν είναι πιά γιά 
τό μέλλον, μά γιά τό άμεσο αύριο. Στά σπίτια δέν ύπάρχει τίποτε καί ή 
μαύρη άγορά γίνεται άπό τίς πρώτες μέρες ή μοναδική πηγή προμήθειας 
τροφίμων, πού οί τιμές τους άπό τή μιά μέρα στήν άλλη διπλασιάζονται. 
Αργότερα θ' άρχίσουν νά διπλασιάζονται άπό στιγμή σέ στιγμή.

Μέσα στίς ούρές έκεϊνες -  πού σήμερα μάς είναι δύσκολο καί νά τό 
φανταστούμε -  άρχίζει σιγά σιγά νά καλλιεργείται ή συνείδηση πώς μέ τίς 
άτομικές προσπάθειες δέν πρόκειται νά λυθεί τό ζήτημα τού έπισιτισμού 
τού λαού τής Αθήνας. Οί ούρές παίρνουν έτσι χαρακτήρα λαϊκών συγ
κεντρώσεων, πού οί κατακτητές δέ μπορούν νά έμποδίσουν. ’Εκεί, σ’ αυ
τές τίς ούρές, είναι μαζεμένοι άνθρωποι κάθε κατηγορίας, δλοι πεινασμέ- 
νοι. "Αγνωστοι μεταξύ τους, ένωμένοι τώρα μέ τήν κοινή πείνα, περιμέ- 
νοντας ταπεινωτικά, θά πούν ό ενας στόν άλλο τόν πόνο τους, θά κλά- 
ψουν καί θά άλληλοπαρηγορηθούν, θά βλαστημήσουν καί θά καταρα-
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Παιδιά τής Αθήνας περιμένουν κάποια βοήθεια. Γερμανοί καί συνεργάτες τους 
άπολαμβάνουν τή δυστυχία τους.
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στούν τούς κατακτητές. Άλλά έκεί κιόλας θά άκουστούν τά «νέα», θά 
διαδοθούν τά άνέκδοτα, πού θά μεταδοθούν άπό στόμα σέ στόμα, θά 
σχολιαστούν τά γεγονότα τού πολέμου, θά άνταλλαγούν σκέψεις, θά έκ- 
φραστούν έλπίδες καί θά άναζητηθούν λύσεις. Ή  ούρά είναι ή ζωντανή 
έλεύθερη έφημερίδα τών σκλάβων. Έκεί θά μοιραστούν καί οί πρώτες 
άντικατοχικές προκηρύξεις. Ά πό τίς ουρές αύτές θά προέλθουν οί πρώ
τες έπιτροπές, πού θά κάνουν διαβήματα στήν κυβέρνηση τών προδοτών, 
στή Δημαρχία, στόν Ερυθρό Σταυρό, στίς όργανώσεις καί στά άρμόδια -  
ή κάποτε άναρμόδια ιδρύματα. Έτσι άρχίζει ή άντίσταση τής Αθήνας.

Ταυτόχρονα, μεγάλο μέρος τού πληθυσμού τής πρωτεύουσας -  άναγ- 
κασμένο άπό τήν έλλειψη τροφίμων -  βρίσκεται σέ μιά συνεχή κίνηση 
πρός τήν έπαρχία μέ τήν έλπίδα πώς έκεί ύπάρχουν άκόμα τρόφιμα δια
θέσιμα. Ή κίνηση αύτή φέρνει σέ έπαφή τό λαό τής Αθήνας μέ τό λαό τής 
υπαίθρου. Οί Αθηναίοι μεταφέρουν τό πνεύμα τής άνυπακοής καί τής 
άντίστασης καί έπηρεάζονται άπό τίς άγωνιστικές έκδηλώσεις τών χωρι
κών. Πραγματοποιούνται τά πρώτα βήματα σύνδεσης τής πόλης μέ τό χω
ριό, τής παλλαϊκής συμμαχίας.

Στίς 31 τού Μάη οί Αθηναίοι δέν βλέπουν νά κυματίζει στήν Ακρό
πολη ή σημαία τών χιτλερικών. Τήν έχουν κατεβάσει οί 'Έλληνες τής 
άντίστασης! Είναι τό κατόρθωμα δυό νέων, τού Αποστόλη Σάντα καί τού 
Μανόλη Γλέζου -  μιά σελίδα λαμπρή τής έλληνικής άντίστασης, πού μέ 
τίποτα δέν μπόρεσαν νά άμαυρώσουν οί μεταπολεμικοί τύραννοι τού έλ- 
ληνικού λαού. Οί Γερμανοί βέβαια λύσσαξαν άπό τό κακό τους καί κατα
δίκασαν σέ θάνατο τούς άγνωστους δράστες. Άλλά τό ήρωϊκό μήνυμα 
τού κατορθώματος δέν έπεφτε στό κενό. Οί Αθηναίοι ήταν κιόλας έτοι
μοι νά τό δεχτούν.

Οί Βρετανοί στρατιώτες

Μέ τόν τρόπο πού έγινε ή φυγή τής βασιλικής κυβέρνησης καί ή συνθη
κολόγηση, τμήματα τού βρετανικού σώματος πού είχε σταλεί στήν Ε λ 
λάδα -  Άγγλοι, Καναδοί, Αύστραλοί καί Νεοζηλανδοί -  σκόρπισαν καί 
άποκόπηκαν στίς περιοχές πού βρίσκονταν. Μεγάλο μέρος τών άνδρών 
τους έπεσε στά χέρια τών Γερμανών. Καθώς συνεχιζόταν ή περισυλλογή 
τους καί ή μεταφορά τους πρός τά κέντρα τής συγκέντρωσής τους, οί αι
χμάλωτοι γίνονταν παντού άντικείμενο θερμότατων έκδηλώσεων άπό μέ
ρους τού λαού.

Ή  προδοτική κυβέρνηση, ένοχλημένη, έσπευσε νά βγάλει άνακοίνωση 
καταδικάζοντάς τες -  τίς χαρακτήριζε «έγκληματικό έργο τών έχθρών τής 
Ελλάδας»: «Οί έκδηλώσεις μερικών πρός τούς Άγγλους αίχμαλώτους,
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τάς όποίας δικαίως, δικαιότατα διά δημοσιευομένης σήμερον άνακοινώ- 
σεως άποδοκιμάζει ή κυβέρνησις, άποτελοΰν πράξιν άπό πάσης άπόψεως 
μωράν καί οίκτράν» -  έγραφαν έφημερίδες τής κατοχής.

Άλλά οί άπειλές τής κυβέρνησης τών προδοτών καθόλου δέν έμπόδι- 
σαν τή συνέχιση τών έκδηλώσεων. Παντού δπου περνούσαν τους χειρο
κροτούσαν, τούς πετούσαν τσιγάρα καί τρόφιμα. Ή  γερμανική διοίκηση 
τής Αθήνας διαπίστωνε πώς οί άστυφύλακες παρακολουθούσαν παθη
τικά τίς έκδηλώσεις αυτές τών πολιτών, χωρίς ποτέ νά έπέμβουν. Δέν 
ήταν σπάνιες οί περιπτώσεις πού αιχμάλωτοι άρπάχτηκαν μέσα άπό τίς 
γραμμές τής φάλαγγας. Στό πολυτεχνείο, πού ήταν στρατόπεδο συγκέν
τρωσης αιχμαλώτων, οι σπουδαστές συστηματικά καί ό ρ γ α ν ω μ έ ν α  
άπελευθέρωναν αιχμαλώτους.

"Ενα μέρος άπό αύτούς τούς Βρετανούς στρατιώτες πού ξεκόπηκαν καί 
σκόρπισαν, βρέθηκε μετέωρο στήν 'Ελλάδα. Είναι τίτλος τιμής γιά τήν 
έλληνική άντίσταση πώς δλους αύτούς τούς σκορπισμένους στρατιώτες 
τού βρετανικού σώματος, ό έλληνικός λαός τούς περιμάζεψε, τούς περί- 
θαλψε άπό τό υστέρημά του καί τελικά -  άργότερα -  τούς φυγάδευσε. Οί 
κατακτητές καί ή προδοτική κυβέρνηση είχαν όρίσει τήν ποινή τού θανά
του γιά δλους δσους πρόσφερναν άσυλο στούς Βρετανούς στρατιώτες. 
Πολλές έκατοντάδες είναι οί έλληνικές οικογένειες πού άψήφησαν τίς 
άπειλές αύτές καί μοιράστηκαν μέ τόν Άγγλο ή τούς Άγγλους πού Εκρυ
βαν -  κάποτε μήνες όλόκληρους -  τό λίγο ψωμί τους(').

Ή  θέληση, λοιπόν, γιά άντίσταση είναι άπό τίς πρώτες μέρες τής κατο
χής γενική, καί έκδηλώνεται, δπως είδαμε στίς σελίδες πού προηγηθηκαν, 
καί παθητικά, σάν γενική θέληση, άλλά καί μέ συγκεκριμένες άντικατοχι- 
κές πράξεις.

Ή όργάνωση τής γενικής αύτής θέλησης σέ κίνημα άντίστασης δέ μπο
ρούσε νά είναι μακριά. Εκείνο πού έλειπε αύτή τή στιγμή καί πού δλοι 
άναζητούν, είναι ή π ο λ ι τ ι κ ή  δ ύ ν α μ η  πού θά άναλάβει την ό ρ- 
γ ά ν ω σ η καί τήν κ α θ ο δ ή γ η σ η  τού άγώνα.

Ποιά θά είναι αύτή ή δύναμη;

(3)·«Κανείς δέν μπορεϊ νά έπαναφέρη είς τήν μνήμην του τήν Ε λλά δα  χωρίς νά ένθυμηθή 
πρώτος τάς γυναίκας αί όποίαι άρπαζαν «τίς σκούπες» άπό τά χέρια τών Βρετανών αιχμα
λώτων, πού έ σκούπιζαν τούς δρόμους, διά νά κάμουν αΰταί τήν δουλειά τών Βρετανών 
στρατκυτών, χωρίς νά ένθυμηθή τά άλητόπαιδα τών ’Αθηνών, τά όποϊα Ερριπταν τά κουτιά 
τών σιγαρέττων, μέ τά όποια έκέρδιζαν τήν ζωήν των. μέσα είς τά φορτηγά αύτοκίνητα τά 
κατάμεστα άπό Βρετανούς αίχμαλοπους. όταν μετεφέροντο διά τών δρόμων τών ΆΗηνών. 
χωρίς νά ένθυμηθή τάς οίκογενείας, πού άπέθαναν είς τό Χαϊδάρι -  στρατόπεδον όμήρων 
καί αιχμαλώτων -  διότι έ βοήθησαν ή διευκόλυναν τούς Βρετανούς αιχμαλώτους νά διαφύ- 
γουν. "Οταν ό άπλός λαός κάμνη τοιαύτας πράξεις, έπιδρά έπίσης καί έπί τής Ιστορίας τών 
άνθρωπίνων οχέσεων, δχι δμως κατά τόν τρόπον πού τάς κάμνουν οί πολιτικοί, ούτε διά τά 
αίτια πού τάς κάμνουν. Ό  άπλός λαός τών ’Αθηνών δέν όδηγήθηκε άπό τήν λογικήν, άλλά 
άπό τήν συγκίνησιν καί τό ένστικτον... ’Αφήνω λοιπόν τόν άπλούν λαόν το>ν ’Αθηνών, 
ά π ο τ ί ω ν  φ ό ρ ο ν  τ ι μ ή ς  ...» (Γουντχάουζ: Τό Μήλον τής Έριόος, ο. 26)
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ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ή  Βασιλική Κυβέρνηση

Ή παρουσία τής έλληνικής βασιλικής κυβέρνησης στό έξωτερικό υπο
γράμμιζε τη νομική θέση τής Ελλάδας στόν πόλεμο πού συνεχιζόταν. Στίς 
σελίδες αύτού τού βιβλίου θά έχουμε συχνά τήν εύκαιρία ν’ άναφερθούμε 
στή δράση τής κυβέρνησης αύτής. Μέ τήν άδυναμία όμως τών Γερμανών 
νά δημιουργήσουν δικό τους άξονικό κράτος στήν Ελλάδα, ή βασιλική 
κυβέρνηση είναι αύτή τή στιγμή ό νόμιμος έκπρόσωπος τής έθνικής πολι
τικής γιά συνέχιση τού πολέμου ένάντια στόν Άξονα.

'Ύστερα άπό τήν αύτοκτονία τού τραπεζίτη Κορυζή -  πού διαδέχτηκε 
τόν Μεταξά -  καί τήν άρνηση τού στρατηγού Καθηνιώτη νά άκολουθήσει 
τό βασιλιά στήν Κρήτη, οί Άγγλοι έκριναν σκόπιμο νά «δημοκρατικοποι- 
ηθεΐ» ή κυβέρνηση πού θά άκολουθούσε τό βασιλιά, μέ μιά κατάλληλη 
προσωπικότητα. 'Η έκλογή έπεσε στόν οικονομολόγο καί σπουδαίο τρα
πεζικό παράγοντα, πολύ στενά δεμένο μέ τό άγγλικό κεφάλαιο, Εμμα
νουήλ Τσουδερό.

Ή  έκλογή τού Τσουδερού ήταν πετυχημένη. Σάν δημοκράτη καί «άντι- 
δράσαντα πρός τό άνελεύθερον καθεστώς τού Ίωάννου Μεταξά»C) τόν 
είχαν έξορίσει σέ ένα νησί. «Όταν άνέλαβα τήν πρωθυπουργίαν», δπως ό 
ίδιος έγραψε, «διατελούσα άκόμα ύπό τήν άστυνομικήν παρακολούθησιν 
τής δικτατορίας... Άνελάμβανα τήν έξουσίαν ένώ έτέλουν έν πλήρει γνώ- 
σει τών πολιτικών μου φρονημάτων καί πεποιθήσεων. Δέν μού έζητήθη δέ 
καμία άντίθετος πρός αύτά δήλωσις ώς άντάλλαγμα» (').

Ιδεολογικά άνταλλάγματα δέν ζητήθηκαν άπό τόν Τσουδερό. Ό χι 
μόνο γιατί δέν ύπήρχε λόγος, άλλά άκριβώς γιά τό άντίθετο. Ή προσωπι
κότητα τού Τσουδερού έπρεπε νά παρουσιαστεί στόν έλληνικό λαό, άλλά 
καί στή διεθνή κοινή γνώμη καί στίς συμμαχικές κυβερνήσεις, σάν στροφή 
τού βασιλιά καί έπάνοδος στό δημοκρατικό - συνταγματικό καθεστώς, 
σύμφωνα μέ τό χαρακτήρα τού άντιαξονικού πολέμου.

Ή κυβέρνηση όμως αύτή -  καί μέ τήν παρουσία τού δημοκράτη 
Τσουδερού -  δ έ ν  π α ύ ε ι  ν ά  ε ί ν α ι  ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  ή σ υ ν 
έ χ ε ι α  τ ή ς  δ ι κ τ α τ ο ρ ι κ ή ς  κ υ β έ ρ ν η σ η ς  τ ο ύ  Με τ α ξ ά .  
Δέν είναι μόνο πώς σημαντικότατα στελέχη τής δικτατορίας -  ό περιβό
ητος Μανιαδάκης, ό ναύαρχος Σακελλαρίου, ό ιδεολογικός έκπρόσωπος 
τής δικτατορίας Νικολούδης, ό έργατοκάπηλος Δημητράτος, ό Νικολαΐ- 
δης κ.ά. μετέχουν στήν κυβέρνηση. Είναι πάνω άπ’ δλα πώς ή π ο λ ι 
τ ι κ ή  κ α ί  τ ό  π ν ε ύ μ α  τ ή ς  δ ι κ τ α τ ο ρ ί α ς  τ ή ς  4ης  Αύ-  
γ ο ύ σ τ ο υ  ο ύ τ ε  ά π ο κ η ρ ύ σ σ ο ν τ α ι  ο ύ τ ε  κ ά ν  δ ι α κ ό -

( J ) Έμμ. Τσουδεράς: Ελληνικές άνωμαλίες στή Μέση 'Ανατολή, σελ. 15. 
( ')  Ό .  π., σελ. J6.
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π τ ο ν τ α ι. Ό  Τσουδερός κλήθηκε όχι γιά νά άσκήσει μιά νέα πολιτική 
άλλά νά καλύψει τήν πολιτική τής 4ης Αύγουστου.

Ή  πολιτική αύτή καί oi έκπρόσωποι της, άλλά πρώτα πρώτα ό ίδιος 
ό βασιλιάς -  ό άγέλαστος Γεώργιος -  βαρύνονταν στή συνείδηση τού λαού 
δχι μόνο γιά τό άντιλαϊκό όργιο τής δικτατορίας, άλλά καί γιά σοβαρές 
άντεθνικές παραλείψεις ή ένέργειες, σχετικά μέ τήν προπαρασκευή καί τή 
διεξαγωγή τού πολέμου:

Ή  κυβέρνηση τής δικτατορίας ήταν κατηγορούμενη στή συνείδηση 
τών Ελλήνων γιατί είχε άφήσει άπροετοίμαστη τή χώρα μπροστά στήν 
άπειλή τής εισβολής τών φασιστών -  καί δέν πήρε μέτρα ούτε κάν δταν ή 
άπειλή αύτή άρχισε νά γίνεται βεβαιότητα. Είναι σήμερα ιστορικά βεβαι
ωμένο άπό πολλές μεριές πώς ή κυβέρνηση Μεταξά δέν άπόβλεπε σέ τί
ποτε άλλο, παρά νά ρίξει μερικές τουφεκιές γιά τήν «τιμή τών όπλων» 
στήν Πίνδο καί στό Καλπάκι, καί νά άφήσει τούς ’Ιταλούς νά περάσουν. 
νΑν ή ιταλική είσβολή άνακόπηκε, αύτό όφείλεται άποκλειστικά καί μόνο 
στόν ήρωισμό καί στόν πατριωτισμό τού άοπλου σχεδόν έλληνικού στρα
τού καί τού λαού πού πρόσφερε στό στρατό μέγιστες ύπηρεσίες.

Στή διεξαγωγή τού πολέμου -  πού, θέλοντας καί μή, ή κυβέρνηση τής 
δικτατορίας, υπερφαλαγγισμένη άπό στρατό καί λαό, συνέχιζε -  έπιδίωξε 
κατά κύριο λόγο νά διασφαλίσει τό δικό της καθεστώς πού τό ένιωθε νά 
κινδυνεύει άπό τόν πατριωτικό - άντιφασιστικό συναγερμό πού συγκλό
νιζε όλόκληρη τήν 'Ελλάδα. Συνέχισε τόν πόλεμο σάν πόλεμο καθεστω
τικό άπό τή μιά μεριά, κατακτητικό καί ιμπεριαλιστικό άπό τήν άλλη, όχι 
γιά νά ύπερασπίσει τήν έλευθερία καί τήν άκεραιότητα τής χώρας, άλλά 
γιά νά έξυπηρετήσει τά συμφέροντα τών Άγγλων: Απόκλεισε άπό τό 
στρατό δλα τά δημοκρατικά στελiχη καί άπόρριψε αιτήσεις δχι μόνο κομ
μουνιστών, άλλά καί έκλεκτών άπότακτων άξιωματικών νά καταταγούν 
καί νά ύπηρετήσουν στήν Αλβανία. Διατήρησε χωρίς καμιά άλλαγή τό 
καθεστώς τών φυλακών καί τών στρατοπέδων, καί δημιούργησε, στή δι
άρκεια τού πολέμου, δυό άκόμη στρατόπεδα συγκέντρωσης, δπου μαζί μέ 
τούς κομμουνιστές έκλεισε κι άλλους πολιτικούς άντίπαλούς της, άλλά καί 
άπλούς στρατιώτες τού μετώπου.

Ή  διεξαγωγή τού πολέμου έγινε άπό τήν κυβέρνηση αύτή μέ γνω
στούς φασίστες, ήγέτες φασίστες, πεμπτοφαλαγγίτες στρατηγούς, πού 
άφού δέν μπόρεσαν νά έντάξουν τήν 'Ελλάδα στό άρμα τού Άξονα, ύπο- 
νόμευαν τήν πολεμική άντίσταση τού λαού στά μέτωπα καί καραδοκού
σαν τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά τήν προδώσουν. Όπως κ’ έγινε.

Όλα αύτά είχαν έκθέσει άνεπανόρθωτα τή βασιλική κυβέρνηση τής 
δικτατορίας στή συνείδηση τού έλληνικού λαού καί τής είχαν στερήσει τό 
κύρος μιάς έθνικής ήγεσίας κατάλληλης γιά τήν κρίσιμη έκείνη στιγμή.

Τώρα, φεύγοντας, ή κυβέρνηση αύτή διακηρύσσει πώς μένει πιστή 
στό πλευρό τών Συμμάχων καί πώς θά συνεχίσει μαζί τους τόν πόλεμο. 
Πρίν έγκαταλείψουν τό τελευταίο έλληνικό έδαφος, ό Τσουδερός καί ό

69



βασιλιάς μέ μηνύματά τους βεβαίωναν στό όνομα τής Ελλάδας πώς θά 
συνεχίσουν τόν πόλεμο στό πλευρό τής Μ. Βρετανίας Π.

Ό  έλληνικός λαός έπιδοκίμαζε, βέβαια, καί έπικροτοΰσε τή θέση πού 
έπαιρνε ή βασιλική κυβέρνηση στό πλευρό τών Συμμάχων. ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΑΛΛΩΣΤΕ, ΑΝΤΛΕΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡ
ΝΗΣΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ. 
ίδια όμως, ύπόλογη γιά τήν κακή προληπτική προπαρασκευή καί δ ι
εξαγωγή τού πολέμου κυβέρνηση τού Τσουδεροΰ δέ στάθηκε στό νψος 
τής έθνικής ήγεσίας. Αύτή δέν καταδίκασε τή συνθηκολόγηση τών πεμ
πτοφαλαγγιτών καί ήττοπαθών στρατηγών άνοιχτά καί άπερίφραστα σάν 
έθνική προδοσία. 'Η διακήρυξή της γιά τή συνέχιση τού πολέμου άναφε- 
ρόταν μονάχα στό τυπικό - νομικό μέρος τή$ παραμονής τής Ελλάδας στό 
πλευρό τών Συμμάχων -  χωρίς νά κηρύσσει έκεϊνο πού ήθελε ό λαός, 
έκεϊνο πού χρειαζόταν ή Ελλάδα: τή γενική άνυπακοή καί τήν παρό
τρυνση σέ άντικατοχική δράση μέσα στήν υποδουλωμένη πατρίδα του.

Μέ μιά τέτοια διακήρυξη τής κυβέρνησης, έστω καί τήν τελευταία 
στιγμή, θά μπορούσε νά γίνει καί στήν Ελλάδα αύτό πού έγινε στη γειτο
νική Γιουγκοσλαβία: 'Ολόκληρα τμήματα τού ήττημένου κ' έκεΐ στρατού, 
τραβήχτηκαν έτσι όπως ήταν, όργανωμένα καί μέ όλόκληρο τόν όπλισμό 
καί τόν έφοδιασμό τους, στά βουνά, γιά νά συνεχίσουν άποκεΐ τόν πόλε
μο. Έμεϊς, άντίθετα, βρεθήκαμε μέσα σέ ένα χάος διάλυσης -  άνυπαρξίας 
κάθε όργανωμένης έθνικής δύναμης.

Ό  λαός καταλαβαίνει πολύ καλά πώς ή κυβέρνηση πού βρίσκεται 
πιά έξω άπό τήν Ελλάδα, άντιδημοκρατική καί άντιλαϊκή άπό τήν ίδια τή 
φύση της, στά χέρια τώρα τών “Αγγλων ιμπεριαλιστών έκεΐ πού βρίσκεται, 
όχι μόνο δέ θέλει, άλλά καί δέ μπορεϊ νά γίνει ή έθνική ήγεσία του γιά τή 
συνέχιση τού πολέμου. Έκεϊνο πού τή χαρακτήριζε άκόμα καί στή διάρ
κεια τού πολέμου, τή χαρακτηρίζει καί τώρα, τίς πρώτες στιγμές τής κα
τοχής καί θά είναι καί στό μέλλον τό κυριότερο γνώρισμά της, είναι τό 
βασικό μέλημά της: Νά άποτραπεΐ μέ κάθε τρόπο ή άνάπτυξη ένός λαϊκού 
άπελευθερωτικού κινήματος. Περισσότερο φοβάται τό λαό παρά τούς 
κατακτητές. Καί περισσότερο άπό τήν άπελευθέρωση τής Ελλάδας τήν 
ενδιαφέρει νά σωθεί καί νά διατηρηθεί τό καθεστώς πού ύπήρχε στήν 
Ελλάδα.
Παραδοσιακά άστικά κόμματα

Ή  μεταξική δικτατορία είχε παραμερίσει δλα τά άστικά κόμματα. 
Ουσιαστικά είχαν συμβιβαστεί -  μολονότι μερικά άπό τά στελέχη τους 
δοκιμάστηκαν καί δεινοπάθησαν. Στίς παραμονές τού πολέμου διακήρυ
ξαν κ’ έπίσημα πώς σταματούν κάθε άντιδικτατορική δράση (είναι άμφί- 
οολο άν είχαν ποτέ), κ’ έμπιστεύονταν στήν κυβέρνηση τή διαχείριση τού 
πολέμου. Αύτό σημαίνει πώς άπό τό συμβιβασμό τους βγήκαν τελικά καί

Τοουόερός δ.π. σελ. 18.
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ώφελημένα, άφοΰ έτσι Απαλλάχτηκαν άπό τίς βαριές ευθύνες έκείνης τής 
πολεμικής κυβέρνησης.

Τώρα πού μέ τήν κατοχή, τό κράτος τής δικτατορίας έχει διαλυθεί, 
ξεφυτρώνουν καί τά κόμματα αύτά, γιά νά διεκδικήσουν καί πάλι τήν 
ήγετική θέση πού είχαν μέσα στήν πολιτική ζωή τής χώρας. Πρώτη τους 
φροντίδα είναι νά άναγνωρίσουν τήν κατοχική κυβέρνηση, δχι σάν κυ
βέρνηση έθνική, άλλά σάν κυβέρνηση έθνικής άνάγκης, ώστε νά ύπάρξει 
μιά στοιχειώδης διοίκηση στήν Ελλάδα (7).

’Αποφεύγουν ωστόσο, όλοι, χωρίς έξαίρεση, νά συμμετάσχουν κιόλας 
στήν κυβέρνηση αύτή -  πράγμα πού σημαίνει πώς άπ’ τήν πρώτη στιγμή 
τοποθετούνται Ιξω άπό τίς δυνάμεις καί τά στηρίγματα τής κατοχής. ’Εκ
φράζοντας τήν έλληνική άστική τάξη είναι κι αύτοί τοποθετημένοι στό 
πλευρό τών Άγγλων.

Σέ ποιά κατάσταση όμως βρίσκονται τά έλληνικά κόμματα μέσα στήν 
περίοδο αύτή;

Τό πρώτο άπό τά μεγάλα παραδοσιακά κόμματα, τό Λαϊκό, διασπά- 
στηκε. Ό  παλιός άντιβενιζελικός -  κωνσταντινικός σκληρός πυρήνας του 
προσχώρησε, δπως ήταν φυσικό, στούς κατακτητές. "Ενα σοβαρό τμήμα 
του -  πού είχε συνδεθεί μέ τή δικτατορία καί τή στελέχωσε -  άκολούθησε 
τό βασιλιά στό έξωτερικό. Τό κομμάτι πού έμεινε μέσα στήν 'Ελλάδα, μέ 
έπικεφαλής τόν Κ. Τσαλδάρη, παραδέχτηκε τήν κατοχή σάν «μοιραίο 
έπακόλουθο τής ήττας» καί δήλωσε πώς μένει καί θά μείνει έξω άπό κάθε 
πολιτική δραστηριότητα σ’ δλη τή διάρκειά της. Έτσι καί έγινε. Λίγα 
μόνο ήγετικά του στελέχη, μέ τόν Στ. Στεφανόπουλο έπικεφαλής, άρχί- 
ζουν νά συνεργάζονται μέ τά παλαιοδημοκρατικά κόμματα -  πού σημαί
νει πώς άπομακρύνονται άπό τήν πολιτική τού κόμματός τους. Άπό τά 
ήγετικά αύτά στελέχη είναι καί ό Γ. Καρτάλης, πού στριφογυρίζει γύρω 
άπό τίς άγγλικές μυστικές ύπηρεσίες -  καί πού θά παίξει τελικά κάποιο 
ρόλο στίς κατοπινές έξελίξεις.

•
Τό δεύτερο άπό τά δυό μεγάλα κόμματα, τό Κόμμα τών Φιλελευθέ

ρων, ούσιαστικά άποτελούνταν αύτή τή στιγμή άπό τρεις άνεξάρτητες 
μεταξύ τους όμάδες στελεχών καί άπό μιά τέταρτη μέ έπικεφαλής τόν Σο
φοκλή Βενιζέλο, πού κινούνταν άνάμεσα στίς τρεις. 'Η μιά μερίδα -  ή

(7 )Ό  κουίσλινγκ στρατηγός Τσολάκογλου γράφει στά «Α πομνημονεύματά»  του (σ. 165) 
τά παρακάτω: «Ωσαύτως, τρανωτάτην άπόδειξιν τοϋ ότι πάντες ήθελον τήν ΰπαρξιν κυδερ- 
νήσεως άποτελεϊ ή γνώμη τών άρχηγών πολιτικών κομμάτων τής Χώρας καί άλλων προσω
πικοτήτων. Οΰτοι κληθέντες παρ’ έμοΰ είς τό πρωθυπουργικόν γραφείον, tva λάβωσιν γνώ- 
σιν περί τοϋ τρόπου, καθ' δν έσχηματίσθη ή Κυδέρνησις καί περί τών έπιδιώξεων ταύτης, 
άπεφάνθησαν πάντες δτι:

Έθεώρουν προτιμοτέραν τήν Κυβέρνησήν άπό τό Προτεκτοράτον. ’Επέδειξαν κατανό- 
ησιν τής σοβαρότητος τής πατριωτικής χειρονομίας πού Εκαμα καί μέ ένεθάρρυναν είς τό 
πατριωτικόν ίργον, πού άνέλαβα καί έξέφρασαν τήν πεποίθησίν των, δτι ή Πατρίς θά ώφε- 
ληθή έκ τής ύπάρξεως Κυβερνήσεως».

«Προσήλθον καί συνεφώνησαν: Πάγκαλος, Γονατάς, Μάξιμος, Ρούφος, Παπανδρέου, 
Κανελλόπουλος, Μόδης, Τσαλδάρης, Καρτάλης, Κούνδουρος, Ράλλης Π. κτλ.».
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μεγαλύτερη καί Αντιπροσωπευτικότερη -  είχε έπικεφαλής τόν Θεμιστοκλή 
Σοφούλη. Αύτός είναι καί ό κύριος έκφραστής τού πνεύματος τής άναμο- 
νής.

Τό δεύτερο κομμάτι του, ύπό τόν στρατηγό Στ. Γόνατά -  έχει καί 
τυπικά προβληθεί ώς άνεξάρτητο κόμμα μέ τόν τίτλο: «Κόμμα Συντηρητι
κών Φιλελευθέρων». Αύτό τό μέρος τού κόμματος είναι ένάντια σέ κάθε 
ιδέα λαϊκής άντίστασης, άκόμα καί αυτής τής τυπικής συνέχισης τού πο
λέμου στό πλευρό τών Άγγλων συμμάχων, δπως διακήρυσσαν ό βασιλιάς 
καί ή κυβέρνησή του. Γ Γ αύτό κήρυξε έκπτωτη τή βασιλεία άπό τήν άρχή 
τής κατοχής. Ή  θέση τού Γόνατά είναι «νά έκμεταλλευτούμε» τίς δυνατό
τητες πού μπορεϊ νά υπάρξουν μπαίνοντας στό μηχανισμό τής κατοχικής 
κυβέρνησης μέ στρατιωτικά καί πολιτικά δημοκρατικά στελέχη καί παίρ
νοντας διοικητικές θέσεις καί δπλα, γιά τήν άνασυγκρότηση τού «έθνι- 
κού» στρατού, πού στήν «κατάλληλη στιγμή» θά μπορέσει νά δράσει έν- 
άντια στούς κατακτητές. Αύτή τή «μελλοντική άντίσταση» άνέλαβαν κι- 
όλας νά όργανώσουν μαζί μέ τόν Γόνατά οί Θ. Πάγκαλος, Παπαγεωργί- 
ου, Παπαθανασόπουλος, Βουλπιώτης καί άλλοι -  αύτοί πού ύστερα 
πλαισίωσαν τά γερμανοοπλισμένα τάγματα άσφαλείας.

Τό τρίτο κομμάτι τών Φιλελευθέρων τό άποτελούσαν οί πλαστηρικοί 
πολιτικοί καί στρατιωτικοί παράγοντες. Μέ κύριο έκπρόσωπο τόν άπε- 
σταλμένο τού Πλαστήρα (πού ήταν στό έξωτερικό) Κομνηνό Πυρομάγλου, 
οί παράγοντες αύτοί άπέβλεπαν στή δημιουργία μιάς όργάνωσης δημο
κρατικής, μέ προοδευτικό, σχεδόν σοσιαλιστικό πρόγραμμα, πού νά συ
σπειρώσει τίς δημοκρατικές δυνάμεις γιά νά έμποδίσει μεταπολεμικά τήν 
έπιστροφή τού βασιλιά. Αφού μάταια προσπάθησαν νά βρούν κατανόηση 
άπό ΐίς ήγεσίες τών άλλων μερίδων τού κόμματος τών Φιλελευθέρων καί 
τίς ήγεσίες τών άλλων παλαιοδημοκρατικών καί νεοδημοκρατικών κομ
μάτων, τελικά συμφώνησαν μέ τή μερίδα τού Γόνατά καί μαζί του πρωτο
στάτησαν στήν ίδρυση τού ΕΔΕΣ. Απέναντι στούς κατακτητές καί στήν 
κατοχή, σ’ αύτή τουλάχιστο τή φάση, δέν έχουν καμιά θέση.

Ό  Σ. Βενιζέλος πού δέν είχε γύρω του όμάδα, άλλά μερικούς προσω
πικούς φίλους καί διατηρούσε δεσμούς μέ δλες τίς άλλες μερίδες τού 
Κόμματος, έμφανιζόταν στό έξωτερικό, όπου βρισκόταν, σάν έκπρόσωπος 
όλόκληρου τού Κόμματος (πού τό είχε ιδρύσει ό πατέρας του) καί έρωτο- 
τροπούσε μέ τό βασιλιά καί τούς Άγγλους, υπονομεύοντας τόν Τσουδερό.

Ειδική μνεία πρέπει νά γίνει γιά τόν κατοπινό πρωθυπουργό τής κυ
βέρνησης τού έξωτερικού καί ύστερα τής κυβέρνησης έθνικής ένότητας, Γ. 
Παπανδρέου. Αύτή τή στιγμή δ Παπανδρέου έμφανίζεται σάν ήγέτης τού 
άσήμαντου καί άγνωστου Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος τής 
'Ελλάδας. Παρ’ δλο πού τό κόμμα αύτό δρά σάν ένα αύτοτελές κόμμα, 
ποτέ δέν έπαψε νά είναι τμήμα τού κόμματος τών Φιλελευθέρων. Ό  Πα
πανδρέου, νεώτερος καί ζωντανότερος άπό τούς άλλους ήγέτες τών μερί
δων τού κόμματος τών Φιλελευθέρων, κινείται πρός τήν κατεύθυνση τής
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όργάνωσης μιάς κάποιας άντίστασης στό έσωτερικό γιά τήν έξυπηρέτηση 
τών σκοπών τού συμμαχικού πολέμου. Προσπαθεί νά άποκτήσει έπαφή μέ 
τούς Άγγλους καί παρουσιάζεται σάν έντολοδόχος δλων τών άστικών 
κομμάτων. Είναι φανερό πώς ό Παπανδρέου δέ φιλοδοξεί άπλώς νά γίνει 
άρχηγός ένός κόμματος, άλλά νά παίξει ρόλο έθνικού ήγέτη.

Τό ίδιο μπορούμε νά πούμε καί γιά τόν Π. Κανελλόπουλο, μέ τό 
Εθνικό Προοδευτικό Κόμμα του, πού τό ϊχει ιδρύσει πρίν άπό τή δικτα
τορία. Είναι άπό τούς παλιούς πολιτικούς πού δέν συντάχτηκαν μέ την 
δικτατορία -  έμεινε στήν έξορία δλα αύτά τά χρόνια κι άποκεί ζήτησε νά 
πάει -  καί πήγε -  έθελοντής στόν πόλεμο. Ό  Κανελλόπουλος προσανατο
λίζεται κι αύτός στήν Ιδέα τής όργάνωσης τής άντίστασης. Ά π ’ την άρχή 
κιόλας, καταπιάνεται νά θέσει -  μαζί μέ τόν άξιωματικό Τσέλλιο -  τίς 
βάσεις μιάς όργάνωσης καί ό ίδιος έπιδιώκει νά φύγει στό έξωτερικό, 
νομίζοντας πώς μόνο άποκεί, μέσα άπ’ τή βασιλική κυβέρνηση, στό 
πλευρό τών Άγγλων καί μέ τή βοήθειά τους, μπορεϊ νά όργανωθεί καί νά 
καθοδηγηθεί ή ένοπλη άντίσταση στήν 'Ελλάδα. Αύτή ή θέση του τόν χω
ρίζει άπό τά άλλα άστικά δημοκρατικά κόμματα πού θέλουν νά συνεργα
στούν μέ τούς Άγγλους, άλλά όχι καί μέ τή βασιλική κυβέρνηση. Ό  Κα
νελλόπουλος βιάζεται νά βρεθεί στό έξωτερικό, νά μπει στήν κυβέρνηση -  
δπως καί έγινε -  κ’ είναι φανερό πώς κι αύτός διεκδικεί γιά τόν έαυτό του 
τό ρόλο έθνικού ήγέτη.

'Όλα τά άλλα μικρά άστικά κόμματα, δημοκρατικά, συντηρητικά, 
άγροτικά κτλ. δέ δείχνουν τή φυσιογνωμία τους -  ή προσπάθειά τους εί
ναι νά στεγαστούν κάτω άπό τά μεγαλύτερα κόμματα, δπως καί θά γίνει. 
’Εξαίρεση άποτελεί ό παλιός ήγέτης τού Κόμματος τών Φιλελευθέρων Γ. 
Καφαντάρης. Έχοντας τώρα ένα μικρό δικό του κόμμα κινείται άνάμεσα 
στίς μερίδες τού Κόμματος τών Φιλελευθέρων καί έπιβάλλει τήν άξιόλογη 
προσωπικότητά του.

Ή  ήγεοία τής έκκλησίας

Δέν είναι δυνατό νά μήν άναφερθεί άνάμεσα στίς παλιές πολιτικές 
δυνάμεις καί ή θέση τής ήγεσίας τής Έκκλησίας. Προβάλλεται πρώτα 
πρώτα ό άρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, πού μαζί μέ τόν άρχιστράτηγο Άλ. 
Παπάγο είναι οί τοποτηρητές τού θρόνου στήν Ελλάδα. Ό  Χρύσανθος 
άρνήθηκε νά όρκίσει τήν προδοτική κυβέρνηση καί οί κατακτητές τόν 
άπομάκρυναν άπό τή θέση του. Εξακολουθεί ώστόσο νά παίζει σημαντι
κότατο πολιτικό ρόλο σάν ήγέτης δλων πού άναγνωρίζουν τήν βασιλική 
κυβέρνηση. Ό  νέος άρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός -  πού ή δικτατορία τόν 
είχε άπομακρύνει -  όρκίζει τήν κυβέρνηση, άλλά δέ συνεργάζεται μαζί 
της. Σέ λίγο αύτός θά είναι ό πόλος συγκέντρωσης δλων τών άστικών 
πολιτικών δυνάμεων. Είναι ή προσωπικότητα πού δλοι τους συμφωνούν 
νά άναδειχθεί σέ έκπρόσωπο τού έθνους γιά τίς δύσκολες έκείνες στιγμές.
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Ή  ήγεσία τής Εκκλησίας 
στήν ύπηρεσία τής βαοιλο- 
μεταξικής δικτατορίας καί 
τής χιτλεροφασιστικής κα

τοχής.

Ό  άρχιεπίσκοπος Χρύσαν
θος μέ τόν φασίστα 
ύπουργό τού Μεταξά, Μα- 

νιαδάκη.

Ό  άρχιεπίσκοπος Δαμα
σκηνός μέ τόν κουίσλιγκ 

Τσολάκογλου.
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Στό κέντρο όλης αυτής τής προσπάθειας τών άστικών πολιτικών δυ
νάμεων γιά τή δημιουργία μιας έθνικής ήγεσίας βρίσκεται Αναγνωρισμένα 
ό Θ. Σοφούλης. 'Η τελευταία λέξη άνήκει πάντοτε σ’ αύτόν. Οί άστικές 
πολιτικές δυνάμεις, δσες κι άν είναι οί διαφορές τους, έχουν τήν πεποί
θηση πώς ό Σοφούλης είναι έκεΐνος πού μπορεΐ νά έκφράσει τήν κοινή 
τους κατεύθυνση: Νά μήν κακοπάθουν οί ίδιοι καί νά έχουν έξασφαλι- 
σμένο γιά τόν έαυτό τους καί γιά τά στελέχη τους τό κατοχικό πολιτικό 
άσυλο -  καί τό εχονν. Νά μήν έρθουν σέ άντίθεση μέ τήν ’Αγγλία -  καί 
ζητούν έπαφή γιά νά έχουν τίς όδηγίες τής άγγλικής πολιτικής. Νά μήν 
έρθουν σέ σύγκρουση μέ τό έπανασΐατημένο λαϊκό αίσθημα. Καί -  ταυτό
χρονα -  νά μήν άφήσουν νά δημιουργηθεΐ ένα λαϊκό άντιστασιακό κίνημα 
πού θά μπορούσε νά θέσει σέ κίνδυνο τό άστικό καθεστώς στήν Ελλάδα. 
Ό  Σοφούλης, μάστορας τού πολιτικαντισμού, έλίσσεται μέσα σ’ αύτή τήν 
άντίφαση, δημαγωγεί, διαπραγματεύεται, κρατάει δλες τίς πόρτες άνοι- 
χτές. ’Ελαστικός, πράγματι έμπειρος καί άνεκτικός πρός τούς συνθηκολό
γους καί ήττοπαθείς, «έπαναστάτης» καί άφειδώλευτος σέ ύποσχέσεις γιά 
μεγάλες μελλοντικές έθνικές πρωτοβουλίες πρός τούς άνήσυχους καί έτοι
μους γιά δράση πολιτικούς καί στρατιωτικούς, συγκρατεϊ τίς δυνάμεις 
πού έπηρεάζει μακριά άπό άντιστασιακή δράση.

Είναι φανερό πώς μιά τέτοια .ήγεσία, μπλεγμένη στήν άντίφαση νά 
μήν είναι μέ τούς κατακτητές, άλλά καί νά φοβάται τήν άντίσταση, δέ 
μπορεΐ νά είναι ή ήγεσία τού έθνικού άπελευθερωτικού άγώνα.

ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

"Αν οΐ ήγέτες τών παλιών άστικών κομμάτων δέν ήταν δυνατό, άπό 
τήν ϊδια τους τή φύση, τήν προέλευση καί τή μακρόχρονη άντιλαϊκή τους 
θητεία, νά σκέφτονται τίποτε άλλο έξω άπό τήν παράταση μιάς παθητικής 
άναμονής, πού σήμαινε παραδοχή τής κατοχής, ύπήρχαν ωστόσο πολιτι
κές δυνάμεις πού, δπως ήταν πιό κοντά στό λαό, μπορούσαν νά γίνουν 
δέκτες αύτής τής γενικής θέλησης γιά άντίσταση, πού υπήρχε παντού στήν 
'Ελλάδα. Είναι οί παλιοί σοσιαλιστές, άγροτιστές, συνδικαλιστές ήγέτες 
καί μαζί τους οί τίμιοι στρατιωτικοί άπό τό δημοκρατικό στρατόπεδο» οί 
διανοούμενοι άπό τό ίδιο στρατόπεδο ή άπό τήν ’Αριστερά. Όλοι αύτοί 
κινούνται τώρα μέ μεγαλύτερη δραστηριότητα καί μέ σκοπό νά συγκρο

75



τήσουν κάποιες λαϊκές δυνάμεις. Ά ν  δέ σκέφτονται νά ήγηθούν οί Ιδιοι 
στόν άγώνα, έπιδιώκουν ώστόσο νά παίξουν κάποιο ρόλο μέσα σ’ αυτόν.

Οί σοσιαλιστές

Οί σοσιαλιστές είχαν περισώσει άπό τήν καταπίεση καί τους δι
ωγμούς κατά τήν περίοδο τής δικτατορίας μερικές όμάδες -  κυρίως δια
νοούμενων καί έπιστημόνων -  γύρω άπό όρισμένα ήγετικά στελέχη. 
'Υπήρχε άκόμη ένας σημαντικός άριθμός συνδικαλιστές-σοσιαλιστές ή 
σοσιαλίζοντες,πού συνδέονταν μέ τά ήγετικά στελέχη τού παλιού Σοσι
αλιστικού Κόμματος στήν Ελλάδα.

Ή  άνασυγκρότηση τώρα τού κόμματος παρουσίαζε πολλές δυσκολί
ες, γιατί γινόταν άνεξάρτητα άπό διάφορα στελέχη ή όμάδες στελεχών 
πού στό παρελθόν δέ βρίσκονταν σέ άπόλυτη σύμπνοια καί όμοφωνία 
μεταξύ τους. Σύντομα δμως ή νέα κατάσταση ένωσε τίς ξεχωριστές αύτές 
ένέργειες σέ κοινή προσπάθεια γιά τή δημιουργία κεντρικού καθοδηγητι- 
κού όργάνου, μέ έπικεφαλής τό δικηγόρο Χρήστο Χωμενίδη, παλιό σοσι
αλιστή ήγέτη καί μέ άμεσους συνεργάτες του τόν συνδικαλιστή καί πρώην 
γερουσιαστή Δημήτρη Στρατή, τούς δικηγόρους Σταύρο Βεόπουλο καί 
Γιώργο Οικονόμου. Στή Θεσαλονίκη μιά άλλη όμάδα σοσιαλιστών συγ
κροτούνταν γύρω άπό τόν έπίσης παλιό σοσιαλιστή ήγέτη Γιάννη Πασ- 
σαλίδη, μέ συνεργάτες τούς Γιώργο Μαραγκό καί Στέφανο Γεωργιάδη. Οί 
δυό αύτές όμάδες άποτέλεσαν τό νέο ΣΚΕ.

Έξω άπό τό ένοποιημένο ΣΚΕ κινήθηκε στήν Αθήνα -  άποκλειστικά 
άνάμεσα σέ διανοούμενους σοσιαλιστές καί ριζοσπάστες δημοκράτες -  ό 
έπίσης παλιός σοσιαλιστής ήγέτης, δικηγόρος Στρατής Σωμερίτης. Ό  Σω- 
μερίτης, πού άρνιότανε νά άναγνωρίσει στόν Χωμενίδη τό δικαίωμα τής 
κεντρικής ήγετικής προσωπικότητας, έπεδίωξε νά συγκεντρώσει γύρω του 
μαρξιστές πολλών άποχρώσεων, προβάλλοντας ένα πρόγραμμα «έπανα- 
στατικού σοσιαλιστικού μετασχηματισμού τής Ελλάδας», δπου ύπήρχε 
μιά έμμεση καταδίκη τής πολιτικής στρατηγικής τής 2ης Διεθνούς. Στήν 
κίνηση αύτή έπαιρναν μέρος καί άλλοι παλαιοί σοσιαλιστές, σοσιαλίζον- 
τες άγροτιστές, κομμουνιστές πού είχαν φύγει άπό τό ΚΚΕ, τροτσκιστές 
καί σοσιαλίζοντες δημοκράτες, χωρίς όμως νά έχουν κάποια όργανωτική 
σύνδεση μεταξύ τους.

Μιά άλλη σοσιαλιστική όμάδα άρχισε νά συγκροτείται γύρω άπό τόν 
συνδικαλιστή ήγέτη Γιάννη Καλομοίρη. Είναι τό Έργατοσοσιαλιστικό 
Κόμμα, μέ τίς μικρές άριθμητικά άλλά άξιόλογες μέσα στόν έλληνικό συν
δικαλισμό δυνάμεις του.
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Oi ’Αγροτικοί

’Από τίς πρώτες μέρες τής κατοχής άρχισε ή άναδιοργάνωση καί τού 
’Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος, μέ έπικεφαλής τόν Κώστα Γαβριηλίδη, 
παλιό ήγέτη τού Κόμματος.

'Ύστερα άπό τή σύλληψη τού Κώστα Γαβριηλίδη, τήν ήγεσία τού 
κόμματος είχε άναλάβει ό ’Απόστολος Βογιατζής δικηγόρος στήν ’Αθήνα, 
μέ άμεσο συνεργάτη του τόν Διονύση Μπενετάτο. Στή Μακεδονία άνάλα- 
βαν τήν ίδια προσπάθεια άνασυγκρότησης τού κόμματος άνώτερα στελέ
χη: Οί Φείδας,’Αναστάσης Τσιάρας, Θανάσης Τανούλας, Γιώργος Μόδης, 
Νίκος Τερζόπουλος. ^

Τό ’Αγροτικό Κόμμα, φορέας παλιού πολιτικού καί κοινωνικού κινή
ματος στήν 'Ελλάδα, είχε πάντοτε σημαντικό άριθμό στελεχών του μέσα 
στούς συνεταιρισμούς άλλά καί μέσα στά συμβούλια τών κοινοτήτων. 
Είχε έπίσης άπό παλιά δεσμούς μέ τούς γεωπόνους τού κράτους καί τής 
’Αγροτικής Τράπεζας.

Γύρω άπό τό Βογιατζή ήταν συγκεντρωμένη ή άριστερή πτέρυγα. Ό  
ίδιος είχε σοσιαλιστικές άντιλήψεις καί εϊχε συνεργαστεί μέ τό ΚΚΕ στό 
πρόγραμμα τού Λαϊκού Μετώπου. Ή  δεξιά πτέρυγα τού κόμματος μέ 
έπικεφαλής τόν ’Ιωάννη Σοφιανόπουλο, δέν προσπάθησε νά άνασυγκρο- 
τηθεΐ. Παρ’ όλο πού ό Βογιατζής τού πρόσφερε τήν ήγεσία τού Κόμματος, 
ό Σοφιανόπουλος άρνήθηκε νά μπει έπικεφαλής μιάς ένωτικής κίνησης 
τών ’Αγροτικών καί προτίμησε νά συμβαδίσει μέ τούς άστούς παλαιοδη- 
μοκρατικούς.

Τό ΑΚΕ, πού είχε πλουτιστεί καί μέ μεγάλο άριθμό στελεχών λίγο 
πρίν άπό τή δικτατορία τού Μεταξά (υστέρα άπό τήν άπόφαση τού 6ου 
Συνεδρίου τού ΚΚΕ γιά τή διάλυση τών κομματικών του όργανώσεων στά 
χωριά), αναδιοργανώνεται τώρα μέ έπιτυχία καί μέ γοργό ρυθμό σ’ δλη 
τήν ύπαιθρο. Πρόσφυγες πού κινούνταν άπό τό ένα μέρος στό άλλο, 
στρατιώτες άπό τό μέτωπο πού φτάνανε στήν ’Αθήνα καί γύριζαν ύστερα 
στά σπίτια τους, παίζανε σπουδαίο ρόλο στήν προσπάθεια ν’ άποκατα- 
σταθεΐ ή έπαφή τής κεντρικής ήγεσίας μέ τίς πόλεις καί τά χωριά. Ή  
κύρια δύναμη τών άγροτικών βρίσκεται στή Μακεδονία.

Ή "Ενωση Λαϊκής Δημοκρατίας (ΕΛΔ)

Σοβαρή κίνηση, άπό τήν άρχή τής κατοχής σημειώθηκε στούς κόλ
πους τών δημοκρατικών πολιτικών μέ έπικεφαλής τόν πρώην βουλευτή 
τών φιλελευθέρων δικηγόρο Ήλία Τσιριμώκο. Ή  δμάδα πού συγκροτή- 
θηκε γύρω του, μέ κύριους συνεργάτες τόν δικηγόρο Σταύρο Κανελλό- 
πουλο, τόν βουλευτή Δημόπουλο, τόν δικηγόρο Γιάννη Κοκκορέλη κ.ά., 
διαπίστωνε ότι τά άστικά πολιτικά κόμματα είχαν μείνει πίσω άπό τή 
ζωή. "Οτι δέ μπορούσαν νά συγχρονίσουν τά βήματά τους μέ τίς γοργές
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Ό  γιατρός Γιάννης Παοαλίδης Ό  γραμμ. τοϋ ΑΚΕ Κ. Γαβριηλιδης.

αλλαγές πού συντελούνταν, δέ μπόρεσαν νά ουλλάοουν τήν καινούρια 
πραγματικότητα πού χαρακτήριζε τίς πλατιές λαϊκές μάζες, τό στοιχείο 
δηλαδή τής πολιτικής τους χειραφέτησης καί τής τάσης πού έχουν τιόρα 
πρός ριζικές κοινωνικές άλλαγές. Γι' αύτό άκριβώς θειορούσαν σάν ζιο- 
τική ανάγκη τήν προβολή στήν κοινωνική καί πολιτική ζ(»ή τού τόπου 
νέων φορέων καί νέων ζωντανών όργανισμών, πού νά εκφράζουν καί νά 
ί'λοποιούν τούς πόθους τών έργαζομένων.

Ή κίνηση αύτή διαμορφώθηκε σέ πολιτικό κόμμα, τήν "Ενωση Λαϊ
κής Δημοκρατίας μέ Γενικό Γραμματέα τόν Ήλία Τσιριμώκο καί οργανω
τικό γραμματέα τόν Σταύρο Κανελλόπουλο, πού στάθηκε καί ή ψυχή τής 
ΕΛΔ. Ουσιαστικός όμως άρχηγός τής ΕΛΔ ήταν ό καθηγητής ’Αλέξαν
δρος Σβώλος, πού προτίμησε ωστόσο άπό τήν αρχή νά μείνει στή σκιά.

Τό πρόγραμμα τής ΕΛΔ, βαθιά δημοκρατικό, μέ σοσιαλιστική κατεύ
θυνση. στήν εσωτερική του λειτουργία,δεχόταν τήν άρχή τής έκλογής τών 
όργάνων άπό τίς κομματικές βάσεις, τήν όμαδική καθοδήγηση καί τό δη
μοκρατικό συγκεντρωτισμό. ’Εκείνο πού ξεχώριζε τήν ΕΛΔ άπό τ' άλλα 
δημοκρατικά κόμματα ήταν όχι άπλώς ή άπαλλαγή της άπό τόν άντικομ- 
μουνισμό. άλλά ή θέση της ότι μόνο σέ συνεργασία μέ τούς κομμουνιστές 
είναι δυνατή ή δημιουργία Οργάνωσης πραγματικά ικανής νά άνταποκρι- 
θεΐ στίς άνάγκες καί στίς άπαιτήσεις τής νέας κατάστασης. Ή  ΕΛΔ πί
στευε ότι ή έργατική τάξη καί τό κόμμα της προορίζονται νά παίξουν τόν 
κύριο ρόλο στόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα: έναν άγώνα πού άπό τό
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Ό  συνδικαλιστής Δημ. Στρατής. Ό  γραμ. τής ΕΛΔ, Η. Τσιριμώκος.

χαρακτήρα του καί τό περιεχόμενό του, καί κυρίως άπό τίς δυνάμεις πού · 
έμελλε νά πάρουν μέρος σ' αύτόν, θά έπαιρνε τή μορφή έθνικολαϊκής 
επανάστασης γιά τήν άπελευθέρωση, τήν άνεξαρτησία τής χώρας καί την 
έγκαθίδρυση τής λαϊκής δημοκρατίας, πού άποτελούσε καί τόν τελικό 
σκοπό τού νέου κόμματος.

Ή σωστή, συνεπής καί θαρραλέα τοποθέτηση τής ΕΛΔ μέσα στίς νέες 
συνθήκες, δίκαια τής δίνει μιά τιμητική θέση στήν ιστορία τού έθνικοαπε- 
λευθερωτικού άγώνα.

Οί Τροτσκιστές

Οί τροτσκιστές στήν Ελλάδα εμφανίστηκαν ενωμένοι ύστερα άπό τήν 
ϊδρυση τής λεγάμενης 4ης Κομμουνιστικής Διεθνούς, μέ τή συγκόλληση 
δυό άντιπολιτευτικών στό ΚΚΕ όμάδων -  τής μικροαστικής όμάδας τών 
«Άρχειομαρξιστών» καί τής δμάδας τών διανοούμενων πού είχε συγκεν
τρωθεί γύρω άπό τό περιοδικό «Σπάρτακος» μέ έπικεφαλής τόν Παντελή 
Πουλιόπουλο. ’Ιδεολογική ένότητα μέσα άπ’ αύτή τήν κίνηση δέν ύπήρξε 
ποτέ. Ούτε ποτέ διεκδίκησε καί ή ίδια στά σοβαρά τήν ήγεσία τού έπανα- 
στατικού κινήματος στήν 'Ελλάδα. "Εμεινε πάντοτε μιά αιρετική άντιπο- 
λιτευτική κίνηση μέσα στά πλαίσια τού κομμουνιστικού κινήματος, δια-
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βλημένη, άλλωστε, άπό τό συχνό γλίστρημα πολλών ήγετικων στελεχών 
της στά δίχτυα τής άσφάλειας. Στήν περίοδο τής δικτατορίας, ύστερα άπό 
τή σύλληψη μερικών στελεχών της, ή κίνηση αύτή είχε στό σύνολό τη; 
άτονήσει.

Τώρα, οί τροτσκιστές κάνουν τήν πρώτη προσπάθεια νά έμφανιστσύν 
μέ τήν ένιαία θέση πώς ό πόλεμος είναι Ιμπεριαλιστικός κι άπό τίς δυό 
μεριές καί πώς ή έργατική τάξη τής 'Ελλάδας κι ό λαός της πρέπει νά 
παλέψουν γιά τήν προετοιμασία καί τήν πραγματοποίηση τής προλεταρι
ακής έπανάστασης. Πολύ σύντομα δμως ή θέση αύτή θά καταλήξει νά 
ύποστηρίζεται μονάχα άπό τήν όμάδα τού Π. Πουλιόπουλου, ένώ τά στε
λέχη τής άλλης όμάδας σκορπούν σέ διάφορες όμάδες καί όμαδούλες. Ή  
όμάδα τού Π. Πουλιόπουλου, ύστερα άπό τήν είσοδο τής Σοβιετικής 
Ένωσης στόν πόλεμο έκτρέπεται ώς τήν παραδοξολογία πώς ή ήττα της 
στόν πόλεμο μπορεϊ νά είναι ό προάγγελος τής προλεταριακής έπανάστα
σης στήν Εύρώπη. Έτσι ή όμάδα αύτή -  μολονότι άργότερα ό Πουλι- 
όπουλος έκτελέστηκε άπό τούς ’Ιταλούς -  είδε παθητικά τήν άντίσταση 
καί έχθρικά κάθε κίνηση γιά έθνική ένότητα. Μιά άλλη όμάδα μέ έπικε
φαλής τόν Άναστασιάδη, θεωρώντας άδύνατη τήν άντίσταση, στράφηκε 
πρός τήν κατεύθυνση τής μελέτης τών προβλημάτων τής μεταπολεμικής 
όργάνωσης τής Ελλάδας καί συνεργάστηκε μέ διάφορους σοσιαλιστές 
διανοούμενους. Μιά άλλη όμάδα μέ τόν Γρηγορογιάννη προσχώρησε στήν 
ΕΛΔ. Τά περισσότερα άπό τά μέλη τών τροτσκιστικών όμάδων προσχώ
ρησαν στήν άντίσταση καί μπήκαν άργότερα στό ΕΑΜ. Πολλοί άπΐ αύ- 
οούς άγωνίστηκαν μέ συνέπεια, ένώ μερικοί, μή μπορώντας νά άπαλλα- 
/ούν άπό τίς προλήψεις καί προκαταλήψεις τους, πέρασαν σέ ύπονομευ- 
ιική δράση μέσα στίς γραμμές τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Ά λλ ες δημοκρατικές όργανώσεις, όμάδες καί κινήσεις

Πολλοί άξιωματικοί, κυρίως άπότακτοι τού ’35, προσανατολίζονταν 
στήν ίδέα, άπό τόν πρώτο κιόλας χρόνο τής κατοχής, τής συνέχισης τού 
άγώνα έναντίον τών κατακτητών καί άναζητούσαν τήν μορφή πού θά 
ήταν σκόπιμο νά πάρει ή συμμετοχή τους σ’ αύτό τόν άγώνα. Ή  άδράνεια 
τών ήγετών τών παλιών άστικών κομμάτων τούς ύποχρέωνε νά στρέφον
ται πρός άλλες πολιτικές κινήσεις καί προσωπικότητες.

Ή  πιό σοβαρή καί πιό δραστήρια όμάδα σχηματίζεται γύρω άπό τόν 
άπότακτο συνταγματάρχη Εύρ. Μπακιρτζή καί τόν παλιό ήγέτη τού ΚΚΕ 
Ιστορικό Γιάννη Κορδάτο. Μέσα στήν όμάδα αύτή κινούνται άνθρωποι μέ 
προχωρημένες σοσιαλιστικές, κομμουνιστικές, μπορούμε νά πούμε, άπό- 
ψεις γιά τό μεταπολεμικό μέλλον τής Ελλάδας. Πιστεύουν στήν δυνατό
τητα μιάς όρισμένης μαζικής άντιστασιακής δράσης μέσα στά πλαίσια 
μιάς κάποιας ένοπλης-σαμποταριστικής. "Υστερα άπό τήν είσοδο τής Σο
βιετικής Ένωσης στόν πόλεμο, θεωρώντας πλέον σάν δεδομένο δτι στίς



Ό  στρ. Νεόκοσμος Γρηγοριάδης. Ό  πολιτευτής Σταμ. Χατζήμπεης.

μεταπολεμικές έξελίξεις θά έπαιζε σοβαρό ρόλο ή σοσιαλιστική αύτή δύ
ναμη, έκριναν άναγκαΐο νά τοποθετήσουν τήν κίνησή τους στό πλευρό 
τόσο τών "Αγγλων όσο καί τής Σοβιετικής 'Ένωσης.

Άλλη άξιόλογη κίνηση είναι αύτή πού έκδηλώνεται έχοντας έπικε- 
ψαλής τούς παλιούς στρατιωτικούς, ήγετικά στελέχη τοΰ Κόμματος τών 
Φιλελευθέρων. Νεόκοσμο Γρηγοριάδη καί Σταμ. Χατζήμπεη. Μέ αύτή 
τήν όμάδα συνεργαζόταν καί ό συνταγματάρχης Στέφ. Σαράφης, πού πι
άστηκε δυό φορές τότε άπό τούς ’Ιταλούς.

Στή διάρκεια τοΰ πολέμου, μέ τήν προτροπή τού φυλακισμένου στή 
«Σωτηρία»Νίκου Πλουμίδη, πού ήταν μέλος τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ καί ούσι- 
αστικός καθοδηγητής τής παλιάς ΚΕ, όργανώθηκε μιά όμάδα προοδευτι
κών καί σοσιαλιζόντων γιατρών μέ έπικεφαλής τόν Ίφικράτη Χατζηεμ- 
μανουήλ. Μέ τήν όμάδα αύτή συνδέθηκε ό Σπύρος Κωτσάκης πού δραπέ
τευσε άπό τίς φυλακές τού σανατόριου Άσβεστοχωρίου, τήν παραμονή 
τής εισόδου τών χιτλερικών στή Θεσσαλονίκη. Πολύ σύντομα προστέθηκε 
στίς δυνάμεις της μιά όμάδα ύπαλλήλων τής Αγροτικής Τράπεζας, μέ 
έπικεφαλής τόν άξέχαστο Τάκη Πετρίδη, γόνο τής πατροπαράδοτα δημο
κρατικής οικογένειας πολιτικών τής Κορίνθου.

'Η όμάδα αύτή άναπτύχθηκε στήν πολιτική όργάνωση «Ό  Δημοκρά
της» κι έδρασε κυρίως στούς γιατρούς καί διανοούμενους τής Αθήνας. 
Στίς 15.5.1941, ή όργάνωση «Δημοκράτης» κυκλοφόρησε τήν πρώτη τυ- 
πογραφημένη έθνικοαπελευθερωτική προκήρυξη, πού καλούσε τούς Έ λ-
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ληνες πατριώτες νά όργανωθουν και νά παλέψουν έναντίον τών κατακτη
τών. Άργότερα τύπωσε καί κυκλοφόρησε καί παράνομη έφημερίδα μέ τί
τλο «Δημοκράτης».

Μέσα στούς κύκλους τών φοιτητών, άκόμη καί τών σπουδαστών, στή 
διάρκεια τού πολέμου άνασυγκροτήθηκαν κι άρχισαν δράση διάφορες 
οργανώσεις, κάτω άπό τήν καθοδήγηση τών κομμουνιστών νεολαίων.

Στό Πολυτεχνείο ή Κομμουνιστική Νεολαία μέ έπικεφαλής τούς Πα- 
παδόπουλο καί Σταύρο Κασιμάτη είχε δημιουργήσει σοβαρούς κύκλους 
«μαρξιστικής σκέψης», πού άνάπτυξαν θετική δράση. Σ' αύτούς όφείλε- 
ται καί ή πρώτη έθνικοαπελευθερωτική ένεργητική έκδήλωση, μέ τήν όρ- 
γάνωοη τής άπόσπασης άπό τούς χιτλερικούς τών Βρετανών αιχμάλωτων 
πού κρατούνταν στό Πολυτεχνείο καί τήν άπόκρυψη καί άσφαλή άπο- 
ατολή τους στήν Αίγυπτο, μέ τή βοήθεια τού ΚΚΕ.

Οί κύκλοι «μαρξιστική σκέψη» κρατούσαν έπαφή καί συνεργασία μέ 
αρκετούς καθηγητές καί υφηγητές. Σ' αύτό τό περιβάλλον εκδηλώθηκε άρ- 
χικά μιά κίνηση «τεχνοκρατών» μέ έπικεφαλής τόν καθηγητή Ά θ. Ρουσό- 
πουλο. Ή κίνηση αύτή άνάπτυξε δράση στούς κύκλους τών μηχανικών, 
τών άξιωματικών τού ναυτικού καί τών άξιωματικών τών άλλων όπλων, 
πού είχαν γραφτεί σάν σπουδαστές στό Πολυτεχνείο, καί διατηρούσε δε
σμούς μέ τούς σπουδαστές, παίρνοντας μέρος στίς έθνικοαπελευθερωτικές 
έκδηλώσεις.

Στό Πανεπιστήμιο καί τήν Άνωτάτη Έμπορική σχολή δρούσε ή όρ-
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γάνωση «Φιλική Εταιρεία Νέων», κομμουνιστική όργάνωση μέ χαλαρή 
σύνδεση μέ τήν ΠΚΕ. Μέ βάση τό Αμερικάνικο Κολέγιο είχε συγκροτηθεί 
ή κομμουνιστική όργάνωση «’Αλήθεια» πού καθοδηγούνταν άπό τόν Ν. 
Καρβούνη.

Στρατιωτικοί Αντιφασίστες

Στά μέσα τού Μάη 1941 συνήλθε σέ σύσκεψη μιά όμάδα προοδευτι
κών, αντιφασιστών Αξιωματικών πού είχε στήν περίοδο τής κατοχής 
σύνδεση μέ τύ ΚΚΕ στό Αντιφασιστικό μέτωπο καί καθοδηγείτο Από τόν 
Δαμιανό Μάθεση. Στή σύσκεψη άποφασίστηκε ή όργΑνωση τών Αξιωμα
τικών καί ή σύνδεσή τους μέ τό ΚΚΕ. Τήν καθοδήγηση τής όμάδας Ανέ- 
λαβε επιτροπή άπό τούς Στέφανο ΠαπαγιΑννη, ’Αλέκο Παπαϊωάννου, 
Γεώργιο Σαμαρίδη, Βασίλη Βενετσανόπουλο, Γιάννη Τιμογιαννάκη, Θε
όδωρο Κάρλο καί γρήγορα έπικεφαλής της μπήκε ό λοχαγός Γιάννης Πα
λάσκας, παλιός καθοδηγητής τής Αντιφασιστικής όμΑδας, πού μόλις είχε 
γυρίσει Από τό Μακεδονικό Μέτωπο.

ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξάρθρωση καί διάσπαση

Ή κατοχή έβρισκε τό ΚΚΕ σέ πολύ άσχημη κατΑσταση. Ενιαίο 
κόμμα δέν υπήρχε. Καί δέν έφτανε ή όργανωτική του έξάρθρωση, πού 
είχε καταφέρει νΑ πετύχει ή δικτατορία τού Μεταξά: ήταν καί στήν κο
ρυφή του διασπασμένο. Στό έξαρθρωμένο Κόμμα υπήρχαν δυό ήγεσίες.

’Από τό ένα μέρος ήταν ή Κεντρική ’Επιτροπή, πού Αποτελούσε, μέ 
κΑποιο τρόπο, τή συνέχεια τής παλιΑς, πρίν Από τή δικτατορία, ήγεσίας, μ’ 
όλο πού στή σύνθεσή της δέν είχε κανένα Από τΑ έκλεγμένα στό 6ο Συν
έδριο τού 1935 μέλη τής Κεντρικής ’Επιτροπής. Μοναδική κομματική της 
βΑση είχε τήν όργΑνωση τής ’Αθήνας καί τού ΠειραιΑ, πού έξακολου- 
θοΰσε μέ κΑποιο τρόπο νά λειτουργεί στά χρόνια τής δικτατορίας. 'Υπήρ
χαν βέβαια, κάποιες έπαφές ή συνδέσεις μέ παλιούς κομμουνιστές τών 
έπαρχιών. Πραγματική, όμως, όργάνωση δέ μπορούμε νά πούμε πώς 
υπήρχε πουθενά έξω άπό τήν ’Αθήνα καί τόν ΠειραιΑ.

’Από τό άλλο μέρος ήταν ή «Προσωρινή Διοίκηση». Είχε δημιουργη- 
θεϊ μέ πρωτοβουλία τού Γ ενικού Γ ραμματέα τοϋ Κόμματος Νίκου Ζαχα- 
ριΑδη, πού άν καί έγκλειστος στίς φυλακές τής Κέρκυρας, έπέμενε νά κα
θορίζει τήν τύχη τού Κόμματος. Σ’ αύτόν, λοιπόν, όφείλεται ή ίδρυση αύ- 
τής τής Προσωρινής Διοίκησης. Τής άνάθεσε νά «Αναδιοργανώσει» τό
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Κόμμα καί νά τό «άπαλλάξει» άπό τούς συμβιβαστικούς πού ύπήρχαν 
στήν ήγεσία του καί άπό τούς ύποπτους πού είχαν τρυπώσει σ’ αύτήν. 
Άπό τήν άποψη τής κομματικής βάσης είχε μόνο μιά όργάνωση στήν 
Αθήνα καί στόν Πειραιά.

Ή Κ.Ε. είχε τήν άντίληψη πώς ό έλληνοϊταλικός πόλεμος ήταν ιμπε
ριαλιστικός πόλεμος πού γινόταν άποκλειστικά γιά τό συμφέρον τής Α γ
γλίας. Είχε δηλαδή μιά άντίληψη πού άποδείχτηκε μέσα άπό τήν έξέλιξη 
τού πολέμου λαθεμένη καί πού, άπ' τό άλλο μέρος, ήταν άντίθετη πρός τό 
κοινό αίσθημα τού έλληνικού λαού καί τή γραμμή πού έπίσημα είχε δια
κηρύξει τό ΚΚΕ. Ήταν μιά άντίληψη πού στήν κομματική γλώσσα άπο- 
καλούμε «σεχταριστική».

Άπό τό άλλο μέρος, ή «Προσωρινή» θεωρούσε -  σωστά -  τόν πόλεμο 
έθνικοαπελευθερωτικό, άλλά διαστρεβλώνοντας τό πνεύμα τής έκκλησης 
τού Νίκου Ζαχαριάδη στό γνωστό του γράμμα, έφτανε νά άνυψώνει τόν 
Μεταξά σέ ήγέτη αύτού τού έθνικοαπελευθερωτικού πολέμου. Στή δική 
της τήν περίπτωση, ώστόσο, δέν πρόκειται μονάχα γιά λαθεμένη πολιτική 
άντίληψη. Είναι σήμερα έντελώς βεβαιωμένο πώς ή «Προσωρινή», άντί 
νά έπιτελέσει τό έργο πού τής άνάθεσε ό δημιουργός της Ζαχαριάδης, εϊχε 
πέσει στά δίχτυα τών υπηρεσιών τής Ασφάλειας καί είχε γίνει ένα όρ
γανο μέ τό όποιο ή δικτατορία μπορούσε νά διοχετεύει τήν πολιτική της 
γραμμή... στούς κομμουνιστές καί νά έχει τίς κομματικές όργανώσεις στά 
χέρια της.

Σκόρπιες καί άνεξάρτητες κομματικές δυνάμεις

Οί καθοδηγήσεις πολλών κομματικών όργανώσεων, δπως ή Ανεξάρ
τητη Κομμουνιστική ’Οργάνωση τής Αθήνας, τό Γραφείο Περιοχής Μα
κεδονίας τού ΚΚΕ, ή Κομμουνιστική Όργάνωση τής Ηπείρου, ή Φιλική 
'Εταιρεία τών Νέων καί άλλες, είχαν άποσπαστεί καί άπό τίς δυό αύτές 
ήγεσίες καί δρούσαν άνεξάρτητα καί σέ άντίθεση μ’ αύτές. Άλλοι κομ
μουνιστές, σκορπισμένοι σέ δλη τήν 'Ελλάδα, άποκομμένοι κι αύτοί καί 
άπό τίς δυό ήγεσίες, είχαν συγκροτήσει μικρότερες ή μεγαλύτερες όμάδες, 
παραμένοντας μακριά άπό κάθε ήγεσία, προσπαθούσαν νά άναπτύξουν 
κάποια δράση ή τουλάχιστο νά κρατούν τήν έπαφή μέ τούς κομμουνιστές 
τού τόπου τους. Στίς πρωτοβουλίες τους ήταν άδύνατο νά μήν ύπάρχουν 
προχειρότητες καί άκριτοι αύτοσχεδιασμοί.

Πρόκειται, δμως, έδώ γιά ένα στοιχείο πού πρέπει άπό τήν άρχή νά 
τονίσουμε καί νά ύπογραμμίσουμε τή σημασία του, γιατί άλλιώς δέ μπο
ρούμε νά καταλάβουμε τήν κατοπινή έξέλιξη. Τό στοιχείο αύτό είναι ή 
ώριμότητα τών 'Ελλήνων κομμουνιστών: Είκοσι καί πάνω χρόνια άπό τήν 
ίδρυσή του, περνώντας μέσα άπό δοκιμασίες, έσωτερικές τρικυμίες, λάθη
-  καί μαζί διώξεις άτέλειωτες -  τό ΚΚΕ είχε διαμορφώσει μέσα στίς 
γραμμές του μιά πολιτική συνείδηση κι είχε φτάσει νά δημιουργήσει ένα
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άρκετά μεγάλο άριθμό στελεχών, πού δέν ήταν μονάχα άφοσιωμένα καί 
έμπειρα, άλλά έπίσης καί Ιδεολογικά, πολιτικά προετοιμασμένα. Σήμερα
-  ΰστερα άπό τόσα λάθη καί στραβοπατήματα τού Κόμματος άπό τότε -  
μιά τέτοια θέση μπορεΐ νά φαίνεται καυχησιολογία. Τό γεγονός όμως πώς 
τόσες οργάνωσεις. τόσος μεγάλος άριθμός σκορπισμένων κομμουνιστών 
μπορούσαν νά μένουν μακριά καί άπό τίς δυό ήγεσίες δείχνει πώς: μολο
νότι τό Κόμμα στό ήγετικό έπίπεδο ήταν διαβρωμένο καί έξαρθρωμένο 
όργανωτικά, οί Έλληνες κομμουνιστές ήταν έτοιμοι καί ώριμοι νά άντα- 
ποκριθούν στά καθήκοντα μιάς τόσο περίπλοκης καί δύσκολης κατάστα
σης, δπως ή τοτινή. Είναι, λοιπόν, ή παρακάτω θέση βασισμένη στά πρά
γματα. Καί είναι έπίσης ένα δίδαγμα. Γιά σήμερα -  καί γιά αύριο.

Θεωρώντας βασικό αύτό τό σημείο τής διήγησής μου, θά έπιμείνω 
καί θά μιλήσω λεπτομερέστερα γιά τόν τρόπο πού άρχισε καί συντελέ- 
στηκε ή άνασυγκρότηση αύτή. Πώς δηλαδή τό ΚΚΕ, άπό τήν όργανωτική 
διάσπαση καί άνυπαρξία, κατέκτησε τήν ήγεσία τής άντίστασης, τήν ήγε
σία τού έλληνικού λαού.

Δίνω άμέσως έδώ, όχι βέβαια μιά πλήρη έκθεση άλλά μιά είκόνα 
δράσης τών πρωτοβουλιών τών άνεξαρτητοποιημένων κομματικών δυνά
μεων, στήν άρχή τής κατοχής.

Ή  ’Ανεξάρτητη Κομματική ’Οργάνωση τού ΚΚΕ στήν ’Αθήνα, μέ μι
κρό τμήμα της καί στόν Πειραιά, είχε δημιουργηθεΐ στή διάρκεια τού πο
λέμου. Έπικεφαλής της ήταν δ άνεκτίμητος σύντροφος Σπύρος Καλοδί- 
κης, φορτοεκφορτωτής, ψυχή τού έργατικού κινήματος στήν ’Αθήνα. Δο- 
λοφονήθηκε στόν έμφύλιο πόλεμο στή Λάρισα, γραμματέας τότε τής περι
οχής Θεσσαλίας τού ΚΚΕ. Γύρω άπό τήν άνεξάρτητη αύτή όργάνωση τής 
’Αθήνας συγκεντρώθηκε ό,τι καλύτερο είχε μείνει στήν πρωτεύουσα. 'Η 
δράση της δέν υπήρξε μεγάλη, άλλά ήταν πολιτικά σωστή καί όργανωτικά 
νοικοκυρεμένη. Οικονομικά στηριζόταν σέ άρκετά μεγάλο άριθμό έπιστη- 
μόνων καί κυρίως γιατρών. Τό σανατόριο τής «Σωτηρίας» ήταν ή κύρια 
κομματική της βάση -  οί φυματικοί καί τό ύγειονομικό προσωπικό. Είχε 
φτιάξει ένα μικρό εκδοτικό μηχανισμό, (μιά γραφομηχανή κι ένα πολύ
γραφο) καί δέν είχε πάψει νά τυπώνει προκηρύξεις. Είχε διατηρήσει 
έπαφή μέ μερικούς δημοκράτες καί άντιφασίστες άξιωματικούς. Κάτω 
άπό τή δική της έπιρροή βρισκόταν καί ή άντιφασιστική όργάνωση «Δη
μοκράτης», γιά τήν όποία μιλήσαμε. Ή  όργάνωση αύτή είχε διατηρήσει τό 
κύρος τού κόμματος στήν ’Αθήνα καί έπαιξε ΰστερα σημαντικό ρόλο στήν 
άνασυγκρότησή του.

Τό Γραφείο τής ΚΕ τού ΚΚΕ γιά τή Μακεδονία-Θράκη είχε μείνει κι 
αύτό, δπως ήδη σημείωσα, μακριά κι άπ’ τίς δυό ήγεσίες. Παρ’ δλα τά 
χτυπήματα πού δέχτηκε, διατήρησε άρκετές δυνάμεις, κυρίως στήν άνα- 
τολική Μακεδονία, άλλά καί τήν περιφέρεια Καστοριάς στή δυτική Μα
κεδονία. Στήν πόλη τής Θεσσαλονίκης είχε έπίσης σημαντικό άριθμό 
όπαδών, κυρίως στήν Τούμπα, άνάμεσα στούς σιδηροδρομικούς καί τού; 
άρτεργάτες. Τό Γραφείο τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ γιά τή Μακεδονία είχε έξάλλου
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γύρω του ένα κύκλο έπιστημόνων καί διανοούμενων. ’Αξιοσημείωτο είναι 
πώς διατηρούσε έπίσης έπαφές μέ μιά άξιόλογη στρατιωτική άντιδικτα- 
τορική όργάνωση. Ή  όργάνωση αύτή τών άντιδικτατορικών στρατιωτι
κών βρισκόταν κάτω άπό τήν καθοδήγηση τού υπομηχανικού Νίκου Δη- 
λαβέρη πού σκοτώθηκε στόν έμφύλιο πόλεμο.

Γιά τόν πόλεμο τό «Μακεδονικό Γραφείο» είχε τήν άντίληψη πώς 
είναι έθνικοαπελευθερωτικός -  συμφωνούσε δηλ. μέ τό Ν. Ζαχαριάδη καί 
μέ τήν «Προσωρινή». Διαφωνούσε δμως στό σημείο τής άνεπιφύλακτης 
ύποστήριξης τού Μεταξά, πού, σύμφωνα μέ τήν άντίληψή του, Ικανέ πό
λεμο όχι γιά λογαριασμό τής Ελλάδας, άλλά γιά λογαριασμό τής ’Αγγλί
ας. Γι’ αύτό καλούσε τό λαό καί τό στρατό, τήν ϊδια ώρα πού μέ τά δπλα 
άντιμετώπιζαν τούς εισβολείς, νά άγωνιστούν καί γιά τήν άνατροπή τής 
δικτατορίας καί τή συγκρότηση κυβέρνησης έθνικής σωτηρίας, μέ συμμε
τοχή άντιπροσώπων τών λαϊκών όργανώσεων καί τού στρατού. Συμφω
νούσε, δηλαδή, στό σημείο αύτό μέ τήν Π.Κ.Ε.

“Ετσι καί ή «Προσωρινή» καί ή Π.Κ.Ε. ξεκινώντας άπό τά σημεία 
πού είχαν κοινά μέ τήν άντίληψη τού Μακεδονικού Γ ραφείου γιά τόν πό
λεμο, προσπάθησαν ή καθεμιά τους νά τό προσεταιριστούν. Δέν τό πέτυ- 
χαν. Ή  Π.Κ.Ε. καταβάλλοντας προσπάθειες πρός αύτή τήν κατεύθυνση 
κατόρθωσε νά συγκροτήσει καί μιά δική της όργάνωση στή Θεσσαλονίκη, 
όπου μάλιστα προσχώρησαν καί οί τροτσκιστές. Ή  όργάνωση αύτή λεγό
ταν «Λευτεριά» καί δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν όργάνωση «’Ελευθε
ρία» καί τήν όμώνυμή της έφημερίδα, πού είδαν τό φώς λίγο άργότερα μέ 
πρωτοβουλία τού άναδιοργανωμένου Μακεδονικού Γραφείου. Τόν ϊδιο 
τίτλο είχε κι ή μικρή έφημερίδα πού έβγαζε. ’Αλλά δέν έζησε πολύ. Σχε
δόν άμέσως μόλις άρχισε ή κατοχή διαλύθηκε. Έτσι, τό Γραφείο 
Μακεδονίας-Θράκης έμεινε ή μοναδική κομματική δύναμη στή βόρεια 
Ελλάδα.

Γιά τίς άλλες περιοχές τής χώρας, δπου ύπάρχουν κι άλλες άνεξάρτη- 
τες όργανώσεις ή μικρότερες όμάδες τού ΚΚΕ, δέ μπόρεσα νά έχω στοι
χεία: τί κάνανε στή διάρκεια τής δικτατορίας, κι έπειτα σέ συνέχεια στή 
διάρκεια τού πολέμου. Είναι δμως γεγονός δτι άμέσως μόλις άρχισε ή 
κατοχή, χωρίζ νά περιμένουν όόηγίες άπό κανένα ρίχτηκαν μέ τήν πιό 
μεγάλη δραστηριότητα, στή διπλή προσπάθεια: τής άνασυγκρότησης τού 
Κόμματος καί μαζί τής όργάνωσης τής άντίστασης -  δηλαδή στην όργά
νωση τής άντίστασης μέσα άπό τήν άνασυγκρότηση τοϋ Κόμματος, στήν 
ανασυγκρότηση τοϋ Κόμματος μέσα στήν όργάνωση τής άντίστασης. Γιά 
τή Μακεδονία χαρακτηριστικά είναι δοα γράφει ό Βασδανάς:

«Στή Μακεδονία υπήρχε τό Γραφείο τής ΚΕ γιά τή Μακεόονία-θράκη 
7οΓ' δέ σταμάτησε τή δράση του σ’ δλη τή διάρκεια τής μεταξικής δικτα
τορίας. Έπικεφαλής τοϋ Γραφείου ήταν ό Μιχελίδης πού τό 1939 ποό- 
δωσε τά πάντα κι εγινε χαφιές. Μέ τό μαζικό χτύπημα πού δόθηκε τό
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1939 στή Θεσσαλονίκη καί στήν περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας, οί όρ- 
γανώσεις διαλύθηκαν. “,Εμεινε μόνο μιά μικρή όμάδα πού συνέχισε νά 
παίζει τό ρόλο της, τοϋ Γραφείου τής ΚΕ καί άποτελοϋνταν άπό τούς: 1. 
Μπάρμπα, άπό τόν Πειραιά έπικεφαλής τοϋ Γραφείον. 2. Τζανή ’Από
στολο, βοηθό τοϋ Μπάρμπα, δάσκαλο άπό τή Φλώρινα. 3. Κερασίδη Μή- 
τσο, άπ’ τή Θεσσαλονίκη. (Οί Τζανής-Κερασίδης ήταν έξόριστοι στόν 
Άϊ-Στράτη κι άφέθηκαν έλεύθεροι μέ τό νόμο τοϋ Μεταξά, σάν νέοι). 4. 
Παντελή Τσέγο (θανασάκη). 5. Γρηγόρη Πασχαλίδη αυτόν πού συγκρό
τησε τίς άνταρτοομάδες τής Νιγρίτας. 6. Κρόκο Μιχάλη.

Έκτός άπό αυτήν τήν όμάδα, μιά όργάνωση άρκετά καλή (20 μέλη 
περίπου) υπήρχε στό σανατόριο τον ’Ασβεστοχωρίον, άνάμεσα στούς άρ- 
ρωστονς, χωριστά άπό τήν όμάδα τών έξόριστων πού βρισκόταν έκεϊ γιά  
θεραπεία. Γραμματέας τής όργάνωσης αυτής ήταν ό ΟΙκονομόπονλος.

Μέ τά χτυπήματα πού δόθηκαν καί τή διάλυση τών όργανώσεων, τό 
Γραφείο Μακεδονίας-θράκης εφυγε στήν 'Ανατολική Μακεδονία όπου 
έξακολουθεϊ νά δρά: στή Δράμα-Σέρρες-Καβάλα, όπου ύπήρχαν όργανώ
σεις, έπίσης στήν Κομοτινή, πού διατήρησε κι αύτή κάποια όργάνωση. 
Τήν εδρα τον τήν είχε κυρίως πρός τήν περιοχή τής Δράμας, όπου ύπήρχε 
κι ή πιό ισχυρή όργάνωση -  καλές βάσεις ύπήρχαν στό Δοξάτο καί στήν 
Τσατάλτζα. 'Εκεί έβγαζαν καί τήν έφημερίδα «Λαϊκή φωνή».

'Από πληροφορίες πού πήραμε στό σανατόριο 'Ασβεστοχωρίου, άλλά 
κι άπό τόν τρόπο πού δροϋσαν δσοι ήρθαν σέ μάς άποκεϊ (Τζανής κτλ.) 
συμπεράναμε πώς οί σκληροί αύτοί σύντροφοι, έξαιτίας τής κατάστασης 
πού διαμορφώθηκε τότε μέ τά δικτατορικά μέτρα πού είχαν ληφθεϊ, κλεί- 
νονταν δλο καί περισσότερο στόν έαντό τονς καί αύτοαπομονώνονταν 
άπό τίς μάζες. Έτσι περιορίζονταν σέ όρισμένες μόνο έπαφές κι δλα 
φρόντιζαν νά τά κάνουν οί ίδιοι. Γράφαν καί μοίραζαν οί ίδιοι τή «Λαϊκή 
φωνή», προκηρύξεις κτλ. («'Αρχείο τοϋ ΚΚΕ» Φάκελ. 1 — Στοιχεία Β. 
Βασβανά).

ΟΙ δεσμώτες κομμουνιστές

Άπό τό άλλο μέρος, ύπήρχε πάντα, δηλαδή καί μέσα σ’ αύτές τίς 
συνθήκες τής έξάρθρωσης καί τής διάσπασης, μιά άξιόλογη ήθική καί πο
λιτική δύναμη τού Κόμματος, πού ή δικτατορία δέν είχε κατορθώσει νά 
τήν έξουδετερώσει. Ήταν οί κομμουνιστές πού κρατούσαν στίς φυλακές 
καί στά νησιά τής έξορίας. Μέ τήν άκαμπτη άγωνιστική τους στάση, τή 
σωστή πολιτική τους θέση άπέναντι στή δικτατορία καί τήν πραγματικά 
φωτισμένη άντίληψη πού είχαν γιά τόν πόλεμο καί τό χαρακτήρα του, 
ήταν ή χρυσή φρουρά τού Κόμματος. 'Ωστόσο, οί είδικές συνθήκες άπο- 
μόνωσης, ή έλλειψη πληροφοριών καί οί έσωκομματικές γραφειοκρατικές 
σχέσεις πού έπικρατούσαν, τούς έμπόδιζαν νά ’χουν έγκαιρα σαφή εικόνα 
τών έσωτερικών καί διεθνών έξελίξεων. Έτσι, ή σωστή θεωρητική τους
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τοποθέτηση δέν έκφραζόταν καί πρακτικά. Παρ’ δλα αύτά ήταν μιά δύ
ναμη πού είχε μείνει άφθαρτη καί άδιάβλητη στή συνείδηση τών σκορπι
σμένων κομμουνιστών. 'Η δύναμη πού -  σήμερα ή αύριο -  ήταν προορι
σμένη νά άνανεώσει καί πάλι τό Κόμμα καί νά τό άνασυγκροτήσει.

Τούς κομμουνιστές αύτούς -  συνολικά δυό χιλιάδες πενήντα -  κλει
σμένους δλα τά χρόνια τής δικτατορίας στίς φυλακές Κέρκυρας, Αίγινας 
καί στίς νέες φυλακές τής Θεσσαλονίκης, στό στρατόπεδο της Άκροναυ- 
πλίας, καθώς καί στά ξερονήσια ’Ανάφη, Φολέγανδρος, Άγιος Ευστρά
τιος, Γαύδος, Κίμωλος κ.ά., μαζί μέ μερικούς άλλους σκορπισμένους σέ 
σανατόρια καί νοσοκομεία, τό μεταξικό κράτος τούς παράδωσε στούς 
κατακτητές. Έξω άπό τό γεγονός δτι ή πράξη αύτή καθαυτή τής παράδο
σης πολιτικών κρατουμένων στούς ναζί κατακτητές άποτελεί βαρύτατο 
έγκλημα, στάση άπάνθρωπη καί άσυγχώρητη, είναι ταυτόχρονα καί μιά 
άνεπανάληπτη σέ σκληρότητα συνειδητή έκδήλωση ταξικού μίσους. Μέ 
έξαίρεση δσους, δπως έξιστορούμε παρακάτω, μπόρεσαν νά δραπετεύ
σουν, δλοι οί άλλοι έμειναν στά χέρια τών κατακτητών κι άποτέλεσαν τήν 
παρακαταθήκη όμήρων γιά τά εκτελεστικά άποσπάσματα, σάν άντίποινα 
γιά άντικατοχικές πράξεις -  πού, βέβαια, οί κρατούμενοι κομμουνιστές 
ήταν λογικά άδύνατο νά έχουν διαπράξει.

Οί πρώτες προσπάθειες άνασυγκρότησης

Όταν γύρισα στήν Αθήνα άπό τό μέτωπο, καθώς ό στρατός μας δια
λυόταν καί. χωρίς νά έχει νικηθεί, σκορπιζόταν σέ κύματα άσύντακτων 
καί πεινασμένων στρατιωτών, πού τραβούσαν πρός τά κάτω, πήγα στό 
σπίτι τού φαρμακοποιού Σπύρου Κατηφόρη, στήν όδό Χαριλάου Τρικού- 
πη. κι άποκεϊ τηλεφώνησα στή γυναίκα μου, πού ύπηρετούσε τότε στό 
νοσοκομείο τής «Σοπηρίας». Θά ήταν 25 μέ 30 Απρίλη 1941, δέν θυμά
μαι ακριβώς.

Τό ίδιο βράδυ ή γιατρός Αφροδίτη Νοδάρα μ’ έφερε σ' έπαφή μέ τόν 
Σπύρο Καλοδίκη. Μιλήσαμε γιά τήν έξέλιξη τών γεγονότων στό μέτωπο, 
τό πνεύμα καί τίς διαθέσεις τών φαντάρων καί τον πληθυσμόν τής ύπαι
θρον. Α π ' αυτόν έμαθα γιά τήν κατάσταση πού έπικρατούσε στην πόλη. 
Μέ χαρά άκουσα πώς είχε κιόλας άρχίσει μιά δουλειά άνάμεσα στούς 
τραυματίες καί άνάπηρους, καί ειδικότερα στούς Κρητικούς φαντάρους, 
πού είχαν άγανακτήσει γιά τά σκόπιμα καί συστηματικά έμπόδια πού 
τούς δημιουργούσαν ή βασιλική κυβέρνηση κ' οί προδότες στρατηγοί, νά 
μή φύγουν γιά τήν Κρήτη καί νά μήν πάρουν, τελικά, μέρος στήν άμυνα 
τού νησιού τους. Υπήρχε λοιπόν μιά σημαντική βάση. Είπε άκόμα πώς 
βρισκόμαστε σ' έπαφές μέ μερικούς άξιωματικούς καί μπορούσαμε έτσι ν' 
άρχίσουμε τή δουλειά μας. Στίς πρώτες του προσπάθειες ό Καλοδίκης 
είχε γιά δεξί του χέρι τόν ικανό καί άκούραστο Βαγγέλη Παπαδάκη (άρ
γότερα καπετάνιο Τάσο Λευτεριά), πού μόλις είχε γυρίσει άπό τό μέτωπο.



Άκροναυπλία: Ή  καθοδηγητική όμάδα τής φυλακής καί τού κινήματος μέχρι τήν 
βη όλομέλεια.

01 πρώτες κινήσεις όργάνωσης άντίστασης θά έκδηλωθοϋν άπό τούς άνάπηρσυς κι 
αυτούς τούς προδομένους νικητές φαντάρους τής Αλβανίας.
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’Αποφασίσαμε νά συνεχίσουμε τή δουλειά πού είχε άρχίσει, νά την έπε- 
κτείνουμε στούς στρατιώτες πού γύριζαν άπό τά μέτωπα καί τήν Πελοπόν
νησο, στούς πρόσφυγες καί κυρίως στούς Μακεδόνες καί Θράκες πού ήταν 
πολυάριθμοι στήν ’Αθήνα. ’Αποφασίσαμε έπίσης νά έπιδιώξουμε συνδέ
σεις μέ ξεκομμένους παλιούς κομμουνιστές, προοδευτικούς έπιστήμονες 
καί πολιτευτές. καί νά έρθουμε σέ έπαφή μέ τήν Κεντρική ’Επιτροπή, άλλά 
καί μέ τίς όργανώσεκ τών νέων «’Αλήθεια» καί «Φιλική Εταιρεία».

Οί ένοχλήσεις άπό τά τραύματά μου συνεχίζονταν. Καιρός όμως γιά 
άνάπαυση καί θεραπεία δέν ύπήρχε. Στούς Μακεδόνες είχαμε έπιτυχίες 
πολύ εύκολα καί γρήγορα. ’Επισκέφτηκα τόν ’Αλέξανδρο Σβώλο, τόν για
τρό Παπαδόπουλο άπό τή Δράμα καί τόν συμβολαιογράφο Γιοβάνη άπό 
τήν Κομοτινή. "Ολοι τους δέχτηκαν νά μπούν στήν ’Επιτροπή πού είχαμε 
κάνει, νά πάρουν κι άλλους μαζί καί νά άναλάβουν τή φροντίδα γιά τούς 
συμπατριαπες μας. Γύρω άπ' αύτούς συγκεντρώθηκαν κι άλλοι κοινωνι
κοί παράγοντες καί στρατιωτικοί.

Τόν ίδιο καιρό μεγάλη δραστηριότητα γιά τήν έξυπηρέτηση τών Μα- 
κεδόνων άνάπτυξε ή βουλγαρική φασιστική πρεσβεία τής ’Αθήνας. Ή 
έπιτροπή έπωφελήθηκε άπό αύτό καί γρήγορα κ' εύκολα έξασφάλισε τή 
συνδρομή τού Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυρού καί όρισμένων άλλων ιδρυ
μάτων. ’Οργανώθηκε συσσίτιο σ’ ένα άπό τά έξοχικά θέατρα στήν όδό 
Πατησίων, έγιναν καταυλισμοί, βρέθηκαν προσωρινά οικήματα γιά τούς 
πρόσφυγες άπό τήν άνατολική Μακεδονία καί τή Θράκη, χορηγήθηκαν 
έπιδόματα καί ρούχα στούς φαντάρους κι άρχισε ή μεγάλη άναχώρηση 
Μακεδόνων, κυρίως άπό τήν κεντρική καί δυτική Μακεδονία, μέ'αύτοκί- 
νητα τού ΕΕΣ καί μέ άλλα πού εφτασαν άποκεί. Οί άποστολές αύτές 
άξιοποιήθηκαν άπό τό ΚΚΕ γιά τήν άποκατάσταση πολλών συνδέσεων, 
τήν αποστολή έντυπου ύλικού καί τήν μετακίνηση κομματικών στελεχών.

Ή  (Παλιά) Κεντρική Έπιτροπή, ή Προσωρινή Διοίκηση καί 6 Δαμιανός 
Μάθεσης

Εύκολα έπίσης άποκαταστάθηκε έπαφή μέ τήν όργάνωση «’Αλή
θεια». δπως λεγόταν ή όργάνωση νεολαίας τής (Παλιάς) Κεντρικής Ε π ι
τροπής στήν ’Αθήνα. Ή  όργάνωση αύτή, πού συμφωνούσε -  καί μάλιστα 
υπερθεμάτιζε -  πώς ύπήρχε άνάγκη γιά άμεση έναρξη δράσης μέ δλα τά 
μέσα, καί κυρίως μέ σαμποτάζ καί άνταρτοπόλεμο, έξακολουθούσε νά 
έπιμένει πώς έπρεπε ν’ άναθεωρηθεΐ ή θέση ότι ό έλληνοϊταλικός πόλεμος 
ήταν έθνικοαπελευθερωτικός γιά τήν Ελλάδα. Κι αύτό -  δυστυχώς -  τό 
έβαζε, μέ άδιαλλαξία, σάν προϋπόθεση γιά κάθε συνεργασία. Κάνανε τήν 
παραχώρηση ν’ άφήσουμε τό ζήτημα νά τό λύσει ένα μελλοντικό άνώτατο
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σώμα τού ΚΚΕ. Δέ μπορούσαμε νά άναλάβουμε τέτοια υποχρέωση. Υπο
χρεωθήκαμε νά ζητήσουμε έπαφή μέ τόν δημοσιογράφο Νίκο Καρβούνη. 
Στάθηκε άδύνατο νά συναντηθούμε μαζί του. Μάς άπόφευγε συστηματι
κά. “Υστερα άπό πολλές προσπάθειες συναντήσαμε κοντά στό στάδιο τού 
Παναθηναϊκού τόν Γιώργη Έλληνούδη, πού τότε έκανε χρέη γραμματέα 
τής ΚΟ ’Αθήνας τής (Παλιάς) Κεντρικής ’Επιτροπής. Ή  συζήτησή μας 
περιστράφηκε σέ μιά γενική άνταλλαγή άπόψεων. ’Αλλά κι αύτός δέν 
ήταν πρόθυμος νά πάρει τήν ευθύνη μιάς συμφωνίας γιά ένότητα. Έτσι 
άνέλαβε νά μάς συνδέσει μέ τούς πιό ύπεύθυνους συντρόφους του.

Ό  Έλληνούδης μάς έφερε σέ έπαφή μέ τό γραμματέα τής όργάνωσης 
φοιτητών «Φιλική Εταιρεία», Λευτέρη, δέν θυμάμαι τό έπώνυμό του, τόν 
λέγαν «Βενιζέλο». Ή  όργάνωση αύτή, παρ’ δλο πού ήταν δημιούργημα 
τής (Παλιάς) Κεντρικής Επιτροπής, τάχθηκε χωρίς δισταγμό ύπέρ τής 
ένότητας δλων τών κομμουνιστών καί μάς δήλωσε δτι θά πρέπει νά τή 
θεωρούμε σάν νεολαία τής ’Ανεξάρτητης Κομμουνιστικής Όργάνωσης, 
ώσπου νά ξαναγίνει ή ΟΚΝΕ. Ή  προσχώρηση τής «Φιλικής Εταιρείας» 
ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί μάς έφερε άμέσως σέ έπαφή μέ τή μάζα 
τών φοιτητών. 'Η όργάνωση αύτή πρωτάρχισε τή μαζική δουλειά γιά τίς 
διεκδικήσεις τών φοιτητών καί σπουδαστών κι άποτέλεσε τόν πυρήνα τών 
άντικατοχικών έκδηλώσεων στό Πανεπιστήμιο.

Στά μέσα τού Μάη έγινε ή πρώτη συνάντησή μας μέ τούς έκπροσώ- 
πους τής (Παλιάς) Κεντρικής Επιτροπής σ’ ένα παλιό σπίτι τής όδού Πα
τησίων. Νομίζω πώς σ’ αύτό κατοικούσε ή Σταματία Βιτσαρά (άξιαγά- 
πητη σύντροφος καί συνεργάτης μου πολλές φορές). Εκτός άπό τή Βι- 
τσαρά ήταν έκεΐ καί ό Βαγγέλης Κτιστάκης, καθοδηγητής τής (Παλιάς) 
ΚΕ καί Χρήστος Κανάκης, πού ήταν υπεύθυνος τού παράνομου μηχανι
σμού τής Π.Κ.Ε.

Ή συζήτησή μας διάρκεσε πολλές ώρες, μέ ειλικρινή πρόθεση νά 
βρεθεί κάποια λύση πού θά συσπείρωνε τό ΚΚΕ καί θά τό έκανε ικανό νά 
άνταποκριθεϊ στά καθήκοντά του μέσα σέ κείνη τήν έξαιρετικά δύσκολη 
περίοδο, δπου άντικειμενικά άποτελούσε τή μόνη πολιτική δύναμη τού 
τόπου, κατάλληλη ν’ άναλάβει υπεύθυνα τό έργο τής καθοδήγησης τού 
λαού στό σκληρό άγώνα του.

Δέν είχα ούτε τήν παραμικρή άμφιβολίά πώς βρισκόμουνα άνάμεσα 
σέ τίμιους καί πιστούς στό Κόμμα συντρόφους. 'Η άντιφασιστική τους 
δράση, δπως μού τήν άνάπτυξαν, ήταν γεμάτη άγώνες καί αυτοθυσία. 
Άλλά δέ μπορώ κιόλας νά πώ πώς ήμουν άπαλλαγμένος άπό τήν προκα
τάληψη δτι κάτι άσχημο ύπάρχει άνάμεσά τους -  μιά προκατάληψη πού 
είχε πάρει έκταση καί πού σκόπιμα τήν καλλιεργούσε ή Ασφάλεια μέ 
τούς πράκτορές της.

Μού διάβασαν τήν καταγγελία τής ΠΔ σάν χαφιεδικού όργάνου τής 
δικτατορίας (14.4.’41) καί τό «Μανιφέστο» τής 5ης τού Μάη τού ’41. 
Μού άνάπτυξαν τίς σκέψεις τους γιά τόν πόλεμο καί τή θέση τους γιά 
«Μέτωπο Έθνικής Σωτηρίας καί Είρήνης». Έπέμεναν πώς ό πόλεμος

91



Πάνω άριστερά: Ό  Νίκος 
Καρβούνης άπό τό 1941 
είχε άρχίσει μιά προσπά
θεια γιά άντάρτικο στήν 
Αττική. Θά συνταχθεϊ άρ
γότερα στό ΕΑΜ καί θά 
γράψει τό θριαμβικό 

«βροντάει ό Όλυμπος·.

Κάτω άριστερά: Βαγγέλης 
Κτιστάκης άπό τούς ήγέτες 
τής Π.Κ.Ε. Θά συλληφθεϊ 
καί θά τουφεκισθει άπό 
τούς Γερμανούς στά Χανιά 

τό 1944.

Σπύρος Καλοδίκης άκού- 
ραστος στήν προσπάθεια 
γιά τήν κομματική άνασυγ- 

κρότηση.
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πού εκανε ή βασιλομεταξική δικτατορία έξυπηρετοϋσε άποκλειοτικά καί 
μόνο τούς Άγγλους καί τά συμφέροντα τού θρόνου καί τής πλουτοκρα
τίας, πώς όδηγούσε στήν έξόντωση τού λαού καί τής χώρας καί δέν είχε 
καμιά σχέση μέ τήν υπεράσπιση τής πατρίδας. Μέ τέτοιους καθοδηγητές, 
κατά τή γνώμη τους, καί μέ πεμπτοφαλαγγίτες στρατηγούς στό μέ
τωπο έθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος δέ μπορούσε νά γίνει. Σ’ αύτό 
τό συμπέρασμα έφταναν. Χαρακτήριζαν έτσι λαθεμένη τή γραμμή τής 
Άκροναυπλίας καί τών άλλων όμάδων τών έξόριστων κ' Ιλεγαν πώς 
παρασύρθηκαν άπό τό γράμμα τού Ζαχαριάδη. πού τό θεωρούσαν ψεύ
τικο καί δημιουργία τού Μανιαδάκη.(Η).

Δέ συμφωνήσαμε μέ τίς θέσεις καί τά έπιχειρήματά τους καί προσπα
θήσαμε νά τούς άποδείξουμε πώς ή γραμμή τους ήταν έξω άπό τήν και
νούρια πραγματικότητα καί πώς σ’ αύτό όφειλόταν ή σοβαρή άπομόνωσή 
τους άπό τίς μάζες. ’Επειδή δμως ή διαφορά μας αύτή δέ μπορούσε νά 
λυθεί μόνο άπό μάς, προτείναμε νά τήν άφήσουμε νά λυθεί άπό τό ένω- 
μένο Κόμμα καί τήν ύπεύθυνη καθοδήγησή του, πού θά διαμορφωνόταν 
μέ τή συγκέντρωση τών κομματικών δυνάμεων καί μέ τήν πιθανή συμμε
τοχή καί στελεχών άπό τούς έξόριστους καί φυλακισμένους πού θά έλευ- 
θερώνονταν. Σκοντάψαμε στήν.άπαίτησή τους νά προσχωρήσουμε στίς 
όργανώσεις τους καί νά τούς παραδεχτούμε σάν κομματική ήγεσία ώς τή 
σύγκληση άντιπροσωπευτικού σώματος τού ΚΚΕ.

Δεύτερη συνάντησή μας κατά τίς 20 τού Μάη, όπου πήγαμε μαζί μέ 
τόν Καλοδίκη, δέν είχε καλύτερα άποτελέσματα. Τά μέλη τής Π.Κ.Ε. έπέ 
μεναν στή λαθεμένη θέση τους γιά τόν πόλεμο καί ύποστήριζαν πώς τώρα 
μόνο θ’ άρχιζε ό έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας καί πώς αυτός θά ήταν 
πραγματικά προοδευτικός κ’ έπαναστατικός. Ή  θέση τους, πού έρχόταν 
σέ σύγκρουση μέ τήν πραγματικότητα, ξεγράφοντας τήν έποποιία τού 
λαού στόν άγώνα του κατά τών ’Ιταλών, στάθηκε αίτία νά διακοπούν οί 
έπαφές μας.

’Επαφή μέ τήν Π.Δ τού ΚΚΕ δέν έπιδιώξαμε μ’ δλο πού είχαμε πλη
ροφορίες πώς είχε σημειωθεί βαθιά ρήξη άνάμεσα στήν ήγεσία καί στήν 
όργάνωσή της τής Αθήνας.

Ή δουλειά μας συνεχιζόταν μέ έπιτυχίες. Μέ τό στοιχειώδη μηχανι
σμό πού είχαμε -  μιά γραφομηχανή κ’ έναν αυτοσχέδιο πολύγραφο -  βγά
λαμε δυό μικρές προκηρύξεις. Καλούσαμε τό λαό στήν πάλη κατά τών 
κατακτητών καί καταγγέλλαμε τόν έθνοπροδοτικό χαρακτήρα τής κυβέρ-

(") Βλέπε άπόφαση τής (Παλιάς) ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, 18.3.1941. (’Επίσημα κείμενα τού Κ ΚΕ.τ.
ε :
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νησης τών κουίσλινγκς. Μέ μιά άλλη μικρή προκήρυξη καλούσαμε τους 
άξιωματικούς νά άρνηθοϋν νά ύπηρετήσουν τούς κατακτητές καί τούς 
συνθηκολόγους στρατηγούς καί νά μή φύγουν άπό τήν 'Ελλάδα όπου οί 
ίκανότητές τους καί οί γνώσεις τους θά άξιοποιηθούν σύντομα, ένώ στήν 
Αίγυπτο δέν ύπάρχουν δυνάμεις γιά νά τίς πλαισιώσουν κ’ έτσι θά κατα
δικάζονταν σέ άδράνεια. Πολλά άντίτυπα τής τελευταίας προκήρυξης 
βρέθηκαν μέσα σέ βιβλία καί σέ άλλα μέρη τής Λέσχης τών άξιωματικών, 
διαβάστηκαν καί σχολιάστηκαν ποικιλότροπα. Ή  προκήρυξή μας πρός 
τούς άξιωματικούς μάς έφερε στ’ άχνάρια μιάς σημαντικής όμάδας άπό 
κατώτερους άξιωματικούς πού είχε κιόλας βγάλει μιά πολυγραφημένη 
έφημεριδούλα μέ τίτλο «Φίλοι τού Λαού». Τό μικρό αύτό φύλλο άπευθυ- 
νόταν στούς στρατιωτικούς κ' έθετε πρόβλημα στρατιωτικής όργάνωσης 
καί «ένοπλο μικροπόλεμο». Κατευθυνόταν άπό τόν Δαμιανό Μάθεση, 
πού πρίν άπ' τή βασιλομεταξική δικτατορία καθοδηγούσε τό ΑΜΙ (Άντι- 
μιλιταριστική Στρατιωτική Όργάνωση) τού ΚΚΕ καί τής ΟΚΝΕ καί είχε 
καταγγελθεί άπό τόν ίδιο τό Ζαχαριάδη σάν «πράκτορας» τής ’Ασφά
λειας. Οί φήμες τόν φέρνανε σάν μέλος τής Π.Κ.Ε ένώ στήν πραγματικό
τητα δέν είχε σχέση μ’ αύτή.

’Εκείνες τίς μέρες έφτασε στήν ’Αθήνα ό Σπύρος Κωτσάκης, πού μό
λις είχε δραπετεύσει άπό τό σανατόριο ’Ασβεστοχωρίου καί έφερε τήν 
πληροφορία πώς καί στή Μακεδονία κυριαρχούσε ή θέση τής άμεσης έν
αρξης ένοπλης δράσης, μέ άνταρτοομάδες καί σαμποτάζ. Ή  πληροφορία 
αύτή πού άνταποκρινόταν στίς δικές μας κατευθύνσεις μάς ένθουσίασε 
καί μάς έσπρωξε σέ μιά «παράτολμη» ένέργεια: ’Αποφασίσαμε, παρά τίς 
κακές φήμες πού είχαν πάρει διαστάσεις σέ βάρος τού Μάθεση, νά τόν 
συναντήσουμε καί ν’ άκούσουμε τίς άπόψεις του. ’Αποφασίσαμε, έπίσης 
νά συναντηθούμε έπί τέλους καί μέ τόν Ν. Καρβούνη, πού είχε άρχίσει 
κάποια προσπάθεια γιά άντάρτικο στήν ’Αττική καί νά λύσουμε τό ζή
τημα τής κοινής δράσης μέ τήν «’Αλήθεια». Αυτά κάναμε έμείς, δηλαδή ή 
«’Ανεξάρτητη Κομμουνιστική Όργάνωση ’Αθήνας».

Στίς άρχές τού Ίούνη μάθαμε δτι έφτασαν στήν ’Αθήνα έξόριστοι 
πού δραπέτευσαν άπό τή Φολέγανδρο.

Οί όποδράσεις

Ή πρώτη φάση τής όργάνωσης τού άπελευθερωτικού άγώνα καί τής 
άνασυγκρότησης τού Κόμματος συνδέεται μέ τήν άπόδραση διακόσιων 
περίπου έξόριστων καί φυλακισμένων. Μέσα στή σύγχυση πού δημιουρ- 
γείται άπό τήν κατάρρευση τού μετώπου καί τήν είσοδο τών τριών κατα
κτητών, κατορθώνουν νά ξεφύγουν καί νά συνδεθούν μέ τίς τοπικές κομ
ματικές δυνάμεις όπου φτάνουν.

Στίς 8 τού ’Απρίλη, λίγο δηλαδή πρίν μπούν οί Γερμανοί στή Θεσσα
λονίκη, δεκαεφτά στελέχη πού κρατούνταν στό σανατόριο τού ’Ασβεστο
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χωρίου, κατορθώνουν νά δραπετεύσουν καί ένώνονται μέ τό Γραφείο τής 
Μακεδονίας.

Στά μέσα τού Μάη ξεφεύγουν άπό τή Φολέγανδρο έκατόν τριάντα 
έξόριστοι κομμουνιστές.

Ό  Παντελής Καραγκίτσης στά στοιχεία πού έδωσε στήν ΚΕ τού ΚΚΕ 
εγραψε γιά τήν δραπέτευση άπό τήν Φολέγανδρο άνάμεσα σέ άλλα κι 
αύτό:

«Ή  όμάδα Φολέγανδρον πολύ πρίν έκραγεί ό Δεύτερος παγκόσμιος 
πόλεμος ειχε σαφή προοπτική γ ι’ αύτό τό ένδεχόμενο καί πήρε έγκαιρα 
μιά σειρά πολιτικά καί όργανωτικά μέτρα: α) Πολιτική όργανωτική καί 
ηθική προετοιμασία καί 6) Ιξασφάλιση έφεδρικών τροφίμων, έτσι πού σέ 
περίπτωση άποκλεισμον νά ζήσονμε τονλάχιστο 6 μήνες...

»... 'Αμέσως μετά τήν κατάρρενση δλη ή προσπάθειά μας σνγκεντρώ- 
θηκε νά βρούμε τά πλωτά μέσα γιά τήν άπόδραση...

»Οί προσπάθειες τών ομάδων έξεύρεσης πλωτών μέσων έδωσαν γρή
γορα αποτελέσματα. 'Ανακαλύφτηκε ένα καΐκι άπό σοφράνο ποδισμένο, 
γιατί είχε χαλάσει ή μηχανή τον καί τήν έπισκεύαζαν. Τό καΐκι είχε 
πλώρη γιά τήν Κρήτη. 'Αμέσως μάσαμε τούς Κρητικούς καί τόν άείμνηστο 
Στέργιο Άναστασιάδη, κάναμε παζάρια μέ τόν καπετάνιο γιά τά νανλα. 
Δέχτηκε χρήματα καί μπήκαν μέσα (6 έξόριστοι μέ τόν Άναστασιάδη έπι
κεφαλής)...

»Μετά τήν άπόδραση τών Κρητικών συντρόφων μας ό σταθμάρχης 
καί τά κατάλοιπα τών χωροφυλάκων λυσσιάξανε καί μάς προειδοποίησαν 
άπειλητικά δτι άν κάναμε δεύτερη προσπάθεια θά μάς σκοτώσουν.

»Τίς έπόμενες, δμως, μέρες μαθεύτηκε πώς σέ μιά έκπομπή άπό τό 
Κάϊρο ή έλληνική κυβέρνηση έπαιρνε θέση εύνοϊκή άπέναντι στούς πολι
τικούς κρατούμενους τής Ελλάδας καί άπειλούσε κυρώσεις γιά τίς φρου
ρές πού δέν θά διενκόλνναν τήν άπελενθέρωσή τονς, πρίν πέσουν στά 
χέρια τών Γερμανών.

»Αύτή ή πληροφορία χαλάρωσε τίς άπειλητικές διαθέσεις τών φρου
ρών μας καί οί προετοιμασίες έντάθηκαν...

»... Στά γρήγορα έτοιμάζονται οί Αίγαιοπελαγίτες γιά νά φορτωθούν 
σέ καΐκι μέ πανιά... Τό καΐκι ϊτοιμο νά σαλπάρει, οί χωροφύλακες μέ τά 
δπλα στό χέρι μάς Απειλούν. Τούς άπενθύνουμε σημαντικές άλλά απειλη
τικές έκκλήσεις. Κυκλώνουν, κάμπτονται, οί φασίστες είναι λίγοι, κι αυ
τοί καί οί Αίγαιοπελαγίτες σύντροφοί μας μέ τήν όμαδική μας ύπερ- 
άσπιση μέσα σέ συγκινητικές έκδηλώσεις φεύγουν άργά άργά, γιατί καί ό 
άγέρας ήταν λίγος.

»Δεύτερη μεγάλη νίκη... (έφυγαν 6 μέ έπικεφαλής τόν Κ. Χατζήμα- 
λη)... ενα μεγάλο μέρος τών συντρόφων μπαίνει μέσα στό καΐκι (σ.σ. έπι- 
ταγμένο άπό τούς Γερμανούς) καί μεταφέρεται στή Μήλο μαζί μέ τό Γέρ
μα νό (πού τόν ξεγέλασαν), στό μεταξύ φορτώνονται στό βενζινόπλοιο, 
προσθέτοντας καί μιά μεγάλη βάρκα, σάν μικρή μαόύνα, πολλοί 'Αθη
ναίοι καί Πειραιώτες, καί οί γυναίκες έξόριστες. Ή  άποστολή αύτή είχε
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τό καλύτερο ταξίδι. Σ' αυτή ήτανε ό Γκονντζέλης κλπ. καί φτάσανε μέ 
σιγουριά καί σύντομα στήν Αθήνα.

» Ή μεγάλη άποστολή πού Αποβιβάστηκε στή Μήλο είχε πολλές 
περιπέτειες δπον στό τέλος δμως, μέ περίσσια μαστοριά, πολιτική καί πα- 
λικαριά πέτυχε νά φύγει ΰστερα άπό πολλές μέρες στόν Πειραιά... Ό  
Παντελής μαζί μέ τόν Στάθη Ζαβιτσιάνο, μέ έντολή τής καθοδήγησης 
έφύγανε τελευταίοι... μ ’ ένα καΐκι πού ήρθε καί φόρτωσε άρνιά. Τό ταξίδι 
τους ήταν άφάνταστα κουραστικό... Ύστερα άπό φριχτή θαλασσοταραχή 
καί ταλαιπωρία φτάσανε στή Ραφή να...» («Αρχείο ΚΚΕ», Φάκελ. 1 -  
Στοιχεία Παντελή Καραγκίτση).

Ή  όμάδα μέ τά έξη στελέχη καί μέ έπικεφαλής τόν Άναστασιάδη πού 
δραπέτευσαν άπό τή Φολέγανδρο, κάτω άπό τίς συνθήκες πού άναφέρει ό 
Καραγκίτσης, έφτασε στήν Κρήτη όπου καί ένώθηκε μέ μιά άλλη όμάδα 
άπό εΐκοσο πέντε έξόριστους κομμουνιστές, πού είχαν δραπετεύσει άπό 
τή Γαύδο.

Εκτός άπό τούς Φολεγανδρινούς ξεφεύγουν έπίσης άπό τήν Κίμωλο 
τριάντα έξη έξόριστοι πού Ιφτασαν στήν ’Αθήνα. ’Ανάμεσά τους ήταν ή 
Χρύσα Χατζηβασιλείου καί ό Πέτρος Ρούσος, μέλη τής Κεντρικής ’Επι
τροπής^9)

’Απόπειρα δραπέτευσης έγινε στά τέλη τού ’Απρίλη, δυό μέρες πρίν 
φτάσουν έκεϊ οί Γερμανοί, καί στόν Άϊ-Στράτη. ’Εκεί, δμως, οί φρουροί 
χωροφύλακες δέν έδίστασαν νά κάνουν χρήση τών δπλων τους. Τρεις άπό 
τούς έξόριστους σκοτώθηκαν. Οί άλλοι παραδόθηκαν στούς Γερμανούς 
καί δεκάδες άπ' αύτούς πέθαναν άπό τήν πείνα στήν διάρκεια τής κατο
χής·

’Επίσης έγινε άπόπειρα δραπέτευσης τών έξορίστων άπό τό νησί 
’Ανάφη. ’Απότυχε μέ σκληρές συνέπειες. Μιά όμάδα έξόριστων πού 
κατάγονταν άπ’ τήν Μακεδονία μεταφέρθηκε στίς φυλακές Θεσσαλονίκης 
καί δλοι έκτελέστηκαν άπό τούς Γερμανούς.

Συνεπώς, μόνο διακόσιοι περίπου κομμουνιστές τής παλιάς φρουράς 
ξεφεύγουν τίς πρώτες έβδομάδες τής κατοχής. ’Αργότερα όργανώθηκαν 
μερικές άκόμα άποδράσεις δπως θά δούμε. Όμως ό κύριος όγκος τών 
στελεχών βρίσκεται στήν ’Ακροναυπλία. Ήταν δυνατή ή άπόδραση άπό 
τήν ’Ακροναυπλία; Νά πώς παρουσιάζει τό ζήτημα ό κομματικός ύπεύθυ- 
νος τού στρατοπέδου Γιάννης Ίωαννίδης:

«Μέ τήν κατάρρευση τού μετώπου οι Άκροναυπλιώτες έξόριστοι 
έτοιμάστηκαν νά δραπετεύσουν. Χωρίστηκαν σέ όμάδες, μ' ενα έπικεφα
λής. Κάθε όμάδα είχε άποστολή συγκεκριμένη: σέ ποιά περιοχή θά κατευ- 
θυνθεί καί πώς θά καταπιαστεί μέ τήν άναδιοργάνωση τοϋ Κόμματος. Ή  
φρουρά δμως πού γιά λίγες μέρες είχε χαλαρώσει τήν έπιτήρησή της πήρε 
ξαφνικά έκτακτα μέτρα, πράγμα πού έκανε άδύνατη τή δραπέτευση.

( ’ ). Βλ. λεπτομέρειες στού Πέτρου Ρούσου «Ή  Μεγάλη Τετραετία».
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Ομάδα έξορίστων στήν Κίμωλο.

Μιά όμάδα κομμουνιστών άπ’ αύτούς πού ή δικτατορία τού Μεταξά κρατούσε 
φυλακισμένους στό κάτεργο τής Ακροναυπλίας.
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Τότε, άντιπροσωπεία τών έξόριστων άπό τούς Ίωαννίδη-θέο, πα
ρουσιάστηκαν στόν διοικητή τής ’Ανώτατης Διοίκησης Χωροφυλακής 
(στό Ναύπλιο) συνταγματάρχη (ή άντισυνταγματάρχη) Πάτερη καί ζήτη
σαν νά τούς άφήσει έλεύθερους ύπογραμμίζοντάς του δτι παράδοσή τους 
στούς κατακτητές θά σήμαινε άποτρόπαιο έγκλημα καί έθνοπροόοσία. Ό  
Πάτερης άπάντησε δτι δέν μπορούσε νά τούς άφήσει γιατί θά διαταρά- 
ξουν τήν τάξη. Ά πό τήν άντιπροσωπεία ϊγινε τότε ή παρακάτω πρόταση: 
Νά άφεθοϋν έλεύθεροι δλοι καί νά κρατηθούν σάν δμηροι οί 
Ίωαννίδης-θέος, γιά έγγύηση δτι δεν πρόκειται νά γίνει καμμιά διατά
ραξη τής τάξης άπό τούς άπελευθερωμένους έξόριστους. Ό  Πάτερης 
άπάντησε πώς θά σκεφθεΐ καί θά τούς φωνάξει γιά νά τούς δώσει τελική 
άπάντηση. Τήν άλλη μέρα τούς φώναξε καί τούς είπε δτι είναι άδύνατο νά 
τούς άφήσει γιατί δέν ίχει έμπιστοσύνη καί τούς άπείλησε μή τυχόν άπο- 
πειραθοϋν νά δραπετεύσουν γιατί «θά βρεθεί στή λυπηρά θέση νά χτυπή
σει στό ψαχνό»

Σέ λίγες μέρες υστέρα άπό τούς Γερμανούς άλεξιπτωτιστές πού πέσαν 
στό Ναύπλιο καί πέρασαν καί άπό τήν Άκρονανπλία, χωρίς νά σταθούν 
έκεΐ, εφθασαν οί Ιταλοί πού όργάνωσαν. κοντά στήν Άκροναυ7τλία 
κι άλλο στρατόπεδό συγκέντρωσης. Στή διοίκησή τους μπήκε καί ή 
Άκρονανπλία. ’Έτσι, περί τούς 500 έξόριστους κομμουνιστές παραδόθη- 
καν στούς κατακτητές. Οί κατακτητές άφησαν τή ίδια φρουρά πού 
υπήρχε καί έπί Μεταξά. Ά λλαξε ό Διοικητής. Στή θέση τοϋ Γιαννίκου 
μπήκε ό Βυζιτάρης. (Οί Άκροναυπλιώτες τόν λέγαν Κατσαμπρόκο). 
(«Αρχείο ΚΚΕ», Φάκελ. I -  Στοιχεία πού εδωσε ό Γιάννης Ίωαννίδης).

Αύτή ή ήρωϊκή καί τραγική σελίδα τού έλληνικού κομμουνιστικού 
κινήματος, έχει ωστόσο καί τήν άλλη πλευρά της: μπορεϊ νά θεωρηθεί 
άπόλυτα βέβαιο πώς οί δραπετεύσεις μπορούσαν νά είναι πολύ περισσό
τερες. Καί δέν Ιγινε αύτό μόνο καί μόνο έπειδή οί καθοδηγήσεις πού εί
χαν οί όμάδες τών έξόριστων καί τών φυλακισμένων έκαναν σοβαρά λά
θη. Ό  Π. Ρούσος στό βιβλίο του (Ή Μεγάλη Τετραετία) γράφει σχετικά: 
«’Ανήκει στούς ίδιους τούς συντρόφους τών τέτοιων όμάδων νά κρίνουν 
άν υπήρχε περιθώριο κάποιας βάσιμης ριψοκινδύνευσης χωρίς βοήθεια 
άπ' έξω». Δέν είναι βέβαια ό Π. Ρούσος πού θά διατύπωνε μιά υπεύθυνη 
κρίση -  δέ διετύπωσε ποτέ καμμιά γιά κρίσιμα καί άμφιλεγόμενα ζητήμα
τα. Ή άλήθεια δμως είναι πώς καί άλλες καθοδηγήσεις δίστασαν ή παρα
μέλησαν νά έκμεταλλευτούν εύκαιρίες πού τούς δόθηκαν. Καί πάνω σ’ 
αύτό έχουν βαριά ηθική καί πολιτική ευθύνη. Ειδικότερα, ή καθοδήγηση 
τών δεσμωτών τής ’Ακροναυπλίας περιόρισε τήν προσπάθειά της στίς 
«διαπραγματεύσεις». Τά λαγούμια πού μέ τόσο κόπο είχαν άνοιχτεϊ ήταν 
πιά έτοιμα καί ή δραπέτευση δλων τών κρατουμένων μέσα άπ’ αυτά είχε 
έξασφαλιστεΐ. Ή  καθοδήγηση τής ’Ακροναυπλίας δίστασε νά τήν άποφα- 
σίσει. Ή  εύκαιρία ξαναδόθηκε μέ τούς βομβαρδισμούς τής γερμανικής 
άεροπορίας στό Ναύπλιο. 'Ολόκληρη ή φρουρά είχε τότε σκορπίσει, οί
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πύλες έμειναν άνοιχτές, άλλά ή δραπέτευση ούτε τότε έγινε. Τήν έματαί- 
ωσε τήν τελευταία στιγμή ό Ίωαννίδης, παρόλο πού οί σύντροφοι έπί- 
μονα ζητούσαν νά δώσει τήν έντολή άπόδρασης.('°).

Οί φυλακισμένοι στήν Πύλο είχαν κι αύτοί τήν ϊδια εύκαιρία όταν 
μεταφέρονταν στήν ’Ακροναυπλία: τό τραίνο καταδιώχτηκε άπό τή γερ
μανική άεροπορία. Οί φυλακισμένοι είχαν σκορπίσει σέ άπόσταση χιλι
ομέτρων. Ή  φρουρά τούς είχε έγκαταλείψει. Καί δέν έφυγαν μόνο καί 
μόνο γιατί ύπήρχε αυστηρή προειδοποίηση τής καθοδήγησής τους πώς 
κάθε δραπέτευση θά θεωρηθεί προδοσία. Οί φυλακισμένοι πού είχαν 
βρεθεί τόσο κοντά στήν άπελευθέρωση, πειθάρχησαν στήν άπόφαση καί ή 
καθοδήγησή τους, πού είχε έπικεφαλής τόν Κ. Κολιγιάννη, πήρε καί... 
έπαινο γιά τή «σταθερότητα» πού έδειξε στήν τήρηση τών έντολών τής 
’Ακροναυπλίας, δηλαδή τού Ίωαννίδη.

"Ως τά σήμερα ή κομματική κριτική άφησε έξω άπό κάθε έρευνα καί 
έξέταση αύτά τά ζητήματα. Είναι ώστόσο ζητήματα πού συνδέονται 
άμεσα μέ τήν πραγματική κατάσταση πού έπικροςτούσε στό Κόμμα δταν 
άρχιζε ή κατοχή καί μέ τόν τρόπο πού λειτουργούσε: Είναι φυσικό δτι 
μέσα στίς συνθήκες τής πολύχρονης φυλάκισης στήν ’Ακροναυπλία καί 
στίς άλλες όμάδες τών φυλακισμένων καί τών έξόριστων, ή πειθαρχία στίς 
άποφάσεις τών καθοδηγήσεων ήταν άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν έν- 
ότητα, τή συνοχή καί τήν άμυνα τών ίδιων τών δεσμωτών σ’ ένα καθημε
ρινό άγώνα έπιβίωσης. Χωρίς αύτή τήν πειθαρχία θά είχαν διαλυθεί ή 
έξοντωθεί. ’Αλλά ή πειθαρχία αύτή έφτασε στήν τέλεια κατάλυση κάθε 
δημοκρατικής λειτουργίας τών όμάδων, κατάλυση άλλες φορές δικαιολο
γημένη άπό λόγους συνωμοτισμού μέσα στίς δύσκολες συνθήκες τών φυ
λακών καί τών στρατόπεδων, κι άλλες όλότελα άδικαιολόγητη. Ή  εικόνα 
τής κατάστασης πού έπικρατούσε στό Κόμμα δέν θά ήταν όλοκληρωμένη 
χωρίς, δίπλα στά άλλα, νά σημειωθεί κι αύτό: Μιά «έξοικείωση,» εν ας 
«έθισμός» τοϋ Κόμματος στήν πειθαρχία, μέ πολύ μικρότερη τήν Απαί
τηση τής δημοκρατίας.

('"). Τό ζήτημα, μετά τήν δημοσίευση τοϋ βιβλίου τοΰ παλαίμαχου κομμουνιστή, κρατούμενοί' 
στήν Ακροναυπλία Γιάννη Μανούσακα («Ακροναυπλία»), διαφωτίζεται πλέον άρκετά. 
Πραγματικά, καί σύμφωνα μέ δσα γράφει ό αύτόπτης Μανούσακας άν δέν Ιγιναν άποδρά- 
σεις αύτό όφείλεται στό δτι ή καθοδήγηση τής ’Ακροναυπλίας δέν τό θέλησε παρά τίς ευνοϊ
κότατες συνθήκες. Ερμηνευόμενη πολιτικά, κατά τή γνώμη μου, όφείλεται σέ μιά πεποίθηση 
τής ήγεσίας τής ’Ακροναυπλίας καί ειδικά τοϋ Ίω αννίδη δτι ήταν δυνατή ή άπελευθέρωση 
τών κρατουμένων άπό τίς μεταξικές άρχές. Ή  άπόφασή της ήταν άποτέλεσμα γενικότερης 
πολιτικής πεποίθησης (βαθύτατα λαθεμένης) δτι μιά καί τά Υπομνήματα τών άκροναυπλι- 
ωτών δέν έθεταν ζήτημα κυβέρνησης Μεταξά, άλλά άντίθετα «τάσσονται άνεπιφύλακτα στό 
πλευρό της» δέν μπορούσε παρά νά βρεθεί μιά βάση συνεννόησης.’Ηταν μιά αύταπάτη πού 
δέν έπαψε άκόμη κι δταν οί Γερμανοί μπήκαν στήν Ελλάδα.
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Ό  Λευτέρης Αποστόλου. Ό  Παντ. ΚαραγκΙτσης ό κα
τοπινός γραμματέας τής 

Ε.Α.
Ή  νέα Κεντρική ’Επιτροπή τοΟ ΚΚΕ

Στό μεταξύ οί δραπέτες άπό τή Φολέγανδρο, πού έφταναν πρώτοι 
οτήν ’Αθήνα, είχαν συγκροτήσει τριμελή έπιτροπή άπό τούς Παντελή- 
Σίμο Καραγκίτση, ’Αριστοτέλη Μπούρα καί Λευτέρη ’Αποστόλου. Ή  έπι
τροπή κατένειμε σέ διάφορες περιοχές τής χώρας τούς κομμουνιστές πού 
έφταναν άπό τή Φολέγανδρο καί συγκεντρώνονταν γύρω της. ’Από τό 
άλλο μέρος άρχισε τίς προσπάθειες γιά νά συνενώσει όλες τίς κομματικές 
δυνάμεις. Προχωρώντας ένα βήμα πιό πέρα, κυκλοφόρησε στίς 23 τού 
Μάη μιά προκήρυξη: Καλούσε δλους τούς κομμουνιστές νά συσπειρω
θούν γύρω της κ’ έπαιρνε μόνη της τόν τίτλο μέ τόν όποιο καί έδρασε στό 
σύντομο διάστημα πού υπήρξε: Ν έ α  Κ ε ν τ ρ ι κ ή  ’Ε π ι τ ρ ο π ή  
τ ο ύ  ΚΚΕ.

«'Όταν οί έξόριστοι εφτασαν στήν ’Αθήνα άπέφνγαν νά σμίξουν μέ 
τήν Προσωρινή Διοίκηση, καθώς καί μέ τήν παλιά ΚΕ, καί φτιάξανε τή 
νέα κομματική καθοδήγηση πού όνομάστηκε Νέα ΚΕ τον ΚΚΕ. Ό  λαός 
αμέσως τήν περιέβαλε μέ όλόπλευρη έμπιστοσύνη. νΕκαναν έράνονς πού 
είχαν μεγάλη έπιτνχία. Ή πρώτη όργανωμένη σύσκεψη πού πραγματο
ποίησαν ήταν ή σύσκεψη τών 3 στό Περιστέρι ιΠαντελή-Σίμον, Άριστ. 
Μπούρα καί 'Αποστόλου. (Αύτή ή σύσκεψη τών τριών εγινε μόλις φτά- 
παμε στήν ’Αθήνα. Οί άλλοι σύντροφοι ήρθαν μετά λίγες μέρες). Έκεϊ 
ϊγινε πρόταση νά όημιονργηθεϊ τό Έθνικό Άπελενθερωτικό Μέτωπο,
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Πέτρος Ροϋσος. Χρύσα Χατζή βασιλείου.

Όργάνωση Νεολαίας καί Όργάνωση 'Αλληλεγγύης. Σέ συνέχεια σμίξαμε 
ό Παντελής μέ τό Ροϋσο καί τή Χρύσα. Στό μεταξύ βρήκαμε ενα νόμιμο 
τυπογραφείο στήν Καλλιθέα καί βγάλαμε τίς πρώτες προκηρύξεις καί τό 
«Ριζοσπάστη». Σέ συνέχεια στείλαμε όλους τούς συντρόφους όραπέτες 
πού ήταν άπό τίς έπαρχίες νά πάνε γρήγορα καί νά φτιάξουν κομματικές 
καί άλλες μαζικές όργανώσεις. Πήραμε διάφορες πληροφορίες γιά τό 
ρόλο καί τή δράση τών άλλων καθοδηγήσεων. Στήν ’Αθήνα υπήρχαν 
σκόρπιες όμάδες κομματικών όργανώσεων, άλλοι τής ΚΕ (παλιάς) πού 
ήταν καί ό Μάθεσης καί άλλοι τής Προσωρινής Διοίκησης. Τό ίδιο καί 
στόν Πειραιά...». («’Αρχείο ΚΚΕ», Φάκελλος I -  Παντελή Καραγκίτση).

Τό πρόβλημα πού έμπαινε καί γιά μάς καί γιά κείνους ήταν μέ ποιό 
τρόπο θά μπορούσε νά άποκατασταθεί ή ένότητα στό Κόμμα μέ μιά έγ
κυρη καί άναγνωρισμένη άπό δλους ήγεσία. Γιά τό σκοπό αύτό ό ίδιος ό 
γραμματέας τής ’Ανεξάρτητης ’Οργάνωσης ’Αθήνας, ό Καλοδίκης, ήρθε 
σέ έπαφή μέ ένα άπό τά τρία μέλη τής Νέας Κεντρικής ’Επιτροπής, τόν 
’Αριστοτέλη Μπούρα. ’Εγώ συναντήθηκα μέ τούς «Φολεγανδρινούς» Βα- 
σίλη Μαρκεζίνη, Ά δάμ  Μολυβδά καί άργότερα πάλι μέ τόν Κώστα Χα- 
τζήμαλη. Συγκροτήσαμε τό προσωρινό καθοδηγητικό όργανο, γιά τήν 
άνασύνταξη τών κομματικών δυνάμεων στήν ’Αθήνα. Μέ βάση τόν κατα
μερισμό πού έγινε ήρθα σέ έπαφή μέ τόν Λευτέρη ’Αποστόλου, πού έκανε 
τίς πρώτες έπαφές μέ κομματικούς καί δημοκράτες, γιά λογαριασμό τής 
Νέας Κεντρικής ’Επιτροπής. Χωρίς συσκέψεις, «διαπραγματεύσεις»,
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συμφωνίες καί πρωτόκολλα προσχώρησης, ή ’Ανεξάρτητη ’Οργάνωση τής 
’Αθήνας άναγνώρισε τή Νέα Κεντρική ’Επιτροπή σάν προσωρινή, μετα
βατική ήγεσία. Στίς συναντήσεις αύτές είχαμε πιά προχωρήσει στήν κατα
νομή τών δυνάμεων πού διαθέταμε κ’ έκεΐνοι κ’ έμείς γιά μιά κοινή δράση 
στήν ’Αθήνα. "Ολα τακτοποιήθηκαν, άλλά, ή άπόφαση γιά άξιοποίηση 
τών στελεχών τής ’Ανεξάρτητης ’Οργάνωσης τής ’Αθήνας μέσα στίς κοι
νές κομματικές όργανώσεις πού άνασυγκροτούνταν δέν πραγματοποιήθη- 
κε. Τόσο οί κομματικοί πυρήνες τής ’Ανεξάρτητης ’Οργάνωσης δσο καί οί 
«’Αχτίδες» τού Παπαδάκη (πού δέν ήξερε δτι ή «’Ανεξάρτητη» δέν ήταν 
άκόμη άνεξάρτητη όργάνωση) παραμένουν αύτοτελεΐς γιά πολύ καιρό.

’Από μέρους τής Νέας Κεντρικής ’Επιτροπής κρατούσα έγώ τήν 
έπαφή μέ τόν Καλοδίκη, πού έθεσε στή διάθεσή μας τόν κατάλογο τών 
μελών τής όργάνωσης, τά οίκονομικά της καί τόν τεχνικό μηχανισμό (μιά 
γραφομηχανή καί ένα πολύγραφο). Ή  Νέα Κεντρική ’Επιτροπή σημει
ώνει έπιτυχίες τόσο στήν άνασυγκρότηση τού κομματικού μηχανισμού, 
δσο καί στή δημιουργία όργανώσεων στίς έπαρχίες μέ τά στελέχη πού 
έφευγαν άπ’ τήν ’Αθήνα.

Τόν ίδιο καιρό, στή Θεσσαλονίκη οί δραπέτες άπό τό Άσβεστοχώρι 
ένώνονταν μέ τό Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης. Άρχιζε έτσι καί στή 
Θεσσαλονίκη, ή άνασυγκρότηση τού Κόμματος καί ή άνάπτυξη τής άντί
στασης. Τά τεχνικά μέσα πού διαθέτει αύτή τή στιγμή τό Γραφείο Μακε
δονίας - Θράκης είναι ένα ραδιόφωνο (άπαραίτητο έκεϊνα τά χρόνια), μιά 
γραφομηχανή κ' ένας πολύγραφος. Τό γραφείο πολυγραφεί καί κυκλοφο
ρεί στή Θεσσαλονίκη καί σ’ όλόκληρη τή Μακεδονία μιά έμπνευσμένη 
προκήρυξη. Άπό τά μέσα κιόλας τού Μάη τό Γραφείο καλούσε τό λαό 
τής Μακεδονίας ν’ άγωνιστεί ένάντια στούς Γερμανούς, ’Ιταλούς καί 
Βούλγαρους κατακτητές. Νά ένωθει σέ έθνικοαπελευθερωτικές όργανώ- 
σεις, νά περιμαζέψει τόν όπλισμό τών στρατιωτών καί νά όργανώσει έν
οπλες όμάδες έκδικητών καί τιμωρών. Ή  προκήρυξη κατάληγε μ’ αυτά τά 
λόγια -  καί τό ύπογραμμίζουμε, είναι Μ ά η ς  τ ο ύ  1 9 4 1  άκόμα: 
«Πατριώτες. Όλοι στόν άγώνα. Μή δίνετε ούτε στιγμή άνάπαψης στούς 
εισβολείς. Χτυπάτε άλύπητα ξένους καί ντόπιους φασίστες. Ή  νίκη είναι 
δική μας».

Πραγματικά, οί όργανώσεις πού άνήκουν στό Γραφείο άρχίζουν νά 
όργανώνουν τόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα καί κηρύσσουν τήν άντί
σταση στούς κατακτητές, δπως μαρτυρούν σχετικά στοιχεία άπό τό «Α ρ
χείο τού ΚΚΕ».

«... Μέ τήν κατάρρευση τοϋ μετώπου στήν άνατολική Μακεδονία καί 
τήν κάθοδο τών Γερμανών , τό Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης, πού βρι
σκόταν στήν άνατολική Μακεδονία, στέλνει έ'να τμήμα του μέ τούς I. 
Τζανή ’Απόστολο, 2. Κερασίδη Μήτσο, 3. Τσέγα Παντελή (Θανασάκη) 
καί 4. Γρηγόρη Πασχαλίδη, μέ έπικεφαλής τό Τζανή, γιά νά πιάσουν τή 
δουλειά στή Θεσσαλονίκη καί υπόλοιπη Μακεδονία. Στό δρόμο πρός 
Θεσσαλονίκη οί σύντροφοι αυτοί βάζαν παντού σάν £να άπό τά πιό κεν
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τρικά ζητήματα τήν περισυλλογή καί άπόκρνψη δπλων καί οί ίδιοι 
προσωπικά κάνουν άποθήκες καί κρύβουν κάμποσο όπλισμό.

»... Παράλληλα μέ τή Θεσσαλονίκη, ή ίδια δουλειά άρχισε στή Φλώ
ρινα άπό τόν Σέμπη Άλέκο, στήν περιοχή Κιλκίς, Λαγκαδά - Νιγρίτα, 
άπό τόν Τσέγα Παντελή (θανασάκη) καί στήν περιοχή Κοζάνης άπό τόν 
Τσουκαλίδη Βασίλη, άπό τήν Ποντοκώμη, παλιό γραμματέα τής ΟΚΝΕ  
έκεϊ». («'Αρχείο τοϋ ΚΚΕ», Φάκελ. / -  Στοιχεία Β. Βασβανά).

Στή Θεσσαλονίκη ύπήρχε τό Μακεδονικό Γραφείο, πού συνδέθηκε 
καί μέ μιά παλιά ξεκομμένη όμάδα κομμουνιστών, μέ έπικεφαλής τόν 
υπομηχανικό Νίκο Δηλαβέρη, πού δρούσε άπό τόν καιρό τής βασιλομετα- 
ξικής δικτατορίας καί δραστηριοποιήθηκε μέ τή χιτλερική είσβολή(").

Εκτός άπό αύτές τίς δυνάμεις στή Θεσσαλονίκη, στήν Τούμπα, έμ- 
φανίστηκε τότε μιά όργάνωση μέ τίτλο «Λευτεριά», πού άποτελούνταν 
κυρίως άπό τροτσκιστές, δηλωσίες καί μερικούς νέους, μέ έπικεφαλής ένα 
δάσκαλο άπό τόν Πειραιά καί κάποιο παλιό κομμούνιστή('2).

Στήν Ήπειρο ή κομματική όργάνωση πού είχε μείνει άνεξάρτητη κινη- 
θηκε άμέσως ΰστερα άπό τήν κατάρρευση πρό τήν ίδια κατεύθυνση τής 
δημιουργίας έθνικοαπελευθερωτικής όργάνωσης, χωρίς νά περιμένει έν- 
τολές καί όδηγίες άπό κανένα. Οί κομμουνιστές καί έκεϊ μπόρεσαν μόνοι 
τους νά συλλάβουν τό πραγματικό καθήκον τους έκείνης τής στιγμής. 
Κατά τό μικρό χρονικό διάστημα όπου όλόκληρος ό στρατός τού άλβανι- 
κού μετώπου, σκόρπιος καί διαλυμένος, περνούσε άπό τήν Ήπειρο, οί

( )«... Ό  Νίκος Δηλαβέρης, μηχανικός οτό Ά λατίνι, είχε κάνει δήλωση μέ έντολή τοϋ 
Μακεδονικού Γραφείου κ ' έμεινε στή Θεσσαλονίκη. Είχε κάποιο μηχανισμό καί προτού πά 
ρει έπαφή μαζί μας έβγαλε μονάχος του μιά προκήρυξη έναντίον τών Γερμανών, πρίν άκόμη 
κηρυχτεί ό γερμανοσοβιετικός πόλεμος. Σέ λίγο πήρε έπαφή μαζί μας καί μάς έδωσε 6,τι 
μηχανισμό ειχε. Αυτός χρησιμοποιούνταν γιά τίς έπαφές μέ τ' άλλα κόμματα. Γιά τή δουλειά 
αύτή χρησιμοποιούνταν κ ' ένας Κ ό κ κ ι ν ο ς  πού είχε πιό μεγάλο πόστο στό ’Αλατίνι 
(ίσως πρώτος μηχανικός ή κάτι τέτοιο) καί πού μάς τόν έφερε σ' έπαφή ό Δηλαβέρης».. 
(«’Αρχείο ΚΚΕ, Φάκελ. I, Στοιχεία Β. Βασβανά).
( 12) « Ό  γραμματέας τής Κ.Ο. Καβάλας (προτού πάει έκεϊ ήταν στήν 'Αθήνα, έπικεφαλής 

τών ’Αγωνιστών) πιάστηκε κ’ έγινε χαφιές. Μέ τόν πόλεμο πήγε στό μέτωπο. Υποστήριζε τή 
θέση τής παλιάς ΚΕ σχετικά μέ τόν πόλέμο. Δημιούργησε στό στρατό τήν όργάνωση «Λευτε
ριά» καί πάλευε γιά τήν πραγματοποίηση τής θέσης τής παλιάς ΚΕ. Μέ τήν κατάρρευση τού 
μετώπου ήρθε στή Θεσσαλονίκη καί μαζί μέ τόν Τουρούντζα ίδρυσαν κ’ έδώ τήν όργάνωση 
■«Λευτεριά». Δημιούργησαν έκτυπωτικό μηχανισμό (γραφομηχανή, πολύγραφο,· κηρόχαρτα, 
χαρτί) κι άρχισαν τήν πάλη ένάντια στήν «’Ε λ ε υ θ ε ρ ί α » .  Βγάλαν καί 1-2 προκηρύξεις μέ 
τίς θέσεις τους αύτές. ΟΙ δικοί μας άνακάλυψαν τό στέκι τους, πήγαν όπλισμένοι καί τούς 
πήραν δλα τά μέσα πού διέθεταν. Έ τσι ή όργάνωσή του διαλύθηκε άμέσως». («’Αρχείο 
ΚΚΕ», Φάκελ. 1, Στοιχεία Β. Βασβανά).
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ήπειρώτες κομμουνιστές είχαν τάξει σάν άμεσο χρέος τους τήν περισυλ
λογή καί άπόκρυψη τών όπλων καί τών πυρομαχικών, τόσο άπό τούς 
στρατιώτες δσο καί άπό τίς άποθήκες υλικού πού ύπήρχαν, πρίν πέσουν 
στά χέρια τών ’Ιταλών. (,J).

Στήν Πελοπόννησο δέν ύπήρχε κομματική όργάνωση όταν άρχιζε ή 
κατοχή. Ή  δικτατορία είχε κατορθώσει νά τή διαλύσει όλοκληρωτικά. Ή  
δουλειά τής άνασυγκρότησης τού Κόμματος άρχιζε καί έκεί μέ τά λίγα 
στελέχη πού είχαν μείνει έλχύθερα καί τούς δραπέτες πού Ιφτασαν. 'Η 
γραμμή ήταν καί έκεί ή ίδια: Ό  έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας, μέ 
πρώτο καί συγκεκριμένο καθήκον τήν περισυλλογή καί περίθαλψη τών- 
Άγγλων πού είχαν μείνει παγιδευμένοι στήν Πελοπόννησο. C4)

Καί στίς άλλες περιφέρειες τής χώρας, μέ τόν ϊδιο άκριβώς τρόπο οί 
κομματικές όργανώσεις είδαν σάν καθήκον τους τή δημιουργία τοπικών 
όργανώσεων, πού μέ δαάφορους τίτλους, άλλά όχι μέ διαφορετικό περι
εχόμενο, άποτέλεσαν άργότερα τίς στέρεες βάσεις τής μεγάλης καί ένιαίας 
έθνικοαπελευθερωτικής όργάνωσης πού άγκάλιασε σέ κοινό μέτωπο όλό- 
κληρο τόν έλληνικό λαό.

Σέ γενικές γραμμές, όπως προσπαθήσαμε νά περιγράψουμε, ή άνα- 
συγκρότηση τού Κόμματος καί οΐ πρώτες βάσεις τής Άντίστασης ξεκινάνε 
άπό πρωτοβουλίες κομματικών στελεχών. Παντού οί κομμουνιστές χωρίς 
όργανώσεις, χωρίς ένιαία ήγεσία, κινούνται μέ ένιαία άντίληψη πρός μιά 
ένιαία δράση. Κηρύσσουν τόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα καί μέ όλες 
τους τίς δυνάμεις άρχίζουν τήν όργάνωσή του.

(*3) «Μετά τήν κατάρρευση τοϋ μετώπου... ο( κομμουνιστές φαντάροι έριξαν τό σύνθημα 
στούς συναδέλφους τους νά μήν παραδώσουν τόν όπλισμό τους “γιατί γρήγορα θά τόν χρει
αστεί ή πατρίδα". Χάρη στίς προσπάθειες τών κομμουνιστών διαφυλάχτηκαν πολλά όπλα, 
όπλοπολυβόλα, πολυβόλα καί πυρομαχικά... Ά π ό  τίς πρώτες μέρες τής χιτλεροφασιστικής 
κατοχής, ή ΚΟ ’Ηπείρου άρχισε νά δουλεύει δραστήρια. ’Ανασυγκροτεί τίς παλιές όργανώ- 
σεις καί δημιουργεί καί νέες... Μαζί μέ τήν άνασυγκρότηση τών κομματικών όργανώσεων 
άποφαοίστηκε τότε και ή δημιουργία όμάδων «Πατριωτικού Μετώπου» δπου θά έντασσό- 
ταν κάθε πατριώτης που ήθελε ν’ άγ«>νιστεϊ γιά τήν Απελευθέρωση τής πατρίδας...». (Τ. 
Άδάμος. περιοδ. «Αντίσταση»).

(14)«... Τά στελέχη τού ΚΚΕ πού ήταν έλεύθερα άρχισαν τή δουλειά γιά τή δημιουργία 
οργανωμένης κίνησης γιά άντίσταση...». Καί σ’ άλλο μέρος στό ίδιο  άρθρο γράφει: « Ό  ΤαΟ- 

'γετος, ό κάμπος τής Μεσσηνίας καί ή πόλη τής Καλαμάτας είναι τά μέρη δπου τό Μάη τοϋ 
1941 βρήκαν καταφύγιο καί περίθαλψη ο( ’Εγγλέζοι φαντάροι πού άποκόπηκαν στήν Π ε
λοπόννησο... Ά π ό  τ’ Ά κρωτήρι «Α κρίτας» μιά φορά σχεδόν τή βδομάδα φεύγουν όμάδες 
’Εγγλέζων, άλλά καί 'Ελλήνων φαντάρων... Τά βράδυα βαρκούλες άποχαιρετοΰσαν τά 
άκρογιάλια τής Πυλίας γεμάτες πατριώτες νέους, πού φλέγονταν ά π ’ τόν πόθο νά πολεμή
σουν ένάντια στό φασισμό...», ( θ .  Βασιλόπουλος, περιοδ. «Αντίσταση»).
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Μ ιά  άλλη τριμελής ήγεσία

Είναι, δμως, φυσικό δτι τό πρόβλημα τής Ενιαίας ήγεσίας ζητάει τή λύση 
του μέ τρόπο Επιτακτικό στή συνείδηση δλων δσοι μετέχουν στίς όργανώ- 
σεις· γίνεται κύριο μέλημα τών βασικών στελεχών τού Κόμματος, πού 
αύτή τή στιγμή βρίσκονται στήν ’Αθήνα γύρω άπό τήν ’Ανεξάρτητη Κομ
μουνιστική ’Οργάνωση καί τή Νέα Κεντρική ’Επιτροπή -  ένώ ή Π.Κ.Ε. 
καί ή Π.Δ. έξακολουθούν κι αύτές νά υπάρχουν.

Δυό έκλεγμένα άπό τό 6ο Συνέδριο τού Κόμματος μέλη τής Κεντρι
κής ’Επιτροπής, ό Πέτρος Ρούσος καί ή Χρύσα Χατζηβασιλείου, δραπέτες 
άπό τήν Κίμωλο, Ερχονται σέ συνεννόηση μέ τόν Παντελή Καραγκίτση 
(πού δπως είπα, δραπέτευσε άπό τή Φολέγανδρο) καί συγκροτούν Εναν 
άλλο ήγετικό πυρήνα. Ή  άποψή τους είναι δτι ό νέος κεντρικός καθοδη- 
γητικός πυρήνας πρέπει νά συγκροτηθεί άποκλειστικά άπό έκλεγμένα τα
κτικά καί άναπληρωματικά μέλη τής Κεντρικής ’Επιτροπής. Ό  πυρήνας 
αύτός, σέ συνεργασία μέ τά άλλα έπίσης έκλεγμένα μέλη τής Κεντρικής 
’Επιτροπής πού βρίσκονται στήν ’Ακροναυπλία, προσπαθεί νά έξασφαλί- 
σει τήν «καταστατική νομιμότητα» τού νέου ήγετικού όργάνου. Έτσι, χω
ρίς νά θέλει νά αύτοαποκληθεί Κεντρική Επιτροπή, βάζει στόν έαυτό του 
ήγετικά καθήκοντα καί καθορίζει σάν πρόγραμμά του τή συγκέντρωση 
δλων τών κομμουνιστών γύρω του. Περιλαμβάνει άκόμη στό πρόγραμμά 
του έπαφές καί συνεννοήσεις μέ τά άλλα πολιτικά κόμματα γιά τή δημι
ουργία κοινού μετώπου στόν άπελευθερωτικό άγώνα, καθώς καί τή σύν
δεση μέ δημοκράτες κι άντιφασίστες άξιωματικούς πού θά ’θελαν νά πά
ρουν μέρος σ’ αύτόν.

Είναι φυσικό πώς γιά Ενα διάστημα Επικρατεί σύγχυση καί άκατα- 
στασία. Μερικές άποφάσεις πού παίρνουμε μαζί μέ τούς «φολεγανδρι- 
νούς» τής Νέας Κεντρικής Επιτροπής, γιά Εντελώς πρακτικά ζητήματα, 
βλέπουμε, μέ άρκετή κατάπληξη στήν άρχή, πώς τελικά δέν Εφαρμόζον- 
ται. Συνεχώς άναβάλλεται ή πραγματοποίησή τους. ΟΙ «φολεγανδρινοί» 
είχαν άναπτύξει μιά πολύ σημαντική δραστηριότητα καί μερικοί είχαν 
δείξει πώς Εχουν μεγάλες όργανωτικές Ικανότητες. Ξαφνικά άρχισαν μιά
-  άκατανόητη στήν άρχή -  όλιγωρία σέ κάθε ύπόθεση πού άρχιζε ή πού 
Ετοιμαζόταν ν’ άρχίσει. Είχαμε άποφασίσει νά κάνουμε μιά εύρύτερη 
κομματική σύσκεψη, κυρίως γιά όργανωτικά ζητήματα. Άλλά κι αύτή μα
ταιώθηκε. Άργότερα μάθαμε, βέβαια, τήν αίτια: ήταν ή άντίδραση τής 
νέας ήγετικής όμάδας τών Ρούσου, Χατζηβασιλείου, Καραγκίτση.

Ό  Λ. Αποστόλου πρότεινε τότε μιά κοινή σύσκεψη δλων τών καθο- 
δηγητικών στελεχών άπό τίς διάφορες όμάδες καί ήγεσίες, μέ σκοπό νά 
όρισθεϊ ή ήγεσία τού Κόμματος πού θά καλούσε τήν Π.Κ.Ε καί τήν Π.Δ. 
νά διαλυθούν. Ή  πρόταση δέν ήταν δική του μόνο γνώμη. Τήν ίδια θέση 
είχαν καί μερικά άπό τά δραστηριότερα καί ικανότερα στελέχη έκείνης 
τής στιγμής, δπως ό Άρ. Μπούρας, ό Κ. Χατζήμαλης, ό Β. Μαρκεζίνης. ό 
Άδ. Μολυβδάς, άλλά κι ό ίδιος ό Παντελής Καραγκίτσης. Άλλά ή όμάδα
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Ρούσου -  Χρύσας έπέμενε στήν καταστατική νομιμότητα τής ήγεσίας καί 
άπέκρουσε κάθε σκέψη γιά μιά τέτοια σύσκεψη, γιατί τή θεωρούσαν, σάν 
«διάσκεψη στρογγυλής τραπέζης» καί «άνευ άρχών».(15). Ούτε δμως 
έπμιρναν τήν πρωτοβουλία καί τήν ευθύνη νά συγκροτήσουν τό ήγετικό 
όργανο. Λειτούργησαν περισσότερο σάν άνασταλτικός παρά ένας δημι
ουργικός παράγοντας, κάτι πού ταίριαζε -πολύ στήν ψυχολογία τού Π. 
Ρούσου. ’Αριθμητικά περιορισμένη σέ τρία μόνο μέλη, κατεχόταν άπό ένα 
αίσθημα δυσπιστίας καί έπιφυλακτικότητας πρός δλες-γενικά τίς κατευ
θύνσεις. Τούς συνείχε, άκόμη, ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας άπέναντι 
στήν ’Ακροναυπλία καί στά ήγετικά στελέχη πού βρίσκονταν έκεΐ. «Κα
λύτερα νά μή γίνεται ποτέ τίποτα, παρά νά πάθεις έσύ καμιά ζημιά» ήταν 
άπό τότε τό πολιτικό καί όργανωτικό «πιστεύω» τού Π. Ρούσου, ένα εί
δος δέους μπροστά στήν εύθύνη. Μέ τήν παθολογική του συνωμοτικότητα 
καταδίκασε τήν τριμελή έπιτροπή πού συγκροτούσε μέ τή Χατζηβασιλείου 
καί τόν Καραγκίτση σέ τέλεια άπραξία. Άλλά έμποδίστηκε έτσι καί ή 
δουλειά γιά τή δημιουργία τού έθνικού άπελευθερωτικού μετώπου. Γιατί 
ό Αποστόλου είχε κάνει πολλές έπαφές μέ συνδικαλιστές, μέ σοσιαλιστές 
καί μέ άλλους άριστερούς καί συζητούσε μαζί τους τό σχέδιο τής δημι
ουργίας μιάς πλατιάς ένωσης γιά τήν όργάνωση καί τήν καθοδήγηση τού 
λαού μέσα στίς συνθήκες τής κατοχής.

Ή  αύστηρότητα τού Ρούσου γιά τόν Αποστόλου ούτε δίκαια ούτε 
σωστή είναι. 'Η δραστηριότητα πού άνάπτυξε ό Αποστόλου έκεϊνο τόν 
καιρό ήταν έξαιρετική. Ή  συμβολή του στήν προώθηση τής γραμμής τού 
έθνικού άπελευθερωτικού μετώπου, πραγματικά μεγάλη. Αύτά πρέπει νά 
ειπωθούν γιά τήν ιστορική άλήθεια. Αύτός πρώτος προσπάθησε καί πέ
τυχε τήν προσέγγιση τού ΚΚΕ μέ τά κόμματα, τίς όργανώσεις, τά πολι
τικά καί συνδικαλιστικά στελέχη πού ένιωθαν τό λαϊκό παλμό, μέ κοινω
νικές καί στρατιωτικές προσωπικότητες, πού άργότερα κατέληξαν στή 
δημιουργία τού «’Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου», στό ΕΑΜ. Ό  
Λ. Αποστόλου είχε άδυναμίες, δμως έδειξε ξεχωριστές Ικανότητες.

Οί πρώτες βάσεις

Ή είκόνα πού παρουσίαζε ή άνασυγκρότηση τού Κόμματος, ή πολιτική 
του δράση μέσα στίς μάζες καί ή βασική προσπάθεια γιά τή δημιουργία 
έθνικού άπελευθερωτικού μετώπου, ήταν πάνω κάτω αύτή. Τό καθοδηγη- 
τικό κέντρο τής Αθήνας, μ’ έπικεφαλής τόν Κ. Χατζήμαλη, άναπτύσσει 
δράση μέσα στήν έργατική τάξη καί στίς συνοικίες. Συγκροτεί τό Κομμα
τικό καθοδηγητικό κέντρο τών δημοσίων ύπαλλήλων μέ έπικεφαλής τόν 
Γιάννη Ποτήρη. Τακτοποιούνται οί σχέσεις τής ΚΟΑ μέ τήν Ανεξάρτητη

( ,5). Βλ. Π. Ρούσου «Μεγάλη Τετραετία» σελ. 131.
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Όργάνωση τής Αθήνας. Ό  Καλοδίκης κρατάει στενή έπαφή μέ την όρ
γάνωση τοΰ Κόμματος καί συνδέει τίς όργανωμένες δυνάμεις πού είχε 
τούς τραυματίες, τούς άνάπηρους, τά θύματα πολέμου καί τούς Κρήτες 
στρατιώτες. Ή  ΚΟΑ γρήγορα δημιούργησε βάσεις καί σέ όρισμένους έρ- 
γατικούς κλάδους. Ά πό τό άλλο μέρος δέ χάνει τήν έπαφή μέ τήν όργά
νωση τής Αθήνας τής (παλιάς) Κεντρικής Επιτροπής καί διατηρεί έπι- 
κοινωνία καί μέ τήν άθηναϊκή όργάνωση τής Προσωρινής Διοίκησης.

Ό  Πειραιάς καθυστερούσε. Μιά κάποια δουλειά, ωστόσο, γινόταν 
άπό τήν Ανεξάρτητη Κομματική Όργάνωση τού Πειραιά πού πέρασε 
κάτω άπό τήν καθοδήγηση τής Χρύσας Χατζηβασιλείου. Στά τέλη τού 
Μάη δημιουργήθηκε τό κομματικό Κέντρο μέ έπίκεντρο τήν Κοκκινιά καί 
μέ έπικεφαλής τόν συνδικαλιστή Γιώργο Δημητρίου καί Άρ. Μπούρα. 
Άρχισε πρακτική δουλειά στούς καπνεργάτες, σιδηροδρομικούς, λιμενερ
γάτες, ύπαλλήλους κ.ά. Τότε, τέλη τού Μάη, κυκλοφόρησε προκήρυξη 
κατά τών κατακτητών, πού έθετε τό πρόβλημα τής όργάνωσης τών πολε
μιστών τού μετώπου.

Στόν πολιτικό τομέα ό Αποστόλου προώθησε τήν Ιδέα τής πανεθνι
κής ένότητας καί τής συγκρότησής έθνικού άπελευθερωτικού μετώπου. 
Πρός τήν κατεύθυνση τής πανεθνικής ένότητας δούλευε καί ό Δημήτρης 
Γληνός άπό τό καλοκαίρι τού 1941, δταν βρισκόταν σέ μιά είδική κατά
σταση έξόριστου μέ άδεια γιά θεραπεία. Είχε έπαφή μέ τά μέλη τής ΚΕ 
πού είχαν άναλάβει τήν άναδιοργάνωση τού ΚΚΕ καί ήταν ό πρώτος 
κομμουνιστής πού άνέλαβε άποστολή νά βολιδοσκοπήσει τούς άρχηγούς 
τών παλιών άστικών κομμάτων γιά τήν άπό κοινού μέ τό ΚΚΕ όργάνωση 
τής άντίστασης. Μετά τίς έπισκέψεις καί τίς συζητήσεις πού είχε μέ τούς 
Σοφούλη καί Καφαντάρη, είχε σχηματίσει τή γνώμη πώς, μέ βάση τά τε
κμήρια τών έκλογών τού 1936, ήταν έπιθυμητή μιά συνεργασία καί μιά 
άπό κοινού προετοιμασία τής άποκατάστασης τής συνταγματικής τάξης 
μεταπολεμικά, χωρίς τό βασιλιά, πού θεωρούνταν ύπεύθυνος γιά όλα τά 
κακά πού έπακολούθησαν. "Ομως οί άστοί πολιτικοί θεωρούσαν πρόωρο 
νά γίνεται λόγος γιά κάποια ένεργητική άντίσταση. Είχαν τή γνώμη τά 
πολιτικά κόμματα πώς μπορούσαν νά έκμεταλλευτούν τήν άντιμοναρχική 
στάση τής κυβέρνησης τού Τσολάκογλου, νά άναδιοργανώσουν τίς πολι- 
τικοστρατιωτικές δυνάμεις καί νά βάλουν άνοιχτά τό ζήτημα δτι ό βασι
λιάς δέ θά ξαναγυρίσει χωρίς δημοψήφισμα. Γιά τόν Γληνό δέν ήταν δύσ
κολο νά δει δτι τά άστικά κόμματα δέν θά μετείχαν σέ ένεργητική 
άντίσταση κατά τού κατακτητή. Αύτές οί διαπιστώσεις τόν άποκαρδί- 
ωσαν καί παραιτήθηκε άπό κάθε προσπάθεια πρός τήν κατεύθυνση τών 
τότε ήγετών τών άστικών κομμάτων.

Οί πικρές έμπειρίες άπό τίς προσωπικές έπαφές μέ τούς άρχηγούς 
τών άστικών κομμάτων όδήγησαν τόν Γληνό στή σωστή διαπίστωση πού 
διατύπωσε έγγραφα στό βιβλιαράκι του: Τί είναι καί τί θέλει τό ΕΑΜ. Σ’ 
αύτό διαβάζουμε:

«Καί δ,ς ερθονμε τώρα στά παλιά πολιτικά κόμματα καί τους άρχη-
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γονς των... Τίποτα δέ λησμονούν άπό τίς παλιές κακές τονς συνήθειες καί 
τίποτα δέν διδάσκονται άπό τίς νέες πραγματικότητες. "Αν δ λαός περί- 
μενε άπ’ αυτούς νά φρονηματιστεί κι άπ' αύτούς νά όδηγηθεΐ στην πάλη 
του γιά τή σωτηρία του, θά ήταν κιόλας άπό τώρα καταδικασμένος σέ 
θάνατο... Τί είναι έκεϊνο πού τούς έπιβάλλει νά άρκοννται σέ καφενοκου- 
βέντες μέ μερικούς παρατρεχάμενους, πού περιμένουν νά γλείψουν κι αύ- 
τοί τό ϊτοιμο κόκκαλο τής έξουσίας;»

Καί ό Γληνός έδινε τήν έξήγηση:
«... ή στάση τους Αποδείχνει κι ϊνα άλλο. Πώς περισσότερο άπ’ δλα 

φοβούνται τόν ίδιο τόν λαό. Φοβούνται τό ξύπνημά του, φοβούνται τήν 
ένεργητική συμμετοχή του στούς άπολυτρωτικούς άγώνες, φοβούνται μή
πως σάν πάρει ό λαός στά χέρια του τίς έλευθερίες του, δέ θά είναι πιά 
αυτοί έκεϊνοι πού θά τόν όδηγήσουνε στήν παραπέρα πολιτική του ζωή. 
Γιατί συνήθισαν ώς τώρα νά κυβερνάνε άπό τά πάνω, σάν όργανα πού 
ήταν πάντα, δχι τής λαϊκής κυριαρχίας, άλλά τής Αντιλαϊκής όλιγαρχίας. 
Καί τούς τρομάζει κάθε λαϊκό κίνημα, κάθε άληθινό ξύπνημα τοϋ λαού, 
κάθε μαζική πάλη.

Μά τό παιχνίδι αύτό δέ μπορεΐ πιά νά έξακολουθήσει...».
Τήν ίδια μέ τόν Δ. Γληνό άποκαρδίωση δοκιμάσαμε κι έμεΐς -  ’Απο

στόλου κ’ έγώ -  όταν ξανασυναντηθήκαμε μέ τόν Σόφούλη καί τόν Κα- 
φαντάρη. Ήταν δυό γέροι μέ έπαρχιώτικο μυαλό καί κακές συνήθειες πο
νηριάς καί μικροπολιτικής. ’Αλλά πολλοί βουλευτές, πολιτευτές, στρατι
ωτικοί πού προέρχονταν άπό τά παλιά κόμματα δέ συμφωνούσαν πιά 
μαζί τους καί άναζητούσαν τρόπους όργάνωσης τής πάλης τού λαού: ό 
στρατηγός Νεόκοσμος Γρηγοριάδης, ό Ευριπίδης Μπακιρτζής, ό Στέφα
νος Σαράφης, δ Ήλίας Τσιριμώκος, ό Σταμάτης Χατζήμπεης, ό βουλευτής 
Δημόπουλος, ό καθηγητής ’Αλέξανδρος Σβώλος, ό θεμ. Τσάτσος. Πολλοί 
άριστεροί διανοούμενοι, δπως ό Γιάννης Κορδάτος, ό Στρατής Σωμερί- 
της, ό Παναγής Λεκατσάς καί άλλοι σοσιαλιστές άγροτικοί, ριζοσπάστες, 
δημοκρατικοί, άκόμα καί παλιοί τροτσκιστές πού τούς συναντήσαμε στή 
διάρκεια τού Μάη - Ίούνη 1941, έδειχναν διαθέσεις συνεργασίας μέ τό 
ΚΚΕ σ’ ένα έθνικό μέτωπο.

Τόν καιρό πού στήν ’Αθήνα γίνονταν σύντονες προσπάθειες γιά τή 
συγκρότηση μιάς εύρύτερης έθνικοαπελευθερωτικής όργάνωσης, στή 
Θεσσαλονίκη ιδρύεται ή πρώτη άντιστασιακή όργάνωση «’Ελευθερία», μέ 
πρωτοβουλία τού Μακεδονικού Γ ραφείου τού ΚΚΕ καί μέ συμμετοχή σο- 
σιαλιστών,άγροτικών. δημοκρατικώνάξιωματικώνκαί συνδικαλιστών. (16)

( 16) «Στά τέλη τού 'Απρίλη 1941, σέ κοινή σύσκεψη τού Γραφείου μέ τούς κομμουνιστές 
πού δραπέτευσαν άπό τό σανατόριο ’Ασβεστοχωρίου, άποφασίστηκε νά Ιδρυθεί ή έθνικο- 
(ΐπΐ'λειΊΙερωτική όργάνωση σέ συνεργασία μέ τούς σοσιαλιστές, τούς άγροτικούς παράγοντες 
καί τούς αξιωματικούς πού είχαν συγκεντρωθεί στή Θεσσαλονίκη μετά τήν κατάρρευση τού 
μακεδονικού μετώπου.



Ό Δημήτρης Γληνός έξόριστος στήν Ανάφη.
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Ή «’Ελευθερία» κήρυξε έθνικό συναγερμό ένάντια στούς κατακτητές 
καί κάλεσε τό λαό σέ ένοπλη άντίσταση. Τά συνθήματα τής «’Ελευθερίας» 
ηλέκτρισαν δλη τή Μακεδονία.

«Έθνική Αλληλεγγύη», ή πρώτη όργάνωση

'Η πρώτη φροντίδα τών κομμουνιστών πού δραπέτευσαν άπό τή Φολέ
γανδρο ήταν νά ξαναβρούν τρόπο πρακτικής δράσης μέσα στό λαό, νά 
σταλούν όρισμένοι στίς έπαρχίες, κατά προτίμηση στούς τόπους τής 
καταγωγής τους ή έκεϊ πού είχαν δράσει στό παρελθόν, καί νά έχουν 
έπαφή μέ τούς «έλεύθερους κομμουνιστές». Άλλά ήξεραν κιόλας πώς ό 
άριθμός τών φυλακισμένων καί τών όμήρων κομμουνιστών καί πατρι
ωτών θά πολλαπλασιαζόταν πολύ γρήγορα καί πώς ή ζωή τους θά γινό
ταν άκόμα πιό δύσκολη. 'Η έπιβίωσή τους θά γινόταν προβληματική. 
Έπρεπε, λοιπόν, νά καλυφθούν οί βασικές άνάγκες τών φυλακισμένων 
καί τών όμήρων καί σέ τρόφιμα καί σέ ρούχα. Τό πρόβλημα τής προστα
σίας τους θά έμπαινε πολύ γρήγορα καί ή προσπάθεια γιά τήν σωτηρία 
τών παλιών καί νέων θυμάτων τού φασισμού κρίθηκε σκόπιμο νά προ-

"Ύστερα άπό διαπραγματεύσεις μέ τούς Αγροτικούς Φειδά, Τοιάρα, Τανούλα, τούς σοσι
αλιστές γύρω άπό τούς Πασαλίδη καί Πετιανούδη κ.ά. καί μέ τήν όμάδα “Μερκούριού" τών 
άξιωματικών, πού στίς διαπραγματεύσεις μέ τό δεύτερο Γραμματέα τού Μακεδονικού Γρα
φείου τού ΚΚΕ, τόν άξέχαστο ’Αποστόλη Τζανή, άντιπροσωπευόταν άπό τόν συνταγμα
τάρχη Δημήτριο Ψαρρό, κατά τά τέλη τοϋ Μάη Ιδρύθηκε ή έθνικοαπελευθερωτική όργά
νωση Μακεδονίας «’Ελευθερία», πού καθοδηγούνταν άπό έπιτροπή δλων τών πολιτικών 
έκδηλώσεων. Ή  καθοδήγηση τού ένοπλου κινήματος άνατέθηκε στόν συνταγματάρχη Ψαρ- 
ρό.

Ά μέσως μετά τήν ίδρυσή της ή όργάνωση «’Ελευθερία» κυκλοφόρησε προκηρύξεις μέ τίς 
όποιες έξέθετε τούς σκοπούς της καί καλούσε σέ πατριωτικό άγώνα κατά τής τριπλής κατο
χής. Λίγο άργότερα κυκλοφόρησε καί ή παράνομη έφημερίδα τής όργάνωσης, μέ τόν Γδιο 
τίτλο, «’Ελευθερία», μιά άπό τίς πρώτες, μαζί μέ τό όργανο τού Γραφείου Μακεδονίας τού 
ΚΚΕ «Λαϊκή φωνή», πού κυκλοφόρησαν στήν κατεχόμενη 'Ελλάδα καί διατηρήθηκαν, μέ 
συνεχώς αύξανόμενο άριθμό άντίτυπων σ' δλη τήν περίοδο τής κατοχής.

Προσπάθειες νά διευρυνθεϊ ή “ ’Ελευθερία", μέ τή συμμετοχή Μακεδόνων πολιτικών 
παραγόντων τών άστικών κομμάτων Λεβάντη, Δίγκα, Μόδη, κ.ά. κοινωνικών προσωπικοτή
των καί άνώτατων στρατιωτικών, έμειναν άκαρπες. Τά κύρια στελέχη τής παλιάς "μακεδο
νικής ήγετικής κορυφής" καιροσκοπούσαν καί βαυκαλίζονταν μέ τίς αύταπάτες δτι οί Γερ
μανοί είναι “φιλέλληνες" καί δτι μιά "έξυπνη", "εύλύγιστη” καί “πονηρή" τακτική άπέ- 
ναντι στίς γερμανικές άρχές κατοχής θά είχε ευνοϊκά άποτελέσματα ύπέρ τών 'Ελλήνων καί 
θά ήταν σέ βάρος τής Βουλγαρίας στή Μακεδονία...

Συνάντηση μέ τόν Ψαρρό καί δημιουργία τής όργάνωσης “ ’Ελευθερία"... Ή  συνάντηση 
έγινε στά μέσα τού Μάη στό σπίτι τού σιδηροδρομικού από τή Δράμα μέ τή χοντρή γυναίκα. 
Τό σπίτι ήταν ένα μικρό, καινούριο, ώραϊο. μέ 2 δωμάτια, μιά αύλίτσα καί κηπάκο. Είναι 
δπως βγαίνουμε ά π’ τό έβραίικο λουτρό, πρός τήν Καλλιθέα... Στή συνάντηση πήγε καί ό 
Τζανής. Ά ποφασίστηκε ή ίδρυση τής πατριωτικής όργάνωσης " ’Ελευθερία" καί ή έκδοση 
έφημερίδας...». («Ά ρχεϊο ΚΚΕ», Φάκελ. 1 -  Στοιχεία Β. Βασβανά).
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βληθεί σάν γενικό λαϊκό σύνθημα καί νά άναχθεΐ σέ πανεθνικό καί παλ
λαϊκό καθήκον.

Γιά νά κατανοηθεϊ καί νά συνειδητοποιηθεί αύτό τό καθήκον άπό τίς 
πλατιές μάζες, έκριναν δτι ήταν έπιτακτική καί άμεση ή άνάγκη νά δημι- 
ουργηθεϊ μιά ειδική πανελλαδική όργάνωση βοήθειας.

Ή  όργάνωση αύτή θά έπρεπε νά άναλάβει καί ένα είδικό καθήκον 
συμμαχικής ήθικής τάξης. Νά περισυλλέγει, νά κρύβει καί νά προστατεύει 
τούς Βρεττανούς στρατιώτες πού είχαν άποκοπεΐ άπό τά τμήματά τους 
κατά τήν κατάρρευση τού μετώπου, νά φροντίζει γιά τή διαφυγή τους 
στήν Αίγυπτο καί νά ένισχύει αύτούς πού είχαν αιχμαλωτιστεί.

Ό  ρόλος αύτής τής όργάνωσης δέ θά περιοριζόταν στά παραπάνω. Ό  
έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας πού είχε άρχίσει θά είχε άνάγκη καί άπό 
τόν «Ερυθρό Σταυρό» καί τή βοήθειά του. Ή  άποστολή τής νέας όργά
νωσης ήταν συνεπώς εύρύτερη καί βαθύτερη σέ περιεχόμενο άπό δ,τι οί 
παρόμοιες προηγούμενες όργανώσεις, δπως ή ιστορική «Εργατική Βο
ήθεια» καί ή «Κοινωνική άλληλεγγύη».

Μέ πρωτοβουλία τού Παντελή Καραγκίτση, άναπληρωματικού τότε 
μέλους τής ΚΕ τού ΚΚΕ, τού κομμουνιστή χημικού Βασίλη Μαρκεζίνη, 
τού Σπύρου Άντύπα, τού Κλ. Παπαζωϊδη καί τού Νίκου Δρέσιου, δλων 
έξόριστων πού δραπέτευσαν άπό τή Φολέγανδρο, έγινε στίς 2.5.1941 ή 
ιδρυτική συνεδρίαση τής όργάνωσης πού πήρε τόν τίτλο «Έθνική Άλλη
λεγγύη».

Πολύ σύντομα στίς γραμμές τής ΕΑ μπήκαν έπιστήμονες, κοινωνικές 
προσωπικότητες, άνώτεροι δημόσιοι καί Ιδιωτικοί ύπάλληλοι, έργάτες, 
άγρότες, φοιτητές, άντρες καί γυναίκες. Πρώτος γενικός γραμματέας τής 
ΚΕ τής «Έθνικής Αλληλεγγύης» γίνεται ό Καραγκίτσης πού άνάπτυξε 
έξοχη δραστηριότητα(17).

(17) «... Ή  Έ θνική Άλληλεγγύη συγκροτήθηκε στίς 21.5 σέ μιά σύσκεψη πού πήραν μέ
ρος οί παρακάτω: Μαρκεζίνης Βασίλης, Νίκος Δρέσιος. Σπύρος Ά ντύπας. Κλέων Παπαζω- 
ίδης, Παντελής Καραγκίτσης καί άλλοι πού δέν τούς θυμούμαι. Ή  σύσκεψη έγινε στό δα- 
σύλλιο πίσω άπό τίς φυλακές Σωτηρίας. Ή  Ιδρυσή της δέν είναι προϊόν έπίσημης άπόφασης 
τού Κόμματος, άλλά τών απόψεων Μποϋρα, Καραγκίτση καί ’Αποστόλου, πού άνταλλάχτη- 
καν στή σύσκεψη. Ή  ΕΑ πέτυχε σάν όργάνωση προστασίας τών λαϊκών άγωνισιών πού 
βρίσκονταν στίς φυλακές καί στά νησιά. Είχε άμέσως έπαφή μέ τόν 'Ελληνικό ’Ερυθρό 
Σταυρό καί τήν τακτική άποστολή τροφίμων στήν ’Ακροναυπλία, στίς φυλακές καί στόν 
"Αι-Στράτη. Αύτό έσωσε άπό τό θάνατο τής πείνας δσους έξόριστους δέν είχαν πεθάνει καί 
άν 6 καϊκτσής πού μετέφερε τά τρόφιμα δέν ήταν £να άσυνείδητο τομάρι καί δέν χασομέ- 
ραγε τό ταξίδι προσπαθώντας νά βιάσει τήν άδελφή νοσοκόμα τοϋ ΕΕΣ πού συνόδευε τό 
φορτίο τών τροφίμων πού προορίζονταν γιά τούς λιμοκτονούντες έξόριστους τοϋ "Αι- 
Στράτη, θά είχαν σωθεί οί περισσότεροι έξόριστοι άπό κείνους πού πέθαναν άπό τήν πείνα. 
Στήν προσπάθεια σωτηρίας τών λαϊκών άγωνιστών άπό τήν πείνα συνέβαλε πολύ ή κυρία 
Ζαφείρη, πού πήγε κι ή ίδια  καί μερίμνησε γιά τούς κρατούμενους κομμουνιστές στήν 
'Ακροναυπλία. ’Αργότερα ή ΕΑ φούντωσε σάν έθνική όργάνωση άλληλεγγύης καί τράβηξε
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Μένει πάντα τό πρόβλημα τής ήγεσίας

Είδαμε δτι ή δράση τής όμάδας Ροΰσος-Χατζηβασιλείου-Καραγκίτσης 
σάν ήγετικής όμάδας σ’ δλη αύτή τήν περίοδο ήταν άρνητική καί στόν 
όργανωτικό καί στόν πολιτικό τομέα. Ούσιαστικά άγνοούσε δλο τό δυνα
μικό καί ικανό «άκτίφ» τής ’Αθήνας καί άπόφευγε άκόμα καί νά συναν
τηθεί μέ τά ήγετικά του μέλη. Συχνά έξαφανίζονταν έντελώς κι έμεϊς λέ
γαμε: «έπαθαν έκλειψη πάλι». Γιά τήν καθοδήγηση τής ’Αθήνας καί τη 
μαζική δουλειά τού ΚΚΕ είχε χρεωθεί άπό τόν Κεντρικό Πυρήνα ό Παν
τελής Καραγκίτσης, αύτός δμως είχε κυριολεκτικά άπορροφηθεί μέ τήν 
δημιουργία καί τήν άνάπτυξη τής «’Εθνικής ’Αλληλεγγύης». Έτσι ή συμ
βολή του στούς άλλους τομείς ήταν πάρα πολύ μικρή. Ή  βασική σκέψη 
τού Ρούσου ήταν δτι δέν πρέπει νά γίνονται ένέργειες βιαστικές. Τήν 
έπαφή μέ τούς κουμμουνιστές τών δυό παλιών ήγεσιών (Π.Κ.Ε καί Π.Δ.) 
τή θεωρούσε έπικίνδυνη. Τή Νέα Κεντρική Επιτροπή, δέν τήν άναγνώρι- 
ζε. Τήν πρόταση νά συμπληρωθεί ό ήγετικός τους τριμελής πυρήνας μέ 
άλλα στελέχη τήν άπέκρονε. Τί ήθελε;

Ή ήγετική τριάδα ή θ ε λ ε  τήν κ α τ α σ τ α τ ι κ ή  ν υ μ ι μ ό τ η ι α .  
Αύτό μεταφράζεται: " Ηθ ε λ ε  τ ή ν  έ γ κ ρ ι σ η  τ ή ς  Ά κ ρ ο ν α υ -  
π λ ί α ς . 'Υπήρχε σ’ αύτό μιά σωστή πολιτική καί ήθική βάση: «Ή δια
μορφωμένη ήγεσία τού Κόμματος, άν καί φυλακισμένη, διατηρούσε δλο 
τό κύρος της», δπως γράφει καί ό Π. Ρούσος. ’Αλλά ή θρησκευτική προσ
ήλωση σ' αύτή καί μόνο τήν άποψη (άπό τήν όποία πηγάζει ή διστακτικό- 
τητα τής τριάδας) έχει βαθύτερες ρίζες γιά τίς όποιες θά χρειαστεί νά 
ξαναμιλήσω στό έπόμενο κεφάλαιο.

Καί χωρίς κεντρική ήγεσία ή δράση άναπτύσσεται

’Αρχές Ίούνη τού 1941, παρ’ δλο πού κεντρική ήγεσία δέν ύπάρχει, οί 
κομμουνιστικές όργανώσεις Εχουν άρχίσει τή δράση τους.

Μέ τίς όργανώσεις πού έχουν μείνει μακριά άπό τίς δυό ήγεσίες, μέ 
τούς δεσμώτες πού δραπέτευσαν, ή άνασυγκρότηση τού Κόμματος προ
χωρούσε. Οί κομμουνιστές έπέμεναν καί κατάφερναν νά στερεώσουν τούς 
πρώτους πυρήνες τους. Στίς έπαρχίες, μέ τήν έπιστροφή όρισμένων έξόρι
στων, ή κομματική άνασυγκρότηση προχωρούσε μέ καλύτερους ρυθμούς, 
μ' δλο πού δέν ύπήρχαν όδηγίες άπό πουθενά. Σέ κάθε περιοχή, Νομό, 
άκόμα καί Επαρχία, ύπήρχαν διαφορές, κυρίως στίς μορφές όργάνωσης, 
στίς μεθόδους καί στά μέσα πάλης.

στά σπλάχνα της άρκετές προσωπικότητες καί έκανε καί πρόεδρό της τόν καθηγητή τοϋ 
Πολυτεχνείου ’Αθανάσιο Ρουσόπουλο». («’Αρχεία ΚΚΕ», Φάκελ. 1-Στοιχεία Π. Καραγκί
τση).
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Κώστας Γαμβέτας. Κώστας Χατζήμαλης

Τό ΚΚΕ στίς άρχές τοΰ Ίούνη διέθετε πάνω άπό 200 στελέχη πού τά 
θεωρούσε δοκιμασμένα. Στήν πραγματικότητα σ’ δλη τήν 'Ελλάδα κείνη 
τήν περίοδο δούλευαν δραστήρια 1.500 καί 2.000 στελέχη. Ή ταν άναμφι- 
σβήτητα μιά πολύ μεγάλη δύναμη, καί σέ πολλά μέρη, δπως στή Μακεδο
νία, τή Θεσσαλία, τήν "Ηπειρο καί άλλού, άρχισαν νά λειτουργούν όργα- 
νώσεις άρκετά καλά πλαισιωμένες.

Πολλοί άπό έκείνους τούς πρωτοπόρους, τούς έθνεγέρτες, έπεσαν στό 
πεδίο τής τιμής -  αίώνια τιμή τού Κόμματος πού τούς γαλούχησε καί τούς 
άνάθρεψε. Κανείς άπό μάς πού έπιζήσαμε, δέ θά σβήσει ποτέ άπό τή 
μνήμη του τίς μορφές τών άνθρώπων έκείνων πού χάθηκαν.

Καί πάντα άντηχούν τά όνόματά τους στ’ αύτιά μας. Τέτοιοι άνθρω
ποι, σάν τόν λιγόλογο καί στοχαστικό Κώστα Λαζαρίδη, τόν άκούραστο 
καί μεθοδικό Κώστα Γαμβέτα. τόν μικρόσωμο καί άεικίνητο Κώστα Χα- 
τζήμαλη,τόν γιατρό Γιώργη Άνδριόπουλο,τόν ολύμπια ήρεμο Σπύρο Κα- 
λοδίκη, τόν πάντα γελαστό καί πρόθυμο Βασίλη Μαρκεζίνη, τόν Ιερου
σαλήμ Χαριζάνη, τόν Καρατζά, τόν ’Αριστοτέλη Μπούρα, τόν Λάζο Τερ- 
πόφσκι, τόν Κερασίδη, τόν ’Αποστόλη Τζανή, τήν Ήλέκτρα ’Αποστόλου 
δέ μπορούν νά ξεχαστούν.

Μέρα καί νύχτα τά στελέχη αύτά τού Κόμματος βρίσκονταν στούς 
δρόμους, σέ διαρκή κίνηση καί δράση. Δέν είχαν δικό τους σπίτι, δική 
τους οικογενειακή ζωή, δική τους ύπαρξη. Καταδιώκονταν άπό τούς ξέ
νους εισβολείς καί άπό τούς ντόπιους άστυνομικούς-συνεργάτες τοΰ 
κατακτητή. Δέν είχαν δικό τους δελτίο ψωμιού, δελτίο τροφίμων, ούτε 
συσσίτιο καί πολλές φορές κοιμούνταν νηστικοί. Διανυκτέρευαν σέ ξένα
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Παράνομο έργαστήριο γιά σφραγίδες.

σπίτια, σέ υπόγεια, σέ άποθήκες. Ά ν  οί γυναίκες τους δούλευαν στό κί
νημα -  κι αύτό ήταν κανόνας -  τά παιδιά τους έμεναν σέ ξένα χέρια. 
"Αγνωστα τά πραγματικά τους όνόματα. Μέ μιά πλαστή ταυτότητα πού 
τήν προμηθεύονταν άπό τούς πατριώτες άστυνομικούς: Δημήτριος στή 
γειτονιά, Γιάννης στό έργοστάσιο, Περικλής στούς δημοκράτες, Άντύπας 
στούς άγρότες, Καραϊσκάκης στό βουνό, Άρης στόν πόλεμο.

Μπορούμε, λοιπόν, νά κλείσουμε τό κεφάλαιο αύτό διατυπώνοντας 
δυό συμπεράσματα:

1. Συχνά τό ΚΚΕ κατηγορεΐται πώς όργάνωσε τόν άγώνα τής άντί
στασης γιά λογαριασμό τής Σοβιετικής "Ενωσης καί γιά δικό της όφελος. 
Άλλά οί κομμουνιστές άρχισαν έντονο άγώνα χωρίς ταλαντεύσεις καί 
έπιφυλάξεις άπό τήν πρώτη μέρα τής γερμανοφασιστικής κατοχής, συν
εχίζοντας τήν άντιφασιστική πολιτική τού ΚΚΕ. Ή  γραμμή τού έθνικού 
άπελευθερωτικού άγώνα είναι κιόλας όριστικά διαμορφωμένη πολύ πρίν 
ή Γερμανία εισβάλει στή Σοβιετική Ένωση.

2. Ή  γραμμή αύτή μπαίνει σ’ έφαρμογή πολύ πρίν σχηματιστεί ή 
ένιαία ήγεσία τού Κόμματος -  καί είναι άποδεκτή *άπό τό σύνολο τών 
Ελλήνων κομμουνιστών πρίν άπό τήν 6η 'Ολομέλεια (πού έγινε στίς άρ- 
χέςτού ’Ιούλη 1941 ).('*)

(ΙΚ ).Ή  άντιφασιστική καί έθνικοαπελευθερωτική γραμμή τοϋ ΚΚΕ Εχει διατυπωθεί μέ σα
φήνεια ήδη στή 4η 'Ολομέλεια τοϋ ΚΚΕ (Σεπτ. 1935): «Τώρα πού δ κίνδυνος τής φασιστι
κή; έ.ιιδρομής έγινε πραγματικότητα, αί'τονεργώ ντχ; οί κομμοι-νιοτί;. χι>ιρι: δισταγμούς, 
μπαίνουν έπικεφαλής του αντιστασιακού άγώνα, καί χάρη σ' «ύτήν τήν πρωτοβουλία τους 
κερδίζουν τήν «ήγεμονία της πάλης», δπως έλεγε καί ή άπόφαση τοϋ '35.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 
Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΚΕ: ΕΑΜ

Στίς 22 τοϋ Ίούνη τοϋ 1941 ή Γερμανία εισέβαλε στό έδαφος 
τής Σοβιετικής Ένωσης.

Ό  χιτλερικός στρατός τίς πρώτες έβδομάδες τής εισβο
λής σημειώνει κι έκεΐ τίς ίδιες έπιτυχίες πού είχε καί στήν 
κατάκτηση τών χωρών τής δυτικής Ευρώπης. Ά λλά  ή ρα
γδαία προέλασή του πολύ γρήγορα έπιβραδύνεται καί ό κε
ραυνοβόλος πόλεμος πού λογάριαζε νά διεξαγάγει κι έκεΐ ό 
Χίτλερ, παίρνει τό χαρακτήρα ένός σκληρού καί μακροχρό
νιου πολέμου: Ή  πορεία του άλλάζει. Ή  συμμετοχή τής Σο
βιετικής Ένωσης στόν πόλεμο, άλλάζει δμως καί τό χαρα
κτήρα του: 'Η συμμαχία Άγγλίας-Σοβιετικής Ένωσης-ΗΠΑ 
στηρίζεται ιδεολογικά καί πολιτικά στήν άντίληψη ένός.κοι
νού άντιφασιστικού άγώνα τών λαών τής Ευρώπης -  καί σέ 
λίγο καί τής ’Ασίας. Ή  συντριβή τού χιτλερισμού γίνεται 
κοινή έπιδίωξη τών λαών κι ή τελική νίκη συνδέεται μέ τήν 
κατοχύρωση τής άνεξαρτησίας καί τής έλευθερίας τους -  μέ
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τη δημιουργία ένός νέου κόσμου. Ή  άντίσταση τών λαών τών 
υποδουλωμένων χωρών τής Ευρώπης βρίσκεται κι αύτή άπό 
τώρα καί μπρός μέσα στό πλαίσιο αύτού τοϋ κοινού παγκό
σμιου άντιφασιστικοΰ άγώνα.

Στίς σελίδες πού άκολουθούν θά παρακολουθήσουμε 
πώς διαμορφώθηκε κατά τούς έπόμενους μήνες ή γραμμή του, 
πού όρίσθηκε άπό τήν πρώτη κιόλας μέρα τής κατοχής, ώστε 
ν’ άποτελέσει τελικά τό σχέδιο δράσης τού έθνικοαπελευθε- 
ρωτικού μετώπου. Μέ ποιό τρόπο δηλαδή τό ΚΚΕ, άπό τίς 
δυσκολίες τού πρώτου καιρού, μπόρεσε νά περάσει στήν όρι- 
στική άνασύνταξη τών δυνάμεών του, στήν ένοποίησή τους 
καί στήν όριστική-προγραμματική υιοθέτηση τής πολιτικής 
τού έθνικοαπελευθερωτικού μετώπου. Οί σταθμοί τής πο
ρείας αύτής όρίζονται άπό τίς συνελεύσεις τών άνώτατων 
καθοδηγητικών όργάνων τού ΚΚΕ, πού άπό προσωρινά καί 
περιορισμένης άρμοδιότητας γίνονται μονιμότερα καί εύρύ- 
τερα καί φτάνουν ώς τήν τελική συγκρότηση τής νέας καί 
ένιαίας ήγεσίας του μέ έπικεφαλής τόν Γιώργη Σιάντο.

Οί άποφάσεις τών σωμάτων αυτών άποκρυσταλλώνουν 
τήν πολιτική γραμμή τού ΚΚΕ στή δημιουργία τού ΕΑΜ.

Αύτό είναι τό δεύτερο κεφάλαιο τού βιβλίου μας -  καί τό 
ύλικό πού περιέχει άναφέρεται σέ μιά περίοδο δύσκολη καί 
δημιουργική: άπό τόν Ίούνη ώς τό τέλος τού 1941.

Η 6η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Μιά ευτυχής συγκυρία
Μιά ευτυχής συγκυρία, δχι δμως χωρίς άρνητικές συνέπειες, έφερε -  έπι- 
τέλους -  σ’ έπαφή τήν «καθοδηγητική τριάδα» μέ τήν ’Ακροναυπλία. Στά 
τέλη τοΰ Ίούνη μιά όμάδα στελεχών πού κατάγονταν άπό τή Μακεδονία, 
έπωφελήθηκε άπό τά καμώματα τών Βούλγαρων κατακτητών πού παρά- 
σταιναν τούς προστάτες τών Μακεδόνων.

'Η γυναίκα τού κρατούμενου στήν ’Ακροναυπλία σλαβομακεδόνα 
(γερμανικής καταγωγής) Νεδέλκου παρουσιάστηκε στή βουλγαρική πρε
σβεία τής ’Αθήνας καί ζήτησε τή μεσολάβησή της γιά τήν άπελευθέρωση 
τού άντρα της. Ό  γέρο-Νεδέλκος άπελευθερώθηκε. Πηγαίνοντας στήν 
’Αθήνα παρουσιάστηκε -  μέ έντολή τού Γιάννη Ίωαννίδη -  στή βουλγα
ρική πρεσβεία καί ζήτησε τήν έπέμβασή της στίς γερμανικές άρχές κατο
χής γιά νά άφεθούν έλεύθεροι ot Μακεδόνες πού κρατούνταν στήν
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’Ακροναυπλία. Στή μικτή έπιτροπή πού πήγε γι’ αύτό τό σκοπό στήν 
’Ακροναυπλία, ή όμάδα παρουσίασε κατάλογο είκοσι έφτά κρατούμενων. 
’Αφέθηκαν έλεύθεροι δλοι τους. ’Ανάμεσά τους ήταν ό ’Ανδρέας Τσίπας, 
άναπληρωματικό μέλος τής ΚΕ, ό ’Ανδρέας Τζήμας, πρώην βουλευτής 
τού Λαϊκού Μετώπου, ό Κώστας Λαζαρίδης, συνδικαλιστής καπνεργάτης, 
ό Ρ. Χαριζάνης, ό Λ. Τερπόφσκι-Ζησιάδης, ό Λ. ’Αδαμόπουλος- 
Νταμόφσκι, ό Π. Κέντρος, ό Δ. Καρατζάς, ό Θ. Πέϊκος, δ Σκουπακίδης, 
συνδικαλιστής αύτοκινητιστής, ό Α. Μπουζίνης, ό Λ. Μόσχος -  δλοι τους 
παλιά καί δοκιμασμένα στελέχη τού ΚΚΕ(Ι)

’Απ’ αύτούς ol Α. Τσίπας, Α. Τζήμας καί Κ. Λαζαρίδης έποφορτί- 
στηκαν άπό τόν ήγετικό πυρήνα τής ’Ακροναυπλίας νά μεταφέρουν την 
άπόφασή του. Σύμφωνα μέ αύτήν: ΟΙ τρεις αύτοί, μαζί μέ τή τριάδα πού 
ύπήρχε νά συγκροτήσουν τή ΚΕ τού ΚΚΕ, μένοντας στήν ’Αθήνα. Στήν 
’Αθήνα νά μείνει καί ό Π. Κέντρος σά κεντρικός σύνδεσμος τής ΚΕ τού 
ΚΚΕ. "Ολοι οί άλλοι νά φύγουν γιά τή Θεσσαλονίκη καί νά μπούν στή 
διάθεση τού Μακεδονικού Γραφείου, έκτός άπό τό Λάζαρο ’Αδαμόπουλο 
πού στελόταν γραμματέας τής ’Επιτροπής Λάρισας. Καί τότε -  στήν 
περίοδο τής κατοχής -  καί άργότερα άλλά κυρίως ύστερα άπό τό πόλεμο 
έπιχείρησαν νά συκοφαντήσουν τούς 27 ’Ακροναυπλιώτες καί μαζί τους 
τό ΚΚΕ γιά έαμοβουλγαρισμό κ.λ.π. ’Αλλά έντελώς διαφορετική ήταν ή 
γνώμη τών πιό άρμόδιων όργάνων(2), δηλαδή τής ’Ασφάλειας.

Μέ τήν εύτυχή αύτή συγκυρία τό ΚΚΕ άποκτούσε ένα πυρήνα πού μέσα 
στή πορεία μπορούσε νά διαμορφωθεί σέ νόμιμη καί όριστική Κεντρική 
Έπιτροπή του. Σ’ αύτό τό στάδιο ό πυρήνας αύτός άναγνωρίστηκε χωρίς 
άντιρρήσεις άπό όλους τούς κομμουνιστές σά καθοδηγητικό όργανο έγκυ- 
ρότερο άπό τή τριμελή έπιτροπή -  καί μονιμότερο.

(').« ... Μέ τήν κατάρρευση τοϋ μετώπου καί τήν κάθοδο τών Γερμανών Απελευθερώθηκε 
σάν σλαβομακεδόνας 6 σ. Νεδέλκος. Ό  σ. Ίωαννίδης τού έδωσε έντολή νά ένεργήσει νά 
βγούν μέ ιόν Ιδιο τρόπο δοο τό δυνατό περισσότεροι. Πραγματικά ύστερα άπό λίγο καιρό 
βγήκαν κάμποσοι. Ά νάμεσά τους οί Τσίπας ’Ανδρέας, Τζήμας ’Ανδρέας κ.ά. («’Αρχεία 
ΚΚΕ». Φάκελ.: ’Αναδιοργάνωση τού ΚΚΕ-Στοιχεϊα Γιάννη Ίωαννίδη).

(2). Στίς 12.4.1942 ή Είδική άσφάλεια τής Θεσσαλονίκης σέ άναφορά της (άρ. 9) στήν 
'Αστυνομική διεύθυνση γράφει: «Τό Κομμουνιστικό Κόμμα διά νά έπιτύχη τήν άπελευθέ- 
ρωσίν των φαίνεται δτι έξεμεταλλεύθη την καταγωγήν τούτων καί παρ’ δλον δτι άπαντες 
είσίν έλληνες τήν καταγωγήν καί ύπηκοότητα, καταγόμενοι έκ Σερρών, Κομοτηνής, Λαγκα
δά, Θεσσαλονίκης καί Λαρίσης, παρέστησαν τούτους ώς δουλγαρίζοντας καί ώς έκταπισθέν- 
τας διά πολιτικούς δήθεν λόγους...

"Απαντες οί άποφυλακισθέντες έκρατούντο έπί έτη διότι υπήρξαν άπό πολλών έτών 
δυναμικά καί όργανωτικά στελέχη τού Κομμουνιστικού Κόμματος, είς δέ τούτων, ό Τζήμας 
Ανδρέας έτέλεσε καί βουλευτής τού Κόμματος τούτου. Τούτων διετάχθη ή έπανασύλληψις 

παρά τού Υ πουργείου Ά σφαλείας τή έγκρίσει τών γερμανικών άρχών, μεθ' ών προσήλθεν 
είς συνεννόησιν. ΟΙ πλεϊστοι τούτων ώς διεπιστώθη άπό τής πρώτης στιγμής τής άποφυλα- 
κίσεώς των ήλθον είς έπαφήν μετά τού Κομμουνιστικού Κόμματος καί έλαβαν διαταγάς καί 
όδηγίας νά δράσωσιν μετά φανατισμού καί δραστηριότητος έν Μακεδονία είς βάρος τών 
άρχών κατοχής. Ή  σημειωθείσα έν Θεσσαλονίκη κομμουνιστική κίνησις καί αΐ έν τή περιοχή 
Νιγρήτας ταραχαί όφείλονται κατά κύριον λόγον είς τούτους...». Βλ. Π. Ρούσος, σελ. 162.
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ΟΙ όδηγίες πού έστελνε ή ’Ακροναυπλία ήταν ή βάση γιά τίς άποφά- 
σεις ένός κομματικού Σώματος, πού άρχισε άμέσως νά προετοιμάζεται. 
Είναι ή συνεδρίαση τεσσάρων μελών τής ΚΕ τού ΚΚΕ, πού άργότερα, σέ 
συνεννόηση μέ τά μέλη τής ΚΕ πού βρισκόνταν στήν ’Ακροναυπλία, άπο- 
φασίστηκε νά όνομάζεται 6η 'Ολομέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ.

Ή  6η 'Ολομέλεια τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ

Άπό τή 1η ώς 3η ’Ιούλη συνεδρίασαν τά τέσσερα τακτικά καί άνα- 
πληρωματικά μέλη τής ΚΕ πού είχαν έκλεγεϊ στό 6ο συνέδριο (Χρύσσ 
Χατζηβασιλείου, Σΐμος Καραγκίτσης (Παντελής), Πέτρος Ρούσος καί 
Άνδρέας Ίαίψις, μαζί μέ τά δυό άνώτερα στελέχη τού κόμματος (Άν- 
δρέας Τζήμας καί Κώστας Λαζαρίδης) πού, μέ υπόδειξη τής Άκροναυ- 
πλίας, προστέθηκαν (αύτό στή κομματική γλώσσα λέγεται «κοπτάτσια») 
στά μέλη τής ΚΕ.

Τή συνεδρίαση άνοιξε ή Χρύσα Χατζηβασιλείου, τό μόνο σύμφωνα μέ 
τόν Ίωαννίδη έκλεγμένο άπό τό συνέδριο τακτικό μέλος τής ΚΕ.

Πρίν μπούν στή συζήτηση τών θεμάτων, ό Π. Ρούσος μάς πληροφορεί 
δτι «... έγινε συζήτηση γιά τήν έγκυρότητα τού σώματος καί γιά τήν άρί- 
θμηση τής 'Ολομέλειας, άν δηλαδή έπρεπε νά όνομαστεΐ 6η 'Ολομέλεια, 
μιά καί ήταν τόσο όλιγομελής ή σύνθεσή της καί Ιδιόμορφη ή σύγκλησή
της»(3)

'Η άπόφαση τής 6ης αύτής 'Ολομέλειας δόθηκε στή δημοσιότητα σάν 
άπόφαση τού Κόμματος άλλά καί σάν «έκκληση πρός τά μέλη τού ΚΚΕ»

Άναφέρεται πρώτα στό χαρακτήρα τού πολέμου καί πολύ σωστά 
γιάτί αύτό ήταν έκείνη τή στιγμή ένα ζήτημα πού άπασχολούσε δλους 
τούς κομμουνιστές καί διαφόριζε τίς άντιλήψεις τους.

Ή  άπόφαση, λοιπόν, καθόριζε πώς ό πόλεμος ήταν: «συνέπεια τής 
γενικής κρίσης τοϋ κεφαλαιοκρατικού συστήματος καί τών άνταγωνισμών 
πού αύτό γεννάει» καί διαπίστωνε πώς: «Μέσα στή βράση τοϋ σημερινού 
δεύτερου παγκόσμιου πολέμου ή φασιστική παράταξη Χίτλερ -  Μουσο- 
λίνι έξαπόλυσε ταυτόχρονα τόν άντισοβιετικό πόλεμο(...) "Ομως οί κομ
μουνιστές όφείλουν νά όοϋν δτι στό σημερινό στάδιο τής άντισοβιετικής 
επίθεσης, ό φασισμός είναι ό κύριος έχθρός, 6χι μόνο τοϋ πρώτου σοσια
λιστικού κράτους άλλά καί κάθε δημοκρατικής κατάκτησης τοϋ λαού. Γι’ 
αύτό πρέπει .νά υποστηρίζουν κάθε προσπάθεια πού τείνει στή συντριβή 
τοϋ φασισμού καί στήν υπεράσπιση τής Σοβιετικής "Ενωσης».

(3). Ot όδηγίες τής ’Ακροναυπλίας, σύμφωνα μέ τόν Π. Ρούσο, μεταφέρθηκαν προφο
ρικά άπό τόν ’Ανδρέα Τσίπα. Ό  Παν. Μαυρομάτης έγραψε πώς ήταν γραφτές καί μάλιστα 
πώς τό κομματικό γραφείο άνέθεσε σ’ αύτόν νά τίς γράψει. Είναι μιά λεπτομέρεια, χωρίς 
μάλιστα (διαίτερη σημασία, άφού άμφισβήτηση γιά τήν έγκυρότητα ή γιά τήν άκρίβεια τής 
μεταβίβασης τής άπόφασης δέν υπήρξε ποτέ. (Βλ. Π. Ρούσου, δ.π.σ. 164).
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Ή άπόφαση άναφέρεται σέ συνέχεια στήν Ιταλική έπιδρομή τόν πό
λεμο καί τήν υποδούλωση τής Ελλάδας -  γιά νά διαπιστώσει δτι: «Γιά 
τήν υποδούλωση αύτή -  έξ όλοκλήρου ύπεύθυνη είναι ή βασιλομεταξική 
δικτατορία τής 4ης Αύγούστου καί οί καπιταλιστικοί κύκλοι πού τήν 
υποστήριζαν ή τήν άνέχτηκαν».

Γιά τήν έσωτερική κατάσταση τού ΚΚΕ ή 6η'Ολομέλεια άναφέρει: 
«Τό ξέσπασμα τοϋ έλληνοϊταλικοϋ πολέμου βρήκε τίς έλεύθερες κομματι
κές δυνάμεις Αποκεφαλισμένες, διασπασμένες σέ όμάδες Ανίσχυρες νά όρ- 
γανώσουν μαζική πάλη γιατί είχαν εισχωρήσει χαφιεδικά καί ύποπτα 
στοιχεία στά καθοδηγητικά του όργανα». Άπό αύτή τήν συζήτηση ξεκι- 
νόντας ή 6η 'Ολομέλεια τόνιζε δτι μέσα σέ αύτές τίς συνθήκες: «πρωταρ
χικός όρος γιά τή νίκη είναι ή ύπαρξη γερού κομμουνιστικού κόμματος, 
ικανού νά οδηγήσει τό λαό στήν έθνική καί κοινωνική του Απελευθέρω
ση...»

Γι’ αύτό τό σκοπό τό ΚΚΕ:

«Καλεϊ τόν έλληνικό λαό, δλα τά κόμματα καί τίς όργανώσεις του σ' 
ίνα έθνικό μέτωπο τής Απελευθέρωσης».

Συγκεκριμενοποιώντας τό ρόλο καί τήν άποστολή τού ΚΚΕ καί τών 
κουμμουνιστών έγραφε:

«’Οργανώνοντας Ακούραστα τόν Αγώνα γιά τά καθημερινά ζητήματα 
όλων τών λαϊκών στρωμάτων καί τήν ΐνοπλη άντίσταση στούς καταχτη
τές, τό Κόμμα καί κάθε κομμουνιστής ξεχωριστά, όφείλει νά προσανατο
λίζεται Ιγκαιρα καί σωστά στά σοβαρά γεγονότα πού άλλάζουν καί θά 
άλλάζουν κάθε μέρα μέ γρηγορότερο ρυθμό, νά όργανώνει τίς δυνάμεις 
τής λαϊκής έξέγερσης γιά τήν έθνική καί κοινωνική Απελευθέρωση τής 
'Ελλάδας».

Τά όργανωτικά προβλήματα πού άπασχόλησαν τήν 'Ολομέλεια αύτή, 
άν κρίνουμε άπό τό κείμενο τής άπόφασης, άναφέρονταν μόνο στό δτι: 
«χρειάζεται γρήγορη καί Αποφασιστική έκκαθάριση μιάς έλεεινής κατά
στασης πού δημιούργησε μέ τό χαφιεδισμό ό έχθρος». Στήν άπόφαση το
νιζόταν ή άνάγκη νά συσπειρωθούν γύρω της (στήν ΚΕ) καί νά συμβά
λουν μέ δλες τους τίς δυνάμεις «στήν έπιτυχία τού ίργου της δλα τά πιστά 
στήν ύπόθεση τού Κόμματος καί τής Διεθνούς μέλη καί στελέχη τοϋ κόμ
ματος». Άπό τό κείμενο προκύπτει έπίσης πώς συζητήθηκε ή συγκρότηση 
όργανώσεως καί καθοδηγήσεών στήν Αθήνα, τό Πειραιά καί στή Θεσσα
λονίκη, ή δημιουργία ένός στοιχειώδους μηχανισμού, καθώς καί τά προ
βλήματα τού συνδικαλιστικού κινήματος.(4)

(4). Βλ. ’Επίσημα κείμενα τού ΚΚΕ, τ.Ε '.
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Κριτική τών άποφάσεων τής 6ης 'Ολομέλειας

Δώσαμε τά κύρια σημεία τή; απόφαση;.
Δέ δυσκολεύεται κανένας νά διαπιστώσει πώς καί οί άποφάσεις, τό 

πνεύμα καί τό ύφος τής άπόφασης κάθε άλλο παρά χαρακτηρίζονται άπό 
πραγματική γνώση τών διεθνών έξελίξεων καί τής κατάστασης στήν 'Ελ
λάδα. Π.χ. ή άπόφαση τόνιζε: «Μέσα στίς σημερινές συνθήκες τό βασικό 
καθήκον τών 'Ελλήνων κομμουνιστών είναι ή όργάνωση τής πάλης τον 
ελληνικού λαού γιά τήν υπεράσπιση τής Σοβιετικής 'Ένωσης καί τήν άπο- 
τίναξη τοϋ ξενικού φασιστικού ζυγού».

Ή  ήγεσία τού ΚΚΕ δέ βλέπει πώς μέσα στίς συνθήκες τού Δεύτερου 
παγκόσμιου πολέμου τό κύριο καί βασικό καθήκον τού ΚΚΕ ήταν ή όρ
γάνωση τής πάλης τού έλληνικού λαού γιά τό διώξιμο τών ξένων κατα
κτητών, γιά τήν ένεργητική συμβολή στόν άγώνα τών Συμμάχων, γιά τή 
συντριβή τού έπιθετικού Άξονα. Δέν βλέπει δηλαδή πώς ή πάλη αύτή 
άποτελούσε τή δική μας πραγματική βοήθεια στό προοδευτικό άγώνα τής 
Σοβιετικής "Ενωσης. Πώς έτσι δηλαδή έκπληρώναμε στό άκέραιο καί τό 
πατριωτικό καί τό διεθνιστικό -  έπαναστατικό μας καθήκον. Αιχμάλωτη 
τού παρελθόντος, θύμα τής άνεπάρκειας τού θεωρητικού της έξοπλισμού, 
άποσπασμένη ή ήγετική όμάδα τής Ακροναυπλίας, άπό τή ζωή καί τήν 
έπαναστατική -  άγωνιστική άτμόσφαιρα πού έπικρατούσε στήν 'Ελλλάδα. 
δέν μπόρεσε νά προσανατολίσει σωστά τήν όλιγομελή όμάδα πού άντι- 
προσώπευε. Έτσι ή άπόφαση τής 6ης 'Ολομέλειας έμεινε δογματικά στίς 
παραδοσιακές θέσεις τών ΚΚ -  μελών τής ΚΔ -  μέ τό διπλό νά πούμε 
πατριωτισμό -  τό Σοβιετικό καί τόν έλληνικό.

Άναφέρεται βέβαια καί στά έλληνικά προβλήματα, μιλάει γιά ένωση 
τών έθνικών δυνάμεων σέ πανεθνικό μέτωπο -  άλλά στήν ούσία τής σκέ
ψης της δέ δυσκολεύεται κανένας νά δει πώς ό άντιφασιστικός χαρακτή
ρας πού πήρε ό πόλεμος τής διαφεύγει.

Μέ τή γενικότητα καί τήν άσάφειά της, δηλαδή μέ τήν ιδεολογική καί 
πολιτική της άνεπάρκεια, ή ήγεσία τού Κόμματος άντιπαρήλθε τό βασικό 
ιδεολογικό πρόβλημα, πού χώριζε άκόμα τούς κομμουνιστές -ή τουλάχι
στο πολλούς κομμουνιστές: Ήταν ή δέν ήταν σωστή ή θέση τού Κόμματος 
γιά «άνεπιφύλακτη υποστήριξη» τού πολέμου πού διεξήγαγε ό λαός, έστω 
καί κάτω άπό τήν καθοδήγηση τής κυβέρνησης Μεταξά;

Ή  6η 'Ολομέλεια, άπομακρύνεται άπό τή θέση αύτή -  πού είναι 
μιά τροποποίηση τής γνωστής θέσης τού Ν. Ζαχαριάδη, μιά παρέκκλιση 
καί παρερμηνεία της. Απομακρύνεται άλλά ούτε άποδοκιμάζει τή θέση 
τής Ακροναυπλίας ούτε τήν άποκηρύχνει καί ούτε κάν τή σχολιάζει. Τε
λικά πάει νά λύσει ένα τέτοιο ζήτημα, Ιδεολογικό καί πολιτικό, μέ τή 
κακή τακτική τής σιωπής. Καί αύτό δέ μπορεϊ ποτέ νά είναι χωρίς συν
έπειες.

Τά πρακτικά όργανωτικά-καθοδηγητικά προβλήματα καί καθήκοντα 
δέ καθορίζονται καί αύτά μέ σαφήνεια. Ή  έργατική τάξη δέν άναφέρεται
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κάν σάν ή πρωτοπόρα καί κύρια δύναμη τοϋ άπελευθερωτικού άγώνα- 
μόλο πού οί άγώνες της έχουν κιόλας άρχίσει νά παίρνουν όργανωμένο 
χαρακτήρα. Γίνεται λόγος -  μέ τή πιό μεγάλη γενικότητα -  καί μέ τά ίδια 
λόγια πού μπορεϊ κανένας νά χρησιμοποιεί σέ καιρό ειρήνης -  γιά «τά 
καθημερινά προβλήματα τού λαού».

Στήν άπφφαση δέν υπάρχει λέξη γιά τούς άγρότες καί γιά τό άγρο- 
τικό ζήτημα -  ένα ζήτημα στό όποιο, άπό παράδοση μπορεϊ νά πει κανέ
νας οί άποφάσεις τών κομματικών σωμάτων πάντοτε άναφερόταν. Πολύ 
περισσότερο πού γιά τό ΚΚΕ καί τούς κομμουνιστές ύπήρχε ένα άνοικτό 
πρόβλημα: Θά δημιουργηθούν όργανώσεις τού ΚΚΕ στά χωριά ή «ένιαίο 
’Αγροτικό Κόμμα τής Ελλάδας»;

Τό ούσιαστικό στοιχείο τής μαχητικής άντίστασης στούς κατακτητές
-  αύτό κυριότατα λείπει άπό τήν άπόφαση αύτή. Οί ένοπλες όμάδες -  πού 
καί αύτές έχουν κιόλας έμφανιστεί στά βουνά -  δέν άναφέρονται κάν.

Ή  'Ολομέλεια δέ ξέρει ή δέ μπορεϊ νά καταλάβει ή διστάζει νά τό 
πεϊ, πώς ή 'Ελλάδα όλόκληρη βρίσκεται σέ έπαναστατικό συναγερμό.

Τελικά γιά τό ύφος: Ό λ α  ύπάρχουν στήν άπόφαση αύτή. Καί 6λα 
πνίγονται μέσα σέ τυποποιημένες, γενικές διαπιστώσεις καί έκφράσεις -  
πού μπορούν νά έπαναλαμβάνονται σέ κάθε περίοδο -  έκφράσεις τετριμ
μένες. Πρέπει έδώ νά πούμε πώς αύτό τό Κόμμα τών μεγάλων άγώνων καί 
τών μεγάλων θυσιών, έπεσε καί άλλες φορές σέ αύτή τή παγίδα τών καθο
δηγήσεων πού «κάνουν τόν έξυπνο», μέ ύπεκφυγές, μιλώντας γιά όλα, γιά 
νά μή μιλήσουν γιά τό συγκεκριμένο. Τή κακή αύτή κληρονομιά τή δέχτη
καν όλόκληρη καί τήν άνέβασαν σέ τακτική δλες οί λεγόμενες άνώτατες 
καθοδηγήσεις τού ΚΚΕ μετά τήν ήττα τού κινήματος. Έ κρυψ αν τό 
πρόσωπό τους πίσω άπό διατυπώσεις τόσο γενικές, πού κανένας νά μή 
ξέρει στό τέλος ποιοί είναι καί τί θέλουν.

Τό πρόβλημα τής ήγεσίας:’Ανοιχτό άκόμα
'Η κύρια ωστόσο άδυναμία τής 6ης 'Ολομέλειας είναι πώς δέν έδωσε -  
καί δέ μπόρεσε νά δώσει -  λύση στό πρόβλημα τής ήγεσίας. 'Η  ίδια  όλι- 
γομελής σύνθεση τής 'Ολομέλειας -  άπό στελέχη πού μόλις άπελευθερώ- 
θηκαν άπό τά στρατόπεδα, πού κατέχονταν άπό τά πλέγματα τής κλειστής 
ζωής τής φυλακής καί τή συναίσθηση ότι είναι άπλοί έντολοδόχοι τού 
ήγετικού πυρήνα τής ’Ακροναυπλίας -  μέ έντολή περιορισμένη -  δέν έπέ- 
τρεπε νά δοθούν λύσεις ριζικές.(5) Σ ’ αύτή τήν άνωμαλία ή 6η 'Ολομέλεια

(5). Ό  Ίωαννίδης γράφει στίς σημειώοεις του: «Ή  γραμμή τής ’Ακροναυπλίας γιά τήν 
άνασυγκρότηση τοϋ Κόμματος τότε ήταν τούτη: Ό λ η  ή δουλειά νά συγκεντρωθεί στά χέρια 
τών έςορίστων πού βγήκαν έξω. Καμιά έπαφή μέ τήν ΚΕ καί τήν Προσωρινή Διοίκηση. 

Ό λ α  τά τίμια στοιχεία νά συσπειρωθούν γύρω της. Νά κληθούν ο( Ι1.ΚΕ καί Ι1.Δ. νά σταμα
τήσουν τή δράση τους. Νά μή γίνουν δεκτές οργανώσεις ή όμάδες αύτών τών δύο, άλλά νά 
γίνεται άτομική προσχιόρηση στήν καινούργια ΚΕ καί ΚΟ, ΰστερα άπό αύοτηρή έςέταοη καί 
έπιΑογή». (’Αρχεία ΚΕ τού ΚΚΕ, φάκέλλος: ’Αναδιοργάνωση τού ΚΚΕ).
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δέν έβαζε φραγμό. Ά ν  σ’ αύτή τήν άδυναμία προσθέσουμε καί τό βαρύ
τατο σφάλμα νά άνατεθεΐ ή πρώτη σέ Ιεραρχία καί σοβαρότητα, θέση τού 
πρώτου Γραμματέα τής ΚΕ τού ΚΚΕ στόν Ά ντρέα Τσίπα, δέν θά είναι 
άνεξήγητες οί δισταχτικότητες καί ταλαντεύσεις τού άνώτατου καθοδηγη- 
τικού πυρήνα τού ΚΚΕ, πού στάθηκαν έμπόδιο στή γενική προσπάθεια 
τών κομμουνιστών νά άνασυγκροτήσουν, νά ύλοποιήσουν τή πολιτική τού 
κόμματος.

Βαρειά είναι ή εύθύνη τού ήγετικού πυρήνα τής Ά κροναυπλίας πού 
προώθησε καί έπέβαλε στήν ήγεσία τού ΚΚΕ ένα πρόσωπο σάν τόν Α. 
Τσίπα. Ποτέ στήν ιστορία τού ΚΚΕ δέν βρέθηκε στή κορυφή τού Κόμμα
τος ένας άνθρωπος μέ τόση άνεπάρκεια. ’Ανεπάρκεια πολιτική, ιδεολογι
κή, ψυχολογική καί ήθική. Τά βαριά έλαττώματά του -  άμέλεια, άνευθυ- 
νότητα, τεμπελιά καί κουτοπονηριά -  τά συμπλήρωνε ή οινοποσία του. 
Τυχάρπαστος -  έκλέχτηκε άναπληρωματικό μέλος τής ΚΕ σάν άντιπρό- 
σωπος έθνικής μειονότητας -  γίνεται τό άγαπημένο πα ιδί τού Ζαχαριάδη 
καί σάν έπακόλουθο, τού τοποτηρητή του Ίωαννίδη. Στήν Ά κροναυπλία 
είχαν βγει στό φανερό όλες οί άδυναμίες τρυ, -  έκτός, βέβαια άπό τήν 
οινοποσία -  καί τό άκτίφ τών στελεχών είχε σχηματίσει γνώμη γιά τό 
πρόσωπο. Καί είναι πολύ περίεργο, άλλά καί αινιγματικό, πώς τά  μέλη 
τής ΚΕ πού βρίσκονταν στήν Ά κροναυπλία τόν ύπέδειξαν γιά Γραμματέα 
καί πώς τά έξω μέλη τής ΚΕ, πού συγκρότησαν τή νέα άνώτατη ήγεσία 
τόν δέχτηκαν χωρίς άντίδραση -  περιορίστηκαν, δηλαδή, στό ρ^λο τού 
έκτελεστή τής έντολής πού πήραν. Ό  Τσίπας ήταν ό πιό άκατάλληλος γιά 
τήν κομματική άποστολή πού τού άνατέθηκε καί τό Κόμμα θά πληρώσει 
άκριβά τό σφάλμα τών έπιπόλαιων ήγετών του.(6)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Ή  σημασία τής 6ης 'Ολομέλειας καί ή έπίδραση της

Καί δμως. Αύτή ή άπόφαση τής 6ης 'Ολομέλειας μέ τίς τόσες άσάφειες 
καί τίς τόσες έλλείψεις της άποτελεΐ άφετηρία γιά τήν κομματική άνασυγ- 
κρότηση καί τήν όργάνωση τού έθνικού άπελευθερωτικού άγώνα.

Οί κομμουνιστές σέ δλη τή χώρα τή δέχτηκαν μέ πραγματική άνακούφιση. 
'Η είδηση γιά τή σύγκληση τής 'Ολομέλειας σήμαινε γι’ αύτούς πώς τό

(6). Σέ μιά Εκθεση πού βρήκαμε ατά ’Αρχεία τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, ό Π. Καραγκίτσης 
Εγραφε: « ...Ό  Τζήμας μάς άνακοίνωσε δτι ή καθοδήγηση τής Ά κροναυπλίας μάς δίνει Εν
τολή νά βγάλουμε γενικό γραμματέα τοϋ κόμματος τόν Ά ντρέα  Τσίπα... Προσωπικά Εφερα 
τίς άντιρρήσεις μου γιατί ήξερα τόν άνθρωπο, Εστω καί άπό τήν ζωή τής Ά κροναυπλίας, δτι 
είναι άνίκανος, στοιχιώδικα άνίκανος νά τά βγάλει πέρα. Χάρη στήν Ενότητα πειθάρχησα».
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Κόμμα τους ύπάρχει ξανά, καθαρισμένο, συγκροτημένο πάλι, μέ τή νόμιμη 
ήγεσία του, μέ τή παρουσία μέσα σ’ αύτήν καί τής «χρυσής φρουράς» τής 
’ Ακροναυπλίας, έτοιμο γιά τό νέο μεγάλο άγώνα. Γιά τούς κομμουνιστές, άν 
θέλουμε νά είμαστε άντικειμενικοί, δέν ήταν ή άπόφαση τής 6ης 'Ολομέλειας 
καί ή προβολή τής νέας ΚΕ πού προκάλεσε τήν όμόθυμη συσπείρωσή τους 
στίς γραμμές τού ένιαίου καί μονολιθικού κόμματος. ’Από τίς πρώτες μέρες 
πού έγινε γνωστή ή παρουσία έκπροσώπων τής «χρυσής φρουράς» τού 
κόμματος, δηλαδή τών φυλακισμένων καί έξορίστων, έσπευσαν νά συμπα
ραταχθούν δλοι οί έλεύθεροι καί ξεκομμένοι κομμουνιστές καί δλοι σχεδόν 
πού συνδέονταν μέ τίς δυό φερόμενες σάν κεντρικές καθοδηγήσεις τού ΚΚΕ. 
Αύτό έγινε περισσότερο άπό μιά συναίσθηση προσήλωσης στήν Ιδέα τού 
Κόμματος καί λιγότερο ή καθόλου-μπορούμε νά πούμε άπό πεποίθηση πώς 
αύτοί έκπροσωπούσαν καί τίς σωστές Ιδεολογικές καί πολιτικές άρχές. 
Αύτοί, οί κομμουνιστές τών βασιλομεταξικών στρατοπέδων, είχαν μείνει 
στή συνείδηση δλων καθαροί καί άφθαρτοι, πιστοί καί δοκιμασμένοι. Αύτά 
τά προσόντα στή περίοδο έκείνη πού έπικρατούσε ή άντίληψη-δχι άδικαιο- 
λόγητα-πώς μέσα στήν ΠΚΕ καί τή ΠΔ είχε φωλιάσει ό ταξικός έχθρός, 
ήταν άρκετά γιά νά άναδειχτεϊ μιά νέα ήγεσία καί άνεπιφύλαχτα νά άνα- 
γνωριστεϊ άπό τούς κομμουνιστές, πού είχαν κιόλας δραστηριοποιηθεί καί 
ένοιωθαν πώς χωρίς ένιαία πολιτική γραμμή καί κατεύθυνση δέν είχαν 
προοπτική.

Οί κομμουνιστές ένώθηκαν καί συσπειρώθηκαν έξαιρετικά γρήγορα 
κάτω άπό τήν καθοδήγηση τών κρατούμενων πού λευτερώθηκαν, χωρί? νά 
ζητήσουν νά μάθουν τίς άπόψεις τους, ούτε καί τήν Ιδεολογική καί πολιτική 
ικανότητα τών στελεχών πού έπιφορτίστηκαν μέ τό μεγάλο έργο: Τά λάθη 
τής 6ης 'Ολομέλειας πού άφησε άλυτα ζητήματα άρχών έκδηλώθηκαν πολύ 
γρήγορα. Οί αύταπάτες γιά ραγδαία προέλαση τού Κόκκινου Στρατού καί 
άμεση συντριβή τού Ά ξονα , προκάλεσαν ύπερεπαναστατικές έκδηλώσεις 
όρισμένων στελεχών, πού δρούσαν στίς έπαρχίες. Οί άποφάσεις καί όδηγίες 
τής ΚΕ τού ΚΚΕ γιά προσεκτική, συστηματική καί συγκροτημένη δουλιά 
καί δράση, έτσι πού νά δημιουργηθούν κατάλληλες βάσεις έξόρμησης γιά 
άνώτερες μορφές δράσης, δπως ήταν τό άντάρτικο, θεωρούνταν όπορτουνι- 
στικές. Τά στελέχη, πού στέλνονταν άπό τήν Α θήνα, σάν φορείς τής πολιτι
κής γραμμής τού Κόμματος ή έπηρεάζονταν άπό τόν ένθουσιασμό τών 
τοπικών στελεχών ή έλίσσονταν γιά νά μή άπομονωθούν. Θά παραθέσουμε 
μόνο μιά έκθεση τού τότε μέλους τού Μακεδονικού Γραφείου Βαγγέλη 
Βίασβανά, πού είναι πολύ άποκαλυπτική:

«...2-3 μέρες μετά τήν κήρυξη τοϋ άντισοβιετικοϋ πολέμον κυκλοφο
ρεί σέ πολλές χιλιάδες άντίτυπα τυπογραφημένη προκήρυξη ατό πνεύμα 
τών άποφάσεων τής σύσκεψης τοϋ Γραφείου. Κεντρικό ζήτημα μπαίνει ή 
άμεση έναρξη τοϋ πολέμου κατά τών γερμανών μέ δλα τά μέσα. 'Αρχίζει 
άμέσως ή σαμποταριστική δράση...»
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«...Φτάνουν, συνεχίζει ό Β. Βασβανάς, καί οί έξόριστοι duo τήν ’Ακρο- 
νανπλία καί τή Φολέγανδρο. Δέ θυμάμαι ποιοι ήρθαν πρώτοι. Εντύπωσή 
μου είναι δτι ϊφτασαν σχεδόν ταυτόχρονα.Μπαίνουν στίς όργανώσεις καί 
Αρχίζουν τή δουλειά. 'Ορισμένοι μόνο Φολεγανδρινοί καθόταν παράμερα 
περιμένοντας νάρθει ό Έρυθριάδης πού έμενε άκόμα στήν ’Αθήνα. Σέ λίγο 
ίφτασε καί ό Έρυθριάδης καί άποφασίστηκε νά όργανωθεϊ άκτίφ άπό δλα 
τά στελέχη γιά νά ξεκαθαριστεί καί τό ζήτημα τής γραμμής πού ίπρεπε νά 
άκολουθηθεΐ, γιατί πάνω σ’ αύτό ύπήρχαν ριζικές διαφορές μεταξύ τής 
γραμμής πού άκολουθοΰσε τό Γραφείο Μακεδονίας καί θέσεων πού μετέφε
ραν οί έξόριστοι. Λίγες μέρες πρίν νά συνελθεί τό άκτίφ έγινε συζήτηση στήν 
όποια πήραν μέρος οί Τζανής, Κερασίδης, Βασβανάς, Τσέγας. Συζητήθηκε 
νά κρατήσουν στό άκτίφ Αποφασιστική στάση γιά νά έπιβληθούν οί απόψεις 
τού Γραφείου, γιατί κατά τή γνώμη τους ό Έρυθριάδης θά έκδήλωνε όπορ- 
τουνιστικές άπόψεις. Ή  πρόταση τοϋ Τζανή ήτανε μάλιστα νά τραβήξουν 
καί μέχρι τά άκρα άν χρειαστεί. Αύτό άποκρούστηκε καί τελικά άποφασί
στηκε νά πάνε στό άκτίφ, νά δείξουν Απόλυτη έμπιστοσύνη καί στούς άλλους 
συντρόφους καί νά συζητήσουν μέ καλό πνεύμα γιά νά βροϋν δλοι μαζί τό 
πιά σωστό πού θά πρέπει νά γίνει.

Τό άκτίφ έγινε 3—4 μέρες μετά τόν έρχομό τοϋ Έρυθριάδη Γιώργη 
(Πετρή). 'Έγινε στό σπίτι τοϋ Γεωργιάδη Γιάννη (Μπαρμπαγιάννη, στίς 
θείας Μαρίας, στήν όδό ’Αθηνάς). Πήραν μέρος πάνω άπό 30 στελέχη 
(Φολεγανδρινοί, 'Ακροναυπλιώτες καί παλιοί). Τήν εισήγηση τήν έκανε ό 
Τζανής. Μετά μίλησε άμέσως ό Πετρής. θυμούμαι τά λόγια του: «Πρώτα 
πρώτα πρέπει νά χαράξουμε μιά προοπτική καθαρή. Δέ πρέπει νά δούμε τή 
συντριβή τών γερμανών άμεση. Ή  πολεμική μηχανή τοϋ Χίτλερ είναι ισχυ
ρή. Οί σοβιετικοί δπως βλέπουμε ύποχωροϋν. θά  τσακίσουν βέβαια τούς 
γερμανούς, δμως θά περάσει όρισμένος καιρός. Ό  πόλεμος θά πάρει μάκρος 
έπομένως έμεΐς δέ πρέπει νά προσανατολιστούμε άμεσα σέ έξεγέρσεις καί 
έξουσία, άλλά νά πιάσουμε τίς όργανώσεις, νά ξεσηκώσουμε τή πάλη τοϋ 
λαού γιά τή ζωή καί βαθμιαία πάνω σ’ αύτό τό στήριγμα ν’ Αρχίσουμε τήν 
όργάνωση καί έξάπλωση καί τής ένοπλης πά?,ης».(Μέχρι τότε συνέχιζαν νά 
ύπάρχουν οί έπαναστατικές έπιτροπές καί ή γραμμή τών έξεγέρσεων).

'Ακολούθησε ζωηρή συζήτηση. Παρουσιάστηκαν διαφωνίες κυρίως 
γύρω άπ’ τίς προοπτικές τοϋ πολέμου καί τή τρέχουσα πολιτική γραμμή 
(δημιουργία καί Ανάπτυξη έθνικοϋ μετώπου μέ τά κόμματα, όργανώσεις, 
προσωπικότητες κλπ).

Πάλη γιά τή ζωή τοϋ λαού, μαζικές όργανώσεις καί βαθμιαία Αντάρτικο 
πού πρέπει νά άκολουθεί. Τελικά αυτά ξεπεράστηκαν καί έπικράτησε έν- 
ότητα γύρω στή γραμμή τής 6ης 'Ολομέλειας. Στή πράξη παραπέρα συνέχι
σαν όρισμένες διαφωνίες στή πρακτική έφαρμογή αυτής τής γραμμής, οίμέν 
τραβούσαν περισσότερο στό άντάρτικο, οί δέ άλλοι στή μαζική δράση.

’Από τό άκτίφ βγήκε γιά πρώτη φορά καθοδηγητικό δργανο στή θεσ
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σαλονίκη, άπ’ τους: 1) Τζανή ’Απόστολο (υπεύθυνο) 2) Κερασίδη Μήτσο, 3) 
Έρυθριάδη Γιώργο, 4) Βασβανά Βαγγέλη καί 5) Χαριζάνη.

Στό Γραφείο τής ΚΕ γιά τή Μακεδονία ϊμεινε ό Τζανής μέ άμεσο 
συνεργάτη τόν Έρυθριάδη καί Κερασίδη...

...Μετά τό άκτίφ άρχίζει στροφή τής όργάνωσης πρός τίς μάζες. Ό  
Χαριζάνης άρχίζει ένιαιομετωπική δουλειά στά συνδικάτα, παίρνει έπαφή 
μέ τό Σισμανίδη καί άλλους συνδικαλιστές. Συζητιέται τό συνδικαλιστικό 
ζήτημα καί όργανώνεται ειδικό άκτίφ μ ’ αύτό τό θέμα. Σημειώνονται έπιτυ- 
χίες σ' αύτό τόν τομέα.

Προχωρεί καί ή δουλειά τής δημιουργίας τών κομματικών όργανώ- 
σεων. ’Από τούς πυρήνες πού τά μέλη τους βρίσκονταν σέ διάφορες συνοι
κίες καί ύπηρεσίες γίνεται τό πέρασμα στίς όργανώσεις κατά τομέα δουλειάς 
καί κατοικίας. ’Αρχίζουν νά δημιουργοϋνται τομεακά όργανα στά όποια 
παραδίνονται οί άντίστοιχες όργανωμένες δυνάμεις».(Ί)

Πρώτη -  δπως γράψαμε-δήλωσε προσχώρηση στή νέα Κ.Ε. ή «’Ανε
ξάρτητη Κομματική ’Οργάνωση ’Αθήνας» καί ό έπικεφαλής της Σπυρος 
Καλοδίκης γίνεται μέλος τής ’Επιτροπής τής ’Αθήνας καί άναλαμβάνει τήν 
συνδικαλιστική δουλειά τής πόλης. ΟΙ όργανώσεις τών ’Αναπήρων, Τραυ
ματιών καί Κρητών πού πέρασαν κάτω άπό τήν καθοδήγηση τής ΕΠ τής 
ΚΟΑ όργανώνουν τήν πρώτη διαδήλωση τής κατοχής καί έκδηλώσεις στό 
'Υπουργείο ’Εθνικής Ά μυνας καί δίνουν τά πρώτα θύματα στόν έθνικοαπε- 
λευθερωτικό άγώνα.

Ακολούθησε δήλωση τής παλιάς ΚΕ τού ΚΚΕ στίς 18/6/41 δτι, «...παρα- 
δίδει τήν καθοδήγηση τού κόμματος στήν καινούργια ΚΕ... καί καλεϊ τίς 
οργανώσεις πού καθοδηγεί, καθώς καί τά στελέχη καί μέλη τοϋ Κόμματος, 
τής νεολαίας καί τούς συμπαθούντες νά συσπειρωθούν γύρω άπό τη νέα 
καθοδήγηση...»

Ή  δήλωση τής παλιάς ΚΕ δημοσιεύτηκε στόν «Ριζοσπάστη» τήν 1/8/41 
καί στό ϊδιο φύλλο δημοσιεύονταν καί άνακοίνωση τής νέας ΚΕ δτι δήλω
σαν πειθαρχία «...ή παλιά ΚΕ, άφοϋ άπομόνωσε τά ύποπτα στοιχεία, οί 
όργανώσεις τής ’Αθήνας καί τοϋ Πειραιά, τό άνεξάρτητο μακεδονικό γρα
φείο τής ΚΕ μέ τίς όργανώσεις Μακεδονίας-θράκης, οί κομματικές όργα- 
νώσεις Θεσσαλίας, ή όργάνωση τής ’Αθήνας πού άνήκε στήν «Προσωρινή 
Διοίκηση καί άλλες όργανώσεις».

Ή  χαφιέδικη κορυφή τής «Προσωρινής Διοίκησης» ξεμασκαρεμένη 
καί άπομονωμένη, πολύ σύντομα θά άρχίσει νά ζητάει νά στηριχτεί στούς 
καταχτητές. Τά παρασυρμένα μέλη της θά βρουν τό δρόμο τοϋ κόμματος. Ή  
κομματική άνασυγκρότηση προχωρούσε. Έ μεναν δμως άκόμα δυνάμεις 
κομματικές πού άργοΰσαν ή καί πού δίσταζαν νά συνδεθούν. Δύο διατυπώ
σεις τής άπόφασης τής 'Ολομέλειας ήταν πραγματικά άστοχες: «Τό ΚΚΕ νά

(7). ’Αρχεία ΚΚΕ, φάκελος 1, στοιχεία Βασβανά.
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περασει άπό τό στάδιο τοΰ χαφιεδισμού στό στάδιο τής άνασυγκρότησης»- 
τί στάδιο; Καί ή άλλη: «πρός τούς τίμιους κομμουνιστές»- έχει δηλαδή καί 
άτιμους;

"Ιδρυση τοΰ έργαιικοΰ Ε.Α.Μ. (ΕΕΑΜ)

Από λόγους ιστορικούς, οικονομικούς, πολιτικούς καί κοινωνικούς, ή 
έργατική τάξη τής Ε λλάδας, πρώτη θά συνειδητοποιήσει τήν άνάγκη τής 
πάλης ένάντια στούς καταχτητές καί προδότες, καί θά ήγηθεϊ στόν παλλαϊκό 
έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα. Αύτό κι έγινε.

Πρώτη ή έργατική τάξη ιδρύει τήν έθνικοαπελευθερωτική της όργάνωση, 
τό ιστορικό «Εργατικό Έθνικοαπελευθερωτικό Μέτωπο» (ΕΕΑΜ), τό 
διαμάντι τού κινήματος κατά τών καταχτητών καί ή σπονδυλική στήλη καί 
καθοδηγητική δύναμη όλου τού μεγάλου κινήματος τής Έ θνικής ’Απελευ
θέρωσης.

Ά π ό  τά μέσα τού Μάη οί κομμουνιστές τής Α θήνας άρχισαν συζητή
σεις καί έπαφές μέ συνδικαλιστικά στελέχη όλων τών παρατάξεων, γιά  τήν 
καλύτερη όργάνωση τής έργατικής τάξης καί τίς καλύτερες μέθοδες καί μέσα 
έπαγγελματικής καί έθνικής πάλης τής έργατικής τάξης.

Οί καταχτητές καί οί κουίσλιγκς, πού θέλουν νά πάρουν κάτω άπ’ τήν 
καθοδήγησή τους τήν έργατική τάξη, μέ καλό μάτι βλέπουν τήν προσφορά 
τής χαφιεδικής ήγεσίας τής Προσωρινής Διοίκησης νά άναλάβει μέ τά 
στέλέχη της Τυρίμο, Μιχελίδη, Σαμαρά, Πανόραμα, Μουτούκια κλπ. τήν 
διοίκηση τής Γενικής Συνομοσπονδίας Ε ργατώ ν Ελλάδος. Πολύ γρήγορα 
δμως διαπιστώνουν πώς τά στοιχεία αύτά έχουν πιά  ξεσκεπαστεί καί είναι 
τόσο άπομονωμένα, πού μέ κανένα τρόπο δέ θά ήταν τά κατάλληλα νά 
παρασύρουν τήν έργατική τάξη γιά τούς σκοπούς τού Ά ξονα. “Έτσι τελικά 
προτίμησαν νά διαλέξουν άνάμεσα στούς παλιούς ρεφορμιστές καί τούς 
συνδικαλιστές ήγέτες τής δικτατορίας -  καί διάλεξαν τόν Καλύβα, πού σέ 
λίγο άναλάβαινετό'Υ πουργεϊοΈργασίαςστήν κυβέρνηση τών προδοτών. 
Ταυτόχρονα έπιχείρησαν νά προσελκύσουν καί άλλα διεφθαρμένα στοιχεία, 
μέ προσφορές καί υποσχέσεις γιά νά τά διορίσουν στή ΓΣΕΕ καί νά πλαι
σιώσουν τά έργατικά κέντρα καί τά σωματεία. Μέ πρωτοβουλίες τών κομ
μουνιστών καί τών τίμιων συνδικαλιστών, άπό τίς άλλες παρατάξεις, συγ
κροτούν στά έργοστάσια, στίς φάμπρικες, στούς σιδηροδρόμους, στίς μετα
φορές, τίς έπιχειρήσεις, τίς τράπεζες, τά γραφεία, παντού δπου δουλεύουν 
έργάτες καί ιδιωτικοί ύπάλληλοι, έργοστασιακές καί κλαδικές έπιτροπές. 
Αυτόματα έξαφανίζονται ή παλιά διάσπαση καί διαίρεση. Μέσα στίς έπιτρο
πές έκφράζονταν ή πανεργατική ένότητα, πού στάθηκε πηγή καί βάση γιά  
τήν γρήγορη καί εύκολη πραγματοποίηση τής ένότητας καί στήν συνδικαλι
στική κορυφή.
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Στίς 16/7 στήν ’Αθήνα πραγματοποιήθηκε εύρεία σύσκεψη συνδικαλι
στικών στελεχών καί έκπροσώπων τών ταξικών κομμάτων τής έργατικής. 
τάξης. Κατάληξε στήν δμόφωνη συμφωνία νά άναλάβουν τήν ύπεύθυνη 
όργάνωση καί καθοδήγηση τής έργατικής τάξης. ’Εκείνη τή μέρα ιδρύθηκε 
τό ’Εργατικό ’Εθνικοαπελευθερωτικό Μέτωπο. Τό σύμφωνο υπογράφτηκε 
άπό τόν μέχρι τότε Γ.Γ. τής ΓΣΕΕ, Γιάννη Καλομοίρη, τόν πρόεδρο’τού 
’Εργατικού Κέντρου Δράμας Θεοδ. Σισμανίδη, τόν πρόεδρο τοϋ σωματείου 
λογιστών ’Ατμοπλοίων Μάνθο Πετρούλη καί τόν άντιπρόσωπο τής'Ενω τι- 
κής Γ ενικής Συνομοσπονδίας (ΕΓΣΕΕ) πού βρίσκονταν κάτω άπό τήν έπιρ- 
ροή τού ΚΚΕ, Κώστα Ααζαρίδη.Τά «’Ανεξάρτητα Συνδικάτα» μ’ έπικεφα
λής τόν Δημήτρη Στρατή, πού βρίσκονταν κάτω άπό τήν έπιρροή τού Σοσια
λιστικού Κόμματος, άρνήθηκαν νά ύπογράψουν τό Ιδρυτικό τού ΕΕΑΜ 
γιατί δέ συμφωνούσαν μέ τή συμμετοχή δρισμένων συνδικαλιστών. Τόν 
Σεπτέμβρη τού 1941, δηλαδή δυό μόνο μήνες μετά τήν 'ίδρυση τού ΕΕΑΜ, τά 
’Ανεξάρτητα συνδικάτα προσχώρησαν σ’ αύτό καί ό Στρατής έγινε μέλος τής 
Κεντρικής καθοδήγησής του.(8)

(8). Ό  Π. Ρούσος άναφέρει στό βιβλίο του «Ή  Μεγάλη Τετραετία» στίς σελ. 131-132. 
δτι ό ’Αποστόλου ήθελε νά έπεκτείνει τίς συνδέσεις πού ύπήρχαν μέ τούς ρεφορμιστές συν
δικαλιστές (Καλομοίρη, Στρατή) καί μέ άλλους δπως π.χ. μέ τόν Καλύβα πού έγινε υπου
ργός Κοΰισλιγκς καί άναγκάστηκε άργότερα τό ΕΑΜ νά τόν έκτελέσει. Ή  πρόταση τοϋ 
’Αποστόλου άποκρούστηκε άπό τήν ΚΕ καί ό Καλύβας άποκλείστηκε άπό τήν Ιδρυτική σύ
σκεψη τού ΕΕΑΜ.

Ή  έργατική 'Αθήνα βρίσκει τόν έκφραστή της: ’Αναταράζεται.
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01 κομμουνιστές όργανώνουν τήν άντίσταση οί ·έθνοσωτήρες· παραβγαίνουν 
τούς χιτλερικούς σέ άγριότητα. Στή φωτογραφία 1) Λάμπου διοικητής τής Είδικής, 
2) Παρθενίου, 3) Κουρεμπανάς, 4) Βλαχόπουλος, 5; Φλώρος

Συγκεκριμένα στό ιδρυτικό τοϋ ΕΕΑΜ καθορίζονταν σά βασικοί σκο
ποί οί έξης:

1) Νά όργανώσει τήν πάλη τής έργατικής τάξης γιά τίς καθημερινές 
οικονομικές της διεκδικήσεις.

2) Νά ύπερασπίσει κεκτημένα συνδικαλιστικά δικαιώματα τής έργατι
κής τάξης.

3)Νά παλαίψει ένάντια στή συστηματική ληστεία τοϋ τόπου μας, πού 
γίνεται άπό τίς δυνάμεις κατοχής.

4) Νά έργασθεΐ γιά τή συνένωση δλων τών άριστερών δυνάμεων τής 
χώρας (κομμουνιστών, σοσιαλιστών, άγροτικών, άριστερών δημοκρατι
κών), σ’ ένα συνασπισμό τής Άριστεράς, πού, ΰστερα άπό τό διώξιμο τών 
καταχτητών, θά διεκδικήσει τήν πλειοψηφία τού έλληνικού λαού καί τήν 
διακυβέρνηση τής χώρας, μέ βάση έναν κοινό πρόγραμμα.

5) Νά παλαίψει ένάντια στήν αίσχροκέρδια καί τή μαύρη άγορά.
6) Νά έργασθεΐ γιά τή συγκρότηση ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑ- 

ΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ άπό δλα τά κόμματα καί τίς κάθε εΓ- 
δους όργανώσεις, πού θέλουν νά παλαίψουν γιά τό διώξιμο τού ξένου 
καταχτητή καί τήν άπελευθέρωση τής χώρας μας άπό τόν ξένο ζυγό.

7) Νά συντονίσει τήν άπελευθερωτική πάλη τής έργατικής τάξηςκαθώς 
καί τήν πάλη γιά τίς καθημερινές διεκδικήσεις, μέ τήν πάλη πού διεξάγουν 
ένάντια στίς δυνάμεις τού "Αξονος οί έργατικές όργανώσεις τής ΕΣΣΔ, τής 
’Αγγλίας, τής ’Αμερικής καί τής Κίνας.
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Ή  άστυνομία τού "Εθερτ δπως πάντα: έπ! τό £ργον.

Ot βασικοί σκοποί τοϋ ΕΕΑΜ, δπως Αναγράφονταν στό ιδρυτικό του, 
ήταν πολύ σαφέστερα ξεκαθαρισμένοι άπό τούς σκοπούς πού είχε διατυπώ
σει τό ΚΚΕ στήν 6η 'Ολομέλεια. Πρόβαλλε τήν πάλη γιά τήν άπελευθέρωση 
καί τόν συντονισμό τής πάλης τού Ελληνικού λαού μέ δλους τούς λαούς πού 
παλεύουν κατά τού «φασιστικού ’Αξονα».

’Ο ργάνωση Δημόσιων υ πα λ λή λω ν

Ά μ έο ο ; νοτερά άπό τήν είσοδο τών Γερμανών στήν ’Αθήνα, άρχισε 
κίνηση στούς Δημόσιους ύπαλλήλους γιά τήν όργάνωση τής πάλης τους. Τά 
οικονομικά τους ζητήματα έμπαιναν μέ μεγάλη όξύτητα. ’Αποθέματα σέ 
τρόφιμα ή χρήματα καί βέβαια δέν είχαν. Μισθόβιοι τού κράτους πάντα 
βρίσκονταν σέ άνέχεια καί ή κατοχή γρήγορα τούς έξάντλησε μέ τίς άκριβές 
τιμές τών τροφίμων καί τοϋ πληθωρισμού τής δραχμής, πού Εκμηδένιζαν τά 
μηνιάτικά τους. Οί καταχτητές καί οΐ κουίσλιγκς πίστεψαν δτι ή τεταρτοαυ- 
γουστιανή δικτατορία τούς άφησε κληρονομιά Εναν τέτοιο μηχανισμό πού 
ταίριαζε στά μέτρα τους κι ήταν Ετοιμος νά μπει σέ κίνηση καί δράση γιά 
τούς δικούς τους σκοπούς. ’Αλλά, δπως τό είπαμε στό προηγούμενο κεφα
λαίο, Επεσαν Εξω: ΟΙ ύπάλληλοι άπό τούς πρώτους μήνες τής κατοχής 
Εμειναν στή θέση τους στίς κρατικές ύπηρεσίες, άλλά δούλευαν μόνο δταν



Δωμάτιο-κρατητήριο στό βασανιστήριο τής όδοϋ Μέρλιν. Δεξιά ό Γιάννης Ποτή- 
ρης άπό τούς πρώτους πού μετά τήν έξορία συνδέθηκαν μέ τούς κομμουνιστές 

Δη μ. Υπαλλήλους.

ήξεραν πώς βοηθούν κάπως τόν έξαντλημένο έλληνικό λαό. Παράλληλα 
υπόσκαπταν καί ζημίωναν τούς καταχτητές καί προδότες. Κωλυσιεργού
σαν, ματαίωναν στό βαθμό πού ήταν δυνατό μέτρα κατά τού λαού. κατά- 
στρεφαν ληστρικές έντολές πού ποτέ δέν φτάνανε πρός τίς κατώτερες ύπη- 
ρεσίες, μπέρδευαν διευθύνσεις καί άρχεία. Οί τριατατικοί σαμποτάριζαν τίς 
τηλεπικοινωνίες, έξαφάνιζαν άλληλογραφίες. τηλεγραφήματα καί έμπόδι- 
ζαν τίς τηλεφωνικές έπικοινωνίες τών άρχών κατοχής καί τών υπουργείων. 
Τό ίδιο χάος καί άναρχία έπικρατούσε καί σ' όλες τίς άλλες έπιχειρήσεις καί 
υπηρεσίες πού έξυπηρετούσαν τούς καταχτητές.

Τώρα όμως. μέ τόν πληθωρισμό καί τήν πείνα, όχι μόνο συνεργάτες καί 
όργανα τού κατοχικού κράτους δέν ήταν οί ύπάλληλοι. άλλά γινότανε άπό 
μέρα σέ μέρα μιά ενόχληση καθημερινή γιά τούς κατακτητές καί τήν προδο
τική κυβέρνηση. Τά διαβήματά τους, οί κινητοποιήσεις τους. πού γινόταν 
όλο καί περισσότερες, άγωνιστικότερες καί μαζικότερες έδειχναν πώς ένα 
πνεύμα άγωνιστικό, ένα πνεύμα άντίστασης στην άμεση άπειλή τού φριχτού 
θανάτου άπό τή πείνα, έπικρατεΐ μέσα σέ όλο τό δημοσιοϋπαλληλικό στρώ
μα. "Ενα πνεύμα πού μέρα μέ τή μέρα παράσερνε τούς δειλούς, τούς διατα
κτικούς καί άπομόνωνε έκείνους πού θά ήθελαν νά σωθούν ύπηρετώντας τή 
κατοχή. Μέ τήν έπιστροφή τών έξορίστων οί Β. Μαρκεζίνης. Γ. Ποτήρης, Θ. 
Ζέγκος συνδέονται μέ τούς κομμουνιστές Δημόσιους υπαλλήλους Ήλ. 
Άποστολίδη. Θ. Μακρή. Νικολακόπουλο, Χρ. Καλαϊτζή, Β. Μπαλάσκα. 
Λουκόπουλο, Παπαθανασίου, X. Φλωράκη, Ματσάκα κ.ά, καί άρχισαν τήν
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όργάνωση τών κομματικών δυνάμεων. Τόν Ίούνη συγκροτήθηκε τό Κομμα
τικό Κέντρο τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων κάτω άπό τήν καθοδήγηση τής 
ΚΟΑ καί σέ συνέχεια τό Συνδικαλιστικό Γραφείο Δ.Υ.. ή ψυχή τής ΠΕΔΥ. 
μέ γραμματέα τόν Κώστα Νικολακόπουλο.

’Αναδιοργάνωση τοϋ ΚΚΕ στήν ύπαιθρο

Ά ν  οτι; πόλεις καί ιδιαίτερα στίς μεγάλες καί τά εργατικά κέντρα 
πρώτη ή έργατική τάξη καί πίσω οί φτωχογειτονιές δέχονταν τίς μεγαλύτε
ρες οικονομικές συνέπειες καί τήν άπειλή τού έξανδραποδισμού άπό τήν 
κατοχή, οί έπαρχίες καί ξεχωριστά τά χωριά δέν άργησαν νά δοκιμάσουν 
σκληρή ληστρική έπίθεση καί αυθαιρεσίες τών καταχτητών. 'Ενεργητική 
άντίσταση στούς επιδρομείς άπό τήν άρχή -  δπως γράψαμε -  έκδήλωσαν 
πολύμορφα οί χωρικοί. Ά ρχισα ν νά έμφανίζονται όργανώσεις έθνικοαπε- 
λευθερωτικές καί ταυτόχρονα οί κομμουνιστές καί οί άγροτιστές. παράλ
ληλα καί μέ άμοιβαία κατανόηση, άρχισαν νά δημιουργούν τίς κομματικέ; 
όργανώσεις τους.

Αύτόματα καί χωρίς καμιά άπόφαση κεντρική ή περιοχής τού ΚΚΕ, 
άκυρώνονταν μιά άπόφαση τού 6ου συνεδρίου τού Κόμματος σύμφωνα μέ 
τήν όποία διαλύονταν οί κομματικές όργανώσεις στό χωριό καί οί κομμου
νιστές είχαν έντολή νά ένταχθούν στίς γραμμές τού «Ενια ίου Α γροτικού 
Κόμματος τής Ελλάδας».

Οί πριοτοβουλίες, δμως τών κομμουνιστών, κυρίως στίς έπαρχίες καί 
λιγότερο στίς μεγάλες πόλεις, προχώρησαν καί παραπέρα: Άποκατέστησαν 
καί άξιοποίησαν τίς ικανότητες καί τήν πείρα τών παλιών κομμουνιστών, 
πού δέν βαρύνονταν μέ άλλα σφάλματα ήθικού καί κοινωνικού χαρακτήρα, 
έξω άπό τήν προσωπική τους πολιτική κάμψη καί ύποχώρηση στίς πολύ
μορφες πιέσεις, στή περίοδο τής μοναρχοφασιστικής δικτατορίας. Δηλαδή 
άποκατάστησαν τούς «δηλωσίες» καί κείνους πού δέν είχαν κάνει δήλωση 
άλλά σταμάτησαν κάθε δράση καί «λούφαξαν». Αύτό έγινε αύτόματα καί 
τ ί; περισσότερε; φορές χωρίς έπίσημες κομματικές άποφάσεις τών τοπι
κών κομματικών οργανώσεων βάσης. Ά πλοόστατα: Αύτά τάστελέχη είχαν 
πάρει πρωτοβουλίες καί άρχισαν τόν άγώνα. Δημιουργήθηκαν τετελεσμένα 
γεγονότα καί άναγνωρίστηκαν άπ' τό λαό καί σάν έπακόλουθο καί άπό τούς 
κομμουνιστές τού περιβάλλοντος τους.

Ή  παράβαση άπόφασης τού Συνεδρίου τού ΚΚΕ καί ή άντίθεση μέ 
προλήψεις, προκαταλήψεις καί ψυχο')σεις τών φυλακισμένων καί έξορί
στων, πού περιφρονούσαν καθ' ένα πού δέν έδειξε τή δική τους άντοχή στή 
μοναρχοφασιστική δοκιμασία, ύπαγορεύτηκαν άπό τήν ίδια τή ζωή. Τήν 
άνάγκη δηλαδή προσαρμογής στίς καινούργιες συνθήκες καί άπαιτήσεις τού 
κινήματος. Είναι άναμφισβήτητα πράξεις πού άποδείχνουν τή τεράστια 
δημιουργική ικανότητα τών κομμουνιστών τής βάσης καί χαρακτηριστικά 
παραδείγματα κομματικής πρωτοβουλίας ύψηλής σημασίας. Μέσα στίς νέες 
συνθήκες δημιουργούνταν νέας μορφής καί ποιότητας κομματική βάση. ό
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μοχλος τής κατοπινής κυριάρχησης τοϋ Κόμματος καί τής γραμμής του σ’ 
δλη τήν ύπαιθρο.

Οί δυσκολίες έπαφής τού Κέντρου μέ τίς Περιφέρειες, κυρίως μέ τίς 
Απομακρυσμένες άπό τήν πρωτεύουσα, δέν έπέτρεπαν στήν όλιγομελή ήγε
σία τού ΚΚΕ νά άποκαταστήσει συνδέσεις καί νά σχηματίσει Εστω καί 
σχετική εικόνα γιά τήν κατάσταση πού Επικρατούσε στήν ύπαιθρο καί τίς 
πόλεις καί ειδικότερα γιά τίς κομματικές δυνάμεις καί τό τρόπο πού Αντιμε
τώπιζαν τά Εσωκομματικά καί τά γενικότερα προβλήματα τού λαού. Έ τσι 
ήταν έπόμενο ή 6η 'Ολομέλεια νά μή Εχει τά άπαραίτητα στοιχεία γιά μιά 
όλοκληρωμένη προσαρμογή τής βασικά σωστής άπόφασης, γιά όργάνωση 
καί άνάπτυξη δλόπλευρου καί μέ όλα τά μέσα έθνικοαπελευθερωτικού 
άγώνα μέ βάση τήν έθνική ένότητα, στίς τότε συνθήκες καί δυνατότητες πού 
ύπήρχαν. Αύτό Εξηγεί καί τό γεγονός ότι δέν άντιμετώπισε καί τό όργανω- 
τικό κομματικό πρόβλημα στό χωριό.

Δέν εχει καμιά σχέση μέ τήν άλήθεια ό ισχυρισμός τού Π. Ρούσου, πού 
εγινε καί γενικότερος μέ τήν παραδοχή τής ίδιας άποψης σχεδόν άπ ' όλες τίς 
μεταπολεμικές ήγεσίες, πώς ή άπόφαση γιά τήν άναδημιουργία κομματικών 
βάσεων στό χωριό πάρθηκε στή 6η 'Ολομέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ. ’Ισχυρίζον
ται, μάλιστα, πώς αύτό Εγινε συνειδητά καί ύστερα άπό μελέτη καί σκέψη, 
γιατί θά επρεπε μιά μικρή όμάδα στελεχών νά άκυρώσει άπόφαση Συν
εδρίου, μιά πού οί συνθήκες δέν έπέτρεπαν νά συγκληθεί Ενα άνώτατο Σώμα 
τού ΚΚΕ. 'Η άλήθεια είναι πώς ή Ανασύσταση άποφασίστηκε άπό τούς 
κομμουνιστές τής υπαίθρου καί πώς ήταν μιά πολιτική πράξη τόσο σοφή 
μέσα στίς καινούργιες συνθήκες πού ή ήγεσία τοϋ Κόμματος έκ τών ύστέρων 
τή δέχτηκε καί τήν υιοθέτησε.

"Ενα πρώτο βήμα πρός τήν ένότητα: Τό Συντονιστικό Γραφείο

Στά Εργαζόμενα στρώματα τών πόλειον καί τής υπαίθρου, τούς έπαγ- 
γελματίες, τούς βιοτέχνες, τούς Επιστήμονες, τούς άνθρώπους τών γραμμά
των καί τών τεχνών, τούς άξιωματικούς καί τόν κατώτερο κλήρο, στούς 
νέους καί τίς γυναίκες, οί κομμουνιστές δημιουργούν βάσεις ή μέ ειδικά 
στελέχη τους κρατούν συνεχή έπαφή καί Αναπτύσσουν δεσμούς. Παράλληλα 
οί κομμουνιστές βοηθούσαν τά στελέχη τών σοσιαλιστών, άγροτικών καί 
προοδευτικών άστικών κομμάτων νά οίκοδομούν δικές τους κομματικές 
όργανώσεις καί κοινές γιά  δλους έθνικοαπελευθερωτικές όργανώσεις.

Μά καί οί άλλοι Έλληνες είδαν μέ τόν ίδιο τρόπο τή προβολή στήν 
έθνική ζωή τού ΚΚΕ: ’Αρχίζει μιά νέα περίοδος, ή περίοδος τής όργανωμέ- 
νης δράσης. Ο ί κύκλοι τών δημοκρατικών πολιτικών καί στρατιωτι
κών, όιαπιστωναν μέ ικανοποίηση πώς τό ΚΚΕ δημιουργεί τίς προϋποθέ
σεις γιά τή πανεθνική ένότητα, τή κοινή δράση σέ Ενα εύρύ άπελευθερωτικό 
μέτωπο. Ή  είσοδος τής ΕΣΣΔ στόν πόλεμο καί ή ύπογραφή τής συμμαχίας 
Σ.Ε. καί Μ. Βρεταννίας, πού Εγινε λίγες μέρες μετά τήν 6η 'Ολομέλεια καί 
συνέπεσε μέ τήν κυκλοφορία τής Εκκλησης τού ΚΚΕ, γίνονταν πρακτικό
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παράδειγμα γιά παρόμοια συμμαχία δλων τών άντιαςονικών πολιτικών 
κομμάτων μέ τό ΚΚΕ. Μέ λίγα λόγια, ή άπόφαση καί έκκληση τοϋ ΚΚΕ γιά 
πανεθνική ένότητα έπεσε τήν κατάλληλη στιγμή στό κατάλληλο έδαφος.

Τό ΚΚΕ, τό ΣΚΕ, ή ΕΛΔ, τό ΑΚΕ καί οί άλλες όργανώσεις, όμάδες καί 
κινήσεις προσπαθούσαν, καί στίς μεταξύ τους έπαφές καί ξεχωριστά, νά 
πετύχουν τή πραγματοποίηση μιάς πανεθνικής ένότητας: τή δημιουργία τού 
κοινού τους μετώπου καί τή συμμετοχή δσο τό δυνατό περισσότερων πολιτι
κών δυνάμεων σ’ αύτό.

Ή  κοινή αύτή διάθεση καί οί κοινές προσπάθειες έφερναν τούς Αντι
πρόσωπους τών δυνάμεων αύτών σέ τακτικές έπαφές καί συνεργασίες 
γιά τήν άμοιβαία ένημέρωσή τους καί γιά τόν καθορισμό τών κοινών καθη
κόντων. Οί συνεργασίες τών ήγετών μερικών άπό τά κόμματα αύτά (Χωμε- 
νίδης, Βογιατζής, Τσιριμώκος) μέ τόν Λευτέρη ’Αποστόλου, πού ήταν ό 
έπιφορτισμένος άπό τό ΚΚΕ γιά τίς έπαφές αύτές, άρχισαν νά γίνονται 
τακτικές, πήραν ένα μονιμότερο χαρακτήρα. ΟΙ συναντήσεις τους δηλαδή 
δέν γινότανε μονάχα δταν κάποια συγκεκριμένη άνάγκη τό άπαιτούσε άλλά 
σέ τακτές μέρες καί μέ τά θέματα καθορισμένα άπό πρίν. 'Η συνεργασία είχε 
πάρει έτσι τή μορφή όργάνου, πού πολύ γρήγορα έγινε γνωστό ώς «Συντονι
στικό Γραφείο τών λαϊκοδημοκρατικών κομμάτων». (Πρέπει έδώ νά ση
μειώσω πώς ή ύπαρξη καί ή λειτουργία αύτού τού όργάνου καί ή συμμετοχή 
Αντιπροσώπου τού ΚΚΕ σ’ αύτό δέν άποφασίστηκε ποτέ ρητά άπό τήν 
ήγεσία του. Έ γινε  γνωστή στή ΚΕ τού ΚΚΕ μόνο τό Δεκέμβρη τού 1941, 
δταν ή λειτουργία του δημιούργησε κάποιες περιπλοκές, γιά τίς όποιες θά 
χρειαστεί νά γράψουμε).

Μόλο πού τό τυπικό ζήτημα τής ύπαρξης καί τής έξουσιοδότησής του 
δέν είχε ποτέ τακτοποιηθεί, τό Συντονιστικό Γραφείο άπό τά μέσα τού 
Ιούλη είχε μόνο του προχωρήσει καί είχε καταλήξει στήν άπόφαση δη
μιουργίας πανεθνικού μετώπου.

Ό πω ς καί νά τό πούμε, πρέπει νά θεωρήσουμε τό Συντονιστικό Γρα
φείο σάν ένα βήμα γιά τή δημιουργία τού πανεθνικού μετώπου -  τουλάχιστο 
μιά έκφραση τής γενικής διάθεσης τών σοσιαλιστικών καί δημοκρατικών 
κομμάτων γιά τή δημιουργία του. Μέσα άπ ' αύτή τή διάθεση καί τά πρώτα 
βήματα πού γινόταν πρός τή κατεύθυνση αύτή έπιβεβαιωνόταν ή όρθότητα 
τής γενικής πολιτικής γραμμής τού Κόμματος.

Οί ύπεκφυγές καί άναβολές τών παραδοσιακών άστικών κομμάτων, μέ 
τόν τρόπο πού γινόταν καί ξεχωριστά ή στάση τού Σοφούλη, πού άφηναν 
πάντοτε πολλές έλπίδες γιά συμφωνία, δημιουργούσαν αύταπάτες στά συν- 
εργαζόμενα κόμματα. Στό «Συντονιστικό Γραφείο» άποφάσιζαν νέες έξορ- 
μήσεις διαπραγματεύσεων κάνοντας δλο καί νέες υποχωρήσεις, πού θεω
ρούσαν δτι δέ θά είχαν άρνητικές συνέπειες στό έθνικοαπελευθερωτικό 
κίνημα.

'Η ήγεσία τού ΚΚΕ καί τών συνεργαζομένων μ' αύτό κομμάτων κατέ- 
χονταν άπό τό φόβο δτι ή έμφάνιση στήν κορυφή μόνο τών λαϊκοδημοκρατι- 
κών κομμάτων σέ συνεργασία μέ τό ΚΚΕ, θά «στένευε» τό άπελευθερωτικό
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κίνημα. Φοβόταν δτι θά χαρακτηρίζονταν «κομμουνιστική» κίνηση, άπό 
κείνους πού θά ήθελαν νά έμποδίσουν τήν άνάπτυξη τού κινήματος κατά 
τών καταχτητών.

Αύτές οί άντιλήψεις έμπόδιζαν τή δημιουργία, προβολή καί έκδήλωση 
τής πανεθνικής Έθνικοαπελευθερωτικής Όργάνωσης, ένώ ή κατάσταση 
καί οί συνθήκες γιά  όργανωμένη δράση είχαν ωριμάσει.

Συγκεφαλαιώνοντας έχουμε νά διαπιστώσουμε πώς ή σωστή γραμμή 
τού ΚΚΕ γιά τή δημιουργία έθνικού άπελευθερωτικού μετώπου, βρίσκει 
άπό τούς πρώτους μήνες τής κατοχής τήν έπαλήθευσή της. Ή  έθνική ένότητα 
δέν είναι πιά μιά σωστή γραμμή μονάχα μά είναι κιόλας, τό καλοκαίρι τού 
1941, μιά έλληνική πραγματικότητα, πού έκφράζεται μέ τό πλήθος τών 
άντιστασιακών όργανώσεων πού ύπάρχουν σέ δλη τή χώρα. "Ενα βήμα πιό 
πέρα θά είναι ή συνένωση δλων τών -  έτσι ή άλλιώς -  όργανωμένων πιά 
δυνάμεων στό ένιαίο μέτωπο δράσης. Καί τό μέτωπο αύτό στή βάση του 
ύπάρχει πιά.

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ 
Η ΕΝΟΠΛΗ Δ ΡΑ Σ Η -Ο Ι ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ -  ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ

Ό  άγιί>νας γιά τήν έπιβίωση

Μέσα στίς έξαιρετικά δύσκολες έπισιτικές συνθήκες πού χειροτέρευαν 
άπό μέρα σέ μέρα τό ζήτημα τής έπιβίωσης γινόταν τό πρωταρχικό ζήτημα. 
Οί συνεχείς έπιτάςεις πού έκανε ή προδοτική κυβέρνηση γιά λογαριασμό 
τών κατακτητών δέν άφηναν τίποτα γιά νά τραφεί ό λαός. Ό  πληθωρισμός 
έκμηδένιζε τίς δυνατότητες τών έργαζομένων νά άγοράσουν τά λίγα τρό
φιμα πού προσφέρονταν στή μαύρη άγορά. Τά έργοστάσια, οί έπιχειρήσεις, 
άκόμα καί τά μικρά βιοτεχνικά έργαστήρια, δσα δέν έξυπηρετούσαν πολε
μικές άνάγκες τών κατακτητών, κλείνανε άπό έλλειψη πρώτων ύλών καί 
έλλειψη άγοραστών γιά τά προϊόντα τους, πού ήταν περιττή πολυτέλεια 
μέσα στή γενική πείνα. 'Η άνεργία έπαιρνε τό χαρακτήρα μιάς γενικής 
άπραξίας.

Ή ταν φανερό πώς οί κατακτητές δέν ένεργούσαν έτσι μονάχα άπό 
κτηνωδία, άδιαφορία ή μονάχα γιά νά τροφοδοτήσουν τό στρατό τους. 
Πέρα άπό αύτά, ή τέλεια άπογύμνωση τής χώρας άπέβλεπε στήν έξαθλίωση 
τού λαού γιά νά έξασφαλιστούν μέσα άπ' αύτήν οί έργατικές έφεδρείες πού ή 
Γερμανία είχε άνάγκη γιά  τά έργοστάσιά της. Ό  άγώνας, λοιπόν, γιά  τήν 
έπιβίωση έπαιρνε έτσι τό χαρακτήρα π ο λ ι τ ι κ ο ύ  ζητήματος πρώτης 
σημασίας.
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Τό ΚΚΕ γίνεται ό όργανωτής αύτής τής τεράστιας μάχης πού άρχίζει 
στήν 'Ελλάδα γ ιά  τήν έπιβίωση, μιάς μάχης πού άποτελεΐ σημαντικότατη 
σελίδα τής έλληνικής άντίστασης.

Σέ πολλά Εργοστάσια καί Επιχειρήσεις Εργάτες καί υπάλληλοι αρχίζουν 
νά άπαιτούν νά πληρώνονται σέ είδος, γιατί οί άποδοχές τους Εξανεμίζονται 
όσο νά τίς πάρουν. Τό αίτημα γιά τήν όργάνωση συσσιτίων άρχίζει νά 
γίνεται γενικό.

Ό  άγώνας Ενάντια στίς Επιτάξεις συνδέει τή πάλη τού πληθυσμού τών 
πόλεων μέ τούς παραγωγούς άγρότες: Επιτροπές στή Νομαρχία Κιλκίς, τήν 
επαρχία Έ ορδαίας, κ.ά. ζητούν νά σταματήσουν οί κατασχέσεις τροφίμων 
καί νά χορηγηθεί λάδι, σαπούνι καί άλλα είδη. Στό Ξηροχώρι τής Εύβοιας 
ξεσηκώθηκε όλος ό πληθυσμός καί δέν Επέτρεψε νά φορτωθούν πλοία μέ 
στάρια γιά τούς Γερμανούς.Στή Λαμία 1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στή 
Δημαρχία καί άπόσπασαν όρισμένες ποσότητες λάδι, σαπούνι, πετρέλαια 
γιά τά όρεινά χωριά. Στήν ’Αθήνα οί κινητοποιήσεις παίρνουν όλο καί 
μαζικότερο καί πιό μαχητικό χαρακτήρα. 'Ιστορική θά μείνει ή μαχητική 
συγκέντρωση καί Εκδήλωση τών άπόστρατων πολεμιστών πού κατάγονταν 
άπό τήν Κρήτη.

Τόν Ίούνη τού 1941 οί Κρητικοί φαντάροι άπαίτησαν νά τούς έπιτρα- 
πεϊ νά γυρίσουν στό νησί τους. Οί κουίσλιγκς άντί νά συμπαρασταθούν 
στούς πολεμιστές κάλεσαν τούς ’Ιταλούς πού έπιασαν 1.100 άπ ' αύτούς καί 
τούς Εκλεισαν στό νεοϊδρυμένο στρατόπεδο συγκέντρωσης στή Λάρισα, 
οπου οί 500 περίπου πέθαναν άπό τή πείνα καί τίς κακουχίες.

Ό  ένοπλος άγώνας

Ή  ΚΕ τού ΚΚΕ είχε τήν προοπτική πώς γρήγορα θά φτάναμε σέ Ενοπλο 
άγώνα Ενάντια στούς κατακτητές καί είχε δώσει όδηγίες νά προετοιμαστούν 
δυνάμεις γιά τόν άγώνα αύτό. Ό μ ω ς ή ΚΕ συνιστούσε προσοχή καί συστη
ματική προσπάθεια γιά νά άποφευχθούν προχειρότητες καί βιαστικές Ενέρ
γειες πού μπορούσαν νά Εχουν βλαβερές συνέπειες. Κρίνοντας τή γενική 
κατάσταση άπό τή σκοπιά τής ’Αθήνας μονάχα, ή ήγεσία τού ΚΚΕ Εβαζε σα 
πρωταρχικό καθήκον τήν όργάνωση τού λαού καί τή κινητοποίηση γιά τίς 
άμεσες καθημερινές άπαιτήσεις.

Ή  κατάσταση όμως στήν ύπαιθρο, στίς κομματικές όργανώσεις καί στό 
λαό ήταν διαφορετική. Σέ πολλά μέρη τής χώρας ήταν άδύνατο νά δημιουρ- 
γηθεΐ μιά κάποια κίνηση άν δέν ύπήρχε δίπλα Ενοπλη φρουρά. Σ ' άλλα μέρη 
πάλι, οί άγριότητες τών κατακτητών προκαλούσαν τόση άγανάκτηση, πού 
τίποτα δέ μπορούσε νά Εμποδίσει τούς πιό γενναίους νά καταφεύγουν στά 
όπλα, πού ύπήρχαν, δπως είπαμε, παντού, σέ μεγάλες ποσότητες.

"Ετσι τόν ίδιο καιρό πού ό άγώνας γιά τήν έπιβίωση άρχίζει νά γίνεται 
μαζικός, άρχίζει καί ή Ενοπλη δράση στήν ύπαιθρο. Τά αύθόρμητα ξεσπά
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σματα, οί μεμονωμένες ένέργειες τολμηρών χωρικών, οί «όμάδες έκδικη- 
τών», οΐ άνήσυχοι καί οί άνυπόμονοι, οί «κλαρίτες» καί οί έλεύθεροι σκο
πευτές, ένώ έλάχιστα ένοχλούσαν τους κατακτητές, προκαλοΰν τ ίς  βίαιες 
άντιδράσεις τους, μέ τελικό άποτέλεσμα νά τρομοκρατείται ό πληθυσμός. 
Αύτό δέ μπορούσε νά ξεφύγει άπ’ την προσοχή τών τοπικών κομμοπικών 
όργανώσεων πού άνασυγκροτούνταν καί συνδέονταν μεταξύ τους σέ έπαρ- 
χιακά καί νομαρχικά πλαίσια. Χωρίς νά έφαρμόζουν μιά συγκεκριμένη 
έντολή τοϋ κόμματος, ίνεργώντας μέσα στό γενικό πνεύμα τής 6ης 'Ολομέ
λειας, οί κομματικές όργανώσεις άρχισαν νά σκέφτονται καί νά προχωρούν 
πρακτικά στήν ένοποίηση τών ένόπλων δυνάμεων πού βρίσκονταν στή περι
οχή τους.

Στά τέλη τού Ίούνη τό Γραφείο Μακεδονίας-Θράκης σέ σύσκεψή του 
άποφάσισε νά όργανώσει άντάρτικα τμήματα καί νά άρχίσει τόν ένοπλο 
άγώνα.(9) Ή  άπόφαση αύτή μπαίνει άμέσως σέ έφαρμογή καί σέ λίγο άρχί- 
ζει ή δράση τών ένοπλων τμημάτων σέ δλη τήν περιοχή.

Στίς 10/7/1941 μέ άπόφαση τού Γ ραφείου τού ΚΚΕ Μακεδονίας έμφα- 
νίστηκε στήν περιφέρεια Νιγρίτας ή πρώτη ύποδειγματική άνταρτοομάδα 
«Όδυσσέας ’Ανδρούτσος» μ’ έπικεφαλής τό κομμουνιστή δάσκαλο Θανάση 
Γκένιο (Λασάνη) καί σχεδόν άμέσως όργανώθηκε καί δεύτερη ύποδειγμα- 
τική άνταρτοομάδα «’Αθανάσιος Διάκος» μ’ έπικεφαλής τό Χρήστο Μόσχο 
(καπετάν Πέτρο), στήν περιφέρεια τού Κιλκίς.

Ή  κάθε μιά άπ’ αύτές τίς όμάδες είχε δύναμη περίπου 60 άντάρτες καλά 
όπλισμένους. Άμέσως άρχισαν δράση. 'Η όμάδα «Όδυσσέας Ά νδρού- 
τσος» άφοπλίζει τούς σταθμούς χωροφυλακής στά χωριά Μαυροθάλασσα 
καί Ευκαρπία, τής Νιγρίτας, ένώ άντάρτες τής όμάδας «Α θανάσιος Δ ιά
κος», στίς 13/9/1941 άνατίναξαν τή σιδηροδρομική γέφυρα Μουριών καί 
στίς 22/9 χτύπησαν στό 62 χιλιόμετρο τού δημόσιου δρόμου Θεσσαλονίκη ς-

(9). «Βασικό, κεντρικό ζήτημα πού βάζαμε τότε σέ όλους ήταν ή περισυλλογή καί από
κρυψη όπλισμού, άναφέρει στήν,έκθεσή του ό Β. Βασβανάς. Ά π ό  τήν κήρυξη τον σοδιετο- 
γερμανικοϋ πολέμου ώς τό κοινό άχτίδ  Γραφείου - Άκρονανπλιω τώ ν - Φολεγανόρινών έπι-  
κρατεί ή γραμμή τής έξέγερσης κα ί τών σαμποτάζ. Δημιουργία ’Επαναστατικών Έπιτρο-

Μέ τήν εισβολή τών Γερμανών στήν Σ.Ε. γίνεται σύσκεψη Γραφείου στους Καποτζίδες, 
έξω στήν ύπαιθρο. 'Επικρατεί ή άντίληψη δτι ή Γερμανία θά συντρίβει γρήγορα καί ό πόλε
μος θά τελειώσει. Μέ βάση αύτή τήν έκτίμηση χαράζεται γραμμή τής όργάνιυσης, έξέγερσης 
καί σαμποτάζ μέ  δλα τά μέσα. Ά ποφασίζεται ή συγκρότηση ’Επαναστατικής 'Επιτροπής 
Μακεδονίας καί παρόμοιων ’Επιτροπών στή Θεσσαλονίκη, στίς συνοικίες καί παντού άλλού 
δπου ύπάρχουν όργανώσεις. Ά ποφασίζεται ή όργάνωση άντάρτικων τμημάτων γιά τήν έν
αρξη τού άνταρτοπόλεμου. Γιά τό σκοπό αύτό στέλνεται ό Γρηγόρης Πασχαλίδης στήν Ν ι
γρίτα δπου καί δργανώνει όμάδες πού παρουσιάστηκαν μέ τήν όνομασία «Ό δυσσέας Ά ν- 
δρούτσος». Ό  Τσέγας (θανασάκης) στό Κιλκίς, έπίσης όργανώνει τήν όμάδα (πιθανόν αύτή 
πού όνομάστηκε «Α θανάσιος Διάκος».)...

Ό  Γρηγόρης Πασχαλίδης στή Νιγρίτα έβγαλε κι δλας μέ τήν πρώτη συγκρότηση τών 
άνταρτοομάδων καί τήν έφημερίδα, μέ τίτλο «Ό δυσσέας Α νδρούτσος» πολυγραφημένη...» 
(έκθεση Β. Βασβανά, Ά ρ χεία  ΚΕ τού ΚΚΕ).
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Σέ μιά κατοπινή φωτογραφία στό βουνό. Άπό άριστερά: Τάσος Μπάφας, Μπαρμπα- 
γιάννης, Μπέικος, Σόλων Γρηγοριάδης, Λασάνης (Θανάσης Γκένιος) καί ό άσυρμα- 

τιστής τής μεραρχίας.



Λαγκαδά ένα γερμανικό αύτοκίνητο, σκότωσαν τρεις γερμανούς καί έκα
ψαν τό αυτοκίνητο.

Ή  έμφάνιση αύτών τών όμάδων καί ή.καθημερινή δράση τους σκόρπι
σαν τόν Ενθουσιασμό σ’ όλες τίς περιφέρειες τής Μακεδονίας. Τόν ϊδιο 
καιρό Εμφανίστηκαν άντάρτικες όμάδες στή δυτική Μακεδονία μέ τό όνομα 
«όμάδες Ελευθερίας» καί άρχισαν δράση στή Καστοριά, τή Πτολεμαίδα, τά 
Γρεβενά. Ή  άρχική δράση τών μακεδονικών άνταρτοομάδων στρέφονταν 
κυρίως στόν άφοπλισμό τών χωροφυλάκων καί τήν τιμωρία τών προδοτών 
καί μόνο συμπτωμμτικά χτυπούσαν μεμονωμένα αύτοκίνητα τών καταχτη
τών. Έ κανα ν Επίσης μεγάλης Εκτασης σαμποτάζ στίς τηλεφωνικές καί τηλε- 
γραφικΕς γραμμές. Μά καί μέσα στή πόλη τής Θεσσαλονίκης τά σαμποτάζ, 
μικρά καί μεγαλύτερα, πολλαπλασιάζονταν. "Ενα άπό τά μεγάλα σαμποτάζ 
εγινε άπό τόν κομμουνιστή Άναγνωστόπουλο, δραπέτη άπό τό Σανατόριο 
Σωτηρία. ’Ανατίναξε τίς άποθήκες βενζίνης στόν Έ πτάλοφο ’Αμπελοκή
πων. Μιά δεύτερη άπόπειρα σαμποτάζ τού ίδιου είχε σάν άποτέλεσμα νά 
πιαστεί καί νά έκτελεστεϊ άπό τούς χιτλερικούς. Ε ίναι τό πρώτο στέλεχος 
τού ΚΚΕ πού θυσιάζεται στό βωμό τής λευτεριάς καί τής άνεξαρτησίας.

Περισσότερο άπό παντού άλλού στήν άνατολική Μακεδονία ύπήρχε 
κιόλας Ενα άρκετά μαζικό, καλά όπλισμένο καί πλαισιωμένο μέ άξιωματι- 
κούς Ενοπλο κίνημα. Τό Γ ραφείο περιοχής Μακεδονίας - Θράκης θά μπο
ρούσε νά κατευθύνει καί νά συντονίσει τή δράση του μέ τή δράση τών 
τμημάτων τής κεντρικής καί δυτικής Μακεδονίας, άλλά ό χωρισμός τής 
βουλγαρικής ζώνης τού δημιουργούσε μεγάλες δυσκολίες Επαφής. Τό πέρα
σμα τής διαχωριστικής ζώνης πληρώθηκε μέ τή ζωή Εκλεκτών άγωνιστών.

Δραστήρια, μαχητική, Επαναστατημένη, ή άνατολική Μακεδονία 
δρούσε Ετσι χωρίς σύνδεση μέ τήν άνώτερή της καθοδήγηση τού Γ ραφείου 
περιοχής Μακεδονίας - Θράκης. Καί αύτό Εκλεινε σοβαρούς κινδύνους.

Στά τέλη τού Ίούνη 1941 ή όργάνωση Λάρισας Εδωσε Εντολή στούς 
καταδιωκόμενους κομμουνιστές τού 'Αλμυρού Θεσσαλίας μ’ Επικεφαλής τό 
Μήτσο Τσαρδάκα νά όργανωθούν σέ άνταρτοομάδες καί νά μαζευτούν στήν 
Ό θρ η . Ό  άκροναυπλιώτης Λάζος ’Αδαμίδης, πού μόλις άνάλαβε γραμμα
τέας τής ’Οργάνωσης Λάρισας άνάθεσε στήν άνταρτοομάδα νά περιφρου- 
ρήσουν τό παράνομο κομματικό τυπογραφείο πού είχε όργανωθεί στό βου
νό. Ό  Τσαρδάκας μέ τό ψευδώνυμο «Μακεδόνας» (ή καταγωγή του είναι 
άπό τό Βογατσικό Μακεδονίας), άμέσως μετά τή συγκρότηση τής όμάδας 
Εβγαλε καί κυκλοφόρησε προκήρυξη πρός τό Θεσσαλικό λαό, πού τόν κα- 
λούσεστόν άγώνα. Γρήγορα ή όμάδα Εφτασε τούς 45 άντρεςΓΑρχισε δράση. 
’Αφόπλισε σταθμούς χωροφυλακής, χτύπησε προδότες καί άρχισε σοβαρή 
διαφωτιστική δουλιά στά βλαχοχώρια γιά νά μή παρασυρθούν άπό τή 
κίνηση τών ύπηρετών τών ’Ιταλών πού προσπαθούσαν νά ξεσηκώσουν τούς 
Κουτσόβλαχους κατά τού Ελληνικού λαού. Ή  όμάδα Επεσε σέ ΕνΕδρα ίταλών
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Από τά πρώτα σαμποτάζ. Ανατιναγμένο γερμανικό αυτοκίνητο στή Μακεδονία.
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καραμπινιέρων στό χωριό Μποτελάλη καί σκόρπισε σέ μικρές όμάδες. Ό  
Μακεδόνας μέ πιό μικρή δύναμη συνέχισε τήν άντάρτικη δράση του.

Τήν ϊδια περίοδο στή Τσαρίτσανη όργανώθηκε μ’ έπικεφαλής τόν Ξυνό 
μιά ένοπλη όμάδα καταδιωκομένων κομμουνιστών πού Εγκαταστάθηκε σέ 
μιά μικρή έκκλησούλα πάνω άπ’ τό χωριό. Ή  όμάδα αύτή στήν άρχή άσχο- 
λήθηκε μέ τή περισυλλογή δπλων καί τή διαφώτιση τού λαού. Πολύ σύντομα 
ένισχύθηκε μέ στελέχη άπό τήν όργάνωση Θεσσαλίας καί άρχισε άντιστα- 
σιακή δράση.

Στήν Ή πειρο  άπό τόν Ίούνη τού 1941 άρχισαν νά δρουν οί πρώτες 
ένοπλες συμμορίες τών ’Αλβανών τσάμηδων. Στά μέσα τού Ιούλη μέ πρωτο
βουλία τού ΚΚΕ όργανώθηκαν οί πρώτες όμάδες ένόπλων τής όργάνωσης 
«Πατριωτικό Μέτωπο», στήν έπαρχία Παραμυθιάς - 'Ηγουμενίτσας. Οί 
ένοπλες όμάδες, έκτός άπό τ’ άλλα, είχαν νά άντιμετωπίσουν τό ζήτημα τών
20.000 τής ’Αλβανικής μειονότητας, πού υπήρχε κίνδυνος νά μετατραπεϊ σέ 
Επικίνδυνη δύναμη στά χέρια τών ’Ιταλών φασιστών καταχτητών. Τό πρώτο 
ένοπλο τμήμα μ’ Επικεφαλής τό Σπύρο Ίωάννου (Τσουκνίδα), άπό τό χωριό 
Τσουκνίδα τού Φαναριού, μέ συνεχείς καταδιώξεις, Επιθέσεις καί ένέδρες 
κατόρθωσε νά Εξοντώσει τόν άρχηγό τών τσάμηδων τής περιφΕρειας, Γιασίν 
Σαντίκ. Ή  Επιτυχία αύτή άναπτέρωσε τό ήθικό τών πατριωτών. Οί ’Ιταλοί 
κατόρθωσαν ώστόσο νά δημιουργήσουν άλλα τμήματα τσάμηδων, κατά τό 
πρότυπο φασιστών «μπαλιστών» τής ’Αλβανίας, μέ γενικό άρχηγό τό γιό τού 
Γιασίν Σαντίκ καί ύπαρχηγό τό Φατίχ Καπούλι. ’Αρχισε Ετσι ό σκληρός καί 
αιματηρός άγώνας, πού βάσταξε καιρό. Τό Νοέμβρη τού 1941 στη περιφέ
ρεια Ά ρτα ς όργανώθηκε Ενα στρατιωτικό τμήμα τοϋ ΕΑΜ άπό άξιωματι- 
κούς καί πολιτικά στελΕχη καί καταπιάστηκε μέ τήν όργάνωση άντάρτικου 
στή περιφέρεια.

Στή Ρούμελη καί στή Βοιωτία τό όργανωμένο άντάρτικο καθυστερούσε. 
Μιά όμάδα καταδιωκόμενων κομμουνιστών άπό τό χωριό Χρυσό τής 
Ά μφισας, μ’ έπικεφαλής τό παλιό Εξόριστο Ψαρρό, εϊχε λημεριάσει στό 
Παρνασσό καί ζητούσε όδηγίες άπό τήν Α θήνα. Μ’ αύτή τήν όμάδα καί μέ 
άλλους κομμουνιστές άπό τή Βοιωτία ήρθε σέ Επαφή ό Ν. Καρβούνης 
(Παππούς) δυό φορές. ’Επίσης είχε ό Καρβούνης Επαφές καί μέ τούς «Κλα- 
ρίτες» τής περιοχής, προσπαθώντας νά δημιουργήσει άντάρτικο, γιά λογα
ριασμό τής (παλιάς) ΚΕ τού ΚΚΕ. Ό  έξόριστος κομμουνιστής Γιαταγάνας 
μόλις γύρισε, μέ βοηθό τό φοιτητή Χουλιάρα είχαν άρχίσει προετοιμασίες 
γιά τή δημιουργία καθοδηγούμενου άπό τό ΚΚΕ άντάρτικου κινήματος, 
είχαν συγκεντρώσει δπλα καί είχαν έπισημάνει τά κατάλληλα στελέχη πού 
θά όδηνούσαν τίς πρώτες όμάδες.

Στή Πελοπόννησο οί Ενοπλες όμαδες πού δλες συνδΕονταν μέ τίς έθνι- 
κοαπελευθερωτικές όργανώσεις, καί μετά τήν ίδρυση τοϋ ΕΑΜ προσχώρη
σαν σ’ αύτό, βρίσκονταν πάντα γύρω άπό τά χ*>ριά τους καί άσχολούνταν μέ
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τή φυγάδευση τών Ά γγλων. Στή Κρήτη, δπως γράψαμε, όημιουργήθηκε 
ένοπλο κίνημα άμέσως μετά τή κατάληψή της.

Συγκεφαλαιώνοντας θά έχουμε νά πούμε, πώς τό καλοκαίρι τού 1941 
υπάρχει ένα ένοπλο κίνημα στήνΈλλάδα. Είναι τό γέννημα τής έπαναστατι- 
κής -  άντιφασιστικής διάθεσης τού λαού μας, άποφασισμένου νά μην ύπο- 
ταχτεΐ στήν ύποδούλωση καί τήν κατοχή. Ά λλά πρέπει έπίσης νά προσθέ
σουμε πώς τό καλοκαίρι τού 1941 οί νεοσύστατες κομματικές όργανώσεις, 
χωρίς νά περιμένουν τήν έντολή τής ΚΕ άρχίζουν νά σκέφτονται καί νά 
πραγματοποιούν τήν ένότητα τών σκόρπιων καί αύθόρμητων ένοπλων λαϊ
κών δυνάμεων. 'Η δημιουργική τους πρωτοβουλία έξασφαλίζει τίς προϋπο
θέσεις γιά τήν αύριανή δημιουργία τού ένιαίου λαϊκού στρατού.

Ποιά μορφή προηγήθηκε;

Ό λ α  τά στοιχεία πού έχουμε πείθουν δτι στήν 'Ελλάδα τό έθνικοαπε- 
λευθερωτικό κίνημα ξεκίνησε ταυτόχρονα σ’ δλη τή χώρα. Αύθόρμητα ή μέ 
πρωτοβουλία ψυχωμένων άνθρώπων κάθε τύπου, δ λαός άντέδρασε δπως 
μπορούσε καί μέ δποιο τρόπο καί μέσα νόμιζε κατάλληλα.

Μετά τόν πόλεμο, δταν γίνεται λόγος γιά τήν πάλη σ’ δλες τίς κατεχόμε- 
νες τότε χώρες τής Εύρώπης, συνήθως ή ιδέα τής Αντίστασης ταυτίζεται μέ 
τό άντάρτικο, τίς ένοπλες συγκρούσεις, τά σαμποτάζ, τίς άνατινάξεις, τίς 
μυστικές όργανώσεις. Στήν Ε λλάδα ή άντίσταση πήρε μιά πολύ πλατύτερη 
έκταση μέ δικές της ιδιομορφίες. Έ γινε  ένα πανεθνικό, παλλαϊκό κίνημα μέ 
πολύμορφες έκδηλώσεις, άτομικών πρωτοβουλιών, μικρών όμάδων, μαζι
κών παλλαϊκών άγώνων, άπεργιών, καί διαδηλώσεων άοπλων πολιτών, 
«έλεύθερων σκοπευτών», άντάρτικων όμάδων, παρτιζάνικου καί πολεμικής 
δράσης ένός πρωτοφανερώτου έθελοντικού λαϊκού στρατού. Στήν 'Ελλάδα, 
μιά χώρα πού δέν βρίσκονταν στή μετωπική πολεμική γραμμή τών έπιχειρή- 
σεων, άνοιξε ένα πραγματικό τρίτο μέτωπο στά μετόπισθεν τού φασιστικού 
άξονα.

Ό  έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας στήν Ε λλάδα  ήταν ένας συνδυα
σμός μαζικού, μή ένοπλου, άγώνα καί ένοπλης δράσης καί αύτό τό χαρα
κτήρα διατήρησε μέχρι τέλους. Στήν πορεία τής έξέλιξης τών γεγονότων θά 
φανούν τά θετικά καί άρνητικά αύτού τού συνδυασμού ή πιό σωστά τής 
βαρύτητας πού δόθηκε άπό τίς ύπεύθυνες ήγεσίες στό ένα ή στό άλλο σκέλος 
τών δύο αύτών κύριων μορφών πάλης. Κείνο δμως πού είναι γεγονός καί 
πού νομίζουμε δτι διαστρεβλώθηκε άπό δεξιούς καί άριστερούς, -  πρόσωπα 
καί όργανώσεις -  είναι δτι στήν Ελλάδα  καμιά άπό τίς δυό μορφές πάλης -  
τήν μή ένοπλη καί τήν ένοπλη -  δέν έχει τό προβάδισμα. Καί οί δυό έκδηλώ- 
θηκαν ταυτόχρονα. Α νάλογα μέ τίς καταστάσεις καί τίς περιστάσεις μιά ά π ’ 
αύτές προηγήθηκε σέ κάθε ξεχωριστή περιοχή. Οί ’Αθηναίοι δέχονται άσν-
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ζήτητα καί δχι χωρίς αύτοϊκανοποίηση, δτι αυτοί άρχισαν πρώτοι τήν 
άντίσταση: Τό λαϊκό μαζικό μή ένοπλο κίνημα, λένε, στάθηκε ό έμπνευστής 
καί ό όργανωτής τού ένοπλου κινήματος. Οί άγωνιστές τής Κρήτης, οί 
όρεινοί τού Μπόζ Ντάγ, τής Κρούσας, τοϋ Γράμμου, τών Πιερίων, τοϋ 
Ό λυμπου, τών Χασίων, τής'Ηγουμενίτσας. Οί «κλαρίτες» τού Παρνασσού 
καί τής Γκιώνας. Οί μπουρλουτιέρηδες τής Θεσσαλονίκης καί τού Πειραιά. 
ΟΙ «φιλικοί» τής Πελοποννήσου. Οί όμάδες «Ελευθερίας» τών Κορεστίων 
καί τού Νεστορίου, θά γελάσουν πικρόχολα: 'Όταν αυτοί άρπαξαν τά δπλα 
καί πήραν τό «κλαρί», δέν είχαν άκούσει γιά τήν Άντίσταση τής Αθήνας.

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ

Πρώτες τρομοκρατικές έπιχειρήσεις

Ό σ ο  οί άντικατοχικές Εκδηλώσεις κι ή πάλη τού λαού Επαιρναν μαζικό 
καί όργανωμένο χαρακτήρα τόσο οί άνησυχίες τών κατακτητών καί τών 
Εθνοπροδοτών μεγάλωναν καί τά μέτρα γίνονταν σκληρότερα. ’Ιδιαίτερα 
άνησυχοϋσαν άπό τήν Εμφάνιση καί zr\ir γρήγορη Εξάπλωση τού άντάρτι- 
κου κινήματος σ’ δλη τήν 'Ελλάδα, καθώς καί άπό τά συχνά σαμποτάζ σέ 
διάφορους στρατιωτικούς στόχους.

Βέβαια Εξω άπό τίς συγκρούσεις τών άνταρτών μέ μικρά άποσπά- 
σματα καί τίς Ενέδρες σέ μεμονωμένα αύτοκίνητα, Επιθέσεις Εναντίον 
φρουρών καί Εγκαταστάσεων τών δυνάμεων κατοχής δέν είχαν άκόμα ση
μειωθεί. Οί συμπλοκές δμως μέ άποσπάσματα χωροφυλάκων, οί άφοπλι- 
σμοί σταθμών χωροφυλακής, οί καταστροφές στίς σιδηροδρομικές τηλε
γραφικές, καί τηλεφωνικές γραμμές, τά σαμποτάζ στά λιμάνια, τά άερο- 
δρόμια, τίς άποθήκες καί ή Εξόντωση προδοτών πού συνεργάζονταν μέ 
τούς κατακτητές, Εδειχναν πώς πλησιάζει ό καιρός πού οί τελευταίοι θά 
υποχρεώνονταν νά άντιμετωπίσουν μιά ισχυρή Ενοπλη άντίσταση.

Οί Γερμανοί, πού πρόσφατα στίς μάχες γιά τήν κατάληψη τής Κρήτης 
είχαν δοκιμάσει τήν τεράστια δύναμη τής Ενοπλης λαϊκής άντίστασης, γιά 
νά τρομοκρατήσουν τόν πληθυσμό καί νά Εμποδίσουν τή μεγαλύτερη 
άνάπτυξη τού άντάρτικου κινήματος, όργάνωσαν Επιδρομές στά χωριά κι 
Εκαναν τίς πρώτες μαζικές Εκτελέσεις άοπλων πολιτών.(|0)

( 10). Τόν Ίοόνη τοϋ 1941 έκτελέσθηκαν 43 πολίτες στό Ά λικιανό. 30 στά περιβόλι >< Κ γ- 
ήωνιάς. 12 στίς Στέρνες. 18 στό Ά δελο, 11 στά Λουτρά Ρέθυμνου, 9 στό Παγκαλοχώρι καί 
άλλοι στήν Παλιόχιορα καί στό Η ράκλειο. Συνολικά 143 πατριώτες. Τήν 1 Αύγουστου οί
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Δύο φωτογραφίες άπό τήν ϊδια έκτέλεση άπάνω: Οι φασίστες έτοψάζουν τίς άγχό- 
νες. Κάτω: όλα τέλειωσαν.



Μέ τήν ίδια  άγριότητα οι Γερμανοί προσπάθησαν νά τρομοκρατή
σουν τό λαό τής Μακεδονίας, δπου τό άντάρτικο παρουσίαζε τή μεγαλύ
τερη δράση. Ή  πρώτη όργανωμένη «έκκαθαριστική έπιχείρηση» τών Γερ
μανών έναντίον Μακεδόνων άνταρτών άρχισε στίς 6.10.1941.

Οί Γερμανοί άρχισαν άπ’ τό χωριό Κωνσταντία τής Ά λμω πίας δπου 
έκτέλεσαν 6 χωριάτες. Στή συνέχεια, στίς 17 ’Οκτωβρίου στά "Ανω καί 
Κάτω Κερδύλλια τής περιφέρειας Νιγρίτας έκτέλεσαν δλους τούς άνδρες 
άπό 15 έως 60 χρονών, συνολικά 221 άτομα. Σφαγές μικρότερης έκτασης 
έγιναν έπίσης στό Καλόκαστρο, Κλειστό, Κυδωνιά καί ’Αμπελόφυτα τού 
Νομού Κιλκίς.

Στό χωριό Μεσόβουνο, στό βορειοανατολικό κάμπο τής Πτολεμαί- 
δας, οί κάτοικοι μέ τήν καθοδήγηση τής κομματικής όργάνωσης είχαν 
συγκεντρώσει μεγάλες ποσότητες όπλισμού καί όργανώσει μαχητικό τμή
μα. ’Αλλά ό Έ παρχος Έ ορδαίας τούς ειδοποίησε νά παραδόσουν τά 
δπλα στίς άρχές, κι έπειδή οί «ξεροκέφαλοι» πόντιοι άρνήθηκαν, έστειλε 
άπόσπασμα χωροφυλακής στό χωριό. Τό άπόσπασμα χτυπήθηκε μέ τούς 
μεσοβουνιώτες καί άφοπλίστηκε στίς 10.10.41. Τήν ίδια  τύχη είχε καί τό 
νεώτερο άπόσπασμα πού στάλθηκε τήν έπομένη. Στήν συνέχεια πήραν τήν 
ύπόθεση στά χέρια τους οί Γερμανοί: στίς 18.10 κύκλωσαν τό χωριό, άλλά 
οι μεσοβουνιώτες έγκαιρα ύποχώρησαν. Τέλος στίς 23.10 ύστερα άπό νέα 
αιφνιδιαστική έπίθεση έπιασαν 165 χωριανούς καί τούς έκτέλεσαν μέ πο
λυβόλα στό λειβάδι τού Μεσόβουνου. Τό χωριό τό έκαψαν.(Μ)

Τό Μεσόβουνο ήταν τό πρώτο χωριό πού έγινε όλοκαύτωμα στόν 
άγώνα γιά τήν άπελευθέρωση τής πατρίδας άπό τούς χιτλερικούς κατα
κτητές. Ή  είδηση γιά τό έγκλημα αύτό, πού μέχρι τότε δέν είχε προηγού
μενο, γέμισε μέ βαθύ μίσος τίς καρδιές τών πατριωτών σ’ δλη τή χώρα. 
’Αντί ό λαός νά τρομοκρατηθεί πείστηκε δτι ή σωτηρία του βρίσκεται 
στόν άνειρήνευτο άγώνα.

Καί ή προδοτική κυβέρνηση στό έργο της

Ή  κυβέρνηση τών προδοτών βοήθησε τούς κατακτητές μέ δλες τίς δυνά
μεις πού μπορούσε νά διαθέσει. Μαζί μέ τή βία καί τήν άρπαγή οί προδό
τες έκαναν έπίσης μιά προσπάθεια, μέσα στήν άβεβαιότητα τού πολέμου,

Γερμανοί έκαναν αίφνιδιαστική έπιδρομή στά χωριά Ά λικιανό, Βατόλακκο, Σκηνές, Φουρ- 
νέ, Μεσκλά, Πασσέ, Νέα Ρουμάσα, Ό ρθούνι, Καράνο, καί Σκαφιδάκια τοϋ νομού Χανίων, 
δπου πυρπόλησαν άρκετά σπίτια καί σκότωσαν 50 άπό τούς χωριανούς. Ά π ό  έκείνους πού 
γιά νά σωθούν έφευγαν στά βουνά καί πιάστηκαν, 128 άνδρες άπό 16 χρονώ καί πάνω, 
έκτελέστηκαν στίς δχθες τού ποταμού Κερίτη.
(11). Βλ. Γ. Πετρίδη, στό περ. «Έθνική Αντίσταση», Συλλογή Πρώτη, Ά πρ . 1962, σελ. 
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νά παρασύρουν ένα τμήμα τού έλληνικού λαού έστω καί μικρό ή τουλάχι
στον νά τό κάνουν ούδέτερο, μέ παραπλανητικά συνθήματα καί φρούδες 
έλπίδες γιά μελλοντική διευθέτηση τών έθνικών προβλημάτων: « Ό  Χί
τλερ άγαπάει τήν Ε λλάδα», «ή Γερμανία δέν θά άνεχθεΐ γιά πολύ τήν 
ούδετερότητα τής Τουρκίας», «ή Γερμανία δυσπιστεϊ στούς Βούλγαρους». 
«Μιά 'Ελλάδα φιλική τής Γερμανίας θά έχει έτσι μέ τό τέλος τού πολέμου 
πολλά νά ώφεληθεΐ»... φώναζαν οί προδότες καί οί δούλοι «διαφωτι
στές».

Ά λλά όλα αύτά, πού μέ διάφορους τρόπους τά διαβίβαζαν καί στούς 
άρχηγούς τών παλιών πολιτικών κομμάτων, πολύ λίγο μπορούσαν νά γ ί
νουν πιστευτά σέ μιά 'Ελλάδα πού οί καταχτητές είχαν πιά μοιράσει 
μεταξύ τους, σέ μιά 'Ελλάδα πού κι οί τρεις είχαν καταδικάσει στήν πεί
να. Πολύ περισσότερο μάλιστα, πού μαζί μέ τόν έδαφικό διαμελισμό έπε- 
ξεργάζονταν καί τόν έθνικό διχασμό. Καί τό πιό έγκληματικό ήταν πώς οί 
προδότες τής κυβέρνησης βρέθηκαν πρόθυμοι καί έτοιμοι νά δώσουν τή 
βοήθεια τους καί στίς ένέργειες τών κατακτητών νά όργανώσουν ένοπλα 
τήν μειονότητα τών Σλαβομακεδόνων στη δυτική Μακεδονία, τών Α λβα 
νών στήν Ή πειρο, γιά νά τίς στρέψουν έναντίον τού έλληνικού λαού. ’Εκ
τός άπό τίς δυό αύτές μειονότητες, οι ’Ιταλοί άνακάλυψαν πώς κι οί Κου- 
τσοβλάχοι τού όρεινού δγκου τής Πίνδου άποτελούσαν κι αύτοί μιά 
έθνική μειονότητα. Έ τσι, μέ συνεργάτες κάποια φασιστικά καθάρματα 
τύπου Διαμάντη όργάνωσαν τά τμήματα τών λεγεωνάριων καί σχέδιαζαν 
τήν ίδρυση τού «Πριγκηπάτου τών Βλάχων» στά πλαίσια τής ιταλικής 
αύτοκρατορίας τού Μουσολίνι. "Οσο κι άν σήμερα δλ’ αύτά μάς φαίνον
ται κωμικά, ή ύπαρξη τέτοιων ένόπλων σωμάτων τήν έποχή έκείνη ήταν 
κίνδυνος σημαντικός, πού άπ’ τήν πρώτη στιγμή τόν είχαν έπισημάνει σω
στά οί τοπικές όργανώσεις τού Κόμματος: Ή  ένοπλη άναμέτρηση μαζί 
τους ήταν πολύ κοντά -  κι δπως είδαμε άρχισαν γρήγορα νά χτυπιούνται.

Ά λλά ή μεγάλη έθνική τραγωδία διαδραματίζεται πάντοτε στήν άνα- 
τολική Μακεδονία καί Θράκη: Οί Βούλγαροι προχωρούν άδίστακτα στόν 
έκβουλγαρισμό αύτών τών περιοχών. Έ τσι, τό σύνθημα: «Νά σώσουμε τή 
Μακεδονία άπό τούς Βούλγαρους», βρίσκει άπήχηση στήν καρδιά δλων 
τών Ελλήνων. Καί ίδού δτι κι οί προδότες τής κυβέρνησης τό χρησιμο
ποιούν κι αύτοί.

Οί «Ύπερασπισταί Βορείου Ελλάδος» (ΥΒΕ)

Στήν πρωτεύουσα έκείνη τήν περίοδο λειτουργούσε -  όπο>; /οάψαμε — 
μιά έπιτροπή γιά τήν προστασία τών Μακεδόνων προσφύγων καί τήν έπι- 
στροφή τών Μακεδόνων στρατιωτών στίς περιοχές τους. Ή  έπιτροπή, πού 
έπικεφαλής της ήταν ό καθηγητής Α λέξανδρος Σβώλος, πλαισιωνόταν 
άπό Μακεδόνες βουλευτές, κοινωνικούς παράγοντες, έπιστήμονες καί
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άνώτερους άξιωματικούς κι είχε έξασφαλίσει σημαντικές ποσότητες τρο
φίμων καί ρούχων, χρηματικές ένισχύσεις, καθώς καί τή χορήγηση τών 
μισθών τών Μακεδόνων δημόσιων ύπαλλήλων μέ άπλή άπόδειξη.

Ή  έπιτροπή είχε Επιτυχία στό Εργο της καί πολλοί ήταν οί Μακεδόνες 
πού ώφελήθηκαν άπό τή δράση της. Σ ’ αύτή τήν έπιτροπή άπευθύνθηκε ή 
προδοτική κυβέρνηση καί πέτυχε νά άποσπάσει τή συνεργασία της γιά τή 
«σωτηρία» τής Μακεδονίας άπό τόν έκβουλγαρισμό. Θύματα τής δράσης 
τής Επιτροπής Επεσαν πολλά τίμια πατριωτικά στελέχη, πολιτικά καί 
στρατιωτικά, πού δέχτηκαν νά άναλάβουν μιά τέτοια άποστολή στή Μα
κεδονία μέ τήν πεποίθηση πώς άναλαβαίνουν μιά πραγματικά έθνική 
άποστολή.

Οί Πάγκαλος καί Γονατάς ύποστήριξαν μέ θέρμη αύτήν τήν κίνηση. 
Ά λλά καί τών άλλων παλιών άστικών κομμάτων οί ήγέτες υιοθέτησαν τό 
σχέδιο καί συμβούλευαν «διακριτικά» τούς φίλους τους άξιωματικούς καί 
τούς όπαδούς τους νά πάρουν δπλα άπό τούς Γερμανούς, δμως μέ νόμιμο 
τρόπο, καί νά άναλάβουν τήν Εξασφάλιση τής τάξης στίς περιοχές αύτές 
οί ίδιοι, ώστε νά μή χρησιμοποιηθούν βουλγαρικά στρατεύματα στήν Ελ
ληνική Μακεδονία καί άργότερα, «στήν κατάλληλη στιγμή», στρέφουν τά 
ίδια αύτά δπλα καί Εναντίον τών Γερμανών. Θά σημειώσουμε: Π ο λ λ ο ί  
ά π ό  τ ο ύ ς  ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ ς  α ύ τ ο ύ ς  ε ί χ α ν  κ α ί  τ ή  σ υ γ κ α 
τ ά θ ε σ η  τ ώ ν  Ά γ γ λ ω ν  κ α ί  δ έ ν  τ ό  Ε κ ρυ  β α ν :'  Υ π η ρ ε τ ο ύ  μ ε 
τ ο ύ ς  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς  σ τ ό  ό ν ο μ α  τ ώ ν  Ά γ γ λ ω ν !

'Υπογραμμίζουμε Εδώ τό γεγονός,γιατί σέ λίγο αύτή είδικά ή στάση 
τών Ά γγλω ν θ’ άποτελέσει Ενα άπό τά κύρια στοιχεία πού διαμόρφωναν 
τήν κατάσταση στήν 'Ελλάδα.

Μέ άπόφαση, λοιπόν, τής Α νώτατης Γερμανικής Διοίκησης, στή Βό
ρεια 'Ελλάδα οί προδότες τής κατοχικής κυβέρνησης άρχισαν νά Εγκαθι- 
στούν διοικητικά όργανα άσφαλείας, Επιτροπές Επισιτισμού (μέ εισπρά
ξεις φορολογιών σέ είδος) καί νά ιδρύουν διάφορες Εθνικές Εκπολιτιστι- 
κές όργανώσεις στήν κεντρική καί στή δυτική Μακεδονία. Ή  άπόφαση 
Εκείνη χαιρετίστηκε άπό τόν κατοχικό τύπο τής πρωτεύουσας καί τής 
Θεσσαλονίκης σάν Ενδειξη προνομιακής φιλίας τών Γερμανών πρός τήν 
'Ελλάδα, πού Εβαζε δήθεν τΕρμα στίς παράλογες άξιώσεις «μερικών» -  
δηλαδή τών Βουλγάρων -  πού θεωρούσαν τήν Ε λλάδα κράτος ήτΐημένο 
καί καταδικασμένο. Οί πεμπτοφαλαγγίτες βρήκαν Ετσι Εθνικοφανή προσ
χήματα νά δικαιολογήσουν τήν άνοιχτή ή καμουφλαρισμένη συνεργασία 
τους μέ τούς κατακτητές, άλλά Εκείνοι πού κατέχονται άπό τήν κομμουνι
στική φοβία Εσπευσαν νά δείξουν τήν «Εθνικοφροσύνη» τους άναλαμβά- 
νοντας τό Εργο τής διατήρησης τού Εθνικού φρονήματος τού μακεδονικού 
λαού, πού βρισκόταν κάτω άπό διπλή άπειλή: άπό τή μιά μεριά άπει- 
λούνταν άπό τό βουλγαρικό Επεκτατισμό κι άπ’ τήν άλλη άπό τήν «κομ
μουνιστική Επιβουλή».
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Μέ σκοπό νά έκμεταλλευτούν τό μίσος τοϋ έλληνικού λαού κατά τών 
Βούλγαρων, πού ήταν πολύ άναπτυγμένο ύστερα άπό τά άπάνθρωπα μέ
τρα πού έφάρμοζαν στήν άνατολική Μακεδονία, προσπαθούσαν νά δια
χωρίσουν τούς Βούλγαρους φασίστες άπό τούς χιτλερικούς, παρουσι
άζοντας τούς τελευταίους σάν φιλέλληνες.

Στή Γενική Διοίκηση Μακεδονίας τοποθετήθηκε έπιθεωρητής Νο
μαρχιών ό φασίστας συνταγματάρχης Χρυσοχόου. Αύτός στάθηκε ή ψυχή 
δλων τών «έθνικιστικών» έκδηλώσεων καί κινήσεων στή Μακεδονία, πού 
άνοιχτά ή καμουφλαρισμένα ένισχύονταν καί καθοδηγούνταν άπό τούς 
χιτλερικούς. Στίς Νομαρχίες, τίς Επαρχίες, στίς πολλές καί διάφορες έπι- 
τροπές, τοποθετήθηκαν πεμπτοφαλαγγίτες, φασίστες άξιωματικοί καί πο
λιτικοί παράγοντες, γιά νά διατηρήσουν δήθεν τό έθνικό φρόνημα τών 
Μακεδόνων, ένώ στή^ πραγματικότητα όργάνωναν τήν έθνική διάσπαση 
καί τόν έμφύλιο πόλεμο. Ή  δλη κίνηση ένισχυόταν άπό τόν μητροπολίτη 
Γεννάδιο, τόν τέως ύπουργό Λίγκα καί τόν Γενικό Διοικητή Συμεωνίδη. 
Οί Γερμανοί διέθεταν άφθονα μέσα γιά τήν όργάνωση καί δράση τών 
«έθνικών έστιών» καί τών όργάνων φιλίας μέ τή χιτλερική Γερμανία.

Στήριγμα τής κίνησης αύτής άποτέλεσε ή στρατιωτική όργάνωση 
«Ύπερασπισταί Βορείου Ελλάδας» (ΥΒΕ), πού συγκροτήθηκε άπό άξι- 
ωματικούς πού βρίσκονταν στή Μακεδονία καί ειδικότερα στήν πόλη τής 
Θεσσαλονίκης.

Οί άξιωματικοί, στή μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν προσανατολισμέ
νοι πρός τήν κυβέρνηση τών έξόριστων καί τή Μ. Βρετανία. Μέ τήν έμφά- 
νιση τή όργάνωσης «Ελευθερία» στή Θεσσαλονίκη, άρχισαν νά συζητούν 
γιά τή δημιουργία μιάς έθνικής κίνησης χωρίς τούς κομμουνιστές, πού 
κατά κάποιο τρόπο θά πρόσφερε ύπηρεσίες στούς συμμάχους. Μερικοί 
άξιωματικοί, πού κινούνταν μέ τ' δνομα «Κίνηση Μερκούριού» συνερ
γάστηκαν μέ τούς σοσιαλιστές, άγροτικούς καί κομμουνιστές. Έ ν α ς  μάλι
στα άπ’ αύτούς, ό συνταγματάρχης Δ. Ψαρρός, έκλέχτηκε άρχηγός τών 
ένοπλων δυνάμεων τής «Έλευθερίας». Ή  κυκλοφορία μιάς φλογερής 
διακήρυξης, ή έκδοση τής παράνομης έφημερίδας «’Ελευθερία», ή γρή
γορη άνάπτυξη τής όργάνωσης, ή έμφάνιση καί ή πολεμική δράση τών 
όμάδων «’Αθανάσιος Διάκος», «Όδυσσέας ’Ανδρούτσος» καί 
«’Αγώνας-Έλευθερία», οί έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις τών Γερμανών, τό 
δολοφονικό όργιο πού έπακολούθησε καί οί έκτελέσεις σαμποτέρ- 
πατριωτών δημιούργησαν πνεύμα άναταραχής καί άνησυχιών, τόσο στούς 
άξιωματικούς πού βρίσκονταν στήν όργάνωση «Ελευθερία» δσο καί 
στούς άξιωματικούς τής ΥΒΕ.

Ή  προπαγάνδα τών φιλοφασιστικών στοιχείων καί οί «σώφρονες» 
συμβουλές τών πολιτικών, έπέδρασαν πάνω στούς άξιωματικούς καί ή 
ΥΒΕ άρχισε νά συνεργάζεται μ έ  τ ο ύ ς  χ ι τ λ ε ρ ι κ ο ύ ς ,  κατά τού 
έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Οί άξιωματικοί τής «Έλευθερίας»,
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πού βρίσκονταν σέ καθημερινή έπαφή μέ τούς συναδέλφους τους τής 
ΥΒΕ, κάτω άπό τήν πίεση τής προπαγάνδας γιά  άμεση βουλγαρική 
άπειλή καί τήν προβολή τού «κομμουνιστικού κινδύνου», άποσπάστηκαν 
άπό τήν «’Ελευθερία» καί συντάχτηκαν μέ τήν ΥΒΕ.

Οί Γερμανοί μ’ αύτό τόν τρόπο πέτυχαν έπιτέλους νά Εξασφαλίσουν 
τή συνεργασία μιάς σοβαρής μερίδας άξιωματικών, πού προορίζονταν ν ’ 
άποτελέσουν τόν πυρήνα γιά τή δημιουργία ένοπλου άντίβαρου στό άνα- 
πτυσσόμενο άντικατοχικό κίνημα, πού άναλάμβανε νά δράσει στό πλευρό 
τού κατοχικού στρατού.

Ό  Ψαρρός,πού δπως έγραψε ό Πυρομάγλου «... έγνώριζε τά Εσωτε
ρικά τής ΥΒΕ ('Υ περασπισταί Βορείου Ε λλάδος) έντός τής όποίας ύπήρ- 
χον άξιωματικοί υπέρ τής άντίστασης καί Εναντίον».(12) έφυγε άπ’ τή 
Θεσσαλονίκη, παραχωρώντας τό πεδίο στήν ΥΒΕ, πού σύντομα στράφηκε 
κατά τής Άντίστασης.
ΟΙ κομματικές όργανώσεις τής Μακεδονίας σωστά Εκτίμησαν τή νέα 
κατάσταση καί σωστά τήν άντιμετώπισαν. Κατά πόσο ή άνώτατη κομμα
τική ήγεσία, ή ΚΕ πού διαμορφώνεται μέ τήν 6η 'Ολομέλεια, είχε τήν ίδια 
σωστή άντίληψη, θά τό δείξει ή 7η 'Ολομέλεια, μέ τήν όποία πρέπει νά 
άσχοληθούμε.

Η 7η Ο ΛΟ Μ ΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟ Υ ΚΚΕ

Δύο μόνο μήνες μετά τήν 6η 'Ολομέλεια, στίς άρχές τού Σέπτέμβρη 1941, 
συνήλθε ή 7η 'Ολομέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ, μέ τήν ίδ ια  όλιγομελή σύνθεση 
(τά τρία μέλη τής ΚΕ πού βρίσκονταν στήν Κρήτη Στ. Άναστασιάδης, 
Μιλτ. Πορφυρογένης καί Λεων. Στρίγκος δέν κατόρθωσαν νά φτάσουν 
στήν Α θήνα) καί μέ συμμετοχή τριών ή τεσσάρων στελεχών τών κομματι
κών όργανώσεων τής Α θήνας καί τού Πειραιά.

Ή  σύγκληση τής 7ης 'Ολομέλειας κρίθηκε άναγκαία γιατί ή 6η, μέ τό 
βιαστικό τρόπο πού συνήλθε, είχε άφήσει άλυτα πολλά προβλήματα: θεω
ρητικά (δπως ό χαρακτήρας τού πολέμου), πολιτικά (δπως ή μορφή καί οί 
σκοποί τού άπελευθερωτικού μετώπου) καί όργανωτικά.

'Η 7η 'Ολομέλεια, λοιπόν, μπορεϊ νά θεωρηθεί συμπλήρωμα τής 6ης.
Ή  άπόφαση τής 7ης 'Ολομέλειας καθόριζε τό χαρακτήρα τού Δεύτε

ρου παγκόσμιου πολέμου σάν ιμπεριαλιστικού -  ληστρικού άπό μέρους 
τών φασιστικών δυνάμεων τού «Άξονα», άντιφασιστικού -  προοδευτι
κού άπό μέρους τών λαών δλου τού κόσμου. Στή συνέχεια, μέ μιά δόση 
συναισθηματισμού καί ύπερβολής τόνιζε δτι ή «Εύρώπη είναι Ενα ήφαί-

(12). Κ. Πυρομάγλου: Γεώργιος Καρτάλης, σελ. 150.
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στειο άντιφασιστικό, έτοιμο νά «έκραγεί», πράγμα μόνο έν μέρει σωστό 
γιατί οί δυνάμεις τοϋ Ά ξο να  σημείωναν μεγάλες έπιτυχίες καί οί λαοί τής 
Ευρώπης ήταν άκόμη μουδιασμένοι. Πάντως πολύ σωστά ή 7η 'Ολομέλεια 
τόνιζε δτι «βρισκόμαστε μπροστά στήν ώρίμανση τής καινούργιας έπανα- 
στατικής κρίσης, πού θά σαρώσει άπό τόν κόσμο τή νέα τάξη πραγμάτων 
καί θ" άποκαταστήσει στούς λαούς ένα καθεστώς ειρήνης, δουλειάς καί 
λευτεριάς»(13).

Κεντρικό πρόβλημα τής 7ης 'Ολομέλειας στάθηκε ή ίδρυση τού έθνι- 
κοαπελευθερωτικού μετώπου:

«Τό έθνικοαπελευθερωτικό μέτωπο πρέπει νά γίνει... ένα έθνικό μα
χητικό σύνολο πού θ ά ά ν τ ι τ α χ θ ε ϊ κ α ί θ ά π ο λ ε μ ή σ ε ι μ έ ό λ α  
τ ά μ έ σ α τή φασιστική κατοχή καί θά πάρει «όργανωτική μορφή»(...)

«Ή  πλατιά βάση συνεργασίας στό ΕΑΜ θάναι κατ’ άρχήν ό άγώνας 
γιά τό διώξιμο τού ξένου κατακτητή καί γιά τήν άποκατάσταση στή χώρα 
μας μιας κατάστασης ειρηνικής καί τών λαϊκών έλευθεριών , πού θά κάνει 
τό λαό μας νοικοκύρη στόν τόπο του καί θά τού έξασφαλίσει ψωμί, δου
λειά καί κυριαρχικά δικαιώματα σ’ δλα τά ζητήματα πού άφορούν τήν 
τύχη καί τό μέλλον τής χώρας μας».

Ή  'Ολομέλεια προσανατόλιζε τούς κομμουνιστές στήν πρωταρχική 
άνάγκη τής κομματικής άναδιοργάνωσης. Στήν άπόφαση πολύ σωστά 
υπογραμμιζόταν πώς μόνο ένα γερό, καλά όργανωμένο καί διαρθρωμένο 
ΚΚΕ θά μπορούσε νά σταθεί δ έγκέφαλος κ’ ή ραχοκοκκαλιά τής έθνικο- 
απελευθερωτικής όργάνωσης πού είχε τόσο σοβαρά καθήκοντα καί τόσο 
βαριά άποστολή νά φέρει σέ πέρας, μά καί τόσο ισχυρούς καί άδίστα- 
κτους έχθρούς νά άντιμετωπίσει.

Ή  7η 'Ολομέλεια καθόρισε τή στρατηγική τού ΚΚΕ πού μπορεϊ νά 
συνοψιστεί στά έξής: Πάλη γιά τό διώξιμο τού κατακτητή καί γιά τή δη
μιουργία μιάς νέας δημοκρατικής 'Ελλάδας, στήν όποία ή έξουσία θά 
άνήκει πραγματικά στό λαό. Ή  στρατηγική αύτή έμψύχωνε τό λαό καί 
πολλαπλασίαζε τίς δυνάμεις του. ’Επίσης ή 7η 'Ολομέλεια καθόριζε καί 
τήν τακτική τής πάλης. Μέ βάση τή διαπίστωση δτι «ζωτικότατο ζήτημα 
πού άπασχολεί τίς λαϊκές μάζες είναι τό ζήτημα τού έπισιτισμού», έπε- 
ξεργάστηκε λεπτομερειακό πρόγραμμα συγκεκριμένων διεκδικήσεων κ’ 
έθεσε σάν πρώτιστο καθήκον τήν όργάνωση τής πάλης γιά τήν έπιβίωοη. 
σέ συνδυασμό μέ τήν πάλη κατά τής φασιστικής κατοχικής τρομοκρατί α;.

Ά π ό  τίς διαπιστώσεις, τά καθήκοντα καί τήν τακτική πού καθορί
ζονταν, δέν είναι δύσκολο νά διαπιστωθεί δτι ή ΚΕ έβλεπε τήν κατά
σταση καί τό κίνημα δπως ήταν καί διαμορφωνόταν στήν Α θή ν α  καί τόν 
Πειραιά. Τό σύνθημα τής «έπιβίωσης», ζωτικό καί άμεσο γιά  τίς δι·ό με
γάλες πόλεις δέ μπορούσε νά λειτουργήσει καί νά προκαλέσει όποι «δή
ποτε δράση στήν ύπαιθρο. ’Εκεί κυριαρχούσε ή «σωτηρία τών προϊόν

(1 3 )  Βλ. Ε πίσημα κείμενα ΚΚΕ, 1940-1945, τ. Ε ', σελ. 76.
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των», ή άπαλλαγή άπό τούς προδότες καί ή άντιμετώπιση τών έπιδρομών 
τών κατακτητών, καθήκοντα πού άπαιτούσαν έπαγρύπνηση, μαζική άντί
σταση καί κυρίως ένοπλη άντιπαράθεση στούς κατακτητές καί τά όργανά 
τους.

Ά ναφέρεται ή άπόφαση σέ «πάλη μέ δλα τά μέσα» χωρίς νά συγκεν
τρώνει τήν προσοχή τού Κόμματος καί νά ύποδεικνύει συγκεκριμένα μέ
τρα γιά τήν καλύτερη καί συστηματικότερη όργάνωση καί δράση τού έν
οπλου κινήματος πού ύπήρχε. Είναι φανερό δτι ή ΚΕ τού ΚΚΕ ύπολόγιζε 
πρωταρχικά σέ μιά γενική τεχνική προετοιμασία καί πλαισίωση μέ ειδι
κούς άξιωματικούς, προτού άρχίσει ή ύπεύθυνη άπό τό ΚΚΕ όργάνωση 
καί άνάπτυξη τού ένοπλου κινήματος. Οί πολυάριθμες άνταρτοομάδες 
πού ύπήρχαν κιόλας, σχεδόν σ’ δλη τήν Ελλάδα, ή άγνοούνταν άπό τά 
μέλη τής ΚΕ τού ΚΚΕ ή θεωρούνταν πρόωρες έκδηλώσεις «άνήσυχων» 
καί θερμόαιμων πατριωτών καί κομμουνιστών. Έ τσ ι έξηγεΐται καί τό γε
γονός δτι δέν άναφέρονται καθόλου στήν άπόφαση τής 7ης 'Ολομέλειας. 
'Η νοοτροπία αύτή καθυστερούσε άναμφισβήτητα τό ένοπλο κίνημα πού 
ύπήρχε καί δέ βοηθούσε τίς όργανώσεις πού ύπήρχαν νά τό άναπτύξουν 
έγκαιρα καί άνάλογα μέ τίς δυνατότητες καί διαθέσεις πού ύπήρχαν στό 
λαό.

"Οσα γράφτηκαν άργότερα, δτι δηλαδή τό ΚΚΕ δέν είχε καθόλου 
προσανατολιστεί πρός τόν ένοπλο άγώνα, κι άκόμα, δτι δέν τόν ήθελε 
κάν, δέν έχουν καμιά σχέση μέ τήν πραγματικότητα. 'Η  ήγεσία τού ΚΚΕ 
είδε άπό τήν άρχή δτι ό άγώνας, δίπλα στίς άλλες του μορφές, θά έπαιρνε 
καί ένοπλο χαρακτήρα, πού θά ήταν μάλιστα καί ό άποφασιστικός. 
Ά πειρη  καθώς ήταν ή καθοδήγηση άπό στρατιωτικοπολεμική άποψη καί 
κάτω άπό τήν έπίδραση τής «πατροπαράδοτης» μεθοδολογίας, «άπό τούς 
μικρούς άγώνες, στούς μεγαλύτερους, άπό τίς μαζικές γενικές άπεργίες, 
στήν ένοπλη άντίσταση», άκολούθησε βασανιστικό δρόμο. Ή  ζωή, δμως, 
είχε τή δική της λογική. Οί έπαρχίες πού έπρεπε άμεσα ν’ άντιμετωπίσουν 
τίς ληστείες καί τή βαρβαρότητα τών κατακτητών άρπαξαν τά δπλα, δταν 
μιά άλλη μορφή πάλης δέν προσφερόταν στίς συνθήκες τους.

•

Γενικά ή 7η 'Ολομέλεια ήταν άκόμα ένα βήμα πρός τά μπρός γιά  τό ΚΚΕ. 
Οί άδυναμίες τής άπόφασης καί κυρίως οί καθοδηγητικές άδυναμίες τής 
ΚΕ τού ΚΚΕ, γίνονται αίσθητές στά στελέχη τού κόμματος, πού μέ τή 
δραστηριότητά τους καί τίς θαρραλέες πρωτοβουλίες τους,(χωρίς βέβαια 
νά λείπουν οί αύτοσχεδιασμοί, οί άνωμαλίες καί τά λάθη), κάλυπταν τά 
κενά. 'Η δουλειά προχωρούσε. Οί έπιτυχίες, σέ πολλές περιπτώσεις, ξε- 
περνούσαν τίς πιό αισιόδοξες προοπτικές. "Ενα μεγάλο κίνημα τού λαού, 
όρθωνόταν καί γιγάντωνε μπροστά στά μάτια μας, μέρα μέ τή μέρα κι 
ώρα μέ τήν ώρα. Τά θεμέλια πού έμπαιναν γιά τή μεγάλη Πανελλαδική 
Έθνικοαπελευθερωτική όργάνωση είχαν γερό, άτσάλινο έξοπλισμό: τά 
άκούραστα καί γεμάτα αύταπάρνηση στελέχη καί μέλη τού ΚΚΕ.
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Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΑΜ

Στίς παραμονές τής ϊδρυοης

Ή  άπόφαση τής 7ης 'Ολομέλειας διαπίστωνε πώς ή δουλειά γιά τή δημι
ουργία τού έθνικοαπελευθερωτικοΰ μετώπου έχει άρχίσει καί δτι: «...θά 
προχωρήσει μέ όσους καί δποιους θέλουν καί δέχονται νά άγωνιστοϋν γιά 
τό ξεσκλάβωμα τής χώρας». Αύτή ήταν μιά άπό τίς πιό λαμπρές καί πιό 
θαρραλέες Επαναστατικές άποφάσεις της. ΟΙ καιροί ήταν κρίσιμοι καί 
κάθε ώρα πολύτιμη γιά τόν έλληνικό λαό. Τά κόμματα δμως τής πλουτο
κρατίας, βλέποντας δτι τό ΚΚΕ καί τά συνεργαζόμενα μ’ αύτό κόμματα 
καί όργανώσεις προχωρούν πρός τήν πραγματοποίηση τού σκοπού τους, 
πέρασαν άπό τίς ύπεκφυγές στίς συμβουλές καί άπό τίς άναβολές στήν 
άνοικτή άπειλή δτι θά σταθούν άντιμέτωπα στίς «φαντασιοπληξίες» καί 
τούς «δονκιχοτισμούς» τών «ευέξαπτων κεφαλών» πού παρασύρονται 
άπό τούς κομμουνιστές καί προσπαθούν νά ρίξουν τό λαό σέ καινούριες 
περιπέτειες καί άσκοπες θυσίες καί συμφορές.

"Αρχισαν συστηματική πίεση πάνω στά ήγετικά στελέχη τών κομμάτων,
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Καί σέ λίγο ή όργανωμένη λαϊκή πάλη θά ματαιώσει τά σχέδια τών κατακτητών καί 
τών συνεργατών τους.

πού οί πληροφορίες τους τά έφεραν συνεργαζόμενα μέ τό ΚΚΕ. Οί «πα
τρικές» δμως συμβουλές καί οί άπειλές άκόμα, δέν έφερναν άποτέλεσμα. 
Τότε φαίνεται πώς άποφάσισαν νά άσκήσουν πίεση άπευθείας στό ΚΚΕ 
καί διάλεξαν γι' αύτό τό ρόλο τόν «σκληρό» στρατηγό Στ. Γόνατά. Αυτός, 
σέ μιά συνάντηση πού είχε μέ άντιπρόσωπο τού ΚΚΕ έκανε πώς συμφώ
νησε γιά τήν άνάγκη νά όργανωθεΐ άντίσταση στούς κατακτητές, καί μά
λιστα είχε'ύποσχεθεΐ πώς θά έστελνε καί άντιπρόσωπό του σάν παρατηρ
ητή στήν ιδρυτική συνεδρίαση τού έθνικοαπελευθερωτικού μετώπου. Στά 
μέσα, δμως, τού Σεπτέμβρη τοϋ 1941 ζητάει έπίμονα νά τόν έπισκεφθεΐ 
άντιπρόσωπος τού ΚΚΕ. Ή  έντολή τής ΚΕ τού ΚΚΕ δίνεται σέ μένα. 
Μαζί μέ τόν δημοσιογράφο Κώστα Βιδάλη έπισκεφθήκαμε τόν άρχηγό 
τού Κόμματος τών Συντηρητικών Φιλελευθέρων στό σπίτι του. Χωρίς 
περιστροφές, ό Γονατάς μάς δήλωσε δτι ή ίδρυση έθνικοαπελευθερωτικής 
όργάνωσης μέ κατεύθυνση τήν ένοπλη πάλη κατά τών Γερμανοιταλών εί
ναι «καθαρή τρέλλα» καί θά καλέσει τούς «πατριώτες» άξιωματικούς νά 
όργανώσουν στρατιωτικά τμήματα, έστω καί κάτω άπό τόν Τσολάκογλου, 
γιά νά συντρίψουν τήν άνταρσία στή γέννησή της. Οί παρευρισκόμενοι 
δύο συνταγματάρχες Παπαθανασόπουλος καί Παπαγεωργίου, χωρίς νά 
έχουν θέση στή συζήτηση, έπιβεβαίωσαν πώς: «Αύτά πού είπε ό Γονατάς 
είναι άποφασισμένοι οί πλαστηρικοί άξιωματικοί καί οί ίδιοι προσω
πικά νά τό κάνουν πράξη, έστω κι άν πρόκειται νά χυθεί άδελφικό αίμα.»

’Απαντήσαμε ψύχραιμα πώς έμεΐς θά άνταποκριθοϋμε στήν έθνική
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έπιταγή καί στούς πόθους τού λαού κι ό καθένας άς κάνει δ,τι τού ύπα- 
γορεύει ή συνείδηση του.

Βλέποντας πώς οί άπειλές δέν περνούσαν,ό στρατηγός άλλαξε τακτι
κή. Μάς άποκάλυψε πώς αύτοί, μαζί μέ τόν Πλαστήρα μελετούν μιά νέα 
«έπανάσταση» ύπέρ τής Δημοκρατίας. Θά συγκροτήσουν μιά όργάνωση 
πού άνοικτά θά διακηρύξει πώς ό βασιλιάς είναι έκπτωτος καί δέν έχει 
θέση στήν Ε λλάδα. Στή δημοκρατική αύτή όργάνωση καλούσε καί τό 
ΚΚΕ νά πάρει μέρος.

Τού άπαντήσαμε πώς τό νά μή γυρίσει ό βασιλιάς στήν 'Ελλάδα είναι 
έργο δυναμικό πού μπορεϊ νά τό κερδίσει μόνο έκεΐνος πού θά πολεμήσει 
γιά τή σωτηρία, τήν άνεξαρτησία καί τή Δημοκρατία. Σέ τέτοιο άγώνα 
καλούμε έμεΐς δλες τής έθνικές δυνάμεις. Ή  συζήτηση δέν είχε άλλη συν
έχεια.

Φύγαμε άπό τό σπίτι τού Γόνατά βέβαιοι πώς πρέπει νά προχωρή
σουμε μόνοι μας.

•

Στό τέλος τού δεύτερου δεκαήμερου τού Σεπτέμβρη συνήλθαν οί άντιπρό- 
σωποι τού ΚΚΕ, τού ΣΚΕ, τού ΑΚΕ καί τής ΕΛΔ, μαζί μέ άντιπρόσω- 
πους τού ΕΕΑΜ, τής ΕΑ, τών συνεργαζόμενων όργανώσεων τών νέων 
καί τών Δημόσιων 'Υπαλλήλων. Ό λ ο ι συμφώνησαν πώς μέ τίς άναβολές 
χάθηκε πολύτιμος χρόνος κι άποφάσισαν νά προχωρήσουν άμέσως καί δ ί
χως άλλες καθυστερήσεις στήν 'ίδρυση τού έθνικοαπελευθερωτικού μετώ
που.

"Αρχισε έντατική δουλειά γιά τήν διατύπωση τού Ιδρυτικού πού θά 
άποτελούσε καί τό πρόγραμμα τής όργάνωσης. Οί συνεργασίες τών άντι- 
προσώπων τών τεσσάρων κομμάτων ήταν σχεδόν καθημερινές. Μέ βάση 
τά δσα είχαν μέχρι τότε συζητηθεί, άνατέθηκε στούς άντιπροσώπους τού 
ΚΚΕ καί τού ΣΚΕ νά προετοιμάσουν σχέδιο ιδρυτικού.

Στή διάρκεια τής συνεργασίας τών κομμάτων είχε δημιουργηθεΐ μιά 
πραγματικά έγκάρδια άτμόσφαιρα. ’Αποτέλεσμα αύτής τής άτμόσφαιρας 
ήταν δτι σύνθετα καί πολύπλοκα προβλήματα άντιμετωπίζονταν καί λύ
νονταν εύκολα καί γρήγορα. Διαφορές πού στό παρελθόν μπορούσαν νά 
(ραίνονται άλυτες ξεπερνιούνταν καί δσες νέες έμφανίζονταν άντιμετωπί- 
ζονταν μέ κατανόηση. Έ τσι, μέσα σ’ αύτή τή στενή συνεργασία, διαμορ
φώνονταν οί άρχές καί οΐ κατευθύνσεις τού έθνικοαπελευθερωτικού κι
νήματος. Ή  έρευνα δέν περιοριζόταν μόνο στά άμεσα προβλήματα τής 
πάλης κατά τών κατακτητών, άλλά προχωρούσε καί στά προβλήματα τά 
μεταπολεμικά, γιατί κοινή προσπάθεια ήταν στόν άγώνα τού λαού νά χα
ραχτεί μιά ούσιαστική πολιτική πού θά καθόριζε τό μέλλον του.

Έ τσι, θά μπορούσε νά πιστέψει κανείς δτι, ύστερα άπό τόσες συζητή
σεις, πού κατά κανόνα τελείωναν μέ άπόλυτη συμφωνία, ή διατύπωση τού 
ιδρυτικού θά ήταν εύκολη. Στήν πραγματικότητα, δταν χρειάστηκε νά
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μπουν στό χαρτί οί προγραμματικές άρχές, άποκαλύφθηκε πώς κάθε 
παράγραφος άποτελούσε κι Ενα όλόκληρο Ιδεολογικό καί πολιτικό θέμα. 
Ά λλά καί γιά τό χαρακτήρα καί τήν όργάνωση τοϋ μετώπου δέν υπήρχε 
μιά ξεκαθαρισμένη άντίληψη. Θά ήταν πολιτικός συνασπισμός ή κάποιο 
λαϊκό μέτωπο προπολεμικού χαρακτήρα γιά συντονισμό δράσης, ή θά 
ήταν Ενιαία όργάνωση μέ δικές της βάσεις καί Εσωτερική ιεράρχηση άπό 
πάνω μέχρι κάτω, όπου θά Εντάσσονταν καί όλα τά μέλη τών συνεργαζό- 
μενων κομμάτων;

Χωρίς νά λυθεϊ αύτό τό ζήτημα, άποφασίστηκε στήν κορυφή της ή 
όργάνωση νά άποτελεΐ πολιτικό συνασπισμό μέ ίσότιμη συμμετοχή δλων 
τών κομμάτων -  καί άργότερα νά συμπεριληφθούν καί οί πανελλαδικής 
σημασίας καί Εκτασης λαϊκές όργανώσεις πού θά δέχονταν τίς Ιδρυτικές -  
προγραμματικές άρχές του, ένώ στή βάση θά Επρεπε νά συγκροτηθούν 
Ενιαίες όργανώσεις.

Τά δυό σχέδια πού προτάθηκαν ήταν διαφορετικά. Καί τά δυό βέ
βαια ξεκινούν άπό τήν ίδ ια  άρχή. Πρίν ά π’ όλα καί πάνω ά π’ όλα: πάλη 
γιά τό διώξιμο τού κατακτητή στό πλευρό τής Μεγάλης Συμμαχίας. Δέν 
ύπήρχε καμμιά διαφορά στούς σκοπούς, πού συνοψίζονταν στό τρίπτυχο:

’Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ,  ’ Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ,  Λ α ο κ ρ α τ ι κ ή  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α .  

'Υπήρχε άκόμα συμφωνία σχετικά μέ τό εύρος τής κορυφής τής όργάνω
σης, μέ ίσότιμη συμμετοχή όλων τών κομμάτων. Στίς Ενιαίες όργανώσει'ς 
τής βάσης θά συμμετείχαν όλες οί δυνάμεις τών συνεργαζόμενων κομμά
των καί οί Εθνικές δυνάμεις πού θά συμφωνούσαν μέ τό πρόγραμμα καί 
τίς άρχές του. ΟΙ διαφορές βρίσκονταν στό περιεχόμενο τών δρων ’Ελευ
θερία, Α νεξαρτησία, Λαοκρατική Δημοκρατία. Τό σχέδιο τού ΣΚΕ, πού 
παρουσίασε ό Χωμενίδης Εδινε άναλυτικά τό πολιτικό καί κοινωνικό 
περιεχόμενο τής νέας όργάνωσης καί τόνιζε τόν άνανεωτικό κοινωνικό 
χαρακτήρα. Τό σχέδιο Χωμενίδη περιείχε τόσα σοσιαλιστικά στοιχεία, 
πού ή Εννοια τού Εθνικοαπελευθερωτικού άγώνα ταυτιζόταν τελικά μέ τή 
σοσιαλιστική Επανάσταση. Τό σχΕδιο τού ΚΚΕ πού άρχικά διατύπωσε ό 
Λ. Α ποστόλου μέ βάση τίς άποφάσεις τής 7ης 'Ολομέλειας, Εδινε τό «μί
νιμουμ» τών κοινών Επιδιώξεων τών πλατύτερων κοινωνικών στρωμάτων, 
πού θά άγωνίζονταν γιά τήν άπελευθέρωση καί τήν άνεξαρτησία καί τήν 
Εξασφάλιση τής Ελεύθερης έκφρασης τής θέλησης τού λαού γιά ΕκλογΕς μέ 
συντακτική συνέλευση: 'Η  Συντακτική Θά έλυνε τό πολιτικό καί τό πολι
τειακό πρόβλημα, σύμφωνα μέ τό φρόνημα τής πλειοψηφίας τού Ελληνι
κού λαού, χωρίς τήν παρέμβαση ξένων ή ντόπιων παραγόντων.

Έγκρίθηκε τό σχέδιο τού ΚΚΕ. Γιά τήν όνομασία Εγινε δεκτός ό τί
τλος «’Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο», σέ παρένθεση ΕΑΜ -  δπως 
πρότεινε ό Χωμενίδης, χωρίς νά διατυπωθεί Επιφύλαξη άπό τή μεριά τού 
ΚΚΕ.

Τό σχέδιο τού ΚΚΕ τιτλοφορούσε τήν όργάνωση ’Εθνικό Μέτωπο 
Απελευθέρωσης», ξεκινώντας άπό τήν άντίληψη πώς ή όνομασία
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ΉΚ Τσφιμώκος. Λ. Αποστόλου.

«Εθνικό Άπελευθερωτικό Μέτωπο» είχε λερωθεί καί δυσφημισθεϊ άπό 
τήν Προσωρινή Διοίκηση τοΰ ΚΚΕ.

Τό σχέδιο πού συνέταξε ό Α ποστόλου είχε πολλά λάθη καί χρει
άστηκαν άρκετές διορθώσεις τίς όποιες έκανε ή X. Χατζηβασιλείου μέ 
άλλα μέλη τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ(14).

Στήν τελευταία προπαρασκευαστική σύσκεψη τών άντιπροσώπων τίς 
πρώτες μέρες τού Σεπτέμβρη, διαβάστηκε τό διάγγελμα πού είχε συντα- 
χτεΐ άπό τόν Λ. Α ποστόλου καί πού, μέ μερικές τροποποιήσεις, έγινε κι 
αύτό δεκτό. Άποφασίστηκε τελικά ή έπίσημη ιδρυτική συνεδρίαση νά γί
νει στίς 27 τού Σεπτέμβρη.

'Η  ίδρυση τοΰ ΕΑΜ

Ή  27 τού Σεπτέμβρη τού 1941 μένει στήν ιστορία τής 'Ελλάδας σάν ή 
χρονολογία κατά τήν όποία ιδρύθηκε ή μεγαλύτερη έθνική όργάνωση πού 
γνώρισε ποτέ ή χώρα: τό ’Εθνικό Άπελευθερωτικό Μέτωπο.

Στό ισόγειο ένός παλιού σπιτιού, στό βάθος μιάς λαϊκής αύλής, πρός 
τό τέρμα τής όδού Ίπποκράτους, στήν Α θήνα, τό άπόγευμα τής 27 τού 
Σεπτέμβρη τού 1941, έξουσιοδοτημένοι άντιπρόσωποι 4 άξιων τής πατρί
δας, κομμάτων, σέ μιά παράνομη καί σεμνή τελετή ύπέγραψαν τό ιδρυ
τικό τού ΕΑΜ. Καί ή ύπογραφή τους ήταν ένας ιερός δρκος πώς θά άγω-
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νιστούν μέ δλα τά μέσα ένάντια στούς βάρβαρους φασίστες έπιδρομείς, 
μέχρις δτου έξαφανιστεϊ καί δ τελευταίος στρατιώτης τους άπό τό έδαφος 
τής πατρίδας μας. Έ παθλο γιά τό λαό θά είναι μιά Ε λλάδα  λεύτερη, 
άπαλλαγμένη άπό κάθε ξενική έξάρτηση καί ντόπια καταπίεση, δπου αύ- 
τός θά είναι κυρίαρχος καί μόνος άρμόδιος νά ρυθμίζει τή ζωή καί τό 
μέλλον της.

Στή σύντομη συνεδρίαση-τελετή, πρόεδρος δέν έκλέχτηκε. Ό λ ο ι ισό
τιμοι, άδελφωμένοι καί όμόφωνοι, χωρίς πλειοψηφίες καί μειοψηφίες, 
χωρίς «βέτο», μέ γνώμονα τό συμφέρον τής πατρίδας καί τού λαού, ένω- 
μένοι στή ζωή καί στό θάνατο, άκουσαν όρθιοι τό ιδρυτικό πού άποτε- 
λούσε καί πρόγραμμα τού άγώνα, καί τό υπέγραψαν. Ά π ό  μέρους τού 
ΚΚΕ ό Λευτέρης Αποστόλου, άπό μέρους τού ΣΚΕ δ Χρηστός Χωμενί-

Κι ot τοίχοι ζωντάνεψαν οημαίνηντηο πανελλήνιο προσκλητήριο άγώνα.

(14) Δέν Αποβλέπουμε στό νά μειώσουμε τό ρόλο τοϋ ’Αποστόλου, πού, δπως γράψαμε καί 
άλλού. ήταν σημαντικός, πρέπει δμως νά τονίσουμε δτι στό ΚΚΕ τά πρόσωπα ούτε τή 
γραμμή διαμόρφωναν κατά τήν προσωπική τους κρίση ούτε κατεύθυναν τήν πορεία τού 
κινήματος μόνα τους.

’Από τήν άρχή αύτή δέν έξαιρείται δ ’Αποστόλου. Είναι φαιδρή ή άποψη πού υποστηρί
ζουν μερικοί δτι «ύπήρχε γραμμή ’Αποστόλου» καί δτι μετά τή σύλληψή του, πού έγινε 
ένάμισυ μήνα μετά τήν ίδρυση τοϋ ΕΑΜ, δηλαδή, μόλις γνωρίστηκε άπό τό λαό ή ίδρυσή 
του. άλλαξε γραμμή, στένεψε καί τά ρέστα. Ό μ ω ς τό ΕΑΜ έγινε αύτό πού έγινε χωρίς τόν 
'Αποστόλου.
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δης, άπό μέρους τής ΕΛΔ ό Ή λίας Τσιριμώκος καί άπό μέρους τού ΑΚΕ 
ό Άποστόλης βογιατζής.(15)

Μέ τό ΕΑΜ ό λαός άποκτά τήν έθνική του ήγεσία

Στό φλογερό, σεμνό καί λιγόλογο Ιδρυτικό τού ΕΑΜ έκφράζονταν μέ σα
φήνεια οί προγραμματικές άρχές καί ό άγωνιστικός χαρακτήρας τής όρ
γάνωσης πού πρόβαλλε καί φιλοδοξούσε νά συνενώσει δλο τό έθνος. Οί 
σκοποί τού ΕΑΜ ήταν ή συνισταμένη τών κοινών έθνικών καί πολιτικών 
έπιδιώξεων δλων τών 'Ελλήνων πατριωτών -δέν  ήταν δηλαδή σκοποί 
ένός κομμουνιστικού κόμματος ούτε μιάς σοσιαλιστικής άλλαγής, δπως 
είχε εισηγηθεί ό Χρ. Χωμενίδης. Ή τα ν  αύτό πού χρειαζόταν έκείνη τήν 
ώρα καί πού άνταποκρινόταν στήν άν'τίληψη κάθε "Ελληνα. Κανένας Έ λ 
ληνας -έκτός άπό τούς προδότες βέβαια ή τούς φαντασιόπληκτους ύπερ- 
επαναστάτες- δέ μπορούσε νά είναι ένάντιος. Έ τσ ι καί ή έλληνική άστική 
τάξη υποχρεωνόταν έπιτέλους νά διαλέξει άνάμεσα στήν παθητική άνα- 
μονή καί στή συμμετοχή σ’ έναν άγώνα πού καί τά έθνικά συμφέροντα 
Εξυπηρετούσε καί σέ μιά δημοκρατική πρόοδο καί άναγέννηση άπέβλεπε. 
Έμεΐς κατηγορούμε πάντα τήν έλληνική άστική τάξη πώς δέν έκπλήρωσε 
τό ιστορικό της χρέος στήν πατρίδα μας. Μέ τό πρόγραμμα τού ΕΑΜ, τής 
δινόταν ή ευκαιρία νά δείξει πώς είναι δύναμη έθνική παίρνοντας κι αύτή 
μέρος στόν έθνικό άγώνα. Μένοντας έξω άπό τόν άγώνα αύτό, βρισκόταν 
μπροστά στόν κίνδυνο νά έπιβεβαιώσει τίς δικές μας κατηγορίες πώς καί 
τό έθνικό συμφέρον καί ή άνεξαρτησία τής πατρίδας καί ή δημοκρατία 
δέν σημαίνουν γι’ αύτή τίποτ’ άλλο παρά τή διατήρηση τού καθεστώτος 
τής ύποτέλειας στούς ξένους καί τή μεταπολεμική έπιβίωση τού παλιού 
άντιδημοκρατικού καθεστώτος, μέ τά όποια είχε συνυφάνει τό ταξικό της 
συμφέρον.

Τό ΕΑΜ κάλεσε δλους τούς "Ελληνες στόν άγώνα γιά τό διώξιμο τού 
κατακτητή καί τήν άπελευθέρωση τής Ελλάδας. Συνέδεσε, ώστόσο, άνα- 
πόσπαστα τήν άπελευθέρωση μ έ  τ ό  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο  κ α ί  μ ο ν ι μ ό -  
τ ε ρ ο π ρ ό β λ η μ α τ ή ς  Ε λ λ ά δ α ς ,  τήν άποκατάσταση τής άπόλυ- 

της έθνικής άνεξαρτησίας.
Ό  πρωταρχικός αύτός σκοπός δικαιολογεί τόν τίτλο τής όργάνωσης 

«Έθνικό ’Απελευθερωτικό Μέτωπο» καί τόν δρο «Εθνικός ’Απελευθε
ρωτικός ’Αγώνας», πού κυριάρχησε στήν Ε λλάδα  σέ δλη τήν περίοδο τής 
κατοχής (σέ άντιδιαστολή μέ τή Δυτική Εύρώπη, δπου έπικρατούσε δ 
δρος «Έθνική ’Αντίσταση»).

Ή  άνάληψη άπό τό ΕΑΜ ένός τόσο σοβαρού καθήκοντος, δπως ήταν 
ή έθνική άνεξαρτησία -π ο ύ  σημαίνει τήν άπαλλαγή τής χώρας άπό κάθε 
ιμπεριαλιστική έξάρτηση- δέν είναι ούτε τυχαία ούτε υπεροπτική διακή
ρυξη. Λόγοι ιστορικοί, πολιτικοί καί κοινωνικοί, έμπειρίες άπό τή γενική

(15). Βλ. ’Επίσημα Κείμενα. τ.Ε. σελ. 83-85.
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διαμόρφωση καί έξέλιξη τής νέας Ελλάδας κι άπό τό ρόλο τών ξένων 
δυνάμεων στίς σχέσεις τους μέ τήν χώρα, δικαιολογούσαν τήν τοποθέτηση 
αύτή, πού κάθε Έλληνας τήν καταλάβαινε.

Τήν άπελευθέρωση τής χώρας καί τήν κατοχύρωση τής έθνικής άνε- 
ξαρτησίας, τό ΕΑΜ τήν έξαρτά πρώτα καί κύρια άπό τόν άγώνα τού έλ- 
ληνικού λαού μέ τίς δικές του έσωτερικές δυνάμεις. Τό ΕΑΜ δέν ύποτιμά 
τή σημασία καί τόν άποφασιστικό ρόλο πού θά έπαιζε στήν άπελευθέ
ρωση καί τής Ελλάδας ή έκβαση τού πολέμου. Τόν άπελευθερωτικό 
άγώνα τόν βλέπει σάν συνέχεια τού πολέμου στά άλβανικά βουνά· σάν 
συμβολή τού έλληνικού λαού στόν κοινό άγώνα γιά τή συντριβή τού φα
σισμού, σάν ένα ιδιόμορφο, δικό του , μέτωπο πού ό έλληνικός λαός 
έπρεπε νά άνοίξει στό έσωτερικό τής κατεχομένης χώρας του, γιά  νά συγ
κροτήσει καί νά άπασχολήσει δσο τό δυνατό μεγαλύτερες δυνάμεις τού 
Ά ξονα  στήν Ελλάδα καί νά μήν έπιτρέψει τήν άξιοποίηση τού άνθρώπι- 
νου δυναμικού καί τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας, γιά τούς 
πολεμικούς σκοπούς τού Ά ξονα . Έ τσ ι τό ΕΑΜ σ υ ν δ έ ε ι  τ ό  έ θ ν ι κ ό  
π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο  τ ο ύ  ά π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ύ  ά γ ώ ν α  τ ο ύ  έ λ λ η ν ι -  
κ ο ύ  λ α ο ύ  μέ τ ό  γ ε ν ι κ ό  σ υ μ μ α χ ι κ ό  π ό λ ε μ ο .

Τό ΕΑΜ δμως δέ θά μπορούσε νά κινήσει τίς δυνάμεις τού λαού σέ 
παλλαϊκό εύρος καί πανεθνική κλίμακα καί δέ θά κέρδιζε τήν έμπιστο- 
σύνη τών πλατιών μαζών, άν δέν τούς έδινε κ α θ α ρ ή  π ρ ο ο π τ ι κ ή  πώς 
ό άγώνας τους δέ θά πάει χαμένος καί πώς δέ θά ώφεληθούν άπό τίς 
θυσίες τους οί ντόπιες άντιλαϊκές δυνάμεις -πού  καιροφυλακτούσαν καί 
καιροσκοπούσαν καλυμμένες πίσω άπό τίς άγγλικές συμμαχικές δυνάμεις. 
Ό  σχηματισμός προσωρινής κυβέρνησης άπό τό ΕΑΜ, άμέσως μετά τήν 
άπελευθέρωση, καθορίζεται στό ιδρυτικό του μέ άπόλυτη σαφήνεια, σάν 
κατακλείδα τού άγώνα καί σάν έγγύηση καί κατοχύρωση τής νίκης. Έ τσι 
τό ΕΑΜ δέν παρουσιάζεται μόνο σάν όργάνωση πού έκφράζει άποκλει- 
στικά τήν άντικατοχική άγωνιστική διάθεση τού έλληνικού λαού, άλλά 
σάν ή πολιτική δύναμη καί ήγεσία πού θά κατοχύρωνε, μαζί μέ τήν έλευ- 
θερία, τήν άνεξαρτισία καί τή λαϊκή έξουσία.

Κι’ έτσι καθοριζόταν κι ό χαρακτήρας τού άγώνα τού έλληνικού λαού 
άπό τό ΕΑΜ: ’ Ε θ ν ικ ό  ς ά π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό ς ,  ά ν τ ι ι μ π ε ρ ι α λ ι -  
σ τ ι κ ό ς  -  λ α ο κ ρ α τ ι κ ό ς  -  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς . Κ ’ ή έξουσία πού 
προγραμμάτιζε σωστά ήταν Έ ξουσία τού Λαού.

Τό πρόγραμμα, λοιπόν, τού ΕΑΜ δέν είναι ένα ιδεολογικό μανιφέ
στο, δέν άντανακλά τίς ιδέες μιάς όρισμένης κοινωνικής κοσμοθεωρίας. 
Είναι ένα έθνικό-πολιτικό πρόγραμμα, πού μπορεΐ νά γίνει παραδεκτό 
άπό τίς πλατιές μάζες, τίς κοινωνικές τάξεις καί τούς φορείς τών διαφό
ρων ΐδεολιγικών, πολιτικών καί κοινωνικών άντιλήψεων. Είναι τό πρό
γραμμα τής λαοκρατικής-δημοκρατικής άλλαγής στήν Ελλάδα, βασισμέ
νης στήν έθνική άνεξαρτησία. Τό ΕΑΜ γίνεται έτσι άπό τήν πρώτη στιγμή 
ή έθνική ήγεσία πού χρειάζονταν ή χώρα. Μέσα άπό τήν 'ίδρυσή του καί τήν
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κατοπινή γενική του ύπαρξη βρίσκει τήν έπαλήθευσή της ή σωστή Αγωνι
στική γραμμή τοϋ ΚΚΕ.

Γιά τήν όλοκλήρωση τής ένότητας

Τό ΕΑΜ, γιά  νά διευκολύνει τή συμμαχία δλων τών πολιτικών κομμάτων 
καί όργανώσεων, έτσι πού νά συγκροτηθεί μιά καί μόνη ένια ία έθνική 
ήγεσία τού άγώνα, πήρε τά παρακάτω σοβαρά μέτρα:

1. "Εκανε γνωστή τήν ίδρυση τού ΕΑΜ μέ τό «Διάγγελμα», χωρίς νά 
δημοσιέψει τό «Ιδρυτικό», πού τό άφηνε άνοιχτό γιά  νά ύπογραφεϊ άπό 
δλα τά πολιτικά κόμματα.

2. Δέ συγκρότησε Κεντρική, άλλά «’Οργανωτική Έ πιτροπή», άφήνον- 
τας τή δημιουργία καί διαμόρφωση τού κεντρικού καθοδηγητικού όργά- 
νου στήν κοινή καί ίσότιμη βούληση δλων τών κομμάτων πού θά συγκρο
τούσαν τελικά τό ΕΑΜ.

3. Δέ συμπεριέλαβε άπ’ τήν άρχή τίς πανελλαδικές συνδικαλιστικές καί 
έθνικές όργανώσεις σάν Ισότιμα μέλη. Σύμφωνα μέ τό χαρακτήρα τοϋ 
ΕΑΜ, σάν συμμαχίας πολιτικών κομμάτων, άφησε άνοιχτό τό τμήμα αύ
τό, ώστε νά όρισθεϊ άπό κοινού μέ τά κόμματα πού θά προσχωρούσαν, 
ποιές θά ήταν οί όργανώσεις πού θά καλούνταν νά άντιπροσωπευθούν 
στήν καθοδηγητική κορυφή του.

4. Δέν κατάρτισε «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας» του ούτε άπο- 
φάσισε γιά τή σύνθεση καί μορφή τών παρακάτω καθοδηγητικών κλιμα
κίων του, μέ σκοπό νά λυθούν καί αύτά άπό κοινού μέ τά άλλα κόμματα 
πού θά προσχωρούσαν καί άνάλογα μέ τίς δυνάμεις καί τίς δυνατότητες 
πού θά διέθεταν κι αύτά.

5. 'Υπογραμμίστηκε στό «Ιδρυτικό» ή τήρηση αύστηρής μυστικότητας 
σχετικά μέ τά Ιδρυτικά κόμματα κα ί τά άλλα πού θά προσχωρούσαν. Ή ταν 
ίνα μέτρο πού ύπαγόρευε ή θέση τών ήγεσιών καί τών στελεχών τών άλ
λων, κυρίως τών μεγάλων άστικών κομμάτων, πού οί ήγεσίες καί τά στε
λέχη τους ζούσαν τή νόμιμη καί άνοιχτή κοινωνική ζωή καί θά Επρεπε νά 
τούς δοθεί χρόνος καί δυνατότητες νά προσαρμοστούν στίς συνθήκες τής 
παρανομίας.

6. Τέλος άποφασίστηκε νά Ενημερωθούν δλες οί ήγεσίες,τών πολιτικών 
κομμάτων καί νά συνεχιστούν οί προσπάθειες γιά  τήν Εξασφάλιση τής 
συνεργασίας.

Τό διάγγελμα τοΰ ΕΑΜ. Ή  άπήχηση. Πρώτες δραστηριότητες

Στίς 10 τού Ό κτώβρη Εγινε ή Επίσημη Εμφάνιση τού ΕΑΜ μέ τό διάγ
γελμά του πρός τούς Έλληνες, τίς Έλληνίδες καί τή νέα γενιά. Κυκλοφό
ρησε πλατύτατα, μόνο στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά, γραμμένο μέ τό χέρι,
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μέ τη γραφομηχανή, μέ πολύγραφους, άλλά καί τυπωμένο μέ πρωτοβου
λία τών κομμουνιστών καί τών άλλων όργανώσεων πού ύπήρχαν.

Κάτω άπό κάθε άντίγραφο τού διαγγέλματος, ύπήρχε μιά ύποση- 
μείωση, πού έγινε καί μοτίβο δλων τών παράνομων έκδόσεων τής κατοχής 
καί πού έλεγε: «Πατριώτη! Διάβασέ το! Πολλαπλασίασέ το μέ όποιοδή- 
ποτε τρόπο μπορεϊς. Μοίρασέ το στούς διπλανούς σου. Κάνε τό πατριω
τικό σου καθήκον». Ά π ό  τό χρονικό αύτό σημείο άρχίζει στήν Α θήνα  
καί τόν Πειραιά, καί πολύ σύντομα καί σέ δλη τήν 'Ελλάδα, ή όργανω- 
μένη δράση τού ΕΑΜ. Τόν ίδιο καιρό, γιά πρώτη φορά στά ντουβάρια 
τής Α θήνας καί τού Πειραιά έκαναν τήν έμφάνισή τους τρία πελώρια 
γράμματα, μέ γαλάζια καί κόκκινη μπογιά: «ΕΑΜ». Πολύ σύντομα στά 
ντουβάρια γράφτηκαν καί τά πρώτα συνθήματα: «Ό χι στους κατακτητές! 
-ΕΑ Μ », «Ό λοι στόν άγώνα! -  ΕΑΜ». Τά τρία αύτά γράμματα πλήθαι- 
ναν όλοένα στίς συνοικίες, στά κέντρα, στά έργοστάσια, στό Πανεπιστή
μιο, καί στίς άλλες σχολές: ΕΑΜ...ΕΑΜ...ΕΑΜ... Πολλοί ρωτούσαν έκ
πληκτοι, τί σημαίνουν αύτά τά τρία γράμματα. Λίγοι, έλάχιστοι, ήταν 
έκεΐνοι πού μπορούσαν τότε νά γνωρίζουν συγκεκριμένα πράγματα, άλλά 
δλοι αισθάνονταν πώς κάτι καινούργιο καί πολύ σοβαρό είχε γίνει στήν 
'Ελλάδα.

Μερικοί, πού είχαν τό ευτύχημα νά ξέρουν καί τί είναι τό νεογέννητο 
ΕΑΜ ψιθύριζαν στ’ αύτιά τών πατριωτών: «Θυμηθείτε αύτά τά τρία 
γράμματα. Σέ λίγο θά γίνουν φόβος καί τρόμος γιά τούς κατακτητές καί 
τούς προδότες. Καί οί όργανωμένοι πάσσαραν «στή ζούλα» ένα άντί
γραφο τού διαγγέλματος τού ΕΑΜ.

•

Τίς πρώτες μέρες τού Όκτώβρη συγκροτούνται στήν Α θήνα  καί τόν Πει
ραιά έπιτροπές πόλεων τού ΕΑΜ, άπ’ δλα τά κόμματα πού ίδρυσαν τό 
ΕΑΜ μαζί μέ άντιπροσώπους τού ΕΕΑΜ καί τής Νεολαίας.

Στήν πρώτη έπιτροπή πόλης τής Α θήνας, ό Στ. Βεόπουλος άντιπρο- 
σώπευε τό ΣΚΕ, ό Δ. Μπενετάτος τό ΑΚΕ, ό Γ. Κοκκορέλης τήν ΕΛΔ, ό 
Σπ. Καλοδίκης τό ΕΕΑΜ, ό Πορφυρής τούς νέους. ’Εγώ, μέλος τότε τής 
έπιτροπής πόλης τού ΚΚΕ, άντιπροσώπευα τό ΚΚΕ.

Στήν πρώτη συνεδρίασή της ή ΕΠ τού ΕΑΜ Α θήνας, άφού έξέτασε 
τήν κατάσταση, διαπίστωσε πώς ύπάρχουν σημαντικές δυνάμεις όργανω- 
μένες μέ πρωτοβουλία τών κομμάτων, σέ πολλές λαϊκές έπιτροπές στίς 
συνοικίες, έργατικές έπιτροπές στά έργοστάσια, στίς έπιχειρήσεις, στούς 
δημόσιους καί ιδιωτικούς ύπάλληλους, περισσότερες νεολαιίστικες όργα- 
νωμένες δυνάμεις στό Πανεπιστήμιο καί τίς άλλες άνώτερες σχολές καί 
συμπέρανε πώς ήταν δυνατή ή έναρξη όργανωμένης δράσης. Οί μορφές 
τών έκδηλώσεων αύτής τής δράσης άφησε νά καθοριστούν άπό τίς Ιδιες 
τίς έπιτροπές. ’Επειδή οί δυνάμεις αύτές βρίσκονταν κάτω άπό διαφορε
τικές καθοδηγήσεις, ή έπιτροπή πόλης άιτοφάσισε νά συγκροτήσει διάμε
σες έπιτροπές άνάμεσα σ’ αύτή καί τίς βάσεις, γώρισε τήν Ά θηνα  σέ 5
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τομείς: Τόν άνατολικό, τόν δυτικό, τό βόρειο,τό νότιο καί τόν κεντρικό. 
Έπίσης άποφάσισε νά άποτελέσουν χωριστό τομέα οί δημόσιοι υπάλλη
λοι, οί έπιστήμονες καί οί διανοούμενοι, οί άνάπηροι, οί τραυματίες καί 
τά θύματα πολέμου. Σ ’ αύτό τόν τομέα θά συμπεριλαμβάνονταν καί οί 
Κρήτες στρατιώτες πού είχαν άποκλειστεϊ στήν ’Αθήνα. Μέ πρόταση τού 
άντιπρόσωπου τού ΑΚΕ άποφασίστηκε νά δημιουργηθεϊ κ’ ένας άκόμα 
τομέας γιά τίς «έθνικοτοπικές», δπως όνομάστηκαν τότε, όργανώσεις, πού 
θά περιλάμβαναν τούς έγκαταστημένους στήν ’Αθήνα πρόσφυγες άπό 
διάφορες περιοχές καί δσους πολίτες καί στρατιώτες διέμεναν στήν πόλη 
προσωρινά.

’Αποφασίσθηκε ή σύνθεση τών τομεακών έπιτροπών γιά  τό άρχικό 
στάδιο καί παράλληλα έγινε ύπόδειξη νά πλουτίζονται μέ άξιους καί 
δραστήριους άγωνιστές τού κάθε τομέα. Έ γ ιναν  συστάσεις νά έπιδιωχθεΐ 
ή πλαισίωση τών τομεακών έπιτροπών μέ πρόσωπα γενικότερου κύρους 
καί νά συμπεριληφθούν σ’ αύτές καί μόνιμοι ή έφεδροι άξιωματικοί γιά 
τήν στρατιωτικο-πολεμική προετοιμασία ένοπλων όμάδων.

Σέ άλλη συνεδρίαση πού έγινε λίγο άργότερα διαπιστώθηκε σοβαρή 
πρόοδος στή δουλειά τού ΕΑΜ γιά τή συγκέντρωση τών άναγκαίων δυ
νάμεων. Ταυτόχρονα, δμως, έγινε φανερό δτι τά χρονικά διαστήματα πού 
δρίστηκαν γιά τήν προετοιμασία έκδηλώσεων στίς 28 Ό κτώβρη, ήταν μι
κρά καί έτσι τό έργο ήταν πάνω άπό τίς δυνάμεις τής έπιτροπής πόλης. 
Μέ πρόταση τού άντιπροσώπου τού ΚΚΕ, άποφασίστηκε ή 28 τού 
Όκτώβρη νά γιορταστεί μέ ξεχωριστές έκδηλώσεις στίς συνοικίες. Στόν 
κεντρικό τομέα νά μετάσχουν οί δυνάμεις τών φοιτητών καί σπουδαστών, 
τών τραυματιών καί άναπήρων, τών δημοσίων ύπαλλήλων, τών έπιστημό- 
νων καί διανοουμένων, καθώς καί τών τραπεζικών ύπαλλήλων. Ή  όργά
νωση καί καθοδήγηση αύτής τής έκδήλωσης καί ή έκδοση τού κατάλληλου 
διαφωτιστικού ύλικού άνατέθηκε στίς άντίστοιχες όργανώσεις τού ΚΚΕ 
πού διέθεταν τίς περισσότερες δυνάμεις καί πείρα.

Κυκλοφόρησαν χιλιάδες προκηρύξεις καί φέιγ-βολάν. Γράφτηκαν 
συνθήματα στούς τοίχους. Γιά πρώτη φορά άκούστηκαν τίς νύχτες τά 
«ραδιόφωνα τού ΕΑΜ». Δηλαδή τά χωνιά-τηλεβόες, μέ τά όΛοία μεταδί
νονταν τά συνθήματα τού άγώνα καί τά νέα άπ’ τό μέτωπο. Οί γενικές 
όδηγίες τού ΕΑΜ συνοψίζονταν στά έξης: Τό πρωί τής 28ης τού Ό κ τώ 
βρη νά κλεισθούν οί ’Αθηναίοι στά σπίτια τους καί μετά τό μεσημέρι νά 
ξεχυθούν στούς δρόμους καί στούς τόπους έκδηλώσεων πού είχαν καθο
ριστεί, μέ φανερά τά έθνικά χρώματα στήν περιβολή τους.

Τόν έορτασμό τόν άνοιξαν οί φοιτητές καί σπουδαστές μέ συγκεν
τρώσεις στό Πανεπιστήμιο καί τό Πολυτεχνείο τήν παραμονή τής έπε- 
τείου. Τήν ίδια νύχτα, ψηλά στόν 'Υμηττό, αύτοσχέδια βεγγαλικά άναψαν 
καί έλαμψαν τά τρία τεράστια γράμματα: ΕΑΜ, καί κάτω άπό αύτά ή 
ιστορική ήμερομηνία τής έθνικής άντίστασης, 28 Όκτώβρη 1940. Φω
τεινό προσκλητήριο σ’ δλο τό έθνος γιά νέα έξόρμηση!
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Μιά μεγάλη όμάδα δικηγόρων περνώντας έξω άπό τό σπίτι τοϋ 
ποιητή Κωστή Παλαμά, πού ήταν άρρωστος, ζήτησε νά τόν έπισκεφτεΐ 
καί νά τόν χαιρετήσει. ’Επειδή ή κατάσταση τής ύγείας του δέν έπέτρεπε 
συγκινήσεις, οί δικηγόροι άντί γιά έπισκεπτήριο άφησαν στό σπίτι τού 
ποιητή έναν στίχο-χαιρετισμό, γραμμένο άπό τόν Ά γ ι  Θέρο. 
’Επακολούθησαν καί άλλες έκδηλώσεις τών δικηγόρων τήν ίδια μέρα.

Τό πρωί τής 28 τού Όκτώβρη, στήν αίθουσα τού Πρωτοδικείου συγ
κεντρώθηκαν οί δικηγόροι νά πάρουν δρκο πίστης στόν Βίκτορα ’Εμμα
νουήλ καί τή φασιστική ’Ιταλία. Ή  αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άκούστηκε 
ό έθνικός ϋμνος καί άμέσως άντιπρόσωπος τού ΕΑΜ, ό δικηγόρος Α. 
Δρακόπουλος, άπό τήν είσαγγελική έδρα κάλεσε τούς δικηγόρους στόν 
άγώνα καί δήλωσε δτι οί δικηγόροι άπορρίπτουν τήν ιταμή πρόκληση τών 
κατακτητών, πού στό πρόσωπό τους ήθελαν νά ταπεινώσουν τόν έλληνικό 
λαό.

Σέ μικρές όμάδες οί δικηγόροι κατευθύνθηκαν στό μνημείο τού 
Άγνωστου Στρατιώτη, δπου τό ΕΑΜ εϊχε όρίσει τόπο συγκέντρωσης. 
’Εκεί ύστερα άπό συγκρούσεις μέ τούς καραμπινιέρους διαλύθηκαν καί 
κατευθύνθηκαν στήν Ε σ τία  τών Δικηγόρων, δπου τό στέλεχος τού ΕΑΜ 
Τάκης Παπαδημητρίου έκφώνησε «τόν πανηγυρικό τής ήμέρας» καί άνα- 
κοίνωσε τήν ίδρυση τού ΕΑΜ. Ά λλο στέλεχος τού ΕΑΜ καί άργότερα 
γραμματέας τού ΕΑΜ τής περιοχής Θεσσαλίας, ό Θωμάς Σούλης, (Δήμος 
Σουλιώτης) διάβασε τό διάγγελμα τού ΕΑΜ, μέσα σέ γενικό ένθουσιασμό. 
Ά π ό  τήν 'Εστία τών Δικηγόρων μιά όμάδα μέ συνθήματα καί τραγούδια 
τράβηξε πρός τά Έξάρχεια. Μαζί τους ένώθηκαν πολλοί πατριώτες καί 
έγινε διαδήλωση πού διαλύθηκε βίαια.

Τό άπόγευμα δλοι οί δρόμοι πλημμύρισαν άπό κόσμο. Γυναίκες στά 
γαλανόλευκα ντυμένες, άλλες μέ άσπρα καί γαλάζια λουλούδια στά χέρια, 
γαλάζιες καί άσπρες κορδέλλες τά κορίτσια, άντρες μέ κάτασπρα πουκά
μισα καί γαλάζιες γραβάτες...Μέ άπίθανους τρόπους συνδυασμένο τό γα 
λανόλευκο κυριαρχούσε έπιβλητικά. Τό ΕΑΜ έφτανε πολύ σύντομα στίς 
καρδιές τών πατριωτών. "Ολοι περπατούσαν ήρεμα καί μέ ψηλά τό κεφά
λι. Χωρίς νά’ ναι γνωστό άπό πού προερχόταν ή πρωτοβουλία, έκείνη τήν 
ήμερα άνταλλάχτηκε εύρύτατα ό χαιρετισμός: «Χριστός άνέστη!».

«Αληθώς άνέστη!» άπαντούσαν οί πατριώτες μέ μιά λάμψη στά μά
τια καί χαμογελούσαν.

Τήν άλλη μέρα, 29 τού Όκτώβρη, ή Α θήνα  παρακολούθησε μέ ίερή 
συγκίνηση τούς ήρωες τού Μετώπου, νά προχωρούν σιγά, άνάμεσα σέ χι
λιάδες πατριώτες πού έβγαζαν τά καπέλα τους σ’ ένδειξη σεβασμού. 
Κατάπληκτοι οί ’Ιταλοί έμειναν άπολιθωμένοι. Ή  φάλαγγα σταμάτησε 
μπροστά στόν «Άγνωστο Στρατιώτη» κι’ ένας άνάπηρος, μέσα σέ νεκρική 
σιγή καί μέ γύρω του γονατισμένους τούς συναδέλφους του, φώναξε σάν 
φόρο τιμής στούς νεκρούς:

«Α δέρφια, έσείς δέν είστε άγνωστοι, είστε οί πατεράδες τών πεινα- 
σμένων παιδιών, οί άντρες τών μαυροφορεμένων γυναικών σας, άδέρφια
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δικά μας, πού όταν σείς πέφτατε νεκροί, Εμείς δίπλα σας άφήναμε κομμά
τια άπό τή σάρκα μας. Δώσαμε μαζί τό αίμα μας. Ά ναπαυθεΐτε ήσυχοι. 
Γιατί θά δώσουμε κι αύτό πού μάς έμεινε καί θά νικήσουμε! Αιώνια ή 
μνήμη σας άδέρφια!».

Τόν όρκο πού έδωσε ό άνάπηρος στό όνομα τού Ελληνικού λαού, τό 
ΕΑΜ τόν Εκανε ιερό καθήκον.

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Oi υπεκφυγές τών παλαιοδημοκρατικών ήγετών

Λίγες μέρες μετά τήν πρώτη θριαμβευτική Εμφάνιση τού ΕΑΜ πιάστηκε ό 
γραμματέας τής ’Οργανωτικής Ε π ιτροπής τού ΕΑΜ καί άντιπρόσωπος 
τού ΚΚΕ στό ΕΑΜ Λευτέρης ’Αποστόλου. Μέ άπόφαση τής ΚΕ τού ΚΚΕ 
μού άνατέθηκε νά Εκπροσωπήσω τό ΚΚΕ στό ΕΑΜ. Στήν πρώτη συνερ
γασία πού είχα μέ τόν τότε γραμματέα τής ΚΕ τού ΚΚΕ ’Αντρέα Τσίπα 
καί τόν καθοδηγητή τών Εξωκομματικών μαζικών όργανώσεων Παντελή 
Καραγκίτση, πήρα Εντολή νά επιδιώξω Επαφή, μέ δλους τούς άρχηγούς 
τών πολιτικών κομμάτων καί νά τούς προτείνω συνεργασία σύμφωνα μέ 
τό ιδρυτικό τού ΕΑΜ. Ή  άποστολή ήταν δύσκολη γιά έναν άπειρο 
στίς πολιτικές μανούβρες καί τίς διφορούμενες διπλωματικές υπεκφυγές 
τών πολιτικών, δπως ήμουν Εγώ. Ό  κίνδυνος νά πέσω στίς παγίδες τους 
ήταν μεγάλος. Ό  Γληνός πού Εκανε τίς πρώτες συναντήσεις ήταν καταλ
ληλότερος, άλλά είχε πιαστεί άπό τήν άσφάλεια καί βρισκόταν στό νοσο
κομείο. Τήν παρουσίασή μου στόν άρχηγό τών Φιλελευθέρων Θ. Σοφούλη 
άνάλαβε νά τήν κάνει ό πρώην βουλευτής τού ίδιου κόμματος Σταμάτης 
Χατζήμπεης. Αύτός κανόνισε τήν ήμέρα τής συνάντησής μας. Στό δρόμο 
πού πηγαίναμε ό Χατζήμπεης μέ καθησύχασε Εκδηλώνοντας τή βεβαιό
τητα δτι θά βρούμε κοινή γλώσσα μέ τό «γέρο» πού είναι συνεπής δημο
κράτης καί... Επαναστάτης. Στό σπίτι του βρήκαμε τό Σοφούλη στόν κη- 
πάκο πίσω άπό τό γραφείο του, καθισμΕνο σέ μιά σεζλόνγκ καί μέ σκεπα
σμένα τά πόδια του μέ μιά καρό κουβέρτα. Είχε άνοιχτό Ενα άγγλικό βι
βλίο άρχαιολογίας. Έ γ ιναν  οί συστάσεις. Ό  Χατζήμπεης μΕ παρουσίασε 
μέ· τό όνομα «’Αντωνίου», τό ψευδώνυμό μου, άφού κι ό ίδιος δέν μέ 
ήξερε μέ τ’ όνομά μου. Μ’ αύτό τό όνομα Εκανα τίς ΕπαφΕς σ’ όλη τήν 
περίοδο τής κατοχής.
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Θεμ. Σοφούλης. Γ. Παπανδρέου.

Μάς προσκάλεσε ό Σοφούλης νά περάσουμε στό γραφείο του κι έκεϊ 
μπήκαμε άμέσως στό θέμα. ’Ανάπτυξα τούς σκοπούς τού ΕΑΜ, έκανα τίς 
άνάλογες προτάσεις, άπάντησα σ’ έρωτήματά του. Περίμενα ότι ό Σοφού
λης θά έκανε έπίθεση κατά τού ΚΚΕ, όπως είχε γίνει καί μέ τόν Γληνό. 
Μά δέν έγινε τίποτε τέτοιο.

'Ύστερα άπό μιά μικρή σιωπή ό Σοφούλης άρχισε νά άναπτύσσει τίς 
γνώμες του πού, όπως έλεγε, είναι γνώμες καί όλων τών πολιτικών κομμά
των. Στά όσα έλεγε δέν υπήρχαν κατηγορηματικές άρνήσεις, ούτε «πατρι
κές» συμβουλές καί πολύ περισσότερο δέν ύπήρχαν άσάφειες καί υπο
νοούμενα. Άναφέρθηκε στίς δύσκολες μέρες πού περνούσε ή Σοβιετική 
Ένωση, πρόσθεσε, όμως, πώς σύμφωνα μέ τή γνώμη πολλών στρατιωτι
κών ό Χίτλερ έμπλεξε σ’ ένα πολύ δύσκολο άγώνα καί τελικά θά σπάσει 
τά μούτρα του. Ή  νίκη τών συμμάχων, είπε, είναι βεβαία κι αύτό θά είναι 
ό θρίαμβος τής Δημοκρατίας. ’Αναμφισβήτητα, συνέχισε, πρέπει νά βοη
θήσουν όλοι οί λαοί κι έμείς, στό μέτρο τών δυνάμεών μας. Κουραστή
καμε καί πάθαμε πολλές ζημιές. Χρειάζεται καιρός νά συνέλθουμε γιά νά 
είμαστε έτοιμοι, δταν οί περιστάσεις τό άπαιτήσουν. Δέν πρέπει νά βια
ζόμαστε καί νά κάνουμε πρόωρες ένέργειες, πού πολύ λίγο θά βλάψουν 
τούς κατακτητές, ένώ οί συνέπειες γιά τό λαό θά είναι άνεπανόρθωτες. 
Χρειάζεται μακρόχρονη συστηματική προεργασία όλων τών κομμάτων 
άπό κοινού, δπως καί νά έξασφαλιστεϊ ή άναγκαία βοήθεια άπό τούς 
συμμάχους. Ά ς  άσχοληθούμε λοιπόν, μ’ αύτή τήν προετοιμασία καί μετά
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Π. Κανελόπουλος. Ιωάν. Σοφιανόπουλος.

προχωρούμε. Νομίζουμε δτι συμφέρει στό ΚΚΕ νά πολιτογραφηθεί στήν 
οικογένεια τών δημοκρατικών πολιτικών κομμάτων καί νά σταματήσει 
τήν προβολή νέων κομμάτων, πού δέν άντιπροσωπεύουν παρά μόνο τούς 
άρχηγούς τους. Τό ΕΑΜ είναι μιά πρόωρη ένέργεια, καί καλά θά κάνετε 
νά τό διαλύσετε έγκαιρα, γιά νά μή έμποδίσει τή συνεργασία τού πολιτι
κού κόσμου.
Μ' αύτά τέλειωσε καί σηκώθηκε άπό τήν πολυθρόνα του δίνοντας νά 
καταλάβουμε πώς ή συνάντηση τέλειωσε. Επιχείρησα τότε ν' άπαντήσω, 
μά μέ διέκοψε λέγοντας:

-  Μεταφέρατε κ. ’Αντωνίου αύτές τίς άπόψεις μου στό Κόμμα σας 
καί σύντομα θά τά ξαναπούμε. "Ενα μονάχα θά προσθέσω: Δέ μπορώ νά 
καταλάβω σάς τούς κομμουνιστές. ’Ενώ σείς πληρώσατε καί πληρώνετε 
άκόμα τά κακουργήματα τού βασιλιά, δέχεστε νά συνεργαστείτε μέ τούς 
βασιλόφρονες. Μά καί γ ι’ αύτό θά μιλήσουμε άλλη φορά.

"Εφυγα άπογοητευμένος καί δέ μπορούσα νά καταλάβω γιατί ό Χατζήμ- 
πεης είχε καί μετά τή συνάντηση αύτή τή γνώμη πώς μέ λίγη ύπομονή θά 
πραγματοποιηθεί συνεργασία μέ τό κόμμα τών Φιλελευθέρων τουλάχιστο, 
άν όχι μέ δλα τά άλλα.
’Επακολούθησε συνάντησή μου μέ τόν Γ. Καφαντάρη. Μέ άκουσε προσ
εκτικά στό όλόκλειστο μέ τά παντζούρια δωμάτιό του, καθισμένος στό 
κρεβάτι του καί τυλιγμένος στίς κουβέρτες του. Πραγματικά στό τεράστιο 
έκιϊνο δωμάτιο εκανε κρύο, παρόλο πού έξω ή φθινοπωρινή μέρα ήταν
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ήλιόλουστη. Μάς άπάντησε ότι ή κατάσταση τής ύγείας του δέν τού Επι
τρέπει νά πρωτοστατήσει. Θά πάρει μέρος δμως στό ΕΑΜ, μόνο άν δεχτεί 
νά μπει καί ό Σοφούλης. Καί πρόσθεσε:

-  νΑς λέει αύτά πού σού είπε. Αύτός έχει καρδιά καί θέλει νά άνα- 
πτυχθεί άγώνας κατά τών κατακτητών, δμως πιέζεται άπό άλλους. ’Εγώ 
νομίζω πώς τό ΕΑΜ άρχισε καλά καί πώς θά προκόψει. Τελειώνοντας μέ 
παρακάλεσε νά τόν βλέπουμε συχνότερα.
Ό  Παπανδρέου στήν παράκληση νά μού όρίσει μιά συνάντηση άπάντησε 
πώς δέ θά συναντηθεί ποτέ μέ τό ΚΚΕ, άν δέν παύσει νά συνεργάζεται μέ 
τόν Τσιριμώκο πού είναι Ενας διασπαστής τού δημοκρατικού πολιτικού 
κόσμου καί πώς δέν άναγνωρίζει τό ΕΑΜ γιατί είναι «κατασκεύασμα» 
τού ΚΚΕ.

Δέν Επιδιώξαμε συνάντηση μέ τόν Γόνατά. Πρόσφατα είχαμε γνωρι
στεί μΕ τίς άπόψεις του καί οί πληροφορίες μας τόν Εφερναν στό κέντρο 
τής κίνησης γιά τή συγκρότηση άντιμοναρχικής όργάνωσης γιά τό μετα
πολεμικό καθεστώς καί μέ ούδέτερη, άν όχι φιλική θέση άπέναντι στούς 
κατακτητές καί τήν κυβέρνηση κουίσλινγκς.

Τόν Π. Κανελλόπουλο δέ μπορέσαμε νά τόν δούμε. Ο ί άντιπρόσωποι 
τού Ενω τικού Κόμματος συμφώνησαν γιά τήν άνάγκη τής έθνικής ένότη
τας καί τήν πάλη κατά τών κατακτητών, δήλωσαν, δμως, δτι δέ μπορούν 
νά δεσμευτούν μέ τό ΕΑΜ, χωρίς τήν Εγκριση τού άρχηγού τού Κόμματος 
Π. Κανελλόπουλου, τόν όποιο θά Ενημερώσουν. Τότε άκούονταν φήμες 
πώς Ετοιμαζόταν νά πάει στή Μέση ’Ανατολή καί πώς διαφωνεί μέ τούς 
παλαιοδημοκρατικούς ήγέτες. Ό  I. Σοφιανόπουλος , τόν όποιο συνάντησε 
άντιπροσωπεία τού ’Αγροτικού Κόμματος, δήλωσε δτι είναι σύμφωνος μέ 
τό ΕΑΜ, θεωρεί δμως άναγκαίο νά μείνει προσωρινά Εξω άπ’ αύτό καί νά 
γίνει συνδετικός κρίκος τού ΕΑΜ μΕ τά δημοκρατικά κόμματα. Μάς βε
βαίωσε δτι άν δέ δεχτούν τελικά τά κόμματα, αύτός θά μπει στό ΕΑΜ.

Ό  νέος κύκλος Επαφών μέ τά πολιτικά κόμματα τής άστικής τάξης 
παράπεμψε τόν Εθνικοαπελευθερωτικό άγώνα στίς «Ελληνικές καλλέν- 
δες».

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Μιά πρόωρη λαϊκή έξέγεροη

Τίς ίδιες μέρες πού στήν ’Αθήνα ύπογραφόταν τό συμφωνητικό γιά τήν 
ίδρυση τού ΕΑΜ, στήν άνατολική Μακεδονία ή Εκρηκτική κατάσταση 
πού είχε δημιουργηθεϊ όδηγούσε στή λαϊκή Εξέγερση καί τήν τραγωδία 
Εκείνη, πού στήν ιστορία τής πατρίδας μας Εμεινε μέ τό όνομα «Τά γεγο
νότα τής Δράμας».

’Εξηγήσαμε στίς προηγούμενες σελίδες πώς ή κατάσταση στη Μακε
δονία γενικά, καί ειδικά στήν άνατολική Μακεδονία, ήταν πολύ όξυμέ- 
νη, κυριολεκτικά Εκρηκτική. Τό γραφείο Μακεδονίας-Θράκης καί είδικό-
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τερα ή καθοδήγηση τής άνατολικής Μακεδονίας, έπρεπε νά ίχουν σωστή 
άντίληψη τής κατάστασης καί ταυτόχρονα Επρεπε νά ’χουν Εκτιμήσει σω
στά τή πολεμική καί πολιτική κατάσταση καί τής Ε λλάδας καί τής Εύρώ- 
πης. Τό καθήκον, ώστόσο, ήταν πολύ βαρύ, γιά  τίς δυνατότητες τών τοπι
κών κομματικών ήγεσιών: Ό  μεγάλος κίνδυνος προερχόταν άπό τήν 
άσυγκράτητη Επαναστατική διάθεση τών κομματικών δυνάμεων, άλλά καί 
τών μεγάλων στρωμάτων τού λαού.

Στό άρχικό στάδιο, άμέσως μετά τήν κατάρρευση, δπως γράψαμε, 
μολονότι υπήρχαν καί τότε Εκδηλώσεις μερικών βιαστικών καί ριψοκίν
δυνων στελεχών τού Γ ραφείου τού ΚΚΕ Μακεδονίας-Θράκης, ή παρου
σία τών κομμουνιστών άπό τό σανατόριο τού ’Ασβεστοχωρίου βοήθησε 
νά παρθεϊ βασικά σωστή θέση γιά Ενα πλατύτατο Εθνικό μέτωπο, πού θά 
όργάνωνε τούς μαζικούς άγώνες γιά  τά προβλήματα τοϋ λαού, μέ παράλ
ληλη προετοιμασία καί τού Ενοπλου άγώνα.

Ή  Εξαψη πού Επικρατούσε στήν άνατολική Μακεδονία μαζί μέ τήν 
άγανάκτηση πού προκάλεσαν οί όμαδικές Εκτελέσεις στά χωριά τής Νι
γρίτας, άνησύχησαν καί τό κλιμάκιο τού Γραφείου Περιοχής άνατολικής 
Μακεδονίας, δπου βρισκόταν δ τότε γραμματέας τής περιοχής Παρα- 
σκευάς Μπάρμπας (Εργάτης άπό τόν Πειραιά). Σέ είδικό άκτίβ στελεχών 
πάρθηκαν μέτρα πού άναφέρονται στό παρακάτω σημείωμα τού τότε 
γραμματέα τής περιφερειακής Ε π ιτροπής τού ΚΚΕ Καβάλας καί μέλος 
τού Γραφείου Περιοχής Θ. Κρόκο (Μιχάλη):

«... καλέσαμε (οί Μπάρμπας καί Κρόκος) άκτίβ γιά τή νέα κατά
σταση πού όημιουργηθηκε ΰστερα άπό τήν κατάρρευση. Ή  διαπίστωσή 
μας ήταν νά ό ρ γ α ν ώ σ ο υ μ ε  τό  έ θ ν ι κ ο α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ό  κ ί 
ν η μ α  σ τ ό ν  τό π ο  μ α ς  μ έ  μ ιά  ό ρ γ ά ν ω σ η  μ έ  τ ί τ λ ο :  «Φ ιλ ικ ή  
'Ε τ α ιρ ε ία » .  Νά π ε ρ ιμ α ζ έ ψ ο υ μ ε  τό ν  ό π λ ισ μ ό  κ α ί  τά  
π υ ρ ο μ α χ ικ ά  σέ κ ά θ ε  π ό λ η  κ α ί  χ ω ρ ιό , νά ό ρ γ α ν ώ σ ο υ μ ε  
ό μ ά δ ε ς  κ ρ ο ύ σ η ς  ά π ό  κ α τ ά λ λ η λ α  π ρ ό σ ω π α . .. κ α λ έ σ α μ ε  
ά κ τ ίβ  σ τ ε λ ε χ ώ ν  σ τό  Π α γ γ α ϊ  ο, π ο ύ  σ υ ζ η τ ή σ α μ ε  π ώ ς  θά 
ό ρ γ α ν ώ σ ο υ μ ε  τό ά ν τ ά ρ τ  ικ ο  κ ίν η μ α .  Σ τή  Δ ρ ά μ α  σέ τ ρ ία  
σ η μ ε ία  θά υ π ά ρ χ ο υ ν  ά ν τ  ά ρ τ  ικ α . Π ά νω  ά π ό  τό  Ν ικ η 
φ ό ρ ο  σ τό  Τ ιό λ - Ν τ ά ζ ,  Μ π ό -Ν τ ά ζ  Δ ρ ά μ α ς ,  κ α ί  Κ α ρ ά -  
Μ α ϊρ ά  Μ α ρ λ ίν ο β α ς .  Δ ρ ά σ η  τώ ν  τ μ η μ ά τω ν ,  ά ν α τ ίν α ξ η  
γ έ φ υ ρ α ς  Ν ικ η φ ό ρ ο υ  κ α ί  γ έ φ υ ρ α ς  Φω το  λ ί βα ς. Στά χωριά 
οί πολιτικές όργανώσεις νά όργανώσονν παράνομα νοσοκομεία, υπόγεια 
καταφύγια καί άποθήκες τροφίμων καί πυρομαχικών, μέ προοπτική νά 
βγάλουν κι άλλες περιφέρειες άντάρτ ικο. ’Εγώ άνέλαβα τήν ύποχρέωση 
γιά δυναμίτη καί δυό σαμποταριστές. Στό ραντεβού μου δέν ήρθε ό Χα- 
μαλίδης. Έκεϊ συζητήθηκαν οί έπαφές πού είχε ό Χαμαλίδης μέ Βούλγα
ρους φαντάρους καί άστυνομικούς. Τοϋ δόθηκε έντολή να κόψει κάθε 
έπαφή μαζί τους. Αύτή ή άπόφαση δακτυλογραφημένη δόθηκε στόν 
Μάρκο Βαφειάδη τό Μάρτη τοϋ 1942». («’Αρχείο τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ», 
Φάκελ 1-Στοιχεία θ. Κρόκου-Μιχάλη).
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Τό Μακεδονικό Γραφείο δέν είχε άκόμα ούσιαστική σύνδεση μέ την 
κεντρική καθοδήγηση. Λίγες μέρες μετά τήν 6η 'Ολομέλεια ένημερώθηκαν 
μερικά στελέχη τής Μακεδονικής όργάνωσης άπό τόν Ά ντρέα Τζήμα, στό 
πέρασμά του άπό τή Θεσσαλονίκη. Είχε τότε ταξιδέψει στή Μακεδονία 
γιά οικογενειακούς λόγους. Μέ δσα είχε άκούσει άπό τά στελ!έχη τού Μα
κεδονικού Γραφείου καί τόν Αποστόλη Τζανή καί μέ δσα έμαθε στό πέ
ρασμά του άπό τήν Κοζάνη, τήν Πτολεμαίδα, τό Ξυνό Νερό, τά Κορέστια 
(δπου δρούσαν κιόλας άρκετές ένοπλες όμάδες) καί τήν Καστοριά, γύρισε 
στήν Α θήνα κατενθουσιασμένος γιά  τή γρήγορη κι όλόπλευρη άνάπτύξη 
τής κομματικής δουλειάς καί τού άντιστασιακού κινήματος. Θεωρούσε 
πώς ή Μακεδονία, άπό τήν άποψη τής σύνθεσης τού Γραφείου Περιοχής, 
μέ τήν προσθήκη τού Γ. Έ ρυθριάδη, ήταν έπαρκής καί δέν ύπήρχε 
άνάγκη νά σταλεί έκεί ένα άπό τά μέλη τής ΚΕ.

Αργότερα, πολλά χρόνια μετά, ό Τζήμας έγραφε διαφορετικά πρά
γματα σέ μιά άπό τίς έκθέσεις του πρός τήν ΚΕ τού ΚΚΕ (μέ δυό ήμερο- 
μηνίες 1.12.50 καί 31.12.50, 32 σελίδες. Υ πάρχει σέ ένα τμήμα τών « Α ρ 
χείων τοϋ ΚΚΕ») Συγκεκριμένα:

«... ’Απόψεις τοϋ Μακεδονικού Γραφείου (Τζανή, Κερασίόη) (καλο
καίρι τοϋ 1941), νά μεταβληθοϋμε άμέσως σέ μαχητική σαμποταριστική 
όργάνωση πού ν’ άναλάβει ΐντονη δράση στίς πόλεις καί στήν ύπαιθρο. 
Γι’ αυτούς ή κομματική όργάνωση ταυτιζόταν μέ μερικές δεκάδες ή Εκα
τοντάδες Αποφασιστικών άνθρώπων, ικανών γιά δλα. Άπό μαζική κομ
ματική δουλειά καί δουλειά μαζικών όργανώσεων είχε τέτοια άγνοια πού 
κατέβαζε τούς συντρόφους σέ πρωτόγονους μηδενιστές. Παρά τό ζηλευτό 
πνεύμα όργάνωσης (ένθουσιασμός, άλληλεγγύη, αυταπάρνηση, Αποφασι
στικότητα), πού τούς διέκρινε, κατάφερε μ ’ αύτή του τήν όργανωτική πο
λιτική καί μέ έξ ϊσου έσφαλμένη πολιτική γραμμή (σοβιετική Ελλάδα, 
σοβιετική έξουσία) νά μείνει μιά όργάνωση σεχταριστική, συμπαθών συν
τρόφων βέβαια, άλλά Ανίσχυρη Από κάθε άποψη. Καί τό χειρότερο, ή 
όργάνωση αύτή άφησε τέτοια παράδοση στή Μακεδονία, πού οί σύντρο
φοι πού πήγαν έκεί καί τό Κόμμα γενικά χρειάστηκε πολύ καιρό γιά νά τή 
σπάσει·»

Ή  ΚΕ τού ΚΚΕ δέν είχε σταθερή έπαφή μέ τήν όργάνωση τής Μακε
δονίας. Ά ν  κρίνουμε άπό τήν άπόφαση τής 7ης 'Ολομέλειας, δέν ήξερε 
πολλά πράγματα γιά τήν όργάνωση καί τό πνεύμα πού έπικρατούσε ούτε 
είχε σαφή άντίληψη τής κρισιμότητας τής κατάστασης(“).
(16). Στά «’Αρχεία τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ» ύπάρχει μιά έκθεση τού Μακεδονικού Γραφείου τού 

ΚΚΕ, γραμμένη στήν Κατοχή, μέ χρονολογία 10.8.1944, πού άναφέρει τά έξής:
«... Τό Μάη τού 1941, κυκλοφόρησε άπό όμάδες άγωνιοτών τού ΚΚΕ, προκήρυξη -  

πρώτο θαρραλέο ϋλικό σάλπισμα πού άφού έξηγούσε γιατί ύποδουλώθηκε ή χώρα μας καί 
ποιός ό προδοτικός ρόλος τού Γλύξμπουργκ καί τής 4ης Αύγουστου, καλούσε όλόκληρο τό 
λαό ν’ άγωνιστεϊ καί δλα τά κόμματα καί όρ'γανώσεις, άνεξάρητα άπό πολιτικές πεποιθήσεις 
νά ένωθούν σ’ ϊνα  Πανεθνικό Μέτωπο πού θά όργανώσει καί θά καθοδηγήσει τόν άγώνα 
τού λαού ένάντια στούς καταχτητές γιά τή ζωή καί τή λευτεριά του... Στό μεταξύ έπακολου- 
θεϊ ή κήρυξη τού πολέμου τής Γερμανίας ένάντια στή Σ.Ε., πράγμα πού ξεσηκώνει τήν άγω-
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'Υπήρχε, λοιπόν, κίνδυνος νά διασπαστεΐ ή ένότητα τού μακεδονικού 
λαού λόγω τής δραστηριότητας τών πρακτόρων τής φασιστικής Βουλγα
ρίας καί τών Ελλήνων γερμανόφιλων ή άφελών έθνικισιών άξιωματικών, 
δσο καί λόγω τής Εξαιρετικά Εκρηκτικής κατάστασης, πού μπορούσε άπό- 
τομα καί πρόωρα νά ξεσπάσει μέ τήν έξτρεμιστική πολιτική πού Ακολου
θούσε τό Μακεδονικό Γραφείο. Στήν άπόφαση τής 7ης 'Ολομέλειας, μο
λονότι ό ίδιος ό γραμματέας ήταν Μακεδόνας καί ύπήρχαν κα ί άλλα μέλη 
Μακεδόνες, δέν ύπάρχει ούτε λέξη γιά  τή Μακεδονία, τήν είδική κατά
σταση καί τά προβλήματά της. Έ τσ ι δέ στάλθηκε, δπως θά Επρεπε.Ενα 
άπό τά πρώτα καί πιό ύπεύθυνα στελέχη νά κρατήσει τή γενική ήγεσία 
τού κινήματος στήν εύαίσθητη αύτή περιοχή, μέσα σΕ μιά τόσο κρίσιμη 
κα ί ύπεύθυνη στιγμή.

Τά γεγονότα στή Μακεδονία, καί είδικά στήν άνατολική Μακεδο
νία, ούσιαστικά αύθόρμητα, τραβούσαν τό μοιραίο τους δρόμο...

Ή  πρώτη έξέγεροη
'Η κομματική καθοδήγηση τής άνατολικής Μακεδονίας Εβλεπε πώς δέ 
θά μπορούσε νά συγκροτήσει τήν Ενοπλη άντίδραση τού λαού τής περι
οχής, άλλά Εχοντας τήν πείρα άπό τά αίματηρά γεγονότα τής Νιγρίτας, 
ΘΕλησε νά πάρει στά χέρια της τήν καθοδήγηση καί νά κατευθύνει τό κ ί
νημα, Ετσι πού νά άποφύγει μιά πρόωρη γενική Ενοπλη ΕξΕγερση, χωρίς 
νά άφήνει Εκτεθειμένο τό λαό στή βουλγαρική σαδιστική τρομοκρατία. 
Γιά νά καθορίσει μιά Ενιαία γιά δλη τήν άνατολική Μακεδονία γραμμή, 
συγκάλεσε είδική κομματική σύσκεψη. Άποφασίστηκε νά άρχίσει ή Εν
οπλη δράση τών όμάδων «Λαϊκών Εκδικητών» καί καθορίστηκαν συγκε
κριμένοι στόχοι: δυό γέφυρες καί δ ήλεκτρικός σταθμός Δράμας Επρεπε 
νά άνατιναχτούν(17). Ή  άπόφαση αύτή διατυπώθηκε γραπτά. Ά κόμα, ή 
σύσκεψη Εδινε συγκεκριμένες δδηγίες νά άποφεύγουν ot Ενοπλες όμάδες 
συγκρούσεις «κατά μέτωπο», νά δίνουν αίφνιδιαστικά χτυπήματα σέ Εν
οπλους κομιτατζήδες καί πλιατσικολόγους καί καθιστούσε προσεκτικές 
τίς όργανώσεις νά μήν πέσουν στίς παγίδες πού συστηματικά στήνανε οί 
Βούλγαροι. Έ κανε Επίσης Εκκληση σέ δλους τούς χωρικούς νά βγάλουν
νιστική διάθεση τοϋ λαού καί παρα τηρείται έξαιρετική δραστηριοποίηση τών όργανωμένων 
όμάδων, πού μετατρέπονται σέ μαχητικές γιά  τή διενέργεια σαμποτάζ. Τ ό  π ν ε ύ μ α  π ο ύ  
ε π ι κ ρ α τ ε ί  σ τ ή ν  κ α θ ο δ ή γ η σ η  τ ή ν  π ε ρ ί ο δ ο  α ύ τ ή  ε ί ν α ι  ή Ε κ δ η λ η  
τ ά σ η  μ ό ν ο  γ ι ά  έ ν ο π λ η  π ά λ η  σ τ ό  β ο υ ν ό  κ α ί  μ α χ η τ ι κ ή  δ ρ ά σ η  μ ε μ ο -

ι ’■). Δέν είναι σαφές άν ό γραμματέας τής περιοχής Π. Μ πάρμπας είχε δώσει ένιολή 
στόν Χαμαλίδη καί ποιά. Ό  Κρόκος στήν άνακαταγραφή του (τό πρακτικό ύπάρχει στά 
«’Αρχεία τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ») βεβαιώνει πώς: «...’Εντολή δέν ύπήρχε. Έ γινε  σύσκεψη στελε
χών. ’Εγώ ό Μπάρμπας, Τζανής, Χαμαλίδης, Λάμπρος (σκοτώθηκε μέ τόν Μπάρμα) άποφα- 
σίσαμε καί τό διατυπώσαμε σ’ Ενα χαρτί. Ό τ ι  θά Ανατινάξουμε μονάχα δυό γέφυρες. Έ ν  τώ 
μεταξύ αύτός παρασύρθηκε καί έκανε κίνημα...» Καί σ’ άλλο σημείο δ  Κρόκος προσθέτει. 
«... ’Εγώ θυμάμαι, δ  Χαμαλίδης είπε: « θ ά  δεις τί θά κάνω στή Δράμα...». Ό  Χαμαλίδης 
έφυγε (σ.σ. άπό τή σύσκεψη) μέ τό πνεύμα νά βοηθήσει τά γεγονότα τής Νιγρίτας. Ό  Χαμα
λίδης είχε έντολή νά κάνει τήν άνατίναξη τού ήλεκτρικού σταθμού τής Δράμας...»
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τά κρυμμένα δπλα καί νά βοηθήσουν τούς όργανωμένους άντάρτες, παν
τού όπου ή έξέγερση έκδηλωθεϊ. Μέ τίς όδηγίες, τίς έκκλήσεις καί τίς 
έντολές αύτές, δλοι σχεδόν ot κομμουνιστές τής περιοχής ένώθηκαν μέ 
τούς «Λαϊκούς έκδικητές».

Ot βουλγαρικές άρχές, σύμφωνα μέ βάσιμα στοιχεία πού ύπάρχουν, 
έντεχνα, μέ τούς άνθρώπους τής βουλγαρικής άστυνομίας (Ό χράνα) διέ
διδαν καί πολλαπλασίαζαν τίς φήμες γιά έξέγερση στή Βουλγαρία καί στά 
Βαλκάνια καί όργάνωναν προκλήσεις. Οί κομμουνιστές στίς όμάδες τών 
«Λαϊκών έκδικητών» μέσα σέ κείνη τή σύγχυση καί τόν άναβρασμό δέ 
μπόρεσαν νά έκτιμήσουν σωστά τήν κατάσταση, έχασαν τήν ψυχραιμία 
τους καί χωρίς νά περιμένουν έντολή άποφάσισαν νά πραγματοποιήσουν 
τήν έξέγερση καί παρέσυραν όλο τό λαό τής περιφέρειας(18).

Τήν παραμονή τής έξέγερσης άπό πολλά χωριά οί χωροφύλακες καί 
οί κοινοτικοί άρχοντες καί μερικοί ντόπιοι πού είχαν έκτεθεΐ σά συνεργά
τες τών Βουλγάρων διατάχθηκαν άπό τή Διοίκηση τής Δράμας νά συγ
κεντρωθούν όπλισμένοι στά γερά κτίρια, ένώ έκεϊ δπου ή κομμουνιστική 
έπιρροή ήταν μεγαλύτερη, δπως στό Δοξάτο, στή Χωριστή καί τήν 
Προσωτσάνη, καί δπου πρόβλεπαν δτι θά ήταν δύσκολη ή αύτοάμυνα, 
πήραν έντολή νά φύγουν γιά  τήν Δράμα.

Μέρες πρίν οί Βούλγαροι στρατιώτες καί οί ντόπιοι όχρανίτες προει
δοποιούσαν μυστικά τούς βουλγαρίζοντες τής Δράμας πώς θά γίνουν γε
γονότα στήν περιοχή, γ ι’ αύτό θά πρέπει δταν άκούσουν πυροβολισμούς 
νά βάλουν άμέσως στίς έξώπορτες τών σπιτιών τους μιά πινακίδα: «Έ δώ  
κατοικούν Βούλγαροι».

Στήν πόλη τής Δράμας βρίσκονταν καί δυό παλαίμαχοι κομμουνι
στές, σκληρά ταλαιπωρημένοι άπό τίς Ελληνικές Ά ρχές μέ τό χαρακτη
ρισμό «Βούλγαροι». Ή ταν ό δερματέμπορος Α ντώνιος Α ντωνίου καί 
μιά γριά δασκάλα. Αύτούς τούς δυό έστειλε ή ΓΙΕ τής Δράμας νά βολιδο
σκοπήσουν τόν διοικητή τών βουλγαρικών στρατευμάτων κατοχής. Ή  
άπάντηση τού φασίστα στρατηγού ήταν ώμή. Δυό φορές ήρθαμε στίς 
περιοχές μας αύτές γιά νά τίς λευτερώσουμε καί άπό τήν «μεγαλοψυχία» 
μας καί τόν «άνθρωπισμό» μας τίς χάσαμε. Τώρα είμαστε άποφασισμένοι 
νά τίς κρατήσουμε καί θά βουτήξουμε στό αίμα κάθε άντίδραση. Ξέρουμε

( '" ).Τ ά  καθοδηγητικά μέλη τοϋ Γραφείου τής ΠΕ τού ΚΚΕ Δράμας Χαμαλίδης (Άλέκος) 
γραμματέας, Παοτουρματζής ύπεύθυνος τής στρατιωτικής όργάνωσης, ήξεραν πολύ καλά 
τήν κατάσταση πού έπικρατούσε τόσο στή Δράμα όσο καί στήν περιφέρεια καί άκόμα τίς 
διαθέσεις τών Βουλγάρων φασιστών στρατιωτικών διοικητών. Ά κόμα, ήξεραν πώς οί βουλ- 
γάρικες Ά ρχές είχαν πλέρια γνώση τού προετοιμαζόμενου πραξικοπήματος καί παίρνανε 
μέτρα. Ό  ίδιος ό γραμματέας Ά λέκος είχε έπαφές μέ Βουλγάρους άντιφασίστες καί πιθανόν 
άνάμεσά τους νά βρίσκονταν καί πράκτορες τής 'Οχράνα, πού έντεχνα είχαν μπει στίς γραμ
μές τών πατριωτών καί έφτασαν ώς τήν ίδια  τήν Περιφερειακή Έ πιτροπή. Ό  Κρόκος, μέλος 
τού Γραφείου Περιοχής, τόσο σέ έκθεσή του δσο καί στήν «άνακαταγραφή» του βεβαιώνει 
τίς έπαφές τού Χαμαλίδη μέ τούς Βούλγαρους, που κατά τή γνώμη του «...τόν έσπρωξαν νά 
κάνει τό κίνημα» καί άκόμα λέει πώς παρόλο πού είδοποιήθηκε έγγραφα άπό τό Γραφείο 
Περιοχής νά διακόψει τίς έπαφές του μέ δλους τούς Βούλγαρους, αύτός δέν τίς διέκοψε.
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τά «καμώματα» τών Ελλήνων. Τούς δίνουμε διέξοδο: Νά φύγουν άπό τίς 
περιοχές μας δσοι δέν μάς θέλουν. Ά ν  έπιχειρήσουν νά κάνουν άντίσταση 
θά τσακισθούν καί δέν θά μείνει ρουθούνι έλληνικό στή Μακεδονία μας.

Ό  Α ντωνίου ένημέρωσε τήν κομματική καθοδήγηση καί τόνισε πώς 
οί Βούλγαροι είναι άποφασισμένοι νά πνίξουν στό αίμα τήν έξέγερση. Γιά 
τό σκοπό αύτό, όπλίζουν τούς ντόπιους βουλγαρόφιλους καί άποσύρουν 
άπό τά έπικίνδυνα χωριά τούς ύπαλλήλους καί τίς οικογένειες τών όργά- 
νων τους. Ό  Χαμαλίδης τού άπάντησε: "Ενα τόσο πλατύ, παλλαϊκό έπα- 
ναστατικό ξεσήκωμα δέν κρύβεται. Τό ξέρουν ή δέν τό ξέρουν οί Βούλγα
ροι, ή έξέγερση θά γίνει καί θά καταπλήξουμε όχι μόνο τήν 'Ελλάδα, μά 
όλόκληρο τόν κόσμο!

Είναι προφανές δτι ή όργάνωση τής Δράμας δχι μόνο δέν έπιχείρησε 
νά σταματήσει τό ένοπλο κίνημα, μά καί τό όργάνωσε. Κρατούσε έπαφή 
μέ τίς όμάδες τών «Λαϊκών έκδικητών», κυρίως τής περιφέρειας Δοξά- 
του, δπου ύπήρχαν 1500 έξοπλισμένοι, πού διέθεταν άκόμα καί βαριά 
πολυβόλα, άπό τά όχυρά. Έστελνε τρόφιμα καί φάρμακα, δημιουργούσε 
άποθέματα στό Μπό-Ντάγ, άκόμα καί έκτεθειμένους σάν κομμουνιστές ή 
ζωηρούς πατριώτες έστελνε στήν περιφέρια Δοξάτου καί Προσωτσάνης 
δπου καί έξοπλίζονταν. (Τά παραπάνω μού άφηγήθηκε μέ λεπτομέρειες ό 
Α ντωνίου πού ζεΐ στά Σκόπια Γιουγκοσλαβίας τό 1971).

Τό πρωί, στίς 28.9.1941, έγινε συναγερμός τών νέων, σ’ δλα τά χωριά 
τής Δράμας. Ποιός ή ποιά όργάνωση έδωσε τό σύνθημα, άκόμα δέν έχει 
έξακριβωθεΐ. Τό γεγονός είναι δτι έκδηλώθηκε ταυτόχρονα ένοπλη έξ
έγερση τών όμάδων τών «Λαϊκών έκδικητών» μέ έπικεφαλής τούς κομ
μουνιστές κι άμέσως άκολούθησαν ot πιό ζωηροί νέοι άπό τά γύρω χωριά. 
Νύχτα άκόμα οί «Λαϊκοί έκδικητές» μπήκαν στό Δοξάτο. Άμέσως συγ- 
κροτήθηκε μεγάλη διαδήλωση πού κατέληξε στήν πλατεία τού χωριού. Ό  
λαός έβαλε φωτιά στή Δημαρχία καί σκότωσε 4 Βουλγάρους χωροφύλα
κες πού θέλησαν ν’ άντισταθούν ένοπλα. Τό μεσημέρι ή διαδήλωση τέ- 
λειωσε. Οί ένοπλοι έπαναστάτες έμειναν στό χωριό.

Στό χωριό Χωριστή ένοπλοι στήν πλατεία τού χωριού μέ πυροβολι
σμούς καλούσαν τούς χωρικούς σέ συγκέντρωση γιά  νά γιορτάσουν τήν 
άπελευθέρωση άπό τούς Βουλγάρους φασίστες. Έ ν α  μικρό τμήμα άπό 
Βουλγάρους στρατιώτες πού βρισκόταν στό χωριό, δχι μόνο δέν άντέ- 
δρασε άλλά ένώθηκε μέ τό λαό.

Στόν Ά γ ιο  Α θανάσιο καί τήν Προσωτσάνη άλλες όμάδες «Λαϊκών 
έκδικητών» μπήκαν στά χωριά μέ έθνικά καί έπαναστατικά τραγούδια 
καί έγιναν δεκτές μ’ ένθουσιασμό άπό τούς χωρικούς. Επακολούθησαν 
συγκεντρώσεις, όμιλίες καί λαϊκοί γιορτασμοί ώς τά μεσάνυχτα.

Στά χωριά Κύρια, Ό ργαντζή, Εύρύπεδο καί Τραχιά, ένοπλοι πα 
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τριώτες κύκλωσαν τά άστυνομικά τμήματα κ’ ύστερα άπό μάχες τά κατέ
λαβαν. ’Επακολούθησαν Εκδηλώσεις καί λαϊκές γιορτές.

Γενικά οί Εξεγερμένοι "Ελληνες πατριώτες δέ συνάντησαν σοβαρή 
άντίσταση άπό τό βουλγάρικο στρατό καί τή χωροφυλακή. Μετά τήν 
κατάληψη τών χωριών, τά Ενοπλα τμήματα έβαλαν σκοπιές, όργάνωσαν 
περιπολίες καί Εμεναν μέσα στά χωριά. Ή ταν φ α ν ε ρ ό  π ώ ς  δ έ ν  
ή ξ ε ρ α ν  τ ί  ν ά  κ ά ν ο υ ν  π ά ρ α  π έ ρ α .  Κέντρο Ενιαίας κατεύθυνσης 
δέν ύπήρχε, ούτε σύνδεση μέ τήν έπιτροπή πόλης καί τήν όργάνωση τής 
Δράμας.

Ό λη  τήν ήμΕρα τής 28 τού ΣεπτΕμβρη, οί Βούλγαροι δέν Εκδήλωσαν 
καμμιά άντίδραση. Τό πρωΐ στούς δρόμους τής Δράμας Εμφανίστηκαν 
πολλές ΕνισχυμΕνες περιπολίες πού συνοδεύονταν άπό όπλισμένους ντό
πιους βουλγαρίζοντες, τούς λεγόμενους «τσεκίστες». Τή νύχτα άρχισαν νά 
πέφτουν πυροβολισμοί στόν άέρα γιά Εκφοβισμό. Τό πρωί, στίς 29 τού 
Σεπτέμβρη, μέ αύστηρή διαταγή τής Στρατιωτικής Διοίκησης δλοι οί κά
τοικοι τής πόλης Δράμας Εμειναν κλεισμένοι στά σπίτια τους. Ή  πόλη 
νεκρώθηκε. Μόνο περιπολίες κυκλοφορούσαν καί στρατιωτικά αύτοκί- 
νητα πού μετέφεραν οικογένειες άπό βουλγαρίζοντες σέ είδικά μέγαρα, 
καί τούς Ενοπλους στούς καθορισμένους άπό πρίν τόπους, κυρίως στά 
τμήματα χωροφυλακής.

Σφαγή στήν πόλη τής Δράμας

Τό πρωί στίς 30 τού Σεπτέμβρη όμάδες μικτές άπό στρατιώτες, χωροφύ
λακες καί τσεκίστες. Εμπαιναν στά σπίτια, Επαιρναν δλους τούς άντρες 
άπό 18 μέχρι 45 χρονών καί τούς πήγαιναν στά στρατόπεδα συγκέντρω
σης, στούς στρατώνες, στό γυμνάσιο καί στό λύκειο.

Πολλούς έκτέλεσαν τήν ώρα τής μεταφοράς μέσα στούς δρόμους. Τήν 
ίδια νύχτα άρχισαν όμαδικές Εκτελέσεις στό προαύλιο τών προσωρινών 
αύτών στρατοπέδων. "Ολη τήν νύχτα άκούγονταν όμοβροντίες τών Εκτε
λεστικών άποσπασμάτων καί θεριστικές βολές αύτομάτων πού συν
οδεύονταν άπό φωνές καί θρήνους τών γυναικών καί τών παιδιών πού 
Εμεναν κλεισμένοι στά σπίτια τους. Ο ί όμαδικές ΕκτελΕσεις συνεχίστηκαν 
ως τήν 1η τού Ό κτώβρη.Ή  άγριότητα τών Βούλγαρων φασιστών Επεκτά- 
θηκε καί στίς συνοικίες Κρητικά καί Γύφτικα, δπου οί άντρες πού διατά
χτηκαν ν' άφήσουν τά σπίτια τους τουφεκίζονταν στούς δρόμους χωρίς 
καμιά Επιλογή. Μόνο στήν πόλη τής Δράμας οί νεκροί ξεπέρασαν τίς
3.000.

"Υστερα άπό τίς σφαγές στή Δράμα, άρχισε ή Εκκαθάριση στά χωριά. 
Ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις κύκλωσαν τό Δοξάτο. "Ενα τμήμα μπήκε 
στό χωριό καί διέταξε τούς χωρικούς νά συγκεντρωθούν στήν πλατεία. 
Ά π ' αύτούς πήραν 400 καί τούς τουφέκισαν μπροστά στά μάτια τών άλ
λων. Ά π ό  τούς 400 μόνο 5 κατόρθωσαν νά σωθούν μέ Εξαγορά, δίνοντας 
ό καθένας 500 λέβα. Τά περισσότερα σπίτια λεηλατήθηκαν καί πολλά τά 
κάψανε. Οί όμαδικές σφαγές συνεχίστηκαν καί στ’ άλλα χωριά. Σέ μερικά
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δπου συνάντησαν άντίσταση ύποχρεώθηκαν νά χρησιμοποιήσουν πυρο
βολικό καί άεροπορία. Ά π ό  πολλά χωριά οί ένοπλοι έκαναν μαχητική 
έξοδο καί πήραν τά βουνά. ΟΙ Βούλγαροι δμως είχαν τοποθετήσει ισχυ
ρές ένέδρες στίς κύριες διαβάσεις, δπου μέ μάχες ή καί χωρίς μάχες οΐ 
περισσότεροι «Λαϊκοί έκδικητές» έξοντώθηκαν. Τό σύνολο τών έκτελε- 
σθέντων δέν είναι έξακριβωμένο. Μερικοί άνεβάζουν τόν άριθμό σέ 7 -
8.000. 'Υπολογίζεται δτι στήν έξέγερση είχαν πάρει μέρος πάνω άπό
2.000 ένοπλοι, άνάμεσά τους οί περισσότεροι κομμουνιστές. Ή  έξέγερση 
δέν είχε ένα καθοδηγητικό κέντρο καί σχέδιο δράσης. ’Ηταν άναμφισβή- 
τητα πρόωρη καί όχι άσχετη μέ τίς ύπεραισιόδοξες προοπτικές καί τά 
έκτός τόπου καί χρόνου άνώριμα συνθήματα πού πέταξε τό τότε Μακεδο
νικό Γραφείο τού ΚΚΕ. Π α ρ ό λ α  α ύ τ ά  ή έ ξ έ γ ε ρ σ η  τ ή ς  Δ ρ ά μ α ς  
ε ί ν α ι  ή π ρ ώ τ η  μ ε τ ά  τ ή ν  Κ ρ ή τ η  ή ρ ω ϊ κ ή  έ ν ο π λ η  π ά λ η  τ ο ύ  
έ λ λ η ν ι κ ο ύ  λ α ο ύ  γ ι ά  τ ή ν  ά π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η  τ ή ς  χ ώ ρ α ς  ά π ό  
τ ή ν  τ ρ ι π λ ή  φ α σ ι σ τ ι κ ή  κ α τ ο χ ή  κ α ί  π ή ρ ε  μ ι ά  λ α μ π ρ ή  
θ έ σ η  σ τ ή ν  ν ε ώ τ ε ρ η  ι σ τ ο ρ ί α  τ ή ς  ' Ε λ λ ά δ α ς .

Στό βωμό τής θυσίας έδωσαν τό αίμα τους οί πατριώτες τής περιφέ
ρειας Δράμας. Άνάμεσά τους, οί περισσότεροι ήταν κομμουνιστές. Τό 
ΚΚΕ έχασε πολυάριθμα έκλεκτά στελέχη καί μέσα σ’ αύτά ήταν καί τά 
μέλη τού Μακεδονικού Γραφείου μέ τούς δυό γραμματείς του.(19)

Διάφορες φήμες γιά τήν κατάσταση πού έπικρατούσε στήν άνατολική 
Μακεδονία καί κυρίως στίς περιφέρεις Δράμας καί Καβάλας έφταναν στή 
Θεσσαλονίκη. Τά μέλη τού Μακεδονικού Γραφείου πού βρίσκονταν στή 
Θεσσαλονίκη άνησυχούσαν. ’Επαφή μέ τό κλιμάκιο τής άνατολικής Μα
κεδονίας δέν είχαν δταν μαθεύτηκε ή έναρξη τής έξέγερσης τής Δράμας 
γιά νά τήν ένισχύσουν καί νά τήν καθοδηγήσουν. Ό  Τζανής έπέμενε νά 
φύγει μαζί μέ μερικούς άκόμη γιά  τή Νιγρίτα καί νά περάσει στίς Σέρρες, 
δπου ύπολόγιζε πώς θά συναντούσαν τό γραμματέα τού Γραφείου Π. 
Δράκο. Στό τέλος πέτυχε νά άποσπάσει τήν έγκριση. Ό  Α. Τζανής καί

( Ι9)Γ ιά τα γεγονότα ό αργότερα άρχηγός τοϋ ΕΛΑΣ τής περιοχής έκείνης Κ.Κωνστανταρι^, 
t -οαψε: «...Καί τούς μέν ένοπλους καθώς ήταν άσΰντακτοι, πραγματικά μπουλούκια, οι 
Βούλγαροι εις όλίγας συγκρούσεις τούς διέλυσαν καί τούς έξόντωσαν. Τούς δέ συλληφθέν- 
τας κατοίκους τούς έπέρασαν άπό σύντομον έςέτασιν. δπως εις τά κατοπινά μπλόκα των 
Γερμανών, καί τούς περισσότερους τούς έξετέλεσαν. Είς 4 - 5.000 υπολογίζονται οι έξοντω- 
θέντες "Ελληνες. Τό βαρύτερον φόρον έπλήρωσαν ή Δράμα, τό Δοξάτον καί τό χωριον Κορ- 
μίστα Παγγαίου. Είς τήν περιοχήν Καβάλας, όλίγαι δεκάδες, έξετελέσθησαν.

„ η  κυριοτέρα μάχη έδόθη είς τό Β.Δ. Τσάλ-Ντάγ. Οί μεμονωμένοι ήρωισμοι άγωνι- 
στών πού Επεσαν είς τά πολυβόλα τους δέν μπόρεσαν νά διατηρήσουν τήν συνοχή τού πλή
θους, τό όποιον έσκορπίζετο καί έμαζεύετο καί πάλιν, διά νά ξαναπέσει είς τά βουλγαρικά 
πυρά... "Οσοι έξέφυγαν άπό τόν βουλγαρικόν κλοιόν, προσεπάθησαν νά φύγουν διά του 
Στρυμώνος. Οί περισσότεροι δέν τό κατόρθωσαν. Μεταξύ αύτών καί ό υπεύθυνος Αλέκος, 
δστις καί έφονεύθη μαχόμενος ώς πραγματικό παλληκάρι. ’Αρκετοί παρέμειναν κρυπτόμε
νο, είς τά πυκνά δάση τοϋ Τσάλ-Ντάγ. δπου καί άπέθαναν έκ πείνης ’Εκτός άπό έκείνους 
πού έπέρασαν τόν Στρυμώνα καί διέφυγαν, όλίγοι έπίσης παρέμειναν είς τό Παγγαιον, άπο- 
τελέσαντες μόνιμα άντάρτικα τμήματα ύπό ικανούς καπεταναίους άναδειχθέντας άπό τάς 
περιστάσεις δπως τό τμήμα Μπαλαμούρη...»

174



Μνημείο τών θυμάτων τής 
Βουλγαρικής θηριωδίας τό 

Σ/μθριο τού 1941 στή Δράμα.

Μνημείο τών θυμάτων τοϋ 
Σ/μβρη 1941 στό Δοξάτο.
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«λλα στελέχη τοΰ Γ ραφείου, δπως καί ό Γρ. Πασχαλίδης, έφυγαν άμέσως 
δμως ήταν πολύ άργά πιά. Κατόρθωσαν νά συναντηθούν μέ τό γραμματέα 
καί μέ άλλα στελέχη τού Γραφείου καί τών περιφερειακών Έ πιτροπών, 
δταν τά γεγονότα στήν περιοχή τής Δράμας είχαν ήδη ξεσπάσει καί έξ- 
ελίσσονταν ώς τήν τραγική μορφή πού πήραν τελικά. Έ τσ ι άποφάσισαν 
νά γυρίσουν δλοι στή Θεσσαλονίκη γιά νά έξετάσουν τή νέα κατάσταση. 
Στήν έπιστροφή τους άπό τίς Σέρρες συγκρούστηκαν μέ βουλγάρικο άπό- 
σπασμα καί σκοτώθηκαν δλοι, έκτός άπό δύο.

Ό  Γ. Έρυθριάδης έγραψε στή βιογραφική του έκθεση: «Στήν έπι
στροφή τονς άπό τίς Σέρρες πρός τή Θεσσαλονίκη, μαζί μέ τόν Δράκο 
(ψευδώνυμο τοϋ Π. Μπάρμπα), ό Γρηγόρης Μωυσίδης, καθοδηγητής τής 
κομματικής όργάνωσης Νιγρίτας καί άλλα 6 στελέχη (Άπ. Τζανής, δεύτε
ρος γραμματέας τοϋ Γραφείου, 'Αραμπατζής, όργανωτής τοϋ Γραφείου, 
τά δυό άδέλφια Μαζαράκη καί ό Γρηγόρης Πασχαλίδης) τής όργάνωσης 
Σερρών, στό βουνό Παγγαϊο, κοντά στό χωριό Προβίτσα, άπό προδοσία 
ένός ■ Βλάχου, άνακαλύφθηκαν άπό τούς Βουλγάρους καί πολεμώντας 
σκοτώθηκαν δλοι, πλήν άπό δυό πού γλύτωσαν, ό Γιάννης Χαραλαμπίδης 
(σήμερα βρίσκεται στή Βουλγαρία) καί μιά σνντρόφισσα Μαρία άπό τίς 
Σέρρες (σ.σ. Βλάχα). Αύτοί πιάστηκαν αιχμάλωτοι καί μετά άπό μερικούς 
μήνες άφέθηκαν έλενθεροι...»

Δυό ντοκουμέντα
Θεωρώ χρήσιμο νά παραθέσω άποσπασματα άπό δυό κομματικά ντοκου
μέντα σχετικά μέ τά γεγονότα τής Δράμας. Ε ίναι οί έκθέσεις τού Θ.Κρό- 
κου (Μιχάλη) μέλους τού Γραφείου Μακεδονίας -  Θράκης.

Πρώτη έκθεση: «Τό κίνημα τής Δράμας ξέσπασε στίς 25.9.’41. Οί 
όμάδες Τσάλ-Ντόζ κατέβηκαν καί κάψαν τήν άστυνομία Δοξάτου. Τό 
Μπάζ-Ντάγ Δράμας κατέβαινε γιά τή Δράμα, όμάδες πού υπήρχαν μέσα 
στήν πόλη ξεσηκώθηκαν κι αύτές. Τής Προσωτσάνης κατέβηκαν στά χω
ριά τού κάμπου πρός Ροδολείβος. "Ολα τά χωριά είχαν ξεσηκωθεί μέ τό 
μέρος τών άνταρτών. Ό  Μ π ά ρ μ π α ς  β ρ ι σ κ ό τ α ν  σ τ ά ς  Σ έ ρ ρ α ς  
μ α ζ ί  μέ τ ό ν  Τ ζ α ν ή ,  έγώ στήν Καβάλα καί δέν ήξερα πού έγινε τό 
κίνημα. Μέ άνησύχησε πολύ τό πέρασμα πολλών στρατιωτικών σχηματι
σμών πρός Δράμα. Αναγκάσθηκα νά τραβήξω νά πάω νά δώ τί γίνεται 
στή Δράμα. Στά μέσα τού δρόμου μέ γύρισαν όριμένοι άγρότες πού ήταν 
κρυμμένοι στά χωριά τους, πού όρισμένοι άπ’ αύτούς μέ γνώριζαν καί 
μού είπαν δτι έγινε έπανάσταση στή .Δράμα. Γύρισα πίσω στήν Καβάλα 
καί σέ δυό μέρες ήρθε σύνδεσμος μέ σημείωμα τού σ. Χαμαλίδη πού μέ 
καλούσε γιά τό βουνό. 'Ό ταν άντάμωσα τόν σ. Χαμαλίδη στό βουνό μέ 
ρώτησε άν όπλοφορώ. Ή ταν μέ τρεις άλλους άγνωστους όπλισμένους. 
Τόν ρώτησα άπό πού πήρε τήν έντολή νά κάνει τό κίνημα καί τί λόγο θά 
δώσουμε αύριο στό λαό καί στό Κόμμα. Μού άπάντησε θυμωμένα δτι δέν 
άξίζω ούτε μιά σφαίρα πιστολιού».

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α  δ ι κ ό  μ ο υ :  ' Ο  Χ α μ α λ ί δ η ς  δ έ ν  ε ί χ ε  κ ό 
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ψ ε ι  έ π α φ ή  μέ  τ ο ύ ς  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς  Β ο υ λ γ ά ρ ο υ ς  κ α ί  φ α ν 
τ ά ρ ο υ ς  κ α ί  τ ό ν  έ σ π ρ ω ξ α ν  ν ά  κ ά ν ε ι  τ ό  κ ί ν η μ α .

«1. Διότι δπως διαπιστώθηκε άργότερα, άπό έρευνες πού έκανα 
στούς δρόμους τής Δράμας, έλάχιστα πτώματα Ελλήνων πολιτών βρέθη
καν, ένώ Βούλγαρων στρατιωτών, άστυνομικών καί τού Διοικητή τής 
Όχράνας, βρέθηκαν πολλά καί μάλιστα, σέ σημεία πού νά φαίνονται 
(οπω; στις πλατείες).

2. Ά π ό  τήν άλλη πλευρά είχαν όργανώσει ειδικές όμάδες. οί όποϊε; 
γύριζαν τά σλαβομακεδονικά χωριά (Δράνοβο -  Βίστσιονη -  Πλεύκα -  
Κρούσοβο) κ«ί δπλισαν όμάδες πού φάνηκε πώς ήταν άπό πρίν όργανω- 
μένες καί πού αύτές κάναν τά πιό πολλά έγκλήματα στά χωριά τής Δρά
μας. Ά π ό  τά παραπάνω έβγαλα τό συμπέρασμα δτι ό Χαμαλίδης έπεσε σέ 
προβοκάτσια στημένη τής βουλγάρικης Ό χράνας, γιά νά χτυπήσουν τίς 
όργανώσεις μας πού ήταν μαζικές.

Στήν Καβάλα, Σέρρες, Ξάνθη, δέν έγινε σχεδόν τίποτε, γιατί κρατή
σαμε τήν κατάσταση...» («Α ρχείο ΚΚΕ», Αύτοβιογραφία Κρόκου Θ. 
(Μιχάλη).

Δεύτερη Εκθεση: « Κ ο υ τ ρ ο ύ κ η ς :  Γ ιάτό  κίνημα τού ’41. Δέ μπο
ρούσατε έσεϊς νά σταματήσετε έναν πού έκανε δ,τι ήθελε;

Κ ρ ό κ ο ς :  Είπα δτι ή άπόφαση ήταν νά μή γίνει τό κίνημα. Έ τσ ι 
συμφωνήσαμε καί χωρίσαμε. Ό τα ν  έγινε τό κίνημα έγώ χαμπάρι δέν είχα, 
ένώ ό Μ π ά ρ μ π α ς  κ α ί  ό Τ ζ α ν ή ς  ή τ α ν  σ τ ί ς  Σ έ ρ ρ ε ς  κ α ί  
γ υ ρ ν ώ ν τ α ς  σ κ ο τ ώ θ η κ α ν  .Αύτός έκανε τό κίνημα άνεξάρτητα άπό 
μάς. Βγήκε ό κόσμος στό βουνό γιά νά γλυτώσει... Έ κεΐ συναντηθήκαμε 
κοντά στή Δεμιτζόγιαννη. Ό  Χαμαλίδης μού είπε: «Ζώ τίς λεύτερες στι
γμές τής έπαναστατικής μου ζωής κτλ.». Ό τα ν  τού έκανα κριτική δτι 
σφάχτηκαν χιλιάδες άνθρωποι, τί λόγο θά δώσουμε κτλ., τότε αύτός μού 
είπε δέν άξίζεις ούτε μιά σφαίρα... Ό τα ν  πήγα πίσω τόν κάλεσα. Πήγα 
στή Θεσσαλονίκη σ’ ένα μήνα τοϋ έδωσα ραντεβού πάνω στίς παράγκες 
τού Άσβεστοχωρίου. Αύτός ξεκίνησε καί έξω άπό τίς Σέρρες έπεσε στήν 
ένέδρα. Σκοτώθηκε μαζί μέ 3 άλλους.

Κ α ρ ρ ά ς : Ποιανού έντολή ήταν νά γίνει τό κίνημα τής Δράμας καί 
μέχρι πού θά ’φτάνε...;

Κ ρ ό κ ο ς :  Είπα πώς έμείς δέν είχαμε άπό τή σύσκεψη άπόφαση γιά 
νά τό κάνουμε. Προοπτική γιά άντάρτικο είχαμε. 'Ορισμένα τμήματα εί
χαμε. Ή ταν άπόφασή μας. Καθόριζε δουλειά. Ή ταν τά καταφύγια, ύπό- 
γεια σάν άναρρωτήρια, τά τρόφιμα έξω κτλ., κόσμο κατάλληλο γιά  τούς 
τραυματίες καί όρισμένα φάρμακα... Προοπτική γιά πού θά τραβήξει τό 
κίνημα, δέν ξέρω, δέν είχαμε... Νά έδωσε έντολή ό Μπάρμπας; Νά πήγε 
στίς Σέρρες μετά καί πότε, θά’ τρεχε νά προλάβει τό κίνημα; Πώς έγινε 
δέν ξέρω. Νομίζω δτι ό Χαμαλίδης παρασύρθηκε στήν προβοκάτσια τών 
Βούλγαρων. Μήπως τόν παρέσυρε ό Παστουρματζής;

Κ α ρ ρ ά ς : Έ γώ  ρώτησα ποιανού ήταν έντολή.
Κ ρ ό κ ο ς :  Έντολή δέν ύπήρχε, έγινε σύσκεψη στελεχών. Έ γώ, ό 

Μπάρμπας, ό Τζανής, Χαμαλίδης, Λάμπρος (σκοτώθηκε μέ τόν Μπάρ-
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μπα). ’Αποφασίσαμε καί τό διατυπώσαμε σ’ ένα χαρτί: "Οτι θά άνατινά- 
ξουμε μονάχα δυό γέφυρες. Έ ν  τώ μεταξύ αύτός παρασύρθηκε καί έκανε 
κίνημα...

Π ε τ ρ ή ς : ’Εγώ έχω τή γνώμη δτι ήταν γραμμή τής καθοδήγησης... 
Δέν είχατε προοπτική πού θά τραβήξετε;

Κ ρ ό κ ο ς :  Θά κάναμε τό σαμποτάζ καί σιγά σιγά θά προχωρούσα
με.

Π ε τ ρ ή ς : Οί προετοιμασίες πού είπες έδειχναν δτι πηγαίνατε γιά 
ένοπλο άγώνα, έπομένως γιατί τά γεγονότα τής Δράμας καί οί ένέργειες 
τού Χαμαλίδη βρίσκονταν έξω άπό τό πνεύμα τό δικό σας; Ό  κόκκινος 
στρατός υποχωρεί. Ψέματα; Γιατί οί ένέργειες τού Χαμαλίδη νά μή βρί
σκονται μέσα στό πνεύμα τής συγκεκριμένης βοήθειας τού κόκκινου 
στρατού; Είσαι βέβαιος δτι δ Χαμαλίδης... Τά γεγονότα στήν περιοχή Νι
γρίτας, πού προηγήθηκαν τών γεγονότων τής Δράμας, είχαν δμοιότητα μέ 
τά γεγονότα, τής Δράμας; Τί γνώμη έχεις; Ή σουν στό Γραφείο καί στή 
συνεδρίαση δταν συζητήθηκαν αύτά τά γεγονότα τής Νιγρίτας;

Κ ρ ό κ ο ς :  ’Εγώ τά γεγονότα τής Νιγρίτας άργότερα τά έμαθα.
Π ε τ ρ ή ς : Σιγά. Έ κεϊ δέν ήταν καί δ Τζανής; Δέ μού λές, ό Χαμα

λίδης σ’ αύτή τή συνεδρίαση τί είπε φεύγοντας γιά τή Δράμα. Τί ύποσχέ- 
θηκε νά κάμει;

Κ ρ ό κ ο ς :  Έ γώ  δέν θυμάμαι. Ό  Χαμαλίδης είπε: «Θά δεις τί θά 
κάνω στή Δράμα». Ό  Χαμαλίδης έφυγε μέ τό πνεύμα νά βοηθήσουμε τά 
γεγονότα τής Νιγρίτας. Ό  Χαμαλίδης είχε έντολή νά κάνει τήν άνατίναξη 
τού ήλεκτρικού Σταθμού Δράμας.

Π ε τ ρ ή ς : Ό  Χαμαλίδης ήταν λογικό παιδί. Ό τα ν  τού μίλησες γιά 
τά γεγονότα, πώς έγιναν, τί σού είπε;

Κ ρ ό κ ο ς :  Έ γώ  τού είπα άπό πού πήρε έντολή καί έκανε τό κίνημα. 
Αύτός άπάντησε νευριασμένα.

Π ε τ ρ ή ς: Αύτό τό άκουσα. Μετά ήρεμήσατε μέ τόν Χαμαλίδη. Τέ
λος πάντων, δέ σού είπε δτι είχε κάποια έντολή;

Κ ρ ό κ ο ς :  Ό χ ι.
Π ε τ ρ ή ς : Έ χω  ύπόψη μου δτι είχε έντολή γιά  τήν άνατίναξη τού 

ήλεκτρικού έργοστασίου Δράμας. Μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα 15
-  20 ήμερών. Μήπως πήρε κανένα γράμμα άπό τήν καθοδήγηση; Μαζί δέ 
συζητήσατε; Έ γώ  έχω έκθέσεις άπό δεύτερα καί τρίτα πρόσωπα.

Π ο λ ύ δ ω ρ ο ς  Δ α ν ι η λ ί δ η ς : Γ ι α τ ί  δέ σού είπε: «Έ χω άπόφαση, 
τί ζητάς έσύ»;

Κ ρ ό κ ο ς :  Τίποτε δέν είπε. Νευριασμένα, άρχίσαμε τόν καυγά. Δέ 
μού είπε γιά άπόφαση. ’Αν τό ’λεγε θά ’ταν βλακεία νά κάνω φασαρία.

Σ α ρ α ν τ ί δ η ς  Γ ι ώ ρ γ ο ς :  Ή  συζήτηση πλέκει τά πράγματα. Πώς 
έσύ πήγες νά έλέγξεις τόν Χαμαλίδη;

Π ό λ η ς  ’ Α ρ γ υ ρ ό π ο υ λ ο ς :(π ρ ό ε δ ρ ο ς ) .  Ή ταν μέλος τού Μακε
δονικού Γραφείου...» («’Αρχείο ΚΚΕ», Φάκλ. 1 -  'Υλικό άνακατογραφής 
Θ. Κρόκου (Μιχάλη).
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Τά γεγονότα τής Δράμας καί ή ΚΕ τοΰ ΚΚΕ

Οί ειδήσεις γιά τήν έξέγερση καί τό δραματικό τέλος τών γεγονότων τής 
Δράμας, έφτασαν στήν ’Αθήνα κατά τά μέσα τοΰ Όκτώβρη. 'Η  ΚΕ άπο- 
φάσισε άμέσως νά στείλει στή Θεσσαλονίκη τή Χρύσα Χατζηβασιλείου 
γιά νά έξετάσει έπί τόπου τήν κατάσταση καί νά πάρει άνάλογα μέτρα.

Στά τέλη τοΰ Όκτώβρη-άρχές Νοέμβρη έφτασε στή Θεσσαλονίκη ή 
Χρύσα καί συνδέθηκε μέ τούς Έρυθριάδη καί Κερασίδη πού μετά τό σκο
τωμό τού Μπάρμπα καί τοΰ Τζανή είχαν άναλάβει τήν καθοδήγηση τού 
Γραφείου Περιοχής Μακεδονίας. 'Η  κατάσταση φαινόταν πολύ δύσκολη 
καί τή χειροτέρευαν οί ψυχολογικές έπιδράσεις πάνω στά μέλη τού γρα
φείου καί τά στελέχη πού είχαν χάσει τήν ψυχραιμία τους κι έβλεπαν πώς 
ό έλεγχος τών πραγμάτων έχει ξεφύγει άπό τά χέρια τους. Ή  Χρύσα πού 
είχε τήν πείρα τής μεθοδικής προώθησης τού όλου κινήματος, σέ συνδυα
σμό μέ τούς ρυθμούς άνάπτυξης τής όργάνωσης τοΰ Κόμματος καί τών 
μαζικών άπελευθερωτικών καί συνδικαλιστικών όργανώσεων τού λαού, 
άπό τήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά, παρασύρθηκε στήν όλοκληρωτική 
καταδίκη τού κινήματος τής Δράμας καί όλης τής μέχρι τότε πολιτικής 
καί τής δράσης τού Μακεδονικού Γ ραφείου, τάχθηκε ύπέρ τής έκκένωσης 
τής άνατολικής Μακεδονίας άπό δλους τούς κομμουνιστές καί ζωντανούς 
πατριώτες, γιά νά σωθούν άπό τίς φασιστικές θηριωδίες τών Βούλγαρων 
κι’ έδωσε τό σύνθημα τής σύμπτυξης τών άνταρτοομάδων σέ σημεία μα
κρινά άπό τά μέρη πού έδρασαν, όπου καί θά παρέμεναν άπρακτες, τής 
διάλυσης τών ένόπλων τμημάτων στίς περιοχές πού ύπήρχαν καί τής άπό- 
κρυψης τών δπλων τους. Καθόρισε σάν μοναδική τακτική καί άμεση άπα- 
σχόληση τών όργανώσεων τήν όργάνωση τής πάλης γιά τά άμεσα καθημε
ρινά προβλήματα, μέχρις δτου δημιουργηθοΰν Ισχυρές βάσεις καί προϋ
ποθέσεις γιά  άνάληψη ένοπλης δράσης.

Ούτε ή Χρύσα, ούτε καί ή ΚΕ τοΰ ΚΚΕ πού ένημερώθηκε ά π’ αύτήν 
στά τέλη τού Δεκέμβρη, όταν γύρισε άπό τή Θεσσαλονίκη, μπόρεσαν νά 
δούν ότι τό κίνημα τής Νιγρίτας καί τής Δράμας, έκτός άπό τίς άρνητικές 
συνέπειες καί έπυιτώσεις, είχε καί πολλά θετικά στοιχεία, πού άν γρή
γορα καί σωστά έπισημαίνονταν θά μπορούσαν νά σταθούν παράγοντες 
δυναμικής άνάπτυξης τού έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος στή Μακε
δονία. Πρίν άπ’ δλα, ή ΚΕ θά έπρεπε νά δει πώς ή έξέγερση τής Δράμας 
δέν ήταν κάτι καινούργιο, πρωτοφανέρωτο σέ έπαναστατικές καταστά
σεις. 'Η ιστορία τών έπαναστάσεων είναι γεμάτη άπό παραδείγματα 
πρόωρων ξεσπασμάτων, άκόμα καί έντεχνα όργανωμένων άπό τίς έχθρι- 
κές ντόπιες ή ξένες άντεπαναστατικές δυνάμεις, γιά νά τίς πνίξουν στό 
αίμα καί νά έμποδίσουν τή γενίκευση τής ένοπλης έξέγερσης. Σχεδόν κα
μιά έπανάσταση δέν έγινε χωρίς παρόμοια ξεσπάσματα. 'Η έξέγερση τής 
Δράμας άποκάλυψε τή θηριωδία τών κατακτητών, πού στρεφόταν όχι μο
νάχα ένάντια στήν πρωτοπορία τής έπανάστασης, τούς κομμουνιστές, 
άλλά καί ένάντια σέ κάθε ζωηρό πατριώτη (καί σέ πρώτη γραμμή τούς
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άξιωματικούς καί πολεμιστές τού πρόσφατου πολέμου). ’Ενάντια σ' δλον 
τόν πληθυσμό πού δέν ύποτάσσονταν. Έπίσης, έγινε άπόλυτα σαφές, 
άκόμα καί στούς πιό ταλαντευόμενους καί στίς πιό καθυστερημένες μά
ζες. πώς ή σωτηρία τους καί ή σωτηρία τής πατρίδας τους, θά μπορούσαν 
νά έξασφαλιστούν μονάχα μέ πολυαίμακτους σκληρούς άγώνες. 'Υπήρχαν 
πολύ εύνοϊκές συνθήκες άνάπτυξης καί συνέχισης τού άγώνα, άν βρισκό
ταν ή κατάλληλη ικανή ήγεσία πού θά έδειχνε τό δρόμο δχι τής φυγής καί 
τής εγκατάλειψης τών πλατιών μαζών στή σκληρή τύχη τους, άλλά τής 
όργάνωσης καί καθοδήγησης τής πάλης τους. Στίς προσπάθειες συλλογής 
υλικού γιά τό βιβλίο μου, στίς έπαφές μου (προσωπικές ή μέ γράμματα) 
μέ στελέχη τής Μακεδονίας, άκουσα πικρά παράπονα γιά τήν άνεξήγητη 
έντολή τού Μακεδονικού Γραφείου νά διαλύσουν τά ένοπλα τμήματα, νά 
κρύψουν τά δπλα τους καί νά καταπιαστούν μέ τήν όργανωτική δουλειά 
καί τά τρέχοντα προβλήματα τών χωριών τους, τό χειμώνα τού 1941. Τήν 
άπόφαση έκείνη, πού άφορούσε δλη τή Μακεδονία κι δχι μόνο τή βουλ- 
γαροκρατούμενη περιοχή, τήν χαρακτηρίζουν έγκληματική, γιατί σκόρ
πισε άπογόητευση στίς μάζες πού ένιωθαν τόν έαυτό τους άνυπεράσπιστο 
άπό τή δράση τών προδοτών συνεργατών τών κατακτητών καί άπό τίς 
έπιδρομές τών μικροομάδων στρατιωτών γιά λεηλασίες καί βιασμούς γυ
ναικών.

Τότε αύτοδιαλύθηκαν οί όμάδες «Ελευθερία» Κορεστίων καί άλλων 
χωριών τής Καστοριάς κ’ έκρυψαν τά δπλα τους τά μαχητικά τμήματα 
τών χωριών Φλώρινας, “Εδεσσας, Γιαννιτσών κ.ά. Τόν ϊδιο καιρό λούφα
ξαν κ’ οί όμάδες «Όδυσσέας ’Ανδρούτσος» καί «’Αθανάσιος Διάκος» 
δπως κ’ ή όμάδα τού Λιτόχωρου-Κατερίνης.

Γενικά, τό έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα όλόκληρης τής Μακεδο
νίας, τό πιό ζωηρό καί μαζικό στήν άρχή, δέχτηκε χτύπημα καί πήρε τήν 
άντίστροφη πορεία πού πήρε, περισσότερο άπό τή λαθεμένη τακτική πού 
χάραξε καί έπέβαλε σ’ αύτή τήν περιοχή ή ΚΕ τού ΚΚΕ, μέ φορείς άρχικά 
τήν Χρύσα κι άργότερα τόν Στρίγκο, παρά άπό τά χτυπήματα τών κατα
κτητών. Οί όγκόλιθοι τής Μακεδονίας μέ τίς μονάδες τού ΕΛΑΣ έμφανί- 
στηκαν μέ πολύ μεγάλη καθυστέρηση.

Οί έπιδράσεις άπό τήν δχι σωστή έκτίμηση τών γεγονότων τής Δρά
μας, έκδηλώθηκαν άρνητικά πάνω σ’ δλο τό έθνικοαπελευθερωτικό κί
νημα τής Ελλάδας -  μέ τή δραματική προσκόλληση στήν κλασική τακτική 
τής ποσοτικής καί ποιοτικής άνάπτυξης τών άγώνων άπό τίς κατώτερες 
μορφές στίς άνώτερες, καί τής μέσω αύτών δημιουργίας πνεύματος καί 
συνθηκών γιά τό πέρασμα στήν άνώτατη μορφή, δηλαδή τήν ένοπλη πάλη. 
Τό ΚΚΕ σάν κόμμα, δέ φρόντισε.γιά τήν έγκαιρη πλαισίωση καί καθοδή
γηση τού άνταρτοπολέμου. Κι αύτό ήταν βασικό λάθος. 'Η  πραγματικό
τητα γιά τήν όργάνωση τής Μακεδονίας ήταν δτι σωστά έδινε τό προβά
δισμα στήν ένοπλη πάλη, χωρίς νά ύποτιμήσει τίς άλλες μορφές πάλης, 
κυρίως τή σύνδεση τού Κόμματος μέ τίς πλατιές μάζες τού λαού, δπως 
φαίνεται άπό δλα τά ντοκουμέντα τού Γραφείου Περιοχής, τήν άρθρο-



γραφία τής «Λαϊκής Φωνής», τής «’Ελευθερίας» καί τών άλλων έπαρχια- 
κών έκδόσεων. Τό γεγονός καί μόνο δτι πρώτη ή Μακεδονία άπ ' δλες τίς 
περιοχές τής Ελλάδας συγκρότησε τό εύρύτατο Μέτωπο Έ θνικής ’Απε
λευθέρωσης (Ελευθερία), είναι άπόδειξη δτι τά μέλη τοϋ Γραφείου δέν 
ήταν μόνο ήρωικοί κομμουνιστές, έτοιμοι γιά θυσίες, άλλά καί καλοί 
μαρξιστές-λενινιστές καθοδηγητές. Τά όνόματα τού ’Αποστόλη Τζανή, 
τού Παρασκευά Μπάρμπα, τού Κερασίδη, τού Τσάγου (Θανασάκη), τού 
Γρηγόρη Πασχαλίδη, τού ’Αραμπατζή, τών άδελφών Μαζαράκη, τού 
γραμματέα τής Δράμας Χαμαλίδη (Ά λέκου), τού νεολαίου Μωυσίδη, θά 
γραφτούν μέ χρυσά γράμματα στό πάνθεο τών ήρώων άγωνιστών γιά τή 
λευτεριά, τήν άνεξαρτησία καί τήν λαοκρατία, δίπλα στά όνόματα χιλιά
δων πατριωτών, πού έξοντώθηκαν άπό τούς δορυφόρους τών χιτλερικών 
Βούλγαρους φασίστες στήν άνατολική Μακεδονία.

ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Τό πρόβλημα τής ήγεσίας

Τό δεύτερο δεκαήμερο τού Νοέμβρη τού 1941 έγινε μιά εύρύτερη συν
εδρίαση τής ’Επιτροπής Πόλης τής Κομματικής ’Οργάνωσης τής ’Αθήνας 
(ΚΟΑ) τού ΚΚΕ. Εύρύτερη, γιατί πήραν μέρος σ’ αύτήν δλα τά μέλη τής 
κεντρικής έπιτροπής, έκτός άπό τή Χρύσα Χατζηβασιλείου πού βρισκό
ταν τότε στή Θεσσαλονίκη, δπως καί μερικά άκόμα στελέχη τής όργάνω
σης τής ’Αθήνας, πού δέν ήταν μέλη τής ’Επιτροπής Πόλης.

Θέμα τής συνεδρίασης αύτής ήταν ό άπολογισμός τής δράσης τής 
Έπιτροπής Πόλης άπό τήν 6η 'Ολομέλεια καί ΰστερα. Ή  παρουσία δμως 
τών μελών τής κεντρικής έπιτροπής στή συνεδρίαση έδωσε τή δυνατότητα 
στά κομματικά στελέχη νά έπεκταθούν γενικότερα σ’ δλη τή δουλειά τού 
Κόμματος καί νά θέσουν μερικά άπό τά πιό σοβαρά γιά κείνη τήν περίοδο 
πολιτικά ή όργανωτικά προβλήματα πού χρειάζονταν άμεση άντιμετώ- 
πιση καί λύση. Ή  σύσκεψη έκείνη άπό συνεδρίαση τής ’Επιτροπής Πόλης 
έγινε, έτσι, μιά συνέλευση, πού χωρίς βέβαια νά είναι όλομέλεια, άσχολή- 
θηκε μέ τή γενική δράση καί πολιτική τοϋ Κόμματος. Γι’ αύτό άκριβώς 
είναι χρήσιμο νά σταθούμε κάπως περισσότερο σ’ αύτή.

Εισηγητής ήταν ό Ά ντρέας Τζήμας, γραμματέας τότε τής Έπιτροπής 
Πόλης. Στήν έκθεσή του γιά τή δράση τής Έπιτροπής άνάφερε τίς έπιτυ- 
χίες τής όργάνωσης: Μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα, ή ’Οργάνωση τής
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’Αθήνας είχε άποκαταστήσει τήν κομματική ένότητα καί όντότητα. Ή  
Προσωρινή Καθοδήγηση καί ή «παλιά» Κεντρική Έπιτροπή όργανωτικά 
δέν υπάρχουν πιά. Τά ύποπτα στοιχεία τους έχουν παραμεριστεί καί λίγα 
μόνο άπό τά άλλα μέλη τους ταλαντεύονταν άκόμα. Ή  όργάνωση έτσι, 
μπόρεσε νά άναπτυχθεϊ κι ό άριθμός τών μελών της είχε κιόλας φτάσει 
τήν προηγούμενη δύναμή της. Πέντε κομματικές άχτίδες καί μιά ξεχωρι
στή γιά τούς δημόσιους ύπάλληλους καί τούς έπιστήμονες-διανοούμένους 
λειτουργούσαν πιά  κανονικά, μέ τούς πυρήνες τους, πού ύπάρχουν σχε
δόν παντού καί μέ συγκροτημένες καθοδηγήσεις. Μιά μικρή λεπτομέρεια 
άπό τήν έκθεση τού είσηγητή δείχνει χαρακτηριστικά μέσα σέ ποιές συν
θήκες γινόταν ή άνασυγκρότηση τού Κόμματος κ’ ή άνάπτυξή του: «... Ό  
λιμός στήν ’Αθήνα συνεχίζεται καί οί άνθρωποι συχνά άναγκάζονται νά 
ξεκινήσουν γιά τήν ύπαιθρο, δπου έλπίζουν νά Εξοικονομήσουν καί νά 
φέρουν μερικά τρόφιμα, τά γνωστά Ακριβοπληρωμένα τής κατοχής. 'Έτσι 
καί οί πυρήνες συχνά κολοβώνονται γιά λίγο, κουτσαίνουν, άτονοϋν, γιά  
ν’ άρχίσουν τή δράση τους δταν γυρίζουν πίσω στήν πεινασμένη πρω
τεύουσα τά πεινασμένα μέλη τους...»(20)

Ό  εισηγητής, στήν έκθεσή του δείχνει τήν άνάπτυξή τού ΕΑΜ. Τήν 
έποχή αύτή ύπάρχουν πιά  σχεδόν σ’ όλα τά έργοστάσια, σ’ δλες τίς έπι- 
χειρήσεις, καθώς καί στά μέσα μεταφορών, συνδικαλιστικές έπιτροπές καί 
τμήματα έργατικού ΕΑΜ. Στίς δημόσιες ύπηρεσίες καί στίς Ιδιωτικές έπι- 
χειρήσεις, παράλληλα μέ τούς κομματικούς πυρήνες λειτουργούν συνδι
καλιστικές έπιτροπές. Σ.’ δλες τίς συνοικίες τής ’Αθήνας ύπάρχουν όργα- 
νώσεις τού ΕΑΜ. Ξεχωριστή έαμίτικη όργάνωση στή νεολαία δέν ύπάρχει 
άκόμη, άλλά ή Κομμουνιστική Νεολαία δουλεύει κι αύτή μέ έπιτυχία μέσα 
στίς ποικιλώνυμες όργανώσεις τών νέων, πού πρόγραμμά τους έχουν δλες 
τήν άντίσταση.

Ή  συνεδρίαση άποδέχτηκε στό σύνολό τους τίς διαπιστώσεις τού 
είσηγητή καί διαπίστωσε κι αύτή μέ τήν ίδ ια  Ικανοποίηση δτι πραγματικά 
τό έργο πού συντελέστηκε στήν ’Αθήνα άπό τήν 6η 'Ολομέλεια κ ι’ ύστερα 
ήταν σημαντικό. Ό  λαός άποδέχεται τήν πολιτική τού ΕΑΜ καί ό έθνι- 
κοαπελευθερωτικός άγώνας βρίσκεται σέ πλήρη άνάπτυξή.

’Αλλά έδώ, σ’ αύτή τήν άνάπτυξή, βρισκόταν έκείνη τή στιγμή τό ού- 
σιαστικό πρόβλημα τού ΚΚΕ: Πώς θά μπορέσει νά «άγκαλιάσει», όπως 
λέμε στήν κομματική γλώσσα, αύτό τό κίνημα πού άναπτυσσόταν τόσο 
ραγδαία, πού άπό στιγμή σέ στιγμή έπαιρνε τίς διαστάσεις ένός 
παλαϊκού - έθνικού ξεσηκωμού. Καί έδώ βρισκόταν καί ή σημασία τής 
συνεδρίασης αύτής: Έπισήμανε τή σοβαρή άνεπάρκεια καί τίς μεγάλες 
καθοδηγητικές άδυναμίες τής Κεντρικής Επιτροπής τού ΚΚΕ -  άνεπάρ- 
κεια καί άδυναμίες πού έπιδρούσαν άρνητικά καί στή δράστη τής Ε π ι 
τροπής Πόλης. Συγκεκριμένα: Άναφέρθηκε έκεΐ πώς ό γραμματέας τής 
’Επιτροπής Πόλης Τζήμας, τό τελευταίο διάστημα είχε παραμελήσει τά

(20). «’Αρχείο ΚΕ τοϋ ΚΚΕ», Εκθεση Τζήμα. 
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καθήκοντά του καί ή κυρία άπασχόλησή του ήταν δουλειές, καθήκοντα 
καί ζητήματα τής Κεντρικής Επιτροπής. Ά π ό  τ’ άλλο μέρος, ό γραμμα
τέας τής Κεντρικής Ε π ιτροπής Ά νδρέας Τσίπας, τόσο άπό τήν έλλειψη 
τών άπαραίτητων Ικανοτήτων δσο καί άπό προσωπικές άδυναμίες, άσυμ- 
βίβαστες μέ τή θέση του, παραμελούσε σέ βαθμό άσυγχώρητο τά καθή
κοντά του. Έ τσ ι καί ό Ά νδρέας Τζήμας καί άλλα μέλη τής Κεντρικής 
Επιτροπής, άλλά καί μέλη τής Ε π ιτροπής Πόλης, άναγκάζονταν νά 
άσκούν αυτοί τά καθήκοντά του.

Ό  Ά νδρέας Τσίπας ήταν κι αύτός στή συνεδρίαση. 'Η καταγγελία 
τής άνικανότητας καί τών άδυναμιών του δέν πήρε τό χαρακτήρα έπίθε- 
σης προσωπικής, ήταν ώστόσο καταγγελία άνοιχτή κι άνεπιφύλακτη. Ή  
γενικότερη σημασία της βρίσκεται στό δτι έτσι τά στελέχη πού ήταν στή 
συνεδρίαση έθεταν τό πρόβλημα τής ήγεσίας τού Κόμματος.

Τό γεγονός δτι σέ μιά τόσο δύσκολη καί τόσο δημιουργική ταυτό
χρονα περίοδο, έπικεφαλής τού ΚΚΕ βρισκόταν ένας άνθρωπος μέ τόσο 
περιορισμένες ικανότητες καί τόσο μεγάλες προσωπικές άδυναμίες, δέν 
ήταν τυχαίο. ’Ηταν τό άποτέλεσμα τού τρόπου μέ τόν όποιο είχε λειτουρ
γήσει τό Κόμμα στά τελευταία χρόνια: Πρίν άκόμα άπό τή δικτατορία τού 
Μεταξά τό Πολιτικό Γραφείο -  μέ έπικεφαλής τόν Ν. Ζαχαριάδη -  είχε 
πολλές φορές ένεργήσει μέ αύθαιρεσία στήν έσωτερική ζωή τού Κόμμα
τος. Μέ τή δικτατορία, ή ήγεσία τού Κόμματος, μαζί μέ τό κύριο μέρος 
τών καλύτερων στελεχών του, βρέθηκε σέ φυλακές καί στρατόπεδα έξ- 
ορίας σέ διάφορα μέρη τής χώρας -  καί τελικά τό μεγαλύτερο μέρος τών 
στελεχών συγκεντρώθηκε στήν Άκροναυπλία. Ποιά ήταν ή ήθική άξία, ή 
κομματική βαρύτητα τής ύπαρξης ένός τέτοιου πυρήνα φάνηκε άμέσως 
μόλις τό Κόμμα άρχισε τήν προσπάθεια τής άνασυγκρότησης. Καί ποιά 
ήταν ή συμβολή τών έμπειρων καί δοκιμασμένων αύτών στελεχών, πού 
ξαναβρέθηκαν έλεύθερα, στό έργο αύτής τής άνασυγκρότησης, μάς δό
θηκε έπίσης ή εύκαιρία νά τό τονίσουμε.

Ά λλά: Ό  ήγετικός πυρήνας τής Ά κροναυπλίας έξακολουθούσε νά 
θέλει νά άσκεϊ τήν καθοδήγηση τού Κόμματος μέσα άπό τήν Ά κροναυ
πλία χωρίς καμιά άπολύτως παραχώρηση στίς πραγματικές δυνάμεις τού 
Κόμματος πού βρίσκονταν ήδη έλεύθερες, είχαν πιά  άνασυγκροτήσει τή 
δύναμή του καί βρίσκονταν ούσιαστικά έπικεφαλής τού έθνικοαπελευθε- 
ρωτικού άγώνα πού άναπτυσσόταν. Μέ έπικεφαλής τόν Γιάννη Ίωαννίδη, 
ό πυρήνας αύτός, κλεισμένος άπό χρόνια στά στρατόπεδα καί τίς φυλα
κές, άποσπασμένος άπό τήν πραγματικότητα, δπως διαμορφωνόταν τώρα, 
έννοούσε νά θεωρεί πάντοτε σάν είδος δικού του κλιμάκιου τήν ήγεσία 
τού Κόμματος καί τού κινήματος. Έννοούσε, άκόμη, νά έπεμβαίνει καί 
στά πιό μικρά όργανωτικά καί τεχνικά προβλήματα καί νά ύποδείχνει τίς 
λύσεις γιά τό καθένα -  λύσεις πού είχαν τή σημασία άποφάσεων. Ή  «έξ- 
ουσία» τού πυρήνα αύτού, τυπικά πήγαζε άπό τά προηγούμενα συνέδρια 
ή άλλα σώματα τού Κόμματος: Ό  Ίωαννίδης ήταν πρίν άπό τή δικτατο
ρία έκλεγμένο άπό τό 6ο Συνέδριο μέλος τής ΚΕ καί τοϋ Πολιτικού Γρα
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φείου. Ό μω ς καί άλλα, έκλεγμένα έπίσης άπό τό Συνέδριο, μέλη τής Κεν
τρικής Έ πιτροπής βρέθηκαν δίπλα του στήν ’Ακροναυπλία. Δημιουργή- 
θηκε έτσι αύτός ό τυπικά νόμιμος ήγετικός πυρήνας, πού καί φυσιολογικά 
ήταν ή μόνη ήγεσία τού Κόμματος στά χρόνια τής δικτατορίας -  καί πού 
τό σκορπισμένο Κόμμα δέν είχε άντίρρηση νά τής άναγνωρίζει τήν έγκυ- 
ρότητα. Ό  Γ. Ίωαννίδης θεωρήθηκε έτσι ό φυσικός άναπληρωτής τού Ν. 
Ζαχαριάδη. Πολύ περισσότερο μάλιστα πού ό Ίωαννίδης ήταν δ άντι- 
πρόσωπος τού ΚΚΕ στό 7ο -  τό τελευταίο -  Συνέδριο τής Κομμουνιστι
κής Διεθνούς στά 1935 καί μπορούσε έτσι νά θεωρείται πάντοτε ό νόμι
μος καί φυσικός άντιπρόσωπος, σύνδεσμός της καί φορέας τής γραμμής 
της στό έλληνικό κόμμα.

Αύτός ό ήγετικός πυρήνας τής ’Ακροναυπλίας ήταν καί τώρα ή ήγε
σία τού Κόμματος. ’Από αύτόν, δπως γράψαμε, όρίστηκε ή τετράδα 
έκείνη πού άνέλαβε, σ τ ό  ό ν ο μ ά  τ η ς ,  νά άσκεϊ προσωρινά τά καθή
κοντα τής ήγεσίας.

Δέν ήταν δμως μόνο οί άδυναμίες τού Ά . Τσίπα πού έμπόδιζαν τήν 
καθοδήγηση τού ΚΚΕ. ’Εφταιγε κι δ μικρός άριθμός τών μελών της καί ή 
ποιότητά της. Συγκεκριμένα: Ό  Π. Καραγκίτσης, παρ’ δλη τή δραστηριό- 
τητά του, πολύ γρήγορα περιορίστηκε άποκλειστικά στήν Έ θνική ’Αλλη
λεγγύη πού άναπτυσσόταν ραγδαία. 'Η Χρύσα Χατζηβασιλείου -  ένα άπό 
τά μεγάλης ήθικής όμορφιάς γυναικεία στελέχη τού έλληνικού κομμουνι
στικού κόμματος, προικισμένο μέ άρκετές ικανότητες, έφυγε κι αύτή σχε
δόν άμέσως στή Μακεδονία. Άπόμεινε δ Πέτρος Ρούσος. 'Υπερσυνωμο
τικός, κινήθηκε πάντοτε μέ άπίστευτη δυσκολία καί βραδύτητα. 'Η  δλη 
προηγούμενη δράση του στό ΚΚΕ, περισσότερο άπό τριάντα χρόνια, χα 
ρακτηρίζεται κεντρικά άπό τόν ύπαλληλισμό μιάς προσπάθειας, πού έφ
τανε πολλές φορές ώς τήν άγωνία, νά είναι τυπικά έντάξει μέ τήν ήγεσία 
καί τίς έντολές της, χωρίς ποτέ νά έχει μιά σκέψη δική του. Ή  ζωή του 
μέσα στό Κόμμα άπό τήν άρχή τής κατοχής ήταν άντιδημιουργική. Καί 
ήταν καί άρνητική. Γιά κείνη τήν ώρα, πού ήταν ώρα άνάπτυξης τού κι
νήματος καί συνεπώς άπόλυτα κρίσιμη γιά τήν άνάληψη εύθυνών, ό 
Π.Ρούσος είχε περιοριστεί στήν άρχισυνταξία ή άκριβέστερα στήν πολι
τική καθοδήγηση τού παράνομου «Ριζοσπάστη» καί κρατούσε τήν έπαφή 
μέ τούς δυό στρατιωτικούς συμβούλους τού Κόμματος Θ. Μακρίδη καί Ν. 
Παπασταματιάδη, δχι γιά τήν όργάνωση τού ένοπλου άγώνα, άλλά γιά νά 
έχει άπό αύτούς πληροφορίες γιά τήν πολεμική κατάσταση, χρήσιμες γιά 
τό «Ριζοσπάστη»!... Τά δυό άλλα μέλη πού -  κι αύτά μέ ύπόδειξη τής 
’Ακροναυπλίας -  είχαν «τραβηχτεί μέ κοπτάτσια» νά συμπληρώσουν τό 
καθοδηγητικό όργανο, ήταν ό ’Ανδρέας Τζήμας, πού σάν γραμματέας τής 
Έπιτροπής Πόλης τής ’Αθήνας έκανε τήν εισήγηση σ’ αύτή τή συνδρίαση, 
καί ήτανε πολύ δραστήριος, εύγενικός, άγαπητός άπό τούς συντρόφους 
καί συνεργάτες του, άποφασιστικός, πρωτόβουλος, μέ σημαντική δόση 
προχειρότητας, μέχρι κάποιας χαλαρότητας στήν συναίσθηση τής κομμα
τικής εύθύνης: άδυναμία πού έξουδετέρωνε συχνά τήν άνεξάντλητη ένερ-
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γητικότητά του. Η έλλειψη σοβαρής -  άνάλογη μέ τήν καθοδηγητική θέση 
πού είχε -  όργανωτικής πείρας έκφραζόταν άρνητικά, τόσο στήν καθημε
ρινή καθοδηγητική δράση τής Όργάνωσης τής Α θήνας, δσο καί στή λει
τουργία καί δράση τής ίδιας τής ΚΕ τού ΚΚΕ. Τό δεύτερο στέλεχος πού 
συμπλήρωνε τήν ΚΕ, δ άξέχαστος Κ. Λαζαρίδης, συνδικαλιστικό στέλεχος 
άπό τά καλύτερα πού άνάδειξε ή έλληνική έργατική τάξη, σεμνός, τίμιος 
καί έργατικός άγωνιστής πού άσχολούνταν μέ τήν όργάνωση τού Πειραιά 
καί ταυτόχρονα μέ τήν ΚΕ τού ΕΕΑΜ, άφησε σοβαρό κενό στήν καθοδή
γηση δταν χάθηκε. Πιάστηκε καί τουφεκίστηκε άπό τούς Γερμανούς τό 
1943.

Τό Κόμμα συνεπώς -  παρόλο πού είχαν γίνει ή 6η καί 7η 'Ολομέλειες 
καί παρόλο πού είχε πιά άποκαταστήσει τήν ένότητά του καί προχωρούσε 
στήν άνασυγκρότησή του -  βρισκόταν άκόμα αύτή τή στιγμή ούσιαστικά 
χωρίς κεντρική ήγεσία. Αύτό ήταν τό ζήτημα πού έθεταν τά στελέχη τής 
Ε πιτροπής Πόλης στήν άξιομνημόνευτη αύτή συνεδρίαση, καταγγέλλον
τας τήν άνικανότητα τού Ά νδρέα  Τσίπα. Πολύ πιό πέρα άπό τό 
πρακτικό - όργανωτικό ζήτημα, πρόβαλε έτσι έκεί γιά πρώτη φορά τό 
ούσιαστικό ζήτημα: Τί θά γίνει μέ τήν ήγεσία τού Κόμματος; Θά έξακο- 
λουθούσε νά είναι φορέας της ή Ά κροναυπλία -  καί αύτή θά καθοδηγού
σε, δπως τό φανταζόταν, ένα τεράστιο λαϊκό κίνημα, πού δέν τό ήξερε 
κάν;

Τό ζήτημα τής ήγεσίας έμπαινε άκόμα πιό έντονα μέ τίς έρωτήσεις 
πού έγιναν έκεί σχετικά μέ τόν Γιώργη Σιάντο: Ή  είδηση τής δραπέτευ
σής του είχε δημοσιευτεί άπό μέρες στίς έφημερίδες, άλλά ό Σιάντος δέν 
ήταν στή συνεδρίαση καί ήταν κοινό μυστικό πώς ό κατοπινός ήγέτης τού 
Κόμματος καί τού έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος γιά τήν ώρα κρα
τιούνταν μακριά άπό κάθε δράση. Τί συμβαίνει μέ τό Σιάντο; -  ρωτήθη- 
καν τά μέλη τής Κεντρικής Επιτροπής. Ή  άπάντησή τους ήταν δτι «ρω- 
τήθηκε στό μεταξύ ή Άκροναυπλία». Καί ή άπάντηση αύτή έπιβεβαίωνε 
πώς ή καθοδήγηση τού Κόμματος άσκούνταν άπό τήν Άκροναυπλία, 
άφού αύτή, άκόμα καί γιά ένα Γιώργη Σιάντο, έπρεπε νά ρωτιέται άν θά 
χρησιμοποιηθεί ή δχι στό Κόμμα.

'Η περίπτωση -  καί ή ηθική δοκιμασία -  τοϋ Σιάντου, δπως έξιστο- 
ρείται στίς άμέσως έπόμενες σελίδες, φωτίζει άπό κάθε πλευρά τή πρα
γματική κατάσταση πού έπικρατούσε έκείνη τή στιγμή στό Κόμμα.

Ή  άπάντηση τών μελών τής Κεντρικής ’Επιτροπής δέ μπορούσε νά 
ικανοποιήσει καί νά καθησυχάσει. Ά λλά τά στελέχη πού έπαιρναν μέρος 
σέ κείνη τή συνεδρίαση καί πού έθεσαν τό ζήτημα τού Ά νδρέα Τσίπα, τό 
ζήτημα τής «μυστηριώδους» άπουσίας τού Σιάντου, τό ζήτημα τής ήγε
σίας τού Κόμματος, δέ μπορούσαν νά προχωρήσουν παραπέρα. Μέ τήν 
ώριμότητά τους μπορούσαν νά δούν πώς προχωρώντας πιό πέρα, παρα
μερίζοντας δηλαδή τόν Ά νδρέα Τσίπα καί συμπληρώνοντας τό όργανο 
πού έπαιζε τόσο προσωρινά καί τόσο περιορισμένα τό ρόλο τής ήγεσίας, 
θά έρχονταν σέ σύγκρουση μέ τήν Ά κροναυπλία καί ύπήρχε έτσι κίνδυ
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νος νά προκαλέσουν μιά διάσπαση πού δέ θά έμενε, φυσικά, χωρίς συν
έπειες.

Έπέμενα κάπως στή συνεδρίαση αύτή, δπως θά έπιμένω στίς έπόμε- 
νες σελίδες στήν έξιστόρηση τής «ύπόθεσης Σιάντου», γιατί θεωρώ άναγ- 
καίο νά τονίσω: Τό ΚΚΕ μέ τούς άγώνες καί τίς θυσίες του είχε πιά δη
μιουργήσει ένα «άκτίβ στελεχών», δπως λέμε, πού μπορούσε νά βλέπει, νά 
κρίνει, νά σκέπτεται. Αύτό τό τόνισα ήδη καί στό πρώτο κεφάλαιο. ’Αλλά 
τό ίδιο τό Κόμμα, άπό τήν άποψη τής ήγεσίας του, βρισκόταν άπό τήν 
πρώτη στιγμή κιόλας, π α γ ι δ ε υ μ έ ν ο  μ έ σ α  σ έ  κ λ η ρ ο ν ο μ η 
μ έ ν ε ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς .  ΟΙ συνέπειες τής παγίδευσης αύτής έξακο- 

λούθησαν νά είναι βαριές καί στό μέλλον -  σέ δλη τή διάρκεια τού άπε- 
λευθερωτικού άγώνα.

Ά ν  χρειαζόταν έδώ ένα γενικό συμπέρασμα, δηλαδή άν κάποιος ρω
τούσε τώρα, ύστερα άπό τόσα χρόνια, τί έπρεπε νά κάνουμε τότε έμεΐς, 
πού παίρναμε μέρος σέ κείνη τή συνεδρίαση, άν έπρεπε δηλαδή νά πετά- 
ξουμε σιήν άκρη τόν Ά νδρέα Τσίπα καί νά άποτινάξουμε τήν κηδεμονία 
τής Α κροναυπλίας, θά έλεγα πώς ή άπάντηση δόθηκε άπό τά στελέχη >ίαί 
τά μέλη τού Κόμματος: Συνέχισαν τή δράση τους, έκπλήρωσαν μέ άφο- 
σίωση τά μεγάλα καθήκοντα τής στιγμής έκείνης καί άφησαν τό ζήτημα 
τής ήγεσίας νά λυθεί μέσα άπό τήν άνάπτυξή τού κινήματος. Ά ν  κρίνουμε 
άπό τά άποτελέσματα τής δράσης τους, έκαναν καλά. Ά ν  κρίνουμε όμως 
άπό τίς βαριές συνέπειες πού είχε ή παραδοχή τών κληρονομημένων κα
κών καταστάσεων, δέν έκαναν καλά. Ή  ένότητα τού Κόμματος ήταν πάν
τοτε γιά τούς κομμουνιστές -  καί σωστά -  ό άκρογωνιαϊος λ/θος τής πολι
τικής τους σκέψης. Ά λλά ή παραδοχή κακών καταστάσεων στό όνομα τής 
ένότητας, ή άναμονή καλύτερης καί καταλληλότερης στιγμής γιά  τό ξεκα- 
θάρισμά τους, έβλαψε πολλά κομμουνιστικά κόμματα -  καί έβλαψε πολ
λές φορές καί τό δικό μας.
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΕΑΜ 

ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 

ΤΟΝ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ 

ΑΓΩΝΑ

"Εξι μήνες όργανωτικών προσπαθειών καί έθνικής δράσης 
είχαν πιά όδηγήσει τό ΚΚΕ στή συσπείρωση τών δυνάμεών του 
καί στήν άποκρυστάλλωση τής πολιτικής του γραμμής.

’Αλλά ούτε ή σύγκληση τής 7ης 'Ολομέλειας καί ή άπόφαση 
της έσήμαινε γιά τό ΚΚΕ τήν όριστική τακτοποίηση τού ζητή
ματος τής κεντρικής του ήγεσίας, ούτε ή ίδρυση τού ΕΑΜ, αύτή 
καθαυτή, τήν τελική έπικράτηση τής γραμμής τού έθνικοαπε- 
λευθερωτικού άγώνα -  άκόμα καί μέσα στό ίδιο τό ΕΑΜ: Ένας 
δρόμος δυσκολιών, άντίξοων περιστάσεων καί άντιδράσεων 
πρέπει άκόμα νά διανυθεΐ καί είναι δρόμος μακρύς.

Τό διεθνές πλαίσιο όρίζεται άπό δυό σημαντικά γεγονότα. 
Τό πρώτο είναι πολεμικό: 'Η μάχη τής Μόσχας. Έκεϊ είναι 
στραμμένα τά μάτια δλου τού κόσμου. Τό τέλος τού πολέμου 
δέν φαίνεται άκόμα. Ά λλά  ένα πρώτο σπάσιμο τής χιτλερικής 
όρμής μπροστά στό τείχος τής εύψυχίας καί τής άποφασιστικό-

187



τητας τών ρώσων, άναφτερώνει τήν έλπίδα στήν ψυχή τών λαών 
πού υποδούλωσε ό χιτλερικός στρατός. Τονίζουμε έδώ ότι: Τό 
ΚΚΕ όχι μηχανικά, όχι τεχνητά, όχι γιά τήν προπαγάνδα του, 
άλλά πραγματικά κι άκλόνητα έμπνέεται άπό τήν πεποίθηση 
δτι οί χιτλερικοί δέ θά περάσουν στή Μόσχα.

Τό δεύτερο γεγονός είναι πολιτικό: Ό  «Χάρτης τοϋ 
’Ατλαντικού» καί ή διακήρυξη τών δικαιωμάτων τής έλευθε
ρίας καί τής άνεξαρτησίας τών λαών. νΑν γιά άλλους λαούς τής 
Ευρώπης, πού έπίσης είχε υποδουλώσει ό Χίτλερ, ό Χάρτης τού 
’Ατλαντικού άποτελούσε διακήρυξη κατακτημένων ήδη δι
καιωμάτων, πού μόνο ή χιτλερική κατοχή είχε καταλύσει, γιά 
τήν Ελλάδα ήταν θεμελιώδης προϋπόθεση μιάς νέας έθνικής 
ζωής πού θά άρχιζε μέ τή νίκη τών Συμμάχων: Τό ΚΚΕ έγκολ- 
πώνεται τή διακήρυξη τού Χάρτη τού ’Ατλαντικού καί τήν 
ύψώνει σέ πρωταρχική έπιδίωξη τής πολιτικής του γραμμής -  
τής γραμμής τού έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα, δπως τήν έκ- 
φράζει τό ΕΑΜ.

Μέσα στήν Ελλάδα, καθώς τελειώνει τό 1941, ή κατά
σταση είναι αύτή: Στήν ’Αθήνα συνεχίζεται ό λιμός πού έφερε ή 
χιτλερική κατάκτηση. Είναι ό φοβερός χειμώνας τού 1941-42. 
Τό πιό έπεϊγον πολιτικό καί έθνικό καθήκον είναι ή όργάνωση 
τού άγώνα γιά τή σωτηρία τού λαού άπό τήν πείνα. Οί κατακτη
τές άποφασίζουν τήν πολιτική έπιστράτευση -  άποστολή έργα- 
τικών δυνάμεων στά στρατόπεδα έργασίας στή Γερμανία. 'Η 
ματαίωση τής άπόφασης είναι έκείνη τή στιγμή τό πρώτιστο 
πολιτικό καί έθνικό καθήκον τού ΕΑΜ. Στή Μακεδονία οί 
Βούλγαροι προσπαθούν νά στερεώσουν τήν παρουσία τους καί 
άπό τήν κατοχή νά περάσουν όριστικά στήν προσάρτηση. 'Η 
παλιά πολιτική ήγεσία, ένα μέρος άπό τά άπειρα στελέχη τού 
στρατού προσανατολίζονται στόν έξωραϊσμό τών διαφορών 
καί συμπράττουν μαζί τους.

Στό ΚΚΕ προβάλλει έπιτακτική ή άνάγκη καθορισμού τής 
νέας του ένιαίας ήγεσίας μέ έπικεφαλής τόν Γ. Σιάντο. Τό ΕΑΜ 
άντιμετωπίζει προβλήματα έσωτερικής λειτουργίας, πού γίνον
ται πιό περίπλοκα άπό τήν έμφάνιση ένός νέου παράγοντα.τής 
άγγλικής πολιτικής καί τής δράσης τών άγγλικών μυστικών 
υπηρεσιών στήν 'Ελλάδα.
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Η ΚΑΤΟΧΗ

Οικονομική καταστροφή

Ή  επίδραση τής κατοχής στήν οικονομία τής 'Ελλάδας ήταν καταστρε
πτική καί οί συνέπειες τραγικές γιά τό λαό. 'Η βιομηχανική παραγωγή 
σχεδόν εκμηδενίστηκε. 'Ορισμένοι άπό τούς κυριότερους κλάδους της έφ- 
τασαν μόλις τά 5 -  10% τής προπολεμικής. Οί εισαγωγές πρώτων ύλών καί 
καυσίμων, πού άπ" αύτά έξαρτιόταν στό μεγαλύτερο μέρος ή έλληνική βιο
μηχανία, στά 1941 έπεσε στούς 79.000 τόνους άπό τούς 1.659.000 πού ήταν 
προπολεμικά. Τό ίδιο έγινε καί στίς εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, 
πού άπό 212.600 τόνους πού ήταν προπολεμικά, έπεσε στούς 6.380. Πολλές 
επιχειρήσεις έκλεισαν. Οί λίγες έπιχειρήσεις πού δούλευαν, βασικά γιά τούς 
κατακτητές, σύμφωνα μέ έπίσημη άναφορά τού πληρεξούσιου τού Γ' Ράϊχ 
Ά λτεμπουργκ στήν Ε λλάδα στίς 16 τού Νοέμβρη τού 1941, έδιναν παρα
γωγή 30 -  60%, σέ σχέση μέ τήν προπολεμική. Ή  έξορυκτική βιομηχανία -  
έκτός άπό τά μεταλλεία χρωμίου καί μαγγανίου, πού ένδιέφεραν τή γερμα
νική πολεμική βιομηχανία καί πού έφτανε, παρά τά έξαιρετικά μέτρα τών 
κατακτητών μόλις στά 50% τής προπολεμικής, όλη ή άλλη είχε παραλύσει.

Μεγάλη πτώση σημειώθηκε καί στήν άγροτική παραγωγή. Σύμφωνα μέ 
τά στοιχεία τού Ά νωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου (ΑΟΣ), άπό
1.100.000 τόνους σιταριού, πού έβγαζε ή Ε λλάδα  προπολεμικά, τό 1941 
έπεσε στούς 850.000, ένώ οί εισαγωγές τροφίμων καί ειδών πρώτης άνάγκης 
άπό 700.000 τόννους, έπεσαν στούς 76.400.

Τό Γερμανικό Πρακτορείο «Β έλτ- Πρέςς» έγραφε: « Ό  πόλεμος κατέ
στρεψε σχεδόν δλη τήν οικονομία τής χώρας. Ή  άγροτική παραγωγή περι
ορίστηκε πάρα πολύ. Δέ φτάνουν έργατική δύναμη καί ζώα. Σπάρθηκε 
μηδαμινή έκταση. Ή  παραγωγή δέ μαζεύτηκε. Ό λ α  τά μεταλλεία σιδήρου 
καί άνθρακος έκλεισαν. Τό έξωτερικό έμπόριο σταμάτησε όλοκληρωτικά. 
Δέν ύπάρχουν πρώτες ύλες γιά τή βιομηχανία καουτσούκ, μπαμπακιού κ.ά. 
Ό λη  ή Ε λλάδα ύποφέρει άπό τήν .άνυπαρξία ψωμιού, κρέατος, ρυζιού, 
άκόμα καί ψαριών. Τά έλληνικά λιμάνια είναι γεμάτα τορπίλλες καί ψάρεμα 
δέ γίνεται. Τά ταμεία τών τραπεζών είναι κενά. Χιλιάδες άνάπηροι, οικογέ
νειες στρατιωτών καί άλλοι, πού έπρεπε νά παίρνουν κρατικές συντάξεις 
καί ένισχύσεις δέν παίρνουν τίποτα. Οί δρόμοι έπικοινωνίας σ' δλη τή χώρα 
είναι κατεστραμμένοι, οί δημόσιοι δρόμοι καί τά τούννελ έχουν άνατιναχτεί. 
Ό  έμπορικός στόλος, σχεδόν έξ όλοκλήρου, έχει χαθεί. Δέν ύπάρχουν συν
δέσεις άνάμεσα στούς κατοικημένους τόπους στά παράκτια. Στήν ’Αθήνα, 
τά μαγαζιά είναι άδεια. Ό ,  τι έχει άπομείνει πουλιέται έξαιρετικά άκριβά.»

Φυσικά, τό Πρακτορείο παραλείπει νά σημειώσει δτι ύπεύθυνοι γ ι’ 
αύτή τήν κατάσταση ήταν οί φορείς τής «Νέας Τάξης Πραγμάτων», πού 
άπομυζούσαν τά πάντα καί φόρτωναν στίς πλάτες τού λαού άβάσταχτα 
βάρη. Ή  κατοχή είχε φέρει τή χώρα σέ κατάσταση, πού τό έθνικό εισόδημά
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της σύμφωνα μέ τούς γερμανικούς ϋπολογισμούς πού παραθέτει ό Ά νΐω - 
νιάδης, άπό 62.867 δισεκατομμύρια δραχμές τό 1939 είχε πέσει στά 46 
δισεκατομμύρια τό 1941 καί στά 23 δισεκατομμύρια τό 1942.(') Στήν πρα
γματικότητα, τό έθνικό είσόδημα τού Όκτώβρη τού 1941 ήταν κάτω άπό 21 
δισεκατομμύρια.

Ο ί κατακτητές δέν άρκούνταν μόνο στίς άμεσες άρπαγές. Χρησιμο
ποιούσαν καί κάθε είδους έμμεσους τρόπους οίκονομικής άπομύζησης τής 
χώρας. 'Ολόκληρο δίκτυο γερμανικών καί ιταλικών οικονομικών όργανώ- 
σεων είχε δημιουργηθεΐ, μέ σκοπό τήν έκμετάλλευση τής έλληνικής οίκονο- 
μίας σέ συνεργασία μέ τούς "Ελληνες μεγιστάνες τού πλούτου πού άνάπτυ- 
ξαν σοβαρή δραστηριότητα γιά τήν έξυπηρέτηση τών κατακτητών καί γιά 
δικό τους άπεριόριστο πλουτισμό. Στήν Α θήνα  ή Τράπεζα ’Αθηνών μέ τήν 
Τράπεζα τής Δρέσδης δημιούργησαν τή λεγόμενη Έλληνογερμανική Ε τ α ι
ρία γιά συγκέντρωση καί μεταφορά στή Γερμανία έλληνικών προϊόντων. 
Ταυτόχρονα, σ’ δλη τήν Ελλάδα  δημιουργήθηκαν υποκαταστήματα γερμα
νικών τραπεζών.

Τά δημόσια οικονομικά,μετά άπό τίς έξελίξεις στόν παραγωγικό τομέα 
καί τήν παράλυση τού κρατικού μηχανισμού, ήταν άθλια. Τά έσοδα τού 
κρατικού προϋπολογισμού, σέ τιμαριθμικές δραχαές, άπό 14,7 δισεκατομ
μύρια πού ήταν τό οικονομικό έτος 1 9 38-39  έπεσε στά 600 έκατομμύρια τό 
1941 -  42, ένώ τά έξοδα είχαν φτάσει’τά 2.700 έκατομμύρια δραχμές. ’Από 
αύτά 1500 έκατομμύρια δόθηκαν στούς κατακτητές σάν «δαπάνες κατοχής» 
τό έτος 1941-42.

Ή  δραχμή κατρακυλούσε. Τό χαρτονόμισμα πού κυκλοφορούσε 
άπό 19.371 έκατομμύρια δραχμές πού ήταν τό Μάρτη τού 1941, άνέβη- 
κε τό Δεκέμβρη τού 1941 σέ 48.795 έκατομμύρια, γιά νά φτάσει μετά ένα 
χρόνο σέ 335.081 έκατομμύρια. Στό τέλος τής κατοχής, κατά τόν οικονο
μολόγο Π. Δερτιλή συγκεκριμένα στίς 10-11-1944, τό σέ κυκλοφορία 
χαρτονόμισμα είχε φτάσει σέ πάνω άπό 6 πεντάκις έκατομμύ
ρια: 6.279.943.102.000.000.000 δραχμές. Ή  χρυσή λίρα στερλίνα έφτασε 
τά 104 τρισεκατομμύρια δραχμές.

Καταστροφικές κυριολεκτικά ήταν οί συνέπειες τού οικονομικού μα
ρασμού καί τής άνεξέλεγκτης καταλήστευσης τής χώρας άπό τούς κατακτη
τές, σέ βάρος τής έργατικής τάξης καί τού έργαζόμενου έλληνικού λαού. Ή  
άνεργία μάστιζε τόν τόπο. Οί μισθοί καί τά ήμερομίσθια έχαναν μέ άστρα- 
πια ία  ταχύτητα τήν άγοραστική τους άξια καί έκμηδενίζονταν. Οί δημόσιοι 
υπάλληλοι δέ βρίσκονταν σέ καλύτερη μοίρα άπ’ τούς έργάτες. Οί μισθοί 
τους άπό τόν Ίούνη τού 1941 μέχρι τόν Δεκέμβρη τού 1942 άνέβηκαν 
τριάντα περίπου φορές περισσότερο, ένώ στό ίδιο διάστημα τά τρόφιμα 
είχαν άνεβεΐ 550 φορές περισσότερο.

Τά τρόφιμα δίνονταν μέ δελτία πού σέ θερμίδες ήταν τόν Ιούλη τού

(1). Α. Άντω νιάδη, Ή  οΐχονομιχή έξέλιξη τής 'Ελλάδας, ’Αθήνα 1947, οελ. 143.
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Αθήνα τού '41: Ή  πείνα θερίζει τά παιδιά.

19 4 1 450, τόν Αϋγουοτο 4 18, τόν Σεπτέμβρη 5 10, τόν Όχτώβρη 327 καί τό 
Νοέμβρη 183.

Οί παραπάνω άριθμοί μιλούν μόνοι τους, όταν πάρουμε ύπόψη μας ότι 
τό έλάχιστο άναγκαίο ποσό συντήρησης τού άνθρώπου είναι 2.500 θερμίδες. 
Συσσίτια μέχρι τό Σεπτέμβρη τού 1941 λειτουργούσαν έλάχιστα: στούς 
τραυματίες άνάπηρους, στρατιώτες τής Κρήτης, πρόσφυγες άπό τήν άνατο
λική Μακεδονία, στό Πανεπιστήμιο καί τό Πολυτεχνείο, στούς δικηγόρους 
καί μερικά δίπλα σέ όρισμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Ή  κατάσταση είχε γίνει τρομερά άπειλητική γιά τή ζωή τών κατοίκων, 
κυρίως τής ’Αθήνας καί τού Πειραιά. Καί στίς άλλες, δμως, πόλεις τής 
'Ελλάδας, ή πείνα είχε άπλώσει τά μαύρα φτερά της. Οί συνθήκες διαβίωσης 
τών χωρικών, μέ τήν άκρίβεια τών έμπορευμάτων πρώτης άνάγκης καί μέ τίς 
ληστρικές άρπαγές τών κατακτητών, χειροτέρευαν συνεχώς. Τά άποθέματά 
τους έξαντλούνταν, ένώ σκέψη γιά μελλοντικές καλλιέργειες δέ μπορούσε νά 
γίνει άπό τήν έλλειψη ζώων, έργάλείων καί σπόρων. Ή  Ε λλάδα  είχε μπει 
στό στάδιο τής έξάντλησης. Ή  άθλιότητα καί ή πείνα άρχισε νά άγκαλιάζει 
όλα τά στρώματα τής κοινωνίας, έκτός άπό τούς συνεργάτες τών κατακτη
τών.

’Ακόμα καί γιά μερικές οικογένειες πού στέκονταν στά πλούσια στρώ
ματα καί πού δέ θέλησαν νά μπουν στό μαυρεμπόριο καί τίς έπιχειρήσεις μέ 
τούς κατακτητές, ή ζωή έγινε δύσκολη.

Μία έκθεση τού ’Ανώτατου Συμβουλίου Υ γιεινής πού συντάχτηκε
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Στούς δρόμους τής Αθήνας: οί νεκροί άπό πείνα καθημερινό φαινόμενο.

στά 1942. τόν καιρό πού ή πείνα είχε φτάσει στό κατακόρυφο. άπέδιδε 
τήν εύθύνη τής καταστροφικής κατάστασης στούς κατακτητές. Δέν ανα
φέρει, δμως, ή έκθεση δτι οί κουίσλινγκς καί οί συνεργάτες τών κατακτη
τών δέν ήταν λιγότερο ύπεύθυνοι. Αύτοί άνοιξαν, μέ τούς Γερμανούς, τό 
μεγαλεμπόριο καί μέ τίς πληθωρικές δραχμές «άγόραζαν» τά προϊόντα 
(δσα δέν είχαν κατασχέσει) καί τά έστελναν έξω άπό τήν Ε λλάδα. Αύτοί 
μέ τούς Γερμανούς άνοιξαν τή ληστρική έταιρία «Ντέγκρικες» καί μέ τούς 
Ιταλούς τή «Σάσιγκ». Αύτοί, μαζί μέ τούς Γερμανούς, μπλοκάρισαν τίς 
καταθέσεις τών βιοπαλαιστών καί τών ύπαλλήλων καί τούς άφησαν στό 
δρόμο. Αύτοί μαζί μέ τούς γερμανοϊταλούς μοιράστηκαν δλες τίς μετοχές, 
Tjbv έμπορικών, βιομηχανικών καί τραπεζικών έπιχειρήσεων.

Ή  πείνα

Ή  πείνα. Ό  πιό τρομερός συνοδοιπόρος τών κατακτητών. "Αρχισε 
άπό τίς φτωχογειτονιές, τίς λαϊκές συνοικίες, τούς άνεργους, τούς σακά- 
τηδες καί τά θύματα τού πολέμου. Πρ(?χωρούσε γοργά στούς δημόσιους 
υπαλλήλους καί τούς Ιδιωτικούς, τούς φοιτητές, τούς πρόσφυγες, τούς 
έπαγγελματίες καί βιοτέχνες, τούς διανοούμενους, τούς έπιστήμονες. Κ’ 
έφτανε μέχρι τούς μικρούς έμπόρους καί τούς παραγωγούς πού ή συνεί
δησή τους δέν τούς έπέτρεπε νά γίνουν συνεργάτες τών κατακτητών.
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Ά π ό  τό καλοκαίρι άκόμα τοΰ 1941 ή πείνα είχε φωλιάσει μόνιμα στά . 
σπίτια τών έργατών καί τών μισθοτών. Ή  άνεργία μάστιζε. Χιλιάδες 
εργάτες, μαζί μέ ανθρώπους άλλων στρωμάτιυν, πού δέν είχαν δυνατότη
τες νά βρουν δουλειά στό έπάγγελμά τους καί νέους πού μόλις είχαν άφή- 
σει τό στρατό ή γύριζαν άπό τά μέτωπα, μ' ένα άπλό κασμά, ένα φτυάρι, 
μιά βούρτσα κι ένα γκαζοτενεκέ, ένα σκεπάρνι ή ένα πριόνι, νύχτα άκόμα 
έπαιρναν θέση στίς τεράστιες ούρές πού σχηματίζονταν έξω άπό τή Δη- 
μαρχία νά βρούν ένα μεροκάματο. Ίδ ιες  άτέλειωτες ούρές σχηματίζονταν 
μπροστά στά έργοστάσια, τίς φάμπρικες, τίς έπιχειρήσεις, μέ τήν έλπίδα 
πώς θ' άρχιζαν νά λειτουργούν. Περίμεναν ύπομονετικά κι δταν ό ήλιος 
έψηνε τά κεφάλια τους. γύριζαν σπίτια τους. κουρέλια σωματικά καί ηθι
κά.

Φτάνει τό φθινόπωρο κι έρχονταν θλιβερά μηνύματα άπό άλλες πό
λεις, τό Βόλο. τήν Πάτρα, τή Μυτιλήνη, τή Χίο: Πεινάμε! Βοήθεια!

Σέ ποιούς άπευθύνονταν; Ά π ό  ποιούς περίμεναν βοήθεια; Οί κατα
κτητές παρακολουθούσαν μέ κυνισμό τό δράμα τού έλληνικού λαού.

Τίς πρώτες μέρες τού χειμώνα ή πείνα πήρε φρικιαστική μορφή. Οί 
διανομές μέ τά περίφημα «δελτία τού μπακάλη » σπάνια γίνονταν πιά. Ή  
μερίδα τού ψωμιού δλο καί λιγόστευε. Ά π ό  τά 60 δράμια πού είχαν δρί- 
σει. έπεσε στά 50. στά 40 καί δέν ήταν σπάνιες οί φορές πού σκορπούσαν 
οί ούρές άπό τούς φούρνους, καθώς μιά κακογραμμένη «άνακοίνωση» 
στήν πόρτα άνάγγελνε πώς: «Σήμερα δέν έχει ψωμί». Καί λέγανε ψωμί 
έκείνη τήν ψημένη κίτρινη μάζα μέ τό κολλημένο πάνω της λαδόχαρτο 
πού τό τρώγανε μαζί μέ τή λάσπη άπό σκουπόσπορο καί φλούδες δέν
τρων. Τό «ψωμί τής κατοχής» μέ άγνωστη θρεπτική άξία.

Στό μεταξύ οί κατακτητές ζητούν δλο καί περισσότερα άπό τούς 
κουίσλινγκς. Κ' έκείνοι, άπάτριδες καί δούλοι, δίνουν δ, τι τούς ζητούν -  
χωρίς νά διστάζουν. Γιά τήν έλλειψη δποιουδήποτε ήθικού δισταγμού 
άπό τήν πλευρά τών κατακτητών καί τών κουίσλινγκς, είναι χαρακτηρι
στικά δσα έγραψε ό πρόεδρος τού Αμερικανικού Κολλεγίου τής Α θήνας 
δρ. Ντέϊβις: «Οί "Ελληνες τραυματίαι έξεβάλλοντο έσπευσμένως άπό τά 
νοσοκομεία καί ενίοτε έρρίπτοντο ούσιαστικώς είς τούς δρόμους είς άξιο- 
θρήνητον κατάστασιν. Ό λ α  τά νοσοκομειακά πλοία έβομβαρδίσθησαν 
καί έβυθίσθησαν καί δλα τά φορτία κατεσχέθησαν. Οί "Ελληνες στρατίώ- 
ται έγέμιζαν τάς όδούς ζητούντες τροφήν καί στέγην, καθώς καί μεταφο
ρικά μέσα γιά νά έπανέλθουν είς τάς έστίας των. Παντού έβλεπε κανείς 
κατερειπωμένα οικήματα, ξεπατωμένα χωριά καί πόλεις, νεκρούς άνδρας 
άκρωτηριασμένους, άγροκτήματα χωρίς ζώα, άποστρατευμένους στρα- 
τιώτας χωρίς έργασίαν καί συχνάκις χωρίς οικίας, είς τάς δποίας νά μπο
ρούν νά έπανέλθουν καί νά στεγαστούν, τελείαν σπάνιν τροφίμων...έν 
όλίγοις μίαν έπιδρομήν καταστρεπτικήν άκρίδων. πού κατατρώγουν τό 
πάν...»(2)

(2). Δ. Γατόπουλου: Ιστορία  τής κατοχής, ο. 115.
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Κι δσο προχωρούσε ό χειμώνας, τόσο πιό πολύ χειροτέρευε ή κατά
σταση. Σκελετωμένοι άνθρωποι, κοκκαλιάρικα παιδιά μέ πρησμένες κοι
λιές καί τεράστια μάτια στά σουφρωμένα καί γερασμένα πρόσωπά τους, 
άνθρωποι -  σκιές, πού σέ κάθε στιγμή μπορούσαν νά σωριαστούν σάν 
άδεια τσουβάλια ή νά σκορπίσουν καί νά γίνουν χίλια κομμάτια, γύριζαν 
στούς δρόμους χωρίς νά τολμούν ν ’ άπλώσουν τά χέρια τους.

Ά π ό  ποιόν νά ζητήσουν; Σέ ποιόν περίσσευε; Ποιός μπορούσε νά 
δώσει τή μπουκιά πού τόν κρατούσε όρθιο; Τά σκουπίδια άνασκαλεύον- 
ταν κ’ δ,τι έβρισκαν, φλούδες, σάπια χορταρικά, κόκκαλα βρώμικα, τό 
’γλειφαν καί τό ’τρωγαν οί λιμασμένοι άνθρωποι. Μιά άδιαφορία άνέ- 
βαινε σιγά σιγά στίς συνειδήσεις τους καί περνούσαν τώρα άδιάφοροι 
μπροστά άπ' τίς μακάβριες είκόνες τής άνθρώπινης έξαθλίωσης καί τού 
άφανισμού. Δέν ήταν σπάνιες οί περιπτώσεις πού δρασκελίζοντας έναν 
έτοιμοθάνατο στό πεζοδρόμιο ό διαβάτης σκεφτόταν: « Ό  καθ’ ένας γιά 
τόν έαυτό του κι ό θεός γιά δλους...»

Ή  αύτοσυντήρηση είχε γίνει κανόνας. Ό  "Ελληνας άρχισε νά μή 
γνωρίζει τόν "Ελληνα. Ό  φίλος τό φίλο. Οί οίκογένειες σκορπούσαν. Οί 
δεσμοί τους χαλάρωναν. ΟΙ σχέσεις τους χαλούσαν. Ο ί γονείς ζήλευαν τά 
πα ιδιά  τους πού τά νιάτα τούς δίνανε δύναμη, μπορούσαν νά σαλτάρουν 
καί κάτι ν ’ άρπάξουν, μπορούσαν νά γυρίσουν δλες τίς γειτονιές ψάχνον
τας τούς σκουπιδοτενεκέδες, κι άκόμα νά τρέξουν έξω άπό τήν πόλη νά 
βρούν νά φάνε κάποια πρασινάδα. Δυστυχία, άθλιότητα, πείνα, θάνα
τος...

Ό  χειμώνας τού 1941-42 ήταν άπό τούς πιό ψυχρούς χειμώνες τής 
Α θήνας. Ή  πείνα καί ή έξάντληση τόν έκανε πιό φοβερό. Οί θάνατοι 
πολλαπλασιάζονταν. Τό δρεπάνι τού χάρου θέριζε. Κι έπειδή οί έξαντλη- 
μένοι όργανισμοί προσβάλλονται εύκολα άπό τίς άρρώστειες, κοντά στά 
τόσα κακά φούντωσε καί ή φυματίωση. Τά έντερικά νοσήματα, άποστή- 
ματα, δοθιήνες σταφυλοκοκκίαση καί, κυρίως, οίδήματα τής πείνας, πού 
πήραν έκταση, δέν ήταν δυνατό νά θεραπευτούν, γιατί δέν ύπήρχαν τρο
φές καί φάρμακα στά νοσοκομεία πού δέν είχαν έπιταχτεϊ καί λειτουρ
γούσαν άκόμα. Πάνω σ’ δλα αύτά έπεσε καί έξανθηματικός τύφος άπό 
τήν ψείρα καί τήν άκαθαρσία. Ούτε ίχνος σαπουνιού ύπήρχε, άκόμα καί 
σ’ αύτές τίς έλαιοπαραγωγικές περιοχές. Οί νεκροί μεταφέρονταν σέ 
κάρρα τού Δήμου, καί στιβάζονταν έξω άπό τά νεκροταφεία άταφοι, 
γιατί δέν ύπήρχε δύναμη νά σκάψουν λάκκους. Πολλές φορές δέν άκο- 
λουθούσε κανένας τούς νεκρούς. Οί άνθρωποι πού ’χαναν τούς δικούς 
τους άπόφευγαν νά τούς δηλώσουν στό ληξειαρχείο γιά νά μή χάσουν τό 
δελτίο τού ψωμιού τού πεθαμένου. Οί νεκροί στούς δρόμους ήταν τόσο 
συχνό φαινόμενο πού έπαψαν νά προκαλούν έντύπωση.

Ό  Δ. Γληνός, πού έζησε τό δράμα τής πείνας, έγραφε τότε στό β ι
βλιαράκι του: «Κατάντησαν νά πεθαίνουν έκατοντάόες καί χιλιάδες άν
θρωποι άπό τήν πείνα, καταντήσαμε νά δρασκελάμε κουφάρια στούς
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δρόμους, νά θάφτουμαι τούς νεκρούς μας σωριασμένους μέσα στά κάρρα 
τών σκουπιδιών μας. Έτσι καταντήσαμε δλοι σκελετοί καί τά παιδιά μας 
Ατροφικά μέ καλαμάκια ποδαράκια καί μάτια σδησμένα. 'Έτσι φυτεύεται 
στά στήθια μας ή άτροφία καί ό έχφνλισμός.Ρ)

Πόσοι άκριβώς πέθαναν τόν τραγικό χειμώνα τοΰ 1 9 4 1 -4 2  δέν είναι 
άκόμα γνωστό. Συνήθως άναφέρεται ό στρογγυλός άριθμός τών 300.000 ή 
όταν γράφουν συγκεκριμένα γιά τήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά, πού ύπόφε- 
ραν περισσότερο άπ’ δλη τήν 'Ελλάδα, άναφέρουν δτι πέθαναν πάνω άπό 
τά 10%  τοΰ πληθυσμού. Σύμφωνα μέ στοιχεία τοΰ 'Υπουργείου Υ γιεινής 
υπολογίζεται δτι σΐ γεννήσεις άπό 22,66*)/οο πού ήταν κατά μέσο όρο στήν 
περίοδο 1921-1939, μειώθηκαν σέ 1 3 ,Ι2 ° /ο ο τό  1941 καί 1 1 ,8 0 % υ τ ό  1 9 4 2 .0 1  
θάνατοι άπό 15°/οο αυξήθηκαν σέ 2 1 ,2 9 % ο  τό 1941 καί 57»/οο τό 1942. Στήν 
πραγματικότητα τά ποσοστά ήταν πολύ μεγαλύτερα.

Ό  Γιώργης Σιάντος

Περιγράψαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο ώς πού είχε φτάσει ή κομ
ματική άνασυγκρότηση καί σέ ποιά κατάσταση βρισκόταν ή ΚΕ τού Κόμ
ματος. Τή στιγμή αύτή έμφανίζεται ό Γ ιώργης Σιάντος, πού κατόρθωσε, 
μέ τή βοήθεια κομμουνιστών σιδηροδρομικών, νά δραπετεύσει στίς άρχές 
τοΰ Όκτώβρη, κατά τή μεταφορά του άπό τίς φυλακές τής Κέρκυρας στήν 
’Αθήνα.

Καπνεργάτης, γεννημένος τό 1892 στήν Καρδίτσα, έπιλοχίας στήν 
έκστρατεία τής Μικράς ’Ασίάς, ήταν άπό τά άρχαιότερα μέλη τού ΚΚΕ. 
Τό 1920 μπήκε στό Σοσιαλιστικό Εργατικό  Κόμμα τής 'Ελλάδας, δπως 
όνομαζόταν άκόμα τό ΚΚΕ. Μέ τή δράση του καί τίς ικανότητες πού 
έδειξε άπό τότε έξελίχθηκε, άνεβαίνοντας σκαλοπάτι σκαλοπάτι σέ άνώ- 
τατο όργανο τής κομματικής ήγεσίας. Στό έκτακτο συνέδριο τού ΚΚΕ 
(Σεπτέμβρης 1923) έκλέχτηκε στό Έ θνικό Συμβούλιο καί στό 3ο τακτικό 
Συνέδριο, μέλος τής ΚΕ τού ΚΚΕ. ’Από χό 1927 άναδείχτηκε μέλος τού 
ΠΓ τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ, όπου κι έμεινε μέχρι τό τέλος τής ζωής του (1947), 
έκτός άπό ένα μικρό χρονικό διάστημα (1931 -  1932).

Ζυμωμένος μέσα στούς άγώνες τής έργατιάς, άπόκτησε πλούσια πεί
ρα, πολιτική καί όργανωτική. Μέ τή φιλομάθειά του κάλυψε σέ άξιοθαύ- 
μαστο βαθμό τή λειψή σχολική μόρφωσή του καί άναδείχτηκε ξεχωριστή 
ήγετική προσωπικότητα στό έργατικό κίνημα τής Ε λλάδας καί σ’ ένα άπό 
τά πιό Ικανά καί δοκιμασμένα ήγετικά στελέχη τοΰ ΚΚΕ.

(3). Δ. Γληνοΰ: Τί είναι κα ί τι θέλει τό ΕΑΜ.
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"Υστερα, άπό τή σύλληψη τού Ζαχαριάδη, τού Νεφελούδη καί τού 
Παρτσαλίδη άπό τή βασιλομεταξική δικτατορία, ό Γιώργης Σιάντος βρέ
θηκε έπικεφαλής τού ΚΚΕ. Έ δωσε βασικά σωστό προσανατολισμό καί 
κατεύθυνση στό Κόμμα καί στό άντιδικτατορικό κίνημα, γιά τήν άντιμε- 
τώπιση τής έπικείμενης τότε εισβολής τών ’Ιταλών φασιστών. Πιάστηκε 
καί κλείστηκε στή φυλακή τής Κέρκυρας, τέλη τού 1939. Δραπέτευσε, 
δπως γράψαμε, στίς άρχές τού Όκτώβρη 1941 κ' ύστερα άπό μιά μακριά 
διαδικασία, κατά τό τέλος τού Νοέμβρη, κατέλαβε τή θέση πού δικαιωμα
τικά τού άνήκε: τού Γραμματέα τής ΚΕ τού ΚΚΕ.

Α πλός στούς τρόπους, σεμνός, αύτοκυριαρχημένος, θαυμάσιος συνερ
γάτης, στοργικός καθοδηγητής, διατύπωνε μέ εύχέρεια καί σαφήνεια τίς 
πολιτικές του σκέψεις. ’Ολιγαρκής, πολύ έργατικός, άπαιτητικός άπό τόν 
ίδιο τόν έαυτό του καί άπό τούς συνεργάτες. Σταθερός στίς πεποιθήσεις του, 
μέ έπαναστατική Ιδιοσυγκρασία, πού μερικές φορές τόν έσπρωχνε σέ άρι- 
στερές παρεκκλίσεις, δμως πάντα πειθαρχικός κ’ έτοιμος ν’ άναγνωρίσει τά 
λάθη του. Ό  Σιάντος ήξερε νά χειρίζεται μέ έπαναστατική εύλυγισία τά 
προβλήματα τών συμμαχιών καί νά βρίσκει κοινή γλώσσα μέ άνθρώπους 
άλλης ιδεολογικής τοποθέτησης. Είχε έξαιρετική δύναμη προσαρμογής στίς 
συγκεκριμένες συνθήκες κάθε περιόδου καί στή σφυγμομέτρηση τών λαϊκών 
διαθέσεων. Ό  Σιάντος άναμφισβήτητα ήταν μιά διαμορφωμένη καθοδηγη
τική φυσιογνωμία καί δικαιολογημένα ή είδηση τής άπελευθέρωσής του 
έγινε δεκτή άπό δλα τά στελέχη τού Κόμματος μέ πολύ μεγάλη χαρά καί μέ τή 
βεβαιότητα δτι θά έβαζε τή σφραγίδα τής προσωπικότητάς του στήν έξαιρε- 
τικά δύσκολη έκείνη περίοδο.

Εκείνο  πού, παρακολουθώντας τά γεγονότα τής τετραετίας, δέν θά 
δυσκολευτούμε νά διαπιστώσουμε, είναι πώς, πέρα άπό τίς ιδεολογικές 
κατευθύνσεις του. πέρα άπό τή σωστή πολιτική γραμμή του -  ή καί τίς 
παρεκκλίσεις του άπ' αύτήν -  ό έλληνικός άπελευθερωτικός άγώνας τής 
τετραετίας αύτής, δλη ή δράση τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ, δπως καί τού ΕΛΑΣ 
άργότερα. έχουν ένα βαθύτατα έλληνικό χαρακτήρα. "Ολα δσα γίνονται καί 
δπως γίνονται, είναι γνώριμα, κατανοητά, οικεία στόν έλληνικό λαό, είναι 
πράγματα δικά μας, ρωμέικα. Θά ήταν, βέβαια, ύπερβολή νά άποδώσει 
κανένας αύτόν τόν βαθιά έλληνικό χαρακτήρα πού πήρε τό άπελευθερωτικό 
κίνημα άποκλειστικά στόν Σιάντο. Είναι δμως βέβαιο πώς ή παρουσία του 
καθορίζει τό χαρακτήρα τού άγώνα. Ό  Γιώργης Σιάντος μπορούμε νά 
πούμε πώς ήταν πιό "Ελληνας άπό δλους τούς πολιτικούς ήγέτες, καί τής 
’Αριστεράς καί τής Δεξιάς. Ά ν  τού έλειπε ή μεγάλη θεωρητική κατάρτιση 
ένός διανοούμενου έπαναστάτη, τού περίσσευε, ώστόσο, ή βαθιά γνώση τών 
έλληνικών πραγμάτων, τής έλληνικής πραγματικότητας, πού αύτός τήν 
έβλεπε όχι θεωρητικά καί άφηρημένα, δπως έγινε άπό άλλους ήγέτες τού 
Κόμματος, άλλά μέσα άπό τά ζωντανά πρόσωπα, μέσα άπό τίς πραγματικές 
καταστάσεις.
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Ή  περίπτωση Σιάντου

ΓΥ αυτόν άκριβώς τό λόγο ή παραμονή ένός τέτοιου ήγέτη καί άγαπητ 
τοΰ άγωνιστή έξω άπό κάθε κομματική δουλειά, προκαλοΰσε έκπληξη κι 
άνησυχία στά στελέχη τοϋ κόμματος. Ό σ ο  περνοϋσαν οΐ μέρες, οΐ έβδομάδες 
κι ό Σιάντος δέν έμφανιζόταν, τό πράγμα δέ μπορούσε πιά  νά κρυφτεί: Κάτι 
συνέβαινε μέ τόν Σιάντο.

Ό  Π. Ρούσος, στό βιβλίο του: Ή  Μεγάλη Τετραετία γράφει: «Πέρασε 
πάντως άρκετός καιρός άπό τή δημοσίευση τής είδησης ίσαμε τή μέρα πού ό 
Σιάντος ζήτησε σύνδεση μέ τούς δικούς μας». Αύτό δέν είναι σωστό. Ξέρω 
πώς έγιναν τά πράγματα καί πρέπει νά πώ πώς ή βεβαίωση τού Π.Ρ. δέν 
είναι άπροσεξία του, ούτε όφείλεται σέ ξεχασιά, ΰστερα άπό τόσα χρόνια. 
Δέν άποκλείεται νά κρατήθηκε κάμποσο καιρό μυστική ή άπόδραση άπό τόν 
Τσίπα, γιά τόν όποιον όφείλω ν’ άποκαλύψω δτι μέ μεγάλη δυσφορία 
δέχτηκε τήν είδηση. Ό  Τσίπας έκείνη τήν περίοδο βρισκόταν στό άκραΐο 
σημείο τής πολιτικής καί ήθικής του κατάπτωσης καί δέν έδειχνε κανένα 
σημάδι συναίσθησης τοΰ ρόλου καί τής εύθύνης του. Δέν ήταν δύσκολο νά 
καταλάβει δτι μέ τήν άπόδραση τού Σιάντου, ένός άπό τά άρχαιότερα 
ήγετικά στελέχη τού ΚΚΕ, πού δταν πιάστηκε κατά τό τέλος τού 1939 ήταν 
γραμματέας τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, δ δικός του ρόλος τελείωνε. Ά λλά  μπορώ νά 
βεβαιώσω πώς ή άπόδραση τού Σιάντου έγινε στίς παραμονές τής ίδρυσης 
τοΰ ΕΑΜ, κι αύτό μπορώ νά τό θυμούμαι άκριβώς γιατί τό σημείωμα τών 
σιδηροδρομικών πού άνάφεραν τόν τρόπο τής άπόδρασης τό πήγα έγώ 
προσωπικά στόν Τσίπα μαζί μέ τό έτοιμο δακτυλογραφημένο σχέδιο τού 
ΚΚΕ γιά τό ιδρυτικό τού ΕΑΜ. Ή  πληροφορία τοΰ Π. Κέντρου δτι έφτασε ή 
γνώμη τής Α κροναυπλίας .μεταβιβάστηκε άπό μένα στόν Παντελή Καραγ- 
κίτση άρκετές μέρες μετά τή σύσκεψη τής Α θήνας. Συνεπώς, ή άπόφαση τής 
ΚΕ νά άναλάβει ό «Γέρος» τήν καθοδήγηση τής ΚΕ δέ μπορεΐ νά έγινε παρά 
τό τελευταίο δεκαήμερο τοΰ Νοέμβρη. Έμεινε, δηλαδή, δ Σιάντος έξω άπό 
κάθε κομματική δουλειά δύο δλόκληρους μήνες κι δχι «κανένα μήνα» δπως 
γράφει ό Π. Ρούσος.

Δέν είναι σωστό πώς ή δραπέτευση τοΰ Σιάντου ή κάποιο ζήτημα 
Σιάντου συζητήθηκε στήν 7η 'Ολομέλεια, γιά τόν άπλούσταο λόγο πώς ή 
'Ολομέλεια έγινε στίς άρχές τοΰ Σεπτέμβρη, ένώ δ Σιάντος δραπέτευσε 
άργότερα.

Δέν έχω καμμιά άμφιβολία πώς τόν Ά νδρέα  Τζήμα τόν άπατούσε ή 
μνήμη του δταν σέ μιά έκθεσή του, πού βρίσκεται στά «Α ρχεία  τής ΚΕ τού 
ΚΚΕ» έγραφε τόσο κατηγορηματικά.

«'Επιμένω πολύ δτι στή 7η 'Ολομέλεια Απασχοληθήκαμε καί μέ τό 
ζήτημα τοϋ Σιάντου, δπως άκριβώς τό περιγράφω. Δέ μπορώ νά πώ πότε 
άκριβώς έγινε, άλλά έπιμένω μέ πεποίθηση δτι σέ συζήτηση γύρω άπό αύτό 
τό ζήτημα Ιγινε δπως τό περιγράφω. Είναι σωστό δμως αύτό πού σημειώνει 
ό Π. Ροϋσος δτι καί μετά τήν άπόφασή μας αύτή καθυστέρησε λιγάκι ή 
έπαναπρόσληψή του στή δουλειά τοϋ Κόμματος...».
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Σωστό όμως είναι πώς ή υπόθεση συζητήθηκε σέ είδική σύσκεψη τής ΚΕ 
ένώ ή Χρύσα έλειπε στήν Θεσσαλονίκη. Τονίσαμε πώς ή άπουσία τού Σιάν
του παρατηρήθηκε άπό τά στελέχη καί στή σύσκεψη τής ’Αθήνας πού άνα- 
φέραμε στό προηγούμενο κεφάλαιο. 'Η άπάντηση τής ΚΕ ήταν πώς: «τό 
ζήτημα Σιάντου παραπέμφθηκε γιά  λύση στά μέλη τής ΚΕ πού βρισκόταν 
στήν Άκροναυπλία» καί κανένας δέν ήξερε ποιό είναι τό «ζήτημα Σιάν
του».

Μέ σημείωμά του πρός τήν ΚΕ τοϋ ΚΚΕ ό Σιάντος ζητούσε νά τού δοθεί 
κάποια κομματική δουλειά. Τό σημείωμα έκεϊνο τό μετέφερα καί τό έδωσα 
έγώ προσωπικά στόν Τσίπα. Τότε γιά πρώτη φορά, μπροστά στό Τζήμα καί 
στόν κεντρικό σύνδεσμο Π. Κέντρο ό Τσίπας άποκάλυψε τούς λόγους πού 
δέν χρησιμοποιούνταν ό Σιάντος: ό δηλωσίας Γρ. Σκαφίδας (παλιό μέλος 
τής Κ.Ε. καί τού Π.Γ. τού ΚΚΕ) μετάδωσε μέσον Θανάση Λυκογιάννη 
έντολή τού Ζαχαριάδη, πού πήρε στήν Κέρκυρα τό 1939, νά πληροφορή
σει τήν καθοδήγηση τού ΚΚΕ δτι ό Σιάντος είναι χαφιές κι άν ποτέ δρα
πετεύσει νά μή χρησιμοποιηθεί. Ό λ ο ι έκφράσαμε τήν άγανάκτησή μας γιά 
τήν πίστη πού δόθηκε σ’ έναν άνθρωπο σάν τόν Σκαφίδα. Ό τα ν  γύρισε 
άπ’ τό Νταχάου ό Ζαχαριάδης, έπιβεβαίωσε πώς είχε σχηματίσει μιά τέ
τοια ύπόνοια άπό έκθεση τού έπίσης δηλωσία Γκαζέ.(4)

(4). ’Αργότερα, στίς 22.5.1952, δηλαδή τήν περίοδο πού κυριαρχούσε ό Ζαχαριάδης 
γκρέμιζε τά πάντα, Αντιστρέφοντας γεγονότα μέ τήν έγκληματική πρόθεση νά βγάλει τόν πρώτο 
ήγέτη τοϋ Κόμματος καί τόϋ λαού, τόν άξέχαστο «Γέρο» Γιώργη Σιάντο προδότη καί κοινό 
προβοκάτορα, ό Πέτρος Ρούσος μέλος τοϋ ΠΓ στήν περίοδο τής κατοχής, στή βιογραφική 
έκθεσή του έγραφε γιά τόν Σιάντο τά παρακάτω:

«...ΟΙ ύπέθυνοι τής ΚΕ πήραν τήν έγκριση τών φυλακισμένων μελών τής ΚΕ Ά κροναυ
πλίας καί θεωρήθηκε τότε πολύ φυσικό νά άναλάβει ό Σιάντος τήν καθοδήγηση τής κομματικής 
δουλειάς, ένώ ό Τσίπας είχε στήν ούσία περίεργα έξαφανιστεϊ. "Αρχισε τότε μιά γενική άλλαγή 
σέ πρόσωπα, πού έδειχνε ένα φόβο άπό τά στελέχη. Ό λ ες  τίς δουλειές τίς συγκέντρωσε στά 
χέρια του μέ μιά σωστή μονομαχία. Τό χαρακτηριστικό είναι πώς στίς άποφάσεις τής 8ης 
δλομέλειας (Φλεβάρης 1942), παρά τίς άντιρρήσεις μας, ό Σιάντος έδινε τέτοια διατύπωση 
στήν κατάσταση καί τήν έξέλιξη τοϋ πολέμου πού ήταν σεχταριστικό καί όπορτουνιστικό βή μα 
πρός τά πίσω, σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη θέση τού Κόμματος (χαρακτήρας τού πολέμου, 
προοπτική άπόβασης"Αγγλων στά Βαλκάνια κ.&.) καί στό στρατιωτικό τομέα, πού τόνάνέλαβε 
ό ΐδ ιος προσωπικά, άρχισε ή πληθωρική έγκόλπωση άξιωματικών άγνωστου ή ύποπτου πολιτι
κού ποιοϋ καί, άντίθετα, ή στελέχωση τών άνταρτοομάδων μέ άρκετούς δηλωσίες. Κανείς ποτέ 
δέν είχε έγκρίνει τήν άνακοίνωση πού είχε δημοσιεύσει ό Σιάντος δτι ή 8η όλομέλεια τόν έξέλεξε 
«γενικό γραμματέα» τής ΚΕ καί πού διορθώθηκε ύστερα καί άπό έπέμβαση τών συντρόφων τής 
Ά κροναυπλίας...» («’Αρχείο τού ΚΚΕ», Φάκελος στελεχών -  Αύτοβιογραφική έκθεση Π. 
Ρούσου).

Τά δσα έγραψε δέν έμπόδισαν τόν Π. Ροϋσο, δταν π ιά  δ Ζαχαριάδης είχε συντρίβει καί δ 
καθένας τού φόρτωνε δ, τι έκανε καί δέν έκανε, στά 1966 «νά γυρίσει τήν πλάκα» άνάποδα. 
"Ετσι στό βιβλίο του διαβάζουμε:

«...Ό  Ζαχαριάδης ήξερε τί έκανε δταν έκ τών ύστέρων ύψωνε τό μύθο τής «προδοσίας» γιά 
τήν έθνική άντίσταση. Δημιούργησε «άπαγορευτικό» κλίμα γιά  τή σωστή Ιστόρησή της καί τό 
πέτυχε γιά μεγάλο διάστημα γιατί έκμεταλλευόταν τήν εύλογη μ ε τ ρ ι ο φ ρ ο σ ύ ν η  τών 
άγωνιστών πού τή μπόλιασε καί μέ όρισμένο δισταγμό, άν δχι καί άποφυγή συγγραφής μαρτυ
ριών..» (Ή  M r/άλη Τετραετία, σελ. 20). Ό μ ω ς, δ Ζαχαριάδης στηριζόταν σέ γραπτά στοιχεία, 
τέτοια σάν τού Π. Ρούσου, υπευθύνων στελεχών τής ’Αντίστασης, γιά  νά καταγγείλει τό Σιάντο 
σάν «προδότη» καί νά άποδώσει τήν «ήττα τού κινήματος» βασικά στήν «προοδευτική γραμ
μή» πού φορέας της ήταν ... ό προδότης Σιάντος.
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Μετά τή συνεδρίασή της τοϋ Νοέμβρη, ή ΚΕ ξανασυζήτησε τήν υπόθεση 
Σιάντου. Είχε φτάσει άπό τήν Κρήτη άκόμα ένα άναπληρωματικό μέλος τής 
Κ.Ε., ό Λ. Στρίγκος. Στή συζήτηση, παρευρέθηκε καί ό Δ. Βλαντάς, πού 
έπίσης έφτασε τότε άπό τήν Κρήτη καί είχε κληθεί στήν ΚΕ, γιά νά τού 
άνατεθεί ή δουλειά στήν ΟΚΝΕ, πού ό μέχρι τότε γραμματέας της Ά δά μ  
Μολυβδάς, βαριά φυματικός, δέ μπορούσε νά συνεχίσει. Ή  Χρύσα, πού 
δικαιολογημένα ό Π. Ρούσος σ’ έκείνη τή συζήτηση είπε πώς ήταν άτύχημα 
πού δέ βρισκόταν σέ τέτοιες στιγμές, άπουσίαζε άκόμα στή Μακεδονία. 
Ό λ α  τά μέλη τής ΚΕ δέν πίστευαν στή καταγγελία τού Σκαφίδα, δίσταζαν 
δμως ν’ άποφασίσουν καί περίμεναν τή γνώμη τής ’Ακροναυπλίας. Μόνο ό 
Βλαντάς έπέμενε νά μή χρησιμοποιηθεί ό Σιάντος, μέ τό φαιδρό στοιχείο ή 
έπιχείρημα δτι στή Θεσσαλονίκη κάποιος παλιός πολεμιστής τού Μικρασια
τικού Πολέμου τού είπε πώς ό Σιάντος ήταν χαφιές! Ό  Τσίπας, δπως πάντα, 
σιωπούσε. Άποφασίστηκε νά σταλεί κάποια γυναίκα στήν Α κροναυπλία 
νά φέρει τήν άπάντηση.

Θυμούμαι δτι βρισκόμαστε στό τελευταίο δεκαήμερο τού Νοέμβρη, 
δταν ό Α. Τζήμας μού πρότεινε νά στείλουμε τήν γυναίκα μου στήν Ά κρο- 
ναυπλία. Συμφωνήσαμε καί πήγαμε μαζί στόν Π. Κέντρο, στό σπίτι δπου 
έμενε μαζί μέ τόν Τσίπα στό τέρμα Αμπελοκήπων, γιά νά κρυπτογραφή
σουμε τό σχετικό σημείωμα. Μέ έκπληξή μας δ Κέντρος, δταν διάβασε τό 
σημείωμα μάς είπε δτι ή άπάντηση τής Ακροναυπλίας ύπάρχει πρίν άπό μιά 
βδομάδα καί χωρίς δισταγμό τήν έβγαλε άπό τήν κρύπτη πού είχε φτιάξει 
μαζί μέ τόν Τσίπα, στό φούρνο τής ουλής τού σπιτιού τους. Τό σημείωμα 
έλεγε περίπου τά έξής: « Ό  Σιάντος είναι ό φυσικός Γ ενικός Γ ραμματέας τού 
Κ.Κ.Ε. μετά τόν Ζαχαριάδη καί πρέπει νά άναλάβει άμέσως τά καθήκοντα 
αύτά».

Ό  Τσίπας, λοιπόν, είχε πάρει στό μεταξύ τό σημείωμα άπό τήν Ά κρο- 
ναυπλία μέ τήν έντολή νά χρησιμοποιηθεί άμέσιυς ό Σιάντος σάν Γενικός 
Γραμματέας τού Κόμματος άλλά γιά κάμποσο καιρό άκόμα δέν τό άνακοί- 
νωνε στήν ΚΕ. Τό δικαιολόγησε άργότερα, δταν έλέγχθηκε γ ι’ αύτό, λέγον
τας πώς «έρευνούσε» κι αύτός κάποιες πλευρές τού «ζητήματος» -  χωρίς 
όμοχς καί νά άναφέρει ποιά ήταν τά πορίσματα τής «έρευνας». Στήν πρα
γματικότητα, δπως προκύπτει άπό τίς άναμνήσεις τού Γ. Ίω αννίδη(5), ό

Καί σ' άλλο σημείο γράφει: « Ό  Σιάντος ήταν ένα άπό τά άρχαιότερα,σέ φυσική καί 
κομματική ηλικία στελέχη ό ένδεδειγμένος νά άναλάβει τή καθοδήγηση τής ΚΕ...»

(5). Ό  Γιάννης Ίωαννίδης στίς άναμνήσεις του (βρίσκονται στά «’Αρχεία τής ΚΕ τοϋ 
ΚΚΕ») άναφέρει σχετικά μέ τό ζήτημα Σιάντου τά παρακάτι»: «...Στήν ’Ακροναυπλία φτάνει 
σημείωμα τοϋ Τσίπα ότι ό Σιάντος είναι χαφιές. Μού σηκώθηκαν ο! τρίχες στό κεφάλι. Φώναξα 
άμέσιος τόν ’Αραμπατζή, τού διάβασα τό σημείωμα καί τού είπα νά βγει άμέσως έξω (σ.σ. Ό  
' Αραμπατζής έβγαινε έξω σάν προμηθευτής τής όμάδας τής ’Ακροναυπλίας), νά βρει τό Γιιόργη 
(σ.σ. ήταν ό σύνδεσμος τών κρατούμενοί μέ τήν ’Αθήνα. Δέν θυμούμαι τό έπώνυμό του) καί νά 
κανονίσει νά τόν στείλει στήν Αθήνα τήν Γδια μέρα. Τέτοιο ζήτημα δέν ήθελα νά μείνει 
εκκρεμές ούτε γιά μιά μέρα...). Καί σ' άλλο μέρος ό Ίωαννίδης προσθέτει:»...6 Τσίπας μόλις 
πήρε τό σημείωμα έγραψε: « Εφόσον έπιμένετε έσεϊς έντάξει. Ή  ευθύνη είναι δική σας». Τότε 
τού στέλνω δεύτερο σημείο>μα: «Έ γώ παίρνω τήν εύθύνη.,.σάς λέω δτι δ Σιάντος πρέπει νά 
πάρει τή θέση πού τού άρμόζει μέσα στό Κόμμα. Τή θέση τού Γραμματέα».
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Τσίπας μήνυσε στήν ’Ακροναυπλία πώς έχει άντιρρήσεις γιά τόν Σιάντο. Θά 
συμμορφωθεί στήν έντολή, μά τήν εύθύνη δέ θέλει νά τή πάρει ό ίδιος. Ό  
Ίωαννίδης άπάντησε τότε πώς παίρνει προσωπικά αύτός δλη τήν εύθύνη 
καί τοϋ παράγγειλε άκόμα μιά φορά νά παραδώσει τή Γραμματεία. Έ τσι 
μονάχα λύθηκε έπιτέλους τό ζήτημα, ύστερα άπό δυό μήνες.

’Αναφέρθηκα μέ πολλές λεπτομέρειες στό ζήτημα τού Σιάντου, γιατί 
είναι μιά περίπτωση πολύ χαρακτηριστική τής πραγματικής κατάστασης 
πού έπικρατούσε τότε στό Κόμμα: ’Από τή μιά μεριά σωστή γραμμή, ήρωι- 
σμοί, άφοσίωση στήν ύπόθεση τού λαού κι άπό τήν άλλη βαριές έπιπτώσεις, 
συνέπειες μιάς άνωμαλίας πού είχε παλιές ρίζες καί πού συνεχιζόταν μέ τήν 
άνυπαρξία ήγεσίας καί μέ τήν αιώνια άναμονή τών άποφάσεων τής ’Ακρο
ναυπλίας -  πράγμα πού είδαμε καί στά προηγούμενα κεφάλαια.

Ό  Σιάντος έπικεφαλής τοϋ Κόμματος καί τοϋ ’Αγώνα

Έπιτέλους, μέ τό σημείωμα τής Ακροναυπλίας ή άνωμαλία έληξε καί 
άπό τίς άρχές τού Δεκέμβρη 1941 άρχισε ή ένημέρωση τού Σιάντου στή 
κομματική δουλειά. Είχε στή διάρκεια τού διμήνου τής άπομόνωσης όλα τά 
μέχρι τότε ύλικά πού είχαν κυκλοφορήσει καί είχε προετοιμάσει στό μυαλό 
του διάφορα μέτρα γιά τήν καλυτέρευση τής δουλειάς.

Πρίν άναλάβει τήν καθοδήγηση άρχισε μιά σειρά συνεργασίες μέ δλα τά 
μέλη τής ΚΕ καί τά στελέχη τών βασικών μαζικών όργανώσεων. Στό κύκλο 
τών συνεργασιών του, δπως ήταν φυσικό, μιά άπό τίς πρώτες θέσεις είχαν τό 
ΕΑΜ καί ή προώθηση τής όργάνωσης τού ένοπλου άγώνα.

Ό  Παντελής Καραγκίτσης, πού ήταν χρεωμένος άπό τήν ΚΕ γιά τήν 
καθοδήγηση όλης τής μαζικής δουλειάς, είχε ούσιαστικά άφιερώσει δλη τή 
δραστηριότητά του στήν Έ θνική ’Αλληλεγγύη καί στή διατήρηση τών έπα- 
φών μέ τά μέλη τής ΚΕ, πού τίς είχε έντελώς παραμελήσει ό Τσίπας. Κατά τά 
μέσα Δεκέμβρη, μ' ένα σημείωμα τού Παντελή έπαιρνα τήν ειδοποίηση νά 
προετοιμαστώ γιά μιά συνεργασία μέ τόν Σιάντο, πάνω στό δλο πρόβλημα 
τού ΕΑΜ καί τών σχέσεων τού ΚΚΕ μέ τά άλλα πολιτικά κόμματα καί τούς 
κοινωνικούς καί στρατιωτικούς παράγοντες. Ή  χαρά μου, έπειδή στή καθο
δήγηση τού Κόμματος θά βρισκόταν στό έξής ό Σιάντος, ήταν φυσικό νά 
είναι μεγάλη. Στή συνάντηση ό Παντελής ήταν μπροστά καί άκουσε τήν 
έκθεσή μου, συμπλήρωσε μερικά γιά τήν Έ θνική ’Αλληλεγγύη καί έφυγε. 
Μείναμε μόνοι μέ τό «Γέρο», δλη τή μέρα. Συζητήσαμε συντροφικά, έπιση- 
μάναμε τούς νέους στόχους, άναφερθήκαμε σέ πρόσωπα. Στόν τομέα τών 
συμμαχιών καί τών σχέσεων μέ μαζικές όργανώσεις, καταλήξαμε ότι δλες 
πρέπει νά γίνονται μέσω τού ΕΑΜ καί όχι άπό τήν ΚΕ τού ΚΚΕ. Διαπιστώ
σαμε ότι τουλάχιστο γιά τό άμεσο μέλλον δέν ύπήρχε πιθανότητα διεύρυν
σης τού ΕΑΜ μέ συμμετοχή άστικών κομμάτων, άλλά παρ’ δλα αύτά θά 
πρέπει νά διατηρήσουμε τίς έπαφές μ’ αύτά. Σταματήσαμε ιδιαίτερα στό 
ζήτημα τών ένοπλων όμάδων πού ύπήρχαν στά βουνά καί διαπιστώσαμε τήν
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άνάγκη τής δημιουργίας άνεξάρτητου έαμικού μηχανισμού συνδέσεων, οι
κονομικών καί τμήματος πληροφοριών. Ό λ α  τά θέματα τά έξετάσαμε έξ- 
ονυχιστικά καί καταλήξαμε σέ δρισμένες άποφάσεις πού θά έπρεπε έγώ νά 
τίς βάλω στήν έγκριση τών συνεργαζόμενων, στό Συντονιστικό γραφείο, 
κομμάτων. Συγκεκριμένα, άποφασίσαμε νά τεθούν σάν καθήκοντα τής ΚΕ 
τοϋ ΕΑΜ τά πρακάτω:

Νά συνέλθει σύντομα ή ΚΟΕ τού ΕΑΜ καί ν ’ άποφασίσει νά  αύτο- 
διαλυθεΐ καί νά Ανασυγκροτηθεί σάν ΚΕ τού ΕΑΜ. Έφόσον δέν ύπήρχε 
άμεση προοπτική προσχώρησης στό ΕΑΜ άλλων πολιτικών κομμάτων, νά 
κληθούν οί πανελλαδικές έθνικοαπελευθερωτικές, συνδικαλιστικές νεο- 
λαιίστικές όργανώσεις: Έ θνική Άλληλεγγύη, Εργατικό  Έ θνικό Α π ε 
λευθερωτικό Μέτωπο, Έ θνικό  Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων (που ήταν 
στίς παραμονές τής ίδρύσεώς της) καί Πανελλήνια Έπιτροπή Δημοσίων 
'Υπαλλήλων καί νά στείλουν άντιπροσώπους τους στήν ΚΕ τού ΕΑΜ, 
δπου θά συμμετέχουν σάν ίσότιμα μέ τά ιδρυτικά κόμματα μέλη τού 
ΕΑΜ.

Νά συγκροτηθεί ή ΚΕ τού ΕΑΜ σέ σώμα, έκλέγοντας τόν Γενικό 
Γραμματέα της καί τούς ύπεύθυνους γιά  κάθε τομέα δουλειάς.

Νά προετοιμάσουμε καί νά προτείνουμε στήν ΚΕ τού ΕΑΜ σχέδια 
όργανωτικής διάρθρωσης καί λειτουργίας τοϋ ΕΑΜ άπό τά πάνω μέχρι 
τά κάτω.

Νά συγκροτηθούν τά βοηθητικά γραφεία καί τά τμήματα τού μηχανι
σμού τής ΚΕ τού ΕΑΜ. Νά άναπτυχθεΐ άμέσως τό Κεντρικό Στρατιωτικό 
Κέντρο τού ΕΑΜ σέ όργανωτική έπιτροπή γιά τή συγκρότηση στρατιωτι
κής όργάνωσης μέ συμμετοχή άξιωματικών όπαδών τών συνεργαζομένων 
κομμάτων, καθώς καί άλλων δημοκρατικών άξιωματικών.

Γιά τό Κόμμα τού «Δημοκράτη» καί τήν κίνηση τού Ρουσόπουλου, 
έπειδή είχαν έκδηλώσεις μόνο μέσα στήν Α θήνα, άποφασίσαμε νά τούς 
προτείνουμε νά πάρουν μέρος άντιπρόσωποί τους στήν Έπιτροπή Πόλης 
τού ΕΑΜ Α θήνας.

'Η αίτηση τού Καλομοίρη νά γίνει δεκτό τό Εργατικό  Σοσιαλιστικό 
Κόμμα, πού καθοδηγούσε δ ίδιος, σάν ίσότιμο μέλος στήν ΚΕ τού ΕΑΜ, 
άποφασίσαμε νά μή γίνει άμέσως δεκτή, άλλά νά συζητηθεί άργότερα.

Τέλος, κρίναμε δτι ή παραπέρα συνέχιση τής λειτουργίας τού Συντο
νιστικού Γραφείου τών κομμάτων τής Α ριστερός, δέν είχε πιά πρακτική 
άξία κ<ϊί ούσιαστικά άχρήστευε τή λειτουργία καί τήν άνάπτυξή πρωτο
βουλιών άπό μέρους τού ύπεύθυνου όργάνου, τής ΚΕ τού ΕΑΜ, γ ι’ αύτό 
καί έπρεπε νά διαλυθεί καί δλα τά διακομματικά ζητήματα πού θά έμφα- 
νίζονται, νά λύνονται άπό ξεχωριστές διμερείς συναντήσεις τών έκπρο- 
σώπων ή τών ίδιων τών γραμματέων τών κομμάτων.
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Σύσκεψη γιά τό στρατιωτικό

Πρίν τελειώσουμε τήν πρώτη συνεργασία μας, ό Σιάντος μοΰ όρισε νέα 
συνάντηση μέ τά στελέχη πού άσχολοϋνταν μέ τό στρατιωτικό ζήτημα. 
Ταυτόχρονα μού έδωσε ένα ραντεβού έξω άπό τήν ’Αθήνα, πρός τήν 
'Ηλιούπολη, δπου θά συναντούσα τόν Π. Ρούσο γιά νά μέ συνδέσει μέ τόν 
λοχαγό Βενετσιανόπουλο, πού ύπηρετούσε ύπασπιστής στή φρουρά τού 
μνημείου τού 'Αγνωστου Στρατιώτη καί δ ι’ αύτού νά συνδεθώ μέ τήν όμάδα 
τών άξιωματικών πού είχαν δεσμούς μέ τόν Δαμιανό Μάθεση κ’ έβγαζαν τό 
πολυγραφημένο περιοδικό «Φίλοι τού λαού». Στίς άρχές τού τρίτου δεκαή
μερου τόν Δεκέμβρη είχαμε συνεργασία μέ τό Σιάντο μαζί μέ τόν γραμματέα 
τής ’Αθήνας Α. Τζήμα. Στή σύσκεψη είχαν κληθεί νά πάρουν μέρος καί οί 
δυό άξιωματικοί, στρατιωτικοί σύμβουλοι τού Κόμματος, συνταγματάρχης 
Ν. Παπασταματιάδης καί ταγματάρχης Θ. Μακρίδης, μέ τήν σύλληψη δμως 
τού Γιώση πού κρατούσε τήν κομματική στρατιωτική δουλειά, είχε διατα- 
ραχτεΐ κάπως ή σύνδεση.

Στήν άνταλλαγή άπόψεων διαπιστώθηκε πώς είναι άνάγκη νά περάσει 
ή δουλειά στούς άξιωματικούς κι άπό τό στάδιο τής προπαγάνδας καί τής 
σύνδεσης νά προχωρήσει στό στάδιο τής πρακτικής άξιοποίησής της. Λόγος 
γιά άμεση προώθηση μόνιμων άξιωματικών στό βουνό, μέ σκοπό νά δη
μιουργήσουν ένοπλες όμάδες μέ τή βοήθεια τών τοπικών όργανώσεων δέν 
μπορούσε άκόμα νά γίνει, δέν εϊμασταν σέ θέση νά ξέρουμε τίς άπόψειςκαί 
τίς διαθέσεις τών λίγων άξιωματικών πού είχαν συνδεθεί μέ τό κόμμα καί τό 
ΕΑΜ.

Γιά νά ξεπεραστεΐ εύκολότερα καί γρηγορότερα τό στάδιο αύτό κρί- 
θηκε άναγκαΐο νά μπούν τό συντομώτερο οί άξιωματικοί τών «Φίλων τσύ 
λαού» στό στρατιωτικό τμήμα τού ΕΑΜ.

Σέ συνέχεια συζητήθηκε τό πρόβλημα τών άνταρτοομάδων. Ό  Τζήμας 
άνάφερε μέ λεπτομέρειες τό ταξίδι τού Θανάση Κλάρα στή Ρούμελη, τίς 
σοβαρές δυνατότητες δημιουργίας άνταρτοομάδων πού ύπήρχαν, τίς προε
τοιμασίες πού κάνει ή Έπιτροπή Φθιωτιδοφωκίδας καί τή νέα άποστολή 
τού Κλάρα. Ό  Σιάντος συμφώνησε νά χρησιμοποιηθεί ό Κλάρας γιά τήν 
οικονομική δουλειά τής ’Αθήνας καί τήν προετοιμασία τής άνταρτοομάδας 
τής Ρούμελης, έπιφυλάχτηκε δμως νά δεχτεί τήν πρόταση τού Τζήμα νά τού 
άνατεθεΐ καί ή ήγεσία τής άνταρτοομάδας αύτής.

Στή σύσκεψη έκείνη ό Σιάντος μάς άνακοίνωσε πώς βοηθός του στήν 
κομματική στρατιωτική δουλειά θά άναλάβει ό Πολύδωρος Δανιηλίδηςπού 
έφτασε άπό τήν Κρήτη καί πώς θά πρέπει νά συνδεθούμε μ’ αύτόν γιά τό 
συντονισμό τής δουλειάς.(6)

(6). Ό  Δανιηλίδης, γράφει στά στοιχεία πού είχε καταθέσει οτήν ΚΕ τοϋ ΚΚΕ:
«...Στίς 24.12.1941, συναντήθηκα μέ τούς Σιάντο, Στρίγγο, Τζήμα. ’Αφού τέλειωσαν τή 

δουλειά πού είχαν οί παραπάνω σύντροφοι Εγινε συνεργασία Σιάντου - Πολύδωρου. Στή
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Στήν ίδια συνάντησή μας, ό Σιάντος μου είπε πώς σύντομα θά γινόταν ή 
8η 'Ολομέλεια καί πώς θά έπρεπε νά προετοιμαστώ νά κάνω μιά έκθεση γιά 
τή δουλειά τού ΕΑΜ.

Έπωφελήθηκα άπό τήν εύκαιρία καί άνάφερα στό Σιάντο τίς μεγάλες 
δυσκολίες πού συναντούσα καί έξέφρασα τή γνώμη πώς ή καθοδήγηση τού 
τεράστιου καί έξαιρετικά ύπεύθυνου τομέα είναι άνώτερη άπό τίς ικανότη
τες καί τίς δυνάμεις μου. Τού πρότεινα νά άνατεθεΐ ή έκπροσώπηση τού 
ΚΚΕ στό ΕΑΜ σέ ένα άπό τά άλλα άνώτερα στελέχη έμπειρότερο καί έγώ νά 
έμενα βοηθός του.

Ό  Σιάντος μού άπάντησε μέ τόν φυσικότερο τρόπο, πώς δλοι μας 
κάνουμε δουλειά άνώτερη τών δυνάμεών μας. «Έ ξ άλλου» πρόσθεσε «άπό 
όσα άκουσα άπό τά άλλα μέλη τής ΚΕ καί άπό έσένα τόν ίδιο, νομίζω πώς τά 
καταφέρνεις καλά καί άν δουλέψεις περισσότερο θά τά καταφέρεις άκόμα 
καλύτερα. Πρέπει νά τό καταλάβουμε δτι αύτοί είμαστε καί μόνοι μας, θά 
πρέπει νά τά βγάλουμε πέρα. Θά σέ βοηθήσουμε δλοι, θά σού δώσουμε καί 
άλλα στελέχη. Ό  τομέας τής δουλειάς σου είναι ό καθρέφτης τής δουλειάς 
δλου τού Κόμματος».

Έ φ υγα  ελαφρωμένος καί μέ σιγουριά πώς θά πάμε καλά. Ό  Σιάντος 
εφτασε καί μπήκε έπικεφαλής τού Κόμματος στήν κατάλληλη στιγμή. Ή  
άπουσία μιάς δυναμικής προσωπικότητας πού νά έχει τή γενική έποπτεία 
καί καθοδήγηση είχε άρχίσει νά έπιδρά στήν δλη δουλειά. Τά γεγονότα -  
εξωτερικά καί έσωτερικά -  έξελίσσονταν μέ καταπληκτικά γρήγορους ρυ
θμούς καί τό κίνημα περνούσε σέ μιά άνώτερη φάση,τών μαζικών άγώνων 
καί τού όργανωμένου ένοπλου άνταρτοπόλεμου.

συνεργασία αύτή ανατέθηκε στόν Πολύδωρο ή στρατιωτική δουλειά...Ή  Έ πιτροπή αύτή δέ 
λεγόταν άκόμα τού ΕΛΛΣ. άλλά Κεντρική Στρατιωτική Έπιτροπή». (’Ηταν ή Στρατιωτική 
Κομματική Έ πιτροπή πού είχε συγκροτηθεί άπό τήν ΚΕ καί λειτουργούσε άπό τό Νοέμβρη.)

Στήν ίδια έκθεση ό Π. Δανιηλίδης προσθέτει:
Στήν πρώτη συνάντηση τών Πολύδωρου - Μακρίδη - Παπασταματιάδη στό σπίτι τού 

τελευταίου, πού έγινε άνάμεσα 25-30)12)41. οί Μακρίδης, Π απασταματιάδη: βάλανστόνσ. 
Πολύδωρο, σάν άντιπρόσωπο τού Κόμματο; τά παρακάτω ζητήματα: «Ν ά £ ε κ α Η η η ί-

ό ρ γ ά ν ω σ η  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι » .  Αύτό όμως, ούτε ό Πολύδωρος, ούτε ό Σιάντο; πού ύστερα 
άπό 10 -  15 μέρες συναντήθηκε ειδικά γΓ αύτό τό ζήτημα μέ τή ΚΣί! καί έκανε πολύωρη 
συζήτηση μαζί τους. τό είχαν ξεκαθαρισμένο. Ή  άντίληψη τότε ήταν νά δημιουργηθεΐ δίπλα 
στίς κομματικέ; όργανώσεις μιά στρατιωτική όργάνωση μέ σκοπό νά χρησιμοποιηθεί σέ κατάλ
ληλη στιγμή άπό τό Κόμμα, όταν θά έμπαινε τό πρόβλημα τή; έξουσία;. Οί στρατιωτικοί μας 
δια<(<ονούσαν πάνω σ' αύτό καί έπέμεναν ότι δέ μπορεΐ νά'ναι άξιόλογη καμιά δύναμη δταν 
κρατιέται στό ράφι, άλλά πρέπει νά ριχτεί στόν πόλεμο. Μόνο Ετσι θά δοκιμαστεί, θά άναπτυ- 
χθεϊ καί θά μαχητικοποιηθεί καί τό Κόμμα θά ξέρει σίγουρα τί δύναμη διαθέτει.

Ά π ό  τήν ΚΣΕ άρχισε συστηματικά ή δουλειά γιά τό ξεκαθάρισμα τών άξιωματικών.Τού; 
μιλούσαν γιά τούς σκοπούς τού Κόμματος στόν άγώνα. Δέν τούς βάζαν σάν δρο νά μπούν στό 
Κόμμα, άλλά νά συνεργαστούν εϊλικρινά καί νά πειθαρχούν άπόλυτα στήν ΚΣΕ. Σ ' αύτούς πού 
ζητούσαν νά μπούν στό Κόμμα καί σ' αύτούς πού έκφραζαν συμπάθεια γιά τό Κόμμα, δπω ; καί 
στά μέλη τή; ΚΣΕ άρχισαν νά γίνονται μαθήματα.

Παράλληλα ή ΚΣΕ πήρε έπαφή καί μέ τόν σ. Τζήμα πού είχε τήν ‘Αθήνα καί άρχισαν νά 
οργανώνουν καί κεί τή δουλειά. Δημιουργήθηκε τριμελή; Στρατκοτική ’Επιτροπή ’Αθηνών μέ 
πολιτικό τόν Σπύρο Κωτσάκη. Προοδευτικά άρχισαν νά δημιουργοΰνται τέτοιε; έπιτροπές καί 
δίπλα στίς άκτίβες. Ή  όργάνο>ση άρχισε νά κλιμακώνεται στρατιωτικά καί νά έπεκτείνεται καί 
στόν Πειραιά .
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Στό καφενείο τής πλατείας Άγ. Θεοδώρων: Νέκρα. Πίσω δμως άπό τόν φαινομε
νικό λήθαργο τό ήφαίστειο τής άντίστασης βράζει.

Γερμανοί άνακριτές καί συνεργάτες τους έτοιμάζουν τροφή γιά τά πολυβόλα στά 
έκτελεστικά άποσπάσματα.



ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Τό άντιμοναρχικό πρωτόκολλο

Ή  ραγδαία ανάπτυξη τοϋ ΕΑΜ ώθησε τά παλιά άστικά κόμματα στην 
πρώτη κοινή τους πολιτική ένέργεια: Δέν ήταν προσχώρηση στήν ένότητα 
πού τούς καλούσε τό ΕΑΜ, άλλά ένας άντιπερισπασμός γιά νά προβληθούν 
αύτοί σάν ύπεύθυνη έθνική ήγεσία. Ή  πρώτη αύτή πολιτική πράξη όλων 
σχεδόν τών ήγετών τών παλιών άστικών κομμάτων καί όμάδων, ήταν ένα 
πρωτόκολλο πού ύπέγραψαν ένάντια στήν έπιστροφή τού βασιλιά στήν 
Ελλάδα μεταπολεμικά, πρίν άποφασίσει ό λαός μέ έλεύθερο δημοψήφισμα.

Τά άστικά κόμματα άναλάβαιναν τήν ύποχρέωση στό μελλοντικό δη
μοψήφισμα νά ταχθούν ύπέρ τής δημοκρατίας. Τό πρωτόκολλο τό ύπόγρα- 
ψαν: Θ. Σοφούλης, έκ μέρους τού Κόμματος τών Φιλελευθέρων, Γ. Καφαν- 
τάρης έκ μέρους τών Προοδευτικών Φιλελευθέρων, Π. Ράλλης, Σ. Στεφανό- 
πουλος καί Σ. Τσακόπουλος έκ μέρους τού Λαϊκού Κόμματος, Γ. Χλωρός έκ 
μέρους τού Θεοτοκικού Κόμματος, I. Σοφιανόπουλος, Γ. Παπανδρέου, καί 
Ά λ . Μυλωνάς έκ μέρους τών μικρότερων κομμάτων. Τό πρωτόκολλο ύ π ό - 
γραμμένο στάλθηκε έπίσημα καί στή βρετανική κυβέρνηση. Ό  Κανελλό- 
πουλος πού άρνήθηκε νά τό ύπογράψει ήρθε σέ σύγκρουση μέ τίς ήγεσίες 
τών κομμάτων. Γιά νά έχει σοβαρότερη έπίδραση στούς Ά γγλους οί πολιτι
κοί άρχηγοί άποφάσισαν νά ζητήσουν νά τό ύπογράψει καί τό ΚΚΕ, όχι 
όμως τά κόμματα πού σύνεργάζονταν στό ΕΑΜ καί ταυτόχρονα νά έκφρα- 
στεΐ ή άπαίτηση όλων τών πολιτικών κομμάτων,τό ΚΚΕ νά σταματήσει κάθε 
ένεργητική δραστηριότητα κατά τών κατακτητών γιά «εύθετότερο» χρόνο, 
όπότε θά έκδηλωθεΐ κοινή δράση όλων τών κομμάτων. Ή  συνάντηση μέ 
έπίσημο άντιπρόσωπο τού ΚΚΕ άνατέθηκε στόν Γ. Παπανδρέου.

Μέ τήν ύπογραφή αύτού τού πρωτοκόλλου είναι φανερό πώς βρισκό
μαστε μπροστά σέ ένα συνασπισμό τών παλιών άστικών κομμάτων. 'Η  κοινή 
πολιτική τους άποκρυσταλλώνετάι στά τρία συνθήματα πού άπό τη στιγμή 
αύτή άρχίζουν νά προβάλλουν: Νά άποτρέψουμε τήν έπιστροφή τού βασι
λιά στήν Ε λλάδα  ύστερα άπό τόν πόλεμο. Νά άποτρέψουμε τήν έπέκταση 
τής βουλγαρικής κατοχής στή Μακεδονία καί νά ματαιώσουμε τά σχέδιαγιά 
τόν έκβουλγαρισμό της. Νά συσπειρωθούμε όλοι γύρω άπό τήν «ύπεύθυνη 
πολιτική ήγεσία» τού έθνους.

Κανένα άπό τά τρία αύτά συνθήματα δέ μπορούσε νά ένοχλεΐ τούς 
Γερμανούς. Οί ήγέτες τών παλιών άστικών κομμάτων έξασφάλιζαν έτσι τό 
πολιτικό άσυλο πού είχαν άποκτήσει. Αύτό είναι κιόλας ένα σοβαρό χαρα
κτηριστικό τής στάσης τους -  άλλά δέν είναι καί τό πιό σπουδαίο. Τά τρία 
αύτά συνθήματα έκφράζουν πολύ πιστά τή πολιτική τους θέση άπέναντι σέ 
όλο τό έλληνικό πρόβλημα -  τό κατοχικό καί τό μεταπολεμικό.

Δέ θέλουν τό βασιλιά. Αύτό σημαίνει πώς τή δημοκρατική άνανέωση
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τής χώρας ύστερα άπό τόν πόλεμο τήν έννοοΰν καί τή θέλουν μονάχα σάν 
έπιστροφή στόν κοινοβουλευτισμό, δπως ήταν πρίν άπό τή μεταξική δικτα
τορία. Ή  ούσία τής πολιτικής σκέψης καί γραμμής τους είναι νά σωθεί τό 
καθεστώς πού ύπήρχε -  μέ άποδιοπομπαΐο τράγο τό Γεώργιο, γιά νά σωθούν 
δλα τά άλλα.

Θέλουν νά σώσουν τή Μακεδονία καί τήν έλληνικότητά της. Ε ξη γή 
σαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο σέ τί άπόβλεπε ή όργάνωση «Ύπερασπι- 
σταί Βορείου Ελλάδος»: Νά έκμεταλλευτούν τό «φιλελληνισμό» τών Γερ
μανών, νά μπουν στόν κρατικό μηχανισμό καί νά τόν πλαισιώσουν, νά 
άναλάβουν μέ έθνικές δυνάμεις, έξοπλισμένες μέ γερμανικά δπλα, τήν έξ- 
ασφάλιση άπόλυτης τάξης στή Μακεδονία, έτσι πού νά μήν ύποχρεωθούν οί 
Γερμανοί νά άναθέσουν τό έργο αύτό στίς βουλγαρικές στρατιωτικές δυνά- 
μεις.

Στό κέντρο τών δύο αύτών συνθημάτων βρίσκεται ή έκφραση τής άνη- 
συχίας τους άπό τό λαϊκό κίνημα πού άναπτύσσεται. Αύτό -  δπως τό είπαμε 
καί άπό τήν άρχή καί δπως θά τό δούμε καί ώς τό τέλος -  είναι τό κύριο 
μέλημα τών παλιών άστικών κομμάτων. “Ολα νά γίνουν. "Ολα μπορούν νά 
γίνουν. 'Ό λα μπορούν νά συζητηθούν. Έ ν α  μονάχα μένει έξω άπό κάθε 
συζήτηση: Ό  λαϊκός άγώνας. Μέσα άπό μιά τέτοια άπραξία, άκινητοποίηση 
τών λαϊκών δυνάμεων, μπορεϊ νά σωθεϊ ή «ύπεύθυνη ήγεσία» τους.

Συνάνηση μέ τόν Γ. Παπανδρέου 
Μία «αύστηρή προειδοποίηση»

Ένα άπό τά καθιερωμένα μικροσκοπικά σέ τσιγαρόχαρτο γραμμένα 
σημειώματα τού Σιάντου, μέ συνθηματικό σημείο ύπογραφής «Τς», μού 
έδινε έντολή νά συναντηθώ άμέσως μέ τόν άρχηγό τού Δημοκρατικού Σο
σιαλιστικού Κόμματος Γ. Παπανδρέου, ό όποιος ζητούσε, χωρίς νά καθορί
ζει τούς λόγους, συνάντηση μέ ύπεύθυνο στέλεχος τοΰ ΚΚΕ. Στό σημείωμα ό 
Σιάντος πρόσθετε δτι ή συνάντηση θά πραγματοποιηθεί μέσω τού Ή . Τσιρι- 
μώκου καί δτι θά πρέπει νά άποφύγω κάθε μονομερή συμφωνία τού ΚΚΕ μέ 
ένα ή περισσότερα άστικά κόμματα, άλλά νά έπιμένω στή συνεργασία μέ δλα 
τά κόμματα τού ΕΑΜ. Μάς προξένησε φυσικά κάποια έκπληξη αύτή ή 
ξαφνική άλλαγή τού Γ. Παπανδρέου πού δπως σημειώνω πιό πάνω μόλις 
πρίν άπό λίγες μέρες είχε δηλώσει μέ τόση κατηγορηματικότητα δτι «ποτέ 
δέν θά συναντηθεί μέ τό ΚΚΕ», δσο άναγνωρίζει τήν ΕΛΔ καί τόν Τσιριμώ- 
κο!... Έ τσ ι άποφασίσαμε στήν ΚΕ ή συνάντηση νά γίνει μαζί μέ τόν άντι- 
πρόσωπο τής ΕΛΔ στήν ΚΕ τού ΕΑΜ Σταύρο Κανελλόπουλο. Σ ’ ένα άπό τά 
γραφεία τού πάνω δροφου τής Φοιτητικής Λέσχης, συναντήσαμε τόν Πα- 
νανδρέου.

'Ύστερα άπό τίς τυπικές συστάσεις, ό Παπανδρέου μέ έπίσημο καί αύ- 
στηρό τόνο άρχισε έπίθεση μέ άπειλές πρός τό ΚΚΕ δτι άν δέ σταματήσει τί ς 
«άκαιρες» καί «άπερίσκεπτες» άναρχικές πράξεις, πού έλάχιστα βλάπτουν
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τούς καταχτητές, δμως γίνονται άφορμή νά έξοντώνεται ό λαός καί νά 
συσσωρεύονται έρείπια, τά πολιτικά κόμματα, στό όνομα τών όποιων μάς 
μιλούσε, θά κατάγγελναν άνοιχτά τούς κομμουνιστές, σάν τόν ύπ ’ άριθμόν 
ένα έχθρό καί θά καλούσαν τό λαό σέ άντικομμουνιστικό συναγερμό χρησι
μοποιώντας όλα τά μέσα.

Θά συνέχιζε σ' αύτό τόν τόνο άν δέ σηκωνόμαστε νά φύγουμε. Ό  Παπαν
δρέου έκανε τότε έναν έλιγμό. Δέχτηκε νά συζητήσει -  μέ τό ΕΑΜ πλέον -  
καί πρότεινε νά υπογράψουμε τό άντιμοναρχικό πρωτόκολλο πού μάς διά 
βασε. Έμεϊς άντιπροτείναμε νά ύπογράψουν τά παλιά κόμματα τό ιδρυτικό 
τού ΕΑΜ καί τό ΚΚΕ, τό ΣΚΕ, τό ΑΚΕ καί ή ΕΛΔ νά ύπογράψουν τό 
άντιμοναρχικό πρωτόκολλο τών κομμάτων.

Ό  Παπανδρέου θεώρησε πρόωρη τήν είσοδο τών παλιών κομμάτων στό 
ΕΑΜ, άλλά έκανε τήν «ύποχώρηση» νά ύπογραφεΐ τό πρωτόκολλο άπό τό 
ΚΚΕ καί άπό τά κόμματα τού ΕΑΜ. Ή  άρνησή μας νά δεχτούμε τήν 
ύπογραφή μόνο τού άντιμοναρχικού πρωτοκόλλου δέν έκλεισε τήν πόρτα, 
άλλά μάς δήλωσε δτι θά μεταφέρει τίς άπόψεις μας στίς ήγεσίες τών συνερ- 
γαζομένων πολιτικών κομμάτων.

Πρίν φύγουμε έκφράσαμε τήν έκπληξη καί άπογοήτευση τού ΕΑΜ καί 
τού λαού γιά τήν ένθάρρυνση άπό μέρους τών πολιτικών κομμάτων'σέ 
πολιτικούς καί στρατιωτικούς παράγοντες τής Μακεδονίας νά συνεργα
στούν μέ τούς χιτλερικούς.

Ό  Παπανδρέου χαρακτήρισε «έθνική άποστολή» έναντίον τού βουλ
γαρικού έπεκτατισμού τήν τοποθέτηση δσο τό δυνατό περισσοτέρων πολιτι
κών καί στρατιωτικών σέ έπίκαιρες θέσεις τού διοικητικού καί στρατιωτι
κού μηχανισμού στή Μακεδονία καί τούς Χρυσοχόου, Θέμελη κτλ. τούς 
χαρακτήρισε «ήρωες, άξιους τής εύγνωμοσύνης τού έθνους». ’Εξάλλου -  
τόνισε ό Παπανδρέου -  τήν άπόφαση αύτή τών κομμάτων θερμά ύποστήριξε 
ό καθηγητής καί γνωστός γιά τούς δεσμούς του μέ τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ 
’Αλέξανδρος Σβώλος.

Ή  άνάμιξη τού όνόματος τού ’Α. Σβώλου, μάς ύποχρέωσε άμέσως νά 
έπικοινωνήσουμε μέ τόν καθηγητή καί νά άποσαφηνίσουμε τό ζήτημα.

Συνάντηση μέ τόν καθηγητή Ά λ . Σβώλο

Τό Οράδυ τής ίδιας μέρας σ' ένα διαμέρισμα μιάς πολυκατοικίας στό 
Κολωνάκι, συνάντησα μόνος μου χωρίς τόν Σταύρο Κανελλόπουλο, τόν ’ Αλ. 
Σβώλο. Ά νάφερα τή συζήτησή μας μέ τόν Γ. Παπανδοέου καί τούς λόγους 
τής έπίσκεψής μου.

Ό  καθηγητής ξαφνιάστηκε πώς μπορούσε νά έχουμε άντιρρήσεις γιά 
μιά τέτοια τακτική. Τού φάνηκε πολύ περίεργο πώς δέ βλέπει τό ΚΚΕ τόν 
άμεσο κίνδυνο πού διατρέχει ή Μακεδονία νά πέσει κάτω άπό τόν βουλγα
ρικό ζυγό καί νά έπαναληφθούν σέ εύρύτερη κλίμακα τά γεγονότα τής 
Δράμας. Σέ συνέχεια ήρεμότερα, μάς άνάπτυξε ότι τό σχέδιό του γιά μα
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ταίωση τής καθόδου τών βουλγάρων καί τοϋ έκβουλγαρισμού τής Μακεδο
νίας, είναι «πονηριά». Νά έλιχτούμε, δηλαδή, νά προσποιηθοϋμε τό φίλο τής 
Γερμανίας, νά άποσπάσουμε τήν εύνοια καί τήν ύποστήριξη τών χιτλερικών 
άρχών κατοχής, νά πάρουμε στά χέρια τόν κρατικό μηχανισμό στή Μακεδο
νία, νά δυναμώσουμε τή χωροφυλακή, νά πάρουμε δπλα άπό τούς Γερμα- 
νούς γιά νά έξασφαλίσουμε τήν τάξη, νά έξοντώσουμε τίς κομιτατζίδικες 
έστίες τών Βουλγάρων, νά έμποδίσουμε νά γίνουν βουλγαρικά σχολεία καί 
λέσχες, νά λειτουργήσουν έλληνικά σχολεία, λέσχες, έθνικοί καί έκπολιτι- 
στικοί σύλλογοι, νά τονώσουμε τό έλληνικό έθνικό φρόνημα μέ μυστικές 
όργανώσεις νά προετοιμαζόμαστε σιωπηρά καί τήν κατάλληλη στιγμή νά 
ξεσηκώσουμε τό λαό καί ό στρατός μέ τή χωροφυλακή νά στρέψουν τά δπλα 
κατά τών κατακτητών.

Ά κουσα όλο τό «σχέδιο» τού Σβώλου χωρίς νά τόν διακόψω καί δταν 
τέλειωσε ροπησα: Τόσο άφελεΐς είναι οί Γερμανοί πού θά μάς δώσουν τόση 
έξουσία καί θά μάς έξοπλίσουν χωρίς νά μάς ζητήσουν νά τούς έξυπηρετού- 
με; Δέ θά ζητήσουν έμείς νά κλέβουμε τό λαό γιά λογαριασμό τους; Έ μεΐς νά 
στέλνουμε έργάτες στή Γερμανία γιά τά πολεμικά έργοστάσιά τους; Κι δταν 
θά ’χουμε τμήματα στρατού πού θά έχουν έξασφαλίσει άπόλυτη καί ύποδει- 
γματική τάξη, δέ θά θελήσουν νά στείλουμε μερικά συντάγματα στό ’Ανατο
λικό Μέτωπο πού τόση άνάγκη έχουν; Μήπως κάποιο λάθος κάνετε στούς 
ύπολογισμούς καί άθελά σας βοηθάτε τό έργο τού έχθρού; Ό  Σβώλος έμεινε 
σκεπτικός. Σηκώθηκε άπό τό γραφείο δπου καθόταν, πήγε στό παράθυρο 
καί γιά πολλή ώρα κοίταζε έξω στό δρόμο. Γύρισε ήρεμος στή θέση του καί 
μού άπάντησε: «Έ χω  έμπιστοσύνη στό πατριωτισμό καί τήν άνδρεία τών 
άξιωματικών πού δουλεύουν στή Μακεδονία. Ά ν  τούς πιέσουν οί Γερμανοί 
καί άπαιτήσουν νά στραφούν κατά τού λαού θά παραιτηθούν, άκόμα καί 
στό βουνό θά βγούν».

Τά έλεγε αύτά χωρίς δμως τή προηγούμενη πεποίθηση γιά τό σχέδιό 
του. Δέν ήταν δύσκολο νά καταλάβει κανένας τήν άμηχανία στήν δποία 
βρέθηκε ό Σβώλος. Μέ τρόπο μεταφέραμε τή συζήτησή μας στή πορεία τής 
δουλειάς τού ΕΑΜ, καί τού ζήτησα νά άσκήσει τήν έπιρροή του στόν 
στρατηγό Μανέτα, τούς συνταγματάρχες Μπακιρτζή, Σαράφη, Στεφανάκο 
νά άναλάβουν τήν όργάνωση καί ήγεσία τού ένοπλου άγώνα, πού είχε 
κιόλας άρχίσει. Ξαναγυρίζοντας στό Μακεδονικό πρόβλημα έξέφρασα τήν 
άποψη τού ΚΚΕ πώς πρέπει νά άγωνιστούμε κατά τής καθόδου τών Βουλ
γάρων στήν Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία κάνοντας τό ζήτημα ύπόθεση 
τού λαού. Ό  Σβώλος άκουγε κ’ έμενε σκεπτικός καί άμίλητος.

(Σέ συνέχεια καί σ' δλη τήν περίοδο τής κατοχής είχα μέ τόν Ά λ . Σβώλο 
πολλές καί ύπεύθυνες συνεργασίες. Ή  συνάντησή μας δμως αύτή γιά τό 
Μακεδονικό ζήτημα είχε φαίνεται άφήσει μιά σκιά στίς σχέσεις μας. Πάρα 
πολύ άργότερα ό Σβώλος είχε μπει πιά στόν άγώνα κ’ ήταν Πρόεδρος τής 
ΠΕΕΑ, είπε κάποτε στόν Ζεύγο τό παράπονό του: Είχε τή γνώμη ότι ποτέ 
δέν τού εϊχα έμπιστοσύνη. « Ό  Θανάσης» είπε «πάντα τυπικά καί μέ σαφή
νεια μού έβαζε τή γραμμή τού ΚΚΕ καί τήν έπιθυμία τού Κόμματος νά πάω

211



στό βουνό. Παρατήρησα, δμως, πώς πάντα μέ άγωνία περίμενε τήν άρνησή 
μου κι δταν άκουγε έπιφυλάξεις καί δισταγμούς δικούς μου, άμέσως στό 
πρόσωπό του ζωγραφιζόταν ή Ικανοποίηση». "Οσο γιά μένα, πρέπει έδώ, 
κλείνοντας τήν παρένθεση, νά σημειώσω πώς δέν έκρυψα άπό τό ΠΓ δτι δέ 
θεωρούσα τόν Σβώλο τό κατάλληλο πρόσωπο, γιά τήν περίοδο έκείνη, ν ’ 
άναλάβει ένα τόσο καθοριστικό ρόλο).

ΊΙ εμφάνιση τοΰ ΕΔΕΣ

Ή  πολιτική τών παλιών άστικών κομμάτων καί τών πολιτικών- 
στρατιωτικών τους παραγόντων ν’ άρνούνται ν’ άναγνωρίσουν τό ΕΑΜ δέν 
δδηγούσε στό άποτέλεσμα πού ήθελαν. Πολύ σύντομα άρχισαν οί ήγέτες 
τους νά σκέφτονται πώς θά ’πρεπε νά άντιπαραταχτεϊ στό ΕΑΜ μιά ένεργη- 
τική πολιτική, μέ άνάλογο γιά τίς περιστάσεις περιεχόμενο, πού νά άποσπά- 
σει άπό τό ΕΑΜ τήν πρωτοβουλία. Σέ αύτή του τήν προσπάθεια βρίσκουν 
άπόλυτα σύμφωνους καί τούς Άγγλους. Ά π ό  τότε άκόμα -  δηλαδή άπό τό 
τέλος τού 1941-άρχές τού 1942 -  οί πολύπειροι Ά γγλο ι άρχίζουν κι αύτοί 
νά άνησυχούν άπό τήν 'ίδρυση τού ΕΑΜ καί τήν άνάπτυξή τού λαϊκού 
άπελευθερωτικού άγώνα. Θά έχουμε τήν ευκαιρία νά άσχοληθοϋμε πάρα 
πολύ μέ τήν άγγλική πολιτική στήν 'Ελλάδα: Οί Ά γγλο ι ένδιαφέρονται γιά 
τήν άνάπτυξή τοΰ άντιστασιακσύ κινήματος -  είναι δμως φυσικό πώς θέ
λουν ένα άγώνα πού νά βρίσκεται κάτω άπό τίς δικές τους έντολές καί πού 
νά μήν έχει κοινωνικό καί πολιτικό περιεχόμενο. Έ τσ ι άρχίζουν νά έν- 
ισχύουν διάφορες όμάδες καί όργανώσεις -  στίς όποιες διάφορα δυναμικά 
στοιχεία βρίσκουν έπιτέλους μιά διέξοδο.

Ά π ό  τίς άρχές τού φθινόπωρου τοΰ 1941, στά ντουβάρια τής Α θήνας 
πού είχαν γίνει λαϊκή έφημερίδα, δίπλα στά συνθήματα τού ΕΑΜ φαίνονταν 
καί μερικά κεφαλαία γράμματα σέ διάφορους συνδυασμούς, πρωτοφανέ
ρωτους καί άγνωστους στούς Α θηναίους πού ξεχνιούνταν τήν έπομένη. 
Πόσα ύπέφερε κείνο τόν καιρό τό έλληνικό άλφάβητο: ΡΑΦ, ΣΑΝ, ΕΕΕ, 
ΥΒΕ, ΕΚΑ, Χ.Ψ...» Καί σάν νά μήν έφτανε τό άλφάβητο άρχισαν νά 
έμφανίζονται σχήματα: νεκροκεφαλές, τρίαινες, σταυροί καί ξίφη, άκόμα 
καί μασονικά έμβλήματα. Καί σέ συνέχεια τίτλοι: «Σκλαβωμένοι νικηταί», 
«Έθνική Δράση», «Τρίαινα», «Δόξα» καί πόσα άλλα. Αύτές ήταν οί μαχη
τικές άντιστασιακές όργανώσεις μέ τίς όποιες ή ήγεσία τών άστικών κομμά
των ήθελε νά κάνει τόν άντιστασιακό άντιπερισπασμό της στό ΕΑΜ. Καμιά 
δμως άπό αύτές τίς «έθνικές όργανώσεις» δέν άναφερόταν σέ πάλη ένεργη- 
τική κατά τών κατακτητών ούτε καμιά τους καταπιάστηκε μέ πραχτική 
άντικατοχική δράση ή μέ τά προβλήματα τού λαού. Μερικά έντυπα πού 
έμφανίστηκαν γεμάτα δημαγωγία ύπόσχονταν στό λαό άκόμα καί σοσιαλι
σμό μέ τόν βασιλιά ή καί χωρίς, προσπαθούσαν νά έκμεταλλευτσύν τά 
πατριωτικά καί συμμαχικά αισθήματα τοΰ λαού, μέ άγγλόφιλα συνθήματα, 
συκοφαντίες κατά τού ΕΑΜ, άκόμα καί άντισοβιετικές έπιθέσεις, τήν ώρα
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πού ό Κόκκινος Στρατός έδινε τίς σκληρές μάχες του γ ιά  τή σωτηρία τής 
άνθρωπότητας άπό τό φασιστικό έξανδραποδισμό.

Παρά τήν πολύπλευρη ένθάρρυνση καί ήθική καί ύλική βοήθεια πού 
παίρνανε δλες αύτές οί λεγάμενες έθνικές όργανώσεις, σβήνανε μέ τή γέν
νησή τους καί μερικές ά π’ αύτές άργότερα έπανεμφανίστηκαν κάτω άπό τή 
διπλή υποστήριξη τών Ά γγλω ν καί τών Γερμανών. Ό  έλληνικός λαός καί 
τότε καί άργότερα τίς άγνόησε.

Στίς άρχές τού Νοέμβρη τού 1941 έγινε γνωστό πώς συγκροτήθηκε στήν 
Α θήνα ή καθοδηγητική ’Επιτροπή τού «’Εθνικού Δημοκρατικού 'Ελληνι
κού Συνδέσμου» (ΕΔΕΣ) καί λίγο άργότερα έμφανίστηκαν στίς προσφυγι- 
κές συνοικίες τοπικές όργανώσεις τού ΕΔΕΣ άπό πλαστηρικούς άξιωματι- 
κούς καί πολίτες, όπαδούς τής στρατιωτικής έπανάστασης τού 1922.

Πρόεδρος τής ’Επιτροπής άνάλαβε ό Βασίλης Πετρόπουλος μέ μέλη τόν 
Ναπολέοντα Ζέρβα, τόν Κομνηνό Πυρομάγλου, τόν Θεόδωρο Κουντου- 
ριώτη καί τόν Ιω άννη Δημάκη. Ό  ΕΔΕΣ διακήρυσσε πώς άρχηγός του 
είναι ό στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας, δμως ούσιαστικός άρχηγός ήταν 
καί έμεινε πάντα ό συνταγματάρχης Ναπολέων Ζέρβας. Ό  Ζέρβας είδε τήν 
κατοχή σάν εύκαιρία νά ξαναβγεϊ στό προσκήνιο καί νά Ικανοποιήσει τίς 
φιλοδοξίες καί τούς ίδιοτελεΐς σκοπούς του. 'Ο  Πλαστήρας ήταν τό κατάλ
ληλο γ ι’ αύτόν προκάλυμμα, χωρίς νά διατρέχει κίνδυνο ή ούσιαστική άρχη- 
γία του πάνω στήν κίνηση πού σχεδιαζόταν, άφού κιόλας στηριζόταν στό 
γεγονός δτι ό σοβαρά άρρωστος, καί μακριά άπ’ τήν Ελλάδα  στρατηγός, δέ 
μπορούσε, βέβαια, ν’ άναλάβει δράση στά έλληνικά βουνά. Στό πρόσωπο 
τού Ζέρβα οί Ά γγλο ι βρήκαν άπ’ τήν άλλη μεριά, τό κατάλληλο όργανο γιά 
νά προωθήσουν καί πραγματοποιήσουν τούς δικούς τους σκοπούς.

Ό  στρατηγός Πλαστήρας, γνωστός άπό τό στρατιωτικό κίνημα τού 
1922, σάν δημοκράτης-έπαναστάτης πού έκθρόνισε τόν βασιλιά Κωνσταν
τίνο καί κατέλυσε τή Μοναρχία, βρέθηκε στή διάρκεια τού Δεύτερου πα γ
κόσμιου πολέμου στή Γαλλία, άρκετά γερασμένος, τσακισμένος άπό τή 
φυματίωση, ξεκομμένος άπό τήν έλληνική πραγματικότητα, σέ μεγάλο βα
θμό ξεχασμένος άπό τίς πλατύτερες μάζες, μέ σημαντικό δμως άριθμό όπα- 
δών, άνάμεσα κυρίως στούς άπότακτους άξιωματικούς, παλιούς βενιζελι- 
κούς καί προσφυγικούς κύκλους. Ή  κατοχή τής Γαλλίας άπό τούς χιτλερι
κούς καί ή προδοσία τού Πεταίν, άποτέλεσαν άφορμή γιά τόν Πλαστήρα καί 
τούς πολιτικούς πρόσφυγες πού βρίσκονταν γύρω του, νά σκεφτούν δτι καί 
στήν κατεχόμενη 'Ελλάδα, ΰστερα άπό τήν συνθηκολόγηση καί τήν προδο
σία θά έχει δημιουργηθεϊ κρίση ήγεσίας καί πώς θά χρειαζόταν νέα έθνική 
ήγεσία γιά νά έμποδίσει καί νά άντιπαραταχθεί στήν άνάγκη, στούς κομ
μουνιστές, πού άναμφισβήτητα θά καταπιάνονταν μέ άγώνα κατά τών 
κατακτητών.

Ή  βασιλομεταξική δικτατορία τό Γενάρη τοΰ 1939 έπέτρεψε στόν 
Κομνηνό Πυρομάγλου νά φύγει άπό τό νησί τής έξορίας του καί νά έγκατα- 
σταθεϊ στή Γαλλία. Ή τα ν άνθρωπος τής νέας γενιάς τών πολιτικών, ένεργη- 
τικός, δημοκρατικός μέ προχωρημένες άντιλήψεις καί μέ κατανόηση τών
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Nan. Ζέρβας. Κομν. Πυρομάγλου.

βαθιών άλλαγών πού συντελούνταν καί θά συντελούνταν διεθνώς καί στή 
χώρα μας. Πίστευε δτι στήν Ε λλάδα ό κυρίαρχος ρόλος άνήκει στή Μ. 
Βρετανία καί συνεπώς οί πολιτικοί προσανατολισμοί Ιπρεπε νά στραφούν 
πρός αύτήν. Ό  Πυρομάγλου έφτασε κατά τό Σεπτέμβρη στήν κατεχόμενη 
Ε λλάδα μέ έντολή τού Πλαστήρα νά άποφύγει κάθε έπαφή καί σχέση μέ τίς 
ήγεσίες τών παλιών άστικών κομμάτων καί νά έπιδιώξει συνεργασία μέ 
δημοκρατικές, πολιτικές καί στρατιωτικές προσωπικότητες, φίλους τού 
Πλαστήρα καί τού Γονατά καί νέους δημοκράτες, γιά νά δημιουργήσουν μιά 
δημοκρατική όργάνωση μέ σχεδόν σοσιαλιστικό περιεχόμενο ίκανή νά 
υπερφαλαγγίσει τό ΚΚΕ καί νά άναδειχθεϊ σάν ή μόνη κοινωνικοπολιτική 
ήγεσία τού τόπου, πού θά ματαίωνε τά σχέδια τού βασιλιά νά ξαναγυρίσει 
στήν 'Ελλάδα.
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Στήν Ε λλάδα ό Πυρομάγλου δέ βρήκε τήν ύποδοχή πού ύπολόγιζε. 
Μπροστά στίς δυσκολίες πού συνάντησε, ύποχρεώθηκε νά ξεφύγει άπό τίς 
δδηγίες τού Πλαστήρα καί νά ζητήσει συνεργασία μέ τούς ήγέτες τών πα
λιών δημοκρατικών κομμάτων. Οί συναντήσεις του μέ τούς Σοφούλη καί 
Καφαντάρη, ήταν άποθαρρυντικές. Τήν ίδια  ψυχρότητα συνάντησε καί στίς 
συζητήσεις μέ άλλες πολιτικές δημοκρατικές προσωπικότητες. Ό  Πυρομά
γλου πρόσφερε τήν ήγεσία τής όργάνωσης πού σχεδίαζε στόν Τσιριμώκο, 
άλλά καί κείνος τήν άπέκρουσε καί άρνήθηκε νά συνεργαστεί. Προσπάθειας 
πρός άνώτατους καί άνώτερους άξιωματικούς μέ δημοκρατικό κύρος, όπως 
οί στρατηγοί Μανέτας, Μπακιρτζής, Σαράφης, Βεντήρης, Στεφανάκος. Δε- 
ληβοριάς καί άλλοι, άπότυχαν.

"Ετσι, ύστερα άπό πολλές συζητήσεις, ό Πυρομάγλου κατάληξε στήν 
έκλογή τού Ν. Ζέρβα, παρά τήν κατηγορηματική ύπόδειξη τοΰ Πλαστήρα νά 
μή γίνει συνεργασία μ' αύτόν. Ό  ΕΔΕΣ ιδρύθηκε. Στόν κατάλογο τών 
ιδρυτών, έκτός άπό τούς Πετρόπουλο, Ζέρβα, Πυρομάγλου, Κουντουριώτη 
καί Δημάκη, πού άποτέλεσαν τή διοίκησή του, φιγουράρουν οί Παπαγεωρ- 
γίου, Παπαθανασόπουλος, Σταματόπουλος, Πετμεζάς, Γιαννακόπουλος, 
Κυριάκος καί άλλα όνόματα, σάν τού Βουλπιώτη, τού Ντερτιλή, τού Ταβου- 
λάρη, μέχρι τόν Γόνατά καί τόν Πάγκαλο. Παρ' δλη τή δημοκρατικότητα 
τών ιδρυτών του, ό ΕΔΕΣ, άποτελούνταν άπό άνομοιογενή στοιχεία καί μέ 
διαφορετικές άντιλήψεις, σχετικά μέ τή θέση τους άπέναντι στούς κατακτη
τές καί τούς προδότες. Στήν πορεία άποδείχτηκε δτι δέν ήσαν σύμφωνοι 
δλοι ν' άρχίσει ό ΕΔΕΣ άντάρτικη δράση έναντίον τών κατακτητών καί 
χαρακτήριζαν μιά τέτοια ένέργεια σάν «έκτροπή» άπό τούς ιδρυτικούς 
σκοπούς τής όργανώσεώς τους. Στό πρόγραμμα τού ΕΔΕΣ κεντρική θέση 
είναι ή άκόλουθη:

«Πάλη ... κατά τού Βασιλέως Γεωργίου τού Β' καί τής περί αύτόν 
σπείρας άποκληθείσης Δικτατορίας τής 4ης Αύγούστου», μέ σκοπό «...νά 
έγκαθιδρύσει είς τήν Ε λλάδα  τό Δημοκρατικό πολίτευμα,* σοσιαλιστικής 
μορφής, ο ί α δ ή π ο τ ε  κ α ί  ά ν  ε ί ν α ι  ή έ κ β α σ η  

τ ο ύ  π ο λ έ μ ο υ » .
Ό π ω ς βεβαιώνει ό ίδιος ό Πυρομάγλου, τό πρόγραμμα τού ΕΔΕΣ τό 

«...ε ύ ν ο ο ύ σ α ν  κ α ί  ά ρ χ έ ς  κ α τ ο χ ή ς  κ α ί  κ υ 
β έ ρ ν η σ η  τ ώ ν Ά  θ η ν ώ ν (κ ο υ ! σ λ ι ν γ κ ς) κ α ί 
π ο λ ι τ ι κ ά  κ ό μ μ α τ  α». Καί μεϊς προσθέτουμε: Καί ή Μ. Βρε
τανία καί ή βασιλική κυβέρνηση τού Καΐρου, άσχετα άν ό ΕΔΕΣ άπειλούσε 
δτι θά τιμωρούσε αύστηρά δλους τούς υπεύθυνους τής τεταρτοαυγουστια- 
νής τυραννίας.

Ό χ ι  μόνο δέν άναφέρεται σάν σκοπός τού ΕΔΕΣ ή πάλη κατά τών 
κατακτητών, άλλά δέ γίνεται κανένας λόγος γιά άντίσταση στίς έπαφές μέ τά 
πολιτικά καί στρατιωτικά στελέχη. Ό  Πυρομάγλου άναφερόμενος στίς 
έπαφές του μέ τόν Γ. Καρτάλη γράφει: «...Είς τάς κατ’ έπανάληψιν συζητή
σεις μας, -  εύρισκόμεθα είς τάς άρχάς ’Οκτωβρίου 1941 -  έμείναμε καθαρώς
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Καί αύτοί φιγουράρσυν στό Ιδρυτικό τοϋ ΕΔΕΣ άριστερά, ό Στυλ. Γονατάς, άντιση- 
μίτης, άντιβαοιλικός, άντικομμουνιστής πρό πάντων, καί πρωτοστάτης στήν ίδρυση 
τών ταγμάτων άσφαλείας τού Ράλλη. Δεξιά: Ό Θ. Πάγκαλος, ·άντιμοναρχικός·, 

άντικομμουνιστής, φίλος τού άξονα καί Ιδιαίτερα τοΰ Ιταλικού φασισμού.

εις τό διερευνητικόν πεδίον» καί ή προοπτική τής «άντιστάσεως δέν έθίγη 
καθόλου». (7)

Είναι έπίσης χαρακτηριστικό ότι ό Πυρομάγλου σ' δλο τό προπαρα
σκευαστικό στάδιο γιά τήν ίδρυση τοΰ ΕΔΕΣ άπόφυγενά πάρει έπαφή μέτό 
ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ. Σκέψη γιά γενικότερη ένότητα μέ τίς συνεπείς άντιφασι- 
στικές δυνάμεις τής χώρας δέν υπήρχε άπό μέρους τών «δημοκρατών- 
σοσιαλιστών» τού ΕΔΕΣ.

Ό  ΕΔΕΣ έπίσης άγνόησε καί τό σοβαρότερο γιά κείνη τήν περίοδο 
πρόβλημα τής πάλης γιά τήν έπιβίωση τού λαού. Οί σποραδικές λαϊκές 
όργανώσεις τού ΕΔΕΣ πού συγκροτήθηκαν σέ μερικούς προσφυγικούς συν
οικισμούς τής πρωτεύουσας άσχολούνταν μέ τήν προπαγάνδα ύπέρ τού 
Πλαστήρα καί άνταγωνίζονταν μέ άπαράδεκτους τρόπους τό ΕΑΜ, σπέρ
νοντας τή σύγχιση καί τή διάσπαση. Ό  ΕΔΕΣ, άπό τή σύνθεσή του καί τίς 
τάσεις πού έκδηλώνονταν μέσα στίς γραμμές του, έκλεινε τό σπέρμα τής 
διάσπασης καί τής διασποράς. Ά π ό  τούς προγραμματικούς του σκοπούς 
άπωθούσε τίς λαϊκές μάζες καί δέν ένέπνεε έμπιστοσύνη. Ή  δράση του 
άναπτυσσόταν σέ στενή συνεργασία καί έξάρτηση άπό τούς “Αγγλους πού 
τού πρόσφεραν ηθική καί ύλική υποστήριξη, μ έ  κ α θ α ρ ό  
σ κ ο π ό ν « δ ή μ ι ο υ  ρ γ ή σ ο υ ν  μ έ τ ό ν ΕΔΕΣ έ
ν α  ά ν τ ί β α ρ ο  σ τ ό  ά ν α  π τ υ σ σ ό μ ε ν ο  ΕΑΜ.

(7). Κ. Πυρομάγλου: Γ. Καρτάλης.α. 145.
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Η 8η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΟΙ άποψάσεις τής 8ης 'Ολομέλειας

Σημειώσαμε ήδη πώς ό Γ. Σιάντος άπό τό Δεκέμβρη τοϋ 1941 έχει 
άρχίσει νά άσκεΐ τά καθήκοντα τοϋ ήγέτη τοϋ ΚΚΕ, χωρίς άκόμα νά έχει 
έκλεγεΐ στή θέση τού Γενικοϋ Γραμματέα του. Έ τσι, καί γιά τή λύση αύ- 
τού τού ζητήματος καί γιά  τή λήψη συγκεκριμένων άποφάσεων πάνω στά 
πολλά καί διάφορα προβλήματα τού Κόμματος καί τοϋ έθνικού άπελευ- 
θερωτικού άγώνα, γίνεται φανερή ή άνάγκη σύγκλησης τού καθοδηγητι- 
κού όργάνου τού Κόμματος: τής 8ης 'Ολομέλειας.

Ή  8η ' Ο λ ο μ έ λ ε ι α  τ ή ς  ΚΕ τ ο ύ  ΚΚΕ συνήλθε στήν ’Αθήνα 
στίς άρχές τού Γενάρη τού 1942, μέ πλατιά συμμετοχή στελεχών πού βρι- 
σκόνταν στήν ’Αθήνα καί τό Πειραιά καί όρισμένων άλλων στελεχών πού 
έφτασαν άπό τήν Κρήτη. Στήν 'Ολομέλεια αύτή πήραν μέρος οί: Γ. Σιάν
τος, ’Α. Τσίπας, Χρύσα Χατζηβασιλείου, Π. Ρούσος, Λ. Στρίγκος, ’Α. 
Τζήμας, Κ. Λαζαρίδης, Θ. Χατζής, Π. Δανιηλίδης, Μ. Βαφειάδης, Δ. 
Βλαντάς, Α. Μολυβδάς, Κ. Χατζήμαλης, Κ. Γαμβέτας, Σ. Κ αλοδίκης, 
Ά . Μπούρος, καί Π. Κέντρος σάν σύνδεσμος τής 'Ολομέλειας μέ τόν Π. 
Καραγκίτση (πού δέν πήρε μέρος γιά νά διεξαγάγει έξω τήν τρέχουσα 
δουλειά τού Κόμματος καί γιά  λόγους πρόνοιας).

Εισηγητής στήν 'Ολομέλεια ήταν ό Γ. Σιάντος.
’Αφού έκανε μιά σύντομη έκτίμηση τοϋ πολέμου καί τών διεθνών καί 

έσωτερικών έξελίξεων καί διαπίστωσε τίς σοβαρές έπιτυχίες τού Κόμμα
τος στήν άναδιοργάνωση τών δυνάμεών του καί τήν άνάπτυξη τής κομμα
τικής καί μαζικής έθνικοαπελευθερωτικής δουλειάς, καθόρισε τίς θέσεις 
του άπέναντι σέ έχθρούς καί φίλους, δπως διατυπώθηκαν καί στήν άπό
φαση τής 'Ολομέλειας, συγκεκριμενοποιώντας τή στρατηγική καί τακτική 
τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ γιά τήν περίοδο τής κατοχής καί τού έθνικοαπε- 
λευθερωτικού άγώνα.

Συγκεκριμένα στήν άπόφαση τής 8ης 'Ολομέλειας διαβάζουμε: «... 
Ό λες οί προοδευτικές δυνάμεις καί ιδιαίτερα δλοι οί κομμουνιστές αύτή 
τή στιγμή έχουν Ιερό καθήκον καί ύποχρέωση νά ρίξουν άμέσως δλες τίς 
δυνάμεις τους στόν άγώνα κατά τής ληστρικής φασιστικής έπιδρομής γιά 
τή γρήγορη νίκη τής Σ.Ε.» Γιά τούς συμμάχους καί τήν κυβέρνηση τού 
έξωτερικού γράφει: «Μέ τούς συμμάχους τής Σ.Ε. καί δλους τούς όπωσ- 
δήποτε έχθρούς τού φασιστικού άξονα, χωρίς νά έξαιρέσουμε ούτε τήν 
έλληνική κυβέρνηση τού Λονδίνου, έφ’ δσον στέκονται στόν άγώνα κατά 
τού φασιστικού άξονα, τό Κόμμα μας κάνει κοινό άγώνα μαζί τους(...)»

«...Τό Κόμμα μας καί ό έλληνικός λαός δέν ξεχνούν τήν άντιλαϊκή 
δικτατορική δράση καί τή βαριά εύθύνη τού Γλύξμπουργκ καί τής 4ης 
Αύγούστου στήν καταστροφή καί ύποδούλωση τής χώρας μας. Ό μω ς, τό 
γεγονός αύτό στή συγκεκριμένη στιγμή δέν πρέπει ν’ άποτελέσει έμπόδιο
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στή συγκέντρωση δλων τών έθνικών δυνάμεων στόν άγώνα γιά τήν άπε
λευθέρωση τής Ε λλάδας άπό τόν ξενικό ζυγό».

Γιά τίς κινητήριες δυνάμεις διακήρυσσε δτι:
«Τό Κόμμα μας πιστεύοντας δτι ή έθνική ένότητα αύτή τή στιγμή 

είναι άπαραίτητη στόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα, έπεδίωξε καί έπι- 
διώκει τή συγκέντρωση δλων τών πολιτικών κομμάτων, δλου τοϋ λαού, 
χωρίς διάκριση Ιδεολογίας, φύλου, θρησκείας καί έθνότητας, σ’ ένα κοινό 
άπελευθερωτικό μέτωπο, μέ βάση 1. τόν άγώνα γιά τήν άπελευθέρωση τής 
χιόρας άπό τόν ξενικό ζυγό, 2. τόν άγώνα γιά τήν ύπεράσπιση τών καθη
μερινών άπαιτήσεων τής ζωής τού λαού μας, 3. τόν άγώνα γιά τήν άποκα- 
τάσταση τών λαϊκών έλευθεριών καί τήν έπίλυση δλων τών έσωτερικών 
ζητημάτων, σύμφωνα μέ τήν έλεύθερη θέληση τής πλειοψηφίας τού λαού».

Συγκεκριμένα στήν άπόφαση τονίζεται σχετικά μέ τίς μορφές πάλης:

« Η όργάνωση ειδικών μαχητικών τμημάτων σ’ δλα τά βασικά κέντρα 
τής χώρας, Ικανών ν ’ Αντιμετωπίζουν Αποτελεσματικά τήν ένοπλη βία τοϋ 
κατακτητή είναι αύτή τή στιγμή βασικό μας καθήκον».(...) Ό  έθνικοαπε- 
λευθερωτικός μας Ανταρτοπόλεμος ίχει πρωτεύουσα σημασία γιά τήν 
Απελευθέρωση τής χώρας Από τόν ξένο ζυγό. Οί κομμουνιστές πρέπει νά 
όργανώσουν, νά μαζικοποιήσουν καί νά έπεκτείνουν τό Αντάρτικο κίνημα 
στήν ύπαιθρο, νά περιφρουρήσουν τόν έθνικοαπελευθερωτικό του χαρα
κτήρα καί νά καταπολεμήσουν Αποφασιστικά κάθε τάση πού θά όόηγοϋσε 
σέ Αντιλαϊκούς σκοπούς, σέ ληστείες καί πλιατσικολογήματα».

'Η 8η 'Ολομέλεια δέ μπορεϊ σωστά νά έκτιμηθεϊ άν δέ μελετηθεί μέ 
τήν πρέπουσα σοβαρότητα τό 7ο τμήμα τής άπόφασής του. Σ ’ αύτό τονί
ζεται:

«7. Τό Κόμμα μας παλεύοντας στίς πρώτες γραμμές γιά τήν Απελευ
θέρωση τής χώρας Από τόν ξενικό ζυγό, όέν παύει οϋτε στιγμή ν ’ Αγωνίζε
ται γιΑ τήν Αποκατάσταση καί έπέκταση τών λαϊκών έλευθεριών καί ν ’ 
Αντιτάσσεται Αποφασιστικά στήν έπικράτηση κάθε εϊόους Αντιλαϊκής δ ι
κτατορίας, καθώς καί σέ κάθε ξενική έπιρροή στά έσωτερικά τής χώρας 
μας. Ή μεταπολεμική Ανοικοδόμηση τής χώρας Από τά συντρίμμια τοϋ 
πολέμου καί τής ξενικής κατοχής δέν είναι δυνατή χωρίς τήν Απεριόριστη 
συμμετοχή τής πρωτοβουλίας καί δραστηριότητας τών πλατιών λαϊκών 
μαζών σ' δλη τήν οικονομική καί πολιτική ζωή τοϋ τόπου. Τό Κόμμα μας 
σχετικά μέ τό έσωτερικό καθεστώς, πού πρέπει νά έπικρατήσει υστέρα 
Από τήν Απελευθέρωση τής χώρας Από τούς κατακτητές, Αγωνίζεται γιά 
τήν έγκαθίδρυση τής Λαϊκής Δημοκρατίας, μέσα στήν όποια ό έλεύθερος 
έλληνικός λαός μπορεϊ ν ’ Αναπτύξει τήν πρωτοβουλία καί δραστηριότητά 
του στήν Ανοικοδόμηση καί έπίλυση δλων τών πολιτικών, οικονομικών 
καί κοινωνικών ζητημάτων, πού θέτουν οί ΑνΑγκες τής συγκεκριμένης 
στιγμής. Ή έπιδίωξή μας αύτή όέν μπαίνει καθόλου άπό μέρους μας σή
μερα σΑν όρος γιά τήν άπόλυτα Απαραίτητη στόν έθνικοαπελευθερωτικό
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άγώνα συγκέντρωση τών κομμάτων δλου τοϋ έλληνικού λαοϋ στό κοινό 
έθνικοαπελευθερωτικό μέτωπο»(*)

Κριτική τής ’Ολομέλειας

'Η 8η 'Ολομέλεια καί οί αποφάσεις της άποτελούν σταθμό στήν ιστο
ρία τού έθνικού άπελευθερωτικοΰ άγώνα. Σέ σχέση μέ τήν 6η καί 7η 
'Ολομέλεια έχει τή σημασία πώς καθορίζει, χωρίς έπιφυλάξεις καί άσα- 
φείς διατυπώσεις, τή γραμμή τοϋ Κόμματος, δπως έχει πιά διαμορφωθεί 
μέσα στή ζωή καί τήν πρακτική:

Έθνικό άπελευθερωτικό μέτωπο. Καθορίζει τό χαρακτήρα τοϋ Με
τώπου αυτού μέσα στά πλαίσια τού άντιφασιστικού πολέμου πού συνεχί
ζεται, δηλαδή στό πλευρό καί τών δύο συμμάχων.

Πέρα άπ’ αύτό. ή μεγάλη άξία τής 'Ολομέλειας αύτής βρίσκεται στό 
δτι, όχι πιά μέ μασημένα λόγια, ό έθνικός άπελευθερωτικός άγώνας χα
ρακτηρίζεται τώρα καί καθορίζεται άπό τό Κόμμα σάν καθολικός άγώνας 
τού έλληνικού λαού -  καί μέσα σ’ αύτό τόν καθολικό άγώνα κυρίαρχη 
μορφή πάλης μπαίνει ό ίνοπλος άγώνας. Κι ό ένοπλος αύτός άγώνας δέ 
θεωρείται πιά άφηρημένη, ένδεχόμενη ή μελλοντική μορφή δράσης, άλλά 
καθορίζεται σάν άμεσο, πρακτικό, καθημερινό καθήκον τού Κόμματος.

Ή χώρα βρίσκεται σέ έπανάσταση καί τό Κομμουνιστικό Κόμμα Ε λ 
λάδας άναλαβαίνει νά τήν καθοδηγήσει.

Ά π ό  τήν πλευρά τής κομματικής άνασυγκρότησης, ή σημασία τής 8ης 
'Ολομέλειας είναι έπίσης τεράστια. Μέσα στίς τοτ^νές συνθήκες ή σύγ
κληση τού άνώτατου άντιπροσωπευτικού σώματος τού Κόμματος ήταν 
φυσικά άδύνατη. Μέ τή συμμετοχή δμως μεγάλου άριθμού στελεχών στήν 
'Ολομέλεια αύτή συγκροτήθηκε ένα πλατύτερο άπό πρίν σώμα. Τό σώμα 
αύτό έκλέγει έγκυρα τήν ΚΕ τού Κόμματος -  μιά ΚΕ πού γίνεται άποδε- 
κτή άπό τό σύνολο τών στελεχών.

Έ τσι, τό ΚΚΕ άποκτάει πιά τήν έκλεγμένη άπό τό ιδιο ήγεσία μέ 
έπικεφαλής έναν ήγέτη άναγνωρισμένο γενικά, δπως δ Γ. Σιάντος -  καί 
δέν είναι ύποχρεωμένο νά περιμένει τίς έντολές καί τά «σημειώματα» τής 
Άκροναυπλίας.

Άμέσως μετά τήν 8η 'Ολομέλεια, μέσα στήν ΚΕ τού ΚΚΕ καί περισ
σότερο μέσα στό ΕΑΜ, δηλαδή άπό τούς μή κομμουνιστές συναγωνιστές 
μας, έκφράστηκαν έπιφυλάξεις καί διαφωνίες σχετικά μέ τό ρόλο τών 
συμμάχων -  ΕΣΣΔ καί Μεγάλης Βρετανίας -  στόν πόλεμο. 'Υ ποστηρί
χτηκε ή άποψη πώς ή 8η 'Ολομέλεια είχε κάποια μονόπλευρη τοποθέτηση 
ύπέρ τής Σ.Ε. Μετά τόν πόλεμο ό Π. Ρούσος, έγραψε σχετικά:

«...Όσοδήποτε σωστές κι άν ήταν αύτές οί διαπιστώσεις γιά  τό συν-

(8). Β).. ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΚΕ. τόμ. Ε.'
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επή άντιφασιστικό ρόλο τής Σ.Ε. συγκριτικά μέ τό ρόλο τών συμμάχων, ή 
θέση έκείνη προκάλεσε κατοπινά συζητήσεις καί άντιρρήσεις στήν ΚΕ, 
γιατί άπό άποψη τακτικής μπορούσε νά έμποδίσει έκείνη τή στιγμή δσους 
δέν άκολουθούσαν τή Σ.Ε. νά καταταχθούν στό ΕΑΜ». Ό  Π. Ρούσος 
άποδίδει τό λάθος στόν Σιάντο δ όποιος «αύθαίρετα... άφησε στήν τελική 
σύνταξη τών κειμένων καί διατυπώσεις πού δέν ύπήρχαν στά ψηφισμένα 
κείμενα».(9)

'Η 8η 'Ολομέλεια στόν δρο «Άπελευθέρωση» έδινε τό πλατύτατο 
Ιδεολογικοπολιτικό καί κοινωνικό περιεχόμενο πού συνοψιζόταν στό τρί- 
πτυχο τού ΕΑΜ, Ελευθερία -  Ανεξαρτησία -  Λαϊκή έξουσία. Ά ν  ύπάρ- 
χει ένα λάθος στήν 8η 'Ολομέλεια, αύτό είναι ή πραγματικά υπεραισιό
δοξη έκτίμηση ότι «... ή κατάσταση γενικά... αύξάνει τίς δυνατότητες 
άποβάσεων συμμαχικών δυνάμεων καί δημιουργίας πολεμικού μετώπου 
στά Βαλκάνια καί Ιδιαίτερα στήν Ελλάδα». Τό γεγονός δτι τό ΚΚΕ 
έβλεπε σύντομη τήν έπιστροφή τών βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων 
στήν Ε λλάδα δημιουργούσε αύταπάτες, δέν προσανατόλιζε τό κίνημα γιά 
μακρόχρονο πόλεμο καί σκληρή έσωτερική πάλη. Μιά τέτοια μακρόχρονη 
πάλη θά άπαιτούσε, έκτός άπό τήν πολεμική, καί τή διπλωματική δρα
στηριότητα τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ, γιά  τόν καθορισμό σωστών σχέσεων 
άνάμεσα στό έλληνικό έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα καί τή Μεγάλη Βρε
τανία καί τήν άνάληψη άμοιβαίων ύποχρεώσεων, δχι μόνο γιά  τούς άμε
σους, βραχυπρόθεσμους πολεμικούς σκοπούς, άλλά καί γιά τίς μεταπολε
μικές λύσεις.

Ή  θέση γιά σύντομη άπόβαση τών Ά γγλω ν βοηθούσε τή δημιουργία 
άγγλοκίνητου κινήματος στήν 'Ελλάδα, ένίσχυσε τίς τάσεις τής «ειρηνι
κής» άναμονής τής άπελευθέρωσης άπό τούς συμμάχους καί τής φυγής 
στή Μέση Α νατολή άξιωματικών γιά νά βρεθούν στίς τάξεις τού τακτι
κού έλληνικού στρατού πού θά ξαναγύριζε σύντομα στήν 'Ελλάδα γιά νά 
συνεχίσει τόν πόλεμο.

Γιά τή θέση αύτή, άμέσως μετά τή δημοσίευση τής άπόφασης ό στρα
τιωτικός σύμβουλος τής ΚΕ ταγματάρχης Μακρίδης έκανε εύρύτατη συ
ζήτηση μέ τόν Σιάντο καί έγραψε έκθεση, άποδεικνύοντας πώς είναι άδύ- 
νατη στό κοντινό μέλλον μιά άποβατική ένέργεια σοβαρών άγγλοαμερι- 
κανικών δυνάμεων καί δτι τό ΚΚΕ θά πρέπει νά προσανατολίζεται σ’ ένα 
μακρόχρονο πόλεμο βασικά μέ έσωτερικές λαϊκές δυνάμεις, τόσο άπό 
άποψη έμψυχου υλικού δσο καί άπό άποψη διατροφής, έξοπλισμσύ καί 
άνεφοδιασμού.

(9). Π. Ρούσος: Ή  Μ εγάλη Τετραετία, σέλ. 327 - 328. Ωστόσο, στήν συνεδρίαση τής 
'Ολομέλειας αύτής δέν ύπήρχε ούτε γραφτή εισήγηση, ούτε σχέδιο άπόφασης. Ή  άπόφαση πού 
ψηφίστηκε ήταν τό προφορικό κλείσιμο τού Σιάντου, στόν όποιο καί άνατέθηκε ή διατύπωση 
τής Ά πόφασης καί ή δημοσίευσή της. Δέν εύσταθεϊ ή κατηγορία τού Ρούσου γιά  αύθαίρετη 
άλλοίωση τού κειμένου τής Ά πόφασης άπό τόν Σιάντο.
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Ε πειδή  ή ϊδια σκέψη άργότερα διατυπώθηκε καί σέ μιά προκήρυξη 
τοΰ ΚΚΕ η ΚΣΕ υπόβαλε ύπόμνημα διαφωνώντας ριζικά.(10)

Ή  8η 'Ολομέλεια καί ή κομματική άνασυγκρότηση

Σχετικά μέ τήν κομματική κατάσταση ή 'Ολομέλεια διαπίστωνε: «... Τό 
γρήγορο ξεκαθάρισμα τών χαφιεδικών έστιών, (...) Δ. Κοντογιάννη, Τυ- 
ρίμου, Μόσχου, τήν άνασυγκρότηση καί άνάπτυξή τοΰ Κόμματος καί 
Ιδιαίτερα τών κομματικών όργανώσεων Α θήνας καί Πειραιά, τήν Ιδρυση 
σειράς μαζικών όργανώσεων, τήν καθημερινή μαζική δράση γιά  τήν 
υπεράσπιση τών ζωτικών άναγκών τοΰ λαοΰ καί τήν έκδοση σειράς έντυ
πων τοΰ κέντρου καί τών τοπικών όργανώσεων ...».

Ταυτόχρονα ή 8η 'Ολομέλεια διαπίστωσε πώς οί έπιτυχίες δέν ήταν 
άκόμα άνάλογες μέ τίς άνάγκες καί μέ τίς δυνατότητες πού ύπήρχαν. Τούς 
λόγους τής καθυστέρησης ή ΚΕ δέν τούς άναφέρει καί δέν έγινε καθόλου 
λόγος γιά τή δουλειά τής ΚΕ καί είδικότερα τού μέχρι τότε γραμματέα της 
πού τόσο άπασχόλησε, δπως γράψαμε, τό άκτίβ τών στελεχών τής Α θ ή 
νας. Βέβαια, ύστερα άπό δλα πού είχαν προηγηθεΐ ήταν πολύ δύσκολο 
γιά τό Σιάντο νά βάλει ζητήμα, Τσίπα. Ό  ίδιος ό Τσίπας, άν δέ μέ άπα- 
τάει ή μνήμη μου, δέ μίλησε καθόλου καί σ’ δλη τή διάρκεια τών έργασιών 
τής 'Ολομέλειας δέν έκρυβε τή δυσαρέσκειά του γιά  τή λύση πού δόθηκε 
στό πρόβλημα τής καθοδήγησης. Ό  μόνος άπό τά μέλη τής ΚΕ πού άσφα- 
λώς δέ θά άφηνε νά περάσει άπαρατήρητη ή τόσο άποτυχημένη άνάδειξη 
τού Α. Τσίπα έπικεφαλής τού ΚΚΕ, ό Παντελής Καραγκίτσης, δυστυχώς 
δέ βρισκόταν στήν Ό λομέλεια .(")

(10). Ό  Π. Δανιηλίδης. μέλος τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ καί βοηθός τοϋ Γ. Σιάντου στή 
καθοδήγηση τοΰ ΣΚΑ καί τών άξιωματικών μελών τού ΚΚΕ, σέ στοιχεία πού έδωσε στή ΚΕ 
τού ΚΚΕ, μετά τόν πόλεμο γράφει, άνάμεσα στά άλλα καί τά παρακάτω:

«... λίγο (μετά τήν όνομασία τού ΕΛΑΣ)» -  διαβάζουμε στά στοιχεία πού έδωσε ό Δα
νιηλίδης -  «κυκλοφόρησε μιά προκήρυξη τού Κόμματος (τής ΚΕ ή τού ΠΓ) πού ξεκινώντας 
άπό τίς μερικές έπιτυχίες τών Ά γγλω ν στήν ’Αφρική διατύπωνε τήν άποψη, δτι ξανοίγουν 
οί προοπτικές γιά άποβάσεις τών "Αγγλων στήν 'Ελλάδα μέσα στό 1942.

Μ" αύτή τή προοπτική τού Κόμματος διαφώνησε ριζικά ή στρατιωτική έπιτροπή πού 
ύπόβαλε καί σχετικό ύπόμνημα άπό τά 3 μέλη της (Παπασταματιάδης -  Μακρίδης -  Πολύ
δωρος). Στό ύπόμνημα ύποστηριζόταν ή άποψη δτι δέν είναι δυνατή τέτοια άπόβαση στή 
διάρκεια τού 1942. (Στό κομματικό ’Αρχείο έκτός άπό τό ύπόμνημα ύπάρχουν καί δυό άλλα 
γράμματα τού Μακρίδη γιά τίς προοπτικές τού πολέμου, πού γράφτηκαν τό Σεπτέμβρη τοϋ 
1941 καί μετά τή μάχη τής Μόσχας).

Μετά τήν υποβολή τού υπομνήματος πήγε στή συνεδρίαση τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ 6 Σιάντος. 
γιά νά ζητήσει έξηγήσεις. "Ακολούθησε πολύωρη συζήτηση πού έπεκτάθηκε σέ γενικότερα 
προβλήματα γύρω άπό τίς προοπτικές τού πολέμου. Ό  Σιάντος ζήτησε τότε νά τού ύποβά- 
λουν σχετική έκθεση-μελέτη'ή όποια καί υποβλήθηκε άπό τό Μακρίδη. ('Υ πάρχει κι αύτή 
στό κομματικό ’Αρχείο)...». « Αρχεία KF. τού ΚΚΕ», φακελ. Ε ' -στοιχ. Π. Δανιηλίδη.) Τό 
ύπόμνημα ήταν άπό τά τρία μέλη τής ΚΣΓ πού δέν ήταν άκόμα μέλη τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ. 
Παρόμοιο ύπόμνημα ύποβλήθηκε καί στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ άπό τήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ.

(II) .  «...Μέ τήν άνάληψη άπό τόν Τσίπα τής Γραμματείας ή δουλειά χαλάρωσε. Αύτός 
ποτέ δέ σκέφθηκε τίς εύθύνες του, ποτέ δέν έβαλε ένα πετραδάκι στά νεαρό κομματικό
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Ή  'Ολομέλεια έξέλεξε τό άνώτατο καθοδηγητικό όργανο τού Κόμμα
τος, τό πρώτο Πολιτικό Γραφείο στήν περίοδο τής κατοχής. Τό άποτέλε- 
σαν: Γ. Σιάντος, Ά . Τσίπας, Χρύσα Χατζηβασιλείου, Παντελής Καραγκί- 
τσης, Λ. Στρίγγος καί Π. Ροϋσος. ’Αναπληρωματικό μέλος ό ’Ανδρ. Τζή- 
μας.

Πρόταση τοϋ Σιάντου νά μπούν στήν ΚΕ (μέ «κόπτάτσια» -  δηλαδή 
χωρίς νά είναι έκλεγμένα μέλη της) οί Κ. Χατζημάλης, Θ. Χατζής καί Π. 
Δανιηλίδης έγινε δεκτή -  μέ τήν έπιφύλαξη νά έγκριθεϊ άπό τήν Ά κ ρ ο 
ναυπλία.

Ή  'Ολομέλεια έξέλεξε τόν Γ. Σιάντο Γενικό Γραμματέα τοϋ ΚΚΕ, 
δπως ήταν καί τό άρχικό σημείωμα τής Άκροναυπλίας. Νέο σημείωμα τής 
Ά κροναυπλίας άκύρωνε τό παλιό καί δριζε νά είναι ό Σιάντος Γραμμα
τέας μόνο καί δχι Γενικός Γραμματέας. 'Η  νέα αύτή «έπέμβαση» τής 
Ά κροναυπλίας δέ συζητήθηκε τότε άλλά έγινε δεκτή άπό τόν Σιάντο καί 
πραγματοποιήθηκε σιωπηλά.

Ό  Σιάντος άναλάμβανε καί τήν καθοδήγηση τής στρατιωτικής δου
λειάς, μέ βοηθούς τόν Π. Δανιηλίδη γιά τόν τομέα τού Κόμματος καί 
έμένα γιά τή στρατιωτική όργάνωση τού ΕΑΜ. Ά λλες άλλαγές: Ό  Στρίγ
γος στελνόταν γραμματέας τού Μακεδονικού Γραφείου καί στή θέση του 
γραμματέας τού Πειραιά άναλάμβανε ή Χρύσα Χατζηβασιλείου. Ό  Κ. 
Γαμβέτας έμενε στή Θεσσαλία. ’Επίσης ό Τζήμας παράμενε γραμματέας

οικοδόμημα. Τό πρώτο πού Εκανε ήταν νά σηκωθεί νά φύγει νά πάει στήν πατρίδα του καί 
νά γυρίσει μετά 1-2 μήνες. Τού λέω δτι αύτό είναι άπαράδεκτο. Δέν είμαστε τώρα γιά 
ταξίδια. Τώρα κάθε λεπτό πού χάνεται σέ κούφιες συζητήσεις άξίζει πολλά, δ λαός μάς 
περιμένει νά τόν όδηγήσουμε στί; μάχες γιά τήν έπιβίωση, γιά τήν έθνική του λευτεριά. 
Αύτός δέ μ' άκουσε καί σηκώθηκε καί Εφυγε. "Οταν γύρισε μάς ήταν μιά τρομερή τροχοπέ
δη. Έ σπαζε τά ραντεβού μας, άνέβαλλε τίς δουλειές, γύρναγε στούς κεντρικούς δρόμους, 
άνέβαινε στά τράμ. Μιά μέρα φαίνεται ήταν μεθυσμένος καί Επεσε άπό τό τράμ καί μάς ήρθε 
μέ σπασμένα τά μούτρα. Σύχναζε σέ κακόφημα κέντρα.

Κάποτε Εγινε μιά άπό τίς πιό νοικοκυρεμένες συνεδριάσεις τών μελών τής ΚΕ πού ήταν 
τότε Εξω. Είχαμε πάει σ' Ενα σπίτι στόν Υμηττό. Ά π ό  κείνους πού θυμάμαι ήτανε ό Πέτρος 
Ροϋσος, ό Τζήμας, ό Τσίπας, Παντελής, ή Χρύσα, άν δέ γελιέμαι καί κάνα δυό άλλοι πού δέν 
τούς θυμάμαι. ’Εκεί άποδείχτηκε πλέρια ή άνικανότητά του. ’Εκεί μέ τό άπαιτούμενο θάρρος 
ύποοτήριξα τήν άποψη δτι δέν είναι Επιτρεπτό νά 'χουμε γενικό γραμματέα τού Κόμματος τόν 
Τσίπα καί πρέπει νά Εκλέξουμε άλλον. Δυστυχώς ή πρότασή μου δέν Εγινε δεκτή. Αύτό είχε σάν 
άποτέλεσμα νά πάθουμε κι άλλες ζημιές στό Κόμμα. Σέ λίγο καιρό ό Σιάντος καί δ Γιιόση; τό 
σκάσανε. Τούς είχανε φέρει άπό τήν Κέρκυρα γιά δίκη στήνΆ θήνα καί βρήκανε τήν εύκαιρία και 
τό σκάσανε. Κάνω γνωστό στό Τσίπα δτι άπόδρασε ό Σιάντος καί μού λέει δτι τόν Σιάντο δέ 
μποροϋμε νά τόν χρησιμοποιήσουμε γιατί κάτι υπάρχει σέ βάρος του άπ’ τήν Κέρκυρα. Αύτό τό 
συζητήσαμε μέ τούς άλλους συντρόφους καί μέ τόν ίδιο τόν Σιάντο καί παραμερίσαμε αύτή τήν 
άντίρηση τού Τσίπα. Ύ στερα άπό λίγο καιρό ό Τσίπας μεθάει σέ μιά ταβέρνα καί στέλνει Ενα 
παιδί τού ταβερνιάρη στό σπίτι πού συνεδρίαζε τό ΠΓ νά τού στείλουν λεπτά γιά νά πληρώσει 
τόν ταβερνιάρη. Ύ στερα ά π’ αύτά τό Κόμμα άποφάσισε νά τόν στείλει στήν Πελοπόννησο.

Τού άνακοίνωσε καί άπόφαση. Αύτός δμως άντί νά πάει στήν Πελοπόννησο πήγε στή 
Σόφια. Σέ λίγο καιρό γύρισε. 'Ο  μηχανισμός τού Κόμματος διέτρεξε μεγάλους κινδύνους ά π ' 
αύτήν τήν Ιστορία. Εύτυχώς πού δέν Εφτασε σ’ άλλο σημείο νά μάς κάνει άλλο κακό...», 
(«’Αρχείο ΚΚΕ», φάχελος I. στοιχεία Καραγχίτση.).
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’Αθήνας καί δέν άντικαταστάθηκε τότε, δπως έγραψε ό Ρούσος, άλλά άρ
γότερα άπό τόν Κ. Χατζήμαλη. Ό  Δ. Βλαντάς άναλάμβανε γραμματέας 
τής ΕΠΟΝ καί ό Μ. Βαφειάδης στελνόταν γραμματέας τής Θεσσαλονίκης.

'Η  ’Αθήνα προχωρούσε μέ πολύ καλούς ρυθμούς καί άπό τήν άνοιξη 
τού 1942 είναι ή κυρίαρχη πολιτική δύναμη.

Δυό άποσπάσματα άπό έκθέσεις τού τότε Γραμματέα τής ΚΟΑ δί
νουν μιά εικόνα τής κομματικής άνάπτυξης. Νά τί έγραψε δ Τζήμας:

«... Ώ ς τήν άνοιξη τον 1942 έχει στρώσει γιά καλά ή όονλειά τής 
όργάνωσης τής 'Αθήνας. *Εχουν όημιουργηθεϊ κομματικές όργανώσεις σ’ 
δλους τούς τομείς μέ δάση τήν παλιά διάταξη καί όργανωτική της στρου- 
χτούρα. Ή 1η Άκτίβα στό κέντρο, Σύνταγμα-Μοναστηράκι, ώς τόν τομέα 
'Αμπελοκήπων, μέ δλα τά νοσοκομεία. Ή 2η στό κέντρο έπίσης, 
'Ομόνοια-'Εξάρχεια, περιλαμβάνει στήν πρώτη περίοδο καί τούς Άνωνο- 
μίτες. Ή 3η μέ άξονα τήν όδό Λένορμαν πρός τό Καπνεργοστάσιο 
Λαναρά-Περιστέρι. Ή 4η νοτιότερα, πρός τήν Ιερά όδό, βυρσοδεψεία, 
Λαχαναγορά. Ή 5η άπό τά Πετράλωνα ώς τήν Καλλιθέα, ή 6η 
Παγκράτι-’Ανατολικός τομέας, ή 7η 'Αμπελοκήπους, ή 8η Ποδαράδες, ή 
9η Προάστια, ή 10η Δημοσίων Υπαλλήλων κτλ. Τά μέλη γρήγορα πολλα
πλασιάζοντας Τό Μάρτη 1942 θά φθάνουν τά 1200. 'Αναπτύσσονται οί 
Έαμικές όργανώσεις, ή συνδικαλιστική δουλειά, ή δουλειά τής Νεολαίας. 
Στά τέλη τοϋ 1942 κρατάμε γερά άπό όργανωτική άποψη τήν 'Αθήνα». Σέ 
άλλο σημείωμά του (20-8-47) πού βρίσκεται στό «’Αρχείο τής ΚΕ τού 
ΚΚΕ» ό Ά νδρ. Τζήμας γράφει:

«Τό Μάρτη τοϋ 1942 ή 'Αθήνα έχει 1200 μέλη, καλή κομματική δου
λειά καί καλό τεχνικό■ μηχανισμό. 'Εγώ βοηθώ πολύ τό ΠΓ σ’ 6λες τίς 
δουλειές καί ούσιαστικά (απομακρύνομαι άπ' αύτήν. 'Έχουμε άδιάκοπες 
προστριβές μέ τόν Καλοδίκη καί τόν Κωτσάκη, πού δέν έννοοϋν νά δια
θέσουν δυνάμεις γιά τό Π.Γ. Νιώθω πώς όρισμένοι άλλοι τομείς τής δου
λειάς μας άποκτοϋν ξεχωριστή σημασία -  άντάρτ ικο. Έγώ άλλωστε 
κρατώ έπαφή μέ τόν Βελουχιώτη. Ύστερα άπό συγκατάθεση τού Γέρου, 
φεύγω άπό τήν 'Αθήνα. 'Αναλαμβάνω τήν 'Αττικοβοιωτία, Ρούμελη, Εύ
βοια. Φροντίζω ν’ άποκαταστήσω έπαφές μέ άντάρτικες όμάδες δπου έμ- 
φανίζονται... ».

Στή Μακεδονία μετά τή δολοφονία τού Τζανή υπεύθυνος ούσιαστικά 
άνέλαβε ό Έρυθριάδης. ’Ηταν ένα είδος συνδιοίκηση Έρυθριάδη- 
Κερασίδη. Τό Γραφείο Μακεδονίας άποτελούνταν άπό τούς 1. ’Ερυθριά- 
δη, 2. Κερασίδη, 3. Βασβανά καί 4. Κοχρανίδη. Ό  Τσέγας (Θανασάκης) 
ήταν όργανωτής τού Γραφείου, δταν έφτασε έκεϊ ΰστερα άπό τήν 8η 
'Ολομέλεια δ Λ. Στρίγγος. Ό  Βασβανάς στήν έκθεσή του άναφέρει δτι: 

«Παρουσιάστηκαν δυό τάσεις. Μιά άπό Έρυθριάδη-Βασβανά πού 
υποστήριζαν δτι πρώτα πρέπει νά δημιουργηθοϋν όργανώσεις, νά ξεση
κωθεί τό μαζικό κίνημα καί υστέρα ν' άρχίσει ή όργάνωση τοϋ άνταρτο- 
πόλεμου. 'Αντίθετα ό Κερασίδης καί οί άλλοι υποστήριζαν δτι πρέπει ν ’ 
άρχίσει άμέσως ό Ανταρτοπόλεμος καί νά ριχτοϋν 6λες οί δυνάμεις σ’ αυ
τόν.
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Στό μεταξύ φτάνει ή Χρύσα, πού προσπαθούσε καί πέτυχε νά κρατή
σει τήν ένότητα καί νά έφαρμόζεται βασικά ή γραμμή τον Κόμματος. 
Μετά τόν έρχομό τής Χρύσας έρχεται καί ό Βαφειάόης. Τότε συγκροτεί
ται Γραφείο μέ έπικεφαλής τόν Βαφειάόη.

Τήν άνοιξη φτάνει ό Στρίγγος πού άναλαμβάνει υπεύθυνος τοϋ Γρα
φείου καί ό Βαφειάόης περνάει στήν πόλη τής Θεσσαλονίκης, σάν Υπεύ
θυνος. Ό  Έρυθριάόηςστέλνεται στήν Άνατολ. Μ ακεόονία-Θράκη...»(ί2)

Σέ παρόμοιά του έκθεση ό Λ. Στρίγγος άναφέρει τά άκόλουθα πού 
δείχνουν την κατάσταση πού έπικρατεϊ στή Μακεδονία:

«... Άμέσως μετά τήν όλομέλεια (σ.σ. 8η τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ), στάλθηκα 
στή Μακεδονία. Στή Μακεδονία ύπήρχαν τότε άκόμα υπολείμματα άπό 
τό παλιό πνεύμα τής σεχταριστικής καθοδήγησης Τζανή. Τό ένοπλο κί
νημα πού εϊχε άναπτυχθεί τό 1941 χτυπήθηκε σοβαρά άπό τούς Γερμα
νούς, άπό έλλειψη σωστής καθοδήγησης καί είχαν άπομείνει μικρές όμά
δες, πού καλύφθηκαν. Κ αί οί όργανώσεις τής Ανατολικής Μακεδονίας 
είχαν διαλυθεί μέ έντολή πού είχε δώσει ή Χρύσα. Συγκροτήσαμε μέ έν
τολή τού ΠΓ κομματικό γραφείο, έγώ, ό Μάρκος Βαφειάόης καί ό Έρυ- 
θριάδης γιά τήν καθοδήγηση δλης τής δουλειάς. Ό  Έρυθριάόης, μέ άπό
φαση τοϋ Γραφείου Μακεδονίας στάλθηκε στήν Άνατολική Μακεδονία 
γιά ν' άνασυγκροτήσει τίς διαλυμένες δυνάμεις. Περί τό τέλος τοϋ 1942, 
οί όργανώσεις είχαν μιά άρκετά σοβαρή άνάπτυξή μέσα στούς έργάτες 
καί τούς άγρότες (συνεταιρισμούς). Ή  άνάπτυξή τοϋ άντάρτικου κινήμα
τος καθυστερούσε έν μέρει γιατί χρειάστηκε καιρός ν ’ άναλάβει άπό τά 
χτυπήματα πού έφαγε τό 1941 καί έπίσης γιατί δέν έπιμέναμε δσο έπρεπε 
στήν άνάπτυξή του άπό τήν πρώτη στιγμή. (■■’)».

Εξαιρετικά δύσκολη ήταν ή κατάσταση στήν άνατολική Μακεδονία. 
Παραθέτουμε άποσπάσματα άπό τή βιογραφική έκθεση τού Γ. Έ ρυθριά
δη, πού τήν άνοιξη τοϋ 1942 στάλθηκε άπό τό Μακεδονικό Γραφείο νά 
καθοδηγήσει τή βουλγαροκατεχόμενη περιοχή:

«... Τόν Απρίλη 1942 μέ άπόφαση τοϋ ΠΓ τοποθετήθηκα καθοδηγη
τής τών κομματικών όργανώσεων Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης 
(βουλγαροκρατούμενες περιοχές)... Στίς 7 τού Μάη 1942 παράνομα μέ 
καΐκι έφτασα στήν Καβάλα. Ή κατάσταση πού έπικρατούσε στίς περιοχές 
αύτές παρουσίαζε τίς παρακάτω ιδιαίτερες Ιδιομορφίες: 1. Πάνω άπό
100.000 έλληνικός πληθυσμός, κυρίως έργάτες καί πληθυσμός τών πό
λεων, έγκατέλειψε τίς περιοχές αύτές καί έφυγε στή γερμανοκρατούμενη 
Ελλάδα. 2. Έ να μαζικό ρεύμα έργατών φεύγουν έθελοντές στή Γερμανία 
μπρός στόν κίνδυνο βουλγαρικής όμηρίας (ό πληθυσμός είχε κακή άνά-

(12). Στοιχεία Β. Βασβανά, 'Αρχείο τής Κ.Ε τον ΚΚΕ.
(13). ‘Αρχείο τής Κ.Ε, Αϋτοβιογραφική έκθεση Λ. Στρίγγου.
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μνηση απο τήν όμηρία τή βουλγαρική τοϋ 1915-17 πού μαζικά πέθαινε σέ 
άναγκαστικά ίργα τών γερμανοβουλγάρων), 2.600 μονάχα άπό τήν Κα
βάλα φύγαν στή Γερμανία. 3. Ή  άποτυχία τής ένοπλης έξέγερσης τής 
Δράμας, οί μαζικές έκτελέσεις καί ή τρομοκρατία πού έπακολούθησε με
γάλωσαν τό ρεύμα τής φυγής καί τό μαζικό ρεύμα νά γραφεί ό κόσμος 
Βούλγαροι υπήκοοι (ίνα μέτρο τών Βουλγάρων φασιστών πού πρόβλεπε 
ν’ άλλάξει βίαια τήν έθνολογική σύνθεση τοϋ πληθυσμού στίς περιοχές 
αύτές καί παράλληλα νά σπάσει τή θέλησή του γιά έθνική πάλη καί άντί
σταση). 4. Σέ σχέση μέ τήν ύπόλοιπη Έλλάόα ή κατοχή ή βουλγάρικη 
είναι πυκνή, κατόρθωσαν γρήγορα νά δημιουργήσουν υπολογίσιμο κρατι
κό, άστυνομικό μηχανισμό πού καί σ' αύτό τούς βοήθησε πολύ ή μετα
φορά άπό τή Βουλγαρία όλης τής άφρόκρεμας τών έγκληματιών τών κο
μιτάτων, πάνω άπό 50.000 στίς περιοχές αύτές, πού άρχή τους είχαν τή 
ληστεία, τήν άρπαγή καί τήν έξαφάνιση τοϋ έλληνικού πληθυσμού. 5. Καί 
τό βασικό μέ τή θέση καί τήν έντολή πού έδωσε ή Χρύσα στό Μιχάλη 
Δράκο (Σεπτέμβριος 1941) δλα τά μέλη καί στελ,έχη τοϋ Κόμματος νά 
έγκαταλείψουν τίς 6ουλγαροκρατούμενες περιοχές μέ τή δικαιολογία πώς 
οί περιοχές αύτές δέν μπορούν νά παίξουν κανένα ρόλο καί πώς αυτή 
είναι ή γνώμη τού ΠΓ. Ή  θέση αύτή ήταν μπορεΐ νά πει κανένας δ,τι 
χρειαζόταν γιά νά ρίξει τόν πανικό καί τήν άποσύνθεΟη μέ τίς δυσκολίες 
.τού περνούσαν οί όργανώσεις μας καί ό πληθυσμός στίς περιοχές αύτές...

(...) Βασική προσπάθειά μας, μόλις Ιφτασα στήν Καβάλα, ήταν ή σύνδεσή 
μας μέ τίς περιφερειακές όργανώσεις Σερρών, Ξάνθης, τό σταμάτημα τοϋ 
φευγιού πρός τήν Έλλάόα (βάσει τής έντολής τής Χρύσας). Ή δημιουρ
γία παράνομου έκδοτικοϋ μηχανισμού τοϋ Γραφείου. Τό σταμάτημα τοϋ 
ρεύματος πρός τή γερμανοκρατούμενη Έλλάόα καί Γερμανία. Ή πάλη 
γιά τό σταμάτημα νά γραφεί ό κόσμος Βούλγαροι καί γενικά ή άναπτέ- 
ρωση τοϋ έθνικοϋ φρονήματος καί ή άνάπτυξη τοϋ έθνικοαπελευθερωτι- 
κον άγώνα. Ή κατάσταση έδώ είναι δύσκολη, δπως άναφέρω καί πιό 
πάνω καί άπό τό γεγονός πού οί Βούλγαροι έδώ διατηρούσαν σοβαρές 
δυνάμεις καί δημιούργησαν υπολογίσιμο κρατικό μηχανισμό. Παράλληλα 
κάθε έκδήλωση έλληνική τήν είχαν άπαγορεύσει. Εκδόσεις έφημερίδων, 
ύπαρξη κοινωνικών καί άλλων μαζικών όργανώσεων, ούτε καί στά φασι
στικά συνδικάτα τά βουλγαρικά δίναν ϊόια δικαιώματα μέ τούς Βούλγα
ρους έργάτες καί στούς "Ελληνες. Οί έργάτες ήταν υποχρεωμένοι νά πλη
ρώνουν συνδρομή χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα.

Κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες καί δυσκολίες μέ άργά βήματα άλλά 
σταθερά, άρχισε νά στρώνει ή δουλειά. Ή σύνδεσή μας μέ τίς περιφερεια
κές όργανώσεις μας καί ή ζωντανή καθοδήγησή τους, γρήγορα άποκατα- 
στάθηκαν. Εξασφαλίσαμε τήν ϊκδοση τής «Λευτεριάς», δργανου τοϋ 
Γραφείου τακτικού καί περιφερειακού τύπου. Τό ρεύμα πρός τήν Ε λ 
λάδα καί Γερμανία σοβαρά περιορίστηκε, άρχισε μιά ορισμένη μαζική κί-
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νηση γιά τά ζητήματα τοΰ λαού, κυρίως μέσα στά καπνομάγαζα, δημιουρ
γήσαμε τίς πρώτες άνταρτοομάόες κτλ...» ( ΙΑ)

Στή Θεσσαλία, δπου στάλθηκε γραμματέας τοΰ Κομματικού Γρα
φείου ό Κώστας Γαμβέτας, άρχισε σοβαρή νοικοκυρεμένη καί προσεκτική 
περισυλλογή καί άνάπτυξή τών δυνάμεων τού Κόμματος καί τών μαζικών 
όργανώσεων καί δόθηκε ξεχωριστή προσοχή στό άντάρτικο πού πήρε άπό 
τήν πρώτη στιγμή σαφή κατεύθυνση καί λαϊκό χαρακτήρα. ’Επίσης άρχισε 
συστηματική καί γρήγορη άνάπτυξή τοΰ Κόμματος καί μαζικής δουλειάς 
στήν Ή πειρο, τήν Πελοπόννησο, καί σ’ άλλες περιοχές καί νησιά τής χώ- 
ρας.

•

Μπορούμε έτσι νά πούμε πώς ύστερα άπό τήν 8η 'Ολομέλεια δλο τό 
Κόμμα ρίχνεται στή δουλειά μέ καινούργια όρμή -  μπαίνει στό δρόμο 
τής μετατροπής του σέ μαζικό έπαναστατικό κόμμα, ήγετική δύναμη τού 
άπελευθερωτικού άγώνα.

ΤΟ ΕΑΜ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Κανόνες όργάνωσης καί λειτουργίας

Τό ΕΑΜ, άφού καθόρισε τούς σκοπούς του, ήταν φυσικό νά βάλει στό 
κέντρο τών προβληματισμών του τόν τρόπο όργάνωσής του. Ή  Κεντρική 
’Οργανωτική Έ πιτροπή άνέθεσε στόν Λ. ’Αποστόλου τήν έπεξεργασία 
ένός έσωτερικού κανονισμού όργάνωσης καί λειτουργίας. Τό Νοέμβρη 
τού 1941 πιάστηκε άπό τήν έλληνική άσφάλεια ό Λέυτέρης ’Αποστόλου 
καί στάλθηκε στήν ’Ακροναυπλία. Μέ τή σύλληψη τοΰ ’Αποστόλου τό κα
θήκον αύτό έπεσε σέ μένα. Δουλειά δύσκολη καί πρωτότυπη, μέ πολλές 
Ιδιομορφίες.

Τό ΕΑΜ ήταν έθνικοαπελευθερωτικός συνασπισμός πολιτικών κομ
μάτων καί όργανώσεων καί ταυτόχρονα μιά ένιαία Ό ργάνωση Παλλαϊκή 
διαρθρωμένη σ’ δλη τή χώρα μέ δικές της όμάδες βάσης καί δικά της 
δργανα καθοδήγησης, άπό κάτω μέχρι τή Κεντρική καθοδήγηση. Θά 
έπρεπε, λοιπόν, νά έξασφαλιστεϊ ή ένότητα δράσης του καί ταυτόχρονα ή 
αύτόνομη δράση τοΰ κάθε κόμματος, μέ τήν έλεύθερη έκφραση τών άπό- 
ψεών του.

(14). 'Αρχείο τής Κ.Ε  τον  ΚΚΕ, αύτοβιογραφική Εκθεση Γ. 'Ερυθριάδη.

226



Αύτό σημαίνει πώς ή μειοψηφία θά ύποτάσσεται στήν πλειοψηφία. 
Ή  άρχή δμως έρχόταν σέ άντίθεση μέ τίς ιδρυτικές άρχές τού ΕΑΜ πού 
ύπογράμμιζαν τήν πλήρη ισότητα τών κομμάτων καί όργανώσεων (πού 
συνεργάζονταν στό ΕΑΜ) καί τήν όμόφωνη λήψη τών άποφάσεων.

Ή  άρχή τής δμοφωνίας, άσφαλώς, δέν άνταποκρινόταν στό μαχητικό
-  πολεμικό χαρακτήρα τού ΕΑΜ καί θά μπορούσε νά σταθεί τροχοπέδη. 
Ό μω ς, περισσότερο άπό δλα τά άλλα πολιτικά κόμματα, τό ΚΚΕ έπέμενε 
σ’ αύτήν τήν άρχή γιά νά σκορπίσει τίς άμφιβολίες καί τούς φόβους δτι 
θά μονοπωλήσει τό έαμικό κίνημα. ’Ηταν ή περίοδος πού δλα τά κόμματα 
πού 'ίδρυσαν τό ΕΑΜ υπολόγιζαν πώς θά πείθονταν οί ήγεσίες τών πα
λιών κομμάτων νά μπούν σ’ αύτό καί γιά τούτο διατηρούσε τήν προσω
ρινή όργανωτική έπιτροπή καί δέν προχωρούσε στήν άνάδειξη Κεντρικής 
Έπιτροπής.

Ή  άρχική πρόταση νά συγκροτούνται δλα τους τά όργανα άπό τήν 
Κεντρική του Έπιτροπή μέχρι τά Γραφεία τών όμάδων βάσης, μέ άντι- 
προσώπους δλων τών συνεργαζόμενων κομμάτων άποδείχτηκε άντιρεαλι- 
στική, άπραγματοποίητη. ’Αντιρεαλιστική, γιατί δλες οί πολυώνυμες 
έθνικές, άπελευθερωτικές, άντιστασιακές όργανώσεις καί οί όργανώσεις 
τοπικής αύτοάμυνας, πού είχαν έμφανιστεΐ μέ πρωτοβουλίες πατριωτών ή 
κομμουνιστών πρίν τό ΕΑΜ καί προεχώρησαν άμέσως σ’ αύτό, είχαν κιό- 
λας τίς καθοδηγήσεις τους έκλεγμένες άπό τούς ίδιους. Ε κτός ά π ’ αύτές 
τίς πρωτόβουλες όργανώσεις καί άλλες πού συγκροτούνταν μέ βάση τό 
'Ιδρυτικό τού ΕΑΜ, χωρίς νά έχουν άκόμα έπαφές μέ τά καθοδηγητικά 
του όργανα, άνάδειχναν τά Γραφεία τους ή τίς Επιτροπές τους. Θά ήταν 
σοβαρό λάθος ή ΚΕ τού ΕΑΜ νά καταργήσει αύτά τά καθοδηγητικά όρ
γανα καί νά διορίσει νέες έπιτροπές.’Απραγματοποίητη ήταν ή άρχική 
σκέψη γιατί, έκτός άπό τό ΚΚΕ, τά άλλα συνεργαζόμενα κόμματα δέν 
είχαν όργανωμένες δυνάμεις ούτε άτομικά μέλη σέ πανελλαδική έκταση 
καί φυσικά ήταν άδύνατο νά διαθέσουν άντιπροσώπους.

Πέρα άπό αύτά τό ΕΑΜ πρόβλεπε νά συγκεντρώσει καί πατριώτες 
πού δέν είχαν καμιά πολιτική σχέση ή σύνδεση μέ τά κόμματα πού συγ
κροτούσαν τό ΕΑΜ. Αύτά τά μέλη τού ΕΑΜ θά μπορούσαν κάποτε ή 
κάπου νά είναι ή πλειοψηφία τών όργανωμένων μελών. Ά π ό  τίς γραμμές 
τών πατριωτών θά βγαίναν στήν έπιφάνεια καί θά άναδείχνονταν έαμικοί 
ήγέτες καί λίγο άργότερα λαογέννητοι καπετάνιοι καί μαχητές τού ΕΛΑΣ. 
Μπορούσαν νά άγνοηθούν τέτοια στελέχη; Τό ΕΑΜ μπορούσε νά άγνοή- 
σει τό δημοκρατικό δικαίωμα στούς άγωνιστές νά έχουν γνώμη γιά τούς 
καθοδηγητές, νά τούς έκλέγουν μέσα άπό τίς γραμμές τους, καί νά μή 
δέχονται ξένους καί άγνωστους σάν ήγέτες τους, έπειδή τούς έστειλε κά
ποιο άπό τά κόμματα τού ΕΑΜ, μέ τό όποιο δέν είχαν καμιά Ιδεολογική, 
πολιτική καί όργανωτική σχέση;

Αύτές τίς σκέψεις καί προοπτικές άνάπτυξα στό Συντονιστικό Γρα
φείο τών συνεργαζόμενων κομμάτων καί έκανα συγκεκριμένες προτάσεις 
όργάνωσης καί λειτουργίας τού ΕΑΜ σέ μιά σύσκεψη πού έγινε στά μέσα
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τοϋ Νοέμβρη τοϋ 1941 στό δικηγορικό Γραφείο τοϋ Χρ. Χωμενίδη. Έ νώ  
έχει συγκροτηθεί ή Κεντρική Όργανωτική Έπιτροπή τού ΕΑΜ, τό «Συν
τονιστικό Γραφείο», έξακολουθεί νά ύπάρχει σάν ένα όργανο μέ δλες τίς 
παλιές του άρμοδιότητες.

Στή συζήτηση άντιμετωπίστηκαν δύο προβλήματα: Τό πρώτο ήταν ή 
παράγραφος πού χαρακτήριζε τό ΕΑΜ Συνασπισμό Πολιτικών Κομμά
των καί Πανελλαδικών Όργανώσεων καί ταυτόχρονα μαχητική πολεμική 
όργάνωση τών Ελλήνων πατριωτών. Καθοδηγείται άπό τήν Κεντρική του 
Έπιτροπή, πού τήν συγκροτούν έκπρόσωποι τών πολιτικών κομμάτων 
καί τών πανελλαδικών όργανώσεων, πού δέχονται τό ιδρυτικό του πρό
γραμμα καί δηλώνουν συμμετοχή σ’ αύτό. Οί δέ άποφάσεις τής Κεντρικής 
καθοδήγησης παίρνονται μέ βάση τίς δημοκρατικές άρχές τής όμοφωνίας 
καί είναι ύποχρεωτικές γιά  δλες τίς έαμικές όργανώσεις τής χώρας.

Τό δεύτερο ήταν ή παράγραφος πού άνάφερε δτι ή Ε λλάδα  χωρίζε
ται σέ έδαφικές περιοχές δπως Μακεδονίας -  Θράκης, Θεσσαλίας, Στε- 
ρεάς Ελλάδας, ’Ηπείρου, Πελοποννήσου, Κρήτης καί νήσων, πού θά βρί
σκονται κάτω άπό τήν καθοδήγηση τής ΚΕ τού ΕΑΜ. Ισότιμες μέ τίς 
Επ ιτροπές τών παραπάνω Περιοχών θά είναι καί οί ’Επιτροπές τού 
ΕΑΜ στίς μεγαλουπόλεις ’Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. ’Επικεφαλής 
κάθε περιοχής θά συγκροτούνται έπιτροπές περιοχών έκλεγμένες σέ σώ
ματα (συνέδρια περιοχών ή συνδιασκέψεις) κατά βάση καί στίς όποιες θά 
προστίθενται σάν ίσότιμα μέ τά έκλεγμένα μέλη καί άπό ένας άντιπρόσω- 
πος κάθε κόμματος πού μετέχει στήν ΚΕ τού ΕΑΜ ή καί άπό ένας άντι- 
πρόσωπος τοπικής σημασίας πολιτικών κομμάτων ή κινήσεων. Οί άποφά- 
σεις στίς έπιτροπές περιοχής θά παίρνονται μέ τήν άρχή τής υποταγής τής 
μειοψηφίας στήν πλειοψηφία καί δχι μέ τήν άρχή τής όμοφωνίας πού 
ΐσχυε γιά τήν ΚΕ τού ΕΑΜ.

Στό πρώτο πρόβλημα νά μείνει ή παράγραφος δπως είχε καί νά 
προστεθεί μόνο δτι ή έφαρμογή της θά άρχίσει άργότερα, δταν ή Κεντρική 
Όργανωτική Έπιτροπή τού ΕΑΜ κρίνει δτι έξάντλησε τίς προσπάθειες 
της πρός τά παλιά πολιτικά κόμματα. Στή θέση της θά έκλεγεΐ Κεντρική 
’Επιτροπή τού ΕΑΜ, ή όποία θά άποφασίσει γιά τό χρόνο πρόσκλησης 
τών πανελλαδικών όργανώσεων νά άντιπροσωπευθούν σ’ αύτή.

Γιά τό δεύτερο, άφού ύπερνικήθηκε ή έπιμονή τοϋ Χωμενίδη νά είναι 
καί οί Επιτροπές περιοχών μόνο άντιπροσωπευτικές τών κομμάτων καί 
παλλαϊκών όργανώσεων καί νά μήν έκλέγονται άπό τίς ίδιες τίς όργανω- 
μένες δυνάμεις τής περιοχής, συμφωνήθηκε νά έφαρμοστεί ή παράγραφος 
δπως έχει, μέ έξαίρεση τίς τρείς μεγάλες πόλεις ’Αθήνα -  Πειραιά -  Θεσ
σαλονίκη, δπου οί καθοδηγήσεις έπρεπε νά είναι άντιπροσωπευτικές τών 
κομμάτων καί όργανώσεων πού μετέχουν στήν ΚΕ τού ΕΑΜ μέ άντιπρο- 
σώπους τοπικής σημασίας πολιτικών καί μαζικών όργανώσεων καί οί

228



άποφάσεις νά παίρνονται μέ τήν άρχή τής όμοφωνίας, τουλάχιστο γιά τό 
άρχικό στάδιο.

Οί παραπάνω τροποποιήσεις έγιναν, κ’ Ετσι, στίς άρχές τοϋ Δεκέμ
βρη τό όριστικό κείμενο πού συμφωνήθηκε στό Συντονιστικό Γραφείο καί 
είχε μπει καί στή μικτή όργανωτική έπιτροπή, πού καί αύτή τό άποδέχτη- 
κε, στάλθηκε στίς ήγεσίες δλων τών κομμάτων τού ΕΑΜ.

•
Ό  Γ. Σιάντος, πού τότε άναλάμβανε Γραμματέας τού ΚΚΕ, έπιστρέφον- 
τας έγκριμένο τό σχέδιο όργάνωσης καί λειτουργίας τού ΕΑΜ, σ’ ένα μι
κρό τσιγαρόχαρτο μού έγραφε πώς θά πρέπει μέ έξαιρετική προσοχή νά 
συνεργάζομαι μέ τά κόμματα γιά νά υπάρχει δμοφωνία καί δτι πρίν έγ- 
κριθεΐ όριστικά, καλό θά είναι νά τό έβλεπε καί νά τό συζητούσε ή ΕΠ 
τού ΕΑΜ ’Αθήνας πού έχει κιόλας δική της πείρα.

Συνεννοήθηκα μέ τόν Γραμματέα τής ΕΠ ’Αθήνας Σταύρο Βεόπουλο 
καί όργανώθηκε συνεδρίαση τής ’Επιτροπής στό δικηγορικό του Γραφείο. 
Έ κεΐ παρουσίασα τόν άντιπρόσωπο τού ΚΚΕ στήν Έ πιτροπή Πόλης κα
θηγητή Περικλή Καλοδίκη. Διάβασα τό σχέδιο όργάνωσης καί λειτουρ
γίας τού ΕΑΜ καί ζήτησα νά κάνουν παρατηρήσεις καί συμπληρώσεις 
άπό τήν πείρα πού είχαν. Ή  συζήτηση προχωρούσε δμαλά. Έ γ ινα ν  ση
μαντικές παρατηρήσεις καί ύποδείξεις, όταν ξαφνικά ό άντιπρόσωπος 
τού ΑΚΕ Διον. Μπενετάτος ζήτησε νά σταματήσει ή συζήτηση γιατί ή ΕΠ 
είναι άναρμόδια νά συντάσσει καταστατικά. Διευκρίνησα πώς δέν πρό
κειται ή ΕΠ νά συντάξει καί νά βάλει σέ έφαρμογή όργανωτικές άρχές, 
άλλά ή Κεντρική ’Οργανωτική Έπιτροπή, πού κατ’ άρχήν έχει δεχτεί τό 
σχέδιο, ζητάει νά έχει καί τή γνώμη τής ΕΠ, πρίν καταλήξει στό όριστικό 
κείμενο τών κανόνων όργάνωσης καί λειτουργίας τού ΕΑΜ. Μέ τή διευ- 
κρίνηση αύτή τελείωσε ή παραξήγηση, δμως ό Μπενετάτος δέ σταμάτησε 
τήν άντίδραση του. ’Ισχυρίστηκε πώς τό «σχέδιο όργάνωσης» άνατρέπει 
τελείως τό 'Ιδρυτικό καί άλλοιώνει τό χαρακτήρα τού ΕΑΜ. Τό «σχέδιο 
Χατζή», δπως τό όνόμασε, δέ βάζει ζήτημα μή έπιστροφής τού βασιλιά 
στή Ε λλάδα καί δέν καταδικάζει τήν 4η Αύγούστου κ’ έτσι μετατρέπεται 
τό ΕΑΜ σέ «φιλοβασιλική» όργάνωση.

Στίς παρατηρήσεις πού τού γίνανε άπό τά άλλα μέλη τής ΕΠ πώς τό 
ιδρυτικό δέ βάζει τό ζήτημα τής μή έπιστροφής τού βασιλιά πρίν άπό ένα 
δημοψήφισμα, άλλά βάζει «πολειτιακό» έμμεσα, μέ τή θέση πώς θά γ ί
νουν έκλογές γιά Συντακτική Εθνοσυνέλευση καί ό λαός θά άποφασίσει 
γιά τόν τρόπο πού θέλει νά κυβερνηθεί, ό Μπενετάτος έπέμενε πώς θά 
πρέπει νά διακηρυχτεί πώς δέν θά γυρίσει ό βασιλιάς στήν Ε λλάδα  πρίν 
άπό ένα δημοψήφισμα γιά νά μή χαρακτηρισθεϊ «φιλομοναρχική» όργά
νωση.

Ό  Καλοδίκης παρατήρησε πώς άκριβώς ό Μπενετάτος βάζει ζήτημα 
άνατροπής τού 'Ιδρυτικού καί δτι άν αύτές είναι οί γνώμες τού ΑΚΕ θά 
μπορεϊ νά τίς βάλει στήν ΚΟΕ πού είναι άρμόδια γιά νά πάρει άπόφαση.
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Ε πειδή  ό Δ. Μπενετάτος δέν πείθονταν ύποχρεώθηκα, σάν άντιπρό- 
σωπος τής ΚΟΕ, νά παρακαλέσω τήν ΕΠ νά άναβάλει τή συζήτηση σ’ 
αύτό τό θέμα γιά άλλη μέρα. Μετά ή ΕΠ έλυσε μερικά τρέχοντα ζητήματα 
τού ΕΑΜ τής 'Α θήνας καί ή συνεδρίαση τελείωσε.

Στά τέλη τού δεύτερου δεκαήμερου τοϋ Δεκέμβρη τό Συντονιστικό 
Γραφείο άσχολήθηκε γιά τελευταία φορά μέ τούς «κανόνες όργάνωσης» 
καί λειτουργίας καί τό σχέδιο έτοιμο δόθηκε γιά νά περάσει άπό τή συν
εδρίαση τής ΚΟΕ καί νά γίνει «’Απόφαση» τού ΕΑΜ.

Τήν ίδια μέρα τό «Συντονιστικό Γραφείο» τών συνεργαζόμενων κομ
μάτων άσχολήθηκε μέ τό «Άντιμοναρχικό Πρωτόκολλο» τών άστικών 
κομμάτων, πού παρ' όλίγο νά γίνει αίτία διάσπασης τού ΕΑΜ.

Τό άντιμοναρχικό ζήτημα

Γράψαμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο γιά τήν άπόρριψη τής υπογρα
φής τού «Άντιμοναρχικού Πρωτοκόλλου» τών παλαιοκομματικών άρχη- 
γών, άπό τό ΕΑΜ. Τή σχετική ένημέρωση έκανα έγώ στό «Συντονιστικό 
Γραφείο».

Οί έπικεφαλής τών κομμάτων τής ΕΛΔ καί τού ΣΚΕ συμφώνησαν 
πώς σωστά ύποστηρίξαμε τή γραμμή μας καί πώς δέν είχαμε δικαίωμα νά 
παρεκκλίνουμε άπ’ αύτή. Διαπίστωσαν πώς ή άποδοχή τών παραδοσια
κών κομμάτων νά συζητούν καί μέ τό ΕΑΜ, άποτελούσε μιά πρώτη ύπο- 
χώρηση άπό τή μέχρι τότε θέση τους νά άναγνωρίζουν μόνο τό ΚΚΕ καί 
νά άγνοούν τά άλλα κόμματα τού ΕΑΜ. Αύτό δμως τό γεγονός, κατά τή 
γνώμη τους, τό ύποχρεώνει νά έπανεξετάσει τή θέση του πάνω στό ζήτημα 
τής μοναρχίας γιά νά δούμε άν καί κατά πόσο δέ θά ήταν άναγκαϊο καί 
άπαραίτητο γιά τήν άνάπτυξη τού όλου άγώνα, νά συνυπογράψουμε κ' 
έμείς τό «Άντιμοναρχικό Πρωτόκολλο». Αύτό θά άποτελούσε ένα πρώτο 
δεσμό, πού θά άνοιγε δυνατότητες γιά εύρύτερη συνεργασία, άν όχι μέ τή 
συμμετοχή τών ίδιων τών κομμάτων στό ΕΑΜ, τουλάχιστο μέ τίς όργανώ- 
σεις πού αύτά εύνοούν καί μέ πολλά πολιτικοστρατιωτικά στελέχη καί 
κοινωνικές προσωπικότητες. ’Επέμεναν πώς ό βασιλιάς είχε χάσει σέ τέ
τοιο βαθμό τό κύρος καί τή έπιρροή του, πού άκόμα καί ot άπό παράδοση 
βασιλόφρονες δέν τολμούν νά υποστηρίξουν τήν έπιστροφή του στην 'Ελ
λάδα, πρίν νά άποφασίσει ό λαός, μέ έλεύθερο δημοψήφισμα. Καί κατέ
ληγαν στήν άντίληψη δτι ούτε ή εύρύτητα τού έθνικοαπελευθερωτικού κι
νήματος θά περιοριστεί, ούτε τό ΕΑΜ θά μπλεχτεί στίς πρόωρες «πολιτι- 
κολογίες» τών παλαιοκομματικών ήγετών.

Δέ συμφωνήσαμε έγώ καί ό Βογιατζής μέ τούς Τσιριμώκο καί Χωμε- 
νίδη πώς μιά άντιμοναρχική τοποθέτηση τού ΕΑΜ θά ήταν λογική, έπί- 
καιρη καί δικαιολογημένη πολιτική πράξη. Μοναρχικοί, έστω σέ μικρό
τερο άριθμό, άναμφισβήτητα ύπήρχαν, καί κανένας δέν είχε τό δικαίωμα 
νά τούς άρνηθεϊ νά πάρουν μέρος στόν έθνικό άγώνα, μέσα στά πλαίσια
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της γραμμής καί τών άμοιβαίων σχέσεων, πού καθορίζονταν άπό τό 
'Ιδρυτικό. Αύτό, δμως, δέν ήταν τό βασικό. Ε κείνο  πού δέν έπρεπε νά 
άγνοήσουμε ήταν δτι δ βασιλιάς καί ή κυβέρνησή του τυπικά έξακολου- 
θούσαν νά θεωρούνται άντιπρόσωποι τής Ε λλάδας στή Μεγάλη Συμμα- 
χία καί σάν τέτοιους τούς άναγνώριζαν έπίσημα δλες οί δυνάμεις πού 
άνήκουν στή Συμμαχία. Αύτό άσκεί έπίδραση σέ σημαντικό τμήμα τού 
έλληνικού λαού καί ειδικότερα στούς άξιωματικούς καί τούς δημόσιους 
υπάλληλους. 'Η ύπαγραφή μιάς συμφωνίας έναντίον τής μοναρχίας ένώ 
δέ προσθέτει τίποτε στό λαοκρατικό -  δημοκρατικό πρόγραμμα τού 
ΕΑΜ, θά μάς δυσκολέψει στήν άσκηση τών άναγκαίων πολιτικών έπα- 
φών καί στίς σχέσεις μας μέ τούς Ά γγλους.

Οί άρχηγοί τών συνεργαζόμενων μέ τό ΚΚΕ κομμάτων μέ σκεπτικι
σμό καί έπιφύλαξη δέχτηκαν αύτές τίς άπόψεις. "Ολα έδειχναν πώς δέν 
είχαν άπαλλαγεΐ άπό τήν ιδέα τής έξασφάλισης κάποιας συνοδοιπορίας 
μέ τά παλαιοδημοκρατικά κόμματα καί πώς τό ζήτημα τού «Άντιμοναρ- 
χικού Πρωτοκόλλου» θά ξαναρχόταν στήν έπιφάνεια. Τίς άνησυχίες μου 
τίς μεταφέραμε στόν Σιάντο. Αύτός συμφώνησε δτι καλά χειριζόμαστε τό 
ζήτημα αύτό καί δέ θά πρέπει νά ύποχωρήσουμε σέ καμιά περίπτωση.

Καί πραγματικά, "όταν λίγες μέρες άργότερα, κάναμε τήν έκθεσή 
μας, δ Κανελλόπουλος καί έγώ, μπροστά στήν ΚΟΕ τού ΕΑΜ, γιά τή 
συνάντησή μας μέ τόν έκπρόσωπο δλων τών παλιών κομμάτων Γ. Π απαν
δρέου, δ άντιπρόσωπος τού ΣΚΕ Γ. Οίκονόμου, άπό ιδιοσυγκρασία συν
αισθηματικός, μέ έκρηκτικές άντιδράσεις καί πρωτοβουλίες πού συνήθως 
ξεφεύγανε άπό τά πλαίσια τού ρεαλισμού, τής πειθαρχίας καί τής συναί
σθησης τής πολιτικής εύθύνης, μέ ένθουσιασμό χαιρέτησε τήν άρνηση τής 
προσχώρησης τού ΕΑΜ στό «Άντιμοναρχικό Πρωτόκολλο». Γιά νά στε
ρεώσει τά έπιχειρήματά του άποκάλυψε δτι είχε τήν πρωτοβουλία νά συν- 
τάξει καί νά στείλει στό Λονδίνο γράμμα, μέ τό όποιο γνώριζε στό βασι
λιά καί τήν κυβέρνησή του δτι τό ΕΑΜ ιδρύθηκε καί άρχισε τόν έθνικοα- 
πελευθερωτικό άγώνα. Πρόσθετε στό γράμμα του δτι τό ΕΑΜ δέν άπο- 
βλέπει σέ μεταπολεμικούς πολιτικούς σκοπούς καί ζητούσε νά ένισχυθεΐ ό 
άγώνας του μέ κάθε μέσο.

'Η άποκάλυψη προκάλεσε έκπληξη καί ζωηρές άντιδράσεις άπό 
δλους πού βρίσκονταν στή σύσκεψη γιατί είχε γίνει μιά άδικαιολόγητη 
αύθαιρεσία καί διαστρεβλωνόταν τό πραγματικό περιεχόμενο τού έαμι- 
κού άγώνα.

'Η συνεδρίαση προχωρούσε μέ δυσκολίες, άλλά μέ έκδηλη προσπά
θεια νά κρατηθεί στά πλαίσια συναγωνιστικού πνεύματος, άμοιβαίας 
κατανόησης. Φτάναμε στό τέλος, δταν ξαφνικά δ Χωμενίδης ζήτησε νά 
δεύτερολογήσει σ’ ένα θέμα πού είχε συζητηθεί άλλά ξεπερνούσε, δπως 
είπε, τίς έξουσιοδοτήσεις πού είχε άπό τό κόμμα του καί είναι ζήτημα 
άρχής πού μόνο ή Συντονιστική Έ πιτροπή τού ΣΚΕ μπορούσε νά μετα- 
τρέψει. Τό ΣΚΕ, είπε ό Χωμενίδης, γιά λόγους άρχής, δέ μπορεί νά συμ
μετέχει σέ πολιτική όργάνωση ή νά έχει όποιαδήποτε μορφής συνεργασία
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μέ τούς μοναρχικούς. Διαφωνεί μέ τήν άπόρριψη άπό τήν αντιπροσωπεία 
τού ΕΑΜ (Χατζής καί Κανελλόπουλος) τής πρότασης γιά υπογραφή τού 
«Άντιμοναρχικού Πρωτοκόλλου» τών δημοκρατικών κομμάτων. 'Η υπο
γραφή τού Πρωτοκόλλου δημιουργεί προϋποθέσεις στενώτερης έπαφής μέ 
τά δημοκρατικά κόμματα καί διεύρυνσης τής συνεργασίας καί στό πεδίο 
τού άντικατοχικού άγώνα, ένώ θά τονίζει τό δημοκρατικό χαρακτήρα τού 
ΕΑΜ, πράγμα σημαντικό. 'Η  δήλωση αύτή τού ΣΚΕ κατέληξε ό Χωμε 
νίδης, πρέπει νά άποτελέσει τή βάση γιά τήν άνοιχτή τοποθέτηση τού 
ΕΑΜ ύπέρ τού Δημοκρατικού Πολιτεύματος καί γιά τή διατύπωσή της 
στόν «έσωτερικό κανονισμό» στό άρθρο: «Ποιός μπορεϊ νά είναι μέλος 
τού ΕΑΜ». Σέ περίπτωση πού δέ γίνει δεκτή ή πρότασή μας, ή άντιπρο- 
σωπεία τού ΣΚΕ είναι ύποχρεωμένη νά άποσυρθεί καί νά θέσει τό ζήτημα 
σ’ ένα άνώτατο Σώμα τού κόμματος γιά ν’ άποφασίσει γιά τή θέση τού 
ΣΚΕ.

Ή  δήλωση τού Χωμενίδη έπεσε σάν μπόμπα. Τήν άναταραχή δξυνε 
ή όμιλία τού Δ. Μπενετάτου, πού άκολούθησε. Ό  Μπενετάτος έπιτέθηκε 
μέ δριμύτητα καί χαρακτηρισμούς άτοπους καί άπρεπεϊς, έναντίον τού 
ΚΚΕ. Τό κατηγόρησε γιά τυχοδιωκτισμούς καί σκαμπανεβάσματα πού 
έκθέτουν τό ίδιο  καί τό ΕΑΜ. Μεταμορφώθηκε, είπε, σέ βασιλικό κόμμα, 
δίνει άφεση άμαρτιών στή βασιλομεταξική δικτατορία καί μέ τήν έπιμονή 
του γιά τήν είσοδο τών βασιλοφρόνων μέσα στό ΕΑΜ, άλλοιώνει τό δη
μοκρατικό χαρακτήρα τής όργάνωσης καί άνατρέπει τό ιδρυτικό.

Ό  Τσιριμώκος, μέ τήν πολιτική διορατικότητα καί τό ρεαλισμό πού 
τόν διέκρινε ήταν κατηγορηματικός δτι στό ΕΑΜ συμμετέχουν κόμ
ματα, όργανώσεις καί πρόσωπα άνεξάρτητα άπό τίς πολιτικές καί πολι
τειακές άπόψεις τους καί συνεπώς καί οί φιλομοναρχικοί. Δέν είναι, λοι
πόν, τό ΚΚΕ, είπε ό Τσιριμώκος, πού άνατρέπει τό ιδρυτικό τού ΕΑΜ, 
άλλά έκείνοι πού θέλουν νά περιορίσουν τίς δυνάμεις του. Ό  Γενικός 
Γραμματέας τού ΣΚΕ θά πρέπει νά άποσύρει τή δήλωσή του γιά νά άπο- 
φευχτεϊ μιά άδικαιολόγητη καί άσύμφορη κρίση, κατάληξε ό Τσιριμώκος.

’Επίσης ό Βογιατζής δήλωσε έπιγραμματικά: «Ό ποιος πιστεύει στήν 
άνεξαρτησία καί τήν κυριαρχία τού λαού, θά πρέπει νά γίνεται δεκτός 
στό ΕΑΜ». «Ή  άποδοχή τού«’Αντιμοναρχικού Πρωτόκολλου», χωρίς νά 
έχουν άναλάβει τά πολιτικά κόμματα άμεσες ή έμμεσες ύποχρεώσεις πά
λης έναντίον τού κατακτητή καί τών κουίσλινγκς, θά σήμαινε άποδοχή 
τού συνθήματος τής άδράνειας καί αύτό είναι έξω άπό τή φύση τού ΕΑΜ », 
είπε ό Κανελλόπουλος. Σέ άντίθεση μέ τόν Γ. Γραμματέα τού ΣΚΕ ήρθε 
καί ό δεύτερος άντιπρόσωπος τού ίδιου κόμματος Γ. Οικονόμου, πού 
ύποστήριξε θερμά τήν άνάγκη τής άνεμπόδιστης συμμετοχής δλων, χωρίς 
έξαίρεση, τών πατριωτών στό ΕΑΜ . « Ό χ ι μόνο μέ τούς βασιλικούς, 
άναφώνησε, σέ μιά στιγμή, ό Οικονόμου, άλλά καί μέ τό σατανά άκόμα 
θά πάω, άν πρόκειται νά λευτερώσουμε τήν πατρίδα μας καί νά άνοί- 
ξουμε λεωφόρο πρός τήν ’Αναγέννησή της».

Ό τα ν  ό Χωμενίδης διαπίστωσε δτι δλοι δέχτηκαν πώς δέ πρέπει νά
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ύναοεωρηθεί τό ιδρυτικό πρόγραμμα και μπροστά στην Λπειλ,η Οιασπα- 
σης τού ίδιου τοϋ ΣΚΕ, δήλωσε δτι τό κόμμα του διατηρώντας τήν έπιφύ- 
λαξή του στό θέμα αύτό δέ θά άποχωρήσει, άλλά θά βάλει τό ζήτημα 
μπροστά στήν έκτελεστική Έ πιτροπή τού ΣΚΕ, γιά  νά άποφασίσει όρι- 
στικά καί νά καθορίσει τή θέση του. Έ τσ ι τελείωσε καί αύτή ή συζήτηση 
καί προσωρινά τουλάχιστο ξεπεράστηκε καί αύτή ή δυσκολία.

’Απόπειρα διάσπασης τού ΕΑΜ

Ή  κρίοη πού πέρασε τό ΕΑΜ ξεπεράστηκε. Τήν έπιτυχία αύτή 
Ισπευσα νά τήν άνακοινώσω στόν Γ. Σιάντο. "Εμπειρος, δμως, ό «Γέρος» 
δέν έδειξε τόν ίδιο ένθουσιασμό μέ μένα. Έ βλεπε δτι αύτές ήταν οί πρώ
τες δυσκολίες καί δτι στήν πορεία καί στό βαθμό πού θά άναπτύσσεται 
καί θά προβάλλεται τό δλο πρόγραμμα τού ΕΑΜ, θά παρουσιάζονταν καί 
νέες σοβαρότερες δυσκολίες. «Δέν είναι», είπε ό Σιάντος, «μόνο οί προ
λήψεις καί προκαταλήψεις, ούτε ή άνισόμερη άνάπτυξη τών συνεργαζό- 
μενων κομμάτων, πού δημιουργούν άντιθέσεις καί συγκρούσεις, άπό την 
κορυφή μέχρι τή βάση. Τό κακό είναι δτι τό μεγαλύτερο μέρος τών στελε
χών τών συμμαχικών μας κομμάτων προέρχεται άπό τίς τάξεις τον πα
λαιοκομματ ισμού, έχουν τίς ίδιες συνήθειες καί παραδόσεις, έχουν έπα- 
φές καί μιλούν τήν ίδ ια  γλώσσα, έπηρεάζονται άπό τήν ψευτοδημοκρα- 
τική φρασεολογία, βλέπουν τό βασιλιά σάν μοναδικό ύπεύθυνο γιά  δλες 
τίς συμφορές».

«Μάς δουλεύουν Θανάση. Μάς δουλεύουν έχθροί καί φίλοι! Προσ
έξετε πολύ έσεΐς πού συνεργάζεστε μέ τούς συμμάχους μας. Κάνετε ύπο- 
χωρήσεις. Προωθείτε στελέχη τών συμμαχικών μας κομμάτων σ’ δλη τήν 
κλίμακα τής Ιεραρχίας τού ΕΑΜ, έστω καί άν δέν είναι οί καταλληλότε
ροι γιά τή θέση πού άναδείχνονται. Βοηθάτε τους καί βάλετε δίπλα τους 
καλά προετοιμασμένα καί έμπειρα στελέχη νά τούς βοηθούν γιά νά άντα- 
ποκρίνονται στά καθήκοντά τους. Κάθε διαφορά, άκόμα στή γέννησή της, 
προσπαθείτε νά τήν έξομαλύνετε. "Αν αύτό είναι δύσκολο, μή διστάζετε 
νά ζητάτε τή βοήθειά μας καί άκόμα νά όργανώνετε προσωπικές συναν
τήσεις δικές μου μέ τούς άρχηγούς τών συνεργαζόμενων κομμάτων καί 
όργανώσεων ».

«Προσέχετε! Προσέχετε! Καί άκόμα μιά φορά προσέχετε τήν ένότητα 
τού ΕΑΜ. Αύτό είναι τό πρωταρχικό καθήκον τού ΚΚΕ» κατάληξε ό 
Σιάντος.

Λίγες μέρες άργότερα άποδείχτηκε πόσο δίκαιο είχε ό «Γέρος».
Έ ν α  σημείωμα μέ ήμερομηνία 20 τού Δεκέμβρη 1941, τού μέλους τής 

καθοδήγησης τής Έθνικοτοπικής Όργάνωσης Έπτανησίων, καθηγητή 
Λαδά, ένημέρωνε τήν καθοδήγηση τού ΚΚΕ δτι κείνες τίς μέρες στό Γρα
φείο τού Χρ. Χωμενίδη συνήλθε μυστική συνεδρίαση τών άρχηγών τών 
συνεργαζόμενων μέ τό ΚΚΕ κομμάτων. Σκοπός τής συνεδρίασης αύτής
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ήταν ή συγκρότηση «Σοσιαλιστικού 'Ομοσπονδιακού Κόμματος» ή του
λάχιστο «Συντονιστικό Γραφείο τών Σοσιαλιστικών Κομμάτων», γιά  τήν 
άνάπτυξη κοινής δράσης έναντίον τών έκδηλώσεων δήθεν τοϋ ΚΚΕ νά 
κυριαρχήσει στό ΕΑΜ. Τήν πρωτοβουλία γιά τή σύσκεψη είχε δ Δ. Μπε- 
νετάτος, δπως δ ίδιος άποκάλυψε σέ Έ πτανήσιο δικηγόρο, καί άποκλεί- 
στηκαν άπό τή σύσκεψη οί Οικονόμου καί Στρατής τού ΣΚΕ καί ό Κα- 
νελλόπουλος τής ΕΛΔ, γιατί έχουν ταχτεί άνεπιφύλαχτα ύπέρ τής συνερ
γασίας καί συναγωνιστικών άμοιβαίων σχέσεων τών κομμάτων τους μέ τό 
ΚΚΕ. Ή  άπόφαση τους φαίνεται πώς δέν ήταν αύτή πού ύπολόγιζε ό 
όργανωτής τής σύσκεψης, γιατί έκανε δριμύτατη έπίθεση έναντίον τού 
Βογιατζή τόν όποιον χαρακτήρισε «κρυπτοκομμουνιστή».

Τό σημείωμα αύτό, μέ ύποσημείωση στό ίδιο άπό τόν Σιάντο, μού 
στάλθηκε άμέσως, μέ έντολή νά άναλάβω προσωπικά τό ξεκαθάρισμα αύ- 
τής τής υπόθεσης.

Στίς 24 τού Δεκέμβρη 1941 έπισκέφθηκα τόν Μπενετάτο στό σπίτι 
του. Δέν άρνήθηκε δτι είχε γίνει ή σύσκεψη καί δτι άπόβλεπε στην έξεύ- 
ρεση τρόπου στενότερης συνεργασίας τών σοσιαλιστών μέσα στίς γραμμές 
τού ΕΑΜ. Ό  Μπενετάτος μέ παρακάλεσε νά μεταφέρω στή καθοδήγηση 
τού ΚΚΕ τή «...διαβεβαίωση τής ειλικρινούς του διαθέσεως άπέναντι στό 
ΚΚΕ καί τής προθέσεως γιά άδελφική συνεργασία μέσα στό ΕΑΜ, μέ τή 
προϋπόθεση πώς τό ΚΚΕ πρέπει νά άναγνωρίσει δτι οι σοσιαλιστές έχουν 
καθήκον νά έπιδιώκουν καί τή συνεννόηση τών σοσιαλιστικών δυνάμεων 
καί τή διεύρυνση τής σοσιαλιστικής έπιτροπής».(15)

Ό  Μπενάτος ξέσπασε έναντίον τού Βογιατζή τόν όποιο άποκάλεσε 
«πράκτορα» τοϋ ΚΚΕ. Στή συνέχεια άνάφερε πώς ή πρωτοβουλία του δέν 
άπόβλεπε στήν άποχώρηση άπό τό ΕΑΜ, άλλά νά τό προασπίσει άπό τή 
«κηδεμόνευση» του άπό τό ΚΚΕ, όπότε όχι μόνο αύτοί σάν «σοσιαλιστι
κά» κόμματα θά έκμηδενιστούν, άλλά καί τό ΕΑΜ θά περιοριστεί. «Νο
μοτελειακό» φαινόμενο μού είπε, είναι νά έπιδιώκουν οί «σοσιαλιστές» 
μιά πολιτική συνεννόησης καί διεύρυνσης τής έπιρροής τους. Τόν ρώτη
σα: «Γιατί τότε δέν έπιδιώκεις συνεννόηση καί μέ τό ΚΚΕ, μήπως δέ θεω
ρείς τούς κομμουνιστές σοσιαλιστές;» Ή  άπάντηση ήταν καταπληκτική: 
«Μά σείς είστε πολύ δυνατοί καί έμπειροι καί θά μάς άπορροφήσετε!».

Προσπάθησα νά καθησυχάσω τόν Μπενετάτο πώς συμφέρον τού 
ΚΚΕ είναι νά δυναμώσουν τά συνεργαζόμενα κόμματα, γιατί μαζί θά 
πάμε δλοι δχι μόνο στήν άπελευθέρωση άλλά καί παραπέρα στή Λαϊκή

(15). Δ. Μπενετάτου: Τό Χρονικό τής Κατοχής. ’Αθήνα 1963. Στό Ιδιο βιβλίο, στίς σελίδες 
75 καί 76 δ Μπενετάτος Εγραψε γιά τή σύσκεψη τών σοσιαλιστών τά παρακάτω:

« Μετά τή συζήτηση τού καταστατικού συνήλθαν στό γραφείο τού Χρ. Χωμενίδη ο ί Ή λίας 
Τσιριμώκος, Χρ. Χωμενίδης, Ά π . Βογιατζής καί Δ. Μπενετάτος. θέμ α  τής συζητήσεως ήτανή 
άπό κοινού άντιμετώπιση τών τυχοδιωκτισμών τού ΚΚΕ. Στό πρώτο τρίμηνο τής συνεργασίας 
τό ΚΚΕ άπόδειξε τέτοια άστάθεια πού άν Εξακολουθούσε μπορούσε νά φέρει τό ΕΑΜ σέ 
έπικίνδυνο δρόμο.

Στό θέμα τής συζητήσης μείνανε δλοι οί συγκεντρωθέντες σύμφωνοι καί συγχάρηκαν τό Δ. 
Μπενετάτο γιά τήν πρωτοβουλία αύτή τής κοινής σύσκεψης. Στήν πρακτική δμως άντιμετώ-
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Δημοκρατία καί τό Σοσιαλισμό, καί δτι έχουμε κοινούς έξωτερικούς καί 
έσωτερικούς έχθρούς. Δέν παράλειψα νά τού έκδηλώσω τήν προσωπική 
μου έκτίμηση γ ι’ αύτόν καί τούς άγώνες του καί δτι λυπούμαι πού μέ ένα 
τόσο πολύτιμο καί άξιο συνεργάτη είμαι ύποχρεωμένος νά έρχομαι σέ 
δυσάρεστες συζητήσεις. Τού ύπενθύμισα πώς ή καθοδήγηση τού ΚΚΕ δέν 
ξεχνάει πώς αύτός, ό Μπενετάτος, ήταν έκεϊνος πού περισσότερο άπό 
δλους τούς σημερινούς συνεργάτες στό ΕΑΜ ύποστήριζε τή συνεργασία 
με τό ΚΚΕ καί δέν πρέπει νά στενοχωριέται άπό τή γρήγορη άνάπτυξή 
του, άλλά νά χαίρεται, γιατί οί έπιτυχίες τού Κόμματος είναι καί έπιτυ
χίες δλων τών συνεργαζόμενων κομμάτων καί τών κοινών σκοπών μας.

Θεωρήσαμε δτι είχαμε άπόλυτα συνεννοηθεΐ μέ τόν Μπενετάτο.
Ά μέσως άρχισα καθημερινές έπαφές μέ τούς έπικεφαλής τών άλλων 

κομμάτων. Οί συνεργασίες μου μέ τόν Χωμενίδη πύκνωσαν καί οί καλές 
προσωπικές μας σχέσεις συντελούσαν σέ μιά άτμόσφαιρα άμοιβαίας έμπι- 
στοσύνης. Ό  Χωμενίδης παραπονέθηκε γιά κάποια μεγαλύτερη ύποστή- 
ριξη καί προβολή τής ΕΛΔ. Τού έξήγησα πώς ή ΕΛΔ δέχεται τά κύρια 
πυρά τών άστικών κομμάτων, γιατί τή θεωρούν δική τους δύναμη καί τόν 
Τσιριμώκο «άποστάτη» καί άρνούνται νά  παραδεχθούν τήν ΕΛΔ σάν 
κόμμα, δπως καί τήν πολιτική κίνηση τού «Δημοκράτη» μέ τόν Πετρίδη. 
’Ενώ δέ συμβαίνει τό ίδιο  μέ τό ΣΚΕ. Σέ μιά άπό τίς συναντήσεις μας μού 
έκανε ξαφνικά τήν πρόταση νά ένώσουμε τό ΚΚΕ μέ τό ΣΚΕ σ’ ένα ένιαϊο 
Σοσιαλιστικό Κόμμα. Τόν ρώτησα άν έχει συζητηθεί τέτοιο ζήτημα στό 
’Εθνικό Συμβούλιο τού ΣΚΕ καί πήρα άρνητική άπάντηση. Μελετήστε τό 
ζήτημα τού άπάντησα καί δταν θά έχεις συγκεκριμένη πρόταση τό ξανα- 
συζητούμε.

Μετά τήν 8η 'Ολομέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ, τό «Συντονιστικό Γρα
φείο» τών συνεργαζομένων στό ΕΑΜ κομμάτων συνεδρίασε τρεις κατά 
σειρά μέρες. Έ γινε  συστηματική έπεξεργασία τού «σχεδίου έσωτερικού 
κανονισμού», λύθηκαν σχεδόν δλα τά μέχρι τότε προβλήματα καί δμό- 
φωνα άποφασίσαμε νά καλέσουμε εύρεία συνεδρίαση τής KOF στήν 
όποία άφού γίνει άπολογισμός τής δράσης της νά παύσει νά λειτουργεί 
καί νά έκλεγεΐ όριστική ΚΕ τού ΕΑΜ.

Μπήκαν τά κεντρικά προβλήματα πού θά άναπτυχθούν στήν εύρεία

πιση τοϋ θέματος δέ βρέθηκε λύση γιατί ή Σοσιαλιστική 'Ομοσπονδία πού προτάθηκε νά 
συγκροτηθεί, προσέκρουσε στήν άδιάλλακτη καί έξτρεμιστική άποψη τοϋ Χωμενίδη πού ζη
τούσε ή Σοσιαλιστική 'Ο μοσπονδία νά είναι Ιδεολογικά προσαρμοσμένη στό Μαρξισμό. Τόσο ό 
Τσιριμώκος δσο καί οΐ ’Αγροτικοί -  Βογιατζής, Μπενετάτος -  δέ δέχτηκαν νά υΙοθετήσουν τήν 
άποψη τού Χωμενίδη. Ή  συζήτηση έκλεισε μέ φιλικότατο τρόπο καί μέ άναγνώριση ά π’ δλους 
πώς γιά κάθε θέμα σημαντικό πού στό μέλλον πιθανόν νά παρουσιασθή θά πρέπει νά ύπάρχει 
μεταξύ τών Σοσιαλιστών καί τών ’Αγροτικών προσυνεννόηση.

Ή  συζήτηση έκλεισε μέ τή δήλωση τών παρόντων πώς δέ πρέπει νά γίνει εύρύτερη 
συζήτηση τόσο γιά τήν πρωτοβουλία τοϋ Μπενετάτου δσο καί γιά  τίς άνταλλαγεΐοες άπόψεις 
μεταξύ τών τεσσάρων. Σκοπός ήταν νά μήν έλθουν στή γνώση τοϋ ΚΚΕ οΐ άντιλήψεις τών 
σοσιαλιστών, άφού στήν άντιμετώπιση τών τυχόν σφαλμάτων τού ΚΚΕ άποβλέπουν οί συνεν
νοήσεις τών σοσιαλιστών».
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συνεδρίαση καί άνατέθηκε σέ μένα ή είσήγηση καί στόν Ά π . Βογιατζή ή 
άνάγνωση καί άνάπτυξη τού «έσωτερικού κανονισμού».

Αύτές ήταν καί οί τελευταίες συνεδριάσεις τού «Συντονιστικού Γρα
φείου», πού παρ’ όλο τόν περίεργο τρόπο πού καθιερώθηκε, πρόσφερε 
άνεκτίμητη ύπηρεσία στην όργάνωση καί προβολή τού ΕΑΜ.

Μέσα στό Γενάρη τού 1942 άρχισαν συλλήψεις στούς κύκλους τών πολι
τικών, τών διανοούμεων καί στρατιωτικών, πού μέ κάποιο τρόπο συν
δέονταν μέ πυρήνες μυστικών άγγλικών ύπηρεσιών. ΟΙ συλλήψεις γινόταν 
ταυτόχρονα άπό τή Γκεστάπο καί τήν Καραμπινιερία ή τήν κάθε μιά ά π’ 
αύτές χωριστά 'Η Α στυνομία Πόλεων βοηθούσε μέ όρισμένα στελέχη της 
καί τίς δυό αύτές ύπηρεσίες τών κατακτητών, ένώ στελέχη καί άστυφύλα- 
κες βοηθούσαν παράλληλα τούς πατριώτες νά άποφύγουν τίς συλλήψεις. 
Ot συλλήψεις αύτές έπεκτάθηκαν καί στό ΕΑΜ καί έφτασαν μέχρι τήν 
’Επιτροπή Πόλης τής Α θήνας. Δυό μέλη της, ό Γραμματέας τής ΕΠ τού 
ΕΑΜ Α θήνας, άντιπρόσωπος τού ΣΚΕ, Σταύρος Βεόπουλος καί ό άντι- 
πρόσωπος τής ΕΑΔ, Γιάννης Κοκκορέλης συλλαμβάνονται άπό τούς ’Ιτα
λούς καί μεταφέρονται στίς φυλακές Ά βέρωφ. Ή  διαπίστωση δτι πλοκά
μια τής Ίντέλιτζενς Σέρβις έφτασαν μέχρι τήν κορυφή ήταν φυσικό νά 
προκαλέσουν άνησυχίες καί άναταραχή. Τό ΕΑΜ συνεργαζόταν μέ όλους 
τούς Συμμάχους, δμως διατηρούσε τήν άνεξαρτησία καί αύτοτέλειά του 
καί δέ μπορούσε νά μήν ό ξύνει τήν έπαγρύπνηση άπό τήν είσοδο τέτοιων 
στοιχείων. Μέ άπόφαση τής κεντρικής όργανωτικής έπιτροπής άποφασί- 
στηκε ή άνασυγκρότηση τής ’Επιτροπής Πόλης Α θήνας. Σ’ αύτήν, έκτός 
άπό τόν Μπενετάτο, πού στήν πρώτη συνεδρίαση έκλέχτηκε καί γραμμα
τέας της, μπήκαν οί Π. Καλοδίκης, άντιπρόσωποςτού ΚΚΕ καί όργανωτι- 
κός της γραμματέας, ό Γ. Θανασέκος, άντιπρόσωπος τής ’Εθνικής Α λλη
λεγγύης καί ταμίας τής όργάνωσης, ό Γιάννης Σκουριώτης, άντιπρόσωπος 
τού ΣΚΕ καί διαφωτιστής, ό Χρήστος Γιοβάνης, άντιπρόσωπος τής έθνι- 
κοτοπικής όργάνωσης άνατολικής Μακεδονίας καί Θράκης, ό Σπ. Κου- 
νάβης, άντιπρόσωπος τών «Συνεχιστών» τής Κεφαλονιάς, ό Π. Ραπτάρ- 
χης, άντιπρόσωπος τών Δικηγόρων, Αριστοτέλης Γεωργίου, τών Ή πει- 
ρωτών, Ή λίας Άποστολίδης τών δημοσίων ύπαλλήλων καί ό Κ. Πορφύ- 
ρης άντιπρόσωπος τών νέων. Τήν ΕΛΔ άντιπροσώπευε προσωρινά ό Στ. 
Κανελλόπουλος.

Στή συνεδρίαση αύτή ξανασυζητήθηκε ό έσωτερικός κανονισμός καί 
ό Μπενετάτος ξανάφερε τό ζήτημα τής άντιπροσώπευσης τών παλιών όρ
γανώσεων στήν ΚΕ. 'Η  πλειοψηφία άνάθεσε στήν ΚΟΕ νά λύσει αύτό τό 
ζήτημα.
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ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΑΜ

Τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Γενάρη τοϋ 1942 ή Κεντρική Όργανωτική 
Έ πιτροπή τού ΕΑΜ συνήλθε σέ εύρύτερη συνεδρίαση τών άντιπροσώπων 
δλων τών κομμάτων-μελών τού ΕΑΜ. Στή συνεδρίαση προσκλήθηκαν -  
γιά πρώτη φορά -  καί άντιπρόσωποι τού ΕΕΑΜ, τής Πανυπαλληλικής, 
τής Έθνικής ’Αλληλεγγύης, καθώς καί άντιπρόσωποι τών όργανώσεων 
τής νεολαίας.

“Ελαβαν μέρος: άντιπροσωπεία τού ΚΚΕ άποτελούμενη άπό τόν 
Παντελή Καραγκίτση καί Θανάση Χατζή, τής ΕΛΔ άπό τόν Ή λία  Τσιρι- 
μώκο, Σταύρο Κανελλόπουλο καί τόν βουλευτή Δημόπουλο, τού ΣΚΕ άπό 
τόν Χρήστο Χωμενίδη, Γιώργο Οικονόμου καί Δημ. Στρατή, τού ΑΚΕ 
άπό τόν ’Α. Βογιατζή, Δ. Μπενετάτο. Τό ΕΕΑΜ άντιπροσώπευσαν ό 
Γιάννης Καλομοίρης καί Μήτσος Μαργιόλης, τίς όργανώσεις τών νέων ό 
Σταύρος Γιαννακόπουλος καί Πορφύρης, τήν ΠΕΔΥ ό Κ. Νικολακόπου- 
λος, Χρήστος Καλαϊτζής καί Ή λ. ’Αποστολίδης. Τήν ΕΑ άντιπροσώπευ- 
σαν ό Παντ. Καραγκίτσης, ό Γ. Βασιλόπουλος καί ό άνώτερος άσφαλιστι- 
κός ύπάλληλος Κοντογούρης.

Ή  έκθεση δράσης τής προσωρινής όργανωτικής έπιτροπής περιλάμ
βανε τήν περίοδο πρίν καί μετά τήν 'ίδρυση τού ΕΑΜ. ’Αναφερόταν στήν 
τεράστια άπήχηση πού είχε ή έμφάνιση τής όργάνωσης στήν έθνική καί 
άγωνιστική ζωή, ή σύνδεσή της μέ τίς σκόρπιες έθνικοαπελευθερωτικές 
όργανώσεις καί ή γρήγορη άνάπτυξη έαμικών δυνάμεων σ’ δλη τη χώρα, 
άνάπτυξη -  πού δπως άναφερόταν στήν έκθεση -  ξεπερνούσε τίς προσδο
κίες τών ιδρυτικών κομμάτων.

"Υστερα άπό τήν έκθεση δράσης τής Όργανωτικής Κεντρικής Έ π ι
τροπής διαβάστηκε τό σχέδιο «έσωτερικού κανονισμού». Οί άλλαγές δέν 
άναφέρονταν στίς βασικές όργανωτικές άρχές τού σχεδίου καί τελικά τό 
σχέδιο έγκρίθηκε στό σύνολό του όμόφωνα.

Στή συνέχεια ό Ά π . Βογιατζής, πρότεινε τή διεύρυνση τού άνώτατου 
όργάνου τού ΕΑΜ, μέ άντιπροσώπους άπό τό ΕΕΑΜ, ΕΑΜ, ΠΕΔΥ καί 
ΕΑ, πανελλαδικές όργανώσεις πού πρέπει καί νά θεωρούνται σύμφωνα 
μέ τό ιδρυτικό τού ΕΑΜ ισότιμες ιδρυτικές όργανώσεις του. Πρότεινε 
τέλος νά θεωρηθεί τό προπαρασκευαστικό -  όργανωτικό στάδιο τού 
ΕΑΜ τερματισμένο καί νά έκλεγεϊ ή Κεντρική Έ πιτροπή του.

Ό  Χωμενίδης παρατήρησε πώς μέ τήν όριστική του αύτή μορφή τό 
ΕΑΜ είναι τελικά συγκροτημένο άπό κόμματα σοσιαλιστών, κομμουνι
στών καί όργανώσεις τού έργαζόμενου λαού. Τό σύνθημα γιά «έθνική έν- 
ότητα» δέν πρέπει ώστόσο νά άλλάξει.

Ό  Ή . Τσιριμώκος συγχάρηκε τήν Κ.Ε. τού ΕΑΜ γιά τό έργο της καί 
έπλεξε τό έγκώμιο τού ΚΚΕ γιά τήν ξεχωριστή συμβολή του καί τή συν
έπεια πού έδειξε τόσο στήν πρακτική προώθηση τών άρχών τού ΕΑΜ δσο
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καί στίς συναγωνιστικές σχέσεις του μέ τά συνεργαζόμενα πολιτικά κόμ
ματα. Τόνισε τίς έξαιρετικές ύπηρεσίες τοϋ Λευτέρη ’Αποστόλου, πού τόν 
όνόμασε «’Ανταίο».

Ό  άντιπρόσωπος τοϋ ΠΓ τού ΚΚΕ Π. Καραγκίτσης έκτίμησε θετικά 
τό έργο τής ΚΟΕ καί Ιδιαίτερα τού «Συντονιστικού Γραφείου». Πρόσθεσε 
πώς στή νέα περίοδο πού τό ΕΑΜ περνάει άπό τό στάδιο τών προετοιμα
σιών στήν άγωνιστική εξόρμηση μέ έπικεφαλής τήν Κεντρική 'Επιτροπή 
του, θά πρέπει νά είναι άνεξάρτητη καί αύτοτελής, άποφασιστική καί κα- 
θοδηγητική όργάνωση τού έλληνικού λαού, χωρίς νά έπηρεάζεται άπό τά 
κόμματα καί τίς όργανώσεις πού τό συγκροτούν καί πού πρέπει νά προσ
αρμόζουν τήν άμεση πολιτική καί πρακτική τους, μέ βάση τίς άποφάσεις 
τής ΚΕ τού ΕΑΜ. Γιά νά πραγματοποιηθεί αύτό είναι, κατά τή γνώμη τού 
ΚΚΕ, άπαραίτητο νά σταματήσει ή λειτουργία τοϋ «Συντονιστικού Γρα
φείου» τών συνεργαζόμενων κομμάτων. Οί άπόψεις τών κομμάτων θά 
πρέπει νά διαβιβάζονται στήν ΚΕ τοϋ ΕΑΜ, διά μέσου τού άντιπροσώ- 
που τους.

Γιά τή σύνθεση τών καθοδηγήσεων τών περιοχών άποφασίστηκε νά 
έκλέγονται άπό τίς συνδιασκέψεις ή τά συνέδρια τών άντιπροσώπων τών 
παραπάνω όργανώσεων. Τά κόμματα καί οί όργανώσεις, πού συνεργά
ζονται, άνέλαβαν ύποχρεώσεις νά ύποδείχνουν στίς καθοδηγήσεις τών 
άντίστοιχων μέ τίς όργανώσεις τού ΕΑΜ κομματικών όργανώσεων τους, 
νά φροντίζουν, δσο τό δυνατό, νά είναι πλατύτερη ή άντιπροσώπευση τών 
συνεργαζόμενων κομμάτων καί όργανώσεων καί άκόμα καί προσωπικο
τήτων πού δέν είναι ένταγμένες στίς γραμμές τών κομμάτων τού ΕΑΜ. Οί 
όργανώσεις τών βάσεων θά έκλέγουν δημοκρατικά τίς καθοδηγήσεις καί 
τά όργανα τού ΕΑΜ στίς συνελεύσεις ή, άν γιά λόγους συνωμοτικούς δέν 
είναι δυνατή ή γενική συνέλευση, στά τμήματα τής όργάνωσης βάσης. Οί 
καθοδηγήσεις τών τομεακών έπιτροπών θά έκλέγονται άπό συνδιασκέ
ψεις έκλεγμένων άντιπροσώπων άπό τίς όργανώσεις βάσης. Τό ίδιο καί οί 
νομαρχιακές έπιτροπές θά έκλέγονται άπό συνδιασκέψεις έκλεγμέν<ον 
άντιπροσώπων τών τομέων.
Στή συνεδρίαση αύτή άποφασίστηκε:

-  Νά συγκροτηθεί καί όργάνωση τών ένόπλων δυνάμεων τού ΕΑΜ 
καί ή προετοιμασία γιά τή συγκρότησή της άνατέθηκε στήν Κεντρική 
Στρατιωτική Ό μ άδα  πού ύπήρχε δίπλα στήν Προσωρινή Κεντρική ’Ορ
γανωτική Έπιτροπή καί άποτελούνταν άπό τόν ταγματάρχη Μ. Κλαδάκη, 
τό λοχαγό Φ. Γρηγοριάδη, τό λοχαγό Στ. Καλιανέση καί πολιτικό ύπεύ- 
θυνο τόν Θ. Χατζή.

-  Νά συγκροτηθεί ΕΑΜ τών νέων.
-  Νά σταλούν στελέχη άπό τήν ’Αθήνα στίς έπαρχίες γιά νά πλαι

σιώσουν τίς έαμικές όργανώσεις.
-  Νά κυκλοφορήσει δσο τό δυνατό πιό γρήγορα, έφημερίδα τής ΚΕ 

τού ΕΑΜ μέ τόν τίτλο «Ελεύθερη Ελλάδα». 'Η ΚΕ νά έξετάσει καί νά 
άποφασίσει άν θά προσληφθούν σάν πανελλαδικές όργανώσεις ή τοπικές,
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Θανάσης Χατζής. Φοίβος Γρηγοριάδης.

οί παρακάτω πού δέχτηκαν τό πρόγραμμα τού ΕΑΜ καί προσχώρησαν σ' 
αύτό: 1. Τό Έργατοσοσιαλιστικό Κόμμα, μέ έπικεφαλής τόν Γιάννη Κα
λομοίρη. 2. Ή  όργάνωση «Δημοκράτης» μέ έπικεφαλής τούς I. Χατζηεμ- 
μανουήλ καί τόν άνώτερο τραπεζιτικό ύπάλληλο Πετρίδη. Έπίσης νά γί
νει συζήτηση μέ τήν Πολιτική όργάνωση «Τεχνοκρατία» τού καθηγητή 
Άθ. Ρουσόπουλου πού δήλωσε ότι συμφωνεί μέ τό πρόγραμμα τού ΕΑΜ.

Μέ πρόταση τού ΣΚΕ άποφασίστηκε νά γίνει συζήτηση, καί μέ άντι- 
προσωπεία τής όργάνωσης ΕΔΕΣ.

Επακολούθησε ή έκλογή τής Κεντρικής Επιτροπής πού άποτελέ- 
στηκε άπό τόν άντιπρόσωπο τού ΚΚΕ Θανάση Χατζή πού έκλέχτηκε καί 
Γενικός Γραμματέας τής ΚΕ τού ΕΑΜ, τόν άντιπρόσωπο τής ΕΛΔ 
Σταύρο Κανελλόπουλο σάν γραμματέα, γιά τή διαφώτιση, τόν άντιπρό- 
σωπο τού ΑΚΕ ’Αποστόλη Βογιατζή σάν γραμματέα γιά τόν έπισιτισμό 
τού λαού, τόν άντιπρόσωπο τού ΣΚΕ Γιώργη Οίκονόμου ύπεύθυνο γιά τά 
οίκονομικά καί τήν κίνηση τών Διανοούμενων, τόν άντιπρόσωπο τού 
ΕΕΑΜ Μήτσο Μαργιόλη, συνδικαλιστικό ύπεύθυνο, τόν άντιπρόσωπο 
τής ΠΕΔΥ Νικολακόπουλο ύπεύθυνο γιά τούς Δημόσιους 'Υπαλλήλους 
καί τούς όργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, τόν άντιπρόσωπο τού ΕΑΜ 
Νέων Στ. Γιαννακόπουλο, γιά τή δουλειά στούς νέους, τούς σπουδαστές 
καί φοιτητές καί τής όργάνωσης «Ελεύθερης Νέας» καί τόν άντιπρόσωπο 
τής ΕΑ Κοντογούρη, ύπεύθυνο τής πρόνοιας καί προστασίας τών θυμά
των τού άγώνα.
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Στ. Καλιανέσης.Γιάννης Καλομοίρης.

Έτσι τελείωσε μιά άπό τίς ούσιαστικότερες καί ή πιό θεμελιακή, μετά 
τήν ιδρυτική συνεδρίαση τοϋ ΕΑΜ εύρεία σύνοδος τής ΠΟΕ, Λού έβαλε 
τά όργανωτικά θεμέλια τής μεγαλύτερης έθνικολαϊκής όργάνωσης στήν 
ιστορία τής Ελλάδας. Τό ΕΑΜ άπόκτησε πιά τό μοναδικό άνώτατο άπο- 
φασιστικό του όργανο. 'Η άρχή τής «όμοφωνίας» στή λήψη τών άποφά
σεων άποδείχτηκε βασανιστική άλλά καί ή μόνη πού κατοχύρωνε τήν έν- 
ότητα καί τήν άρμονική συνεργασία κομμάτων καί όργανώσεων, μέ δια
φορετικά προγράμματα πάνο> σε άμεσους καί καθορισμένους άπό κοινού, 
σκοπούς. Τό ΕΑΜ είχε πιά τόν «έσωτερικό κανονισμό» λειτουργίας του.

Ό  Εσωτερικός Κανονισμός λειρουργίας τού ΕΑΜ, μέ εισαγωγή, 
άποσπάσματα άπό τήν είσηγητική έκθεση τού άντιπροσώπου τού ΚΚΕ 
Θανάση Χατζή, δημοσιεύτηκε καί κυκλοφόρησε σέ μιά καλοτυπωμένη 
Ιόσέλιδη μπροσουρίτσα, τυπωμένη σ’ ένα τυπογραφείο έαμίτη άγωνιστή. 
στήν πλατεία Κουμουνδούρου σέ 4.000 άντίτυπα, μέ τίτλο «Οί σκοποί 
μας» καί ύπότιτλο «Τό ΕΑΜ καί ή όργάνωση γιά τήν πραγματοποίηση 
τής έθνικής άπελευθέρωσης». Τήν έπιμέλεια τής σύνταξης καί έκδοσης τής 
μπροσούρας είχαν άναλάβει καί πραγματοποίησαν τόν Μάρτη τού 1942 
οί δημοσιογράφοι Δημήτρης Χατζής καί Κώστας Βιδάλης, τή δέ διανομή 
στίς κεντρικές γιάφκες οί Πέτρος Κέντρος καί Γιώργης Έλενούδης.

Ή  μπροσούρα μέ τόν έσωτερικό κανονισμό στάθηκε βασικό ύλικό. 
μαζί μέ τό ιδρυτικό τού ΕΑΜ, πάνω στό όποίο ό Δημήτρης Γληνός στηρί
χτηκε καί έγραψε τή διαφωτιστική μπροσούρα: «Τί είναι καί τί θέλει τό
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ΕΑΜ», πού πρωτοτυπώθηκε στό παράνομο τυπογραφείο τού ΕΑΜ, σέ
5.000 άντίτυπα, τόν Όχτώβρη τού, 1942 καί είχε πολλές παράνομες έκδό- 
σεις άπό τίς όργανώσεις περιοχών τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ. Μέσα στή 
μπροσουρίτσα έκείνη ύπάρχει σχεδόν δπως ήταν διατυπωμένη στόν έσω- 
τερικό κανονισμό, μέ μιά παράλειψη τής διαβάθμισης τής ’Επιτροπής 
Περιοχής άνάμεσα στίς Νομαρχιακές καί τήν ΚΕ, ή παράγραφος γιά τήν 
όργανωτική διάρθρωση τού ΕΑΜ: «... Κάθε "Ελληνας πατριώτης εχει 
θέση μέσα στό ΕΑΜ. Βασική όργανωτική μονάδα τον ΕΑΜ είναι ή όμά
δα. Όμάδες πού δουλεύουν σέ ένα όρισμένο κύκλο, συγκροτούν τμήμα 
καί τά τμήματα ένώνονται σέ τομείς. Τό σύνολο τών τομεακών έπιτρο- 
πών πού βρίσκονται στίς πόλεις καί τά χωριά ένός νομού καθοδηγούνται 
άπό τήν έπιτροπή πού έδρεύει στήν πρωτεύουσα τοϋ νομού. ’Ανώτατο 
καθοδηγητικό όργανο είναι ή Κεντρική 'Επιτροπή τοϋ ’Εθνικού ’Απελευ
θερωτικού Μετώπου, όπου συμμετέχουν δλα τά κόμματα καί δλες οί όρ- 
γανώσεις, δσες άναγνωρίζουν τούς σκοπούς τοϋ έθνικοαπελευθερωτικοϋ 
άγώνα καί συμμετέχουν ένεργητικά στήν πραγματοποίησή τονς. Μέ τήν 
πολύμορφη αύτή όργάνωση, πού άγκαλιάζει δλα τά έπίπεδα ζωής καί 
άνοίγει τό δρόμο στή μαζική πάλη μ ’ ένιαία καθοδήγηση, ό έθνικοαπε- 
λενθερωτικός αγώνας περιλαμβάνει δλα τά στρώματα τοϋ λαού, όργανώ- 
νεται σκόπιμα μέ δλες τίς μορφές καί μπορεϊ νά άνταποκριθεϊ σέ δλες τίς 
άνάγκες, πού παρουσιάζονται καί θά παρουσιαστούν , ώσπου νά πετύχει 
τό τελικό άποτέλεσμα πού έπιδιώκει».

Γεωργ· Έρυθριάδης. Λεων. Στρ(γγος.
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Διαδήλωση: Στό έξης ό λαός θά δώσει πολλές τέτοιες μάχες, καί θά νικήσει.

ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΜ 

Ή  ϊδρυση τού ΕΑΜ Νέων

Ή 'Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ) δίπλα 
καί παράλληλα μέ τό ΚΚΕ άρχισε κι αύτή τήν άναδιοργάνωσή της, μ’ 
έπικεφαλής τόν άξέχαστο κομμουνιστή πού κατόρθωσε νά δραπετεύσει 
άπό τήν έξορία Άδάμ Μολυβδά. Σύντομα ή Κουμμουνιστική Νεολαία 
όργάνωσε τίς δυνάμεις της, άνανέωσε τό άκτίβ τών στελεχών της καί άρ
χισε σοβαρή ζύμωση καί δράση μέσα στή νέα γενεά γιά τήν όργάνωση τής 
πάλης τών νέων.

Ή  δικτατορία τού Μεταξά είχε διαλύσει δλες τίς όργανώσεις νέων 
τών πολιτικών κομμάτων καί μιά σειρά οικονομικές, κοινωνικές καί έκ- 
πολιτιστικές όργανώσεις. Προσπάθησε μέ τή γνωστή φασιστική όργάνωση 
«Έθνική Όργάνωση Νέων» (ΕΟΝ) νά μετατρέψει τήν έλληνική νεολαία 
σέ μάζα άβουλων καί ύποταγμένων στή φασιστική βαρβαρότητα. Ή  νεο
λαία τής Ελλάδας, μέσα στή σκληρή δοκιμασία τής βασιλομεταξικής δι
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κτατορίας άντέδρασε στή δικτατορία καί στήν ΕΟΝ άποφασιστικά, δί
νοντας άναρίθμητα θύματα.

Στήν διάρκεια τοΰ άντιφασιστικοΰ πολέμου οί νέοι ρίχτηκαν άπό 
τούς πρώτους στόν πόλεμο κατά τών εισβολέων καί δσοι δέν ήταν στρα- 
τευμένοι πρόσφεραν έθελοντικά τίς ύπηρεσίες τους στό μαχόμενο έθνος. 
Παράλληλα μέσα στή φωτιά τοΰ πολέμου, οί νέοι, μ’ έπικεφαλής τούς 
φοιτητές καί σπουδαστές, πρώτοι άπ’ δλους έπισήμαναν τή δράση τής 
πέμπτης φάλαγγας πού ύπονόμευε τήν άντίσταση τού λαού καί προετοί
μαζε τήν προδοσία. Στό Πανεπιστήμιο, στό Πολυτεχνείο καί στίς άλλες 
άνώτερες σχολές όργανώνονται οί πρώτες παράνομες πολιτικές όργανώ- 
σεις. Άπό τούς σπουδαστές άκούστηκαν οί πρώτες φωνές γιά Κυβέρνηση 
Έθνικής Σωτηρίας, σ’ άντικατάσταση τής δικτατορίας. Οί σπουδαστές 
πρώτοι ύψωσαν τή φωνή κατά τών Γερμανών κατακτητών.

Μέσα στόν πόλεμο όργανώθηκαν κι άρχισαν τή δράση τους πολύ
μορφες καί μέ διάφορους τίτλους όργανώσεις μαρξιστικής σκέψης, σοσια
λιστικές καί κομμουνιστικές, άλλες συνδεδεμένες μέ τή μιά ή τήν άλλη άπό 
τίς δυό έμφανιζόμενες σάν κεντρικές καθοδηγήσεις τού ΚΚΕ, άλλες συν
δεμένες καί καθοδηγούμενες άπό όρισμένους κομμουνιστές διανοούμε
νους, δπως ή σημαντική όργάνωση «Αλήθεια» πού καθοδηγούνταν άπό 
τόν Νίκο Καρβούνη καί άλλες έντελώς άνεξάρτητες.

Πολύ σύντομα οί νέοι παίρνουν τό δρόμο τής πάλης. Ή. έμφάνιση τής 
ΟΚΝΕ καί ή προσχώρηση σ’ αύτήν άρχικά μιάς δμάδας σπουδαστών τού 
Πολυτεχνείου καί σέ συνέχεια τής όμάδας «Αλήθεια», δυνάμωσε τήν 
ένωτική δραστηριότητα, μέ άποτέλεσμα τή δημιουργία άρχικά ένός ένια- 
ίου συντονιστικού γραφείου τών νέων τής Ελλάδας. Τό γραφείο αύτό 
άνάλαβε τό συντονισμό τής πάλης τών όργανώσεων τών νέων καί τήν 
προετοιμασία ένιαίας όργάνωσης νέων τής Ελλάδας.

Μέ τήν έμφάνιση τού ΕΑΜ ή ένότητα τών νέων διευκολυνόταν. Κα
θυστερούσε δμως ή πραγματοποίησή της έξ αίτιας τών άδυναμιών τών 
άλλων συνεργαζόμενων κομμάτων, πού δέν είχαν συγκροτημένες όργανώ- 
σεις νέων. Μέ πρωτοβουλία τής σπουδάζουσας νεολαίας στίς 5.2.1942 
έγινε κοινή σύσκεψη άντιπροσώπων τής Κομμουνιστικής Νεολαίας 
(ΟΚΝΕ), τής «Φιλικής Εταιρίας» Νέων, τής «Λεύτερης Νέας» καί τής 
σπουδάζουσας νεολαίας καί άποφασίστηκε ή ίδρυση τοΰ ’Εθνικού Α πε
λευθερωτικού Μετώπου Νέων (ΕΑΜΝ).

Τό ΕΑΜΝ ένέκρινε τήν άπόφαση τοΰ Ενιαίου συντονιστικού γρα
φείου νέων, πού είχε δεχτεί τούς σκοπούς τοΰ ΕΑΜ καί είχε δηλώσει 
συμμετοχή σ’ αύτό. Μέ τό χαιρετιστήριό του πρός τό λαό καί τό ΕΑΜ 
δήλωσε πώς θά σταθεί στό πλευρό τοΰ άγωνιζόμενου λαού μας κατά τού 
κατακτητή καί στίς πρώτες γραμμές του μέχρι τή νίκη.

Τό ΕΑΜΝ όδήγησε μέ έπιτυχία τή νέα γενιά τής Ελλάδας, πού 
έγραψε μέ τό αίμα της λαμπρές σελίδες δόξας. Στάθηκε δ κύριος όργανω- 
τής, έμπνευστής καί καθοδηγητής τής νεολαίας καί παρέδωσε τήν τίμια 
σημαία του στίς 23 τού Φλεβάρη 1943 στήν Ενιαία Πανελλαδική Όργά-
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νωση Νέων (ΕΠΟΝ) πού όργανώθηκε μέ πρωτοβουλία τής Κεντρικής 
Επιτροπής τού ΕΑΜΝ.

25 τοϋ Μάρτη τοϋ 1942

Μέ πρόταση τού ΕΑΜ νέων. ή ΚΕ τού ΕΑΜ άποφάσισε νά γιορτα
στεί, μέσα στή μαύρη κατοχή, ή έπέτειος τής έθνικής έπανάστασης τού 
1821, ή 25η Μαρτίου 1942.

Όλες οί όργανώσεις τής Πρωτεύουσας καί τού Πειραιά, πολλές μέρες 
πρίν άπό τή γιορτή, έτοιμάζονται: Στίς πρώτες γραμμές βρίσκονται οί 
φοιτητές καί σπουδαστές κι όλοι οί νέοι κάτω άπό τήν καθοδήγηση τού 
ΕΑΜ Νέων. πού έκανε τήν πρώτη επίσημη μαζική του έμφάνιση. ΟΙ τοίχοι 
τής ’Αθήνας γέμισαν άπό κόκκινα, πράσινα καί γαλάζια πατριωτικά συν
θήματα καί μέ τά σύμβολα ΕΑΜ -  ΕΛΑΣ -  ΕΑΜΝ, ένώ δεκάδες χιλιά
δες προκηρύξεις, φεϊγ-βολάν, παράνομες έφημερίδες γεμίζουν τούς δρό
μους, ρίχνονται κάτω άπό τίς πόρτες ή στά γραμματοκιβώτια, μοιράζον
ται άπό χέρι σέ χέρι.

’Ανήμερα, 25 τού Μάρτη, οί δρόμοι τής ’Αθήνας άπό τό πρωί είναι 
γεμάτοι κόσμο. Όλη ή ’Αθήνα είναι στό δρόμο καί κατευθύνεται πρός τό 
κέντρο τής πόλης. Ό  λαός γιορτάζει τήν έπέτειο τής μεγάλης έθνικής 
γιορτής -  έκδήλωση πού μέσα στίς συνθήκες τής σκλαβιάς άποκτούσε τε
ράστια σημασία.

Ό  λαός τής ’Αθήνας τίμησε έπαναστατικά καί έπάξια ένός λεύτερου 
λαού τήν πρώτη έπέτειο τής 25ης τού Μάρτη, κάτω άπό τή φασιστική 
κατοχή.

Τό ΕΑΜ είχε όργανώσει καί πραγματοποιήσει όλες τίς έκδηλώσεις 
στήν ’Αθήνα, τόν Πειραιά καί όσες ϊγιναν σ’ δλη τήν άλλη Ελλάδα. ’Από 
τίς 25 τού Μάρτη 1942 τό ΕΑΜ δέν είναι, μόνο μιά έθνικοαπελευθερω- 
τική όργάνωση, άλλά ή παράνομη παλλαϊκή -  πανεθνική ήγεσία τής 'Ελ
λάδας.

Λίγο άργότερα, στίς 6 τού ’Απρίλη, πρώτη μαύρη έπέτειο τής άνα
νδρης εισβολής τού χιτλερικού στρατού στήν 'Ελλάδα, πού άκολουθούν- 
ταν άπό τούς δορυφόρους Βούλγαρους φασίστες, κυκλοφόρησαν άπό τό 
ΕΑΜ σέ διάφορα κέντρα τής χώρας, φλογερές προκηρύξεις πρός τό λαό, 
καλώντας τον νά δυναμώσει τήν πάλη έναντίον τών κατακτητών. Ξαναγε
μίζουν οί τοίχοι μέ πατριωτικά συνθήματα, ξανακούγονται οί βροντερές 
φωνές καί τά τραγούδια τών νέων έαμιτών μέ τούς τηλεβόες. Πολύμορφες 
έκδηλώσεις άντικατοχικές ταράζουν τίς άρχές καί τά στρατεύματα κατο
χής-

Τό ΕΑΜ είναι τώρα σέ θέση νά άναλάβει άγώνες μεγαλύτερους σέ 
έκταση, άκόμα καί πανελλαδικούς, κι άδίσταχτα προχωρεί στό έργο αύτό, 
ρίχνοντας στή μάχη μιά σοβαρότατη σέ όγκο καί σημαντικότατη δύναμη, 
τούς Δημόσιους 'Υπάλληλους, τόν κορμό τού κρατικού μηχανισμού.
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Ό  άγώνας γιά τήν έπιβίωση

Ό  αγώνα: το γ  λαού στί: πόλεις. καί ειδικά οτήν ’Αθήνα, γιά τήν 
επιβίωση είναι μιά ενόχληση συνεχής γιά τούς κατακτητές καί τίς κυβερ
νήσει: τών προδοτών. Τά αιτήματα πού προβάλλονται είναι τόσο λογικά 
καί τόσο άνθρώπινα. τόσο φυσικά πού πρέπει νά τούς άναγκάζουν νά 
παίζουν τήν κο>μωόία πώς τά υιοθετούν, τά αποδέχονται, θά τά οκεφ- 
τοϋν, θά τά μελετήσουν, θά τά ικανοποιήσουν. Τά προσχήματα πού θέ
λουν άκόμα κάπως νά κρατούν γίνονται στό τέλος μιά παγίδα γιά τούς 
ίδιους.

Δέν έχουν όμως καμιά άμφιβολία πώς ή προβολή τών συγκεκριμένων 
αύτών διεκδικήσεων καί αιτημάτων είναι στό βάθος ένας καθοδηγούμε
νος άγιόνα: έναντίον τους. Είναι μέσα στούς τίτλους τιμής τού ΚΚΕ καί 
τού ΕΑΜ πώς δέν έπιχείρησαν νά έξαπατήσουν τό λαό στήν καθημερινή 
του αύτή δραστηριότητα, δέν άπόκρυψαν δτι πίσω άπό κάθε άγωνιστική 
κινητοποίηση γιά τά σνσαίτια, γιά τά τρόφιμα, τά φάρμακα ή τούς μι
σθού: είναι πάντοτε ό έθνικοαπελευθερωτικό: άγώνας. Ό  άγώνας τού 
λαού τών πόλεων γιά τήν επιβίωσή του είναι έργο τού ΕΑΜ. 'Η πολιτικο
ποίηση αύτού τού άγώνα είναι άπό τήν πρώτη στιγμή ένα άπό τά ύγιέ- 
στερα στοιχεία τής πολιτική: τού άπελευθερωτικού κινήματος.

Έτοι μονάχα μπορεϊ νά εξηγηθεί πώς άπό τίς διεκδικήσεις αύτές γιά 
τά συσσίτια καί τούς μισθούς, ό λαός τών κατεχόμενων πόλεων μπορούσε 
νά φτάσει σέ διαδηλώσεις καθαρά έθνικού, δηλαδή καθαρά άντικατοχι- 
κού χαρακτήρα -  σέ έκδηλώσεις δηλαδή πού νά τόν φέρουν σέ άμεση, σέ 
άπευθείας σύγκρουση μέ τούς ίδιους τούς κατακτητές.

•
’Αμέσως μετά τήν 'ίδρυση τού ΕΑΜ, ή όργανωτική του ’Επιτροπή 

έβαλε γιά τήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά πρώτο πάνω άπό τό τρίπτυχο 
’Ελευθερία -  ’Ανεξαρτησία -  Λαϊκή κυριαρχία, τό σύνθημα: «Πάλη γιά 
τήν έπιβίωση τού λαού».

Συγκεκριμενοποιώντας τό κεντρικό αύτό σύνθημα καθόριζε:
1. Πάλη γιά νά άποσπαστούν δσο τό δυνατό, μεγαλύτερες ποσότητες 

τρόφιμα, άπό κείνα πού κατάσχεσαν οί κατακτητές.
2. Νά σταματήσουν οί κατασχέσεις καί «άγορές» προϊόντων γιά λο

γαριασμό τών κατακτητών άπό τούς κατακτητές, τούς μεγαλοκαρχαρίες 
καί τούς κουΐσλινγκς.

3. Νά έπεκταθούν τά συσσίτια γιά δλο τό λαό τής ’Αθήνας καί τού 
Πειραιά καί κατά πρώτο λόγο στίς λαϊκές συνοικίες.

4. Νά λειτουργήσουν συσσίτια στά έργοστάσια, στίς έπιχειρήσεις, 
στά ύπουργεία, στίς τράπεζες, στίς ύπηρεσίες, στά ιδρύματα, στίς άνώτα- 
τες σχολές, στούς έπιστήμονες καί διανοούμενους.

5. Νά όργανωθούν παιδικά καί σχολικά συσσίτια καί καθημερινές 
διανομές κατάλληλων τροφίμων γιά τά παιδιά.

6. Νά γίνονται τακτικές διανομές αύξημένης ποσότητας καί βελτιω
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μένης ποιότητας ψωμιού, καΗως καί λαόιου, ζάχαρης καί σαπουνιού.
7. Νά γίνονται διανομές ρούχων καί καύσιμων στούς δημόσιους, 

ιδιωτικούς ύπάλληλους καί σ’ όλες τίς έπιχειρήσεις.
’Αποφασίστηκε άκόμα:
Νά άρχίσει ή όργάνωση προμηθευτικών συνεταιρισμών στούς τόπους 

δουλειάς μέ κεφάλαια τών ύπηρεσιών καί έπιχειρήσεων.
Νά άρχίσει άμέσως ή όργάνωση έπιτροπών έπιβίωσης στούς τόπους 

δουλειάς καί κατοικίας.
Νά άναλάβει τό ΕΑΜ νά διαφωτίσει τό λαό γιά τήν άμεση άπειλή 

τού θανάτου άπό πείνα, νά κινηθεί δραστήρια πρός όλες τίς κατευθύνσεις 
καί Ιδιαίτερα πρός τό Διεθνή ’Ερυθρό Σταυρό, τίς όργανώσεις Πρόνοιας, 
τόν ’Αρχιεπίσκοπο, τίς 'Ομοσπονδίες καί τούς συλλόγους τών παραγωγι
κών τάξεων, τά έπιμελητήρια κτλ., μέ σκοπό νά άναπτυχθεΐ ένα κίνημα 
στίς κορυφές τής κοινωνίας, παράλληλο μέ τό κίνημα τής βάσης πού 
έπρεπε νά παίρνει συνεχώς μεγαλύτερη άνάπτυξη, μέ τάση νά συντονιστεί 
ή δράση όλων καί νά άποκρυσταλλωθεϊ σέ μιά «Παλλαϊκή ’Επιτροπή 
’Επισιτισμού τού Λαού».

Έτσι συγκροτήθηκε τό «Κεντρικό Γραφείο Πάλης γιά τήν Έπιβίω
ση» μέ έπικεφαλής τόν άντιπρόσωπο τού ΑΚΕ ’Αποστόλη Βογιατζή καί 
συνεργάτες του τούς άνώτερους δημόσιους ύπάλληλους Χρ. Καλαϊτζή καί 
Ήλ. ’Άποστολίδη καί τόν δικηγόρο Μήτσο Ραπίδη.

Στήν πρόσκληση τού ΕΑΜ άπάντησε πρόθυμα καί άποφασιστικά ό 
λαός τής ’Αθήνας καί τού Πειραιά.

Στίς 17 Νοεμβρίου μέ πρωτοβουλία τών σπουδαστών τού Πολυτε
χνείου έγινε πανσπουδαστική συγκέντρωση στήν αίθουσα τής νομικής 
σχολής. Μέ αίτημα νά γενικευτούν τά συσσίτια σ’ όλες τίς άνώτερες σχο
λές καί νά δοθεί δωρεάν ήλεκτρικό ρεύμα, κηρύχτηκε άπεργία, στήν 
όποία πήραν μέρος πάνω άπό 4.000 φοιτητές καί σπουδαστές. Ή  άστυ- 
νομία συνέλαβε μερικούς άπεργούς. Στά αίτήματά τους οί σπουδαστές 
πρόσθεσαν καί τό αίτημα νά άφεθούν οί συλληφθέντες. Ή  άπεργία έληξε 
μέ άποδοχή όλων τών αιτημάτων.

Αύτή ήταν ή πρώτη άπεργία στήν κατεγόιιενη Ελλάδα καί σ’ δλη τήν 
Εύρώπη.

Ή  πάλη γιά τά συσσίτια καί τίς διανομές τροφίμων έπαιρνε όλο καί 
μεγαλύτερες διαστάσεις καί μαχητικότητα. ΟΙ συγκρούσεις πού γίνονταν 
μέ τούς κατακτητές καί τά όργανά τους, μέ θύματα καί συλλήψεις δέ φό
βιζαν τό λαό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οί άνάπηροι καί οί τραυμα
τίες, πού, ύστερα άπό σειρά διαβήματα στά μέσα τού Νοέμβρη 1941, όρ- 
γάνωσαν όμαδική κάθοδο στό 'Υπουργείο μέ άπαίτηση νά τούς δοθεί 
πλήρες στρατιωτικό συσσίτιο, τσιγάρα, ιματισμός καί ιατρική περίθαλψη. 
Μιά βελτίωση πού σημειώθηκε στό συσσίτιο, σάν άποτέλεσμα τών ένερ- 
γειών τους, σύντομα έκμηδενίστηκε καί τό συσσίτιο χειροτέρεψε. Μέσα 
στήν καρδιά τού χειμώνα, παραμονές Χριστουγέννων, οί τραυματίες σ' 
δλα τά Νοσοκομεία άρχισαν άπεργία πείνας. Συνθήματα στά παράθυρα
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τον στρατιωτικών νοσοκομείων ειδοποιούσαν τούς ’Αθηναίους ότι οί 
τραυματίες άγωνίζονται γιά τή ζωή τους καί τούς καλούσαν νά σταθούν 
στό πλευρό τους. Δυνάμεις καραμπινιέρων καί άστυφυλάκων έπιχείρησαν 
νά καταλάβουν τό νοσοκομεία καί νά πετάξουν έξω τούς τραυματίες. Ή 
άποφασιστική άντίσταση τών τραυματιών καί ή συμπαράσταση τού λαού 
ματαίωσαν τήν απόπειρα. Οί κατακτητές καί οί κουίσλινγκς υποχρεώθη
καν νά διατάξουν νά λυθεί ή πολιορκία καί νά λύσουν μερικά από τά 
αιτήματα τών απεργών.

Τό σοβαρό καθήκον νά σωθεί ό λαός άπό τό θάνατο τής πείνας, πού 
άνάλαβε καί ή έπίμονη δουλειά γιά τήν έκπλήρωσή του, έδωσε τεράστιο 
κύρος στήν όργάνωση. Ξαναζωντάνεψε τόν ένθουσιασμό τοϋ λαού, τού 
ένέπνευσε πίστη στίς δυνάμεις του καί τού άνοιξε τό δρόμο γιά μεγάλους 
καί σκληρούς άγώνες. Οί κατακτητές προσπαθούν νά τόν κατατρομοκρα
τήσουν. Στή γερμανική ζώνη όργανώνονται 21 στρατόπεδα συγκέντρωσης 
καί στήν Ιταλική 5. Οί μαζικές συλλήψεις γίνονται καθημερινό φαινόμε
νο. Στά κρατητήρια τής Γκεστάπο, τής Γκέπφε (Γερμανικής μυστικής 
στρατιωτικής άστυνομίας), τών Ές-Ές, τής Τσί-Έσσέ (’Ιταλικής ’Ασφά
λειας) άρχισαν βασανιστήρια, πού καί πού γίνονται καί έκτελέσεις. Ό  
λαός άπτόητος συνεχίζει τόν άγώνα στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά, ένώ 
ταυτόχρονα σ’ δλη τήν Έλλαδα πολλαπλασιάζονται οί έστίες άντικατοχι- 
κής πάλης.

Πωδιά παίρνουν συσσίτιο at κονσερβοκούτια.



Ή  ούρά γιά κάθε τι φαγώσιμο καθημερινό θέαμα.

Ή  πρώτη πανελλαδική άπεργία τών δημ. υπαλλήλων
Ένα άπό τά όχι αοννήΜιοτα τήν περίοδο αί·τή περιστατικά συνέβη 

στίς 12 τού ’Απρίλη τού 1942, δταν στό Κεντρικό Ταχυδρομείο τής ’Αθή
νας ένας ύπάλληλος έχασε τίς αισθήσεις του τήν ώρα πού μετέδιδε ένα 
τηλεγράφημα.

Άμέσως μιά έπιτροπή τριατατικών ύπαλλήλων ζητάει άπό τό Διευ
θυντή νά έξασφαλιστεί ένα έλάχιστο δριο διατροφής. 'Ο διευθυντής άπει- 
λεϊ καί διατάζει τήν άπόλυση 12 ύπαλλήλων. 'Η είδηση προκαλεϊ άναστά- 
τωση καί άμεση άπάντηση. Οί ταχυδρομικοί διανομείς πετούν τίς τσάντες, 
οί τηλεφωνητές τά τηλέφωνα, οί τηλεγραφητές τά χειριστήρια, οί άλλοι τίς 
θέσεις τους καί χωρίς προετοιμασία καί άλλες διαδικασίες κατεβαίνουν 
σέ άπεργία, πού τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας γενικεύεται. Τά συνθήματα 
«ΑΠΕΡΓΙΑ», «ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ», «ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥ- 
ΜΕ» κυκλοφορούν σ’ δλα τά δημόσια καταστήματα τής Αθήνας καί τοΐ 
Πειραιά.

Τήν άλλη μέρα ή άπεργία έπεκτείνεται. Κηρύσσονται πανελλαδικές 
άπεργίες στή Θεσσαλονίκη καί τήν Πάτρα. Ακολουθούν ό Βόλος, ή Λά
ρισα, ή Κοζάνη, ή Φλώρινα καί δπου στήν Ελλάδα ήταν δυνατό νά φτά- 
σει ή είδηση. Οί κουΐσλινγκς ξαφνιάστηκαν.

Παρά τίς συλλήψεις, τίς άπειλές, τά έκτακτα μέτρα τών κατακτητών
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καί έθνοπ ροδοτών, καί τό χαρακτηρισμό τής άπεργίας σάν «Ιδιώνυμου 
Αδικήματος» γιά τό όποιο προβλεπόταν ή ποινή τοϋ θανάτου, πάνω άπό
50.000 υπάλληλο ι συνέχ ισαν μέ πείσμα καί άποφασιοτ ικότητα τήν άπεργ lot 
τους δέκα όλόκληρες μέρες.

Γιά νά τρομοκρατήσει τούς άπεργούς ό Γκοτζαμάνης δημοσίευσε άρ
θρο στόν γερμανόδουλο έλληνικό τύπο, στό όποιο έγραφε: «'Η κυβέρνηση 
θά φανεί άμείλικτος κατά τών ταραχοποιών καί ταραξιών». Οί καραμπι- 
νιέροι συλλαμβάνουν άπεργούς καί τούς παραπέμπουν στά στρατοδικεία. 
Δραστηριοποιούνται οί πράχτορες πού προσπαθούν νά κάμψουν τό ήθικό 
τών άπεργών.

Ή  άπεργία συνεχίζονταν καί στό πλευρό τους κατεβαίνουν καί άλ
λοι: Οί υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δήμων, κοι
νοτήτων, γεωργικών ύπηρεσιών, προσωπικό νοσοκομείων, τραπεζιτικοί. 
Άκόμα καί σύλλογοι έπιστημόνων καί διανοουμένων μέ μαζικές έπιτρο
πές στά ύπουργεϊα ζητούσαν Ικανοποίηση τών αιτημάτων τών δημοσίων 
ύπαλλήλων καί τών ξεχωριστών, δικών τους, διεκδικήσεων. Μέ την παλ
λαϊκή συμπαράσταση, τό φρόνημα τών δημοσίων ύπαλλήλων, άνυψώθηκε 
άκόμα περισσότερο.

Οί Γερμανοί μπροστά στόν κίνδυνο νά δημιουργηθεϊ κατάσταση γε
νικότερης · έξέγερσης, πού θά τούς ύποχρέωνε νά χρησιμοποιήσουν τίς 
στρατιωτικές τους δυνάμεις ένάντια στό λαό, έδωσαν έντολή στούς 
κουίσλιγκς νά ικανοποιήσουν ένα μέρος τών αιτημάτων τών άπεργών. Οί 
κουίσλιγκς συμμορφώθηκαν καί τήν πέμπτη μέρα τής άπεργίας άνακοί- 
νωσαν πώς «...άπό δευτέρας 20 Απριλίου θά άρχίσει προκαταβολή μι
σθού ένός δεκαπενθημέρου είς τούς παραμένοντας είς τάς θέσεις τους 
Δημοσίους Υπαλλήλους». Δηλαδή δίνονταν προθεσμία σ’ δλους τούς 
άπεργούς νά ξαναγυρίσουν στίς ύπηρεσίες τους γιά νά πάρουν τή χορή
γηση πού τούς δίνονταν.

Ή  άπεργιακή έπιτροπή, ύστερα άπό πρόταση τοΰ ΕΑΜ Δημοσίων 
'Υπαλλήλων, άπέριψε τήν προσφορά τών κουίσλιγκς καί άποφάσισε νά 
συνεχίσει τήν άπεργία. Πρόσθεσε στά αιτήματα νά άφεθούν λεύτεροι οί 
συναγωνιστές τους, πού κρατούνταν άπό τούς κατακτητές. Οί άπέργοί 
δέχτηκαν μέ ένθουσιασμό τήν άπόφαση. Τότε, δμως, παρουσιάστηκαν με
ρικά ήττοπαθή καί συμβιβαστικά στοιχεία, κυρίως άπό άνώτατους ύπάλ- 
ληλονς, πού συνιστοΰσαν «μετριοπάθεια».

Παρά τίς συλλήψεις, τίς απειλές, τά έκτακτα μέτρα τών καταχτητών 
καί έθνοπροδοτών, τόν χαρακτηρισμό τής άπεργίας «Ιδιώνυμο άδίκημα» 
μέ τό όποιο προβλέπονταν ή ποινή τοΰ θανάτου, πάνω άπό 50.000 ύπάλ- 
ληλοι συνέχισαν μέ πείσμα καί άποφασιστικότητα τήν άπεργία τους δέκα 
όλόκληρες μέρες. Ή  άπεργία αύτή προκάλεσε τόν θαυμασμό τοϋ έλληνι- 
κού λασύ καί Ιγινε γνωστή καί έξω άπό τά σύνορα τής Έλλάδας.(16)

(16). Ό  Ραδιοφωνικός Σταθμός τοϋ Λονδίνου στήν έκπομπή του στίς 19 ’Απριλίου 1942 
έστειλε τό παρακάτω μήνυμα στους άπεργούς:

« Εύγε είς τούς ύπερήφανους δημόσιους υπαλλήλους τής 'Ελλάδας. "Ας συνεχίσουν χαρτε-
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Ήταν ή πρώτη στό είδος της καί σέ τέτοια έκταση άπεργία στήν Εύρώπη.
Στίς 21 τοϋ ’Απρίλη οί κουίσλιγκς άναγκάστηκαν νά κάνουν παρα

χωρήσεις. Σταμάτησαν τίς συλλήψεις, κατέβαλαν 15θήμερα, αύξησαν τούς 
μισθούς κατά 30%, ύποσχέθηκαν χρηματοδοτήσεις στούς προμηθευτικούς 
συνεταιρισμούς καί βελτίωση τών συσσιτίων, άφησαν έλεύθερους τούς 
συλληφθέντες. Ή  νίκη τών δημοσίων ύπαλλήλων χαιρετίστηκε άπό όλο τό 
λαό σάν ή πρώτη μεγάλη έθνική νίκη. Στό φλογερό αύτό δεκαήμερο έκδη- 
λώθηκε ή μεγάλη έθνική ένότητα πού σφυρηλατούνταν κάτω άπό τήν κα
θοδήγηση τού ΕΑΜ.

Ή  άπεργία τού ’Απρίλη 1942 άνοιξε Ινα χάσμα άνάμεσά στούς 
κουίσλιγκς καί τούς δημόσιους ύπάλληλους, πού όχι μόνο θά μείνει άνοι- 
χτό σ’ δλη τήν περίοδο τής χιτλεροφασιστικής κατοχής, άλλά συνεχώς θά 
εύρύνεται κάι θά βαθαίνει, σέ βαθμό πού δλη ή έξουσία τής δουλικής 
κυβέρνησης νά έκμηδενιστεΐ καί νά στηρίζεται άποκλειστικά στίς δυνά
μεις κατοχής καί στίς άναιμικές ένοπλες συμμορίες πού θά έξοπλίσει μέ 
γερμανικά δπλα.

Έξω άπό τό ΕΑΜ

"Οπως γράψαμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο, στόν χώρο τών σοσιαλι
στών, άγροτών καί κομμουνιστών ύπήρχαν διαφορετικές άντιλήψεις πού 
σχετίζονταν μέ τό χαρακτήρα τού πολέμου, τό ρόλο τής Σ.Ε. καί τή στρα
τηγική καί τακτική τού έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος.

Παλιοί δεσμοί, παλιές γνωριμίες άναζωογονούνταν, νέες δυνάμεις 
πού άφυπνίζονταν έβλεπαν σά μόνη σωτηρία τής άνθρωπότητας τό σο
σιαλισμό. Οί παράγοντες αύτοί συναντιούνταν τακτικά καί σέ μακρές συ
ζητήσεις άναζητούσαν τόν καλύτερο τρόπο όργάνωσης τών σοσιαλιστι
κών δυνάμεων.

’Από τίς πρώτες μέρες τής κατοχής ή όμάδα τί»ΰ Ε. Μπακιρτζή καί 
τού ιστορικού 1. Κορδάτου, έκανε προσπάθειες νά συγκροτηθεί άπό πολι
τικά καί κοινωνικά άφθαρτα στοιχεία μιά νέα όργάνωση. Γιά τό λόγο 
αύτό άπέφευγε κάθε έπαφή μέ τίς ήγεσίες τών παλιών άστικών κομμάτων 
πού τίς θεωρούσαν γερασμένες φυσικά καί ήθικά. Τό λάθος τους ήταν δτι 
θεώρησαν καί τό ΚΚΕ έκτεθειμένο καί ξεπερασμένο καί άπόφευγαν νά 
συνεργαστούν μ’ αύτό, παρά τίς έπανειλημένες προτάσεις πού τούς έγι- 
ναν. Μεγάλο ρόλο στήν άρνησή τους έπαιξαν οί διάφοροι συνεργάτες 
τους, διανοούμενοι πού είχαν άπομακρυνθεί στό παρελθόν άπό τό ΚΚΕ 
καί ύποτιμούσαν τίς Ικανότητες τών στελεχών του. Στή κίνηση αύτή πρω
τοστατούσε έκτός άπό τούς Μπακιρτζή καί Κορδάτο -  καί ό οικονομολό
γος Πάνος.

ρικά τόν πατριωτικό τους άγώνα πού περιβάλλεται μέ τή συμπάθεια όλων τών συμμάχων».
Μετά τόν πόλεμο Ενας Γάλλος Ιστορικός, ό Ροζέ Μιλίς , έγραψε: «Δέν φοβούμαι νά 

άνακηρύξω τήν ’Αθήνα πρώτη άντιστασιακή πρωτεύουσα τής Εύρώπης».
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Παρ’ δλες τίς άμφιβολίες πού είχαν γιά τή δυνατότητα άνάπτυξης 
μαζικού ένοπλου κινήματος κατά τών Ισχυρών δυνάμεων κατοχής, έκαναν 
προσπάθειες νά δημιουργήσουν περιορισμένες ένοπλες άντικατοχικές δυ
νάμεις πού νά άσχοληθοΰν κυρίως μέ τήν συγκέντρωση καί μετάδοση στή 
Μέση ’Ανατολή πληροφοριών στρατιωτικού χαρακτήρα, όργάνωση καί 
πραγματοποίηση μικρών σαμποτάζ. Παράλληλα προσπαθούσαν νά συγ
κροτήσουν πλατείες πανδημοκρατικές όργανώσεις κυρίως γιά πολιτική 
προετοιμασία, νά άποτραπεΐ δηλαδή ή έπιστροφή τού Βασιλιά καί ή έπα- 
ναφορά τής παλιάς τάξης πραγμάτων ύστερα άπό τό διώξιμο τών κατα
χτητών.

Χωρίς νά σταματάει τή κίνηση αύτή ό Μπακιρτζής άναπτύσσει δε
σμούς μέ τούς πρώην στρατιωτικούς καί στελέχη τού κόμματος τών φιλε
λευθέρων, στρατηγό Γρηγοριάδη καί Χατζήμπεη. ’Αποφάσισαν νά άπευ- 
θυνθούν στόν στρατηγό Μανέτα καί τούς συνταγματάρχες Σαράφη καί 
Βεντήρη. Στίς προκαταρκτικές συζητήσεις δλοι τους συμφώνησαν, μά 
δταν μπήκε σέ συζήτηση τό σχέδιο καταστατικού πού έγραψε ό Μπακιρ
τζής, οί Μανέτας καί Βεντήρης τό βρήκαν πολύ σοσιαλιστικό, σχεδόν 
κομμουνιστικό. Ή  πραγματική τους άποψη ήταν δτι κάθε άντίσταση είναι 
πρόωρη.

Οί Μπακιρτζής καί Σαράφης, άποφάσισαν νά προχωρήσουν στή 
συγκρότηση πολιτικοστρατιωτικής δημοκρατικής όργάνωσης, μέ άντιμο- 
ναρχική κατεύθυνση καί μέ αίτημα τή τιμωρία τών ύπευθύνων τής 4ης 
Αύγούστου καί τής έθνικής συμφοράς. Στό τέλος τού Αύγούστου τού 
1941. έγινε δεκτό τό σχέδιο καί συγκροτήθηκε ή «Δημοκρατική Σοσιαλι
στική ’Οργάνωση», μέ Γενικό Γραμματέα τόν Εύριπίδη Μπακιρτζή.

Οί συλλήψεις τής Νικοτσάρα καί τού Μοσχάτου καί ή άναζήτηση 
άπό τούς Ιταλούς τού Ζάγκα, σά συνεργάτη τής Ίντέλιτζενς Σέρβις, έβα
λαν τέρμα καί σ’ αύτή τή κίνηση.

Ό πως γράψαμε, μιά όμάδα άπό διανοούμενους, κυρίως θεωρητικούς 
τού μαρξισμού μέ διαφορετικές τοποθετήσεις καί μέ κάποια δράση στό 
παρελθόν, (άγροτικοί, σοσιαλιστές, άποσπασμένοι άπό τό κόμμα κομμου
νιστές ή διαγραμμένοι στό παρελθόν, λικβινταριστές, άρχειομαρξιστές καί 
άναρχικοί άκόμα), «νεομαρξιστές» άπό τά άστικά ριζοσπαστικά στοιχεία, 
συγκεντρώνονταν γύρω άπό τόν τέως ήγέτη τοϋ ΣΚΕ δικηγόρο Στρατή 
Σωμερίτη.

Μέ κεντρική σκέψη δτι οί συνθήκες καί οί έξελίξεις βάζουν έπί τάπη- 
τος τό ζήτημα τής σοσιαλιστικής έπανάστασης, άρχισαν συγκεντρώσεις 
μαρξιστών στό σπίτι τού Σωμερίτη, στίς όποιες παρευρίσκονταν πολλές 
φορές καί ό Λ. ’Αποστόλου καί δ Η. Τσιριμώκος. Καί παρά τήν ϊδρυση 
τού ΕΑΜ, οί συγκεντρώσεις συνεχίζονταν. Έτσι λίγες μέρες πρίν άπό τή 
σύλληψη τοΰ ’Αποστόλου όργανώθηκε μεγάλη σύσκεψη στήν όποία πήραν 
μέρος πολλοί μαρξιστές καί άνάμεσά τους ό μαρξιστής βορειοηπειρώτης 
δικηγόρος Τέλης Γεωργίου, πού είχε άπό παλιά δεσμούς μέ τό ΚΚΕ. Είχε 
προσκληθεί καί ό κομμουνιστής λογοτέχνης καί δημοσιογράφος Καρβού-
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Μέρες Κατοχής. Πάνω: Μπροστά στό γερμανικό φρουραρχείο, άρχή Β. Σοφίας. Ή  
φωτογραφία φανερώνει όλη τή δυστυχία τού λαού. "Ενα κάρο καί ένα καροτσάκι 
πού μεταφέρει μαζύ μέ τά ξύλα καί κάρβουνα καί έπιβάτη. Κάτω: Γερμανοί φορ
τώνουν τά τρόφιμα πού άρπαξαν. Πιτσιρίκοι πού τούς βοηθούν καί πού πολλοί θά 

πληρώσουν μέ τήν ζωή τους κάποια άπόπειρα νά πάρουν κάτι φαγώσιμο.



νης, πού άκόμα δέν είχε άποφασίσει νά έγκαταλείψει τίς έπιφυλάξεις του 
καί νά συνδεθεί μέ τό ΚΚΕ. Όμως δταν έμαθε πώς θά ήταν έκεί καί ό 
’Αποστόλου, γιά νά άποφύγει παρεξηγήσεις δέν παρέμεινε στή σύσκεψη.

Οί συζητήσεις, στίς όποιες είχε λάβει μέρος καί ό ’Αποστόλου, κατέ
ληξαν στήν άπόφαση νά όργανώσουν μιά «Μαρξιστική Εταιρεία ’Ερευ
νών» πού θά μελετάει τά θεωρητικά προβλήματα καί τά προβλήματα τής 
μελλοντικής μεταπολεμικής σοσιαλιστικής Ελλάδας. ’Ανατέθηκε σέ έπι
τροπή άπό τούς Σωμερίτη, ’Αποστόλου καί Γρηγορογιάννη νά συντάξει 
τό καταστατικό τής 'Εταιρείας.

Ό  Λ. ’Αποστόλου δέν είχε ένημερώσει τή ΚΕ τού ΚΚΕ γιά τήν 
ύπαρξη τής κίνησης αύτής. Στά μέσα τού Δεκέμβρη 1941 σέ μιά άπό τίς 
συναντήσεις μας μέ τόν Ν. Καρβούνη πού σχετίζονταν λόγω τής ύπόθεσης 
τών άξιωματικών («Φίλοι τού Λαού») τυχαία Εμαθα γιά τήν όμάδα τού 
Σωμερίτη πού τραβούσε νά διαμορφωθεί σέ όργάνωση μέ πρόγραμμα, 
στρατηγική καί τακτική σοσιαλιστικής έπανάστασης.

’Από τόν Γεωργίου έμαθα πώς θά γινόνταν τήν έπόμενη μέρα ιδρυ
τική συνεδρίαση τής «Μαρξιστικής 'Εταιρείας ’Ερευνών» καί δτι ή 'Εται
ρεία αύτή θά έπιδιωχτεϊ νά άναπτυχτεϊ σέ ένιαϊο σοσιαλιστικό κόμμα 
δπου θά προσκληθεί νά μετάσχει καί τό ΚΚΕ. Παρακάλεσα τό Γεωργίου 
νά μέ πάρει μαζί του. Πραγματικά τήν άλλη μέρα τό μεσημέρι πήγαμε στό 
σπίτι τού Σωμερίτη, στήν όδό Σίνα. Τό γραφείο του ήταν γεμάτο. Οί 
περισσότεροι μού ήταν γνωστοί άπό τά φοιτητικά χρόνια σάν άντιπολι- 
τευόμενοι τό ΚΚΕ. 'Υπήρχαν καί άρκετοί άπό τούς συνεργάτες μας στό 
ΕΑΜ.

Τή σύσκεψη άνοιξε ό Τσιριμώκος. Μέ λίγα λόγια άναφέρθηκε στό 
ιδρυτικό τής όμάδας καί τίς βασικές κατευθύνσεις καί έδωσε τό λόγο στόν 
εισηγητή Σωμερίτη. Τό πνεύμα πού έπικράτησε τόσο στήν εισήγηση δσο 
καί στίς όμιλίες ήταν δτι ή άμυνα τής Μόσχας μέ τή παλλαϊκή συμμετοχή 
της καί τό πέρασμα τού κόκκινου στρατού σέ νικηφόρα έπίθεση άποκά- 
λυψαν τήν τεράστια ήθικοπολιτική ένότητα τών λαών τής Σ.Ε., δτι ή σο
σιαλιστική έπανάσταση καί οί έπιτυχίες της στόν οικονομικό καί κοινω
νικό τομέα άπέδειξαν τήν ύπεροχή τού σοσιαλισμού σέ βάρος τού καπιτα
λισμού. Στόν πολιτικό τομέα, ή πολιτική τών μεταρρυθμίσεων, πού ύπο- 
στήριζε καί έφάρμοζε ή Δεύτερη Διεθνής χρεωκόπησε καί δικαιώθηκε ή 
λενινιστική γραμμή τής Τρίτης Διεθνούς. Οί διαφορές πού χώριζαν τούς 
κομμουνιστές μέ τούς σοσιαλιστές, δηλαδή, τής προλεταριακής έπανάστα
σης καί τής έξελικτικής πορείας στό σοσιαλισμό, έπαψαν νά ύπάρχουν μέ 
τή κοινή άντίληψη γιά ένοπλη έξέγερση. Συνεπώς ή ύπαρξη ρευμάτων καί 
τάσεων στό μαρξιστικό κίνημα θεωρήθηκαν όριστικά ξεπερασμένο φαι
νόμενο καί ή ένότητα δλων τών έπαναστατικών μαρξιστικών δυνάμεων 
είναι πιά άναγκαία καί δυνατή. Τήν προώθηση τού έργου τής ένότητας θά 
έχει σάν άποστολή ή «Μαρξιστική 'Εταιρεία ’Ερευνών». Σέ συνέχεια 
προχώρησε ή είσήγηση στήν άνάλυση τών άρθρων τού καταστατικού. Δέν 
ύπήρχε ούτε μιά λέξη γιά τούς καταχτητές καί τήν άντικατοχική πάλη.
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Δέν είχα έντολή νά μιλήσω καί γι’ αύτό περιορίστηκα σέ μιά έρώτηση: -  
«Γιατί μιά πού δλοι σας άναγνωρίζετε τήν όρθότητα τής γραμμής τής Κομ
μουνιστικής Διεθνούς, γιατί δέ ζητάτε νά μπείτε στίς γραμμές τοϋ ΚΚΕ πού 
είναι τμήμα της; Κι άκόμα γιατί δέ μπαίνετε στίς γραμμές τοϋ ΕΑΜ γιά τό 
διώξιμο τού κατακτητή πού άποτελεί προϋπόθεση γιά κάθε μεταπολεμική 
έξέλιξη;»

Δημιουργήθηκε κάποια σύγχυση. ’Αρκετοί ζήτησαν τότε νά άκούσουνε 
τίς άπόψεις τού ΚΚΕ πρίν προχωρήσουν στή ψήφιση τού καταστατικού. Δή
λωσα άνοικτά πώς τό ΚΚΕ δέ ξέρει τίποτε γιά τή κίνηση αύτή καί δτι θά τό 
ένημερώσω σχετικά. Ή  δήλωση αύτή προκάλεσε έκπληξη καί νέα, μεγαλύ
τερη σύγχυση. Άποφασίστηκε έτσι νά άναβληθεί ή ψήφιση τού Ιδρυτικού 
τής Εταιρείας ερευνών.

’Ενημέρωσα λεπτομερώς τό Σιάντο γιά δλη τή κίνηση καί τίς προθέσεις 
τους. Τό κόμμα έγραψε καί στήν Ακροναυπλία καί ζητούσε έξηγήσεις άπό 
τόν Αποστόλου.

Ό  Αποστόλου παραδέχτηκε πώς γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις, 
άλλά οί άπόψεις του ήταν ριζικά άντίθετες άπό έκείνες πού υποστήριζαν 
οί «νέοι όπαδοί τής Τρίτης Διεθνούς».

Ό  Αποστόλου είχε τή γνώμη δτι ή νέα περίοδος έξαφάνισε τή βασική 
άντίθεση πού κυριαρχεί σιόν καπιταλισμό, τήν άντίθεση κεφαλαίου καί 
έργασίας. Ή  πάλη τών τάξεων παραμερίστηκε καί τή θέση της κατέλαϋε ή 
πάλη άνάμεσα στό φασισμό καί τόν άντιφασισμό, καί κατά συνέπεια ή 
άνάγκη τής ύπαρξης τού έπαναστατικού κόμματος τής έργατικής τάξης, τού 
ΚΚΕ, ξεπεράστηκε καί πρέπει νά δημιουργηθεϊ καί στήν Ελλάδα -  δπως 
καί σ’ δλο τόν κόσμο ένα «Αντιφασιστικό Κόμμα τού Λαού». Ή  άντίληψη 
αύτή καταδικάστηκε στήν Ακροναυπλία. "Υστερα άπό τήν άρνηση τοϋ 
ΚΚΕ νά συνεχίσει τίς συζητήσεις στό θέμα αύτό γιά άρκετό διάστημα λόγος 
γιά τή «Μαρξιστική Εταιρεία» δέ ξανάγινε. Όλη ή δμάδα τών μαρξιστών 
πέρασε στην ΕΛΔ. Ό  Σ. Σωμερίτης άναδείχνεται καθοδηγητικά στέλεχος 
τής ΕΛΔ καί άναλαμβάνει τήν διεύθυνση τής «Μάχης» παρανόμου κεντρι
κού όργάνου τής ΕΛΔ. Τό γεγονός έκείνο έγινε δεχτό άπό τό ΚΚΕ καί τό 
ΕΑΜ μέ Ικανοποίηση.

Στίς άρχές τού Μάη 1942 κυκλοφόρησε ένα έντυπο παράνομο μέ τίτλο 
«Νέα ’Εποχή». Ανάπτυσσε δλες τίς παραπάνω ιδέες, έμμεσα έκανε πολε
μική στό ΚΚΕ καί στό ΕΑΜ. Γρήγορα μαθεύτηκε δτι έκδότες του ήταν οί 
Άποστολίδης καί Γρηγορογιάννης σέ συνεργασία μέ στελέχη τροτσκιστικά 
πού καλύφτηκαν στίς γραμμές τής ΕΛΔ. ’Επικοινωνήσαμε μέ τόν Τσιριμώ- 
κο. Στήν άρχή δ Τσιριμώκος δέν έβλεπε τίποτε τό άτοπο καί υποστήριζε τήν 
άποψη δτι στήν ΕΛΔ μπορούσε νά ύπάρχει καί μιά έπαναστατική τάση ή 
πτέρυγα. Τό δεύτερο (καί τελευταίο) φύλλο τής «Νέας ’Εποχής», ήταν 
όρμητικότερο καί σαφέστερο κατά τοϋ ΚΚΕ καί τοϋ ΕΑΜ καί προχωρούσε 
σέ συκοφαντίες στελεχών τού ΚΚΕ, πού άναφέρονταν μέ τά άρχικά γράμ
ματα τών όνομάτων τους καί μέ ύπονοούμενα .

'Υποχρεώθηκε νά άπαντήσει τό ΚΚΕ μέ άρθρο στή «ΚΟΜΕΠ». Άλλά
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καί ή ΕΛΔ κατάλαβε τούς σκοπούς τών τροτσκιστών καί τούς άπομάκρυνε 
άπό τίς γραμμές της. Έτσι ματαιώθηκε άκόμα μιά προσπάθεια δημιουργίας 
άντιθέσεων μέσα στό ΕΑΜ.

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ

'Αγγλικές μυστικές υπηρεσίες στήν κατεχόμενη 'Ελλάδα

Φεύγοντας οί .Άγγλοι καί ή βασιλική κυβέρνηση άπό τήν Αθήνα, δέν 
άφησαν πίσω τους όργανωμένες «μυστικές ύπηρεσίες» ή τουλάχιστο σοβα
ρές καί κατάλληλα προετοιμασμένες νά δράσουν στίς νέες συνθήκες.

Ά πό έλληνική πλευρά, δηλαδή άπό τήν πλευρά τού βασιλιά καί τής 
κυβέρνησής του, παρά τίς διακηρύξεις ότι φύγανε γιά νά συνεχίσουν τόν 
πόλεμο, ή δημιουργία «μυστικών ύπηρεσιών», γιά τήν έξυπηρέτηση τού 
πολέμου δέν είχε μεγάλο ένδιαφέρον. Έκεϊνο πού ήταν σοβαρό γι’ αύτούς 
ήταν ή προετοιμασία δυνάμεων μέσα καί έξω άπό τήν Ελλάδα γιά τούς 
μεταπολεμικούς καθεστωτικούς σκοπούς τους. Γιά τή Μεγάλη Βρεταννία τά 
πράγματα ήταν διαφορετικά. Αύτοί χρειάζονταν «μυστικές ύπηρεσίες», 
τόσο γιά τούς άμεσους πολεμικούς σκοπούς της, δσο καί γιά τίς μακροπρό
θεσμες έπιδιώξεις στήν Ελλάδα, τά Βαλκάνια καί τή Μεσόγειο.

Ό  διοικητής τού βρεταννικού έκστρατευτικού σώματος στήν Ελλάδα 
στρατηγός Ούίλσον πρίν έγκαταλείψει τό έλληνικό έδαφος τό Μάη τού 
1941, φρόντισε νά βρει κατάλληλα πρόσωπα καί νά δημιουργήσει ένα πυ
ρήνα μυστικής όργάνωσης πληροφοριών γιά τό Στρατηγείο Μέσης Ανατο
λής. Δέν είναι περίεργο πού ή έκλογή τού Ούίλσον έπεσε άκριβώς στόν 
άπότακτο συνταγματάρχη Εύρυπίδη Μπακιρτζή, πού τόν είδαμε ήγέτη μιάς 
σοσιαλιστικής όμάδας. Σ' αύτόν ό Ούίλσον άνάθεσε τήν όργάνωση τής 
μυστικής υπηρεσίας τού ΣΜΑ, μέ τό όνομα «Προμηθεύς». Ό  στρατηγός 
Ούίλσον πέρα άπό τίς γενικές όδηγίες πού είχε άπό τό ΣΜΑ είχε ό ίδιος 
διαπιστώσει τήν όλοκληρωτική χρεωκοπία τών μοναρχικών άξιωματικών 
καί είχε τήν πεποίθηση ότι ούτε ικανοί ήταν, ούτε καί είχαν τή διάθεση νά 
προσφέρουν ύπηρεσίες στούς συμμάχους.

Οί άρχικές έντολάς πού πήρε ό Μπακιρτζής ήταν νά περιορίζονται στη 
συγκέντρωση πληροφοριών πού θά τίς διάβαζε στό ΣΜΑ μέ τόν ασύρματο 
πού τού άφησε ό Ούίλσον. Ταυτόχρονα νά προετοιμάζει όμάδες άπό, ει
δικούς κυρίως, άξιωματικούς ξηράς καί τού ναυτικού καί μηχανικούς 
κατάλληλους νά διενεργούν οί ίδιοι σαμποτάζ καί καταστροφές σέ στό
χους πού θά δίνει τό ΣΜΑ. Άκόμα νά βοηθούν βρεταννικές όμάδες 
καταστροφών πού θά στέλνονταν άπό τό ΣΜΑ μέ συγκεκριμένες πολεμι
κές άποστολές.
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Ό  Μπακιρτζής γρήγορα πλαισίωσε τό «Προμυθέα» μέ κατάλληλα στε
λέχη, άξιωματικούς τού ναυτικού, μηχανικούς καί άλλα πρόσωπα. Πρα- 
χτική δμως δράση δέ μπορούσε νά άρχίσει γιατί ή σύνδεση πού τού ύποσχέ- 
θηκε ό στρατηγός Ουΐλσον άργούσε καί πραγματοποιήθηκε μόνο στό τέλος 
τού Νοέμβρη 1941.

Ό  Μπακιρτζής πού άνέλαβε αύτή τή ύπηρεσία ήθελε νά προσφέρει στό 
συμμαχικό πόλεμο σά στρατιωτικός καί όχι σά πράχτορας τών Άγγλων. 
Αύτό τό ήξεραν στή Μέση Ανατολή καί καθόλου άπίθανο ή καθυστέρηση 
τής άποκατάστασης έπαφής νά όφείλονταν στό γεγονός δτι ή Ίντέλιτζενς 
Σέρβις δέ τόν θεωρούσε κατάλληλο, γιά τήν άρχηγία αύτής τής ύπηρεσίας.

Γιά μιά πολιτική πού θά άνοιγε δρόμο στήν έπιστροφή τού βασιλιά δέν 
ήταν ό Μπακιρτζής τό κατάλληλο πρόσωπο. Μαζί μέ τήν σύνδεση πού έφερε 
ό σύνδεσμος άπό τό Κάϊρο καί άποκαταστάθηκε ή ραδιοεπαφή μεταξύ 
«Προμηθέα» καί ΣΜΑ, έγινε καί ή άναδιοργάνωση τής μυστικής ύπηρεσίας. 
Ό  Μπακιρτζής άπομακρύνθηκε καί τήν άρχηγία άνάλαβε ό Κουτσογιαννό- 
πουλος, μέ συνεργάτες τούς Καλιανέση, Ψαλλιδάκη, Μπαρδόπουλο, Νική
τα, Φασουλάκη, Παπαγιάννη, Σεφεριάδη κ.ά, μέ τό όνομα «Προμηθέας II».

•

Αξιόλογη όμάδα μυστικών πληροφοριών είχε ό γνωστός στό ΣΜΑ σάν 
5-16-5, άνθυπολοχαγός Ρήγας Ρηγόπουλος μέ τίτλο «Ένωση 'Ελλήνων 
Πατριωτών» καί συνεργάτη του τόνΆλ. Καιρη πού κατόρθωσε νά’διεισδύσει 
στίς γερμανικές ύπηρεσίες κατοχής σάν «άρχηγός τών πιονιέρων». Ά πό τή 
θέση του αύτή είχε σοβαρές πληροφορίες γιά τά σχέδια τής Γερμανικής 
Διοίκησης Νότιας Ελλάδας. Ραδιοτηλεγραφητής συνεργάτης τών δύο αύ- 
τών πραχτόρων ήταν ό Μαγκάκης, ό όποιος στίς 2 Νοέμβρη τού 1943 
πιάστηκε άπό τούς Γερμανούς κι’ έκτελέστηκε.

Άλλη όμάδα μ’ έπικεφαλής τό Γιάννη Πελτέκη είχε άξιόλογη δράση 
κυρίως στό νά έπισημαίνει κινήσεις στά λιμάνια καί στή θάλασσα. Σ’ αύτή 
τήν όμάδα όφείλεται ή έπισήμανση καί καταστροφή 250 καϊκιών καί πλοια
ρίων πού έκαναν μεταφορές στρατιωτικών δυνάμεων καί ύλικών τού Ά ξο 
να.

Μιά άπό τίς πρώτες όμάδες άγγλικών μυστικών ύπηρεσιών στήν Ελλά
δα, ήταν ή όμάδα μέ έπικεφαλής τόν έλληνομαθή λοχαγό Άντονυ Άτκισον 
καί συνεργάτη τό νεοζηλανδό Τζέϊμς Στιούαρτ πού δρούσαν στήν Αττική. 
Διέθεταν άσύρματο πού χειρίζονταν ό Σπυράτος. Ή  όμάδα αύτή είχε έπα- 
φές μέ Ιλληνες άστυνομικούς καί στρατιωτικούς, είχε συνεργάτες στά άερο- 
δρόμια Χασανιού καί Τατοίου καί κατόρθωσε τόν πρώτο καιρό νά δώσει 
πληροφορίες στό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής. Αποτέλεσμα τών πληρο
φοριών τής όμάδας ήταν οί βομβαρδισμοί μέ έπιτυχία τών δύο άεροδρομίων 
άπό άγγλικά άεροπλάνα.

Τόν ίδιο καιρό δημιουργήθηκε ύποβρυχιακή βάση στήν Αντίπαρο άπό 
τούς άπεσταλμένους τού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής λοχαγό Τζών Άτ- 
κινσον καί τόν άνθυπολοχαγό Γραμματικάκη, πού θά χρησιμοποιούνταν γιά

ΑΊ7 Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ 257



τή φυγάδευση Άγγλων καί Ελλήνων στρατιωτικών στή Μέση Ανατολή. Οί 
άπεσταλμένοι τοϋ ΣΜΑ έφερναν γράμματα πρός διάφορους στρατιωτικούς 
καί πολιτικούς τής Ελλάδας, μέ συστάσεις νά συνεργαστούν μέ τούς πρά
κτορες τους ή νά φύγουν γιά τήν Αίγυπτο. 'Η βάση δμως σύντομα άνακα- 
λύφτηκε καί οί ’Ιταλοί έπιασαν τόν Άτκινσον καί τούς συνεργάτες του. 
Πιάστηκε ή βαλίτσα τού άγγλου καί βρέθηκαν γράμματα άπό τή Μ. Α να
τολή πρός τόν Ά . Ζάννα, παλιό ύπουργό, καί μιά έντολή τού ΣΜΑ πού 
ύπέδειχνε στόν Άτκινσον νά πάρει έπαφή μέ τόν Αρχιεπίσκοπο, τούς 
στρατηγούς Πάγκαλο καί Μανέτα, τό πλοίαρχο Θ. Κουντουριώτη κ.ά.

•

Πολυάριθμες ήταν οί μυστικές άγγλικές υπηρεσίες στήν Ελλάδα. Μιά 
άπό τίς πιό σοβαρές ήταν ή όργάνωση Λαμπράκη-Έβερτ (άστυνομικός 
διευθυντής Αθήνας) είδική γιά πολιτική κατασκοπεία, κάτω άπό τή καθο
δήγηση τής Ίντέλιτζενς Σέρβις. Άλλες παρόμοιες όργανώσεις μέ διάφορες 
συνθηματικές όνομασίες «Όμηρος», «Μίδας», «Πλούτων», «Ζεύς», «Κό- 
δρος», «Αλίκη» κλπ. δρούσαν κυρίως στήν Αθήνα καί τόν Πειραιά.

Τόν ίδιο σχεδόν καιρό στή Μ. Ανατολή, συγκροτήθηκε ή «άγγλοελλη- 
νική υπηρεσία μυστικού πολέμου πού άπό τή πλευρά τής κυβέρνησης τών 
έξορίστων πήρε χαρακτήρα βασιλοφρόνων όργανώσεων στρεφομένων 
κατά τού ΕΑΜ, μέ έπικεφαλής έπιτροπή άπό άνώτατους καί άνώτερους 
άξιωματικούς πού θά άναλάμβαναν τήν όργάνωση τών άναγκαίων έν
οπλων δυνάμεων καί τμημάτων καταστροφών σ' δλες τίς περιοχές τής 
Ελλάδας.

’Εκτός άπό τίς μυστικές υπηρεσίες γιά πληροφορίες καί όργάνωση 
δυνάμεων έξυπηρέτησης τού πολέμου ύπό τή καθοδήγηση τών Άγγλων, 
στήν κατεχόμενη 'Ελλάδα υπήρχαν καί άλλες όργανώσεις πού δημιουργή- 
θηκαν μέ πρωτοβουλίες 'Ελλήνων πατριωτών. Συνδέθηκαν μέ τίς άγγλικές 
ύπηρεσίες, πού άσχολούνταν μέ τή περισυλλογή, τή προφύλαξη καί τή 
φυγάδευση πρός τήν Αίγυπτο βρεταννών στρατιωτών πού έμειναν στήν 
'Ελλάδα ή κατόρθωσαν νά δραπετεύσουν άπό τήν αιχμαλωσία καθώς καί 
τήν άποστολή 'Ελλήνων άξιωματικών καί πολιτικών πού θά πλαισίωναν τό 
στρατό καί τό μηχανισμό τής κυβέρνησης τών φυγάδων. Μιά άπό τίς γνω
στότερες παρόμοιες όμάδες ήταν καί κείνη πού καθοδηγούνταν άπό τή Λέλα 
Καραγιάννη, πού βοήθησε πάνω άπό έκατό άγγλους άξιωματικούς καί 
στρατιώτες. 'Η Λ. Καραγιάννη πιάστηκε άπό τούς γερμανούς καί τουφέκι- 
στ-ηκε τόν ’Ιούλη 1944, μαζί μέ 65 άντρες καί 6 γυναίκες πού κρατούνταν στό 
στρατόπεδο Χαϊδαριού.

Στίς μυστικές άγγλικές ύπηρεσίες δούλεψαν στή περίοδο τής κατοχής 
πάνω άπό 5.000 πρόσωπα. Οί περισσότεροι άγνοί πατριώτες προσφέραν μέ 
ένθουσιασμό, χωρίς ιδιοτέλεια καί μέ θαυμαστή αύτοθυσία τίς ύπηρεσίες 
τους στόν συμμαχικό άγώνα κατά του χιτλεροφασισμού.
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SOE καί Ίντέλιτζενς Σέρβις

Άπό τό I ‘>40 ή Οοεταννική κυβέρνηση γιά τή καλύτερη έξυπηρέτηση 
τοϋ πολέμου δημιούργησε μια« Είδική Εκτελεστική Υπηρεσία» (S.O.E.) 
μυστικών πληροφοριών πού έξαρτιόνταν άπό τό Πολεμικό Συμβούλιο. Ή  
S.O.E. πού βασικά άσχολούνταν μέ πράξεις πού άμεσα έξυπηρετούσαν τό 
πόλεμο, διάθετ κι ένα κλάδο πολιτικό πού άχολούνταν μέ πολιτικές κινή
σεις, έπαφές μέ συνδικαλιστές καί σοσιαλιστές στίς έχθρικές καί τίς κατεχό- 
μενες χώρες, γιά δημιουργία «πέμπτης φάλαγγας» καί άνατρεπτικών έκδη- 
λώσεων στά μετόπισθεν τών καταχτητών

Ή Ίντέλιτζενς Σέρόις. .ιού ίξαρτιόπιν άπό τό Ύπ. Ί:ξιοτερικών καί 
ένδια<( ερόταν όχι μόνο γιά τί; Οραχί'.ιρόΙΙισμΓ; άλλά καί τίς μακρο
πρόθεσμες έπιδιώξεις τής βρεταννική; πολιτικής, μέ ανησυχία έβλεπε τήν 
υποστήριξη πού δίνονταν στή νέα όργάνιυοη. Άκόμα καί όΤσώρτσιλ άρχισε 
νά άνησυχεί άπό τή μεγάλη δύναμη πού είχε αποκτήσει ή S.O.E.. Προσπα
θεί νά βάλει τή S.O.E. κάτωά.-τό τόν έλεγχο τής Ίντέλιτζενς Σέρβις τοποθε
τώντας πράκτορες ή άτομα πού έξαρτιόνταν άπό τό ύπουργεϊο έξωτερικών 
στά δίκτυα της. νΕτσι δλες οί Αποστολές τής SOE στίς κατεχόμενες χώρες 
ήταν ντονμπλαρισμένες. Δίπλα στό στρατιωτικό τής S.O.E. βρίσκονταν ό 
πράκτορας τής Ίντέλιτζενς Σέρβις.

Ξέσπασε ένας σκληρός άνταγωνισμόςάνάμεσα στήνΊντέλιτζενς Σέρβις 
καί τήν S .0. Ε. πού δυνάμωνε όσο, στή πορεία τού πολέμου, οί μακροπρόθε
σμοι. μεταπολεμικοί πολιτικοί σκοποί τής Μ. Βρεταννίας προωθούνταν στή 
πρώτη γραμμή σέ βάρος τών άμεσων πολεμικών έπιχειρήσεων. Ή  πάλη 
άνάμεσα στίς δυό ύπηρεσίες έπεκτάθηκε καί μέσα στήν ϊδια τήν S.O.E. μέ 
τήν αντίθεση τών «Στρατιωτικών» καί «Πολιτικών».

Στήν 'Ελλάδα τό ΣΜΑ επιδίωκε νά άξιοποιήσει έλληνικές έσωτερικές 
δυνάμεις καί δυνατότητες γιά τήν άμεση έξυπηρέτηση τών πολεμικών έπι
χειρήσεων πού διεξάγονταν στή Μέση Ανατολή.

Γιά τό σκοπό αύτό γίνονταν άναγκαϊο. πέρα άπό τίς μυστικές άγγλικές 
ύπηρεσίες πληροφοριών καί τίς στενές καί λιγοπρόσωπες όργανώσεις πού 
τίς έξυπηρετούσαν. νά δημιουργηθεί ένα ευρύτερο ένοπλο άντιστασιακό 
κίνημα, τό όποιο θά έ((οδιάζονταν άπό τό ΣΜΑ, μέ όπλισμό, πυρομαχικά, 
έκκρηκτικές ύλες άκόμα καί μέ ελαφρό πυροβολικό. Στήν πορεία θά δρούσε 
παράλληλα μέ τίς στρατιωτικές πολεμικές άποστολές καί τίς όδηγίες πού θά 
δίνονταν άπό τό ΣΜΑ ή θά βοηθούσε τά είδικά σαμποταριστικά άγγλικά 
τμήματα πού θά στέλνονταν στήν κατεχόμενη 'Ελλάδα. Μ’ αύτό τόν τρόπο 
τό ΣΜΑ ύπολόγιζε νά όργανώσει έξαρτημένα άπ’ αύτό στρατιωτικά άντι- 
στασιακά τμήματα, ποιοτικά καί πολεμικά ισχυρά, άν καί άριθμητικά περι
ορισμένα, καλά πλαισιωμένα άπό άξιωματικούς έκλεκτούς, πού θά θεω
ρούνταν σέ ενεργό πολεμική ύπηρεσία καί θά πληρώνονταν σέ χρυσές λίρες. 
Δίπλα τους θά ύπήρχαν ειδικοί έντεταλμένοι άπό τό ΣΜΑ Άγγλοι άξιωμα- 
τικοί. ύπεύθυνοι γιά δλη τή δράση καί γιά τό συντονισμό τών ξε^ωριστόιν 
κατά τόπους άντιστασιακών πολεμικών τμημάτων. Τά άντιστασιακά αύτά
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μαχητικά τμήματα, σύμφωνα μέ την άποψη τοϋ ΣΜΑ θά έπρεπε να αφοσιω- 
θούν άποκλειστικά καί μόνο στήν έκτέλεση τών πολεμικών άποστολών τού 
ΣΜΑ χωρίς άνάμειξη τών πολιτικών.

Τή γενική αύτή θέση θεωρητικά τήν άποδέχτηκαν καί ή Ίντέλιτζενς 
Σέρβις καί ή άγγλοελληνική έπιτροπή, μαζί μέ τίς κυβερνήσεις τής Μ. 
Βρετανίας καί τών 'Ελλήνων έξορίστων. Όμως τήν έρμήνευαν διαφορετικά 
οί πολιτικοί καί οί διπλωματικοί. Θεωρούσαν δτι άφού τήν 'Ελλάδα τήν 
έκπροσωπεΐ ή άναγνωρισμένη άπό τούς συμμάχους βασιλική κυβέρνηση, ό 
στρατός, συνεπώς πού θά δημιουργηθεΐ, εξω ή μέσα στήν 'Ελλάδα, θά είναι 
στρατός τής κυβέρνησης καί θά υπάγεται στό Γ ενικό ’Επιτελείο τού έλληνι- 
κού στρατού πού είχε τήν έδρα του στό Κάιρο καί άποτελούσε τμήμα τού 
ΣΜΑ.

Οί όλιγάριθμες ένοπλες δυνάμεις πού θά άπαιτούνταν γιά τήν έκπλή- 
ρωση τών άποστολών τού ΣΜΑ στήν κατεχόμενη 'Ελλάδα, θά έπρεπε νά 
έπιλέγονται μέ προσοχή άπό άποδειγμένα άφοσιωμένους άξιωματικούς 
στόν βασιλιά καί τούς "Αγγλους, γιά νά μή βρεθούν τά δπλα σέ χέρια πού θά 
θελήσουν νά τά χρησιμοποιήσουν κατά τού πιστού συμμάχου τής Μ. Βρετα
νίας βασιλιά Γεωργίου Β' τήν έπιστροφή τού όποιου είχαν άναλάβει οί 
Άγγλοι.

Σύμφωνοι όλοι τους στήν άξιοποίηση τής Ελλάδας, άρχισαν νά στέλ
νουν συνδέσμους πού, σέ συνεργασία μέ τίς ύπηρεσίες, τίς όργανώσεις καί 
τούς πράκτορες πού διάθεταν στήν κατεχόμενη Ελλάδα, καί κατά πρώτο 
λόγο στήν Πρωτεύουσα, προσπαθούσαν (ή κάθε μιά ύπηρεσία ξεχωριστά, 
πρός τήν άνάλογη μέ τούς ξεχωριστούς προσανατολισμούς της κατεύθυνση) 
νά δημιουργήσουν άντιστασιακά έρείσματα στήν κατεχόμενη Ελλάδα. 
Όλοι τους κατ’ άρχήν είναι σύμφωνοι νά άποκλειστεί κάθε συνεργασία μέ 
τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ. Ή  διαφορά άνάμεσαστήνΊντέλιτζενςΣέρβιςκαί τήν 
άγγλοελληνική έπιτροπή άπό τή μιά μεριά καί τό ΣΜΑ άπό τήν άλλη, ήταν 
δτι οί πρώτοι άπόκλειαν κάθε συμμετοχή στήν ένοπλη άντίσταση μή νομιμό- 
φρονων, δηλαδή βασιλόφρονων άξιωματικών καί πολιτών, ένώ τό ΣΜΑ δέν 
άπόκλειε τή συμμετοχή καί συντηρητικών δημοκρατικών πού θά προσφέ- 
ρονταν νά δουλέψουν μόνο γιά τόν πόλεμο, χωρίς νά άναμιγνύονται μέ την 
πολιτική.

Oi Ά γγλοι καί ή Ελληνική Κυβέρνηση

Τό Φόρεϊν Otfqic καί η Ίντέλιτζενς Σέρβις καλύπτουν τίς ένεργειές 
τους κάτω άπό τήν άγγλοελληνική έπιτροπή πού όργανώθηκε στό Κάϊρο μέ 
προσωπική συμμετοχή τού Π. Κανελλόπουλου, πού μόλις είχε άναλάβει 
Αντιπρόεδρος τής έξόριστης βασιλικής κυβέρνησης καί υπουργός τών 
Στρατιωτικών.

"Οσο περιορισμένες καί άν ήταν οί πληροφορίες γιά τήν κατάσταση 
στήν Ελλάδα, δέν τούς διέφυγε δτι μέσα στίς συνθήκες τής κατοχής συντε-

260



λοΰνταν σοβαρές πολιτικές άνακατατάξεις καί δτι ό έθνικοαπελευθερωτι
κός άγώνας, μέ την άνάπτυξη τοϋ άνταρτικοϋ κινήματος δημιουργούσε μιά 
άναπάντεχη καί πολύ έπικίνδυνη κατάσταση, γιά τίς μεταπολεμικές έξελί- 
ξεις στή χώρα γιά τήν έλληνική πλουτοκρατία γενικά καί γιά τά ϊδια τά 
ιμπεριαλιστικά συμφέροντα τής Μ. Βρετανίας.

Οί παραπάνω θέσεις τών Άγγλων καί Ελλήνων πολιτικών τού Καίρου 
ένισχύονταν άπό τίς πληροφορίες καί τίς προοπτικές τών παλαιών πολιτι
κών κομμάτων καί τών «στρατιωτικών έγκεφάλων» δτι στήν Ελλάδα είναι 
άδύνατο νά άναπτυχθεϊ έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας καί δτι κάθε άπό- 
πειρα τών κομμουνιστών ή όποιωνδήποτε άλλων «θερμόαιμων» νά προκα- 
λέσουν ταραχές θά τσακίζονταν άπό τούς χιτλεροφασίστες.

Δέν είναι καθόλου έκπληκτικό τό γεγ νός δτι ένας άπό τούς πρώτους 
άξιωματικούς πού χρησιμοποιήθηκε άπό τίς μυστικές ύπηρεσίες ήταν ό 
συνταγματάρχης Ζέρβας. Παρ’ δλο πού έπικρατούσε ή έντύπωση δτι είναι 
δημοκρατικός οί Άγγλοι ήξεραν πολύ καλά τό χαρακτήρα καί τίς προσωπι
κές του άδυναμίες καί ήσαν βέβαιοι δτι θά τούς ύπηρετήσει πιστά δσο καιρό 
θά έξυπηρετούσαν τά προσωπικά του συμφέροντα καί τή ματαιοδοξία του. 
Άπό τά τέλη τού Δεκέμβρη 1941, ό Ζέρβας άρχισε νά στέλνει στρατιωτικές 
πληροφορίες στό ΣΜΑ. Όμως σύντομα ή πηγή τών πληροφοριών άνακα- 
λύφτηκε άπό τούς χιτλερικούς καί ή κατασκοπευτική δραστηριότητα τού 
Ζέρβα πήρε τέλος. Τήν περίοδο έκείνη ό Ζέρβας συνεργαζόνταν μέ ένα 
παλιό λαθρέμπορο καί πράκτορα μυστικής άγγλικής ύπηρεσίας, τόν Άλε- 
ξάτο. 'Ένα πρόσωπο ύποπτο πού είχε έπαφή μέ τή Μέση Ανατολή.

Στίς άρχές τής άνοιξης δ Άλεξάτος καταφεύγει στό ΕΑΜ καί ζητάει 
προστασία νά φυλαχτεί δχι άπό τή Γκεστάπο άλλά άπό τό Ζέρβα, τόν όποιο 
κατηγορούσε γιά προδοσία. Παρ’ δλο πού δέ δόθηκε σοβαρή σημασία στό 
πρόσωπο καί τίς καταγγελίες τού Άλεξάτου, τό ΕΑΜ τού παραχώρησε ένα 
άπό τά μυστικά σπίτια πού διέθετε. Ανταποδίδοντας ύπηρεσία στό ΕΑΜ ό 
Άλεξάτος μέ ένα πρόχειρο άσύρματο παίρνει έπαφή μέ τή Μέση Ανατολή 
καί καθορίζει συντεταγμένες καί μέρος γιά νά ρίξουν τά άγγλικά άεροπλά- 
να πολεμοφόδια καί ιματισμό στή νεοδημιουργημένη όμάδα τού Άρη. Οί 
πρώτες ρίψεις πραγματοποιήθηκαν.

Ό  Άντρέας Τζήμας, πού πρώτος πήρε έπαφή μέ τόν Άλεξάτο έγραψε 
τά παρακάτω:

«...Βοηθώ τήν παραλαβή τον μηχανισμόν τής παλιάς ΚΕ. Γρήγορα 
έμφανίζεται ίνας άλλος τομέας (Μάης 1942). "Ενας πράκτορας τών Ά γγλω ν  
ζητάει έπαφή μέ τό ΕΑΜ. Ό  ΐδιος ίχει έμφανιστεΐ καί τό καλοκαίρι τον 
1941 μέσω τής 5ης Άκτίόας - Κωτσάκη. Μά δέ δεχόμαστε καμιά έπαφή. 
Βλέπει τήν ΚΕ τον ΕΑΜ καί δίνει 'ένα όρισμένο χρηματικό ποσό. Μετά 
ζητάει μόνιμη έπαφή μέ τό Κομμουνιστικό Κόμμα. 'Ο σ. Σιάντος ίχει τή 
γνώμη δτι είναι Απεσταλμένος τής Κ. ~ιεθνονς. Ό  σ. Ανκογιάννης πού 
κρατάει τήν έπαφή μεταβιβάζει δτι είναι πράκτοραςτήςΊντέλιτζενς Σέρβις. 
Είναι έπαγγελματίας λαθρέμπορας, άσσος στό είδος τον καί τώρα έρχεται 
σάν πράκτορας τής Ίντέλιτζινς. Προσφέρει λίρες, Ασύρματους, δπλα. Ζη-
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Υπήρξαν καί έξαιρέσεις στήν γενικά έχθρική στάση τής Αγγλικής άποστολής. Μιά 
άπό τίς λιγοστές ρίψεις έφοδίων στόν ΕΛΑΣ.

τάει στρατιωτικές πληροφορίες, άνταρτική δράση, σαμποτάζ. Μάς έρχονται 
ήδη οί πρώτες λίρες καί ίνας άσύρματος. Τόν έγκαθιστώ καί κανονίζουμε 
τήν πρώτη ρίψη δπλων στόν Άρη. Ά λλά ό Ά ρης κάνει ίνα  πολύ μεγάλο 
λάθος. Πέφτει όπλισμός, ίνας άσύρματος πού τά πιάνουν οί Ιταλοί ή τά 
μαζεύουν οί κάτοικοι τοϋ χωριού. Ό  “Αρης τά βγάζει κατόπιν, ΰστερα άπό 
ξύλο, άπό τούς κατοίκους. Έχει χαθεί δμως ό άσύρματος πού θά έξασφάλιζε 
τίς άλλες ρίψεις. Αύτή ή άπώλεια μάς έκθέτει κάπως στη Μέση Ανατολή. Σέ 
λίγο άκολουθεϊ σύλληψη τοΰ Λυκογιάννη. Ύστερα δέχεται χτυπήματα ό 
μηχανισμός τοϋ πράκτορα. Άμέσως κατόπι μάς πιάνουν όυό άσυρμάτους 
ενα δικό μας, ίνα δικό του. Χάνεται ή έπαφή. Ό  δικός μας άνακαλύπτεται 
μέ ραόιογωνιομέτρηση. Έδώ παρ' όλίγο νά πιαστώ κ’ έγώ. Πηγαίνοντας στό 
σπίτι τοϋ άσύρματου περνώ κατά τύχη, άπό μιά θεία τοϋ Κ. Χατζήμαλη, 50  
μέτρα πιό κάτω. Έκεϊ μαθαίνω γιά μπλόκο πού έκαναν τό πρωί οί Γερμανοί. 
Ή Γκεστάπο φύλαγε άκόμη. Μάς σκοτώνουν τόν άσνρματιστή Ί. Φολερό 
καί φυλακίζουν τό βοηθό του.

Ό  πράκτωρ πού μαθαίνουμε πώς λέγεται Άλεξάτος μάς ξαναβρίσκει 
άπό τόν ϊόιο δρόμο: Έφη Πανσέληνου. Αύτή βρήκε τήν Καίτη. Άποκαθι- 
στούμε έπαφή. Συνδέομαι έγώ. Ζητάει σπίτι γιατί ό μηχανισμός του χτνπή- 
θηκε. Ζητάει νά τόν βοηθήσουμε νά σκοτώσει τό Ζέρβα. Μάς δίδει δύο 
άσύρματους. Συνολικά 7.100 λ. Αποκτούμε έπαφή μέ Μ. Ανατολή. Δη
μιουργούμε ίνα ύποτυπώδη μηχανισμό. Στέλνουμε πληροφορίες στή Μ. 
Ανατολή. Τόν κρατάμε σέ δικό μας σπίτι 4 μήνες. Στίς άρχές τοΰ Νοέμ-
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01"Ελληνες χωρικοί πρόθυμα μεταφέρουν μέ τά ζώα τους τά έφόδια.

6οη φεύγει γιά τή Μ. 'Ανατολή. Τόν βοηθούμε έμεΐς νά φύγει...». (« ’Αρ
χείο τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ», Φάκελος: Ξενική Κατοχή, άπόσπασμα άπό ση
μείωμα ’Α. Τζήμα, 20.8.1947).

Είναι άγνωστοι οί βαθύτεροι λόγοι πού έσπρωξαν τόν Άλεξάτο νά 
κατηγορήσει τό Ζέρβα γιά προδοσία. Τόν ίδιο καιρό, οί Ζέρβας καί Πυρο
μάγλου είχαν συνδεθεί στενά μέ τήν άγγλική μυστική ύπηρεσία «Προμηθεύς 
II», πού άποτελούσε τήν κύρια όμάδα τού ΣΜΑ. Διά τού Πυρομάγλου ό 
«Προμηθεύς II» συνδέθηκε καί μέ τόν βουλευτή τού Λαϊκού Κόμματος 
Γεώργιο Καρτάλη.

Σ’ δλη τήν περίοδο πού οί πράκτορες τού ΣΜΑ άναζητούσαν ήγέτες 
στρατιωτικούς γιά τό άντάρτικο, δέν έκαναν προσπάθεια νά πάρουν άπευ- 
θείας έπαφή μέ τό ΕΑΜ καί τόν ΕΛΑΣ. Μάς είναι δύσκολο νά ύποθέσουμε 
δτι ό «Προμηθεύς II» δέν είχε έπαφές καί πληροφορίες γιά τήν έξω άπό τήν 
Πρωτεύουσα 'Ελλάδα.

Αύτή ήταν ή κατάσταση πού έπικρατούσε. Θά πρέπει νά κάνουμε καί 
τήν ύπόθεση δτι τό Φλεβάρη π.χ. τού 1942 δ «Προμηθεύς II» έχοντας 
«έξακριβωμένες» πληροφορίες δτι τό ΕΑΜ ούτε σκέπτεται νά κάνει άντάρ- 
τικο, άπό τούς «καλά πληροφορημένους» Ζέρβα καί Καρτάλη, δέν έδωσε 
προσοχή στό ΕΑΜ, δέν ζήτησε έπαφή καί δέν ένημέρωσε τό SOE καί ΣΜΑ 
γιά τήν ύπαρξή του. Τό πιό πιθανό, δμως, είναι δτι δ «Προμηθέας II» 
ύπολογίζοντας δτι μέ τήν προβολή στρατιωτικών μέ κύρος, θά έκμηδενίσουν 
κάθε άλλη άνταρτική κίνηση καί πολύ σύντομα θά είναι σέ θέση νά άνταπο-
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κριθούν σ’ δλες τίς άξιώσεις τοΰ ΣΜΑ, θεώρησε άναγκαϊο νά Αποσιωπήσει 
την ϋπαρξη άλλων άνταρτικών όργανώσεων μέ δικές τούς δυνάμεις καί 
μέσα, πράγμα πού αύτός παρ’ δλα τά μέσα πού διέθετε, τίς ύποσχέσεις καί τό 
χρυσάφι δέν κατόρθωσε νά πετύχει. Ενισχύει αύτή τήν έξήγηση τό γεγονός 
δτι τόσοοί πράκτορες τής Ίντέλιτζενς Σέρβις, δσο καί τού «Προμηθέα II» 
άνάπτυξαν συστηματική καί έπίμονη προσπάθεια νά διασπάσουν τό ΕΑΜ 
καί νά άποτρέψουν άξιωματικούς νά προσχωρήσουν στόν ΕΛΑΣ.

Έτσι εξηγούνται πολλά, δπως π.χ. οΐ διαβεβαιώσεις τών Ζέρβα 
καί Πυρομάγλου δτιτό ΕΑΜ δέν ένδιαφέρεται γιά ένοπλο άγώνα, οί πεποι
θήσεις τοΰ Καρτάλη δτι τό ΕΑΜ δέ θέλει άντάρτικο καί δτι δήθεν είχε 
άσφαλεΐς πληροφορίες γ’ αύτό, κι άκόμα ή άποκάλυψη, άργότερα, τού Έντυ 
Μάγιερς, πρώτου άρχηγού τής βρετανικής άποστολής <πά έλληνικά βουνά 
στήν περίοδο τής κατοχής, δτι «at Άρχαί τής Μ. ’Ανατολής έγνώριζαν πολύ 
λίγα ώς πρός τήν στρατιωτικήν δύναμιν καί τήν σύνθεσιν τών άνταρτών. 
’Ακόμη περισσότερον: ένώ, είς τάς ’Αθήνας εϊχομεν Ιναή δύο πράκτορας, οί 
όποιοι διετηρουν διά συνδέσμων έπαφήν μέ τάς άνταρτικάς όμάδας έν 
δράσει καί έπικοινώνουν μέ τήν Μ. ’Ανατολήν, τό SOE είχε άνεπαρκώς 
κατατοπισθή σχετικώς μέ τάς πολιτικάς άπόψεις τής έλληνικής άντιστά- 
σεως. Ή  Έλληνική Κυβέρνησις στό Λονδίνο ή δποία ήτο άναγκασμένη νά 
έμπιστεύεται τήν ρύθμισιν τών καθημερινών ζητημάτων είς χεϊρας τού Κα- 
νελλόπουλου καί τής άγγλοελληνικής έπιτροπής Καίρου, είναι ένδεχόμενον 
νά έγνώριζε κάτι περισσότερον άπό τό SOE καί τό Στρατηγεϊον Μέσης 
’Ανατολής»(17),πού δείχναν πώς τό ΣΜΑ δέν ήξερε, πράγματι, τήν έκταση 
τής άνταρτικής όργάνωσης τού ΕΑΜ.

Ή  προσπάθεια τών Άγγλων νά δημιουργήσουν στρατιωτικές καί άν- 
τάρτικες δυνάμεις χωριστές άπό τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, ήταν ταυτόχρονα καί 
προσπάθεια διάσπασης τών έθνικών δυνάμεων,πράγμα πού θά τούς έπέ- 
τρεπε τήν κατάλληλη στιγμή νά στρέψουν τή μιά όργάνωση κατά τής άλλης, 
νά έπεμβαίνουν καί &ν ύπάρξει άνάγκη νά τίς σπρώξουν σέ άλληλοεξόντω- 
ση, μένοντας αύτοί έλεύθεροι νά ρυθμίζουν δπως θέλουν τά έσωτερικά 
έλληνικά ζητήματα.

(17). Ηντί' Μέγιερ;, Ή  έλληνική περιπλοκή.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο ΕΝΟΠΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: 

ΕΛΑΣ

Έπιμείναμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο στόν α υ θ ό ρ μ η τ ο  
χαρακτήρα τών πρώτων ένοπλων όμάδων. 'Η προσπάθεια 
μετά τήν 8η 'Ολομέλεια γιά τή δημιουργία ένοπλης άντίστα
σης, θά γίνει κεντρικό π ο λ ι τ ι κ ό  πρόβλημα: Ό χ ι π ιά  έν
οπλες όμάδες, όχι παρενοχλήσεις στούς κατακτητές, όχι όμά
δες σκόρπιες καί άσύνδετες μεταξύ τους άλλά: Ά  π ε λ ε υ- 
θ ε ρ ω τ ι κ ό ς  σ τ ρ α τ ό ς ,  όπλισμένο χέρι τού άπελευθε- 

ρωτικοΰ άγώνα, γιά τήν έκπλήρωση τών σκοπών του, ένιαίος 
σέ δλη τήν Ελλάδα, μέ ένιαία ήγεσία καί ένιαία δράση. Αύ
τός θά είναι ό ΕΛΑΣ.

Καί όμιος οί δυσκολίες πού θά παρουσιαστούν θά είναι 
τεράστιες.

Ο ί δ υ σ κ ο λ ί ε ς  θ ά  ε ί ν α ι  π ο λ ι τ ι κ έ ς .  Θά προέλ- 
θουν όχι τόσο άπό τούς κατακτητές καί τούς προδότες συνερ
γάτες τους. Ούτε άπό τά στρώματα έκείνα τής κοινωνίας πού 
θά προτιμούσαν τήν παθητική άναμονή. Θά προέλθουν άπό 
εκείνες τίς πολιτικές δυνάμεις πού, χωρίς νά έχουν συνταχτεί
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μέ τήν κατοχή, άντιτίθενται σέ κάθε ιδέα γενικού - λαϊκού 
απελευθερωτικού πολέμου. Οί δυνάμεις αύτές πού είναι οί 
φυσικοί σύμμαχοι τού ΕΛΑΣ στόν άντιχιτλερικό πόλεμο, εί
ναι οί κύριοι όντίπαλοι τού ΕΛΑΣ: Οί “Αγγλοι, ή κυβέρνηση 
τού Καίρου, οί ηγεσίες τών παλιών άστικών κομμάτιον καί τά 
δυναμικά δημοκρατικά στρατιωτικά στελέχη πού έπηρεάζον- 
ται άπό αύτούς.

Μέσα άπό αύτή τή δυσκολία ό ΕΛΑΣ έχει κύριο καθή
κον νά διαμορφώσει τόν δικό του χαρακτήρα σάν στρατού 
λαϊκού -  άν θέλει νά ύπάρςει.

Πάνα) σ' αύτή τή δυσκολία θά κριθεΐ καί ή ήγεσία τού 
ΚΚΕ: πρέπει νά εκπληρώσει καθήκοντα πού γιά πρώτη φορά 
άντιμετωπίζει. Σχέσεις λεπτές, διαπραγματεύσεις, μέ άνθρο)- 
πους πού ξέρει πώς μονάχα τό έπιβουλεύονται καί τού στή
νουν παντού παγίδες, άπαιτούν ηγετικές ικανότητες, πού ξε- 
περνούσαν τήν προετοιμασία της.

Ή εκπλήρωση τέτοιων βαριών καθηκόντων αύτή τη στι
γμή καί γιά ενα μακρύ χρονικό διάστημα άκόμα, θά έξαρτη- 
θεί άπό τή συνείδηση πού έχει ή ήγεσία γιά τήν πολιτική αύτή 
δυσκολία, άπό τήν προσήλωσή της στό χαρακτήρα τού άπε- 
λευθερωτικού άγώνα καί τού λαϊκού του στρατού -  δηλαδή 
άπό τήν καθαρότητα τής γραμμής της.

"Η γραμμή αύτή γιά τήν περίοδο πού έξετάζουμε είναι 
αύτή τής 8ης 'Ολομέλειας -  ή άγωνιστική γραμμή πού όδηγεϊ 
στήν καθολική επικράτηση τού ΕΑΜ καί τού ΕΛΑΣ.

ΕΛΑΣ

Έπαφές τοϋ ΕΑΜ μέ άνώτατους καί άνώτερους άξιωματικούς

Τό ΕΑΜ άμέσως μετά τήν ίδρυσή του άνέλαβε νά συγκεντρώσει όλου; 
τούς άξιωματικούς όπαδούς τών συνεργαζόμενων κομμάτων καί άλλους, 
πού μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο έπηρεάζονταν άπό αύτό. Τούς περισ
σότερους άξιωματικούς, μέ λίγο ή πολύ ξεκαθαρισμένες άπόψεις γιά την 
άνάγκη τής ένοπλης πάλης, τούς διέθετε τό ΚΚΕ. Είχαν συσπειρωθεί 
γύρω άπό την ΚΣΕ. πού δπως είπαμε συγκροτήθηκε κατά τά μέσα τού 
Όκτώβρη τού 1941 μέ έπικεφαλής τόν συνταγματάρχη Μάντακα καί μέλη
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τόν συνταγματάρχη Νίκο Παπασταματιάδη καί τόν ταγματάρχη Θεόδωρο 
Μακρίδη, πού έμεινε γνωστός σάν «Έκτορας».

Λίγο άργότερα συγκροτήθηκε τό «Στρατιωτικό ’Οργανωτικό Γρα
φείο» (ΣΟΓ) τού ΕΑΜ, μέ τούς Μ. Κλαδάκη (ΣΚΕ), τόν Φ. Γρηγοριάδη 
(ΚΚΕ) καί τόν Γ. Καλιανέση (ΕΛΔ). Άρχισε έτσι μιά σύντοι/η προσπά
θεια νά προσελκυσθούν άξιωματικοί. Ανανεώθηκαν προηγούμενες έπα- 
φές μέ άνώτερους γνωστούς δημοκρατικούς άξιωματικούς, πού τούς 
προσφέρθηκε ή άνώτατη στρατιωτική καθοδήγηση τού ένοπλου κινήμα
τος.

Ίο ΕΑΜ είχε πάρει καταρχήν τήν άπόφαση νά δημιουργηθεϊ λαϊκός 
στρατός μέ ξεχωριστή όργάνωση, διάρθρωση καί ιεραρχία, καθοδηγούμε
νος άπό τήν ΚΕ τού ΕΑΜ. Ή  πολιτική διεύθυνση τής δλης προπαρα
σκευαστικής δουλειάς άνατέθηκε σέ μένα. Θεωρήσαμε άναγκαίο νά πρα
γματοποιήσουμε μιά σειρά συναντήσεις μέ άξιωματικούς, έν ένεργεία, 
άπότακτους καί άπόστρατους, κάνοντάς τους συγκεκριμένες προτάσεις. 
Φιλοδοξία τού ΕΑΜ ήταν νά συγκροτήσει μιά κεντρική στρατιωτική ήγε
σία πού θά έπαιζε ρόλο 'Υπουργείου Στρατιωτικών καί ταυτόχρονα Γ ενι
κού ’Επιτελείου άπό κατάλληλους άξιωματικούς καί παράλληλα νά έξ- 
ασφαλίσει διοικητικά καί έπιχειρησιακά στελέχη γιά δλα τά ένοπλα τμή
ματα τού ΕΑΜ, σέ δλη τή χώρα. Ή  άπόφαση δέν άπέκλειε κανέναν καί 
θά χρησιμοποιούνταν δλοι δσοι θά δέχονταν τό πρόγραμμα τού ΕΑΜ, 
άνάλογα μέ τό βαθμό καί τίς ίκανότητές τους. Πρέπει νά σημειωθεί πώς 
έκείνη τήν περίοδο, ίσως κάτω άπό τήν έπίδραση τής τακτικής τών πολι
τικών κομμάτων, οί περισσότεροι άνώτεροι άξιωματικοί προτιμούσαν νά 
συζητούν μέ τό ΚΚΕ παρά μέ τό ΕΑΜ. Αύτό, βέβαια, μόνο στό άρχικό 
στάδιο.

Μέ τή διπλή ιδιότητα τού άντιπροσώπου τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ άρ
χισα τίς έπαφές μου άπό τόν στρατηγό καί πρώην γερουσιαστή τού Κόμ
ματος τών Φιλελευθέρων Νεόκοσμο Γρηγοριάδη. Μαζί μέ τόν Φ. Γρηγο
ριάδη έπισκεφθήκαμε τόν γηραιό στρατηγό. Γνώριζε τόν πατέρα μου άπό 
τό μακεδονικό άγώνα καί μέ δέχτηκε μέ χαρά. Παρά τήν ήλικία του ήταν 
πολύ ζωηρός, εύκίνητος μέ κάποια αύξημένη νευρικότητα, μιλούσε γρή
γορα καί μέ εύκολία. Σαφής στούς συλλογισμούς του, φανατικός άντιμο- 
ναρχικός, μέ κάποια ύπεραισιοδοξία σχετικά μέ τή μελλοντική στάση τών 
δημοκρατικών κομμάτων καί κυρίως τού Σοφούλη άπέναντι στούς κατα
κτητές. Αύστηρός σέ κείνους πού άναζητούν δεσμούς μέ τούς Άγγλους 
γιά νά έξασφαλίσουν οικονομική ύποστήριξη, ύπογραμμίζοντας τή φθο
ροποιό δράση τού χρήματος. Έλεγε καί ξανάλεγε ό παλιός μακεδονομά
χος στρατηγός δτι ό έλληνικός λαός είναι σέ θέση νά πάρει τά δπλα καί 
πρέπει νά πειστούν οί δημοκρατικοί άξιωματικοί δτι αύτός είναι ό δρό-
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μοςτού λυτρωμοϋ άπό τούς κατακτητές κι άπό τή μοναρχία, τόν κακό δαί
μονα τής Ελλάδας. Γιά τό ΕΑΜ μάς συγχάρηκε καί πρόσθεσε δτι καλό 
•θά ήταν νά άποτελούσε πραγματικά μιά καί μόνη όργάνωση σ’ δλη τήν 
'Ελλάδα, άλλά γι’ αύτό ύπάρχουν άκόμα έπιφυλάξεις. Άκόμα καί οί φί
λοι μου - πρόσθεσε - άρνούνται νά συνταχτούνε μέ τό ΕΑΜ καί προτι
μούν νά φτιάξουμε καί μεΐς ένα παράλληλο «δημοκρατικό» ΕΑΜ. Θά 
προχωρήσουμε στήν άρχή μόνοι, δέ θά παρασυρθούμε σέ άνταγωνισμό 
μαζί σας, θά συνεργαστούμε δταν είναι άνάγκη καί έλπίζουμε δτι οί ίδιες 
οί δημοκρατικές μας έπιδιώξεις άργά ή γρήγορα θά μάς υποχρεώσουν 
δλους νά ένωθοϋμε.

Μάς εύχαρίστησε γιά τήν έπίσκεψη, μάς ΰποσχέθηκε δτι θά συνεχίσει 
νά άσκεϊ τήν έπιρροή του στόν Σοφούλη γιά συνεργασία μέ τό ΕΑΜ καί 
μάς παρακάλεσε νά τόν βλέπουμε συχνότερα. Φεύγοντας έξέφρασα τήν 
ικανοποίησή μου. Ό  Φοίβος κούνησε τό κεφάλι καί μού ’πε: Δέν ξέρεις 
καλά τόν πατέρα μου! Καί μόνο τό δτι έγώ είμαι στό ΕΑΜ μπορεϊ νά τόν 
κάνει άντιεαμίτη. Ή  ζωή άπέδειξε δτι ό γιός δέν ήξερε καλά τόν πατέρα 
του.

Μέ τήν κίνηση αύτή πού άνάφερε ό στρατηγός Ν. Γρηγοριάδης συν
δεόταν στενά ό συνταγματάρχης Σαράφης, άνθρωπος μέ μεγάλο κύρος 
στούς πολιτικούς καί στρατιωτικούς κύκλους τών δημοκρατών. Ά πό τίς 
πρώτες μέρες τής κατοχής, ό Σαράφης κινούνταν δραστήρια γιά τήν πρα
γματοποίηση μιάς πανδημοκρατικής κίνησης, μέ κύρια αιχμή κατά τού 
βασιλιά καί τών τεταρταυγουστιανών υπεύθυνων τής ήττας καί άπόκλειε 
μέ πείσμα κάθε συνεργασία μέ παλιούς βασιλόφρονες. Οί κύκλοι γύρω 
άπό τόν Σαράφη έβλεπαν δτι οί άξιωματικοί έπρεπε νά μείνουν στήν 'Ελ
λάδα όπου θά είναι χρησιμότεροι καί γι’ αύτό θά έπρεπε νά δραστηρι
οποιηθούν, ώστε νά σταματήσει ή τάση φυγής πρός τήν Αίγυπτο, πού είχε 
πάρει διαστάσεις έπικίνδυνης αιμορραγίας γιά τόν έλληνικό λαό.

Ό  Σ. Σαράφης έβλεπε πολλά πράγματα, άλλά τόν κυριαρχούσε ένα 
πάθος άντιμοναρχισμού πού τόν έσπρωχνε στήν ύπερβολή νά θεωρεί σάν 
πρωταρχική προϋπόθεση γιά νά συμπαρασταθεί σέ μιά όργάνωση, τή μή 
<7\'μμετοχή βασιλικών. Είχε πάρει άνοιχτή θέση γιά τήν τιμωρία τών τε- 
ταρταυγουστιανών.

Μέ τό συνταγματάρχη Σαράφη είχε συναντηθεί ό Ά . Βογιατζής, άπό 
μέρους τοϋ ΕΑΜ.καί έπισημάνθηκε σάν ένας άπό τούς μελλοντικούς ήγέ- 
τες τού ΕΛΑΣ. Δυστυχώς γιά δεύτερη φορά είχε πιαστεί άπό τούς Ιτα 
λούς.

Στήν όδό Μετσόβου, σ .ό σπίτι του. συνάντησα τόν λοχαγό Γιάννη 
Παλάσκα, ψυχή τών άντιφασιστών άξιωματικών «Φίλοι τού Λαού», πού 
καθοδηγούνταν άπό τόν Μάθεση. Βρεθήκαμε σύμφωνοι άπ’ δλες τίς άπό-
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Ό στpar. Νεοκ. Γρηγοριάδης. ο  στρ. Φλούλης.

ψεις καί μού είπε ότι έπιδίωξε τή συνάντηση γιά νά μάς φέρει σέ έπαφή 
μέ τόν συνταγματάρχη Τσακαλώτο πού έκδήλωσε ζωηρή έπιθυμία νά 
γνωριστεί μέ τό ΕΑΜ.

Δεχτήκαμε καί ή συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες άργότερα 
στό ίδιο σπίτι. Ό  Τσακαλώτος άφησε νά ύπονοηθεί δτι έκφράζει τίς γνώ
μες μεγάλης μερίδας άξιωματικών, πού θεωρούν τόν έαυτό τους σέ έ* εργό 
ύπηρεσία, στή διάθεση τής κυβέρνησης τοϋ έξωτερικσύ.καί ζήτησε νά μά
θει τή θέση μας άπέναντι της. ’Αναπτύξαμε τή γνωστή θέση τού ΕΑΜ, δτι 
συνεργαζόμαστε μέ όλους όσοι μέ συνέπεια πολεμούν τούς χιτλεροφασί- 
στες καί δέχονται τήν άρχή τής άνεξαρτησίας τής χώρας άπό κάθε ξενική 
άνάμιξη καί τή λαϊκή κυριαρχία σάν ρυθμιστή τής μεταπολεμικής ζωής 
τής χώρας. Ό  Τσακαλώτος δέν πίστευε στή δυνατότητα δημιουργίας άν- 
ταρτικού κινήματος ή, δπως είπε, γιά τήν περίοδο έκείνη τό θεωρούσε 
πρόωρο. Καταλάβαμε δτι ή συνάντηση άπέβλεπε άποκλειστικά καί 
μόνο νά έξασφαλίσει άπό τό ΕΑΜ βοήθεια γιά τή φυγάδευση άξιωματι
κών στήν Αίγυπτο, δπου, κατά τή γνώμη τοιί, ύπήρχε πεδίο δράσης. Σέ 
συνέχεια συναντήσαμε τούς στρατηγούς Κ. Μανέτα, Σκανδάλη καί Φλού- 
λη, τούς συνταγματάρχες Λελούδα,Βασιλά, τόν Π. Παπαδόπουλο καί τόν 
ταγματάρχη Μαλασπίνα. Είχαμε μεγάλη συνεργασία μέ τόν συνταγμα-
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Ό στρ. Μανέτας. Κώστας Βιδάλης.

τάρχη Στεφανάκο καί τόν άντισυνταγματάρχι( Δεληβοριά, πού συνδέον
ταν μέ τό ΕΑΜ. Καί οί δυό τους ήταν πρόθυμοι νά συνεργασθούν μ’ αύ
τό. Δέν πίστευαν πολύ στή δυνατότητα άνάπ^υξης τού άντάρτικου. Πολ
λοί δμως θεωρούσαν δυνατή μιά κάποια ένοπλη άντίσταση, κυρίως σαμ
ποτάζ καί καταστροφές, πού δέν άπαιτούσαν μεγάλες δυνάμεις. Επακο
λούθησε μιά συνάντηση στό σπίτι τού Βιδάλη μέ τρεις συνταγματάρχες 
πού συνδέονταν μέ τό κόμμα τού Κανελλόπουλου. Είχαν ψεύτικα όνό
ματα καί δέ μπορώ νά καθορίσω ποιοί ήταν, ξεχώριζε άνάμεσά τους ένας 
πού άργότερα έμαθα πώς ήταν ό Τσέλος. Τούς είχε παραλάβει ό Βιδάλης 
άπό τόν έξάδελφο τού Κανελλόπουλου πού άργότερα μαζί μέ τόν Τσέλο 
αντιπροσώπευαν τό Κόμμα, μετά τήν άποχώρηση τού άρχηγού τους στό 
έξωτερικό.

Μάς βεβαίωσαν δτι είναι έξουσιοδοτημένοι άπό τόν άρχηγό 
τους νά συζητήσουν μέ τό ΕΑΜ καί συμφώνησαν στήν άνάγκη δημιουρ
γίας άντάρτικου, σέ έκταση όμως πού θά καθόριζε τό Στρατηγείο Μέσης 
'Ανατολής καί μόνο μέ τήν ήθική καί ύλική ύποστήριξή του. Μάς έκανε 
έντύπωση ή έπιμονή τους νά πληροφορηθούν όνόματα άξιωματικών πού 
μετέχουν ή βρίσκονται σ' έπαφή μέ τό ΕΑΜ. ’Απαντήσαμε ότι τό ιδρυτικό 
τού ΕΑΜ μάς δεσμεύει νά μήν άποκαλύψουμε τούς συνεργάτες μας καί 
στ’ άστεΐα καί στά σοβαρά πετάξαμε τή φράση: «’Εξάλλου, καί σείς 
φροντίσατε νά καλυφθείτε μέ ψευδώνυμα στή σημερινή μας συνάντηση».
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Τούς βεβαιώσαμε ότι όλοι δσοι θά συνταχτούν στό ΕΑΜ θά άξιοποι- 
ηθούν άνάλογα μέ τό βαθμό καί τίς ίκανότητές τους.

Τόν συνταγματάρχη Μπακιρτζή τόν συναντήσαμε σ’ ένα σπίτι στό 
τέρμα Πατησίων. Δέν μάς άπέκρυψε τίς προθέσεις του νά κάνει ξεχωρι
στή άπό τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ έθνικοαπελευθερωτική κίνηση μέ σοσιαλι
στικό περιεχόμενο. Τήν κίνησή του τή θεωρούσε άναγκαία γιατί, δπως εί
πε, ύπήρχαν πολλοί, άκόμα καί κομμουνιστές, πού δέ θέλουν νά συνεργα
στούν μέ τό ΚΚΕ καί αύτούς πρέπει νά τούς συγκεντρώσει μιά άλλη όρ
γάνωση. Διαφώνησε μέ τή γραμμή τής δημιουργίας μεγάλου λαϊκού έν
οπλου σώματος, πού τό χαρακτήρισε καί άπραγματοποίητο καί έπιζήμιο. 
Έπέμενε, δμως, στήν άνάγκη όργάνωσης μαχητικών όμάδων γιά πληρο
φορίες, σαμποτάζ καί καταστροφές, γιά τή συμβολή στό γενικό πόλεμο, 
ένώ παράλληλα θά όργανώνονταν οί δημοκρατικές καί σοσιαλιστικές δυ
νάμεις γιά τήν έπικράτηση μιάς σοσιαλιστικής δημοκρατίας ύστερα άπό 
τήν άπελευθέρωση.

Προσπαθήσαμε νά τόν πείσουμε νά άποδεχτεΐ τή γραμμή τού ΕΑΜ 
καί τού προσφέραμε τήν ήγεσία στό στρατό τού ΕΑΜ. Άρνήθηκε, διαβε- 
βαιώνοντάς μας δμως πώς θά παλεύουμε δίπλα καί πώς ποτέ δέ θά άντι- 
παραταχθεϊ στό ΕΑΜ καί τό ΚΚΕ.(')

'Ιδρύεται ό ΕΛΑΣ

Άπό τή στιγμή πού άνέλαβε ό Σιάντος τήν καθοδήγηση τού ΚΚΕ καί τήν 
προσωπική εύθύνη γιά τή στρατιωτική δουλειά, άρχισε έντατικότερη 
προσπάθεια στούς άξιωματικούς. Ή  δουλειά αύτή γινόταν άπό δυό στρα- 
τκοτικά κέντρα. Άπό τήν ΚΣΕτού ΚΚΕ όπου τήν πολίτικη καί πρακτική 
δουλειά έκανε ό άκούραστος καί «χαλκέντερος», δπως χαρακτηριστικά 
τόν έλεγαν οί άξιωματικοί γιά τήν ύπομονή, άλλά καί τήν έπιμονή του, 
«θεϊος» (ψευδώνυμο τού Πολ. Δανιηλίδη) καί άπό τό ΣΟΓ τού ΕΑΜ πού 
καθοδηγούσα έγώ. Μ’ δλο πού τό ένα κέντρο ήταν κομματικό καί τό άλλο 
έαμικό, σαφής διαχωριστική γραμμή άνάμεσα σ’ αύτά δέν ύπήρχε, ούτε 
ιδεολογική ούτε όργανωτική. Αύτό δημιουργούσε πολλές συγχύσεις καί

(1). Γράφτηκε άργότερα πώς ό Μ πακιρτζή; τότε καί στίς κατοπινές συναντήσεις μας 
είχε έκδηλ(ί>σει μεγάλες φιλοδοξίες καί μάλιστα ζήτησε νά γίνει προκαταβολικά μέλος τοϋ 
ΠΓ τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. Διαβάσαμε δτι «...ό γραμματέας τοϋ ΕΑΜ Θ. Χατζής, έξηγούοε έμπι- 
στευτικά στούς άπορούντες τήν άπουσία του άπό τόν ΕΛΑΣ». «Ζήτησε νά γίνει άμέσως 
μέλος τοΰ ΠΓ τού ΚΚΕ καί δτι τού δώσαμε τήν άπάντηση: Δέ γίνεται Χότζας δποιος πρω- 
τομπαίνει στό Τζαμί»... Γιά λόγους ηθικής τάξης βεβαιώνουμε δτι τέτοια ή παρόμοια 
αξίωση ό Μπακιρτζής ποτέ δέν έκδήλωσε. σέ μένα τουλάχιστο, ούτε άκουσα νά έγινε κάτι 
τέτοιο άπό τούς συνεργάτες μου. Τό μόνο πού είναι άλήθεια είναι πώς ό Μπακιρτζής πέραοϊ 
(οπό μιά πολυτεθλαομένη γραμμή γιά νά φτάσει στόν πραγματικό δρόμο τής έθνικής τιμής.
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δυσκολίες, μά δέ μπορούσε νά γίνει άλλιώς σέ κείνο τό άρχικό στάδιο.(2)
Στίς 2.2.1942 έγινε στήν ’Αθήνα πολιτικοστρατιωτική σύσκεψη μέ 

σκοπό τήν έπίσημη 'ίδρυση τού λαϊκού στρατού τοϋ ΕΑΜ. Ή  προετοιμα
σία είχε γίνει: Στίς κύριες γραμμές, ό χαρακτήρας, τό περιεχόμενο καί ή 
ιπρατηγική άποστολή τού λαϊκού στρατού είχαν καθοριστεί στίς προ
ηγούμενες συσκέψεις. Προβλήματα δύσκολα καί πρωτοφανέρωτα γιά τά 
ιδρυτικά κόμματα καί τίς όργανώσεις τού ΕΑΜ άντιμετωπίστηκαν. Οί 
δυσκολίες ξεπεράστηκαν.

Οί συνθήκες γιά τήν προβολή μιάς κεντρικής ήγεσίας τού ένοπλου 
κινήματος είχαν ωριμάσει άπό καιρό. Τό ΕΑΜ καί τά κόμματα πού συν
εργάζονταν είχαν ξεκαθαρίσει τό πρόβλημα τής άνάγκης τού ένοπλου 
άγώνα. Ήξεραν, άκόμα πώς τά στελέχη, στρατιωτικά καί πολιτικά, θά 
δημιουργούνταν μέσα στήν πορεία τής πάλης καί πώς γιά ίνα μεγάλο διά
στημα, οΐ μικροί άξιωματικοί, μαζί μέ τούς καπετάνιους, θά ήταν οί 
καταλληλότεροι ήγέτες τών άνταρτικών δυνάμεων. Καί τέτοιους, άν δχι 
σέ έπαρκή άριθμό, τουλάχιστον όμως άρκετούς γιά τό άρχικό στάδιο, 
διάθεταν τά κόμματα τοΰ ΕΑΜ καί μπορούσαν μέ αύτούς νά προχωρή
σουν. Υπήρχαν δμως καί δισταγμοί, κυρίως άπό τούς ίδιους τούς άξι- 
ωματικούς πού άναζητούσαν άνώτατους καί άνώτερους άξιωματικούς, 
γιά νά πλαισιώσουν τήν κορυφή. Ψυχολογικά οΐ άξιωματικοί ήταν αιχμά
λωτοι τών παραδόσεων καί τών κανονισμών λειτουργίας τού στρατού.

ΟΙ «μεγάλοι» δμως άξιωματικοί -  όσοι δέν πρόδωσαν τό Έθνος 
ύπηρετώντας τούς κατακτητές ή δσοι δέν ίπαθαν πανικό καί δέν καιρο
σκοπούσαν ή δέν ψάχναν γιά ξένα δεκανίκια γιά νά στηριχτούν -  ταλαν
τεύονταν. Δέν πίστευαν πώς είναι δυνατό άπό τίς μικρές, σκόρπιες καί 
αύθόρμητες μικροομάδες ένοπλων άνταρτών καί σαμποταριστών, νά δη- 
μιουργηθεϊ ένας στρατός όλόκληρος, χωρίς τίς είδικές έπιτελικές έπιχει- 
ρησιακές ικανότητες στρατηγών καί συνταγματαρχών. Δίσταζαν, καί στίς 
προσκλήσεις πού τούς γίνονταν άπαντούσαν άρνητικά. Δέν ήταν σπάνιες 
οί περιπτώσεις πού μέ «πατρικές» συμβουλές θέλησαν νά άποτρέψουν τό

(2.) ΓΥ αύτή τήν περίοδο Εγραψε ό Δανιηλίδη; τά παρακάτω: «...Τ ί; έπαφές μέ τί: 
οογανώσει; καί τ ί; ομάδες τών αξιωματικών πού συνεχώς πλήθαιναν τίς κρατούσε ό Πολύ- 
<Ν·)ρο;. Τά άλλα μέλη τή; ΚΣΕ δέν παρουσιάζονταν.

Μεταξύ τών όμάδων πού παρακολουθούσε ήταν καί μιά όμάδα άπό τού ; Μπακόπουλο. 
Καλιανέση Νίκο. Ντεγιάνη Ή λία  (μηχανικό «πού Μαλτσινιώτη) κ.ά. Ή  δμάδα αύτή φαινόταν 
ύποπτη. Έ νώ  δέν Εμπαινε όρος νά μπούν οί άξιωματικοί στό Κ. αύτοί ζήτησαν νά γίνουν 
μέλη τού Κ. καί άρχισαν νά ρωτούν γιά πολλά πράγματα: Ποιοί είμαστε, τί θέλουμε κτλ. 
"Οπως διαπιστώθηκε είχαν άπαφή μέ τήν Ίντέλιτζενς Σέρβι;. Ή ταν ή όμάδα «Προμηθεύ;» 1 
κ«ί II πού είχε έπαφή μέ τό Ζέρβα». Καί σ' άλλο σημείο γράφει:«...Παράλληλα, δουλειά 
ιιτού; άξιωματικούς γίνονταν καί άπό τήν πλευρά τοϋ ΕΑΜ άπό τό Θανάση Χατζή. Μιά 
ιιίοα ό Χατζή; τοϋ Εδωσε μιά κατάσταση 17 άξιωματικών. Πολλοί ά π ' αύτοΰ; δμο>ς ήταν 
ανώτεροι στό ϋαθμό καί άπό τά μέλη τή ; ΚΣΕ. Δέν ήταν καί τής απολύτου εμπιστοσύνη; 
άκόιια. Προέκυπτε τό ζήτημα τή ; χρησιμοποίησή; του;. Ή  δυσκολία ίγκειτο στό ότι άν 
τ.κιοιόνταν στήν όργάνυκιη Επρεπε νά τοποθετηθούν σύμφωνα μέ τό βαθμό τους. "Οσο πλή- 
Ηιιιναν οί αξιωματικοί τό πρόβλημα γινόταν όλο καί πιό όξύ...». < Α ργεί η  Κεντριχήί 'Ε.τι- 
τοο ιή ; τον ΚΚΕ).
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Θαν. Χατζής. Άνδρέας Τζήμας.

ΕΑΜ άπό τούς «πειραματισμούς πού μπορούν νά κοστίσουν άκριβά στό 
λαό».

Κι όταν κι ·οί τελευταίες προσπάθειες γιά τήν άνεύρεση «ήγετών μέ 
φόντα» άπέτυχαν, τό ΕΑΜ έδωσε έντολή νά γίνει ή ιδρυτική σύσκεψη γιά 
τή συγκρότηση τού Λαϊκού Στρατού. 'Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στίς
2 τού Φλεβάρη 1942 καί ένέκρινε τό περιεχόμενο τής Διακήρυξης, πρός 
τούς "Ελληνες πατριώτες πού δόθηκε στήν ΚΕ τού ΕΑΜ γιά έγκριση.

«...Στίς 2 τοϋ Φ/.εβάρη 1942» θυμάται δ Π. Δανιηλίδης, (τής Υ π α 
παντής), μέ καταρρακτώδη βροχή ονναντήθηκαν σ’ tva  σπίτι (στους ’Αμ
πελοκήπους), καμιά 200 μέτρα βόρεια τοϋ τέρματος τής Λεωφόρου ’Α λε
ξάνδρας (στό σπίτι αύτό ίγινε άργότερα καί μιά όλομέλεια τής ΚΕ) o i 1. 
Πολύδωρος, 2. Τζήμας, 3. Χατζής, καί 4. Κωτσάκης. Στή συζήτηση κά
ποιος πρότεινε νά προστεθεί τό γράμμα Α: (’Απελευθερωτικός). Έτσι 
κατάληξαν στόν Ε.Λ.Α.Σ. Νιώσαν όλοι μεγάλη χαρά γι' αύτό». Αύτά τά 
θυμάται πολύ καλά. Δέ θυμάται μόνο ποιός έκανε τή πρόταση. Άργότερα  
σέ συζητήσεις πού είχαν ό Κωτσάκης έλεγε πώς αύτός έκανε τήν πρόταση. 
«Ή πρόταση αύτή στάλθηκε στό Σιάντο καί έγκρίθηκε. Έτσι, ή όνομασία 
ΕΛΑΣ καθιερώθηκε άπό τή μέρα αύτή...»

«... Ή  ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ πέρασε κάτω άπό τή δικαιοδοσία τοϋ ΕΑΜ, 
καί τήν τυπική καθοδήγηση τής ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ άνάλ'χβε ή ΚΕ τοϋ ΕΑΜ, 
πολιτικός καθοδηγητής τής ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ όρίστηκε ό σ. θ . Χατζής».

Έπίσης ό Δανιηλίδης γράφει: «... Ή  ιδρυτική προκήρυξη τοϋ ΕΛΑΣ
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Πολύδωρος Δανιηλίδης. Σπ. Κωτσάκης.

xvx'/.o(f όοηαΐ πολνγραφημένη καί τνπογραφημένη χωριστά καί άργότερα 
άνατνπώθηκε ατό πρώτο ψύλλο τον "Άπελενθερωτή"». Έντΰποχιή τον 
είναι δτι κυκλοφόρησε στίς 6 τοϋ Φλεβάρη καί όχι στίς 16. "Ισως νά θυ
μάται καλύτερα ό ο. Μακρίόης. («'Αρχείο ΚΕ ΚΚΕ», Εκθεση Π.Δανιηλί- 
όη, 25.5.51).

Ιδρυτική πράξη μέ προγραμματικούς σκοπούς τού ΕΛΑΣ δέν έγινε. 
Ό  ΕΛΑΣ. στρατιωτικό τμήμα τού ΕΑΜ, είχε άποστολή νά πραγματοποι
ήσει τό πρόγραμμα τοϋ ΕΑΜ. Οί ιδιαίτερες άποστολές του άναλύονταν 
στήν ιδρυτική «Διακήρυξη» τοϋ ΕΛΑΣ πού έγκρίθηκαν άπό τήν ΚΕ τού 
ΕΑΜ.

Στίς προκηρύξεις δικαιώνονται οί σκοποί τού ΕΑΜ. Τό τρίπτυχο τού 
ΕΛΑΣ ήταν:

1. Άγώνας γιά τήν άπελευθέρωση τής χώρας.
2. Περιφρούρηση τών κατακτήσεων τού λαού καί τών έλευθεριών 

του ένάντια σέ κάθε έπιβολή καί
3. Εξασφάλιση τής τάξης μέχρι τή διεξαγωγή εκλογών στίς όποιες ό 

λαός νά έκφράσει έλεύθερα τή θέλησή του...^’)

(.1). Σέ άλλη ίκΟεοή του ό Δανιηλίδης γράφει μεταξύ άλλων: «...Στίς 2 Φλε(>άρη 1942 
ϋοτερα άπό ειδική ούοκεψη .τού ίγινε οτό οπίτι τού δικηγόροι· Σουλιώτη (ο.ο. ψευδώνυμο 
τού Ί  Ιπειρώτη δικηγόρου Θωμά Σούλη. άργότερα γραμματέα τοϋ ΕΑΜ Θεοοαλίας καί οέ
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Ή  ΚΕ τού ΕΛΑΣ, στην πρώτη συνεδρίασή της δέχτηκε νά μείνει ή 
έπιτελική δουλειά καί ή παρακολούθηση, ή μελέτη καί ό προσανατολι
σμός τού άντάρτικου κινήματος στό συγκροτημένο καί όργανωμένο έπιτε- 
λεϊο τού ΚΣΕ.

Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ ένέκρινε τήν 'ίδρυση τού ΕΛΑΣ καί τό περιεχόμενο 
τής «Διακήρυξης» καί καθόρισε τή σύνθεση τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ στίς 10 
τού Φλεβάρη 1942. Ή  ήμερομηνία αύτή είναι, νομίζω, καί ή ιδρυτική τού 
ΕΛΑΣ καί δχι ή 16η τού Φλεβάρη, μέρα πού κυκλοφόρησε ή Διακήρυξη 
τού ΕΛΑΣ.

Μεγάλη συζήτηση στήν ΚΕ τού ΕΑΜ έγινε γιά τό πρόσωπο τού πολι
τικού ’Αντιπροσώπου τού ΕΑΜ στήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Μέ τό έπιχείρημα 
δτι ό πολιτικός ’Αντιπρόσωπος πρέπει νά είναι ειδικός στά στρατιωτικά 
καί άκόμα δτι ό Χατζής, σάν γραμματέας τής ΚΕ τού ΕΑΜ,είχε μεγάλο 
φόρτο έργασίας, μερικοί άντιπρόσωποι τών συνεργαζομένων μέ τό ΚΚΕ 
κομμάτων, διεκδικούσαν τή θέση τού ’Αντιπροσώπου. Υποστηρίξαμε τήν 
άποψη πώς στό διάστημα πού θά λειτουργεί ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ μέ τήν άδύ- 
νατη σύνθεσή της, ούσιαστικά τήν έπιτελική δουλειά θά άσκεϊ ή συγκρο
τημένη, ικανή καί μέ τεχνικό έξοπλισμό ΚΣΕ, πού καθοδηγούνταν άπό τό 
ΚΚΕ, καί φυσικά μόνο ό άντιπρόσωπος τού ΚΚΕ θά μπορούσε νά έχει 
μαζί της στενή συνεργασία. Ή  άποψή μας θεωρήθηκε λογική καί ή άπό
φαση νά άνατεθεΐ στόν άντιπρόσωπο τού ΚΚΕ ή πολιτική καθοδήγηση 
τού ΕΛΑΣ είχε χαρακτήρα προσωρινότητας, μέχρι δηλαδή τήν όριστική 
συγκρότηση τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ μέ άνώτατους καί άνώτερους άξιωματι- 
κούς.(4)

συνέχεια Η πείρου, μέχρι τό τέλος τον έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα. Στό ίδιο σπίτι άργό- 
τερα τόν ’Ιούλη τού 1943 έγινε ή συνδιάσκεψη τής ΚΕ τού ΚΚΕ γιά  τή διάλυση τής Κομμου
νιστικής Διεθνούς στούς Αμπελοκήπους, άπό τούς Π. Δανιηλίδη. Σπύρο Κωτσάκη. έκ μέρους 
τής στρατιωτικής όργάνωσης. Ά νδρέα  Τζήμα. Κομματικής Όργάνωσης Α θήνας. Θανάση 
Χατζή. ΚΕ τοϋ ΕΑΜ. Ή  στρατιωτική όργάνωση πού όργανωνόταν άποφασίστηκε νά τής 
δοθεί ή όνομασία «'Ελληνικό; Λαϊκός ‘Απελευθερωτικός Στρατός» (ΕΛΑΣ). Ή  όνομασία 
αύτή καί δόθηκε. Ή  κεντρική στρατιωτική έπιτροπή. ή πρώτη ΚΕ τού ΕΛΑΣ, άποτελέσθηκε 
άπό τόν ταγματάρχη Μάρκο Κλαδάκη (ΣΚΕ). τόν λοχαγό Φοίβο Γρηγοριάδη (ΚΚΕ). τόν 
λοχαγό Γ. Καλιανέση (ΕΛΔ). τόν ϋπολοχαγό Ιερώ νυμο Τρωϊάνο (Δημοκράτη), τόν άνθυπο- 
λοχαγό Κεχριμπάρη (ΔΚΕ). μέ πολιτικό άντιπρόσωπο τόν Θανάση Χατοή. Γοαμματέα τής 
ΚΕ τού ΕΑΜ.

(4). Ό  ισχυρισμός τού Π. Ρούσου πώς ό ΕΛΣ έγινε ΕΛΑΣ τό Δεκέμβρη τού 1941, 
άποδείχνεται άνακριβής καί άπό τό γεγονός δτι ή 8η "Ολομέλεια πού άκολοϋθησε, δέ κα- 
λούσε τούς άξιωματικούς καί τούς φαντάρους νά ένταχθούν στόν ΕΛΑΣ . άλλά γενικά στήν 
«...όργάνωση ειδικών μαχητικών τμημάτων...». Αύτό καταρρίπτει τήν άποψη πού υποστή
ριζε ό Π. Ροϋσος. δτι δ ΕΛΑΣ ιδρύθηκε στίς 15. 12. 1941.

‘Αναμφισβήτητα ή προεργασία καί οί πολιτικοστρατιωτικές συσκέψεις πού όργάνωσε 
τό ΚΚΕ καί τό ΣΚΑ καί κυρίως ή Σύσκεψη τού Δεκέμβρη, έβαλαν τά θεμέλια τή; όργάνω- 
οης.
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ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Συνάντηση τού ΕΑΜ μέ τόν Ζέρβα

Ή ίδρυση τού ΕΛΑΣ προκάλεσε σοβαρές ζυμώσεις στούς άξιωματικούς καί 
πολλοί προσπάθησαν νά συζητήσουν μέ άξιωματικούς καί πολιτικά στελέχη 
τού ΕΛΑΣ καί τού ΕΑΜ. Είχαμε κάνει πολλές προσπάθειες, άπό διάφορες 
κατευθύνσεις, νά έξασφαλίσουμε μιά συνάντηση μέ τούς ύπεύθυνους τού 
ΕΔΕΣ. Μερικές όμάδες του τίς συναντούσαμε στίς προσφυγικές συνοικίες 
τής Πρωτεύουσας. ’Αξιωματικοί, κυρίως άπότακτοι πλαστηρικοί, στίς συν
αντήσεις τους μέ άξιωματικούς τού ΕΑΜ στή Στρατιωτική Λέσχη καί σέ 
οικογενειακές καί φιλικές συναναστροφές, προσπάθησαν νά φέρουν σ’ 
έπαφή τίς δύο όργανώσεις. Χωρίς άποτέλεσμα. ’Ακόμα καί ό δραστηριότα
τος Πυρομάγλου, πού άνεβοκατέβαινε τίς σκάλες τών πολιτικών καί πρόσ- 
φερε σέ άνώτατους καί άνώτερους άξιωματικούς τήν ήγεσία τού ΕΔΕΣ 
άπόφευγε συστηματικά νά πάρει έπαφή μέ τό ΚΚΕ καί τήν ύπεύθυνη καθο
δήγηση.

Ό  Πυρομάγλου είχε βρει τόν τρόπο νά προσφέρει στόν Ήλία Τσιρι- 
μώκο τήν πολιτική καθοδήγηση τού ΕΔΕΣ καί στόν Μπακιρτζή τή στρατιω
τική. Δέν έχανε εύκαιρία νά έκμεταλλευτεϊ όρισμένες έσωτερικές δυσκολίες 
τού άνασυγκροτημένου Σοσιαλιστικού Κόμματος, γιά νά ένθαρρύνει τίς 
διασπαστικές διαθέσεις δρισμένων φιλόδοξων καί άσταθών στοιχείων.

Τότε δέ γνωρίζαμε ούτε τά έσωτερικά τού ΕΔΕΣ ούτε τίς σχέσεις του μέ 
μερικά καθοδηγητικά στελέχη τού ΕΑΜ. Δένύποψιαστήκαμε δτι ή άναπάν- 
τεχη πρόταση γιά μιά συνάντηση ΕΑΜ-ΕΔΕΣ πού έγινε διαμέσοί’ τής ΚΣΕ 
συνδεόταν μέ τήν πληροφορία πού είχαν δτι στάλθηκαν στή Ρούμελη στε
λέχη γιά νά όργανώσουν τό άντάρτικο.

Τίς πρώτες μέρες τού Μάρτη 1942, σ’ ένα δικηγορικό γραφείο στήν όδό 
Σταδίου, συναντήσαμε τούς Ζέρβα καί Πυρομάγλου. Ό  Γ. Οικονόμου έκανε 
τίς συστάσεις καί άμέσως μπήκαμε στό θέμα.

Ό  Ζέρβας μάς άνάπτυξε -  ή πιό σωστά, μάς διάβασε -  τό πρόγραμμα 
τού ΕΔΕΣ καί προφορικά μάς είπε δτι έπικεφαλής του ήταν ό στρατηγός 
Πλαστήρας, πού θά γυρίσει στήν Ελλάδα δταν οί περιστάσεις τό άπαιτή- 
σουν. Ό  Πυρομάγλου είναι ζήτημα άν πρόσθεσε λέξη. ’Εμείς παρατηρήσαμε 
δτι στούς σκοπούς τού ΕΔΕΣ δέν ύπάρχει ούτε λέξη γιά ένεργητικό έθνι- 
κοαπελευθερωτικό άγώνα κατά τών κατακτητών καί τών έθνοπροδοτών, 
ένώ μέ μεγάλη όξύτητα έμπαινε ή πάλη κατά τής μοναρχίας, σέ βαθμό πού νά 
δημιουργεί παρεξηγήσεις, γιατί συμπίπτει μέ τόν τρόπο πού παλεύουν 
στήν ’Αθήνα οί Γερμανοί καί οί κουίσλιγκς κατά τού βασιλιά καί τής 
κυβέρνησης τού Καίρου.

Ό  Ζέρβας μάς έξήγησε δτι δέν άναφέρεται τίποτα γιά τόν άγώνα κατά 
τών κουίσλινγκς καί κατακτητών γιά λόγους «προνοίας». Τά δημοκρατικά
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στελέχη τοΰ στρατού είναι γνωστά -πρόσθεσε- καί έκτεθειμένα, έτσι πού μέ 
τήν έλάχιστη άφορμή μπορεΐ νά πιαστούν άπό τίς άρχές τής κατοχής, πριν 
προλάβουν νά κάνουν τίποτα. Βέβαια, είπε ό Ζέρβας, ό ΕΔΕΣ έχει σκοπό νά 
άγωνιστεΐ κατά τών κατακτητών άνάλογα μέ τίς δυνάμεις καί τά μέσα πού 
θά διαθέτει. Ό  τρόπος, οί μέθοδοι καί τά μέσα πάλης -κατέληξε- άκόμα 
μελετούνται. ’Ακούσαμε μέ προσοχή τόν Ζέρβα. 'Η έντύπωσή μας ήταν δτι 
δέν ήταν ειλικρινής. Προσπαθούσε νά κάνει δσο μπορούσε πιό τυπική καί 
χωρίς περιεχόμενο τή συζήτηση καί κυρίως νά ψαρέψει στά θολά νερά.

’Αναλύσαμε, μέ τή σειρά μας, τίς προγραμματικές άρχές τού ΕΑΜ καί 
σταματήσαμε στήν άνάγκη πανεθνικής ένότητας, πού γινόταν μέρα μέ τήν 
ήμέρα καί πιό άπαραίτητη. "Αν ή πανεθνική πολιτική ένότητα είναι άναγ- 
καία -τονίσαμε- ή ένιαία όργάνωση καί ή υπαγωγή τών άνταρτοομάδων, 
τών όμάδων έπιδρομών καί τών άλλων ένοπλων τμημάτων σέ ένα καί μόνο 
Γενικό ’Επιτελείο είναι ζωτική, γιά νά φτάσουμε σ’ έναν πραγματικά έπα- 
ναστατικό στρατό. Σείς κ. Ζέρβα, είπαμε, σάν στρατιωτικός, καλύτερα άπό 
μάς κατανοείτε αύτό τό ζήτημα.

Γιά τή δημιουργία ένός ένιαίου παλλαϊκού κινήματος άντίστασης σ’ δλη 
τή χώρα καί ένός ένιαίου λαϊκού στρατού -συνεχίσαμε- άποταθήκαμε καί 
δέν θά πάψουμε νά Αποτεινόμαστε σ’ δλα τά πολιτικά κόμματα καί τίς 
όργανώσεις, σ’ δλες τίς έθνικοαπελευθερωτικές κινήσεις καί έθνικές δυνά
μεις. Τήν ίδια πρόταση κάνουμε καί στόν ΕΔΕΣ, μέ τή διαβεβαίωση δτι ή 
συνεργασία δλων μας στίς γραμμές τού ΕΑΜ θά είναι ισότιμη, ειλικρινής 
καί όόερφική.

Ό  Ζέρβας δέν έφερε άντιρρήσεις, δήλωσε δμως πώς θά βάλει τό πρό
θημα οχ·| διοίκηση τού ΕΔΕΣ καί θά μάς άπαντήσει πολύ σύντομα. Καμιά 
διαφωνία δέν εκδηλώθηκε, γιά τόν άπλούστατο λόγο δτι δέν έγινε συζήτηση. 
Ή συνάντηση ήταν άπλή άνάπτυξη τών άπόψεων τών δύο όργανώσεων.(5)

(5). Μέ Εκπληξη διαβάσαμε σέ άρθρο τοϋ Κ. Πυρομάγλου, πού παρευρισκόταν στή 
συνάντηση, νά βεβαιώνει δτι:

«... κατά τήν συζήτηση διεπιστώθησαν διαφωνίαι έπί τών έξης «ημείων:
Ό  ΕΔΕΣ άπόκλειε τήν συνεργασίαν τών βασιλοφρόνων, ένώ τό f  AM έπέμενεν είς τήν 

καθολικότητα τοϋ άγώνος άντιστάσεως, άρνούμενον νά θέση ύπό κατοχήν τό πολιτειακών 
ζήτημα...».

Σέ άλλο δμως μέρος στό ίδιο άρθρο ό Κ. Πυρομάγλου Επανέρχεται καί βεβαιώνει πώς ό 
ΕΔΕΣ:

«... ύπεράσπιζε μία Ενοπλον άντίστασιν έν συναρτήσει πρός τούς στρατ. γικούς σκοπούς 
τού Βρετανικού Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής, ένώ τό ΕΑΜ είχε κηρυχθή ύπέρ τής μέχρις 
έσχάτων καί δ ιά  παντός μέσου έθνικής άντιστάσεως».

Ά ργότερα, στά 1965 ό Κ. Πυρομάγλου παρουσιάζει διαφορετικά τίς διαφωνίες τού 
ΕΔΕΣ, πού δήθεν έκδηλώθηκαν σέ κείνη τή συνάντηση τού Μάρτη 1942. Πρόκειται γιά τήν 
ποώτη καί μόνη έπαφή τών ήγεσιών ΕΔΕΣ καί ΕΑΜ-ΚΚΕ πού Εγινε στή ’Αθήνα καί άπό 
αό.ήν τή άποψη δταν γράφει «δλαι αί έπαφαί» είναι άνακρίβεια. "Ετσι, στά 1965 γράφει ό 
Πυρομάγλου:

«...’Εξ άλλου, δλαι αί έπαφαί τής ήγεσίας τού ΕΔΕΣ μέ άντιπροοώπους τού ΕΑΜ καί 
τού ΚΚΕ διά μίαν στενωτέραν συνεργασίαν, πρός άποτελεσματικώτερον συντονισμόν τον 
«γώνος έναντίον τού κατακτητού, προσέκρουσαν είς τρία σημεία:

I. Ό  ΕΔΕΣ έπίστευεν. ότι ό ένοπλος άνταρτικός άγών ήτο δ καλύτερος τρόπο; νά
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Τί ήταν έκείνο πού έμπόδιζε τόν Ζέρβα νά δεχτεί τίς προτάσεις τού 
ΕΑΜ; Καί λέω μόνο τόν Ζέρβα, γιατί έκεϊνος, δπως είπε ό Λήπερ, «ήτο 
πάντοτε Ετοιμος νά συμμορφωθή-πρός ,,τι ήθελαν οί 'Αγγλοι», καί άποφά- 
σιζε μόνος, τίς περισσότερες φορές έν αγνοίςι τού ύπαρχηγού του καί πολιτι
κού καθοδηγητή τού ΕΔΕΣ, δπωΓ ο ίδιος ό Πυρομάγλου τό όμολογεί.

Ό  Ζέρβας δέ συμφώνησε: Γιατί δέν ήθελαν οί "Αγγλοι μιά ένιαία 
όργάνωση στήν Ελλάδα. 2. Γι „τί δέν ήθελαν οί "Αγγλοι ένα μαζικό άντάρ- 
τικο. 3. Γιατί δέν ήθελαν οί Άγγλοι έναν άγώνα «μέχρις έσχάτων» καί μέ 
δλα τά μέσα πού θά έβγαζε τό λαό στήν πολιτική ζωή. 4. Γιατί δέν ήθελαν οί 
Άγγλοι τά άνταρτικά τμήματα νά έχουν έλληνική διοίκηση, άλλά νά έξαρ- 
τιόνται άπό άγγλικούς συνδέσμους κατά τόπο καί νά δρούν μόνο σύμφωνα 
μέ τίς όδηγίες τού ΣΜΑ. 5. Γιατί δέν ήθελαν οί “Αγγλοι τό άντάρτικο νά 
βάζει πολιτικούς καί κοινωνικούς σκοπούς. 6. Οί Άγγλοι ήθελαν ένοπλα 
έλληνικά τμήματα πού θά άσχολούνταν μόνο μέ τίς πολεμικές άποστολές τού 
ΣΜΑ καί πού δταν τελείωνε ό πόλεμος θά διαλύονταν καί θά άφηναν τούς 
Άγγλους καί τά παλιά πολιτικά κόμματα, ν’ άναλάβουν τήν πολιτική καθο
δήγηση τής χώρας.

“Ολες οί άλλες διαφωνίες, κι άν στήν πραγματικότητα ύπήρχαν, δέ 
μπορούσαν νά σταθούν λόγοι πού νά δικαιολογούν τήν ύπαρξη χωριστών 
όργανώσεων.

Συναντήσεις μέ τό Δ. Ψαρρό

Άπό τότε πού μάθαμε πώς στήν Αθήνα βρίσκεται ό συνταγματάρχηςΨαρ- 
ρός άρχίσαμε προσπάθειες γιά μιά συνάντηση μαζί του. Μόλο πού φεύγον
τας άπό τή Θασσαλονίκη ύποσχέθηκε στούς συνεργάτες του τής όργάνωσης 
«Ελευθερία» δτι θά ζητούσε νά συναντηθεί, πρίν έπιστρέψει, μέ άντιπρο- 
σώπους τού ΕΑΜ, ό Ψαρρός δέν έδωσε κανένα σημείο ζωής. Ή  Θεσσαλο
νίκη ρωτούσε γι’ αύτόν καί ζητούσε νά μάθει άν καί πότε θά έπέστρεφε στή 
Μακεδονία.

Τόν «άνακάλυψε» ό ταγματάρχης Θύμιος Ζούλας καί μάς σύνδεσε μαζί 
του τό πρώτο δεκαήμερο τού Μάρτη 1942. "Υστερα άπό τήν πρώτη μας 
συνάντηση είχαμε καί άλλες δυό μέσα στόν ίδιο μήνα. Στίς δυό πρώτες 
έμφανιζόταν πρόθυμος καί αισιόδοξος. Τήν τρίτη φορά ήταν πολύ λιγόλο- 
γος, έπιφυλακτικός καί άσαφής. Στίς συγκεκριμένες προτάσεις μας, πάντα

χτυπηθή 6 καταχτητής. Τό ΕΑΜ άπεναντίας, άπέδιδε μεγαλυτέραν σημασίαν, «έξαιρετι- 
κήν», είς τήν πάλην τών έργατικών μαζών... Συνεπώς, ή διεύθυνσις τοϋ άγώνος έπρεπε νά 
παραμείνη είς τάς ’Αθήνας.

2. Είς τήν όργάνωσίν του, ό ΕΔΕΣ, δέν έδέχετο βασιλόφρονες... Τό ΕΑΜ, άπεναντίας...
3. Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ έπέμεινεν είς τήν ένταξιν τοϋ ΕΔΕΣ έντός τού ΕΑΜ...».
ΟΙ διαμετρικά άντίθετες διαπιστώσεις τού Πυρομάγλου στό άρθρο του, δτι διαφώνησε 

ό ΕΔΕΣ γιατί «τό ΕΑΜ είχε κηρυχθή ύπέρ τής μέχρις έσχάτων καί διά παντός μέσου έθνι
κής άντιστάσεως» καί στό βιβλίο του δτι τό ΕΑΜ δέν «πίστευε δτι ό ένοπλος άνταρτικός 
αγών ήτο δ καλύτερος τρόπος νά κτυπηθή ό κατακητής... καί άπέδιδε μεγαλυτέραν σημα
σίαν. «έξαιρετικήν», είς τήν πάλην τών έργαζομένων», δέν είναι άπλή σύγχυση.
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γιά κάποιους οικογενειακούς λόγους, ζητούσε κάποια άόριστη προθεσμία. 
Δέν ήταν δύσκολο νά καταλάβουμε δτι ό Ψαρρός είχε δεσμευτεί μέ υπο
χρεώσεις πρός τρίτους, δέ μπορούσαμε δμως νά καταλάβουμε άν ήταν μέ τόν 
Ζέρβα ή τόν Μπακιρτζή ή μέ άλλους παράγοντες. Οί δικές μας πληροφορίες 
ήταν έλάχιστες καί άόριστες, οί δέ οικονομικές δυσκολίες του, τίς όποιες 
συνεχώς έπικαλούνταν, δέν μάς έπέτρεπαν νά υποθέσουμε πώς είχε συνδε
θεί μέ τίς μυστικές άγγλικές ύπηρεσίες. Πολλές φορές μάς διαβεβαίωνε δτι 
συμφωνεί μέ τό πρόγραμμα τού ΕΑΜ καί θεωρεί άπαραίτητη τή συνεργασία 
του μέ τούς κομμουνιστές, πού άπό τήν πρόσφατη πείρα του στή Μακεδονία 
πείστηκε γιά τίς ικανότητες καί τήν είλικρίνειάτους.Μάς έκανε εντύπωση ό
τι άναφερόταν σέ μιά μελλοντική του δράση παράλληλη μέ τό ΕΑΜ καί ποτέ 
σέ συνεργασία. Θεωρούσε ότι μπορούσε ν'άναπτυχθεί ανταρτοπόλεμος μέ 
σημαντικές ένοπλες δυνάμεις, μά δέν θεωρούσε δυνατή ούτε σκόπιμη τήν 
ένίσχυσή του μέ τόν σκόρπιο καί έλαφρό όπλισμό πού μπορούσε νά βρεθεί 
στήν Ελλάδα. Επίμονα ρωτούσε νά μάθει άν έχουμε σύνδεση μέ τούς 
Άγγλους καί τούς Σοβιετικούς, καί σέ ποιό βαθμό έχουμε έξασφαλίσει τήν 
ύλική υποστήριξή τους. Χωρίς τήν έξασφάλιση τής συμμαχικής βοήθειας δέ 
θά πρέπει, έλεγε, νά γίνει καμιά προσπάθεια. Ανάλογα μέ τήν ποσότητα 
όπλισμού, ιματισμού, διατροφής καί χρημάτων γιά τή διατήρηση τών οικο
γενειών τών άξιωματικών, θά πρέπει νά συγκροτούνται καί <3ίνταρτοομάδες, 
σέ άπό πρίν καθορισμένες περιοχές, δπου θά πρέπει νά στέλνονται καί 
όμάδες γιά νά δημιουργούν άνάλογες βάσεις καί νά παραλαβαίνουν τά 
ύλικά. Ή  στελέχωση αυτών τών ένόπλων δυνάμεων θά έπρεπε νά γίνει 
μονάχα άπό δημοκρατικούς άξιωματικούς καί χωρίς καμιά άπολύτως 
έπαφή μέ βασιλικούς. Μάς είπε, τέλος, πώς ό ίδιος, μέσα σέ λίγες μέρες, 
μπορεϊ στή Γκιώνα ή τόνΠαρνασσό νά φτιάξει ένα σύνταγμα, ή καί μεραρ
χία άκόμα, άρκεϊ νά ’χει στά χέρια του τίς άναγκαϊες ποσότητες έφοδιασμού. 
Διαφορετικά, έλεγε, θά είναι τυχοδιωκτισμός τόν όποιο κανένας στρατιωτι
κός δέ θά έκανε. Σέ παρατήρησή μας δτι θ’ άρχίσόυμε μέ δ,τι έχουμε, καί 
έφόσον ό ένοπλος άγώνας μας θά έξυπηρετεϊ καί τό συμμαχικό άγώνα, 
άσφαλώς θά έπακολουθήσει ένίσχυσή. Δέν τό άπέκλεισε άλλά παρατή
ρησε: «Έγώ θά δίσταζα».

Γιά τίς σχέσεις του μέ τόν Ζέρβα μάς άπάντησε δτι άπλώς έχει έπαφές 
μαζί του, δμως είναι πονηρός καί καιροσκόπος καί δέ μπορεϊ κανένας νά τού 
έχει έμπιστοσύνη. "Υστερα άπό μικρή σιωπή πρόσθεσε: «Τί νά σάς πώ... 
είναι “κουτουρατζής” κ’ έγώ τόν φοβούμαι». Γιά τόν Μπακιρτζή έκφρά- 
στηκε μέ πολύ καλά λόγια, χαρακτηρίζοντάς τον θαυμάσιο άνθρωπο, καλό 
άξιωματικό, προχωρημένο κοινωνικά καί πολιτικά, μέ λίγα λόγια «κομμου
νιστή», μέ όρισμένες έπιφυλάξεις γιά τό ΚΚΕ πού τό βρίσκει κάπως παρά
τολμο, δηλαδή -δπως έκφράστηκε ό Ψαρρός χαριτολογώντας: «Αύτός σάς 
φοβάται έσάς τούς κομμουνιστές -  καί φοβάται καί τό ΕΑΜ...».

Δέν άναφέρθηκε σ' άλλες έπαφές του. Όταν τόν ρωτήσαμε γιά τή 
Θεσσαλονίκη καί τήν ΥΒΕ, μάς είπε πώς γιά λόγους οικογενειακούς δέ θά

279



έπιστρέψει στή Μακεδονία καί πώς στήν ΥΒΕ ύπάρχουν πατριώτες άξιω- 
ματικοί, άλλά καί ύπάρχουν δρισμένοι πού πιστεύουν πώς οί Γερμανοί είναι 
περισσότερο φιλέλληνες καί δτι μέ μιά καλή τακτική μπορούμε νά τούς 
έκμεταλλευτούμε κατά τών Βουλγάρων. 'Η έντύπωση πού σχηματίσαμεήταν 
δτι στόν Ψαρρό δέν έπρεπε ούτε τότε, ούτε μελλοντικά νά ύπολογίζουμε. Ή  
γνώμη μας ήταν πώς ό Ψαρρός θά βρει, άν δέν τούς είχε βρει άκόμα, τούς 
Άγγλους καί θά ένεργήσει σύμφωνα μέ τή θέλησή τους. Οί έπαφές του δμως 
μέ τόν ταγματάρχη Θύμιο Ζούλα, συνεχίστηκαν μέχρι τό τέλος τού 1942, 
χωρίς ούτε καί τότε νά δώσουν κανένα θετικό άποτέλεσμα.

'Ηγεσία έπιλέκτων τού ΣΜΑ

Ό  «Προμηθέας II» άφού μάταια άναζήτησε κατάλληλα πρόσωπα γιά νά 
υπηρετήσουν τό ΣΜΑ, άνάμεσά στούς βασιλόφρονες καί τούς συντηρητι
κούς έν ένεργεία άνώτερους άξκοματικούς, έστρεψε τήν προσοχή του πρός 
τούς άπότακτους. Μόλο πού ή Ίντέλιτζενς Σέρβις είχε σοβαρι' δυσπιστία 
γιά τόν Μπακιρτζή, πού ήταν γνωστός γιά τίς προχωρημένες ϊ  ιμοκρατικές 
άντιλήψεις του καί μόλο πού δέ θεωρούσε κατάλληλο πρόσωπο τόν Ζέρβα, 
τό ΣΜΑ, βιάζονταν νά δημιουργηθούν στηρίγματα ένοπλων όμάδων στά 
βουνά τής 'Ελλάδας γιά νά ύποδεχτούν καί νά βοηθήσουν σαμποταριστικό 
άγγλικό στρατιωτικό τμήμα. 'Εδωσε έντολή στόν «Προμηθέα II» νά προχω
ρήσει εστω καί μέ τούς τρεις μόνο συνταγματάρχες: τόν Ε. Μπακιρτζή, τόν 
Ψαρρό καί τόν Ζέρβα, πού τούς έπηρέαζε: Ανάμεσα στούς τρεις συνταγμα
τάρχες άποκαταστάθηκαν στενές καί καθημερινές, μπορούμε νά πούμε, 
έπαφές. Δίπλα σ’ αύτούς κινούνταν καί οί πολιτικοί σύμβουλοί τους Πυρο
μάγλου καί Καρτάλης. Όλοι τους άνήκουν σέ ξεχωριστές όργανώσεις. Δέν 
είναι βασικά, οί προσωπικές φιλοδοξίες πού τούς κρατούν χωρισμένους 
γιατί δλοι τους χωρίς επιφυλάξεις άναγνώριζαν σάν άρχηγό τόν στρατηγό 
Ν. Πλαστήρα καί δέχονταν, ώσπου νά γυρίσει ό στρατηγός άπό τή Γαλλία, 
νά μπει έπικεφαλής τους προσωρινά ό συνταγματάρχης Μπακιρτζής. Ούτε 
καί στό κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο τής όργάνωσης είχαν διαφορές. 
Όλοι τους είχαν γιά στόχο τή μοναρχία καί τούς ύπεύθυνους τής τεταρ- 
τοαυγουστιανής δικτατορίας. Κοινή ήταν ή κύρια έπιδίωξή τους: Ή έγκα- 
θίδρυση μετά τήν άπελευθέρωση μιάς δημοκρατίας μέ σοσιαλιστικό περι
εχόμενο στό ό ιοϊο συναγωνίζονταν ποιός θά κάνει περισσότερο «επανα
στατικές άλλαγές». Τέλος, δλοι τους συμφωνούσαν δτι δέν πρέπει νά συνερ
γαστούν μέ τό ΕΑΜ καί άν χρειαστεί άργότερα μέσα στά πλαίσια τής δικής 
τους ένότητας... «θά περιληφθεί καί τό ΕΑΜ καί τό ΚΚΕ».

Ό  Μπακιρτζής συνδέεται μέ τό ΣΜΑ. δπως είδαμε, καί είναι ό πρώτος 
αρχηγός τού «Προμηθέα». Δεσμεύεται μέ στρατιωτική υποχρέωση. Πολιτι
κά. όμως διατηρεί τήν άνεξαρτησία του. Μέ τή φιλοδοξία νά καλύψει δλο 
τόν ριζοσπαστικό, δημοκρατικό μέχρι καί άκρα άριστερά χώρο, έξαρτά τήν
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έναρξη δράσης άπό τή διπλή υποστήριξη “Αγγλων καί Σοβιετικών. Ή  επι
δίωξή του αυτή δέν έξυπηρετείται μέσα στόν ΕΔΕΣ, που στό καταστατικό 
του υπήρχαν δικτατορικές τάσεις καί στήν καθοδήγηση άνθρωποι ανυπό
ληπτοι καί ρευστοί άπό πολιτική άποψη.

Ό  Ζέρβας είναι κοινός πληροφοριοδότης. Στό άρχικό στάδιο έβλεπε 
τόν ΕΔΕΣ ώς κοινωνικοπολιτική όργάνωση γιά μεταπολεμικού: σκοποί·: 
άνεκτή άπό τούς κατακτητές καί κουίσλιγκς.Ή βαριά καταγγελίατοϋ'Αλέ- 
ξάτου γιά προδοσία, δημιούργησε δυσμενή ατμόσφαιρα στό ΣΜΑ σέ βάρο: 
του. Γιά νά κερδίσει τήν εύνοια τών Άγγλων υποτάχτηκε στόν « Προμηθέα 
II». Ό  Ψαρρό; περισσότερο αδέσμευτος μέχρι τότε άπό τίς μυστικέ;αγγλι
κέ; ύπηρεσίε;. ήταν προσανατολισμένο; πρό; τή δημιουργία άντάρτικου μέ 
τήν προϋπόθεση ότι θά είχαν εξασφαλιστεί προκαταβολικά οί ύλικέ; προϋ
ποθέσει; γιά τή δημιουργία ένοπλων τμημάτων άπό τήν πλευρά τοϋ ΣΜΑ. 
R i7.fi οιιο: νά διατηρήσει άπόλυτη ανεξαρτησία άπό άλλες αντιστασιακέ; 
όργανώσεις (ΕΔΕΣ, ΕΑΜ) στήν περιοχή τή; Στερεά; Ελλάδα;.

Η προίιοΛή τού ΕΛΑΣ καί οί έπίμονε; άξιώσει; τού ΣΜΑ νά επισπευ
στεί ή έμφάνιση αντάρτικου κινήματο; γιά νά υποδεχτεί τμήματα Άγγλων 
σαμποτέρ. υποχρεώνει τόν «Προμηθέα 11» νά έντείνει τή δραστηριότητα τον 
γιά δημιουργία άντάρτικου. πού νά περιλάβει καί νά εξουδετερώσει τό 
αντάρτικο τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. «Ή συνεργασία αύτή καί ή προοπτική κοινή; 
καί συντονισμένη; δράση;» γράφει ό Πυρομάγλου «μεταδίδεται καί εί; τό 
Συμμαχικό Στρατηγείο Μέση; Ανατολή; διά τή; όργανώσεω; «Προ
μηθέα;».

Στά μέσα τοϋ Απρίλη 1942 έφτασε στήν 'Ελλάδα ειδικό; σύνδεσμο: 
τού ΣΜΑ. τού κλιμακίου Σμύρνης τού 60 Ε.. μέ όδηγίε; νά επιταχυνθεί ή 
συμφωνία τών τριών συνταγματαρχών.

Ό  Κ. Πυρομάγλου έγραψε σχετικά μ’ αύτή τή συμφωνία τά παρακάτω:

«... Τό Στρατηγειον Μέσης Ανατολής έδέχθη τάς προτάσεις μας καί τόν 
Απρίλιον 1942 εις κοινήν σνσκεψιν (κατοικία Άντι»νοπον/.ον. Άριστοτέ- 

λονς 24), κατεστρώθη τό σχέδιον καί άπεψασίσθη ό χρόνος ένάρξεοκ τής 
Ένοπλης όρά' εως. Εις τήν σνσχεψιν Γκαβον μέρος: α) Ειδικός σύνδεσμος 
τον ΣΜΑ (S.O.E.), 6) ΕΔΕΣ: Ζέρβας, Πνρομάγλον. γ) ΕΚΚΑ: Μπακιρτζής. 
Ψαρρός. Καψαλλόπον/.ος. ό) "Προμηθέας ' (Κοντσογιαννόπον/.ος. Μ.ταρ- 
όόπονλος Δ.).

»Περιοχαί δράσεως:'Ηπειρος - Δντική Στερεά: Ζέρβας, Π νρομάγλον. 
Κεντρική καί Άνατολική Στερεά: Δ. Ψαρρός. Δντική Θεσσαλία: Αέιον. 
Σπαής. Ό  σννταγματάρχης Ε. Μπακιρτζής, ώς γενικός άρχηγός τον έν
οπλον άγώνος, θά έγκαθίστα τό στρατηγείο τον είς τήν περιοχήν Βαοόον- 
αίιυν, π/.ησίον τον Δ. Ψαρρον.

»Διά τήν Βόρειον 'Ελλάδα, ό σνν/χης Ψαρρός. ό όποιος πρό ολίγον  
ειχεν έπιστρέψει έκ Θεσσαλονίκης, είχε τήν γνώμην ότι. λόγω ειδικών σνν- 
θηκών, δέν ήτο όννατόν είς τήν αρχήν, τονλάχιστον, τον άγώνος. νά άντιμε- 
τωπισθή τίποτε.
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»Ή  έμφάνισις καί ή έκόήλωσις τον άγώνος είς τάς καθορισθείσας 
περιοχάς, δέν Ιπρεττε νά βραδννη πέραν τών μέσων Ανγούστον 1942. Ή 10 
Σεπτεμβρίον 1942, ειχεν όρισθή ώς ημέρα σνσκέψεως δλων τών στρατιωτι
κών άρχηγών...». (6)

Ή  συμφωνία έγινε, τό πρωτόκολλο ύπογράφηκε, μά ή πραγματοποίηση 
τών άποφάσεων ήταν προβληματική, γιατί στηριζόταν σέ μιά προϋπόθεση 
πού μπορούσε νά καθυστερήσει, άκόμα καί νά τορπιλίσει τή συμφωνία. 
Πρόκειται γιά τήν άποψη τού Μπακιρτζή, πού παραδέχτηκαν καί οί άλλοι 
δύο συνταγματάρχες δτι: «... θά ήτο άπαραίτητος καί έπιβεβλημένη, άν 
ύπήρχε τρόπος νά έξασφαλισθεϊ, ή έπαφή καί ή συνεργασία μέ τήν Σοβιετι- 
κήν Ένωσιν άνεξάρτητα άπό τό Κάιρον. Έπίστευαν καί οί δύο δτι ώς βαίνει 
ή έξέλιξις τού πολέμου καί ώς διαγράφεται τό τέλος του, ή Σ.Ε. θά έπαιζε 
παγκόσμιον ρόλον καί πρωτεύοντα είς τήν Βαλκανικήν. Ίσχυρίζοντο έπί 
πλέον, δτι έναντι τού ΕΑΜ έμφανίζοντο πρός τήν Σ.Ε. μέ σοβαρά πλεονε
κτήματα, ώς πρός τήν ένοπλον άντίστασιν καί συνεπώς, ήτο πολύ πιθανόν 
νά κερδίσουν τό ένδιαφέρον τής Σ. Ένώσεως...». «Ή προσπάθεια έπαφής 
μέ τήν ΣΕ συνεζητείτο έπί πολλάς έβδομάδας καί διηρευνάτο ή δυνατότης 
“μεταβάσεως” τού Μπακιρτζή μετά τού γράφοντος είς Κωνσταντινούπολιν 
διά νά έπιτευχθεϊ έπαφή καί σύνδεση μέ τό έκεΐ Σοβιετικόν Προξενεΐον. Έν 
άνάγκη καί “προώθησις τού Μπακιρτζή μέχρι Μόσχας”...»

“Ετσι, ό Ε. Μπακιρτζής δέν έγκαταλείπει τά σχέδιά του. «Μόνον τήν 
τελευταίαν στιγμήν τρέπεται πρός τήν Μέσην ’Ανατολήν, διά νά έχει άπ’ 
εύθείας μέ τό ΣΜΑ συνεννοήσεις καί νά τοϋ άνατεθεΐ «έπισήμως» καί δι’ 
έπισήμων δηλώσεων ή γενική ήγεσία τού δλου ένόπλου άγώνος είς τήν 
'Ελλάδα. Φεύγων, έζήτησε άπό τόν συν/χην Ψαρρόν “νά μή βγή στό βουνό, 
πρίν τόν είδοποιήση άπό τό Κάιρο”.»(7) Είναι δλοφάνερο πώς ή συμφωνία 
αύτή διαιρούσε τόν άγώνα καί είχε μέσα της τό σπέρμα τού έμφύλιου 
πολέμου. Δέν άπόβλεπε στήν ένότητα, άλλά στή διάσπαση. Δέν στηρίζονταν 
στό λαό άλλά στήν ’Αγγλία. Δέν έβαζε σκοπούς πραγματικής άπελευθέρω- 
σης, άλλά άντικατάστασης τής γερμανικής κατοχής άπό τήν άγγλική μετά 
τόν πόλεμο. Δέν ήταν δημοκρατική, άλλά έμμεσα -  συνειδητά ή άσυνείδητα 
-  υπέρ τής έπανόδου τής μοναρχίας καί τού καθεστώτος τής βίας καί τής 
ύποτέλειας.

Ή άποτυχία αύτού τού κατασκευάσματος ήταν δλοκληρωτική: Ό  Γε
νικός ’Αρχηγός βρέθηκε αίχμάλωτος τών Βρετανών στή Μέση ’Ανατολή, καί 
ήταν έτοιμοι νά τόν στείλουν στά στρατόπεδα συγκέντρωσης στή Νότιο 
’Αφρική.

Ό  τρίτος, ό συνταγματάρχης Ψαρρός, περιμένοντας δδηγίες άπό τό 
Κάιρο πέφτει στά νύχια τής Ίντέλιτζενς Σέρβις, πού τόν προετοιμάζει γιά 
λογαριασμό της καί δέν βγαίνει άκόμα στό βουνό.

(6). Κ. Πυρομάγλου «Γ. Καρτάλης» σελ. 150.
(7). Κ. Πυρομάγλου, στό Γόιο  σελ. 153 - 154.
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Ό  τέταρτος, ό συνταγματάρχης Σπαής, πιάνεται άπό τούς Ιταλούς καί 
κλείνεται σέ στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Ό  πέμπτος, δ συνταγματάρχης Παπαγεωργίου, άντί νά πάει στό βουνό 
πέρασε στήν ύπηρεσία τών κατακτητών καί έγινε έθνοπροδότης.

'Η όργάνωση τού ΥΒΕ πού προορίζονταν νά άναλάβει τήν άντάρτικη 
δράση στή Μακεδονία, μετατρέπεται σέ δργανο τών χιτλερικών έναντίον 
τού άντάρτικου.

Καί μόνο ό δεύτερος, ό συνταγματάρχης Ζέρβας, πρώτο χέρι τού Γενι
κού ’Αρχηγού, ύστερα άπό πολλές «προετοιμασίες» καί άναβολές, όταν τόν 
’Ιούλη τοϋ 1942 οί Άγγλοι διά τού «Προμηθέα II» τού έστειλαν τελεσίγρα
φο, στό όποιο «έτίθετο προθεσμία μιάς έβδομάδας διά τήν έξοδον, άλλως ό 
Ραδιοφωνικός Σταθμός τού Λονδίνου θά κατάγγελνε στίς έκπομπές του τόν 
Ναπ. Ζέρβα», στά τέλη τού ’Ιούλη βγήκε άπό τήν Αθήνα, κατευθυνόμενος 
στό βουνό. (8)

Ο ΕΝΟΠΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ

Στή Ρούμελη

Ό  κίνδυνος νά δυσφημιστεί τό ένοπλο έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα άπό 
τήν αύθαίρετη δράση τών «έλεύθερων σκοπευτών» καί τά πλιατσικολογή
ματα, δέν μπορούσε νά μήν έπισημανθεΐ άπό τίς τοπικές όργανώσεις τού 
ΚΚΕ καί τοϋ ΕΑΜ. Άλλά καί ή 8η 'Ολομέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ τόνιζε τήν 
ύπαρξη τέτοιου κινδύνου καί ύπογράμμιζε τήν άνάγκη τής άνάπτυξης όρ- 
γανωμένου άντάρτικου καί τής περιφρούρησης τού έθνικοαπελευθ ερωτικού 
χαρακτήρα του, άπό κάθε άντιλαϊκή τάση καί άπό τά «πλιατσικολογήμα
τα».

Ή  Ρούμελη μαζί μέ τήν Άττικοβοιωτία άποτελοϋσαν εύαίσθητη περι
οχή, πού άπό τή γειτνίασή της μέ τήν Πρωτεύουσα άποσπούσε τήν προσοχή 
τών κατακτητών, άλλά καί τών έθνικοαπελευθερωτικών όργανώσεων. Κάθε 
έκδήλωση, κάθε ύπερβολή, κάθε λάθος, καί τό μικρότερο, πού γινόταν στή 
Ρούμελη άπό τίς ένοπλες όμάδες έξογκωνόταν καί οί συνεργάτες τών κατα
κτητών προσπαθούν νά τό παρουσιάσουν σά κατατρομοκράτηση τού λαού 
τής ύπαίθρου.

Τό ΚΚΕ έστειλε στή Φθιωτιδοφωκίδα ένα,άπό τά έκλεκτά στελέχη του 
πού μόλ·ς είχε δραπετεύσει άπό τό στρατόπεδο τής βασιλομεταξικής δικτα
τορίας, τό Γιώργο Γιαταγάνα. Μέ παλιούς Ααί νέους συντρόφους του ό

(8). Κ. Πυρομάγλου, Ίστοοιχόν Ά ρχεϊον  ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, τεϋχ. Α ι, σελ. 30.
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Γιαταγάνας άρχισε έντατική δουλειά. Οί συνθήκες δμως στή Ρούμελη ήταν 
δύσκολες πολύ καί έπιπρόσθετα άδύνατοι οί παλιοί δεσμοί τού Κόμματος μέ 
τό λαό αυτής τής περιοχής.Έδώ δέν ύιήρχαν σχεδόν παραδόσεις μαζικής 
πάλης, υπήρχαν έπιβιώσεις ένοπλης άντάρτικης δράσης, συνέχεια άπό τήν 
κλεφτουριά καί τ’ άρματολίκια. Έτσι έξηγεΐται τό γεγονός πώς στή Ρούμελη 
ήταν περισσότεροι οί άτίθασοι καί άνυπότακτοι πατριώτες, πού χωρίς νά 
στηρίζονται σέ καμιά όργάνωση, άρπαζαν τά δπλα καί «βγαίνανε στό κλα
ρί».

Αύτή ή ιδιομορφία δέν ξέφυγε άπό τήν προσοχή τού έμπειρου κομμου
νιστή Γιαταγάνα. 'Η κατοπινότερη άποστολή άπό τήν κεντρική ήγεσία τού 
ΚΚΕ τού έπίσης Ρουμελιώτη στήν καταγωγή Θανάση Κλάρα ήταν ευτυχής 
σύμπτωση. Οί δυό Ρουμελιώτες άπό τό Σεπτέμβρη τού 1941 έχουν καταλή- 
ξει πώς στή Ρούμελη πρέπει νά πιάσουν τόν είδικό αύτό κρίκο πού θά τούς 
συνδέσει μέ τό λαό -  καί ό κρίκος αυτός είναι ή άντάρτικη παράδοση τής 
Ρούμελης στό «κλαρί».

Ό  Καπετάν Περικλής Χουλιάρας στίς άναμνήσεις του γράφει σχετικά:
«Μ έ μερικούς άπό τίς συμμορίες αύτές είχα συναντηθεί φθινόπωρο τοϋ 

1941 καί τό χειμώνα τοϋ 1941-42. Μέ τούς Άγοριόαίους είχα συναντηθεί 
κοντά στά Δυό Βουνά. Τούς Καραλιβανέους τούς είχα βρει στήν τοποθεσία 
"Πύργος”, στά ριζά τής Γκιώνας, τόν Τσιβάρα στίς κορφές τής Γκιώνας 
πάνω άπό τοϋ Στεφάνου τό λιβάδι, καί τούς Βελέντζα-Κοντολάτηδες στόν 
Παρνασσό, κοντά στήν τοποθεσία Κολύνια».(9)

’Οργανωμένες άπό τό ΕΑΜ άνταρτοομάδες δέν ύπάρχουν στή Ρού
μελη, έκτός άπό τήν όμάδα τού παλιού κομμουνιστή Ψαρρού άπό τό 
Χρυσό τής Παρνασσίδος, πού κρατούσε έπαφή μέ τό Γραμματέα τού 
ΕΑΜ Ν. Διάνη (Παπούα).

Όλο τό Φλεβάρη καί τό Μάρτη, ή όργάνωση τής Ρούμελης δούλεψε 
έντατικά. Τόν ’Απρίλη άπό τήν όργάνωση τής Ρούμελης στέλνεται πίσω 
στήν ’Αθήνα ό Θανάσης Κλάρας γιά νά πάρει τίς τελευταίες όδηγίες καί 
τήν έγκριση νά άρχίσει τό όργανωμένο άντάρτικο τού ΕΛΑΣ.

Ό  Σιάντος, δπως ήδη τό σημειώσαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο, 
ύστερα άπό έπιμονή τού Τζήμα, δέχεται νά άνατεθεϊ στόν 'Αρη ή άρχηγία 
τών ένοπλων δυνάμεων τού ΕΛΑΣ στή Ρούμελη, καί τό τελευταίο δεκαή
μερο τού ’Απρίλη ό Θανάσης Κλάρας φεύγει άπό τήν ’Αθήνα όριστικά 
πιά. Έχει πάντα ένα συναίσθημα μειονεκτικότητας: Είναι άπό έκείνους 
πού στήν περίοδο τής μεταξικής δικτατορίας έκαναν «δήλωση». Έτσι, δέν 
τολμά νά ρωτήσει γιά τήν κομματική κατάσταση καί τή θέση του στό άν- 
τάρτικο. Φεύγει μέ ένθουσιασμό καί πεποίθηση πώς θά κάνει στό άκέραιο 
τό καθήκον του άπέναντι στήν πατρίδα, τό λαό καί τό Κόμμα του. Στίς 4 
τού Μάη στή Λαμία, στή συνοικία κάτω άπό τό Κάστρο καί στό δρόμο 
πού πάει άπό τήν Πλατεία τού Λαού στό γυμναστήριο, σ’ ένα έργατικό 
σπίτι, σύμφωνα μέ τίς άναμνήσεις τού Γ. Χουλιάρα, συνήλθαν σέ κοινή

(9). Συλλογή «Έθνική ’Αντίσταση», τευχ. 3. οελ. 13.
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σύσκεψη ot Περιφερειακές Έπιτροπές τοϋ ΚΚΕ καί τοϋ ΕΑΜ, οί γραμ
ματείς τών Άκτίδων καί Τομέων καί άλλα στελέχη, άνάμεσα στά όποια 
καί ό Θανάσης Κλάρας. Στή σύσκεψη αύτή είφγ/ητής ήταν δ γραμματέας 
τής Περιφερειακής Επιτροπής Φθιωτιδοφωκίδας Γιώργης Γιαταγάνας.

Άποφασίστηκε νά συγκροτηθούν άμέσως ένοπλα τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ 
καί νά άρχίσουν δράση έναντίον τών κατακτητών καί τών έθνοπροδοτών. 
Ή κατάταξη άνταρτών θά έπρεπε νά είναι άπόλυτα έθελοντική καί νά μή 
γίνεται διάκριση σέ πολιτικές άντιλήψεις. Στήν άρχή δλες οί όμάδες θά 
είναι αύτοτελείς καί θά καθοδηγούνται άπό τήν Περιφερειακή Έπιτροπή 
τού ΕΑΜ διαμέσου τών όργανωτών κάθε τομέα, μέ τάση νά συνενωθούν 
σέ Ινα Αρχηγείο τής Ρούμελης. Ή  διοίκηση τοϋ κάθε τμήματος θά είναι 
τριμελής. Ένας στρατιωτικός διοικητής, Ενας καπετάνιος, καί ένας πολι
τικός, πού θά κάνουν άνάλογο καταμερισμό δουλειάς, καί οί άποφάσεις 
θά παίρνονται άπό κοινού. Τά γενικά προβλήματα τής όργάνωσης τής 
ζωής καί τής δράσης τών τμημάτων θά συζητοϋνται καί θά άποφασίζον- 
ται στή δημοκρατική συνέλευση τών μελών τους άπό τήν όποία καί θά 
έκλέγονται οί καθοδηγητές πού θά άποτελέσουν τή διοίκηση καί θά όρί- 
ζονται οί άντάρτες γιά τίς είδικές ύπηρεσίες.

Στά άρχικά καθήκοντα τών όμάδων περιλαμβάνονταν ή αιφνιδια
στική έπίθεση κατά όλιγάριθμων φρουρών τών κατακτητών, μεμονωμένων 
αύτοκινήτων καί όμάδων, σταθμών χωροφυλακής γιά τόν άφοπλισμό 
τους, οί προειδοποιήσεις στούς διορισμένους άπό τούς κατακτητές προέ
δρους κοινοτήτων, άγροφύλακες, πράκτορες καί καταδότες (στίς περι
πτώσεις πού δέν θά συμμορφώνονταν θά παίρνονταν αύστηρά μέτρα σέ 
άνοιχτές κοινές συνελεύσεις άνταρτών μέ τούς χωρικούς), ή βοήθεια τών 
χωρικών νά κρύβουν τά προϊόντα τους καί ή προστασία τους άπό τίς 
ληστρικές έπιδρομές, άνάλογα μέ τίς δυνάμεις καί τίς δυνατότητες κάθε 
άνταρτοομάδας.

Πέρα άπό τά στρατιωτικά-πολεμικά τους καθήκοντα τά τμήματα τού 
ΕΛΑΣ θά είχαν νά λύσουν άπό κοινού μέ τούς χωρικούς τά ζητήματα 
διατροφής τους μέ προσφορές άνάλογες πρός τήν οίκονομική κατάσταση 
κάθε χωρικού. Σέ περιπτώσεις διαπιστωμένης άνέχειας νά άπαλλάσσον- 
ται τά χωριά άπό κάθε εισφορά καί άκόμα καί νά ένισχύονται άπό τό 
άντάρτικο άπόθεμα. Νά βοηθούν έπίσης τά χωριά νά άναδείχνουν τους 
προέδρους τών κοινοτήτων τους καί τά άλλα δργανα σέ γενικές συνελεύ
σεις καί νά άρχίσει νά λειτουργεί μιά στοιχειώδης λαϊκή αύτοδιοίκηση. Οί 
άνταρτοομάδες μέ τίς έμφανίσεις τους καί τή συμπεριφορά τους νά άπο- 
σποϋν τήν έκτίμηση τών χωρικών καί νά έξασφαλίζουν άπόλυτη συνεργα
σία. Νά άναπτύσσουν τήν πολιτική διαφώτιση, έκλαϊκεύοντας τούς σκο
πούς τού ΕΑΜ καί τού ΕΛΑΣ, νά βοηθούν στή συγκρότηση έθνικοαπε- 
λευθερωτικών όργανώσεων (ΕΑΜ, ’Εφεδρικό ΕΛΑΣ, ΕΑ, ΕΑΜΝ), νά 
άναθέτουν σέ κατάλληλα πρόσωπα τή συγκέντρωση πληροφοριών. Θά 
έπρεπε, τέλος, νά έντείνουν τίς προσπάθειές τους γιά νά κάνουν τούς
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«κλαρίτες» καί τούς «έλεύθερους σκοπευτές» καί «ποινικούς» νά προσ
χωρήσουν στό όργανωμένο άντάρτικο τοϋ ΕΛΑΣ.

Ό  Άρης στό βουνό

Τό άπόγευμα, στίς 15 τοϋ Μάη 1942, στό ίδιο σπίτι δπου είχε γίνει τήν 
προηγούμενη νύχτα ή σύσκεψη, συναντήθηκαν οΐ τρεις υπεύθυνοι γιά τό 
άντάρτικο κίνημα τής Στερεός Ελλάδας. *6 Γιώργης Γιαταγάνας, ό Άρης 
Βελουχιώτης καί δ Περικλής. Έκεί άποφάσισαν: Ό  Άρης νά δημιουργή
σει στίς έπαρχίες Φθιώτιδας-Εύρυτανίας-Δομοκού τούς πρώτους πυρήνες 
καί δ Περικλής νά άρχίσει τή δουλειά στίς έπαρχίες Παρνασσίδας καί 
Λοκρίδας. Θά ξεκινούσαν οί δυό χωριστά γιά νά συναντήσουν δ καθένας 
τους τά στελέχη πού είχαν έπιφορτιστεΐ μέ τήν προπαρασκευαστική δου
λειά στίς έπαρχίες τους καί ύστερα άπό δυό μήνες νά συναντιόνταν κι οί 
τρεις τους στά χωριά τής Γκιώνας, γύρω άπό τό Μκυοολιθάρι, γιά νά 
κάνουν τόν άπολογισμό τής δράσης τους καί νά καθυοίσουν νέους στό
χους. Στό έργατικό έκεϊνο σπίτι δ γεωπόνος καί δεκανέας τού στρατού 
τής Αλβανίας Θανάσης Κλάρας θά γίνει Άρης Βελουχιώτης καί ό περι
φερειακός γραμματέας τής Φθιωτιδοφωκίδας Γιώργης Γιαταγάνας θά τόν 
«προβιβάσει» σέ Ταγματάρχη τού Πυροβολικού, ένώ ό άξιος συνεργάτης 
του Γιώργος Χουλιάρης θά πάρει τό δνομα Περικλής.

Ό  Άρης κατευθύνεται στή Σπερχειάδα γιά νά συναντήσει τόν Φώτη 
Μαστροκώστα, πού γνώριζε καλά τήν περιοχή. Έξω άπό τή Σπερχειάδα, 
στά χαλάσματα ένός νερόμυλου έφτασαν καί ό Νίκος Λέβας καί ό 
άδελφός του Βαγγέλης, μαζί μέ τόν Ξυνοτρούλια. Τή νύχτα έφτασαν οί 
άλλοι τέσσερις άντάρτες. Όλοι όπλίστηκαν μέ δπλα πού είχε μαζέψει ή 
όργάνωση. Ή  πρώτη άνταρτοομάδα τού “Αρη Βελουχιώτη, μέ έννιά άν
τάρτες, έφτασε τό πρωί στά βουνά «Γουλινά», δπου καί έστησε τό πρώτο 
λημέρι της. Επειδή δμως ένας έθελοντής τή δεύτερη νύχτα έξαφανίστηκε, 
ό Άρης άποφάσισε νά μετακινηθεί σ’ άλλο μακρινό λημέρι, μόλο πού έκεί 
στά Γουλινά περίμενε τό σύνδεσμο άπ’ τήν Αθήνα. Άπό τότε όλες οί 
άνταρτοομάδες έφάρμοσαν τήν τακτική νά μή λημεριάζουν ποτέ δεύτερη 
μέρα στόν ίδιο τόπο, μέχρι πού νά στεριώσουν γερά σέ άπόλυτα έλεγχόμε- 
νες άπό αύτούς περιοχές.

Τήν πρώτη έμφάνισή της ή όμάδα τού Άρη τήν κάνει στό χωριό Δο- 
μνίστα τής Εύρυτανίας. Ένα στρατιωτικό τμήμα άπό 15 άντρες μέ τήν 
έλληνική σημαία καί τή σάλπιγγα μπαίνει στό χωριό καί παρελαύνει 
μπροστά στούς κατάπληκτους χωρικούς.

Στήν πλατειούλα, ό καπετάνιος τής όμάδας, ό Άρης Βελουχιώτης, 
δείχνει τήν όμάδα του στούς χωρικούς καί λέει τά παρακάτω προφητικά 
λόγια: «Αύτή ή όμάδα πού βλέπετε είναι ή πρώτη τής έπανάστασης τού 
Έθνους γιά τήν άπελευθέρωση τής πατρίδας. Σύντομα θά γίνει στρατός 
μέ χιλιάδες πολεμιστές!».
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’Αδιάκοπες μετακινήσεις, ξαφνικές έμφανίσεις, παρελάσεις στά χω
ριά, συγκεντρώσεις τών χωρικών, φλογεροί πατριωτικοί λόγοι, σκορπούν 
παντού ένθουσιασμό κι ή άνταρτοομάδα στήν πορεία της μεγαλώνει σάν 
χιονομπάλα καί δυναμώνει. ’Αφοπλίζονται χωροφύλακες, τρομοκρατούν
ται οί προδότες, χάνονται οί πλιατσικολόγοι ’Ιταλοί. Ή  Ρούμελη άνα- 
πνέει. Ό  "Αρης είναι πανταχού παρών, μά καί δυσκολοεύρετος γιά τόν 
καθένα.

Ό  σύνδεσμος άπό τήν ’Αθήνα φτάνει στή Ρούμελη. Ψάχνει γιά τόν 
"Αρη πολλές μέρες καί μόνο τό πρώτο δεκαήμερο τού ’Ιούλη κατορθώνει 
νά τόν συναντήσει στήν περιοχή Δομοκού. Φέρνει δδηγίες τής ΚΕ τού 
ΕΛΑΣ νά περάσει άπό τό στάδιο τής προπαγάνδας στήν πολεμική δράση, 
προσεκτικά, σταδιακά. ’Αρχίζοντας άπό προειδοποιήσεις προδοτών καί 
λεγεωνάριων, νά προχωρήσουν στούς άφοπλισμούς τμημάτων χωροφυλα
κής καί αιφνιδιαστικές έπιθέσεις κατά όλιγαρίθμων φρουρών καί μεμο
νωμένων τμημάτων τών κατακτητών. Ό  σύνδεσμος έφερνε έπίσης καί έν- 
τολή νά έπιδιωχθεΐ ή πειθάρχηση καί ένταξη τών δμάδων τών «έλεύθερων 
σκοπευτών», καί μαζί καί τήν πληροφορία δτι άγγλικά άεροπλάνα θά κά
νανε ρίψεις όπλισμού καί ιματισμού γιά τούς άντάρτες. (’Ηταν ή ρίψη 
πού όργανώθηκε άπό τόν πράκτορα ’Αλεξάτο.) Ό  Άρης άποφασίζει νά 
φτάσει στόν τόπο τής ρίψης, δπου καί θά συναντούσε τούς περίφημους 
στήν περιοχή τους «Κλαρίτες» Καραλιβαναίους.

Κατά τίς 10 τού ’Ιούλη 1942 ιταλικό στρατιωτικό τμήμα, μέ υπόδειξη 
τού γαιοκτήμονα Μαραθέα, λεγεωνάριου καί στενού συνεργάτη τών Ιτα
λών φασιστών, έκανε έπιδρομή στό χωριό Τσόμπα τού Δομοκού, έκαψε 
20 σπίτια κολίγων του καί έκτέλεσε 14 χωρικούς μέ τήν κατηγορία δτι 
άρνούνταν νά υποταχθούν στόν άφέντη τους Μαραθέα κι έκρυβαν δπλα.

Στήν πο*. ία τους ό Άρης καί οί άντάρτες του περνούσαν άπό τό 
Μοναστήρι τής Τσόμπας. Τή νύχτα τής 14 πρός 15 τού ’Ιούλη, άποφάσισε 
νά περάσει άπό τό κτήμα τού Μαραθέα καί νά τόν προειδοποιήσει, γιά 
τελευταία φορά, νά σταματήσει τή συνεργασία μέ τούς ’Ιταλούς. Ό  Μα- 
ραθέας μαζί μέ τόν έπιστάτη τού κτήματος όχυρωμένοι στό σπίτι, δέχτη
καν τήν έμφάνιση τών άνταρτών μέ πυροβολισμούς. ’Επακολούθησε συμ
πλοκή. Σκοτώθηκε ό Μαραθέας καί ό έπιστάτης. Φεύγοντας πήραν αι
χμάλωτους τή γυναίκα καί τό παιδί τού Μαραθέα καί βάλαν φωτιά στό 
σπίτι τοϋ έθνοπ^οδότη. Πολύ σύντομα άφησαν οί άντάρτες τή γυναίκα 
τοϋ Μαραθέα πού άνέλαβε νά πείσει τούς ’Ιταλούς νά σταματήσουν τά 
άντίποινα, κατά τών άπλών χωρικών. Όταν τό πετύχαινε θά άφήνονταν 
λεύτερος καί ό γιός τού Μαραθέα.

Κατά σύμπτωση τήν άλλη μέρα περνούσε μπροστά άπό τό κτήμα τού 
Μαραθέα ό κουίσλινγκ Τσολάκογλου, γυρίζοντας άπό τήν περιοδεία του 
στή Θεσσαλία. Ρώτησε τί ήταν οί φωτιές κι έμαθε πώς οί άντάρτες τιμώ
ρησαν τόν έθνοπροδότη λεγεωνάριο.

Ή είδηση τής τιμωρίας τού σιχαμερού προδότη έγινε δεκτή μέ ίκανο-
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,ιοίηση στα χωριά τού Δομοκού. Ό  “Αρης, πού ήξερε πώς ή άντίόραση θά 
διαστρεβλώσει τά πράγματα, κυρίως γιατί ό προδότης ήταν πλούσιος τσι
φλικάς καί γερό στήριγμα τής άντίδρασης, έστειλε έκθεση στήν ΚΕ τοϋ 
ΕΛΑΣ καί έδωσε έντολή στό σύνδεσμο τής ΚΕ Θωμά νά πάει άπό τό 
συντομότερο δρόμο στήν ’Αθήνα.

Γράφτηκε δτι ό σύνδεσμος Θωμάς ήταν κομιστής καί δεύτερου γράμ
ματος πρός τή γυναίκα τοΰ Μαραθέα, μέ έντολή νά τό ρίξει στό ταχυδρο
μείο καί μέ τό όποιο ζητούσε λύτρα γιά νά άπολύσει τό γιό τού Μαραθέα. 
Δέν ξέρω τήν υπόθεση αύτή. Όμως είμαι σέ θέση νά βεβαιώσω ότι σ' όλες 
τίς συζητήσεις τής καθοδήγησης τού ΚΚΕ. τού ΕΑΜ, τού ΕΛΑΣ πού έγι- 
ναν γιά τόν Άρη. ποτέ δέν τού αποδόθηκε τέτοια κατηγορία.

Άκόμα καί ό Καραγιώργης πού άναφέρεται πώς άγανάχτησε τόσο, 
ώστε όνόμασε τόν Άρη «Νταβέλη», ούτε προφορικά ούτε γραπτά άνά- 
φερε παρόμοιο πράγμα.

Ό  Άρης έφυγε γρήγορα άπό τήν περιοχή γιά νά προλάβει τή ρίψη 
τών άγγλικών άεροπλάνιυν μά καθυστέρησε. Στίς 20 τού ’Ιούλη ένα άγ- 
γλικό άεροπλάνο. έξω άπό τό χωριό Άροσκο πέταξε μερικά δέματα. Ό  
Τσελέκας μέ μερικούς συγχωριανούς του, κατόρθωσε νά μαζέψει μερικά. 
Οί ’Ιταλοί πού άντιλήφθηκαν τή ρίψη, έφτασαν μαζί μέ άπόσπασμα χω
ροφυλακής στό χωριό. Ό  Τσελέκας μέ πέντε άγγλικά τόμσον, χειροβομβί
δες καί μερικά άρβυλα ξέφυγε άπό τούς ’Ιταλούς καί παρουσιάστηκε στόν 
Άρη. ’Ενίσχυσε τό άντάρτικο μέ δπλα καί ό ίδιος κατατάχτηκε στήν 
όμάδα μέ τό ψευδώνυμο «Κίμων». Οί ’Ιταλοί πού δέ βρήκαν τόν Τσελέκα, 
κάψανε τό σπίτι του.

Κείνες τίς μέρες έφτασε στά λημέρια τού Άρη ό «έλεύθερος σκοπευ
τής» άπό τήν Όμβριακή Νάκος Μπελής, πού σύντομα θά άναδειχθεϊ σέ 
σημαντικό καπετάνιο τού ΕΛΑΣ. Τόν ϊδιο καιρό κατατάχτηκε στήν 
όμάδα τού Άρη ό έφεδρος άνθυπολοχαγός άπό τή Λαμία Σωκράτης Γκέ- 
κας, ό κατοπινός Άθως, άποστάτης καί λυσσασμένος έχθρός τού Άρη, 
πού θά κατρακυλήσει στό βούρκο τής προδοσίας καί τοΰ έγκλήματος.

Ή φήμη τού Άρη άπλώνεται μέ ταχύτητα άστραπής καί στό πέρασμά 
του ήλεκτρίζει τούς πατριώτες.

Ό  πρώτος νεκρός άντάρτης

Στό δρόμο πρός τή Γκιώνα, τίς μέρες τού ’Ιούλη, ό Άρης καί ή άνταρτοο- 
μάδα του έπεσαν πάνω σ’ ένα άπό τά πολυάριθμα καταδιωκτικά άποσπά- 
σματα χωροφυλακής. Ανταλλάχτηκαν μερικοί πυροβολισμοί καί οί άν- 
τάρτες άποσύρθηκαν. Στή συμπλοκή τραυματίστηκε στό γόνατο ό Νίκος 
Λέβας (Γερολέβας). Έμεινε πίσω άπό τήν όμάδα, έχασε τή σύνδεση καί 
πιάστηκε αιχμάλωτος. Οί χωροφύλακες τόν παρέδωσαν στούς Ιταλούς 
στό Δομοκό καί κείνοι τόν μετέφεραν στίς φυλακές Λαμίας. Κάτω άπό
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φρικτά μαρτύρια, κατά τήν άνάκριση, ό Γερολέβας πέθανε στη φυλακή. 
Είναι ό πρώτος νεκρός άντάρτης.

Ό  Νίκος Λέβας ήταν παλιός κομμουνιστής μέ· μεγάλο κύρος στούς 
χωρικούς καί τους άντάρτες. ’Ασκούσε σοβαρή έπιρροή πάνω στόν Άρη. 
’Ηταν ό πολιτικός του σύμβουλος καί μέ κάποιο τρόπο πολιτικός καθοδη
γητής τής άνταρτοομάδας. 'Η είδηση τού θανάτου του προκάλεσε συγκί
νηση καί όργή. Ή  έξαψη τών άνταρτών μεγάλωνε καί άπό τό γεγονός δτι 
οί ’Ιταλοί καί οί χωροφύλακες δυνάμωσαν τίς πιέσεις καί τήν τρομοκρα
τία στήν περιοχή. "Ολη αύτή ή κατάσταση άποδιδόταν στίς ένέργειες τής 
γυναίκας τού Μαραθέα, πού μέ τό θόρυβο πού ξεσήκωσε στήν Αθήνα 
προκάλεσε τό ξέσπασμα τών ’Ιταλών καί τών προδοτών στούς άμαχους 
χωρικούς. Ή  έκτέλεση τού γιού τού Μαραθέα πού είχε κρατηθεί δμηρος 
ήταν πιά μιά πράξη δίκαιη καί στρατιωτικά υποχρεωτική, άφού ό νέος 
αύτός ήξερε πιά δλο τό δρομολόγιο καί δλη τή δράση τού τμήματος.

Στό μεταξύ στήν Αθήνα προσπαθούσαν νά ξεσηκώσουν άντιαντάρ- 
τικη καμπάνια δχι μόνο οί πράκτορες τών κατακτητών, άλλά καί οί ήγέτες 
τών παλιών πολιτικών κομμάτων. ’Ιδιαίτερη πίεση άσκούσαν πάνω στόν 
Τσιριμώκο οι προύχοντες καί πολιτικοί τής Ρούμελης. Ό  Τσιριμώκος δέ 
διαφωνούσε μέ τήν τιμωρία τών προδοτών, πολύ περισσότερο δταν έπρό- 
κειτο γιά τόσο γνωστούς σάν τόν Μαραθέα. Είχε δμως τή γνώμη πώς ή 
αίγιιπλ(»πία τοϋ γιού του έκθέτει τό κίνημα.

Ό  Σιάντος συμφώνησε καί έδωσε έντολή νά φύγει άμέσως σύνδεσμος 
γιά τή Λαμία, μέ έντολή πρός τό Γραμματέα τής ΠΕ, νά πάει προσωπικά 
στόν Άρη καί νά λευτερώσει τό γιό τού Μαραθέα.

Ό  Γιαταγάνας, συνάντησε τόν Άρη καί τήν όμάδα του στήν Κολο- 
κυθιά. ’Εκεί έμαθε πώς πρίν άπό δυό-τρεΐς μέρες είχε έκτελεστεΐ ό γιός 
Μαραθέας. Ό  έμπειρος κομμουνιστής Γιαταγάνας, δπως καί δ ίδιος ό 
Άρης, έβλεπαν πώς δέ θά περνούσε αύτό τό ζήτημα χωρίς συνέπειες. Δέ 
μπορούσε, δμως, νά μή δει έπίσης πώς ό Άρης είχε κιόλας δημιουργήσει 
ένα άντάρτικο μέ μισή έκαντοντάδα καλά δπλισμένους καί συγκροτημέ
νους άντάρτες, κι είχε άποκτήσει φήμη καί κύρος σ’ δλη τή Ρούμελη.

Δέν παρασύρθηκε άπό τίς κριτικές καί τήν έξόγκωση τού γεγονότος, 
σκέφτηκε μόνο μέ ποιό τρόπο θά μπορούσε ή δυναμικότητα, δ ένθουσια- 
σμός καί ή παλικαριά τού Άρη, πού είχε τήν ικανότητα νά τήν μεταδίνει 
καί στούς συνεργάτες του καί νά φλογίζει τίς ψυχές τού λαού, νά άξιο- 
ποιηθεΐ μέ δσο τό δυνατό λιγότερα παραστρατήματα. Ό  Γερολέβας πού 
τόν συγκροτούσε δέν ύπήρχε πιά δίπλα του. Έπρεπε άλλος νά μπει δίπλα 
στόν Άρη. Ποιός δμως; Στήν όμάδα Παρνασσού ύπάρχουν καλά καί έμ
πειρα στελέχη. Πρέπει, δσο είναι δυνατόν πιό γρήγορα, νά σμίξουν οί δυό 
όμάδες.

Όλη τή νύχτα συζητούν ό Γιαταγάνας καί ό Άρης καί δίνουν λύσεις 
στά πολλά προβλήματα πού ύπήρχαν καί αύξαναν δσο μεγάλωναν οί άν- 
ταρτοομάδες. Καί οί δυό ήξεραν καλά πώς μόνο ή πολεμική δράση είναι 
κείνη πού θά κλείσει τά στόματα τών έχτρών καί μερικών φίλων. Πρέπει
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νά βροντήσουν τά δπλα στά βουνά τής Ρούμελης. Κι οί δυό τους συμφω
νούν κι είναι αισιόδοξοι. Πάρθηκε άμέσως άπόφαση νά ξεκινήσει ή 
όμάδα γιά τό Δαδί καί νά ένωθεΐ μέ τήν όμάδα τής Παρνασσίδος. Στό 
δρόμο του νά πάρει έπαφή μέ τόν Καραλίβανο, πού ύπήρξαν πληροφο
ρίες πώς είναι «εύνοούμενος» τών Άγγλων καί τού κάνουν ρίψεις άπό 
άε ροπλάνα.

Ό  "Αρης δμως είχε κάνει σοβαρή δουλειά στήν περιοχή καί άν 
έφευγε μ’ δλους τούς άντάρτες του, ύπήρχε κίνδυνος νά μείνει άνεκμετάλ- 
λευτη καί άκόμα νά προκαλέσει άπογοήτευση καί νά σχηματιστεί ή έντύ- 
πωση ότι άφέθηκε ή περιοχή στό έλεος τών Ιταλών καί τών άποσπασμά- 
των. Έπρεπε νά μείνει μιά δύναμη σ’ αύτό τό χώρο, ώσπου νά γυρίσει. Τά 
λογικά έπιχειρήματα τού Άρη όδήγησαν στήν άπόφαση νά δημιουργη- 
θούν δυό τμήματα. Τό ένα μέ τόν ίδιο νά φύγει γιά τό Δαδί καί τό άλλο μέ 
τόν Ά θω Ρουμελιώτη σάν άρχηγό καί ύπαρχηγό τό Νάκο Μπελή νά μείνει 
στό χώρο τής Εύρυτανίας.

Έδώ έγινε ένα μεγάλο λάθος. Δέν καθορίστηκαν οί σχέσεις τοΰ “Αρη 
μέ τόν Άθω. Ό  Άρης θεωρούσε τήν όμάδα τοΰ Άθου τμήμα τής όμάδας 
του, ό Άθως δμως θεωρούσε τόν έαυτό του ισότιμο καί άνεξάρτητο άρ
χηγό όμάδας. Κάτω άπό τήν έπίδραση τών παρατηρήσεων τής ΚΕ τοΰ 
ΕΑΜ καί τής προοπτικής πώς ό Άρης θά έχει συνέπειες, ένέργησε άραγε 
έτσι πού ένέργησε ό Γιαταγάνας ή άπό άπροσεξία έγινε αύτό τό λάθος, 
πού άργότερα είχε ένα τόσο θλιβερό έπακόλουθο; Ό  Γιαταγάνας ποτέ, 
δσο ζούσε, δέν ξεκαθάρισε αύτό τό ζήτημα.

Ή  8η άνταρτοομάδα Παρνασσού

Ό  Άρης πραγματοποιούσε μέ έπιτυχία τήν άποστολή του. Ό  Περικλής 
πού είχε γιά άποστολή τήν δημιουργία άντάρτικου τοΰ ΕΛΑΣ στή Γκιώνα 
καί τόν Παρνασσό, όταν άποχαιρέτησε τόν Άρη γιά νά συναντηθούν έπι
κεφαλής άνταρτών κι οί δυό τους ύστερα άπό δυό μήνες, πήρε τίς γνω
στές, άπό προηγούμενες παράνομες περιόδους, διαβάσεις. Άφού σταμά
τησε, γιά λίγο στήν ιδιαίτερη πατρίδα του, τά Καστέλια, δπου συναντή- 
θηκε μέ τόν Γραμματέα τής περιφερειακής Επιτροπής τοΰ ΕΑΜ, Ν. 
Διένη (=Παπούα) καί μέ τήν όμάδα τών ένοπλων καταδιωκόμενων κομ
μουνιστών, άπό τό χωριό Χρυσό, πήγε στήν Απάνω Άγόριανη. Έκεΐ 
συνάντησε τόν Γραμματέα τού Δαδιού, δικηγόρο Κ. Καθούλη, (Αριστεί
δη), καί μερικούς κομμουνιστές άπό τήν Κάτω Άγόριανη. Άποφασίστηκε 
νά συγκροτηθεί 7μελής άνταρτοομάδα άπό τούς: Λ. Καθούλη (Αριστεί
δη), Λ. Καμπούρα καί Γ. Καρούμπη, στό Δαδί, μέ δύο άπό τήν Κάτω 
Άγόριανη, τόν Γιάννη Αλεξάνδρου (Διαμαντή) καί I. Λάζο, τόν Νίκο 
Διένη (Παπούα) καί τόν Περικλή. Στόν σπιτονοιχοκύρη-Κοσμά Κοφίνη 
άνατέθηκε νά ειδοποιήσει τόν άνθυπολοχαγό Μήτσο Δημητρίου (Νικη
φόρο), πού είχε έκδηλώσει έπιθυμία νά βγει στό άντάρτικο.
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Τό βράδυ, στίς 17 τοΰ ’Ιούλη, στήν Κάτω Άγόριανη, στό δάσος άνά- 
μεσα στό Δαδί καί τή Σουβάλα συγκροτήθηκε ή ιστορική 8η όμάδα άν- 
ταρτών Παρνασσού τού ΕΛΑΣ.

Τίς πρώτες μέρες έγιναν πολλές, περισσότερες άπό δ,τι χρειάζονταν 
συνελεύσεις, στρατιωτικές θεωρίες καί πρακτικές άσκήσεις. Στη συν
έλευση έκλέχτηκε τριμελής διοίκηση τής όμάδας άπό τούς Άριστείδη- 
Νικηφόρο-Περικλή. Στίς 15 Αύγούστου ή όμάδα πήρε τήν πληροφορία 
δτι ό Άρης κινείται πρός τόν τόπο πού είχε όριστεϊ γιά συνάντηση. Ή 
όμάδα κινήθηκε πρός τή Σουβάλα. Περνώντας άποφάσισε νά τιμωρήσει 
τό φαρμακοποιό Δρίβα, τυφλό όργανο τών Ιταλών. Ό  Δρίβας άπουσίαζε 
στό χωριό Σκαμνός, στήν έδρα τού ιταλικού τμήματος. Οί άντάρτες πήραν 
θέσεις έξω άπό τό σπίτι του καί περίμεναν. Μέσα στό σκοτάδι πλησίαζε 
μία μοτοσικλέτα. Πίσω άπό τόν ’Ιταλό όδηγό καθόταν ό προδότης. Ό  
Νικηφόρος μέ τόν Περικλή σηκώθηκαν καί σταμάτησαν τή μοτοσικλέτα. 
Κείνη τή στιγμή άκούστηκε ένας πυροβολισμός καί ό Δρίβας έπεσε νε
κρός. Κατάστρεψαν τή μηχανή καί οί άντάρτες πήραν αιχμάλωτο τόν 
’Ιταλό λοχία.

Τό τμήμα πέρασε ύστερα στή Γκιώνα καί προχώρησε πρός τά Βαρ
δούσια. Στό πέρασμά τους άπό τά χωριά, όργάνωναν καί αύτοί συγκεν
τρώσεις καί καλούσαν τό λαό στόν άγώνα.

Ό  Άρης πού πήρε τόν δρόμο πρός τό τόπο συνάντησης μέ τήν όμάδα 
τού Παρνασσού, έπρεπε νά τελειώσει πρώτα στή Γκιώνα δύο δουλειές: 
Νά δεχτεί μιά νέα ρίψη πού θά γινόταν άπό άγγλικά άεροπλάνα καί νά 
συναντηθεί μέ τούς «Καραλιβαναίους».

Ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ είχε καί πάλι στό παρελθόν ειδοποιήσει τόν Άρη 
δτι είχαν συμφωνήθεί μέ τήν όργάνωση τών Άγγλων πού δρούσε στήν 
Ελλάδα, οί μέρες καί οί χώροι στούς όποιους θά έπρεπε νά δοθούν «σή
ματα» μέ φωτιές στά άεροπλάνα πού θά 'ριχναν δέματα μέ δπλα καί άλλα 
είδη γιά τούς άντάρτες. Ακολουθώντας δμως, τίς προγραμματισμένες έμ- 
φανίσεις του, ό Άρης άνέθετε τή δουλειά αύτή σέ άλλα πρόσωπα καί τά 
άποτελέσματα δέν ήταν ικανοποιητικά. Ή  ΚΕ μέ τόν σύνδεσμο θωμά 
ύπόδειχνε στόν Άρη νά δώσει μεγαλύτερη προσοχή στίς ρίψεις, όχι μόνο 
γιά τή βελτίωση τού όπλισμού τής όμάδας, άλλά καί γιά λόγους πολιτι
κούς. Ή ένίσχυση τών άνταρτών άπό τό άγγλικό στρατηγείο θά ένθάρ- 
ρυνε πολλούς διατακτικούς, κυρίως άξιωματικούς, καί θά έδινε έπίσημο 
κύρος στό άντάρτικο. Δέ θά έπρεπε νά υποτιμηθεί καί ό άντίχτυπος πού 
οί ρίψεις θά δημιουργούσαν στήν Πρωτεύουσα, δπου, οί ήττοπαθείς, οί 
συνθηκολόγοι, οί «σώφρονες» καί οί «θεωρητικοί έγκέφαλοι» τού πολέ
μου, μέ κάθε τρόπο προσπαθούσαν νά τό τορπιλλίσουν. Αύτή τή φορά κι 
ό ίδιος ό Άρης είχε μεγαλύτερη άνάγκη νά ένισχυθεί μέ δπλα καί πυρο- 
μαχικά καί καταλάβαινε πώς θά μεγάλωνε καί τό προσωπικό του κύρος 
καί τό κύρος τού άντάρτικου μέ τήν έμπρακτη άναγνώρισή του άπό τό 
Συμμαχικό Στρατηγείο.

Φτάνοντας στήν Παρνασσίδα ό Άοπς βρίσκει δύο όμάδες «κλαοι-
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τών», τούς «Καραλιβαναίους» καί τούς «Άγουριδαίους», σέ δύσκολη 
κατάσταση. Τά καταδιωκτικά άποσπάσματα τούς είχαν σφίξει καί ή 
άνάγκη νά στηριχτούν σέ πλατύτερες λαϊκές δυνάμεις είχε άρχίσει νά 
κατανοεΐται άπό τούς «καπετάνιους» πού τόσο ζηλότυπα, μέχρι τότε. 
ύπερασπίζονταν τήν άνεξαρτησία τους. Εύκολα καί χωρίς πολλά λόγια οί 
«κλαρίτες» πείστηκαν άπό τόν Ά ρη νά ένταχθούν στίς δυνάμεις τον 
ΕΛΑΣ. Μπροστά στόν παπά τής Στρώμης, οί μέχρι τότε θεωρούμενοι λη
στοσυμμορίτες, όρκίζονται μέ τόν όρκο τού ΕΛΑΣ καί γίνονται έθνικοί 
άγωνιστές.

Οί «Καραλιβαναΐοι» κράτησαν πιστά τόν όρκο τους. Οί 4 άπ' αύτούς 
καί μαζί καί ό καπετάνιος τους πέσανε στό πεδίο τής μάχης γιά τή λευτε
ριά καί τή λαοκρατία, πολεμώντας στίς γραμμές τού ΕΛΑΣ.

Τρεΐς-τέσσερεις μέρες άργότερα, ή όμάδα τής Παρνασσίδας συναντή- 
θηκε στήν Άνω Μουσσυνίτσα, στό ύψωμα Ντρέμισα, μέ τήν όμάδα τού 
Άρη καί τούς «Καραλιβαναίους» καί 18 χωροφύλακες πού άφόπλισαν 
κείνες τίς μέρες. Όλοι μαζί κινήθηκαν μέ στόχο νά άφοπλίσουν τίς δυνά
μεις χωροφυλακής τής περιοχής πού είχαν τότε ένισχυθεϊ μέ άποσπά
σματα άπό τήν Αθήνα καί ταυτόχρονα νά κάνουν κατάσχεση τών
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προϊόντων πού είχε συγκεντρώσει ή Κυβέρνηση τών κουίσλινγκς άπό τά 
χωριά τής περιοχής. Τέτοιες κατασχέσεις, σύμφωνα μέ τίς άναμνήσεις τού 
Γ. Χουλιάρα (Περικλή), έγιναν πραγματικά, καί μεγάλες ποσότητες άγρο- 
τικών προϊόντων μοιράστηκαν στούς χωρικούς.



Στήν άπέναντι αελίδα: Μεγάλες ποσότητες τροφίμων καί άγροτικών προϊόντων 
κατασχέθηκαν άπό τίς άποθήκες τών κατακτητών καί μοιράστηκαν στούς χωρι

κούς.

Κλαρίτες στό δρόμο γιά τόν ΕΛΑΣ.
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ΟΙ Αντάρτες πιάνουν θέσεις.

Στού Μπράϊλα ή όμάδα τοϋ Άρη δέχτηκε τήν πρώτη υλική ένίσχυσή 
τού Στρατηγείου Μέση; Ανατολής. Έγινε μία ρίψη άπό άεροπλάνο. Άπό 
τά εϊδη αύτά καλύψανε μερικές άπό τίς έλλείψεις σέ όπλισμό καί σφαίρες. 
Καί σ' αύτή τή ρίψη, μεταξύ τών άλλων ειδών ήταν 14 ζευγάρια άρβυλα. 
όλα άριστερά, καί μερικά μακρύκανα πιστόλια κόλτς χωρίς σφαΐρε;. 
γράφει ό Χουλιάρας.

Ή  πρώτη μάχη τοϋ ΕΛΑΣ - ή πρώτη νίκη: Ρυκά 9.9.1942

Τίς πρωινές ώρες, στίς 9 τοϋ Σεπτέμβρη, ΰστερα άπό μιά όλονύχαα κο
πιαστική καί γρήγορη πορεία, οί άντάρτες τού ΕΛΑΣ, άπό τίς κορφές τής 
Γκιώνας, βρέθηκαν στή Ρυκά, όπου είχαν σταματήσει καί διανυκτέρευσαν 
οί ’Ιταλοί. Πήραν θέσεις γύρω άπό τόν καταυλισμό, μοιράστηκαν οί άπο- 
στολές καί τήν ώρα πού οί ’Ιταλοί έτοιμάζονταν νά πάρουν τό πρωϊνό 
τους, άρχισαν τό τουφεκίδι. Ξαφνιάστηκαν οι ’Ιταλοί καί σκόρπισαν μέ 
πανικό, χωρίς νά ρίξοΰν σφαίρα. Μόνο ένα άπό τά πολυβόλα τους έδωσε 
δυό ριπές καί σίγησε. Μέσα σέ λίγα λεπτά τής ώρας, δλο τό άπόσπασμα. 
άπό 40 στρατιώτες, παραδόθηκε. Μόνο ένας ή δυό, πού βρέθηκαν έξω 
άπό τόν κλοιό, τδβαλαν στά πόδια.(10)

(10). Βλ. Συλλογή «Έθνική Αντίσταση, τεΰχ. 3. Δεκ. 1962. άναμνήσεις Περικλή (Γ. 
Χουλιάρα), σελ. 79.
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Στά χέρια τών άνταρτών έπεσε δλος ό όπλισμός τοϋ άποσπάσματος. 
Φορτώθηκαν τά λάφυρα στά ζώα, φορτώθηκαν καί ot αιχμάλωτοι, πήραν 
δσα μπορούσαν καί οί άντάρτες καί δσα δέν μπορούσαν τάκαψαν. Μέχρι 
άργά τό άπόγεμα άκούονταν οί έκρήξεις. Οί ’Ιταλοί πού άκουαν άπό μα
κριά, νόμιζαν πώς ή μάχη συνεχίζεται καί δέν τόλμησαν νά κινηθούν 
κείνη τή μέρα.

Ή  μάχη τή; Ρυκάς ήταν ή πρώτη σύγκρουση τών άνταρτών τού 
ΕΛΑΣ μέ όργανωμένο τμήμα στρατού τών κατακτητών. Σημειώνει τό πέ
ρασμα τού άντάρτικου άπό τό στάδιο τής προετοιμασίας, τής έκλαΐκευσης 
τών σκοπών καί έπιδιώξεων τού κινήματος στό στάδιο τής δημιουρ
γίας έλεύθερων περιοχών καί τής δρμητικής όργανωτικής άνάπτυξης δλου 
τού έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Πανικοβλήθηκαν οί καταδότες 
καί συνεργάτες τών κατακτητών κι έφυγαν γιά τίς πόλεις. Οί σταθμοί 
χωροφυλακής, δσοι δέν είχαν άφοπλιστεί, μαζεύτηκαν στά έπαρχιακά 
κέντρα. Τά καταδιωκτικά άποσπάσματα κινούνταν μόνο σέ μεγάλα συγ
κροτήματα κι' αύτά κοντά στίς βάσεις τών κατακτητών. Οί φρουρές σέ 
στρατιωτικές έγκαταστάσεις καί έπίκαιρες θέσεις δυνάμωσαν. Τά τμή
ματα τών κατακτητών άρχισαν νά όχυρώνουν τούς καταυλισμούς τους 
στίς πόλεις.

Ό  λαός στίς όρεινές περιοχές άναπνέει λεύτερα. Κινούνταν σχεδόν 
άπόλυτα άνετα καί άκίνδυνα στήν ύπαιθρο. ’Αντάρτες καί λαός άντιλαμ- 
βάνονται πώς δέν είναι άσκοπος καί χωρίς άμεσα άποτελέσματα δ άγώ
νας καί οί θυσίες. Οί συμβουλές τών «προυχόντων», τών «νοικοκυραίων» 
καί τών «μυαλωμένων», νά γίνουν ραγιάδες, καί οί προβλέψεις τους πώς 
μόνο συμφορές άπό τό άντάρτικο μπορούμε νά περιμένουμε, γελοιοποιή- 
θηκαν καί δέν έβρισκαν άπήχηση ούτε στούς πιό καθυστερημένους χωρι
κούς.

Τό άπόγεμα τής ίδιας μέρας πούγινε ή μάχη, οί έλασίτες άντάρτες σέ 
μεγάλη φάλαγγα, μέ πολλά μεταγωγικά, άνηφόριζαν γιά νά άπομακρυν- 
θούν άπό τόν τόπο τής σύγκρουσης. Ό  Άρης, βέβαιος πώς οί ’Ιταλοί θά 
κινηθούν μέ μεγάλες δυνάμεις γιά νά λευτερώσουν τούς αιχμαλώτους τους 
καί νά τιμωρήσουν τούς «άναρχικούς ληστοσυμμορίτες», έφάρμοσε τή 
γνωστή τακτική τής κλεφτουριάς: χτύπα αιφνιδιαστικά, καί γρήγορα φύγε 
άπό τόν τόπο τής σύγκρουσης.

Νέα κατάσταση - νέα προβλήματα

Ά ν γιά δλους ήταν φανερό πώς τό άνταρτοκίνημα στή Ρούμελη δημιουρ
γούσε μιά νέα κατάσταση, πού άμεσα έπηρέαζε τή ζωή καί τίς σχέσεις 
στήν δρεινή Ελλάδα, γιά τούς άντάρτες είχε άρχίσει νά γίνεται συνείδηση 
πώς μέ τά δπλα τους άνοίγουν μιά νέα έποχή γιά δλη τήν 'Ελλάδα. Μά 
ταυτόχρονα τούς Εβαζε μπροστά σέ μιά σειρά νέά, πολύ σοβαρά, προβλή
ματα.

Ό  Άρης, πού είχε έντολή άπό τήν πολιτική καθοδήγηση τής περι
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οχής του νά γυρίσει στά «παλιά λημέρια» του, στό Βελούχι, πρίν νά κινη
θεί τό τμήμα, μίλησε στούς άντάρτες καί έξήγησε τούς λόγους πού κάναν 
άναγκαία τή συγκέντρωση δλων τών τμημάτων τοϋ ΕΛΑΣ πού δρούσαν 
στό χώρο τής Ρούμελης. Τότε γιά πρώτη φορά έβαλε τή θέση πώς 
άντάρτες δέ θά πρέπει νά μένουν δεσμευμένοι στίς περιοχές τους, άλ
λά, δτι θά πρέπει νά κινούνται όργανωμένα καί πειθαρχημένα μέ 
τό τμήμα τού ΕΛΑΣ, πού θά πρέπει νά βρίσκεται πάντα έκεϊ πού τό 
άπαιτούν οί πολεμικές άνάγκες ή καί λόγοι διατήρησης καί άνάπτυξης 
τού κινήματος. Ή  προσκόλληση τών άνταρτοομάδων γύρω άπό τά χωριά 
τους, έξήγησε ό Άρης, ήταν τακτική πού άνταποκρίνονταν στό άρχικό 
στάδιο. Τώρα ξεπεράστηκε καί γίνεται έμπόδιο στήν άποδοτικότητα τών 
άνταρτών: Θά δέχονται τίς έπιδράσεις τών καθυστερημένων καί μετριο
παθών συγχωριανών τους, πού θά ζητούν άδράνεια γιά νά μήν έρεθίζουν 
τούς κατακτητές καί άκόμα, σέ κρίσιμες στιγμές, ύπάρχει κίνδυνος νά 
παρασυρθούν οί άντάρτες καί νά τρέξουν νά σώσουν τίς οίκογένειές τους, 
άντί νά σταθούν στίς πολεμικές τους θέσεις. Οί άντάρτες τού ΕΛΑΣ είναι 
στρατιώτες πολεμιστές καί θά πρέπει νά βρίσκονται πάντα έκεϊ πού τό 
καθήκον τούς προστάζει. Τά χωριά θά τά φυλάνε ειδικές όμάδες ένοπλων 
αύτοαμυνιτών, πού θά πρέπει νά όργανώνονται μέ φροντίδα τών τοπικών 
πολιτικών όργανώσεων καί κάτω άπό τήν καθοδήγηση τών Λαϊκών Έ π ι
τροπών Αυτοδιοίκησης. Αύτές οί όμάδες αύτοάμυνας είναι ό κατοπινός 
έφεδρικός ΕΛΑΣ.

Όλοι οί άντάρτες συμφώνησαν μέ τόν Άρη καί δήλωσαν πώς θά τόν 
άκολουθήσουν. Συμφώνησαν καί οί «Κλαρίτες»: Οί Καραλιβαναΐοι. 
Άλλά ό καπετάνιος τους παρακάλεσε τόν Άρη νά τόν άφηνε μαζί μέ τούς 
συντρόφους του γιά λίγες μόνο μέρες, στήν περιοχή τους, γιά λόγους «κα
θαρά» οικογενειακούς. Ό  Άρης σκέφθηκε λίγο καί μετά είπε: « Καλά, 
μείνετε! Είναι ή πρώτη καί τελευταία φορά πού γίνεται τέτοια παραχώ
ρηση. Θά σάς περιμένω στήν Εύρυτανία μετά δεκαπέντε μέρες».

Τό ίδιο βράδι, 10 τού Σεπτέμβρη 1942, οί νικητές τή; Ρυκάς αποχαι- 
ρέτησαν στό «Μεγάλο Διάσελο» τούς Καραλιβαναίους συναγιι>νιοτές τους 
καί πήραν τό δρόμο πρός τό Δομοκό.

Επιστροφή

Θριαμβευτική ήταν ή έπιστροφή τού Άρη. Στό πέρασμά του γίνεται άντι- 
κείμενο θαυμασμού καί πατριώτες τρέχουν νά καταταγούν στό τμήμα του. 
Στήν Κολοκυθιά ό παπάς τοΰ χωριού Τσουβαλέκης, άρματωμένος παρου
σιάζεται στόν άρχηγό καί δηλώνει πώς θά τόν άκολουθήσει. Οί άντάρτες 
χειροκροτούν καί φωνάζουν: «Άξιος! Άξιος! ό Παπακουμπούρας!» 
Καί μέ τ" όνομα «Παπακουμπούρας» πολέμησε καί στάθηκε άξιος τής πα
τρίδας καί τού λαού ό σεμνός παπάς τού χωριού μέχρι τόν άδικο καί 
άνανδρο χαμό του: κατακρεουργήθηκε άπό ζερβικούς, (σφάχτηκε άπό τόν
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άνθυπολοχαγό τού ΕΔΕΣ Χατζάρα) μέσα στό κρατητήριο, στό Τρίκλινο, 
τόν Όκτώβρη τού 1943.

Στήν περιφέρεια Δομοκού ό Άρης συνάντησε τόν Μπελή μέ την 
όμάδα του καί μαζί συνέχισαν τήν πορεία. Πέρασαν άπό τή Λάσπη, τόν 
Κλιτσό. τή Βράχα, καί στό Μεγάλο Χωριό άφοπλίζουν χωρίς άντίσταση 
τούς χωροφύλακες. Κοντά στό Μικρό Χωριό πιάνουν έναν γηραιό Γερ
μανό άξιωματικό τών βοηθητικών ύπηρεσιών, τόν άφήνουν λεύτερο καί 
φτάνουν στό Κρίκελο, στή θέση «Άσβεσταριά», δπου στάθηκαν νά ξε
κουραστούν. Δέν πρόφτασαν νά καθήσουν δταν ot σκοποί φώναξαν πώς 
έρχονται οί Ιταλοί.

ΟΙ άντάρτες παίρνουν θέσεις. Όταν οί ’Ιταλοί φτάσαν στή στροφή 
τού δρόμου οί άντάρτες χύμηξαν πάνω τους. Μερικοί πρόφτασαν νά ταμ- 
πουρωθούν καί άρχισαν νά πυροβολούν. Ύστερα άπό σύντομη μάχη δλο 
τό τμήμα έκμηδενίστηκε: όκτώ νεκροί καί είκοσιπέντε αιχμάλωτοι. Ό  
ΕΛΑΣ είχε τόν δεύτερο, μετά τόν γερο-Λίβα, νεκρό: τόν δάσκαλο Δημή- 
τρη Σαξώνη.

Γρήγορα ot άντάρτες άπομακρύνονται άπό τόν τόπο τής μάχης. Περ
νούν τά χωριά Σταύλοι, Μονή Προυσού, Χελιδόνα, Φιδάκια, καί φτάνουν 
έξω άπό τό Παπαρούσι. Έκεί θά γινόταν ή συνάθροιση δλων τών άνταρ
τών τού ΕΛΑΣ Ρούμελης.

Τόν ίδιο καιρό πού τό τμήμα τού Ά ρη έμπαινε θριαμβευτικά στό 
Παπαρούσι, άπό τά δυτικά ένα άλλο τμήμα, σχεδόν Ισάριθμο, συνταγμένο 
τραβούσε νά σμίξει μέ τούς συναγωνιστές του. Είναι τό τμήμα τού Άθου 
Ρουμελιώτη, πού είχε μείνει στήν Εύρυτανία, δταν ό Άρης πήρε τό δρόμο 
πρός τή Γκιώνα καί τόν Παρνασσό. Δέν έμεινε κι’ αύτό σέ άδράνεια. Μέ 
τή βοήθεια τής π ο λ ιτ ικ ή ς  όργάνωσης Εύρυτανίας, ξεκαθάρισε τήν περι
οχή άπό καταδότες καί προδότες, άφόπλισε σταθμούς χωροφυλακής καί 
μέ τήν παρουσία τού τμήματός του βοήθησε στή δημιουργία Λαϊκής Αύ- 
τοδιοίκησης.

Γιά πρώτη φορά σμίγουν τόσοι άντάρτες. Ένας όλόκληρος στρατός 
στήν ύπηρεσία τού λαού καί τής Επανάστασης.

’Αναπάντεχη περιπλοκή

Ή πρώτη όμάδα τού Άρη, δπως είδαμε, συγκροτήθηκε μέ έντολή τής ΚΕ 
τού ΕΑΜ άπό τήν Περιφερειακή Έπιτροπή Φθιώτιδας μέ γραμματέα τό 
Γ. Γιαταγάνα. Ό  Άθως Ρουμελιώτης, έφεδρος άνθυπολοχαγός, κατατά
χθηκε σ’ αύτή τήν όμάδα, έκλέχτηκε μέλος τής διοίκησης τού Αρχηγείου 
καί στάλθηκε στήν Εύρυτανία. Μπήκε κάτω άπό τήν φροντίδα καίτήνκα- 
θοδήγηση τής ΠΕ Εύρυτανίας, πού γραμματέας της ήταν ό παλιός κομ
μουνιστής Μήτσος Μπακόλας, δικολάβος στό Καρπενήσι. Γραφείο ή 
Έπιτροπή Περιοχής Ρούμελης δέν είχε συγκροτηθεί, ούτε άπό τό ΚΚΕ, 
ούτε άπό τό ΕΑΜ. Οί ΠΕ Άττικοβοιωτίας καί Στερεάς Ελλάδας καθο-
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όηγούνταν άπευθείας άπό τίς ΚΕ τοϋ ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ. Αύτή ή ιδιο
μορφία προκάλεσε σύγχυση καί όδήγησε σέ μιά δοκιμασία πού μπορούσε 
νά έχει μεγάλες συνέπειες γιά τό άντάρτικο, σέ μιά στιγμή πού ή συν
ένωση καί ή δημιουργία ένιαίου καί στρατιωτικά διαρθρωμένου άντάρτι- 
κου γιά δλη τήν περιοχή, μέ Γενικό ’Αρχηγείο Ρούμελης, έπικεφαλής 
ύπαρχηγείων σέ ορεινά συγκροτήματα, ήταν ζωτική άνάγκη.

Ό  "Αρης θεωρούσε τόν έαυτό του άρχηγό δλης τής Ρούμελης. Φαίνε
ται πώς τό ίδιο τόν θεωρούσε καί ό Γιαταγάνας. Ό  Άθως, πού ένθαρρύ- 
νονταν άπό τόν γραμματέα τής ΠΕ Εύρυτανίας, θεωρούσε τόν έαυτό του 
ισότιμο μέλος στό συντονιστικό άρχηγεΐο τής Ρούμελης μέ τόν Άρη, άλλά 
καί άρχηγό τού άνεξάρτητου καί αυτοτελούς τμήματος τής Εύρυτανίας.

Πολύ σωστά ό Άρης κατάλαβε πώς αύτή ή κατάσταση δέν μπορούσε 
νά συνεχιστεί. Έπρεπε, χωρίς άναβολή, νά δημιουργηθεί ένιαία ήγεσία 
τού άντάρτικου τής Ρούμελης - δηλαδή ένα Αρχηγείο τού ΕΛΑΣ Ρούμε
λης. Ή  στιγμή ήταν ή πιό εύνοϊκή: Σχεδόν τό σύνολο τών άνταρτών τής 
Στερεάς. μαζί μέ τά στελέχη τους, ήταν συγκεντρωμένα στό Παπαρούσι. 
Σέ λίγο θά σκόρπιζαν σέ διάφορους όρεινούς όγκους χωρίς δεσμούς 
μεταξύ τους, χωρίς ένιαία διοίκηση καί χωρίς ένότητα στή δράση. Αύτό 
θάταν πολύ έπιζήμιο. Καί μιά πού δέν τδκανε ώς τότε ή κεντρική ήγεσία, 
θάπρεπε νά τό κάνουν τά στελέχη τής περιοχής.

Σύμφωνα μέ τίς άρχές πού είχαν καθιερωθεί καί έπικρατήσει, δ 
Άρης κάλεσε τά καθοδηγητικά στελέχη τών όμάδων, δηλαδή τόν Ρουμε
λιώτη γιά τήν Ευρυτανία, τόν Μπελή γιά τό Δομοκό, τόν Περικλή καί τόν 
Νικηφόρο γιά τόν Παρνασσό καί πρότεινε νά γίνει Γενική Συνέλευση 
δλων τών άνταρτών, δπου θά έμπαιναν δλα τά ζητήματα καί θά έκλέγον- 
ταν Γενικό Αρχηγείο Ρούμελης. Ό  Ρουμελιώτης, θέλοντας νά διατηρήσει 
τήν αύτοτέλεια καί άνεξαρτησία τής όμάδας του, προσπάθησε νά άπο- 
κρούσει τήν κοινή συνέλευση. Όλοι, δμως οι άλλοι ύποστήριξαν τήν πρό
ταση τού “Αρη καί ό Ρουμελιώτης υποχρεώθηκε νά υποχωρήσει.

Ή  πρώτη μέρα τής Γενικής Συνέλευσης ήταν μιά πανηγυρική άνα- 
γνώριση τού Άρη σάν άρχικαπετάνιου τής Ρούμελης. ’Ηταν φανερό πώς 
ό Ρουμελιώτης έχανε τήν ύπόθεση. Οί ίδιοι οΐ άντάρτες τού συγκροτήμα- 
τός του είχαν συνταχθεί μέ τόν Άρη καί τόν πρότειναν γιά άρχηγό τής 
Ρούμελης. Άργά τό βράδι ή Συνέλευση διακόπηκε γιά νά συνεχιστεί τήν 
άλλη μέρα.

Τή νύχτα ό Άθως Ρουμελιώτης, μέ καμιά εικοσαριά άντάρτες έξαφα- 
νίστηκε. Ό  Άρης, πού δεχόταν τό πρώτο πλήγμα τής όμαδικής λιποτα
ξίας, έγινε θηρίο. Άμέσως κίνησε δλα τά τμήματα στήν καταδίωξη. Ό  
Ρουμελιώτης, μέ τούς συνεργάτες του, ξέρανε καλά τόν τόπο καί φρόντι
σαν νά άπομακρυνθούν καί νά έξαφανιστούν.

Λίγες μέρες άργότερα οΐ άντάρτες ψήφισαν μιά πενταμελή προσω
ρινή διοίκηση, μέ έπικεφαλής τόν Άρη, καί άφησαν άνοικτό τό ζήτημα 
τού Γενικού Αρχηγείου Ρούμελης γιά νά τό λύσει ή Ανώτερη πολιτικο- 
στρατιωτική καθοδήγηση.
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Εξηγώντας ό Άρης τή λιποταξία καί τήν έξαφάνιση τοΰ Ρουμελιώτη, 
καταφέρθηκε ένάντια στό γραμματέα τής ΠΕ Ευρυτανίας Μήτσο Μπακό
λα, πού κατά τή γνώμη του, αύτός έδωσε έντολή καί ό ίδιος φρόντισε νά 
κρύψει τούς λιποτάκτες. Στοιχεία βέβαια δέν είχε. Φαίνεται πώς άπό πα
λιά ύπήρχε μιά κάποια άμοιβαία άντιπάθεια. Ό  Άρης ποτέ δέν άνάφερε 
τό όνομα Μπακόλας, χωρίς νά προσθέτει καί τό χαρακτηρισμό «τροτσκι- 
στής». 'Ομολογώ πώς ούτε τότε, μά ούτε καί τώρα βρήκα κάποιο στοιχείο, 
είδα σέ κάποια ένέργειά του, κάτι πού νά δικαιολογεί τόν βαρύ -  γιά 
κείνη τή περίοδο -  καί δχι άκίνδυνο χαρακτηρισμό. Μά καί ό Μπακόλας, 
μέ τή σειρά του, δέν άνάφερε τό όνομα Άρης, χωρίς νά προσθέτει καί τήν 
ούρίτσα: «ό δηλωσίας».

Αύτή ή άντιπάθεια μεταβλήθηκε σέ έχθρότητα καί άπό ένα άλλο γε
γονός: Ό  «Απελευθερωτής», όργανο τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ, είχε δημοσιεύ
σει μιά προκήρυξη τών άνταρτών πρός τούς μαχητές τής Αθήνας πού 
ύπογράφονταν: «Γιά τό Αρχηγείο Άνταρτών Ρούμελης Άθως Ρουμελιώ
της». Ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ ξέροντας πώς στό Συντονιστικό διοικητικό όρ
γανο τών άνταρτοομάδων Ρούμελης ήταν καί ό Ρουμελιώτης, δέν παραξε
νεύτηκε καί δημοσίευσε τήν προκήρυξη. Στή Ρούμελη, δμως, έκανε έντύ- 
πωση, γιατί γιά όλους ό Άρης ήταν ό μοναδικός έκπρόσωπος τών άνταρ
τών τής περιοχής καί όλοι οί άλλοι θεωρούνταν ύπαρχηγοί του. Μέσα στά 
παλιά στελέχη, πού ξέρανε τόν τρόπο πού λειτουργούσε τό ΚΚΕ, άρχισαν 
νά γίνονται σκέψεις πώς κάτι δέν πάει καλά μέ τόν Άρη καί πρόβλεπαν 
σύντομη άντικατάστασή του. Οί φήμες είχαν φτάσει καί στό Γιαταγάνα, 
πού είχε κιόλας όρισμένες προειδοποιήσεις άπό τήν Αθήνα καί ύπόδειξε 
στόν Άρη νά μήν έκλεγεΐ Γενικό Αρχηγείο, άλλά προσωρινή διοίκηση 
τών άνταρτών τής Ρούμελης, πράγμα πού, δπως είδαμε, έγινε στή Συν
έλευση τού Παπαρούσι μετά τή λιποταξία.

'Όλα αύτά βάλανε σέ βαθιά συλλογή τόν Άρη.

•

Άναφέραμε τά παραπάνω γιά νά βγάλουμε ένα πολύ διαφωτιστικό 
συμπέρασμα: Ό ταν άνάμεσα σέ όμοϊδεάτες καί ένταγμένους στήν ίδια 
πολιτική καί στρατιωτική όργάνωση, όπως ήταν ot καλοί καί έκλεκτοί 
κομμουνιστές Άρης καί Μπακόλας, πού καί οί δύο τους έπεσαν άπό τά 
έχθρικά βόλια, ύπήρχαν τόσες καί τέτοιου είδους διαφορές καί άντιθέ- 
σεις. πώς ήταν δυνατό νά μήν ύπήρχαν άνάμεσα σέ άνθρώπους καί όμάδες 
πού μπορεί νά πήραν τά όπλα ένάντια στούς κατακτητές, μά είχαν πολύ 
διαφορετικούς σκοπούς καί έπιδιώξεις, δπως ήταν π.χ. οί άντιθέσεις άνά
μεσα στόν ΕΛΑΣ καί τόν ΕΔΕΣ. Πολύ περισσότερο δέν μπορούσε νά μήν 
προκαλούνται συγκρούσεις, δταν ξένες δυνάμεις πού είχαν δικές τους ιμ
περιαλιστικές έπιδιώξεις στήν 'Ελλάδα, ύπονόμευαν καί όξυναν τίς άντι- 
θέσεις, μέ πρόθεση νά βάλουν τούς "Ελληνες νά άλληλοεξοντώνονται.
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Στίς άλλες περιοχές τής Ελλάδας: Στή Θεσσαλία

Τόν ϊδιο καιρό πού στή Ρούμελη τό άντάρτικο στό πέρασμά του δη
μιουργούσε πολιτικές όργανώσεις καί λαϊκά δργανα στά χωριά, στή γει
τονική της Θεσσαλία ή άνάπτυξη τοϋ έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα 
άκολουθούσε άντίστροφη πορεία: ΟΙ κομματικές όργανώσεις πού άνα- 
συγκροτούνται δημιουργούν τίς ένοπλες δυνάμεις καί προωθούν στά 
βουνά άνταρτοομάδες πού άναλαμβάνουν τήν πειθάρχηση τών έλευθέρων 
σκοπευτών καί τών άνταρτών πού βγήκαν στό Βουνό πρωτόβουλα.

Άπό τίς άρχές τού 1942 ό γραμματέας τού Θεσσαλικσύ Γραφείου 
τοϋ ΚΚΕ Κώστας Γαμβέτας, ένα άπό τά καλύτερα στελέχη τού ΚΚΕ, συγ
κεντρώνει τήν προσοχή τών κομμουνιστών στή δημιουργία γερού, πειθαρ- 
χημένου καί καθοδηγημένου άντάρτικου κινήματος. Ό  Γαμβέτας μετείχε 
προσωπικά στίς συνδιασκέψεις τών άνταρτών καί έδινε όδηγίες γιά τήν 
όργάνωση, λειτουργία καί δράση τών άνταρτοομάδων σ’ αύτό τό άρχικό 
στάδιο. Αρχίζοντας άπό τή συνδιάσκεψη τών άνταρτών τού Νίκου Ξυνού 
καί τών συντρόφων του κομμουνιστών άπότήνΤσαρίτσανη, πού έγινε στό 
Νότιο Όλυμπο στά μέσα τού Μάη 1942, ύστερα άπό ένα μήνα πραγματο
ποιεί σύσκεψη τών άνταρτών δλης τής περιοχής Θεσσαλίας στό Μπιχτέτσι 
τού Όλύμπου. Σ’ αύτή καθορίστηκαν οί βασικοί στόχοι τών άνταρτών 
καί άποφασίστηκε νά διατυπωθεί ένα είδος έσωτερικού κανονισμού λει
τουργίας δλων τών άνταρτοομάδων. Προβλέπονταν δημοκρατική λει
τουργία τών όμάδων, μέ άνώτατο άποφασιστικό σώμα τή δημοκρατική 
συνέλευση. ’Εκλογή τής διοίκησης κάθε όμάδας άπό τούς ίδιους τούς άν
τάρτες. Καθόριζε τριμελείς καθοδηγήσεις -  στρατιωτικό ύπεύθυνο, καπε
τάνιο καί άντιπρόσωπο τού ΕΑΜ, -  τά δικαιώματα καί τίς ύποχρεώσεις 
τής διοίκησης καί τού κάθε μέλους της. Τά ήθικά καί πειθαρχικά μέτρα, 
άλλά καί βαρύτατες παραβάσεις, προβλέπονταν νά άποφασίζονται μόνο 
άπό τίς Γενικές Συνελεύσεις τών άνταρτών. Σέ περιπτώσεις προδοσίας ή 
άνθρωποκτονίας προμελετημένης, δπου προβλέπονταν θανατική ποινή, 
άποφασίστηκε ή Συνέλευση τών άνταρτών νά γίνεται σέ χωριά, μέ συμμε
τοχή δλων τών κατοίκων καί μόνο δταν ή κατάσταση δέν έπέτρεπε τέτοια 
συγκέντρωση νά άποφασίζει ή άντάρτικη συνέλευση, μέ υποχρέωση δμως 
νά άνακοινώνει τήν άπόφασή της καί τήν έκτέλεση στό λαό τής περιοχής 
δράσης της. Άποφασίστηκε ή έκκαθάριση τής περιοχής άπό τούς καταδό
τες, έθνοπροδότες, λεγεωνάριους καί ή άπαλλαγή τής περιοχής άπό τίς 
έπιτροπές συγκέντρωσης τών προϊόντων γιά λογαριασμό τών κατακτητών, 
άπό τούς φοροεισπράκτορες καί νά όργανωθεϊ ή προστασία τής νέας σο
δειάς. Έπίσης άποφασίστηκε νά γίνονται ένοπλες έπιδρομές στίς άποθή- 
κες τών Γερμανών, τών’Ιταλών καί τώνκουίσλινγκς, καί τά κατασχεμένα 
προϊόντα νά διανέμονται στούς παραγωγούς καί τούς φτωχούς κατοί
κους.

Στή σοβαρή, καθοριστική αύτή σύσκεψη γιά τό άντάρτικο τής Θεσ
σαλίας, πήρε μέρος καί ό ειδικός άπεσταλμένος άπό τήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ.
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έξαιρετικός κομμουνιστής καί πρώτος συνοδός τοΰ Άρη στίς προπαρα
σκευαστικές έξορμήσεις του στή Ρούμελη, Γιάννης Χατζηπαναγιώτης μέ 
τό ψευδώνυμο Θωμάς. Χρησιμοποιήθηκε στό άρχικό στάδιο τού άντάρτι- 
κου σάν κεντρικός υπεύθυνος σύνδεσμος άνάμεσα στήν Αθήνα καί τό 
άντάρτικο, καί άργότερα, δταν άνέβηκε όριστικά στό βουνό, μπήκε στούς 
«Μαυροσκούφηδες» τοΰ Άρη καί πολύ γρήγορα έγινε καπετάνιος στήν 
ήρωική VII ταξιαρχία ’Ηπείρου, μέ στρατιωτικό άρχηγό τόν άντισυντα- 
γματάρχη Άρέθα Στ. καί δύναμη περίπου 5.000 άντρες. Ό  Θωμάς έφερε 
χαιρετισμό τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στούς άντάρτες, άνάπτυξε τίς Γενικές όδη- 
γίες τής ήγεσίας καί στά στελέχη τής σύσκεψης καί τούς παρατεταγμένους 
άντάρτες συνοδούς τους, διάβασε τόν δρκο τών έλασιτών.

•

Δίπλα στόν Όλυμπο κι ένα άλλο άντάρτικο άπλωνε τίς ρίζες του 
στόν Κίσσαβο. Ό  δάσκαλος άπό τή Σελίτσανη Γιώργης Μπλάνας, παλιός 
κομμουνιστής καί γραμματέας τότε τής Αχτίδας τού άνατολικοΰ Κίσσα- 
βου, κάνει δύο προσπάθειες νά έφαρμόσει τίς έντολές τοΰ ΚΚΕ καί νά 
φτιάξει άντάρτικο στήν περιοχή του. Άπειρος κι αύτός δπως δλοι μας, 
σκόνταψε σέ πολλές δυσκολίες. Βγάζοντας διδάγματα άπό τίς άποτυχίες, 
έπιχειρεϊ γιά τρίτη φορά, μέ συνεργάτη του τόν Γιώργη Βάγιο,καί στερι
ώνει τήν πρώτη άνταρτοομάδα τού ΕΛΑΣ στόν άνατολικό Κίσσαβο. Στίς 
28 Ιούλη τοΰ 1942 έκλέγεται ή διοίκηση τήςόμάδας. Ό  Γ. Μπλάνας θά έκ 
λεγεΐ άρχηγός, θά πάρει τό όνομα Κίσσαβος, πού θά τό τιμήσει σάν καπε
τάνιος τής Θεσσαλίας στήν περίοδο τής χιτλεροφασιστικής κατοχής καί 
σάν στέλεχος τοΰ Δημοκρατικού Στρατού 'Ελλάδας στόν έμφύλιο πόλεμο. 
Ό  συνεργάτης του Γ. Βάγιας θά έκλεγεΐ καπετάνιος καί θά πάρει τό 
όνομα Καρτσιώτης. Μ’ αύτό τό όνομα θ’ άγωνιστεί μέ πίστη καί συνέπεια, 
μέχρι τό θάνατό του.

Τίς μέρες πού έκανε τήν έμφάνισή της ή όμάδα τού Κίσσαβου, δεκα
πέντε ένοπλοι άπό τήν όργάνωση τού ΕΑΜ Καρίτσας, χτύπησαν μιά 
όμάδα ’Ιταλών πλιατσικολόγων, τούς άφόπλισαν καί πήραν τό βουνό. 
Συναντήθηκαν μέ τήν όμάδα τοΰ Κίσσαβου καί δλοι. προσχώρησαν στό 
άντάρτικο τού ΕΛΑΣ.

Τόν ϊδιο καιρό στό δυτικό μέρος τοΰ Κίσσαβου έμφανίστηκε ή άν
ταρτοομάδα τοΰ ΕΛΑΣ μ’ έπικεφαλής τόν Χρυσόστομο Χρυστούλα, πού 
έπιασε καί έκτέλεσε 4 λεγεωνάριους άπό τό χωριό Ανατολή στόν άνατο
λικό Κίσσαβο.

Στίς άρχές τοΰ Αύγούστου οί άντάρτες τοΰ Κίσσαβου έφυγαν γιά τόν 
Όλυμπο, γιά νά πάρουν μέρος στή Συνδιάσκεψη τών άνταρτικών τμημά
των τοΰ ΕΛΑΣ πού δροΰσαν στόν Όλυμπο καί τόν Κίσσαβο.

Στίς 10 τοΰ Αύγούστου 1942 στόν Άι-Λιά τής Καρυάς έγινε μεγάλη 
συγκέντρωση άνταρτών. Στή Συνδιάσκεψη πήραν μέρος κάπου 50 άντι- 
πρόσωποι τών όμάδων Άνω καί Κάτω Όλύμπου, άνατολικοΰ καί δυτι-
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Ό καπετάνιος ΚΙσοαβος (Γ. Μπλάνας) άριστερά παρουσιάζει τήν όμάδα του στόν 
άρχηγό τής Θεσσαλίας στρ. Φλούλη.

κοΰ Κίσσαβου. άνατολικών Χασίων, τής περιοχής ’Οξιάς, Βαρδικουσίων 
καί άντιπρόσωποι τών καταδιωκόμενων άπό τό Λιτόχωρο - Όλυμπου. 
Στή Συνδιάσκεψη παρευρέθηκε σάν άντιπρόσωπος τοϋ ΕΛΑΣ ό Γραμμα- 
τέας τοϋ Θεσσαλικού Γραφείου τής ΚΕ τού ΚΚΕ Κώστα; Γαμβέτας 
(Ψηλός Γ) καί άντιπρόσωπος τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. Τήν άσφάλεια τής συνδι
άσκεψης είχε άναλάβει όμάδα τών άνταρτών.

Ή  συνδιάσκεψη πήρε άπόφαση νά δεκαπλασιαστεί ή άριθμητική δύ
ναμη τών άνταρτών καί νά πολλαπλασιαστούν τά τμήματα. Ν’ άρχίσουν 
άμέσως έπιδρομές κατά τών τμημάτων χωροφυλακής γιά τόν άφοπλισμό 
τους καί μικρών φρουρών, δπως καί τμημάτων τών κατακτητών. Ειδικά 
άποφασίστηκε ν’ άρχίσει συστηματική δράση γιά τή διάλυση τών συμμο
ριών τών λεγεωνάριων καί τών άλλων έθνοπροδοτών γιά νά άναπνεύσουν 
ot χωρικοί άπό τήν πίεση καί τά έγκλήματα.

Γιά νά έξασφαλιστεϊ συντονισμός δράσης τών άνταρτοομάδων συγ
κροτήθηκε τό ’Αρχηγείο τού ΕΛΑΣ Όλύμπου-Κίσσαβου, πού κλιμακω
νόταν πρός τά κάτω σέ ύπαρχηγεϊα ή συγκροτήματα καί κατάληγε στίς 
άνταρτοομάδες. Κάθε όμάδα είχε καί τόν δικό της γεωγραφικό χώρο δρά
σης καί κρατούσε έπαφή μέ τίς πολιτικές όργανώσεις τού χωριού γιά τό 
συντονισμό καί άλληλοβοήθεια.

Τό άντάρτικο τής Θεσσαλίας άναπτυσσόταν σταθερά, μέ στέρεες βά
σεις. 'Η ύπαρξη σημαντικού άριθμού έμπειρων καί Ικανών στελεχών καί 
ή ιδιαίτερη φροντίδα τής όργάνωσης περιοχής νά σταλούν καί στρατιωτικά
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στελέχη -  ή πρώτη άποστολή είχε κιόλας πραγματοποιηθεί μέ τήν ένταξη 
στό άντάρτικο τού νότιου Όλυμπου τού μόνιμου ύπολοχαγοΰ Θόδωρου 
Καλίνου (Άμάρμπεη) -  είχαν σάν άποτέλεσμα νά άρχίσει μιά συστημα
τική όργάνωση καί δράση τού άντάρτικου καί νά δημιουργηθούν οί 
προϋποθέσεις τής τεράστιας άνάπτυξης πού έπακολούθησε.

Ταυτόχρονα είχαν άρχίσει τά χτυπήματα κατά τών λεγεωνάριων. 
Έκτελέστηκαν άρκετοί προδότες καί πολλοί άπ’ αύτούς έφυγαν γιά τίς 
θεσσαλικές πόλεις. Οί ’Ιταλοί πλιατσικολόγοι πού σέ μικρές όμάδες 
καταλήστευαν τά χωριά, ύστερα άπό μιά σειρά χτυπήματα πού δέχτηκαν 
άπό τούς άντάρτες έπαψαν τίς έπιδρομές καί περιορίστηκαν στούς χώ
ρους τού καταυλισμού τών μονάδων τους. Χτυπήθηκαν πολλά μικρά τμή
ματα ’Ιταλών καί χωροφυλάκων πού συνόδευαν αύτοκίνητα μέ γεωργικά 
προϊόντα κατασχεμένα άπό τά χωριά. Τά προϊόντα έπιστρέφονταν στοϋ; 
χωρικούς καί οί άντάρτες όπλίζονταν μέ τά δπλα πού έπαιρναν λάφυρα.

Στήν Ήπειρο
Κατά τό τέλος τού καλοκαιριού τού 1942 συγκροτείται καί διύτερη 
ένοπλη όμάδα στήν περιφέρεια 'Ηγουμενίτσας, στό μοναστήρι τών Παγα
νιών μέ άρχηγό τόν έφεδρο άνθυπολοχαγό Σπύρο Κόκορη. Ή  δράση τής 
όμάδας στήν άρχή περιορίζεται στήν τιμωρία τών προδοτών καί την άντι-
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μετώπιση τών ληστοσυμμοριτών. Ή  τιμωρία 4-5 έθνοπροδοτών καί 
ιδιαίτερα ή έκτέλεση μπροστά στά μάτια τών καραμπινιέρων τοΰ έθνο- 
προδότη, συνεργάτη τών ’Ιταλών φασιστών Σπύρου Κουτούπη, είχε έπί- 
δραση πάνω στούς κατακτητές καί τούς συνεργάτες τους. Σταμάτησαν οί 
έπιδρομές γιά πλιατσικολογήματα στά χωριά καί πολλοί συνεργάτες τών 
’Ιταλών έξαφανίστηκαν άπό τήν περιφέρεια.

Στήν περιοχή Φαναριού ύπήρχε μιά ένοπλη όμάδα καταδιωκόμενων 
άξιωματικών, πού συνδεόταν μέ τό ΕΑΜ, χωρίς νά παρουσιάζει καμιά 
δράση. Άπό τά τέλη τού 1941 πολιτικοί καί στρατιωτικοί είχαν συγκρο
τήσει μιά έπιτροπή τοΰ ΕΑΜ στήν περιφέρεια Άρτας, πού δίπλα της εί
χε όργανωθεϊ ένα μαχητικό τμήμα άπό μόνιμους καί έφεδρους άξιωμα- 
τικούς.

Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ είχε άποκτήσει σταθερή σύνδεση μέ τή Ρούμελη καί 
τή Θεσσαλία, δέν είχε, δμως, ύπεύθυνες πληροφορίες γιά τήν Ήπειρο. 
Στήν Αθήνα λειτουργούσε μιά δυναμική έθνικοτοπική όργάνωση Ήπει- 
ρωτών, μέ πολλά καί καλά στελέχη, πού τό ΕΑΜ τά χρησιμοποιούσε καί 
σ’ άλλους τομείς. Γιά ν’ άποκατασταθεί σύνδεση καί νά μεταφερθεϊ τό 
πνεύμα τοΰ ΕΑΜ στήν Ήπειρο, ή ΚΕ τού ΕΑΜ άποφάσισε νά στείλει 
στήν περιοχή Άρτας, τό μέλος τής ’Επιτροπής Έθνικοτοπικής ’Ηπείρου 
καί ένα άπό τά βασικά στελέχη τού ΕΑΜ τών δικηγόρων, Γιώργη Άνα- 
γνωστάκη. Ό  Άναγνωστάκης έφυγε άπό τήν Αθήνα στό τέλος τού Ίούνη 
ή άρχές τού ’Ιούλη 1942, δταν δηλαδή, στήν "Ήπειρο δέν ύπήρχαν άλλες 
άντάρτικες όμάδες έκτός άπό κείνες τοΰ ΕΑΜ, καί πρίν έκδοθούν οί ύπ’ 
άρίθμ. 1 γενικές όδηγίες τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Οί όδηγίες πού είχε πάρει ό 
Άναγνωστάκης άπό τήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ ήταν νά όργανώσει τό ΕΑΜ στό 
Νομό, νά δημιουργήσει δίπλα στίς έαμικές όργανώσεις, μαχητικά ένοπλα 
τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ, πού νά βγάλουν άνταρτοομάδες στά βουνά. Ταυτό
χρονα είχε έντολή νά συνδεθεί μέ τήν καθοδήγηση τής ’Ηπείρου, πού λει
τουργούσε στά Γιάννενα.

Τόν ’Ιούλη τού 1942 συγκροτήθηκε ένα καθοδηγητικό στρατιωτικό 
τμήμα τοΰ ΕΑΜ Άρτας, μέ τούς άξιωματικούς Γ. Μαλτέζο, Γ. Μαντζού- 
ρα,' Άγγ. Πίσπερη, Παπαδήμα, I. Σταμούλη κ.ά. Τήν πολιτική καθοδή
γηση άνέλαβε ό Γ. Άναγνωστάκης (Καταχνιάς) πού ήταν καί γραμματέας 
τής Νομαρχιακής ’Επιτροπής τού ΕΑΜ Άρτας.

Στή Μακεδονία

Στή Μακεδονία, δπως γράψαμε, τό δρμητικό άνταρτοκίνημα πού είχε άρ- 
χίσει άμέσως μετά τήν εισβολή τών Γερμανών, άνακόπηκε ύστερα άπό τά 
γεγονότα τής Νιγρίτας καί τής Δράμας. Ή  σύγχυση πού έπικράτησε στήν 
ήγεσία τού ΚΚΕ πολύ γρήγορα ξεπεράστηκε μέ τήν άποστολή στή Μακε
δονία μιάς σειράς στελεχών, άνάμεσα στούς όποιους ό Λεωνίδας Στρίγκος 
καί ό Μάρκος Βαφειάδης. Αύτά τά στελέχη μετάφεραν στή Μακεδονία τό
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Λαοάνης. ΚικΙτσας.

πνεύμα τών άποφάσειον τής 8ης 'Ο λομέλειας τής ΚΕ τού ΚΚΕ.
Στά μέσα κιόλας τοϋ 1942 ή Μ ακεδονία έχει ένα μαζικό άντάρτικο  

στή δυτική Μ ακεδονία , ένώ στήν ΚΕ μέ τήν έξοδο τού Σαράντη Πριυτό- 
παπα, τού κατοπινού καπετάνιου Γιώργη Κικίτσα, πού ένώθηκε μέ τό 
τμήμα τού καπετάν Λασάνη, άρχισε μιά όρμητική άνάπτυξη καί στό χώρο  
τής κεντρικής Μ ακεδονίας. Μ όνο στήν άνατολική Μ ακεδονία, χτυπημένη  
καί χωρίς πολλά άπό τά στελέχη πού είχαν ξεσηκώσει τό λαό πρίν λίγους  
μήνες, δέν ύπήρχαν ένοπλες όμάδες. Στή γερμανοκρατούμενη δυτική  
Θράκη, έπίσης, άρχισαν νά  παρουσιά ζουν άξιόλογη δράση οί άνταρτοο- 
μάδες.

Στήν Αττική καί Βοιωτία

Ύ στερα άπό μερικές αποτυχημένες προσπάθειες, τό καλοκαίρι τού 1942 
εμφανίστηκε ή πρώτη άνταρτοομάδα τού ΕΛ Α Σ. στή δύσκολη, μέ τό πυ 
κνότατο όδικό δίχτυο, τήν πυκνή κατοχή καί μέ πολλούς σταθμούς καί 
τμήματα χωροφυλακής, περιοχή τής Ά ττικοβοιω τίας. Ή  άνταρτοομάδα  
στηρίζονταν σέ μιά καλή κομμουνιστική βάση. πού είχε δημιουργήσει ή 
ΠΚΕ στό Κριεκούκι καί σέ νέους κομμουνιστικούς πυρήνες καί έαμικέ; 
όμάδες στά άλλα «άρβανιτοχώ ρια», πού καθοδηγούνταν άπό τόν Ά ντ ρ έα  
Μ ούντριχα, τόν κατοπινό Ό ρέστη.
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Άνδρ. Μούντριχας (Όρέοτης).

Ό  Μ ούντριχας ήξερε καλά τήν περιοχή καί τήν ψ υχολογία τών κα
τοίκων της. Είχε καί κάποια πείρα άπό κλεφτοπόλεμο. Π αλιός ενωμοτάρ
χη; τής χωροφυλακής είχε υπηρετήσει σέ καταδιωκτικά άποσπάσματα. 
Ή ξερ ε άκόμα καί νά  μιλάει μέ τούς πα λιούς ληστές καί λησταποδόχου;. 
Καί τέτοιοι, τόν πρώτο καιρό τή; κατοχής, ήταν πολλοί στό κλαρί στήν 
περιοχή Ά ττικοβοκυτίας: ή συμμορία τού όραπέτη άπό τίς φυλακές Ζύν- 
τρους. τού Α ποστόλου, τού Ά β ορ ίτ η . τοΰ Κορόίτσα, τοΰ Ν άκια καί ά λ
λες. συνολικά πάνω  άπ ό δέκα όμάδες.

Ή  άρχική άνταρτοομάδα τού Ό ρέστη  ήταν πενταμελής. 'Εμφανί
στηκε στόν ΚιΒαιρώνα. 'Εκεί συνάντησε τήν όμάδα καταδιωκομένιυν τοϋ 
Νάκια, πού εύκολα τόν έπεισε νά ένωθούν μαζί τον. Ά π ό  κοινού χτυπούν  
μιά ιταλική μοτοσικλέτα. Σκοτώ νουν τόν όδηγό της καί τόν ύπολοχαγό  
πού μετέφερε. Ά π ό  τόν τρόπο πού είχε πτηΗεϊ ή ένέδρα οί κατακτητές καί 
ό έμπειρος διοικητής τού άποσπάσματος καταδίωξης τών «ληστών» στήν 
περιοχή Ζ αβός, κατάλαβαν πώς είχαν μπροστά τους μιά νέα κατάσταση. 
Οί «καταδιωκόμενοι» ποτέ δέν κάνανε επιθέσεις, άλλά μέ κάΗε τρόπο  
λούφ αζα ν καί προσπ αθούσαν νά  απ οφ εύγουν συναντήσεις μέ τούς κατα
κτητές καί τούς χωροφύλακες.

Ή  άνταρτοομάδα μεγάλωνε πολύ γρήγορα. Στό πρώτο στάδιο υ π ο 
χρεώθηκε νά  άσχοληθεί μέ τούς «πλιατσικολόγους». Μ ερικούς τούς κέρ
δισε. άλλους χτύπησε καί τούς διέλυσε.

“Ετσι στό φρύδι τής 'Α θήνας, στήν Π άρνηθα, στήνουν τό λημέρι τους
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25 αντάρτες τοΰ ΕΛΑΣ καί δνό καί πάνω χρόνια κινήθηκαν σ’ αυτό τό 
χοίρο, δίνοντας σκληρά χτυπήματα στούς κατακτητές καί τούς ένοπλους 
έΟνοπροδότες. Οί 25 έγιναν τάγμα, σύνταγμα, ταξιαρχία καί τέλος μεραρ
χία. ή 2η Μεραρχία τοΰ ΕΛΑΣ τής Άττικοβοκυτίας.

Στήν Πελοπόννησο

Ή Πελοπόννησος ήταν ή τελευταία περιοχή τού κορμού τής Ελλάδας πού 
καταχτήθηκε άπό τούς χιτλεροφασίστες. Έκεΐ ύπήρχαν τμήματα επιστρά
τευσης, μονάδες εκγύμνασης αγύμναστων, άποΗήκες μέ όπλισμό καί 
πολλά δπλα πού άφησαν οί "Αγγλοι φεύγοντας. Οί Μωραϊτες είναι γνο>- 
στοί γΐΓ·. τόν σεβασμό πού έχουν στά δπλα. Ό  σμήναρχος Δημήτριος Μί- 
χος στίς άναμνήσεις του άπό τό αντάρτικο τού Μωριά έγραψε: «Στή Ρού
μελη είναι ή λεβεντιά καί στό Μωριά ή γνώση», λέει μιά παροιμία, όμ<υς, 
«καλύτερα είναι δταν ή γνώση βρίσκεται μαζί μέ τήν λεβεντιά».

Εκτός άπό τίς ένοπλες όμάδες τής «Νέας Φιλικής Εταιρείας» πού 
έντάχΗηκαν στό ΕΑΜ καί τήν όμάδα τών άδελςών Ξυδέα. τήν άνοιξη τού 
1942, 7-8 κυνηγημένοι νεολαίοι συγκρότησαν άνταρτοομάδα στήν περι
οχή Λουτρακίον. Σέ μιά συμπλοκή μέ Ιταλούς καί χωροφύλακες σκοτώ
θηκε ό άρχηγός τής όμάδας Λάσκας. Ή όμάδα διαλύθηκε. Από τόν έχθρό 
σκοτώθηκε ένας ένωμοτάρχης. Μπροστά στόν κίνδυνο νά πιαστούν πέρα- 
σαν τόν ’Ισθμό καί κατέφυγαν στήν Άθή\α. Απ' αύτούς ύ Πελοπίδας 
έφυγε γιά τή Ρούμελη καί ένώθηκε μΛ τόν Άρη.

Τόν ίδιο καιρό εμφανίζονται άνταρτοομάδες στήν Τριφυλία μέ άρ
χηγό τόν παλιό κομμουνιστή Χρ. Άντιονόπουλο. Άλλη μιά άνταρτοο
μάδα άπό 5-6 άντάρτες μ' έπικεφαλής έναν ύπενωμοτάρχη έκδηλώθηκε 
στήν Άνατολική Αργολίδα. Πολιτικός καθοδηγητής της ήταν ό παλιός 
κομμουνιστής δικηγόρος στήν Αθήνα, Κώστας Μάρας (Χελιώτης). Κι 
αύτή σύντομα διαλύθηκε γιά νά έπαναεμφανιστεί, ύστερα άπό λίγους μή
νες, ισχυρότερη.

Στήν Καλαμάτα συνδέθηκαν μέ τό ΕΑΜ ό λοχαγός Άναστασόπουλος 
καί ό υπίλαρχος Καραμούζης καί άνάπτυξαν σοβαρή δραστηριότητα 
άνάμεσα στούς κατώτερους άξιωματικούς.

Στό διάστημα αύτό έχουν γίνει μιά σειρά συγκρούσεις μέ τούς ‘Ιτα
λούς. Ά π ' άφορμή τήν έκτέλεση ένός καταδότη, οί ’Ιταλοί κατά τά τέλη 
τού Μάρτη 1942 άποφάσισαν νά τιμωρήσουν τούς χωρικούς τής Σαϊδώ- 
νας -  δυτικής Μάνης. Πατριώτες, οί περισσότεροι τής οικογένειας Ξυδέα, 
μέ τόν άνθυπολοχαγό Νοέα, έστησαν ένέδρα στούς ’Ιταλούς, τούς χτύπη
σαν καί τούς έτρεψαν σέ φυγή. Τό χτύπημα αύτό άναστάτωσε τήν ιταλική 
Διοίκηση. Σέ συνεργασία μέ τίς «έλληνικές άρχές» έξαπατοΰν τούς χωρι
κούς μέ δήθεν άμνηστία. Ό ταν οί ’Ιταλοί έστειλαν στή Σαϊδώνα ένα τά
γμα οί Ξυδέηδες καί ό Νοέας παρουσιάστηκαν, χωρίς άντίσταση. Οί Ίτα-
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λοί έκτέλεσαν τόν Νοέα, καί τούς άλλους πού πήραν μέρος στήν ενέόρα 
τούς φυλάκισαν.

Στά τέλη τού Ίούνη 1942, στό χόριό Κοπανάκι τής Μεσσηνίας συν
ήλθε σύσκεψη 60 στελεχών τού ΕΑΜ βόρειας Μεσσηνίας, καί μέ βάση τίς 
γενικές όδηγίες τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ, άποφάσισαν νά άρχίσουν συστημα
τικά τήν προετοιμασία γιά τήν όργάνωση τών άνταρτοομάδων πού ύπήρ
χαν στόν ΕΛΑΣ καί τή δημιουργία καινούριων άνταρτοομάδων. Οί συν
θήκες κρίθηκαν κατάλληλες γιατί έκτός από τόν άντίλαλο τού άντάρτικου 
τής Ρούμελης ύπήρχαν άρκετές ένοπλες όμάδες στά χωριά πού περιφρου- 
ρούσαν τή σοδειά τών χωρικών άπό τίς άρπαγές καί τίς κατασχέσεις πού 
έπιχειρούσαν οί κατακτητές. Έκτός άπ’ αύτό, τότε είχαν άρχίσει νά 
άραιώνουν τά στρατεύματα τών κατακτητών πού είχαν συγκεντρωθεί γιά 
νά κάνουν «τό τελευταίο πήδημα στήν Αίγυπτο».

Τό ένοπλο κίνημα έξω άπό τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Σ' δλη τήν Ελλάδα, άπό τή Ροδόπη μέχρι τόν Ταύγετο, τό άντάρτικο είχε 
ριζώσει καί άντρώνονταν μέ καταπληκτικά γρήγορους ρυθμούς. Στό δεύ
τερο μισό τού 1942, οί σκόρπιες αύθόρμητες ή μέ πρωτοβουλία ξεχωρι
στών κομμουνιστών ένοπλες όμάδες άρχισαν κιόλας νά συσπειρώνονται 
στίς γραμμές τού ΕΛΑΣ καί οί «κλαρίτες» καί ποινικοί νά άπορροφούν- 
ται στό όργανωμένο καί καθοδηγημένο άνταρτοκίνημα ή, δταν δέν κατα
νοούσαν τήν έθνική έπιταγή, διαλύονταν βίαια άπό τόν ΕΛΑΣ. Έτσι 
παντού δπου βροντούσαν δπλα καί γίνονταν μάχες μέ τούς κατακτητές 
καί τά ένοπλα έθνοπροδοτικά όργανα άσφαλείας, ήταν άγωνιστές τού 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Καμιά άλλη όργάνωση, άπό τίς πολυάριθμες, πού ξεφύτρω
ναν σάν μανιτάρια μέ κάποιο έντυπο καί «χοντρά» όνόματα «έθνοσωτή- 
ρων» γιά νά σβήσουν τήν άλλη μέρα, ούτε καί άπό κείνες πού όργανώνον- 
ταν καί τροφοδοτούνταν μέ χρυσές λίρες όργανώσεις, δέν άκούστηκε νά 
πατήσει κάποια σκανδάλη καί νά χτυπήσει κάποιον έχτρό, μέχρι τά μέσα 
τού Νοέμβρη 1942.

Αύτή είναι ή πραγματικότητα καί μιλάει άπό μόνη της: Μόνο τό 
ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ δέν όνειροπολούσε μιλώντας γιά ένοπλο άγώνα, άλλά 
πίστευε σ’αύτόν καί τόν έκανε πράξη του. Τί άξία μπορεΐ νά έχει τό 
παραμύθι τού Πυρομάγλου πού τό πιπιλίζει παντού, γραπτά καί προφο
ρικά πώς ή διαφορά τής όργάνωσής του, δηλαδή τού ΕΔΕΣ μέ τό ΚΚΕ 
καί τό ΕΑΜ, ήταν πώς ό ΕΔΕΣ πίστευε στόν ένοπλο άγώνα, ένώ τό ΕΑΜ 
5έν πίστευε καί δέν ήθελε ένοπλη άντίσταση. Γιατί λοιπόν ό ΕΔ£Σ πού 
πίστευε στό άντάρτικο καί τόν. ένοπλο άγώνα, δέν άρχισε νά χρησιμοποιεί 
τό τουφέκι, δταν οΐ έλασίτες πολεμούσαν κιόλα;

θ ά  μάς πούν οί όπαδοί τού Ζέρβα: Ό  άρχηγός μας, μέ τέσσαρες 
συνεργάτες του, βγήκε στό βουνό στά τέλη τού ’Ιούλη 1942 χωρίς νά έχει 
ούτε ϊνα σουγιά στήν τσέπη. Αύτό είναι άλήθεια. Βγήκε δμως ύστερα άπό
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έξαναγκασμό καί μέ πολύ χρυσάφι, πού δόθηκε προκαταβολικά, δπως 
τώρα οί ίδιοι οί Άγγλοι έχουν άποκαλύψει.

Ό  Ζέρβας μέ τούς τέσσαρες συντρόφους του σπρώχτηκαν νά βγουν 
άπ’ τήν Αθήνα καί νά διασχίσουν δλο τόν κορμό τής Στερεάς 'Ελλάδας 
γιά νά φτάσουν στό Βάλτο, χωρίς νά έχουν ένα στέκι δικό τους, έναν 
σύνδεσμο, έναν άνθρωπο νά τούς ύποδεχτεϊ. Βέβαια λόγος γιά όργανω- 
μένη υποδοχή καί κάλυψη δέ μπορούσε νά γίνει. Μοναδικό τους έλπιδο- 
φόρο στήριγμα οί Άγγλοι. Αύτοί θά τά φρόντιζαν δλα. Μά καί ot άντι- 
πρόσωποί τους, ή μυστική όργάνωση «Προμηθέας II», πού είχε χρεωθεί 
νά φροντίσει τό Ζέρβα, είχε τά χάλια της. Στέλνει μαζί μέ τήν όμάδα καί 
άσύρματους, πού δέ δουλεύουν. Έπαφή μέ τή Μέση Ανατολή δέν ύπάρ- 
χει καί οί ρίψεις έφοδίων δέ γίνονται. Ό  Ζέρβας λουφάζει σέ μάντρες 
τσελιγκάδων καί ή θέση του γίνεται άπελπιστική. Ό  ύπαρχηγός του Πυ
ρομάγλου γυρίζει στήν Αθήνα, δίνει άπό έκεί «συντεταγμένες» γιά ρίψεις 
έφοδίων καί πέφτουν τά πρώτα έφόδια στίς 27 Αύγουστου 1942. Άλλά 
όλα καταληστεύτηκαν άπό τούς φίλους του. Στέλνονται υλικά άπό τήν 
Αθήνα. Τά παραλαμβάνει ό έμπιστος τού Ζέρβα Ίσκιος καί τά πουλάει 
στά παζάρια. Καί γιά νά διευκολύνεται στόν πλουτισμό του φρόντιζε νά 
παρατείνει δσο χρειαζόταν τήν άπομόνωση τού Αρχηγού άπό κάθε 
έπαφή μέ τό λαό τής περιοχής.

Μά καί οί πρόκριτοι τού τόπου, ό Σκαλιστής, ό Σκυλοδήμος, ό Λαμ- 
πράκης, τόν διώχνουν άπό τά τσελιγκάτα τού όρεινού Βάλτου, μέ άπειλές 
πώς θά τόν συλλάβουν. Ή  άντίδραση υποχρεώνει τό Ζέρβα νά μετακινη
θεί πρός τή Μεγαλόχαρη τής "Αρτας. Έκεί θά βρει κάποιο στήριγμα στήν 
οικογένεια τών Κοσσιβάκηδων. Έκεί θά εγκατασταθεί καί θά λουφάξει, 
μέχρι πού θά τόν άνακαλύψουν οί προστάτες του Άγγλοι. Κι’ αύτό θά 
γίνει τό Νοέμβρη 1942.

Θά μπορούσαμε νά παραθίσουμε περισσότερα χαρακτηριστικά γιά 
τήν έξοδο τού Ζέρβα στό βουνό. "Αφθονα έχουν γραφτεί άπό αύτούς καί 
μεταγενέστερους φίλους του, πού πολλοί θέλησαν νά καλύψουν τήν 
άπουσία τους άπό τόν άγώνα.

Άλλά έκεϊνο πού φαίνεται καθαρά άπό τά λίγα πού γράψαμε είναι 
πώς ό ΕΔΕΣ ούτε σκεπτόταν γιά κάποια άντίσταση στούς κατακτητές, 
πολύ περισσότερο γιά ένοπλο άγώνα. Αύτό φαίνεται άπό τό ιδρυτικό του 
καί γι’ αύτό οί Γερμανοί δέν ένοχλήθηκαν καθόλου μέ τήν προβολή τής 
όργάνωσης στήν Αθήνα. Οί Άγγλοι, πού θέλαν κάποια ένοπλη συμπα
ράσταση στίς πολεμικές τους προσπάθειες, άπό μικρές ειδικευμένες έν
οπλες όμάδες, άπόλυτα έξαρτημένες άπ’ αύτούς, έξανάγκασαν τό Ζέρβα 
νά βγει στό βουνό, δπου θά τόν έφοδίαζαν γιά νά τόν χρησιμοποιήσουν 
γιά τούς άμεσους πολεμικούς σκοπούς τους καί ίσως καί γιά τούς μακρο
πρόθεσμους μεταπολεμικούς σκοπούς τής Μεγάλης Βρετανίας. Άπό τήν 
άποστολή πού δίνονταν στόν ΕΔΕΣ, καθορίζεται καί ό χαρακτήρας του. 
Ό  ΕΔΕΣ δέν είχε κανένα άπό τά γνωρίσματα μιάς όργάνωσης Λαϊκής -  
Έθνικής. Μπορεΐ μερικοί άπό εκείνους πού τόν σκέφτηκαν νά τόν ήθελαν
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πραγματικά νά γίνει τέτοια όργάνωση. Μά κείνοι πού τόν έφτιαξαν, ντό
πιοι καί ξένοι, δέν θέλησαν άλλο παρά μιά άντιλαϊκή συνωμοτική όργά
νωση. Δέν ήθελαν σέ καμιά περίπτωση νά περάσουν δπλα στά χέρια τοΐ' 
λαού.

Ά ν τό φούντωμα τοΰ άντάρτικου τοΰ ΕΛΑΣ τούς υποχρέωσε νά έπι- 
διώξουν κάποια έξισορρόπηση μέ άντιεαμικές δυνάμεις, αύτό είναι μιά 
άλλη ιστορία, πού θά άσχοληθοΰμε καί μ' αύτήν άργότερα.

Μήπως άπό τά παραπάνω βγαίνει τό συμπέρασμα δτι οί έξω άπό τό 
ΕΑΜ δυνάμεις δέν σκέπτονταν καί δέν έκαναν καμιά προσπάθεια νά 
άναπτύξουν κάποια μορφή άντίστασης καί φθοράς στούς κατακτητές; 
Ασφαλώς όχι.

Οί “Αγγλοι είχαν άνάγκη άπό πληροφορίες, σαμποτάζ, άκόμα καί 
άπό ένοπλες όμάδες πού θά βοηθούσαν ειδικές μικροεπιδρομές στήν Ε λ 
λάδα. Τέτοιες δυνάμεις πρόσφερε τό λαϊκό άπελευθερωτικό κίνημα, μά 
δέν τούς ταίριαζαν γιά τίς γενικότερες μεταπολεμικές επιδιώξεις τους. 
Έπρεπε νά είναι μοναρχικοί, ή τουλάχιστο συντηρητικοί δημοκρατικοί, 
μέ καθαρό άντικομμουνιστικό προσανατολισμό. Κι άρχισαν νά συγκρο
τούνται τέτοιες όργανώσεις μέ ειδικούς άξιωματικούς καί μέ άφθονο 
χρήμα καί άλλα μέσα. Οί Άγγλοι άρκετά συχνά σέ μερικές άπ’ αύτές 
τίς όργανώσεις, θά άνάθεταν κάποιο σαμποτάζ στίς συγκοινωνίες καί τίς 
έγκαταστάσεις πολεμικής άξίας, ή βοηθητικές ύπηρεσίες σέ όμάδες δικών 
τους σαμποτέρ. "Ως έδώ δμως. Σέ καμιά περίπτωση δέ σκέπτονταν νά 
βοηθήσουν καί νά εφοδιάζουν κάποια άπό αύτές τίς όργανώσεις, ετσι πού 
νά δημιουργήσουν μαζικό ένοπλο καί άντάρτικο κίνημα, ικανό μέσα στήν 
πορεία νά άναπτυχθεϊ σέ παρτιζάνικο στρατό, μέ πολλά καί ίδιόμορφα 
μέτωπα δράσης ένάντια στούς κατακτητές καί τούς συνεργάτες τους.

Έτσι άντιλαμβάνονταν καί τέτοια τήν ήθελαν τήν άντίσταση οί Ά γ 
γλοι καί άνταποκρίνονταν στήν ψυχολογία, τή γενική καί είδική προετοι
μασία καί στά πλαίσια τής φαντασίας τών άνθρώπων πού προσφέρονταν 
νά ύπηρετήσουν τήν Αγγλία καί τά ταξικά συμφέροντα τής πλουτοκρα
τίας. Δυνάμεις γιά τέτοιους περιορισμένους σκοπούς ήταν εύκολο νά 
βρούν. Άλλά γιά νά σταθούν οί όργανώσεις τους καί νά δρούν στηρίζον
ταν άποκλειστικά καί μόνο στή συνεχή καί άδιάκοπη ύποστήριξη καί 
στόν άνεφοδιασμό άπό τούς Άγγλους. Δέν πίστευαν στό λαϊκό παρά
γοντα καί τόν φοβούνταν. Σ’ αύτό βρίσκεται καί ό κύριος λόγος πού δλες 
οί «έθνικιστικές», δπως τιτλοφορούνταν οί έξω άπό τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ όρ- 
γανώσεις, δέν προσπάθησαν νά πλησιάσουν καί νά συνδεθούν μέ τίς πλα
τύτερες λαϊκές μάζες, ούτε, πολύ περισσότερο, νά δημιουργήσουν μαζικό 
ένοπλο καί άντάρτικο κίνημα. Δέν άποτελεί έξαίρεση ούτε ό Ζέρβας: 
Σπρώχθηκε άπό τούς-Άγγλους στό βουνό, γιά νά φτιάξει ένοπλο τμήμα, 
όχι μεγαλύτερο άπό 200 άντρες, καί αύτοί στή πλειοψηφία τους θά 
έπρεπε νά είναι άξιωματικοί, χωροφύλακες καί ειδικοί. Ή  διαπίστωσή 
μας έπιβεβαιώνεται άπό μιά συμφωνία πού έγινε άρκετά άργότερα, τόν 
Μάρτη τού 1943, τών Άγγλων μέ τούς Ζέρβα καί Σαράφη, δπως θά 
δούμε στό σχετικό κεφάλαιο, c
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Μιά τιμητική διάκριση

Θά άναφερθούμε σέ μιά άξιόλογη άντιστασιακή πράξη τής Πανελληνίου 
Ένωσης Άγωνιζομένων Νέων(Π.Ε.Α.Ν.), πού χωρίς νά άποτελεϊ έξαί- 
ρεση στό χαρακτήρα, τήν άποστολή καί τή μεθοδολογία άπό τίς άλλες 
όργανώσεις πού τότε ύπήρχαν έξω άπό τίς γραμμές τού ΕΑΜ, έγραψε μιά 
λαμπρή σελίδα στήν ιστορία τής Άντίστασης. Πρόκειται γιά τήν άνατί- 
ναξη τού μεγάρου στή διασταύρωση Πατησίων καί Γλάδστωνος όπου στε
γάζονταν τά γραφεία τής Έθνικοσοσιαλιστικής Όργάνωσης ΕΣΠΟ.

Στίς 21 τού Σεμπτέμβρη 1942, τόν καιρό πού ή Αθήνα ταράζονταν 
άπό μιά διαδήλωση άπεργών έργατοϋπαλλήλων, μιά τρομερή έκρηξη σώ
ριασε καί έκανε συντρίμμια τά γραφεία τής ΕΣΠΟ. Οί έχθροί πανικοβλή- 
θηκαν. Κάτω άπό τά έρείπια έξαφανίστηκαν 29 φασιστικά στελέχη καί 43 
Γερμανοί άξιωματικοί καί στρατιώτες. Σύρθηκαν άπό τά έρείπια 27 
έθνοπροδότες καί 5 Γερμανοί τραυματίες καί άνάμεσά τους ό άρχηγός τής 
ΕΣΠΟ, γιατρός Στεροδήμος, πού πέθανε ύστερα άπό 2-3 μέρες.

Τό σαμποτάζ αύτό πραγματοποιήθηκε άπό τή νεολαιίστικη όργά
νωση τής ΠΕΑΝ, πού συνεργάζονταν άλλά δέν μετείχε όργανωτικά στό 
ΕΑΜ νέων. Τό κατόρθωμα δμως αύτό είχε τραγικές συνέπειες γιά τήν 
ΠΕΑΝ. Οί Γερμανοί σύντομα κατόρθωσαν νά βάλουν στό χέρι έναν άπό 
τούς σαμποτέρ, τόν γνωστό στήν όργάνωσή τους μέ τό ψεύτικο όνομα 
«Μυτηλιναίος», πού έσπασε στά βασανιστήρια καί μαρτύρησε τούς συν
εργάτες του, ’Ιουλία Μπίμπα καί τόν Πιερρίκο άρχηγό τής όργάνωσης. 
Επακολούθησαν συλλήψεις τών Άν. Σκούρα, Γιάννη Κατεβατή, Δ. Λόη, 
Διονύσιου Παπαδόπουλου, πού μαζί μέ τούς Κ. Πιερρίκο καί ’Ιουλία 
Μπίμπα καταδικάστηκαν σέ θάνατο άπό γερμανικό στρατοδικείο καί έκ- 
τελέστηκαν.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΟΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ό  άντίκτυπος άπό τή δράση τών άνταρτών

Άπό τό καλοκαίρι τού 1942 δλο καί πιό συχνά στήν Αθήνα γίνονταν 
λόγος γιά άντάρτες, πού δρούσαν σέ διάφορες περιοχές τής χώρας. Ό  
δουλικός κατοχικός τύπος δημοσίευε κιόλας άνακοινώσεις τής γερμανικής 
στρατιωτικής διοίκησης γιά έξοντώσεις «κομμουνιστικών συμμοριών» καί 
έκτελέσεις πατριωτών γιά άντίποινα. Ό  άντίχτυπος άπό τό άντάρτικο τής 
γειτονικής Ρούμελης ήταν ισχυρότερος καί πιό έντυπωσιακός. Τό όνομα 
τού ταγματάρχη Άρη Βελουχιώτη, μέ τά κατορθώματά του, γινόταν θρύ
λος. Εξάπτει φαντασίες καί προκαλεί άναστάτωση κυρίως στούς νεο
λαίους, πού ζητούν έπίμονα νά πάρουν τά βουνά. Γίνεται λόγος γιά έξοδο
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στό βουνό πολλών άξιωματικών καί παρατηρήθηκε κάποια ζωηρότερη 
προσχώρηση μονίμων καί έφέδρων άξιωματικών στόν ΕΛΑΣ.

’Εκείνες άκριβώς τίς μέρες, τό πρόβλημα τής συγκρότησης τής όρι- 
στικής ΚΕ τού ΕΛΑΣ μπήκε στό κέντρο τών συζητήσεων καί άντιθέσεων 
μέσα στήν ΚΕ τού ΕΑΜ. Ή άπόφαση τής ΚΕ τού ΕΑΜ νά συγκροτηθεί ή 
ΚΕ τού ΕΛΑΣ μέ συμμετοχή άντιπροσώπων άπό δλα τά συνεργαζόμενα 
κόμματα φαίνονταν άπραγματοποίητη. Όλα τά κόμματα είχαν έπισημά- 
νει τούς άνώτερους άξιωματικούς πού θεωρούσαν ικανούς νά τά άντι- 
προσωπεύσουν, κανένα, δμως, δέν είχε έξασφαλίσει τή συγκατάθεση τού 
υποψηφίου του. Ή ΕΛΔ είχε τό Συνταγματάρχη Στεφανάκο, πού έλεγε 
πώς δεχόταν νά μπει στήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ, άλλά πάντα άφηνε τό ζήτημα 
γιά άργότερα. Τό ΑΚΕ πίστευε πώς θά έπειθε τό Σαράφη νά προσχωρή
σει στό Κόμμα καί ό τότε ήγέτης τού Κόμματος Άπ. Βογιατζής είχε πάρει 
έπαφή μέ τόν συνταγματάρχη, χωρίς δμως νά έξασφαλίσει τή συμμετοχή 
του στόν ΕΛΑΣ. Τό ΣΚΕ είχε στείλει στόν ΕΛΑΣ τόν ταγματάρχη Κλα- 
δάκη καί έτοίμαζε τόν άντισυνταγματάρχη Δεληβοριά. Άκόμα καί τό 
ΚΚΕ δέν ήταν έτοιμο νά στείλει τόν άντίπρόσωπό του στήν ΚΕ τού 
ΕΛΑΣ. Περί με νε άπό τήν Κρήτη τόν συνταγματάρχη Μανώλη Μάντακα.

'Η άνώμαλη κατάσταση πού είχε δημιουργηθεϊ μέ τήν προσωρινή ΚΕ 
τού ΕΛΑΣ, πού άσχολούνταν σχεδόν άποκλειστικά μέ προπαγάνδα στούς 
άξιωματικούς πού βρίσκονταν στήν Αθήνα καί τή. Στρατιωτική ’Επι
τροπή τού ΚΚΕ, πού είχε δλη τή φροντίδα γιά τά προβλήματα τού έν
οπλου άγώνα καί τού άντάρτικου -  έστω καί μέ έμμεσες έπεμβάσεις -  
συνεχίζονταν καί δέν φαίνονταν τό τέλος της. Τότε τό ΚΚΕ μέ τόν άντι-, 
πρόσωπό του, κάνει πρόταση στήν ΚΕ τοϋ ΕΑΜ νά πάρει νέα άπόφαση: 
Νά συγκροτηθεί ΚΕ τού ΕΛΑΣ μέ πλήρη σύνθεση καί μέ έπιτελείο άπό 
κατάλληλους καί ικανούς άξιωματικούς, άνεξάρτητα άπό τήν κομματική 
τους ένταξη, άρκεί νά δέχονται τίς αρχές τού ΕΑΜ. Τό ΕΑΜ τότε διέθετε 
άρκετό άριθμό άνωτέρων άξιωματικών, πού φαίνονταν πρόθυμοι νά άνα- 
λάβουν ύπηρεσία στήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ, άκόμα καί στό άντάρτικο. Είχε 
άκόμα καί μερικούς στρατηγούς. Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ χωρίς νά άπορρίψει 
τήν πρόταση, έπιφυλάχτηκε.

Τά προβλήματα όργάνωσης τού ένοπλου κινήματος άντιμετώπιζε ή 
Κεντρική καθοδήγηση, δταν ό Γραμματέας τής ΕΛΔ Ήλ. Τσιριμώκος 
έκανε στό ΠΓ τού ΚΚΕ πρόταση νά γίνει δεκτή στό ΕΑΜ, σάν ίσότιμη μέ 
τά κόμματα καί τίς όργανώσεις του ή όργάνωση τών Ε.Ε.Ε., πού άντι- 
προσωπεύονταν άπό τόν άνώτατο άξιωματικό τού Πολεμικού Ναυτικού 
Μ. Κανάρη. Ό  Τσιριμώκος έξήγησε πώς τά ΕΕΕ είναι άντιστασιακή όρ
γάνωση τών παλαιοδημοκρατικών κομμάτων καί ή υπόδειξη νά μπει στό 
ΕΑΜ έγινε προσωπικά άπό τόν Σ. Σοφούλη.

Μού δόθηκε έντολή άπό τή Γραμματεία τού ΚΚΕ νά πάω στό Γρα
φείο τού Τσιριμώκου καί νά συναντήσω τόν Κανάρη. Μού έγινε σύσταση 
νά είμαι διαλλακτικός γιά νά πετύχουμε τήν προσχώρηση τών ΕΕΕ στό 
ΕΑΜ, πού, κατά τή γνώμη της, θά ήταν μεγάλη έπιτυχία. Ή  συνάντηση
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έγινε στά μέσα τοΰ Αύγούστου. Μαζί μέ τόν Τσιριμώκο έκθέσαμε τούς 
σκοπούς τού ΕΑΜ καί τίς υποχρεώσεις τών κομμάτων καί όργανώσεων 
πού μετέχουν σ’ αύτό. Ό  Κανάρης δέν έφερε άντιρρήσεις. Τά δεχόταν 
δλα. Φαινόταν, δμως, άρκετά έκνευρισμένος. Σ' δλη τή συζήτηση στεκό
ταν όρθιος καί περπατούσε άπό τή μιά άκρη τού γραφείου στήν άλλη. 
Έδινε τήν έντύπωση δτι μάλλον δέν άκουε αύτά πού λέγαμε καί βιαζόταν 
νά φτάσουμε στό σημείο πού βασικά τόν ένδιέφερε. ’Ασυζήτητα δέχθηκε 
νά συμμετάσχει στό ΕΑΜ ή όργάνωσή του καί δήλωσε δτι έχει άποφασι- 
στεί νά τήν άντιπροσωπεύσει ό ίδιος στήν ΚΕ. Θέλησε νά μάθει ποιός θά 
ήταν ό τομέας τής δουλειάς του. Τού άπαντήσαμε δτι τόν καταμερισμό 
τόν καθορίζει ή ΚΕ τού ΕΑΜ. Αύτός έπέμενε νά άποσπάσει άπό πρίν τή 
συγκατάθεση τού ΚΚΕ καί τής ΕΑΔ δτι θά τόν υποστηρίξουμε νά άναλά- 
βει τήν πολιτική καί στρατιωτική ήγεσία τού ΕΛΑΣ, λόγω τών γνώσεων 
καί τών πολλών δεσμών του μέ πολιτικούς καί κυρίως στρατιωτικούς. Ό  
Τσιριμώκος έδειξε διάθεση νά ύποστηρίξει αύτή τή λύση. Δέν ήταν δυ
νατό νά γίνει παρόμοια παραχώρηση καί έκ μέρους μου. Δήλωσα δτι μετά 
τήν επίσημη, έγγραφη, προσχώρηση τών ΕΕΕ στό ΕΑΜ, ή πρότασή του 
θά συζητηθεί στά άρμόδια όργανα. Ή άπάντησή μου φαίνεται δτι δέν 
Ικανοποίησε τόν Κανάρη, ό όποιος έβαλε κατηγορηματικά τόν δρο πρώτα 
νά άποφασίσουμε καί μετά νά έπισημοποιηθεϊ ή καταρχήν συμμετοχή τών 
ΕΕΕ στό ΕΑΜ. Χωρίσαμε χωρίς νά καταλήξουμε σέ συμφωνία.

Είναι γεγονός δτι ή ΕΛΔ ποτέ δέν έπανήλθε στό ζήτημα εισόδου τών 
ΕΕΕ στό ΕΑΜ. Καί δταν άργότερα γινόταν συζήτηση γιά τήν έπιτελική 
όργάνωση τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ μέ άνώτατους άξιωματικούς δέν άναφέρ- 
θηκε τό δνομα τού Κανάρη. ’Αλλά ούτε καί τά ΕΕΕ, ούτε τά δημοκρατικά 
κόμματα έπανήλθαν στό ζήτημα αύτό. Στό μεταξύ τά ΕΕΕ είχαν πάρει τό 
δρόμο τής άνοιχτής συνεργασίας μέ τόν ΕΔΕΣ τής ’Αθήνας.

’Αργότερα, μετά τόν Γοργοπόταμο, μιά νέα προσπάθεια διάβρωσης 
τού άντάρτικου τού ΕΛΑΣ, είχε κωμικό τέλος: Ό  Σοφούλης σύστησε στόν 
Τσιριμώκο τόν ταγματάρχη Τολιόπουλο καί τόν ύπολοχαγό Παπαγεωρ- 
γίου μέ παράκληση νά βοηθηθούν άπό τόν ΕΛΑΣ Ρούμελης νά όργανώ- 
σουν άντάρτικη όμάδα στή Σπερχειάδα σά βάση γιά τή δημιουργία δημο
κρατικού άντάρτικου άρχικά, καί γιά τή συνένωσή του άργότερα μέ τόν 
ΕΛΑΣ.

Δεχτήκαμε τήν πρόταση καί έφοδιάσαμε τούς δύο άξιωματικούς μέ 
φύλλα πορείας τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ καί γράμμα πρός τόν καπετάνιο τού 
ΕΛΑΣ Ρούμελης Τάσο Λευτεριά, στόν όποιο ύποδείχναμε νά βοηθήσει τή 
συγκρότηση, άκόμα καί νά δώσει δπλα στή «δημοκρατική» όμάδα τού 
Τολιόπουλου.

Παρά τήν προσφορά βοήθειας άπό μέρους τού ΕΛΑΣ, ό Τολιόπου- 
λος δέν κατόρθωσε νά συγκροτήσει όμάδα καί γύρισε άπρακτος στήν 
’Αθήνα γιά νά προσχωρήσει σχεδόν άμέσως στά Τάγματα Άσφαλείας τού 
Ράλλη. Σάν διοικητής τών ταγματασφαλιτών στό ’Αγρίνι έκανε άπερί- 
γραπτα έγκλήματα καί μετά τήν άπελευθέρωση παραδόθηκε άπό τόν
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ΕΛΑΣ στην κυβέρνηση Παπανδρέου (ή όποία άντί νά τόν τιμωρήσει σάν 
έγκληματία, τόν χρησιμοποίησε στά Δεκεμβριανά). Ό  ύπολοχαγός Παπα- 
γεωργίου έμεινε στόν ΕΛΑΣ.

Άλλά καί τό ΣΚΕ καί ειδικότερα οί Χωμενίδης καί Οικονόμου, έδει
ξαν ένδιαφέρον γιά τόν ΕΛΑΣ καί τό άντάρτικο καί μάλιστα κατά έναν 
πολύ περίεργο τρόπο.

Όταν ή φήμη τού Άρη έφτασε στήν Αθήνα, ό άντιπρόσωπος τού 
ΣΚΕ, πληροφόρησε τήν ΚΕ τού ΕΑΜ δτι στέλεχος τού Κόμματός τους 
έφεδρος άξιωματικός καί διπλωμάτης έχει έτοιμη έπταμελή όμάδα άξιω- 
ματικών καί ότι ζητάει τήν έγκριση νά βγει στά βουνά τής Βοιωτίας καί 
Αττικής, δπου έχει σοβαρές γνωριμίες καί μπορεί «εύκολα» νά όργανώ- 
σει έκεϊ άνταρτοομάδες. Άποφασίστηκε νά έπισκεφθούμε τόν έπικεφαλής 
τής όμάδας γιά νά κανονίσουμε τίς λεπτομέρειες τής προετοιμασίας γιά 
τήν έξοδό τους στό βουνό.

Λίγες μέρες άργότερα, σ' ένα σπίτι στήν άρχή τού Μαρουσιού ό Οι
κονόμου καί έγώ συναντήσαμε τόν ύποψήφιο άρχηγό τής Άττικοβοιω- 
τίας, «διπλωμάτη» καί «άνώτερο άξιωματικό». Ήταν ένας μικρόσωμος, 
καχεκτικός, κιτρινόμαυρος άνθρωπος μέ κατάμαυρα καί εύκίνητα μάτια. 
Ήταν ζωηρός στίς έκφράσεις του πού τίς συνόδευε μέ πολλές χειρονομίες. 
Μιλούσε σχεδόν άκατάπαυστα καί όρθιος, κάνοντας μικρές βολτούλες 
μέσα στό δωμάτιο. Δέν μάς είπε τό όνομά του καί μεΐς δέν τού τό ζητήσα
με. Πρός μεγάλη μου έκπληξη δέν μάς άπόκρυψε δτι έχει έπαφή μέ τό 
Στρατηγείο Μέσης Ανατολής καί δτι ή όμάδα του θά ένισχυθεϊ άμέσως 
μόλις όρίσει πεδία ρίψεων στό βουνό. Τόν διαβεβαιώσαμε δτι θά όρί- 
σουμε τόν άντιπρόσωπο τού ΕΑΜ καί νά είναι έτοιμοι άπό τίς 15-20 
Αύγούστου νά βγούν στό βουνό. Όρίσαμε τή συνάντησή μας διαμέσου 
τού Γ. Οικονόμου.

Όμως άπό τότε ούτε ξαναεμφανίστηκε, ούτε άκούστηκε ό «διπλωμά
της - καπετάνιος». Καί τό πιό περίεργο, τό ΣΚΕ δέν έπανήλθε στό ζήτημα 
αύτό.

Κατακραυγή ένάντια στόν Άρη

Σημειώσαμε πώς ή είδηση γιά δήθεν κατακρεούργηση τού Μαραθέα έγινε 
άντικείμενο έκμετάλλευσης άπό μέρος τών όπαδών τής «άδράνειας» καί 
«τής άξιόπρεπης άναμονής καλύτερων ήμερών». Ό  δουλικός τύπος φρέ
νιασε. «Κεραυνοί όργής» καί άπειλές έκπέμπονταν πρός τήν κατεύθυνση 
τού ΕΑΜ άπό τούς κουίσλινγκς καί τούς συνεργάτες τους, ένώ ταυτό
χρονα δραστηριοποιούνταν τά πολιτικά κόμματα καί άσκούσαν πιέσεις 
στούς έαμικούς παράγοντες νά πάρουν μέτρα καί νά σταματήσουν, όσο 
είναι καιρός, τήν «πρόωρη» καί «άπερίσκεπτη» έκδήλωση τής άνταρσίας. 
Ό  Σοφούλης έπικαλούνταν τήν «έπαναστατική του πείρα» καί συμβού
λευε τήν άναστολή τής ένοπλης έκδήλωσης μέχρις δτου ή «ύπεύθυνη 
έθνική ήγεσία» μέ τούς «άρμόδιους» γιά πόλεμο στρατιωτικούς ήγέτες. σέ
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συνεννόηση μέ τούς Συμμάχους, άρχίσει μεθοδικά καί πειθαρχημένα τήν 
ένοπλη συμβολή καί τής Ελλάδας στόν πόλεμο. Έμπιστευτικά διαβίβαζε 
στό ΕΑΜ πώς βρίσκεται σέ έπαφή μέ συμμαχικούς παράγοντες καί ικα
νούς στρατιωτικούς καί δτι ή ώρα τής «έθνικής έπανάστασης» δέν είναι 
μακριά. Ό  Καφαντάρης άγαναχτισμένος έλεγε στόν Χωμενίδη: «Οί φαν
τασιόπληκτοι "θεοί'’ τού Όλύμπου άντί νά έξαπολύσουν τούς κεραυνούς 
τους άπό τίς κορυφές τής έδρας τους κατέβηκαν στήν φτωχή Ρούμελη».

Οί «θεωρητικοί» θριαμβευτικά διακηρύσσουν τήν «έπαλήθευση» τών 
διαπιστώσεών τους δτι: «ένα άντάρτικο στή σύγχρονη έποχή καί μέσα σέ 
μιά κατεχόμενη χώρα μπορεΐ μόνο νά ληστεύει, νά τρομοκρατεί καί νά 
σκοτώνει Έλληνες, όμως στούς καταχτητές, έλάχιστη ζημιά μπορεΐ νά 
προκαλέσει». Καί έπικαλοϋνται τούς κινδύνους άντιποίνων άπό μέρους 
τών στρατευμάτων κατοχής.

Ή άτμόσφαιρα πού δημιουργούσαν οί άντίπαλοι τής ενεργητικής και 
μέ όλα τά μέσα άντίστασης. δέν άφηνε άνεπηρέαστες τίς ήγεσίες τών κομ
μάτων καί τούς κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες πού συνεργάζονταν μέ 
τό ΚΚΕ. Ό  άντιπρόσωπος τού ΣΚΕ ζήτησε νά γίνει ειδική συνεδρίαση 
τής ΚΕ τού ΕΑΜ γιά νά έξετάσει τήν κατάσταση πού δημιούργησε στή 
Ρούμελη ό “Αρης Βελουχιώτης.

Προβλέποντας δυσκολίες στή συζήτηση γιά τό άντάρτικο τής Ρούμε
λης καί τόν "Αρη, ζήτησα έκτακτη συνεργασία μέ τό Σιάντο. Άργά τό 
βράδυ τής ίδιας μέρας ήρθε στό σπίτι μου στό Παγκράτι. Στή συζήτηση 
διαπιστώθηκε πώς δέν είχαμε άρκετά συγκεκριμένα στοιχεία γιά νά προ
τείνουμε μέτρα καί λύσεις. Ό  σύνδεσμος πού είχε φύγει γιά τή Φθιωτιδο- 
φωκίδα, ειδικά νά πάρει προσωπική έπαφή μέ τόν Γιαταγάνα καί άν ήταν 
δυνατό καί μέ τήν όμάδα τού Άρη, δέν είχε γυρίσει άκόμα. Πέρα άπ’ 
αύτά, οί κομματικοί έπιτελείς δέν είχαν έτοιμάσει ένα σχέδιο έσωτερικής 
λειτουργίας τών άνταρτοομάδων, ύπαρχηγείων καί άρχηγείων, τό ρόλο 
τών δημοκρατικών συνελεύσεων τών άνταρτών καί τή ρύθμιση τών αμοι
βαίων σχέσεων άνταρτοκινήματος μέ τίς πολιτικές όργανώσεις καί τό λαό 
στίς περιοχές δράσης.

Ό  Σιάντος μοϋ ύπόδειξε νά προτείνω στήν ΚΕ τού ΕΑΜ μιά άνα- 
βολή τής συνεδρίασης γιά δυό-τρεΐς μέρες, πού ήταν άπαραίτητες στήν 
καθοδήγηση τού ΚΚΕ νά καταλήξει σέ συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Πολιτικό-στρατιωτική σύσκεψη

Στά μέσα τού Σεπτέμβρη, στήν έπαυλη τού ζωγράφου Βάλια Σεμερτζίδη, 
στά Τουρκοβούνια, έγινε σύσκεψη στελεχών.

Τήν εισήγηση έκανε ό Σιάντος. Μίλησε γιά τίς έπιτυχίες καί τά άτυ- 
χήματα πού έπαθε τό άντάρτικο καί στάθηκε περισσότερο στίς άδυναμίες 
καί «τσαπατσουλιές», πού μεγαλοποιούν οί έχθροί, άλλά καί μερικοί «φί
λοι», γιά νά βάλουν φρένο στόν ένοπλο άγώνα, πού τόν φοβούνται. Δια
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πίστωση τοΰ ΠΓ -  συνέχισε ό Σιάντος -  είναι δτι τό άντάρτικο παρουσιά
ζει όμοιότητες, άλλά καί διαφορές σέ κάθε περιοχή: Στή Θεσσαλία ό 
γραμματέας τής όργάνωσης Κ. Γαμβέτας, έδωσε μιά κατεύθυνση «κλασι
κή» νά πούμε: Δηλαδή, πρώτα δημιουργεί πολιτικές όργανώσεις καί αύ
τές συγκροτούν άνταρτοομάδες, ένώ στή Ρούμελη άκολουθιέται άντί- 
στροφος δρόμος: Δημιουργούνται άνταρτοομάδες κι αύτές βοηθούν στή 
συγκρότηση πολιτικών όργανώσεων στά χωριά. Ή  καθοδήγηση καί ό 
έλεγχος τών άνταρτοομάδων στή Θεσσαλία, ή όποία διάθεσε καί σημαν
τικό άριθμό στελεχών στόν τομέα αύτό, δέν έμπνέει άνησυχίες, άντίθετα 
δικαιολογεί αισιόδοξες προοπτικές γιά μελλοντική σοβαρή άνάπτυξή 
τόσο τών πολιτικών δσο καί τών άντάρτικιον όργανώσεων. Δέ συμβαίνει 
τό ίδιο μέ τή Ρούμελη δπου ή άριθμητική άνάπτυξή τοΰ άντάρτικου, καί 
σάν άποτέλεσμά της ή άνάπτυξή τών έθνικοαπελευθερωτικών όργανώ
σεων, δέ στηρίζεται σέ γερά κομματικά θεμέλια καί δέν ύπάρχει επαρκής 
άριθμός στελεχών, γιά νά άφομοιώσει καί νά κατευθύνει σωστά αύτό τό 
κίνημα. Ή καλή έντύπωση άπό τό άντάρτικο καί ό ενθουσιασμός πού 
ξεσήκωσε ό Άρης είναι θετικοί παράγοντες. 'Υπάρχουν δμως καί άρνητι- 
κά. 'Ο Σιάντος άνάφερε μιά σειρά καταγγελίες γιά ύπερβολές καί παρα
στρατήματα τού άντάρτικου καί προσωπικά τού Άρη. Άνάμεσα στά 
άλλα άνάφερε καί μιά έκβιαστική άγγαρεία καί χρησιμοποίηση τών ζώων 
ένός χωριού. Σέ παρατήρηση κομμουνιστή άντάρτη δτι ύπήρχε δυνατό
τητα μέ τό καλό νά πειστούν οί χωρικοί νά βοηθήσουν, ό Άρης άπάντησε: 
-Γιατί έγώ δίνω τή ζωή μου; Ά ς  δώσουν καί οί χωρικοί τά μουλάρια 
τους! Στό παθητικό τοΰ Άρη καταλόγισε τήν «όμηρία» τού γιού τού Μα
ραθέα, πού τόσο τήν εκμεταλλεύτηκαν οί εχτροί καί οί οπαδοί τής μοιρο
λατρικής άναμονής. Ό  Άρης είναι Ικανός -  κατέληξε ό Σιάντος -  όμως 
πρέπει νά μπει κάτω άπό κομματικό έλεγχο. Ανακοίνωσε δτι τό ΠΓ άπο- 
φάσισε νά στείλει στό άντάρτικο μερικά πολιτικά καί στρατιωτικά στελέ- 
χοι καί £ναν κατάλληλο νά τοποθετηθεί δίπλα στόν Άρη, σάν πολιτικός 
υπεύθυνος καί άντιπρόσωπος τού ΕΑΜ. ’Επίσης άποφάσισε νά συγκρο
τηθεί Γενικό Αρχηγείο Ανταρτών Ρούμελης.

Μετά τόν Σιάντο μίλησε ό έπιτελικός τού ΚΚΕ ταγματάρχης Μακρί- 
δης Θόδωρος (Έκτορας). Άπό τήν έκτίμηση τής πολεμικής κατάστασης 
έβγαλε τό συμπέρασμα πώς δέ θά πρέπει νά περιμένουμε μεγάλης έκτασης 
άποβατικές έπιχειρήσεις τών "Αγγλων στήν 'Ελλάδα καί προσανατόλιζε 
τό ΚΚΕ γιά πόλεμο διάρκειας δυό καί τριών χρόνων. Γιά τό ένοπλο κί
νημα τού ΕΛΑΣ καί είδικά γιά τό άντάρτικο, πού ήταν τό θέμα τής σύ
σκεψης, είπε πώς είναι άκόμα βλαστάρι, περνάει τό «παιδικό του στά
διο», δηλαδή τό στάδιο τής προπαγάνδας, τής σύνδεσης μέ τό λαό καί τής 
όργάνωσης, στάδιο πού πολλά μπορούν νά προσφέρουν τά πολιτικά στε
λέχη καί έλάχιστα οί έπαγγελματίες άξιωματικοί.

Μέ τήν προοπτική πώς σύντομα τό άντάρτικο θά άναπτυχθεί, πρό- 
τεινε νά όργανωθούν ύπαρχηγεία σέ κάθε βουνό ή σέ γειτονικά βουνά καί 
μπορεϊ άπό τώρα νά άρχίσει ή προετοιμασία γιά νά ένωθούν τά ύπαρχη-
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γεία σέ Γενικά ’Αρχηγεία Περιοχών. Αύτά γιά άρκετό διάστημα, -  είπε -  
δέν θά παίζουν ρόλο έπιτελικής καί έπιχειρησιακής Διοίκησης, γιατί ούτε 
οί κατακτητές θά άπασχολούν σοβαρές δυνάμεις γιά έκκαθαριστικές έπι- 
χειρήσεις, ούτε τό άντάρτικο θά είναι σέ θέση νά ένεργεί έπιθέσεις μέ 
συντονισμένη δράση πολλών ύπαρχηγείων. Ά ρα -  κατάληξε -  άκόμα δέν 
είναι σκόπιμο νά σταλούν άξιωματικοί στό βουνό, άλλά νά μείνουν στην 
’Αθήνα δπου είναι άνάγκη νά δυναμώσει ή προπαγάνδα καί ή προσέλ
κυση άξιωματικών στόν ΕΛΑΣ.

Γιά συγκρότηση Γενικού Στρατηγείου δλων τών άνταρτών τής 'Ελλά
δας, κατά τή γνώμη τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ, δέ μπορούσε νά γίνει τώρα λόγος. 
Είναι πρόωρο, άκαρπό καί έπιζήμιο. Θά άπορροφήσει άνώτατα καί άνώ- 
τερα πολιτικοστρατιωτικά στελέχη, πού δέν θά έχουν δυνατότητα νά συν
τονίζουν τίς μικρές καί σκόρπιες άντάρτικες δυνάμεις καί χωρίς καλά όρ- 
γανωμένες συνδέσεις καί χωρίς μέσα διαβιβάσεων, οί πληροφορίες, υπο
δείξεις καί κατευθύνσεις πού θά δίνει θά φτάνουν τόσο άργά, πού θά 
φέρνουν συγχύσεις, άντί νά βοηθούν.

’Ακολούθησαν όμιλίες τών στελεχών πού βάσταξαν δλη τή μέρα. Τε
λευταίος μίλησε δ Ίωαννίδης, πού γιά πρώτη φορά έμφανίζονταν σέ κομ
ματικό σώμα. Ήταν πολύ αυστηρός, σκληρός μπορούμε νά πούμε, κυρίως 
άπένατι στόν Άρη. Έκανε δρισμένους ύπαινιγμούς καί έπικαλούμενος 
τήν σοβαρότητα τής κατάστασης μέ κάποιο ώμό τρόπο, έξαπέλυσε άπειλές 
κατά τών στελεχών πού θά ξεφεύγουν άπό τήν κομματική πειθαρχία. Στό 
θέμα πού συζητούνταν, ή όμιλία τού Ίωαννίδη δέν πρόσφερε τίποτα πρα
κτικά. Δέ φαίνονταν κατατοπισμένος καί προσγειωμένος στήν τότε πρα
γματικότητα. "Ομως δλοι καταλάβαμε πώς κάποια άλλαγή έχει γίνει στό 
Κόμμα. Ό  Σιάντος δέν ήταν έκεΐνος πού γνωρίζαμε. Έκανε έντύπωση 
(καί τότε άκόμα συζητήθηκε τό άσυνήθιστο στή κομματική λειτουργία) 
άντί νά κλείσει τήν σύσκεψη ό εισηγητής, έκλεισε τή συζήτηση ένα άλλο 
καθοδηγητικό στέλεχος.

Ή  σύσκεψη κατάληξε σέ δρισμένα συμπεράσματα, πού θά έπρεπε νά 
τά πάρουν ύπόψη τους οί πολιτικές καθοδηγήσεις καί ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ: 
Διατυπώθηκε όλόκληρο σχέδιο όργάνωσης καί λειτουργίας τών άνταρτο
ομάδων, τών σχέσεων τους μέ τούς χωρικούς καί έβαλε σάν έπιτακτικό 
καθήκον τή μετατροπή τών «ένοπλων όμάδων» τών χωριών σέ όργανω- 
μένα σέ στρατιωτικούς σχηματισμούς τμήματα πού θά άποτελούσαν έφε- 
δρικά τμήματα τών άνταρτών. Οί στρατιωτικοί θεωρούσαν άπαραίτητο 
νά όργανωθούν παντού άρχηγεϊα καί ύπαρχηγεϊα κατά συγκροτήματα 
βουνών. Μέ τή προοπτική δτι οΐ καταχτητές θά άρχίσουν δράση καί στή 
διάρκεια τού χειμώνα θά πολλαπλασιαστούν οί δυσκολίες. 'Υποδείχνον
ταν νά συγκεντρωθούν έπαρκείς ποσότητες τροφίμων σέ κατάλληλα μέρη 
καί ειδικά γιά τή Ρούμελη καί τή Θεσσαλία, στήν Πίνδο, πού θά πρέπει 
νά άποτελέσει τό βασικό τους στήριγμα. Στό όργανωτικό πρότεινε νά κα
θιερωθεί σ’ δλο τόν ΕΛΑΣ ή τριμελής καθοδήγηση καί καθορίστηκαν τά 
ειδικά καθήκοντα τού όργάνου καί τού κάθε μέλους του χωριστά:
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Ό  στρατιωτικός εύθύνονταν γιά τή στρατιωτική όργάνωση, τόν 
έλεγχο τοϋ όπλισμού, τή στρατιωτικοποίηση όλου τοϋ τμήματος, τήν προ
ετοιμασία καί διεύθυνση τών έπιχειρήσεων.

Ό  καπετάνιος, όριζόταν βοηθός τού στρατιωτικού στή δουλιειά του 
καί ύπεύθυνος γιά τήν έσωτερική ζωή τού τμήματος. Νά φροντίζει γιά τόν 
άνεφοδιασμό, τόν καταυλισμό, τήν ύγεία καί νά έκπροσωπεί τό τμήμα 
στίς δημόσιες έμφανίσεις.

Ό  πολιτικός, ύπεύθυνος νά φροντίζει γιά τήν ήθικοπολιτική προ
ετοιμασία τού τμήματος, νά έξασφαλίζει τήν ένότητα τών άνταρτών μέ 
τούς άξιωματικούς, νά ένημερώνει τό τμήμα γιά τίς διεθνείς καί έσωτερι- 
κές έξελίξεις, νά φροντίζει γιά τή ψυχαγωγία τών άνταρτών. Ταυτόχρονα 
νά έξασφαλίζει άρμονικές σχέσεις άνταρτών καί λαού, νά όργανώνει τίς 
συνδέσεις καί τίς πληροφορίες καί νά κατευθύνει τίς δημοκρατικές συν
ελεύσεις τών άνταρτών.

Στό ζήτημα τής άποστολής άξιωματικών άπό τήν ’Αθήνα στό άντάρ- 
τικο, δόθηκε κάποια λύση. Ό  Δανιηλίδης καί έγώ μέ μεγάλη δυσκολία 
είχαμε έξασφαλίσει προηγούμενα τή συγκατάθεση τών δύο στρατιωτικών 
μελών τής κεντρικής στρατιωτικής όργάνωσης τού κόμματος νά σταλεί ό 
ταγματάρχης Μηχανικού Θύμιος Ζούλας. Στή σύσκενη άποφασίστηκε νά 
φύγει καί ό λοχαγός πεζικού Φοίβος Γρηγοριάδης.

Τά πορίσματα τής πολιτικοστρατιωτικής σύσκεψης έγκρίθηκαν άπό 
τήν ΚΕ τού ΕΑΜ σέ τακτική συνεδρίαση.

Ή  άναχώρηση τών άξιωματικών άποφασίστηκε νά γίνει άμέσως μετά 
τήν άναχώρηση τών Μανιάτη καί Λευτεριά, οί όποιοι καί ένημερώθηκαν 
γιά τήν έκλογή καί τόν τρόπο άξιοποίησης τών δύο άξιωματικών.

Στίς άρχές τού Νοέμβρη, ό ταγματάρχης Θ. Ζούλας ξαφνικά προσ
βλήθηκε άπό βαριάς μορφής ίκτερο. 'Η άποστολή άναβλήθηκε γιά άρκετό 
χρονικό διάστημα. Ό  Φ. Γρηγοριάδης, πού γνώριζε καλά δλη τήν ύπόθε- 
ση, κατά περίεργο γιά μένα τρόπο, έγραψε άργότερα δτι δέν ήθελε ή κα
θοδήγηση νά στείλει άξιωματικούς, ότι γιά νά πετύχει ό ίδιος νά βγει στό 
άντάρτικο χρειάστηκε νά «καταφύγει σέ πλάγια μέσα», καί ότι έπικαλέ- 
στηκε τή μεσολάβηση τού Γυφτοδήμου, πού πρέπει νά σημειωθεί, ότι τότε 
δέν είχε καμιά σχέση μέ τό άντάρτικο. Αύτή τήν έποχή ή άναβολή ήταν 
πραγματική καί αιτία της ή άρρώστεια τού Ζούλα. ’Αρκεί νά παραθέ
σουμε ένα «μπουναμά» πού τού χαρίσαμε τή πρωτοχρονιά τού 1943: 
«’Αντί θυμάρι Θύμιο μου, λιβάνι μού μυρίζεις!».

Κι’ δταν ό Ζούλας έγινε καλά, ή καθοδήγηση περίμενε νά ’ρθει στήν 
’Αθήνα ό Άρης καί τότε θά παίρνουνταν όριστικές άποφάσεις γιά τή 
σύνθεση τού Γενικού Αρχηγείου Ρούμελης. Έτσι σημειώθηκε καί νέα κα
θυστέρηση, πού όπως θά δούμε, βάσταξε μέχρι τά μέσα τού Μάρτη.
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Άκόμα μιά άπειλή κρίσης στήν ήγεσία τοΰ ΕΑΜ ξεπεράστηκε

Αρκετά καλά έξοπλισμένος καί έξουσιοδοτη μένος νά κάνω συγκεκριμέ
νες προτάσεις, κάλεσα σέ συνεδρίαση τά τακτικά μέλη τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ. 
Ή κατάσταση είχε χειροτερέψει μέ όρισμένες πληροφορίες, πού άνεύθυνα 
κυκλοφορούσαν κείνες τίς μέρες: Έλεγαν πώς δ "Αρης έπιασε όμήρους, 
ζήτησε λύτρα καί σκότωσε ένα παιδί, τό γιό τού Μαραθέα. Τόν παρουσί
αζαν σάν άγριο καί άσύδοτο ληστή, έναν Νταβέλη, μέ ύπέρμετρη σκληρό
τητα, άδικες καί άπάνθρωπες έκτελέσεις πλουσίων καί κρατικών λειτουρ
γών, μόνο άπό ταξικό μίσος καί έκδίκηση γιά δοκιμασίες πού είχε περά- 
σει στή μεταξική δικτατορία. Μιλούσαν γιά έναν κομμουνιστή, χωρίς 
άκόμα νά ξέρουν τδνομά του. Τόν κατηγορούσαν άκόμα γιά άπατεώνα, 
πού ιδιοποιήθηκε τό βαθμό τού ταγματάρχη, χωρίς κάν νά έχει υπηρετή
σει στρατιώτης, - δπως φημολογούνταν. Έκανα μιά έκθεση γιά τήν κατά
σταση καί τή λειτουργία τής προσωρινής ΚΕ τού ΕΛΑΣ, τού έπιτελείου 
καί τών υπηρεσιών. Άναφέρθηκα στόν άνεφοδιασμό καί τήν νεοϊδρυμένη 
όργάνωση «Φανέλλα τού Αντάρτη» καί άνάπτυξα τήν άπόφαση τού 
ΕΛΑΣ νά όργανώσει Φρουραρχεία στίς λαϊκές συνοικίες καί ένοπλα τμή
ματα αυτοάμυνας στά έργοστάσια, τίς μεταφορές καί τίς Δημόσιες υπηρε
σίες. Στή συνέχεια άναφέρθηκα στήν άνάπτυξη χ ψ  δράση τοϋ άντάρτικου 
καί τά μέτρα πού πρέπει νά παρθοϋν γιά νά ξεπεραστούν λάθη καί άδυ
ναμίες, πού είναι φυσικό νά ύπάρχουν σ’ έναν όργανισμό μέ δράση καί 
μάλιστα πρωτοφανέρωτο καί γιά τό λόγο αύτό καί χωρίς έμπειρίες.

Άνάφερα πολλά θετικά άπό τήν μέχρι τότε δράση τών άνταρτοομά
δων καί σταμάτησα στίς σοβαρές έπιτυχίες ένάντια στίς ένοπλες συμμο
ρίες πού όργάνωσαν οί κατακτητές μέσα στίς έθνικές μειονότητες, δηλαδή 
τούς κομιτατζήδες καί όχρανίτες στή Μακεδονία, τούς κουτσόβλαχους 
«λεγεωνάριους» τής Θεσσαλίας καί Μακεδονίας, τούς άρβανίτες τής 
Τσαμουριάς. Ή  δράση αύτών τών συμμοριών περιορίστηκε καί είναι βέ
βαιο πώς θά έκμηδενιστεί. Έπίσης άνάφερα τά μέτρα πού πάρθηκαν άπό 
τίς άνταρτοομάδες γιά τόν άφοπλισμό τών χωροφυλάκων, πού θελημα
τικά ή άθελά τους μπήκαν στήν υπηρεσία τών κατακτητών καί τήν έξου- 
δετέρωση τών τεταρτοαυγουστιανών όργάνων, πού έθελοντικά έγιναν 
καταδότες τών συγχωριανών τους. Στή συνέχεια μίλησα γιά τίς άρνητικές 
έκδηλώσεις όρισμένων άνταρτοομάδων καί στελεχών. Σταμάτησα περισ
σότερο στή Ρούμελη καί τόν Άρη. Γιά τήν όμηρία καί λύτρα, παραδέχτη
κα δτι ήταν λάθος του, δμως δέν πρέπει νά ξεχνούμε δτι γιά πρώτη φορά 
καταπιανόμαστε μέ τέτοιας μορφής άγώνα καί λάθη γίνονται καί θά γί- 
νουνται. Πρέπει παράλληλα νά έκτιμήσουμε τό σοβαρότατο έργο πού έπι- 
τέλεσε ό Άρης. Πρέπει νά σημειωθεί δτι δταν γίνονταν ή συνεδρίαση τής 
ΚΕ τού ΕΑΜ δέν ξέραμε άκόμη δτι δέν έπρόκειτο γιά λύτρα, άλλά γιά 
έντολή νά δώσει ή γυναίκα τού Μαραθέα ένα καθορισμένο ποσό, σάν 
πληρωμή νά άποζημιώσει τούς έργαζόμενους στό κτήμα. Πράγμα πού Ιγι- 
νε.
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Βρεθήκαμε σέ έξαιρετικά δύσκολη θέση δταν δ άντιπρόσωπος χού 
ΣΚΕ έπικαλούμενος τό γεγονός δτι ό ΕΛΑΣ είναι στρατός τού ΕΑΜ καί 
τήν πολιτική εύθύνη γιά τή δράση τον τήν έχουν τά πολιτικά κόμματα τού 
ΕΑΜ, ζήτησε νά άναφερθούν έκτός άπό τά γεγονότα όνόματα τών στελε
χών τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ καί τά όνόματα τών διευθυντών τών γραφείων καί 
υπηρεσιών του, τή σύνθεση καί τόν συγκεκριμένο άριθμό τών άνταρτών 
κάθε όμάδας, τά όνόματα τών άνώτατων καί άνώτερων άξιωματικών πού 
προσχώρησαν ή διαπραγματεύονται τήν προσχώρηση στόν ΕΛΑΣ καί άλ
λες λεπτομέρειες γιά τόν μηχανισμό πληροφοριών καί συνδέσεων. Εύτυ- 
χώς τό σύνολο τών άλλων μελών τής ΚΕ τού ΕΑΜ δέν ύποστήριξε τίς 
άξιώσεις τού άντιπροσώπου τού ΣΚΕ.

Συνεχίζοντας τήν όμιλία του ό άντιπρόσωπος τού ΣΚΕ έπιτέθηκε 
κατά τού Άρη καί ζήτησε νά άπομακρυνθεΐ άπό τή θέση του.

Άποκρούσαμε τήν πρόταση καί δηλώσαμε πώς τώρα δίπλα στόν 
Άρη ύπάρχουν άρκετά ικανά στελέχη άπό τήν άνταρτοομάδα τού Παρ
νασσού καί άκόμα ένας άξιωματικός τής σχολής εύελπίδων. Άκόμα ζητή
σαμε τήν έγκριση τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ νά άναθέσει τήν καθοδήγηση τού 
κινήματος Ρούμελης στόν Ήλία Μανιάτη, πού μαζί μέ τέσσαρα στελέχη, 
θά έφευγε άπ' τήν Αθήνα. "Ενας άπ’ αύτούς είναι ό ύπεύθυνος καθοδη
γητής τών πολεμιστών τής Αλβανίας, τών τραυματιών, άναπήρων καί θυ
μάτων πολέμου, πού ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ τόν προτείνει γιά καπετάνιο καί 
πολιτικό καθοδηγητή τού Αρχηγείου Ρούμελης. Πληροφορήσαμε τήν ΚΕ 
τού ΕΑΜ πώς έχει άποφασιστεΐ ή άποστολή καί δύο άξιωματικών τού 
ΕΛΑΣ. "Οταν κι αύτοί περάσουν στό άντάρτικο, τότε θά άνασχηματιστεϊ 
τό Αρχηγείο Ρούμελης καί θά πάρει τήν όριστική του σύνθεση.

Οί πληροφορίες καί οί άποστολές πού άναγγέλθηκαν καί δπως άναγ- 
γέλθηκαν μέ ψευδώνυμα, δέν ικανοποίησαν τόν σοσιαλιστή άντιπρόσωπο. 
Ζήτησε περισσότερα καί πιό συγκεκριμένα, άπό δσα είχε άποφασίσει ή 
ΚΕ τού ΕΛΑΣ νά γίνουν γνωστά. ’Επικαλέστηκα τήν Ιδιομορφία τής 
στρατιωτικής μας όργάνωσης καί τούς κινδύνους άπό τή διαρροή στρατι
ωτικών καί πολεμικών μυστικών. Εύτυχώς τό σύνολο τών άλλων μελών 
τής ΚΕ τού ΕΑΜ έδειξε κατανόηση καί δέχτηκε πώς γιά λόγους συνωμο
τικούς δέν πρέπει νά άνακοινώνονται περισσότερα άπό δσα κρίνουν οί 
άρμόδιοι άξιωματικοί πώς μπορούν νά άνακοινωθούν.

Δέν τελείωσαν, δμως, οί άντιδράσεις τού Οικονόμου. Εκνευρισμένος 
καθώς ήταν τίς τελευταίες μέρες, -  άπό άγνωστες τότε γιά μάς αίτιες -  
έβγαλε στά φανερά δλες τίς σκέψεις του καί μάλιστα «έδραιωμένες μαρ
ξιστικά». Τό άντάρτικο στά βουνά -  είπε -  είναι ξεπερασμένη Ιστορικά 
μορφή πολέμου καί ό σύγχρονος μικροπόλεμος γιά νά είναι ώφέλιμος καί 
Αποτελεσματικός, σά βοηθητική μορφή άγώνα στό γενικό πόλεμο τών με
τώπων, θά πρέπει νά γίνεται μόνο κάτω άπό τήν άμεση διοίκηση τών Γ ε
νικών ’Επιτελείων τών συμμαχικών δυνάμεων, καί συγκεκριμένα γιά τό 
έλληνικό κίνημα κάτω άπό τό ΣΜΑ. Καί πρέπει νά άφοσιωθεΐ άποκλει-
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Ήλίας Μανιάτης. Τάσος Λευτεριάς.

στικά σέ σαμποτάζ καί καταστροφές στρατηγικής σημασίας στόχων, μέ 
επιδρομές μικρών ένοπλων όμάδων, πλαισιωμένων μέ ειδικούς άξιωματι- 
κούς καί έφοδιασμένων μέ σύγχρονα έκκρηκτικά μηχανήματα. Τόσο ή 
συγκρότηση, όσο καί ό άνεφοδιασμός τέτοιων όμάδων μπορεΐ νά γίνει 
μόνο σέ στενή συνεργασία μέ τούς Άγγλους. Καί θεληματικά ή άθελα, 
άποκάλυψε πώς στό ΣΚΕ έχουν κιόλας γίνει τέτοιες έμμεσες προτάσεις, 
άπό άνθρώπους τής άγγλοελληνικής έπιτροπής, πού συγκροτήθηκε τελευ
ταία στό Κάιρο.

Περνώντας στό άντάρτικο, ό άντιπρόσωπος τού ΣΚΕ τό χαρακτήρισε 
άνώφελο καί ίσως καί έπιζήμιο. 'Υποστήριξε πώς οί άγρότες, πού άποτε- 
λούσαν τήν κύρια δύναμη τών άνταρτοομάδων, άπό τή θέση τους, ένώ δέν 
μπορούν νά είναι συνεπείς έπαναστάτες, δταν πάρουν δπλα στά χέρια 
τους πιέζουν, άρπάζουν, λεηλατούν, καίνε καί άντεκδικούνται γιά
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προσωπικούς ή τοπικιστικούς λόγους. Καί όταν βρεθούν σέ δυσκολίες, 
λουφ άζουν ή συνθηκολογούν καί γίνονται «ραγιάδες». Πρέπει, κατάληξε, 
νά άποφύγουμε τίς κακοτοπιές καί νά μή παρασυρθούμε άπό τίς άνόητες 
πρωτοβουλίες μερικών «ψευτοπαλληκαράδων».

Οί απόψεις αύτές προκάλεααν έκπληξη καί άνησυχία σ’ δλα τά μέλη 
τής ΚΕ. Ή σ α ν εντελώς άντίθετες άπό τίς μέχρι τότε θέσεις τού ΕΑΜ , πού  
πάντα, μέ ξεχωριστό ενθουσιασμό, υποστηρίζονταν καί άπό τό ΣΚΕ. Γιά 
ν' άποφύγουμε όξυνση τής καί έτσι άσχημης κατάστασης, πού τελευταία  
δημιουργούσε ό άντιπρόσω πος τού ΣΚΕ, ρωτήσαμε άν οί άπόψεις πού  
άνάπτυξε ήταν προσω πικές ή τού Κόμματός του.

Ύ στερα άπό σκέψη άπάντησε πώς δέν έχει έντολή νά βάλει τέτοιο  
ζήτημα γιά συζήτηση, άλλά είναι γνώμες πού  άκούονται στούς κύκλους 
τού Κόμματός του καί σέ άλλους, πού έχουν έπαφή μέ τό ΣΚΕ.

Συμφωνήσαμε νά μή δώσουμε άμέσως συνέχεια στό θέμα καί νά  
φροντίσει ό Οίκονόμου νά τό ξεκαθαρίσει μέοα στή καθοδήγηση τού 
Κόμματός του.

"Ετσι τέλεκυσε αύτή ή εξαιρετικά δύσκολη φάση στίς σχέσεις άνά- 
μεσα στά Κόμματα καί τίς οργανώσεις πού συνεργάζονταν στό ΕΑΜ. Γιά 
μιά άκόμη φορά ξεπεράστηκε ή κρίση. Ά λ λ ά  εξομάλυνση δέν υπήρξε. 
Ό λ α  έδειχναν πώς θά έχουμε συνέχεια...

01 άντάρτες στό χωριό. Μιά φωτογραφία μαζί μέ τό λαό πρίν τήν άναχώρηαη.
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

Ό  ένοπλος άγώνας καί τό ΚΚΕ

Λόγοι Αντικειμενικοί άλλά καί υποκειμενικοί, (ιδεολογικοπολιτική προ
ετοιμασία τών μαζών καί όργανωτικοτεχνική διαμόρφωση προϋποθέσεων 
καί βάσεων γιά τό πέρασμα σέ άνώτατες μορφές πάλης, δπως είναι 6 έν
οπλος άγώνας), «έπιβράδυναν» τήν προβολή τού όργανωμένου καί καθο
δηγημένου άπό τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ άντάρτικου. Ή  άποψη πού άναπτύ- 
χθηκε άπό μερικούς έρευνητές τής έποχής τού άντικατοχικού άγώνα, πώς 
δήθεν τό ΚΚΕ ύποτιμούσε καί δέ σκεπτόταν καθόλου τήν άνάγκη καί τό 
άναπόφευκτο τής ένοπλης σύγκρουσης μέ τούς κατακτητές, δέν έχει καμιά 
σχέση μέ τήν άλήθεια. Νομίζω ότι πολύ σωστά έγραψε στό βιβλίο του 
«Τό άντάρτικο», (τόμος Α' σελ. 25-26), ό Φοίβος Γρηγοριάδης, ένας άπό 
τούς πρώτους άντάρτες άξιωματικούς καί μέλος τοϋ πρώτου Γενικού ’Αρ
χηγείου τού ΕΛΑΣ Ρούμελης, πώς:
«...Οϋτε στό έλληνικά κομμουνιστικό κόμμα, τό άνασνγκροτονμενο άπό 
τίς πρώτες μέρες τής γερμανικής έπιβολής, φάνηκαν θεωρητικές άντιρρή- 
σεις ή δισταγμοί. Καί τό ΕΑΜ δέν είναι κανένα προπολεμικό «λαϊκό μέ
τωπο», άλλά «άπελενθερωτική όργάνωση» μέ ευρύτατους σκοπούς καί 
πλαίσια. Καί ό «Ριζοσπάστης» περιλαμβάνει στά συνθήματα τον καί τήν 
ένοπλη πάλη κατά τοϋ κατακτητή, άπό τήν άρχή τής κατοχής. Κ αί ό έπι
τελικός τοϋ κόμματος ταγματάρχης Θ. Μακρίδης, πολύ νωρίς κνκλοφορεϊ 
μέ τόν «Κλαούζεβιτς» στή γαλλική έκδοση ύπό μάλης (στήν έλληνική έκ
δοση, άλλά καί σ’ δλους τούς στρατιωτικούς κανονισμούς, όέν περιλαμ
βάνεται οϋτε σελίδα περί άνταρτοπολέμον, έκτάκτον πολέμον ή «μικρο- 
πολέμου» άλλων κανονισμών, άλλων στρατών) γιά ν’ άναλύσει έκεΐνον 
τόν θεωρητικό τοϋ πολέμον καί Ιδιαίτερα τό κεφάλαιο «άνταρτοπόλεμος» 
σέ κοματικές σννεδριάσεις στελεχών».

Ή  παραπάνω σωστή διαπίστωση δέν προφύλαξε τόν Φ. Γρηγοριάδη 
άπό κακοτοπιές. Τήν «καθυστέρηση» τής όργανωμένης άπό τό ΚΚΕ καί 
τό ΕΑΜ ένεργητικής-ένοπλης δράσης, έντελώς άβασάνιστα τήν άποδίνει 
σέ ψυχολογικό-συναισθηματικό πλέγμα: "Οτι δήθεν οί κομμουνιστές δί
σταζαν ν’ άρχίσουν τόν άνταρτοπόλεμο γιατί φοβούνταν « τήν εύχέρεια 
τών κατακτητών νά πλήξουν πιό εύκολα, γιά άντίποινα, έκείνους τούς 
κομμουνιστές πού έχουν στά χέρια τους, «Άκροναυπλιώτες» ή έξορί- 
στους».

Καί δπως ήταν φυσικό τό συμπέρασμά του δέν μπορούσε παρά νά 
«τραβιέται άπό τά μαλλιά του». Συγκεκριμένα, στόν ίδιο τόμο τοϋ βι
βλίου του καί στήν ίδια, δπως προηγούμενα, σελίδα, έγραψε πώς δήθεν τό 
άντάρτικο δέν ήταν έργο τού ΚΚΕ ή τού ΕΑΜ, ύστερα άπό μελέτη καί 
άπόφαση, άλλά δημιουργοί του ήσαν «... καί άπό αύτή τήν παράταξη, οί
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πιό τολμηροί, έκεΐνοι πού τ’ Αποφάσιζαν πρώτοι. Εκείνοι πού μιά νύχτα 
τού Μάη βγήκαν σιωπηλοί άπό ίνα μύλο στήν άκρη τής Σπερχιάδας, μέ τά 
τουφέκια στό χέρι καί ξεμακραίναν μές στό σκοτάδι...».

Τί κρίμα, νά γράφονται τέτοια πράγματα άπό ένα Βερμαΐο, πού ήταν 
μέλος τής πρώτης ΚΕ τού ΕΛΑΣ καί όχι μόνο ήξερε τίς άποφάσεις τού 
ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ γιά τό άντάρτικο καί τόν τρόπο όργάνωσης 
καί άνάπτυξής του, άλλά ό ίδιος έπίμονα καί συστηματικά τόν προπα
γάνδιζε στούς κύκλους τών άξιωματικών.

'Η ιστορική άλήθεια άπαιτεϊ νά δούμε μέ σοβαρότητα αύτό τό πρό
βλημα, άλλά καί νά βγάλουμε σωστά διδάγματα.

I. Άπειρες είναι οί μαρτυρίες ότι τό ΚΚΕ άπό τήν άρχή άκόμα τής 
κατοχής είδε καί έκτίμησε βασικά σωστά τήν άνάγκη τής ένοπλης πάλης. 
Σ’ όλες τίς 'Ολομέλειες τής ΚΕ, (6η, 7η, 8η) τό καθήκον τής όργάνωσης 
καί άνάπτυξής τού ένοπλου κινήματος, μέχρι τή συγκρότηση ένός λαϊκού 
στρατού, στέκεται στή πρώτη γραμμή. Καί τό ΕΑΜ, δπως είδαμε στό 
πρώτο διάγγελμά του πρός τό λαό, (10.10.41) πρόβαλε σάν παράδειγμα 
γιά μίμηση τίς πρώτες ένοπλες έκδηλώσεις. Συγκεκριμένα τόνιζε: «... ή 
Κρήτη, ή Μακεδονία, ή Θράκη, δπου έγινε κιόλας τό ξεκίνημα, μάς δεί
χνουν τό δρόμο...». Καί γιά όδηγό ύπόδειχνε στόν έλληνικό λαό «... τό 
παράδειγμα τών καπεταναίων, τών καραβοκυραίων, τών ναυτών τού 
1821, τού Κολοκοτρώνη, τοΰ Μιαούλη, τοΰ Κανάρη, τού Οικονόμου, τού 
Καρατζά...». Άλλά καί τό θεωρητικό περιοδικό τοϋ ΚΚΕ, στό πρώτο του 
τεύχος τής κατοχής (Όχτώβρης 1941) πού βγήκε παράνομα μέ τίτλο 
«Λαϊκή ’Επιθεώρηση», (άπό τό 2ο τεύχος ξαναπήρε τόν ιστορικό τίτλο 
της, «Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση»), σέ κύριο άρθρο, άσχολήθηκε μέ τό 
ζήτημα τού ένοπλου άγώνα καί υπογράμμιζε τήν άνάγκη νά μπούν «... 
«γερά όργανωτικά θεμέλια σ’όλη τήν'Ελλάδα, νά έτοιμάσουμε τά μαχη
τικά μας τμήματα γιά τήν άμεση δράση, γιά τόν παρτιζάνικο πόλεμο, γιά 
τό πανεθνικό σαμποτάζ τού ξένου φασισμοϋ».

Κι’ δταν ύπάρχουν τέτοια άφθονότατα έπίσημα ντοκουμέντα, ποιά 
άξία μπορούν νά έχουν τά έπιχειρήματα πού χρησιμοποιήθηκαν μετά τόν 
πόλεμο πώς τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ δήθεν δέν σκέπτονταν καί δέν ήθελαν 
ένοπλο άγώνα ένάντια στούς κατακτητές; Κι άκόμα περισσότερο: Ποιόν 
θά πείσει ό κ. Πυρομάγλου όταν Ισχυρίζεται πώς ό ΕΔΕΣ διαφώνησε καί 
δέ συνεργάστηκε μέ τό ΕΑΜ γιατί αύτό δέν ήθελε ένοπλο κίνημα, δταν 
ούτε μιά γραμμούλα κάποιου ντοκουμέντου τού ΕΔΕΣ δέν άναφέρεται 
στήν άνάγκη γενικά τού έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα καί ειδικότερα 
τού ένοπλου ένάντια στούς κατακτητές, μέχρι τίς άρχές τού χειμώνα τού 
1942, δηλαδή δταν τό έλασίτικο άντάρτικο είχε φουντώσει;

Αύτά γιά τά γραπτά έπίσημα ντοκουμέντα. 'Υπάρχουν δμως καί οί 
άναμνήσεις τών πρώτων άγωνιστών πού άρπαξαν τά δπλα καί άναδείχτη- 
καν λαογέννητοι πολέμαρχοι, μέ έντολή τών κομμουνιστικών όργανώσε
ων, πρίν άκόμα δημιουργηθεΐ ό έαμικός λαϊκός στρατός. Πολλοί άπό τούς 
πρωτεργάτες, στελέχη τού ΚΚΕ άπό τότε, ζούν άκόμα: Οί Λασάνης, Πέ
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τρος, Κίσσαβος, Περικλής, Ερμής, Μακεδόνας, Παλαιολόγος, Ύψηλάν- 
της, Καταχνιάς, είναι οί Αψευδέστεροι μάρτυρες. Δέν είναι καθόλου τυ
χαίο πού οί Γερμανοί άπό τόν Όκτώβρη τού 1941, πού έκαναν τίς πρώτες 
έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις στή Μακεδονία γιά νά πνίξουν τό άντάρτικο 
στή γέννησή του, διατυμπάνισαν μέ δλα τά προπαγανδιστικά μέσα καί μέ 
τούς συνεργάτες τους, πώς άποβλέπουν νά έξοντώσουν τίς «κομμουνιστι
κές συμμορίες». Μήπως ή ήρωϊκή έξέγερση τής Δράμας δέν είναι μιά έμ- 
πραχτη άπόδειξη πώς οί κομμουνιστές, όπου βρέθηκαν καί όπου προσφέ- 
ρονταν κάποιες δυνατότητες, άδίσταχτα άρπαζαν τά δπλα καί χτυπούσαν 
τούς κατακτητές καί τούς έθνοπροδότες;

II. Δίπλα στούς «Κλαρίτες», τούς άγανακτισμένους καί τούς «θερμό
αιμους έλεύθερους σκοπευτές», άσφαλώς οί πιό θαρραλέοι καί οί πιό τολ
μηροί, θά προσθέταμε έμείς καί οί πιό συνειδητοποιημένοι άγωνιστές, 
άποδείχτηκαν βασικά πώς ήσαν παλιά μέλη καί όπαδοί τού ΚΚΕ. Συγ
κρότησαν άπό τήν άρχή ένοπλες όμάδες, πιθανό χωρίς νά έχουν πάρει 
όδηγίες άπό τή Κεντρική καθοδήγηση, ή καί άκόμα χωρίς νά έχουν πλη- 
ροφορηθεί γιά τίς θέσεις τού ΚΚΕ σχετικά μέ τόν ένοπλο άγώνα. Μέ 
άποφάσεις τών τοπικών πολιτικών τους όργανώσεων, ή καί μέ προσωπι
κές πρωτοβουλίες, όργάνωσαν ένοπλες όμάδες αύτοάμυνας ή καί άνταρ- 
τοομάδες άγωνιστών τής λευτεριάς. Μπορεϊ άκόμα νά πούμε ότι πολλές 
άπ’ αύτές στάθηκαν τό πρόπλασμα τον μεγάλου άντάρτικου, δχι δμως οί 
δημιουργοί τον. Τό άντάρτικο, πιό συγκεκριμένα ή ένοπλη άντίσταση 
ένάντια στόν κατακτητή, δέν ήταν ύπόθεση λίγων καί τολμηρών, ούτε 
σκόρπιων τοπικών έκδηλώσεων, έστω καί άν αύτές πλαισιώνονταν καί 
καθοδηγούνταν άπό γεναίους πατριώτες ή καί συνειδητούς λαϊκούς ήγέ
τες. Ήταν έργο μιάς πανελλαδικής όργάνωσης μέ καθορισμένους σκο
πούς πού έπιδίωκε , μέ ρεαλισμό καί άποφασιστηκότητα, νά άναπτύξει, 
όργανώσει καί συστηματοποιήσει τόν πόλεμο ένάντια στούς κατακτητές. 
Μόνο μιά ύπεύθυνη ήγεσία, πού θά έκτιμούσε σωστά τίς συνθήκες, τίς 
δυνάμεις καί τίς δυνατότητες πού ύπήρχαν γιά τήν διαμόρφωση ένός λαϊ
κού στρατού, ικανού νά χαλάει τά σχέδια τού έχθρού καί νά κρατάει 
άνοικτά πολλά μέτωπα στά μετόπισθεν καί τίς κατεχόμενες άπό τόν έχθρό 
περιοχές, θά άνταποκρίνονταν μέ έπιτυχία στήν Έθνική Επιταγή. Καί 
τέτοια όργάνωση καί ήγεσία ήταν τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, πού ψυχή του ήταν τό 
ΚΚΕ.

III. 'Υποστηρίζεται άπό πολλούς δχι μόνο πώς τό άντάρτικο στήν Ε λ 
λάδα δημιουργήθηκε άπό τούς «τολμηρούς» μέ πρωτοβουλία τους καί σέ 
άντίθεση μέ τίς όργανώσεις τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Καί άκόμα 
πώς πρωτάρχισε μέ τόν νΑρη Βελουχιώτη καί τούς άντάρτες του. Πρίν άπ’ 
δλα,-δπως γράψαμε -  δλες οί άνταρτοομάδες, πού άναφέραμε τή δράση 
τους, βγήκαν στό Βουνό μέ άποφάσεις καί έντολές τοϋ ΚΚΕ καί τού 
ΕΑΜ, όχι έπειδή ήταν οί τολμηρότεροι άπό τούς τολμηρούς, άλλά, γι
ατί ή γραμμή τού Κόμματος καί τοΰ κινήματος ήταν νά συγκροτήσουν οί 
πολιτικές όργανώσεις ένοπλα τμήματα, πλαισιωμένα άπό ίκανά καί άφο-
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σιωμένα στό λαό καί τούς σκοπούς τής όργάνωσης πολιτικά καί στρατι
ωτικά στελέχη. Καί μόνο οί άνταρτοομάδες, πού δλόπλευρα φροντίζονταν 
καί ένισχύονταν άπό τίς κομματικές καί έαμικές όργανώσεις έπέζησαν καί 
στάθηκαν βάση γιά τό μεγάλο άντάρτικο. Τέτοιες ήταν στή Μακεδονία ό 
«’Αθανάσιος Διάκος», ό «Όδυσσέας ’Ανδρούτσος». ή «Ελευθερία», στήν 
Θεσσαλία οί όμάδες τής Τσαρίτσανης, τού Όλύμπου, τού Κίσσαβου, στή 
Τσαμουριά τής ’Ηπείρου, οι «Φιλικοί» καί οΐ Λουτρακιώτες τής Πελο- 
ποννήσου, οί άνυπότακτοι τής Κρήτης καί άλλοι. Δέν ήσαν, λοιπόν, οί 
πρώτοι τής Σπερχιάδας μέ τόν Άρη, δπως μέ τήν άκατανόητη έπίμονη 
κακοποίηση τής ιστορικής άλήθειας πάει νά έπικρατήσει. Δέν μάς δια
φεύγει πώς οί έπαναστάσεις δημιουργούν σύμβολα. Άλλά τά σύμβολα δέν 
είναι πάντα οί καλύτεροι δδηγοί γιά νά βγούν τά άναγκαϊα ώφέλιμα δι
δάγματα. Δέ μειώνει καθόλου τήν άξία τού καπετάνιου Άρη Βελουχιώτη 
ή καθαρή καί άναμφισβήτητη άλήθεια πώς βγήκε στό Βουνό μέ έγκριση 
τού ΚΚΕ, καί μέ έντολή του στήν όργάνωση Φθιωτιδοφωκίδας νά τόν 
συμπεριλάβει στήν στρατιωτικοπολιτική τριμελή έπιτροπή τής περιφέρει
ας, δίνοντάς του τούς άγωνιστές πού είχε διαλέξει γιά τήν άνταρτοομάδα 
καί τά δπλα πού είχαν συγκεντρώσει οί τοπικές όργανώσεις. Δέν είναι 
ύπερβολή άν θά πούμε πώς κανένας άπ’ δσους πήραν άνάλογη έντολή 
άπό τίς όργανώσεις τους δέν βρήκε τόσο μεγάλη καί όλόπλευρη βοήθεια 
γιά νά άρχίσει δράση, δση δόθηκε άπό τήν ΚΕ τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ, 
άλλά καί άπό τήν τοπική του όργάνωση, στόν Άρη.

Άπό τά συντρίμμια στήν όνοικοδόμηση ένοπλων δυνάμεων

Τεράστιο, έξαιρετικά δύσκολο καί ύπεύθυνο τό έργο τής όργάνωσης τού 
ένοπλου άγώνα. Τόν Ίούνη τού 1941, ή Ελλάδα προδομένη άπό τήν πο- 
λιτικοστρατιωτική της ήγεσία σπαράζονταν καί διαμελίζονταν άπό τούς 
τρεις κατακτητές του. Τό φάσμα τής πείνας άπλωνε τίς θανατερές φτε- 
ρούγες του. Κράτος καί στρατός είχαν διαλυθεί. Τά δπλα είχαν παραδο- 
θεΐ στούς κατακτητές. Λίγα, καί αύτά άτομικά μέ έλάχιστα πυρομαχικά, 
είχαν φυλαχτεί καί κρυφτεί άπό φαντάρους τού διαλυμένου έλληνικού 
στρατού καί άπό πατριώτες στά χωριά. Μερικοί τό θέλησαν άπό συνήθεια 
νά έχουν δπλα γιά καλό καί κακό, άλλοι μέ κάποια πιθανότητα πώς θά 
χρειαστούν καί λίγοι γιατί πίστευαν πώς ό πόλεμος γιά τήν 'Ελλάδα δέ 
τελείωσε καί σύντομα θά ξαναβροντίξουν τά τιμημένα δπλα τους.

Οί άξιωματικοί, τά μόνιμα στελέχη τοϋ στρατού, ήσαν κείνοι πού 
περισσότερο άπ’ δλους τάχαν χαμένα: Τρομαγμένοι άπ’ τήν τεράστια πο
λεμική μηχανή τών χιτλερικών, δέν μπορούσαν νά φαντασθούν πώς θάταν 
δυνατό νά άναπτυχθεϊ κάποια μορφή ένοπλης πάλης. Πολύ περισσότερο 
δέν μπορούσαν νά φαντασθούν πώς θάταν δυνατό νά όργανωθεί άπό τό 
τίποτε ένας στρατός. Είναι πάνω άπό τίς γνώσεις καί τίς έμπειρίες τους: 
Χωρίς Κράτος, διαταγές, έπιτελεία, ιεραρχία, άποθήκες, έφοδιασμούς,
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έπιμελητεΐες, ύπηρεσίες μεταφορών, ύγειονομικές, μέσα συνδέσεων, μέ λι- 
ανοντούφεκα κάθε προέλευσης καί χωρίς βαρύ όπλισμό καί σύγχρονα μη
χανήματα πολέμου, πόλεμος δέν μπορούσε νά γίνει καί στρατός έπίσης!. 
Δέν είναι λοιπόν περίεργο πού δλοι σχεδόν οί άξιωματικοί πού τότε 
άκουαν άπό στελέχη τού ΕΑΜ γιά στρατό καί πόλεμο μέσα στή κατεχό- 
μενη Ελλάδα, γελούσαν ειρωνικά καί τά χαρακτήριζαν φαντασιοπληξίες, 
δονκιχοτισμούς καί άλλοι πιό χοντρά «μπούρδες».

Τό ΚΚΕ πίστευε στή δυνατότητα ένοπλου κινήματος. Πίστευε έπίσης 
δτι ό ένοπλος άγώνας θά ήταν έργο τού έλληνικού λαού πού έθελοντικά, 
δταν θά είχε συνειδητοποιήσει τήν άνάγκη καί τή σκοπιμότητα αυτής τής 
μορφής πάλης, θά έμπαινε *στήν πρώτη γραμμή -  αύτήν τήν πεποίθηση 
καλλιέργησαν οί όργανώσεις τού ΕΑΜ. Ταυτόχρονα δημιούργησαν τίς 
λαϊκές βάσεις στίς πόλεις καί τά χωριά, πού θά ήσαν στηρίγματα ένοπλων 
τμημάτων σέ έμψυχο καί άψυχο υλικό, μέσα σύνδεσης καί πληροφοριών, 
όλόπλευρης καί μέ αύτοθυσία συμπαράστασης στόν άγώνα.

Τεράστιο καί έξαιρετικά ύπεύθυνο ήταν τό έργο τής όργάνωσης τού 
ένοπλου άγώνα.Σοβαρότατα προβλήματα καί έξαιρετικά μεγάλες δυσκο
λίες, σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός δτι τό ΚΚΕ μόλις άρχισε νά συνέρχεται 
άπό τά τραύματα καί νά συγκεντρώνει τίς δυνάμεις του, έπρεπε νά άντιμε- 
τωπιστούν. Πείρα πολεμική καί περισσότερο είδική γιά μικροπόλεμο, άν- 
τάρτικο, δέν ύπήρχε. Ούτε καί έπαρκής άριθμός άξιωματικών μέ ξεκαθα
ρισμένες άπόψεις γιά τήν δυνατότητα όργάνωσης τού ένοπλου άγώνα. 
Όλα αύτά έπιδρούσαν άνασταλτικά στή συγκρότηση ένιαίας πανελλαδι
κής άνδρωσης τού ένοπλου άγώνα.

Τό στάδιο τών διερευνήσεων, πολύ κουραστικό καί μέ λίγα άποτελέ- 
σματα προχωρούσε, μπορούμε νά πούμε μέ βάση τήν άρχή «σπεύδε βρα
δέως». 'Η κατάσταση άπαιτούσε γρήγορες λύσεις, ή σοβαρότητα τοϋ έρ
γου προσοχή καί συστηματικότητα.

Δισταγμοί ύπήρχαν στό ΚΚΕ, ήταν δμως διαφορετικού χαρακτήρα:
'Υπήρχε μιά κατηγορία στελεχών πού έβλεπαν τόν ένοπλο άγώνα σάν 

άντίσταση μέ περιορισμένες δυνάμεις καί μικρή δράση, έτσι πού νά βο
ηθάει τόν συμμαχικό πόλεμο. "Ενας άπό τούς φορείς τέτοιας άντίληψη ς 
ήταν καί ό ’Αποστόλου. Τίς άπόψεις του τίς έκθέτει ό Στεφ. Σαράφης στό 
βιβλίο του. «Στίς άρχές τού Αύγούστου (σ.σ.1941) συναντήθηκα, γράφει 
ό Σαράφης, σέ ένα σπίτι στή Νεάπολη μέ τόν Λευτέρη ’Αποστόλου πού 
γνώριζα άπό τό 1935, άπό τίς φυλακές τής Αίγινας. Μού είπε πώς είχε δει 
καί τόν συνταγματάρχη Μπακιρτζή, μού έξέθεσε πώς τό κομμουνιστικό 
κόμμα άντιλαμβάνεται τήν κατάσταση, πώς είναι άνάγκη νά όργανωθεϊ ό 
άγώνας κατά τοϋ κατακτητή γιά παθητική άντίσταση στήν άρχή, σαμπο
τάζ κλπ., πού θά βοηθούσε πολύ τόν άγώνα τών συμμάχων καί πώς πρέ
πει νά γίνει μιά όργάνωση άπ’ δλα τά κόμματα, πού νά έκλέξει μιά έκτε- 
λεστική έπιτροπή γιά νά διευθύνει τόν άγώνα...»

Μιά άλλη κατηγορία στελεχών πανικοβλήθηκε μέ τίς πρώτες άποτυ- 
χίες τής ένοπλης δράσης δπως στή Δράμα-Δοξάτο. Έτσι, άνέπτυξαν
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λαϊκό άντιστασιακό κίνημα στίς πόλεις καί τά χωριά καί νά συγκροτηθεί 
πολυάριθμη όργάνωση άξιωματικών καί μετά ν' άρχίσει ή όργάνωση καί 
ή δράση άνταρτοομάδων. Δέν έβλεπαν πώς οί ένοπλες άνταρτοομάδες θά 
βοηθούσαν καί στή δημιουργία καί τό δυνάμωμα τών άντιστασιακών όρ
γανώσεων στά χωριά καί στίς πόλεις, καί πώς θάσαν ή έλπίδα καί ή 
άπαντοχή, καθενός πού κινδύνευε ή ζωή του. Καί όπως είδαμε ή Χρύσα 
Χατζηβασιλείου στή Μακεδονία έδωσε έντολή νά διαλυθούν καί νά γυρί
σουν στά χωριά τους οί άντάρτες τών όμάδων πού δέν είχαν έκδηλώσει 
μέχρι τότε δράση κατά τών κατακτητών, καί στίς όμάδες «Όδυσσέας 
Άνδρούτσος» καί «’Αθανάσιος Διάκος» νά άποσυρθούν στόν Όλυμπο 
καί νά λουφάξουν προσωρινά.

Υπήρχαν, δμως καί μερικά άνώτατα στελέχη πού ύπερέβαλαν τίς 
δυσκολίες καί ύπερεκτιμούσαν τή συμμετοχή τών έπαγγελματιών άξιωμα
τικών, θεωρώντας τήν παρουσία τους πρωταρχική καί καθοριστική γιά ν’ 
άρχίσει ένοπλη καί σαμποταριστική άντικατοχική δράση.«Δέν ύπήρχε 
συγκροτημένο κομμουνιστικό κόμμα. Υπήρξε μόνο ψυχή, πολλή ψυχή... 
Συγκεκριμένη όργάνωση άξιωματικών δέν ύπήρχε... Όλα αύτά καί άλλα 
(δπως λ.χ. τό δτι ένα δυό στελέχη πού φαίνονταν κατάλληλα γιά όργά
νωση άνταρτοπολέμου, βαρύνονταν μέ δηλώσεις μετανοίας πού είχαν κά
νει) έπαύξαναν τίς δυσκολίες...», έγραψε στό βιβλίο του «Ή Μεγάλη Τε
τραετία», ό Π. Ρούσος, πού άκόμα δέν είχε άπαλλαχτεΐ άπό τούς διστα
γμούς πού κατεχόταν τότε.

Δέν ξέρω ποιοί ήσαν οί «ένας-δυό» κατάλληλοι γιά άντάρτικο, πού τούς 
έβλεπε τότε ή καθοδήγηση τοΰ ΚΚΕ, άλλά γιά λόγους ήθικής κομματικής 
τάξης δέν μπορούσε νά τούς χρησιμοποιήσει. Μπορούμε μέ βεβαιότητα 
νά πούμε ότι ό Ρούσος ύπονοεΐ τόν Θανάση Κλάρα. Πρίν, δμως, νά 6γεΐ 
ό Κλάρας στό Βουνό καί μερικοί άλλοι τής ϊδιας κατηγορίας άγωνιστές, 
όλοι τους ήσαν έξίσου άπειροι μέ δλα τά κομματικά στελέχη καί συνεπώς 
«άκατάλληλοι». Όταν δμως μέ «παραχώρηση» άπό τό ΚΚΕ βρέθηκαν 
στά άντάρτικα καί άναδείχτηκαν καπετάνιοι μέ σεβαστά όνόματα, κατά 
περίεργο τρόπο καί πρωθύστερα τούς άνυψώνει σέ «ειδικούς καί κατάλ
ληλους». Δέν γράφεται έτσι ή ιστορία! ό Θανάσης Κλάρας δπως 
καί οί άλλοι πού πρωτοβγήκαν στό άντάρτικο δέν είχαν περισσότερες 
στρατιωτικές γνώσεις καί πείρα άπό τόν Ροΰσο, τόν Τζήμα, καί τήν 
Χρύσα άκόμα. νΑν άντί νά δοθεί ή έντολή στόν Κλάρα, δινόταν στόν Χα- 
τζήμαλη, άς πούμε, δέν θά ύπήρχε Άρης, άλλά κάποιος Κωστάκης ή κά
ποιο άλλο όνομα ’Ολύμπιου θεού, πού μέ τήν βοήθεια τού Κόμματος καί 
τού ΕΑΜ, τόν έθνικό συναγερμό τών Ελλήνων πατριωτών καί τήν κομ
μουνιστική άφοσίωση στή δουλειά θά άποχτούσε τίς άπαιτούμενες στρα
τιωτικές γνώσεις καί τήν πείρα τού άνταρτοπολέμου καί θά γινόταν 
«κατάλληλος» ϊσως καί καταλληλότερος, γιατί δέν θά πιεζόταν άπό τό 
σύμπλεγμα τής κατωτερότητας. Δέν ύποτιμούμε τήν σημασία τών ξεχωρι
στών Ικανοτήτων όρισμένων προσώπων, δπως τού Άρη, δμως δέν μπορεϊ

330



νά Αμφισβητηθεί δτι χωρίς τήν προβολή ένός άγωνιστή άπό τό ΚΚΕ καί 
τό ΕΑΜ, θά κινδύνευαν οί Ικανότητες τών προσώπων νά μή βρούν ευκαι
ρία καί πεδίο άνάπτυξης. Γιά παράδειγμα ό Μάρκος Βαφειάδης θά πα
ρέμενε ένα άριστο κομματικό στέλεχος, δπως ήταν σάν Γραμματέας τής 
κομματικής όργάνωσης Θεσσαλονίκης, όχι δμως καί ένας πολέμαρχος- 
καπετάνιος, δπως έγινε δταν τό ΚΚΕ στά 1943 τόν τοποθέτησε έπικεφα
λής τού άντάρτικου τής Μακεδονίας.

Άπό τά έπίσημα στοιχεία πού ύπάρχουν, καί άπό τά ίδια τά γεγο
νότα πού κατά κάποιο τρόπο έχουν δημοσιευθεϊ καί έλεγχθεΐ, άποδείχνε- 
ται πώς μέσα στό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ, άπό τήν άρχή καί ώς τό τέλος τού 
1941, θεωρητικές διαφορές γιά τό άντάρτικο δέν ύπήρχαν. 'Υπήρχε, 
δμως, διαφορά άνάμεσά στά λόγια καί τά έργα. Στά λόγια ή καθοδήγηση 
μιλούσε γιά παράλληλη άνάπτυξη τού μαζικού λαϊκού κινήματος, μέ 
κρίκο στήν άλυσίδα τών καθηκόντων τά οικονομικά αίτήματα, καί τού 
ένοπλου κινήματος, πού χαρακτηρίζονταν πρωταρχικό. Στή πράξη, στήν 
καθημερινή πρακτική, τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ όργανώνονταν, πλαισιώνον
ταν σχεδόν άποκλειστικά γιά τήν δραστηριότητα πού σημειώνονταν στούς 
τομείς τής οίκονομικής, άντιτρομοκρατικής καί πολιτικής πάλης τής έργα- 
τικής τάξης καί τού έργαζόμενου λαού. Κρίνονταν ή ικανότητα τών κα- 
θοδηγητικών όργάνων άπό τά όργανωτικά άποτελέσματα καί τίς πρό- 
όδους στήν πραγματοποίηση τής έθνικής ένότητας. Εντελώς δογματικά, ή 
ήγεσία τοϋ ΚΚΕ, πού έπηρέαζε άποφασιστικά καί τήν ήγεσία τού ΕΑΜ, 
έμεινε αιχμάλωτη τών κλασικών πρότυπων κλιμάκωσης τών άγώνων, άρ- 
χίζοντας άπό τούς μικρότερους, καθημερινούς, στόχους καί μεθόδους πά
λης καί συνεχώς άνυψώνοντας τόν άγώνα σέ άνώτερες μορφές, γιά νά 
φτάσει στόν ένοπλο άγώνα, τήν έπαναστατική σύγκρουση καί τήν πρα
γματοποίηση τών στρατηγικών σκοπών τού ΕΑΜ. Μιά τέτοια κλιμάκωση 
τών άγώνων άπαιτούσε καί άνάλογη τοποθέτηση καί άξιοποίηση στελε
χών. 'Ετσι έξηγεϊται τό γεγονός δτι άπό τά 200 περίπου στελέχη τής πα
λιάς φρουράς τού ΚΚΕ, πού άποτέλεσαν τή ραχοκοκκαλιά τού Ανασυγ
κροτούμενου ένιαίου Κόμματος, ούτε ένα δέν διατέθηκε γιά τήν πλαισί
ωση καί καθοδήγηση τών άνταρτοομάδων, πού δρούσαν κιόλας σέ διά
φορες περιοχές τής κατεχόμενης 'Ελλάδας.

Βέβαια, ή ήγεσία τού ΚΚΕ δέν άγνοούσε πώς ύπήρχαν άνταρτοομά
δες σέ δράση καί δέν παράλειπε νά υποδείχνει στίς τοπικές όργανώσεις 
νά τίς ένισχύουν καί νά συγκροτούν καινούργιες. Έπίσης ύπόδειχνε νά 
συγκροτούν, δίπλα στίς έπιτροπές πόλεων καί περιφερειών, στρατιωτικές 
έπιτροπές, πού θά έπρεπε νά στρατολογούν άξιωματικούς καί έμπειροπό- 
λεμους άγωνιστές, γιά νά τούς προετοιμάζουν νά πλαισιώσουν τίς άνταρ
τοομάδες καί τά ένοπλα τμήματα στίς πόλεις. Τέτοιες συγκροτήθηκαν 
σχεδόν παντού. Τό άποτέλεσμα, δμως, ήταν έλάχιστο, γιά νά μή πούμε 
άρνητικό, στό άρχικό στάδιο τού άντάρτικου. Οί έπαγγελματίες άξιωμα- 
τικοί, -δπως γράψαμε- δέν πίστευαν στή δυνατότητα μαζικού άντάρτικου 

-πολέμου, δπου θά μπορούσαν νά άξιοποιηθούν. Γιά «κατσαπλιάδικο»
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δπως χαρακτήριζαν τόν Ανταρτοπόλεμο, δέ θεωρούσαν τόν έαυτό τους 
Αναγκαίο. Έτσι Ανάβαλαν τήν Εξοδυ τους στό Βουνό, ώσπου νά γίνει 
στρατός ικανός νά κάνει «μετωπικό πόλεμο» μέ τόν έχθρό. Στίς Ανταρτο- 
ομΑδες στέλνονταν στελέχη πού γιά διάφορους λόγους δέν ήταν Αξιοποι- 
ήσιμα στίς πολιτικές όργανώσεις. Τέτοια στελέχη Αναδείχτηκαν σέ καπε- 
τΑνιους καί πολιτικούς καθοδηγητές τού ΑντΑρτικου. Αύτή, δμως, ή ιδιο
μορφία είχε Αρνητικές συνέπειες, πού βΑραιναν τό ένοπλο κίνημα σ’ δλη 
τή διΑρκεια τοϋ έθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα: Σέ κάθε δύσκολη στιγμή, 
γιά ύπαρχτό ή καί άνύπαρχτο λάθος τής άνταρτοομάδας, ό καπετάνιος 
κρίνονταν αύστηρά καί σέ πολλές περιπτώσεις ύπενθυμίζονταν δημόσια ή 
ιδιομορφία τής θέσης του. Ταπεινώνονταν οί καπετάνιοι παλιοί άγωνιστές 
σέ βαθμό πού κυριαρχούνταν άπό πνεύμα κατωτερότητας, δχι μόνο 
μπροστά στούς παλιούς συντρόφους τους, άλλά καί στούς κανούργιους, 
πού τότε μαζικά μπαΐναν στό Κόμμα.

'Υπήρχε, λοιπόν, υποτίμηση τού ένοπλου άγώνα καί κυρίως τού Αν- 
τάρτικου, σχετικά μέ τό μαζικό, μή ένοπλο, λαϊκό κίνημα στή πράξη. Τήν 
κατάσταση αύτή θέλησε νά άνατρέψει ό Σιάντος πού άμέσως μόλις άνά- 
λαβε Γραμματέας τού ΚΚΕ, πήρε πάνω του τήν εύθύνη γιά τήν άνάπτυξη 
τού ένοπλου άγώνα καί προσωπικά τήν καθοδήγηση τής στρατιωτικής 
δουλειάς τού Κόμματος καί τού ΕΑΜ. Ή  στρατιωτική-πολεμική του 
πείρα ήταν περιορισμένη γιά έναν έπιλοχία τού Μικρασιατικού πολέμου. 
Είχε δμως ζήσει τήν όρμή, τήν άποφασιστικότητα καί τήν άποτελεσματι- 
κότητα τών «άτακτων» όμάδων τών Τούρκων τού Κεμάλ καί είχε έκτιμή- 
σει τήν σημασία καί τίς δυνατότητες άνάπτυξης σοβαρού λαϊκού άντιστα- 
σιακού ένοπλου κινήματος, δταν προβάλλονται ζητήματα ύπαρξης τού 
ίδιου τού λαού. Ή  μακρόχρονη κομματική ζωή καί δράση τόν έξόπλισε μέ 
γνώσεις καί Ικανότητες νά ξεχωρίζει τό θετικό καί νά τό προωθεί, άπό τό 
άρνητικό, πού φρόντιζε νά τό παραμερίζει έγκαιρα. Τό σοβαρότερο ήταν 
πώς ήξερε νά χρησιμοποιεί τά στελέχη πού διάθετε τό Κόμμα καί νά συμ
βουλεύεται τούς πιό είδικούς γιά κάθε τομέα δουλειάς.

Έτσι άρχίζει συστηματική προσπάθεια γιά τόν ένοπλο άγώνα. Σειρά 
συνεργασίες μέ στρατιωτικά καί πολιτικά στελέχη. Πυκνώνει τίς έπαφές 
του μέ τούς στρατιωτικούς Μακρίδη καί Παπασταματιάδη. Παρακολου
θεί στενά τή συγκρότηση τού ΕΛΑΣ. Μέ δεξί του χέρι τόν Πλουμπίδη 
όργανώνει τίς πληροφορίες, συγκροτεί δλόκληρο μηχανισμό συνδέσμων 
τής ’Αθήνας μέ τό Βουνό καί βάζει τίς πρώτες βάσεις τών ένοπλων αύτο- 
αμυνιτών, πού στήν πορεία θά σταθούν βάση γιά τήν έμφάνιση καί δράση 
τής «’Οργάνωσης Προστασίας Λαϊκών ’Αγωνιστών». ’Αποσπά τόν Α. 
Τζήμα άπό τήν όργάνωση τής ’Αθήνας καί τόν κΑνει βοηθό του γιΑ τό 
ΑντΑρτικο τής Ρούμελης. Χρεώνει τόν Στρίγκο καί τόν Γαμβέτα γιΑ τό 
ΑντΑρτικο, τής Μακεδονίας τόν πρώτο, τής Θεσσαλίας τόν δεύτερο. 
’Αναθέτει στόν Ά . Χατζή τήν πολιτική εύθύνη καί τήν καθοδήγηση τής 
ΚΕ τού ΕΛΑΣ καί στόν Π. Δανιηλίδη τήν κομματική δουλιΑ στούς Αξι
ωματικούς καί ύπεύθυνο τού τεχνικού μηχανισμού τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ,
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πού γίνεται καί μέλος της. Παράλληλα προετοιμάζει στελέχη πού βρί
σκονταν στήν ’Αθήνα γιά νά σταλούν στό άντάρτικο.

Τά μέτρα τού πρώτου μισού τού 1942 προδιέγραφαν τό ξεπέρασμα 
τών δισταγμών καί άδυναμιών, μέ μιά άποφασιστική στροφή πρός τήν 
άνάπτυξή τού ένοπλου κινήματος σάν κύρια καί άποφασιστική μορφή 
πάλης. Οί ρίζες δμως τού κακού ήταν άρκετά βαθειές καί άπαιτούνταν 
χρόνος γιά νά ξεριζωθούν. Κι’ αύτός ό χρόνος δέ δόθηκε στόν Σιάντο καί 
τούς συνεργάτες του. 'Η δραπέτευση τού Ίωαννίδη καί ή άνάληψη τής 
όργανωτικής δουλειάς τού ΚΚΕ, ξανάφερε στή πρώτη γραμμή τήν κλα
σική πορεία πάλης τού έργατικού καί λαϊκού κινήματος, άπό τίς μικρότε
ρες στίς άνώτερες μορφές πάλης. Μέ συνεχείς έγκυκλίους δίνει έντολές 
στίς κομματικές όργανώσεις περιοχών, νά άφιερώσουν τίς κύριες προσ
πάθειες καί δυνάμεις στή μαζική δουλειά, γιά τίς άμεσες άπαιτήσεις τού 
λαού, έχοντας γιά πρότυπο τήν όργάνωση τής 'Αθήνας.

Υπερβολές καί φαντασιοπληξίες

Ή  διαπίστωση σά βασικού λάθους τοϋ ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ δτι ύποτί- 
μησαν τό άντάρτικο καί γενικότερα τόν ένοπλο άγώνα καί άφιέρωσαν τήν 
κύρια προσοχή καί προσπάθεια στό μαζικό, μή ένοπλο, έργατικό καί 
λαϊκό κίνημα στίς πόλεις, μέ πρόσκοπο τήν ’Αθήνα, δέν έρχεται σέ άντί- 
φαση μέ μιά άλλη διαπίστωσή μας: Τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ πολύ σωστά 
πρόταξαν, στίς μεγάλες πόλεις, τόν άγώνα γιά τήν έπιβίωση καί άσχολή- 
θηκαν μέ έπιμονή καί άποφασιστικότητα γιά τήν άνάπτυξή τής πάλης τών 
έργαζομένων μέ σύνθημα: «Νά σωθεί ό λαός άπό τό θάνατο τής πείνας».

Ή  ήγεσία τού έθνικοαπελευθερωτικοϋ κινήματος συνέλαβε, -δπως 
γράψαμε- τό νόημα τής έποχής καί χάραξε τή γραμμή πορείας γιά τήν 
έθνική καί κοινωνική άπελευθέρωση, στηριγμένη στίς νέες πραγματικότη
τες, δπως διαμορφώθηκαν μέσα στόν πόλεμο καί τήν κατοχή. Μέ τήν άρχή 
πώς ό λαός έξαντλημένος, άποδεκατισμένος καί άφοπλισμένος, καθώς 
ήταν, διέτρεχε τό κίνδυνο νά έξοντωθεϊ άπό τήν πείνα, ή νά καταντήσει 
ήθικό ράκος, νά υποταχθεί δουλικά στή μοίρα του καί νά γίνει άβουλο 
όργανο στά χέρια τών κατακτητών, καθόρισε σάν πρωταρχικό καθήκον 
τήν πάλη γιά τήν έπιβίωση. Παλεύοντας ένάντια στήν άπειλή τής μαζικής 
έξόντωσης άπό τήν πείνα καί τόν έξανδραποδισμό, ό λαός κρατιόνταν στή 
ζωή, άνυψώνονταν τό ήθικό του. Μόνο μ’ αύτό τόν τρόπο στήν Ελλάδα, 
δπου ή άπειλή τού θανάτου ξεπερνούσε σέ όξύτητα κάθε άλλη κατεχόμενη 
χώρα τής Εύρώπης, θά μπορούσε νά άναπτυχθεί προοδευτικά ένα μαζικό 
λαϊκό κίνημα στίς πόλεις γιά διανομές καί συσσίτια, καί άντάρτικο στά 
βουνά καί τήν ύπαιθρο γιά τή σωτηρία τών προϊόντων. Μέσα σέ συνεχείς 
καί άδιάκοπους άγώνες ό λαός θά άποκτούσε πίστη στίς δυνάμεις του. θά 
γυμνάζονταν καί θά γίνονταν Ικανός νά πραγματοποιήσει τίς στρατηγικές 
έπιδιώξεις τού ΕΑΜ.
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'Η στρατηγική καί τακτική τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ άποδείχτηκε όρ- 
θή. Ή  πρακτική της έφαρμογή περνοΰσε υποχρεωτικά άπό τό στάδιο τής 
πάλης γιά τήν έπιβίωση. Μ’ αύτό τό καθήκον έγκαιρα καταπιάστηκε τό 
ΕΑΜ καί αύτό είναι στό ένεργητικό του. ’Απόκτησε κύρος καί δυνάμεις, 
πλούτισε τήν πείρα του, πού τήν πρόσφερε καί στό παγκόσμιο κίνημα, καί 
έδωσε άξιόλογη συμβολή στόν γενικό άντιφασιστικό πόλεμο: Χάρη στούς 
άγώνες τού ΕΑΜ ούτε ένας έλληνας στρατιώτης δέν πολέμησε στά μέ
τωπα ένάντια στούς συμμάχους.

Μπορούμε νά πούμε κατηγορηματικά πώς άν τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ 
όέν καταπιάνονταν μέ αύτό τό καθήκον όέ θά είχε γραφτεί τό αθάνατο 
έπος τον ίθνικον άπελευθερωτικού άγώνα.

Πολλοί, -κυρίως άπό τή νέα γενιά, πού δέν έζησαν τά χρόνια τής 
κατοχής -  δταν μιλούν γιά άντίσταση στούς ξένους κατακτητές, έννοούν 
άποκλειστικά καί μόνο ένοπλη δράση. Μέ τέτοια άντίληψη κρίνουν καί 
τόν άγώνα τού έλληνικού λαού ένάντια στή χιτλεροφασιστική κατοχή καί 
καταλογίζουν σάν καθοριστικό λάθος τή γραμμή του, δηλαδή τή στρατη
γική καί τακτική τού ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ. Κατηγορηματικά ύποδείχνουν 
σά μόνη σωστή πολιτική γιά τήν έποχή έκείνη τού πολέμου καί τής κατο
χής τή στρατηγική καί τακτική πού έφάρμοσε τό γιουγκοσλάβικο λαϊκο- 
απελευθερωτικό κίνημα. Τό ϊδιο ύποστηρίζουν καί οί Γιουγκοσλάβοι 
άντιστασιολόγοι, -  άνάμεσά τους καί ό Μπουκμάνοβιτς-Τέμπο -  πού μέ 
κάποια υπεροψία, όταν άναφέρονται στήν άρνητική έκβαση τοΰ έλληνι- 
κού άπελευθερωτικού κινήματος, ισχυρίζονται πώς δήθεν έπιβεβαιώνει 
τήν όρθότητα τής δικής τους στρατηγικής, πού τήν άνυψώνουν σέ γενική 
άρχή γιά δλες τίς χώρες διεξαγωγής έθνικοαπελευθερωτικών άγώνων.

Δέν μπορούμε νά δεχτούμε άσυζήτητα αύτές τίς άπόψεις. Θά μάς δο
θεί ή δυνατότητα νά άσχοληθούμε πιό διεξοδικά. Προκαταβολικά όμως 
θά πούμε πώς ή τότε συγκεκριμένη πραγματικότητα στήν 'Ελλάδα καί τή 
Γιουγκοσλαβία, παρουσίαζε όμοιότητες, άλλά καί σοβαρές διαφορές. Καί 
αύτές οί διαφορές καθόρισαν τόν ξεχωριστό δρόμο πορείας τών δύο κι
νημάτων, πού άπόβλεπαν νά φτάσουν στόν ίδιο σκοπό. Ό  δρόμος γιά 
τούς Γιουγκοσλάβους κομμουνιστές περνούσε ύποχρεωτικά άπό τήν όρ
γάνωση καί καθοδήγηση τών μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων, πού είχαν 
ύποχρεωτικά συγκεντρωθεί μέ τόν οπλισμό τους στά τεράστια βουνά τής 
Βοσνίας, ’Ερζεγοβίνης καί Μαυροβούνιού· μόλις οί Γερμανοί κατάλαβαν 
τή χώρα. Μέ κύρια μορφή πάλης τόν ένοπλο-παρτιζάνικο πόλεμο, τό Γι- 
ουγκοσλαβικό κίνημα, κινήθηκε άπό τό Βουνό στήν ύπαιθρο καί τίς πό
λεις, ξεσηκώνοντας τό λαό στόν άγώνα γιά τήν έθνική καί κοινωνική λευ
τεριά: Σωστή, σωστότατη γραμμή.

Δέν νομίζουμε πώς στά σοβαρά μπορεί νά ύποστηριχτεί ή άποψη ότι 
ήταν δυνατό καί έπρεπε καί στήν 'Ελλάδα νά άκολουθηθεϊ ό γιουγκοσλά
βικος δρόμος· πορείας.

Τό γιουγκοσλάβικο κίνημα είχε άπό τήν άρχή στή διάθεσή του με
γάλα συγκροτημένα στρατιωτικά τμήματα, ένώ άντίθετα τό έλληνικό
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έπρεπε νά τά δημιουργήσει άπό τό τίποτα. Δέν έφταιξε ή στρατηγική καί 
τακτική πού τά πράγματα πήγαν ζαβά στήν Ελλάδα. ’Αντίθετα, δπου καί 
δταν σωστά έφαρμόζονταν, είχε τό κίνημα σοβαρότατες έπιτυχίες. Όταν 
τό κίνημα ξέφευγε άπό αύτή τή γραμμή, είχε τεράστιες ζημιές. Δέν ύπάρ- 
χει άμφιβολία πώς ήταν σοβαρή παρέκκλιση τής ήγεσίας τού κινήματος τό 
άνοιγμα τού ψαλιδιού ύπέρ τού μαζικού, μή ένοπλου, κινήματος στίς με
γάλες πόλεις, σέ βάρος τού ένοπλου -  άντάρτικου κινήματος.

Πέρα δμως άπό αύτό, έκεϊνο πού έμεϊς σέ δλο τό βιβλίο μας, μέ δλο 
τό βιβλίο μας, θέλουμε νά τονίσουμε είναι πώς δ άγώνας στήν Ελλάδα 
ένάντια στή κατοχή, ένάντια στόν “Αξονα, ό έθνικοαπελευθερωτικός άγώ
νας, έγινε άπό τήν ίδια τή φύση τών έλληνικών πραγμάτων, τών έλληνι- 
κών δεδομένων, άγώνας λαϊκός. Ό  λαϊκός αύτός έθνικός άπελευθερωτι- 
κός άγώνας είχε ένα βαθύ κοινωνικό καί πολιτικό περιεχόμενο. Ήταν 
δημοκρατική έπανάσταση τού έλληνικού λαού, τών ζωντανών δυνάμεων, 
μέσα άπό τόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα, μέσα άπό τήν άντίσταση. 
Αύτό, είπαμε, καθορίζει τό χαρακτήρα τού ΕΑΜ. Αύτό καθορίζει τό χα
ρακτήρα τού ΕΛΑΣ. Ό  ΕΛΑΣ δέν δημιουργήθηκε αύθόρμητα. Δέν 
ύπήρξε ποτέ στήν Ελλάδα αύτόνομο ένοπλο κίνημα κατά τών κατακτη
τών. Δημιουργήθηκε, όπως είπαμε, μέ πολιτική σκέψη καί άποφάσεις τού 
ΚΚΕ καί έμεινε ώς τό τέλος τό ένοπλο τμήμα τού έθνικοαπελευθερωτικού 
άγώνα -  καί τής δημοκρατικής έπανάστασης.

Έτσι άπό τό στοιχειακό καί αύθόρμητο πνεύμα άνυποταγής καί 
άντίστασης στούς κατακτητές καί τό δημιούργημά τους, τήν λεγόμενη κυ
βέρνηση τών κούϊσλινγκς. μέ τήν έμφάνιση καί συστηματική δράση τού 
ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ, δ έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας άναπτύσσεται σέ 
πλάτος καί βάθος, συστηματοποιείται καί γίνεται κίνημα, άνταρτοπόλεμος 
καί δημιουργούνται έλεύθερες περιοχές. Τότε, δπως ήταν έπόμενο, άρχισε 
νά συνειδητοποιείται άπό τίς μάζες πώς ό άγώνας τους ήταν μιά πραγμα
τική δημοκρατική, άντιφασιστική στό κύριο περιεχόμενο, λαοκρατική 
στήν ούσία έπανάσταση, πού στρεφόταν τόσο ένάντια στούς φασίστες 
κατακτητές. δσο καί ένάντια στή πλουτοκρατική ολιγαρχία.

Οί έμπειρίες τών μαζών, άλλά καί ή άνασταλτική έπίδραση τής γραμ
μής καί τής πρακτικής τής ήγεσίας τού κινήματος, (πού δέν κατάφερε νά 
έρμηνέυσει σωστά τόν πόλεμο καί τήν ιδιόμορφη καί έξω άπό τά πρότυπα 
τών ταξικών μετώπων συμμαχία), δέν έπέτρεψαν νά κατανοηθεί όλοκλη- 
ρωμένα ό χαρακτήρας τής δημοκρατικής έπανάστασης, σάν ά ν τ ι ι μ -  
π ε ρ ι α λ ι σ τ ι κ ό ς ,  πού στρέφονταν ένάντια σέ κάθε ξενική ιμπεριαλι
στική έξάρτηση καί τό πλουτοκρατικό καθεστώς.

Στήν Ελλάδα, λοιπόν, πραγματοποιούνταν ή Δημοκρατική λαϊκή- 
άντιιμπεριαλιστική έπανάσταση. Αύτό πού, έστω δχι δλοκληρωμένα, συν
ειδητοποιούνταν άπό τίς μάζες, όχι δμως καί άπό τήν ήγεσία τού κινήμα
τος, είχε κατανοηθεί, σ’ δλη τήν έκταση καί τό βάθος άπό τούς “Αγγλους 
ιμπεριαλιστές καί τήν έλληνική πλουτοκρατία.

Στό κεφάλαιο πού άκολουθεϊ θά δούμε πώς άντέδρασαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜ ΠΤΟ

ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Ο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ

Καλοκαίρι 1942 τό ΕΑΜ έχει άποκτήσει κεντρική ήγεσία 
καί όργανώσεις σέ δλη τήν Ελλάδα. Ό  ΕΛΑΣ έχει καί αύτός 
συγκροτηθεί καί ή δημιουργία τού ’Αρχηγείου τής Ρούμελης μέ 
έπικεφαλής τόν “Αρη άποδείχτηκε πολύ σύντομα πώς ήταν 
σημαντικός σταθμός στήν άνάπτυξη τού ένοπλου άγώνα.

Περιγράψαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο πώς μέ τήν 
ύπαρξη τού ’Αρχηγείου οί σκόρπιες καί άνεξάρτητες δυνάμεις 
τής Ρούμελης άρχισαν νά συνενώνονται, σέ ένιαία δύναμη πώς 
ή μιά μετά τήν άλλη οί όμάδες τών «έλεύθερων σκοπευτών» 
βρίσκουν στό πρόσωπο τού “Αρη τόν φυσικό τους άρχηγό. Τά 
καταδιωκτικά τμήματα τού άντικομμουνιστή Συν/ρχη Ντά- 
κου δέχονται συντριπτικά χτυπήματα καί διαλύονται. Ή  διά
λυση τής χωροφυλακής σάν όργανωμένης δύναμης στίς όρει- 
νές περιοχές είναι άπό τίς πρώτες έπιτυχίες τού ’Εθνικού έν
οπλου άγώνα.
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'Αντάρτικη όμάδα σέ γυμνάσια.

'Η όρεινή Ρούμελη, τό καλοκαίρι τού 1942 εχει σχεδόν 
περάσει στά χέρια τού άντάρτικου, πού μπορεΐ πιά νά κινείται 
σέ εναν μεγάλο καί -  τό σπουδαιότερο -  ένιαΐο έδαφικό χώρο. 
Τό ίδιο, μέ άνάλογο τρόπο καί στόν ϊδιο ή σέ μικρότερο βαθμό, 
γίνεται καί σέ δλες τίς άλλες περιοχές: 'Η όρεινή Ελλάδα  
άποτελεΐ πιά τόν πυρήνα μιάς άπελευθερωμένης πατρίδας πού 
δέν έλέγχεται άπό τούς κατακτητές.

Στό ένεργητικό τού άνταρτικού κινήματος είναι καί ή συμ
βολή του στή δραπέτευση, τόν Ιούλη τού 1942,15 στελεχών τού 
ΚΚΕ πού κρατούνταν άπό τόν καιρό τής βασιλομεταξικής δι
κτατορίας καί είχαν μεταφερθεΐ γιά νοσηλεία στό σανατόριο 
τής Πέτρας. Μεταξύ τών στελεχών αυτών ό Γιάννης Ίωαννίδης, 
μέλος τής ΚΕ τού ΚΚΕ, καί τό άνώτατο στέλεχος Κώστας Θέος 
πού μέ τή βοήθεια άνταρτών καί τών όργανώσεων κατευθύνθη
καν στήν ’Αθήνα.
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ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινός συμβιβασμός «πολιτικών» καί «στρατιωτικών»

Τό Βρετανικό Στρατηγείο Μέσης ’Ανατολής άποφάσισε νά  βάλει τέρμα 
στήν έξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, πού  είχε δημιουργηθεί, στή Μέση 
'Ανατολή μέ τίς έναλλασσόμενες έπιθέσεις τής γερμανικής στρατιάς τού 
Ρόμελ καί τίς αντεπιθέσεις τών δικών του στρατευμάτων: ’Οργάνωσε, γιά  τό 
φθινόπωρο τού 1942. συμμαχική έπίθεση στή Λιβύη. Ή  έπιτυχία τή ςέπιχεί-  
ρησης άπαιτούσε μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεω ν καί ύλικών, άλλά καί 
παρεμπόδιση τού έχθρού νά  άντιπαραβέσει άνάλογες, ή ισχυρότερες δ υνά
μεις. "Επρεπε νά  έμποδιστεϊ ή ένίσχυση τού « Ά φ ρ ικ α  Κόρπς» άπό τή 
Γερμανία, πού στό μεγαλύτερο μέρος της γινόταν μέ τραίνα πού περνούσαν 
άπό τή Θ εσσαλονίκη στόν Π ειραιά καί άπό έκεί μέ πλοία ή μεγάλα μεταφο
ρικά άεροπλά να μεταφέρονταν στή Βόρειο ’Αφρική. Έ π ρ επ ε λοιπόν νά  
σταματήσει ή λειτουργία τής μοναδικής καί κεντρικής σιδηροδρομικής 
γραμμής, πού διέσχιζε τόν κορμό τής Ε λλά δα ς.

Γιά τήν άποστολή αύτή προετοιμάζονταν επίλεκτη όμάδα σαμποτέρ. 
Χρειάζονταν όμως στήν κατεχόμενη Ε λ λ ά δα , τή συνδρομή έλλήνων άνταρ
τών. Γι' αύτό τό ΣΜ Α άνάθεσε στή μυστική ύπηρεσία «Προμηθέας II» νά  
όργανώσει τήν υποδοχή τής άποστολής καί τή συνεργασία της μέ τούς  
άντάρτες. Τό ΣΜ Α, όμως, π ιθα νό  νά  μήν ήξερε πώς ή όργάνωση «Προμη
θέας II», πού  μέχρι τότε είχε ξοδέψ ει πολλές χρυσές λίρες γιά  τούς «έπίλε- 
κτους» συνταγματάρχες, δέν είχε πετύχει πα ρά  νά  βγάλει μόνο τό Ζέρβα, 
πού κι' αύτός δέν είχε δυνάμεις νά  ύποδεχτεϊ καί νά  βοηθήσει τήν άποστολή.

Ή  άποδοχή τής πρότασης τού ΣΜ Α ά π ό τό Φ όρεϊν Ό φ φ ις  καί τήν

Έντυ. ΚρΙς.
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Ίντέλιτζενς Σέρβις, ήταν μιά ύποχώρηση τώνπολιτικών στίς άξιώσεις τών 
στρατιωτικών. 'Υποχώρηση δμως προσωρινή καί μερική: Δέχτηκαν νά μπει 
έπικεφαλής ό έπαγγελματίας συνταγματάρχης Έντυ Μάϊερς, πού μετά τήν 
πραγματοποίηση τού συγκεκριμένου σαμποτάζ θά γύριζε, μαζί μέ τούς 
ειδικούς σαμποτέρ άξιωματικούς, στή Μέση Ανατολή. Στή θέση του θά 
εμενε σάν άρχηγός τής μόνιμης ΒΣΑ τού ΣΜΑ στά έλληνικά βουνά δ Μ. 
Γουντχάουζ-Κρίς, δοκιμασμένο στέλεχος τής Ίντέλιτζενς Σέρβις, μέ βασικά 
πολιτική άποστολή. Φρόντισαν άκόμα οί προϊστάμενοί του νά τόν έφοδιά- 
σουν μέ κατάλογο όνομάτων πολιτικών καί στρατιωτικών τής ’Αθήνας, 
άνάμεσα στούς όποιους ήταν καί δ Ζέρβας.

Τόν καιρό πού έτοιμάζονταν άπό τό ΣΜΑ ή άποστολή μέ άεροπλάνα 
τής όμάδας τών σαμποταριστών, οί πολιτικοί καί ή Ίντέλιτζενς Σέρβις 
έστειλαν στήν Ελλάδα μιά άλλη άποστολή μέ πολύ εύρύτερα καθήκοντα, 
πού φρόντισαν κιόλας νά τήν περιβάλουν καί μέ έλληνική κυβερνητική 
έξουσιοδότηση. ’Επειδή, δμως, ή κατάσταση στήν ’Αθήνα άπό άποψη πολι
τικών άνακατατάξεων δέν ήταν εύνοϊκή γιά τό μοναρχικό στρατόπεδο καί ή 
ιδιότητα μόνο τού άντιπροσώπου τής έξόριστης βασιλικής κυβέρνησης δέν 
έξασφάλιζε τήν άναγκαία ένότητα γιά τά άμεσα στρατιωτικά, άλλά κυρίως 
γιά τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα τής Βρετανικής Αύτοκρατορίας, ή ήγε
σία τής άποστολής θά έπρεπε νά άνατεθεϊ σέ πρόσωπο γνωστό στήν 'Ελλάδα 
σάν «καθαρόαιμος δημοκράτης». Κατάλληλος κρίθηκε ό γνωστός στούς 
πολιτικοστρατιωτικούς έλληνικούς κύκλους, τόσο λόγω τής άριστοκρατικής 
καταγωγής του, δσο καί λόγω τών κατατρεγμών πού είχε ύποστεΐ σά δημο
κράτης, μετά τό άποτυχημένο κίνημα τού 1935, ταγματάρχης Γιάννης Τσι- 
γάντες.

Ό  ταγματάρχης Τσιγάντες οτήν Ελλάδα

Στόν όρμο «Νύμφη» τής Λακωνίας, τή νύχτα τή; 2 πρός 3 τού Αύγού
στου 1942, άποβιβάζεται μυστικά μιά όμάδα άπό έλληνες καί άγγλους 
άξιωματικούς, μέ έπικεφαλής τόν ταγματάρχη Γιάννη Τσιγάντες. Άπό 
φλυαρίες τών ϊδιων τών μελών τής άποστολής καί τών χωρικών πού άντιλή- 
φθηκαν τήν άφιξή της, τό μυστικό μαθεύτηκε άπό τούς Ιταλούς καί άρχισε ή 
άναζήτησή τους. Τδμαθαν καί οϊ άντάρτες τού ΕΛΑΣ τής περιοχής καί 
έτρεξαν νά τούς πάρουν καί νά τούς κρύψουν.

Παρόλο πού ύπήρχε κιόλας στήν Πελοπόννησο έλεύθερη περιοχή, ό 
Τσιγάντες, μέ τό πρόσχημα πώς δέν ύπάρχουν άρκετές προϋποθέσεις πού νά 
έξασφαλίζουν τήν άποστολή του, έφυγε μέ τήν όμάδα του γιά τήν Αθήνα. 
Στήν πρωτεύουσα, άπό τήν πρώτη στιγμή, συνδέθηκε μέ τόν Διευθυντή τής 
Αστυνομίας Πόλεων Άγγελο Έβερτ, πού σάν διπλός πράκτορας ύπηρε-
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τοΰσε τίς κατοχικές μυστικές υπηρεσίες καί συνεργάζονταν μέ τίς Αστυνομι
κές τους όργανώσεις καί ταυτόχρονα υπηρετούσε τήν Ίντέλιτζενς Σέρβις. 
Αυτός άνέλαβε νά καλύψει τήν Αποστολή τής όμάδας «Μίδας» καί ιδιαίτερα 
νά φροντίζει γιά τίς ΑνΑγκες καί τίς έπαφές τοΰ Αρχηγού της Τσιγάντες.

Ή Αποστολή τού Τσιγάντε ήταν πολλαπλή καί τά χρηματικά μέσα, σέ 
χρυσές λίρες, Αφθονα. Εξουσιοδοτημένος Από τή λεγόμενη Άγγλοελληνική 
έπιτροπή τοΰ Καΐρου, πού τήν κυβέρνηση Αντιπροσώπευε σ’ αυτήν ό Αντι
πρόεδρός της τότε Παναγιώτης Κανελλόπουλος, έπρεπε νΑ συναντηθεί μέ 
τούς πολιτικούς ήγέτες, μέ πολιτικούς καί κοινωνικούς παρΑγοντες καί μέ 
τίς δυό κεφαλές τής Εκκλησίας -  τόν τέως Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, πού 
Αντιπροσώπευε τούς μοναρχικούς, καί τόν Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, πού 
φέρονταν πώς είχε τήν έκτίμηση τών παλαιοδημοκρατικών καί κΑποια 
Ανοχή τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. ’Από τίς έπαφές του ΘΑ έπρεπε νΑ προκύψει μιΑ 
Πανελλαδική ’Ανώτατη ’Επιτροπή, πού θ’ ΑναλΑμβανε τήν πολιτική καί 
κοινωνική όργάνωση καί καθοδήγηση τοϋ Έθνους. Κεντρικός στόχος τής 
Επιτροπής ήταν: οί Ανεύθυνοι καί Αναρμόδιοι, πού έμφανίστηκαν στό 
προσκήνιο τής έθνικής καί πολιτικής δραστηριότητας, νά παραμεριστούν 
καί νά πειθαρχήσουν στήν «Έθνική 'Ηγεσία».

Παράλληλα ό Τσιγάντες ήταν έξουσιοδοτημένος άπό τούς υπεύθυνους 
πολιτικούς τής ’Αγγλίας καί τό Βρετανικό Ναυαρχείο πού δέν βρίσκονταν 
σέ καλές σχέσεις μέ τό Βρετανικό Γεν. Επιτελείο Στρατού καί μέ τό ΣΜΑ, 
νά όργανώσει τήν άνατίναξη τού ισθμού τής Κορίνθου καί νά διαλύσει όλες 
τίς μέχρι τότε άντάρτικες όργανώσεις. Στή θέση τους νά δημιουργήσει Αλλες, 
έξαρτημένες Από τήν Άγγλοελληνική Έπιτροπή καί σέ νέες βάσεις.

Ή  Αποστολή τού ΤσιγΑντες, φαίνεται πώς έγινε χωρίς νά ένημερωθεί 
τό ΣΜΑ. Καί γιά τό λόγο αύτό δέν είχε σύνδεση μέ τόν «Προμηθέα II». 
Σέ μιά προσπάθειΑ του νΑ πΑρει καί αύτή τήν υπηρεσία κάτω Από τήν 
καθοδήγησή του, τό ΣΜΑ, πού ρωτήθηκε, Απαγόρεψε κατηγορηματικΑ 
Ακόμη καί Απλή έπαφή τού «Προμηθέα II» μέ τόν Αρχηγό τής Αγγλοελλη- 
νικής ύπηρεσίας «Μίδας».

Μέ τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ό ΤσιγΑντες δέν ΘΑ έπιδιώξει έπαφή. 
Τό έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα τού ΕΑΜ, σύμφωνα μέ τίς όδηγίες πού 
είχε, έπρεπε νΑ παραμεριστεί. “Επρεπε νΑ Αποσπαστούν Απ’ αύτό όλεςοί μή 
κομμουνιστικές δυνάμεις καί νά άπομονωθεϊ τό ΚΚΕ. ΓΥ αύτό άπό τήν 
πρώτη στιγμή έπιδίωξε σύνδεση καί συνεργασία μέ τόν παλιό συνΑδελφο 
καί συνεργΑτη στό πλαστηρικό κίνημα ταγματΑρχη ΜΑρκο ΚλαδΑκη πού 
ήταν μέλος τής προσωρινής ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Αύτός τόν έφερε σέ έπαφή μέ τΑ 
ήγετικΑ στελέχη τού Κόμματός του, τού ΣΚΕ, Χρήστο Χωμενίδη καί Γιώργο 
Οίκονόμου. Μέ αύτούς ΘΑ προσπαθήσει νΑ προκαλέσει διΑσπαση τού 
ΕΑΜ.

Μέ τόν Ζέρβα καί τό ΑντΑρτικό του, δέν κατΑφερε νΑ πΑρει έπαφή, 
ύστερα Από τήν άρνηση τού «Προμηθέα II» νά συναντηθεί μαζί του. Μέ τόν 
ΕΔΕΣ, δμως, τής Αθήνας, μέσω τού Στ. Γόνατά, Θ. Πάγκαλου καί τού 
Κουίσλιγκύπουργού Ταβουλάρη, άποκτά στενή σύνδεση καί συνεργασία μέ
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Παπαγεωργίου, καί συστηματικά όργανώνει τή διάσπαση τής όργάνωσης 
καί τήν άπομόνωση τοϋ Ζέρβα.

'Ο Τσιγάντες καταφέρνει τό πρώτο πλήγμα στό ΣΜΑ. Επωφελείται 
άπό τούς συγγενικούς δεσμούς του μέ τόν συνταγματάρχη Δημήτρη Ψαρρό, 
τήν παλιά φιλία, τούς κοινούς δημοκρατικούς άγώνες καί κυρίως άπό τό 
γεγονός δτι έρχόταν ώς Επίσημος Εκπρόσωπος τού Καϊρου, καί τόν πείθει νά 
άθετήσει τίς ύποχρεώσεις του πρός τό ΣΜΑ καί νά περιμένει τή νέα όργά
νωση καί διάρθρωση τοΰ άγώνα.

Σοβαρή προσπάθεια Εκανε ό Τσιγάντες καί πρός τήν κατεύθυνση τής 
όμάδας τών παλιών δημοκρατικών άξιωματικών καί πολιτευτών τοΰ Κόμ
ματος τών Φιλελευθέρων, -  τής όμάδας Σοφούλη - , στρατηγό Νεόκοσμο 
Γρηγοριάδη καί τόν Σταμάτη Χατζήμπεη. Αύτοί μέ τούς στρατηγούς 
Φλούλη καί Βλάχο, τόν πρώην άστυνομικό Διευθυντή Γιάννη Πανόπου- 
λο, τόν συνταγματάρχη Στέφανο Σαράφη, μέ στενό συνεργάτη τους τόν 
στρατηγό Εύριπίδη Μπακιρτζή, άπό τό καλοκαίρι τοϋ 1942 είχαν Ιδρύ
σει, μέ Εγκριση καί βοήθεια τοϋ Σοφούλη καί δλων τών άρχηγών τών πα- 
λαιοδημοκρατικών κομμάτων, τήν όργάνωση «Άγώνας - Άπελευθέρωση 
Άνεξαρτησία» ή «Ανώτατο Αρχηγείο Άγώνος» (Α.Α.Α.)

ΟΙ πρώτες Εμπειρίες τών Ιδρυτών τής όργάνωσης Α.Α.Α. άπό τήν 
άνάμι ξη τών Άγγλοη» στά Εσωτερικά τών έθνικοαπελευθερωτικών κινήσεων 
ήταν πολύ όδυνηρές. Ή  σύλληψη τοΰ στρατηγού Μανέτα καί ή άναζήτηση 
άπό τίς κατοχικές άρχές τών συνταγματαρχών Μπακιρτζή, Βεντήρη καί 
άλλων πού συνδέονταν μέ τήν όργάνωσή τους, άλλά είχαν σχέσεις καί μέ 
άγγλόυς πράκτορες, ήταν Ενα σκληρό μάθημα.Έτσι, δταν ύστερα άπό πολ 
λές προσπάθειες μέσω Ψαρροΰ, ό Τσιγάντες κατάφερε νά πάρει έπαφή μέ 
τόν Σαράφη καί τοΰ πρότεινε νά χρηματοδοτήσει τό άντάρτικο πού Ετοίμαζε 
ή διοίκηση τών Α.Α.Α., παρόλο πού μοναδικός λόγος καθυστέρηση τής 
Εκδήλωσης τοΰ δικοϋ τους άντάρτικου στή Θεσσαλία ήταν τό οικονομικό, δέ 
δέχτηκε τήν προσφορά καί δλοι συμφώνησαν μέ τό Επιφώνημα τοϋ στρατη
γού Βλάχου: «Μακριά άπό λίρες! δέ θά γίνουμε ζέρβηδες πραιτωριανοί».

Οί έπαφές τού Τσιγάντε μέ τούς πολιτικούς καί τίς προσωπικότητες δέν 
άπόδιναν κανένα θετικό άποτέλεσμα. Οί δημοκρατικοί άμφέβαλαν καί 
δυσπιστούσαν μιά καί έκπροσωπούσε τήν βασιλική κυβέρνηση τοϋ Καίρου 
καί άρνοϋνταν νά συνεργαστούν μαζί του. Οί βασιλόφρονες, άπό τήν άλλη, 
τόν ύποπτεύονταν πώς δουλεύει γιά τούς δημοκρατικούς.

Ιδρύετα ι ή Ε.Κ.Κ.Α.

Ό  συν/χης Ψαρρός περιμένοντας νά σταλούν προκαταβολικά άπό τή Μέση 
Ανατολή δλα τά άπαιτούμενα είδη όπλισμού καί Ιματισμού γιά Ενα άντάρ- 
τικο μέ δύναμη συντάγματος, στήν περιοχή τής Γκιώνας, συνέχιζε νά μένει 
στήν Αθήνα. Αύτή άκριβώς τήν περίοδο, μέ προτροπή τού Τσιγάντες, 
συνδέεται πιό στενά μέ τόν πρώην βασιλόφρονα ύπουργό Γεώργιο Καρτάλη
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τά ήγετικά στελέχη, παλιούς πλαστηρικούς, συν/χες Παπαθανασίου καί 
καί τούς Καψαλόπουλο καί Κατάβολο καί άποφάσισαν νά ιδρύσουν πολι
τική όργάνωση, μέ προωθημένο δημοκρατικό καί κοινωνικό περιεχόμενο. 
'Η νέα όργάνωση όνομάστηκε «Έθνική καί Κοινωνική ’Απελευθέρω
ση» (ΕΚΚΑ). Στό πρόγραμμα τής Ε.Κ.Κ.Α., παρόλο πού οί ιδρυτές της 
τόνιζαν τήν «άναστάτωση πού προξένησε αύτός ό πόλεμος» δέν ύπάρχει 
έκκληση στό λαό νά όργανωθεΐ καί νά άναλάβει έθνικοαπελευθερωτικό 
άγώνα μέ δλα τά μέσα.

’Από μιά βαθύτερη μελέτη τών γραπτών στοιχείων τής κίνησης τής 
ΕΚΚΑ, τών έξηγήσεων τίς όποιες έδωσε ό πολιτικός ήγέτης τής κίνη
σης Καρτάλης καί τών πρακτικών έκδηλώσεων τής κίνησης, χωρίς έπιφυλά- 
ξεις μπορούμε νά διαπιστώσουμε πώς δέν πρόκειται ούτε γιά «πονηριά», 
ούτε γιά «στρουθοκαμηλισμό», ούτε γιά «διπλοπροσωπία», δταν άποφάσι- 
σαν νά μή βάλουν άγωνιστικά πολεμικά καθήκοντα στήν πολιτικο
κοινωνική όργάνωση τής ΕΚΚΑ. Αύτή θά είχε καθήκοντα διαφώτισης καί 
προπαγάνδας στήν περίοδο τής κατοχής καί μόνο μετά τήν άπελευθέρωση 
θά άρχιζε ένεργητική δράση γιά τήν όργάνωση τού άγώνα γιά «τήν άπολύ- 
τρωση τού λαού άπό τήν κοινωνική άδικία». Έτσι καθόριζε τό ρόλο τής 
ΕΚΚΑ ό Γ. Καρτάλης καί τόν άντιστασιακό ρόλο τόν άνέθετε στό άντάρτικο 
τού 5/42 συντάγματος καί σ’ αύτό έπεφτε τό καθήκον νά πολεμήσει «γιά τήν 
άπολύτρωση τού έλληνικού λαού άπό τήν έθνικήν δουλείαν» καί «μόνον 
δταν θά είχε έκπληρωθεϊ ή πρώτη αύτή άποστολή, θά ήρχιζεν ή όργάνωσίς 
τήν πολιτικήν πλέον δράσιν της καί τήν έπιδίωξιν τών άναγκαίων κοινωνι
κών μεταρρυθμίσεων...». Καί ό Καρτάλης άποσαφηνίζει: «Είς τό δεύτερον 
αύτό στάδιον (σ.σ. τό μεταπελευθερωτικό) οΐ όπαδοί της ήσαν έντελώς 
έλεύθεροι, νά άκολουθήσουν ή δχι τήν όργάνωσιν».(')

Δηλαδή χωρισμός τού στρατού άπό τήν πολιτική όργάνωση. Ό  στρατός 
νά έξυπηρετεϊ τούς πολεμικούς σκοπούς τού ΣΜΑ. Ή  ΕΚΚΑ νά προετοιμά
ζεται γιά μεταπολεμική κοινοβουλευτική δράση. Αύτό άπαιτούσαν οί ’Αγ
γλοι άπό τό έλληνικό έθνικοαπελευθερωτικό καί άντιστασιακό κίνημα Ό  
ΕΔΕΣ καί ή ΕΚΚΑ τό δέχτηκαν καί αύτό στάθηκε «’Αχίλλειος πτέρνα» καί 
πηγή δλων τών κακών πού έπακολούθησαν. Γιά τήν ΕΚΚΑ οί συνέπειες 
ήταν άνεπανόρθωτες. Ούσιαστικά δέν έμφανίστηκε στό στρατιωτικό- 
πολεμικό πεδίο ένάντια στούς κατακτητές. Διαβρώθηκε έσωτερικά καί τό 
5/42 σύνταγμα διαλύθηκε, ένώ ή πολιτική όργάνωση, ή ΕΚΚΑ, έξαφανί- 
στηκε άπό τήν πολιτική ζωή τής χώρας.

(I). Βλ. Κομνηνός Πυρομάγλου, Ό  Καρτάλης καί ή 'Εποχή τον.
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ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΕΑΜ

Ή  έργατική τάξη καί οί υπάλληλοι στό προσκήνιο

’Από τά μέσα τοϋ 1942 τό ΕΑΜ -  ή ήγεσία του -  είχε κιόλας πετύχει 
νά πάρει κάτω άπό τόν άμεσο καί έμμεσο έλεγχο τών όργανώσεών του 
σχεδόν δλες τίς έκδηλώσεις καί κινήσεις τής έργατικής τάξης, τών ύπαλ
λήλων καί τού έργαζόμενου λαού τής πρωτεύουσας, στόν ευρύτερο χώρο 
της. Ό  άντίχτυπος τού άναπτυσσόμενου άνταρτοπολέμου τών έλασιτών, 
κυρίως άπό τή Ρούμελη, έδινε φτερά στό κίνημα καί άνέβαζε άκόμα 
περισσότερο τό κύρος καί τήν έπιρροή τού ΕΑΜ. Μέ τούς συνεχείς καί 
άδιάκοπα άνερχόμενους άγώνες του είχε κατορθώσει νά βάλει κάποιο 
φρένο στή ληστεία καί τό οικονομικό ξεζούμισμα, πού συνοδεύονταν μέ 
άπάνθρωπη βία, έξευτελισμούς καί ταπεινώσεις. Μέσα στήν πάλη άπο- 
κτούσε συνέίδηση τής δύναμής του καί τής άποστολής του, όχι μόνο γιά 
τή σωτηρία του άπό τό θάνατο τής πείνας, άλλά καί γιά τήν έθνική καί 
κοινωνική του άπελευθέρωση.

Πρώτη καί καλύτερη στόν άγώνα ή έργατική τάξη. Ή  πιό δοκιμα
σμένη, ή πιό έμπειρη καί ή πιό συγκεντρωμένη τάξη τής κοινωνίας. Παρ’ 
δλη τήν καταστροφή τών πιό βασικών κλάδων παραγωγής καί τήν άπονέ- 
κρωση μιάς σειράς έπιχειρήσεων καί ιδρυμάτων, δηλαδή τομέων μαζικής 
παρουσίας έργαζομένων, οί έργάτες, μαζί μέ τούς υπάλληλους, ήταν ή πιό 
μαζική καί συγκεντρωμένη δύναμη στήν πρωτεύουσα. Τά έργοστάσια καί 
οί φάμπρικες πού κάπως δούλευαν (έλαφρά βιομηχανία, έπισιτιστική, μι- 
κροφάμπρικες καί έργαστήρια, συγκοινωνίες, ήλεκτροφωτισμός, γκάζι, 
κ.ά.), έπιχειρήσεις κοινωνικής ώφελείας, δημόσιες καί δημοτικές ύπηρε
σίες, τράπεζες, άνώνυμες έταιρεϊες, έκπαιδευτικά καί πολιτιστικά ιδρύ
ματα, μαζί μέ τίς όργανώσεις τών άνέργων καί τών συνταξιούχων, τών 
άποστράτων, τραυματιών, άναπήρων καί θυμάτων πολέμου, γίνονται 
φρούρια καί όρμητήρια τού άγώνα. Μέσα στήν καθημερινή πάλη, οί προ
λετάριοι έργατοϋπάλληλοι σφυρηλατούν τήν ένότητα μέ τίς πλατύτερες 
μάζες τού λαού καί άναδείχνουν τήν τάξη τους ήγεμόνα τής έπανάστασης. 
Δίνουν τό δικό τους περιεχόμενο, τή δική τους ίδεολογία, τό δικό τους 
πνεύμα στίς μάζες τών μεσαίων τάξεων, τών διανοουμένων, τής φοιτητι
κής νεολαίας. Καί τό σοβαρότερο, έβγαλε άπό τή μακραίωνη άδράνεια τίς 
γυναίκες, πού προβλήθηκαν στή πολιτική καί κοινωνική ζωή μέ τίς τερά
στιες δυνάμεις πού έκλειναν μέσα τους καί πού ήταν ό μισός έλληνικός 
πληθυσμός. Στόν άγώνα παίρνουν μέρος σημαντικές δυνάμεις τών μικρών 
καί μεσαίων άστών παραγωγών, κληρικοί καί άξιωματικοί τού στρατού 
καί τών Σωμάτων Άσφαλείας. Δηλαδή τμήματα πού άπό τή θέση τους 
καί τά συμφέροντά τους ήσαν βασικές δυνάμεις τού άστικού καθεστώτος. 
Αύτή ή συμμαχία καί ένότητα, κάτω άπό τήν ήγεσία τής έργατικής τάξης, 
ήταν πεντακάθαρη άπόδειξη τής θέσης πώς ή έργατική τάξη μπορεϊ καί
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πρέπει νά παίζει τόν ιστορικό της ρόλο, νά άναόειχτεί ηγεμόνας τής έπα- 
νάστασης Καί μπορούσε νά γίνει αύτό μέ μιά προϋπόθεση: πώς θά είναι 
όργανωμένη καί πειθαρχημένη στίς ταξικές της πολιτικές καί συνδικαλι
στικές όργανώσεις. Καί αύτή ή προϋπόθεση είχε κιόλας πραγματοποιηθεί. 
Οί έργάτες είχαν τόν ταξικό πολιτικό τους φορέα, τό ΚΚΕ, τίς συνδικαλι
στικές τους όργανώσεις τού ΕΕΑΜ, τήν Αλληλοβοήθεια μέ τήν ΕΑ, τήν 
όργάνωση τής νεολαίας της μέ τό ΕΑΜ νέων, τό στρατό τους μέ τόν 
ΕΛΑΣ. Οί δημόσιοι ύπάλληλοι έπίσης είχαν δλες τίς παραπάνω όργανώ- 
σεις τους, μέ Ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο τήν ΠΕΔΥ.

Συγκλονιστικό κύμα Απεργιών

Οί μεγάλε; απεργίες πού άρχισαν τόν ’Απρίλη τού 1942, σχεδόν χω
ρίς διακοπή, συνεχίστηκαν όλο τό καλοκαίρι. Ή  τρομοκρατική διαταγή 
τής 28.4.42 τής ’Ανώτατης Γερμανικής Στρατιωτικής Διοίκησης πού 
άπειλούσε μέ βαρύτερες ποινές κάθε άπεργό καί κάθε δημόσια συγκέν
τρωση ή διαδήλωση, δέν πτόησαν τούς έργάτες καί ύπάλληλους.

’Από τόν ’Ιούλη τού 1942 άρχισε νά διαφαίνεται πώς ή ’Αθήνα καί ό 
Πειραιάς άπειλούνται νά ξαναζήσουν τό χειμώνα τού 1941-1942. Οί δια
νομές τροφίμων σχεδόν είχαν σταματήσει, ή άθλια μπομπότα μοιράζονταν 
σέ μειωμένη ποσότητα, τά περισσότερα λαϊκά συσσίτια έκλειναν μέ άπό
φαση τών κουίσλιγκς. Ό  λαός άναστατώθηκε. ’Επιτροπές έργαζομένων, 
άνέργων καί φτωχολογιάς, συγκεντρώνονταν μπροστά στά ύπουργεϊα, τά 
γραφεία τού ’Ερυθρού Σταυρού καί τό Δημαρχείο. Ή  μαύρη άγορά όρ- 
γίαζε, άλλά ήταν ή μόνη πηγή προμήθειας λίγων τροφίμων.

Μπροστά στήν τρομερή άπειλή τό ΕΑΜ, πού, όπως γράψαμε, έχει 
κιόλας σ’ όλους τούς τόπους δουλειάς καί κατοικίας τού λαού άρκετά 
γερές όργανώσεις, άναλαμβάνει νά όργανώσει καί νά καθοδηγήσει τόν 
άγαναχτισμένο καί άποφασισμένο γιά κάθε θυσία λαό Ίής πρωτεύουσας 
σέ σκληρούς άγώνες μέ κεντρικό σύνθημα: - Ό χ ι  καί άλλον έφιαλτικό 
χειμώνα σάν τό 1941-1942. Τά ντουβάρια τής ’Αθήνας μέ τεράστια πολύ
χρωμα γράμματα καλούν τό λαό στή νέα μάχη. Εκατοντάδες έντυπα κυ
κλοφορούν σέ χιλιάδες άντίτυπα. Οί νεολαίοι καί γυναίκες άπό πόρτα σέ 
πόρτα έξηγούν τήν άναγκαιότητα τού άγώνα πού θά ξεσπάσει καί καλούν 
όλους νά βρεθούν μέσα στή μάχη.

Τή νύχτα στίς 6 τού Σεπτέμβρη τά «χωνιά» πληροφορούσαν τό λαό 
τής ’Αθήνας πώς μέ άπόφαση τού ΕΑΜ τό πρωί τής άλλης μέρας ή 
’Αθήνα θά νεκρωθεί. -  Φουγάρο δέ θά καπνίσει! Ρόδα δέ θά κινηθεί! Οί 
έργάτες καί οί ύπάλληλοι τής πρωτεύουσας καλούνται νά κατεβούν σέ 
μαχητική άπεργία διάρκειας, μέχρι νά λυθούν τά ζωτικά τους προβλήμα
τα. Καλούνται οί έπαγγελματίες νά κλείσουν τά μαγαζιά τους καί ό λαός 
νά συμπαρασταθεί μέ κάθε τρόπο καί μέσο στόν άγώνα τών έργατών καί 
ύπαλλήλων.
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Άπό τό πρωί τής άλλης μέρας, 7 τοΰ Σεπτέμβρη, ή άπεργία στήν 
Αθήνα καί τόν Πειραιά, σημείωσε καθολική έπιτυχία. Άπήργησαν οί έρ
γάτες τού έργοστασίου παροχής ήλεκτρισμού, οί άνθρακωρύχοι τής Κα- 
λογρέζας, οί έργάτες τών λιπασμάτων, οί ύφαντουργοί, οί έργάτες τής 
ΟΥΛΕΝ καί τοΰ ΦΙΞ, οί σιδηροδρομικοί, οί τροχιοδρομικοί, οί αύτοκι- 
νητιστές, οί λιμενεργάτες, δλοι οί ύπάλληλοι τών ύπουργείων, δημοσίων 
ύπηρεσιών, ιδρυμάτων, άνωνύμων έταιρειών καί τραπεζών, τηλεφωνικής, 
τό προσωπικό τών νοσοκομείων, γιατροί, μηχανικοί καί δικηγόροι. Έ κ 
λεισαν τά μαγαζιά τους οί βιοτέχνες καί έπαγγελματίες, πού πρόταξαν τό 
δικό τους αίτημα γιά τροποποίηση τού ένοικιοστασίου. Πρόστεσαν τή δύ
ναμή τους οί φοιτητές καί σπουδαστές, οί πρόσφυγες άπό τίς διάφορες 
περιοχές τής Ελλάδας, οί άνάπηροι καί τά θύματα πολέμου.

Οί κουίσλινγκς γιά νά σπάσουν τήν άπεργία έτοίμασαν διάταγμα 
όμαδικών άπολύσεων άπεργών δημοσίων ύπαλλήλων. Οί έργάτες τού 
έθνικού τυπογραφείου άρνήθηκαν νά τό δημοσιεύσουν στήν Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως καί κατέβηκαν σέ άπεργία. ΟΙ κατακτητές, μαζί μέ όρ
γανα τής άστυνομίας, έπιασαν πολλούς άπεργούς καί άλλους πατριώτες 
καί χωρίς διαδικασία τούς έκλεισαν στά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οί 
άπεργοί έμειναν άπτόητοι, περιφρόνησαν τίς τρομερές άπειλές καί συν
έχισαν τήν άπεργία τους.

Στό πλευρό τους παρατάσσονται πλατιές λαϊκές μάζες, πού πρόβα- 
λαν τά δικά τους αιτήματα: Εκατό δράμια ψωμί, όκτώ δράμια λάδι, συσ
σίτια, ξύλα καί κάρβουνα γιά τό χειμώνα. Γιά πρώτη φορά έκαναν τήν 
έμφάνιση τά νέα όργανα μαζικής λαϊκής πάλης, οί Λαϊκές Έπιτροπές, 
πού θά παίξουν σοβαρό ρόλο στόν άγώνα, σ’ δλη τή διάρκεια τής κατο
χής, άκόμα καί μετακατοχικά.

Τήν πέμπτη μέρα τής γενικής άπεργίας, στίς 11 τού Σεπτέμβρη, μέ 
κοινή άπόφαση τής ΚΕ τού ΕΑΜ, τής ΚΕ τού ΕΕΑΜ καί τού Κεντρικού 
Εκτελεστικού Γραφείου τής ΠΕΔΥ, πραγματοποιήθηκε μεγάλη μαχητική 
διαδήλωση τών άπεργών καί τού λαού, στό κέντρο τής Αθήνας. Φάλαγ
γες διαδηλωτών άπό δλους τούς κεντρικούς δρόμους κατευθύνονταν πρός 
τήν Πλατεία Συντάγματος. Στήν Πλατεία τής Μητρόπολης καί στή Φιλελ- 
λήλων οί διαδηλωτές βρέθηκαν μπροστά σέ ζώνες ’Ιταλών. ΟΙ διαδηλωτές 
παρακάμπτουν τή Μητρόπολη καί άπό τίς παρόδους συγκεντρώνονται 
στήν όδό Έρμού. Μέ συνθήματα καί έπαναστατικά τραγούδια χύνονται 
στήν Πλατεία Συντάγματος. ΟΙ ’Ιταλοί έπαθαν σύγχυση καί κάποιο μού- 
διασμα. Οί διαδηλωτές έπωφελούνται, όρμούν στήν όδό Φιλελλήνων, 
σπάζουν εύκολα τή ζώνη καί ένώνονται μέ τούς συναγωνιστές τους στήν 
Πλατεία Συντάγματος. Μιά τρίτη φάλαγγα στήν όδό Βουκουρεστίου δίνει 
πραγματική μάχη μέ καραμπινιέρους καί άστυφύλακες καί ύποχρεώθηκε 
νά γυρίσει πίσω στήν Πλατεία Ξάνθου, δπου συγκεντρώθηκαν καί άλλοι 
καί πραγματοποίησαν έκεί μεγάλη συγκέντρωση: Ό  Γ. Γραμματέας τής 
ΠΕΔΥ Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε άπό τό μέρος τής ΚΕ τού ΕΑΜ 
καί στεφάνωσε, συμβολικά, τό άγαλμα τού Ξάνθου.
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Στήν Πλατεία Συντάγματος συγκεντρώθηκαν πάνω άπό 20.000 δια
δηλωτές. Ό  ύπεύθυνος τής έπιτροπής γιά τήν έκδήλωση Σπύρος Καλοδί- 
κης μίλησε στούς συγκεντρωμένους καί άνακοίνωσε πώς μέ άπόφαση τοϋ 
ΕΑΜ καί τής Άπεργιακής Έπιτροπής στά αιτήματα τών άπεργών προσ
τέθηκαν καί τά παρακάτω καινούρια: Νά άφεθούν έλεύθεροι οί άπεργοί 
καί πατριώτες πού πιάστηκαν, νά άκυρωθεί τό διάταγμα γιά άπολύσεις 
δημοσίων ύπαλλήλων, νά σταματήσει ή τρομοκρατία καί οί έκτελέσεις. Μέ 
ένθουσιασμό οί άπεργοί καί δλοι οί διαδηλωτές δέχτηκαν τά νέα αιτή
ματα καί δήλωναν πώς δέ θά σταματήσουν τόν άγώνα, άν δέν σώσουν 
τούς συναδέλφους καί συναγωνιστές τους. 'Η συγκέντρωση διακόπηκε 
δταν μεγάλες δυνάμεις καραμπινιέρων καί άστυνομικών έπιτέθηκαν μέ 
τούς υποκόπανους καί τά γκλόπς. "Αρχισε μιά σκληρή πάλη σώμα μέ σώ
μα. Έπεσαν καί μερικοί πυροβολισμοί. Οί διαδηλωτές σκόρπισαν στους 
γύρω δρόμους. Επακολούθησαν καί άλλες έπιθέσεις καί συμπλοκές, ώς 
τό άπόγεμα.

'Η άπεργία συνεχίστηκε καί διάρκεσε όκτώ όλόκληρες μέρες. Τε
λείωσε μέ νίκη τών βεργών καί τοϋ λαού τής πρωτεύουσας. Δόθηκαν 
σημαντικές αύξήσεις στά ήμερομίσθια τών έργατών καί σχεδόν τετραπλα
σιάστηκαν οί μισθοί τών ύπαλλήλων. Ξανάρχισαν νά λειτουργούν τά 
λαϊκά καί παιδικά συσσίτια, αύξήθηκαν οι διανομές τού μπακάλη καί 
άφέθηκαν έλεύθεροι δλοι πού πιάστηκαν στή διάρκεια τής άπεργίας.

Διαμορφώνεται ή φυσιογνωμία τοΰ ΕΑΜ. Ό  Έαμίτης

Ή  μάχη -  άπεργία καί διαδήλωση -  πού δόθηκε στήν ’Αθήνα καί τόν 
Πειραιά, άπό τίς 7 ώς τίς 14 τού Σεπτέμβρη 1942, ήταν μιά άπό τίς λαμ
πρότερες καί πιό όργανωμένες, πού είχαν γίνει μέχρι τότε. Ή  άπήχησή 
της πέρασε τά δρια τής Ελλάδας καί μαζί μέ τίς μάχες πού έδινε ό ΕΛΑΣ 
στά βουνά, ό έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας τού έλληνικού λαού έγινε 
άντικείμενο θαυμασμού καί μίμησης γιά δλους τούς κατεχόμενους λαούς 
τής Εύρώπης. Επιβεβαιώνονταν στή ζωή ή όρθότητα τής γραμμής τού 
ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ, γιά τό συνδυασμό τής λαϊκής μαζικής πάλης μέ τήν 
ένοπλη πάλη. Ή  μιά μορφή έπιδρούσε πάνω στήν άλλη, τήν συμπλήρωνε, 
τήν βοηθούσε.

Δέν είναι συνεπώς, -  τουλάχιστο γιά τήν Ελλάδα -  σωστή ή άντί
ληψη πού ύποστηρίζεται άπό πολλούς, πώς δταν άναφερόμαστε σέ Ά ντί
σταση πού γίνονταν στήν έποχή τής χιτλεροφασιστικής κατοχής, πρέπει 
νά έννοούμε μόνο άντάρτικο καί παρτιζάνικο. Ή  άντίσταση, ό έθνικοα- 
πελευθερωτικός άγώνας στήν Ελλάδα ήταν £να πολύ πιό σύνθετο φαινό
μενο, μέ πολλές μορφές καί πολλά μέσα πάλης, πού θά έπρεπε νά συνδυά
ζονται καί νά συντονίζονται άνάλογα μέ τίς άπαιτήσεις τής στιγμής καί 
άπό ένα κεντρικό έπιτελικό καί καθοδηγητικό όργανο. Καί αύτό τό όρ
γανο ήταν τό ΕΑΜ.
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Πολλοί καί τότε, περισσότεροι σήμερα, δέν μπόρεσαν νά καταλάβουν 
πώς στήν Ελλάδα, μέσα στόν άντικατοχικό άγώνα είχε δημιουργηθεϊ μιά 
καινούρια πραγματικότητα, ένας καινούριος φορέας λαϊκής έπανάστασης, 
τό ΕΑΜ, μέ μέλη καί στελέχη στήν πλειοψηφία δικά του, χωρίς νά άνή- 
κουν όργανωτικά ή νά έπηρεάζονται πολιτικά άπό κάποιο πολιτικό 
Κόμμα τού ΕΑΜ. Τό γεγονός δτι οί κομμουνιστές, πολυπληθέστεροι καί 
έμπειρότεροι άπό τά μέλη καί στελέχη τών άλλων συνεργαζόμενων μέ τό 
ΚΚΕ κομμάτων τού ΕΑΜ, βρίσκονταν στίς πρώτες γραμμές τής πάλης καί 
συνέβαλαν μέ τήν πείρα καί τόν ένθουσιασμό τους στήν ποσοτική καί 
ποιοτική άνέλιξή της, δέ σήμαινε καθόλου πώς «πατρονάριζαν» τό ΕΑΜ 
καί τό μετάτρεπαν σέ παράρτημα τού ΚΚΕ. Τό ΕΑΜ είχε δική του φυ
σιογνωμία καί δική του όντότητα πού γεννήθηκε καί διαπλάστηκε μέσα 
στή κατοχική κοσμογονία, σάν έκφραστής τής έθνικής έπιταγής καί τόν 
γενικότερων πόθων καί έπιδιώξεων τού έλληνικού λαού.

Έτσι τό ΕΑΜ, ένώ άρχισε ώς πολιτικός συνασπισμός κομμάτων καί 
όργανώσεων, διαμορφώνεται σέ μιά ιδιόμορφη λαϊκοεπαναστατική όργά
νωση, μέ δικό της δίκτυο, δικά της στελέχη, δικό της μηχανισμό, δική της 
λειτουργία, άπό τή βάση μέχρι τήν κορυφή. Στήν πολιτική καί κοινωνική 
ζωή παρουσιάζεται ό νέος τύπος άγωνιστή καί έπαναστάτη: ό έαμίτης.

Όποιο άπό τά κόμματα πού συνεργάζονταν στό ΕΑΜ μπόρεσε νά 
συλλάβει αύτό τό νέο πού άντιπροσώπευε τό ΕΑΜ καί έγκαιρα προσ
γείωσε τήν πολιτική του καί προσανοτόλισε τά στελέχη καί μέλη του στήν 
τότε πραγματικότητα, αύτό πρόσφερε στόν άγώνα, καί ή προσφορά του 
άναγνωρίζονταν άπό τούς άγωνιστές καί τό λαό. "Οποιο, άντίθετα, έμενε 
κολλημένο στίς παλιές δογματικές θέσεις του καί δέ μπόρεσε νά άπαλλα- 
χτεϊ άπό τίς συνήθειες, τίς προλήψεις καί τά βιώματα τού παρελθόντος, 
έμεινε στήν ούρά τών μαζών, έσερνε τήν ύπαρξή του στό στενό περιχαρα
κωμένο πλαίσιό του καί καταντούσε εύκολο θύμα κάθε άντιλαϊκής πλε- 
κτάνης.

Μέ αύτά τά κριτήρια θά βλέπουμε, άπ’ έδώ καί πέρα, τίς θέσεις καί 
τή δράση τών κομμάτων, τών ήγετών καί τών στελεχών πού συνεργάζον
ταν στό ΕΑΜ.

Οί Λαϊκές Έπιτροπές δέν ήταν προϊόντα σύλληψης κάποιας όργά
νωσης καί όποιασδήποτε θεωρητικής προπαρασκευής. Ήταν παιδιά τής 
άνάγκης. Τό δτι τό ΕΑΜ έγκαιρα τίς έπισήμανε καί συνέδεσε τή δράση 
του μέ τή δική τους, στή βάση τών έθνικοαπελευθερωτικών στόχων, δεί
χνει πώς παρακολουθούσε άγρυπνα τίς άνησυχίες καί τίς έκδηλώσεις τών 
λαϊκών μαζών.

Δέν μπορούμε νά πούμε πώς τό ΕΑΜ άπό τήν άρχή κατανόησε στό 
σύνολο τόν ρόλο καί τίς δυνατότητες πού είχαν οί Λαϊκές Έπιτροπές. 
Είμαστε δμως υποχρεωμένοι νά άναφέρουμε καί νά άποδώσουμε τό άπαι- 
τούμενο δίκαιο καί τιμή στούς Κ. Νικολακόπουλο, Δ. Μαργιόλη καί Α. 
Βογιατζή, πού πρώτοι καταπιάστηκαν μέ τήν ένίσχυση καί προώθηση τών 
διάφορων έπιτροπών τού λαού, άπό τίς όποιες προέκυψε τό κίνημα αύτό.
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Ξεχωριστή τιμή άνήκει στόν δραστήριο καί διορατικό άντιπρόσωπο τής 
ΕΛΔ στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ Σταύρο Κανελλόπουλο, πού πρώτος συνέλαβε 
τήν άνάγκη τής έπέκτασης τών Λαϊκών Έπιτροπών σ’ δλους τούς χώρους 
τής πρωτεύουσας, τής ένίσχυσής των μέ στελέχη καί άγωνιστές τού ΕΑΜ, 
τόν έμπλουτισμό τής δράσης τους μέ περισσότερα καί εύρύτερου ένδιαφέ- 
ροντος ζητήματα, καί κυρίως τή σύνδεση τών έπιτροπών μεταξύ τους, τή 
συντονισμένη δράση τους σέ γενικότερα ζητήματα έθνικής, κοινωνικής 
καί άπελευθερωτικής άκόμα σημασίας. Χάρη στίς προσπάθειές του, πρα- 
γματοποιήθηκε μιά εύρύτατη παναθηναϊκή σύσκεψη, άπό τήν όποία 
προέκυψε ή μεγάλη παναθηναϊκή Λαϊκή Έπιτροπή, πού έπαιξε ρόλο αύ- 
τοδιοίκησης τής πρωτεύουσας καί παράγοντα λαοκρατικής έξουσίας, 
πολύ πρίν νά διωχτούν οί Γερμανοί άπό τήν ’Αθήνα.

Νομίζουμε πώς θά είναι χρήσιμο καί διδακτικό ένα συγκεκριμένο 
παράδειγμα συνδυασμού τής «παράνομης» δουλειάς τοΰ ΕΑΜ, μέ τίς νό
μιμες δυνατότητες πού ύπήρχαν, έστω καί σχετικές, μέσα στό καθεστώς 
τής «Νέας Τάξης» τής χιτλεροφασιστικής κατοχής: Σέ δυό-τρεϊς συνοικίες 
έμφανίστηκαν «έπιτροπές πρόνοιας καί βοήθειας» στούς φτωχούς καί τά 
παιδιά, πού βρίσκονταν κάτω άπό τήν προστασία τοΰ Ερυθρού Σταυρού, 
τής ’Αρχιεπισκοπής, τών Επιμελητηρίων καί πιθανόν άλλων παραγόντων 
καί δυνάμεων. Τότε έμφανίστηκαν καί κάποιες έπιτροπές πού έγιναν 
γνωστές μέ τ’ όνομα ένός ’Αθηναίου γιατρού, τοΰ Παπακώστα. Τό ΕΑΜ 
έκμεταλλεύτηκε τή σχετική νομιμότητα καί έλευθερία πού είχαν οί «όργα- 
νώσεις Παπακώστα» καί άρχισε νά συγκροτεί τέτοιες σ’ δλες τίς λαϊκές 
συνοικίες. Πλημμύρισε ή ’Αθήνα καί δ Πειραιάς άπό τέτοιες όργανώσεις, 
πρός μεγάλη έκπληξη τοΰ ίδιου τοΰ Παπακώστα. Τό έργο τών «έπιτροπών 
Παπακώστα» ήταν τεράστιο καί κάλυψε γιά πολλούς μήνες πολλές άπό 
τίς πιό ένεργητικές μορφές έθνικοαπελευθερωτικής δράσης, ώσπου έπιση- 
μάνθηκαν άπό τούς ντόπιους συνεργάτες τών κατακτητών καί άρχισε κυ
νηγητό.

Έτσι λοιπόν άπό τίς πολύμορφες έπιτροπές πού ξεφύτρωσαν αυθόρ
μητα καί αύτόματα, χωρίς καθορισμένο άπό πρίν περιεχόμενο καί σύ
στημα λειτουργίας καί δράσης, οί Λαϊκές Έπιτροπές άπό τήν ίδια τήν 
άνάγκη άποφασιστικότερης άντίστασης στίς κατοχικές δυσκολίες καί 
Αντιξοότητες, μέ τή βοήθεια τού ΕΑΜ, συσπειρώθηκαν καί έγιναν ό όρ- 
γανωτικός καί πολιτικός μηχανισμός ένοποίησης τοΰ λαού τής ’Αθήνας.

Οί Λαϊκές Ε πιτροπές -  έμβρυα τής λαοκρατικής έξουσίας

Γράψαμε πώς μέσα στό μεγάλο άπεργιακό κύμα τοΰ Σεπτέμβρη, έκα
ναν τήν έμφάνιση τους, έπικεφαλής λαϊκών μαζών, οί Λαϊκές Έπιτροπές. 
Τί άντιπροσώπευαν καί τί έπιδίωκαν;

Είδαμε πώς μέ ραχοκοκαλιά τούς έργάτες καί ύπάλληλους, όργανώ- 
νονταν μιά πλατύτατη συμμαχία μέ τά μεσαία στρώματα, πού μέσα στήν 
κατοχή δέχονταν τή φοβερή πίεση πού δημιουργούσε ή άνεπάρκεια τρο-

349



Συγκέντρωση στή Θεσσαλία γιά τήν έκλσγή λαϊκών έπιτροπών.

φίμων, ή αισχροκέρδεια καί ή μαύρη άγορά. Αύτή ή συμμαχία πού είχε 
σάν πρωτοπορία τήν έργατική τάξη ήταν έργο τού ΕΑΜ.

"Ολα δσα πέτυχε τό ΕΑΜ ήταν καλά, άλλά δχι άρκετά. Έπρεπε νά 
διευρυνθεΐ καί νά έδραιωθεΐ ή συμμαχία μέ τίς μάζες τών «φτωχογειτο
νιών», δπως όνόμαζαν τίς άκραΐες συνοικίες τών μεγάλων πόλεων, δπου 
είχαν έγκατασταθεΐ οί πρόσφυγες τού παλιού πολέμου καί χωρίς έπάγ- 
γελμα καί μόνιμους πόρους άγροτικά στοιχεία, πού έρχονταν στίς άνα- 
πτυσσόμενες πόλεις άναζητώντας δουλειά καί τύχη. Ό  σημαντικά μεγά
λος άριθμός άνθρώπων τής κατηγορίας αύτής, πού συνήθως όνομάζουμε 
«φτωχολογιά τής πόλης», έξογκώθηκε στά χρόνια τής κατοχής μέ τήν 
προσθήκη πολλών «μικρονοικοκυραίων» πού καταστράφηκαν ή καί δια
τηρούσαν άκόμα άκίνητες περιουσίες άλλά δχι προσοδοφόρες καί άξιο- 
ποιήσιμες. Έτσι ή φτωχολογιά έκδηλώθηκε μέ μιά ψυχολογία καί νοο
τροπία ποιοτικά έντελώς διαφορετική άπό τήν προπολεμική: συντηρητι
κή, νομοταγής καί καθόλου ριψοκίνδυνη. Στήν άρχή τών μεγάλων δυσκο
λιών άναζητούσε κάποιο νόμιμο κάλυμμα: ϊνα φιλανθρωπικό 'ίδρυμα, 
κάποιο σύλλογο, κάποια κίνηση πρόνοιας άπό θρησκευτικούς, κοινωνι
κούς καί πολιτιστικούς παράγοντες ή όργανισμούς, ή άκόμα άπό 
πρόσωπα μέ κύρος στή γειτονιά τους. Ά πό τέτοιες κινήσεις καί έπιτρο
πές, μέ πολυμορφίες καί «έφευρέσεις», σάν προσπάθειες άντιμετώπισης
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Διαδήλωση στούς δρόμους τής Αθήνας.

μερικότερων συγκεκριμένων ζητημάτων μιά; όρισμένης στιγμής, σέ συγ
κεκριμένο χώρο, ξεπήδησαν οί Λαϊκές Έπιτροπές, πού στήν πορεία έξ- 
ελίχτηκαν σέ όργανα λαϊκής αύτοάμυνας, Ανεξάρτητα άπό τίς δημοτικές 
καί κρατικές άρχές καί ένάντια σ' αύτές.

Μπορούμε νά καταλήξουμε σ' ένα γενικό συμπέρασμα: Τό πλατύτατο 
καί πολύμορφο λαϊκό κίνημα στήν πρωτεύουσα, άπό όπουδήποτε καί άν 
άρχιζε, όποιοδήποτε δρόμο κι’ άν άκολουθούσε, όποιουσδήποτε σκοπούς 
κι’ άν διακήρυττε, μέσα στήν πορεία κατάληγε στό ΕΑΜ. Τά πιό ένεργά 
στοιχεία προσχωρούσαν στίς όργανώσεις του. Τό ΕΑΜ ξέφευγε άπό τίς 
κλασικές μορφές καί μεθόδους όργάνωσης, πού ύποχρεώθηκε νά χρησι
μοποιήσει στό άρχικό στάδιο τής όργάνωσης, (μεθόδους πού έφεραν μαζί 
τους οί κομμουνιστές) καί άνάπτυσσε νέες μορφές καί νέες μέθοδους όρ
γάνωσης καί σύνδεσης τών όργανώσεών του μέ τίς πλατιές λαϊκές μάζες.

Μέσα σ' αύτές τίς διαδικασίες οί όργανώσεις του μεγάλωναν ποσοτικά 
καί ποιοτικά καί δεκάδες χιλιάδες στελέχη καί μέλη τού ΕΑΜ, -  τά 
περισσότερα χωρίς κομματική σύνδεση ή τοποθέτηση, δηλαδή έαμίτες -. 
πλαισίωναν καί άναδείχνονταν ήγέτες τών μαζικών έργατικών καί λαϊκών 
όργανώσεων.
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Τό φούντωμα τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί τά έαμικά κόμματα

Τό φούντωμα τού έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα στίς δυό κύριες μορφές 
του, -  τό μαζικό μή ένοπλο κίνημα στίς πόλεις καί τό ένοπλο άντάρτικο 
στό βουνό -, δημιουργούσε προϋποθέσεις καί δρους άνάπτυξής τής πολι
τικής έπιρροής καί τών όργανωμένων δυνάμεων δλων τών κομμάτων πού 
συνεργάζονταν στό ΕΑΜ. Κι’ αύτό γίνονταν άλλά πολύ άνισόμερα. Τό 
ΚΚΕ μεγάλωνε καί δυνάμωνε μέ έξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, ένώ τά 
άλλα κόμματα σημείωναν δυσανάλογα μικρές έπιτυχίες καί αύτές σέ 
περιορισμένους καί ειδικούς χώρους, έτσι πού κανένα νά μήν είναι σέ 
θέση νά παρουσιάζει πανελλαδική κομματική όργάνωση καί σάν τέτοιο 
νά έχει τήν πρακτική δυνατότητα νά άντιπροσωπεύεται στά άνώτερα κα
θοδηγητικά όργανα τών περιοχών καί τών μικρότερων πόλεων.

Ή  κατάσταση αύτή δέν έπέτρεπε στά άλλα κόμματα τού ΕΑΜ νά 
έχουν ίδιο όπτικό πεδίο καί ίδιες έμπειρίες άπό τήν καθημερινή πρακτική 
τών έαμικών όργανώσεων καί τών λαϊκών άντιδράσεων. Αύτό έγινε 
«’Αχίλλειος πτέρνα» τής έαμικής συμμαχίας, δταν στήν πορεία τής πάλης 
μεταμορφώθηκε σέ Ιδιόμορφη ένιαία έαμική έπαναστατική όργάνωση. 
Δέν μπόρεσαν νά δούν τό νέο πού γεννήθηκε. Όλες τίς λαϊκές έκδηλώσεις 
μαζικής μή ένοπλης πάλης καί ένοπλης δράσης, πού όργανώνονταν καί 
καθοδηγούνταν άπό τό ΕΑΜ, έπειδή ή κομματική τους συμμετοχή ήταν 
μικρή ή καί άνύπαρκτη τίς άπέδιδαν στό ΚΚΕ. Είναι άλήθεια πώς τό 
ΚΚΕ πάντοτε συμμετείχε μέ σημαντικές δυνάμεις σέ κάθε λαϊκή έκδή- 
λωση, άλλά έφάρμοζε καί προωθούσε άποφάσεις καί συνθήματα τού 
ΕΑΜ. Δηλαδή πειθαρχούσε στίς άποφάσεις πού παίρνονταν άπό κοινού 
καί όμόφωνα άπό τούς άντιπροσώπους δλων τών συνεργαζομένων κομ
μάτων καί πανελλαδικών όργανώσεων.

'Ορισμένα καθοδηγητικά στελέχη τών συνεργαζόμενων μέ τό ΚΚΕ 
κομμάτων, ξεκομμένα άπό τή ζωή καί τή δράση τής έργατικής τάξης καί 
τού λαού, παρ’ δλη τήν έντιμότητά τους καί τίς άριστες προθέσεις τους νά 
σταθούν οί ίδιοι καί τά κόμματά τους άντάξιοι τής Ιστορικής στιγμής, 
άπαιτούσαν νά σταματήσει κάθε πρωτοβουλία δράσης τών τοπικών καί 
κλαδικών όργανώσεων, πού κατά τή γνώμη τους κηδεμονεύονταν άπό 
τούς κομμουνιστές. Ζητούσαν νά μπούν δλες κάτω άπό τήν πειθαρχημένη 
καί συντονισμένη καθοδήγηση τών έπιτροπών, δσων μόνο είχαν 
άποκλειστικά άντιπροσωπευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή άπαιτούσαν νά 
θεωρούνται καθοδηγήσεις μόνο οί έπιτροπές μέ άντιπροσώπους δλων τών 
συνεργαζόμενων κομμάτων, χωρίς νά μετέχουν σ’ αύτές στελέχη τοπικά ή 
κλαδικά τών άγωνιζόμενων στόν συγκεκριμένο τομέα έργαζομένων. 'Η 
παράλογη καί άρνητική γιά τήν άνάπτυξη άγώνων άντίληψη άποκρούον- 
ταν άπό τά πιό έμπειρα στελέχη δλων τών κομμάτων καί άπό τό σύνολο 
τών έκπροσώπων τών έργατών καί έργαζομένων.
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Σέ πολλές συνεδριάσεις τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ καί τής ΕΠ τής ’Αθήνας 
συζητήθηκαν καί καταδικάστηκαν παρόμοιες άπόψεις. ’Αλλά οί τρομα
γμένοι άπό τήν άνάπτυξη τοϋ ΚΚΕ ξαναγύριζαν στό ίδιο θέμα.

"Ενα άλλο ζήτημα πού έπίσης έπίμονα τό κρατούσαν άνοικτό, ήταν 
νά άπαγορευθεϊ στό ΚΚΕ νά έμφανίζεται καί νά διαπραγματεύεται σάν 
αυτοτελές κόμμα μέ άλλα κόμματα, πού δέν άνήκαν στό ΕΑΜ. 'Υποστή
ριζαν πώς τά κόμματα τού ΕΑΜ μόνο άπό τήν ΚΕ τοϋ ΕΑΜ μπορούν νά 
Αντιπροσωπεύονται καί μόνο αύτή μπορεΐ νά κάνει έπαφές καί διαπρα
γματεύσεις. Ό  άντιπρόσωπος τής ΚΕ τού ΚΚΕ στήν ΚΕ τού ΕΑΜ μάταια 
έπικαλούνταν σχετικό άρθρο τού έσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τού 
ΕΑΜ, πού καθόριζε πώς τά κόμματα τού ΕΑΜ διατηρούν τήν άνεξαρτη- 
σία καί αύτοτέλειά τους σ’ δλες τίς έκδηλώσεις καί νά προπαγανδίζουν 
τίς άρχές τους. Παραδέχονταν πώς δεσμεύονταν νά μήν άντιστρατεύονται 
οί προτάσεις πού κάνει τό ΚΚΕ τίς θέσεις καί άποφάσεις τού ΕΑΜ καί 
νά μήν κλείνει ιδιαίτερες συμφωνίες μέ κόμματα καί όργανώσεις πού δέν 
άνήκουν στό ΕΑΜ. Τόνιζε έπίσης δτι ή σύναψη συμφωνιών είναι ά- 
ποκλειστικό δικαίωμα τού ΕΑΜ καί μόνο μέ έγκρισή του μπορούσαν νά 
γίνουν καί χωριστές συμφωνίες, πού είναι ύποχρεωτικά έπικουρικές στό 
έργο τού ΕΑΜ. 'Υπόσχονταν πώς τό ΚΚΕ 6έν θά κάνει συμφωνίες, άλλά 
θά διαπραγματεύεται σάν αύτοτελές κόμμα καί ποτέ δέν θά παρουσιάζε
ται σάν έκπρόσωπος τού ΕΑΜ. ’Ακόμα τό ΚΚΕ ποτέ δέν θά φέρει τό 
ΕΑΜ μπροστά σέ τετελεσμένα γεγονότα, άλλά θά έφαρμόζει μέ συνέπεια 
τίς άρχές πού προάγουν τίς συμμαχικές-συναγωνιστικές σχέσεις καί τή 
συνεργασία στό ΕΑΜ. Χρειάστηκαν πολλές συζητήσεις άτομικές μέ ήγε
τικά στελέχη τών κομμάτων καί όμαδικές στήν ΚΕ τού ΕΑΜ καί τού 
ΕΕΑΜ, άκόμα καί συναντήσεις τών ύπευθύνων τών κομμάτων μέ τόν 
Γραμματέα τού ΚΚΕ, γιά νά παραμεριστούν κάπως οί άντιγνωμίες, χωρίς 
δμως καί νά έξαφανιστούν.

Οί ρίζες τών αιτίων γιά τέτοιου χαρακτήρα διαφορές καί πού άκρι- 
βώς, δταν έπιβεβαιώνονταν στή ζωή ή όρθότητα τής γραμμής καί τής τα
κτικής τού ΕΑΜ όξύνονταν, βρίσκονταν μέσα στά ίδια τά κόμματα. Δέ 
μπορούσαν νά ξεπεράσουν τίς άντιφατικές τάσεις -  συμβιβαστικές καί 
έξτρεμιστικές -  στοιχείων, πού σά συνέπεια είχαν νά υπάρχει μόνιμη φυ- 
γόκεντρη άπειλή. Καί άλλος σοβαρός λόγος ήταν ή άναβίωση παλιών, 
προπολεμικών άντιλήψεων, σχετικά μέ τό ρόλο τής ’Αγγλίας στή διαμόρ
φωση τής 'Ελλάδας καί τών έσωτερικών της πραγμάτων. Οί τέτοιες άντι- 
λήψεις χωρίς νά είναι άντικομμουνιστικές, δυνάμωναν τό σύμπλεγμα έπι- 
φυλακτικότητας, άμφιβολίας καί δυσπιστίας στό ΚΚΕ, σύμπλεγμα πού 
όφείλονταν στίς προλήψεις καί προκαταλήψεις στελεχών, πού προέρχον
ταν κυρίως άπό τούς διανοούμενους άγροτιστές, σοσιαλδημοκράτες, σο- 
σιαλίζοντες καί τροτσκιστές, πού είχαν ένταχτεΐ σ’ δλα τά κόμματα πού 
συνεργάζονταν μέ τό ΚΚΕ καί είχαν έπανδρώσει τίς κορυφές τών καθο- 
δηγήσεών τους.
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Προσπάθειες διάσπασης τοϋ ΕΑΜ

Ή κατάσταση μέσα στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, ύστερα άπό τήν είσοδο καί άντι- 
προσώπων τών μαζικών όργανώσεων, βελτιώθηκε.Άλλά χειροτέρεψαν οί 
άμοιβαΐες σχέσεις τών συνεργαζόμενων κομμάτων. Τό πρώτο «σκάνδαλο» 
τό προκάλεσάν οί τροτσκιστές τής «Νέας Εποχής», πού είχαν ένταχτεί 
στίς γραμμές τής ΕΛΔ. Ξεπεράστηκε μέ τή διαγραφή τους άπό τό Κόμμα 
τής ΕΛΔ. Ή  άνοικτή καταγγελία τής έχθρικής πρός τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ 
δράσης τής «Νέας Εποχής» άπό τήν «Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση» καί 
ή προβολή άπό τό έντυπο αύτό τής θέσης τού Πουλιόπουλου πώς: «Θά 
προωθούνταν ή παγκόσμια προλεταριακή έπανάσταση μόνο άν συντρί
βονταν ή Σοβιετική "Ενωση στόν πόλεμο άπό τούς χιτλερικούς», ύπο- 
χρέωσαν τήν ΚΕ τής ΕΛΔ vq χωρίσει τίς εύθύνες της άπό τούς έκτροχια- 
σμένους διασπαστές τής «Νέας ’Εποχής».

Ή  παρεξήγηση άνάμεσα στό ΚΚΕ καί τήν ΕΛΔ διαλύθηκε καί σ’ 
αύτό συντέλεσε πολύ ή έπιμονή τού άντιπροσώπου τής ΕΛΔ στήν ΚΕ τού 
ΕΑΜ Σταύρου Κανελλόπουλου. Αύτός είχε καταλάβει πώς χωρίς τό ΚΚΕ 
ή ΕΛΔ τό πολύ θά μπορούσε νά είναι μιά άκόμα όμαδούλα, πού θά άνα
ζητούσε ξένα δεκανίκια. ’Ενάντια, δμως, στό ΚΚΕ δέν μπορούσε νά 
ύπάρχει. Ό  Τσιριμώκος, πού κατέχονταν πάντα άπό κάποια έπιφυλακτι- 
κότητα, γιά νά μήν πούμε άπό άντιπάθεια, πρός τό ΚΚΕ καί φοβόταν μιά 
άποφασιστική έπιρροή τής Σοβιετικής "Ενωσης πάνω στό ΕΑΜ. ρεαλι
στής καθώς ήταν, συμφώνησε μέ τόν Κανελλόπουλο καί δέν έπεσε στίς 
μηχανορραφίες διάφορων ντόπιων καί ξένων έχθρών τού έαμικού κινή
ματος. Έτσι σέ μιά σύσκεψη πού όργάνωσε ό Μπενετάτος μέ πρόθεση νά 
σχηματιστεί κοινό μέτωπο τής ΕΛΔ, τού ΣΚΕ καί τής παράταξης τών 
σοσιαλιστών άγροτικών, γιά τήν άπομόνωση ή καί τήν άπομάκρυνση τού 
ΚΚΕ άπό τό ΕΑΜ, άντέδρασε μέ τό χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Θά 
γίνουμε άριστοκρατικό παρθεναγωγείο»!

Μέ τήν ΕΛΔ βελτιώθηκαν οί σχέσεις, άλλά ή κρίση πού μεγάλωνε 
μέσα στήν καθοδήγηση τών Σοσιαλιστών μεταφέρονταν μέ άναπάντεχα 
καί πολλές φορές άκατανόητα ξεσπάσματα τού άντιπροσώπου τού ΣΚΕ 
Οικονόμου μέσα στήν ΚΕ τού ΕΑΜ. Τό λεγόμενο «Συντονιστικό Γρα
φείο» πού ελυνε διαφορές άνάμεσα στά συνεργαζόμενα στό ΕΑΜ κόμμα
τα, είχε παύσει νά λειτουργεί, δπως γράψαμε. Χρειάζονταν, τώρα, συχνό
τερα νά συναντιούνται τά πρώτα πρόσωπα τών κομμάτων, γιά νά ρυθμί
ζουν διαφορές γιά ύπαρκτά καί άνύπαρκτα ζητήματα.

Έκεΐ όμως πού τά πράγματα δέν πήγαιναν καλά ήταν στήν Ε.Π. τής 
’Αθήνας. Γραμματέας της, μετά τή σύλληψη τού Βεόπουλου, άνάλαβε ό 
άντιπρόσωπος τού ΑΚΕ Διονύσης Μπενετάτος. ’Ενθουσιώδης άγωνιστής 
καί δραστήριο στέλεχος πού διατηρούσε καλές σχέσεις μέ τό ΚΚΕ, άπό 
τόν καιρό πού ήταν καί αύτός κλεισμένος στήν ’Ακροναυπλία, ξαφνικά 
καί άναπάντεχα κυριαρχήθηκε άπό ένα πνεύμα φοβίας καί καταδιώξεως 
άπό τό ΚΚΕ. Νόμιζε δτι τό ΚΚΕ ήθελε νά τόν βγάλει άπό τή μέση. “Αδικα
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έγώ, σέ άλλεπάλληλες προσωπικές συναντήσεις, προσπάθησα νά τόν 
πείσω πώς συγκεντρώνει τήν έκτίμηση τοΰ ΚΚΕ πού τόν θεωρεί καλύτερο 
συνεργάτη του. Ό  Μπενετάτος πείθονταν, γιά νά ξαναρχίσει σέ λίγες μέ
ρες τό ίδιο τροπάριο. ’Ηταν φανερό πώς ύπήρχαν άνθρωποι πού προσπα
θούσαν νά δημιουργούν προβλήματα στό ΕΑΜ καί βρήκαν «καλό δέκτη» 
στό πρόσωπο τού Μπενετάτου.

Τό «πρόβλημα» Μπενετάτου τό έφερε καί στήν ΚΕ τού ΕΑΜ ό Οι
κονόμου. ’Εξετάστηκε προσεκτικά καί ό άντιπρόσωπος τοΰ ΚΚΕ δήλωσε 
καθαρά πώς ή έκτίμηση τοϋ ΚΚΕ πρός τόν Μπενετάτο ήταν μεγάλη καί 
τό κόμμα του λυπάται γιά τήν παρεξήγηση. Τότε ό άντιπρόσωπος τού 
ΑΚΕ έξήγησε καί άποκάλυψε πώς ή αιτία πού προκάλεσε τήν ψυχολογική 
άναταραχή τοΰ Μπενετάτου βρίσκεται στίς σχέσεις πού έπικρατούν στήν 
καθοδήγηση τού ΑΚΕ. Ό  Μπενετάτος δέν δέχονταν νά ύποτάσσεται στόν 
Βογιατζή καί θεωρούσε τόν έαυτό του άρχηγό άνεξάρτητης σοσιαλιστικής 
άγροτικής παράταξης. ’Επειδή νόμιζε ότι ό Βογιατζής ήταν άπόλυτα 
προσκολλημένος στό ΚΚΕ, τόν ύποπτεύονταν πώς μηχανορραφεί μέ τό 
ΚΚΕ γιά νά τόν «έξοντώσουν» πολιτικά, μέ διαγραφή του καί μάλιστα μέ 
άτιμωτικούς χαρακτηρισμούς τού «διασπαστή» καί «προδότη». 'Όλοι 
συμφώνησαν πώς θά πρέπει νά δοθεί βοήθεια στόν Μπενετάτο νά ξεπε- 
ράσει τήν ψυχολογική του κρίση(2).

'Ετοιμάζονταν ή γενική άπεργία τών έργατών καί ύπαλλήλων τού 
Σεπτεμβρίου 1942. Οί συνεδριάσεις τής ΚΕ τοΰ ΕΕΑΜ πύκνωσαν. Σέ μιά 
άπ’ αύτές ό Γιάννης Καλομοίρης, πού άντιπροσώπευε τή νόμιμη διοίκηση 
τής ΓΣΕΕ, πρότεινε στούς Δ. Στρατή καί Κ. Λαζαρίδη νά είσηγηθούν άπό 
μέρος τοΰ ΕΕΑΜ στά κόμματά τους νά υποστηρίξουν τήν είσοδο στό 
ΕΑΜ τοΰ «Σοσιαλιστικού ’Εργατικού Κόμματος» (ΣΕΚΕ), πού ό Γ. 
γραμματέας του ήταν ό ίδιος. Τίς πρώτες μέρες τού Σεπτέμβρη συζητή- 
θηκε στήν ΚΕ τού ΕΑΜ ή αίτηση τοΰ ΣΕΚΕ. Όλοι συμφώνησαν, έκτός 
άπό τόν άντιπρόσωπο τού ΣΚΕ, πού παρ’ όλες τίς υπομνήσεις πώς συν
ηγορούν ύπέρ τού ΣΕΚΕ οί συνδικαλιστικοί ύπεύθυνοι τού ΣΚΕ Στρατής 
καί Μαστρογιαννάκος, καί μαζί τους ό Άλευρόπουλος τής Θεσσαλονί-

(2). Μεταπολεμικά ό Μπενετάτος στό 6ιβλίο του «Χρονικό τής Κατοχής», στή σελίδα 
120 έγραψε πιό; «ή υπόθεσή του παραπέμφθηκε σέ έπιτροπή έρευνας», πού «άποτελέστηκε 
άπό τούς Κανάρη πρόεδρο καί τούς Κοντογούρη καί Πετρίδη μέλη». Βέβαια τέτοια άπό- 
ςαση τή; ΚΕ τού ΕΑΜ δέν υπήρξε καί δέν μπορούσε νά παρθεϊ γιά ουσιαστικούς καί τυπι
κούς λόγους: Ιο. Ό  Κανάρης. δπως γράψαμε, ποτέ δέν υπήρξε μέλος τής ΚΕ τού ΕΑΜ, ούτε 
κάν μέλος τού ΕΑΜ καί συνεπώς δέ 0ά μπορούσε νά άποτελέσει μέλος όποιασδήποτε έαμι- 
κής έπιτροπής. 2ο. Ό  Κοντογούρης ήταν μέλος, μέχρι τό Φλεβάρη τού 1942, τής ΚΕ τού 
ΕΑΜ σάν αντιπρόσωπος τής ’Εθνικής ’Αλληλεγγύης, άλλά άντικαταστάθηκε καί είχε όλο- 
κληροιτικά διακόΐ|<ει τί; σχέσεις του μέ τήν ΕΑ, καί συνεπώ; καί μέ τό ΕΑΜ, γιά «λόγου; 
υγεία;». Καί 3ο. Ό  Μ ετρίδη;.μέλο;τή; πολιτικής όργάνωσης τού «Δημοκράτη», συνεργάζον
ταν μέ τό ΕΑΜ τών τραπεζικών ύπαλλήλων. άλλά μέχρι τό τέλος τού 1942 δέν ήταν όργα
νωτικά ένταγμένος στό ΕΑΜ. άρα δέν μπορούσε νά όριστει μέλος μ ιά ; καθαρά έαμική; 
έπιτροπή; καί μάλιστα πού θά άναιρέρονταν στί; σχέσει; άνάμεσα στά κόμματα.

Έ πιτροπή. λοιπόν, δέ συγκροτήθηκε. ούτε ποτέ μέχρι τότε είχε μπει πρόβλημα διαγρα- 
<ί ή; τού Μπενετάτου.
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κης, καταψήφισε τήν πρόταση καί έπικαλέστηκε τήν άρχή τής όμόφωνης 
λήψης άποφάσεων στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. Δηλαδή πρόβαλε «βέτο».

Τό ΚΚΕ πού πάντα έδειχνε έξαιρετική εύαισθησία στήν υπόθεση τής 
ένότητας δράσης καί τής όργανωτικής ένότητας τής έργατικής τάξης, 
θεώρησε πώς μιά τέτοια άρνηση πρός τόν Καλομοίρη μπορούσε νά έχει 
άρνητικές έπιπτώσεις καί στό ΕΑΜ. “Εστειλε τόν ϊδιο τό Σιάντο νά συν
αντήσει τόν Χωμενίδη. Ή  συνάντηση πραγματοποιήθηκε, χωρίς νά πει
στεί ό Χωμενίδης. Τό ζήτημα αύτό έφερε σέ άντίθεση τούς πολιτικούς μέ 
τούς συνδικαλιστές τού ΣΚΕ. Επειδή τό πρόβλημα δέ λύνονταν στό ΠΓ 
τού ΣΚΕ, άποφασίστηκε νά συγκληθεϊ τό Έθνικό Συμβούλιο τού ΣΚΕ 
καί κλήθηκαν τά μέλη του πού βρίσκονταν στή Θεσσαλονίκη.

Τό τμήμα τού ΣΚΕ τής Θεσσαλονίκης προεδρεύονταν άπό τόν πα
λαίμαχο σοσιαλιστή ήγέτη Γιάννη Πασαλίδη, πού είχε άριστες σχέσεις μέ 
τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ τής Μακεδονίας. Ενημερωμένοι οί άπεσταλμένοι 
γιά τό Έθνικό Συμβούλιο τού ΣΚΕ, Δ. Μαραγκός καί Στ. Γεωργιάδης, 
καί μέ σαφείς όδηγίες νά έπιμένουν νά άποκαταστήσει τό ΣΚΕ συναγωνι- 
στικές σχέσεις μέ τό ΚΚΕ, έφτασαν στήν ’Αθήνα τίς πρώτες μέρες τής 
μεγάλης άπεργίας.

'Η γενική άπεργία είχε πολύ μεγάλη έπιτυχία. Συνεχώς ρίχνονταν 
στόν άπεργιακό άγώνα νέες δυνάμεις. Τό ΕΕΑΜ, πού είχε τή γενική κα
θοδήγηση, δούλευε μεθοδικά. Τό ΕΑΜ είχε κινητοποιήσει λαϊκές μάζες 
καί κατέβασε σέ άπεργία τούς βιοτέχνες καί έπαγγελματίες. Οί κατακτη
τές καί τά άστυνομικά όργανα πού τούς ύπηρετούσαν είχαν λυσσάξει. 
Πιάσανε πολλούς άπεργούς καί άπειλούσαν νά τούς καταδικάσουν σέ θά
νατο. Τότε άκριβώς, άγνωστο άπό ποιούς, κυκλοφόρησε προκήρυξη, ύπο- 
γραμμένη άπό τό ΕΑΜ ’Αθήνας, πού έδινε έντολή νά σταματήσουν οί 
άπεργίες, γιά νά μήν έφαρμόσουν οί κατακτητές τή γνωστή άπό τήν 
άνοιξη διαταγή. ’Αμέσως ή ΚΕ τού ΕΑΜ, μέ τηλεβόες έκανε γνωστό 
στούς άπεργούς, πώς πρόκειται γιά προβοκάτσια καί πώς ή γενική άπερ
γία συνεχίζεται. Τή νύχτα κυκλοφόρησαν προκηρύξεις πού καλούσαν 
τούς άπεργούς καί όλους τούς ’Αθηναίους σέ διαδήλωση στό Σύνταγμα, 
τήν άλλη μέρα, δηλαδή στίς 11 τού Σεπτέμβρη. Ή  άπεργία, δπως γράψα
με, συνεχίστηκε όκτώ μέρες καί τελείωσε μέ νίκη.

Μετά τό τέλος τής άπεργίας ή ΚΕ τού ΕΑΜ, πού είχε άνεύθυνες πλη
ροφορίες πώς στήν ύπόθεση τής πλαστής προκήρυξης ήταν κάπως άνακα- 
τωμένο τό ΣΚΕ καί ειδικότερα οί Γ. ΟΙκονόμου καί I. Σκουριώτης, ζή
τησε εξηγήσεις άπό τόν άντιπρόσωπο τού ΣΚΕ. Ό  Οικονόμου άρνήθηκε 
καί μέ ύπονοούμενα θέλησε νά ρίξει εύθύνες στόν Δ. Στρατή. Ή  ΚΕ τού 
ΕΑΜ άφησε τό ζήτημα νά τό λύσει τό ΣΚΕ καί νά πάρει άνάλογα μέτρα.

Ή ύπόθεση πιθανό νά τελείωνε σ’ αύτό τό σημείο άν ένα δημοσίευμα 
στήν έφημερίδα «Συνεχιστής» δέ δημιουργούσε καινούριο θέμα. Τό ση
μείωμα, άνάμεσά σέ άλλα έλεγε: «... Εκείνο δμως πού παρετηρήθη καί 
πού άν δέν ύπερπηδηθή σέ σύντομο χρονικό διάστημα έγκυμονεί σοβα
ρούς κινδύνους είναι ή έλλειψη πειθαρχημένης καί συντονισμένης καθο
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δήγησης τοϋ άγώνα πού όφείλεται στήν προσπάθεια μιάς ώρισμένης 
παράταξης νά μονοπωλήσει τόν άγώνα.

»Ή  άρπαχτική αυτή διάθεση διασπά τίς λαϊκές δυνάμεις...0 )
Τό σημείωμα τό χαρακτήρισε ή ΚΕ τού ΕΑΜ συκοφαντικό, γιατί δέν 

άνταποκρίνονταν καθόλου στήν πραγματικότητα: ή άπεργία καί καλά όρ- 
γανωμένη ήταν καί καθοδηγήθηκε άπό τό ΕΑΜ καί τό ΕΕΑΜ. Ή ταν 
έπανάληψη τών έπιχειρημάτων πού χρησιμοποιούσαν δλοι οί έχθροί τού 
έαμικού κινήματος καί ή πράξη άποδόθηκε στόν καθοδηγητή τών «Συν
εχιστών». 'Ομόφωνα, χωρίς νά τολμήσει καί ό άντιπρόσωπος τού ΣΚΕ νά 
διαφωνήσει, ό Μπενετάτος διαγράφηκε άπό τό ΕΑΜ καί μαζί του άπο- 
κλείστηκε καί ή όργάνωση τών «Συνεχιστών».

Γραμματέας τού ΕΑΜ τής ’Αθήνας άναδείχτηκε ό άντιπρόσωπος τών 
Δημοσίων Υπαλλήλων Ή λίας ’Αποστολίδης, πού λίγο άργότερα μέ άπό- 
φαση τής ΚΕ τού ΕΑΜ στάλθηκε στή Θεσσαλονίκη όπου διέπρεψε καί 
άναγνωρίστηκε σάν ένα άπό τά λαμπρότερα ήγετικά στελέχη τού μεγάλου 
έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα τού έλληνικού λαού.

Τή θέση τού ’Αποστολίδη κατέλαβε ένα άλλο έξαιρετικό στέλεχος τού 
άγώνα, πού έπεσε άργότερα κάτω άπό τίς σφαίρες τών ντόπιων φασι
στών, ό ήρωας χημικός Βασίλης Μαρκεζίνης.

Τρομερή άποκάλυψη: Δάκτυλος τών Ά γγλω ν

Ή  κρίση στίς γραμμές τής ήγεσίας τού ΣΚΕ κουφόβραζε. Οί άντιπρόσω- 
ποι τού τμήματος Μακεδονίας διαπίστωσαν πώς τό χάσμα άνάμεσα στό 
Χωμενίδη καί τό Στρατή ήταν σχεδόν άγεφύρωτο. Ό  Στρατής έφερνε βα
ριά τήν κατηγορία πώς αύτός κυκλοφόρησε τήν άπεργοσπαστική προκή
ρυξη. Στήν έρευνά του άποκάλυψε πώς ή προκήρυξη τυπώθηκε στό ίδιο  
ιδιωτικό τυπογραφείο, όπου είχε τυπωθεί καί ή έφημερίδα τού ΣΚΕ. Δέν 
άργησε νά μάθει πώς τό ΣΚΕ, στή διάρκεια τής άπεργίας, χρηματοδοτή- 
θηκε άπό τόν τραπεζίτη Άνδρεάδη, πού διαχειρίζονταν χρήματα τής Ί ν 
τέλιτζενς Σέρβις, μέ έντολές τών Τσιγάντες καί Λαμπράκη. Σοβαρά άνή- 
συχος γιά  τήν άνάμειξη τών Ά γγλω ν στό ΣΚΕ, ένημέρωσε τούς συνδικα
λιστές καί τά μακεδονικά στελέχη. Τό πρόβλημα πιά  ήταν νά άποκαλυ- 
φθεί ώς πού φτάνουν οί ρίζες τών ξένων πρακτόρων στό ΣΚΕ καί παρα
πέρα, στά κόμματα τού ΕΑΜ. Δέν άργησε νά βγούν στό φώς δλα: ή 
προσπάθεια νά διασπαστεί ή άπεργία έγινε άπό τόν I. Τσιγάντες, μέσω 
ήγετικών στελεχών τού ΣΚΕ, πού τούς χρηματοδότησε. Ή  προκήρυξη τυ
πώθηκε καί μοιράστηκε μέ προσωπική συμμετοχή τού Γ. Οίκονόμου. "Οτι 
ό Τσιγάντες προσπαθούσε νά όξύνει τίς άντιθέσεις μέσα στό ΕΑΜ καί νά 
προκαλέσει διάσπαση καί δημιουργία νέου συνασπισμού, μέ δυνάμεις τού 
ΕΔΕΣ Α θήνας, τής ΕΚΚΑ, τών ΑΑΑ καί τού ΣΚΕ.

(3). Δ. Μπενετάτος, 6.π., σελ. 115 (Ύ πογρ. δικές μας).
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Μέ σοβαρά άποδεικτικά στοιχεία οί συνδικαλιστές άπα ίτη σ α ννά  
πραγματοποιηθεί ή σύνοδος τού Ε θνικού Συμβουλίου τού ΣΚΕ. 'Η 
όμάδα Χωμενίδη-Οίκονόμου, χωρίς νά έχει υποψιαστεί καθόλου πώς τό 
μυστικό τους είχε άποκαλυφθεϊ, κάλεσαν τό Συμβούλιο, βέβαιοι πώς θά 
άποσπάσουν άπόφαση άπό τήν πλειοψηφία νά φύγει τό ΣΚΕ άπό τό 
ΕΑΜ. Κύριο έπιχείρημα τών διασπαστών ήταν δτι: τό ΚΚΕ δέν έχει άφή- 
σει περιθώρια γιά τήν άνάπτυξη ρεύματος ύπέρ τών σοσιαλιστών καί δτι 
άποδοτικότερη θά είναι γιά τό ΣΚΕ ή συνεργασία μέ τόν ΕΔΕΣ καί μέ 
άλλες όργανιόσεις πού μέ τό κοινωνικό τους πρόγραμμα δημιουργούν 
προϋποθέσεις γιά τήν καλλιέργεια τών σοσιαλιστικών ιδεών. Καί αύτό 
ήταν τό περιεχόμενο τής εισήγησης πού έκανε ό X. Χωμενίδης. Μετά την 
εισήγηση εγινε μικρή διακοπή. Τότε ό Στρατής παρατήρησε ότι έξω άπό 
τό σπίτι πού συνεδρίαζαν, γύριζε ό άστυνομικός Διευθυντής ’Αθήνας 
"Αγγελος "Εβερτ, μέ άντρες τής άσφάλειας. ’Ανήσυχος ζήτησε έξηγήσεις 
άπό τόν Χωμενίδη. Ή  άπάντηση ήταν καταπληκτική: Μήν άνησυχεΐς! Ε ί
ναι άνθρωποι τού κόμματος καί μάς φρουρούν.

Ά γαναχτισμένος ό Στρατής σηκώθηκε νά φύγει. Τόν άκολούθησαν οί 
συνδικαλιστές, οί Θεσσαλονικείς καί άλλα στελέχη. 'Η συνεδρίαση δια
κόπηκε καί δέν έπαναλήφθηκε ποτέ. Τήν άλλη μέρα συγκεντρώθηκαν οί 
συνδικαλιστές, οί Θεσσαλονικείς καί άλλα μέλη τού ’Εθνικού Συμβουλίου 
καί άφού διαπίστωσαν πώς ήταν παρόντες οί περισσότεροι, καθαίρεσαν 
τόν Χωμενίδη άπό Γραμματέα καί έβγαλαν νέο Πολιτικό Γραφείο. Μέ 
έγγραφο ή νέα ήγεσία τού ΣΚΕ γνώρισε στήν ΚΕ τού ΕΑΜ δτι άντικατά- 
στησε τόν άντιπρόσωπό του μέ τόν Μαραγκό.

Ή  ΚΕ ιού ΕΑΜ διαγράφει τούς Οικονόμου καί Χωμενίδη

Στά μέσα τού Ό χτώβρη 1942 σ’ ένα ήμιυπόγειο στήν Κυψέλη, συνήλθε ή 
ΚΕ τού ΕΑΜ. Ή  συνεδρίαση κράτησε περίπου ένα εικοσιτετράωρο. 'Ο  
μέχρι τότε άντιπρόσωπος τού ΣΚΕ Γ. Οικονόμου μέ πραγματική συγκί
νηση καί πολλές φορές κλαίγοντας όμολόγησε πώς δλα δσα ύποστήριζε 
ήταν δημιουργήματα τής φαντασίας τους, μέ σκοπό νά παρασύρουν του
λάχιστον τήν ΕΛΔ καί νά άποχωρήσουν άπό τό ΕΑΜ γιά νά δημιουργή
σουν διάσπαση. ’Επίσης όμολόγησε δτι αύτός μέ τόν Χωμενίδη έρέθιζαν 
τόν Μπενετάτο καί δτι δική τους ύπαγόρευση ήταν τό σημείωμα πού είχε 
δημοσιευτεί στό «Συνεχιστή» στίς 24 τού Σεπτέμβρη δτι δήθεν στή διάρ
κεια τής άπεργίας ύπήρξε «... προσπάθεια μιάς ώρισμένης παράταξης νά 
μονοπωλήσει τόν άγώνα». Ά κόμα άποκάλυψε πώς είχαν σύνδεση μέ τόν 
ΕΔΕΣ καί τόν Τσιγάντε καί δτι χρηματοδοτήθηκαν άπ’ αύτόν γιά  νά δια- 
σπάσουν τήν άπεργία καί κατ’ έπέκταση τό ίδιο τό ΕΑΜ. Τέλος μέ δά
κρυα είπε πώς ή ψυχή του είναι στό ΕΑΜ δμως δέν μπορεΐ νά κάνει 
διαφορετικά γιατί είναι δεμένος χειροπόδαρα. Ά πόφυγε νά πει λεπτομέ
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ρειες γιατί καί άπό ποιούς είναι δεμένος καί ποιές ύποχρεώσεις έχει άνα- 
λάβει.

Τό ΣΚΕ μέ άντιπρόσωπο στήν ΚΕ τού ΕΑΜ τόν Δ. Μαραγκό, στή 
ΚΕ τού ΕΕΑΜ τόν Δ. Στρατή καί στήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ τόν άντισυνταγμα- 
τάρχη Δεληβοριά, έμεινε στόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα.

Στή συνέχεια τού βιβλίου μας θά συναντήσουμε πολλές φορές τά 
όνόματα τών Δ. Μπενετάτου, Γ. Οίκονόμου καί X. Χωμενίδη. ’Ανεξάρ
τητα άπ' αύτό νομίζω πώς θά πρέπει νά πώ καί τώρα μερικά λόγια. Ή  
διαγραφή τών τριών αύτών στελεχών καί ιδρυτικών μελών τού ΕΑΜ, λύ
πησε τό ΚΚΕ καί ιδιαίτερα προσωπικά έμένα. Στή διάρκεια τής συνεργα
σίας μας μού δόθηκε πολλές φορές ή εύκαιρία νά διαπιστώσω τήν άγωνι- 
στική τους άγνότητα, τόν ένθουσιασμό καί τήν αύτοθυσία τους. Καί πολ
λές φορές έκδήλωσα μέ λόγια καί έργα τήν έκτίμηση καί τήν άγάπη τού 
κόμματός μου καί τή δική μου. Ή τα ν άτύχημα πού οί ίδιοι δέν μπόρεσαν 
νά άντιληφθούν ότι παρασύρβνταν σέ ψυχολογικές άντιδράσεις καί δέν 
μπορώ νά μήν όμολογήσω πώς ύπάρχει καί δική μας, καί ειδικά προσω
πικά δική μου, ευθύνη, πού δέν καταφέραμε νά πείσουμε τούς καλούς μας 
συναγωνιστές πώς λάθη καί άδυναμίες άσφαλώς ύπήρχαν, άλλά πρόθεση 
ενάντιά τους όχι.

Ό  Μπενετάτος καί ό Οικονόμου έμειναν, όπως καί στήν άρχή, έν- 
θουσιώδεις όπαδοί τής μαζικής καί μέ δλα τά μέσα άντίστασης στούς 
κατακτητές. Πίστευαν στό λαό καί τίς έσωτερικές του δυνάμεις. Τραυμα
τισμένοι, δμως, καθώς ήταν άπό τήν «άδικη» -  δπως τήν θεωρούσαν, -  
άπομάκρυνσή τους άπό τό ΕΑΜ, δέν κατάφεραν νά δούν αύτοκριτικά τίς 
εύθύνες τους καί κυριεύθηκαν άπό άντιεαμικό πάθος. Πίστεψαν πώς θά 
μπορούσαν νά δημιουργήσουν ένα άγωνιστικό-άντικατοχικό άντίβαρο 
καί άνταγωνιστή τού ΕΑΜ καί παρασύρθηκαν σέ άκαρπες έπαφές καί 
συσκέψεις μέ άψυχες καί έχθρικές άκόμα όργανώσεις δπως ήταν ό ΕΔΕΣ 
τής ’Αθήνας, ή X, ή ’Εθνική Δράση, τά ΕΕΕ, ή IT κ.ά. Ά πέτυχαν σ' όλες 
τίς προσπάθειές τους καί κατέληξαν θαυμαστές τοϋ Ζέρβα, χωρίς νά συγ
κροτηθούν σέ άντιεαμισμό καί κυρίως άντικομμουνισμό.

’Αντίθετα ό Χρ. Χωμενίδης, σύντομα κατάλαβε τήν πλάνη του καί 
άπολυτρώθηκε. Γύρισε στό ΕΑΜ καί τό 1944 άναδείχτηκε Πρόεδρος τής 
Γενικής Διοικητικής ’Επιτροπής Πελοποννήσου τής ΠΕΕΑ. Πιάστηκε 
άπό τούς κατακτητές, πού γιά «παραδειγματισμό» τόν κρέμασαν. Δίπλα 
του κρέμασαν καί άλλο έκλεκτό στέλεχος τού ΕΑΜ: τόν Τάκη Πετρίδη.

Καί άλλες προσπάθειες τοΰ Τσιγάντες

Οί προσπάθειες τού Τσιγάντες πρός τήν κατεύθυνση τών ήγετών τού 
ΣΚΕ, είχε κάποια σχετική έπιτυχία. Ό  Χωμενίδης καί ό Οικονόμου έφυ
γαν άπό τό ΕΑΜ μέ λίγα στελέχη. Ούσιαστικά διάσπασαν τό ΣΚΕ χωρίς 
νά πετύχουν τή διάσπαση τού ΕΑΜ πού τόσο έπίμονα άπαιτούσε ό Τσι
γάντες.
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'Εκτός άπό αύτή την «έπιτυχία» ό Τσιγάντες κατόρθωσε νά παρασύ
ρει τόν συνταγματάρχη Στεφανάκο καί μερικούς άλλους άξιωματικούς, 
πού έδειχναν διαθέσεις νά συνεργαστούν μέ τό ΕΑΜ καί νά τους στείλει 
στή Μέση ’Ανατολή. Έπίσης παράσυρε καί τόν ταγματάρχη Μάρκο Κλα- 
δάκη, μέλος τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ καί τόν έστειλε κι αύτόν στή Μέση ’Ανα
τολή (4).

Καί πρός άλλες κατευθύνσεις στράφηκε ό Τσιγάντες γιά νά διασπά- 
σει τό ΕΑΜ. Κάτω άπό τήν καθοδήγηση τοΰ καθηγητή Θ. Ρουσόπουλον 
άνάπτυσσαν στό Πολυτεχνείο, άνάμεσα στούς προοδευτικούς σπουδα
στές, τεχνοκρατικές άπόψεις. Πρός αύτούς στράφηκε ή προσοχή τού Τσι- 
γάντε. Δική του δουλειά ήταν καί ή μέσα στούς στρατιωτικούς άρχική 
δράση τού στρατηγού Καλαμπαλίκη. Ό  στρατηγός κυκλοφορούσε ένα 
πολυγραφημένο κείμενο, μέ έμβλημα διαβήτη, χάρακα, τρίποδα, πυξίδα, 
γρανάζι κ.ά. καί καλοΰσε τούς έπιστήμονες, τεχνικούς καί άξιωματικούς 
νά άναλάβουν τήν ήγεσία τού έθνους. Μετά τόν σκοτωμό τού Τσιγάντε ό 
στρατηγός Καλαμπαλίκης παραιτήθηκε άπό τίς αύταπάτες καί βρήκε τή 
θέση του στίς γραμμές τών δυνάμεων πού μπορούσαν πραγματικά νά 
δδηγήσουν τήν Ε λλάδα  στό δρόμο τής άναγέννησης.

'Όλες αύτές οί κινήσεις δημιουργούσαν δυσκολίες στήν όμαλή λει
τουργία τού ΕΑΜ. Εύτύχημα ήταν δτι ot «έξορμήσεις» γιά διάσπαση τού 
ΕΑΜ άπό τά μέσα, περιορίζονταν πρός τήν κορυφή κα ί στούς κύκλους 
τών διανοουμένων τής πρωτεύουσας κα ί έλάχιστα ή κα ί καθόλου δέν άπα- 
σχόλησαν τή βάση τοΰ ΕΑΜ ή δποία  συνέχιζε μέ ένθουσιασμό τή δράση 
της. Οί διάφορες μυστικές ύπηρεσίες τών "Αγγλων καί οί πράχτορες πά
λευαν μεταξύ τους στήν κατεχόμενη Ε λλάδα  καί δλοι τους άπό κοινού 
πάλευαν καί έβαζαν έμπόδια στό έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα. Ή  ήγε
σία τοϋ ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ, πού δέν είχαν άκριβή γνώση δλων αύτών τών 
άντιθέσεων καί τής έχθρότητας μεταξύ τών διαφόρων μυστικών ύπηρε- 
σιών, προχωρούσε στην όργάνωση καί άνάπτυξή τού άγώνα τοϋ λαού, 
υποχρεώνονταν νά ξεπερνά τά έπιπρόσθετα έμπόδια πού έβαζε ή άγγλική 
πολιτική, καί στέκονταν σταθερά στή θέση τής συνέχισης τοϋ πολέμου 
έναντίον τών καταχτητών, στό πλευοό δλων τών συμμάχων.

(4). Γιά τή φυγη του ταγματαρχη Μ. Κλαδάκη, ο στρατηγός Σαράφης έγραψε, άργότε
ρα, στό 6ι6λ£ο του: « Ό  Τσιγάντες μου άνακοίνωσε δτι κατόρθωσε νά  διασπάσει τό ΕΑΜ, μέ 
αποχώρηση τοϋ Σοσιαλιστικού Κόμματος καί πώς ό λοχαγός Κλαδάκης Μάρκος, πού άνήκε 
σ’ αύτό τό κόμμα, Εφυγε γιά τήν Αίγυπτο. Ή  δουλειά αύτή μόνο τοϋ στοίχισε έκατό (100) 
λίρες». Σ. Σαράφης, «'Ο ΕΛΑΣ*.

Ό  Ταγματάρχης Κλαδάκης άργότερα άποκάλυψε πώς τόν άπήγαγαν ούσιαστικά οί 
'Αγγλοι άπό τήν Ε λλά δα  άφού έξαπατήθηκε άπό τίς μυστικές ύπηρεσίες. «Έφυγε άπό τήν 
’Αθήνα -  μόνο γιά 15 μέρες, κατά σύσταση τών ήγετών τού κόμματος Χωμενίδη καί Οίκο
νόμου. ’Επρόκειτο νά συναντηθεί μέ Ά γγλ ο  άξιωματικό σέ έλληνικό νησί γιά νά ρυθμίσουν 
ζητήματα δοηθείας τής Έλληνικής ’Αντιστάσεως. ’Αντί σέ νησί δμως, τόν βγάλανε σέ τούρ
κικο έδαφος. Καί άπό έκεΐ άρχισε μιά περιπέτειά του, γιά  νά φθάσει ώς τήν Παλαιστίνη καί 
νά μήν τοΰ έπιτρέψουν νά έπανέλθει στήν Ελλάδα. Έ π ί πλέον μετά τά γεγονότα τής Μέσης 
’Ανατολής καταδιώχθηκε καί φυλακίσθηκε άπό τούς Ά γγλους. (Ισ τορ ία  ’Εθνικής 'Αντί
στασης, έκδ. «Ά νανέν. σελ. 10)
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Ή  διάσπαση τοΰ ΕΑΜ πού άπό τόσες μεριές προετοιμάζονταν, κατε- 
ληξε μόνο στήν άπομάκρυνση έλάχιστων στοιχείων. Τό ΕΑΜ δμως καί 
χωρίς αύτούς φούντωνε, άπλωνε καί γίνονταν ή μόνη πραγματική έθνι- 
κοαπελευθερωτική όργάνωση τής 'Ελλάδας.

Δ ΙΧ Ο Γ Ν Ω Μ ΙΕ Σ  Κ Α Ι Μ Ε Σ Α  Σ Τ Ο  Π Γ Τ Η Σ  ΚΕ Τ Ο Υ  ΚΚΕ

Τό ΚΚΕ ένωμένο καί διαρθρωμένο

Τό ΚΚΕ, στά μέσα τού 1942 είναι κιόλας ένωμένο καί διαρθρωμένο σ’ 
όλη τήν 'Ελλάδα. Ή  παλιά διάσπαση, μέ τίς δυό κεντρικές καθοδηγήσεις 
έχει ξεπεραστεϊ καί μόνο μέλη τών καθοδηγητικών τους κορυφών παρα
μένουν έξω άπό τίς γραμμές τού κόμματος καί περιμένουν νά κριθούν. Οί 
άνεξάρτητες κομματικές όργανώσεις καί οί σκόρπιοι κομμουνιστές, σ’ δλη 
τήν 'Ελλάδα, έχουν ένσωματωθεί στόν ένιαίο κομματικό κορμό.

Αύτή ή τιτάνια προσπάθεια άνασυγκρότησης γινόταν μέσα στήν κα
θημερινή πάλη ζωής καί θανάτου μέ τούς χιτλεροφασίστες κατακτητές καί 
τούς ντόπιους έθνοπροδότες συνεργάτες τους. Γιά πρώτη φορά τό ΚΚΕ 
βρίσκεται έπικεφαλής τόσο μεγάλων λαϊκών μαζών καί στό έπίκεντρο τών 
έθνικών, πολιτικών καί κοινωνικών έξελίξεων. Ή  φωνή του συγκλονίζει 
τίς μάζες καί τίς βοηθάει νά συνειδητοποιήσουν πώς συνεχίζεται ό άντι- 
φασιστικός πόλεμος πού άρχισε στά άλβανικά βουνά καί πώς έπαθλο τού 
άγώνα αύτού πρέπει νά είναι καί θά είναι μιά 'Ελλάδα λεύτερη καί άνε- 
ξάρτητη μέ τό λαό νοικοκύρη στό τόπο του.

Τό μεγαλύτερο έργο, πού καταγράφεται χωρίς νά άμφισβητηθεί άπό 
κανένα στό ΚΚΕ, αύτής τής περιόδου ήταν ή δημιουργία τού ΕΑΜ καί 
τών άλλων έθνικοαπελευθερωτικών όργανώσεων: τού ΕΕΑΜ, τής ΕΑ, 
τού ΕΑΜ νέων καί τού ΕΛΑΣ. Τό ΚΚΕ ήταν ό έγκέφαλος καί ή ραχοκο- 
καλιά δλων τών έθνικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών καί στρατιω
τικών όργανώσεων πού συγκροτούσαν τό ΕΑΜ. Ή ταν ταυτόχρονα συν
επής σύμμαχος καί συναγωνιστής τών κομμάτων πού ίδρυσαν τό ΕΑΜ. 
Οί μεγάλες του έπιτυχίες όφείλονται στό γεγονός δτι είχε καταλάβει άπό 
τήν άρχή τή σοβαρότητα τής άποστολής τού ΕΑΜ, βοήθησε μέ δλες τίς 
δυνάμεις του γιά τήν προβολή καί τή σύνδεση μέ τίς λαϊκές δυνάμεις καί 
δταν ξεδίπλωσε τόν χαρακτήρα του σάν ένας καινούριος τύπος λαϊκής 
έπαναστατικής όργάνωσης, κατάλληλης γιά τίς ιδιόμορφες συνθήκες τού 
πολέμου καί τής κατοχής, προσανατόλισε δλο τό Κόμμα στήν έξυπηρέ- 
τηση τών κατευθύνσεων τού ΕΑΜ, χωρίς έπιφυλάξεις καί κομματικέ; 
σκοπιμότητες. Είναι ή περίοδος πού τό ΚΚΕ έκφράζεται μέσα άπό τό 
ΕΑΜ καί σ’ αύτό όφείλονται οί μεγάλες του έπιτυχίες.
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Τό ΚΚΕ είχε πιά καθαρή πολιτική γραμμή -  δηλαδή τή γραμμή πού 
χάραξε ή 8η 'Ολομέλεια τής ΚΕ. Είχε ένισχυμένη σημαντικά τήν Κεντρική 
καθοδήγησή του, μέ έπικεφαλής τό Γιώργη Σιάντο. Ή  προσωπικότητα 
τού Σιάντου είχε γίνει σύμβολο ένότητας τού Κόμματος. Ό  Νίκος Πλουμ- 
πίδης γίνεται τό δεξί του χέρι. Δίπλα τους δουλεύει ή ύπέροχη Χρύσα 
Χατζηβασιλείου.

'Η Χρύσα Χατζηβασιλείου, μιά άπό τίς ξεχωριστές γυναίκες τής πα
λιάς φρουράς τού ΚΚΕ, συγκέντρωνε τήν εκτίμηση καί τήν άγάπη δλων 
τών κομμουνιστών. Συγκροτημένη ιδεολογικά καί πολιτικά, σοβαρά έξ- 
οπλισμένη θεωρητικά, μέ άξιόλογες έμπειρίες άπό τή μακρόχρονη θητεία 
της στό έργατικό κίνημα καί τό Κόμμα, άκούραστη στή δουλειά, συγκρο
τημένη καί εύγενική, τρέχει άπό όργάνωση σέ όργάνωση, μεταδίδει τόν 
ενθουσιασμό της καί προσπαθεί νά δώσει ένιαία κατεύθυνση, ένότητα καί 
όμοιομορφία στίς πολύμορφες όργανωτικές διαρθρώσεις τών πρωτόβου- 
λων κομματικών σχηματισμών, στήν Αθήνα καί τόν Πειραιά άρχικά, στή 
Μακεδονία καί τήν Πελοπόννησο άργότερα. Είναι ό κομματικός όργανω- 
τής.

Οί πικρίες άπό τό άγριο ξερίζωμά της άπό τή Μικρά ’Ασία, ύστερα 
άπό τήν καταστροφή, ή άθλια προσφυγιά καί ή σκληρότητα τής πλουτο
κρατίας, σπρώχνουν τή νεαρή τότε δασκαλίτσα σέ προβληματισμούς, διε- 
ρευνήσεις καί άνησυχίες, πού τήν όδηγούν στήν Κομμουνιστική Νεολαία 
καί άπό έκεί στό Κομμουνιστικό Κόμμα. Στίς γραμμές τού ΚΚΕ άτσαλώ- 
νεται. Εύαίσθητη καί συναισθηματική δέχονταν τά ρεύματα τού κινήμα
τος μέ ύπερβολές στίς έντάσεις καί μέ κλονισμούς. Στά σκαμπανεβάσματα 
συνταράζονταν καί σέ φουρτούνες, μερικές φορές, έχανε τήν ψυχραιμία 
της. 'Υπερενθουσιαζόταν μέ τίς έπιτυχίες καί έσπρωχνε μέ άλματα μπρο
στά τίς όργανώσεις πού καθοδηγούσε, ξεκόβοντάς τες καμιά φορά άπό τή 
λαϊκή στρατιά. Στίς άποτυχίες πανικοβάλονταν καί τραβούσε τίς όργα- 
νώσεις στήν ούρά τών μαζών. Αύτή ήταν ή μεγάλη άδυναμία τής ώραίας 
μορφής τού ΚΚΕ, τής Χρύσας Χατζηβασιλείου, πού στάθηκε μιά άπό τίς 
κεντρικές φυσιογνωμίες τής έαμικής κοσμογονίας.

Τά άλλα μέλη τού άνώτατου καθοδηγητικού πυρήνα τού ΚΚΕ, τόν 
Παντελή Καρακίτση, τόν Ά ντρέα Τζήμα, τόν Κώστα Λαζαρίδη, τόν Πέ
τρο Ρούσο, τόν Λεωνίδα Στρίγκο καί μιά σειοά άπό τά κύρια στελέχη τής 
περιόδου αύτής. σκιαγραφήσαμε σέ άλλα μέρη τού βιβλίου μας. Α σφ α
λώς στήν πορεία τών άφηγήσεων καί έκτιμήσεων, θά μάς δοθεί ή δυνατό
τητα νά άσχοληθούμε ξανά. Γενικά, μπορούμε νά καταλήξουμε πώς τό 
Α νώτατο καθοδηγητικό Κέντρο τού ΚΚΕ βασικά είχε σχηματιστεί, λει
τουργούσε καί είχε δημιουργήσει ένα μηχανισμό έπαφής μέ τίς οργανώ
σεις.

Ά λλά: 'Η κεντρική καθοδήγηση δέν έφτανε άκόμα στή βάση καί 
πολλές φορές ούτε στίς καθοδηγητικές*έπιτροπές τών νομών καί τών πό
λεων. Δέν ήταν μόνο οί τεχνικές δυσκολίες -  άξεπέραστες πολλές φορές. 
Ή ταν καί οί άδυναμίες στελεχών. Πολλά άπό τά παλιά, δοκιμασμένα στε-
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λέχη βρέθηκαν άπροετοίμαστα γιά τήν καινούρια κατάσταση. Μερικά άλ
λα, προικισμένα μέ προσωπικές καί άγωνιστικές άρετές σέ παλιότερες 
στιγμές τού έργατικού κινήματος άποδείχνονται τώρα άνίκανα νά προσ
αρμοστούν στό καινούριο, πολύ εύρύτερο άπό άποψη κοινωνικών δυνά
μεων καί προβλημάτων, πεδίο κίνησης καί δράσης. "Ηξεραν νά μιλούν τή 
γλοισσα καί νά κινούνται άρκετά έλεύθερα καί δημιουργικά στό περιβάλ
λον τής τάξης, τού κοινωνικού στρώματος προέλευσής τους. Δέ μπορού
σαν. δμως, νά μπούν στή ψυχολογία, τά κίνητρα καί τίς άπαιτήσεις καί νά 
βρούν τίς κατάλληλες διαδικασίες πού θά κινούσαν καί θά δραστηριο
ποιούσαν τούς πατριώτες άγωνιστές τών μεσαίων στρωμάτων, τών δ ια 
νοουμένων καί τών στρατιωτικών πού μαζικά έντάσσονταν στό ΕΑΜ καί 
στό ΚΚΕ. Τά «πλέγματα» άπό τίς μακρόχρονες δοκιμασίες, πού έγιναν, 
μπορούμε νά πούμε, βιώματα στό καμίνι τής φυλακής, στά ξερονήσια καί 
στά στρατόπεδα, γίνονταν τώρα όχι μόνο αισθητά, άλλά σέ πολλές περι
πτώσεις παράλυαν κάθε πρωτοβουλία καί έμπόδιζαν τήν έφαρμογή τής 
σωστής γραμμής τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ.

Οί άρνητικές έπιπτώσεις μέσα στίς κομματικές όργανώσεις κάπως 
άργούν νά έκδηλωθούν. Κι αύτό γιατί ή κεντρική καθοδήγηση, -  όπως 
γράψαμε -  είχε άναγνωριστεί άπό όλες τίς κομματικές όργανώσεις, δέν τίς 
είχε. δμως, πάρει καί κάτω άπό τήν άμεση καθοδήγηση καί τόν έλεγχό της 
έκτός άπό τήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά, δπου είχε κάποια έποπτεία. Οί 
τοπικές καί περιφερειακές όργανώσεις καθοδηγούνταν άπό τό πνεύμα 
τών κεντρικών άποφάσεων καί όδηγιών, πού έφταναν περιοδικά καί συμ- 
πτωματικά. Τά δέ στελέχη πού στέλνονταν άπό τό Κέντρο στήν περιφέ
ρεια, βρίσκονταν έμπρός σέ δημιουργημένες καταστάσεις. Ό σ ο ι δέν δέ
χτηκαν καί δέν κατανόησαν τίς καταστάσεις, δσοι δέν προσαρμόστηκαν σ’ 
αύτές, ήρθαν σέ σύγκρουση μέ τά τοπικά στελέχη καί άπέτυχαν πρόωρα 
στήν άποστολή τους. Είναι βέβαια φυσικό -  σέ τέτοιες περιπτώσεις -  ή 
προσωπικότητα κάθε στελέχους νά βάζει τή σφραγίδα της.

Τό ΚΚΕ ζούσε, δηλαδή, τήν περίοδο τών μεγάλων πρωτοβουλιών καί 
τής δημιουργικής δραστηριότητας τών κομμουνιστών, πού έλεύθερα καί 
δημοκρατικά στή βάση, μέσα στό εύρύτατο περιβάλλον τους κινούνται 
λεύτερα καί προσπαθούν νά έρμηνεύσουν τά προβλήματα τής καθημερι
νής ζωής, νά τά συνδέσουν μέ τά γενικότερα καί νά δώσουν ρεαλιστικές 
λύσεις. Μέσα στόν συνεχή καί άδιάκοπο άγώνα, άνάδειχναν οί ίδιοι τά 
στελέχη άπό τά σπλάχνα τους, χωρίς προλήψεις καί προκαταλήψεις καί 
κυρίως χωρίς νά περιμένουν ξένους, διορισμένους άπό τό Κέντρο καθο
δηγητές.

Τό ΚΚΕ ποτέ στήν ιστορία τον δέν είχε τόση δημοκρατική έσωτερική 
ζωή καί αύτό δέν είναι άσχετο μέ τά έπιτεύγματα τών όργανώσεών τον. 
1Ηταν ή έποχή :τον άκόμα δέν είχε διαγραφεϊ ή βέβαιη νίκη τών άντιαξο- 
νικών δννάμεων καί ό κάθε αγωνιστής έμπαινε στό Κόμμα σάν «έθελον- 
τής στό θάνατο καί τή θνσία», γιά τό μέλλον τής πατρίδας καί τών παι
διών τον. Καί τέτοιοι άνθρωποι είναι έλενθεροι. Δέν έκχωρονν τά δι-
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καιώματά τους σέ τρίτους. ’Αργότερα, όταν θά διαφανεί ή νίκη καί θά 
διαγραφοΰν προοπτικές έπικράτησης τοΰ έπαναστατικού άγώνα, θά προ- 
βληθοΰν φιλοδοξίες καί ίδιοτελείς άκόμα έπιδιώξεις πού θά εύνοούν 
γραφειοκρατικές μεθόδους καί τήν έπιβολή τών άνώτερων στελεχών στά 
κατώτερα. Ή  δημοκρατία θά περιορίζεται καί θά παραχωρεί τή θέση της 
στό συγκεντρωτισμό. 'Η γνώμη τής καθοδήγησης θά γίνεται «νόμος» καί 
στρατιωτική διαταγή γιά έκτέλεση! Τά κατώτερα στελέχη θά χάνουν τήν 
προσωπικότητά τους καί θά «λαχανιάζουν» νά φτάσουν -  κι όταν δέ τό 
καταφέρνουν ,νά μιμηθούν -  τόν σέ παραπάνω σκαλοπάτι τής ιεραρχίας 
καθοδηγητή τομς. Οί κομμουνιστές, θεριά μπροστά στόν έχθρό, γίνονται 
έτεροκινούμενα πιόνια τών καθοδηγητών τους, τούς όποιους περισσότερο 
φοβούνται παρά σέβονται. "Ενα τέτοιο ολίσθημα θ’ άρχίσει άνεπαίσθητα 
άπό τά τέλη τού 1942, γιά νά προχωρήσει καί νά φτάσει σέ όλοκληρωτικό 
κουτρουβάλιασμα καί έκμηδένιση τής δημοκρατικής ζωής καί σκέψης 
μέσα στό Κόμμα, όσο ή έπανάσταση θά προχωρεί πρός τό νικηφόρο τέρμα 
της. Σκληρή διαπίστωση, άλλά καί δίδαγμα!

Καί σ' αύτό τό κατρακύλισμα καθοριστικό ρόλο θά διαδραματίσει ό 
«όργανωτικός έγκέφαλος» τού ΚΚΕ, Γιάννης Ίωαννίδης, πού θά έμφανι- 
στεί στήν πολιτική ζωή καί δράση \ο ύ  Κόμματος καί τού κινήματος, στά 
μέσα τού 1942.

Γιάννης Ίωαννίδης

Ό  Γιάννης Ίωαννίδης γεννήθηκε to  1902 στή Φιλιππούπολη τής Βουλ
γαρίας. Ή ρθε στήν 'Ελλάδα νέος καί έγκαταστάθηκε στό Βόλο. Γιά λίγο 
δούλεψε ύπάλληλος σέ κουρείο καί πολύ σύντομα γίνεται έπαγγελματικό 
στέλεχος τού ΚΚΕ. 'Ανεβαίνει γρήγορα τίς σκάλες τής κομματικής ιεραρ
χίας καί ή βασιλομεταξική δικτατορία τόν βρίσκει βουλευτή καί μέλος τού 
ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ. Συλλαμβάνεται, κλείνεται στό στρατόπεδο τής 
’Ακροναυπλίας, δπου γίνεται ό «άφ' ύψηλού» καθοδηγητής τών κρατού
μενων κομμουνιστών καί ούσιαστικός καθοδηγητής όλου τού κομμουνι
στικού κινήματος τής Ελλάδας, μετά τίς συλλήψεις, τό 1939, τού Σιάντου 
καί τού Πλουμπίδη. Ή  άνάδειξη τού Ίωαννίδη δέν όφείλεται στίς 
προσωπικές ίκανότητές του, ούτε άνταποκρίνεται στήν κομματική του 
ιστορία. Μικρού διαμετρήματος προσωπικότητα, έχει δλα τά έλαττώματα 
τού «Ρωμιού», δπως ό Σιάντος είχε όλες τίς άρετές του. Ή  περίφημη «όρ- 
γανωτική του ικανότητα» περιορίζεται σέ ικανότητα μικροκομματικής 
συνωμοσίας καί μικροπολιτικής ίντριγκας.

Ό  Ίωαννίδης ξέρει καλά τό Κόμμα, δπως διαμορφώθηκε άπό τό Ζα- 
χαριάδη. Ξέρει καλά τό μηχανισμό του καί*τόν τρόπο πού λειτουργεί. 
Γνωρίζει καλά τά «φετίχ», τά «ταμπού», τά «πλέγματα», πού είχαν γίνει 
βιώματα καί προσδιόριζαν τήν τυφλή πίστη σέ «δόγματα» καί σέ «σύμβο
λα». Οί σκληρές έμπειρίες άπό τή «φραξιονιστική» πάλη (1929-3 1) καί τή
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διάσπαση, μυθοποιούν στό μυαλό του τήν ένότητα. 'Η  ένότητα γίνεται 
αύτοσκοπός καί στό βωμό της θυσιάζει κάθε δημοκρατική έκδήλωση, 
κάθε φωνή καί σκέψη μέσα στό Κόμμα. Δέν τού ξέφυγε τό γεγονός πώς 
μέσα στίς έξαιρετικά δύσκολες καί Ιδιόμορφες συνθήκες τής δικτατορίας 
καί Ιδιαίτερα μέσα στό έξοντωτικό καθεστώς τών φυλακών καί στρατοπέ
δων ή «σιδερένια πειθαρχία» καί ό «μονολιθισμός» γίνονται δόγματα. 
Ό λ α  αύτά τά έκμεταλλεύεται μέ μαεστρία ό Ίωαννίδης καί δχι μόνο έκ- 
μηδενίζει κάθε γνώμη καί πρωτοβουλία τών κομμουνιστών, άλλά καί τήν 
άπλή ένημέρωσή τους γιά τήν κατάσταση, ή τήν έξήγηση μιάς άπόφασης 
τής καθοδήγησης τού στρατοπέδου τήν άποφεύγει. Οί όδηγίες δίνονταν 
μέ μορφή στρατιωτικής διαταγής γιά έκτέλεση.

Έ τσ ι στό μεγαλύτερο, καί τό πιό ισχυρό άπό άποψη στελεχών, στρα
τόπεδο συγκέντρωσης τής ’Ακροναυπλίας, έγκαθιδρύθηκε ένα καθεστώς 
κυριολεκτικά καταθλιπτικό, άκριβώς γιατί μέσα στό ΚΚΕ τά τελευταία 
χρόνια είχε καταργηθεί κάθε έλεύθερη συζήτηση καί διαδικασία καί είχε 
καθιερωθεί ή ύποχρεωτική άποδοχή άποφάσεων ένός στενού καθοδηγη- 
τικού κέντρού, ή ένός άνθρώπου. Συγκεκριμένα τής ΚΔ, σάν άνώτατου 
παγκόσμιου καθοδηγητικού όργάνου καί τού Ζαχαριάδη γιά τό Κόμμα 
μας. Ό  Ίωαννίδης «μυθοποιεί» τό «άλάνθαστο» τών δυό αύτών παρα
γόντων καί καλλιεργεί συστηματικά τό «θρύλο» πώς αύτός είναι ό έκπρό- 
σωπος τής ΚΔ στήν Ε λλάδα  καί «τοποτηρητής» τού Ζαχαριάδη. Αύτός ό 
θρύλος τού έδινε καί τή δύναμη έπιβολής στά στελέχη, πού θά κοστίσει 
άρκετά άκριβά στό Κόμμα καί τό κίνημα.

Ό  Ίωάννίδης βαρύνεται μέ σοβαρά πολιτικά λάθη, πού έκθέτουν 
όλόκληρη τήν ’Ακροναυπλία, δπως ήταν ή άναγνώριση τής χαφιεδικής 
«Προσωρινής Διοίκησης» σά μοναδικής «νόμιμης» κεντρικής ήγεσίας τού 
ΚΚΕ καί ή παραχώρηση «άνεπιφύλακτης ύποστήριξης στήν Κυβέρνηση 
τού Μεταξά νά διεξάγει τόν πόλεμο», διαστρεβλώνοντας τό νόημα τής 
θέσης τού Ζαχαριάδη πού «ύποστήριζε άνεπιφύλακτα τόν πόλεμο», πού 
άντικειμενικά βρίσκονταν έπικεφαλής ή κυβέρνηση τού Μεταξά. ’Ακόμα 
βαρύνεται μέ τή ματαίωση τής δραπέτευσης τών κρατούμενων τής ’Ακρο
ναυπλίας, δταν ύπήρχαν προϋποθέσεις νά πραγματοποιηθεί.

Μέ τίς πρώτες προσπάθειες άνασυγκρότησης καί άναδιοργάνωσης 
τού Κόμματος, κατορθώνει χρησιμοποιώντας τό κύρος του καί τό κύρος 
τής κομματικής ήγετικής όμάδας τών κρατουμένων τής ’Ακροναυπλίας, 
νά έπιβάλει τόν άπόλυτο πολιτικό του έλεγχο πάνω στήν όμάδα τών λίγων 
άνωτάτων στελεχών πού κατόρθωσαν νά δραπετεύσουν άπό τά νησιά τής 
έξορίας καί τών άποσταλμένων τής ’Ακροναυπλίας. Τούς άνυψώνει σέ 
Κεντρική Έπιτροπή τού ΚΚΕ, χωρίς καί νά τούς δίνει δπως θά’ πρεπε 
τόν άποφασιστικό πολιτικό καί καθοδηγητικό ρόλο. Αύτό τό ρόλο κρα
τούσε άποκλειστικά γιά τήν καθοδηγητική όμάδα τής ’Ακροναυπλίας κι 
έτσι έδραίωνε τήν προσωπική του κυριαρχία στό Κόμμα.
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Γιάννης Ίωαννίδης.
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Δυαδική ήγεσία στό ΚΚΕ

Ή  δραπέτευση τοϋ Γιάννη Ίωαννίδη έγινε δεκτή μέ μεγάλη χαρά άπό δλα 
τά στελέχη τοϋ Κόμματος. Δίπλα στόν άξιο Γιώργη Σιάντο καί τούς περι- 
βλημένους μέ μεγάλο κύρος συνεργάτες του έρχονταν νά συμπληρώσει ένα 
σοβαρό κενό, στόν όργανωτικό κυρίως τομέα, πού ό Ίωαννίδης θεωρούν
ταν είδικός.

Ή  διαρχία στήν κορυφή τού ΚΚΕ θά έξασφάλιζε άραγε τή συνέχιση 
καί τήν παραπέρα άνάπτυξη τής σωστής μέχρι τότε γραμμής τού ΚΚΕ καί 
τού ΕΑΜ; Καί ειδικότερα τό «όργανωτικό δαιμόνιο» (!!) τού συγγραμμα- 
τέα θά έβαζε τέρμα στή συνεχιζόμενη αυθόρμητη όργάνωση, στούς αύτο- 
σχεδιασμούς καί τήν άνομοιομορφία στίς κομματικές όργανώσεις; Θά δυ
νάμωνε τόν άμεσο καί ζωντανό δεσμό τής καθοδήγησης μέ τή βάση έτσι 
πού νά έκφράζεται πάντοτε ή ένότητα θέλησης καί δράσης όλου τού Κόμ
ματος καί διαμέσου αύτού όλου τού λαϊκού έθνικοαπελευθερωτικού κινή
ματος;

Αύτό είναι τό κύριο πρόβλημα τού ΚΚΕ αύτή τή στιγμή.
Ή  Κεντρική Έ πιτροπή, πού μ’ έπικεφαλής τό Σιάντο άνέλαβε τή κα

θοδήγηση τού ΚΚΕ ύπεύθυνα, κατάργησε τό άπαράδεκτο καί έπιζήμιο 
καθεστώς δπου ή καθοδήγηση βρίσκονταν έξω άπό τό μαχόμενο Κόμμα 
καί κίνημα, μάλιστα κάτω άπό συνθήκες όμηρίας. Στίς φυλακές ήταν φυ
σικό ή καθοδήγηση νά μήν έχει τίς άναγκαίες πληροφορίες γιά τίς αλλα
γές καί έξελίξεις καί άκόμα νά ζεΐ μέ άναπόφευκτες ψυχώσεις καί πλέ
γματα. Ειδοποίησε τήν Ά κροναυπλία πώς οί γνώμες της καί οί προβλη
ματισμοί της θά συζητούνται άπό τό ΠΓ, άλλά θά λογαριάζονται μόναχα 
σά συμβουλευτικές.

Ή  άλλαγή αύτή δέν έγινε ούτε αύτόματα, ούτε εύκολα. Ή  ηγετική 
όμάδα τής Ά κροναυπλίας -  ό Ίωαννίδης -  άντέδρασε έπίμονα, δπως 
φαίνεται άπό μιά σειρά σημειώματα πού άνταλλάχτηκαν άνάμεσά στό 
Σιάντο καί στόν Ίωαννίδη καί πού ύπάρχουν στά Ά ρχεία  τής ΚΕ τού 
ΚΚΕ.

Αύτή τήν «άπειθαρχία» τού Σιάντου δέ μπορούσε εύκολα νά συγχω
ρήσει ό «νόμιμος τοποτηρητής» τού Ζαχαριάδη, πολύ περισσότερο δέν 
μπορούσε νά δεχτεί τό Σιάντο σάν πρώτο πρόσωπο τοϋ Κόμματος. Ό  
Σιάντος έπρεπε νά ύποταχτεϊ στό Κόμμα καί νά καταλάβει πώς τό Κόμμα 
είναι ό Ζαχαριάδης καί ό Ίωαννίδης ό προφήτης του.....

Μέ τέτοιες προθέσεις έφτασε ό Ίωαννίδης στήν Α θήνα  στά μέσα τού 
1942. Τόν πρώτο καιρό περιορίζεται στό νά ένημερωθεί, νά διερευνήσει 
σκέψεις καί διαθέσεις τών στελεχών, νά άνανεώση τούς δεσμούς καί τήν 
έπιρροή του πάνω κυρίως στά μέλη τού ΠΓ καί τά στελέχη τής Α θήνας 
καί τού Πειραιά. Στίς συζητήσεις του άφήνει νά έννοηθεϊ πώς κάτι δέν 
πάει καλά στήν πολιτική καί δράση τού ΠΓ, πώς δέν έχει γίνει σωστή 
άξιοποίηση στελεχών, πώς ύπάρχουν προχειρότητες καί αύτοσχεδιασμοί 
στήν όργανωτική πολιτική καί πώς τώρα πού έφτασε αύτός δλα αύτά θά
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διορθωθούν! Σάν κατακλείδα πρόθετε πάντοτε: « - Τί νά σού κάνει ό κα- 
κόμοιρος δ Σιάντος πού φορτώθηκε δλο τό βάρος. Ή  “στενοκεφαλιά" του 
καί οί προκαταλήψεις ένάντια στήν ’Αγγλία, δέν τόν άφήνουν νά δει τή 
νέα κατάσταση πού δημιούργησε ό πόλεμος καί πέφτει σέ "ύπερεπανα
στατικές” έκδηλώσιις. Νά γιά παράδειγμα: Στήν 8η 'Ολομέλεια άλλαξε 
τήν σωστή έκτίμηση τοΰ χαρακτ. ·α τού δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, 
πού είχαμε κάνει στήν ’Ακροναυπλία καί διατυπώθηκε στήν άπόφαση τής 
6ης 'Ολομέλειας καί αύτός καθόρισε πώς ό πόλεμος είναι προοδευτικός 
άπό τήν ΕΣΣΔ, ιμπεριαλιστικός άπό τούς Δυτικούς. Ή  ’Ακρό διαφω
νεί.... Τέτοια, λοιπόν, έγιναν, άλλά θά ξαναφέρουμε τό Κόμμα στό “ρεα
λιστικό δρόμο! »(5)

Έ τσι ό Ίωαννίδης προδιέθετε τά στελέχη τού Κόμματος, ύπόσκα- 
πτε τό κύρος μερικών άνεπιθύμητων γι’ αύτόν στελεχών, κολάκευε καί 
ύποδαύλιζε φιλοδοξίες, ύπόσχονταν καί συγκροτούσε τόν άφοσιωμένο 
στό πρόσωπό του πυρήνα. Τά στελέχη άρχισαν νά βλέπουν σ’ αύτόν τόν 
ήγέτη πού χρειάζονταν τό Κόμμα καί τό κίνημα, τή στιγμή πού άναδεί- 
χνονταν καί γίνονταν παραδεκτό στήν Ε λλάδα τό ΕΑΜ σάν ή ’Εθνική 
ήγεσία πού άσκούσε κιόλας Κρατική Έξουσία. Οί πιό έμπειροι άπό έσω- 
κομματικές μηχανορραφίες έβλεπαν τόν άνθρωπο πού καλπάζει πρός μιά 
προσωπική κυριαρχία στό Κόμμα. Ό σ ο ι άπό αύτούς αισθάνονταν εύλύ- 
γιστη τή σπονδυλική τους στήλη βιάζονταν νά μπούν κάτω άπό τήν εύ
νοιά του.

Ό  Ίωαννίδης, μέ τό πρόσχημα συνωμοτικών μέτρων, άπόφευγε συ
στηματικά νά παίρνει προσωπικά μέρος στίς συνεδριάσεις τών όργανώ
σεων τοΰ ΚΚΕ, άκόμα καί στά άκτίφ τών στελεχών. Αύτό ήταν άδυναμία 
καί λάθος του -  μιά άποχή πού δέν έπέτρεψε νά γνωριστεί μέ τή ζωή καί 
τή δράση τοΰ Κόμματος καί τού κινήματος, νά πιάσει τόν παλμό τών κομ
μουνιστών καί τών άγωνιστών.

Αύτός ό «ύπερσυνωμοτισμός» δέν τόν έμπόδιζε ώστόσο νά ριψοκιν
δυνεύει συνταντήσεις μέ ξεσκεπασμένους χαφιέδες, δπως ήταν ό Γ ιάννης 
Μιχαηλίδης, μέ διαγραμμένα άπό χρόνια μέλη ή πού είχαν άνοικτούς τούς 
λογαριασμούς τους μέ τό Κόμμα, δπως ό Γιάννης Πετσόπουλος, μέ στε
λέχη καί πρόσωπα πού έξακολουθούσαν νά υποστηρίζουν τίς καταδικα
σμένες άπό τό Κόμμα θέσεις τους γιά τό χαρακτήρα τοΰ έλληνοϊταλικού 
πολέμου, δπως ήταν οί Κτιστάκης, Κανάκης, Καρβούνης. ’Ακόμα δέν δ ί
σταζε νά έπισκέπτεται προσωπικότητες πού δέν είχαν καμιά όργανωτική 
σχέση μέ τό Κόμμα καί τό ΕΑΜ, όπως ήταν ό καθηγητής Σβώλος, ό πολι
τικός Σοφιανόπουλος, ό οικονομολόγος Πάνος. Στούς έκτεθειμένους κομ
ματικά ή έπηρεασμένους άπό τήν άποχή τών άστικών πολιτικών κομμά
των άπό τόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα, ό Ίωαννίδης έψαχνε νά βρει 
«πατήματα» ένάντια στό Σιάντο καί άπό αύτούς ζητούσε γνώμες γιά νά

(5). Ά πόσπασμα άπό μαγνητοφωνημένες άναμνήσεις τοϋ Γ. Ίωαννίδη. πού βρίσκονται 
οτά Αρχεία τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ.
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«διορθώσει» τήν έξτρεμιστική -  δπως θεωρούσε ό ίδιος -  γραμμή καί τα
κτική τού Κόμματος καί τού κινήματος.

Οί διχογνωμίες όξύνονται

Ό  Ίωαννίδης άναλαμβάνει Β' Γραμματέας τού ΚΚΕ, δηλαδή ’Οργανωτι
κός Γραμματέας, ένώ στήν ούσία γίνεται τό κυρίαρχο πρόσωπο τού Κόμ
ματος. Ή  έπιβολή του άρχισε βαθμιαία. Στήν άρχή κατορθώνει νά μπάσει 
έναν καινούριο, δικό του τρόπο λειτουργίας τού ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ. 
Χωρίς νά έχει έκλεγεϊ Γραμματεία τού ΠΓ πέτυχε νά άποσπάσει άπό τό 
Σιάντο τό δικαίωμα νά έλέγχει τίς εισηγήσεις του καί άπό κοινού οί δυό 
τους νά καθορίσουν τίς προτάσεις πού θά είσηγούνταν ό Σιάντος στό ΠΓ. 
Στίς ϋυνεδριάσεις, δταν άκουε δλα τά μέλη τού ΠΓ καί τίς προτάσεις 
τους, μιλούσε δ Ίωαννίδης καί μέ τό λόγο του έκλεινε τή συζήτηση καί 
έβαζε τή δική του σφραγίδα, στό βαθμό πού κατάφερνε νά έπιβληθεϊ στήν 
πλειοψηφία, ύπερνικώντας συνήθως τήν άντίσταση τού Σιάντου καί τού 
Πλουμπίδη, πού σχεδόν πάντα ήταν σκληρότερη άπό τού Σιάντου. Τό ΠΓ 
δέν ήταν σέ θέση νά άντιπαραταχθεϊ στόν Ίωαννίδη πού κατοχυρώνονταν 
πίσω άπό τήν ΚΔ καί τόν Ζαχαριάδη. Κι' δταν συναντούσε άντιδράσεις 
σχεδόν πάντα κατάφευγε σέ ύπαινιγμούς γιά δήθεν άναβίωση τού «άρι- 
στερισμού» τής παλιάς «φραξιονιστικής» πάλης, δπου ό Σιάντος ήταν 
ένας άπό τούς άρχηγούς της. Ά κόμα έκανε καί έμμεσες προειδοποιήσεις 
πώς τό Κόμμα δέν θά άνεχτεΐ στραπατσάρισμα τής γραμμής τής «έθνικής 
ένότητας», πού στό κάτω κάτω τής γραφής ήταν γραμμή τής ΚΔ. Κάθε 
φορά πού οί διχογνωμίες δέν φαίνονταν νά καταλήγουν στήν παραδοχή 
τών άπόψεων τού Ίωαννίδη ή τουλάχιστο σέ κάποιο συμβιβασμό, ό 
Ίωαννίδης έπικαλούνταν «γνώμες» τών μελών τής ΚΕ τού ΚΚΕ πού βρί
σκονταν στήν Α κροναυπλία, μιά πού αύτός είχε άποκλειστική σύνδεση μέ 
τό στρατόπεδο. Ό  Ίωαννίδης, σά μέλος τού ΠΓ στήν καθοδήγηση Ζαχα
ριάδη καί «ντέ φάκτο» καθοδηγητής δλων τών φυλακισμένων στή διχτα- 
τορία, είχε «ράμματα» ύπαρκτά καί άνύπαρκτα γιά τίς γούνες δλων τών 
μελών τού ΠΓ καί άσκούσε ήθική πίεση σέ βαθμό πού κατάφερε νά τούς 
υποτάξει καί νά έξασφαλίσει σταθερή καί μόνιμη πλειοψηφία. Αύτή θά 
βάλει σ' ένέργεια μέχρι τέλους τής Άντίστασης.

Ή  άλλαγή πού έγινε στήν άνώτατη κορυφή τού ΚΚΕ έπεσε στήν 
άντίληψη πολλών στελεχών τού Κόμματος. Γράψαμε σέ προηγούμενο κε- 
φάλιο πώς σχολιάστηκε ό τρόπος πού έβαλε τά ζητήματα ό Ίωαννίδης 
στήν πολιτικοστρατιωτική σύσκεψη, τήν πρώτη έμφάνισή του σέ κομμα
τική σύσκεψη, μετά τή δραπέτευσή του. Σέ κείνη τή σύσκεψη είχε άπο- 
κρουστεΐ άπό τούς στρατιωτικούς συμβούλους τού Κόμματος σάν πρόωρη 
καί άσκοπη ή συγκρότηση Γενικού Στρατηγείου τών άνταρτών δλ^ς τής 
Ελλάδας, είχε δμως άποφασιστεΐ νά συγκροτηθούν Γενικά Α ρχηγεία 
Περιοχών, πού θά καθοδηγούνταν πολιτικά άπό τίς άντίστοιχες Ε π ιτρο
πές Περιοχών τού ΕΑΜ.
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Έπιτροπές περιοχών ύπήρχαν στή Μακεδονία καί τή Θεσσαλία. Δέν 
ύπήρχαν άκόμα στίς άλλες περιοχές. Τό ΠΓ άποφάσισε νά συγκροτηθούν 
στή Στερεά Ελλάδα καί στήν Πελοπόννησο. Έπικεφαλής τής Στερεάς 
προορίζονταν ό Ά ντρέας Τζήμας καί τής Πελοποννήσου ή Χρύσα Χα- 
τζηβασιλείου. Ε πειδή  δμως ύπήρχε προηγούμενη άπόφαση νά κληθεί 
στήν ’Αθήνα ό Ά ρη ς Βελουχιώτης, τό ΠΓ άποφάσισε νά άναβάλει ό Τζή
μας τήν άναχώρησή του στή Ρούμελη, νά σταλούν δμως τά άλλα στελέχη 
πού θά άποτελούσαν τήν Έπιτροπή Περιοχής. Ανατέθηκε στό Σιάντο νά 
κάνει τίς άπαραίτητες συνεργασίες μέ τούς Ή λία Μανιάτη, καί τόν Βαγ. 
Παπαδάκη, πού θά ήταν μέλος τής Ε.Π. καί πολιτικός άντιπρόσωπος στό 
Γενικό Α ρχηγείο Ρούμελης, δίπλα στόν Ά ρη .

Ή  συνεργασία μέ τόν Μανιάτη δέν παρουσίαζε προβλήματα. Ή  
Έ πιτροπή Ρούμελης θά άποτελούνταν άπό τόν Μανιάτη, τόν Παπαδάκη, 
τόν Γιαταγάνα καί τόν Θ. Εύθυμιάδη. Ά ργότερα θά προσθέτονταν καί ό 
δημοσιογράφος Βάσος Γεωργίου.

Ό  Σιάντος έκανε δυό πολύωρες συναντήσεις καί συνεργασίες μέ τόν 
Βαγγέλη Παπαδάκη, τόν κατοπινό καπετάνιο Τάσο Λευτεριά. Μέ σαφή
νεια άνάπτυξε τή γραμμή καί τήν προοπτική τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ γιά 
τόν ένοπλο άγώνα καί τό άντάρτικο ειδικότερα καί καθόρισε τίς σχέσεις 
τού άντάρτικου μέ τίς πολιτικές όργανώσεις καί τό λαό.

Άναφέρθηκε σέ έπιτυχίες, άλλά καί σοβαρές άδυναμίες τού άντάρτι- 
κου τής Ρούμελης καί τόν θόρυβο πού έχει ξεσηκώσει ή άντίδραση γιά 
αύθαιρεσίες καί βιαιότητες τού Ά ρ η . Μίλησε γιά τήν ειδική κομματική 
κατάσταση τού Ά ρ η  καί τίς έπιπτώσεις πού είναι φυσικό νά είχε στήν 
ψυχολογία του. Όμολόγησε πώς τό ΠΓ δέν είχε πολλές συγκεκριμένες 
πληροφορίες γιά δλα δσα φημολογούνταν, άλλά πώς έχει άποφασιστεί νά 
κληθεί στήν Α θήνα  ό ίδιος ό Ά ρης, γιά νά παρθούν μέτρα πού νά συντε- 
λέσουν στή βελτίωση τής δουλειάς στό άντάρτικο. Λέν άπέκρυψε άπό τόν 
Παπαδάκη πώς άν διαπιστωθούν άδυναμίες ήθικού-άγωνιστικού χαρα
κτήρα, πού νά βάζουν σέ κίνδυνο τή γραμμή τής έθνικής ένότητας τού 
ΕΑΜ, νά μήν ξανασταλεί ό Ά ρ η ς στή Ρούμελη. Καί ό Σιάντος κατέληξε 
συγκεκριμένα: Μόλις φτάσεις στό άντάρτικο θά παραλάβεις τό τμήμα άπό 
τόν Ά ρ η  καί θά φροντίσεις νά φύγει άμέσως γιά τήν Α θήνα. Πρίν φύγεις 
θά έφοδιαστεΐς μέ κατάλληλες «γιάφκες» πού θά πρέπει νά τίς χρησιμο
ποιήσει ό Ά ρ η ς στήν κάθοδό του καί μέσα στήν Αθήνα.

Ό  Παπαδάκης έμεινε έκπληκτος. Μπορούσε νά δεχτεί όποιαδήποτε 
κομματική άποστολή καί στό άντάρτικο, όχι όμως καί νά γίνει άρχηγός 
ένός τμήματος, πού είχε κιόλας άξιόλογη δράση καί φήμη. Ζήτησε άπό τό 
Σιάντο νά τόν κατατοπίσει λεπτομερέστερα γιά τά είδικά καθήκοντα τού 
Αρχηγού άντάρτικου καί τόν τρόπο πού θά έπρεπε νά δουλεύει. Καί τότε 
διαπίστωσε πώς ή πείρα τού Σιάντου γιά τό άντάρτικο δέν ξεπερνούσε τή 
δική του. Στήν έρώτησή του: Πώς θά κάνω τή δουλειά μου μέ τά ύπαρχη- 
γεΐα πού θά συγκροτήσουμε καί τί καθήκοντα συγκεκριμένα θά πρέπει νά 
βάλω; Πήρε τήν άφελή άπάντηση: -  Νά, δπως έκανες έδώ τά ραντεβού
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σου άπό δρόμο σέ δρόμο, θά κάνεις έκεΐ άπό βουνό σέ βουνό!
Ό  Παπαδάκης κατάλαβε πώς δέ μπορούσε νά περιμένει περισσότερη 

βοήθεια στήν ’Αθήνα καί τό πήρε άπόφαση πώς στό κλαρί θά μάθαινε 
πώς νά δουλεύει καί πώς νά πολεμάει.

Στίς άρχές τού Νοέμβρη ό Μανιάτης, ό Παπαδάκης καί ό Εύθυμιά- 
δης μέ όδηγό τόν σύνδεσμο Θανάση Γοργόλια, έφυγαν άπό τήν ’Αθήνα 
γιά τή Ρούμελη.

Ά ν  ό Λευτεριάς (Παπαδάκης) έφυγε άπό τή συνεργασία του μέ τό 
Σιάντο άπογοητευμένος, φαίνεται πώς καί ό Σιάντος έφυγε μέ πολλά έρω- 
τηματικά γιά τόν έαυτό του καί γιά τό ΠΓ. Πιθανό αύτός νά ήταν ό λόγος 
πού τό ίδιο βράδυ στή συνάντησή του μέ τόν Ίωαννίδη, στό σπίτι τού 
γιατρού Παπαδόπουλου, στήν όδό Δημητσάνας 25, όπου προσωρινά εί
χαν εγκατασταθεί καί οί δυό Γραμματείς τού ΚΚΕ, έβαλε ζήτημα νά φύ
γει ό ϊδιος, έπικεφαλής κλιμακίου τού ΠΓ καί μαζί του ένα έπιτελεϊο άπό 
άξιωματικούς, γιά νά άναλάβει τήν καθοδήγηση τών κομματικών όργα
νώσεων καί τοϋ άντάρτικου. 'Υποστήριζε πώς τό κέντρο τού βάρους τού 
έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα έχει κιόλας μεταφερθεί στήν έλεύθερη 
'Ελλάδα, πού σχηματίζεται, καί ότι στήν Α θήνα  τό ΠΓ δέν έχει τί νά 
κάνει καί θά άσχολεΐται μέ έπαφές καί άκαρπες διαπραγματεύσεις.

Τότε, άκούοντας τά έπιχειρήματα τού Σιάντου, πίστεψα πώς είχε κά
νει τίς προτάσεις του μόνο γιά τήν καλύτερη άσκηση τής καθοδηγητικής 
δουλιάς τού Κόμματος. Τώρα, βάζω στό μυαλό μου πώς ήταν ένας τρόπος 
νά φύγει άπό τόν έλεγχο καί τίς καθημερινές ταπεινώσεις, πού δέχονταν 
στό ΠΓ άπό τόν Ίωαννίδη.

Τήν πρόταση τού Σιάντου, ούτε νά τήν συζητήσει ήθελε ό Ίωαννίδης. 
Κατηγορηματικά δήλωσε πώς ή Α θήνα  είναι καί θά μείνει τό άποφασι- 
στικό κέντρο τών έξελίξεων καί ή θέση τού ΠΓ είναι έδώ.

Στό μεταξύ οί διχογνωμίες άνάμεσα στούς Γραμματείς μεγάλωναν. Ό  
Ίωαννίδης δταν πιά  κατάλαβε πώς είχε έξασφαλίσει τήν πλειοψηφία στό 
ΠΓ έβαλε σέ έφαρμογή δλο τό σχέδιο πού είχε καταστρώσει στήν Ά κρο- 
ναυπλία: Νά όργανώσει Ινα άνώτερο Σώμα τού ΚΚΕ, πού θά άναδείξει 
νέα μέλη στήν ΚΕ, άπό στελέχη «πού νά έχουν τήν ψυχολογία καί τό 
πνεύμα τής Ακροναυπλίας», -  δπως ό ϊδιος άργότερα θά όμολογήσει. 
’Επειδή θεωρούσε πώς οί συνθήκες δέν έπέτρεπαν τή σύγκληση Συν
εδρίου, είσηγήθηκε στό ΠΓ καί πήρε άπόφαση νά όργανωθεΐ «πανελλαδι
κή» Συνδιάσκεψη τού ΚΚΕ.

Συζητήσεις, στίς όργανώσεις πρίν τή Συνδιάσκεψη καί έκλογή άντι- 
προσώπων δέν έγινε. Γιά δσους δμως ξέρανε τίς έσωκομματικές διαδικα
σίες γιά τό 5ο καί 6ο Συνέδριο, δέν ήταν δύσκολο νά καταλάβουν πώς 
προετοιμάζονταν κάποιο σώμα, άπό ένα άρθρο πού δημοσιεύτηκε στόν 
παράνομο «Ριζοσπάστη», τόν Όχτώβρη τού 1942.
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Β ΡΕ Τ Α Ν Ο Ι Σ Α Μ Π Ο Τ Ε Ρ  Σ Τ Α  Β Ο Υ Ν Α

Π άλι οί «Κλαρίτες»

Τό ΣΜΑ βιαζόταν καί πίεζε τόν «Προμηθέα II» νά επισπεύσει τίς προε
τοιμασίες. Ό  Κουτσογιαννόπουλος, άρχηγός τού «Προμηθέα», άπευθύν- 
θηκε στό δημοσιογράφο κομμουνιστή Καρβούνη καί ζήτησε τή βοήθειά 
του. Ό  Καρβούνης, μέ τό ψευδώνυμο «Παππούς», άνεβαίνει δυό φορές 
μέχρι τή Γκιώνα, έρχεται σέ έπαφή μέ «έλεύθερους σκοπευτές» καί «Κλα
ρίτες», τούς ένθουσιάζει καί άποσπάει δηλώσεις πώς θά πολεμήσουν γιά 
τή λευτεριά τής πατρίδας. Δέν τούς θεωρεί δμως, άρκετά σίγουρους γιά 
μιά τόσο λεπτή καί υπεύθυνη δουλειά. Τελικά ό Καρβούνης δέ δέχεται νά 
άναλάβει τήν όργάνωση τής ύποδοχής τών σαμποτέρ.

Ό  «Προμηθέας» ήξερε πώς θά έξυπηρετούνταν καλά καί σίγουρα 
άπό τίς άνταρτοομάδες τού ΕΛΑΣ, πού άσφαλώς θά προτιμούσαν καί οί 
προϊστάμενοι τού ΣΜΑ. ’Αλλά ήξερε πώς δέ θά συμφωνούσαν σ' αύτό οί 
Βρετανοί πολιτικοί καί ή Ίντέλιτζενς Σέρβις. Γιά τό λόγο αύτό, άν καί 
έμμεσα, μέ τόν Γιάννη Πελτέκη, είχε κάποια έπαφή μέ τό ΕΑΜ, δέν άπευ- 
θύνθηκε σ’ αύτό, καί άντίθετα άπέκλεισε κάθε έπαφή καί συνεργασία μέ 
τίς έλασίτικες όμάδες. Έ τσι στό στέλεχος τού «Προμηθέα», δικηγόρο 
’Αλέκο Σεφεριάδη, πού στάλθηκε στήν περιοχή Γκιώνας-Παρνασσού. 
(περιοχή πού όρίστηκε άπό τό ΣΜΑ γιά προσγείωση τών άλεξιπτωτιστών
-  σαμποτέρ) τού έγινε ύπόδειξη νά στηριχθεϊ άποκλειστικά στούς «Κλα
ρίτες». Καί ό Σεφεριάδης άνάμεσα σ’ αύτούς διάλεξε τόν πιό κατάλληλο. 
Τόν Καραλίβανο, πού γνώριζε κάθε πέτρα τής περιοχής καί είχε πείρα 
άπό «κλέφτικη» τακτική. Γιά νά άποσπάσει τή συγκατάθεσή του ύποσχέ- 
θηκε καί πραγματοποίησε δυό ρίψεις άπό άεροπλάνα, μέ πλάκες δυναμί- 
τιδας, τήν πρώτη, καί μερικά αύτόματα καί ιματισμό, τή δεύτερη, πού 
δμως σκόρπισαν καί μαζεύτηκαν άπό τούς χωρικούς. Καί γιά νά στεριώ
σει τή συνεργασία τής όμάδας τού Καραλίβανου μέ τούς Ά γγλους ό Σε
φεριάδης τής έδωσε τό τίτλο: «Α ντάρτικο τμήμα τού ΣΜΑ».

Οί μέρες γιά τήν ύποδοχή τής όμάδας τών σαμποτέρ πλησίαζαν. Ό  
Σεφεριάδης δέν ένημέρωσε τόν Καραλίβανο ούτε γιά τά σήματα μέ φω
τιές, πού θάπρεπε νά δοθούν στό πεδίο προσγείωσης, ούτε γιά τό χρόνο 
τής πτώσης τών άλεξιπτωτιστών. Θά τά άνακοίνωνε τήν τελευταία στιγμή. 
Πιθανό νά άμφέβαλε άν θά κρατούσαν οί «Κλαρίτες» τό λόγο τους. ’Ίσως 
άκόμα νά έγινε πιό έπιφυλακτικός δταν έμαθε πώς ό Καραλίβανος δέν 
ήταν άνεξάρτητος, μά είχε κιόλας προσχωρήσει στόν ΕΛΑΣ, στό τμήμα 
τού Ά ρη . Τδμαθε αύτό δταν σέ μιά τρίτη ρίψη δπλων καί ιματισμού πού 
έγινε ό Καραλίβανος δέχτηκε νά μοιραστεί δλα μέ τό τμήμα τού Ά ρη . μέ 
τή δήλωση πώς είναι καί ή όμάδα του τμήμα τού ΕΛΑΣ.

Ά λλά  καί ό Καραλίβανος κράτησε μυστικές τίς σχέσεις του μέ τό 
Σεφεριάδη καί δέν είπε τίποτα στόν Ά ρη . Μετά τή μάχη τής Ρυκάς, ό
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Ά ρης, σύμφωνα μέ τήν άντάρτικη τακτική, φρόντισε νά άπομακρυνθεί 
άπό τόν τόπο τής σύγκρουσης. Ό  Καραλίβανος ζήτησε νά μείνει μόνο 
λίγες μέρες στήν περιοχή του, γιά οικογενειακούς λόγους. Διαβεβαίωσε 
τόν Ά ρ η  πώς θά ξεφύγει τά άποσπάσματα, πού ήταν βέβαιο πώς θά «χτέ
νιζαν» τόν τόπο. Πήρε τή συγκατάθεση, μέ τήν προειδοποίηση πώς είναι 
ή πρώτη καί τελευταία φορά, πού ή όμάδα δέν άκολουθεϊ τό τμήμα της.

Ό  Σεφεριάδης άπέφυγε νά πάρει έπαφή μέ τόν Ά ρ η  καί, φυσικά, δέ 
ζήτησε τή συνδρομή του. Κι αύτό στάθηκε αιτία νά υπάρξουν τέτοιες 
άνωμαλίες, πού κινδύνεψε νά έξοντωθεΐ δλη ή όμάδα τών σαμποτέρ. Καί 
δπως θά δούμε οί σαμποτέρ, ύστερα άπό μεγάλες περιπέτειες, σώθηκαν, 
άλλά ή έπιχείρηση πού έπρεπε νά γίνει καθυστέρησε πολύ.

Ό  Ά ρ η ς έφυγε άπό τήν περιοχή τής Γκιώνας γιά τό Βελούχι, δπου 
θά συναντούσε τά τμήματα τού Ά θ ο υ  Ρουμελιώτη καί τού Μπελή. Οί 
’Ιταλοί μέ πυκνά άποσπάσματα γέμισαν τόν τόπο, άναζητώντας τούς άν
τάρτες. Σέ άντίποινα ξαπόλυσαν μεγάλη τρομοκρατία. Πιάνανε καί στέλ
νανε στά στρατόπεδα χωριάτες, καί κυρίως άτομα άπό άλλες περιοχές καί 
πόλεις, πού βρίσκονταν στά χωριά. Α νάμεσα σέ κείνους πού πιάστηκαν 
ήταν καί ό Σεφεριάδης.

Π έφ τουν στά «τυφλά» οί Ά γ γ λ ο ι  σαμποτέρ

Τή νύχτα στίς 28 πρός 29 τού Σεπτέμβρη 1942, τρία άγγλικά άεροπλάνα 
γύριζαν πάνω άπό τά βουνά τής Ρούμελης κι έψαχναν νά διακρίνουν 
συνθηματικές φωτιές γιά νά προσγειωθούν οί άλεξιπτωτιστές τού Βρετα
νικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Δυό ώρες πετούσαν άσκοπα καί 
τελικά, ύστερα άπό δραματική καί έκνευριστική έρευνα, ό άρχηγός τής 
άποστολής έδωσε τό σύνθημα νά γυρίσουν πίσω στή Μέση Ανατολή.

Ό  Σεφεριάδης πού θά όργάνωνε τήν ύποδοχή καί θά άναβε τίς φω
τιές στό σχήμα πού είχε καθοριστεί, βρίσκονταν στά χέρια τών ’Ιταλών. 
Ό  Καραλίβανος, πού θά μπορούσε νά τόν άντικαταστήσει, δέν ήξερε τί
ποτα. Τό χειρότερο, ό «Προμηθέας II», ποιός ξέρει γιατί, δέν είχε ειδο
ποιήσει τό ΣΜΑ γιά τό άτύχημα καί δέ φρόντισε έγκαιρα νά στείλει άλλο 
συνεργάτη του νά φροντίσει γιά τήν ύποδοχή.

Τό ΣΜΑ, δμως, δέν έχει περιθώρια γιά άναβολές καί νέες προετοι
μασίες. Χωρίς καθυστέρηση, δυό μόνο μέρες μετά τήν άποτυχία τής πρώ
της άπόπειρας, μόλο πού δέν είχε καινούριες πληροφορίες, δίνει διαταγή 
νά πραγματοποιηθεί νέα πτήση καί προσγείωση τών σαμποτέρ στην Ε λ 
λάδα μέ κάθε τρόπο, έστω «καί στά τυφλά».

'Ετσι κι έγινε: Χωρίς φωτιές, ούτε φωτοβολίδες, οί άλεξιπτωτιστές 
ρίχνονται στό άγνωστο. Δυό, ό λοχαγός Χάμσον καί ό Λέν, πέφτουν 
κοντά στό χωριό Καρούτες. Έ ν α ς γέρος χωρικός καί δυό καλοί πατριώ
τες, την άλλη μέρα τούς φέρνουν σέ έπαφή μέ τό Τόμ Μπάρχες καί τόν 
άρχηγό τής άποστολής Έ ντυ  Μάιερς. Τήν άλλη μέρα πέρασαν στή Γκιώνα
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καί κατάφεραν νά πάρουν έπαφή μέ τό Κάιρο. Έ κεΐ πήγε καί τους συν
άντησε ό Καραλίβανος καί τούς πήρε στό λημέρι τής όμάδας του.

Ή  δεύτερη όμάδα μέ τόν ύπαρχηγό τής άποστολής Μ. Γουντχάους- 
Κρίς έπεσε κάπου έκεΐ κοντά, προσανατολισμένη άπό όργανωμένες φω
τιές γιά άεροπορική ρίψη υλικών άπό άγγλικά άεροπλάνα, πού άναψαν 
άνθρωποι τού Σεφεριάδη. Έκπληξη καί άπογοήτευση δοκίμασαν οί 
«παραλήπτες», δταν άντί γιά ύλικά πέσανε άνθρωποι. Αύτή ή άναπάν- 
τεχη συνάντηση στάθηκε χρήσιμη γιατί βοήθησε τούς σαμποτέρ νά πά
ρουν έπαφή μέ τόν «Προμηθέα II». Στό λημέρι τού Καραλίβανου συναν- 
τήθηκαν οί σαμποτέρ τών δύο άεροπλάνων. Τό Κάιρο είδοποιήθηκε πώς 
έφτασαν καί συνδέθηκαν οί δυό όμάδες. Οί σαμποτέρ τού τρίτου άερο- 
πλάνου δέν έδειξαν σημεία ζωής.

Ή  είδηση πώς έπεσαν "Αγγλοι άλεξιπτιυτιστές μαθεύτηκε γρήγορα 
στά γύρω χωριά. Τδμαθαν καί οί ’Ιταλοί κι έπιασαν τίς διαβάσεις. "Ενα 
ιταλικό άπόσπασμα πήγε στήν Κουκουβίστα, στό χωριό τού Δήμου Κα
ραλίβανου. Ό  καπετάνιος ζητάει άπό τούς Ά γγλους νά τού έπιτρέψουν 
νά πάει στό χωριό νά τούς χτυπήσει. Οί Ά γγλοι δέν τό ήθελαν καί οί 
σχέσεις τους χάλασαν. Ό  Καραλίβανος άρνήθηκε νά τούς συνοδέψει βο
ρειότερα, κατά τή Στρώμη, δπου τούς συμβούλεψε νά πάν, γιά νά μείνουν 
άνενόχλητοι άπό τούς ’Ιταλούς, μέχρι πού νά πάρουν έπαφή μέ τους άν
τάρτες. Πρίν, δμως, νά τούς έγκαταλείψει, τούς έδωσε γιά όδηγό τόν 
μπαρμπα-Νίκο, μέ τό ψευδώνυμο «Μπέης», πού θεωρούσε τόν έαυτό του 
«έπίτιμο» μέλος τής όμάδας Καραλίβανου, καί ήξερε λίγα άγγλικά. 
Άκόμα ό Καραλίβανος φρόντισε νά τούς φέρει καί μουλάρια άπό τήν 
Κουκουβίστα

Οί Ά γγλο ι σαμποτέρ δέν μπορούσαν νά πάρουν έπαφή μέ τό Κάιρο. 
Οί μπαταρίες τών ά συρμάτων καί τών δυό όμάδων χάλασαν άπό τήν 
υγρασία καί δέ δούλευαν. Ό τα ν  στέγνωσαν κατόρθωσαν νά συνδεθούν μέ 
τόν «Προμηθέα II» καί λίγο άργότερα καί μέ τό Κάιρο. Τότε άποφάσισαν 
ό Κρίς, μέ όδηγό τό «Μπέη» νά πάει νά άναζητήσει τό Ζέρβα, γιά νά 
ζητήσει βοήθεια καί ό Έ ντυ  νά μείνει στή σπηλιά καί νά προετοιμάσει 
τήν έπιχείρηση, κάνοντας τίς άναγκαίες άναγνωρίσεις στίς περιοχές τών 
τριών γεφυριών, πού μιά άπ’ αύτές θάταν ό στόχος τής άποστολής τους.

Αύτόματα ξεπηδάει τό ρώτημα: Γιατί δταν κοντά στήν Ευρυτανία 
ήταν συγκεντρωμένοι τόσοι άντάρτες τού ΕΛΑΣ, πού θά μπορούσαν νά 
ύπερκαλύψουν τίς δυνάμεις πού χρειάζονταν γιά τήν έπιχείρηση, δέν 
άπευθύνθηκαν στόν Ά ρ η , άλλά προτίμησαν νά πάν μακριά, στό Ζέρβα, 
πού ήταν άγνωστο άν είχε καί πόσες είχε δυνάμεις; Δέν γινόταν νά μήν 
ξέρουν πώς στήν περιοχή βρισκόταν άντάρτες τού ΕΛΑΣ. Τούς είχε πλη
ροφορήσει ό Καραλίβανος καί άσφαλώς άκουσαν καί άπό τό «Μπέη» καί 
άπό τούς χωρικούς πού τούς έφοδίαζαν μέ τρόφιμα στή σπηλιά. 'Η  έξ- 
ήγηση είναι μιά: Είχαν έντολή άπό τό Κάιρο νά συνεργαστούν μόνο μέ 
«έθνικόφρονες» άντάρτες καί σέ έσχατη άνάγκη καί μέ έλεύθερους σκο
πευτές, όχι δμως μέ άντάρτες τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
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Ό  Έ ντυ. περι μένοντας τόν Κρίς νά φέρει τίς αναγκαίες αντάρτικες δυνά
μει; άπό τό Ζέρβα, άρχισε νά προπαρασκευάζει τήν επιχείρηση άπρόσε- 
χτα καί τσαπατσούλικα. Ίσω ς ό ένθουσιασμός καί ή προθυμία πού έδει
ξαν οί χωρικοί, νά τούδωσε σιγουριά. Μά καί σάν στρατιωτικός καριέ- 
ρας. δέ φρόντισε νά πάρει τά άπαραίτητα μέτρα γιά νά έξασφαλίσει τόν 
αιφνιδιασμό τής φρουράς, όταν θά γινόταν ή έπιχείρηοη.

Ή  εκλογή τού Έ ντυ  έπεσε στό Γοργοπόταμο. Δεύτερη, προσεκτικό
τερη μελέτη τού χοίρου, τής άμυντικής όργάνωσης καί τής δύναμης τής 
ιταλικής φρουράς τής γέφυρας, έβαλε σέ σοβαρές άμφιβολίες τόν αρχηγό 
τή; βρετανικής άποστολής: Ή  επιτυχία τής έπιχείρησης έξαρτιόταν άπό- 
λυτα άπό τή συμμετοχή σημαντικών δυνάμεων Ελλήνων άνταρτών. Ά λλά 
καί οί δικές τους δυνάμεις δέν έφταναν γιά μιά τόσο μεγάλη επιχείρηση. 
Ό  ’Έντυ ζούσε στή σπηλιά γεμάτος άγωνία καί πάντα μέ τό φόβο πώς 
μπορούσε νά άνακαλυφτεί άπό τούς ’Ιταλούς, πού συνέχιζαν νά άναζη- 
τούν τούς "Αγγλους άλεξιπτωτιστές. Ά π ό  τόν Κρίς, πού συνέχισε μόνος 
του, χωρίς όδηγό, (γιατί ό Μπαρμπανίκος ό «Μπέης» δέ μπορούσε νά 
άκολουθήσει τόν άθλητικότατο Ά γγλο  ταγματάρχη) δέν περίμενε πολλά. 
Οί πληροφορίες φέρνανε πώς ό Ζέρβας δικές του άντάρτικες δυνάμεις 
δέν είχε.

Σέ Απελπιστική κατάσταση βρισκόταν ό Έ ντυ  όταν άναπάντεχα στή 
σπηλιά τής Γκιώνας φτάνει μιά όμάδα άπό 25 άντάρτες τού ΕΛΑΣ, πού 
έφερναν μαζί τους καί τέσσαρες Ά γγλους σαμποτέρ, τής τρίτης όμάδας 
τής άποστολής του, μέ έπικεφαλής τόν έλληνικής καταγωγής "Αγγλο τα
γματάρχη Θέμη.

Οί Ά γγλοι σαμποταριστές δέχτηκαν μέ κραυγές χαράς τούς άντάρτες 
καί τούς συναδέλφους τους. Ό  ίδιος ό "Εντυ έτρεξε ν’ άγκαλιάσει τόν 
άρχηγό τού άρτια συγκροτημένου έλασίτικου τμήματος άνθυπολοχαγό 
Νικηφόρο (Δ. Δημητρίου). Τό τμήμα παρουσιάζει δπλα καί ό Νικηφόρος 
δίνει στόν Ά γγλο  συνταγματάρχη άναφορά. Μέ έπισημότητα ό "Εντυ είπε 
τά παρακάτω λόγια, πού μεταφράζονταν έλληνικά άπό τόν λοχαγό Νάτ:

-  «Εκφράζω  τήν συγκίνησίν μου άπό τήν συνάντησίν μας αυτήν καί 
τήν τιμήν πού είχα νά ήγηθώ μιάς άποστολής στά βουνά τής ύπόδουλης 
Ελλάδος. Καί θά έπιθυμούσα νά γνωρίζω άν μπορώ νά ύπολογίζω στήν 
βοήθειά σας, διά νά φέρω είς πέρας τήν άποστολήν πού μού άνέθεσε τό 
Στρατηγείο τής Μέσης Α νατολής διά τήν κοινήν συμμαχικήν μας ύπόθε-

Ό  Νικηφόρος άπάντησε:
« Χαιρετίζω έξ όνόματος τού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού τής 

ύπόδουλης πατρίδας μας, μέ χαρά καί συγκίνηση τήν άφιξη τών συμμά
χων στά βουνά μας. Δηλώ μέ τόν κατηγορηματικότερο τρόπο ότι δλη ή 
δύναμη τού στρατού μας, θά σάς βοηθήσει σέ ό,τι έχει σχέση μέ τήν έκ- 
πλήρωση τής πολεμικής άποστολής σας».

Έ ιια φ ή  τώ ν "Α γγλω ν μέ τόν "Αρη καί τό Ζ έρβα
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Ό  Έ ντυ  ένθουσιασμένος γιά τήν αυθόρμητη προσφορά τοΰ ΕΛΑΣ 
νά καλύψει, μέ όσες δυνάμεις άπαιτοΰνταν, όλη τήν έπιχείρησή του, μετά 
τήν άνταλλαγή τών χαιρετισμών, στήν ιδιαίτερη φιλική συζήτηση, είπε 
στόν Νικηφόρο: «Σήμερα, γιά πρώτη φορά άπό τή νύχτα πού πέσαμε στήν 
'Ελλάδα θά κοιμηθώ ήσυχος. "Ησυχος γιά τήν άσφάλειά μας καί γιά τήν 
άποστολή μου».

'Ένας μήνας περίπου χάθηκε άδικα. Ό  Ά ρης. άπασχολημένος μέ τήν 
άναδιοργάνωση τών ύπαρχηγείων καί τό ξεκαθάρισμα τής ύπόθεσης Ρου
μελιώτη. δέν έδωσε σημασία σέ άδέσποτες φήμες γιά πτώση Ά γγλω ν άλε- 
ξιπτωτιστών. Συχνά άκούονταν παρόμοιες φήμες καί άποδείχνονταν πώς 
έπρόκειτο γιά κάποιον Ά γγλο  στρατιώτη, πού κρυβόταν σέ κάποιο χωριό 
ή σέ τσοπανοσπηλιές. "Ωσπου μιά μέρα οί χωρικοί τούφεραν τέσσαρες 
"Αγγλους, πού είχαν πέσει μέ άλεξίπτωτα πολύ κοντά στό Καρπενήσι καί 
τούς μάζεψαν, σώζοντάς τους άπό τούς Ιταλούς, πού βρίσκονταν στά 
ίχνη τους. Χωρίς νά χάσει καιρό, τήν ίδια μέρα, έστειλε τούς "Αγγλους καί 
τόν Νικηφόρο μέ 25 άντάρτες στή «σπηλιά τού "Εντυ», προσφέροντας 
άμέριστη βοήθεια τού ΕΛΑΣ. Καί τόκανε αύτό άδίσταχτα καί χωρίς νά 
τού ζητηθεί άπό τούς "Αγγλους, βέβαιος πώς αύτή ήταν ή γραμμή τού 
ΕΑΜ, πού τοποθετούσε τόν άγώνα στό πλευρό τών συμμάχων, γιά  τήν 
νίκη ένάντια στό φασισμό, τόν κοινό έχθρό όλης τής προοδευτικής άν- 
θρωπότητας.

Είναι κακόβουλα μεταπολεμικά δημιουργήματα, πού δέν έχουν σχέση 
μέ τήν πραγματικότητα, πώς δήθεν ό Ά ρ η ς συστηματικά άπόφευγε νά 
πάρει έπαφή μέ τούς Ά γγλους σαμποτέρ γιατί δήθεν είχε τέτοιες έντολές 
άπό τήν κεντρική καθοδήγηση, άλλά καί γιατί ό ίδιος προσωπικά δέν 
έβλεπε μέ συμπάθεια τήν άνάμειξη τών "Αγγλων καί άδιαφορούσε άν ή 
έπιχείρηση θά πετύχαινε.

Μπορώ νά δηλώσω ύπεύθυνα άπό τή θέση πού είχα τότε, πώς ή ΚΕ 
τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ποτέ δέ σκέφθηκαν νά άρνηθοΰν βοήθεια 
σέ συμμαχική προσπάθεια, όποιασδήποτε μορφής. Είχαν κιόλας άφθονες 
συγκεκριμένες πράξεις συμπαράστασης (άπελευθέρωση Ά γγλω ν αιχμα
λώτων, φύλαξη καί άποστολή των στή Μέση Ανατολή, άνταλλαγή πλη
ροφοριών, συνεργασία μέ τή μυστική συμμαχική όργάνωση «Απόλλων», 
έπαφή μέ τή Μέση Ανατολή μέ τόν καπετάνιο Στάθη, καθορισμός πεδίων 
ρίψεως δπλων καί ύλικών άπό συμμαχικά άεροπλάνα, κλπ.). Παρόμοιες 
έντολές είχε δώσει καί στόν Ά ρη . Ό τα ν  ή Κεντρική καθοδήγηση έμαθε, 
κατά τά τέλη τοΰ Σεπτέμβρη, πώς έπεσαν Ά γγλοι άλεξιπτωτιστές στή 
Ρούμελη, μέ πολεμική άποστολή, φρόντισε νά πληροφορήσει τίς όργανώ- 
σεις καί νά συστήσει όλόψυχη καί όλόπλευρη ένίσχυση. Τέτοιες όδηγίες 
έδωσε καί ό Σιάντος στούς Τάσο Λευτεριά καί Ή λία Μανιάτη, πού έφευ
γαν λίγες μέρες πρίν ά π’ τήν έπιχείρηση τού Γοργοπόταμου γιά τή Ρούμε
λη. Ό  Λευτεριάς ζεϊ καί μπορεί νά βεβαιώσει τήν άλήθεια.

Στίς 17 πρός 18 τού Νοέμβρη γύρισε άπό τά λημέρια τοΰ Ζέρβα ό 
Κρίς καί γεμάτος χαρά άνάφερε στόν άρχηγό τής άποστολής πώς ό συν
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ταγματάρχης Ζέρβας τόν δέχτηκε μέ χαρά, σά σωτήρα του, καί έρχεται 
πρός την Ευρυτανία μέ τούς άντάρτες του, γιά  νά βοηθήσει στήν έπιτυχία 
τής έπιχείρησης. Τήν άλλη κιόλας μέρα, 19 τού Νοέμβρη, παρουσιάστηκε 
στόν Έ ντυ  ό Ζέρβας γελαστός καί εύτυχισμένος πού μπορούσε νά ύπολο- 
γίζει στήν εύνοια τών «πατροπαράδοτων εύεργετών καί προστατών τής 
Ελλάδας». Ό  “Εντυ άπό τήν πρώτη στιγμή γοητεύθηκε άπό τόν «Ναπο- 
λέοντα τών έλληνικών βουνών», άλλά δέν ένθουσιάστηκε άπό τή δύναμη 
τών άνταρτών του. Οί 85 τού «Ναπολέοντα» καί λιοντάρια νά ήσαν, δέ 
φτάνανε γιά νά πετύχει ή έπιχείρηση.

Δέ μπορούμε νά ξέρουμε τ ί συζητήσεις έγιναν, κείνη τή νύχτα, ή 
Στρώμη. Τό γεγονός είναι πώς τήν άλλη μέρα οί Έ ντυ, Κρίς καί Ζέρβας, 
πήγαν στό Μαυρολιθάρι νά συναντήσουν τόν Ά ρη . 'Η προσωπική έπαφή 
τού Έ ντυ  μέ τόν άρχικαπετάνιο τού ΕΛΑΣ Ρούμελης δέν ήταν τό ίδιο 
θερμή, δπως ή συνάντηση μέ τό Ζέρβα. Ό  Ά ρ η ς  άκουσε προσεκτικά τήν 
άποστολή καί τά σχέδια τών Ά γγλω ν, τό ρόλο πού θά έπαιζαν οί άντάρ
τες, ζήτησε περισσότερες πληροφορίες. Δήλωσε μέ σοβαρότητα πώς 
δέχεται νά μετάσχει μέ δυνάμεις τού ΕΛΑΣ στήν έπιχείρηση, άλλά προη
γούμενα θά ήθελε στελέχη τού ΕΛΑΣ νά κάνουν άναγνώριση στό τόπο 
πού πρόκειται νά γίνει ή έπιχείρηση, γιά νά είναι σέ θέση τό άρχηγείο τού 
ΕΛΑΣ Ρούμελης νά πάρει μέρος στή διατύπωση τής διαταγής τής έπιχεί
ρησης καί νά διαθέσει τίς άπαιτούμενες δυνάμεις. Πρέπει νά σημειωθεί 
πώς ό "Αρης δέν έδειξε τήν παραμικρή άντίδραση στή συμμετοχή καί. δυ
νάμεων τού Ζέρβα στήν έπιχείρηση, πράγμα πού άποδείχνει πώς τό 
πνεύμα τής συνεργασίας καί κοινής πάλης ένάντια στούς κατακτητές, 
δλων τών έθνικών ένόπλων δυνάμεων καί τών συμμαχικών, πού είχε καλ
λιεργήσει τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, είχε κατανοηθεί καί έφαρμόζονταν μέ συν
έπεια άπό τόν "Αρη καί τούς άντάρτες του.

Ή  έμφάνιση τού "Αρη, μέ τόν μαύρο σκούφο, τά κατάμαυρα γένια 
του πού’ κρυβαν κάποια ειρωνεία καί δυσπιστία καί μέ τό πονηρά μισό- 
κλειστο μάτι, προδιάθεσε άσχημα τούς δυό Ά γγλους άξιωματικούς. 
Κατάλαβαν πώς θάχαν νά κάνουν μέ έναν διαφορετικό άπό τόν πρόθυμο 
χωρίς συζήτηση καί ύπάκουο καπετάνιο Ζέρβα. Ή σαν, δμως, ύποχρεω- 
μένοι νά τόν χρησιμοποιήσουν γιατί χωρίς τίς δυνάμεις του δέ μπορούσαν 
νά προχωρήσουν. Κείνο πού τούς άνησύχησε πιό πολύ ήταν πώς ό Ά ρη ς 
δέν ήταν ένας καπετάνιος πού μπορούσε νά κάνει δτι θέλει, δπως ό Ζέρ
βας. Ή ταν κάτω άπό τίς διαταγές μιάς άνώτερης όργάνωσης, πού δέν τήν 
ήθελαν οί Βρετανοί πολιτικοί καί δμως θάχαν νά κάνουν μ’ αύτή, γιατί 
ήταν δυνατή καί μέ στηρίγματα σ’ δλη τήν Ελλάδα.

Έ γιναν οί σχετικές άνιχνεύσεις καί προετοιμασίες, συντάχθηκε ή 
διαταγή έπιχείρησης, (πού κατά τόν Νικηφόρο, πού πήρε μέρος στή σύν
ταξη, τήν υπαγόρευσε ό Ά ρ η ς  καί οί άλλοι τή δέχτηκαν) καί δρίστηκε ή 
μέρα κι ή ώρα πού θάρχιζε ή πρώτη μεγάλη κοινή συμμαχική καί έλληνική 
έπιχείρηση, πού θά συνταράξει δλη τήν κατεχόμενη Εύρώπη.
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Άνατίναξη τής γέφυρας τοΰ Γοργοπόταμου

Τή νύχτα τής 25ης πρός 26 τού Νοέμβρη 1942 πραγματοποιήθηκε ή Επι
χείρηση καί κατάληξε στήν άνατίναξη τής μεγάλης σιδηροδρομικής γέφυ
ρας τού Γοργοπόταμου. Είναι έξακριβωμένο τώρα άπό τά δημοσιεύματα 
άγωνιστών πού πήραν μέρος σ' αύτή: ό ΕΛΑΣ είχε δυόμισι φορές περισ
σότερους άντάρτες άπό τόν ΕΔΕΣ. Συγκεκριμένα πήραν μέρος 150 άν
τάρτες τσύ ΕΛΑΣ, 60 τού Ζέρβα καί 12 Ά γγλο ι σαμποτέρ. Ή  σύγκρουση 
μέ τήν ιταλική φρουρά ήταν πολύ σκληρή καί χρειάστηκε πείσμα καί έπι- 
μονή γιά νά έξουδετερωθεί ή άμυνα καί νά δοθεί καιρός στούς τεχνικούς 
νά τοποθετήσουν τίς έκρηκτικές ύλες καί νά άνατινάξουν τή γέφυρα. Χω
ρίς τή συμμετοχή τών άνταρτών ήταν άδύνατο νά πραγματοποιηθεί τό 
πρώτο μεγάλο σαμποτάζ στήν κατεχόμενη Εύρώπη, πού άποδεδειγμένα 
έπαιξε μεγάλο ρόλο στήν καταστροφή τής γερμανικής στρατιάς τού στρα
τάρχη Ρόμελ καί βοήθησε στή συμμαχική νίκη στήν Α φρική.

Μέ τήν άνατίναξη τών ύψηλών βάθρων ή γέφυρα έπεσε, τίς πρωινές 
ώρες τής 25ης τού Νοέμβρη. Κόπηκε γιά έξη βδομάδες ή μόνη σιδηροδρο
μική γραμμή άπό τήν Εύρώπη πρός τό λιμάνι τού Πειραιά καί αύτό είχε 
σάν άποτέλεσμα νά διακοπεί ό άνεφοδιασμός μέ ύλικά τού έχθρού στή 
Βόρειο Α φρική στήν κρίσιμη περίοδο πού δινόταν ή μάχη τού Έ λ  Ά λα- 
μέιν. Ή ταν. λοιπόν, μεγάλη βοήθεια στό συμμαχικό πόλεμο καί βαρύ 
πλήγμα γιά τούς κατακτητές.

Ή  Γερμανική Διοίκηση Νότιας Ελλάδας στίς 27.11.42 άνάφερε στήν 
Α νώτατη Διοίκηση τής Βέρμαχτ τήν άνατίναξη τής γέφυρας τού Γοργο
πόταμου. δυτικά τού Λιανοκλαδιού καί μετριάζοντας τή σοβαρότητά της, 
πληροφορούσε πώς διακόπηκε ή συγκοινωνία τουλάχιστο γιά μιά βδομά
δα. Τρεις μέρες άργότερα, μέ τήν ύπ’ άριθ. 46693/42-Ια  τής 30.12.42 
άναφορά. ή ίδια Διοίκηση, ένοχλημένη άπ ' τά άλλεπάλληλα σαμποτάζ 
στίς συγκοινωνίες, μέ κορόνα τό Γοργοπόταμο, άνάφερε πώς οί άντάρτες 
δημιουργούν κατάσταση «άκρως έπισφαλή» στίς μεταφορές καί τά μετό
πισθεν τών στρατευμάτων τους.

Δέ θά έπιχειρήσουμε νά περιγράψουμε τήν ύπέροχη, άλλά καί πολύ 
σκληρή αύτή έπιχείρηση, πού κατάληξε στή μεγάλη έπιτυχία. Έ χουν 
γραφτεί πολλά καί μάλιστα άπό άγωνιστές πού πήραν μέρος σ' αύτή. 
Διαφορές στίς έκτιμήσεις ύπάρχουν πολλές καί σημαντικές. Διαφορές 
ύπήρξαν καί τότε. Ωστόσο ένα είναι βέβαιο:

Τήν ημέρα τής έπιτυχίας κανένας δέ θέλησε νά τήν διεκδικήσει γιά 
λογαριασμό τής όργάνωσής του. Έ φ υγαν όλοι άπό τόν τόπο τής θριαμ
βευτικής νίκης τους, άγκαλιασμένοι καί συναγωνιστικά δεχόταν τίς τιμές 
πού δικαιολογημένα τούς άπόδινε ό λαός τής Ρούμελης.

Οί αρχηγοί τών Άγγλιον σαμποτέρ έλαμπαν άπό χαρά. ΓΙέτυχαν μιά 
άπό τίς μεγαλύτερες καταστροφές στά μετόπισθεν τών Γερμανών, σέ μιά 
πολύ άποφασισιική φάση τού πολέμου στη Βόρεια Α φρική. Στό σχολείο 
τής Μακρακώμης, κατά τήν άγγλική μεθοδολογία, θέλησαν νά έκφράσουν
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Τά άντίποινα τών κατακτητών γιά τήν άνατιναγμένη γέφυρα. Εκτελέσεις.

τήν ικανοποίησή του;: Πρόσφεραν ένα σακουλάκι λίρες στό Ζέρβα. πού 
τό δέχτηκε μέ ευγνωμοσύνη καί άλλο ένα μικρότερο στόν Ά ρ η . πού 
χρειάστηκαν νά δώσουν πολλές διαβεβαιιόσεις πώς δέν είναι πληρωμή γιά 
τή συμμετοχή στήν κοινή συμμαχική ύπόθεση, ούτε προκαταβολή γιά έξ- 
αγορά καί ύποταγή. Μέ έπιφύλαξη καί δυσπιστία, δχι άδικαιολόγητη, ό 
Ά ρης άκουε τόν Ά γγλο  συνταγματάρχη νά λέει: «Αύτή είναι ή πρώτη, 
άλλά δχι καί ή τελευταία κοινή μας έπιχείρηση. Μόνο πού χρειάζεται πιό 
στενή συνεργασία καί στρατιωτική πειθαρχία σ’ ένα κέντρο, -  στό ΣΜΑ. 
Ό λες οί διάμεσες καθοδηγήσεις καί πολιτικές έπεμβάσεις πρέπει νά λεί- 
ψουν». Καί σύμφωνα μέ τόν αύτόπτη μάρτυρα Νικηφόρο, ό Ζέρβας έπι- 
δοκίμαζε, δ “Αρης σώπαινε, κοίταζε μέ τό ένα μάτι τό Ζέρβα καί έστριβε 
τό τσιγάρο του.

Τό σχέδιο δμως υποταγής δλων τών άνταρτών στό ΣΜΑ καί άπο- 
κλειστικά σ' αύτό, χωρίς τήν άνάμειξη πολιτικών όργανώσεων, θά μπο
ρούσε νά πραγματοποιηθεί στήν Ε λλάδα μόνο άν δεχόταν ό ΕΛΑΣ· καί 
στή συγκεκριμένη περίπτωση, θά μπορούσε ν’ άρχίσει άπό τή Ρούμελη. 
Έ τσι ό Έ ντυ  δέν έχασε τήν εύκαιρία νά προτείνει στόν “Αρη νά προσχω
ρήσει μ’ δλο τό τμήμα του κάτω άπό τή διοίκηση τού Ζέρβα.

Ό  Ά ρ η ς κάρφωσε τά μάτια πάνω του καί χωρίς περιστροφές τού 
άπάντησε: «Αύτό δέ μπορεί νά γίνει. Μέ τό Ζέρβα μπορούμε καί πρέπει 
νά συνεργαζόμαστε, μά γιά νά ένωθούμε θά πρέπει νά άποφασίσει ή ΚΕ
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Στό ΓαρδΙκι Ομιλαίων: Ζέρβας, Άρης, Περικλής, ΚρΙς στό χρρό πρίν άπό τήν 
έπιχείρηση.

τοϋ ΕΑΜ. Ό σ ο  μέ σάς τούς Ά γγλους, θάμαστε πάντα πρόθυμοι νά συν
εργαστούμε, μά ποτέ δέν θά υποταχθούμε».

Τόν καιρό πού ό λαός άνυπόκριτα φιλοξενούσε τούς άντάρτες καί οί 
έλασίτες μέ τούς ζερβικούς έγκάρδια καί άδελφικά μιλούσαν γιά τούς 
κοινούς άγώνες πού θά έπακολουθούσαν, ζερβικοί άξιωματικοί μηχανορ
ραφούσαν, ύπονόμευαν τήν ένότητα τών γραμμών τού ΕΛΑΣ, προσπα
θούσαν νά άποσπάσουν στελέχη του καί νά όργανώσουν λιποταξίες.

Μιλήσαμε γιά τήν άπροκάλυπτη πρόταση τού Έ ντυ  στόν ϊδιο τόν 
Ά ρ η  νά προσχωρήσει στά τμήματα τού Ζέρβα. Καί δεύτερη ξετσίπωτη 
καί προκλητική πρόταση στό μόνιμο άξιωματικό Δ. Δημητρίου (Νικηφό
ρο) άπό τόν συνάδελφό του Σωτήρη Παπαχρήστου, πού ύπηρετούσε στό 
ζερβικό τμήμα, άπορρίφτηκε, παρόλο πού γιά έκβιασμό χρησιμοποιήθηκε 
καί τό έπιχείρημα πώς οί "Αγγλοι «δέ βλέπουν μέ καλό μάτι τόν ΕΛΑΣ». 
Ό  Νικηφόρος στό βιβλίο του «Χρονικό τον Γοργοπόταμον», στίς σελ. 
64-70, παραθέτει δλο τό διάλογό τους καί τή γνησιότητά του έπικυρώνει 
μέ τό μεγάλο δρκο: «στή μνήμη τών Ιερών έκείνων ήμερών».

Παρόμοιες προτάσεις Ιγιναν καί σέ πολλούς άλλους. Μ’ δλη τήν π ι
κρία πού αισθάνονταν οί άντάρτες τού ΕΛΑΣ, άπό τήν έχθρική στάση 
τών ζερβικών στελεχών καί τών Ά γγλων, άποχαιρέτησαν τούς συμπολε
μιστές τους μέ άξιοπρέπεια καί συναγωνιστικά.

Καί τότε έσκασε ή μπόμπα. Ό  ραδιοφωνικός σταθμός τού Λονδίνου 
μετάδωσε άνακοίνωση γιά τήν έπιχείρηση τού Γοργοπόταμου.
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ΟΙ πρώτες πικρές έμπειρίες

ΟΙ Σύμμαχοι «όλης τής έλληνικής άντίστασης» -  δπως συνεχώς διαλα- 
λούσαν άπό τό B.B.C. -  άνακοίνωναν θριαμβευτικά τό μεγάλο κατόρ
θωμα τής πρώτης κοινής συμμαχικής έπιχείρησης, τών Ά γγλω ν σαμποτέρ 
καί Ελλήνων άνταρτών, πού «μέ τήν άνατίναξη τής γέφυρας τού Γοργο- 
ποτάμου παράλυσαν τάς μεταφοράς τών Γερμανών διά μέσου τής Ε λλά 
δος καί προσέφεραν μεγάλην ύπηρεσίαν είς τό ΣΜΑ». Ά λλά  μόνο σ’ αύτό 
περιορίζονταν ή άλήθεια. Μετά, στή συνέχεια διαστρεβλώνοντας τήν 
πραγματικότητα καί παραβιάζοντας κάθε ήθική άρχή, άνακοίνωναν πώς 
οί "Ελληνες άντάρτες ήσαν τού στρατηγού Ζέρβα. Στούς μαχητές καί 
προσωπικά στόν ίδιο τόν Ζέρβα έπλεξαν ύμνο καί μέ έπισημότητα άνα
κοίνωναν πώς ή Α.Μ. ό Βασιλεύς τής Μεγάλης Βρετανίας παρασημοφό
ρησε τόν «γενναίο Ελληνα στρατηγό» (δηλαδή καί τόν προβίβασε) μέ 
άνώτατο παράσημο! Ό  Ά ρη ς, ό Περικλής, ό Πελοπίδας, ό Νικηφόρος, ό 
Διαμαντής, ό Θάνος, ό Κωστούλας, ot Καραλιβαναϊοι, ό Θεοχάρης, ό 
Φυσέκης, ό Πλιατσικολουκάς, καί οί άλλοι έλασίτες δέν ύπήρχαν γιά τούς 
Ά γγλους, ή άνήκαν στόν συνταγματάρχη Ζέρβα.

Πώς μπορεΐ νά έξηγηθεΐ αύτή ή άνέντιμη καί άχαρακτήριστη συμπε
ριφορά τών "Αγγλων, δταν ή ίδ ια  ή έπιχείρηση πού τόσο πανηγυρικά 
άναγγελλόταν καί έκτιμούνταν σά μεγάλη προσφορά τών 'Ελλήνων άν
ταρτών στίς πολεμικές ένέργειες τοϋ ΣΜΑ, θά έπρεπε νά είναι όχι ή 
πρώτη καί μόνη, άλλά ή πρώτη μιάς άδιάκοπης συνεργασίας καί κοινής 
συμμαχικής δράσης: Τό πρόβλημα αύτό δέν έχει φωτιστεί άπό τούς Έντυ 
καί Κρίς. Τό πιθανότερο είναι πώς οί άρχηγοί τών σαμποτέρ, φεύγοντας 
άπό τή Μέση Α νατολή, είχαν κατηγορηματική έντολή νά. συνεργαστούν 
μέ άντάρτες πιστούς στό βασιλιά καί τήν Α γγλία.

Μιά πού τέτοιους δέν βρήκαν, στήν άναγκαία ποσότητα καί ποιότη
τα, στήν άναφορά τους, μετά τήν έπιχείρηση, τούς βάπτισαν όλους ζερβι- 
κούς: «Καί ή πίττα σωστή καί ό σκύλος χορτάτος».

Γιά τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ήταν άπό τότε πεντακάθαρο πώς οί 
Ά γγλο ι είχαν διαμορφωμένη γνώμη καί καθορισμένη πολιτική άπσψη 
άπέναντι στόν ΕΛΑΣ: Εχθρότητα, άκόμα καί σέ βάρος τοϋ κοινού συμ
μαχικού άγώνα. Δέν ήταν διατεθειμένοι νά συνεργαστούν μαζί του. Καί 
άν οί πολεμικές άνάγκες τούς ύποχρέωναν νά  συνεργαστούν μαζί του, θά 
’πρεπε νά τόν ύπονομεύουν, νά τόν άδικούν. Δέν ήταν λοιπόν προκατά
ληψη, ούτε δυσφορία γιά  μιά άδικία πού τόύς γινόταν, ή διαπίστωση τού 
Ά ρ η  καί τών συνεργατών του, ότι καλύτερα θά’ ταν γιά  τό λαό καί τόν 
έθνικοαπελευθερωτικό του άγώνα, άν δέν πατούσε ούτε ποδάρι έγγλέζικο 
στήν πατρίδα μας.

Ή  σκανδαλώδης μεροληψία ύπέρ τοϋ Ζέρβα καί σέ βάρος τού ΕΛΑΣ 
προκάλεσε τέτοια έντύπωση, ώστε οΐ Ιδιοι οΐ Ά γγλο ι κατάλαβαν δτι ξε- 
περνούσαν τά δρια. Γιά νά «μαλακώσουν» τήν κατάσταση, άργότερα, 
πρότειναν στόν Ά ρ η  νά δεχτεί νά παρασημοφορηθεί άπό τήν Α.Μ. τής
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Στή μέση ό τομεακός τοΰ ΕΑΜ Γραθιάς 
θ. Καμάρας, άριστερά του ό Διαμαντής 

Ο Κωστούλας. καί δεξκΐ του ό Νικηφόρος πολιτικός καί
στρατιωτικός τοΰ Αρχηγείου Παρνασσί- 

δας.

Μεγάλης Βρετανίας. "Ομως, ό άρχικαπετάνιος τού ΕΛΑΣ μέ άξιοπρέπεια 
άρνήθηκε τήν προσφορά. Κι ό Ζέρβας, πού έβλεπε δτι γελοιοποιούνταν 
μέ τήν «εύνοια» καί άποκαλύπτονταν στά μάτια τού έλληνικού λαού ένας 
πραιτωριανός, δούλος τών Ά γγλω ν, γιά νά άποκαταστήσει κάπως τό κύ
ρος του έγραψε στόν Ά ρ η  ένα κολακευτικό γράμμα γιά τόν ΕΛΑΣ καί 
τόν ϊδιο.

Ό  ΕΛΑΣ έμψυχωμένος άπό τό λαμπρό κατόρθωμα τού Γοργοπότα- 
μου πυκνώνει τά κτυπήματά του. Τά βουνά πήραν φωτιά. Κύριος στόχος 
τών άνταρτών, οί συγκοινωνίες τού έχθρού. Ό  ΕΛΑΣ γίνεται πιά  μιά 
σπουδαία άπελευθερωτική δύναμη, ισχυρός σύμμαχος στόν άντιφασιστικό 
πόλεμο. Ό  λαός προσφέρει τά πάντα στόν στρατό του καί είναι έτοιμος 
γιά κάθε θυσία. Ό  άντίλαλος άπό τή δράση τών άνταρτών στήν Ελλάδα 
έμπνέει ένθουσιασμό στό στρατό τής Μέσης Ανατολής, πού στίς μάχες 
τού Έ λ  Ά λαμέϊν γράφει καί άλλες σελίδες δόξας γιά τήν πατρίδα καί τόν 
άδούλωτο λαό. Ή  έλληνική άντίδραση, μέσα στήν 'Ελλάδα καί στή Μέση 
Ανατολή καταπτοεΐται. Ά ναζητάει στηρίγματα στίς ξένες δυνάμεις. Γερ
μανοί καί Ά γγλοι θά προσπαθήσουν νά έκμεταλλευτούν τόν τρόμο τής 
πλουτοκρατίας γιά λογαριασμό τους. Έ τσι ό ΕΛΑΣ πάνω στή δράση του
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Δεξιά ό Περικλής (Γ. Χουλιάρας) άπό τούς καπετάνιους τής έπιχείρησης, άριοτερά 
ό Μπεγνής.

καί στή μελλοντική του πορεία θά βρίσκει αντιμέτωπο του τό στρατό τών 
κατακτητών καί πισώ πλατα θά νιώθει βαριά νά πέφτει ό ίσκιος τής «cn'ii- 
μάχου» Α γγλ ία ς .

Μ Ε Τ Α  Τ Ο  Γ Ο Ρ ΓΟ Π Ο Τ Α Μ Ο

Δ υό νέο ι κα πετά νιο ι δ ίπλα  στόν Ά ρ η

Ά π ό  τή στιγμή πού στίς 14 τού Νοέμβρη συναντήθηκαν ot άντάρτες τού 
ΕΛΑΣ καί τού ΕΔΕΣ στή Βίνιανη μέχρι τή μέρα πού άποχωρίστηκαν στό 
Μαυρολιθάρι, οί σχέσεις τους ήταν έγκάρδιες, συναγωνιστικές, άδελφι- 
κές.

Ά ν  όμως αύτό τό πνεύμα έπικρατούσε στούς άπλούς, ένοπλους άν- 
θρωπους, πολύ διαφορετικό ήταν τό πνεύμα καί οί έπιδιώξεις τού Ζέρβα 
καί τού περιβάλλοντός του. Τίς κενοδοξίες καί τήν Ιδιοτέλειά τους θά 
έκμεταλλευτούν οί "Αγγλοι γιά τούς δικούς τους σκοπούς.

Τόν καιρό πού ό Ά ρ η ς άνυπόκριτα τούς φιλοξενούσε, οί άγγλοι καί 
οί ζερβικοί άξιωματικοί, μηχανορραφούσαν ένάντια στόν ΕΛΑΣ, ύπονό-
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μευαν τήν ένότητά του καί προσπαθούσαν νά άποσπάσουν στελέχη τοψ.
"Οταν οί άντάρτες τού ΕΛΑΣ μείνανε μόνοι στό Μαυρολιθάρι, άρχι

σαν τίς προετοιμασίες τους γιά τίς νέες έξορμήσεις. Ή  δύναμη πού είχε 
συγκεντρωθεί γιά τήν έπιχείρηση τού Γοργοπόταμου έπρεπε νά χωριστεί 
σέ τμήματα, πού νά σκορπίσουν ξανά σ’ δλη τή Ρούμελη. Ό  Ά ρ η ς  άπο- 
φάσισε νά συγκροτήσει ένα ύπαρχηγεϊο στήν περιόχή Καρπενησιού, μέ 
έπικεφαλής τόν Καραλίβανο καί πολιτικό τόν συντοπίτη του Τζαβέλα. 
Έ ν α  δεύτερο ύπαρχηγεϊο θά έπρεπε νά γίνει στό βουνό Οίτη. Έ κεΐ 
έστελνε τό Διαμαντή, «παλιό» πιά  άντάρτη άπό τήν 8η όμάδα τού Παρ
νασσού.

Ό  Διαμαντής

Διαμαντής είναι ό Γιάννης Αλεξάνδρου, άπό τήν κάτω Ά γόριανη. Κομ
μουνιστής άπό τά φοιτητικά του χρόνια, μορφωμένος, σεμνός, μέ μεγάλο 
κύρος στήν περιοχή του, άμέσως μετά τήν κατοχή έπισημαίνεται άπό τόν 
Γραμματέα τής κομματικής όργάνωσης Φθιώτιδας καί τόν βοηθό του Γ. 
Χουλιάρα, σάν ένας άπό τούς πρώτους άντάρτες πού θά έβγαιναν στή 
Γκιώνα καί τόν Παρνασσό. Στήν πρόσκληση τού ΚΚΕ τής περιφέρειάς 
του, βγαίνει άπό τούς πρώτους στό Βουνό καί γίνεται ό πολιτικός τής 8ης 
Ό μάδας Παρνασσού. Πήρε μέρος στή μάχη τής Ρυκάς «καί σέ άλλες συγ
κρούσεις. Στήν έπιχείρηση τού Γοργοπόταμου ή φμάδα του κράτησε τό 
κύριο βάρος καί ή συμβολή της ήταν άποφασιστική στήν έπιτυχία. Ό  
Ά ρη ς άπό τήν πρώτη στιγμή ξεχώρισε τό Διαμαντή άπό τούς άλλους 
συναγωνιστές του καί μετά τό σκοτωμό τού Γερολέβα, τόν κάνει πολιτικό 
του σύμβουλο. Αγωνιστής προικισμένος μέ άρετή καί τόλμη, ό Διαμαντής 
άναδείχτηκε μέσα στή σκληρή πάλη σ’ έναν άπό τούς πιό καλούς καπετά
νιους τοϋ ΕΛΑΣ καί λαμπρό στρατιωτικό στέλεχος τού ΔΣΕ. Ό  Διαμαν
τής έπεσε πολεμώντας γιά τή λευτεριά, τήν άνεξαρτησία καί τή λαοκρατία 
τό 1949.

Στό Διαμαντή, λοιπόν, άνέθετε ό Ά ρ η ς  τό Ύ παρχηγεϊο τού ΕΛΑΣ 
τής Οίτης καί ό ίδιος θ’ άρχιζε διαφωτιστική πορεία στά χωριά τής Φ θιώ
τιδας. Πρώτος σταθμός τού τμήματος τού Ά ρ η  ήταν τό Νεοχώρι 'Υπάτης. 
Έ κεΐ γράφηκε ή πρώτη έκθεση τού Ά ρ η  γιά τό Γοργοπόταμο πού στάλ
θηκε στήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Έ κεΐ, στό σχολειό τού χωριού, θά γίνει ή 
πρώτη συνάντηση τού "Αρη μέ τόν άπεσταλμένο άπό τήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ 
Βαγγέλη Παπαδάκη, πού θά μείνει στήν ιστορία τού άντάρτικου μέ τό 
όνομα Τάσος Λευτεριάς.

Περιβλημένος μέ ύπεύθυνη άποστολή άπό τήν ΚΕ τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 
καί μέ τό κύρος τού μέλους τής έπιτροπής Στερεάς Ε λλάδας τού ΚΚΕ, ό 
νεαρός Β. Παπαδάκης παρουσιάζεται μπροστά στόν Ά ρ η  καί τού δίνει 
τά «διαπιστευτήριά του». Μαζί μέ αύτά δίνει κι ένα μικρό σημείωμα σέ 
τσιγαρόχαρτο, γραμμένο άπό τό Σιάντο.

Λ 25 Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ 385



Ό  Τάοος Λευτεριάς

Ό  Βαγγέλης Παπαδάκης γεννήθηκε κοντά στά Χανιά τής Κρήτης. Νεότα
τος μπαίνει στή Κομμουνιστική Νεολαία καί μετέχει δραστήρια στίς κινη
τοποιήσεις τών άγροτών τοΰ χωριού καί τής περιφέρειάς του. Ή  δραστη- 
ριότητά του πέφτει στήν άντίληψη τής χωροφυλακής. Καταδιωγμένος 
φεύγει γιά τήν ’Αθήνα καί συνδέεται μέ τό ΚΚΕ. Γρήγορα άναδείχνεται 
ένας άπό τούς στενούς βοηθούς τού Βαγγέλη Κτιστάκη πού ήταν θεωρη
τικός καί ή ψυχή τής παλιάς ΚΕ τού ΚΚΕ. ’Επωφελείται άπό τήν έπι- 
στράτευση καί φεύγει γιά τό άλβανικό μέτωπο, δπου διακρίθηκε σά πολε
μιστής. Γυρίζοντας στήν ’Αθήνα μετά τήν ύποχώρηση συνδέεται μέ την 
’Ανεξάρτητη Κομματική ’Οργάνωση καί γίνεται τό δεξί χέρι τού Σπύρου 
Καλοδίκη μέ τόν όποιο καί συγκατοικεί. Γίνεται καθοδηγητής τής όργά
νωσης τών φαντάρων άπό τήν Κρήτη. ’Οργανώνει τίς πρώτες μεγάλες έκ- 
δηλώσεις τών πολεμιστών τών μετώπων καί σέ συνέχεια άναλαμβάνει τήν 
καθοδήγηση όλου τού κινήματος άναπήρων, τραυματιών καί θυμάτων 
πολέμου. Στόν Παπαδάκη, δπως είδαμε, έπεσε ή έκλογή νά μπει δίπλα 
στόν Ά ρ η , σά μέλος τού Κομματικού Γραφείου Στερεός.

Ό  Παπαδάκης ήταν τόσο παλιός, δσο χρειάζονταν γιά νά άποκτήσει 
τίς άπαραίτητες θεωρητικές βάσεις καί πρακτικές γνώσεις γιά νά θεμε
λιώσει καί νά πειθαρχήσει τόν έκρηκτικό έπαναστατισμό τού νέου κομ
μουνιστή καί τόσο νέος πού έφερνε τή φλόγα καί τούς όραματισμούς τών 
άνθρώπων πού θέλουν καί νιώθουν πώς μπορούν νά άνοίξουν νέους δρό
μους πρός τήν πρόοδο καί τήν ευημερία τής Ε λλάδας καί τού Λαού της. 
Ή ταν, μπορούμε νά πούμε, ένας άπό τούς λίγους κομμουνιστές τού συν
δετικού κρίκου τής παλιάς γενεάς τών δοκιμασμένων κομμουνιστών καί 
τής νέας γενιάς τών κομμουνιστών τοΰ πολέμου καί τής άντίστασης. Ά π ό  
τήν κομματική του ήλικία ήταν αύτό πού χρειάζονταν δίπλα στόν παλιό, 
άλλά κάπως έκτεθειμένο στό Κόμμα. Ά ρ η  Βελουχιώτη.

Στό Σμόκοβο γίνεται ή πρώτη συνεργασία τού Ά ρ η  μέ τό Λευτεριά. 
Ό  "Αρης τόν κατατόπισε γιά τή δύναμη, τίς άμεσες προθέσεις καί τίς 
προοπτικές του. ’Εξήγησε τόν τρόπο λειτουργίας τών όμάδων, μίλησε γιά 
τίς σχέσεις τών άνταρτών μέ τά στελέχη καί τό λαό καί κατάληξε μέ τήν 
πληροφορία πώς οί άντάρτες δέν πολυεκτιμούν τούς «πολιτικούς». Τό τε
λευταίο τό συνόδεψε μέ μιά συμβουλή: «Θά χρειαστεί, λοιπόν, νά κουρα
στείς πολύ γιά νά κερδίσεις τήν έμπιστοσύνη τους καί μόνο τό προσωπικό 
σου παράδειγμα καί ή παλικαριά σου θά άνοίξουν τό δρόμο στήν έπιτυ- 
χία σου».

Ό  "Αρης ήταν λιγόλογος καί συγκροτημένος στήν πρώτη συνάντηση 
μέ τόν Λευτεριά. Φαίνεται πώς κάτι φοβούνταν πώς θ’ άκουγε άπό τόν 
άπεσταλμένο τής Α θήνας. Ό  Λευτεριάς, δμως, πού βρέθηκε μπροστά σ' 
ένα στρατό, μέ τεράστια άγνωστα γ ι' αύτόν προβλήματα, δέν άποφάσισε 
νά άνακοινώσει καί τό δεύτερο μέρος τής έντολής πού είχε: Νά πει, δηλα
δή. πώς ή Κεντρική καθοδήγηση καλούσι τόν Ά ρ η  άμέσως νά παραδώσει
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τό τμήμα στόν Λευτεριά, γιά όσο χρόνο ό ίδιος θά άπουσίαζε πηγαίνον
τας στήν ’Αθήνα. Ή  πρόσκληση δέν άνακοινώθηκε στόν νΑρη.

Ό  Λευτεριάς δταν έφυγε άπό τήν ’Αθήνα είχε προσωπική έντολή άπό 
τό Σιάντο νά μπει έπικεφαλής δλων τών τμημάτων Ρούμελης καί δχι νά 
μπεΐ δίπλα στόν Ά ρ η  σάν «πολιτικός». Μόνα τους τά πράγματα έξελί- 
χτηκαν έτσι -  μιά πού δέν θά ’φεύγε ό Ά ρης. Στή δεύτερη συνεργασία 
Άρη-Λευτεριά έκδηλώθηκε ή πρώτη διαφωνία. Ό  Λευτεριάς άκουσε τό 
σχέδιο τού Ά ρ η  γιά τίς άποστολές τμημάτων σέ διάφορες περιφέρειες τής 
Ρούμελης καί πρότεινε, πρίν χωρίσουν, νά καλέσουν καί τούς Μπελή καί 
Ρουμελιώτη, γιά νά άποφασίσουν δλοι μαζί γιά τήν άνασυγκρότηση τού 
Αρχηγείου καί νά καθορίσουν τά νέα καθήκοντα. Ό  Ά ρ η ς συμφώνησε 
νά κληθεί καί ό Ά θ ω ς  Ρουμελιώτης, δχι γιά νά συσκεφθούν, άλλά γιά νά 
δικαστεί άπό άνταρτοδικεΐο σά «λιποτάχτης». Ά δ ικ α  ό Λευτεριάς προσ
πάθησε νά πείσει τόν έξαγριωμένο Ά ρ η  νά παραιτηθεί άπό τήν άπόφασή 
του.

«Κομματική πειθαρχία»

Νά έπιβληθεϊ στόν Ά ρ η  δέν είχε δύναμη καί κύρος. Τό μόνο μέσο πού 
διάθετε ό Λευτεριάς ήταν ή «κομματική πειθαρχία». Κάλεσε, κρυφά άπό 
τόν Ά ρη , σύσκεψη κομμουνιστών. Σ ’ αύτή πήραν μέρον οί Διαμαντής, 
Περικλής, Αριστείδης.

Ό  Λευτεριάς άνάπτυξε τήν άποστολή πού είχε άπό τήν Κεντρική 
ήγεσία καί έπεισε τούς κομμουνιστές πώς δ Ρουμελιώτης δέν βαρύνονταν 
μέ τήν κατηγορία λιποταξίας, δπως ό ίδιος είχε ένημερωθεΐ άπό τόν κομ
ματικό γραμματέα τής Φθιώτιδας Γ. Γιαταγάνα. Α ποφάσισαν νά καλέ
σουν νέα κομματική συνεδρίαση μέ συμμετοχή καί τού Ά ρ η  καί νά πά 
ρουν άπόφαση νά γίνει στή Γιαννιτσού σύσκεψη στελεχών τού άντάρτι- 
κου, μέ συμμετοχή καί τού Ρουμελιώτη.

Έ τσι κΓ έγινε. Ό  Ά ρ η ς δέ συμφώνησε, άλλά «πειθάρχησε» στό 
Κόμμα. Τή φροντίδα νά ειδοποιηθεί ό Ρουμελιώτης άνάλαβε ό Ά ρης. 
Στέλνει τόν Καπλάνη μέ τμήμα άνταρτών νά βρει τό Ρουμελιώτη, άλλά 
στάθηκε άδύνατο νά τούς συναντήσει. Ό  Ρουμελιώτης κρύβονταν γιατί 
δέν είχε έμπιστοσύνη στόν Ά ρη .

Ό  Λευτεριάς, τίς λίγες μέρες πού έμεινε κοντά στόν Ά ρ η , κατάλαβε 
πώς είχε νά κάνει μέ ένα δυναμικό άνθρωπο, άλλά γεμάτο άντιφάσεις: 
άποφασιστικός, βίαιος, έκρηκτικός, πού γινόταν άρνάκι μπροστά στό 
Κόμμα. Α δυναμ ία του, λοιπόν, ήταν ή έπιβολή τού Κόμματος. Κι αύτή 
τήν άδυναμία έκμεταλλεύτηκε ό Λευτεριάς καί καθιερώθηκαν τακτικές 
συνεδριάσεις τών κομμουνιστών στελεχών τού άντάρτικου, πού έβαζαν 
φρένο στίς «έξάψεις» τού Ά ρη .

Ά π ό  τό Σμόκοβο τό κύριο τμήμα τού ΕΛΑΣ τής Ρούμελης πέρασε 
στά καμποχώρια τής 'Υπάτης. Σέ μερικά χωριά οι άντάρτες βρήκαν τρό
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φιμα κατασχεμένα άπό τούς κατακτητές καί τά ξαναμοίρασαν στούς χω 
ρικούς.

Πέρασαν άπό τό Λιάσκοβο, τά Γουλιανά, τήν Παλιοβράχα καί συν- 
αντήθηκαν μέ τό τμήμα τού Μπελή στήν Ά ν ω  Γιαννιτσού. Πανζουρλι
σμός άπό όπου περνούσε ό λαϊκός στρατός καί ό Ά ρ η ς  άποθεώνονταν 
άπό τούς χωρικούς καί τούς άντάρτες.

Τό πρώτο δίδαγμα πού έβγαλε δ Λευτεριάς ήταν: 'Η  Κεντρική ήγεσία 
δέν είχε Ιδέα άπό αύτά πού γίνονταν στά βουνά. Στό αύτοσχέδιο καί αύ- 
θόρμητο λαογέννητο άντάρτικο, έπρεπε νά μπει όργανωμένη καί πειθαρ- 
χημένη ζωή καί δράση. Πώς δμως;

"Ολα αύτά έβαλαν σέ βαθιά συλλογή τό Λευτεριά: -  Γιατί δλοι στήν 
Α θήνα μού μίλησαν μόνο γιά «κουτουράδες» καί αύθαιρεσίες τού Ά ρ η  
καί κανένας δέν άνέφερε τό έργο πού έχει φτιάξει; Γιατί δλοι μού άρά- 
διαζαν τίς προσωπικές άδυναμίες του καί κανένας δέν είπε λέξη γιά τίς 
άρετές του; Τίς λίγες μέρες πού έζησε στό άντάρτικο πείστηκε πώς δ 
Ά ρη ς ήταν πραγματικός ηγέτης, ήταν Άρχηγός. Καί τ’ άποφάσισε: Μπο
ρούμε καί πρέπει νά συνεργαστούμε, κι άκόμα περισσότερο νά γίνουμε 
πραγματικοί σύντροφοι στή ζωή καί τό θάνατο.

Καί δ Ά ρ η ς πού παρακολουθούσε τόν «πολιτικό», έβλεπε πώς έχει 
δίπλα του έναν καλλιεργημένο άνθρωπο, καλό συζητητή, έργατικό, κάπως 
νευρικό άλλά συγκροτημένο, προσεκτικό στίς σχέσεις μέ τούς χωρικούς 
καί κάτοχο τής πολιτικής τού ΕΑΜ, πού μέ σαφήνεια τήν μετέφερε στίς 
μάζες καί τούς άντάρτες. Έβλεπε καί τή διαφορά στούς χαρακτήρες τους, 
μά πίστευε πώς μέσα στόν κοινό άγώνα θά ξεπεραστεΐ.

"Ενας άντάρτικος στρατός γύρω στούς 400, πέρασε άπό τά λουτρά 
τού Πλατύστομου καί ξαναγύρισε στήν Τσούκα. Έ κεϊ άποκαλύφτηκε μιά 
συνωμοσία, πού άνάτρεψε δλο τό πρόγραμμα τού Α ρχηγείου Ρούμελης 
καί παραλίγο νά γινόταν άφορμή αίματηρής σύγκρουσης μέ τά τμήματα 
τού Ζέρβα.

Ή  συνωμοσία τού Γκέκα

Στό προσκλητήριο πού έγινε στήν Τσούκα άπουσίαζαν δυό όμάδες, περί
που 25 άντάρτες, σχεδόν δλοι ένωματάρχες τής χωροφυλακής, καί ό ύπα- 
ξιωματικός τής άεροπορίας Κωστορίζος, πού είχε ένταχτεϊ στή δύναμη 
τού “Αρη μέ τό όνομα «Γκέκας». Γρήγορα έξακριβώθηκε άπό τά φυλάκια 
πώς κατά τό βράδυ πέρασαν άπό τό φυλάκιο, μέ τή δικαιολογία πώς πάν 
σ' άποστολή, οί Γκέκας, Νικηταράς, Βάρδας Καλλιμόγερος καί άλλοι, 
συνολικά καμιά είκοσιπενταριά, καί πήραν τή δημοσιά.

Σάν άστραπή πέρασε άπό τό νού τού Ά ρ η  μιά εικόνα: Τή στιγμή πού 
περνούσε ό Ζέρβας, φεύγοντας τελευταίος άπό τό χωριό έτρεξε ό Γκέκας

* καί κάτι είπανε γιά λίγο μεταξύ τους. Ό  Ά ρ η ς  άναστατώθηκε. Είχε πιά 
αποδείξεις γιά τό ύπονομευτικό έργο τών Ά γγλω ν καί τού Ζέρβα.
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Τήν άλλη μέρα στό Γαρδίκι έγινε Γενική Συνέλευση τών 400 άνταρ
τών.

«Τό θέμα πού θά μάς άπασχολοΰσε ήταν», -  γράφει ό Νικηφόρος -  
«τό θέμα πού δημιούργησε ή άποστασία τών 25. Στήν εισήγησή του ό 
Λευτεριάς ύποστήριξε πώς τό περιστατικό αύτό δέν ήταν τυχαίο άλλά ή 
όλοφάνερη συνέπεια μιάς κατάχρησης πού πρέπει νάχε κάμει ό Ζέρβας 
στή φιλοξενία μας τίς μέρες πού βρίσκονταν μαζί μας. Πώς ό τρόπος πού 
Αποδείχνονταν πώς είχε φερθεί στήν περίπτωση αύτή ήταν μιά πρόκληση 
γιά μάς καί μιά πράξη άντιπατριωτική πού έγκαινίαζε μέθοδες άπαράδε- 
χτες στίς σχέσεις τών δυό όργανώσεων, μέθοδες πού άνοιγαν τό κεφάλαιο 
ενός έπικίνδυνου γιά τήν πατριωτική μας ένότητα άνταγωνισμού σέ βάρος 
τής έθνικοαπελευθερωτικής προσπάθειας πούπρεπε νάναι κοινή κι 
άδιάρρηχτη. Καί στό τέλος ή πρότασή του ήταν: Νά ξεκινήσουμε άμέσως 
γιά τήν "Ηπειρο, νά βρούμε έκεί τόν Ζέρβα καί τούς δικούς του καί νά 
ζητήσουμε έξηγήσεις. Νά θέσουμε τό ζήτημα τής ένοποίησης τών τμημά
των τών δυό όργανώσεων, σάν τό μόνο άποτελεσματικό μέσο γιά ν ’ άπο- 
φευχθεϊ άνταγωνισμός άνάμεσά τους, πού κανένας δέν ήξερε σέ τί συν
έπειες μπορούσε νά καταλήξει. Κι άν αύτό δέ γίνονταν δεκτό, νά ειδο
ποιήσουμε γιά πρώτη καί τελευταία φορά πώς σ’ άλλη άνάλογη περί
πτωση ή εύθύνη γιά δ,τι θά έπακολουθούσε δέ θάταν δική μας.

Ό λες  αύτές οί προτάσεις βρήκαν όμόφωνη έπιδοκιμασία ά π ’ δλο τό 
τμήμα».

Πορεία πρός τόν Βάλτο

Ή  έφαρμογή άπόφασης τής γενικής συνέλευσης τών άνταρτών νά πορευ
τούν πρός τό Βάλτο καί τό Ξηρόμερο καθυστέρησε άπό δυό ξαφνικά γε
γονότα. Τό πρώτο ήταν μιά άπότομη χειροτέρευση τής υγείας τού Ά ρη , 
ύστερα άπό πέσιμο άπό τό άλογο. "Οταν κάπως βελτιώθηκε ή ύγεία του τό 
τμήμα συνέχισε τήν πορεία.

Νύχτα πέρασαν άπό τό Μεγάλο Χωριό καί χωρίς νά σταματήσουν 
προχώρησαν πρός τό Μικρό Χωριό. Συνηθίζονταν τότε, μέ ύπόδειξη τού 
Ά ρη , γιά νά μή γίνονται άντίποινα σέ βάρος τών χωρικών άπό τούς 
καταχτητές, οί πρόεδροι, άπό τά χωριά πού περνούσαν άντάρτες, νά πη
γαίνουν νά είδοποιούν τίς άρχές τής κατοχής γι’ αύτό. Αύτή τή φορά ό 
Ά ρη ς αύστηρά προειδοποίησε τόν πρόεδρο τής κοινότητας τού Μεγάλου 
Χωριού νά μήν ειδοποιήσει τούς ’Ιταλούς. Ό  πρόεδρος δέν άκουσε καί τή 
νύχτα πήγε στό Καρπενήσι καί ένημέρωσε τό στρατιωτικό διοικητή τον 
ιταλικού τμήματος γιά τό πέρασμα καί τήν κατεύθυνση τών άνταρτών. 
Αύτή ή προδοσία, ήταν τό δεύτερο άναπάντεχο έμπόδιο πού καθυστέρησι 
τήν πορεία πρός τό Βάλτο.

Τά ξημερώματα ιταλικές φάλαγγες ζύγωσαν τό Μικρό Χωριό. Τέσσε- 
ρες όμάδες, δυό τού Νικηφόρου καί δυό τού Μπελή, κινούνται μπροστά
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γιά νά καθυστερήσουν τόν έχθρό. Μέσα στή ρεματιά, ώς τριακόσια μέτρα 
πιό χαμηλά άπό τίς θέσεις τού Νικηφόρου, προχωρούσε μιά φάλαγγα 
Ιταλών. Ή ταν περίπου ένας λόχος κατ’ άντρα καί μπροστά ένας άξιωμα- 

τικός.
Ό τα ν  πλησίασε τό τμήμα, ό Νικηφόρος σημάδεψε τόν άξιωματικό 

καί μέ τήν πρώτη βολή αύτός έπεσε. Ό  λόχος πού ήταν στόχος τών άν
ταρτών κυριολεκτικά θερίστηκε.

Ή  έχθρική δύναμη πού είχε πάθει σύγχυση άπό τόν αιφνιδιασμό άρ
χισε νά συνέρχεται. Ά π ό  τό Μεγάλο Χωριό άρχισαν νά ρίχνουν οί δλμοι. 
Τά πυρά άπό τήν πλευρά τών άνταρτών άραίωσαν. Τά πυρομαχικά τε
λείωναν. Μιά σφαίρα ιταλική βρήκε τό νεαρό Κλέαρχο στήν καρδιά καί 
τόν άφησε στό τόπο. Στό μεταξύ άλλες δυνάμεις τών ’Ιταλών κινούνταν 
άπό πολλές κατευθύνσεις πρός ένίσχυσή. Ό  Ά ρ η ς  βλέπει τήν κατάσταση 
κι άποφασίζει νά άποσύρει τίς δυνάμεις. Ό  αίφνιδιασμός τής έμπροσθο- 
φυλακής είχε δώσει πολύ καλά άποτελέσματα.Μέ συνθηματικό σάλπισμα 
δίνεται διαταγή ύποχώρησης.

Στήν άναφορά του δ έπικεφαλής τής έμπροσθοφυλακής άνεβάζει σέ 
70 τούς νεκρούς ή τραυματισμένους ’Ιταλούς. Οί άντάρτες είχαν ένα νε
κρό. Ό  ’Ιταλός άξιωματικός πού σκοτώθηκε ήταν ό άντισυνταγματάρχης 
διοικητής τού συντάγματος Καρπενησιού.

Ή  πορεία ξανάρχισε. Στό δρόμο τό τμήμα συναντήθηκε μέ τό Α ρ χ η 
γείο τής Εύρυτανίας, στό όποιο άρχηγός ήταν ό Α ριστείδης (Λουκάς Κα- 
θούλης) καί δίπλα του ό Ερμής. Στό Μέγδοβο, στό δρόμο πρός τή 
Βούλπη πέρασαν τή γέφυρα τού ’Αχελώου. Ά π ό  τή Βούλπη πρωί πρωί 
ξεκίνησαν γιά τό Τοπόλιανο. Μπήκαν στό Βάλτο καί περνώντας άπό τά 
φτωχά ηπειρώτικα χωριά, έφτασαν στή Μεγαλόχαρη, έδρα τού Ζέρβα. Σέ 
λίγο συναντήθηκαν μέ τό Ζέρβα καί τόν Θέμη, τής βρετανικής άποστολής.

Συνάντηση "Αρη-Ζέρβα

Νύκτωσε καί οί άντάρτες ήταν νηστικοί. Ό  άρμόδιος πού είχε δριστεΐ 
άπό τό Ζέρβα σάν ξεναγός, δήλωσε πώς δέ μπορεΐ νά έξασφαλίσει τροφή 
γιά τόσο μεγάλη δύναμη. Μά ούτε καί λίγη τροφή έξασφάλισε. Τή νύχτα δ 
Ζέρβας, μαζί μέ δλους τούς δικούς του έγκατάλειψε τό χωριό καί τράβηξε 
πρός τό Βελέντζικο. Ό  Ά ρ η ς  έξακρίβωσε τήν κατεύθυνση καί έδωσε δ ια 
ταγή νά κινηθεί τό τμήμα του, άπό άλλο δρόμο, πρός τό ίδιο χωριό. Στό 
Βελέντζικο πού έφτασε δέ βρήκε τό Ζέρβα. Είχε φύγει καί άπό κεΐ καί 
τράβηξε πρός τή Ρουβελίτσα, δίνοντας διαταγή στούς άντάρτες του νά 
παρακολουθούν τίς κινήσεις τού ΕΛΑΣ, χωρίς νά συγκρουστούν, «μέχρι 
πού νά έξακριβωθούν οί προθέσεις του».

Στίς 29 τού Δεκέμβρη δ Κρίς πήγε καί συνάντησε τόν Ά ρ η . Λίγο 
άργότερα έφτασαν καί οί Πυρομάγλου καί ταγματάρχης Σταμούλης. Ό
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Ά ρης άφοΰ έκαμε μιά σύγκριση στήν ύποδοχή καί τή φιλοξενία πού τού 
άνταπέδινε ό Ζέρβας, έξήγησε τό σκοπό τής άφιξής του: «Δέν κάναμε 
αύτή τήν πορεία γιά νά συγκρουστούμε μέ τόν ΕΔΕΣ, είπε, άλλά γιά νά 
ζητήσουμε έξηγήσεις γιά τήν ύπόθεση Γκέκα καί ταύτόχρονα νά συζητή
σουμε τό ζήτημα τής ένοποίησης τών τμημάτων μας». Μέ αύτό τό πνεύμα 
έγραψε καί γράμμα πρός τό Ζέρβα. Ό  Ζέρβας άπάντησε άμέσως καί κα- 
λούσε τόν «άδελφό ’Αρη» νά τόν έπισκεφθεΐ στή Ρουβελίτσα, χωρίς νά 
παραλείψει νά προσθέσει πώς δέ χρειάζεται νά πάρει μαζί του τό τμήμα 
του, «γιά νά μήν τό κουράσει».

Ό  Ά ρη ς πήγε στή Ρουβελίτσα χωρίς τό τμήμα του. Στή συζήτηση 
πού έγινε άποδείχτηκε πώς ό Γκέκας καί οί άλλοι λιποτάκτες άπό τόν 
ΕΛΑΣ δέν βρισκόταν στά τμήματα τού Ζέρβα. Σέ συνέχεια οι έκπρόσω- 
ποι τού ΕΛΑΣ πρότειναν νά ένοποιηθούν τά τμήματα τών δυό όργανώ
σεων κάτω άπό μιά κοινή διοίκηση. Παραχωρούσαν τή στρατιωτική διοί
κηση στό Ζέρβα καί θά έδινε ό ΕΛΑΣ τόν καπετάνιο, συγκεκριμένα τόν 
Ά ρη, καί τόν ’Επιτελάρχη τού Α ρχηγείου. Ό  Ζέρβας έπέμενε στή «μο
νοδιοίκηση» άπό τόν στρατιωτικό, πού τήν ζητούσε γιά τόν έαυτό του, 
καί έκανε τήν «παραχώρηση» νά δεχτεί άλλο στρατιωτικό Ά ρχηγό, άλλά 
«άρχαιότερό» του στή στρατιωτική ιεραρχία. Βέβαια ήξερε πώς τέτοιος 
τότε δέν ύπήρχε στό άντάρτικο. Τήν άλλη μέρα συνεχίστηκε ή σύσκεψη 
χωρίς τό Ζέρβα, πού άντιπροσωπεύτηκε άπό τόν ύπαρχηγό του Κ. Πυρο- 
μαγλου. Ό  άντιπρόσωπος τοΰ ΕΔΕΣ έκανε πρόταση νά ένοποιηθεΐ τό 
άντάρτικο τής Στερεάς καί τής ’Ηπείρου, μέ τριμελή διοίκηση, -  τούς 
Ζέρβα, Ά ρ η  καί Κρίς. Ή  άντιπροσωπεία τοΰ ΕΛΑΣ, -  δπως ήταν φυσικό
-  άπέρριψε τήν πρόταση. Δήλωσε κατηγορηματικά πώς τό έλληνικό άν- 
τάρτικο μόνο άπό 'Έλληνες μπορεί νά καθοδηγείται καί οί άντιπρόσωποι 
τών συμμαχικών στρατηγείων μόνο σά σύνδεσμοι μπορούν νά ύπάρχουν 
στά έλληνικά βουνά, γιά νά ένημερώνουν τίς διοικήσεις γιά τίς άνάγκες 
συμβολής τών άνταρτών μας στίς πολεμικές τους προσπάθειες καί νά 
φροντίζουν γιά τόν έφοόιασμό μέ δπλα καί πολεμικά ύλικά τά άντάρτικα 
τμήματα.

Ό  Πυρομάγλου δήλωσε πώς θεωρεί άναγκαία τήν ένοποίηση, άλλά 
γιά τήν άποδοχή τής πρότασης τού ΕΛΑΣ χρειάζεται έγκριση τής ΚΕ τού 
ΕΔΕΣ τής Α θήνας, στέλνοντας μ’ αύτό τόν τρόπο τό ζήτημα στίς «έλλη- 
νικές καλένδες».

Ά ργότερα, μετά τόν πόλεμο, δ ίδιος δ Πυρομάγλου όμολόγησε πώς 
δέν εϊναι σέ θέση νά έρμηνεύσει τήν άρνηση τού Ζέρβα: «Μάς είναι δύσ
κολο νά έξηγήσουμε, -έγραψε στό βιβλίο του «Δούρειος "Ιππος», σελ. 
54,-τούς λόγους. 'Η γνώμη μας είναι δτι ό στρατηγός Ζέρβας μεταξύ τού 
ΕΑΜ καί τού ΚΚΕ άπό τήν μιά καί τής άγγλικής ύποστηρίξεως, πού έκ- 
φράζετο έκείνη τή στιγμή διά τοΰ Κρίς άπό τήν άλλη, έπροτίμησε τό δεύ
τερον ώς πιό θετικήν έξασφάλισιν...» Καί λίγο πιό πάνω ίγραφε:«... Στά 
μάτια του (Ζέρβα) τό ΕΑΜ άπέκτα σπουδαιοτέραν σημασίαν ώς μελλον
τικός πολιτικός άντίπαλος, παρά ώς έθνικός παράγων μέ τόν όποιον έπι-
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βάλλετο, έκ τών πραγμάτων, κάποια συνεργασία γιά  άποτελεσματικώτερη 
διεξαγωγή τοΰ Εθνικού άγώνος...»

'Ο  λόγος πού ό Ζέρβας δέν ήθελε τήν ένότητα μέ τόν ΕΛΑΣ ήταν ή 
πεποίθησή του ότι μέ τή βοήθεια τών Ά γγλω ν θά έπικρατοΰσε αύτός, 
όπως φαίνεται άπό μερικά άποσπάσματα, άπό «Τά άπόρρητα ίγγραφά  
μον», (τοΰ Ζέρβα) πού δημοσιεύθηκαν στήν έφημερίδα «Άκρόπολις», 
21/1, 2 καί 8/3 καί 4/4/1950.

Ό  σκοπός τής πορείας πρός τό Βάλτο άπέτυχε. Ό  Ά ρ η ς  καί ό Λευ- 
τέριάς «κάνανε τοΰ κεφαλιού τους»! ’Εξουσιοδότηση νά διαπραγματευ- 
θοΰν Ενοποίηση τού άνιάρτικού σέ Εκταση πού περιλάμβανε δυό ή κα 
περισσότερες άκόμα περιοχές, δέν είχαν. Αύτή ή πρωτοβουλία καταλογί
στηκε στό παθητικό τοΰ Ά ρ η  καί, πολύ περίεργα, όχι καί στό Λευτεριά.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μόνιμη έπιδίωξη τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ

Τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ, μέ Επιμονή καί ύπομονή προωθούσαν τή χαρα/μένη 
άπό τήν άρχή τής κατοχής γραμμή τής έθνικής ένότητας. Πώς δμως βλέ
πανε τήν έθνική ένότητα ot ήγεσίες; Πολύ σωστά, άπό τήν ίδρυση τοΰ 
ΕΑΜ καί μέχρι τό τέλος τοΰ 1942, έβλεπαν τήν έθνική ένότητα 
άγωνιστική-Ενεργητική καί όχι παθητική. Δηλαδή όχι ένότητα γ ιά  τήν έν
ότητα. Τό δτι ό άντιαξονικός πόλεμος, μέ τήν έκταση πού είχε δώσει στήν 
άγγλοαμερικανική συμμαχία ή συμμετοχή τής Σοβιετικής Ένωσης, είχε 
δημιουργήσει προϋποθέσεις γιά πλατύτερη συνεργασία τής. Εργατικής τά
ξης καί τών Εργαζόμενων μαζών μέ τήν άστική τάξη, είχε έπισημανθεΐ 
άπό τήν ήγεσία τού λαϊκού κινήματος. Καί έκανε πολύ καλά πού προσπα
θούσε, μέ έλιγμούς καί ύποχωρήσεις, νά διευρύνει στόν άνώτατο δυνατό 
βαθμό τή συνεργασία δλων τών Εθν,ικών δυνάμεων. Ή  έπιδίωξη αύτή δ ι
καιώνει τά ιδρυτικά κόμματα τοΰ ΕΑΜ, πού γιά νά μή στενέψει τό άπε- 
λευθερωτικό μέτωπο, άπόρριψαν προτάσεις νά μπει στό πρόγραμμα άντι- 
μοναρχική θέση, δπως έπίσης καί νά τεθούν σοσιαλιστικοί σκοποί. Τή 
λύση τοΰ προβλήματος τοΰ μεταπολεμικού καθεστώτος τήν έβλεπαν στήν 
πιό πλατιά δημοκρατική βάση: στήν Εθνοσυνέλευση.

Ό λες, δμως, οί προσπάθειες πρός τίς κορυφές τών άστικών πολιτι
κών κομμάτων άποτύγχαναν, όχι άπό ύπαιτιότητα τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ 
ΕΑΜ, άλλά γιατί τά άστικά κόμματα δέν θέλαν νά δεσμευτούν μέ ύπο- 
χρεώσεις Ενεργητικής άντίστασης στούς κατακτητές. Τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ 
άπέρριπταν κάθε συμφωνία παθητικής άναμονής καί δέσμευσης τοΰ κινή
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ματος μέ μεταπολεμική έπιστροφή στό προπολεμικό πολιτικό καί κοινω
νικό καθεστώς καί τίς παραδοσιακές συνταγματικές καί κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες. Δηλαδή τό ΕΑΜ έπιδίωκε τήν έθνική ένότητα άπό τά κάτω 
καί άπό πάνω, άλλά ένότητα ένεργητική καί διατήρηση τής πολιτικής 
ανεξαρτησίας τών κομμάτων πού τό συγκροτούσαν.

Έ τσι μπορούμε νά συνοψίσουμε τή στρατηγική καί τακτική τού ΕΑΜ 
καί μέχρι τό τέλος τού 1942 καί άδίσταχτα νά καταλήξουμε στό συμπέρα
σμα πώς ήταν σωστή, καί σωστά, μέ έλλείψεις καί λάθη, Εφαρμόζονταν. 
Ή  ιδεολογικοπολιτική καί θεωρητική προετοιμασία, ή διαλεκτική σκέψη, 
ό Επαναστατικός ρομαντισμός καί δ ρεαλισμός τής ήγεσίας τού ΚΚΕ, άρ
χισαν νά χάνουν έδαφος, μέ συνέπεια νά δημιουργιέται ένα χάσμα άνά
μεσα στήν ήγεσία καί τό πλατύ λαϊκό κίνημα. Αύτό τό χάσμα, πού θά 
πρωτοεκδηλωθεί έπίσημα τό τελευταίο δεκαπενθήμερο τού 1942, θά 
ανοίγει καί δέν θά είναι μακριά ή μέρα πού ή ήγεσία θά έκτροχιαστεϊ, θά 
κάνει παραχωρήσεις άρχών, μέχρι τού σημείου νά καλούν, σύμφωνα μέ 
διαπίστωση τού άστού φιλελεύθερου πολιτευτή Θεμ. Τσάτσου, «...τους μή 
κομμουνιστές νά μπούν στό Ε.Α.Μ. καί ν' άναλάβουν αύτοί τή διοίκησή 
του. Καί χωρίς άπειλές καί χωρίς βιαιότητα ύπογράμμιζαν τούς κινδύ
νους άπό μιά διάσπαση τού έθνικού άπελευθερωτικού άγώνα». (Βλ. Θ. 
Τσάτσου: «Δεκέμβρης 1944», σελ. 19. Ά θήναι 1945).

Οί ηγέτες τών άστικών κομμάτων καί έτσι δέ δεχόταν νά άναλάβουν 
ένεργητικό άγώνα. Ό  Τσάτσος τή στάση τών άστικών κομμάτων τήν έρ- 
μήνευε ΐδεαλιστικά, άποδίδοντάς την στήν ήλικία καί τήν ψυχολογία τών 
άστών ήγετών καί στήν έλλειψη άνάλογης όργάνωσης καί πείρας γιά 
παράνομο άγώνα. Ή  στάση τών άστών πολιτικών ήγετών ήταν συνέπεια 
τών ταξικών συμφερόντων πού τά κόμματά τους ύποστήριζαν. Συνεπώς ή 
αντίθεσή τους στήν προβολή τών λαϊκών μαζών ήταν προϊόν ταξικής λο- 
γικής.

• Μερικοί άπό τά «άριστερά» άποδίδουν τόν έκτροχιασμό τής ήγεσία; 
τού ΚΚΕ άπό τό σωστό έπαναστατικό δρόμο, δχι σέ άνεπάρκειά της. 
άλλά στήν ταξική της προέλευση (μικροαστοί), πού τά ταξικά της συμφέ
ροντα καλύτερα Εξυπηρετούνταν άπό τό άστικό καθεστώς. Ή  Ιρμηνεία 
αύτή είναι κλασικά δογματική καί δείχνει άνικανότητα νά κατανοηθεί τό 
πραγματικό περιεχόμενο τής ταξικής πάλης τής έργατικής τάξης καί τών 
συμμαχιών πού μπορεϊ καί πρέπει νά πραγματοποιεί γιά νά άνταποκριθεί 
στήν Ιστορική της άποστολή. Είναι έγκεφαλικό δημιούργημα τό δτι ή ήγε
σία τού ΚΚΕ συμπαρατάχτηκε μέ τήν άστική τάξη, γιατί τά ταξικά συμ
φέροντα άπειλούνταν άπό τόν έπαναστατημένο λαό. ’Αντίθετα θά μπο
ρούσαμε νά πούμε δτι: ή θεωρητικά καί πρακτικά άνεπαρκής ήγεσία τού 
ΚΚΕ, στό βαθμό πού έχανε τόν παλμό τού κινήματος καί τούς δεσμούς μέ 
τίς μάζες, μεγάλωνε, μέ άποτέλεσμα νά γλιστράει στόν όπορτουνισμό. 
Μέσα στίς δυσκολίες έχανε τόν έπαναστατικό της προσανατολισμό καί 
έβρισκε κατάλληλες συνθήκες ή μικροαστική ιδεολογία καί πρακτική νά
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άναβιώνει, καί νά παρασέρνει τήν ήγεσία στό δρόμο τής μικρότερης άντί- 
στασης, πού είναι δ δρόμος τού άστικού κατεστημένου καί τής ύποτέλειας 
στούς Ά γγλους.

Δώσαμε μιά έρμηνεία προκαταβολικά, γιά νά διευκολύνουμε τήν 
κατανόηση τής πορείας τού κινήματος καί τής ήγεσίας του, πού πάλι μέ 
στοιχεία καί γεγονότα θά παρακολουθήσουμε βήμα πρός βήμα.

Ά ς  δούμε, δμως, τώρα τί γινόταν στήν Α θήνα, μέ τό μεγάλο άπερ- 
γιακό κύμα καί ειδικότερα μετά τό Γοργοπόταμο.

’Αναταραχή στίς γραμμές τών άστικών κομμάτων καί κινήσεων

Ή  μεγάλη άπεργία τοϋ Σεπτέμβρη Εφερε γενική άναταραχή τόσο στίς 
γραμμές τών παραδοσιακών κομμάτων καί τών όργανώσεων τής πλουτο
κρατίας, δσο καί τών Ά γγλων. Ή  κατάσταση άπαιτούσε άναθεώρηση τής 
μέχρι τότε τακτικής καί προσαρμογή στά νέα δεδομένα. Γιά τίς άστικές 
δυνάμεις θά έπρεπε άμέσως καί χωρίς καθυστέρηση, μέ κάθε θεμιτό καί 
άθέμιτο μέσο, νά δημιουργηθεί ένα μαζικό άντίβαρο στό ΚΚΕ καί τό 
ΕΑΜ. Τέτοιο άντίβαρο θά μπορούσε, σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς τών 
ντόπιων «υπευθύνων» πολιτικοστρατιωτικών, νά δημιουργηθεί μέ υπο
στήριξη τών ξένων δυνάμεων, δηλαδή τών χιτλερικών καί τών ’Αγγλων, 
παράλληλα καί ταυτόχρονα. Γιά νά διευκολυνθεί τό έργο αύτό, θεωρή
θηκε άπαραίτητο νά έξαπατηθεί τό ΕΑΜ, άλλά καί νά έκβιαστούν οί 
Γερμανοί καί οί Ά γγλοι. Θά έπρεπε δμως ταυτόχρονα νά καθησυχάσουν 
πολλά στελέχη, πολιτικά καί στρατιωτικά, πού βλέποντας τήν άδράνεια 
τών ήγετών τους, πίεζαν μέ τήν άπειλή πρωτόβουλης προσχώρησής τους 
στό ΕΑΜ, νά βρούν κάποιο τρόπο νά μπούν καί αύτοί στόν έθνικοαπε- 
λευθερωτικό πόλεμο.

Ot συνεχείς καί άδιάκοπες άπεργίες καί κινητοποιήσεις, πού άκο- 
λούθησαν τήν όκταήμερη άπεργία, στεφανώθηκαν μέ μιά καθαρά έθνική 
άντιφασιστική έκδήλωση πού όργάνωσε καί καθοδήγησε τό ΕΑΜ. ’Ηταν 
ό παλλαϊκός γιορτασμός τής 28ης τού Όκτώβρη. Μέρες όλόκληρες πρίν 
ά π’ τήν έπέτειο, ot τηλεβόες, τά περίφημα «χωνιά» τής κατοχής, τάραζαν 
τίς ήσυχες άθηναϊκές βραδιές, μέ τά συνθήματα τού άγώνα καί μέ πρόσ
κληση στό λαό νά πάρει μέρος στήν άντιφασιστική γιορτή.Μεγάλα συνθή
ματα στά ντουβάρια τής Α θήνας καί τού Πειραιά, έκατοντάδες χιλιάδες 
προκηρύξεις καί άναρίθμητες παράνομες έφημεριδούλες προετοίμασαν 
τίς έκδηλώσεις. Ό  γιορτασμός βάσταξε δυό μέρες. ΟΙ διαδηλωτές πα
λεύουν σώμα μέ σώμα μέ τούς Ιταλούς καί τούς άστυνομικούς πού τούς 
ύπηρετούσαν. Σπάνε τίς ζώνες τών καραμπινιέρων στό Σύνταγμα, στήν 
πλατεία Ξάνθου, στό Πεδίο τού Ά ρεω ς, καί στεφανώνουν τόν άγνωστο 
στρατιώτη, τούς Φιλικούς καί τούς ήρωες τού 1821. Στίς γειτονιές γίνον
ται συγκεντρώσεις, γιορτές καί πανηγύρια. 'Η πρωτεύουσα βροντοφώ- 
ναξε κατάμουτρα στούς κατακτητές καί τούς προδότες: Ό χ ι. Δέν είστε
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κυρίαρχοι στό τόπο μας. Έ δώ  στήν Ε λλάδα  θά άφήσετε τά κόκαλά σας. 
Θάνατος στούς προσκηνημένους!

Έκπληξη καί δέος προκάλεσαν στην άντίδραση οί λαϊκές έκδηλώ- 
σεις. Δραστηριοποιούνται οί παράγοντες τής άνωμαλίας. Ό  έκπρόσωπος 
τών Ά γγλω ν καί τής κυβέρνησης τών έξορίστων, Τσιγάντες, πού μέ τόση 
δυσπιστία είχε γίνει δεκτός άπό τούς παλαιοδημοκρατικούς καί τούς μο
ναρχικούς, γινόταν τώρα ό «άπό μηχανής θεός», έλπίδα καί στήριγμα 
δλων τών άντιλαϊκών δυνάμεων.

Ή  λάμψη άπό τόν Γοργοπόταμο, άντί νά φωτίσει τούς κοντόφθαλ
μους ήγέτες τών άστών άντιδραστικών, σκοτείνιασε άκόμα περισσότερο 
τόν όρίζοντά τους. Πολύπειροι καί μηχανορράφοι καθώς ήταν, βάζουν τά 
δυνατά τους νά έκμεταλλευτούν τίς άδυναμίες καί τήν άναπηρία, πνευμα
τική καί πρακτική, τής ήγεσίας τού λαϊκού κινήματος. Βάζουν τίς φωνές 
γιά δήθεν «μονοπώληση» τού άγώνα άπό τούς κομμουνιστές, τήν «όργα- 
νωμένη μειοψηφία», δπως χαρακτήριζαν τό ΕΑΜ, γιά «αυθαιρεσίες» καί 
«έγκλήματα» τών άνταρτών καί μέ τό έπιχείρημα πώς θά πρέπει νά μπει 
δλο τό έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα κάτω άπό μιά ύπεύθυνη, συντονι
σμένη, πειθαρχημένη καί σκόπιμη δράση, ξαναφέρνουν στήν έπιφάνεια 
προτάσεις γιά δήθεν άπόφασή τους νά συνεργαστούν μέ τό ΕΑΜ.

Ξαναζωντανεύει μιά κοινή έπιτροπή έπεξεργασίας ένός προγράμμα
τος σύνθεσης, λειτουργίας καί δράσης τού πανεθνικού έθνικοαπελευθε- 
ρωτικού κινήματος, άπό τούς Γ. Βαρβούτη καί Ν. Άσκούτση, άπό μέρος 
τών παραδοσιακών άστικών κομμάτων, καί τούς Ά θ . Χατζή καί Κ. Νικο- 
λακόπουλο, μέ συμμετοχή τού νομικού Κ. Δημάδη, άπό μέρος τού ΕΑΜ.

Ετοιμάζεται ένα σχέδιο. Αναλαμβάνει ό Βαρβούτης νά τό διατυπώ
σει καί νά τό δακτυλογραφήσει. Φέρνει, ύστερα άπό μιά έβδομάδα, ένα 
«μασονικό» κατασκεύασμα, μέ κύκλους καί σταυρούς, τόξα καί βέλη, χω
ρίς νά λέει λέξη γιάάγώνα έναντίον στούς κατακτητές. Μιλάει δμως γιά 
«Μεγάλη Ελλάδα» καί «Βούλγαρους γουρουνοτσάρουχους». Μένουμε 
έκπληκτοι καί τόν ρωτούμε ποιά σχέση έχουν δλα αύτά μέ κείνα πού συμ
φωνήσαμε.

« Μά, άν πέσει στά χέρια τών Γερμανών νά μήν έκτεθρύμε!», ήταν ή 
άπάντησή του.

Νέες συζητήσεις καί έξηγήσεις πώς ή συμφωνία θά γίνει γιά νά έπη- 
ρεάσει τίς λαϊκές μάζες πού άκόμα μένουν άμέτοχες στόν άγώνα καί φυ
σικά δέν θά μείνει μυστική. Ύποσχεθήκαμε πώς τό ΕΑΜ θά δώσει κάθε 
βοήθεια γιά  νά καλυφτούν καί νά προστατευτούν τά στελέχη τών άστικών 
κομμάτων. Ό  Σοφούλης, δπως πάντα, συμφωνεί, άλλά «... νά ρωτηθούν 
καί οί άλλοι ήγέτες τών συνεργαζομένων άστικών κομμάτων!» Έ τσ ι ή 
ύπογραφή μιάς συμφωνίας ένεργητικής συνεργασίας δλων τών πολιτικών 
κομμάτων τής χώρας συνεχώς άναβάλλονταν.
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Γιατί γινόταν αύτό τό παιχνίδι, πού καί αύτός δ άντιπρόσωπος τού 
Σοφούλη, δ Ν. Άσκούτσης, άγανάκτησε; Ό  Σοφούλης ήθελε νά κερδίσει 
χρόνο καί νά πιέσει τούς "Αγγλους μέ τόν Τσιγάντες, νά άποσπάσει ύπο- 
σχέσεις καί άμεση βοήθεια, τόσο γιά  εύνοϊκότερη συμμετοχή στήν κυβέρ
νηση τού Καΐρου, δσο καί γιά περισσότερες ένισχύσεις γιά τό δημοκρα
τικό άντάρτικο πού βρίσκονταν στά σκαριά μέ τά ΑΑΑ καί τόν Σαράφη, 
καί τήν ΕΚΚΑ καί τόν Ψαρρό άρχικά, καί στή συνέχεια καί μέ άλλους 
στίς διάφορες περιοχές.

Στό μεταξύ ό Τσιγάντες προωθούσε άπό τή μιά μεριά τή διασπαστική 
δραστηριότητα ένάντια στό ΕΑΜ καί κάπως ένάντια καί στό Ζέρβα καί 
άπό τήν άλλη διαπραγματεύονταν, μέ έπιτυχία, μέ τά ΑΑΑ, πού δπως 
γράψαμε, είχαν τίς εύλογίες τού Σοφούλη καί τού Παπανδρέου.

Είναι ή περίοδος πού άρχισαν δλοι οί άντιεαμικοί παράγοντες νά 
πείθονται πώς ήταν δυνατό νά άναπτυχθεϊ μαζικό άοπλο καί ένοπλο 
άντιστασιακό κίνημα. Ά λλά  τέτοιο, πού νά μπορεϊ νά άντιπαρατεθεΐ στό 
ΕΑΜ, θά μπορούσε νά γίνει μόνο μέ τήν ένίσχυσή ξένων δυνάμεων.

Νέες προτάσεις τοΰ ΕΑΜ

Τό ΕΑΜ, βλέποντας πώς οί διαπραγματεύσεις μέ τά κόμματα διαιωνίζον- 
ταν άποφάσισε άκόμα μιά φορά νά κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Στή 
συνεδρίαση τής ΚΕ, στίς άρχές τού Δεκέμβρη 1942, διατύπωσε ένα σχέδιο 
έθνικής ένότητας, πού άσφαλώς ήταν τολμηρότερο άπό τίς προηγούμενες 
προτάσεις.

Τό ΕΑΜ, στήν πρότασή του, τόνιζε τήν έθνική έπιταγή νά δημιουρ- 
γηθεΐ μιά καί μόνη έθνικοαπελευθερωτική όργάνωση, πού νά συγκεντρώ
σει καί νά όργανώσει δλες τίς ζωντανές δυνάμεις τού έθνους, γιά  τήν 
πραγματοποίηση άμεσων καί μεταπολεμικών σκοπών, τούς όποιους καί 
καθόριζε: α) διεξαγωγή τής πάλης μέ δλες τίς δυνάμεις γιά τό διώξιμο 
τών κατακτητών, β) άναγνώριση τής άρχής πώς ό έλληνικός λαός είναι ό 
μόνος άρμόδιος νά λύσει τό έσωτερικό πολιτικό καί πολιτειακό πρόβλη
μα, γ) νά σχηματιστεί στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα προσωρινή δημοκρατική 
κυβέρνηση άπό τά κόμματα καί τίς όργανώσεις πού παίρνουν μέρος στόν 
άγώνα καί δ) ή προσωρινή αύτή κυβέρνηση θά έξασφαλίσει μετά τήν άπε
λευθέρωση τή διεξαγωγή έλεύθερων έκλογών γιά Συντακτική ’Εθνοσυνέ
λευση.

Στή συνέχεια τό ΕΑΜ δήλωνε πώς είναι πρόθυμο νά δεχτεί άμέσως 
ισάριθμους (μέ τούς άντιπροσώπους πού μέχρι τώρα μετέχουν στήν ΚΕ) 
άντιπροσώπους τών άλλων κομμάτων καί άνάλογη άντιπροσώπευση 
στούς άλλους κεντρικούς μηχανισμούς. Κατάληγε στή διαβεβαίωση τών 
ειλικρινών προθέσεων καί διαθέσεων τού ΕΑΜ.

Ό  Σοφούλης, σάν έκπρόσωπος δλων τών συνεργαζόμενων στό άντι- 
μοναρχικό μπλόκ πολιτικών κομμάτων, δήλωσε πώς δέν άνταποκρίνεται
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στίς σημερινές άπαιτήσεις ή πρόταση, γιατί προεξοφλεί τη διατήρηση,σάν 
όργάνωση, τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, πού στή διάρθρωσή του, στά παρακάτω 
κλιμάκιά του, είναι μονόπλευρο. Έ τσ ι δέν δημιουργεί προϋποθέσεις έκ
φρασης τής «κατά τεκμήριον», μέ βάση τά άποτελέσματα τών έκλογών 
τού 1936, πλειοψηφίας. Μάς άποκάλυψε πώς προετοιμάζεται μιά νέα όρ
γάνωση τών Δημοκρατικών δυνάμεων, στήν όποία θά κληθεί καί τό ΕΑΜ 
νά συμμετάσχει μέ άντιπροσώπους τών κομμάτων πού τό συγκροτούν.

Φύγαμε άπό τήν έπίσκεψή μας καί αύτή τή φορά άπρακτοι. 'Η  γνώμη 
τής ΚΕ τού ΕΑΜ ήταν πώς ή έπιμονή μας στήν έθνική ένότητα μέ τίς 
ήγεσίες τών άστικών κομμάτων ήταν μάταιη καί θά έπρεπε νά συγκεν
τρωθεί ή προσπάθεια στήν παραπέρα άνάπτυξη τού έθνικού μετώπου άπό 
τά κάτω, μέ τίς μάζες καί μέσα στόν άγώνα.

Μονογραφή άπό τόν Σοφούλη ένός συμφωνητικού μέ τό ΕΑΜ

Στίς 17 τού Δεκέμβρη 7.000 έργάτες στόν Πειραιά κατέβηκαν σέ 
άπεργία. Ό  άντίχτυπος έφτασε στήν ’Αθήνα. Ά ρχισα ν κλαδικές άπερ- 
γίες. Τό ΕΑΜ άποφάσισε νά τίς γενικεύσει καί νά τίς κάνει μαχητικές. 
Στίς 22 τού Δεκέμβρη πάνω άπό 40.000 έργατοϋπάλληλοι καί δίπλα τους 
τραυματίες καί άνάπηροι, φοιτητές καί σπουδαστές, πραγματοποιούν με
γάλη διαδήλωση μέ κατεύθυνση τό 'Υπουργείο Εργασίας. Μέ συνθήματα 
«ψωμί-συσσίτια-διανομές» καί σταμάτημα τής τρομοκρατίας καί τών 
όμαδικών συλλήψεων, έκαναν όρμητική έπίθεση. Ή  φρουρά άπό Ιταλούς 
καραμπινιέροι/ς καί άστυφύλακες τδβαλε στά πόδια. Οί διαδηλωτές μπή
καν στό ύπουργεϊο καί άπαίτησαν άπό τόν υπουργό άμεση ικανοποίηση 
τών αίτημάτων τους. Ό  ύπουργός ύποσχέθηκε. Τήν ώρα, δμως, πού έτοι- 
μάζονταν νά φύγουν δέχτηκαν έπίθεση άπό ισχυρές γερμανοίταλικές δυ
νάμεις καί δυνάμεις χωροφυλάκων καί άλητών τής Ειδικής Ασφάλειας. 
Επακολούθησε μάχη μέσα στίς παρόδους στήν περιοχή τών Έξαρχείων, 
μέχρι τό Στάδιο. Οί μάχες, δπως καί οί διαδηλώσεις, βάσταξαν άπό τίς 10 
τό πρωί, μέχρι άργά τή νύχτα, κρατώντας τούς Α θηναίους σέ συγκίνηση 
καί συναγερμό.

Φαίνεται πώς οί νέες αύτές μαχητικές έκδηλώσεις τού άθηναϊκού 
λαού προκάλεσαν καινούριες άναταραχές στίς γραμμές τών ήγετικών στε
λεχών τών άστικών κομμάτων. Ό  Σοφούλης τήν έπόμενη κιόλας μέρα, 
στίς 23 τού Δεκέμβρη, μέ έκτακτη πρόσκληση, ζητούσε νά τόν έπισκεφτεί 
άμέσως άντιπρόσωπος τού ΕΑΜ, πού θά ήταν εύγενική παραχώρηση άν 
άντιπροσώπευε ταυτόχρονα καί τό ΚΚΕ. 'Η  «πονηριά» ήταν σαφέστατη. 
Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ συμφώνησε νά έπισκεφθώ έγώ, γιά μιά άκόμα φορά, τόν 
άρχηγό τού κόμματος τών Φιλελευθέρων. Ή  συνάντηση πραγματοποιή- 
θηκε τό ίδιο άπόγεμα.

Στήν άρχή μού δήλωσε πώς τά πολιτικά δημοκρατικά κόμματα δέ
χονται νά συνεργαστούν μέ τό ΕΑΜ, σ’ ένα νέο δημοκρατικό συνασπισμό.
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πού θά έκφράζεται καί στόν τίτλο τής όργάνωσης πού θά ιδρυθεί. Συγκε
κριμένα πρότεινε: Νά Ιδρυθεί ίνα «Έθνικό Δημοκρατικό 'Απελευθερω
τικό Μέτωπο»(ΕΔΑΜ), μέ άντίστοιχο στρατό (ΔΕΑΣ), όργανο τάξης 
(ΔΕΠ). Στό Κεντρικό Συμβούλιο τοΰ ΕΔΑΜ νά ύπάρχει ένας τακτικός 
καί ένας άναπληρωματικός άντιπρόσωπος άπό κάθε κόμμα καί ένας άπό 
τίς πανελλαδικές μαζικές όργανώσεις. Μέ συμβουλευτική ψήφο νά κλη
θούν νά πάρουν μέρος οί Έλληνες τής Μέσης ’Ανατολής (ένας πολιτικός 
καί ένας στρατιωτικός). Τό Γενικό Συμβούλιο νά έκλέξει πενταμελή Ε κ 
τελεστική Έπιτροπή μέ συμμετοχή: Έ ν α ς τών παλιών πολιτικών κομμά
των, ένας τών κομμάτων πού ίδρυσαν τό ΕΑΜ, ένας τών πανεθνικών όρ
γανώσεων, ένας άπεσταλμένος άντιπρόσωπος τής ΚΕ τοΰ ΔΕΑΣ καί ένας 
άπό τά μέλη τού Γενικού Συμβουλίου, άνεξάρτητα άπό προέλευση, πού νά 
είναι καί πρόεδρος τού ΕΔΑΜ. Στήν κατάλληλη στιγμή θά δημιουργηθεΐ 
στήν Ελεύθερη Ε λλάδα Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση, μέ πρόε
δρο ένα πρόσωπο πού θά ύποδείξουν τά άστικά πολιτικά κόμματα καί θά 
γίνει άποδεκτό άπό τό Γενικό Συμβούλιο. Στά τμήματα τοΰ ΔΕΑΣ καί τής 
ΔΕΠ νά έφαρμοστεί ή άρχή τής δυαδικής διοίκησης, δηλαδή ένας στρα
τιωτικός πού θά διορίζεται σύμφωνα μέ τό βαθμό του καί τήν ιεραρχία 
στόν παλιό στρατό καί ένας καπετάνιος, πού θά έκλέγεται δημοκρατικά 
άπό τό τμήμα του. Ή  άνώτατη Διοίκηση τού ΔΕΑΣ, (πού τμήμα του θά 
είναι ή ΔΕΠ), θά είναι άπό ένα στρατιωτικό άρχηγό, έναν έξουσιοδοτη- 
μένο άπό τό Γενικό Συμβούλιο τοΰ ΕΔΑΜ πολιτικό καθοδηγητή καί άπό 
τό Γενικό ’Επιτελάρχη. Τό Γενικό Ε πιτελείο θά συγκροτηθεί σύμφωνα μέ 
τίς άπαιτήσεις τού άγώνα.

’Απαραίτητη προϋπόθεση γιά νά ύπογραφεϊ ή συμφωνία ένότητας 
στό ΕΔΑΜ. θεωρήθηκε άπό τόν Σοφούλη, ή ύπογραφή άπό τό ΚΚΕ τού 
άντιμοναρχικοΰ πρωτόκολλου τών άστικών κομμάτων.

Ό λ α  τά παραπάνω ήταν διατυπωμένα σ’ ένα σχέδιο πού είχε συντά- 
ξει ό Θεμ. Τσάτσος.

Παρακάλεσα τό Σοφούλη νά μού δοθεί ένα άντίγραφο καί νά τό 
θέσω στήν ΚΕ τού ΕΑΜ καί τίς διοικήσεις τών κομμάτων καί όργανώ
σεων πού τό συγκροτούν.

Ό  Σοφούλης δέχτηκε τήν άναβολή, άλλά άρνήθηκε νά μού δώσει 
άντίγραφο τού σχεδίου, μέ τό έπιχείρημα πώς δέν εϊχε τήν πρόνοια νά 
έτοιμάσει άντίγραφα.

Τό βράδυ τής ίδιας μέρας ένημέρωσα τούς Ίωαννίδη καί Σιάντο. 'Η 
άπόφαση τών άστικών πολιτικών κομμάτων νά βγούν άπό τήν άδράνεια 
καί νά συνεργαστούν μέ τό ΕΑΜ, άποδόθηκε στήν έπίδραση πού είχε ή 
έπιτυχία στό Γοργοπόταμο, στήν έμπραχτη άναγνώριση τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 
άπό τούς Ά γγλους καί στόν ένθουσιασμό πού προκάλεσαν οί τελευταίες 
μεγάλες εκδηλώσεις τού λαού τής Α θήνας καί τού Πειραιά.

Ή  ικανοποίηση, μπορώ νά πώ ό ένθουσιασμός μας ήταν γενικός, 
τόσο στήν ήγεσία τού ΚΚΕ, όσο καί στήν ΚΕ τού ΕΑΜ, πού συνεδρίασε 
τήν άλλη μέρα. Ό λο ι οί όροι τών παλιών κομμάτων έγιναν δεκτοί, άφή-
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νοντας τά πρακτικά ζητήματα νά λυθούν άργότερα στήν ένιαία όργάνω
ση. Ό  Σιάντος μέ πληρεξούσιο, άνάθετε σέ μένα νά ύπογράψω τό άντιμο- 
ναρχικό πρωτόκολλο. Τό πρωί τής άλλης μέρας, παραμονή Χριστούγεννα, 
ή ΚΕ τοϋ ΕΑΜ συνεδρίασε καί δρισε τριμελή έπιτροπή άπό τούς Χατζή, 
Νικολακόπουλο καί Μαργιόλη, νά έπισκεφθεϊ τόν άρχηγό τού Κόμματος 
τών Φιλελευθέρων καί έκπρόσωπο δλων τών άστικών δημοκρατικών κομ
μάτων καί νά παρευρεθούν στήν ύπογραφή τής συμφωνίας άπό τόν Γε
νικό Γραμματέα τού ΕΑΜ.

Τήν καθορισμένη μέρα, άργά τό άπόγεμα 24 τού Δεκέμβρη 1942, 
πραγματοποιήθηκε ή συνάντηση. Στό γραφείο τού Σοφούλη βρήκαμε τούς 
Χατζήμπεη καί Άσκούτση. Ό  Χατζήμπεης έκανε νά φύγει, άλλά τόν 
σταμάτησε ό Σοφούλης λέγοντας: «Φίλτατε Σταμάτη μείνε. Ά π ό  τώρα καί 
πέρα μέ τούς φίλους τού ΕΑΜ δέν θά ύπάρχουν μυστικά!»

Στήν άρχή έδωσα τό πληρεξούσιό μου στόν Σοφούλη καί δήλωσα πώς 
είμαι έτοιμος νά ύπογράψω τό άντιμοναρχικό πρωτόκολλο. Στή συνέχεια 
ό Άσκούτσης διάβασε τό καθαρογραμμένο συμφωνητικό τού ΕΔΑΜ.

Δέν ύπήρχαν άλλες προτάσεις καί ό Σοφούλης πρότεινε νά τό ύπο
γράψω πρώτος σάν άντιπρόσωπος τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ.

'Υπόγραψα χωρίς δισταγμό μέ τό πραγματικό μου δνομα, βάζοντας 
σέ παρένθεση Α ντωνίου. Στή θέση τού άντιπροσώπου τών Δημοκρατικών 
Κομμάτων ό Σοφούλης έβαλε μόνο μιά μονογραφή.

-  Γιατί μονογραφή καί δχι ύπογραφή Κύριε Πρόεδρε; Ρώτησε ό Χα
τζήμπεης.

-  Μά... είναι τυπικό ζήτημα τάξης! Νά τό δούν οί συνεργάτες μου 
πρώτα καί μετά θά τό ύπογράψω!... Αύτό δμως δέν έχει σημασία. Ή  συμ
φωνία είναι πλήρης καί μπορεϊ νά θεωρηθεί άπό τώρα πώς είμαστε ένω- 
μένοι δλοι οί "Ελληνες κατά τού κοινού έχθρού άπάντησε ό Σοφούλης

Τό μονογραφημένο συμφωνητικό βρέθηκε στά χέρια μου. Ό  Σοφού
λης, δπως κατάλαβα, θέλησε νά τό πάρει πίσω. Πρόφτασα καί τόβαλα 
στήν τσέπη μου. 'Ομολογώ πώς δέν τδκανα άπό πονηριά. Τά τελευταία 
λόγια τοϋ Σοφούλη δέν άφηναν άμφιβολίες καί ό ένθουσιασμός μου ήταν 
πολύ μεγάλος. Άποχαιρετήσαμε τούς «νέους συνεργάτες» μας καί φύγαμε 
ικανοποιημένοι.

Τή νύχτα τής ίδιας μέρας τό Γραφείο πληροφοριών Ε, τής ΚΕ τού 
ΕΑΜ μού έστειλε έκτακτο σημείωμα πού έλεγε πώς άπό τό στενό κύκλο 
τού Σοφούλη έφτασε πληροφορία πώς ύπογράφτηκε κάποια συμφωνία, 
άνάμεσα στά άστικά κόμματα καί τό ΕΑΜ, μέ καταπληκτικές λεπτομέ
ρειες, μέχρι καί τόν τρόπο πού θά Εξασφαλίζονταν άνόθευτη ψηφοφορία 
στίς πρώτες μεταπελευθερωτικές έκλογές. Γιά πρώτη φορά σ’ δλο τό πολι
τικό μαγείρεμα, άνακατώνονταν καί τό δνομα τού Τσιγάντε.

Λίγες μέρες άργότερα μέ καλούσε ό Καφαντάρης. Τόν έπισκέφθηκα 
στό σπίτι του. Μίλησε μέ ικανοποίηση γιά τή συμφωνία, άλλά πρόσθεσε
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πώς ή πραγματοποίησή της δέ μπορεΐ νά άρχίσει πρίν τήν άνοιξη. Μέχρι 
τότε, είπε, πρέπει· δλοι νά φροντίσουμε νά βελτιωθεί κάπως ή έπισιτιστική 
κατάσταση στή Ρούμελη. Καί συνέχισε:

-  Έ χω  ένα σχέδιο. Ά πόσπασα ύπόσχεση άπό τούς Ιταλούς νά στεί- 
λουν τρόφιμα στά όρεινά χωριά τής Ρούμελης, δμως φοβούνται πώς αύτά 
θά πάν στούς άντάρτες. Σάς προτείνω τό χειμώνα νά άποτραβηχτούν οί 
άντάρτες άπό τή Στερεά καί τήν Ή πειρο  πρός τή Θεσσαλία καί τή Μακε
δονία. Μ’ αύτό τόν τρόπο θά έξαπατήσουμε τούς ’Ιταλούς, θά άποσπά- 
σουμε δσο μπορούμε περισσότερα τρόφιμα καί τό καλοκαίρι ξαναγυρί- 
ζουν οί άντάρτες.

Έ μεινα έκπληκτος. Καί άντί ν ’ άπαντήσω ρώτησα: -  Ο ί Ρουμελιώτες 
θά τδθελαν αύτό;

. -  Μμ... δπως μέ βεβαιώνουν αύτοί πού μ’ έπισκέπτονται λένε πώς 
αύτή είναι ή μόνη λύση νά σωθεί ό λαός άπό τήν πείνα.

-  Κύριε Πρόεδρε, τού είπα. Σάς βεβαιώνω δτι ό λαός τής Ρούμελης 
ποτέ δέ θά δεχόταν τέτοιο συμβιβασμό μέ τούς καταχτητές. Ά λλωστε δέν 
πεινούν περισσότερο άπό τούς Α θηναίους. Σάς προτείνω νά στείλετε ένα 
δικό σας άνθρωπο στή Ρούμελη καί δταν έπιστρέψει θά μιλήσουμε. Τήν 
άσφαλή άνοδο καί έπιστροφή του άναλαμβάνουμε έμεΐς.

Επικράτησε μικρή σιωπή καί ό Καφαντάρης είπε τελικά:
-  "Εχετε δίκαιο. Τέτοια πράγματα δέ γίνονται.
Λίγες μέρες άργότερα, σέ μιά συνάντησή μας, ό Ά σκούτσης μού 

μετάφερε άγανακτισμένος τήν πληροφορία πώς ό Σοφούλης δέ θά ύπο
γράψει τελικά τή συμφωνία, γιατί άντιδρούν μερικοί άπό τούς άρχηγούς 
τών Δημοκρατικών Κομμάτων καί μού όνόμασε τόν Γόνατά καί τόν Σο- 
φιανόπουλο.

Ό  Σιάντος, δταν τού μετάδοσα τήν πληροφορία είπε-
-Κ άτι κρύβεται έδώ, δμως σύντομα θά τό μάθουμε.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Ανάγκη σύγκλησης Ανώτατου Σώματος

Τό 6ο Συνέδριο τού ΚΚΕ είχε πραγματοποιηθεί στά 1936, στίς παραμο
νές τής έπιβολής τής βασιλομεταξικής δικτατορίας. Ά π ό  τότε τό Κόμμα 
είχε μπει σέ μιά έξαιρετικά δύσκολη καί σκληρή περίοδο, δπου δοκιμά
στηκε ή πολιτική καί ή όργάνωση δλου τού Κόμματος καί σέ πρώτη 
γραμμή ή Κεντρική του καθοδήγηση.

Στή συνέχεια ήρθε ό πόλεμος, ή κατοχή καί ό έθνικο-άπελευθε- 
ρωτικός άγώνας, πού βρίσκονταν στήν όρμητική του άνάπτυξη. Τά τερά

400



στια προβλήματα πού δημιουργούσαν οΐ έναλλασσόμενες μέ καταπλη
κτικά γρήγορους ρυθμούς έσωτερικές καί διεθνείς έξελίξεις καί κοσμογο- 
νικές άλλαγές, έκαναν άναγκαία τή σύγκληση ένός Ά νωτάτου Σώματος 
τού ΚΚΕ. Ά λλά  καί ειδικότεροι έσωκομματικοί λόγοι ύπαγόρευαν προ
βληματισμούς καί διερευνήσεις γιά  σωστή έκτίμηση τής πολιτικής καί 
δράσης τού Κόμματος καί τής Κεντρικής του Διοίκησης, άξιολόγηση τής 
δουλειάς μέ βάση τά καινούρια δεδομένα, ξεκαθάρισμα τής πείρας καί 
μετάδοσή της στή βάση τού Κόμματος καί τίς μάζες, σάν καθοδήγηση γιά 
δράση. Ά κόμα τό Σώμα θά είχε άποστολή νά καταλογίσει εύθύνες καί νά 
πάρει μέτρα σέ βάρος άνώτατων στελεχών γιά σοβαρά λάθη καί έλλειψη 
άντοχής καί κομματικού ήθους άπό πολλά μέλη τού ΠΓ καί τής ΚΕ τού 
ΚΚΕ καί γιά μερικούς πού κατρακύλησαν στό βούρκο τής άποστασίας 
καί τού χαφιεδισμού. Τέλος τό Σώμα θά άνάδειχνε νέα μέλη τής ΚΕ, γιατί 
παρά τήν ένίσχυση τού άνώτατου όργάνου τού Κόμματος, μέ τίς  δραπε
τεύσεις μελών τής ΚΕ, έκλεγμένων άπό τό 6ο Συνέδριο, ή σύνθεση τής ΚΕ 
καί άριθμητικά καί ποιοτικά έξακολουθούσε νά είναι άνεπαρκέστατη.

Ή  άντίθεση Ίωαννίδη-Σιάντου έκδηλώθηκε έντονα σέ μιά σειρά 
προβλήματα, στή διάρκεια τής Β' Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης, πού είχε 
άποφασιστεϊ άπό τό ΠΓ γιά τά τέλη τού Δεκέμβρη. "Υποπτες κινήσεις 
γύρω άπό τό Σιάντο καί τό σπίτι του, ύποχρέωσαν τούς δυό γραμματείς 
νά συγκατοικήσουν στό σπίτι πού έμενε ό Ίωαννίδης. Στό πολιτικό μέρος 
οί διαφορές τους ξεπερνούσαν τίς άπλές διαφωνίες, πού ήταν φυσικό νά 
ύπάρχουν σέ μιά τόσο πολύπλοκη κατάσταση καί άνάγονταν μέ τίς προ
τάσεις τού Ίωαννίδη σέ άνατροπή τής μέχρι τότε πολιτικής γραμμής καί 
πορείας τού Κόμματος καί τού λαϊκού κινήματος. Στή σύνθεση τών άντι- 
προσωπειών πού θά στέλνανε οί όργανώσεις περιοχών καί τών τριών με
γάλων πόλεων (Α θήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη), ό Ίωαννίδης ύποστή- 
ριζε πώς θά πρέπει, γιά  νά είναι άποδοτική ή Συνδιάσκεψη, νά σταλούν 
διαμορφωμένα καί δοκιμασμένα στελέχη χωρίς νά είναι έκτεθειμένα μέ 
«δηλώσεις μετανοίας» ή άλλης μορφής ήθικές ύποχωρήσεις. Ό  Σιάντος 
άντίθετα ζητούσε νά πάρουν μέρος στή Συνδιάσκεψη καί στελέχη τής νέας 
γενεάς τών κομμουνιστών, πού θά φέρνανε τήν άγωνιστική πνοή καί νά 
παρευρεθούν, έστω καί σάν προσκαλεσμένοι, μερικοί άπό τούς καπετά
νιους τού ΕΛΑΣ, πού γιά λόγους ήθικής κομματικής τάξης, δέ μπορούν 
νά έκλεγούν άντιπρόσωποι στό άνώτατο αύτό κομματικό σώμα. Προσω
πικά γιά τόν Ά ρ η  άποφασίστηκε νά κληθεί στήν Α θήνα  πρίν άπό τή 
Συνδιάσκεψη καί άπό τίς συζητήσεις μαζί του νά κριθεί άν θά κληθεί νά 
κάνει έκθεση γιά τό άντάρτικο στή Συνδιάσκεψη ή δχι. Ό σ ο  γιά τά στελέ
χη, σοβαρή διαφορά παρουσιάστηκε στήν άποστολή τού Κ. Καραγιώργη 
στή Θεσσαλία, πού τόν θεωρούσε κατάλληλο ό Ίωαννίδης, άκατάλληλο ό 
Σιάντος.

"Ολες οί διαφορές λύθηκαν μέ συμβιβασμό. Στό πολιτικό μέρος βα
σικά έπικράτησαν οί άπόψεις τού Σιάντου, ένώ στά όργανωτικά κυριάρ
χησε ή γνώμη τού Ίωαννίδη.
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Έναρξη τής Συνδιάσκεψης

Ή  Συνδιάσκεψη συνήλθε τό τελευταίο δεκαήμερο τοΰ Δεκέμβρη 1942 στό 
Κουκάκι, στήν όδό Βέϊκου, στό σπίτι τής οικογένειας Παπαχρήστου. Πή
ραν μέρος πενήντα, περίπου «άντιπρόσωποι» άπό τίς όργανώσεις τοΰ 
κορμοΰ τής Ε λλάδας καί τήν Πελοπόννησο, έκτός άπό τή βουλγαροκρα- 
τούμενη άνατολική Μακεδονία καί τή δυτική Θράκη. Δέν άντιπροσωπεύ- 
τηκαν έπίσης ή Κρήτη καί τά νησιά. Ή  σύνθεσή της ήταν άποκλειστικά 
άπό άνώτερα καθοδηγητικά στελέχη τοΰ ΚΚΕ, δλα παλιά καί δοκιμα
σμένα στίς φυλακές καί τά στρατόπεδα τής δικτατορίας. Ή  μεγάλη 
πλειοψηφία ήταν άπό στελέχη πού δούλευαν στόν Κεντρικό μηχανισμό 
καί στίς όργανώσεις Α θήνας καί Πειραιά.

Τήν όργάνωση τής Συνδιάσκεψης είχε άναλάβει ή ’Αθήνα, μέ ύπεύ
θυνη γιά τήν προετοιμασία καί τήν είσοδο τών «άντιπροσώπων» τήν 
Καίτη Ζεύγου. Τήν περιφρούρησή της όργάνωσε ό Ν. Πλουμπίδης, πού 
θά έμενε έξω άπό τή Συνδιάσκεψη γιά τήν άντιμετώπιση προβλημάτων 
τής τρέχουσας δουλειάς καί γιά λόγους πρόνοιας. Ό  νεαρός τότε ΕΛΑΣ 
τής ’Αθήνας, μέ έπικεφαλής τόν καπετάνιο του Νέστορα (Σπ. Κωτσάκη) 
είχε πάρει θέσεις γύρω άπό τό Κουκάκι, δπου είχαν κιόλας άρχίσει τά 
πρώτα έπιθετικά κρούσματα τής «X» τοΰ Γρίβα, ένάντια στό ΕΑΜ.

Οί έργασίες τής Συνδιάσκεψης βάσταξαν δυό μέρες. Πρακτικά, δπως 
σ’ δλα τά προηγούμενα Σώματα ('Ολομέλειες καί συνεδριάσεις τής ΚΕ 
καί τού ΠΓ) δέν κρατήθηκαν. Τό σχέδιο άπόφασης δόθηκε γιά μελέτη 
μέσα στό σπίτι, πρίν άρχίσει ή Συνδιάσκεψη.

Εισηγητής στή Συνδιάσκεψη ήταν ό Πρώτος Γραμματέας τής ΚΕ τού 
ΚΚΕ, Γιώργης Σιάντος.

Ή  εισήγηση άφού έκανε μιά σύντομη, σχετικά, έκθεση τής πορείας 
τοΰ Κόμματος άπό τό 6ο Συνέδριο καί τή θέση τοΰ ΚΚΕ στό βασικό πρό
βλημα τής έποχής: τήν πάλη ένάντια στόν πόλεμο, δπου άποκάλυψε τήν 
άνεκτίμητη βοήθεια τής ΚΔ γιά τή σωστή έκτίμηση τοΰ πολέμου ώς έθνι- 
κοαπελευθερωτικοΰ άπό μέρος τής 'Ελλάδας καί ύπόδειχνε πανεθνική 
συνεργασία, άκόμα καί μέ τήν κυβέρνηση τού Μεταξά, άν αύτή έκδηλώσει 
διαθέσεις νά ύπερασπιστεϊ τήν πατρίδα άπό μιά Ιταλική φασιστική είσβο- 
λή. 'Η θέση αύτή διακηρύχθηκε, άργότερα, άπό τό Ζαχαριάδη καί άπό 
δλο τό Κόμμα, έκτός άπό τίς φερόμενες σάν κεντρικές καθοδηγήσεις του 
πού έγκληματικά διαστρέβλωσαν τή σωστή γραμμή, δείχνοντας τήν «Πεμ- 
πτοφαλαγγίτικη» φυσιογνωμία τους. Στή συνέχεια πέρασε σέ έκτιμήσεις 
τής κατάστασης. Ά ναφέρθηκε στίς έπιτυχίες καί τίς δυσκολίες τής άνα- 
διοργάνωσης τού ΚΚΕ καί τίς όργανώσεις τοΰ άντιστασιακοΰ κινήματος.

Στό κλείσιμό του ό Σιάντος άναφέρθηκε σέ μιά σειρά συγχύσεις καί 
λάθη σχετικά μέ τό χαρακτήρα τοΰ έαμικοΰ κινήματος καί τό ρόλο τής 
όργάνωσης. Τόνισε πώς: «Ό λα θά πρέπει νά γίνονται διαμέσου τού 
ΕΑΜ». Καί έξήγησε πώς αύτό σημαίνει συναγωνιστικές σχέσεις καί σε
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βασμό στήν άνεξαρτησία καί αυτοτέλεια τών συνεργαζόμενων μέσα στό 
ΕΑΜ κομμάτων καί όργανώσεων, χωρίς αύτά νά είναι ύποχρεωμένα νά 
δέχονται τίς άποφάσεις τού ισχυρότερου κόμματος καί χωρίς νά βρίσκε
ται μπροστά σέ «τετελεσμένα» γεγονότα. Διεύρυνση τοϋ ΕΑΜ μπορεϊ καί 
πρέπει νά έπιτευχθεϊ μέ κείνους πού θά δεχτούν τό πρόγραμμά του καί 
πιό συγκεκριμένα θά άναλάβουν ύποχρέωση γιά ένεργητική συμμετοχή, 
μέ δλες τίς δυνάμεις πού διαθέτουν στήν πάλη ένάντια στούς κατακτητές, 
τούς κουίσλιγκς καί τούς κάθε μορφής έθνοπροδότες. Αύτό σημαίνει πώς 
θά πρέπει νά άποκρούσουμε τό σύνθημα: «Ό λα νά ύποταχθούν στό Πα
νεθνικό Μέτωπο», πού ζητούν έπίμονα τά παλιά άστικά κόμματα, πού 
σημαίνει: ύποταγή στήν πολιτική τής «άναμονής», εύνουχισμό τής πάλης 
τού λαού, παραδοχή τής ήγεσίας τών κομμάτων τους καί άναγνώριση τής 
μεταπολεμικής κυριαρχίας τοΰ παλιού άστικού καθεστώτος. Τέτοιοι 
«σύμμαχοι» δέν μάς χρειάζονται.

Έπίσης στό κλείσιμο, μιλώντας ό Σιάντος γιά τό ταξικό περιεχόμενο 
τής πάλης έξήγησε πώς στήν πορεία τού έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα ή 
ταξική πάλη δέν έκμηδενίζεται, δπως ύποστηρίζουν μερικοί, άλλά διεξά
γεται μέ τή μορφή τής έθνικής πάλης. Ή  κοινωνική άπελευθέρωση, τόνι
σε, περνάει ύποχρεωτικά μέσα άπό τό στάδιο τής έθνικής άπελευθέρωσης, 
χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς θά πρέπει νά συντελεστεΐ τό διώξιμο τών 
κατακτητών γιά νά άρχίσει ή πάλη γιά τήν πραγματοποίηση τών κοινωνι
κών έπιδιώξεων τών έργαζομένων. Τελειώνοντας ό Σιάντος σταμάτησε 
στή θεωρητική άνεπάρκεια τών στελεχών τού Κόμματος καί στίς τερά
στιες δυσκολίες προσαρμογής τους στίς συνθήκες καί τίς άπαιτήσεις τής 
περιόδου, δπου τό ΚΚΕ έχει τό κύριο βάρος καί τήν εύθύνη νά όργανώσει 
καί νά καθοδηγήσει τόν έπαναστατημένο λαό στούς άγώνες καί τή νίκη.

Ή  συζήτηση

Μετά τήν εισήγηση έγιναν δυό συμπληρωματικές έκθέσεις: Μιά γιά τό 
ΕΑΜ καί τίς άλλες έθνικοαπελευθερωτικές όργανώσεις, τούς μαζικούς 
άγώνες, μέ τά σοβαρά έπιτεύγματα, πού έκανα έγώ. Καί μιά δεύτερη γιά 
τήν Ρούμελη καί ειδικότερα γιά τό άντάρτικό της, μέ έπικεφαλής τόν 
Ά ρη , πού έκανε ό Ά ντρέας Τζήμας, μέ στοιχεία άπό τήν έκθεση τού Α ρ 
χηγείου Ρούμελης γιά τό Γοργοπόταμο καί τήν έκθεση τού Λευτεριά, μέ 
γενικότερες έκτιμήσεις τής πορείας τοϋ άντάρτικου καί τίς προοπτικές 
του γιά τό σύντομο μέλλον. Ό  Τζήμας ύπογράμμισε τή σοβαρότητα τής 
πρότασης πού έκανε τό Α ρχηγείο Ρούμελης γιά άμεση μεταφορά τής 
ϊδρας τής Κεντρικής καθοδήγησης άπό τήν Α θήνα  στό Βουνό, δπου θά 
πρέπει νά βρίσκεται τό κέντρο τοϋ βάρους τού έθνικοαπελευθερωτικού 
άγώνα, μιά πού στόν πόλεμο τά δπλα άποφασίζουν. Ό  Τζήμας πρότεινε 
άπό τή Συνδιάσκεψη νά δριστούν άνώτατα στελϊχη πού θά πλαισιώσουν, 
μαζί μέ στρατιωτικούς πού θά πρέπει νά διατεθούν άπό τήν ΚΕ τού
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ΕΛΑΣ τά άρχηγεία, καί τίς άνταρτοομάδες, μέχρι πού νά μετακινηθούν 
οί μηχανισμοί τής ΚΕ καί τών άλλων κομμάτων καί όργανώσεων.

Στή συνέχεια έκανε μιά πολύ κατατοπιστική έκθεση δράσης τής όρ
γάνωσης Θεσσαλίας ό Κώστας Γαμβέτας, γιά τό θεσσαλικό άντάρτικο. Ό  
Βλαντάς μίλησε γία  τήν ΟΚΝΕ καί τό ΕΑΜ νέων καί άνάπτυξε τίς δυνα
τότητες πού ύπήρχαν γιά τή συγκρότηση μιάς 'Ενιαίας Πανελλαδικής 
Όργάνωσης νέων, μέ τή συνένωση δλων τών πολιτικών καί έθνικοαπε- 
λευθερωτικών όργανώσεων τής νεολαίας.

Μέ μεγάλη όξύτητα μίλησε καί δ στρατιωτικός σύμβουλος τής ΚΕ τού 
ΚΚΕ Θεόδωρος Μακρίδης. ’Αφού έκανε όλοκληρωμένη καί κατατοπι
στική άνάλυση γιά τίς πολεμικές έπιχειρήσεις στό ’Ανατολικό Μέτωπο 
καί τίς προοπτικές πού άνοίγονται στό έθνικοαπελευθερωτικό μας κίνημα 
παρατήρησε δτι τό ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ έκανε σοβαρό λάθος διαπιστώ
νοντας στήν 8η 'Ολομέλεια πώς «πλησιάζει ή άπόβαση άγγλοαμερικανι- 
κών δυνάμεων στήν Ελλάδα». Δέν συμβουλεύτηκε τούς στρατιωτικούς 
καί μέ προχειρότητα -  άθελά του -  ρίχνει νερό στό μύλο τής άντιεαμικής 
άντίδρασης. Οί ’Αγγλοαμερικάνοι, τόνισε, ούτε μπορούν ούτε θέλουν ν ’ 
άνοίξουν μέτωπο στήν Εύρώπη. ’Αφήνουν τούς Ρώσους νά βγάλουν τά 
κάστανα άπ’ τή φωτιά. Θέλουν νά κερδίσουν τόν πόλεμο μέ έλάχιστες 
ζημιές. Ε ίναι μπλεγμένοι στή Βόρειο ’Αφρική καί τή Μέση ’Ανατολή, έτσι 
πού δέν μπορούν νά κάνουν ούτε δευτερεύουσες ένέργειες δπως θά είναι 
μιά άπόβαση στήν 'Ελλάδα. Πολύ περισσότερο δέ πρέπει νά περιμένουν 
σύντομα άνοιγμα πραγματικού δεύτερου μετώπου στήν Εύρώπη. Παίρ
νοντας αύτά ύπόψη του τό ΚΚΕ, συνέχισε ό Μακρίδης, πρέπει νά κατα
λάβει δτι ό ένοπλος άντάρτικος άγώνας καί ή μαζική άντίσταση τού έλλη- 
νικού λαού δέν μπορεί νά έχει τή συμπάθεια τών Ά γγλω ν, γιατί αύτοί 
θέλουν περιορισμένες ένέργειες τών άνταρτών καί σαμποτέρ, γιά νά έξ- 
υπηρετούνται συγκεκριμένοι πολεμικοί σκοποί καί γιά τίς περιορισμένες 
αύτές ένέργειες θά έπιδιώξουν μέ κάθε τρόπο νά συγκροτήσουν άφοσιω- 
μένες στήν πολιτική τους δυνάμεις, κυρίως άπό μοναρχικούς, ή τό πολύ 
άπό συντηρητικούς δημοκράτες, τύπου Ζέρβα. Τό λαϊκό άντάρτικο τό 
φοβούνται γιά τούς μακροπρόθεσμους πολιτικούς σκοπούς καί θά πρέπει 
νά έπαγρυπνούμε.

Ό λ ο ι πού πήραν μέρος στή Συνδιάσκεψη, θά θυμούνται τήν άγανά- 
χτηση τού Πολ. Δανιηλίδη, δταν, διαβάζοντας δελτία πληροφοριών τής 
ΚΕ τού ΕΛΑΣ, κατάγγελνε τίς μηχανορραφίες τών πρακτόρων τών μυ
στικών άγγλικών υπηρεσιών καί τίς άντιεαμικές ραδιουργίες τού Τσιγάν
τες. «Τό Κόμμα μας δέ θά πρέπει νά παρασυρθεϊ, -  είπε ό Δανιηλίδης -  
σέ ύπερεκτίμηση τών δημαγωγικών διακηρύξεων τής Μ. Βρετανίας πώς 
δήθεν θά μπει στήν 'Ελλάδα σά “σωτήρας” καί “έλευθερωτής". Ή  Γερ
μανική κατοχή είναι πρόσκαιρη, θά γλυτώσουμε άπ’αύτή μιά μέρα. Ά λλά 
άν πέσουμε κάτω άπό τήν άγγλική κατοχή, πολλά χρόνια θά μαρτυρήσει ό 
έλληνικός λαός. Αύτό δέν πρέπει ποτέ νά τό ξεχάσουμε, άλλά καί οί ίδιοι 
οί Ά γγλο ι δέ θά μάς άφήσουν νά τό ξεχάσουμε».
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Καί άλλοι πολλοί, σχεδόν δλοι άναφέρθηκαν στά άτιμα σχέδια τών 
Άγγλων, φέρνοντας στοιχεία χειροπιαστά άπό τή δράση τών πρακτόρων 
στούς τομείς πού δούλευαν.

Ή  άπόφαση

Μέ βάση τήν εισήγηση πού Ικανέ ό Γραμματέας τής ΚΕ τού ΚΚΕ Γιώργης 
Σιάντος καί τίς δμιλίες τών άντιπροσώπων, ή Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, 
στήν άπόφασή της διαπίστωνε τά παρακάτω: «ΟΙ τελευταίες περίλαμπρες 
νίκες τού κόκκινου στρατού στό θρυλικό Στάλινγκραντ, Καύκασο, Ρζέφ, 
Βελίκιγιε Λούτσι καί τόν Άγγλοαμερικανών στή Βόρειο Α φρική άλλά
ζουν τήν πολιτική καί πολεμική κατάσταση σέ βάρος τού φασιστικού 
άξονα, άνοίγουν τό δρόμο πρός γενικότερη καί άποφασιστική συμμαχική 
έπίθεση γιά τή τελική συντριβή τής φασιστικής βαρβαρότητας -  καί αύτό 
βάζει μπροστά στό κόμμα μας καί σ’ όλόκληρο τόν έλληνικό λαό πολύ 
έξαιρετικά καθήκοντα καί πρίν άπ’ δλα τό καθήκον τής άμεσης καί όλό- 
πλευρης προετοιμασίας καί διεξαγωγής σκληρών καί πολύμορφων παλ
λαϊκών άγώνων ώς τήν άπελευθέρωση τής χώρας μας καί τήν όλοκληρω- 
τική κατοχύρωση τής νίκης τού έλληνικού λαού...» Ά λλη διαπίστωση: 
«παρόλο πού ή άριθμητική δύναμη τού κόμματός μας είναι μεγαλύτερη 
άπό κάθε άλλη φορά, όμως συγκριτικά μέ τή μεγάλη διάχυτη πολιτική μας 
έπιρροή καί τίς μεγάλες άπαιτήσεις τοΰ σημερινού παλλαϊκού άγώνα εί
ναι πολύ άνεπαρκεϊς. Παράλληλα τό χαμηλό κομματικό καί θεωρητικό 
έπίπεδο μεγάλου μέρους τών κομματικών μας δυνάμεων καί ή πολύ χα
μηλή έπαναστατική έπαγρύπνηση έναντίον τής βρωμερής δράσης δλων 
τών έχθρών τού κόμματος καί τού λαού μας, δημιουργούν σοβαρούς κιν
δύνους γιά τήν έκπλήρωση τών άμεσων πολιτικών καθηκόντων μας καί 
τού ιστορικού προορισμού τού Κόμματός μας».

Δίπλα στίς παραπάνω άδυναμίες ή Συνδιάσκεψη έπισήμανε σά βασι
κές καί τίς παρακάτω: «... 'Η πραγματοποίηση τής πλατιάς έθνικοαπε- 
λευθερωτικής πολιτικής... άκόμα καθυστερεί...», «Τό ΕΑΜ... ιδιαίτερα 
στή Μακεδονία, τή Θεσσαλία καί τήν Πελοπόννησο είναι άμαζο...», 
«...Μεγάλο μέρος τών έργατών. παραμένουν έξω άπό τά συνδικάτα. Οί 
άνεργοι είναι άνοργάνωτοι... οί πλατιές μάζες τής άγροτιάς... βασικά εί
ναι άνοργάνωτες, έξω άπό συνεταιρισμούς καί έπαγγελματικές όργανώ- 
σεις καί τό ΕΑΜ», «Οί πλατειές μάζες τής νέας γενιάς καί οί έργαζόμενες 
γυναίκες στήν πόλη καί τό χωριό, συμμετέχουν έλάχιστα στόν όργανωμένο 
πανεθνικό άγώνα». Σ ’ αύτές τίς άδυναμίες άποδίνει ή Συνδιάσκεψη 
...«τήν κυριότερη αιτία στήν έλλειψη ένός μεγάλου καί άδιάκοπου άπερ- 
γιακού καί λαϊκού κινήματος (σ.σ. στίς έπαρχίες) σ’ άντίθεση μέ τήν 
Α θήνα καί τόν Πειραιά δπου οί μαζικοί λαϊκοί άγώνες είναι σέ πολύ 
{■ψηλό έπίπεδο».

Καί τόνιζε δτι: «'Η έκπλήρωση τών έξαιρετικά ύπεύθυνων καθηκόν
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των ...προϋποθέτει πώς σύσσωμο τό κόμμα καί στό συντομότατο χρονικό 
διάστημα πρέπει νά έξαλείψει κάθε καθυστέρηση...»

'Η  Πανελλαδική Συνδιάσκεψη άναφερόμενη στή στρατηγική καί τα
χτική τού ΚΚΕ διακήρυξε «... κεντρικό καθήκον τού ΚΚΕ παραμένει ή 
πάλη κατά τού ξένου κατακτητή καί ή άπελευθέρωση τής Ε λλάδας καί 
τού έλληνικού λαού άπό κάθε έξωτερική καί έσωτερική πολιτική καί οι
κονομική σκλαβιά...». Τήν πραγματοποίηση αύτής τής γραμμής ή Συνδιά
σκεψη τή στήριζε: «πάνω στή βάση τής όργανωμένης καί ένιαίας πανε
θνικής πάλης... μέσα στίς γραμμές τού Εθνικού  άπελευθερωτικού μετώ
που...»

Καί παρακάτω: «'Η πραγματοποίηση τού άμεσου πολιτικού σκοπού 
τού κόμματός μας -  έθνική άπελευθερωτική καί λαοκρατική λύση τού 
έσωτερικού προβλήματος -  άποτελεϊ στή συγκεκριμένη στιγμή τή μονα
δική έπαναστατική θέση. Μόνο αύτή άνοίγει πλατιά τό δρόμο γιά τήν 
πραγματοποίηση τών παραπέρα στρατηγικών σκοπών τού κόμματός μας -  
τήν έγκαθίδρυση τής λαϊκής δημοκρατίας...», «στηριγμένη στήν άποφασι- 
στική ύποστήριξη τής έργατικής τάξης καί τών συμμάχων της, τήν άγρο- 
τιά, τίς λαϊκές μάζες τής πόλης καί τά άντίστοιχά τους λαϊκά όργανα, 
άποτελεϊ σταθμό γιά τήν προοδευτική έκμηδένιση τών έμποδίων στήν 
άνάπτυξή τών παραγωγικών δυνάμεων τού τόπου, τό γρήγορο πέρασμα 
στό σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής καί τήν δλοκληρωτική άπαλλαγή τού 
έλληνικού λαού άπό κάθε είδος οίκονομικό ζυγό».

Τήν δλη έθνικοαπελευθερωτική δράση ή Συνδιάσκεψη τοποθετούσε: 
«στό πλευρό τής Σοβιετικής Έ νωσης καί δλων τών συμμάχων της... γιά τή 
συντριβή τής φασιστικής άξονικής βαρβαρότητας καί σκλαβιάς». Έπίσης, 
τό ΚΚΕ... «όργανώνει τήν άδελφική συνεργάσία μέ δλους τούς ύπόδου- 
λους λαούς καί πρώτα ά π’ δλα μέ τούς λαούς τής Βαλκανικής».

Γιά νά γίνει ή πολιτική γραμμή πράξη, ή Συνδιάσκεψη έβαζε τό κα
θήκον «όλόπλευρης όργανωτικής καί ταχτικής προετοιμασίας» έτσι πού 
τό Κόμμα νά μπορέσει νά πραγματοποιήσει στό άκέραιο τούς άμεσους 
πολιτικούς σκοπούς «... κάτω άπό όποιεσδήποτε συνθήκες καί περιστά
σεις καί ταυτόχρονα νά άναπτύξει όλόπλευρη δράση έτσι πού μέσα στή 
ζωή καί τήν πάλη μέ τή δική τους πείρα, νά πειστούν οί μάζες τών πα
τριωτών γιά τήν όρθότητα τών σκοπών τής έπανάστασης καί τής γραμμής 
πορείας γιά τήν πραγματοποίησή της».

Στά καθήκοντα, ή άπόφαση τής Συνδιάσκεψης τονίζει: «...στήν 
πρώτη γραμμή τών καθηκόντων μας μπαίνει ή ειδική μαχητική - στρατιω
τική όργάνωση τών δυνάμεών μας, ό έφοδιασμός της μέ δλα τά άναγκαϊα 
μέσα καί ή όλόπλευρη προετοιμασία γιά νά μπορεϊ τό Κόμμα ν’ άνταπο- 
κριθεϊ στό άκέραιο σ’ δλες τίς άνάγκες τού άπελευθερωτικού άγώνα τού 
λαού μας». Καί άκόμα ύπόδειχνε σ’ δλες τίς όργανώσεις «... νά ένισχύ- 
σουν μ’ δλες τίς δυνάμεις τόν άνταρτοπόλεμο πού είναι κιόλας ήρωϊκός 
ένοπλος άγώνας». «Βασικός κρίκος γιά τήν πραγματοποίηση τών πολιτι
κών σκοπών καί τήν κατάκτηση καί μαχητικοποίηση τών λαϊκών μαζών εί
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ναι ό καθημερινός καί άδιάκοπος άγώνας γιά τίς οίκονομικές καί καθη
μερινές άπαιτήσεις τής ζωής. Ή  πραγματοποίηση τοϋ Αμεσου πολιτικού 
σκοπού περνάει άνάμεσα άπό μιά σειρά άδιάκοπα καί άλληλοδιάδοχα 
κύματα λαϊκών καί άπεργιακών, οικονομικών καί πολιτικών άγώνων.... 
Ό σ ο  προχωρούμε στήν πραγματοποίηση τών ένδιάμεσων αύτών στόχων -  
τονίζει ή άπόφαση -  άλλο τόσο πλησιάζουμε στόν τελικό πολιτικό σκοπό, 
στήν τελική νίκη».(5)

'Η Συνδιάσκεψη καθόριζε ισότιμες σχέσεις τού έθνικοαπελευθερωτι- 
κού κινήματος μέ δλους τούς Συμμάχους καί τά άλλα άντιστασιακά κινή
ματα, μέ βάση τήν άρχή τού σεβασμού τής άκεραιότητας, τής άνεξαρτη- 
σίας καί τής λαϊκής κυριαρχίας, μετά τόν πόλεμο.

Τέλος ή Ά πόφαση τής Συνδιάσκεψης ύπογράμμιζε τήν άνάγκη νά 
υψωθεί τό Ιδεολογικό θεωρητικό έπίπεδο τών στελεχών καί μελών τού 
Κόμματος.

Στό σχέδιο άπόφασης έγιναν άλλαγές. Πολλές δμως προτάσεις, ένώ 
δέν άποκρούστηκαν στή συζήτηση, ούτε καί στό κλείσιμο τού Σιάντου, 
δέν μπήκαν στήν άπόφαση, γιά λόγους, δπως λέγαμε τότε, «σκοπιμότη
τας». Χαρακτηριστικό είναι πώς άφαιρέθηκε άπό τήν άπόφαση κάθε 
υπαινιγμός γιά  μηχανορραφίες καί δολιοφθορές τών Ά γγλω ν, σέ βάρος 
τού κινήματος. 'Η  άπόφαση, δπως πάντα, ψηφίστηκε δμόφιονα.

Συμπλήρωση τής Κεντρικής Επιτροπής
Ακολούθησε έκλογή νέων μελών τής ΚΕ. Μιά μακρόσυρτη όμιλία τού 
Ίωαννίδη, μέ γενικές καί χιλιοειπωμένες φράσεις γιά τίς όργανωτικές άρ
χές καί τούς κανόνες λειτουργίας τών κομμάτων νέου τύπου -  λενινιστι- 
κού -  καί γιά διαδικασίες «μπολσεβικοποίησης» τού ΚΚΕ, κατέληξαν σέ 
διαβεβαιώσεις πώς «μελετάει», έχει «συλλάβει», «καταστρώνει» καί σύν
τομα θά βάλει σέ έφαρμογή, ένα νέο τρόπο όργάνωσης τού Κόμματος στή 
βάση, πού θά άνταποκρίνεται στίς άπαιτήσεις τής νέας κατάστασης. Μετά 
πρότεινε ένα ένα τά στελέχη πού τό ΠΓ θεωρούσε πώς έπρεπε νά έκλε- 
γούν στήν ΚΕ, χωρίς νά παραλείψει νά προσθέσει: «Βέβαια δέν έχουν 
δλοι τίς Ικανότητες νά είναι μέλη τής ΚΕ, άλλά δέν έχουμε άλλους. Θά 
τούς βοηθήσουμε!».

Προτείνεται πρώτος ό Δημήτρης Γληνός. Πετάχθηκε ταραγμένος άπό 
τή θέση του καί ζήτησε νά μήν έκλεγεϊ, γιατί δέν έχει άκόμα ούτε τυπική 
έπαφή μέ τήν όργάνωση καί δέν έχει τίς έμπειρίες πού πρέπει νά έχει ένα 
άνώτατο στέλεχος τού Κόμματος. Ή  Συνδιάσκεψη τόν ψήφισε. Ό  Γληνός 
συγκινημένος εύχαρίστησε καί ζήτησε νά τόν βοηθήσουμε γιά νά άνταπο- 
κριθεΐ στήν έκλογή του. Σέ συνέχεια έγινε ή έκλογή τών: Κώστα Χατζή- 
μαλη, Πολύδωρου Δανιηλίδη, Θανάση Χατζή, Μάρκου Βαφειάδη, Κώστα 
Γαμβέτα, Μήτσου Βλαντά, Σπύρου Καλοδίκη, Κώστα Γυφτοδήμου (Κα-

(5). Βλ. Τό κείμενο τής άπόφασης στό « Έπίσημα χαμένα  ΚΚΕ» τ. Ε \
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ραγιώργη), Καίτης Ζεύγου καί Γιώργη Έρυθριάδη. Έγκρίθηκε ή έκλογή 
καί τών Ά ντρέα  Τζήμα καί Κώστα Λαζαρίδη.

Πρίν άπό τήν έκλογή νέων μελών, έγινε ή διαγραφή τών Κεντρικών 
Ε πιτρόπω ν πού λιποψύχησαν στή δικτατορία. Μεταξύ τους ήταν οί 
Σκλάβαινας, Σιτοκωνσταντίνου, Σκαφίδας, Γκαζέζ, Μόσχος, Τυρίμος καί 
μαζί τους ό Βασίλης Νεφελούδης, πού δέν ήταν γνωστό άν έκανε «δήλω
ση» άλλά είχε χάσει τήν άντοχή του στίς φυλακές τής Κέρκυρας καί άρ
χισε διαπραγματεύσεις μέ τήν άσφάλεια νά άφεθεΐ έλεύθερος.

Κριτική τής Συνδιάσκεψης

Οί έργασίες τής Συνδιάσκεψης δέν μπορούσαν, δπως ήταν φυσικό, μέσα 
σέ κείνες τίς συνθήκες νά γίνουν μέ άνεση καί σοβαρή προεργασία τών 
προβλημάτων καί προτάσεων. Δέν ήταν μόνο οί άντικειμενικοί λόγοι, πού 
τήν έμπόδισαν νά μπει σέ γενικότερους προβληματισμούς. Ot ύποκειμενι- 
κοί λόγοι βάραιναν περισσότερο. Τά στελέχη πού πήραν μέρος στή Σ υν
διάσκεψη ήταν -  δπως γράψαμε -  δλα άπό τήν παλιά φρουρά τού Κόμμα
τος. Βιολογικά, βέβαια, στήν πλειοψηφία τους νέοι, άλλά ψυχολογικά καί 
άπό άποψη συνηθειών καί βιωμάτων γερασμένοι. Καί στό άρχικό στάδιο 
ό πρακτικισμός καί οί έμπειρίες άπό τήν παράνομη όργάνωση καί δράση, 
μαζί μέ τήν χωρίς δρια έργατικότητα καί αύτοθυσία, τούς βοήθησε νά 
άνταποκριθούν στίς άποστολές καί νά άποσπάσουν τή γενική έκτίμηση 
τών νέων μελών τού Κόμματος. "Οταν δμως ή Συνδιάσκεψη είχε νά άντι- 
μετωπίσει καί νά δώσει λύσεις σέ προβλήματα πολέμου, έπανάστασης καί 
έξουσίας, γιά νά κάνει τό Κόμμα ύπεύθυνη πολιτική δύναμη, φάνηκε ή 
άνεπάρκειά τους.

Ά ν  γίνονταν δεκτή ή πρόταση τοϋ Σιάντου καί έπαιρναν μέρος στή 
Συνδιάσκεψη νέοι άνθρωποι τού Κόμματος, πού θά φέρνανε τόν άέρα τής 
άντικατοχικής έξαρσης καί τών έπαναστατικών άπαιτήσεων τού λαού, 
άσφαλώς οί άποφάσεις θά ήταν διαφορετικές καί τά μέτρα πού θά παίρ- 
νονταν άποφασιστικότερα πρός τόν κύριο τομέα δράσης, τήν άνάπτυξη 
τού ΕΛΑΣ καί τήν ένταση τού πολέμου. 'Η  Ιεράρχηση τών καθηκόντων 
θά άνατρέπονταν ριζικά.

Ή  έθνική άντίσταση στή νέα της φάση άπαιτοϋσε άνθρώπους πού νά 
καταλαβαίνουν καλά τήν πολιτική γραμμή τού κόμματος, ικανούς νά τήν 
έφαρμόζουν στή ζωή καί νά δίνουν έπιστημονικές άπαντήσεις στά γενικά 
καί ειδικά, πολύμορφα καί πολυσύνθετα, προβλήματα. Τέτοιοι άνθρωποι 
μέ πλατιές θεωρητικές γνώσεις καί πραχτική ύπήρχαν πολλοί. Ά ν  λόγοι 
καταστατικής τάξης δέν έπέτρεπαν νά χρησιμοποιηθούν στό άνώτατο όρ
γανο τού Κόμματος, στήν Κεντρική Έπιτροπή, θά μπορούσαν ώστόσο νά 
άποτελέσουν συμβουλευτικά δργανα γύρω άπό αύτή.

Ά κόμα είναι άξιοσημείωτο δτι στή Συνδιάσκεψη δέν παίρναν μέρος 
στελέχη τού Κόμματος πού δούλευαν στό άντάρτικο καί ούτε ένας καπε
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τάνιος τοϋ ΕΛΑΣ. Αύτό ήταν ’Αχίλλειος πτέρνα τής Συνδιάσκεψης καί 
δέν έμεινε χωρίς συνέπειες. Θά πρέπει νά πούμε πώς χάθηκε -  π ιθανό
τατα μιά εύκαιρία, πού θά μπορούσε νά βρεθεί δ Ά ρ η ς στή Συνδιάσκεψη. 
Γράψαμε πώς δ Λευτεριάς δέν άνακοίνωσε στόν Ά ρ η  τήν πρόσκληση τής 
ΚΕ νά πάει στήν ’Αθήνα. Παρόλο πού δέν καλούνταν γιά  «καλό», ύστερα 
άπό τά δσα πέτυχε καί μέ τήν έπιχείρηση τοϋ Γοργοπόταμου, θά άλλαζε 
τά πνεύματα ύπέρ αύτού καί ίσως καλούνταν νά μεταφέρει τήν πείρα του 
στή Συνδιάσκεψη.

Ή  νέα Κεντρική καθοδήγηση τοΰ ΚΚΕ

Άμέσως μετά, στό ίδιο σπίτι, συνήλθε ή 9η 'Ολομέλεια τής ΚΕ καί άνά- 
δειξε τό ΠΓ άπό τούς: Γιώργη Σιάντο, Γιάννη Ίωαννίδη, Δημήτρη Γληνό, 
Νίκο Πλουμπίδη, Χρύσα Χατζηβασιλείου, καί Παντελή-Σίμο Καραγκί
τση. ’Αναπληρωματικά μέλη τού ΠΓ έκλέχτηκαν οί Ά νδρέας Τζήμας καί 
Πέτρος Ρούσος

Τό ΠΓ άνάδειξε τή Γραμματεία του άπό τούς Γ. Σιάντο, Γ. Ίωαννίδη 
καί Δ. Γληνό.

Έ γινε καταμερισμός δουλειάς. Στόν Ν. Πλουμπίδη άνατέθηκε ή κα
θοδήγηση τών ύπηρεσιών πληροφοριών καί ή όργάνωση τής ειδικής ύπη- 
ρεσίας γιά τήν προστασία τών λαϊκών άγωνιστών Ο.Π.Λ.Α. Στή Χρύσα 
Χατζηβασιλείου τό ’Οργανωτικό Γραφείο καί ή άμεση καθοδήγηση τοϋ 
Πειραιά καί τής Πελοποννήσου. Στόν Π. Καραγκίτση, ή καθοδήγηση τής 
«Έθνικής Αλληλεγγύης» μέ βοηθό του προσωρινά καί άντικαταστάτη 
του λίγο άργότερα τόν Κώστα Θέο (πού δέν ήταν μέλος τής ΚΕ τού 
ΚΚΕ). Ό  Π. Ρούσος παράμενε στή διαφώτιση καί τόν παράνομο έκδο- 
τικό μηχανισμό τού Κόμματος. Ό  Κ. Λαζαρίδης, Γραμματέας τής ΚΟΠ 
καί άντιπρόσωπος τού Κόμματος στό ΕΕΑΜ. Ό  Α. Τζήμας, ύπεύθυνος 
γιά τή Ρούμελη καί έτοιμάζονταν νά φύγει σύντομα γιά  τό άντάρτικο.

Έ γινε νέος καταμερισμός δουλειάς καί στά μέλη τής ΚΕ. Ό  Κώστας 
Γαμβέτας στέλνονταν άπό τή Θεσσαλία στήν Πελοπόννησο. Ό  Κώστας 
Γυφτοδήμος-Καραγιώργης έφευγε γιά τή Θεσσαλία. Στούς Π. Δανιηλίδη 
καί σέ μένα άνατέθηκε ή άναδιοργάνωση τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ, καί γιά νά 
σταματήσει ή άπαράδεκτη καί έπιζήμια κατάσταση πού ύπήρχε: 'Η ΚΕ 
τού ΕΛΑΣ άπό κατώτερους άξιωματικούς, νά ’ναι ούσιαστικά τυπική, 
ένώ δλη τήν όργανωτική, έπιτελική καί διοικητική δουλειά νά τήν έχει 
άναλάβει τό Ε π ιτελείο τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Γι’ αύτό στή νέα σύνθεση τής 
ΚΕ τού ΕΛΑΣ, άποφασίστηκε νά παραμείνω έγώ σάν πολιτικός άντιπρό- 
σωπος τού ΕΑΜ, ό δέ Πολ. Δανιηλίδης νά συνεχίσει τήν κομματική δου
λειά στόν ΕΛΑΣ καί νά άναλάβει τήν καθοδήγηση τών βοηθητικών καί 
τεχνικών ύπηρεσιών τής Κ.Ε. Στήν Κρήτη έμενε γραμματέας Περιοχής ό 
Στ. Άναστασιάδης μέ βοηθό του τόν Μ. Πορφυρογέννη -  καί οί δύο μαζί 
τής ΚΕ άπό τό 6ο Συνέδριο, καί στήν άν. Μακεδονία καί Θράκη ό Γ. 
Έρυθριάδης.
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Μετά τή Συνδιάσκεψη φεύγουν δλοι οι «άντιπρόσωποι» γιά τίς όρ- 
γανώσεις τους, άναμφισβήτητα περισσότερο ένημερωμένοι, μέ πλουτισμέ
νες τίς έμπειρίες τους, μέ άρκετά έφόδια καί βασικά μέ σαφέστερη προο
πτική. Παρ’ δλα τά κενά καί τίς «σκοπιμότητες» μέσα στή Συνδιάσκεψη 
έπικράτησε πνεύμα έπαναστατικής έξαρσης καί πίστης πώς ή έθνική, πο
λιτική καί κοινωνική άπελευθέρωση είναι έργο τού έλληνικού λαού καί ή 
εύθύνη τής καθοδήγησης τού κινήματος πέφτει ιστορικά καί πολιτικά στό 
ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. ΕΙδικότερα τά στελέχη είχαν κατανοήσει τήν 
άναγκαιότητα καί σοβαρότητα τού ένοπλου άγώνα, τού άνταρτοπολέμου, 
πού μπαίνει στό κέντρο τών καθηκόντων τους, παρόλο πού ή τοποθέτηση 
σά βασικού κρίκου γιά τήν άνέλιξη δλης τής άλυσίδας τού έθνικολαϊκού 
κινήματος, τούς καθημερινούς άγώνες γιά τά ζητήματα «έπιβίωσης», 
δπως διατυπώθηκε στήν άπόφαση τής Συνδιάσκεψης, μπέρδευε καί έμπό- 
διζε καί τήσωστή ιεράρχηση προώθηση τού βασικού καί πρωταρχικού κα
θήκοντος.

Τό ΠΓ τού ΚΚΕ, άπό τίς πρώτες μέρες καταπιάνεται μέ τή μελέτη καί 
τήν πρακτική προώθηση τών καθηκόντων, ύπολογίζοντας τό δοσμένο συ
σχετισμό δυνάμεων καί τίς άλλαγές πού διαγράφονταν, τόσο στίς άνακα- 
τατάξεις, δσο καί στή διάταξη τών δυνάμεων, διεθνώς καί έσωτερικά.

Στήν πρώτη συνεδρίασή του τό Π.Γ. έξέτασε καί τό πρόβλημα τών 
σχέσεων τού Κόμματος καί τού κινήματος μέ τούς συμμάχους γενικά, μέ 
τό διεθνές έπαναστατικό καί άντιστασιακό κίνημα ιδιαίτερα. Ύ πήρχαν 
πολλά στοιχεία καί πολλαπλασιάστηκαν μέ συγκεκριμένα στοιχεία άπό 
τίς όργανώσεις, πού άναφέρθηκαν στή Συνδιάσκεψη, γιά τήν άντιπάθεια 
καί τήν έχθρότητα, άκόμα, τών 'Α γγλων στό έαμικό κίνημα. Σωστά Ερμη
νεύτηκε πώς προέρχεται άπό τήν ίδ ια  τήν Ιμπεριαλιστική φύση τής Μεγά
λης Βρετανίας: αύτή δέν πολεμάει τό φασισμό, άλλά τούς Γερμανούς, 
πού διεκδικούν τήν παγκόσμια κυριαρχία καί ταυτόχρονα άφήνουν τή 
Σοβιετική “Ενωση ούσιαστικά μόνη στό μέτωπο, γιά νά άδυνατίσει, καί 
στό τέλος τού πολέμου αύτή, μαζί μέ τήν ’Αμερική νά έπιβάλουν την κυ
ριαρχία τους. Τό κίνημα τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δέν πρόκειται νά γίνει δργανο 
τών μακροπρόθεσμων σκοπών τών “Αγγλων καί γ ι’ αύτό θά πολεμηθεί 
άπό αύτούς καί τούς φίλους τους στή Μέση ’Ανατολή καί στήν Ελλάδα.

Ή  σωστή, δμως, αύτή διαπίστωση, κατά τή γνώμη τής πλειοψηφίας 
τής Γραμματείας, δέν θά πρέπει νά μάς όδηγήσει σέ άντιαγγλικές έκδηλώ- 
σεις, πού μπορούν νά έχουν καί έθνικές καί γενικότερα συμμαχικές άρνη- 
τικές έπιπτώσεις. Καί έχουμε τέτοιες έκδηλώσεις. Τέλος άποφασίστηκε ή 
Γραμματεία τού ΠΓ νά συνέρχεται δυό φορές τή βδομάδα καί τό ΠΓ κάθε 
δεκαπέντε μέρες.

Γενικά μπορούμε νά πούμε πώς παρά τίς άδυναμίες, τίς έλλείψεις καί 
τά λάθη, ή Συνδιάσκεψη τού Δεκέμβρη 1942 βοήθησε τό Κόμμα νά άνα- 
πτύξει τεράστια δουλειά, νά καταχτήσει μάζες, νά τίς κινητοποιήσει καί 
νά φουντώσει τό άντάρτικο κίνημα σ’ δλη τήν Ελλάδα.
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ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟΜΟ

Μέσα στά πέντε κεφάλαια τοϋ βιβλίου μας παρακολουθήσαμε βήμα μέ 
βήμα πώς μέσα στήν κατεχόμενη Ε λλάδα ξέσπασε ένα έθνικοαπελευθε- 
ρωτικό - λαοκρατικό κίνημα, στήν άρχή στοιχειακό καί αύθόρμητο, μά 
παντού καί πάντα μέ τήν πρωτοβουλία καί τήν ζωντανή συμμετοχή τών 
μικρών Ανεξάρτητων άπό κΑθε Κέντρο κομμουνιστικών όργανώσεων καί 
τών σκόρπιων κομμουνιστών. Πολύ γρήγορα τό κίνημα αύτό πήρε όργα- 
νωμένο καί πειθαρχημένο χαρακτήρα, κΑτω Από τήν πολιτική καί όργα- 
νωτική καθοδήγηση τον ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ. Στίς γραμμές τους συσπει
ρώνουν δλο τό λαό καί ό.τι καλύτερο είχε στούς κόλπους του αύτός ό 
λαός. Παρακολουθήσαμε τούς καταπληκτικό γρήγορους ρυθμούς άνά- 
πτύξης τού κινήματος αύτού σέ μιΑ παλλαϊκή καί μέ δλα τΑ μέσα έπανα
στατική έξόρμηση, πού Αγκιστρώνει καί φθείρει σοβαρές δυνΑμεις τού 
κατακτητή.

Δέν χωράει άμφιβολία πώς ot άντικειμενικές συνθήκες ευνοούσαν 
τήν άνάπτυξη ένός πλατιού κινήματος, έθνικού στή μορφή καί λαϊκού- 
έπαναστατικού στό κοινωνικό περιεχόμενο. Ot άντικειμενικές συνθήκες 
ένισχύθηκαν καί μέ τήν χρεωκοπία δλης τής παλιάς άστικής ήγεσίας.

Μέσα σέ συνθήκες βάρβαρης φασιστικής κατοχής, πού είχε παραλύ- 
σει κάθε ϊχνος έθνικής κρατικής ύπόστασης καί πολιτικής ζωής, παρακο
λουθήσαμε μέ ποιό τρόπο ένα μέρος τής παλιάς στρατιωτικής καί πολιτι
κής άστικής ήγεσίας πέρασε μέ τό μέρος τών κατακτητών, ένώ Ενα άλλο 
μέρος της συμβιβάζεται μαζί τους καί έξασφάλιζε γιά τόν έαυτό του πολι
τικό άσυλο μέσα στήν κατοχή.

Τό Κράτος, πού άντιπροσωπεύονταν άπό τήν βασιλομεταξική δικτα
τορία. είχε καταρρεύσει καί ή άστική ήγεσία - πολιτική καί στρατιωτική - 
δέν ήταν σέ θέση νά δώσει μιά νέα έθνική ήγεσία Ικανή καί κατάλληλη γιά 
τίς νέες συνθήκες, πού σάν μοναδικό καθήκον έβαζαν τήν πανεθνική καί 
παλλαϊκή άντίσταση στούς κατακτητές: άπαραίτητη προϋπόθεση νά σω
θεί ό λαός άπό τόν θάνατο καί τόν έξανδραποδισμό καί ή 'Ελλάδα άπό 
τήν έξαφάνισή της σάν έθνικού Κράτους.

'Ο  λαός μας καταλάβαινε ή διαισθανόταν πώς ό πόλεμος δέν τελεί
ωσε καί πώς καί ή δική του πατρίδα δέν μπορούσε νά ξεφύγει άπό τίς 
μυλόπετρες ένός τέτοιου παγκόσμιου πολέμου - άκόμα καί άν όλοκληρω- 
τικά παραδίνονταν στούς Γερμανούς - (δπως λ.χ. έγινε μέ τούς δορυφό
ρους τού Ά ξονα). Μέσα σέ κείνες τίς συνθήκες δ λαός,στή συντριπτική 
του πλειοψηφία, συντάσσονταν ψυχικά μέ τούς συμμάχους, άναζητούσε, 
καί οί ποιό θαρραλέοι μηχανεύονταν καί έβρισκαν, τρόπους συμμετοχής 
στόν συνεχιζόμενο πόλεμο. Μέσα στή συμφορά καί·τήν σύγχυση ό λαός 
ήταν ψυχολογικά έπιστρατευμένος. Ά π ό  δώ προέρχονταν οι αύθόρμητες 
εκδηλώσεις άντίστασης, άπό τήν πρώτη μέρα τής κατοχής. Καί άπό έδώ
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έπίσης προέρχονταν ή άναζήτηση μιάς έθνικής ήγεσίας. Αύτή τήν ήγεσία, 
τό είπαμε καί προσπαθήσαμε νά τό άποδείξουμε, μιά πού ή άστική τάξη 
δέν μπορούσε καί δέν ήθελε νά τή δώσει, προσέφερε τό Κομμουνιστικό 
Κόμμα τής Ελλάδας.

Παρακολουθήσαμε, λοιπόν, τήν άνασυγκρότηση τού ΚΚΕ, τήν συγ
κρότηση καί τελική διαμόρφωση τού άνώτατου καθοδηγητικού του όργά- 
νου καί είχαμε τήν εύκαιρία νά διαπιστώσουμε πώς ή σωστή πολιτική 
γραμμή τού έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα άκολουθήθηκε μέ συνέπεια 
καί έφαρμόστηκε καί στίς άποφάσεις πού πάρθηκαν άπό τήν ΚΕ του καί 
στήν πρακτική δράση. 'Ολόκληρο τό Κόμμα μέ έπικεφαλής τήν καθοδή
γησή του άνάπτυξε τεράστια διαφωτιστική, Ιδεολογική, πολιτική καί όρ
γανωτική δραστηριότητα, στάθηκε ή ψυχή, ή πρωτοποριακή καί ή καθο- 
δηγητική δύναμη τού ΕΑΜ - τής όργάνωσης στήν δποία ό έλληνικός λαός 
είδε, γιά πρώτη φορά στήν Ιστορία του, £ναν πραγματικό δικό του ήγέτη.

Τό παλλαϊκό άντιστασιακό κίνημα τού ΕΑΜ μέ τό προγραμματικό 
τρίπτυχο τών σκοπών του ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ 
καί μέ βασικό κρίκο στήν άλυσίδα τών καθηκόντων τήν πάλη γιά τήν 
ΕΠΙΒΙΩΣΗ, άνάπτυξε τεράστια πολιτική δραστηριότητα, συνδυάζοντας 
τίς έθνικές μέ τίς κοινωνικές έπιδιώξεις τού λαού, συστηματική όργανω
τική δουλειά,πρωτοφανέρωτη καί έκπληκτική μαζική λαϊκή πάλη μέ έπι
κεφαλής τήν έργατική τάξη, μεγάλη προσπάθεια στήν μετατροπή τού άν- 
ταρτοκινήματος σέ λαϊκό στρατό, θαρραλέα προώθηση τών λαϊκών μαζών 
στήν έξουσία, μέ τήν δημιουργία τών Επ ιτροπώ ν Λαϊκής Αύτοδιοίκησης 
καί Λαϊκής Δικαιοσύνης, τής Έθνικής Πολιτοφυλακής καί τής Επιμελη
τείας τού ’Αντάρτη καί τραβούσε άποφασιστικά στήν συγκρότηση Κυβερ
νητικού όργάνου στήν εύρύτατη καί συνεχούμενη περιοχή τής Ελεύθερης 
Ελλάδας.

Στά μέσα τού 1943 τό έαμικό κίνημα κυριαρχούσε σέ πανελλαδική 
κλίμακα καί ό άντίχτυπος τής δράσης του είχε φτάσει στόν έλληνικό 
στρατό τής Μέσης ’Ανατολής, στούς έργαζόμενους "Ελληνες τού έξωτερι- 
κού καί στά προσαρτημένα στήν ’Ιταλία Δωδεκάνησα. Τό κύρος τού 
ΕΑΜ είχε γίνει Πανελλήνιο. Καί διαπιστώσαμε πώς τό κίνημα ’Αντίστα
σης στήν Ε λλάδα, πού ταυτίζονταν σχεδόν άποκλειστικά μέ τό ΕΑΜ, 
στάθηκε άνάμεσα στά πιό μεγάλα άντιστασιακά κινήματα τής Εύρώπης. 
Προκάλεσε άνησυχία, πανικό καί άντίδραση δχι μόνο άπό τή μεριά τών 
κατακτητών καί τών συνεργατών τους, άλλά καί άπό τούς συμμάχους 
Ά γγλους καί τούς όπαδούς τους. Οί προσπάθειες δημιουργίας «άντιαντι- 
στασιακών» καί «άντιεαμικών» όργανώσεων ούσιαστικά άποτυγχάνουν. 
Τά άθλια γερμανοκίνητα καί γερμανοοπλισμένα κατασκευάσματα, «κρα
τικά» καί «παρακρατικά» συγκροτούνται άπό άντικοινωνικά, άπόβλητα 
άπό τόν έθνικό κορμό στοιχεία καί περιφρονούνται άπό τό λαό, τά δέ 
άγγλοσυντήρητα παραμένουν μικροοργανώσεις, κατάλληλες μόνο γιά 
προκλήσεις ένάντια στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, δταν οί Ά γγλο ι θέλαν νά άσκή- 
σουν πιέσεις γιά τήν ύποταγή τού έαμικού κινήματος.
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Τό ΚΚΕ είναι γέννημα καί θρέμμα τής έλληνικής άστικής πραγματι
κότητας. Μέσα στήν έξαρτημένη, ύποανάπτυχτη καί καθυστερημένη 'Ελ
λάδα, χωρίς καθαρές ταξικές δομές, χωρίς άναπτυγμένη καί όργανωμένη 
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 ίδιο τόν χαρακτήρα καί τήν Ιστορική άποστολή ένός έπα- 
ναστατικού Κόμματος τής έργατικής τάξης. Ό  χαρακτήρας του καί ή τε
λική του Ιστορική άποστολή καθορίζονται άπό τό Πρόγραμμα καί τίς 
άποφάσεις τών Συνεδρίων τής Κομμουνιστικής Διεθνούς, τής παγκόσμιας 
"Ενωσης τών κομμουνιστών, στήν όποία είχε προσχωρήσει τό ΚΚΕ άμέ
σως μετά τήν ϊδρυσή του. ’Ανάμεσα σέ αύτή τήν θεωρητική τοποθέτησή 
του σάν έπαναστατικού Κόμματος τής έργατικής τάξης καί τήν περίπλοκη 
έλληνική άνωριμότητα - τό ΚΚΕ ζεΐ καί παλεύει χρόνια πολλά καί προσ
παθεί μέ ήρωϊσμό καί αύτοθυσία, άλλά καί δχι χωρίς Ικανότητα, νά βρει 
τό δρόμο τής έλληνικής του ύπαρξης. Στά 1930-1936 κατορθώνει νά πά
ρει τή θέση του μέσα στήν έλληνική ζωή, συνδέεται μέ τίς μάζες, καθοδη
γεί τό ρωμαλέο λαϊκό κίνημα τών χρόνων αύτών - καί άρχίζει τό ίδιο νά 
προβληματίζεται γιά νά προσαρμόσει αύτή τή γενική γραμμή τής ΚΔ στήν 
έλληνική πραγματικότητα. Οί έπιτυχίες του είναι σημαντικές.

’Αλλά καί τότε άκόμα τό ΚΚΕ - μέ τήν ποσοτική καί ποιοτική άνά- 
πτυξή του - μένει πάντοτε ένας κλειστός όργανισμός: Έ χ ε ι άναπτύξει τή 
δική του έσωτερική ήθική, τή δική του παράδοση, τή δική του Ιεραρχία 
καί ένα δικό του κόσμο άφοσιωμένων στελεχών. "Οπως κάθε περιχαρα
κωμένος όργανισμός έχει καί τό ΚΚΕ τίς έσωτερικές του άδυναμίες - τά 
«ταμπού», τίς προλήψεις, τίς προκαταλήψεις, τά «φετίχ», πού έχουν άπό- 
λυτη άξία μέσα στόν κλειστό όργανισμό, άλλά δέν είναι βέβαιο πώς πάν
τοτε άνταποκρίνονται στήν έξω πραγματικότητα. Μέσα σ’ αύτό τό κλίμα 
δημιουργεϊται καί άναπτύσσεται τό άκτίβ τών στελεχών του - μπαίνοντας 
σ’ ενα κόσμο που είναι ήδη έτοιμος καί κλεισμένος.

Δοκιμασμένο τό ΚΚΕ άπό τίς ήγεσίες του, πού συνήθως άποτελούν- 
ταν άπό διανοουμενίστικα άστικά στοιχεία, έπαναστατημένα ένάντια 
στήν συντηρητικότητα τής τάξης τους, χωρίς δεσμούς καί πίστη στόν 
άγώνα τών έργαζομένων, ρίχνει τό σύνθημα τής «προλεταριοποίησης» 
τού ΚΚΕ καί σέ πρώτη γραμμή τής καθοδήγησης καί τών στελεχών του. 
Τά έργατικά στοιχεία πού άναδείχνονται στήν ήγεσία καί συγκροτούν τό 
κύριο άκτίβ τών στελεχών μορφωτικά καί πνευματικά βρισκόταν σέ χα
μηλή στάθμη, πού δέν τούς έπέτρεπε νά κατανοούν βαθειά καί νά άφο- 
μοιώνουν τήν έπαναστατική κοσμοθεωρία τού Μαρξισμού - Λενινισμού, 
νά τήν έφαρμόζουν προσαρμόζοντάς την στήν έλληνική πραγματικότητα. 
'Η μορφωτική προσπάθεια, πού συνήθως γίνονταν στίς φυλακές καί τίς 
έξορίες, δέν ξέφευγε άπό τά «άπλά μαθήματα» τού κομμουνισμού καί τήν 
δογματική άποστήθιση τών διαπιστώσεων καί συνθημάτων τού Κόμματος. 
Οί κομματικές σχολές τής ΚΔ, πού δέχονται έναν άριθμό στελεχών, τούς
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δίνουν μιά μονόπλευρη μόρφωση καί έμπειρίες βασικά τής Σοβιετικής 
"Ενωσης καί τών Κομμάτων τών άναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών, 
πού μέ πείσμα άπαιτούσαν νά τίς έφαρμόσουν στό Κόμμα καί τό έλληνικό 
κίνημα, δταν γύριζαν στήν Ε λλάδα. ΟΙ σχολές ένώ έλάχιστα έξόπλισαν 
τούς μαθητές τους μέ θεωρητικά καί καθοδηγητικά προσόντα, χορηγού
σαν έναν τίτλο ένταξής τους στόν άνώτατο ήγετικό πυρήνα τού ΚΚΕ, πού 
ούσιαστικά αύτοπεριχαρακώθηκε, άφαίρεσε κάθε δυνατότητα άπό τό 
Κόμμα νά κάνει άλλαγές καί νά άσκεϊ έλεγχο στή πολιτική καί τή δράση 
του καί πέρασε σέ μορφές διοίκησης μέ όριστικές άποφάσεις καί ντιρε
κτίβες. Τά προλεταριακά μέλη τής καθοδήγησης μένουν διακοσμητικά καί 
μερικά μικροαστικά στοιχεία, τεχνικά περιβλημένα μέ έργατικές βιογρα
φίες κυριαρχούν. ΟΙ άποφάσεις παίρνονταν άπό αύτή τήν έλάχιστη 
όμάδα ήγετών καί σέ συνέχεια άπό £να μόνο πρόσωπο, τόν Ζαχαριάδη.

Ξαφνικά αύτό τό Κόμμα, αύτή ή ήγεσία χωρίς τόν άρχηγό της καί τό 
μεγαλύτερο μέρος τών συνεργατών του, γίνεται ή έθνική ήγεσία - δηλαδή 
ή ήγεσία ένός παλλαϊκού έπαναστατικού κινήματος, μέ εύρύτατα καί πο
λυσύνθετα προβλήματα πού άπαιτούσαν δχι μόνο τήν όργάνωση καί κα
θοδήγηση τής έπαναστατικής καί λαϊκής πάλης, άλλά τήν διαχείρηση καί 
λύση κρατικής σημασίας καί έκτασης ζητημάτων, μέσα σέ μιά κατάσταση 
ξενικής κατοχής καί πολύπλευρων πιέσεων καί άντιδράσεων. Συμμαχία 
καί κατοχή, πολεμική συμμαχία,συμπτωματική καί σταθερή, Ά γγλο ι καί 
λαϊκές μάζες, άμεση έλληνική πραγματικότητα καί τελικός σκοπός, άστική 
άντίδραση καί προοδευτικές δυνάμεις, διαλλακτικοί καί άδιάλλακτοι, έξ- 
ελεκτικοί καί έπαναστάτες, σταθεροί καί ταλαντευόμενοι, άποφασιστικοί 
καί διασπαστές - δλα αύτά είναι ένα περισσότερο άπό σύνθετο καί περί
πλοκο πρόβλημα μέσα σέ μιά περίοδο γλήγορων, άλλεπάλληλων κάί 
άκόμα πιό περίπλοκων άλλαγών. Τό ΚΚΕ, μέ τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, στήν περί
οδο αύτή δέν είναι μόνο ή ήγεσία μιάς έπανάστασης πού προχωράει, άλλά 
είναι ταυτόχρονα ό καθοδηγητής μιάς νέας λαϊκής έξουσίας πού άνα- 
πτύσσονταν καί ζητούσε τήν όλοκλήρωσή της. ’Εδώ άπάνω ή ήγεσία κάμ
φτηκε. Καί δχι άπό καμιά Ιδιοτέλεια, ή άπό προσωπική φιλοδοξία, άλλά: 
άπό τήν θέλησή της νά ύπηρετήσει τήν Ε λλάδα καί τό λαό της, μέ τίς 
μικρότερες - δπως νόμιζε - θυσίες.

Ά π ό  τήν ήγεσία έλλειψε τό θάρρος νά όδηγήσει τήν έπανάσταση μέ 
συνέπεια στόν δρόμο πού ή ίδια χάραζε καί μέ έλλείψεις, άδυναμίες καί 
λάθη άκόμα, σωστά τήν προωθούσε καί τήν κατεύθυνε, μέχρι τήν άνοιξη 
τού 1943.

Έ τσ ι τό συνεχώς άναπτυσσόμενο έπαναστατικό λαοκρατικό κίνημα 
προχωρούσε άποφασιστικά στήν άπελευθέρωση δλης τής Ελλάδας καί 
τήν κατάκτηση τής έξουσίας, ένώ ή καθοδήγηση τού κινήματος χάνει συν
εχώς τήν έπαναστατικότητά της καί τελικά ύποτάσσεται στούς Ά γγλους, 
πού σέρνουν πίσω τους καί έπιβάλλουν τό άμαρτωλό καί χρεοκοπημένο 
άστικό καθεστώς.
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