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’ Απελευθέρωση τής  ’ Αθήνας 
— Δυαδική έξουσία — Δεκέμβρης 1944



Στήν άπέναντι σελίδα: ό τελευταίος γερμανός έγκαταλειπει τήν 'Ακρόπολη

Τήν ώρα πού τό τελευταίο γερμανικό Οχημα έγκαταλειπει τήν Αθήνα, ή έλληνική 
σημαία υψώνεται στήν Εθνική Βιβλιοθήκη
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ΚΙ.ΦΑΛΑΙΟ Λ1.ΚΛΙΌ I K ΙΟ

ΔΥΑ ΔΙΚ Η  ΕΞΟΥΣΙΑ

Στίς αρχές τοΰ Νοέμβρη 1944, όλη ή 'Ελλάδα, εκτός από 
τήν Κρήτη, είχε απελευθερωθεί. Ό  έλληνικός λαός πανηγύ
ριζε καί μέ κάθε τρόπο εκδήλωνε τόν θαυμασμό καί τήν 
ευγνωμοσύνη του στούς πραγματικούς έλευθερωτές του: Στό 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί στό ΚΚΕ, πού στάθηκαν όργανωτές καί 
καθοδηγητές τής Μεγάλης ’Εποποιίας τοΰ έλληνικοΰ έθνους. 
Μιας έποποιίας πού άντάξιά της, σέ μαζικό ήρωισμό καί αύ- 
τοθυσία, αλλά καί πολιτικό καί κοινωνικό περιεχόμενο, δέ 
γνώρισε ή 'Ελλάδα.

Ό  λαός — τό έαμικό κίνημα — εγραψε μιά άκόμα 
χρυσή σελίδα στήν ιστορία τής πατρίδας μας καί ταυτόχρο
να στήν ιστορία τοΰ παγκόσμιου αντιφασιστικού πολέμου: 
Έπωφελήθηκε από τήν ραγδαία προέλαση τοΰ σοβιετικού στρα-



τοΰ στά Βαλκάνια καί λευτέρωσε τήν 'Ελλάδα μέ μόνες τίς δικές 
του δυνάμεις, χωρίς νά απασχολήσει συμμαχικά στρατεύματα.

Φτάνοντας έπιτέλους στήν πολυπόθητη αποτίναξη τοΰ 
χιτλεροφασιστικοΰ ζυγοϋ, ό έλληνικός λαός, μέσα στή μέθη 
τοΰ ένθουσιασμοϋ, δέν μπορούσε νά δει τό πρώτο σκοτεινό 
σημάδι: Ή  επανάσταση νίκησε, άλλά δέν ολοκληρώθηκε μέ τήν 
κατάληψη τής έξουσίας στό Κράτος. Πολύ σύντομα όμως θά δεΐ 
πώς ή απελευθέρωση όχι μόνο δέν δικαίωσε τίς έλπίδες, τίς 
προσδοκίες καί τίς θυσίες του, άλλά φανέρωνε πιά τήν 
τραγική κατάσταση πού είχε δημιουργήσει ή ήγεσία μέ τίς υ
ποχωρήσεις της καί τίς συμφωνίες πού ύπέγραψε μέ τίς πε- 
ριφρονημένες καί ήττημένες έσωτερικές δυνάμεις τής αντί
δρασης καί τούς ’Ά γγλους ιμπεριαλιστές. Θ ’ άρχίσουν νά 
φαίνονται, καί στήν πορεία θά γίνονται όλο καί πιό έκδηλες, 
οί συνέπειες τών αλλεπάλληλων πολιτικών λαθών, όταν στόν 
όρίζοντα θά πυκνώνουν τά σύννεφα τής καταιγίδας πού πλη
σίαζε.

Ή  όμαλότητα καί ή τάξη, πού είχε επικρατήσει, καί ή 
δημιουργική δραστηριότητα τής λαϊκής αύτοδιοίκησης, Οά 
άποτελέσουν τό βραχνά τής ντόπιας αντίδρασης καί τών ’Ά γ 
γλων ιμπεριαλιστών. Μέ κάθε τρόπο Οά επιχειρούν νά δυσφη
μίσουν τό λαϊκό κίνημα, νά άποσπάσουν μεγαλύτερες παρα
χωρήσεις από τήν ήγεσία του, νά δημιουργήσουν χάσμα άνά- 
μεσα στό λαό καί τίς όργανώσεις του, καί μέ τήν άπειλή τοΰ 
οίκονομικοΰ αποκλεισμού καί τής πείνας νά πετύχουν κάποια 
αλλαγή στό συσχετισμό τών πολιτικών δυνάμεων ύπέρ τής 
άντίδρασης. Κύριος στόχος τους, από τήν πρώτη στιγμή, 
είναι ό αφοπλισμός τοΰ λαού. Παράλληλα, Οά συγκέντρωναν 
καί θά εξόπλιζαν τίς ντόπιες φασιστικές δυνάμεις καί τούς στιγ
ματισμένους έθνοπροδότες γιά τήν ένοπλη άναμέτρηση, τήν 
τσωρτσιλιανή έπιχείρηση «Μάννα». Κι ήταν επόμενο.

Στήν 'Ελλάδα δημιουργήΟηκε μιά ιδιόμορφη δυαδική έ- 
ξουσία. Ή  ύπαρξη δυό έξουσιών σέ ένα Κράτος δέν ήταν 
δυνατό νά διαιωνιστεΐ. Ά ργά  ή γρήγορα θάρχιζε μιά θανάσι
μη πάλη γιά τήν έπικράτηση τής μιας καί μόνης έξουσίας. 
Αύτό ήταν αναπόφευκτο καί όχι μόνο τό είχαν συνειδητο
ποιήσει οί ’Ά γγλοι, άλλά τό είχαν οργανώσει, όπως είδαμε μέ 
τό σχέδιο «Μάννα», καί συστηματικά τό προωθοΰσαν.

"Ας παρακολουθήσουμε τίς εξελίξεις.
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Ή Αθήνα τίς μέρες τής άπελευθέρωσης 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Στήν 'Α θήνα τήν παραμονή τής άπελευθέρωσης

Ή  διοίκηση τής II Μεραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ δέν ήθελε νά πιστέψει πώς 
όριστικά τής είχε άπαγορευτεΐ νά μποΰν τά τμήματα τής ’Αττικής στήν 
'Αθήνα καί δέν είχε κάνει καμιά άνακοίνωση στούς έλασίτες, πού περί- 
μεναν άπό στιγμή σέ στιγμή νά ξεκινήσουν. Ό  συνταγματάρχης Ρήγος 
ζητούσε έπίμονα άπό τούς συνεργάτες του στή διοίκηση νά τού έπιτρέ- 
ψουν νά πάει ό ίδιος στήν 'Α θήνα καί νά άπαιτήσει άπό τήν ήγεσία νά 
μπει ή μεραρχία του στήν πρωτεύουσα. “Επρεπε νά γίνει άκόμα μιά προ
σπάθεια. Πρότεινα νά την άναλάβω έγώ. Είχα καί μιά έμμεση δικαιολογία 
γιά τήν επίσκεψη: Ό  Σιάντος, στήν τελευταία τηλεφωνική μας συζήτηση, 
μοΰ είχε πει νά συναντήσω τούς Γραμματείς τοΰ ΚΚΕ καί νά ρυθμίσουμε 
τίς άποστολές τών μονάδων τής II Μεραρχίας καί τοΰ Α * ΣΣ στή μάχη 
τής 'Αθήνας. “Ετσι άποφασίσαμε νά μπώ στήν 'Αθήνα.

Τίς πρωινές ώρες, πρίν φέξει, στίς 11 τοΰ Ό κτώβρη, έφυγα άπό τήν 
έδρα τής Μεραρχίας. Μέ ξεπροβόδισε ό καπετάν Ό  ρέστης μέχρι τή Χα- 
σιά. Τή στιγμή πού Οά χωρίζαμε, μέ δάκρυα στά μάτια, μοΰ είπε τοΰτα τά 
σπαραχτικά λόγια:

Σύντροφε Γραμματέα! Ξέρω πώς τό Κόμμα μας είναι δεσμευμένο μέ υπο
χρεώσεις. Φαίνεται αποφασισμένο νά μή δώσει άφορμές πού νά μπορέσουν οί 
ντόπιοι καί ξένοι αντίπαλοί μας νά τό κατηγορήσουν γιά παρασπονδία. Σέ πα
ρακαλώ νά όηλν'Μτας άπό μέρους μου πώς &ν μάς έπη ρέψει τό ΠΓ νά μπούμε 
στήν ’Αθήνα. Οά άναλάβω έγώ προσωπικά δλη τήν ευθύνη, θά δηλώσω π<:>. 
ήταν δική μου πρωτοβουλία, πώς παραβίασα κατηγορηματική διαταγή r//>



στρατιωτικής καί πολιτικής ήγν.σίας μου. καί Οά όν.χτώ όλι.ς τίς σο\τπι:ιι:ς. άκό- 
μα καί τήν ϊ.σχατη τών ποινών.

Τόν κοίταξα κατάματα καί οί επιφυλάξεις —πού ομολογώ πώς εί
χα απέναντι στόν Ό ρ έσ τη — διαλύθηκαν. Κείνη τή στιγμή ήταν ένας 
πραγματικός λαογέννητος ήγέτης. Τότε τόν ρώτησα: — Τί ήΟι.λαν οί 
"Αγγλοι Από σί.να στήν τtv.r.tnaia τοιις ϊ.πίσκι:ψη; Μοΰ απάντησε πώς πραγμα
τικά ζήτησαν νά τόν συναντήσουν, άλλά αυτός άρνήθηκε νά πάει στό 
ραντεβού. ' Η συνάντηση δέν εγινε. γιατί είχε κιόλας συζητήσει μέ τήν 
ήγεσία καί δέν υπήρχε λόγος νά δει τούς “Αγγλους.

Μπήκα στήν ’Αθήνα χωρίς σύνδεσμο. Ή  όδός Πατησίων τρανταζό
ταν κάτο) άπό τίς ερπύστριες τών γερμανικών μηχανοκίνητο>ν πού σέρνανε 
τά αντιαεροπορικά πυροβόλα. Μάτωνε ή ψυχή μου βλέποντας πώς φεύ
γουν ξένοιαστα κι ανενόχλητα οί Γερμανοί. Μέ παρηγόρησε ή σκέψη πώς 
μόλις πατήσουν τά χώματα τής ’Αττικής ('ά βρεθούν μπροστά στούς αε
τούς τοΰ ΕΛΑΣ. πού δέ ('ά τούς τή χαρίσουν.

Στήν Κυψέλη, στήν όδό Μεγίστης, συνάντησα τό σύνδεσμο τής ΚΟΑ 
καί σέ λίγο μιλούσα μέ τό Γραμματέα τής πόλης. Μ ’ ακουσε καί μή μπο
ρώντας ν ’ άποφασίσει μέ πήρε καί πήγαμε σ ’ ένα σπίτι στό κέντρο τής 
πόλης, κοντά στό 'Υπουργείο ’Εργασίας. Σέ λίγο ένα αύτοκίνητο τής 
αστυνομίας σταμάτησε μπροστά στό σπίτι καί κατέβηκε ό Ζεύγος. Ή  συ
νεργασία μας ήταν άγονη. Μέ πρόφαση π(ί>ς είναι άπασχολημένος. διέ
κοψε τή συνεργασία καί μοΰ όρισε νέα συνάντηση γιά τίς τέσσερις τό 
άπόγευμα. Στό τέρμα Πατησίων συναντηθήκαμε ξανά. Ή ταν πολύ διαφο
ρετικός. Μοΰ έκανε παρατήρηση πού «σιγοντάρω» τίς «αυθαιρεσίες» πού 
εκθέτουν τό κίνημα σάν «άσυνεπές» στίς υποχρεώσεις πού αναλαμβάνει 
καί γίνομαι φορέας «άναρχικών» τάσεων, πού μπορούν νά μάς στοιχίσουν 
πολύ άκριβά καί νά μάς εκθέσουν σέ περιπέτειες μέ τούς συμμάχους 
“Αγγλους. Μοΰ έδωσε εντολή αμέσως νά φύγω, νά προειδοποιήσω τή με
ραρχία πώς Οά παρΟοΰν σκληρά μέτρα γιά κάθε «αύΟαιρεσία» καί ανυπα
κοή καί νά τούς διαβεβαιώσι» πώς ή καθοδήγηση δουλεύει πρός τήν κα
τεύθυνση νά ικανοποιηθούν οί δίκαιοι «πόθοι» τών άνταρτών!

Άρνήθηκα νά φύγω .πίσω. πριν δώ προσωπικά τόν Ίωαννίδη. Μοΰ εί
πε νά περιμένω στό ίδιο σπίτι πού βρισκόμουνα.

Περίμενα μέχρι πού νύκτωσε γιά καλά, άλλά ό Ίωαννίδης δέ φάνηκε 
καί ούτε ήρθε κανένας άπεσταλμένος του. Ή ταν πιά πολύ άργά νά πάριο 
τό δρόμο πρός τήν Πάρνηθα. “Εφυγα καί πήγα στοΰ Γκύζη. στό σπίτι τοΰ 
Μίμη Ραπίδη, γιά νά περάσω τή νύχτα.

Καί αύτή ή ύστατη προσπάθεια νά καταληφτεϊ ή 'Ελλάδα άπό τόν 
ΕΛΑΣ. πού μπορούσε νά γίνει χωρίς νά βρεθεί καμιά δύναμη νά τοΰ άμφι- 
σβητήσει τήν έξουσία. άπέτυχε. Ή  ήγεσία τοΰ ΚΚΕ. πού μόνη της πιά 
χειριζόταν τά προβλήματα τού κινήματος, είχε πάρει τό δρόμο τής μικρό
τερης άντίστασης: Ή ταν. όμως. ό δρόμος τής νεκρανάστασης τοΰ κατα
δικασμένου στή συνείδηση τοΰ λαού καί στή ζωή. άστικοΰ καθεστώτος. 
Ή ταν, δηλαδή, ό δρόμος τής προδοσίας άντικαμι.νικά. παρ’ όλο πού ί>πο- 
κιιιμίΎΐκά —όπως έγραψα— προόότι.ς στό άγιο έκεΐνο κίνημα όί.ν ίιπήρ/αν. 
τουλάχιστο στήν κορυφή τής ήγεσίας.
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«Αναίμακτη» απελευθέρωση τής 'Αθήνας
Τή νύχτα, στίς II πρός 12 τοΰ Ό κτώβρη, ό Γερμανός στρατηγός, διοι
κητής τών στρατευμάτων κατοχής τής πρωτεύουσας, μέ έγγραφό του 
πρός τόν κατοχικό Δήμαρχο τής 'Αθήνας, τοΰ γνωστοποιούσε πώς: ...κη
ρύσσει τήν πόλη τής 'Αθήνας «Ανοχύρωτη» καί τά γερμανικά στρατεύματα, 
μαζί μέ τίς κατοχικές αρχές καί υπηρεσίες άρχισαν r ’ απομακρύνονται. Στό 
έγγραφό του εκδήλωνε τήν έλπίδα πώς ό έχΟρός καί ό λαός τής πρωτεύ
ουσας Οά εκτιμήσει τή χειρονομία του.

Ό σο κι αν φαίνεται ή γερμανική άπόφαση σά χειρονομία καλής πρό
θεσης καί μονόπλευρη πρωτοβουλία τοΰ Γερμανού στρατηγού, στήν πραγ
ματικότητα ήταν αποτέλεσμα τών διαπραγματεύσεων, μηχανορραφιών καί 
απειλών πού προηγήΟηκαν καί μιας σιωπηρής αποδοχής τών προτάσεων 
τών κατακτητών: Νά φύγουν οί δυνάμεις τους ανενόχλητες άπό τό χώρο 
τής πρωτεύουσας. Αύτό έξυπηρετοΰσε τήν επιδίωξη καί τής άντίδρασης 
καί τών "Αγγλων πού ήθελαν νά πραγματοποιηθεί άναίμακτη άπελευΟέρω- 
ση στό όνομα τής κυβέρνησης τής «έΟνικής ενότητας». Καί κάτι άκόμα: 
Παρ' όλο πού δέν έχουν δοθεί στοιχεία, φαίνεται πώς είχε κλειστεί συμ
φωνία —προφορική ή γραπτή— άνάμεσα στόν απεσταλμένο τού ΣΜΑ 
άντισυνταγματάρχη Χίλς καί τό Γερμανό στρατηγό, μέ ανάληψη τής 
υποχρέωσης, άπό τήν αγγλική πλευρά, νά μήν ένοχληθοΰν τά γερμανικά 
τμήματα άπό τόν άέρα, τή θάλασσα καί τήν ξηρά, στήν πορεία τους άπό 
νότο πρός βορρά.

"Ολα αύτά έγιναν πίσω άπό τίς πλάτες τοΰ λαού τής 'Αθήνας καί τοΰ 
Πειραιά, πού μέ άδιάκοπες μάχες είχε λευτερώσει τίς δυό πόλεις. Τό ότι 
ό λαός. μέ παΟητικότητα δέχτηκε τή γερμανική «προσφορά» καί άφησε 
άνενόχλητα τά γερμανικά τμήματα νά φεύγουν, είναι μιά έμπραχτη άπό- 
δειξη πώς καί ή πολιτικοστρατιωτική ήγεσία τοΰ λαϊκοΰ κινήματος, έστω 
καί σιωπηρά, είχε δεχτεί τήν «ανακωχή», καί χρησιμοποίησε τό «μεγάλο 
όπλο» τής πειθαρχίας.

Κυριακή 12 Όχτώβρη 1944

Ξύπνησα πολύ πρωί. "Επρεπε νά πάω στήν «ύπόγα», τήν άποθήκη μέ τά 
σωριασμένα παλιά βιβλία τής συλλογής τοΰ Θανάση Καραβία, πού τόσο 
στοργικά μέ φύλαξε πολλές νύχτες τής μαύρης χιτλεροφασιστικής κατο
χής. Θάπερνα μερικά πράγματα καί άπό έκεί Οά έπρεπε νά πάω κατά τίς 
Τρεις Γέφυρες, στό καρβουνάδικο, πού Οά συναντούσα τό σύνδεσμο Θα
νάση Γοργόλια, γιά νά μέ συνοδέψει στήν 'Αττική. "Επρεπε νά φύγω άπό 
τήν 'Αθήνα όσο μπορούσα πιό πρωί.

Στήν «ύπόγα» συνάντησα τόν ιδιοκτήτη της Καραβία. Πήρα δ,τι ήταν 
νά πάρω καί φύγαμε μαζί. Πρίν περάσουμε τήν Κάνιγγος τραντάχτηκε ή 
'Αθήνα άπό κωδωνοκρουσίες καί χαρμόσυνες άγγέλίες, μέ έκατοντάδες 
τηλεβόες, άπ’ όλες τίς μεριές τής πόλης: Λαέ τής άδούλωτης Αθήνας. Ή  
πρωτεύουσα τής πατρίδας μας. ή καρδιά τής Ελλάδας είναι λεύτερη! Μαχητές
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Ο παπάς βροντοφωναζει - Θάνατο στό φασισμό-

π>ί ηρωικού ΕΛΑΣ κατέβασαν τή σημαία μι: τόν Αγκυλωτό σταυρό, πού 1264 
. . .  μόλυνι. τόν ΐι.ρό βράχο τής 'Ακρόπολης. Ύψωσαν τή γαλανόλευκη ση- 

utiia ιιας. πού μόνη της κυματί^α αιόν {.λι.ύΟι.ρο Αττικό ουρανό! Ζήτω ή 
Έλι:ύΙ)ι:ρη Έ/.λάόα μας! Ζήτω ό λαός τής 'Αθήνας! Ζήτω τό ΕΑΜ. ή τιμή 

καί ή συναόησή μας! Ζήτω ό ι:/χν()ι:ρωτής ΕΛΑΣ μας! Ζήτω οί μεγάλοι 
σύμμαχοι!

Όταν φτάσαμε στήν όδό Πατησίων βρεθήκαμε μπροστά σ ’ £ναν όρ- 
μητικό χείμαρο λαού πού κατέβαινε, άπό τίς έργατικές συνοικίες καί τίς 
λαϊκές γπτονιές, πρός τό κέντρο τής πόλης. "Ολος ό λαός βγήκε στούς 
δρόμους. Τά μπαλκόνια τών σπιτιών, στολισμένα μέ σημαίες καί λουλού
δια. ήταν άδεια. Μόνο που καί πού κάποια γεροντάκια, καθισμένα στίς 
καρέκλες τους, σκούπιζαν τά δάκρυα χαράς καί περηφάνιας γιά τό μεγάλο 
καί άδούλωτο λαό μας. Κάτω περνούσαν οί άτέλειωτες φάλαγγες, μέ πλα- 
κάτ. σημαίες καί λάβαρα, μέ μουσικές καί έπαναστατικά τραγούδια. Γιόρ- 
ταζαν τήν άπελευΓίέρωση πού άπόκτησαν μέ τόσες Ουσίες, αιμα καί δάκρυ. 
Ποτέ στήν ιστορία της ή πρωτεύουσα δέν είχε γνωρίσει παρόμοιο ένΟου- 
σιασμό πού κορυφώΟηκε όταν ένα τμήμα —συμβολικό τοΰ ΕΛΑΣ τοΰ A ' 
Σώματος Στρατού— ξεκινώντας άπό τήν πλατεία ’Αγάμων, παρέλασε στήν 
όδό Πατησίων. Ό  λαός τιμούσε τά πιό έκλεκτά παιδιά του. πού στάθηκαν 
υπερασπιστές του, σ ’ όλη τή σκληρή περίοδο τής κατοχής.

’Από τίς πρώτες έκδηλώσεις τοΰ άδούλωτου λαού τής πόλης, πού στά
θηκε καρδιά τής έΟνικής συνείδησης καί πηγή παγκόσμιου θαυμασμού 
—γιά τούς θρυλικούς μαζικούς καί ένοπλους άγώνες του— φάνηκε ή προ-



Τά χωνιά διαλαλούν τή μεγάλη μέρα

βολή στή ζωή τής νέας δύναμης: τον ιψγαζόμι:νοΐι λαοό. Ποιοτικά αγνώρι
στος καί ασύγκριτος σέ δύναμη καί ήθος σέ σχέση μέ τό παρελθόν. Προι
κισμένος μέ άρετές, συνείδηση καί αγωνιστική άποφασιστικύτητα. Έ τοι
μος νά ριχτεί μέ τόν ίδιο ενθουσιασμό καί αυτοθυσία πού πολέμησε τόν 
έχΟρό, ένάντια σέ κάθε νέο έχΓ»ρό, καί νά ξαναχτίσει τήν πατρίδα του άπό 
τά έρείπια. Ένα ακόμα καινούργιο στοιχείο γιά τόν ελληνικό λαό. ήταν ή 
όργάνωσή του καί ή πειθαρχία στίς άποφάσεις καί τίς οδηγίες τών καθο
δηγητών του.

Τά θετικά χαρακτηριστικά τοΰ έαμικοΰ κινήματος έκφράστηκαν μέ 
τούς άγώνες καί τίς κατακτήσεις του στήν περίοδο τής κατοχής. Μά στήν 
έκδήλωση τής άπελευθέρωσης φάνηκε καί ένα πολύ αρνητικό στοιχείο, 
πού κόστισε άκριβά: Ή  τυφλή, χωρίς συζήτηση καί κριτικό έλεγχο έμπι- 
στοσύνη καί πειθαρχία στήν ήγεσία του. Καί νά πώς έκδηλώΟηκε: Σκοτει
νό σημάδι στό μεγάλο γιορτασμό στάθηκε τό πέρασμα άπό τήν όδό Πα
τησίων τοΰ τελευταίου γερμανικού τμήματος, τών άντιαεροπορικών πυρο
βόλων. Τό πλήθος άνοιγε δρόμο γιά τά αύτοκίνητα καί τά μακρύκαννα πυ
ροβόλα τών κατακτητών. Μέσα στά όχήματα δέ βρίσκονταν, βέβαια, οί 
άγέρωχοι χιτλερικοί τοΰ πρόσφατου παρελθόντος, άλλά πανικόβλητα όντα 
έτοιμα νά παραδοθοΰν στή διάθεση τοΰ έξαλλου έκείνου πλήθους. Καί 
όμως, κανένας δέν τούς άγγιξε καί οΰτε τούς γιουχάισε. Γιατί γινόταν αύ- 
τό; Ή τα ν ή γνωστή μεγαλοψυχία τοΰ περήφανου έλληνικοΰ λαοΰ, πού 
όταν είναι νικητής δέ χειροδικεί στό νικημένο άντίπαλό του; Πιθανό νά 
ήταν καί μιά τέτοια έκδήλωση. Ά λλά  κύρια ήταν ή πίστη στήν όργάνω-
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σή του καί ή πειθαρχία στή γραμμή πού είχε χαράξει αύτή ή οργάνωση. 
Νά χτυπήσει ό λαός τούς Γερμανούς μέσα στήν ΆΟήνα. δέν είχε πάρει 
εντολή. Καί δέν τούς χτύπησε, γιά μεγάλη έκπληξη τών 'ίδιων τών Γερ
μανών καί τής ντόπιας αντίδρασης.

Τό φαινόμενο αυτό τό παρακολούθησα ό ίδιος μέ πόνο καί απογοή
τευση. Πόσες φορές μοΰ θύμισε τή σκηνή εκείνη καί τή συζήτησή μας. 
κείνης τής μεγάλης μέρας, ό φίλος Θανάσης Καραβίας!

‘Ανήσυχος καί απογοητευμένος όέ μπορούσα νά χαρώ μαζί μέ τούς 
ωραίους καί ανυποψίαστους 'Αθηναίους. 'Αποφάσισα καί έφυγα αμέσως 
γιά τήν 'Αττική, όπου ήμουν βέβαιος πώς ό ΕΛΑΣ Γιά τούς υποδεχόταν 
πολύ διαφορετικά. Θά τούς χτυπούσε καί Οά τούς εκμηδένιζε. Καί δέν είχα 
άδικο.

Στις 13 τού Ό χτώβρη ό «Ριζοσπάστης·* δημοσίευε τό παρακάτω χαι
ρετιστήριο τού ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ πρός τό λαό τής 'Αθήνας:
« Ή  ηρωική ΆΟήνα είναι πιά έλεύθερη. Ο περήφανος λαός της Αναπνέει τόν 
Αέρα τής λευτεριάς. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα 'Ελλάδας τίς μεγάλες αυτές 
στιγμές χαιρετίζει τόν ηρωικό λαό τής Αθήνας, πού τρία ό/.όκληρα χρόνια 
Αγωνίστηκε θαρραλέα γιά τήν Απε/χυθέρωση τής Ελλάδας βίας. τούς ήρωες 
καί μΑρτυρες τής λευτεριάς.
Κομμουνιστές!
Συνεχίστε στό π/.ευρό τής 'Εθνικής Κυβέρνησης καί τών ΜεγΑιλων μας Συμ- 
μΑ/ων μέ μεγαλύτερη όρμή roi’ Αγώνα γιΑ τήν Απελευθέρωση καί τής τελευ
ταίας σπιθαμής έδΑφους τής Πατρίδας μας. ΓιΑ τήν έςασψΑλιση τής Ανεξαρτη
σίας καί Ακεραιότητας τής ΈλλΑδας.

Ζήτω ό ηρωικός ελληνικός λαός!
Ζήτω ή ΆΟήνα. ή Ακρόπολη τής Ελληνικής Λευτεριάς
Ζήτω ή Εθνική μας Κυβέρνηση.

Τό Πολιτικό Γραφείο τής Κεντρικής Επιτροπής τοΰ ΚΚΕ»}Λ.

Ο ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ

Μιά αίσχρή συμφωνία τών ’Άγγλων μέ τούς Γερμανούς γιά τήν 
Ελλάδα

Ά π ό  τίς 12 τού Ό χτώβρη 1944 ό λαός τής Α θήνας πανηγύριζε τήν 
άπελευθέρωσή του. Μέσα στήν παραζάλη τοΰ ένθουσιασμοΰ, κανένας δέ 
φαινόταν νά άνησυχεΐ γιά τίς παραπέρα έξελίξεις. ' Ο ΕΛΑΣ συνέχιζε τήν 
καταδίωξη τών Γερμανών πού φεύγανε, έξόντωνε τίς έλληνόφωνες όπι- 
σθοφυλακές τους, όλοκλήρωνε τήν άπελευθέρωσή καί έγκαθίδρυε παντού

.14. Αρχεία τής ΚΕ τού ΚΚΕ.
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τή νέα λαοκρατική έξουσία. Κανέναν δέν άπασχολοΰσε τό γεγονός ότι 
στό κέντρο τής πρωτεύουσας, μέ τίς άποφάσεις τής κεντρικής ήγεσίας τοΰ 
κινήματος —πού τότε άποκλειστικά ασκούνταν άπό τό στενό πυρήνα τού 
ΚΚΕ μέ έπικεφαλής τόν Ίωαννίδη (ό Σιάντος σκόπιμα είχε παραμεριστεί, 
μέ τό πρόσχημα πώς ήταν απαραίτητο νά βρίσκεται δίπλα στό ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ, γιά νά μή σταθεί έμπόδιο στήν πολιτική τής όμαλής δημοκρατικής 
εξέλιξης)— είχε άφεθεϊ ένας χώρος γιά τήν έγκατάσταση τής κυβέρνησης 
τοΰ Παπανδρέου στήν πρωτεύουσα. Γιά τό λαό, τούς αγωνιστές, τό πρό
βλημα τής άπελευθέρωσης έλυνε αύτόματα καί τό πρόβλημα τής έξουσίας 
υπέρ τής αδιαφιλονίκητης κυριαρχίας τής έπανάστασης. ’Ακόμα καί οί 
ηγεσίες τών έαμικών Κομμάτων —πού όλοκληρωτικά είχαν άγνοηθεΐ άπό 
τό ΠΓ τού ΚΚΕ, όπως καί ή ΚΕ τού ΕΑΜ, σ ’ αυτή τή φάση—, είχαν κυ- 
ριευΟεΐ άπό τό λαϊκό ένθουσιασμό καί δέν έβλεπαν τά «σκοτεινά σημάδια» 
πού σά σύννεφα συσσωρεύονταν πάνω στήν ' Ελλάδα. Χαρακτηριστικό 
είναι τό παρακάτω άπόσπασμα τής «Μάχης» (Κεντρικό όργανο τής ΕΛΔ): 
«Συναγωνιστής καί συναγωνίστριες μή χωνιά δίνουν κάθε τόσο τά συνθήματα 
γιά κάθε κραυγή: ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-Λαοκρατία, ΚΚΕ. Καί πάνω άπ ' τίς Ιαχής αυτής, 
ή μελωδική ήπωδός τού ΕΑΜικοΰ ήμβατηρίου: «Τδχουμε βάλει βαθιά μής στήν 
καρδιά μας -  Λαοκρατία καί όχι βασιλιά».

Ό  λαός ζητοΰσε άμεση σύλληψη τών εγκληματιών καί δοσιλόγων καί 
παραπομπή τους σέ λαϊκά δικαστήρια. ' Η τριμελής κυβερνητική επιτροπή 
έσπευσε νά έκδόσει διαταγή πού άπαγόρευε νά παρέχεται άσυλο στούς 
έϋνοπροδότες. Έδινε εντολή νά καταγραφοΰν τά περιουσιακά στοιχεία 
τών δοσίλογων, πού είχαν έρθει σέ οικονομική ή άλλη, κάθε φύσης, συ
νεργασία μέ τούς κατακτητές. Μέ τά μέτρα αυτά τής ’Επιτροπής τών υ
πουργών, πού θεωρήθηκε ότι πάρθηκαν κάτω άπό τήν έπίδραση τών λαϊ
κών εκδηλώσεων, δέ συμφωνούσαν οί Ά γγλοι. Θεωρούσαν πώς ή κατά
σταση, όπως διαμορφωνόταν στήν 'Ελλάδα, άπαιτοΰσε άμεση άνάληψη 
τής άπεριόριστης έξουσίας, μέσω τού στρατιωτικού διοικητή, πού είχε 
διοριστεί άπό τόν πρωθυπουργό τής ελληνικής κυβέρνησης καί είχε δε
χτεί ή ήγεσία τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ μέ τή συμφωνία τής Γκαζέρτας.

Ό  "Αγγλος στρατηγός Σκόμπυ, πρίν φύγει γιά τήν 'Ελλάδα, στέλνει 
άπό τήν ’Ιταλία τήν πρώτη διαταγή πρός τά έλληνικά άντιστασιακά τμή
ματα, πού έθελοντικά είχαν τεθεί κάτω άπό τίς διαταγές του. ’Ανάμεσα σέ 
άλλα τόνιζε: « Έκτελήσατε πλήρως καί προθύμως πάσας τάς έντολάς τάς 
έκδιδομήνας υπό τής κυβερνήσεως, παρ ' ημών καί τών ΰφ ’ ήμάς διοικητών... 
Διευκολύνατε τό εργον τών ΰφ ’ ήμάς στρατευμάτων... άφήνοντας έλεύθερονς 
τούς δρόμους...»

Ό  πρωθυπουργός Παπανδρέου σπεύδει νά ένισχύσει τήν έπιβολή τού 
ξένου άρχιστράτηγου πάνω στίς ένοπλες άντιστασιακές δυνάμεις, σάν 
προϋπόθεση γιά τίς παραπέρα εξελίξεις υπέρ τής βρεταννικής πολιτικής, 
άπό τίς όποιες έξαρτιόταν καί ή έπιστροφή καί ή έγκαθίδρυση τής κυβέρ
νησής του καί τοΰ ίδιου τοΰ άστικού καθεστώτος. Μέ έντολές πρός τίς 
όργανώσεις καί προκηρύξεις πρός τό λαό, ΰπόδειχνε πειθαρχία στίς δια
ταγές τοΰ στρατιωτικού διοικητή Σκόμπυ, στό διοικητή ’Αττικής Σπηλιω- 
τόπουλο καί μέ κάθε τρόπο, στά συμμαχικά στρατεύματα πού βρίσκονταν
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στην 'Ελλάδα, ή θά στέλνονταν άπό τό ΣΜΑ νά «...λευτερώσουν τή χώρα»!
Καλούνταν, δηλαδή, ό έλληνικός λαός νά υποταχθεί καί νά βοηθήσει 

τούς νέους καταχτητές πού έσερναν πίσω τους τά καταφρονεμένα όργανα 
τής ύποτέλειας καί τοΰ μοναρχοφασισμοΰ. Τόν κίνδυνο αύτό έβλεπαν οί 
αγωνιστές καί οί άπλοί άνθρωποι καί έστελναν τά «σινιάλα» τους πρός 
τήν έκτροχιασμένη ήγεσία τοΰ λαϊκού κινήματος. Δέν έπρόκειτο γιά προ
κατάληψη. Ό  λαός είχε σκληρές έμπειρίες άπό τή δράση τών Ά γγλω ν 
συνδέσμων τής λεγάμενης Συμμαχικής Στρατιωτικής ’Αποστολής, πού 
τήν άνοιξη τού 1944 δέν ξεπερνοΰσαν τίς δυό έκατοντάδες καί πρός τό 
τέλος τής γερμανικής κατοχής φτάσανε, σύμφωνα μέ τά στοιχεία τού ΓΣ 
τού ΕΛΑΣ, περί τούς τετρακόσιους” .

' Η βρεταννική κυβέρνηση άποφάσισε νά στείλει δικές της στρατιωτι
κές δυνάμεις στήν 'Ελλάδα. Γιά νά έχει νομιμοφάνεια καί «ήθική» βάση 
ή στρατιωτική παρουσία τής ’Αγγλίας στήν 'Ελλάδα, όταν δέν θά ύπήρ- 
χαν έχθρικές - γερμανικές δυνάμεις στή χώρα, άπέσπασε μιά συμφωνία 
—όπως είδαμε—, τή συμφωνία τής Γκαζέρτας. 'Υπέγραψαν τή συμφωνία 
γιά νά τήν παραβιάζουν κάθε στιγμή. "Εστειλαν στήν Ε λλάδα άσήμαντο 
άριΟμό δυνάμεων (600 άντρες), συμβολικό, καί μέ διαταγές — σύμφωνα μέ 
τίς όμολογίες τού -Αγγλου ταγματάρχη Γουίλκες—, «άπλώς νά άκολουθή- 
σουν τοικ Γερμανούς πρός βορράν καί νά καταλάβουν τή χώρα»1Λ. Νά άπο- 
σπάσουν, δηλαδή, τήν έξουσία άπό το λαό καί νά τή μεταβιβάσουν στή 
δουλική τους κυβέρνηση, πού άκριβώς μέ τή συμμετοχή του ΕΑΜ καί τού 
ΚΚΕ σ '  αυτή, αποκτούσε κύρος καί «νόμιμη» έπιφάνεια νά έκπροσωπεϊ 
τήν 'Ελλάδα.

Γιά όλους τούς "Ελληνες πού ζήσανε τή φάση τής άπελευθέρωσης, 
ήταν γνωστό πώς δέν έπεσε ουτε ένας πυροβολισμός άπό Βρεταννό, ένάν- 
τια στούς Γερμανούς, όταν φεύγανε. Αύτό τό γεγονός είχε έπισημανθεΐ καί 
στό έξωτερικό καί σχολιάστηκε πικρόχολα καί ειρωνικά.’7 Ή  συμπεριφο

35. Σύμφωνα με τά στοιχεία τοΰ 2ου ‘Επιτελικού Γραφείου τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, τήν τελευ
ταία περίοδο τής γερμανικής κατοχής δίπλα στόν ΕΛΑΣ, υπήρχαν συνολικά 113 άξιωματικοί 
καί ΰπαξιωματικοί σύνδεσμοι καί σαμποτέρ τού ΣΜΑ. περί τούς 45 δίπλα στόν ΕΔΕΣ καί περί
που 35 σέ διάφορες αποστολές δίπλα στίς καμουφλαρισμένες γερμανόδουλες συμμορίες καί τά 
τμήματα τού Ά ντώ ν Τσαούς. Ό  αριθμός αυτός κάπως μεγάλωσε μετά τήν είσοδο τοΰ ΕΑΜ 
στήν κυβέρνηση τοΰ Παπανδρέου. Σύμφωνα μέ τούς βρεταννικούς ύπολογισμούς, τίς παραμονές 
τής απελευθέρωσης υπήρχαν στήν ' Ελλάδα 378 σύνδεσμοι τής ΣΣΑ. κι ά π’ αύτούς οί 11 ήσαν 
άμερικανοί καί 35 άλλοι ξένοι, χωρίς νά καθορίζεται ή έθνικότητά τους. Τά στοιχεία πού παρα
θέτω είναι άπό τά Άρχεϊα τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ καί άπό τό βιβλίο τοΰ Β. Μαθιόπουλου « Ή  Ελληνική  
Αντίσταση (1941-1944) καί οί Σύμμαχοι», έκδοση Παπαζήση 1977, σελ. 377.

36. ' Ο ΧάνσΟν Μπώλτουιν, σέ σχόλιό του στούς «Τάιμς» τής Νέας ' Υόρκης, στίς 6 Ό κτώ- 
βρη 1944, έγραψε:

« Ή  αγγλική «εισβολή» στήν Ε λλάδα, ή όποια ανακοινώθηκε χθές είναι στήν πραγματι
κότητα μάλλον «κατοχή» μέ πολιτικο-στρατιωτικούς σκοπούς, παρά έπίθεση... Ό  πολιτικός 
σκοπός είναι ή έκ παραδόσεως αγγλική τακτική, ή όποία έχει κατευθύνει τήν αγγλική πολιτική 
στή Μεσόγειο έπί χρόνια τώρα, δηλαδή ή διατήρηση σφαίρας έπιρροής στήν ' Ελλάδα καί εί 
δυνατόν στήν ' Αλβανία καί τίς Δαλματικές ακτές». (Λ. Σταυριανός. « ' Η ' Ελλάδα σέ έπαναστα- 
τική περίοδο», σελ. 151).

37. Ό  ταγματάρχης Γουίλκες έγραφε τότε: « 'Ο συνολικός άριθμός απωλειών Ά γγλω ν στή 
δράση τους κιιτά τών Γερμανών στήν Ε λλάδα... θά άποτελούσε ένδιαφέρον ανάγνωσμα». (Λ. 
Σταυριανός ό.π. σελ. 151).
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ρά τοΰ στρατιωτικού αύτοϋ τμήματος ώς τώμα έρμηνευόταν σάν πρόθεση 
τών "Αγγλων νά άφήσουν άφθαρτα καί συγκροτημένα τά γερμανικά τμή
ματα πού, μαζί μέ τίς σοβαρές γερμανικές δυνάμεις πού βρίσκονταν στή 
Γιουγκοσλαβία, θά μπορούσαν νά προβάλλουν Ισχυρή άντίσταση καί νά 
φράξουν τό δρόμο προέλασης τού Σοβιετικού Στρατού στά Βαλκάνια. Τε
λευταία ό Β. Μαθιόπουλος, στό βιβλίο του « Ή  'Ελληνική ’Αντίσταση 
(1941-1944)», στή σελίδα 341, δημοσίεψε μιά καταπληκτική άποκάλυψη 
τού χιτλερικού ύπουργοΰ οικονομικού πολέμου "Αλμπερτ Σπέερ, «γιά μυ
στική άγγλογερμανική συμφωνία, πού Αφορούσε τήν έκκένωση άπό γερμανικά 
στρατεύματα τής 'Ελλάδας, χωρίς βρεταννική ένόχληση». Ή  συμφωνία αύτή, 
πού τήν χαρακτήρισε «Τζέντλεμεν άγκρίμεντ» μεταξύ Λονδίνου καί Βε
ρολίνου, πρόβλεπε τήν παράδοση τής Θεσσαλονίκης στούς "Αγγλους, γιά 
νά μήν πέσει στά χέρια τών σοβιετικών. Ό  Τσώρτσιλ δέ σταμάτησε οϋτε 
στιγμή νά προσπαθεί νά έξασφαλίσει έγγυήσεις καί άπό άλλες μεριές, 
γιά τή σίγουρη άλλαγή φρουράς. Παραθέσαμε σχετικά στοιχεία γιά τίς 
διαπραγματεύσεις πού έκανε ό Τόμ Μπάρνες μέ Γερμανούς άξιωματικούς 
γιά μιά συμφωνία διαδοχής καί άλλα γιά προτάσεις τοΰ Ζέρβα νά τού έπι- 
τρέψουν οί κατακτητές νά καταλάβει τήν ’Αθήνα, πρίν προλάβει ό ΕΛΑΣ.

«Σφαίρες επιρροής»

Πολλοί είναι έκεΐνοι πού μεταπολεμικά (άνάμεσά τους, μέ μικροδιαφο- 
ρές καί έπιφανειακή αυτοκριτική, δλες οί μετακατοχικές «καθοδηγή
σεις»» τοΰ ΚΚΕ) άναζήτησαν καί «άνακάλυψαν»» τίς αιτίες τής συνθηκολό
γησης τοΰ έαμικοΰ κινήματος στόν έξωτερικό παράγοντα. Συγκεκριμένα, 
στίς «πιέσεις» πού δέχτηκε ή ήγεσία τοΰ ΚΚΕ άπό τή Σοβιετική "Ενωση. 
Υποστηρίζουν, δηλαδή, δτι ή ΕΣΣΔ είχε δεχτεί τό μοίρασμα τής βαλκα
νικής χερσονήσου καί δλης τής παραδουνάβιας περιοχής, σέ «σφαίρες 
έπιρροής» τών μεγάλων συμμάχων.

Ά ς  δούμε πιό συγκεκριμένα αύτό τό ζήτημα.
Μέ τήν υπογραφή τής συμφωνίας τής Γκαζέρτας οί "Αγγλοι πέτυχαν 

μιά έξαιρετικά μεγάλη πολιτική νίκη. Τό έλληνικό πρόβλημα, πού δη
μιούργησε τόσες λαχτάρες στήν ’Αγγλία, λύθηκε κατά τόν πιό «δημοκρα
τικό»» τρόπο, μέ πλήρη ύποταγή τού έθνικολαϊκοΰ κινήματος στίς έπιθυ- 
μίες τοΰ Τσώρτσιλ. Ό  ίδιος ό Τσώρτσιλ έγραψε:
«Είχομεν άναλάβει τήν ύποχρέωσιν νά ύποστηρίξωμε τήν προσωρινήν Διοίκη- 
σιν τοΰ Παπανδρέου, είς τήν όποίαν τό ΕΑΜ Αντιπροσωπεύεται πλήρως. ~Ολα 
τά ένδιαφερόμενα μέρη ήσαν δεσμευμένα άπό τή συμφωνία τής Γκαζέρτας καί ή 
έπιθυμία μας ήτο νά παραδώσωμεν τήν έξουσίαν είς μίαν σταθεράν Έλληνικήν 
Κυβέρνησιν. χωρίς άπώλειαν χρόνου...»Μ.

Τό γεγονός ότι λευτερωνόταν ή ' Ελλάδα άπό τίς δυνάμεις τοΰ ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ καί δέν υπήρχαν ικανές άντιδραστικές δυνάμεις στή χώρα (όχι γιά

38. Ού. Τσώρτσιλ: ίδιο, τ. VI, σ. 249.
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νά αμφισβητήσουν σοβαρά τήν κυριαρχία τής λαοκρατικής έξουσίας, άλ- 
λά, τουλάχιστο, νά τολμήσουν νά άντισταθοΰν καί νά προκαλέσουν μιά 
βρεταννική στρατιωτική έπέμβαση καί κατοχή), είχε γίνει ό έφιάλτης τοΰ 
Τσώρτσιλ καί τών συνεργατών του.

Παρ' δλες τίς προσπάθειές τους, οί "Αγγλοι δυναμικά δέν κατάφερ- 
ναν νά κάνουν τίποτα στήν ' Ελλάδα. "Ομως πέτυχαν νά άποσπάσουν άπό 
τήν ήγεσία τοΰ κινήματος, ένα περιορισμένο χώρο μέσα στήν πρωτεύου
σα, πού θά έμενε έξω άπό τή λαοκρατική έξουσία καί θά χρησιμοποιούν
ταν άπό τόν Παπανδρέου σάν έδρα καί βάση γιά τήν έπέκταση τής παλιάς 
έξουσίας.

Ό  Τσώρτσιλ, πού ήθελε όπωσδήποτε τήν 'Ελλάδα κάτω άπό τή βρε
ταννική έπιρροή, δέν παραιτούνταν άπό τήν άπαίτηση νά έχουν οί δυτικές 
δυνάμεις λόγο καί στή ρύθμιση καί στήν άσκηση τής έξουσίας στίς άλλες 
χώρες τής Βαλκανικής καί τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης.

Τά λαϊκοαπελευθερωτικά κινήματα τής Βαλκανικής, πολλές φορές πριν 
νά φτάσουν στίς χώρες τους τά στρατεύματα τής Σοβιετικής "Ενωσης, ξεχύ
νονταν σά χείμαρρος, λευτέρωναν περιοχές τής πατρίδας τους καί έγκαθί- 
δρυαν λαοκρατικά όργανα έξουσίας. Αΰτό ήταν εκείνο πού περισσότερο τόν 
άνησυχοΰσε. Δέ μπορούσε νά άγνοήσει τό βρεταννικό δόγμα πώς «οί συμ
φωνίες δέν είναι αιώνιες, άλ/.ά γίνονται γιά νά παραβιαστοΰν όταν δημιουργηΟεϊ 
ευνοϊκός συσχετισμός δυνάμεων. Μόνο τά συμφέροντα τής Βρεταννικής Αυτο
κρατορίας είναι αιώνια»! Αΰτό τό δόγμα, ήταν άποφασισμένος νά τό κάνει 
πράξη —όπως φαίνεται άπό τά ίδια τά γραφτά του καί τά έγγραφα τοΰ 
Φόρεϊν "Οφφις, πού δημοσιεύτηκαν. Μήπως τό Ίδιο δέ θά μπορούσαν νά 
κάνουν καί οί αντίπαλοί του, τά λαϊκοαπελευθερωτικά κινήματα, καί μά
λιστα όταν δέχονταν άπροκάλυπτες πιέσεις καί έπεμβάσεις; Φοβούνταν 
λοιπόν, ό Τσώρτσιλ. πώς, σέ τελευταία άνάλυση, οί συμφωνίες θά κρίνον- 
ταν μέσα στήν 'Ελλάδα καί άπό τόν Ίδιο τό λαό, άν δέν έφταναν έγκαιρα 
σοβαρές στρατιωτικές βρεταννικές δυνάμεις. Αύτό τό πρόβλημα άποκτού- 
σε εξαιρετική σημασία γιά τήν 'Ελλάδα, όπου ό ΕΛΑΣ λευτέρωνε τή χώ
ρα καί δέν υπήρχαν δυνάμεις πού νά τοΰ άμφισβητήσουν τήν κυριαρχία 
καί τήν επιβολή τής λαοκρατικής έξουσίας.

Ά π ό  γερμανική πλευρά, ό Τσώρτσιλ, μέ τήν «Τζέντλεμεν άγκρίμεντ», 
ήταν σίγουρος πώς δέ θά συναντοΰσε άντίσταση καί οί άσήμαντες δυνά
μεις πού έξοικονόμησε γιά τή συμφωνημένη «αλλαγή φρουράς» ήσαν άνε- 
παρκεΐς. Ά π ό  τό Ροΰζβελτ, μέ κάποιο τρόπο, θά έξασφάλιζε τή συγκατά
θεση, άκόμα καί ένίσχυση. Ή τα ν όμως έξαιρετικά άναγκαία ή συγκατά
θεση, ή τουλάχιστο ή παθητική στάση, τής Σοβιετικής "Ενωσης, σέ περί
πτωση πού τό έλληνικό λαϊκό κίνημα δέν άναγνώριζε τελικά τή συμφωνία 
?ής Γκαζέρτας καί άντιστεκόταν ένοπλα στίς δυνάμεις τού στρατηγού 
Σκόμπυ, πού είχε διαταγή νά δράσει έτσι, όπως θά δροΰσε σέ μιά κα- 
τεχόμενη έχθρική χώρα. Γιά τό σκοπό αύτό ό Τσώρτσιλ άποφάσισε νά 
πάει στή Μόσχα καί νά συναντήσει προσωπικά τόν Στάλιν.

24



Ή  πολυθρύλητη διάσκεψη Στάλιν-Τσώρτσιλ τής Μόσχας
Τό ταξίδι στή Μόσχα ό Τσώρτσιλ τό είχε προγραμματίσει — όπως εί
δαμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο — άπό πολύ προηγούμενα. Ό  Ροΰσβελτ 
δέ μπορούσε νά άπομακρυνθεΐ άπό τίς ΗΓΊΑ. Συμφώνησε νά πραγματοποι
ηθεί ή συνάντηση Στάλιν - Τσώρτσιλ, γιά νά έξομαλυνθοΰν οί διαφορές 
πού υπήρχαν καί νά έμποδιστεΐ ή άπόλυτη έπικυριαρχία τής Σοβιετικής 
"Ενωσης σέ όλα τά Βαλκάνια καί τή Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σάν παρα
τηρητής τών ΗΠΑ στή διάσκεψη τής Μόσχας στάλθηκε ό διπλωμάτης 
Χάρριμαν.

Τόν καιρό πού προετοιμαζόταν ή έπίσκεψη στή Μόσχα, ό Τσώρτσιλ 
άπέκτησΓ. ένα ακόμα άνέλπιστο έπιχείρημα: Ολα τά πολιτικά κόμματα 
τής ' Ελλάδας, άπό τούς μοναρχικούς μέχρι τούς κομμουνιστές, καί όλες 
οί «εθνικές» καί άντιστασιακές δυνάμεις τής χώρας, στή Γκαζέρτα τής ’Ι
ταλίας συμφώνησαν νά τεθούν κάτω άπό τήν καθοδήγηση τής κυβέρνησης 
τού έξωτερικού καί νά υπαγάγουν τίς ένοπλες δυνάμεις στή διοίκηση τοΰ 
"Αγγλου στρατηγού Σκόμπυ.

"Εχοντας, λοιπόν, ό Τσώρτσιλ στήν τσέπη του δυό συμφωνίες, τοΰ Λι
βάνου καί τής Γκαζέρτας —καί δυό σοβαρά γεγονότα, τή συμμετοχή τοΰ 
ΕΑΜ καί τοΰ ΚΚΕ μέ πέντε ύπουργούς στήν «πανεθνική» κυβέρνηση καί 
τήν πλήρη υποταγή τού ΕΛΑΣ στόν έκπρόσωπο τοΰ ΣΜΑ στρατηγό Σκό
μπυ, άναχώρησε, μαζί μέ τόν υπουργό του τών Εξωτερικών καί ανώτα
τους στρατιωτικούς, στίς 9 τοΰ Ό κτώβρη, γιά τή Μόσχα.

Στό άεροδρόμιο τής σοβιετικής πρωτεύουσας τούς υποδέχτηκαν εγ
κάρδια καί μέ μεγάλες τιμές ό Μολότωφ καί πολλές σοβιετικές προσω
πικότητες. Τό ίδιο βράδι, στίς 10 τού Ό κτώβρη, εγινε ή πρώτη «σπου
δαία» —όπως τή χαρακτήρισε ό Τσώρτσιλ— σύσκεψη στό Κρεμλίνο. 
Αύτή, δηλαδή, πού, μεταπολεμικά, θά χαρακτηριστεί «μοιραία» γιά τήν 
'Ελλάδα καί θά προβληθεί άπό έχθρούς καί «φίλους» σάν άγοραπωλησία 
μεταξύ τών δυό Μεγάλων Δυνάμεων: σάν παραχώρηση τής χώρας στούς 
"Αγγλους, σάν άποδοχή τής άνεξέλεγκτης έπέμβασης τών “Αγγλων στά 
έσωτερικά της, έστω καί αν άκόμα κάνουν χρήση ένοπλης βίας. γιά τήν 
καθυπόταξη τοΰ έλληνικοΰ λαού.

Παρ’ όλο πού έχουν δημοσιευτεί πολλές φορές τά όσα Εγραψε ό 
Τσώρτσιλ γιά τόν τρόπο πού εγινε ή «άγοραπωλησία». νομίζουμε πώς θά 
βοηθήσει τούς άναγνώστες ή παράθεση τοΰ τμήματος αΰτοΰ άπό τήν αφή
γηση τού Βρεταννοΰ πρωθυπουργού.
«... ”Εκρινα κατάλληλη τή στιγμή γιά νά δράσω. Έόήλωσα: « “Ας ρυθμίσομε 
τίς υποθέσεις μας στά Βαλκάνια. Τά στρατι.ύματά σας εύρίσκονται στή Ρουμα
νία καί στή Βουλγαρία. “Εχομε συμφέροντα, άποστολές, πράκτορες σ ' αυτές 
τίς χώρες. ~Ας άποφύγωμε τήν σύγκρουση γιά ζητήματα άσήμαντα. Σχετικώς 
πρός τήν Μεγάλη Βρεταννία καί τήν Ρωσία, τί 0ά έλέγατε γιά μιά υπεροχή 
κατά 90% υπέρ υμών στήν Ρουμανία, υπεροχή κατά 90% υπέρ ημών στήν Ε λ 
λάδα, καί ίση συμμετοχή κατά 50% στήν Γιουγκοσλαβία;>» 'Ενώ μετεφράζοντο 
οί λόγοι μου. έγραψα σέ μισό φύλλο χαρτιού:
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Ρ ο υ μ α ν ί α
Ή  Ρωσία _____________ 90%
Οί άλλοι _____________ ΙΟψο

' Ε λ λ ά ς
Ή  Μεγάλη Βρεταννία
(tv συμφωνίφ μέ τίς ΗΠΑ) 90%

Ή  Ρωσία _____________ 10%

Γ ι ο υ γ κ ο σ λ α β  ί α  50% καί  50%

Ο υ γ γ α ρ ί α  ------------ 50% καί 50ψο

Β ο υ λ γ α ρ ί α
Ή  Ρωσία _____________ 75%>

Οί άλλοι _____________ 25%
"Εσπρωξα τό χαρτί μπροστά στόν Στάλιν, στόν όποιον είχαν δώσει έν τφ  

μεταξύ τήν μετάφρασιν. “Εγινε μιά μικρή παΰσις. "Επειτα, ό Στάλιν πήρε τό 
μπλε μολύβι του, έχάραξε μιά χονδρή γραμμή σάν είδος έπιδοκιμασίας, καί μοΰ 
έπέστρεψε τό σημείωμα. Τά πάντα έρρυθμίσθησαν σέ έλάχιστο χρονικό διάστη
μα, όσο έχρειάσθη γιά νά γράψω τό σημείωμα αυτό.

Είχαμε, έν νοείται, μελετήσει τό ζήτημα προσεκτικά καί άπό μακροΰ, καί 
άλλωστε δέν μάς άπησχόλησαν παρά οί συμφωνίες πού άφοροΰσαν τήν πολεμι
κή περίοδο. "Ολα τά εύρύτερα προβλήματα έμεναν γιά τήν συνδιάσκεψη τής 
εΙρήνης. πού έλπίζαμε ότι θά συνεκαλεΐτο μετά τή νίκη.

"Επηκολούθησε μακρά σιωπή. Τό χαρτί μέ τήν μπλε γραμμή παρέμενε στό 
τραπέζι. Τελικά, είπα: «Δέν θά έκριναν κάπως κυνικό έκ μέρους μας νά ρυθμί- 
ζωμε αύτά τά προβλήματα, άπό τά όποια έξαρτάται ή τύχη εκατομμυρίων υ
πάρξεων. κατά τρόπον τόσο υπεροπτικό; “Ας κάψωμε αύτό τό χαρτί». 
« Ό χι. φυλάξτε το», είπε ό Στάλιν...»^.

Ά π ό  τήν εικόνα πού έδωσε ό Τσώρτσιλ γιά τό «παζάρεμα» πού έκανε 
στό Κρεμλίνο τή νύχτα 9 πρός 10 τοΰ Ό κτώβρη, προβάλλει, νομίζουμε, 
μιά άμφιβολία: Συμφώνησε ό Στάλιν μέ τήν πρόταση τοΰ Τσώρτσιλ χωρίς 
νά πει μιά λέξη; Ό  ισχυρισμός ότι, μέ ένα χοντρό μπλέ βέλος, πού χά
ραξε ό Στάλιν σ ’ ένα μικρό χαρτάκι, κρίθηκε ή τύχη τών λαών όλόκλη- 
ρης τής Βαλκανικής καί τής Ούγγαρίας, μπορεΐ νά γίνει δεκτός χωρίς 
έπιφυλάξεις; Τό ότι στή διάσκεψη τής Μόσχας έγινε ή βρεταννική προσ
φορά γιά μοίρασμα τής Βαλκανικής σέ ζώνες έπιρροής τών Μεγάλων Δυ
νάμεων, βεβαιώνεται καί άπό τούς σοβιετικούς, πού τήν χαρακτήρισαν 
«βρώμικη» καί φυσικά δέν εγινε δεκτή άπό τήν Κυβέρνηση τής ΕΣΣΔ.

Συγκεκριμένα, στήν έπίσημη έκδοση τής « 'Ιστορίας τοΰ Μεγάλου Πα
τριωτικού Πολέμου τής Σοβιετικής "Ενωσης» (·Έχδοση τής ’Ακαδημίας 
'Επιστημών τής Σοβιετικής "Ενωσης, τόμος 5ος, σελ. 134. Ρούσικη έκδο
ση), γράφονται τά παρακάτω:

39. Οϋ. Τσώρτσιλ: όιτ. σελ. 290-291.
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«...Βασικό γιά τόν Τσώρτσιλ ζήτημα, πού έζετάστηκε στή Μόσχα (σ.σ. 
τόν Ό χτώβρη τοΰ 1944), ήταν τό ζήτημα τής πολιτικής άπέναντι στίς βαλ
κανικές χώρες. Κατά τήν πρώτη άκόμα συνάντηση μέ τόν Στάλιν, ό Τσώρτσιλ 
τόν πληροφόρησε δτι «συνέταξε ενα άρκετά βρώμικο καί ώμό έγγραφο, πού 
έδινε μιά εΙκόνα γιά τό μοίρασμα τής έπιρροής άνάμεσα στή Σοβιετική "Ενωση 
καί τή Μεγάλη Βρεταννία στήν Ρουμανία, στήν Ελλάδα, στή Γιουγκοσλαβία, 
στήν Βουλγαρία. Ό  πίνακας γράφτηκε γιά νά δείξει τί σκέπτονταν πάνω σ ' αΰ
τό τό ζήτημα οί ”Αγγλοι...»

Καί παρακάτω συνεχίζει τό κείμενο τής ιστορίας:
«... Ό  Ισχυρισμός τού Τσώρτσιλ, δτι δήθεν ό Ι.Β. Στά/.ιν, τήν άνοιξη 

άκόμα τοΰ 1944, στήν Διάσκεψη τής Μόσχας, συμφώνησε νά χωρίσει τήν 
Γιουγκοσλαβία σέ σφαίρες έπιρροής, άποτελεΐ καθαρή έπινόηση. Στά σοβιετικά 
πρακτικά τής συνομιλίας τών ηγετών τών δύο Κυβερνήσεων, τής Σοβιετικής 
"Ενωσης καί τής Μεγάλ,ης Βρεταννίας, πού έγινε στίς 9 τοΰ Όχτώβρη 1944, 
περιέχεται πρόταση τοΰ “Αγγλου πρωθυπουργού γιά χωρισμό τής Γιουγκοσλα
βίας καί άλλων χωρών σέ σφαίρες έπιρροής. Αλλά, έννοεΐται. ότι δέν ήταν δυ- 
νατόν ό Τσώρτσιλ νά πετύχει άπό τόν Αρχηγό τής κυβέρνησης τής ΕΣΣΔ 
υποστήριξη στό σχέδιό του. Αυτός είναι ό λόγος γιά τόν όποιο σ ' ενα τόσο 
σπουδαίο στοιχείο, όπως είναι τό πρακτικό τής συνομιλίας, δέν υπάρχει ούτε 
νύξη γιά συμφωνία τής ΕΣΣΔ καί τής Μεγ. Βρεταννίας σ ’ αύτό τό ζήτημα». 
(Στό ίδιο καί στήν ίδια σελίδα).

Τέτοια κατηγορηματική άρνηση καί καταδίκη μιάς συμφωνίας δύο 
Αρχηγών κρατών τής άντιαξονικής συμμαχίας δέν θά περνούσε άπαρατή- 

ρητη καί άναπάντητη άπό τήν βρεταννική κυβέρνηση, άν ύπήρχε εστω 
καί τό παραμικρό στοιχείο πού θά μπορούσε νά εκθέσει τήν πολιτική 
άρχών τής Σοβιετικής "Ενωσης, δπως είχε διατυπωθεί καί ύποστηριζόταν 
σ ’ δλη τή διάρκεια τού 2ου Παγκοσμίου Πολέμου:

« 'Εμείς πρέπει νά δώσουμε στούς άπελευθερωμένους λαούς τής Ευρώπης 
πλήρες τό δικαίωμα καί τήν έλευθερία, οί ίόιοι νά λύσουν τά ζητήματα τοΰ 
κρατικού τους οικοδομήματος... »4υ.

Πολλοί πού δέχτηκαν χωρίς συζήτηση καί άμφιβολίες τόν ισχυρισμό 
τού Τσώρτσιλ δτι έγινε συμφωνία «τζέντλεμεν», χωρίς λόγια, μέ μόνο κά
ποιο «βέλος», πού χάραξε ό Στάλιν μέ μπλέ μολύβι, χρησιμοποιούν σάν 
έπιβεβαιωτικό στοιχείο τίς φράσεις: «Σέ άνεπίσημη προκαταβολική συζήτη
ση έξετάσαμε τήν κατάσταση στό βαθμό πού άφορά έμάς καί καταρτίσαμε πρό
γραμμα γιά τίς έθιμοτυπικές καί τίς άλλες συναντήσεις μας», καί «... πρέπει νά 
έξεΗσουμε τό ζήτημα γιά τό πώς κατά τόν πιό καλύτερο τρόπο θά συνταιριά
σουμε τήν πολιτική άπέναντι τών βαλκανικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων 
τής Ουγγαρίας καί Τουρκίας...»41 Οί παραπάνω δυό φράσεις περιλαμβάνονται 
στό ένημερωτικό τηλεγράφημα, μέ ήμερομηνία 10-10-1944, τών Τσώρτσιλ- 
Στάλιν, πρός τόν Πρόεδρο τών ΗΠΑ Ρούζβελτ. Τό τηλεγράφημα βέβαια 
έπιβεβαιώνει πώς τό πρόβλημα τής Πολωνίας καί τό Βαλκανικό ήσαν άπό

40. I. Στάλιν: ·<Γιά τό μεγάλο πατριωτικό πόλεμο τής ΕΣΣΔ», σελ. 125.
41. Ού. Τσώρτσιλ: στό Τδιο, σελ. 290-291.
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τά κύρια θέματα τής διάσκεψης, όχι δμως δτι κατέληξαν καί σέ συμφωνία.
Στό ίδιο, δμως, τηλεγράφημα γίνεται λόγος γιά τήν παρουσία, σάν 

παρατηρητή στή διάσκεψη, τού ’Αμερικανού άπεσταλμένου Χάρριμαν, 
πού βέβαια άπό τή δική του πλευρά θά έκανε τή σχετική ένημέρωση τής 
κυβέρνησής του. Πώς, δμως, είναι δυνατό νά έξηγηθοΰν αύτά πού έγραψε 
ό ’Αμερικανός υπουργός τών ’Εξωτερικών Κόρντελλ Χάλλ;
«... "Οταν ό Πρωθυπουργός Τσώρτσιλ καί ό υπουργός τών 'Εξωτερικών Ήντεν 
μετέβησαν στήν Μόσχα, τόν ’Οκτώβριον 1944. διά νά συναντήσουν τόν Στάλιν 

καί τόν Μολότωφ... Τηλεγραφήματα άπό τάς Πρεσβείας μας τής Μόσχας καί τής 
“Αγκυρας, άνέφερον δτι ή Ρωσία θά εχει μίαν 75/25 ή 80/20 υπεροχήν εις Βουλ
γαρίαν. Ουγγαρίαν, Ρουμανίαν, ι'.νώ ή Βρεταννία καί Ρωσία θά μοιράζονται τήν ε
πιρροήν είς Γιουγκοσλαβίαν 50/50...»·*-’.

Τά παραπάνω γράφτηκαν πολλά χρόνια μετά τόν πόλεμο. Μπορούμε 
νά δεχτούμε πώς ό Χάρριμαν, επίσημος απεσταλμένος τών ΗΠΑ, παραμέ
λησε νά ενημερώσει τούς προϊσταμένους του, γιά ένα τόσο σοβαρό πρό
βλημα, γιά τό όποίο όπως έχουμε διαπιστώσει καί μπορούμε νά βεβαιώ- 
Οούμε άπό τά "ίδια τά « ’Απομνημονεύματα» τού Τσώρτσιλ, έδειχνε έξαιρε- 
τική εύαισθησία ό Ρούζβελτ καί ό ίδιος ό Χάλλ; Καί άκόμα: Ά ν  πραγμα
τικά είχε κλειστεί συμφωνία στή Μόσχα, μπορούμε νά δεχτούμε πώς κρα- 
τήΟηκε μυστική καί άπό τόν Ιδιο τόν Πρόεδρο Ρούζβελτ, έτσι πού ό 'Υ 
πουργός τών ’Εξωτερικών νά άναφέρεται σέ «πληροφορίες» άπό τίς πρεσ
βείες τών ΗΠΑ στή Μόσχα καί τήν “Αγκυρα καί άκόμα περισσότερο 
—όπως έγραψε ό Τσώρτσιλ— νά «ξαφνιαστεί» ό Ρούζβελτ στή διάσκεψη 
τής Γιάλτας;

Υστερα άπό 38 χρόνια στό τεύχος τού Νοέμθρη τού 1981 στήν ’Επιθεώ
ρηση «Encounter», δημοσιεύτηκε μιά συνέντευξη τοΟ Χάριμαν εΙδικοΟ άπε
σταλμένου τοΰ Προέδρου ΡοΟσδελτ στή συνδιάσκεψη τής Μόσχας, πού 
άναφερόμενος στήν λεγόμενη «συμφωνία τών ποσοστών» τή χαρακτηρίζει 
σάν «μή γεγονός» καί τής άρνιέται όποιεσδήποτε έπιπτώσεις γιά τήν έποχή 
πού καταρτίστηκε ή καί άργότερα.

Συγκεκριμένα άπαντώντας σέ έρώτηση τοΰ δημοσιογράφου τής παρα
πάνω έπιθεώρησης άπάντησε:
Χάριμαν: Ποτέ δέν πήρα στά σοβαρά αυτή τήν υπόθεση καί δέν νομίζω δτι ήταν 
σημαντική γιατί δέν επηρέασε τό μέλλον. Ό  Στάλιν, δπως ξέρουμε, τό άγνόησε, άν 
καί ό Τσώρτσιλ ισχυριζόταν πάντα δτι ό Στάλιν σεβάστηκε τήν έλλι/νική π/χυρά 
τής συναλλαγής μέ τήν έγνοια δτι ή βοήθεια στούς "Ελληνες κομμουνιστές δόθηκε 
άπό τή Γιουγκοσ/,αβία, δχι άπό τή Poxjia. Αυτή ή λχγόμενη συμφωνία ήταν ένα άπό 
έκεΐνα τά θεαματικά μη-γεγονότα πού άρέσει στούς ιστορικούς νά μαζεύουν καί νά 
διογκώνουν. Οί Ηνωμένες Πολιτείες δέν πήραν μέρος σ ' αυτή τήν συναλλαγή! 
Μάλιστα ό Ρούσβελτ έκ τών προτέρων ξεχώρισε τή θέση του άπό δποιαδήποτε

42. Κ. Χάλλ: Αναμνήσεις τ. I. σ. 1458.



συνεννόηση πού Οά μπορούσε δ Τσώρτσιλ νά πετύχει μέ τό Στάλιν στίς συνομιλίες 
τους στή Μόσχα τόν Όκτώβρη τοΰ 1944.

Ό  Τσώρτσιλ. β/χπετε, επειγόταν γιά ένα τέτ-α-τέτ μέ τόν Στάλ.ιν σέ δύο κύρια 
σημεία: Τή ρ<οσική συμμετοχή στόν πόλεμο μέ τήν Ιαπωνία καί τό μέλλον τής 
'Ανατολικής Εύ/Χ'ίπης. Ή ϋε)χ πλήρη άμερικανική συμμετοχή στίς συζητήσεις, δ 
Ροΰσβελτ όμος, άρνήΟηκε. Μάλιστα Ιστει/x καί μήνυμα, πού έγώ μετέφερα, στό 
Στάλιν, ξεκαθαρίζοντας πέρα γιά πέρα ότι ό Τσώρτσιλ δέν είχε εξουσιοδότηση νά 
έκπ/κισι-ιπήσα τίς ΊΙ\·ι·>μένι:ς ΙΙο/.ιτι:ϊι:ς.

«Είμαι άπό/ύτα πεπεισμένος», έγραφε ό Ροΰσβελτ, «ότι ο! τρεις έμεΐς, καί 
μόνον ο! τρεις εμείς μπορούμε νά βροΰμε τίς λύσεις στά προβ/βήματα πού μένουν 
ακόμη άνεπίλυτα. Μέ τήν Ιννοια αυτή, καίμο/ο νότι έκτιμώ τήν έπιθυμία τοΰ κυρίου 
Τσιόρτσιλ γιά τή συνάντηση, προτιμώ νά θεωρώ τίς επικείμενες συνομιλίες σας μέ 
τόν πρωθυπουργό προκαταρκτικές σέ μιά συνάντηση τών τριών μας... Ό  κύριος 
Χάριμαν φυσικά δέ θά εϊναι σέ θέση νά άναλάβει δεσμεύσεις γιά τήν κυβέρνησή μας 
γιά τά σοβαρά ζητήματα πού πολύ φυσικά θά συζητηθούν άνάμεσα σέ σάς καί στόν 
κύριο Τσώρτσιλ». Ό  Τσώρτσιλ, φυσικά, άπογοητεύθηκε πού ό Ροΰσβελτ άρνή
Οηκε νά εγκρίνει άμερικανική συμμετοχή καί ό Στάλιν έπίσης έξέφρασε τήν στενο
χώρια του. Περίμενε ότι ό Τσώρτσιλ θά ’φθάνε στή Μόσχα κρατώντας στά χέρια 
του συμφωνίες κλεισμένες στή διάσκεψη τοΰ Κεμπέκ καί ότι θά ήταν έτσι έξουσιο- 
δοτημένος νά διαπραγματευθεΐκαί γιά τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. ’Αλλά τό πράγμα 
δέν ήταν έτσι. Ό ταν ό Τσώρτσιλ πρότεινε τίς ιδέες του γιά τή διανομή σφαιρών 
έπιρροής δέν ήμουν κ&ν παρών. ’Εκ τών ύστέρων τά πληροφορήθηκα άπό τόν 
Τσώρτσιλ άρκετές μέρες άργότερα, &ν καί ό Τσώρτσιλ ( τελείως λανθασμένα) 
άναφέρει στό βιβλίο του δτι ήμουν ένας άπό τούς παρευρισκόμένους.
ΕΡ.: Άλλά άπό τή στιγμή πού καταρτίστηκε ή συμφωνία γιά σφαίρες έπιρροής (δν 
πραγματικά τέτοια ήταν) δ Ροΰσβελτ δέν τήν άποκήρυξε.
Χάριμαν: Δέν ήξερε τίποτα γι' αυτήν καί δέν είχε νά κάνει τίποτε μαζί της. Είχε 
(όπως είπα) άποκηρύξει όλα όσα θά έλεγε ή θά συμφωνοΰσε ό Τσώρτσιλ πριν δ 
Τσώρτσιλ ξεκινήσει γιά τή Μόσχα. Τό ξεκαθάρισε πέρα γιά πέρα στόν Τσώρτσιλ 
καί πέρα γιά πέρα σέ μένα ότι κατ' άρχήν δέν ήθελε καθόλου νά πάει ό Τσώρτσιλ νά 
δει τόν Στάλιν καί υστέρα ότι δέ θά δεσμευόταν άπό ότιδήποτε ό Τσώρτσιλ έλεγε ή 
συμφωνοΰσε μέ τόν Στάλιν. Ποτέ δέν τοΰ πέρασε άπό τό μυαλό τοΰ Ροΰσβελτ δτι ό 
Τσώρτσιλ θά ξεφούρνιζε πρόταση γιά διανομή σφαιρών έπιρροής.

Ό πω ς καί &ν έχει τό πράγμα δέν πήρα αύτή τή λεγάμενη συμφωνία στά σοβαρά, 
καί άφοΰ δέν τήν πήρα στά σοβαρά τότε, δέν μπορεΐ νά ήταν πολύ σοβαρή, έπειδή 
βρισκόμουν έπί τόπου σέ θέση νά κρίνω τί ήταν σοβαρό καί τί δέν ήταν.
ΕΡ.: Ή  συμφωνία διανομής σφαιρών έπιρροής είχε έπίδραση στή δουλειά σας στή 
Ρουμανία τό 1945, όταν είσαστε μέλος τής έπιτροπής Χάριμαν - Κλάρκ-Βισίνσκ; 
Χάριμαν: Καμία άπολύτως. Ο! Ρώσοι, φυσικά, έπέβαλαν τήν κυβέρνησή τους στό 
βασιλέα Μιχαήλ, παρά τίς έπανειλημμένες διαμαρτυρίες μας, άλλά ή συμφωνία τοΰ 
Τσώρτσιλ μέ τόν Στάλιν δέν άναφέρθηκε ποτέ. Έπιμείναμε σέ άπόλυτα έλεύθερεα
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Στή σχολή όξ/κών τού ΕΛΑΣ

εκλογές, όπως είχε συμφωνηθέΐστή Γιά/.τα, στό Χάρτη τοΰ 'Ατλαντικού καί στή 
Ρουμανική Συμφωνία Ά νακωχής, άλ.λά ή συμφωνία διανομής σφαιρών επιρροής 
δέν μπήκε στό όπτικό μας πεδίο. Οΰτε οί Ρώσοι δέν τήν άνέφεραν, &ν καί θά 
μπορούσαν νά τήν έπικαλεσθοδν ύπέρ τους, άφοΰ ό Τσώρτσιλ τούς είχε δώσει τό 
90% στή Ρουμανία. Σέ μήνυμά του στόν Τσώρτσιλ στίς II  τοΰ Μάρτη, 1945 δ 
Ροΰσβελτ είπε δτι ήταν Αποφασισμένος νά μήν Αφήσει τίς Αποφάσεις τής Γιάλ.τας νά 
τοΰ ξεγλιστρήσουν άπό τά χέρια στήν περίπτωση τής Ρουμανίας καί σχολίασε μέ 
κάποια πικρία τό γεγονός δτι οί Ρώσοι είχαν έγκαταστήσει κυβέρνηση μειοψηφίας 
τής δικής τους έκλογής. Άπέφυγε, όμως, νά Αναφέρει κ&ν τή συνεννόηση Τσώρ- 
τσιλ-Στάλιν. Τόσο άξιζε τό περιβόητο έκεΐνο κομμάτι χαρτί.

Παρ’ δλα τά παραπάνω, άς κάνουμε μιά υπόθεση, δτι πράγματι, χωρίς 
λόγια, μ ’ ενα χοντρό μπλέ βέλος σ ' ένα μικρό χαρτάκι, κλείστηκε ή αγο
ραπωλησία καί μοιράστηκαν χώρες μέ πολλά έκατομμύρια ανθρώπων, ά- 
νάμεσα στή Σοβιετική "Ενωση καί τήν ’Αγγλία. Γιατί, δμως, αύτό τό 
μοίρασμα πουθενά δέν έκφράστηκε; Ποΰ είναι τό «φίφτι-φίφτι» πού προ- 
βλεπόταν γιά τή Γιουγκοσλαβία καί τήν Ουγγαρία; Ποΰ είναι τά μικρά 
έκεΐνα ποσοστά έπιρροής πού χορηγούνταν στούς Άγγλοαμερικάνους, 
δηλαδή τό 25% στή Βουλγαρία καί τό 10% στή Ρουμανία; Μήπως στήν 
Ελλάδα βρήκε πρακτική έκφραση ή πρόταση τοΰ Τσώρτσιλ; Είχε μπει 
τό έθνικολαϊκό κίνημα στήν Κυβέρνηση μέ ποσοστό συμμετοχής 25%!

Ποΰ είναι, λοιπόν, ή πρακτική έκφραση τής τρομερής «μπίζνες»; Τό 
χειρότερο είναι πώς χρησιμοποιείται σάν έπιχείρημα άπό «κομμουνιστές», 
δχι βέβαια γιά νά άποδειχτεΐ ό έγκληματικός ρόλος τής 'Αγγλίας στήν 
'Ελλάδα, άλλά γιά νά ριχτεί «πέτρα άναθέματος» στή Σοβιετική "Ενωση, 
πού «πούλησε τήν Ελλάδα», μέ σκοπό νά εξυπηρετήσει τούς δικούς της 
«ιμπεριαλιστικούς - κατακτητικούς» σκοπούς!

Έ τσ ι, ένώ δλοι χρησιμοποιούν σά στοιχείο ξεπουλήματος τής 'Ε λλά
δας τό ήμίφυλλο μέ τή χοντρή μπλέ γραμμή, δλοι τους ψάχνουν στά γε
γονότα πού προηγήθηκαν νά βροΰν επιχειρήματα τής πρακτικής έφαρμο-
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γης τής πολιτικής τών «σφαιρών έπιρροής», μέ «πειθήνιο» όργανο τών 
Σοβιετικών, τό 'Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

Ή  σημασία τής διάσκεψης τής Μόσχας καί ή επίδρασή της στήν 
' Ελλάδα
Μοναδικό —έπαναλαμβάνουμε— μοναδικό στοιχείο, πού άναφέρεται σέ 
συμφωνία γιά τό μοίρασμα τής Βαλκανικής σέ σφαίρες έπιρροής άνά- 
μεσα στήν ’Αγγλία καί τή Σοβιετική "Ενωση, στή Μόσχα, είναι αύτό πού 
έγραψε ό Τσώρτσιλ καί τό όποιο παραθέσαμε. Πάνω σ ’ αύτό θά στηρι
χτεί καί θά άναφερθεΐ ό ίδιος πολλές φορές, στήν προσπάθειά του νά προ
ωθήσει τήν ιμπεριαλιστική πολιτική τής Μεγάλης Βρεταννίας. Δέν είναι 
μόνο οί Σοβιετικοί πού διάψευσαν τόν Τσώρτσιλ σ ’ αύτό τό σημείο καί 
πού άμφισβήτησαν πολλά άπό δσα έγραψε ό τότε Βρεταννός πρωθυπουρ
γός. Ή τα ν φυσικό, ένας τέτοιος ήγέτης νά έχει άπόλυτη άνάγκη νά δι
καιολογήσει τήν πολιτική του, πού, ειδικά γιά τήν ' Ελλάδα, είχε προκα- 
λέσει έντονη αντίδραση τής παγκόσμιας Κοινής Γνώμης καί τοΰ λαοΰ τής 
'ίδιας τής 'Αγγλίας. 'Ακόμα, έπρεπε νά κερδίσει τίς έκλογές, πού έγιναν 
σχεδόν άμέσως μετά τήν έγκληματική ένοπλη έπέμβαση τών βρεταννικών 
στρατιωτικών δυνάμεων στήν ' Ελλάδα καί τήν έπιβολή τοΰ μοναρχοφασι- 
στικοΰ καθεστώτος.

Παραθέτοντας καί έρμηνεύοντας τά στοιχεία καί τά γεγονότα έκείνης 
τής φάσης τοΰ πολέμου καί τοΰ άπελευθερωτικοΰ κινήματος, μήπως μπο
ρούμε νά ποΰμε πώς τίποτα δέν έγινε στή Μόσχα καί πώς ή διάσκεψη 
Τσώρτσιλ - Στάλιν δέν είχε καμιά έπίδραση στίς έξελίξεις γενικά στά 
Βαλκάνια καί ειδικά στήν 'Ελλάδα; Βέβαια όχι:

Δέ μπορούμε νά άγνοήσουμε τό γεγονός δτι ή έπίσκεψη τοΰ Τσώρ
τσιλ στή Μόσχα έγινε σέ μιά περίοδο πού ό πόλεμος είχε οριστικά κριθεΐ 
υπέρ τών συμμαχικών δυνάμεων καί ό άνταγωνισμός μέσα στή συμμαχία 
είχε περάσει στήν πρώτη γραμμή καί τήν πρακτική τών ’ Αγγλοαμερικά- 
νων ιμπεριαλιστών. Είμαστε στήν περίοδο πού ή χιτλερική Γερμανία ήταν 
βαριά τραυματισμένη, άλλά δχι καί συντριμμένη. Ό  στρατός της βέβαια, 
δέ μπορούσε νά άντέξει στή διπλή πίεση άπό τήν ’Ανατολή καί τή Δύση. 
Μπορούσε, δμως, νά γίνει σοβαρή δύναμη σέ ένα κοινό μέτωπο τών Ιμπε
ριαλιστών, δηλαδή τών ’Αγγλοαμερικάνων καί τών Γερμανών. "Ενα τέ
τοιο μέτωπο ούτε άποκλειόταν, ούτε βρισκόταν έξω άπό τά σχέδια τών 
λεγάμενων Δυτικών Δημοκρατιών. Πρός μιά τέτοια κατεύθυνση δούλευαν 
δραστήρια οί πλουτοκρατικές δυνάμεις, οί πολιτικοί καί διπλωμάτες, οί 
άνώτατοι στρατιωτικοί, καί ό Πάπας τής Ρώμης άκόμα. Ή  κυβέρνηση 
τής Σοβιετικής "Ενωσης ήξερε πολλά γιά τίς έπαφές καί διαπραγματεύ
σεις πού γίνονταν καί έβλεπε τό μεγάλο κίνδυνο, γιά τήν ίδια καί τούς 
λαούς δλου τού κόσμου, άπό μιά χωριστή είρήνη τών δυτικών δυνάμεων 
μέ τή Γερμανία. Ή  κατάσταση αύτή άναμφισβήτητα έπαιζε καθοριστικό 
ρόλο στίς άποφάσεις καί τή στάση τής Σοβιετικής “Ενωσης άπέναντι 
στούς «συμμάχους» της. Τό πρόβλημα τής διασυμμαχικής ένότητας, πού

31



Οί τρείο μεγάλοι στή Γιάλτα. Τσώρτσιλ. Ρούσβελτ, Στάλιν

ήταν σοβαρότατο σ ’ όλη τη διάρκεια τοΰ πολέμου, στήν τελευταία καί 
άποφασιστική φάση του είχε γίνει βασικό, όχι μόνο γιά τή Σοβιετική 
"Ενωση, αλλά γιά όλα τά άπελευθερωτικά καί άντιστασιακά κινήματα... 
Ή τα ν ζωτική ανάγκη γιά τή Σοβιετική "Ενωση καί γιά όλους τούς λαούς 
νά τερματιστεί ό τρομερός σέ καταστροφές πόλεμος όσο τό δυνατό συντο
μότερα. Δέν έπιθυμοΰσαν τό ίδιο  καί οί ιμπεριαλιστές, πού έψαχναν νά 
βρουν παραπλανητικά έπιχειρήματα, ξαναέφερναν στήν έπιφάνεια τόν 
«κομμουνιστικό κίνδυνο» καί προετοίμαζαν τούς λαούς τους γιά μιά νέα 
άντισοβιετική σταυροφορία, μετά τή συντριβή τών Γερμανών σάν έπιθε- 
τικής δύναμης. Είναι χαρακτηριστικό τό παρακάτω άπόσπασμα άπό μιά 
έκθεση τοΰ ’Αμερικανού πρεσβευτή Λίνκολ Μακβή, πρός τόν Πρόεδρο 
Ρούζβελτ: « "Εν δψει τών μεγάλων κινδύνων, διά τήν μελλοντικήν εΙρήνην 
ολοκλήρου τοΰ κόσμου, (περιλαμβανόμενων καί ήμών) πού έξακολουθεϊ νά 
έγκυμονεΐ ή περιοχή τών Βαλκανίων ώς σταυροδρόμι τής Αυτοκρατορίας...». 
Ή ταν, λοιπόν, ύποχρεωμένη ή Σοβιετική "Ενωση, νά κάνει έλιγμούς 
καί υποχωρήσεις άκόμα.

Στή Μόσχα, ό Τσώρτσιλ άσφαλώς διαπίστωσε πώς ή Σοβιετική "Ενω

32



ση δέ θά διακυβεύσει τήν πολεμική της πολιτική καί τήν γενικότερη έπι- 
δίωξη νά τερματιστεί ό πόλεμος, δίνοντας μάχη γιά τήν ' Ελλάδα, πού μιά 
πανεθνική κυβέρνηση, μέ συμμετοχή καί κομμουνιστών ύπουργών, είχε 
καλέσει τούς "Αγγλους γιά νά έξασφαλίσουν τήν τάξη. Βέβαιος πώς δέ 
θά συναντούσε σοβιετική άντίδραση σέ όποιαδήποτε ένέργεια τών βρεταν- 
νικών στρατευμάτων πού θά στέλνονταν στήν ' Ελλάδα, ό Τσώρτσιλ έπρε- 
πε νά παρουσιάσει στούς δισταχτικούς καί άναποφάσιστους συνεργάτες 
του καί κυρίως στούς έκπροσώπους τοΰ έργατικοΰ κόμματος, πού ασκού
σαν έπίμονη κριτική στόν Πρωθυπουργό γιά τήν πολιτική του στήν ' Ελ
λάδα, τή σιωπή τοΰ Στάλιν σάν συγκατάθεση. Αύτό ήταν τό ούσιασΐικό, θε
τικό γιά τήν πολιτική τής ‘Αγγλίας, άποτέλεσμα άπό τό ταξίδι τον Τσώρτσιλ 
καί τού Ήντεν στή Μόσχα, πού εγινε στίς 9 τοΰ Ό κτώβρη 1944.

Ή τα ν όμως ή έπιτυχία τών έκπροσώπων τής Μεγάλης Βρεταννίας στή 
Μόσχα —δν δεχτούμε τήν άποψη ότι κλείστηκε συμφωνία, ή ότι έμμεσα 
έξασφαλίστηκε ή παθητικότητα τής Σοβιετικής "Ενωσης σέ μιά πιθανή 
βίαιη έπέμβαση τών "Αγγλων στήν ' Ελλάδα— καθοριστική γιά τήν τύχη 
τής χώρας μας καί τοΰ λαού μας; Καί πιό συγκεκριμένα, ή συμφωνία τής 
Μόσχας ήταν έκείνη πού σταμάτησε τήν έπανάσταση στά πρόθυρα τής 
’Αθήνας καί έμπόδισε τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ νά καταλάβει τήν έξουσία στίς 12 
τοΰ Ό χτώβρη 1944;

"Ας παρακολουθήσουμε τά γεγονότα μέ τή χρονολογική τους σειρά, 
σέ μέρες καί ώρες. ' Η πρώτη συνάντηση τών ήγετών τής ΕΣΣΔ καί τής 
Μεγάλης Βρεταννίας εγινε στίς 9-10-1944, ώρα 10 μ.μ. Είναι δυνατό νά 
ύποστηριχθεΐ πώς τό ΚΚΕ πληροφορήθηκε αύτοστιγμεί τίς άποφάσεις πού 
πάρθηκαν καί σάν «τηλεκαθοδηγούμενο», πού λένε πώς ήταν, έσπευσε νά 
υποταχθεί; Δηλαδή, σταμάτησε τόν ΕΛΑΣ έξω άπό τήν ’Αθήνα καί συγ
κρότησε τόν έπαναστατημένο λαό τής πρωτεύουσας άπό τό νά πάρει τήν 
έξουσία καί νά έγκαθιδρύσει τήν έπαναστατική λαοκρατική κυβέρνησή 
του; ' Η άπόφαση όμως τής ήγεσίας τοΰ κινήματος νά μήν καταλάβει τήν 
κεντρική έξουσία καί νά άφήσει χώρο γιά τήν κυβέρνηση έθνικής ενότη
τας είχε παρθεΐ —όπως γράψαμε καί όπως άποδείχνεται άπό τή σχετική 
προκήρυξη τοΰ ΠΓ— τουλάχιστο στίς 6 τοΰ Ό χτώ βρη 1944.

Τί άξία, λοιπόν, θά μπορούσε νά έχει τό «πούλημα» τής 'Ελλάδας, 
άπό τόν Στάλιν, άν τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ προχωρούσε στήν ολοκλήρωση τής 
λαοκρατικής έπανάστασης, μέ τήν έγκαθίδρυση μιας έπαναστατικής κυ
βέρνησης στήν ’Αθήνα;

Στήν 'Ελλάδα, όπως διαμορφώθηκε ή κατάσταση, υπήρχαν όλες οί 
διεθνείς καί έσωτερικές προϋποθέσεις γιά νά παίξουν τόν άποφασιστικό 
ί>όλο τους οί έσωτερικές λαϊκές έπαναστατικές δυνάμεις.

Μέ βάση αύτά τά στοιχεία νομίζουμε πώς μπορούμε νά καταλήξουμε 
στά παρακάτω βασικά συμπεράσματα:

Πρώτο: Μέχρι τίς παραμονές τής άπελευθέρωσης τής ’Αθήνας, δη
λαδή στίς 9-10-1944, δέν υπήρχε καμιά συμφωνία γιά μοίρασμα τής Εύ- 
ρώπης σέ «σφαίρες πολιτικής έπιρροής», άνάμεσα στούς Μεγάλους Συμ
μάχους καί, έπομένως, καμιά συναλλαγή γιά τήν 'Ελλάδα. Τό έκτακτο 
ταξίδι τοΰ Τσώρτσιλ στή Μόσχα, τόν Ό χτώ βρη τοΰ 1944, είναι μιά άκό-
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μα άπόδειξη πώς, μέχρι τότε, δέν ύπήρχε καμιά συμμαχική απόφαση, πού 
νά έδινε στή Μεγάλη Βρεταννία κάποιο προβάδισμα στή ρύθμιση τών 
έσωτερικών προβλημάτων τής ' Ελλάδας καί, πολύ περισσότερο, στήν έπι- 
βολή καθεστώτος τής δικής της άρεσκείας μέ στρατιωτικά μέσα.

Δεύτερο: Στή διάσκεψη τής Μόσχας έγινε πρόταση νά διαιρεθούν τά 
βαλκανικά κράτη σέ «σφαίρες έπιρροής». Δέν υπάρχει όμως καμιά άσφα- 
λής ένδειξη, δτι ό Τσώρτσιλ πέτυχε μιά τέτοια συμφωνία άπό τό Στάλιν.

Τρίτο: Μέ «βέλος» ή δ,τι άλλο ήταν ή χοντρή γραμμή, δέν είναι αΰτό πού 
έκρινε τήν κατάσταση καί τήν τύχη τής νικηφόρας έπανάστασης στήν ' Ελ
λάδα. ' Η τύχη τής έπανάστασης είχε ήδη προδιαγράφει μέ τό συμβιβασμό 
τής πολιτικής ήγεσίας τοΰ λαϊκού κινήματος. Οΰτε τής Σοβιετικής "Ενωσης 
ή τοτινή στάση στά ζητήματα τοΰ μεταπολεμικού κόσμου, ούτε οί άγγλικές 
ιμπεριαλιστικές βλέψεις στά Βαλκάνια καί τήν ' Ελλάδα, θά μπορούσαν νά 
σταματήσουν τό λαό στά πρόθυρα τής νίκης καί τής κυριαρχίας στή χώρα 
του, άν δέν έμποδιζόταν άπό τούς άνυποψίαστους ήγέτες του, πού είχαν 
δεθεί καί σέρνονταν πίσω άπό τό άρμα τής ’Αγγλίας καί τής ντόπιας 
πλουτοκρατικής όλιγαρχίας.

"Ολα, λοιπόν, δσα γίνανε στήν ' Ελλάδα —καί τό γεγονός δτι δέν κα- 
ταλήφτηκε ή έξουσία στίς 12 τοΰ Ό χτώ βρη, δταν δέν υπήρχαν οΰτε έσω- 
τερικές, ούτε συμμαχικές δυνάμεις πού νά έμποδίσουν ή νά άμφισβητή- 
σουν τήν κυριαρχία (καί στήν πρωτεύουσα) τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ—, οί κομμου
νιστές καί δλοι οί άγωνιστές έκείνης τής έποχής, τά καταλογίζουν στό 
παθητικό τής ήγεσίας τού λαϊκοΰ κινήματος καί, πιό συγκεκριμένα καί 
δίκαια, στήν ήγεσία τού ΚΚΕ. Αύτό, δμως, δέ σημαίνει πώς δέν υπάρχουν 
εύθύνες τοΰ ΚΚΣΕ καί τής Σοβιετικής "Ενωσης. Στή διάρκεια τού πολέ
μου οί κομμουνιστές καί ό άγωνιζόμενος λαός μέ πικρό παράπονο διαπί
στωναν πώς ή ’Αγγλία συμπεριφερόταν σάν άφεντικό στή χώρα μας, χω
ρίς νά συναντάει καμιά άξιόλογη άντίδραση άπό τούς άλλους συμμάχους 
καί ειδικά άπό τή Σοβιετική "Ενωση. Σέ μιά τόσο κρίσιμη καί άποφασι- 

στική στιγμή άφησε μόνο καί άβοήθητο τό ΚΚΕ. Ή  στρατιωτική άπο- 
στολή πού στάλθηκε στά έλληνικά βουνά —στήν ούσία ένα συνεργείο 
συλλογής πληροφοριών— μόνο δυσκολίες δημιούργησε, χωρίς νά διευκο
λύνει σέ τίποτα τό έθνικολαϊκό κίνημα τής 'Ελλάδας. "Εγινε καί μιά άλ
λη άπόπειρα, Ίσως σοβαρής πολιτικής σημασίας, νά συνδεθεί τό ΚΚΣΕ 
μέ τό ΚΚΕ. Πρόκειται γιά τήν άποστολή τοΰ άνώτατου στελέχους τοΰ 
ΚΚΕ καί τοΰ διεθνούς εργατικού καί κομμουνιστικού κινήματος Σακαρέλ- 
λου, πού χάθηκε, άγνωστο πώς, στή Γιουγκοσλαβία. Μέ αΰτό τό άτύχημα 
τελειώνει καί κάθε φροντίδα τής Σοβιετικής 'Ένωσης νά ένημερώσει, του
λάχιστο τό ΚΚΕ, πού συνεχώς έπεφτε άπό λάθος σέ λάθος.

Στήν περίοδο πού δέν υπήρχε πιά ή Κομμουνιστική Διεθνής, τά μάτια 
δλων τών κομμουνιστών καί τών λαών ήταν στραμμένα πρός τή μεγάλη 
χώρα τού Σοσιαλισμού, τό ΚΚΣΕ καί τόν Στάλιν.

Ή  κριτική, καί τότε καί σήμερα —βέβαια πάντα γιά τή στάση τής 
ΕΣΣΔ στήν περίοδο τού πολέμου καί τής κατοχής— δέν άφοροΰσε τό 
γεγονός δτι μας είχε σφιχταγγαλιάσει, δτι μάς υπαγόρευε τήν πολιτική 
της καί μάς υποχρέωνε νά τήν πραγματοποιούμε, έστω καί άν αύτή χαντά-
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κωνε τά έθνικά μας συμφέροντα. ' Η κριτική πού γινόταν τότε, καί πολλά 
χρόνια μετά τήν άπελευθέρωση, άφοροΰσε τό γεγονός ότι δέν έδειξε τό 
άπαιτούμενο ένδιαφέρον γιά τό έλληνικό λαϊκό κίνημα. Δέ βοήθησε τήν 
ήγεσία του νά τοποθετηθεί σωστά καί νά τοποθετήσει αύτή τό κόμμα καί 
όλο τό κίνημα απέναντι στόν πόλεμο καί τή συμμαχία. Jr. συμπαραστάθηκε 
ένεργητικά στό ελληνικό κίνημα, σέ μιά ίποχή πού θά επρεπε νά /ίειτουργήσει 
ό προλεταριακός διεθνισμός στόν άνώτατο βαθμό.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΜΑΝΝΑ»

Ό  ΕΛΑΣ πολεμάει
Οί ’Αθηναίοι καί οί Πειραιώτες γιόρταζαν τήν άπελευθέρωσή τους. Ό  
κίνδυνος, δμως, γιά μιά σειρά Ιδρύματα καί έγκαταστάσεις πού είχαν άνα- 
λάβει οί χιτλερικοί, έξακολουθοϋσε νά ύπάρχει. Τό A ' Σώμα Στρατού τοΰ 
ΕΛΑΣ (τοΰ ΕΛΑΣ τής ’Αθήνας), πού οί ένοπλες δυνάμεις.του ξεπερνοΰ- 
σαν τίς 4 χιλιάδες, μέ σχετικά καλή στελέχωση, δέν Εχει καιρό γιά πα
ρελάσεις καί διαδηλώσεις. Βρίσκεται σέ διαρκή έπαγρύπνηση καί δράση: 
’Ενίσχυσε τίς φρουρές στούς υπονομευμένους άπό τούς Γερμανούς στό
χους καί τίς έπισημασμένες έγκαταστάσεις, ώστε νά είναι πάντα Ετοιμες 
γιά πολεμική δράση.

Τό άπόγευμα, στίς 12 τοΰ Ό χτώ βρη, τήν ίδια μέρα τής άπελευθέρω- 
σης τής ’Αθήνας, τμήματα τοΰ 4ου Τάγματος τοΰ 6ου Συντάγματος τοΰ 
ΕΛΑΣ Πειραιά έκοψαν σέ δύο σημεία τό κεντρικό ήλεκτρικό καλώδιο τοΰ 
δίκτυου πυροδότησης τών υπονομεύσεων τών βιομηχανικών, λιμενικών 
κ.λπ. έγκαταστάσεων τής πόλης, πού είχαν έτοιμάσει οί Γερμανοί. "Οταν 
ό κατακτητής διαπίστωσε τό σαμποτάζ, άρχισε άμέσως τμηματικές άνατι- 
νάξεις τών στόχων πού είχαν ύπονομευΟεΐ στό λιμάνι τοΰ Πειραιά. Προ- 
σέκρουσαν δμως στή σθεναρή άντίσταση τοΰ 6 Συντάγματος τοΰ ΕΛΑΣ

Ό ΕΛΑΣ κυνηγάει τούς γερμανούς £ξω άπό τά σύνορα τής χώρας



καί τών μαχητών τοΰ ΕΛΑΝ. ΟΙ μάχες συνεχίστηκαν ώς τίς πρωινές ώρες 
τής 13ης τοΰ Ό χτώβρη. Ό  ΕΛΑΣ, μέ τήν άποφασιστική του άντίσταση, 
κατόρθωσε νά ματαιώσει τήν καταστροφή τοΰ νότιου καί βόρειου τμήμα
τος μαζί μέ τίς έγκαταστάσεις τοΰ λιμανιοΰ. Στίς μάχες έκεΐνες έπεσαν 15 
έλασίτες.

Τή νύχτα, στίς 12-13 τοΰ Ό χτώ βρη, τρεις έπονίτες, ό Γαλιώτης, ό 
Φραγκόπουλος κι ό Καλαμπόκης, χωρίς νά είναι ειδικοί, άποφάσισαν νά 
άφαιρέσουν τίς μεγάλες ποσότητες δυναμίτιδας μέ τίς όποιες οί Γερμανοί 
είχαν ύπονομεύσει μιά σειρά έγκαταστάσεις στόν Πειραιά. Τίς πρωινές 
ώρες, όταν πιά είχαν άποτελειώσει τό έργο τους, οί τρεις νεαροί άγωνι- 
στές έπεσαν πάνω σέ γερμανική περίπολο. Τούς έπιασαν, τούς άφόπλισαν 
καί τούς έκτέλεσαν έπί τόπου. Είναι οί τελευταίοι νεκροί τής αντίστασης 
στήν ’Αθήνα.

Τό πρωί, στίς 13 τοΰ Ό χτώ βρη, μαχητές τοΰ ΕΛΑΣ Πειραιά, μαζί μέ 
τούς έργάτες τοΰ έργοστασίου ήλεκτρισμοΰ μάχονται, άπό τίς 6 τό πρωί 
στόν "Αη Γιώργη Κερατσινίου, μέ ισχυρό γερμανικό τμήμα πού έχει έντο- 
λή νά άνατινάξει τό έργοστάσιο. Στή σκληρή έκείνη μάχη σκοτώθηκαν 5 
καί πιάστηκαν 21 αίχμάλωτοι Γερμανοί. Ό  ΕΛΑΣ είχε 9 νεκρούς. Τό έρ- 
γοστάσιο πού τροφοδοτούσε μέ ήλεκτρική ένέργεια δλη τήν πρωτεύουσα 
σώθηκε μαζί μέ τά μεγάλα διυλιστήρια τής Στάνταρτ Ό ιλ ,  τούς άλευρό- 
μυλους καί άλλες βιομηχανικές έπιχειρήσεις. Όπως κατέθεσε ό αιχμά
λωτος Γερμανός πού ήταν έπικεφαλής τμήματος καταστροφών, είχε έντο- 
λή νά τά άνατινάξει.

Στή μεγάλη αύτοθυσία τών έλασιτών όφειλόταν ή σωτηρία τών έγκα- 
ταστάσεων πετρελαίων τής Σέλλ. "Οταν έφτασε τό τμήμα καταστροφών, ό 
ΕΛΑΣ άνοιξε πυρά καί οί χιτλερικοί παραιτήθηκαν άπό τό σκοπό τους. 
Ό  διευθυντής τοΰ ’Εργοστασίου ’Ηλεκτρικής 'Εταιρείας τοΰ Κεντρικοΰ 
σταθμοΰ 'Αγίου Γεωργίου, έστειλε στίς 18 τοΰ Ό χτώβρη 1944 ευχαρι
στήριο γράμμα πρός τόν διοικητή τοΰ ΕΛΑΣ Πειραιά. Κι αυτός ό λυσσα
σμένος άντιεαμίτης διοικητής τών στρατευμάτων τής ’Εθνικής Κυβέρνη
σης στήν Πρωτεύουσα καί τήν ’Αττική, μέ ήμερήσια διαταγή, άναγνώρι- 
σε τό έργο τοΰ ΕΛΑΣ καί έκφρασε τά συγχαρητήρια καί τίς εύχαριστίες 
τής ’Εθνικής Κυβέρνησης πρός τά τμήματα.

Έ ξω  άπό τήν ’Αθήνα, στίς 13 Ό χτώ βρη, τμήματα τής II Μεραρχίας 
κατέλαβαν μέ μάχες τά άεροδρόμια ’Ελευσίνας καί Τατοΐου, έσωσαν τό 
φράγμα τοΰ Μαραθώνα, χτύπησαν τόν κύριο δγκο μεγάλης γερμανικής 
φάλαγγας στό Κακοσάλεσι τής Βοιωτίας καί διέλυσαν τήν φάλαγγα. Σκο
τώθηκαν 250 Γερμανοί, πολλοί τραυματίστηκαν καί 43 πιάστηκαν αιχμά
λωτοι. Ή  γερμανική φάλαγγα άκινητοποιήθηκε μιά όλόκληρη μέρα. Τήν 
ίδια μέρα τμήματα τής XIII Μεραρχίας έξουδετέρωσαν τό γερμανικό φυ
λάκιο στό 51ο χιλιόμετρο τοΰ δρόμου Γραβιάς-”Αμφισσας καί τό φυλάκιο 
Γραβιάς. Σκοτώθηκαν 53 Γερμανοί. Στίς 16 Ό χτώβρη πέφτει ή Θήβα καί 
τήν άλλη μέρα ή Λειβαδιά. "Υστερα άπό σκληρές καί άκατάπαυστες μά
χες, άπό τίς 14-18 Ό χτώ βρη , τό 15ο Σύνταγμα τοΰ ΕΛΑΣ λευτέρωσε δλη 
τή βορειοδυτική "Ηπειρο. 01 Γερμανοί μέ πολλούς νεκρούς, τραυματίες 
καί αίχμαλώτους, άφήνοντας πολλά λάφυρα, σέ μικρά τμήματα άλλα έφυ
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γαν πρός τή Δυτική Μακεδονία καί άλλα μπήκαν στήν Α λβανία , δπου 
σύμφωνα μέ τά άνακοινωθέντα τοΰ ’Αλβανικού Στρατού άποδεκατίστηκαν.

Στίς 19 Όκτώβρη, τμήματα τής XIII Μεραρχίας καί τοΰ 2ου Συντάγ
ματος τής II Μεραρχίας μπήκαν στή Λαμία. Φεύγοντας οί Γερμανοί άφη
σαν άθικτες τίς άποΟήκες ύλικοΰ πολέμου καί άλλες άποθήκες μέ πολλά 
τρόφιμα. Μιά άπόπειρα νά άνατινάξουν τά πυρομαχικά πού είχαν άποθη- 
κεύσει στούς παλιούς στρατώνες, ματαιώθηκε μετά άπό ήρωική έπέμβαση 
τών έφεδροελασιτών τής πόλης, μέ τή βοήθεια τών μελών τοΰ ΕΑΜ καί 
ίταλών άντιφασιστών.

Στίς 19 τοΰ Ό χτώβρη τό 4ο Σύνταγμα τοΰ ΕΛΑΣ Θεσσαλίας, υστέρα 
άπό 4ωρη μάχη λευτέρωσε τό Μέτσοβο καί κατέλαβε θέσεις άπό τίς δυό 
μεριές τοΰ δρόμου Ίωαννίνων - Καλαμπάκας. Γερά χτυπήματα δέχτηκαν 
οί Γερμανοί στή διάβαση Κατάρας - Κορυδαλλού - Κούτσουφλιανης - 
Πεύκης - Τριγώνου, καί είχαν πολύ μεγάλες άπώλειες σέ νεκρούς, τραυμα
τίες καί αιχμαλώτους. Στό δρόμο έγκατέλειψαν όλο τό βαρύ όπλισμό τους 
καί κάθε λογής ύλικό.

Μάχες πού άρχισαν στίς 10 Όκτώβρη στήν περιοχή Βόλου καί στό 
δρόμο πρός Λάρισσα, κατέληξαν στήν άπελευθέρωση τοΰ Βόλου στίς 19 
Όκτώβρη. Οί νικητές έλασίτες έγιναν δεκτοί ά π ’ τό λαό μέ άπερίγραπτο 
ενθουσιασμό.

Τήν Ίδια μέρα ό ΕΛΑΣ άπελευθέρωσε τήν Καλαμπάκα καί τό Καστρί. 
’Επίσης μέ έφοδο ό ΕΛΑΣ κατέλαβε τό Μουργκάνι.

Ή  άπελευθέρωση τής 'Ελλάδας προχωρούσε άπό νότο πρός βορρά. 
Στίς άπελευΟερωμένες περιοχές έπικρατοΰσε άπερίγραπτος ένθουσιασμός, 
τάξη καί ήσυχία.

Τόν Σιάντο ή άπελευθέρωση τής ’Αθήνας τόν βρίσκει στό δρόμο τής 
έπιστροφής άπό τό βουνό στήν πρωτεύουσα. Είχε άφεθεΐ άπό τήν όπορτουνι- 
στική πλειοψηφία τοΰ ΠΓ —δπως γράψαμε— δίπλα στό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ. Στίς 
10 τού Ό χτώβρη ό Σιάντος, ό Στρατηγός Μάντακας, τά μέλη τής Σοβιετικής 
Στρατιωτικής ’Αποστολής, μερικοί ’Αμερικανοί άξιωματικοί σύνδεσμοι, 
στελέχη καί συναγωνιστές τοΰ μηχανισμού, έφυγαν άπό τό Φουρνά, τήν Εδρα 
τής ΠΕΕΑ, τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ καί τών καθοδηγήσεων τών Κομμάτών καί τών 
’Οργανώσεων τοΰ ΕΑΜ. Στό Μαλαντρίνο ό «Γέρος» συνεργάστηκε μέτή Δι
οίκηση τοΰ 34ου Συντάγματος τοΰ ΕΛΑΣ, πού άπό καιρό είχε πάρει θέσεις 
μάχης γιά τήν κατάληψη τής πόλης καί τήν έξόντωση τών 2.000 περίπου Γερ- 
μανών, πού είχαν συγκεντρωθεί γιά νά άναδιοργανωθοΰν καί νά συνεχίσουν 
τήν πορεία σύμπτυξής τους καί έξόδου άπό τήν 'Ελλάδα. Ό  διοικητής τοΰ 
συντάγματος Φώτης Βερμαΐος (Φ. Γρηγοριάδης) παραπονέθηκε πώς Εχουν 
καταδικαστεί νά μένουν σέ άδράνεια τόσο καιρό, στίς τόσο άποφασιστι- 
κές στιγμές, καί μάταια περιμένουν διαταγή γιά νά άρχίσουν τήν έπίθεση. 
Τό χειρότερο — άνάφερε ό Βερμαΐος — είναι δτι ή Διοίκηση τής Μεραρ
χίας έχει άπαγορεύσει κάθε έπίθεση σέ μικρά γερμανικά τμήματα, πού κα
θημερινά κινούνταν άπό "Αμφισσα πρός τήν κεντρική όδική άρτηρία 
’Αθήνας - Θεσσαλονίκης, γιά νά μήν προδοθεΐ ή συγκέντρωση τών έλασί- 
τικων δυνάμεων στό χώρο αύτό καί χαθεί τό στοιχείο τοΰ «αίφνιδιασμοϋ». 
"Υστερα άπό σκέψη ό στρατηγός Μάντακας, μέ τήν Ιδιότητα τοΰ Γραμ
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ματέα τών Στρατιωτικών, διέταξε νά ματαιωθεί ή έπιχείρηση, μιά πού με
τά τήν άπελευθέρωση τής ’Αθήνας, 6χανε τήν τακτική της άξία. Μέ τό 
έπιχείρημα πώς οί γερμανικές δυνάμεις, πού βρίσκονταν στήν "Αμφισσα, 
θά χτυπηθούν πολλές φορές, στήν πορεία τους μέχρι τά σύνορα, έπικοι- 
νώνησε μέ τό Διοικητή τής ΟΜΣ καί έπισημοποίησε τή διαταγή πού είχε 
δώσει στόν Βερμαΐο.

Στό Γαλαξίδι, ό λαός μέ άπερίγραπτο ένθουσιασμό υποδέχτηκε τόν 
«Γέρο» τοΰ άγώνα καί τά στελέχη τής όμάδας του. Στούς συγκεντρωμέ
νους μίλησε ό Σιάντος καί τούς διαβεβαίωσε πώς «δλα θά πάν καλά»! 
Διασκέδασε τίς άνησυχίες τοΰ λαοΰ καί ζητωκραύγασε ύπέρ τής έλεύθε- 
ρης, άνεξάρτητης, άκέραιας καί λαοκρατούμενης 'Ελλάδας.

Τόν ίδιο καιρό πού οί γερμανικές φάλαγγες δέχονταν σκληρά, άπο- 
διαρθρωτικά χτυπήματα στήν ’Αττική, τήν Στερεά καί τήν "Ηπειρο, ό 
ΕΛΑΣ Θεσσαλίας καί Μακεδονίας δέν άφηνε ήσυχους τούς Γερμανούς νά 
άνασυγκροτοΰν πολεμικά τμήματα, πού τούς ήταν άπαραίτητα γιά νά άντι- 
μετωπίσουν άκόμα πιό σκληρούς άντίπαλους, τό σοβιετικό στρατό καί 
τούς παρτιζάνους τοΰ Τίτο, μπαίνοντας στή Γιουγκοσλαβία.

Ή  Ταξιαρχία Ίππικοΰ καί τά τμήματα τής I, IX καί X Μεραρχίας 
χτυποΰσαν φάλαγγες στό δρόμο Λαμία - Λάρισα - Θεσσαλονίκη, Γιάννινα
- Καλαμπάκα, Καλαμπάκα - Καλονή, Φλώρινα - "Εδεσσα. Τά στενά τών 
Τεμπών είχαν γίνει άδιάβατα γιά τούς Γερμανούς πού ύποχωροΰσαν. ’Ε
ξοντώνονταν φρουρές στίς όδικές γέφυρες, πού τώρα ό ΕΛΑΣ δέν τίς ανα
τινάζει, άλλά τίς καταλαμβάνει γιά νά μή τιναχτοΰν άπό τόν έχθρό.

ΟΙ δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ πού Εχουν άναπτυχθεϊ ποσοτικά καί ποιοτικά 
δέν άφήνουν ίχνος πρωτοβουλίας στούς Γερμανούς. Χτυποΰν αιφνιδιαστι
κά τίς φρουρές καί τίς φάλαγγες, πότε στό κεφάλι, καί πότε στήν ούρά, 
τούς προξενοΰν μεγάλες άπώλειες σέ νεκρούς, τραυματίες καί αιχμαλώ
τους, τίς ύποχρεώνουν νά άφήνουν στό δρόμο τόν βαρύ όπλισμό τους καί 
κάθε άλλο ύλικό, φέρνουν άναταραχή καί συγχυση και πολλές φορές άπο- 
διάρθρωση μεγάλων συγκροτημάτων. ’Αλλά ό ΕΛΑΣ δέν έχει τόσο ανα
πτυχθεί καί δέν διαθέτει τέτοιο πολεμικό έξοπλισμό πού νά έκμηδενίσει 
τίς δυνάμεις τών χιτλεροφασιστών καί τών γερμανοοπλισμένων, πού συνέ
χιζαν νά τούς καλύπτουν σάν όπισθοφυλακή ή πορεύονταν μαζί τους. 
Σέ δνα άπό τά όχυρωμένα άντρα τών γερμανοοπλισμένων τοΰ Κισά Μπα- 
ζάκ, στό χωριό Κούκος, τμήμα τής X Μεραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ υστέρα άπό 
9 ώρες σκληρή μάχη, έκτόπισε τούς Γερμανούς καί τούς έθνοπροδότες 
καί τούς σκόρπισε. Σκοτώθηκαν 130 γερμανοοπλισμένοι καί 16 Γερμανοί. 
Αιχμαλωτίστηκαν 77. Ό  ΕΛΑΣ είχε άπώλειες 29 νεκρούς καί 35 τραυ
ματίες.

Στίς πόλεις καί τά χωριά πού λευτερώνονταν ό λαός σέ πάνδημες 
συγκεντρώσεις καί μέσα σέ άπερίγραπτο ένθουσιασμό άνάδειχνε τά όργα
να τής Λαϊκής Αυτοδιοίκησης. Ή  έθνική πολιτοφυλακή μέ τή βοήθεια 
τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ ΕΑΜ έξασφάλιζε τήν τάξη. Τά καλύτερα παιδιά μπαί- 
ναν έθελοντικά στίς τάξεις τοΰ ΕΛΑΣ.

“Οταν γίνονταν τέτοιες κοσμογονικές άλλαγές στήν ύπαιθρο καί ή
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’Απελευθέρωση όλης τής 'Ελλάδας ήταν ζήτημα ήμερων, πού μετριούν
ταν στά δάχτυλα τών χεριών, πώς έξελισσόταν ή κατάσταση στήν πρω
τεύουσα;

Ή  κεντρική έξουσία στούς δρόμους τής πρωτεύουσας

Ή  μέρα τής άπελευθέρωσης τής πρωτεύουσας — 12 τού Ό χτώ βρη 1944— 
θεωρείται μέρα τής άπελευθέρωσης τής 'Ελλάδας άπό τόν χιτλερικό 
-φασιστικό ζυγό. Γιορτάζεται καί σήμερα άπό τό Κράτος, πού σώθηκε 
άπό «τό στόμα τού λύκου» καί νεκραναστήθηκε. Οί ’Αθηναίοι, μέ πόνο 
καί δάκρυα ξαναφέρνουν στή μνήμη τους τή μεγάλη έκείνη μέρα, πού 
άνυποψίαστοι γιά ό,τι θά άκολουθοΰσε καί περήφανοι γιά τό έργο πού 
συντελέστηκε μέ μόνες τίς δικές τους δυνάμεις, γιόρταζαν μέ τέτοιο έν- 
θουσιασμό. ’Ακόμα καί ένα χιτλερικό τέρας, δπως ό Ρ. Χάμφ (άνώτερο 
τότε στέλεχος τής γερμανικής ύπηρεσίας άντικατασκοπείας), Εγραψε μετά 
τόν πόλεμο, στή σελίδα 275 τού βιβλίου του, τά παρακάτω:
«... Βρίσκαμε τούς δρόμους σκεπασμένους Από μιά τέτοια Ανθρωποθάλασσα, 
πού τά αυτοκίνητά μας δέ μπορούσαν νά συνεχίσουν τήν πορεία τους. παρά 
μόνο μέ μεγάλη δυσκολία. Δέν είχα ποτέ δει Ανθρώπους νά κατέχονται άπό τό
ση χαρΑ κι ένθουσιασμό....»

”Αν στόν Γερμανό δήμιο ό ένθουσιασμός τού λαού τής ’Αθήνας προ- 
κάλεσε έκπληξη, στούς χθεσινούς άμεσους καί έμμεσους συνεργάτες του, 
τούς έχθρούς τού λαού, προκάλεσε τρόμο. ΓΓ αύτούς ή μέρα τής άπελευ
θέρωσης ήταν μέρα πένθους. Θεωρούσαν πώς τό καθεστώς τους κατάρρευ- 
σε όριστικά, καί καμιά δύναμη δέ φαινόταν πώς θάτρεχε νά τούς σώσει.

’Από τίς 12 μέχρι τίς 19 Ό χτώ βρη ό νικητής λαός ήταν κυρίαρχος. 
Βέβαιος πώς είχε ξοφλήσει όριστικά μέ τήν έθνική, τήν κοινωνική καί 
πολιτική του σκλαβιά. Τά συνθήματα τής λαοθάλασσας μαρτυρούσαν 
αυτή τήν πεποίθηση: ζήτω ή λευτεριά, ή Ανεξαρτησία, ή λαοκρατία. Ό  λαός 
έκδήλωνε τήν πίστη καί τήν άφοσίωσή του σ ’ έκείνους πού τόν όργάνω- 
σαν καί τόν όδήγησαν στή νίκη: Ζήτω τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ! Ζήτω ή ΕΠΟΝ! 
Κου-Κου Ε!

Αύτά είδε μέ τά μάτια του καί άκουσε μέ τ ’ αύτιά του ό ’Αμερικανός 
δημοσιογράφος Μάικ Φέντορ, δταν έγραφε γιά τήν «περίεργη» — δπως 
τήν χαρακτήρισε — έπανάσταση καί κατέληγε στό συμπέρασμα:
«...Στή διάρκεια τών είκοσι τελευταίων χρόνων μοΰ δόθηκε ευκαιρία νά δώ 
περίπου δλες τίς έπαναστάσεις πού Ζγιναν στήν Εύρώπη. Αύτή πού δγινε έδώ 
(σ.σ. στήν ' Ελλάδα), θά μπορούσε νά τήν άνομάσει κανένας, τήν πιό ήσυχη, 
τήν πιό πολιτισμένη, άπ ’ δλες δσες είχα δει έπαναστάσεις, άλλά μόνο μέχρι 
κείνη τή στιγμή, δταν Ακόμα δέν είχαν Αρχίσει οί ομοβροντίες τής Αστυνομίας 
καί τών Βρεταννών έπεμβασιών

Ό  ’Αμερικανός δημοσιογράφος, βέβαια, άναφέρεται άποκλειστικά

Ια. Τό άπόσπασμα τό πήραμε άπό τό περιοδικό «Ζνάμια» No 5, σελ. 146. Μόσχα.
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στήν τελευταία φάση καί είδικότερα στήν άπελευθέρωση τής ’Αθήνας. 
Ή  έπανάσταση, δμως, στήν 'Ελλάδα δέν ήταν ύπόθεση πού άρχισε καί 
τέλειωσε τίς λίγες έκεΐνες μέρες στήν πρωτεύουσα. Ή ταν μακρόχρονη, 
σκληρή καί πολυαίμακτη μέσα στή χώρα, μέ έπιπτώσεις καί στόν £ξω 
ελληνισμό.

Ή  όμαλότητα — πού είχε γίνει όνειρο καί μοναδική έπιδίωξη τής 
ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ, πραγματοποιήθηκε όχι χάρη στίς υποχωρήσεις καί 
παραχωρήσεις της — δπως γράψαμε — άλλά άποκλειστικά χάρη στή δύ
ναμη τοΰ έπαναστατημένου λαοΰ.

Οί συνασπισμένες άντεπαναστατικές δυνάμεις, δταν έχασαν τά κατο
χικά στηρίγματά τους καί δέν είχαν φτάσει βρεταννικά στρατεύμα
τα κατοχής, πανικοβλήθηκαν. Παρέλυσαν οί πολιτικοστρατιωτικοί ήγέ- 
τες τους, άποδιοργανώθηκαν οί λεγόμενες «έθνικές δυναμικές όργανώσεις» 
καί έγκατέλειψαν θέσεις καί καταυλισμούς οί χτεσινοί συνεργάτες τών 
κατακτητών. Δέν έβλεπαν πώς στό κέντρο τής πρωτεύουσας είχε μείνει 
ένας πολύ μικρός χώρος, πού θά τόν καταλάμβαναν οί ξένοι φίλοι καί 
προστάτες τους, πού θάρχονταν σάν προσκαλεσμένοι άπ’ δλους, καί άπό 
τούς άρχηγούς τοΰ λαού. Βλέπανε σάν ΰπουλη ένέργεια τοΰ ΕΑΜ καί τοΰ 
ΚΚΕ τήν άποστολή υπουργών στήν κυβέρνηση τοΰ έξωτερικοΰ, γιά νά κερ
δίσουν χρόνο καί νά πετύχουν αύτό πού έβλεπαν νά γίνεται στήν πρω
τεύουσα.

’Από τούς πιό διορατικούς, δμως, πολιτικούς τής άστικής τάξης δέ 
μποροΰσε νά διαφύγει τό γεγονός δτι ή ήγεσία τοΰ λαϊκοΰ κινήματος είχε 
πελαγώσει στίς αύταπάτες καί παράδερνε στίς άντιφάσεις. "Ετσι, δταν τίς 
πρώτες δυό μέρες τής άπελευθέρωσης τής ’Αθήνας 6 άρρωστος τότε Κα- 
φαντάρης δεχόταν στό Νοσοκομείο Εύαγγελισμός πανικόβλητους κι άπελ- 
πισμένους έπισκέπτες, πού μέ τρόμο μιλοΰσαν γιά τό τεράστιο ρεΰμα καί 
τίς άπερίγραπτες έκδηλώσεις ύπέρ τοΰ ΕΑΜ καί τοΰ ΚΚΕ, ό πονηρός 
Ρουμελιώτης τούς έλεγε: Ήσυχάστε. Τίποτε τό περίεργο δέ γίνεται. Ό  λαός 
έκφράζει τήν ευγνωμοσύνη του στούς έλευθερωτές του. Ευτυχώς γιά μάς. οί 
ήγέτες του είναι τόσο άφελεϊς. πού μόνοι τους θά μάς προσφέρουν τήν έξουσία 
καί θά ξαναπάρουν r<< δρόμο πρός τίς φυλακές καί τά ξερονήσια, όπου 
βολεύονται καλύτερα.

Γερμανοί καί Ά γγλο ι, —όπως είδαμε μέ άμοιβαΐα ανταλλάγματα— σχέ
διαζαν καί προετοίμαζαν τήν περίφημη «άλλαγή φρουράς». Δηλαδή νά μή 
μείνει κενή άπό κάθε έξουσία ή 'Ελλάδα, άρχίζοντας άπό τήν Α θήνα, 
καί στή θέση τής γερμανικής κατοχής, νά μπει καί νά στερεωθεί ή νέα 
άγγλική κατοχή. Οί Γερμανοί δέν στάθηκαν Ικανοί νά δημιουργήσουν 
κατάλληλες καί ικανές Ενοπλες δυνάμεις, πού νά είναι σέ θέση νά κρατή
σουν τήν πρωτεύουσα, γιά τίς λίγες μέρες πού θά άπαιτοΰνταν, μέχρι πού

Ιβ. Ή  πληροφορία είναι καταχωρημένη στό Δ.Π. τής 16-10-44, μέ Ενδειξη δτι προέρχεται 
άπό τόν Ιδιαίτερο γραμματέα τοΟ Καφαντάρη, δικηγόρο ’Αγραφιώτη. (Ά π ό  τά Α ρ χεία  τής 
ΚΕ τοΟ ΚΚΕ).
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νά φτάσουν βρεταννικά στρατιωτικά τμήματα. Οί "Αγγλοι, άπό τήν άλλη 
μεριά, παρ' όλο πού, όπως άνάφερε ό στρατηγός Ούΐλσων τήν I Ό κ τώ 
βρη στόν Τσώρτσιλ «τά πλοία γιά τό πρώτο δρομολόγιο τής έπιχείρησης 
«Μάννα» έχουν ήδη φορτωθεί», καί είχε κιόλας συγκροτηθεί έτοιμη νά 
άποβιβαστεί στήν Ε λλάδα  ή λεγάμενη δύναμη «140», πού είχε προωθηθεί 
κοντά στά ελληνικά παράλια (Κύθηρα, κόλπο Πόρου καί άλλα σημεία) 
μέ 120 έπιβατικά πλοία καί δύο πολεμικά, δέν μπορούσαν νά πραγματο
ποιήσουν τό σχέδιό τους: νά προλάβουν τό ΕΑΜ στήν κατάληψη τής 
'Αθήνας καί νά δημιουργήσουν τετελεσμένο γεγονός.

Στίς 12 τοΰ Ό χτώ βρη, δταν λευτερώθηκε ή Αθήνα καί ό ΕΛΑΣ, 
μέσα σέ φρενίτιδα λαϊκοΰ ένθουσιασμοΰ, ϋψωσε τήν ελληνική σημαία 
στήν ’Ακρόπολη, στήν 'Ελλάδα έκτός άπό τό τμήμα τών 600 περίπου 
Βρεταννών στρατιωτών τοΰ Τζέλικο. πού όπως γράψαμε σταμάτησαν 
στήν Κόρινθο καί 200 περίπου άξιωματικών τής ΒΣΑ, σκορπισμένων σ ’ 
δλη τήν 'Ελλάδα (πιθανό 60 άπ’ αυτούς γύρω στήν ’Αθήνα), ξένα τμή
ματα δέν υπήρχαν. Ό  ραδιοφωνικός σταθμός τοΰ Λονδίνου, άσφαλώς μέ 
λύπη του υποχρεώθηκε στίς 13 τοΰ Ό χτώβρη 1944 νά άναγγείλει τήν απε
λευθέρωση τής ’Αθήνας, πού πραγματοποιήθηκε άπό τίς άντάρτικες δυ
νάμεις. Ό  Παπανδρέου, πού βρισκόταν τότε στήν ’Ιταλία έτοιμος νά 
μπαρκάρει γιά τήν ' Ελλάδα, στό άκουσμα τής είδησης, έπεσε σέ άπόγνω- 
ση. Τήν άπελπισία του καί τήν πικρία του —πικρία πού δοκίμαζε δλη ή άντί- 
δραση— έσπευσε νά τήν έκφράσει στόν επίσημο έκπρόσωπο τής Μεγάλης 
Βρεταννίας, πρεσβευτή Λήπερ καί αύτός τήν διαβίβασε στήν κυβέρνησή 
του μέ τό παρακάτω τηλεγράφημα: «Καζέρτα. 14 'Οκτωβρίου 1944. Ό  Πα
πανδρέου Γ.χα ένοχληΰεϊ πολύ άπό τήν χθεσινόβραδυνή ίκπομπή τοΰ BBC στήν 
οποία άναφέρθηκε δτι ή 'Αθήνα έλευθερώθηκε άπ ’ τούς άντάρτες. "Αν άναλή- 
φθηκε όποιαδήποτε δράση κατά τών Γερμανών στήν ’Αθήνα, τοΰτο πρέπει νά 
εγινε μόνο ϋστερα άπό διαταγές τοΰ στρατηγού Σπηλιωτόπουλου. "Αν δόθηκαν 
διαταγές τό BBC θά επρεπε νά τίς αναφέρει. Διαφορετικά οί άντάρτες ένήργη- 
σαν σάν στασιαστές καί θά άντιμετωπιστονν σάν στασιαστές άπό τόν στρατηγό 
Σκόμπυ, δταν φτάσει. “Ετσι ή είδηση τοΰ BBC περιέπλεξε σοβαρά τό έργο τοΰ 
στρατηγού Σκόμπυ. Ό  Παπανδρέου άντιμετωπίζει μέ άκρα -έ.παναλαμβάνω. 
μέ άκρα- σοβαρότητα αύτή τήν έκπομπή. “Εδωσε έξουσιοδότηση τό Φόρεϊν 
“Οφφις» ·\

Τό λάθος τοΰ BBC, πού τόσο πίκρανε καί μέ «άκρα σοβαρότητα» τό 
άντιμετώπιζε ό Παπανδρέου, ήταν δτι "Ελληνες πολεμιστές καί δχι "Αγ
γλοι, ή γερμανοοπλισμένοι τοΰ Σπηλιωτόπουλου λευτέρωσαν τήν ’Αθήνα. 
Καί αύτό «περιέπλεξε τό Εργο τοΰ Σκόμπυ», πού θδπρεπε νά άντιμετωπίσει 
τούς "Ελληνες έλευθερωτές σάν «στασιαστές», γιατί τόλμησαν νά χτυπή
σουν τούς Γερμανούς!! Ή  έπανόρθωση έγινε τήν άλλη μέρα, κατά τόν 
χειρότερο καί έξαιρετικά έξευτελιστικό γιά έναν στρατιωτικό ήγέτη, τρόπο:

Ό  στρατηγός Ούΐλσων, στίς 15 ’Οκτωβρίου τηλεγραφούσε στόν

Ιγ. Γ. Ά νδρικόπουλος, Β No 255, σελ. 182, (PREM3) 210. ‘Από Λήπερ. Πρός Ή ντεν 
τηλεγρ. 537).
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Τσώρτσιλ: « Ή  γερμανική άποχώρηση άπό τήν ’Αθήνα έγινε τήν-νύχτα 
στίς 13 πρός 14 ’Οκτωβρίου. Στίς (λέξεις δυσανάγνωστες: 14 ’Οκτω
βρίου;) τμήματα τής 2ης Ταξιαρχίας SAS μέ άγήματα τοΰ Τζέλικο μπήκαν 
στήν ’Αθήνα άπό τά δυτικά καί κομμάντος μέ τμήματα τοΰ έλληνικοΰ 
Ίεροΰ Λόχου άπό τά νότια. Τό κύριο σώμα τής έπιχείρησης ΜΑΝΝΑ 
μπαίνει σήμερα άπό άέρος καί θαλάσσης»2.

Ό  άθεόφοβος, άφοΰ μετάφερε τή μέρα τής άπελευθέρωσης δυό μέρες 
πίσω (δέν νομίζουμε πώς τόσο άργά πληροφορήθηκε), κατάστρωσε όλό- 
κληρο σχέδιο έπιχείρησης γιά νά καταλάβει τήν 'Αθήνα δταν δέν υπήρχε 
ίχνος Γερμανού καί ό έλευθερωτής λαός είχε έντολή άπό τήν ήγεσία τοΰ 
κινήματος νά υποδεχτεί τούς "Αγγλους εΐλικρινά σάν συμμάχους κι άδέλ- 
φια.

Ό  Ούΐλσων πού δέν ήταν παρά ένας άπό τούς στρατηγούς τής 'Α γ
γλίας μέ άποικιοκρατική άγωγή καί ψυχοσύνθεση, δέν είχε «τσίπα» δταν 
έπρεπε νά διαστρεβλώσει τήν πραγματικότητα καί νά παρουσιάσει τήν 
άγγλική έπιβολή σάν στρατιωτική δράση ένάντια στόν έχΟρό. Π αρ’ δλη 
τήν προσπάθειά του, τό τηλεγράφημά του άποκαλύπτει πώς ή «έπιχείρη- 
ση» πού έγινε δέν είχε σά σκοπό νά χτυπήσει τόν έχθρό, τούς Γερμα
νούς, άλλά ήταν ή έναρξη τής έφαρμογής τοΰ σχεδίου «Μάννα»: έπιχεί- 
ρηση καθαρά πολιτική, μέ άστυνομική άποστολή, γιά νά συντρίψει τό 
λαϊκό κίνημα καί νά άφαιρέσει άπό τόν έλληνικό λαό τίς έπαναστατικές 
κατακτήσεις του καί τήν έθνική άνεξαρτησία γιά χάρη τών μεσογειακών 
καί βαλκανικών συμφερόντων τής ιμπεριαλιστικής 'Αγγλίας.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τήν «πολεμική έπιχείρηση» στίς 14 τοΰ Ό χτώ - 
βρη φτάνουν στό έλεύθερο αεροδρόμιο καί γίνονται δεκτοί μέ ειλικρίνεια 
σάν σύμμαχοι καί άδέλφια άπό τήν έλασίτικη φρουρά, οί πρώτοι 400 
Βρεταννοί στρατιώτες τής Ταξιαρχίας 'Αλεξιπτωτιστών. 'Α π ’ αύτούς 
περί τούς 200 μπαίνουν στήν 'Αθήνα. Οί ύπόλοιποι μοιράζονται στά 
άεροδρόμια. Τό βράδυ τής Ιδιας μέρας άποβιβάστηκαν στά λιμάνια τοΰ 
Πειραιά, τοΰ Παλιοΰ Φαλήρου καί σ ’ άλλες άκτές τής ’Αττικής, άλλες 
δυνάμεις, πού προορίζονται γιά τήν Αθήνα καί τήν ’Αττική.

Ό  λαός πανηγύριζε γιά τήν μεγάλη νίκη του καί άποκοιμισμένος άπό 
τήν ίδια τήν ήγεσία τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ καλόκαρδα καί χαρούμενα 
υποδεχόταν τίς βρεταννικές δυνάμεις. Ή  άντίδραση πού μέχρι κείνη τή 
μέρα είχε λουφάξει πανικόβλητη, περίμενε μέ άγωνία νά πραγματοποιη
θούν οί υποσχέσεις τών "Αγγλων. Ό  στρατηγός Σπηλιωτόπουλος, πού 
κρατούσε στενή έπαφή μέ τόν Παπανδρέου, δέν τόλμησε νά κινηθεί μέ 
τίς «δυναμικές» όργανώσεις του. Οί «σύμμαχοι» τών Συμμάχων έξαφανί- 
στηκαν. Δέν παραιτήθηκαν, δμως άπό τούς σκοπούς τους, δέν άφοπλί- 
στηκαν καί δέ συνθηκολόγησαν μέ τό λαό. Περίμεναν τήν άφιξη τών άγ- 
γλικών στρατευμάτων γιά νά ξαναβγοΰν στήν έπιφάνεια καί νά συνεχί- 
σουν τό έγκληματικό τους έργο. Καί αύτό δέν άργησε νά γίνει:

2. Γ. Άνδρικώπουλος. Β", No 257, σελ. I83,(PREM3)210. Ά π ό  στρατηγό Ούίλσων.Πρός 
Τσώρτσιλ. τηλεγρ. ύπ’ άριθ. DRASTIC 114.
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Τρεις μόνο μέρες μετά τήν «άναίμακτη» άπελευθέρωσή, στίς 15 Ό χ 
τώβρη, όταν τά πρώτα τμήματα Βρεταννών στρατιωτών έφτασαν στήν 
'Αθήνα καί έγκαταστάθηκαν στό Μετοχικό Ταμείο, ή άντίδραση προσπά
θησε νά βγει άπό τό καβούκι της καί νά δείξει τίς προθέσεις της, κάτω 
άπό τήν προστασία τών άγγλικών όπλων. Μιά όμάδα χίτες τοΰ Γρίβα 
(αύτούς πού, πρίν λίγες μόνο μέρες, ό λαός τής ’Αθήνας έβλεπε δίπλα 
στούς Γερμανούς καί τούς «τσολιάδες» τοΰ Ράλλη, πιό αίμοβόρους καί 
άπό τούς Γερμανούς καί άπό τούς κτηνανθρώπους τών S.S) πού κρύβονταν 
στό ξενοδοχείο «Πάγγειο» στήν 'Ο μόνοια, πυροβόλησαν πάνω σέ μιά 
διαδήλωση τοΰ λαοΰ. Ή  πλατεία βάφτηκε μέ αίμα πατριωτών. Στήν πρό
κληση άπάντησε άμέσως ό λαός: Κύκλωσε τό ξενοδοχείο, στή στιγμή 
βρέθηκαν εύφλεκτα καί ήταν έτοιμος νά βάλει φωτιά καί νά τούς κάψει. 
Τότε, ό Γραμματέας τής ΚΟΑ Φάνης (Β. Μπαρτζιώτας), άπεσταλμένος 
τοΰ ΠΓ τού ΚΚΕ, έτρεξε στόν τόπο τού έγκλήματος νά καθησυχάσει τό 
λαό, διαβεβαιώνοντάς τον πώς οί "Αγγλοι ύποσχέθηκαν νά τιμωρήσουν 
παραδειγματικά τούς δολοφόνους! Καί πραγματικά, έφτασαν βρεταννικές 
δυνάμεις μέ τάνκς καί θωρακισμένα, παρέλαβαν τούς Χίτες καί άντί νά 
τούς τιμωρήσουν τούς όδήγησαν καί τούς έγκατέστησαν στό Θησείο, έβα
λαν φρουρά νά τούς φυλάξουν, γιά νά τούς άξιοποιήσουν άργότερα.

Πολλά χρόνια μετά, ό Μπαρτζιώτας ξεχνώντας πώς αύτός είχε σώσει 
τούς χίτες, έγραψε σ ’ ένα βιβλίο του, γιά τό πνεύμα πού έπικράτησε τότε 
στό λαό τής ’Αθήνας, τά παρακάτω:
«...ό λαός τής ’Αθήνας ήθελε νά ξεκαθαρίσει, καί στίς 15 τοΰ Όχτώβρη 1944, 
τούς λογαριασμούς του μέ τήν άντίδραση. "Οπως καί στίς 12 τοΰ Όχτώβρη, 
ήταν έπίσης κατάλληλη ή στιγμή γιά νά πάρουμε τήν έξουσία. Αυτό άπαιτοΰσε ό 
λαός άπ ' τό Κόμμα. Χάθηκε καί αύτή ή ευκαιρία γιατί, δπως είπαμε πιό πάνω, 
ή γραμμή τοΰ ΚΚΕ ήταν ή εΙρηνική δημοκρατική ίξέλιξη. Ό  λαός τής ’Αθή
νας... γύρισε στά σπίτια του στενοχωρεμένος, λυπημένος καί όργισμένος...»\

Ό  στρατηγός Ούΐλσων στό βιβλίο του «Ό κτώ  χρόνια πέρα ά π’ τίς 
θάλασσες», έγραψε: « 'Αντίθετα άπό δ,τι άνεμένετο κατα τήν άπελειιθέρωσιν 
τής 'Αθήνας δέν υπήρξε καμιά άπόπειρα, άπό μέρους κανενός πολιτικοΰ 
κόμματος, νά έγκαταστήσει μιά κυβέρνηση άντίπαλο πρός τήν τοΰ κ. Παπαν
δρέου...»

’Επίσης ό γνωστός άσπονδος έχθρός τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Μ. Γουντχάουζ
- Κρίς έγραψε στό βιβλίο του: « ’Εάν τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ήτυ αποφασισμένο μέ 
τήν άπελευθέρωσή τής 'Ελλάδας νά καταλάβει τήν έξουσία βιαίως... θά ήτο 
δύσκολον νά έκδιωχθοΰν, παρά μόνον υστέρα άπό μίαν είσβολήν μέ βαρείας 
άπωλείας, τήν όποίαν δμως είσβολήν, ή συμμαχική πίεσις καί ή Κοινή Γνώμη 
θά είχον καταστήσει άδύνατον...» Καί θεωρεί πώς τό γεγονός δτι τότε δέν 
κατέλαβε τήν έξουσία. «Ή ταν μιά τελική άπόδειξη τής είλικρινείας τοΰ 
ΕΑΜ».

Καί άργότερα, στά 1962, ό Κρίς μιλώντας σ ’ ένα συνέδριο τής 
’Οξφόρδης, είπε: «...μοΰ φαίνεται άπολύτως βέβαιον δτι, άν οί "Ελληνες 
κομμουνιστές είχαν τήν διάθεση καί είναν έπιχειρήσει νά βάλουν κάτω άπό τόν

3. Μπαρτζιώτας ίδιο στά ' Αρχεία τοϋ ΚΚΕ.
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έλεγχό τους τήν 'Αθήνα, στό χρονικό διάστημα Ανάμεσα στή γερμανική υπο
χώρηση καί τήν άφιξη τής Απελευθερωτικής (!) βρεταννικής δύναμης, θά 
μπορούσαν νά πετύχουν. Καί άν τό είχαν πραγματοποιήσει αύτό, όφείλω νά πω, 
δτι δέν βλέπω πώς όποιαδήποτε δύναμη θά μπορούσε νά τούς έκτοπίσει... γιατί 
μέσα σέ κείνο τό κλίμα τοΰ 1944 θά ήταν άφόρητο καί Απαράδεκτο γιά τήν 
παγκόσμια Κοινή Γνώμη, δίκαια ή άδικα, νά γίνει Απόπειρα έκτόπισης (τοΰ 
ΕΑΜ). Αύτό μου φάνηκε πάντοτε μιά πάρα πολύ έκπληκτική άποτυχία τών 
κομμουνιστών νά καρπωθοΰν τά πλεονεκτήματα αύτής τής κατάστασης*>.

Καί ό Γ. Παπανδρέου έγραψε πώς αν τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καταλάμβανε 
τήν έξουσία στίς 12-18 Οκτώβρη 1944, «...θά έπαγίωνε τό έαμικό κράτος 
διότι θά έφαίνετο στρεφόμενον εναντίον τών οργάνων τού κατακτητοΰ καί τών 
εκμεταλλευτών τού λαού καί θά προσέδιδι: μάλιστα στό ΕΑΜ τόν φωτοστέ
φανο τοΰ πρωταγωνιστοΰ τής συμμαχικής ΰποθέσεως».

Χάθηκε λοιπόν μιά εξαιρετική ευκαιρία, όταν όλοι οί λόγοι, διεθνείς 
καί εσωτερικοί, εΰνοοΰσαν τήν ολοκλήρωση τής νίκης τοΰ λαοΰ.

Ό  πυρήνας τής αντεπανάστασης στήν 'Αθήνα

Ό  Ιιάντος γύρισε στήν ‘Αθήνα στίς 16 τοΰ Ό χτώ βρη καί κατευθύν- 
Οηκε στά Γραφεία τοΰ ΚΚΕ πού τότε βρίσκονταν στήν όδό Σταδίου, στό 
παλιό Υ πουργείο 'Αεροπορίας. Ή τα ν πολύ άργά καί καθώς ήταν Εξαν
τλημένος άπό τήν κούραση δέ συναντήθηκε μέ κανένα υπεύθυνο στέλεχος.

Τήν άλλη μέρα, 17 τοΰ Ό χτώ βρη, άπό τό πρωί ό Γραμματέας τοΰ 
ΚΚΕ άρχισε τίς συνεργασίες του μέ τά μέλη τοΰ ΠΓ καί τούς κομμουνι
στές υπουργούς. Τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας συνήλθε τό ΠΓ τής ΚΕ τοΰ 
ΚΚΕ σέ πλήρη σύνθεση καί πήρε μιά άπόφαση, πολύ χαρακτηριστική γιά 
τόν ιδεολογικό καί πολιτικό άποπροσανατολισμό τόΰ ήγετικοΰ πυρήνα τοΰ 
επαναστατικού κόμματος τής έργατικής τάξης.

Πρέπει νά σημειώσουμε πώς ή συνεδρίαση αΰτή έγινε τήν παραμονή 
πού Οά έμπαιναν στήν ’Αθήνα οί πολιτικοστρατιωτικοί Εκπρόσωποι τής 
νέας, άγγλικής κατοχής κι ό κύριος έκπρόσωπος τής ύποτέλειας Γεώργιος 
Παπανδρέου.

Τήν "ίδια, λοιπόν, μέρα τό ΠΓ στήν άπόφασή του ύπογράμιζε ότι: « Ή  
άπελευθέρωση τής ήρωικής πρωτεύουσας... άνοίγει νέο στάδιο γιά τήν κατοχύ
ρωση τής λαϊκής κυριαρχίας καί γιά τήν άναγένηση τής νέας δημοκρατικής 
Έλ?.άδας». Άναφερόταν στούς ήρωικούς άγώνες τής πρωτεύουσας πού 
αυτοί «γέννησαν καί γιγάντωσαν τό ήρωικό άντάρτικο τοΰ ΕΛΑΣ» καί Εφτανε 
στό ότι ή Ελληνική Εποποιία, «Τό θαύμα αύτό, είναι αύτή ή Ιδια ή άνεξάντλη- 
τη δημιουργική δύναμη τοΰ ’ελληνικού λαοΰ καί ή όρθότητα τής πολιτικής καί 
τακτικής τού ΚΚΕ μέ κέντρο τήν πολιτκή γιά τήν έθνική ενότητα». Στή 
συνέχεια, άνέλυε τίς Επιτυχίες καί διαπίστωνε δυό περίλαμπρες νίκες τοΰ 
λαοΰ τής ’Αθήνας: «Νίκη έναντίον τριών καταχτητών. Νίκη στήν περιφρόύ- 
ρηση τής τάξης καί τής Ασφάλειας κατά τήν ώρα τής Απελευθέρωσης. ‘Επίσης 
άνέτρεψε τίς προσπάθειες τών έχθρών τής έθνικής ενότητας νά συκοφαντήσουν 
τό Κόμμα καί τό ΕΑΜ στά μάτια τών συμμάχων μας. ' Ο λαός μας. κάτω άπό
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τίς σημαϊί.ς τοΰ ΕΑΜ καί τοΰ ΚΚΕ, μ ' ίνθουσιασμό χαιρέτησε καί φιλοξενεί 
τμήματα ένοπλων δυνάμεων τών συμμάχων (σ.σ. περί τούς 200,) πού ήρθαν 
έδώ γιά νά συνεχίσουν τόν άγώνα έναντίον τοΰ έχθρού πού υποχωρεί Τά γεν
ναία τέκνα τής φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ η ς  καί  σ υ μ μ ά χ ο υ  Μεγάλης Βρεταν- 
νίας θάβρουν τήν πιό θερμή υποδοχή καί υποστήριξη άπό τό σύμμαχο φιλελεύ
θερο καί φιλοπρόοδο ελληνικό λαό».

Σάν άντίθεση καί σκοτεινό σημάδι τό ΠΓ έβλεπε: «τό στίγμα τών 
λίγων «ελλήνων» προδοτών... πού πήραν δπλα καί μαχαίρια άπό τόν κατακτητή 
γιά νά σφάξουν "Ελληνες πατριώτες. Κείνοι πού συνεργάστηκαν μέ τόν 
κατακτητή γιά νά πλουτίσουν, πού ραδιουργούν, προκαλοΰν καί δολοφονούν γιά 
νά πετύχουν διασάλευση τής τάξης, γιατί μόνον άπ ’ αύτό έλπίζουν νά ωφελη
θούν. Ολοι οί προδότες καί συνεργάτες τοΰ κατακτητή πρέπει άμέσως νά 
συλληφθοΰν καί νά τιμωρηθούν αυστηρά άπό λαϊκά δικαστήρια. Οί περιουσίες 
τών μεγάλων μαυραγοριτών συνεργατών τοΰ κατακτητή πρέπει άμέσως νά 
κατασχεθούν πρός όφελος τοΰ έθνους».

Τό ΠΓ έκανε τήν παρακάτω έπίσημη δήλωση:
«Υποστηρίζουμε τήν κυβέρνηση έθνικής ενότητας γιατί οί προγραμμα

τικοί της σκοποί συμπίπτουν μέ τούς άμεσους σκοπούς τοΰ άγώνα μας».
’Επειδή όμως είχε πολλές ένδείξεις δτι ό λαός δέν πίστευε τά λόγια 

τοΰ Παπανδρέου άλλά έβλεπε τά έργα του καί τά έργα τών "Αγγλων, πού 
έπιβουλεύονταν τά κυριαρχικά του δικαιώματα, πρόσθετε καί μιά έπιφύ- 
λαξη: «...Τήν υποστηρίζουμε υπό τήν προϋπόθεση δτι Οά πάρει δλα τά μέτρα 
πρακτικής έφαρμογής τών προγραμματικών διακηρύξεών της».

Τί δμως ζητοΰσε τό ΠΓ άπό τήν κυβέρνηση;
« Ά  γ ω ν ι ζ ό μ α σ τ ε: (τό υπογράμμιζε στήν άπόφαση). Γιά τό διώ

ξιμο καί τοΰ τελευταίου γερμανού καί βούλγαρου στρατιώτη άπό τά ελληνικά 
ίδάφη. Γιά τήν κατοχύρωση τής άνεξαρτησίας καί Ακεραιότητας τής 'Ελλάδας. 
Γιά τήν άσφάλειΗ τών ελληνικών συνόρων. Γιά τήν κατοχύρωση τής λαϊκής 
κυριαρχίας καί δλων τών λαϊκών κατακτήσεων. Γιά τή λ.αοκρατία... Γιά τήν 
όμαλ.ή δημοκρατική έξέλιξη τής χώρας καί έναντίον κάθε μορφής δικτατορίας. 
Γιά τήν άμεση έκκαθάριση τών προδοτών... Γιά τήν κατάργηση τοΰ λαομίσητου 
σώματος τής χωροφυλακής. Γιά γρήγορη διενέργεια δημοψηφίσματος γιά τό 
πολιτειακό, γιά έκλογές συντακτικής έθνοσυνέ/χυσης καί δημοτικής, καί κοι
νοτικής αυτοδιοίκησης. Γιά τήν άμνηστεία σ ’ δλους τούς καταδικασθέντας καί 
κρατούμενους άπ ’ αφορμή τοΰ ά τ υ χ ο ύ ς  έπεισοδίου στό στρατό καί τό 
ναυτικό τής Μέσης ’Ανατολής καί τήν παραμονή τους στίς ενοπλες δυνάμεις 
τής χώρας».

Οΰτε μιά λέξη γιά τήν διατήρηση τοΰ ΕΛΑΣ καί τής £Π, οϋτε κου
βέντα γιά τόν λαοδημιούργητο θεσμό τής Λαϊκής Αύτοδιοίκησης καί τής 
Λαϊκής Δικαιοσύνης, πού κυριαρχούσαν καί άσκοΰσαν μέ έπιτυχία τό έρ
γο τους σ ’ δλη τήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα.

Ή  ήγεσία έβλεπε τόν κίνδυνο άπό τούς λίγους προδότες, συνεργάτες 
τών κατακτητών, δταν πιά σάν όργανωμένοι σχηματισμοί είχαν διαλυθεί, 
μεγάλο μέρος άπό τό άνθρώπινο υλικό τους είχε συντρίβει καί δσοι μπό
ρεσαν νά έπιζήσουν, ή είχαν σκορπίσει καί λουφάξει, ή είχαν μπει κάτω 
άπό τήν προστασία τών νέων άφεντικών τους, τών "Αγγλων. Ό  φορέας



τοΰ κύριου κινδύνου ήταν άλλος: Αύτός πού βρισκόταν στό καταδρομικό 
«Ώρίων» —δηλ. οί Εκπρόσωποι τής Ιμπεριαλιστικής ’Αγγλίας— καί πού, 
τήν άλλη μέρα, θά Εμπαινε στήν ’Αθήνα, σάν προσκαλεσμένος άπό τούς 
Εκπροσώπους τής συνασπισμένης Αντίδρασης, μέ τήν όποία άσυνείδητα 
είχε συμπαραταχθεί καί ή ήγεσία τοΰ λαϊκού κινήματος.

Καί μόνο τό γεγονός δτι ό «κεντρικός Εγκέφαλος» καί μοναδικός τότε 
ρυθμιστής τής στάσης καί τής δράσης τοΰ Ελληνικού λαϊκοΰ κινήματος, 
τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, δέν Εβλεπε τή βαθύτερη φύση τών δυνάμεων πού Ερχον
ταν στήν ' Ελλάδα — δχι γιά νά συνεχίσουν τόν πόλεμο Εναντίον τοΰ κοι- 
νοΰ Εχθρού, δηλαδή τοΰ χιτλεροφασισμοΰ, άλλά γιά νά βάλουν τό λαό κά
τω άπό μιά νέα κατοχή, πού θά νεκρανάσταινε τό μισητό καθεστώς τής 
Εκμετάλλευσης, τής βίας καί τής ύποτέλειας — είναι άρκετό γιά νά διαπι
στωθεί πώς τό λαϊκό κίνημα όδηγοΰνταν στήν ήττα καί τή συντριβή.

Πώς πάρθηκε αύτή ή τόσο μυωπική άπόφαση, δέν ξέρω. Τό βράδυ 
Εκείνης τής μέρας γύρισα στήν ’Αθήνα, υστέρα άπό πρόσκληση τοΰ ΠΓ. 
’Από τό περιεχόμενό της δμως καί τίς άντιφατικές καί άλληλοσυγκρουό- 
μενες θέσεις πού διατυπώνονται, νομίζω πώς συνεχιζόταν δχι μόνο ή 
σύγχυση καί άνευθυνότητα τών μελών τοΰ ΠΓ, άλλά καί ό καθιερωμένος 
πιά συμβιβασμός άπόψεων, μέ τό Επιχείρημα πώς γιά λόγους «πολιτικής 
σκοπιμότητας», Ετσι Επρεπε νά Εκφράζεται ή πολιτική τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ 
ΕΑΜ. Θά πρέπει δμως νά κάνουμε καί τή διαπίστωση: Τόσο τό περιεχό
μενο τής άπόφασης, δσο καί ή στάση, οί Επίσημες δηλώσεις καί οί εκδη
λώσεις τοΰ Σιάντου μαρτυρούν τήν όριστική κάμψη τοΰ Γραμματέα τοΰ 
ΚΚΕ. Είχε παραδεχτεί πιά πώς ό δρόμος πρός τήν επαναστατική κατά
ληψη τής Εξουσίας έκλεισε καί δτι θά επρεπε στό Εξής τό κίνημα νά υπο
λογίζει σέ ειρηνικές δημοκρατικές κατακτήσεις μέσα στό άστικό καθε
στώς, μέ συνταγματικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Στίς 16 τοΰ Όχτώβρη Εφτανε στό λιμάνι τοΰ Πόρου τό καναδέζικο πλοίο 
«Πρίγκιπας Δαβίδ», πού συνοδευόταν άπό δυό άγγλικά πολεμικά. Στό 
πρώτο βρισκόταν ό πρωθυπουργός Παπανδρέου, πού είχε μαζί του τόν 
Πρόεδρο τής ΠΕΕΑ ’Αλ. Σβώλο καί λίγους άπό τούς πιό στενούς συνερ
γάτες του. Γιά τούς άλλους ύπουργούς δέν ένδιαφερόταν. Ή σ α ν άνυπο- 
λόγιστα πιόνια στό παιχνίδι πού παιζόταν μέ τήν « ’ Εθνική ' Ενότητα» καί 
«τήν όμαλή Εξέλιξη», καί σάν «παραγεμίσματα», άφέθηκαν στήν τύχη 
τους.4 Στό ενα άπό τά πολεμικά βρίσκονταν ό Σκόμπυ, άναγνωρισμένος

4. Γιά τό πώς φτάσανε οί άλλοι 'Υπουργοί στήν ’Αθήνα, είναι χαρακτηριστικά αύτά πού 
έγραψε τότε στό ήμερολόγιό του ό τότε 'Υπουργός τής Ε θνικής Οικονομίας Ή λία ς Τσι- 
ριμώκος:

«14 'Οκτωβρίου. — Α θήνα.— Ή  αποβίβασή μας είναι χαριτωμένη. Συνεννόηση μηδέν. 
Ούτε αυτοκίνητο ούτε άνθρωπος νά μάς περιμένει. Τελικώς ό Καρτάλης καί γώ μπαίνουμε σ ’ 
ένα τεράστιο μποΰσι πού κουβαλάει πολύ κόσμο γιά τήν κηδεία έκείνων πού σκοτώθηκαν
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άπ ’ δλες τίς έλληνικές πολιτικές καί άντιστασιακές παρατάξεις σάν άρχι- 
στράτηγος τών συμμαχικών (βέβαια καί τών έλληνικών άντάρτικων) δυνά
μεων, στήν πολεμική(ϋ) περιοχή τής 'Ελλάδας, μέ τό έπιτελεΐο του. Στό 
άλλο, οί πραγματικοί νέοι κυρίαρχοι τής ' Ελλάδας, πολιτικοί έκπρόσωποι 
τής Μεγάλης Βρεταννίας, ό υπουργός Μέσης ’Ανατολής Μάκ Μίλαν καί 
ό πρεσβευτής στήν ’Ελλάδα Ρ. Λήπερ.

Στόν Πόρο ό Παπανδρέου μέ τούς συνεργάτες του έπιβιβάστηκαν στό 
ιστορικό έλληνικό θωρηκτό « ’Αβέρωφ» καί τίς άπογευματινές ώρες τής 
ίδιας μέρας φτάσανε στόν Πειραιά, στό λιμάνι τοΰ "Αη Γιώργη. Ή τα ν 
άργά καί δλοι τους άποφάσισαν νά διανυκτερεύσουν στά καράβια καί τήν 
άλλη μέρα νά μποΰν στήν ’Αθήνα.

’Από τήν πρώτη στιγμή πού άγκυροβόλησαν τά πλοία,καί δλη τή νύ
χτα, ό Παπανδρέου καί οί "Αγγλοι δέχονταν έπισκέψεις καί συνεργάζον
ταν μέ τούς συνεργάτες καί πράκτορές τους στήν ’Αθήνα. Οί συνεργασίες 
συνεχίστηκαν καί δλη τήν άλλη μέρα.

Ή  είσοδος στήν ’Αθήνα δέν Εγινε στίς 17 τοΰ Όκτώβρη, δπως άνα- 
μενόταν. Σάν δικαιολογία μεταπολεμικά ό Παπανδρέου έφερε δτι ήταν 
μέρα Τρίτη, κακιά μέρα γιά τούς "Ελληνες. Πιθανό νά'είναι έτσι. ’Αλλά 
πιθανότερο είναι δτι οί πληροφορίες πού είχαν άπό τούς άνθρώπους τους 
ήταν άντιφατικές. Δέν ήξεραν τούς νέους άνθρώπους δπως είχαν διαμορ
φωθεί μέσα στή σκληρή, άλλά καί ήρωϊκή, ξενική κατοχή καί δέν είχαν 
μιά σαφέστερη δήλωση τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ, δτι θά σεβαστοΰν τίς 
υποχρεώσεις πού είχαν άναλάβει μέ τίς συμφωνίες τοΰ Λίβανου καί τής 
Γκαζέρτας. Τό δτι στήν ’Αθήνα ό λαός έκφραζόταν μέ παραλήρημα ύπέρ 
τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί ύπέρ τής λαοκρατίας, καί άκόμα τό δτι 
ό ΕΛΑΣ λευτέρωνε τίς πόλεις καί τά χωριά καί έγκαθίδρυε τό δικό του 
λαοκρατικό καθεστώς, χωρίς κάν νά άναφέρει τήν ϋπαρξη τής κυβέρνη
σης «έθνικής ένότητας», ήταν άρκετό νά προκαλεΐ άμφιβολίες, άκόμα καί 
δυσπιστία γιά τή συμπεριφορά τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί τοΰ λαοΰ άπέναντι 
στούς έξόριστους καί τούς ξένους, πού δέν είχαν προσφέρει τίποτα στόν 
άγώνα τους. Πολύ χαρακτηριστικά είναι αύτά πού Εγραψε στά ’Απομνη
μονεύματά του ό Μάκ Μίλαν: «'Υπήρχε σοβαρότατος κίνδυνος νά καταλάβει 
τό ΕΑΜ τήν ϋξουσία. Ά π  ’ δ, τι μπορώ νά δώ. υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες 
νά μπούμε στήν 'Αθήνα -  γιατί ή έπιχείρηση δέν μπορεϊ ν ’ άρχίσει άν υπερα
σπίζονται οί χώροι προσπελάσεως»5.

Μέ λίγα λόγια, «οί χώροι προσπελάσεως» ήταν ή ’Αθήνα καί ό Πει

πιή μάχη τοΰ ήλεκτρικοΰ εργοστασίου. Τό μποϋσι μάς αποβιβάζει μαγαλοπρεπώς στήν πόρτα 
ref) Καρτάλη. —Έ δώ  ή κατάσταση είναι περίεργη. Κοντά στήν έκπληξη πώς όλα πήγαν τόσο 
καλά καί έγινε άναίμακτα ή άπελευθέρωση, μένει τό μίσος καί τό πείσμα τών δυό παρατάξεων. 
' Η Δεξιά διαμαρτύρεται διότι τήν πρώτη μέρα τής άπελευθέρωσης οί κομμ. φώναζαν Κ.Κ.Ε. καί 
διότι γιουχάϊζαν τήν παρέλαση τής «Μεγάλης 'Ελλάδας··. ’Επίσης γίνεται πολύς λόγος γιά 
συλλήψεις πού αυθαίρετα ένεργεί ό ΕΛΑΣ. Μές στή γενική άναστάτωση ή τριάς Ζεύγου—Τσά- 
τσου καί Μανουηλίδη προσπαθεί νά τά βγάλει πέρα—διαθέτοντας δμως όργανα πού δέν έχουν 
πεισθεί γιά τήν ένότητα...·· (·■ Άκρόπολις», δημοσ. Ι7ον).

5. Β. Μαθιόπουλος. « Ή  'Ελληνική ‘Αντίσταση καί οί Σύμμαχοι», σελ. 359.
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ραιάς μέ τά λιμάνια καί τά Αεροδρόμιά τους, πού, άν δέν καταλαμβάνονταν, 
δέ μπορούσε ν ’ άρχίσει ή έπιχείρηση «Μάννα». Δυνάμεις όμως γιά τέτοια 
«κατάληψη» δέν διέθεταν. Οί βρεταννικές ήταν ελάχιστες καί μόνο συμβο
λικό χαρακτήρα είχαν. Οί πιστοί τους συνεργάτες, δοκιμάστηκαν στήν 
άπελευθέρωση καί τήν προηγούμενη μέρα στήν 'Αθήνα καί σώθηκαν άπό 
τοΰ χάρου τά νύχια, μόνο χάρη στό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, πού δέν 
θέλησαν νά συγκρουστοΰν μέ τούς Βρεταννούς στρατιώτες.

’Αβέβαιοι γιά τήν είσοδό τους στήν 'Αθήνα, τήν ανέβαλαν ώς πού νά 
φτάσουν καί άλλες βρεταννικές δυνάμεις, πού μαζί μέ τό τμήμα τοΰ Τζέλι- 
κο θά μπορούσαν νά δημιουργήσουν κάποια έξισορρόπηση. ή καί υπε
ροχή δυνάμεων στό χώρο τής πρωτεύουσας. ΓΓ αύτό ό Σκόμπυ έδ(οσε 
διαταγή στόν Τζέλικο. πού είχε σταματήσει στήν Κόρινθο, νά μή περά- 
σει στόν κορμό τής ' Ελλάδας, σύμφωνα μέ τήν αποστολή του, άλλά νά 
παραμείνει έκεϊ ώς πού νά ξεκαθαριστεί ή κατάσταση στήν 'Αθήνα.

Στήν άπελπισία τους άναψε ένα πράσινο φώς στό δρόμο τους πρός 
τήν Αθήνα. Τίς βραδινές ώρες κείνης τής μέρας, εφτασε στό Οωρηκτό 
«Άβέρωφ» ό Γιάννης Ζεΰγος καί άνακοίνωσε τήν άπόφαση τοΰ ΠΓ τής 
ΚΕ τοΰ ΚΚΕ. δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι τό ΚΚΕ έδωσε εντολές 
πρός όλες τίς κατευθύνσεις νά δεχτούν τήν κυβέρνηση καί τόν σύμμαχο 
στρατηγό Σκόμπυ. θερμά, διαδηλώνοντας τήν άπόφαση τοΰ έλληνικοΰ 
λαού νά λυθούν όλα τά προβλήματα όμαλά, μέ τή βοήθεια τής «φιλοπροό
δου» καί «αντιφασιστικής» Μεγάλης Βρεταννίας.

Βαθιά ικανοποιημένος ό Παπανδρέου ξέσπασε σέ εκδηλώσεις θαυ
μασμού γιά τήν πατριωτική στάση τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ καί ξεχωριστής 
εκτίμησης στό πρόσωπο τοΰ Ζεύγου. Τόν άγκάλιασε καί τοΰ είπε: —Μπρά
βο. Γιάννη καλά τά κατάφερες!.

Ό  Παπανδρέου έσπευσε νά πληροφορήσει τούς "Αγγλους έπισήμους. 
Ό λοι οί δισταγμοί καί ή δυσπιστία διαλύθηκαν. "Επρεπε νά έπωφεληθοΰν 
άπό τήν άπόφαση τής ήγεσίας τοΰ κινήματος καί νά μποΰν θριαμβευτικά 
στήν πρωτεύουσα ό πρωθυπουργός καί ό "Αγγλος διοικητής τών συμμαχι
κών καί ελληνικών δυνάμεων. ' Η πρώτη έμφάνισή τους θά πρέπει νά είναι 
επιβλητική, άλλά καί προειδοποιητική ότι οί σύμμαχοι είναι άποφασισμέ- 
νοι νά στηρίξουν τήν «νόμιμη» καί «συνταγματική» κυβέρνηση τοΰ Πα
πανδρέου καί ότι κάθε άπόπειρα νά διασαλευτεί ή τάξη θά παταχτεί άνε- 
λέητα. Θά πρέπει άκόμα νά δοθεί νά καταλάβει τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
επίσης καί όλοι πού τούς άκολουθοΰν. πώς ή άποστολή τους τελείωσε καί 
πρέπει νά καταθέσουν τά όπλα καί νά γυρίσουν στά ειρηνικά παραγωγικά 
τους Εργα, αφήνοντας τή φροντίδα γιά τά άμεσα καί μελλοντικά προβλή
ματα τής χώρας στήν κυβέρνηση καί τούς συμμάχους "Αγγλους.

Μέ τέτοιο πνεύμα δόθηκε διαταγή στόν Σκόμπυ νά διατυπώσει τό 
πανηγυρικό πρόγραμμα τής εισόδου τών νικητών στήν έλληνική πρωτεύ
ουσα, πού θά πραγματοποιούνταν τήν άλλη μέρα, 18 Όκτώβρη.

Ό  Παπανδρέου τό βράδυ στίς 17 Ό κτώβρη είπε τά ίδια στόν υπουργό 
Τσάτσο, πού τόν έπισκεύθηκε στό θωρηκτό «Άβέρωφ»...

Τό πνεύμα αύτό διαπίστωνε καί ό Μ. Γούντχαουζ-Κρίς όταν τό ίδιο 
βράδυ κλήθηκε άπό τόν Σκόμπυ στό πολεμικό «Ώρίιον» γιά συνεργασία.
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Ό  Ίδιος ό Κρίς έγραψε άργότερα δτι τότε ό Μάκ Μίλαν, ό Λήπερ καί ό 
Σκόμπυ άποφάσιζαν γιά δλα άκόμα καί γιά τό πρόγραμμα «... τής πανη
γυρικής εισόδου τών νικητών» καί συνέχιζε: «... "Οταν δμως... έρριξα μιά 
ματιά στό σχέδιο διαταγής, πού ό υπασπιστής είχε συντάξει, μου γεννήΟηκαν 
άπορίες καί τόν ρώτησα πού -  σέ ποιό δηλαδή σημείο τής πομπής είχε κατά 
νοΰ νά βολέψει τούς άρχηγούς τών άνταρτικών δυνάμεων.

-Τούς άρχηγούς τών άνταρτικών δυνάμεων; άπόρησε. Καί τί σχέση έχει ή 
αυριανή τελετή μέ δαύτους;

"Υστερα άπ ’ αύτό, έκρινα προτιμότερο νά μή διεκδικήσω οϋτε καί γιά τόν 
εαυτό μου μιά θεσούλα. Δέν δυσφόρησα λιγότερο, δταν έμαθα πώς σκόπευαν 
νά έγκαταστήσουν τό Βρεταννικό Στρατηγείο στό Μέγαρο τοΰ Μετοχικού Τα
μείου. Πάνω άπό τρία χρόνια τό χτίριο αύτό είχε στεγάσει τίς Γερμανικές Αρχές 
κατοχής...

Τό βράδι έκεϊνο σημείωσα στό ήμερολ.όγιό μου... « Ή  κατάσταση στήν 
’Αθήνα δχι καί πολύ καλύτερη υπό βρεταννική κατοχή άπ ' δτι επί Γερμανών»1'.

Τό πρωί στίς 18 τοΰ Ό χτώ βρη 1944, δπως έγραψε άργότερα κι ό 
ίδιος ό Παπανδρέου, « Ό  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου καί 
ό Στρατηγός Σκόμπυ έπιβαίνουν τής πρώτης άνοικτής άμάξης... σνμφώνως 
πρός τό πρόγραμμα άνήλθον πρώτον εις τήν Άκρόπολιν, δπου ό Πρωθυπουρ
γός τής Άπελευθερώσεως !!! (τά θαυμαστικά δικά μας) ΰψωσε τήν Έλ/.ηνι- 
κήν σημαίαν, ζητωκραυγάσας υπέρ τής αΙωνίας Ελλάδος»1.

Ά π ό  τήν Α κρόπολη δλοι οί επίσημοι κατευΟύνΟηκαν στήν Μητρό
πολη. "Εγινε δοξολογία, έκφωνήΟηκαν λόγοι καί μετά, σύμφωνα μέ τό 
πρόγραμμα, περνώντας άνάμεσα σ ’ ένα τεράστιο πλήθος άνθρώπων, πήγαν 
στήν Πλατεία Συντάγματος, δπου θά έκφωνοΰσε ό Παπανδρέου τόν πανη
γυρικό τής άπελευθέρωσης καί θά άνέπτυσσε τήν πολιτική τής κυβέρνη- 
σι1ζ τήζ έθνικής ένότητας.

Ό  Πρωθυπουργός πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τό λαό

Ό  Παπανδρέου άρχίζει τό λόγο του μέ μεγαλόστομες φράσεις: « Ά -  
σπαζόμεθα τήν ίεράν γην τής ’Ελεύθερης Πατρίδας μας... Οί βάρβαροι, άφοΰ 
έβεβήλωσαν, έπυρπόλησαν καί έδήωσαν, έπί τρία καί ήμισυ έτη, πιεζόμενοι 
πλέον άπό τήν γενικήν συμμαχικήν νίκην καί τήν έθνικήν μας άντίστασιν, 
τρέπονται εις φυγήν. Καί ή κυανόλευκος κυματίζει μόνη είς τήν Άκρόπολιν...
’Από τά βάθη τής ιστορίας οί ελληνικοί αίώνες πανηγυρίζουν τήν έπάνοδον τής 

έλευθερίας εις τήν άρχαίαν Πατρίδα της... Ά πό τήν έποχήν τοΰ Λιβάνου δια
κηρύξαμε δτι κύριος σκοπός τής κυβερνήσεως είναι ή έθνική άπελ.ευθέρωσις 
καί άποκατάστασις. Τό συμβόλαιο τοΰ Λιβάνου, τό όποιον έχουν συνυπογράψει 
δλα τά κόμματα, ορίζει ώς περιεχόμενον τοΰ έθνικοΰ μας προγράμματος «τήν

6. 'Εφημερίδα Ά κρόπολις, 5-6-1965. Ά ρ θρ ο  τοΰ Κρ(ς.
7. Γ. Παπανδρέου: «'Απελευθέρωση τής ‘Ελλάδος- σελ. 185.
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Ό γκαουλόιτερ. άγγλος στρ/γός Σκόμπυ καί τό φερέφωνο του Παπανδρέου

"/.///>// ασοάλειαν τών m /v  αννό/η η  μας...». Όφείλομεν \ά άποβλέπι/μεν διά 
τό μ ύλο ν  ας τήν σοβαράν αϋξησιν τού έΟνικού μας εισοδήματος καί ταντο- 
χρόνως εις τήν δικαίαν διανομήν του. Τό ιδεώδες μας είναι νά πραγματοποιή
σω μεν συγχρόνως καί τήν οίκονομικήν ευημερίαν καί τήν κοινωνικήν δικαιο
σύνην...»

Ό  λαός τόν διακόπτει. Φωνάζει «Λαοκρατία»! « ’Εθνική νέμεση»! «Οί 
έθνοπροδότες στό λαό». ’Ανήσυχος ό Παπανδρέου, σκουπίζοντας τό 
ίδρωμένο πρόσωπό του, γυρίζει ικετευτικά πρό τό μέρος τοΰ Ζεύγου καί 
τοΰ Ίωαννίδη. Ό  Ζεΰγος κάνει χειρονομίες στό λαό καί άπαιτεΐ ήσυχία 
γιά νά συνεχίσει τόν προγραμματικό του λόγο ό πρωθυπουργός. ’Επικρα
τεί ήσυχία, γιά λίγο όμως. Καί πάλι ό λαός ζητάει λαοκρατία. 'Α ντηχεί 
τό τραγούδι: «Τόχουμε γράψει βαθιά μέσ’ τή καρδιά μας: —Λαοκρατία 
καί όχι βασιλιά». Τά «χωνιά», οί τηλεβόες τής κατοχής, διακόπτουν συνε
πώς τόν Παπανδρέου. Ό  Σκόμπυ δείχνει φανερό έκνευρισμό* καί τότε 
άκούστηκε νά λέει στόν έπιτελάρχη του: — Πρέπει νά τελειώνουμε μ ’ 
αυτόν τόν όχλο.

Ό  Παπανδρέου κατάλαβε πώς ή λαοθάλασσα στήν Πλατεία Συντάγ
ματος δέν ήταν μιά άπό τίς γνωστές προεκλογικές συγκεντρώσεις τής 
προπολεμικής έποχής. ’Εδώ είχαν συγκεντρωθεί λαϊκές μάζες πολιτικά 
άνεβασμένες, οργανωμένες, πού είχαν συνείδηση τοΰ έργου πού είχαν έπι- 
τελέσει καί τής δύναμής τους. ’Απαιτούσαν αναγνώριση καί κατοχύρωση 
τών κατακτήσών τους καί λαοκρατικό καθεστώς. Ό  Παπανδρέου δμως 
δέν ήταν άπό κείνους πού τά χάνουν εύκολα άλλά ούτε είχε τό θάρρος νά
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έρθει αντιμέτωπος με τήν θέληση τοΰ λαοΰ. "Επρεπε νά κρατηθεί στήν 
κυβέρνηση μέ κάθε τρόπο. Δέν διστάζει, λοιπόν, νά ΰποσχεΟεΐ τά πάντα, 
γιά νά καθησυχάσει τά πνεύματα. Ό  λαός ζητούσε Λαοκρατία, «θά κά- 
μωμεν καί λαοκρατίαν» απάντησε ό πρωθυπουργός τής «νίκης». Θύελλα 
χειροκροτημάτων καί επευφημίες υπέρ τής κυβέρνησης εθνικής ενότητας. 
Ό  Παπανδρέου πού γοητεύεται άπό τά παλαμάκια, προχωρεί άκόμα παρα
πέρα: «Πιστεύομεν είς τήν Λαοκρατίαν... Είναι πλέον καιρός, έπειτα άπό τήν 
μακράν περίοδον τής δουλείας, όπως ό Ελληνικός Λαός. άπη/.λαγμένος πάσης 
καί υλικής καί ψυχολογικής βίας, Αποφασίσει κυριάρχως καί διά τό πολίτευμα 
καί διά τό κοινωνικόν καθεστώς καί διά τήν Κυβέρνησιν τής Αρεσκείας του, 
καθώς ί.πίαης καί διά τούς Δημοτικούς καί Κοινοτικούς "Αρχοντάς του. Λέν 
ήμπορούμε νά προχωρούμε μί: τά τν.κμήρια τοΰ παλαιού παρελθόντος, τό όποιον 
εύλόγοκ τίθεται ύπό άμφισβήτησιν... Τό "Εθνος χρειάζεται όριστικόν Πολίτευ
μα καί λαοπρόβλητον Κυβίφνησιν, ώστε νά άναληφθή μετά σταθερότητας ή 
προσπάθεια τής μεγάλης δημιουργίας τοΰ μέλλοντος...»

Ό λα αΰτά Οά γίνουν στό μέλλον, βεβαίωνε ό Παπανδρέου καί ό λαός 
πρέπει νά είναι ήσυχος, γιατί υπάρχει ή «έγγύηση» καί ή «βοήθεια τών 
μεγάλων μας Συμμάχων»». «Κατά τήν σκοτε.ινήν περίοδον τής δουλείας τού 
έθνους —συνέχισε ό Παπνδρέου— ό λαός μας υπήρξε αξιοθαύμαστος. Άλλά  
υπήρξε κρίσις ηγεσίας. Ή  ήγέτις τάξις. κατά μέγα μέρος, δέν άπεδείχθη άξια 
τού λαού. Είς τόν καιρόν τής δικατορίας καί τό Πανεπιστήμιον καί ό "Αρειος 
Πάγος, καί τό Συμβούλων Επικρατείας. καθώς καί τά άλλα άνώτατα ιδρύματα 
εκτός ελάχιστων λ.αμπρών εξαιρέσεων, περίπου έχρεωκόπησαν... Τό έθνικόν 
συμβό/.αιον τού Λιβάνου επαγγέλλεσαι τήν έπιβολήν σκληβ7>ν κυρώσεων κατά 
τών προδοτών τής Πατρίδος. Καί τώρα. ώς κυβέρνησις. θά τηρήσωμεν τήν 
ϋπόσχεσίν μας... μόνον ή ί.νότης σοκει»!

Θύελλα χειροκροτημάτων καί επιδοκιμασιών, κάλυψαν τά τελευταία 
λόγια τοΰ πρωθυπουργού τής « ' Απελευθέρωσης»», όπως ό ίδιος ανύψωσε 
τόν εαυτό του. Στήν Πλατεία Συντάγματος κέρδισε μιά μάχη ό Παπαν
δρέου υπέρ τής αντίδρασης καί τών "Αγγλων. Ό  Ιδιος όμως πέρασε 
στιγμές δύσκολες, πού έπέδρασαν στήν ψυχολογία του, καί κυριαρχήθηκε 
άπό μιά φοβία μπροστά στό λαό, πού θά έκδηλωθεΐ στήν πρακτική του 
μέ τή μορφή δισταχτικότητας, πού προκαλούσε άνησυχίες τόσο στήν άν
τίδραση, όσο καί στούς "Αγγλους, όπως θά δούμε.

Ό  τότε υπουργός Ή . Τσιριμώκος έγραφε στό ήμερολόγιό του κείνη 
τήν ήμέρα:

«18-10. -"Αφιξη Προέδρου. Σβώλου, Σκόμπυ κλπ. Τό διασκεδαστικό 
μέρος, τό πρόγραμμα πού άφήνει τεράστια περιθώρια καί καταντούμε, αντί νά 
υψώσουμε τή σημαία, νά βλέπουμε τίς Αρχαιότητες... ”Επειτα ή μάχη τοΰ 
Παπανδρέου μέ τό χωνί. Μά τί μεγα/.ειώδης λ.αϊκή συγκέντρωση, τί ένθουσια- 
σμένη κοσμοπλημμύρα! Ή  λέξη «λαοκρατία», ή λέξη «έθνική νέμεση» προκα-

8. - Ή  κολοσιαία αύτή λαϊκή συγκέντρωσις, — Εγραφε άργότερα ό πρώην υπουργός 
' Ηρακλής Πετμεζάς — μέ τά συνθήματα τού ΕΑΜ άπολύτως έπικρατοΟντα είχε προκαλέσει 
περισσότερον άπό μίαν βαθείαν έντΰπωσιν είς τόν στρατηγόν Σκόμπυ, τοδ είχε προκαλέσει 
άνησυχίας- («Στ’ άρματα! Σ τ’ άρματα- ΠΛΕ. σελ. 472).



λοϋν άλλαλαγμοΰκ. Ό  Παπ. (Παπανδρέου) ζήτησε τήν ί.παφή μ ι τό λαό καί 
ϊ.χει κανείς τό αίσθημα ότι τή βρήκε. -  'Εξακολουθούν οί συζητήσεις γιά τήν 
«τάξη», ί.όώ. στήν ύπαιθρο»Λ

Παρακολούθησα δλη τή συγκέντρωση καί τούς διαξιφισμούς τοΰ 
Παπανδρέου μέ τό «Χωνί». Δίπλα μου είχα τόν σύντροφο καί συναγωνιστή 
μου στή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, γραμματέα τών Δημοσίων Υπαλλήλων, Κώστα 
Νικολακόπουλο. Τόν εκτιμούσα πολύ γιά τόν ρεαλισμό καί τόν ορθολο
γισμό του. Δέν τόν είχε συνεπάρει ή μέθη τής νίκης καί ό ενθουσιασμός 
τοΰ λαοΰ. "Οταν ή λαοθάλασσα ξεχύθηκε στούς δρόμους φεύγοντας άπ ' 
τήν Πλατεία Συντάγματος, πήραμε καί μεΐς κατεύθυνση πρός τά γραφεία 
τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ. Σέ μιά στιγμή ό Κώστας σταμάτησε στή μέση τοΰ δρό
μου, μέ κύτταξε στά μάτια καί, διακόπτοντας τή σιωπή, μού είπε:

-  77 λες Θανάση, τελειώσαμε; Καί χωρίς νά περιμένει άπάντησή μου 
συνέχισε: — Μήν αρχίσεις τό γνωστό τροπάρι γιά πολιτική γραμμή καί «πο
λιτικές σκοπιμότητες». Γνωριζόμαστε τόσο καλά καί πολλές φορές μιλήσαμε 
ανοιχτά καί τίμια, σάν όυό άνθρωποι ποΰ τά δίνουμε όλα γιά τόν Ιδιο σκοπό. 
'Εγώ ανησυχώ γιά τή στροφή πού πήραν τά πράγματα.

Προσπάθησα νά διασκεδάσω τίς άνησυχίες του μέ τό βασικό επιχεί
ρημα πώς τά προβλήματα, γιά τά όποια πήρε ό λαός τά δπλα καί έδωσε 
τόσες Ουσίες, δέν λύθηκαν, πώς ή λύση τους έξαρτΰται άπό τήν όλοκλή- 
ρωση τής λαϊκής έπανάστασης καί αύτό είναι σοβαρότατο κίνητρο, ικανό 
νά κρατάει σέ έπαναστατικό συναγερμό τίς λαϊκές μάζες, πού δέν έχουν 
καμιά διάθεση νά άνοικοδομήσουν τά πορτοφόλια τών μποδοσάκηδων. 
Κατάλαβα πώς δέν τόν έπειθα. Τό καταπληκτικό γιά μένα, ήταν πώς δέν 
άνησυχοΰσε γιά τήν άγροτιά. Αύτή κατά τή γνώμη του πολέμησε τούς 
διάφορους έχθρούς μέ τό δπλο στό χέρι, κατάλαβε, ώς ένα βαθμό, τίς 
μηχανορραφίες τών Ά γγλω ν καί δοκίμασε τά άγαθά τής Λαϊκής έξουσίας 
καί δέν θά παραιτηθεί εύκολα άπό τίς καταχτήσεις της. Τί θά γίνει δμως 
μέ τούς δημόσιους καί ιδιωτικούς υπάλληλους, ρωτοΰσε ό καλός άγωνι- 
στής καί φίλος μου Νικολακόπουλος. Τί θά γίνει άκόμα καί μέ τούς έργά- 
τες, όταν αύριο πληρωθούν μέ χρυσές λίρες, πάρει τρόφιμα, ρούχα, φάρ
μακα, καύσιμα καί άλλα, πού άσφαλώς θά φέρουν μαζί τους οί "Αγγλοι 
στρατιώτες; Τί Οά γίνει μέ τήν πολυδοκιμασμένη φτωχολογιά στίς συνοι
κίες τής Πρωτεύουσας, δταν άρχίσουν οί διανομές, άνοίξουν οί παιδικοί 
σταθμοί, τά λαϊκά συσσίτια, τά νοσοκομεία καί δοΰν πώς δέν πρόκειται νά 
ξαναζήσουν άκόμα ένα χειμώνα σάν τόν τρομερό έκείνο τοΰ 1941; Ό  
λαός είναι τρομερά κουρασμένος. Ζοΰμε αύτές τίς μέρες τίς ξέφρενες έκ- 
δηλώσεις ένός μεθυσμένου λαοΰ καί σήμερα είδαμε μέ τά μάτια μας μιά 
κοσμοπλημμύρα γεμάτη αύταπάτες, σέ βαθμό πού νά μή βλέπει τό μαύρο 
φάσμα πού πλανιέται πάνω άπό τήν ’ Ελλάδα. Ζητούσε άπό τόν Παπαν
δρέου Λαοκρατία κι ούτε μιά φωνή δέν άκούστηκε γιά ποιό σκοπό φτά
νουν άγγλικά στρατεύματα δταν καταχτητές στήν 'Ελλάδα δέν υπάρχουν.

— “Εχεις δίκαιο, τού άπάντησα. Ή  έγκατάσταση τής Κυβέρνησης στήν Ά -

9. Ή . Τσιριμώκος. Δημοσίευμα 17ο.
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Οήνα, ή παρουσία τών άγγλικών στρατιωτικών δυνάμεων, οί έ/.πίόες πού έχουν 
οί μάζες γιά καραβιές μέ τρόφιμα καί άλλα καί ή σημερινή συγκέντρωση, είναι 
επιτυχίες τής άντίόρασης καί φέραν κάποιο κλονισμό στίς Επαναστατικές δια
θέσεις τών μαζών. "Ομως αύτό είναι πολύ προσωρινό φαινόμενο. Μή πιστεύεις 
πώς οί “Αγγλοι Οά φτάσουν μέ τοΰ που/.ιοΰ τό γάλα καί μέ τσουβάλια χρυσάφι, 
θά φέρνουν μέ τό σταγονόμετρο. Μέ τό οικονομικό υπουργείο πού μάς δώ
σανε Οά βάλουν έμάς νά καλέσουμε τίς μάζες νά πληρώσουν τά σπασμένα καί 
νά βάλουν μπρός τόν πλουτοκρατικό Εκμεταλλευτικό παραγωγικό μηχανισμό.

-  “Αν είναι έτσι τότε τί κάνουμε έμεϊς; ρώτησε ταραγμένος.
Κατάλαβα πώς είπα περισσότερα άπό ό,τι έπρεπε. -  Δέν ξέρω. τοΰ 

άπάντησα, θέλω νά πιστεύω πώς αύτές οί λίγες μέρες θά βάλουν τήν ήγεσία 
μας σέ βαθιά συλλογή.

Είχαμε φτάσει στά γραφεία τοΰ Κόμματος. "Εγώ άνέβηκα πάνω καί ό 
συνομιλητής μου τράβηξε πρός τά Γραφεία τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. ’Αργότερα 
Εμαθα πώς ό Κ. Νικολακόπουλος είχε άνοίξει σοβαρό καυγά γιά τήν 
τακτική μας, στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, πού είχε σάν άποτέλεσμα νά κληθεί άπό 
τόν Μπαρτζιώτα καί άπό μέρους τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ νά δεχτεί «μομφή» γιά 
τήν «Ελλειψη έμπιστοσύνης στή σωστή γραμμή τοΰ ΚΚΕ καί τήν δράση 
τής ήγεσίας του»90.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΜΑΝΝΑ»

Τό κόκκαλο τής έξουσίας

Ό  πρώτος στόχος τής έπιχείρησης «Μάννα» πέτυχε. Ό  πυρήνας τής 
άντεπανάστασης μπήκε στήν πρωτεύουσα, έδωσε τή μάχη μέ τόν λαό, 
κέρδισε τήν άναγνώριση τής ύπαρξής του καί τήν άνοχή άπό μέρους τοΰ 
λαοκρατικού κινήματος καί Εγκαταστάθηκε στό κέντρο τής ’Αθήνας. Πέ
τυχε όχι γιατί είχε δύναμη, άλλά γιατί ό άντίπαλος είχε χάσει τά νερά του 
καί δέν χρησιμοποίησε τίς δυνάμεις του. Τώρα, στή νέα φάση, θά πρέπει 
νά Εκμεταλλευτεί αύτή τήν άδυναμία, νά στεριωθεί στήν πρωτεύουσα πρώ
τα καί μετά, όταν Οά κρίνει πώς έφτασε ή ώρα τής άναμέτρησης, νά βά
λει τούς άντίπαλους του μπροστά στό δίλημμα: ”Η άφοπλίζεστε έΟελον- 
τικά. ή σας διαλύομε δυναμικά. Ώ ς  τότε θά Επρεπε νά διατηρηθεί ή 
«εθνική Ενότητα»!

Μέ «ευαγγέλιο» τήν πολιτική συνεργασία όλων τών πολιτικών καί 
αντιστασιακών παρατάξεων τής χώρας, τήν πίστη στούς Μεγάλους Συμ
μάχους καί τίς διακηρύξεις τους καί μέ «τό χαμόγελο-στό στόμα», έφτασε 
καί Εγκαταστάθηκε στήν 'Αθήνα ό ΠαπανδρΕου, περιβλημένος μέ τόν 
«φωτοστέφανο τοΰ πρωθυπουργού τής νίκης» καί έξουσιοδοτημένος άπό 
τόν βασιλιά σάν τοποτηρητής τοΰ θρόνου του. Στήν πραγματικότητα δέν 
ήταν τίποτε περισσότερο άπό εναν «κουΐσλιγκ» τής νέας άγγλικής κατοχής.

9α. ’ Η οργάνωση τών Δημοσίων Υ παλλήλω ν, πού καθοδηγοΰναν άπό τόν Κ. Νικολακό- 
πουλο. ανάπτυξε σοβαρή δράση ένάντια στά άντιλαϊκά καί άντιυπαλληλικά μέτρα τής Κυβέρνη
σης Παπανδρέου, δπως Οά δούμε σέ άλλο κεφάλαιο.
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Μαζί μέ τόν πυρήνα τής αντεπανάστασης, πού καλυπτόταν κάτω άπό 
τό μανδύα τής «συνταγματικής» καί «νόμιμης» έξουσίας, άναγνωρισμέ- 
νης άπ ' όλους τούς κατά τεκμήριο εκφραστές τής λαϊκής θέλησης στό 
εσωτερικό καί άπό τούς συμμάχους, μεταφέρΟηκε άπό τό έξωτερικό στήν 
Αθήνα καί τό κέντρο τών πολιτικών ζυμώσεων. "Ολοι οί «έξ έπαγγέλμα- 

τος·· πολιτικοί τής παλιάς προμεταξικής έποχής. άνθρωποι γερασμένοι, 
ξεκομμένοι άπ ' τή ζωή, ξεχασμένοι άπό φίλους καί έχΟρούς, άνθρωποι 
πού κοιμήθηκαν τήν μέρα τής φασιστικής έπιβολής, ξύπνησαν καί εσπευ- 
σαν στό κέντρο τής 'Αθήνας. Δίπλα τους οί νέοι φωστήρες, άμύντορες 
τοΰ άστικοΰ καθεστώτος, μέ περγαμηνές πρακτοριακής δράσης στό πλευ
ρό τών "Αγγλων ή καί τών Γερμανών, άλλά πάντα γιά νά συντρίψουν τόν 
κομμουνισμό, καί δλοι τώρα «σύμμαχοι τών συμμάχων». "Ολοι αύτοί, 
παλιοί καί νέοι, σωτήρες τοΰ κοινωνικού καθεστώτος, έχουν τήν ψευδαί
σθηση πώς άποτελοΰν τήν «έϋνική ήγεσία» πού χρειάζεται ό τόπος καί 
άποτελοΰν έγγύηση γιά τήν πραγματοποίηση τής «Μεγάλης ’Ιδέας». Ό  
καθένας τους κουβαλάει ένα δικό του σχέδιο «έΟνικής Ανοικοδόμησης καί 
άναγέννησης». ’Επικαλείται ύπαρκτά καί άνύπαρκτα προσωπικά προσόν
τα καί υπηρεσίες στό έθνος καί τούς «προστάτες» τής Ελλάδας. Προ
σφέρει τή συνεργασία του σ ’ δλα τά κόμματα καί τίς παρατάξεις. Μέ τούς 
παλαιοδημοκρατικούς δημοκρατικοί, δημοκρατικότεροι τών αρχηγών τών 
κομμάτων τους. Μέ τούς βασιλικούς, βασιλικότεροι άπ’ τόν βασιλιά. Μέ 
τούς σοσιαλίζοντες, άπό κούνια σοσιαλιστές άλλά άγγλοαμερικάνικου τύ
που. Καμιά ήΟική άρχή, κανένας κομματικός δεσμός δέν συγκροτούσε 
τούς μνηστήρες τής έξουσίας. Κοινό χαρακτηριστικό ολ(»ν: Ή  ΰποτέ- 
λεια στούς "Αγγλους.

Ή  άναζωογόνηση δμως τής πολιτικής ζωής καί δραστηριότητας τών 
άστών πολιτικών γινόταν κάτω άπό τό δέος τοΰ όγκου τοΰ λαϊκού κινή
ματος καί τής έπέκτασης τής κυριαρχίας τής λαοκρατικής έξουσίας στήν 
χώρα. Μπροστά σ ’ αύτόν τόν κίνδυνο δλες οί διαφορές τους εκμηδενί
ζονταν. Παραμερίστηκαν οί έπιφυλάξεις άπέναντι καί στούς πιό έκτεΟει- 
μένους συνεργάτες τών κατακτητών. Δέν ύπήρχαν πιά έϋνοπροδότες καί 
δοσίλογοι μέσα στήν αστική τάξη. "Ολοι ήσαν έΟνικιστές, ύπέρμαχοι τοΰ 
«έλεύΟερου κόσμου», πού παλεύουν νά σώσουν τήν «μεγάλη πλειοψηφία» 
τοΰ λαού, άπό τήν όργανωμένη καί ένοπλη «μειοψηφία» τών άναρχικών. 
πού ό πνευματικός τους ήγέτης 'Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός τούς βάφτι
σε «τροτσκιστές». "Ολοι είναι σύμφωνοι πώς οί «τυχάρπαστοι» καί «Α
νεύθυνοι ήγέτες, πού προβλήθηκαν στήν Ανώμαλη περίοδο τής κατοχής 
έπικεφαλής τοΰ «δχλου» καί τών Ενοπλων «συμμοριών», πρέπει νά πια- 
στοΰν καί νά δώσουν λόγο τών πράξεων τους στά έθνικά δικαστήρια.

Ή ταν φυσικό κάτω άπό τέτοιες συνθήκες νά μή είναι δυνατή ή άνα- 
συγκρότηση τών παραδοσιακών Αστικών κομμάτων, ή δημιουργία και
νούργιων κομμάτων καί κινημάτων10, μέ συνοχή καί πειθαρχία, νά ένθαρ-

10. Στά «Δελτία Πληροφοριών» τής έποχής έκείνης διαβάζουμε:
— Γίνεται κίνηση παλαιοκομματικών παραγόντων—σοφουλικών κ.ά. γιά σχηματισμό
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ρύνονται καιροσκοπισμοί, τά στελέχη νά κρατούν έλαφρούς δεσμούς μέ 
τά παλιά κόμματά τους, πάντα έτοιμα νά μεταπηδήσουν σ ' άλλο κόμμα, 
όταν ευνοούνταν άπό τούς "Αγγλους καί έβλεπαν δυνατότητες προσωπικής 
προβολής. ’ Η απουσία κάθε ήΟικής άρχής καί τό ξεχαρβάλωμα όλων τών 
παραδοσιακών άστικών κομμάτων, ξανάφεραν στήν έπιφάνεια όλες τίς μέ- 
Οοδες καί τίς μορφές πάλης τής προβασιλομεταξικής φαυλοκρατίας: 
Σκοτεινές διαπραγματεύσεις, μηχανορραφίες, δολοπλοκίες, κουτσομπόλι- 
κη άντιπολίτευση στόν Παπανδρέου καί προπάντων άντικομμουνισμός, 
άντιεαμισμός καί δουλοπρεπή χαμόγελα καί προσφορές στούς "Αγγλους.

Μέσα στή σύγχυση καί τίς αντιφάσεις, πού κυριαρχούσαν στούς 
πολιτικούς κύκλους, οί μόνοι πού ήξεραν καλά πού βαδίζουν καί τί άκρι- 
βώς θέλουν, ήσαν οί "Αγγλοι. Αυτοί είχαν καθαρή άντίληψη τής κατά
στασης. τοΰ συσχετισμού τών έσωτερικών ταξικών καί κοινωνικών δυνά
μεων. τοΰ τρόμου άπό τόν όποιο κατέχονταν ή πλουτοκρατία καί καθόλου

Οικουμενικής κυβέρνησης πού θάχει γιά σκοπό νά συμπιέσει τήν έαμική παράταξη στήν κυ
βέρνηση. («Δ.Π.» 19-10).

— Ά π ό  δλη τήν κατάσταση δίνεται ή έντύπωση δτι θά ΰποστηριχθε! ό Σοφούλης, άν πάει 
μέ τήν πλευρά τοΰ Γεωργίου, Εξακολουθεί δέ τήν πολεμική έναντίον τοΰ Παπανδρέου, μαζί μέ 
τόν Καφαντάρη πού δέ θέλουν νά παραμείνει Πρωθυπουργός. Α ντίθετα τό Λαϊκό Κόμμα υπο
στηρίζει άνεπιφύλαχτα τή σύνθεση τής Κυβερνήσεως. (Δ.Π. 19-10).

—Ό  Πάγκαλος λέει δτι δέ θέλει νά γυρίσει δ βασιληάς μά άφοΰ είναι έπιθυμία τής Α γ 
γλίας δλοι οί κυβερνητικοί θά ψηφίσουν γιά τήν Επαναφορά του. ’Επίσης λέει δτι δ Παπαν
δρέου δήλωσε σέ δημοσιογράφους τής Ντέϊλ—Μέϊλ δτι τό δημοψήφισμα θά διενεργηθεΐ τό 
συντομότερο γιά νά γυρίσει πιό γρήγορα ό βασιληάς.

—Ό  Βούλγαρης είπε δτι γιά ΰψιστους έθνικούς λόγους, είναι καθήκον τών Ελλήνων νά 
έπαναφέρουν τόν βασιληά, Εκτός,τών άλλων ά π’ αύτό θά έξαρτηθεΐ καί ή άπόδοση σέ μάς τής 
Κύπρου.

— ΟΙ όπαδοί τοΰ Σοφούλη διαδίδουν δτι μπήκαν στήν κυβέρνηση Οστερα άπό άπαίτηση 
τής Α γγλίας.

Πολλοί βασιλόφρονες πολιτευτές μέ τούς Χατζίσκο, Τρικούπη κ.ά. συνεσκέφθηκαν γιά 
τό ζήτημα τοΰ βασιληά. Παρευρέθηκε ό Εύστρ. Κολουμβάκης, πού ήγείται τής φιλοβασιλι
κής κίνησης μέσα στό Κόμμα τών Δεξιών Φιλελευθέρων γιά Επάνοδο τοΰ βασιληά δίχως 
δημοψήφισμα καί τήν δποία κίνηση βλέπει μέ δυσαρέσκεια ό Σοφούλης, μάλλον γιατί γίνε
ται χωρίς τήν έγκρισή του καί δχι τόσο άπό Ιδεολογικό προσανατολισμό, πού υπέβαλε υπό
μνημα καί καταλήγει στήν πρόταση νά συζητηθεί ή άμεση έπαναφορά τοΰ βασιληά. ' Η άπο
ψη αΰτή άπορρίφθηκε άπό τή συνέλευση σάν πρόωρη.

— Τό γραφείο τοΰ Λαϊκοΰ Κόμματος Ντίνου Τσαλδάρη διέδωσε δτι στάλθηκε τηλεγρά
φημα στό Λονδίνο άπό δμάδα βουλευτών τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, μέ Επικεφαλής 
τόν Κολουμβάκη, πού ζητούν τήν άμεση έπάνοδο τοΰ Βασιληά. Ό  Κολουμβάκης Εχει τή 
γνώμη δτι τό πολιτειακό πρέπει νά τό κρίνει κυριαρχικά ή Βουλή, «λαμβάνοντας γνώση τών 
έξωθεν πιέσεων», άφοΰ αύτές δέν μποροΰν νά τεθούν στό λαό...

—Ό  Καφαντάρης δέ θέλει νά συμμετάσχει στή Κυβέρνηση, γιατί νομίζει δτι Ετσι θά 
συγκεντρώσει γύρω του τά μεγαλοαστικά στοιχεία, πού στρέφονται κατά τοΰ ΕΑΜ. («Δ.Π.» 
23-10-44)

—Ό  Γ. Πεσματζόγλου είπε δτι οΐ υπουργοί Π. Ράλλης, Φ. Δραγούμης κα( δυό άλλοι, πού 
έπισκέφθησαν στίς 18 τοΰ Ό χτώ βρη τόν Σοφούλη, είπαν δτι, άντίθετα άπό τΙς διαβεβαιώσεις 
τοΰ Παπανδρέου, οί Ά γγλ ο ι Εχουν άποφασίσει νά κάνουν κατοχή, ρυθμίζοντας αυτοί τήν Εσω
τερική μας πολιτική. («Δ.Π.»23-10-44).

Ό  Σοφούλης καί δ Πάγκαλος βρίσκονται σέ στενώτατη Επαφή.
— Στήν Αίγυπτο μέ τήν Επέτειο... δλες ο( Εφημερίδες βγήκαν μέ φωτογραφίες τοΰ Μεταξά 

καί ύμνους γιά τήν Τετάρτη Αύγουστου. Σέ γιορτές καί λόγους ό Πατριάρχης Ά λεξανδρείας 
Επλεξε ΰμνους στό Μεταξά.

SS



δέν υπολόγιζαν τά «καμώματα» τών άστών πολιτικάντηδων. Βέβαιοι πώς 
στό πρώτο νεΰμα τους Οά μάσουν τίς ούρές κάτω άπό τά σκέλια τους καί 
Οά υποταχθούν, προωθούν συστηματικά καί προγραμματισμένα τά σχέδιά 
τους. Δέν συζητούν άλλά άπαιτοΰν καί διατάζουν.

Δέν ήταν πρωτοφανέρωτο γιά τήν ' Ελλάδα οί "Αγγλοι νά καθορίζουν 
τήν πολιτική τής χώρας. Αύτό δμως πού γινόταν τότε, τίς πρώτες μέρες 
τής άπελευθέρωσης, μόνο μέ τούς χιτλερικούς καί τούς κουΓσλιγκς μπο
ρούσε νά συγκριθεί. ’Αποκλειστικοί κυβερνήτες τής 'Ελλάδας ήσαν οί 
Μάκ Μίλαν καί Λήπερ, μέ Γκαουλάϊτερ τόν Σκόμπυ καί κουΓσλιγκ τόν 
Παπανδρέου.

Ό  Παπανδρέου γιά τούς "Αγγλους έξακολουθοΰσε νά είναι ό καταλ
ληλότερος άνθρωπος γιά τήν περίσταση. Καί μιά πού αύτόν «θέλαν οί 
"Αγγλοι» κανένας άπό τούς άστούς πολιτικούς δέν θά τολμούσε νά άντι- 
δράσει. Βέβαια οί χειρισμοί τών "Αγγλων στήν έπιβολή τού Παπανδρέου 
σάν έπικεφαλής καί τής νέας κυβέρνησης, διέφεραν άπό κείνους τών χιτ
λερικών. Ή σ αν «δημοκρατικότεροι», δταν βέβαια οί συνθήκες έπέτρεπαν 
φιλελευθερισμούς γιά νά καλύπτουν τήν άποικιοκρατική τους πολιτική 
καί νά έξαπατούν τόν άγγλικό λαό καί τήν διεθνή κοινή γνώμη.

Άνασχηματίζεται ή κυβέρνηση «έθνικής ενότητας»
Στή διάσκεψη τού Λίβανου είχε άποφασιστεΐ νά συγκροτηθεί στήν*’Α
θήνα, άμέσως μετά τήν άπελευθέρωση. Οικουμενική Κυβέρνηση, ή κυ
βέρνηση εύρύτατου συνασπισμού. ' Η άγγλική κυβέρνηση έξακολου
θοΰσε νά υποστηρίζει τόν Παπανδρέου σάν τόν πιό κατάλληλο καί γιά 
τήν πρώτη μεταπολεμική περίοδο. ’Επίσης καί ό βασιλιάς θεωροΰσε πιό 
έξασφαλισμένο τό θρόνο του μέ τόν Παπανδρέου έπικεφαλής τής κυβέρ
νησης πού Οά άσκοΰσε τά καθήκοντα τής άντιβασιλείας, χωρίς νά υπο
χρεωθεί νά διορίσει άντιβασιλιά τόν Δαμασκηνό, πού έπίμονα ζητούσαν 
οί παλαιοδημοκ.('ατικοί πολιτικοί άρχηγοί.

"Εχοντας, λοιπόν, τήν υποστήριξη τών "Αγγλων καί τοΰ βασιλιά ό 
Παπανδρέου κινούνταν άνετα στό χώρο τών παλιών καί νέων βασιλοφρό- 
νων, τών πιό άντιεαμικών στοιχείων τοΰ στρατού καί τών δοσίλογων. ’Ε
πίσης είχε έξασφαλισμένη τή συμπαράσταση τών ήγετών τών λεγάμενων 
«δυναμικών όργανώσεων» καί τοΰ ίδιου τοΰ Ζέρβα.

Μέ σχετική σιγουριά κινούνταν ό Παπανδρέου καί στόν χώρο τοΰ 
λαϊκού κινήματος. Ή  τακτική τών "Αγγλων καί τών άντιδημοκρατικών 
δυνάμεων, αύτή τήν περίοδο, δέν άπέβλεπε στόν άποκλεισμό τοΰ ΚΚΕ καί 
τού ΕΑΜ άπό τήν κυβέρνηση. "Ηθελαν τήν παρουσία υπουργών αύτής 
τής παράταξης, σάν «διακοσμητικές» φιγοΰρες καί «άντιπροσωπευτικές» 
προσωπικότητες στό κυβερνητικό συγκρότημα. Αύτό θά έδινε κύρος καί 
δυνατότητα στήν Κυβέρνηση νά έμφανίζεται μπροστά στίς μάζες σάν πα
νεθνικό όργανο καί έγγύηση γιά τό «όμαλό» πέρασμα άπό τήν κατοχή, 
στήν έλεύθερη πολιτική ζωή. Ή  παρουσία τών έαμιτών στήν κυβέρ
νηση θά έδινε τή δυνατότητα στούς "Αγγλους καί τήν άντίδραση νά συγ
κεντρώσουν δυνάμεις, νά δυναμώσουν τίς θέσεις τους σέ δλη τή διάρθρω
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ση τοΰ Κράτους καί τής κοινωνίας καί, σέ πρώτη γραμμή, νά συγκροτή
σουν δικά τους δργανα άσφαλείας καί δικό τους άφοσιωμένο στρατό. Μό
νο μέ τή συμμετοχή τοΰ λαϊκοΰ κινήματος στήν κυβέρνηση Οά μπορούσε 
νά πραγματοποιηθεί τό σύνθημα: «έξοπλισμός τοΰ Κράτους, άφοπλισμός 
τοΰ λαοΰ». Τήν τακτική αύτή δέν φαινόταν πώς είχε άντιληφθεϊ ή ήγεσία 
τοΰ κινήματος, πού δέν σταματοΰσε νά διαλαλεΐ πρός δλες τίς κατευθύν
σεις πώς οί σύμμαχοί μας "Αγγλοι ήρθαν στήν 'Ελλάδα γιά νά συνεχί- 
σουν τόν πόλεμο ένάντια στό φασισμό καί «άφιλόκερδα» νά βοηθήσουν 
τόν έλληνικό λαό.

’Αντίδραση συνάντησε ό Παπανδρέου άπό τούς παλαιοδημοκρατικούς 
ήγέτες Σοφούλη καί Καφαντάρη, πού τόν υποπτεύονταν σάν πράκτορα τής 
μοναρχίας μέ ήγεμονικές τάσεις. Ό  Παπανδρέου, στίς 20 τοΰ ’Οχτώβρη, 
έπισκέφθηκε τόν Σοφούλη καί τοΰ ζήτησε νά τερματιστεί γρήγορα ή κυ
βερνητική άνωμαλία. Τοΰ πρότεινε νά συνυπογράψει μαζί μέ τό Λαϊκό 
Κόμμα μιά δήλωση δτι θά «συνδράμουν» τήν κυβέρνησή του. "Ετσι Οά 
σταματοΰσαν οί φήμες δτι ένα χάσμα χωρίζει τόν «έθνικόφρονα» κόσμο, 
γεγονός πού ένισχύει τό ΕΑΜ στήν άντίδρασή του νά δεχτεί τόν άφο- 
πλισμό τοΰ ΕΛΑΣ. Ό  Σοφούλης δέχτηκε τήν πρόταση μόνο δταν έπικα- 
λέστηκε ό Παπανδρέου τό έπιχείρημα δτι αύτή είναι έπιθυμία τοΰ Λήπερ 

καί τοΰ Σκόμπυ. Τήν άλλη μέρα, 20 τοΰ Ό χτώβρη, δημοσιεύτηκε κοινή 
δήλωση τοΰ Κόμματος τών Φιλελευθέρων καί τοΰ Λαϊκοΰ Κόμματος δτι 
«Εν όψη τοΰ άνασχηματισμοΰ τής κυβερνήσεως τά δύο κόμματα θά συνδρά
μουν τήν κυβέρνησιν». Τήν ίδια μέρα ό Παπανδρέου δήλωνε δτι δλες οί 
αντάρτικες δυνάμεις θά ένσωματωθοΰν στόν έθνικό στρατό.

"Αρχισαν καί έπίσημα οί διαπραγματεύσεις γιά τό σχηματισμό νέας 
κυβέρνησης. Ό  Σοφούλης πήρε τήν πρωτοβουλία ένάντια στόν Παπαν
δρέου καί τούς βασιλόφρονες. Προτείνει κυβέρνηση εύρύτατης δημοκρα
τικής συνεργασίας, μέ πρόεδρο τόν Καφαντάρη. ' Η ήγεσία τοΰ λαϊκοΰ 
κινήματος δραστηριοποιεί δλα τά άνώτατα στελέχη, μέ τή σταθερή άπό- 
φαση νά συμβάλει στόν τερματισμό τής κρίσης, πρόθυμη νά συμμετάσχει 
στήν νέα κυβέρνηση, χωρίς νά προβάλει δρους, άκόμα καί χωρίς νά άπαι- 
τήσει τήν άμεση πραγματοποίηση τών άποφάσεων τοΰ Λιβάνου γιά 
άφοπλισμό τών προβοκατόρων τής «X» τοΰ ΕΔΕΣ κλπ., τή διάλυση τής 
χωροφυλακής καί τήν τιμωρία τών δοσιλόγων γιά συνεργασία μέ τούς 
κατακτητές.

Τίς πρωινές ώρες, στίς 22 τοΰ Όχτώβρη, τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ πήρε πρό
σκληση άπό τόν Σοφούλη νά πάρει μέρος σέ κοινή σύσκεψη τών δημο
κρατικών κομμάτων, γιά νά άποφασίσουν γιά τό κυβερνητικό πρόγραμμα 
καί νά καθορίσουν τά ποσοστά συμμετοχής κάθε κόμματος στήν κυβέρ
νηση. Σημειωνόταν πώς άπό τή σύσκεψη άποκλειόταν ό Παπανδρέου, πού 
έχει συμπαραταχθεί μέ τούς φιλομοναρχικούς. Τό ΠΓ — πού υποψιάστηκε 
ότι ό Σοφούλης θέλει νά ξαναγυρίσει στά «τεκμήρια» τών έκλογών τοΰ 
1936, αγνοώντας τόν νέο συσχετισμό δυνάμεων καί τήν πολιτική πραγμα
τικότητα, πού έκφράζεται άπό τό ΕΑΜ καί τίς συνεργαζόμενες μ ’ αύτό 
προσωπικότητες — άρνήθηκε τήν πρόσκληση. 'Υπέδειξε στόν Σοφούλη
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νά άποτανθεί στό ΚΚΕ, τό ΕΑΜ καί τήν ΠΕΕΑ δπως είχαν Αντιπροσω
πευτεί στή διάσκεψη τού Λιβάνου καί στήν κυβέρνηση τής έθνικής 
ενότητας.

Τό άπόγευμα τής Ίδιας μέρας ό καθηγητής Θεμ. Τσάτσος έπισκέφθη- 
κε τά Γραφεία τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ καί έδωσε προσκλήσεις τοΰ Σοφούλη γιά 
σύσκεψη, πού ύά γινόταν τό πρωί τής άλλης μέρας στό σπίτι του. ΟΙ προ
σκλήσεις άπευΟύνονταν στό ΚΚΕ, τό ΕΑΜ καί τόν πρόεδρο Ά λεξ. Σβώ
λο. Προφορικά είπε ό Τσάτσος δτι ό Καφαντάρης γιά λόγους ύγείας δέν 
δέχεται τήν προεδρεία καί προτείνει τόν Σοφούλη. "Οτι πρώτο έργο τής 
κυβέρνησης Οά είναι νά άνακηρύξει τόν ’Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό ’Αν
τιβασιλέα καί νά διορίσει τόν στρατηγό Ά λέξ. ΌΟωναΐο ’Αρχιστράτηγο 
τών ελληνικών ένοπλων δυνάμεων καί κάθε συμμαχικής δύναμης, πού Οά 
θεωρηθεί άπό τήν κυβέρνηση δτι έκτελεί πολεμική άποστολή.

Τό βράδυ τής Ίδιας μέρας έγινε κοινή σύσκεψη ΚΚΕ, ΕΑΜ καί 
υπουργών τής ΠΕΕΑ. ’Αποφασίστηκε νά πάρουν μέρος στήν σύσκεψη. 
Παρ' δλες τίς έπιφυλάξεις τοΰ Σβώλου, πού θεωρούσε πιό συνεργάσιμο 
τόν Παπανδρέου καί άν τόν βοηθήσουμε θά έξουδετερώσει τίς Αντιδρά
σεις τών μοναρχικών καί άκόμα θά άντιστέκεται στίς πιέσεις τών "Αγ
γλων, ή σύσκεψη άποφάσισε νά συμμετάσχει τό κίνημα στήν κυβέρνηση 
δημοκρατικής συνεργασίας. Μέ τό έπιχείρημα ότι ό Παπανδρέου είναι 
δημοκρατικός καί ύποστηρίζεται θερμά άπό τούς "Αγγλους, δπως φάνηκε 
άπό τόν λόγο τοΰ Τσώρτσιλ στή Βουλή τών Κοινοτήτων, πού τόν άνύψω- 
νε σέ νέο Βενιζέλο, ό Σβώλος κατάφερε νά πείσει δλους νά προτείνουν 
νά συμπεριληφθεΐ σέ ένα άπό τά βασικά ύπουργεΐα ό Παπανδρέου.

Τήν νύχτα τής Ίδιας μέρας, άνήσυχος ό Παπανδρέου συνάντησε τόν 
Σβώλο στό σπίτι τοΰ Καρτάλη. Ό  Σβώλος τόν διαβεβαίωσε πώς τό ΚΚΕ 
καί τό ΕΑΜ δέν έχουν καμιά έπιφύλαξη στό πρόσωπό του, άλλά θεωροΰν 
πώς δέν Οά πρέπει νά άπομακρυνθοΰν άπό τό δημοκρατικό στρατόπεδο. 
Τόν ένημέρωσπ γιά τίς άποφάσεις τής κοινής σύσκεψης στά Γραφεία τής 
ΚΕ τοΰ ΕΑΜ καί τοΰ δήλωσε πώς Οά υποστηρίξουν τή συμμετοχή του 
στή νέα Κυβέρνηση.

Ό  Παπανδρέου δέν ίκανοποιήθηκε άπό αύτά πού άκουσε άπό τόν 
Σβώλο καί μπροστά στόν κίνδυνο νά χάσει τόν «λουφέ», πήγε καί ζήτησε 
τήν βοήθεια τοΰ Λήπερ καί τοΰ Σκόμπυ. Καιρό γιά χάσιμο δέν είχαν οί 
"Αγγλοι πού έβλεπαν πώς μπορούσε νά ματαιωθεί τό σχέδιο τής κυβέρ
νησής τους. ’Αργά τήν νύχτα έπισκέφθηκαν τόν Σοφούλη στό σπίτι του 
καί τοΰ ζήτησαν νά παραιτηθεί άπό τήν προσπάθεια νά άπομακρυνθεί ό 
Παπανδρέου άπό τήν προεδρεία τής κυβέρνησης καί δτι Οά πρέπει νά 
συμμετάσχουν τά παλαιοδημοκρατικά κόμματα στήν νέα κυβέρνηση. Τόν 
διαβεβαίωσαν δτι ή κυβέρνηση τής Μεγάλης Βρεταννίας καί προσωπικά ό 
Τσώρτσιλ, θεωροΰν τά δημοκρατικά κόμματα σάν τά πιό έκπροσωπευτι- 
κά καί ικανά νά άναλάβουν τήν διακυβέρνηση τής χώρας. Τώρα δμως, πού 
προβάλει τό έξαιρετικά δύσκολο, Ίσως καί άχαρο, έργο νά ξεκαθαρίσουμε 
τούς λογαριασμούς μέ τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, άς μείνει ό Παπαν
δρέου νά μάς βοηθήσει καί μετά, δταν δλα τακτοποιηθοΰν, Οά άναλάβετε 
σείς, κάτω άπό έξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες.
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Μπροστά στήν «ειλικρίνεια» καί τήν «λογική» τών Βρεταννών ό Σο
φούλης ύποχώρησε. "Οχι όμως χωρίς έπιφυλάξεις καί μέ μεγάλη δόση 
καιροσκοπισμού: ’Αποφάσισε νά στείλει δυό δευτερεύουσες προσωπικό
τητες νά αντιπροσωπεύσουν τό Κόμμα τών Φιλελευθέρων στή νέα κυβέρ
νηση τοΰ Παπανδρέου. Καί γιά νά μή βρεθεί άντιμέτωπος μέ τούς "Αγ
γλους, δήλωσε ότι Οά υποστηρίξει κάθε έΟνική προσπάθεια καί είναι πρό
θυμο τό κόμμα τών Φιλελευθέρων νά προσφέρει τίς υπηρεσίες του καί 
νά βοηθήσει τήν κυβέρνηση νά φέρει σέ πέρας τό εργο της.

Ά π ό  τήν πλευρά τής ήγεσίας τοΰ λαϊκοΰ κινήματος — τοΰ κινήματος 
δηλαδή πού γιά νά τό συντρίψουν οί "Αγγλοι ερριξαν όλο τό βάρος τους 
νά διατηρήσουν έπικεφαλής τής κυβέρνησης τόν Παπανδρέου — δέν υ
πήρχε καμιά αντίδραση.

"Ετσι οί πρωινές έφημερίδες τής Α θήνας, στίς 23 τοΰ Όχτώβρη, 
έγραφαν ότι λύθηκε τό κυβερνητικό ζήτημα μέ άπλό άνασχηματισμό τής 
κυβέρνησης τοΰ Παπανδρέου. Τήν ίδια μέρα όρκίστηκαν οί υπουργοί. Ή  
νέα κυβέρνηση τοΰ Παπανδρέου άποτελοΰνταν άπό 14 υπουργούς μοναρ
χικούς, 7 τοΰ ΚΚΕ, ΕΑΜ, ΠΕΕΑ, 2 τών Φιλελευθέρων καί έναν άνεξάρ- 
τητο — τόν Καρτάλη.

Αύτή ήταν ή δεύτερη έπιτυχία τών "Αγγλων, στίς προσπάθειες νά 
όλοκληρώσουν τήν έπιχείρηση «Μάννα».

Καί τότε, άλλά πιό έντονα μετά τήν ήττα στόν εμφύλιο πόλεμο, κα- 
τηγορήΟηκε τό ΚΚΕ ότι γιά λόγους καθαρά μικροκομματικών υπολογι
σμών, δηλαδή νά σφετεριστεί όπαδούς τών παλαιοδημοκρατικών κομμά
των, τορπίλισε τό σχηματισμό κυβέρνησης εύρύτατης δημοκρατικής συν
εργασίας. Ό  ισχυρισμός δέν άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα. Δέν 
σχηματίστηκε τότε δημοκρατική κυβέρνηση άποκλειστικά άπό υπαιτιότη
τα τών παλαιοδημοκρατικών, πού δέν θέλησαν νά άντιδράσουν στήν άπαί- 
τηση τών "Αγγλων, μιά πού άπό αύτούς καί μόνο μποροΰσε νά σωθεί τό 
αστικό καθεστώς. Συνεπώς ή βρεταννική λογική ήταν καί λογική όλης τής 
κυρίαρχης άστικής τάξης καί τών πολιτικών της έκπροσώπων. Ό  ισχυ
ρισμός γιά κομματική ιδιοτέλεια, έπίσης δέν άντέχει σέ μιά άντικειμενι- 
κή λογική. Τό ΚΚΕ, — τουλάχιστο μέχρι τότε πού ματαιώθηκε ό σχη
ματισμός τής κυβέρνησης Σοφούλη — δέν στρατολογούσε ψηφοφόρους 
άλλά μαχητές, καί μέσα στούς άγώνες.

Ή  άλήΟεια είναι πώς τό ΚΚΕ, ή ήγεσία του, δέν εύΟύνεται γιά τήν 
ματαίωση τής πρωτοβουλίας τοΰ Σοφούλη. Τό πρόβλημα όμως δέν είναι 
αΰτό. Όποιαδήποτε άστική κυβέρνηση κι άν συγκροτούνταν τότε, Οά 
ήταν ένα νεκρό κατασκεύασμα ξένης παραγωγής, άν δέν περιλάμβανε 
στούς κόλπους της κομμουνιστές καί έαμίτες υπουργούς. Αΰτό είναι τό 
πρώτο, άναμφισβήτητο γεγονός. Τό δεύτερο γεγονός ήταν ότι Οά σχημα
τιζόταν όχι μόνο γιά νά δημιουργήσει μία έξουσία, άλλά καί νά εκμη
δενίσει μιά άλλη έξουσία πού κυριαρχούσε σ ' δλη την χώρα καί στη
ριζόταν στήν άγάπη τών δημιουργών της, τής συντριπτικής πλειοψηφίας 
τοΰ έλληνικοΰ λαού, τριών έκατομμυρίων περίπου όργανωμένων μελών 
τών έαμικών κομμάτων καί όργανώσεων, ενός λαϊκού στρατού —τοΰ 
μόνου ένοπλου τμήματος πού ύπήρχε τότε στήν χώρα — μέ 150.000 περί
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που μαχητές καί μιά λαϊκή πολιτοφυλακή πού είχε κρατήσει ζηλευτή 
ήσυχία καί τάξη στήν άπελευΟερωμένη 'Ελλάδα. Πολιτικά στηρίγματα ή 
κυβέρνηση, καί αν ύποθέσουμε πώς προεδρεύονταν άπό τόν Σοφούλη, ή 
τόν Καφαντάρη, δέν είχε. Ό  άστικός πολιτικός κόσμος είχε καταρρεύσει. 
Οί ένοπλες δυνάμεις τών σκόρπιων γερμανοοπλισμένων οργανώσεων καί 
ταγματασφαλιτών, μαζί μέ τούς «άντιστασιακούς» τοΰ Ζέρβα καί τοΰ 
Ά ντών Τσαούς, μπορούσαν νά προκαλέσουν έπεισόδια καί δολοφονικές 
άπόπειρες, όμως δέν άποτελοΰσαν δύναμη άμφισβήτησης τής έξουσίας 
άπό τόν νέο πολιτικό φορέα, τό ΕΑΜ, μέ τήν λαϊκή αύτοδιοίκηση, τά νέα 
αύτά όργανα τής έπαναστατικής έξουσίας, μέ νέους άνθρώπους. "Αν, 
λοιπόν, συγκροτούνταν μιά όποια δημοκρατική κυβέρνηση, μέ συμμετοχή 
κομμουνιστών καί έαμιτών υπουργών, καί ήθελε νά ζήσει, θά έπρεπε: "Η νά 
άναγνωρίσει τίς έπαναστατικές κατακτήσεις τοΰ λαοΰ καί τά έπαναστα- 
τικά όργανα έξουσίας καί νά τά κατοχυρώσει δυναμώνοντας τά ένοπλα 
στηρίγματά τους, τό ΕΛΑΣ καί τήν ΕΠ, όπότε θά είχε ολόπλευρη 
υποστήριξη άπό τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ. Ή  Οά έπαιρνε κομμουνιστές καί 
έαμίτες υπουργούς, γιά νά προβάλουν τήν «έθνική ένότητα» σάν μοναδική 
πολιτική γιά τήν άνόρθωση καί άναγέννηση τής «Αιώνιας Ελλάδας», γιά 
τό μεγαλείο της καί τήν «έξασφάλιση τών νέων της συνόρων». Νά έκμε- 
ταλλευτοΰν τήν δύναμή τους γιά νά στερεωθεί, έστω καί στό άσφυκτικό 
Κέντρο τής ’Αθήνας, πού έθελοντικά άφησε τό ΕΑΜ άκάλυπτο, νά σκορ
πίσει αύταπάτες στίς μάζες, νά τίς άφοπλίσει, νά τίς διασπάσει, ένώ ταυ
τόχρονα θά συγκεντρώνει τίς δικές της δυνάμεις, άπό μέσα καί έξω άπό 
τήν χώρα, ώσπου νά έξασφαλίσει τίς άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά έπι- 
βολή τής άστικής έξουσίας.

Μέ λίγα λόγια ή κυβέρνηση πού προέκυψε άπό τή συμφωνία τοΰ Λι
βάνου καί αύτή πού μαγειρευόταν, ήταν άγγλικό κατασκεύασμα κατάλληλο 
γιά τήν «έπιχείρηση Μάννα». Είτε προεδρευόταν άπό τόν Σοφούλη, είτε 
άπό τόν Παπανδρέου, μέ περισσότερες ή λιγότερες δημαγωγικές μανού
βρες, τόν ίδιο ρόλο θά έπαιζε: θά κάλυπτε τήν ένοπλη έπέμβαση τών 
"Αγγλων.

"Αν έτσι έχουν τά πράγματα, καί έτσι έχουν, τότε γιατί ή ήγεσία τοΰ 
ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ άποφάσισαν νά μποΰν σέ μιά τέτοια κυβέρνηση πού 
νεκρανάσταινε τό χρεωκοπημένο άστικό καθεστώς καί όδηγοΰσε τήν ' Ελ
λάδα σέ νέα έξάρτηση καί κατοχή άπό τούς "Αγγλους άποικιοκράτες, πού 
δέν θά ήταν λιγότερο σκληρή άπό τή γερμανική καί θά ήταν μακροβιότερη;

Γιά τή συμμετοχή στήν κυβέρνηση τών έξορίστων, (άρχές Σεπτέμ
βρη 1944), ή ήγεσία τοΰ ΚΚΕ άναγνώρισε ότι έγινε «κάτω άπό τήν πίεση 
τών "Αγγλων». Γιά τήν συμμετοχή στήν κυβέρνηση τοΰ Παπανδρέου πού 
άνασχηματίστηκε διακήρυξε ότι: «'Υποστηρίζουμε τήν κυβέρνηση εθνι
κής ένότητας γιατί οί προγραμματικοί της σκοποί συμπίπτουν μι: τους 
άμεσους σκοπούς τοΰ άγώνα μας»".

II. <·ΚΚΕ. Ε πίσημα Κείμενα», 5ος τόμος, σελ. 270.
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Διαβάζοντας τό παραπάνω άπόσπασμα καί όλο τό κείμενο τής από
φασης τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ θά νομίσει ό καθένας πώς ή ' Ελλάδα, μέ τήν κυ
βέρνηση τής έθνικής ένότητας, είχε μπει κιόλας σέ μιά λεωφόρο καί χω
ρίς έμπόδια, πού μέ ειρηνικά, κοινοβουλευτικά μέσα καί διαδικασίες Οά 
έγκαθιδρύσει τό λαοκρατικό καθεστώς καί θά προχωρήση στόν «άπώτερο 
σκοπό, τήν άνοικοδόμηση τοΰ σοσιαλισμού». Καί δέν είναι καθόλου πε
ρίεργο πού τότε έβαζε σά κεντρικό καθήκον στούς έργαζόμενους νά 
ανυψώσουν τήν οικονομία τής χώρας, πού τώρα είναι περιουσία τών 
καπιταλιστών, άλλά σύντομα Οά περάσει στά χέρια τους.

’ Η ήγεσία τοΰ κινήματος δέν καταλάβαινε πώς καί μόνο μέ τήν συμ
μετοχή σέ μιά άστική κυβέρνηση έβαζε σέ άμφιβολία όλη τήν πολιτική 
της γραμμή.

Θά πρέπει νά σημειώσουμε ότι σ ’ όλη κείνη τήν περίοδο, άλλά καί 
μέχρι σήμερα, δέν βρήκαμε καμιά θεωρητική δικαίωση, ή καί τό άντί- 
Οετο, τής συμμετοχής τών κομμουνιστών στήν άστική κυβέρνηση καί γιά 
τίς συνέπειες τής τέτοιας συμμετοχής.

Τί μπορούσε νά κάνει ή ήγεσία;
Μιά πού ή καθοδήγηση τοΰ ΚΚΕ, σέ πλήρη συμφωνία μέ τήν καθοδήγη
ση τοΰ ΕΑΜ καί τούς ύπουργούς τοΰ λαοκρατικού κινήματος, άποφά- 
σισε όριστικά καί σταθερά νά άκολουθήσει τόν όμαλό δημοκρατικό δρό
μο έξέλιξης τής πολιτικής ζωής τής χώρας, μέ κύριο κυβερνητικό όργανο 
τήν λεγάμενη Κυβέρνηση ’Εθνικής 'Ενότητας, Οά έπρεπε νά προσαρμό
σει στήν νέα κατάσταση καί τήν πολιτική της γραμμή, τήν πρακτική 
της δράση.

Τό σύνθημα: — Πριν ά π’ όλα καί πάνω ά π ’ όλα ό πόλεμος, γιά τήν 
απελευθέρωση καί τή συντριβή τοΰ φασισμού σέ παγκόσμια κλίμακα, θά 
έπρεπε νά άντικατασταθεΐ μέ νέα συνθήματα καί νέα τακτική, τόσο στήν 
έσωτερική πολιτική όσο καί στίς σχέσεις τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ έθνικο- 
λαϊκοϋ κινήματος άπέναντι στούς συμμάχους. Αύτό σημαίνει πώς δλες οί 
συμφωνίες πού έγιναν στή διάρκεια τοΰ πολέμου καί τοΰ έθνικοαπελευ- 
Οερωτικοΰ άγώνα, Οά έπρεπε ν ’ άναθεωρηθοΰν καί νά άναπροσαρμοστοΰν, 
άν όχι καί νά καταργηθοΰν.

Συγκεκριμένα: Ή  συμφωνία ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τοΰ ’Ιούλη 1943, έφ ’ όσον 
δέν προβλέπονταν πολεμικές έπιχειρήσεις μέ συμμετοχή τού ΕΛΑΣ, αύτό- 
ματα έχανε τήν άξία της. "Επρεπε νά καταγγελθεί ή συμφωνία καί νά δια
κηρυχθεί έπίσημα πώς δέν δεσμεύεται ό ΕΛΑΣ νά συνεχίσει τόν πόλεμο 
καί έξω άπό τήν Ελλάδα. Ταυτόχρονα έπρεπε νά άναζητήσει τρόπο νά 
σταλούν οί ένοπλες δυνάμεις τής 'Ελλάδας στά ένεργητικά μέτωπα ένάν- 
τια στό τραυματισμένο, άλλά δχι άκόμα νεκρό, φασιστικό τέρας.

Ή  ίδια θέση καταγγελίας καί άποδέσμευσης τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ισχύει 
καί γιά τήν Συμφωνία τής Γκαζέρτας, πού έγινε άπό τούς στρατιωτικούς, 
γιά τήν έκπλήρωση πολεμικών σκοπών. Μιά πού τέτοιοι σκοποί δέν προ
βλέπονταν γιά τήν 'Ελλάδα, ή Λ,αταγγελία θά έπρεπε νά συνοδεύεται μέ

61



απαίτηση νά σταματήσουν οί άποστολές στρατιωτικών βρεταννικών τμη
μάτων στήν 'Ελλάδα, σύντομα νά φύγουν αύτές πού είχαν έρθει καί 
αμέσως νά άφαιρεθεΐ άπό τόν στρατηγό Σκόμπυ κάθε δικαίωμα πού είχε μέ 
τή συμφωνία τής Γκαζέρτας νά διοικεί έλληνικές ένοπλες δυνάμεις.

' Η πολιτική συμφωνία τοΰ Λιβάνου έπίσης είχε τόσο παραβιαστεϊ άπό 
τούς "Αγγλους καί τήν άντίδραση, πού μόνο τά άρνητικά γιά τό λαό ση
μεία άπέμεναν. Γι ’ αύτό έπρεπε νά άναθεωρηθεϊ καί νά προσαρμοστεί στή 
νέα κατάσταση καί τίς ιδιόμορφες συνθήκες πού δημιουργήθηκαν, μέ τήν 
άπελευθέρωση όλης τής χώρας άποκλειστικά άπό τίς έσωτερικές άπελευ- 
θερωτικές δυνάμεις, χωρίς τήν συμμετοχή συμμαχικών στρατευμάτων.

Σωστή πολιτική τοΰ ΚΚΕ Οά ήταν νά καθορίσει μέ σαφήνεια τή θέση 
καί τή σχέση τής προσωρινής, μεταβατικής Κυβέρνησης ’Εθνικής Έ ν ό 
τητας πρός τήν Λαϊκή Αύτοδιοίκηση, τίς λαϊκές καταχτήσεις καί τήν 
έσο>τερική πορεία πρός τήν όμαλή ζωή. Συγκεκριμένα τό ΚΚΕ θά έπρεπε 
νά έξασφαλίσει άπό τήν Κυβέρνηση στήν όποια θά έπαιρνε μέρος τά πα
ρακάτω: α) Θά άγωνιστεί νά έφαρμοστοΰν στήν 'Ελλάδα οί άρχές τοΰ 
συμμαχικού πολέμου καί οί διακηρύξεις τοΰ ’Ατλαντικού καί τής Τεχε
ράνης. Γιά τήν άνεξαρτησία καί τήν άκεραιότητα τής Χώρας.

β) Στόν οικονομικό τομέα: Θά έπαιρνε όλα τά έπείγοντα μέτρα γιά 
τήν διατροφή τοΰ λαοΰ καί τήν άνακούφιση τών λαϊκών μαζών. Τήν κα
τάσχεση τών περιουσιών αύτών πού πλούτισαν στήν κατοχή.

γ) Στόν κρατικό τομέα: τήν έξασφάλιση τής τάξης καί τής άσφά- 
λειας. Τήν άμεση έκκαθάριση τών προδοτών, τών φασιστών καί στυλοβα- 
τών τής 4ης Αύγούστου, άπό τόν κρατικό μηχανισμό, τήν δικαιοσύνη, 
τήν άστυνομία, τό σώμα τών άξιωματικών. Τήν διάλυση τής χωροφυλα
κής καί τή συγκρότηση ένοπλων έθνικών δυνάμεων άπό τίς ύπάρχουσες 
δυνάμεις: τής ’Εθνικής ’Αντίστασης, τής Μέσης ’Ανατολής (όσες ύπηρε- 
τούν στήν ’Ορεινή Ταξιαρχία καί έκεϊνες πού είχαν άπομακρυνθεί) καί άπό 
έπιστράτευση ήλικιών έφέδρων.

δ) Στήν εσωτερική πολιτική: Θά σεβαστεί τίς λαϊκές καταχτήσεις καί 
τά κυριαρχικά δικαιώματα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Θά συνεργαστεί μέ τά 
όργανα τής Λαϊκής Αύτοδιοίκησης, μέχρι τήν εκλογή νέων δημοτικών καί 
κοινοτικών ’Αρχών καί θά διενεργήσει γρήγορα δημοψήφισμα γιά τό πο
λιτειακό καί έκλογές γιά Συνταχτική ’Εθνοσυνέλευση.

Τέτοια καί μόνο καθήκοντα μπορούσε νά πραγματοποιήσει μιά Μ ε- 
τ α β α τ ι κ ή  Κ υ β έ ρ ν η σ η  άπό τήν πολεμική κατάσταση πρός τήν 
ειρηνική ζωή. Τά μεγάλα έθνικά προβλήματα, πού άπό τή λύση τους Οά 
έξαρτιόταν τό παρόν καί τό μέλλον τής 'Ελλάδας, τά προβλήματα τής 
άνοικοδόμησης τής χώρας, ή ριζική άναδιοργάνωση καί άναδιαμόρφωση 
τής Πολιτείας, τής έκτελεστικής έξουσίας, τού κρατικού μηχανισμού, τού 
Στρατού, τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, των όργανισμών καί ιδρυμάτων δημο
σίου δικαίου, τής δικαιοσύνης, τών πολιτιστικών έκδηλώσεων καί διεθνών 
σχέσεων, θά έπρεπε νά άφεθούν στή δικαιοδοσία τής νέας κυβέρνησης, πΌύ 
θά στηριζόταν στήν άδιάβλητα έκφρασμένη κυριαρχική θέληση τοΰ έλ- 
ληνικοΰ λαοΰ.

Ή  νέα Κυβέρνηση τοΰ Παπανδρέου, προϊόν έκτός τόπου καί χρόνου
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συμβιβασμών, κομπρομί, ανάμεσα στήν άδυνατισμενη μέχρι έκμηδενισμού 
παραδοσιακή αστική Εθνική ήγεσία καί τήν παντοδύναμη καί ουσιαστικά 
κυρίαρχη νέα παλλαϊκή ήγεσία. πού όμως είχε κυριαρχηθεί άπό κομπα
σμό, αύτανάπαυση καί αύταπάτες, δέν μπορούσε παρά νά είναι εύθραυστη 
καί θνησιγενής. Οί έχΟροί τοΰ λαού δέν ήθελαν ουσιαστικά Κυβέρνηση 
«’Εθνικής 'Ενότητας», άλλά μιά παγίδα γιά τήν άναδιοργάν«>ση τοΰ άνα- 
χρονιστικοΰ διεθνώς καί Εσωτερικά παλιού καθεστώτος τής πλουτοκρα
τίας. Ποιές οί συνέπειες. Οά δούμε στή συνέχεια. Ά λλά  προηγούμενα Οά 
παρακολουθήσουμε τήν πολεμική δράση τοΰ ΕΛΑΣ καί τό άμεσα μεταπε- 
λευΟερωτικό Εργο τής λαϊκής αυτοδιοίκησης.

Ο ΕΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΩΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οί “Αγγλοι βιάζονται γιά «άλλαγή φρουράς» καί στή Θεσσαλονίκη

Τά χιτλερικά τμήματα σέ κακή κατάσταση, — τά περισσότερα άποδιαρ- 
Ορωμένα καί σοβαρά Ελαφρωμένα άπό τόν βαρύ όπλισμό τους, πού τόν 
κατάστρεφαν καί τόν άφηναν στούς δρόμους — συγκεντρώνονταν στή 
Μακεδονία. Τό πέρασμά τους, άπό τίς δυό βασικές διαβάσεις πού τούς 
Εμειναν, — τό δρόμο ά π ’ τά στενά τών Τεμπών καί άπό τό Μέτσοβο πρός 
Σέρβια-Κοζάνη — ήταν Εξαιρετικά δύσκολο καί δαπανηρό σέ άνΟρώπινο 
καί κάθε είδους πολεμικό Ολικό. ' Η άπελευθέρωσή όλων τών περιοχών 
τού κορμού τής 'Ελλάδας συντελούνταν μέ μεγάλη γρηγοράδα. Οί Γερμα
νοί καταδιώκονταν μόνο άπό τίς δυνάμεις τού ΕΛΑΣ. ’Αγγλικά τμήματα 
δέν φαίνονταν, ούτε σέ άπόσταση 24 ώρών άπό τά γερμανικά τμήματα πού 
ύποχωρούσαν. Π αρ’ όλες τίς Επίμονες διαταγές τοΰ ΣΜΑ πρός τόν Σκό
μπυ νά κινήσει τό μοναδικό μηχανοκίνητο άπόσπασμα που βρισκόταν 
στήν Κόρινθο, — τμήμα ΤζΕλικο — θεωρήθηκε άσύμφορο όσο Εμενε 
άμφίβολη ή θέση τής Κυβέρνησης τού Παπανδρέου στήν πρωτεύουσα. Τό 
μόνο πού μπορούσε νά κάνει ό Σκόμπυ ήταν νά άκινητοποιήσει τόν 
ΕΛΑΣ στίς «στρατολογικές» περιοχές κάθε μονάδας. Τέτοια διαταγή Εστειλε 
στό ΓΣ καί όριζε σάν Εδρα τοΰ ΓΣ τήν Λαμία. Μόνο όταν εγινε φανερό ότι 
τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ Οά συμμετείχαν στήν κυβέρνηση πού Επρόκειτο νά 
άνασχηματιστεΐ, διέταξε τόν Τζέλικο νά κινηθεί πρός τήν Μακεδονία, 
δίνοντάς του γιά βοηθό, τόν Εμπειρο γιά τά Ελληνικά προβλήματα συν
ταγματάρχη Μ. Γουντχάουζ - Κρίς.

Τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ στίς 23 τού Ό κτώβρη Εγκαταστάθηκε στή Λαμία 
καί μέ διαταγές του δριζε Εδρα τής ΟΜΣ τή Λειβαδιά, μέ Εδρα τής XIII 
Μεραρχίας τήν Λαμία καί τών συνταγμάτων στό ’Αγρίνι, τή Λαμία καί τή 
Λειβαδιά. 'Έδρα τής II Μεραρχίας τήν Θήβα, μέ συντάγματά της στή 
Θήβα, Χαλκίδα, ’Ελευσίνα.

Τήν ίδια μέρα πού Εγκαταστάθηκε τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ στήν Λαμία, ό 
στρατηγός Σαράφης δέχτηκε τήν Επίσκεψη τοΰ Τζέλικο καί τοΰ Κρίς. 
’Ενημέρωσαν τόν άρχηγό τοΰ ΕΛΑΣ γιά τήν άποστολή τους καί άπαίτη- 
σαν νά Εκδόσει διαταγή πρός δλες τίς μεραρχίες νά τεθοΰν κάτω άπό τίς
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Στήν έλεύθερη Λαμία: Σέ παλλαϊκή συγκέντρωση ό Άρης έκφωνεϊ τόν ιστορικό του 
λόγο. Χαρακτήρισε τήν αγγλική κατοχή σκληρότερη καί βαρβαρότερη άπό τή γερ
μανική. Δεξιά του ό Τ. Φίτσος, άριστερά του ό καθ. Σιμήτης καί πλάι ό Κωστούλας

διαταγές τοΰ Τζέλικο καί άπό κοινοΰ νά χτυπήσουν τούς Γερμανούς. Ό  
Σαράφης άπέρριψε κατηγορηματικά τήν ιταμή άπαίτηση τών "Αγγλων καί 
τούς προειδοποίησε δτι άν πραγματικά θέλουν νά συμπολεμήσουν μέ τόν 
ΕΛΑΣ, τότε θά σεβαστούν τήν στρατιωτική ιεραρχία καί δπου υπάρχει 
άνώτερος ή άρχαιότερος άπό τόν Τζέλικο άξιωματικός τοΰ ΕΛΑΣ Οά μπαί
νει κάτω άπό τίς διαταγές του. Ύποσχέθηκε όλόπλευρη βοήθεια γιά νά 
φτάσει γρήγορα στόν τόπο τών έπιχειρήσεων, άν καί — δπως ό ίδιος ό 
Σαράφης έγραψε — «Ίσως δεν προλάβει νά Ενεργήσει τό τμήμα τοΰ Τζέλικο 
άφοΰ ό Εχθρός βρίσκεται στά σύνορα τής Έλασσώνας καί ώσότου φτάσει στά 
Γρεβενά, θά είχε άκόμα δυό μέρες στή διάθεσή του». Ό  Τζέλικο διάλεξε 
πορεία πρός Σέρβια - Κοζάνη - Βέρροια - Θεσσαλονίκη, πού τήν θεώρησε 
πιό εύκολη, άπό τήν διάβαση τών στενών στά Τέμπη. "Εφτασε τό βρε
τανικό τμήμα στίς 25 τού Νοέμβρη στήν περιοχή Σιάτιστα — Γρεβενά.

Στά Σέρβια δυνάμεις τής I Μεραρχίας καί τής Ταξιαρίας 'Ιππικού 
είχαν κυκλώσει 3.500 χιτλερικούς πού συμπτύχτηκαν άπό Τρίκκαλα - Μέ
τσοβο. Ή  μόνη διέξοδός τους άπό νότια πρός τόν ’Αλιάκμονα διατά
χτηκε νά φραχτεί άπό δυνάμεις τής IX Μεραρχίας. Γιά νά καλύψει τήν 
άπόσταση μέχρι τόν ’Αλιάκμονα ή IX Μεραρχία ζήτησε άπό τόν Τζέλικο
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νά άναλάβει τό άπόσπασμά του αύτή τήν έπιχείρηση. Ό  Τζέλικο έμεινε 
48 ώρες ακίνητος στά Γρεβενά, παρ' όλο πού πήρε καί άπό τόν Σκόμπυ 
ϋστερα άπό αΊτηση τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, διαταγή νά κινηθεί. Τό γερμανικό 
άπόσπασμα, μέ άπώλειες άπό τά χτυπήματα τών θεσσαλικών τμημάτων 
μπόρεσε νά περάσει τόν ’Αλιάκμονα.

'Αντί νά κινηθεί πρός ’Αλιάκμονα ό Τζέλικο πήρε τήν κατεύθυνση 
πρός Κοζάνη. Στήν πορεία του χτύπησε μερικά φυλάκια καί διέθεσε τό 
πυροβολικό του στή μάχη γιά τήν άπελευθέρωσή τής Κοζάνης. Αύτή ήταν 
ή δεύτερη μετά τήν Πάτρα καί ή τελευταία πολεμική δράση τοΰ βρεταν- 
νικοΰ στρατοΰ ένάντια στούς Γερμανούς στήν Ε λλάδα. Ό  Τζέλικο μέ 
πρόφαση τήν κακοκαιρία δέν συνέχισε τήν καταδίωξη τών Γερμανών βό
ρια τής Κοζάνης.

Μπροστά στή Θεσσαλονίκη

Τό ότι ό Τζέλικο δέν συνέχισε τήν καταδίωξη τών Γερμανών ήταν, συνει
δητά ή άσυνείδητα, μιά υπηρεσία στούς Γερμανούς. Αύτοί έπωφελήθηκαν 
άπό τό γεγονός ότι ό ΕΛΑΣ δέν είχε βαρύ όπλισμό, όχυρώθηκαν σέ στρα
τηγικές θέσεις στό δρόμο Κοζάνη-Βέρροια-Θεσσαλονίκη καί έξασφάλισαν 
τή σύμπτυξή τους. 'Αργότερα, μετά τόν πόλεμο, δημοσιεύτηκαν στοιχεία 
πού δείχνουν ότι ό Σκόμπυ ύλοποιοΰσε μιά συμφωνία, τήν «μόνη συμφω
νία πού εκανε ό Χίτλερ μέ τούς “Αγγλους», πού πρόβλεπε τήν παράδοση 
τής Θεσσαλονίκης στούς "Αγγλους καί όχι στούς Ρώσους, παίρνοντας... 
«σέ άντάλλαγμα τίς δυνάμεις πού διέθετε στήν 'Ελλάδα, χωρίς καμιά συυυα- 
χική παρενόχληση».'- Αύτό τό γεγονός, κατά τόν Μαθιόπουλο «άποδεικνύει, 
δτι προκειμένου νά άλυσσοδέσει στό «χρυσόν άρμα» τής Βρεταννίας τήν 'Ελ
λάδα ό Οΰίστων Τσώρτσιλ θά πλήρωνε «καί στόν 'Εωσφόρο άκόμα όποια- 
δήποτε τιμή», καί είναι χαρακτηριστικό, δτι δ λ ε ς  οί βρεταννικές πηγές 
σιώπησαν μέ αΙδημοσύνη μεταπολεμικά πάνω σ ’ αύτή τήν Άγγλογερμανική 
Συμφωνία»." Δέν διέθετε δμως δικές του δυνάμεις έκτός άπό τούς γερμανο- 
οπλισμένους του καί τούς χωροφύλακες, πού μέ κάθε τρόπο έπρεπε νά 
συγκεντρωθοΰν στήν πόλη τής Θεσσαλονίκης. Κάνει χρήση τής Συμφω
νίας τής Γκαζέρτας, πού πρόβλεπε νά μή καταληφθεί ή Θεσσαλονίκη καί 
ή περιοχή της άπό τόν ΕΛΑΣ καί στέλνει άπαγορευτικές διαταγές στό 
ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ. Αύτό μέ τή σειρά του, σά στρατιωτικό τμήμα κάτω άπό 
τίς διαταγές τοΰ "Αγγλου άρχιστράτηγου γιά τήν 'Ελλάδα, διαβιβάζει τή 
διαταγή τοΰ Σκόμπυ πρός τήν ΟΜΜ καί τή διατάζει νά συμμορφωθεί. Ή  
διαταγή αύτή τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ φέρνει άναστάτωση στή Διοίκηση τής 
ΟΜΜ καί στήν πολιτική καθοδήγηση στή Μακεδονία. ' Η πολιτική κα
θοδήγηση, όπως φαίνεται άπό τό γράμμα τοΰ Σιάντου πρός τόν Στρίγκο,

12. Β. Μαϋιόπουλος. « Ή  Ε λ λη νική  Α ντίσταση  κα( οΐ Σύμμαχοι» σελ. 335 (Α π ο κ α 
λύψεις τοΰ Ά λμπερτ Σπέερ, υπουργού Βιομηχανίας κα( Παραγωγής τοΟ ΧΙτλερ. Α ποκλει
στική συνέτευξή του πρός τό «Βήμα»).

13. Β. Μαθιόπουλος, στό Ιδιο (Ιδια σελίδα).
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πού παραθέσαμε, είχε έντολή νά προσανατολιστεί καί νά καταλάβει τήν 
πόλη. Μέ νεώτερο τηλεγράφημα, στίς 12 τού Σεπτέμβρη, δηλαδή μετά τήν 
ύπογραφή τής Γκαζέρτας, ό Σιάντος έδινε τήν παρακάτω έντολή στόν 
Γραμματέα τής ΚΟΜ Λ. Στρίγκο:

« Άμεσος σκοπός: ό κατατεμαχισμός, άπομόνωση τών γερμανικών τμημά
των καί ό άφοπλισμός τους. Συντριβή τής συγκοινωνίας γιά νά μή μπορέσουν 
νά φύγουν πρός βορράν. Ξεκαθάρισμα τών μικρών φρουρών καί βάσεών τους 
γιά νά συγκεντρωθούν σέ λίγα μεγάλα κέντρα καί κεΐ νά πολιορκηΟοϋν άπό μάς.

"Οσο τό δυνατό νά συντρίβουν, νά άφοπλιστοΰν καί νά διαλυθούν οί ένο
πλες προδοτικές δυνάμεις τής άντίδρασης. Σέ αύτό κανένας συμβιβασμός, κα
νένα έμπόδιο άπ ' οπουδήποτε καί άν προέρχεται... ’Εντείνετε ί,πίσης τή δια- 
λυτική δουλειά στούς γερμανούς καί τήν άντίδραση. Ή  προκήρυξη τοΰ Σα
ράφη μάς διευκολύνει στή δουλειά μας αύτή.

Κάθε δπλο πφύ καταχτούμε νά τό δίνουμε καί σέ έναν νέο άντάρτη γιά νά 
αυξήσουμε άπεριόριστα τήν ένοπλη δύναμή μας.

Παλλαϊκό πόλεμο γιά τήν πραγματοποίηση τών παραπάνω σκοπών. Προ
σανατολισμός τώ ν  δυνάμεών σας πρός τή Θεσσαλονίκη. Άμεση κατάστρωση 
σχεδίου δράσης γιά τήν κατάληψη τής Θεσσαλονίκης δταν έλθει ή κατάλληλη 
στιγμή. Συντονισμός δράσης άνταρτών, ένοπλων δυνάμεων Θεσσαλονίκης καί 
λαοΰ γιά τή Θεσσαλονίκη».

«Στίς καταλαμβανόμενες πόλεις νά Εγκαθίστανται άμέσως άρχές διοικητι
κές, στρατιωτικές, πολιτοφυλακής έν όνόματι τής ενιαίας κυβέρνησης καί νά 
κρατείται υποδειγματική τάξη.

Συμπληρώσετε καί δραστηριοποιήσετε τήν ’Εθνική Πολιτοφυλακή. Προ- 
τείνατέ μας άμέσως πρόσωπα γιά διευθυντική έπιτροπή καί πολιτοφυλακή 
'Ανατολικής Μακεδονίας καί Θράκης. Δέν είναι καιρός νά περιμένετε πρόσωπα 

άπό δώ άπό τήν Αθήνα.
Προσέχετε πολύ τό έθνικό ζήτημα τής Μακεδονίας, τήν κίνηση τών σλα- 

βοσωβινιστικών στοιχείων καί κρατάτε άδελφικές σχέσεις μέ τίς δυνάμεις τοΰ 
Τίτο...»'*·

Διαφορετικές δμως διαταγές έπαιρνε ή ΟΜΜ. Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ συ
νέχιζε νά ύπενθυμίζει τή συμφωνία τής Γκαζέρτας πού απαγόρευε στόν 
ΕΛΑΣ νά μπει στήν περιοχή καί τήν πόλη τής Θεσσαλονίκης. Ό  Γραμ
ματέας τού ΜΓ φανερά δυσαρεστημένος, έγραφε στό ΠΓ πώς Οά επρεπε 
έπιτέλους νά ειδοποιηθεί τό ΓΣ πώς γίνεται φρένο σέ μιά ύπόθεση πού 
πρέπει νά λυθεΐ κατά τόν πιό ώφέλιμο τρόπο γιά τό λαό μας.

Προσανατολισμός πρός Θεσσαλονίκη

Στό μεταξύ δλες οί δυνάμεις τής X Μεραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ δίνουν μάχες 
μέ τούς Γερμανούς καί τούς ράλληδες μέ κατεύθυνση πρός τή Θεσσαλο-

14. ΚΚΕ. Επίσημα Κείμενα. Τόμ. 5ος, σελ. 257-258.
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νίκη. Τό Τάγμα Σαμποτέρ τής X Μεραρχίας χτυπάει τίς ισχυρές όπισθο- 
φυλακές πού κινούνταν μέ δυό θωρακισμένες άμαξοστοιχίες, ντρεζίνες 
καί πεζικό. "Ενα θωρακισμένο τραίνο καταστράφηκε. Πάνω άπό δύο έκα- 
τοντάδες νεκρούς καί πολλούς τραυματίες είχαν οί έχθροί. Μεγάλες πο
σότητες πολεμικού ύλικοΰ πήρε ό ΕΛΑΣ. Λευτερώθηκε ό Πλαταμώνας. 
’Ακολούθησε ή άπελευθέρωση τής Κατερίνης καί τοΰ Λιτόχωρου.

“Αλλα τμήματα τής Ιδιας Μεραρχίας χτύπησαν γερμανικές δυνάμεις 
πού κινούνταν άπό Έ δεσσα καί Σκύδρα πρός Γιαννιτσά, καί άλλη μία γερμα
νική φάλλαγα πού κινούνταν άπό "Εδεσσα - Σκύδρα πρός Πολύκαστρο. 
Οί Γερμανοί υποχρεώθηκαν νά συμπτυχθούν στήν Χαλκηδώνα πού τήν 
κρατοΰσαν ράλληδες τού Πούλου. Ε π ίσ η ς  τήν ίδια μέρα, 25 τοΰ Ό κ τώ 
βρη, τμήματα τής X Μεραρχίας αιχμαλώτισαν ένα λόχο Γερμανών πού 
είχε μείνει στήν Σκύδρα. Στή συνέχεια έξουδετέρωσαν έθνοπροδοτικές 
άντιστάσεις καί άφόπλισαν τήν χωροφυλακή Έδεσσας. Λευτερώθηκαν οί 
πόλεις Έδεσσα καί Σκύδρα. Τήν ίδια μέρα ό Διοικητής τής X Μεραρχίας 
Παλαιολόγου, έπικεφαλής τοΰ έπιτελείου καί τμήματος τοΰ ΕΛΑΣ, μπήκε 
στήν πόλη τής Κατερίνης. Μιά γερμανική φάλαγγα άπό 6.000 περίπου 
άνδρες όργανώθηκε άπό τμήματα καί σκόρπιους στρατιώτες πού κατόρθω
σαν νά φύγουν άπό τήν Θεσσαλία, καί κατευθύνονταν πρός τό Τοψίν. 
Ά λ λα  τμήματα άπό τά Γιαννιτσά καί τή Βέροια συγκεντρώθηκαν στή Ν. 
Χαλκιδώνα.

Κρατοΰσαν οί Γερμανοί τή Θεσσαλονίκη μέ ισχυρές μηχανοκίνητες 
δυνάμεις καί πολυβόλα στό Καραμπουρνάκι καί τήν Κάσκορα. Κρατούσαν 
άκόμα καί τό άεροδρόμιο Σέδες. Στό χώρο τής Θεσσαλονίκης στίς 25 τοΰ 
Ό χτώβρη, οί γερμανικές δυνάμεις είχαν φτάσει τούς 35.000 άνδρες. Οί 
δυνάμεις τών γερμανοοπλισμένων κρατοΰσαν έπίκαιρες θέσεις γύρω ά π’ 
τή Θεσσαλονίκη. Στή Σίνδο, "Αγιο Α θανάσιο, υψώματα Πηρολίμνες, 
Νάρες, Κιλκίς, Ροδώνα, Ροδόπολη, Νιγρίτα έχουν διαταχτεί σέ θέσεις 
μάχης 12.000 τής ΠΑΟ. Στό Τοψίν καί τόν "Αγιο Α θανάσιο 6.000 τοΰ 
συνταγματάρχη Πούλου καί 4.000 ταγματασφαλίτες.

Μέσα στή Θεσσαλονίκη δίνονται σκληρές καί άδιάκοπες μάχες. Τά 
τμήματα τής XI Μεραρχίας, τής έφεδρικής Μεραρχίας, ή ΕΠ μέ συμμε
τοχή τών πολιτικών όργανώσεων πολεμοΰν Γερμανούς, ταγματασφαλίτες, 
δαγκουλαίους καί χωροφύλακες καί τούς ύποχρεώνουν νά συμπτυχθούν 
στήν παραλία. Οί χωροφύλακες κλείστηκαν στό μέγαρο τής ΧΑΝ καί άρ
χισαν διαπραγματεύσεις νά παραδοθοΰν. Προσπαθούν νά κερδίσουν χρόνο 
γιά νά προφτάσουν οί Ά γγ λο ι νά τούς σώσουν. Οί μύλοι τοΰ Ά λατίνη 
καί τά δυό έργοστάσια ήλεκτρισμοΰ είχαν ύπονομευτεί καί άπειλοΰνταν 
νά άνατιναχτοΰν. Μπροστά σ ’ αύτό τό σοβαρό κίνδυνο, ή πολιτική καί 
στρατιωτική καθοδήγηση τής Θεσσαλονίκης πήρε άμεσα μέτρα πρός τίς 
δυό αύτές κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα έστειλε παράκληση πρός τήν ΟΜΜ 
νά έπισπεύσει τήν άποστολή ένισχύσεων.

"Ολες οί προετοιμασίες τής Μεραρχίας είχαν γίνει δταν έφτασε μιά 
τηλεγραφική διαταγή τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ πού άκινητοποιούσε τά μακεδο
νικά τμήματα έξω άπό τήν Θεσσαλονίκη καί δριζε έδρα τής X Μεραρχίας 
τή Βέρροια. Οί γερμανοί καί οί έθνοπροδότες συμπτύχθηκαν, άλλά ήσαν

67



άκόμα πολύ Ισχυροί. Οί δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ στήν πόλη, μέ τόν έλαφρό 
τους οπλισμό καί τά λίγα πυρομαχικά, διέτρεχαν κίνδυνο άντεπίθεσης. 
Ή  X Μεραρχία προώθησε τά τμήματά της νά περάσουν τόν ’Αξιό καί 
κράτησε τό ΕΛΑΝ Θερμαϊκού μέ 20 έξοπλισμένα πλοιάρια σέ έτοιμότητα 
στίς ακτές τοΰ Έλευθεροχωριοΰ καί Μεθώνης. Θεωρήθηκε αναγκαίο νά 
φύγει αμέσως ό καπετάνιος Κικίτσας (Σαράντης Πρωτόπαπας) γιά τήν 
Κόκοβο. όπου ήταν ή £δρα τής ΟΜΜ. "Υστερα άπό μελέτη τής κατάστα
σης καί σοβαρή διαφωνία άνάμεσα στόν καπετάνιο τής ΟΜΜ Μάρκο Βα- 
φειάδη καί τόν Γραμματέα τοΰ ΜΓ Λεωνίδα Στρίγκο (οπως εγραψε ό 
Κικίτσας στό βιβλίο του) άποφασίστηκε νά γίνει ή έξόρμηση γιά τήν κα
τάληψη τής θεσσα/.ονίκης."

Γιά τό πώς πάρΟηκε ή σοβαρή αύτή άπόφαση εγραψε ό Κικίτσας στό 
βιβλίο του τά παρακάτω:

«Κανονίσαμε κι έφυγα αμέσως γιά τήν έδρα τής Ο.Μ.Μ.
“Εφτασα στήν Κόκοβα σχεδόν τά μεσάνυχτα καί πήγα κατευθείαν στό 

σπίτι τοΰ Μάρκου. Τόν κατατόπισα γιά τήν κατάσταση στό χώρο τής Μεραρ
χίας. γιά τόν κίνδυνο πού διατρέχει ή Θεσσαλονίκη καί τά τμήματα τής XI Με
ραρχίας. "Οτι τά τμήματα τής X Μεραρχίας βρίσκονται σέ συνεχή έπαφή μέ 
τόν εχθρό πού υποχωρεί καί είναι έτοιμα σύμφωνα μέ τή διαταγή τής Ο.Μ.Μ. 
νά περάσουν τόν 'Αξιό καί ορισμένα νά άποβιβαστοΰν στά παράλια Θεσσα
λονίκης. Ρώτησα τελικά ποιά διαταγή Οά εφαρμοστεί, τής Ο.Μ.Μ. ή τοΰ Γ. 
Στρατηγείου;

Ό  Μάρκος ζήτησε νά μάθει άν ή προπαρασκευή γιά τό πέρασμα τοΰ 'Α
ξιού εξασφαλίζει τήν κίνηση πρός Θεσσαλονίκη καί άν τά τμήματα σ ’ αύτή 
τήν κίνηση διατρέχουν κίνδυνο νά παγιδευτούν. Τόν βεβαίωσα δτι δλες οΐ προ
ετοιμασίες μέχρις έδώ έχουν γίνει καλ.ά καί δέν υπάρχουν Ιδιαίτεροι κίνδυνοι. 
Ό  Μάρκος είπε:

-  θά έκτελεστεΐ ή διαταγή τής Ο.Μ.Μ.
Σέ συνέχεια τηλεφώνησε στό γραμματέα τοΰ Μακεδονικού Γραφείου ό ό

ποιος έφτασε σέ λίγο καί δταν άκουσε δτι Οά έκτελεστεΐ ή διαταγή τής Ο.Μ.Μ. 
έγινε έξω φρένων. Ό  γραμματέας έπέμεινε νά Εφαρμοστούν κατά γράμμα οΐ 
διαταγές τοΰ Γ. Στρατηγείου. Ή  συζήτηση έφτασε σέ μεγάλη ένταση. Τελικά ό 
γραμματέας αφού είδε δτι ό Μάρκος δέν ήταν διατεθειμένος ν ' άλλάξει γνώμη 
είπε:

-  Ή  εύΟύνη γιά δλα δσα συμβοΰν θά βαραίνει Εσένα.
Πάνω στή συζήτηση έφτασαν ό Δηλαβέρης καί ό Δ. Παπαδημητρίου (γραμ

ματέας ό πρώτος καί μέλος ό δεύτερος τής Επιτροπής τοΰ ΕΑΜ Μακεδονίας).

15. Χωρίς νά άμφισβητήσω τήν άφήγηση τού φίλου, σεβαστοΟ καί Αξιου άγωνιστή Μπαρ- 
μπαγιώργη, γιατί τέτοιες κρίσιμες καί καθοριστικές συνομιλίες δέν φεύγουν άπό τή μνήμη κα- 
νενός, όμολογώ πώς μοΟ προκάλεσε Εκπληξη ή άντίδραση τοΰ Λ. Στρίγκου. Έ τυχε  νά μελετήσω 
άπό τά ' Αρχεία τού ΚΚΕ τίς προσωπικές του έκθέσεις έκείνων τών ήμερών πρός τό ΠΓ, πού δέν 
έδειχναν οδτε ταλάντευση, οΟτε καί «νομιμοπληξία» πρός άπόφαση πού ό Ιδιος τή καταδίκαζε 
κατά τόν πιό κατηγορηματικό τρόπο. Γεμάτη Αγωνιστικότητα, άποφασιστικότητα καί μέ έκ- 
κλήσεις πρός τό ΠΓ νά δώσει έντολές στό ΓΣ νά παύσει νά βάζει έμπόδια, στήν άπόφαση τοΰ 
ΜΓ καί τής ΟΜΜ, νά πάρουν τή Θεσσαλονίκη. Ό λ ες  άρχίζουν μέ τή φράση: -Πάμε γιά τή 
μάχη τής Θεσσαλονίκης». Ά λ λά  ό Κικίτσας έβαλε ένα ζήτημα πού ή Ιστορία θά τό λύσει.
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Απελευθέρωση Θεσ/κης: Εργάτες διαδηλώνουνμέ έπικεφαλεϊς τήν έπιτροπή τοΰ 
ΕΕΑΜ που είχε άναλάβει τή δ/νση τού Ε.Κ. Από άριστερά: Γ. Μουζενίδης ταμίας, 
Αλευρόπουλος άντιπρόεδρος, Μήτσος Παπαγιάννης πρόεδρος, Σταύρος Πιτια- 
νούδης γεν. Γραμματέας καί Κορδέλης, μέλος τής διοίκησης, παλιό στέλεχος τής 

ΟΚΝΕ πού έκτελέστηκε τό 1948

Καί οί δύο συμφώνησαν μέ τή γνώμη τον Μάρκου.
Άπό κεΐ, μέ τό Μάρκο πήγαμε καί συναντήσαμε τό στρατιωτικό διοικητή 

τής Ο.Μ.Μ. Μπακιρτζή. Περιμέναμε νά έχει Αντιρρήσεις. Άλλά αύτός μέ 
πολλή συγκίνηση μάς δήλωσε δτι συμφωνεί καί Οά βοηθήσει δπον παρουσια
στεί Ανάγκη. Ζήτησε νά μεταφερΟε! προσωρινά ή έδρα τής Ο.Μ.Μ στή Βέροια, 
δπου θάμενε κι αύτός. Δέν ήθελε ν ’ ΑναλΑβει, προσωπικά, τή διεύθυνση τών 
Επιχειρήσεων γιατί αύτό ΟΑ χαραχτηριζόταν στάση ένάντια στό Γ. Στρατηγείο, 
πράγμα πού δέν τό έπιθυμοΰσε.

“Ετσι ή ευθύνη γιά όλη τήν έπιχείρηση Εμεινε μόνο στό Μάρκο. Καί δέν 
ήταν μικρή. Ό  καπετάνιος τής Ο.Μ.Μ. είχε Αναστατωθεί όχι τόσο μέ τίς 
Αντιρρήσεις τοΰ γραμματέα πού ζητοΰσε έφαρμογή τών διαταγών τοΰ Γ. Στρα
τηγείου (καί σ ’ αύτό δέν είχε άδικο) ΑλλΑ μέ τό περιεχόμενο τών διαταγών πού
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άφηναν τή Θεσσαλονίκη νά πέσει στά χέρια τών Ααγκουλέων καί τών Παοτζή- 
όων, μέ τίς εύλθ)·ίες τών "Αγγλων. μετά τήν Αποχώρηση τών Γψμανών. Κά- 
ποια στιγμή ό Μάρκος μου είπε:

-  θά μάς κρεμάσει ό λαός άν δέν μπούμε στή Θεσσαλονίκη.
Φύγαμε άπό τό σπίτι τοΰ Μπακιρτζή. Άποχαιρι.τηΟήκαμε καί τράβηξα 

γιά τό ΑΙγίνιο όπου έφτασα κατά τά ξημερώματα καί (νημέρωσα τή διοίκηση 
τής Μεραρχίας.»'*

Ή  Θεσσαλονίκη έλεύθερη

Τή διεύθυνση τής έπιχείρησης γιά τήν κατάληψη τής Θεσσαλονίκης είχε 
ό καπετάνιος τής ΟΜΜ Μάρκος Βαφειάδης. Στίς 27 τοΰ Ό κτώβρη άρχι
σαν οί προπαρασκευαστικές μετακινήσεις τών τμημάτων τού ΕΛΑΣ. Ή  
Ταξιαρχία Ίππικοΰ, πού είχε περάσει τακτικά στήν ΟΜΜ, έφτασε στό 
Αίγίνιο γιά νά περάσει τόν ’Αξιό. ’Αποσπάσματα μέ τό 111/50 τάγμα, ένα

Η Δ /ση και τό έπιτελειο τής λ μεραρχίας στή ϋέροια μετα τήν άπελευθέρωση. Στό 
υέσο ό στρατιωτικός Γ. Παλαιολόγος καί ό Γ. Κικίτσας καπετάνιος
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Ό  Μ. Βαφειάδης μέ άντάρτκς στήν άπελευθέρωσή τής Θεσσαλονίκης

λόχο σαμποτέρ, Ενα λόχο μηχανικού, ένα λόχο ΕΠΟΝ, μ ’ έπικεφαλής 
τόν Συνεφάκη πέρασε μέ τά πλοιάρια τού ΕΛΑΝ τόν ’Αξιό, άποβιβάστη- 
κε στή Ν. Μηχανιώνα καί συνδέθηκε μέ τμήματα τής XI Μεραρχίας. Τά 
τμήματα τής X Μεραρχίας δίνουν φονικότατη μάχη στή γέφυρα Μυλω- 
βοΰ. Στήν υποχώρησή τους πρός Τοψίν οί Γερμανοί χτυπήθηκαν άπό τμή
ματα τοΰ ΕΛΑΣ στή γέφυρα Λουδία.

Τήν άλλη μέρα περνάει τόν ’Αξιό καί ή Ταξιαρχία Ίππικοΰ καί 
συνδέεται μέ τμήματα τοΰ κλιμακίου τής X Μεραρχίας. "Αλλα τμήματα 
τής X Μεραρχίας καί ένα τάγμα τοΰ 16ου Συντάγματος περνοΰν τόν ’Αξιό 
καί άποβιβάζονται στή Χαλάστρα.

Ή  ταχύτητα τοΰ περάσματος τοΰ Ά ξιοΰ  αίφνιδίασε τούς Γερμανούς. 
Ύπόθεσαν πώς έγινε συμμαχική άπόβαση, έσπευσαν νά αποσύρουν τίς 
έπάκτιες πυροβολαρχίες άπό τά παράλια τής Θεσσαλονίκης καί συμπτύ- 
χθηκαν στή Σίνδο, τό Τοψίν καί τόν "Αγιο ’Αθανάσιο. "Ετσι τά τμήματα 
τοΰ ΕΛΑΣ άπό τή Ν. Μηχανιώνα προχώρησαν εϋκολα καί ένώθηκαν μέ τά

Ι5α. Πρωτόπαπας Σ. (Γ. Κικ(τσας) στό ίδιο σελ. 412.
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τμήματα τής XI Μεραρχίας στίς συνοικίες Χαριλάου καί Τούμπας. Ά π ό  
τό απόγευμα τής 30 Όκτώβρη ή Θεσσαλονίκη έλεγχόταν άπό τόν ΕΛΑΣ. 
Τόν ίδιο καιρό μέσα στή Θεσσαλονίκη έπικρατοΰσε παλλαϊκή έξέγερση 
πού ούσιαστικά είχε άρχίσει άπό τίς 22 Ό χτώβρη καί είχε φτάσει στό 
ζενίθ στίς 26 Ό χτώβρη, μέρα τής Απελευθέρωσης τής πόλης άπό τόν 
τουρκικό ζυγό. Χιλιάδες πατριώτες συγκεντρώθηκαν στήν πλατεία Α γία ς  
Σοφίας καί μέσα σέ έπαναστατικό ένθουσιασμό άκουσαν τούς όμιλητές 
τού ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ πού φλόγιζαν μέ τά θερμά τους λόγια τίς καρδιές 
τους.

Οί συγκρούσεις μέ Γερμανούς καί έθνοπροδότες συνεχίζονταν. Ό  
έφεδρικός ΕΛΑΣ είχε διαταγή νά σώσει τά ύπονομευμένα ιδρύματα. Μέ 
μάχες καταλήφτηκε τό κεντρικό έργοστάσιο Ήλεκτρισμοΰ καί τό δεύτερο 
έργοστάσιο ήλεκτρισμοΰ στήν όδό Α γίο υ  Δημητρίου. "Αλλο τμήμα τοΰ 
ΕΛΑΣ διέσωσε τό έργοστάσιο καί τίς σιταποθήκες τών μύλων τοΰ Ά -  
λατίνη.

Τή νύχτα στίς 28 πρός 29 Ό χτώ βρη τά τμήματα του ΕΛΑΣ προωθή- 
Οηκαν στήν Ά νω  Πόλη καί τό πρωί μπήκαν θριαμβευτικά στήν Νεάπολη. 
Οί τελευταίες όπισθοφυλακές τών Γερμανών, 60 τάνκς, πολλά θωρακισμέ
να καί εκατοντάδες αύτοκίνητα μέ στρατιώτες, άποσύρονται πρός Σίνδο. 
Οί γερμανοοπλισμένοι τοΰ Δάγκουλα, τοΰ Γκαρίπη, τοΰ Χρυσοχόου άκο- 
λούΟησαν τούς Γερμανούς. Οί γερμανοπροδότες καί χωροφύλακες καί οί 
ταγματασφαλίτες πού είχαν κλειστεί καί όχυρωθεϊ στήν ΧΑΝ υποχρεώ
θηκαν νά παραδοθούν. Στίς 2 μετά τό μεσημέρι ό ΕΛΑΣ όλοκλήρωσε τήν 
άπελευθέρωση τής Μακεδονικής Πρωτεύουσας.

Στά Α ρχεία  τής ΚΕ τού ΚΚΕ βρίσκεται τό παρακάτω τηλεγράφημα: 
'Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας.
Τμήματα ι.ΙσήλΟον θεσ/νίκην σήμερον 3 μετά μεσημβρίαν. Λαός Θεσσαλονί
κης έξαλ/.ος άπό ένθουσιασμό διατρέχει οδούς πόλεως. έναγκαλιζόμενος ά- 
ντάρτας.

'Εστία έΟνοπροδοτών ΧΑΝ παρέδωσε βαρύν οπλισμό, θά άναγκασθεί είς 
παράδοσιν. Τμήματά μας προσανατολίζονται πρός δυτικόν τμήμα πόλεως διά 
χτύπημα. ’Επαφή 50οΰ καί 30οΰ Συντάγματος πού δρουν κοιλάδα Άξιου δέν 
έχομε. Γνώμη μου Μπακιρτζής μέ έπιτελεϊον ομάδας καί κρυπτογραφικόν τμή
μα φΟάσει είς Θεσσαλονίκην. Παρόν τηλεγράφημα παρακαλώ δοθεί καί εις 
ΠΓ τής ΚΕ ΚΚΕ.

’Αναμένω
30.10.44

Μάρκος»™

Παρένθεση: Μετά τόν πόλεμο Εγινε προσπάθεια άπό όρισμένα στελέχη τού 
ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, κυρίως τής Μακεδονίας, νά σχηματισθεϊ ή 
εντύπωση πώς ή είσοδος στήν άπαγορευμένη άπό τή συμφωνία τής Γκα
ζέρτας περιοχή τής Θεσσαλονίκης καί ή κατάληψη τής πόλης τής Θεσ
σαλονίκης Εγινε μέ πρωτοβουλία τής καθοδήγησης τής Μακεδονίας,

16. ’ Αρχεία ΚΕ του ΚΚΕ.
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καί άλλοι άποκλειστικά τοΰ Μάρκου, παρά καί ένάντια στίς έντολές 
τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ. Παραθέτουμε μόνο Ενα χαρα
κτηριστικό άπόσπασμα, άπό άνώνυμο άρθρο πού δημοσιεύτηκε στό Θεω
ρητικό καί Πολιτικό όργανο τοΰ ΚΚΕ «Νέος Κόσμος», στό τεύχος 2, 
στήν σελίδα 94, τοΰ Φλεβάρη 1957. 'Ανάμεσα σέ άλλα άναφέρεται στά 
παρακάτω:

«... Στίς 12 Όχτώβρη 1944 υπήρξαν δλες οί δυνατότητες στήν 'Αθήνα 
γιά νά πάρουμε τήν έξουσία στηριζόμενοι στό λαό. καί στίς δυνάμεις τού Α ' 
Σώματος Στρατού τοΰ ΕΛΑΣ. Αύτό δέν τό κάμαμε...

...Φυσικά τέτοια ήταν ή γραμμή τής καθοδήγησης τοΰ κόμματος· δέν εγινε 
όμως τό Ιδιο στή Σαλονίκη: τό γραφείο περιοχής Μακεδονίας - Θράκης... 
άποφάσισαν καί πραγματοποίησαν τήν άπελευθέρωσή καί κατάληψη τής Σα/.ο- 
νίκης παρά τήν συμφωνία τής Καζέρτας...»

Φαίνεται πώς άργότερα, στά 1967, ή καθοδήγηση τοΰ ΚΚΕ άνακά- 
λυψε κάποιο νέο στοιχείο γιά τήν άπόφαση, δταν άναφέρθηκε σ ’ αύτό τό 
ζήτημα. Στήν έκδοση τοΰ έπίτομου, άπό 620 σελίδες, χρονικού «Στ’ άρμα
τα - σ τ’ άρματα», πού έγινε στό έξωτερικό, έγραψε:

« Ή  ήγεσία τοΰ έΟνικοαπελευΟερωτικοΰ κινήματος κατέβαλε κάθε δυνατή 
προσπάθεια καί πέτυχε τελικά νά ματαιώσει τά σχέδια τής Αντίδρασης καί τών 
Άγγλων Ιμπεριαλιστών προωθώντας τίς δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ στό χώρο Ά 
ξιου - Στρυμώνα».

' Η διαφορά είναι δτι στό πρώτο δημοσίευμα άναφέρεται πρωτοβουλία 
τοΰ Μακεδονικού Γραφείου καί στά έπίσημα χρονικά τοΰ ΚΚΕ, ή άπό
φαση άποδίνεται στήν Κεντρική ήγεσία.

Ό  Κικίτσας διαφώνησε καί μέ τά δυό καί έκφράζει τό πικρό παρά
πονο ότι «... άγνοεϊται ή πρωτοβουλία τοΰ Μάρκου καί προβάλλονται άφηρη- 
μέ.να ή «ήγεσία» πού «κατορθώνει καί ματαιώνει τά σχέδια τών "Αγγλων 
ιμπεριαλιστών».

Νομίζουμε πώς ή πρωτοβουλία τοΰ ΜΓ καί προσωπικά τοΰ Μάρκου 
στήν κατάληψη τής Θεσσαλονίκης είναι άναμφισβήτητα μεγάλη έπανα- 
στατική πράξη, πού τίποτα δέν μπορεϊ νά μειώσει τήν άξία της. Ή  κα
τάσταση, μέ τόν τότε συσχετισμό ένοπλων δυνάμεων ήταν τόσο σέ βάρος 
τοΰ ΕΛΑΣ πού έπιπρόσθετα βαρύνονταν καί μέ τήν έπίμονη άπαίτηση τών 
Ά γγλω ν νά γίνει σεβαστή ή συμφωνία τής Γκαζέρτας, πού δν έπικεφα- 
λής τής όργάνωσης δέν βρίσκονταν άνθρωποι μέ έπαναστατική εύψυχία 
καί άποφασιστικότητα, σάν τόν Μάρκο νά ποΰμε, ασφαλώς θά μπορούσε 
νά ματαιωθεί ή έπιχείρηση γιά τήν κατάληψη τής Θεσσαλονίκης καί οί 
"Αγγλοι μέ τήν άντίδραση θά είχαν άκόμα μιά μεγάλη έπιτυχία στή Μα
κεδονία, σάν έκείνη πού είχαν στίς 12 τοΰ Ό χτώβρη στήν Α θήνα.

Ή  άναγνώριση. δμως, αύτοΰ τοΰ έπαναστατικοΰ έργου τών καθοδηγη
τών τής Μακεδονίας καί προσωπικά τοΰ Μάρκου δέν συνεπάγεται καί 
διαστρέβλωση τών πραγματικών γεγονότων. Ή  καθοδήγηση τής Μακε
δονίας είχε πάρει «πράσινο φως» πρός τήν Θεσσαλονίκη, άπό τήν Κεν
τρική ήγεσία τοΰ ΚΚΕ, δπως άποδείχνεται άπό τό γράμμα καί άπό τά 
τηλεγραφήματα τοΰ Σιάντου πού παραθέσαμε. "Εχουμε δμως καί τό πραγ
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ματικό γεγονός δτι δχι μόνο δέν παρατηρήθηκε ή καθοδήγηση τής Μα
κεδονίας ή προσωπικά ό Μάρκος, γιά τήν ένέργειά του δσον άφορά τήν 
άπελευθέρωση τής Θεσσαλονίκης άλλά έπίσημα τό ΠΓ τοΟ ΚΚΕ, άμέσως 
μετά τήν άναγγελία τής άπελευθέρωσης τής πόλης, Εστειλε τό παρακάτω 
συγχαρητήριο τηλεγράφημα:

«Τό Πολιτικό Γραφείο τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ άπευθύνει θερμότατο χαιρετισμό 
στόν ήρωϊκό λαό τής Θεσσαλονίκης. Μέ τούς άκατάβλητους άγώνες του, μέ 
τή συνεπή καί άδιάλλαχτη πάλη του ένάντια στό χιτλερικό φασισμό καί τούς 
Εθνοπροδότες, μέ τίς άμέτρητες θυσίες του. άναδείχτηκε άξιος τής έλευθερίας.

Ή  Θεσσαλονίκη, ή Αδάμαστη πρωτεύουσα τής Βορεινής 'Ελλάδας, είναι 
λεύτερη. Αίγες μέρες υστέρα άπ ’ τήν άπελευθέρωση τής άκατάβλητης καί 
άδούλωτης "Αθήνας μας, ό λαός τής Θεσσαλονίκης καί οί δυνάμεις τοΰ ένδο
ξου ΕΛΑΣ κερδίσανε τή νέα αύτή λαμπρή ελληνική καί συμμαχική νίκη.

Ό  γενναίος λαός τής Θεσσαλονίκης, ό στρατός τής άπελευθέρωσης ΕΛΑΣ. 
ή Ε.Π., άπελευθερώνοντας τήν πόλη Εξασφαλίσανε υποδειγματική τάξη καί 
άσφάλεια. Είναι τοΰτο μιά δεύτερη νίκη.

'Ο άγώνας μας γιά τό διώξιμο καί τοΰ τελευταίου γερμανοΰ Επιδρομέα 
συνεχίζεται. Ή  πανεθνική Επιταγή γιά τήν αύστηρή τιμωρία τών προδοτών 
πρέπει νά δικαιωθεί στήν πράξη.

Στά μέλη καί στελέχη τοΰ ΚΚΕ πού στάθηκαν πρωτοπόροι στούς άγώνες 
καί άξιοι οδηγοί τοΰ λαού δίνουμε θερμό έπαινο. Πάντα έπικεφαλής τοΰ λαοΰ. 
άς δυναμώσουμε τό δίκαιο άγώνα μας: Γιά τίς λαϊκές Ελευθερίες. Γιά τήν κα
τοχύρωση τών λαϊκών καταχτήσεων. Γιά τή λαοκρατική άναγέννηση τής 
χώρας μας.

Ζήτω ό ήρωϊκός λαός τής Θεσσαλονίκης
Τό Πολιτικό Γραφείο 

τής Κεντρικής 'Επιτροπής 
τοΰ ΚΚΕ»"

"Ολη ή 'Ελλάδα λεύτερη

Μετά τήν άπελευθέρωση τής Θεσσαλονίκης οί Γερμανοί βιάζονται νά 
βγοΰν έξω άπό τά σύνορα τής 'Ελλάδας, άπό δυό, όλότελα ξεκομμένες 
μεταξύ τους, κατευθύνσεις: Ά π ό  τή Δυτική Μακεδονία έχουν τόν μονα
δικό πιά δρόμο Κοζάνης - Φλώρινας, δπου θά έπρεπε νά βρεθούν καί τά 
τμήματα πού βρίσκονταν στήν Νοτιοανατολική Α λβανία, μιά πού τά 
λιμάνια τής γειτονικής χώρας είχαν κλείσει γιά τόν έχθρό. Καί ή άλλη 
κατεύθυνση ήταν ή όδική καί σιδηροδρομική γραμμή άπό Θεσσαλονίκη 
πρός Γευγελή Γιουγκοσλαβίας.

Τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ χτυπούν χωρίς διακοπή τίς φάλαγγες τών

17. Πρωτοδημοσιεύτηκε στόν «Ριζοσπάστη» τής Ιης Νοέμβρη 1944. ΤΙ μπορούμε νά 
προσθέσουμε;
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Γερμανών, πού Ιχουν χάσει τήν όμοιογένεια, τήν διάρθρωση, τήν πειθαρ
χία καί κυρίως τό ήθικό τους.

Κλιμάκια τής X Μεραρχίας διεισδύουν στό Μεταλλικό καί άπό τά 
ύψώματα χτυπούν τίς πλαγιοφυλακές τής φάλαγγας πού κατεθύνονταν 
πρός Δοϊράνη. Ά λ λα  τμήματα κατάστρεψαν κοντά στό Πολύκαστρο δυό 
θωρακισμένες άμαξοστοιχίες καί Αχρήστεψαν δεκάδες, βαγόνια, θωρακι
σμένα όχήματα καί τάνκς. Τμήματα τής XI Μεραρχίας έξόντωσαν μιά 
μηχανοκίνητη πυροβολαρχία καί κυρίευσαν τρεΐς άποθήκες μέ άφθονο 
πολεμικό ύλικό καί δυό θωρακισμένα αύτοκίνητα.

’Οπισθοφυλακές μεγάλης φάλαγγας Εξοντώνονται κοντά στά σύνορα 
στά ύψώματα Δοϊράνης - Εύζώνων. Κλιμάκια τής X Μεραρχίας μαζί μέ 
τήν Ταξιαρχία 'Ιππικού χτυπούν κατακέφαλα γερμανική φάλαγγα καί 
προκαλοΰν πανικό. Οί Γερμανοί καταφεύγουν στή Γιουγκοσλαβία. Τμήμα 
τοΰ ΕΛΑΣ -τούς άκολουθεΐ καί χτυπά σκόρπιες γερμανικές δυνάμεις μέχρι 
Γευγελή. Μαζί μέ τούς Γερμανούς βγήκαν άπό τά έλληνικά σύνορα περί 
τούς 6 χιλιάδες τού συνταγματάρχη Πούλου καί άλλοι τόσοι ταγματασφα
λίτες. Ά λ λ ο  τμήμα τής X Μεραρχίας χτύπησε τούς Γερμανούς στή δια
δρομή Μεταμόρφωση - Εΐδομένη. Καί άλλο τμήμα χτυπούσε τούς Γερμα
νούς σέ δλη τή διαδρομή Κιλκίς - Δοϊράνη καί κοντά στήν Α ργυρού
πολη.

Στίς 3 Νοέμβρη οί τελευταίοι Γερμανοί άκολουθούμενοι άπό τούς 
γερμανοοπλισμένους καί πολλούς δοσίλογους συνεργάτες τους δέχτηκαν 
τίς τελευταίες βολές άπό τό πυροβολικό τοΰ ΕΛΑΣ.

Τόν ’ίδιο καιρό στήν Δυτική Μακεδονία τμήματα τής IX Μεραρχίας 
χτύπησαν τούς Γερμανούς στό Κουμανό, τό Αμύνταιο, τό Κλειδί καί 
Πισοδέρι. Κατέλαβαν τήν Πτολεμαΐδα, τό Αμύνταιο καί στίς 1 τού Νο
έμβρη έδωσαν σκληρές μάχες στή Φλώρινα. Τό μεσημέρι τής ίδιας μέρας 
ό ΕΛΑΣ λευτέρωσε τήν πόλη τής Φλώρινας καί συνέχισε νά καταδιώκει 
τούς Γερμανούς πού μπήκαν στό Γιουγκοσλαβικό έδαφος.

Τέλος, στίς 3 τοΰ Νοέμβρη στίς 4 τό άπόγευμα, εφυγε καί ό τελευ
ταίος χιτλερικός άπό τήν 'Ελλάδα. "Εμειναν μόνο δυό μεμονωμένες 
έστίες στή Μήλο καί τήν Κρήτη.

Ή  έπίσημη άγγλική ιστορία τοΰ Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου παρ’ 
δλο πού καταφεύγει σέ διαστρεβλώσεις γιά νά δικαιώσει τήν άντισυμμα- 
χική δράση τής Βρεταννικής Κυβέρνησης, ύποχρεώθηκε, μέ μερικά ψεύ- 
τικά παρεμβλήματα, νά όμολογήσει δτι:

«Οί Γερμανοί είχαν κατά τήν άποχώρησή τους σοβαρές άπώλειες άπό τίς 
έπιόρομές τών άνταρτών καί τή δράση τής συμμαχικής άεροπορίας (σ.σ. μιά 
καί μοναδική σ ’ δλη τή διάρκεια τής σύμπτυξης τών Γερμανών). Σκοτιί*- 
Οηκαν 5 χιλιάδες περίπου γερμανοί κι άλλοι τόσοι τραυματίσθηκαν ή αιχμαλω
τίστηκαν. Άκόμα οί άντάρτες κατέστρεψαν ή επιασαν περίπου 100 άτμομη
χανές καί 500 περίπου αύτοκίνητα φορτωμένα οπλισμό καί πυρομαχικά Ό  
αντίπαλος άπέσυρε τίς βασικές του δυνάμεις άπό τήν 'Ελλάδα, δμως στήν 
προσπάθειά του αύτή είχε σημαντικές άπώλειες σέ άνδρες καί ύλικό». <*

18. Τζών Έ ρμαν. - Ή  μεγάλη στρατηγική. Ό κτώ βρης 1944-ΑΟγουστος 1945», σελ. 5στά
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"Αν οί "Αγγλοι ήθελαν νά έμποδίσουν τήν αποχώρηση τών Γερμα
νών άπό τήν ' Ελλάδα, άσφαλώς ό άπολογισμός τών γερμανικών άπωλειών 
θά ήταν πολλαπλάσιος: πιθανό νά κατέληγε καί στήν έκμηδένιση τοΰ συ
νόλου τών δυνάμεων κατοχής πού βρισκόταν στήν 'Ελλάδα. Αύτό δμως 
πού δέν εγινε στήν 'Ελλάδα, εγινε στή Γιουγκοσλαβία. Στήν πορεία τους, 
οί γερμανικές δυνάμεις πού υποχώρησαν άπό τήν ' Ελλάδα δέχτηκαν άλλε- 
πάλληλα χτυπήματα άπό τά σοβιετικά στρατεύματα καί τούς παρτιζάνους 
τοΰ Τίτο καί τελικά έξοντώθηκαν. 'Υπάρχουν ντοκουμέντα γερμανικά πού 
έπιβεβαιώνουν δτι ούτε Ενας άπό τούς Γερμανούς τών τμημάτων κατοχής 
'Ελλάδας καί Νότιας Γιουγκοσλαβίας δέν κατόρθωσε νά βγει Εξω άπό τά 
γιουγκοσλαβικά σύνορα.

Επιτροπές Λαϊκής Αύτοδιοίκησης: δργανα λαοκρατικής έξουσίας

Σέ κάθε πόλη, σέ κάθε χωριό πού λευτέρωνε ό ΕΛΑΣ ό λαός σέ πάνδημες 
συγκεντρώσεις άνάδειχνε τήν ’Επιτροπή Λαϊκής Αύτοδιοίκησης, Λαϊκής 
Δικαιοσύνης καί άλλες υποεπιτροπές. Ό  ΕΛΑΣ μεταβίβαζε τήν διοίκηση 
στά λαϊκά δργανα, πού είχαν στό έξής κάτω άπό τήν δική τους διοίκηση 
τήν ’Εθνική Πολιτοφυλακή.

Ή  ΕΠ μέ τή βοήθεια τών οργανώσεων εξασφάλιζε ιδανική τάξη. Ξέ
νοι δημοσιογράφοι έγραφαν μέ θαυμασμό γιά τήν ζωή καί τίς δραστηριό
τητες τοΰ ελληνικού λαοΰ άμέσως μετά τήν απελευθέρωσή καί διέψευδαν 
μέ άγανάχτηση τούς ισχυρισμούς πού σκόπιμα μετέδινε τό BBC δτι στίς 
απελευθερωμένες περιοχές επικρατεί αυθαιρεσία καί τρομοκρατία. Ό  
Λευτέρης Σταυριανός παραθέτει ανταπόκριση τοΰ Λήλαντ Στόου πού δη
μοσιεύτηκε στίς II Φλεβάρη 1945 στή «New York Post»:

«... Στήν Αθήνα συνάντησε εξ η "Αγγλους καί 'Αμερικανούς δημοσιο
γράφους τών όποιων ή εντιμότητα έπί σειράν ί.τών είναι ΰπεράνω πάσης υπο
ψίας. Άπό τά μέσα 'Οκτωβρίου είχαν ταξιδέψει άπό τή μιά άκρη τής Ελ
λάδας ώς τήν άλλη. Αυτοί οί πεπειραμένοι δημοσιογράφοι δέν είχαν συναντή
σει τίποτα πού νά μπορεϊ νά χαρακτηριστεί «τρομοκρατία» -  μέχρις δτου άρχι
σε ή μάχη τών Αθηνών καί τότε βέβαια υπήρξε αρκετή τρομοκρατία καί 
άπό τίς δυό πλευρές. Ήταν πόλεμος.

Ό  Φράνκ Τζεβάρσι τοΰ «Κολλίερ» καί ό Μ. Φόντορ τοΰ «Σικάγο Σάν» 
ταξίδεψαν πρός τό βορρά, άπό τήν Αθήνα στήν Θεσσαλονίκη. Ό  έκεϊ “Αγ
γλος διοικητής τούς είπε δτι άπό τήν Ιη Νοεμβρίου που ελευθερώθηκε ή Θεσ
σαλονίκη ώς τήν ήμέρα εκείνη όέν είχε ση/ιειωθεΐ ούτε μιά άντεκδικητική έκτέ
λεση άπό μέρους τοΰ ΕΛΑΣ. Οί Τζεβάρσι καί Φόντορ δέν συνάντησαν οϋτε 
λεηλασίες οϋτε «σφαγές» στή Θήβα. Λαμία. Λάρισα καί στίς άλ.λ.ες πόλεις, κατά 
τή διάρκεια τοΰ ταξιδιού τους. Ταξίδεψαν μέ σκοπό νά έπαληθεύσουν φήμες 
βαρβαρότητας καί δέ συνάντησαν οϋτε μιά περίπτωση.

Ή  Αθήνα έμεινε χωρίς Γερμανούς επί δύο μέρες πριν φτάσουν τά Α γγλι
κά στρατεύματα. Σ ' αύτό τό διάστημα, μέσα στόν πυρετό τής ελευθερίας καί

ρούσικα.
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τής ξαφνικής ευκαιρίας γιά Εκδίκηση, πολίτες σκοτώθηκαν καί σπίτια λεηλα- 
τήΟηκαν. Πολλοί άπό τούς νεκρούς ήσαν συνεργάτες τών Γν.ρμανών. "Αλλοι 
δμως δέν ήσαν.

Αύτό υπήρξε τό αναπόφευκτο επακόλουθο τής άπελευθέροχτης σέ δλες τίς 
χώρες τής Ευρώπης. Μόλις δμως έφθασαν τά αγγλικά στρατεύματα, ό ΕΛΑΣ 
τέθηκε οίκειοθελώς υπό τίς διαταγές τοΰ Σκόμπυ, καί. ύπακούοντας. άποσύρ- 
θηκε άπό τήν 'Αθήνα.

"Ολες οΐ ενδείξεις πού κατόρθωσα νά μαζέψω κατά τήν περίοδο μεταξύ 
Τ0> 12ης 'Οκτωβρίου (ημέρα άπελευθέρωσης) καί τής 3ης Δεκεμβρίου (ήμερα 
έναρξης μαχών στήν ’Αθήνα) συμφωνούν άπολύτως μέ τήν ετυμηγορία τού 
Μ. Φόντο/), τού πλέον πεπειραμένου δημοσιογράφου στήν Ελλάδα κατά τή 
διάρκεια εκείνων τών εβδομάδων, καί μιας άπό τίς μεγαλύτερες αυθεντίες έπί 
βαλκανικών θεμάτων. Ό  Φόντορ είπε: «Μέσα σέ. 25 χρόνια έχω δει σχεδόν 
δλες τίς επαναστάσεις τής Ευρώπης. Αύτή εδώ ήταν ή πιό ήρεμ)\ καί πολιτι
σμένη επανάσταση πού έχω δει ποτέ. μέχρι τή στιγμή πού ή αστυνομία άρχισε 
νά πυροβολεί καί οΐ "Αγγλ.οι έπενέβησαν.»

"Εχοντας έξασφαλισμένη τήν τάξη καί τήν όμαλότητα, οί ’Επιτροπές 
Λαϊκής Αυτοδιοίκησης άμέσως καταπιάνονταν μέ τά άμεσα καί ζωτικά 
προβλήματα τοΰ επισιτισμοί) τοΰ λαοΰ. τής πρόνοιας γιά τά παιδιά, τούς 
αρρώστους, τούς τραυματίες καί ανάπηρους, τά θύματα πολέμου καί τοΰ 
έΟνικοαπελευΟερωτικοΰ αγώνα. Γιά τό σκοπό αΰτό όλες οί αποθήκες τρο
φίμων καί ιματισμού, φαρμάκων καί τεχνικών υλικών, χρήσιμων γιά τήν 
παραγωγή καί τή στέγαση, πού άφησαν φεύγοντας οί καταχτητές, κατα
σχέθηκαν καί μπήκαν στή διάθεση τής Λαϊκής Αυτοδιοίκησης. 'Επίσης, 
μέ διαταγή τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, μεγάλες ποσότητες σιτηρών, νομής καί 
πολλά ζώα τέθηκαν στή διάθεση τής Λαϊκής Αύτοδιοίκησης άπό τήν 
ΕΤΑ. Σοβαρές ποσότητες τροφίμων, ρούχων, μάλλινων, φαρμάκων, σιδη- 
ρικών. τζαμιών κ.ά. κατασχέθηκαν μέ άποφάσεις τών λαϊκών δικαστηρίων, 
άπό τούς οικονομικούς συνεργάτες τών καταχτητών, οί περισσότεροι άπό 
τούς όποιους είχαν άκολουθήσει τούς Γερμανούς έξω άπό τήν 'Ελλάδα, 
ένώ άλλοι πιάστηκαν καί μπήκαν στή διάθεση τών είδικών δικαστηρίων 
γιά τούς δοσίλογους. ’Επίσης σημαντικές ποσότητες διάφορων είδών, τά 
περισσότερα άπό άρπαγές καί λεηλασίες, βρέθηκαν στίς βάσεις έξόρ- 
μησης τών ταγματασφαλιτών καί τών γερμανοοπλισμένων συμμοριτών.

Σ ' όλη τήν 'Ελλάδα, εκτός άπό τήν “Ηπειρο, όπου βρίσκονταν δυνά
μεις τοΰ Ζέρβα, καί σέ μερικά νησιά, όπου άσκοΰσαν κάποια έξουσία γιά 
λογαριασμό τής Κυβέρνησης Παπανδρέου οί Γενικοί Διοικητές, δέν 
έκδηλώΟηκε ούτε ή παραμικρή συμπαράσταση τής Κυβέρνησης, τής 
«Κουρτουλούς», τής Έ μ -’Ελ, ή τού 'Ερυθρού Σταυρού. Ό λες αύτές οί 
όργανώσεις, πού τιτλοφορούνταν «Βοήθεια στήν Ελλάδα» καθοδηγούν
ταν στίς διανομές άπό τούς “Αγγλους, μέ διάφορες επιτροπές καί υπο
επιτροπές.

"Εχοντας πρωταρχική φροντίδα τόν έπισιτισμό τού λαοΰ. οί διανομές 
ψωμιού καί τροφίμων γίνονταν μέ τάξη καί άμερρληψία. 'Επίσης ή Λ.Α. 
καταπιανόταν καί μέ τά ζητήματα τής οργάνωσης τής παραγωγής. Χορη- 
γήϋηκαν σπόροι, δόθηκαν έργαλεϊα, στό μέτρο τοΰ δυνατού καί άρχισε
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ή καλλιέργεια καί ή σπορά σέ πολύ μεγαλύτερες έκτάσεις άπό έκεΐνες πού 
καλλιεργούνταν στήν περίοδο τής κατοχής. 'Οργανώθηκαν κτηνοτροφι- 
κοί σύλλογοι γιά τήν περισυλλογή τών μικρών καί μεγάλων ζώων, τήν 
έκμετάλλευση τών βοσκότοπων άπό τούς κτηνοτρόφους. Έπιστρατεύ- 
Οηκαν κτηνίατροι καί ζωοτέχνες, γιά έμβολιασμούς. Πάρθηκαν άμεσα 
μέτρα γιά τήν στέγαση τών πυροπαθών πρίν πέσει βαρύς χειμώνας. Στίς 
πόλεις, στήν άρνηση τών βιομηχάνων νά βάλουν σέ κίνηση τά έργοστά- 
σια καί τίς φάμπρικες, γίνονταν κατασχέσεις προσωρινού χαρακτήρα καί 
άνάΟεταν τήν διεύθυνση καί λειτουργία τους σέ έπιτροπές. Τέτοιες κατα
σχέσεις εγιναν σέ έργοστάσια τροφίμων, ύφαντουργικά, καπνοβιομηχα
νίας, γεωργικών έργαλείων, καρφιών κλπ. ' Η παραγωγή διανέμονταν στό 
λαό. Πάρθηκαν μέτρα γιά τή. λειτουργία τού έμπορίου καί τών λαϊκών 
αγορών. Ε πειδή ή κυβέρνηση δέν έστελνε χρήματα γιά τούς μισθούς 
τών δημοσίων ύπαλλήλων, οί οικονομικές ύποεπιτροπές τής Λαϊκής Αύ- 
τοδιοίκησης έβαλαν ειδικές φορολογίες: στίς περιπτώσεις πού οί φορο
λογούμενοι άρνούνταν νά πληρώσουν τόν φόρο, γίνονταν έκποιήσεις τών 
έμπορευμάτίον, μέχρι τού καθορισμένου ποσού.

Ένα άπό τά πιό άμεσα, μετά τό έπισιτιστικό, ζητήματα ήταν ή Λαϊκή 
Υγεία καί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τών τραυματιών, θυμάτων καί 

άρρωστων. Μέ τήν φροντίδα τής Λαϊκής Αύτοδιοίκησης άνοιγαν όλα τά 
νοσοκομεία πού ύπήρχαν ή άναπτύχΟηκαν άπό τόν ΕΛΑΣ, όργανώνονταν 
λαϊκά ιατρεία στίς πόλεις καί τά κεφαλοχώρια. ’Εθελοντικά προσφέρον- 
ταν γιατροί καί νοσοκόμοι γιά τίς άγροτικές περιφέρειες. Συγκεντρώνον
ταν καί διανέμονταν φάρμακα. Ή  ιατρική περίθαλψη προσφερόταν δω
ρεάν. σ ’ δλο άδιάκριτα τόν πληθυσμό.

Μέ κοινές προσπάθειες αύτοδιοίκησης, δασκάλων καί γονέων έπι- 
διορθώνονταν τά σχολεία, έφοδιάζονταν μέ θρανία, πίνακες καί άλλα σ χ ο 
λικά όργανα. Σχεδόν άμέσως άρχισαν νά λειτουργούν σ ’ δλη τήν χώ
ρα, μέ τούς παλιούς δασκάλους καί νέους πού έτοίμασαν τά φροντιστή
ρια τής ΠΕΕΑ.

"Αρχισε ή λειτουργία τών ταχυδρομείων. Γιά τίς τηλεφωνικές συνδια
λέξεις χρησιμοποιούνταν τά τηλεφωνικά κέντρα τού ΕΛΑΣ.

'Επίσης άπό τήν άρχή άκόμα ή Λαϊκή Αύτοδιοίκηση καταπιάστηκε μέ 
τήν περισυλλογή τής έθνικής περιουσίας. 'Επισκευάστηκαν πολλά χιλ ιό
μετρα τηλεφωνικών καί σιδηροδρομικών γραμμών, μικρές καί μεγαλύτερες 
οδικές καί σιδηροδρομικές γέφυρες καί άλλα τεχνικά έργα.

Όπως βλέπουμε ή Λαϊκή Αύτοδιοίκηση προχωρούσε στήν άντιμετώ- 
πιση τών λαϊκών καί γενικότερα κρατικών προβλημάτων, χωρίς νά άγνοεϊ 
τήν ιδιομορφία τής ύπαρξης καί δεύτερης έξουσίας πού νομικά θεωρούν
ταν ή έπίσημη Κεντρική Κυβέρνηση τής 'Ελλάδας, άναγνωρίζονταν άπό 
τούς συμμάχους καί μέσω αύτής έκφράζονταν, έστω καί τυπικά, ή διε
θνής συμπαράσταση καί βοήθεια στήν 'Ελλάδα. Ή  έξουσία τής Λαϊκής 
Αύτοδιοίκησης προσπαθούσε νά διατηρεί όμαλές σχέσεις συνύπαρξης καί 
συνεργασίας τών δυό έξουσιών, έφαρμόζοντας τήν γραμμή τής άνώτατης 
ήγεσίας τού έθνικολαϊκού κινήματος, χωρίς δμως παραχωρήσεις πού νά 
άλλοιώνουν τόν λαϊκό χαρακτήρα της.
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Παραθέτουμε τά παρακάτω άποσπάσματα άπό μιά έκθεση τοΰ Μ.Γ. 
πρός τό ΠΓ τοΰ. ΚΚΕ, μέ ήμερομηνία 14-11-44. Είναι χαρακτηριστικά: 

«Νίκη ίπίσης δική μας ήταν ή έγκατάσταση τής Ε. Πολιτοφυλακής πού 
τήν Αναγνωρίζουν οί Αντιπρόσωποι τής Κυβέρνησης καί οί σύμμαχοι. Αλλά 
ίπίσης καί ή έόώ (σ.σ. στή Θεσσαλονίκη) έγκατάσταση τής έδρας τής 
Ο. Μ. Μ. πού Αρχικές Αποφάσεις τοΰ Σκόμπυ ήταν νά παραμείνει ή έδρα τής 
Ο. Μ. Μ. στή Νάουσα.

Ή  Αντίδραση έφαγε ένα γερό χτύπημα. 'Ωστόσο δέν έχουμε αυταπάτες. 
Τώρα μέ τήν έλευση τών συμμάχων καί τών Αντιπροσώπων τής Κυβέρνησης 
άρχισε νά ΑναΟαρρεϊ καί νά Αναδιοργανώνεται.

Οί προσπάθειες μας τώρα έτειναν:
α) Συγκρότηση Δημαρχιακής Επιτροπής πού μαζί μέ τήν Ο.Μ.Μ. άνέ- 

λαβε όλες τίς Εξουσίες. Τόσο ό Μόδης όσο καί οί "Αγγλοι τήν Αναγνωρίζουν 
καί συνεργάζονται μαζί της. Ό  Μόδης είπε πώς ήρθε γιά νά συγκροτήσει 
κ α τ ' έντολήν τοΰ πρωθυπουργού Δημοτικόν Συμβούλων, άλλά είναι ικανο
ποιημένος καί δέν έχει νά άλλάξει κανένα πρόσωπο.

β) Ή  Ο.Μ.Μ. άνέλαβε καί έπιλύει όλα τά ζητήματα τής Μακεδονίας καί 
μαζί της είναι υποχρεωμένος νά συνεργάζεται ό Μόδης.

γ) Προσπαθούμε τήν Διοικητική 'Επιτροπή (Καραμαούνας, Παπαδόπου- 
λος, Καλιδόπουλος) νά τήν Αναδείξουμε σάν όργανο αύτοδιοίκησης, πού έχει 
έπαφή μέ όλα τά έπαρχιακά Συμβούλια.

δ) Κάναμε πολλές διανομές σέ τρόφιμα άπό τά γερμανικά λάφυρα, γιά 
νά άντιμετωπίσουμε τήν κρίση χαρτονομίσματος πού άνέβηκε σέ μιά μέρα άπό 
80 δισεκατομμύρια σέ 130 δισεκατομμύρια (σ.σ. σάν άποτέλεσμα τής άναγγε- 
λίας τής σταθεροποίησης τής δραχμής, πού δμως δέν κυκλοφόρησε ή νέα 
δραχμή στίς έπαρχίες) ή λίρα. Γιά νά τακτοποιηθεί τό νομισματικό ζήτημα 
είναι άνάγκη γρήγορα νά μάς άποσταλεί τό νέο χαρτονόμισμα. Ή  πάλη μας 
τώρα προσανατολίζεται: α) διανομές άπό τούς συμμάχους, β) άνοιγμα έργο- 
στασίων καί σταθερά μεροκάματα, γ) μεταφορικά μέσα καί καύσιμη ΰλη, δ) Ε
νισχύσεις στούς άγρότες κυρίως σπόρο, έργαλεϊα καί ζώα άπό τούς συμμάχους. 
Γύρω άπό τά ζητήματα αύτά κινούμε τά έργατικά σωματεία καί τούς γεωρ
γικούς συνεταιρισμούς κατά περιφέρεια καί 'ετοιμάζουμε γενική κινητοποίηση 
όλων τών συνεταιρισμών.

ε) Έκδίδομε καθημερινά τήν «Λαϊκή Φωνή» καί τήν « ’Ελευθερία»... 
στ) Τό ζήτημα τής Ε.Π. παραμένει όπως σάς τηλεγραφήσαμε. Ό  Μόδης 

καί οί άγγλοι τήν άναγνωρίζουν.
ζ) Ή  πάλη μας ένάντια στήν αντίδραση περνάει σήμερα σέ άλ./χς μορφές. 

Προκλήσεις, συκοφαντίες ώς τώρα έχουμε πάρα πολλές πού τίς άντιμετα- 
πίζουμε...»™

Ξεχωριστή δημιουργική δουλειά άνάπτυξε ή Λαϊκή Αύτοδιοίκηση τής 
'Ανατολικής Μακεδονίας καί Δυτικής Θράκης. Παρέλαβε όλες τίς απο
θήκες, τίς κρατικές καί άλλες έπιχειρήσεις, πού είχαν κατασχέσει οί κα
ταχτητές, περισυνέλεξε τήν έθνική περιουσία, στέλνοντας έπιτροπές καί

19. Α ρχεία  τής ΚΕ του ΚΚΕ.
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Από αριστερά: Μάρκος καπετάνιος. Μπακιρτζής στρατιωτικός. Λαγγουράνης Επι
τελάρχης τής Ο.Μ.Μ.. δεξιά ό Αλκιβιάδης Λούλης.

στίς γειτονικές χώρες, κυρίως γιά τήν παραλαβή άτμομηχανών καί βαγο- 
νιών τών σιδηροδρόμων τοΰ ' Ελληνικού Κράτους καί κατασχεμένων έλ- 
ληνικών αύτοκινήτων. “Εβαλε σέ κίνηση τήν έπισιτιστική βιομηχανία, τά 
έργοστάσια τσιγαροποιίας καί άλλα. Φρόντισε γιά διανομές ψωμιού καί 
τροφίμων. “Ανοιξε συσίτια, νοσοκομεία, σχόλιά κλπ. “Εκανε διανομές 
γεωργικών έργαλείων. σπόρων καί λιπασμάτων, μέσον τών Γεωργικών 
ΣυνεταιρίΟμών. Καθόρισε τρόπο άνταλλαγών καί. σέ άντικατάσταση τοΰ 
βουλγαρικού «λέθα», έβγαλε προσωρινό ελληνικό νόμισμα.

Στήν 6η Συλλογή τοΰ περιοδικού « ’Εθνική ’Αντίσταση», δημοσιεύ
τηκε μιά πολύ χαρακτηριστική έκθεση τοΰ Προέδρου τής Γενικής Αύτο- 
διοίκησης Η πείρου ’Αλκιβιάδη Λούλη, πού έστειλε στή Γραμματεία τών 
’Εσωτερικών τής ΠΕΕΑ.

Στήν έκθεσή του ό Λούλης, άφοΰ άνάφερε μέ ζωντανά παραδείγματα 
τήν σκληρή, άλλά πλούσια καί άποδοτική δουλειά τής Λαϊκής Αύτοδιοί- 
κησης, κάτω άπό τήν καθοδήγηση τής Γενικής Διοίκησης, καί μέ βάση τίς 
πράξεις καί άποφάσεις τής ΠΕΕΑ κατάληγε:

«...ό λαός μι: τό Αλάνθαστο κριτήριό του κατάλαβε ποιοι πολέμησαν τό\· 
καταχτητή καί ποιοι Ενώ παρουσιάζονταν σάν ΕΟνικιστές ουσιαστικά τόν βοη
θούσαν Ενάντια στούς πατριώτες. Γιά όλα αυτά είμαστε πολύ αισιόδοξοι γιά 
τήν έκβαση τού πο/.ιτικοΰ άγώνα πού Οά όιεξαχθεϊ σι: λίγο καιρό ανάμεσα στίς 
δυνάμεις τής προόδου καί σ ’ εκείνες τής άντίδρασης Εδώ στήν ”Ηπειρο όπο>ς



θά διεξαχθεϊ σ ' όλη τή χώρα. Οί πολιτικές όργανώσεις μας Ατσαλωμένες στή 
φωτιά τής πάλης, πλουτισμένες μέ τήν τρίχρονη πείρα, θά ί ι’τείνουν τίς προ
σπάθειες τους νά διαφωτίσουν καί νά καταχτήσουν καί τόν υπόλοιπο λ.αό.

θά Ιχουμε νά έπ/δείξουμε γιά έγγύηση ενα Εργο φωτεινό φιλ,ολαϊκό. πραγ
ματικά έθνικό. τό έργο τοΰ ΕΑΜ, τοΰ ΕΛΑΣ καί τής ΠΕΕΑ πού αντέχει στήν 
πιό έπίμονη Ερευνα καί καταχτά καί τόν πιό δύστροπο κριτή. Καί Οά έχουν 
νά έκθέσουν γιά τό μέλλον ενα πρόγραμμα λαοκρατικό, καθαρό, τίμιο, πού Οά 
πείθει καθένα πώς ή έφαρμογή του θά κάνει τήν πατρίδα μας πραγματικά λεύ
τερη, άνεξάρτητη καί ευτυχισμένη*>.

"Ενας νέος, ζωντανός, έπαναστατικός μηχανισμός είχε συγκροτηθεί καί 
δροΰσε μέ πληρότητα θεσμών καί μεθόδων άγνωστων στό παρελθόν καί μέ 
τή συμπαράσταση καί ένεργητική συμμετοχή στήν άσκηση τής κρατικής 
έξουσίας όλου τοΰ λαοΰ. Όποιαδήποτε κυβέρνηση κι άν σχηματιζόταν, 
άν δέν σεβόταν τήν μεγάλη αύτή κατάχτηση τοΰ λαοΰ, Οά βρισκόταν 
σέ πλήρη άδυναμία νά άνασυγκροτήσει έναν κρατικό μηχανισμό μέ παλιά 
χαρακτηριστικά καί τήν παλιά άποστολή.

Ή  ήγεσία τοΰ ΚΚΕ δέν είχε σαφή άντίληψη τοΰ γεγονότος ότι στήν 
'Ελλάδα είχε δημιουργηθεί μιά ιδιόμορφη δυαδική έξουσία, πού δέν μπο- 
ροΰσε νά διαιωνιστεΐ: ή έπικράτηση τής μιάς άπαιτοΰσε τήν έκμη- 
δένιση τής άλλης. Συγκερασμός τών δύο ριζικά διαφορετικών καί κοινω- 
νικοπολιτικά άνταγωνιστικών έξουσιών, δέν μπορούσε νά γίνει. Κάτω άπό 
τίς ειδικές συνθήκες, διεθνείς καί έσωτερικές, έκείνης τής περιόδου, μέ 
σωστή πολιτική καί άξιοποίηση τής συντριπτικής ύπεροχής δυνάμεων καί 
τής κυριαρχίας τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ σ '  όλη τή χώρα, Οά ήταν δυνατό νά έπι- 
κρατήσει ή Λαοκρατική έξουσία, «ειρηνικά». ' Η άνικανότητα τής ήγε-

0/ λαϊκές έπιτροπές κατάσχεσαν τίς άπσθήκες τού κατακτητή καί μοίρασαν τά 
τρόφιμα στό λαό
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σίας τοΰ ΚΚΕ νά συλλάβει τό κύριο πρόβλημα, στή νέα φάση μετά τήν 
άπελευθέρωση, ήταν καθοριστική.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

Γιά δημοκρατικές λύσεις

Τό γεγονός ότι τό λαϊκό έπαναστατικό κίνημα δέν κατέλαβε τήν έξουσία 
άπό τίς 12 ώς τίς 18 τού Όκτώβρη, πού στήν ’Αθήνα καί σ ’ όλο τόν κορ
μό τής ' Ελλάδας δέν ύπήρχε καμιά δύναμη νά τό έμποδίσει προκάλεσε έκ
πληξη καί ικανοποίηση στούς έπίσημους βρεταννικούς κύκλους καί βαθιά ά- 
νακούφιση στούς πιό διορατικούς άστούς πολιτικούς. ' Η χωρίς όρους καί 
έγγυήσεις συμμετοχή στή νέα κυβέρνηση τού Παπανδρέου, ήταν μιά δεύ
τερη άπόδειξη πώς τό λαϊκό κίνημα είχε άποφασίσει νά άκολουθήσει 
σταθερή πορεία πρός τήν όμαλή δημοκρατική έξέλιξη, σέ συνεργασία μέ 
τήν άστική τάξη καί μέσα στά πλαίσια τού Συντάγματος καί τών κοινο
βουλευτικών διαδικασιών.

Γιατί όμως ή τότε ήγεσία τοΰ ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ δέχτηκε νά κάνει 
καί τό δεύτερο λάθος, νά στείλει υπουργούς στήν νέα κυβέρνηση, μέ 
πρόεδρο έναν άφερέγγυο πολιτικό, διορισμένο άπό τόν Λήπερ; Τό έξή- 
γησε, τρεις μόνο μήνες άργότερα, τό μέλος τής Γραμματείας τού ΠΓ τής 
ΚΕ τοΰ ΚΚΕ καί τότε ύπουργός, Γ. Ζεύγος:

«Τό ΕΑΜ δέχτηκε έστω καί τούς όρους τού Λιβάνου γιατί πίστευε καί 
πιστεύει στίς δημοκρατικές, στίς Αντιφασιστικές Αρχές τοΰ πολέμου. Πίστευε 
καί πιστεύει βαθύτατα στή δημοκρατική συνείδηση, στή θέληση καί στή δύ
ναμη τού 'Ελληνικού λαού. Πίστευε καί πιστεύει βαθύτατα στό ξύπνημα, στήν 
πολιτική χειραφέτηση τοΰ λ.αού καί γυρεύει ν ’ άποφύγει νά προσθέσει καινούρια 
αιμορραγία, καινούριες συμφορές στή χώρα. θέλει νά έξασφαλίσει ήσυχία καί 
έσωτερική ειρήνη στό λαό καί νά δημιουργηθεϊ ή καινούρια, ή λαοκρατούμενη 
'Ελλάδα μέ πολιτικά, μέ είρηνικά μέσα πάλης. Ξέρει δτι οί ταπεινοί Αντίπα

λοι, πού δέ δίστασαν νά συνεργαστούν καί συνεργάζονταν μέ τούς Γερμανούς 
προσκαλοΰν τούς συμμάχους Άγγλους νά πνίξουν τή θέληση τού 'Ελληνικού 
λ.αού στό α’ιμα του. Καί τό ΕΑΜ καί τό ΚΚΕ θέλουν ν ’ Αποφύγουν τήν Ενοπλη 
σύγκρουση. Δέ θέλουν νά δώσουν όποιαδήποτε πρόφαση γιά ξένη έπέμβαση στά 
έσωτερικά τής 'Ελλάδας καί γιά καινούρια αιματοχυσία. 'Ενδιαφέρονται νά 
διωχτεί τό γληγορότερο ό καταχτητής, νά ένισχυθεϊ ό συμμαχικός άγώνας, νά 
άποκατασταθεΐ τό ταχύτερο ή ήσυχία καί ή έσωτερική ειρήνη τοΰ λαού, γιά 
r ’ Αρχίσει Αμέσως ή Ανοικοδόμηση τής χώρας καί νά Επουλώσει τίς πληγές 
του. Αύτές οί Ιδέες καί αύτές οί σκέψεις κινούν τό ΕΑΜ καί τό ΚΚΕ στή δρά
ση τους. σκέψεις πούναι άκατανόητες στόν κόσμο τής φαυλοκρατίας. Στόν 
Παπανδρέου καί στούς Γονατάδες. Τήν είλικρίνεια τής πολιτικής του τήν Από- 
δειξε περίτρανα τό ΚΚΕ τόν Όχτώβρη τοΰ 1944. Μέ τήν άπελευθέρωση τής 
'Ελλάδος κράτησε υποδειγματική τάξη στήν Αθήνα καί στήν άλλη χώρα.
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Είχε όλη τήν δυνατότητα νά πάρει τήν έξουσία καί νά έξοντώσει τούς Αντι
πάλους του. πού δέν ήταν παρά κοινοί δοσίλογοι έθνοπροδότες. ~Ομως κάλ.εσε 
όλους τούς πατριώτες νά ενωθούν γιά νά σώσουν τήν 'Ελλάδα άπ ' τήν Απο
συνθετική μανία τής ξένης καί ντόπιας άντίδρασης.

Οί ξένοι μά καί οί Ίδιοι οί ντόπιοι άντιδραστικοί έμειναν κατάπληχτοι 
μπροστά στήν πειθαρχία καί τόν πολιτισμένο δημοκρατικό τρόπο, πού έξεδή- 
λωσαν τή θέλησή τους οί τεράστιοι λαϊκοί όγκοι στήν 'Αθήνα, στή Θεσσα
λονίκη. σ ' όλες τίς πόλεις καί τά χωριά τής Ελλάδας.

Ή  τάξη καί ή ήσυχία πού άκολούθησαν στήν 'Αθήνα καί στίς άλλες πό
λεις άμέσως μετά τήν άπελευθέρωση διατράνωσαν σ ' όλο τόν κόσμο ότι ή 
πολιτική τού ΕΑΜ καί τοΰ ΚΚΕ ήταν νά λυθεί τό έσωτερικό πρόβλημα μέ πο
λιτικά, μέ είρηνικά, μέ δημοκρατικά μέσα. "Εμειναν καί μένουν σάν άκατα
μάχητη καί περίλαμπρη άπόδειξη ότι τό ΕΑΜ καί τό ΚΚΕ, περικλείνοντας τίς 
δημοκρατικές άντιφασιστικές δυνάμεις τής χώρας, είναι οί /μοναδικές δυνάμεις 
πού μπορούσαν νά έξασφαλίσουν καί έμπασαν τήν 'Ελλάδα, ύστερα άπ ' τήν 
άγρια περίοδο τής κατοχής, σέ όμαλό, σέ δημοκρατικό δρόμο έξέλιξης. Δίχως 
βία. δίχως τρομοκρατία, δίχως φασισμούς καί διχτατορίά καί κινήματα νά 
Αποφασίσει ό 'Ελληνικός λαός γιά τό πολίτευμά του. γιά to καθεστώς καί τόν 
τρόπο διακυβέρνησης τής χώρας του»20.

Οί διαπιστώσεις τοΰ Ζεύγου είναι αντικειμενικές, άλλά ή προσπά- 
Οειά του νά δικαιώσει τή γραμμή τοΰ κινήματος, — πιό σωστό θά ήταν 
νάλεγε τής ήγεσίας — δέν είναι ικανοποιητική καί βάζει πολλά έρωτή- 
ματα. "Εγραψε πώς τό λαϊκό κίνημα «θέλει νά άποφύγει τήν ένοπλη σύ
γκρουση». Σωστό. Ά λλά  πώς θά τήν άποφύγει; Ή τα ν άρκετή ή μονό
πλευρη καλή διάθεση καί θέληση τοΰ κινήματος, έστω καί άν αύτό δι
καιούνταν νά μιλά στό όνομα τών 90 καί 95 έκατοστών τοΰ έλληνικοΰ 
λαοΰ; Θάπρεπε νά τό θέλει καί ή άλλη πλευρά, ό άντίπαλος, πού δέν ήταν 
μόνο τό μικρό ποσοστό τής ντόπιας άντίδρασης, άλλά καί οί "Αγγλοι καί 
κυρίως οί "Αγγλοι. Ά λλά  καί άν ό έχθρός δέν τό ήθελε — καί δέν τό 
ήθελε καί τόξερε αύτό ή ήγεσία τοΰ κινήματος — θά έπρεπε νά ύποχρεω- 
Οεϊ νά τό θέλει, ή νά παραμεριστεί μέ τή βία τής πλειοψηφίας.

"Εγραψε ό Ζεύγος πώς τό λαϊκό κίνημα «ξέρει τούς ταπεινούς άντιπά- 
λους του». Ά φοΰ τούς ξέρει τότε γιατί ή ήγεσία τοΰ κινήματος συμμα
χούσε μ ’ αύτούς; ' Η παράνομη — νά ποΰμε — αύτή συμβίωση κάτω άπό 
τήν ίδια στέγη, τήν λεγόμενη έθνική κυβέρνηση, πού άπό τήν φύση της 
ήταν εύθραυστη, άνειλικρινής, πάντα άπειλούμενη άπό τίς άσυμφωνίες, τίς 
άντιθέσεις καί τίς παρασπονδίες τών «ταπεινών άντιπάλων», άναπόφευκτα 
Οά ύπέσκαπτε καί τελικά θά διέλυε, τινάζοντας στόν άέρα, όλες τίς καλές 
προσπάθειες τού κινήματος «νά έξασφαλίσει ήσυχία καί έσωτερική ειρή
νη στό λαό καί νά δημιουργηθεΐ ή καινούργια, ή λαοκρατούμενη ' Ελλάδα 
μέ πολιτικά, μέ είρηνικά μέσα».

' Η γραμμή τής όμαλής δημοκρατικής έξέλιξης πιθανό νά είχε άποτε-

20. Γ. Ζεύγος. - Ή  λαϊκή ‘Αντίσταση τού Δεκέμβρη κλπ.» Έ κδοση «Ρήγας» ’Αθήνα 1945 
σελ. 26-27.
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λέσματα άν τό ΚΚΕ, πού είχε τήν κύρια εύθύνη γιά τήν πορεία τοΰ κι
νήματος, δέν ξεχνούσε τήν προγραμματική άρχή του δτι: «δέν ύπάρχει 
πρόοδος χωρίς πάλη». Ά ν  έβλεπε δηλαδή τή διαλεχτική σχέση πού ύ- 
πάρχει άνάμεσα στήν έξελιχτική πορεία μέ μεταρρυθμίσεις καί τήν 'Επα
νάσταση. Ά ν  έβλεπε τίς Ιδιομορφίες τοΰ Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέ
μου καί τής πρόσκαιρης Συμμαχίας τών δυτικών ιμπεριαλιστικών δυνά
μεων μέ τήν Σοσιαλιστική Σοβιετική "Ενωση καί μάλιστα μέσα στίς 
συνθήκες πού ό πόλεμος βρισκόταν στό τέλος του καί ή 'Ελλάδα ήταν 
λεύτερη, μέ μιά δυαδική έξουσία. Πιό συγκεκριμένα, μέ μιά λαοκρατική 
έξουσία πού κυριαρχούσε σ ’ δλη τήν 'Ελλάδα καί στηριζόταν στήν 
αγάπη καί μαχητική υποστήριξη τής συντριπτικής πλειοψηφίας τοΰ λαοΰ 
καί μέ μιά κυβέρνηση, χωρίς έξουσία, πού γύρισε στήν 'Ελλάδα καί υ
πήρχε αποκλειστικά καί μόνο γιατί τήν υποστήριζε ή ήγεσία τοΰ λαϊκού 
κινήματος. Χαρακτηριστικά ό ίδιος ό πρόεδρός της Παπανδρέου όνόμασε 
τήν κυβέρνησή του «περικεφαλαία τοΰ έαμικοΰ Κράτους».

Δυό, δμως, έξουσίες σέ μιά χώρα, σημαίνει πώς ή ’Επανάσταση δέν 
τέλειωσε καί δτι συνεχίζεται μέσα στίς νέες συνθήκες. Ή  μιά έξουσία δέν 
θά μπορούσε νά άνέχεται γιά πολύ καιρό τήν άλλη. άντίπαλή της έξουσία 
καί θά έπιχειροΰσε γρήγορα, ή λίγο άργότερα νά τήν διαλύσει, ειρηνι
κά ή μέ βία, καί νά έπικρατήσει αύτή καί μόνη σ ’ δλη τήν έπικράτεια. Τό 
λαϊκό κίνημα είχε δυνατότητες νά πετύχει μέ ειρηνικά μέσα πάλης, μέ 
κοινοβουλευτικές διαδικασίες, νά κερδίσει τήν πλειοψηφία στίς έκλογές 
καί νά δημιουργήσει τήν «καινούργια λαοκρατούμενη 'Ελλάδα», άρκεϊ νά 
διατηρούνταν ή ήσυχία καί ή τάξη. Ή  νομιμότητα καί ή ήσυχία καί τά
ξη γιά όμαλή δημοκρατική έξέλιξη,.γιά τίς άντίπαλες στό λαό δυνάμεις 
ήταν «βραχνάς». Πνίγονταν στήν όμαλότητα. Ό  μόνος δρόμος πού τούς 
έμενε ήταν ή ένοπλη σύγκρουση. Καί σέ μιά τέτοια σύγκρουση τών δυό 
έξουσιών, ήταν άναμφισβήτητο δτι οί "Αγγλοι, πού βρίσκονταν μέσα στή 
χώρα, Οά μπαΐναν στήν ένοπλη σύγκρουση ύπέρ τής κυβέρνησης πού αύ- 
τοί διόρισαν. Κι αύτό δχι γιατί προσκλήθηκαν άπό τούς «ταπεινούς άντί- 
παλους τοΰ λαοΰ», δπως έγραψε ό Ζεΰγος, (ήταν προσκαλεσμένοι καί άπό 
τήν ήγεσία τοΰ κινήματος, μέ τή συμφωνία τής Γκαζέρτας), άλλά άπό τά 
δικά τους άποικιοκρατικά συμφέροντα. Ν ’ άρχίσουν τήν ένοπλη άναμέ- 
τρηση μέ τό λαό οί ξένοι καί ντόπιοι έχθροί του δέν είχαν δυνάμεις. 
"Επρεπε νά κερδίσουν τόν άπαιτούμενο χρόνο γιά νά συγκεντρώσουν τίς 
δυνάμεις πού χρειάζονταν γιά νά βάλουν τήν λαοκρατική έξουσία καί τό 
κίνημα πού τήν ύποστήριζε μπροστά στό δίλημμα: « Ή  διαλύεσαι έΟελον- 
τικά, ή σέ διαλύω μέ τά άγγλικά δπλα»!

"Αν τάβλεπε δλα αΰτά ή ήγεσία τοΰ κινήματος, μιά πού άποφάσισε νά 
μή πάρει τήν έξουσία στίς 12 τοΰ Όκτώβρη, δταν είχε δλες τίς δυνατό
τητες καί άκολούθησε τό δρόμο τής όμαλής έξέλιξης, μέ συνταγματικές 
καί κοινοβουλευτικές διαδικασίες, Οά έπρεπε νά στηριχΟεΐ στό λαό. νά 
δυναμώνει τίς όργανώσεις του — πολιτικές, συνδικαλιστικές καί κυρίως 
τίς ένοπλες δυνάμεις του. "Επρεπε νά έντείνει τήν πάλη γιά τό ξερίζωμα τής 
έθνοπροδοσίας καί τοΰ φασισμού, τήν υπεράσπιση τών έπαναστατικών 
κατακτήσεων καί τήν άπόσπαση καί άλλων δημοκρατικών θέσεων. "Επρεπε
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νά άφαιρέσει κάθε δικαίωμα άπό τόν Σκόμπυ νά έπεμβαίνει στίς έσωτε- 
ρικές υποθέσεις τής χώρας καί νά τόν ύποχρεώσει, μαζί μέ τά στρατεύ- 
ματά του νά φύγει άπ ' τήν Ελλάδα, μιά πού ό πόλεμος, σύμφωνα μέ τίς 
διαταγές τοΰ ΣΜΑ, γιά τίς δυνάμεις αύτές είχε τελειώσει.

Μέ λίγα λόγια ή ήγεσία καί οί υπουργοί της Οά έπρεπε νά στηρίξουν 
τήν πολιτική τους στόν λαό καί τήν πάλη του.

“Ας δούμε τί έκανε ή ήγεσία καί πώς άνταποκρίθηκε στήν άποστολή 
της, στήν καθημερινή πρακτική.

Πλήρης διάσταση λόγων καί έργων

Ά πό τά μέσα τοΰ Ό χτώβρη όλες οί προσπάθειες τών "Αγγλων καί τής 
άντίδρασης συγκλίνουν στή δημιουργία τών αναγκαίων προϋποθέσεων 
γιά τήν προώθηση τής «έπιχείρησης» «Μάννα». Μετά τήν έπιτυχία τών 
δυό πρώτων άπαραίτητων προϋποθέσεων, — τήν είσοδο τής κυβέρνησης 
τών εξόριστων στήν ΆΟήνα καί τόν ανασχηματισμό της μέ τόν δουλικά 
υποταγμένο στήν Α γγλία  Παπανδρέου έπικεφαλής καί τής νέας κυβέρνη
σης «εθνικής ενότητας» — ό τρίτος άμεσα έπιδιωκόμενος σκοπός ήταν ή 
δημιουργία πολιτικών καί κυρίως στρατιωτικών δυνάμεων ικανών νά τήν 
στηρίξουν στήν ΆΟήνα. Αύτές, σέ συνέχεια, Οά άποτελοΰσαν όργανα 
προκλήσεων, γιά νά διαταραχτεΐ ή τάξη καί νά δοθεί αφορμή στούς Ά γ 
γλους νά προχωρήσουν στόν κύριο σκοπό τής «έπιχείρησης» «Μάννα»: 
στήν ένοπλη επέμβαση γιά τή συντριβή τών δυνάμεων τής λαοκρατίας καί 
τήν έπέκταση τής έξουσίας τής κυβέρνησης τής πλουτοκρατικής όλι- 
γαρχίας.

Γιά νά αποκτήσει ή κυβέρνηση τού Παπανδρέου κάποια δική της 
έξουσία οί "Αγγλοι, όπου μπορούσαν, άρχισαν νά άσκοΰν πιέσεις, γιά νά 
διατηρήσουν, όσο ήταν δυνατό, ανέπαφο τό κράτος τών κουΐσλιγκς.

Στήν προσπάθεια αύτή οί “Αγγλοι δέν συναντούσαν αποφασιστική 
αντίσταση άπό τό λαϊκό κίνημα. ’ Η ήγεσία του είναι· άποφασισμένη νά 
ακολουθήσει σταθερά τό δρόμο ομαλής δημοκρατικής έξέλιξης καί νά 
συνεργαστεί είλικρινά μέ τίς άγγλικές «συμμαχικές» δυνάμεις, πού σύμ
φωνα μέ τίς διακηρύξεις της, έρχονταν στήν Ε λλάδα γιά νά ένισχύσουν 
τόν άγωνιζόμενο έλληνικό λαό στήν άπελευθέρωσή τής χώρας καί τήν 
αντιμετώπιση τών προβλημάτων έπιβίωσης καί άνόρΟωσης άπό τά έρείπια 
πού άφησαν φεύγοντας οί κατακτητές. Παρ’ όλο πού άπό τήν πρώτη 
στιγμή πού πάτησαν στήν ' Ελλάδα τά βρεταννικά στρατεύματα έδειξαν 
τήν έχΟρότητά τους πρός τό λαϊκό άντιστασιακό κίνημα· καί μέ τίς πρά
ξεις τους άποκάλυπταν τούς σκοπούς τής Μεγάλης Βρεταννίας, ή ήγεσία 
τοΰ κινήματος, συνέχιζε νά καλεΐ τό λαό νά δέχεται μέ ένΟουσιασμό καί 
άγάπη τά «γενναία τέκνα τής Μεγάλης μας συμμάχου Α γγλίας, μέ τήν 
όποία μάς συνδέουν αιώνιοι δεσμοί»! Συγκάλυπτε τίς άγγλικές αύΟαιρε- 
σίες καί προκλήσεις καί τίς άπέδινε στούς πράκτορες τών χιτλεροφασι- 
στών καί τίς ντόπιες «σκοτεινές δυνάμεις». Τήν έξόντωση αύτών τών
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■•σκοτεινών δυνάμεων» ή ήγεσία έπιδίωκε νά πραγματοποιήσει μέ ένέρ- 
γειες άποκλειστικά μέσα στά πλαίσια τής κυβέρνησης καί άπέκλειε αύ- 
στηρά κάθε λαϊκή άνάμιξη, μέ κινητοποιήσεις, έκδηλώσεις στούς δρό
μους καί μπροστά σέ κυβερνητικά ιδρύματα καί, κυρίως, μέ αυτοδικίες.

Οί πρώτες ένέργειες τών βρεταννικών στρατευμάτων πού αποβιβάστη
καν στήν Πελοπόννησο έδειξαν ακριβώς τό σκοπό τής παρουσίας τους: 
Δέν είχαν καμιά άποστολή νά κυνηγήσουν τούς Γερμανούς, πού μέ συμ
φωνίες ή χωρίς τέτοιες, επρεπε νά φύγουν άπ’ τήν 'Ελλάδα όσο ήταν 
δυνατό πιό άνενόχλητα, οργανωμένα καί σέ πλήρεις πολεμικούς σχημα
τισμούς. "Ετσι Οά μπορούσαν νά ένωϋοΰν μέ τίς δυνάμεις κατοχής τής 
Γιουγκοσλαβίας καί νά προβάλουν σκληρή άντίσταση στόν σοβιετικό 
στρατό πού προχωρούσε πρός τήν καρδιά τής Ευρώπης. Παράλληλα είχαν 
άποστολή νά έπιβάλουν καθεστώς κατοχής στίς περιοχές πού Οά λευτέ
ρωνε ό ΕΛΑΣ: Στήν Πελοπόννησο άπαγόρευσαν τίς λαϊκές συγκεντρώ
σεις, περιόρισαν τίς ώρες κυκλοφορίας τών πολιτών, έθεσαν περιορισμούς 
στήν ελεύθερη μετακίνηση τών τμημάτων τοΰ ΕΛΑΣ, φρόντισαν νά δια- 
σώσουν τούς ταγματασφαλίτες, τούς γερμανοοπλισμένους καί τούς χωρο
φύλακες. πού μέχρι τήν τελευταία στιγμή στάθηκαν οί όπισθοφυλακές 
τών Γερμανών πού έφευγαν. Οί ίδιοι οί “Αγγλοι καί οί πράκτορές τους 
υποκινούσαν τίς λυσσασμένες άντιστάσεις τους σέ όχυρωμένες άπό τούς 
Γερμανούς θέσεις καί τούς ένΟάρρυναν νά μή παραδίνονται στόν ΕΛΑΣ, 
άλλά νά άπαιτοΰν νά άναγνωριστοΰν σάν τμήματα τοΰ Ζέρβα. Οί γερμανο- 
οπλισμένοι πού άφοπλίζονταν, ή πιάνονταν αιχμάλωτοι άπό τόν ΕΛΑΣ, 
κλείνονταν σέ προσωρινά, στρατόπεδα, πού τά έπιτηροΰσαν Βρεταννοί 
στρατιώτες. Γιά μεγαλύτερη άσφάλεια μεταφέρονταν άπό τούς "Αγγλους 
σέ διάφορα νησιά, όπου τούς εξασφάλιζαν καλή διαμονή καί διατροφή 
καί φρόντιζαν νά τούς εκγυμνάσουν καί \ά  τούς προετοιμάσουν γιά νά 
τούς χρησιμοποιήσουν ενάντια στόν ΕΛΑΣ.

Τά ίδια επιχείρησε να κάνει ό Τζέλικο καί στήν Κοζάνη, άλλά δέν 
πέτυχε. Ό  ΕΛΑΣ διέλυσε τά τμήματα τοΰ γερμανοοπλισμένου Μιχάλ 
’Αγά καί τά σκόρπισε.

Στήν Κέρκυρα, μέ πρόσχημα ότι ή περιοχή υπάγεται στόν Ζέρβα, ό 
άντισυνταγματάρχης Σόνμεϊ, μέ βρεταννικό τμήμα, δυνάμεις τοΰ Ζέρβα 
καί ταγματασφαλίτες, άφόπλισε τό 10ο Σύνταγμα τοΰ ΕΛΑΣ. Σ ’ δλη 
τήν "Ηπειρο οί "Αγγλοι άφηναν άσύδοτους τούς έδεσίτες καί ταγματα
σφαλίτες νά συλλαμβάνουν καί νά καταβασανίζουν τούς έαμίτες. Ό  Μα- 
κάς — διορισμένος άπό τόν Παπανδρέου Γενικός Διοικητής, χρησιμοποι
ούσε τήν κατοχική χωροφυλακή, καί άπαιτοΰσε νά διαλυθεί ή ΕΠ, άκόμα 
καί σέ περιοχές τοΰ ΕΛΑΣ, μέ τήν άπειλή πώς οί "Αγγλοι θά άποκλείσουν 
τίς λαοκρατούμενες περιοχές άπό κάθε έπισιτιστική καί άλλη βοήθεια, 
άκόμα καί άπό τά τρόφιμα πού έστελνε ό ’ Ερυθρός Σταυρός.

Στήν περιοχή Δράμας, έκεϊ πού βρίσκονταν τά τμήματα τοΰ ’Αντών 
Τσαούς, ό Ταγματάρχης Μύλλερ είχε κάνει άγγλικό προτεκτοράτο. ’Εκεί 
συγκεντρώνονταν καί έξοπλίζονταν οί γερμανοοπλισμένοι τών συμμοριών, 
πού δροΰσαν στή Μακεδονία καί έξαπέλυαν τρομοκρατικές έπιδρομές 
ένάντια στίς περιοχές τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
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Στά νησιά τοΰ ΑΙγαίου, δπου ύπήρχαν άγγλικές δυνάμεις καί είχε 
σταλεί ό «'Ιερός Λόχος» τών πραιτωριανών, μέ σύνθεση βασικά άξιωμα- 
τικών βασιλοφρόνων, ό Γενικός Διοικητής συνταγματάρχης Μπουρδά- 
ρας, πού στάλθηκε άπό τόν Παπανδρέου, είχε κηρύξει τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 
έκτός νόμου.-1

Στήν’Αθήνα, παρ’ δλο πού οί άγγλικές δυνάμεις ήταν έλάχιστες καί 
οί παλιοί καί νέοι συνεργάτες τους είχαν σκορπίσει καί μόνο μικρές 
ένοπλες δυνάμεις έμεναν όχυρωμένες σέ έπίκαιρες θέσεις, (σέ κτίρια καί 
ξενοδοχεία στό κέντρο τής πόλης, ή σέ άστυνομικά τμήματα), ό Σκόμπυ 
προσπαθούσε νά έπιβάλει καθεστώς στρατιωτικής κατοχής. "Αγγλοι ά- 
ξιωματικοί καί στρατιώτες ξεσχίζουν έαμικές άφίσες στήν όδό Πανεπι
στημίου, άπειλούν τούς φοιτητές μέ τά πιστόλια τους, μπαίνουν σάν ταύ
ροι στό καφενείο τού Γαμβέτα καί διατάζουν τούς πολίτες νά τό άδειά- 
σουν. Στίς συνοικίες, δπου έμφανίζονται, δημιουργούν έπεισόδια καί φωνά
ζουν «Καπούτ κομμουνίστα». "Αγγλος λοχαγός μπάτσισε έναν πολίτη 
γιατί μή ξέροντας άγγλικά, δέν κατάλαβε τί ζητούσε ό λοχαγός. Παντού 
δπου διέτρεχαν κίνδυνο οί δολοφόνοι τών διάφορων άντιεαμικών όργανώ- 
σεων, έτρεχαν βρεταννικά μηχανοκίνητα γιά νά τούς σώνουν καί νά τούς 
πάρουν μαζί τους γιά τά στρατόπεδα πού είχαν στό Γουδί καί στή Σχολή 
Χωροφυλακής. ’Από τή Δυτική Μακεδονία οί "Αγγλοι φέρνουν γερμανο- 
οπλισμένους καί δήθεν τούς φυλακίζουν στοΰ « ’Αβέρωφ». Μεταφέρονται 
άπό τίς Σπέτσες οί ταγματασφαλίτες τοΰ Παπαδόγκωνα καί στρατωνί
ζονται στό Γουδί. Τούς δίνουν δπλα, τούς γυμνάζουν καί τά βράδια τούς 
άφήνουν λεύτερους νά προκαλοΰν έπεισόδια στίς άνατολικές συνοικίες 
τής ’Αθήνας. Οί χίτες μένουν πάντα όχυρωμένοι στό Θησείο καί άπό έκεΐ 
έξορμοΰν στό Κέντρο τής πόλης. Οί έδεσίτες τοΰ Παπαγεωργίου έχουν 
έγκατασταθεί σέ κεντρικά ξενοδοχεία καί προστατεύονται άπό τούς "Αγ
γλους.

Μετά τή δολοφονική έπίθεση τών χιτών, πού έγινε στίς 15 τού Ό -  
χτώβρη, τήν άλλη μέρα στό σπίτι τοΰ Πάγκαλου, όχυρωμένοι ένοπλοι τού 
γνωστοΰ έγκληματία τής συνοικίας τοΰ Μεταξουργείου στήν κατοχή Πα- 
νωλιάσκου, ύποδέχτηκαν μέ όμοβροντία τούς πολιτοφύλακες. Έτρεξαν οί 
"Αγγλοι καί άστυνομικοί νά τούς σώσουν. Ό  Παπανδρέου άνακοίνωσε 
πώς τούς έπιασαν καί τούς κρατοΰν. Τήν Ιδια μέρα ή Διεύθυνση τής 
’Αστυνομίας άνακοίνωνε δτι: «ούδείς συνελήφθη»! Δοσίλογος ταγματάρ
χης σκοτώνει πολιτοφύλακα. Συλλαμβάνεται καί παραδίνεται στήν άστυ- 
νομία καί αύτή τόν φυγαδεύει. Χίτες συλλαμβάνουν 100 πολίτες στό Θη
σείο. Ή  άστυνομία τούς βοηθάει καί συμμετέχει στά βασανιστήρια. Χί-

21. Τό «Δελτίο Πληροφοριών» τής ΚΕ τού ΚΚΕ στίς 28-10-44, Εγραφε:
«—Ό  κυβερνητικός άντιπρόσωπος στό Α(γα!ο κ. Μπουρδάρας καί ό άναπληρωτής του κ. 

Πάστρας άπαγόρευσαν τίς συγκεντρώσεις τής ΕΠΟΝ καί τίς Αλλες Λαϊκές συγκεντρώσεις στή 
Χίο. ‘ Η Ενέργεια αύτή προκάλεσε τή δίκαια άγανάκτηση τοΰ πληθυσμού. ' Η ' Εθνική Κυβέρ
νηση πρέπει νά Επέμβει καί νά υποδείξει τά κυβερνητικά καθήκοντα στους άντιπροσώπους 
Εκείνους πού νομίζουν δτι μπορούν νά Επιβάλλουν μέθοδες τής 4ης Αύγούστου καί Ερχονται σέ 
τέτοια βαθειά άντίθεση μέ τό λαό. Δέν χύθηκε τόσο πολύτιμο λαϊκό αίμα γιά νά προσπαθήσουν 
μερικοί νά κάνουν τό διχτατορίσκο».
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της Αξιωματικός σκοτώνει στή γωνία Πανεπιστημίου καί Θεμιστοκλέους 
£ναν έλασίτη. Συλλαμβάνεται, άλλά φυγαδεύεται άπό τήν άστυνομία. 
Καθημερινές δολοφονίες στίς συνοικίες Πετράλωνα, Πουλόπουλο, ’Ασύρ
ματο καί Μνημείο τού Φιλοπάππου, καταγγέλνονται άπό τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
Ό  Παπανδρέου ύπόσχεται πώς θά πιαστούν οί δολοφόνοι. Δέν γίνεται 
τίποτα. Τά σπίτια τών γερμανόδουλων καί έγκληματιών Παπαγεωργίου, 
’Ασημακόπουλου καί Στεργιάτου, Εχουν μεταβληθεί σέ κέντρα βασανι
στηρίων. Τό IX άστυνομικό τμήμα είχε γίνει άντρο τών χιτών. "Ολοι δή
λωναν πώς έκτελούν διαταγές τής κυβέρνησης.

’Αναφέραμε μερικά άπό τά πάρα πολλά έπεισόδια πού καταγγέλνονταν 
στήν ΚΕ τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ. Ό  λαός είχε άρχίσει σοβαρά νά άνη- 
συχεΐ. Στίς 22 τοΰ Ό χτώβρη μεγάλη διαδήλωση έγινε μπροστά στό σπίτι 
τοΰ Παπανδρέου, στήν πλατεία Ρηγίλης. Ό  λαός άπαιτοΰσε άμέσως νά 
άφοπλιστοΰν οί χίτες, νά μποΰν «έκτός ύπηρεσίας» οί άστυνομικοί, ως 
πού νά γίνει έκκαθάριση, καί νά άφεθεΐ δλη ή ευθύνη γιά τήν τάξη καί 
τήν ήσυχία στήν ’Εθνική Πολιτοφυλακή. Ό  Παπανδρέου έπικαλεΐται 
τήν έξαιρετική κατανόηση καί συνεργασία πού έχει μέ τούς υπουργούς 
καί τήν ήγεσία τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ καί υπόσχεται πώς θά διατάξει νά 
άφοπλιστοΰν καί νά συλληφθοΰν δλοι οί χίτες καί οί κακοποιοί. Στίς 23 
τοΰ Ό χτώ βρη οι φοιτητές διαδηλώνουν στούς δρόμους καί μπροστά στό 
ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»: απαιτούν νά εκκενωθεί τό Πολυτεχνείο 
πού τό κατείχαν ταγματασφαλίτες.

’Αποφασίζει ή κυβέρνηση νά συγκροτηθούν ειδικές έπιτροπές γιά τήν 
έκκαθάριση τής χωροφυλακής καί τής άστυνομίας άπό τά δοσίλογα καί 
φασιστικά στοιχεία καί ή άπόφαση μένει στά χαρτιά. Οί δοσίλογοι τών 
σωμάτων άσφαλείας παραλαμβάνουν άπό τήν ’Εθνική Πολιτοφυλακή καί 
άπό τίς λαϊκές έπιτροπές έθνοπροδότες πού έγκλημάτισαν στήν κατοχή 
καί τή νύχτα τούς άφήνουν έλεύθερους. Οί πολιτικοοικονομικοί δοσί- 
λογοι κυκλοφοροΰν έλεύθερα στούς δρόμους καί οί λίγοι πού πιάνονταν 
κλείνονταν στίς φυλακές « ’Αβέρωφ», δπου τούς έξασφάλιζαν ζωή σανα
τορίου. Οί χίτες καί έδεσίτες έφοδιάζονταν μέ νέο όπλισμό.

Στήν ’Αθήνα γινόταν μιά συστηματική προσπάθεια νά συγκεντρω
θούν οί προδοτικές δυνάμεις καί νά άναβιώσει τό μοναρχοφασιστικό 
καθεστώς. 'Ό λη ή δραστηριότητα τών "Αγγλων καί τής άντίδρασης άπέ- 
βλεπε σ ’ αύτό τό σκοπό καί γινόταν μέ σχέδιο. Ό  τότε διοικητής τής 
’Ορεινής Ταξιαρχίας τών πραιτωριανών έγραψε μετά τόν πόλεμο τά πα
ρακάτω:

«Πρώται ένέργειαι τής Στρατιωτικής Αιοικήσεως ήταν ή όργάνωσις τοΰ 
έπιτελεϊου, ό έφοδιασμός καί στρατιωτική όργάνωσις τών έΟνικών ομάδων, ή 
σύνταξις ενός σχεδίου ένεργείας προβλίποντος τήν διατήρηση' τής περιοχής 
τών Αθηνών... Αί άπόρρηται διαταγαί τής κυβερνήσεως (Παπανδρέου) είναι 
κατηγορηματικοί. Καμμιά έμπιστοσύνη είς τόν ΕΛΑΣ καί ΕΑΜ καί καμμία 
συνεργασία διά τήν τήρησιν τής τάξεως. Άτυχώς μερικοί άνώτεροι άξιωματι- 
κοί δέν πειθαρχούν, εχοντες τήν γνώμην δτι έ φ ' όσον 5 υπουργοί τοΰ ΕΑΜ 
συμμετέχουν είς τήν κυβέρνησιν πρέπει ή τάξις νά τηρηθή καί διά τών μονάδων 
αυτών. Ή  τοιαύτη άντίληφις άποκρούεται μέ άγανάκτησιν καί λαμβάνονται
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κυρώσεις έναντίον των... Τά Τάγματα Άσφαλείας εύρίσκονται είς δυσχερε- 
στάτην θέσιν, διότι έχουν άποκηρυχθεϊ ύπό τής κυβερνήσεως ώς προδοτικά. 
Κ α τ α λ λ ή λ  ω ς  δ μ ω ς  ό σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ς  Δ ι ο ι κ η τ ή ς  τ ά 

ε I δ ο π ο ι ε ΐ ν ά σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν  τ ή ν  υ π η ρ ε σ ί α ν  τ ω ν... 
Χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι  α ύ τ ά ώ ς ά ν τ ί π α λ ο ι κ α τ ά  τ ο ΰ  Ε Α Μ...»22

Οί προσπάθειες ήταν έπίμονες, άλλά τά άποτελέσματα μικρά καί 
δυσανάλογα μέ τήν συνεχώς αύξανόμενη δύναμη τοΰ ΕΑΜ. 'Επρεπε νά 
κερδηθεί χρόνος κι αύτό μπορούσε νά γίνει μόνο μέ τή συγκράτηση τών 
υπουργών τοΰ ΕΑΜ στήν κυβέρνηση. Αύτό τό έργο θά τό πραγματοποι
ούσε ό Παπανδρέου. Μέ υποσχέσεις, καλοπιάσματα καί ψιθυρίσματα δη
μοκρατικά, άκόμα καί σοσιαλιστικά, στά αύτιά τών ύπουργών καί τών ή- 
γετών τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ, δχι μόνο έξασφάλιζε χρόνο, άλλά καί 
πολλές φορές υποστήριξη σέ προβλήματα πού δέν περίμενε νά βρει 
κατανόηση. Π.χ. οί ύπουργοί τοΰ ΕΑΜ άπαιτοΰν τή διάλυση τών ταρα- 
ξιών τής X, ΕΔΕΣ, ΠΑΟ κλπ. Ό  Παπανδρέου καλεΐ τόν Διοικητή ’Αττι
κής στρατηγό Κατσώτα καί δίνει διαταγή νά άφοπλιστοΰν οΐ χίτες κλπ, 
καί νά συλληφθοΰν οί ένοχοι γιά τίς δολοφονίες Ή  άνακοίνωση πού δί
νεται στόν τύπο έγραφε: « Άπό σήμερον ούδεμία Ενοπλος δύναμις θά ύφίστα- 
ται είς τάς 'Αθήνας καί τόν Πειραιά. Συνεπώς θά άφοπλισθοΰν δλαι αί όργα- 
νώσεις καί ή Εθνική Πολιτοφυλακή». Στό ίδιο τσουβάλι δοσίλογοι, τρομο
κράτες καί προβοκάτορες, τής παλιάς καί τής νέας κατοχής, μέ τούς πα
τριώτες άγωνιστές τής ’Εθνικής Πολιτοφυλακής. Οί ύπουργοί δέν άντι- 
δροΰν. Ό  Παπανδρέου προχωρεί. Στήν πρώτη συνεδρίαση τοΰ ύπουργι- 
κοΰ συμβουλίου, μετά τόν άνασχηματισμό, δηλώνει πώς στήν έπόμενη 
συνεδρίαση θά ζητήσει νά έκδοθεΐ διάταγμα γιά έπιστράτευση 4 ήλικιών 
έφέδρων γυμνασμένων, πού θά άποτελέσουν τή βάση τοΰ τακτικοΰ έθνικοΰ 
στρατοΰ. Θά συγκροτηθοΰν τάγματα έθνοφυλακής, πού άμέσως θά άναλά- 
βουν τήν έξασφάλιση τής τάξης, άντί τής ΕΠ, σ ’ δλη τήν ' Ελλάδα. ' Η ΕΠ 
Οά παραδόσει τά δπλα στήν έθνοφυλακή καί θά διαλυθεί. Οί ύπουργοί τοΰ 
ΕΑΜ τό θεωροΰν φυσικό καί χωρίς άντίδραση δέχονται νά διαλυθεί ή 
’Εθνική Πολιτοφυλακή.

Στίς 24 τοΰ Όκτώβρη δημοσιεύεται τό διάταγμα πού τό υπουργικό 
συμβούλιο έξουσιοδοτοΰσε τόν Παπανδρέου, σάν ύπουργό τών στρατιω
τικών, νά καλέσει 4 έφεδρικές κλάσεις. Είχε άποφασιστεΐ στό έξωτερικό 
πώς μόλις γυρίσει ή κυβέρνηση στήν 'Ελλάδα θά όριστεΐ συμβούλιο 
άντιβασιλείας. Ό  Παπανδρέου άφήνει τό ζήτημα άνοικτό μέ τό έπιχεί- 
ρημα πώς δέν θέλει ό Τσώρτσιλ. Οί ύπουργοί τοΰ ΕΑΜ ύποχωροΰν καί 
δέχονται πώς καί αύτό τό ζήτημα θά τό λύσουν οί "Αγγλοι. Τό ζήτημα 
τής έκμηδένισης τοΰ φασισμοΰ, τής έκκαθάρισης τοΰ κρατικού μηχανι
σμού άπό τά δοσίλογα καί άντεθνικά στοιχεία, τής τιμωρίας τών έγκλη- 
ματιών καί τών κάθε λογής συνεργατών τών κατακτητών, πού έχουν μπει 
στήν πρώτη γραμμή τών συμφωνιών καί τών διακηρύξεων τής κυβέρνη
σης, παρελκύεται. Κανένας δοσίλογος δέν τιμωρήθηκε. ' Ο υπουργός τής 
δικαιοσύνης, ’Αβραάμ, στενός συνεργάτης τοΰ Γόνατά, μέ διάφορα προ

22. Θρ. Τσακαλώτου, Σαράντα χρόνια στρατιώτης τής Ε λλάδος.
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σχήματα τραινάρει τήν ύπόθεση καί άρνιέται νά δεχτεί τή συγκρότηση 
δικαστηρίων δοσιλόγων μέ συμμετοχή λαϊκών δικαστών. 'Ο  Παπανδρέου 
καθησυχάζει τούς έαμικούς ύπουργούς καί ύπόσχεται νά έπανεξετάσει τό 
δλο ζήτημα τών ταγματασφαλιτών καί δοσίλογων.

«Σωτήρια» προγράμματα οικονομικής ανασυγκρότησης

Ή  εύθύνη γιά τήν άντιμετώπιση τοΰ σοβαρότατου προβλήματος τοΰ Επι- 
σιτισμοΰ καί τής άνασυγκρότησης τής καταστραμμένης κυριολεκτικά χώ
ρας, είχε άνατεθεϊ καί είχε άφεθεΐ αποκλειστικά στή φροντίδα τών Εαμι- 
κών ύπουργών. “Οπως Εγραψε 6 τότε ύπουργός τών Οικονομικών Ά λ . 
Σβώλος στά 1945, «... στήν Κυβέρνηση ’Εθνικής 'Ενότητος σκόπιμα, καθώς 
φαίνεται, δόθηκαν στήν ’Αριστερά τά ' Υπουργεία πού θά τήν «έφθειραν». Επει
δή οί περιστάσεις ήταν Εξαιρετικά δύσκολες καί τό Ιργο προβλέπονταν άχάρι- 
στο. Ξέραμε πόσο Επίμοχθη θά ήταν ή προσπάθεια, άπ ’ τό οίκονομικό χάος 
δπου ήταν πεσμένη ή χώρα μας, τή στιγμή πού άπελευθερώθηκε, νά δημιουρ- 
γηθή κάτι. ’Εν τούτοις κινηθήκαμε μέ θάρρος, μέ πρόγραμμα καί μέ Εμπιστο
σύνη στό Λαό καί στούς Συμμάχους, χωρίς νά προσέξουμε τή «φθορά», άλλά 
μόνο τό έργο, πού άκριβώς στίς δύσκολες ώρες περιμένει ό τόπος άπό τούς 
ήγέτες του»2·.

Οί "Αγγλοι μέ τήν πρόφαση πώς δέν διαθέτουν μεταφορικά μέσα 
φέρνουν Ελάχιστα τρόφιμα καί αυτά δέν τά δίνουν στόν άρμόδιο ύπουργό 
νά τά διαχειριστεί, άλλά τά μοιράζουν οί ίδιοι. Χωρίς νά συμβουλευτούν 
κανέναν στίς 17 τοΰ Όχτώβρη, δρισαν τιμή 100 Εκατομ. δραχμές γιά μιά 
μερίδα 100 γραμμαρίων ψωμί. Ή  λίρα είχε πάρει άκόμα μεγαλύτερο ανή
φορο καί κατρακύλησε ή δραχμή. Οί "Αγγλοι Εμφανίζουν καί βάζουν σέ 
κυκλοφορία τό νέο κατοχικό νόμισμα, τή στρατιωτική αγγλική λίρα. Οί 
ύπουργοί τών οικονομικών Σβώλος καί ’ Αγγελόπουλος ξαφνιάζονται. Ό  
Σκόμπυ δηλώνει πώς Εχει Εξουσιοδοτηθεί άπό τόν Παπανδρέου νά βάλει 
σέ κυκλοφορία τήν άγγλική στρατιωτική λίρα καί οί ύπουργοί τού ΕΑΜ 
τή νομιμοποιούν. Ό  Παπανδρέου καί οί άντιδραστικοί ύπουργοί, άντί νά 
παραστέκονται στούς άρμόδιους γιά τά οικονομικά συναδέλφους τους, 
τούς ύπονόμευαν καί ένθάρρυναν τούς βιομήχανους καί τούς Επιχειρημα
τίες νά άποφύγουν κάθε παραγωγική ή Επιχειρησιακή δραστηριότητα, 
γιά νά άποτύχει ή οικονομική προσπάθεια πού γινόταν καί νά χρεωκο- 
πήσει τό ΕΑΜ. Στό άντιλαϊκό καί ύπονομευτικό Εργο τών ύπουργών τοΰ 
λαϊκού κινήματος πρωτοστατούσαν οί παλαιοδημοκράτες-’4. Ό λος ό άντι- 
εαμικός τύπος, μέ άρθρα ειδικών, — ντόπιων καί ξένων — ύπέδειχνε «σω- 
τήρια» μέτρα καί προγράμματα οικονομικής άνάρρωσης, μέ Εκδηλη τήν

23. Ά λ . Σβώλος, « Ισ τορ ία  μιάς προσπάθειας- σελ. 36.

24. «—'Ο Σοφούλης σέ συνεργασία μέ άλλους παράγοντες τών κομμάτων ρίχνει τό σύνθη
μα ότι ή Κυβέρνηση άπότυχε άφοϋ δέν μπόρεσε νά λύσει τό νομισματικό καί τό πρόβλημα 
τής πληρωμής τών έργατών βιομηχανίας. Αύτό, λέει. Ιδιαίτερα όφείλεται στή χρεωκοπία τοΰ 
Κ.Κ.Ε. σάν Κυβερνητικού Κόμματος, άφοϋ αύτό έχει τά παραγωγικά υπουργεία.
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πρόθεση νά σπρώξουν τούς υπουργούς τοΰ ΕΑΜ σέ πρόχειρες καί βια
στικές λύσεις.

Μετά τόν άνασχηματισμό τής κυβέρνησης Παπανδρέου ή κατάσταση 
χειροτέρεψε άπό κάθε άποψη. Οί "Αγγλοι συνέχιζαν νά φέρνουν στρατό, 
άντί γιά τρόφιμα καί γιά νά άρχίσουν νά άνεφοδιάζουν τή χώρα μέ 
τρόφιμα καί ύλικά γιά τήν άνοικοδόμηση τής οικονομίας άπαιτοΰσαν 
σταθεροποίηση τής δραχμής, χαμηλά μεροκάματα γιά τούς έργάτες καί 
μικρούς μισθούς γιά τούς ύπάλληλους καί συνταξιούχους. "Αδικα οί υ
πουργοί Σβώλος καί ’ Αγγελόπουλος έκαναν έκκλήσεις «Πόσες φοράς — 
έγραψε μέ άπόγνωση ό Σβώλος στά 1945 — δέν Wear, ή Κυβέρνηση στούς 
έκπροσώπους τών Συμμάχων, μέ τόν πιό υπεύθυνο κι έπίσημο τρόπο, τό ζή
τημα τοΰ έπαρκέστερου άνεφοδιασμοΰ τής 'Ελλάδας! Μά οί δυσκολίες γιά μιά 
πιό γενναία λύση ήταν άνυπέρβλητες».

Καί λίγο παρακάτω έγραφε: «... Γιά νά μάς δοθοΰν δμως οί 2000 θερμί
δες, χρειάστηκε νά ορίσουμε χαμηλή κλίμακα, πού μόλις έπαρκοΰσι: γιά μιά 
συντήρηση τής έργατικής οίκογένειας, μέ πολλές στερήσεις. Σκεφθήκαμι: άν 
επρεπε νά δεχθούμε. Κι οί υπουργοί τής 'Αριστερός τών Οικονομικών καί τής 
'Εργασίας -  γιά νά μή παρεμβάλουν κανένα έμπόδιο στή διατροφή τής χώρας 

καί τοΰ άστικοΰ της πληθυσμού, ε.στερξαν τό πράγμα. ”Λν είναι καί αΰτό μιά 
άπόδειξη τής άντίληψης πού είχαμε γιά τό καθήκον μας. Παραδείγματα πολι
τικής άνιδιοτέλειας σάν έκεϊνα πού έδωσαν ο ί .... διαβόητοι αΰτοί υπουργοί τής 
'Αριστερός, δέν έχει πάρα πολ.λά ή πολιτική ζωή τής χώρας».

Ό  Σβώλος πρότεινε ένα πρόγραμμα, πού πρόβλεπε τά παρακάτω 
μέτρα: 1) "Ολα τά τρόφιμα, ό ρουχισμός, τά ύλικά θέρμανσης, άκόμα 
καί τά φάρμακα πού θά φτάνουν, σά βοήθεια, άπό τό έξωτερικό, νά διανέ
μονται άπό τούς φούρνους καί τά μπακάλικα μέ πληρωμή, έκτός άπό τούς 
άπορους, πού είχαν δελτία άπορίας ή ήσαν γραμμένοι στούς καταλόγους 
άπορων τοΰ ’Ερυθροΰ Σταυρού. ’Επειδή ή κυβέρνηση θεωροΰσε πώς ό 
αριθμός είναι ύπερβολικός ζήτησε άπό τό ύπουργεΐο 'Επισιτισμού νά 
νά άναθεωρηθοΰν όλα τά δελτία καί οί κατάλογοι άπόρων, γιά νά δοθοΰν 
σέ κείνους πού πραγματικά δέν είχαν δυνατότητα νά άγοράζουν τά εΊδη 
πού θά διανέμονταν.

2) Νά καθοριστούν σταθεροί μισθοί καί μεροκάματα, σέ χαμηλά 
όρια, σάν προϋπόθεση νά διευκολυνθούν οί βιομήχανοι καί επιχειρημα
τίες γιά νά ξαναρχίσουν τίς παραγωγικές δραστηριότητες άπό τήν μιά με
ριά καί άπό τήν άλλη νά περιοριστούν τά έξοδα τού κράτους γιά τή μι
σθοδοσία τών 170.000 Δημοσίων Υπαλλήλων καί υπαλλήλων τών 'Ο ρ
γανισμών Δημοσίου Δικαίου καί νά δοθούν στοιχειώδεις συντάξεις στούς 
160.000 συνταξιούχους.

3) Νά σταθεροποιηθεί τό νόμισμα, μέ τήν εισαγωγή νέας δραχμής 
μέ τήν όποια Οά άνταλλαγοΰν οί πληθωρικές δραχμές.

4) Νά καταρτιστεί ό προϋπολογισμός τοΰ Κράτους γιά τήν πρώτη 
περίοδο, ώσπου νά άνασυγκροτηθεΐ ή οικονομία τής χώρας. Τά έσοδά του 
θά στηρίζονταν στήν πίστωση άπό τό έξωτερικό (γιά τά εβ η  πού θά φέρ
νανε) άπό τή διάθεση μέ πληρωμή τών ειδών πού θά διανέμονται στό λαό, 
άπό τήν έμμεση καί άμεση φορολογία καί άπό τήν βαριά φορολογία κεί
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νων πού πλούτισαν στή διάρκεια τής κατοχής25.
Τό πρόγραμμα Σβώλου είχε συζητηθεί μέ τούς πιό «ειδικούς» άστούς 

οικονομολόγους, δπως οί Ά λ . Διομήδης καί Δ. Νίάξιμος, πού τό δέχτη
καν μέ ένθουσιασμό, έκτός άπό κάποια σιωπηρή έπιφύλαξη τοΰ δεύτερου, 
πού γιά τή σταθεροποίηση, δπως έγραψε ό Σβώλος «δέν μάς είπε μέν καμ- 
μιά γνώμη, άλλά δέ μάς άπότρεψε». ’Επίσης συζητήθηκε μέ είδικούς καί 
τεχνικούς τών τραπεζών καί μέ ξένους οικονομολόγους, πού έφταναν 
συνεχώς στήν 'Ελλάδα. Δέν θεώρησαν άναγκαίο νά συζητήσουν καί μέ 
τήν ΓΣΕΕ οϋτε μέ τούς έκπρόσωπους τής αγροτιάς.

Τό σχέδιο Σβώλου έγινε άπόφαση τής κυβέρνησης καί γιά τήν προώ
θησή του συγκροτήθηκε ’Επιτροπή Συντονισμού άπό τούς άρμόδιους 
υπουργούς καί τή Διοίκηση τής Τράπεζας τής 'Ελλάδας.

Χωρίς νά υπάρχουν στοιχειώδεις προϋποθέσεις γιά μιά νομισματική 
σταθεροποίηση, οί ύπουργοί τών Οικονομικών, κάτω άπό τό άγχος τοΰ 
άκατάσχετου πληθωρισμού, πού ήταν στό μέγεθος του μοναδικό φαινόμενο σ’ 
δλη τήν κατεχόμενη άπό τούς χιτλεροφασίστες Ευρώπη, καί τήν πίεση τών 
"Αγγλων καί τής ντόπιας άντίδρασης, άνέλαβαν τήν ευθύνη νά «διαρρυθμί
σουν» τό έθνικό νόμισμα. «Προχωρήσαμε λοιπόν, έγραψε ό Σβώλος, στή σταθε-

25. Τίς λαϊκές άνησυχίες γιά τόν τρόπο πού προσπαθούσαν νά λύσουν τά ζητήματα oi υ
πουργοί τών οίκονομικών, φαίνεται πώς Εκδήλωνε Ενας άγωνιστής δταν Εγραφε τό παρακάτω 
σημείωμα, πού τό πήραμε άπό τό -Δελτίο Πληροφοριών» τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, τής 10-11-1944:

— Τό νομισματικό καί έπισιτιστικό ζήτημα συγκεντρώνουν τήν προσοχή τοΰ λαοΰ σέ ίση 
μοίρα μέ τά άλλα φλέγοντα ζητήματα — τή σύλληψη καί τιμωρία τών προδοτών, ξεκαθάρισμα 
τοΰ κρατικοΰ μηχανισμοΰ κλπ.

Ή  δύσκολη νομισματική καί έπισιτιστική κατάσταση τής χώρας μας όφείλεται σέ δυό 
βασικές αΙτίες: Τά έρείπια πού άφησε φεύγοντας ό καταχτητής καί τό πολιτικό σαμποτάζ, τήν 
όλομέτωπη έπίθεση τών μεγάλων κεφαλαιοκρατικών συγκροτημάτων ένάντια στό λαό καί τήν 
έθνική Κυβέρνηση. Γιά νά βελτιωθεί ή νομισματική καί Επισιτιστική κατάσταση πρέπει νά 
παρθοΰν τά παρακάτω μέτρα.

1) Νά φτάσει δσο είναι δυνατό γρηγορότερα καί σέ σοβαρή κλίμακα ή συμμαχική βοήθεια 
σέ τρόφιμα καί άλλα είδη πρώτης άνάγκης, φάρμακα, χρυσό καί συνάλλαγμα. Ώ ς  πρός τό 
ζήτημα αύτό πρέπει νά υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση γιά τίς μεγάλες Επισιτιστικές δυσχέ
ρειες καί τό έπεΐγον τής συμμαχικής βοήθειας. 'Υπάρχουν περιπτώσεις δπου τά κατώτερα 
δργανα τών συμμαχικών υπηρεσιών Επισιτιστικής βοήθειας δέν κατανοοΰν τόν Επείγοντα χαρα
κτήρα τής βοήθειας αύτής. ' Επίσης καθώς πληροφορούμαστε, δυσχεραίνεται ή μεταφορά τοΰ 
Ελληνικού χρυσού Επειδή υπάρχει σχετικός άπαγορευτικός νόμος. "Ετσι δυσκολεύεται ή Κυ
βέρνηση νά κάνει άγορές τροφίμων καί άλλων είδών άπ ' τίς γειτονικές χώρες καί νά χρηματο
δοτήσει τίς Ελληνικές Επιχειρήσεις.

2) Νά άναλάβει τίς διανομές καί μάλιστα σέ μεγαλύτερη Εκταση ό ’ Ερυθρός Σταυρός γιατί 
σήμερα παρά τήν αύξηση τών άναγκών μας λιγόστεψαν οί διανομές.

3) Νά άντιμετωπισθοΰν άποφασιστικά τά άντεθνικά σαμποτάζ τοΰ μεγάλου κεφαλαίου, πού 
κρύβει τά τρόφιμα καί σαμποτάρει μέ διάφορα προσχήματα τίς Επιχειρήσεις...

4) Νά άποκατασταθοΰν οί συγκοινωνίες μέ τίς έπαρχίες...
5) Νά ένισχυθεΐ ή καταστραμένη άγροτική οικονομία μέ σπόρο. Εργαλεία, άροτριώντα 

ζώα, λιπάσματα.
6) Νά γίνουν δημόσια Εργα.
7) Νά όργανωθοΰν συσσίτια άνέργων καί φτωχών στίς συνοικίες καί νά καθοριστούν 

μεροκάματα καί μισθοί άνάλογα μέ τίς στοιχειώδεις άνάγκες τής ζωής.
Μέ τά μέτρα αύτά, άμεση Εκδήλωση συμμαχικής βοήθειας, κίνηση τής παραγωγής, 

λειτουργία τών μεταφορών κλπ. είναι δυνατό νά βαδίσουμε σέ μιά βαθμιαία καί σταθερή 
άνάρρωση, λύση τοΰ έπισιτιστικοϋ ζητήματος καί σταθεροποίηση τοΰ νομίσματος».



ροποϊηση μέ τή συνείδηση δτι τό έγχείρημα ήταν τολμηρό, άλλ ' έπρεπε νά γίνει. Ή  
άδράνεια ή ή άναμονή θά ήταν ή χειρότερη πολιτική. 'Υπολογίζαμε, βέβαια, 
στή συνδρομή τών Συμμάχων γιά τόν έφοδιασμό τής χώρας καί γιά τήν άνα- 
ζωογόνηση τής οίκονομικής της δραστηριότητας καί τήν έφαρμογή τοΰ προ
γράμματος μας γιά τήν βαθμιαία άποκατάσταση τών δημοσίων οίκονομικών 
ώστε στό τέλος μιας οικονομικής χρήσης νά Ιχουμε Ισοσκελίσει τά έξοδά μας 
μέ τά έσοδα, πού θά δημιουργούσαμε μέ τή φορολογία καί θά είχαμε άπ ' τίς 
διανομές τών τροφίμων».

Είναι φανερό πώς ή σταθεροποίηση γινόταν κατά άνορθόδοξο τρόπο: 
Δέν υπήρχε, οϋτε διαφαινόταν άπό τήν πλευρά τών μεγαλοεπιχειρηματιών, 
κάποια πρόθεση οίκονομικής άνασυγκρότησης, μέ βάση τή δραστηριοποί- 
ηση τοΰ παραγωγικού μηχανισμού, καί τών πλουτοπαραγωγικών πηγών 
τής χώρας, άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή σταθεροποίηση τοΰ νομίσμα
τος. Προχώρησαν στή σταθεροποίηση γιά νά άρχίσουν τήν οικονομική 
άνασυγκρότηση. Καί τό χειρότερο υπολόγιζαν σχεδόν άποκλειστικά «στή 
συνδρομή τών Άγγλων», γιά νά κρατήσουν σταθερό τό νόμισμα καί νά 
πραγματοποιήσουν τήν οικονομική άνασυγκρότηση! Φαίνεται πώς ήταν 
τόσο βαθιά ριζωμένες οί αύταπάτες σχετικά μέ τίς προθέσεις καί τό ρόλο 
τών "Αγγλων, πού ξεχνούσαν οί καθηγητές ύπουργοί τίς δικές τους δια
πιστώσεις πώς τούς δόθηκαν τά άχάριστα οικονομικά ύπουργεΐα γιά νά 
τούς φθείρουν καί μαζί μ ’ αύτούς νά φθείρουν καί τό ΕΑΜ. Δέν προβλη
ματίζονταν άπό τήν καθημερινή πρακτική τών "Αγγλων καί τής ντόπιας 
πλουτοκρατίας πού συνεχώς ύπονόμευαν καί σαμποτάριζαν τό πραγματικά 
έπίπονο καί καταθλιπτικό οικονομικό έργο τους.

Χρειάστηκαν 20 μέρες γιά νά άποφασίσουν τά μέτρα γιά τή σταθεροποίη
ση. "Επρεπε νά όλοκληρωθοΰν οί διαπραγματεύσεις μέ τούς "Αγγλους καί 
τούς ντόπιους ειδικούς. ’Ακόμα χρειάστηκε νά πάει ό Άγγελόπουλος στό 
Λονδίνο, δπου είχε «έπίπονες διαπραγματεύσεις μέ τό άγγλικό Θησαυρο
φυλάκιο». Έ κεΐ συμφωνήθηκε ή σύνδεση τής νέας δραχμής μέ τή χάρτι
νη λίρα 'Αγγλίας καί δχι μέ τό χρυσό, ή τήν χρυσή λίρα, γιά «ν’ 
άποφευχθεϊ κάθε άστάθεια τής νέας δραχμής», δπως μάς διαβεβαίωνε ό 
Σβώλος.

Τό πρόβλημα ήταν σέ ποιό έπίπεδο θά γινόταν ή σταθεροποίηση σέ 
σχέση μέ τήν πληθωρική. «Παίρνοντας γιά βάση μιά τιμή τής χρυσής λίρας 
ιών τελευταίων ήμερών. έγραψε ό Σβώλος, δίναμε στήν Τράπεζα τής 'Ελλά
δας μεγαλύτερη ευχέρεια γιά νά έπιβληθεϊ στήν άγορά καί γιά νά μπορέσει νά 
χρηματοδοτήσει τόσο τό Κράτος πού δέν είχε άκόμα έσοδα, όσο καί τίς έπι- 
χειρήσεις πού εύλογα ζητούσαν πιστώσεις*».

Στίς 9 τού Νοέμβρη 1944 δημοσιεύτηκε ό νόμος 18 «περί νομισματι
κής διαρρυΟμίσεως». «"Υστερα άπό έπίμονες συζητήσεις μέ τούς Συμμά
χους έμπειρογνώμονες», έγραψε ό Σβώλος, καθορίστηκε ή σχέση μιάς 
νέας δραχμής πρός 50.000.000.000 πληθωρικές δραχμές. Προβλεπόταν 
άμεση άνταλλαγή τών παλιών δραχμών μέ νέες, χωρίς νά δίνεται δικαίωμα 
παράλληλης καί ταυτόχρονης κυκλοφορίας στίς πληθωρικές μέ τίς σταθε
ροποιημένες δραχμές. Τό μέτρο αύτό δημιούργησε άναταραχή στήν 'Α θή
να, γιατί ή Τράπεζα τής Ελλάδας δέν είχε τυπώσει σέ άρκετή ποσότητα

93



νέες δραχμές, έτσι πού νά καλυφτοΰν οί υποχρεώσεις σέ μισθούς καί ήμε- 
ρομίσθια καί νά γίνει ή άνταλλαγή τών πληθωρικών δραχμών. Στήν ύπαι
θρο δέν στάλθηκαν νέες δραχμές ποτέ, μέχρι τό Δεκέμβρη καί τή συμφω
νία τής Βάρκιζας. Ά λλά  ούτε καί έγινε αίσθητό αύτό, γιατί άπό καιρό 
είχε παυσει νά χρησιμοποιείται ή πληθωρική δραχμή, (οί καταρράκτες) καί 
οί συναλλαγές γίνονταν μέ τόν άντιπραγματισμό καί σέ περιπτώσεις μέ 
χρυσές λίρες.

Άποφασίστηκε, όπως γράψαμε, ή πιό σωστά άποφάσισαν οί "Αγγλοι, 
νά συνδεθεί ή νέα «σταθεροποιημένη» δραχμή μέ τή χάρτινη άγγλική λίρα 
καί δχι μέ τό χρυσό, ή τή χρυσή λίρα, παρ’ δλο πού τό έθνικό άπόθεμα τής 
'Ελλάδας (μεταφέρθηκε στό Λονδίνο άπό τόν βασιλιά καί τήν μοναρχο- 
φασιστική κυβέρνηση, δταν Εφευγαν, πρίν μπουν οί Γερμανοί στήν Α θ ή 
να) ήταν 43.000.000 άγγλικές λίρες μ ’ ένα τμήμα σέ άτόφιο χρυσό. Αύτό 
τό κεφάλαιο θά μπορούσε νά ύπερκαλύψει τή νέα δραχμή. Οί Ά γγ λο ι δέν 
τό θέλησαν αύτό. Στηριγμένοι σέ έναν άπαγορευτικό νόμο πού είχαν, άρ- 
νοΰνταν νά έπιτρέψουν τήν μεταφορά του στήν 'Ελλάδα. Ποιός θά μπο
ρούσε νά είναι βέβαιος πώς αύτό τό κεφάλαιο στό σύνολό του, ή «κουτσου
ρεμένο», θά «έπαναπατριζόταν» κάποτε. Βέβαια όσο θά κυριαρχούσε τό 
ΕΑΜ τέτοια έλπίδα δέν υπήρχε. Ά λλά  καί άν στερεώνονταν ή άστική 
κυβέρνηση, οί άποικιοκράτες δέν θά χρησιμοποιούσαν τή γνωστή μέθοδο 
τής κατακράτησής του σέ συμψηφισμούς, γιά παλιά χρέη καί τίς δαπάνες 
πού έγιναν στόν έλληνοίταλικό πόλεμο, τήν Μέση Α νατολή καί τήν 
κατοχή;

' Η χρυσή λίρα έξακολουθοΰσε νά κυκλοφορεί καί νά έπηρεάζει τίς 
τιμές. Άποφασίστηκε καί αύτή νά διατηρηθεί σέ κάποιο έπίπεδο. Ή  
’Εθνική Τράπεζα άρχισε συναλλαγές σέ χρυσές λίρες, μέ τιμή γύρω στίς 
2800 νέες δραχμές. Αύτό δμως γιά λίγες μόνο μέρες. Μιά άλλη «τρικλο
ποδιά» τών "Αγγλων γκρέμισε καί τό «χρυσό όνειρο» τής σταθεροποίη
σης τής χρυσής λίρας καί σά συνέπεια καί τής νέας δραχμής: Οί "Αγγλοι, 
μέ πίεση, ύποχρέωσαν τόν τότε ύφυπουργό τών Οικονομικών Ά γγελό- 
πουλο, νά ύπογράψει συμφωνία, νά κυκλοφορήσει στήν 'Ελλάδα βρετανι
κή στρατιωτική λίρα, — γνωστή μέ τά άρχικά ΒΜΑ — ισότιμη μέ τήν 
χάρτινη λίρα, γιά τίς άνάγκες τού στρατού τους. Μέ άλλα λόγια, δπως 
στή χιτλεροφασιστική κατοχή, οί Βρεταννοί στρατιώτες θά συντηρούν
ταν άπό τόν καταστραμμένο καί έξαντλημένο έλληνικό λαό! Ή ρθαν λοι
πόν, οί "Αγγλοι στήν 'Ελλάδα «προσκαλεσμένοι». Τούς δεχτήκαμε σά 
συμμάχους καί μέ πολλές έλπίδες πώς θά μάς συμπαρασταθούν γιά νά σω
θούμε άπό τήν πείνα. Αύτοί καλοκάθησαν, έτρωγαν άπό τό λαό καί κρα
τούσαν τό μαχαίρι πίσω άπό τήν πλάτη του γιά νά γίνουν άφέντες τοΰ 
τόπου.

"Υστερα άπό δσα γίνονταν τότε στήν 'Ελλάδα, πώς θά μποροΰσε νά 
χαρακτηρίσει κανένας τά παρακάτω λόγια τοΰ Τσώρτσιλ: «...Τό ζήτημα τοΰ 
Ανεφοδιασμού συνεζητήθη (άπό τόν Ήντεν καί τούς αρμόδιους "Ελληνες) στό 
σύνολον καί εγινε δ,τι ήταν άνθρωπίνως δυνατόν. Οί στρατιώτες μας έδέχθη- 
σαν νά παίρνουν μισή μερίδα φαγητού γιά νά αυξηθούν τά τρόφιμα τοΰ πλη
θυσμού, καί οί σκαπανείς άρχισαν νά έπισκευάζουν τούς περισσότερο άπαραί-
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τητους δρόμους έπικοινωνίας».
Ή  κυκλοφορία τής βρεταννικής κατοχικής λίρας, δπως είχε γίνει καί 

μέ τό κατοχικό μάρκο καί τήν Ιταλική «Μεσογειακή δραχμή», είχε άκόμα 
ένα πολύ μεγάλο κακό: Βοήθησε τούς μαυραγορίτες, τούς κερδοσκόπους 
καί τούς λαθρέμπορους χρυσού, νά άγοράζουν μ ’ αύτές χρυσές λίρες καί 
νά τίς στέλνουν στήν ’Ιταλία καί τήν Αίγυπτο. Φυσικό έπόμενο ήταν νά 
άποσταθεροποιεΐται ή νέα δραχμή καί νά προκαλεϊται ύψωση τών τιμών. 
Οί έμποροι, πού μέ τή σταθεροποίηση τών τιμών ρίξανε μερικά έμπορεύ- 
ματα στήν άγορά, μέ τήν πτώση τής δραχμής καί τήν άβεβαιότητα γιά 
τήν παραπέρα τύχη της, ξανάκρυψαν τά έμπορεύματά τους καί έσπευσαν 
νά μετατρέψουν κεφάλαια καί κέρδη σέ χρυσές λίρες. Καί ή δραχμή πρό
ωρα έχασε τή σταθερότητά της.

Ό  αύθαίρετος καί έγκεφαλικός τρόπος πού άντιμετώπισαν καί δέχτη
καν, πέφτοντας στίς καλοστημένες παγίδες τής έσωτερικής καί έξωτερικής 
άντίδρασης, καί έλυσαν τό σοβαρότατο πρόβλημα τής νομισματικής στα
θεροποίησης οί καλοπροαίρετοι, άλλά φαντασιόπληκτοι καί εύκολόπιστοι 
καθηγητές-ύπουργοί, δέν ήταν άμοιρα συνεπειών καί μάλιστα πολύ σοβα
ρών. Συγκατατέθηκαν καί μαζί τους συμφώνησε καί ό κομμουνιστής υ
πουργός ’Εργασίας Μιλ. Πορφυρογένης νά όριστεΐ μεροκάματο 125 νέες 
δραχμές, πού άντιστοιχοΰσε στό έξευτελιστικό ποσό τών 7 σελινίων χάρ
τινης άγγλικής λίρας! "Ετσι τό ήθελαν οί "Αγγλοι! Οί εύγενικοί ύπουργοί 
τού λαού δέν μπορούσαν νά τούς χαλάσουν τό χατίρι! Καί οί μισθοί τών 
υπαλλήλων, σύμφωνα μέ τήν άπαίτηση τών Ά γγλω ν, δέν έπρεπε νά ξε
περνούν τά 7 χάρτινα σελίνια τήν ήμέρα. "Εγινε αύτό γιατί, δπως έξη- 
γοΰσε τότε ό Σβώλος: -Αύτή ή συμφωνία μάς έπέτρεψε νά κάνουμε τή στα
θεροποίηση μέ τή συμμαχική υποστήριξη καί νά Εμφανίσουμε ενα προσχέδιο 
Ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, μέ τό κονδύλιο γιά τούς μισθούς κατά τό 
δυνατό μικρό. Αύτή ήταν ή αΐτιολογία τοΰ χαμηλού Επιπέδου τών μισθών, αύτή 
καί μόνο».

Λιτότητα, λοιπόν, καί μετά τή θανατερή πείνα τής κατοχής. Καί λίγο 
παρακάτω ό Σβώλος τόνιζε: «Είναι άπόλυτα τιμητικό γιά τίς όργανώσεις τών 
υπαλλήλων, Ιδιωτικών καί δημοσίων, δτι άντιλήφθηκαν τό θέμα σάν άνάγκη 
μιας θυσίας προσωρινής, καί στάθηκαν μέ πρωτοφανή γενναιότητα στό πλευρό 
τοΰ υπουργού τών οίκονομικών, όσο κι άν ήταν δικαιολογημένα τά παράπονά 
τους γιά τή ζωή τών στερήσεων πού θά συνέχιζαν».

Τούς τέτοιους έλάχιστους μισθούς καί ήμερομίσθια, «μισθούς στερή
σεων» κατά τόν χαρακτηρισμό τού ίδιου τοΰ Σβώλου, πού μ ’ αυτούς θά 
έπρεπε νά άγοράζουν καί τά τρόφιμα πού διανέμονταν, ό υπουργός τών 
Οίκονομικών τούς έβλεπε «σάν ενα χαρακτηριστικό κάποιος άρχής άντιπλου- 
τοκρατικής κοινωνικής ιεραρχίας»lh

Οί μόνοι πού βγαίνανε ώφελημένοι άπό τή «διαρρύθμιση τού νομί
σματος» ήσαν οί βιομήχανοι, οί έπιχειρηματίες καί οί έμποροι. Μαζί τους

26. Ό λ α  τά άποσπάσματα σέ είσαγωγικά είναι άπό τό βιβλίο τοΟ Ά λ . Σβώλου «'Ιστορία 
μιδς προσπάθειας», έκδόσεις Π. Ράνου, σελ. 48, Α θήνα  1945.

95



βέβαια καί ol «άετονύχηδες», τά «τσακάλια», οΐ μεγαλομαυραγορίτες καί 
οΐ λαθρέμποροι χρυσού, πού βρήκαν νέα εύκαιρία πλουτισμού. ΟΙ πλουτο
κράτες άπορροφοϋσαν τό μεγαλύτερο μέρος τών νέων δραχμών, σύμφωνα 
μέ τό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων, δχι μόνο γιά δήθεν Επιχειρήσεις, 
άλλά καί γιά άνύπαρκτη παραγωγική δραστηριότητα.

Ξεχάστηκε καί αύτό τό δικαιότατο άγωνιστικό μέτρο πού πρόβαλε ό 
λαός: Κατάσχεση τών περιουσιών έκείνων πού πλούτισαν στήν κατοχή! 
Τώρα θά υποχρεωθούν νά πληρώσουν κάποιο φόρο, όταν βάλουν σέ κίνηση 
τά πλούτη τους.

Φαίνεται πώς δέν άφοροϋσαν τά φορολογικά μέτρα μόνο τό μέλλον. 
"Ολοι οί "Ελληνες, πλούσιοι καί φτωχοί, θά πλήρωναν τά τρόφιμα καί τά 
άλλα άγαθά πού θά τούς δίνονταν μέ τίς διανομές! Μήπως αύτό τό μέτρο 
δέν ήταν «δίκαιο» καί «Ισότιμο» γιά δλες τίς κοινωνικές τάξεις; Μιά «μι
κρή» διαφορά ξέφευγε άπό τούς σοσιαλιστές καί κομμουνιστές ύπουργούς: 
Οί πλούσιοι διέθεταν χρυσάφι κι είχαν δπως καί στήν κατοχή, τού «που
λιού τό γάλα». Οί έργαζόμενοι, μέ τίς λίγες δραχμές πού τούς δίνανε, καί 
οί περισσότεροι καί χωρίς αύτές, πώς θά έπιζοΰσαν;27

Οί υπουργοί τού Λαοΰ δμως δέν είχαν καμιά άμφιβολία πώς οί άποφά- 
σεις τους ήσαν «σοφές». Τήν βεβαιότητά τους στήριζαν στό γεγονός, δτι 
ή άντίδραση τίς καταδίκαζε, χωρίς νά φαντάζονται πώς ό Εχθρός σχεδόν 
πάντα, γαντζώνεται άπό ύπαρκτά λάθη τοΰ κινήματος, γιά νά τά Εκμεταλ
λεύεται σέ βάρος τοΰ ίδιου τοΰ κινήματος. Χαρακτηριστικό είναι τό παρα
κάτω άπόσπασμα άπό τό ήμερολόγιο τοΰ Τσιριμώκου:

«Στίς 9 (σ.σ. Νοέμβρη) πραγματοποιείται ή σταθεροποίηση — έγραφε ό 
Τσιριμώκος —. Ό  κόσμος, άνακουφίζεται πραγματικά (!! δικά μας), άλλά ή 
άντίδραση κάνει δ,τι μπορεϊ γιά νά χτυπήσει τό μέτρο καί Ιδίως νά βρει τρόπο 
γιά νά χτυπήσει τούς άριστερούς ύπουργούς.

Τά πιό άγράμματα τά πιό άπίθανα πράγματα λέγονται χωρίς ντροπή. "Α
φθονη δημοκοπία στό ζήτημα τών μικροκαταθέσεων. ”Ισως μέ τήν καθολική 
τιμιότητα τοΰ καθηγητή (Σβώλου) νά δώσαμε εύκολο στόχο, ένώ μπορούσε 
Ίσως νά βρεθεί τρόπος ν ' άφοπλιστεί ή δημοκοπία. Έλπίζεται δτι ή σταθερο
ποίηση θά χρησιμέψει νά λυθούν μερικά έπείγοντα προβλήματα πού θά προωθή
σουν τήν έναρξη τής βιομηχανίας, καθορίζοντας μεροκάματο, δπως καί τό Τα
μείο άνεργίας κλπ. Επίσης δτι μετά τήν πραγματοποίηση αύτής τής βάσης, θά 
μπορέσει μέ περισσότερη τάξη ν ’ άντιμετωπιστεϊ ή οίκονομική δουλειά τής

27. Αμέσως μειά τήν Απελευθέρωση 6 Γιάννης Πετσόπουλος (Παλιός) είς τήν έκθεσή του. 
πρός τό Πολιτικό Γραφείο τοΰ ΚΚΕ Μάρτης 1945 (δημοσιευμένη στό « Τετράδιο Ά ρ . 2, τοΰ 
βιβλίου του: «Τά πραγματικά αίτια τής διαγραφής μου άπό τό ΚΚΕ, υπότιτλος: Κριτική μιάς 
πολιτικής καιροσκοπίας καί προδοσίας. 'Αθήναι 1946), έγραφε:

« ...Ά πό άβροφροσύνη πρός τούς άγγλους καί τήν κυβέρνηση φορτώσαμε τό λαό μέ τή 
σταθεροποίηση καί βγάλαμε τό φιρμάνι τών μεροκάματων πείνας...» Καί παρακάτω: «...' Ο τύπος 
μας άνοργάνωτα καί άμελέτητα Εδινε συμβουλές καί Εκανε προτροπές σέ σάς κύριοι υπουργοί 
καί στήν άντίδραση νά φανείτε έπιεικέστεροι στό τσουβάλιασμιι τοΰ λαοΰ μέσα στά άντιλαϊκά 
σας μέτρα. Υποδείξεις μόνο καί λεπτότης τρόπων. Ι ιατί; Ποιόν φοβόσαστε, άφοΰ ό λαός 
πεινοΰσε κι ήταν μαζύ σας Ετοιμος γιά κάθε άγώνα; Τούς Ά γγλους; Αΰτοί δέ βλέπατε πώς 
Επαιζαν τό παιχνίδι τοΰ Παπανδρέου νά μάς φθείρουν στήν οίκονομική πολιτική τών παραγω
γικών υπουργείων; Τήν άντίδραση; Μά αύτή ήταν ή πιό καλή ευκαιρία νά τήν Απομονώσετε...»
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Κυβερνήσεως ('Επιτροπή Συντονισμού κλπ) καί ή Επαφή μέ τήν "Εμ - "Ελ. 
~Ομως ή "Εμ - "Ελ κάνει άπ ’ ευθείας χίλιες δουλειές πού θ&πρεπε νά περνούν 
άπ ’ τόν κρατικό μηχανισμό. Τά υπουργεία θά καταλήξουν νά άσθμαίνουν όπι
σθεν τών διάφορων «έπιτροπών» κλπ. κλπ.».2*

Οί "Αγγλοι καί ή άντίδραση έκαναν — όπως γράψαμε — συστηματι
κό οικονομικό σαμποτάζ καί σπρώχνανε τούς ύπουργούς, σέ βιαστικές καί 
πρόχειρες λύσεις, βασικά άντιλαϊκές. Οί ύπουργοί τοΰ λαϊκού κινήματος 
μελετούσαν «μεγαλόπνοα» σχέδια, ΐσοσκέλιση τοΰ προϋπολογισμού καί 
διαρθρωτικές άλλαγές στήν οικονομία, μέ προοπτική νά «άνυψωθεΐ ή 
'Ελλάδα στό έπίπεδο τών Εξελιγμένων βιομηχανικών κρατών τής Εύρώ- 
πης». Καί δλα αύτά θά έπρεπε νά γίνουν χωρίς νά Οιγοΰν. ούτε στό ελά
χιστο, οί μεγιστάνες τοΰ πλούτου καί ή πραγματική έξουσία.

Συγκεκριμένα:
Σύμφωνα μέ τίς υποδείξεις τών ξένων έμπειρογνωμόνων αποφάσισαν 

νά καταστρώσουν τόν προϋπολογισμό τού κράτους καί μάλιστα νά τόν 
ισοσκελίσουν, αποκλειστικά μέ έσωτερικούς πόρους, χωρίς νά προβλέ- 
πονται έσοδα άπό τίς κατασχέσεις τών περιουσιών τών δοσίλογων γιά 
οικονομική συνεργασία μέ τούς κατακτητές, ούτε τών «τσακαλιών» μεγα- 
λομαυραγοριτών, πού πλούτισαν ρουφώντας τό αίμα τοΰ καταβασανισμέ- 
νου καί έξαντλημένου λαοΰ. Άπέβλεπαν, δηλαδή, νά παγιώσουν κάπως 
τά οικονομικά γιά νά προχωρήσουν στήν ανοικοδόμηση καί παραπέρα 
στήν άναδιάρΟρωση τής οικονομίας, γιά νά βγει ή 'Ελλάδα άπό τήν κα
θυστέρηση καί τήν φτώχεια.

Οί ύπουργοί τοΰ λαοΰ δέν έβλεπαν πώς τό σαμποτάρισμα τής οικονο
μίας άπό τούς "Αγγλους καί τήν έσωτερική άντίδραση Οά συνεχιζόταν. 
Ή ταν Εξω άπό κάθε λογική νά ύπολογίζουν σέ ξένες Επενδύσεις καί σέ 
δραστηριοποίηση τών ντόπιων κεφαλαιούχων, ά νδέν  έφευγε άπό τή μέση 
όριστικά ή λαϊκή έξουσία. Γιά τό λαϊκό κίνημα μιά ήταν ή διέξοδος: Νά 
προχωρήσει σέ Εθνικοποιήσεις καί νά άναΟέσει τήν διαχείρηση καί διεύ
θυνση τών Επιχειρήσεων καί Εργοστασίων στούς ίδιους τούς Εργαζόμε
νους. Τέτοιες δμως λύσεις, παρ' όλο πού προβλέπονταν άπό τό 'Εθνικό 
Συμβούλιο τών Κορυσχάδων καί είχαν ΟεσμοποιηΟεΐ μέ πράξεις τής ΠΕΕΑ. 
δέν ύποστηρίζονταν άπό τήν ήγεσία τοΰ ΚΚΕ καί τούς μετριοπαθείς τής 
Λαϊκής 'Ενότητας, πού είχαν σάν μοναδική έπιδίωξη τήν διατήρηση τής 
πανεθνικής συνεργασίας, μέσον τής κυβέρνησης τοΰ Παπανδρέου. Γιά νά 
μήν ΕνοχληΟοΰν οί ντόπιοι καί ξένοι πλουτοκράτες οί ύπουργοί τοΰ λαοΰ 
δέν έβαζαν στό υπουργικό συμβούλιο ζήτημα έθνικοποίησης τών τράστ
— ντόπιων καί ξένων —, τών μεγάλων βιομηχανιών, τών τραπεζών, άπαλ- 
λοτρίωσης τών τσιφλικιών. τών έκκλησιαστικών κτημάτων, τής Κωπαΐ- 
δας κλπ. Δέν ζητούσαν νά μεταφερΟεΐ άπό τό Λονδίνο ό χρυσός καί νά δο
θούν προκαταβολές γιά τίς πολεμικές άποζημιώσεις πού δικαιούνταν ή 
' Ελλάδα. Τέτοια μέτρα, πού Οά εϋρισκαν πανεθνική άναγνώριση καί συμ

28. Ή λ . Τσιριμώκος Ιδιο (δημ. 18ο)

Δ'7 Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ 97



παράσταση, — καί πού είχαν έφαρμοστεΐ σέ δλες σχεδόν τίς χώρες τής 
Εύρώπης, μετά τήν άπελευθέρωσή — ύπήρχαν δλες οί δυνατότητες νά 
εφαρμοστούν καί στήν 'Ελλάδα.

' Η ήγεσία τού λαϊκού κινήματος καί οί συντηρητικοί συνεργάτες δέν 
τολμούσαν καί νά διανοηθούν τέτοια πράγματα. Τά θεωρούσαν έξτρεμι- 
στικά καί υπονομευτικά τής έθνικής ένότητας. Δέν καταλάβαιναν πώς 
κρατικοποιήσεις καί έθνικοποιήσεις γίνονταν καί άπό αστικές κυβερνή
σεις (δπως ήταν καί ή κυβέρνηση τού Παπανδρέου, στήν όποια μετείχε 
καί τό λαϊκό κίνημα) χωρίς νά φέρνουν καμιά αλλαγή στίς σχέσεις ίδιο- 
χτησίας καί χωρίς νά σπάζουν καθόλου τά πλαίσια τού καπιταλισμού. 
"Αλλο, διαφορετικό πράγμα ήσαν οί έθνικοποιήσεις πού έκαναν στίς 
γειτονικές βαλκανικές χώρες οί λαϊκοδημοκρατικές κυβερνήσεις. ’Εκεί 
πραγματοποιούνταν ή άρχή τής «άπαλλοτρίωσης τών άπαλλοτριωτών» καί 
πού μπορεΐ νά έκφραστεϊ μέ τήν καθαρή λέξη δ ή μ ε υ σ η  μέ σκοπό 
τήν κοινωνικοποίηση τών μέσων παραγωγής.

Γιά σοσιαλιστικά, βέβαια, μέτρα δέν γινόταν λόγος καί οϋτε προβλέ- 
πονταν τέτοια άπό τήν ΠΕΕΑ καί τό ’Εθνικό Συμβούλιο γιά τό λαοκρα
τικό καθεστώς πού λειτουργούσε στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα, μέ βάση τήν 
Λαϊκή Αύτοδιοίκηση. ’Αλλά προβλέπονταν μέτρα καθαρά άντιιμπερια- 
λιστικά καί άντικεφαλαιοκρατικά, πού άνύψωναν τούς πραγματικούς πα
ραγωγούς — τούς έργάτες, τούς άγρότες καί μέρος τών εργαζόμενων τών 
μεσαίων στρωμάτων — σέ κυρίαρχους καί ρυθμιστές τής οικονομικής 
ζωής τής χώρας καί τής εύημερίας τους. Αύτό ήταν άρνηση τού καπιταλι
σμού καί μεταβατικό στάδιο πρός τήν παραπέρα πολιτική καί κοινωνική 
μετεξέλιξη τής λαοκρατικής έπανάστασης, πρός τό καθεστώς τής Λαϊκής 
Δημοκρατίας καί τό Σοσιαλισμό.

Οί δραστηριότητες τών έαμικών ύπουργών δέν είχαν καμιά σχέση 
οϋτε μέ τά καθήκοντα μιας μεταβατικής κυβέρνησης. 'Ό λα τά μέτρα πού 
πήραν ήταν ύπέρ τού άστικοϋ καθεστώτος καί μάλιστα τοΰ παλιού ύπο- 
ανάπτυχτου τύπου καί τής ύποτέλειας στούς "Αγγλους.

Καί δμως δλα αύτά δέν ήταν άρκετά γιά τούς έχθρούς τοΰ λαοΰ.

ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ 

Ό  Ή ντεν στήν ’Αθήνα

Ή  άπελευθέρωσή τής ’Αθήνας βρίσκει τόν Τσώρτσιλ καί τόν Ή ντεν 
στήν Μόσχα. Τίς άνησυχίες του ό πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρεταν- 
νίας καί τίς πρώτες σκέψεις του γιά τήν άντιμετώπιση τής κατάστασης, 
δπως διαμορφωνόταν στήν 'Ελλάδα, διατύπωσε στά ’Απομνημονεύματά 
του:

« Ήλθε ό καιρός πού οί διάφορες συμφωνίες μας θά περνούσαν άπό δοκι
μασία. Στήν διάσκεψη τής Μόσχας, είχα έπιτύχει τή συγκατάθεση τής Ρωσίας.



πληρώνοντας τη πολύ άκριβά. Είχαμε άναλάβει νά ύποστηρίξωμε τήν προσο>- 
ρινή διοίκηση τοΰ Παπανδρέου στήν όποίαν υπήρχε πλήρης άντιπροσωπεία τοΰ 
ΕΑΜ... Ή  'Ελλάς δμως ήταν έρειπωμένη. Οί Γερμανοί κατέστρεψαν τούς 
δρόμους καί τούς σιδηροδρόμους καθώς υποχωρούσαν πρός βορράν. Ή  Αερο
πορία μας τούς ένοχλούσε, στήν ξηρά δμως δέν μπορούσαμε νά κάνουμε σχεδόν 
τίποτα ίναντίον τους. 'Ωπλισμένες ομάδες τοΰ ΕΛΑΣ κατέλαβαν τό έδαφος 
πού είχαν άφήσει κενό οί κατακτηταί καί ή κεντρική τους διοίκηση δέν ένδι- 
εφέρθη καθόλου νά σεβαστή τίς υποχρεώσεις πού είχαν άναλάβει έπισήμως. Τά 
οίκονομικά ήσαν σέ άταξία, τά τρόφιμα είχαν έξαντληθή, ένώ έφθάναμε τό 
άκρότατο δριο τών κυρίως στρατιωτικών μέσων μας».

Καί λίγο παρακάτω συνέχιζε:
«...Τήν πρώτη Νοεμβρίου, οί Γερμανοί έξεκένωσαν τήν Θεσσαλονίκη καί 

τήν Φλώρινα, καί οί τελευταίες μονάδες τους (τών Γερμανών) πέρασαν τά βό
ρεια σύνορα δέκα ήμέρας άργότερα. Ή  'Ελλάς είχε έλευθερωθεϊ έκτός άπό 
μερικά νησιά Ή  κυβέρνησις δμως τών ’Αθηνών δέν είχε άρκετό στρατό γιά 
νά έπεκτείνει τόν έλεγχό της σέ δλη τήν χώρα καί νά υποχρεώσει τόν ΕΛΑΣ 
νά σεβασθή τήν συμφωνία τής Γκαζέρτας.'Η άτ αξία έμεγάλωνε βαθμηδόν...».

' Η κατάσταση αύτή έβαζε σέ άμεσο κίνδυνο τά συμφέροντα τής άποι- 
κιοκρατικής 'Αγγλίας. "Επρεπε ν* άλλάξει. Γιά νά προωθήσει αύτή τήν 
άλλαγή ό Τσώρτσιλ, στήν έπιστροφή του άπό τή Μόσχα, έστειλε τόν 
Ή ντεν στήν 'Αθήνα.

"Εφτασε ό υπουργός τών έξωτερικών τής Μεγάλης Βρεταννίας στήν 
'Αθήνα, στίς 27 τού Όκτώβρη. Τόν συνόδευαν ό λόρδος Μόυν πρόσε- 
δρος υπουργός στό Κάιρο, καί ό Μάκ Μίλαν. "Εφτασαν καί ό άρχιστρά- 
τηγος Ούΐλσων καί ό ναύαρχος Κάνιγκαμ. Τούς "Αγγλους έπισήμους καί 
κυρίως τόν Ή ντεν, όπως έγραψε ό Τσώρτσιλ, «... τόν υποδέχθηκαν μέ έν- 
θουσιασμό γιά δσα είχε κάνει γιά τήν 'Ελλάδα τό 1941» (!). ’Ασφαλώς θά 
άναφέρεται ό Τσώρτσιλ στόν ένθουσιασμό τών κύκλων τής παλιάς άρχου- 
σας τάξης καί τής κυβέρνησης, μαζί βέβαια καί τούς ύπουργούς τοΰ λα
ϊκού κινήματος, γιατί ή άφιξη τών ξένων δέν είχε ανακοινωθεί καί δέν 
τήν είχαν άντιληφθεΐ οί λαϊκές μάζες. Ό  ίδιος ό Ή ντεν, στήν πρώτη 
έκθεσή του άπό τήν ’Αθήνα, έγραφε πώς στή διάρκεια τοΰ πρώτου έπίση- 
μου γεύματος, πού παρέθεσε ή κυβέρνηση καί βρίσκονταν οί κομμουνι
στές καί έαμίτες ύπουργοί, τούς καταγοήτευσαν μέ τήν εύγένεια καί τήν 
καλοσύνη τους καί ότι τό «μεγάλο καί άνιδιοτελές ένδιαφέρον τής 'Αγγλίας, 
δημιουργούσε έλπίδες γρήγορης σταθεροποίησης καί άνάρρωσης τής χώρας».

Γιά τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στήν έλληνική πρωτεύουσα ό 
Ή ντεν έγραφε στήν έκθεσή του πρός τόν πρωθυπουργό του:

«Είχαμε άλλη μιά μέρα συζητήσεων καί δράσεως έπί θεμάτων έφοδιασμοΰ 
καί τοΰ νομισματικού. Μοΰ είναι έξαιρετικώς δύσκολον νά έκτιμήσω τήν πο- 
λιτικήν κατάστασιν. 'Υπάρχουν τόσοι πολλοί άστάθμητοι παράγοντες έκ τών 
όποιων ό εύμετάβλητος χαρακτήρ τών άνθρώπων αύτών δέν είναι μικροτέρας 
σημασίας. 'Επί πλέον δέν είδαμε παρά μόνον τάς "Αθήνας...

"Οσον άφορά είς τήν ίσχύν τού ΕΑΜ, ή παρούσα σημασία του έγκειται είς 
τό γεγονός δτι είναι τό μόνον πραγματικώς ώργανωμένον κόμμα, άλλά έξα- 
κολουθώ νά άμφιβάλλω κατά πόσον άσκεΐ οίονδήποτε σοβαρόν έλεγχον έπί
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τών νομιμοφρόνων πολιτών τών 'Αθηνών. Τούτο δέν σημαίνει δτι δέν θά άπε- 
πειράτο νά προχωρήση είς πραξικόπημα είς περίπτωσιν πού ό έλεγχος τής κυ- 
βερνήσεως άνά τήν χώραν έξησθένει...»

Γιά ποιό έλεγχο τής κυβερνήσεως στή χώρα μιλούσε ό Ή ντεν καί 
ποιά με'/ΐιλύτερη έξασθένισή του θά περίμενε τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, στίς 27 τού 
Ό χτώβρη, δταν ούτε ίχνος έξουσίας τής κυβέρνησης τής πλατείας Συν
τάγματος τής 'Αθήνας ύπήρχε σ ' δλη τήν Ε λλάδα; Ά ν  μπορούσε καί 
στεκόταν ή κυβέρνηση τού Παπανδρέου, αύτό αποκλειστικά όφειλόταν 
ακριβώς σέ κείνο πού διαπίστωνε στήν ίδια έκθεσή του ό ’ Ηντεν, δηλαδή 
στό δτι: «... αΐ έπαγγελϊαι νομιμοφροσύνης πρός τήν κυβέρνησιν 'Εθνικής 
Ένότητος (τοΰ ΕΑΜ) καί αί διαβεβαιώσεις περί τών προθέσεών των νά συ
νεργαστούν μαζύ μας. δέν ήτο δυνατόν νά είναι περισσότεραι...»

Καί ό Ή ντεν συνέχιζε στήν έκθεσή του:
«Είναι όύσκολον νά έκφέρη κανείς γνώμην περί τής θέσεως τοΰ βασιλέως 

διότι άπλώς ποτέ δέν γίνεται λόγος περί αυτού. Τούτο δέν πρέπει νά έκλη- 
φθή ώς σχόλιον έντελώς δυσμενές διά τάς προοπτικάς τον. Άντιθέτως υπάρ
χουν πολλοί πού νομίζουν δτι μέ τήν γραμμήν, τήν όποίαν άκολουθεΐ κερδίζει 
έδαφος... διότι άν ήρχετο τήν στιγμήν αύτήν, δταν τό ΕΑΜ είναι ή μόνη ένο
πλος δύναμις είς τήν χώραν έξαιρέσει τών τμημάτων μας καί τριών χιλιάδων 
άστυνομικών τών 'Αθηνών, τότε θά είχαμε συντόμως έμφύλιον πόλεμον».

Καί ό ’ Ηντεν καταλήγει στό «ψητό»:
«...Συνήφθη συμφωνία μέ τούς υπουργούς τού ΕΑΜ να άποστρατευθή ό 

ΕΛΑΣ. "Οταν Οά γίνη αύτό καί άντί τοΰ στρατού τοΰ ΕΑΜ ύπάρξη ένας ’Εθνι
κός Στρατός, τότε ένδεχομένως νά ΰποστή κάποιαν μεταμόρφωση· καί ή πο-

Ό Ήντεν καί ό Παπανδρέου στήν Αθήνα στίς 28 Όκτώβρη 1944
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Ή καινούργια κατοχή. Τά έγγλέζικα τάνκς άνενόχλητα θά καταλάβουν θέσεις 
έξόρμησης. Εδώ μπροστά στή βουλή τίς μέρες μετά τήν άπελευθέρωση

λιτική κατάστασις. Πρός τό παρόν τό ΕΑΜ είναι άπωΟημένοι «παλληκαράόι.ς». 
οί όποιοι άν δέν είμαστε παρόντες Οά είχαν άσφαλώς προωΟηΟή είς τό προ- 
σκήνιον. 'Εάν ήμπορέσωμε νά ύπερνικήσωμε τάς δυσκολίας, κατά τάς προ
σεχείς εξ εβδομάδας, τότε θά πρέπη νά εχωμε μειώσει σημαντικώς τήν άπει- 
λήν κατά τοΰ κράτους».-'·

Ό  Ή ντεν φαίνεται πώς είχε προσανατολιστεί πρός τόν σχηματισμό 
μιας κυβέρνησης μέ μεγαλύτερα «φόντα», άπό αύτά πού είχε ή κυβέρνη
ση τοΰ Παπανδρέου, πού μόλις πρίν άπό τέσσερις μέρες είχε άνασχη- 
ματιστεΐ. Ή τα ν μιά σκέψη, πού έπίμονα τήν υποστήριζε ό Μάκ Μίλαν 
καί μ’ αυτή συντάσσονταν καί ό πρεσβευτής τής ’Αμερικής. Ά π ό  τήν 
πρίιτη μέρα πού έφτασε στήν Α θήνα πήρε έπαφή μέ τόν άρχηγό τών 
Φιλελευθέρων. Δέν βρέθηκαν σύμφωνοι, δπως άκούστηκε τότε άπό τόν 
στενό κύκλο τών Φιλελευθέρων, κυρίως στό πρόβλημα τοΰ βασιλιά.

29. Ό λ α  τά άποσπάσματα είναι άπό τά δημοσιεύματα στό «Βήμα» τοΟ Τζών Ίατρίδη  
-Ά π ό  τόν Λίβανο ώς τήν Βάρκιζα» (17.11.72 δημοσίευμα 14ο).

30. — Τό «Δ.Π.» τής 4-11-44, Εγραφε: «— Στους κύκλους τής άντίδρασης λέγεται δτι στή 
συνομιλία που είχε 6 '  Ηντεν μέ τόν Σοφούλη 6 πρώτος ρώτησε τόν Σοφούλη πώς βλέπει τό 
ζήτημα τού βασιληδ. Αύτός άπάντησε δτι ή γραμμή τοΟ κόμματος τών Φιλελευθέρων δέν άλλα
ξε κα( άντίκειται πρός τήν έπάνοδο τοΟ βασιληά. ' Ο ’ Ηντεν τότε είπε πώς στήν περίπτωση πού 
ό βασιληάς θά γυρίσει στήν ' Ελλάδα τότε ή ' Ελλάδα θά μεγαλώσει καί θά άποκατασταθεΐ κατά 
τόν καλύτερο τρόπο, θά γίνει έδαφική έκχώρηση καί θά γίνει Ισχυρή».



Ό μω ς τό πιθανότερο είναι πώς ό ’ Ηντεν διαπίστωσε άλλα πράγματα. Δη
λαδή δέν θά είχε νά κερδίσει τίποτα περισσότερο άπό αύτά πού έδινε ό 
Παπανδρέου μέ τούς μοναρχικούς καί τούς στρατιωτικούς Βεντήρη, Σπη- 
λιωτόπουλο καί Γρίβα, βγάζοντας στήν έπιφάνεια ξεφτισμένες καί ξεχα
σμένες «φίρμες», πού δέν διέθεταν παρά λίγα σάπια καί ξεζουμισμένα ύπο- 
λείμματα καί άδεια σακκιά,ΐσως κατάλληλα γιά έξωτερική μόνο κατανά
λωση. Κείνη δμως τήν περίοδο ή ’Αγγλία είχε άνάγκη άπό έσωτερική 
κατανάλωση, έξαπάτηση τής ήγεσίας τής λαοκρατικής παράταξης καί 
άπόσπαση έθελοντικών παραχωρήσεων καί κυρίως χρόνου γιά τήν έξα- 
σφάλιση άνενόχλητης συγκέντρωσης βρεταννικών δυνάμεων.’Ακόμα, γιά 
νά άναδιοργανώσει τίς έσωτερικές άντιδραστικές δυνάμεις, πού άν δέν Οά 
μπορούσαν νά άνοίξουν έναν άποτελεσματικό έμφύλιο πόλεμο, θά ήταν 
τουλάχιστο σέ θέση νά κάνουν προκλήσεις, πού νά προκαλέσουν άγγλική 
στρατιωτική έπέμβαση. ΓΓ αύτό τό ρόλο ό Παπανδρέου ήταν ό καλύτερος.

ΟΙ μάλλον αισιόδοξες διαπιστώσεις καί προοπτικές τού "Αγγλου 
υπουργού τών έξωτερικών, πού σχηματίστηκαν κάτω άπό τήν έπίδραση 
τοΰ ένθουσιασμοΰ τής ύποδοχής του, τών φιλοφρονήσεων τών κύκλων τής 
κυβέρνησης καί τών άνυπόκριτων διαβεβαιώσεων τών έαμικών υπουργών 
γιά συμμαχική συνεργασία, ίσως καί τών φημισμένων έλληνικών ποτών 
στίς 27 τοΰ Ό χτώβρη, έξατμίστηκαν τήν άλλη μέρα, στίς 28 τοΰ Ό χτώ 
βρη. Στό γιορτασμό τής έπετείου τής φασιστικής ιταλικής επίθεσης, ό έ- 
παναστατημένος λαός φώναζε: «Λαοκρατία καί όχι βασιλιά»! Καί άντί 
ζητωκραυγές, οί έπίσημοι "Αγγλοι έπισκέπτες δέχονταν συνθήματα, πού 
άπευθύνονταν σέ αύτούς «ύπό μορφήν άπειλής». Κάτω άπό τήν έπίδραση 
αύτών τών γεγονότων, τήν μέρα τών λαϊκών έκδηλώσεων, έγραψε στό 
ήμερολόγιό του ό Τσιριμώκος τά παρακάτω λόγια:

«28-10. Γιορτή, παρόντος Ούΐλσων (χθες γεΰμα μέ τόν Ήντεν. θερμοί 
λόγοι, καλοσύνη, πολλή προσοχή στό Έλλην. ζήτημα πού. πραγματικά, δεί
χνει). Μετά τό πέρας γιορτής δυσμενείς έντυπώσεις. Οί συνεχείς κραυγές ΕΑΜ
-  στούς προδότες θάνατος κλπ. δέν ευχαρίστησαν τόν Κάνιγκαμ καί τόν ΟύΓλ- 
σων πού δέν κατάλαβαν γιατί έσωτερικά συνθήματα τούς άπευθύνονται εις ϋφος 
όξύ, άντί ζητωκραυγών. Είναι άλήθεια πώς ά π ' τή μέρα ποϋρθαμε ύφιστάμεθα 
ζητωκραυγές έν είδει... άπειλής, διότι τό σκέτο «ζήτω» έχει καταργηθεϊ άπ ’ τό 
Ιδιαίτερο πολιτικό σύνθημα. 'Ελπίζουμε σέ λίγες μέρες νάχει τελειώσει ή στα
θεροποίηση»JI

Αύτά φαίνεται πώς είδε ό στρατηγός Ούΐλσων δταν στίς 30 τοΰ 
Ό χτώβρη τηλεγραφούσε στόν Τσώρτσιλ:
«...δέν υπάρχει τίποτε περισσότερο πού θά μπορούσαν νά κάμουν οί οικογενεια
κοί φίλοι γιά τήν ώρα... άλλά δέν είμαι καθόλου βέβαιος δτι ή μικρή αύτή χώρα 
θά μπορέση νά άνακτήση τή σταθερότητα χωρίς άλλες Ίσως δέ καί τρομερές 
ταραχές... »ν

Γιά τήν άγγλική κυβέρνηση γινόταν φανερό πώς ό χρόνος έργαζόταν

31. Ή λ. Τσιριμώκος. στό ίδιο  (δημ. 17ο)

32. Τζ. ' ΙατρΙδης στό Ίδιο (4ο).
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σέ βάρος τής πλουτοκρατικής όλιγαρχίας καί μόνο μέ τήν παρουσία ισχυ
ρών δικών τους δυνάμεων μπορούσαν νά έλπίζουν. Καί αύτό θά έπρεπε 
νά γίνει γρήγορα: Είχε άποφασιστεΐ ή συνάντηση τών Στάλιν, Ρούζβελτ 
καί Τσώρτσιλ στή Γιάλτα, γιά τίς άρχές τοΰ Φλεβάρη. "Ετσι έξηγεΐται ή 
βιασύνη καί τοΰ Τσώρτσιλ.

Ό  Τσώρτσιλ δίνει τό σύνθημα

Ό  Τσώρτσιλ, διαπίστωνε πώς στήν 'Ελλάδα ή άταξία μεγάλωνε καί θεω- 
ροΰσε άναπόφευκτη τή σύγκρουση τών βρεταννικών στρατευμάτων μέ τό 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τήν όποία, όμως, δέν θά έπρεπε νά τήν άποφύγουν. ' Η δια
πίστωση άπό τήν πλευρά του ήταν σωστή: Μεγάλη άταξία ήταν ή προ
βολή τών λαϊκών μαζών στή πολιτική ζωή καί τή διαχείρηση τών πολι
τικών, κοινωνικών καί οικονομικών προβλημάτων τής χώρας. Ά π ό  τήν 
ήγεσία τοΰ λαϊκού κινήματος δέν μποροΰσε νά £χει παράπονα. Ό  ’ Ηντεν 
τόν είχε διαβεβαιώσει πώς οί ύπουργοί τοΰ ΕΑΜ ήσαν τόσο νομιμόφρο- 
νες καί άποφασισμένοι νά συνεργαστοΰν μέ τήν κυβέρνηση καί τούς "Αγ
γλους πού δέν άφηναν περιθώρια γιά άμφιβολίες. Ά λ λά  καί οί Ίδιοι οί 
ύπουργοί είχαν τόσο γοητευθεΐ άπό τό ένδιαφέρον γιά τήν ' Ελλάδα τοΰ 
Ά γγλου  ύπουργοΰ τών ’Εξωτερικών, πού καί ό διορατικότατος Τσιριμώ- 
κος γελάστηκε καί διαπίστωνε: «πολύ προσοχή στό 'Ελληνικό ζήτημα, 
πού πραγματικά δείχνει ό ’ Ηντεν».

’Ενδείξεις γιά συνωμοσίες καί πιθανή κατάληψη τής έξουσίας, άσφα- 
λώς, θεωρούσε τήν κυριαρχία τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ σ ’ όλη τήν 'Ελλάδα καί 
τίς δημιουργικές δραστηριότητες τής λαϊκής αύτοδιοίκησης. ’Εκείνο 
όμως πού προκαλοΰσε πανικό στήν άντίδραση καί άγχος στόν Τσώρτσιλ 
ήταν ή κραυγή «θάνατος στούς προδότες». Π αρ’ όλο πού έβγαινε άπό τά 
στόματα μυριάδων άπλών άνθρώπων πού διαδήλωναν ειρηνικά, ήταν μιά 
τρομερή προειδοποίηση καί κύρια ένδειξη άταξίας γιά τήν πλουτοκρατι
κή όλιγαρχία καί τούς "Αγγλους ιμπεριαλιστές.

Μέ τίς παραπάνω σκέψεις, στίς 7 τοΰ Νοέμβρη, ό Τσώρτσιλ τηλε
γραφούσε στόν ’ Ηντεν: « 'Επειδή είναι γνωστό τό υψηλό τίμημα πού πληρώ
σαμε γιά νά Επιτύχωμε άπό τήν Ρωσία Ελευθερία δράσεως στήν 'Ελλάδα, δέ 
θά επρεπε νά διστάσωμε νά χρησιμοποιήσωμε τά βρεταννικά στρατεύματα γιά 
νά ύποστηρίξωμε τήν ελληνική βασιλική κυβέρνηση τοΰ κ. Παπανδρέου. 2. Αυ
τό έχει ώς συνέπειαν κάποια Επέμβαση τών βρεταννικών στρατευμάτων γιά νά 
Εμποδίσουν τίς ταραχές. Ό  κ. Παπανδρέου μπορεϊ άσφαλώς νά άπαγορεύσει 
τίς Εφημερίδες τοΰ ΕΑΜ έάν προκαλέσουν άπεργία τύπου.
3. Ή  ελληνική ταξιαρχία θά φθάση σέ λίγο. τό Ελπίζω, καί δέν θά διστάση 
νά άνοιξη πΰρ Εάν είναι άναγκαϊο. Γιατί στέλνομε μόνο μιά ταξιαρχία τής ιν
δικής μεραρχίας; "Εχομε άνάγκη άπό 8.000 ή 10.000 πεζούς Επί πλέον γιά νά 
κρατήσουν τήν πρωτεύουσα καί τήν Θεσσαλονίκη Εξ όνόματος τής παρούσης 
κυβερνήσεως. θά πρέπει νά Εξετάσωμε ϋστερα πώς θά έπεκτείνωμε τήν ελ
ληνική Εξουσία. Περιμένω οπωσδήποτε σύγκρουση μέ τό ΕΑΜ καί δέν πρέπει
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νά τήν άποφΰγωμε υπό τήν προϋπόθεση δτι θά διαλέξωμε καλά τήν περιοχήν
μας»".

Δηλαδή ό Τσώρτσιλ έδινε έντολή νά γίνει στρατιωτική έπέμβαση τών 
"Αγγλων, γιά νά υποστηρίξουν τήν κυβέρνηση τοΰ Παπανδρέου καί νά 
επεκτείνουν τήν «έλληνική έξουσία». Αύτό σήμαινε, πώς ή έξουσία της 
Λαϊκής Αυτοδιοίκησης, όχι μόνο δέν τοΰ ήταν άνεκτή, άλλά καί δέν τήν 
θεωρούσε έλληνική. Καί μιά πού δέν Οά έπρεπε νά άποφύγουν μιά ένοπλη 
σύγκρουση μέ τό ΕΑΜ, τηλεγραφούσε στίς 8 τού Νοέμβρη στόν Ούΐλσων 
καί τόν Λήπερ:

« 'Επειδή αυξάνεται ή άπειλή πού άσκούν τά κομμουνιστικά στοιχεία στήν 
'Ελλάδα καί υπάρχουν ενδείξεις δτι συνωμοτούν γιά νά καταλάβουν τήν έξου
σία διά τής βίας. ελπίζω δτι θά εξετάσετε τήν ενίσχυση τών στρατευμάτων μας 
στήν περιοχή τών Αθηνών μέ τήν άμεση άποστολή τής 3ης ταξιαρχίας τής 4ης 
ινδικής μεραρχίας, ή όποιασδήποτε άλλης μονάδας...»'J

Οί πραιτωριανοί τής 'Ο ρεινής Ταξιαρχίας στήν 'Αθήνα

Ό  Τσώρτσιλ, δπως έγραψε ό ίδιος, είχε δώσει έντολές στόν Λήπερ 
καί τόν Σκόμπυ νά δράσουν σάν νά βρίσκονται σέ κατεχόμενη χώρα καί 
νά ύποχρεώσουν τόν Παπανδρέου νά βοηθήσει τό έργο τους. "Αρχισε 
έντατική καί όλόπλευρη προετοιμασία τής άντεπανάστασης. Οί αύταπάτες 
γιά τό ρόλο τών "Αγγλων καί τίς «καλές» διαθέσεις τού Παπανδρέου, πού 
κυριαρχούσαν στούς κύκλους τής ήγεσίας τού κινήματος, βοηθούσαν τό 
έργο τών "Αγγλων καί τής άντίδρασης. ' Η άντεπανάσταση κέρδιζε τή μιά 
μετά τήν άλλη θέση στήν ’Αθήνα καί δημιουργούσε προϋποθέσεις νά έπι- 
δρά, έστω καί έμμεσα, καί έξω άπό τήν πρωτεύουσα. Οί "Αγγλοι δέν χάνανε 
εύκαιρία νά κάνουν καί «δειγματοληπτικές» ένοπλες έπιθέσεις γιά τή δύνα
μη καί τήν ικανότητα τών ένοπλων προβοκατόρων καί τόν τρόπο άντίδρα
σης τού λαοΰ καί τής ήγεσίας τοΰ κινήματος. Τίς έπιθετικές προκλήσεις 
πάντα κάλυπταν οί βρεταννικές στρατιωτικές δυνάμεις. Οί δυνάμεις δμως 
πού διέθετε ό Σκόμπυ δέν άρκοΰσαν γιά τήν έναρξη τής άντεπανάστασης 
μέ ένοπλη άναμέτρηση.

Στίς 9 τοΰ Νοέμβρη φτάνει στήν ’Αθήνα ή ’Ορεινή Ταξιαρχία. Είχε 
άποσυρθεΐ άπό τό ιταλικό μέτωπο σέ μιά κρίσιμη στιγμή γιά τούς συμμά
χους άγγλοαμερικανούς δταν τό πρόβλημα τών στρατιωτικών τους δυνά
μεων ήταν άποφασιστικό. Ή  κατάσταση τών συμμάχων κατά τά τέλη τού 
1944 — έγραψε ό ιστορικός Λίντελ Χάρτ — υπήρξε πολύ άπογοητευτική... 
Ή  έλλειψη έμπιστοσύνης καί ή δυσαρέσκεια τών συμμαχικών στρατευμάτων 

έκδηλώθηκε μέ ενα αυξανόμενο άριθμό λιποταξιών... Ή  δγδοη στρατιά είχε 
τώρα έξαντληθεϊ καί δέν είχε πυρομαχικά, ένώ είχε μαθευτεί δτι οί Γερμανοί 
είχαν Ισχυρές έφεδρεϊες κοντά στήν Μπολόνια. Γι ’ αύτό ό Άλεξάντερ άπο-

33. Τσώρτσιλ. Γδιο, 6ος τόμ., 314-315 σελ.

34. Ό .π ., Ιδια σελίδα.

!()4



φάσισε οί συμμαχικοί στρατοί νά μεταπέσουν σέ άμυνα...».**
Γιά τόν Τσώρτσιλ, αύτή τήν περίοδο, τό κύριο ήταν νά έξασφαλίσει 

άναγκαΐα πολιτικά ώφέλη άπό τόν πόλεμο γιά νά έξασφαλίσει τά ιμπερια
λιστικά συμφέροντα τής Βρεταννικής Αύτοκρατορίας στό χώρο τής Μεσο
γείου καί στά Βαλκάνια. Καί πρίν ά π ’ όλα,επρεπε νά στερεωθεί ή άγγλική 
κυριαρχία στήν ’Αθήνα. Ή  έλληνική ’Ορεινή Ταξιαρχία, περιβλημένη 
τό «φωτοστέφανο» τής μοναδικής μάχης πού έδωσε στό Ρίμινι τής ’Ιτα
λίας, θά ήταν μιά άξιόλογη συγκάλυψη τής βρεταννικής ένοπλης έπέμβα- 
σης καί ταυτόχρονα έγγύηση ότι «δέν θά δίσταζε νά πυροβολήσει ένάντια 
στόν ελληνικό λαό», —όπως έγραψε ό Τσώρτσιλ— όταν τό άπαιτήσουν 
οί "Αγγλοι.

Ή  ήγεσία τοΰ λαϊκοΰ κινήματος, πού ήξερε τό ποιόν της καί δέν θά 
επρεπε νά έχει άμφιβολίες πώς θά ύπηρετοΰσε τά σχέδια τών "Αγγλων καί 
τοΰ μοναρχοφασισμοΰ στήν 'Αθήνα, άκολουθώντας τήν πολιτική τής 
«σκοπιμότητας», κάλεσε έπίσημα τόν άθηναϊκό λαό νά ύποδεχτεΐ μέ τιμές 
καί άδελφική συναγωνιστική έμπιστοσύνη τούς νικητές τοΰ Ρίμινι. Π αρ’ 
όλο πού μέ τέτοιο περιεχόμενο έμφανίστηκαν οί έφημερίδες «Ριζοσπά
στης», «Μάχη», « ’Ελεύθερη Ελλάδα», οί ’Αθηναίοι πού παρακολούθη
σαν τήν παρέλαση τών ταξιαρχιτών στούς κεντρικούς δρόμους τής πόλης, 
έδειξαν ψυχρότητα. Μόνο μερικές όμάδες, κοντά στό Σύνταγμα, ξέσπασαν 
σέ άντιλαϊκές καί μεγαλοϊδεάτικες έκδηλώσεις, μέ συνθήματα: «Μεγάλη 
τήν θέλουμε»! «Σόφια - Μόσχα κατοχή»! καί άλλα.

Οί ύπουργοί τοΰ λαϊκοΰ κινήματος άπουσίασαν άπό τήν ύποδοχή. 
Τό γεγονός σχολιάστηκε. Ό  Παπανδρέου όμως δήλωσε πώς «άπουσίασαν 
όλοι οί ύπουργοί» καί ότι ό ίδιος παρευρέθηκε στήν ύποδοχή σάν υπουρ
γός τών Στρατιωτικών. Τό σωστό είναι ότι υστέρα άπό σοβαρές άντιδρά- 
σεις τών όργανώσεων καί τοΰ λαοΰ, ή ήγεσία άποφάσισε τήν τελευταία 
στιγμή νά έκδηλώσει τίς έπιφυλάξεις της γιά τό τμήμα αύτό, πού συγκρο- 
τήθηκε άπό τούς "Αγγλους πάνω στά έρείπια τοΰ ΐσχυροΰ καί έμπειρο- 
πόλεμου στρατού τής Μέσης ’Ανατολής, καί νά μήν πάρει μέρος στήν 
ύποδοχή ή ίδια καί οί ύπουργοί τοΰ κινήματος. Ό  Τσώρτσιλ έγραψε γιά 
τό ζήτημα αύτό τά παρακάτω: « Ή  ελληνική ταξιαρχία εφτασε ίπίσης (δηλαδή 
μετά τήν 4η Ινδική μεραρχία πού στάλθηκε άπό τήν Ιταλία στήν Θεσσαλονίκη, 
τήν 'Αθήνα καί τήν Πάτρα) άπό τήν Ιταλία καί άπετέλεσε τό άντικείμενο φι
λονικίας μεταξύ τοΰ Παπανδρέου καί τών συναδέλφων του τοΰ EAM».ih

Καί ό Τσώρτσιλ συνέχιζε: «Μόνο μία πιθανότητα ύπήρχε νά άπο- 
φευχθή ό έμφύλιος πόλεμος: έπρεπε νά άφοπλισθοΰν οί άντάρτες καί οί 
άλλες στρατιωτικές δυνάμεις, μέ άμοιβαία συμφωνία...»

Ό  ύφυπουργός τών στρατιωτικών Λαμπριανίδης δήλωσε ότι ή ’Ορει
νή Ταξιαρχία καί ό Ιερ ό ς  Λόχος, είναι τμήματα τής 7ης βρεταννικής 
στρατιάς καί συνεπώς δέν μπορεΐ νά γίνεται λόγος γιά τή διάλυσή τους. Τό 
ίδιο θά γινόταν καί μέ τίς άλλες δυνάμεις πού προετοιμάζονταν στή Μέση 
’ Ανατολή γιά νά σταλούν στήν ’ Ελλάδα. Θά παραθέσω μερικά μόνο άπο-

35. Λίντερ Χάρτ, «2ος ΙΙαγκ. Πόλεμος», 2ος τόμ.

36. Τσώρτσιλ, στό Ίδιο, σελ. 314-315.
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σπάσματα άπο μιά μεγάλη Εκθεση πού έστειλε στό Α 'ΣΣ  τοΰ ΕΛΑΣ άνώτε- 
ρος Αξιωματικός, πού τότε, μέσα τοΰ Νοέμβρη, είχε γυρίσει άπό τήν Μέση 
’Ανατολή:

« 'Αναφέρω τινά καί Αδιάψευστα γεγονότα είς τά ληφθέντα μέτρα ύπό τών 
έν Μ.Α. καταφυγόντων καί άνασυγκροτηθέντων ίλλήνων φασιστών άξιωματι- 
κών... At άποφάσεις αύται άναφέρονται είς τόν τρόπον διαλύσεως τοΰ Στρατού 
Άπελευθερώσεως τοΰ ΕΛΑΣ έπί τώ σκοπώ τής έγκαταστάσεως βασιλικής 

δικτατορίας ύπό τήν προστασίαν καί καθοδήγησιν τών άγγλικών άρχών... έν 
συνεχεία θά προβαίνουν είς τήν δυναμικήν καίάθόρυβον έξουδετέρωσιν τοΰ ΕΑΜ.

Αί όδηγίαι, έξ άλλου, συνίστανται είς μεγαλοποίησιν διά παντός μέσου τοΰ 
«κομμουνιστικού» κινδύνου...

2. 'Από τών άρχών τού Νοεμβρίου Ελαβον χώραν ύπό τήν προεδρίαν τού 
στρατηγού Βεντήρη ολονύχτια μυστικά συμβούλια είς τά καταστήματα τοΰ 'Ελ
ληνικού Γεν. ’Επιτελείου, είς τά όποια έλήφθησαν καί αί τελικαί άποφάσεις 
περί δράσεως τών έλλήνων φασιστών διά τήν διάλυσιν καί καθυπόταξιν τοΰ 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Κατά τάς άποφάσεις αύτάς θά ένεργήσουν άπό κοινού (πιθανώς 
πρό τής 10 Δεκεμβρίου) ή 'Ορεινή Ταξιαρχία, ό 'Ιερός Λόχος, ό Ζέρβας, τά 
Τάγματα χωροφυλακής τής Μ.Α., οί Χΐται, καί οί διαφυγόντες καί κρυπτόμενοι 
ταγματασφαλΐται έν 'Αθήναις, ύπό τήν γενική έπίβλεψιν τοΰ στρατηγού Σκόμ
πυ, δστις θά ένισχύση, λόγω τής θέσεώς του, δλην τήν έπιχείρησιν. Είς τά 
συμβούλια συμμετεΐχον οί Βεντήρης, Κυρέλλης, Λιώσης, Μπριλλάκης, Κινινής, 
Άγγελίδης, θεοφανίδης, Γκίκας, Σταθόπουλος καί τινες άλλοι. Οί Πέτρος 

καί Παύλος Γλύξμπουργκ έτηρούντο ένήμεροι.
Μετά τάς συσκέψεις ταύτας κατεστρώθη τό τελικόν σχέδιον καί προωθή- 

θησαν άεροπορικώς ένταΰθα έκ τής Μ.Α. οί άξιωματικοί σύνδεσμοι, οίτινες 
κατατόπισαν τόν Συν/χην Σπηλιωτόπουλον, ώς έκ τών ήγετών τής X.

3. Τό Τάγμα χωροφυλακής έξεπαιδεύθη είς τήν χρήσιν τεθωρακισμένων 
αύτοκινήτων καί τάνκς, μοτοσυκλετών, άντιαρματικών πυροβόλων, τόμυγκανς 
καί άντιασφυξιογόνων, μετονομάσθη δέ είς 2ον Τάγμα. Έκ τής δλης δυνάμεως 
τοΰ Τάγματος τούτου Ιφθασαν τήν Κυριακήν (19-11) δυόμισυ λόχοι, οπλισμένοι 
ώς έπί τό πλεϊστον μέ αυτόματα. Τό ύπόλοιπον εύρίσκεται είς ΑΜΠΡΙΑΝ, 
ένθα παρέλαβεν έλαφρά τάνκς, πυροβόλα τών 3 λιμπρών, βαρέα πολυβόλα καί 
δακρυγόνες όβίδες καί βόμβας. 'Αναμένεται νά έπιστρέψη καί αύτό άπό ή μέ
ρας είς ήμέραν καί πιστεύεται δτι δέν θά άποβιβασθή είς Πειραιά, άλλ ' είς τινα 
άκτήν τής 'Αττικής.

4. "Απαντες οί άξιωματικοί καί όπλΐται, οίτινες Ιφθασαν μέ τό πρώτον 
κλιμάκιον ήλθον οπλισμένοι, οί μέν άξιωματικοί μέ περίστροφα καί 150 φυ
σίγγια, οί δέ όπλΐται μέ δπλα καί τόμυγκαν, έν άναλογία είς κάθε τέσσαρες 
στρατιώτας καί εν τόμυγκαν. 'Εκτός αύτών μεγάλη ποσότης τόμυγκαν, χειρο
βομβίδων καί περιστρόφων κατέφθασαν είς κιβώτια, τά όποια έπιγράφονται: 
« 'Αρχεία ' Υπουργείου Στρατιωτικών», ή « 'Αρχεία ' Υπουργείου 'Αεροπορίας». 
'Οπλισμένοι, φυσικά, ήρθαν καί οί άεροπόροι. Τά δπλα δίνονται είς τούς Χίτας.

5. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ μηνός 'Οκτωβρίου ή όργάνωσις X  έπεξετάθη 
καί είς Μ.Α., δπου έκυκλοφόρησε πρωτόκολλον τιμής, δπερ υπέγραψαν οί έν 
ένεργεία δλων τών δπλων, άναλαμβάνοντες τήν ύποχρέωσιν νά κτυπήσουν 
τό ΕΑΜ.
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6. Αί άποστολαί εις τά συρματοπλέγματα συνεχίζονται άθρόως έφ ’ όλων 
τών δπλων. άκόμη καί έκ τών στρατοπέδων προσφύγων (Πύργου Μωΰσέως). 
Είναι χαρακτηριστικό δτι κατά τήν διάρκειαν παρελθόντος ’Οκτώβριοι, ένε- 
κλείσθησαν είς τά σύρματα 180 ναυτικοί άποβιβασθέντες έκ του πολεμικού 
ναυτικού.

7. Είς δλας τάς ύπό τό ΓΕΣΜΑ μονάδας (ΕΚΕΣ. ΚΑΜΠΡ1Τ. ΚΕΙ. Σχο
λάς Μετεκπαιδεύσεως κλπ.) γίνονται διδασκαλίαι. κατά τοΰ ΕΑΜ καί ύπέρ τής 
βασιλικής δικτατορίας.

8. Ή  ειδική 'Ασφάλεια άνεσυγκροτήθη είς τήν Μ.Α. ύπό τήν έπωνυμίαν 
«Στρατιωτική 'Αστυνομία» κα ί τελεί ύπό τάς διαταγάς τοΰ άντ/ρχου Άγγελί- 
δη Γ., έμμισθου καί άνωτέρου βαθμούχου τής Ίντέλιτζενς Σέρβις (άφίχθη στίς 
19-11 μέ τινας έκ τών άνδρών του)...

9. Οί είς τό στρατόπεδον ΕΡΥΘΡΑΣ κρατούμενοι είναι μέ γερμανούς 
αιχμαλώτους πολέμου.

10. Ή  παλιννόστησις τών έκτός στρατού τελούντων στρατιωτικών είς δια
φόρους πόλεις, παρεμποδίζεται δ ι ' όλων τών μέσων...

11. 'Οφείλετε νά λάβετε σοβαρώς ύπ ' δψιν δτι άποτελεί είλλημένην άπό- 
φασιν τού ’Αγγλικού Στρατηγείου νά έπαναφέρει καί νά έπιβάλλει τόν Γ. 
Γλύξμπουργκ...

12. Οι άφιχθέντες βασιλόφρονες, ίν Καιρω τελευταίως ώμίλουν δτι, δ,τι 
καί νά κάμει τό ΕΑΜ δέν θά έπιτύχει τελικώς. διότι οί "Αγγλοι ήρχισαν νά 
διοχετεύουν δπλα... Τό Τάγμα Μπριλάκη - Κυνινή (άπό τό όποιο άποπέμφθη- 
σαν κατά τήν είς ΜΠΑΡΤΙΑΝ μεταστάθμευαιν απαντες οί δημοκρατικοί χωρο
φύλακες) θά έπιβληθούν άμέσως. Τούτο, βέβαια, ύπό τήν προύπόθεσιν τοΰ άφο- 
πλισμοΰ τοΰ ΕΛΑΣ»*1

Ό  Σκόμπυ στό ρόλο «Γκαουλάιτερ»

Ά π ό  τήν άφιξη τής ταξιαρχίας τών πραιτωριανών, μέρα μέ τή μέρα 
ή άτμόσφαιρα στήν πρωτεύουσα γινόταν δλο καί πιό άποπνιχτική καί 
καταθλιπτική. Οί άντιθέσεις μέσα καί έξω άπό τήν κυβέρνηση όξύνονταν. 
Οί διαδόσεις γιά δήθεν άπόφαση τών «άδιαλλάκτων» τής "Ακρας ’Αρι
στερός γιά άμεση πραξικοπηματική κατάληψη τής έξουσίας όργίαζαν. Λέ
γονταν άκόμα πώς στήν ’Αθήνα άρχισε κι όλας ή πρακτική προετοιμασία, 
μέ μετακινήσεις τμημάτων τοΰ ΕΛΑΣ πλησιέστερα πρός τήν πόλη.

Ό  πρεσβευτής τής ’Αγγλίας Λήπερ, είτε γιατί έχασε τήν ψυχραιμία 
του, εϊτε γιατί πρόβλεπε άποτυχία άν δέν άλλαζαν οί ρυθμοί τών άπο- 
στολών βρεταννικών δυνάμεων στήν ’Αθήνα, σέ μιά άπό τίς έκθέσεις του 
πρός τό Φόρεϋν Ό φ φ ις  διαπίστωνε δτι: « Ό  άριθμός τών βρεταννικών στρα
τευμάτων, πού άπεστάλησαν στήν 'Ελλάδα, είχε περιορισθή στόν έλάχιστο δυ
νατό βαθμό...» καί ποτέ δέν θεώρησε «...τή δύναμη αύτή έπαρκή σέ περί
πτωση μεγάλων ταραχών...» ’Ακόμα πληροφορούσε τήν Κυβέρνησή του 
δτι: ««τό ΕΑΜ είχε καταστρώσει ήδη δοκιμαστικά σχέδια γιά πραξικόπημα

37. Αρχεία ΚΕ τοΟ ΚΚΕ.
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άλλά δέν ήταν άκόμη σαφές. Κατά πόσον Οά προέβαλλαν πρώτα τά αιτήματα 
ή Οά ένεργοΰσαν πρώτα». Ό  μαΰρος καί κίτρινος τύπος μέ άπίθανες λεπτο
μέρειες άπό «ένδοεαμικές» πηγές ένίσχυσε τίς φήμες, πού τά νήματά τους 
ξεκινούσαν άπό βρεταννικούς κύκλους. Παρουσίαζε τήν κατάσταση άμεσα 
εκρηκτική. Ά π ό  αύτές τίς πηγές καί άπό τό Γραφείο Στρατιωτικών Πλη
ροφοριών άντλούσε ό πρεσβευτής τής Α μερικής Μακβή τίς πληροφο
ρίες του καί Εγραφε στήν κυβέρνησή του πώς δήθεν «... μιά μεραρχία τοΰ 
ΕΛΑΣ. ντυμένη στά πολιτικά. πιστεύεται ότι βρισκόταν μέσα στήν ’Αθήνα». 
Καί κατά τή γνώμη του ό ΕΛΑΣ Οά γίνει προσπάθεια άπό τό ΕΑΜ νά δια
τηρηθεί δπως καί δλες οί άλλες οργανώσεις πού κληρονόμησε άπό τά 
χρόνια τής κατοχής άκόμα καί νά τίς ένισχύσει.

Μέ τέτοιες φήμες καί μηχανεύματα πήγαιναν οί "Αγγλοι νά δικαιο
λογήσουν τίς όλο καί πιό άπροκάλυπτες έπεμβάσεις τοΰ Σκόμπυ, σέ έσω- 
τερικά προβλήματα τής χώρας.

Δέν νομίζουμε πώς οί Βρεταννοί ήγέτες άγνοοΰσαν πώς οί επεμβάσεις 
τους είχαν συνέπειες, σέ έΟνική έλληνική, άλλά καί άγγλική κλίμακα, μέ 
σοβαρές διεθνείς έπιπτώσεις. Είχαν δμως καί τήν πείρα δτι τά τετελε- 
μένα γεγονότα παραμένουν, ένώ οί ήΟικές άντιδράσεις μέσα στό χρόνο 
έκμηδενίζονται καί καλύπτονται άπό νέα προβλήματα καί συμφέροντα. 
Καί άκόμα ήξεραν πώς μιά δυναμική, εστω καί έξωτερική έπιβολή σέ μιά 
χώρα, μπορεί νά άνατρέψει καί τόν δυσμενή συσχετισμό ταξικών καί κοι
νωνικών δυνάμεων.

Ένα μήνα μετά τήν άπελευθέρωση τής Α θήνας, ή συνασπισμένη 
άντίδραση, μέ τό «Κρατίδιο τής Πλατείας Συντάγματος», είχε στή διάθεσή 
της, γιά τούς άντιλαϊκούς της σκοπούς, μιά άσήμαντη δύναμη άστυφυ- 
λάκων καί καθόλου στρατό. Ό  βιογράφος τοΰ Παπανδρέου, γράφοντας 
γιά τίς ένοπλες δυνάμεις έκείνης τής περιόδου, διαπίστωνε δτι «...είς τόν 
τομέα αυτόν ή κατάσταση ήταν χαώδης. Ή  δημόσια δύναμη ήταν έλάχιστη. 
Στρατός σχεδόν δέν υπήρχε. ' Υπήρχαν ενοπλες όργαν<όσεις οΐ όποιες όμως δέν 
άποτελοΰσαν Κράτος. ‘Αποτελοΰσαν άντιΟέτως. μέ μόνη τήν ύπαρξή τους. άρ
νηση τοΰ Κράτους... ’Επίσης δέν υπήρχαν άξιόλογες βρεταννικές στρατιωτικές 
δυνάμεις, ένώ ή 4η Ινδική Μεραρχία άκόμα βρισκόταν στό δρόμο πρός τήν 
'Ελλάδα, όπως καί ή ελληνική « ’Ορεινή Ταξιαρχία».**

Μιά τέτοια κατάσταση άπέκλειε άμεση στρατιωτική δράση τών Ά γ 
γλων καί τής άντίδρασης.

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ: Ο ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Άδρανοποίηση τοΰ ΕΛΑΣ

’Εφιάλτης γιά την άντίδραση καί τούς Ά γγλους ήταν ή ύπαρξη τοΰ 
ΕΛΑΣ, πού μέ τίς τελευταίες μάχες γιά τήν άπελευθέρωση είχε κερδίσει

38. Γ. Παπανδρέου σελ. 3S3.
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δύναμη καί κύρος. Τό σοβαρότερο, είχε Ανεξάντλητες πηγές άνάπτυξης, 
ένώ οί δυνάμεις τής κυβέρνησης τής ’Αθήνας φυτοζωούσαν χωρίς έλπίδα 
νά έπιζήσουν, άν τό ίδιο τό λαϊκό κίνημα δέ διευκόλυνε γιά νά άνοιχτεΐ 
κάποιος δρόμος πρός τήν έπιστράτευση, πράγμα πού ό Παπανδρέου κατά- 
φερε νά άποσπάσει άπό τήν ήγεσία καί τούς ύπουργούς τού κινήματος.

' Η έπιχείρηση «Μάννα» άπαιτοΰσε τόν άφοπλισμό τού λαού. Δύ
σκολο: Ό  πόλεμος συνεχιζόταν. Σάν πρώτο μέτρο έπρεπε νά άδρανοποιη- 
θεΐ ό ΕΛΑΣ σέ καθορισμένες θέσεις μακριά άπό τήν ’Αθήνα, πού έχει 
έπιλεγεϊ σά χώρος έναρξης τής ένοπλης βρεταννικής έπέμβασης. Γιά 
τό σκοπό αύτό ό Σκόμπυ καλεΐ στό στρατηγείο του τόν στρατιωτικό άρ- 
χηγό τοΰ ΕΛΑΣ.

Γιά τή συνεργασία τοΰ Σαράφη μέ τόν Σκόμπυ καί τόν έπιτελάρχη 
του ταξίαρχο Σπρίνχολ, ό Σαράφης έγραψε στό βιβλίο του:

«θίχθηκαν τά παρακάτω ζητήματα: α) Γιά τό ζήτημα τών Επιχειρήσεων 
κανονίστηκε ή Ενέργεια τοΰ ΕΛΑΣ νά Εξακολουθήσει μόνον ώς τά άλβανικά, 
γιουγκοσλαβικά καί βουλγαρικά σύνορα. Γιά τό ζήτημα τής Λευκάδας κανονί
στηκε νά συγκροτηθεί Επιτροπή άπό τίς δυό όργανώσεις ΕΑΜ. ΕΔΕΣ καί εναν 
"Αγγλο άξιωματικό πού θά Ελυνε τό ζήτημα. Σχετικά μέ τόν Εφοδιασμό τοΰ 
ΕΛΑΣ παρά τίς υποσχέσεις πού είχε δόσει στή Γκαζέρτα ό Ίδιος ό στρατηγός 
Ούΐλσων. καίτοι μάς ζήτησαν άργότερα νά κάνουμε βάση στήν Ιτέα, γιά έκ- 
φόρτωση όλου τοΰ ΰλικοΰ πού προοριζόταν γιά τόν ΕΛΑΣ δέ μάς δόθηκε καμ- 
μιά βοήθεια οΰτε σέ χρήματα, οΰτε σέ ιματισμό, τρόφιμα καί φάρμακα... Δικαιο- 
λογήθηκαν δτι δέν τούς έπαρκοΰν τά μεταφορικά μέσα...».™

Είχε προηγηθεΐ διαταγή τοΰ Σκόμπυ πού δριζε γιά έδρα τού Γεν. 
Στρατηγείου τοΰ ΕΛΑΣ τήν Λαμία καί γιά δλες τίς μονάδες τοΰ ΕΛΑΣ πού 
έπρεπε νά έγκατασταθοΰν στίς στρατολογικές τους περιοχές. Καί τότε 
στήν αίτηση τοΰ ΓΣ τού ΕΛΑΣ νά συνεχιστεί ή καταδίωξη τών Γερμανών 
καί μέσα στό Γιουγκοσλαβικό έδαφος καί νά σταλοΰν 2 Μεραρχίες τοΰ 
ΕΛΑΣ νά χτυπήσουν τούς Γερμανούς στήν Κρήτη, ό Σκόμπυ άπάντησε 
άρνητικά, μέ δήλωση πώς τά πολεμικά σχέδια τοΰ ΣΜΑ στή Βαλκανική 
τελειώνουν στά ελληνικά σύνορα καί δτι τό ζήτημα τής άπελευθέρωσης 
■̂ ής Κρήτης είναι στά γενικότερα σχέδια τών έπιτελαρχών τής Μεγάλης 
Βρεταννίας, πού μελετούν συνδυασμένες έπιχειρήσεις δλων τών δπλων. Ό  
Σαράφης ένημέρωσε τήν ήγεσία τοΰ ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ καί πρότεινε νά 
συγκροτηθεί ένα ισχυρό έκστρατευτικό άπόσπασμα γιά νά σταλεί στήν 
Κρήτη καί δυό καλά συγκροτημένες Μεραρχίες τοΰ ΕΛΑΣ νά σταλοΰν 
στή Γιουγκοσλαβία, νά μποΰν κάτω άπό τίς διαταγές τού στρατάρχη τής 
Σοβιετικής Ένωσης καί νά συνεχίσουν τόν πόλεμο ώς τό Βερολίνο καί 
τήν τελική συντριβή τοΰ χιτλερισμού. ' Η ήγεσία ύποσχέθηκε νά μελετή
σει τά ζητήματα πού παρουσιάζουν δυσκολίες καί μπορεΐ νά προκαλέσουν 
ανωμαλίες στίς σχέσεις μας μέ τούς Ά γγλους καί μέσα στήν κυβέρνηση. 
Υπέδειξε στό ΓΣ νά είναι προσεκτικό στίς σχέσεις του μέ τίς δι
οικήσεις τών βρεταννικών τμημάτων στήν ύπαιθρο καί νά ρυθμίσει δλα 
τά προβλήματα ξεκινώντας άπό τήν άρχή δτι σύντομα θά συγκροτηθεί

39. Σ. Σαράφη, «Ο ΕΛΑΣ». σελ. 480-481.
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τακτικός στρατός καί οί δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ, μέ κάποια έπιλογή, θά έντα- 
χθοΰν στόν στρατό αύτό. Τόν διαβεβαίωσε ότι, παρά τά «μικροεπεισό- 
δια», ή ήγεσία πιστεύει πώς θά προχωρήσει ή κυβέρνηση σέ μέτρα πού θά 
έξασφαλίσουν τό είρηνικό πέρασμα στήν όμαλή πολιτική ζωή τοΰ τόπου.

'Όταν έφυγε άπό τήν ’Αθήνα ό στρατιωτικός άρχηγός τοΰ ΕΛΑΣ, δέν 
είχε άμφιβολίες ότι ό πόλεμος όχι μόνο γιά τούς "Αγγλους, άλλά καί γιά 
τήν ήγεσία τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είχε τελειώσει. «Μέ τή σκέψη δτι βαίναμε 
όμαλά, — έγραψε άργότερα ό Σαράφης — πρός τήν πολιτική έζέλιξη δια
τάξαμε τίς μονάδες νά έγκατασταΟοΰν στίς πόλεις, νά φροντίσουν γιά τήν άνά- 
παυση καί άνασυγκρότησή τους, νά άπολύσουν τούς άνδρες τοΰ έφεδρικοΰ 
ΕΛΑΣ, νά άποδώσουν τά ζώα καί τά αύτοκίνητα. πού είχαν έπιτάξει προσω
ρινά γιά τίς έπιχειρήσεις, στούς Ιδιοκτήτες τους καί στήν άνάγκη νά διαθέσουν 
προσωρινά καί τ ’ άλογα καί μουλάρια τών πολυβόλων, δλμων, πυροβολικού 
κλπ. στόν πληθυσμό γιά νά τόν βοηθήσουν στήν καλλιέργεια καί σπορά δσο 
τό δυνατό περισσότερο. Καμμιά σκέψη πώς μπορούμε νά έχουμε συγκρούσεις. 
Ό λοι μέ κατάπληξη καί θαυμασμό μιλούσαν γιά τήν τάξη καί τήν άσφάλεια 
πού έπικρατούσε σ ' δλη τήν περιοχή τού ΕΛΑΣ χάρη στήν πειθαρχία του. 
Μονάχα στήν 'Αθήνα παρουσιάζονταν μερικά κρούσματα μεταξύ ΕΛΑΣ καί X, 
ώς καί τών άλλων άντιδραστικών όργανώσεων»}9α

"Ετσι μέ τή βεβαιότητα πώς «βαίνομεν όμαλά» αρχίσαμε νά διαλύουμε 
έθελοντικά τόν ΕΛΑΣ.

Στίς 2 τοΰ Νοέμβρη ό Παπανδρέου μέ τήν ιδιότητα τοΰ ύπουργοΰ τών 
Στρατιωτικών, ύπέγραψε διάταγμα γιά τήν ύπαγωγή τής Στρατιωτικής 
Διοίκησης ’Αττικής στόν Σκόμπυ. Περνούσαν δηλαδή κάτω άπό τήν 
διοίκηση τοΰ "Αγγλου στρατηγού ή ’Ορεινή Ταξιαρχία, πού Οά έφτανε 
στήν 'Ελλάδα, ό 'Ιερός Λόχος, τό Τάγμα Φρουράς « ’Αγνώστου Στρατιώ
τη». ή ’Αστυνομία, ή Χωροφυλακή, ή πυροσβεστική ύπηρεσία, τά Τάγμα
τα έθνοφρουράς πού θά σχηματίζονταν καί κάθε άλλη ένοπλη δύναμη τής 
περιοχής. "Ολα τά παραπάνω ένοπλα Σώματα καί τμήματα ήταν έπίμαχα: 
Ή  χωροφυλακή είχε συμφωνηθεΐ νά διαλυθεί. Ή  άστυνομία, ή πυροσβε
στική, τό Σώμα τών άξιωματικών, ήταν ύπό έκκαθάριση. ' Η σύνθεση καί 
πλαισίωση τών Ταγμάτων έθνοφρουράς συζητοΰνταν. Ή  τύχη τής ’Ορει
νής Ταξιαρχίας καί τοΰ Ίεροΰ Λόχου, σάν έθελοντικά τμήματα, θά άκο- 
λουθοΰσε τήν τύχη τών ένοπλων άντιστασιακών δυνάμεων. Τώρα όλα αύτά 
έπαυαν νά είναι άντικείμενα συζητήσεων καί κοινής άπόφασης τών υπουρ
γών καί μεταβιβάζονταν στόν Σκόμπυ, δηλαδή στό «συμμαχικό παρά
γοντα». Ή  αύθαιρεσία αύτή τοΰ Παπανδρέου, πού ήταν μιά άκόμα πρό
κληση, δέν συνάντησε άντίδραση άπό τήν ήγεσία καί τούς υπουργούς 
τοΰ κινήματος. ’ Ηταν κι αύτό ένα άπό τά «μικροζητήματα» πού δέν έπρε- 
πε νά παρεμβληθεί στά «μείζονα» ζητήματα πού άντιμετωπίζονταν μέ «κα
τανόηση» καί μέ συνεργασία όλων τών έθνικών παραγόντων!

Μέ άπόφαση τοΰ ύπουργείου Στρατιωτικών δίνονται στούς άξιωματι- 
κούς τών Ταγμάτων ’Ασφαλείας τοΰ Ράλλη οί μισές άποδοχές τους καί 
όλόκληρες σέ κείνους πού παραιτήθηκαν πρίν άπό τίς 12 τοΰ Όχτώβρη.

39α. Σ. Σαράφη, δπ., σελ. 482.
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Καί αύτό τό μέτρο ύπέρ τών έθνοπροδοτών πέρασε χωρίς άντίδραση.
Στίς 5 τοΰ Νοέμβρη ύστερα άπό σύσκεψη Σκόμπυ - Παπανδρέου, 

έκδόθηκε άνακοίνωσή δτι οί άντάρτικες δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ ΕΔΕΣ 
άποστρατεύονται στίς 10 τοΰ Δεκέμβρη. Μέ δήλωσή του ό Παπανδρέου 
έξηγοΰσε: «...μετά τήν συντελεσθεϊσαν πλήρη Απελευθέρωση· τής 'Ελλάδος 
λήγει καί ή ήρωϊκή μας άντίστασις. Είναι 'επομένως, φυσικόν, δτι Επακολουθεί 
καί ή άποστράτευσις τών άνταρτικών μας ομάδων Αντιστάσεως. ΕΛΑΣ καί 
ΕΔΕΣ, ή όποια καί ώρίσθη τήν ΙΟην Δεκεμβρίου...»

Ή  ήγεσία τοΰ κινήματος καί οί ύπουργοί του, έπίσης τό θεώρησαν 
«φυσικό έπόμενο», μιά πού ό πόλεμος τελείωσε!

Γ ιά νά διαλύσει πιθανές ύποψίες ό Παπανδρέου μέ διάταγμα έπαναφέ- 
ρει στήν ένεργό ύπηρεσία τοΰ στρατεύματος τόν στρατηγό Στέφανο Σα
ράφη καί διορίζει 'Έλληνα άρχιστράτηγο τοΰ έλληνικοΰ στρατού τόν 
στρατηγό ’Αλέξανδρο ’Οθωναΐο, πρόσωπο γενικής έμπιστοσύνης.

Ό  Παπανδρέου παλεύει γιά τόν αφοπλισμό τοΰ λαοΰ

’Από τίς άρχές τού Νοέμβρη — δπως γράψαμε — ό Παπανδρέου είχε 
άποσπάσει άπό τούς έαμικούς υπουργούς συγκατάθεση νά άναλάβει τήν 
τήρηση τής τάξης στήν ΆΟήνα καί τόν Πειραιά άμέσως ή Α στυνομία 
Πόλεων. Ή  ’Εθνική Πολιτοφυλακή Οά έστελνε δλους τούς παλιούς άστυ- 
φύλακες καί άξιωματικούς πού είχαν ένταχΟεΐ σ ’ αύτήν, ή στόν ΕΛΑΣ, 
στά τμήματα πού ύπηρετοΰσαν πριν καί ή Ιδια Οά παρέδινε ύπηρεσία στήν 
άστυνομία. Σ ’ δλη τήν άλλη 'Ελλάδα ή ΕΠ Οά συνέχιζε τό εργο της, 
μέχρι νά παρθεί άπόφαση τού υπουργικού συμβουλίου. Παραδίνοντας ύπη
ρεσία ή ΕΠ παρέδοσε καί τούς δοσίλογους πού είχε πιάσει καί κρατούν
ταν στά τμήματα, ή στίς φυλακές.

Ή  άστυνομία στήν Α θήνα παρέλαβε ύπηρεσία άπό τήν ΕΠ. χω
ρίς νά έχει έκκαθαριστεΐ άπό τά στοιχεία πού υπηρέτησαν μέ ζήλο 
καί πιστά τούς κατακτητές. Οί πολιτοφύλακες πού στέλνονταν άπό 
τήν ΕΠ καί τόν ΕΛΑΣ δέν ένσωματώνονται στά τμήματα άλλά μένα
νε ούσιαστικά έξω άπό κάθε δραστηριότητα. Μέ τήν κατοχική της 
σύνθεση καί πλαισίωση ή άστυνομία πόλεων διατήρησε τό μίσος καί 
τήν έχθρότητα ένάντια στό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ καί τούς δεσμούς της 
μέ τούς έθνοπροδότες καί τούς κάθε μορφής συνεργάτες τών κατακτητών. 
Τούς δοσίλογους πού είχε παραλάβει άπό τήν ΕΠ καί κάθε άλλον πού 
συλλαμβανόταν γιά προκλήσεις ή καί μέ ύπόδειξη καί άξίωση τοΰ λαοΰ. 
τίς νύκτες κρυφά τούς άφηνε λεύτερους, ή τούς μετέφερε στά άγγλικά 
στρατόπεδα γιά «φύλαξη».

Ό  λαός άγαναχτοΰσε καί μέ κάθε τρόπο άπαιτοΰσε νά ξαναπάρει στά 
χέρια της τήν τήρηση τής τάξης ή ΕΠ γιά τήν έξουδετέρωση τών δοσιλό- 
γων πού είχαν άποθρασυνθεΐ μέ τήν άνοχή καί βοήθεια τών άστυνομικών. 
Οί έαμικοί ύπουργοί κατάγγελναν συγκεκριμένες πράξεις συμμετοχής τών 
άστυνομικών σέ προκλήσεις καί δολοφονικές άκόμα πράξεις ένάντια σέ



μέλη καί στελέχη τοΰ έθνικοαπελευθερωτικοΰ κινήματος. Ό  Παπανδρέου 
υποσχόταν πώς θά παρθοΰν αποφασιστικά μέτρα καί μέ στόμφο έδινε δια
ταγές στόν Στρατιωτικό Διοικητή καί τόν Διευθυντή τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, νά συλληφθοΰν οί άστυνομικοί πού έπεσαν σέ παραπτώματα καί νά 
μποΰν έκτός ύπηρεσίας οί έκτεθειμένοι γιά άντεθνικές πράξεις στήν κα
τοχή.

Αντί όμως νά παρθοΰν μέτρα ή κατάσταση χειροτέρευε. ’Από τίς 
φυλακές Συγγροΰ, «δραπετεύουν», μαζικά 668 κρατούμενοι δοσίλογοι, πού 
είχαν πιαστεί καί κλειστεί στή φυλακή άπό τήν ΕΠ. Τό σκάνδαλο ήταν 
τόσο μεγάλο πού δέν ήταν δυνατό νά περάσει άπαρατήρητο. Ό  λαός άγα- 
ναχτισμένος άρχισε έρευνες σέ σπίτια γνωστών έθνοπροδοτών καί συνερ
γατών τών κατακτητών. Συλλάμβανε πολλούς άπό τούς «δραπέτες» καί άλ
λους δοσίλογους καί μή έχοντας έμπιστοσύνη στήν άστυνομία τούς παρέ
δινε στά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ, όπου είχαν ένταχτεί οί πολιτοφύλακες, μετά 
τήν παράδοση τής ύπηρεσίας τους. Ό  λαός άπαιτοΰσε νά άναλάβει τά 
καθήκοντά της καί πάλι ή ’Εθνική Πολιτοφυλακή.

' Η κατάσταση αύτή προκάλεσε μεγάλη σύγχυση καί ένταση τών άντι- 
θέσεων μέσα στό ύπουργικό συμβούλιο. Οί άντιδραστικοί ύπουργοί κα
τηγορούσαν τό ΕΑΜ ότι ύποθάλπει τήν αύτοδικία καί προκαλεϊ άνατα- 
ραχές. Οί έαμικοί ύπουργοί κατηγορούν τήν άντίδραση γιά συστηματική 
υπονόμευση τής έθνικής ένότητας καί δημιουργία άνωμαλιών, μέ σκοπό 
νά προκληΟεί χάος καί έπέμβαση τών άγγλικών στρατευμάτων. Ό  Παπαν
δρέου, πού έχει συγκεκριμένες όδηγίες τών "Αγγλων νά άποφύγει μέ κάθε 
τρόπο μιά πρόωρη κυβερνητική κρίση, μέ άποχώρηση τών ύπουργών τοΰ 
ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ, προσπαθεί νά συμβιβάσει τίς δυό παρατάξεις. Δημα
γωγεί καί κολακεύει, κυρίως τούς ύπουργούς τοΰ λαϊκού κινήματος. Δέ χά
νει εύκαιρία δημόσια νά έκφράζει τόν ένθουσιασμό του άπό τή συνεργα
σία του μέ τήν ήγεσία καί τού' ύπουργούς τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ.

Τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ κάτω άπό τήν πίεση τών λαϊκών μαζών νά τεθεί τέρ
μα στίς έγκληματικές έπιθέσεις τών προβοκατόρων παλιών καί νέων φασι
στών, στέλνει τόν Γραμματέα τοΰ ΚΚΕ στόν πρωθυπουργό. Ή  άνακοί- 
νωση πού έγινε άπό αύτή τή συνάντηση Παπανδρέου καί Σιάντου ήταν 
τόσο έγκάρδια καί τόσο κατηγορηματική ότι «όλα βαίνουν καλώς» καί 
μάλιστα οριζόταν καί τακτή κάθε βδομάδα συνάντηση τών δύο κυρίως 
ύπεύΟυνων γιά τίς έθνικές έξελίξεις προσώπων, γιά νά φτάσουμε πιό γρή
γορα σέ δημοψήφισμα καί έκλογές.

"Εχοντας τή συγκατάθεση τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ ό Παπανδρέου στίς 
5 τού Νοέμβρη άνακοίνωσε ότι ή ’Εθνική Πολιτοφυλακή «τάσσεται ύπό 
τάς όιαταγάς τής κυβερνήσεως καί τών άντιπροσώπων της μέχρι τής Ιης Δε
κεμβρίου. όπότε Οά παραδώση υπηρεσίαν καί Οά παύση ύφισταμένη εις άπασαν 
τήν 'Ελλάδα. ... Συνιστάται σώμα Προσωρινής 'Εθνοφυλακής... μέχρι τής ορι
στικής άνασυντάζεως τής Χωροφυλακής».*'*

Πάει καί ή πολυδιακηρυγμένη διάλυση τοΰ μισητού σώματος τής 
Χωροφυλακής. Ό  Παπανδρέου δήλωνε πώς θά άνασυνταχθεί. Στούς

39β. «Ριζοσπάστης» 6 Νοέμβρη 1944.
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ύπουργούς τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ έξηγοϋσε δτι θά γίνει αύστηρή έκκαθά
ριση άπό τά έκτεθειμένα γιά συνεργασία μέ τούς κατακτητές στοιχεία. 
Στούς ύπουργούς τής άντιεαμικής άντίδρασης ψιθύριζε: Κανένας άπό 
δσους άπειθάρχησαν καί «λιποτάκτησαν» άπό τό σώμα, έγιναν άντάρτες 
στόν ΕΛΑΣ ή στήν ΕΠ, δέν θά περάσει στήν άνασυνταγμένη χωροφυλα
κή.

Παρ’ δλα αύτά οί «έγκάρδιες» δηλώσεις καί οί συνεχείς καί άδιάκο- 
πες έπαφές τοΰ Παπανδρέου μέ τήν ήγεσία καί τούς ύπουργούς τοΰ κινή
ματος, είχαν προκαλέσει άνησυχίες στούς πολιτικ(}ύς καί στρατιωτικούς 
κύκλους τής άστικής τάξης. 'Υποπτεύονταν τόν Παπανδρέου δτι κάτι μα
γειρεύει μέ τούς έαμικούς καί κυρίως μέ τόν Σβώλο καί τόν Τσιριμώκο, 
στούς όποιους τελευταία είχαν προσκολληθεΐ καί οί Θεμ. Τσάτσος καί Γ. 
Καρτάλης.

Παρ' δλο πού στή διάσκεψη τοΰ Λίβανου είχε άποφασιστεΐ άπ' 
δλους ή άνάθεση τής άρχιστρατηγίας τοΰ νέου στρατοΰ στόν στρα
τηγό Όθωναΐο, δταν άναγγέλθηκε δ διορισμός του προκλήθηκε Αναβρα
σμός καί άντίδραση. Θεωρήθηκε άδικαιολόγητη παραχώρηση στό ΕΑΜ 
-ΕΛΑΣ καί παράλογη ένέργεια, πού μπορούσε νά προκαλέσει άγγλική άν
τίδραση γιατί άφαιροΰνταν άπό τόν Σκόμπυ δικαιώματα πού άποκτοΰσε 
αύτόματα σάν Διοικητής δλων τών συμμαχικών στρατευμάτων σέ περίοδο 
πολέμου. Δίπλα στούς παλαιοδημοκρατικούς, πού άπό παλιά καί κυρίως 
μετά τόν άνασχηματισμό άντιπολιτεύονταν τόν Παπανδρέου, έμφανίστηκαν 
άντίπαλοί του καί οί παλιοί καί νέοι μοναρχικοί.40 Ά π ό  παντοΰ κατηγο- 
ροΰνταν δτι δέν προχωρούσε στήν πραγματοποίηση τής δήλωσής του δτι 
ή κυβέρνηση έχει σάν πρωταρχικό καί άμετακίνητο σκοπό τόν «έξοπλι- 
σμό τού Κράτους καί τόν άφοπλισμό τών όργανώσεων».

Μάταια ό πρωθυπουργός τούς έξηγοΰσε μυστικά πώς ή τακτική του 
είναι τακτική πού τού ύπαγόρευσε ό ίδιος ό Τσώρτσιλ. "Οτι κάθε βιασύνη 
Οά μποροΰσε νά όδηγήσει σέ κρίση, σέ πρόωρες συγκρούσεις, γιά τίς 
όποιες ούτε ή κυβέρνηση, ούτε οί "Αγγλοι είναι έτοιμοι. Ά ρ ; ότερα, μετά 
τόν πόλεμο, ό Παπανδρέου έξηγώντας τήν τακτική του, έγραψε: «Σκοπός 
μας είναι: Ό  Εξοπλισμός τοΰ Κράτους καί ό άφοπλισμός τών όβγανώσεων». 
Καί λίγο παρακάτω συνέχιζε: «... θά είμεθα ευτυχείς Εάν αί υποχωρήσεις μας 
οδηγήσουν τελικώς εις τόν είρηνικόν άφοπλισμόν τοΰ ΕΛΑΣ καί τήν όμαλήν 
άποκατάστασιν τοΰ αυτόνομου έλληνικοΰ Κράτους 'Εάν δμως, παρά τάς υπο
χωρήσεις μας. οί άδιάλλακτοι τής "Ακρας Άριστεράς άπετόλμουν καί πάλιν 
στάσιν Εναντίον τοΰ Κράτους, μετά τάς υποχωρήσεις Εξασφαλίζομεν τήν ήθικήν 
βάσιν τοΰ άγώνος».

40. «Ά πόρρ. Δελτίο» 23-11-44> — « Ά π ό  τούς κύκλους τοΰ υπουργού Πέτρου Ράλλη δια
δίδεται πώς δλοι ο( υπουργοί τής δεξιάς υποψιάζονται πώς ό Παπανδρέου, πού γιά κύρια φρον
τίδα του Εχει τήν παραμονή του στήν έξουσία καί τή συγκρότηση Ισχυρού προσωπικού κόμμα
τος, Επαυσε νά ένδιαφέρεται γιά τήν έπιστροφή τού βασιληά καί κάνει παραχωρήσεις στούς 
έαμίτες καί κυρίως στούς ύπουργούς τού Σβώλου καί στόνΤσιριμώκο καί Κςρτάλη, μέ πρόθεση 
νά τούς άποσπάσει άπό τή συνεργασία μέ τό ΚΚΕ. ' Αποφάσισαν νά καλέσουν τόν Παπανδρέου 
σέ Ιδιαίτερη σύσκεψη τών υπουργών, χωρίς τούς υπουργούς τοΰ ΕΑΜ...»

Δ8 Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ



Καί γιά τήν καθυστέρηση τοΰ αφοπλισμού έξηγοΰσε:
«... Τό ζήτημα τοΰ χρόνου ήτο κρισιμώτατον. Τό ΚΚΕ έζήτει άναβολήν. 

Καί αί γενικώτεραι συνθήκαι τήν ηΰνόουν. Έ φ ' δσον έξηκολούθει ό πόλεμος 
έναντίον τοΰ ναζισμοΰ ήδύνατο νά θεωρηθή παράλογος ή άμεσος άποστράτευσις 
δυνάμεων τής ‘Εθνικής ’Αντιστάσεως. Καί αύτό ούδαμοΰ τής Εύρώπης συνέ
βη...». «... ’Αλλά μοΰ ήτο σαφές, δτι ό χρόνος είργάζετο ύπέρ τοΰ ΚΚΕ καί 
ί:σωτερικώς, διότι Οά έξασφάλιζεν έν τώ μεταξύ πλήρη διάβρωσιν..»*1

Αύτά έβλεπε ό τότε ύπουργός Ή λ. Τσιριμώκος καί Εγραψε στό ήμε- 
ρολόγιό του:

«Νοέμβριος. -  Όξύνονται καί έντείνονται καί Αρχίζουν νά Αποδίδουν Απο
τελέσματα δλες οί Αμαρτίες τοΰ παρελθόντος, δλες οί παγίδες τών έραστών τοΰ 
πραξικοπήματος, δλοι οί «ΡΕΝΤΕ» τοΰ παροξυσμού τοΰ μίσους. Ό  τύπος ό 
Αντιδραστικός δέν Αφήνει κανένα μέσο πού νΑ μήν τό μεταχειριστεί. Ό  κιτρινι- 
σμός είναι Απερίγραπτος. Έ πί σκηνής ό ΕύστρΑτιος Κουλουμβάκης... Ό  τε
λευταίος μιλάει Απρόκάλ.υπτα γιά τόν «ιστορικό ρόλο» τών ταγμάτων Άσφα- 
λείας! Όλα είναι βυθισμένα στό «τέλμα τοΰ μίσους». Ή  όνομασία τοΰ κ. 
'Αβραάμ, ώς ύπουργοΰ Δικαιοσύνης κατά τόν Ανασχηματισμό τής Κυβερνή- 

σεως ύπήρξε Ατύχημα. Πρώτον γιατί ό ζήλος του γιά τήν δίωξη τών προδοτών 
είναι τουλάχιστον μέτριος. Κυρία του άπασχόλησις είναι πώς νά μή κρατείται 
κανείς άδίκως Μαίνεται έναντίον τών διωκτών τών δοσιλόγων. Δεύτερον με
ταφέρει στό ' Υπ. Συμ. «τάς συνήθειας τοΰ ποιν. δικαστηρίου» κατά τήν έκφρα
ση τοΰ Πρωθυπουργού. 'Οξύνει κάθε συζήτηση πού καταλήγει μαζί του πάντοτε 
σέ ΕΑΜ-αντι-ΕΑΜ. "Ο,τι γινόταν μαλακότερα άλλοτε, όξύτερα καί γενικότερα 
σήμερα. Ό  I. Ζ. (Ζεύγος) πού ή ήρεμία του καί ή ύποχωρητικότης του είχαν 
άλλοτε κάνει έντύπωση έχει χάσει κι αύτός τήν ψυχραιμία του καθώς καί ό 
Π (Πορφυρογένης). Κινδυνεύουμε δλοι νά φανατιστούμε»·12

Ή  αντεπανάσταση προχωρεί!

Μετά τό σύνθημα τού Τσώρτσιλ ν ' άρχίσει ή προετοιμασία γιά τήν τε
λευταία φάση τής έπιχείρησης «Μάννα» ό Λήπερ καί ό Σκόμπυ άπαί- 
τησαν άπό τόν Παπανδρέου έπιτάχυνση τών ρυθμών γιά τόν άφοπλισμό 
τοΰ ΕΛΑΣ. Ό  Παπανδρέου έκμεταλλεύεται τίς έπιτυχίες πού είχε στίς 
σχέσεις του μέ ττ^ν ήγεσία καί τούς ύπουργούς τοΰ κινήματος.

Ή  καθοδήγηση τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ είχε δεχτεί μέ ικανοποίηση 
τήν άνάθεση τοΰ έργου τής άναδιοργάνωσης τοΰ Στρατοΰ στόν στρατηγό 
Όθωναΐο καί έστειλε τόν στρατιωτικό άρχηγό τού ΕΛΑΣ, στρατηγό Σα
ράφη, νά συνεργαστεί μέ τόν νέο άρχιστράτηγο. Ή  συμφωνία τών δυό 
στρατηγών ήταν πλήρης. Σύμφωνα μέ τό σχέδιο πού έκαναν, άπό τίς 
13 τοΰ Νοέμβρη 1944 θά άρχιζε ή μετονομασία καί ή συγχώνευση όλων 
τών έθελοντικών σωμάτων καί τών τμημάτων τής Μέσης ’Ανατολής, σέ

41. Ό  «Γ. Παπανδρέου», σελ. 253.

42. Ή λ. Τσιριμώκος στό Ιδιο (δημ. 17ο).
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μονάδες τοΰ έθνικοΰ στρατοΰ, ή συγκέντρωση καί έγκατάσταση τών μο
νάδων στούς στρατώνες, ή ένίσχυση τών άντιστασιακών έθελοντικών τμη
μάτων μέ άξιοματικούς μόνιμους καί έφεδρους, ή έφαρμογή τών νόμων 
καί τών στρατιωτικών κανονισμών καί ή πρόσκληση μιας, στήν άρχή, 
ήλικίας στά όπλα. ’Ισάριθμοι μέ τούς νεοσύλλεκτους έθελοντές θά άπο- 
λυθοΰν. Θά έπακολουθήσουν προσκλήσεις καί άλλων ήλικιών καί άνά- 
λογες άπολύσεις, έτσι πού μέσα σέ δυό μήνες νά όλοκληρωθεΐ ή διαμόρ
φωση τοΰ τακτικού έθνικοΰ στρατοΰ. Ό  άρχιστράτηγος παρακάλεσε τόν 
στρατηγό Σαράφη νά άναλάβει αρχηγός τοΰ Γενικοΰ ’Επιτελείου καί ό 
Σαράφης δέχθηκε τήν τιμή πού τοΰ έγινε.

Ή  ύπαρξη όμως ενός Έλληνα άρχιστράτηγου, καί μάλιστα μέ τέτοιο 
κύρος καί τέτοια σχέδια, περιόριζε καί ούσιαστικά έβαζε στό περιθώριο 
τόν “Αγγλο στρατηγό καί μαζί του καί όλη τήν επιχείρηση «Μάννα». 
"Ενα τέτοιο πράγμα δέν μπορούσε νά δεχτεί ό Τσώρτσιλ καί αύτό τό 
ήξερε πολύ καλά ό Παπανδρέου. "Οταν έλεγε τό «δόγμα» του «εξοπλισμός 
τού Κράτους καί αφοπλισμός τών οργανώσεων», έννοοΰσε «αφοπλισμό 
τού λαού καί έξοπλισμό τού κράτους τής ύποτέλειας στούς Ά γγλους», 
καί τέτοιο πράγμα δέν Οά τόκανε ό έντιμος πατριώτης στρατηγός ΌΟω- 
ναΐος.

Έτσι, όταν αναγγέλθηκε ό διορισμός τοΰ ΌΟωναίου σάν αρχιστράτη
γου, ό κυβερνητικός τύπος έσπευσε νά παρουσιάσει τόν Έλληνα άρχι- 
στράτηγο σάν ύφιστάμενο τού "Αγγλου στρατηγού Σκόμπυ.

Τό σχέδιο οργάνωσης καί πλαισίωσης τού Γ. 'Επιτελείου ό άρχι- 
στράτηγος Όθωναϊος τό άνάπτυξε στόν πρωθυπουργό Παπανδρέου, πού 
τό άποδέχτηκε στό σύνολο, έκτός άπό τήν άνάθεση τής άρχηγίας τοΰ 
'Επιτελείου στόν Σαράφη, πού όπως είπε τόν έκτιμά πολύ, όμως. «... όι:\· 
τόν θέλουν οί “Αγγλοι»! Πρότεινε νά συμπεριληφΟεΐ στό Ε π ιτελείο ό 
στρατηγός Σαράφης, σάν ύπαρχηγός.

Στίς 13.10.44 ό πρωθυπουργός πήρε έγγραφα τούς όρους τού ΌΟω
ναίου γιά τήν άποστολή του, πού ήταν περίπου οί παρακάτω: «α) άπόλυτη 
δικαιοδοσία τοΰ άρχιστρατήγου έπί τών έλληνικών μονάδων καί σχηματι
σμών τοΰ έμπόλεμου στρατοΰ. Ό  Σκόμπυ θά διοικεί τά βρεταννικά 
στρατεύματα καί ό "Ελλην άρχιστράτηγος τά έλληνικά. β) νόμοι, διατάγ
ματα, κανονισμοί πού άφορούν τόν έμπόλεμο στρατό νά γίνονται διά τού 
Γενικοΰ στρατηγείου ώς οργάνου τοΰ άρχιστρατήγου. γ) Συγκρότηση Γε
νικού στρατηγείου, συγκρότηση καί έδρες τών μονάδων καί σχηματισμών, 
διάλυση αύτών, άπόλυτο δικαίωμα τού άρχιστρατήγου. δ) Διάθεση παντός 
είδους πολεμικού ύλικού τοΰ στρατοΰ, όπλισμός κλπ. δικαίωμα τοΰ άρχι- 
στρατήγου».4'

Ό  Παπανδρέου δέν έφερε σοβαρές άντιρρήσεις καί άνάθεσε στόν 
Λαμπριανίδη νά έτοιμάσει τά σχετικά διατάγματα.

Δέν πέρασαν δυό ώρες καί ό στρατηγός Όθωναίος προσκαλοΰνταν 
νά πάει σέ σύσκεψη στό Γραφείο τού στρατηγού Σκόμπυ. Ό  Σκόμπυ, 
πού μίλησε πρώτος, φλεγματικά καί μέ ύφος «Γκαουλάιτερ», άρχισε νά

43. Σ. Σαράφη: -Ο  ΕΛΑΣ». σελ. 561-562, ΠΛΕ 1958.
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δίνει διαταγές στόν ΌΟωναΐο, δχι μόνο γιά τόν τρόπο οργάνωσης τοΰ 
στρατού, πού Οά έπρεπε νά γίνει χωρίς τήν χρησιμοποίηση τών άνταρτών, 
άλλά καί ύπέδειχνε πρόσωπα πού Οά έπρεπε νά πλαισιώσουν τό Γενικό 
Στρατηγείο. Π.χ., ύπέδειχνε τόν Βεντήρη γιά ύπαρχηγό τού Γ. ’Επιτε
λείου, καί έπιτελεΐς έξιωματικούς άπό αύτούς πού περίμεναν νά φτάσουν 
άπό τήν Μέση 'Ανατολή. "Ολα τά πρόσωπα πού άναφέρϋηκαν ήσαν άπό- 
λυτα άφοσιωμένα στούς "Αγγλους, βασιλικοί μέ τεταρτοαυγουστιανό 
παρελθόν.

Ό  Παπανδρέου δέν έφερε καμιά άντίρρηση στό Σκόμπυ καί βρήκε 
εύκαιρία νά άραδιάσει μερικές μεγαλόστομες φράσεις.

Ό  στρατηγός ΌΟωναίος χωρίς περιστροφές δήλωσε πώς δέν άναγνω- 
ρίζει κανένα δικαίωμα στόν Σκόμπυ νά άναμιγνύεται στήν όργάνωση τών 
έλληνικών τμημάτων καί προπάντων στή διάθεση προσώπων. Πρόσθεσε 
πώς δέν πρόκειται νά χρησιμοποιήσει τόν Βεντήρη στό ’Επιτελείο του 
καί τελείωσε μέ τή δήλωση πώς άν ό πρόεδρος τής Κυβέρνησης διαφω
νεί έστω καί έλάχιστα σ ’ έκείνα πού ό άρχιστράτηγος θεωρεί άπαραίτητα, 
πρέπει νά τόν άντικαταστήσει άμέσως, γιατί δέν δέχεται συμβιβασμούς.

Ό  Παπανδρέου ταράχτηκε. Μιά άντικατάσταση τού Όθωναίου θά 
μπορούσε νά προκαλέσει κυβερνητική κρίση. Μέ τό έπιχείρημα πώς μέχρι 
στίς 10 τού Δεκέμβρη θά γίνονται καθαρά πολιτικές ένέργειες, πρότεινε 
νά άναλάβει ύπηρεσία ό Όθωναίος κείνη τή μέρα. Ό  Όθωναίος έφυγε 
άπό τό γραφείο τοΰ "Αγγλου στρατηγού βέβαιος πώς ποτέ δέν πρόκειται 
νά χρησιμοποιηθεί, γιατί οί "Αγγλοι ήθελαν έπικεφαλής τοΰ στρατού 
δούλους.

Ύστερα άπό τήν άπαλλαγή τών έμπρηστών τής ένότητας άπό τόν 
έντιμο καί γενναίο στρατηγό Ό θωναίο, πού στεκόταν σοβαρό έμπόδιο 
στήν προώθηση τών σχεδίων τους, άρχισαν άτέλειωτες προκλήσεις πού 
έγιναν άφορμή νά δημιουργηθεΐ κυβερνητικό πρόβλημα καί άναστάτωση 
στίς γραμμές τού έθνικολαϊκοΰ κινήματος.

Στήν πλατεία τής 'Ομόνοιας, όχυρωμένοι σέ ξενοδοχεία οί χίτες, 
στίς 15 τού Νοέμβρη, πυροβόλησαν καί πέταξαν δακρυγόνες μπόμπες 
πάνω στό λαό, πού έπέστρεφε άπό μιά μεγάλη ειρηνική διαδήλωση. Στήν 
άσφαλτο πέσανε έπτά νεκροί καί πολλοί τραυματίες. ’Εξαγριωμένος ό 
λαός, περικύκλωσε τό ξενοδοχείο, βρέθηκαν βενζίνες καί άλλα εύφλεκτα 
καί έτοιμαζόταν νά βάλει φωτιά καί νά κάψει ζωντανούς τούς έγκλημα- 
τίες. Ή  παρέμβαση τοΰ Β. Μπαρτζιώτα, γραμματέα τής ΚΟΑ, έσωσε γιά 
μιά άκόμα φορά τούς χίτες, πού μέ άγγλικά θωρακισμένα αύτοκίνητα 
μεταφέρθηκαν στό Θησείο. ’Εκεί όχυρώθηκαν, κάτω άπό τήν προστασία 
τών άγγλικών τάνκς. Ό  Παπανδρέου πού είχε ύποσχεθεί αύστηρή τιμωρία 
τών δολοφόνων, παρέπεμψε τήν υπόθεση στόν άνακριτή. "Ενα «Δελτίο 
Πληροφοριών» τής 25.11.44, μάς πληροφορούσε πώς: « Ό  άνακριτής Zap- 
λάς, πού τοΰ Ανατέθηκαν οΐ Ανακρίσεις γιά τούς δολοφόνους κλπ. είναι γνωστός 
άντιδραστικός, φανατισμένος άντ/κομμουνιστής, βρίζει τό ΕΑΜ, παντού καί 
πάντοτε καί μιλάει Απροκάλυπτα γιά τό «έθνικό εργο τών χωροφυλάκων τής
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άσφάλειας καί τών τσολιάδων πού «καλά κάνουν καί σκοτώνουν τούς κομ
μουνιστές...».**

Στίς 16 τοΰ Νοέμβρη ό Σκόμπυ κήρυξε τήν ’Αθήνα άπαγορευμένη 
ζώνη γιά τόν ΕΛΑΣ καί προειδοποιούσε τό ΕΑΜ πώς όποιαδήποτε έχθρι- 
κή ένέργεια κατά τών βρεταννικών στρατευμάτων θά είχε σάν έπακόλουθο 
αυστηρά άντίποινα, μέχρι καί τήν έπιβολή τοΰ στρατιωτικού νόμου. Τό 
ΕΑΜ περιορίστηκε σέ άκαρπες διαμαρτυρίες καί οί ύπουργοί του άπει- 
λοΰν μέ παραίτηση. Τήν έπόμενη μέρα έφτασαν στό άεροδρόμιο τοΰ 'Ε λ 
ληνικού δυό άγγλικά σμήνη «Σπιτφάιρ» κι ένα έλληνικό σμήνος «Μπάλ- 
τιμορ» (36 συνολικά άεροπλάνα, πού τά δέχτηκε ό ίδιος ό πρωθυπουργός 
Παπανδρέου). ’Εκεΐ στό άεροδρόμιο ό Παπανδρέου είπε στόν Μακβή πώς 
ή παραίτηση άποφεύχθηκε, δμως θά ύποχρεωθοΰν νά παραιτηθούν σύντο
μα, άν δέν θελήσουν νά δεχτοΰν τίς άποφάσεις του.

Ή τα ν φανερό πώς ή κατάσταση είχε πάρει έπικίνδυνη τροπή. Ό  
"Αγγλος πρεσβευτής έγραψε γιά τήν χειροτέρευση τής κατάστασης καί 
πρόσθετε: «Είναι δυνατόν, άν δχι πιθανόν, νά άναγκασθοΰμε νά χρησιμοποιή
σουμε βία. 'Εάν δέν καταστήσουμε σαφές δτι είμαστε έτοιμοι πρός τούτο ή 
κατάσταση θά έξελίσσεται πρός τό χειρότερο. Οί κομμουνιστές προχωρούν 
ψηλαφώντας γιά νά δοκιμάσουν τήν άποφασιστικότητά μας».

Καί ό Μακβή, πού μέ σκεπτικισμό έβλεπε τήν βιασύνη τών «ξαδέλ- 
φων» του, παρατηρούσε πώς οί "Ελληνες άεροπόροι πού φτάσανε ήσαν 
«Ιδιαιτέρως δεξιών φρονημάτων» καί κατά συνέπεια «ή παρουσία τών συντη
ρητικών αυτών τμημάτων ύπό βρεταννικές διαταγές θά μπορούσε νά ύποσχεθή 
μιά καλύτερη τάξη στήν Αθήνα γιά τήν ώρα. θά μπορούσε δμως νά χρησι- 
μεύση γιά τήν ένίσχυση τού Ισχυρισμού τού ΕΑΜ σέ έθνική κλίμακα πώς αύτό 
έκπροσωπούσε τά ελληνικά Ιδανικά τής έλευθερίας καί τής άνεξαρτησίας άπό 
τόν ελεγχο τών ξένων».**

Στοιχεία τής εποχής

Εικόνα γιά τό τί έπακολούθησε ύστερα άπό τό σύνθημα τοΰ Τσώρτσιλ, 
μπορούμε νά σχηματίσουμε άπό μερικά «Δελτία Πληροφοριών» τής ΚΕ

44. Α ρχεία  τής ΚΕ τού ΚΚΕ. -Δ.Π.» 25-11-44: «— Τήν παραμονή πού γενίκανε τά δολο
φονικά γεγονότα 14-11 κάτω άπό τό ξενοδοχείο... γΐνηκε σύσκεψη τών δήθεν έθ νικών όργανώ- 
σεων τής "Αθήνας. Σ ' αυτήν πήραν μέρος περί τίς 15 τέτοιες όργανώσεις.,.προτάθηκε έπιταχτι- 
κά νά προκληθοΰν αιματηρά γεγονότα σέ βάρος τού ΕΑΜ. Πάνω στή πρόταση αύτή έγινε δρα
ματική συζήτηση, πού σ ' αύτή ό άντιπρόσωπος τής ΕΚΟ (Έ θν . Ό ρ γ. Κρήτης) άντέταξε πώς 
μιά τέτοια ένέργεια, καθαρά άντεθνική καί άντιλαϊκή, δέν πρέπει νά γίνει. Κάποιος συν)χης, 
πού άρνήθηκαν νά μάς άποκαλύψουν τό όνομά του, έπέμενε καί ισχυρίζονταν πώς είχε 800 παι
διά όπλισμένα μέ μάουζερ καί άνυπομονοΰσαν καί έπέμειναν νά τούς δοθεί τό σύνθημα νά δρά
σουν κατά τοΰ ΕΑΜ. Παρόμοιο Ισχυρισμό πρόβαλαν καί πολλές άλλες άπό τίς παρευρισκόμε- 
νες «'Εθνικές ’Οργανώσεις»...».

«Δ.Π.» 27-11-44: «—Αύτές τίς μέρες γίνεται προσπάθεια ένοποίησης όλων τών έθνικιστι- 
κών όργανώσεων καί σωματείων. Ιδιαίτερες συνεννοήσεις διεξάγονται μεταξύ ΕΔ. IT, PAN, 
X καί ΠΕΑΝ...».

45. Τζ. Ίατρίδης, Ιδιο. δημ. 19ο.
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τοΰ ΕΑΜ, πού άποσπάσματά τους παραθέτουμε:
«Δ.ΓΊ. 14-11-44» — Ό  ‘Υπουργός κ. Τσάτσος έβεβαίωσε δτι οί άγ- 

γλοι παρέλαβαν άπό τήν Πελοπόννησο 800 τσολιάδες, δργανα τών γερμα- 
νών καί τούς Εφεραν στήν ’Αθήνα γιά νά τούς Εκπαιδεύσουν καί νά τούς 
Εντάξουν στόν τακτικό στρατό».

«Δ.Π. 14-11-44:» — Στίς 12-11-44 καί ώρα 11.30' δύναμη άγγλων 
στρατιωτών, μέ Επικεφαλής άξιωματικό, παρέλαβαν άπό τίς φυλακές ’Αβέ- 
ρωφ κρατούμενους δοσίλογους, Εγκληματίες πολέμου, πού ύπηρέτησαν 
τούς γερμανούς. Οί κρατούμενοι άνήκαν στήν ΕΙδική καί τά τάγματα 
άσφαλείας. 'Υπάρχει ύπόνοια δτι οί παρουσιασθέντες ώς άγγλοι ήσαν 
στρατιώτες τής ’Ορεινής Ταξιαρχίας».

«Δ.Π. 14-11-44»: — «Στίς 13/10, έφτασε καΓκι στό Πόρτο Ράφτη μέ 
άγγλους καί ελληνες άξιωματικούς καί έβγαλε καί παράδωσε στούς Χίτες 
4 τόννους πυρομαχικά καί πολλά στέν...»

«’Από 3.000 αυτόματα άγγλικά λέγεται πώς τά 5.000 μόνο δόθηκαν 
στήν άστυνομία καί τά άλλα στόν ΕΔΕΣ...»

«Στίς παρελάσεις άντιδραστικών όργανώσεων έθεάθηκαν μέ σημαίες 
καθάρματα τής Ειδικής, τών ταγμάτων άσφαλείας καί τεταρτοαυγουστια- 
νοί. ’Επίσης καί άνθρωποι πού συνεργάστηκαν άνοικτά μέ τούς γερμα
νούς...»

«Δ.Π. 18-11-44»: — « Ή  χωροφυλακή πού είχε στενή συνεργασία μέ 
τούς καταχτητές στήν περίοδο τής κατοχής όπλίζεται καί έκγυμνάζεται 
στά καινούρια δπλα. Μέ διαταγές τοΰ 'Υπουργείου στρατιωτικών τοποθε
τούνται διάφοροι άξιωματικοί».

«"Αγγλοι καί άστυνομικοί στήν είσοδο τών ’Αθηνών άφοπλίζουν κά
θε ένοπλο πού έρχεται στήν πόλη. Τούς άντάρτες τού ΕΛΑΣ τούς γυρί
ζουν πίσω. ’Επίσης στή Νέα 'Ελβετία έγινε άπόπειρα χτές έκ μέρους τών 
άγγλων νά άφοπλίσουν συνταγμένο τμήμα τού ΕΛΑΣ. Οί άντρες τοΰ 
ΕΛΑΣ τελικά δέν παρέδωσαν τόν όπλισμό. Οί ίδιες προσπάθειες γίνονται 
έκ μέρους τών άγγλων καί στήν Πελοπόννησο. Ό  Παπαευαγγέλου, έργο- 
στασιάρχης, πού διατηρεί σχέσεις μέ τούς άγγλους άξιωματικούς, έλεγε 
πώς οί άγγλοι, δπως τοΰ έλεγαν οί ίδιοι, σέ περίπτωση Ανωμαλιών, έχουν 
Εντολή νά χτυπήσουν τόν ΕΛΑΣ-ΕΑΜ.

’Απόρ. Δελτίο» 10-11-44: «Ταγ/χης Μπαγλανέας τής ΕΙδικής Άσφα’- 
λείας, Στασινόπουλος ύπασπιστής τοΰ Ντερτιλή, λοχαγός Δαμίλος τών 
ταγμάτων άσφαλείας, Συν/χης Παπανικολάου, άνηψιός τοΰ Πάγκαλου, 
φασίστας καί θαυμαστής τών Γερμανών, διορίστηκαν στήν Ιδιαίτερη ύπη
ρεσία τού Σπηλιωτόπουλου, ή σέ ύπεύθυνα πόστα, παρ’ δλη τήν γνωστή 
προδοτική δράση τους...»

«Δ.Π. 22-11-44»: — « Ό  'Υποναύαρχος Νοταράς, ’Ησιόδου 18, έλεγε 
στήν κυρία Μαγκάκη, 'Η σιόδου 4, δτι πλησιάζει ή ώρα. ’Εκείνη άπάντη- 
σε: — Τό ξέρω γιατί ό άντρας μου, πού κουβέντιαζε μέ τούς Εγγλέζους, 
τοΰ λένε δτι στίς 10 Δεκεμβρίου θά άφοπλιστεΐ ό ΕΛΑΣ, στίς 12 θά προ- 
καλέσουμε Εμείς Επεισόδια καί τότε θά σάς φέρουμε τόν βασιληά. Ό  
Μαγκάκης ήταν προπολεμικά Διευθυντής σέ μιά Εταιρία πού έφτιαχνε 
άσυρμάτους, καί Επισκεύαζε πυξίδες ναυτικοΰ γιά τούς άγγλους. Στήν
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κατοχή πήρε γερμανικές δουλιές διαθέτοντας τά μηχανήματα τοΰ έργοστα- 
σίου. ’Επίσης όνέλαβε έργολαβίες (ματισμοΰ τοΰ γερμανικού στρατού. 
Τώρα ξαναγκάλιασε τούς έγγλέζους. Τόν άνεψιό του τόν τοποθέτησε 
στούς τσολιάδες»

«Δ.Π. 23-11-44»: — « Ό  Βεντήρης είναι έξω φρενών μέ τήν τελευταία 
έξέλιξη τών έσωτερικών πραγμάτων καί είναι άποφασισμένος περισσότερο 
άπό κάθε άλλη φορά νά κάνει πραξικόπημα, στηριζόμενος στήν ύποστή- 
ριξη τών περισσοτέρων άξιωματικών καί τοΰ ' Ιερού Λόχου, πού ήρθε άπό 
έξω. "Ολα αύτά τά συνδυάζει μέ έξωτερικά ένδεχόμενα γεγονότα καί μέ 
ένεργό δράση τού έδώ άγγλικοΰ στρατοΰ»

« Ό  Φούντης, Συν/χης Πυρ/κοΰ, στό έπιτελεΐο τού Σπηλιοτόπουλου, 
έκφράζων τήν γνώμη τών άξ/κών πού ήρθανε ά π ’ έξω, είπε πώς δλοι είναι 
πΰρ καί μανία γιά τήν όχλοκρατική κατάσταση καί Οά τήν διορθώσουν έστω 
καί dv χρειασθεΐ νά σφαγοΰν 50 -100 χιλιάδες».

«Στή σχολή χωρ/κής είναι περί τούς 2.000 καλά όπλισμένοι. ’Εκεί 
μέσα έχουν μαζευτεί οί μεγαλύτεροι προδότες τής Ειδικής σάν τόν ύπα- 
σπιστή τοΰ άρχηγού τής Ειδικής Λάμπρου, ό Γκενεράλλης, ό Μόρφης, ό 
Μεϊμάρης, οί Βλαχονικολής καί Καβαδίας, πού σκότωσαν τούς δέκα στή 
Πλατεία Κοκκινιάς καί είναι τοΰ έκτελεστικού άποσπάσματος κομμουνι
στών, Παπαουτσάς κ.ά.»

«—Ό  Μπουραντάς δέν συνελήφθηκε καί λένε μάλιστα δτι θά γίνει 
δεύτερος Μανιαδάκης καί γρήγορα θά δράσει...»

« Ό  γνωστός πράκτορας τής Ειδικής Καθρεύτης, δήμιος τής Ή λέ- 
κτρας καί τόσων άλλων άγωνιστών είναι σκοπός στό ξενοδοχείο Γαλ
λία...»

« Ό  καινούργιος άρχηγός τής χωρ/κής Παπαργύρης, υποδείχτηκε 
στόν Σπηλιωτόπουλο άπό τόν ϊδιο τόν Ντάκο. Είναι ό δολοφόνος τών άπερ- 
γών τοΰ 1936».

«Παρατηρήθηκε δτι έπικεφαλής τών περιπόλων είναι δργανο τοΰ 
Μπουραντά. Γενικά στήν γενική ’Ασφάλεια καί σ ’ δλα τά πόστα έχουν 
τοποθετηθεί πολλοί προδότες καί έγκληματίες...».

«Σάν άντιπρόσωπος τού Σπηλιωτόπουλου στό Δ ' ’Αστυνομικό τμήμα 
είναι ό Βουδικλάρης, ύπασπιστής τοΰ Ντάκου καί ιδιαίτερος τοΰ Γούλα 
στά Ε.Ε.Ε.».

«Τό άρχηγεΐο. χωρ/κής (Παπαργύρης) διέταξε νά άναχωρήσουν 70 
χωρ/κες, άνάλογους αξιωματικούς, μέ έπικεφαλής μοίραρχο βασιλόφρονα 
Ταμίδη, γιά τό Λιόπεσι - Κορωπί καί Κερατέα. "Ελαβε έντολή νά πει 
στήν έκεί δύναμη τοΰ ΕΛΑΣ καί τής ΕΠ, πώς έχει έντολή τού Σπηλιωτό- 
πουλου νά έγκατασταθεΐ...»

« Ό  ’Αλεξδτος (Κιμώλου 7) πού ήταν στήν ύπηρεσία τών γερμανών 
προσλήφτηκε σάν άρχιδιερμηνέας τών δγγλων καί ά π’ αύτόν έξετάζονται 
ποιοί θέλουν νά προσληφθοΰν σάν διερμηνείς...».

«’Απόρρ. Δελτίο» 23-11-44: « ’Από τούς κύκλους τού υπουργού Π. 
Ράλλη διαδίδεται πώς δλοι οι ύπουργοί τής δεξιάς ύποψιάζονται πώς ό 
Παπανδρέου, πού γιά κύρια φροντίδα του έχει τήν παραμονή του στήν 
έξουσία καί τή συγκρότηση ίσχυροΰ προσωπικού κόμματος, έπαυσε νά
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ένδιαφέρεται γιά τήν έπιστροφή τοΰ βασιλιά καί κάνει παραχωρήσεις 
στούς έαμίτες καί κυρίως στούς ύπουργούς τοΰ Σβώλου καί στόν Τσιριμώ- 
κο καί Καρτάλη, μέ πρόθεση νά τούς άποσπάσει άπό τή συνεργασία μέ τό 
ΚΚΕ. ’Αποφάσισαν νά καλέσουν τόν Παπανδρέου σέ Ιδιαίτερη σύσκεψη 
τών ύπουργών χωρίς τούς ύπουργούς τοΰ ΕΑΜ...».

« ’ Από τούς κύκλους τοΰ κόμματος τών φιλελευθέρων λέγεται πώς έκ- 
πρόσωπος τοΰ Σοφούλη έπισκεύθηκε τόν Λήπερ καί ζήτησε έξηγήσεις γιά 
τήν άνάκληση άπό τό ένεργό Ιταλικό μέτωπο τής «βασιλοφασιστικής» 
Ταξιαρχίας, πού ένώ δέν πρόκειται νά συντελέσει στήν έξασφάλιση τής 
τάξης, άποτελεΐ πρόκληση γιά όλο τό δημοκρατικό πολιτικό κόσμο. Μέ 
τήν ένέργεια αύτή έρεθίστηκαν οί δημοκρατικές μάζες καί δόθηκαν δπλα 
στό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ. Ό  Λήπερ καθησύχασε τόν άντιπρόσωπο ;ών Φι
λελευθέρων (άνεξακρίβωτες πληροφορίες φέρνουν σάν τέτοιο τόν τέως 
ύπουργό Γ. Βαρβούτη), διαβεβαιώνοντας τον δτι ή δημοκρατία δέν κινδυ
νεύει μιά πού ή ταξιαρχία θά είναι κάτω άπό τίς διάταγές τού Σκόμπυ καί 
δέν δέχτηκε τήν άποψη πώς ή άφιξη τής έλληνικής Ταξιαρχίας προκά- 
λεσε έρεθισμό τοΰ ΕΑΜ, γιατί αύτό όπωσδήποτε θά προσπαθήσει νά κα
ταλάβει τήν έξουσία, άν δέν πειστεί πώς ύπάρχουν ισχυρές δυνάμεις νά 
ύποστηρίζουν τό «Συνταγματικό Κράτος».

« Από τούς κύκλους τής άμερικανικής πρεσβείας έρμηνεύεται ή άφι
ξη τής Ταξιαρχίας τών πραιτωριανών καί τών φασιστών άεροπόρων, σάν 
πρόκληση καί πρειδοποίηση ταυτόχρονα τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Πιστεύεται 
πώς πρόκειται νά χρησιμοποιηθούν μαζί μέ τήν άστυνομία σάν «προκρού- 
στες» γιά στρατιωτική έπέμβαση τών άγγλων...».

«Φημολογεΐται πώς ό Σκόμπυ ζήτησε άπό τήν άγγλική Κυβέρνηση 
νά τοΰ έπιτρέψει νά δώσει σημαντική ποσότητα δακρυγόνων άερίων στήν 
άστυνομία καί ΐή  χωρ/κή, γιά νά κάνουν χρήση σέ περίπτωση όχλοκρα- 
τικών έκδηλώσεων στήν πρωτεύουσα...».

« Ό  Παπανδρέου έκμυστηρεύτηκε σέ άμερικανυ διπλωμάτη, πώς βρί
σκει μεγαλύτερη κατανόηση άπό τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ παρά άπό τά κόμ
ματα καί τίς όργανώσεις τών άστών. πού δέν καταλαβαίνουν τήν κρισι
μότητα τής κατάστασης. Άρνούνται μέ πείσμα νά άρχίσει ή λειτουργία 
τών δικαστηρίων γιά τούς δοσίλογους καί δέν θέλουν ν ' άκούσουν γιά 
καταδίκες καί έκτελέσεις μερικών άπό τούς πιό έκτεθειμένους γιά έγκλή- 
ματα πού διέπραξαν στή κατοχή, γιά νά καθησυχαστεί ή άγανάχτηση τοΰ 
λαοΰ. Τήν έκτέλεση μερικών ό Παπανδρέου τήν θεωρεί άπαραίτητη, γιατί 
άν ξεσπάσει ό λαός, δχι μόνο θά γίνουν άδικίες, άλλά μπορεΐ νά έπακο- 
λουθήσουν σοβαρά γεγονότα, μέ μοιραία άποτελέσματα...».

«Δ.Π. 23-11-44»: — ’Από κυβερνητικά πρόσωπα πληροφορούμαστε δτι 
οί Ά γγλοι θά φέρουν όπωσδήποτε τό βασιλιά Γεώργιο, δτι δέν θά γίνει 
άντιβασιλεία, άλλά θά στέλνονται τά χαρτιά στό Λονδίνο καί σέ 12 ώρες 
θά γυρίζουν».

« Ή  Ίντέλιτζενς Σέρβις λέει δτι υπάρχει διάσταση μεταξύ άγγλων 
άξιωματικών στρατιωτικών καί πολιτικών. Οί πρώτοι εύνοοΰν τόν Παπαν
δρέου. Πάντως έρχονται πολλοί πολιτικοί μέ στρατιωτικές στολές».

«"Άγγλος άξιωματικός είπε σέ κουρείο τής άστυνομίας πόλεων, δτι
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φτάνουν 2.500 άγγλοι άστυνομικοί πού θά παραμείνουν έδώ ώς τό τέλος 
τού πολέμου. Τό ίδιο είπε καί ό Πάγκαλος δτι τοΰ τό είπε ό Σοφούλης...»

«Οί όργανώσεις πού είναι τής έμπιστοσύνης τών δγγλων, είναι ή X 
καί ή ΕΔ ( ’Εθνική Δράση). Αύτή δμως τήν θεωρούν πολύ φιλολογική...»

« Ό  Παπανδρέου είπε στήν Μιράντα δτι οί άγγλοι είναι κακά διατε
θειμένοι άπέναντι στό ΕΑΜ, έξ αιτίας τής στάσης τής Αίγύπτου καί δτι 
αύτός σκέπτεται σάν κατευναστής».

«Χτές τό πρωί έπιτροπή άγγλοαμερικάνων καί δυό άνταποκριτές άγ- 
γλικών έφημερίδων, — ό ένας τών Τάιμς — πήγανε στίς φυλακές ’Αβέ- 
ρωφ καί έπισκέφτηκαν τό Ράλλη, Τσολάκογλου καί Λούβαρη. Τούς ρώ
τησαν γιατί τούς κρατούν. Ό  Ράλλης είπε δτι μέ έβαλαν οί κομμουνιστές 
καί δτι συνεργάζονταν μέ τόν Παπανδρέου καί έκανε δ,τι τοΰ έλεγε...».

«Τό άγγλικό καί έλληνικό έπιτελεΐο (2ο Γραφείο) έπέστησε τήν προ
σοχή τών άγγλων άξιωματικών καί στρατιωτών νά προσέχουν τούς έλλη- 
νες πού κάνουν παρέα, ώστε νά μήν έπηρεάζονται άπό τίς ΕΑΜικές άπό- 
ψεις. Γ ι’ αύτό τό λόγο δόθηκε έντολή σέ όρισμένους συντηρητικούς κύ
κλους τού Κολωνακιοΰ νά υποδέχονται αύτοί τούς άγγλους πού βγαίνουν 
περίπατο...» Ή  πληροφορία αύτή συνδέται μέ μιά πληροφορία τής Βρε- 
ταννικής υπηρεσίας ’Αντικατασκοπείας τήν όποία άνάφερε ό πρεσβευτής 
Λήπερ, δτι δήθεν στίς 15 τού Νοέμβρη, στή σύσκεψη τής Λαμίας τών 
καπετάνιων τών μεγάλων μονάδων τοΰ ΕΛΑΣ, πάρθηκε άπόφαση νά άνα- 
πτυχθεΐ κομμουνιστική προπαγάνδα στά άγγλικά στρατιωτικά τμήματα...»

« Ό  πράχτορας τής Ίντέλιτζενς Σέρβις στή Σμύρνη γιά τήν 'Ελλάδα, 
γνωστός διευϋυντής τού ιπποδρομίου Ρήζ, έδινε, πιθανό μέ χρήματα, συγ- 
χωροχάρτια στούς συνεργαζόμενους μέ τούς γερμανούς. ”Ετσι τώρα φαί
νονται σάν μέλη τής Ίντέλιτζενς Σέρβις...».

«'Υπάρχουν πληροφορίες πώς θά διοριστεί άγγλος άξιωματικός καί 
θά άναλάβει τή διεύθυνση τής άστυνομίας... ’Επίσης δτι ή άγγλική ’Επι
μελητεία θά άναλάβει τήν τροφοδοσία τους».

«Δ.Π. 23-11-44»— «Οί άξ/κοί κάνουν διαβήματα μέ έπιτροπές γιά τή 
διατήρηση τοΰ σώματος τής χωροφυλακής καί οί πολιτικοί τούς διαβεβαι- 
ώνουν δτι θά τό διατηρήσουν. ’Επίσης οί έπιτροπές ζητοΰν τήν άποφυλά- 
κιση τών συλληφθέντων άξ/κών. Τούς δόθηκε ή διαβεβαίωση δτι κι αύτό 
θά γίνει καί Οά κρατηθούν λίγοι μόνο, πού θά θεωρηθούν πραγματικά ύ- 
πεύθυνοι...».

Σ ’ ένα δελτίο πού δέν μπορέσαμε νά ξεχωρήσουμε τήν ήμερομηνία 
του, (μουντζουρωμένη) είναι καταχωρημένες καί οί παρακάτω πληρο
φορίες:

«Σύμφωνα μέ θετικές πληροφορίες... άπό τό λιμάνι τής Τουρκίας 
’Αγριλιά, δπου ή άγγλική βάση τής ύπηρεσίας Μ 04 (ΕΜΟΦΟΡ) φορτώ
θηκαν καΐκια μέ δπλα καί πολεμοφόδια γιά τούς βασιλόφρονες. Συγκεκρι
μένα στό πετρελαιοκίνητο «Βαρβάρα» τού Καπετάν Κώστα Καλιμπίση 
άπό τήν Σάμο φορτώθηκαν 4 χιλ. δπλα καί 70 κιβώτια πυρομαχικά. Αύτά 
παραλήφθηκαν άπό κομάντος έγγλέζους, μέ μέταφόρτωση άπό τό καΐκι 
«Κατίνα». Τό φορτίο παραδόθηκε στό Πόρτο Ράφτη ’Αττικής στόν 
Συν/χη Κασίμη».



«Στίς άρχές τοΰ Ό κτώβρη υποβρύχιο έγγλέζικο στόν Ά η  Στράτη 
βύθισε δυό καΐκια τοΰ ΕΛΑΝ, μιά ώρα μετά τήν άναχώρηση ένός τμήμα
τος τοΰ Ίεροΰ Λόχου, πού ήταν έκεΐ, έν γνώσει πώς ήταν τοΰ ΕΛΑΝ, 
γιατί τό πληροφορήθηκαν άπό έναν ψαρά πού τόν ρώτησαν. Τά καΐκια 
ήταν άγκυροβολημένα καί τό πλήρωμά του ήταν μέσα. Σκοτώθηκε ένας 
πολίτης πού ήταν έκεΐ κοντά...».

«Στίς 7-10 στίς Καμάρες τής Σίφνου, άγγλοι κομάντος, μέ έπικεφαλής 
"Άγγλο λοχαγό καί ή άγγλική άποστολή τοΰ άγγλου άσυρματιστή Γιάννη 
Τσιριντάνη, μέ τόν άστυνόμο τοΰ νησιοΰ άνθ/στή Μπουκέα, μπροστά 
στόν έλληνα φαντάρο τής άποστολής τους Βασίλη Σαρρή, άπό τόν "Αη 
Δημήτρη τών Αμπελοκήπων καί τόν τελώνη Σίφνου, συνέλαβαν ένα 
καΐκι τοΰ ΕΛΑΝ καί αίχμαλώτησαν τό στέλεχός μας Γιώργο Πεδιαδίτη 
πού πήγαινε μέ ύπηρεσία στήν Κρήτη. Τοΰ κατέσχεσαν τό φύλλο Πορείας 
τοΰ ΕΛΑΝ πού είχε καί ένα δέμα μέ τύπο, ’ Εαμικό. Θέλησαν νά τόν άφο- 
πλίσουν. Κατάσχεσαν τό καΐκι καί τόν έξευτέλισαν. Τοΰ είπαν δτι τόν 
συλλαμβάνουν γιατί είναι κομμουνιστής, έαμίτης, τόν άφησαν νηστικό 
έπί 4 μέρες, τόν μετέφεραν στήν Τήνο καί ήταν έτοιμοι νά τόν στείλουν 
στά συρματοπλέγματα τής ’Ιταλίας. Μπροστά στόν κίνδυνο αύτόν, αύτός 
τόσκασε καί κολυμπώντας ώς ένα σημείο καί μέ βάρκα έφτασε στήν Ά ν 
δρο. Οί έγγλέζοι μαζί μέ τόν άστυνόμο Μπακέα, μόλις έξαφανίστηκε, 
έβγαλαν διαταγή πρός δλους τούς κατοίκους τοΰ νησιοΰ νά μήν τοΰ δί
νουν ψωμί γιατί είναι κομμουνιστής, καί νά τόν παραδώσουν. Ό  λαός δ
μως άντίθετα τόν έκρυψε, τοΰ έδωσε νά φάει καί τόν βοήθησε νά φύγει».

«Καθεστώς τρομοκρατίας στό 'Ε λληνικό Βασιλικό Ναυτικό. Στό 
πολεμικό έλληνικό ναυτικό, σύμφωνα μέ πληροφορίες, πού δίνουν άξιω- 
ματικοί, άσκεΐται τρομοκρατία ισοδύναμη μέ κείνη τής έποχής τοΰ Μετα
ξύ, τής 4ης Αύγούστου! Ή  έκφραση γνώμης έναντίον τής βασιλομετα- 
ξικής διχτατορίας άποτελεΐ αδίκημα γιά τό όποιο ό ένοχος άποστέλλεται 
σέ έξορία στό Σουδάν. Διάφοροι χαφιέδες κάνοντας τούς άριστερούς 
προκαλοΰν τούς ναύτες καί όταν έκδηλωθοΰν τούς πιάνουν. Γιά κάθε πο
λεμικό πλοίο ύπάρχει ειδικός άξ/κός άσφάλειαο... Απαγορεύεται ή άνά- 
γνωσις προοδευτικού τύπου...».4Λ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Ό  λαός ανησυχεί, αγωνία, παλεύει

Ό  λαός μέ άνησυχία έβλεπε τούς έθνοπροδότες, πού τέσσαρα όλόκληρα 
χρόνια τόν καταβασάνισαν, τόν τυράννησαν καί τόν άποδεκάτισαν μαζί 
μέ τούς-χιτλεροφασίστες κατακτητές, νά γυρίζουν λεύτεροι στούς δρόμους

46. Α ρ χεία  τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ.
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καί νά προκαλοΰν πώς θά συνεχίσουν τό ίδιο Εργο καί κάτω άπό τό νέο 
καθεστώς τής άγγλικής κατοχής. Έ βλεπε τούς μαυραγορίτες, τά «τσακά
λια» τής κατοχής, μαζί μέ τούς κάθε είδους συνεργάτες τών κατακτητών, 
πού πλούτισαν ρουφώντας τίς τελευταίες σταλαγματιές άπό τό αίμα του, 
νά όργιάζουν καί νά συνεχίζουν τά κερδοσκοπικά έργα τους. Έ βλεπε νά 
φτάνουν καραβιές όλόκληρες μέ βρεταννικά στρατεύματα καί πίσω τους 
τά πληρωμένα τμήματα τών πραιτωριανών τους, δταν δέν βρισκόταν ούτε 
Ενα καράβι γιά νά φέρει τρόφιμα στήν έξαντλημένη άπό τήν κατοχή 
'Ελλάδα. Ή  πείνα, οί άρρώστιες, τό κρύο μέσα στή βαρυχειμωνιά πού 
πλησίαζε, άπειλοΰσαν έναν καινούργιο έξοντωτικό χειμώνα σάν τό 1941- 
1942.

Στήν Ε λλάδα, πού μέ τόσο αίμα, κόπους καί θυσίες λευτερώθηκε 
άνοικοδομοΰνταν μέρα μέ τή μέρα, ώρα μέ τήν ώρα, τό νεκραναστημένο 
καθεστώς τής βασιλομεταξικής τυραννίας καί τής ύποτέλειας στούς ξέ
νους. Ετοιμαζόταν έντατικά μιά νέα άγγλική κατοχή, πολύ χειρότερη καί 
τό σοβαρότερο πολύ διαρκέστερη, άπό τήν προηγούμενη χιτλερική κα
τοχή, μέ βρυκολακιασμένο τό φασισμό. Γιά τό λαό δέν ήταν παράξενο, 
ούτε πρόβλημα γιατί φτάνανε δλο καί νέες βρεταννικές στρατιωτικές δυ
νάμεις καί πραιτωριανοί στήν Ε λλάδα, άπογυμνώνοντας τό ιταλικό μέ
τωπο σέ στιγμές πού έκεΐ συναντούσαν τεράστιες δυσκολίες. Δέν άπο- 
ροϋσε πού συγκέντρωναν τούς ταγματασφαλίτες καί τούς δοσίλογους, 
τούς χωροφύλακες καί τούς γερμανοοπλισμένους άπό δλη τήν 'Ελλά
δα. Δέν ξαφνιαζόταν πού οί χίτες, οί έδεσίτες, οί έασαδίτες, οί μπου- 
ραντάδες, είχαν φωλιάσει στά κεντρικά ξενοδοχεία καί σέ γερά κτί
ρια, άκόμα καί στά άντρα τών βασανιστηρίων τής Γενικής καί Ειδικής 
’Ασφάλειας, καί πυροβολούσαν άπρόκλητα καί μέ σιγουριά τίς λαϊκές 
μάζες, πού χαίρονταν τή λευτεριά τους. "Ηξεραν πώς δλα αύτά ήταν μιά 
συστηματική προπαρασκευή γιά τό άντεπαναστατικό πραξικόπημα. Ή  
νομιμότητα καί ή τάξη Επνιγε τήν άντίδραση. Οί πειθαρχημένες μάζες 
τών έργαζομένων πού κατακλύζαν τούς δρόμους τής ’Αθήνας καί τό με
γάλο αίτημα «Λαοκρατία καί δχι φασισμός», προκαλοϋσε πανικό στήν 
πλουτοκρατία καί περισσότερο στούς "Αγγλους ιμπεριαλιστές.

Ό  λαός καταλάβαινε πώς δέν είχαν άλλο δρόμο νά σωθούν καί νά 
σώσουν τό λαομίσητο καθεστώς τους, έκτός άπό τήν άντεπανάσταση καί 
τήν ένοπλη συντριβή τού λαϊκού έπαναστατικού κινήματος. Καί αύτό 
κάνανε.

Τό πρόβλημα, τό μεγάλο καί άνεξήγητο έρώτημα πού βασάνιζε τόν 
Ελληνικό λαό ήταν γιατί ή πολιτική του ήγεσία συνεχώς ύποχωρεΐ; Γιατί, 
μιά πού γιά τούς Ά γγλους ό πόλεμος στήν 'Ελλάδα τελείωσε, τούς Επι
τρέπει νά φέρνουν στρατιωτικές δυνάμεις καί δέν άπαιτεΐ νά φύγουν άπό 
τή χώρα μας; Γιατί δέχτηκε νά συνεχίσει ό Σκόμπυ νά συμπεριφέρεται 
σά σέ έχθρική κατεχόμενη χώρα καί νά άδρανοποιεΐ τόν ΕΛΑΣ, δταν άκό
μα μέσα στήν 'Ελλάδα, ύπήρχαν Εστίες γερμανικής κατοχής καί έξω άπό 
τήν Ε λλάδα συνεχιζόταν ό μεγάλος πόλεμος γιά τή συντριβή τού φασι
στικού τέρατος; Γιατί δέχτηκε νά συζητήσει πρόβλημα διάλυσης τού 
ΕΛΑΣ, δταν ό πόλεμος δέν είχε τελειώσει; Γιατί στήν πρακτική της άπο-
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δυναμώνει τόν ΕΛΑΣ δταν δλα πού γίνονταν τότε στήν χώρα άπαιτοΰσαν 
τό δυνάμωμά του; Γιατί δέχτηκε νά άνατεθεΐ ή τάξη καί ή άσφάλεια στούς 
άστυνομικούς πού πάντα στάθηκαν έχθροί τοΰ λαοΰ καί στήν κατοχή συμ
παρατάχθηκαν μέ τούς κατακτητές καί ύπηρέτησαν κάτω άπό τίς διαταγές 
τών άπάνθρωπων σχηματισμών τών S.S; Γιατί έπιτρέπει νά παρελκύεται ή 
έκκαθάριση τοΰ φασισμού, τών έστιών προκλήσεων καί τοΰ κρατικοΰ 
μηχανισμοΰ; Γιατί δέν άπαιτεΐ νά τιμωρηθούν άπό λαϊκά δικαστήρια οί 
έθνοπροδότες καί δοσίλογοι; Γιατί έπιτρέπει νά κρατοΰνται ένοπλοι οί 
ταγματασφαλίτες, καί οΐ χωροφύλακες νά συγκεντρώνονται άπό δλη τήν 
'Ελλάδα στήν ’Αθήνα; Γιατί ot ύπουργοί τοΰ κινήματος φορτώνουν δλα 
τά βάρη τής οικονομικής άνόρθωσης καί σταθεροποίησης τής δραχμής 
στίς πλάτες τών έργαζομένων; Γιατί δέν έπιτρέπει στούς έργαζόμενους νά 
χρησιμοποιήσουν τά δοκιμασμένα τους δπλα, τήν πάλη, μέχρι καί τήν 
γενική πολιτική άπεργία, γιά νά ύπερασπίσουν τίς κατακτήσεις τους καί 
νά Ικανοποιηθούν τά άμεσα καί ζωτικά προβλήματά τους; Ποιόν φοβούν
ται; Μήπως φοβούνται πώς άπό τήν πάλη τών έργαζομένων θά έπωφελη- 
θοΰν οί «σκοτεινές δυνάμεις»; Μήπως ό ήγετικός πυρήνας τών «σκοτει
νών» δυνάμεων δέν βρίσκεται μέσα στήν ίδια τήν κυβέρνηση, μέ πρωτο
στάτη τόν Παπανδρέου; Τούς ’’Αγγλους; Μά οί "Αγγλοι τώρα πού είναι 
άκόμα άδύνατοι πρέπει νά βροΰν άντίσταση καί άποφασιστικότητα. "Αν 
μείνουν άνενόχλητοι καί κάτω άπό τά χειροκροτήματα τής ήγεσίας συνε- 
χίσουν νά φέρνουν άντί γιά τρόφιμα, κανόνια καί στρατιώτες, άσφαλώς 
θά χτυπήσουν τό κίνημα γιά νά στερεώσουν τή δουλική τους κυβέρνηση.

Ό λα αύτά τά «γιατί» καί αμέτρητα άλλα. βασάνιζαν τόν ελληνικό λαό.

Μπροστά στήν νέα κατάσταση

Οί κομμουνιστές καί έαμικοί ύπουργοί κάνανε άπεγνωσμένες προσπάθειες 
νά διατηρηθεί ή τάξη καί ή όμαλότητα στήν πρωτεύουσα, νά άνασυγκρο- 
τηθοΰν τά οικονομικά τής χώρας καί νά έξασφαλιστεΐ ή δημοκρατική 
έξέλιξη καί διαμόρφωση τής 'Ελλάδας. ’Επικαλούνταν τή βοήθεια τής 
ήγεσίας καί τών καθοδηγητών τοΰ ΚΚΕ πού μέ συνεχείς παρεμβάσεις 
κατάφερναν νά πειθαναγκάζουν τίς όργανώσεις νά πειθαρχούν στή γραμμή 
τής έθνικής συνεργασίας καί νά έμποδίζουν τίς έργατικές καί λαϊκές έκ- 
δηλώσεις, πού — δπως έλεγαν — μόνο τό έργο τών έχθρών τοΰ λαοΰ ύπη- 
ρετοΰν. Οί έκδηλώσεις δμως δέν σταματούσαν καί πλήθαιναν στό βαθμό 
πού οί προκλήσεις τής άστυνομίας καί τών συνεργατών της, παλιών γερ- 
μανόδουλων έγκληματιών, πολλαπλασιάζονταν, κάτω άπό τήν προστασία 
τών άγγλικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Ό  κομμουνιστικός καί έαμικός τύπος, μέ «άρθρα καί μελέτες» ειδικών 
καί πολλές φορές ένυπόγραφα άπό άνώτατα στελέχη, προσπαθούσε νά πεί
σει τό λαό δτι ή οικονομική άνόρθωση είναι έθνικό καί συμμαχικό καθή
κον καί δτι ή έργατική τάξη καί ό έργαζόμενος λαός, δπως εδειξε πα
τριωτισμό στόν πόλεμο καί τήν κατοχή, θά πρέπει νά σταθεί πρωτοπόρος 
καί στήν μάχη γιά τήν άνοικοδόμηση τής χώρας. Ό  Σβώλος, πού θεωρού
σε πώς οί λαϊκές κινητοποιήσεις ύπονομεύουν τό κύρος του καί πού έβλε
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πε τήν άγανάκτηση τοΰ λαοΰ σάν έκδηλώσεις έχθρότητας ένάντια σ ' αυ
τόν καί τόν υφυπουργό του Άγγελόπουλο, μέ Ικανοποίηση διαπίστωνε 
τή διαλακτικότητα τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ καί τήν πειθαρχία τών μαζών. 
Μέ άνακούφιση Εγραψε στά 1945 σέ έκθεσή του: «... 'Ο κοινωνικός Ανα
βρασμός μπορούσε νά ξεσπάσει, ύπό τούς δρους αύτούς, τρομερός, άπό στιγμή 
σέ στιγμή. Δέν ξέσπασε. Μέσα στήν τρομερή δίνη τέτοιου πληθωρισμού, μέ τίς 
έλλείψεις πού σημείωσα στό πρώτο μέρος, παραπάνω, δέ σημειώθηκε καμμιά 
άπ ’ τίς μοιραίες έκεΐνες ταραχές πού συνοδεύουν τέτοια φαινόμενα. Ό  υπουρ
γός τών ΟΙκονομικών έγινε δυσάρεστος, προκάλεσε έχθρες, άλλά έχει τήν ικα
νοποίηση δτι «δέν άνοιξε μύτη» έξ αίτιας τοΰ τραγικού καταντήματος τού πλη
θωρισμού. Οί λαϊκές μάζες πειθάρχησαν συνειδητά δσο ποτέ άλλοτε καί σέ 
καμμιά άλλη κυβέρνηση. Οί μισθωτοί έδειξαν μοναδική καί πρωτοφανή αυ
ταπάρνηση καί κατανόηση τοΰ τραχύτατου άγώνα τής Κυβέρνησης».

Σ ’ άλλο μέρος τής έκθεσής του ό Σβώλος έγραψε γιά τίς αύθόρμητες 
συγκεντρώσεις πού έκαναν τά «φουρτουνιασμένα καί άτέλειωτα πλήθη τών 
δικαιούχων πού πλημμύριζαν μέ άγωνία κάθε μέρα τήν Τράπεζα τής Ελλάδας 
γιά νά πληρωθούν καί... τίς έκκλήσεις τών ύπευθύνων τοΰ έκδοτικοΰ ιδρύματος, 
οί όποιοι άδυνατούσαν πιά νά συγκροτήσουν μιά κατάσταση, πού χαρακτήριζε 
ή πιό έπικίνδυνη Αλλοφροσύνη. Στόν άνθρωπο πού θέλει νά πάρη τό μισθό του 
γιά τό ψωμί τών παιδιών του δέν άπαντάει κανείς μέ θεωρίες. Γιατί ό πεινα- 
σμένος Αγριεύει καί Αγριεμένος σκοτώνει, καί τήν ευθύνη τότε τήν έχει τό 
Κράτος».

' Η άγανάχτηση τοΰ λαοΰ στήν άρχή δειλά καί διακριτικά έκδηλωνό- 
ταν ένάντια στά μέτρα καί τήν οίκονομική πολιτική τής Κυβέρνησης, στίς 
κομματικές όργανώσεις, στά έργατικά καί ύπαλληλικά σωματεία, στίς 
έαμικές όργανώσεις τών λαϊκών συνοικιών. "Οσο προχωρούσε ό Νοέμ
βρης τόσο καί περισσότερες έπιτροπές, πού πολλές φορές, συνοδεύονταν 
άπό πλήθη άνήσυχων καί άγαναχτισμένων άκόμα πολιτών, φτάνανε στή Γ ε
νική Συνομοσπονδία ’Εργατών 'Ελλάδας, στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, στήν ΚΕ 
τοΰ ΚΚΕ καί στό υπουργείο έργασίας. Οί άπαντήσεις ήσαν όμοιόμορφες, 
καθησυχαστικές: Χτίζεται τό μέλλον σας, τό μέλλον τών, παιδιών σας. Σείς 
θά πρέπει νά κάνετε καί αύτές τίς θυσίες πού είναι έντελώς προσωρινές. Δέν 
πρέπει νά άφήσουμε τούς συναγωνιστές ύπουργούς άβοήθητους καί νά άποτύ- 
χουν. Αύτό έπιδιώκει ή άντίδραση. Κάνετε υπομονή! Οί έργάτες καί έργαζό- 
μενοι δέν πείθονται, άλλά ύποχωροΰν καί φεύγουν μέ σκυμμένα κεφάλια.

Μπροστά σ ’ αύτή τήν κατάσταση ή ήγεσία τοΰ ΚΚΕ έδωσε έντολή 
νά γίνουν διαφωτιστικές όμιλίες σ ’ όλες τίς κομματικές βάσεις πού νά 
τονίζεται δτι πρέπει νά γίνουν θυσίες καί ή έργατική τάξη νά άναλάβει, 
μέ τόν ίδιο ένθουσιασμό πού πολέμησε, τή μάχη τής παραγωγής γιά τήν 
άνοικοδόμηση τής χώρας. Θά πρέπει νά καταλάβουν δλοι οί έργαζόμενοι 
πώς βελτίωση τής θέσης τους δέν μπορεΐ νά γίνει τώρα άμέσως, γιατί δέν 
υπάρχουν τρόφιμα καί δέν ύπάρχει έσωτερική παραγωγή. Σύντομα δμως 
οί Ά γγλο ι θά έξασφαλίσουν μεταφορικά μέσα καί θά λυθεί άποφασιστικά 
τό έπισιτιστικό πρόβλημα, δχι μόνο τής πρωτεύουσας άλλά καί δλης τής 
'Ελλάδας. Θά φέρουν καί ύλικά γιά νά μποΰν σέ κίνηση τά έργοστάσια.
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Θά πρέπει νά προφυλαχτοΰν οί έργαζόμενοι άπό τίς δημαγωγίες καί τίς 
υπονομευτικές δραστηριότητες τών «σκοτεινών στοιχείων», πού ρίχνουν 
συνθήματα πώς οί ύπουργοί τών οικονομικών καθόρισαν μεροκάματα καί 
μισθούς πείνας, γιά νά «έξευμενίσουν» δήθεν τούς "Αγγλους καί τήν άστι- 
κή τάξη. Λένε πώς άνάλαβαν οί ύπουργοί μας ύποχρεώσεις νά βάλουν 
τούς έργαζόμενους νά «οικοδομήσουν τά πορτοφόλια» τών βιομηχάνων 
καί έπιχειρηματιών. Πρέπει νά γίνει συνείδηση πρώτα τών κομμουνιστών, 
καί μετά δλου τοΰ λαοΰ, πώς δέ θά ήταν «σωστό» νά προβάλονται άπαιτή- 
σεις. Πρέπει νά χτυπηθεί κάθε προσπάθεια νά όργανωθοΰν καί νά γίνουν ά- 
περγίες καί άλλα έκτροπα, γιατί ή άνωμαλία μόνο τούς έχθρούς τοΰ λαού έξυ- 
πηρετεΐ. Συμφέρον τής πλουτοκρατίας είναι — κατάληγαν οί «διαφωτιστές»
— νά δημιουργεί οίκονομικές δυσκολίες στήν κυβέρνηση, πού στά παρα
γωγικά ύπουργεΐα βρίσκονται ήγετικά στελέχη τοΰ λαοκρατικού κινήματος.

Ή  έντύπωση πού δημιουργοΰνταν άπό τίς όμιλίες ήταν διαφορετική 
καί οί άντιδράσεις τών μελών καί στελεχών, έπίσης, διαφορετικές καί 
άνάλογες μέ τήν ταξική καί κοινωνική προέλευση καί τόν βαθμό προετοι
μασίας τους. Γιά τούς περισσότερους, κυρίως έκείνους πού προέρχονταν 
άπό τήν έργατική τάξη καί τή φτωχολογιά, οί παρεμβάσεις τού ΚΚΕ γιά 
άναστολή τών διεκδικητικών άγώνων τοΰ έργαζόμενου λαοΰ, τίς δίκαιες 
άπαιτήσεις, ήταν λάθος. Τέτοιες άρνητικές έκτιμήσεις τής πολιτικής καί 
τακτικής τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ, Ιγιναν καί γραπτά (ύπάρχουν πολλές έκ- 
θέσεις έπιτροπών Περιοχών, Πόλεων καί Περιφερειών στά ’Αρχεία τής 
ΚΕ τού ΚΚΕ). Μέ συγκεκριμένα παραδείγματα άπό τίς προετοιμασίες τών
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... Ψωμί, σύλληψη τών προδοτών, άνεζαοτησία

ντόπιων καί ξένων άντεπαναστατών, καθοδηγητικά όργανα προσπαθούσαν 
νά προσελκύσουν τήν προσοχή τής ήγεσίας. Ά λλά  ή ήγεσία είχε πάρει 
σταθερή πορεία στόν «εύκολο», άλλά πολύ άπατηλό δρόμο τής όμαλής 
έξέλιξης. Οί κομμουνιστές, — στελέχη καί μέλη — άκόμα καί αύτοί πού 
έδειχναν μεγαλύτερη διορατικότητα, δέν είχαν τό θάρρος νά ύψώσουν τό 
άνάστημά τους καί νά άντιδράσουν άποφασιστικά. Τό κύρος τής ήγεσίας 
ήταν τεράστιο καί είχε τή δύναμη νά συντρίβει κάθε έκδήλωση άντίδρα- 
σης καί άπειθαρχίας στίς γραμμές τοΰ ΚΚΕ.

Μιά άλλη σημαντική μερίδα κομμουνιστών πού προέρχονταν άπό 
τούς μεσαίους καί μικρούς άστούς παραγωγούς καί έμπόρους, άπό τούς 
έπαγγελματίες καί τούς βιοτέχνες καί κυρίως άπό τή διανόηση, άλλά καί 
άπό τούς έργάτες πού δέν προβληματίζονταν καί πίστευαν τυφλά στό «ά- 
λάνθαστο» τής ήγεσίας, ύποστήριζαν τήν γραμμή τής έθνικής ένότητας 
μέσα στήν κυβέρνηση καί τοΰ όμαλοΰ δρόμου έξέλιξης. Δέν είχαν άμφι- 
βολία πώς μέ αύτή τή γραμμή θά άποφευχθεΐ ό έμφύλιος πόλεμος, θά 
άναρρώσει ή χώρα άπό τά τραύματα τοΰ πολέμου καί τής κατοχής καί θά 
φτάσουμε στίς έκλογές, δπου ό κυρίαρχος έλληνικός λαός μέ τήν ψήφο 
του θά πάρει τήν έξουσία καί θά κατοχυρώσει τήν άνεξαρτησία τής χώ
ρας.

Αύτή τήν περίοδο ή συνεργασία τών ύπουργών τοΰ λαϊκοΰ κινήματος 
μεταξύ τους καί άνάμεσα σ ’ αύτούς καί τόν Παπανδρέου είχε διοίταρα- 
χτεϊ. Γιά τούς κομμουνιστές ύπουργούς ό Παπανδρέου είχε καταντήσει 
φερέφωνο τοΰ Σκόμπυ, ύποστήριζε τούς γερμανόδουλους καί έξόπλιζε
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τίς άντιδραστικές δυνάμεις. Μέ τό κύρος τής κυβέρνησης έθνικής ένό- 
τητας, νομιμοποιούσε καί κάλυπτε δλα τά άντιδραστικά μέτρα τού "Αγ
γλου Γκαουλάϊτερ. Μέ ύποσχέσεις πώς δλα θά πάν καλά άν συνεχιστεί ή 
κατανόηση καί υποστήριξη τής κυβέρνησης άπό τό ΕΑΜ, ζητάει δλο 
καί μεγαλύτερες ύποχωρήσεις, μέ τό έπιχείρημα πώς τό «θέλουν οί "Αγ
γλοι». Ό  Σβώλος υποστηρίζει σχεδόν πάντα τίς άπαιτήσεις τού πρω
θυπουργού καί γκρινιάζει γιά τή συμπεριφορά τού Ζεύγου, πού τελευταία 
είχε χάσει τήν «άξιοζήλευτη» αύτοκυριαρχία, πού είχε δείξει άπό τήν 
άρχή τής συμμετοχής τού κινήματος στήν Κυβέρνηση.

Ό  Ζεύγος μέ μιά σειρά παραδείγματα ζωγράφιζε στό ήμερολόγιό του 
τήν κυβέρνηση σάν μιά σφηκοφωλιά ξεδοντιασμένων φαυλοκρατών, πού 
φλυαρούν καί ύπονομεύουν κάθε προσπάθεια άνόρθωσης τής χώρας. Συ
κοφαντούν τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ καί προσπαθούν νά προκαλέσουν άγγλι- 
κές έπεμβάσεις. Τόν Παπανδρέου χαρακτήριζε σάν πρωταθλητή τού έθνι- 
κού διχασμού, δημαγωγό καί ύποκριτή, πού πάντα συμφωνεί στά λόγια 
καί στήν πράξη προετοιμάζει τόν έμφύλιο πόλεμο.

Σέ μιά σύσκεψη πού είπώθηκαν αύτά είχα παρευρεθεϊ. Ή τα ν  ή τε
λευταία μου άμεση έπαφή μέ τήν ήγεσία. Τήν ίδια νύχτα έφευγα γιά τήν 
Μακεδονία. Θεώρησα ύποχρέωσή μου νά ζητήσω νά μοΰ έπιτρέψουν νά 
φέρω δυό πρόσφατα παραδείγματα, τά έζησα προσωπικά καί πού, άπο- 
δείχνουν πόσο ύπουλη καί ύπονομευτική γιά τούς έαμικούς ύπουργούς 
ήταν ή συμπεριφορά τού Παπανδρέου, δταν βρισκόταν μπροστά σέ λαϊκό 
άκροατήριο.

Τό πρώτο: "Οταν πρωτοσυγκροτήθηκε ή ΓΣΕΕ ή Γραμματεία της άπό 
τούς Θέο, Καλομοίρη καί Στρατή, συνοδευόμενη άπό μένα, πήγαμε νά 
γνωρίσουμε τό γεγονός στόν Παπανδρέου. Ό  Θέος άνάπτυξε τό θέμα τής 
άνωμαλίας πού δημιουργούν οί χίτες καί οί άλλοι φασίστες καί τόνισε 
δτι ή έργατική τάξη είναι άνάστατη καί ή υπομονή της θά έξαντληθεί. 
Ό  Παπανδρέου τόν άκουσε μ ' ένα εΙρωνικό χαμόγελο καί δταν ό Θέος 
τελείωσε τόν ρώτησε:

— Καί τί γίνεται κ. Θέο μέ τά οίκονομικά ζητήματα τών έργατών; 
Θά δουλέψουν μέ 125 δραχμές μεροκάματο;

— Οί έργάτες — άπάντησε ό Θέος — θά δουλέψουν γιά τήν άνοικο- 
δόμηση τής χώρας καί κατανοώντας τίς δυσκολίες είναι έτοιμοι νά κάνουν 
καί άκόμα μεγαλύτερες θυσίες.

— "Αχ κ. Θέο, κ. Θέο! — άπάντησε ό Παπανδρέου. — Νηστικό άρκούδι 
δέν χωρεύει! Μέ 125 δραχμές οΰτε τό ψωμάκι του ό έργάτης θά έχει! Φαί
νεται δτι έγώ είμαι περισσότερο κομμουνιστής άπό σάς!

Τό δεύτερο ήταν μιά έπίσκεψή μου συνοδεύοντας μιά δεκαμελή έπι- 
τροπή άγροτών τής λίμνης Κωπαΐδας, πού άφοΰ δέν έλυσαν τό πρόβλημά 
τους μέ τόν ύπουργό τής Γεωργίας Ζεΰγο, κατέφυγαν στόν ίδιο τόν πρω
θυπουργό. Τοΰ άνάπτυξαν τήν έξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στήν όποία 
βρίσκονταν άπό τήν έπίμονη άπαίτηση τοΰ διαχειριστή τής άγγλικής 
έταιρίας τής Κωπαΐδας, πού ζητάει νά πληρώσουν οί άγρότες νοίκι γιά 
δλα τά χρόνια τής κατοχής. 'Εξήγησαν πώς δλα αύτά τά χρόνια ή παρα
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γωγή τους πήγαινε στούς άντάρτες καί δτι κείνη τή στιγμή κανένας δέν 
είγε ούτε μιά όκά στάρι περίσσευμα.

Ό  Παπανδρέου τούς άκουσε μέ προσοχή καί τούς είπε νά παν στά 
σπίτια τους καί νά διώξουν τόν διαχειριστή. —Δέν θά πληρώσετε ούτε 
δεκάρα κι έμεΐς στό μεταξύ θά σάς άπαλλάξουμε όριστικά άπό αύτή 
τή βδέλλα! Καί γυρίζοντας σέ μένα είπε: —Μά τί κάνει ό Γιάννης; (έν- 
νοοΰσε τόν Ζεΰγο); Ούτε αύτά τά μικροπράγματα δέν μπορεΐ νά λύσει!

Έ τσ ι μάς δούλευε ό Παπανδρέου!
Ό  Παπανδρέου, στίς έπιτροπές έργατών καί άλλων άπό τίς λαϊκές συ

νοικίες, πού τόν έπισκέπτονταν, ύποσχόταν πώς θά άρχίσουν διανομές 
άπό τά τρόφιμα πού σύντομα θά φτάσουν. Μέ τρόπο ερριχνε τίς εύθύνες 
γιά τήν άσχημη κατάσταση πού έπικρατοΰσε στούς ύπουργούς καί σ ’ δ
λο τό έαμικό κίνημα, πού μέ τήν πολιτική πού άσκεΐ προκαλεΐ δυσπιστία 
στούς ξένους συμμάχους μας. Οί Ισχυρισμοί του γίνονταν δεκτοί καί άπό 
τό Σβώλο καί τούς φίλους του ύπουργούς, πού μέ τή σειρά τους πίεζαν τήν 
ΚΕ τού ΕΑΜ καί τό ΠΓ τού ΚΚΕ.

Κάτω άπό τήν πίεση τών αύθόρμητων λαϊκών έκδηλώσεων, πού σέ 
πολλές περιπτώσεις έπαιρναν μέρος συνδικαλιστικές καί κομματικές όργα- 
νώσεις βάσης, καί τίς πιέσεις τών σβωλικών ύπουργών, πού μέ άπειλές 
δτι θά παραιτηθούν άπό τήν κυβέρνηση άπαιτοΰσαν νά σταματήσουν οί 
λαϊκές άντιδράσεις, ή ήγεσία τού ΕΑΜ καί τοΰ ΚΚΕ έκανε σπασμωδικές 
προσπάθειες νά μήν υπερφαλαγγιστεί άπό τίς μάζες, άλλά καί νά τίς συγ
κροτήσει στό δρόμο τής όμαλότητας.

Μάταια άπό παντού φτάνουν φωνές άγωνίας: «Προσέξτε!... Θά μάς 
χτυπήσουν οί "Αγγλοι!» « Ό χ ι άφοπλισμός, άλλά δυνάμωμα τού ΕΛΑΣ!» 
’Ακόμα καί άπό τή Μόσχα, ένα έμμεσο μήνυμα έδειχνε τό σωστό δρόμο: 
Κείνες άκριβώς τίς μέρες, ένα μεγάλο άρθρο τής έφημερίδας «Πράβντα», 
πού άναδημοσιεύτηκε στόν «Ριζοσπάστη» τής 21 τού Νοέμβρη, καταφε- 
ρόταν ένάντια σ ’ έκείνους πού έπιδιώκουν νά διαλύσουν συγκροτημένους 
καί έμπειροπόλεμους στρατούς τής άντίστασης, τόν καιρό πού άκόμα ό 
πόλεμος συνεχιζόταν. ’Απαριθμούσε τούς πολιτικούς κινδύνους πού περι
κλείουν τέτοιες ένέργειες, πού στρέφονται κατά τών έλευθεριών τών λαών 
καί ένισχύουν τίς άντιδραστικές δυνάμεις. Στό άρθρο δέν κατονομαζόταν 
ή 'Ελλάδα, δμως ήταν φανερό πώς αύτή είχε γιά παράδειγμα, γιατί που
θενά στήν Εύρώπη δέν γινόταν αύτό. Ή  προσπάθεια τών άγγλοαμερικά- 
νων νά κάνουν τό ίδιο στή Γαλλία είχε άποτύχει, ένώ στό Βέλγιο ση
μείωσαν σχετική έπιτυχία.

Βέβαια ή ήγεσία τοΰ ΚΚΕ κλονίζεται, άμφιβάλλει, ταλαντεύεται κα
θώς έχει μπει άνάμεσα στό σφυρί καί τό άμόνι: Στήν πίεση τού λαού 
άπό τή μιά μεριά, καί στίς πιέσεις τών "Αγγλων, τού Παπανδρέου καί τού 
Σβώλου μέ τόν Τσιριμώκο. Αύτοί οί δυό συναγωνιστές κατέχονται άπό 
«...τό πάθος νά συντείνουν στό ν ’ άποφευχθεΐ ή σύρραξη...», δπως έγραψε 
ό Τσιριμώκος. Στήν πραγματικότητα νά άποφευχθεΐ ή λαοκρατία, τήν 
όποια βλέπανε σάν «κόκκινη έξουσία».

Ή  ήγεσία τού ΚΚΕ δέν ήξερε ούτε πού πήγαινε, ούτε πού θά φτάσει. 
Χαρακτηριστικό είναι αύτό πού έγραψε άργότερα ό Δ. Δημητρίου: «... Κΰ-
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νες άκριβώς τίς μέρες είχα πάει μέ άδεια στήν "Αθήνα... Μέ δέχτηκε άμέσως 
ό Σιάντος. πάντα πρόθυμος, πάντα άνθρώπινος σέ δλα του. Ή ταν καί ή Χρύσα 
ή Χατζή βασιλείου κι άλλα στελέχη. Μέ ρώτησαν γιά δλα, γιά τό τμήμα, γιά 
τίς Εντυπώσεις μας άπό τήν 'Αθήνα. Πολύ Εγκάρδια. Ρώτησα κι Εγώ πώς πάμε.

Χμ! -  Εκαμε ό Σιάντος καί μάζευε τίς σκέψεις του. -  Κάνουμε δ,τι μπο
ρούμε νά Εξασφαλίσουμε όμαλή Εξέλιξη... 'Αγωνιζόμαστε... Οά δούμε...».41

Μπροστά στόν κίνδυνο νά αφοπλιστεί ό λαός

Κείνο πού τάραξε τό λαό ήταν ή άναγγελία τοΰ Σκόμπυ καί τοΰ Παπαν-
• δρέου δτι διαλύεται ό ΕΛΑΣ καί όρίζεται ήμερομηνία άφοπλισμοΰ του ή

10 τοΰ Δεκέμβρη. Πρώτος άντέδρασε ό « ’Απελευθερωτής», τό όργανο 
πού γαλούχισε .καί άνάθρεψε καί καθοδήγησε τόν ένδοξο λαϊκό στρατό 
τής έπανάστασης. Στίς 7 τού Νοέμβρη έγραφε:

«...ή διάλυση τού Εθνικού στρατού ΕΛΑΣ καί τής Έθνικής Πολιτοφυλα
κής πρέπει νά γίνει άφοΰ θά Εχουν οριστικά καί πραγματικά διαλυθεί οί συμ
μορίες τών X. ή Χωροφυλακή, ό 'Ιερός Λόχος, στόν όποιο υπηρετούν δοσίλο- 
γοι, γερμανοριίλληδες, τεταρτοαυγουστιανοί, πεμπτοφαλαγγίτες. "Αν δλα αύτά 
δέν γίνουν σημαίνει δτι τό "Εθνος θά παραδοθεΐ στή διάθεση καί τή μανία δλων 
αύτών τών πεμπτοφαλαγγιτικών στοιχείων καί προπαντός θά όδηγηθεΐ κατ ’ ευ
θείαν σέ Εμφύλιο πόλεμο. "Αντίθετα διαπιστώνεται Εξοπλισμός τών δυνάμεων 
Εθνικής προδοσίας. Ή  Ενίσχυση αύτή σέ δπλα τών προδοτών καί ή άντικατά- 
σταση τών άνταρτικών δυνάμεων, πού άποτελοΰν τήν Εγγύηση τής όμαλότητας, 
μέ τήν 'Ορεινή Ταξιαρχία, τόν 'Ιερό Λόχο, πού όργιάζει καί τρομοκρατεί, τούς 
χίτες καί χωροφυλακή, σημαίνει δτι θά τεθούν σέ διωγμό ή παλλαϊκή όργά- 
νωση τού ΕΑΜ, οί άλλες Εθνικοαπελευθερωτικές όργανώσεις καί δλα τά δημο
κρατικά καί προοδευτικά■ στοιχεία τοΰ τόπου καί ό λαός θά τεθεί κάτω άπό 
τήν · πιό άπαισιότερη τρομοκρατία».

Τό άρθρο προκάλεσε αίσθηση σέ έχθρούς καί φίλους. ' Η εύαισθησία 
τοΰ λαοΰ ήταν δικαιολογημένη. Είχε πειστεί μέ τήν ίδια του τήν πείρα 
δτι τά δπλα γεννάνε τήν έξουσία καί μόνο δταν τά κρατάει ό λαός γερά 
στά χέρια του, μπορεΐ νά είναι ήσυχος πώς οί κόποι του, οί θυσίες του 
καί τό αιμα πού έχει χύσει, δέν θά χαραμιστούν. "Αρχισαν νά δημιουρ- 
γοΰνται άμφιβολίες άν ή ήγεσία είχε συνειδητοποιήσει αύτή τήν άρχή. 
Φαινόταν πώς ή ήγεσία είχε άπομακρυνθεΐ τόσο πολύ άπό τό λαό, πού 
είχε πάψει νά άκούει τή φωνή του, καί δταν κάπως κατάφερνε νά φτάσει ή 
βοή τής φωνής τών μαζών, δέν ήταν σέ θέση νά τήν καταλαβαίνει. Λαός 
καί ήγεσία μιλούσαν δυό διαφορετικές γλώσσες καί άγωνίζονταν γιά δυό 
διαφορετικά πράγματα.

Οί πανηγυρισμοί τής άντίδρασης καί οί φωνές άνησυχίας τού λαοΰ 
καί τών όργανώσεων, ξύπνησαν κάπως τήν ήγεσία τού κινήματος. Τό 
ΠΓ τοΰ ΚΚΕ άποφάσισε νά προτείνει στό ΕΑΜ καί τούς συνεργαζόμε-

47. Δ. Δημητρίου-Νικηφόρος: ‘Αντάρτης στή Ρούμελη, σελ. 392-393.
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νους ύπουργούς νά άντιδράσουν καί νά άρνηθοΰν κάθε συζήτηση γιά διά
λυση Ενοπλων έλληνικών δυνάμεων μέχρι τό τέλος τοΰ πολέμου. Νά" 
άπαιτήσουν άπό τόν Παπανδρέου νά σταλοΰν δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ στήν 
Κρήτη γιά τήν άπελευθέρωσή της καί άλλες νά συνεχίσουν τόν πόλεμο 
καί Εξω άπό τά σύνορα τής 'Ελλάδας.

Ή  πρόταση αύτή θεωρήθηκε άπό τόν Σβώλο καί Τσιριμώκο άσύμφορη 
γιά τό ΕΑΜ, πού θά μποροΰσε νά κατηγορηθεϊ δτι παλινδρομεί καί θά 
τό φέρει άνοικτά άντιμέτωπο μέ τούς "Αγγλους. Προτιμήθηκε ή λύση τής 
άποστράτευσης δλων χωρίς έξαίρεση τών έλληνικών έθελοντικών ένο
πλων δυνάμεων, τοΰ έσωτερικοΰ καί τοΰ έξωτερικοΰ, καί νά συγκροτηθεί 
νέος έθνικός στρατός μέ κανονική έπιστράτευση μερικών ήλικιών. Ή  
πλαισίωση αύτοΰ τοΰ στρατοΰ θά πρέπει νά γίνε· Λ~ό στΓ>ίχη πού άγω- 
νίστηκαν ένάντια στούς χιτλεροφασίστες κατα> ι*;ς και ^  βαρύνονται 
μέ άντεθνικές πράξεις καί συνεργασίες μέ τό φασισμό, ντόπιο καί ξένο.

Γιά τήν ήμέρα πού καθοριζόταν νά άρχίσει ή άποστράτευση άποφα- 
σίστηκε νά γίνει δεκτή, μέ τήν προϋπόθεση πώς άμέσως θά λειτουργήσου'.· 
τά δικαστήρια τών δοσιλόγων καί οί έπιτροπές έκκαθάρισης τών άξιωμα- 
τικών, θά διαλυθεί ή Χωροφυλακή καί δλες οί ένοπλες άντιδραστικές καί 
φασιστικές όμάδες. ’Επίσης ώς τίς 10 τοΰ Δεκέμβρη νά έχουν έκκαθα- 
ριστεΐ τά ’Αστυνομικά Τμήματα άπό τά στελέχη πού άσέλγησαν κατά τών· 
έλευθεριών τού λαού, σέ συνεργασία μέ τούς Γερμανούς καί τούς γερμανο- 
οπλισμένους.

Οί άποφάσεις αύτές μεταφέρθηκαν στόν Παπανδρέου άπό τούς ύπουρ
γούς Σβώλο καί Ζεΰγο. Ό  Παπανδρέου τίς βρήκε λογικές καί ύποσχέθηκε 
δτι θά Ετοιμάσει διάταγμα. Τήν άλλη μέρα ό Παπανδρέου άθέτησε τήν 
ύπόσχεσή του μέ τό Επιχείρημα πώς δέν τό δέχεται ό Τσώρτσιλ. Ό  τότε 
ύπουργός Ά λ . Σβώλος, άπαντώντας στίς διαστρεβλώσεις τοΰ Παπανδρέου 
έγραφε: «Στό σχέδιο συμφωνίας μέ τήν άριστερά πού μονόγραψε ό κ. Πα
πανδρέου στίς 22 Νοεμβρίου δρισε ό Ίδιος ρητά δτι θά διελύετο ουσιαστικά 
καί ή όρεινή ταξιαρχία μέ τή χορήγηση άορίστου άδειας στούς άνδρας της. 
Αυστυχώς ό Παπανδρέου μετέβαλε τή συμφωνία γιατί, δπως ό Ίδιος έξήγησε 
πολλές φορές, ή βρεταννική κυβέρνηση (είδικότερα ή έπιθυμία τοΰ Τσώρτσιλ) 
καί ή άπόφαση τών έδώ βρεταννικών στρατιωτικών άρχών δέν έπέτρεψαν τήν 
διάλυσιν τής ταξιαρχίας κλπ...»4*

Ό  τότε ύπουργός Ή λ. Τσιριμώκος, πού ζοΰσε έντονα τίς κρίσιμες καί 
άγωνιώδεις στιγμές, έγραφε στό ήμερολόγιό του:
«- Άλλά προέχει τό πολιτικό, δηλαδή τό στρατιωτικό ζήτημα. Βαρύτατη είναι 
ή άτμόσφαιρα πού έχει δημιουργηθεΐ. Ή  δεξιά πάσχει άπό τήν ψύχωση τής 
10ης Δεκεμβρίου, γιατί ποθεί, πριν άπό κάθε άλλο, τόν άφοπλισμό τοΰ ΕΛΑΣ. 
Γιά τόν Παπ.(ανδρέου) ή 10-ΧΙ1 είναι «Αμετακίνητη». "Εχει κρεμάσει τόν 
εαυτό του, τό γόητρο τής Βρετ. Αυτοκρατορίας, τήν ύπαρξη τής ενότητας, τήν 
ύπαρξη τοΰ έθνους άκόμη άπό αύτή τή χρονολογία! Είναι δμως τόση ή μονό
πλευρη σπουδή πρός τήν 10-ΧΠ ώστε δημιουργεϊται στήν Άριστερά ή ψύ

48. Έ φ. «Μάχη» 5-12-44 Ά ρ θρ ο  Ά λ . Σβώλου.
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χωση τής I Ιης. Τήν Αντιμετωπίζουν Απ ' αύτή τήν πλευρά ώσάν νά υπάρχει ή 
πρόθεση ν ' άφοπλισθεΐ στίς 10 ό ΕΛΑΣ γιΑ νά βρεθεί ή 'Ελλάδα Από τίς II 
στό έλεος τής Αντίδρασης...»*'*.

Ό  Τζών Ίατρίδης, παραθέτει τηλεγράφημα τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ πρός τά 
Γραφεία ΚΚΕ Θεσσαλίας καί Στερεός 'Ελλάδας, παρμένο, δπως έξηγεΐ 
ό ίδιος, άπό τά άρχεΐα τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ, πού κατασχέθηκαν άπό τήν 
’Ασφάλεια (δυστυχώς δέν κατορθώσαμε νά τά έπαληθεύσουμε), πού έγραφε: 
« Ή  Αντίδραση άποσκοπεΐ στή δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών γιά ενα πραξι
κόπημα καί δικτατορία. Έπαγρυπνεϊτε. Ό  ΕΛΑΣ πρέπει νά παραμείνει στίς 
θέσεις του μέχρις ότου έςασφαλιστοΰν οί προϋποθέσεις γιά μιά όμαλή έξέλιξη 
τής καταστάσεως. θά διαλυθεί μόνον έ φ ' δσον άφοπλισθοΰν οί δυνάμεις άπό 
τήν Αίγυπτο καί συγκροτηθεί ένας νέος στρατός ύπό τή διοίκηση άνδρών, 
πού Οά έχουν τήν Εμπιστοσύνη τού Αγωνιζόμενου λαοΰ. Ή  Πολιτοφυλακή θά 
πρεπει νά Εκ τελεί τά καθήκοντα της μέχρις δτ ου συγκροτηθεί μιά εθνοφυλα
κή. πού νά άνταποκρίνεται στή θέληση τοΰ λ.αοΰ. Ή  χωροφυλακή πρέπει νά 
διαλυθεί. Φροντίστε γιά τή δημιουργία ενός δημοκρατικού μετώπου κατά τοΰ 
κινδύνου τής μοναρχίας. Γέρος» (Σιάντος)50.

Ή  καθοδήγηση τού ΚΚΕ ταλαντεύεται άνάμεσα στίς δυό γραμμές. 
Βλέπει τόν κίνδυνο νά πλησιάζει καί δέν άποφασίζει νά πάρει μιά άπο- 
φασιστική θέση πού θά έβαζε τέρμα στίς μηχανορραφίες. 'Υποχωρούσε, 
άντί νά δείξει άποφασιστικότητα, μέ μιά έμμεση προειδοποίηση δτι ή 
κυβέρνηση τής έθνικής ένότητας δέν προήλθε άπό μιά κάποια άμεση ή 
έμμεση έκδήλωση τής λαϊκής θέλησης, ούτε άπό, έστω καί αύθαίρετη, 
έπιλογή ένός άνώτατου συνταγματικού Σώματος, άλλά ύστερα άπό πολιτι
κή συμφωνία κομμάτων καί οργανώσεων. Αύτό σημαίνει πώς ύπάρχει καί 
λειτουργεί μόνο δσο καιρό ύπάρχει καί ή συμφωνία, καί παύει νά ύπάρχει 
δταν διαφωνήσουν οί συμβληθέντες καί χωρίσουν τίς εύθύνες τους. Στή 
δεύτερη περίπτωση τό ΕΑΜ προχωρεί στήν έφαρμογή τού δικού του προ
γράμματος, άποδεσμεύεται άπό κάθε ύποχρέωση καί συμφωνίες πού είχαν 
άναληφθεΐ άπό τήν κυβέρνηση πού έπαψε νά ύπάρχει καί έπανεμφανίζει 
τό δικό του κεντρικό κυβερνητικό όργανο, τήν ΠΕΕΑ, μέ τό έκλεγμένο 
άπό τό λαό ’Εθνικό Συμθούλιο, πού είχε παραμεριστεί, άλλά δέν είχε 
διαλυθεί. Στήν πραγματικότητα στό δνομα τής ΠΕΕΑ λειτουργούσαν οί 
Λαϊκές Αύτοδιοικήσεις σ ’ όλη σχεδόν τήν 'Ελλάδα, άκόμα καί έκεϊ πού 
είχαν σταλεί κυβερνητικοί άντιπρόσωποι.

Ή  έξουσία τοΰ λαοΰ κυριαρχοΰσε, έκτός άπό τήν ’Αθήνα δπου άντι- 
κειμενικά γινόταν σκληρή πάλη τών δυό έξουσιών. "Αν παρατηρούνταν 
κάποια δυνατότητα προβαδίσματος τής κυβέρνησης στήν πρωτεύουσα, αύ
τό όφειλόταν αποκλειστικά στήν ύποστήριξη πού είχε άπό τήν ήγεσία καί 
τούς ύπουργούς τού κινήματος καί τήν παραδοχή τοΰ Σκόμπυ σάν ρυθμι
στή ζητημάτων πού δέν προβλέπονταν άπό τίς συμφωνίες.

Ή  ΠΕΕΑ καί τό ’Εθνικό Συμβούλιο θά έπρεπε νά διατηρηθούν μέ-

49. Ή λ. Τσιριμώκος στό Ιδιο. (δημ. 17ο).

50. Τζ. Ίατρίδης «Βήμα» 18.11.72 (δημ. 18ο).
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Στίς άξιώσεις τού Παπανδρέου καί τών νέων καταχτητών άγγλων γιά μονόπλευρο 
άφοπλισμό ό λαός άπαιτεϊ τήν τήρηση τής συμφωνίας γιά άφοπλισμό όλων



χρι πού νά άποσαφηνιστεΐ ή κατάσταση. ' Η ήγεσία τού κινήματος μέσα 
στό κομπολόγι τών έκδηλώσεων «καλής θέλησης», καλεΐ άναρμόδια στε
λέχη, πού ποτέ δέν είχαν έκλεγεΐ άπό τό ’Εθνικό Συμβούλιο, τά «βαφτί
ζει» ’Αντιπροσωπεία τού ’Εθνικού Συμβουλίου καί μαζί μέ τούς Γραμμα
τείς τής ΠΓΙΕΑ «ψηφίζουν τήν αύτοδιάλυση τοΰ ’Εθνικού Συμβουλίου».

Σύσκεψη καπεταναίων στή Λαμία

"Οπως γράψαμε ό στρατηγός Σαράφης, άπό τήν συνεργασία πού είχε μέ 
τόν στρατηγό Σκόμπυ, τίς πρώτες μέρες τοΰ Νοέμβρη, είχε πειστεί πώς 
μπήκε ή χώρα στόν όμαλό δρόμο δημοκρατικής έξέλιξης καί ή πεποίθησή 
του έδραιώθηκε μέ τίς διαβεβαιώσεις τοΰ-ΠΓ τού ΚΚΕ, πώς δλα παν καλά 
καί θά πρέπει νά προετοιμαστεί ό ΕΛΑΣ γιά άποστράτευση. Αύτό τό πνεύ
μα μετέφερε στή Λαμία, στό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ. Ό  άρχικαπετάνιος τοΰ 
ΕΛΑΣ καί ό έπιτελάρχης, "Αρης καί "Εκτορας (Θ. Μακρίδης), ταράχθη
καν καί δέν ήθελαν νά πιστέψουν πώς ήταν δυνατό νά παραδόσουμε τόν 
λαό στό έλεος τών "Αγγλων καί τών φασιστών. Ό  στρατηγός Σαράφης 
έπικαλέστηκε τήν έντολή πού είχε άπό τήν άνώτατη πολιτική καθοδή
γηση καί τελικά συμφώνησαν δλοι νά καλέσουν στή Λαμία τούς καπε- 
ταναίους τών μεγάλων μονάδων, γιά νά κατατοπιστεί τό ΓΣ γιά τήν κα
τάσταση τών τμημάτων καί νά δώσουν όδηγίες γιά τόν τρόπο πού πρέπει 
νά άντιμετωπίζουν τίς προκλήσεις.

Ό  καπετάνιος τής X Μεραρχίας τού ΕΛΑΣ Γ. Κικίτσας, γράφει στό 
βιβλίο του:

«9 τού Νοέμβρη 1944:
Τηλεγραφική διαταγή τοΰ Γ. 'Αρχηγείου τοΰ ΕΛΑΣ καλοΰσε τούς κα- 

πεταναίους Διοικήσεων 'Ομάδων Μεραρχιών, Μεραρχιών, Ταξιαρχίας 'Ιπ
πικού να παρουσιαστούν στήν εδρα τού Γενικού Στρατηγείου τού ΕΛΑΣ στή 
Λαμία».

Ή  σύσκεψη έγινε στίς 17 τοΰ Νοέμβρη 1944. Πήραν μέρος οί παρακά
τω: "Αρης Βελουχιώτης, καπετάνιος τοΰ Γενικού Στρατηγείου, Μάρκος 
Βαφειάδης, καπετάνιος τής 'Ομάδας Μεραρχιών Μακεδονίας, Τάσος Λευ
τεριάς, καπετάνιος τής 'Ομάδας Μεραρχιών Στερεάς 'Ελλάδας, οί καπε
τάνιοι μεραρχιών: Γιώργης Κίσσαβος, τής 1ης Μεραρχίας, Ό ρέστης, τής
II Μεραρχίας, Μωρηάς, τής III Μ εραρχίας,'Η ρακλής, τής VIII Μεραρ
χίας, Καρατζάς, τής IX Μεραρχίας, Γιώργης Κικίτσας, τής X Μεραρχίας, 
Θανάσης Λασσάνης, τής XI Μεραρχίας, Θόδωρος ’Αμάρμπεης, τής XIII 
Μεραρχίας καί Μίμης Μπουκουβάλας, καπετάνιος τής Ταξιαρχίας ' Ιππικού.

Τή σύσκεψη παρακολούθησε καί ό Γραμματέας τής Περιοχής ’Ανα
τολικής Στερεάς 'Ελλάδας, Ά ρίστος Βασιλειάδης, τό μόνο πολιτικό 
στέλεχος, πού δμως, — δπως φαίνεται άπό τά μέχρι τώρα γνωστά στοι
χεία — δέν είχε έξουσιοδοτηθεί άπό τήν άνώτατη πολιτική ήγεσία τού 
κινήματος.

Ό  Σαράφης δέν πήρε μέρος στή σύσκεψη γιατί άπουσίαζε στήν ’Αθή
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να. "Οπως έγραψε στό βιβλίο του «... είχαν συγκεντρωθεί κατόπιν διαταγής 
μας οί καπεταναΐοι τών ομάδων μεραρχιών, τών μεραρχιών καί τής ταξιαρχίας 
ιππικού. Μέ τόν "Αρη καί τόν έπιτελάρχη καλέσαμε (σ.σ. στίς 18.11.44 μετά 
τήν έπιστροφή του άπό τήν ’Αθήνα) διαδοχικά τούς διευθυντές τών γρα
φείων καί υπηρεσιών καί άναπτύξαμε τά ζητήματα πού ίκρεμούσαν καί δώ
σαμε οδηγίες γιά τήν καλύτερη καί ταχύτερη έκ τέλεση τών διαταγών».

Ό  στρατιωτικός άρχηγός τοΰ ΕΛΑΣ δέν άναφέρει συγκεκριμένα δτι 
αύτός, μαζί μέ τόν "Αρη καί τόν "Εκτορα, συνεργάστηκαν διαδοχικά καί 
μέ δλους τούς καπεταναίους. ’Από αύτά δμως πού έγραψε στή συνέχεια 
φαίνεται καθαρά δτι αύτούς «ένημέρωσε» γιά τήν κατάσταση στήν ’Αθή
να καί τή συζήτηση μέ τόν στρατηγό Σκόμπυ, «...τούς παρακάλεσα μαζί μέ 
τούς στρατιωτικούς άρχηγούς νά λάβουν κάθε μέτρο γιά νά βελτιωθούν οί σχέ
σεις τους μέ τούς "Αγγλους. "Εμειναν καί αύτοί έκπληκτοι γιατί παντού οί σχέ
σεις τους ήταν φιλικές μέ τούς “Αγγλους. Μικροεπεισόδια, είπαν, γίνονται άπό 
“Αγγλους στρατιώτες πού μεθούν καί φροντίζουν νά τά λύνουν υποχωρούντες 
πάντα καί συμβιβαστικά. Πάντως τούς παρακάλεσα νά καταβάλουν κάθε προ
σπάθεια καί σέ συνεννόηση μέ τούς στρατιωτικούς άρχηγούς νά λάβουν τά μέ
τρα τους ώστε νά μήν ύποστούν αιφνιδιασμό άπό τούς “Αγγλους»*'

Στή συνεργασία αύτή εγινε καί ειδικότερη συζήτηση γιά τίς σχέσεις 
τών καπεταναίων μέ τούς στρατιωτικούς άρχηγούς καί τή στάση τους 
σέ περίπτωση σύγκρουσης μέ τούς "Αγγλους, δπως φαίνεται άπό μιά του
λάχιστο μαρτυρία, — τοΰ Κίσσαβου (Γ. Μπλάνα) — πού δημοσιεύτηκε 
στό « ’Αντί», τεΰχος 47, σελ. 15-17: «Μέ ρώτησαν: «Σέ περίπτωση σύγ
κρουσης μέ τούς “Αγγλους τί θέση θά κρατήσει ό διοικητής τής I  Μεραρχίας 
Μουστεράκης Γιάννης:»

'Εγώ άμέσως τούς διαβεβαίωσα πώς είναι άπόλυτα έτοιμος γ ι ' αύτό καί 
δέν χρειάζεται λόγος νά γίνεται.

Τότε μού δώσαν έντολή άμέσως νά φύγω - ήταν περίπου κατά τό τέλος 
τής μέρας -  γιά τήν εδρα τής I Μεραρχίας (Λάρισα) καί τήν έπομένη τό πρωί 
νά πάει στό ΓΣ ό Μουστεράκης, μέ τόν όποιο θά συνεργαστούν πάνω σέ ζητή
ματα πού Γχουν σχέση μέ τό ζήτημα πού θίχτηκε στή σύσκεψη...».

Άμέσως παρακάτω ό Κίσσαβος κάνει μιά σοβαρή άποκάλυψη: « "Οταν 
πήγε καί γύρισε (σ.σ. ό Μουστεράκης) μέ κατατόπισε καί μένα μέ τά ζητήματα 
πού συζητήθηκαν καί σάν άποτέλεσμα ή Μεραρχία άρχισε μιά ήθική καί τε
χνική προετοιμασία έν δψει πιθανής κίνησης τών τμημάτων πρός τήν ’Αθήνα».

Δέν νομίζουμε πώς οί όδηγίες πού δόθηκαν στήν I Μεραρχία, — ά- 
σφαλώς παρόμοιες δόθηκαν καί στίς άλλες μεραρχίες — ήταν πρωτοβου
λία τοΰ Σαράφη καί τοΰ "Αρη. Ασφαλώς ό Σαράφης, είχε τέτοιες όδηγίες 
άπό τήν πολιτική ήγεσία ή τουλάχιστο άπό τόν Σιάντο: Ό  ίδιος έγραψε 
δτι μετά τό τέλος τής συζήτησής του μέ τόν Σκόμπυ, στίς 16.11.44: «Πήγα 
στά γραφεία τοΰ Α ' σώματος στρατοΰ τοΰ ΕΛΑΣ δπου βρήκα τόν στρατηγό 
Μάντακα καί τό συναγωνιστή Σιάντο. Τούς άνακοίνωσα τί λέχτηκε καί τούς 
έξήγησα πώς αύτό σημαίνει καθαρή άπειλή καί νά τό έχουν ύπόψη τους. Ά μέ
σως ύστερα έφυγα γιά τή Λαμία...»

51. Σ. Σαράφης. Ό  ΕΛΑΣ, σελ. 566.
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Οί καπεταναϊοι ιών μεγάλων μονάδων τού ΕΛΑΣ στή 
Λαμία. 17 Νοέμβρη 1944. Άπό άριστερά: Ακρίτας (I. 
Φράγκος) III Μεραρχίας Πελοποννήοου. Άμάρ- 
μπεης (Θ Κολλίνος) τής XIII. Κικίτσας (Σαράντης 
Πρωτόπαππας) τής X. Καρατζάς (Μάκης Τρωιάνος) 
τής IX. Όρέστης (Άνδρ. Μούντριχας) τής II. Μάρ
κος Βαφειάδης τής Ο.Μ.Μ.. Άρης καπετάνιος τού 
Γ.Σ. τού ΕΛΑΣ. Μπουκουβάλας (Μίμης Τάσος) τής 
ταξιαρχίας ιππικού. Λευτεριάς (Βαγγέλης Παπαδά- 
κης τής Ο.Μ.Σ.. Κίοοαβος (Γ. Μπλάνας) τής I. Ηρα
κλής (Ήλίας Καρράς) τής VIII. Λασσάνης (Θαν. Γκέ- 

νιος) τής XI.

Τί λέχθηκε μέ τόν Σκόμπυ καί τό θεώρησε απειλή ό Σαράφης; Τό 
άνάφερε στήν προηγούμενη σελίδα τοΰ βιβλίου του: «Τέλος κατάληςε (σ.σ. 
ό Σκόμπυ) «άς έρθουμε στό σοβαρότερο» καί πρόσθεσε: «Στήν άρχή πού ήρθα
με ό λαός καί οί Αντάρτες μάς δέχτηκαν πολύ καλά ένώ τώρα υπάρχει μιά 
Ατμόσφαιρα δχι φιλική. Ό 'Ε Λ Α Σ  έξασκεϊ τρομοκρατία καί δέν έπιτρέπει στό 
λαό νά έχει σχέσεις μέ τούς "Αγγλους. "Αν ή κατάσταση αύτή έξακολουθήσει 
καί προκύψουν προστριβές, ή κ υ β έ ρ ν η σ η  τ ή ς  Ά  γ γ λί  α ς θ ά 
λ ά β ε ι  δ λ α  τ ά μ έ τ ρ α  γ ι ά  ν ά έ π ι β  ά λ ε ι τ ό σ ε β α σ μ ό  
καί νά Εχετε ύπόψη σας πώς ενας Αντάρτικος στρατός δέ μπορεΐ ν ’ Αντιμε
τωπίσει ένα σύγχρονο στρατό, πού διαθέτει βαριά δπλα. άρματα. Αεροπορία 
καί ναυτικό». "Εμεινα κατάπληκτος άπό τήν προειδοποίηση αύτή καί Απειλή 
κατά τοΰ ΕΛΑΣ»Λ’

Μιά τόσο άπροκάλυπτη άπειλή δέν μπορούσε νά διαφύγει άπό τήν

52. Σ. Σαράφης, δ.π., σελ. 566.
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προσοχή τοΰ Σιάντου καί είναι προφανές ότι έδωσε έντολή στόν Σαράφη, 
μιά πού βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στή Λαμία οί καπεταναΐοι τών μεγά
λων μονάδων τοΰ ΕΛΑΣ, νά τούς δοθούν διαταγές πρώτο: νά προσέχουν 
οί διοικήσεις τίς σχέσεις τους μέ τούς "Αγγλους, έτσι πού νά μήν τούς 
δίνονται αφορμές γιά νά προωθήσουν τά σχέδιά τους καί δεύτερο; νά άρ- 
χίσουν σύντονες προπάΟειες γιά όλόπλευρη προετοιμασία έτσι πού νά εί
ναι σέ θέση τά τμήματά τους νά άπαντήσουν άμέσως καί άποτελεσματικά 
σέ κάθε πρόκληση. Φαίνεται πώς οί έντολές πρός τόν Σαράφη ήταν πιό 
συγκεκριμένες γιά τόν τόπο πού προβλεπόταν δτι θά έκδηλωνόταν ή άγ- 
γλική έπίθεση καί δτι γιά τίς δυνάμεις τής νότιας ' Ελλάδας μέχρι καί τή 
Θεσσαλία θά ήταν ή ’Αθήνα.

Ά π ό  τήν παραπάνω άποκάλυψη τοΰ Κίσσαβου καί τά γραπτά τοΰ Σα
ράφη διαλύεται ό μύθος, πού τόσο έπίμονα καί μέ τούς πιό άπίθανους 
χρωμ ιτισμούς καλλιεργήθηκε, δτι δήθεν έκδηλώθηκε μιά άνταρσία άπό 
τούς καπεταναίους τών μεγάλων μονάδων τοΰ ΕΛΑΣ, ένάντια στήν πολι-
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τική ήγεσία τοΰ κινήματος καί δτι έμπνευστής αύτής τής άνταρσίας ήταν 
ό Ά ρ η ς .”

Ά ς  ξαναγυρίσουμε στή σύσκεψή.
Καί τότε είχε γίνει μεγάλος θόρυβος γιά τή σύσκεψη αύτή τών καπε- 

ταναίων στή Λαμία, άλλά κυρίως μετά τόν πόλεμο μεγαλοποιήθηκε δχι 
ή σημασία καί ή έπίδρασή της στήν πορεία καί τήν έξέλιξη τών γεγονό
των τής έποχής καί μετέπειτα στήν ιστορία τής χώρας, άλλά ή δήθεν φωτεινή 
σκέψη καί ή θαρραλέα πρωτοβουλία όρισμένων άνθρώπων, πού υψώθηκαν 
πάνω άπό δόγματα καί «ταμπού» καί στάθηκαν υπερασπιστές τών λαϊκών 
συμφερόντων καί τής έπανάστασης, ένάντια στόν όπορτουνισμό τής πολιτι

κής ήγεσίας! Μακάρι νάταν άλήθεια! Ά λ λά  στή λεγάμενη «Σύσκεψη τών 
καπεταναίων» τίποτε άπό δλα τά παραπάνω δέν εγινε. Καί γιά νά είμαστε πιό 
συγκεκριμένοι, δέν ήταν ούτε κάν σ ύ σ κ ε ψ η .  Ή τα ν  μιά άπό τίς συ
νηθισμένες προσκλήσεις πού γινόταν άπό τά άνώτερα όργανα σ ’ όλους 
τούς στρατούς—, καί δχι μόνο στούς στρατούς στελεχών τών ύφισταμένων 
τους μονάδων, γιά νά ένημερωθούν άμοιβαΐα καί νά δώσουν όδηγίες ή 
διαταγές γιά κάποια έπιχείρηση, ή προοπτική γιά ένδεχόμενη έπιχείρηση. 
Ή  πρόσκληση καί τό θέμα πού θά έβαζε τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ ήταν γνωστά 
στήν πολιτική ήγεσία τού κινήματος. Πιό συγκεκριμένα, ύπήρχε έγκρι
ση νά κληθούν τά άνώτατα αύτά στελέχη τού λαϊκού στρατού στήν έδρα 
τού ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, νά άπομακρυνθοΰν δηλαδή άπό τά τμήματά τους σέ 
μιά τόσο κρίσιμη στιγμή. Αποφάσεις δέν έπρόκειτο νά παρθούν, δχι 
βέβαια γιατί δέν άποτελοΰσαν σώμα, —σώμα καπεταναίων δέν ύπήρχε—, 
άλλά γιατί δέν ήταν σ υ ν ω μ ο σ ί α .  Δέν μαζεύτηκαν δηλαδή 
ύστερα άπό μιά προηγούμενη συνεννόηση, γιά νά άντιπαραθέσουν μιά 
κοινή δική τους άποψη ή καί ένεργητική παρέμβαση στίς άποφάσεις καί 
τήν πρακτική τής ύπεύθυνης ήγεσίας τους. Κι άν άκόμα δεχτούμε τήν άποψη 
δτι ή συγκέντρωση τής Λαμίας έγινε μέ προσωπική πρωτοβουλία τού 
"Αρη καί δτι αύτός ύπολόγισε νά βολιδοσκοπήσει τούς καπεταναίους καί 
άνάλογα νά άποφασίσει μέχρι πού μπορεΐ νά προχωρήσει, ή ούσία δέν 
άλλάζει, ένώ κατεβάζει πολύ χαμηλά τή νοημοσύνη τού άρχικαπετάνιου. 
Πολύ καλά έξήγησε αύτό τό πρόβλημα ό καπετάνιος Κίσσαβος, πού πήρε μέ
ρος στή «σύσκεψη», έξήγηση πού μέ βρίσκει άπόλυτα σύμφωνο: «a) Ό “Αρης 
δέν πρότεινι: ν ' Αρχίσουμε ένέργειες ένάντια στούς "Αγγλους άμέσως, γιατί 
ήξερε πώς κάθε ένέργεια τέτοια θά μάς έφερνε άντιμέτωπους μέ τό Π.Γ. τοΰ 
ΚΚΕ. Άκόμα δέν μπορώ νά πιστέψω πώς ό 'Αρης ήταν τόσο άφελής καί δέν 
υπόθετε πώς μέσα στούς καπετάνιους θά εβρισκε άντίδραση ή τέτοια πρότασή 
τον...**.

Ό  Κίσσαβος κρίνοντας άντικειμενικά τή σύσκεψη καί δπως έγραψε

53. θ ά  κάνει άσφαλώς έντύπωση τό γεγονός δτι ό Κίσσαβος πού καταρρίπτει τόν μύθο γιά 
άντιθέσεις καπεταναίων καί ήγεσίας μέ τήν άνάλυσή του διαψεύδει t0v Μάρκο Βαφειάδη πού 
είχε γράψει δτι: - ή σύσκεψη τών καπεταναίων... Εγινε δχι παράνομα, άλλά ύστερα άπό προηγού
μενη συνεννόηση άνάμεσα στούς Άρη-Βαφειάδη-Σιάντο κλπ», (μέ τό κλπ. άσφαλώς έννοεϊ τίς 
όργανώσεις Περιοχών καί τίς Διοικήσεις τών μεγάλων μονάδων τοΰ ΕΛΑΣ), καί ύποστηρίζει 
δτι «...αύτό Εγινε μέ πρωτοβουλία τοΰ Ά ρ η  —Γσως καί τοΰ στρατηγοΟΣαράφη...» καί δτι ό 
Ά ρ η ς  Εκανε μιά κρούση «γιά νά δεί πώς σκέφτονται οί καπεταναίοι...».
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στό άρθρο πού άναφέραμε «... κι δχι σάν κάτι άπό αύτά τά έπικά, πού ό 
"Ομηρος περιγράφει στό έργο του. τήν Ίλιάόα», θυμίζει ότι:

«Οί καπεταναϊοι στήν κατά 99% πλειοψηφία ήταν πολιτικοστρατιωτικά 
πρόσωπα καί μάλιστα στελέχη καί μέλη τοΰ ΚΚΕ. 'Επομένως μ  ’ αυτήν τήν 
Ιδιότητα πρέπει νά κρίνονται καί έρευνώνται».

Καί παρακάτω υπογραμμίζει: « Ό χ ι μόνο στό ΠΓ καί τήν ΚΕ δέν είχαμε 
τούς κατάλληλους καί άξιους άρχηγούς. μά καί στήν ομάδα τών καπεταναίων 
δέν υπήρχε κανένας πού θά τραβούσε ένάντια στό ρεύμα τότε (έννοώ τήν πολι
τική γραμμή τού ΚΚΕ). Καί φυσικά πρώτα-πρώτα στούς δυό πιό υπεύθυνους: 
τόν Αρη καί τόν Βαφειάδη...».

"Ενας άπό τούς καπετάνιους πού πήραν μέρος στή σύσκεψη, ό Γιώρ- 
γης Κικίτσας (Σαράντης Πρωτόπαπας), έγραψε στό ώράΐο βιβλίο του ή 
«X Μεραρχία τού ΕΛΑΣ», στίς σελίδες 429-434 γιά τή διεξαγωγή της τά 
παρακάτω:

«Τή σύσκεψη άνοιξε ό “Αρης πού είπε λίγα λόγια γιά τήν κατάσταση στήν 
'Ελλάδα, γιά τόν πόλεμο πού συνεχιζόταν, γιά τό ρόλο τών "Αγγλων καί τήν 
άνάμιξή τους στά έσωτερικά μας. μίλησε γιά τήν ένδεχόμενη διάλυση τών τμη
μάτων τοΰ. ΕΛΑΣ καί έδωσε όδηγίες γιά τά μέτρα πού επρεπε νά πάρουν οί 
διοικήσεις πρός άποφυγή τυχόν αιφνιδιασμού άπό τά άγγλικά τμήματα. Οί διοι
κήσεις τών μονάδων, είπε. νά τραβηχτούν έξω άπό τίς δημοσιές, νά έξασφα- 
λιστοΰν στά όρεινά σημεία άποθήκες υλικών, νά καταστραφοΰν τά όχυρά πού 
έχουν κατασκευάσει οί ΓΓ,ρμανοί γιά νά μή μπορούν νά τά χρησιμοποιήσουν 
οί “Αγγλοι.

Μετά τόν “Αρη μίλησαν δλοι οί καπιταναΐοι... "Ενας άπό τούς ομιλητές 
έκανε πρόταση άντί νά παρθοΰν μέτρα άποφυγής αιφνιδιασμού νά κληθούν 
Εθελοντές, νά ένισχυθεί ή άριθμητική δύναμη τών τμημάτων καί ό ΕΛΑΣ νά 
ένεργήσει πρώτος αίφνιδιάζοντας καί έξουδετερώνοντας τά άγγλικά τμήματα 
πού υπήρχαν έκείνη τή στιγμή στή χώρα μας. Ταυτόχρονα νά έξουδετερωθεΐ 
ό ΕΔΕΣ καί νά άφοπλιστοΰν καί νά διαλυθούν δσα τμήματα έξοπλισμένων βρί
σκονταν άκόμα στήν 'Ελλάδα καί κάτω άπό τήν προστασία τών "Αγγλων.

Κανένας δέν είχε άντίρρηση καί ό "Αρης παρακινήθηκε άπό τήν άτμό- 
σφαιρα πού δημιουργήθηκε καί άρχισε νά δίνει όδηγίες γιά άμεση κίνηση τών 
τμημάτων.

Ό  Μάρκος πού καθόταν δεξιά του, δταν τελείωσε ό “Αρης, τόν ρώτησε 
άν αύτή ή κίνηση θά γινόταν σέ γνώση τοΰ Πολιτικού Γραφείου. Ό  “Αρης 
άπάντησε δτι δέν είναι άνάγκη, άλλά δέν έχουμε καί χρόνο. Αύτή ή θέση τοΰ 
“Αρη δέ βρήκε κανένα σύμφωνο.

“Εγινε διάλειμμα... Όταν ξανακαθήσαμε... ό “Αρης πήρε τό λόγο καί είπε 
πώς ήταν άνάγκη νά ένημερωθεί τό ΠΓ. Γιά τό σκοπό αύτό πρότεινε νά πηγαί
νει ό Μάρκος στήν 'Αθήνα γιά νά μεταφέρει τίς προτάσεις τής σύσκεψης».

Μέ τίς αναμνήσεις τοΰ Κικίτσα βασικά συμφωνούν καί οί άφηγήσεις 
καί τών άλλων καπεταναίων, πού έχουν δημοσιευτεί.

Πώς ύποχώρησε ό Ά ρ η ς  έξηγεΐ σέ ένα άρθρο του ό Μάρκος Βαφειάδης:
« Ό  “Αρης (στό μεταξύ εγινε διακοπή) παραδέχτηκε τίς συνέπειες πού θά 

είχε μιά τέτοια μας ένέργεια καί πάρθηκε άπόφαση νά πάγει ό υποφαινόμενος 
στήν 'Αθήνα γιά νά μεταφέρει τήν άποψη τής σύσκεψης τών καπεταναίων στό
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ΠΓ...» Κατά τόν Μάρκο ή άποψη τών καπεταναίων ήταν: «ό ΕΛΑΣ είναι 
σέ Οί.ση νά προ λάβα μιά Ενδεχόμενη συνωμοσία τών "Αγγλων καί τής Αντί
δρασης καί μέ άποφασιστική (καί αίφνιδιαστική) Ενέργεια στήν ΆΟήνα νά δη
μιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα».

Τί έκανε ό Μάρκος στήν ’Αθήνα φαίνεται άπό τήν παρακάτω έκθεση 
τοΰ Ιδιου, πού γράφτηκε τότε καί ύπάρχει στά ’Αρχεία τής ΚΕ τού ΚΚΕ.

«Τό πρωί τής 20 τοΰ Νοέμβρη 1944, Εφτασα στήν Αθήνα, στά Γραφεία 
τοΰ κόμματος. Ό  πρώτος πού συνάντησα ήταν ό Π. Ροΰσος■ Εγραφε, δέν είχε 
καιρό καί μοΰ είπε νά πώ στόν Σιάντο. Σέ λίγο κατά τίς 8 άντάμωσα τόν Σιάν- 
το καί μόλις τοΰ έξέθεσα γιά ποιό σκοπό ήρθα άμέσως κάλεσε έκτακτη συνε
δρίαση τοΰ ΠΓ. Λέν πήρε μέρος ό Ί. Ίωαννίδης γιατί ήταν άρρωστος, Εγχει
ρισμένος. Παρόλο πού τήν έκθεσή μου τήν άκουσαν μέ προσοχή καί Ενδιαφέ
ρον, Αποφασιστικά καταδίκασαν κάθε σκέψη γιά Ενέργεια άπό μέρος μας, (έγώ 
δέν άναφέρθηκα στήν πρόταση τοΰ "Αρη νά δράσουμε σέ άγνοια τής καθοδή
γησης τοΰ κόμματος) τονίζοντας πώς: πράγματι Εμείς έχουμε κάτι σκόρπιες 
πληροφορίες -μάλλον διαδόσεις- γιά έπαφές άγγλων πρακτόρων μέ τήν άντί
δραση. γιά άντισυμμαχικές προθέσεις έναντίον μας κλπ.. άλλά οί σχέσεις μας 
τόσο μέ τούς άγγλους. όσο καί στήν Εθνική κυβέρνηση, δέν είναι άσχημες καί 
δέν δίνουν Αφορμές γιά άνησυχίες. 'Εξάλλου, οϋτε οί άγγλοι, οϋτε ή άντίδραση 
έχουν τή δύναμη νΑ πραγματοποιήσουν. Εστω κι άν Εχουν τέτοιες προθέ
σεις κλπ. κλπ....

"Υστερα Από τά παραπάνω είδα δτι ήταν άσκοπη κάθε παραπέρα προσπά
θεια να' πειστοΰν, ή συνεδρίαση τελείωσε καί έγώ Ετοιμάστηκα νά φύγω, παρά 
τήν Επιμονή νά μείνω μιά-δυό μέρες στήν ΆΟήνα, νά ζήσω τον άέρα της κλπ. 
Ήταν 10 περίπου ή ώρα. ήταν μέρα πού γιορταζόταν ή Επέτειος τής Ίδρυσης 
τοΰ κόμματός μας καί στήν πλατεία τοΰ ΣυντΑγματος, στή σωστή άνθρωπο- 
Οάλασσα. μέ σημαίες, πλακάτ, συνθήματα καί τό Κου-Κου-Ε, δονοΰσαν καί 
συγκλόνιζαν τά πάντα, Εφταναν δλο καί νέες κολώνες. Μόλις βγήκαμε άπό τό 
δωμάτιο πού συνεδριάζαμε, μέ παίρνει άπό τή μασχάλη ό Β. Μπαρτζιώτας καί 
μέ τραβάει στό μπαλκόνι, άπ ’ δπου Οά μιλοΰσε ό Αντιπρόσωπος τοΰ κόμματος 
καί δείχνοντάς μου μέ τό χέρι του τήν τεράστια άνθρωποθάλασσα στήν πλατεία, 
μοΰ λέγει: Βλέπες σ. Μάρκο αυτόν τόν 'Ωκεανό! Σέ λίγο σ ' αύτή τήν πλατεία 
Οά είναι 600.000 λαός. "Αν οί Εγγλέζοι καί ή άντίδραση θέλουν νά τά βάλουν 
μαζί του. άς δοκιμάσουν, θά τσακιστούν στή στιγμή!! Σήμερα είσαι μουσαφί
ρης μας καί ό λαός τιμά δλους μας. Κάτσε λοιπόν καπετάνιε στό μπαλκόνι 
μαζί μας κλπ. κλπ.

Είχα ταραχθεί στή συνεδρίαση τοΰ ΠΓ καί τό θέαμα μέ τάραξε άκόμα πιό 
πολύ. Μέ μαΰρα συναισθήματα, πού μέ κένταγαν, οϋτε νά κοιτάξω, ούτε νά 
μιλήσω μπορούσα πιά. Είπα Οά φύγω καί Εφυγα τήν Ιδια στιγμή.

Στό Γΐ,νικό Στρατηγείο ό “Αρης χωρίς μιλιά καί τό Ίδιο ταραγμένος, άκου- 
σε τά χαμπέρια πού Εφερα καί έγώ τήν Ίδια μέρα Εφυγα...»

"Εφυγε ό Μάρκος άπό τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, άλλά δέν γύρισε ά π’ εύ- 
Οείας στή Θεσσαλονίκη, δπου ήταν ή έδρα τοΰ Μακεδονικού Γραφείου καί 
τής 'Ομάδας Μεραρχιών Μακεδονίας. Πήγε στήν περιφέρεια Κοζάνης.
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Πρίν φύγει άπό τήν ’Αθήνα, σέ μιά συνεργασία του μέ τόν Σιάντο,άνά- 
πτυξε τούς κινδύνους πού δημιουργούνταν άπό τήν ύπαρξη στά νώτα τών 
τμημάτων τοΰ ΕΛΑΣ τών συμμοριών τού γερμανόδουλου Μιχάλ ’Αγά, πού 
τώρα προστατεύεται καί ένισχύεται μέ άφθονα πολεμικά μέσα άπό τούς 
"Αγγλους. Ό  Σιάντος δέχτηκε τήν πρόταση τού ΜΓ καί τής διοίκησης τής 
ΟΜΜ νά γίνουν προτάσεις στά τμήματα αύτά νά άφοπλιστοΰν καί, άν άρ- 
νηθούν, νά διαλυθοΰν βίαια. Ά νάθεσε στόν Μάρκο νά πάει ό ίδιος στήν 
περιφέρεια Κοζάνης καί νά άναλάβει προσωπικά τό ζήτημα αύτό.

Ό  Κικίτσας στό βιβλίο του έγραψε γ ι ’ αύτή τήν άποστολή τοΰ Μάρ
κου τά παρακάτω:

« Ό  Μάρκος μέ τήν Εγκριση τοΰ Π.Γ. άπό τήν 'Αθήνα πήγε στήν Κοζάνη 
δπου ή έδρα τής IX Μεραρχίας καί προσπάθησε νά πείσει τό Μιχαλαγά νά 
παραδώσει τά δπλα. Οί διαπραγματεύσεις τελικά ναυάγησαν γιατί ό Μιχαλαγάς 
πού στήν άρχή δέν είχε Αντίρρηση υστέρα άρνήθηκε.

Στίς 25 τοΰ Νοέμβρη τμήματα τής IX Μεραρχίας χτύπησαν συνδυασμένα 
όλες τίς εστίες τών Εξοπλισμένων καί σέ μιά μέρα τούς Αφόπλισαν. Τήν Επί
θεση υποστήριξαν καί τμήματα τής X Μεραρχίας κλείνοντας δλα τά σημεία Εν
δεχομένων διαφυγών... *»54

Μετά τόν πόλεμο γράφτηκαν πολλά γιά τήν περίφημη σύσκεψη τών 
καπεταναίων. Ή  άλήθεια είναι πώς δέν έπαιξε κανένα ρόλο στίς εξελίξεις. 
Τό θετικό τής συγκέντρωσης έκείνης είναι δτι οί λαοπρόβλητοι πολέ
μαρχοι έδειξαν πώς είχαν λεπτότερη εύαισθησία καί διορατικότητα, άπό 
τήν πολιτική ήγεσία. "Αν είχαν καί τό άνάλογο θάρρος νά άντιδράσουν 
άποφασιστικά καί νά δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, δχι μόνο γιά 
τήν άντίδραση καί τούς "Αγγλους, άλλά καί γιά τήν ίδια τήν ήγεσία 
τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ, ή σύσκεψή τους στή Λαμία, στίς 16-17 τού Νο
έμβρη, θά ήταν τό ήρωϊκότερο καί λαμπρότερο Σώμα τού έθνικοαπελευθε- 
ρωτικοΰ άγώνα καί τής Λαϊκής ’Επανάστασης. "Αν άμέσως άρχιζε ή 
ένοπλη δράση γιά τήν κατοχύρωση τής άνεξαρτησίας καί τής λαϊκής κυ
ριαρχίας, τότε πού ή άντεπανάσταση δέν είχε άκόμα τίς άπαιτούμενες δυ
νάμεις στήν ’Αθήνα (δπου προβλέπονταν ή κύρια έπιχείρηση), ό άγώνας 
άσφαλώς θά τελείωνε μέ νίκη καί μέ τίς μικρότερες άπώλειες.

Αύτό, βέβαια, μέσα στίς συνθήκες έκεΐνες καί τήν εσωτερική ΰφή καί 
λειτουργία τού ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ, ήταν πέρα άπό τίς δυνάμεις καί τίς 
δυνατότητες τών καπεταναίων - στελεχών τοΰ κινήματος καί πιό συγκεκρι
μένα τού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Θά μπορούσαν, δμως, νά προβάλουν άποφασιστικά καί κατηγορηματικά 
στήν ήγεσία δτι αύτοί, σάν καπετάνιοι τοΰ λαϊκοΰ στρατού καί μαχη
τές, σέ καμιά περίπτωση δέν θά καταθέσουν τά δπλα πού πήραν πολε- 
μόντας καί δσο ό πόλεμος συνεχίζεται.

54. Σαράντη Πρωτόπαπα-Κικίτσα, « Ή  Χη Μεραρχία τοΰ ΕΛΑΣ», σελ. 433-434. Ό  Κι- 
κίτΓας προσθέτει δτι ό Μιχάλαγας πιάστηκε, άλλά κατόρθωσε νά δραπετεύσει. Κρύφτηκε κα( 
παρουσιάστηκε μετά τήν Βάρκιζα έπικεφαλής Ενοπλης συμμορίας στόν Ιδιο χώρο. Συγκρού- 
στηκε μέ τμήματα τοΰ ΔΣΕ Εξω άπό τό Τσοτύλι, τραυματίστηκε καί πέθανε.



Δέν τδκαναν ούτε αύτό. Δέχτηκαν παθητικά τή γραμμή τής ήγεσίας 
καί πειθάρχησαν.

Ή  ήγεσία λέγεται δτι καταδίκασε τήν πρωτοβουλία καί μάλιστα δτι 
τήν χαρακτήρισε «άσύνετη» καί «έπικίνδυνη». Δέν έχω κανένα στοιχείο 
ούτε άκουσα ποτέ ύπεύθυνα νά έπιβεβαιώνεται αύτή ή φήμη. Τό γεγονός 
δμως δτι άκουσαν πολύ προσεκτικά τόν Μάρκο καί άκόμα δτι τοΰ άνάθε- 
σαν νά διαλύσει τόν Μιχάλ ’Αγά, πού τότε οί "Αγγλοι τόν είχαν καμάρι 
καί δεξί τους χέρι στίς άντιεαμικές μηχανορραφίες καί τίς ένοπλες 
προκλήσεις ένάντια στόν ΕΛΑΣ, δείχνει δτι ή ήγεσία είδε σάν λογική 
τήν άνησυχία τών στελεχών τοΰ κόμματος καί τοΰ λαϊκοΰ στρατού.

"Εχουμε δμως καί ένα άκόμα γεγονός πού δείχνει δτι οί καπεταναϊοι 
«κούνισαν τά μυαλά» καί έβαλαν σέ βαθειά άνησυχία καί συλλογή τά 
μέλη τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ: Τήν ίδια μέρα στείλανε τό μέλος τού ΠΓ Στέρ- 
γιο Άναστασιάδη στό Βελιγράδι γιά νά ένημερώσει τόν Τίτο καί νά ζη
τήσει τή συμπαράσταση καί τή βοήθεια τής κυβέρνησης καί τοΰ Κόμμα
τος τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας, δν οί "Αγγλοι σπρώ
ξουν τά πράγματα ώς τήν ένοπλη σύγκρουση.

Τό δτι ή ήγεσία άρχισε νά καταλαβαίνει, έστω καί άργά, άλλά δχι 
καί μετά τή γιορτή, δτι θά συγκρουστοΰμε μέ τούς "Αγγλους καί δτι ό 
ΕΛΑΣ είναι έτοιμος νά άνταποκριθεϊ σέ μιά πρόσκληση τής ήγεσίας καί 
νά πολεμήσει γιά τήν νίκη τής Λαοκρατίας, είναι στό ένεργητικό τών κα
πεταναίων τού ΕΛΑΣ.

Οί ύπάλληλοι αντιδρούν

Οί Δημόσιοι ύπάλληλοι, οί ύπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, οί τραπεζιτικοί καί γενικά δλοι οί μισθωτοί, δέχτηκαν τό μισθο
λόγιο πείνας, δπως είχε καθοριστεί άπό τήν κυβέρνηση, σάν μέτρο προ
σωρινό, μέ συγκεκριμένες ύποσχέσεις πώς σύντομα θά βελτιωνόταν. Ό  
ύπουργός τών Οικονομικών, δπως γράψαμε, χαιρέτησε μέ ένθουσιασμό 
τήν έθνική προσφορά τών μισθωτών. Ή  κατάσταση δμως χειροτέρευε 
άπό μέρα σέ μέρα. Οί υπάλληλοι διαμαρτύρονταν, πίεζαν τίς όργανώσεις 
τους καί άπαιτοΰσαν νά διορθωθούν άμεσα τά μειονεκτήματα τοΰ μισθο
λογίου καί νά πραγματοποιηθοΰν οί ύποσχέσεις τής κυβέρνησης.

Στίς 19 τοΰ Νοέμβρη, στό φύλλο 62 τής «'Υπαλληλικής», (δργανο 
τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων καί 'Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημο
σίου Δικαίου) δημοσιεύτηκε ένα πολύ χαρακτηριστικό κύριο άρθρο. Ή  
πρώτη μεγάλη παράγραφος πού άφιερωνόταν στό μισθολογικό έγραφε:

«Τό μισθολόγιο τον πληθωρικοί.> χάονς. κλείνει μέσα τον τήν πιό μαύρη 
περίοδο τής ’Εθνικής μας ιστορίας! Μέ άγώνες σκληρούς, μέ θνσίες άμέτρητες. 
μέ αίμα άφθονο είχε κατακτηθή. Καί μόλις έφτανε γιά νά στεκόμαστε στά πόδια 
μας. Γιά νά δουλεύονμε καί νά παλεύουμε σάν έργαζόμενοι καί σάν ~Ελληνες! 
Τό καινούργιο μισθολόγιο πού καθώρισε ή 'Εθνική μας Κυβέρνηση δέν έχει 
τό στοιχείο τής έπάρκειας. Τό υπαλληλικό σπίτι δέν θά άπαλλαγεϊ άπό τήν 
καθημερινή άγων ία! Ό  έφιάλτης τής στέρησης δέν θά πάψει νά βαραίνει μέ 
τόν όγκο τον τά πονεμένα μας στήθια! ~Ομως ό πολυβασανισμένος ΰπαλλη-
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QE
ΥΠΑΛΛΗΛ ΙΚΗ

Ή έφημερίδα »ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ» φύλο τής 3ης τού Δεκέμβρη 1944 καί δεξιά ό γραμ
ματέας τής ΚΠΕ Κώστας Νικολακόπουλος

λικός κόσμος τό χαιρετίζει σήμερα σάν μιά άπαρχή γιά καλύτερες ήμερες, πού 
πρέπει ν&ρθουν. Καί τό δέχεται σάν έντελώς προσωρινό. Ά π  ' τήν 'Εθνική 
Κυβέρνηση περιμένουν οί υπάλληλοι μιά άμεση, σύντομη καί συνεχή καλυτέ- 
ρεψη τών άμοιβών τους. σύμφωνα μέ τή ρητή της υπόσχεση. Στήν κατανόηση 
πού δείχνουν περιμένουν άνταπόδοση! Περιμένουν νά διορθωθούν άμεσα τά 
μειονεκτήματα τοΰ μισθολογίου! Περιμένουν νά ζήσουν οί υπάλληλοι καί οί 
οίκογένειές τους, νά κρύψουν τή γύμνια τους, ν ’ άπαλλαχτοΰν άπ "\τήν ξυπο- 
λησιά! θέλουν ν ’ άνασυγκροτήσουν τό ξεπουλημένο, τό διαλυμένο φτωχονοι- 
κοκυριό τους! θέλουν ι· ’ άναρρώσουν άπ ' τήν άρρώστεια. τίς κακουχίες καί 
τή στέρηση! Ή  Κυβέρνηση &ς μή ξεχνάει τίς υποσχέσεις της καί άς μή άγνοεΐ 
τίς ανάγκες μας!»

Ή  Κεντρική Πανυπαλληλική ’Επιτροπή (ΚΠΕ), μέ έπικεφαλής τόν 
Γραμματέα της Κώστα Νικολακόπουλο, στίς 20 τοΰ Νοέμβρη, έπισκέφτη· 
κε τόν υπουργό Σβώλο καί άφοΰ άνάφερε τήν έξαιρετικά δύσκολη, τρα
γική στήν πραγματικότητα, κατάσταση τών υπαλλήλων, —πού κατά τή γνώ-
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μη τής ΚΠΕ καί όλων τών όργανώσεων τών μισθωτών, όφειλόταν στήν 
αρχική ΐσχνότητα καί άνεπάρκεια τοΰ μισθολογίου, στήν πτώση τής αγο
ραστικής αξίας τής νέας δραχμής κατά 50% καί παραπάνω καί στή συ
νεχιζόμενη άθλια έπισιτιστική κατάσταση— έθεσε μέ σαφήνεια τή λύση 
τοΰ προβλήματος τών μισθωτών, μέσα στό γενικό πρόβλημα τού έπισι- 
τισμοΰ τοΰ λαοΰ. Σάν έλάχιστο δριο έπιδιώξεων τών ύπαλλήλων γιά τόν 
μήνα Δεκέμβρη, ή ΚΠΕ έβαζε: Βασικός μισθός 8.000 δρχ. Οίκογ, έπιδό- 
ματα στά ίδια έπίπεδα. 'Επιδόματα βαθμού 50-250%. ’Επιδόματα πο- 
λυετίας άπό 5-25%. Ζητούσε άκόμα ρούχα, παπούτσια, δέματα άπό τό ύ- 
πουργεΐο ’Εφοδιασμού, αύξηση έπιδόματος ένοικίου, στέγαση άστέγων, 
άμεση άποστολή χρημάτων στίς έπαρχίες γιά νά πληρωθούν οί ύπάλληλοι 
καί έπέκταση δλων τών μέτρων πού θά παρθοΰν γιά τό Κέντρο καί στούς 
ύπαλλήλους τών ’Επαρχιών.

Ό  Σβώλος δέ δεχόταν ούτε συζήτηση γιά παροχές καί αύξήσεις. ’Επι
καλέστηκε τήν κρισιμότητα τής κατάστασης, τίς έσωκυβερνητικές άδυ- 
ναμίες καί κυρίως τίς ύποχρεώσεις πού είχαν άναλάβει άπέναντι στούς 
"Αγγλους νά μήν αύξήσουν τούς μισθούς καί τά ήμερομίσθια.

’Ακολούθησε όξύτατη συζήτηση πού έφτασε μέχρι διαπληκτισμό καί 
κατηγορηματική δήλωση τοΰ Γραμματέα τής ΚΠΕ δτι οί μισθωτοί δέν θά 
δεχτοΰν νά πληρώνουν αύτοί γιά νά θησαυρίζουν οί πλουτοκράτες καί 
έκμεταλλευτές καί δτι είναι άποφασισμένοι νά άγωνιστοΰν γιά τή ζωή καί 
τά δίκαιά τους.

Ή  ’Επιτροπή τής ΚΠΕ ζήτησε νά γίνει δεκτή άπό τόν πρωθυπουργό, 
άλλά ό Παπανδρέου δέν τούς δέχτηκε.

Ή  συμπεριφορά τής κυβέρνησης συζητήθηκε σ ' δλες τίς ύπαλληλικές 
οργανώσεις καί άμέσως άρχισαν κινητοποιήσεις μέ όμαδική συμμετοχή 
τών ύπαλλήλων. Γιά πρώτη φορά οί έργαζόμενοι πού έκτελοΰσαν άσυζή- 
τητα τίς έντολές τής καθοδήγησης τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ, περνοΰσαν 
πάνω άπό τά κεφάλια τών ήγετών καί προχωρούσαν σέ άποφασιστικούς 
μαχητικούς άγώνες. "Ενα άρθρο ένυπόγραφο τοΰ Γραμματέα τής ΚΠΕ 
Κ. Νικολακόπουλου, πού δημοσιεύτηκε στήν «Υ παλληλική» άριθ. 63, στίς
25 τοΰ Νοέμβρη προκάλεσε ένθουσιασμό καί θέληση γιά έπίμονο άγώνα 
μέχρις δτου ικανοποιηθούν οί δίκαιες άξιώσεις τών μισθωτών.54”

Οί κινητοποιήσεις τών ύπαλλήλων προκάλεσαν σοβαρή άνησυχία 
στήν κυβέρνηση. Ό  Παπανδρέου ζητοΰσε άπό τούς ύπουργούς τού λαϊκοΰ 
κινήματος νά σταματήσουν τίς δραστηριότητες τών μισθωτών καί τών 
έργατών. Ό  Σβώλος, μέ τή σειρά του, ζητάει άπό τό ΠΓ τού ΚΚΕ νά 
βάλει τέρμα στίς δραστηριότητες τών λαϊκών μαζών καί κυρίως τών ύπαλ-

54α. Ή  «Υ παλληλική» στό φύλλο 64 τής 4.12.44 έγραφε:
«' Η περασμένη ί; βδομάδα χαρακτηρίζεται όλόκληρη άπό τήν κορύφωση τής άγωνίας μέσα 

στούς ύπαλλήλους έξ αίτιας τής καθημερινά έπιδεινουμένης οίκονομικής κατάστασης καί τήν 
έναρξη άγώνων έντονότερης μορφής, γιά νά πεισθεϊ ή Κυβέρνηση στήν άμεση άντιμετώπιση 
τοΰ ύπαλληλικοΰ προβλήματος. Τό άρθρο τοΟ συναδ. Κ. Νικολακοπούλου Γραμματέα τής ΚΠΕ, 
πού δημοσιεύτηκε στό περασμένο φύλλο μας, άντικαθρέφτιζε τίς άντιλήψεις τής ΚΠΕ καί τών 
υπαλληλικών όργανώσεων καί έθετε μέ πλήρη σαφήνεια τό υπαλληλικό ζήτημα, μέσα στό δλο 
οικονομικό καί έπισιτιστικό πρόβλημα τής χώρας μας.»
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λήλων, πού βάζουν σέ κίνδυνο δλες τίς προσπάθειες πού είχαν γίνει μέχρι 
τότε άπό τούς ύπουργούς τών οικονομικών καί παραγωγικών ύπουργείων. 
"Εκανε προσωπική έπίθεση ένάντια στόν Κ. Νικολακόπουλο, πού ήταν 
μέλος τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ καί άνώτερο στέλεχος τοΰ ΚΚΕ.

Τό ΠΓ τού ΚΚΕ άνέθεσε στόν Β. Μπαρτζιώτα νά βάλει τάξη στήν 
άναταραχή πού μπορεΐ νά προκαλέσει κυβερνητική κρίση καί διάσπαση 
τής συνεργασίας μέ τό Σβώλο καί τούς άλλους συνεργαζόμενους μέ τό 
ΚΚΕ ύπουργούς. Ό  Μπαρτζιώτας κάλεσε στά Γραφεία τής ΚΟΑ τά ύπεύ- 
θυνα κομματικά στελέχη τών ύπαλλήλων καί μίλησε πολύ αύστηρά γιά 
τή συμπεριφορά τους, πού ήταν έξω καί άντίθετη άπό τή γραμμή καί τήν 
τακτική τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ. 'Απαίτησε άμέσως νά συνέλθουν οί κομ
μουνιστές στίς βάσεις τους καί νά πάρουν άποφάσεις πού νά καταδικάζουν 
κάθε κινητοποίηση γιά οικονομικές καί άλλες άπαιτήσεις.

Σ ' δλες τίς ύπηρεσίες καί τά Καταστήματα έγιναν συνεδριάσεις τών 
Κομματικών 'Οργανώσεων Βάσης. Παρά τίς έντολές καί τίς άπειλές τής 
καθοδήγησης γιά μέτρα ενάντια σ ’ δσους Οά άπειθαρχήσουν, οί κομμου
νιστές ύπάλληλοι πήραν άποφάσεις σύμφωνες μέ τίς άποφάσεις τής ΚΠΕ 
καί τών συνδικαλιστικών τους όργανώσεων. Ή  «Υπαλληλική», στό 64 
φύλλο της, είχε ένα πολύστηλο ρεπορτάζ γιά τίς κινητοποιήσεις τής εβδο
μάδας πού πέρασε καί πληροφορούσε τούς ύπαλλήλους:

«Στίς 2Η/11 συνήλθε σέ πολύπορη συνεδρίαση ή Γραμματεία τής ΚΠΕ καί 
έξήτασε τήν κατάσταση τών υπαλλήλων, υστέρα άπό τήν συνεχή καί ανεμπόδι
στη αύξηση τών τιμών καί τήν παράλληλη καί επικίνδυνη πτώση τοΰ βιοτικού 
ΐ.πιπέδου τών υπαλλήλων. Μέ εισήγηση τοΰ Γραμματέα τής ΚΠΕ άποφασίστηκε 
ομόφωνα όπως στά μέσα τής εβδομάδας ΰποβληΟοΰνε. μέ ομαδική κινητοποίη
ση τών υπαλλήλων, τά υπαλληλικά αιτήματα πρός τήν Κυβέρνηση. Σέ περίπτω
ση πού δέν δοθεί άμεση ικανοποιητική λύση στά ζητήματα, νά γίνει στά τέλη 
τής εβδομάδας δίωρη στάση καί νά άξιωθεί έντονότερα ή βελτίωση τής κατά
στασης τών υπαλλήλων. Οί αποφάσεις τής ΚΠΕ συζητήθηκαν σέ συνέχεια στίς 
συνεδριάσεις όλων τών όργάνων καί έγκρίΟηκαν ομόφωνα.»

Στό Ίδιο ρεπορτάζ δημοσιεύονταν στοιχεία γιά τίς μορφές πάλης πού 
χρησιμοποιήθηκαν καί τίς οργανώσεις πού πήραν μέρος. Συγκεκριμένα 
έγραφε:

«ΧΟές, τό σύνολο τοΰ υπαλληλικού κόσμου, κατέ'.βηκε. μέ ένθουσιασμό 
καί υπέροχο μαχητικό πνεύμα, σέ δίωρη στάση έργασίας γιά τή λύση τών υπαλ
ληλικών αιτημάτων, πού περιλαμβάνονται στό υπόμνημα πού δόθηκε στήν 
Κυβέρνηση. Ή  δίωρη στάση κηρύχθηκε άπό τίς Κλαδικές 'Επιτροπές σέ γενι
κή συγκέντρωση τοΰ προσωπικού, πού εγινε στίς 10 τό πρωί σ ’ όλα τά Γρα
φεία. ’Ομιλητές τόνισαν τήν τραγική κατάσταση πού έπικρατεί σήμερα ανάμεσα 
στόν υπαλληλικό κόσμο, άπό τήν μή έπίλυση τών ζητημάτων τους. ’Ομόφωνα 
τό προσωπικό, μέ πρωτοφανή κατανόηση τής ανάγκης τής πάλης καί πειθαρχία 
στίς συνδικαλιστικές όργανώσεις, διέκοψε τή δουλειά καί παρουσιάστηκε ομα
δικά ή μέ πολυμελείς έπιτροπές, έπί κεφαλής τών όποιων μπήκανε οί Κλαδικές 
'Επιτροπές πρός τούς Προϊσταμένους, τούς Γεν. Διευθυντάς καί τούς ’ Υπουρ

γούς καί Αξίωσε νά δοθεί άμεση λύση στό υπαλληλικό πρόβλημα. Δόθηκαν 
ιαντοΰ υποσχέσεις.
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Σέ δίωρη στάση κατέβηκαν καί οί υπάλληλοι τοΰ Πειραιά. Κατά τομείς 
ή συμμετοχή τών υπαλλήλων είναι ή παρακάτω, κατά τά στοιχεία πού είχαμε 
μέχρι τό μεσημέρι τού Σαββάτου.

Δημόσιες ' Υπηρεσίες. -  Συμμετοχή όλ.οκληρωτική στά ' Υπουργεία ’Εσω
τερικών. ’Εθνικής Οικονομίας, Παιδείας. ’Εργασίας. Γεωργίας κλπ. 'Επίσης 
στό ’Ελεγκτικό Συνέδριο. Γεν. Χημείο τοΰ Κράτους. Καθηγητές, Δασκάλους.
’Εθνικό Τυπογραφείο, Μ. Τ. Πολ. υπαλλήλων. Στά άλλα καταστήματα ήτανε 

έπίσης συγκεντρωτική ή συμμετοχή.
Νομικά Πρόσωπα. -  Στό ΙΚΑ καί στά μικρότερα ’Ασφαλιστικά Ταμεία 

μέ ό/.οκληρωτική συμμετοχή τοΰ Προσωπικού. Σ ’ όλες τίς Γεωργικέ.ς 'Οργα
νώσεις τό ίδιο. -  Στό Δήμο 100%. Στήν Κοινωνική Πρόνοια (ΚΕΣ, ΕΟΧΑ) 
τά Ιδιο.

Στόν Πειραιά. -  'Ομαδική συμμετοχή στά Ι ΊΊ .  ’Εφοριακούς. Ταμεια
κούς, ΙΚΑ, ΕΟΧΑ. Κρατικό Νοσοκομείο. Δήμους Κοκκινιάς καί Ταμπουριών».

' Η παραίτηση τών έαμικών ύπουργών άπό τήν κυβέρνηση βρήκε τούς 
άγώνες τών ύπαλλήλων σέ πλήρη άνάπτυξη καί τούς μισθωτούς σέ άγω- 
νιστικό συναγερμό. Μπροστά στήν άπειλή μιάς νέας κατοχής πρώτοι οί 
ύπάλληλοι, όπως έκαναν καί στήν άρχή τής χιτλεροφασιστικής κατοχής 
βροντοφώναξαν: «... <5ev είναι δυνατό ν ι· ’ Ανεχθούν καινούργια βία, καί κατά
λυση τών έλευθεριών τους πού παρασκευάζεται μέ τόση έπιμέλεια. Μέ τόση 
Αντεθνική καί άντιλαϊκή μανία, όπως στίς μαύρες περιόδους τής 4ης Αύγούστου 
καί τής κατοχής. Τό σάλπισμα γιά μιά υποφερτή ζωή καί γιά μιά νέα πολιτική 
έζέλιξη πού οί έλεύθεροι θεσμοί θάναι τό βάθρο της. βρίσκει βαθιά άγωνιστι- 
κή άπήχηση στούς Έλληνας υπαλλήλους! "Οποιοι δέν τό καταλαβαίνουν αύτό 
διαπράττουν σφάλμα τεράστιο. Οί ύπάλ/.ηλοι, μέ συνδιασμένες προσπάθειες, 
κάτω άπ ’ τήν καθοδήγηση τής ΚΠΕ, μέ συνεχή καί έντεινομένη πάλη. Οά άπο- 
σπάσουν τό δίκηό τους καί Οά ύπερασπιστοΰνε τά δικαιώματα τους σάν ελεύ
θεροι πολίτες

26 χρόνια τοΰ ΚΚΕ
Κυριακή 19 τού Νοέμβρη.

Τήν αύγή, κείνη τή μέρα, δλες οί καμπάνες τών έκκλησιών χτυπού
σαν χαρμόσυνα. Καλοΰσαν τόν άθηναϊκό λαό νά γιορτάσει τήν 26η έπέ- 
τειο τού Κομμουνιστικού Κόμματος, πού μέσα στούς σκληρούς καί άδιά- 
κοπους άγώνες του, καί Ιδιαίτερα στήν περίοδο τής τριπλής φασιστικής 
κατοχής, άναδείχτηκε πρωτεργάτης καί όδηγητής καί έγινε ή τιμή καί ή 
συνείδηση τού έργαζόμενου καί άγωνιζόμενου έλληνικοΰ λαού.

Ά π ό  νωρίς στίς λαϊκές συνοικίες, στά έργοστάσια καί τίς φάμπρικες, 
στίς έπιχειρήσεις καί τά καταστήματα, στά ύπουργεΐα καί τίς τράπεζες, 
στό Πανεπιστήμιο, στό Πολυτεχνείο, στήν Ανώτατη ’Εμπορική Σχολή, 
στά Γυμνάσια καί τά Λύκεια, παντού δπου ζούσαν καί δούλευαν"Ελληνες πα-

54β. Άπόσπασμα άπό τό κύριο άρθρο τής « ' Υπαλληλικής», άριθ. φύλλου 64 τής 4.12.1944.
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τριώτες, συγκεντρώθηκαν μάζες άνθρώπων καί ξεκίνησαν γιά τήν Πλατεία 
Συντάγματος, δπου θά μιλούσε ό Γραμματέας τοΰ ΚΚΕ Γιώργης Σιάντος.

"Ενας τεράστιος λαϊκός όγκος κατακλύζει τή θαυμάσια διακοσμημέ
νη Πλατεία. Οί δρόμοι Πανεπιστημίου, Σταδίου, ' Ερμοΰ, Φιλελλήνων καί 
Αμαλίας, ό χώρος μπροστά στόν "Αγνωστο Στρατιώτη είναι κατάμεστοι 
άπό κόσμο πού τραγουδάει τραγούδια τής λευτεριάς καί τού άγώνα, ζητω
κραυγάζει καί φωνάζει ρυθμικά τά συνθήματα τής ήμέρας: Λαοκρατία! 
Νέμεση! ’Ανεξαρτησία!

Στή μέση τής Πλατείας ένα έπιβλητικό κενοτάφιο τών ήρώων πού 
έπεσαν στόν άγώνα γιά τή λευτεριά, τήν άνεξαρτησία καί τήν Λαοκρατία, 
γίνεται προσκύνημα. Γέρνουν πάνω του οί σημαίες καί τά λάβαρα. Σκύ
βουν εύλαβικά τά κεφάλια τους οί έκατοντάδες χιλιάδες πατριώτες. Στε
φάνια καί λουλούδια σκεπάζουν τό χώρο.

Στό μπαλκόνι τών Γραφείων τού ΚΚΕ, στίς 12 τό μεσημέρι, έμφανί- 
ζονται οί ήγέτες τού ΚΚΕ, άντιπρόσωποι τών συνεργαζόμενων στό ΕΑΜ 
Κομμάτων καί μέλη τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. Τό πλήθος ξεσπάει σέ άτέλιωτες 
ζητωκραυγές ύπέρ τού Κόμματος τής έργατικής τάξης καί τοΰ έργαζόμε- 
νου λαοΰ. Τραντάζεται ή άτμόσφαιρα: Κού—Κού—Ε!, ’Ανεξαρτησία!, 
Λαοκρατία!, Θάνατος στούς έθνοπροδότες!

' Η μουσική παίζει τόν έθνικό ύμνο.
Ό  Γραμματέας τοΰ ΚΚΕ στό μικρόφωνο. ’Ακούεται ή φωνή του: 

Σύντροφοι! Ατέλειωτες ζητωκραυγές καί φωνές: ΚΚΕ, Κού -  Κού -  Ε!
’Αρχίζοντας τό λόγο του ό Σιάντος τόνισε τήν έξαιρετική σημασία 

τής φετεινής έπετείου τού ΚΚΕ, έκανε μιά συνοπτική άναδρομή στούς ά
γώνες του, άναφέρθηκε στή συμβολή τοΰ Γενικού Γραμματέα τού ΚΚΕ Νί
κου Ζαχαριάδη πού τόν κρατοΰσαν οί χιτλερικοί στά νύχια τους, καί κατάγ- 
γελνε τόν Γλύξμπουργκ σάν προδότη καί υπόλογο άπέναντι στό “Εθνος.

Στή συνέχεια μίλησε γιά τούς άγώνες τού λαού κάτω άπό τίς σημαίες 
τού ΕΑΜ, τούς ήρωικούς άγώνες τοΰ ΕΛΑΣ, τό δημιουργικό έργο τής 
Λαϊκής Αύτοδιοίκησης, τής ΠΕΕΑ, τοΰ ’Εθνικού Συμβουλίου. Στό σημείο 
αύτό ζήτησε νά κρατηθεί ένα λεπτό σιγή γιά τά θύματα πού 'πέσανε 
στόν άγώνα. Ή  λαοθάλασσα γονατίζει. Νεκρική σιγή ένα λεπτό καί με
τά ένα βροντερό «έκδίκηση»!, τάραξε δλη τήν ’Αθήνα. Ή  μουσική παί
ζει τό πένθιμο έμβατήριο. "Ολοι μαζί, μέ μιά φωνή πού έβγαινε μέσα άπό 
τά σπλάγχνα τους, τραγουδούσαν: Έπέσατε θύματα άδέλφια έσεϊς -  σέ 
άνιση μάχη κι άγώνα!

Ό  Σιάντος φωνάζει: «Σύντροφοι καί συναγωνιστές! Σήμερα είμαστε Ε
λεύθεροι, μά τό Εργο μας δέν τελείωσε, θά χρειαστούν άκόμα πολλοί ά
γώνες γιά νά κατοχυρωθούν οί λαϊκές κατακτήσεις καί τά κυριαρχικά δικαιώ
ματα τού λαοΰ. Ή  Εσωτερική άντίδραση, δλοι Εκείνοι πού έβαλαν καί βάνουν 
τό μπεζαχτά τους πάνω άπό τά συμφέροντα τού έθνους... συνωμοτούν καί 
σήμερα κατά τής ήσυχίας, τής όμαλότητας καί τής άνοικοδόμησης τοΰ τόπου 
μας...».

Μετά τόνισε πώς τό ΚΚΕ είναι ύπερασπιστής τής όμαλής δημοκρατικής 
έξέλιξης καί στό πλευρό τών συμμάχων, —τής Μεγάλης Βρεταννίας, τής 
Σοβιετικής "Ενωσης, τής ’Αμερικής. Μετέχει καί ύποστηρίζει τήν κυ-
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Δ. Μαργιόλης 

Θ. Χατζής

Τά μέλη τής 
ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ
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ΚΕ τοϋ ΕΑΜ

Κ. Γαθριηλίδης

Ό  κεντρικός σύν
δεσμος τής ΚΕ τοϋ 
ΕΑΜ Π. Κϊντρος

Στ. Κανελόπουλος



Μερικά στιγμιότυπα άπό τή 
γιορτή γιά τά 26 χρόνια τού 

ΚΚΕ 19 Νοέμβρη 1944

Ο Λαός πλημμυρίζει τους 
δρόμους πρός τό σύνταγμα

Οί σημαίες κλείνουν ευλα
βικά μηρός στό κενοτάφιο

Κατάθεση στεφανιών στή 
μνήμη τών νεκρών



βέρνηση έθνικής ένότητας, γιατί βασικά συμφωνάει μέ τούς προγραμμα
τικούς της σκοπούς. «Τήν υποστηρίζουμε μέ τήν προϋπόθεση δτι θά άγω- 
νισθεϊ γιά τήν πραγματοποίηση τών Αρχών τής συμφωνίας τοΰ Λιβάνου καί τών 
προγραμματικών της διακηρύξεων».

Γιά τό στρατιωτικό είπε: «Ζητοΰν νά διαλυθούν ό ΕΛΑΣ καί ή 'Εθνική 
Πολιτοφυλακή». -  Φωνές: ΟΧΙ!, 'Εμπρός ΕΛΑΣ γιά τήν 'Ελλάδα!

«Μά ταυτόχρονα — συνέχισε ό Σιάντος — ή άντίδραση. πού έχει γιά 
άντικειμενικό σκοπό της τή δικτατορία, αυξάνει τίς δικές της δυνάμεις... 
~Αν διαλυθούν ό ΕΛΑΣ καί ή ΕΠ ποιός μπορεϊ νά ίγγυηθεί τήν ήσυχία καί 
τήν όμαλότητα; ... Είμαστε σύμφωνοι νά άποστρατευθοΰν δλα τά έθελοντικά 
σώματα πού δημιουργήθηκαν στό έσωτερικό καί τό έξωτερικό καί στή θέση 
τους νά μπει ενας ίθνικός στρατός». Ά νάφερε μετά τίς προϋποθέσεις γιά 
τήν έφαρμογή τοΰ κυβερνητικού προγράμματος καί τόν τρόπο τής συγ
κρότησης τοΰ νέου στρατοΰ.

Τέλος, άφοΰ χαιρέτησε άπό μέρους τοΰ ΚΚΕ τά στελέχη καί τά μέλη 
τοΰ ΕΑΜ καί τών Κομμάτων πού τό συγκροτούν, κάλεσε όλους τούς Δη
μοκράτες νά άποτελέσουν ένα γιγάντιο δημοκρατικό μέτωπο άγώνα κατά 
τών δυνάμεων τοΰ φασισμοΰ. Καί ό Σιάντος κατέληξε μέ τά συνθήματα: 
« ' Ε μ π ρ ό ς  γ ι ά  τ ή ν  κ α τ ο χ ύ ρ ω σ η  τ ή ς  λ α ϊ κ ή ς  κ υ ρ ι 
α ρ χ ί α ς » .  « Γ ι ά  μ ι ά  ' Ε λ λ ά δ α  ' Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η ,  Λ α ο κ ρ α
τ ό  ύ μ ε ν η, Π ο λ ι τ ι σ μ έ ν η ,  Χ α ρ ο ύ μ ε ν η .  X  ο ρ τ ά τ η»**1 καί 
μέ ζητωκραυγές γιά τήν κυβέρνηση ’Εθνικής 'Ενότητας καί τούς Μεγά
λους Συμμάχους μας.

Μέσα σέ ένθουσιασμό, άλλά καί μέ αισθήματα άνησυχίας έφυγε ή 
λαοθάλασσα άπό τήν Πλατεία Συντάγματος. Δέν άκούστηκε άπό τό Κόμμα 
ούτε μιά έμμεση διαμαρτυρία γιά τή συμπεριφορά τών "Αγγλων καί ειδι
κότερα τοΰ Σκόμπυ, πού είχε μεταβληθεΐ σέ άπόλυτο καί άνεξέλεγκτο δι
οικητή τής χώρας. Ή  άπόφαση νά διαλυθεί ό ΕΛΑΣ, έστω καί μέ τίς 
προϋποθέσεις πού έβαζε τό ΚΚΕ, δέν ικανοποιούσε τό λαό. Ό  λαός περίμε- 
νε άλλα λόγια καί άλλες κατευθύνσεις. Ή  αιχμή κατά τών προκλήσεων 
δέ συνοδευόταν μέ προειδοποίηση πώς θά συντριβοΰν οί προβοκάτορες 
καί δτι, γιά τήν κατοχύρωση τών λαϊκών κατακτήσεων καί δικαιωμάτων, 
τό ΚΚΕ θά βρεθεί καί πάλι έπικεφαλής τοΰ άγώνα, έτοιμο νά χρησιμο
ποιήσει τά Ίδια μέσα πού θά κάνει χρήση ή άντεπανάσταση.

Γενικά, μπορούμε νά ποΰμε πώς ή μεγάλη αύτή εύκαιρία πού δόθηκε 
στήν ήγεσία τού ΚΚΕ νά δείξει τήν τεράστια δύναμη τοΰ κινήματος καί 
νά προειδοποιήσει τούς έχθρούς τού λαοΰ, ντόπιους καί ξένους, πώς ό 
λαός είναι άποφασισμένος νά άγωνιστεΐ, δπως άγωνίστηκε στή κατοχή, 
ένάντια σέ κάθε δύναμη πού θά έπιβουλευτεΐ τήν άνεξαρτησία τής χώρας 
καί τή λαϊκή κυριαρχία, πέρασε άνεκμετάλλευτη. Ό  λαός έφυγε άπό τή 
συγκέντρωση περισσότερο άποπροσανατολισμένος.

54γ.' Η όμιλία τοΰ Γραμματέα τοΰ ΚΚΕ Γ. Ιιάντου στή συγκέντρωση γιά τό γιορτασμό τών 
2ι> χρόνων τοΰ ΚΚΕ είναι δημοσιευμένη στά «Ε πίσημα Κείμενα τού ΚΚΕ» τόμος πέμπτος, 
σελ. 282-286.
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Κ Ρ Ι Σ Η

'Απροκάλυπτη πρόκληση

Τό πρόβλημα τοΰ άφοπλισμοΰ τοΰ λαοΰ δέν ήταν αύτοσκοπός, οΰτε α
πέβλεπε στήν έξασφάλιση τάξης καί ευνομίας γιά νά μπορέσει ό έλλη- 
νικός λαός νά έκδηλώσει λεύτερα καί κυριαρχικά τόν τρόπο μέ τόν όποιο 
θέλει νά ζήσει στήν μεταπολεμική Ελλάδα. Ό  σκοπός ήταν ή έδραίωση 
τοΰ κράτους τής άνελέητης έκμετάλλευσης, τής βίας καί τής ύποτέλειας 
στόν άγγλικό ιμπεριαλισμό, δηλαδή τής πλουτοκρατικής δικτατορίας. Αύ
τό μποροΰσε νά πραγματοποιηθεί μόνο μέ τή συντριβή τού λαϊκοδημοκρατι- 
κού κινήματος, τήν έκμηδένιση τών όργανώσεων καί πολιτικών κομμάτων 
τού λαοΰ καί τή βίαιη ύποταγή τών έργαζόμενων μαζών. Ή  πραγματο
ποίηση τοΰ σκοποΰ αύτού, περνοΰσε ύποχρεωτικά άπό τόν άφοπλισμό τών 
ένοπλων λαϊκών δυνάμεων.

Ό  Παπανδρέου δέν έχανε εύκαιρία νά διακηρύσσει πώς θά προχωρή
σει στήν υπόσχεσή του νά έξοπλίσει τό κράτος καί νά άφοπλίσει τό λαό. 
Ποιό όμως Κράτος ήθελε νά έξοπλίσει ό πρωθυπουργός; Κράτος μέ 
πραγματική έξουσία ήταν 'ένα καί διέθετε τόν πιό γνήσιο έθνικό στρατό 
πού είχε ή ' Ελλάδα σ ’ όλη τήν Ιστορία της. Αύτό τό κράτος ήταν ή Λαο
κρατία καί αύτός ό στρατός άποτελούνταν άπό τίς δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ, τού 
ΕΛΑΝ, τής ΕΠ. Ό  στρατός πού κατά τόν Παπανδρέου θά ήταν έθνικός, δέν 
είχε κανένα έθνικό στοιχείο. Συγκεκριμένα: Ή  ’Ορεινή Ταξιαρχία καί ό 
' Ιερός Λόχος, σχηματίστηκαν πάνω στό πτώμα τοΰ πραγματικοΰ έθνικοΰ καί 
έμπειροπόλεμου μεγάλου στρατοΰ τής Μέσης ’Ανατολής. Ό  ίδιος ό Παπαν
δρέου καί τό δεξί του χέρι στό ύπουργεΐο τών στρατιωτικών, ό Λαμπριανίδης, 
άναγνώρισαν πώς τά τμήματα αύτά δέν είναι έλληνικά, άλλά τμήματα βρεταν
νικά κάτω άπό τή διοίκηση τού ΣΜΑ.’ Ησαν, δηλαδή, τμήματα πραιτωριανών. 
Τό ίδιο πραιτωριανοί ήσαν καί κείνοι πού προετοιμάζονταν στή Μέση 
’Ανατολή. "Αλλα τμήματα ή λεγόμενη κυβέρνηση τού «κρατιδίου τής 
Σκομπίας» δέ διέθετε. Αύτά, μαζί μέ τούς χωροφύλακες, τούς ένοπλους φα
σίστες τών λεγάμενων «δυναμικών όργανώσεων» καί τούς ταγματασφαλίτες 
τής κατοχής, θά συγκροτούσαν ένα στρατό δχι τοΰ Κράτους, άλλά καθε
στωτικό, άντιλαϊκό καί ύποτελή στά συμφέροντα τής ’Αγγλίας.

Ό  Παπανδρέου έλεγε πώς ό στρατός τού Κράτους θά συγκροτούνταν 
καί άπό έπιστράτευση ήλικιών σέ Τάγματα ’Εθνοφρουράς. Τέτοιο στρατό 
δεχόταν καί τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ σάν έθνικό άν ήταν άπαλλαγμένος άπό 
τά έκτεθειμένα στοιχεία τοΰ φασισμού καί τής κατοχής καί άν διαλύον
ταν καί οί δυνάμεις πού είχαν δημιουργηθεΐ άπό τούς "Αγγλους στό έξω- 
τερικό. Ό  Παπανδρέου πού θεώρησε πώς ή ήγεσία τοΰ λαϊκοΰ κινήματος 
έπεσε στήν παγίδα, έσπευσε νά δηλώσει πώς ήταν «λογική» καί «δίκαιη» 
ή άξίωση τοΰ λαϊκοΰ κινήματος, ένώ ταυτόχρονα έπιχείρησε νά πλαισιώ
σει τόν νέο στρατό μέ τέτοιους άξιωματικούς, πού νά τόν διαμορφώσουν 
σέ στρατό τής άντεπανάστασης κάτω άπό τίς διαταγές τοΰ Σκόμπυ.

"Ετσι έγινε άκόμα ένα σκάνδαλο πού προκάλεσε έκρηξη μέσα καί έξω
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άπό τήν κυβέρνηση: Είχε άποφασιστεΐ άπό τούς ύπουργούς όλων τών πα
ρατάξεων νά σχηματιστεί έθνοφυλακή καί, μέ μεγάλη προσοχή, είχαν δια- 
λεχτεΐ οί πρώτοι όξιωματικοί πού θά τήν πλαισίωναν. Ά ντ ί νά διορίσει 
αύτούς πού περιλαμβάνονταν στόν κατάλογο, ό ύφυπουργός τών Στρατιω
τικών Λαμπριανίδης τοποθετεί 250 άξιωματικούς, γνωστούς τεταρτοαυ- 
γουστιανούς καί πολλούς άπό τά γερμανοραλλικά τάγματα άσφαλείας. ' Η 
άποκάλυψη τού σκανδάλου προκάλεσε κατακραυγή στούς δημοκρατικούς 
κύκλους τοΰ ΕΑΜ—ΕΛΑΣ καί τούς άξιωματικούς. Οί υπουργοί τού ΕΑΜ 
δήλωσαν στόν Παπανδρέου πώς, άν δέν άκυρωθεΐ ή διαταγή καί δέν πορ
θούν μέτρα ένάντια στούς έμπνευστές τής πρόκλησης, θά παραιτηθούν. ' Ο 
Παπανδρέου δέχτηκε νά άκυρωθεΐ ή διαταγή. Γιά νά καλύψει δμως τούς 
κύριους ύπεύθυνους, τούς ύποτακτικούς τοΰ Σκόμπυ Βεντήρη, Λιώση καί 
Σπηλιωτόπουλο, πού είχαν φωλιάσει στό Γ εν. ’ Επιτελείο, υποχρέωσε τόν 
Λαμπριανίδη νά παραιτηθεί.

"Ολα αύτά είχε ύπόψη του ό τότε ύπουργός Τσιριμώκος, δταν έγραφε 
στό ήμερολόγιό του: «... Ή  έπιμονή στόν μή άφοπλισμό τής 'Ορεινής Ταξι
αρχίας καί τοΰ Ιερού Λόχου, μαζί μέ τήν έμφάνιση τοΰ βασιλισμοΰ, τόν έξαλλο 
κιτρίνισμά τού άντιόραστικοΰ Τύπου, τή συνεχή συζήτηση γιά «δυνάμεις τά- 
ξεως». έν άντιΟέσει πρός τίς δυνάμεις ταραχής κλπ. δίνουν τροφή στόν φόβο 
τής βασιλικής διχτατορίας. Ούδείς νοσταλγεί τόν βασιλέα Γεώργιο. "Ολοι νο
σταλγούν τό «Κίνγκ Τζώρτζ». Τήν έποχή πού ό Μανιαδάκης, πίνοντας τόν καφέ 
του μέ τήν συντροφιά του. στό σαλόνι ή τήν ταράτσα τού γνωστού ξενοδοχείου, 
άποφάσιζε γιά τήν έλευθερία τών 'Ελλήνων πολιτών, καί γιά μερικά άλλα ζητή
ματα... Στήν άτμόσφαιρα αύτή προστίθενται καί άλλα, θετικώτερα. άπτότερα 
σημάδια. Ό  κ. Παπ(ανδρέου) δέν θέλησε νά δώσει προσοχή στούς στρατιωτι
κούς πού χρησιμοποίησε στό 'Υπουργείο, στό 'Επιτελείο. Πρόκειται γιά άπ ά
λυτο Βεντηροσπηλιωτοπουλισμό. Πλήν τοΰ τίμιου καί άφελοΰς στήν αίσιοδο- 
ξία Κατσώτα, όλα διευθύνονται άπ ’ τήν φανατική κλίκα. Ό  κ. Παπ(ανδρέου) 
Ισχυρός άπ ’ τήν άγγλική έμπιστοσύνη καί τό ελληνικό κοινό αίσθημα πού είναι 
ύπέρ τής ενότητας, θαρρεί πώς άρκεί νά διατάσσει γιά νά ύπακούεται. Τό 
άποτέλεσμα έπήλθε. Ένώ ύπήρχε ή ρητή συνεννόηση -  προκειμένου γιά τήν 
Έθνοφυλακή πού θά άντικαταστήσει τήν 1-12 τήν Πολιτοφυλακή -  νά ό- 

ρισθοΰν Διοικηταί κοινής έμπιστοσύνης πού θά όνομάσουν τούς κατώτερους, 
άπ ' τό ' Υπουργείο ορίζονται οί μισοί χωρίς νά έγκριθοΰν -ή καί άφού εκ
φράστηκε είς βάρος τους ή άντίρρηση- άλλά, κάτι παραπάνω, ορίζονται 252 
κατώτεροι άξιωματικοί. Τό σκάνδαλο ξεσπά. Ό  Πρωθυπουργός άναγκάζεται 
νά «παραιτήσει» τόν Λαμπριανίδη καί ν ’ άναλάβει τό Υφυπουργείο Στρα
τιωτικών ό Σαρηγιάννης. Ανακαλούνται οί άξιωματικοί καί άρχίζει άμέσως ό 
διορισμός άλλων».55

Οί συνεχιζόμενες αύθαίρετες έπεμβάσεις τοΰ Σκόμπυ στό έργο τής 
Κυβέρνησης προκαλοΰν διαμαρτυρίες τών έαμικών υπουργών.

Οί υπουργοί τοΰ λαϊκού κινήματος, θεωρώντας τό ζήτημα καθαρά ε
θνικό, άρνήθηκαν νά δεχτούν τήν άπαίτηση τών "Αγγλων καί έπέμεναν στή

55. Ή λ. Τσιριμώκος, στό ίδιο (δημ. 19ο).
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συμφωνημένη θέση. Ό  στρατηγός Σκόμπυ τότε κάλεσε τούς ύπουργούς 
Σβώλο καί Ζεϋγο καί μέ ύφος «γκαουλάϊτερ» άπαίτησε νά γίνει ύπουργική 
άπόφαση ή έντολή του. Ά κόμα ζήτησε οί ύπουργοί νά δηλώσουν πώς 
καταδικάζουν τήν τρομοκρατία πού άσκεΐται στήν ύπαιθρο. Ή  τέτοια 
συμπεριφορά προκάλεσε έντονη άντίδραση τοΰ Σβώλου καί τοΰ Ζεύγου. 
Ό  Σβώλος άποφάσισε νά παραιτηθεί. Ή  ήγεσία τοΰ ΚΚΕ, άντί νά έπω- 
φεληθεΐ άπό τήν εύκαιρία νά δώσει έπαναστατική διέξοδο, έβαλε δλα 
τά δυνατά της νά πείσει τόν Σβώλο νά μή παραιτηθεί καί νά βρεθεί 
κάποια συμβιβαστική λύση μέ τόν Παπανδρέου.

Γιά νά καλοπιάσει τούς έαμικούς ύπουργούς καί κυρίως τούς Σβώλο 
καί Τσιριμώκο, διόρισε τόν παλιό Γενικό ’Επιτελάρχη τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ 
καί Έθνοσύμβουλο τής ΠΕΕΑ, άντιστράτηγο Πτολ. Σαρηγιάννη, υφυ
πουργό τών Στρατιωτικών.

' Η κυβερνητική κρίση γιά μιά άκόμα φορά άποφεύχτηκε.

Ή  πέτρα τοΰ σκανδάλου

Ό  Παπανδρέου καί ή ήγεσία τοΰ λαϊκού κινήματος συμφώνησαν, δπως 
γράψαμε, νά δκ λυθοΰν δλα τά ένοπλα έθελοντικά τμήματα τοΰ έσωτερι- 
κοΰ καί τοΰ έξωτερικοΰ. Ποιά δμως έγγύηση θά ήταν γιά τό λαϊκό κίνημα 
καί γιά τήν εθνική άνεξαρτησία, δταν στή χώρα μας θά μένανε άγγλικά 
στρατεύματα, πού συνεχώς Οά μεγάλωναν καί θά λειτουργούσε ατόφια ή 
Αστυνομία Πόλεων, δπο>ς ήταν στήν κατοχή, δταν δροΰσε κάτω άπό 
τή διοίκηση τών S.S.;

Αύτό ακριβώς τό ερώτημα βασάνιζε τόν έλληνικό λαό καί τά μέλη 
τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ, δταν στίς 22 τοΰ Νοέμβρη ό Παπανδρέου ύπέ- 
γραψε τό σχέδιο συμφωνίας, πού έδωσαν οί έαμικοί ύπουργοί, καί πού 
καθόριζε ρητά δτι Οά διαλύονταν δλες οί έθελοντικές άντάρτικες δυνά
μεις τοΰ έσωτερικοΰ καί μαζί ή ’Ορεινή Ταξιαρχία, μέ τόν 'Ιερό Λόχο. 
Τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ μέ τηλεγραφική έγκύκλιο πρός δλες τίς όργανώσεις τοΰ 
ΚΚΕ έδινε τίς παρακάτω όδηγίες:

••Όλα ιό μήλη τοΰ Κόμματος τής κλάσεως 1936 πρέπει νά καταταγοΰν πρώτοι στήν 
προσωρινή εθνοφυλακή. Τό ίδιο καί όλα τά μέλη τοΰ ΕΛΑΣ καί τής ΕΠ. Οί κομμουνιστές 
καί έιιμίτι:; πρέπει νά οργανωθούν μέ ασφαλή τρόπο μέσα στήν έΟνοφυλακή. Τά μέλη τοΰ 
κόμματος καί οί προοδευτικοί φαντάροι πρέπει νά υπερασπίζουν τό δικαίωμά τους νά διαβά
ζουν λεύτερα όποιαδήποτε έφημερίδα καί νά συζητούν πολιτικά. Αύτό δέν πρέπει νά τούς 
εμποδίζει νά έκτελοΰν τά καθήκοντα τους κατά τόν καλύτερο τρόπο. Οί έλασίτες καί οί πο
λιτοφύλακες πού έπιστρατεύονται. Οά πρέπει νά παραδώσουν τά δπλα τους στόν ΕΛΑΣ 
προτού καταταχτούν στήν έΟνοφυλακή. Τά υπόλοιπα μέλη τής ΕΠ. μετά τήν παράδοση 
τών καθηκόντων τους στήν έΟνοφυλακή. πρέπει νά καταταχτούν στόν ΕΛΑΣ, μέ δλο τόν 
οπλισμό τους καί τά εφόδιά τους. Θά σάς κρατούμε ένήμερους γιά όποιαδήποτε μεταβολή 
τής κατάστασης··.

Τόν ίδιο σχεδόν καιρό μιά διαταγή τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, πού ύπογρά- 
φονταν άπό τόν “Αρη, έφτασε στήν ΟΜΜ. Στή διαταγή αύτή ένώ έπανα- 
λαμβάνονταν σχεδόν κατά λέξη οί όδηγίες τοΰ ΠΓ γιά τήν κατάταξη τών 
αξιωματικών καί μαχητών τοΰ ΕΛΑΣ τής κλάσης 1936, στόν έθνικό στρα



τό, έδινε έντολή νά άρχίσει ή έγγραφή τών έλασιτών πού Οά άποστρα- 
τεύονταν στίς ένώσεις παλαιών πολεμιστών. Στή διαταγή γίνονταν ύπό- 
δειξη νά διατηρηθεί καί μέσα στίς παλαιοπολεμιστικές όργανώσεις ή 
συνοχή καί τό μαχητικό πνεύμα τών έλασιτών, γιά νά είναι πάντα σέ θέση 
νά άνταποκριθούν στά καθήκοντα πού θά προβληθούν στό μέλλον. ' Η 
διαταγή αύτή τού ΓΣ προκάλεσε σύγχυση καί τό Μακεδονικό Γραφείο 
ζήτησε τηλεγραφικά έξηγήσεις άπό τό ΠΓ τού ΚΚΕ.

Στίς 25 τού Νοέμβρη τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ μέ τηλεγράφημά του έξηγούσε 
στό Μακεδονικό Γ ραφείο ότι ή διαταγή τής ένταξης τών έλασιτών στίς 
οργανώσεις παλαιών πολεμιστών δόθηκε μέ τήν προοπτική πώς σύντομα 
Οά πραγματοποιηθεί ή άποστράτευση τού ΕΛΑΣ. Μέ αισιοδοξία, πού 
κατατάραξε όλα τά μέλη τής ‘Επιτροπής Περιοχής Μακεδονίας, καί αύ- 
τοϊκανοποίηση πληροφορούσε τήν όργάνωση πώς εγινε δεκτό τό σχέδιό 
μας γιά τήν λύση τού στρατιωτικού ζητήματος άπό τόν Πρωθυπουργό καί 
σύντομα θά άναγγελθεϊ ύπουργική άπόφαση.

Ό  Σκόμπυ πίεζε τόν Παπανδρέου νά πάρει ύπουργική άπόφαση διά
λυσης τών άνταρτών τού ΕΛΑΣ, δχι δμως καί τής ’Ορεινής Ταξιαρχίας 
πού τήν θεωρούσε τμήμα του. ’Αλλά καί ό βασιλιάς, μέ τηλεγράφημά του 
στίς 26 τού Νοέμβρη, ύπενθύμιζε στόν Παπανδρέου δτι είναι «πολύ εύαί- 
σθητος στό ζήτημα τοΰ Στρατοΰ. γιά τή δημιουργία τοΰ όποιου ό ίδιος είχε 
προσωπικά άφιερώσει δλη τή ψυχή του...». καί έξέφραζε τήν έλπίδα πώς ό 
Παπανδρέου θά κάνει δτι πρέπει νά διατηρηθούν τά ύπάρχοντα στρατιω
τικά τμήματα. Βέβαια έννοούσε τά τμήματα τής ’Ορεινής Ταξιαρχίας κλπ. 
καί όχι τά έθνικοαπελευθερωτικά τμήματα πού γίνανε μέ τό αίμα τού έλ- 
ληνικού λαού.'6

Μή μπορώντας νά έξασφαλίσει μιά τέτοια άπόφαση, ό Παπανδρέου 
δίνει ένα γράμμα στόν Σκόμπυ, μέ τό όποιο τόν έξουσιοδοτοΰσε νά βγάλει 
αύτός διαταγή διάλυσης τών άνταρτικών τμημάτων τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ 
ΕΔΕΣ. Μέ βάση αύτό τό γράμμα τό άγγλικό έπιτελεΐο έτοίμασε ήμερή- 
σια διαταγή πού καθόριζε πώς «δλοι οί άνδρες τού ΕΛΑΣ καί τοΰ ΕΔΕΣ θά 
άπολυθοΰν άπό τίς 10-20 Δεκέμβρη. Κάθε άντάρτης παραδίνοντας τόν οπλι
σμό του θά πάρει 1.400 δραχμές καί μετά άπό 6 μήνες άλλες 1.400 δραχμές».

Στίς 26 τοΰ Νοέμβρη ό Σκόμπυ κάλεσε τούς άρχηγούς τών άνταρτών 
Σαράφη καί Ζέρβα νά ύπογράψουν τήν άπόφασή του, πού σχεδίαζε να 
πεταχτεΐ άπό άγγλικά άεροπλάνα, έτσι πού νά λάβουν γρήγορα γνώση τά 
τμήματα καί νά προετοιμαστούν. Ό  Ζέρβας άφοΰ διάβασε τήν διαταγή 
καί άλλα σχετικά έγγραφα είπε δτι συμφωνεί. Ό  Σαράφης δήλωσε δτι ό 
ΕΛΑΣ είναι έθνικός στρατός καί άποστράτευσή του μπορεΐ νά διαταχθεΐ 
μόνο άπό τήν έλληνική κυβέρνηση, μέ διάταγμά της, πού θά πρέπει νά 
δημοσιευτεί στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. "Οταν πάρει τέτοια δια
ταγή θά τήν έκτελέσει, σύμφωνα μέ τούς έλληνικούς νόμους.

Ό  Σκόμπυ τότε παρουσίασε τό γράμμα τού Πρωθυπουργού καί ισχυ
ρίστηκε πώς έχει σχετική διαταγή. Ό  Σαράφης τοΰ άπάντησε πώς αύτό 
είναι ένα γράμμα πού δέν μπορεΐ νά τό πάρει ύπόψη του. Ό  Σκόμπυ

56. (Βλέπε έφημ. «Ά κρόπολις» 13 τοΟ Νοέμβρη 1948).
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θύμωσε καί φώναξε: « "Ωστε άρνεϊστε νά έκτελέσετε τίς διαταγές μου;»
Ή  άπάντηση τοΰ Σαράφη πώς οί διαταγές του είναι έξω άπό τίς άρ- 

μοδιότητές του, καί άφοροΰν θέματα πού μόνο ή έλληνική κυβέρνηση 
μπορεΐ νά ρυθμίζει, ξάφνιασε τόν "Αγγλο στρατηγό καί τούς έπιτελεϊς 
του. Τότε εκνευρισμένος ό Σκόμπυ είπε: « Ή  Οά έχω αύριο τό πρωί διάταγ
μα ή φεύγω άπό τήν Έλλάόα!»

Τήν άλλη μέρα έγινε νέα συνάντηση τών Σαράφη καί Ζέρβα μέ τόν 
Σκόμπυ. Σέ πρόταση τοΰ Σκόμπυ νά έκδοθεΐ κοινό άνακοινωθέν πώς κατ' 
άρχήν συμφώνησαν σέ κάποιο σχέδιο, ό Σαράφης άρνήθηκε. Οί φήμες 
ότι ό Σκόμπυ δέ δέχεται συζήτηση γιά ταυτόχρονη διάλυση τών άνταρτών 
καί τής Ορεινής Ταξιαρχίας, πού τή θεωρεί τμήμα τοΰ βρεταννικοΰ στρα- 
τοΰ καί έξω άπό κάθε έξάρτηση άπό τήν έλληνική κυβέρνηση, έφεραν 
τήν πιθανότητα ένοπλης σύγκρουσης στήν ήμερήσια διάταξη. Ό  Σιάντος 
αποφάσισε νά ματαιώσει τήν αποστολή τής ενίσχυσης πού είχε ετοιμαστεί 
μέ επικεφαλής τόν Τάσο Λευτεριά, στήν Κρήτη. Στόν Λευτεριά δόθηκε 
διαταγή νά γυρίσει στή θέση τοΰ καπετάνιου τής 'Ομάδας Μεραρχιών 
Στερεάς, πού προοριζόταν γιά τήν έπιχείρηση τής πρωτεύουσας καί μιά 
ειδική επείγουσα άποστολή: Νά μεταφέρει στό ΓΣ τήν έντολή άμέσως νά 
μετακινηθεί τό 42 σύνταγμα πρός Λειβαδιά, τά τμήματα τής ΟΜΜ νά είναι 
σέ πλήρη ετοιμότητα καί όλες οί δυνάμεις τοΰ ΓΣ, πού προορίζονται γιά 
τήν έπιχείρηση στήν πρωτεύουσα νά είναι σέ έπιφυλακή.56” Τήν Ιδια μέρα 
έστειλε τόν πολιτικό καθοδηγητή 'Αττικής Γκουζέλη στήν έδρα τής 2ης 
Μεραρχίας, μέ μιά διαταγή τοΰ Α ' ΣΣ, πού ζητοΰσε νά προωθηθεί γιά 
«άσκήσεις» τό 7 Σύνταγμα πρός Αυλώνα καί τό 2 στή Λιάτανη. Φαίνεται 
πώς ίδια διαταγή στάλθηκε καί στήν 3η Μεραρχία Πελοποννήσου νά κι
νηθεί τό Σύνταγμα Κορίνθου πρός Μέγαρα.

Ταυτόχρονα ό Σιάντος μέ τηλεγράφημά του ενημέρωνε τίς οργανώ
σει; Περιοχών:

<28 τοΰ Νοέμβρη.
Ό  Πρωθυπουργός επιμένει γιά τή διάλυση τοΰ ΕΛΑΣ. ένώ άρνήθηκε νά 

διαλύσει τήν 'Ορεινή Ταξιαρχία καί τόν 'Ιερό Λόχο. Αύτό είναι άπαράόεχτο.

56α. Ό  Τάσος Λευτεριάς (Βαγγέλης Παπαδάκης), σέ μιά συζήτηση, πού είχε όργανώσει 
ή «Σοσιαλιστική Πορεία» γιά τά 35 χρόνια άπό τήν Ίδρυση τοϋ ΕΑΜ, είπε τά παρακάτω πολύ 
σοβαρά καί άποκαλυπτικά:

«Τ. ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ: "Υπάρχουν στοιχεία δτι ή καθοδήγηση είχε πάρει τά μέτρα της, άπό τή 
στρατιωτική πλευρά, γιά τήν Εξασφάλιση τής νίκης στήν 'Αθήνα, άλλά δτι συγκεκριμένο πρό
σωπο άρνήθηκε νά έκτελέσει μιά συγκεκριμένη διαταγή κι Ετσι Επαιξε άποφασιστικό ρόλο στήν 
Εκβαση τής μάχης τής Αθήνας...

Στίς 27 τοΰ Νοέμβρη δόθηκε στόν Ά ρ η  διαταγή άπό τό Πολιτικό Γραφείο, συγκεκριμένα 
άπό τό Σιάντο νά στείλει στήν Α θή να  τή 13η μεραρχία. Ό  Ά ρ η ς, δμως, άρνήθηκε...

Δέν είναι βασικό στοιχείο αύτό; Έ γώ  προσωπικά άνέλαβα άπό τίς 27 τοΰ Νοέμβρη ώς τίς 
3 τοΰ Δεκέμβρη νά διαβιβάσω αύτή τή διαταγή στόν Ά ρ η , άλλά ό Ά ρ η ς  άρνιόταν νά στείλει 
τή μεραρχία. Ή  δικαιολογία του ήταν δτι έγώ δέν ήμουν γραμματέας τής Α θήνας, άλλά κα
πετάνιος κι δτι συνεπώς δέν μπορούσα νά μεταβιβάσω τέτοια έντολή, τήν όποία ό Ά ρ η ς  άρνή
θηκε νά έκτελέσει. Ά ν  ή 13η μεραρχία είχε κατέβει Εγκαιρα στήν Α θήνα, ή μάχη θά είχε τε
λειώσει μέ δική μας νίκη...» (Δημοσίευμα στή «Σοσιαλιστική Πορεία» 15-21 Ό κτώ βρη 1977, 
άριθ. φύλλου 107).



Ή  κατάσταση r.Ivai κρίσιμη. Έπαγρυπνείτε καί νά είσθε έτοιμοι νά άποκρού- 
σετε όποιοδήποτε κίνδυνο. Οί "Αγγλοι καί ή ελληνική άντίδραση άπαιτοΰν νά 
διαλυθεί ό Λαϊκός στρατός ώς τίς 10 τοΰ Δεκέμβρη. Ταυτόχρονα έπιμένουν νά 
διατηρήσουν τά τμήματα πού όργάνωσαν οΐ ελληνες φασίστες στή Μέση 'Ανα
τολή, μέ τό έπιχείρημα πώς είναι συμμαχικός στρατός. Σκοπεύουν νά έπιβάλ- 
λουν φασιστική διχτατορία, μέ τή βοήθεια τών παραπάνω φασιστικών τμημά
των καί τών μυστικών ένοπλων δυνάμεων τών φασιστών στήν ΆΟήνα, μετά 
τή διάλυση τοΰ ΕΛΑΣ. Στηριγμένοι στίς οργανωμένες λαϊκές δυνάμεις μας. ένα 
μεγάλο τμήμα άπό τίς όποιες είναι ένοπλο, βάλαμε σάν δρο γιά νά διαλυθεί ό 
ΕΛΑΣ Οά πρέπει να διαλυθούν καί δλχς οί ένοπλχς δυνάμεις τής άντίδρασης. 
περιλαμβανόμενης καί τής χωροφυλακής. Οΐ άγγλοι άρνήθηκαν νά. δεχτούν τήν 
πρότασή μας καί ένθαρρύνουν τήν άντίδραση νά άρχίσει εμφύλιο πόλεμο κάθε 
στιγμή. Είμαστε έτοιμοι νά δεχτούμε τήν πρόκληση.»

Τήν Ίδια μέρα τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ μέ τηλεγράφημά του ζητοΰσε άπό τήν 
όμάδα Μεραρχιών Μακεδονίας έξηγήσεις, μέ τίνος διαταγή μετακινούνται 
αξιωματικοί τής χωροφυλακής άπό Μακεδονίαν εις ’Αθήνας. Στό τηλε
γράφημα τό ΓΣ άνάφερε τόν άριθμό περίπου 200 άξιωματικών ποΰ πέρα- 
σαν άπό τή Λαμία τίς τελευταίες μέρες. Ό  αριθμός ήταν υπερβολικός, 
άλλά πραγματικά 50 καί πάνω άξιωματικοί καί πολλοί δοσίλογοι φυγα
δεύονταν μέ άγγλικά μεταφορικά μέσα, άκόμα καί μέ στρατιωτικά άερο- 
πλάνα. Ή  ΟΜΜ έκανε παράσταση στόν διοικητή τής άγγλικής ταξιαρ
χίας καί τόν προειδοποίησε πώς θά πάρει αύστηρά μέτρα έναντίον εκεί
νων πού προσπαθούν νά διαφύγουν καί έναντίον έκείνων’πού τούς βοη
θούν. Ή  ίδια προειδοποίηση σέ αύστηρότερο τόνο έγινε καί στόν στρα
τηγό Άβραμίδη. Ή  μεταβίβαση άπό τόν Παπανδρέου δικαιωμάτων τού 
υπουργικού συμβουλίου στόν "Αγγλο στρατηγό προκάλεσε δυσπιστία, πού 
έκανε δύσκολη, άν όχι άδύνατη, κάθε συνεννόηση. Ό  Σβώλος καί ό Τσι- 
ριμώκος κάνουν προσπάθειες νά βροΰν διέξοδο καί νά άποφευχθεΐ ή κρί
ση.

Στίς 27 τοΰ Νοέμβρη έγινε συνεργασία τών Σβώλου καί Τσιριμώκου 
μέ τούς Σιάντο καί Ζεύγο. ΓΓ αύτή έγραψε ό Τσιριμώκος τά παρακάτω: 
«Στίς 26 ή 27 τό πρωί γίνεται συνάντησις Σβώλου -  Σιάντου -  Ζεύγου καί 
έμού. Νομίζω πώς. δπως εχει δημιουργηθεΐ ή κατάσταση, βρισκόμαστε, σέ 
μέγιστη σύγχυση καί ή πολιτική άτμόσφαιρα εχει άνάγκη έκκαθαρίσεως. Είναι 
καλό οί άπόψεις μας νά γίνουν άπολύτως σαφείς. Καί ν ’ άξιώσουμε δ, τι συμ- 
φωνηθεί νά μήν είναι Ιδιαίτερο πάκτουμ Παπανδρέου καί ήμών άλλ ’ άπόφαση 
τοΰ ’ Υ. Συμβουλίου δπου νά περιέχεται καί ή Αποστράτευση καί δλα τά 
άλλα».

Μιά έπι νόηση τοΰ ύφυπουργού Στρατιωτικών Σαρηγιάννη άνοιγε κά- 
ποιες έλπίδες γιά διέξοδο άπό τήν κρίση: πρότεινε τή δημιουργία μιάς ταξι
αρχίας, πού θ ’ άπαρτίζεται άπό τίς ύπάρχουσες στρατιωτικές δυνάμεις, δη
λαδή, τήν 'Ορεινή Ταξιαρχία, τόν Ιε ρ ό  Λόχο, ένα τμήμα τού Ζέρβα, καί 
μιάς άλλης ταξιαρχίας τού ΕΛΑΣ πού θά είχε δύναμη καί όπλισμό Ισο μέ 
τό σύνολο όλων τών άλλων δυνάμεων. Οί δυό ταξιαρχίες θά άποτελούσαν 
μιά μονάδα, σάν Μεραρχία.
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Ό  Σιάντος καί ό Ζεΰγος δέν πίστευαν πώς οί “Αγγλοι Οά δέχονταν αύτό. 
τό συμβιβασμό, συμφώνησαν δμως νά γίνει κι αύτή ή προσπάθεια.

Ό  Τσιριμώκος στό ήμερολόγιό του έγραψε σχετικά μέ τό ζήτημα αύτό:
« "Ετσι μοΰ άνατίθεται ή σύνταξη τοΰ σχεδίου. Τό μεσημέρι τό παραδίδω 

στόν Ζεΰγο. Τό άπόγευμα συναντιόμαστε στού Σβώλου καί έκφράζονται οί πα
ρατηρήσεις τοΰ Κ.Κ.Ε. πού προστίθενται. Τοΰ Πρωθυπουργού τό σχέδιο γίνε
ται δεκτό μέ χαρά. Δυό σημεία του κρίνει ό Πρωθ(υπουργός) πώς είναι καλύ
τερα νά διατυπωθούν σέ διαταγές του ώς 'Υπουργού τών Στρατιωτικών. Ό  
Ζ (Ζεΰγος) τό δέχεται. Καλείται ό Σαρ. (Σαρηγιάννης) καί οί διαταγές γράφον
ται μέ τό Ίδιο χέρι τοΰ Παπανδρέου. Μάς λέει πώς θά τό έπιμεληθεί φραστικά 
καί θά μάς τό στείλει τήν 'επομένη νά τό υπογράψουμε πρώτοι. Πράγματι στίς 
28 τό στέλνει σέ μένα πού τό πηγαίνω στούς άλλους. Τό παραλαμβάνει ό Ζ. 
(Ζεΰγος) καί οδεύει πρός Σιάντον»*1.

Τό άπόγευμα, λοιπόν, στίς 28 τού Νοέμβρη, στούς καΟοδηγητικούς 
κύκλους τού ΕΑΜ καί τού ΚΚΕ, δημιουργήθηκε κάποια αισιοδοξία πώς 
θά άποφευχθεΐ ή κυβερνητική κρίση, πού θά μπορούσε νά όδηγήσει μέχρι 
καί στήν ένοπλη σύγκρουση.

Τέτοιο πνεύμα έπικρατοΰσε στά Γ ραφεία τού Α ' ΣΣ όπου συνεργά
ζονταν ό Σιάντος μέ τόν στρατηγό Μάντακα καί τόν συνταγματάρχη Πα- 
πασταματιάδη, δταν έφτασε ό στρατηγός Σαράφης μέ τίς έξαιρετικά δυ
σάρεστες πληροφορίες άπό τή συνεργασία του μέ τόν Σκόμπυ καί τόν 
Ζέρβα.

Ό  Σαράφης Εγραψε στό βιβλίο του πώς τούς προειδοποίησε γιά τίς 
άπειλές τού Σκόμπυ. Δέν άναφέρει. δμως, τίς άντιδράσεις τών συνομιλη
τών του καί τίς όδηγίες πού πήρε νά τίς μεταφέρει στό Γενικό Στρατηγείο 
τού ΕΛΑΣ. 'Υπάρχει, δμως. μιά έμμεση μαρτυρία τού Νικηφόρου, γιά τίς 
άπόψεις τού άρχηγού τού ΕΛΑΣ, πού ασφαλώς ήταν σύμφωνες μέ τίς από
ψεις καί τών συνομιλητών του κείνης τής μέρας.

«Πέρασε κι ό Σαράφης πάλι πρός τά πάνω. —έγραψε ό Δ. Δημητρίου 
(Νικηφόρος)— γυρίζοντας άπό τήν ’Αθήνα. Στάθηκε λίγο στή Θήβα. “Ας 
ήταν ψύχραιμος καί πολύ αύτοκυριαρχημένος άνθρωπος, αύτή τή φορά φαινόταν 
πολύ ταραγμένος καί χλωμός. Μέ πήρε Ιδιαίτερα καί μοΰ είπε:

Νικηφόρε, τά πράγματα δέν πάνε καθόλου καλά. Είναι αποφασισμένοι νά 
αίματοκυλήσουν τό λαό. Κάνουμε δ,τι μπορούμε ν ’ άποφύγουμε τή σύγκρουση, 
άλλά είναι άδίσταχτοι. Ό  Σκόμπυ άρχισε νά άποβάλει καί τά τελευταία προ
σχήματα. ’Εγώ θά κάμω ώς τό τέλος τό χρέος μου στό λαό μας. "Οπως ήμουν 
μιά φορά φανατικός άμυνίτης. πιστός στή δημοκρατία καί τήν πατρίδα, τό Ιδιο 
καί περισσότερο είμαι τώρα φανατικός άγωνιστής τοΰ ΕΛΑΣ. πιστός στό λαό. 
Μεταδώστε αύτή τήν πίστη στούς μαχητές σας.

'Αθάνατε, άκέραιε ελληνα... Τόν άκουσα ταραγμένος καί μέ κυρίεψε μιά 
τρυφερότητα γιοΰ πρός πατέρα...»**

57. Ή . Τσιριμώκος. (δημ. 18ο) στήν έφημ. «Ανεξάρτητος».

58. Αύτός ήταν ό στρατηγός Σαράφης καί άσφαλώς ό Φ. Γρηγοριάδης θά Επεσε θύμα κακό-
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Ό  Παπανδρέου διαστρεβλώνει τήν αλήθεια

Πριν δμως εξεταστεί καί γίνει δεκτό τό κείμενο, δπως «διορθώθηκε» άπό 
τόν Παπανδρέου, δημοσιεύτηκε στίς έφημερίδες τό άνακοινωθέν, πού ελεγε: 

« ’Ανακοινωθέν Τρίτης πρωινής 28 Νοεμβρίου. Χθές τό Απόγευμα μέ έπι- 
σκέφθησαν οί ύπουργοί Σβώλος. Ζεύγος, Τσιριμώκος, οί όποιοι μοΰ έπέδωσαν 
σχέδιον καμένου άποφάσεως τού 'Υπουργικού Συμβουλίου πρός διευθέτησιν 
τού στρατιωτικού ζητήματος, ώς καί άλλων σχετικών θεμάτων. Τό κείμενον 
άντεπεκρίνετο πράγματι είς τήν συμφωνίαν, εις τήν όποίαν μετά μακράς συνομι
λίας είχομεν καταλήξει. Έδήλωσα, δτι τό Αποδέχομαι καί δτι τό εθετον χθές 
ύπ ’ δψιν καί τών ύπουργών τών άλλων συνεργαζομένων κομμάτων. Κατά 
τήν χθεσινήν έπικοινωνίαν μου διεπίστωσα ευτυχώς δτι τό κείμενον τούτο 
έγένετο, έπίσης, όμοφώνως δεκτόν. Κατόπιν τούτου έλπίζω δτι ή σχετική άπό- 
φασις θά υπογράφει σήμερον ύπό πάντων τών μελών τοΰ 'Υπουργικού Συμ
βουλίου ».

’Ακολουθούσε, στήν άνακοίνωση, κείμενο τοΰ σχεδίου, πού στό πρώτο 
άρθρο ήταν κατά τέτοιο τρόπο άλλοιωμένο άπό τόν Παπανδρέου, πού 
όχι μόνο δημιουργούσε καινούργια προβλήματα, άλλά καί δικαιολογημέ
νη δυσπιστία άπό τήν πλευρά τοΰ λαϊκοδημοκρατικοΰ κινήματος. Συγκε
κριμένα, τό πρώτο άρθρο τοΰ κειμένου πού έδωσαν οί ύπουργοί τοΰ κι
νήματος, ήταν τό παρακάτω:

«θά καταρτισθή τμήμα ’Εθνικού στρατού Ίνα συνέχιση συμβολικώς τήν 
συμμετοχήν είς τόν κοινόν συμμαχικόν άγώνα. καί λ.άβη έπίσης μέρος, άν άπαι- 
τηΟή είς τάς περιοχάς Κρήτης καί Δωδεκανήσων. Είς τό τμήμα τούτο τοΰ ’Εθνι
κού στρατού, τό όποιον θά συμβολίζη τήν ’ΕΟνικήν 'Ενότητα. 0 ά μ ε τ ά- 
σ /  ο υ ν ή ϋ φ ι σ τ α μ έ ν η ’Ο ρ ε ι ν ή  Τ α ξ ι α ρ χ ί α ,  ό ' Ι ε ρ ό ς / 1 ο
χ ο ς κ α ί τ μ ή μ α  τ ο ύ  Ε Δ Ε Σ .  κ α θ ώ ς  κ a ί μ  ι ά τ α ξ ι αρ  χ ί a 
τ ο ύ Ε Λ Α Σ  έ χ ο υ σ α δ ύ ν α μ ι ν ί σ η ν μ έ τ ό ά θ ρ ο ι σ μ α  τ ώ ν  
ά γ ω δ υ ν ά μ ι: ω ν κ α ί  ί σ ο ν  ο π λ ι σ μ ό  ί’».60 

Τό κείμενο πού δημοσιευόταν στό άνακοινωθέν ήταν:
«... Πρός συνέχισιν τής συμμετοχής τής 'Ελλάδος είς τόν κοινόν συμμα

χικόν άγώνα μέχρι τής όργανώσεως τού τακτικού μας στρατού, έ κ τ ό ς 
τή ς  ’Ο ρ ε ι ν ή ς  Τ α ξ ι α ρ χ ί α ς  κ α ί  τ ο ΰ  Ι ε ρ ο ύ  Λ ό χ ο υ ,  
θ ά σ χ η μ α τ ι σ θ ο ύ ν  έ π ί σ η ς  έ κ τ ώ ν  δ υ ν ά μ ε ω ν  τ ή ς  
’Ε θ ν ι κ ή ς  ’Α ν τ ι σ τ ά σ ε ω ς  μ ι ά  τ α ξ ι α ρ χ ί α  τ ο ΰ  
Ε Λ Α Σ  κ α ί  ά ν ά λ ο γ ο ς μ ο ν ά ό α τ ο ΰ  Ε Δ Ε Σ».*1 

Ή  διαστρέβλωση ήταν όφθαλμοφανής. Τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ άπέρριψε 
ομόφωνα τό νέο σχέδιο τοΰ Παπανδρέου.

βουλών πληροφοριοδοτών δταν Εγραψε πώς δήθεν «... είναι γεγονός ο.τι οτά Δεκεμβριανά, τίς 
πρώτες ήμέρες, ό Σαράφης άρνήθηκε στό Σιάντο, νά ήγηθεΐ τών δυνάμεων πού πολεμοϋσαν μέ 
τούς Ά γγλους στήν Α θήνα» («Τό άντάρτικο», τόμος 5ος, σελ. 180).

59. Έφημερίδες Α θήνας 29.11.44.

60. Σ τ' άρματα! Σ τ ' άρματα! σελ. 226. Έ κδοση ΠΛΕ.

61. δ.π., σελ. 226.
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Ό  Σβώλος συμφώνησε μέ τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ. «... Δυστυχώς —έγραψε 
τότε σέ άρθρο του ό Σβώλος— ό Παπανδρέου, ένώ συμφωνήσαμε στή βάση 
αυτή, δημοσίευσε τήν άλλη μέρα έντελώς άλλοιώτικο τό μέρος αύτό τοΰ σχε
δίου μας, έτσι πού έματαιώνετο ό σκοπός του. Έγκατέλειψε δηλ. τήν ενότητα 
καί τήν Ιδέα κοινού τμήματος έθνικοΰ στρατού καί πρόβλεψε μόνο δτι έκτός 
τής όρεινής ταξιαρχίας καί τοΰ ιερού λόχου θά σχηματιστούν ίπίσης έκ τών 
δυνάμεων τής έθνικής άντιστάσεως μιά ταξιαρχία τοΰ ΕΛΑΣ καί άνάλογος 
μονάς τοΰ ΕΔΕΣ. Ή  διατύπωση αύτή ήταν έντελώς άλλο πράγμα, τόσο γιατί 
οί διατηρούμενες δυνάμεις θά ήταν άσύνδετες μεταξύ τους δσο καί διότι άνά
λογος μονάς τοΰ ΕΔΕΣ μπορούσε νά σημαίνει ταξιαρχία ΕΔΕΣ πού ποτέ δέν 
είχαμε δεχτεί.

Τό ξέσπασμα τής δυσπιστίας άπό τήν πλευρά τής άριστεράς ήταν δικαιο
λογημένο καί εύεξήγητο...».1'2

Παρ’ όλο πού ό Σβώλος εβλεπε δικαιολογημένη τή δυσπιστία πρός 
τίς προθέσεις τών "Αγγλων καί τοΰ Παπανδρέου καί ό ίδιος τή συμμερι
ζόταν. δέν δέχτηκε νά έπισκεφτεΐ τόν Πρωθυπουργό καί νά αναπτύξει τίς 
γνώμες τοΰ κινήματος.

' Η επίσκεψη τοΰ Ζεύγου, πού πραγματοποιείται τήν Ίδια μέρα, 29 τοΰ 
Νοέμβρη, στό σπίτι τοΰ Παπανδρέου, στάθηκε άκαρπη. Ό  Παπανδρέου 
έπέμενε στή δική του διατύπωση καί άρνήθηκε νά άναβάλει τή συνεδρία
ση τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, πού θά γινόταν τήν ίδια μέρα γιά νά 
ψηφίσει τό σχέδιο . 'Η  έπιμονή τοΰ Παπανδρέου έξηγεΐται άπό τήν 
άντίδραση πού συνάντησε άκόμα καί στήν παραδοχή τής δικής του 
διατύπωσης άπό ντόπιους, άλλά καί ξένους, δπως φαίνεται άπό μιά 
σημείωση τοΰ Μακβή στό ήμερολόγιό του: «ό Παπανδρέου προσπα
θούσε νά «κατευνάσει» τούς Κομμουνιστές, δίνοντάς τους μιά ταξιαρχία τού 
ΕΛΑΣ. πρός αντιστάθμισμα τής ’Ορεινής Ταξιαρχίας... Οί καχυποψίες είναι 
ευνόητες!.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

'Αναταραχή στήν κορυφή τοΰ λαϊκοΰ κινήματος

Στίς 29 τοΰ Νοέμβρη, άμέσως μετά τή δημοσίευση τής παραποιημένης 
άπό τόν Παπανδρέου συμφωνίας, στά γραφεία τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ ίγινε σύ
σκεψη τών έαμικών ύπουργών καί τού Σιάντου. "Ολοι συμφώνησαν πώς ή 
φόρμουλα Παπανδρέου δέν είναι ίδια μέ τό κείμενο πού είχε συντάξει ό 
Τσιριμώκος καί τό είχε δεχτεί ό πρωθυπουργός. Ή  τέτοια συμπεριφορά 
τοΰ Παπανδρέου δημιουργούσε πρόβλημα έμπιστοσύνης. Παραίτηση δμως 
άπό τήν κυβέρνηση κείνη τή στιγμή ήταν άσύμφορη γιά τό κίνημα. Θά

62. Έφημ. «Μάχη» 5.12.44. Ά ρ θρ ο  Ά λ . Σβώλου.

63. Τζών Ίατρίδης, δημοσίευμα 19ο (Βήμα).
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όδηγοΰσε. άμεσα σέ ένοπλη σύγκρουση, γιά τήν όποια δέν ήταν έτοιμη ή 
ίδια ή ήγεσία καί φυσικά καί τό λαϊκό κίνημα.

Ή  νέα ήγεσία πρότεινε, σά διέξοδο, νά συγκροτηθούν δυό ταξι
αρχίες, δπως είχαν συμφωνήσει μέ τόν Παπανδρέου, μέ μαχητές άπό 
έλασίτες τή μισή δύναμη καί τήν άλλη μισή νά άποτελέσουν οί όρεινο- 
ταξιαρχίτες, οί Ιερολοχίτες καί οί ζερβικοί, πού θά μείνουν μετά τή διά
λυση τών τμημάτων τους. ' Η πρόσμιξη δμως νά γίνει «άντρα πρός άντρα» 
μέσα στίς δυό ταξιαρχίες, πού θά άποτελέσουν μιά μονάδα, νά πούμε Με
ραρχία. “Ετσι δέν θά υπήρχαν δυό διαφορετικής προέλευσης Ταξιαρχίες, δέ 
θά μπορούσαν νά άπομακρύνουν τήν Ταξιαρχία τοΰ ΕΛΑΣ άπό τήν ’Αθή
να καί νά τή στείλουν νά φυλάξει δήθεν τά σύνορα καί δέ θά ήταν δυνατό 
νά φουσκώσουν τίς δυνάμεις τής Ταξιαρχίας δσο θέλουν καί νά έξογκώ- 
σουν τό ζερβικό τάγμα μέ δύναμη ίσως καί Ταξιαρχίας, δηλαδή ίση μέ 
τήν έλασίτικη δύναμη. Τέτοιους κινδύνους δημιουργούσε ή φόρμουλα 
Παπανδρέου.

"Ολοι συμφώνησαν πώς ή τροποποίηση τοΰ ΚΚΕ είναι λογική, άλλά 
θεωρούσαν βέβαιο πώς ό Παπανδρέου δέ θά τή δεχόταν. ' Ο Σβώλος έβλε
πε μόνο δυό δυνατές λύσεις: ή νά δεχτούνε, έστω καί δπως διατυπώθηκε 
άπό τόν Παπανδρέου, τήν άπόφαση, ή νά παραιτηθούν άπό τήν κυβέρνη
ση. Τήν πρώτη λύση τή θεωρούσε προτιμότερη καί δέν έπρεπε νά τήν 
φοβηθεί καθόλου τό κίνημα, μέ τή συντριπτική υπεροχή δυνάμεων πού 
είχε. Ό  Τσιριμώκος δέ συμμεριζόταν τίς άνησυχίες καί τή δυσπιστία τού 
ΚΚΕ πρός τόν Παπανδρέου καί ύποστήριζε πώς ό πρωθυπουργός είλικρι- 
νά ήθελε νά έξασφαλιστεϊ ή όμαλότητα.

Ή  κρίση στήν κορυφή τοΰ κινήματος έκδηλώθηκε. ’Από κείνη τή 
στιγμή τό ΚΚΕ θά είχε νά άντιμετωπίσει όχι μόνο τίς μηχανορραφίες καί 
τίς προκλήσεις τής άντίδρασης καί τών "Αγγλων, άλλά καί τούς συμβι- 
βαστές μέσα στήν καθοδήγηση τοΰ λαϊκού κινήματος, άκόμα καί στήν ήγε
σία τού ίδιου τού Κόμματος.

Τό ίδιο βράδυ ό Σβώλος άποφάσισε νά παραιτηθεί άπό τήν κυβέρνη
ση. Καί ό Τσιριμώκος τό ίδιο, άλλά έπρεπε νά έχει άπόφαση τής ΚΕ 
τής ΕΛΔ.

«Τό βράδυ ό Σβώλος καί γώ —έγραψε στό ήμερολόγιό του στίς 
28.11.44 ό Τσιριμώκος— είμαστε ουσιαστικά υπό παραίτηση. 'Εκδηλώνω τή 
γνώμη πώς πρέπει νά τήν υποβάλουμε άμέσως. Ό  Σβ. συμφωνεί στήν άρχή, 
έπειτα δμως άπό τηλεφώνημα τοΰ Ζ. (Ζεύγου) πώς τή νύχτα πρόκειται νά συ
νεδριάσει τό Π.Γ. τοΰ Κ.Κ.Ε.. φαίνεται πώς τοΰ γελιούνται έλπίδες καί άνα- 
βάλλει. φυσικά άναβάλλω καί ίγώ μέ πολύ βαριά καρδιά. Καί μπαίνουμε σέ 
νέο ΕΝΓΚΡΕΝΑ ΖΕ»Μ.

' Η δημοσίευση τής άπόφασης τού Σβώλου νά παραιτηθεί ματαιώθηκε 
τήν τελευταία στιγμή65. Ό  Τσιριμώκος, μπροστά στόν κίνδυνο νά δια

64. Ή λ. Τσιριμώκος, στό Ιδιο. (δημ. 16ο).

65. -Βήμα- 31-12-72 Αρθρο Σ. Σωμερίτη.
-Τήν ίπομένη -άποκάλυψε -ό Σ. Σωμερίτης- τό ΚΚΕ έόήλωσε τή διαφωνία τ ου... καί στή «Μάχη»
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σπαστεί ή ΕΛΔ, θά προσπαθήσει νά άποσπάσει συγκατάθεση τής ΚΕ τής 
ΕΛΔ, πρίν νά ύποβάλει τή δική του παραίτηση. Γιά τή δραματική συνε
δρίαση τής ΚΕ τής ΕΛΔ, δέν γράφηκε, ή τουλάχιστο δέν έχει δημοσιευ
τεί, τίποτα άπό τόν ίδιο τόν Τσιριμώκο. Ό  τότε δμως ύπεύθυνος τής έφη- 
μερίδας «Μάχη» καί μέλος τής ΚΕ τής ΕΛΔ, πολύ μετά τόν πόλεμο, 
έγραψε δτι:

«Στή συνεδρίαση τής ΚΕ τής ΕΛΔ, πού συνήλθε τό άπόγευμα στίς 29 
τοΰ Νοέμβρη 1944, στά γραφεία τής «Μάχης», ... δ Γενικός Γραμματέας τοΰ 
κόμματος Ήλίας Τσιριμώκος μάς Εκανε μιά πλήρη Εκθεση τοΰ θέματος τών 
«όπλων»... ή συζήτηση στήν ΚΕ τής ΕΛΔ υπήρξε δραματική καί πολύωρη. 
Μάς συνείχε όλους ή άγων ία γιά τίς συνέπειες, πού θά είχεν ή άμοιβαία άδιαλ- 
λαξία. Τερματίστηκε μέ τήν υιοθεσία μιάς άποφάσεως... Σύμφωνα μέ αύτήν, 
άν τό ΚΚΕ έπέμενε. Οά παρητοΰντο (οί ύπουργοί) άπό τήν Κυβέρνηση άφήνον- 
τας Ετσι στό ΚΚΕ τήν άποκλειστική εύθύνη γιά τά Επακόλουθα τής τυχόν 
έμμονής του στήν άδιά/.λακτη πολιτική του... Ή  άπόφαση ήταν φυσικά ad 
referendum καί άνετέθη στόν Ήλία Τσιριμώκο νά τήν θέσει ύπ ' δψιν τοΰ 
Αλεξάνδρου Σβο>λου, τοΰ Ν. Άσκούτση καί τοΰ Α. Άγ)'ελοπούλου».**

Είναι πεντακάθαρο πώς στήν πιό άποφασιστική στιγμή, δταν δηλαδή 
ή ενότητα, ή συσπείρωση καί ή σιδερένια, σχεδόν στρατιωτική πειθαρχία, 
τών δυνάμεων τοΰ λαοκρατικού κινήματος θά έκριναν τήν δλη έξέλιξη 
καί έκβαση τοΰ άγώνα, τό άνώτατο καθοδηγητικό όργανο βρέθηκε δια- 
βρωμένο καί ύπονομευμένο, άνίκανο νά πάρει γενναίες άποφάσεις.

Μπροστά στό δίλημμα: ή άφοπλίζεται έθελοντικά τό κίνημα ή τό δια
λύουμε βίαια, πού δέν ήταν πιά επιφανειακά στήν ήμερήσια διάταξη, άλλά 
ούσιαστική πραγματικότητα, ποιό δργανο θά άποφάσιζε; Ή  ΚΕ τοΰ 
ΕΑΜ, μέ τούς Τσιριμώκο καί άλλους πού έπηρεάζονταν άπό τόν Σβώλο, 
μόνο γιά τόν άφοπλισμό μποροΰσε νά πάρει όμόφωνα (σύμφωνα μέ τήν 
καθιερωμένη στό ΕΑΜ άρχή) άπόφαση. Αύτό σημαίνει πώς ήταν άδύνατο 
νά γίνουν καί οί άπαιτούμενες προετοιμασίες γιά μιά έστω καί άμυντική 
ένεργητική άντίσταση στίς προκλήσεις τής ντόπιας καί ξένης άντεπανά- 
στασης. Τό ΠΓ τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ; Παρά τίς δραστηριότητες τών ξεχω
ριστών μελών του, σάν συλλογικό δργανο, —δπως γράψαμε— δέν ύπήρχε.

Ή  άπουσία τοΰ Ίωαννίδη, άσφαλώς έδινε, στόν πάντα άνήσυχο άπό 
τίς άδιάκοπες ύποχωρήσεις καί παραχωρήσεις σέ ζητήματα άρχών τοΰ 
Κόμματος, Γιώργη Σιάντο, περισσότερες δυνατότητες γιά πρωτοβουλίες καί 
χειρισμούς προβλημάτων άποφασιστικής σημασίας. Ά κόμα, σ ’ αύτή τή 
φάση, δίπλα στό Σιάντο, δεξί του χέρι, στεκόταν καί 6 άξέχαστος Γιάννης

ιϊχαμε κιόλας ετοιμάσει τήν είδηση τής παραιτήσεως τοΰ ’Αλεξάνδρου Σβώλου καί τών τριών άλλων 
μή κομμουνιστών υπουργών καί δτι Οά έπακολουθούσε άναχοίνωοή τους πού θά έξηγοΰσε τή διαφωνία 
τους μέ τό ΚΚΕ ατό θέμα χών "όπλων». Πολύ άργά. γύρω άπό τά μεσάνυχτα τής 28ης Νοεμβρίου, 
ένα τηλεφώνημα τοΰ Αλεξάνδρου Σβώλου μοΰ Εδωσε τήν έντολή νά μή δημοσιευτεί ή είδηση. Σέ 
έρώτημά μου πρός τόν Άλ. Σβώλο τί συνέβηκε πού δικαιολογούσε τήν α/φνίδια αύτή άλλαγή ό Άλ. 
Σβώλος μοΰ άπάντησε σχεδόν έπί λέξει: «δτι δέν μπορούσε έκείνη τή στιγμή νά μοΰ έξηγήσει τήν αΙτΙα 
τής Αναβολής-,

66. Έ φ. “Βήμα·· 31-12-72 άρθρο Σ. Σωμερίτη.
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Ζεύγος, πού αύτή τήν περίοδο είχε άρχίσει νά άμφιβάλλει γιά τήν τακτική 
τοΰ ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ, πού καί ό ίδιος δεχόταν, δπως φαίνεται άπό τό 
ήμερολόγιό του: « "Επρεπε —έγραφε— νά υποχωρήσουμε καί υποχωρούμε 
γιά νά διατηρήσουμε τίς λαϊκές δυνάμεις ώσότου άλλάξουν οί έξωτερικές συν
θήκες καί Αναπτύξουμε τή λαϊκή πρωτοβουλία». Αύτά έγραφε δταν δεχόταν 
τή συμφωνία τής Γκαζέρτας. Ή  μικρή περίοδος μετά τήν άπελευθέρωση 
τόν έπεισε δτι «... κάνουμε πολλές υποχωρήσεις» καί πώς «υπάρχει κίνδυνος 
ενα μεγαλειώδες λαϊκό κίνημα νά έκφυλιστεϊ».·'1

Οΰτε, δμως, δ Σιάντος, ούτε ή συμπαράσταση τού Ζεύγου, μπορούσαν 
νά άναπληρώσουν τό συλλογικό καθοδηγητικό δργανο τοΰ ΚΚΕ. Πολύ 
περισσότερο πού καί τά δυό αύτά ήγετικά στελέχη, ένώ φαίνονταν άπο- 
χρασισμένα νά άντισταθοΰν στήν ιταμή πρόκληση τοΰ Σκόμπυ, άκόμα καί 
ένοπλα, στή γενική πολιτική τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ, πού είχε χαραχτεί 
σταθερά ύπέρ τής συγκρότησης μιάς «πραγματικά έθνικής κυβέρνησης», 
δέν διαφωνούσαν. ’Αφού δέν έβλεπαν πώς ό λαός ζητούσε νά όλοκλη- 
ρωθεΐ ή έπανάστασή του μέ τήν έπιβολή τής λαοκρατικής έξουσίας, έργο 
πού μπορούσε νά πραγματοποιηθεί μέ μιά γενική ένοπλη έξέγερση, έβα
λαν καί αύτοί τή σφραγίδα τους στίς παραπέρα δυσμενείς γιά τό λαό καί 
τό κίνημα έξελίξεις.

Ό  Σιάντος καί ό Ζεύγος έβλεπαν πώς άν τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ δέχον
ταν νά άφοπλιστοΰν έθελοντικά, θά χρεωκοποΰσαν καί θά άποξενώνονταν 
άπό τίς μάζες. Πίστευαν άκόμα πώς μέ μαζικές καί ένοπλες διαμαρτυρίες, 
θά ύποχρέωναν τούς άντίπαλους νά δεχτούν πολιτική λύση. Γιά νά γίνει 
δμως δυνατή ή ένοπλη άντίσταση χρειαζόταν προετοιμασία καί κυρίως 
συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στό χώρο πού προβλεπόταν πώς θά 
ξεσποΰσε ή σύγκρουση. Ποιό δμως δργανο θά έδινε διαταγές μετακίνησης 
τμημάτων τοΰ ΕΛΑΣ, πού τότε ήταν κάτω άπό τίς διαταγές τής κυβέρνη
σης καί πιό συγκεκριμένα τοΰ Σκόμπυ; Αύτό τό πρόβλημα είχε τεθεί κιό- 
λας άπό τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, δταν δικαιολογημένα δέν θεώρησε δυνατή τή 
μετακίνηση τμημάτων τού ΕΛΑΣ μέ προσωπική, ή καί κομματική έντολή 
τοΰ Σιάντου.

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ έπίσης δέν μπορούσε νά δώσει έντολή στό στρατό 
της, τόν ΕΛΑΣ, πού είχε έκχωρήσει στήν κυβέρνηση. “Ετσι ό μόνος 
δρόμος πού έμενε ήταν δ κομματικός καί αύτόν άκολούθησε δ Σιάντος. 

Στίς 29 τοΰ Νοέμβρη ό Σιάντος τηλεγραφούσε στίς όργανώσεις: 
« Ή  κατάσταση είναι έξαιρετικά κρίσιμή. Ή  άντίδραση είναι έτοιμη νά 

άρχίσει Ιμφύλιο πόλεμο έπιμένοντας στή διατήρηση τής 'Ορεινής Ταξιαρχίας 
καί τοΰ Ιεροΰ Λόχου καί στή διάλυση τοΰ ΕΛΑΣ. Διαφωτεϊστε τόν κόσμο. 
Πάρτε δλα τά μέτρα γιά τήν Αντιμετώπιση όποιουδήποτε ένδεχόμενου. Τό δίκιο 
είναι μέ τό μέρος μας. Έχετε έμπιστοσύνη στήν πολιτική μας καί στίς δυνά
μεις μας. Ή  νίκη είναι δική μας.»

Τήν ίδια μέρα φτάνει καί δεύτερο τηλεγράφημα στή Θεσσαλονίκη, 
πού ήταν κοινοποίηση τηλεγραφήματος πρός τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ καί έλεγε: 

« Ή  κατάσταση έξακολουθεί νά είναι έξαιρετικά κρίσιμη... Ή  άντίδραση

67. Βλ. Δ. Παρτσαλίδη στό Γδιο, σελ. 234-242.
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είναι Ετοιμη ν ’ άρχίσει πόλεμο έναντίον μας. Βγάλτε κατάλληλες διαταγές καί 
πάρτε τά κατάλληλα μέτρα έναντίον τών δυνάμεων τοΰ Ζέρβα... Έπαγρυ- 
πνεϊτε...»

Τά άλλεπάλληλα αύτά τηλεγραφήματα, σχεδόν μέ τό ίδιο περιεχόμε
νο, μας γεννούσαν άπορίες καί άνησυχίες. Γιατί ή ήγεσία μέ τόση έπιμονή 
μάς συνιστοΰσε έπαγρύπνηση καί προετοιμασίά, δταν ούτε κατά φαντασία 
μπορούσε νά ύπάρχει κίνδυνος άπλών έπεισοδίων, πόσο μάλλον έμφυλίου 
πολέμου στή Μακεδονία καί δέν μάς ζητούσε ένισχύσεις στόν τόπο πού 
ήταν φανερό πώς είχε καθοριστεί γιά τήν πολεμική άναμέτρηση; Γιατί 
μιλούσε συνεχώς γιά προετοιμασία νά άποκρούσουμε τή βέβαιη πιά έκδή
λωση τής άντεπανάστασης καί δχι νά τήν προλάβουμε κερδίζοντας μέ τό 
μέρος μας τόν αιφνιδιασμό καί τήν πρωτοβουλία ένέργειας; Γιατί άναφέ- 
ρόταν μόνο σέ άναμενόμενη δράση τών άσήμαντων δυνάμεων τής έσωτε- 
ρικής άντίδρασης καί άγνοούνταν οί δυνάμεις τών "Αγγλων; Πολλά έρω- 
τήματα πού προκαλοΰσαν άνησυχίες καί άβεβαιότητα στόν καθορισμό τών 
άμεσων καθηκόντων τοΰ ΕΛΑΣ καί τών πολιτικών όργανώσεων.

Στίς 30 τοΰ Νοέμβρη φτάνει τό παρακάτω τηλεγράφημα:
« Ό  Σκόμπυ έξέδωσε διαταγή καί προκήρυξη άποστράτευσης τοΰ ΕΛΑΣ 

στίς 10 τοΰ Δεκέμβρη, χωρίς νά υπάρχει άπόφαση τής Κυβέρνησης. Μέχρι πού 
νά διασαφηνιστεί ή κατάσταση δέν πρέπει νά γίνει καμιά άποστράτευση. 'Αντί
θετα πρέπει νά είστε έτοιμοι νά άποκρούσετε όποιαδήποτε έπίθεση. πού είναι 
δυνατό νά έπακολουθήσει. θά σάς ένημερώνουμε γιά τήν έξέλιξη τής κατά
στασης. Μέ τίς συνθήκες πού δημιουργήθηκαν είναι άδύνατο νά παραδώσει ή 
ΕΠ τά καθήκοντά της στήν "Εθνοφυλακή.»

Ή  Γραμματεία τοΰ Μακεδονικού Γραφείου διαπίστωνε πώς τό ΠΓ 
ούσιαστικά μένει στήν ίδια θέση. Κάνει τό παν καί έλπίζει πώς δείχνον
τας τή δύναμη τοΰ λαοΰ καί δντας πανέτοιμο νά δώσει έντολή νά άν- 
τιμετωπιστεΐ κάθε προσπάθεια διατάραξης τής όμαλότητας, θά πετύχει 
νά έξασφαλίσει, μέ πολιτικά μέσα, τή δημοκρατική έξέλιξη στήν 'Ελλά
δα. Ή  άποψη πού έπικρατοΰσε στή Μακεδονία ήταν άντίθετη: διαπίστωνε 
πώς δέν είχαν μείνει περιθώρια γιά ειρηνική συνύπαρξη τών δυό έξουσιών 
καί δτι οί "Αγγλοι ένθαρρύνουν τήν άντίδραση νά προχωρήσει σέ προ
κλήσεις, πού θά τούς έδιναν τή δυνατότητα νά χρησιμοποιήσουν τίς ένο
πλες δυνάμεις τους, μέ τό έπιχείρημα πώς προσφέρουν βοήθεια συμμαχική 
στή νόμιμη κυβέρνηση. Τό ΜΓ είχε πολλά στοιχεία πού στήριζαν τή 
διαπίστωσή του, καί τό σοβαρότερο ήταν πώς άρχισαν κιόλας μετακινή
σεις τών άγγλικών δυνάμεων άπό τίς έπαρχίες πρός τή Θεσσαλονίκη.

Γιά νά ένημερωθεΐ καλύτερα τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ άποφασίστηκε τήν ίδια 
μέρα νά φύγω γιά τήν ’Αθήνα. "Εφτασα άργά τό βράδυ στά Γραφεία τής 
ΚΕ τοΰ ΚΚΕ καί άμέσως μέ δέχτηκαν οί Σιάντος καί Ζεΰγος. Στήν πρό
τασή μου νά άρχίσουμε καί μεΐς ένοπλη δράση γιά τήν έκκαθάριση τής 
Μακεδονίας καί κυρίως τής Θεσσαλονίκης άπό τίς άντιδραστικές έστίες 
καί νά άφοπλίσουμε τίς άγγλικές δυνάμεις, άμέσως μόλις έκδηλωθεΐ ή 
άντεπανάσταση στήν ’Αθήνα, πήρα έντολή νά κάνουμε στή Μακεδονία 
ένοπλες έπιχειρήσεις ένάντια στά υπολείμματα τών ταγματασφαλιτών, τών 
γερμανοοπλισμένων καί τών κάθε μορφής. ένοπλων ταραξιών, άλλά νά
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άποφύγουμε κάθε ένέργεια ένάντια στά άγγλικά τμήματα, άν αύτά δέν κά
νουν πρώτα ένοπλη έπίθεση ένάντια σέ δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ, ή βίαιες έπεμ- 
βάσεις στά έσωτερικά μας.

Νέες προτάσεις γιά τό στρατιωτικό

Ό  Σιάντος τή νύχτα στίς 29 πρός 30 τοΰ Νοέμβρη σέ μιά μαραθώνειο καί 
πολύ έντονη συζήτηση μέ τόν Σβώλο, προσπάθησε νά τόν πείσει πώς μιά 
παραίτησή του, καθώς καί τών άλλων μή κομμουνιστών ύπουργών, κείνη 
τή στιγμή, ήταν σκοπός καί έπιδίωξη τής άντίδρασης. Είχε κιόλας διαρ- 
ρεύσει άπό συμβιβαστικά στοιχεία τής ΕΛΔ ή πληροφορία πώς οί συνερ- 
γαζόμενοι μέ τό ΕΑΜ ύπουργοί, μαζί μέ τόν Γενικό Γραμματέα τής ΕΛΔ, 
είχαν διαφωνήσει μέ τό ΚΚΕ στό στρατιωτικό πρόβλημα καί δτι είναι 
άποφασισμένοι νά διαχωρήσουν τίς εύθύνες τους, άφήνοντας τούς κομμου
νιστές νά βγάλουν τά κάστανα άπό τή φωτιά.

Ό  Σβώλος υποχώρησε. Δέχτηκε νά γίνουν τό πρωί, στίς 29 τοΰ Νοέμ
βρη, νέες προσπάθειες.

Ό  Τσιριμώκος έγραψε στό ήμερολόγιό του γιά τίς ένέργειες πού γίνα
νε στίς 30 τοΰ Νοέμβρη τά παρακάτω: «Τήν επόμενη έπισκέπτονται τόν Παπ. 
(ανδρέου) ό Ζ. (Ζεύγος) καί "Αγγελος (Άγγελόπουλος) καί πάλι χωρίς άπο- 
τέλεσμα. Τό άπόγευμα πηγαίνει ό Σβώλος συνιστώντας τήν «πρόσμιξη», ή τή 
γενική άποστράτευση. Χωρίς άποτέλεσμα. Οϋτε άπ ' έδώ γίνεται υποχώρηση. 
Τό πείσμα έχει κορυφωθεϊ.»

Τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας ό Παπανδρέου συγκάλεσε υπουργικό 
συμβούλιο. Καί καλοΰσε τούς ύπουργούς τοΰ λαϊκοΰ κινήματος νά πάρουν 
μέρος, γιά νά συζητηθεί τό ζήτημα τής παράδοσης υπηρεσίας τής ’Εθνι
κής Πολιτοφυλακής στά Τάγματα ’Εθνοφυλακής, πού βέβαια δέν είχαν 
σχηματιστεί πουθενά, έκτός άπό δυό στοιχειώδικες βάσεις έπιστράτευσης 
στήν ’Αθήνα. ’Αλλά καί έκεΐ δέν είχε προχωρήσει ή έπιστράτευση 
τών στρατιωτών.

Ό  Ζεΰγος τηλεφώνησε στόν Παπανδρέου καί ζήτησε νά άναβληθεΐ τό 
υπουργικό συμβούλιο καί νά τόν δεχτεί γιά μιά όριστική συζήτηση πάνω 
στό άδιέξοδο πού δημιουργήθηκε μέ τήν άνακοίνωση τής συμφωνίας.

Τήν ίδια μέρα ό Ζεΰγος συναντήθηκε μέ τόν Παπανδρέου στό σπίτι 
του, δπου βρισκόταν καί ό τότε ύπουργός Π. Κανελλόπουλος. Ό  Ζεΰγος, 
κατά τόν Κανελλόπουλο «άρχισε μέ τό ήρεμο καί τό φλεγματικό του ϋφος, 
νά μάς διαβάζει ενα κείμενο πού τροποποιεί τό κείμενο πού είχε παραδώσει 
προχτές. "Οριζε νά διαλυθεί μαζί μέ τόν ΕΛΑΣ καί τό Ζέρβα, ή ’Ορεινή Τα
ξιαρχία καί ό Ιερός Λόχος. Ό  Παπανδρέου τόνισε δτι κάθε νέα τροποποίηση 
είναι άπαράδεκτη». Ό  Παπανδρέου άργότερα έγραψε δτι «έρεθισμένος ό 
Ζεΰγος έφυγε άπό τό σπίτι μου».

Τό βράδυ κείνης τής μέρας κυκλοφόρησε εύρύτατα ή φήμη δτι οί μή 
κομμουνιστές ύπουργοί παραιτήθηκαν. Μεγάλη Ικανοποίηση έκδηλώθηκε 
στούς πολιτικούς κύκλους τής άντίδρασης. Ό  Παπανδρέου τά μεσάνυχτα 
τηλεφωνούσε στόν Κανελλόπουλο δτι ό Σβώλος καί ό Τσιριμώκος δια
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φώνησαν κι αύτοί μέ τούς κομμουνιστές καί μάλιστα άποφάσισαν νά 
παραιτηθούν.

Πραγματικά, ή νύχτα έκείνη ήταν έξαιρετικά δύσκολη γιά τήν 
καθοδήγηση τού λαϊκού κινήματος. Ή  κρίση είχε φτάσει σέ μεγά
λη όξύτητα καί οί γραμμές τής καθοδήγησης τού κινήματος σημείωναν 
ρήγματα. Στά Γραφεία τής ΚΕ τού ΕΑΜ, δλη τή νύχτα, ή κίνηση ήταν 
ζωηρότατη. Στά Γραφεία τής ΚΕ τού ΚΚΕ ό Σιάντος είχε άδιάκοπες συ
νεργασίες μέ στελέχη τής πολιτικής καί στρατιωτικής όργάνωσης τής 
’Αθήνας καί τού Πειραιά. Οί φήμες δτι οί μή κομμουνιστές ύπουργοί 
πίεζαν μέ άπειλή νά διαχωρίσουν τίς εύθύνες τους άπό τό ΚΚΕ προκάλε- 
σαν άντιδράσεις. "Ολοι ζητούσαν όδηγίες.

Ή  εύρύτατη συνεδρίαση τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ τής 1ης τοΰ Δεκέμβρη

Τήν Ιη τού Δεκέμβρη, στίς 12 τό μεσημέρι, συγκεντρώθηκαν στά Γραφεία 
τής ΚΕ τού ΕΑΜ δλα τά πιό ύπεύθυνα καθοδηγητικά πρόσωπα τών κομ
μάτων καί όργανώσεων πού συγκροτούσαν τήν ΚΕ τού ΕΑΜ, στήν πλα
τιά της σύνθεση. Στήν αίθουσα τών συνεδριάσεων είχαν πάρει θέσεις τά 
τακτικά μέλη τής ΚΕ τού ΕΑΜ, έχοντας άντίκρυ τους δλα τά άλλα ήγετι- 
κά στελέχη πού έπαιρναν μέρος στή σύσκεψη καί ισότιμα μέ τά τακτικά 
μέλη θά ψήφιζαν καί θά καθόριζαν τή γραμμή τού κινήματος καί τά πρα
κτικά μέτρα πού έπιβάλονταν γιά τήν έπιτυχία τού νέου δρόμου πορείας του.

Παρευρίσκονταν οί παρακάτω: Τακτικά μέλη τής ΚΕ: Ό  Γενικός 
Γραμματέας Μήτσος Παρτσαλίδης, ό έκπρόσωπος τής ΕΛΔ Σταύρος Κα- 
νελλόπουλος, τού ΑΚΕ Κώστας Γαβριηλίδης, τού ΕΣΚΕ Μήτσος Μαρα
γκός, τής ΕΠΟΝ καθηγητής καί ’Ακαδημαϊκός Γεωργαλάς, τής, ΕΑ Παν
τελής Καραγκίτσης, τού ΕΕΑΜ Μήτσος Μαργιόλης, τής ΚΠΕ Κώστας 
Νικολακόπουλος, καί τού ’Εργατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Γιάννης 
Καλομοίρης. 'Ηγετικά καί καθοδηγητικά στελέχη: Γ. Σιάντος καί Γ. Ζεύ
γος τού ΚΚΕ, Ή λ. Τσιριμώκος καί Δημόπουλος τής ΕΛΔ, Ά .  Βο- 
γιατζής τού ΑΚΕ, Δ. Στρατής καί Σ. Μαστρογιαννάκος τοΰ ΕΣΚΕ, Σ. 
Κρητικός τής ΔΕ, Ί .  Χατζηεμμανουήλ τής πολιτικής κίνησης «Δημοκρά
της», Κ. Θέος τής ΓΣΕΕ, X. Καλαϊτζής τής συνδικαλιστικής ’Οργάνωσης 
Δημοσίων 'Υπαλλήλων, Μ. Πορφυρογένης έαμικός βουλευτής, Β. Μαρκε- 
ζίνης τής όργάνωσης τοΰ ΕΑΜ ’Αθήνας, Χριστόφορος Γκιζελής καί Μή
τσος Ραπίδης τοΰ Όργανωτικοΰ Γραφείου τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ.

Πήρα μέρος καί έγώ, ειδικά προσκαλεσμένος μέ τήν ιδιότητα τοΰ 
Γενικοΰ Γραμματέα τής ΚΕ σ ’ δλη τή διάρκεια τής κατοχής, μιά πού 
έτυχε νά βρίσκομαι, μέ έκτακτη άποστολή, στήν ’Αθήνα. 'Εφυγα γιά τή 
Μακεδονία άμέσως μετά τή συνεδρίαση.

Ό  Παρτσαλίδης στήν εισήγησή του ισχυρίστηκε δτι δ Παπανδρέου 
υπαναχώρησε καί διαστρέβλωσε τό κείμενο πού τοΰ έδωσαν οι ύπουργοί 
τοΰ ΕΑΜ καί άγνόησε τίς ύποσχέσεις πού έδωσε προφορικά στόν Ιδιο 
τόν Γραμματέα τοΰ ΚΚΕ. Συγκεκριμένα άνάφερε τόν παραμερισμό τοΰ 
Όθωναίου, τόν διορισμό στό ύπουργεϊο τών στρατιωτικών καί τό ΓΕΣ



τής κλίκας τών δοσιλόγων καί νεοφασιστών Βεντηροσπηλιωτόπουλων καί 
τήν άνάθεση διοικήσεων σέ ταγματασφαλίτες, τήν άρνηση τής διάλυσης 
τής χωροφυλακής.

Στόν Παρτσαλίδη άντιτάχτηκε ό Τσιριμώκος, πού πήρε άμέσως τό 
λόγο, καί σ ’ δλη τή διάρκεια τής συζήτησης δέ σταμάτησε νά διακόπτει 
τούς όμιλητές καί νά προσπαθεί νά δικαιολογήσει τόν Παπανδρέου καί νά 
ρίξει τίς εύθύνες στήν «άδιαλλαξία» τού ΚΚΕ, έπιμένοντας νά κάνει δια
χωρισμό άπόψεων καί εύθυνών άνάμεσα στό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ. Ό  ίδιος 
ό Τσιριμώκος έγραψε τότε στό ήμερολόγιό του τά παρακάτω: «... Πήρα τό 
λόγο διά μακρών. 'Ανέπτυξα πώς έκτεθήκαμε έναντι του Παπανδρ. κλπ... μέ 
τό κείμενο πού δώσαμε ήταν πολύ προτιμότερο νά είχαμε έξ άρχής έπιμείνει 
στή γενική άποστράτευση. Ουσία είναι πώς ή άμοιβαία δυσπιστία δέν άφήνει 
έδαφος πρόσφορο, γιά μέτρια λύση καί πώς είναι πολιτικά καί ήθικά δυνατή 
ή υπεράσπιση τοΰ συνθήματος τής γεν. άποστράτευσης. Πάντως δυό φορές κα
τά τή διάρκεια τοΰ λόγου μου, παρακαλώ νά σημειωθεί πώς ή ΕΛΔ φρονεί πώς 
καί ή μέτρια λύση είναι πραγματοποιήσιμη καί πώς ό φόβος τής άντί δράσης 
δέν πρέπει νά μάς κάνει νά μή βλέπουμε δτι τήν άφοπλίζομε όλοσχερώς έναντι 
τής Κοινής Γνώμης πού, άμερόληπτα, θά ίδεΐ πώς είναι ψέμμα δ.τι τής διη
γούνται. δτι δηλαδή τό ΕΑΜ έπιζητεΐ τή βίαιη έπικράτηση. Καθολική είναι ή 
έπιμονή νά βαδίσουμε μοναδικά πρός τή γενική άποστράτευση.»*'*

Ό  Τσιριμώκος μέ ξεχωριστή έπιμονή έπαναλάμβανε πώς δέν πρέπει ή 
ΚΕ τού ΕΑΜ νά ξεχνάει πώς πέρα άπό τό ΕΑΜ ύπάρχουν οί συνεργα- 
ζόμενοι μ ’ αύτό καί πώς διαφωνούν ρητά μέ κάθε ένέργεια τού ΕΑΜ πού 
μπορεΐ νά διαταράξει τήν πανεθνική ένότητα.

Ό  Σιάντος μέ έπιμονή έξηγοΰσε πώς μιά παραίτηση, κείνη τή στιγμή, 
τών ύπουργών, θά ήταν δ,τι χρειάζεται ή άντίδραση. Θά μείνει ό Παπαν
δρέου μέ τούς άντιδραστικούς ύπουργούς νά παριστάνουν τή νόμιμη κυ
βέρνηση τής χώρας καί νά έφοδιάζει τόν Σκόμπυ μέ διατάγματα, πού θά 
τού έξασφαλίζουν άνεξέλεγκτη διαχείριση τών πολιτικών καί στρατιωτι
κών προβλημάτων τής χώρας. Πολλά μέλη τής ΚΕ καί στελέχη πού πα- 
ρευρίσκονταν, δχι μόνο ύποστήρίζαν τίς θέσεις πού είχε βάλει ό Παρτσα
λίδης, άλλά καί ύπερθεμάτιζαν. Μερικοί, δμως, ζήτησαν νά διακοπεί κάθε 
συζήτηση γιά διάλυση τού ΕΛΑΣ δσο συνεχίζεται δ πόλεμος καί δσο οί 
συνεργάτες τών Γερμανών καί οί φασίστες παραμένουν στόν κρατικό μη
χανισμό καί τόν Στρατό. ' Η κρίσιμη αύτή συνεδρίαση τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ 
κατάληξε στήν άπόφαση νά γίνει μιά τελευταία πρόταση γιά γενικό άφο- 
πλισμό δλων τών έθελοντικών τμημάτων. Νά συγκροτηθεί προσωρινή 
έθνοφυλακή, πού θά άποτελέσει τόν πυρήνα τού νέου έθνικοΰ στρατού, 
στήν όποία άμέσως θά παραδόσει υπηρεσία ή ’Εθνική Πολιτοφυλακή. 
Ή  πρόταση αύτή νά συνοδεύεται μέ συγκεκριμένες άπαιτήσεις έγγυή- 
σεων: Νά μήν άποστρατευθούν οί δυνάμεις τών άνταρτών τής Κρήτης καί 
Δωδεκανήσων καί νά έξεταστεϊ άπό τήν Κυβέρνηση ή δυνατότητα άπο-

68. Ή . Τσιριμώκος, στο Κιο, (20ο δημ.).
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στολής ένισχύσεων, γιά τήν έκμηδένιση τών Γερμανών πού παραμένουν 
στά νησιά. Δικαίωμα στρατολογίας νά έχει μόνο ή Κυβέρνηση. Νά δια
λυθεί ή χωροφυλακή καί τά στελέχη της νά μπουν κάτω άπό τήν κρίση 
Ά νωτ. Στρ. Συμβουλίου. Μέχρι 10 τοϋ Δεκέμβρη νά έκκαθαριστεΐ ή ’Α
στυνομία Πόλεων. Μόνο έλληνικές δυνάμεις νά άναλάβουν τή φρούρηση 
τών Δημόσιων 'Ιδρυμάτων, άποθηκών, φυλακών καί γενικά τήν τήρηση 
τής τάξης. Νά έπιταχυνθεϊ ή έφαρμογή τοϋ νόμου τών κυρώσεων, έτσι πού 
μέχρι στίς 10 Δεκέμβρη νά Εχουν έκδοθεΐ άποφάσεις γιά τούς κουΐσλιγκς 
ύπουργούς καί τούς κυριότερους συνεργάτες τών καταχτητών. Νά έπι- 
διωχτεΐ ή συντόμευση τοΰ δημοψηφίσματος καί τών έκλογών γιά έθνο- 
συνέλευση. Νά δηλώσει ή Κυβέρνηση πώς θά σέβεται τήν έλεύθερη έκδή- 
λωση τοΰ λαοΰ. Στήν ίδια συνεδρίαση τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ πάρθηκαν καί οί 
παρακάτω άποφάσεις:
1) ’Επειδή ό Σκόμπυ ξεπέρασε κάθε δριο άνάμιξης σέ ζητήματα πού μόνο 
ή κυβέρνηση μποροΰσε νά άποφασίσει, νά γίνει έγγραφη καταγγελία στίς 
Κυβερνήσεις τών τριών Μεγάλων Συμμάχων καί τής Γαλλίας. Νά άνα- 
φερθοϋν συγκεκριμένες παραβάσεις πού είχαν σά συνέπεια νά όξύνουν 
μέχρι παροξυσμού τίς άντιθέσεις τών δύο παρατάξεων στήν Ελλάδα.
2) Γιά τή διαφώτιση τής Διεθνοΰς Κοινής Γνώμης, νά σταλεί μεγάλη 
έαμική άντιπροσωπεία στό έξωτερικό, άπό τούς Π. Ροΰσσο, Γ. Καλομοίρη, 
Δ. Στρατή, Γ. Ζωιτόπουλο, Ν. Καρβούνη, Στ. Γιαννακόπουλο καί Κ. Ζεύγου.

3) Νά δοθεί έντολή στόν έκπρόσωπο τοϋ κινήματος δίπλα στό στρατάρχη 
Τίτο νά ένημερώσει τήν κυβέρνηση καί τό λαϊκό άπελευθερωτικό κίνημα 
τής Γιουγκοσλαβίας καί νά ζητήσει νά βοηθήσει τό κίνημά μας. Ταυτό
χρονα νά φροντίσει νά ένημερωθοϋν γιά τήν κατάσταση πού δημιουργή- 
θηκε στήν 'Ελλάδα, οί κυβερνήσεις καί τά πατριωτικά κινήματα τής Σο
βιετικής "Ενωσης καί τών άλλων βαλκανικών χωρών.

4) Τά μέλη τής ΚΕ καί τά άνώτερα στελέχη τών Κομμάτων καί όργανώ
σεων τοΰ ΕΑΜ, μαζί μέ τούς συνεργαζόμενους στήν ΠΕΕΑ, νά πάρουν 
έπαφή μέ τίς ήγεσίες τών παραδοσιακών άστικών κομμάτων καί νά τονί
σουν τίς εύθύνες τους άπέναντι στό λαό καί τήν Ιστορία άν μείνουν θεατές 
τήν κρισιμότατη αύτή στιγμή, γιατί μέ τήν άδράνειά τους θά συντελέσουν 
νά όδηγηθεΐ ή χώρα στόν έμφύλιο πόλεμο. ’ Ιδιαίτερη προσπάθεια θά πρέ
πει νά γίνει πρός τούς ύπουργούς Γ. Καρτάλη, Θ. Τσάτσο καί Πτολ. Σα- 
ρηγιάννη, πού δείχνουν σημάδια νά διαχωρίσουν τίς εύθύνες τους άπό τόν 
Παπανδρέου καί τούς άλλους άντιδραστικούς ύπουργούς.
5) Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ νά καθορίσει τά άμεσα καί συγκεκριμένα καθήκοντα 
τών όργανώσεων καί νά ύποδείξει τά κατάλληλα μέτρα, πού θά ένισχύ- 
ουν τή γραμμή πορείας πού χαράχτηκε, γιά νά άποφευχθεΐ ή ένοπλη σύγ
κρουση. Ταυτόχρονα νά παρθοΰν μέτρα προετοιμασίας τοΰ κινήματος γιά 
νά μήν αίφνιδιαστεΐ άπό ένδεχόμενες έπιθέσεις καί νά είναι σέ θέση νά 
άντιμετωπίσει κάθε περιπλοκή, χρησιμοποιώντας τά Ίδια μέσα πού θά κά
νουν χρήση οί έχθροί τής όμαλότητας καί τών πολιτικών διαδικασιών γιά 
τήν έξοδο τής χώρας άπό τήν κρίση.
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Κρίσιμες στιγμές

Τήν ίδια μέρα άντιπροσωπεία τού λαϊκοΰ κινήματος άπό τούς Σιάντο, 
Ζεΰγο καί Ά γγελόπουλο έπισκέφθηκε τόν πρωθυπουργό. Ή  συνάντηση 
εγινε στό 'Υπουργείο Στρατιωτικών. Στό Γραφείο τοΰ Παπανδρέου βρι
σκόταν καί ό Π. Κανελλόπουλος, πού τό τελευταίο διάστημα ήταν τό δεξί 
χέρι τοΰ πρωθυπουργού. Ό  Σιάντος μίλησε γιά τήν κρισιμότητα τής στιγ
μής καί ζήτησε νά έξεταστούν οί προτάσεις τοΰ ΕΑΜ μέ τήν άπαιτούμενη 
σοβαρότητα. Οί Παπανδρέου Kdt Κανελλόπουλος δέ δέχονταν συζήτηση 
καί τόνισαν πώς ή έμμονή τοΰ ΕΑΜ στήν άρνηση τής ύπογραφής τής 
συμφωνίας, όπως άνακοινώθηκε άπό τόν πρωθυπουργό, δημιουργεί κυβερ
νητικό πρόβλημα.'’1'

' Η διάρρηξη τών σχέσεων μέ τόν Παπανδρέου ήταν πλέον γεγονός. 
Τήν κατάσταση όξυνε σέ έκρηκτικό βαθμό ή αύθαίρετη καί προκλητική 
παρέμβαση τοΰ Σκόμπυ. Χωρίς νά ύπάρχει άπόφαση τοΰ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου, έκδίδει καί κοινοποιεί, όχι πιά στίς Διοικήσεις τών ’Αντι
στασιακών τμημάτων, άλλά στούς άξιωματικούς καί άντρες τής ' Ελληνικής 
’Αντίστασης, δτι: «ϊ.φτασι: ό καιρός... νά έπιστρέψε:τε στίς εστίες σας». Καί 
σέ «Διάγγελμα» πού κυκλοφόρησε τήν ίδια μέρα ό Σκόμπυ τόνιζε: «..Είμαι 
Αποφασισμένος νά έπιτύχω έ φ ' οσον δύναμαι τήν έκτέλεσιν τών σκοπών, οί 
όποΐοΙ μοΰ άνετέθησαν άπό τήν Κυβέρνησίν μου». Δηλαδή τής Μεγάλης 
Βρετανίας. Καί σ ’ άλλο μέρος έγραφε: «Στέκομαι σταθερά είς τό πλευράν 
τής σημερινής συνταγματικής Κυβερνήσεως μέχρις δτου τό Έλληνικόν Κράτος 
μπορεϊ νά άποκατασταθεϊ, μέ νόμιμον ένοπλον δύναμιν είς τάς διαταγάς του 
καί νά μπορούν νά γίνουν έλεύθεραι έκλ.ογαί. ’Εάν δλ.οι μαζί δέν έπιτύχωμεν 
τό νόμισμα δέν θά κρατηθεί σταθερόν καί ό λ.αός δέν θά τραφεί... Μένετε ήσυ
χοι. δτι ή Μεγάλη Βρεταννία, ενας νησιώτικος Λαός. έχει βαθείαν άγάπην διά 
τήν παλαιάν μας σύμμαχον Ελλάδα καί θά τήν υποστηρίξει...»1"

Ό  Σκόμπυ άπειλοΰσε τό λαό πώς θά πεινάσει, άν έπιχειρήσει νά άντι- 
δράσει στίς διαταγές του καί διαβεβαίωνε τήν άντίδράση πώς θά προστα
τέψει μέ τίς βρεταννικές δυνάμεις τό καθεστώς της.

Ή ταν τόσο ιταμή καί προκλητική ή επέμβαση τού Σκόμπυ, πού καί ό 
Βρεταννός ΜςΝείΙΙ,στό βιβλίο του «Τό έλληνικό δίλημμα» στή σελίδα 132, 
τήν χαρακτήρισε παράνομη καί σκανδαλώδη, γιατί δέν ύπήρχε καμιά, 
μέχρι τότε, άπόφαση τής Κυβέρνησης καί δέν είχε δημοσιευτεί στήν ’Ε
φημερίδα τής Κυβερνήσεως διάταγμα άποστράτευσης τών άνταρτών τής 
Ε θνικής ’Αντίστασης.

Ό  Ζεΰγος άμέσως μετά τή δημοσίευση τής διαταγής τοΰ Σκόμπυ 
γιά άποστράτευση τών άνταρτών δήλωσε:

« "Ακουσα τό διάγγελμα τοΰ Στρατηγού Σκόμπυ. Πιστεύω, δτι τέτοιες

69. Γ ιά τή συνάντηση αύτή ό Π. Κανελλόπουλος Εγραψε: «ΟΙ κομμουνιστές άνένόοτοι άλλά 
καί έμεΐς τό ίδιο. Ό  Σβώλος καί οί λοιποί συντάσσονται ξανά μέ τούς κομμουνιστές. "Αγνωστο τί θά 
γίνει. ΟΙ έλπίδες μειώθηκαν-. Καί ό Τσιριμώκος Εγραψε στό ήμερολόγιό του: Ό  Παπανδρέου 
«συμφωνεί στήν άποψη, μά δέν υποχωρεί».

70. Στ' Άρματα!: τ. III, σελ 231-232.
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ένέργειες, στίς όποιες συχνά προβαίνει ό κ. Σκόμπυ δέν συντελούν στήν όμα- 
λότητα τής πολιτικής μας ζωής... Προχθές μάς άνακοίνωσε δτι ή 'Ορεινή Τα
ξιαρχία πού μεταφέρθη άπό τό πολεμικό μέτωπο στήν 'Αθήνα δέν διαλύεται, 
γιατί ό κ. Σκόμπυ έπιμένει σ ’ αύτό καί έπέδωκε σχετικό τηλεγράφημα. Σήμερα 
μέ ήμερήσια διαταγή του ζητεί μονόπλευρη άποστράτευση. "Ολες αύτές οί ένέρ- 
γειες πού είναι άντίθετες μέ τίς άρχές τοΰ συμμαχικού άγώνα καί ά σ φ α- 
λ ώ ς δ έ ν  έ π ι δ ο κ ι μ ά ζ ο ν τ α ι  ά π ό  τ ή ν  κ υ β έ ρ ν η σ η  τ ή ς  
Σ υ μ μ ά χ ο υ  Μ ε γ. Β ρ ε τ α ν ν ί α ς .  υποβοηθούν νά δημιουργηθεϊ τό 
σημερινό πολιτικό άδιέξοδο τής χώρας μας μέ τίς τραγικές συνέπειες πού δια- 
φαίνονται στό βάθος. Οί κύκλοι τής Δεξιάς πού προκαλούν καί ένισχύουν ή καί 
άνέχονται άκόμα αύτές τίς ένέργειες προσφέρουν τή χειριστή υπηρεσία στή 
χώρα μας. Πιστεύω δτι υπέρτατο χρέος στό ”Εθνος καί τό Λαό μας. πού πρό- 
σφερε τόση συμβολή στό συμμαχικό άγώνα, έπψάλλει νά υπερασπίσουμε τή 
μοναδική λύση στό φλέγον στρατιωτικό πρόβλημα. Καί αύτό είναι νά άποστρα- 
τευθοΰν δλες οί ένοπλες δυνάμεις ΕΛΑΣ. ΕΔΕΣ. 'Ορεινή Ταξιαρχία, ’Ιερός 
Λόχος καί σχηματισμοί τής Αίγύπτου καί νά δημιουργηθεϊ μιά πραγματική 
'Εθνοφυλακή στή διάθεση τοΰ ”Εθνους καί δχι τής άντιδραστικής δεξιάς. Ό  
'Ελληνικός Λαός έχει μπροστά του δλα τά στοιχεία καί είναι σέ θέση νά κρίνει 

μόνος του ποιός υπερασπίζει τήν ήσυχία του καί τήν όμαλή έξέλιξη τής πολι
τικής ζωής.»1'

Ό  Ριζοσπάστης στό κύριο άρθρο του έγραφε:
«Τά δπλα δέν τά παραδίνουμε...»!

Καί ή «Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση» εγραφε:
«Πενήντα μέρες μετά τήν άπελευθέρωση τής ‘Αθήνας ό λαός μας άντιμε- 

τωπίζει μέσα σέ συνθήκες έξαιρετικές μιά κατάσταση πού τοΰ έμπνέει άνη- 
συχίες... Τί γίνεται; Πού τραβάμε;... Πρέπει νά βγει άπό τό μυαλό όποιουδήποτε 
δτι μπορεΐ ποτέ ό λαός μας νά παρατήσει τά δπλα, πού άρπαξε άπό τούς κατα
χτητές, χωρίς νά έχει προηγουμένως κατοχυρωθεί δτι οί συνεργάτες, πού τόν 
δολοφονούσαν, τιμωρούνται, ...δημιουργεϊται μιά κατάσταση, πού οδηγεί κατευ
θείαν στόν έμφύλιο πόλεμο. Ξέρουμε ποιοι τόν θέλουν στήν 'Ελλάδα, ξέρουμε 
ποιοι τόν θέλουν σ ' δλον τόν κόσμο. Τό κόμμα μας δέν πρόκειται νά άναλάβει 
τήν εύθύνη γιά τό ξαπόλυμά του... θά τήν έχουν έκείνοι πού στίς κρισιμότερες 
στιγμές τής 'Ελλάδας καί τοΰ κόσμου παραβιάζουν τή συμφωνία τού έθνους 
καί τών συμμάχων μας γιά τή συντριβή τοΰ φασισμού καί τή δημοκρατική 
άναγέννηση τής 'Ελλάδας».11

Αύτή τή μέρα έφευγε ό Ρούσος μέ τήν έαμική έπιτροπή πού στελνό
ταν νά ένημερώσει τήν Κοινή Γνώμη τού έξωτερικού. Ό  ίδιος άργότερα 
έγραψε: «Πριν φύγω δήλωσα στήν παραπάνω συνάντηση τών μελών τού Πολι
τικού Γραφείου (σ.σ. πρόκειται γιά τή συνάντηση στό Νοσοκομείο ’Αρε- 
ταίειο πού γράψαμε), κοιτάζοντας Ιδιαίτερα τό Σιάντο. Τά δπλα δέν τά παρα
δίνουμε. Μά νά φυλαχτούμε άπό αύταπάτες σχετικά μέ τή διεθνή κατάσταση. 
Έννοΰσα κυρίως τήν άφελή γραμμή τού Σιάντου πώς θά κάνουμε άγώνα γιά

71. ΕΑΜ, Λευκή Βίβλος, Μάης 1944 — Δεκέμβριος 1945, σελ. 34, 35. «Κομμουνιστική 
"Επιθεώρηση- άριθ. 39, τής I τοΟ Δεκέμβρη 1944.

72. «Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση» άριθ. 39, τής 1.12.1944.
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νά προκαλέσουμε τή διαμαρτυρία καί συμπαράσταση τών λαών. Ά λλ  ’ αύτή 
είχε άρχίσει κιόλας νά έκδηλώνεται. »73

Γρίφος! Είναι ό συνηθισμένος τρόπος τοΰ Π. Ρούσου νά γράφει γιά 
νά μήν πει τίποτα. Πώς θά γινόταν νά μήν παραδώσουμε τά όπλα καί νά 
άποφύγοϋμε τή σύγκρουση, μιά πού ό ίδιος έγραφε πώς δέ θάπρεπε νά 
έχουμε αύταπάτες σχετικά μέ τή διεθνή κατάσταση πού ήταν σέ βάρος 
τού λαϊκού κινήματος. — Θά έχαναν αύτή τήν εύκαιρία οί "Αγγλοι;

Ά λλά  καί ό Παπανδρέου έρριχνε λάδι στή φωτιά. Τό βράδυ, στίς I 
τοΰ Δεκέμβρη, δπως γράφει δ Π. Κανελλόπουλος, «... κάλεσε ό Παπαν
δρέου σέ σύσκεψη δλους τούς ύπουργούς πού δέν άνήκουν στήν έαμική παρά
ταξη. Πήγα βέβαια κι έγώ. Ήρθε καί ό στρατηγός Σαρηγιάννης πού άποφάσισε 
νά μείνει μαζί μας. ' Υπογράψαμε μιά άπόφαση τοΰ υπουργικού συμβουλίου πού 
διατάσσει τήν πολιτοφυλακή νά παραδώσει, άπειλώντας κυρώσεις. Στείλαμε 
τόν Λαμπριανίδη νά βρει τούς εξ η έαμικούς ύπουργούς γιά νά τούς προτείνει 
νά υπογράψουν κι αυτοί, λέγοντάς τους δτι τό ζήτημα είναι ζήτημα έμπιστο- 
σύνης. Δέν ξέρω τί ίγινε. Τώρα ή ώρα είναι εξ η (σ.σ. 2 τοΰ Δεκέμβρη) κι άκό
μα δέν ξημέρωσε. ’Ακούω τούς έφημεριδοπώλες καί φωνάζουν: «Παραίτηση 
δλων τών υπουργών τής άριστεράς». Φαίνεται δτι μπήκαμέ σέ άγώνα. »u

' Ο Παπανδρέου καί οί άντιδραστικοί ύπουργοί, μιά παραταξιακή σύ
σκεψη, πού έγινε κρυφά άπό τούς έαμικούς ύπουργούς, τήν άνύψωσαν σέ 
συνεδρίαση τού ύπουργικοΰ συμβουλίου καί ύπέγραψαν καί άπόφαση, 
άπειλώντας «κυρώσεις», άν δέν έφαρμοστεΐ. Μέ ποιό κύρος καί ποιά δύ
ναμη θά έκαναν σεβαστή τήν άπόφασή τους; Πότε θά έπρεπε νά συμ
μορφωθούν οί πολιτοφύλακες, άφοΰ ή Ιη τού Δεκέμβρη, πού καθορίζονταν 
σάν ήμέρα παράδοσης ύπηρεσίας, είχε κιόλας παρέλθει;

Τί έγινε δμως τήν ίδια νύχτα στά Γραφεία τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ καί 
τοΰ ΚΚΕ;

Τίς πρώτες πρωινές ώρες πληροφορούνται άπό τρίτους, άσχετους μέ 
τήν ύπόθεση, δτι οί ύπουργοί Σβώλος, Τσιριμώκος, ’Ασκούτσης καί Ά γ - 
γελόπουλος, έστειλαν τίς παραιτήσεις τους στόν πρωθυπουργό καί δτι μέ 
γράμματά τους τίς δικαιολογούν. Ό  Τσιριμώκος, σχολιάζοντας τίς παραι
τήσεις δλων, έγραψε τότε στό ήμερολόγιό του τά παρακάτω λίγα λόγια, 
πού δμως άποκαλύπτουν πώς δικαιολογούσαν στά γράμματά τους τίς πα
ραιτήσεις τους: «... Ή  παραίτησή μας ήταν άπαραίτητη γιά νά άποσαφηνιστεϊ 
ή κατάσταση πού περιήλθε σέ άδιέξοδο άπό τήν άποτυχία κάθε προσπάθειας 
γιά νά βρεθεί λύση στό στρατιωτικό πού νά ικανοποιεί τή λαϊκή άξίωση.» Δη
λαδή έρριχναν τήν εύθύνη σέ κείνους πού έπιδίωκαν άντιλαϊκή λύση. Δέν 
άνταποκρίνεται δμως σ ' αύτό ένα μεταγενέστερο σχόλιο τού ίδιου τοΰ 
Τσιριμώκου, πού Ισχυρίστηκε δτι «... ή παραίτησή μας άποτελούσε τήν πι
στοποίηση τής άποτυχίας νά έπιβάλουμε τή συμβιβαστική λύση. Ή ταν διαφω
νία καί πρός τά δυό μέρη...»75

73. Π. Ροΰσος, * Ή  μεγάλη 5ετία» τομ. 2ος, σελ. 344.

74. Π. Κανελλόπουλος, στό Ιδιο, σελ. 700.

75. 'Εφημερίδα «Μάχη». Ά ρ θρ ο  τοΟ Ή . Τσιριμώκου μέ τίτλο « Ή  δική μας άλήθεια».
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' Η παραίτηση τών συνεργαζόμενων μή κομμουνιστών υπουργών, χωρίς 
νά προειδοποιηθεί ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, οΰτε ή ήγεσία τοΰ ΚΚΕ, προκάλεσε σύγ
χυση. Γιά νά διατηρηθεί κάποια πόρτα άνοικτή καί πρός τούς ύπουργούς πού 
παραιτήθηκαν, δόθηκε έντολή στούς ύπουργούς Γ. Ζεΰγο καί Μ. Πορφυρο
γένη νά στείλουν στόν Παπανδρέου καί τίς δικές τους παραιτήσεις. Αύτό 
έγινε τίς πρώτες πρωινές ώρες, στίς 2 τοΰ Δεκέμβρη. ' Η κυβερνητική κρί
ση όλοκληρώθηκε. Ή  σοβαρότητά της ξεπερνοΰσε τά δρια τών συνηθι
σμένων σέ ειρηνικές καταστάσεις κυβερνητικών κρίσεων. Αύτή πού ξέ
σπασε μέσα σέ μιά άναταραγμένη 'Ελλάδα, έκανε πιό έντονα καί πιό έκ- 
δηλα τά χαρακτηριστικά τής έπαναστατικής κατάστασης.

’Αποφασιστική στιγμή

Ό  άθηναϊκός τύπος τήν πρώτη τοΰ Δεκέμβρη δημοσίευε τό διάγγελμα τοΰ 
Σκόμπυ γιά τήν άποστράτευση δλων τών άνταρτών, χωρίς νά καθορίζει 
τό σχηματισμό τών δυό ταξιαρχιών πού είχαν συμφωνηθεΐ νά μείνουν 
ένοπλες.

Ό  Σαράφης, δπως έγραψε στό βιβλίο του, μέ έπεΐγον τηλεγράφημα 
γνωστοποιούσε στήν πολιτική ήγεσία δτι: «Τήν Ιη τοΰ Δεκέμβρη άγγλικά 
άεροπλάνα ερριξαν προκηρύξεις τοΰ στρατηγού Σκόμπυ καί διαταγή του, πού 
καλοΰσε τούς άντάρτες νά παραδόσουν τόν οπλισμό τους σύμφωνα μέ τά σχέδια 
πού έχω έκθέσει στό προηγούμενο κεφάλαιο. 'Οριζόταν έναρξη άποστράτευσης 
ή 10 τοΰ Δεκέμβρη».1*·

Τή νύχτα 30 τοΰ Νοέμβρη πρός 1 τού Δεκέμβρη οί δυνάμεις τοΰ Σκό
μπυ πήραν διάταξη μάχης. Οί δυνάμεις πού προορίζονταν γιά τήν πρό
κληση πήραν έπίκαιρες θέσεις, μέ μέτωπο άπό τό κέντρο τής πόλης πρός 
τίς συνοικίες τής ’Αθήνας. Οί ντόπιες δυνάμεις, (πραιτωριανοί, άστυνο- 
μικοί καί διάφορες όμάδες ένοπλων προβοκατόρων), είχαν διάταξη μάχης. 
Ή  ’Ορεινή Ταξιαρχία, μέ βάση έξόρμησης τό Γουδί, μέ τμήματά της 
κατέλαβε θέσεις στόν 'Υμηττό, στή συνοικία Ζωγράφου, στά Κουπόνια 
καί στήν Καισαριανή, δπου καί άκροβολίστηκαν. Στούς στρατώνες τοΰ 
Συντάγματος Χωροφυλακής, στή συνοικία Μακρυγιάννη, όχυρώθηκαν γε
ρά οί χωροφύλακες τού Ντάκου, πού είχαν σοβαρά ένισχυθεΐ άπό χωρο
φύλακες, πού έφτασαν μέ άγγλική φροντίδα καί μέσα άπό δλη τήν * Ελ
λάδα, άπό άντρες τής Ειδικής ’Ασφάλειας καί ταγματασφαλίτες, πού 
είχαν καταφύγει έκεΐ, καί άπό πολλούς άξιωματικούς τοΰ στρατού, πού 
στάλθηκαν άπό τόν Βεντήρη. Στά άστυνομικά τμήματα, κυρίως τοΰ Κέ
ντρου, καί στή Γενική ’Ασφάλεια, άστυνομικοί καί έθνοπροδότες βρί
σκονταν σέ πλήρη πολεμική έτοιμότητα. ’Ισχυρές δυνάμεις είχαν συγκεν
τρωθεί στή Γενική Διεύθυνση τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άντίκρυ άπό τά 
Παλιά ’Ανάκτορα. Στό υπουργείο τών στρατιωτικών καί στό Τάγμα Φρου
ράς τοΰ «’Αγνώστου Στρατιώτη», συγκεντρώθηκαν περί τούς 300 άξιωμα-

76. Σ. Σαράφης, στό Γδιο, σελ. 382.
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τικοί, πού προορίζονταν νά πλαισιώσουν τά Τάγματα ’Εθνοφρουράς, οί 
όποιοι όπλίστηκαν καί όργανώθηκαν σέ λόχο, προκειμένου νά χρησιμο
ποιηθούν σάν άπλοί μαχητές. ΟΙ Χίτες τοϋ Γρίβα, μαζί μέ όπλοφόρους 
άπό τίς λεγόμενες «δυναμικές όργανώσεις», όχυρώθηκαν στό Θησείο καί 
οΐ έδεσίτες τοϋ Παπαγεωργίου στό Παγκράτι. 'Ομάδες τους, μαζί μέ άλ
λους Ενοπλους, κυρίως γερμανοοπλισμένους, είχαν όχυρωθεΐ σέ γερά κτί
ρια καί ξενοδοχεία γύρω άπό τήν πλατεία τής 'Ομόνοιας.

ΟΙ βρεταννικές στρατιωτικές δυνάμεις έμειναν άμετακίνητες στίς θέ
σεις κλειδιά, άλλά όχι σέ θέση άμεσης πολεμικής δράσης, έκτός άπό μι
κρά τμήματα, κυρίως μηχανοκίνητα, μέ Ισχυρή δύναμη πυρός, πού κάλυ
πταν καί ένίσχυαν δλες τίς άντεπαναστατικές έστίες. Συγκεκριμένα, τά 
βρεταννικά τμήματα, ήταν σκόρπια σ ’ δλη τήν 'Ελλάδα, μέ ισχυρότερες 
δυνάμεις στήν ’Αττική. Δέν ήταν συνδεμένα μεταξύ τους καί, σέ περί
πτωση έπιχειρήσεων, δέν θά είχαν δυνατότητα νά συνδεθοϋν καί νά δρά
σουν άπό κοινού σέ ένα σχέδιο. Ή  διάταξή τους ήταν άμυντική καί, πιό 
σωστά, περιφρούρησης ειδικών πολεμικών άντικειμένων. Δηλαδή είχαν 
άποστολές νά διατηρήσουν τά άεροδρόμια καί τά λιμάνια, νά έλέγχουν 
τίς σιδηροδρομικές καί όδικές άρτηρίες άπό τόν κορμό τής 'Ελλάδας καί 
τήν Πελοπόννησο πρός τήν πρωτεύουσα, νά κρατούν άνοιχτή τήν έπι- 
κοινωνία τών άεροδρομίων καί λιμανιών μέ τό κέντρο τής ’Αθήνας, δπου 
ήταν ή Διοίκηση καί τό ’Επιτελείο τοΰ Σκόμπυ, νά φρουρούν άποθήκες 
άνεφοδιασμοϋ, Ιδρύματα, τό ραδιοφωνικό σταθμό, τή Βρεταννική Πρε
σβεία καί τά ξενοδοχεία τής πλατείας Συντάγματος.

' Η τέτοια διάταξη τών δυνάμεων τής άντεπανάστασης προκάλεσε σύγ
χυση στίς γραμμές τής ήγεσίας τοΰ κινήματος καί αύταπάτες σχετικά μέ 
τίς προθέσεις τών "Αγγλων. Δημιουργήθηκε ή έντύπωση πώς ή κρίση καί 
ή λύση της θά μείνει ένδοελληνική υπόθεση καί δτι οί "Αγγλοι θέλουν 
νά μείνουν άμέτοχοι, ή είναι δεσμευμένοι νά μείνουν άμέτοχοι σέ μιά έμ- 
φύλια σύρραξη.

Προσπάθειες νά έξασφαλιστεϊ διεθνής συμπαράσταση

Δέν νομίζω πώς ό Ζεΰγος, δπως καί άλλα μέλη τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, πίστευε 
δτι ό Σκόμπυ κάνει προσωπικές αυθαιρεσίες καί ένεργεΐ χωρίς νά έχει 
έντολές άπό τήν κυβέρνησή του. ' Ο διαχωρισμός τής ντόπιας άντίδρασης 
άπό τούς "Αγγλους καί ή θέση νά μή χτυπηθούν οί "Αγγλοι, άν αυτοί 
πρώτοι δέν κάνουν χρήση τών δπλων τους, ήταν άναμφισβήτητα σωστή 
τακτική, γιά τό στάδιο τής προετοιμασίας. ’Επιβαλλόταν άπό τήν τότε 
διεθνή κατάσταση: Ό  πόλεμος συνεχιζόταν. Ή  Σοβιετική "Ενωση μπλεγ
μένη σέ πόλεμο ζωής ή θανάτου δέν μπορούσε νά άντιδράσει άποφασιστι- 
κά σέ περίπτωση άγγλικής έπέμβασης στήν ' Ελλάδα καί ουτε νά συμπα
ρασταθεί άνοικτά καί μέ ύλική βοήθεια σέ Ενα κίνημα πού, δικαιολογη
μένα, θά πολεμούσε γιά τήν άνεξαρτησία τής χώρας καί τίς έλευθερίες του.

* Η καθοδήγηση τοΰ λαϊκού κινήματος, 6στω καί πολύ καθυστερημένα, 
είχε στείλει άντιπροσώπους της, —δπως είδαμε— νά διαφωτίσουν τήν δι
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εθνή κοινή γνώμη, νά ένημερώσουν τά λαϊκά κινήματα γιά τήν κατάσταση 
στήν ' Ελλάδα καί νά ζητήσουν βοήθεια.

’Εκείνες τίς άποφαστικές μέρες, ή ήγεσία τοΰ ΚΚΕ είχε συγκεκριμένες 
πληροφορίες γιά τή θέση καί τή στάση τής κυβέρνησης καί τοΰ κινήμα
τος τουλάχιστο μιας χώρας, τής Γιουγκοσλαβίας. Είχε έπιστρέψει ό άπε- 
σταλμένος τοΰ ΠΓ τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ Στέργιος ’ Αναστασιάδης. Ό  Π. Ροΰ- 
σος δίνει στό βιβλίο του τίς παρακάτω πληροφορίες:

«Κατά τά τέλη τοΰ Νοέμβρη 1944, είχε σταλεί στό Βελιγράδι έκ μέρους 
τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ τό μέλος του Στέργιος 'Αναστασιάδης. πού τόν συνόδευε άπό 
τήν Καβάλλα ό Λευτέρης Ματσούκας, μέλος τής κομματικής καθοδήγησης 'Α
νατολικής Μακεδονίας. Ό  Ά. Τζήμας πού ήταν στό Βελιγράδι άντιπρόσωπος 
- σύνδεσμος τοΰ Γεν. Στρατηγείου μας καί τοΰ όικοΰ μας ΠΓ όργάνωσε έπεί- 
γουσα συνάντησή τους μέ τόν Τίτο. Τό Βελιγράδι μόλις είχε Απελευθερωθεί 
στίς 20 τοΰ Όκτώβρη.

~Οπως μοΰ άφηγήθηκε ό Ά . Τζήμας. ό 'Αναστασιάδης έθεσε έκ μέρους 
τοΰ ΠΓ στό στρατάρχη Τίτο τό άκόλουθο ζήτημα: ή κατάσταση στήν 'Ελλάδα 
δείχνει πώς βαδίζουμε γιά σύγκρουση μέ τούς “Αγγλους. Τό ΠΓ θέλει νά ξέρει, 
άν σέ μιά τέτοια περίπτωση μπορούμε νά υπολογίζουμε στή βοήθεια τών 
Γιουγκοσλάβων.

Ή  Απάντηση, κατά τήν άφήγηση τού Τζήμα. ήταν:
-  θά σάς βοηθήσουμε, φτάνει νά τό άποφασίσετε.
Τότε. σύμφωνα μέ τήν άφήγηση τοΰ Τζήμα. δημιουργήθηκεένα έπεισόδιο. 

Ό  'Α. Τζήμας παρεμβαίνοντας ρώτησε:
-  Πώς είναι δυνατό, σύντροφε στρατάρχη, νά μάς βοηθήσετε, δταν πά

ρουμε ύπόψη τήν σημερινή διεθνή πολιτική κονγιουνκτούρα (περίσταση):
Τότε ό Τίτο σηκώθηκε καί άκουμπώντας στό μπροστινό μέρος τοΰ γρα

φείου του. λέει τονισμένα:
-  Σύντροφε Άνδρέα, είσαι κακός διπλωμάτης!

Ή  συνέχεια ήταν πώς ό Στέργιος 'Αναστασιάδης παρατήρησε τόν Τζήμα 
γιατί τόλμησε νά άμφισβητήσει τή δήλωση τού Τίτο δτι θά μάς βοηθήσει. Τότε 
τό δνομα τοΰ Τίτο ήταν στά Βαλκάνια τό βαρύτερο μετά τό όνομα τοΰ Στάλιν.

Σέ λίγο, 5 τοΰ Δεκέμβρη, δταν ξέσπασε ή σύγκρουση μέ τούς “Αγγλους, ό 
Τζήμας πήρε τό μήνυμα τού ΠΓ τοΰ ΚΚΕ νά κατέβει στήν ‘Ελλάδα. Πήγε νά 
άποχαιρετήσει τό στρατάρχη. Τόν ρώτησε:

-  Τί λέτε. ήρθε μήπως ή ώρα (δηλαδή νά μάς βοηθήσετε μιά καί θά χτυ
πηθούμε μέ τούς “Αγγλους):

'Απάντηση: -Δέν ήρθε μά πρέπει νά παλέψετε...
Αύτοΰ έληξε ή συζήτηση...».
Στή συνέχεια ό Π. Ροΰσος άφηγεΐται δική του έπίσκεψη στόν Τίτο 

καί καταλήγει:
«...Τοΰ περιέγραψα τήν έξέλιξη τών γεγονότων στήν 'Ελλάδα καί τήν 

άνάγκη ολόπλευρης βοήθειας πού έχουμε, υλικής, στρατιωτικής, διπλωματι
κής... Καταλήξαμε νά συνεννοηθούμε καί μέ τή Σόφια γιά νά ζητήσουμε καί κεί 
τά ίδια... Οί Βούλγαροι, δπως πάντα, ήταν πιό διαχυτικοί καί άνοιχτόκαρδοι. 
Μά δχι λιγότερο έπιφυλαχτικοί στό ζεματιστό ζήτημα.

Τό συμπέρασμα τών έπισκέψεων καί συνομιλιών στή Σόφια καί τό Βελι



γράδι ήταν πώς ή διεθνής στιγμή δέν έπέτρεπε συγκεκριμένη βοήθεια πρός τόν 
άγώνα μας καί οΰτε υπήρχε τρόπος νά προωθηθούμε σέ άλλες χώρες.

Έπιστρέψαμε άπρακτοι στήν πατρίδα. Καταστεναχωρημένοι, όχι δμως καί 
π αραξενεμένοι».77

Ά π ό  τά παραπάνω στοιχεία βγαίνει τό συμπέρασμα πώς τό λαϊκό μας κί
νημα δέ μπορούσε νά ύπολογίζει σέ μιά άμεση ύλική βοήθεια άπό τίς γει
τονικές χώρες. Ά λλά  κανένας δέν συμβούλεψε τό ΚΚΕ νά μήν άπαντήσει 
σέ πρόκληση καί κανένας δέν άπέκλεισε τή δυνατότητα συμπαράστασης 
στήν πορεία. Α ντίθετα, συγκεκριμένα ό Τίτο, τόνισε, όπως είδαμε, πώς 
«πρέπει νά τό άποφασίσετε». "Οσο γιά τή βοήθεια νά ταξιδέψει ή άντι- 
προσωπεία πρός τή Δυτική Εύρώπη, ήταν δύσκολο νά τής δοθεί τόσο άπό 
τίς πολεμικές συνθήκες, όσο καί άπό τό γεγονός ότι δέν είχαν διαβατή
ρια. Τό έρώτημα όμως πού μένει είναι: Γιατί ό Π. Ρούσσος δέν ζήτησε 
καί αύτή τή φορά νά έπισκευθεΐ τήν Σοβιετική "Ενωση, πού έπρεπε νά 
είναι ή κύρια προσπάθειά του, ή, άν καί αύτό παρουσίαζε δυσκολίες, γιατί 
δέν έπιδίωξε νά πάρει έπαφή μέ σοβιετικούς πολιτικούς, διπλωμάτες καί 
στρατιωτικούς, πού τότε είχαν πλημμυρίσει τήν Γιουγκοσλαβία;711

"Ολα τά στοιχεία καί μιά ρεαλιστική εκτίμηση τής διεθνούς κατά
στασης στίς ιδιόμορφες συνθήκες τού πολέμου, στήν τελευταία πρός τή 
νίκη φάση του, μπορούμε νά πούμε πώς δείχνουν ότι, παρά τή σχεδόν πα
γκόσμια ήθική συμπαράσταση τής Κοινής Γνώμης στόν έλληνικό λαό, τό 
λαοκρατικό έπαναστατικό κίνημα δέν μπορούσε νά ύπολογίζει σέ άμεση, 
άπό τήν πρώτη στιγμή, ένεργητική βοήθεια καί ύλική συμπαράσταση 
στόν άγώνα του άπό έξω. ’Αντίθετα, ή άντεπανάσταση είχε βέβαιη καί 
μοναδική πηγή ένίσχυσης τήν Βρεταννική Αύτοκρατορία, μέ ένεργητική 
συμπαράσταση τής Α μερικής. Ό  άρνητικός αύτός διεθνής παράγοντας 
γιά τήν έξέγερση, άν σωστά καί ψύχραιμα έκτιμούνταν, δέν Οά έπρεπε νά 
θεωρηθεί σάν καθοριστικός γιά τήν άποτυχία της. Πριν ά π’ όλα, ό έλλη- 
νικός λαός δέν θά πολεμούσε γιά τή συντριβή τής Βρεταννικής Αύτοκρα- 
τορίας, άλλά γιά τή νίκη ένάντια στίς βρεταννικές δυνάμεις πού έπιβουλεύ- 
ονταν τήν άνεξαρτησία καί τήν κυριαρχία του.

"Ενοπλη άντίσταση μπορούσε νά γίνει καί μέ μόνες τίς έσωτερικές 
δυνάμεις τού λαοΰ. Αύτή ή γνώμη τού Σιάντου καί τοΰ Ζεύγου, πού ήταν 
σύμφωνη καί μέ τή γνώμη τής συντριπτικής πλειοψηφίας τών πολιτικο- 
στρατιωτικών στελεχών καί τού λαοΰ, γιά νά γίνει πράξη χρειαζόταν ένο
πλες δυνάμεις στό χώρο τής πρωτεύουσας, όπου 0ά γινόταν ή κύρια καί 
άποφασιστική σύγκρουση. Ό  ΕΛΑΣ σ ’ αύτό τό χώρο είχε τό Α ' Σώμα 
Στρατού, μέ δύναμη πού υπολογιζόταν σέ 22.000, άλλά κατά τούς πιό αί-

77. Π. Ροϋσος, στό Ιδιο, Β ' τόμος, σελ. 346-347.

78. Είναι ή τρίτη φορά πού βρίσκεται κοντά στούς σοβιετικούς καί δέν έπιδιώκει έπαφή μ ' 
αυτούς, έκτός άπό τήν έπαφή του στό Κάιρο, πού Εγινε «κατόπιν Εορτής». Καί δμως ό Π.Ρ. θεω
ρούνταν άπό τόν Ίωαννίδη ό «άναντικατάστατος διπλωμάτης» τού ΚΚΕ καί ό Ζαχαριάδης τόν 
Εκανε καί υπουργό τών Εξωτερικών στήν προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση τοΰ Βουνού. 
Δέν είναι περίεργο:
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σιόδοξους καθοδηγητές θά ήταν δυνατό νά παραταχθούν περί τίς 9.000 καί 
δχι δλοι, έστω καί σχετικά όπλισμένοι. 'Υστερούσε, λοιπόν, σοβαρά τό 
λαϊκό κίνημα σέ ένοπλες δυνάμεις, άλλά ύπολόγιζε στή μεταφορά δυνά
μεων άπό τόν ΕΛΑΣ τοΰ Βουνοΰ καί είχε μέ τό μέρος του τό λαό, «ψυχή- 
σθένος, άφθαστη αυτοθυσία. Είχαμε — κατά τόν Σιάντο — ήθική υπεροχή, 
πού έδωσε δχι λίγα Αποτελέσματα».

Αύτή τήν κατάσταση διαπίστωσε, έστω καί άργά ό Σιάντος. Γιά νά 
έξασφαλίσει τίς άπαιτούμενες δυνάμεις έστειλε, δπως γράψαμε, τόν Λευτε
ριά στήν Λαμία καί τόν Γκουζέλη στήν ’Αττική.

Γιά τά άποτελέσματα τής άποστολής του, τόν Ό χτώβρη τοΰ 1977, ό 
Τάσος Λευτεριάς άποκάλυψε σέ μιά συζήτηση πού είχε όργανώσει ή «Σο
σιαλιστική Πορεία».7''

Ό  X., καπετάνιος τοΰ ΕΛΑΣ στά μακεδονικά τμήματα, σέ μιά άπό τίς 
παρεμβάσεις του, στή συζήτηση έκείνη, είπε:

«θέλω λοιπόν, έπειδή πολλά έγκώμια έχουν πλεχτεί γύρω άπό τό ρόλο τοΰ 
Σιάντου, νά καταλήξω σέ τούτο: οί υποψίες πού άπό μερικούς Εκδηλώθηκαν 
σέ βάρος τοΰ Σιάντου, δέν ήταν κατά τή γνώμη μου. άδικαιολόγητες. Άλλά καί 
νά προσθέσω δτι στοιχεία συγκεκριμένα έναντίον τοΰ Σιάντου δέν υπάρχουν, 
άπλώς υποψίες, υποψίες νόμιμες. Γιατί, άλήθεια, ποιοι λόγοι μπορεί νά έκαναν τόν 
Σιάντο νά πάρει αύτή τήν καταστρεπτική άπόφαση: Λένε δτι ό Ίωαννίδης ήταν 
τότε άρρωστος, δτι είχε κάτι στό λαιμό του. κι δτι τήν άπόφαση τήν πήρε μό
νος του ό Σιάντος. Κοντολογής, βλέπουμε δτι ή ήγεσία βαρύνεται άκόμη καί μέ 
λάθη πού μοιραία, δικαιολογημένα, δημιουργούν υποψίες».

’Απάντησε ό Λευτεριάς:
« 'Εγώ πιστεύω δτι τό θέμα τοΰ Σιάντου πού έχει άμεση σχέση μέ τήν 

κατάσταση, τότε, στήν Αθήνα, πρέπει νά ξεκαθαριστεί άπόλυτα. Γιατί έστειλε 
τό Γενικό Στρατηγείο έκεί πού τό εστειλε καί δχι αλλού: Σάς είπα ήδη, δτι 
στίς 27 τοΰ Νοέμβρη είχε δοθεί διαταγή νά κατέβει στήν Αθήνα ή 13η μεραρ
χία, πού είχε 12.000 άντρες όργανωμένους σέ τακτικό στρατό καί διέθετε 4 πυ
ροβολαρχίες. 4 όλμαρχίες, ιππικό καί 14 βαρειά κανόνια, δλα αύτά στήν Πε
λοπόννησο. Καί αύτή. μαζί μέ τή 2η μεραρχία, πού είχε άλλες 3.500 άντρες, 
έφτανε καί παραέφτανε γιά νά καταλάβει τήν Αθήνα, έστω κι άν έπικεφαλής 
της βρίσκονταν καί ένας άπλός δεκανέας. "Αρα, ό Σιάντος. πού είχε δίπλα του 
τό δοκιμασμένο στρατηγό Μουστεράκη, τό στρατηγό Μάντακα. τό συνταγμα
τάρχη Λαγγουράνη κ.λπ., θά μπορούσε, άν δλες αύτές οί δυνάμεις βρίσκονταν 
πράγματι στή διάθεσή του, νά λύσει μέ έπιτυχία τό πρόβλημα τής ’Αθήνας. Κι 
δταν ό Σιάντος, γιά καθαρά πολιτικούς λόγους, πήρε τήν άπόφαση νά συγκρο
τήσει τήν Κ.Ε. τοΰ ΕΛΑΣ, πίστευε δτι θά είχε στή διάθεσή του δλες αύτές τίς 
δυνάμεις, πού σκόπευε νά τίς χρησιμοποιήσει σάν έγγύηση γιά τό ένδεχόμενο

79. Τά άποσπάσματα τής όμιλίας τοΰ Τάσου Λευτεριά είναι άπό τήν έφημερίδα «Σοσιαλι
στική Πορεία», Νοέμβρης 1977, άριθ. φύλ. 107 καί 108. Μιά έπανόρθωση: Στή σελ. 312 τοΰ A ' 
τόμου τούτου τοΰ βιβλίου, γράψαμε κατά λάθος δτι 6 Βαγγέλης Παπαδάκης γεννήθηκε σέ κά
ποιο χωριό κοντά στά Χανιά τής Κρήτης. Τό σωστό είναι δτι γεννήθηκε στό χωριό Κοξαρέ 
Ρεθύμνου, χωριό μέ πολλούς παλιούς δεσμούς μέ τό έργατικό καί άγροτικό κίνημα, δπου πριν 
άπ' τή βασιλομεταξική διχτατορία, ό μαθητής Βαγγέλης Παπαδάκης καί στήν Κατοχή Τάσος 
Λευτεριάς, όργανώθηκε στίς γραμμές τής ΟΚΝΕ.
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συμπλοκής καί γιά νά ένισχύσει τό βάρος του. τό κύρος του κατά τίς διαπραγ
ματεύσεις.

Αύτή είναι ή προσωπική μου άντίληψη. “Ημουν τότε στήν 'Αθήνα, περι- 
μένοντας νά φύγω γιά τήν Κρήτη, γιά νά χτυπήσω τούς Γερμανούς πού είχαν 
μείνει στά Χανιά. Στίς 27 τοΰ Νοέμβρη πήγα στόν Κωτσάκη, στό Α ' Σώμα 
Στρατού τοΰ ΕΛΑΣ καί μού είπαν δτι μέ ήθελε ό Σιάντος νά μοΰ δώσει μιά 
πληροφορία. Πράγματι, μπήκα στό γραφείο καί βρήκα τό Μάντακα, πού άρνή- 
θηκε νά μοΰ πει ποιά ήταν ή πληροφορία, πληροφορία, πού δπως ελεγε ό Κω- 
τσάκης, άφοροΰσε μιά έντολή πού είχε δοθεί στόν “Αρη, δηλαδή τή διαταγή γιά 
τήν 13η μεραρχία. Τελικά, έφυγα πράγματι καί πήγα στή Λαμία, δπου βρίσκον
ταν ό "Αρης, συζήτησα μαζί του. δέν διαφωνήσαμε σέ τίποτα. # βρήκα καί τόν 
Μακρίδη, τοΰ είπα γιά τήν έντολή τοΰ Σιάντου καί μοΰ άπάντησε δτι αύτό δέν 
μπορεΐ νά γίνει, «γιατί έμεϊς δέν είμαστε δεκανείς γιά νά μάς διοικούν ό Σιάντος 
καί τό Πολιτικό Γραφείο». “Ετσι, ή διαταγή δέν έκτελέστηκε κι αύτό επαιξε 
άποφασιστικά ρόλο στις έξελίξεις στήν ’Αθήνα...»

Μέ τίς σκέψεις καί τίς προοπτικές τοΰ Λευτεριά θά μπορούσε κανέ
νας νά συμφωνεί, ή καί νά διαφωνεί. Τό πρόβλημα όμως είναι άλλο: Κα
τηγορεί τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, (άνεξάρτητα άπό τόν τρόπο καί τίς άντιδράσεις 
τοΰ Ά ρ η  καί τοΰ Μακρίδη), ότι άντέδρασε καί «...ή δ ι α τ α γ ή  δέν 
έκτελέστηκε καί αΰτό επαιξε άποφασιστικά ρόλο στίς έξελίξεις στήν Αθήνα...» 
Μπορούσε όμως τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ νά έφαρμόσει μιά έντολή έστω καί τοΰ 
πιό υπεύθυνου κομματικού προσώπου, όπως ήταν ό Σιάντος, πού διαβι
βάστηκε κατά τόν πιό άνορθόδοξο τρόπο, τόν καιρό πού ό στρατιωτικός 
άρχηγός τοΰ ΓΣ βρισκόταν στήν Α θήνα καί συζητούσε μέ τόν πρωθυ
πουργό καί τόν προϊστάμενό του στρατηγό Σκόμπυ; Ό  ΕΛΑΣ ήταν 
έθνικός στρατός, έκχωρημένος άπό τήν ήγεσία τού ΕΑΜ στήν κυβέρνηση, 
καί μόνο άπό αύτήν, ή τόν άναγνωρισμένο άρχιστράτηγο τού έλληνικοΰ 
καί συμμαχικοΰ στρατού μπορούσε νά παίρνει διαταγές. Διαφορετικά Οά 
ήταν ανταρσία. Δικαιολογημένα λοιπόν δέν αποφάσισε τό ΓΣ νά συμ
μορφωθεί μέ τίς έντολές τοΰ Σιάντου, μιά πού ή κυβέρνηση τής έθνικής 
ένότητας. μέ συμμετοχή τών έαμικών ύπουργών. συνέχιζε νά ύπάρχει.

Τήν Ιη τοΰ Δεκέμβρη, όταν ό Σιάντος μέ τηλεγράφημά του ένημέ- 
ρωνε τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ ότι οί ύπουργοί τού ΕΑΜ παραιτήθηκαν, τό ΓΣ 
άποδεσμεύτηκε άπό τήν κυβέρνηση, άρνήθηκε νά υπακούει στόν Σκόμπυ 
καί μπήκε κάτω άπό τίς διαταγές τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, σά στρατιωτικό τμή
μα τοΰ λαϊκού κινήματος καί σ ’ αύτήν άπευθύνεται.

Συγκεκριμένα: Τήν Ιη τού Δεκέμβρη, ό Σιάντος μέ έπεΐγον τηλεγρά
φημα, γνωστοποιούσε στό Γενικό Στρατηγείο ότι παραιτήθηκαν οί ύπουρ
γοί τής ΠΕΕΑ καί ότι ή κατάσταση ήταν κρισιμότατη. Ζητούσε χωρίς 
άναβολή καί μέ τόν ταχύτερο δυνατό τρόπο, ένισχύσεις στήν Α θήνα. 
Ά λλά  τήν ίδια μέρα, τό ΓΣ τηλεγραφούσε στήν ΚΕ τού ΕΑΜ:

« Άπό άναφορά τής II Μεραρχίας μαθαίνουμε δτι διατάχθηκε μέ τήν ύπ ' 
άριθ. 24 διαταγή άπό τό A ' σώμα στρατού νά προωθήσει γιά άσκήσεις τό 
7ο σύνταγμα πεζικού στήν Αύλώνα καί τό 2ο σύνταγμα πεζικού στή Λιάτανη... 
γνωρίζουμε δτι ή μετακίνηση τμημάτων χωρίς νά ξέρει τό Γενικό στατηγείο 
τείνει νά έςαρθρώσει τή διάταξη τών τμημάτων καί ζητούμε νά καθοριστεί σέ
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περίπτωση σύγκρουσης ποιός θά διευθύνει τίς έπιχειρήσεις. Ή  μετακίνηση 
πρέπει νά γίνεται μέ καθορισμένο σχέδιο ένεργείας στό σύνολο καί δχι άνάλογα 
μέ τίς συνθήκες γιά κάθε περιοχή. Αύτός πού θά διευθύνει τίς έπιχειρήσεις θά 
είναι τυπικά καί ούσιαστικά ύπεύθυνος, άλλιώς είναι άδύνατη πραγματική καί 
ούσιαστική διεύθυνση έπιχειρήσεων πού θά διεξάγονται μέ πρόωρες κινήσεις 
καί δχι μέ ήρεμία καί Αποφασιστικότητα. Άπό τηλεγράφημα τοϋ συναγ. Σιάν- 
του μαθαίνουμε δτι παραιτήθηκαν οί υπουργοί τής ΠΕΕΑ καί ή κατάσταση είνε 
κρισιμότατη. Μάς παρακαλεί νά προωθήσουμε πρός τή Θήβα τάχιστα τό 
σταθμό διοίκησης 'Ομάδας Μεραρχιών Στερεάς. XIII Μεραρχίας, τό 52 
Σύνταγμα Πεζικού, τό 42 Σύνταγμα Πεζικού καί τήν Ταξιαρχία Ιππικού...».

Καί λίγο παρακάτω ό Σαράφης έγραψε:
« Άπό τίς παραπάνω ένέργειες τοϋ Γενικού Στρατηγείου φαίνεται καθαρά 

δτι ώς τίς 2 τού Δεκέμβρη καμμιά μονάδα τοΰ ΕΛΑΣ δέν είχε μετακινηθεί καί 
κανένα μέτρο δέν είχε παρθεϊ πού νά δείχνει προπαρασκευή έπίθεσης».*1'

Πραγματικά, τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, μέ τό παραπάνω τηλεγράφημά του, 
έβαζε πολλά καί πολύ σοβαρά προβλήματα.

Ά π ό  τίς συνεργασίες πού είχε μέ τά μέλη τοΰ ΠΓ πού ήταν στήν 
’Αθήνα, καί τίς έκτιμήσεις τών πολιτικοστρατιωτικών καθοδηγητών τής 
’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά, ό Σιάντος κατέληξε στό συμπέρασμα πώς μέ τίς 
δυνάμεις πού διέθετε ό ΕΛΑΣ στό χώρο τής πρωτεύουσας, σέ μιά γενική 
έπίθεση τών άντεπαναστατών, ήταν άδύνατο νά άπαντήσει τό λαϊκό 
έπαναστατικό κίνημα άμεσα μέ γενική ένοπλη έξέγερση. ’Απέκρουσε τήν 
αισιόδοξη προοπτική τών πολιτικοστρατιωτικών τής πρωτεύουσας, πού 
υπολόγιζαν σέ στρατηγικό αιφνιδιασμό τοΰ έχθροΰ, μέ κινητοποίηση τοΰ 
λαοΰ σέ γενική πολιτική άπεργία καί έκδηλώσεις στούς δρόμους, πού 
κατά τήν άποψή τους Οά παρέλυαν κάθε άντίδραση τών άντεπαναστατών, 
ένώ τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ θά ξεκαθάριζαν τίς ένοπλες εστίες τών διά
φορων εχθρικών όργανώσεων καί τά άστυνομικά τμήματα. Μιά γενική 
ένοπλη έξέγερση, πού είναι ή άνώτατη έκδήλωση τής έπανάστασης, δέν 
μπορεΐ νά προετοιμαστεί καί νά έκδηλωθεΐ συνωμοτικά. Στή διάρκεια τής 
προετοιμασίας της άσφαλώς θά πέσει στήν άντίληψη τοΰ έχθροΰ. ' Η 
έπανάσταση μόνο σέ τακτικό αιφνιδιασμό μπορεΐ νά ύπολογίζει καί γΓ 
αύτό ό Σιάντος ζητοΰσε άπό τίς οργανώσεις τοΰ ΕΛΑΣ τής πρωτεύουσας 
σύντονη καί ολόπλευρη προετοιμασία, γιά νά άποκρουστοΰν προκλήσεις 
τοΰ έχθροΰ καί ένοπλα άκόμα άν χρειαστεί. Οί μάχες πού θά ύποχρεωνό- 
ταν νά δώσει ό λαός Οά είχαν χαρακτήρα διαμαρτυρίας καί άμυνας, γιά νά 
κερδηθεϊ ό άπαιτούμενος χρόνος νά προετοιμαστεί ό λαός καί νά ένισχυθεϊ 
τό Α ' ΣΣ μέ δυνάμεις άπό τό Γενικό Στρατηγείο τοϋ ΕΛΑΣ.

Πρότεινε νά άντιδράσει τό λαϊκό κίνημα μέ μιά σειρά έκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας μέ αίτημα τήν πολιτική λύση τής κρίσης. Νά γίνει ή συγ
κέντρωση στό Σύνταγμα καί σέ συνέχεια γενική άπεργία. Νά άποφευχθοΰν 
ένοπλες συγκρούσεις καί νά ένταθοΰν οί προετοιμασίες τοΰ κινήματος καί 
τοΰ λαοΰ γιά μιά πιθανότατη Ενοπλη άναμέτρηση. Νά κερδηθεϊ ό άπαι- 
τούμενος χρόνος, τόσο γιά τήν όλόπλευρη προετοιμασία, όσο γιά τήν

80. Σ. Σαράφης, στό ίδιο, σελ. S83.
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ένημέρωση τής διεθνούς κοινής γνώμης. Νά συνεχιστούν οί προσπά
θειες διαχωρισμού τής ντόπιας άντεπανάστασης, άπό τούς Ά γγλους 
καί νά μή δίνονται άφορμές στούς συμμάχους νά άναλάβουν ένοπλο 
άγώνα ύπέρ τής άντεπανάστασης. Νά διατηρηθεί μέ κάθε τρόπο ή έαμική 
ένότητα στήν κορυφή καί ή συνεργασία μέ τούς Σβώλο καί λοιπούς τής 
ΠΕΕΑ. Δόθηκε έντολή στόν Παρτσαλίδη νά συγκαλέσει άμέσως τήν ΚΕ 
τού ΕΑΜ γιά νά άποφασίσει πάνω στίς προτάσεις αύτές τοΰ ΚΚΕ.

Πάρθηκαν έπίσης τά παρακάτω έπείγοντα μέτρα: Νά σταλεί έπιτελι- 
κός άξιωματικός άμέσως στή Λαμία καί νά κατατοπίσει άκριβώς τό ΓΣ τοΰ 
ΕΛΑΣ γιά τήν κατάσταση καί τήν άναγκη νά σταλοΰν άμέσως οί δυνάμεις 
πού ζητήθηκαν. Νά φύγουν οί Σαράφης καί "Αρης άπό τήν έδρα τους καί 
νά πάν στή Μονή Κλειστών τής ’Αττικής, δπου θά συναντήσουν τό 
βράδι, στίς 3 τοΰ Δεκέμβρη, τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, πού θά μετακινηθεί Εξω 
άπό τήν 'Αθήνα. Στάλθηκε ό έπιτελής ταγματάρχης Παπαδάκης Στέλιος. 
Νά σταλεί τηλεγράφημα τοΰ Γραμματέα τοΰ ΚΚΕ στόν κομμουνιστή 
Διοικητή τής Μεραρχίας Πελοποννήσου συνταγματάρχη Νίκο Παπαστα- 
ματιάδη, πού νά τού δίνει έντολή νά παραμείνει ή ΕΠ στή θέση της καί 
νά μετακινηθοΰν οί δυνάμεις του πρός τήν ’Αθήνα.1" Νά φύγουν τά μέλη 
τοΰ ΠΓ Γιάννης Ζεΰγος καί Χρύσα Χατζηβασιλείου γιά τή Χασιά τής 
’Αττικής καί νά φροντίσουν γιά τήν άμεση, χωρίς έλάχιστη καθυστέρη
ση, μετακίνηση τών συνταγμάτων πού είδοποιήθηκαν κοντά στήν ’Αθήνα. 
Αύτό τό τελευταίο ήταν ή όριστική διάλυση τοΰ ΠΓ, τό σκόρπισμά του 
καί τό πέρασμα δλης τής ευθύνης γιά τήν καθοδήγηση τοΰ κόμματος καί 
τοΰ κινήματος στόν Σιάντο.

Ή  ιστορική συνεδρίαση τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ

Ό  Σκόμπυ μέ τήν δυναμική του έπέμβαση πραγματοποιούσε τήν έν
τολή τοΰ Τσώρτσιλ, νά τερματιστούν οί πολιτικές διαπραγματεύσεις καί 
νά δοθεί ό λόγος στά δπλα, άν τό ΕΑΜ—ΕΛΑΣ άρνηθεΐ νά υποταχτεί στή 
στρατιωτική διαταγή τού Βρεταννοΰ στρατηγού. Ό  Παπανδρέου, γιά νά 
καλύψει τήν παρανομία τοΰ Σκόμπυ καί νά δώσει κυβερνητικό κύρος στή 
διαταγή άποστράτευσης, πού είχε κιόλας καταγγελθεί άπό τό ΕΑΜ, δχι 
μόνο γιά τό περιεχόμενό της άλλά καί γιά τήν άναρμοδιότητα ένός ξένου 
στρατηγοΰ νά άποφασίζει γιά τή λύση προβλημάτων πού μόνο ή Έ λ λη 
νική Κυβέρνηση μπορεΐ νά τά άντιμετωπίζει, κάλεσε γιά τίς 2 τοΰ Δε
κέμβρη Υ πουργικό Συμβούλιο.

81. Μετά τόν πόλεμο ό Ά ντρέας Μούντριχας — Ό ρ ίσ τη ς— δημοσίευσε στήν «Α πογευ
ματινή», στίς 30.10.1958 τό παρακάτω τηλεγράφημα, που δέν μπορέσαμε νά έπαληθεύσουμε: 

«Συνταγματάρχην Παπασταματιάδην. Πάτρας.
’Υπουργοί μας παρητήθηκαν. Α νάγκη  άπόλυτος διαλύσετε άμέσως Έθνοφυλακήν μέ πο

λιτικά καί έν άνάγκη μέ βίαια μέσα. Πολιτοφυλακή παραμένει θέσιν της. Κατάστασις κρισιμω- 
τάτη, άγόμεθα πρός σύγκρουσιν. Προετοιμάσετε μεταφοράν μέρους δυνάμεών σας διά ξηρδς 
πρός Μέγαρα, είτε διά θαλάσσης πρός όρμον Γερμανού. Πραγματοποιήσετε μετακίνησιν άμα 
πέρατι προετοιμασίας άνευ έτέρας διαταγής.

2.12.1944 Γέρος (Σιάντος)
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Τή νύκτα στίς 2 τού Δεκέμβρη 1944 συνήλθε ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ σέ 
έκτακτη συνεδρίαση. ' Η συνεδρίαση αύτή, άπετέλεσε καί άποτελεΐ άντι- 
κείμενο συζητήσεως καί διαμετρικά άντίθετων έκτιμήσεων. Ή  συνεδρί
αση τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ δέν είχε τή δραματικότητα τής προηγούμενης 
συνεδρίασης. Παρόντες ήσαν μόνο οί μόνιμοι άντιπρόσωποι τών κομμά
των καί όργανώσεων, τά τακτικά μέλη τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. Διαφωνίες δέν 
ύπήρχαν. 'Υπήρχε πολύ σύγχυση, αύταπάτες, συναισθηματισμοί, «πολιτι
κή σκοπιμότητα», άποπροσανατολισμός καί άφθονη έπιπολαιότητα καί 
προχειρότητα.

Ή  συνεδρίαση τής ΚΕ τού ΕΑΜ συνεχιζόταν δταν έφτασαν τά νέα 
άπό τή συνεδρίαση τής κυβέρνησης τών άντεπαναστατών. Μέ άπόφασή 
της διαλυόταν σ ’ δλη τή χώρα άμέσως ή ’Εθνική Πολιτοφυλακή, (άν 
καί δέν ύπήρχε άκόμα οΰτε ένα τμήμα τής λεγόμενης έθνοφυλακής). Δια
λύονταν δλα τά άντάρτικα τμήματα γενικά, χωρίς νά προβλέπεται ή δημι
ουργία Ταξιαρχίας τού ΕΛΑΣ, πού είχε δεχτεί δ Παπανδρέου. ’Ακόμα, ό 
ύπουργός Δικαιοσύνης ’Αβραάμ, μέ τήν 58422 διαταγή του, καταργοΰσε 
τήν Λαϊκή Δικαιοσύνη. "Εφτασε καί ή πληροφορία πώς έκτακτα ό Ζέρ- 
βας έφυγε γιά τήν "Ηπειρο μαζί μέ τόν "Αγγλο συνταγματάρχη Κρίς, πού 
ό Σκόμπυ τόν διόρισε άντιπρόσωπό του στά τμήματα τού ΕΔΕΣ. "Ολα 
αύτά άντί νά φωτίζουν, θόλωναν περισσότερο τά μυαλά τών μελών τής ΚΕ 
τοΰ ΕΑΜ. Οί άντιδραστικοί καί τά ύπολείματα τής κυβέρνησης άνάγγελ- 
ναν μέ άνακούφιση καί ένθουσιασμό πώς οί « ’Εγγλέζοι θά χτυπήσουν».

’Από δλη τήν 'Ελλάδα έφταναν πληροφορίες πώς οί "Αγγλοι έτοιμά- 
ζονται γιά άμεση στρατιωτική έπέμβαση.

Τί έκανε ή καθοδήγηση τοΰ λαοκρατικού κινήματος τή στιγμή αύτή; 
Ή  άπόφαση τής συνεδρίασης τής ΚΕ τού ΕΑΜ, στίς 2 τοΰ Δεκέμβρη 
φωτίζει αύτό τό ζήτημα.

Στήν πολιτική άπόφαση, πού δόθηκε τότε σέ πλατιά δημοσιότητα, 
τονιζόταν πώς τό ΕΑΜ ήταν καί παραμένει ύπέρ τής διατήρησης τής 
πανεθνικής ένότητας, μέ κυβέρνηση άπό δλα τά πολιτικά κόμματα καί τίς 
όργανώσεις τής χώρας. Ή  εύθύνη γιά τήν περιπ.λοκή ρίχνονταν στήν 
άντίδραση. Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ διακήρυσσε: δέχτηκε καί δέχεται τήν διά
λυση δλων τών έθελοντικών ένοπλων δυνάμεων, σάν «...μοναδική λύση πού 
έξυπηρετεϊ τήν ήσυχία τοΰ λαοΰ καί τήν όμαλότητα...». Νά έφαρμο'στεΐ ή 
άπόφαση γιά έκκαθάριση τής άστυνομίας καί νά τεθεί έκτός ύπηρεσίας ή 
χωροφυλακή. Νά άρχίσει άμέσως ή έκκαθάριση τοΰ κρατικού μηχανι
σμού. Νά μπει σέ έφαρμογή ό νόμος τών κυρώσεων.

Τά παραπάνω αιτήματα θεωρούνταν στοιχειώδεις έγγυήσεις γιά «τήν 
ήσυχία καί τήν προκοπή τοΰ τόπου...» Τέλος, καλοΰσε δλο τό λαό «...νά 
ματαιώσει αύτά τά σκοτεινά σχέδια τής Αντίδρασης. Ενωμένος νά έπιβάλει 
τή λύση πού προτείνει ή Κεντρική ’Επιτροπή τοΰ ΕΑΜ...».*2

Παράλληλα ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, στήν ίδια συνεδρίασή της, πήρε τά 
παρακάτω μέτρα: I. Νά άπευθύνει έκκληση στίς Κυβερνήσεις τών συμμα-

82. Βλέπε δλο τό κείμενο στό βιβλίο: «Στ' άρματα! Σ τ ' άρματα!», III τομ., σελ. 236-237.
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χικών κρατών, τής Μεγάλης Βρεταννίας, τής Σοβιετικής "Ενωσης καί τών 
'Ενωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής. 2. Νά όργανωθεΐ παλλαϊκή συγκέν
τρωση στή πλατεία Συντάγματος στίς 3-12-44, στίς 11 τό πρωί, δπου θά μι
λούσαν έκπρόσωποι τών έαμικών κομμάτων. 3. Νά όργανωθεΐ καί νά 
κηρυχθεί παλλαϊκή άπεργία γιά τή Δευτέρα 4 τοΰ Δεκέμβρη καί 4. Νά 
άνασυγκροτηθεΐ ή Κεντρική ’Επιτροπή τοΰ ΕΛΑΣ, άπό τούς στρατηγούς 
’Εμμ. Μάντακα καί Χατζημιχάλη, μέ πολιτικό άντιπρόσωπο τοΰ ΕΑΜ τόν 
Γιώργη Σιάντο.

’Από όποιαδήποτε πλευρά κι άν έξεταστεί ή άπόφαση τοΰ ΕΑΜ δέν 
μπορεϊ νά καταλήξει ό καθένας παρά σ ’ ένα συμπέρασμα: Τό ΕΑΜ ήθελε 
μέ κάθε τρόπο νά άποφύγει, τουλάχιστο έκείνη τήν περίοδο, τήν ένοπλη άνα- 
μέτρηση. ΟΙ προϋποθέσεις καί δροι που προβάλονταν άπό τό ΕΑΜ βρίσκον
ταν στά πλαίσια τών προηγούμενων συμφωνιών, μέ βάση τίς όποιες είχε 
συγκροτηθεί ή κυβέρνηση τής λεγόμενης «έθνικής ένότητας» καί, δπως 
Ισχυριζόταν, συστηματικά παραβιάζονταν άπό τόν Παπανδρέου, μέ έντο- 
λές τών Ά γγλω ν. Ή  άπόφαση νά κάνει έκκληση στίς Κυβερνήσεις τών 
συμμαχικών κρατών, ήταν άκόμα μιά ένδειξη τής πρόθεσης νά μήν κατα- 
λήξει ή κυβερνητική κρίση σέ ένοπλη σύγκρουση. Ή  είρηνική συγκέν
τρωση καί ή γενική άπεργία πού άποφάσισε νά γίνουν δέν ήταν τίποτα 
περισσότερο άπό τίς γνωστές μορφές πάλης, πού χρησιμοποιούνται άπό 
τά έργατικά καί λαϊκά κινήματα γιά τήν άπόσπαση λύσεων σέ ζωτικά 
προβλήματα, καί στήν προκείμενη περίπτωση γιά τή ματαίωση τών «σκο
τεινών σχεδίων τής άντίδρασης» καί γιά όμαλή πολιτική έξέλιξη.

' Η ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, άπό πολλούς τότε, άλλά καί μεταπολεμικά, θεωρήθηκε 
πώς ήταν ή στρατιωτική ’Επαναστατική ’Επιτροπή, πού θά άναλάμβανε τήν 
έπιτελική καί έπιχειρησιακή διεύθυνση τής ένοπλης έξέγερσης, γιά τήν 
κατάληψη τής έξουσίας. Ά π ό  τά πρώτα μέτρα πού πήρε, φαίνεται καθαρά 
πώς ό ρόλος της κάθε άλλο παρά έπαναστατικός ήταν. Συγκεκριμένα ή 
ύπ’ άριθ. 1/2.12.44 διαταγή της ήταν τυπική άνακοίνωση στό ΓΣ τοΰ 
ΕΛΑΣ γιά τή συγκρότηση καί τή σύνθεσή της καί, μέ τήν ύπ’ άριθ. 
2/2.12.44 διαταγή της, πληροφορούσε τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ δτι ό Ζέρβας έφυγε 
έπειγόντως στήν ’Ή πειρο καί δτι κατά τή γνώμη της θά μεταφέρει τίς δυ
νάμεις του στήν Α θήνα. Ζητοΰσε νά παρθοΰν μέτρα. "Ολα τά άλλα μέτρα 
πού πήρε δείχνουν πώς ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ άντιμετώπιζε πιθανότητα ένοπλης 
έκδήλωσης τής άντίδρασης, δχι δμως έναρξη έξέγερσης, μέ πρωτοβουλία 
τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Ά π ό  αύτή τήν άποψη, μιά πού δέν προοριζόταν νά παίξει ρόλο στρα
τιωτικής έπαναστατικής έπιτροπής, ή συγκρότησή της μπορεϊ νά θεωρη
θεί λάθος, γιατί άπό τή μιά μεριά έδωσε έπιχειρήματα στήν άντίδραση καί 
c-τά συντηρητικά στοιχεία τοΰ λαϊκοΰ στρατοπέδου, (νά καλύψουν τήν 
άντεπανάστασή τους οί πρώτοι, νά άμφισβητήσουν τήν ειλικρίνεια τοϋ 
ΚΚΕ οί δεύτεροι) καί τό χειρότερο έφερε σύγχυση καί δυσαρέσκεια στή 
Διοίκηση τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, πού έρμήνευσε τή συγκρότησή της σά διά
σπαση τής ένιαίας διοίκησης σέ δυό Κέντρα. Καί τέτοια δυστυχώς ήταν.

Τά πραχτικά μέτρα πού πήρε ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ άπέβλεπαν στή διευκό
λυνση τής πολιτικής έπιδίωξης τοΰ ΕΑΜ, πού ήταν: ή έπανασυγκόλληση
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τής έκτός τόπου καί χρόνου «Έ θνικής Ενότητας» καί τής κυβέρνησης 
πού νά τήν άντιπροσωπεύει. Κι αύτό, πίστευε πώς μπορούσε νά γίνει μέ 
ειρηνικές έκδηλώσεις. Συγκεκριμένα ό λαός μέ ειρηνικές έκδηλώσεις 
θά ζητούσε τήν άνατροπή τής Κυβέρνησης τοΰ Παπανδρέου καί τήν 
άντικατάστασή της άπό άλλη Κυβέρνηση πού θά πραγματοποιούσε 
τίς συμφωνίες. Είναι φανερό πώς άλλο πράγμα είναι ή άλλαγή μέ 
πολιτικές διαστάσεις μιάς Κυβέρνησης καί άλλο ή βίαιη άνατροπή της 
καί τό πέρασμα τής έξουσίας στά χέρια τοΰ έπαναστατημένου λαοΰ. Τό 
δεύτερο είναι έπανάσταση καί αύτή προβάλλεται στήν ήμερήσια διάταξη 
δταν ώριμάσει ή Επαναστατική κατάσταση καί κορυφώνεται μέ τήν ένο
πλη έξέγερση. Πάνω σ ' αύτή τή βάση άν Εξεταστεί ή συγκέντρωση καί 
άπεργία τής 3 καί 4 τοΰ Δεκέμβρη, δέν μπορεΐ νά χαρακτηριστεί ούτε κάν 
έπιθεώρηση τών έπαναστατικών δυνάμεων, ούτε καί προειδοποίηση πώς 
θά Εχουν νά άντιμετωπίσουν Ενοπλη πανστρατιά Εκείνοι πού θά Επιχειρή
σουν νά έπιβάλουν άνώμαλες δυναμικές λύσεις.

Οί έξηγήσεις πού Εδωσε τό ίδιο βράδυ, μετά τή συνεδρίαση τής ΚΕ 
τοΰ ΕΑΜ, ό Σιάντος στόν Τσιριμώκο, πού άνήσυχος Εσπευσε νά τόν Επι- 
σκεφτεϊ στά Γραφεία τής ΚΕτοΰ ΚΚΕ είναι άποκαλυπτικές. Ό  Τσιρι- 
μώκος Εγραψε σχετικά στό ήμερολόγιό του:

«... "Οσο γιά τήν Κ.Ε. μοΰ έξηγοΰν πώς δόθηκε ρητή έντολή νά μήν είναι 
κανείς Ενοπλος, νά μήν είναι τίποτε άλλο άπό εΙρηνική πολιτική έκδήλωση. 
Μοΰ ζητούν νά είμαι καί γώ ομιλητής, άλλ ' άρνοΰμαι. Τό ίδιο μέ βεβαιώνουν 
καί γιά τήν άπεργία. Γιά τήν Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ μού δίνουν τήν έξήγηση πώς, 
έφ ' δσον ή Κυβέρνηση παίρνει μονόπλευρη άπόφαση καί, άλλως τε. παύει νά 
είναι ΟΙκουμενική, πού είς τίς διαταγές της είχε ταχθεί ό ΕΛΑΣ, ή Κ.Ε. είναι 
άπαραίτητη γιά νά διοικηθεϊ καί γιά νά έλθει αύτή πιά σέ συνενοήσεις γιά τήν 
τύχη του. “Ετσι θά γίνει πολιτική συνενόηση καί δχι άπλή στρατιωτική έντολή. 
Ή  άτμόσφαιρα είναι ή χειρότερη πού μπορούσε κανείς νά φοβηθεί. Στό αίσθη

μα αύτό συντείνει ή έσπευσμένη δημοσίευση διαγγελμάτων. Ιδίως τοΰ δευτέρου, 
τοΰ στρατηγού Σκόμπυ καί τών διαταγών του γιά τήν άποστράτευση. ΠΡΙΝ 
υπογράφει ή άπόφαση τοΰ υπουργικού συμβουλίου. ’Ακολουθείται σταθερά ό 
όλισθηρός δρόμος»."

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ Εστειλε άμέσως Εκκληση στίς Κυβερνήσεις τών 
τριών Μεγάλων συμμάχων, μέ τήν όποία, καταγγέλλοντας τήν έπέμβαση 
τοΰ "Αγγλου στρατηγού Σκόμπυ, «σέ ζητήματα πού άνάγονται άποκλειστικά 
στή δικαιοδοσία τής Κυβέρνησης τής ’Ελλάδας...» Εκανε τήν περίεργη διά
κριση πώς δέν Εκφράζει τήν πολιτική τής Μεγάλης Βρεταννίας, μέ τήν 
όποία «... υπήρχαν παλαιοί δοκιμασμένοι καί πρόσφατα άκόμα ένισχυμένοι 
μέσα σέ κοινό άγώνα δεσμοί τοΰ 'Ελληνικού Λαοΰ μέ τό Βρεταννικό»!! καί 
υπογραμμιζόταν δτι ή κατάσταση «... έγκυμονεί κίνδυνο έμφύλιας σύρραξης». 
Ή  έκκληση κατέληγε: «... ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ πιστεύει δτι τόσο ή Βρεταννική 
Κυβέρνηση, δσο καί οί Κυβερνήσεις τής Σοβιετικής "Ενωσης καί τών 'Ενω
μένων Πολιτειών τής ‘Αμερικής, πού υπόγραψαν τό Χάρτη τού ’Ατλαντικού

83. Ή λ. Τσιριμώκος, ατό Γδιο, δημ. 21ο.
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καί τίς άποφάσεις τής Τεχεράνης, θά άναγνωρίσουν τό δικαίωμα τοΰ 'Ελληνι
κού Λαοΰ νά Αποφασίσει μόνος γιά τά έσωτερικά του ζητήματα σύμφωνα άλλως 
τε μέ τίς έπανειλημμένες σχετικές βεβαιώσεις τών Βρεταννών πολιτικών ή- 
γετών».**

Γιά τή συγκέντρωση τής 3ης τοΰ Δεκέμβρη ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ έδωσε 
αίτηση καί πήρε άπό τόν ίδιο τόν Παπανδρέου τήν άδεια νά τήν πραγμα
τοποιήσει. Τή νύχτα δμως τής ίδιας μέρας, μέ τό πρόσχημα πώς ύπάρχει 
κίνδυνος νά διαταραχτεΐ ή τάξη, ό Παπανδρέου ειδοποίησε τήν ΚΕ τοΰ 
ΕΑΜ, δτι άπαγορεύει τή συγκέντρωση. Ό  Παπανδρέου, άργότερα έγραψε 
δτι «... ή κυβέρνηση άπηγόρευσε τήν συγκρότησιν τοΰ συλλαλητηρίου τής Κυ
ριακής, έφ " δσον διεπιστώθη, δτι δέν πρόκειται περί έκδηλώσεως πολιτικού 
φρονήματος, άλλά περί άπαρχής σειράς έπαναστατικών πράξεων, αί όποϊαι 
άποβλέπουν είς τήν κατάλυσιν τοΰ Κράτους».

Δέν είναι ά'πίθανο αύτό πού ύποστηρίζεται άπό πολλούς: δτι οί "Αγ
γλοι καί ό Παπανδρέου πανικοβλήθηκαν άπό τήν ειρηνική συγκέντρωση 
καί έκδήλωση τών διαθέσεων τοΰ Λαοΰ. Ή ταν τόσο άδύνατη ή έξουσία 
τους, πού μέ μαζικές διαμαρτυρίες, άπεργίες, διαδηλώσεις στούς δρόμους, 
θά μποροΰσε νά παραλύσει κάθε δραστηριότητα τής Κυβέρνησης καί, 
παρά τήν παρουσία τών βρεταννικών δυνάμεων, πανικοβλημένων άστυνομι
κών καί πραιτωριανών, νά άνατραπεΐ, πρίν δοθοΰν οί άπαραίτητες γιά τούς 
-Αγγλους άφορμές νά έπέμβουν στρατιωτικά. Δέν πρέπει’ δμως καί νά 
άποκλειστεΐ ή άποψη δτι άπαγορεύτηκε ή συγκέντρωση, μέ τή βεβαιότητα 
πώς δέν θά πειθαρχήσει τό ΕΑΜ καί έτσι θά μποροΰσε νά καταγγελθεί 
δτι άρχισε τήν έξέγερση καί δτι ή Κυβέρνηση ύποχρεώθηκε νά άμυνθεΐ 
ένοπλα.

“Αν έτσι έχουν τά πράγματα τότε γεννιέται ένα άλλο έρώτημα: Γιατί 
τό ΕΑΜ δέν περιορίστηκε νά καταγγείλει μέ όργή τά άντιδημοκρατικά 
φασιστικά μέτρα πού ήταν άπαράδεχτα γιά τήν έργατική τάξη καί τό λαό, 
καί νά κάνει μιά αύστηρή προειδοποίηση πώς ή Κυβέρνηση άναλαμβάνει 
δλες τίς εύθύνες γιά δσα έπακολουθήσουν; Ή τα ν άσφαλώς μιά πρώτης 
τάξεως εύκαιρία νά δηλώσει πώς δίνει τόπο στήν όργή, καί γιά νά διευκο
λύνει μιά πολιτική λύση δέχεται νά Αναβάλει προσωρινά τή συγκέντρωση 
τής Κυριακής 3 τοΰ Δεκέμβρη. Μιά τέτοια ένέργεια θά άφηνε τόν Παπαν
δρέου έκτεθειμένο καί θά έδινε πληρέστερο περιεχόμενο στήν παλλαϊκή 
άπεργία τής 4 τοΰ Δεκέμβρη, πού καμιά δύναμη δέν μπορούσε νά τήν μα
ταιώσει. Έ τσ ι θά κερδιζόταν ό άναγκαΐος χρόνος. Τό έπιχείρημα πώς 
ήταν άργά καί δέν ύπήρχε τρόπος νά σταματήσει ή λαϊκή κινητοποίηση 
καί κάθοδος στήν πλατεία Συντάγματος, γιά δσους ξέρουν τήν όργάνωση 
καί τόν μηχανισμό τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ, πού είχε πραγματοποιήσει 
θαύματα μέσα στή σκληρή παρανομία τής κατοχής, δέν εύσταθεϊ.

Πρόκειται γιά ένα μεγάλο γλύστρημα «παλληκαρισμοΰ»; Άσφαλώς 
δχι. Ή τα ν προϊόν τής σύγχυσης καί τών αύταπατών τής ήγεσίας. Πίστευε 
πώς μέ μιά έπίδειξη δύναμης θά υποχρέωνε τούς «θερμόαιμους» άντιπά-

84. Α ρ χεία  ΚΕ τού ΚΚΕ.
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λους τής όμαλής δημοκρατικής έξέλιξης νά δεχτούν πολιτική λύση. 
Δέν ήταν σέ θέση νά δει πώς μέ τίς άκαταλόγιστες, άμελέτητες καί 
πρόχειρες ένέργειές της τίναζε στόν άέρα τήν Ιδια τήν πολιτική της, πού 
τόσο έπίμονα καί μέ τέτοιες ύποχωρήσεις καί παραχωρήσεις έπιδίωκε.

Ποιό δργανο ή ποιοί ήγέτες άποφάσισαν τήν πραγματοποίηση τής 
συγκέντρωσης τής 3ης τού Δεκέμβρη 1944, άψηφώντας δχι βέβαια τήν 
άπαγόρευση τής άδύναμης κυβέρνησης τών άντρεικέλων άλλά τίς δρα
ματικές συνέπειες, πού μπορούσε νά έχει μία τέτοια ένέργεια, ποτέ 
μέχρι σήμερα δέν έχει άποκαλυφθεΐ. Ά κόμα καί δ Β. Μπαρτζιώτας, 
πού σάν Γραμματέας τής ΚΟΑ τότε, διεύθυνε τήν όργάνωση καί πραγ
ματοποίηση τής συγκέντρωσης, μέ «κομπασμό» άναφέρει πώς ή έρ- 
γατική τάξη καί ό λαός δέν μπορούσαν νά έπιτρέψουν στόν Παπανδρέου 
νά τούς άφαιρέσει τά δημοκρατικά τους δικαιώματα καί δτι μέ τήν τερά
στια σέ διαστάσεις συγκέντρωση θά κουρέλιαζε τίς διαταγές του.

"Ετσι φτάσαμε στό Μεγάλο Δεκέμβρη!

Γιά ποιά έξουσία πάλευε ή ήγεσία τοΰ λαϊκοΰ κινήματος;

Ή  έξήγηση γιά τήν έξουσία πού θά προέκυπτε ύστερα άπό μιά νίκη τού 
λαϊκού κινήματος στήν Α θήνα κατά τόν Τ. Λευτεριά, πιθανό άπό λάθος 
στή διατύπωση, είναι άσαφής. Διαβάζουμε δτι «θέλαμε κυβέρνηση μέ συμμε
τοχή δλων τών δυνάμεων πού Ιπαιρναν μέρος στήν άντίσταση». Παρακάτω 
διαβάζουμε δτι: «Πηγαίναμε νά κάνουμε κυβέρνηση 'Εθνικής ’Ενότητας». 
Είναι προφανές πώς ύπάρχει άντίθεση καί συγκεκριμένα τέτοια πού κυ
ριάρχησε σ ’ δλη τήν κατοχή άνάμεσα στόν άγωνιζόμενο λαό καί τήν κα
θοδήγηση τοΰ κινήματος: 'Ο  λαός πάλευε γιά κυβέρνηση τού ΕΑΜ καί 
τήν πραγματοποιούσε μέ τήν λαοκρατική έξουσία.

Ή  καθοδήγηση τοΰ κινήματος, τροποποίησε τήν ίδρυτική άπόφαση 
τοΰ ΕΑΜ καί έκανε προσπάθειες νά συγκροτηθεί κυβέρνηση έθνικής ένό- 
τητας, πού έγινε πράξη, πάνω στούς δρους τής συμφωνίας τού Λίβανου, 
μέ τήν κυβέρνηση «έθνικής ένότητας» τοΰ Παπανδρέου.

Γιά ποιά άπό τίς δυό αύτές έξουσίες, πού ούσιαστικά διαφέρουν (ή 
πρώτη είναι κυβέρνηση έθνικής άνεξαρτησίας καί λαϊκής κυριαρχίας, ένώ 
ή δεύτερη είναι άστική κυβέρνηση, πού τό κύριο χαρακτηριστικό της 
ήταν ή ύποτέλεια στούς ξένους ιμπεριαλιστές) καλούνταν δ λαός νά άγω- 
νιστεΐ μέ τό δπλο στό χέρι καί ποιά κυβέρνηση ζητοΰσε νά σχηματιστεί 
ή ήγεσία, ύστερα άπό τήν έμπρακτη χρεωκοπία τής κυβέρνησης τοΰ Πα
πανδρέου;

Ό  λαός, άσχετα μέ τίς αύταπάτες πού συστηματικά ή καθοδήγηση 
τοΰ δημιουργούσε, πάλευε καί διεκδικοΰσε τήν έπικράτηση τής Λαοκρα
τίας καί μόνο γιά μιά τέτοια έξουσία μπορούσε νά ξαναδώσει τό λόγο στά 
δπλα του, πού πρέπει νά σημειωθεί πώς τά κρατούσε καί πίστευε πώς αύτά 
γεννούν καί έπιβάλλουν τήν έξουσία. Ή  καθοδήγηση τοΰ λαϊκού κινή
ματος έφυγε άπό τήν κυβέρνηση τοΰ Παπανδρέου δχι γιατί άρνοΰνταν νά
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παραδώσει τό κίνημα τά δπλα, αύτό τό είχε δεχτεί, άλλά ζητούσε νά πραγ
ματοποιηθούν όρισμένες άποφάσεις, πού τίς θεωρούσε άπαραίτητες έγγυή- 
σεις γιά νά άφοπλιστεΐ ό λαός. Συγκεκριμένα, δπως δήλωνε έπίσημα, άγω- 
νιζόταν γιά μιά «κυβέρνηση πραγματικά Έ θνικής Ενότητας», πού θά 
έξασφάλιζε τίς έγγυήσεις καί σ ’ αύτή θά παρέδινε τά δπλα.

Μέσα στίς συνθήκες πού έπικρατούσαν καί είδικότερα τίς άντιλήψεις 
καί έσωτερικές διαδικασίες τού ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ, κυριαρχούσε πάντα 
ή γραμμή τής καθοδήγησης. Μέ βάση αύτό τό γεγονός προχωροΰμε σέ 
διαπιστώσεις. Στή δοσμένη φάση ό λαός θά έμπαινε στό νέο σκληρό καί 
αίματηρό πόλεμο, πού θά κατέληγε, άς πούμε, στή στρατιωτική νίκη τοΰ 
λαοκρατικού κινήματος ένάντια στίς άντιλαϊκές φιλοφασιστικές δυνάμεις. 
Κατά τόν Λευτεριά ή ύπόθεση αύτή «... στρατιωτικά ήταν πρόβλημα τών 
πρώτων 24 ώρών. Ά ν  τή δίναμε (τή μάχη) στίς 4 ή 5 τοΰ μήνα (δηλαδή πρίν 
άναμιχθοΰν οί "Αγγλοι ένεργητικά), θά τήν είχαμε κερδίσει».

Τί θά γινόταν μετά, ή καί στή διάρκεια τών μαχών, δταν οί "Αγγλοι 
καί οί πολιτικοί έκπρόσωποι τής πλουτοκρατικής όλιγαρχίας θά διαπί
στωναν πώς χάνανε τόν πόλεμο; Οί "Αγγλοι θά ρίχνανε τόν Παπανδρέου 
στούς «κύνας», οί πολιτικάντες τής άντίδρασης θά ξεσπάγανε σέ κατάρες 
ένάντια στόν «άμυαλο», «μωροφιλόδοξο» καί «έγκληματία» πρωθυπουργό. 
Θά δέχονταν δλοι, ντόπιοι καί ξένοι, τίς «δίκαιες» άπαιτήσεις τοΰ ΕΑΜ. 
Θά άναλάμβαναν οί «σύμμαχοι» "Αγγλοι πρωτοβουλίες «καλής θέλησης», 
πού τούς «ύπαγορεύονταν»! άπό τίς «ύποχρεώσεις τών Μεγάλων συμμά
χων νά συμπαρασταθούν στόν μικρό σύμμαχο έλληνικό λαό»! καί θά πρό- 
τειναν γιά πρωθυπουργό έναν άπό τούς παραδοσιακούς άρχηγούς τών 
άστικών κομμάτων, μέ «δημοκρατικά φόντα», π.χ. τόν Σοφούλη (δπως καί 
έγινε, δπως θά δούμε). Ό  Σοφούλης Οά δεχόταν τίς άπαιτήσεις τοΰ ΕΑΜ. 
Θά σχηματιζόταν ή κυβέρνηση τής «πραγματικής Έ θνικής Ενότητας» 
καί ό λαός Οά παρέδινε τά δπλα του στήν κυβέρνηση αύτή.^

Πρίν νά παραδοθοΰν τά δπλα, θά είχαμε τήν παρακάτω εικόνα; Θά 
δικάζονταν καί θά καταδικάζονταν (άκόμα καί άπό λαϊκά δικαστήρια), οί 
Κουΐσλιγκς καί τά πιό έκτεθειμένα στοιχεία τών έθνοπροδοτών καί έγ- 
κληματιών. Θά διαλυόταν ή Χωροφυλακή, ή ’Ορεινή Ταξιαρχία, ό 'Ιερός 
Λόχος καί δλοι οί σχηματισμοί τής Μέσης ’Ανατολής. Θά έκκαθαριζόταν 
ή ’Αστυνομία Πόλεων άπό τά δοσίλογα στοιχεία, μπουραντάδες κλπ. 
Ελληνικές δυνάμεις θά άναλάμβαναν τή φρούρηση τών Δημόσιων Ίδρυ-

85. Στήν όμιλία πού Εκανε στή «Σοσιαλιστική Πορεία» ό Λευτεριάς Εβαλε Ενα Ερώτημα: 
Ά ν  είχαμε κερδίσει τή μάχη τής Α θήνας ή Εξέλιξη θά ήταν ή ίδια;

Άμέσως άπάντησε ό Ιδιος: « ’Ασφαλώς δχι. άφοΰ θά είχαμε τήν 'Ελλάδα στά χέρια μας». 
Καί στή δευτερολογία του Εξήγησε ιιοιά θά ήταν ή διαφορετική κατάσταση άν κερδίζαμε 

τή μάχη τής Αθήνας:
«...'Εμείς δέν θάλαμε μονοπώλιο τής Εξουσίας, αύτή ή γραμμή τοΟ ΕΑΜ. ΘΕλαμε κυβέρνη

ση μέ συμμετοχή όλων τών δυνάμεων πού Επαιρναν μέρος στήν άντίσταση. Καθήκον μας ήταν 
νά Εξασφαλίσουμε καί αύτές τίς Εξωκομματικές δυνάμεις. ’ Εμείς δέν πηγαίναμε σάν κομμουνι
στές νά πάρουμε τήν Εξουσία καί νά κάνουμε δικτατορία τοΰ προλεταριάτου. Πηγαίναμε νά κά
νουμε κυβέρνηση Έ θνικής Ενότητας...».
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μάτων. Θά δήλωνε ή κυβέρνηση δτι σέβεται τίς έλευθερίες καί τήν έλεύ- 
θερη έκδήλωση τοΰ λαοΰ καί θά ύποσχόταν σύντομο δημοψήφισμα καί 
έκλογές γιά συντακτική έθνοσυνέλευση. Ά κόμα μπορεΐ καί νά διόριζε 
άντιβασιλιά, π.χ., τόν Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό. "Ετσι ό ΕΛΑΣ θά πα
ρέδινε τά δπλα καί θά διαλυόταν!

Ποιες ένοπλες δυνάμεις θά μένανε στή διάθεση τής κυβέρνησης; Οί 
«συμμαχικές» βρεταννικές δυνάμεις, πού τό ΕΑΜ δέν έβαζε σάν δρο νά 
φύγουν παρόλο πού ό πόλεμος στήν ' Ελλάδα, σύμφωνα μέ τό ΣΜΑ, είχε τε
λειώσει. Οί δυνάμεις αύτές, μέ τή δικαιολογία πώς ή κυβέρνηση τής 'Ε λ 
λάδας δέ διέθετε έπαρκεΐς δυνάμεις γιά τήν τάξη καί τήν άσφάλεια τής 
χώρας, θά μεγάλωναν χωρίς δρια. Θά μένανε άκόμα οί δυνάμεις τής «έκ- 
καθαρισμένης» Αστυνομίας Πόλεων. Θά συγκροτούνταν τά Τάγματα ’Ε
θνοφρουράς, έστω καί άν στήν πλαισίωσή τους θά ύπήρχαν καί έλασίτες 
αξιωματικοί καί καπετάνιοι.

Δώσαμε μιά Ιδανική εικόνα τών έξελίξεων. Θά είναι δμως έξω άπό 
κάθε λογική δτι οί Ά γγλο ι πού, δπως είδαμε, σέ δλες τίς έκδηλώσεις 
τους στήν κατοχή καί μετά τήν άπελευθέρωση δέν ξέφυγαν άπό τή στα
θερή άπόφασή τους νά κυριαρχήσουν στήν ' Ελλάδα, γιά νά κατοχυρώ
σουν τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα τής Βρεταννικής Αύτοκρατορίας, θά 
έπέτρεπαν νά προχωρήσει ή κυβέρνηση σέ έκλογές, μέ τόν τότε συσχε
τισμό τών ταξικών καί κοινωνικών δυνάμεων. Οΰτε δμως καί ή ντόπια 
πλουτοκρατία θά έκανε «χαρακίρι». Θά έπρεπε νά άλλάξει δ συσχετισμός 
δυνάμεων καί αύτό μπορούσε νά γίνει μόνο δυναμικά. “Οταν, λοιπόν οί 
ντόπιες καί ξένες δυνάμεις πού θά ύποστήριζαν τήν κυβέρνηση δυνάμωναν 
καί δταν πιά ό λαός δέν θά είχε δπλα νά άντισταθεΐ, θά άρχίζανε οί παρα
βιάσεις τών συμφωνιών. Οι άξιωματικοί καί χωροφύλακες πού θά κρίνον- 
ταν άπό Ανώτατα Στρατιωτικά Συμβούλια, στή συντριπτική πλειοψηφία 
τους θά γύριζαν στά Σώματα Ά σφαλείας. Οί άξιωματικοί καί στρατιώτες 
τής ’Ορεινής Ταξιαρχίας καί δλοι τής Μέσης Α νατολής, θά ξαναγύριζαν 
στό στρατό, μέ άνάκληση τών «φύλλων άορίστου άδειας». Τά Τάγματα 
’Εθνοφρουράς θά μεγάλωναν καί, μέ τό πρόσχημα δτι «δ στρατός δέν πο
λιτεύεται», Οά άπέκλειαν τούς έκτεθειμένους γιά συνεργασία μέ τούς κατα'- 
κτητές, Ίσως καί μερικούς τεταρτοαυγουστιανούς καί μαζί μ ’ αύτούς καί 
τούς άξιωματικούς τού ΕΛΑΣ καί ταυτόχρονα θά στρατολογούσαν στά 
τάγματα μόνο ύστερα άπό έπιλογή, παραμερίζοντας κάθε δημοκρατικό 
στοιχείο. Θά φτάναμε δηλαδή ξανά, καί ύστερα άπό μιά τρομερή αιματο
χυσία, στό ίδιο σημείο πού βρισκόμασταν στά τέλη τού Νοέμβρη. Ό  
λαός ανυπεράσπιστος θά ήταν στή διάθεση τών έχθρών του καί ή ' Ελλά
δα σκλαβωμένη στούς "Αγγλους.

Γιατί λοιπόν ή ήγεσία τοΰ κινήματος δέ δέχτηκε τόν άφοπλισμό 
χωρίς άντίσταση;

Μερικοί ισχυρίζονται, έπικαλούμενοι τόν Μάρξ καί τόν Λένιν, δτι 
«ύπάρχουν τέτοιες άπότομες στροφές στήν ιστορία πού γίνεται άναπότρε- 
πτα ένας απεγνωσμένος άγώνας, γιά μιά ύπόθεση άπελπη, γιατί έτσι άπο-
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χτάει τό κόμμα καί τό κίνημα ένα ήθικό στήριγμα γιά τό μέλλον». Σέ τέ
τοια κατάσταση βρέθηκε, λένε, καί ή ήγεσία τοΰ κινήματος στήν 'Ελλά
δα, τίς παραμονές τών Δεκεμβριανών. "Αλλοι λένε δτι σύρθηκε στήν 
ένοπλη σύγκρουση, στήν όποία συνειδητά έσπρωχναν οί ξένοι ιμπεριαλι
στές καί οί ντόπιοι υποτακτικοί τους, χωρίς μιά ψύχραιμη έκτίμηση τοΰ 
διεθνοΰς συσχετισμοΰ τών δυνάμεων καί χωρίς τή σωστή άξιοποίηση τοΰ 
έσωτερικοΰ συσχετισμοΰ. "Ετσι, καταλήγουν, έκανε μιά άληθινή «έφοδο 
στόν ούρανό»! Γράφτηκαν, βέβαια, καί άλλα γιά «δονκιχωτισμό», γιά δή
θεν άπόφασή της νά συνθηκολογήσει μέ «άξιοπρέπεια», γιά νά μή χρεώ- 
κοπήσει μπροστά στό λαό καί τό όργανωμένο κίνημα. Ά κόμα υπάρχουν 
καί κατηγορίες γιά «προβοκάτσια» καί άνοικτή «προδοσία» άπό μέρους 
τής άνώτατης ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ ή ξεχωριστών ήγετών..

Δέν πιστεύω πώς τά παραπάνω άνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα 
έκείνης τής περιόδου πού υπαγόρευε άπό μόνη της βαθιές καί ριζικές 
άλλαγές. Οϋτε «άπελπης έφοδος στόν ούρανό» ήταν ό άγώνας τοΰ λαοΰ 
στίς τότε διεθνείς καί έσωτερικές συνθήκες καί τό συσχετισμό τών δυνά
μεων, οϋτε, πολύ περισσότερο, άπό μωροφιλοδοξία οί ήγέτες άποφάσισαν 
νά ρίξουν τόν έλληνικό λαό στή σφαγή. Τούς λόγους τής ριζικής, άπό- 
τομης καί αναπάντεχης στροφής τής ήγεσίας άπό τήν πολιτική τών υπο
χωρήσεων καί παραχωρήσεων άρχών γιά τήν όμαλή δημοκρατική έξέλιξη, 
στήν ένοπλη άναμέτρηση, πού καθόλου δέν άπόρρεε άπό τήν πολιτική 
της, θά πρέπει νά τούς άναζητήσουμε στή φύση τοΰ ίδιου τοΰ όπορτουνι- 
σμοΰ, πού πάντα έχει δυό δψεις: τή δεξιά καί τήν άριστερά. ΓΓ αύτό οί 
όπορτουνιστές δέν ξέρουν τί θέλουν, τί κάνουν καί ποΰ θά φτάσουν. Ό λα 
γίνονται τυχαία καί άπρογραμμάτιστα, χωρίς καμιά λογική καί συνέπεια.

Στήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε τότε δυό έρμηνεΐες, νομίζω, πώς 
μποροΰν νά δοθοΰν:

Ή  πρώτη: ' Η ήγεσία δέν μποροΰσε νά συνθηκολογήσει χωρίς νά υπο
λογίσει τόν κίνδυνο νά βρεθεί άντιμέτωπη μέ τίς μάζες καί μέ τίς ίδιες τίς 
όργανωμένες δυνάμεις τοΰ κόμματος καί τοΰ ΕΑΜ. Είχε άφθονα «συνιά- 
λα» (ή σύσκεψη τών καπεταναίων στή Λαμία, οί έκδηλώσεις τοΰ λαοΰ 
ένάντια στή διάλυση τοΰ ΕΛΑΣ, τόν άφοπλισμό τοΰ κινήματος καί τή 
συντριβή τών ένοπλων συμμοριών τοΰ «έμφυλίου πολέμου» —έκδηλώσεις 
πού είχαν έπηρεάσει τίς καθοδηγήσεις τών περιοχών καί τών μεγάλων 
Μονάδων τοΰ ΕΛΑΣ, δπως φαίνεται άπό τίς υπεύθυνες έκθέσεις κλπ.), πού 
ήταν μιά προειδοποίηση καί ταυτόχρονα ένα δίλημμα: "Η δέν θά πειθαρ
χούσαν οί μάζες, θά άρνοΰνταν νά άφοπλιστοΰν καί θά προχωρούσαν στήν 
ένοπλη έξέγερση, όπότε ή ήγεσία υπερφαλαγγιζόταν, ή χωρίς ήγεσία θά 
υποτάσσονταν, θά άφοπλίζονταν, άλλά θά θεωροΰσαν πώς προδόθηκαν 
άπό τούς άνάξιους ήγέτες τους, όπότε θά χρεωκοποΰσαν καί μαζί τους θά 
χρεωκοποΰσαν, θά έκφυλίζονταν καί θά διαλύονταν καί τό ΚΚΕ καί τό 
ΕΑΜ.

Ή  δεύτερη ερμηνεία·. Μπροστά στήν κατάρρευση τής πολιτικής τής 
ειρηνικής συνεργασίας μέσα στήν κυβέρνηση τοΰ Παπανδρέου, θεώρησε
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πώς μιά ένοπλη άντίσταση στίς δυνάμεις τής άνωμαλίας, θά έδινε στό 
κίνημα ήθικό κύρος, θά προκαλοΰσε γενική έσωτερική καί διεθνή συμπα
ράσταση καί θά ύποχρέωνε τούς τρεις Μεγάλους Συμμάχους νά έπέμβουν 
γιά νά δοθεί πολιτική λύση. Μέ άλλα λόγια, δέν άποφάσισε νά καλέσει 
τό λαό σέ ένοπλη έξέγερση γιά τή νίκη καί τήν έπιβολή τής λαοκρατικής 
έξουσίας, άλλά σέ ένοπλη διαμαρτυρία καί άμυνα γιά μιά «πραγματική 
’Εθνική Κυβέρνηση», πού βέβαια δέν θά ξέφευγε άπό τά πλαίσια τού 
αστικού καθεστώτος καί τών άστικών διαδικασιών.

Καί αύτή άκριβώς ήταν ή βασική άντίθεση τών έπιδιώξεων τής ήγε
σίας καί τού λαού, πού ήταν πρόθυμος καί έτοιμος νά ξαναπάρει τά όπλα 
γιά τήν άνεξαρτησία καί τή λαοκρατία. Ή  άντίθεση όμως αύτή, δπως καί 
δλες οί άλλες στή διάρκεια τής κατοχής καί τής δυαδικής έξουσίας, δέν 
πήρε άνοικτή μορφή καί έκφραση. Καί πάλι ό λαός γελάστηκε. Είχε τήν 
αύταπάτη πώς'τά μετριοπαθή καί άμυντικά συνθήματα τής «άλάνθαστης» 
ήγεσίας τού κινήματος, ήταν μιά νόμιμη «κάλυψη», ένας έξυπνος «έλιγ- 
μός», μιά πολιτική «σκοπιμότητα», γιά νά κρατήσει τούς "Αγγλους σέ 
ούδετερότητα, ή, τουλάχιστο, νά άπομακρύνει τόν χρόνο έπέμβασής τους 
ύπέρ τής έσωτερικής άντεπανάστασης, όπότε τό κίνημα θά συνέτριβε τούς 
έσωτερικούς άντιπάλους του καί θά δημιουργούσε «τετελεσμένο γεγονός»: 
τή λαοκρατική έξουσία.

Καί άκόμα κάτι: Πολλοί ύποστηρίζουν πώς, παρ’ δλα αύτά, θά είχαμε 
στήν ' Ελλάδα μιά σχετική δημοκρατία, νά πούμε σάν αύτή πού έπικράτη- 
σε μετά τόν πόλεμο στή Γαλλία καί τήν ‘Ιταλία. Αύταπάτες! Στίς χώρες 
αύτές έκτός άπό τίς ένδογενεΐς άδυναμίες τών κινημάτων καί τά σοβαρά 
λάθη τών καθοδηγήσεων, ύπήρχαν πολύ διαφορετικές συνθήκες.

Στήν ' Ελλάδα, δπου ό συσχετισμός τών δυνάμεων ήταν σταθερά, στά 
80 καί 90%, ένάντια στήν άστική τάξη καί τό καθεστώς της, ούτε ή συνερ
γασία μέσα σέ μιά κυβέρνηση « ’Εθνικής 'Ενότητας» μπορούσε νά είναι 
μακρόχρονη, οΰτε καί ή συνύπαρξη μέ δημοκρατικές έλευθερίες καί «ει
ρηνικό συμβιβασμό», μπορούσε νά έξασφαλιστεΐ. Τό νεκραναστημένο, μέ 
άγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις, άστικό καθεστώς, θά έπρεπε νά συγκρο
τήσει δικές του ένοπλες δυνάμεις καί κρατικό μηχανισμό άφοσιωμένο καί 
κατάλληλο νά ύπηρετήσει τούς σκοπούς τής άστικής τάξης καί τά συμφέ
ροντα τών ξένων προστατών της. Τέτοιες κατάλληλες δυνάμεις ή πλουτο
κρατική όλιγαρχία δέν μπορούσε νά βρει καί νά χρησιμοποιήσει στήν 
'Ελλάδα, πού οί μάζες άκολούθησαν τό ΕΑΜ στήν δλότητά τους σχεδόν. 
Στοιχεία πρόθυμα νά στηρίζουν τό άντιλαϊκό κράτος τής βίας καί τής 
ύποτέλειας ύπήρχαν μόνο στούς έκτεθειμένους φασιστικούς καί ύπόλο- 
γους γιά έθνική προδοσία κύκλους. Δέν μπορούσε δμως άμεσα νά τά άξιο- 
ποιήσει γιατί θά προκαλοΰσε άκόμα μεγαλύτερη δξυνση τών άντιθέσεών 
της μέ τόν έργαζόμενο λαό. Γιά νά χρησιμοποιηθούν αύτά τά στοιχεία 
καί νά έχουν τή δυνατότητα νά στρατολογούν καί άλλες δυνάμεις άπό τά 
μετριοπαθέστερα λαϊκά στρώματα, θά έπρεπε νά άλλάξουν τό συσχετισμό 
τών δυνάμεων ύπέρ τοΰ καθεστώτος τους. Καί αύτό μπορούσε νά γίνει άπο-
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κλειστικά καί μόνο δυναμικά, μέ τή συντριβή καί διάλυση τών πολιτικών 
καί συνδικαλιστικών όργανώσεων τοϋ λαοΰ-Τότε μόνο οί άπορφανισμένες 
λαϊκές μάζες θά άποδιοργανώνονταν, θά άποσυνδέονταν καί θά έχαναν τήν 
Ενότητα τών γραμμών τους. Χάνοντας τούς όργανωτικούς τους δεσμούς 
οί έργαζόμενες λαϊκές μάζες έχαναν καί τή δύναμη άντίστασης. Μέ λίγα 
λόγια δχι μόνο σύντομα θά πετοϋσαν έξω άπό τήν κυβέρνηση τούς έκ- 
προσώπους τοϋ λαϊκοΰ κινήματος, δταν αύτό θά είχε χάσει τήν ένοπλη 
δύναμή του, άλλά θά όδηγούμαστε σέ νέα ένοπλη σύγκρουση, κάτω άπό 
πολύ δυσμενέστερους δρους. Δηλαδή δταν οί "Αγγλοι καί ή άντίδραση 
θά ένιωθαν πώς έχουν τή δύναμη νά έξοντώσουν τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ 
καί νά ύποτάξουν τό λαό στήν έξουσία τους.

Τελειώνοντας τίς παραπάνω σκέψεις μου, έπαναλαμβάνω δτι ή ριζικά 
λαθεμένη γραμμή πορείας τής ήγεσίας τοϋ ΚΚΕ, πού είχε τό κύριο βάρος 
καί τήν εύθύνη τής καθοδήγησης τοϋ άγώνα τοϋ λαοΰ, όδηγοϋσε στήν 
ήττα, άκόμα καί άν δέν γινόταν κανένα στρατιωτικό λάθος καί τό κίνημα 
νικούσε στή μάχη τής ’Αθήνας. Θά λέγαμε έπιγραμματικά:

Μιά πού ή ιδεολογική καί πολιτική στάθμη τών μελών καί άγωνιστών 
τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ, οί δομές καί ό τρόπος λειτουργίας τών όργανώσεων 
καί οί άμοιβαΐες σχέσεις μαζών καί ήγεσίας, δπως είχαν διαμορφωθεί, προ
καθόριζαν τήν έπικράτηση τής πολιτικής καί τής τακτικής τής ήγεσίας, θά 
μπορούσαμε νά ποΰμε πώς: ή έ κ β α σ η  τ ή ς  μ ά χ η ς  τ ο ΰ  
Δ ε κ έ μ β ρ η  ε ί χ ε  κ ρ ι θ ε ϊ  σ έ  β ά ρ ο ς  τ ή ς  λ α ϊ κ ή ς  
ε π α ν ά σ τ α σ η ς  π ρ ί ν  α ρ χ ί σ ε ι  ή Ε ν ο π λ η  ά ν α μ έ -  
τ ρ η σ η.

Θά μπορούσαμε άραγε νά σταματήσουμε έδώ τήν έρευνά μας; ’Α
σφαλώς δχι. Καί αύτό πρώτο γιατί οί έξελίξεις τών τελευταίων ήμερών 
τοΰ Νοέμβρη Εφεραν κάποια αλλαγή, δχι βέβαια στήν ούσία τής πολιτι
κής γραμμής τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ, πού Εμεινε σταθερή καί κυριολεκτικά 
άναλλοίωτη, άλλά στή στάση της καί τόν τρόπο άντίδρασης στίς προκλή
σεις τών άντιπάλων τοΰ λαϊκοΰ κινήματος. Καί δεύτερο, γιατί μιά άντί- 
σταση, πού μπορούσε νά φτάσει καί στήν ένοπλη σύγκρουση, δημιουργεί 
τέτοιες καί τόσες άναπάντεχες καταστάσεις, άπρόοπτες περιπλοκές, έκ- 
πλήξεις καί τρανταγμούς, πού προκαλοϋν εύφορία άλλά καί λαχανιάσματα 
όχι μονάχα στίς δυνάμεις τών δυό στρατοπέδων πού συγκρούονται, άλλά 
καί τών ήγεσιών τους. ' Η στρατιωτική έπιτυχία, ή άποτυχία, άντανακλά 
ανάλογα καί στήν Εκβαση τής πολιτικής Επιδίωξης, άκόμα καί στήν ίδια 
τήν πολιτική γραμμή. "Ενα πολεμικό γεγονός μπορεΐ νά κάνει άδύνατη τή 
συνέχιση τής γραμμής πορείας τής πολιτικής ήγεσίας. Νά τή φρενάρει 
ή καί νά κάνει ύποχρεωτική τήν άλλαγή καί τοϋ ίδιου τοϋ άρχικοΰ σκο
πού, πού Εβαλε ή σύγκρουση.

Προτρέχοντας άπό τά γεγονότα άς πάρουμε μερικά παραδείγματα σάν 
υπόθεση: "Αν στίς 7 τοΰ Δεκέμβρη πραγματοποιούνταν ή γενική έξέγερση 
μέ μιά άποφασιστική έξόρμηση στό κέντρο τής ’Αθήνας πού ύπήρχαν 
προϋποθέσεις νά τελειώσει σύντομα μέ νίκη τού λαοΰ, δέν θά άλλαζε ή 
κατάσταση; Καί μιά άλλη ύπόθεση: "Αν τά Χριστούγεννα στά 1944, μέρα
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πού έφτασε ό Τσώρτσιλ στήν ’Αθήνα, Ανατιναζόταν τό ξενοδοχείο «Με
γάλη Βρεταννία», δπου στεγάζονταν ή κυβέρνηση καί τό έπιτελεΐο τής 
ξένης καί ντόπιας άντεπανάστασης, δέ νομίζω πώς θά υπάρξουν αμφιβο
λίες δτι δλα τά γεφύρια γιά κάποια πολιτική διέξοδο θά κόβονταν καί τή 
λύση θά έδιναν τά δπλα. Σέ μιά τέτοια περίπτωση, πιθανό είναι οί "Αγ
γλοι νά είχαν σχετικές έπιτυχίες μέσα στήν πόλη τής 'Αθήνας καί στά 
προάστιά της, άλλά θά ήταν έντελώς μιά τακτική στρατιωτική έπιτυχία, 
περιορισμένη καί προσωρινή. Θά διαρκοΰσε τόσο, δσος καιρός θά άπαι- 
τοΰνταν γιά νά φτάσουν οί κύριες δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ, πού θά άνάτρεπαν 
τό συσχετισμό τών στρατιωτικών δυνάμεων. Οί μάχες θά ξανάρχιζαν καί 
ό ΕΛΑΣ θά πολεμούσε γιά τή νίκη τής έπανάστασης, τήν κατάχτηση τής 
έξουσίας καί τήν έγκαθίδρυση λαοκρατικού καθεστώτος. Δηλαδή θά είχα
με ριζική άλλαγή τοΰ σκοποΰ τής ένοπλης άντίστασης.

’Από τά παραπάνω βγαίνει τό συμπέρασμα πώς θά πρέπει νά έξετά- 
σουμε καί τή στρατιωτική πλευρά τής ένοπλης σύγκρουσης τοΰ Δεκέμβρη. 
Ή  κριτική έξέταση τών προδεκεμβριανών καί τής ίδιας τής μάχης τοΰ 
Δεκέμβρη, άπό καθαρά στρατιωτική άποψη, νομίζω πώς δέν έχει γίνει μέ
χρι σήμερα. Αύτά πού έχουν γραφτεί άπό τόν Σαράφη καί άπό άλλα στρα
τιωτικά στελέχη καί καπεταναίους τοΰ ΕΛΑΣ, είναι περισσότερο πληρο
φοριακά στοιχεία, δταν δέν είναι άπολογητικά. (Δέν άναφέρομαι σέ κείνα 
πού έχουν γραφτεί άπό σκόπιμες πλευρές προβολής ή μείωσης τής δράσης 
τοΰ ΕΛΑΣ καί τών ξεχωριστών ήγετικών του στελεχών, πολύ περισσότερο 
στή λασπολογία). Κρίνοντας τήν προετοιμασία καί τήν διεξαγωγή τής 
ένοπλης άναμέτρησης, θά βροΰμε πολλά στοιχεία πού προκαλοΰν σοβα
ρούς προβληματισμούς καί σκέψεις.

Ή  πηγή τοΰ κακοΰ

Ή  πολιτική κατάσταση είχε φτάσει σέ άδιέξοδο. Ή  κυβέρνηση τής συ
νεργασίας δλων τών τάξεων καί κοινωνικών στρωμάτων δέν μποροΰσε νά 
λύσει *ιά θεμελιακά προβλήματα τής χώρας. ' Η ύπαρξη όξύτατων άντι- 
θέσεων, — οίκονομικών, πολιτικών καί κοινωνικών— καί δυό έξουσιών, ή 
μιά μέ πραγματική έξουσία καί ή άλλη χωρίς καμιά έξουσία, άλλά μέ μιά 
«παράξενη νομιμοφάνεια» άπέναντι στούς συμμάχους, πού έπικυρώνονταν 
άπό τή συμμετοχή στήν κυβέρνησή της τών ίδιων τών άντιπάλων της, τής 
ήγεσίας δηλαδή τοΰ λαοκρατικού κινήματος, δέν μποροΰσε νά συνεχιστεί.

«"Οταν τίς παραμονές τών Δεκεμβριανών, — γράφει στό βιβλίο του ό 
Π. Ροΰσος— χρειάστηκε νά παρθοΰν άποφάσεις κρίσιμης σημασίας, καί 
μάλιστα ήταν άνάγκη νά παρθοΰν άπό ευρύτερο κομματικό όργανο, δπως γινό
ταν βασικά σ ’ δλη τή διάρκεια τής ’Εθνικής 'Αντίστασης, τό ϊδιο τό Πολιτικό 
Γραφείο τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ, ή οποία σήκωνε τήν κύρια ευθύνη τοϋ λαϊκοΰ άγώνα. 
παρουσιάζει είκόνα άρρυθμης λειτουργίας: δέν είναι κάν συγκεντρωμένο στόν 
ϊδιο χώρο ή δέν Εχει έξασφαλίσει τήν πλήρη έπιτελική του λειτουργία».

Καί λίγο παρακάτω άναφέρει μιά περίπτωση «έπιτελικής λειτουργίας 
τοΰ ΠΓ»!
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«Τελευταία σύσκεψη μελών τοΰ Πολιτικού Γραφείου πριν άπό τά Δεκεμ
βριανά. — γράφει— στήν όποια παραβρέθηκα ήταν στίς 28 νομίζω τού Νοέμ
βρη, στό νοσοκομείο « Άρεταίειο» πού νοσηλευόταν ό Ίωαννίδης, δταν ό Πα
πανδρέου υπαναχωρώντας άπέκλειε τή διάλυση τής ’Ορεινής Ταξιαρχίας ή τό 
σχηματισμό ενιαίας μεραρχίας άπό δλα τά έθελοντικά σώματα. Σύμφωνα μέ 
τίς ώς τότε θέσεις τής ΚΕ κατέληξε πώς τ ά ό π λ α  δ έ ν  π α ρ α δ ί -  
δ ο ν τ α ι χ ω ρ ί ς  έ γ γ υ ή σ ε ι ς. Καί νά πάει ό Ζεύγος στόν Παπαν
δρέου νά ξαναθέσει τό ζήτημα τής 'Ορεινής Ταξιαρχίας. Δηλώθηκε πώς. άν τά 
πράγματα φτάσουν σέ ένοπλη σύγκρουση, πρέπει νά ξανασυνέλθει τό Πολιτικό 
Γραφείο».

Καί κλείνει αύτό τό ζήτημα έτσι:
«Τά γεγονότα όμως κατέκλυσαν τά πάντα καί δέν άφησαν καιρό γιά άλλη 

σοβαρή προετοιμασία. Ό  άντίπαλος τά έσπρωχνε. Καί τότε ή πρωτοβουλία 
άρχισε νά ξεφεύγει άπό μιά συλλογική άντιμετώπιση άπό τό ΠΓ

Δέν νομίζω δτι χρειάζονται σχόλια, δταν οί έπισκέψεις σέ νοσοκομείο 
δπου νοσηλευόταν ένας άρρωστος άπό βαρύτατη μορφή ζαχαροδιαβήτη, μέ 
συμπτώματα γενικής σωματικής καί ψυχικής κατάπτωσης καί πρόσφατα έγ- 
χειρισμένος άπό έκτεταμένη δοθιήνωση (ψευδάνθρακα), άνυψώνονται σέ «έ- 
πιτελική λειτουργία». Δέν είναι έκδήλωση «κομματικής άρρυθμης λειτουρ
γίας». Πρόκειται γιά ξεχαρβάλωμα καί δλοκληρωτική έλλειψη συναίσθη
σης εύθύνης τών μελών τού κύριου άποφασιστικού δργάνου τού Κόμματος 
καί τού κινήματος.

Τό ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ άπό τά μέσα τού 1943 κυριολεκτικά είχε άτονί- 
σει καί στήν πορεία σκόρπισε, γιά νά μείνει στή θέση του ή Γραμματεία.

Αργότερα δυό μόνο πρόσωπα «σκέπτονταν» καί άποφάσιζαν, πάντα διαφω
νώντας, καί δταν συμφωνούσαν στά λόγια έκαναν πάντα δ καθένας τού κε
φαλιού του στήν πρακτική. Μάταια ό Ρούσος έπικαλεΐται τίς πέντε 'Ολομέ
λειες τής ΚΕ καί τήν Πανελλαδική Συνδιάσκεψη τού ΚΚΕ, γιά νά άποδείξει 
πώς στή διάρκεια τής κατοχής δέν άποφάσιζε ένας «πολύ στενός κύκλος άν- 
θρώπων». Τά σώματα τοΰ ΚΚΕ δέν αποφάσιζαν. 'Ο  πολύ στενός κύκλος γύ
ρω άπό τόν Ίωαννίδη, πού κυριαρχεί άπό τά μέσα τού 1943 στό Κόμμα, 
καλούσε τήν ΚΕ τού ΚΚΕ, δχι γιά νά λύσει προβλήματα τής πολιτικής τοΰ 
Κόμματος καί τοΰ λαϊκοΰ κινήματος, άλλά νά καταγράψει, σά ληξίαρχος, τε
τελεσμένα γεγονότα. Κι δταν κάτι άποφάσιζε, τήν άλλη μέρα, γραφόταν στά 
«παλιά παπούτσια» τού Ίωαννίδη.

Τίς ίδιες άπόψεις, γιά τή συλλογικότητα τής ήγεσίας τού ΚΚΕ, μέ τόν 
Ροΰσο, έχει καί άλλο μέλος τοΰ τότε ΠΓ τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ, δ Μήτσος Παρ
τσαλίδης:

«Δέν Ισχυρίζομαι — γράφει στόν πρόλογο τού βιβλίου του— πώς ή 
καθοδήγηση τοΰ ΚΚΕ στά χρόνια έκεϊνα υψώθηκε στό έπίπεδο τής ήγεσίας άλ
λων κομμάτων... Λειτουργούσε δμως, δχι βέβαια τέλεια, άλλά οπωσδήποτε 
καλύτερα άπό πρίν, σάν συλλογικό δργανο... μπόρεσε σάν συλλογικό δργανο 
νά συλλάβει τόν παλμό τού λαού στά μεγάλα έκεϊνα χρόνια καί νά χαράξει, άν 
καί μέ δισταγμούς καί άντιφάσεις, πάντως μόνη της, χωρίς έπαφή μέ τήν ΚΔ
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καί τό ΚΚΣΕ. μιά νέα πορεία γιά τό ΚΚΕ... Τά ξεχωριστά πρόσωπα στήν 
ήγεσία τοΰ κόμματος, μέ τίς άρετές καί τίς ικανότητές τους. τό χαρακτήρα καί 
τίς άόυναμίες τους, έχουν καθένα τή συμβολή του στήν έπεξεργασία τής γραμ
μής τοΰ κόμματος. Άλλά αύτή ή γραμμή στάθηκε, περισσότερο ίσως άπό κάθε 
άλλη φορά, συλλογικό εργο ολόκληρης τής καθοδήγησης τοΰ κόμματος. Καί σ ' 
αύτό τό συλλογικό Ιργο πρέπει νά συγκεντρωθεί πρώτ ' άπ ’ δλα ή προσοχή μας»*1.

"Υστερα άπό τά παραπάνω προλεγόμενα θά περίμενε κανένας πώς 
στήν άνάπτυξη τοΰ θέματος στό βιβλίο του, ό Παρτσαλίδης θά μάς έδινε 
συγκεκριμένες άποδείξεις τής συλλογικότητας τής καθοδήγησης, τουλά
χιστο γιά τή μικρή περίοδο πού καί αύτός άποτελοΰσε μέλος τοΰ ήγετι- 
κοΰ πυρήνα τοΰ ΚΚΕ. Θά μας έλεγε δηλαδή ποιό συλλογικό όργανο τόν 
έξουσιοδότησε νά χαρακτηρίσει τή συμφωνία τοΰ Λίβανου «προδοσία», 
ποιό καταδίκασε τόν χαρακτηρισμό έκεΐνο καί ποιό πήρε κάποια μέτρα 
γιά τήν αύθαιρεσία του, άν ήταν τέτοια. Θά μας έλεγε έπίσης ποιό καθο- 
δηγητικό όργανο τοΰ έπέτρεψε νά ύπογράψει γιά λογαριασμό τής ΚΕ τοΰ 
ΕΑΜ, πού δέν ήταν κάν μέλος της, τήν άποδοχή τής συμφωνίας τοΰ Λί
βανου μέ τήν έπιφύλαξη νά μήν είναι πρωθυπουργός ό Παπανδρέου. Ά ν  
πάλι ό ίδιος συμφωνούσε, σέ ποιό καθοδηγητικό δργανο λογοδότησε 
αύτός, ή οί έντολεΐς του, γιά τήν τόσο προκλητική παραβίαση τών κανό
νων συνεργασίας μέ τούς συμμάχους τοΰ ΚΚΕ στό ΕΑΜ;"". Μήπως ή 
συνεδρίαση τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ στίς 2 Αύγούστου 1944 συνήλθε γιά νά άπο- 
φασίσει αν θά πρέπει νά δεχτοΰμε τή συμφωνία τοΰ Λίβανου καί νά στεί- 
λουμε ύπουργούς στήν κυβέρνηση τοΰ έξωτερικοΰ; βέβαια-δχι. Τότε είχα
με μιά δική μας κυβέρνηση, τήν ΠΕΕΑ, καί όλόκληρο τό Κόμμα, μαζί μέ 
τά μέλη τής ΚΕ πού δούλευαν στίς κομματικές όργανώσεις, άκόμα καί 
μέλη τοΰ ίδιου τοΰ ΠΓ είχαν λησμονήσει πώς κάποιοι, πού ξέχασαν τί 
άντιπροσώπευαν, ύπόγραψαν μιά συμφωνία, πού δέ δέσμευε κανέναν μας. 
Δέν κληθήκαμε τότε νά έπανεξετάσουμε τή θέση μας άπέναντι στό Λίβα
νο, άλλά νά ύπογράψουμε τή ληξιαρχική πράξη τού τέλους τοΰ άγώνα μας 
ένάντια στή συνθηκολόγηση καί τήν ύποταγή μας σέ μιά άπόφαση πού 
είχε κιόλας γίνει πράξη άπό δυό-τρία μόνο πρόσωπα. Συγκεκριμένα τούς 
Σιάντο, Ίωαννίδη καί Ζεΰγο. Προχωρούμε παραπέρα: Ποιό καθοδηγητικό 
δργανο άποφάσισε νά στείλουμε ύπουργούς στή βασιλική κυβέρνηση τοΰ 
έξωτερικοΰ, μέ πρόεδρο τόν Παπανδρέου; ' Η ΚΕ στή συνεδρίασή της 
στίς 2 Αύγούστου τήν άπέκλειε κατηγορηματικά. Ποιό συλλογικό καθο
δηγητικό δργανο συζήτησε καί άποφάσισε νά δεχτοΰμε τή συμφωνία τής 
Γκαζέρτας καί νά συμμορφωθούμε μ ’ αύτή; Ποιό δργανο άποφάσισε νά 
άπαγορευτεΐ στόν ΕΛΑΣ νά μπει στήν Α θήνα; Ποιό άποφάσισε νά παραι
τηθούμε άπό τήν κατάληψη τής έξουσίας, στίς 12-18 τοΰ Όκτώβρη, δταν 
ή έξουσία έτρεχε στό δρόμο; Ποιό άποφάσισε νά θεωρήσει τό ΚΚΕ τε-

87. Δ. Παρτσαλίδης, στό Ιδιο, σελ. 11-12.
88. Ό  Ιδιος 6 Παρτσαλίδης, σέ έρώτησή μου μπροστά στόν Λευτέρη Αποστόλου καί τόν 

διευθυντή τοΰ περιοδικοΰ « ' Αντί», Χρ. I Ιαπουτσάκη στό σπίτι τοΰ τελευταίου, στά μέσα τοϋ πε
ρασμένου χρόνου, άπάντησε μέ τήν καταπληκτική άποκάλυψη: — Δέ θυμοΰμαι, άλλά καί δέ θυ
μούμαι νά μέ ρώτησαν δταν βάλανε τήν υπογραφή μου!
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λειωμένο τόν πόλεμο, δταν άκόμα έλληνικά έδάφη κατέχονταν άπό τούς 
Γερμανούς καί ό παγκόσμιος άντιφασιστικός πόλεμος συνεχιζόταν. "Οταν 
δηλαδή οί δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ έπρεπε νά δραστηριοποιηθούν; Ποιό καθο- 
δηγητικό όργανο ρωτήθηκε δταν άρχισε ό στενός ήγετικός πυρήνας τοΰ 
ΚΚΕ συζήτηση γιά τή διάλυση τής Πολιτοφυλακής καί τοΰ στρατού τοΰ 
ΕΛΑΣ; Ποιό δέχτηκε νά έμπιστευτεΐ ό λαός τήν ήσυχία, τήν όμαλότητα 
καί τήν διατήρηση τών κατακτήσεών του στήν Ά στυνομία Πόλεων, πού 
τόσο στενά καί έγκληματικά, σά σώμα, συνεργάστηκε μέ τούς κατακτητές 
κάτω άπό τήν άμεση διοίκηση τών S.S.; Ποιό καθοδηγητικό δργανο έξου- 
σιοδότησε τό στενό, περιχαρακωμένο, σκληρό πυρήνα τής ήγεσίας, (δέν 
περνούσε τό άθροισμα τών δακτύλων τοΰ ένός χεριού), νά άφήσουν έκθετη 
τήν μεγαλύτερη δημιουργία τοΰ έθνικοαπελευθερωτικοΰ άγώνα καί τής 
λαϊκής έπανάστασης, τήν λαοδημιούργητη Λαϊκή Αύτοδιοίκηση καί τή 
Λαϊκή Δικαιοσύνη καί νά κηρύξουν τήν αύτοδιάλυση τής έκλεγμένης άπό 
τό λαό Μεγάλης ’Εθνοσυνέλευσης, τοΰ ’Εθνικοΰ Συμβουλίου τών Κο- 
ρυσχάδων;

Τά άετόπουλα γυμνάζονται
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Οί νέοι καταχτητές άγγλοι στοχεύουν

"Ολα τά παραπάνω καί μιά άτέλειωτη άλυσσίδα αυθαιρεσιών καί ανόη
των πρωτοβουλιών μερικών άνθρώπων, πού «κληρονομικά» άπό τόν Ζαχα- 
ριάδη είχαν σφετεριστεί τήν άνεξέλεγκτη διοίκηση τοΰ ΚΚΕ καί τή δια
χείριση τής τύχης τής χώρας καί τού λαοΰ, δέν ήταν συλλογική σκέψη καί 
πράξη τής ύπεύθυνης καθοδήγησης τοΰ ΚΚΕ. Οί δυό, πού τόλμησαν νά μιλή
σουν, άπό τά μέλη τής τότε ήγεσίας, οί Ροΰσος καί Παρτσαλίδης, τά φορ
τώνουν στό καθοδηγητικό όργανο, τήν ΚΕ δηλαδή, πού δήθεν λειτουργού
σε συλλογικά καί «...δταν μάλιστα ήταν άνάγκη νά παρθοΰν άποφάσεις 
κρίσιμης σημασίας... (καλούνταν) εύρύτερα κομματικά όργανα, δπως γι
νόταν σ ’ δλη τή διάρκεια τής Έθνικής ’Αντίστασης»! Κρίμα!

Δέν ξεφεύγω, νομίζω, άπό τή δήλωση πού έκανα στόν πρόλογο τοΰ 
πρώτου τόμου τοΰ βιβλίου μου δτι: «Τό βιβλίο αύτό δέν είναι, δέν είχα 
σκοπό νά είναι καί δέν μποροΰσε νά είναι... «άντιβιβλίο», δηλαδή έργο 
πού γράφεται γιά ν ’ άναιρέσει διατυπωμένες άπόψεις...». Ή  παρένθεση 
δμως ήταν άναγκαία, γιατί άν άντιπαρερχόμουνα καί αύτή τήν έξαιρετικά 
σοβαρή παραποίηση τής άλήθειας σχετικά μέ τή λειτουργία τοΰ Κόμμα
τος στήν ιστορική έκείνη Μεγάλη περίοδο θά πρόσθετα καί άλλες εύθύνες 
στά μέλη πού άποτελοΰσαν τότε τήν ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, πού καί έτσι είναι 
σοβαρότατα έκτεθειμένα γιατί έκχώρησαν δλα τά δικαιώματά τους σέ μιά 
χούφτα άνθρώπους, πού είχαν χάσει τήν έπαναστατικότητά τους καί σέρ
νονταν στήν ούρά τών "Αγγλων καί τής άστικής τάξης. ’Ακόμα ή άπο- 
σιώπηση έσωκομματικών άνωμαλιών θά ήταν πολύ κακή κληρονομιά γιά 
τό ΚΚΕ καί τούς κομμουνιστές, πού ιστορικά έχουν άποστολή νά όλο-
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κληρώσουν τό έργο πού άπό στραβομάρα καί άνικανότητα λίγων άνθρώ- 
πων δέν όλοκληρώθηκε μέ τή νίκη, όταν όλες οί προϋποθέσεις γιά τήν ό- 
λοκλήρωση τής έπανάστασης ύπήρχαν.

Δέν έχουμε λοιπόν «άρρυθμη λειτουργία»», οϋτε Ελλειψη πλήρους Επι
τελικής λειτουργίας τοϋ ΠΓ τοϋ ΚΚΕ, τόν τελευταίο μόνο καιρό, πρίν 
άπό τά Δεκεμβριανά. Δέν ήταν μόνο οί άντικειμενικές αιτίες, — τά γεγο
νότα μάς κατέκλυσαν, ό άντίπαλος έσπρωχνε —, πού ξέφυγε ή ήγεσία άπό 
τό σ<οστό δρόμο της καί έχασε τή δυνατότητα νά αντιμετωπίσει τήν κατά
σταση συλλογικά. Ή ταν βαθύτερες αιτίες πού οί ρίζες τους βρίσκονταν 
βαθιά στήν ιδεολογικοπολιτική διαμόρφωση τών κομμουνιστών, στή δομή 
καί λειτουργία τοΰ Κ Κ 1ί.



ΚΙ .ΦΛΛΛΙΟ ΛΙ ΚΛ ΙΟ  Ι ΗΔΟΜΟ

Ο Μ ΕΓΑΛΟΣ ΔΕΚΕΜ ΒΡΗΣ 1944

Τό κύριο πρόβλημα κάθε έπανάστασης είναι τό πρόβλη
μα τής έξουσίας.

Τό πρόβλημα αύτό ή λαϊκή έπανάσταση στήν 'Ελλάδα 
μποροΰσε καί έπρεπε νά τό λύσει στίς 12 μέ 18 του Ό κτώ- 
βρη, δταν ή λαϊκή έπανάσταση μέ όργανά της τή Λαϊκή Αύ- 
τοδιοίκηση, τή Λαϊκή Δικαιοσύνη καί τήν ’Εθνική Πολιτο
φυλακή, στηριγμένη στόν ΕΛΑΣ, τόν μοναδικό έθνικό καί 
συμμαχικό στρατό πού ύπήρχε στήν 'Ελλάδα, προχωρούσε 
στήν όλοκλήρωσή της. Δέν τό έλυσε. Σταμάτησε μπροστά 
στίς πόρτες τής ’Αθήνας.

Τρομακτικό λάθος, μέ μοιραίες συνέπειες. ΤΗταν άποτέ- 
λεσμα τής πλάνης τής ήγεσίας γιά όμαλό πέρασμα άπό τήν 
κατοχή στήν έλευθερία (σέ συνεργασία μέ τό παλιό κατε
στημένο τής ξεπεσμένης άστικής τάξης) καί τής αύταπάτης 
γιά τό «συμμαχικό» ρόλο τών “Αγγλων. “Ετσι ή 'Ελλάδα
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βρέθηκε, άμέσως μετά τήν άπελευθέρωση τής ’Αθήνας, μέ μιά 
ιδιόμορφη δυαδική έξουσία: Ή  μιά, ή λαοκρατική, πού κυ
ριαρχούσε σ ’ δλη τήν 'Ελλάδα καί ή άλλη, ή κυρίαρχη στό 
παρελθόν καί τώρα, άνύπαρκτη σέ δύναμη καί κύρος, άστική 
έξουσία, πού άσφυκτιοΰσε μέσα σέ λίγα τετραγωνικά χιλιό
μετρα στό κέντρο τής πρωτεύουσας.

Ή  ύπαρξη δυό έξουσιών σέ μιά χώρα σημαίνει πώς ή 
έπανάσταση δέν τελείωσε. ' Η σύγκρουση γιά τήν έπικράτηση 
τής μιας άπό τίς δυό έξουσίες σ ’ όλη τήν έπικράτεια είναι 
άναπόφευκτη. Αύτό είχε κατανοηθεΐ καί συνειδητοποιηθεί 
άπό τό ντόπιο καί ξένο άντιλαϊκό στρατόπεδο, πού συστημα
τικά καί έπίμονα προωθούσε τό σχέδιο έξόντωσης τής λαο
κρατικής έξουσίας, μέ εισαγωγή τής άντεπανάστασης. Μέ 
μόνιμο καί άμετακίνητο τό στόχο του, έπωφελοΰνταν άπό τήν 
έπανάπαυση καί τίς αυταπάτες τής ήγεσίας του λαϊκοΰ κινή
ματος, κέρδιζε θέσεις, συγκέντρωνε βρεταννικές δυνάμεις, πού 
φέρναν καί τούς πραιτωριανούς τους, ένθάρρυνε τίς ντόπιες 
έθνοπροδοτικές καί φασιστικές ενοπλες δυνάμεις σέ προκλή
σεις, ένώ παράλληλα προσπαθούσε νά άφοπλίσει τό λαϊκό 
κίνημα. Προχωρούσε χωρίς ταλαντεύσεις καί δισταγμούς πρός 
τήν κορυφαία πράξη τής έπιχείρησης «Μάννα», πού πρόβλε- 
πε πρωταρχικά τήν κυριαρχία στό χώρο τής πρωτεύουσας καί 
τήν έπέκταση, σέ συνέχεια, τής καπιταλιστικής έξουσίας 
σ ’ δλη τή χώρα.

Ό  λαός, πού έβλεπε τίς προετοιμασίες τών έχθρών του, 
θεωρούσε τόν ΕΛΑΣ μοναδική έγγύηση γιά τή λευτεριά του, 
τήν άνεξαρτησία του καί τή διατήρηση τών έπανασταστικών 
κατακτήσεών του.

Δέν συμφωνεί μέ τήν ήγεσία του πού διαπραγματευό
ταν τόν άφοπλισμό τοΰ κινήματος. ’Αγωνιά, προσπαθεί νά 
άντιδράσει. Ά λλά  τό κύρος καί ή δύναμη έπιβολής τής 
ήγεσίας ήταν άπροσπέλαστα. Ταλαντεύεται ή β ια  καί μεταδί
νει τήν ταλάντευσή της καί στίς μάζες, πού τίς άποκοιμίζει, 
τίς άφοπλίζει ιδεολογικά καί τίς άποπροσανατολίζει. “Ετσι 
δταν οί "Αγγλοι, —περνώντας πάνω άπό τό κεφάλι τής λεγά
μενης έλληνικής κυβέρνησης— άποφάσισαν νά βάλουν ώμά 
στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τό δίλημμα: ή παραδίνεις τά δπλα καί δια
λύεις τόν ΕΛΑΣ έθελοντικά ή σάς άφοπλίζουμε μέ τή δύναμη 
τών δπλων μας καί σας διαλύουμε. Ή  ήγεσία τού ΚΚΕ-ΕΑΜ
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βρέθηκε άπροετοίμαστη. ’Αποφασίζει νά άντιδράσει, καί νά 
μή δεχτεί τόν μονόπλευρο αφοπλισμό τοΰ λαοΰ, χωρίς όμως 
νά έχει συνειδητοποιήσει ότι τά όπλα θά έλυναν τό πρόβλημα 
τής έξουσίας.

Φτάσαμε στήν κρίσιμη στιγμή: Ή  σύγκρουση, πού τόσο 
συστηματικά καί έπίμονα προετοιμαζόταν άπό τούς “Αγ
γλους έγινε άναπόφευκτη. Οί έχθροί τοΰ λαοΰ είχαν κάνει τήν 
έπιλογή τους, είχαν διαλέξει τόν τόπο καί τό χώρο γιά τήν 
πολεμική τους έξόρμηση, είχαν διατάξει τίς στρατιωτικές 
τους δυνάμεις καί είχαν «τό δάκτυλό τους στή σκανδάλη». Ή  
στιγμή ήταν ή πιό κατάλληλη: Στό στρατόπεδο τοΰ λαοΰ έπι- 
κρατοΰσαν στόν άνώτατο βαθμό σύγχυση, αύταπάτες, συναι
σθηματισμοί καί «πολιτική σκοπιμότητας».

■Έτσι άρχισε ή τελευταία φάση τής ήρωικής έποποιίας 
τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Γράφτηκαν νέες λαμπρές σελίδες ήρωι- 
σμοΰ καί αυταπάρνησης, άλλά ήταν τό «κύκνειο άσμα» μιας 
νικηφόρας ’Επανάστασης.



Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ή  πρόκληση

Κυριακή 3 τοΰ Δεκέμβρη 1944:

Ή  άδούλωτη 'Αθήνα καί πάλι σέ αγωνιστικό συναγερμό: σύσσωμος ό 
έργαζόμενος λαός, άντρες καί γυναίκες, ντυμένοι στά γιορτινά, στήν πρό
σκληση τού ΕΑΜ άπαντοΰσαν μέ τήν αγωνιστική συμμετοχή τους στήν 
παλλαϊκή έκδήλωση γιά τήν έξασφάλιση τών έλευθεριών καί τών δικαι
ωμάτων τους, πού κέρδισαν μέ σκληρούς άγώνες καί ποτάμια δάκρυα καί 
αιμα. Στούς τόπους προσυγκέντρωσης κάποιοι ψιθυρίζουν σ τ ' αύτιά τών 
άπλών άνθρώπων πώς ή έκδήλωση άπαγορεύτηκε άπό τόν Παπανδρέου 
καί είναι παράνομη. Μά κανένας δέν νιώθει τί σημαίνει αύτό. Μήπως δταν 
δλα τά πλάκωνε ή μαύρη σκλαβιά, οί άδούλωτοι σκλάβοι ζητούσαν τήν 
άδεια νά άγωνισθοϋν γιά νά καταλύσουν τή δουλεία; Τά χωνιά, τά συνθή
ματα, τά τραγούδια τών έπονιτών ήλεκτρίζουν τά πλήθη. Στίς ηρωικές 
συνοικίες άκούεται τό σύνθημα «Λαοκρατία καί δχι νέα Κατοχή!» Ό  
Λαός βλέπει μέ τά μάτια τής καρδιάς του άπό πού έρχόταν ό κίνδυνος.

Ποτάμια τά πλήθη, μέ σημαίες καί λάβαρα, μέ πλακάτ καί βροχή τά 
φέιγ-βολάν καί οί προκηρύξεις, κινούνταν πρός τό κέντρο τής 'Αθήνας. 
’Αστυφύλακες —οί άγγελοι αύτοί φύλακες χτές τής γερμανοφασιστικής 
«νέας τάξης πραγμάτων» καί σήμερα έλπιδοφόρα δργανα τής «νέας άγγλι- 
κής κατοχής», σέ μικρές όμάδες, έχουν πιάσει δλες τίς γωνιές τών δρόμων 
πού δδηγούν στήν πλατεία Συντάγματος. Στήν 'Αστυνομική Διεύθυνση 
έχει συγκεντρωθεί ή κύρια δύναμη πού προοριζόταν γιά τήν πρόκληση. 
"Ενα τμήμα της είχε όχυρωθεί πίσω άπό ένα πέτρινο ντουβαράκι στό άντι- 
κρυνό πεζοδρόμιο, πού δέσποζε πάνω άπό τόν "Αγνωστο Στρατιώτη. Ή  
ένέδρα είχε στηθεί!

"Ωρα 10 καί 45 λεπτά. Πλημμύρισε ή πλατεία καί δλοι οί γύρω δρόμοι. 
Μπροστά στόν "Αγνωστο Στρατιώτη έχουν συγκεντρωθεί λαϊκές 'Επι
τροπές, διοικήσεις Σωματείων καί στελέχη τού κινήματος. Είχε προγραμ
ματιστεί ν ’ άρχίσει ή έκδήλωση μέ κατάθεση στεφάνων στή μνήμη έκεί- 
νων πού θυσίασαν τή ζωή τους γιά τή λευτεριά καί τήν άνεξαρτησία.

Ξαφνικά άπό τά παράθυρα τής ’Αστυνομικής Διεύθυνσης ρίχνονται 
οί πρώτοι πυροβολισμοί. 'Ακολούθησαν ριπές πολυβόλων καί αύτομάτων 
δπλων. Δεκαπέντε περίπου νεκροί καί τραυματίες πέφτουν πάνω στό μαρ
μαρόστρωτο χώρο τού μνημείου. «Οί πυροβολισμοί, —έγραψε άργότερα ό 
Β. Μπαρτζιώτας— σκόρπισαν (δπως συμβαίνει σέ τέτοιες περιπτώσεις), τή 
σύγχυση στούς διαδηλωτές, πού άποσύρθηκαν καί. γιά μιά στιγμή, ή Πλατεία 
Συντάγματος άδειασε. “Εμειναν μόνο τά πτώματα τών σκοτωμένων καί οί βα
ριά τραυματίες. 'Εκείνη τή στιγμή —συνεχίζει τήν άφήγηση τών δραματι
κών γεγονότων ό Β. Μπαρτζιώτας— βρισκόμασταν μαζί μέ τόν σ. Καλοδίκη 
(μέλος τής Ε.Π. τής Κ.Ο.Α. καί τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ. πού σκοτώθηκε άπό τούς 
μοναρχοφασίστΓ.ς στή Λάρισα) μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά άπό τήν Πλα
τεία Συντάγματος, γύρω άπ ' τή Μητρόπολη τής 'Αθήνας. "Επειτα άπ ’ τή
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δολοφονική αύτή έπίθεση πήραμε δυό σοβαρά μέτρα: Ειδοποιήσαμε τό Α ' Σώ
μα Στρατού τού ΕΛΑΣ ’Αθήνας νάναι σέ έπιφυλακή, 'έτοιμο γιά δράση, καί 
ρίξαμε στή διαδήλωση νέες δυνάμεις, 200.000 έργάτες, ποΰχαμι: συγκεντρω
μένους στήν Πλάκα καί στό Μοναστηράκι

Στό μεταξύ ό λαός συνήλθε άπό τόν αιφνιδιασμό. 'Ορμητικά ή λαο
θάλασσα ξαναπλημμύρισε τήν Πλατεία. Νέες φάλαγγες, δπως καί’ στήν 
περίοδο τής κατοχής, κατέφθαναν στό Σύνταγμα. Νέοι πυροβολισμοί, 
όμαδικότεροι καί πυκνότεροι, ρίχνουν πάνω στήν άσφαλτο καί άλλους 
νεκρούς καί τραυματίες. Τό πλήθος ξαπλώθηκε κάτω καί δέν έφυγε. 
"Επρεπε νά μαζέψει τούς νεκρούς καί τραυματίες τής άτιμης καί άπρό- 
κλητης δολοφονικής έπίθεσης.

Ή  έπιμονή καί τό πείσμα τοΰ λαοΰ πανικόβαλε τούς δολοφόνους. "Α
φησαν τίς θέσεις τους καί μαζεύτηκαν στό μέγαρο τής ’Αστυνομικής Δι
εύθυνσης. Οί περισσότεροι καλύφτηκαν πίσω άπό τόν ψηλό σιδερένιο 
φράχτη τοΰ μεγάρου. Ό  λαός ήταν πιά κυρίαρχος στήν Πλατεία. Ό  
Μακνήλ, πού παρακολούθησε τά γεγονότα, περιγράφει τή συνέχεια στό 
βιβλίο του:

«... Γύρω άπό τό σημείο τής άσφάλτου, δπου είχαν σφαγιασθεί οί σύντρο
φοί τους, σχηματίστηκαν μικροί δγκοι άπό λουλούδια καί κλαδιά, ένώ εκατον
τάδες άπό τούς διαδηλωτές έσκυβαν νά βουτήξουν τό μαντήλι τους στό νωπό 
αίμα, πού λίμναζε στό κατάστρωμα τοϋ δρόμον. Καί τά μαντήλια αύτά γίνονταν 
σημαίες πού τίς περνούσαν μέσα άπό τά πλήθη, ένώ δσοι τά κρατούσαν καλού- 
σαν δλους τούς γύρω τους νά άγγίξουν τό ματωβαμένο πανί καί νά ορκιστούν 
έκδίκηση έναντίον έκείνων πού προκάλεσαν τή σφαγή...» Καί παρακάτω: « Ή 
ταν ή μεγαλύτερη διαδήλωση πού γνώρισε ποτέ ή ’Αθήνα...», «...νέες κοπέλλες, 
ηλικίας μόλις δεκατεσσάρων έτών, παρήλαυναν έχοντας τίς άκρες άπό τίς φού
στες τους βουτηγμένες μέσα στό αίμα. πού λίμναζε στό δρόμο...»1.

Ή  όργή τοΰ λαοΰ είχε κορυφωθεϊ. Ή  Πλατεία Συντάγματος καί οί 
γύρω της δρόμοι είχαν πλημμυρίσει άπό εναν λαό πού ζητοΰσε έκδίκηση. 
Στά κυρίαρχα συνθήματα «θάνατος στούς δολοφόνους!» καί «Παραιτήσου 
Παπανδρέου!». πού έκφράζανε τήν έπίσημη γραμμή τής καθοδήγησης τοΰ 
ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ, παρεμβάλλονταν άλλα πιό έπαναστατικά: «Λαοκρατία 
καί δχι άλλη κατοχή!». «Συναγωνιστές στά δπλα!», « ’Εμπρός ΕΛΑΣ γιά τήν 
Ελλάδα!». Οί προβοκάτορες είχαν έξαφανιστεϊ. Οί "Αγγλοι, πού ήσαν 
συγκεντρωμένοι στά ξενοδοχεία τής Πλατείας, μαζί μέ δλη τήν «άφρό- 
κρεμα» τής πλουτοκρατικής όλιγαρχίας καί τούς πολιτικούς καί στρατιω
τικούς έκπροσώπους της, βλέποντας τή λαοθάλασσα νά μένει στήν περι
οχή τοΰ κέντρου τής πόλης καί νά φουσκώνει μέ νέες έξαγριωμένες μάζες, 
φέρνουν στήν Πλατεία Συντάγματος καινούργιες βρεταννικές στρατιωτι
κές δυνάμεις μέ τάνκς καί θωρακισμένα αυτοκίνητα. Τό μίσος τοΰ λαοΰ.

1. Τό άπόσπασμα είναι Αχό τήν 258 δακτυλογραφημένη σελίδα τοΟ άνέκδοτου βιβλίου τοΰ 
Β. Μπαρτζιώτα: « Ή  'Αθήνα πολίμά καί νικά». Στά 'Α ρχεία τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ.

2. Τά δυό άποσπάσματα άπό τά δημοσιεύματα τοΟ Τζών Ίατρίδη στήν έφημερίδα «Βήμα», 
τοΰ Ίούνη 1976. (δημοσίευμα 15ο).
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Ή έδρα τού Α' σώματος στρατού τού ΕΛΑΣ

πού ερχόταν πρόσοιπο μέ πρόσιοπο μέ τούς άποικιοκράτες. κορυφο'ιΟηκτ..
Η δολοφονική επίθεση στήν Πλατεία Συντάγματος, που ξάπλ<οσε πάνω 

στήν άσφαλτο 21 νεκρούς καί πάνω άπό 140 τραυματίες, άοπλους διαδη- 
λ(οτές. δέν επρεπε νά μείνει άτιμώρητη. Μέ πίστη στήν ήγεσία τοΰ ΚΚΕ 
καί τοΰ ΕΑΜ, ό λαός περίμενε όδηγίες. Μάζεψε τούς νεκρούς, εδωσε τίς 
άπαραίτητες πρώτες βοήθειες στούς τραυματίες, πού τούς μετέφερε στά 
πλησιέστερα νοσοκομεία, καί περίμενε.

Τίς πρώτες άπογευματινές ώρες. ό Γραμματέας τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ 
προσπάθησε νά καθησυχάσει τά πλήθη. Ζήτησε ψυχραιμία καί πίστη στό 
ΕΑΜ καί τόν δίκαιο άγώνα τοΰ λαοΰ. Τούς άνακοίνωσε τήν άπόφαση τής 
ΚΕ τοΰ ΕΑΜ γιά παλλαϊκή κηδεία τών θυμάτων καί τούς κάλεσε νά άπο- 
χωρήσουν μέ τάξη καί πειθαρχία στίς γειτονιές τους.

Άμέσο>ς. γρήγορα καί πειΟαρχημένα, ή λαοθάλασσα άδειασε τήν Πλα
τεία Συντάγματος. Τό θέαμα τής άποχώρησης ήταν έκπληκτικό καί προ- 
κάλεσε τρόμο στούς ντόπιους άντεπαναστάτες καί τούς ξένους υποκινητές 
τοΰ εμφυλίου πολέμου, περισσότερο άπ’ ό.τι δοκίμασαν όταν ξέσπασε ή 
όργή τοΰ λαοΰ. "Ενας εξαγριωμένος λαός, πού σέ ενα μόνο νεΰμα τής ήγε
σίας του πειθαρχεί, δέν είναι δοΰλος. άλλά συνειδητός άγωνιστής, πού 
εχει συναίσθηση πώς ή δύναμή του βρίσκεται στήν ενότητα καί τήν έ- 
νιαία καί συντονισμένη δράση του.

Πολλές λαχτάρες μέσα σέ λίγες ώρες δοκίμασαν οί ύποκινητές τοΰ 
εμφυλίου πολέμου.
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Ξεσπάει ή λαϊκή όργή

Πειθαρχημένα ό λαός γύριζε στά σ πίτια  του. Μά ό εχθρός ε ίχε  τά 
σχέδιά τοι> καί τά όργανά του ε ίχαν εντολές νά σ υνεχίσουν τίς προκ λή
σεις. Σέ πολλές γειτονιές, οί ασ τυνομικοί καί οί συμμορίτες τής «X» καί 
τοΰ ϋΔΕΣ προκάλεσαν έπεισόόια. πού γρήγορα  πήραν διαστάσεις. Ό  
άγαναχτησμένος λαός πέρασε τότε σ τήν άντεπίθεση. Δ ιέλυσε τίς συμμο
ρίες. χτύπησε μερικά άστυνομικά τμήματα. Οί άστυφύλακες κατατρομαγ- 
μένοι έγκατέλειψαν πολλά τμήματα καί έφυγαν γ ιά  τήν 'Α σ τυνομ ική  Δ ι
εύθυνση. πού τώρα πιά ε ίχε  ισχυρή μηχανοκ ίνητη  βρεταννική φρουρά. Τή 
στιγμή εκείνη , όλες σ χεδόν οί σ υνοικ ίες τής πρωτεύουσας ε ίχαν καθα
ριστεί άπό τίς εστίες τών άντεπαναστατών.

’Έ τσ ι άρχισ ε ό «Μ εγάλος Δεκέμβρης». Οί λαϊκές μάζες, μαζί μέ τίς 
πολιτικές τους οργανώ σεις, απάντησαν μέ πρω τοβουλία τους σ τις δολοφ ο
νικές προκλήσ εις τών προβοκατόρων, άφού άδικα περίμεναν τίς εντολές 
τής κεντρικής ήγεσίας τού κινήματος. Αύτή ε ίχε χάσει τόν προσ ανατολ ι
σμό της. Οί προθέσεις της. όταν κάλεσε τό λαό νά δρασ τηριοπ οιηθεί, ή
ταν σταθερά καθορισμένες: Νά εκδηλω θεί ή θέληση τοΰ Λαού γιά τό σ χη 
ματισμό Κυβέρνησης, πού θά έςα σφ αλίσ ει πραγματική Δ ημοκρατία. Οί 
προβλέψεις της ήταν πώς θά γινόταν ή συγκέντρωση τής Π λατείας Συν
τάγματος ομαλά, χω ρίς περιπλοκές καί α ιματηρά έπεισόδια . Θ εωρούσε 
πιθανές κάποιες προκλήσ εις άπό μέρους μικρών, σ κόρπιω ν εστιών τής 
αντίδρασης, πού όμως θά έπρεπε νά άντιμετω πισθούν ψύχραιμα καί χω ρίς

Τά τάνκς δέν τρομάζουν τό λαό- Μένει στή θέση
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νά γίνει χρήση όπλων. ΓΓ αύτό καί είχε δώσει αυστηρή έντολή νά είναι 
δλοι άρπλοι, άκόμα καί οί όμάδες τοΰ ΕΛΑΣ, πού Οά περιφρουροΰσαν τήν 
έκδήλωση.

Είναι πολύ χαρακτηριστική, άλλά καί άποστομωτική γιά τούς δια- 
στρεβλωτές καί πλαστογράφους τών γεγονότων καί τών έπίσημων ντοκου
μέντων, ή άπόφαση τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, πού πάρΟηκε όμόφωνα, στίς 1 τοΰ 
Δεκέμβρη. Θέμα τής συνεδρίασης ήταν ή άντιμετώπιση τής κατάστασης 
δπως διαμορφωνόταν μετά τή διάσπαση τής κυβερνητικής ένότητας. Ά 
φοΰ διαπίστωνε δτι μοναδική διέξοδος άπό τήν κυβερνητική κρίση μπορεΐ 
καί πρέπει νά είναι πολιτική, μέ τή συγκρότηση μιάς νέας κυβέρνησης, 
πραγματικά έθνικής καί δημοκρατικής ένότητας, μέ έπικεφαλής έναν άπό 
τούς ήγέτες τών παραδοσιακών παλαιοδημοκρατικών κομμάτων, έκανε τήν 
παρακάτω έκκληση: «"Ολοι οί δημοκράτες, δλοι δσοι πονούν γιά τήν ήσυχία 
καί τήν προκοπή τού τόπου, άς ενωθούν μέ τό λαό. γιά νά ματαιώσουν τά σκο
τεινά σχέδια τής Αντίδρασης. ... Τό ΕΑΜ. δπως μέσα στά σκοτάδια τής σκλα
βιάς, έτσι καί τώρα πού πυκνώνει ό μοναρχοφασισμός τά σύγνεφα γιά τή θύελ
λα τοΰ Αλληλοσπαραγμού, δείχνει μέ τήν άπόφασή του'τό σωστό, τό μοναδικό 
δρόμο τής όμαλότητας. Νά διαλυθούν δλα τά έθελοντικά σώματα. Κάθε άλλη 
άξίωση γιά μονόπλευρη διάλυση, γιά διατήρηση τής 'Ορεινής Ταξιαρχίας τή 
στιγμή πού διαλύεται ό ΕΛΑΣ. Αποτελεΐ πρόκληση, άποτελεΐ άνοιχτή συνωμο
σία κατά τών έλευθεριών τοΰ Λαοΰ. Ό λες οί προφάσεις, δλες οί δικαιολογίες 
είναι ψεύτικες»

Ή  ήγεσία τοΰ λαϊκοΰ κινήματος δέν ήθελε τήν ένοπλη σύγκρουση 
καί είχε κάνει δ,τι περνοΰσε άπό τό χέρι της νά τήν άποφύγει. Ά κόμα 
καί μετά τήν ιταμή πρόκληση τοΰ Σκόμπυ, τήν ύποτέλεια στά άγγλικά κε- 
λεύσματα τοΰ Παπανδρέου καί τήν παραίτηση τών ύπουργών, δταν πιά εί
χε γίνει φανερό πώς ό δρόμος τοΰ εΐρηνικοΰ περάσματος είχε κλείσει καί 
διαγραφόταν τό φάσμα τοΰ έμφυλίου πολέμου, συνέχιζε τήν τακτική τών 
μαζικών πιέσεων γιά όμαλή έξοδο άπό τήν κρίση. Τήν 1η τοΰ Δεκέμβρη 
σέ άρθρο στήν «Κομμουνιστική Επιθεώρηση» τονιζόταν:

«... Ξέρουμε ποιοι τόν θέλουν (τόν έμφύλιο πόλεμο) στήν ’Ελλάδα, ξέρου
με ποιοι τόν θέλουν σ ’ δλον τόν κόσμο. Τό κόμμα μας δέν πρόκειται ν 1 άνα- 
λάβει τήν ευθύνη γιά τό έξαπόλυμά του... θά τήν έχουν έκεϊνοι πού στήν κρι
σιμότερη στιγμή τής 'Ελλάδας καί τού κόσμου παραβιάζουν τή συμφωνία τοΰ 
Έθνους καί τών συμμάχων μας γιά τή συντριβή τοΰ φασισμού καί τή δημοκρα
τική άναγέννηση τής Ελλάδας»*.

Δέν είναι, δμως, άρκετή ή καλή πρόθεση καί ή θέληση τής μιάς μόνο 
πλευράς. Ή  άλλη πλευρά, ή άντιλαϊκή, άκριβώς τό άντίΟετο έπιθυμοΰσε 
καί συστηματικά προκαλοΰσε. Ή  όμαλότητα καί ή τάξη είχαν γίνει ό 
βραχνάς της. Δέν ύπήρχε καμιά, μά άπόλυτα καμιά πιθανότητα νά έπιβιώ- 
σει τό πολιτικό καί κοινωνικό σύστημά της, άν όμαλά φτάνανε τά πράγ
ματα μέχρι τή γνήσια έκλογική άναμέτρηση. Μόνη λύση θεωρούσαν τήν

3. «'Ελεύθερη ’Ελλάδα» 2.12.44.

4. «Κομμουνιστική Επιθεώρηση» άριθ. 33, τής 1-12-1944.
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ένοπλη έπέμβαση. Αύτή τή λύση σχέδιαζαν καί προωθούσαν συστηματικά 
καί έπίμονα άπό τά χρόνια τής χιτλεροφασιστικής κατοχής, γιά νά ξανα- 
πάρουν τήν 'Ελλάδα κάτω άπό τήν κυριαρχία τους. 'Υπολόγιζαν δτι στήν 
πρόκληση τής Πλατείας Συντάγματος τό ΕΑΜ Οά έχανε τήν ψυχραιμία 
του καί Οά άπαντοΰσε μέ τά ίδια μέσα. "Ετσι άπροετοίμαστο καθώς ήταν, 
εύκολα Οά τό συντρίβανε.

Ό  Μ. Γουντχάουζ-Κρίς, πού σάν άρχηγός τής ΒΣΑ στά έλληνικά βου
νά στάθηκε ό κύριος έκτελεστής τοϋ άγγλικοΰ σχεδίου, στήν προσπάΟειά 
του νά δικαιολογήσει τήν δολοφονική έπίθεση ένάντια στόν άμαχο λαό 
τής ’Αθήνας, διαστρεβλώνει συνειδητά τόν χαρακτήρα καί τούς σκοπούς 
τής παλλαϊκής συγκέντρωσης στήν Πλατεία Συντάγματος. ’Ισχυρίζεται 
δτι:

« Έκεϊνο τό πρωί τής Κυριακής, 3 Δεκεμβρίου, ή έπανάσταση είχε ξεσπά
σει. "Οταν τά πλήθη τών διαδηλωτών βρέθηκαν άντιμέτωπα μέ τήν άστυνομία, 
στήν πλατεία Συντάγματος, πολλοί άστυνομικοί πυροβόλησαν κατευθείαν πάνω 
τους, πράγμα πού, χωρίς Αμφιβολία, ήταν ό σκοπός γιά τόν όποιο τά είχε συγ
κεντρώσει έκεί τό ΚΚΕ. Σύμφωνα μέ μερικές Αφηγήσεις, τό πλήθος Ανταπέδω
σε τά πυρά. Σύμφωνα μέ άλλες, πυροβόλησε πρώτο καί είχε ήδη ρίξει χειρο
βομβίδες στά παράθυρα πολιτικών άντιπάλ,ων, πρίν φθάσει στήν πλατεία Συν
τάγματος... Ό  Παπανδρέου σέ ραδιοφωνική ομιλία έκείνη τή νύχτα, έπέρριψε 
τήν εύθύνη στούς κομμουνιστές. Είχε δίκιο, άλλά ή άστυνομία του είχε διευκο
λύνει τό ΚΚΕ, στά μάτια τοΰ μεγαλύτερου μέρους τοΰ Τύπου καί τού κόσμου 
ολόκληρου, νά τόν φέρει σέ μειονεκτική θέση μέ τή σειρά του. "Οπως είπε κά
ποιος άνώτατος άστυνομικός στήν 'Αθήνα, «ήταν χειρότερό άπό έγκλημα· ήταν 
Ανοησία». Ό  συνταγματάρχης Γρίβας έρριξε τήν X  στή μάχη, χαρίζοντας έτσι 
ενα άκόμα χαρτί στό ΚΚΕ...»*.

Μετά τόν πόλεμο δημοσιεύτηκαν πολλά έπίσημα έγγραφα τών Συμμά
χων καί τών άντιπάλων τους, καί πολλές έργασίες πολιτικών καί ιστορι
κών, σχετικά μέ τήν άγγλική πολιτική στή διάρκεια τοΰ πολέμου καί ειδι
κότερα τίς έπεμβάσεις της στήν 'Ελλάδα, πού δέ μπορεϊ στά σοβαρά νά 
υποστηρίζεται πώς τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ άρχισε τήν έπανάστασή του μέ τήν ει
ρηνική συγκέντρωση στήν Πλατεία Συντάγματος. Θέλοντας, δμως, οί άν- 
τιδραστικοί νά διατηρήσουν τό μύθο δτι οί κομμουνιστές προκάλεσαν τήν 
ένοπλη σύγκρουση τοϋ Δεκέμβρη, άλλαξαν τακτική. Ό  Κούσουλας, π.χ., 
στό βιβλίο του, στή σελίδα 207, έγραψε πώς:

« Ά ν τ Α συγκεκριμένα αύτΑ έπεισόδια δέν είχαν γίνει, άλλα γεγονότα θά 
μπορούσαν νά είχαν χρησιμεύσει γιά τόν ίδιο σκοπό. ‘Εκείνο πού έχει σημασία 
είναι ότι πέντε μέρες ένωρίτερα ή κομμουνιστική ήγεσία είχε άποφασίσει νά 
ρίξει τή χώρα στόν έμφύλιο πόλεμο».

Ή  έξήγηση αύτή πάει σά γάντι στούς ύπεύΟυνους "Αγγλους ήγέτες, 
καί ό Μακμίλλαν δέ χάνει τήν ευκαιρία νά τήν άξιοποιήσει:

« Ή  κομμουνιστική έξέγερση —έγραψε— δέν προκλήθηκε άπό μιά άτυχή 
σύγκρουση, κατά τή διάρκεια μιας πολιτικής διαδήλωσης. Ήταν Αποτέλεσμα

5. Γουντχάουζ Κρίς, στό Ιόιο.
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μιάς συγκεκριμένης άποφάσεως, ποΰ είχαν λάβει οί Κομμουνιστές ήγέτες... του
λάχιστο πέντε μέρες ένωρίτερα».

Τά στοιχεία, δμως. πού προσφέρονται σήμερα στούς ιστορικούς, επι
βεβαιώνουν τό άντίθετο. Ή  αλήθεια μπορεΐ νά διατυπωθεί έτσι: -Καί νά 
μήν είχαν συμβεΐ τά γεγονότα τής 3ης τοΰ Δεκέμβρη, άλλα γεγονότα Οά κατα
σκευάζονταν. γιά νά υπάρξει αφορμή έναρξης τής έφαρμογής τοΰ σχεδίου «Μάν
να». ποΰ μέ τόση έπιμέλεια είχαν προετοιμάσει οϊ ”Αγγλοι καί μέ τόση έπιμονή 
καί συστηματικότητα προωθούσαν. Γιά τούς “Αγγλους, ή ένοπλη επέμβαση 
ήταν αναγκαία καί αναπόφευκτη. Μόνο άν σωστά είχε άντιληφΟεϊ ή κα
θοδήγηση τοΰ ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ αύτό τό πρόβλημα, άν έγκαιρα έπαιρνε 
δλα τά αναγκαία πολιτικά καί στρατιωτικά μέτρα καί ένεργούσε προσεκτι
κά, μέ σύνεση, άλλά καί άποφασιστικότητα, Οά μπορούσαν νά ματαιω
θούν τά σχέδια τών “Αγγλων. Καί, άν αύτό δέ γινόταν δυνατό, έπρεπε νά 
δοθεί ή μάχη έκεΐ πού Οά διάλεγε τό λαϊκό κίνημα καί τή στιγμή πού αύ
τό Οά καθόριζε.

Μαρτυρίες καί διαπιστώσεις τών ξένων δημοσιογράφων

Σέ προηγούμενο κεφάλαιο άναφέραμε τή διαπίστο>ση τού πεπειραμέ
νου δημοσιογράφου Μ. Φόντορ. πού δημοσιεύτηκε στίς 17 Φλεβάρη 1945 
στή --New York Post**: «Μέσα σέ 25 χρόνια έχω δει σχεδόν δλες τίς έπα- 
ναστάσεις τής Ευρώπης. Αύτή έδώ ήταν ή πιό ήρεμη καί πολιτισμένη 
έπανάσταση πού έχω δει ποτέ, μέχρι τή στιγμή πού ή άστυνομία άρχισε 
νά πυροβολεί καί οί “Αγγλοι έπενέβησαν»'1.

Αύτόπτης μάρτυρας, ό τότε "Αγγλος αξιωματικός Μπίφορντ Τζόουνς, 
πού περιέγραψε δσα είδε καί άκουσε μέ τά ίδια του τά αύτιά, διαψεύδει 
τόν Παπανδρέου:
«... παρατηρούσα τούς διαδηλωτές νά καταφθάνουν στήν πλατεία κρατώντας 
τά πλακάτ τους καί σημαίες αγγλικές, αμερικάνικες, ρωσικές καί ελληνικές. 
Καθώς ή πορεία σχηματίζεται.'ά μεγάφωνα συνεχώς μετάδιναν τά συνθήματα 
τους. «Κάτω ό Παπανδρέου». φώναζαν έν χορώ. «Κάτω ή επέμβαση». «Νά 
δικαστούν οί δοσίλογοι»!... Στάθηκα έξω άπό τό καφενείο τού Γιαννάκη. τό 
όποιο βρίσκεται στό ισόγειο τοΰ κτιρίου ποΰ στεγάζει τή διοίκηση τής άστυ
νομίας. .. Μέ κατάπληξη διαπίστωσα δτι οί άξιωματικοί κρατούσαν δπλα 'έτοι
μοι νά πυροβολήσουν... Ή  πορεία πλησίαζε: άντρες, γυναίκες καί παιδιά, βά
διζαν σέ γραμμές άνά όκτώ ώς δέκα... Ή  διαδήλωση δέν έδειχνε τίποτε τό 
απειλητικό... Τήν προσοχή μου τράβηξε πάλι στό μπαλκόνι μιά έπιτακτική 
φωνή ποΰ έμοιαζε σά διαταγή πυροβολισμού...» «Αύτό ποΰ συνέβει έκείνη τή 
στιγμή ήταν τόσο άπίστευτο πού, πρός στιγμή, νόμισα πώς παρακολουθούσα 
κινηματογραφική ταινία... Οί άστυνομικοί άδειασαν τίς σφαίρες τών δπλων 
τους πάνω στούς διαδηλωτές... ”Ανδρεζ, γυναίκες καί παιδιά... έπεσαν στό

6. Τό άπόσπασμα άπό τό βιβλίο τοΟ Λευτέρη Σταυριανοΰ « Ή  Ελλάδα σέ έπαναστατική 
περίοδο», σελ. 151. £κδ. Κάλβος, 1974.
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έδαφος, αίμα ξεπηδοΰσε άπό τά κεφάλια τους καί τά σώματά τους, βάφοντας 
τό δρόμο καί τίς σημαίες πού κρατούσαν... Οί πυροβολισμοί έξακολούθησαν 
νά πέφτουν, άντηχώντας άνάμεσα στά ψηλά κτίρια, ■καί μεταξύ τών ομοβρον
τιών άκούγονταν ξεφωνητά τρόμου καί κλάματα πόνου καθώς τό πανικοβλη- 
μένο πλήθος έπεφτε πάνω στά ματωμένα κορμιά. Οί άστυνομικοί έμοιαζαν 
πιά σά νά φοβούνταν νά σταματήσουν τούς πυροβολισμούς καίτό θέαμα πρόσ
βαλε τό αίσθημα τής ευπρέπειας κάθε Άγγλου πού έτυχε νά τό παρακολουθεί...»

« Ό σοι άπό τούς θεατές βρισκόμαστε στή γραμμή τού πυρός περιμέναμε 
άπό στιγμή σέ στιγμή τό ΕΑΜ νά άπαντήσει μέ δπλα. Πάνω στή σκεπή τών 
κεντρικών γραφείων τού ΚΚΕ, πού βρίσκονταν στήν πλατεία, υπήρχαν πολυ
βόλα, τά όποια μπορούσαν νά γαζώσουν ολόκληρη τή γειτονιά μέ καταιγιστικό 
πύρ. Tc ΕΑΜ δμως περιορίστηκε σέ βρισιές καί άπειλές. Δέ νομίζω πώς υπήρ
χαν οπλισμένοι διαδηλωτές. Η όργή τού πλήθους ήταν τέτοια ώστε έάν ήσαν 
οπλισμένοι Οά είχε ξεσπάσει έμφύλιος πόλεμος έκείνη τή στιγμή».1

Συνταρακτικές ήταν οΐ έντυπώσεις τών ξένων δημοσιογράφων, πού 
τήν ίδια μέρα μεταδόθηκαν σ ’ δλο τόν κόσμο.

Ό  ανταποκριτής τής πολύ συντηρητικής έφημερίδας «Τάιμς» τού 
Λονδίνου, πληροφορούσε τούς άναγνώστες του δτι: «... ή Αστυνομία τής 
'Αθήνας άνοιξε πύρ ένάντια στό πλήθος πού είχε συγκεντρωθεί στήν Πλατεία 

Συντάγματος. Τό πλήθος ξαπλώθηκε καταγής. Ή  άστυνομία δμως συνέχισε νά 
πυροβολεί. Όταν οί πυροβολισμοί σταμάτησαν, τό πλήθος σηκώθηκε καί ή 
άστυνομία ξανάρχισε νά πυροβολεί... Ή  παρουσία τών βρετανικών τμημάτων 
είχε σά μόνο Αποτέλεσμα νά συνδέσει τή Μεγάλη Βρετανία σέ μιά δράση πού 
όλος ό κόσμος τή στιγματίζει σά φασιστική»*.

« Ή  Άστυνομία. —έγραψε ό άνταποκριτής μιάς άμερικάνικης έφημε
ρίδας Ποΰλος— χτύπησε άπό τά άνάκτορα... 'Επειδή δέν πίστευα καί δέ μπο
ρούσα νά διανοηθώ πώς μιά άστυνομία μπορεΐ νά χτυπάει μέ τέτοια ψυχραιμία 
τόν άοπλο λαό, ήθελα νά πιστεύω πώς ήταν άσφαιρα τά πυρά... 30 βήματα άπό 
τή θέση πού στεκόμαστε είδα ενα κεφάλι νά σηκώνεται καί νά φωνάζει σβησμέ
να «βοήθεια». Τό αίμα έτρεχε άπό τό στόμα του. Χειροβομβίδες έσκαζαν κοντά 
μας... Ό ταν σταμάτησε τό τουφεκίδι είδα πόσο άληθινές ήταν οί σφαίρες... Ή  
άχαλίνωτη δεξιά βλέποντας τήν άδυναμία της καί τήν τεράστια δύναμη τής Α 
ριστερός, στηρίχτηκε στίς βρεταννικές λόγχες καί ζήτησε κατοχή»9.

Κανένας άπό τούς ξένους δημοσιογράφους, έκείνους πού βρίσκονταν 
τότε στήν ’Αθήνα καί πού παρακολούθησαν τά δραματικά γεγονότα τής 
ματωμένης Κυριακής, δέν άμφέβαλε πώς ή άντίδραση, μέ δργανο πρό
κλησης τήν έπίσημη κρατική δύναμή της, τήν άστυνομία, χτύπησε δολο
φονικά τόν άοπλο λαό, πού εΙρηνικά διαδήλωνε τήν έπιθυμία του νά δια

7. Ευρύτερη περίληψη τής άφήγησης παράθεσε στό βιβλίο του « Ή  'Ελλάδα σέ tnava- 
στατική περίοδο», ό Λ. Σταυριανός, πού τήν πήρε άπό τό βιβλίο «THE GREEK TRILOGY» 
του BYFORD-JONES (Λονδίνο 1946) σελ. 138-140.

8. Τό άπόσπασμα είναι άπό τό βιβλίο τοΰ Κέδρου « Ή  έλληνική 'Αντίσταση (στά γαλλι
κά) σελ. 488.

9. Χρονικό «Στ' άρματα! Στ' άρματα!», (ϊκδ. ΠΛΕ), σελ. 476.
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τηρηθεί ή όμαλότητα στή χώρα. Έμειναν κυριολεκτικά άναυδοι άπό τή 
βαρβαρότητα τών άστυνομικών άκόμα καί οί πιό διορατικοί καί Εμπειροι 
δημοσιογράφοι, πού «προφητικά» είχαν προβλέψει πώς ή άντιδραστικοί 
καί οί δοσίλογοι ήθελαν νά προκαλέσουν έμφύλια σύγκρουση, γιά νά δώ
σουν τή δυνατότητα στούς "Αγγλους νά έπέμβουν δυναμικά.

«Δέκα μέρες πριν Αρχίσουν οί πυροβολισμοί στήν 'Αθήνα, —γράφει στό 
βιβλίο του ό Λ. Σταυριανός— ό Κωνσταντίνος Ποΰλος, τηλεγράφησε τήν 
άκόλουθη προφητική προειδοποίηση: ‘Ακριβώς δπως οί φασίστες τής Ισπα
νίας τό 1936, οί "Ελληνες φασίστες μπορούν νά προκαλέσουν σοβαρή ζημία καί 
δυνατόν νά άρχίσουν ενα ήσσονα έμφύλιο πόλεμο. Χωρίς ξένη βοήθεια, δμως, 
δέν Εχουν καμιά πιθανότητα νά κερδίσουν. Δέν Εχουν πιά βοήθεια άπό τούς Γερ
μανούς καί Ιταλούς, άλλά έπιμένουν νά πιστεύουν πώς χρησιμοποιώντας παρα
πλανητικές μεθόδους θά πάρουν ένθάρρυνση καί βοήθεια άπό τήν 'Αγγλία καί, 
πιθανώς, άπό τίς Ηνωμένες Πολιτείες»10.

Καί άλλος, ό γνωστός άμερικανός δημοσιογράφος Λήλαν Στόου, σέ 
άνταπόκρισή του, πού μεταδόθηκε άπό τό ραδιοφωνικό σταθμό τής Νέας 
' Υόρκης, πληροφορούσε τούς άκροατές δτι: «Πρίν εβδομάδες, ό άμερικάνος 
άνταποκριτής Μ.Φ. Φόντορ, τού «"Ηλιου τού Σικάγου», ό πιό πεπειραμένος 
άπό τούς άνταποκριτές πού βρίσκονταν στήν 'Αθήνα, δυό φορές έπιχείρησε νά 
προειδοποιήσει τήν κοινή γνώμη. Οί δεξιοί. Ελεγε, θά προκαλέσουν Ενοπλη 
σύγκρουση, πού θά Επιτρέψει στόν Σκόμπυ νά κηρύξει στρατιωτικό νόμο. "Ο
μως καί τίς δυό φορές, οί Βρεταννοί λογοκριτές ίμπόδισαν τόν Φόντορ νά στεί
λει τίς είδήσεις αύτές. Ή  σύγκρουση ήρθε πραγματικά καί ήρθε άπό τήν άστυ
νομία τής δεξιάς»".

Ή  ήγεσία τοΰ λαοΰ ξαφνιάστηκε άπό τή δολοφονική έπίθεση, άλλά 
δέν παρασύρθηκε καί άπέφυγε τήν παγίδα. Ό  λαός Εδειξε άφάνταστη πει
θαρχία, πού, δπως γράψαμε, ήταν τρομερότερη άπό κάθε ξέσπασμα. Τό 
λαϊκό κίνημα, τό πρωί τής Κυριακής, 3 τοΰ Δεκέμβρη, κέρδισε μιά τερά
στια πολιτική καί ήθική νίκη. ’Αντίθετα, ή άντίδραση καί οί "Αγγλοι πού 
τήν προστάτευαν, Εχασαν μιά μάχη, πού θά μποροΰσε νά σταθεί μοιραία 
άν ή καθοδήγηση τοΰ κινήματος ήταν άπαλλαγμένη άπό αύταπάτες καί 
έκμεταλλευόταν τήν τεράστια βοήθεια πού τής Εδιναν οί ξένοι άνταποκρι- 
τές, πού παρακολούθησαν τά γεγονότα. Αύτόν άκριβώς τόν κίνδυνο είδε ό 
Λήπερ. Μετά τόν πόλεμο θά γράψει στό βιβλίο του:
«... Οί πυροβολισμοί στήν Πλατεία Συντάγματος Ελαβαν χώραν μπροστά στά 
μάτια πολλών ξένων άνταποκριτών, πού έμεναν στό ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρε- 
ταννία». 'Απέναντι άπό τό ξενοδοχείο ήταν τά κεντρικά γραφεία τής ’Αστυνο
μίας καί άκριβώς σ ’ αύτή τή γωνιά Εγιναν οί ταραχές. Ή το μιά θαυμάσια ευ
καιρία γιά τούς άνταποκριτές νά δώσουν μιά γρήγορη άνταπόκρισή. Είχαν τίς 
γραφομηχανές τους Ετοιμες. Σέ λίγες ώρες ό κόσμος είχε τήν Εντύπωση δτι ή 
φασιστική ή σχεδόν φασιστική άστυνομία τής ’Αθήνας είχε πυροβολήσει έναν-
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τϊον τού άοπλου πλήθους. Αύτές οί γραφομηχανές έδωσαν στό ΕΑΜ μιά μεγάλη 
νίκη. κείνη τή μέρα».

Ό  έκπρόσωπος τής Μεγάλης Βρεταννίας κατάλαβε πώς ή κυβέρνησή 
του θά περνούσε στιγμές δοκιμασίας μέσα στήν ’Αγγλία, άλλά καί πιθα
νότατα θά είχε νά άντιμετωπίσει καί συμμαχικές έπικρίσεις. Ή τα ν  άπό- 
λυτα άναγκαία μιά διαστρέβλωση τών γεγονότων καί, γιά νά είναι πι
στευτή. Οά έπρεπε νά γίνει άπό τούς ίδιους τούς "Ελληνες: συγκεκριμένα, 
άπό τά ύπολείμματα τής κυβέρνησης. Ό  πρωθυπουργός, δμως, κατατρο- 
μαγμένος άπό τίς έξελίξεις τής ήμέρας, είχε χάσει τό ήθικό του καί κάθε 
κύρος στήν 'Ελλάδα. ’Ακόμα καί ό ίδιος ό Λήπερ είχε πειστεί πώς δέ 
μποροΰσε πιά νά παραμείνει έπικεφαλής τής κυβέρνησης καί είχε άρχίσει 
νά προσανατολίζεται γιά μιά άλλαγή. ’Αλλά ή κατάσταση άπαιτοΰσε άμε
ση δράση. Ό  Παπανδρέου, στήν κατάσταση πού βρισκόταν, δέν είχε κα
μιά δύναμη άντίστασης στήν άγγλική πίεση. Ή τα ν υποχρεωμένος νά κά
νει μιά δήλωση πώς τό ΕΑΜ άρχισε τήν ένοπλη έξέγερση.

Τό βράδι, στίς 3 τοΰ Δεκέμβρη, ό Παπανδρέου δήλωνε άπό τόν ραδιο
σταθμό τής ’Αθήνας:

«Σήμερα ή συνείδησή μας είναι καθαρή. "Ολη ή ευθύνη ένώπιον τής ιστο
ρίας καί τού Εθνους άνήκει στούς ήγέτες τής άκρας άριστεράς».

Καί έξηγοΰσε:
«...Οί ομάδες τών διαδηλωτών ήταν Εξοπλισμένες, πυροβόλησαν τά δργα

να τής τάξεως καί αύτά άμυνόμενα άντιπυροβόλησαν καί σημειώθηκαν θύματα».
Τίς δηλώσεις τοΰ Παπανδρέου κανένας δέν τίς πήρε στά σοβαρά. ’Α

κόμα καί αύτός ό Τσώρτσιλ, πού βολευόταν μέ τήν άντιστροφή τών ευθυ
νών, δέν τόλμησε νά τίς χρησιμοποιήσει, δταν δεχόταν άγριες έπιθέσεις 
στή Βουλή τών Κοινοτήτων. Καί στά ’Απομνημονεύματά του χρησιμοποί
ησε τήν «άχρωμη» λέξη κ τ υ π ή θ η κ α ν .  Συγκεκριμένα έγραψε:

«Τήν Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, οί όπαδοί τών κομμουνιστών κατέβηκαν σέ 
διαδήλωση, ή όποια είχε άπαγορευθή, κ τ υ π ή θ η κ α ν  μέ τήν άστυνομία 
καί Ετσι άρχισε ό Εμφύλιος πόλεμος».

’Επιστρατεύθηκαν καί τά ύπολείμματα πού παρίσταναν τήν «έλληνική 
κυβέρνηση», γιά νά δώσουν ένα κακόβουλο έφεύρημα. ’Επίσημη κυβερ
νητική άνακοίνωση βεβαίωνε δτι:

« Έπίθεση κατά τής οίκίας τοΰ κ. Πρωθυπουργού. Κατά τό προχθεσινόν 
συλλαλητήριον τό όργανωθέν ύπό τοΰ ΚΚΕ. διαδηλωταί Ερριψαν χειροβομβίδα 
καί πυροβολισμούς κατά τής οικίας τοΰ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως Επί τής 
όδού Κηφισίας».

Τό βρωμερό αύτό έφεύρημα τό χρησιμοποίησε ό «άντιστασιακός» Π. 
Κανελλόπουλος καί μάλιστα μέ τή σφραγίδα τοΰ «αύτόπτη μάρτυρα».

Ό  Σόλων Γρηγοριάδης, σχολιάζοντας τήν παραπάνω άνακοίνωση, 
έγραψε:

« 'Υπάρχουν δμως δύο αύτόπτες μάρτυρες: Ό  'Αμερικανός πρεσβευτής κ. 
Μάκ Βή καί ό βοηθός στρατιωτικός Ακόλουθος τής άμερικανικής πρεσβείας 
λοχαγός Μακνήλ, οί όποιοι βεβαιώνουν, δτι δέν είχαν δή δπλα στά χέρια τών 
διαδηλωτών, δέν Αναφέρουν χειροβομβίδες ή θύματα καί βεβαιώνουν δτι ή ά-
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στυνομία τόν περισσότερο καιρό εβαλλε μι: άσφαιρα πυρά
Τέσσαρα χρόνια μετά τά γεγονότα τής 3ης Δεκέμβρη 1944, ό τότε 

άστυνομικός Διευθυντής "Αγγελος "Εβερτ λύνει τή σιωπή του καί γκρε
μίζει όλο τό βρώμικο οικοδόμημα τών Παπανδρέου καί Κανελλόπουλου 
γιά δήθεν ένοπλη έπίΟεση τοΰ λαοΰ ενάντια στούς άστυνομικούς, πού άμυ- 
νόμενοι σάν «άγγελοι τής τάξεως». «άνταπέδωσαν τά πυρά»! Σέ άρθρο του 
ό "Εβερτ άποκάλυψε ότι: «... βάσει τών υπευθύνων διαταγών, τάς όποίας 
είχα, διέταξα ύπευΟύνως τήν βιαίαν διάλυσιν... τών διαδηλωτών...»11.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

'Αποφασιστική στιγμή

Ή  νύχτα στίς 3 πρός 4 τοΰ Δεκέμβρη ήταν ή πιό άποφασιστική γιά τήν 
έπανάσταση άλλά καί γιά τήν άντεπανάσταση. Ή  ήγεσία τοΰ λαϊκοΰ κι
νήματος, ήταν υποχρεωμένη νά δώσει σαφή καί άμεση άπάντηση στίς 
έξεγερμένες μάζες, πού βρέθηκαν πολύ πιό επαναστατικές άπό τό Ίδιο τό 
έπανασταστικό Κόμμα τής εργατικής τάξης: Θά προχωρήσουμε σέ γενική 
ένοπλη έξέγερση γιά τήν ολοκλήρωση τής λαοκρατικής επανάστασης, 
ή Οά περιοριστούμε σέ άμυντικούς άγώνες διαμαρτυρίας καί στή διεκδί
κηση ομαλής διεξόδου άπό τήν πολιτική κρίση;

Τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, όπως είδαμε, άκόμα καί στά μέσα τοϋ Νοέμβρη, σέ 
συνεδρίαση μέ τήν συμετοχή τοΰ Ίωαννίδη, είχε προβλέψει πώς τά πράγ
ματα τραβοΰσαν πρός μιά ένοπλη σύγκρουση μέ τίς άντιδραστικές δυνά
μεις καί πώς, πιθανότατα, δέν θά μείνουν οί "Αγγλοι άδρανείς. 'Αποφά
σισε τότε νά άντιταχθεί σέ κάθε άπόπειρα τών συνωμοτών-άντεπαναστα- 
τών καί νά μήν διστάσει νά χτυπήσει καί τούς "Αγγλους, άν κάνουν χρή
ση τών όπλων τους ενάντια στό λαό. Ή  άπόφαση αύτή συζητήΟηκε καί 
καθορίστηκαν πρακτικά μέτρα έφαρμογής. τήν νύχτα στίς 2 πρός 3 τοΰ 
Δεκέμβρη, μετά τήν ύπαναχώρηση τοΰ Παπανδρέου καί τήν άπαγόρευση 
τής παλλαϊκής συγκέντρωσης. Φαινόταν πώς τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ είχε άπαλ- 
λαγεί άπό τίς αύταπάτες ότι οί "Αγγλοι θά Εμεναν άδιάφοροι. Ό λη 
τους ή προσπάθεια συγκεντρώθηκε τήν άποφασιστική νύχτα στίς 3 πρός 4 
τοΰ Δεκέμβρη, στό νά βροΰν κάποιο τρόπο νά μείνουν ο ίΆ γγλο ι μακρυά 
άπό τίς έσωτερικές μας άντιθέσεις. Πρός αύτή τήν κατεύθυνση πιέζον
ταν καί άπό τούς κύκλους τών μικροαστών καί διανοουμένων τού άμεσου 
περιβάλλοντος τους. Φοβούνταν ότι τά ήττοπαθή στοιχεία δέν θά άκο- 
λουθοΰσαν τό ΚΚΕ καί τά άλλα λαοκρατικά κόμματα, στήν ένοπλη άνα- 
μέτρηση. Μιά διάσπαση στήν κορυφή τού λαοκρατικού κινήματος κεί

12. Σ. Γρηγοριάδη, «Δεκέμβριος 1944 καί τό άνεξήγητο λάθος».
13. Έ φ . « Άκρόπολις», 12-12-1958. Ά ρ θρ ο  Α. Έβερτ.
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νες τίς στιγμές, όσοδήποτε μικρή καί άν ήταν ή έπιρροή τών συνοδοι
πόρων τοΰ ΚΚΕ μέσα στίς μάζες, Οά έφερνε μεγάλη άναταραχή καί Οά 
έδινε όπλα στήν άντεπανάσταση καί τούς “Αγγλους έπεμβασίες γιά δια
στρέβλωση τοΰ χαρακτήρα καί τών έπιδιώξεων τής λαοκρατικής επανά
στασης. Αύτό ήταν τό πρώτο πρόβλημα πού άντιμετώπιζε ή ήγεσία τοΰ 
ΚΚΕ.

Τό δεύτερο πρόβλημα ήταν άκόμα πιό ουσιαστικό: Ή σαν έτοιμες 
οί λαϊκές δυνάμεις — πού άκολούΟησαν τό ΕΑΜ σ ' όλη τήν περίοδο τής 
κατοχής καί μεταπελευΟερωτικά μέχρι τίς εκδηλώσεις κείνης τής μέρας 
στήν Πλατεία Συντάγματος καί τίς συγκρούσεις μέ τούς προβοκάτορες 
καί τούς άστυνομικούς — νά πάρουν μέρος σέ μιά ένοπλη έξέγερση πού 
Οά τίς έφερνε άντίπαλες όχι μόνο καί κύρια μέ τίς δυνάμεις τής ντόπιας 
άντίδρασης, άλλά μέ τίς δυνάμεις μιας μεγάλης συμμάχου χώρας: Μιάς 
χώρας πού συμπεριφερόταν σάν «εξουσιοδοτημένη» άπό τίς δυό άλλες 
συμμαχικές δυνάμεις νά διαχειρίζεται τά προβλήματα τοΰ πολέμου στόν 
χώρο τής ’ Ελλάδας, άκόμα καί νά ρυθμίζει τίς μεταπολεμικές έξελίξεις 
στή χώρα, σύμφωνα μέ τίς φήμες πού έπίμονα κυκλοφορούσαν τότε: Ή ταν 
αναμφισβήτητο ότι οί πυροβολισμοί στήν Πλατεία Συντάγματος προκά- 
λεσαν μιά άφύπνιση καί στροφή στήν ψυχολογία καί τίς διαθέσεις τών 
μαζών. Αύτή τήν άλλαγή σωστά τήν διεπίστωσε καί ό τότε Γραμματέας 
τής ΚΟΑ Β. Μπαρτζιώτας (Φάνης). Στό άνέκδοτο βιβλίο του έγραψε: «Καί 
πάλι είχαμε μί τό μέρος μας (τού ΚΚΕ καί τοϋ ΕΑΜ) δλο τό λαό τής ’Αθή
νας» καί «Οά πολεμούσαμε (δλοι μαζί) στήν Πρωτεύουσα γιά τήν ζωή τών 
παιδιών μας. γιά τίς εστίες μας».

Κάνοντας τίς παραπάνω διαπιστώσεις ό Μπαρτζιώτας θεώρησε πώς 
«ή στιγμή ήταν ή πιό κατάλληλη... νά χτυπήσουμε άμέσως τίς δυνάμεις τής 
άντίδρασης καί τούς 'Εγγλέζους καί νά πάρουμε τήν έξουσία... Είχαμε τότε γιά 
τρίτη φορά -  ύστερα άπό τίς 12 καί 15 τοΰ Όκτώβρη 1944 -  δλες τίς δυνα
τότητες νά πάρουμε τήν έξουσία», κατέληγε στό συμπέρασμά του. Τό ίδιο 
βράδυ ό Μπαρτζιώτας πήρε μαζί του τόν διοικητή καί τόν καπετάνιο τοΰ 
Α' Σώματος Στρατοΰ καί πήγαν στά Γραφεία τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ.

Ή  πρόταση τής πολιτικής καί στρατιωτικής καθοδήγησης τής ‘Αθή
νας ήταν νά άρχίσει άμέσως ή γενική Ενοπλη έξέγερση, μέ ένα στρατηγι
κό αιφνιδιασμό τοΰ έχΟροΰ, σύμφωνα μέ τό σχέδιο τοΰ Α ' Σώματος Στρα
τοΰ, γιά τήν κατάληψη τής έξουσίας στήν πρωτεύουσα. Τό σχέδιο καθόρι
ζε σάν κατεύθυνση τοΰ κύριου χτυπήματος τό κέντρο τής ’Αθήνας, δπου 
βρισκόταν ή ξένη καί ντόπια πολιτικοστρατιωτική ήγεσία τής άντεπανά
στασης. Κατάλληλη στιγμή γιά τήν έναρξη τής έξέγερσης θεωρούνταν οί 
πρωινές ώρες τής επόμενης μέρας, 4 τοΰ Δεκέμβρη, δταν θά είχε συγκε
ντρωθεί ό λαός στό κέντρο τής πόλης, γιά νά κηδέψει τά 21 θύματα τής 
Πλατείας Συντάγματος καί τά 7 θύματα πού είχαν σκοτωθεί άπό άστυφύ- 
λακες έξω άπό τό ζαχαροπλαστείο τοΰ Μπερνίτσα, τό βράδυ τής ίδιας 
μέρας.

Τό σχέδιο πρόβλεπε ταυτόχρονα μικρές, δευτερεύουσας σημασίας, Ε
πιχειρήσεις στήν περιφέρεια τής πόλης, στόν Πειραιά καί τά προάστεια 
γιά τήν άπομόνωση τών τμημάτων τής άντεπανάστασης, τήν κατάληψη
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έπίκαιρων θέσεων καί ιδρυμάτων.
"Ολες οί έπιχειρήσεις προβλεπόταν νά διεξαχθούν άποκλειστικά μέ 

δυνάμεις τοΰ Α ' Σ.Σ., έκτός άπό τήν έπίθεση στό Γουδί γιά τήν έξουδε- 
τέρωση τής ’Ορεινής Ταξιαρχίας, πού είχε άνατεθεΐ στή II Μεραρχία τοΰ 
ΕΛΑΣ ’Αττικοβοιωτίας καί πού τό 2ο Σύνταγμά της είχε στρατοποδεύσει 
έξω άπό τήν Κηφισιά.

Στό σχέδιο προβλεπόταν έπίσης ή άξιοποίηση τών πλατύτατων άο
πλων λαϊκών μαζών. Μέ άπεργίες. διαδηλώσεις καί άντιδράσεις στά άποι- 
κιοκρατικά μέτρα τοΰ "Αγγλου στρατηγού Σκόμπυ καί τήν άρνηση προ
σφοράς κάθε ύπηρεσίας, μέσων καί πληροφοριών στά βρεταννικά τμήμα
τα καί τούς πραιτωριανούς τους, Οά έμπόδιζαν τήν συνένωση καί συντο
νισμένη δράση τών δυνάμεων τής άντεπανάστασης καί Οά προκαλούσαν 
σύγχυση καί εκνευρισμό στήν ήγεσία τού βρεταννικού στρατοΰ καί τής 
ντόπιας άντίδρασης.

Ή  προοπτική τής καθοδήγησης τής ’Αθήνας ήταν πώς Οά σημειωνό
ταν μιά κεραυνοβόλα έπιτυχία, έπειδή ό άντίπαλος είχε κάνει ένα σοβαρό
τατο λάθος, πού επρεπε νά τό έκμεταλλευΟεΐ τό κίνημα, όσο είναι καιρός. 
Συγκεκριμένα, οί εκπρόσωποι τής Μεγάλης Βρεταννίας είχαν έξαπατηΟεΐ 
άπό τίς διαβεβαιώσεις τών στρατοκρατών πού ισχυρίζονταν πώς διέθεταν 
80 καί πάνω χιλιάδες έξοπλισμένους μαχητές στίς λεγάμενες «έΟνικές δυ
ναμικές οργανώσεις» καί ότι είναι σέ θέση μόνοι τους. χωρίς άνάμιξη 
τών βρεταννικών στρατιωτικών δυνάμεων, νά συντρίψουν τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, 
μέσα σέ μιά-δυό μέρες. ’Επίσης πίστεψαν στίς έπανειλημμένες δηλώσεις 
τού Παπανδρέου ότι ό λαός είναι πιστός καί άφοσιωμένος σύμμαχος τών 
"Αγγλων καί ότι «φθάνει έπ’ όλίγας ήμέρας τό συμμαχικόν ραδιόφωνο νά 
καταγγείλη μίαν όργάνωσιν ώς άπειθοΰσα είς τάς έντολάς τού συμμαχικού 
Στρατηγείου καί ώς ύπεύΟυνον βλάβης τοϋ συμμαχικού άγώνος, φθάνει τό 
Συμμαχικόν στρατηγεΐον νά έπαναλάβη τήν κατηγορίαν εις προκηρύξεις 
του ριπτομένας εις τήν ύπαιθρον, διά νά παραλύση άμέσως ή καταγγελο- 
μένη όργάνωσις καί νά διαλυΟή ύπό τάς άράς τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ».

«Αύτή τους τήν οΐχτρή άγνοια τής'Ελληνικής ψυχής — έγραψε ό Ζεΰγος 
σχολιάζοντας τήν άποψη τοΰ Παπανδρέου — τήν υποτίμηση τής έθνικής 
συνείδησης μέ τήν δική της δύναμη, τή δική της ζωή καί υπόσταση καί όντό- 
τητα τή μετάδωσαν καί στούς ”Αγγλους ίκπροσώπους». Ή  οΐχτρή αύτή 
πλάνη όδήγησε τόν στρατηγό Σκόμπυ στό τρομερό λάθος νά σκορπίσει 
τίς βρεταννικές δυνάμεις, πού τότε φτάναν δέ φτάναν τίς 5.000, σ ’ όλη 
τήν 'Ελλάδα. Τά τμήματα πού κράτησε στό χώρο τής πρωτεύουσας τά 
διέταξε σέ χώρους άπαραίτητους γιά τόν άνεφοδιασμό καί τίς ένισχύ- 
σεις πού θά έρχονταν άπ’ έξω, ή νά έπεμβαίνουν έγκαιρα όταν οί 
πραιτωριανοί τους, ή οί ταγματασφαλίτες διέτρεχαν κίνδυνο νά έξοντω- 
θοΰν. Μικρές, άνεπαρκέστατες βρεταννικές δυνάμεις βρίσκονταν στό κέν
τρο τής πόλης. ’Από τήν τέτοια διάταξη τών άντίπαλων ένοπλων δυνά
μεων έπρεπε, σύμφωνα μέ τήν πρόταση τής καθοδήγησης τή ς ’Αθήνας, 
νά έπωφεληθεΐ τό λαοκρατικό κίνημα χωρίς άναβολή, μέ μιά γενική έξόρ- 
μηση στό κέντρο τής πόλης.

' Η ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ συμφώνησε μέ τούς καθοδηγητές τής ’ Αθήνας ότι ή
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ένοπλη σύγκρουση, άπό ύπαιτιότητα τών “Αγγλων, είχε γίνει αναπόφευ
κτη καί ότι αντικειμενικά ή πολιτική στιγμή γιά τήν κατάληψη τής έ
ξουσίας είχε ώριμάσει. ’Επίσης δέν ύπήρχε πρόβλημα πώς καί ποιός Οά 
άρχιζε. Είχε κιόλας αρχίσει καί είχε πάρει τήν πρωτοβουλία ή ντόπια καί 
ξένη άντεπανάσταση. Πρόβλημα γιά τήν ήγεσία τού λαϊκού κινήματος 
ήταν πώς Οά Επρεπε νά αντιμετωπίσει τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τό ένοπλο πραξι
κόπημα τής αντίδρασης, γιατί όλα έδειχναν πώς τά βρεταννικά στρατιω
τικά τμήματα δέν Οά περιορίζονταν σέ επικουρικές ένέργειες ύπέρ τών 
αντιπάλων τού λαϊκού κινήματος, άλλά σύντομα Οά άναλάμβαναν ενερ
γητικά τήν κύρια ένοπλη δράση.

Ό  Σιάντος καί τά μέλη τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ συμφώνησαν επίσης μέ τίς 
διαπιστώσεις τής καθοδήγησης τής 'Αθήνας σχετικά μέ τίς ραγδαίες αλ
λαγές στήν ψυχολογία καί τίς διαθέσεις τών μαζών νά αγωνιστούν, καί 
ένοπλα άκόμα. ένάντια στίς ντόπιες αντιλαϊκές δυνάμεις, όχι όμως καί μέ 
τή διαπίστωση πώς ήταν έτοιμες νά πολεμήσουν καί τούς "Αγγλους όλες 
οί δυνάμεις πού ακολουθούσαν τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ. Ή  έπιφύλαξ>| τής 
ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ στηριζόταν σέ δυό αποκαρδιωτικά γεγονότα κείνης τής 
μέρας, πού έδειχναν πώς ό λαός ήταν τρομερά άπροσανατολισμένος. Τό 
πρώτο ήταν τραγικό. Μέ έκπληξη είδε ό ‘Αμερικανός ανταποκριτής τής 
εφημερίδας «Σάν·· τού Σικάγου, τήν μάζα τών διαδηλωτών τής Πλατείας 
Συντάγματος άκαμπτη νά μαζεύει καί νά σηκώνει τούς νεκρούς της. άπαι- 
τώντας άμεση καί παραδειγματική τιμωρία τών δολοφόνων αστυνομικών, 
ένώ τήν ϊδια στιγμή σήκωνε ψηλά τίς σημαίες δλων τών συμμάχων, καί 
τήν βρεταννική. φωνάζοντας: «Ζήτω ό Τσώρτσιλ, ζήτω ό Ρούζβελτ, ζήτω 
ό Στάλιν». Ό  λαός ζητούσε δηλαδή τήν τιμωρία τών έκτελεστικών ορ
γάνων καί άφηνε Εξω άπό τήν όργή του τούς "Αγγλους ιμπεριαλιστές 
πού σχέδιασαν καί καθοδήγησαν τήν δολοφονική επίθεση. Τό δεύτερο 
άπογοητευτικό γεγονός ήταν ή παράλυση κάθε δραστηριότητας τών έξε- 
γερμένων λαϊκών μαζών ένάντια στούς προβοκάτορες τών ξενοδοχείων 
τής "Ομόνοιας καί τούς αστυνομικούς πού πυροβόλησαν τούς διαδηλω
τές απρόκλητα, δταν έκαναν τήν εμφάνισή τους αγγλικές δυνάμεις καί 
Εσωσαν τούς δολοφόνους.
Ή  πρόταση νά χρησιμοποιηθούν οί εκατοντάδες χιλιάδες ‘Αθηναίοι καί 
Πειραιώτες, πού Οά πάρουν μέρος στήν κηδεία, γιά τήν έναρξη τής παλ
λαϊκής έξέγερσης. δέν Εγινε δεκτή. ‘Αντίθετα, τονίστηκε πώς μέ κάθε 
τρόπο Οά έπρεπε νά μήν συμμετάσχουν στίς Ενοπλες συγκρούσεις μεγάλες 
λαϊκές μάζες, γιά νά μήν έπαναληφΟούν τά δραματικά γεγονότα τής Πλα
τείας Συντάγματος.

Οί Ενοπλες δυνάμεις τού λαοΰ ήταν, σύμφωνα μέ τούς υπολογισμούς 
τού Α ' Σ.Σ., 9.000 περίπου έλασίτες τής ‘Αθήνας, σχετικά όπλισμένοι καί 
δοκιμασμένοι στήν περίοδο τής κατοχής. Ά λλά , ύστερα άπό μιά περίοδο 
δυό περίπου μηνών άδράνειας καί Ελλειψης ψυχολογικής προετοιμασίας, 
ήταν άμφίβολο άν θά μπορούσε ή Διοίκηση νά ύπολογίζει στό σύνολο 
τών δυνάμεων αύτών καί στή δυνατότητα άμεσης χρησιμοποίησής τους σέ 
μάχες πού πιθανόν θά τούς φέρνανε άντιμέτωπους μέ τούς "Αγγλους. Σχέ
διο δράσης δέν ύπήρχε. Τό σχέδιο πού είχε καταρτιστεί στήν περίοδο τής
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κατοχής καί είχε ξαναδουλέψει τό Α ' Σ.Σ., ήταν ξεπερασμένο καί άκατάλ- 
ληλο γιά έναν πόλεμο, πού κύριος άντίπαλος Οά είναι ό στρατός τοΰ βρε- 
ταννικοΰ ιμπεριαλισμού. Ή  ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, πού μόλις είχε συγκροτηθεί 
(βασικά γιά νά άντιπροσωπεύει τόν ΕΛΑΣ στίς σχέσεις του μέ τόν Ά γγλο  
στρατηγό Σκόμπυ), δέν είχε σκεφτεϊ, πολύ περισσότερο δέν είχε συνειδη
τοποιήσει, πώς θά μπορούσαν οί έξελίξεις νά τήν υποχρεώσουν νά άνα- 
λάβει έπιτελική καί έπιχειρησιακή διεύθυνση μιας ένοπλης έξέγερσης. 
Δέν διέθετε έπιτελεΐο καί τούς άπαραίτητους μηχανισμούς. Καί, τό σοβα
ρότερο, δέν είχαν καθοριστεί οί σχέσεις της μέ τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, πού 
διέθετε πλήρες καί ίκανό έπιτελεΐο καί κρατούσε κάτω άπό τή διοίκησή 
του τόν κύριο καί αποφασιστικό όγκο τοΰ μόνιμου ΕΛΑΣ.

Ά λλά  καί ή πολιτικοστρατιωτική καθοδήγηση τής Α θήνας δέν είχε 
κάνει καμία ιδεολογικοπολιτική καί όργανοτεχνική προετοιμασία γιά τό 
πέρασμα τοΰ άγώνα στήν άνώτατη μορφή του: τήν γενική ένοπλη έξέγερ
ση. Παρ' όλο πού, όπως γράψαμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο, είχε συγ
κροτηθεί ‘Επαναστατική ‘Επιτροπή μέ έπικεφαλής τόν Μπαρτζιώτα, τήν 
κρίσιμη έκείνη μέρα δέ συνήλθε κανένα άπό τά πολιτικά καί στρατιωτι
κά καθοδηγητικά όργανα γιά νά μελετήσει τήν κατάσταση, νά δώσει υπεύ
θυνη κατεύθυνση καί νά άναλάβει τήν καθοδήγηση τοΰ άγώνα.

Χωρίς, λοιπόν, νά έχει ύπολογιστεΐ μέ άκρίβεια ή κύρια δύναμη 
κρούσης, ή άμεσα, δηλαδή, παρατακτή δύναμη, ή δύναμη πυρός, ή έπάρ- 
κεια πυρομαχικών γιά μάχες πού θά μπορούσαν νά έχουν διάρκεια, χωρίς 
νά έχουν φτάσει οί έλασίτικες δυνάμεις τών άνταρτών τής XIII Μεραρχίας 
καί τής Ταξιαρχίας Ίππικοΰ, τής II Μεραρχίας καί τοΰ Συντάγματος Κο- 
ρίνθου, (πού θεωρούνταν άπαραίτητες γιά τήν έξασφάλιση τής άπαιτού- 
μενης υπεροχής στρατιωτικών δυνάμεων στό χώρο τής άποφασιστικής μά
χης), λόγος γιά άμεση γενική ένοπλη έξέγερση δέν μποροΰσε νά γίνεται. 
Ά λλά  καί άπό τήν άποψη τής πολιτικής συμμαχίας τοΰ ΚΚΕ μέ τά κόμ
ματα καί τίς όργανώσεις τοΰ ΕΑΜ καί τούς σβωλικούς συνεργάτες, δέν 
ήταν εύκολο νά άποφασιστεί ή άμεση έναρξη τής ένοπλης έξέγερσης. Τό 
φάσμα τής έξέγερσης, πού άσφαλώς θά άντιμετώπιζε τίς δυνάμεις τής Βρε- 
ταννικής Αύτοκρατορίας, σέ μιά περίοδο πού ό γενικός άντιαξονικός πό
λεμος στήν Εύρώπη έβαινε πρός τήν συντριβή τοΰ βαρειά τραυματισμέ
νου, άλλά όχι σκοτωμένου γερμανικού θεριοΰ, προκάλεσε μιά κρίση, 
— άναπόφευκτη σέ τέτοιες στιγμές — μέσα στήν ήγεσία τοΰ λαοκρατι
κού κινήματος. Ή  κρίση αύτή δέν άφηνε έξω καί τήν ίδια τήν άνώτατη 
ήγεσία τοΰ ΚΚΕ.

Ω στόσο ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ συμφώνησε καί έδωσε γραπτές διαταγές στό 
Α ' Σ.Σ. νά συνεχιστοΰν οι μικροεπιχειρήσεις, άλλά σωστά μελετημένες, 
προπαρασκευασμένες, συντονισμένες καί καθοδηγημένες γιά τό ξεκαθάρι- 
σμα τών έστιών τών συνωμοτών καί τών προβοκατόρων. Στά άστυνομικά 
τμήματα πού θά καταλαμβάνονται νά μπαίνουν άμέσως δυνάμεις τής ’Εθνι
κής Πολιτοφυλακής. ΟΙ πλατειές λαϊκές μάζες, πού θά συγκεντρωθούν 
γιά τήν κηδεία τών θυμάτων, θά πρέπει νά προστατευθοΰν άπό Ενοπλα 
τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ, μέ αύστηρή έντολή νά μήν κάνουν χρήση τών όπλων 
τους άν δέν δεχτοΰν ένοπλη δολοφονική έπίθεση.
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' Η ΚΟΑ καί τό ΕΑΜ Οά πρέπει νά όργανώσουν τμήματα άνεφοδια- 
σμοΰ τοΰ ΕΛΑΣ καί έπισιτισμοΰ τοΰ λαοΰ τών έλευΟέρων συνοικιών καί 
χώρων. Νά δημιουργήσουν σταθμούς περίθαλψης τών τραυματιών καί νά 
όργανωθοΰν νοσοκομεία. Νά κινητοποιήσουν τόν άμαχο πληθυσμό γιά τά 
όρύγματα καί τά οδοφράγματα. Νά έντείνουν τήν διαφώτιση, έτσι πού οί 
λαϊκές μάζες νά κατανοήσουν βαθιά τό δίκιο τοΰ άγώνα πού άρχισε 
ή αυξημένη δυσαρέσκεια καί όργή, πού έμπραχτα έκδηλώθηκε ύστερα άπό 
τήν άτιμη δολοφονική έπίΟεση, νά μετατραπεΐ σέ άποφασιστικότητα καί 
δράση, άνάλογη καί μεγαλύτερη άπό κείνη πού έδειξαν πολεμώντας μέ 
όλα τά μέσα τούς γερμανοφασίστες κατακτητές καί τά έθνοπροδοτικά όρ
γανά τους.

"Ολες οί προκαταρκτικές αύτές ένέργειες τοΰ ΕΛΑΣ άπέβλεπαν στήν 
προετοιμασία τής γενικής ένοπλης έξόρμησης, όταν Οά έφταναν οί δυνά
μεις τοΰ μόνιμου ΕΛΑΣ, πού άναμένονταν άπό ώρα σέ ώρα"°.

Ή  «άτολμία» τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, στήν κυριολεξία τοΰ Σιάντου, (πού 
ήταν τό κύριο άποφασιστικό πρόσωπο πού κείνες τίς μέρες είχε άπόλυτη 
έλευθερία μέ τήν άπουσία τοΰ Ίωαννίδη). νά καθορίσει τήν επόμενη μέ
ρα, 4 τοΰ Δεκέμβρη, σάν μέρα τής ένοπλης έξέγερσης, καταλογίστηκε 
τότε καί, άργότερα, ύπό τήν καθοδήγηση τοϋ Ζαχαριάδη. σέ βάρος τής 
ΚΕ τοΰ ΕΛ^Σ καί, φυσικά, τοϋ Σιάντου. Έφτασαν μάλιστα νά «άνακα- 
λύψουν» μέσα στό όργανο αύτό καί «πράκτορες τοΰ έχθροΰ». πού «συνει
δητά» άφησοίν νά φύγει άνακμετάλλευτη ή άποφασιστική στιγμή.

Μετά τόν πόλεμο, καί μέχρι σήμερα, δέν είναι λίγοι έκεϊνοι πού ύπο- 
στήριξαν καί υποστηρίζουν ότι ένα χτύπημα στό κέντρο τής πόλης όπου 
βρισκόταν ό εγκέφαλος τής άντεπανάστασης. Οά παρέλυε όλο τό σώμα. 
Αύτό βέβαια είναι σωστό όταν έχουν εξασφαλιστεί οί προϋποθέσεις γιά 
τό νικηφόρο χτύπημα. Στίς 4 τοΰ Δεκέμβρη τό λαϊκό κίνημα καί ή πολι
τική καί στρατιωτική ήγεσία του δέν ήταν έτοιμοι γιά μιά γενική ένοπλη 
έξέγερση. ’Ι^ταν άπαραίτητο νά μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα καί 
χειροπιαστά/γεγονότα, γιά νά πειστοϋν οί λαϊκές μάζες, μέ τή δική τους 
πείρα, πώς Οά έπρεπε νά πολεμήσουν καί τούς συμμάχους τους στόν πό
λεμο, όταν /παραβιάζουν τήν έθνική τους άνεξαρτησία καί τίς άρχές τοΰ 
συμμαχικού πολέμου. Καί Οά άποκτοΰσαν τέτοια πείρα μέσα στή δοκι
μασία καί τήν πάλη. "Ετσι, ή άντίσταση στά άντιλαϊκά καί δικτατορικά 
σχέδια τής ντόπιας άντίδρασης καί ή προβολή δημοκρατικών αιτημάτων, 
έστω καί άν αύτό γίνεται μέ άνώτερες μορφές πάλης, προσλαμβάνουν τό 
χαρακτήρα άμυνας, πού έξασφαλίζει όμως σοβαρά πλεονεχτήματα στόν 
αμυνόμενο καί τίς προϋποθέσεις νά περάσει σταθερά καί άποτελεσματικά 
στήν άντεπίΟεση, δηλαδή στήν ένοπλη έξέγερση. Ά π ό  αύτή τήν άποψη 
θεωρούμε πώς τά μέτρα πού πήρε ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ τό βράδυ στίς 3 πρός 4 
τοΰ Δεκέμβρη ήταν σωστά, ί.παναστατικά καί άνταποκρίνονταν στήν άπό
φαση νά περάσει τό κίνημα άπό τήν άμυνα στήν ΐ.ηίΟι.ση.

13α. Τά ενημερωτικά τηλεγραφήματα τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ πρός τίς όργανώσεις, τό Γενικό 
Στρατηγείο καί πρός τόν Βαβούδη στή Σόφια είναι σαφέστατα: Ό  ΕΛΑΣ στήν ΆΟήνα δέν δια
θέτει επαρκείς δυνάμεις γιά τί γενική ένοπλη έξέγερση.
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Κρίση στήν Κεντρική ήγεσία τοΰ κινήματος

"Ενα σοβαρό τμήμα όπαδών τοΰ ΕΑΜ καί ένα άλλο, πού επηρεαζόταν 
άπό τίς δημοκρατικές συνεργαζόμενες μέ τό ΕΑΜ προσωπικότητες, ή 
προοπτική σύγκρουσης μέ τούς "Αγγλους τό τρόμαζε. Σ ’ αύτό τό δεύτε
ρο τμήμα καί τούς έκπροσώπους του στίς κορυφές τοΰ λαϊκοΰ κινήματος, 
άσκοΰσαν πίεση οί "Αγγλοι, μέ σκοπό τήν διάσπαση τής ένότητας στήν 
κορυφή τοΰ κινήματος.

Μπροστά στόν κίνδυνο αύτό, ή ήγεσία τοΰ ΚΚΕ, παρ' όλο πού άντι- 
κειμενικά τό κύριο βάρος καί ή ευθύνη γιά τίς έξελίξεις παρέμενε σ ' αυ
τήν καί στούς κομμουνιστές, θεώρησε άναγκαΐο νά μεταβιβάσει τίς άρμο- 
διότητες τής γενικής καθοδήγησης τοΰ λαοκρατικού κινήματος στήν ΚΕ 
τοΰ ΕΑΜ. Γιά νά άποκτήσει περισσότερες ικανότητες καί κύρος, ή ΚΕ 
τοΰ ΕΑΜ άποφασίστηκε νά διευρυνθεΐ. Δηλαδή γιά πρώτη φορά θά έφαρ- 
μοζόταν ή πρόβλεψη νά διευρυνθεΐ ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ μέ συμμετοχή τών 
Γενικών Γραμματέων τών κομμάτων καί άλλων άνώτατων στελεχών, πρό
βλεψη πού περιείχε ό έσωτερικός κανονισμός λειτουργίας τοΰ ΕΑΜ.

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ συγκροτήθηκε, λοιπόν, μέ τά παρακάτω μέλη: Μ. 
Παρτσαλίδης, μέλος τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ καί άντιπρόσωπος τής ΚΕ τοΰ 
ΚΚΕ στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. Ή λ. Τσιριμώκος, γραμματέας τής ΕΛΔ, Κ. Γα- 
βριηλίδης, γραμματέας τοΰ ΑΚΕ, Δ. Μαραγκός έκπρόσωπος τοΰ ΣΚΕ, Δ. 
Μαργιόλης, τοΰ ΕΕΑΜ, Κ. Νικολακόπουλος τής ΠΕΔΥ, Κ. Θέος, I. Κα
λομοίρης καί Δ. Στρατής τής ΓΣΕΕ, Γ. Γεωργαλάς τής ΕΠΟΝ, Π. Σΐμος 
τής ΕΑ, Σ. Κρητικός τής ΔΕ, I. Χατζηεμανουήλ τής Δημοκρατικής Κίνη
σης καί X. Καλαϊτζής τής όργάνωσης τοΰ ΕΑΜ Δημοσίων Υπαλλήλων 
καί Νομικών Προσώπων.

Ή  ΚΕ λειτουργούσε μέ όρισμένους κλονισμούς καί άντιδράσεις, κυ
ρίως άπό τήν πλευρά τοΰ Τσιριμώκου, πού, δπως γράψαμε, ήταν φορέας 
τών άπόψεων τοΰ Σβώλου καί τών άλλων ύπουργών πού συνεργάζονταν 
στήν ΠΕΕΑ. "Ολες δμως οί άποφάσεις, μέχρι στίς 3 τοΰ Δεκέμβρη, πάρ- 
θηκαν ϋστερα άπό δημοκρατική καί ισότιμη συζήτηση όμόφωνα, μέ τήν 
άρχή πού έπικρατοΰσε στό ΕΑΜ. 'Ό ταν δμως άρχισε ή ένοπλη σύγκρου
ση, πού θά μποροΰσε άπό στιγμή σέ στιγμή νά έξελιχτεϊ σέ «έμφύλιο πό
λεμο», δσον άφορά τίς έσωτερικές του έκδηλώσεις καί σέ πόλεμο τοΰ έλ- 
ληνικοΰ λαοΰ μέ τή σύμμαχο ’Αγγλία, στήν πραγματικότητα, τότε πού 
χρειαζόταν νά παρθεϊ μιά καθαρή άπόφαση, τά πράγματα άλλαξαν: ή συν
τηρητική μερίδα στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ κλονίστηκε. Καί νά γιατί.

Ό  Σκόμπυ, σάν διοικητής δλων τών συμμαχικών δυνάμεων, δηλαδή 
βρεταννικών καί έλληνικών, πού βρίσκονταν σέ «πολεμικό χώρο», (έτσι 
χαρακτήριζε τήν ' Ελλάδα τό ΣΜΑ), είχε διατάξει νά άπομακρυνθοΰν οί 
ένοπλες δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ άπό τή περιοχή τής πρωτεύουσας. Ταυτόχρο
να, είχε κηρύξει τό Στρατιωτικό Νόμο καί είχε συγκροτήσει ειδικό Στρα
τοδικείο γιά τούς πολίτες καί στρατιωτικούς πού θά παραβίαζαν τίς διατα
γές του. Ή  πρόκληση τοΰ ξένου στρατηγού άποτελοΰσε προειδοποίηση 
δτι οί βρεταννικές δυνάμεις δέν πρόκειται νά μείνουν θεατές, άν συνεχι
στεί ή κατάληψη τών άστυνομικών τμημάτων άπό τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί δέν
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σταματήσουν οί συγκρούσεις μέ τίς «έθνικιστικές» ένοπλες όργανώσεις, 
πού έχουν τεθεί κάτω άπό τίς διαταγές τού συμμαχικού στρατηγείου.

Τά μέλη τής ΚΕ τού ΕΑΜ είχαν συγκεντρωθεί, (έκτός άπό τόν Τσιρι- 
μώκο) καί περίμεναν τόν Γραμματέα τους Παρτσαλίδη. ’Αργά τήν νύχτα 
στίς 3 πρός 4 τοΰ Δεκέμβρη, δρχισε ή συνεδρίαση τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. Ό  
Παρτσαλίδης έκανε μιά άνασκόπηση καί έκτίμηση τής κατάστασης καί μέ 
προσοχή καί φανερή προσπάθεια νά μαλακώσει τίς προτάσεις του γιά τά 
καθήκοντα τής επόμενης μέρας, άνέπτυξε όλο τό σχέδιο δράσης, δπως 
άποφασίστηκε στήν κοινή σύσκεψη τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ καί τής πολιτικής 
καί στρατιωτικής καθοδήγησης τής ’Αθήνας. Οί έκδηλώσεις τού λαού, 
στίς 4 τοΰ Δεκέμβρη, θά άρχιζαν μέ τήν γενική πολιτική άπεργία, πού εί
χε προγραμματιστεί άπό τήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ καί Οά τελείωναν ειρηνικά μέ 
τήν κηδεία τών θυμάτων. Κεντρικά συνθήματα Οά είναι ή πολιτική λύση 
τής κρίσης, μέ τό σχηματισμό κυβέρνησης πραγματικής δημοκρατικής 
συνεργασίας. Ή  πορεία πρός τό νεκροταφείο καί ή έπιστροφή θά συνο
δεύονταν άπό ένοπλα τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ, πού θά έχουν έντολή νά μήν κά
νουν χρήση τώ δπλων τους άν δέν προκληθοΰν ένοπλα άπό τήν άντίδρα
ση. Μέ τούς "Αγγλους δέν Οά συγκρουστοΰν, παρά μόνο δταν βρεθούν 
μπροστά σέ ανοικτή καί απρόκλητη δολοφονική έπίθεση. Ό  έπικήδειος, 
πού θά εκφωνηθεί άπό μέλος τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, (προτάθηκε νά είναι δ 
Τσιριμώκος, άλλά αύτός δταν ένημερώθηκε, άρνήθηκε) θά έπρεπε νά εί
ναι συνδιαλλακτικός, εύγενικός πρός τήν σύμμαχο ’Αγγλία, άλλά σαφής 
καί προειδοποιητικός, πώς ό λαός δέν θά ανεχθεί καινούργιες δολοφονι
κές έπιθέσεις. Δηλαδή, νά γίνει καθαρή δήλωση πώς «δίνει τόπο στήν 
όργή» καί δέχεται πολιτική λύση τής Κρίσης.

“Υστερα άπό συζήτηση έγιναν δεκτά δλα τά σημεία τής εισήγησης καί 
ανατέθηκε στόν έκπρόσωπο τής ΕΛΔ Σ. Κανελλόπουλο νά ένημερώσει τόν 
Τσιριμώκο καί τόν Σβώλο.

Ό  Σβώλος καί ό Τσιριμώκος, προβλέποντας πώς μετά τήν άπαγόρευ- 
ση τής παλλαϊκής συγκέντρωσης ήταν πιθανό νά άκολουθήσουν ταραχές 
άκόμα καί ένοπλες συγκρούσεις, γιά νά μήν βρεθοΰν μπλεγμένοι στά γε
γονότα, γιά νά έξασφαλίσουν ένα «άλλοθι» άπέναντι στήν άντίδραση καί 
τούς “Αγγλους, καί γιά νά έχουν λυμένα τά χέρια τους, ώστε νά καθορί
σουν τή στάση καί τή θέση τους στήν πορεία τών έξελίξεων, έφυγαν γιά 
τό Ψυχικό.

'Ανήσυχοι άπό τίς πληροφορίες πού φτάνανε στό «καταφύγιό» τους, 
γιά δολοφονικές έπιθέσεις καί καταλήψεις άστυνομικών τμημάτων, άπο- 
φάσισαν, γιά μιά άκόμα φορά, νά συμβιβάσουν τά άσυμβίβαστα. Τή νύ
χτα, στίς 3 τού Δεκέμβρη, τήν ώρα πού συνεδρίαζε ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, έφτα
σε στά Γραφεία τοΰ ΚΚΕ δ Τσιριμώκος, κομιστής προτάσεων δικών του 
καί τού Σβώλου. Ό  Σιάντος, έρεθισμένος πιθανό δχι μόνο άπό τίς δολο
φονικές έπιθέσεις, άλλά καί άπό τήν δισταχτικότητα καί τίς αύταπάτες 
τών συνεργατών του, καθησύχασε κάπως τόν Τσιριμώκο, δπως φαίνεται 
άπό τήν σημείωση πού έγραψε κείνο τό βράδυ δ Τσιριμώκος στό ήμερο- 
λόγιό του:
-•J Δι:κ. - Τό σημερινό συλλαλητήριο άποτέλεσι: τήν απόδειξη τής φρικτής γκά-
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φας δπου παρέσυραν τόν Παπανδρέου. Ή  όόννη τοΰ καθηγητού (Σβώλου) καί 
έμού είναι γιά τά σημερινά πού τά μαθαίνουμε άπό τηλεφώνου στό Ψυχικό. 
Διερωτώμεθα πώς θά έξελιχθεϊ ή κατάσταση μέ τό σημερινό δη/.ητηρίασμα 
τών σχέσεων. Τό βράδυ συναντούμε τόν Σιάντο. Είναι εξω φρενών. Μά δέν 
δείχνει νά θέλει ρήξη. Φρονεί δτι υστέρα άπό τά σημερινά πρέπει νά παραιτηθεί 
ή Κυβέρνηση. Δέχεται Ίσως Καφαντάρη»Μ.

Μιά πρώτη σκληρή δοκιμασία τοΰ ΕΛΑΣ

Οί δυνάμεις πού περίμενε ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ άπό ιόν μόνιμο ΕΛΑΣ δέν φαι- 
νονταν.Ή  III Μεραρχία, άπάντησε πρόθυμα καί έδοσε διαταγή στό σύν
ταγμα Κορίνθου νά κινηθεί. Αύτό όμως δέν είχε φτάσει άκόμα στούς 
"Αγιους Θεόδωρους, όπου είχε καθοριστεί νά στρατοπεδεύσει καί νά περι
μένει διαταγές.Ή άπάντηση τοΰ Γενικοΰ Στρατηγείου γιά τήν μετακίνηση 
δυνάμεων στό χώρο Θήβας, άρχίζοντας χωρίς καθυστέρηση μέ τήν μετα
κίνηση τοΰ 42 Συντάγματος, ήταν άπογοητευτική. Ή  ΚΕ άποφάσισε νά 
στείλει έναν άπό τούς έπιτελείς της, τόν ταγματάρχη Στέλιο Παπαδάκη, 
γιά νά έπιδώσει τήν ύπ’ άριθ. I Διαταγή τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, πού γνωστο
ποιεί στό ΓΣ τήν άνασυγκρότησή της, καί γιά νά φροντίσει νά σταλοΰν 
οί δυνάμεις τής XIII Μεραρχίας καί τής Ταξιαρχίας Ίππικοΰ γρηγορό
τερα στήν περιοχή ’ Αττικοβοιωτίας. Μόνο ή II Μεραρχία συμμορφώθηκε 
άμέσως μέ τίς εντολές τής καθοδήγησης καί έστειλε, δπως γράψαμε, τό 
2ο καί τό 7ο Σύνταγμά της. Στό 2ο Σύνταγμα (Διοικητής ταγματάρχης Μ. 
Παπαζήσης-καπετάνιος Νικηφόρος, (Δ. Δημητρίου) δόθηκε διαταγή, πού 
τή μετέφεραν προσωπικά οί Γ. Ζεΰγος καί X. Χατζηβασιλείου, νά κινηθεί 
τίς πρωινές ώρες τής 4ης τοΰ Δεκέμβρη, νά χτυπήσει καί νά καταλάβει 
τούς στρατώνες στό Γουδί, δπου βρισκόταν ή ‘Ορεινή Ταξιαρχία. Τό 
σύνταγμα αύτό ήταν τό έκλεκτότερο τής II Μεραρχίας, καλά οπλισμένο 
καί στελεχωμένο, δοκιμασμένο σέ πολλές μάχες μέ τούς Γερμανούς καί 
τούς ταγματασφαλίτες, γνωστό τότε μέ τό όνομα «Σύνταγμα τοΰ Νικηφό- 
ρου».Ή διαταγή τής II Μεραρχίας προειδοποιούσε τήν διοίκηση τοΰ συν
τάγματος νά είναι προσεχτική στήν πορεία της, έγκαιρα νά καταλάβει 
κατάλληλες θέσεις έξόρμησης καί νά άποφύγει κάθε έπεισόδιο ή σύγ
κρουση μέ άγγλικά τμήματα, έκτός άν ένοχληθεΐ ένοπλα, όπότε Οά πρέπει 
νά άντισταθεΐ μέ τά ίδια μέσα, γιά νά είναι σέ θέση νά πραγματοποιή
σει μέ έπιτυχία τήν έπιχείρηση.

Στήν πορεία πρός τό σημείο προορισμοΰ του, τό σύνταγμα μπήκε κά
τω άπό τήν έπίμονη παρακολούθηση τών "Αγγλων, μέ 4 τάνκς.

’Ατυχώς τό 2ο Σύνταγμα τοΰ ΕΛΑΣ δέν κατάφερε νά πραγματοποιήσει 
τήν, έξαιρετικής σοβαρότητας καί σημασίας γιά δλη τήν έκβαση τής μά
χης τής’Αθήνας, άποστολή του .Ό  καπετάνιος τοΰ συντάγματος, παρ’ δλο 
πού είχε άντιληφθεί δτι τό σύνταγμα τό παρακολουΟοΰσαν βρεταννικά 
τάνκς, σ ’ δλη τή διαδρομή του άπό τήν Κηφισιά πρός τήν’Αθήνα, έγκα-

14. Ή λ. Τσιριμώκος 16ο δημοσίευμά του στήν 'Εφημερίδα «'Ανεξάρτητος τύπος·· roi 
Ίούνη 1956.
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τέληψε τό σύνταγμά του στήν πορεία, καί κατευθύνθηκε στό Μαρούσι, 
χωρίς, τουλάχιστο, νά ένημερώσει τόν Διοικητή καί τό δικό του άντικατα- 
στάτη, πώς, σέ περίπτωση αγγλικής δυναμικής ανάμιξης, πρέπει νά άντι- 
σταΟοΰν ένοπλα.

Τή συνέχεια άφήνω νά τήν άφηγηθεΐ ό στρατηγός Σαράφης. Στό βι
βλίο του «0  ΕΛΑΣ» έγραψε: «... Μόλις περάσαμε τό Κακοαάλν.σι βλέπουμε 
μιά φάλαγγα αυτοκίνητα άγγλικά μέ άοπλους έλασίτες πού έρχονταν άπό τήν 
'Αθήνα. Γup ίσαμε πίσω νά δούμε τί συμβαίνει. Είχαμε μαζί μας περί τούς 

δέκα συνοδούς. Ό  "Αρης θύμωσε καί θέλει νά χτυπήσουμε τούς ”Αγγλους καί 
»’' άπ ελευθερώσουμε τούς άντάρτες. "Εξω άπό τό Κακοσάλεσι καί πρός τό βό
ρειο μέρος βρίσκουμε τούς ~Αγγλους πού γύριζαν μέ άδεια τ ' αύτοκίνητα καί 
έτοιμα τά πολυβόλα καί κανόνια τών θωρακισμένων τους μέσων. Πλησιάζουμε 
τούς άνδρες 800 περίπου, καί μαθαίνουμε πόκ όλο τό 2ο Σύνταγμα πεζικού 
άφοπλίστηκε στό Τατόϊ τήν ώρα πού κοιμούνταν καί ότι οί άξιωματικοί κρατή- 
θηκαν άπό τούς Άγγλους. Άργότερα μάθαμε πώς ό Αφοπλισμός εγινε στό 
Ψυχικό, πώς τό σύνταγμα βρέθηκε κυκλωμένο τήν ώρα πού προχωρούσε νύκτα 
πρός τό Γουδί. Στό ζήτημα αύτό υπάρχει κάτι τό ύποπτο. Πρόκειται γιά προδο
τική ένέργεια ορισμένων Αξιωματικών ή καπετάνιων. Ό  καπετάνιος τού συν
τάγματος Νικηφόρος έλειπε. Οί άξιωματικοί μέ τόν διοικητή ταγματάρχη Μι- 
χάλη Παπαζήση. συνέστησαν στούς άνδρες νά μήν άντισταθούν γιατί, όπως 
τούς είπαν οί Άγγλοι έπρόκειτο νά μεταφερθούν έξω άπό τήν ακτίνα τήςΆθή- 
νας καί γ ’ άφεθούν έλεύθεροι κι αυτό γιατί παρέβησαν τίς διαταγές τού Σκόμπυ 
καί μπήκαν στήν ζώνη τής Αθήνας. Πάντως ό αφοπλισμός αύτός ήταν έξω 
άπό τίς συμφωνίες καί διαταγές, γιατί ή διαταγή τού Σκόμπυ όριζε τήν νύχτα 
6-7 τού Δεκέμβρη σάν προθεσμία άποχώρησης μονάδων τού ΕΛΑΣ έξω άπό τή 
ζώνη τής Αθήνας».

Μεταπολεμικά έγιναν πολλές προσπάθειες άπό τόν Νικηφόρο νά δι
καιολογήσει τήν άπουσία του, μέ τό έπιχείρημα πώς είχε σχετική διατα
γή. Ποτέ δμως δέν μπόρεσε νά άποδείξει άπό ποιό υπεύθυνο στρατιωτικό 
όργανο, ή άπό ποιόν άνώτερό του πήρε τέτοια διαταγή. Καί τό χειρότερο, 
στήν προσπάΟειά του νά βγει «λάδι» άπό τήν θλιβερή αύτή υπόθεση, πού 
ίσως νά είχε, άν δέν συνέβαινε, άποφασιστική εύνοϊκή επίδραση στά γε
γονότα πού άκολούΟησαν, ρίχνει «λάσπη» σ ' ένα λεοντόκαρδο άξιωματι- 
κό, τόν διοικητή του Παπαζήση, καί τόν κατηγορεί γιά «προδοσία».

Γράφτηκαν τόσα πολλά, άπό πολλούς καί διάφορους, υπεύθυνους καί 
άνεύϋυνους τότε, πού δέν νομίζω πώς Οά πρέπει νά μπώ καί έγώ στόν άχα
ρο καί άσκοπον αυτόν «καυγά». Ή  γνώμη μου όμως είναι, ήταν καί τότε, 
ότι άκέραια ή εύϋύνη πέφτει στό Νικηφόρο. Καί Οά τοΰ κόστιζε πολύ 
άκριβά, άν τά γεγονότα δέν ήσαν τόσο ραγδαία καί ή ήγεσία —πολιτική 
καί στρατιωτική— δέν είχε άπορροφηΟεΐ τόσο πολύ μέ τά προβλήματα 
τής μάχης στήν'Αθήνα: Θά περνούσε άπό άνταρτοδικεΐο. όπως είχε άπο- 
φασίσει ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τοΰ τότε εντεταλμέ
νου γιά τίς άνακρίσεις καπετάνιου τής ΟΜΣ, Τάσου Λευτεριά.

Τό άτύχημα τοΰ 2ου Συντάγματος, παρ' δλο πού δέν μπορεΐ νά θεω
ρηθεί σάν μιά πολεμική άποτυχία τοΰ ΕΛΑΣ. είχε έξαιρετικά μεγάλη ση
μασία καί επίδραση στήν ψυχολογία καί τήν πολιτική καί στρατιωτική
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τακτική τής θυελλώδικης μέρας τής 4ης τοΰ Δεκέμβρη. Ά πό· πολιτική 
πλευρά, γκρεμίστηκαν καί όί τελευταίες αύταπάτες γιά τήν μή ανάμιξη 
τών”Αγγλων στίς έσωτερικές άντιθέσεις.Άπό τήν πρώτη μέρα τής έμφύ- 
λιας σύρραξης Εγιναν φανερές οί άρνητικές συνέπειες τής πολιτικής τής 
«συμμαχικής-φιλικής συμπεριφοράς» καί τού «Εξευμενισμού» τών "Αγγλων, 
πού τόσο έπίμονα εφάρμοζε καί καλλιεργούσε ή ήγεσία μέσα στό λαοκρα
τικό στρατόπεδο.

Ά π ό  στρατιωτική άποψη, ή ματαίωση τής έπίΟεσης στό Γουδί, πού 
Οά έξουδετέρωνε τήν πιό σημαντική δύναμη τής λεγόμενης κυβέρνησης 
τού Παπανδρέου, Εβαζε σέ κίνδυνο όλο τό σχέδιο τών έπί μέρους προπα
ρασκευαστικών Επιχειρήσεων, πού είχε διαταχϋεΐ νά διεξαγάγει στίς 4 Δε
κέμβρη τό Α'Σ.Σ.

Καί μιά άλλη άποτυχία

Τίς πρωινές ώρες τής 4ης τοΰ Δεκέμβρη, ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ είχε καί άλλη 
αναπάντεχη άπογοήτευση. Αύτή τή φορά άπό τό εσωτερικό τού κινήματος 
καί μάλιστα άπό τό πιό άποφασιστικά καί έλπιδοφόρο τμήμα του, τόν 
ΕΛΑΣ·. τόν Ορυλικό άντάρτικο στρατό τοΰ λαοΰ, πού έπικεφαλής του 
βρίσκονταν άναγνωρισμένοι καί χιλιοτραγουδισμένοι πολέμαρχοι, ό Σα
ράφης καί ό "Αρης, καί δίπλα τους τό επιτελικό δαιμόνιο τοΰ επαναστατι
κού στρατού, ό ”Εκτορας (Θόδωρος Μακρίδης), έπιτελικός άξιωματικός 
τοΰ παλιού άστικού στρατού καί άνώτατο στέλεχος τοΰ ΚΚΕ. Συγκεκριμένα: 
Τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, μέ τήνύπ ' άριΟ. 2118-2.12.44 άναφορά του, γνωστοποιούσε 
στήν άνώτατη καθοδήγησή του ότι έδωσε διαταγή νά μετακινηθούν ή XIII 
Μεραρχία, (άπό τήν όποία άφαιρούσε τό 36ο Σύνταγμα, πού τό έβαζε στή 
διάθεση τής VIII Μεραρχίας, μέ έντολή νά παραμείνει στό χώρο τού Α 
γρίνιου) καί Ταξιαρχία Ιππικού  καί νά κινηθούν πρός τή Θήβα.

Τό αναπάντεχο καί έκπληκτικό στοιχείο, πού προκάλεσε δικαιολογη
μένα σοβαρότατη ανησυχία στό Σιάντο καί τά στρατιωτικά μέλη τής ΚΕ 
τοΰ ΕΛΑΣ, ήταν τό περιεχόμενο αύτής τής άναφοράς. Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ 
πληροφορούσε ότι: «... τά τμήματα τής XIII Μεραρχίας καί τής Ταξιαρχίας 
τοΰ 'Ιππικού δέ μπορούν νά βρεθούν στό ί/ψος Θήβας πριν περάσουν 6-8 μέ
ρες καί ζητεί άπό τήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ νά γνωρίσει τίς προθέσεις της. 'Επίσης 
στέλνει τήν ΰ π ' άριθ. 2103/3.12.44 ΕΠΕ άνάφορά πρός τήν Κεντρική 'Επι
τροπή τού ΕΛΑΣ (μέσον άσυρμάτου II Μεραρχίας) καί γνωρίζει τί εκανε άπό 
1-3 Δεκέμβρη καί ζητεί καί πάλι νά υπάρξει γενικό σχέδιο ένεργείας. διαρθρω
μένο καί ενιαίο γιά νά γίνει όρθή κατανομή δυνάμεων καί άποστολ.ών καί συγ
κρότηση ανάλογων διοικήσεων» Στό βιβλίο του, ό Σαράφης, άφού παραθέ
τει τά παραπάνω, καταλήγει: «... 'Από τίς παραπάνω ενέργειες τοΰ Γενικού 
Στρατηγείου φαίνεται καθαρά δτι ώς τίς 2 τού Δεκέμβρη καμιά μονάδα τοΰ 
ΕΛΑΣ δέν είχε μετακινηθεί καί κανένα μέτρο δέν είχε παρθεί πού νά δείχνει 
προπαρασκευή έπίΟεσης».

Ή ταν άκατανόητο γιά τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ πώς Ενας παρτιζάνικος στρα
τός, όπιος ήταν ό ΕΛΑΣ, πού στό πρόσφατο παρελθόν κάλυπτε τέτοιες
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άποστάσεις, δπως ήταν άπό Καρπενήσι καί "Αμφισσα πρός ’Αττική, σέ 
μιά μόνο νύχτα καί τό πρωί αΐφνιδίαζε τούς Γερμανούς καί τούς έθνοπρο- 
δότες, τώρα, χρειαζόταν 6-8 μέρες.

' Τά δυό παραπάνω γεγονότα, δηλαδή ό άφοπλισμός χωρίς άντίσταση 
τοΰ 2ου Συντάγματος καί ή σοβαρή καθυστέρηση άποστολής δυνάμεων 
άπό τό Γενικό Στρατηγείο, έκαναν υποχρεωτική τήν αλλαγή καί τών αμυν
τικών καί μερικότερων έπιθετικών ένεργειών πού είχε διαταχθεί νά πραγ
ματοποιήσει τό Α ' ΣΣ. Κάθε έπιθετική ένέργεια γιά κατάληψη έπίκαιρων 
καί αναγκαίων γιά τήν γενική έξόρμηση θέσεων, θεωρήθηκε πρόωρη. ’Α
κόμα καί επιζήμια, γιατί Οά εξέθετε τά προωθημένα, άλλά ξεκομμένα μετα
ξύ τους τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ σέ πολυήμερες άμυντικές μάχες, μέ τήν άνά- 
λογη φθορά τόσο σέ άνθρώπινο υλικό, δσο, κυρίως, σέ πολεμικό ύλικό, 
πού —όπως είναι γνωστό— δέ θά μποροΰσε νά άναπληρωθεί μέ άμυντικές 
μάχες: Σέ τέτοιες μάχες δέν υπάρχουν λάφυρα καί δέν καταλαμβάνονται 
άποΟήκες άνεφοδιασμοΰ τοΰ έχθροΰ.

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, τίς πρωινές ώρες τής 4ης τοΰ Δεκέμβρη, άνέστειλε 
τή διαταγή επιχειρήσεων, πού είχε δόσει λίγες ώρες πριν, καί καθόρισε 
γιά τό Α ' ΣΣ καθήκοντα περιφρούρησης τών ειρηνικών έκδηλώσεων τοΰ 
λαοΰ καί άντίστασης στίς προκλήσεις πού ένδέχεται νά έπιχειρηθοΰν άπό 
τούς προβοκάτορες καί τούς νεοφασίστες.

Ή ταν λάθος ή αναβολή τής επίθεσης στό Κέντρο τής ‘Αθήνας;

Ή  άκύρωση τής διαταγής πού, κατά τήν αντίληψη τών άγωνιστών, θά άπο- 
τελοΰσε τήν άρχή τοΰ περάσματος άπό τήν άντίσταση στούς υποκινητές 
τοΰ εμφυλίου πολέμου, στήν ένοπλη έξέγερση γιά τήν κατάκτηση τής 
έξουσίας, θεωρήθηκε μεταπολεμικά, άπό πολλούς, καί άπό τήν ήγεσία τοΰ 
ΚΚΕ, σάν καθοριστικό λάθος καί καταλογίστηκε σέ βάρος τοΰ Γ. Σιάν
του. Δικαιολογημένα, γιατί ό Σιάντος μέ τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ πήρε τήν άπό
φαση, χωρίς νά θέσει τό ζήτήμα στό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, καί στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ 
πού ήταν τό κύριο άρμόδιο καθοδηγητικό όργανο.

Γιά τήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ δέν ύπήρχε λόγος νά άσχοληθεΐ, μιά πού ή 
αναβολή τής έπίΟεσης ήταν μέσα στή γραμμή πού είχε χαράξει μέ τήν 
άπόφαση στίς 2 τοΰ Δεκέμβρη 1944. "Οσο γιά τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ είναι σω
στό δτι Οά έπρεπε νά μπεϊ τό ζήτημα άν, φυσικά, ή ήγεσία τοΰ Κόμματος, 
πού Οά είχε τό κύριο βάρος τής σύγκρουσης, λειτουργοΰσε. Τόν καιρό 
πού χρειαζόταν νά παρθοΰν κρίσιμες άποφάσεις, τό ΠΓ είχε παραλύσει. 
Δέν είναι τυχαίο δτι στήν προδεκεμβριανή περίοδο, συγκεκριμένα άπό τό 
τέλος τοΰ Όκτώβρη, δέν υπάρχει οϋτε μιά άπόφαση τοΰ ΠΓ, ή άλλου εύ- 
ρύτερου κομματικού Σώματος. Ή  γραμμή τοΰ ΚΚΕ γινόταν γνωστή μέ 
ομιλίες καί δηλώσεις τοΰ Γραμματέα τοΰ ΚΚΕ Γ. Σιάντου, ή μέ ένυπό- 
γραφα άρθρα τοΰ Ζεύγου, έκτός βέβαια άπό τήν άρθρογραφία τοϋ «Ριζο
σπάστη». ‘Ακόμα καί τή μέρα τής ένοπλης πρόκλησης τής άντίδρασης 
τό ΠΓ δέ συνήλθε γιά νά έξετάσει τήν κατάσταση καί νά πάρει άποφά-
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σεις. Καί δέ μποροΰσε νά συνέλΟει, γιατί τά μέλη του ήταν διασκορπι
σμένα. Είχαν σταλεί σέ διάφορες, άσφαλώς σοβαρές, άποστολές, άλλά 
πολλές άπ’ αύτές Οά μπορούσαν νά τίς άναλάβουν άλλα άνώτερα στελέχη, 
ώστε νά μή βρεθεί τελικά τό Κόμμα καί τό κίνημα χωρίς ύπεύΟυνη ήγεσία 
τή στιγμή πού χρειάζονταν συνεχείς καί άδιάκοπες έπεμβάσεις στίς πολύ
πλοκες καί γρήγορες άλλαγές πού συντελοΰνταν. Συγκεκριμένα: Ά π ό  τήν 
Ιη τοΰ Δεκέμβρη, ό Ζεΰγος καί ή Χρύσα Χατζηβασιλείου. στέλνονται 
στήν έδρα τής II Μεραρχίας, στή Χασιά τής Α ττικής, ό Ρόΰσος στό εξω
τερικό, ό Άναστασιάδης στήν Ανατολική Μακεδονία, ό Στρίγκος βρι
σκόταν στήν Μακεδονία, ό Πλουμπίδης στήν Πελοπόννησο, ό Ίωαννίδης 
άρρωστος στό «Άρεταίειο». Ό  Σιάντος, έπικεφαλής τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ. 
τή νύχτα στίς 3 πρός 4 τοΰ Δεκέμβρη έφυγε καί έγκατέστησε τό Στρατη
γείο τοΰ ΕΛΑΣ στή Μονή Κλειστών, κοντά στή Χασιά Α ττικής. Ό  
Μπαρτζιώτας καί ό Παρτσαλίδης μόνο παραμένουν στήν ΆΟήνα. Λόγος 
γιά ομαδική άντιμετώπιση τών προβλημάτων δέ μποροΰσε νά γίνει. Ή  ΚΕ 
τοΰ ΕΑΜ συνεδρίαζε συνεχώς γιά νά ξεπερνάει δικές της έσωτερικές δια
φορές, μέ άμοιβαΐες ύποχωρήσεις καί παλινδρομήσεις, καταγράφοντας πε
ρισσότερο τά γεγονότα, παρά παίζοντας ρόλο καθοριστικό στίς έξελίξεις. 
Τό μόνο όργανο πού άμεσα ζοΰσε τά γεγονότα καί μποροΰσε νά επεμβαί
νει στίς άπαιτήσεις τής στιγμής, άναδείχτηκε τότε ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ. καί 
αύτό γιατί έπικεφαλής δυό φίλων τοΰ ΚΚΕ στρατηγών βρίσκονταν ό 
Γραμματέας τοΰ Κόμματος Γιώργης Σιάντος.

Γιά νά άπαντήσουμε στό έρώτημα άν ήταν λάθος, καί μάλιστα άπο- 
φασιστικής σημασίας, ή άναστολή τής διαταγής γιά τήν έναρξη προπα
ρασκευαστικών έπιχειρήσεων άπαραίτητων γιά τήν έπίθεση στό κέντρο 
τής Α θήνας, πού άποφασίστηκε άπό τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ στίς 3 πρός 4 τοΰ 
Δεκέμβρη, Οά άναφέρουμε έπιγραμματικά τήν πορεία τών γεγονότων καί 
τά άποτελέσματα άπό τή σύγκρουση τών δυό άντίπαλων δυνάμεων τή 
«Ματωμένη Κυριακή».

' Η δολοφονική επίθεση εγινε. ' Η πρωτοβουλία ένοπλης δράσης ήταν 
στά χέρια τών άντεπαναστατικών δυνάμεων. Ό  άΟηναϊκός λαός άντέδρα- 
σε άποφασιστικά καί άπό τό βράδυ τής πρώτης μέρας τής σύγκρουσης 
άπέσπασε τήν πρωτοβουλία άπό τά χέρια τοΰ έχΟροΰ.

Ό  στρατηγικός αιφνιδιασμός τών άντεπαναστατών άπέτυχε. Οί μάχες 
τοΰ Δεκέμβρη πήραν άναπάντεχο δρόμο γιά τούς “Αγγλους καί τή ντόπια 
πλουτοκρατική ολιγαρχία. Ά λλά  καί τό λαϊκοδημοκρατικό στρατόπεδο 
δέν ήταν έτοιμο νά προλάβει τήν ένοπλη επίθεση, μέ μιά ένοπλη έξέγερση 
πού άντικειμενικά είχε ώριμάσει. Ά ντ ί γιά έπίθεση υποχρεώθηκε νά πε- 
ράσει σέ άμυνα. Άκόμα καί οί έπιΟέσεις στά συνοικιακά άστυνομικά τμή
ματα καί τίς εστίες τών φασιστών καί συνεργατών τών Γερμανών, δέν άλ
λαζαν τόν χαρακτήρα τής σύγκρουσης, πού ήταν ή ματαίωση τής άναβίω- 
σης τοΰ μοναρχοφασισμοΰ. Δηλαδή ή ένοπλη άντίσταση τοΰ λαοΰ. τίς 
πρώτες τέσσερις μέρες τών συγκρούσεων, είχε τό χαρακτήρα ά μ υ ν α ς  
καί δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς .

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ ύπολόγιζε πώς ή άμυντική τακτική, παρ’ όλο πού 
δέν εξασφαλίζει τή νίκη, Οά έδινε τή δυνατότητα στό κίνημα νά στερεώσει
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τήν ήϋική υπεροχή, πού αναμφισβήτητα είχε κερδίσει, ύστερα άπό τήν 
άπρόκλητη δολοφονική επίθεση τών οργάνων πού ύπηρετούσαν τή φασι
στική άντίδραση. Καί ύ Σιάντος δέν είχε διαφορετική επιδίωξη καί ή άνα- 
βολή τής έπίΟεσης στό κέντρο δέν συνδέεται μέ προοπτικές νά προετοι
μάσει τό κίνημα γιά νά περάσει άπό τήν άμυνα στή γενική ένοπλη Εξέ
γερση.

Ό  Σιάντος καί ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ άμφέβαλαν γιά τήν άνάγκη τής άπο- 
φασιστικής αντιμετώπισης τής άντεπανάστασης, πού είχε κιόλας άρχίσει 
καί δέν έπρόκειτο νά τελειώσει παρά μόνο μέ τή νίκη. ή τή συντριβή της.
Αντικειμενικά είχε ωριμάσει ή κατάσταση γιά τήν ίνοπλη εξέγερση, 

άλλά ύποκειμενικά ή ίδια ή ήγεσία τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ, καί τό ίδιο τό 
λαϊκό κίνημα, δέν ήταν έτοιμοι άμεσα νά τήν πραγματοποιήσουν. Χρεια
ζόταν προετοιμασία, ελαστικότητα στόν προσανατολισμό καί τήν τακτι
κή. μελετημένο σχέδιο γιά νά έξουδετερώσουν τήν άντίδραση, όχι όμως 
καί νά τή συντρίψουν. Χαρακτηριστική είναι ή άποψη πού διατύπωσε τόν 
Σεπτέμβρη τού 1958 ό Παρτσαλίδης:

«ή σύγκρουση τοΰ Δεκέμβρη ξεκίνησε σάν αυθόρμητο λαϊκό ξέσπασμα. 
Μπροστά στήν αναπάντεχη δολοφονική έπίθεση τής άστυνομίας στίς 3 τοΰ Δε
κέμβρη. ξέσπασε μιά αληθινή λαϊκή έ.ξέ.γερση. Είναι στό ένεργητικό τής καθο
δήγησης τού Κόμματος ότι. άνταποκρινόμενη στό λαϊκό παλμό, άπάντησε στήν 
πρόκληση τής άντίδρασης. Άλλά καθώς δέν είχε απαλλαχτεί άπό τίς άμφιβο- 
λίες γιά τή δυνατότητα τής νίκης, υποχώρησε στίς πρώτες άποτυχίες τοΰ άγώ
να. πού άπροπαράσκευα διεξήγαγε...»

Δέ νομίζουμε πώς χρειάζονται σχόλια. Θά ύπογραμμίσουμε μόνο τό 
γεγονός ότι άκόμα καί ύστερα άπό δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια ό Παρ
τσαλίδης δέν κατάλαβε πώς όταν μιά καθοδήγηση ενός κινήματος βρίσκε
ται «άναπάντεχα» μπροστά σέ αύϋόρμητη «λαϊκή ένοπλη εξέγερση» καί 
δέν πιστεύει ή ϊδια στήν άναγκαιότητα, τήν άντικειμενικότητα καί τήν 
ύποκειμενική έτοιμότητά της νά οδηγήσει τήν ένοπλη πάλη σέ νικη
φόρο τέλος, ποτέ δέν είναι σ τ ό  έ ν ε ρ γ η τ ι κ ό  τ η ς  ότι άφέΟηκε 
νά συρθεί πίσω άπό τίς μάζες. Δηλαδή σύρθηκε σέ μιά περιπέτεια πού ή 
ίδια ή ήγεσία όχι μόνο δέν τήν ήθελε καί δέν τήν προετοίμασε, άλλά... 
«καθώς δέν είχε άπαλλαχτεϊ άπό τίς άμφιβολίες γιά τή δυνατότητα τής 
νίκης», άσφαλώς Οά ύποχωρούσε στίς πρώτες δυσκολίες, μέ άποτέλεσμα 
νά συντρίβει τό κίνημα, ή νά ύποταχτεϊ χωρίς όρους στόν έχτρό.

Ή  παραπάνω εκτίμηση τού Παρτσαλίδη στηρίζεται σέ μιά προηγού
μενη τού Ζαχαριάδη. ’Επανορθώνοντας ό Ζαχαριάδης μιά παλιότερη θέ
ση του, μέ τήν όποία δικαίωνε τή δράση τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ, κατέλη
ξε στό συμπέρασμα ότι τό Δεκέμβρη τόν άρχισαν αύΟόρμητα οί λαϊκές 
μάζες καί ή ήγεσία τού ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ ύποχρεώθηκε (κυριολεκτικά 
σύρθηκε) νά άκολουθήσει τό ρεύμα. Ή  διαπίστωση αύτή στηριζόταν 
στήν τυπική λογική καί έξέφραζε μιά μηχανική τοποθέτηση όσον άφορά 
τή σειρά τών γεγονότων τής ένοπλης σύγκρουσης: Ποιός άρχισε πρώτος 
καί ποιός ακολούθησε δεύτερος. Ό  τέτοιος τρόπος έρευνας, δέ νομίζουμε 
πώς όδηγεί σέ σωστή έρμηνεία τού προβλήματος: ' Η έναρξη τής ένοπλης 
αντίστασης τού Δεκέμβρη ήταν αύθόρμητη ένέργεια τών μαζών, ή ήταν
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μέσα στά πλαίσια τών έκτιμήσεων τής καθοδήγησης, έκτιμήσεων πού έ
κανε τίς τελευταίες μέρες τοΰ Νοέμβρη;

Παραθέσαμε πολλά στοιχεία πού δείχνουν δτι ό Σιάντος, άπαλλαγμέ- 
νος άπό τίς πιέσεις τοΰ Ίωαννίδη, κατόρθωσε νά πείσει τά μέλη τοΰ ΠΓ 
καί σέ συνέχεια τήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ δτι Οά έπρεπε νά άποκρουστοΰν οί προ
κλήσεις τοΰ Παπανδρέου καί ή κυνική απαίτηση τοΰ Σκόμπυ νά αφοπλι
στεί μονόπλευρα τό λαϊκό κίνημα. Αύτό βέβαια δέ σημαίνει πώς ή ήγεσία 
τοΰ κινήματος είχε απαλλαχτεί άπό τίς «ρόδινες αύταπάτες» δτι οί “Αγ
γλοι δέ Οά φτάσουν στήν ένοπλη άνάμιξη στίς έσωτερικές άντιΟέσεις.

Οί εξελίξεις, πού συντελοΰνταν μέ έξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς καί 
έφερναν ριζικές άλλαγές στήν κατάσταση καί τή μεθοδολογία άντιμετώπι- 
σης καί λύσης τής πολιτικής κρίσης, δύσκολα μποροΰσαν νά κατανοη- 
Οοΰν άπό τά βουτηγμένα στόν οπορτουνισμό μέλη τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ. Ή 
ταν έπίσης άδύνατο νά κατανοηΟοΰν άπό τούς συνεργαζόμενους μέ τό 
ΚΚΕ καί τούς ριζοσπάστες δημοκράτες τής ΠΕΕΑ, πού είχαν πάρει μέ τό 
μέρος τους καί τόν άρχηγό τής ΕΛΔ Τσιριμώκο. Εύκολα δμως έγιναν κτή
μα καί συνείδηση τοΰ λαοΰ καί εκείνων τών μελών τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ 
-ΕΛΑΣ πού ζοΰσαν τά γεγονότα καί σπρώχνονταν άπ ' αΰτά στό δρόμο όχι 
μόνο τής ένοπλης άντίστασης στίς προκλήσεις τοΰ έχθροΰ, άλλά στήν έ
νοπλη έξέγερση γιά τήν κατάχτηση τής έξουσίας.

Θά μπορούσαμε νά ποΰμε σχηματικά δτι στίς άρχές τών Δεκεμβρια
νών οί λαϊκές μάζες ήσαν πιό μπροστά άπό τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ. οί κομ
μουνιστές καί έαμίτες πιό μπροστά άπό τίς καθοδηγήσεις τους. Ή  κατά
σταση αύτή δημιουργούσε αισιόδοξη προοπτική, άλλά καί πολλούς κινδύ
νους, πού θά μποροΰσαν νά σταθοΰν μοιραίοι γιά τήν έκβαση τοΰ άγώνα 
πού άρχισε καί δέν είχε ^λλο τέλος άπό τήν ένοπλη νίκη, ή τή συντριβή 
τοΰ μεγάλου λαϊκοΰ κινήματος τής 'Ελλάδας.

ΝΕΕΣ ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΞΕΣΠΑΕΙ Η ΛΑ Ι ΚΗ ΟΡΓΗ

4 τοΰ Δεκέμβρη

Οί πρωινές εφημερίδες τής ’Αθήνας στίς 4 Δεκέμβρη δημοσίευαν δια
ταγή τοϋ “Αγγλου στρατηγού Σκόμπυ, πού κήρυσσε τόν στρατιωτικό νό
μο. Ή  διαταγή τοιχοκολλήΟηκε στούς δρόμους τού κέντρου τής ‘Αθήνας, 
πού είχε παραλύσει άπό κάθε κίνηση. Ή  γενική παλλαϊκή άπεργία, ση
μείωσε τεράστια έπιτυχία. Τά έργοστάσια σταμάτησαν, δέν κουνήθηκε 
ρόδα, έκλεισαν τά ύπουργεΐα, τά δημόσια καταστήματα, οί τράπεζες καί 
τά ιδρύματα, τά γραφεία καί οί έπιχειρήσεις, δλα τά μαγαζιά καί οί λαϊκές 
άγορές. Ό  λαός άπαντοΰσε στήν πρόκληση μέ ψυχραιμία καί άποφα- 
σιστικότητα.

Μέ σφιγμένα τά δόντια θά κήδευε αύτή τή μέρα τά θύματα τής άπάν- 
Ορωπης θηριωδίας τών έχθρών του. ’Ατέλειωτες φάλαγγες, πού ξεκίνησαν
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4 Δεκέμβρη: ό λαός πρός τήν πλατεία Συντάγματος

άπό τά έργοστάσια, τίς φάμπρικες, τίς επιχειρήσεις, τά γραφεία, τίς άνώ- 
τερες σχολές καί τίς ήρωικές λαϊκές συνοικίες κατευΟύνονταν όλες πρός 
τήν Πλατεία Συντάγματος. Πλημμύρισε ή πλατεία καί ή γύρω ά π’ αύτή 
δρόμοι.

Πουθενά δέ φαίνονταν δυνάμεις τής 'Αστυνομίας. Μόνο γύρω άπό τή 
«Μεγάλη Βρεταννία», όπου έμεναν οί "Αγγλοι καί ντόπιοι έπίσημοι, οί 
διπλωμάτες καί οί ξένοι δημοσιογράφοι, είχαν παραταχθεί πολλά άγγλικά 
τάνκς καί στρατός. Καμιά προσπάθεια νά έφαρμοστεϊ ό στρατιωτικός νό
μος τοΰ Σκόμπυ. Ή  'Αθήνα ζοΰσε μιά άπό τίς μέρες τών μεγάλων ειρηνι
κών έκδηλώσεων τών πρώτων ήμερών τής άπελευθέρωσης. "Ολα έδειχναν 
πώς τά δραματικά γεγονότα τής προηγούμενης μέρας, έβαλαν σέ βαθιά 
συλλογή τούς "Αγγλους καί τόν Παπανδρέου καί ότι δέν πρόκειται νά 
έπαναληφθοΰν. Καί ή αύταπάτη αύτή ένισχυόταν άπό τό πρωί, πού μέ επί
ταση κυκλοφοροΰσε ή φήμη πώς ό Παπανδρέου πρόκειται νά παραιτηθεί.

Στίς 11 τό πρωί άντιπρόσωπος τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ άνέβηκ*· στό βήμα 
πού είχε στηθεί γιά τήν περίσταση καί ζήτησε άπό τό λαό ένός λεπτού 
σιγή στή μνήμη τών θυμάτων. Γονάτισε ή άνθρωποθάλασσα καί νεκρική 
σιγή άπλώθηκε σ ’ όλο τό χώρο τοΰ κέντρου τής 'Αθήνας. Δέν ήταν όμως 
γαλήνη μιας μπονάτσας, άλλά προμήνυμα έκρηξης ήφαιστείου πού μπο
ροΰσε νά γίνει άπό μιά σπίθα. "Υστερα άπό ένα λεφτό τής ώρας, μέ ύπό- 
κωφη φωνή, πού έβγαινε μέσα άπό τά άναταραγμένα σπλάχνα 600.000 καί 
πάνω πατριωτών, άκούστηκε τό πένθιμο έμβατήριο: «...Θεργιεύει ό γίγαν
τας τώρα λαός καί σπάει τά δεσμά κι άλυσσίδες!...».
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Πλατεία Συντάγματος. τά στεφάνια στή μνήμη τών θυμάτων

' Η νεκρική πομπή μέχρι τό Νεκροταφείο ήταν μιά ιεροτελεστία, έπι- 
βλητική στόν όγκο της καί άτρωτη άπό κάθε πρόκληση, γιατί συνοδευό
ταν, αύτή τή φορά, καί άπό ένοπλα τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ. Μπροστά στούς 
άνοικτούς τάφους τών συναγωνιστών τους, ό λαός τής 'Αθήνας, σ τ ' όνο
μα όλου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, ύποσχέθηκε πώς Οά φυλάξει σάν κόρη ο
φθαλμού τίς ελευθερίες του καί τήν άνεξαρτησία τής άγαπημένης πατρί
δας του, γιά τήν όποία κείνοι έδωσαν τή ζωή τους.

' Η έπιστροφή ήταν μιά παρέλαση περήφανων καί άκατάβλητων μαχη
τών, μέ θούρια καί συνθήματα. "Ολοι οί δρόμοι μαύρισαν άπό τό πλήθος. 
Μιά μεγάλη φάλαγγα διέσχιζε τή λεωφόρο Πανεπιστημίου. "Οταν έφτασε 
μπροστά στό ξενοδοχείο «Μητρόπολις» στήν Πλατεία Ό μονοίας, δέχτη
κε όμαδικά πυρά άπό χίτες τού Γρίβα, πού είχαν στήσει ένέδρα. Ταυτό
χρονα, σχεδόν, ό λαός δέχτηκε όμαδικά πυρά άπό άστυνομικούς, έδεσίτες, 
ταγματασφαλίτες καί άλλα κακοποιό στοιχεία, πού είχαν όχυρωθεϊ στή 
Γενική ’Ασφάλεια, τήν Τροχαία καί τό 4ο ’Αστυνομικό τμήμα.

Σαράντα νέοι νεκροί καί πάνω άπό εβδομήντα τραυματίες ξαπλώθη
καν πάνω στήν πλατεία καί τήν άσφαλτο τών δρόμων πού βρίσκονταν γύ
ρω άπό τίς δολοφονικές έστίες. Φούντωσε ή λαϊκή όργή καί ξέσπασε ορ
μητικά. Σ ’ αύτή τήν έκδήλωση ό λαός δέν ήταν άοπλος, όπως τήν προ
ηγούμενη μέρα. Δίπλα του είχε τούς ένοπλους έλασίτες. Ή  έντολή πού 
είχαν πάρει άπό τή Διοίκηση τού Α ' ΣΣ ήταν νά μήν κάμουν χρήση τών 
όπλων τους. πρίν πάρουν διαταγή. Ή  ίδια, μέ αύστηρότητα, έντολή είχε 
δοθεί καί άπό τήν Επιτροπή Πόλης τής ΚΟΑ στίς κομματικές οργανώ
σεις. "Ολες οί έντολές καί οί αύστηρές διαταγές ξεχάστηκαν μπροστά στό
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αίμα καί τούς νεκρούς πού έπεσαν θύματα τής νέας δολοφ ονικής πρόκ λη
σης. Κανένα σ τέλεχος, πολ ιτικό  ή σ τρατιω τικό , δέ θά μποροΰσε νά σ τα
ματήσει τό ξέσπασμα τής λα ϊκής ά γανάχτησ ης. Ό  λαός δρμ ησε στό ξε
νοδοχείο «Μ ητρόπολις». Τά αύτόματα καί τά πολυβόλα τοΰ ΕΛΑΣ είχαν 
υποχρεώσει τούς δολοφόνους νά φύγουν άπό τά παράθυρα —πυροβολεία 
τους— καί νά άποσυρθοΰν στά άπυρόβλητα μέρη τοΰ ξενοδοχείου . Κάθε 
άντίσταση τών χιτώ ν, τών έδεσ ιτώ ν καί τών ταγματασφαλιτώ ν πού φώ λια
ζαν στό μέγαρο - ένέδρα, είχε σταματήσει. Ό  λαός, μή μπορώντας νά 
σπάσει τή σ ιδερόφραχτη  πόρτα, έτοιμαζόταν νά βάλει φωτιά καί νά τούς 
κάψει ζωντανούς. Κείνη άκριβώ ς τή στιγμή έφτασαν ο ί «άγγελοι φύλακές 
τους»: Οί "Α γγλοι μέ πολλά τάνκς, κύκλωσαν τό ξενοδοχείο , άπομάκρυ- 
ναν τό λαό άπό τήν είσοδο  καί γρήγορα  φόρτωσαν τούς προβοκάτορες 
-πραιτωριανούς τους καί τούς μετέφεραν στό οχυρω μένο άπό τόν καιρό 
τής γερμανικής κα τοχής άντρο τους. στό Θ ησείο. Στό μεταξύ άλλα τμή
ματα τοΰ ΕΛΑΣ δίνανε σ κληρές μάχες μέ τούς δολοφόνους πού ε ίχαν οχυ 
ρωθεί σ τήν Τ ροχα ία , τό 4ο 'Α σ τυνομ ικό  Τμήμα καί τήν Γενική 'Α σ φ ά 
λεια. Καί έκεΐ ή έμφάνιση τών "Α γγλων έσω σε, προσωρινά, τούς δολοφ ό
νους.

Μέ τά φέρετρα τών θυμάτων ή πομπή πρός τό νεκροταφείο



Κάτω ή ματωθαμένη Κυβέρνηση

Δεν ήσαν μόνο αΰτές οί προκλητικές επεμβάσεις τών “Α γγλων ύπέρ 
τών προβοκατόρων καί τών δολοφόνων, ποΰ έδειχναν, άκόμα καί στούς 
πιό ανίδεους άπό πολ ιτική  άνθρώπους, ότι οί "Α γγλοι δέν άποτελούσαν 
συμμαχική δύναμη βοήθειας καί σ υμπαράστασης: ήταν δύναμη εισαγωγής 
τής άντεπανάστασης καί οί δολοφονικές προκ/ρήσεις ήταν τό πρώτο μέρος τον 
σχεδίου ένοπλης κυριαρχίας τους στήν 'Ελλάδα.

Κατά τή διάρκεια τών συγκρούσεων μέ τούς δολοφόνους άστυνομι- 
κούς καί τούς συμμορίτες προβοκάτορες, έγ ιναν πολλές έπεμβάσεις Βρε- 
ταννών στρατιωτών. 'Ο  Σκόμπυ, όπως είδαμε, σάν νέος Γκαουλάιτερ, κή 
ρυξε τό σ τρατιω τικό νόμο καί συγκρότησ ε ά γγλικό  σ τρατοδικείο  νά δικά
ζει "Ε λληνες πολίτες. Στό Ρούφ, σ τίς  3.12 τό μεσημέρι, "Α γγλοι στρατιώ 
τες έφραξαν τό δρόμο σέ πατριώτες πού ήθελαν νά πάρουν μέρος σέ μιά 
διαδήλωση διαμαρτυρίας ένάντια σ τίς  άπρόκλη τες δολοφονίες. Στήν έπ ι
μονή τού λαού, ο ί Βρεταννόί σ τρατιώ τες έκαναν χρ ή σ η  τών όπλω ν τους, 
μέ άποτέλεσμα νά τραυματίσουν δυό πατριώτες. Συλλάβανε 20 διαδηλωτές 
καί τούς πήραν μαζί τους φεύγοντας. Τό πρωί, τέσσερα άγγλικά αύτοκί- 
νητα, γεμάτα στρατό, ρ ίχτηκ αν  ξαφνικά στό έλα σ ίτικο  φυλάκιο τής γέφυ
ρας στό Π εριστέρι καί άφόπλισαν τούς δέκα μαχητές τής φρουράς. Το ί
διο έπιχε ίρησ αν  νά κάνουν καί σέ τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ Βύρωνα καί Ποδα- 
ράδων, άλλά σ υνάντησαν άπ οφασισ τική  αντίσ τασ η. Οί "Α γγλοι δέν τόλ
μησαν νά προχω ρήσουν σέ ένοπλη σύγκρουση καί έφυγαν άπρακτοι.

"Οταν, λοιπόν, ε ίχε γ ίνει πεντακάθαρο πώς οί "Α γγλοι δέν ήσαν ξένοι 
μέ τήν όξυνση τής κατάστασης. Αργά ή γρήγορα Οά αναλάμβαναν αυ
τοί τό βάρος τού πολέμου, γ ιατί ό ΕΛΑΣ καί ό λαός, όταν έμφανίζονταν 
άγγλικά στρατεύματα, μούδιαζαν καί μεταβάλονταν σέ «άγαναχτισμένους» 
άλλά άδρανεΐς πολίτες; Ή  άπάντηση είναι μία: Ή  ήγεσία είχε δώσει αυ
στηρές εντολές νά μήν ενοχληθούν οί <·Σύμμαχοί» μας  "Αγγλ,οι. γιά νά μήν τούς. 
δοθεί άφορμή νά άναμιχθοΰν ένοπλα στίς  διαφορές μας μέ τήν αντίδραση!

Καίριο καί άποφασιστικά  λάθος.
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Τίς βραδινές ώρες, στίς 4 τοΰ Δεκέμβρη, δλη ή ’Αθήνα ήταν σέ έπα- 
ναστατικό συναγερμό. Τά άστυνομικά τμήματα πέφτανε τό Ινα μετά τό άλ
λο καί καταλαμβάνονταν άπό τούς μαχητές τής ΕΠ καί τούς πατριώτες 
άστυφύλακες. "Ολοι οί άντιδραστικοί τών Σωμάτων Ά σφαλείας, οί προ
βοκάτορες τών φασιστικών όργανώσεων καί οί γερμανοοπλισμένοι, πού 
βρήκαν νέα άφεντικά, έφευγαν άπό τίς λαϊκές συνοικίες καί συγκεντρώ
νονταν στό κέντρο τής πόλης, στό Γουδί καί στό Σύνταγμα Χωροφυλα
κής στή συνοικία Μακρυγιάννη, δηλαδή στούς χώρους δπου ό Σκόμπυ εί
χε διαθέσει σοβαρές δυνάμεις, μέ τάνκς καί πυροβόλα, γιά νά τούς προ
στατέψει άπό τή λαϊκή όργή. Ό  Σκόμπυ δέ λογάριαζε τή συμφωνία δλων

Ή  πομπή στίς στήλες
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τών κομμάτων καί κινημάτων άντίστάσης καί τίς προγραμματικές δηλώ
σεις τοϋ Παπανδρέου, πού κατηγορηματικά καθόριζαν πώς τό κακόφημο 
καί έγκληματικό Σώμα τής Χωροφυλακής θά έπρεπε νά είχε κιόλας δια
λυθεί.

Τό «κράτος» τής πλουτοκρατικής όλιγαρχίας περιοριζόταν συνεχώς 
στό κέντρο τής ’Αθήνας, περιχαρακωμένο άπό βρεταννικές δυνάμεις καί 
άρματα μάχης. Ή  λεγάμενη «'Ελληνική Κυβέρνηση» άσφυκτιά καί άπο- 
συντίθεται. 'Ο  Σκόμπυ, πού πίστευε πώς ύπήρχαν οί ένοπλες δυνάμεις τών 
80.000 καί πάνω όπαδών τών «έθνικών δυναμικών όργανώσεων», άπογοη- 
τεύτηκε καί τάβαλε μέ τόν Παπανδρέου, πού τόν έξαπάτησε15. Ή  κατά
σταση ήταν έξαιρετικά κρίσιμη. "Ενοπλες δυνάμεις γιά δυναμική έπιβολή 
δέ διέθετε ό Σκόμπυ καί, μέχρι κείνη τή στιγμή, παρά τίς ύποσχέσεις τοΰ 
άρχιστράτηγου καί τής βρεταννικής κυβέρνησης, δέ φτάνανε ένισχύσεις. 
Ό  πολιτικός άντιπρόσωπος τής Μεγάλης Βρεταννίας άποφασίζει νά δώ
σει πολιτική διέξοδο στήν κρίση.

Οδός Φιλελλήνων



Στήν 'Ομόνοια

Διάλυση τής κυβέρνησης - Π αραίτηση τοΰ Παπανδρέου

’Επιτροπές άπό όλες τίς τάξεις καί τά κοινωνικά στρώματα, έπισκέ- 
πτονται τόν Παπανδρέου καί τούς “Αγγλους καί ζητούν νά σταματήσουν 
οί αίματηρές προκλήσεις, νά συλληφθοΰν οί δολοφόνοι, νά παραιτηθεί 
άμέσως ή Κυβέρνηση καί νά δοθεί πολιτική λύση.

Σύγχυση καί άνησυχία έπικρατοΰσε στό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταν- 
νία. Ά π ό  τίς πρωινές ώρες κυκλοφόρησε ή φήμη δτι ό Λήπερ άποφάσισε 
νά παύσει τόν Παπανδρέου καί νά άναθέσει σ ’ Εναν άπό τούς παλαιοδη- 
μοκρατικούς άρχηγούς νά σχηματίσει νέα κυβέρνηση, κατάλληλη νά έξα- 
σφαλίσει τήν υποστήριξη, ή τήν άνοχή τοϋ ΕΑΜ καί τοΰ ΚΚΕ. ΟΙ βασι- 
λόφρονες πάντα θεωρούσαν τόν Παπανδρέου κατάλληλο γιά νά συγκροτεί 
τούς κομμουνιστές καί έαμίτες στήν κυβέρνηση, ώσπου νά προετοιμα
στούν οί δυνάμεις γιά τήν άντεπανάσταση. Τώρα, πού άρχισε ή Ενοπλη άνα-

15. Στό «Δελτίο Πληροφοριών» τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, τής 8.12.44, (υπάρχει στά 'Α ρχεία τής 
ΚΕ τοΰ ΚΚΕ), διαβάζουμε: «—Στόν κ. Σκόμπυ οί υπεύθυνοι στρατιωτικοί κύκλοι τής Κυβέρ
νησης τών δολοφόνων είχαν δώσει τήν υπόσχεση πώς θά ήμποροΟσαν μέ τίς δικές τους δυνά
μεις νά άφοπλίσουν σέ 24 ώρες τόν ΕΛΑΣ. Οί υποσχέσεις τους αύτές δέν έκτελέστηκαν... Οί 
στρατιωτικοί ρίχνουν τίς ευθύνες στόν Παπανδρέου».
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μέτρηση, ήθελαν έναν πρωθυπουργό μέ βασιλοφασιστικά φόντα. Καί τέ
τοιο θεωρούσαν τόν Κανελλόπουλο, πού κείνες τίς μέρες είχε άναπτύξει 
δραστηριότητα. Οί Λήπερ καί Σκόμπυ, πού ήθελαν νά δώσουν πολιτική 
λύση ικανή νά έξασφαλίσει όρισμένα άπό τά δικαιώματα τής ’Αγγλίας 
καί, πρωταρχικά, τήν παραμονή τών άγγλικών στρατευμάτων στήν 'Ελλά
δα, στό διάστημα πού Οά χρειαστεί γιά νά ετοιμαστούν οί δυνάμεις έπι- 
βολής τής κυριαρχίας της, σταθερά είχαν προσανατολιστεί πρός τόν Σο
φούλη, ή τόν Καφαντάρη.

"Εντονη δραστηριότητα άνέπτυξαν καί οί Σβώλος καί Τσιριμώκος πού, 
έκτός άπό τούς ’Αγγελόπουλο καί ’Ασκούτση, είχαν δεσμούς μέ τόν 
ύφυπουργό Σαρηγιάννη καί στενή έπαφή μέ τούς ύπουργούς Καρτάλη καί 
Τσάτσο. Αύτοί θεωροΰν καταλληλότερο τόν Γ. Καφαντάρη, τόσο γιά τή 
στάση του άπέναντι στά αιματηρά γεγονότα, πού τά καταλογίζει σέ βάρος 
τοΰ Παπανδρέου, δσο καί γιά τίς μελλοντικές στενά κομματικές τους βλέ
ψεις. ’Ανέθεσαν στόν Τσιριμώκο νά τόν έπισκεφτεΐ. Τίς έντυπώσεις του 
άπό τά γεγονότα καί τή συζήτησή του μέ τόν Καφαντάρη, ό Τσιριμώκος 
κατέγραψε τότε στό ήμερολόγιό του:

«4 Δεκ. -Κηδεία τών θυμάτων. ’Επισκέπτομαι τόν κ. Καφαντάρη πού 
πρώτη του κουβέντα είναι ότι δέ μπορεΐ, δέν ήρθε άκόμα ή ώρα, δέν έχει τήν 
υγεία v ’ άναμιχθεϊ. Είναι θυμωμένος έναντίον τοϋ Σκόμπυ καί τού Λήπερ καί 
νομίζει πώς ό Παπ. (Παπανδρέου) πρέπει νά παραιτηθεί. ”Ισως δει τό Σοφούλη 
γιά νά τού υποδείξει πώς τό χρέος του είναι νά πάρει πρωτοβουλία. 'Εντύπωσή 
μου είναι ότι ούτε τώρα θά ένεργήσει, παρ ’ όλο πού τό περιβάλλον του όλο έκ- 
φράζεται κατά τού Παπανδρέου»ΙΛ.

Τό μεσημέρι, στίς 4 Νοέμβρη, παραιτήθηκαν οί ύπουργοί Σαρηγιάν- 
νης καί Καρτάλης. ’Ακολούθησαν παραιτήσεις όλων τών ύπουργών. Ό  
Παπανδρέου στίς 5 μ.μ., στό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, μπροστά στό 
Σοφούλη καί τόν Σ. Στεφανόπουλο, ύπέβαλε τήν παραίτησή του. Παρα- 
πονέθηκε μάλιστα πώς οί δεξιοί ύπουργοί, άφοΰ τόν έσπρωξαν νά κάνει 
ό,τι έκανε, πράγμα πού είχε σάν άποτέλεσμα νά χάσει τήν ύποστήριξη τής 
’ Αριστερός, τόν έγκατέλειψαν καί αύτοί. Παρακάλεσε τό Σοφούλη νά ά- 
ναλάβει τό σχηματισμό τής νέας κυβέρνησης. ’Ακολούθησαν συναντή
σεις τοΰ Σοφούλη μέ τούς Λήπερ καί Σκόμπυ, έπίσης καί μέ έκπροσώ- 
πους τών κομμάτων, πού παρατάθηκαν μέχρι τό πρωινό τής άλλης μέρας.

Ό  Παπανδρέου, όμως, δέν παραιτήθηκε γιά νά σταματήσει ή αίματο- 
χυσία καί νά άνοίξει δρόμος γιά πολιτική λύση. "Οπως ό ίδιος έξηγοΰσε 
μέ τηλεγράφημά του στό βασιλιά, δέν παραιτήθηκε: «λόγω μηχανορραφιών 
τών κομμάτων στίς όποιες ούδεμίαν άποδίδω σημασίαν διότι στερούνται 
άπολύτως λαϊκής βάσεως, άλλά διότι ό Λήπερ ένθάρρυνε μεταβολήν καί 
εύλόγως ύπέθετα δτι έκφράζει γνώμας κυβερνήσεώς του, ή καί ύμετέρας 
Μεγαλειότητος...»17.

’Αλλά καί ό τρόπος πού διατυπώθηκε ή παραίτηση στό τηλεγράφημα

16. ’Εφημερίδα «’Ανεξάρτητος Τύπος» 18.3.63 — 20ο δημοσίευμα τοΰ Τσιριμώκου

17. Γ. Παπανδρέου « Άπελευθέρωση τής Ε λλάδος», σελ. 230.
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ήταν μιά έμμεση ικεσία νά μεσολαβήσει ή «αύτού μεγαλειότης» στήν κυ
βέρνηση τής Μεγάλης Βρεταννίας γιά νά άποφευχθεί ή άπομάκρυνσή του 
άπό τήν πρωθυπουργία.

"Ετσι καί έγινε. ’Εντελώς άναπάντεχα γιά τούς Ελληνες πολιτικούς, 
ό Λήπερ καί ό Σκόμπυ ύπαναχωρούν. Παραιτούνται άπό τήν προσπάθεια 
δημιουργίας νέας κυβέρνησης καί κάνουν έντονες προσπάθειες νά πείσουν 
τόν Σοφούλη νά τούς βοηθήσει νά στερεώσουν τά κυβερνητικά ύπολείμ- 
ματα τοΰ Παπανδρέου. Μοναδικό τους έπιχείρημα: Τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, κείνη 
τή στιγμή, είχε άναμφισβήτητα ήΟικά πλεονεκτήματα, άλλά καί έπιτυχίες 
στίς ένοπλες άναμετρήσεις μέ τίς «συντηρητικές» δυνάμεις. Ή  αντίστα
ση καί έπαναστατική δραστηριοποίηση τού «όχλου» έκδηλώνεται μέ κεν
τρικό σύνθημα: «Κάτω ή δολοφονική κυβέρνηση τού Παπανδρέου»! Μιά 
κυβερνητική άλλαγή, κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες, Οά θεωρούνταν έπι- 
τυχία τής «άνταρσίας». Συμφέρον, λοιπόν, τών νομιμόφρονων συντηρη
τικών δυνάμεων καί τών "Αγγλων είναι νά παραμείνει ή κυβέρνηση τού 
Παπανδρέου, νά ένισχυΟεϊ μέ άξιόλογα δημοκρατικά πολιτικά στοιχεία 
καί νά ένθαρρυνθεί στήν άσυμβίβαστη στάση του άπέναντι στούς κομ
μουνιστές, ώσπου νά άλλάξει ή κατάσταση, μέ ορισμένες άγγλικές έπι
τυχίες στήν ’Αθήνα. Τότε θά έρχόταν ή σειρά του νά γίνει πρωθυπουρ
γός. Ό  Σοφούλης, ίσως γιατί δέν ήθελε νά βγάλει τά κάστανα άπ’ τή φω
τιά, ίσως γιατί είδε πώς τό άγγλικό σχέδιο ήταν μακάβριο καί, άν ανα
λάμβανε νά σχηματίσει κυβέρνηση, τό όνομά του Οά συνδεόταν μέ τά εγ
κλήματα πού θά γίνονταν στή συνέχεια τών πολεμικών συγκρούσεων, 
διαφώνησε, καί άμέσως έδωσε σέ δημοσιότητα τήν παρακάτω δήλωση:

« Ό  κ. Παπανδρέου. τήν 4ην Δεκεμβρίου μέ. παρεκάλεσε νά σχηματίσω 
νέαν Κυβέρνησιν. Σ ' αύτό ή άριστερή παράταξη καί τά άλλα κόμματα έδωσαν 
τή συγκατάθεσίν τους. δηλ. στό νά μπω έπικεφαλής τής Κυβερνήσεως. "Εγώ 
συμφώνησα γιατί έβλεπα μ  ' αύτό μιά καλή λύση στά προβλήματα πού άνεφύη- 
σαν. Στίς 5 Δεκεμβρίου ό "Αγγλος Πρεσβευτής μοΰ άνακοίνωσε δτι σύμφωνα 
μέ τίς τελευταίες οδηγίες πού είχε. ό "Αγγλος Πρωθυπουργός δέ συμφωνεί μέ 
όποιαδήποτε άλλαγή στό πρόσωπο τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως στή σημε
ρινή κατάσταση. Ό  στρατηγός Σκόμπυ μέ παρεκάλεσε νά υποστηρίξω τόν κ. 
Παπανδρέου, καί έγώ τοΰ άπάντησα δτι άν συγκατατεΟώ νά υποστηρίξω τήν 
Κυβέρνησιν Παπανδρέου, αύτό σημαίνει δτι υποστηρίζω τή δικτατορία, πράγμα 
πού δέν μπορώ νά τό κάνω...»1*.

18. Γ. Παπανδρέου. « Ή  άπελευθέρωση τής Ε λλάδος», σελ. 231.
Στή «Λευκή Βίβλο», πού τότε κυκλοφόρησε ή ΚΕ τοδ ΕΑΜ (6 Δεκέμβρη 1944) γράφτηκε 

πώς άργότερα ό Σοφούλης «παρατήρησε σαρκαστικά: Είμαι φίλος τών "Αγγλων, άλλά δχι καί 
σκλάβος τής ’Αγγλίας». ΜπορεΙ κι αΰτό νά είναι άλήθεια. Ό  Σοφούλης καί ό Καφαντάρης 
είχαν κάποια προσωπικότητα *αί δταν έπρόκειτο γιά ζητήματα έσωαστικά καί κύρια γιά τόν 
τρόπο διακυβέρνησης τής χώρας, μπορούσαν νά διαφωνήσουν μέ τούς φίλους τούς "Αγγλους. 
Στήν ξένη, δμως, Ενοπλη Επέμβαση δέν άντιδροδσαν καί δέν τήν κατάγγελαν άκόμα δταν πήρε 
τρομερές διαστάσεις.

Στό «Δελτίο Πληροφοριών» τής ΚΕ τοΟ ΕΑΜ ('Α ρχεία  τής ΚΕ τού ΚΚΕ)υπάρχει ή παρα
κάτω πληροφορία: «... 'Ο  'Ε λληνικός λαός έπιδοκιμάζεΓτίς προτάσεις τοΰ ΕΛΑΣ. Έπιτρρπή 
βιομηχάνων έπισκέφθηκε τόν Σοφούλη καί ζήτησε νά γίνουν δεκτές οΐ προτάσεις τοΰ ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ. Ό  Σοφούλης δήλωσε δτι δέν μπορεί νά τούς άπαντήσει γιατί α ύ τ ό  ε ί ν α ι  ύ π ό θ ε -
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Ό  Τσιριμώκος, πού τότε παρακολουθούσε τίς πολιτικές διαπραγμα
τεύσεις. εγραψε τό ίδιο βράδι στό ήμερολόγιό του, («Βήμα» 18.3.73, δη- 
μοσ. 20ό) τά παρακάτω:

«5 Δεκ.- Άνακοινοΰται παραίτηση τοΰ Παπανδρέου. Ή  άπεργία συνεχί
ζεται. Τό μεσημέρι άνακοινοΰται δτι ή παραίτηση ματαιοΰται. δτι ό Παπ(αν- 
δρέου) άναλαμβάνει τόν άγώνα έξοντώσεως τοΰ ΕΑΜ. Τό πρωί εγινε συνάντη
ση Σκόμπυ - Λήπερ - Παπ(ανδρέου) - Σοφούλη (πού έπρόκειτο »’ ' άναλάβει 
τήν πρωθ(υπουργία). ’Εκεί άποφασίστηκε παραμονή τοΰ Παπ(ανδρέου). Ό  
Σοφούλης λέγεται δτι διεφώνησε. Ό  Ζεΰγος έπισκέπτεται τό Σοφ(ούλη), ό ό
ποιος τόν βεβαιώνει δτι διαφωνεί καί δτι «0 ’ άποσύρει» τούς ύπουργούς του. 
Τό άπόγευμα μαθαίνουμε δτι ό κ. Σκόμπυ έπισκέφΟηκε τό Σοφ(ούλη) καί ό δεύ
τερος δέχτηκε νά ένισχύσει τόν Παπ(ανδρέου). "Εχει άρχίσει τό τουφεκίδι σέ 
άστυνομικά τμήματα. Κάηκε τοΰ Χατζηκώστα. Δέ Οά σταματήσει».

Ποιός έκανε αναπόφευκτη τή σύγκρουση τοΰ Δεκέμβρη;

Καί μιά άκόμα ευκαιρία νά σταματήσει τό αιματοκύλισμα στήν ‘Αθή
να χάθηκε. ’ Η ήγεσία τοΰ λαϊκού κινήματος εκανε άπεγνωσμένες προσπά
θειες νά δοθεί πολιτική λύση στήν κρίση καί, όπως γράψαμε, έδωσε έντο- 
λές νά σταματήσουν οί συγκρούσεις γιά νά γίνουν οί πολιτικές ζυμώσεις 
άνετα καί ήρεμα. Οί ξένες καί ντόπιες δυνάμεις τής άντίδρασης, όμως, πού 
τότε άσφυκτιοΰσαν στήν άτμόσφαιρα ήρεμίας καί τάξης, δέν παραιτούνταν 
άπό τήν «ευκαιρία» πού τόσο έπίμονα καί μαστορικά έτοίμαζαν. "Επρεπε 
νά έπιβληθούν δυναμικά καί άπό θέση ισχύος νά έπιβάλουν τή θέλησή 
τους στόν άδούλωτο καί άνυπότακτο ελληνικό λαό.

Ό  Τσώρτσιλ, πού άπό τό Λονδίνο προσωπικά κατεύθυνε τήν έφαρμο- 
γή τοΰ σχεδίου «Μάννα», άγαναχτισμένος άπό τίς «ειρηνευτικές» προσπά
θειες τών έκπροσώπων του στήν ΆΟήνα, τηλεγραφούσε, στίς 5 τοϋ Δε
κέμβρη, στόν πρεσβευτή Λήπερ:

«Δέν είναι κατάλληλη ή στιγμή νά άναμιχΟοΰμε στήν έλληνική πολιτική, 
οϋτε νά φανταστούμε δτι πολιτικοί διαφορετικών άποχρώσεων μπορούν νά έπη- 
ρεάσουν τήν κατάσταση. Μήν άσχολεϊσθε μέ τόν σχηματισμό τής ελληνικής 
κυβερνήσεως. Αύτήν τήν στιγμή πρόκειται γιά ζήτημα ζωής ή θανάτου. Καλέ- 
σατε τόν Παπανδρέου νά πράξη τό καθήκον του. καί βεβαιώσατέ τον δτι δλες 
οί δυνάμεις μας θά τόν υποστηρίξουν έάν κάνει αύτό... Άνάθεσα στόν στρατη
γό Σκόμπυ δλη τήν ευθύνη τής άμυνας τών ’Αθηνών... Τώρα ό Παπανδρέου 
καί σείς νά συμμορφωθήτε μέ τίς όδηγίες... ’Οφείλετε καί οί δυό νά ύποστηρί- 
ξετε τόν Σκόμπυ μέ δλα τά μέσα... Μέ τίς καλύτερες εύχές μου»™.

Πολύ άργότερα, στά 1976, δημοσιεύτηκε μιά κυνική παραλλαγή τοΰ

σ η  ι ώ ν  Ά γ γ λ ω ν .  Προσωπικότητες τοΟ πολιτικού κόσμου κινοΟνται πρός τήν κατεύθυνση 
τών κομμάτων σέ προσπάθεια άποδοχής προτάσεων ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

19. Τσώρτσιλ « ’Απομνημονεύματα», τόμ. VI, σελ. 300.

232



παραπάνω τηλεγραφήματος, πού ύπάρχει στό προσωπικό άρχεϊο τοΰ 
Τσώρτσιλ:

«Δέν είναι καιρός γιά τσαλαβουτήματα στήν ελληνική πολιτική ή γιά φαν
τασιώσεις. ότι τάχα οί Έλληνες πολιτικοί τών διαφόρων άποχρώσεων μπο
ρούν νά έπηρεάσουν τήν κατάσταση. Δέν πρέπει νά άνησυχεϊτε γιά τή σύνθεση 
τής ελληνικής κυβερνήσεως. Αύτή τή στιγμή πρόκειται γιά ζήτημα ζωής ή θα
νάτου.

Πρέπει νά υποχρεώσετε τόν Παπανδρέου νά κάνει τό καθήκον του καί νά 
τόν διαβεβαιώσετι: ότι άν τό κάνει, θά ΰποστηριχθή μέ όλες τίς δυνάμεις μας. 
"Αν παραιτηθή φυλακίστε τον εως ότου συνέλθει, όταν πιά θά έχουν τελειώσει 
οί μάχες, θά μπορούσε τό ίδιο καλά νά άρρωστήση καί νά μήν μπορή νά τόν 
πλησιάση κανείς»2".

Σχολιάζοντας τό δεύτερο τηλεγράφημα, ό ίδιος ό Τσώρτσιλ έγραψε:
«...οφείλω νά ομολογήσω ότι ό τόνος ήταν λίγο όξύς.. άλλά ήμουν βέβαιος 

ότι δέν υπήρχε Οέσις γιά δισταγμούς καί υπεκφυγές. Είχα στό νοϋ μου τό περί
φημο τηλεγράφημα τού "Αρθουρ Μπάλφουρ στίς βρεταννικές άρχές στήν Ιρ 
λανδία τό 1880: «Μή διστάσετε νά πυροβολήσετε».

Δέν ομολογεί όμως ότι είχε στό νοΰ του καί τή μεθοδολογία τοΰ Χί- 
τλερ πού έφτιαχνε κυβερνήσεις άπό ντόπια «καθάρματα» γιά νά άπαλλά- 
ξουν τόν φασίστα Γκαουλάιτερ άπό φροντίδες διοίκησης, κρατικής έκπρο- 
σώπησης καί έκμετάλλευσης τών πόρων καί πηγών, έπίσης καί τών έργα- 
ζόμενων μαζών σέ κάθε χώρα πού κατακτοΰσε. Ποιό δμως έργο άναΟέτει 
ό Τσώρτσιλ στά δικά του «καθάρματα»;

«Είσθε υπεύθυνος —τηλεγραφούσε στόν Σκόμπυ τό πρωί στίς 5.12.44— 
γιά τή διατήρηση τής τάξεως στήν 'Αθήνα, καί πρέπει νά εξουδετερώσετε ή νά 
διαλύσετε όλες τίς ομάδες Ε.Α.Μ.-Ε.Α.Α.Σ. πού θά πλησιάζουν τήν πόλη... Μ ή 
δ ι σ τ ά ζ ε τ ε  ό μ ω ς  ν ά έ ν ε ρ γ ή τ ε σ ά ν  νά  ε ύ ρ ί σ κ ε σ θ ε  
σ έ μ ι ά  κ α τ ε χ ό μ ε ν η  π ό λ η  ό π ο υ  0 ά ξ ε σ π ο ύ σ ε μ ι ά  έ- 
ξ έ γ ε ρ σ ι ς... Π ρ έ π ε ι  ν ά κ ρ α τ ή σ ω μ ε  κ α ί  ν ά κ υ ρ ι α ρ-  
χ ή σ ω μ ε σ τ ή ν  ' Α θ ή ν α ,  θ  ά ή τ α ν  γ ι ά  σ ά ς  μ ε γ ά λ ο  
π ρ ά γ μ α  νά  τ ό κ α τ ο ρ θ ώ σ ε τ ε  χ ω ρ ί ς  ν ά χ υ θ ή α ί μ α  
ε ά ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α  τ ό ν .  ά λ λ ά  κ α ί  μ έ α ί μ α  έ ά ν ε ί ν α ι  ά
ν α π ό φ ε υ κ τ ο».

Στήν παράγραφο 2 τοΰ ίδιου τηλεγραφήματος, ό Τσώρτσιλ ύπέδειχνε 
πώς: «... τό καλύτερο θά ήταν. βέβαια, τίς διαταγές σας νά συνυπογράψη κά- 
ποια ελληνική κυβέρνησις, καί ό Λήπερ θά ζητήσει άπό τόν Παπανδρέου νά πα- 
ραμείνη στή θέση του γιά νά σάς βοηθήση»10α.

Παραθέτοντας τά παραπάνω τηλεγραφήματα τοΰ Τσώρτσιλ, νομίζω 
δτι δέν προσθέτω πολλά σέ δσα στοιχεία διαπερνούν σάν κόκκινο νήμα 
δλο τό βιβλίο μου σχετικά μέ τή σταθερή καί άμετακίνητη άπόφαση τής 
άποικιοκρατικής - ιμπεριαλιστικής βρεταννικής κυβέρνησης νά καταλάβει 
καί νά διατηρήσει τήν κυριαρχία της στήν 'Ελλάδα — ζωτική γεωγραφική

20. Άνδρικοπούλου, -1944. Κρίσιμη χρονιά κλπ.* Τομ. 2ος, άρ. έγγρ. 300. 

20ο. Τσώρτσιλ, στό Ιδιο, σελ. 302.
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θέση γιά τά συμφέροντα τής Αύτοκρατορίας στή Μέση ’Ανατολή, τή Με
σόγειο καί τή Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέ τήν έγκληματική έπέμβασή 
της ή ’Αγγλία άσφαλώς έσωσε τήν ελληνική πλουτοκρατική όλιγαρχία. πι
θανό νά ήταν καί σωτήρια γιά τούς Ιμπεριαλιστές δλου τοΰ κόσμου, δπως 
φαίνεται άπό τίς μεταπολεμικές έξελίξεις καί μέχρι σήμερα. Ά λλά  στά
θηκε «πύρρειος νίκη» γιά τήν ίδια τήν Βρεταννική Αυτοκρατορία πού έκμηδε- 
νίστηκε. Καί καταστροφική γιά τόν άγγλικό λαό, πού κατάντησε νά τρώει 
τά βιομηχανικά παρασκευάσματα μέ τίς έτικέτες: «Σούπα γιά τά σκυλιά»! 
καί «μπιφτέκια γιά τίς γάτες»!

Μερικοί άπό τούς τότε ήγέτες τών δυό στρατοπέδων, δούλοι σημερι
νών χιμαιρικών έπιλογών, φτιάχνουν τήν Ιστορία σύμφωνα μέ τά μέτρα 
τους. Διαστρεβλώνουν, ή άποσιωπούν τούς πραγματικούς παράγοντες πού 
6καναν άδύνατη τήν πολιτική συμβίωση τών δυό άντίπαλων στρατοπέδων 
σέ μιά «έθνική» κυβέρνηση- ρίχνουν πέτρα άναθέματος σέ κάποιο, άπο- 
φασιστικό βέβαια, πρόσωπο, πού δμως δσο καί άν ήθελε, άν δέν ύπήρ
χαν οί αιτίες πού έκαναν άναπόφευκτη τή σύγκρουση, δέν θά μπορού
σε νά τήν προκαλέσει. Καί άν τήν έπιχειρούσε πραξικοπηματικά θά 
συντριβόταν στή γέννησή της. Συγκεκριμένα ό Παρτσαλίδης, ήγετικό 
πρόσωπο τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ καί σήμερα ισχυρίζεται δτι «δ Τσώρτσιλ, 
ό κακός δαίμονας τής 'Ελλάδας*. έκανε άναπόφευκτη τήν ένοπλη σύγκρου
ση τοΰ Δεκέμβρη 1944. Αύτός καί μόνο αύτός «...έπιδίωκι: τό δυναμικό 
ξεκαθάρισμα μέ τή δύστροπη χώρα καί ράτσα» άπαγορεύοντας τήν άντικατά- 
σταση τοΰ Παπανδρέου άπό τόν Σοφούλη, δταν δ πρώτος συναισθάνθηκε 
τίς εύθύνες του, δήθεν, καί παραιτήθηκε. Άλλά^καί άλλος, ό Π. Κανελ
λόπουλος, Ενα γεράκι τότε τής άντιλαϊκής άντίδρασης καί δουλικά 
ύποταγμένος στούς Ά γγλους, τελευταία υποστηρίζει δτι ό Τσώρτσιλ 
«έσπρωξε τά πράγματα μέχρι τήν ένοπλη άναμέτρηση». παρά καί ένάντια στήν 
θέληση «δλων τών πολιτών τής άστικής τάξης καί τοβ Ίδιου τοΰ Παπανδρέ
ου».

Ό  Κανελλόπουλος σέ συνέντευξή του μέ δημοσιογράφο, πού δημο
σιεύτηκε στό «Βήμα» στίς 12-15 τού Σεπτέμβρη 1976, είπε: «Μπορά νά ή
θελε ό Τσώρτσιλ, Ιδιαίτερα μετά τή σύσκεψη τής Μόσχας (10-20 ’Οκτω
βρίου 1944), νά ξεκαθαρίσει ή κατάσταση στήν ’Ελλάδα μέ δυναμική άναμέ
τρηση πρός τό ΚΚΕ καί τόν ΕΛΑΣ. ’Αλλά μπορώ νά βεβαιώσω δτι δέν τό θέ
λαμε αΰτό, ό Γεώργιος Παπανδρέου καί οΐ τότε στενοί συνεργάτες του. καί 
δτι έπιθυμούσαμε τή συμφιλίωση καί δχι τόν έμφύλιο πόλεμο. Δέν ξέρω αν ό 
σκληρός πυρήνας τοΰ ΚΚΕ έπιθυμοΰσε τό Ίδιο».

Ό  Παρτσαλίδης δέχεται τόν υποκριτικό καί δημαγωγικό Ισχυρισμό 
τοΰ Κανελλόπουλου καί σπεύδει νά δώσει «άφεση άμαρτιών» στήν άστική 
τάξη καί τούς πολιτικούς της έκπροσώπους: « "Οσο γιά τόν άστικό πολιτικό 
κόσμο, γράφει στή σελίδα 123 τοΰ βιβλίου του, στά μεγαλύτερο μέρος του, 
άκόμη καί γιά τόν Ίδιο τόν Γ. Παπανδρέου, δέ δυσκολευόίΐαστε νά δεχτούμε 
πώς θέλανε ν ’ άποφύγουν τόν έμφύλιο πόλεμο...».

Ό  Παπανδρέου βέβαια δέν ζεΐ. ’Υπάρχουν δμως τά γραπτά του. Ό  
Ιδιος χωρίς περιστροφές διακηρύσσει δτι είναι π ε ρ ή φ α ν ο ς  γιά τήν 
συμμετοχή του στήν δργάνωση τής ένοπλης σύγκρουσης καί διεκδικεΐ τή
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σύλληψη τοϋ σχεδίου τής συνωμοσίας.
Στίς 2 τοϋ Μάρτη 1948 ό Γ. Παπανδρέου δημοσίευσε στήν «Καθημε

ρινή» άρθρο στό όποιο έξήγησε τήν άνάγκη τής σύγκρουσης τοΰ Δε
κέμβρη γιά τή σωτηρία τοϋ άστικοΰ καθεστώτος καί τόν προσωπικό του 
ρόλο στήν όργάνωση καί πραγματοποίηση τής σύγκρουσης. Συγκεκριμέ
να, άνάμεσα στά πολλά πού Εγραφε, είχε καί τά παρακάτω πολύ χαρα
κτηριστικά καί παραστατικά:

«... Πράγματι, «ούδεμία δήθεν Ιδεολογική ύποχώρησις ώψελεϊ». Άλλά  
χρειάζεται διευκρίνησις: Δέν ώφελεΐ, έάν δ ι ' αύτής έπιδιώκωμεν νά «κατευνά- 
σωμεν» τό Κομμουνιστικόν Πανσλαβισμόν καί νά «συνεννοηθώμεν», δπως μω
ρίας έπηγγέλετο τό «Κέντρον». 'Ωφελεί δμως, διά νά τόν νικήσωμεν...».

« Άλλά ύπάρχει καί τό δεύτερον στάόιον, ό Αφοπλισμός τού ΕΛΑΣ. Διότι 
έφ ' όσον τό ΚΚΕ παρέμενε πάνοπλον, ή 'Ελληνική Κυβέρνησις, καθώς έλέ- 
γομεν τότε, ήτο άπλώς «ή περικεφαλαία τού ΕΑΜικού Κράτους...».

Άλλά πότε θά έπρεπε ν ’ άποφασισθή ή άποστράτευσις; θά Επρεπε ν ’ άπο- 
φασισθή άμέσως ή νά άναβληθή δ ι ' άργότερον; Τό ζήτημα τού χρόνου ήτο 
κρισιμώτατον. Τό ΚΚΕ ίζήτει άναβολήν. Καί αί γενικώτεραι συνθήκαι τήν 
ηύνόουν. Έφ ’ δσον έ ξ η κ ο λ ο ύ θ ε ι  ό π ό λ ε μ ο ς  έ ν α ν τ ί ο ν  τ ο ΰ  
Ν α ζ ι σ μ ο ύ ,  ήδύνατο νά θεωρηθή παράλογος ή άμεσος άποστράτευσις δυ
νάμεων τής Εθνικής Αντιστάσεως. Καί δι ’ αύτό ο ύ δ'α μ ο ΰ τής Εύρώπης 
συνέβη...

Άλλά μοΰ ήτο σαφές, δτι ό χρόνος είργάζετο ύπέρ τού ΚΚΕ. Καί έσω- 
τερικώς, διότι θά έξησφάλιζεν έν τώ μεταξύ πλήρη διάβρωσιν -  δπως φαίνεται 
νά συνέβη είς τήν Τσεχοσλοβακίαν. Καί έξωτερικώς, διότι τότε ή Σοβιετική 
Ένωσις εύρίσκετο άκόμη είς θανάσιμον έμπλοκήν μέ τόν Ναζισμόν καί έ π ρ ο- 
φ υ λ ά σ σ ε τ  ο νά διαταράξη τάς Συμμαχικός σχέσεις της. Καί άκριβώς παρέ
στησε, καθ " δλον τόν Δεκέμβριον, τόν ουδέτερον -  καί μάλιστα μέχρι τού ση
μείου νά μας άναγγείλη, τήν 30ήν Δεκεμβρίου, τήν άποστολήν Πρέσβεως, ένώ 
άκόμη αί μάχαι έμαίνοντο είς τάς "Αθήνας. Καί διά τούτο έπέμεινα άνενδότως 
είς τήν άμμεσον άποστράτευσιν. Καί ή 10η Δεκεμβρίου εμενεν άμετακίνητος...

«Τό συμπέρασμα είναι, δτι, ό Δεκέμβριος ήμπορεϊ νά θεωρηθεί «δώρον τοΰ 
Ύψίστου». Άλλά διά νά ύπάρξη ό Δεκέμβριος, έπρεπε προηγουμένως νά εϊχομεν 
έλθει είς τήν "Ελλάδα. Καί τοΰτο ήτο δυνατόν μόνον μέ τήν συμμετοχήν τοΰ 
ΚΚΕ είς τήν Κυβέρνησιν, δηλαδή μέ τόν Λίβανον.

«Καί διά νά εύρεθοΰν οί Βρεταννοί έδώ, οί όποιοι ήσαν άπαραίτητοι διά 
τήν Νίκην, έπρεπε προηγουμένως νά είχεν ύπογραφή τό Σύμφωνον τής Γκαζέρ- 
τ ας.

«Καί διά νά έπιτευχθή τότε ή έκκαθάρισις τής καταστάσεως, έπρεπε προη
γουμένου νά έπιμείνω είς τήν άμεσον άποστράτευσιν τού ΕΛΑΣ καί νά θέσω τό 
ΚΚΕ ένώπιον τοΰ διλήμματος ή νά άποδεχθή είρηνικώς τόν Αφοπλισμόν του 
ή νά έπιχειρήση τήν στάσιν, ύπό συνθήκας δμως πλέον, αί όποίαι ώδηγοΰν εις 
τήν συντριβήν του...

«Αύτή είναι ή ιστορική Αλήθεια...»
Άσφαλώς αύτή είναι ή Ιστορική άλήθεια. Μόνο πού άπό τά παρα

πάνω δέν βγαίνει πώς ή σύγκρουση τοϋ Δεκέμβρη ήταν «δώρο τοϋ 
Ύψίστου», άλλά συνειδητή πράξη προαποφασισμένη καί όργανωμένη άπό
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τίς δυνάμεις πού είχαν τό πλεονέκτημα νά έχουν γιά άντιπάλους τους 
«ήγέτες» σαστισμένους, άνίκανους νά έκτιμήσουν τή θέληση καί τή 
δύναμη τοΰ λαοΰ πού άντιπροσώπευαν.

ΟΙ παραπάνω σαφείς, παραστατικές καί κατηγορηματικές άποκαλύ- 
ψεις τοΰ ίδιου τού Παπανδρέου, πού διεκδικεΐ τόν τίτλο τού σωτήρα τού 
καπιταλισμού στήν 'Ελλάδα άπό τόν «Κομμουνιστικόν Πανσλαβισμόν», 
δέν έχουν καμιά σημασία γιά τόν Παρτσαλίδη, πού τώρα έχει κάνει δόγμα 
του τήν «έθνική όμοψυχία» γιά τόν «ιστορικό συμβιβασμό»!. Στό βιβλίο 
του άφοΰ δίνει συγχωροχάρτι στούς έμπρηστές άντεπαναστάτες, πού όλοι 
τους είχαν συγκατατεθεΐ στό σχηματισμό κυβέρνησης Σοφούλη, μέ καμά
ρι αναφέρει πώς «Δίν εχει δίκιο ό Π. Κανελλόπουλος γ ’ άμφιβά/χι αν τό Ίδιο. 
τήν άποφυγή δηλαδή τού εμφύλιου πολέμου. τήν ήθελε καί τό ΚΚΕ...»

Καί λίγο παρακάτω μέ πραγματική ανακούφιση ό άνθρωπος πού 
βλέπει τήν αντίσταση τού Δεκέμβρη σάν τρέλλα, «πραγματική έφοδο στόν 
Ούρανό» γράφει « ”Εχει βαρυσήμαντη άξια τό γεγονός ότι ό πρώην άρχηγός 
τής ΕΡΕ, ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου καί Ακαδημαϊκός Π. Κανελλόπουλος 
τώρα δέν άποκλείει τήν δυνατότητα πού ύπήρχε άποτροπής τών Δεκεμβριανών. 
Νομίζω πώς ό καθηγητής έκφράζει μιά νέα συνείδηση πού διαμορφώνεται στήν 
άλλη δχθη. Καί είναι πολύ έλπιδοφόρα ή νέα αύτή συνείδηση»!

Νομίζω πώς δέν χωρούν σχόλια.

"Ετσι ή μάχη τής Α θήνας συνεχίστηκε

Στό μεταξύ ή γενική άπεργία συνεχίζεται. Ό  λαός ξεχύνεται στούς δρό
μους. Εκατοντάδες χιλιάδες Α θηναίοι συγκρότησαν άκόμα μιά άπό 
τίς μαχητικές έκεΐνες διαδηλώσεις, περιφρονώντας τώρα τίς διαταγές καί 
άπειλές τοΰ νέου Γκαουλάιτερ Σκόμπυ, γιά αύστηρή τιμωρία κάθε άντι- 
κυβερνητικής καί άντιβρεταννικής έκδήλωσης. Τά συνθήματα «Νά φύγει 
ό δολοφόνος Παπανδρέου»!. «Λαοκρατία καί όχι άλλη κατοχή»!, τραντά
ζουν τήν Αθήνα. Οί έχθροί τοΰ λαού —ντόπιοι καί ξένοι— δέν έχουν 
άλλο μέσο νά άντιδράσουν, έκτός άπό τά όπλα. "Ετσι όταν μιά διαδήλω
ση διέσχιζε τούς δρόμους στό κέντρο τής πόλης, δέχτηκε ομαδικά πυρά 
άπό τό 4ο ’Αστυνομικό Τμήμα, τήν Τροχαία καί τή Γενική ’Ασφάλεια. 
’Ακολούθησε σκληρή μάχη. Ό  ΕΛΑΣ κατέλαβε τό 4ο ’Αστυνομικό Τμή
μα, τήν Τροχαία καί έβαλε φωτιά στή Γενική ’Ασφάλεια. ΠαραδόΟηκαν 
στόν ΕΛΑΣ 117 αξιωματικοί, άστυφύλακες καί ταγματασφαλίτες, πού εί
χαν φωλιάσει μέσα στά οχυρωμένα αύτά μέγαρα. Θύματα 30 νεκροί καί 
πάνω άπό 100 τραυματίες.

«Μέχρι στιγμής —έγραφε τό Δελτίο πληροφοριών τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ 
στίς 6 τού Δεκέμβρη— άπό τά 24 Αστυνομικά τμήματα προσχώρησαν ή άφο- 
πλίστηκαν άπό τό λαό καί τόν ΕΛΑΣ τά 19. 'Επίσης καταλήφθηκε τό χτίριο 
τών φυλακών Χατζηκώστα δπου στρατωνίζονταν χωροφύλακες, ή ΕΙδική 'Α
σφάλεια. οΐ φυλακές Συγγροΰ. τό Λεόντειο Λύ\ειο. ή Άνωτέρα Διοίκηση Χω
ροφυλακής τής όδοΰ Άνδρου καί ή 'Εφορία Ύλικοΰ Πολέμου».

Στό Θησείο, όπου είχαν περιχαρακωθεί έκατοντάδες χίτες, ό ΕΛΑΣ 
μέ έπίθεση άπελευθέρωσε τή συνοικία.
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Ό  έπαναστατικός πυρετός μεταδόθηκε στόν Πειραιά. Ή  γενική άπερ
γία συνεχίστηκε. Ό  ΕΛΑΣ μέ στρατιωτικές έπιχειρήσεις καί μέ τή συμ
μετοχή όλου τοΰ λαοΰ τής έργατούπολης, έκμηδένισε τίς λίγες άντιδρα- 
στικές έστίες, κατέλαβε μερικά άστυνομικά τμήματα καί άφόπλισε τούς 
άστυφύλακες, ένώ τά ύπόλοιπα προσχώρησαν στό λαϊκό στρατόπεδο. "Ο
λες οί 'Αρχές τοΰ Πειραιά πέρασαν μέ το μέρος τοΰ λαοΰ καί καταδίκα
σαν τόν Παπανδρέου καί τούς "Αγγλους.

Ά π ό  τό άπόγεμα τής 5ης τοΰ Δεκέμβρη, ό Σκόμπυ άναλαμβάνει όλη 
τήν έξουσία καί μέ ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις κάνει τήν πρώτη με
γάλη έπίθεσή του.

Ή  άπροκάλυπτη έπίθεση τών "Αγγλων γιά τή στρατιωτική κατάληψη 
τής Ελλάδας άρχισε. Τό σύνθημα δόθηκε άπό τό Λονδίνο ξαφνικά, καί 
τήν ώρα πού κανένας άπό τούς "Ελληνες πολιτικούς δέν τό περίμενε. Τόν 
καιρό πού δλοι θεωρούσαν πώς θά δοθεί πολιτική λύση καί Οά σταματού
σαν οί μάχες, ό Σκόμπυ άναψε τή φωτιά, άποφασισμένος νά έκτελέσει τή 
διαταγή τού Τσώρτσιλ: «Κανένας συμβιβασμός χωρίς τή νίκη»! ' Η επίθεση 
έκδηλώθηκε.ταυτόχρονα σέ δυό σημεία: Στήν όδό Πατησίων καί στίς φυ
λακές Συγγροΰ. ’Ισχυρές βρεταννικές δυνάμεις, μέ θωρακισμένα αύτοκί
νητα καί τάνκς αίφνιδίασαν τά τμήματα τού ΕΛΑΣ, ένώ τήν ίδια στιγμή 
άεροπλάνα άπό χαμηλό ύψος πολυβολοΰσαν αδιάκριτα μαχητές καί άο
πλο λαό. Οί διοικήσεις τών τμημάτων ξαφνιάστηκαν καί, μή έχοντας δια
ταγή νά άντισταθοΰν, συμπτύχθηκαν.

Τή νύχτα 5 πρός 6 τού Δεκέμβρη, τό Α ' Σώμα Στρατού διέταξε όλα 
τά τμήματα τού ΕΛΑΣ νά πάρουν θέσεις άπέναντι στά βρεταννικά τμήμα
τα καί τήν 'Ορεινή Ταξιαρχία καί νά άντιμετωπίσουν άποφασιστικά κάθε 
έπιθετική ένέργεια. ’Επίσης, έδωσε έντολή νά έξουδετερωΟοΰν οί άντι- 
δραστικές έστίες πού ύπήρχαν άκόμα, σέ όρισμένες θέσεις. Παρ’ δλο πού 
δέν είχε δοθεί έντολή νά άρχίσουν έπιθετικές ένέργειες ένάντια στά βρε
ταννικά τμήματα, τά πλεονεκτήματα πού είχε ό Σκόμπυ έκμηδενίστηκαν 
καί ή πρωτοβουλία πέρασε στόν ΕΛΑΣ, άπό τό πρωί τής τέταρτης μέρας 
τής μάχης τής Α θήνας.

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣ, ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ

"Ολοι στίς επάλξεις! "Ολοι μέ τό δπλο στό χέρι!

Μέ τήν ένοπλη έπέμβαση τών "Αγγλων ό πόλεμος γενικεύθηκε καί πή
ρε όλοκληρωμένο άπελευθερωτικό άντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα. Κύ
ριοι άντίπαλοι: Οί "Αγγλοι καί ό έλληνικός λαός. Αύτό τό είχαν συνει
δητοποιήσει οί "Αγγλοι πολιτικοστρατιωτικοί, δχι δμως καί οί άντίπα- 
λοί τους.

Ή  ΚΕ τού ΕΛΑΣ, πού είχε πάρει δλη τήν εύΟύνη καί τό βάρος τής 
πολεμικής τακτικής δέν άργησε νά καταλάβει δτι οί "Αγγλοι άπέκλειαν 
κάθε πολιτική λύση καί δτι ό πόλεμος θά συνεχιζόταν μέχρι τή νίκη τής
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μιας ή τής άλλης άπό τίς δυνάμεις πού συγκρούονταν. "Εχοντας σά γνώ
μονα τήν άρχή δτι δέν άρκεϊ νά καταχτηθεί ή πλειοψηφία τής έργατικής 
τάξης καί τού έργαζόμενου λαοΰ γιά τήν έναρξη τής ένοπλης έξέγερσης, 
άλλά χρειάζεται νά έξασφαλιστεΐ ύπεροχή στίς ένοπλες δυνάμεις στό άπο- 
φασιστικό σημείο τής σύγκρουσης, διαπίστωσε πώς τό κίνημα δέν ήταν 
έτοιμο. Οί ένοπλες δυνάμεις πού διέθετε ό ΕΛΑΣ στό κύριο σημείο τών 
συγκρούσεων, στήν ’Αθήνα, δέν έπαρκοΰσαν γιά ένα άποφασιστικό χτύ
πημα στό κέντρο τής πόλης. Ή  τακτική τής άμυνας, τής άντίστασης στίς 
προκλήσεις τών ντόπιων ένοπλων άντιδραστικών, μέ ταυτόχρονη προσπά
θεια νά άποφευχθεΐ, έστω καί γιά λίγο καιρό, ή άμεση σύγκρουση μέ τά 
βρεταννικά τμήματα, σέ συνδυασμό μέ πολιτικούς έλιγμούς, είχε κιόλας δώ
σει σημαντικά πλεονεκτήματα στό λαϊκό κίνημα καί χρόνο γιά νά συγκεν
τρωθούν οί άναγκαΐες δυνάμεις πού θά έπέτρεπαν στή στρατιωτική Διοίκηση 
τοΰ ΕΛΑΣ νά περάσει στήν άντεπίθεση γιά τή συντριβή τοΰ έχθροΰ. Αύτή 
τήν τακτική είχε καθορίσει ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ, δπως φαίνεται πεντακάθαρα ά
πό τό τηλεγράφημα τοΰ Σιάντου πρός τόν Βαβούδη στή Σόφια, γιά νά ένη- 
μερωθοΰν οί κυβερνήσεις τών βαλκανικών Λαϊκών Δημοκρατιών. Συγκεκρι
μένα, στίς 5 Δεκέμβρη, ό Σιάντος, άφοΰ ένημέρωνε τόν Βαβούδη γιά τίς έξε- 
λίξεις στήν ’Αθήνα, ύπογράμμιζε: «Συνεχίζομεν άγώνα. Μόλις συγκεντρώ
σουμε Αναγκαίας ένοπλους δυνάμεις έξ υπαίθρου προβώμεν γενικήν έκκαθάρισιν 
Πρωτευούσης άπό Έλληνες φασίστες, έν άνάγκη καί “Αγγλους».

Δέν είχε δμως συνειδητοποιήσει τό ίδιο καί ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. Στίς 
γραμμές της συγκρούονταν διαφορετικές άντιλήψεις καί μπροστά στόν 
κίνδυνο νά διασπαστεϊ ή ένότητα καί ή συνεργασία τών έαμικών κομμά
των γίνονταν συμβιβασμοί καί προσπάθειες «έξευμενισμοΰ» τών "Αγγλων.

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ στίς 6.12.44 έδωσε σέ δημοσιότητα τήν πρώτη έπίση- 
μη άνακοίνωσή της γιά τά δεκεμβριανά. "Εδινε μιά σειρά στοιχεία γιά 
τίς αιτίες πού προκάλεσαν τήν κρίση, τίς άντιδράσεις τοΰ λαοΰ, καί τίς 
ένοπλες δολοφονικές έπιθέσεις τών δυνάμεων τής άντίδρασης.

’Αποσιωπούσε, δμως, τίς έχθρικές έκδηλώσεις τών "Αγγλων καί τίς 
αυθόρμητες άντιδράσεις τών πατριωτών. Καί ή άνακοίνωσή κατέληγε στήν 
«παράξενη» διαβεβαίωση δτι: « Ό  λαός. μας θά συνέχιση μέχρι τέλους τόν 
άγώνα πού άρχισε, θά τόν ολοκληρώσει μέ όσες θυσίες καί άν χρειαστούν, θά 
συνεχίσει τήν ά π ε ρ γ ί α  κ α ί  μ έ π α λ λ α ϊ κ έ ς  μ α χ η τ ι κ έ ς  
έ κ ό η λ (ό σ ε ι ς θ ά ά γ ω ν ι σ τ ε ί μ έ χ ρ ι ς ό τ ο υ σ χ  η μ α τ ι - 
σ θ ε 1 Κ υ β έ ρ ν η σ η  π ρ α γ μ α τ ι κ  ή ς Έ  θ ν ι κ  ή ς ε ν ό τ η τ α ς  
πού θά έξασφαλίσει είλικρινά τή Λαϊκή κυριαρχία μέ άμμεση έκκαθάριση καί 
τιμωρία τών δοσίλογων έγκληματιών πολέμου».

Στήν έκκλησή της πρός τίς κυβερνήσεις τών Μεγάλων Δυνάμεων καί 
τής Γαλλίας, τήν ίδια μέρα 6 τοΰ Δεκέμβρη, ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ έκδήλωνε 
τήν έκπληξη τοΰ ' Ελληνικοΰ Λαοΰ καί τήν άγανάχτησή του άπό τό γεγο
νός δτι «ή Μεγάλη μας Σύμμαχος Μεγάλη Βρεταννία στηρίζει τό ήθικό καί πο
λιτικό ράκος (τόν Παπανδρέου) γιά νά σταθεί σάν άρχηγός τής αιματοβαμμέ
νης Κυβέρνησης... Ή  έπιμονή γιά τήν διατήρηση τού Παπανδρέου στήν έξου
σία σπρώχνει τήν κατάσταση σέ άδιέξοδο. Ένθαρρύνοντας τή δολοφονική άν
τίδραση. άνοίγει τό βάραθρο τού έμφύλιου πολέμου γιά τό Λαό...».
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Τήν ϊδια έπίσης μέρα ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ έστειλε γράμμα στούς πρεσβευ
τές τών Μεγάλων Δυνάμεων, (ίσως μόνο τής ’Αγγλίας καί τής ’Αμερικής 
γιατί σέ ύποσημείωση έκφράζεται παράκληση νά έπιδοθεΐ άντίγραφο καί 
στήν κυβέρνηση τής ΕΣΣΔ), μέ τό όποιο κατάγγελνε τόν Παπανδρέου δτι 
μέ τήν πολιτική καί τήν τακτική του «έπιζήτησε ν ’ άποχτήσει ή Αντιδρα
στική δεξιά τή δυνατότητα νά έπιβάλη μιά βίαια μοναρχοφασιστική δικτατο
ρία» καί τόν Σκόμπυ δτι «ένεργεϊ σάν νά πρόκειται γιά κατακτημένο καί δχι 
γιά σύμμαχο, έλεύθερο καί Ανεξάρτητο κράτος.» ’Ανάφερε δτι δ Σκόμπυ μέ 
βρεταννικά τάνκς π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι  τούς χωροφύλακες καί πάλι άπο- 
σιωπούσε ιήν άπροκάλυπτη καί μέ δλα τά πολεμικά μέσα έπίθεση τών 
βρεταννικών τμημάτων ένάντια στόν λαό, πού είχε άρχίσει καί συνεχιζό
ταν άπό τήν προηγούμενη μέρα. Τέλειωνε τό γράμμα μέ τή δήλωση: «...έ
χουμε τήν πεποίθηση δτι τά βρεταννικά δπλα πού προορίζονταν γιά τήν συντρι
βή τοΰ φασισμοΰ καί τήν υπεράσπιση τής έλευθευρίας καί τής Ανεξαρτησίας 
τών λαών (!!) δέν ΘΑ χρησιμοποιηθούν ένάντια στόν ελληνικό λαό πού Αποτε- 
λεΐ τόν πρωταγωνιστή τοΰ Αντιφασιστικού Αγώνα στή Μεσόγειο. Παρακαλοΰμε 
δεχτήτε τήν έκφραση τής βαθειας μας έκτίμησης».

Γιά τήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, ό Γραμματέας Δημ. Παρτσαλίδης».
Τά ντοκουμέντα τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, μαρτυρούν δτι τά μέλη της δέν εί

χαν καταλάβει πώς ό πόλεμος μέ τούς "Αγγλους είχε άρχίσει καί δέν θά 
τελείωνε παρά μόνο μέ τήν νίκη μιάς άπό τίς συγκρουόμενες δυνάμεις.

Μιά λαθεμένη άπόφαση πού πληρώθηκε

Ά πό τήν πρώτη μέρα πού άρχισαν οί συγκρούσεις στήν Α θήνα, ή ΚΕ 
τοΰ ΕΛΑΣ, γιά νά λειτουργεί άσφαλέστερα καί άποτελεσματικότερα, 
έγκαταστάθηκε στή Μονή Κλειστών, κοντά στή Χασιά τής Α ττικής. Ή  
πρώτη φροντίδα της ήταν νά πάρει έπαφή μέ τό ΓΣ του ΕΛΑΣ καί άπό 
κοινοΰ νά καθορίσουν τό σχέδιο δράσης καί τήν διάταξη τών δυνάμεων 
στήν Πρωτεύουσα καί σ ’ δλη τήν 'Ελλάδα. ΟΙ προσπάθειες πού Εγιναν 
μέ τούς Τάσο Λευτεριά καί ταγματάρχη Στέλιο Παπαδάκη άπέτυχαν, δπως 
γράψαμε.

Στίς 3 τοΰ Δεκέμβρη ό Σαράφης καί ό Ά ρ η ς  Εφυγαν άπό τή Λαμία μέ 
σκοπό νά συναντήσουν τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ. Στή Λειβαδιά, δπως γράψαμε, 
συνάντησαν τόν άπεσταλμένο άπό τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ έπιτελή ταγματάρχη 
Στέλιο Παπαδάκη. Τήν άλλη μέρα τό πρωί στό Κακοσάλεσι βρέθηκαν 
μπροστά στά άγγλικά τάνκς πού συνόδευαν φάλαγγα άπό αύτοκίνητα 
γεμάτα μαχητές άοπλους τοΰ ΕΛΑΣ. Ή τα ν  έκεΐνοι πού είχαν άφοπλιστεΐ 
στό Ψυχικό. "Εκριναν πώς δέν είχαν άρκετές δυνάμεις γιά νά συγκρου- 
στοΰν καί άποφάσισαν νά γυρίσουν πίσω στήν Εδρα τοΰ Γενικοΰ. Ό  
Σαράφης εγραψε σχετικά μ ’ αύτό τό Επεισόδιο τά παρακάτω:

«Μέ τόν Άρη. άφοΰ πήραμε τίς σχετικές πληροφορίες καί είδαμε πώς δέν 
υπήρχε άσφάλεια. Αποφασίσαμε νά γυρίσουμε πίσω γιατί ήταν πιθανό νά βρε
θούμε στά χέρια τών Άγγλων. Συστήσαμε στούς άνδρες νά μείνουν στό χω
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ριό ώσότου λάβουν μέτρα γι ’ αυτούς ή 'Ομάδα μεραρχιών Στερεάς καί γυ
ρίσαμε στή Λειβαδιά Δώσαμε σχετικές πληροφορίες καί όδηγίες στήν 'Ομάδα 
μεραρχιών Στερεάς καί τή νύχτα γυρίσαμε στή Λαμία...».

Ό  καπετάνιος τής ΟΜΣ Τάσος Λευτεριάς, σέ μιά άπό τίς συζητήσεις 
πού είχε όργανώσει ή έφημερίδα «Σοσιαλιστική Πορεία», (δημοσίευμα 
στό άριθ. 108 φύλλο τής 29-4 τοϋ Νοέμβρη 1977), άποκάλυψε δτι είχε 
διαφωνήσει τότε μέ τή διοίκηση τοϋ Γενικού καί καταλόγησε σοβαρή ευ
θύνη σέ βάρος τοΰ Σαράφη καί τοϋ Ά ρ η . Συγκεκριμένα είπε:

«... στίς 2 τοϋ Δεκέμβρη, κατεβαίνουν ό “Αρης μέ τό Σαράφη καί τούς μαυρο- 
σκούφηδες άπό τή Λαμία, γιά νά συναντήσουν τήν Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ. πού βρίσκον
ταν στή Χασιά. Πέρασαν άπό μένα, πού βρισκόμουν τότε στή Λειβαδιά, καί μού 
είπαν ότι πάνε γιά τήν Κ.Ε. τοΰ ΕΛΑΣ. Τούς είπα δτι είχαν άργήσει, δτι έπρεπε 
νά είχαν πάει ήδη καί νά μήν παίζουν μέ τήν τύχη τού κινήματος. "Εφυγαν καί 
τά ξημερώματα συνάντησαν στή Μαλακάσα r ’ αυτοκίνητα, έγγλέζικα αυτοκίνη
τα πού μετέφεραν τό 2ο σύνταγμα τού Νικηφόρου, τό όποιο είχαν άφοπλίσει 
καί αιχμαλωτίσει. Παρά λίγο, μοΰ είπαν, νά πέσουν έπάνω τους. Γ ι ' αύτό καί 
γύρισαν καί μού είπαν νά δώσω διαταγή σέ δλα μου τά τμήματα νά φύγουν άπό 
τό δρόμο καί νά τραβηχτούν στά ριζά καί νά φύγω κι έγώ άπό τή Λειβαδιά, 
πού ήταν έδρα μου. γιατί οί 'Εγγλέζοι ήταν πιά άνοιχτά έναν ίο ν μας καί ύπήρχε 
κίνδυνος. 'Ακολούθησε μεταξύ μας ολόκληρος καυγάς. «Τήν ώρα πού δίνουμε τή 
μεγάλη, τή γενική κι άποφασιστική μάχη. μοΰ λέτε νά φύγω άπό τόν άμαξητό 
δρόμο;» παρατήρησα. «Μά δέν βλέπετε δτι έκεί άκριβώς πρέπει νά δοθεί ή μάχη. 
δτι άπό τήν έκβασή της θά κριθεί ή τύχη μας;»

'Εκείνη τή στιγμή έγώ βρισκόμουν κάτω άπό τίς διαταγές τής Κ.Ε. τού 
ΕΛΑΣ. διαφώνησα λ.οιπόν, μαζί τους, τούς είπα δτι έκαναν πολύ άσκημα πού δέν 
πήγαν νά άντιμετωπίσουν τούς ’Εγγλέζους κι δτι έπρεπε, άν έβλεπαν δτι κινδυ
νεύουν, νά άφήσουν τά αύτοκίνητα καί νά κατέβουν στή Χασιά μέ τά πόδια. Τούς 
πρόσθεσα. άκόμη. δτι γιά νά τούς άποδείξω δτι δέν ύπήρχε κίνδυνος, θά κατέβαι
να στή Χασιά καί κείνοι άς γύριζαν, άν ήθελαν, στή Λαμία. “Ετσι κι εγινε κι 
έφτασα τή μέρα πού ό Παπανδρέου είχε δηλώσει, στίς 4 τό πρωί δτι θά παραι- 
τιώταν. 'Εκεί διαπίστωσα αύτό πού είπε προηγούμενα καί δ Θανάσης: υπήρχε 
ή αντίληψη δτι οί ’Εγγλέζοι δέ Οά μάς χτυπούσαν, δτι τελικά δέν θά έπαιρναν 
μέρος στίς μάχες κι δτι μέ τήν παραίτηση τού Παπανδρέου θά μάς καλοΰσαν 
νά πάρουμε μέρος στήν κυβέρνηση. Στήν συζήτηση πού έγινε κι δταν άνέφερα 
τό περιστατικό μέ τόν “Αρη, πού γύρισε πίσω, έγιναν έξω φρένων.

"Υστερα, μού έδωσαν τό Χατζημιχάλη καί τήν έντολή νά φύγουν ό “Αρης 
καί ό Σαράφης άπό τό Γενικό Στρατηγείο καί νά έρθουν στήν ’Αθήνα. Όμως. 
ήταν πιά άργά...»

Άπέτυχε καί ή προσπάθεια νά φτάσουν οί Σαράφης καί "Αρης στό 
Στρατηγείο τής Κ.Ε. τοΰ ΕΛΑΣ. Ή  κατάσταση δμως ήταν πιεστική 
καί άπαιτοΰσε άμεση μετακίνηση δυνάμεων πρός τήν ’ Αθήνα. ' Η ΚΕ τοϋ 
ΕΛΑΣ πήρε τότε μόνη της μιά άπόφαση, τήν ύπ’ άριθ. 18-4.12.44 Α.Π., 
πού καθόριζε τήν δικαιοδοσία καί τίς άποστολές τοϋ ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ. Έ 
παιρνε κάτω άπό τίς άμεσες διαταγές της τό Α 'Σ.Σ. Α θήνας, τήν II καί
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Οί στρ/γοί Σαράφης. Μάντακας. Χατζημιχάλης

XIII Μ εραρχία Στερεάς τήν III Μ εραρχία  Π ελοποννήσ ου, τήν  Τ αξια ρχία  
Ιππικοί' καί τό τάγμα σαμποτέρ τοΰ Βρατσιάνου. Α φ ή ν ο ν τ α ν  στό ΓΣ τοΰ 

1:ΛΑΣ ή I καί VIII Μ εραρχία , ή Ό μ ά δ α  Μ εραρχιώ ν Μ ακεδονίας (VI 
IX. X, καί XI Μ εραρχία). Μέ άλλη διαταγή, τήν ΰ π ’ άριΟ. 76-6.12.44, κα
θοριζόταν σάν όριο δ ιαχω ρισμού τών δύο σ τρατηγείω ν ή γραμμή Χ αλκί- 
δα-Θήβα-Δόμβραινα. ‘Α ποστολή τοΰ ΓΣ ήταν νά διαλύσει τίς  δυνάμεις 
τοΰ Ζέρβα καί τοΰ Λντών ΐσ α ο ύ ς . νά φυλάγει τά σύνορα καί νά έπιτηρεϊ 
τίς άγγλικές φρουρές τής περ ιοχής  του. Γ ιά νά Ενημερωθεί καλύτερα τό 
ΓΣ καί νά λυθοΰν διαφορές πού ε ίχαν  προκύψει (γιά τίς όπο ιες γράψαμε), 
ή KL τοΰ ΕΛΑΣ έστειλε σ τήν  έδρα τοΰ ΓΣ τό μέλος της σ τρατηγό  Χατζη- 
μιχάλη.
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Τό ΓΣ, πειθάρχησε στίς διαταγές τής ΚΕ τοΟ ΕΛΑΣ. Στό μεταξύ, είχε 
άρχίσει ή μετακίνηση τών τμημάτων τών μεραρχιών πού είχαν τεθεί κάτω 
άπό τίς άμεσες διαταγές τής ΚΕ.

Ή  ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ υπολόγιζε πώς μέ τίς συνεχώς αύξανόμενες δυνάμεις 
τοϋ Α'Σ.Σ.(έφτασαν τίς 12 χιλιάδες τήν τέταρτη μέρα τής μάχης) καί μέ 
τίς δυνάμεις πού άπέσπασε άπό τό ΓΣ καί πού τμηματικά θά Εφταναν μέ
χρι τίς 10 τοΰ Δεκέμβρη, θά άποκτοΰσε άπόλυτη ύπεροχή δυνάμεων άπέ- 
ναντι στόν άντίπαλο, πού συνεχώς αίμοραγοΰσε, χωρίς δυνατότητα νά 
συμπληρώνει τά κενά καί χωρίς έλπίδα νά φτάσουν Ενισχύσεις άπό τό Ε
σωτερικό τής'Ελλάδας, ούτε άπό τό έξωτερικό, τουλάχιστο μέχρι τίς 12 
τοϋ Δεκέμβρη.

Πιθανό άπό καθαρή στρατιωτική άποψη γιά μιά τακτική μάχη οΐ ύπο- 
λογισμοί τής ΚΕ νά ήσαν σωστοί. ’Αλλά γιά μιά ένοπλη Εξέγερση, πού 
άπαιτεϊ γρήγορη καί Επιβλητική νίκη, έτσι πού νά παραλύσει κάθε νέα 
άπόπειρα τού έχθροΰ, ή μή χρησιμοποίηση Επιβλητικού όγκου δυνάμεων 
ήταν λάθος, πού στήν πορεία άποδείχτηκε καθοριστικό.

Μέ διαταγή τού άστυνουικού διευθυντή 'Εβερτ οι μπουραντάδες χτύπησαν
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Καί μιά θαραλλέα άπόφαση

Τήν νύχτα στίς 6 Δεκέμβρη ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, πού έβλεπε ότι ό πόλεμος 
πού άρχισε καί Οά συνεχιστεί όχι μόνο ένάντια στίς δυνάμεις τής Εσω
τερικής άντίδρασης, άλλά ένάντια καί στούς "Αγγλους, καλοΰσε τόν 
λαό σέ πανστρατιά γιά τήν ένοπλη έξέγερση. ’Απόκλειε δλες τίς άοπλες 
παλλαϊκές Εκδηλώσεις, πού θά μπορούσαν νά γίνουν στόχος δραματικών 
γεγονότων.

Συγκεκριμένα ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ άποφάσισε νά άπευθυνθεΐ στό λαό καί 
στό στρατό του. Στίς 7.12.44 δημοσιεύτηκε ή παρακάτω Διακήρυξη: 

« ’Αδάμαστε καί ήρωϊκέ Λαέ τής ’Αθήνας, τοΰ Πειραιά καί τών Περιχώ
ρων. Λαογέννητοι ήρωες. Αξιωματικοί, καπεταναΐοι καί άντάρτες τοΰ θρυλικού 
Ε.Λ.Α.Σ.

Ή  γ ε ν ι κ ή  μ ά χ η  γ ι ά  τ ή ν  λ ε υ τ ε ρ ι ά  κ α ί  τ ή ν  ό λ σ
κ λ η ρ ω τ ι κ ή  Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α  τ ή ς  ' Ε λ λ ά δ α ς  μ α ς  & ρ χ  ι- 
σ ε. Δέν τήν θελήσαμε, μάς τήν έπέβαλαν.

Ό  άγώνας μας είναι καθαρά έσωτερικός. Οί σύμμαχοι "Αγγλοι πρέπει νά

Εγγλέζικο τάνκ χτυπάει στήν όδό Πενμεζά
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μείνουν ουδέτεροι καί τούς βεβαιοΰμε πώς δέν θά διετρέχουν κανέναν κίνδυνο. 
Έ  φ ό σ ο ν μ ά ς  χ τ υ π ο ύ ν  ε ί μ α σ τ ε  υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι  ν ά 

τ ο ύ ς  χ τ υ π ή σ ο υ μ ε  κ α ί  τ ή ν  ε ύ θ ύ ν η ά κ έ ρ α ι α τ ή ν έ
χ ο υ ν  ο ί κ. Λ ή π ε ρ  κ α ί  Σ κ ό μ π υ .

Δ ι ε ξ ά γ ο υ μ ε  τ ό ν  ί ε ρ ώ τ ι: ρ ο ά γ ώ ν α  γ ι ά  τ ή ν  έ λ ε υ- 
0 ε ρ ί α κ α ί  τ ή ν  ά ν ε ξ α ρ τ η σ  ί α μ α ς .  "Ολος ό φιλελεύθερος κό
σμος τοϋ έξωτερικοΰ είναι μαζί μας.

' Ε μ π ρ ό ς  γ ι ά  τ ή ν  τ ε λ ι κ ή  ν ί κ η .  Γ ι ά  τ ά ξ ε  ρ ί ζ ω μ α  
τ ο ϋ  φ α σ ι σ μ ο ύ .  Γ  ι ά τ ή ν  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α .  Γ ι ά  τ ή ν  ά ν ε
ξ α ρ τ η σ ί α. Γ  ι ά μ ι ά  π ρ α γ μ α τ ι κ ή  Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή  Κ υ
β έ  ρ ν η σ //..-'Τ

Σά σύνθημα έναρξης τής γενικής έξόρμησης τοΰ ΕΛΑΣ, γιά τήν συν
τριβή τής άντεπανάστασης καί τήν κατάκτηση τής έξουσίας, θεωρήθηκε 
άπό τίς πλατειές λαϊκές μάζες ή Διακήρυξη τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, πού κυ
κλοφόρησε στίς 7 τοΰ Δεκέμβρη 1944. Στήν πραγματικότητα τέτοια ήταν. 
Ή  ΚΙΖ τοΰ ί:ΛΑΣ είχε κιόλας στή διάθεσή της πολύ περισσότερους άπό 
τούς 9.000 Έλασίτκς τοΰ Α'  Σ.Σ. καί ή ανάπτυξη αυτών τών δυνάμεων ήταν 
άπεριόριστη. Χιλιάδες νέοι άγωνιστές περίμεναν τήν σειρά τους νά άπο- 
κτήσουν ένα κάποιο όπλο γιά νά μποΰν στό χαράκωμα. "Ολος ό λαός τής 
’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά βρισκόταν «έπί ποδός πολέμου» καί πρόσφερε 
τίς υπηρεσίες του στόν ΕΛΑΣ πού πολεμούσε άδιάκοπα καί άποφασιστικά. 
Είχε άκόμα ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ στή διάθεσή της τίς δυνάμεις τής II Μεραρ
χίας ’ Αττικοβοιωτίας καί δυό ένισχυμένα καί καλοοπλισμένα συντάγματα 
τής III Μεραρχίας Πελοποννήσου. Μέ αύτές τίς δυνάμεις άποφάσισε νά 
άρχίσει τίς άπαραίτητες προπαρασκευαστικές έπιχειρήσεις γιά τό ξεκα- 
θάρισμα όλων τών άντεπαναστατικών έστιών πού βρίσκονταν στά μετό
πισθεν τού ΕΛΑΣ καί νά καταλάβει έπίκαιρες, δεσπόζουσες στό κέντρο 
τής τόλης, θέσεις, γιά νά καταφέρει τό άποφασιστικό κτύπημα στό μικρο- 
σκοπικό κράτος τής άντεπανάστασης, τήν Σκομπία, οπως χαρακτηριστικά 
τήν όνόμασαν οί ’Αθηναίοι, άμέσως μόλις θά έφταναν ή XIII Μεραρχία 
καί ή Ταξιαρχία ' Ιππικοΰ, πού πλησιάζανε στή Θήβα.

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ δέχτηκε μέ κάποιο δισταγμό τήν άπόφαση τής ΚΕ 
τού ΕΛΑΣ νά άρχίσει δράση καί ένάντια στούς “Αγγλους καί έκανε έκ
κληση στούς Συμμάχους, νά άποσυρθούν τά άγγλικά τμήματα στούς στρα
τώνες τους.

Τήν ίδια όμως μέρα δραστηριοποιούνται οί Σβώλος καί Τσιριμώκος, 
πού έπιστράτευσαν καί τούς Καρτάλη, ‘Ακρίτα, Τσάτσο. Στέλνουν μηνύ
ματα στήν ΚΕ τού ΕΑΜ καί ζητούν μετριοπάθεια καί ύποχώρηση στόν 
στρατιωτικο-πολεμικό τομέα, γιά νά άνοίξει ό δρόμος γιά πολιτική λύση. 
"Ολοι τους βεβαίωναν πώς αύτές είναι άπόψεις τοΰ Λήπερ καί τοΰ Σκό
μπυ, πού άσφαλώς έκφράζουν έπιθυμίες τού Τσώρτσιλ. Βγαίνει στούς δρό
μους τόν καιρό πού ταράζονταν ή ’Αθήνα άπό τούς κρότους καί ό ’Αρχι
επίσκοπος, γιά νά μεσολαβήσει. Πείθει τόν Σβώλο νά άσκήσει πίεση 
στούς ήγέτες τού ΚΚΕ. Ό  Σβώλος περνάει τήν πολεμικήν ζώνη καί ζη

20β. (Στ1 άρματα!» τόμ. III, σελ. 251-252).
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τάει τόν Σιάντο. Κατεβαίνει άπό τήν Χασιά ό Ζεύγος καί συναντάει τόν 
Σβώλο. Γίνεται μιά δραματική συζήτηση. Ό  Σβώλος ζητάει υποχώρηση 
τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ γιά νά σωθεί τό «γόητρο τής ’Αγγλίας» καί νά Εξευμε
νιστεί ό Τσώρτσιλ, γιά νά βοηθήσει τήν ' Ελλάδα στήν πραγματοποίηση 
τών «... Εθνικών της διεκδικήσεων». Σ ’ άντάλαγμα προσφέρεται νά μήν 
άνακοινώσει τή διακοπή συνεργασίας του μέ τό ΚΚΕ καί νά Εμποδίσει 
τόν Τσιριμώκο νά άποχωρήσει άπό τό ΕΑΜ. Ό  Σβώλος φεύγει άπογοη- 
τευμένος, άλλά καί ό Ζεύγος κλονισμένος.

Τό ΠΓ τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ καταδικάζει τόν Σιάντο

Είχε καί άλλο, πολύ σοβαρότερο, λόγο ό Ζεύγος πού κλονίστηκε. Από 
τίς τελευταίες μέρες τοΰ Νοέμβρη, ίσως Επηρεασμένος άπό τό πάθημά 
του στή Γκαζέρτα, Εγινε ό πιό δύσπιστος καί άδιάλλακτος καί θεωρού
σε πώς Οά έπρεπε νά δοθεί ή άποφασιστική μάχη ένάντια σέ ντόπιους 
καί ξένους πού έπιβουλεύονται τήν ανεξαρτησία τής χώρας καί τή λαϊκή 
κυριαρχία. Λίγο πριν συναντήσει τόν Σβώλο είχε καί αύτός. όπως καί 
άλλα μέλη τού ΠΓ, πού βρίσκονταν στήν ’Αθήνα, πολύωρη συνεργασία 
μέ τόν Ίωαννίδη, πού χωρίς νά έχει άποΟεραπευτεΐ βγήκε άπό τό Νοσο
κομείο γιά νά ξαναφέρει τό Κόμμα καί τό κίνημα στό «σωστό δρόμο». 
Είχε δεχτεί μιά τρομερή κριτική, ότι άφέθηκε νά παρασυρθεί άπό τούς 
«τυχοδιωκτισμούς» τού Σιάντου. Ό  Ζεύγος δέν πείστηκε, άλλά μπήκε σέ 
βαθιά συλλογή.

"Ολη τή νύχτα στίς 6 πρός 7 τού Δεκέμβρη ό ’ Ιωαννίδης δεχόταν ξε
χωριστά τά μέλη τού ΠΓ, πού βρίσκονταν στήν ’Αθήνα καί τίς πρωινές 
ώρες έφυγε, μέ ένα ένοπλο τμήμα, γιά τή Χασιά, μαζί μέ τόν Ζεύγο. 
’Από έκεΐ έστειλε τήν Χρύσα Χατζηβασιλείου στήν έδρα τής ΚΕ τού 
ΕΛΑΣ νά ειδοποιήσει τόν Σιάντο.

Μιά λιγόλεπτη συνάντηση τών δυό Γραμματέων τού ΚΚΕ ήταν προ- 
μήνυμα γιά τόν Σιάντο πώς θά άντιμετώπιζε σκληρή έπίθεση μέσα στό 
ΠΓ, πού ζήτησε ό ’Ιωαννίδης νά συνέλθει άμέσως. "Ηξερε δτι ό Ίωαννί- 
δης έπηρέαζε δλα τά μέλη τού ΠΓ. Ό  ίδιος ό Ιωαννίδης πολλές φορές 
υπενθύμιζε στόν Γραμματέα τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ αύτό πού, μετά τόν πόλεμο, 
στήν λεγάμενη 3η Συνδιάσκεψη τοΰ ΚΚΕ (1950) τόνισε: « Ό  Σιάντος δέν 
είχε μέσα στά στελέχη τοΰ κόμματος τήν έκτίμηση πού είχα έγώ» καί «έγώ 
έπαιζα πρωτεύοντα ρόλο στήν ήγεσία τοΰ κόμματος».

Πραγματικά ή συνεδρίαση τού ΠΓ τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ ήταν σκληρή 
καί άπογοητευτική γιά τόν Σιάντο. Ό  Ιωαννίδης τόν κατηγόρησε ότι 
άφέθηκε νά παρασυρθεί άπό τό έξαγριωμένο πλήθος καί μόνος του πήρε 
τήν άπόφαση νά συγκρουστοΰμε μέ τήν άντίδραση ένοπλα, παρ’ δλο πού 
ήταν βέβαιο πώς θά βρισκόμαστε άντιμΕτωποι καί μέ τά άγγλικά τμήματα. 
"Οτι μέ τίς πρωτοβουλίες του έφερε τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ μπροστά σέ άδιέξοδο 
καί τήν ΚΕ τού ΕΑΜ σέ άναταραχή, μέ κίνδυνο νά βρεθεί τό ΚΚΕ άπο- 
μονωμένο τήν πιό άποφασιστική στιγμή. "Επλεξε έγκώμιο στόν Σβώλο,
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ιόν Τσιριμώκο καί τούς άλλους ύπουργούς τοΰ κινήματος, πού ένώ τούς 
φέραμε μπροστά σέ μιά τόσο άνεπιθύμητη καί δύσκολη κατάσταση, δέν 
διαχώριζαν τίς εύθύνες τους άπό τό Κόμμα μας καί παραμένουν στό λαο
κρατικό στρατόπεδο. "Οτι ό άγώνας πού άρχισε καί συνεχίζεται στήν ’Α
θήνα, καί άν άκόμα τελειώσει μέ νίκη τοΰ κινήματος, είναι έπιζήμιος γιά 
τόν γενικό πόλεμο πού κάνουν οί σύμμαχοι. Γιά τόν λόγο αύτό καί μό
νο, —τόνισε ό ’ Ιωαννίδης— θά πρέπει νά προσανατολιστεί ή ήγεσία πρός 
μιά πολιτική λύση, μέ όποιαδήποτε θυσία, γιά νά μήν άπομονωθεΐ τό ΚΚΕ 
διεθνώς καί έσωτερικά καί νά μήν διασπαστεΐ τό ΕΑΜ. 'Απέρριπτε κατη
γορηματικά κάθε σκέψη γιά γενική έξόρμηση στό κέντρο τής πόλης, πού 
είχε προετοιμαστεί άπό τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ.

Ό  Σιάντος προσπάθησε νά πείσει τούς συντρόφους του δτι ή στιγμή 
είναι ή κατάλληλη γιά μιά άποφασιστική έξόρμηση κ α ί  δ λ α  ε ί ν α ι  
έ τ ο ι μ α  γ ι ά  τ ή ν  ν ί κ η .  Τά μέλη τοΰ ΠΓ τάχτηκαν μέ τήν άποψη 
τοΰ Ίωαννίδη καί άπέρριψαν τήν πρόταση τοΰ Σιάντου σάν υπεραισιό
δοξη καί άνεδαφική-'1.

"Ετσι χάθηκε μιά άκόμα ευκαιρία νά έξασφαλιστεΐ ή νίκη τοΰ λαοΰ. 
Ά π ό  κείνη τήν στιγμή τό κίνημα πέρασε σέ μιά κατάσταση θά λέγαμε 
ένοπλης διαμαρτυρίας καί άμυνας, τακτική πού καθόριζε καί τήν τελική 
έκβαση τής σύγκρουσης τοΰ Δεκέμβρη.

Ό  Σιάντος, σύμφωνα μέ τόν Ίωαννίδη, παραδέχτηκε τά λάθη του καί 
τό ΠΓ άρκέστηκε νά τόν «έπιπλήξει». Κατά τή Χρύσα Χατζηβασιλείου, 
δπως έκφράστηκε μεταπολεμικά, στήν Μη 'Ολομέλεια τής ΚΕ, ό Σιάντος 
ύποτιμοΰσε τούς "Αγγλους καί ύποστήριζε μέ πείσμα πώς θά τελειώναμε 
μέσα σέ λίγες μόνο μέρες, πριν φτάσουν οί ένισχύσεις μέσα άπό τήν 
' Ελλάδα καί άπό τό έξωτερικό, πού περίμενε ό Σκόμπυ. "Οταν κατά
λαβε πώς δέν μποροΰσε νά πείσει τό ΠΓ, ζήτησε νά άντικατασταθεΐ άπό 
Γραμματέας τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ καί τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ. Ό  Ιωαννίδης δμως 
θεώρησε πώς μιά άντικατάσταση τοΰ Γραμματέα τοΰ Κόμματος τίς κρί
σιμες κείνες στιγμές θά έφερνε άναστάτωση καί θά ζημίωνε τό κίνημα.

Τό ΠΓ άπεφάσισε νά είσηγηθεϊ ό Σιάντος στήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ νά 
δώσει διαταγή πού νά άναστέλει τή γενική έπίθεση στό Κέντρο, δπου βρί
σκονταν ό Σκόμπυ καί τό έπιτελεΐο του, γιά νά διευκολυνθεί μιά προσπά
θεια γιά πολιτική λύση τής κρίσης.

Ή  πρόταση εγινε δεκτή στό σύνολό της καί άνατέθηκε στόν Παρ- 
τσαλίδη νά είσηγηθεϊ στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ νά κάνει σύντονες προσπάθειες 
νά πάρει έπαφή μέ τό Σκόμπυ καί νά έπιδιώξει πολιτική διέξοδο.

Ό  Σιάντος ύποτάχθηκε στήν «πλειοψηφία», πέφτοντας θΰμα τοΰ λε
γάμενου «δημοκρατικού συγκεντρωτισμού», δπως συνήθως κατανοοΰνταν

21. Ό  Π. Ροϋσος, στό βιβλίο του «' Η Μεγάλη Πενταετία» 2ος τόμος σελ. 345 Εγραψε: «' Ο 
Σιάντος δήλωσε πώς «δλα είναι Εξασφαλισμένα γιά τή νίκη».

-' Ο άείμνηστος Σιάντος συνήθιζε νά έκφράζει μιάν αίσιοδοξία πού ήταν μάλλον άνεδαφική 
γιατί δέν στηριζόταν σέ όλόπλευρο υπολογισμό τών παραγόντων τής πάλης καί σέ άνάλογη 
Ολοκληρωμένη προετοιμασία».
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καί λειτουργούσε στό ΚΚΕ. Μέτρα σέ βάρος του δέν πάρθηκαν, δπως 
φαίνεται άπό ένα άπόσπασμα άρθρου τού Ίωαννίδη, πού δημοσιεύτηκε 
στά 1950: « Ό  Σιάντος π.χ. πήρε μόνος του τήν άπόφαση ν ’ άρχίσει τόν ένο
πλο άγώνα τό Δεκέμβρη τοΰ 1944, χωρίς νά ρωτήσει τό ΠΓ...» καί «... 'Εμείς 
άρκεστήκαμε νά τοΰ ποΰμε μόνο, δτι δέν έκανε καλά καί πώς έτσι παραβιάζον- 
ται οΐ βασικές όργανωτικές άρχές τοΰ κόμματος...».

Μάταια ό ΕΛΑΣ καί ό λαός τής πρωτεύουσας περίμενρν μιά διαταγή 
γενικής έξόρμησης στό κέντρο, δπου φώλιαζε ή ψυχή τής άντεπανάστα
σης. Τέτοια διαταγή δέν έφτασε ποτέ. Τό κόμμα, πού είχε τήν κύρια 
ευθύνη τού κινήματος καί πού είχε άποσπάσει τήν γενική άφοσίωση τής 
έργατικής τάξης καί τοΰ έργαζόμενου λαοΰ είχε δ ε ι λ ι ά σ ε ι .  Παραιτήθη- 
κε άπό τήν πάλη γιά τήν λαοκρατική έξουσία καί μετέτρεψε τόν ένοπλο άγώνα 
σέ «έκδήλωση διαμαρτυρίας» καί μέσο πίεσης γιά πολιτική λύση.

Ό  Σιάντος, ό «Γέρος τοΰ άγώνα», μέ τό τεράστιο κύρος στίς λαϊκές 
μάζες καί στά ίδια τά μέλη τοΰ ΚΚΕ, δέν δικαίωσε τίς προσδοκίες τοΰ λα
οΰ. Γονάτισε κάτω άπό τήν πίεση μιάς χούφτας ήγετικών στελεχών, άπο- 
σπασμένων άπό τό λαό καί άγνωστων στό κίνημα. Δέν έπιχείρησε νά στη- 
ριχθεί στόν έπαναστατημένο λαό.

Ή  τύχη τής μάχης τής 'Αθήνας καί δλου τοΰ λαοκρατικού κινήματος 
κρίθηκε στήν συνεδρίαση τοΰ ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ, στίς 7 τοΰ Δεκέμβρη 
1944.

Η ΚΕ τοΰ ΕΑΜ σέ νέα έξόρμηση γιά συμβιβασμό

Τήν άλλη μέρα, 9 τού Δεκέμβρη, ό Παρτσαλίδης σύμφωνα μέ τήν άπό
φαση τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, κάλεσε σέ συνεδρίαση τήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. Στή 
συνεδρίαση αύτή άσφαλώς θά άπογοητεύονταν τά συνεπή έπαναστατικά 
μέλη πού άντιπροσώπευαν τίς μαζικές πολιτικές καί συνδικαλιστικές όρ- 
γανώσεις, θά δίνονταν δμως διέξοδος στούς συμβιβαστές. Ό  Παρτσαλί
δης πρότεινε ν ’ άρχίσει μιά νέα προσπάθεια γιά πολιτική λύση, τής κρί
σης.
Ή  εισήγηση τού Παρτσαλίδη έγινε δεκτή άπό δλα τά μέλη τής ΚΕ τοΰ 
ΕΑΜ, ψηφίστηκε τό σχέδιο έκκλησης πρός τούς φιλελεύθερους λαούς 
καί άνατέΟηκε στόν Σταύρο Κανελλόπουλο νά έπισκεφτεϊ, στήν κατε- 
χόμενη άπό τούς “Αγγλους περιοχή, τούς Σβώλο καί Τσιριμώκο καί νά 
τούς ενημερώσει. Στίς 9.12.44 δόθηκε στή δημοσιότητα ή παρακάτω έκ
κληση.

ΕΚΚΛΗΣΗ:
ΤΟΥ ΕΑΜ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

Τέσσερα χρόνια πολέμησε άδιάκοπα τό φασισμό ό 'Ελληνικός Λαός. “Ενα 
εκατομμύριο είναι οί νεκροί του. Χιλιάδες τά κομμένα χωριά. Απειρες οΐ στε
ρήσεις καί οί καταστροφές.
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Καί ένώ ΰστερα άπό τό διώξιμο τών βαρβάρων καταχτητών πίστευε πώς 
θά άρχιζε μιά ζωή εΙρηνική, έλεύθερη καί δημοκρατική, βρίσκεται πάλι μπλεγ
μένος σέ μιά δραματική πάλη. Ύφίσταται άγρια έπίθεση άπό τίς μοναρχοφα- 
σιστικές δυνάμεις, άπό τούς έγκληματίες πολέμου, άπό τήν 5η φάλαγγα. Καί 
δυστυχώς τά βρεταννικά στρατεύματα, πού ό 'Ελληνικός Λαός τά δέχτηκε μέ 
άνοιχτή άγκάλη. συμμετέχουν σέ αύτή τήν έπίθεση (...) Γιατί όλα αύτά;

’Επίσημα χείλη κατεβαίνουν σέ χαμηλό έπίπεδο ψευδολογίας γιά νά δικαιο
λογήσουν στήν κατάπληκτη κοινή γνώμη τών δημοκρατικών χωρών τό τρομα
χτικό έγκλημα τοΰ σφαγιασμοΰ ενός συμμάχου Λαοΰ καί μιλάνε γιά παρουσία 
Γερμανών ή Βουλγάρων στίς γραμμές τού ΕΛΑΣ. "Ομως τίποτα δέ μπορεΐ νά 
θολώσει ή νά σκεπάσει τήν άλήθεια. Καί ή άλήθεια αύτή είναι πώς τούτη τή 
στιγμή όλος ό 'Ελληνικός Λαός πολεμάει ένάντια στίς σκοτεινές δυνάμεις τού 
φασισμού, ένάντια στίς ίδιες έκεΐνες δυνάμεις πού όπλισε καί έστρεψε κατά τού 
Λαοΰ ό καταχτητής.

’Εμείς έκάναμε τό πάν γιά νά άποφύγομε τή σημερινή συμφορά. Ζητήσαμε 
άπό τήν πρώτη στιγμή νά Αφοπλιστούν καί διαλυθούν τά τάγματα άσφαλείας 
(...). Ζητήσαμε νά δικασθοΰν οί προδότες καί οί έγκληματίες πολέμου καί νά 
ξεκαθαριστεί ό κρατικός μηχανισμός άπό τά προδοτικά καί φασιστικά στοιχεία. 
Ζητήσαμε νά γίνει γρήγορα δημοψήφισμα γιά νά κριθεΐ ή τύχη τοϋ βασιλιά (...). 
Ζητήσαμε νά συνεχίσει ό ΕΛΑΣ τόν άγώνα στό πλευρό τών συμμάχων καί έξω 
άπό τά σύνορα τής 'Ελλάδας γιά τή συντριβή τής χιτλερικής Γερμανίας. Ζητή
σαμε νά πολεμήσει ό ΕΛΑΣ γιά τήν άπελευθέρωση τής Κρήτης καί τής Δωδε- 
κανήσου. Καί όταν οί προτάσεις μας αύτές άπορρίφτηκαν ζητήσαμε νά καταθέ
σουν τά όπλα όλες οί ένοπλες έθελοντικές δυνάμεις καί νά συγκροτηθεί ενιαίος 
’Εθνικός στρατός μέ τακτική στρατολογία. Δεχτήκαμε δηλαδή τόν άφοπλισμό 
τοϋ Λαϊκού άπελευθερωτικοΰ στρατού (ΕΛΑΣ) πού άποτελοΰσε τά 9/ΙΘ τών 
έθελοντικών δυνάμεων, πού είχε προσφέρει άνεκτίμητες υπηρεσίες στό συμμα
χικό άγώνα έπίσημα άναγνωρισμένες.

Ή  φασιστική άντίδραση άπόρριψε τά δίκαια αύτά αιτήματα, διέσπασε τήν 
Κυβέρνηση τής Έθνικής 'ενότητας καί μέ όργα,νό της τόν τέως Πρωθυπουργό 
Παπανδρέου άνοιξε έπίθεση κατά τοΰ 'Ελληνικού Λαοΰ χρησιμοποιώντας τά 
τάγματα άσφαλείας τών ΚουΊσλιγκς. Δίπλα σ ’ αυτούς πολεμάνε δυστυχώς σάν 
κύρια δύναμη τά Βρεταννικά στρατεύματα.

Ή  Εθνική άνεξαρτησία, ή έλευθερία καί αύτή ή ύπαρξη τού 'Ελληνικού 
Λαοΰ βρίσκονται σέ κίνδυνο. Κάνουμε έκκληση σ ' όλους τούς φιλελεύθερους 
Λαούς καί κατά πρώτο λόγο στούς Λαούς τής Μεγάλης Βρεταννίας. Σοβιετικής 
"Ενωσης. ’Αμερικής, Γαλ.λίας καί Γιουγκοσλαβίας νά μή σταθούν άδιάφοροι 
στό Ελληνικό δράμα. Κάνουμε έκκληση στόν περήφανο καί άντιφασίστα Λαό 
τής Μεγάλης Βρεταννίας νά μήν άφήσει νά άτιμαστοΰν τά Βρεταννικά όπλα 
χύνοντας τό αίμα τών Ελλήνων δημοκρατών.

Ό  Ελληνικός Λαός περιμένει άπό σάς δημοκράτες όλου τού κόσμου νά 
ξεσηκωθείτε καί νά σταματήσετε τήν άδικη σφαγή του άπό συμμαχικά όπλα καί 
νά τόν βοηθήσετε στό σκληρό άγώνα του ένάντια στίς δυνάμεις τοΰ φασισμού.

Ή  Κεντρική Επιτροπή τού ΕΑΜ
’Αθήνα 9 /12 /44
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«ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ» ΠΟΛΕΜΟΣ

Οι μάχες γενικεύονται

Ή  μάχη τής ’Αθήνας γενικεύθηκε. "Υστερα άπό μιά τρομοκρατική ε
πιδρομή τής 'Ορεινής Ταξιαρχίας στό Παγκράτι καί τήν Καισαριανή, 
πού ύποστηριζόταν άπό άγγλικά κανόνια, ή πρωτοβουλία πέρασε σταθερά 
στά χέρια τοΰ ΕΛΑΣ. 'Αντεπίθεση τοΰ ΕΛΑΣ άποδεκάτισε τό τμήμα τών 
επιδρομέων στήν Καισαριανή καί επιασε 200 περίπου αιχμαλώτους. Ή  
ύπόλοιπη δύναμη τής Ταξιαρχίας κυκλώθηκε στό Γουδί έτσι πού μόνο μέ 
ρίψεις άπό άγγλικά άεροπλάνα συντηρούνταν. Μέ έπιθέσεις ό ΕΛΑΣ κατέ
λαβε τή Σχολή Χωροφυλακής καί μιά πτέρυγα στούς στρατώνες τοΰ Γου
δί. Μάχη γίνεται στή σχολή Εύελπίδων καί στό στρατόπεδο Μακρυγιάν- 
νη. Οί εστίες τών συνωμοτών καί προβοκατόρων εκμηδενίζονται ή μιά με
τά τήν άλλη. Κάηκαν, μαζί μέ τούς χίτες, έδεσίτες καί ταγματασφαλίτες 
πού φώλιαζαν μέσα, τό Ξενοδοχείο «Μητρόπολις» καί ενα κτίριο στήν 
όδό Σόλωνος. Τά τάγματα έθνοφυλακής πού είχε συγκροτήσει ή κυβέρνη
ση Παπανδρέου στήν Καλλιθέα καί τούς 'Αμπελόκηπους προσχώρησαν 
στόν ΕΛΑΣ, έκτός άπό 80 στρατιώτες στούς ‘Αμπελόκηπους, πού κατέ
φυγαν στό Γουδί καί 25 στήν Καλλιθέα πού ζήτησαν προστασία άπό άγ- 
γλικό μηχανοκίνητο τάγμα.

Οί “Αγγλοι, μπροστά στήν άδυναμία τών πραιτωριανών τους νά άντι- 
σταθοΰν άποφασιστικά στίς επιθέσεις τοΰ ΕΛΑΣ, παρ' όλη τήν υποστή
ριξη πού τούς δίνανε μέ τά πυροβόλα, τά τάνκς καί τά άεροπλάνα, άρχι
σαν τρομοκρατικές επιδρομές μέ μηχανοκίνητα στούς δρόμους τοΰ κέν
τρου τής πόλης. Ταυτόχρονα, ή άεροπορία τους βομβάρδιζε καί πολυβο- 
λοΰσε άδιάκριτα έλασίτες καί άμαχο πληθυσμό. Βρεταννικά μηχανοκί
νητα έκαναν επιδρομές στήν πλατεία Μεταξουργείου, στήν όδό Ά κομι- 
νάτου, Δεληγιώργη, Θ. Δεληγιάννη, "Αγίου Κωνσταντίνου (όπου μέ δυνα- 
μίτιδα άνατίναξαν σπίτια), "Αγίου Μελετίου. Παντού σκότωσαν πολλούς 
άπό τόν άμαχο πληθυσμό, περισσότερους τραυμάτισαν καί όπου τούς ήταν 
δυνατό έπιαναν αιχμαλώτους, άντρες, γυναίκες καί παιδιά άκόμα. Στόν 
"Αη Γιάννη βομβάρδισαν τό Νοσοκομείο, άν καί είχε στό προαύλιό του 
ένα τεράστιο σήμα τοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ. Πολλά σπίτια γκρεμίστηκαν. 
Μόνο στήν Καισαριανή καταστράφηκαν 200 σπίτια.

Τό πρώτο άνακοινωθέν γιά τίς πολεμικές επιχειρήσεις στήν 'Αθήνα, 
πού έδωσε στή δημοσιότητα ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ στίς 10.12.44, έλεγε:

’Α ν α κ ο ι ν ω θ έ ν
ΧΟί.ς πρωί τμήμα 'Ορεινής Ταξιαρχίας έπετέ.Οη έναντίον τμημάτων ΕΛΑΣ 

στό Παγκράτι καί τήν Καισαριανή. δυνάμεις μας συνεπτύχΟησαν. τάγμα 24 
Συν/τος μέ ι':πιτυχή ελιγμό πίσω άπό τμήμα Όρανής Ταξιαρχίας τό ί.κμηδέ
νισε. Συνέλαβε 200 αΙχμαλώτους καί ενα τάνκς. “Αλλο τμήμα Όρανής Ταξιαρ
χίας εϋρίσκεται κυκλωμένο. 'Αναμένεται ή έκμηδένιση καί παράδοσή του. Σχο
λή Χωρ/κής κατελ.ήφΟη άπό τόν ΕΛΑΣ. Μιά πτέρυγα τών στρατώνων Γουδί 
κατελήφΟη. Μάχη διεξάγεται στή Σχολή Εύελπίδων. 'Αναμένεται πτώση τη..
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Γενική καί είόική άσφάλεια καί δλα τά τμήματα κατελήφθησαν άπό τόν ΕΛΑΣ. 
Στήν όδό Σόλωνος άνατινάχθηκε οίκημα. "Ολη ή δύναμη τών χιτών στό οίκη
μα αύτό κατεστράφη. Ξενοδοχεϊον «Μητρόπολις» κέντρο Έδεσιτών περικυ- 
κλωθέν κάηκε μέ 400 χωρ/κες καί έδεσίτες. Άεροπλάνο άγγλικό πού πολυβο- 
λοΰσε τμήματά μας κατερρίφθη φλεγόμενο. Ή  ΚΕ ΕΛΑΣ έξέφρασε τή λύπη της 
γιά τήν πτώση τοΰ άεροπλάνου. Άγγλικά βομβαρδιστικά καί καταδιωκτικά 
άεροπλάνα βομβαρδίζουν καί πολυβολοΰν τμήματά μας καί άμαχο πληθυσμό. 
'Υπάρχουν πολλά θύματα, ήθικό 'Αθηναϊκού λαοΰ άκμαιότατο, βοηθέϊ τόν 

ΕΛΑΣ.
ΚΕ. ΕΛΑΣ»

Καί ό Σκόμπυ τήν ίδια μέρα άνέφερε στίς προϊστάμενες υπηρεσίες 
του τά παρακάτω:

«9 Δεκεμβρίου 1944

Οί έπαναστάται ηΰξησαν τήν δραστηριότητά τους καί σχεδόν παντού υπάρ
χουν έλεύθεροι σκοπευταί πού καθυστέρησαν τήν πρόοδο τών μαχών τήν χθε
σινή ήμέρα. Τό μεσημέρι, τό σύνολον τών αΙχμαλώτων ύπό στρατιωτικήν φρου
ράν ήταν 35 άξιωματικοί καί 524 άνδρες. (Σ.σ. ’Ασφαλώς πρόκειται γιά τό 2ο 
Σύνταγμα τοΰ ΕΛΑΣ, πού δέχτηκε νά άφοπλιστεΐ χωρίς άντίσταση, δπως 
γράψαμε). Οί άριθμοί αύτοί δέν περιλαμβάνουν τίς συλλήψεις τής άστυνομίας, 
γιατί είναι δύσκολο νά ΰπάρξη άκρίβεια έπί τοΰ θέματος.

Ή  23η Ταξιαρχία έπραγματοποίησε προόδους στίς έκκαθαρίσεις, άπό σπίτι 
σέ σπίτι, κατά τό άπόγευμα. Ή  ταξιαρχία άλεξιπτωτιστών έξεκαθάρισε εναν 
άλλον τομέα στό κέντρο τής πόλεως.

Τό πολεμικό ν μας « Ώρίων» χρειάστηκε νά άποβιβάσει ένισχύσεις άπό 
πεζοναύτες γιά νά άνακόψουν τήν έπίθεση έναντίον τού «Οϊκου τοΰ Ναύτου» 
στόν Πειραιά, πού έξαπέλυσαν στοιχεία τά όποια είχαν είσδύσει στή συνοικία 
πού βρίσκεται νοτίως τοΰ Λιμένος τοΰ Λέοντος. Τά στρατεύματά μας άναγκά- 
σθηκαν νά συμπτυχθούν μπροστά στήν Ισχυρή άντίσταση σέ εναν άπό τούς 
τομείς. Στήν περιοχή πού ίκανε έκκαθαρίσεις ή Έλληνική 'Ορεινή Ταξιαρχία, 
οί έπαναστάται έξαπέλυσαν έπίθεση άπό τά πλάγια, ή όποια άπεκρούσθη, άλλά 
ή προέλασις τής Ταξιαρχίας καθυστέρησε».η

' Η αναφορά τοΰ Σκόμπυ δείχνει πώς δέν είχε άντιληφΟεΐ δτι είχε μπλε
χτεί σέ μιά πολύ έπικίνδυνη περιπέτεια. Θεωροΰσε τήν άντίσταση τοΰ 
λαοΰ ζωηρή διαμαρτυρία, πού όφειλόταν στόν «έκρηκτικό χαρακτήρα» 
τών 'Ελλήνων δταν παρασύροντάι άπό «δημαγωγούς», άλλά «εύκολα ξε
θυμαίνουν». Δέν περίμενε πώς τό ΕΑΜ θά άντισταθεΐ καί τό θεωρούσε 
άνίκανο νά παρουσιάσει σοβαρή άντίσταση. ΓΓ αύτό είχε διασκορπίσει 
τά στρατεύματά του σ ’ δλη τήν περιφέρεια τής ’Αθήνας. "Ετσι βρέθηκε 
καί αύτός άπροετοίμαστος καί γιά έπίθεση καί γιά άμυνα.23

22. Ού. Τσώρτσιλ στό ίδιο σελ. 318.

23. Λ. Σταυριανός. «Ή  Ελλάδα σέ έκαναστατική περίοδο», σελ. 164.
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Δέν ήταν δμως τόσο άφελής ό Τσώρτσιλ. Τήν ίδια μέρα πού πήρε τήν 
αναφορά τοΰ Σκόμπυ, 9 τοΰ Δεκέμβρη, στό Λονδίνο έπικρατοΰσε άνατα- 
ραχή, ένώ ταυτόχρονα έφταναν πολύ ανησυχητικές πληροφορίες άπό τήν 
Αμερική. "Οχι μόνο ή Κοινή Γνώμη, άλλά καί κοινοβουλευτικοί παρά

γοντες τής ’Αγγλίας καί κυβερνητικοί έκπρόσωποι τής ’Αμερικής καταδί
καζαν σάν αντιδραστική τήν κυβέρνησή του.

Ό  Τσώρτσιλ έβλεπε πώς τό νέο ρεΰμα —τό λαϊκό κίνημα— είχε ύπέρ- 
μετρα φουσκώσει στήν Εύρώπη μέ τήν άντίσταση στόν "Αξονα καί άπει- 
λοΰσε τήν ϊδια τήν ύπαρξη τοΰ καπιταλισμού. ’Επίμονα προσπαθοΰσε νά 
πείσει τόν Ροΰζβελτ πώς Οά επρεπε μέ κάθε Ουσία νά συντρίψει τό ΕΑΜ 
-ΕΛΑΣ, γιά νά δοθεί ενα προειδοποιητικό μάθημα σέ δλα τά κινήματα τής 
Εύρώπης. Μέ αμετακίνητη τήν άπόφασή του νά μή γίνει ειρήνη στήν 'Ε λ
λάδα πρίν άπό τήν άγγλική νίκη, τηλεγραφούσε τήν ίδια μέρα (9 Δεκέμ
βρη) στόν στρατάρχη Ούΐλσων νά στείλει άμέσως ένισχύσεις στήν ’Αθή
να, γιατί «... ή παράταση τοϋ άγώνος έμφανίζει πολλούς κινδύνους». Άμέσως 
ένημέρωσε τόν Σκόμπυ γιά τίς ένισχύσεις πού θάπαιρνε καί τόνιζε: «ό 
σκοπός είναι σαφής: νά κτυπηθή τό ΕΑΜ. 'Η  κατάπαυση τοϋ άγώνος έξαρτά- 
ται άπ ' αύτούς». 4

Κατακραυγή στήν ’Αγγλία καί στήν Α μερική

Ή  άνοικτή καί ή άπροσχημάτιστη ένοπλη έπέμβαση τών βρεταννικών 
στρατευμάτων καί ό διορισμός άπό τόν Τσώρτσιλ ένός πρωθυπουργού πού 
δλος ό δημοκρατικός λαός καί τά δημοκρατικά κόμματα τόν θεωρούσαν 
σάν δργανο έπαναφοράς τού βασιλιά καί τοΰ δικτατορικοΰ καθεστώτος, 
προκάλεσε κατακραυγή τής Κοινής Γνώμης στήν Α γγλία . Ό  ίδιος ό 
Τσώρτσιλ όμολογεΐ δτι έγκυρες έφημερίδες, δπως οΐ «Τάϊμς» καί ό «Μάν- 
τσεστερ Γκάρντιαν», καταδίκαζαν μέ άποτροπιασμό τά έγκλήματα πού 
διαπράττονταν στήν ' Ελλάδα καί έκαναν «βίαιες έπιθέσεις έναντίον τής κυ
βερνήσεως τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος καί Ιδιαιτέρους έναντίον μου, πού ήμουν 
ό άρχηγός της».

Τόν τύπο καί τήν Κοινή Γνώμη, δμως, πολύ λίγο λογάριαζε ό κυνι- 
κός καί άδίσταχτος Τσώρτσιλ. Ά κόμα καί τήν άναταραχή στήν Βουλή 
τών Κοινοτήτων τήν άντιμετώπισε «σάν βράχος πάνω στόν όποιον μάταια 
έπεφταν τά κύματα καί οί άνεμοι», δπως έγραφε ό ίδιος.«...Σήκωσα εύχα- 
ρίστως τό γάντι πού μάς έρριξαν οί σέρ Ρίτσαρντ Άκλαντ, Σίγκουελ καί “Α- 
νιουριν Μπήβαν».

« Έπιτρέψατέ μου, -άρχισε ό Τσώρτσιλ τήν όμιλία του- νά έκθέσω στήν 
Βουλή τήν κατηγορία πού διατύπωσαν έναντίον μας. Κ α τ ' αύτήν, χρησιμοποιή
σαμε τίς ένοπλες δυνάμεις τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος γιά νά άφοπλίσωμε τούς 
φίλους τής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα καί σέ άλλα μέρη τής Εύρώπης καί νά 
πνίξουμε τίς λαϊκές αύτές κινήσεις, πού τόσο γενναία μας βοήθησαν νά νική

24. Οΰ. Τσώρτσιλ. «2ος Παγκόσμιος Πόλεμος» 6ος τόμος, σελ. 319.
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σουμε τόν έχθρό... Ή  κυβίρνησις τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος θά ήταν άσφαλώς 
άνάξια τής έμπιστοσύνης σας έάν είχε χρησιμοποίηση τίς βρεταννικές δυνάμεις 
γιά νά άφοπλίση τούς φίλους τής δημοκρατίας».

Στή συνέχεια έδωσε μιά έρμηνεία στή λέξη «δημοκρατία»: « Ίδοΰ πώς 
τήν έννοώ: ό άπλός. ταπεινός, συνήθης άνθρωπος, ό άνθρωπος πού δουλεύει γιά 
νά ζήση τή γυναίκα του καί τά παιδιά του, πού πάει νά πολεμήση γιά τή χώρα 
του...πού πηγαίνει στίς κάλπες καί χαράζει ενα σταυρό στό ψηφοδέλτιο... 
Έάν είναι έτσι ή δημοκρατία, τήν χαιρετίζω... 'Αλλά τά αίσθήματά μου είναι 

πολύ διαφορετικά όταν πρόκειται γιά μιά αίσχροκέρδεια τής δημοκρατίας...Αύτό 
πού μοιάζει λιγώτερο μέ δημοκρατία είναι ό νόμος τοΰ όχλου, τών συμμοριών 
τών γκάγκστερς, πού έχουν θανατηφόρα όπλα καί είσχωροΰν μέ τήν βία σέ μιά 
πόλη, καταλαμβάνουν άστυνομικούς σταθμούς καί όργανισμούς-κλειδιά τής κυ
βερνήσεως γιά νά προσπαθήσουν νά έγκαταστήσουν ενα ολοκληρωτικό καθε
στώς...πού προτίθεται νά τουφεκίση όσους τόν ένοχλοΰν άπό τήν πολιτική 
άποψη, μέ τό πρόσχημα ότι τιμωρεί όλους όσους συνεργάσθηκαν μέ τούς Γερ
μανούς».

«Έχουμε περιπλακεϊ -συνέχισε ό Τσώρτσιλ- σέ ενα σκληρό καί όδυ- 
νηρό δρόμο. Φτωχή γηραιά "Αγγλία! (ίσως θά έπρεπε νά πώ: «Φτωχή γηραιά 
Μεγάλη Βρεταννία»). Πρέπει νά άναλάβωμε έργα δυσάρεστα, νά μάς χλευάσουν, 
νά μάς κατακρίνουν, νά άντισταθοΰμε πρός όλες τίς πλευρές γιά νά τά έκπλη- 
ρώσουμε... Έάν μέ κατηγορούν γιά τήν υπόθεση αύτήν θά έδεχόμουν εύχαρί- 
στως ή Βουλή νά μέ άνατρέψη. Άλλά έάν δέν άνατραπώ, θά έξακολουθήσω 
τήν πολιτική μας - Οά ξεκαθαρίσωμε τήν "Αθήνα καί τήν περιοχή της...»24<*.

Τούς ισχυρισμούς τοΰ Τσώρτσιλ άντέκρουσε ό βουλευτής τοΰ έργατι- 
κοΰ κόμματος Σέϊμουρ Κόξ καί έκανε μιά σοβαρή δήλωση:

«Αύτές τίς μέρες στά ιερά χώματα τής "Αθήνας, κάτω άπό τούς τοίχους 
τής "Ακρόπολης είναι ξαπλωμένοι δίπλα-δίπλα νεκροί Άγγλοι στρατιώτες καί 
Ελληνες πατριώτες, χτυπημένοι άπό σφαίρες πού έξαπολύθηκαν άπό συμμαχικά 

όπλα... θά προτιμούσα νά δώσω νά καεί τό δεξί μου χέρι ώς τόν καρπό, άφή- 
νοντας ένα μαυρισμένο καί παραμορφωμένο άκρο, παρά νά υπογράψω μιά δια
ταγή πρός τό βρεταννικά στρατό νά πυροβολεί έναντίον έργατών τής Ε λλά
δας...».

Καί ό ίδιος βουλευτής ρωτούσε νά μάθει άπό ποΰ ό Τσώρτσιλ άντλοΰσε 
τό δικαίωμα νά διορίζει πρωθυπουργούς σέ Συμμαχικά Κράτη όπως θά 

διόριζε μερικούς κοινοβουλευτικούς γραμματείς Ιδιαίτερους, ή όπως ό Χίτλερ 
διόριζε γκαουλάϊτερ στίς διάφορες χώρες πού περιέρχονταν κάτω άπό τήν κυ
ριαρχία του».'

Ό  Ά γγλος  βουλευτής Στρίμπεργκ, δήλωνε στή Βουλή τών Κοινο
τήτων:

« "Ελπίζω ότι δέν είναι έμφύλιος πόλεμος καί πιστεύω ότι δέν είναι. Έχω  
τή γνώμη, ότι άπό τή μιά μεριά μάχεται ό όγκος τού ελληνικού λαοΰ καί άπό τήν 
άλλη μερικοί κουίσλιγκς καί μοναρχικοί πού υποστηρίζονται άπό τίς βρεταννικές 
λόγχες».

24|). "Ολα τά άποσπάσματα άπό τόν 6ο τόμο του βιβλίου τοΟ Ού. Τσώρτσιλ.

25 ' 1·:<ρ. Πράβντα 9-12-1944.
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Μέσα στή Βουλή, τό ’Εργατικό Κόμμα, πού δέν Ικανοποιήθηκε άπό 
τίς δικαιολογίες καί τίς σκόπιμες διαστρεβλώσεις τών γεγονότων καί τών 
σκοπών τοΰ Τσώρτσιλ, ύπέβαλε μιά τροποποίηση, μέ τήν όποία ζητούσε 
ή βουλή νά έκφράσει «...τήν λύπην της γιατί ό λόγος τοΰ Πρωθυπουργού 
δέν περιλάμβανε διαβεβαίωση δτι οί δυνάμεις τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος δέν θά 
χρησιμοποιηθούν γιά τόν άφοπλισμό τών φίλων τής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα 
καί σ ’ άλλα μέρη τής Εύρώπης, ή γιά τήν καταστολή τών λαϊκών έκείνων κι
νημάτων πού έχουν συμβάλλει ένδοξα στήν ήττα τοϋ έχθροΰ καί στίς έπιτυχίες 
τών οποίων θάπρεπε νά στηριχτούμε γιά μιά μελλοντική φιλική συνεργασία 
στήν Εύρώπη».26

Δύσκολη ήταν ή θέση τοΰ Τσώρτσιλ καί τών συνεργατών του. Ό  
βρεταννός πολιτικός δμως ήξερε πώς μιλάει σέ Βρεταννούς συναδέλφους 
του πού ήταν γαλουχημένοι μέ τό πνεύμα τής υπερούσιας άποστολής τής 
’Αγγλίας στόν έξανθρωπισμό τών βαρβάρων. Δέν ήταν τυχαίο, πού στόν 
λόγο του περί δημοκρατίας καί ευθυνών, άνάφερε τίς «εύθύνες τών λευκών 
άπέναντι στούς έγχρωμους», κατατάσσοντας καί τούς "Ελληνες σέ κάποια 
άφρικανική φυλή.

’Επειδή δμως οί άντιθέσεις στή Βουλή δέν μπορούσαν νά έπηρεάσουν 
τούς έκπροσώπους του στήν ' Ελλάδα, σπεύδει στίς 9 Δεκέμβρη νά καθη
συχάσει τόν πρευσβευτή Λήπερ.

Μήν Ανησυχείτε άπό τίς έπικρίσεις πού διετύπωσαν μερικοί βουλευταί στήν 
Βουλή. Κανείς δέν γνωρίζει καλύτερα άπό έμένα τίς δυσκολίες πού έχετε νά 
Αντιμετωπίσετε. Δέν υποχωρώ ποτέ σέ περιστασιακές κατακραυγές, καί Οά υπο
στηρίζω πάντα έκείνους πού έκτελούν τίς όδηγίες μέ θάρρος καί Ακρίβεια. Στήν 
'Αθήνα, δπιος καί παντού, τό σύνθημά μας είναι: « "Οχι ειρήνη πριν Από τή 
νίκη».

Δέν ήταν δμως τό ίδιο ήσυχος καί κατηγορηματικός ό Πρωθυπουργός 
τής Μεγάλης Βρεταννίας δταν βρέθηκε άντιμέτωπος μέ τήν κατακραυγή 
τής άμερικανικής Κοινής Γνώμης. Τόν έρέθιζαν τά ευμενή σχόλια τοΰ 
άμερικανικοΰ τύπου ύπέρ τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ πού δέχτηκε άπρόκλητη 
έπίθεση καί μπροστά στόν κίνδυνο νά χάσει τήν έλευθερία του υποχρεώ
θηκε νά ξαναπάρει τά δπλα. Καί τό πιό σοβαρό ήταν δτι στό Στέητ Ντη- 
πάρτμεν έπικρατοΰσαν τότε άπόψεις δυσμενέστατες γιά τήν άγγλική πολι
τική, πού επηρέαζαν τούς υπεύθυνους πολιτικούς καί αυτόν τόν Πρόεδρο 
τής ’Αμερικής. Σύμφωνα μέ τίς άναμνήσεις τοΰ "Ελλιοτ Ροΰζβελτ, ό πα
τέρας του ξαφνιάστηκε άπό τήν ένοπλη δράση τών “Αγγλων καί ή πρώτη 
του άντίδραση ήταν μιά έκρηξη άγανάχτησης:

«Πώς είναι δυνατόν οί Βρεταννοί νά Αποτολμήσουν ένα τέτοιο πράγμα! 
Σέ πιό σημείο μπορούν νά φθάσουν γιά νά διατηρήσουν τό παρελθόν! Δέν θά 
έκπλησσόμουν καθόλου άν ό Ούίνστον είχε Απλώς δηλώσει δτι υποστήριζε τούς 
Έλληνες βασιλόφρονες! Αύτό ταιριάζει στόν χαρακτήρα του. ‘Αλλά νά σκοτώ
νει Έλληνες Αντάρτες! Καί μάλιστα χρησιμοποιώντας Βρεταννούς στρατιώτες

26. Χρονικό -Στ’ άρματα! Στ' δρματα!» έκδ. ΠΛΕ σελ. 315.

26β. Ού. Τσώρτσιλ, δ.π.
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γιά τήν υπόθεση αύτή!11
Πρώτη δυσάρεστη έκπληξη ήταν ή δήλωση τοΰ ύπουργοΰ τών ΗΠΑ 

Στετίνιους, στίς 3 τοϋ Δεκέμβρη, πού δημοσιεύτηκε στή «Φωνή τής ’Αμε
ρικής» καί κατηγορηματικά διακήρυσσε δτι:« Ή  ’Αμερική άποφεύγει μέ 
σχολαστικότητα νά έπεμβαίνει στίς έσωτερικές υποθέσεις τών χωρών πού 
Απελευθερώθηκαν άπό τούς Γερμανούς». Καί δτι:

« Ή  κυβέρνηση τών 'Ηνωμένων Πολιτειών θά έξακολουθήσει νά άπέχει 
άπό έπεμβάσεις είς τίς έσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών... δέν θά έπιδιώξει 
νά έπηρεάσει τή σύνθεση όποιασδήποτε κυβέρνησης σέ όποιαδήποτε φιλική χώ
ρα. Ό  Αμερικανικός λαός μέ συμπάθεια βλέπει τίς προσδοκίες τών κινημάτων 
Αντίστασης καί τών Αντιφασιστικών στοιχείων... γνωρίζει ότι οί ομάδες αύτές 
πολέμησαν θαρραλέα κατά τών Γερμανών καί δέν έχουν πρόθεση νά έμποδίσουν 
τίς τόσο σοβαρές έπιχειρήσεις τών Γερμανών πού συνεχίζονται».

Ή  δήλωση αύτή δημοσιεύτηκε στόν «Ριζοσπάστη» καί τήν « ’Ελεύ
θερη Ελλάδα» στίς 4 τοΰ Δεκέμβρη 1944. Ταυτόχρονα δημοσιευόταν ή 
πληροφορία πώς ό ’Αμερικανός πρεσβευτής στήν ’Αθήνα Μακβή έκανε 
έντονο διάβημα στόν Ά γγ λο  συνάδελφό του. Καταδίκαζε τήν στρατιωτι
κή έπέμβαση καί ύπέδειχνε πολιτική διέξοδο μέ τήν μεσολάβηση διε
θνούς Ε πιτροπής, πού "θά έσωζε τόσο τά προσχήματα όπως καί θά ήταν 
ένας τρόπος γιά νά βγει τό Λονδίνο μέσα άπό μιΑ πολύ έπικίνδυνη κατάσταση». 
Τήν πρόταση αύτή τού Μακβή τήν δέχτηκε ό Λήπερ καί άνέλαβε νά τήν 
διαβιβάσει στήν Κυβέρνησή του. Τήν ίδια πρόταση είχε συμπεριλάβει ό 
Μακβή στήν μακροσκελή έκθεσή του, μέ ήμερομηνία 8 τοΰ Δεκέμβρη 
•1944, πρός τόν Πρόεδρο Ροϋζβελτ.

Στίς 5 τοΰ Δεκέμβρη έγινε νέα δήλωση τοΰ Στετίνιους πού έκανε κα
θαρό ύπαινιγμό έναντίον τής έπέμβασης τής Μεγάλης Βρεταννίας στήν 
' Ελλάδα.

Ή  στάση τών Άμερικάνων, είχε προκαλέσει τήν συμπάθεια τοΰ έλλη- 
νικοΰ λαοΰ καί ταυτόχρονα αύταπάτες γιά μιά θετική συμπαράσταση τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών στόν άγώνα γιά τήν έλευθερία καί τήν άνεξαρτη- 
σία τής 'Ελλάδας.

’Αναζήτηση πολιτικής λύσης

"Ενας άπό τούς λόγους πού χρησιμοποίησαν οί συμβιβαστές στό ΠΓ τού 
ΚΚΕ γιά νά καταδικάσουν τήν ένοπλη άντίσταση τοΰ λαοΰ καί νά ματαιώ
σουν τήν ένοπλη έξέγερση καί έπίθεση στό κέντρο τής άντεπανάστασης, 
ήταν καί ό κίνδυνος τής διάσπασης τοΰ ΕΑΜ, πού βρισκόταν στό δρόμο 
τής πραγματοποίησης, μέ πρωτοστάτες τόν Σβώλο καί τόν Τσιριμώκο.

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, δπως γράψαμε, συμφώνησε νά γίνει μετριοπαθέ
στερη καί νά άναζητήσει τρόπο έπαφής καί διαπραγματεύσεων μέ τόν 
Σκόμπυ, πού είχε άπόλυτη έξουσία, καί άνέθεσε στόν Σβώλο νά κάνει

27. Τζ. Ίατρίδης, στό Γδιο, δημ. 30ο.
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τίς σχετικές βολιδοσκοπήσεις. ’Εξουσιοδοτημένος ό Σβώλος, έπισκέφθη- 
κε τόν Ά γγ λο  πρεσβευτή. Ό  Τσιριμώκος έγραψε τότε στό ήμερολόγιό 
του τά παρακάτω:

ΙΟ-ΧΙΙ-44. -  Συνάντηση τοΰ Σβώλου μέ Λήπερ. Ό  Λ. (Λήπερ) ήρεμος καί 
άποφασιστικός. « Ή  "Αγγλία δέν θά ύποχωρήση. Συνεννοηθεϊτε μέ τόν στρ. 
Σκόμπυ άλλως θά παραλάβετε τήν 'Ελλάδα έρείπια. Ή  'Ελλάδα μάς ένδιαφέρει 
σάν στρατηγικό σημείο. ' Υποχωρήστε. ‘Εμείς δέν θά σάς άφήσουμε στά χέρια 
τών Αντιπάλων σας». Μιλά καί ό Λ. (Λήπερ) -δπως καί ό Σκ. (Σκόμπυ)- όχι 
περί ΕΛΑΣ άλλά περί άτάκτων. Φαίνονται πώς δέ θέλουν νά έπισημοποιήσουν 
τή ρήξη. Ή  διάκριση πάντως πολιτικού καί στρατιωτικού ζητήματος άποτελεϊ 
καί τή διέξοδο καί τή δυσχέρεια. Άνακοινοΰνται ότι ό κ. Σοφ. (Σοφούλης) θά 
έπισκεφθεϊ τόν Σκ. (Σκόμπυ) γιά νά τοΰ πει ότι μόνη λύση είναι ή διά τών όπλων 
«καταστολή τοΰ κινήματος»2*.

Ή  νέα σκλήρυνση τής στάσης τοϋ Λήπερ όφειλόταν στίς νέες έντολές 
τοΰ Τσώρτσιλ, πού έφτασαν τήν προηγούμενη μέρα. Στό τηλεγράφημά του 
(8-12-44), πού άπευθυνόταν στόν Σκόμπυ, ό Βρεταννός πρωθυπουργός έ
γραφε: «Πολύς λόγος γίνεται στόν τύπο άπόψε γιά τίς προτάσεις εΙρήνης τοΰ 
ΕΛΑΣ...άλλά ώστόσο πρέπει νά υπολογίζεται μέχρι τοΰ σημείου ...ότι γιά λό
γους καλωσϋνης δέν έγκαταλείπουμε κείνο πού πετύχαμε ή είναι δυνατό νά πε- 
τύχουμε μέ τά στρατεύματά μας... Ό  σαφής άντικειμενικός σκοπός μας είναι ή 
ήττα τοΰ ΕΑΜ. Ή  κατάπαυση τής μάχης έξαρτάται άπ ' αύτό. "Εχω διατάξει 
νά σταλούν μεγάλες ένισχύσεις στήν "Αθήνα. Καί ό στρατάρχης Άλεξάντερ 
πιθανό νά βρίσκεται μαζί σας σέ λίγες μέρες. 'Επίμονη σταθερότητα καί όχι 
έσπευσμένοι έναγκαλισμοί, όταν ή διαμάχη δέν έχει λήξει. Κρατήστε μας ένή- 
μερους πρίν καταλήξετε σέ κάποιο συμβιβασμό, στόν όποιο σείς καί ό Λήπερ 
έχετε ανάμιξη... »:g

Ό  Σβώλος, ύστερα άπό τήν συνάντησή του μέ τόν Λήπερ, έχει πειστεί 
πώς οί "Αγγλοι δέν θά σταματήσουν τόν πόλεμο έναντίον τού λαοΰ, άν 
δέν πετύχουν στρατιωτική νίκη. ’Εξηγούσε όμως τήν άγγλική έπιμονή σάν 
ζήτημα γοήτρου καί όχι συμφεροντολογικών σκοπών τής Μεγάλης Βρεταννίας, 
παρ' όλο πού ό Λήπερ ξεκάθαρα τοΰ είχε πει πώς θέλουν τήν 'Ελλάδα δική 
τους. Είχε τήν αύταπάτη πώς μιά ύποχώρηση στό στρατιωτικό θά συντε
λούσε σέ μιά καλή πολιτική λύση άνεκτή, άν δχι άπόλυτα εύνοϊκή γιά τό 
λαϊκό κίνημα. Αύτό τό πνεΰμα μετέφερε ό Στ. Κανελλόπουλος στήν ΚΕ 
τοΰ ΕΑΜ, άπό τήν κατεχομένη «Σκομπία», δπου είχαν καταφύγει καί οί 
δύο, καί παρακολουθούσαν μέ άγωνία καί άπεπλισία τήν αίματοχυσία. Δέν 
ήταν μάλλον ύπερβολικός ό ύπαινιγμός πού έκανε τότε ή νεοφασιστική 
«ΕΛΛΑΣ» πώς «...τρέμουν μή τυχόν έπικρατήσει ή κομουνιστική δικτατορία 
καί μαζί της ταφεί γιά πάντα ή Δημοκρατία...»*"

Στίς 12 τού Δεκέμβρη πραγματοποιείται συνάντηση τοΰ Πορφυρογέ
νη, σάν έκπροσώπου τοΰ ΕΑΜ, μέ τόν στρατηγό Σκόμπυ. Ό  Ά γγλος

28. Ή λ. Τσιριμώκος στό Γδιο (δημ. 20ο) 18.3.73.

29. Ού. Τσώρτσιλ, στό ίδιο. Τόμ. 6ος, σελ. 254.

30. Εφημ. «ΕΛΛΑΣ» 11.12.44.
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στρατηγός είναι κατηγορηματικός. Ζητάει άμέσως νά υποχωρήσει ό 
ΕΛΑΣ άπό τό χώρο τής πρωτεύουσας καί οί όπαδοί τοΰ ΕΑΜ στήν ’Αθή
να νά παραδώσουν τά όπλα. Ό  Πορφυρογένης ζήτησε σάν έγγύηση νά 
άποχωρήσει καί ή ’Ορεινή Ταξιαρχία. Τέτοιο όρο άρνήθηκε νά συζητή
σει ό Σκόμπυ, καί έπανέλαβε τήν άξίωσή του. Δήλωσε ότι άν τό ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ συμμορφωθεί θά άντιμετωπίσει αύτός τό ζήτημα τών άναγκαίων έγ- 
γυήσεων. Ό  Πορφυρογένης δήλωσε πώς θά μεταβιβάσει τίς άπόψεις τοΰ 
Βρεταννοΰ στρατηγού στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ.

Κείνη τή μέρα ό Τσιριμώκος έγραψε στό ήμερολόγιό του: 
«12.12.44»
Πάιντως κάποια συνέχεια πρί.πα νά δοθεί στίς συζητήσεις τών τελευταίων ήμε
ρων περί έκκαθαρίσεως τής Οέσεώς μας. άπό τούς κυβερνητικούς κύκλους καί 
άπό μερικούς έλ/.ηνικούς. Ό  τρόπος πρέπει νά βρεθεί γιά νά πούμε τή γνώμη 
μας πρός τούς κυβερνητικούς πού επιμένουν πολύ. Έπίσης καί πρός τήν ΚΙ. 
τού ΕΑΜ. επίσημα, άψού ό Πορφιψογέν.(ης) ένεφανίσϋη έκ μέρους τού ΕΑΜ. 
καί όήλωσε πώς τό ΕΑΜ διευθύνει καί τόν ΕΛ Α Σ.« 'Ωστόσο τό ΕΑΜ ένέπ νεύ
σι: τή διαταγή τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ. πού. όπως λ.ένε, «άπαγορεύει» τίς κινήσεις τών 
"Αγγλον. Καί τό ΕΑΜ τήν κατάληψη τής ’Αθήνας; Πρός τούς πρώτους (τήν 
κυβέρνηση) πρέπει νά λεχθεί πό>ς (οδήγησαν σέ 'Ελληνο-αγγλικό πόλ.εμο καί 
καλύπτονται πίσω άπό τόν Σκόμπυ γιά νά κρατήσουν τήν έξουσία. Π<ΰς ή πρώ
τη υποχρέωση τού κ. ΓΙαπ.(ανόρέου) ήταν νά παραιτηθεί καί νά ωθήσει στό 
σχηματισμό νέας κυβερνήσεως πού \· ' άνα/.άμβανε νά λύσει τό ζήτημα ώς ελ
ληνικό καί όχι ώς έ/./.ηνοαγγλικό. Πρός τούς Β. (τούς κομμουνιστές) πρέπει νά 
λεχθή πιυς τό Κ.Κ. μόνο του έκαμε πράξεις πού μπόρεσαν νά θεωρηθούν σάν 
επαναστατικές χωρίς νά ρωτήσει κανένα καί χωρίς κανείς νά τού δώσει τήν 
έντολή. τή συμβουλ.ή. τήν άδεια. Άλλά δέν παίρνει καί τήν ευθύνη. Μάς έπι- 
θυμεί ώς κάιλυμμα. Μά. ένδίδοντας. έχουμε έπιτύχει τό αντίθετο. Ζημία τον 
αριστερού κινήματος, διότι αποφασίζουν ό,τι θέλουν καί όπως θέλουν. Δέν 
έβγάΰ.αμε πέρα τίς συνέπειες τού Λιβάνου όπως έπρεπε. καί είναι λάθος μας».

Ό  στενός συνεργάτης τοΰ γραμματέα τής ΕΛΔ καί μόνιμος άντιπρό- 
σωπος τής ΕΛΔ στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ Στ. Κανελλόπουλος. πού τίς μέρες εκεί
νες κρατούσε τήν έπαφή μέ τόν Σβώλο καί Τσιριμώκο. τούς διαβεβαίωνε ότι 
τά πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, τόσο γιά τή λειτουργία τής Κ.Η. τοΰ 
ΕΑΜ. όσο καί γιά τήν λήψη τών άποφάσεων. πού. βασικά, τίς έίσηγεϊται τό 
ΚΚΕ, άλλά γίνεται έπίμονη συζήτηση τών προτάσεων καί πολλές φορές οί 
άποφάσεις διαφέρουν ούσιαστικά άπό τήν άρχική πρόταση. "Ολες οί άποφά- 
σεις, τόσο οί πολιτικές, όσο καί οί στρατιωτικές, παίρνονται μέ αυστηρή τή
ρηση τής γνωστής άρχής λειτουργίας τής Κ.Ε. τοΰ ΕΑΜ. τής ομοφωνίας, 
καί συνεπώς μέ σύμφωνη γνώμη καί τών άντιπροσώπων τής ΕΛΔ.

"Υστερα άπό τίς διευκρινήσεις καί τήν ένημέρωση γιά τίς διαθέσεις 
τών μελών καί όπαδών τής ΕΛΔ καί τών ριζοσπαστικών δημοκρατικών 
στοιχείων, οί Σβώλος καί Τσιριμώκος, παραιτήθηκαν άπό τή σκέψη νά 
διαχωρίσουν άνοικτά τίς εύθύνες τους άπό τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ. Προτί
μησαν νά συνεχίσουν τήν τακτική τών πιέσεων γιά νά εξαναγκάσουν τό ΚΚΕ 
καί τό ΕΑΜ νά δεχτούν τούς όρους τοΰ Σκόμπυ. Πίστευαν πώς ετσι Οά 
άνοιγε έλεύθερος δρόμος γιά πολιτικές λύσεις. Τέτοιες άπόψεις μετέφερνε
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ό Στ. Κανελλόπουλος άπό τό «Κρατίδιο τής Πλατείας Συντάγματος», στή 
λαοκρατούμενη ’Αθήνα. Ό  Τσιριμώκος σημειώνει στό ήμερολόγιό του: 
«13 Δεκ. -  ’Επανέρχεται ό Σταύρος άπό τήν ΚΕ. Βρίσκει πώς ύπάρχα έδαφος, 
/Γ(·λ' ό Μιλτιάδης (Πορφυρογένης) ήρθε πραγματικά μέ διαλλακτικές προθέσεις, 
άλλά ό τρόπος τοΰ Σκόμπυ χειροτέρεψε τά πράγματα. Πάντως φαίνεται πώς οί 
διαθέσεις είναι αληθινές. Λέμε στόν καθηγητή νά τοΰ καταστήσει σαφές δτι ό 
λόγος που δέν εκφράζουμε τή γνώμη μας έναντίον τής «στάσεως» δέν είναι ποΰ 
«δέν τολ.μοΰμε» ή ποΰ «είμαστε κρυπτοκομμουνιστές», άλλά ποΰ δέν μπορούμε 
νά ένισχΰσουμε αΰτή τήν «καταστολή» μέ αύτή τήν κυβέρνηση...»

Τό πήγαινε κι έλα τοΰ Κανελλόπουλου συνεχιζόταν μέ τήν άποστολή 
όλο καί πιό «διαλλακτικών» σχεδίων τοΰ Σβώλου, πού κατέληγαν στήν 
υποταγή χωρίς όρους στό στρατιωτικό, γιά νά «σωθεΐ τό γόητρο τής ’Αγ
γλίας».

Ντοκουμέντα τής εποχής

Τά καθημερινά «Δελτία Πληροφοριών τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ». μέ επίσημες 
ανακοινώσεις ενημέρωναν τίς οργανώσεις καί τό λαό γιά τίς μάχες, τίς λα
ϊκές εκδηλώσεις καί τίς αντιδράσεις τών "Αγγλων καί τής πλουτοκρατι
κής ολιγαρχίας. Πήραμε πολλά «Δ.Π.» άπό τά 'Αρχεία τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ 
καί παραθέτουμε τά σχετικά μέ τά Δεκεμβριανά, στίς διάφορες φάσεις. Εί
ναι μιά ζωντανή εικόνα τών μεγάλων έκείνων ήμερών.

ιό ν ι κ ο  λ ιιι λ ι :υ ο ι:ι>ι 2ΊΊκ ο  Mi m n o  <ι:α μ )
KI N IΙΊΚΙI 1.Ι1ΙΊ ΙΌΙΙΙI

ΑΝΑΚΟΙΝίίΣΙΙ

Ή  Κεντρική 'Γπιτροπή τού L.A.M. σχετικά μέ τά τελευταία γεγονότα ανακοινώνει: 
Σ' όλη τήν Ελλάδα ό Λαός μετά τήν αποχώρηση τών Υπουργών τού ΕΑΜ μέ παλ

λαϊκέ; εκδηλώσεις διαδήλωσε τή θέλησή τοίι γιά τό σχηματισμό Κυβέρνησης πού Οά έξα- 
σφαλίσει πραγματικά τή Λαϊκή κυριαρχία.

Στή Θεσσαλονίκη στίς .1-12 250.000 Λαοΰ. στή Δράμα πάνω άπό 35.000 Λαού. στό 
'Αγρίνιο, στή Θήβα. στή Χαλκίδα, στήν Τρίπολη, στήν Καλαμάτα καί σ' όλες τίς πόλεις 
τής ' Ελλάδος έγιναν όγκοδέστατα συλλαλητήρια.

Ή  Εθνοφυλακή σ ' όλη τήν ύπαιθρο σχεδόν σύσσωμη προσχώρησε στόν ΕΛΑΣ καί 
στήν 'Αθήνα έ-χτός μιάς μειοψηφίας καί συγκεκριμένα 25 άνδρών στό Τάγμα Καλλιθέας καί 
Χ0 άνδρών στό Τάγμα τών 'Αμπελοκήπων, προσχώρησε στόν ΕΛΑΣ.

Στήν 'Αθήνα στίς 3-12 έγινε συλλαλητήριο μέ πάνω άπό 300.000 Λαοΰ μέ τά συνθή
ματα κάτω ή Κυβέρνηση τοΰ διχασμού καί νά σταματήσουν οί έπεμβάσεις τών ξένων. Ό  
Λαός πυροβολήΟηκε άπό τίς'Αστυνομικές δυνάμεις Μπουραντάδων πού βρισκόντουσαν στό 

Αρχηγείο ‘Αστυνομίας Πόλεων καί άπό χαφιέδες πού βρισκόντουσαν στή στέγη τοΰ Πολι
τικού Γραφείου. Θύματα 21 νεκροί καί 140 τραυματίες. Τό βράδυ τής ίδιας μέρας οί ίδιοι 
σκότωσαν 7 άνΟριόπου; ίίω  άπό τού Μπερνίτσα μέ πολυβόλο τή στιγμή πού τοιχοκολοΰ- 
σαν έντυπα τοΰ Ι:ΑΜ. ι

Στήν κηδεία πού έγινε στίς 4-12 πήρε μέρος ολόκληρη ή 'Αθήνα. Οί δολοφόνοι χτύπη- 
ouv πάλι άπό τή Γενική ‘Ασφάλεια, τό 4ο Τμήμα, τήν Τροχαία καί τό Ξενοδοχείο >·Μη- 
τρόπολις··. όπου μένουν Έδεσίτες. τά πλήθη πού γύριζαν άπό τήν κηδεία. Θύματα περίπου 
40 νεκροί καί 70 τραυματίες.
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Στίς 5-12 ό Λαός κατά Εκατοντάδες χιλιάδες διαδήλωσε στό κέντρο τής πόλης- χτυ- 
πήθηκε καί πάλι άπό τό 4ο 'Αστυνομικό Τμήμα, τήν Τροχαία καί τή Γενική 'Ασφάλεια. 
Θύματα νεκροί πάνω άπό 30 καί τραυματίες πάνω άπό 100.

Στό Θησείο δπου είχαν περιχαρακωθεί έκατοντάδες Χίτες ό ΕΛΑΣ μέ έπιτυχή στρατιω
τική έπιχείρηση άπελευθέρωσε τήν συνοικία.

Μέχρι τής στιγμής άπό τά 24 άστυνομικά τμήματα προσχώρησαν ή αφοπλίστηκαν άπό 
τό λαό καί τόν ΕΛΑΣ τά 19. ‘Επίσης καταλήφθηκε τό χτίριο τών φυλακών Χατζηκώστα 
όπου στρατωνίζονταν χωροφύλακες, ή Ειδική 'Ασφάλεια, οί φυλακές Συγγροΰ. τό Λεό
ντειο λύκειο, ή Άνωτέρα Διοίκηση Χωροφυλακής τής όδού “Ανδρου καί ή "Εφορία Υ λ ι
κού Πολέμου.

Στόν Πειραιά δλες οί άρχές προσχώρησαν ή καταργήθηκαν άπό τόν ΕΛΑΣ.
Κατά τό διάστημα αύτών τών μαχών έγιναν άνοιχτές έπεβμάσεις τών αγγλικών στρατι

ωτικών δυνάμεων καί λυπηρά έπεισόδια πού ώδήγησαν σέ τραυματισμό ορισμένων "Αγγλων 
στρατιωτών, καί τό φόνο 10 Έλασιτών καί τραυματισμό .10 άπό "Αγγλους στρατιώτες.

'Επίσης έκτός τών προηγουμένων, τίς μέρες αύτές έχουμε τίς παρακάτω επεμβάσεις τών 
"Αγγλων. Ό  κ. Σκόμπυ. χωρίς κυβέρνηση, είς σχετικήν άπόφασιν του. κήρυξε τό Στρατι
ωτικό νόμο καί ίδρυσε Στρατοδικεία.

Στίς 3/12 στοΰ Ρούφ τό μεσημέρι "Αγγλοι στρατιώτες άπαγόρευσαν μέ τήν άπειλή τών 
δπλων σέ διαδηλωτές νά άκολουΟήσουν τή διαδήλωση. Κακοποίησαν πολλούς. Συνέλαβαν 20 
καί τραυμάτισαν μέ πολυβόλο 2. Κατά τή διάρκεια τών μαχών (5-6-12) πού έγιναν στό ξενο
δοχείο «Μητρόπολις». στίς φυλακές Συγγροΰ. Χατζηκώστα. Θησείο, στό χτίριο τής Ειδικής 
'Ασφάλειας. “Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου, έπενέβησαν άγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις 
μέ τάνκς καί προστάτευσαν καί παρέλαβαν τούς έτοιμους νά παραδοΟοΰν προδότες. Τό βράδυ 
τής 3/12 στίς 8 τέσσερα άγγλικά αύτοκίνητα χωρίς καμιά διαταγή συνέλαβαν τό φυλάκιο τοΰ 
ΕΛΑΣ στή γέφυρα Κολοκυνθοΰς - Περιστέρι. Τό φυλάκειο άποτελείτο άπό 10 άνδρες. Τέ
τοιες άπόπειρες αφοπλισμού χωρίς διαταγή ϊγιναν καί στούς συνοικισμούς Βύρωνα καί Πο- 
δαράδων.

Στίς 5/12 τό βράδυ στή γέφυρα τοΰ Μέτς 6 "Αγγλοι στρατιώτες κάλεσαν τόν έπικεφαλής 
τοΰ φυλακίου τοΰ ΕΛΑΣ διμοιρίτη γιά νά συζητήσουν. Σέ λίγο έφτασαν άγγλικά αύτοκίνητα 
γεμάτα στρατιώτες, τόν κύκλωσαν καί θέλησαν νά τόν άφοπλίσουν. Σέ άρνησή του τόν έξε- 
τέλεσαν έπί τόπου. Μεγάλες Λαϊκές 'Επιτροπές, ή Παναθηναϊκή, ή Παμπειραϊκή Λαϊκή Ε 
πιτροπή καθηγητών καί ύφηγητών Πανεπιστημίου, άλλες προσωπικότητες, δλα τά έπαγγελ- 
ματικά σωματεία, οί έπαγγελματίες ΆΟηνών-Πειραιώς. 'Επιτροπή Δικαστών. 'Επιτροπή Ε 
πιστημόνων γυναικών, παρουσιάστηκαν σ ' δλες τίς πρεσβείες καί διαμαρτυρήθηκαν γιά τίς 
άνοιχτές έπεμβάσεις τών άγγλικών δυνάμεων καί ζήτησαν νά άφεθή ό Λαός έλεύθερος νά 
ρυθμίσει τά έσωτερικά του ζητήματα.

Στίς 4/12 στίς 5 μ.μ. ό Παπανδρέου στό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννια μπροστά στόν κ. 
Σοφούλη καί Α(;). Στεφανόπουλο υπέβαλε τήν παραίτησή του άφοΰ είχαν προηγηθή οί πα
ραιτήσεις τοΰ Υφυπουργού Σαρρηγιάννη καί τοΰ κ. Καρτάλη καί όλων τών άλλων υπουρ
γών. Δήλωσε μάλιστα δτι τόν έξώθησαν στή στάση του οί δεξιοί καί άφοΰ έχασε τήν έμπι- 
στοσύνη τής άριστεράς τόν έγκαταλείπουν καί αύτοί. Τήν έπομένην τό πρωί 5/12 άρχισαν 
ζυμώσεις γιά τή δημιουργία καινούργιας Κυβέρνησης μέ τήν έπίσκεψη τοΰ Σοφούλη στόν 
Ά γγλο πρεσβευτή κ. Λήπερ καί στόν κ. Σκόμπυ. 'Ανταλλάχτηκαν πολλές έπισκέψεις μετα
ξύ τους. Ό  κ. Καφαντάρης τόν όποιο βολιδοσκόπησε ό Σοφούλης άρνήθηκε νά πάρη μέρος 
στήν Κυβέρνηση προβάλλοντας λόγους ύγείας. Τό μεσημέρι τής ίδιας μέρας ό κ. Λήπερ 
άνακοίνωσε δτι κατά έπιθυμία τοΰ κ. Τσώρτσιλ, Πρωθυπουργός στήν 'Ελλάδα πρέπει νά 
παραμείνει ό Παπανδρέου. "Οπως πληροφορούμεθα ό κ. Σοφούλης άρνήθηκε νά άποδεχθή 
τή λύση αύτή.

Ό  Λαός μας Οά συνεχίσει μέχρι τέλους τόν άγώνα πού άρχισε. Θά τόν όλοκληρώσει μέ 
δσες θυσίες καί άν χρειαστούν. Θά συνεχίσει τήν άπεργία καί μέ παλλαϊκές μαχητικές έκδη- 
λώσεις 0ά άγωνιστεϊ μέχρις ο του σχηματιαΟη Κυβέρνηση πραγματικής 'Εθνικής ίνότητας πού 0ά 
έξασφαλίσει είλικρινά τή Λαϊκή κυριαρχία μέ άμεση έκκαΟάριοη καί τιμωρία τών όοσΰόγων έγκλη- 
ματιών πολέμου, (ύπογρ. δική μας)

'Αθήνα 6η τοϋ Δεκέμβρη 1944 
Ή  Κεντρική ’Επιτροπή τοΰ Ε.Α.Μ.
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ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΕΑΜ) 8-12-44
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ή  Κεντρική 'Επιτροπή τού ΕΑΜ Εστειλε στίς 8/12 γράμμα πρός τίς συμμαχικές κυβερ
νήσεις σχετικά μέ τίς έξηγήσεις πού δίνονται άπό βρετανικές πηγές γιά τά μέτρα πού παίρ
νουν οί κ.κ. Λήπερ καί Σκόμπυ στήν ' Ελλάδα. Σκοπός τοΰ γράμματος αύτοΰ είναι νά διαφω
τίσει ή ΚΕ τού ΕΑΜ τίς κυβερνήσεις τών συμμάχων χωρών καί ιδιαίτερα τήν Κυβέρνηση 
τής Μεγάλης Βρεταννίας. δεδομένου ότι οί βρεταννικής πλευράς έξηγήσεις άναφέρονται 
στήν αίτηση τής Κυβέρνησης τοΰ κ. Παπανδρέου γιά βοήθεια. Ή  Κ.Ε. τοΰ ΕΑΜ άπαριθμεΐ 
τά συγκεκριμένα γεγονότα πού ανατρέπουν τούς ισχυρισμούς αύτούς όπως: I) Τήν άπαίτηση 
τοΰ στρατηγού Σκόμπυ άπό τό στρατηγό Σαράφη γιά τήν άποστράτευση τοΰ ΕΛΑΣ. ένώ ή 
Κυβέρνηση δέν είχε υπογράψει τέτοιο δ/γμα καθώς καί ή διαταγή τοΰ ίδιου τοΰ στρατηγού 
Σκόμπυ άπό Ιης Δεκεμβρίου έ.έ. πού διατάσσει καί πάλιν τήν άποστράτευση τοΰ ΕΛΑΣ χω
ρίς ή Έλληνική Κυβέρνηση νάχει έκδώσει σχετική άπόφαση. 2) Ό  Στρατηγός Σκόμπυ πρό
βαλε τήν κατηγορηματική άξίωση νά μή διαλυθή ή "Ορεινή Ταξιαρχία καθώς βεβαίωσε ό 
ίδιος ό Παπανδρέου. 3) "Οταν μετά τά αιματηρά γεγονότα τής Κυριακής 3/12. ή Κυβέρνηση 
Παπανδρέου παραιτήθηκε παρενέβησαν καί πάλιν οί κ.κ. Λήπερ καί Σκόμπ» μέ τήν άπαίτηση 
νά παραμείνει καί πάλιν ό κ. Παπανδρέου σάν πρωθυπουργός. 4) Ό  κ. Σκόμπυ κήρυξε Στρα
τιωτικό Νόμο στήν ‘Αθήνα καί στόν Πειραιά, χωρίς ή παρουσιαζόμενη σάν νόμιμη κυβέρ
νηση τοΰ κ. Παπανδρέου νάχει έκδώσει σχετικό διάταγμα.

Τά γεγονότα αύτά μαζί μέ τούς πολυβολισμούς τών άγγλικών άεροπλάνων καί τίς επιχει
ρήσεις τών Μαύρων κατά τοΰ Λαοΰ τών ΆΟηνών-Πειραιώς άποτελοΰν τά στοιχεία καί μάλι
στα ώχρή άπεικόνισή τους. τών έπεμβάσεων τών κ.κ. Λήπερ καί Σκόμπυ στά εσωτερικά τής 
χώρας μας.

— Σύμφωνα μέ πληροφορίες μας στίς 7/12 0 "Αμερικανός Πρεσβευτής στό Λονδίνο ζή
τησε έπείγουσα άκρόαση άπό τόν Τσώρτσιλ. στόν όποιο διαβίβασε προσωπική παράκληση 
τοΰ προέδρου Ροΰσβελτ γιά τή διευθέτηση τής κατάστασης πού δημιουργήθηκε στήν ' Ελ
λάδα.

—Ό  κ. Τσώρτσιλ έδήλωσε ότι τό Σάββατο (6-12-44) Οά συγκροτηθή ειδική σύσκεψη 
στό 'Υπουργείο τών "Εξωτερικών μέ τούς Πρεσβευτές "Αμερικής καί Σοβιετικής "Ενωσης 
καί θά καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά έξευρεθή ό τύπος διασαφήνισης τή; κατά
στασης στήν 'Ελλάδα άπό κοινού μέ τούς συμμάχους, παρ" όλο πού προσωπικά είχε τή γνώ
μη ότι οί ένέργειες τοΰ στρατηγού Σκόμπυ άπέβλεπαν στή διαφύλαξη τή; τάξη; καί κάΟι 
ένέργειά του προκλήθηκε άπό τήν Συνταγματική ' Ελληνική Κυβέρνηση.

—Ό  ‘Επίτροπος τών ‘Εξωτερικών τής ΕΣΣΔ Μολότωφ παρεκάλεσε τόν ‘Αμερικανό 
πρεσβευτή τής Μόσχα; νά δοθοΰν όλα τά στοιχεία πού συγκεντρώθηκαν άπό τήν έναρξη τή; 
κρίσης στήν ' Ελλάδα.

— Στόν κ. Σκόμπυ οί υπεύθυνοι στρατιωτικοί κύκλοι τής Κυβέρνησης τών δολοφόνων 
είχαν δώσει τήν υπόσχεση πώς Οά ήμποροΰσαν μέ τίς δικές τους δυνάμεις νά άφοπλίσουν σέ 
24 ώρες τόν ΕΛΑΣ. Οί υποσχέσεις τους αυτές δέν έκτελέστηκαν κι ετσι ύ Σκόμπυ αναγκά
στηκε νά κάνη άπροκάλυπτη άνάμιξη μέ άγγλικά στρατεύματα. Οί στρατιωτικοί ρίχνουν τίς 
εύθύνες στόν Παπανδρέου.

— "Αγγλικά άεροπλάνα ένισχύουν μέ ρίψεις (σάκκους πολεμικού ύλικοΰ καί τρόφιμα) 
τήν "Ορεινή Ταξιαρχία πού βρίσκεται σχεδόν κυκλωμένη στήν Καισαριανή.

— Στήν Καισαριανή Εχουν καταστραφεϊ ώς τήν ώρα 200 σπίτια ρπό τίς έπιθέσεις τών 
"Ορεινών καί τών ‘Εγγλέζων.

■ —"Αγγλοι στρατιώτες γυρίζουν στούς κεντρικούς δρόμους τής ‘Αθήνας καί πυροβολούν 
αδιακρίτως, πάνω στόν κόσμο. Στήν όδό ‘Ακομινάτου 5 σκότωσαν μιά κοπέλα καί τραυμά
τισαν άλλη μιά. τήν 'Ελένη "Ανετίρη. Στή διασταύρωση Σοφοκλέους καί Μενάνδρου τραυ
μάτισαν πολλούς. Σέ πολλά σπίτια πετάνε δυναμίτες καί τά γκρεμίζουν, όπως στήν όδό 'Α 
γίου Κων/νου καί θ . Δεληγιάννη.

— "Απάνω στήν "Ακρόπολη άνέβηκαν Ά γγλοι καί χωροφύλακες καί χτυπάνε τόν ΕΛΑΣ 
καί τό Λαό.

— Χθές καί προχθές τά άγγλικά άεροπλάνα έβαλαν θεριστικές βολές στό μνημείο Φι-
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λοπάππου καί τό Μέτς. 'Υπάρχουν 10 Ά γγλοι στρατιώτες σκοτωμένοι...
—Ή  άπεργία τοΰ Αθηναϊκού καί Πειραϊκοΰ λαού συνεχίζεται μέ μεγίστη επιτυχία. Σέ 

δλες τίς συνοικίες συγκροτούνται τεράστιες διαδηλο>σεις. ' Η άπόφαση τοΰ Λαοΰ παραμένει 
άκλόνητη νά συνέχιση τόν άγώνα του ώς τή νίκη γιά τήν αποτροπή τής διχτατορίας. τό σχη
ματισμό Κυβέρνησης πραγματικής Εθνικής 'Ενότητας, γιά Λαϊκές έλευΟερίες καί γιά τήν 
άνεξαρτησία τής 'Ελλάδας.

ΆΟήναι Η-12-44 Η ΚΕ ΙΟΥ ΕΑΜ

Λ///ι.: lt i) \  ϊδιιι ιίνιικοίνωση (1\<κρι:ρι:τυι όιιιμκρτι piu - καταγγελία τής ΚΕ τής ‘Εθνικής Α λ 
ληλεγγύης άπό τή σύσκεψη πού είχε γίνα στίς 6/12 τήν αντιπροσωπειών I) Παναθηναϊκής 
‘Επιτροπή;. 21 Πιιμπι.ιριιϊκή; "Επιτροπή;. .1) I ι \ ική; Συνομοσπονδίας "Εργατών ' Ελλάδα,:.
4) 'Ομόσπονδη.. 1 λ,π,,.,ι Γ,:.,,πόνων "Ελλάδα;. 5) "Ομοσπονδία Ένώσεως Καταναλωτι
κών Συνετ. ' \·Ί |μ  >ν. (>ι I ι;\·. Συν. Έφεδρων. 7) "Ομοσπονδίας Έπαγγελματιών. Κ) "Ομο
σπονδίας Βι··γι./μ λ . *)) Κεντρική; Πανυπαλλ. ‘Επιτροπής. 10) "Επιτροπών Συνεργασίας 
Τραπεζικών όργι.νωπι.ων κ»ι Ίοιι-ιτικών υπαλλήλων. II) Έργατούπαλληλικού Κέντρου "Α
θηνών. "Επίπιι; ή Ό λ ομ ι/.m  τ«:»ν αντιπροσώπων τών υπαλληλικών "Οργανώσεων τής "Α
θήνας μέ ψήφισμα ρίχνει :ΐ|> ι.Γιιύνη τών δολοφονιών στόν Πρωθυπουργό καί ή Διοικούσα 
"Επιτροπή τών Χημικών ' I/./.ιίδιις έστειλε υπόμνημα στους άρχηγούς τών κομμάτων.

Στήν ανακοίνωση .ίνιιφέροντιιι έκδηλώσεις τοϋ ΕΑΜ τομέα Κέντρου τής "Αθήνας, τού Η 
Τομέα, στήν πάνδημη κηδεία ιών αγωνιστών τού ΕΛΑΣ οτόν 7ο Τομέα...

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡί2ΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 9-12-44
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καί σήμερα ό Λαός τής "Αθήνας καί μαζί μ" ολόκληρο τό Λαό τής "Ελλάδα; εξακολού
θησε μέ τήν παλλαϊκή άπεργία καί μέ τά όπλα τό μεγάλο άγώνα του.

Στή Μακεδονία κηρύχτηκε παλλαϊκή άπεργία μέ συμμετοχή 1009;. Στή Θεσσαλονίκη 
είναι γενική νέκρα. Στίς 8/12 έγινε παλλαϊκό συλλαλητήριο. Πήρε μέρος όλος ό πληθυσμός 
τής πόλης καί τών γύρω χωριών πού ήρθαν μέ χιλιάδες κάρα. Πάνω άπό .100.000 ήταν οί δια
δηλωτές. Στή συγκέντρωση μίλησε ό Γραμματέας τής 'Επιτροπής ΕΑΜ Μακεδονίας καί ό 
συναγωνιστής Τζήμας. ό αντιπρόσωπος τού ΕΛΑΣ στόν Τίτο. Ό  Λαός τής Θεσσαλονίκης 
είναι άγρυπνος καί σέ έπιφυλακή.

Ό  Λαός ολόκληρου τοΰ Ξηρομέρου διαδηλώνοντας κατέβηκε στόν "Αστακό. Στή διαδή
λωση μίλησε Ά γγλος άξιωματικός πού τόνισε ότι ουδέποτε ό αγγλικός Λαός σήκωσε τά 
δπλα κατά τοΰ έλληνικού Λαοΰ. "Οτι ό άγγλικός Λαός δέ συμφωνεί μέ τή θέση πού πήρε ό 
Τσώρτσιλ στό έλληνικό ζήτημα. " Η συγκέντρωση έστειλε ψήφισμα στίς σύμμαχες Κυβερνή-

'Επίσης στήν Άμφισσα. Γαλαξείδι. "Ιτέα. έγιναν καί άλλα συλλαλητήρια. Στή Λοκρίδα 
έγινε διαδήλωση μέ 20.000 Λαό. Στήν "Αταλάντη, στό Δαδί. στό Μώλο. στό Κηφισοχώρι 
επίσης έγιναν πολυπληθή συλλαλητήρια. Στήν "Αταλάντη μίλησε ό βουλευτής τού 19.16 Δελ- 
λόπουλος τοϋ Πανδημοκρατικοΰ μετώπου. ΆπηυΟύνΟηκαν ψηφίσματα στόν 'Αρχηγό τής 
Άγγλικανικής 'Εκκλησίας καί τόν Αρχιεπίσκοπο 'Αθηνών.

'Επιτροπή τού συλλαλητηρίου πού έγινε στή Λαμία, μέ επικεφαλής τό Δήμαρχο, παρου
σιάστηκε στούς "Αγγλους άξιωματικούς καί έπέδωκε υπόμνημα διαμαρτυρίας.

Τήν Κυριακή προετοιμάζεται Παλλαϊκό Πανδημοκρατικό συλλαλητήριο τής Λαμίας - 
Φθιώτιδας - Δομοκοΰ.

Στή Θεσσαλία άπό τίς 3-6/12 έγιναν συλλαλητήρια στό Βόλο. Συμμετείχε δλος ό λαός 
τής πόλης καί τών γύρω χωριών μέ 50.000 Λαό. Στή Λάρισα πήραν μέρος .10.000 Λαού. Στήν 
Καρδίτσα 15.000. στά Τρίκαλα στήν πόλη 15.000 καί στήν ύπαιθρο πάνω άπό .10.000 Λαός.

Στίς 8/12 έγινε έπαρχιακό συλλαλητήριο στήν Καρδίτσα μέ .15.000 Λαό. Πήραν μέρο; οί
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kutoikoi τών ορεινών περιοχών καί "Αργους.
Ή  μαχητικότητα τοΰ Λαοΰ είναι πρωτοφανής. Τά συνθήματα πού κιιριαρχοΰν είναι Λαο

κρατία καί ανεξαρτησία, κάτι» ή Κυβέρνηση τοΰ εμφυλίου πολέμου. Κυβέρνηση πραγματικής 
' Εθνικής ’ Ενότητας.

Παρόμοιες κινητοποιήσεις Εγιναν καί συνεχίζονται σ ’ όλα τά Επαρχιακά κέντρα καί 
χωριά, σ' όλη τήν Ελλάδα. Ψηφίσματα ένάντια στίς έπεμβάσεις τοΰ Σκόμπυ υποβάλλονται 
στίς συμμαχικές στρατιωτικές αποστολές γιά νά τά μεταβιβάσουν στίς Κυβερνήσεις των.

Στήν 'Αθήνα όλος ό Λαός μαζί μέ τόν ΕΛΑΣ μάχεται στήν πρώτη γραμμή. Τά τμήματα 
τού ΕΛΑΣ σταθερά προωθούνται πρός τό κέντρο τής πόλης. Στήν Καισαριανή ή 'Ορεινή Τα
ξιαρχία κρατιέται σταθερά σέ απόσταση καί βρίσκεται σέ δύσκολη θέση. Ό  Λαός τής Και- 
σαριανής σύσσωμος μάχεται μαζί μέ τόν ΕΛΑΣ. “Ολος ό Λαός προσφέρει ό.τι είχε στά σπί
τια του άπό ρουχισμό, σεντόνια, κουβέρτες κλπ. γιά τά Νοσοκομεία τοΰ ΕΛΑΣ. Οί μανάδες 
προσφέρουν τό γάλα τών παιδιών τους γιά τούς τραυματίες. Στίς I I..V) ενα τάνκς εγγλέζικο 
άπό τήν όδό Ρηγίλης πολυβόλησε τό Βατριιχονήσι καί τραυμάτισε δυό κοπέλλες. ' Η Καισα- 
ριανή βάλλεται συνεχώς μέ όλμους. Ία πυρά είναι πολύ πυκνά. Στίς .1 τό άπόγευμα πολυβο
λισμοί άπό άεροπλάνα στήν περιοχή Δουργούτι. Ά η  Γιάννη. Νέο Κόσμο. Στοΰ Ά η  Γιάννη 
χτύπησαν καί τό Νοσοκομείο πού είχε εμφανή τά σήματα τοΰ ‘Ερυθροί* Σταυρού. Ό  κόσμος 
άπό τήν Καισαριανή φεύγει στό Βύρωνα. Έκεϊ ιδρύθηκε Επιτροπή στεγάσεως. 'Επιτροπή 
διανομής άρτου. 'Επιτροπή έπιτάςεως οικημάτων καί ‘Επιτροπή συγκεντρώσεως τροφίμων 
καί φαρμάκων.

Στις 7/12 οί Όρεινοταξιαρχίτες έκαναν επίθεση στή Σωτηρία. Ό  ΕΛΑΣ καί οι άρρω
στοι άντιστάθηκαν. Μέσα στούς Ριμινίτες αναγνωρίστηκαν άπό τούς άρριίκττους Kui τό προ
σωπικό τσολιάδες πού πριν άπό τήν άπελευθέρωση βρίσκονταν στή Σωτηρία γιά Φρουρά. 
Έκτέλεσαν πολλούς άρρωστους βαριά καί ορισμένους άπό τό προσωπικό πού τούς ήξεραν

ροσβεστική 2Κ πυροσβέστες σάν 
κακοποίησαν. Κινδυνεύουν άπό 

στιγμή σέ στιγμή.
Στήν όδό ‘Λκομινάτοι· άγγλικά τάνκς έβαλαν κατά ι 

κα Kui i':vu κορίτσι. Στήν όδό ' Αγίου Κωνσταντίνου 
τάνκς καί γκρέμισαν iivu σπίτι. Υπάρχουν ιιύματα.

Στίς 7/12 στήν πλατεία Μεταξουργείου άγγλικά τάνκς συνέλαβαν καί έκτέλεσαν έπί τό
ποι ivuv άνΟυπολοχαγό τοΰ ΕΛΛΣ.

Σήμερα στήν όδό ‘Αγίου Μελετίου πολυβόλησαν άγγλικά άεροπλάνα. Ία θύματα άπό 
τόν ΰμίΓ/ο πληθυσμό άνέρχονται σέ 42 τραυματίες kui 4 νεκρούς.

Στόν Πειραιά σύσσωμος ό Λαός μάχεται στό πλευρό τού ΕΛΛΣ.
Στις 9/12 όλη τήν ημέρα τά άεροπλάνα έβαλαν συνεχώς Kui στόν άμαχο πληθυσμό. 'Ε

πίσης έγιναν έπιΙΙέσεις Kui άντεπιθέσεις σέ πολλά σημεία τής πόλης. Ο ΕΛΛΣ είναι κυ
ρίαρχος.

'Επιτροπές τού Λυοΰ παρουσιάστηκαν στούς "Αγγλους Kui ζήτησαν να σταματήσουν νά

'Επιτροπή άπό τίς οικογένειες κείνων πού σκοτώθηκαν άπό τούς "Αγγλους, μέ επικεφα
λής τό Μητροπολίτη Kui άλλες προσωπικότητες, παρουσιάστηκαν καί διαμαρτυρήΟηκϋν στό 
Λιοικητή τών άγγλικών δυνάμεων Πειραιά.

Στό μέρος όπου γίνηκε δεχτή ή 'Επιτροπή αύτή. βρέθηκε μπροστά σέ πολλούς χαφιέδες 
τής Ειδικής. Μπουραντάδες και Χίτες. οί όποιοι έδειξαν διαθέσεις νά λυντσάρουν τήν Επι
τροπή. Στό διάβημα ό "Αγγλος διοικητής άπήντησε ότι Οά συνεχίσουν νά χτυπούν τό Λαό 
καί ότι περιμένουν ενισχύσεις γιά νά τόν χτυπήσουν περισσότερο, άν δέν κατεθέσει τά όπλα 
ό ΕΛΑΣ. Ύστερα άπό συζήτηση άνεγνώρισε πώς υπάρχουν προδότες στήν ‘Ελλάδα καί πρέ-

Σύμφωνυ μέ θετικές πληροφορίες στά άεροπλάνα πού πολυβολούν τό λαό επιβαίνουν

Στίς 5/12 ή Παμπειρυϊκή 'Επιτροπή έξ ονόματος τοΰ Πειραίκοΰ Λαοΰ καί ύστερα άπό 
ι'.πανηλειμμένα ψηφίσματα του. έγκατέστησε τό δικηγόρο Λεβαντή σάν Δήμαρχο Πειραιά, 
πέ άντικατάσταση τού γνωστού διορισμένου άπό τήν 4η Αύγουστου καί άπό τήν κατοχή δυο
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φορές δοσίλογου Δημάρχου Στρατήγη.
Ή  Γ.Σ.Ε.Ε. άπηύθυνε καί σήμερα 9/12 έκκληση πρός τούς Λαούς καί τίς Κυβερνήσεις 

'Αγγλίας, Σοβιετικής "Ενωσης, 'Αμερικής καί Γαλλίας μέ τήν όποία καταγγέλλει τήν Εγ
κληματική συμπεριφορά τοϋ στρατηγού Σκόμπυ έναντίον τοΰ Λαοΰ μας. Τονίζεται δτι ό κ. 
Σκόμπυ ήρθε στήν Πατρίδα μας 10 μέρες ύστερα άπό τήν άπελευθέρωσή πού κέρδισε μέ τό 
αίμα του ό Λαός μας- Εντούτοις τόν ύποδεχτήκαμε σά σύμμαχο έλευΟερωτή καί φίλο καί 
δμως ώ Σκόμπυ τίς Ενοπλες άγγλικές δυνάμεις άντί νά τίς χρησιμοποιήσει γιά νά πολεμήσει 
τούς Γερμανούς πού Εξόντωναν τό Λαό μας στήν Κρήτη, αύτός συνεμάχησε μέ τίς συμμορίες 
τών ταγμάτων (S.S.) πού ήταν οργανώσεις τών Ναζί καί σφάζει τό Λαό μας γιά νά έπιβάλει 
μοναρχοφασιστική διχτατορία. Χρησιμοποίησε τά κανόνια τοΰ αγγλικού στόλου, τούς ναύ
τες καί τά άεροπλάνα γιά νά βομβαρδίζει τίς Εργατικές συνοικίες τής 'Αθήνας καί τοΰ Πει
ραιά. Τά άεροπλάνα πολυβολοϋν τίς αύλές τών έργατικών συνοικισμών Καισαριανής καί 
Κοκκινιάς καί υπάρχουν Εκατοντάδες θύματα. Ζητά τήν Επέμβαση τών άλλων Κυβερνήσεων 
στήν 'Αγγλική καί νά άξιώσουν νά άποσυρΟοΰν τά άγγλικά καί άποικιακά στρατεύματα 
στούς στρατώνες τους. καί νά κρατήσουν αυστηρή ουδετερότητα.

Σέ συνέχεια τών Ενεργειών τής Κ.Ε. τού ΕΑΜ ό Δ.Ε.Σ. άνΕλαβε τήν υποχρέωση καί 
δήλοκιε ότι Οά μοιράσει αύριο τρόφιμα καί φάρμακα στά Νοσοκομεία καί άπό μεθαύριο 
άλεύρι γιά τούς φούρνους. Έπίσης τά μπακάλικα καί τά άλλα μαγαζιά στίς γειτονιές άπό 
αύριο Οά άνοίγουν άπό τίς 12 Εως 3 μ.μ.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες άπό τό Λονδίνο γιά πρώτη φορά άπό τότε πού σχηματίστηκε 
ή Κυβέρνηση Τσώρτσιλ. παρατηρεϊται διάσταση γνωμών μέσα στούς κόλπους τής Κυβέρνη
σης. Τό Εργατικό Κόμμα, οί Υπουργοί του καί μεγάλη μερίδα τοΰ τύπου κατακρίνει τήν 
πολιτική τοΰ Τσώρτσιλ στό 'Ελληνικό ζήτημα.

Ό  'Αντιπρόεδρος τής Κυβέρνησης Ά τλυ  έπεσκέφΟηκε τούς πρεσβευτές τής Σοβιετικής 
"Ενωσης καί 'Αμερικής καί μίλησε μαζί τους γιά τό "Ελληνικό ζήτημα, μέ σκοπό νά διευ
κολύνει τήν σημερινή σύσκεψη τών πρεσβευτών μέ τόν Ή ντεν καί τόν Τσώρτσιλ.

Ο Παπανδρέου συνεκρότησε στρατιωτική Επιτροπή άπό τά πιό άδιάλλαχτα καί άντιλα- 
ικά στοιχεία μέ Επί κεφαλής τούς Σπαή καί Βεντήρη γιά τό στρατιωτικό, Μεζεβίρη καί Κον- 
ιογιάννη γιά τό Ναυτικό. Οί Ζαϊμης καί Σπηλιωτόπουλος διεφώνησαν καί παραιτήθηκαν. Ό  
Βούλγαρης άντικαταστάΟηκε. Ή  Επιτροπή αύτή Εξωθεί τόν Εμφύλιο πόλεμο στά άκρα.

Ό  Λαός μας. άπαιτεϊ νά πάψει άμέσως κάθε στρατιωτική καί πολιτική άνάμμιξη τών Λή
περ καί Σκόμπυ καί τών άγγλικών στρατευμάτων.

Μετά άπό αύτό άπαιτεϊ τή δημιουργία Δημοκρατικής Κυβέρνησης πού Οά Εξασφαλίσει 
πραγματικά τίς λαϊκές Ελευθερίες.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ - ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ

ΆΟήνα 9 Δεκέμβρη 1944 
Γιά τήν Κ.Ε. τοΰ Ε.Α.Μ.

hWNIKO ΑΠΙίΛΕΥΜΕΡίΠΊΚΟ ΜΕΤίίΠΟ (ΕΑΜ) 11-12-44
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ό  Λαός τής Αθήνας καί τοΰ Πειραιά καί ολόκληρης τής Έλλαδας μέ τήν ίδια πίστη, 
τόν ίδιο ένΟουσιασμό καί τήν ίδια αυτοθυσία συνέχισε καί σήμερα στό πλάι τοϋ ήρωϊκοΰ 
ΕΛΑΣ τόν άγώνα γιά τήν λευτεριά καί γιά τήν ανεξαρτησία τής χώρας μας.

Στίς 10-12 τό βράδυ ίγινε προώθηση τών φυλακίων τοϋ Ψυρρή στήν όδό ΆΟηνάς μέχρι 
τήν Αιόλου.

Οί Μπουραντάδες ήταν κλεισμένοι σέ ξενοδοχείο τής πλατείας Μοναστηρακίου. Ό  
ΕΛΑΣ Επιτέθηκε καί τό ξενοδοχείο πήρε φωτιά. "Ως τό άπόγευμα τό ξενοδοχείο καιγότανε...

Σήμερα στίς 2 τό πρωί ό 3ος Λόχος τοϋ Τάγματος Περιστεριού τού 4ου Συντάγματος 
κατέλαβε τήν όδό Πειραιώς καί Σωκράτους.
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Ό  πρώτος καί ό τέταρτος λόχος τοΰ ίδιου Τάγματος, προχωρούν άπό τήν όδό Ζήνωνος - 
Ά γιου  Κων. - Βερανζέρου πρός'Ομόνοια.

Ό  ΕΛΑΣ άπό τήν άλλη πλευρά προχώρησε μέχρι τήν πλατεία Κάνιγγος. κατέχει τήν 
όδό Σολωμού καί Τοσίτσα. Κύκλωσε τό 4ο Αστυνομικό Τμήμα, τή Γενική Ασφάλεια καί 
τό Χημείο.

Ά π ό τήν άλλη πλευρά 6 ΕΛΑΣ έχει κυκλώσει τήν σχολή τών Εύελπίδων. Κατέλαβε τρία 
χτίρια καί άπό κεϊ βάλλει στά άλλα.

Στίς 10-12 πέντε τό πρωί ό ΕΛΑΣ έπιτέΟηκε άπό τήν πλευρά τής Καισαριανής. στό λό
φο Άράπη πού κατήχετο άπό τούς Ταξιαρχίτες. Ό  λόφος κατελήφΟη. απώλειες 50 νεκροί 
άπό τούς Ταξιαρχίτες καί άπό τόν ΕΛΑΣ 2 νεκροί καί Η τραυματίες.

Δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ κατέλαβαν τό άντικαρκινικό νοσοκομείο έπί τής Λεωφόρου Α λ ε 
ξάνδρας.

Στού Μακρυγιάννη Εγινε άπό τόν ΕΛΑΣ περίσφιξη τών έκεί χωροφυλάκων στούς εσω
τερικούς τοίχους, παρά τά σφοδρά πυρά τών Ά γγλων άπό τήν Ακρόπολη.

"Υστερα άπό έπίθεση πού έκαναν οί Ά γγλοι στή Σωτηρία μέ τάνκς καί μέ καταιγισμό 
πυρός μπήκαν στόν περίβολό της. Ό  ΕΛΑΣ έκανε εύστοχη άντεπίΟεση μέ πυροβολικό καί 
άνάγκασε τούς ‘Εγγλέζους μέ τά τάνκς νά άποχωρήσουν.

Στίς 9-12 ή Έλασίτισσα Νικολίτσα Δρόσου, τής ήρωικής Κοκινιάς. έπιασε αιχμαλώ
τους πέντε Ά γγλους στρατιώτες.

Α γγλικό τάνκς πέρασε άπό τήν όδό Πειραιώς καί έβαλε κατά τού 9ου Γυμνασίου μέ απο
τέλεσμα τόν θάνατο ενός περαστικού καί τόν βαρύ τραυματισμό ενός άλλου.

Στίς 10-12 στις 8 μ.μ. στήν γωνία Ά γιου  Μελετίου καί Πατησίων δυό άγγλικά τάνκς 
πολυβόλησαν έπί πολύ ώρα.

Στή Λεωφόρο Αλεξάνδρας Ά γγλοι πυροβόλησαν ένα νοσοκομειακό αυτοκίνητο πού 
μετέφερε τραυματίες. Σκότωσαν ένα γιατρό καί τραυμάτισαν μιά νοσοκόμα.

Στίς 10-12 οι τραυματίες άπό τόν άμαχο πληθυσμό τής Καισαριανής είναι πάνω άπό 800.
Στήν τρίτη στάση τοϋ "Ελληνικού στίς 8-12 οί Ά γγλοι συγκέντρωσαν άμαχο πληθυ

σμό, χίλιους μέ χίλιους πεντακόσιους, μεταξύ τών όποιων παπάδες, γυναίκες καί παιδιά, σέ 
συρματοπλέγματα.

Στίς 8-12 στό μνημείο Φιλοπάππου οί Ά γγλοι σκότωσαν τρεις πολίτες.
Ό  άεροπορικός πολυβολισμός τών ‘Εγγλέζων στά πέριξ τής Σχολής Εύελπίδων καί στίς 

συνοικίες Κυψέλης κ.λ.π. ήταν έντονότατος. "Υπάρχουν δεκάδες θύματα γυναικόπεδα.
Στούς Αμπελόκηπους καί τά Κουπόνια οί Ά γγλοι έριξαν βόμβες πού περιέχουν να

ρκωτικά άέρια. Προκαλοΰν στήν άρχή πονοκέφαλο καί μετά νάρκοιση.
Στίς 10-12 στόν Πειραιά οί Ά γγλοι χτυπούσαν όλη μέρα μέ άεροπλάνα. πυροβολικό, 

όλμους καί πολυβόλα. Στό κέντρο τοϋ Πειραιά χτυπούσαν άδιακρίτως άπό τό πρωί εως τό 
βράδυ, όχι στόχους άλλά μέσα στά σπίτια καί στόν άμαχο πληθυσμό. Στό κέντρο μόνο άπό 
άμαχο πληθυσμό υπάρχουν νεκροί καί τραυματίες 150. Στήν περιοχή τού Μοσχάτου χτυπού
σαν ένάντια στόν άμαχο πληθυσμό μέ όλα τά μέσα. "Υπάρχουν πολλοί νεκροί καί τραυμα
τίες. μέσα σ ' αυτούς γυναίκες καί παιδιά. Στήν όδό Ίπποδαμείας σκοτώθηκε μιά γυναίκα καί 
άλλοι. Οί Ά γγλοι μέσα άπό τά τάνκς σκότωσαν ένα νέο 20 χρόνων, ιόν Σωτήρη Κούβαρη 
καί μιά γρηά. Στήν Άμφιάλη άπό οβίδα γκρεμίστηκε τό σπίτι τού Άλφάρα. Σκοτώθηκε ή 
κόρη του καί τραυματίστηκαν τρεις άπό τά πυροβόλα τών καραβιών καί άπό πολυβολισμούς 
τών άεροπλάνων. Στόν Πειραιά πολεμούν ένάντια στό Λαό μόνο άγγλικές δυνάμεις.

Στίς 10-12 στό Λαϊκό Νοσοκομείο εισέβαλαν ταξιαρχίτες καί συνέλαβαν νοσοκόμες καί 
νοσοκόμους.

Ό  Παπανδρέου έκανε έπιστράτευση σέ πέντε άστυνομικά τμήματα, δηλαδή τής περιοχής 
τού Κέντρου πού κατέχει. Καλεί ύπό τά όπλα τέσσαρες κλάσεις 1935-1938 νά παρουσιαστούν 
αύριο. (Στήν περιοχή έκείνη μοναχά μαγαζιά, κέντρα καί δημόσια καταστήματα υπάρχουν). 
Είναι φανερό πώς ή έπιστράτευση γίνεται γιά νά βάλουν στολή στούς χίτες. 'Εδεσίτες κλπ. 
δοσιλόγους.

"Ολη ή 'Ελλάδα στό πλευρό τού άγωνιζόμενου Λαού τής Αθήνας:
— "Ολος ό λαός τού Ψυρρή μετέχει στις μάχες φτιάχνοντας χαρακώματα, ένισχύοντας 

τούς μαχητές καί περιθάλποντας τούς τραυματίες.
— Στή Νέα Σμύρνη ό λαός σύσσωμος προσφέρει καί τό τελευταίο ρούχο γιά νά ένισχυ- 

σει τούς μαχητές μας. Σέ δυό μέρες μέσα συγκροτήθηκαν 4 νοσοκομεία.
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Στήν άριατερή σελίδα: Ή  Αθήνα καί πάλι πολεμάει τό φασισμό. -  υπερασπίζεται τή 
λευτεριά άπό τους νέους καταχτητές, τούς άγγλους. (Ξυλογραφία τής Βάσως 

Κατράκη)
Κάτω: Εγγλέζικο τάνκ σέ άθηναϊκό δρόμο. Πίσω του προχωρούν καλυμμένοι ot 

«σύμμαχοι προστάτες»



— Ή  Λαϊκή 'Επιτροπή Καλλιθέας μοίρασε στό λαό 4.000 όκ. λαχανικά. 100 χιλιάδες 
μερίδες ψωμιού τών 50 δραμιών. 71.000 όκ. ξύλα. 4.000 όκ. κάρβουνα καί άλλα εΤδη.

— Μέ πρωτοβουλία τής Δημοτικής 'Επιτροπής Πειραιά καί Οπό τήν έπίσημη Προ
εδρία τοΰ Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως συνήλθε στόν Πειραιά στίς 9-12 μεγάλη σύσκεψη 
γιά τά ζητήματα διατροφής τοΰ Πειραϊκοΰ Λαοΰ. Στή σύσκεψη πήραν μέρος άντιπρόσωποι 
τοΰ ΕΑΜ καί τών έργατοϋπαλληλικών όργανώσεων Επισιτισμού. Ή  έπιτροπή πού έξελέγη 
έξήτασε όλα τά έπισιτιστικά δεδομένα πήρε άποφάσεις μέ τίς όποιες άντιμετωπίζονται ικανο
ποιητικά τά έπισιτιστικά προβλήματα τής έργατούπολης... Σήμερα επιτροπή άπό προσωπι
κότητες τοΰ Πειραιά μέ έπικεφαλής τόν Μητροπολίτη, ξεκίνησε νά παρουσιαστή στίς πρε
σβείες γιά νά διαμαρτυρηΟοΰν γιά τίς επεμβάσεις καί τις δολοφονίες τοΰ Λαοΰ άπό τά στρα
τεύματα τοΰ Σκόμπυ.

— Στό χωριό ΒαΟειών. Χλεμποτσάρι. Σχηματάρι. Στανιάτων. Λιάτανης. Οίνόης. Δρά- 
μεσι. Αύλίδας. Δρίτσας. Κλειδιού. Κρίμπιτη. σέ παλλαϊκές συγκεντρώσεις ό Λαός έξέδιοσε 
ψηφίσματα πρός τίς πρεσβείες... καί εξέφραζε τήν άγανάκτησή του γιά τή στάση τοΰ Παπαν
δρέου καί Σκόμπυ.

— Ό  Λαός τής 'Ελευσίνας σέ πάνδημο συλλαλητήριο... διαμαρτυρήΟηκι: γιά τήν άνά- 
μιξη ιού Σκόμπυ στά εσωτερικά μας.

— Στίς 3-12 ό Λαός τής Άράχωβας - Λειβαδιάς σύσσωμος κατέβηκε σέ συλλαλητήριο 
διαμαρτυρίας....

— Σήμερα έπανελήφθη ή συνάντηση τής Κεντρικής τοΰ ΕΑΜ μέ τόν άντιπρόσωπο τού 
Διεθνούς Έρύθρού Σταυρού Λάμερ.

— "Υστερα άπό άπόφαση τής Κεντρικής 'Επιτροπής τοΰ ΕΑΜ τά καταστήματα πού 
έξυπηρετοΰν τίς ανάγκες διατροφής τοΰ πληθυσμού σ ' δλη τήν 1 Αθήνα, έκτός άπό τό Κέν
τρο δπου έπικρατεΐ ή ψευτοκυβέρνηση Παπανδρέου. 0ά μείνουν άνοιχτά.

— Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ ύπέβαλε διαμαρτυρία γιά τήν μέχρι σήμερα μή διανομή τροφίμων 
καί ψωμιού στό λαό καί τόνισε δτι τό ΕΑΜ πραγματοποίησε δλες τίς προϋποθέσεις πού 
ζητήθηκαν άπό τό Δ.Ε.Σ. καί έδωσε δλες τίς έγγυήσεις πού τού ζητήθηκαν....

— Ή  ΚΕ τού ΕΛΑΣ μέ τό ύπ' άριθ. Α.Π. 131 Εγγραφόν της. τής 9-12-44 πρός τόν 
Σκόμπυ... τοΰ γνωρίζει δτι... τά συμμαχικά βρεταννικά δπλα δέν έχουν καμμιά θέση στήν έπί· 
λυση τών έσωτερικών ζητημάτων τοΰ έλληνικοΰ λαού....

— Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ άπηύθυνε καί σήμερα έντονη διαμαρτυρία πρός τούς πρεσβευτές... 
γιά τόν βομβαρδισμό καί πολυβολισμό άπό άγγλικά άεροπλάνα τών λαϊκών συνοικιών....

— Τά κόμματα καί οί όργανώσεις πού μαζί μέ τό ΚΚΕ άποτελοϋν τό ΕΑΜ... άπηύθηναν 
διαμαρτυρία πρός τόν πρεσβευτή τής Μ. Βρεταννίας....

— Μόλις Επιασαν τό χτίριο τής Ειδικής 'Ασφαλείας έγινε μέσα λεπτομερής έξέταση 
άπό τό δικαστικό τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ.

Ά π ό  τά 16 δωμάτια πού ϊχουν τά δύο τελευταία πατώματα τοΰ περίφημου ξενοδοχείου 
Κρυστάλ, τής όδού Έλπίδος, 10 ήταν γεμάτα στούς τοίχους αίματα. Τό Ιδιο οί σκάλες καί 
οί διάδρομοι, άν καί σέ πολλά μέρη οί χαφιέδες ξέφτισαν τούς άσβέστες γιά νά τά Εξαφα
νίσουν. Σ' άλλα δωμάτια φαίνονται καθαρά τά ίχνη άπό Εκτελέσεις.'Εκεί μέσα βρέθηκε 
άφημένο καί τό περίφημο κνούτο τών βασανιστών πού άπ' αύτό μαρτύρησαν τόσοι ήρωες 
τού Έθνικοαπελευθερωτικοΰ άγώνα.
Η ΜΑΧΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ — ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ — ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 
ΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ -  ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ — ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ 

Αθήνα 11-12-44 Γιά τήν Κεντρική 'Επιτροπή τού ΕΑΜ

Ε.Α.Μ. 12-12-1944
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
— Σήμερα ή δεκάτη μέρα πού όλόκληρος 6 Λαός τής ' Ελλάδας μέ έπικεφαλής καί πρω

τοπόρο τό Λαό τής Αθήνας καί τού Πειραιά μάχεται γιά τήν τιμή καί τήν άνεξαρτησία του.
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Μέ τήν ίδια πίστη, τόν ίδιο ένΟουσιασμό καί τήν ίδια αυτοθυσία καί μέ σύνθημά του ΛΕΥ
ΤΕΡΙΑ Ή  ΘΑΝΑΤΟΣ.

— Ή  Κεντρική 'Επιτροπή τοϋ ΕΑΜ δέχτηκε πρόταση γιά μεσολάβηση ίνός πολιτικού 
προσώπου καί έξουσιοδότησε τόν συναγωνιστή Πορφυρογένη νά έρθη σέ έπαφή μέ τόν 
στρατηγό Σκόμπυ. γιά νά βρεθή τρόπος νά πάψη ό πόλεμος πού άνοιξε κατά τοΰ " Ελληνικού 
Λαού ό στρατηγός Σκόμπυ καί ή ψευτοκυβέρνηση τοϋ Παπανδρέου. σέ συνεργασία μέ τούς 
προδότες καί τούς πεμπτοφαλαγγίτες. " Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα τό πρωί. 
'Αντί όμως γιά άπάντηση ό στρατηγός Σκόμπυ άνακοίνωσε στόν συναγωνιστή Πορφυρογένη 
όρους τελεσιγραφικούς πού άξιοΰν άποχώρηση τοϋ ΕΛΑΣ άπό τήν 'Αττική, τόν άφοπλισμό 
τοΰ άγωνιζομένου Λαοΰ καί τή διάλυση τού ΕΛΑΣ. Οϋτε λόγος γίνεται γιά τούς συμμορίτες 
τών ταγμάτων, τής Ειδικής καί τού Μπουραντδ. ούτε γιά τήν 'Ορεινή Ταξιαρχία. Οϋτε λίγο 
οϋτε πολύ ό κ. Σκόμπυ ζητούσε νά παραδοΟή ό Λαός άοπλος στά χέρια τών δημίων του. Ό  
συναγωνιστής Πορφυρογένης ύστερα άπό αύτή τήν ιταμή αξίωση, διαμαρτυρήΟηκε καί α
ποχώρησε.

— Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ, τό ΑΚΕ καί τό ΕΣΚΕ μέ τηλεγράφημα πρός τό 'Εργατικό κόμμα 
τής 'Αγγλίας, χαιρετίζουν τό Συνέδριό του. τό εύχαριστοΰν γιά τήν ένίσχυση τού άγώνα τοϋ 
Έλληνικοΰ Λαοΰ ένάντια στό φασισμό καί διαμαρτύρονται γιά τήν έπέμβαση τοϋ Σκόμπυ 
στά έσωτερικά μας.

— Ή  ΓΣΕΕ μέ τηλεγράφημα πρός τό "Εργατικό Κόμμα τής 'Αγγλίας καταγγέλει τά έγ- 
κλήματα τού Σκόμπυ....

— Ό  'Ακαδημαϊκός Καθηγητής Γ. Γεωργαλάς μέ έκκλησή του πρός τούς διανοούμε
νους τοΰ κόσμου καταγγέλει τόν Σκόμπυ πώς χρησιμοποιεί τόν ίερό βράχο τής Άκρόπόλης  
σάν πυροβολείο γιά καταστροφή τής 'Αθήνας....

— Έφτασε στήν 'Αθήνα ό Ά γγλος ’Υπουργός Μάκ Μίλαν καί ό στρατηγός κ. Ά λε-

— Στόν Πειραιά τό 6ο Σύνταγμα τοΰ ΕΛΑΣ στίς 11-12 μέ αιφνιδιαστική έπίθεση άνακα- 
τέλαβε τό οίκημα τής άγγλικής άστυνομίας στήν όδό Σωκράτους. Οί 'Εγγλέζοι κατόπιν τού
του ύποχρεώΟηκαν νά έγκαταλείψουν τό χτίριο τής ΚΟΟΠ.

— "Ολη τή μέρα οί 'Εγγλέζοι συνέχισαν τις έπιθέσεις τους μέ όλα τά μέσα κατά τών 
συνοικιών τού Πειραιά.

— Τήν Κοκκινιά τήν χτύπησαν μέ όλμους. "Υπάρχουν 10 νεκροί καί τραυματίες. Πολλά 
έργατόσπιτα κατέρρευσαν.

— Ή  ' Αμφιάλη χτυπήϋηκε μέ πυροβολικό καί όλμους μέ πολλά θύματα άπό τόν άμαχο 
πληθυσμό. 'Επίσης καί τά Ταμπούρια. Ό  Ναός τοϋ Προφήτη Ή λία έπαθε καταστροφές. 
Τό Ζάννειο Νοσοκομείο χτυπήΟηκε καί ύπέστη ζημιές. Μιά νοσοκόμα τραυματίστηκε. Τό 
άπόγευμα φάλαγγα 'Εγγλέζων πού κατέβαινε άπό τήν Αθήνα στό Φάληρο διασταυρώθηκε 
μέ δυνάμεις τού ΕΛΑΣ. Είχε άπώλειες 12 νεκρούς καί τραυματίες. Δύο αύτοκίνητα κάηκαν. 
Τό μέγαρο χτυπήΟηκε καί πολλοί δοσίλογοι σκοτώθηκαν. "Ο ΕΛΑΣ μέ τήν βοήθεια τοΰ Πει- 
ραϊκοϋ καί Κοκκινιώτικου Λαοΰ κατασκευάζει άλματωδώς όδοφράγματα καί όχυρωματικά 
έργα.

— Τρεις Κύπριοι παρεδόθηκαν στό ΕΛΑΣ μέ τόν οπλισμό καί τά αύτοκίνητά τους καί 
δήλωσαν ότι δέν θέλουν νά πολεμήσουν τούς "Ελληνες, πού οί Ά γγλοι θέλουν νά τούς υ
ποδουλώσουν.

— Σχετικά μέ τήν είδηση πού δώσαμε μέ τήν χθεσινή μας άνακοίνωση ότι οί Ά γγλοι 
συγκέντρωσαν καί έκλεισαν μέ συρματοπλέγματα στήν τρίτη στάση τοΰ "Ελληνικού 1.000- 
-1500 άνθρώπους άνακοινοϋμε τίς παρακάτω λεπτομέρειες:

Οί κρατούμενοί τους νέοι. γέροντες, γυναίκες καί παιδιά μικρά κλπ. φρουροϋνται άπό 
άραπάδες καί βασανίζονται φρικτά.

Τά πρόσωπά τους είναι κατάμαυρα καί τά ίχνη τών βασανιστηρίων έκδηλα. Πολλοί εί
ναι μέ τά νυχτικά τους καί τίς πυτζάμες τους. Σέ κανένα δέν έπιτρέπουν νά τούς πλησιάσει 
οϋτε νά τούς δώσει τίποτα.

— Όλμοι άπό τήν 'Ακρόπολη χτυποΰν τά γύρω σπίτια. Στήν όδό Προπυλαίων σκοτώ
θηκε ό Τάσος Παγώνης έτών 13. Ό  όλμος έπεσε μέσα στό σπίτι του.

— Στήν ΆΟήνα καί σήμερα συνεχίστηκαν οί μάχες. Τά άγγλικά άεροπλάνα καί πάλι 
πολυβόλησαν. Κατελήφθη άπό τόν ΕΛΑΣ ή Σχολή τών Εύελπίδων.

— Στούς δρόμους Πολυκλείτου. Άθηνάς. Σοφοκλέους. Ά γιου  Δημητρίου. στούς γύρω
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δρόμους καί στή συνοικία Ψυρρή τό πρωί πέφτανε συνέχεια βλήματα όλμον, πού προφανώς 
ρίχνονταν άπό τήν Ακρόπολη.

Ό  αγώνας συνεχίζεται. "Οσες Ουσίες καί άν χρειαστούν ό Λαός μας είναι αποφασισμένος 
νά νικήση καί Οά νικήση.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ -  ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ
'Αθήνα 12 Δεκέμβρη 1944 

Γιά τήν Κεντρική Επιτροπή τοϋ ΕΑΜ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ

Α γω νία  στό κρατίδιο τής «Σκομπίας»

Στίς 11 τοΰ Δεκέμβρη, μπορούμε νά πούμε, τέλειωσε μιά φάση τής μά
χης τοΰ Δεκέμβρη, πού διάψευσε τίς προσδοκίες καί τών δύο άντιπάλοη· 
στρατοπέδων.

Τίς πρώτες μέρες τών συγκρούσεων οί “Αγγλοι καί δλοι οί ντόπιοι 
έκπρόσωποι τής πλουτοκρατίας, πίστευαν πώς ή αντίσταση τοΰ λαού τής 
’Αθήνας ήταν μιά έκδήλωση προσωρινής παραφοράς, πού όφειλόταν στόν 
έκρηκτικό χαρακτήρα τών ’ Ελλήνων καί τίς ύπερβολές τών «εθνικών»» όρ
γανώσεων. Ή τα ν  βέβαιοι δτι σύντομα οί ένισχύσεις τής 'Αγγλίας, πού Οά 
φτάνανε. θά έκαναν τό «θαύμα» τους καί Οά ξεκαθάριζαν οριστικά μέ τό ΚΚΕ 
καί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Περισσότερο βέβαιοι πώς. δπως ήσαν περιχαρακωμέ
νοι μέ συρματοπλέγματα, οχυρωμένοι καί περιφρουρημένοι μέ τά μηχανο
κίνητα καί τά πυροβόλα, δέν διέτρεχαν κανένα κίνδυνο. Ζοϋσαν στά ξενο
δοχεία «Μεγάλη Βρεταννία» καί «Βασιλεύς Γεώργιος» καί άπολάμβαναν 
τά άγαϋά τού άγγλικοΰ πολιτισμού, έχοντας δίπλα τους —δπως έγραψε ό 
Byford Jones— «πολλά όμορφα κορίτσια». Αύτό ήταν τό Κρατίδιο τής 
Σκομπίας. "Εξω άπ’ αύτό υπήρχαν δυό μόνο εστίες: Μιά στό Γουδί, μέ 
τούί πραιτοιριανούς τής "Ορεινής Ταξιαρχίας καί μιά άλλη. στούς στρα
τώνες τοΰ Μακρυγιάννη, μέ τούς γερμανοοπλισμένους χωροφύλακες τοΰ 
Συνταγματάρχη Ντάκου. Καί οί δυό άντιστέκονταν γιατί ύποστηρίζονταν 
άπό ισχυρές βρεταννικές δυνάμεις, μέ πολλά πυροβόλα καί τάνκς.

Τά γεγονότα δμως διέλυαν τίς αυταπάτες τους. Οί μάχες συνεχίζονταν.
Ό  ΕΛΑΣ στήν ’Αθήνα πολεμούσε μέ πείσμα καί άποφασιστικότητα. 

’ Ακινητοποιεϊ τά τάνκς μέ κουβέρτες, φράζει τό δρόμο τους μέ οδοφράγ
ματα καί ορύγματα, τά καταστρέφει μέ μπουκάλια καί κονσερβοκούτια 
γεμάτα βενζίνη. Τά ελάχιστα φλογοβόλα δπλα καί μπαζούκας, πού είχε 
άπό γερμανικά καί άγγλικά λάφυρα, κάναν θραύση. Μέ τά λίγα πολυβόλα 
πού διέθετε οργάνωσε μιά στοιχειώδη άντιαεροπορική άμυνα. 'Εκατοντά
δες "Αγγλοι στρατιώτες καί πραιτωριανοί πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Ό  Πει
ραιάς είναι έλεύθερος.
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Ό  λαός τής πρωτεύουσας, μέ τήν συμπαράσταση τοΰ λαοΰ δλης τής 
'Ελλάδας, πολεμούσε καί αντιμετώπιζε μέ ψυχραιμία τά τεράστια προ
βλήματα έπισιτισμοΰ, θέρμανσης, περίθαλψης τραυματιών, όχύρωσης. 
"Αντρες, γυναίκες, παιδιά, άρπαζαν στά χέρια τους τό ντουφέκι, πού άφη
ναν οί σκοτωμένοι καί τραυματίες συναγωνιστές τους, καί συμπλήρωναν 
τά κενά στά τμήματα τού ΕΛΑΣ. Στίς γραμμές τοΰ λαοΰ δέν ύπήρχαν ήτ- 
τοπαθεΐς, διαφωνοΰντες, ταλαντευόμενοι, δισταχτικοί καί άδιάφοροι. Δέν 
ύπήρχαν αυταπάτες. Δέν πίστευαν στίς φήμες, άκόμα καί στίς ύπεύθυνες 
άνακοινώσεις γιά πιθανές πολιτικές λύσεις. "Ηξεραν πώς τά όπλα Οά έδι
ναν τή λύση καί αύτή ήταν μιά καί μοναδική: Λ α ο κ ρ α τ ί α  καί  ό χ ι  
ν έ α  κ α τ ο χ ή .

"Ολες οί προσπάθειες τών "Αγγλων νά συνενώσουν τίς σκόρπιες δυνά
μεις τους στήν πρωτεύουσα καί τόν Πειραιά άπέτυχαν. Τά βρεταννικά 
τμήματα πού ήταν στρατοπεδευμένα στήν Αττική καί τή Βοιωτία, είχαν 
έπωφεληθεΐ άπό τήν άνοχή πού έδειχνε ό ΕΛΑΣ καί κατάφεραν νά στεί- 
λουν μερικά άποσπάσματα στήν ’Αθήνα, πού όμως δέν άλλαζαν τήν κατά
σταση.’Ενισχύσεις άπό τήν ’Ιταλία καί τήν Μέση ’Ανατολή, παρ’ όλο 
πού είχαν κιόλας σταλεί, δέν είχαν φτάσει. Οί ντόπιες άντεπαναστατικές 
δυνάμεις είχαν μειωθεί σοβαρά μέ τόν άφοπλισμό τών αστυνομικών καί 
τήν ολοκληρωτική έξόντωση τών σκόρπιων εστιών καί βάσεων τών προ
βοκατόρων. "Ολα τά τάγματα έΟνοφυλακής πού είχαν συγκροτηθεί μέ επι
στράτευση ήλικιών, προσχώρησαν στόν ΕΛΑΣ. Δυνατότητες νά στρατο
λογήσει νέες δυνάμεις ή άντίδραση, δέν είχε. Οί μόνες δυνάμεις πού μπο- 
ροΰσε νά κινήσει ήσαν οί δοσίλογοι καί ταγματασφαλίτες, ποΰ κρατούν
ταν στά στρατόπεδα. Πολλοί α π’ αυτούς μεταμορφωμένοι σέ αστυφύλα
κες, ή χίτες, πολεμούσαν κιόλας. "Αλλοι, οί πιό εκτεθειμένοι εγκληματίες, 
γυμνάζονταν άπό τούς "Αγγλους γιά νά χρησιμοποιηθούν δταν οί ανάγκες 
τό άπαιτήσουν.

Τά βρεταννικά στρατεύματα καί οί πραιτωριανοί περνούν στιγμές α
γωνίας. Ή  βρεταννική πολιτικοστρατιωτική ήγεσία χάνει τήν αυτοκυ
ριαρχία της καί μαζί μ ' αύτή χάνει καί τόν κύριο στόχο της.

'Ανίκανοι οί "Αγγλοι νά ένεργήσουν επιθετικά καί νά άποσπάσουν 
τήν πρωτοβουλία άπό τόν ΕΛΑΣ, άντιδροΰν μέ τό πυροβολικό καί τούς 
δλμους τους άπό μακρυά —κυρίως άπό τήν 'Ακρόπολη, δπου έχουν γερά 
όχυρωΟεΐ— μέ τά άεροπλάνα τους. βομβαρδίζουν καί πολυβολοΰν αδιά
κριτα κάθε συγκέντρωση πολιτών καί τίς λαϊκές συνοικίες. Μιά προσπά- 
θειά τους νά άνοίξουν τό δρόμο 'Αθήνα-Φάληρο-Πειραιά. γιά νά άξιο- 
ποιήσουν τά λιμάνια στίς άποβάσεις τών τμημάτων πού περίμεναν. άπέ- 
τυχε. Σέ άντίποινα, ή βρεταννική φρουρά τοΰ αεροδρομίου έκανε επιδρομή 
στούς γύρω συνοικισμούς καί μέ τό πρόσχημα πώς είναι «ελεύθεροι σκο
πευτές», έπιασε 1.000— 1.500 πολίτες, (άντρες, παιδιά καί γυναίκες). Ιούς 
έκλεισε σέ ένα πρόχειρο, περιχαρακωμένο μέ συρματοπλέγματα στρατό
πεδο, στήν τρίτη στάση τοΰ 'Ελληνικού.

Ή  σκληρότητα, ή βαρβαρότητα καί ή απανθρωπιά τού αγγλικού ιμπε
ριαλισμού είχε ξεπεράσει σέ ωμότητες τούς χιτλεροφασίστες. δταν βρέ
θηκε σέ απελπιστική κατάσταση. « Ό  ΕΛΑΣ. —σύμφωνα μέ δσα έγραφε ό
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Μ. Γουντχάουζ-Κρίς— κατεχόμενος άπό άποφασιστικότητα... κρατούσε γιά 
όρισμένο καιρό κάτω άπό τόν Ελεγχό τον τό σύνολο τής 'Ελλάδας, έκτός άπό 
λίγα τετραγωνικά μίλια στήν ‘Αθήνα...».

Οί άντεπαναστάτες έχουν μειωθεί σοβαρά καί οί σκόρπιες βρεταννι- 
κές δυνάμεις ήταν άνεπαρκέστατες: «7α βρεταννικά στρατεύματα —σύμφωνα 
μέ διαπιστώσεις τοΰ Τσώρτσιλ— κυκλωμένα καί ΑΪριθμητικώς κατώτερα, 
πολεμούσαν πολύ σκληρά στό κέντρο τής Αθήνας... Ό  Παπανδρέου καί οί 
άπομείναντες ύπουργοί είχαν χάσει καί τό τελευταίο υπόλειμμα τής έξουσίας 
τους... Ό  δρόμος τού άεροδρομίου δέν ήταν άσφαλής. Δέν είμαστε κύριοι τοΰ 
λιμένος Πειραιώς καί κανένα πλοίο δέν μπορούσε νά μπή γιά νά ξεφορτώση. 
Οί μονάδες πού πολεμούσαν μέσα στήν ’Αθήνα δέν είχαν πιά τρόφιμα παρά γιά 
εξη μόνο μέρες καί έφόδια γιά τρεις...»"

Τό έπιτελεΐο τοΰ Σκόμπυ δέν έβλεπε άλλη διέξοδο άπό τήν όριστική 
άποχώρηση άπό τήν * Ελλάδα. Είχε κιόλας έτοιμάσει τό σχέδιο καί έστει
λε σχετικές διαταγές προετοιμασίας έγκατάλειψης τής ’Αθήνας, γιά νά 
άποφύγει τήν αιχμαλωσία τών βρεταννικών δυνάμεων καί τών πραιτω- 
ριανών του.

Ό  τότε διοικητής τής ’Ορεινής Ταξιαρχίας στρατηγός Τσακαλώτος, 
μετά τόν πόλεμο, άπεκάλυψε:
«Λόγο τής δραματικής καί αύτόχρημα τραγικής καταστάσεος οί “Αγγλοι έλα
βαν τήν άπόφαση νά εκκενώσουν τάς 'Αθήνας καί νά συμπτυχθούν όμοΰ μετά 
τής 3ης Ταξιαρχίας εις τάς περιοχάς τού Δέλτα τού Φαλήρου καί τού άερο
δρομίου τού Χασανίου. δπου τή βοήθεια τού στόλου, θά Αντιμετωπίζαμε τάς 
έχθρικάς επιθέσεις καί εάν ή κατάστασις έξελίσσετο απελπιστικός θά ήτο εϋ- 
κολ.ος ή έπέμβασις»'2.

Ή  ήγεσία τοϋ κινήματος πού είχε κιόλας δώσει στήν άντίσταση τοΰ 
λαοΰ χαρακτήρα άμυντικό καί διαμαρτυρίας, δέν έβλεπε τήν άπελπιστική 
κατάσταση τών άντεπαναστατών καί, —όπως γράψαμε δέν ήθελε τή συν
τριβή τους.

Ό  Μάκ Μ ίλαν καί ό Ά λεξάντερ  στήν ’Αθήνα

Στίς 12 τοΰ Δεκέμβρη, τήν ίδια δηλαδή μέρα πού ό Σκόμπυ άπέρριπτε 
κατηγορηματικά τίς διαλακτικές προτάσεις τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, έφτασαν 
στήν ’Αθήνα* ειδικά άπεσταλμένοι άπό τόν Τσώρτσιλ, ό ύπουργός Μάκ 
Μίλαν καί ό άρχιστράτηγος Άλεξάντερ.

Οί πρώτες έντυπώσεις τους ήσαν άπογοητευτικές. Τήν κρισιμότητα 
τής κατάστασης διατύπωσε, τό ίδιο βράδυ, ό Μάκ Μίλαν στό ήμερολόγιό 
του, μέ τά παρακάτω λόγια:
«Πρός τό παρόν οί βρεταννικές δυνάμεις (καί ή πρεσβεία) πολιορκοι'νται στή 
μικρή κεντρική περιοχή τών Αθηνών. Κρατούμε περί τά 5-10 τετραγωνικά μί-

31. Ού. Τσώρτσιλ, στό (διο.

32. Θ. Τσακαλώτος: «Σαράντα χρόνια Στρατιώτης», τόμ. I, σελ. 614.
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λια τής οίκοόομημένης περιοχής (τών 'Αθηνών καί Πειραιώς). Τό άεροδρόμιο 
είς τό Τατόι άπωλέσθη καί περί τούς 800 άνδρες τής άεροπορικής διοικήσεως 
καί προσωπικού έχουν άποκοπεί είς αύτό τό προάστειον. Τό άεροδρόμιόν μας 
εις τό Καλαμάκι δεν είναι Καθόλου άσφαλές καί τά μέσα συγκοινωνίας μεταξύ 
αύτοΰ καί τοΰ κυρίου σώματος τών 'Αθηνών βάλλονται. Δέν διαθέτουμε οϋτε 
ένα λιμένα... 'Αμυνόμεθα είς τάς άκτάς τοΰ Φαληρικοΰ Κόλπου άλλά δέν έχουμε 
πραγματικήν συγκοινωνιακήν έπαφήν μέ τό άεροδρόμιον καί τάς άκτάς ή μεταξύ 
τών 'Αθηνών καί τών άκτών. Μέ άλλα λόγια, δέν διαθέτομεν άσφαλεϊς βάσεις 
πουθενά άπό όπου Οά ήδυνάμεθα νά ένεργήσωμεν...»".

Τήν ίδια μέρα ό στρατηγός Ά λεξάντερ ένημέρωνε τηλεγραφικά τόν 
Τσώρτσιλ γιά τήν κατάσταση στήν ’Αθήνα καί τόνιζε:
«Οί βρεταννικές δυνάμεις βρίσκονται στήν πραγματικότητα κυριολεκτικά πο- 
λιορκημένες στήν καρδιά τής πόλεως».

Μέ νέο τηλεγράφημά του ό στρατηγός συνιστοΰσε στόν πρωθυπουργό 
τής Μεγάλης Βρεταννίας, πολιτικές διαπραγματεύσεις καί μάλιστα «...όσο 
πιό γρήγορα άρχίσουν, τόσο καλύτερα, γιατί... διαφορετικά, άν ή έξέγερσις συ
νεχιστή μέ τήν ίδια δραστηριότητα άντιστάσεως, όπως καί μέχρι τώρα, φοβού
μαι ότι θά υποχρεωθώ νά στείλω καί νέες ένισχύσεις άπό τήν 'Ιταλία, γιά νά 
έχω τήν πεποίθηση ότι θά μπορέσω νά έκκαθαρίσω τό σύνολο τής περιοχής 
'Αθηνών-Πειραιώς, ή όποία καταλαμβάνει έκταση 13.000 έκταρίων οικιών»u.

Στόν πρεσβευτή Λήπερ ό στρατηγός έξηγοΰσε:
« Ή  κατάστασίς σας είναι σοβαρά. Ο θαλάσσιος λιμήν έχει άποκοπή, είς 

τόν άερολιμένα σας δύναται νά φθάση κανείς μόνον μέ άρματα μάχης ή τεθωρα
κισμένα αύτοκίνητα, άριθμητικώς υστερείτε, αί άποθήκαι σας έχουν περικυκλ(ο- 
θεϊ καί έχετε πυρομαχικά γιά τρεις μόνο μέρες... θά παραστή άνάγκη νά έλθουν 
δυό μαχητικές μεραρχίες άπό τήν Ιταλία»·’5.

Τά μέτρα πού πρότεινε ό Άλεξάντερ ήσαν πολύ σκληρά, κυριολεκτι
κά βάρβαρα, γιά νά τρομοκατήσουν τό λαό καί νά πετύχουν πολύ περιορι
σμένη στρατιωτική έπιτυχία, πού δμως θά Εδινε τή δυνατότητα στούς "Αγ
γλους ιμπεριαλιστές νά διαπραγματευθοΰν άπό θέσεις ισχύος. Συγκεκρι
μένα ό Τσώρτσιλ έγραψε:

« Ό  Άλεξάντερ έπρότεινε νά έλευθερωθή άμέσως τό λιμάνι καί ό δρόμος 
άπό τόν Πειραιά στήν 'Αθήνα, νά έλθουν χωρίς καθυστέρηση ένισχύσεις άπό 
τήν 'Ιταλία, νά σχηματισθοΰν μονάδες άνεφοδιασμοΰ, καί άφοΰ έπανασυνδέ- 
σουμε άσφαλώς τίς δυό σφαίρες τοΰ άλτήρος, νά άναλάβωμεν έπιχειρήσεις πού 
είναι άπαραίτητες γιά νά ξεκαθαρίσωμε τήν 'Αθήνα καί τόν Πειραιά». Συνι- 
στοΰσε ό στρατάρχης, —σύμφωνα μέ τίς άναμνήσεις τοΰ Τσώρτσιλ— 
«... νά έφαρμοστή ή πρόταση τού Λήπερ γιά τόν διορισμό τοΰ 'Αρχιεπισκόπου 
ώς Ά  ντιβασιλέως, καί ζητοΰσε σκληρά μέτρα έναντίον τών έπαναστατών κα- 
Οάκ καί τήν άδεια νά βομβαρδίσουν μερικές συνοικίες στό έσωτερικό τών Ά -  
ϋηνών»*.

33. Τζ. ’ Ιατρίδης, στό ίδιο (δημ. 32ο).
34. Ού. Τσώρτσιλ, «Απομνημονεύματα» τ. 6ος, σελ. 319.
35. Λήπερ. «‘Οταν ό "Ελληνας συναντδ "Ελληνα».
36. Τσώρτσιλ. «2ος Παγκόσμιος Πόλεμος» τόμ. 6ος σελ. 326.
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Ή  άδεια βέβαια δόθηκε. «Στίς 12 τοΰ Δεκεμβρίου τό Πολεμικό Συμβού
λων παρεχώρησε κάθε έλευΟερία δράσεως στόν Άλεξάντερ στόν στρατιωτικό 
τομέα. Ή  4η βρεταννική μεραρχία, πού είχε ξεκινήσει άπό τήν Ιταλία γιά τήν 
Αίγυπτο, άλλαξε πορεία..», σημείωνε ό Τσώρτσιλ καί πρόσθετε πώς ό βασι
λιάς τής 'Ελλάδας δέ θέλει νά δεχτεί άντιβασιλεία, πού έξ άλλου δέν ικα
νοποιεί κανένα, καί ότι στήν ’Αγγλία έπικρατούν πνεύματα πιό λογικά 
καί πιό ήρεμα απέναντι στά γεγονότα καί τά μέτρα τής κυβέρνησης.

Μέ λεύτερα τά χέρια του ό στρατάρχης έδωσε έντολή νά σταλοΰν 
άπό τό ιταλικό μέτωπο καί άλλες ένισχύσεις. Γιά νά έξασφαλίσει καλύ
τερη έπιτελική καί έπιχειρησιακή διοίκηση, ένίσχυσε τό ’Επιτελείο καί 
ούσιατικά άφαίρεσε κάθε ένεργητική συμμετοχή στίς έπιχειρήσεις άπό 
τόν Σκόμπυ καί τόν περιόρισε στά καθήκοντα τοΰ Στρατιωτικού Διοικητή 
καί άντιπροσώπου τοΰ ΣΜΑ στίς σχέσεις μέ τούς "Ελληνες ύπουργούς καί 
τίς έπαφές μέ τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

’Από άγγλική πλευρά είχε άποφασιστεί ή συνέχιση τοΰ πολέμου έ- 
νάντια στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, έστω καί σέ βάρος τοΰ ιταλικού μετώπου καί τού 
γενικού άντιαξονικοΰ πολέμου. ’Αλλά Οά έπρεπε νά έξοικονομηθοΰν με
ταφορικά μέσα καί τέτοια μόνο ή ’Αμερική μπορούσε νά προσφέρει. Στήν 
’Αμερική όμως ή άντίδραση τής Κοινής Γνώμης στήν ένοπλη βρεταννική 
έπέμβαση είχε έπηρεάσει καί τούς άνώτατους στρατιωτικούς καί πολιτι
κούς κύκλους. Ό  ναύαρχος Κίγκ έδωσε έντολή στό ναύαρχο Χέβουιτ. άρ- 
χηγό τού στόλου τής Μεσογείου, νά εμποδίσει τή χρησιμοποίηση άμε- 
ρικανικών μεταφορικών άεροπλάνων, γιά τή μεταφορά βρεταννικών στρα
τιωτικών δυνάμεων στήν 'Ελλάδα. Ά λλά  καί ό Ρούζβελτ, όπως έγραφε 
σ ’ ένα τηλεγράφημά του πρός τόν Τσώρτσιλ, στίς 13 τού Δεκέμβρη 1944, 
είχε έπηρεαστεί άπό τίς τραγικές δυσκολίες πού συναντούσαν οί “Αγγλοι 
στήν 'Ελλάδα, καί δέν μπορούσε νά τούς βοηθήσει γιατί «...;·/' αΰτό. υ
πάρχουν μερικά όρια άφ ' ενός άπό τήν πατροπαράδοτη πολιτική τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών καί άφ ' ετέρου άπό τήν διαρκώς καί μεγαλύτερη άντίδραση τής 
κοινής γνώμης στήν χώρα μας».(...). «Γι αΰτό δέν είναι δυνατόν στήν κυβέρ
νησή μας νά ταχΟή πλήρως παρά τό πλευράν σας στήν παρούσα περίπτωση τής 
'Ελλάδος. Άκόμα καί άν έπιχειρήσωμεν νά τό κάνωμε, ή χειρονομία μας Οά 
σάς προσέφερε μιά έφήμερη υπηρεσία καί Οά έδινε ενα πλήγμα μακράς διαρ- 
κείας στά βασικά μας όφέλ.η».

Καί παρακάτω, στό ίδιο τηλεγράφημα, έδινε στόν Τσώρτσιλ μερικές 
ιδέες, στήν έπιθυμία του νά τού φανεί χρήσιμος:

«Γ'νωρίζ<ο ότι έστειλατε τόν Μάκ Μί/.αν μέ εύρΰτατες εξουσίες γιά νά βρή 
τέτοια λύση. καί ϊσως νά τό έχη κατορθώσει πριν πάρετε τό μήνυμα αΰτό... 
Δέν Οά ήταν δυνατόν, έν τώ μεταξύ, νά έχωμε μία γενική συμφωνία γιά τόν α
φοπλισμό καί τήν διάλυση ολων τών ένοπλων σχηματισμών ποΰ υπάρχουν στή 
χώρα περιλαμβανομένων τής ‘Ορεινής Ταξιαρχίας καί τού Ιερού Λόχου, ένώ 
τά στρατεύματά σας Οά εξασφαλίσουν τήν τήρηση τής τάξεως καί τοΰ νόμου 
μέχρις δτου άνασυγκροτηΟούν μέ πλήρη έζοπλισμό οί ελληνικές έΟνικές δυ
νάμεις:*>r

37. Τσώρτσιλ ό.π.. τόμ. 6ος, σελ. 330.

272



Τό παραπάνω τηλεγράφημα τοΰ Ροΰζβελτ ό Τσώρτσιλ τό χαρακτή
ρισε φιλικό, άλλά πού δέν τοΰ έδινε καμιά πρακτική βοήθεια. Μέ παρά
πονο, τήν άλλη μέρα. 14 τοΰ Δεκέμβρη, άπαντοΰσε πώς Οά σκεφΟεϊ ώριμα, 
άλλά έπιμένει νά συνεχίσει'τήν ένοπλη επέμβαση, γιά νά έπαναφέρει στήν 
ΆΟήνα «μιά πιό ύγειά κατάσταση». Στήν άπάντησή του τόνισε:

«θά καταλάβετε δλη τή σοβαρότητα πού Οά είχε μιά ύποχώρησίς μας 
(περίπτωσις πού όέν αποκλείεται) καί δτι σι>νέπειά της Οά ήταν μιά τρομερή 
σφαγή καί ή έγκατάστασις στήν ΆΟήνα ενός καθεστώτος τής άκρας άριστεράς. 
κομουνιστικής έμπνεύσεχυς... “Εχομε μπροστά μας πολύ σκλ.ηρούς άγώνες. καί 
τά στρατεύματα μας μπορεϊ νά άντιμετοπίσουν τόν κίνδυνο στό κέντρο τώ) 
Αθηνών»'*.

Μέ μιά παρέμβαση τοΰ Χάρρυ Χόπκινς. τόν καιρό πού άπουσίαζε ό 
υπουργός τών εξωτερικών τής Α μερικής. άναιρέΟηκε ή διαταγή πού είχε 
δώσει ό ναύαρχος Κίγκ καί άποφασίστηκε νά όιατεθοΰν άμερικανικά μετα
φορικά μέσα γιά τήν μεταφορά ενισχύσεων στήν 'Ελλάδα. Ό  Τσώρτσιλ 
έδωσε έντολή στόν Βρεταννό Πρεσβευτή νά ευχαριστήσει τόν Χόπκινς 
άπό μέρους του.

Ή  κατάσταση στό λαοκρατικό στρατόπεδο

Ο λαός πολεμούσε γιά τήν "Ανεξαρτησία καί τήν Λαοκρατική Εξουσία 
μέ φανατισμό καί αυτοθυσία. Στίς γραμμές του δέν υπήρχαν πιά δι- 
σταχτικοί καί διαφωνοΰντες. Ά κόμα καί κείνοι πού μεταπολεμικά είχαν 
πιστέψει πώς ό πόλεμος καί οί περιπέτειες γιά τήν 'Ελλάδα τέλειωσαν, 
μέ τήν δολοφονική επίθεση στήν Πλατεία Συντάγματος καί όσα ακολού
θησαν σέ λίγες μόνο μέρες, είχαν πειστεί πώς τά «όπλα Οά δίνανε τή 
λύση». Ό  λαός τής Α θήνας ενωμένος στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ σέ πανστρατιά, 
ϋψωσε τό άνάστημά του άκόμα καί στά κανόνια καί τά τάνκς τών Βρεταν- 
νών καί έγραψε μιά άκόμα λαμπρή σελίδα δόξας στήν ιστορία τής ' Ελ
λάδας. Τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είχε κερδίσει τήν ήΟική νίκη καί τήν παγκόσμια 
άντιφασιστική συμπάθεια καί αύτά τοΰ εξασφάλισαν νέες δυνάμεις, πολύ 
πέρα άπό τίς δυνάμεις πού κινούσε στήν χιτλεροφασιστική κατοχή.

Απόδειξη τών παραπάνω είναι οί τεράστιες λαϊκές συγκεντρώσεις καί 
διαδηλώσεις, ή παλλαϊκή συμμετοχή στόν πόλεμο στήν Πρωτεύουσα καί 
ή γενική πανελλαδική συμπαράσταση καί πολύμορφη βοήθεια στό λαό 
τής Α θήνας καί τοΰ Πειραιά. Έ πίσης. ή άνικανότητα τών "Αγγλων νά 
δημιουργήσουν έστω καί ένα μικρό τμήμα έΟνοφυλακής. παρ’ όλο πού 
είχαν βγάλει έπίσημη κυβερνητική άπόφαση πρόσκλησης κληρωτών στόν 
λεγόμενο «Έ θνικό Στρατό».

Μιά πληροφορία "Αγγλου άξιωματικοΰ έλεγε πώς κάποιο, χωρίς νά 
τό ονοματίζει, τμήμα τοΰ ΕΛΑΣ, μέ 500 μαχητές προτίμησε νά αύτο- 
όιαλυΟεί παρά νά χτυπηθεί μέ τούς "Αγγλους καί ένας άλλος άνέφερε πώς

38. Τσώρτσιλ δ.π.
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δήθεν στό Φάληρο, τό ίδιο εγινε μέ τμήμα τοΰ ΙΙου Συντάγματος Πελο- 
ποννήσου. Ά π ό  τά δημιουργήματα τίς 'Ιντέλιντζες Σέρβις καί τών πρα
κτόρων της εφοδιάστηκε ό υπουργός τών εξωτερικών τής Α γγλίας 'Η ν 
τεν, όταν πληροφορούσε τήν Βουλή τών Κοινοτήτων πώς, ή στρατιωτική 
τους επίθεση στήν ΆΟήνα, εγινε δεκτή μέ ευγνωμοσύνη όχι μόνο άπό 
τόν ελληνικό λαό, άλλά καί άπό τούς μαχητές τοΰ ΕΛΑΣ, πού άρνήΟηκαν 
νά ακολουθήσουν τούς «άναρχικούς» ήγέτες.

Πολλά περίμεναν οί άντιόραστικοί καί οί "Αγγλοι άπό τούς μόνιμους 
αξιωματικούς πού είχαν ένταχΟεϊ στό ΕΛΑΣ. Σ ’ όλη τή διάρκεια τού έθνι- 
κοαπελευθερωτικοΰ άγώνα δέν σταμάτησαν νά κάνουν προσπάθειες νά 
τούς άποσπάσουν. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση πού άναφέρει ό 
διοικητής τοΰ 6ου Συντάγματος τοϋ ΕΛΑΣ Κορίνθου, άντισυνταγματάρ- 
χης 'Εμμανουήλ Βαζαϊος. «Λίγες μέρες μετά τήν άπελευθέρωση, ό πρά
κτορας τής Ίντέλιτζενς Σέρβις, ταγματάρχης Ρόμπερτσον, τού είπε: « Ά -  
κουσε. κύριε Βαζαϊο. "Οπός άντελήφΟην άπό τήν βΐέχρι σήμερον συνεργασίαν 
βίας. είσαι καλός άςιο/ιαζικός καί είναι κρί/m νά είσαι κομμουνιστής. Δεν κα
τάλαβες άκόμα π οι' βρίσκεσαι. Είναι καιρός άκόμα νά συνέλΟεις καί νά γίνεις 
δικός /ιας. 7 /  ’Ελλάδα είναι δική /ιας καί Οά σάς διαλύσοί/βΐι: διά τής βίας. 
εάν δέν δεχτείτε νά διαλυθείτε μόνοι σας. Σου π/>οτείνιυ. λοιπόν, νά πάψεις τούς 
άςιοβίατικούς σου όλους, νά άφήσεις τό Σύνταγμα νά διαλυθεί καί έγώ Οά άνα- 
λ.άβο νά σάς πτεί/.ο άε/>οπορικώς στήν Αγγλία, μέ τό άζημίωτο. θά μείνετε 
έκεΐ όσο καιρό θέλετε καί Οά έπανέλ.Οετε στήν πατρίδα σας. "Αλλος σάς βλέπω 
όλους στίς φυλακές έντός ολίγου»"'.

Παρόμοιες περιπτώσεις διάβρωσης, εξαγοράς, πίεσης, έχουν καταγ
γελθεί άπό πολλούς αξιωματικούς καί καπετάνιους, άκόμα καί άνωτέρων 
μονάδων. "Εφτασαν καί μέχρι τόν στρατιωτικό άρχηγό τοΰ ΕΛΑΣ. πού. 
όπως ό ίδιος άποκάλυψε στό βιβλίο του μέσα στό γραφείο τοΰ στρατηγού 
Σκόμπυ τοΰ εγινε ή αισχρή πρόταση νά υπογράψει διαταγή άποστράτευ- 
σης τού ΕΛΑΣ καί μέ τίς άφοσκομένες σ ' αύτόν δυνάμεις νά χτυπήσει 
τούς άντάρτες τοΰ ΕΛΑΣ. πού Οά άρνηΟούν νά υπακούσουν στή διαταγή του4".

"Οπως βλέπουμε, οί προσπάθειες τών "Αγγλων νά άποσπάσουν άπό 
τόν ΕΛΑΣ τούς μόνιμους άξιωματικούς του είχαν άρχίσει πολύ πρίν, στήν 
περίοδο τής χιτλεροφασιστικής κατοχής καί συνεχίστηκαν μέ μεγαλύτερη 
ένταση τίς μέρες τής σύγκρουσης. Ό λες οί μηχανορραφίες ήταν γνωστές 
στό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ. "Ηξερε, βέβαια, τό ΓΣ ότι όλοι οί μόνιμοι καί έφεδροι 
άξιωματικοί. πού προέρχονταν άπό τόν παληό στρατό, πολέμησαν καλά 
τούς κατακτητές, άλλά δέν μπορούσε νά είναι βέβαιο ότι Οά πολεμούσαν 
μέ τόν ίδιο ένθουσιασμό καί αύτοΟυσία τούς "Αγγλους, πού θεωρούνταν, 
καί μέ κάθε τρόπο καί ή ήγεσία τούς διαβεβαίωνε ότι είναι, σ ύ μ μ α
χ ο ι καί ότι ήρθαν στήν 'Ελλάδα γιά νά συνεχίσουμε άπό κοινού τόν 
πόλεμο ένάντια στούς Γερμανούς. Γιά νά έκτιμήσει τό ΓΣ τίς διαθέσεις

39. Έμμ. Βαζαϊος: «Τά άγνωστα παρασκήνια τής Εθνικής Αντίστασης στήν Πελοπόν·
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τών στρατιωτικών του στελεχών, «κλήθηκαν —έγραψε ό Σαράφης— στή 
Νέα Γιαννιτσού δλοι οί άξιωματικοί τοΰ Γενικού Στρατηγείου καί ή διοίκηση 
τού ΕΛΑΣ τούς έξήγησε τήν κατάσταση πού δημιουργήθηκε καί δτι βρισκόμα
στε σέ σύγκρουση μέ τήν κυβέρνηση τού Παπανδρέου καί τούς “Αγγλους. Πρό- 
σΟεσα πώς δποιος Αξιωματικός δέν συμφωνεί καί δέν έχει διάθεση νά έξακο- 
λουθήσει τόν άγώνα. νά τό δηλώσει άπό τώρα. Μπορεΐ τό άπόγευμα νάρΟεϊ στό 
σπίτι μου καί νά μιλήσει μαζί μου. Σέ κείνους πού Οάθελαν νά μή λάβουν μέρος 
στόν άγώνα Οά καθορίζονταν ενα μέρος δπου Οά έμεναν ώς τό τέ/.ος τών συγ
κρούσεων καί κατά τό διάστημα αύτό Οά εφοδιάζονταν κανονικά δπως καί οΐ 
ά/.λοι άξιωματικοί. Φανταζόμουνα πώς ϊ.νας μικρός άριΟμός άξιωματικών Οά 
υποχωρούσε, γιατί ήξερα τίς άντιλήψεις τους. άλλά πρός τιμήν τών άξιωμα
τικών οφείλω νά όηλ(όσα> πώς κανένας στήν κρίσιμη εκείνη στιγμή δέν εγκα- 
τέλειψε τόν ΕΛΑΣ άλλά δλοι παρέμειναν στίς θέσεις τους καί εξακολούθησαν 
τή δουλειά τους μέ μεγαλύτερη άκόμη προθυμία»*'.

Ό  Ή ντεν, δταν έδωσε έντολή στόν Μάκ Μίλαν νά πάει στήν Αθήνα, 
τόν πληροφόρησε πώς μιά όμάδα άδιάλλακτων άναρχικών, πού ό Τσώρ
τσιλ τούς χαρακτήρισε «τροτσκιστές», προκάλεσε μιά ένοπλη σύγκρουση, 
μέ τήν ύστερόβουλη σκέψη ότι έτσι Οά άποσποΰσε τή συμπαράσταση, 
ή τουλάχιστο τήν ήΟική υποστήριξη τού Στάλιν. Ά κόμα ότι τό ΕΑΜ 
είναι οργάνωση μέ ελάχιστη δύναμη. Ό ταν. όμως, έφτασε στή φλεγόμενη 
Αθήνα ό ύπουργός, μαζί μέ τόν άρχιστράτηγο Ά λεξάντερ, βρέθηκε σέ 
μιά πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Στήν πρώτη του άναφορά πρός τό 
Φόρεϊν "Οφφις, ό Μάκ Μίλαν έκανε ουσιαστικές παρατηρήσεις. «Νομίζω 
—έγραφε— πώς είναι πολύ εύκολο νά σπεύδει κανείς σέ λανθασμένα συμπερά
σματα σχετικά μέ τήν ελληνική κοινή γνώμη. Δέν είμαι καί τόσο βέβαιος δτι 
υπάρχει τόσο μεγά).η άντίθεση κατά τού ΕΑΜ. δπως πολλοί υποθέτουν. Είναι 
πάντως δύσκολο νά προσδιορίζει κανείς τήν έπικρατοΰσα πο/.ιτική γνώμη, άκό
μη καί είς τήν δικήν του χώρα... Είμαι βέβαιος δτι είναι πολ/.οί οί συμπαθούν- 
τες τό ΕΑΜ στήν 'Ελλάδα καί δτι μιά μετριοπαθής λογική καί προοδευτική 
πολιτική θά μπορούσε νά άποσπάση τό μέ άκαθόριστο προσανατολισμό ριζο
σπαστικό στοιχείο άπό τόν σκληρό κομουνιστικό πυρήνα. Ή  πολιτική πού θέ
λουν νά άκολουθήσουν μερικοί θά όδηγήση στή σταθεροποίηση καί δχι στήν 
έξουδετέρωση τών δυνάμεων τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ».

Καί ό πρεσβευτής τής Α μερικής στήν ΆΟήνα Μακβή δέν είχε δια
φορετική άποψη σχετικά μέ τήν διάθεση τού άθηναϊκού λαού. Σέ μιά έκ
θεσή του μέ ήμερομηνία 8-12-44 έγραφε:

«Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι χιλιάδες όπαδών τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είναι ειλι
κ ρ ιν ή  πεπεισμένοι -παραπλανημένοι άν θέλετε, άλλά πεπεισμένοι- δτι άγωνί- 
ζονται γιά τήν έλευθερία καί τήν άνεξαρτησία, δπως οΐ πρόγονοί τους. καί στό 
θέμα αύτό είναι φανατισμένοι. Πιστεύουν δτι ό κ. Παπανδρέου καί οί Βρεταννοί, 
πού τόν έκαναν πρωθυπουργό καί τόν υποστηρίζουν πάση Ουσία, άκόμη καί σέ 
βαθμό πού νά μήν τόν άφήνουν νά παραιτηθή. έχουν γιά σκοπό τους νά επανα
φέρουν τόν βασιλέα καί νά τόν έπιβάλουν στόν λαό μαζί μί. τήν δικτατορία γιά

41. Σ. Σαράφης. 6.H., σελ. 593.
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τήν όποια τόν θεωρούν προσωπικά υπεύθυνο...»
Ό  Μακβή θεωρούσε πώς μποροΰσε νά άποτραπεΐ ή κρίση αν ό Τσώρ

τσιλ δέν εμπόδιζε τήν άλλαγή τής Κυβέρνησης, πού θά έξασφάλιζε κάποιο 
κατευνασμό, άλλά καί γιατί «... στό τέλος τής γραφής, ό χειρισμός τής χώρας 
αύτής. (πού τόσο φανατικά αγαπάει τήν ελευθερία καί ποτέ μέχρι τώρα δέν έχει 
δεχτεί τήν υπαγόρευση ήρέμως) σάν νά έπρόκειτο γιά έθνος ύπό βρεταννικήν 
κυριαρχίαν, είναι εκείνο πού ύπεράνω όλων φταίει. 'Εξ άλλου, έάν ή πρόσφατη 
απαγόρευση τού Τσώρτσιλ κατά τών 'Ελλήνων, πού προσπαθούν νά βρούν κά- 
ποια λύση στήν περίοδο αύτή. έάν άποτελή σφάλμα, δέν είναι παρά τό τελευταίο 
μόνο μιας μακράς σειράς σφαλμάτων κ α θ ' όλη τή διάρκεια τοϋ παρόντος 
πολέμου»*'-.

Ό  McMeill (William Hardy), στό βιβλίο του «'Ελληνικό δίλημμα», 
έγραψε: «Είναι εύκολο νά κατανοηθεΐ ή συμπάθεια στή θέση τού ΕΑΜ. Αύτό 
κατάχτησε τά πρωτεία στήν Έ/.λάδα κατά τή διάρκεια τών χρόνων τής κατο
χής. σάν ανταμοιβή σκληρής δουλειάς, άψηφώντας τούς κινδύνους καί τίς δο
κιμασίες. Δέν έβλεπε τούς λόγους νά παραιτηθεί έθελ.οντικά άπό τήν έξουσία 
πού κατάχτησε μ ' αύτό τόν τρόπο, καί νά δώσει στή Δεξιά τά πλεονεχτήματα 
νά όργανωθεΐ σ ' όλ.η τή χώρα καί νά διεκδικήσει. μέ τή σειρά της. τήν ύ- 
περοχή...».

' Η διαπίστωση τοΰ McMeill είναι σωστή στό μισό της. Τό ΕΑΜ βέ
βαια, μέ τους άγώνες του, τήν παλλαϊκή συμπάθεια, είχε αύτή τή στάση, 
άλλά ή ήγεσία του, μπλεγμένη μέσα στή σύγχυση καί τίς αύταπάτες, έδω
σε άκριβώς τή δυνατότητα στήν άντεπανάσταση νά όργανώσει τίς δυνά
μεις της καί νά διεκδικήσει τήν έπαναφορά τοΰ μοναρχοφασισμοΰ. Καί 
αύτό γιατί δέν είχε κατανοήσει τό χαρακτήρα τοΰ Δεύτερου Παγκόσμιου 
Πολέμου καί τήν ιδιομορφία τής τριπλής Μεγάλης Συμμαχίας.

Ό  EAAL κρατάει τήν πρωτοβουλία

Ά π ό τίς αρχές τοΰ δεύτερου δεκαήμερου τοΰ Δεκέμβρη φάνηκε πώς ό πό
λεμος στήν πρωτεύουσα μπήκε σέ μιά φάση ωμής καί άδίσταχτης εγκλη
ματικότητας από μέρους τών "Αγγλων καί τών πραιτωριανών τους.

"Επρεπε μέ κάθε τρόπο νά σωθούν άπό τίς συνεχείς καί αδιάκοπες έπι- 
(Ιέσεις τοΰ ΕΛΑΣ. Νά διατηρήσουν όσες θέσεις μπορούσαν μέχρι πού νά 
φτύσουν οί ενισχύσεις πού βρίσκονταν στό δρόμο. Τό κρατίδιο τής «Σκό
ρπιας». περισφιγμένο άπό όλες τίς μεριές καί άποσπασμένο άπό τίς άλ
λες δυνάμεις τών βρεταννών καί τών πραιτωριανών. περιχαρακώνεται μέ 
συρματοπλέγματα καί οδοφράγματα καί περιμένει την έπίθεση τοΰ ΕΛΑΣ.

Ό  ΕΛΑΣ, πού κρατούσε σταθερά τήν πρωτοβουλία, μέ σκληρή πολυή
μερη μάχη κατέλαβε τή Σχολή τών Εύελπίδων. μιά πτέρυγα άπό τούς 
στρατώνες Μακρυγιάννη καί τά Παραπήγματα, όπου έπιασε αιχμαλώτους 
133 "Αγγλους. Μιά μεγάλη φάλαγγα μηχανοκινήτων χτυπήΟηκε κατακέφα-

42. Τζ. Ίατρίδης: Έφ. «Βήμα» (δημ. 26ο).

276



λα στήν 'Ιερά Ό δ ό  καί υποχρεώθηκε νά γυρίσει στή βάση της. μέ 
μεγάλες άπώλειες σέ άντρες καί μηχανοκίνητα.

Στίς 12 τοΰ Δεκέμβρη ό ΕΛΑΣ χτύπησε στό Θησείο τό άντρο τής 
«X». τελευταία βάση τών λεγάμενων «δυναμικών οργανώσεων». Ό  τότε 
υφυπουργός τών στρατιωτικών συνταγματάρχης Σπαής. εστειλε 60 αξιωμα
τικούς άπό τούς 200 τού επιτελείου, πού χρησιμοποιούνταν σάν μάχιμοι 
οπλίτες, νά σώσουν τόν Γρίβα καί τούς χίτες. «TVm-σύμφωνα μέ τίς 
ομολογίες τού Σπατ\-άιποφασίστηκε. νά χρησιμοποιηϋοΰν κατά τοΰ ΕΑΜ τά 
Τάγματα 'Ασφα/.είας. 7 /  εισήγηση ήταν τών "Αγγλον καί ή άπόφαση <)ι- 
κή μου. Ήταν πό/χμος πλέον καί κάθε μέτρο φαίνεται «επιβεβλημένο». 
Δέν θέλ.ο νά όικαιολογήσο τήν πράξη μοι> άλλά όέν γινόταν άλλιώς. ή στρα
τιωτική μας δύναμη ήταν άνύπαρκτη.

Συνολικά ύπήρχαν 27.1)00 άντ/>ες τών Ταγμάτον Άσφαλείας. Χρησιμο
ποιήσαμε 12.000. τούς λιγότερο έκτεθειμένους καί όποσΰήποτι: κανέναν άπό 
τά σημαίνοντα στελέχη. Τούς ντύσαμε καί τούς έςοπ/.ίσαμε-άφοΰ τούς πήραμε 
άπό τά στρατόπεδα συγκενρτν>σεος. κύριος στό Γουόί-στό κτίριο rrvr Πα
λαιών 'Ανακτόρων, τήν σημερινή Βουλή. 'Εκεί στά υπόγεια υπήρχαν άποθήκες 
ιματισμού καί οπλισμού. ΔημιουργήΟηκαν νέα Τάιγματα 'Εθνοφυλακής καί έτσι 
κατορ0(:)0ηκι: μιά ισορροπία όΐινιίμεον. Δέν είναι άλήθεια ότι όέν χρησιμοποιή- 
Οηκαν Τάγματα Άσφαλείας στά Δεκεμβριανά. όπος τ ότι: καί αργότερα ισχυρί
ζονταν "Αγγλοι καί "Ελληνες. Χρησιμοποιήθηκαν οί μισοί περίπου άπό όσους 
είχαν συλληφΰή καί αυτή ι.ίναι ή άλήΟι.ια πού τήν άιποκαλύπτο σήμερα... »J'.

Ή  άλήΟεια, όμως. τού τότε ύφυπουργού τών Στρατιωτικών είναι 
σχετική. Πιθανό μόνο οί μισοί ταγματασφαλίτες νά έντάχτηκαν στίς 12 
Δεκέμβρη στά Τάγματα 'Εθνοφυλακής. Μεγάλος όμως αριθμός από αυ
τούς είχε κιόλας ένταχΟεΐ στήν αστυνομία καί τή χωροφυλακή, άλλοι 
στήν ’Ορεινή Ταξιαρχία καί οί υπόλοιποι, πού δέν χρησιμοποιήΟηκαν. εί
χαν σκορπίσει καί προτίμησαν νά «λουφάξουν». Δηλαδή χρησιμοποιήΟη- 
καν οί γερμανοοπλισμένοι όλοι. όσοι βρέθηκαν στά άγγλικά στρατόπεδα.

Τήν ίδια μέρα. στίς 12 Δεκέμβρη, οί "Αγγλοι, ύστερα από επίμονη 
προπαρασκευή μέ βολές πυροβολικού, άπό ξηρά καί θάλασσα, μπόρεσαν 
νά περάσουν δυνάμεις άπό τό 'Ελληνικό στό Φάληρο. "Επιασαν τό λιμάνι 
καί βοήθησαν νά άποβιβαστούν 6.000 περίπου Βρεταννοί στρατιώτες, οί 
περισσότεροι Ινδο ί καί νάνοι. Τά τμήματα αύτά στρατωνίστηκαν σέ άπο- 
Οήκες καί γκαράζ αύτοκινήτοη·. "Ενα τμήμα τους. μαζί μέ τήν Διοίκη
σή τους, εγκαταστάθηκε σ ' ενα μεγάλο εργοστάσιο. Τή νύχτα, στίς 12 
πρός 13 τού Δεκέμβρη, ό ΗΛΑΣ τούς αίφνιδίασε. έβαλε φωτιά στούς προ
σωρινούς στρατώνες τους. καί κάηκαν, ή σκοτώθηκαν άπό τά πυρά τών έ- 
λασιτών, οί περισσότεροι. Πιάστηκαν 120 αιχμάλωτοι.

Ό  Σιάντος μέ ραδιοτηλεγράφημά του ενημέρωνε τίς κομματικές οργα
νώσεις περιοχών:

«Μάχη πρωτεύουσας συνεχίζεται παίρνει χαρακτήρα όιαρκείας. Παρ ’ δ/.ες 
τίς άποβάσεις “Αγγλον έ./ομεν πρωτοβουλία καί βελτιώνουμε θέσεις μας.
'Αγγλικό πυροβολικό, άεροπορία καί στόλος συνεχίζουν σφοόρόν βομβα-

43. Π. Ροϋσσος, στό ίδιο, 2ος τ.
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ρδισμόν θέσεις μας καί πλ.ηθίισ/ιού. Εχομεν απόλυτον ανάγκη πλ.ηροφορι- 
ών διά δύναμιν. μέσα καί κινήσεις “Αγγλων καί έσωτερικής άντίδρασης. 
Αύται δίδονται άντιστοίχοας μονάδες ΕΛΑΣ όποιες δύνανται κα/.ύτερον έ- 
ςακρι/ΙώνοΐΛ- καί /ιας ένημερώνοαν. Ολες λαϊκές δανάμεις ΐ.πί π οδός πο- 
λί.μοΐι. Πληροφορήστε /ιας δύναμιν ΕΛΑΣ τομέχ-κ nac.
15.12.44 Γέρος».

Καί τήν άλλη μέρα. μέ νέο ραδιοτηλεγράφημα, πληροφορούσε τίς 
'Οργανώσεις:

«Μάχη σανεχίζεται μεγάλην εντασιν. 'Άγγ/.οι αποβίβασαν νέες δύνα
μης πολ/.ά σημεία Πειραιά. Φύληρον. Μεταφέρουν δυνάμεις γιά νέες 
άποβάσεις. ΧΙΙί.ς καί σήμερα 'Άγγ/.οι ενεργούν μέ δλα μέσα σφοδρές έπιθίισεκ 
κατά ΆΟήνα. Πειραιά. ΆΟήνα άπεκρούσθησαν μί: μεγάλες άπώ/χιες. Πει
ραιά κατόρθωσαν καταλάβουν Καστέ.λ/.α καί "Αγιο Βασί/.η προωθούμενοι 
κέντρον πόλεως. ΉΟικόν λαοΰ καί στρατού μας καλό.

16.12.1944 u .
Παρόμοια τηλεγραφήματα, τίς ίδιες δυό μέρες, εστειλε ό Σιάντος 

στόν Ά νδρ. Βαβούδη στή Σόφια, γιά νά ενημερώσει τίς ήγεσίες τών βαλ
κανικών κινημάτων, διαβεβαιώνοντας οτι:«/1«/λί\' στρατός καί λ.αός άπο- 
φασισμένοι συνεχίζουν άγώνα μέχρις έσχατων».

Στίς 13 Δεκέμβρη ό ΕΛΑΣ κυρίεψε τά αεροδρόμια 'Ελευσίνας καί 
Τατοΐου. "Αλλα τμήματά του έκαναν πετυχημένη έπίθεση στό μέγαρο 
Σπυράκη καί τήν 'Ηλεκτρική. Μέ ορμητική έπίθεση στίς 14 Δεκέμβρη ό 
ΕΛΑΣ εκτόπισε άπό τίς οργανωμένες θέσεις τούς "Αγγλους στό Μοσχάτο 
καί έπιασε 120 αιχμαλώτους. Στίς 15 Δεκέμβρη συντρίφΟηκε έχΟρική ά
ντίσταση στήν Πλατεία ΒάΟης καί έπεσε ή Γενική 'Ασφάλεια. Στίς 16 
ό ΕΛΑΣ κατέρριψε ένα άγγλικό άεροπλάνο στό Γαλάτσι καί στίς 17 
Δεκέμβρη περισφίγγεται ή Δημαρχία καί τό Κέντρο τής 'Αθήνας. Στόν 
Πειραιά ό ΕΛΑΣ κατέλαβε τά ψυγεία τοΰ Φίξ καί έπιασε 12 “Αγγλους 
αιχμάλωτους.

Ά π ό  τίς 15 τοΰ Δεκέμβρη, οί “Αγγλοι, μέ τίς ενισχύσεις πού πήραν 
καί τήν χρησιμοποίηση τών γερμανοοπλισμένων (ταγματασφαλιτών καί χω
ροφυλάκων), άρχισαν νά κινούνται επιθετικά. Λυσασμένη επίθεση ισχυρών 
βρεταννικών τμημάτων πεζικού καί τάνκς στή συνοικία Μακρυγιάννη. μέ 
σκοπό νά όιασπάσει τόν κλοιό γύρω άπό τούς στρατώνες, όπου είχαν 
οχυρωθεί οί γερμανοοπλισμένοι χωροφύλακες τοΰ συνταγματάρχη Ντάκου. 
άποκρούστηκε. Τήν Ίδια μέρα, οί "Αγγλοι μέ σκληρή προσπάθεια καταφέ- 
ραν νά προωθήσουν τμήματά τους άπό τίς Τζιτζιφιές στούς Ά γιους Α π ο 
στόλους. Μιά άπόπειρα τών "Αγγλων νά έγκατασταΟοΰν στοΰ Ψυρρή άπο
κρούστηκε μέ μεγάλες άπώλειες γιά τόν εχθρό. Τό ίδιο έγινε καί μέ τήν 
έπίθεση στό νεκροταφείο Νέας Σμύρνης. Στίς 18 Δεκέμβρη, ϋστερα άπό 
πολύωρη σκληρή μάχη. οί "Αγγλοι έγκαταστάΟηκαν στό ϋψωμα Προφήτης 
Ή λίας τοΰ Πειραιά, θέση πού τούς έξασφάλιζε τόν έλεγχο πρός τό κέν
τρο τής πύλης.

44. Αρχεία ΚΕ τοϋ ΚΚΕ.
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Ά π ό τά μέσα τοΰ Δεκέμβρη φάνηκε πώς οί μάχες στήν Α θήνα Οά δια- 
κούσαν πολύ καί. παρόλο πού ό ΕΛΑΣ διατηρούσε τήν πρωτοβουλία καί 
συνεχιζόταν τό άγχος καί ή αγωνία τών άντεπαναστατών στό κέντρο τής 
πόλης, ή τελική έκβαση τοΰ πολέμου έγινε αμφίβολη.

Καί άλλα στοιχεία τής εποχής

Στήν ΆΟήνα οί μάχες μέ τούς "Αγγλους είχαν γενικευΟεϊ. Ή  ήγεσία 
τοϋ λαοκρατικού κινήματος, χωρίς νά σταματάει τήν ένοπλη άντίστα- 
ση τοϋ λαοΰ. είχε παραιτηθεί άπό κάθε προσπάθεια δυναμικής επι
κράτησης καί σταθερά προσανατολίστηκε πρός τήν πολιτική λύση, μέ ύ- 
ποχωρήσεις στό στρατιωτικό τομέα. Πίστευε πώς μέ μιά εύλύγιστη πο
λιτική Οά μπορούσε νά εξασφαλίσει τήν ούδετερότητα τών άγγλικών δυνά
μεων καί τόν δυναμικό εξαναγκασμό τής ντόπιας άντίδρασης νά δεχτεί 
μιά λύση γιά όμαλή δημοκρατική έξέλιξη, κάτω άπό τήν εγγύηση μιας 
συμμαχικής επιτροπής άπό εκπροσώπους τής ΕΣΣΔ. τών ΗΠΑ καί τής 
Μεγάλης Βρεταννίας.

Γιά τίς πολεμικές καί τίς γενικότερες έξελίξεις στήν ΆΟήνα καί τίς 
έκδηλώσεις στήν 'Ελλάδα καί διεθνώς, μιλούν εύγλωττα τά άνακοινωθέ- 
ντα τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ καί, κυρίως, τά καθημερινά άνακοινωΟέντα τής ΚΕ 
τού ΕΑΜ, πού βρήκαμε στά άρχεΐα τής ΚΕ τού ΚΚΕ. Παραθέτουμε έκεΐνα 
πού άναφέρονται στή φάση πού έξετάζουμε:
1 ΛΜ — ΚΙ I Λ-12-44

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Kui πήμι:ριι i:\-0r.Kuτη ήμερα ό Λαός τής 'Αθήνας καί τοΰ Πειραιά συνέχισε τόν 
άγώνα Γοι ,. Ο Λαό; τής ελεύθερης "Ελλάδας βρίσκεται σύσσωμος στό πλευρό του....

- Στή Λιιμίιι στις |(>-12 ..... έγινε συλλαλητήριο μέ πάνω άπό 25.000 Λαό όπό τήν
ψιιιώτιόιι Kui τόν Δομοκό....

Στό Βόλο kui στόν Αλμυρό γίνανε επτά συλλαλητήρια.
Στά Μέγαρα. τήν 'Ελευσίνα. τό Κορωπί. τό'Λαύριο, τά Λιόσια, τό Μενίόι καί σ' 

όλα τά χόριά τής Αττικής, ό λαός βρίσκεται σέ συναγερμό...' Η εθνοφυλακή μετά τήν 
παραίτηση Υπουργών προσχώρησε στόν ΕΛΑΣ μέ τόν οπλισμόν της.

Στήν Κόρινθο, στό Ά ργος, στό Ναύπλιο, στό Κιάτο. στό Βριι/άτι. σέ πάνδημα συλλα
λητήρια. ό λαός έκδήλωσε τήν άγανάχτησή του γιά τήν επέμβαση τού Λήπερ καί Σκόμπυ.... 
Στήν Κόρινθο στίς 6-12 συγκροτήθηκε συλλαλητήριο μέ πάνι·ι άπό .10.000 λαό...

- Ό  Λαός τού Πειραιά μέ υπόμνημα πρός τίς πρεσβείες όιαόηλώνει ότι Οά συνεχί-

- Σέ όλες τις συνοικίες τής Αθήνας ή ΈΟν. Αλληλεγγύη συγκρότησε σταθμούς καί 
Νοσοκομεία γιά τήν περίθαλψη τού άμαχου πληθυσμοί*. Οί συνοικιακές οργανώσεις φροντί
ζουν γιά τόν έπισιτισμό ιών Νοσοκομείων αντιμετωπίζοντας τίς πιό δύσκολες καί σκληρέ; 
συνθήκες. Ολόκληρος ό Αθηναϊκός Λαός δίνει τή συνδρομή του μέ προθυμία καί ένθοι- 
σιασμό....

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ μέ προκήρυξή της πρός τόν άδάμαστο λαό τής Αθήνας καί τοΰ 
ΙΙειραιά. τή νέα γενιά καί τούς πολεμιστές τοΰ Λαογέννητου ΕΛΑΣ άφοΰ στιγματίζει τήν 
αγγλική έπέμβαση γιά τήν έπιβολή τής Μοναρχοφασιστικής Διχτατορίας τών Γλύξμπουργκ- 
ΙΙαπανδρέου καί τήν μεταβολή τής χώρας σέ προτεκτοράτο, τόν καλεί νά ξεσηκωθεί γιά 
τόν παλλαϊκό άντιφασιστικό πόλεμο, γιά τήν τελική νίκη. Κανένα ήθικό έρεισμα, τονίζει, 
δέν είχαν οί "Αγγλοι. "Ολοι οί πολιτισμένοι λαοί είναι στό πλευρό μας γιατί ό αγώνας μας 
είναι δίκαιος καί άπελευθερωτικός.

279



- '() συνιιγ. 'Αλκιβ. \οι'·/.ης απαντώτϋς στόν πρόεδρο τοϋ Δ.Ε.Σ. υποδείχνει νά προτιμη
θούν «ί λαϊκές συνοικίες στή διανομή τροφίμων καί διαμαρτύρεται γιά τούς βομβαρδισμούς

K'ui πυρο|Ιολισμούς άπό Ά γγλους άε|Η>πόρους τοϋ άμαχοι· πληθυσμού....
- Ιό Δημοκρατικό Κόμμα τή; "Ελλάδας καί ή Δημοκρατική Ένωση μέ έκκλησή του 

προ; τά Δημοκρατικά Κόμματα τής Γαλλία; καί 'Αμερική; ζητούν τήν ενίσχυσή τους γιά 
τήν υπεράσπιση τών δημοκρατικών ιδεών.

-Στόν Πειραιά καί χΟές 12-12 οί 'Εγγλέζοι συνέχισαν νά χτίιποϋν μέ πείσμα τόν άμα
χο πληθι>σμό...Στό λιμάνι τοϋ " Αγίου Γεωργίου άπεκροι'ισΙΙη άποβατική έπιχείρηση. Δυό 
Εγγλέζοι προσχώρησαν στόν ΕΛΑΣ. Στό Χατζηκυριάκειο 700 άραπάδες σέ συνεργασία μέ 
Χίτες καί Χωρ/κες μπαίνουν στά σπίτια, σκοτώνουν, κλέβουν, καί άτιμάζουν κορίτσια.

-Στό Πολύγωνο κάηκαν από πολυβολισμού; άεροπλάνων τρία τετράγωνα παράγκες.
-Μπουραντάδες άπό τό Πολυτεχνείο χτυπούν κατά μήκος τής όδοΰ Πατησίων τούς περα

στικούς. Σκότωσαν μιά υπηρέτρια καί r.vu νέο στήν οδό Μετσόβου. Kui άλλον στή στάση 
Άγγελοπούλου.

-Στίς 12-12 ilipu 2 Kui .10' μέχρι ί  μ.μ. οί "Αγγλοι χτύπησαν μέ πυροβολικό τόν 
συνοικισμό 'Υμηττού. Κατέστρεψαν Tpiu σπίτια πλάϊ στή Σχολή Παπαστράτου πού χρησι
μοποιείται σά Νοσοκομείο. Τραυμάτισαν τή Σοφία Πασσαλή καί Κ. Μεσσαρά. Αύτόπτες 
μάρτυρες είναι ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου κ. Π. Κόκκαλης καί ό υφηγητής Δ. Φωτό-

-Στίς Κ-12 "Αγγλοι πολυβόλησαν νοσοκομειακά αυτοκίνητα πού είχαν τά σήματα τού 
Έρυορού Σταυρού...

-Στί; 11-12 οί Ά γγλοι πήραν άπό τό Λαϊκό Νοσοκομείο 150 τραυματίες τοΰ ΕΛΑΣ άπό 
τί; μάχες τοΰ ΕΛΑΣ κατά των Γερμανών καί τούς μετέφεραν στό Γουδί.

-Στί; 12-12 ώριι 4 καί .10 μ.μ. χτύπησαν τήν Κυψέλη μέ όλμους καί άλλο βαρύ οπλι
σμό iint> μιικρυνή άπόστιιση. Οί νεκοοί είναι 2 καί οί τραυματίες άνέρχονται σέ 30. Τό 1/3 
περίπου άπό τούς τραυματίες είχαν βαρειά τραύματα....

- Ό  συνοικισμός Πολυγώνου εχει όλότελα KUTupr.inmllr.i από τή δράση τών “Αγγλων

-Στήν όόιι Κι-ιν/πόλει··; σκοτώθηκαν δύο άπό όλμους καί τραυματίστηκαν πολλοί...
- Ά π ό  πο/.υ|1ο/.ισμού; κιιί όλμους άπό άεροπλάνα στόν Κολωνό στίς 12/12 έςακριβώ- 

ιιηκιιν I νεκρό; κιιί 2? τραυματίες...
-Στοϋ Ί'υρρή. όδό; Καριιίσκάκη. κατιιστράφηκτ. τό σπίτι τοϋ Δούκα...Τραυματίστηκε ό 

Κ-.ν. Λούκ.ι; 17 χρονών στό πόδι.
- Ά γγλοι Π|1ι«λαν μέ όλμους στό υγειονομικό κέντρο τής πλατείας Ψυρρή...
-Μπουραντιίδι:; ί.πιαοαν στήν όδό Καραϊσκάκη f:vu νοσοκομειακό αύτοκίνητο Kui συνέ-

λα|Ιιιν τή νοσοκόμα καί i:vu T|Hii>puTia...
-Στίς 12/12 άγγλικά τάνκς χτύπησαν άμαχους στήν όδό Κουμουνδούρου καί Α γησιλά

ου. Καταστράφηκιιν oniTiu.
-Στις 12/12 άεροΓ.λάνα πολυβόλησαν τό λιγνιτωρυχείο Περιστεριού, τή θέση Γεφυράκι 

ΙΙεριστερίου. τόν κήπο τοΰ Ά γιου  Αντωνίου Περιστεριού, τό Καπνοκοπτήριο Περιστεριού 
Kui άλλες οικοδομές στόν Κολωνό.

-Στό Νοσοκομείο riuiiSmv έπεσε βόμβα καί σκότωσε πολλά παιδιά καί προσωπικό.
- Ό  ΕΛΑΣ ύστερα άπό ολονύχτια έπίθεση κατέλαβε τά Παραπήγματα καί τό παληό Ιο 

Σύνταγμα στά Ήλύσια. Πιάστηκαν αιχμάλωτοι 100 Ά γγλοι. Πυροβόλα, βαρειοί όλμοι, αΰ- 
Topuru καί πολλά πυρομαχικά έπεσαν στά χέρια μας.

-Στί; 13/12 άγγλικά τάνκς κανονιοβόλησαν τό Κο Στρατιωτικό Νοσοκομείο τοΰ ΕΛΑΣ 
(Hup|kiKi:io)...

-Στίς 13/12 άπό τό πρωί χτυπούν τή συνοικία Ψυρρή.
-Οί 'Εγγλέζοι μέ πυρο|1ολικό άπό τήν Ακρόπολη χτύπησαν τό εργοστάσιο Αεριόφω

τος καί τό άχρήστεψαν.
Στή συνοικία Χιιτζηκυριάκειο Πειραιά οί 'Εγγλέζοι χτύπησαν χ(Ιές 12/1 άπό άεροπλά- 

vu. τάνκ;. όλμους, πολυβόλιι άπό τά καράβια...250 είναι τά θύματα άπό τόν άμαχο πληθυ
σμό καί Μ) σπίτια γκρεμίστηκαν.

Άθήναι 1.1 Δεκέμβρη 1944 
Γιά τήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ
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LAM — κι:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14-12-44

Ό  Λαός τής "Αθήνας καί τοΰ Πειραιά...συνέχισε καί σήμερα δωδέκατη ήμερα μέ τήν 
"ίδια πίστη καί ιόν "ίδιο Ενθουσιασμό τόν άγώνα του γιά τήν Λευτεριά καί τήν "Ανεξαρτησία 
τής χώρας.

' Η ΚΕ τοΰ ΕΑΜ άνακοίνωσε ότι ή επίσκεψη Πορφυρογένη Εγινε ϋστερα άπό μεσολά
βηση πολίτικοι' προσώπου καί όχι ϋστερα άπό αίτησή του όπως άνακοίνωσε ό Σκόμπυ.

Τό Γεν. Στρατηγείο τοΰ ΕΛΑΣ σέ διαταγή του γνωρίζει τήν απάντηση τοΰ στρατηγού 
Σαράφη στόν Σκόμπυ.

Στις 13/12 στόν Πειραιά τό 6ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ άντιμετώπισε αποτελεσματικά 
τούς άραπάδες. τούς νάνους, τούς "Εγγλέζους καί τούς έθνοπροδότες πού ό Σκόμπυ εξαπέ
λυσε κατά τοΰ πληθυσμού τής έργατούπολης. Τό άπόγευμα τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ επιτέθηκαν 
στήν Πειραϊκή Χερσόνησο, σκότωσαν 10 καί αιχμαλώτισαν I άπό αυτούς. Στό Μοσχάτο 
έπίθεση τών "Εγγλέζων μέ τάνκς καί μοτοσυκλέτες άνατράπηκε. "Από αντεπίθεση τοΰ ΕΛΑΣ 
ό έχθρός είχε άπώλειες πέντε νεκρούς καί εναν αιχμάλωτο. Λάφυρα μία μοτοσυκλέτα καί 
Ενα πολυβόλο. Στήν περιοχή Φαλήρου πιάστηκαν αιχμάλωτοι 5 ‘Εγγλέζοι καί Ε\·(ΐς "Ινδός. 
Στόν "Αγιο Γεώργιο εξουδετερώθηκε εχθρικό άποβατικό τμήμα πού άποβιβάστηκι: άπό τόν 
Άβέρωφ.

Τά μεσάνυχτα τής 13 πρός 14/12 ό ΕΛΑΣ έκανε έπίθεση στήν περιοχή άπό Τζιτζιψιές 
μέχρι τήν όδό Τζάβέλλα. πού κράτησε ως τό πρωί. "Ολα τά όπλα τού εχθρού kui ό στόλος 
τέθηκαν έν δράσει. Πιάστηκαν 120 αιχμάλωτοι "Αγγλοι καί άραπάδες. "Evu εργοστάσιο τα
πητουργίας πού χρησιμοποιούτανε άπό τούς ‘Εγγλέζους ανατινάχτηκε στόν άέρα. Λάφυρα 
σέ μεγάλες ποσότητες πέρασαν στά χέρια μας.

Χτές σέ άλλες μάχες οί "Αγγλοι είχαν άπώλειες 15 νεκρούς κ«ί 6 αιχμαλώτους. Λάφυ
ρα ενα μυδραλιοβόλο καί 2 όπλα.

Τό σύνολο τών "Εγγλέζων αιχμαλώτων στά Παραπήγματα r.ivui 13Κ. Ο ΕΛΛΣ περιέ- 
σφιξε στό γηροκομείο καί στήν έπαυλη (-)ών εγγλέζικες δυνάμεις.

Στις ΙΗ/12 ισχυρή άγγλική περίπολος Εκανε εμφάνιση στήν Ιερά  Ό δό. Μόλις άντε- 
λήφθησαν προφυλακές τοΰ ΕΛΑΣ τράπηκαν σέ άτακτη φυγή.

- Ό  ΕΛΑΣ Εφτασε στήν όδό Περικλεούς.
- Σύμφωνα μέ άνακοίνωση τής "Ομάδας Μεραρχιών τής Μακεδονίας οί ληστρικές συμ

μορίες τοΰ έθνοπροδότη "Αντών Τσαούς διαλύθηκαν άπό τήν 6η Μεραρχίιι τοΰ ΕΛΛΣ.
"Επίσης ή Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι ή στρατιωτική Λιοίκηση 

Θεσσαλονίκης παύει νά υπάρχει Kui τήν τήρηση τής τάξεως άναλαμβάνει ό ΕΛΑΣ καί ή 
"Εθνικ. Πολιτοφυλακή.

-Σ τίς 11/12 άγγλικά τάνκς σκότωσαν μιά κοπέλα στήν όδό Γ" Σεπτεμβρίου.
- Αύτοκίνητο πού μετέφερε τραυματίες τοΰ "Ερυθρού Σταυρού όδηγήθηκι: στά παληά 

"Ανάκτορα. Μέσα στά καινούργια αύτά μπουντρούμια τού Παπανδρέου κακοποιήθηκιιν όλοι 
καί κλείσθηκαν σέ θάλαμο αιχμαλώτων μαζί μέ άλλους 70. Η τύχη τους άγνοεϊται.

-"Από τίς 12/12 στήν όδό Κανάρη. Πινδάρου, τούς γύρω δρόμοι.ς καί γενικά γύρω 
άπό τό Σύνταγμα τοποθετούνται καί φρουροΰνται άπό τούς Εγγλέζους συρματοπλέγματα.

■ Στίς 12/12 ή συνοικία τού Ψυρρή καί τά γύρω τής Ομόνοια πυροβολήθηκ-uv έπί
2 oipr. άπό άεροπλάνα.

-Στις 13/12 ή περιοχή " Αρδηττού-Νεκροταφείου-' Αη Γιάννη καί Στέγη Πατρίδος πολυ- 
βολήθηκαν.

- Στίς 13/12 στήν Kumupiuvij άντηλλάγησαν πυρά πυροβολικού.
- Σήμερα στίς 11.10' π.μ. στήν όδό Πατησίων-Λήμνου σκοτώθηκαν άπό βλήματα εγγλέ

ζικου όλμου δύο γυναίκες καί Ενας άντρας τραυματίας.
- Σήμερα 14/12 οί κανίβαλοι τοΰ Σκόμπυ μέ άεροπλάνα. κανόνια, όλμους Kui πολεμικά 

πλοία, συνδυασμένα βομβαρδίζουν, πολυβολούν καί κανονιοβολούν τίς συνοικίες τού Πειραι
ά. 'Υπάρχουν πολλά θύματα καί σοβαρές ζημιές.

- Στήν Καλογρέζα σήμερα Ενας εγγλέζικος όλμος Επεσε σ ’ Ενα φτωχόσπιτο, σκότωσε 
ενα μικρό παιδί καί άκρωτηρίασε άλλα δυό.

- Στίς 12/12 τή νύχτα οί "Αγγλοι στήν Καλλιθέα κανονιοβόλισαν τά οδοφράγματα καί 
παρέλαβαν άπό τίς φυλακές τούς κρατούμενους δοσιλόγοι>ς.
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-Ά γγλος αιχμάλωτος δήλωσε πώς οί άξιωματικοί τους τούς λένε οτι ό ΕΛΑΣ διοικεί- 
ται άπό Γερμανούς αξιωματικούς καί γ ι' αύτό πρέπει νά τόν χτυπήσουν. Έξέφρασε τή 
γνώμη ότι γιά τά σημερινά γεγονότα υπεύθυνος είναι ό βασιληάς πού θέλει νά ξαναγυρί- 
πει μέ τή fliu. Τήν πληροφορία αύτή έπιβεβαιώνο· ν ό λοχίας Ούϊλιαμ Μπιρς Γουϊτγουελ 
καί ό στρατιώτης Ρούτ Τζελάλ πού υπηρετούσαν στή 16η μονάδα RLI Φαλήρου. Κανένας 
Ά γγλος στρατιώτης δέν ΙΙά πολεμούσε τόν 'Ελληνικό λαό άν ήξερε τήν άλήΟεια. είπανε

- I Ιιιντοί στήν Ηπειρο συγκροτούνται συλλαλητήρια. Στήν Κόνιτσα πήραν μέρος 3.000. 
Στά δερβενάκια 4.IKK). Στή /iron  2.000.

- Ιτί; 9/12 στή Mavnvi.m 25.000. Στήν Καβάλλα καί Χρυσούπολη πάνδημα συλλαλητή-

-Ή  ΚΙ: τού ΕΑΜ μέ έκκλησή της πρός τό Ελληνικό λαό ζητάει νά ένισχυΟή έπι- 
γόντως ό Λαός τής Αθήνας μέ τρόφιμα.

- Ό  Λαός τής ‘ΛΠήνας καί τού Πειραιά βοηθάει τόν ΕΛΑΣ στόν άγώνα του. Σέ μιά 
συνοικία σι./κεντρώθηκαν 73 όκ. τρόφιμα. 54 κούτες σούπα. 30 όκ. ψωμί. 3 κοϋτες τσιγάρα 
ΚΗ).(') 155 δρχ. καί 43 δυναμίτες.

- Στή Nr.u Φιλαδέλφεια συγκροτήΙΙηκε ένας λόχος εφεδρικού ΕΛΑΣ. Στά Πατήσισ i':v«f 
τάγμα καί στή μαρτυρική Καλογρέζα μιά διμοιρία σκαπανέων καί ένα τμήμα δυναμιτι
στών. Παντού ό Λαός κατασκευάζει χαρακώματα, οδοφράγματα, γιά νά προστατέψει τίς έλει-

Ό  Λαός μας συνεχίζει τόν άγώνα του....
Αθήνα 14-12-1944 

Γιά τήν ΚΕ τού ΕΑΜ

Ε.Α.Μ. - ΚΕ 15-12-44
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καί σήμερα δεκάτη τρίτη ήμέρα ό άγώνας συνεχίζεται.
- Χθές συνήλθε σέ συνεδρίαση ή ΚΕ-ΕΑΜ καί άποφασίστηκε όμόφωνα νά έκδοθεΐ δια

κήρυξη πρός τόν 'Ελληνικό Λαό δπου θά διατυπώνονται καθαρά οί όροι πού μποροΟν νά 
εξασφαλίσουν έθνική ένότητα. Στήν άπόφασή της ή ΚΕ καθόριζε:

« I) Μέχρι όριστικής έπιλύσεως τοΟ δλου στρατιωτικού ζητήματος παρά τής σχηματισθη- 
σομένης Κυβερνήσεως ’ Εθνικής ' Ενότητος δεχόμεθα νά άποσυρθοΰν προσωρινώς τά τμήμα
τα τοΰ ΕΛΑΣ άπό τάς πόλεις Άθηνών-Πειραιώς είς τήν γενικήν γραμμήν τήν καθοριζο- 
μένην είς τό άπό 3 Δεκεμβρίρυ t . l  μήνυμα τοΰ 3ου Βρεταννικοΰ Σώματος Στρατού.

2)Ταυτοχρόνως νά άποσυρθοΰν έπίσης προσωρινώς ή ‘Ορεινή Ταξιαρχία καί ό 'Ιερός 
Λόχος μακράν τών Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς είς περιοχήν καθορισθησομένην διά κοινής 
συμφωνίας.

3)Άπασα ή δύναμις τής Χωροφυλακής άφοπλισμένη νά τεθή έκτός υπηρεσίας, τών 
άνδρών άποστελλομένων είς τάς έστίας των. Οί άνδρες καί οί άξιωματικοί τών τέως Ταγμά
των Άσφαλείας άφοπλιζόμενοι νά έγκλειστοΰν πραγματικώς είς τάς φυλακάς μέχρι νά 
κριθώσιν ύπό τής Δικαιοσύνης.

4)Αί έν Έλλάδι ευρισκόμενοι Βρεταννικαί δυνάμεις νά περιοριστούν άποκλειστικώς εις 
τήν έκτέλεσιν τών αποστολών αϊτινες καθορίζονται διά τών συμφωνιών Γκαζέρτας καί αί 
όποϊαι δέν προβλέπουν χρησιμοποίησίν των είς τά εσωτερικά ζητήματα τής ’Ελλάδος.

5) Ό  πολιτικός κόσμος τής Χώρας νά άφεθή Ανεπηρέαστος πρός σχηματισμόν τό ταχύ- 
τι.ρο Κυβερνήσεως πραγματικής ‘Εθνικής ’Ενότητος ή Λποία νά ρκ·μιση δημοκρατικώς τό 
όλον πολιτικόν καί στρατιωτικόν πρόβλημα τής Χώρας, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ ζητή
ματος τοΰ άφοπλισμοΰ τών μή δικαιουμένων νά φέρουν δπλα. ' Η ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ».

- Πάνω άπό 30.000 Λαοΰ τής Χαλκίδας. Άλιβερίου. Μακρυκάπας, Βάθειας καί Παλιού- 
ρη Εύβοιας σέ συλλαλητήριο.... διαμαρτύρονται διά τήν άνάμειξη τών Βρεταννών...

-'Όλη ή 'Ελλάδα είναι στό πλευρό μας. Ή  Ρούμελη έστειλε γιά ένίσχυση τών Νοσοκο
μείων 1350 όκ. γαλέτες, 482 όκ. κονιάκ. 1190 όκ. παστοκύδωνο. 491 όκ. καραμέλλες καί 
630 κιλά μαργαρίνη.

- Στήν Καλλιθέα συγκροτήθηκε καί άλλο Νοσοκομείο. Λειτουργούν σήμερα ϊξ... Στή 
Νέα Σμύρνη φτειάξανε χθές άλλα τρία όδοφράγματα.
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- Οΐ Λαϊκές 'Επιτροπές μέ παραδειγματική δραστηριότητα συνεχίζουν τό βαρύ έργο 
τής έπισιτιστικής ένισχύσεως τοΰ Λαοΰ.

-Ή  Εθνική 'Αλληλεγγύη....συγκρότησε δεκάδες σταθμούς έπιδέσεως τραυματιών καί 
Νοσοκομεία.

- Στή Νέα Σμύρνη λειτουργούν δυό χειρουργεία μέ εξ χειρουργούς καί 27 Νοσοκόμους 
μέ 24 κρεβάτια. 'Επίσης μέ 12 γιατρούς 25 νοσοκόμοι>ς καί 91 κρεββάτια. Στήν Καισα- 
ριανή-Βύρωνα-Παγκράτι 15 Νοσοκομεία μέ 26ί κρεβάτια.

- Στήν περιοχή τοΰ Χατζηκυριάκειου έπειτα άπό καταιγισμό πυρός οί άγγλοι κατόρθω
σαν νά άποβιβάσουν δυνάμεις άπό άραπάδες καί συννενώΟηκαν μέ τούς Χίτες καί τούς 
Μπουραντάδες καί έξαπέλυσαν μιά χωρίς προηγούμενο τρομοκρατία στόν άμαχο πληθυσμό. 
Συλλαμβάνουν, καταστρέφουν, λεηλατούν, σκοτώνουν καί άτιμάζουν.

-Εκτός άπό τήν Κοκκινιά κανονιοβολήθηκαν χΟές άπό τά άγγλκά καράβια τά Καμίνια, 
ό Προφήτης Ηλίας καί Κέντρο τοΰ Πειραιά καί άλλες φτωχοσυνοικίες. Τά θύματα είναι 
πάμπολα καί οι ζημιές τεράστιες.

- Στή διασταύρωση "Ιμβρου-Πατησίων χθές 14/12 ώρα II καί 20' έγγλέζικοι όλμοι 
σκότωσαν 2 καί τραυμάτισαν 6. τήν ώρα πού περίμεναν σέ σειρά νά πάρουν γάλα.

- Τήν νύκτα 14 πρός 15/12 τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ επειτα άπό ορμητική έπίθεση κατέλα
βαν ένα άπό τά άντρα τών Μπουραντάδων καί τών Χαφιέδιον. τή Γενική 'Ασφάλεια. Τό 
χτίριο ισοπεδώθηκε.

Στόν άγώνα μας θά νικήσουμε, γιατί είναι αγώνας δίκαιος Εθνικός. Λαϊκός καί άπό-

Θάνατος στό φασισμό - Λευτεριά σ- 
'Αθήνα 15 Δεκέμβρη 1944 

Γιά τήν ΚΕ τοϋ ΕΑΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δεκατέσσερις ολόκληρες μέρες ό ηρωικός μας Λαός παλεύει σκληρά ένάντια στούς 
σιδηρόφρακτους τοΰ Σκόμπυ καί Λήπερ....

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ μέ προκήρυξή της πρός τό Λαό....ανακοινώνει πώς γίνονται προσπά
θειες γιά διευκόλυνση καί ενίσχυση τοΰ Δ.Ε.Σ στό εργο τής διανομής τροφίμων...

Τά μέτρα πείνας τοΰ Σκόμπυ δέν θά λυγίσουν γιατί βρίσκεται στό πλευρό μας όλος 
ό Ελληνικός Λαός. Ό  Λαός τής Μακεδονίας στέλνει γιά τόν έπισιτισμό τής αδούλωτης 
'Αθήνας 200.000 στάρι και ή "Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Μακεδονίας 100.000 
όκ. στάρι καί 1.000 όκ. λάδι.

- Οί δήμαρχοι Πειραιά. Νίκαιας. Αγίου Γεωργίου μέ υπόμνημα καταγγέλουν τά εγκλή
ματα τών βρεταννών.

Ή  Παναθηναϊκή Λαϊκή Επιτροπή (τμήμα αγορανομίας) μέ άπόφασή της καΟώριζι: τι
μή χονδρικής καί λιανικής πωλήσειος τροφίμων καί έν γένει ειδών πρώτης ανάγκης.

Ό  έπιστημονικός κόσμος Θήβας, άνεξαρτήτως πολιτικών αποχρώσεων στίς 14/12 σέ 
συγκέντρωση ένέκρινε προκήρυξη πρός τό Λαό τής επαρχίας καί τόν καλεί νά ένισχύσει 
τήν "Αθήνα.

Ή  "Ενωση δημοσίων Kui ιδιωτικών υπαλλήλων Kui τό σωματείο οδοκαθαριστών Κα
βάλας. διαμαρτύρονται γιά τήν αγγλική έπέμβαση.

- Στήν ήρωϊκή έργατούπολη τοΰ Πειραιά Λαός καί ΕΛΑΣ πολεμοΰν σκληρά γιά τήν 
άντιμετώπιση τών νάνων, τών άραπάδων. τών έθνοπροδοτών πού ό Σκόμπυ έξαπέλυσε οί: 
λυσσασμένη έπίθεση. συνεχίζοντας παράλληλα τόν άνανδρο καί βάρβαρο κανονιοβολισμό 
καί πυροβολισμό μέ τά πολεμικά, τά τάνκς. τά άεροπλάνα καί τούς όλμους.

Τό ύψωμα τοϋ Προφήτη Ή λία πού. καταλήφθηκε άπό άραπάδες. ξαναπάρθηκι: μι": το
λμηρή έπίθεση. "Ο έχθρός είχε πολλές απώλειες. Στό Φάληρο χτυπήθηκε τό έργοστάσιο 
Κουγιούλη πού χρησιμοποίησε ό έχθρός σά βάση έξορμήσεως. Λάφυρα 7 αύτόματιι. πολλά
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τουφέκια καί άφθονα πυρομαχικά. Στήν περιοχή τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Εξουδετερώθηκε καί 
καινούργια έπιβατική έπίθεση. Πιάστηκαν .1 έγγλέζοι αιχμάλωτοι πού όπως έδήλωσαν πί
στευαν πιίκ; πολεμούσαν μέ Γερμανοί»;, γιατί έτσι τούς έλεγαν οί αξιωματικοί τους.

-‘Αγγλοι συνέλαβαν τό ϋπ' άριθ. 2.117 νοσοκομειακό αυτοκίνητο καί ένα άλλο καί ϊπια- 
σαν 10 τραυματιοφορείς πού τούς οδήγησαν στό Χασάνι.

- Ιτό Κέντρο (ΆΟήνα) Χίτες και Μπουραντάδες συλλαμβάνουν συνεχώς πολίτες καί 
τούς στέλνουν πρός άγνωστη κατεύθυνση.

- Στίς 14/12 άγγλικά όπλα πολυβόλησαν στό Κατσιπόδι κηδεία 4 Κυμάτων. Έ ν συνε
χεία κατέφΙΙασαν καί κάτι έγγλέζοι σέ $ αυτοκίνητα καί άρχισαν νά χτυπούν τόν λαό. 
Οί έλασιτες άντεπιτέΐΐηκαν. σκότωσαν 2 καί τούς άγγλους τούς έτρεψαν σέ φυγή.

Χτές 15/12 οί άγγλοι άρχισαν έπίθεση κατά των τμημάτων μας στού Μακρυγιάννη μέ 
τάνκς καί πεζικό. Κατάλαβαν θέση μας. Μέ ορμητική άντεπίΟεση τά τμήματά μας άνε- 
κατέλαβαν όλες τίς θέσεις Kui τούς απώθησαν.

Στρατιωτικές δυνάμεις προσπάθησαν νά καταλάβουν λοφίσκο στή Ν. Σμύρνη. Ό  ΕΛΑΣ

Χθές οί άγγλοι ένήργησαν λυσσώδεις άεροπορικές επιδρομές μέ 20 άεροπλάνα. Χρησι
μοποίησαν καί βόμβες μεγάλου διαμετρήματος, ιδίως στά κάτω Λιόσια.

Στούς δρόμους Πραξιτέλους. Α γίου  Μάρκου. Αιόλου καί σ ' όλους γενικά τούς κεντρι
κούς δρόμους-όπου τό κράτος τοΰ Παπανδρέου-Μπουραντάδες. Χωρ/κες καί Χίτες σπάνε τά 
μαγαζιά kui λεηλατούν.

-Ά γγλοι Kui Μπουραντάδες ikuvuv έπίθεση ατού ψυρρή. Άπεκρούσθησαν μέ πολλές

- Στήν Kumupiuvii τά τμήματά μυς προιοθήθηκαν πρός τό Νοσοκομείο Συγγροΰ καί 
Κουπόνια.

- Τό Κέντρο τοΰ IIi.ipdui χτυπήθηκε σήμερα άγρια άπό τό στόλο, τήν άεροπορία καί
όλμους. Τά Κύματα τοι"• άμαχου πληθυσμού είναι πολλά.

- Τά γύρω τή.: πλατιΓ.ίας Βάθης καί ό λόφος Ιτρέφη πολυβολήθηκα ν άπό άεροπλάνα. Ύ 
πάρχουν πολλά ιιιύματα.

- Οί Λ γιοι 'Άνάρ·.M'poi K'ui τά κάτω Λιόσια βομβαρδίστηκαν άιτό άεροπλάνα. Ρίχτη-
καν καί βόμβες ,ιόρολογιακές.

-ΊΙ είδηση ιτού μι:τάδοσι: ό ραδιοφωνικός σταθμός τοΰ Λονδίνιι>υ ότι άνεκατελήφθη
ό ραδιοσταθμός είναι ψι:ϋτικη. Στήν πραγματικότητα ό ραδιοφωνκός σταθμός βομβαρδίστηκε
απο αγγ/.ικα αερο π/.ανα καί έτσι μπόρεσε ό Παπανδρέου νά κάμη μετάδοση άπό άλλο μη-
χάνημα πού έκαλύπτετι> άπό τό σταθμό μας.

Σ' όλες τίς συνοιικίες ό Λαός συνεχίζει πυρετωδώς τήν ανέγερση οδοφραγμάτων.
' Ενωμένοι όλοι οί "Ελληνες κάτι» άπό τίς δοξασμένες σημαίες ι:οΰ ΕΑΜ θά παλέψω-

με καί θά νικήσ. 11 'μι: <ιτόν ιερό «ύτό άγώνα γιά τή λευτεριά καί τήν άνεξαρτησία.

Αθήνα 16 Λεκέμβρη 1944
I ιιΐ τήν ΚΙ τοΰ I ΛΜ 

ΕΑΜ - ΚΕ 17-12-44
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γιά δεκάτη τέταρτη μ< Ρ» ό ιϊδούλωτος λαός....συνεχίζει τόν άγώνα του....
Ό  ΛΕΣ διέΙΚ:σε γιά τή διιινομή αλεύρου 17 αυτοκίνητα. 4 γιά τά νοσοκομεία καί 

ιδρύματα Kui 4 γιά τή μεταφορά γάλακτος.
- Στόν Πειραιά χθές 16/12 ό έχθρός άρχισε άπό τό πρωί κανονική έπίθεση κατά τοΰ 

Κέντρου τού Πειραιά καί τοΰ Προφήτη Ή λία. μέ μεγάλες δυνάμεις καί μέ χρησιμοποίηση 
όλων τών μέσων.

- Ό  άμαχος πληθυσμός είχε πάμπολλα (Ιύμιιτα. Ία τμήματά μας δέν κράτησαν όλη τή 
μέρα. τή νύχτα στό λιμάνι τοΰ Πιχραιά άποβιβάζονται καί νέες δυνάμεις άραπάδων. Παράλ
ληλα συνεχίστηκαν οί κανονιο|Ιολισμοί τών εργατικών συνοικιών μέ πολλά θύματα καί ζη- 
μίες.
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- Τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ κατέλαβαν χθες τήν έπαυλη των στό τέρμα 'Αμπελοκήπων καί τίς 
γύρω εστίες άντιστάσεώς των πού οί άγγλοι υπερασπίζονταν· μέ λύσσα. Τό γηροκομείο 
καί ή περιοχή του χτυπήΟηκε άπό τούς άγγλους μέ πυροβολικό καί όλμους. Μιά πτέρυγα 
τής έκκλησίας κατέρευσε.

- Στοΰ Μακρυγιάννη άποκρούστηκε άπό τόν ΕΛΑΣ καί καινούργια έπίθεση τών άγ
γλων πού είχαν άπώλειες 65 νεκρούς καί τραυματίες.

- Τά 'Εξάρχεια καί Τουρκοβούνια χτυπήΟηκαν χθές μέ όλμους.
- Οί τσολιάδες καί οί αξιωματικοί πού ήταν κλεισμένοι στό Γουδί...ντύνονται χωρο

φύλακες....
- Τό πυροβολικό τοΰ ΕΛΑΙ χτύπησε χτές μέ επιτυχία στόχους στό Υπουργείο Στρα

τιωτικών. τήν όδό Μέρλιν. πλατεία ΚλαυΟμώνος καί Σύνταγμα.
- Στά βορειονατολικά τής ‘Αθήνας μέ ταχυβόλο μας γκρεμίστηκε έγγλέζικο άεροπλάνο 

χτές. Οί άεροπόροι συνελήφθησαν.
Καί σήμερα τά άεροπλάνα τοΰ Σκόμπυ συνέχισαν τό άνόσιο έργο τους. Βομβαρδίσανε 

καί πολυβολίσανε τό πρωϊ καί τό άπόγευμα τήν περιοχή Μύλων-Ποπανέση καί τριών 
Γεφυρών...

- Στίς 17/12 οί άγγλοι έκαναν επιδρομή μέ τάνκς στήν πλατεία Νέας Σμύρνης, σκότωσαν 
πολίτες καί έφυγαν μέ δαιμονισμένη ταχύτητα.

• ’Εχθρική συγκέντρωση στό Γουδί διαλύθηκε άπό τό τό πυροβολικό τοΰ ΕΛΑΣ.
- ‘Αντεπίθεση μέ τρία τάνκς τών άγγλων στήν έπαυλη τοϋ <->ών άποκρούστηκε μέ πολλές

-Σήμερα ύστερα άπό ορμητική έπίθεση κατελήφΟηκε τό Δημαρχείο στήν ‘Αθήνα.
- Σήμερα έγγλέζικα άεροπλάνα βομβάρδισαν τήν Τράπεζα ‘Αθηνών.
- Ό  Στρατηγός Σκόμπυ διαβίβασε στήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ έγγραφον άπάντηση μέ τή δή

λωση ότι τις προτάσεις τίς μελετάει.
- Ό  Ελληνικός λαός επιδοκιμάζει τίς προτάσεις τοΰ ΕΛΑΣ. ‘Επιτροπή βιομηχάνων έπι- 

σκέφθηκε τόν Σοφούλη καί ζήτησε νά γίνουν δεκτές οί προτάσεις τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ό  
Σοφούλης δήλωσε ότι δέν μπορεϊ νά τούς απαντήσει γιατί αύτό είναι υπόθεση τών Ά γ 
γλων. Προσωπικότητες τού πολίτικοι* κόσμου κινούνται πρός τήν κατεύθυνση τών κομμάτων 
γιά προσπάθεια αποδοχής προτάσεων ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

‘Αθήνα 17/12/44 
Γιά τήν ΚΕ τοΰ Ε.Α.Μ.

ΕΑΜ - ΚΕ 18-12-44
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

•■Ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ έξέδωκε χθές τά πιό πάνω άνακοινωΟέντα.
Ή  ΚΕ τοΰ ΕΛΛΣ κατάπληκτος έπληροφορήΟη ότι ό άρχηγός τοΰ Γ' Βρεταννικοϊ 

Σώματος Στρατού 'Αντιστράτηγος κ. Σκόμπυ έφΟασε στό σημείο νά άναφέρει σέ έπίσημο 
στρατιωτικό άνακοινωθέν ότι διευθύνουν δήθεν τόν άγώνα τμημάτων τοϋ ΕΛΑΣ Γερμανοί. 
‘Ιταλοί καί Βούλγαροι. Καί ό μέν 'Ελληνικός Λαός άγωνιζόμενος γιά τάς έλευθερίας τοι 
καί τήν άνεξαρτησία τής χώρας του. δέν έχει ανάγκη νά πληροφορηθή άπό τά άνα- 
κοινωθέντα τοΰ στρατηγού Σκόμπυ ποιοι έπολέμησαν κατά τών Ιταλών. Γερμανών καί Βου
λγάρων καί ήδη μάχονται καί χύνουν τό αίμα των διά τάς λαϊκός έλευθερίας καί τήν άνι:- 
ςαρτησίαν τής 'Ελλάδας.Ή ΚΕ τού ΕΛΑΣ όμως έκφράζει τήν λύπην της διότι ύ έν 
' Ελλάδι άρχηγός τών βρεταννικών δυνάμεων έπέτρεψεν είς εαυτόν νά χρησιμοποιήση τοι- 
αΰτα ανάξια μέσα προπαγάνδας κατά τών συμπολεμιστών του. τών όποιων χτές άκόμα 
έπλεκε έγκ<ί>μιον διά τούς κατά τών κοινών έχθρών αιματηρούς αγώνας των.

17/12/44 
Ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ

«Βρεταννικά άεροπλάνα έρριξαν προκηρύξεις είς τάς όποίας άναφέρεται ότι ό Εφοδια
σμός τών νοσοκομείων διά φαρμάκων καί τοΰ πληθυσμού ώρισμένων περιοχών τών Αθηνών 
άνεστάλη διότι δήθεν τά μεταφορικά μέσα τοΰ Δ.Ε.Σ. έπυροβολήθησαν καί τό προσωπι
κό έτραυματίσΟη άπό πυρά τού ΕΛΑΣ.

285



Ή  ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ Εχει έκδόσει κατηγορηματικός Διαταγάς πρός άπαντα τά τμήμιιτι· πι:ρι 
απολύτου σεβασμού τοΰ σώματος τοΰ 'Ερυθρού Σταυρού. Αί σχετικοί Διαταγαί της Εκτε- 
λοΰνται πιστώς. "Επομένως, αν πράγματι Εσημειώθηκαν θύματα, ή ευθύνη βαρύνει άλλους 
πυροβολοϋντας καί δχι τόν ΕΛΑΣ.

'Από τά μέχρι τοΰδε χρησιμοποιηΟΕντα μέσα τρομοκρατήσεως τοΰ Λαοΰ ή ΚΕ τού 
ΕΛΑΣ δικαιούται νά σκεφθή μήπως καί χορήγηση φαρμάκων εις τά νοσοκομεία καί τροφί
μων έπειγούσης ανάγκης εις τόν Λαό. άπλώς καί μόνον γιά νά άσκηθή μιά πρόσθετος 
πίεσις διά νά καμθεΐ ή ύπέρ τής ελευθερίας καί άνεξαρτησίας του άντίστασις τοΰ Λαοΰ.

17 /12/44
Η ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ ··
Από τήν άνακοίνωση τής ΚΕ τού ΕΑΜ 18/12/44

('Αρχείο ΚΚΕ-Φάκελλος Δεκέμβρη )

ΕΑΜ - ΚΕ 18-12-44

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

- Στόν Πειραιά ό έχθρός χτές περιορίστηκε σέ βολές όλμων καί πυροβόλων πρός ό
λες τίς κατευθύνσεις, μέ σκοπό τήν τρομοκράτηση τού άμαχου πληθυσμού. Υπάρχουν πολ
λά θύματα.

Τμήματά μας χτύπησαν μέ Επιτυχία θέσεις τους. Στή γέφυρα Άλιπέδου περίπολός μας 
προχώρησε μέσα στίς Εχθρικές γραμμές, σκότωσε καί τραυμάτισε μέ χειροβομβίδες 8 δολο
φόνους. Στό Νέο Φάληρο καί Μοσχάτο ό έχθρός ένέτεινε τή δράσι του άλλά άποκρούστηκε 
παντού.

Στήν περιοχή άπό Καλαμάκι καί Νέο Φάληρο ένεργούνται άποβάσεις μέ ποταμόπλοια 
καί άλλα πλωτά μέσα. Οί όλμοι σφυροκοπούν τήν άκτή.

Οί άγγλοι άπό τήν ψητάλεια κανονιοβολούν τή συνοικία "Μανιάτικα··.
- Χθές σ ' όλη τήν 'Αθήνα εγγλέζικα άεροπλάνα πολυβολοΰσαν τόν άμαχο πληθκιμό. 

Υπάρχουν πολλά θύματα καί ζημιές.
Στήν Κηφισιά άντάρτικα τμήματα έπετέθηκαν κατά τών εκεί αγγλικών δυνάμεων, άχρή- 

στευσαν τά βαρειά τους όπλα. πήραν λάφυρα 4 πυροβόλα καί δυό αυτοκίνητα. ' Η μάχη συ
νεχίζεται.

- Τό ήρωικό 6ο Σύνταγμα τού ΕΛΑΣ μέ ορμητική αντεπίθεσή του κατέλαβε σήμερα 
τά ψυγεία τού Εργοστασίου Φις στήν όδό Δραγατσανίου. Αιχμαλώτισαν 22 Εργάτες καί πήραν 
λάφυρα 22 τουφέκια, δυό αυτόματα, χειροβομβίδες kui άλλο πολεμικό υλικό. Τό ϊδιο σύν
ταγμα κατέλαβε τόν ήλεκτρικό σταθμό ' Αθήνα-Πειραιά kui Εν συνεχεία άπέκρουσε. μέ πολ
λές άπώλειες γιά τόν Εχθρό. Επίμονες προσπάθειες του μέ τάνκς καί όλμους γιά r.nuvuku-

-  Οΐ "Αγγλοι Εκαναν σήμερα έπιθέσεις στό τέρμα 'Αμπελοκήπων καί τή Λεωφόρο 'Αλεξάν
δρας. Ο ΕΛΛΣ τίς άπέκρουσε.
- Τμήματα τού ΕΛΑΣ έπειτα άπό ορμητική Επίθεση κατΕλαβαν τίς γυναικείες φυλακές 

τοΰ Άβέρωφ καί ενα Τμήμα άπό τίς ανδρικές. Λάφυρα είκοσι αύτοκίνη™ άνιιγνοιρίσεως.
- Οί άγγλοι κάνουν έπίθεση άπό τού Βεικου καί τού Φιλοπάππου. Επίσης καί στή 

Νέα Σμύρνη καί τή Λεωφόρο Συγγροΰ. Ια τμήματά μας κρατούν άποφασιστικά τίς θέσεις

-‘Αγγλοι καί άραπάδες μέ τάνκς καί όλμους ΕπετΕΟηκαν καί κατΕλαβαν τόν Άρδηττό. 
Τμήματά μας έκαναν άντεπίθεση καί τόν άνακατΕλαβαν καί προξένησαν σημαντικές απώλει
ες στόν Εχθρό.

Καί νΕα Επίθεση τού Εχθρού κατά τού Μακρυγιάννη άπεκρούσθη.
- Στίς 15/12 τρία αυτοκίνητα τού ΔΕΣ μΕ Εμφανή τά σήματα πυροβολήθηκαν στή στρο

φή τοΰ 7ου Γυμνασίου άπό τούς χαφιΕδες τού ΙΙαπανδρΕου. στήν άνοδο καί τήν κάθοδό 
τους. "Ενας όδηγός τραυματίστηκε βαρειά Kui τά αυτοκίνητα έπαθαν πολλές ζημιές.

- Στό κράτος τοΰ Παπανδρέου.έχει Εξαπολυθεί άφάνταστη τρομοκρατία. "Ερευνες, κακο
ποιήσεις. Εκτελέσεις, έξευτελισμοί καί κάθε μορφής βαναυσότητες, βρίσκονται στήν ήμε-
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ρησία διάταξη. Χθες γινήκανε συλλήψεις σέ μεγάλη κλίμακα. Τό άπόγευμα μπουραντά- 
δες καί χωροφύλακες συνοδεύανε περί τούς 50 πολίτες μεταξύ τών όποιων καί ένα γιατρό 
τοϋ Ευαγγελισμού μέ τήν μπλούζα του. Στήν όδό Πανεπιστημίου άγγλος στρατιώτης χτυπού
σε τούς κρατουμένους μέ τό κοντάκι τοϋ όπλου του. 'Εκατόν πενήντα πολίτες κρατούνται 
στό Α' ‘Αστυνομικό Τμήμα.

Οί χαφιέδες καί έΟνοπροδότες τοϋ Πειραιά πού στήν περίοδο τής Γερμανικής κατοχής 
βύθισαν στό πένθος καί στό αίμα τό Λαό. ξανάρχισαν καί μάλιστα πιό έντονα τή δράση 
τους μέ τήν προστασία τών άραπάδων τού Σκόμπυ καί τών τζέντλεμαν άγγλων. Τό μαύ
ρο καθεστώς τής σκλαβιάς ξαναζεί.

Στόν Πειραιά όπως καί στήν ‘Αθήνα γίνονται συλλήψεις, σέ εύρεία κλίμακα. Οί συλλα- 
βανόμενοι όδηγοϋνται στή Σχολή Δοκίμων όπου υποβάλλονται σέ φρικτά βασανιστήρια.

Κατά πληροφορίες μας οί έγγλέζοι γέμισαν δύο καράβια άπό τούς κρατουμένους καί 
τούς έστειλαν στήν Αίγυπτο μέ προορισμό τήν Άβυσυνία.

Ό  Λαός τού Βόλου καί τών περιχώρων σέ πάνδημο συλλαλητήριο ένέκρινε ψήφισμα 
διαμαρτυρίας...γιά τήν αγγλική επέμβαση...

Ή  'Ενιαία Πανελλαδική ‘Οργάνωση Νέ.ιον (ΕΠΟΝ) μέ Εκκληση πρός τούς νέους όλου 
τοΰ Κόσμου τούς καλεί νά υψώσουν τή φωνή τους καί νά ταχθούν στό πλευρό τής ελ
ληνικής νεολαίας πού αγωνίζεται.

Ό  Προτέχτορας Παπανδρέου επιμένει νά ψευδολογεΐ ότι τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ φέρνουν εμπό
δια στόν έπισιτισμό τοΰ πληθι*ιμοϋ...

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ κάθε μέρα εργάζεται μέ τόν ΔΕΣ γιά νά σταλούν τρόφιμα στίς 
συνοικίες. Έ γιναν μερικές διανομές. Χθές όμως ματαιώθηκε ή διανομή γιατί οί άγγλοι 
απαγόρευσαν τήν παραλαβή τροφίμων άπό τό Φάληρο.

Τό F.AM άνοιξε Πανελλαδική καμπάνια γιά τήν επισιτιστική βοήθεια τής ‘Αθήνας....
Αθήνα IN-12-44 

Γιά τήν ΚΕ τού ΕΑΜ.

ΕΑΜ - ΚΕ 19-12-44
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέ απέραντη άντριίιι οι νι:/ίζι:τ·ιι γιά δέκατη έβδομη μέρ« ό μι:/ιι>,ειι-ιδέστερος καί 
Ιερότερος άγώνας τοΟ Λαοΰ τής ’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά, γιά τήν τιμή, τήν άξιοπρέπεια, τήν 

ανεξαρτησία, τή Λευτεριά καί τό ίερό δημοκρατικό μέλλον τή; Πατρίδας. μέ σι μπαράσταση 
ολόκληρο το Λαό τής Ελλάδας.

- Τά Μ εργατικά σωματεία τής Λάρισας κήρυξαν στίς 7/12 εικοσιτετράωρη γενική άπε- 
ργία σ' ένδειξη αλληλεγγύης πρός τόν άγωνιζόμενο Auo τής 'Αθήνας και τού IΙειραιά...

Ό  Λαός τής έπαρχίας τών Θηβών στέκεται στό σύνολό του στό πλευρό τοΰήρι-ιϊ- 
κοϋ μας Λαού. Κατά τό τελευταίο δεκαήμερο έγιναν συνελεύσεις όλων τών μελών τών νομί
μων όργανώσεων πού μέ ψηφίσματα καταδικάζουν τήν άγγλική έπέμβαση εις τήν κυβέρνηση 
Παπανδρέου...Στίς 15/12 ίγινε στή (-)ήβα έρανος γιά τήν ένίσχκιη τής Αθήνας, λι /κε
ντρώθηκαν .1.500 όκ. τρόφιμα.

- Τό εργατικό Κέντρο 'Αθηνών μι. έκκλησή του πρός τά έργιιτικα Κέντρα τής ' Ελλάδας 
....καλεί νά ένισχύσουν μι δλα τά μέσα τών άγώνα τοΟ λαοΟ τής'Αθήνας.

εξοντωτικό άγώνα ενάντια στον I /.ληνικό Auo...
-Ή  Διοικητική ‘Επιτροπή, ή Λαϊκή ‘Επιτροπή καί ό επιστημονικός κόσμος Μεγάρων 

...διαμαρτύρονται γιά τήν επέμβαση τών άγγλων..
- Οί άγγλοι συστηματικά χτύποι*ν τίς υγειονομικές υπηρεσίες. Στό Πολυτεχνείο μέ τά

νκς χτύπησαν όμάδα τραυματιοφόρων πήραν αιχμαλώτους τό γιατρό Φιλιππίδη, μιά άδελφή 
καί δυό τραυματιοφορείς. Πολυβόλησαν τό γιατρό Δαμβέργη καί δικ> αδελφές, τραυμάτισαν 
τό γιατρό Ζωγράφο. Πολυβόλησαν τό Φυλιππίδη κοντά στή σχολή Εύελπίδων Kui νοσο
κομειακό αυτοκίνητο στήν όδό ' Ιθάκης-Πατησίων όπου σκότωσαν Σιφόνη.

Σ' όλες τίς συνοικίες τού Πειραιά καί τής Κοκκινιάς οργανώθηκαν ομάδες θανάτου πού 
προξενούν βαρειές απώλειες στόν έχθρό: Σύνθημα του είναι ή λευτεριά ή θάνατος.

Χτές τίς απογευματινές ιόρες άραπάδες επιτέθηκαν στήν περιοχή Ν. Φαλήρου καί Μο
σχάτου μέ τάνκς. όλμους πυροβολικό καί μέ ενίσχυση τοι" στόλου. Τμήματά μας άντεπι-
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τέθηκαν καί τούς τρέψανε σέ φυγή.
Ά π ό  τόν πολυβολισμό τής 11/12 στό Γαλάτσι τραυματίστηκαν 10 άτομα.
Στό σημερινό μας άγώνα πού άποτελεΐ φάση καταπληκτική τοΰ ίδιου τοΰ έθνικοαπε- 

λευθερωτικοΰ άγώνα. πού τρία καί πάνω χρόνια διεξάγει ό Ελληνικός Λαός γιά τή 
Λευτεριά καί τή Λαϊκή Κυριαρχία Οά νικήση. γιατί είναι αγώνας δίκαιος. "Εθνικός. λαϊ
κός. απελευθερωτικός. δημοκρατικός.

Θάνατος στό Φασισμό-Λευτεριά στό Λαό.
ΆΟήνα 19 Δεκέμβρη 1944

Γιά τήν ΚΕ τού LAM.

ΕΑΜ - ΚΕ 20-12-44

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σελίδες άφθαστης δόξας καί ήρωϊκοΰ μεγαλείου γράφει ό Λαός τής Αθήνας καί τοΰ 

Πειραιά στόν άγώνα του γιά δεκάτη όγδοη μόρα σήμερα...
-Ή  Κεντρική Πανυπαλληλική "Επιτροπή μέ έκκλησή της πρός τούς υπαλλήλους όλων 

τών ' Ηνωμένων "Εθνών διαμαρτύρεται έντονα γιά τήν άγγλική επέμβαση...
Στό Λαγκαδά ΙΗ.000 λαοΰ σέ συλλαλητήριο στίς Κ/12 διαμαρτυρήθηκε έντονο γιά τήν 

άγγλική επέμβαση.
Παρόμοιο συλλαλητήριο έγινε στό Πολύγυρο Χαλκιδικής.
Στή Βέροια πήρε μέρος σέ συλλαλητήριο 50.000 λαός.
Στήν "Εδεσσα ή συμμετοχή ήταν παλαϊκή.
Στή Νιγρίτα πήραν μέρος 25.000 Λαοΰ.
Στή Θεσαλονίκη ή Πιιμπροσφυγική "Ενωση διαμαρτυρήθηκε γιά τήν επέμβαση στόν 

άγγλο Πρόξενο καί τόν άμερικανό έπιτετραμμένο.
11 Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Σιδηροδρομικών μέ έκκλησή της πρός τούς σιδηρο

δρομικούς τών ’ Ενωμένων "Εθνών διαμαρτύρεται γιά τήν άγγλική επέμβαση.
Στά Γιανιτσά έγινε στίς Χ/12 συλλαλητήριο τοΰ Λαοΰ τής επαρχίας μέ συμμετοχή 

10.000.
Ό  Λαός τής περιφερείας ΓΙέλλης καί Γιανιτσών σέ πάνδημο συλλαλητήριο διαμιιρτυρή- 

θηκε γιά τήν άγγλική επέμβαση.
Τέτοια συλλαλητήρια γίνανε στό Λιτόχωρο. Ά σπρο. Σταυροδρόμι. Προάστειο. Kuiu- 

κριάνια. Επισκοπή. Μαρίνα. Γιαννικοχώρι. Μεγάλο Ρέμμιι. Καλύβια. Ά ρσένη. Πετριά. 
Ρίζο. Νεύρωμα. Λουτρόπολις κλπ.

Στό Κράτος τοΰ Παπανδρέου ληστείες Kui διαρρήξεις είναι καθολικό φαινόμενο. Προ
χτές Χίτες καί Μπαραντάδες στήν όδό Άρσάκη .1 άνοιξαν τό μαγαζί Μαυρίδη καί Kupu- 
γιάννη καί πάνω άπό δέκα μαγαξιά στήν όδό Σταδίου. Μετά τό απόγευμα πού λήγει 
ή κυκλοφορία γύρω στόν "Αγιο Γεώργη τόν Καρύτση λήστεψαν 4 σπίτια.

Ή  άδελφή τοΰ Ε.Ε.Σ. Θάλεια Λεύνου σκοτώθηκε άπό βλήμα εγγλέζικου όλμου καί 
όχι άπό νάρκες τοΰ ΕΛΑΣ. όπως γράφει ή φυλλάδα τού Παπικνδρέου.

Ή  Λαϊκή "Επιτροπή έπισιτισμοΰ Κοκκινιάς κάνει δραστήρειες προσπάθειες γιά τόν 
επισιτισμό. Μοίρασε κάρβουνα αυτοκίνητα πατάτες, ψωμί. λίπος, πολλές διανομές λαχανι
κών καί κρέας κατεψυγμένο πού βρέθηκε στά ψυγεία τοΰ Φιξ...

Ή  Παναθηναϊκή Λαϊκή "Επιτροπή καί οί Λαϊκές "Επιτροπές συνοικιών κινούνται δρα
στήρια γιά τόν έπισιτισμό. μέ τή φροντίδα τους μοιράστηκαν άπό τό ΔΕΣ άλεΟρι. "Επί
σης άλλα είδη πού βρέθηκαν σέ διάφορες αποθήκες kui Λαχανόκηπους. Στό Μεριστέρι 22ΜΟ 
όκ. άλεύρι. 7X70 όκ. σίκαλη. hK βαρέλια μπακαλιάρο. 611 όκ. κρέας. 90 όκ. γάλα kui 144X5 
όκ. λαχανικά. Στό Μπαρουτάδικο H2I.1 όκ. άλεΰρι. 17791 όκ. σίκαλη I όκά μπακαλιάρο 
οτό άτομο. 24500 διάφορα τρόφιμα. Στήν περιφέρεια Χαϊδαρίου 1700 όκ. τρόφιμα Kui 2ΛΧ2 
uiV/ά στά νοσοκομεία. Ή  Παναθηναϊκή άποφασισε νά στείλη στίς επαρχίες όλα τά βιομη
χανικά είδη γιά δνταλλαγή μέ τρόφιμα.

Ή  "Οργάνωση οϋνρα βρίσκεται κατά θετικές πληροφορίες σέ πλήρη διαφωνία μέ τήν 
M.L. γιά τόν τρόπο πού ή τελευταία χειρίζεται τό επισιτιστικό ζήτημα τής "Ελλαδας καί 
οί έπικεφαλεΐς τής Οϋνρα καταγγέλουν τούς άνθρώπους τής M.L. ότι μετέρχονται βίαια 
μέσα καί υποστηρίζουν μία άπό τις δυό άνιιμαχόμενες μερίδες, τή μερίδα τοΰ Παπανδρι:-
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ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ

Μάχη μέ αμοιβαίες επιθέσεις καί αντεπιθέσεις

Δεκαπέντε μέρες μετά τήν «ματοβαμμένη Κυριακή» ή μάχη τής ’Αθή
νας περνάει σέ νέα, έξαιρετικά δύσκολη, άλλά καί άπερίγραπτα ήρωική, 
φάση. Κύριο χαρακτηριστικό της ήταν οί καθημερινές άμοιβαΐες επιθέ
σεις καί έκδηλα σημάδια ότι ή πρωτοβουλία περνούσε άπό τόν ΕΛΑΣ 
στούς "Αγγλους. Μέ τίς άξιόλογες ενισχύσεις πού πήραν, τίς ι 
μέρες τοΰ δεύτερου δεκαπενθήμερου τοΰ Δεκέμβρη. εΐχ( 
μαντική υπεροχή σέ στρατιωτικές δυνάμεις καί άπόλυτη ί 
ναμη πυρός. Τό έπιτελείο τοΰ Σκόμπυ, άπαλλαγμένο κάπως άπό τό άγχος 

'> πρώτου δεκαπενθήμερου, οργανώνει τίς επιχειρήσεις
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καί τίς κατευθύνει πρός τά κύρια, στρατιωτικής σημασίας, σημεία, γιά νά 
εξασφαλιστεί ή έπικοινωνία μέ τά λιμάνια καί τό άεροδρόμιο τού ' Ελλη
νικού καί νά έλέγχονται οί προσβάσεις πρός τό κέντρο τής ’Αθήνας, δπου 
βρισκόταν ή πολιτική καί στρατιωτική ήγεσία τής άντεπανάστασης. Τά 
σχέδια, δμως, τού βρεταννικοϋ έπιτελείου καί τής άντεπανάστασης γενικό
τερα, δέν έξαντλοΰνταν μέ τήν οργάνωση καί έκτέλεση στρατιωτικών έπι- 
χειρήσεων. ’Απέβλεπαν καί στήν κατατρομοκράτηση τοΰ λαοΰ. 'Υπολό
γιζαν πώς άν καταφέρουν νά σπάσουν τό ήΟικό τοΰ λαοΰ, Οά στερούσαν 
τόν ΕΛΑΣ άπό κάθε δυνατότητα νά συμπληρώνει τά κενά πού δημιουρ- 
γούνταν μέ τίς αύξανόμενες άπώλειές του.

Μέ τέτοιες προθέσεις, άπό τή νύχτα 17 πρός 18 τοΰ Δεκέμβρη, άρχι
σαν, σέ διάφορα σημεία τής ’Αθήνας καί τού Πειραιά, επιθέσεις μέ με
γάλες στρατιωτικές δυνάμεις πεζικού καί τάνκς κατά τών δυνάμεων τού 
ΕΛΑΣ. Ταυτόχρονα, μέ πυροβολικό άπό τά πολεμικά πλοία, μέ πυροβολι
κό καί δλμους άπό τήν ’Ακρόπολη καί άπό άλλα σημεία τών δυό πόλεων, 
χτυποΰν τίς λαϊκές συνοικίες. Μέ τάνκς όρμοΰν σέ δρόμους πού οδηγούσαν 
στό Κέντρο τής ’Αθήνας, ένώ μέ τά άεροπλάνα τους βομβαρδίζουν καί 
πολυβολοΰν κάθε λαϊκή συγκέντρωση πού παρατηρούν, άκόμα καί τά νο
σοκομεία. Στά τμήματα τών δύο πόλεων, πού κατορθώνουν νά μποΰν. συλ
λαμβάνουν χιλιάδες πολίτες, άδιάκριτα, άντρες, γυναίκες, γέρους καί παι
διά, καί τούς κλείνουν σέ στρατόπεδα όμήρων. Τούς χαρακτηρίζουν αιχ
μάλωτους πολέμου καί τούς στέλνουν στά σύρματα τής Μέσης ’Ανατολής, 
ή τούς κρατοΰν, κάτω άπό άθλιες συνθήκες, σέ περιοχές πού ελέγχουν οί 
ίδιοι, άκόμα καί στήν περιοχή τού Ζέρβα, γιά νά τούς έχουν πρόχειρους 
σέ κάθε περίπτωση πού Οά Οελήσουν νά εφαρμόσουν τή χιτλερική άρχή τής 
«άλληλέγγυας εύθύνης» γιά άντίποινα. Ό  λαός τής ’Αθήνας, έχοντας 
δίπλα του δλο τόν έλληνικό λαό καί τήν ηθική συμπαράσταση τής παγκό
σμιας άντιφασιστικής άνΟρωπότητας, πολεμούσε μέ δλη τήν ένταση τών δυ
νάμεων του καί άφάνταστη αύτοΟυσία. Ή  είδηση γιά τήν εύκολη διάλυση 
τών τμημάτων τού ’Αντών Τσαούς καί τού Ζέρβα. δυνάμωσε τήν εμπιστο
σύνη στόν ΕΛΑΣ τού βουνού. Πολεμούσε ό λαός στήν ’Αθήνα μέ αύτο
Ουσία καί πίστη πώς ή ήγεσία του φροντίζει καί έγκαιρα Οά ρίξει τόν δγκο 
τοΰ στρατοΰ τού ΕΛΑΣ στήν πρωτεύουσα, γιά νά βάλει τέρμα στήν άγγλι- 
κή έπέμβαση. "Ολοι οί μαχητές θεωρούσαν χρέος τους νά κρατήσουν τήν 
’Αθήνα, δπως κράτησαν τό Στάλινγκραντ οί κόκκινοι φαντάροι καί μέ 
τήν αύτοθυσία τους βοήθησαν τίς Σοβιετικές Στρατιές νά πραγματοποιή
σουν τόν χωρίς προηγούμενο στήν πολεμική ιστορία τοΰ κόσμου άθλο, 
άνοίγοντας τό δρόμο πρός τή συντριβή καί έκμηδένιση τοΰ φασιστικού 
τέρατος.

Ό  ΕΛΑΣ κάνει έπιΟέσεις καί δέχεται έπιθέσεις. Προχωρεί καί υπο
χωρεί. ' Ελίσσεται, μετατρέπει τά σπίτια σέ φρούρια, ύψώνει οδοφράγμα
τα, χτυπάει μέ μπουκάλια γεμάτα βενζίνη τά βρεταννικά τάνκς, πολεμάει 
νύχτα καί μέρα καί βασικά κρατάει τίς θέσεις του σ ’ όλες τίς συνοικίες, 
άκόμα καί κυριαρχεί σέ πολλά μέρη τοΰ κέντρου τής ’Αθήνας. Τά πολε
μοφόδια, δμως, είχαν έξαντληθεί, καί ή άντοχή τών μαχητών είχε ξεπε- 
ράσει τά άνθρώπινα δρια. Είχε άρχίσει νά σημειώνεται κάποια κάμψη.
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πού μέ τίς συνεχείς ένισχύσεις πού έφταναν άπό τό μέτωπο τής ’Ιταλίας 
δημιουργοΰνταν μιά συντριπτική ύπεροχή τών έπιδρομέων σέ πολεμικές 
δυνάμεις καί δύναμη πυρός.

Οί μέρες θανάσιμης άγωνίας πού πέρασε ό άγγλικός ιμπεριαλισμός 
στήν ΆΟήνα άπό τίς 3 τού Δεκέμβρη είχαν μείνει πίσω. Τά πλεονεχτή- 
ματα πού είχε ό έπαναστατημένος λαός άρχισαν νά ξεπερνιούνται στόν 
συγκεκριμένο χώρο τής πρωτεύουσας. "Άρχισε νά γίνεται φανερή μιά έπι- 
τυχία τών έπιδρομέων στήν κύρια προσπάθειά τους: νά κυριαρχήσουν 
στήν πρωτεύουσα, γιά νά διαπραγματεύθούν «άπό θέσεις ισχύος».

Οί πολιτικοί καί στρατιωτικοί έκπρόσωποι τής Μεγάλης Βρεταννίας 
στήν ΆΟήνα, δέν είναι καί τόσο βέβαιοι γιά τή δυναμική τους έπιβολή, 
έστω καί μέ τόν περιορισμένο αύτό στόχο. Τίς άνησυχίες τους έπίμονα μετα
δίνουν στόν Τσώρτσιλ, πού προσωπικά έχει άναλάβει τόν χειρισμό τού 
ελληνικού προβλήματος, καί ύποδείχνουν τόν διορισμό τού Α ρχιεπ ίσκο
που Δαμασκηνού σάν Α ντιβασιλέα, μέ τήν έλπίδα πώς αύτό θά βοηθούσε 
νά δοθεί πολιτική λύση. Ό  Τσώρτσιλ όμως άπορρίπτει αύτή τή λύση, 
πού τή θεωρεί ήττα τής Μεγάλης Βρεταννίας άν πραγματοποιηθεί κάτω 
άπό τήν ένοπλη πίεση τοΰ λαοΰ. Δέχεται, βέβαια, πολιτική λύση καί διο
ρισμό Άντιβασιλιά, (όχι τόν Α ρχιεπίσκοπο πού τόν θεωρεί φίλο τού 
ΕΑΜ). άλλά «πρώτα νίκη καί μετά ειρήνη»! Γιά νά έξασφαλίσει τή νίκη 
ζητάει άπό τόν Ά λεξάντερ νά στείλει καί άλλες ένισχύσεις άπό τό ιταλι
κό μέτωπο στήν ΆΟήνα. παρ" όλο πού έκεΐ ό άγγλοαμερικανικός στρα
τός αντιμετώπιζε τόν κίνδυνο νά πάΟει συμφορά.

Ό  στρατάρχης Ά λεξάντερ, πού κατά τόν Τσώρτσιλ «... έχει στρέψει 
τήν προσοχή του πρός τό βόρειο μέτωπο καί άπεχΟάνεται όλη τήν υπό
θεση τής Ελλάδας», δέν μποροΰσε νά ξεχάσει πώς ήταν "Άγγλος καί 
«ύπεράνω όλων τά συμφέροντα τής άποικιοκρατικής Α γγλίας». Καί τά 
συμφέροντα αύτά κρίνονταν στήν 'Ελλάδα κατά τόν Τσώρτσιλ καί φυσικά 
δέν μπορούσε νά διαφωνεί ό Ά λεξάντερ. Καί αύτό γινόταν σέ μιά πε
ρίοδο πού ό γενικός πόλεμος συνεχιζόταν, ή Γερμανία επιστράτευε 
τίς τελευταίες δυνάμεις της, στήν προσπάθεια νά άποφύγει τήν όλο- 
κληρωτική καταστροφή. Τό σοβιετογερμανικό μέτωπο είχε στενέψει πο
λύ. Οί Γερμανοί είχαν γερά όχυρά στό Ρούρ καί τό Σάαρ στό δυτικό 
μέτωπο. Καί στό δύσκολο γιά έπιχειρήσεις μέτωπο τής ’Ιταλίας, οί Γερ
μανοί διέθεταν 31, έστω καί μέ άδύνατη σύνθεση. Μεραρχίες. Ή τα ν  φα
νερό πώς ό Χίτλερ, καί στά τέλη τοΰ 1944, μποροΰσε νά διεξάγει άμυντικό 
πόλεμο, μέ δραστήρια άντίσταση, άκόμα καί νά κάνει έπιθέσεις στό μέ
τωπο τής "Ιταλίας, όπως καί έγινε μέ τήν άντεπίθεση τών Γερμανών τοΰ 
στρατάρχη Ρούστεντ στίς Άρδέννες. Ή  κατάσταση άπαιτοΰσε άπό όλους 
τούς συμμάχους νά συγκεντρώσουν τά πυρά τους ένάντια στό μοναδικό 
εχθρό, γιά νά μπει γρηγορότερα τέρμα στόν τρομερά σκληρό παγκόσμιο 
πόλεμο.

Οί "Άγγλοι, στήν προσπάθεια νά έξασφαλίσουν πολιτικά πλεονεχτή- 
ματα γιά τίς μεταπολεμικές έπιδιώξεις τους, όχι μόνο δέν χρησιμοποίησαν 
τίς άξιόλογες καί έμπειροπόλεμες ελληνικές στρατιωτικές καί άντάρτικες 
δυνάμεις, πού έτσι ή διαφορετικά βρίσκονταν κάτω άπό τήν διοίκηση τοΰ
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Βρεταννικοΰ Στρατηγείου, άλλά καί άκόσυραν ολόκληρες μεραρχίες άπό 
τό μέτωπο τής 'Ιταλίας, γιά νά τίς χρησιμοποιήσουν ενάντια σ ' ενα σύμ
μαχο στόν πόλεμο δημοκρατικό λαό.

Ό  άρχιστράτηγος Ά λεξάντερ συμμορφώνεται μέ τίς διαταγές τοΰ 
πρωΟυπουργοΰ του καί στέλνει νέες πολυάριθμες δυνάμεις, πού τίς άπο- 
σποΰσε άπό τό ιταλικό μέτωπο. Σύμφωνα μέ στοιχεία πού παράΟεσαν στά 
βιβλία τους ό Bulord Jones (W)4̂  καί ό McNeill (Wiliam Hardy)4*', μετα
φέρθηκαν άεροπορικά 4.374.000 πούτια πολεμικό υλικό (τάνκς. άρματα 
μάχης κλπ.). δυό πλήρεις μεραρχίες στρατού καί άκόμα τμήματα πεζικού 
άποικιακών αύτοκρατορικών δυνάμεων, συγκεκριμένα τής 4ης ινδικής με
ραρχίας, άπό 15-20 τοΰ Δεκέμβρη. Ε π ίσ η ς  καί ό Α. Κέδρος στό βιβλίο 
του άναφέρει ότι άνάμεσα στίς 15 καί 20 τοΰ Δεκέμβρη φτάνουν στήν 'Α 
θήνα 1650 άεροπλάνα πού μετέφεραν δυό άκόμα πλήρεις μεραρχίες, άλλες 
ισχυρές άποικιακές μονάδες πεζικού, συγκεκριμένα άλλη μιά ταξιαρχία 
τής 4ης ινδικής μεραρχίας καθώς καί δυό περίπου χιλιάδες τόνους πολε
μικό υλικό4'.

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, βλέποντας πώς ή μάχη τής 'Αθήνας Οά τραβούσε 
σέ μάκρος καί ότι οί "Αγγλοι 0ά φέρνανε όλο καί περισσότερες δυνάμεις, 
ζήτησε άπό τό ΓΣ νά στείλει άμέσως ένισχύσεις. Τό ΓΣ διέταξε νά κινη
θούν μέ αυτοκίνητα πρός τήν 'Αθήνα τό 54 Σύνταγμα Βόλου καί τό 30 
τής X Μακεδονικής Μεραρχίας. Στήν πορεία τά συντάγματα αύτά χτυπή- 
Οηκαν άπό τήν άγγλική άεροπορία καί είχαν θύματα. Αλλά καί αύτή ή 
ενίσχυση δέν μπορούσε νά άνατρέψει τό συσχετισμό τών στρατιωτικών 
δυνάμεων στήν 'Αθήνα, πού συνεχώς μεγάλωνε υπέρ τών "Αγγλον·.

« Ά π ό  θέσεις ισχύος»

Η πολεμική κατάσταση στήν ΆΟήνα βρισκόταν σέ αμφίβολο σημείο καί 
γιά τίς δυό άντίπαλες παρατάξεις. "Εντονες δραστηριότητες άναπτύσσον- 
ταν καί άπό τίς δυό πλευρές, γιά νά βρεθεί πολιτική λύση.

Ό  Σκόμπυ καί ό Λήπερ. πού έφαρμόζουν πιστά τίς εντολές τού Τσώρ
τσιλ καί τήν άρχή του «πρώτα νίκη, ϋστερα ειρήνη», άπέρριπταν τίς προ
τάσεις τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί ταυτόχρονα άφηναν νά διαδοθεί ή φήμη πώς 
τό πρόβλημα τής άντιβασιλείας σχεδόν εχει λυθεί.

' Η ήγεσία τού ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ υποχωρούσε, υποχωρούσε συνεχώς, 
βήμα πρός βήμα... Γιατί όμως;

Α πάντηση σ ' αύτό τό έρώτη^α 0ά βρούμε στίς πολυάριθμες άποφά- 
σεις καί προτάσεις τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, πού εγιναν στό κρίσιμο δεύτερο 
δεκαήμερο τής μάχης τού Δεκέμβρη καί κυρίως στή μοναδική, γιά όλη τή 
μάχη τού Δεκέμβρη, άπόφαση τού ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, στίς 17 τού Δεκέμβρη, 
πού δημοσιεύτηκε στόν «Ριζοσπάστη»* στίς 19-12-44.

45. Buford Jones (w). «The Greek Trilogy··, σελ. 138.
46. McNeill (Wiliam Hardy) «The Greek Dilemma··, σελ. 138.
47. A. Kedros, -Ε λληνική 'Αντίσταση·· σελ. 501-502, (στά γαλλικά).
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Ή  άπόφαση τοΰ ΠΓ. πού δόθηκε μέ μορφή διακήρυξης πρός τόν ελ
ληνικό λαό, άφοΰ έκανε μιά άναδρομική έκθεση τών άγώνων καί Ουσιών 
τοΰ λαοΰ καί γιά τόν άντιπατριωτικό ρόλο τής ελληνικής άντίδρασης. πού 
ξεπούλησε τήν έΟνική άνεξαρτησία, μέ καταπληκτική έλλειψη συναίσθη
σης ευθύνης υποστήριζε ότι δήθεν: «... έκφράζοντας τή θέληση τοΰ έλ.λ.ηνι- 
κοΰ λαού νά λύσει δημοκρατικά τά εσωτερικά τοιι προβλ.ήματα... πέτυχε νά 
συγκροτηθεί ή κυβέρνηση τής έθνικής ενότητας έστω καί μί: ϊ.νιιν Αφερέγγυο 
πρωθυπουργό καί τής προσέφερε κύρος καί βάσεις λαϊκές».

Καί άμέσως παρακάτω, μέ άκατανόητο κομπασμό, άναφέρεται στήν 
εθελοντική παραίτησή της άπό τήν κατάληψη τής έξουσίας καί ζητούσε 
επιβράβευση τοΰ οπορτουνισμού της. Συγκεκριμένα έγραφε: «Στήν περίοδο 
τής άπε/.ευθέρωσης. όταν οί άντίπαλοί του φοβούνταν ότι θά καταλάβει τήν 
έξουσία. όπος μποροΰσε νά τό κάνει, τό ΚΚΕ άπόδειξε περίτρανα τήν ειλικρί
νεια καί έντι/ιότητα τών δημοκρατικών του σκοπών(!!!). 'Εξασφάλισε απόλυτη 
τάξη καί στίς αλλ.ες πόλεις καί ζήτησε άπό τό λαό νά περιμένει άπό τήν κυβέρ
νηση ικανοποίηση στά air ή/κι τά του...».

Είναι φανερό πώς καί όταν οί συνέπειες τής όπορτουνιστικής πολι
τικής συνεργασίας μέ τήν πλουτοκρατική άντίδραση είχαν εκδηλωθεί σ ' 
όλη τήν τραγική γιά τό λαό έκταση, ή άνώτατη ήγεσία τοΰ ΚΚΕ δέν είχε 
συνέλΟει άπό τήν πλάνη της. Αύτό τήν έμποδίζει νά δει τήν κατάσταση 
όπως διαμορφωνόταν καί νά χαράξει ένα σταθερό δρόμο πορείας, γιά μιά 
πιό μακρόχρονη περίοδο. Δέν μπόρεσε νά δει πώς περνούσε τό κίνημα 
άπό τήν περίοδο τής δυνατότητας τής νίκης σέ περίοδο μιας προσωρινής 
ισορροπίας στήν 'Αθήνα, ή όποία πολύ γρήγορα Οά εξελισσόταν σέ υπε
ροχή τών Ά γγλω ν στήν πρωτεύουσα. Γιά νά μή γίνει ή επιτυχία τού 
εχθρού σ ' αύτό τό χώρο άποφασιστική γιά όλο τό λαοκρατικό κίνημα τής 
'Ελλάδας, χρειάζονταν σωστές καί θαρραλέες άποφάσεις: νά άπέσυρε τίς 
συγκροτημένες τότε δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ άπό τήν Α θήνα καί νά οργανώ
σει άμυντικό μέτωπο στήν Α ττικ ή , μέχρις ότου φτάσουν οί δυνάμεις τοΰ 
ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ. Ή  ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ βέβαια άντιμετώπισε μιά τέτοια λύση 
καί τήν πρότεινε στόν Σκόμπυ. ' Η άρνηση όμως τοΰ "Αγγλου στρατηγού 
δέν Οά έπρεπε νά εμποδίσει μιά μονόπλευρη δική μας τέτοια ενέργεια.

Ή  άπόφαση τοΰ ΠΓ στίς 17-12-44, άν ξελαφρωθεί άπό τίς μεγαλόστο
μες καί χωρίς ούσιαστικό περιεχόμενο φράσεις, τίς χιλιογραμμένες καταγ
γελίες τής άντίδρασης καί τοΰ Παπανδρέου γιά έΟνική προδοσία καί τίς 
γνωστές διαμαρτυρίες γιά τή βρεταννική στρατιωτική έπέμβαση. βάζει 
σάν μοναδικό καθήκον: «Νά σταματήσει ή φονική καί διαλυτική τού έθ
νους (!!) μας ξενική έπέμβαση. Νά συγκροτηθεί έλληνική δημοκρατική κυβέρ
νηση πραγματικής έθνικής ενότητας (!!), πού θά λύσει όλα τά εσωτερικά 
ζητήματα (!!!)»

Καί όλα αύτά Οά μπορούσαν νά γίνουν άν οί "Αγγλοι μέ τούς όποιους 
ή ήγεσία τοΰ κινήματος άποκλειϋτικά διαπραγματευόταν τότε, «αποδεχό
ταν τίς διαλλακτικές προτάσεις τοΰ ΕΑΜ, πού άποτελοΰσαν έλΛχιστη έγγύηση 
γιά τή ζωή καί τή λευτεριά τοΰ λαοΰ...»4β

48. «Σαράντα χρόνια άγώνες τοϋ ΚΚΕ». σελ. 512. Οί δροι πού Εβαζε ή ΚΕ τοϋ ΕΑΜ οιή
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Διαδήλωση στά έλεύθερα Γιάννενα

Λιαλύονται οί άντεπαναστατικές οργανώσεις

"Ολη ή ' Ελλάδα. έκτος άπό τά ελάχιστα  τετραγωνικά χ ιλ ιόμετρα  τοΰ κέν
τρου τής Α θ ή ν α ς , τή μ ικρή περ ιοχή  τής Ά ρ τα ς , όπου βρ ισκόταν όΖ έρβα ς. 
καί ένα τομέα στά ' Ελληνοβουλγαρικά σύνορα πού κρατούσε ό Ά ν τώ ν  
Τσαούς. ήταν λεύτερη καί λαοκρατούμενη. Οί τρεις άντεπαναστατικές ε
στίες είχαν μεταβληΟεϊ σέ κέντρα συγκέντρ<οσης τών αντιδρασ τι
κών δυνάμεων, κυρίως ταγματασφαλιτώ ν. ' Η ύπερεκτίμηση τοΰ ρόλου πού 
μποροΰσαν νά παίξουν σ τήν εξέλιξη  τής μάχης τοΰ Δεκέμβρη, στέλνοντας 
ένισχύσεις σ τήν Ά Ο ήνα, ή δημ ιουργώ ντας ανωμαλίες γιά ά π ασχόληση  
τών δυνάμεων τοΰ ΕΛΑΣ. οδήγησ ε τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ στό βασικό λάθος 
νά στείλει τίς μεγαλύτερες δυνάμεις τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ καί τής 'Ο μά δας 
Μ εραρχιών Μ ακεδονίας, σ τίς  δυό άντεπαναστατικές εστίες. "Επεσε δηλ. 
μ ' αύτό τόν τρόπο σ τήν παγίδα τών “Α γγλων καί τής άντίδρασης.

Ή  ΟΜΜ σ χεδόν μέ μόνες τίς δυνάμεις τής VI Μ εραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ 
Α ν α το λ ικ ή ς  Μ ακεδονίας καί Θ ράκης, μέ καταπληκτική  ταχύτητα καί εύ- 
κολία διέλυσε τό μπουλούκι τών 2.000 ενόπλων τοΰ Ά ν τώ ν  Τσαούς.

Τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ άπό τις 6.12.44 ε ίχε  πάρει τήν ύ π ’ άριθ. 76 Δ ιαταγή 
τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ. νά διαλύσει τίς δυνάμεις τοΰ Ζέρβα. μέ τήν I.VI11 καί 
IX Μ εραρχία. Οί πληροφορίες φέρνανε τίς δυνάμεις τοΰ Ζέρβα σέ 9.000 
τακτικούς μαχητές καί σέ 12-14 χ ιλ ιάδες  εφεδρικούς. Ή  έπ ιχε ίρη σ η  α
σφαλώς απαιτούσε μιά άξιόλογη προπαρασκευή. τόσο γιά νά έξασφαλι-

διακήρυξή της(15-12-44) είναι διατυπωμένοι στό «Δελτίο Πληροφοριών» τής ΚΕτοΟ ΕΑΜ τής 
15.12.1944, πού τό παραθέσαμε στίς προηγούμενες σελίδες αύτοΟ τοΟ κεφαλαίου.
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Γιώργος Καλιανέοης (Μερσίνης) διοικητής τής μεραρχίας Ηπείρου

πτοΰν οί <ϊ\·ΐίνκ'ίΐifiu δυνάμπ.;. δσο  M/i νά πλαισιωθούν oi δυνάμης του 
ΙίΛΑΣ μέ κατάλληλους καί αποφασισμένους πολ ιτικοσ τρατιω τικούς ήγέ- 
τι:^ γιά νά αντιμετω πίσουν τόν έχΟρό. πού ενεργούσε κάτω άπό τή δ ιο ίκη 
ση τών Ά γ γ λ ω ν .
Ωστόσο δέ νομίζουμε οτι άπαιτούνταν χρόνος 15 ή μερών γιά τήν προετοιμα
σία αύτή. Έ τσι μόνο στίς 20 τοΰ Δεκέμβρη οΐ δυνάμεις τοΟ ΕΛΑΣ κατέλαβαν 
τίς θέσεις έξόρμησης καί τό πρωί, στίς 21 τοΟ Δεκέμβρη, όλες οΐ μονάδες 
έξόρμησαν καί γρήγορα κατέλαβαν τούς άντικειμενικούς στόχους. Τήν 
πρώτη μέρα καταλήφτηκε ή Ά ρ τα  καί στίς 23 Δεκέμβρη τά Γιάννενα. Τά 
τμήματα τοϋ ΕΔΕΣ σκόρπισαν καί έκτός άπό μιά προσπάθεια άντίστασης 
στήν Πρέβεζα, δένέκδηλώθηκε καμιά άλλη πρόθεση τοΟ Ζερβά νά συνεχίσει 
τίς μάχες. Υπολείμματα τών τμημάτων, σύμφωνα μέ μιά έκπομπή τοΟ Λονδί
νου, μεταφέρονταν στήν Κέρκυρα.

Τελείως άναπάντεχα γιά τούς Άγγλους καί τήν άντίδραση, άλλά καί γιά 
τό ΓΣ τοΟ ΕΛΑΣ, τό Ενοπλο συγκρότημα τοϋ Ζέρθα, πού μέ τόση φροντίδα 
συντήρησαν, σκόρπισε. Ό  Σαράφης έγραψε σχετικά: « Ή  άλήθεια είναι δτι δέν 
περιμέναμε τόση γρήγορη διάλυση τοΰ ΕΔΕΣ. Περιμέναμε μεγαλύτερη άντίσταση 
καί ύπολογίζαμε τουλάχιστο 10 μέρες γιά τήν ύπόΟεση αύτή».

Ό  Μ. Γουντχάουζ-Κρίς, άπογοητευμένος καί καταντροπιασμένος γιά τόν 
προστατευόμενό του, καί έκτεθειμένος στήν κυβέρνησή του έγραψε:«' Υπάρ
χουν δυό λόγοι πού δέ δικαιολογούν τήν δυσφήμησιν τοΰ ΕΔΕΣ. Ό  πρώ
τος λόγος είναι, δτι ή ήττα τοΰ /ίέρβα άπό τόν ΕΛΑΣ, τόν Δεκέμβριον τοΰ
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Ό δ /τή ς  τής ταξιαρχίας ΊωαννΙνων Κατσαρός στά έ λ ε ύ θ ερ α  ίιά ν νενα

1944. ήτο Λσχι.τος καί άινι.ςάρτητος πρός τήν φήμην τής όννάμι.ώς του καί τών 
ικανοτήτων τον. Δέν άπι:όι:ίκνυι:ν. ώς ο ί έχΟροί τον υποστηρίζουν. ότι ό στρα
τός τον <)ί:ν ήτο ποτί: καλός καί ότι οί Βρι.ταννοί ήσαν ανόητοι καί ύποκριταί. 
υποστηρίζοντας τόν Ζέρβα καί τόν στρατόν του. Άποόι:ικνύι:ι μόνον ότι ό 
στρατός τον έμαονέκτα r.vuvTi τον ΕΛΑΣ όταν έιπρόκατο νά πολι.μήσι.ι άλλοι^ 
Ίί/./.ηνας. ilva γν.γονός υπέρ αντού. τό όποιον όι:ν Γ.χι:ι ανάγκην άπο0ι:ίξι:ος. 
Αλλά ύέν Οά πρϊ.πν.ι νά σννόι.Οά μή τάς ικανότητας ι.ΐς τόν πόλι.μον έναντίον 

το>\· Γι.ρμανών. πού ήτο ή κύρια αποστολή τον. καί έναντίον τού ΕΛΑΣ. ποΰ 
<>ή· ήτο καθόλου».

Καί παρακάτο) συνεχίζει: «... Ή  κατάρρν.υση τών 6υνάμι:ων τού Ζέρβα. 
/hi πρέπα. σιινι.πώς. νά άποόοΟή ι.ΐς τήν άντιπάΟααν τών άνδρών τον νά στρέ
ψουν τά όπλα έναντίον άλ/.ων Ελλήνων...»*''

49. Μ. Γυύντχάουζ Κρίς, δ.π.. Σημ. "Εχω τή γνώμη πώς ώ ΕΔΕΣ διαλύθηκε τόρο εύκολα 
γκιτϊ γιά πρώτη φορά άντιμετώπιζκ τόν ΕΛΑΣ μόνος του, χωρίς νά παρεμβληθούν οί Γερμανοί, 
ή οί "Αγγλοι. Τά τμήματα τού Ζέρβα δταν διαπίστωσαν πώς δί θά Εχουν άγγλική υποστήριξη, 
τόβαλαν στά πόδια.

296



Σ τελέχη  τής έ π ιτρ οπή ς π ερ ιο χή ς  τού  ΕΑΜ Η πείρου . Στό κ έντρο  ό γρα μμα τέα ς τής 
π ερ ιο χή ς Δ ή μος Σ ουλιώ της (Θ Σούλης), δεξιά  του  ό όργανω τής Στεφ. Καραΐσκος, 

άριστερά  του ό διαφω τιστής Γιώ ργος Π οάλας

Ό  ΕΔΗΣ - ΗΟΗΑ ήταν άκόμα ?.να θύμα τών Ά γ γ λ ω ν  όπως καί άλλες 
όκνάμεις. ή 1-ΚΚΑ - 5/42. ό Ε λληνικός Στρατός τής Μ έσης 'Α να τολ ή ς, 
οί αγωνιστές καί ό λαός τής Σάμου κ\ά.

Καί ενα άλλο ζήτημα

Ο Μ. Γουντχάουζ-Κ ρίς, μέ αφορμή τό γεγονός δτι δέν χτυπήΟηκαν οί 
βρεταννικές δυνάμεις σ τή  Θ εσσ αλονίκη , έγραψε:
·■ / /  Θεσσαλονίκη πρό παντός, όπου μιά άλλη επαναστατική έςέγερση ή το όι>- 
νατό νά Γ./ει αποφασίσει τήν τύ/η τών 'Αθηνών. έσώθη ώς έκ θαύματος άπό τήν 
όεςιοτε/νία (tact) τού Βρεταννού Γενικού Προςένου καί τού Στρατιωτικού Διοι- 
κητού τής περιο/ής άφ ' ενός καί άφ ’ ετέρου άπό τήν όρθοφροσύνην τού στρα
τηγού Μπακιρτζή, στρατιωτικού άρ/ηγού τού Γ.ΛΑΣ. Καί αύτός ακόμη ό φανα
τικός Μάρκος Ηαφειάόης. πολιτικός καθοδηγητής τού ΙίΛΑΣ Θεσσαλονίκης.
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Γιάννενα: διαδήλω ση τό Δ εκ έμ βρ η  τού  1944

άναγνώρισι: τό ί:πιοφαλι:ς τής ηθικής Οϊ.σι.ος w~> κόμματός του..
Ποιά άνάγκη άπό επανάσταση ε ίχε ή ελεύθερη καί άπόλυτα λαοκρα- 

τούμενη Θ εσσ αλονίκη; "Αν μπορεϊ νά κα ταλογισ τεί ευθύνη σ τήν  πολ ιτική  
καθοδήγηση τής Μ ακεδονίας, καί άσφαλώ ς μπορεϊ, τότε αύτή βρίσκεται 
στό ότι άντί νά διαθέσει όλες τίς δυνάμεις, στρατιω τικές καί πολ ιτικές, 
καί όλα τά μέσα γιά νά συμπαρασταθεί καί άμεσα νά ένισχύσει τόν άγώνα 
τοΰ λαοΰ τής 'Α θή να ς, περ ιορ ίσ τηκε νά υποχρεώ σει τούς "Α γγλους νά 
άποσυρΟοΰν στό χώ ρο τοΰ Κ αράμπουρνοϋ, χω ρίς νά τούς έπιτραπεϊ νά 
κάνουν καμιά κ ίνηση. "Επρεπε ό ΕΛΑΣ νά τούς άφ οπλίσ ει καί νά πιάσει 
αιχμαλώ τους τούς "Α γγλους τής Θ εσσ αλονίκης καί τών άλλω ν φρουρών 
καί. μέ τόν οπλ ισ μό πού Οά έπαιρνε καί τά αύτοκίνητα  πού Οάπεφταν 
στά χέρ ια  του, νά εξόπλ ιζε κα ινούργιες δυνάμεις, πού. χω ρ ίς καθυστέ
ρηση , νά έστελνε σ τήν Ά Ο ήνα. "Ενα τέτοιο ζήτημα άπ ασ χόλ ησ ε τή 
Γραμματεία τής Ε π ιτ ρ ο π ή ς  Π ερ ιοχή ς  Μ ακεδονίας (Στρίγκος. Β αφειάδης.

49α. Μ. Γούντχάουζ. δ.π.
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Χατζής), δμως δέν είχε τήν τόλμη νά πάρει μιά τέτοια άπόφαση χωρίς 
τήν έγκριση τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ.

Άργότερα, στά 1952, ό τότε γραμματέας τής Ε.Π.Μ. Λεωνίδας Στρίγ- 
κος, έγραψε στή βιογραφική του έκθεση τά παρακάτω:
«... Δέν βοηθήσαμε έπίσης τόν άγώνα πού ξέσπασε στήν 'Αθήνα. Στά τέλη τού 
Νοέμβρη, όταν άρχισαν νά διαγράφονται οί έξελίξεις τής 'Αθήνας καλέσαμε όλο 
τό κομματικό μας άκτίφ καί τό προετοιμάσαμε Ιδεολογικά γιά τήν έπίθεση τών 
"Αγγλων καί τής άντίδρασης πού άναμενόταν. ’Επίσης μόλις ξέσπασαν τά γεγο
νότα τής 3ης τού Δεκέμβρη, ζητήσαμε τηλεγραφικώς άπό τό ΠΓ νά χτυπήσουμε 
τίς φρουρές τών "Αγγλων. πού ήταν σκόρπιες καί ν ’ Ανοίξουμε μέτωπο. Τό ΠΓ 
μάς τό απαγόρεψε καί έρριξε τό σύνθημα τής Απεργίας. Ή  έξωφρενική αύτή 
άπεργία στρεφόταν έναντίον μας. μιά πού είχαμε στά χέρια τήν έξουσία καί τή 
σταματήσαμε πριν άπό τήν λήξη της. Τό λάθος μας ήταν ότι παραβιάζοντας 
τήν έντολή πού είχαμε, δέν άποφασίσαμε νά χτυπήσουμε τίς άγγλικές φρουρές...»''".

Οί ευθύνες τής πολιτικής καθοδήγησης τής Μακεδονίας (τοΰ ΚΚΕ) 
δέν εξαντλούνται μέ τήν έλλειψη θάρρους καί αποφασιστικότητας νά προ
χωρήσει στήν έξουδετέρωση τών βρεταννικών φρουρών, χωρίς τήν έγκρι
ση τής ανώτατης ήγεσίας. Οί "Αγγλοι είχαν αρχίσει νά φυγαδεύουν δοσί- 
λογα καί φασιστικά στοιχεία άπό τήν Θεσσαλονίκη, τά όποια κάλυπταν 
στά πολεμικά τους πλοία. Ή  'Επιτροπή τοΰ ΕΑΜ ζητοΰσε επίμονα νά 
τεθεί τέρμα στίς βρεταννικές προκλήσεις. ' Η κομματική καθοδήγηση συ- 
νιστοΰσε υπομονή. Καί όταν κατά τό τέλος τοΰ δεύτερου δεκαήμερου τών 
μαχών τής Αθήνας, ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ έθεσε έρώτημα στήν 'Ομάδα Με
ραρχιών Μακεδονίας άν μπορεϊ νά διαλύσει τά βρεταννικά τμήματα πού 
είχαν συγκεντρωθεί στή Θεσσαλονίκη (καί τό ίδιο έρώτημα έφτανε στήν 
κομματική καθοδήγηση άπό τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ), ό Γραμματέας τής ΕΠ Μα
κεδονίας άπάντησε άρνητικά, χωρίς νά συμβουλευτεί τήν ΕΠΜ.

Ό  Λ. Στρίγκος έγραψε γΓ αύτή τήν άρνηση τά έξής:
Κι όταν άργότερα τίς παραμονές τών Χριστουγέννων, ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ 

έκαμε στήν ’ Ομάδα Μεραρχιών τό έρώτημα άν μποροΰσε νά χτυπήσει καί μέ 
Αποτελέσματα, συμφώνησα κι έγώ νά δοθεί ή Απάντηση ότι τό χτύπημα δέν 
μπορεϊ νά έχει σοβαρά Αποτελέσματα. Καί τήν Απάντηση αύτή τήν αιτιολογού
σαμε μέ τό έπιχείρημα ότι οί ”Αγγλοι είχαν έν τώ μεταξύ συγκεντρώσει τίς 
περισσότερες δυνάμεις τους καί τίς έπιβιβάζουν στά καράβια. Αύτό ήταν λά
θος γιατί έστω καί τότε ενα χτύπημα θά Εφερνε εναν Αντιπερισπασμό στούς 
“Αγγλους καί τήν άντίδραση καί θά ένίσχυε υλικά καί ήθικά τήν ’Αθήνα.»''

' Η άδράνεια τής Θεσσαλονίκης άσφαλώς βοήθησε πολύ τούς "Αγ
γλους άλλά ή εύθύνη είναι τής πολιτικής καθοδήγησης, δική μας. καί όχι 
τοΰ στρατηγού Μπακιρτζή καί τοΰ έπιτελείου του. Παρ’ όλο πού τό μεγα
λύτερο μέρος τής δύναμης τής ΟΜΜ τοΰ ΕΛΑΣ είχε μετακινηθεί γιά τίς 
επιχειρήσεις ένάντια στόν Ζέρβα. ή Μακεδονία είχε δυναμώσει τήν XI 
καί VI Μεραρχία καί είχε μεγάλα περιθώρια έπιστράτευσης κομμουνιστών,

50. Αρχεία ΚΕ τού ΚΚΕ.
51. 'Αρχεία ΚΕ τού ΚΚΕ.
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έαμιτών καί έπονιτών, εθελοντών, γιά νά χτυπήσει αποτελεσματικά τούς 
"Αγγλους καί νά ματαιώσει τίς αποστολές πού έκαναν στήν ΆΟήνα.

Ντοκουμέντα καί στοιχεία τής εποχής

Σαφέστερη εικόνα τών μαχών καί αντίληψη γιά τίς λαϊκές δραστηριό
τητες καί τίς εξελίξεις, στίς κρίσιμες εκείνες μέρες, δίνουν τά ντοκουμέν
τα καί τά στοιχεία που ανακοινώνονταν τότε. Θά παραθέσουμε καί πάλι 
μερικά. Τά πρώτα είναι δημοσιευμένα στόν 5ο τόμο «' Επίσημα κείμενα 
τοϋ ΚΚΕ» καί άναφέρονται σέ ένημερωτικά τηλεγραφήματα τή; ΚΕ τοΰ 
ΕΛΑΣ καί τοΰ Σιάντου. μέ τή διπλή ιδιότητα τοΰ γραμματέα τοΰ ΚΚΕ 
καί τοΰ πολίτικοι' στήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ. Τά δεύτερα βλέπουν γιά πρώτη, 
νομίζω, φορά τό φώς τής δημοσιότητας. Τά πήραμε άπό τά Αρχεία τής 
ΚΕ τοΰ ΚΚΕ:
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Βαβούδην Ά νδρέαν

Μάχη Αθήνας Πειραιά συνεχίζεται εντατικά. ΆποβιβασΟέντες "Αγγλοι επιτίθενται 
σήμερα κατά θέσεών μας ‘Αθήνας άιιό πολλά σημεία. 'Αποκρούονται με πολλές απώλειες. 
Πειραιά ΕΛΑΣ κατέλαβε σιδ/κόν σταθμόν καί αποθήκην με 300 τόννους κατεψυγμένο κρέας 
καί άλλα είδη. 'Αθήνα κατερρίφΟη ένα αγγλικό άεροπλάνο. Κρυονέρι Σύνταγμα ΕΛΑΣ συνέ- 
τριψε άγγλικά τμήματα δτινα έγκατέλειψαν νεκρούς, τραυματίες, βαρύ όπλισμό μετά υλικού 
kui διέφυγαν Πάτρας διά θαλάσσης. Πρότασιν Σκόμπυ διά συμφωνίαν καί άντιπρότασιν 
ΕΛΑΣ ραδιοφωνηθείσας πιστεύομεν γνωρίζετε. Έπιμίνομεν όριστικήν κατάπαυσιν πόσης 
άναμίςεως Ά γγλων έσιοτερικά ' Ελλάδος. Δεχθήκαμε άποσίιρΟή ορεινός ΕΛΑΣ άπό Αθήνας
- Πειραιά είς γραμμήν ' Ελευσίνα - Άσπρόπυργος - Μενίδι - Κηφισιά - Κορωπί. Εντόπιες 
μονάδες ΕΛΑΣ Αθήνας - Πειραιά παραμείνουν ένοπλες έντός πόλεων τούτιον. Φασιστική 
‘Ορεινή Ταξιαρχία. Ιερός Λόχος, φασίστες αστυφύλακες. άποσυρΙΙοΰν άπό ΆΟήνα - Πει- 
puui είς Κυκλάδας Νήσους. Χωροφυλακή άφοπλισθή διαλυΟή. Άπαντα άλλα στρατιωτικά 
ζητήματα λυθούν άπό σχηματισθησομένην κυβέρνησιν εμπιστοσύνης λαοΰ.

I Κ. 12.44
Κ.Ε. ΕΛΑΣ

|ΚοινοποίησηI Τίτο 7 καί Κ 
Σ. 18-12-20

'Οργανώσεις Μακεδονίας - 'Ηπείρου - Θεσσαλίας - Στερεάς - Πελοποννήσου - Κρήτης.

Μάχη συνεχίζεται. "Υστερα άπό .16 ώρες συνεχούς μάχης συνετρίβη μονάδα άγγλων 
άλεξιπτωτιστών εγκατεστημένων Κηφισιά. ΣυνελήφΟησαν 600 αιχμάλωτοι καί άρχηγείον άγ- 
γλικής αεροπορίας. Λάφυρα επτά πυροβόλα, οπλισμός, πυρομαχικά καί άλλα έφόδια. ΆΟήνα
- [lr.ipuiu άγγλικές επιθέσεις αποκρούονται μέ μεγάλες άπώλειες. Βελτιώσαμε θέσεις μας. 
Λαός κινδυνεύει θάνατο πείνας. Βομβαρδισμοί άμάχου πληθυσμού έντείνονται. Η θικό λαού
- στρατού μυς καλόν. Σήμερα κατερρίφθη έτερον άγγλικόν άεροπλάνον είς Μαρούσι. Α ερ ο
πόροι συνελήφθησαν. Λυό άγγλικά τάνκς Μίτεστράφησαν όδόν Πειραιώς.

19.12.1944
Γέρος 

| Ι'ιώργης Σιάντος |

Βαβούδην ' Avopi.uv

Ά γγλοι kui "Ελληνες φασίστες διά αντιπερισπασμόν κατά λαϊκοΰ αγώνα μας εμφανίζον
ται υπερασπιστές ελληνικής Μακεδονίας δήθεν άπειλούμενης άπό Βουλγαρίαν. Παρακαλού- 
με κάματε πιιν δυνατόν άφαιρεθή κάθε πρόσχημα ένισχΰον σκοπούς ελληνικού φασισμού καί 
Ά γγλων ύποστηρικτών του. Πληροφορούμεθα Τούρκοι εισάγουν όπλα πρός εξοπλισμόν 
αντίδρασης ελληνικής Θράκης καί συγκεντρώνουν στρατεύματα ελληνοτουρκικά σύνορα.

19.12.44

Βαβούδην 'Ανδρέαν

Μάχη συνεχίζεται μεγάλη ένταση. Μετά .16 ώρών συνεχή μάχη συνετρίβη μονάδα Ά γ 
γλων άλεξιπτωτιστών παραμένουσα Κηφισιάν. Έκυριεύθησαν 7 πυροβόλα, πολλά λάφυρα
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όπλων, πυρομαχικών. άλλων εφοδίων. ΆΟήνα Πειραιά έβελτιώοαμι: θέσεις μας. Φάληρον 
ιφθασαν σήμερα ενα καταδρομικών τέσσερα άντιτορπιλλικά καί έπτά φορτηγά πλοία 
άπαντα άγγλικά. Μέχρι στιγμής αγνοούμε φορτίον φορτηγών πλοίων. Βομβαρδισμοί, πολυ
βολισμοί άμάχων άπό Ά γγλους έντείνονται. 'Επιθέσεις Ά γγλων άποκρούονται μέ μεγάλες 
άπώλειες. Τμήματά μας μάχονται συνεχώς 17 ήμέρας μέ άλας δυνάμεις πρώτην γραμμήν πυ- 
ρός. Απώλειες τμημάτων ΕΛΑΣ πάνω 50%. Κενά άναπληρώνονται άπό έΟελοντάς. Πληθυ
σμός πρό κινδύνου μαζικών θανάτων πείνης. Παρ’ δλα αύτά ήθικόν λαοΰ στρατοΰ μας άρι-

19.12.44

Κ.Ε. ΕΛΑΣ

Ν. 23 8 - 24 - 25 - Σ.
[Κοινοποίηση] Τίτο 9 καί 10

Βαβούδην Άνδρέαν  
Σόφιαν

Μάχη συνεχίζεται έντατικά. "Αγγλοι διεισδύσαντες μερικά σημεία νοτιάς πλευράς Α 
θήνας έξεδιώχΟησαν διά άντεπιΟέσεως ΕΛΑΣ μέ μεγάλες απώλειες. Μεταξύ χθεσινών 600 
"Αγγλων αιχμαλώτων είναι ταξίαρχος άρχηγός άεροπορίας. ΚατερρίφΟη Ενα άγγλικό άερο- 
πλάνο καί κατεστράφησαν δύο τάνκς. Σκόμπυ άπειλεί γενικό τρομοκρατικό βομβαρδισμό 
Μίτά αμάχου πληθυσμού αϋριο ώρα 9η.

Ίι 12.44

Σιάντο.

()|V/<xvi;ioi.u Μιικεόονίιις - 'Ηπείρου - «εαπιιλίϋς - Στι:ρι:ιΐ« - Πελοποννήποι

Μάχη συνεχίζεται. Ά γγλοι r.nmMi:vTui μί: πολλές δυνάμει.: καί μέσα κατά Οέσεών (in.

' Ι-ντείνατε λαϊκές κινητοποιήσεις μέ σύνθημα: Νά φύγουν ό Λήπερ καί ό Σκόμπυ άπό ' Ελλά
δα. Ιύνιιημα φύγουν όλοι οί Ά γγλοι άνασταλεί. Έντεϊναιε συγκέντρωσιν τροφίμων διά ' \ ·

"Οργι/νι·ισι:ι; Μακεδονίας - ΊΙπείρου - Οεππαλίας - Ιιερεάς - IΙε/.οποννήπου - Κρήτης.

Πρέβεζαν.

' 25.12.1944
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τάλαβε τίποτα άπό τόν τιτάνιο άγώνα τοϋ ' Ελληνικού Λαοϋ καί μένει Εξω άπό τίς γραμμές 
του. ξένος πρός τή μεγάλη εποχή πού ζούμε. αδιάφορος καί ασυγκίνητος άπό τό αίμα πού 
χύθηκε καί χύνεται γιά τή μεγαλύτερη υπόθεση τοΰ νεώτερου ' Ελληνισμού.

Αύτός πού το/.μά νά ρίχνει σέ Evu ολόκληρο Λαό. πού διεξάγει έναν τέτοιο άγώνα. τή 
βρισιά ότι δέν ξέρει γιατί χύνει τό αίμα του. άλλά γίνεται όργανο «σπείρας άναρχικών» άπο- 
δεικνύεται ότι ό ίδιος δέν είναι παρά ενα ξεπεσμένο όργανο έκείνων πού τόν έφεραν άπό τό 
έξωτερικό. Καί θεληματικά μπαίνει στήν υπηρεσία τους γιά νά χτυπήσει τό Λαό καί νά σαμ
ποτάρει τόν εύγενέστερο καί υψηλότερο άγώνα πού διεξήγαγε άπό τό Εΐκοσιένα καί δώθε.

Ό  στρατηγός Πλαστήρας δέν Εχει συναίσθηση ιού ξεπεσμού του. Ό  'Ε λληνικός Λαός 
όμ<ι>ς. πού γράφει μέ τό αίμα του τήν ένδοξώτερη σελίδα τής ιστορίας του. τήν έχει καί άπαν- 
τάει στόν κινηματία στρατηγό μόνο μέ τήν αδιαφορία καί τήν περιφρόνησή του.

Αύτό μόνο τού αξίζει.

Τή 20/12/44 Ή  ΚΙί τού ΙίΛΑΙ

Στρατηγός Μάντακας. στρατηγός Χατζημιχάλης. Γ. Σιάντος.
( "Ανακοίνωση ΚΙί τοϋ LAM 21/12-44)

ι ά μ  - κ ι: 21/ 12-44
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

— Στόν Πειραιά χτες ό έχθρός μέ άεροπλάνα καί όλμους συνέχισε τά χτυπήματα τών 
συνοικιών. Ό  άμαχος πληθυσμός είχε πολλά θύματα. Στό κέντρο τού Πειραιά δπου κυριαρ
χούν οί Εγγλέζοι, ή τρομοκρατία ξεπερνά κάθε προηγούμενο. "Ομως τό ηθικό τού Πειραϊκοΰ 
Λαού Γ.ίνιιι άκμαϊο καί ή απόφασή τοι· νά νικήσει μέρα μέ τή μέρα γιγαντώνεται. Στήν περι
φέρεια Καμινίων - Πειραιά άπό τούς πολυβολισμούς τών άεροπλάνων καί τούς όλμους στίς 
14/12 ό άμαχος πληθυσμός είχε 46 θύματα.

— "Από βομβαρδισμούς καί πολυβολισμούς στίς ΙΗ/12 στίς Τρεις Γέφυρες. Μύλους Πα- 
νέσση καί Κολωνό Εξακριβώθηκαν τήν 9ην ώρα 40 θύματα άποκλειστικά άπό τόν άμαχο 
πληθ, πμό.

— Ά πό  όλμους καί βόμβες πού Εξαπολύουν οί Εγγλέζοι άπό τά όχυρά τους τού Λυκαβη- 
τοϋ καταστρέφονται καθημερινά τά σπίτια τής φτωχογειτονιάς καί σκοτώνεται άδιάκριτα ό 
άμαχος πληθυσμός, χωρίς καμιά στρατιωτική ανάγκη νά Εξυπηρετείται. 29 σπίτια καταστρά- 
φηκ-uv στίς IX/12 στήν "Αθήνα. "Ηπίσης όλα σχεδόν τά σπίτια τών οδών ΐριβωνιανού. Μάρ
κου Μουσούρη. Σβο’ιλου. Γοργίου. Άρδηττοϋ. Κούτουλα είναι κατερειπωμένα. Χτυπήθηκε 
ακόμα Kui ό αρχαιολογικός χώρος τής Καλλιρόης καί τό Μουσείο τού Ζωγράφου Προκο
πίου. Στό τελευταίο κατιιστράφηκαν Εργα μεγάλης αξίας (ζωγραφικοί πίνακες, άρχαϊα άγγεϊα. 
τάπητες, αφρικανικά δέρματα κλπ.).

— Ά π ό  πολυβολισμούς του Παγκρατίου στίς 15/12 τά θύματα τού άμαχου πληθυσμού 
είναι 25. Τής περιοχής ΜΕτς 5 καί 7 σπίτια γκρεμίστηκαν.

— ΧτΕς 20/12 στίς 10 τό πρωί βομβαρδίστηκε καί πολυβολήθηκε άγρια άπό Εχθρικά 
άεροπλάνα τοΰ Σκόμπυ ή συνοικία Γαλατσίου. Σκοτώθηκαν X καί τραυματίστηκαν 25 τήν ώ- 
pu πού περίμεναν στή σειρά νά πάρουν τρόφιμα. Πολυβολήθηκε Επίσης καί τό χτίριο τοϋ

— Σήμ~ρα τά άεροπλάνα. οί όλμοι καί τό πυροβολικό τοϋ Σκόμπυ. Εκαναν σειρά άπό 
τρομοκρατικές Επιθέσεις κατά τοϋ άμάχου πληθυσμού. Βομβάρδισαν Kui πολυβόλισαν όλες 
τίς συνοικίες τής Α θήνας καί ιδιαίτερα τούς χώρους γύρω άπό τήν πλατεία "Αττικής. Ά 
γιου Παντελεήμονα. καί τού Ά γιου  Μελετίου, τή συνοικία Μύλων Παννέση. τό Γαλάτσι, 
τά Λιόσια. Τό γκαράζ τής Πάουερ στήν πλατεία "Αττικής χτυπήθηκε μέ πυροβολικό. Τό 
Εργοστάσιο τής Εταιρίας «Οίνων καί Οινοπνευμάτων·· κάηκε κατά τό μεγαλύτερο του μέρος 
άπό Εμπρηστικές βόμβες. Πουθενά δέν ύπήρχε στόχος στρατιωτικός. Ή  Επίθεση, όπως πάν
τα. είχε χαρακτήρα τρομοκρατικό. Ό  άμαχος πληθυσμός θρηνεί πολλά θύματα. Πολλά σπί
τια γκρεμίστηκαν ή Επαθαν σοβαρές ζημιές.

— Ασφάλεια - Χατζηκώστα - Χαίδάρι είναι τά άντρα μέσα στά όποια οί Γερμανοί καί οί 
Ρά/./.ηδες κατατυραννούσανε τούς πατριώτες. Δέν πρόφτασε ό Λαός νά τά ξεχάσει καί οί
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Σκόμπυ καί Παπανδρέου δημιούργησαν καινούργια κάτεργα ο ' αντικατάστασή τους. 'Α νά
κτορα - Γουδί - Ή λληνικό. Μέσα σ ' αύτά οί άγωνιστές τής Λευτεριάς καί τής 'Ανεξαρτη
σίας υποβάλλονται άπό τούς ίδιους ανθρώπους -Μόρφηδες. Χίτες. Μπουραντάδες. Τσολιά
δες- σ ' άνήκουστα βασανιστήρια καί έξευιελισμούς.

— Ιτ ίς  18/12 στό Πασαλιμάνι οί έγγλέζοι καλέσανε τόν κόσμο νά συγκεντρωθεί γιά νά 
πάρει τρόφιμα πού δήθεν θά μοιράζονταν. 'Α ντί γιά τρόφιμα όμως έκαναν συλλήψεις σέ με
γάλη κλίμακα.

— Στά μπουντρούμια τών Παληών 'Ανακτόρων κρατούνται άπό τούς Μπουραντάδες 80 
άρχιφύλακες καί αστυφύλακες γιατί, σάν γνήσια παιδιά τού Λαοΰ άρνήθηκαν νά τόν χτυπή
σουν. Νηστικοί, χωρίς καμιά κουβέρτα, χωρίς νερό τις πιό πολλές φορές, απομονωμένοι 
άπό τόν έξω κόσμο, άπό τήν πρώτη μέρα τής έναρξης τού uydivu υποβάλλονται σέ άνεκδιή- 
γητα βασανιστήρια καί έξευτελισμούς άπό τούς πουλημένους μοναρχοφασίστες.

— Στό Νέο Φάληρο "Αγγλοι καί χαφιέδες κάνουν συστηματικά μπλόκα κατά τετράγωνα 
καί έρευνοϋν γιά όπλα καί γιά έαμικά χαρτιά.

— Στό κέντρο τής 'Αθήνας ή τρομοκρατία αυξάνει καί οί συλλήψεις πολλαπλασιάζον- 
ται. Οί άγγλοι καί οί σύμμαχοί τοι·ς Χίτες κλπ. είναι έξαιρετικά άνήσυχοι kui νευρικοί.

ΆΟήνα 21 Δεκέμβρη 1944 
Γιά τήν ΚΙ! τοΰ ΙΆΜ

I ΛΜ - ΚΙ 22/12-44
ΑΝΛΚΟΙΝΩΣΙΙ

Κλείνουν σήμερα είκοσι μέρες άπό τότε πού ή ήρωική ΆΟήνα καί ή έργατούπολη τοΰ 
Πειραιά μέ τό τουφέκι στό χέρι αντιμετωπίζουν τίς ορδές τοΰ Σκόμπυ...

II κ ι: τοϋ ΙΛΛΣ μέ τόν ί.π' άριθ. 401 υπόμνημά της άπαντά στό άπό 16/12 υπόμνημα 
ιού Σκόμπυ... (βλέπε -Δέκα χρόνια άγώνα··).

-Ο λ ό κ λ η ρ ο ς  ό Ί ίλληνικός Λαός βρίσκεται σέ συναγερμό... Στίς 5/12 V000 Λαοΰ τών 
Μολάων. σύσσωμος ό Λαός τοΰ ΓυΟείου. στίς 10/12 ό Λαός τής έπαρχίας Λακεδαίμονος... 
4.000 Λαοΰ τής Βορείου ΐριφυλλίας... διαμαρτύρονται έντονα γιά τήν άγγλική έπέμβαση.

— II ' Ι πιτροπή Ιΐανδημοκρατικοΰ Μετώπου άστυνομικών Πειραιά μέ προκήρυξη δη
λώνει ότι τό αστυνομικό Σώμα τάσσεται στό πλευρό τοΰ Λαοΰ...

— Σκι Σανατόρια Μελισσίων. Σισμανογλίου. Παπαδημητρίου. Τσαγγάρη. Καλαμπόκα 
κλπ. οί ψυματικοί θερίζονται άπό τήν πείνα Kui ζητούν επειγόντως τρόφιμα.

— Στίς 19/12 τό ΙΆΜ  γυναικών Νέας Φιλαδελφείας ετοίμασε εκατοντάδες -δέματα τοΰ 
Ίίλιισίτη··. Τά δέμυτιι μοιράστηκαν στούς πολεμιστές άπό επιτροπή πού κατέβηκε στήν 
πρώτη γραμμή.

— Στόν ΙΙειριιιά χτές 21/12 τμήματα τοΰ Ι:ΛΑΣ μέ αιφνιδιαστική έπίθεση στή περιοχή 
Δραπετσώνας προξένησαν στόν εχθρό μεγάλες άπώλειες. Οί νεκροί καί τραυματίες του ΰπο-

— Ό  εχθρός i":kuvi: έπίθεση στήν περιοχή Φαλήρου - Μοσχάτου πού άποκρούστηκε μέ

— Στό κέντρο τού ΙΙειριιιά άραπάδες. Χίτες καί χαφιέδες οργιάζουν κυριολεκτικά σέ 
βάρος τοΰ Λαοΰ...

— Στίς 19/12 στήν όδό Ά τθίδω ν - Καλλιθέας άγγλικά τάνκς σκότωσαν .Ι καί τραυμά
τισαν 17 γυναίκες καί παιδιά. Ά π ό  ολμους στήν όδό 'Εσπερίδων σκοτώθηκαν 4 γυναίκες.

— Στίς 21/12 άγγλικά άεροπλάνα πολυβόλησαν καί βομβάρδισαν τήν Ν. Ιω νία , τόν 
ΙΙερισσό καί τό Περιστέρι.

— Καί σήμερα 22/12 οί άγγλοι χτύπησαν μέ ρουκέτες καί πολυβόλα τήν περιοχή τέρ
ματος Πατησίων. ΧτυπήΟηκε ένα νοσοκομείο. Πολυβόλησαν τήν Ν. Φιλαδέλφεια καί τούς 
δρόμους πρός τό Μενίδι. Βομβάρδισαν τό Περιστέρι. Χτύπησαν μέ όλμους τό Γκύζη. τά 
Ίίξάρχεια καί τό Πολύγωνο. Βομβάρδισαν μέ πυροβολικό τό Γαλάτσι. Πολλά θύματα άπό 
άμαχους.

— Χωροφύλακες καί όρεινοταξιιιρχίτες μέ τήν προστασία 10 τάνκς εγγλέζικων έκαναν
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Ι.ΛΜ -  ΚΙ
ΛΝΛΚΟΙΝίίΙΙΙ

23-12-44

"Αφθονο αίμα προσφέρει γιά εικοστή πρώτη μέρα ό αδούλωτος λαός μας συνεχίζοντας ηρωι
κά τό σκληρό άγώνα του...

Ό  Γραμματέας τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ έκανε τίς πιό κάτω δηλώσεις σέ ανταποκριτή τοΰ Τά- 
ιμς.. (βλέπε: Αί.κα χρόνια...)

Στό Δοαίλογο Γ. Παροννάκη πού πιάστηκε στίς φυλακές Ά βέρωφ βρέθηκε ϊνα γράμμα 
πού είχε σταλεί απ' έξω. Είναι χαρακτηριστικό καί άντιγράφομι: μερικές περικοπές του: 
«17/12/44 ... φαίνεται πώς άπό χθές Αρχισε καί έφαρμόζεται κάποιο στρατηγικό καί Οετικώ- 
τερο πρόγραμμα έκκαθαρίσεως καί κατοχής τών άπελευθερουμένων περιοχών, ώς καί συλλή
ψεις άθρόες τών άνεφοδιαζόντων καί περιθαλπτόντων τούς Κουκουέδες. Οί τελευταίοι αυτοί 
μεταφέρονται άτμοπλοϊκώς πρός... παραχείμανσιν..... ή άπόβασις άγγλικών στρατευμάτων συ
νεχίζεται καί μάλιστα ειδικά στρατιωτικά τμήματα έμπειρων διά οδομαχίες μέ φλογοβόλα ά- 
πεβιβάσθησαν καί θά τεθούν έντός τής ήμέρας είς ένέργειαν... διαθέτουν καί βαρείς όλμους 
οί άθλιοι (έννοεϊ τόν ΕΛΑΣ) καί χτυπούν τό Μετοχικόν καί χθές μεσημέρι πού είχαμε βγει 
γιά καμιά προμήθεια, τήν όδό Σέκερη καί τό Κολωνάκι μέ λίγα θύματα., ό κόσμος άναζη- 
τεϊ τούς τσολιάδες καί τούς Μπονραντάόες καί έτοιμάζεται γιά άγαλμα τοΰ κ. Ράλλη πού είχε 
προβλέψει τά τωρινά καί ίσωσε κατά τήν κατοχή τήν ΆΟήνα καί τούς Α θηναίους... Γιά τό 
ζήτημά σου μήν ανησυχείς. Μόλις καταπαύση ή θλιβερή κατάστασις πού περνάμε —έντός 
έβδομάδος κατ' άνακοίνωσιν τοϋ περιβάλλοντος Πλαστήρα- άμέσως θα έπιληφθώ γιά τήν 
άποφυλάκισή σου. νά περάσωμε τά έλεύθερα Χριστούγεννα μαζί.

Υ.Γ. Στρατεύματα άγγλικά άποβιβάζονται συνεχώς. Γρήγορα Οά είσαι μαζί μας.

Ι.ΛΜ — ΚΙ 23-12-44
ΛΝΛΚΟΙΝίi l l  I

— Ό  Λαός τής Ρούμελης ξεσηκώθηκε σέ συναγερμό γιά τήν ξενική έπέμβαση. Στή Λα
μία 25.000. στή Ναυπακτία. Άμφισσα. 'Ιτέα. Μώλο. Στυλίδα. Δομοκό όλος ό Λαός.

Στό Ά γρίνι 25.000. στήν Εύρυτανία 20 000. στό Καρπενήσι. Λιποχώρι. Λημέρι. "Αγιο 
Δημήτριο. Τριπότιιμο. Κεράσοβο. Χρυσό. Νέο Λογύριο. ΙΙρουσό. Τραβάτο. Ί ρυιι.νδρο. Μι.· 
γάλη Bpay/i(i\;pjiJBtc Παλικάτουνο. Ποταμιά. Λεπιάνο. Πρασιά. Κέδρο. Παληοχώρι. 
'Επισκοπή, στ» (>4 χωριά τών Δήμων 'A /puiov και Κτημενίων. ολόκληρη ή όρεινή κιχ ί πι- 
δινή Ρούμελη, μέ μαχητικότητα καί ενθουσιασμό διαδήλωσαν τήν άγανάχτησή τους γιά τήν 
αγγλική έπέμβαση...

Παντού άνοιξαν έρανο γιά τήν ενίσχυση τής Α θήνας...
— Οί 'Υγειονομικοί Κοκκινιάς μέ υπόμνημα εκφράζουν τήν άγανάχτησή τους κατά τοί 

Σκόμπυ καί Παπανδρέου.
— Μέ τίς φροντίδες τής Παναθηναϊκής Λαϊκής Επιτροπής μοιράστηκαν στήν Περιφι.



ρεια Κυψέλη; - ‘Αμπελοκήπων - Ψυχικού πολλά τρόφιμα. Στήν Κυψέλη οργανώθηκε οι ποι- 
τιο γιά 200 άτομα. Στήν 'Ακαδημία Πλάτωνος, ατό Χολιΐ|>γό. Φιλοθέη. Ν. Φιλαδέλφεια. Ν 
Ιωνία. Σεπόλια έπίσης μοιράστηκαν τρόφιμα, καί σέ πολλές (in' αυτές τίς συνοικίες ορ
γανώθηκαν συσσίτια.

— Στόν Πειραιά κατά χιλιάδες φορτώνουν τό Λαό γιά τά κάτεργα τής Αίγυπτου. Στέλ
νονται άτμοπλοϊκά. Μίλησε τό Λονδίνο για 3.000 «αιχμαλώτους·· του ΕΛΛΣ.

—"Οπου πατούν οί άγγλοι στήν ‘Αθήνα καί στόν Πειραιά ξαναζεί ή κατοχή...
— Τή νύχτα τμήματα τού ΕΛΑΣ έκαναν έπίθεση κατά τών θέσεων τοϋ εχθροί- στήν πε

ριοχή Ν. Φαλήρου - Μοσχάτου.
— Ή  έπίθεση τοΰ Σκόμπυ στή Δραπετσώνα άποκροϋστηκε.
— Στή συνοικία Υ μηττού τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ κατέλαβαν τό εργοστάσιο Μαλτσινιώτη...
— Χτές 22/12 αγγλικό άντιτορπιλικό κανονιοβολούσε δυό αμερικανικά αυτοκίνητα 

στόν παραλιακό δρόμο άπό ‘Ελευσίνα πρός Καλύβια. Σκοτώθηκε ένας άξιωματικός Kui ένας 
στρατιώτης. Τραυματίστηκαν πολλοί.

I μ. την' ΚΙ τ.η I \Μ

I ΛΜ — ΚΙ 24-12-44
\Ν  \k ( ) IV  i l l  I

Γιά εικοστή δεύτερα μέρα ό αδούλωτος λαός μας αψηφώντας κάθε θυσία, αγωνίζεται μέ 
τό τουφέκι στό χέρι ένάντια στούς πάνοπλους τού Σκόμπυ..

Ή  ΚΕ τής 'Εθνικής ‘Αλληλεγγύης μέ έκκλησή της πρός τήν Παγκόσμια κοινή γνώμη 
καταγγέλλει τά ακατονόμαστα έγκλήματα τού Σκόμπυ σέ βάρος τού ηρωικού άντιφοσίστυ 
'Ελληνικού Λαού. 1.000 είναι οί νεκροί καί 2.000 οί τραυματίες. Χιλιάδες οί πρόσφυγες καί 
τά καταστραμένα έργατόσπιτα τής 'Αθήνας Kui τού Πειραιά άπό τίς βάρβαρες kui άνανδρες 
επιθέσεις τών άγγλικών όπλων καί ζητάει νά ύψο>Οή φωνή διαμαρτυρίας, άπό όλο τόν πολι
τισμένο κόσμο καί νά δοΟή ή ύλική καί ήθική ενίσχυση στόν ' Ελληνικό λαό πού αγωνίζεται 
σκληρά γιά νά ζήσει λεύτερος καί άνεξάρτητος.

Ή  κινητοποίηση τού Πανελλήνιου γιά τήν ενίσχυση τού άγωνιζομένου λαού τής Αθή
νας καί τού Πειραιά παίρνει μέρα μέ τήν ήμέρα πλατύτερες διαστάσεις...

— Στίς 17/12 στήν Κόρινθο. Ξυλόκαστρο καί πολλά κεφαλοχώρια τής έπαρχίας Κοριν
θίας έγιναν πάνδημα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας γιά τήν άγγλική έπέμβαση.

— Τό ‘Εργατικό Κέντρο Πύργου μέ ψήφισμα έκφράζει τήν άγανάχτησή του γιά τή 
σκανδαλώδη άνάμειξη τών άγγλων στά έσωτερικά μας.

— ‘Η μεγάλη πλειοψηφία τών άστυνομικών καταδικάζει τίς επεμβάσεις.
— Τό Έργατούπαλληλικό Κέντρο ‘Αθηνών κάνει έκκληση διαμαρτυρίας πρός τά εργα

τικά Κέντρα τών Συμμάχων.
— Ή  Παναθηναϊκή Λαϊκή ‘Επιτροπή συνεχίζει τίς προσπάθειες γιά τόν έπισιτισμό. 

Άπηύθυνε έκκληση πρός τόν ΔΕΣ. τήν ΟΥΝΡΑ. νά δυναμώσουν τίς άποστολές τροφίμων...
— Στίς IV/12 κατέβηκαν σέ άπεργία όλα τά πληρώματα τών φορτηγών πού βρίσκονταν 

στό λιμάνι τής Πάτρας καί διαμαρτυρήθηκαν γιά τήν έπέμβαση τού Τσώρτσιλ στήν Ελλάδα.
— Στίς 16/12 γάλλοι ναύτες πού στρατωνίζονταν στόν Πειραιά διοτάχθηκαν άπό τόν 

Σκόμπυ νά χτυπήσουν τόν ΕΛΑΣ. Οί γάλλοι άρνήθηκαν...
— Στή Δραπετσώνα οί άραπάδες καί βρεττανοί άπωθήΟηκΌν στίς βάσεις τους έπειτα άπό 

θυελλώδη έπίθεση τού ΕΛΑΣ. Στίς έπιχειρήσεις τού Μοσχάτου στίς 22/12 τά άντιαεροπο- 
ρικά μέ εύστοχες βολές άχρήστευσαν 2 τάνκς. Βαρειά πυροβόλα Εξω άπό κατωκοιμένη πε- 
ριοχή. χτύπησαν μέ έπιτυχία θέσεις τού έχθρού καί προξένησαν μεγάλες άπώλειες.

— Στά Καμίνια - Πειραιά ό άμαχος πληθυσμός είχε τά παρακάτω θύματα άπό τούς όλ
μους τών έγγλέζων: στίς 20/12 I νεκρό. 10 τραυματίες, στίς 21/12 $ νεκροί καί 15 τραυμα
τίες. στίς 22/12 4 νεκροί καί H τραυματίες. Στήν περιφέρεια τού 3ου ‘Αστυνομικού Τμήματος 
Πειραιά άπό όλμους καί πυροβολισμούς τραυματίστηκαν στίς 21/12 6 καί στίς 22/12 σκο
τώθηκαν 5 καί τραυματίστηκαν 44.

— Στίς 22/12 εϊσήλϋαν σέ νοσοκομεία 104 τραυματίες.
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— Προχτές τή νύχτα είχε πλήρη Επιτυχία ή έπίθεση τμημάτων τοΰ ΚΛΑΣ στά Ν. Σφα
γεία. Πολλά οικήματα ανατινάχτηκαν καί ό έχΟρός είχε απώλειες. Λάφυρα όπλα κι αυτόματα. 
Μεγάλο μέρος τοΰ 'Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα άνατινάχτηκκ μέ απώλειες γιά ιόν εχθρό. 
Στήν όδό [ίύριπίδου ανατινάχτηκε τό Διεθνές που τό είχαν οχυρώσει οί άγγλοι μέ πολλά 
πολυβόλα. Τό κτίριο καίεται. Α γγλική  έπίθεση στή Ν. Σμύρνη άποκρούστηκε. Στή Δραπε
τσώνα συνεχίζεται σκληρός άγώνας έναντίον ισχυρών δυνάμεων μέ εναλλασσόμενε.; φάσεις.

— Τήν Κοκκινιά βομβαρδίζει συνεχώς ό στόλος καί ρουκετοβόλα άεροπλάνα...
— Πολλές συνοικίες τής Α θήνας βομβάρδισαν καί πολυβόλησαν άγγλικά άεροπλάνα...
— Στήν περιοχή τής 9ης Μεραρχίας τοΰ ΗΛΑΣ παραδόΟηκαν σέ τμήματά μας 12(1 άν- 

δρες τοΰ Ά ντώ ν Τσαούς.
— Τό ραδιόφωνο τοΰ Λονδίνου μετάδινε σήμερα: Στήν Ή πειρο  ό ΙίΛΑΣ προήλασε άπό 

νότον, βορρά καί άνατολάς. κατέλαβε τήν "Αρτα καί τά Ιωάννινα. Ό  στρατηγός Ζέρβας ά- 
πεχιίιρησε πρός Πρέβεζα. Ό  Ζέρβας άπώλεσε τό ήμισυ τών δυνάμεων του άποτελουμένων ά
πό 12 χιλ. Πολλοί δέ έκ τών οπαδών του λιποτακτοΰν πρός τόν 1;ΛΑΣ.

Ό  Λαός μας περνάει αύτές τις μέρες τών γιορτών μέσα σέ πένθη, σέ nipu καί μάχεται μέ 
πάθος καί έΟνική υπερηφάνεια γιά τήν υπεράσπιση τής ' Ι-.λλάδας. γιά τά στοιχειώδη δημο
κρατικά δικαιώματα του πού θά τοΰ εξασφαλίσουν τή ζωή καί τις ελευθερίες του.

Ζητά ή ’ Ιίλλάδα νά ανήκει μονάχα στό δημοκρατικό Ίίλληνικό Λαό καί σέ κανέναν άλ
λον. Νά ζεΐ νοικοκύρης στόν τόπο του.

Συνεχίζει καί θά συνεχίσει μέ τόν ίδιο φανατισμό νά δίνει τό αίμα του: γιά νά εκμηδενί
σει τήν ντόπια άντίδραση πού προκάλεσε καί συντηρεί αύτή τή συμφορά Kui νά ανοικοδο
μήσει ξανά τήν ' ΙΙλλάδα σέ δημοκρατικές βάσεις.

<-)Λ.ΝΛ I Ο Ι 1 ΙΟ  Φ \L llM O  -  A h  I I ΙΊ Λ 1 ΙΟ  ΛΑΟ 

I ιά τήν ΚΙ τοϋ I Λ Μ

Οί ρίζες τών λαθών

Ό  ΕΔΕΣ - ΕΟΕΑ διαλύθηκε. Ό  ΕΛΑΣ δέν έπαϋε σοβαρές ζημιές, όμως 
βρέθηκε τόσο μακρυά. πού όταν έγινε ζωτικά αναγκαίο νά άξιοποιη- 
Οοΰν τά τμήματά του στή μάχη τής ’Αθήνας, πρακτικά ήταν άόύνατο νά 
φτάσουν στόν καιρό τους. «Στά ΙΊάννιινα. —έγραψε ό Σαράφης— πήρα/ιι: 
τηλεγράφημα τής Κεντρικής 'Επιτροπής τοι' ΕΛΛΣ. πού μάς ϊ.λι.γ;. ότι ή κατά
σταση ήταν κρίσιμη καί ζητούσι: ΐ:νια/ύαι:ις... Λογαριάσαμε τουλάχιστο 15 μ ί-  
ρι.ς... Συλλογιζόμουνα τούς άντάρτι.ς μας πού ι.ί/αν γη πκράσουν ύψόμι.τρο πά- 
νο> άπό 1.500 μίτρα καί πού όλοι τους ήταν σ/ι.όόν ξυπόλυτοι. Πώς Οά π::/>- 
νούσαμι: τήν Κατάιρα καί ίόιαίτι.ρα τά τμήματα τής Ιης Μι.ραρ/ίας που ;.ί/αν 
μαζί τους /ιι.ταγογικά... Πάντος χάρη στίς προσπάθι.ιι.ς τών άςιοματικών και 
άνόρών καί τήν προθυμία τού πληθυσμού, όλι.ς οί όυσκολίι.ς ςι.πι.ράστηκαν μ: 
πολ.ύ λίγι.ς ζημιϊ.ς. Τό σύνολο τών κρυοπαγη/ιίνον όίν πίραπι. τούς 50 καί κατά 
τό πλι.ϊστον μ ί ίλ.αφρά κρυοπαγήματα. Λ ίν ι.ίναι όυνατο νά ι)ι:>σ<·ι πραγματική 
:.ΐκόνα τής πάλ.ης μας αύτής μ ί τή φύση. Κάποιος άλλος πού θά ι:ίχι: ταλίντο 
άς ίπι/αρήσι.ι νά τό κάνι.ι. Ενα μόνο ϊ./<·> νά πώ: π<·ις λ.αός καί στρατός ςι.πί- 
ι»ισαν τίς προσόοκί;.ς μου...··"-.

Στήν κρίσιμη, λοιπόν, καμπή βγήκαν στά φανερά τά τεράστια μειονε

52. Σ. Σαράφης. Στό ίδιο, σελ. 59V.
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κτήματα τής πολιτικής καί στρατιωτικής τακτικής τής ανώτατης καϋοδή- 
γησης τοΰ λαοκρατικοί' κινήματος. Δυό ήταν τά βασικά λάθη: II λαΟεμέ- 
νη θέση απέναντι στά αγγλικά στρατιωτικά τμήματα καί ό χωρισμός τών 
διοικήσεω τοϋ ΕΛΑΣ σέ δυό έκστρατευτικά σώματα. μι: 4,"/(,»l1lOTOI’s 
στόχους.

Ίο πρώτο λάθος: Τίς πρώτες μέρες τών συγκρούσεων τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ 
καί ή Ομάδα Μ εραρχιών Μακεδονίας ζήτησαν από τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ 
νά χτυπήσουν καί νά διαλύσουν τά βρεταννικά τμήματα πού βρίσκονταν 
στίς περιοχές τους. Ή  ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ απαγόρεψε αυστηρά κάθε ενόχλη ση  
τών Ά γ γ λ ω ν  καί συνιστούσε παρακολούθηση τών κινήσεων τους καί ταυ
τόχρονα φιλική συμπεριφορά καί προσπάθεια βελτίωσης τών σχέσεων  
τών έλασίτικων τμημάτων, μέ τις «συμμαχικές·· δυνάμεις.

Θά μπορούσαμε νά δεχτούμε σάν δικαιολογημένο -τακτικό ελιγμό»  
νά μή «χτυπήσουμε τούς "Αγγλους··, τίς πρώτες μέρες.

"Οταν δμως. άπό τό απόγευμα στίς 5 τοΰ Δεκέμβρη, οί "Αγγλοι μπήκαν 
στήν μάχη ενεργητικά καί απάνθρωπα, ή επανάληψη τής άπαγορευτικής δια
ταγής άπό τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ. σέ νέα επίμονη άπαίτηση τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ. 
ήταν άναμφισβήτητα τρομερό λάθος, καθοριστικής σημασίας.

«Στίς 7 τ on Δεκέμβρη. τό 11  τ οι' /..111  μέ Αναφορά -δπως έγραψε ό 
Σαράφης— ζητούσε άπό τήν Κεντρική Επιτροπή τοϋ ΕΛΛΣ τήν άδεια νά χτυ
πήσει όλες τίς Αγγλικές dot·άμεις πού ήσαν σκορπισμένες σ ' ολόκληρη τήν 
Έλ/.άδα. "Ετσι. —έςηγούσε ό Σαράφης— οΐ δηνά/ιεις αύτί.ς μονωμένες Οά 
Αφοπλίζονταν. Οά ξεκαθαριζόταν ή περιοχή καίδέν Οά χρησιμοποιούνταν κατά τών 
τμημάτων μας πού δρούσαν στήν ΆΟήνα. Στήν τελευταία αύτή πρόταση ή Κεν
τρική επιτροπή άπάντησε Αρνητικά καί έδωσε έντολή μόνο νά παρακολουθούμε 
τίς κινήσεις τών "Λγγλωι···'1.

Α ναφ ορά  μέ τό ίδιο περιεχόμενο είχε στείλει καί ή Ομάδα Μεραρ
χιών Μακεδονίας πρός τό ΓΣ καί τήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ. (μέ ιδιαίτερο τηλε
γράφημα καί τό Γραφείο Περιοχής Μακεδονίας τού ΚΚΕ πρός τό ΠΓ 
τοΰ ΚΚΕ). άλλά ή άπάντηση ήταν έπίσης αρνητική.

Στίς άρχές τοΰ δεύτερου δεκαήμερου τού Δεκέμβρη, όταν πιά ή μάχη  
τής Α θ ή να ς  φάνηκε πώς δέν έχει σταματημό κ<ιί οί βρεταν ικές δυνάμεις 
άποτελούσαν σχεδόν τήν μόνη δύναμη άντίστασης στίς έπιθέσεις τοΰ 
ΕΛΑΣ, ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ Εστειλε διαταγή στό ΓΣ πού. σύμφωνα μέ 
όσα εγραψε ό στρατηγός Σαράφης: «...όριζε νά ειδοποιηθούν οΐ άγγλικές 
φρουρές ότι άπαγορεύεται ή μετακίνησή τους καί ότι σέ περίπτωση πού ΟΑ επι
χειρούσαν rΑ μετακινηθούν ΟΑ εμποδίζονταν μέ τή βία. Κοινοποιήσαμε Α/ιέσος 
τή διαταγή αύτή καί διατάξαμε όλες τίς διοικήσεις νά λάβουν τά μέτρα τους 
γιά νά μήν αίψνιδιαστούν άπό τούς "Αγγλους καί έν άνάγκη νά μετακινηθούν 
άπό τίς πόλεις. Εως ότοα πάρουμε καί κοινοποιήσουμε τή διαταγή αύτή. «/.;:»■ 
οΐ μεμονωμένες άγγλικές φρουρές Αποσύρθηκαν οΐ νότια τής Λαμίας πρός τά. 
'Αθήνας, οΐ βόρεια τής Λαμίας πρός Βόλο καί οΐ μακεδονικές στή Θεσσαλονί

κη... Στό διάστημα πού μεσολάβησε παρουσιάστηκαν δυό μικρές συγκρούσεις.

53. Σ. Σαράφης, δ.π. σελ. 587.
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μιά στή Στυλίδα καί μιά ατό Άγρίνι. πού υστέρα άπό μικροσυ/ιπλοκές άφυ- 
πλίστηκαν μικρά άγγλικά τμήματα. Οί δυνάμας τής Θεσσαλονίκης (IV ινδική 
μεραρχία) άποπύρΟηκαν άνατολικά τής πόλης Θεσσαλονίκης καί εμαναν έκι.ϊ 
ι·Ίς τήν ανακωχή. Οί δυ\άψας του Βόλι»/ στίς 16 τοι' Δεκέμβρη επιβιβάστηκαν 
σι: βαπόρια καί έγκατέλ.ειψαν τό ύλικό τους. Τό ίδιο εγινε στήν Καβάλ.α καί 
στήν Κα/.αμάιτα..»'*.

Στήν πορεία τους πρός Ά Ο ήνα οί Ά γ γ λ ο ι  πολλές φορές αντιμετώπι
σαν τόν κίνδυνο νά αφοπλιστούν άπό τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ, πού πάντα έμπο- 
δίζονταν άπό τά ανώτερα κλιμάκιά τους. Ά κ ό μ α  καί ένα τάγμα μηχανοκί
νητο, πού πέραοι: μπροστά άπό τή Διοίκηση καί τό Επιτελείο τής ΚΕ 
τού ΕΛ Α Ι στή Κάζα, παρ' όλο  πού ό Τζήμας. μέ πρωτοβουλία του. επι
κεφαλής μιας μικρής έλαπίτικης δύναμης, τό σταμάτησε καί διέταξε νά 
άφοπλιστεϊ και νά παραδώοει τόν οπλισμό καί τά μηχανοκίνητα, (δια
ταγή πού δέχτηκαν οί Βρεταννοί καί άρχισαν νά συμμορφώνονται), μέ 
επέμβαση τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ άφέΟηκαν λεύτεροι νά μποΰν στήν ΆΟήνα. 
Τό ίδιο λεύτερα έφυγαν καί τά άγγλικά τάγματα τής Λειβαδιάς, τής Θήβας 
καί δυνάμεις άπό τήν Π ελοπόννησο. "Ολες αύτές οί δυνάμεις χρησιμο- 
ποιήΟηκαν άπό τόν Σκόμπυ στή μάχη τής Α θή να ς. Τό σοβαρό αύτό λά
θος βαρύνει τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ καί προσωπικά τόν Σιάντο. Δέν μπορεΐ νά 
δικαιολογηθεί ή στάση μιάς στρατιωτικής ήγεσίας πού όταν πολεμάει γιά 
νά φθείρει τίς δυνάμεις τοΰ αντιπάλου της. άφήνει ελεύθερο τό δρόμο γιά 
τίς ενισχύσεις του σέ ανθρώπινο ύλικό καί ανεφοδιασμό σέ ύλικά πολέμου.

Τό δεύτερο λΛΟος: Τό δτι στίς 2 τοΰ Δεκέμβρη άποφασίστηκε όμόφωνα  
άπό τήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ νά έπανεμφανιστεϊ ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, νομίζουμε πώς δέν 
ήταν λάθος. Τό λάθος είναι δτι ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ θά περιοριζόταν σέ καθή
κοντα, νά ποΰμε Υ πουργείου  Στρατιωτικών, γιά νά άντιμετωπίζει προβλή
ματα πού δημιουργούσε ή άνώμαλη άπόλυτη έξουσία τοΰ "Αγγλου στρατη
γού Σκόμπυ, μέ τίς αύθαίρετες καί βρώμικες έπεμβάσεις του. Δέν άνέθεσε τήν 
έπιτελική καί έπιχειρησιακή διοίκηση τών τμημάτων τοΰ ΕΛΑΣ, όλης τής 
χώρας, στό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, πού διέθετε πλήρες έπιτελεϊο, μηχανισμούς, πείρα 
καί ικανότητα νά δίνει κατευθύνσεις καί νά καθορίζει τούς κύριους καί δια
δοχικούς στόχους. Τό δεύτερο αύτό έργο μέ τιμή καί συναίσθηση εύθύνης 
διεκδίκησε τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ τήν Ιη τοΰ Δεκέμβρη, δηλαδή πρίν άρχίσουν οί 
συγκρούσεις, δπως φαίνεται καθαρά άπό τήν παρακάτω μαρτυρία τοΰ στρα
τηγού Σαράφη:

«...Μέ τηλεγράφημα στήν Κ Ε  τοΰ ΕΑΜ  γνωρίζουμε δτι ή μετακίνηση τμη
μάτω ν χω ρίς  νά ξέρα  τό Γενικό Στρατηγείο τείνει νά έξαρθρώσει τή διάταξη  
τών τμημάτων καί ζητούμε νά καθοριστεί σ  έ π ε ρ ί π τ ω σ η  σ ύ γ κ ρ ο υ 
σ η ς  π ο ι ό ς θ ά δ ι ε υ θ ύ ν ε ι  τ ί ς  έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς .  Ή  μ ετακί
νηση πρέπει νά γίνεται μ έ καθορισμένο σχέδιο ένεργείας στό  σύνολο κα ί όχι 
άνάλογα μέ τίς συνθήκες γιά κάθε περιοχή. Αύτός πού θά διευθύνει τίς έπ ιχα-  
ρήσεις θά είναι τυπικά καί ούσιαστικά υπεύθυνος, άλ.λιόκ είναι άδύνατη πραγ
ματική κα ί ούσιαστική διεύθυνση επιχειρήσεων πού θά διεξάγονται μ έ πρόωρες

54. Σ. Σαράφης ό.π., σελ. 590.
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κινήσεις καί δχι μέ ήρεμία καί Αποφασιστικότητα. 'Επί πλέον ζητούμε νά ορι
στεί συνάντηση μέ υπεύθυνο πρόαοπο...

"Εγινε τό αντίθετο. Ό  ΕΛΑΣ χωρίστηκε σέ δυό χωριστά έκστρατευ- 
τικά σώματα, μέ ξεχωριστές διοικήσεις καί συγκεκριμένα καθήκοντα. Ή  
ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ άνέλαβε τήν κύρια καί αποφασιστική έπιχείρηση στό χώρο 
τής πρωτεύουσας. Τό ΓΣ μέ τόν κύριο όγκο τών καλά οργανωμένων καί 
έμπειροπόλεμων δυνάμεων τοΰ παρτιζάνικου ΕΛΑΣ χρεωνόταν μέ δευτε- 
ρεύουσας σημασίας αποστολές, μακρυά άπό τόν χώρο όπου είχε άρχίσει 
κιόλας ή μάχη γιά ζωή ή θάνατο.

Μεταπολεμικά, σχεδόν όλοι σταματοΰν στά δυό αύτά λάθη καί τά 
φορτώνουν στήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ καί προσωπικά στόν Σιάντο. Είναι, νομίζω  
ύπερβολή. Καί τά δυό παραπάνω λάθη είναι λάθη πολιτικής γραμμής καί 
άπ' αύτήν άπόρρεαν. Ό  Σιάντος καί ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ άνέλαβαν τήν καθο
δήγηση τής ένοπλης άντίστασης τοΰ λαοΰ γιά νά υποχρεώσουν τούς “Αγ
γλους καί τήν άντίδραση νά δεχτούν πολιτική λύση τής κρίσης καί όχι νά 
δώσουν έπαναστατική διέξοδο μέ τήν ένοπλη έξέγερση καί τήν κατάλη
ψη τής έξουσίας.

Αύτή είναι ή γραμμή τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ. Ή  ήγεσία τοΰ ΚΚΕ 
καί όσα άπό τά τότε μέλη τοΰ ΠΓ άναφέρΟηκαν σέ κομματικά Σώματα 
ή μέ δημοσιεΰματά τους διφορούμενα καί μέ ύπεκφυγές. άναγνωρίζουν 
ότι δέν υπήρξε πολιτική καί στρατιωτική προετοιμασία γιά ένοπλη έξέ
γερση καί. σάν συνέπεια, εγιναν καί τά, λάθη στά Δεκεμβριανά. «Πρίν 
ά π ’ όλα στρατιωτικά, άλλά καί πολιτικής φύσης». Παραδέχονται ότι στά 
Δεκεμβριανά ή ήγεσία άκολούΟησε ένα παράξενο δρόμο: «Συνέχισε τόν 
πόλεμο ώς τήν τελευταία πνοή καί ταυτόχρονα διαπραγματευόταν μέ τήν 
άντεπανάσταση γιά πολιτική λύση, σ ' όλη τή διάρκεια τοΰ πολέμου τών 
33 ήμερών».

Ό τα ν επικεφαλής βρισκόταν μιά τέτοια ήγεσία. είναι, νομίζω, μεγάλη 
άδικία γιά τούς στρατιωτικούς τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ Α ' Σ.Σ. νά εντο
πίζουμε τά βάρη στήν πλάτη τους. 'Ακόμα καί τό γεγονός ότι χρησιμο
ποίησαν περιορισμένο άριΟμό δυνάμεοιν στήν ΆΟήνα καί τόν Πειραιά. 
—όπως γράψαμε— άπό καθαρά στρατιωτικούς υπολογισμούς γιά ένα άγώνα 
άμυνας καί διαμαρτυρίας ίσως νά ήταν σωστή άπόφαση. ’ Ηταν. όμως. λάθος 
γιά μιά ένοπλη έξέγερση, πού επρεπε νά χτυπήσει μέ μεγάλη υπεροχή δυνά
μεων καί νά τελειώσει όσο ήταν δυνατό γρηγορότερα, γιατί έτσι δημιουρ- 
γούνταν προϋποθέσεις νά στερεωθεί ή νίκη καί τό λαοκρατικό καθεστώς.

Εναν, βέβαια τέτοιο προσανατολισμό δέν έδινε ή πολιτική καθοδήγηση  
στούς στρατιωτικούς.

Ο Σιάντος έκανε, ίσιος, κακό υπολογισμό δυνάμεων όταν είσηγήΟηκι: 
στήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ τήν έναρξη τής επίθεσης στό κέντρο τής ' Αθήνας. "Αν τό 
ΠΓ τοϋ ΚΚΕ δεχόταν τήν άπόφαση τής ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ. πού είχε παρΟεϊ στίς 6 
Λιικέμβρη. καί θεωρούσε πώς οί δυνάμεις τοϋ ΕΛΑΣ. πού προορίζονταν 
/κι τήν έπίθεση στήν ΆΟήνα, ήσαν άνεπαρκεΐς. είχε όλο τόν καιρό νά
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ματαιώσει τήν άπόφαση τοΰ διχασμού τών δυνάμεων τοΰ ΕΛΑΣ καί νά 
αναθέσει στό ΓΣ τήν επιτελική καί επιχειρησιακή Διοίκηση τής ένοπλης  
εξέγερσης στήν "Αθήνα. Δέν τόκανε αύτό γιατί δέν ήθελε ή σύγκρουση  
τής 'Αθήνας νά ξεπεράσει τά όρια τής διαμαρτυρίας καί τής πίεσης γιά 
πολιτική λύση καί νά αναπτυχτεί σέ ένοπλη έξέγερση γιά τήν έξουσία τοΰ 
λαοΰ.

’ Υπάρχει δμως καί ένα άλλο ζήτημα: Πρόκειται γιά τήν πολύ μεγάλη, ά- 
νεξήγητη καί αδικαιολόγητη, καθυστέρηση τής έναρξης τής μάχης γιά τή διάλυ
ση τοΰ Ζέρβα. Ά ς  δοΰμε τό χρονοδιάγραμμα άπό τόν στρατηγό Σαράφη. Στό 
βιβλίο του Εγραψε, άνάμεσα σέ άλλα: Στίς 7 τοΰ Δεκέμβρη όλο τό στρατηγείο ή
ταν έγκαταστημένο στή Νέα Γιαννιτσού. Έ κεΐ πήραμε τήν \>π ' άριθ. 18/4.12.44  
διαταγή τής λ'/·.' τού ΕΛΑΣ πού καθόριζε τή όικαιοόοσία καί τίς άποστο/.ές τού 
ΓΣ>·. Τό ΓΣ έδωσε έντολές στά τμήματα τής Ομάδας Μεραρχιών Στερεάς 
νά μπουν κάτω άπό τή διοίκηση τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ. άφοΰ άφαίρεσε άπό τή 
δύναμή της τό 36ο Σύνταγμα, πού τό έβαλε κάτω άπό τή διοίκηση τής 
VIII Μεραρχίαξ. Μέ άλλα λόγια, τό ΓΣ δέν θεώρησε έπαρκείς τίς δυνάμεις 
που έμεναν κάτι» άπό τίς διαταγές της γιά τίς δευτερεύουσες έπιχειρήσεις  
πού διατάχθηκε νά κάνει. Τό λάθος τής ΚΗ τοΰ ΕΛΑΣ νά στρέψει σοβα
ρές δυνάμεις τοΰ μόνιμου ΕΛΑΣ πρός τήν περιφέρεια καί νά άφήσει τήν 
πρωτεύουσα στίς πλάτες αδύνατων καί έλατιοματικά εξοπλισμένων μονά
δων τό μοιράζεται καί τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ.

Στίς 7.12.44. λοιπόν, πήρε τή διαταγή τό ΓΣ νά ενεργήσει καί μόνο  
«στίς 16 τού Δεκέμβρη —πάντα όπως έγραψε ό Σαράφης— στείλαμε τίς δια- 
ταγές /ιας πρός τίς /. V /// καί IX Μεραρχίες γιά ένέργεια κατά Ζέρβα». «Τό 
βράδι στίς 20 τού Δεκέμβρη ό/.ες οί μονάδες ήταν έτοιμες γιά τήν έξόρμηση». 
«Τό πριοί στίς 21 τοΰ Δεκέμβρη στήν ορισμένη ώρα όλες οί μονάόες έξόρμησαν 
καί γρήγορα κατέλαβαν τούς αντικειμενικούς στόχους». Καί καταλήγει ό Σα
ράφης: <· 7 /  άλ.ήΙΙεια είναι ότι δέν περιμέναμε τόσο γρήγορη διάλ.υση τού 
ΕΔΕΣ». «ΙΙεριμένα/ιε περισσότερη αντίσταση..."'1' Πώς ό /ιος μπορεΐ νά έξηγη- 
Οεϊ τό γεγονός ότι ένα έμπειρο καί ικανό στρατηγείο, πού πήρε διαταγή έπιχεί- 
ρησης στίς 7-12. διέταξε τίς μονάδες του νά ετοιμαστούν γιά τήν έπιχείρη- 
ση ύστερα άπό ΙΟ περίπου μέρες, συγκεντρωμένη στίς 16 τού Δεκέμβρη, καί 
έκανε αδύνατη τήν έναρξη τής έπιχείρησης πρίν άπό τίς 21 τού Δεκέμβρη;

Τό κακό δμως είχε γίνει. Τό ΓΣ κράτησε τίς μεγάλες δυνάμεις τοΰ 
ΕΛΑΣ όλο τό Δεκέμβρη έξω καί πολύ μακρυά άπό τήν ΆΟήνα. Ό  ΕΛΑΣ 
τοΰ βουνοΰ δχι μόνο δέν ήταν σέ θέση νά πάρει ενεργητικά μέρος στά Δεκεμ
βριανά. άλλά καί μετά τήν αποχώρηση τών έλασίτικων δυνάμεων άπό τήν 
πρωτεύουσα χρειαζόταν πολλές μέρες γιά νά πάρει θέσεις ένάντια στόν εχθρό  
σέ μέτωπο έξω άπό τόν χώρο τής Ά ττικοβοιω τίας. πράγμα πού βρισκόταν 
στά σχέδια τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ καί συζητοΰνταν καί άπό τήν πολιτική  
ήγεσία τοΰ λαϊκοΰ κινήματος.

Τά στρατιωτικά όμως λάθη. όσο αύστηρά καί άν κριθοΰν. βρίσκονται 
πάντα μέσα στά πλαίσια τής πολιτικής γραμμής καί τακτικής, δπου Οά
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Ό  Τσώρτσιλ μέ τούς δυό στρατηγούς τής έπιλογής του, τόν Άλεξάντερ δεξ ιό  του 
καί τόν Μοντγκόμερυ άριστερά του

πρέπει νά αναζητήσουμε τις ρίζες τών α ιτ ίω ν ποΰ προκάλεσαν όλα τά <ί λ - 
λα — πολιτικά καί σ τρατιω τικά— λάθη.

ΣΤΟΝ ΤΟ Π Ο  ΙΟΥ ΐ:ΐ Κ Λ ΙΙΜ Λ ΙΟ Ι

Ό  Τσώρτσιλ πιέζεται, ελίσσεται, άλλά δέν υποχωρεί

Ή  κατακραυγή στήν 'Α γγλία καί τήν 'Αμερική, ένάντια στήν πολι
τική τοΰ Τσώρτσιλ στήν Ε λλά δα . έντάΟηκε. Μπροστά στήν μαύρη εικόνα  
καί προοπτική ποΰ παρουσίαζε, ή αντιπολίτευση μέσα καί εξω άπό τή 
Βουλή, μετρίασε τή στάση της.

Μέ τίς δυνάμεις ποΰ άποφασίστηκε νά σταλοΰν καί μέ τά άμερικάνικα  
μέσα. Οά μποροΰσε.Ίσως. νά βελτιωθεί ή κατάσταση γιά τούς "Αγγλους στήν 
'Αθήνα. Δέν λυνόταν, όμως. τό πρόβλημα. Οί Μάκ Μ ίλλαν καί Ά λεξά ντερ . 
στά ύπομνήματά τους έπέμεναν πώς μόνο πολιτική λύση Οά μποροΰσε νά βελ
τιώσει τήν κατάσταση, πού έξακολουΟοΰσε νά είναι σκοτεινή: «... .Ίί:ν ΰπήρ/ι: 
κα θόλου ίο /υ ρ ά  κρατική  ίςο ί/π ία  ι.ΐς τήν ' Ι'./.λάύα τήν ην,ρϊοόον αυτήν κ α ί //,■:- 
χρ ις  δτοΐι ό (Ιασιλι.ύς τής Έ /.λ.άόος Οά ί:πι:ί(>ι:το νά μ ι.τ ιφ ή ίά α η  τήν ϊςο υπ ία ν  
του ι.ΐς ίΐναν Ά ν τ ιβ α α ιλ ίιι . Μ ν ύπήρ/ι: καμιά  λΰο ις  ΐ.ν όψ ι.ι-.

Θά διευκολυνόταν ή κατάσταση καί οί προσπάθειες τοΰ Μάκ Μ ίλλαν 
αν πείθονταν ό Παπανδρέου νά σ τείλει τηλεγραφ ική  συμβουλή στόν βα
σ ιλιά  νά διορ ίσει τόν Δαμασκηνί") Ά ν τ ιβ α σ ιλ ιά . « ' ( )  ΙΙαπανόρί.ου. δ /κ υ .  
κα ί ο ϊ ύπ ουργοί του. —σύμφωνα μέ όσα έγραψε τότε στό ημερολόγιό  τοι ό 
Τ σιριμώ κος— το ρ π ιλλ κ ο υ ν  τήν άντιβα π ιλα α  γιατί: -·ί /ο ιό ς  ςι:ρ;:ι άν. μ:' τήν
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Ό  Τσώρτσιλ μέ τόν ύπέργηρο. αντιδραστικό νοτιοαφρικανό στρατάρχη Γιάν Σμάτς 
πού τού συμπαραστέκεται σέ κάθε άπσικιοκρανκή άπόφασή του

δημιουργία Άντιβασιλείας... Οά μείνουν οί κύριοι αητοί ύπουργοί». ' Αρνιέται. 
όμιος. επίμονα καί ό βασιλιάς νά συγκατατεΟεϊ στό διορισμό ΰντιβασιλιά  
καί σ ’ αύτό ένΟαρρύνεται άπό τόν Τσώρτσιλ. πού υποκριτικά δικαιολο
γούσε τή στάση του σάν ένδειξη σεβασμού στά «συνταγματικά·· δικακί)- 
ματα τής συμμάχου χώρας καί «καθ' οσον είναι δυνατό —όπως έγραφε στο 
τηλεγράφημά του. στίς 14 τού Δεκέμβρη, πρός τόν Λήπερ— αργότερα νά 
χρησιμοποιηθεί σάν επιχείρημα ΐ.ναντίο μας γιά ανάρμοστη επέμβαση στά ί.σο- 
τερικά τής Ελλάδας»! Καταπληκτικό!

Συμπαραστάτης τού Τσώρτσιλ. όπως πάντα σέ στιγμές πού έπρεπε νά 
πάρει άντιλαϊκές άποφάσεις. ξαναβρέΟηκε ό νοτιοαφρικανός στρατάρχης 
Σμάτς. Μέ τηλεγράφημά του τόν ένΟάρρυνε νά επιμένει πώς ό βασιλιάς 
Γεώργιος «έπρεπε να έπιστρέψει γιά νά πάρει τά συνταγματικά καθήκοντα 
πού τού ανήκουν».

Στίς 17 Δεκέμβρη ό Τσώρτσιλ. μ ’ ένα μακροσκελές απολογητικό τη
λεγράφημα. ενημέρωνε τόν Πρόεδρο Ρούζβελτ γιά τίς δυσκολίες πού συ
ναντούσαν οί Μάκ Μ ίλλαν καί Λήπερ στήν ΆΟ ήνα καί τήν άρνηση τού 
βασιλιά νά ονομάσει τόν Δαμασκηνό Α ντιβα σιλέα , τόν όποιο καί ό ίδιος 
ό Τσώρτσιλ υποψιάζεται. Ε νδέχεται νά πειστούν ό βασιλιάς καί οί 
υπουργοί νά υποστηρίξουν μιά τριμελή άντιβασιλεία. άπό τούς Δαμασκη- 
νόν. Πλαστήραν καί Φ. Δραγούμην. Καί τόνιζε:

■·.?. Τό Πολεμικό Συμβούλων άπεφάσισε νά περι/ιένη τρεις ή τέσσερις ήμί-

314



ρι:·: γιά νά δή τήν τροπή τών στρατιω τικώ ν έπιχειρήσεων. Οί ενισχύσεις μας  
φθάνουν γρήγορα... Ό πω σδήποτε. Οά ί.χωμι: Ισχυρά Αριθμητική υπεροχή στό  
μέσον τής προσεχούς έβδομάδος.

4. Τό άμεσο ί.ργο μας είναι νά έπιβάλωμε τόν ί.λεγχό μας στήν ΆΟήνα 
καί τόν Πειραιά.

5. Δέν Οά θέ/.ατε, είμαι βέβαιος, νά παραιτηθούμε τώρα άπό τό όδυνηρό 
καί άχάριατο αύτό ί.ργο. Τό άνα/.άβαμι: μί: τήν ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας 
... Λαπήθηκα πικρά πού δέν μπορέσατε νά δώσετε μία ευνοϊκή έςήγηση τής 
πράςε.(:>ς μας. άλ/.ά καταλαβαίνω τίς δυσκολίες σας...».

Παρ' ολες τίς ενισχύσεις ή κατάσταση στήν ΆΟήνα κρατούσε τόν 
Τσώρτσιλ σέ άγωνία. όπως φαίνεται άπό τό τηλεγράφημα πού εστειλε 
στόν Άλεξάντερ στίς 17 Δεκέμβρη:

*< 7 /  προέλασις τοΰ Ε Λ Α Σ  πρός τό κέντρο τών Αθηνώ ν μοΰ φαίνεται δτι 
είναι πολύ σοβαρό γεγονός, καί Οά επιθυμούσα νά πληροφορηθώ έάν νομίζετε 
δτι. μέ τίς ενισχύσεις πού Οά φΟάσουν. θά μπορέσομε νά διατηρήσομε τίς θέ
σεις μας στήν καρδιά τής πόλ.εος καί νά κ τυ πήσ ομε  γογ εχθρό... Δ ιατρίχομε 
τόν κίνδυνο νά παρευρεΟοΰμε α ί μιά μαζική παράδοση τών βρεταννικών στρα
τευμάτων πού είναι κλεισμένα μ ίσ α  στήν Αθήνα καί αί: μιά σφαγή τών Έ λ -  
λήνον πού μάς ΰπεατιjpicav. Τό Πο/.εμικό Συμβούλιον επιθυμεί νά λάιβη μία  
αναφορά άπό σας έπ ί τής στρατιω τικής καταστάσεως. πού Οά τήν ί.χετε δει άπό 
αύτήν τήν γωνία.

2. Λ ίν  έχομε καμμία πρόθεση νά ύποτάιζωμε ή νά καταλ.άβωμε τήν 'Ε λ
λάδα. '() σκοπός μας είναι νά ίγκαταστήαω /ιε μία βάση. έπ ί τής όποίας μία  
εύφύτατα αντιπροσω πευτική έλληνική κυβίρνησις... θά μπόρεση νά λ.ειτουργή. 
καί νά συγκροτήσομε έΟνικίς δυνάμεις πού Οά διατηρηθούν στήν Α ττικ ή ...

X Ό  βασι/.εύς τής Ελλάδος ήρνήθη κατηγορηματικά, σέ μία έκτενή έπι- 
πτολή του καλώς θεμελιωμένη, νά διορίαη Αντιβασιλέα, καί μάλιστα τόν Α ρ 
χιεπίσκοπο. στόν όποιον αύτός προσωπικούς δύσπιστε!.. Δέν γνωρίζομε άκόμη  
έάν Οά αποφασίσαμε νά κάμψω με τήν άντίδραση τοΰ Ηασιλ.έως οϋτε πώς θά τό 
κατορθ<:>σω/ιε. 'Εάν τό επ ιτύχομε. Οά βγούμε άπό τή συνταγματικήν οδόν καί 
Οά πυμμετάσχωμε σέ μία πράςη βίας...

Πι>οσ<·ιπικώς. ή γνώμη μου ι.ίναι δτι θά ί.πρεπε νά ίπικρατήαω με στρα
τιω τικός καί κ<ιτά τρόπον σαφή πριν ί.λ.Οωμε αί: συμβιβασμό, καί. οπω σδήπο
τε. όίν θά μοΰ άρεσε ι·« ύποχωρήσωμε γιά λόγους αδυναμίας, θ ά  ήταν προτι
μότερο  γ« μάς τό ίπ ιτρ ίψ η  ή δύναμίς μας. Φυσικά, ίάν μί: βεβαιώσετε δτι είναι 
άδύνατον νά γίνομε κύριοι τής Α ττ ικ ή ς  σί: μιά λογική προθεσμία, ή κατάατα- 
σις παρουσιάζει δυσκολίες, δχι δμω ς τέτοιες πού Οά ί.πρεπε νά μάς φοβίσουν 
ύστερα άπό τόσες άλλες πού υπερνικήσαμε».

Καί δυό ήμέρες άργότερα εστειλε νέο τηλεγράφημα στόν Άλεξάντερ: 
«19 Δεκεμβρίου 1944

Τό Συμβούλιον θεωρεί προτιμότερο νά άφήαετε νά συνι:χισΟοΰν έφ ' ώρι- 
σμίνον χρόνον οί εκκαθαριστικές επιχειρήσεις rwr Α θηνώ ν καί τής Α ττικ ή ς  
παράι νά διακινδυνι.ύσετε τήν θέση μας έν τ ό  προαώπω τού Αρχιεπισκόπου... ■■

Χωρίς συναισθηματισμούς, μέ σαφήνεια καί ώμότητα ό Στρατάρχης 
Άλεξάντερ στίς 21 Δεκέμβρη, δίνει στόν πρωθυπουργό του τήν εικόνα 
τής στρατιωτικής κατάστασης τών Βρεταννών καί τίς δυνατότητές του;:
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«... Έάν ΰποθέσωμε δτι ό Ε Λ Α Σ  έξακολουθή  γογ άγώνα. νομίζω δτι Οά 
ι:ίναι δυνατόν νά ξεκαθαρίσω με τήν περιοχή 'Αθηνών - Πειραιώς κα ί νά τήν 
κρατήσωμΓ. σταθερά, άλλά έτσ ι δέν νικούμι: τόν Ε Λ Α Σ  σι: σημεϊον πού νά τόν 
άναγκάσωμε νά συνθηκολόγηση. Δέν είμαστε άρκετά Ισχυροί γιά νά κάνωμε 
περισσότερα καί νά άναλ.άβωμε Επιχειρήσεις στήν υπόλοιπη Ε λλάδα. Οΐ Γερ
μανοί, κατά τήν κατοχή, είχαν διατηρήσει έξη ίίως επτά μεραρχίες στήν ήπει- 
ρω τική  Ε λλά δα  έκτός άπό τίς τέσσερις περίπου στά  νησιά. Ά κ ό μ α  κα ί ετσι. 
δέν μπόρεσαν νά κρατήσουν σταθερά άνοικτές τίς γραμμές επικοινωνιών των. 
κα ί δέν είμαι βέβαιος δτι θά συναντήσω με λιγώ τερο ισχυρά άντίσταση κα ί λι- 
γώτερο άποφασιστική άπό δσην συνήντησαν εκείνοι.

Πρέπει νά έπ ιβλέπω με πολύ προσεκτικά  τίς προθέσεις τών Γερμανών στό  
ιταλικό μέτωπο. Τά τελευταία γεγονότα στήν Δύση κα ί ή σιω πή τής 16ης μ ε
ραρχίας τών S.S.. πού εΰρίσκεται μπροστά στήν 5η αμερικανική στρατιά, δεί
χνουν κάποιον ελιγμό πού πρέπει νά προσέξωμε. Σημειώνω τά γεγονότα αύτά 
γιά νά κάνω σαφή τήν κατάσταση κα ί νά σάς υπογραμμίσω  δτι κατά τήν γνώμη  
μου, τό ελληνικό πρόβλημα δέν μπορεϊ νά λ.υθή μ έ στρατιω τικά  μέσα. Ή  λ.ύσις 
θά εύρεθή στόν πολιτικό  τομέα.

Γενικά, γνωρίζετε, ελπίζω, δτι μπορεΐτε πάντοτε νά υπολογίζετε πώς θά 
κάνω δ,τι μπορώ  γιά νά ίκπ/.ηρώ αω  τίς έπιθυμίες σας. άλλά εύχομαι νά κα
τορθώσετε νά βρήτε μία πολιτική λ.ύση στό  ελληνικό πρόβλ.ημα. για τί έχω  πει- 
σθή δτι κάθε στρατιω τική  ένέργεια. μ ετά  τήν έκκαθάριση τής περιοχής Α θ η 
νών - Πειραιώς, θά ξεπερνοΰσε τίς δυνατότητες τών σημερινών δυνάμεών μας».

Τήν ίδια μέρα πού ό Άλεξάντερ απαντούσε στό μήνυμα τού Τσώρ
τσιλ, ό Μάκ Μίλλαν σέ προσωπικό γράμμα στόν Ή ντεν τόνιζε:

«Τόσον ό Άλ.εξ. όσον κα ί έγώ  συμφωνούμε δτι δέν υπάρχει (επαναλαμβά
νουμε δτι δέν υπάρχει) σ τρατιω τική  λ.ύσις τού Ε λλη ν ικού  προβλήματος. Λύ- 
ναται νά λ.υθή μόνον μ έ μίαν πολιτικήν συμφωνίαν. Αύτός είναι ό λόγος πού 
ήγωνίσθημεν έπ ί τόσον μακρόν διά τήν άρχιεπισκοπικήν άντιβασιλείαν... Ό  
βασιλ.εύς είναι ΐσχυρογνώμων κα ί υποθέτω δτι καταφεύγει τώρα σέ συνταγματι
κές λεπτότητες. Τό μόνο πού έχω νά πώ  είναι: «Δέν έδω σε πεντάρα γιά τό Σύν
ταγμα δταν έκανε τόν Μ εταζά δικτάτορα». "Οσον άφορά τούς πολιτικούς... ξε
περνούν οτιδήποτε έχω  γνωρίσει στή  Μ εσόγειο...»

Στίς 22 τοΰ Δεκέμβρη ό Τσώρτσιλ απαντούσε:
Δέν υπάρχει θέμα νά συνεχίσω με όποιαδήποτε σ τρατιω τική  επιχείρηση  

έκτός άπό τήν έκκαθάριση τής περιοχής Αθηνώ ν - Πειραιώς. Πρέπει δμως. 
στό  σημείο αύτό. νά δημιουργήσωμε μία σ τρατιω τική  βάση πού θά έπ ιτρέψ η  σέ 
μία ελληνική κυβέρνηση, αυτού ή /.κείνου τού είδους, νά άρχίση νά λειτουργή. 
Προσωπικά, έχω πολ.ύ σοβαρές άμφιβολίες γιά τό θέμα τού Α ρχιεπισκόπου, 
πού θά μπορούσε θαυμάσια νά μεταβλ.ηθή σέ δικτάτορα, ϋποστηριζόμενος άπό 
τήν άκρα άριστερά. Οί άμφιβολίες αυτές μπορούν νά διαλ.υθούν κατά τίς προ
σεχείς ήμέρες, κα ί έλ.πίζω δτι θά έπιτύχωμε. χω ρίς καθυστέρηση, νά έξασφαλί- 
σω με τήν κυριαρχία στήν Α τ τ ικ ή  κα ί νά έκκαθαρίσω με τήν 'Αθήνα.

2. Κατόπιν, ή πρόθεσίς μας δέν είναι νά παραμείνωμε στήν Ελλάιόα. έκ
τός άπό τήν περίοδο πού θά είναι λογικά άιπαραίτητη στήν όποιαδήποτε νέα κυ
βέρνηση γιά νά δημιουργήση εναν στρατό  ή μία ένθοφρουρά. μέ τήν έλπίδα δτι 
έτσι θά μπορέση νά προκήρυξή έκλογές. δημοψήφισμα κλπ. Δέν μπορούμε νά
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καταλήξωμε σέ μιά πολιτική λύση. διαπραγματευόμενοι σέ μιά βάση Αδυναμίας 
καί άποτυχίας. Μέ τίς σημερινές συνθήκες, δέν μπορούμε νά μπούμε στόν πο
λιτικό τομέα παρά μόνον άπό τήν πόρτα τής έπιτυχίας».

Καί ό Τσώρτσιλ σημείωνε στό βιβλίο του:
« Έγνωστοποίησα στόν στρατάρχη Σμάτς τίς άντιδράσεις μου έπί τού θέ

ματος ΓίΖιΐ’ ελληνικών πραγμάτων»*1.

Ό  Τσώρτσιλ στήν 'Αθήνα

Παραμονή Χριστουγέννων τοΰ 1944. Ό  πρωθυπουργός τής Μ εγάλης Βρε
ταννίας, μαζί μέ τόν υπουργό του ’ Ηντεν, προσγειώνονται στό άεροδρό
μιο τής έλληνικής πρωτεύουσας, μέσα σέ δαιμονισμένο θόρυβο άπό ό- 
μαδικούς πυροβολισμούς τών κανονιών καί τών όλμων άπό τόν ιερό βρά
χο  τής 'Α κρόπολης, τών βόμβων καί βομβαρδισμών τών άεροπλάνων τής 
ΡΑΦ, τών κροταλισμών τών πολυβόλων τών βρεταννικών τάνκς. Δέν έπρό- 
κειτο γιά τίς συνηθισμένες τιμές πού δίνει μιά χώρα σ ' εναν υψηλό φ ιλο
ξενούμενο της. Τά βρεταννικά στρατεύματα έδιναν εξετάσεις μπροστά  
στόν άρχηγό τους καί προσπαθούσαν νά τοΰ δημιουργήσουν· «κατάλληλες 
συνθήκες» νά υπαγορεύσει τή θέλησή του στόν άτίθασο ελληνικό  λαό.

Ή ρ θ ε ό Τσώρτσιλ στόν τύπο τοΰ εγκλήματος, τόπο πού ό ίδιος διά
λεξε, αποφασισμένος νά βάλει τέρμα σέ μιά κατάσταση πού κουρέλιαζε τό 
κύρος τής Βρεταννικής Αύτοκρατορίας καί εβαζε σέ σκληρή δοκιμασία  
τήν ίδια τήν πολιτική του. Δοκιμασία πού ομολογούσαν. —όπως είδαμε— 
οί πιό υπεύθυνοι πολιτικοί τών δυτικών ιμπεριαλιστών. (Ή ν τ ε ν . Μάκ 
Μ ίλλαν. Λήπερ, Σμάτς, Στετίνιους, Μακβή, Χόπκινς κ.ά.) καί άπό τήν 
όποία κανένας δέ μπορεΐ νά ισχυριστεί πώς εβγαινε κερδισμένη ή Αγγλία  
καί ό παγκόσμιος ιμπεριαλισμός, όποια κι άν θάταν ή έκβαση τής μάχης 
τής ’Αθήνας. Στήν ϊδια τήν "Αγγλία, ή άγανάχτηση τοΰ λαοΰ γιά τήν 
εγκληματική πολιτική τής Κυβέρνησής του στήν Ελλάδα ήταν τόσο με
γάλη, πού υπεύθυνα πολιτικά πρόσωπα, όπως ό βουλευτής Στρίμπεργκ. 
φώναξε μέσα στή Βουλή: «... Ελπίζω, καλύτερα τό ξέρω. οτι δί.ν βρισκό
μαστε μπροστά σ ' έναν εμφύλιο πόλ.εμο. Κατά τή γνώμη μου άπό τή μιά μεριά 
πο/.εμάει ή μεγάλη πλ.ειοψηφία τού Ε λληνικού λ.αού. άπό τήν άλλη μερικοί 
κουισλιγκς καί μερικοί βασιλικοί, στηριγμένοι στίς βρεταννικές μπαγιονέ.τ- 
τες...». Στίς 23 τοΰ Δεκέμβρη, τό συντηρητικό περιοδικό «L ’ ECONO
MIST» έγραφε: «Οί δυνάμεις τών. άντιπάλων τοΰ στρατηγού Σκόμπυ είναι 
ουσιαστικά πολιτικές. Τώρα γίνεται ολοφάνερο δτι τό ΕΑΜ διαθέτει στηρίγμα
τα πιό μεγάλα άπό δ,τι νομίζαμε» ' κ.

Οί πολιτικοί άπεσταλμένοι τοΰ Τσώρτσιλ. ό υπουργός Μάκ Μ ίλλαν 
καί ό πρεσβευτής Λήπερ, στίς εκθέσεις τους. ύπολόγιζαν περισσότερο σέ 
πολιτική λύση μέ εθελοντική ύποταγή τοΰ ΕΑΜ σέ κάποιο νέο κυβερνη
τικό σχήμα. Είχαν άποφασίσει νά συγκαλέσουν μία σύσκεψη μέ όλους

57. Τσώρτσιλ. στό ίδιο, (όλα τά παραπάνω άποσπάσματα).
58. Σ τ- άρματα! τόμ. II σελ. 203.
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τούς ηγέτες τών αστικών πολιτικών κομμάτων, όπου Οά καλοΰσαν νά συμ- 
μετάσχει καί τό ΕΑΜ. Ό τα ν έφτασαν στήν ΆΟ ήνα οί Τσώρτσιλ καί 
Ή ντεν  πληροφορήϋηκαν γιά τήν σύσκεψη καί συμφώνησαν νά πάρουν 
οί ίδιοι μέρος καί νά κληθούν οί πρεσβευτές τών Μεγάλων Συμμάχων νά 
παραβρεθοΰν σάν «παρατηρητές».

'Ο Τσώρτσιλ δέν πίστευε πώς τό ΕΑΜ Οά δεχόταν τήν πρόσκληση. 
Ά λ λ ά  καί αν «ήρνεϊτο τήν πρόσκληση —έγραφε στό ένημερωτικό του 
τηλεγράφημα πρός τήν κυβέρνησή του— Οά άπεσαφήνιζε τίς προθέσεις 
μας στά μάτια όλοι> τοΰ κόσμου». Δηλαδή Οά τοΰ δινόταν ένα έπιχεί- 
ρημα νά παρουσιάσει στήν Α γ γ λ ία  καί τή Διεθνή Κοινή Γνώμη τήν 
πολιτική του καί τίς προθέσεις του σάν «άγαΟές» καί «αφιλόκερδες» 
καί ότι μοναδική έπιδίωξή του είναι νά βοηθήσει νά «τι:0ή τέρμα στήν 
άόε/.φοκτόνο πάλ.η στήν Έλ.λ.άόα». Νά δείξει επίσης ότι μιά μικρή μει
οψηφία «αφρονών αναρχικών - τροτσκιστών». στήν προσπάθεια της νά 
επιβάλει μέ τή βία τή δικτατορία της, ξεσηκώθηκε ένοπλα ενάντια στή 
«νόμιμη κυβέρνηση καί ενάντια στήν πανεθνική ενότητα». Ά λ λ ά  καί άν 
τό ΕΑΜ δεχόταν τήν πρόσκληση, ό Τσώρτσιλ. όπως έγραφε, «δέν έβλεπε 
μεγάλες πιθανότητες νά σχηματιστεί κυβέρνηση ενότητας.»

Ά π ό  τό πρόγραμμα προβλεπόταν νά εγκατασταθούν οί Τσώρτσιλ καί 
Ή ντ εν  στό ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία». Ε π ειδή  δέν αποκλειόταν ή 
πιθανότητα νά γίνει κάποια επίθεση στό κέντρο τής πόλης, γιά λόγους 
πρόνοιας αποκλείστηκε τό ξενοδοχείο. Ο Τσώρτσιλ ζήτησε νά εγκατα
σταθεί στή βρεταννική πρεσβεία.

Στή διαδρομή άπό τό άεροδρόμιο μέχρι τήν όδό Βασιλίσσης Σοφίας, 
όπου βρισκόταν ή πρεσβεία τής Μεγάλης Βρεταννίας. άσφαλώς ό Τσώρ
τσιλ δέν αισθανόταν καλά μέσα στό θωρακισμένο αυτοκίνητο. (·)ά βρέθη
καν διερμηνείς νά τοΰ εξηγήσουν τά τεράστια συνθήματα πού ησαν ‘/ραμ
μένα στού; τοίχου; τή; φλεγόμενη; Αθήνα;: ΣΤΑ ΟΙ1ΛΛ ΕΛΛΙΙΝΕΣ! 
ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΟΧΗ! ΕΞΩ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΠ ' ΊΉΝ ΕΛΛΛΛΛ! Ιτή ν  
περιοχή τής πρεσβείας οί μάχες, κείνη τή μέρα. διεξάγονταν μέ ένταση και 
ή διαμονή τοΰ Τσώρτσιλ καί τής άκολουθίας του δέν ηταν καθόλου άπ αλ
λαγμένη από κινδύνους. Α π οφ ά σ ισ α ν νά φύγουν- άπό τήν πόλη καί νά 
όιαπεραιωθοΰν στό καταδρομικό «Αίας».

Τό μέτρο άποδείχτηκε «προφητικό»! Ο ίδιος ό Τσώρτσιλ σ ' ένα 
τηλεγράφημά του. πληροφορούσε τή γυναίκα του γιά τήν κατάσταση στήν 
‘Αθήνα καί σημείωνε:
■·-?. Θά άκούσατε γιά τήν συνωμοσία πού Οά άινε.τίναζε τό Στρατηγείο πού είχε 
έγκατασταθή στό ξενοδοχείο τής Μεγάλης Βρεταννίας. Δέν πιστεύω δτι είχι 
;7w:/ γιά μέ\α. Άόέςια δμως χέρια ('.τοποθέτησαν εναν τόννο όυναμίτιόος στοίκ  
υπονόμους μέ γερμανικό σύστημα άναφλ.έξεως μεταξύ τής στιγμής πού έμαθαν 
γ/ / ι άφιξή μου καί τής αυγής»™.

Γιά τό γεγονός αύτό έγραψε ό τότε γραμματέας τής ΚΟΑ Β. Μπαρτ- 
ζιώτας τά παρακάτω:

Δυνάμεις τού ΕΛΑΣ 'Αθήνας, πλαισιωμένες άπό στελέχη τής ΚΟΑ μέ έπι-

59. Ού. Τσώρτσιλ. στό ίδιο.
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κεφαλής τόν σ. Σπύρο Καλοόίκη. έκαναν μιά άλλη τολμηρή καί ηρωική επ ιχεί
ρηση. "Εχοντας σ τά / έρια τοιις τό γενικό σχεδιάγραμμα τών υπονόμων τής 'Α 
θήνας. έπειτα άπό πορεία 12 ώρών μέσα στά βρώμικα νερά τών οχετών. μ ι  ά
μεσο κίνδυνο τής <.ωής τους. κατόρθωσαν νά κουβαλήσουν κάιτω άη ’ τήν Πλα
τ da  Συντάγματος, άκριβώς στό  Ξενοδοχείο τής «Μ εγάλης Βρεταννίας». όπου 
ήταν ή έδρα τής κυβέρνησης τοϋ I . Παπανδρέου. τοϋ «Κράτους Παπανδρέου». 
περίπου ενα τόννο εκρηκτικής ύλης. τροτύ/.ης καί μέ ήλεκτρικό σύρμα σύνδεσαν 
τήν τροτύλη μί. ειδικό ήλι.κτρικό μη/άνημα άνατίναςης. που βρίσκονταν στή  δι- 
κή μας περιοχή. '( )  σ. Καλοδίκης άνάφερ: σέ μένα τή μέ.ρα τών Χριστουγέννων 
(25 τού Δεκέμβρη 1944) γιά τήν επιχείρηση αύτή. μέ. τή δήλω ση ότι είναι έτοι
μοι νά τινάζουν στόν άέρα τό άντρο τής Κυβέρνησης τού Παπανόρί.ου καί τών 
"Αγγλων. Έ γώ  άνάφερα στό  Π Γ  τής ΚΙ. τού ΚΚΕ που Οάόινε καί τήν τελική  
'έγκριση. Τό III  τής ΚΕ έχοντας ύπόψη τόν ερχομό τού Τσώρτσιλ καί τίς όια- 
πραγματεύσεις μαζί του. μάς είπε νά περιμένουμε μερικές μέρες. Οΐ 'Εγγλέζοι 
ομως. στίς 27 τού Δεκέμβρη. άνακοΊνωσαν ότι άνακάλυψαν «τυχαία» τήν τρο
τύλη κι έτσι άπότυχε αύτή ή ηρωική επιχείρηση...·><*'.

Στίς 25 το»' Δεκέμβρη ό Ά γγλος πρωθυπουργός κάλεσε οί: τυπική 
συνεργασία τόν Παπανδρέου έφ' όοον ήταν άκόμα πρωθυπουργός. 'Ε π ί
σης πραγματοποίησε δυό ουσιαστικές συνεργασίες μέ τόν αρχιεπίσκοπο 
Δαμασκηνό, «έπί τοΰ όποιου —σύμφωνα πάλι μέ τά λόγια τού Τσώρτσιλ— 
έπρόκειτο νά βασισθώμεν τόσο πολύ...»

' 11 σύσκεψη

Αφού τελείωσαν τήν προπαρασκευαστική δουλειά μέ καθορισμένο τό ρό
λο τών κυρίων προσώπων πού θά έπαιρναν μέρος στή σύσκεψη, τήν ο
ρισμένη ώρα. υπό τήν προεδρία τοΰ Α ρχιεπισκόπου εγινε ή έναρκτήρια 
συνεδρίαση. Τήν παρακολούθησαν οί Τσώρτσιλ. Ή ντεν. ΜάκΜίλλαν. 
Άλεςάντερ καί Λήπερ. Τίς συμμαχικές κυβερνήσεις αντιπροσώπευαν, σάν 
παρατηρητές, ό πρεσβευτής τών Η11Λ Μι/κβή. ό σοβιετικός άντισυνταγ- 
ματάρχης Ποπώφ καί ό πρεσβευτής τής Γαλλίας. Ά π ό  τήν έλληνική 
πλευρά πήραν μέρος ό Α ρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ό Γ. Παπανδρέου. 
ό Ν. Πλαστήρας. ό Θ. Σοφούλης. ό Γ. Καφανιάρης. ό Λ. Μάςιμος. ό Φ. 
Λραγούμης. ό Π. Κανελλόπουλος. ό Στ. Γονατάς. ό Στ. Στεφανόπουλος. ό 
II. Ράλλης. ό Ά λεςυνδρής Kui ό θεοτόκης. Οί εκπρόσωποι τοΰ ΙΆΜ- 
Ι ΛΛΣ. ποΰ είχαν ειδοποιηθεί πιός ή σύσκεψη Οά γινόταν στίς 4μ.μ. στή 
μεγάλη αίθουσα τοΰ Ξενοδοχείου -Μεγάλη Βρεταννία». δέν είχαν φτιίοει 
στό υπουργείο τών ίχωτερικών. όπου στήν πραγματικότητα είχε άποφα- 
σιστεΐ νά γίνει καί εγινε γιά λόγους άσφαλείας. "Ετσι δέν πρόφτασαν νά 
άκούσουν τόν λόγο τοΰ Τσώρτσιλ. Οί Σιάντος, Παρτσαλίδης καί Μάντα
κας άκουσαν τή μετάφραση.

60. Β. Μπαρτζώτας. Στό ανέκδοτο βιβλίο του « Ή  Α θήνα  πολεμά καί νικά», δακτυλογρα
φημένη σελ. 255. Στά αρχεία τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ.
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Ο πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρεταννίας μίλησε επιτακτικά καί μι: 
σιγουριά πώς αύτός είναι ό αφέντης τής Ελλάδας καί μόνος αρμόδιος νά 
ρυθμίζει τήν έςέλιςη καί τήν τύχη τής χώρας. Γινόταν φανερό πο'ις όλοι 
οί παρευρισκόμενοι κλήθηκαν όχι νά βρούν κάποια λύση τής δραματικής 
κρίσης, αλλά νά δεχτούν διαταγές.

<·.Ιέν αΐιγκη/.ϊ.αημι: τήν σύσκεψιν —είπε στό λόγο του ό Τσώρτσιλ— άπό 
αδυναμίαν. οι"η: έ/ομεν δ ισ τ α γ μ ο ίν ά  προ /ο /ιή σο /α ν στήν έπίτευξιν τ<:>ν σκο- 
Π(ίγ //«;...·> Ιτή συνέχεια τού λόγου του απαίτησε άπό τό ΕΑΜ -ΙίΑΑΙ νά 
συμμορφωθεί χωρίς αντίρρηση στούς όρους τού Ικόμπυ Kui τότε μόνο Οά 
είναι δυνατό νά προχωρήσει ή πολιτική λύση. σύμφωνα μέ τόν τρόπο πού 
καθόρισε ή βρεταννική κυβέρνηση γιά τή λύση τή; -ελληνικής περι
πλοκή;··. όπω; ονόμασε τήν στρατιωτική βρεταννική επέμβαση. Δέ δίστα- 
σε ό Τσώρτσιλ νά αφήσει νά ύπονοηθεΐ πώς δλη ή δράση του καί οί πρω
τοβουλίες του εκφράζουν δήθεν καί τίς θέσεις καί άπόψεις τής "Αμερικα
νική; καί Ιοβιετική; Κυβέρνησης. Ή  παγερή στάση καί σκοπή. τόσο τού 
Ιοβιετικου αντιπροσώπου, όσο καί του Πρεσβευτή τής ' Αμερικής διέψ ει- 
δαν αύτό τόν ισχυρισμό τού Τσώρτσιλ.'

"Αφοΰ έκτόξευσε τίς απειλές του καί έβαλε τά πλαίσια μέσα στά όποια 
θά επρεπε νά κινηθούν οί "Ελληνες πολιτικοί δήλωσε δτι: «άφήνει τούς 
Ίδιους τούς “Ελληνες πολιτικούς νά συνεννοηΟοϋν καί νά βρουν διέξοδο...» καί 
δτι «άν τόν χρειαστούν κατά τή σύσκεψη Οά είναι στή διάθεσή τους»!*'1 

"Ακολούθησε σύντομη ομιλία τοΰ στρατηγοΰ Άλεξάντερ. πού έπλεξε 
τό έγκώμιο τών βρεταννικών στρατευμάτων. Μετά μίλησε ό Παπανδρέου, 
ό Μάξιμος καί ό Παρτσαλίδης. πού άπό μέρους τοΰ ΕΑΜ δήλωσε πώς έπι-
θυμία του είναι ή άνιππροσωπεία του χ·ά συμβι ' / ει στήν άνεύρεση μιά; λύ-
ση; καί έξοδοι άπό τι> άδιέςοδο. 1ελευταΐος μίλησε ό Ηντεν. ποι· άπο-
σαφήνισε. π<·>; ή διάσκεψη εγινε μέ πρωτοβου λία τού Ίσώρτσιλ. /ω ρί; νά
>■/.“  έπικαλεσθιιϊ τήν έγκριση τοιΓ Προέδρου τών ΙΙΠΛ Ροΰζβελτ'καί τού
-τρατάρ/η τή; Ιοβι;ετική; 1 ν,·.ση; Ι.Β. Ιτά λιν. II δήλωση αύτή προ-
κόλεσε αίσθηση κι/ί προφιινώ; ί:γινε γιά \·ά άποφευ/θου\· παρεξηγήσεις
και ό .ίτη τε ; άνάμεσ ./ πτού; συμμάχου;, ποι ναι μεν δεν καταδίκασαν τή
Ι’.ρώμικη έπεμβαση τών Βρετανν ών άνοι/τά. όμως είχαν γίνει σχετικέ;
.ταμι/στάσεις. ποί ει./α ν  προ κι/λ έσει σοβαρέ ;  δυσκολίες στόν Ηντεν.

Ιο έπίσημο. νά πούμε, μέρι >; τή; σύσκεψη; τελείωσε. Οί Αγγλοι
μ' έπικεφα/.ή; τον Ισώρτσιλ. β /αίνουν άπό τή\· αίθουσα. 'Ακολουθούν
... άντιπρόσ,..ποι τώ\· άλλωχ- σι -μμά/ον.

Φι:ι γοντ./ς από ι[ή σύσκεψη ό Τσώρτσιλ ειχε μιά μακρι» συνεργασία
μέ ιόν πρεσβευτή τή; Α μ ερ ική ς Μακβή καί ό δεύτερος συμφώνησε ότι ή 
/.ίση  τή; άντιβασιλιιία; είναι ό μόνος ανοικτός δρόμος. άλλά υπενθύμισε 
στόν Βρετκννό πρωθυπουργό τήν πρότασή του γιά διεθνή επιτροπή συ 
μέσο γιά αποφασιστική καί σταθερή λύση τοΰ ελληνικού προβλήματο;.

61. Ό Π ρόεδρ οςτής  Εκτελεστικής "Επιτροπής τού Α γγλικού Εργατικού Κόμματος Λα- 
ολυ, σχολιάζοντας, σέ άρθρο του. τό λόγο τού Τσώρτσιλ πρός τούς "Ελληνες πολιτικούς, ϊγρα- 
W-: « ...Ό  Τσώρτσιλ μίλησε στή σύσκεψη τών Ε λλήνω ν ήγετών μάλλον σάν μπράβος τής Α 
ναγέννησης. παρά σάν πολιτικός άντρας τού 20οΰ αΙώνος» (Δοκίμιο γιά τήν (σιορία τής Έ θνι- 
κή; Αντίστασης, τεύχος II. σελ. 54, Αρχεία ΚΚΕ).
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Ο Τσώρτσιλ άπάντησε όόριστα, άφήνοντας νά υπονοηθεί πώς καί ό ίδιος 
κάτι τέτοιο είχε στό νοΰ του. Καί πάλι ό Τσώρτσιλ ζήτησε νά ενημερωθεί 
ό Πρόεδρος Ροΰζβελτ '/‘ά τήν άσχημη κατάσταση πού τόν εχει κουράσει 
καί απογοητεύσει τόσο πολύ. πού δέν βλέπει τήν ώρα πότε νά φύγει 
«...άπό τόν καταραμένο τοΰτο τόπο»! «..."Ηλθαμε. —είπε στόν Μακβή— 
έδώ. νά πολεμήσουμε γιά νά προστατεύσουμε τό λαό τών Αθηνών άπό 
τή σφαγή...».

Δραματική συζήτηση

Ό τα ν  Εμειναν μόνοι οί "Ελληνες πολιτικοί, γιά άρκετό διάστημα έπι-
κράτησε σιωπή. Κανένας δέν έπαιρνε τό λόγο. Ό  Σιάντος τότε ρώτησε, 
απευθυνόμενος στόν προεδρεύοντα 'Αρχιεπίσκοπο: Ποιό είναι τό αντικεί
μενο τής συγκέντρωσης εκείνης. Καί ό Δαμασκηνός άπάντησε: Γ ιά νά πα
ραδώσετε τά όπλα.

Ή  απάντηση τοΰ Σιάντου ήταν σταράτη: — Ά ν  μάς κα/χσατι: γι' αιηό. 
ΐ./.άτι: νά τά πάφι.τι:. Νί.ο Λίβανο όΐ.ν πρόκι.ιται νάχον/ιν.. Ά ν  νομίζι.τι: δτι ήρθα- 
/ιι: γιά νά μας βρίσκτι:. νά μάς τά πήτι:. ι.ϊμαοτι: ϊιπο /ρ ιομ ίνο ι νά άποχιορή- 
οοΐι/α:. Στήν πι.ρίπτόση ομν>ς αύτή Οά φί:ρι:τι: άκίφαια τήν α>Οί>νη τής ματαίω
σης τής σόσκι.ψης.

Μετά τή δήλωση εκείνη του Σιάντου. ό Αρχιεπίσκοπος ζήτησε νά 
άρχίσει συζήτηση γιά πολιτική λύση τής κρίσης. "Ολοι συμφώνησαν καί 
δόθηκε ό λόγος στόν Γ. Κι/φαντάρη...

Δραματική ήταν ή συζήτηση πού εγινε τίς δυό πρώτες μέρες, στή σύ- 
σκεψη τών πολιτικών ηγετών. 'Α ρχικά εξετάστηκε τό ζήτημα τής ‘Λντι- 
βασιλείας. Ό  Καφιιντάρης Kui ό Σιάντος υποστηρίζουν τήν άμεση λύση 
τού ζητήματος αυτού, σάν προϋπόθεση γιά τή λύση καί τών άλλων προ
βλημάτων. () Μάξιμος τό δέχεται, σάν αναγκαίο «κακό». Ό  Παπανδρέου 
δέν τό θεωρεί απαραίτητο, γιατί μπορεϊ ή κυβέρνηση νά ασκεί αυτό τό 
δικαίωμα. Οί Ράλλης καί θεοτόκης υποστηρίζουν πώς μπορεϊ ό βασιλιάς 
άπό τό Λονδίνο νά άσκεϊ τά συνταγματικά δικαιώματα. Καί ό Σοφούλης 
δηλώνει πιό; δέ μπορεϊ νά άποφασίσει μόνος του. χωρίς νά ρωτήσει τούς 
κομματικού; συνεργάτες του καί αποχωρεί, μέ τή δήλωση πώς Οά ςαναγυ- 
ρίσει στή συνεδρίαση τής επόμενης μέρας. 'Αποχωρεί καί ό Παπανδρέου. 
άλλά οί Μάκ Μίλλαν καί Λήπερ πού ήταν σέ διπλανή αίθουσα τοΰ Υ 
πουργείου 'Εξωτερικών, τόν στέλνουν πίσω στή σύσκεψη.

Τήν επόμενη μέρα τό πρωί. 27 τοϋ Δεκέμβρη, ό Καφαντάρης κάνει 
δριμύτατη επίθεση εναντίον τού Παπανδρέου. τόν χαρακτήρισε άνάξιο 
πολιτικό, πού γιά 2.000 πραιτωριανούς τής 'Ορεινής Ταξιαρχίας ματοκύ
λισε τιη· τόπο. Ι όνισε πώς τά έκρεμή ζητήματα τής Ελλάδας <·ά τά λύσει 
ό πολιτικός κόσμος καί όχι οί "Αγγλοι καί ότι ή επιστροφή τής βασιλείας 
στήν 'Ελλάδα σημαίνει επιστροφή τής 4ης Αύγούστου kui τού φασισμού. 
Καί σέ δευτερολογία του. έπανέλαβε πώς άν ό Παπανδρέου νόμιζε ότι έπρεπε 
νά οδηγήσει τή χώρα στή σύρραξη έπρεπε νά διαλέξει άλλη αφορμή καί 
όχι τό ζήτημα τής διατήρησης 2.000 πραιτωριανών. όταν μάλιστα ειχε 
δεχτεί τή διάλυσή τους καί έπειτα υπαναχώρησε. Κατηγόρησε τόν ΙΙαπα\·-
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δρέου πού γυρίζοντας δέν κάλεσε τά κόμματα νά έξηγήσει τί εγινε στή 
Μέση 'Ανατολή καί μέ έντολή τίνος ήρθε πρωθυπουργός στήν ΆΟήνα. 
Σήμερα μδς φέρνει, —τελείωσε ό Καφαντάρης— τήν παραίτησή του. Δέν 
μέ ένδιαφέρει. Τό ζήτημα δέν λύεται μέ τήν παραίτηση τοΰ Παπανδρέου, 
άλλά μέ τήν Άντιβασιλεία.

Ό  Σιάντος άφοΰ άπάντησε στήν έπίθεση τοΰ Πλαστήρα, πού κατηγό
ρησε γενικά τήν άντίσταση έναντίον τών χιτλεροφασιστών. μέ τό κοινό 
επιχείρημα όλων τών συνεργατών τών καταχτητών καί τών «άπόντων». 
πώς μέ λίγη δράση εγιναν αιτία καταστροφών ολόκληρων χωριών, εδωσε 
σύντομα στοιχεία τών άγώνων τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί τών προσπαθειών πού 
έκανε γιά τήν εξασφάλιση όμαλής δημοκρατικής ζωής καί πορείας, μετά 
τήν άπελευθέρωσή. «... Δέν προκα/.έσαμε εμείς. —τελείωσε τό λόγο του ό 
Σιάντος— τή σημερινή κατάσταση, πού πραγματικά ι.ίναι άσχημη. Τήν ήθελαν, 
τήν όργά νωσαν, τήν άρχισαν καί τήν έπέβαλαν οί "Αγγλοι. μί: σύνεργό τ on: τόν 
Παπανδρέου. Δέν ζητούμε τοφα καταμερισμό εύθυνών. Ό  Λαός Οά μάς κρίνι.ι. 
'ΗρΟαμι: γιά »’« βρούμε δλοι /ιαζί μιά λύση πολιτική. Λι>ό ι.ίναι τά σημεία πού 
πρέπει ν ’ άποτελ.έσουν τή βάση τής συμφωνίας: Λ η μ ο κ ρ α τ ί α καί Α 
ν ι: ξ α ρ τ η σ ί α. Ή  διαλλακτικότητα αύτή δέν πρί.πα νά νομιστεί άδυναμία. 
Είμαστε αποφασισμένοι νά συνεχίσουμε τόν άγώνα γιά τή Δημοκρατία καί τήν 
'Ανεξαρτησία καί έχουμε δλη τήν 'Ελλάδα μαζί μας. Σέ καμιά περίπτωση δέν 

πρόκι.ιται νά υποταχθούμε... χ''2.
Ό  λόγος τοΰ Σιάντου προκάλεσε εμπαθείς επιθέσεις τών μοναρχικών, 

τοΰ Πλαστήρα, τοΰ Κανελλόπουλου. Ό  Σοφούλης μένει επιφυλακτικός, 
ένώ ό Καφαντάρης συνεχίζει τήν έπίθεση έναντίον τών εμπρηστών τής 
όμαλότητας καί έναντίον τής μοναρχίας.

Ό  Α ρχιεπίσκοπος προσπαθεί νά βάλει τή συζήτηση σέ πρακτική βά
ση, γιά νά πετύχει τήν κύρια άποστολή πού τοΰ εχει αναθέσει ό Τσώρ
τσιλ: Τήν έγκριση άπό τούς πολιτικούς τού διορισμού του σάν 'Αντιβασιλέα 
καί τήν εξασφάλιση εντολής νά συγκροτήσει νέα κυβέρνηση, κατά τήν κρίση 
του. δηλαδή τέτοια πού κρίνουν κατάλληλη γιά τήν περίσταση καί τούς 
σκοπούς τους οί "Αγγλοι. Γιά τούς σκοπούς αυτούς έθεσε τό έρώτημα: 

«Μακαριώτατος: Ή  ’Αριστερά δήλωσε χθές δτι στή νέα Κυβέρνηση Οά 
καταθέσουν τά δπλ.α. Μπορεϊ ή 'Αριστερά νά μάς πει τί εννοεί νέα Κυβέρνηση 
καί μέ ποιους όρους Οά καταθέσει τά δπλ.α:

Σιάντος: ’Εμείς γιά τά δπλ.α δέν έχουμε γ« πούμε τίποτα, προτού λυθούν 
τά βασικά ζητήματα. Τά δπλ.α όέν είναι δική μας καί τών "Αγγλων υπόθεση. 
Τό ζήτημα είναι: ό πολιτικός κόσμος είναι διατεθειμένος νά συγκροτήσει κυβέρ
νηση έΟνικής ενότητας: Ναι ή δχι: "Αν ναι, τότε νά συζητήσουμε αύτό τό ζή
τημα. Συμφωνώ μέ τόν κ. Καφαντάρη δτι πρώτο βήμα γιά τή λύση τού ελλη
νικού ζητήματος είναι ή Άντιβασιλεία. πού θά οδηγήσει στή λύση τού Κυβερ
νητικού ζητήματος. Δέ μπορούμε νά παραδώσουμε τά δπλα στή λεγάμενη κυ
βέρνηση Παπανδρέου. γιατί μαζί της βρισκόμαστε σέ έμπόλεμη κατάσταση, 
εκτός άν νομίζετε δτι ό Παπανδρέου άιποτελεί Κυβέρνηση 'Εθνικής Ενότητας. 

«Παπανδρέου: Δέν είπα δτι υπάρχει Κυβέρνηση εθνικής ενότητος.

62. -Λευκή Βίβλος». Εκδοση Α θήνας 1945.
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«Παρτσαλίδης: Χτες τέθηκε γιά λύση τό ζήτημα τής Άντιβασιλείας. Βλέ
πω δτι τό ζήτημα αύτό παρακάμπτεται. Είναι κοινή συνείδηση δτι. άν ύπήρχε 
Άντιβασιλαα μπορούσε νά άποφευχΟε! ή σύγκρουση. Γιατί δταν στίς 4 Δεκέμ- 

βρη παραιτήθηκε ό Παπανδρέου καί προσκλ.ήθηκε ό Σοφούλης. ήρθε σ ' έπαφή 
μαζί του τό ΕΑΜ καί τό ΚΚΕ καί Οά ήταν δυνατό νά είχε σχηματισΟεΐ Κυβέρ
νηση. Συνεπώς πρωταρχική προϋπόθεση τοΰ τερματισμού τής κρίσης dvai ή 
Άντιβασιλι.ία.

«Κανελλόπουλος: Κάνα έμπαΟή έπίθεση κατά τού ΕΑΜ.
«Σιάντος: Τό καθήκον μας είναι δχι νά συζητούμε άλ./.ά νά βρούμε μιά  

λύση. πού Οά μάς βγάλει άπό τή σημερινή κατάσταση. ' Επαναλ.αμβάνω τήν ά
ποψή μας: Πρέπει νά γίνει νέα Κυβέρνηση κοινής εμπιστοσύνης στήν οποία Οά 
παραδώσει δ στρατός τού ΕΛΑΣ.

Μπροστά στήν έπιμονή τών έαμικών άντιπροσνιπων. ανακοινώνει ό Μα
καριότατος δτι ύπέρ τής Άντιβασιλείας έκηρύχθησαν οί Καφαντάρης. Σοφού
λης. Σιάντος. Παρτσαλίδης. Μυλ.ωνάς. Σοφιανόπουλος. Πλαστήρας. Μάςιμος. 
Γονατάς καί Κανελλόπουλος. Γιά τήν άναβολ.ή οΐ θεοτόκης. Άλεςανδρής. 
Ράλλης. Τσαλ.δάρης. Στεφανόπουλος καί Παπανδρέου. Μέ τήν ψηφοφορία αύτή 
θεωρείται δτι λύθηκε τό ζήτημα τού θεσμού τής Άντιβασι/.είας. Διακόπτεται 
ή συνεδρίασις γιά νά συνεχιστεί άργότερα. Ό  σ. Σιάντος !><i άναπτυςα τίς άπό- 
ψεις τού ΕΑΜ. γιά τόν τρόπο τής συγκρότησης τής κυβέρνησης καί τό πρό
γραμμά της».63

Ό  Τσώρτσιλ τορπιλίζει τή σύσκεψη. Ά ρνιέτα ι συνάντηση μί: τό 
ΚΛΜ

Ή  διακοπή εγινε τίς πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες. Ό  'Αρχιεπίσκοπος 
φεύγει γιά νά συναντήσει τόν Τσώρτσιλ καί νά τοϋ παρουσιάσει τίς γε
νικές γραμμές τοΰ σχεδίου δράσης του, σάν ' Αντιβασιλιάς.

Ή  συμφωνία Τσώρτσιλ-Δαμασκηνοΰ. μπορεί νά συνοψιστεί στά π«<- 
ρακάτω: "Αμεση ανάληψη τών καθηκόντων τού Ά ντιβασιλιά άπό τόν 
Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, μέ υποχρέωση τού Τσώρτσιλ νά άποσπάσει 

τό ταχύτερο τή συγκατάθεση τοΰ βασιλιά. Σέ περίπτωση ποΰ ό βασιλιάς 
θά επιμένει στήν άρνησή του. νά αναγνωρίσει τήν Άντιβασιλεία ή Με
γάλη Βρεταννία Kui νά έςασφαλίσει άναγνώριση kui άπό μέρους τών 
ΗΓ1Α καί άλλων Κυβερνήσεων. Νά συγκροτήσει κυβέρνηση μέ ΙΙρόεόρο 
τόν Πλαστήρα. χωρίς τό ΚΚΙ; καί τό Ι:ΑΜ άλλά καί χωρίς τόν ΙΙαπαν- 
όρέου ποΰ ■■«δυσφημίστηκε». "Αν ό ΙϊΑΑΣ «δέ συμφωνήσει νά γίνει άμεση 
άνακωχή καί νά υποταχτεί στή νέα Κυβέρνηση, οί μάχες Οά συνεχιστούν 
μέ μεγαλύτερη ένταση άπό μέρους τών "Αγγλων, άλλά μόνο ώσπου νά έκ- 
κα(·αρίσ«)υ\· τήν Αττική. Οί "Αγγλοι 6i: Οά συνεχίσουν τίς επιχειρήσεις 
πτήν άλλη Ί;λλά«>α. Τά στρατεύματα όμως τών "Αγγλων <ιά παράμεναν 
πτήν Αθήνα ώσπου ή Κυβέρνηση νά συγκροτήσει όικό της στρατό ικανό 
νά τή στηρίζει στήν έςουσία.

63. -Λευκή Βίβλος», έκδοση Α θήνας 1945.
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Ή  αντιπροσωπεία τοΰ ΕΑΜ ζήτησε ιδιαίτερη συνάντηση μέ τόν " Α γ 
γλο Πρωθυπουργό. Ή  συνάντηση δέν πραγματοποιήθηκε. Ο Τσώρτσιλ 
δέχτηκε τήν παράκληση τοΰ Α ρχιεπισκόπου - ' Αντιβασιλιά νά μήν πραγ
ματοποιηθεί. μιά που τό πολιτικό πρόβλημα Οά λυθεί άπό τους πολιτι
κούς!! Ο Πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρεταννίας είχε κιόλας πετύχει 
περισσότερα άπό όσα μποροΰσε νά ελπίζει. Ο ίδιος ό Τσώρτσιλ ομολογεί 
στό βιβλίο του:

«Στίς 17.30' είχα μιά τελευταία συνομιλία μι: τόν 'Αρχιεπίσκοπο. Στίς σι>- 
ίητήσας του μέ τούς άιντιπροσώπους τοΰ ΕΛΑΣ άπεφασίσθη ότι Οά ζητούσα 
άπό τόν Βασιλέα νά τόν διορίση Αντιβασιλέα. ' Υπελόγιζε οτι Οά άνελάμβανε 
τόν σχηματισμό /ιιάς κυβε.ρνήσεος πού Οά είχε. κανί.ναν κομμουνιστή υ
πουργό. Άπεφασίσαμε νά συν:/ίσ<·>/ιε τήν μάχη μί: δραστηριότητα μέχρις οτου 
ό ΕΛΑΣ δεχΟή άνακοχή ή άιπε.λ. ιΌε.ροθή ή περιοχή τών Αθηνών. Τού είπα 
οτι δέν μπορούσαμε νά άναλάβο/ιε καμμία στρατιοτική επιχείρηση έ ξ ο  άπό 
τήν πριιτεύουσα καί τήν ’Αττική, άλλά οτι Οά προσπαθούσαμε νά διατηρήσομε 
βρεταννικές δυνά/ιεις στήν Έλ.λάιδα ϊ.ος οτου σχηματισΟή εθνικός στρατός.

Ακρι/Ιος πρίν άπό τήν συνδιάλεξη αύτήν. είχα λ.άβει 'ένα γράμμα άπό τούς 
κομ/ιουνιστάις άντιπροσνιπους πού μού ζητούσαν νά μέ συναντήσουν ιδιαιτέρας. 
'() Αρχιεπίσκοπος μέ παρεκάλεσε μέ επιμονή νά μή δεχθώ. Τότε άπήντησα 

ότι. επειδή ή σύσκεψις είχε καθαρά ελληνικό χαρακτήρα, όέν επρεπε νά δεχθώ 
τήν αίτησή τους...»Μ.

Πρίν όμως φύγει άπό τήν ΆΟήνα. επρεπε νά εξασφαλίσει τήν άπο- 
φασιστικότερη πολεμική δράση τών Ά γγλων. Γιά τό σκοπό αύτό έκανε 
ένα τηλεγράφημα πρός τόν στρατηγό Ίσμαίη:

-Είναι σαφές γιά μένα ότι έδώ. στήν ’Αθήνα. Οά επακολουθήσουν κατα
στροφές καί θά έπηρεάσουν τήν θέση μας σέ όλ.όκληρο τόν κόσμο, έάν δέν μπο
ρέσομε νά ρυθμίσομε τήν κατάσταση άιμέσος. δηλαδή μέσα σέ δύο ή τρεις 
εβδομάδες. Γ ι ' αύτό. Οά πρέπει, κατά τόν Άλεξάντερ. νά στείλομε δύο ταξιαρ
χίες τής 4Λης μεραρχίας, πού έχουν ήδη λάβει τήν διαταγή νά είναι έτοιμες νά 
άναχι ψήσουν. 'Εξ άλλου, ή στρατιοτική κατάστασις στά δυτικά 'Απέννινα εί
ναι τέτοια πού κάθε σοβαρή έξασθένισις τών έφε.δρειον τής 16ης όμάδος στρα
τιών μπορεΐ νά είναι έπικίνδυνη.

2. Θά ήθελα, μέ τήν εύκαιρία αύτήν, νά μελετούσατε καί ι·(ί είσΟε έτοιμοι 
νά συζητήσομε μαζί. στήν έπιπτροφή μου. τήν μεταφορά άπό τήν Παλαιστίνη 
στήν Ιταλία τής ταξιαρχίας πού είναι έπί κεφαλ.ής τής 5ης μεραρχίας, πρίν ή 
4η μεραρχία άναχορήση γιά τήν* 'Ελλάδα. Θά επιθυμούσα πολύ νά είχαμε ά- 
πάιντηση έπ ' αύτού αύρων...·>·’'.

Γιατί βιαζόταν ό Τσώρτσιλ νά έξασφαλίσει μιά έστο) καί περιορισμέ
νη στό μικρό χώρο τής Α ττικής στρατιωτική επιτυχία, τό άποκαλύπτει 
στό μακροσκελές τηλεγράφημα πού έστειλε τήν ίδια μέρα. 28 τοΰ Δεκέμ
βρη. έπίσης άπό τήν ΆΟήνα, στόν Πρόεδρο τών ΗΠΑ Φ. Ροΰζβελτ: 
«... Θά πρέπει νά σκεφθώμεν μίαν προσορινήν τακτοποίηση·, ή όποία δύναται

64. Τσώρτσιλ, στό ίδιο. σελ. 346.

65. Τσώρτσιλ. δ.π. σελ. 347.

324



r« άναΟεωρηθή. όταν ή άπό πολλοί' άναμενομένη αννάντησίς μας λιφ η  /ώραν. 
7 / ήμερομη via αίίτη χώρα δέν ι.ίναι πολύ μακρικι. (-)ά ι.ίναι τό τι: δννατόν νά 
σονδικίσο/ιεν τάς άπόψεις μας καί τάς ένεργείας μας...» Πρόκειται γιά τήν 
συνδιάσκεψη τής Γιάλτας, πού Οάταν εξαιρετικά δυσάρεστο γιά τόν Τσώρ
τσιλ νά βρεθεί ό βρεταννικός στρατός σέ ένοπλη δράση έναντίον ενός 
συμμάχου λαοΰ.

Mr τό ίδιο τηλεγράφημα ό Τσώρτσιλ ί:νημί:ρω\τ. τόν Ροϋζβελτ γιά τις 
ένέργειές του στήν ΆΟήνα. τίς συναντήσεις του μί: τόν Μακβή. τήν ανά
δειξη το,~ Δαμασκηνού μέ συγκατάθεση τού 1ΆΜ καί αύτό τό θεωρούσε 
μεγάλη έπιτυχία τοι·. γιατί δέν είναι καθόλου υπέρ τής Άριστεράς μέ τήν 
κομμουνιστικήν έννοιαν. "Επίσης. ότι φεύγει άπό τήν Ελλάδα γιά νά 
ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στό βασιλιά νά ονομάσει τόν Αρχιεπίσκοπο 
Άντιβασιλιά. νά δεχθεί δηλαδή ··... τήν γνώμην τοι' ΙΙροΟχπονργοϊ· /Ιαπαν- 
δρέον. ό όποιος μετέ/ίαλι: γνώμην περίποι> τρεις φοράς μίαν ημέραν, άλλ ' ό 
όποιος έ/ει τώ/m ύποσ/ι.Οεϊ. ότι Οά τηλεγραφήσει μί. τό ίδικόν τοι■ λ.εκτικόν». 
Ζητούσε άπό τόν Ροϋζβελτ νά στείλει κι αύτός ενα τηλεγράφημα στό βα
σιλιά καί τόν πληροφορούσε ότι τό θέμα τοΰ διορισμού του ό Α ρ χ ιεπ ί
σκοπος τό έμπιστεύΟηκε όλοκληρωτικά στόν Ίδιο τόν Τσώρτσιλ.

Τέλος στό τηλεγράφημα πληροφορούσε τόν Ροϋζβελτ ότι:
<·"(). τι μπορέσετε. \ <ί πήτε γιά νά διισετε περισσότιρη ίσ/ύν πτίς νέες θέ

σεις. όταν φθάση ή ώρα. Οά ι.ίναι εξαιρετικά πολύτιμο, καί μ πόρεί ό ί ’Ί Μ νά 
δε/θή τούς οροκς άνακο/ής τού στρατηγού Σκόμπ». Ί:ξ άλ.λ.οι>. στέλνομε τίς 
άιπαραίτητες ;':νισ/ύσιις καί ή στρατιωτική μά/η Οά σννε/ισθή. Ίο μεγαλύτερο 
μέρος τού π/.ηΟΐ'Πμού άναπνέει ύστερα άπό τή λύση πού Οά τόν άπαλλ.άξη άπό 
τήν κομμουνιστική τρομοκρατία...»

« Έν τώ μεταξύ, δέν μπορούμε νά έκλέξωμι:· πρέπει ι·»ί σι,στήσαμε τήν δη
μιουργία μιας κν/Ιερνήσεος περισσότερο ικανής, ύπό τήν άιντι/ίασι/.εία τού Ά ρ-  
/ ιεπισκόποι·. καί νά έ.ξακολ.οΐιΟήσομε τό σκληρό αύτό ί.ργο. πού ασιραλώς δέν 
τό έπιδκ:>ξαμε: νιί iv.t.nOi.prxιο/ιι: τήν ΆΟήνα άπό τά εξαιρετικά ;.πικίνδι>να. 
ίσ/ιφά. καλ.ά ώργανομένα καί καλά διοικούμενα στοι/ε.ϊα πού τελευταία άφθο- 
νούν στήν περιο/ή. Θά ήμο»ν πολύ εύτι·/ής νά /1/ΐώ ενα τηλεγράφημα κατά τήν 
επιστροφή /ιοι ... ■·

Άφοϋ τακτοποίησε (ΐύτά τά πράγματα καί παρόλο πού οί προτάσεις 
τοϋ ΕΑΜ εξετάζονταν καί ή συζήτηση πάνω σ ' αύτές Οά γινόταν στή σύ
σκεψη τών πολιτικών πού Οάρχιζε στίς 11 π.μ., ό Τσώρτσιλ στίς 2Κ τοϋ 
Δεκέμβρη. ΙΟπ.μ.. κάλεσε τούς δημοσιογράφους καί έκανε δηλώσεις προσ
βλητικές γιά τόν Ε λληνικό  λαό.

Ο Ελληνικός λαός. είπε. είναι μιά κοινωνία χωρίς ««εσωτερική ύφή*>. 
ότι ή Ελλάδα Οά πρέπει νά μπει κάτω άπό διεθνείς Οεματοφύλακες καί ότι 
όσο δέ γίνεται συμφωνία Οά εξακολουθούν νά βάζουν τά βρεταννικά όπλιι.

«■ Άφού ένεπλ.άκημεν είς τήν ύπόΟι.σιν άινελ.άφαμεν εύΟύνας. Έξετοπίσαμεν 
τούς στασιαστάς άπό τό καθ' αύτό κέντρον τής πόλεος. Ί:/ομι:ν αρκετά στρα
τεύματα ενταύθα καί καθ' έιδόν. οίίτος ώστε νά δανάμεθα νά καταστώμεν άπο- 
/.ύτος κύριοι τής πόλεος τών Αθηνών καί τής Αττικής. "Οσον δέ τα/ύτερον 
όρθοφρονήσει ή έτέρα παράταξις. τόσον τα/ύτερον θά σταματήση ή μά/η... θά  
χρησιμοποιήσουμε όσασδήποτε δονάμεις /ραασθώ σι πρός τούτο διά νά έπιτύ-
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χωμεν τόν άντικει/ιενικόν μας αϋτόν σκοπόν. Έάν όί.ν έπιτευχθή συμφωνία τά 
πυροβόλα Οά Εξακολουθούν νά βάλουν δπως τόψα... Καί φυσικά πρέπει ι>ά άνα- 
μένωμεν δτι συντόμως ό Πρόεδρος Ρούζβελτ, ό Στρατάρχης Στάλιν καί Εγώ, 
Οά συναντηθώμεν μαζί μι: τούς συμβούλους μας. οπότε Οά Επανεξετάσωμεν τήν 
κατάστασιν. διότι Εάν δέν ήμπορί.σι.τι. νά Επιτύχετε δημοκρατικά θεμέλια ικανο
ποιητικά καί ΕμπνΕοντα Εμπιστοσύνην, πιθανώς Οά χρειασθή νά άποκτήσι.τι: 
διεθνείς θεματοφύλακες οίασδήποτε μορφής...*».65β

Μετά τίς δηλώσεις αύτές, ό Τσώρτσιλ μέ τήν ακολουθία του έφυγε 
γιά τή Νεάπολη τής 'Ιταλίας.

Τέλος τής κωμωδίας

Ή  τελευταία πράξη τής κωμικοτραγικής παράστασης παίζεται σέ δυό
σκηνές: ’ Η μιά στό Λονδίνο, γιά νά περάσει ό βασιλιάς στά παρασκήνια 
προσο>ρινά. μέ τή διαβεβαίωση πώς άλλοι Οά δουλέψουν γιά νά τόν ξανα- 
πμφανίσουν πρωταγωνιστή στήν έλληνική σκηνή. Ή  δεύτερη Οά παιχτεί 
στήν ΆΟήνα. όπου Οά διαλυθεί ό «θίασος ποικιλιών», γιά νά μείνουν πά
νω δυό παλαιστές ροπαλοφόροι, ό Δαμασκηνός καί ό Πλαστήρας, φύλακες 
τής βρεταννικής κυριαρχίας στήν ’ Ελλάδα καί τοποτηρητές τοΰ θρόνου.

Στήν ΆΟήνα, στή συνέχεια τής σύσκεψης τών πολιτικών τής χώρας, 
ό Σιάντος αναπτύσσει τίς άπόψεις τοΰ ΕΑΜ. Παραθέτουμε περίληψη τοΰ 
λόγου του, όπως δημοσιεύτηκε στή «Λευκή Βίβλο»:

«Σιάντος: Η ΚυβΕρνηση πού θά σχηματισΟεΐ πρέπει νά είναι Κυβέρνηση 
πραγματικής Εθνικής 'Ενότητας. Τό πρόγραμμά της πρέπει νά Εφαρμοστεί 
στήν πράξη. Είναι απαραίτητο να Επαναληφθεΐ δ.τι έγινε στήν προηγούμενη Κυ
βέρνηση. Τό πρόγραμμά της θά πρέπει νά είναι:

1) Τιμωρία τών δοσιλόγων. Άπαίτηση τοΰ λ.αοΰ είναι νά δώσει λόγο ό
ποιος βαρύνεται γιά προδοτική πράξη.

2) Εκκαθάριση τοΰ Κρατικού μηχανισμού. "Οπως είναι συγκροτημένος 
σήμερα ό κρατικός μηχανισμός, μέ υπεύθυνους λειτουργούς στυλοβάτες τής 4ης 
Αΰγοΰστου καί δοσίλ.ογους, δέν μπορεί νά γίνει διοίκηση κράτους Ελεύθερου 
καί δημοκρατικού.

3) Διάλυση τής χωροφυλακής. Μέ τό σώμα αΰτό ό Μανιαδάκης καί οί 
κατακτητές όργίασαν σέ βάρος τοΰ Λαοΰ. Όσα στοιχεία τής χωροφυλακής εί
ναι ΰγιά νά παραμείνουν, άφοΰ κριθοΰν άπό συμβούλιο. Ή  Αστυνομία Πό
λεων. άιφοΰ περάσουν άπό συμβούλ.ιο τά στελέχη της, νά παραμείνει γιά τήν τά
ξη στήν ΆΟήνα. Στήν ύπαιθρο θά άναλάβει ή 'Εθνοφυλακή.

4) Δημιουργία 'Εθνικού Στρατού μέ άποστράτευση δλων τών Εθελοντικών 
σχηματισμών. Νά κληθούν 2-3 ήλικίες. Τά στελέχη τοΰ στρατού νά περάσουν 
άπό συμβούλιο. “Ετσι φτάνουμε στόν τερματισμό τής κρίσης.

Ως πρός τή σύνθεση τής Κυβέρνησης ζητούμε: Πρωθυπουργός πρόσωπο 
κοινής έμπιστοσύνης. Ποσοστό συμμετοχής μας 40-50%· Τά ' Υπουργεία ‘Εσω
τερικών καί Δικαιοσύνης καί τό 'Υφυπουργείο Στρατιωτικών καί 'Εξωτερι-

65α. Τσώρτσιλ, δ.κ. σελ. 351.
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κών. Στό σημείο αΰτό έξηγεϊ μί: άκαταμάχητα έπιχειρήματα, γιατί πρέπει νά 
δοθοΰν στήν ’Αριστερά τά πιό πάνω υπουργεία. Τελικά ό συναγ. Σιάντος προ
τείνει νά γίνει δημοψήφισμα τήν πρώτη Κυριακή τοΰ Φεβρουάριου καί οί έκλο
γές τόν 'Απρίλη.

Οί κ.κ. Π. Ράλλης. θεοτόκης καί Τσαλόάρης άποχωροΰν μί. τή δήλωση 
τοΰ πρώτου δτι οί προτάσεις σημαίνουν Κομμουνιστικοποίηση τοΰ Κράτους.

Ό  Πλαστήρας δήλωσε δτι άν γίνουν δεκτές οΐ προτάσεις θα φύγει άπό τήν 
'Ελλάδα.

Σιάντος: Αΰτό είναι ζήτημα δικό σας. 'Αλλά νομίζω δτι τό κακό δέν θά 
είναι μεγάλο.

Ο κ. Μάςιμος προτείνει νά γίνει συζήτηση γιά τίς προτάσεις άλλά ό Σο- 
φοΰιλης διαμαρτύρεται. Ό  συναγ. Σιάντος παρακαλ.εί ιή διευκρινισθεϊ στό τέ
λος έάν ή σύσκεψη δδηγείται σέ ναυάγιο ή δχι. Ό  κ. Σοφούλ.ης καί ό Μακα
ριότατος δηλ.ώνουν δτι ή συζήτηση θά έπαναλ.ηφθή άφοΰ άνταλλαχθοΰν οί άπο
ψης τό>\· άλλων κομμάτων έπί τό>ν προτάσεων τής 'Αριστερός.

Τελικά άποφασίζεται νά συνεχισθεΐ ή σύσκεψη σέ ήμέρα καί ώρα πού θά 
καθορισθεΐ. Ό  συναγ. Σιάντος δηλώνει στόν Μακαριότατο δτι άν στή νέα σύ
σκεψη κληθεί καί δ Γονατας ή άριστερά δέν μπορεί rd μετάσχει καί άν δέν 
άποχώρησε καί κατά τή σύσκεψη αύτή. αΰτό προήλθε άπό τήν ειλικρινή έπιθυ- 
μία της νά μή ναυαγήσει ή σύσκεψη».

Ίο  τριήμερο τών πο/.ιτικΊον συζητήσεων άπέδειζε πώς όλα τά παρα
δοσιακά άσπκά κόμματα τής Ελλάδας ηταν πολιτικά ανίκανα νά άπο- 
δεσμευτούν άπό τήν κηδεμονία τής Μεγάλης Βρεταννίας. "Η πολιτική λ ί
πη. χωρίς στρατιωτική νίκη. ηταν άνεπιΟύμιμη γιά τούς "Αγγλους καί οί 
άστοί πολιτικοί ηγέτες ηταν υποχρεωμένοι νά υπηρετήσουν τό δόγμα 
1 σοιρτοιλ.

Ή  ηγεσία τοΰ κινήματος παραδέρνει

Η κατάσταση στήν ΆΟήνα γινόταν όλο καί πιό δύσκολη καί χρειαζόταν 
μιά σωστή επαναστατική τακτική.

Ή  ήγεσία δέ στάθηκε ικανή νά εφαρμόσει μιά τέτοια τακτική βασικά 
γιατί παράδερνε μέσα σί: αντιφατικές αντιλήψεις καί εκτιμήσεις καί κι — 
ρίως γιατί δέν είχε ςεκαΙΙαρίσει ακριβώς γιά ποιό σκοπό πήρε τά όπλα καί 
σέ ποιά λύση σκόπευε. Σύγχυση επικρατούσε στά μυαλά τών ηγετών. Κι
νούνταν σπασμωδικά. πότε σερνόμενοι πίσω άπό τις έπαναστατημένες μά
ζες, πότε υποχωρώντας φοβισμένοι άπό τή σκιά τής Α γγλίας. Προσ
φέρουν· τά πάντα καί μέ αχαρακτήριστη δουλοπρέπεια εκφράζουν στό όνο
μα τού ελληνικού /.αού ευχαριστίες γιά τήν -πατρική·· φροντίδα τής Βρε
ταννίας πρός τήν Ί-λλάόα.

Σέ μιά κατάσταση πλέριας πολιτικοστρατιωτικής σύγχυσης, καιρο
σκοπισμού. προχειρότητας καί αντιφατικών, άλληλοσυγκρουόμενων ενερ
γειών. χωρίς σαφή άντίληψη τών σκοπών καί έπιδιώζεων τού κιν ήματος 
καί τών άντιπάλων. βρίσκει τήν ήγεσία τού ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ ή πρόσ
κληση νά πάρουν μέρος στή σύσκεψη τών πολιτικών ηγετών τής Ε λ λ ά 
δας.

327



Πολλοί υποστηρίζουν πώς ή «αδιαλλαξία» τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ καί 
τοΰ ΕΑΜ, έγινε ή αιτία νά ματαιωθεί ή έπίτευξη μιας πραγματικής δη
μοκρατικής ενότητας, μέ ανάλογη κυβέρνηση.

-Ο ί ι:κπρόσο>ποι τοΰ ΕΛΑΣ, —έγραψε τότε στό ήμερολόγιό του ό Τσι- 
ριμώκος— χάνουν μ>· τήν άόιαλλαςία τους τήν τι:λι:ι>ταία ι.ΰκαιρία νά όπο- 
/αψήσοίιν»1*.

Ά λλά γιά ποιά ευκαιρία γίνεται λόγος καί γιά ποιό σκοπό επρεπε ντέ 
καί καλά νά υποχωρήσουν; Τό λέει ό ίδιος ό Τσιριμώκος στό ίδιο δημο
σίευμα:

« '/ /  άναχι'φηση τοΰ Τσώρταιλ όάχνι.ι οτι ή ήττα rival άιναπόφι:ι>κτη. Τό 
γόητρο τής Ηρι.ταννικής Αυτοκρατορίας παίζι.ται μαζί μι: τό ϊ-.λληνικό ϊ.όαφος...»

Καί γιατί επρεπε να υποταχθεί τό ελληνικό κίνημα έθελοντικά γιά νά 
σωθεί τό γόητρο τής ιμπεριαλιστικής Α γγλίας καί μάλιστα νά τής παρα
χωρήσουμε καί τό έδαφος τής 'Ελλάδας: Κι έπρεπε νά βιαστούμε νά μποΰ- 
μι: στό ανοικτό στόμα τοΰ λύκου, γιατί έτσι ή αλλιώς είχε αποφασίσει νά

Λ; ξαναγι ρίσουμι:. όμως. στό πρώτο ερώτημα: Γιά ποιά αδιαλλαξία 
τών αντιπροσώπων τοΰ ΕΛ Α ! γίνεται λόγος; Μιά προσεκτική εξέταση τών 
συζητήσεων καί επαφών τών πολιτικών, τοΰ Α ρχιεπ ισκόπ ου  καί τοι' 
Τσώρτσιλ. σέ μέρες καί ωρες. Οά μάς οδηγήσει σ ' ένα πεντακάθαρο συμ
πέρασμα: Ο Τσώρτσιλ κάνει τήν τελευταία του έπαφή μέ τόν Ά ρ χ ιεπ ί-
σκοπό.. δίνει τή γραμμή τοι' τορπιλισμοΰ μιά ς πολιτικής συμφωνί ας. άπο-
ρίπτει τή συνά\ τηση μέ τούς αντιπροσώπου ς τοΰ ΕΛΜ -ΕΛΛΪ. καί άνα-
λαμβά νει τήν ύ:κοχρέω.»η νά συνεχίσει τόν πόλεμο έναντίον τοι' έλληνι-
Κθΰ λι/ου. πρίν οί άντιπρόσωποι του λαοκραιτικοΰ κινήματος άναπτύξουν

όψεις τοι ς στή σύσκεψη τών ηγετών τώ\· πολιτικών- κομμά'Γων. Καί
τήν άλλη μέρα τό πρωί πρίν διατυπώσουν τίς αντιρρήσεις καί άπόψεις
τους ι>ί άλλοι Έ λληνες ήγέτες καί έχοντας στά χέρια τους ένα γράμμα
τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ πού δέν ήταν απλώς διαλλακτικό, άλλά ένα άθλιο 
έγγραφο συνθηκολόγησης καί υποταγής ό Τσώρτσιλ προχώρησε παρα
πέρα ρίχνοντας λάδι στή φωτιά. Εξαπόλυσε βρισιές καί άπειλές πώς θά 
βάλει τόν ελληνικό λαό κάτω άπό διεθνή κηδεμονία. Χωρίς νά πάρει 
καμιά έπαφή μέ τόν νεοδιορισμένο καί καρδιακό «φίλο» του Δαμασκηνό, 
οϋτε μέ τόν Πρωθυπουργό τής Ελλάδας, έφυγε άπό τόν τόπο τοΰ εγκλή
ματος του προοιωνίζοντας άκόμα χειρότερες συμφορές γιά τόν ελληνικό 
λαό. άν δέ δεχτεί νά μπει κάτω άπό τόν άγγλικό ζυγό «έθελοντικά»!

Ό  ρόλος τής άντιπροσίοπείας τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Ασφαλώς ή άντιπροσωπεία τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στήν προσπάθεια αύτή 
είχε άξιόλογη επιτυχία. Τό κύριο πού πέτυχε ήταν νά σταθεί στό κέντρο 
τής προσοχής καί τοΰ ενδιαφέροντος όλων. ντόπιων καί ξένων. Οσο καί 
άν μέ άγγλικό χιούμορ καί πικρόχολη είρωνία εγραφε ό Τσώρτσιλ στή

66. Τσιριμώκος. στό Γδιο δημ J5o.
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γυναίκα του πώς. ή αντιπροσωπεία τοΰ L-ΑΑΣ τόν χαιρέτησε σάν εκπρό
σωπο τής Μεγάλης μας συμμάχου καί όλα αύτά. «μέ τά όπλα βάλλοντα 
έναντίον άλλήλων...» καί ότι « Ύστερον άπό όλίγην σκέψιν έσφιςα τά χέ
ρια τών ' Λντιπροσιόπων τοϋ Ε:ΑΑΣ καί μέ τόν τρόπον πού άνταποκρίθη- 
σαν ήτο φανερόν ότι έκολακεύθησαν...··. Ι;ίπε μιά μεγάλη αλήθεια: «...hi- 
ναι οί ΰψηλότερον ίστάμενοι». 'Ιίπίσης επιτυχία τής Αντιπροσωπείας 
τοϋ ΗΑΜ ήταν ή αποδοχή τοϋ διορισμού μέ τήν έπιμονή της —όπως άνα- 
γράφηκι: στά πρακτικά τής σύσκεψης— τοΰ ' Αντιβασιλιά. Αύτό τής έπέ- 
τρεψε νά συμπαραταχθεί μέ τούς παλαιοδημοκρατικούς αρχηγούς, πού με
ρικοί παραδέχτηκαν καί τόν χαρακτηρισμό τής 'Ορεινής Ταζιαρχίας σάν 
συγκρότημα πραιτωριανών. Δέν ήταν λοιπόν αδικαιολόγητη ή ανησυ
χία τοϋ ’ Ηντεν άπό τήν διάσπαση τής ενότητας τών αστικών κομμάτο)\· 
στό πρόβλημα τό καθεστωτικό. Όπως εγραψε αργότερα, κατά τή γνώ
μη του στήν εποχή μας δέν είναι τό βασικό ζήτημα, γιατί ή κύρια αν
τίθεση τώρα είναι ή αντίθεση τοϋ άστικοϋ καθεστώτος μέ τήν λαοκρα
τία. τήν όποια ό Βρεταννός πολιτικός συνταύτιζε μέ τό κομμουνιστικό 
καθεστώς. Τέλος, επιτυχία τής 'Αντιπροσωπείας ήταν ότι ύποχρέωσε τόν 
Τσώρτσιλ νά άποκαλύψει τίς πραγματικές προθέσεις γιά τήν προώθηση 
τών όποιων έκανε τό ταζίδι του στήν ’ Ιίλλάδα. Τό γεγονός ότι άρνήθηκε 
τή συνάντηση μέ τό LAM καί έφυγε, όταν υπήρχαν πολλές δυνατότητες 
νά βρεθεί τρόπος νά σταματήσουν οί ένοπλες συγκρούσεις, ήταν αδιάψευ
στη έπιβεβαίωση ότι μόνο μέ τή δυναμική έπιβολή καί τήν χωρίς όρους 
υποταγή τοΰ 'ϋλληνικοΰ λαοΰ στόν άγγλικό ιμπεριαλισμό, θά τερματιζό
ταν ή ανθρωποσφαγή στή Ί.λλάδα.

Οί παραπάνω έπιτυχίες πού έδιναν τήν ήθική υπεροχή στο 1 ΛΜ 
-ΙίΛΛΣ καί έςασφάλιζαν τή συμπαράσταση τών προοδευτικών δημοκρατι
κών δυνάμεων τοΰ έσωτέρικυΰ καί τού έζωτερικοΰ. μειώθηκαν σέ σοβαρό 
βαθμό άπό τό λάθος πού έκανε ή αντιπροσωπεία νά μήν περιοριστεί στή 
διατύπωση τών πρωταρχικών όρων πού αφορούσαν τό σταμάτημα τών πο
λεμικών συγκρούσεων καί τής ανάληψης τών καθηκόντων τού Λντιβα- 
σιλιδ άπό τόν Δαμασκηνό. Αύτό θά δημιουργούσε κατάλληλη ατμόσφαι
ρα καί προϋποθέσεις ήρεμης καί ψύχραιμης συζήτησης τών Ίίλλήνων 
πολιτικών.

Ή  ‘Αντιπροσωπεία θά έπρεπε μέ κάθε τρόπο νά άποφύγει τήν υποβο
λή συγκεκριμένων προτάσεων ποσοστών συμμετοχής στήν κυβέρνησή 
καί. αν αύτό γινόταν άδύνατο. θά έπρεπε νά περιοριστεί στά πλαίσια τής 
συμφωνίας πού είχε πραγματοποιηθεί στίς 4 τού Δεκέμβρη 1944. μέ τόν 
Σοφούλη. πού είχε γίνει άποδεκτή Kui άπό τόν Καφαντάρη.

Ή  πρόταση ποσοστού συμμετοχής 40', καί συγκεκριμένων υπουργεί
ων. χωρ·> νά έχει σταματήσει ό πόλεμος καί χωρίς νά έχει λυθεί τό ζήτη
μα ποιές θά ηταν οί δυνάμεις πού θά έςασφάλιζαν τήν τάζη καί θά έδιναν 
τή δυνατότητα στούς υπουργούς νά λύσουν όλα τά άλλα προβλήματα καί. 
κυρίως, χωρίς νά έχει μέ σαφήνεια καθοριστεί ό τρόπος έςουδετέρωσης 
τής άγγλικής άνάμιςης στά εσωτερικά τής χώρας, ήταν πράζη έπιπόλαια 
καί άνούσια. Μόνον άψορμές γιά άντιεαμική δημαγωγία καί γιά δικαίωση 
τής συνέχισης τής ένοπλης δράσης τών Άγγλων, μπορούσε νά δώσει καί
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νά χρησιμοποιηθεί έτσι άπό τήν άντίδραση καί τόν Τσώρτσιλ. Αύτό και 
έγινε.

Τό λάθος τών ποσοστών χρησιμοποιήΟηκε σάν μοναδικό επιχείρημα 
δήθεν κομμουνιστικοποίησης τοΰ Κράτους. Καί ό Σκόμπυ σέ προκήρυξή 
του μόνο τό ποσοστό αυτό άνάφερε σάν δικαιολογητικό γιά τίς επιθέσεις 
τών “Αγγλων πού συνεχίζονταν. Τό λάθος αύτό γίνεται «παράξενο» δ
ταν τήν άλλη κιόλας μέρα, ή "ίδια ή καθοδήγηση δίνει γραμμή στόν 
Τσώρτσιλ. που δέν ήταν τίποτε άλλο παρά μιά χωρίς όρους συνθηκολό
γηση καί μάλιστα μέ έμμεση αναγνώριση τοΰ δικαιώματος νά «προστα- 
τεύ;:ι» τήν Ελλάδα ή Μεγάλη Βρεταννία.

Βέβαια δέν τορπιλίστηκε ή πολιτική λύση τοΰ ελληνικού δράματος 
από τά ποσοστά που πρότεινε ή 'Αντιπροσωπεία τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Όμως. 
ένώ μέ επιτυχημένους χειρισμούς είχε κατορθώσει νά βρεθεί τό ΕΑΜ σέ 
συμπαράταξη μέ τά παλαιοδημοκρατικά κόμματα καί νά διαμορφωθεί μιά 
άντιμοναρχική πλειοψηφία. ή 'Αντιπροσωπεία δέν κατάφερε νά προχω
ρήσει σέ πιό θαρραλέες χειρονομίες πού Οά μποροΰσαν νά διευρύνουν τό 
δημοκρατικό μέτωπο. Αύτό Οά άποτελοΰσε μιά έπιτυχία τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 
καί ό Τσώρτσιλ θά έφευγε άπό τήν ' Ελλάδα ξεσκεπασμένος επιδρομέας 
καί φορέας τοΰ νεοφασισμού.

Από αύτή τήν άποψη μπορούμε νά καταλήξουμε στό συμπέρασμα ότι 
έξαιτίας τής έλλειψης ενός συγκεκριμένου προγράμματος σκοπών καί έπι- 
δκόξεων. ή ήγεσία τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ βρέθηκε σέ πλέρια σύγχυση 
καί δέν μπόρεσε νά εκμεταλλευτεί ύπέρ τοΰ λαοκρατικού κινήματος τό 
πέρασμα τού Τσώρτσιλ άπό τήν ΆΟήνα.

ΠΕΦΤΕΙ Η ΑΘΗΝΑ 

Γ ενική αγγλική έπίθεση

Στίς 27 τού Δεκέμβρη, πρίν άκόμα ή σύσκεψη τών ' Ελλήνων πολιτι
κών1 νά μπει στήν ούσία τοΰ θέματος γιά τήν ειρήνευση καί τήν πολιτική 
λύση τής κρίσης καί «καν ό Τσώρτσιλ βρισκόταν άκόμα στήν ΆΟήνα. ό 
Σκόμπυ έξαπέλυσε γενική έπίθεση στήν ΆΟήνα καί τόν Πειραιά. Είχαν 
κιόλας οί Αγγλοι έξασφαλίσει υπεροχή στρατιωτικών δυνάμεων, συντρι
πτική δύναμη πυρός καί άπόλυτη κυριαρχία σέ βαριά όπλα. πολεμικά μη
χανήματα. άεροπλάνα καί πολεμικά πλοία, υπεροχή πού συνεχώς, άπό ώρα 
σέ ώρα. μεγάλωνε μέ τίς ένισχύσεις πού στέλνονταν άπό τήν Ιταλία.

Τίς πρ< ιι\ ές ώρες. νύχτα άκόμα. άρχισαν νά σφυροκοποΰν μέ πυρο
βόλα. όλμους καί μέ τά βαριά πυροβόλα τοΰ στόλου, τίς λαϊκές συνοικίες 
τής Α θήνα; καί τοΰ Πειραιά. Μόλις εφεξε εμφανίστηκε ή αεροπορία καί 
άρχισε άδιάκριτους βομβαρδισμούς. Πολυβολοΰσε καί τίς μικρότερες άκό
μα ομάδες πού έπισήμαινε. Οί έπιΟέσεις στή Νέα Σμύρνη, στό Μπραχάμι 
καί στόν "Αγιο Σώστη άποκρούστηκαν. Στό Γηροκομείο άπό τή νύχτα 
είχαν συγκεντρωθεί μεγάλες αγγλικές δυνάμεις καί στό Γουδί έτοιμάζον-
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ταν γιά μάχη οί πραιτωριανοί τής 'Ο ρεινής Ταξιαρχίας. ένισχυμένοι μέ 
ένα τάγμα ταγματασφαλιτών τοΰ Ράλλη. μεταμορφωμένο σέ «τάγμα έΟνο- 
φυλακής». Ήπίσης ετοιμάζονταν καί οί χωροφύλακες καί ράλληδες τής 
Σχολής Χωροφυλακής. Ή ταν φανερό ιτώς ή κύρια προσπάθεια τών Ά γ - 
γλ(»ν Οά συγκεντρωνόταν στίς ανατολικές συνοικίες τής Αθήνας. Ή  
πρώτη ισχυρή επίθεση έγινε στήν Καισαριαν ή. Οί έλασίτες τήν αντιμετώ
πισαν μέ ηρωισμό καί αυτοθυσία. Οί μάχες σέ διάφορα σημεία τής συνοι
κίας πήραν τέτοια ένταση ποΰ ό "Αγγλος διοικητής τής έπίΟεσης υπο
χρεώθηκε νά ζητήσει άμεση άποστολή ενισχύσεων, μέ τήν άπειλή ότι <1ά 
υποχρεωθεί νά σταματήσει τήν επιχείρηση καί νά γυρίσει τά τμήματα στίς 
βάσεις τους. άν αύτές οί ένισχύσεις δέν φτάσουν γρήγορα. Ταυτόχρονα 
ζήτησε νά στραφούν τά κανόνια άπό τήν 'Ακρόπολη πρός τήν Καισαρια- 
νή. Βρεταννικές ενισχύσεις αργούσαν νά φτάσουν. ένώ έλασίτικα τμήματα 
άπό τίς γειτονικές συνοικίες έσπευσαν σέ ενίσχυση τής Καισαριανής. 
Μπροστά στήν άλλαγή τής κατάστασης, ό διοικητής τής έπιχείρησης 
έδωσε διαταγή στά άγγλικά τμήματα καί τούς ντόπιους συμπολεμιστές 
τους νά γυρίσουν στίς βάσεις τους.

Οί Αγγλοι έπωφελήΟηκαν άπό τήν απομάκρυνση τών δυνάμεων τού 
Ι:ΛΑΣ τής συνοικίας Ψυρρή καί έκαναν έπίθεση μέ 30 τάνκς ενάντια στό 
μικρό έλασίτικο τμήμα πού είχε μείνει. Κατέλαβαν μεγάλο μέρος τής συ
νοικίας. Πολλές εστίες δυνάμεων τοΰ ΗΛΑΣ. ξεκομμένες μεταξύ τους. 
συνέχισαν τήν άντίσταση.

Τήν ίδια μέρα έγινε διείσδυση βρεταννικών τάνκς στή συνοικία Με
ταξουργείου. 'Αντιμετωπίστηκε ό έχθρός μέ έπιτυχία άπό τμήματα τής
VIII Ταξιαρχίας τοϋ ΗΛΑΣ. Ή  Διοίκηση τού Α ' Σ.Σ. διαβλέπει κίνδυνο 
στόν τομέα Κεραμεικοϋ - Ψυρρή - Πετραλώνων καί στό Μεταξουργείο. Δί
νει διαταγή νά βγει άπό τόν άγώνα ή VIII Ταξιαρχία, πού είχε σοβαρές 
άπώλειες καί έδειχνε σημεία εξάντλησης Kui άνέΟεσε τόν τομέα σέ μικτό 
άπόσπασμα έλασιτών τής 'Αθήνας καί τού βουνού, μέ ειδική έντολή νά 
έγκαταλείψει τή συνοικία τοϋ Ψυρρή. νά εισχωρήσει στόν Κεραμεικό
- "Ανω Πετράλωνα γιά νά πλευροκοπήσει τίς εχθρικές δυνάμεις, πού είχαν 
διεισδύσει έκεΐ.

Στόν Πειραιά συνεχίστηκαν οί βομβαρδισμοί άπό άεροπλάνα. καί τά 
πυροβόλα άπό τά πολεμικά πλοία χτυπούσαν τίς συνοικίες καί τό κέντρο 
τής πόλης, μέ μικρές έπιθέσεις πεζοναυτών ένάντια σέ τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ.

Τή νύχτα τό μικτό άπόσπασμα τού ΗΛΑΣ έκανε αντεπίθεση στού 
Ψυρρή καί τό Μεταξουργείο. Παρ' όλο πού προσέκρουσε σέ ισχυρή βρε
ταννική άντίσταση. είχε αρκετές επιτυχίες, χωρίς όμως νά πετύχει ολο
κληρωτικά τούς σκοπούς του. Τό Α ' Σ.Σ. προβλέποντας εξαιρετικές δυ
σκολίες γιά τό τμήμα, έδωσε διαταγή νά ξαναγυρίσει στίς θέσεις έζόρ- 
μησης.

Τήν άλλη μέρα. 28 τοϋ Δεκέμβρη, ή μάχη τής Αθήνας καί τού Πει
ραιά συνεχίστηκε καί πήρε άγρια μορφή. Οί δυνάμεις τού Σκόμπυ είχαν 
διαταγή έκείνη τή μέρα νά καταλάβουν τόν τομέα Καισαριανή - Παγκράτι
- Βύρωνα. Ή  Διοίκηση τής έπιχείρησης. έκτός άπό τίς βρεταννικές δυνά
μεις. μέ τρεις ουλαμούς (9 μηχανήματα) άρματα μάχης, έναν ουλαμό Ιΐω-
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ρακισμένα καί μιά πυροβολαρχία πού Dei χτυπούσε άπό τά παραπήγματα, 
είχε στή διάθεσή της τή\· Όρι:ινή Ταξιαρχία ένισχυμένη μέ τό 155 Τάγμα 
' Εθνοφρουράς (ταγματασφαλιτών) ένα άλλο Τάγμα ' Εθνοφρουράς, τό Ι4Χ. 
έναν νεοσυγκροτημένο λόχο άπό ταγματασφαλίτες, έπίσης δυό λόχους 
χωροφυλακής καί πολλούς άξιωματικούς τών λεγόμενων <·έθνικώ\··* όργα
νώσεων καί έδεσιτών τοΰ ΓΙαπαγεωργίου.

Ή  ένέργεια θά γινόταν πρός Καισαριανή. ένώ ταυτόχρονα, σύμφωνα 
μέ τό σχέδιο έπιχείρησης. άλλες καθαρά αγγλικές δυνάμεις θά ενεργούσαν 
έπιθι:τικά στή\· κατεύθυνση Κατσιπόδι - Συνοικισμό Υμηττού. Κατσιπόδι
- Λ Νεκροταφείο. Στάδιο. Ά ρδηττό πρός Παγκράτι.

Ή  μάχη άρχισε στίς 7.30’. Ο ΕΛΑΣ βρέθηκε έτοιμος. Οί πρώτες επι
θέσεις άποκρούστηκαν. Νέες επιθέσεις τοΰ έχθροΰ καθηλώνονται στά πρό
θυρα τών συνοικιών. Οί μάχες έπαιρναν χαρακτήρα μετωπικών συγκρού
σεων. μπροστά στά οδοφράγματα καί τά παράθυρα τών σπιτιών. πού είχαν 
μετατραπεϊ σέ πολυβολεία. Οί απώλειες τοΰ έχθροΰ ήταν πολύ μεγάλες, 
άλλά καί ό ΕΛΑΣ είχε άπώλειες καί κυρίως φθορά πολεμοφοδίων·. Οί μά
χες συνεχίζονταν χωρίς διακοπή όλη τήν ήμέρα. Ό  ΕΛΑΣ πολεμούσε 
μετρώντας κάθε σφαίρα. "Οταν τό άπόγεμα τά βρεταννικά τάνκς μπόρεσαν 
νά σπάσουν τήν άμυντική γραμμή σέ μερικά σημεία, άρχισε μιά χωρίς 
προηγούμενο άγρια μάχη: Ό  ΕΛΑΣ. έχοντας δίπλα όλο τό λαό τής συνοι
κίας πολεμούσε άπό δρόμο σέ δρόμο, άπό σπίτι σέ σπίτι, άπό γωνιά σέ 
γωνιά. Φεύγει άπό τό ένα μέρος, ελίσσεται, βαράει άπό άλλες μεριές, γιά 
νά ςαναγυρίσει ξανά στό ίδιο μέρος, πού πρίν λίγο είχε άφήσει.

Στόν [Ιειραιά άρχισαν επιθέσεις πρός τή Δραπετσώνα. Ή  έπίθεση 
άντιμετωπίστηκε σκληρά άπό τόν ΕΛΑΣ καί τελικά υποχρεώθηκαν οί 

Αγγλοι νά σταματήσουν καί νά γυρίσουν στίς βάσεις τους. "Ολη τήν 
ήμέρα βάλλονταν μέ όλμους καί πυροβόλα ό λόφος τοΰ Καραβά. "Υστερα 
άπό προπαρασκευή πυροβολικού, οί "Αγγλοι έκαναν έπίθεση πρός τό κέν
τρο τής πόλης, άλλά άπέτυχαν. ‘Επίσης άποκρούστηκε έπίθεση τών ινδι
κών τμημάτων στό Μοσχάτο. Τις άπογευματινές ωρες ό ΕΛΑΣ έκανε, έπί- 
ι·εση καί κατέλαβε τό μύλο στό Καλαμάκι. Οί "Αγγλοι υποχρεώθηκαν νά 
άδειάσουν τό Καλαμάκι. Αμέσως έφτασε ή αεροπορία καί μέ μανία βομ
βάρδισε τό κέντρο τοι'· προαστείου καί πολυβόλησε τό νοσοκομείο.

Στίς 29 τού Δεκέμβρη οί μάχες συνεχίστηκαν μέ μεγαλύτερη ένταση 
καί πείσμα. Στήν Καισαριανή οί μαχητές τοΰ ΕΛΑΣ. άφοΰ έξάντλησαν 
όλα τά πυρομαχικά τους. έχασαν κάθε δυνατότητα συνέχισης τής αντί
στασης καί υποχρεώθηκαν νά συμπτυχθοΰν πρός τίς δυτικές συνοικίες.
I ήν τύχη τών έλασιτών τής ηρωικής Καισαριανής είχαν καί οί μαχητές 
:οί |)ύρωνα. II μιά μετά τήν άλλη. οί αδούλωτες στούς χιτλεροφασίστες 
συνοικίες τής ανατολικής Αθήνας πέφτουν κάτω άπό τό πέλμα καί τό 
κνούτο τών νέων κατακτητών καί τών πραιτωριανών τους. Στίς συνοικίες 
πού καταλαμβάνονταν άπό τόν έχθρό ακολουθούσε γενική καταστροφή 
καί άγριο άνΟρωποκυνηγητό. Πίσω άπό τούς πολύχρωμους Βρεταννούς 
στρατιώτες φτάνανε οί όρεινοταξιαρχίτες. οί μπουραντάδες. οί έδεσίτες. 
οί χωροφύλακες καί οί νέοι σύμμαχοι τών "Αγγλων, οί γερμανοοπλισμέ- 
νοι ταγματασφαλίτες.

332



' Αφού κατέλαβαν τίς ανατολικής συνοικίες καί τή συνοικία τού Μ'υρ- 
ρή. οί "Αγγλοι έστρεψαν τόν όγκο τών δυνάμεων τους ιτρι>ς τά δυό νευ
ραλγικά σημεία τοΰ ΕΛΑΣ: Πρός τήν κατεύθυνση τών 'Αμπελοκήπων - 
Γκύζη - Τουρκοβούνια καί πρός τή συνοικία τού Μεταξουργείου. Στόν 
Πειραιά έκαναν προσπάθειες νά διευρύνουν τίς θέσεις τους στήν περιοχή 
Ταμπούρια - Δραπετσώνα καί πρός τήν κατεύθυνση τής Κοκκινιάς.

Μηχανοκίνητες δυνάμεις τών "Αγγλων κάνουν επιδρομή πρός τήν 
Καλλιθέα καί τήν περιφέρεια τοΰ Χαροκόπου. ' Εκεί τούς αντιμετώπισε 
αποφασιστικά καί μέ πείσμα τό 9ο Σύνταγμα τοΰ ΕΛΑΣ. πού μόλις είχε 
φτάσει άπό τήν Πελοπόννησο. 'Αλλεπάλληλες επίμονες καί σκληρές επι
θέσεις τών Βρεταννών άποκρούονται. Πολλά άπό τά ατσάλινα φρούρια 
τοΰ Σκόμπυ ανατινάζονται άπό χειροποίητες μπόμπες καί εκρηκτικά μπου
κάλια. Ία  κύματα τών επιθέσεων τών αγγλικών μηχανοκινήτων ήταν αδύ
νατο νά συγκροτηθούν καί ή διοίκηση τού Συντάγματος τού ΕΛΛΣ υπο- 
χρεοιθηκε νά διατάζει ελιγμό πρός τό κέντρο τού Χαροκόπου, όπου καί 
οχυρώθηκε.

Οί έπιθέσεις τών "Αγγλων στούς 'Αμπελόκηπους, ατού Μακρυγιάννη 
καί τό Μεταξουργείο. άποκρούονται. Οί "Αγγλοι πληρώνουν κάθε βήμα 
πού κατακτούν μέ άφθονο αιμα. "Ολος ό λαός τής 'Αθήνας πολεμάει μέ 
κάθε'τρόπο καί προσφέρει τή συνδρομή του. 'Απερίγραπτες σελίδες ηρωι
σμού καί αυτοθυσίας, γράφονταν κάθε στιγμή σ ' όλες τίς γωνιές τής πρω
τεύουσας. Στό δρόμο τους οί επιδρομείς διάβαζαν τίς τεράστιες, γραμμένες 
μέ αίμα επιγραφές: ■·(-) Λ Π I! Ρ Α Σ Ε Γ I! Μ Ο Ν Ο Π Α Ν Ω  Λ II Ο 
Γ Λ Κ Ο Ρ Μ Ι Α  Μ Α  Σ··. Καί αύτά δέν ήταν λόγια. "Εβλεπαν οί Βρε- 
ταννοί στρατιώτες μέ τά μάτια τους τά τάνκς τους. νά περνούν πάνω άπό 
τά πτώματα τών σκοτωμένων παληκαριών.

Ο ί πολιτικές εξελίξεις

' Η σύσκεψη τών ' Ελλήνων πολιτικών άπέτυχε. Καί δέν μπορούσε νά έ
χει διαφορετικό τέλος, μιά πού τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δέν μπορούσε νά δεχτεί 
μονόπλευρο αφοπλισμό καί παράδοση τού λαού στό έλεος τών "Αγγλων 
καί τών έθνοπροδοτών. Ά λλά  Kui άπό τήν πλευρά τών "Αγγλων ή συνά
θροιση αύτή τών κάθε λογής ςεφτισμένων πολιτικάντιδων καί άκόμα εκτε
θειμένων γερμανόδουλων. όπως ήταν ό Γονατάς. δέν άποφασιστηκε γιά νά 
βρεθεί κάποιος τρόπος ειρήνευσης καί πολιτικής λύσης τού ελληνικού
προβλήματος. Λύτό. όπως είδαμε, τό ομολόγησε: ό Τσώρτσιλ όταν έλεγ:
πώς δέν πιστεύει πώς θά μπορεί μιά τέτοια σύσκε ψη νά έχει κάποιο 1Ιετικι*
αποτέλεσμα, άλλά δέχτηκε νά γίνει γιά νά έχει ένα έπιχι: ίρημα έ\ •άντικ
στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. άν άρνούντυν νά πάρει μέρος. ή άν δέν ιιπέκυπτε στήν
■•εθνική πλειοψηφία».

Ό  Τσώρτσιλ είχε ανάγκη νά βρει κάποια δι;έζοδο γιά ;τολιτικοι '■ς λό-
γους. Πιεζόταν τρομερά άπό τήν άγγλική κοινή γνώμη καί ήζερε πώς θά
δεχόταν σοβαρή έπίθεση στό Κοινοβούλιο, στά μέσα τοΰ Γενάρη 1945.
Είχε άκόμα μεγάλες επικρίσεις άπό επίσημα κι ■βερνητικά πρόσωπα τή:
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Αμερικής καί τή λαϊκή κατακραυγή. Α νησυχούσε άπό τή σιωπή τής 
Σοβιετικής 'Ένωσης. Τό σοβαρότερο, πού τόν υποχρέωνε νά «μηχανεύε
ται» δολιότητες και απάτες, ήταν νά εχει δικαιολογίες γιά τά εγκλήματα 
πού γίνονταν στή\· Αθήνα, όταν σύντομα Οά βρισκόταν· πρόσωπο μί: πρό
σωπο στή συνάντηση, μί: τούς δυό άλλους άρχηγούς τής Συμμαχίας. —τό 
Στάλιν καί τόν Ροϋζβελτ. πού είχε άποφασιστεϊ νά γίνει στή Γιάλτα.

Ό λα. όμως. τά παραπάνω δέν άλλαζαν τή σταθερή καί άμετάκλητη 
γραμμή τοΰ Τσώρτσιλ: «Πρώτα νίκη. τουλάχιστο στήν Αθήνα., καί μετά 
πολιτική λύση··. Έπρεπε νά μιλούν οί "Αγγλοι άπό «θέσεις ισχύος», γιά 
νά υπαγορεύουν τή θέλησή τους. Αύτή ήταν ή «αιώνια» τακτική τής άποι- 
κιοκρατικής Αγγλίας καί μ ' αύτό τόν τρόπο «σωζόταν τό γόητρο τή; 
Βρεταννικής Αυτοκρατορίας». 'Έτσι μπορεϊ νά εξηγηθεί καί ή αποχώρη
σή του άπό τή σύσκεψη. "Αφησε τούς πολιτικούς νά φλυαρούν καί νά 
τρώγονται μεταξύ τους καί εδωσε διαταγή στόν Σκόμπυ νά αρχίσει τήν 
επίθεση γιά τήν εκκαθάριση τής Αθήνας.

Βέβαιοι πώς μέ τήν ελληνική άντίδριιση δέν υπήρχε ελπίδα νά βρεθεί 
κάποια ειρηνική διέξοδος. οί εκπρόσωποι τού λαϊκού κινήματος στή σύ
σκεψη γύρισαν στήν έδρα τους. περνώντας μέσα άπό τή φωτιά τής μάχης, 
πού όπως γράψαμε, είχε. πάρει άγριες διαστάσεις καί μορφές. Μέσα σέ 
τέτοια κατάσταση ήταν άδύνατο νά συ/κληθεί ή Κ1· τοΰ 1:ΑΜ. ή μόνη 
αρμόδια, τυπικά τουλάχιστο, νά αποφασίσει πάνω στή σοβαρότατη κατά
σταση πού δημιουργήΟηκε. Ία  λίγα μέλη της. πού μπόρεσαν νά συγκεν
τρωθούν στήν έδρα τού Λ ' Σ.Σ.. στή Νέα Φιλαδέλφεια, δέχτηκαν τήν άπο
ψη ότι δέν μπορούμε νά περιμένουμε λύση μέ τούς 'Έλληνες πολιτικούς, 
άλλά υπάρχει διάθεση άπό μέρους τών "Αγγλων καί προσωπικά άπό τόν 
Τσώρτσιλ νά δοθεί κάποιο τέλος στίς ένοπλες συγκρούσεις συμμάχων δυ
νάμεων. Άποφασίστηκε νά σταλεί ένα γράμμα στόν πρωθυπουργό τής 
'Αγγλίας, μέ τή δήλωση πώς δέχεται τό 1ΊΛΜ τίς προτάσεις του Σκόμπυ 
γιά άνακωχή. Τό ίδιο βράδυ, ό ΙΙαρτσαλίδης έστειλε, μέσω τοΰ Στ(1αΤη. 
γείου τού Σκόμπυ. τό γράμμα, πού ανάμεσα σέ άλλα έγραφε:

« Ό  ελληνικός λαός στό ευτυχές γεγονός τον έρχομού σας στήν ΆΟήνα. 
έδοκίμασε αίσθημα βαθύτερης άνακοίψισης. γιατί έπίστευσε δτι ή έδώ παρουσία 
σας Οά έπιδράσει Αποφασιστικά στόν τερματισμό μιας τραγικής καταστάσεως 
πού ύπάρχει στήν 'Ελλάδα μεταξύ 'Ελλήνων καί Βρεταννών. ... Ό  'Ελλη
νικός λαός δέν ίπαψε οϋτε στιγμή νά προσβλέπει μέ Ακλόνητη πίστη καί βα- 
Οειά ευγνωμοσύνη πρός τοίκ μεγάλους συμμάχους του καί Ιδίως είς τήν Με
γάλη Βρεταννίαν. Φλογερός πόθος του είναι νά διατεθούν δλες οί δυνάμεις στόν 
κοινό άγώνα γιά τή συντριβή τής Χιτλερικής Γερμανίας.

"Αμεση καί μοναδική έπιδίωξή μας είναι τό σταμάτημα τής αιματοχυσίας 
καί ή έπάνοδος στήν όμα/.ότητα. μέ τήν κατοχύρωση τής έλευθερίας καί δημο
κρατικής έξέλιξης τής χώρας, πρός τό συμφέρον τοΰ 'Ελ.λ.ηνικοΰ λαού, σύμφω
να μέ τοι>ς διακηρυγμένους σκοπούς τού άγώνα τών 'Ενωμένων ’Εθνών. Πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλον ή παράταξη τής Άριστεράς έπιθυμεΐ νά κλείσει τό 
ταχύτερον τό θλιβερό κεφάλαιο τής Ιστορίας  τών έλληνο-βρεταννικών σχέ
σεων. v ’ άποκατασταθοϋν καί νά συσφιχθοΰν άκόμα ηιό πολ.ύ οί άπό παράδοση 
φιλικές σχέσεις μεταξύ τών δύο φίλων καί συμμάχων λαών...
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Λεχθείτε έξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τήν Εκφραση τής διακεκριμένης μας 
τιμής.

Γιά τήν Κεντρική 'Επιτροπή τοϋ ΕΑΜ  
ό Γραμματέας: Δ. Παρτσαλί6η<:»*'η

Δέν πρόκειται γιά διαλλακτικές προτάσεις, άλλά γιά πλήρη συνθηκο
λόγηση τής ήγεσίας τοΰ κινήματος καί πλήρη διαστρέβλωση δχι μόνο 
τών αισθημάτων, διαθέσεων, προθέσεων καί τής δράσης τοΰ 'Ελληνικού 
λαοΰ, πού μέ τόση έπιμονή έμφανίζονταν δτι έξέφραζαν καί Εκπροσωπού
σαν, άλλά καί τής ίδιας τής ιστορικής τότε πραγματικότητας καί άλήθειας.

Ή  ήγεσία τοΰ κινήματος δέν ήξερε δτι ό Τσώρτσιλ είχε κιόλας φύγει 
άπό τήν ' Ελλάδα, καί έστειλε τό γράμμα στόν Σκόμπυ, μέ τήν παράκληση 
νά δοθεΐ στόν πρωθυπουργό τής Μεγάλης Βρεταννίας. Ή  άπάντηση τοΰ 
Τσώρτσιλ άργούσε καί στό μεταξύ μαθεύτηκε πώς είχε φύγει. Τό γράμμα 
στάλθηκε στό Λονδίνο καί ό Τσώρτσιλ γνωστοποίησε τό γεγονός στόν 
Ροΰζβελτ μέ τηλεγράφημα στίς 31 τοΰ Δεκέμβρη, πού άνάμεσα σέ άλλα 
έγραφε: «... ΕΙς τόν ΕΛΑΣ θά στείλω μόνον μίαν εύγενικήν άπάντησιν λήψι.ως 
διά τό δημοσιευΟέν μήνυμα, πού μοΰ έστειλαν, καί Οά παραπέμψω τό ζήτημα 
στόν 'Αρχιεπίσκοπον...»

"Ετσι πίσω άπό τά ράσα τοΰ παπα, κρύφτηκαν τά κανόνια τοΰ Σκόμπυ. 
Αύτό δέν διέφυγε άπό τήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, πού στίς 30 τοΰ Δεκέμβρη μέ 
νέο της πρός τίς κυβερνήσεις τών Συμμάχων ύπόμνημα κατάγγελνε τήν 
Μεγάλη Βρεταννία σάν μοναδικό υπεύθυνο τής τραγωδίας πού συνεχίζεται 
στήν ' Ελλάδα καί ζητούσε συμμαχική συνδρομή. Συγκεκριμένα έγραφε: 

« 'Αποβλέποντας, όμως. καί πάλιν σταθερώς πρός εΐρήνευσιν καί δχι πρός 
άλληλ.οσφαγήν. προτείνομεν πρός Υ μ ά ς δπως κατέλ.Οει έπειγόντως είς Έλλ.ά- 
δα Διασυμμαχική 'Επιτροπή τής Μεγάλ.ης Βρεταννίας. τής Ένώσεως Σοβιε
τικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερι
κής καί τής Γαλλικής Δημοκρατίας. Ίνα άντιληφΟεΐ έπιτοπίως τήν κατάστασιν 
καί διά τής άμέσου καταπαΰσεως τών έχΟροπραξιών. νά συντελέσει είς τήν 
έξασφάλισιν ομαλής καί συμφώνου πρός τήν λαϊκήν Οέλησιν έξελίξεως τών 
πολιτικών μας πραγμάτων...»h “

Καί αύτή ή έκκληση τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. δπως καί παρόμοια στό 
παρελθόν, πού υποστηρίχτηκε θερμά καί μέ έπιμονή άπό τόν Μακβή καί 
έγινε δεκτή καί άπό τόν ύπουργό τών Εξωτερικών τών ΗΠΑ καί τόν "Αγ
γλο πρεσβευτή στήν ΆΟήνα Λήππερ, τορπιλίστηκε άπό τόν Τσώρτσιλ. 
Μέ κάθε τρόπο προσπαθούσε νά κρατηθεί μακριά άπό τό έλληνικό ζήτημα 
ή Σοβιετική "Ενωση, δσο ό πόλεμος στούς δρόμους τής Α θήνας συνεχι
ζόταν καί πριν «Εθελοντικά» τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δεχτεί νά άφοπλιστεΐ καί νά 
υποταχτεί στήν «συνταγματική» Ελληνική έξουσία.

' Η κατάσταση δμως χειροτέρευε άπό ώρα σέ ώρα. ' Η άντοχή τού ΕΛΑΣ 
τής Α θήνας είχε ξεπεράσει τά άνθρώπινα δρια. "Επρεπε νά παρθεί μιά

67. «Σαράντα χρόνια άγώνων τοϋ ΚΚΕ». σελ. 281. 

67α. Αρχεία τοϋ ΚΕ τοϋ ΚΚΕ.
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γενναία άπόφαση. Πρίν νά αποφασίσει, ή ήγεσία τοΰ κινήματος, θέλησε 
νά κάνει άκόμα μιά προσπάθεια γιά άνακωχή. Τήν 1η τοΰ Γενάρη έστει
λαν τόν Ζεΰγο καί τόν άντισυνταγματάρχη Κόλλια στό Στρατηγείο τοΰ 
Σκόμπυ. «... Στή συζήτηση πού έγινε —εγραφε στίς 2.1.45 ή έφημερίδα 
« ’Ελεύθερη 'Ελλάδα»— ό Σκόμπυ παραδέχτηκε νά γίνει άφοπλισμός άπό 
ελληνική κυβέρνηση άλλά έπέμεινε νά διατηρηθούν ένοπλες ή χωροφυλακή καί 
ή « ’Εθνοφυλακή», πού. καθώς είναι γνωστό, συγκροτήθηκε άπό ταγματασφα
λίτες. χίτες καί έόεσίτες. "Οταν ό συναγωνιστής Ζεΰγος δήλωσε πώς αύτό 
σημαίνει παράδοση τοϋ ελληνικού λ.αοϋ στήν έκδικητική μανία τών συνεργατών 
τών Γερμανών, ό Σκόμπυ άπάντησε δτι αύτό είναι ζήτημα τής ελληνικής κυ
βέρνησης. Ό  συναγ. Ζεύγος τότε ζήτησε νά σταματήσουν άμέσως οί έχΟρο- 
πραςίες; ώς αϋριο τό μεσημέρι, γιά νά συζητηθεί καί νά λυθεί τό ζήτημα αύτό 
μέ τόν 'Αντιβασιλέα (σ.σ. πού είχε όρκιστεί κείνη τή μέρα). Ό  Σκόμπυ 
δέν δέχτηκε τήν κατάπαυση τών έχθροπραξιών καί δταν ό συναγ. Ζεΰγος ζή
τησε νά διευκολυνθεί γιά νά γίνει δεκτός άπό τόν 'Αντιβασιλέα, ό Σκόμπυ 
άπάντησε δτι πρέπει νά ρωτηθεί ό Δαμασκηνός. "Υστερα άπό λίγη ώρα ό Σκό
μπυ παρουσίασε στόν συν. Ζεύγο σημείωμα τού 'Αντιβασιλέα, πού Ελεγε δτι 
«τό στρατιωτικό ζήτημα πρέπει νά λυθεί μέ τούς ~Αγγλους καί τά άλλα ζητή
ματα είναι ζήτημα τής κυβέρνησης πού Οά σχηματιστεί σέ τρεις μέρες». Τό 
βράδι τής ίδιας μέρας ό Ζεύγος γύρισε στήν έδρα τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ.

Κρίσιμη ή κατάσταση στήν ‘Αθήνα

Ή  κατάσταση άπό τίς 29 τοΰ Δεκέμβρη είχε γίνει έξαιρετικά κρίσιμη. 
Ή  1η Ταξιαρχία άντιμετωπίζει έχθρική έπίθεση σ ’ όλα τά σημεία, μέ 
αύξανόμενυ συνεχώς αριθμό μηχανοκινήτων. Τό Α'Σ.Σ. πού έπικοινώνησε 
μέ τήν Ταξιαρχία μέ ασύρματο, διατάσσει τή συγκράτηση τής έπίθεσης μέ 
κάθε θυσία. Απορρίπτει αίτηση τής Ταξιαρχίας γιά έκκένωση τών άνα- 
τολικών συνοικιών. Τίς άπογευματινές ώρες ή Ταξιαρχία έπαναλαμβάνει 
τίς προτάσεις της γιά σύμπτυξη πρός Λιόπεσι. Τό Α'Σ.Σ. διαβιβάζει μέσω 
τής II Μεραρχίας διαταγή σύγκρουσης. Παρ’ όλα αύτά ή Ταξιαρχία, μέ 
σύμφωνη γνώμη καί τής τοπικής όργάνωσης, πραγματοποιεί τή σύμπτυξη 
τή νύχτα 29/30 στόν 'Υμηττό.

Ή  II Μεραρχία αναφέρει ότι ή Ιη Ταξιαρχία έφτασε στό Κορωπί τίς 
μεταμεσονύχτιες ώρες, άφοΰ είχε αμυνθεί έως τίς 3 τό άπόγευμα. Ή  έλλει
ψη πυρομαχικών άνάγκασε τήν Ταξιαρχία νά άποσυρθεΐ. Οί άνατολικές 
συνοικίες έγκαταλείφθηκαν άπό τόν ΕΛΑΣ, οί άντίπαλες όμως δυνάμεις 
χρειάστηκαν τρεις μέρες γιά νά τίς καταλάβουν, μέχρι δηλαδή τίς 31 τοϋ 
μήνα συμπεριλαμβανομένης. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα γιά τό πώς 
πολεμούσαν οί άντίπαλοι τοϋ ΕΑΜ. ’Από τήν προκήρυξη τοΰ Τσακαλώ- 
του πρός τούς έλασίτες νά παραδοθοϋν δίνουμε μερικά σημεία πού φανε
ρώνουν τό έπίπεδο τών αντιπάλων: «... Ύπακούετε άκόμη εις τούς Γερμανούς, 
Ιταλούς καί Βουλγάρους πού έχετε είς τάς τάξεις σας... ΧΟές τό ραδιόφωνο 

έξήγγειλε δτι οί 'Αλβανοί βαδίζουν έναντίον τής 'Ηπείρου, δτι 300 Βούλγαροι 
είσήλθον είς τήν Δυτικήν Μακεδονίαν καί σφάζουν... Σείς προστατεύετε τούς
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λωποδϋτας, τούς δολοφόνους, τούς έμπρηστές, τούς πόσης φύσεως κακοποιούς 
καί παίρνετε έπαίνους άπό τόν Χίτλερ. 'Ημείς δμως ώς γνήσιοι Έ λληνες καί 
παιδιά τοϋ λαοΰ θά έπιβάλωμεν τό κράτος τοϋ Νόμου, θά άποδώσωμεν τάς έ
λευθερίας τοϋ λαοΰ καί θά έκδιώξουμε τούς Γερμανοβουλγάρους άπό τό πά
τριον έδαφος, είτε τό θέλετε, είτε δχι». Αύτές είναι οΐ ήθίκές άρχές μέ τίς 
όποιες άνοιγε τό δρόμο της ή Έθνικοφροσύνη, δρόμο πού δέν μποροΰσε 
παρά νά όδηγήσει τή χώρα στό βάραθρο.

Τό άνακοινωθέν τοΰ Σκόμπυ είναι άπό τά πιό χαρακτηριστικά καί 
περιέχει άκόμα καί... μερίδες φαγητοΰ:

«Σημαντική πρόοδος έγένετο είς τήν έκκαθάρισιν περιοχών τών Αθηνών  
άπό τούς στασιαστάς καί πολλοί αίχμάλωτοι συνελήφθησαν.

Ή  προσέλευσις στρατευσίμων διά τήν έθνοφυλακήν είς τάς 'Αθήνας καί 
τόν Πειραιά συνεχίζεται ίκανοποιητικώς. Πλέον τών 250.000 μερίδων φαγητού 
διενεμήθησαν είς τόν άστικόν πληθυσμόν τών άπελευθερωθεισών περιοχών τής 
πόλεως. Δυνάμεις άνταρτών ύπό τόν στρατηγόν Ζερβά μάχονται άκληρόν άγώ
να όπισθοφυλακών άποσυρόμενοι πρός Πρέβεζαν. ΕΙς τήν υπόλοιπον Ε λλάδα  
ή κατάστασις παραμένει άμετάβλητος».

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, μέ έγγραφό της πρός τό Γενικό Στρατηγείο, γνώριζε 
ότι θά μποροΰσε νά άντιμετωπιστεΐ άποτελεσματικά ή κατάσταση μόνο μέ 
τήν συγκέντρωση μεγάλων έφεδρειών γιά νά άναληφθεΐ έπίθεση μέ σκοπό 
τήν πλήρη έκκαθάριση τής πρωτεύουσας άπό τά άντιδραστικά στοιχεία 
καί τό διώξιμο τών "Αγγλων έξω άπό τήν 'Ελλάδα. Μέχρι πού νά συγκεν
τρωθούν τέτοιες έφεδρεϊες, οί δυνάμεις πού πολεμούν στήν ’Αθήνα, μέ 
τίς ένισχύσεις πού θά έξασφαλίσει άπό τά τμήματα πού κινούνται κιόλας 
άπό τήν Στερεά πρός ’Αττική, θά συγκροτήσουν τίς έχθρικές έπιθέσεις.

Ό  Σαράφης, γιά τίς άπόψεις τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ, έγραψε στό βιβλίο 
του: «Στά Γιάννενα πήραμε τηλεγράφημα τής Κεντρικής Επιτροπής τοϋ ΕΛΑΣ  
πού μάς Ελεγε δτι ή κατάσταση ήταν κρίσιμη καί ζητούσε Ενισχύσεις. Είχαμε 
κινήσει ήδη τό 36 Σύνταγμα Πεζικού πρός “Αρταν - Ά γρ ίνι καί διατάξαμε τήν
IX Μεραρχία ώς καί τό 1/38 Σύνταγμα Εύζώνων τής I Μεραρχίας μέ εναν ού- 
λαμό πυροβολικού... νά κινηθούν πρός “Αρτα - Ά γρίνι - “Αμφισα στή διάθεση 
τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ... Είχαμε μιά άνησυχία γιά τή μάχη τής Αθήνας καί μιά 
πού δλη ή άλλη Ελλάδα είχε ξεκαθαριστεί Επρεπε νά στρέψουμε δλη τήν προ
σοχή μας στήν Αθήνα. Αποφασίσαμε ό μέν “Αρης μέ τόν ταγματάρχη Μακρί- 
δη νά πάνε άμέσως στό σταθμό διοίκησης τής Κεντρικής Επιτροπής τού 
ΕΛΑΣ έγώ δέ νά γυρίσω στά Τρίκαλα...»

Τόν Ιδιο καιρό ό Σιάντος έστελνε ένημερωτικά τηλεγραφήματα πρός 
όλες τίς κατευθύνσεις:

‘Οργανώσεις Μακεδονίαν— "Ηπειρον — Θεσσαλίαν—Στερεάν— Πελοπόννησον— Κρήτην. 
Γενικόν Στρατηγειον.

Μάχη Α θήνας — Πειραιά συνεχίζεται άγρίαν μορφήν. Ά γγλικά  τάνκς πεζικόν ϋπό 
ίσχυράν προστασίαν πυροβολικού καί άεροπορίας προσπαθούν άδιάκοπα διεισδύσουν γραμ
μές μας. ' Επιθέσεις έχθροΰ άποκρούονται μέ βαρυτάτας άπωλείας Εκατέρωθεν. Πολλά άγγλι
κά τάνκς καταστράφηκαν. Συνοικισμός Περιστέρι πυρπολύθηκε άπό άγγλικό στόλο. "Οπου 
κατορθώνει πατήσει έχθρός σφάζει όπαδοΰς ΕΑΜ καί πολλές χιλιάδες έκτοπίζει 'Αφρικήν.
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Αποστείλατε ταχύτερον δυνατόν τουφέκια μέ άνάλογα πυρομαχικά όπλίσουμε άοπλες έφε- 
δρεΐες μας. Ά ποστείλατε τρόφιμα. Τρία τέταρτα δυνάμεων Ζέρβα διελΰθησαν. 'Υπολείμματα 
φεύγουν διωκόμενα πρός Πρέβεζαν. Τσώρτσιλ καί άκολουθία του άνεχώρησαν. Ε λλη νική  
άντίδραση στηριζομένη δπλα άγγλων είναι άδιάλλακτη. Έ νταση πολεμικής δράσης μας εί
ναι βασικό μέσο λαϊκής έπικράτησης.
29.12.1944

Γέρος

’ Οργανώσεις Μακεδονίας — ’ Ηπείρου — Θεσσαλίας — Στερεάς — Πελοποννήσου — Κρήτη 
Γενικό Στρατηγείο.

Χθές 40 άγγλικά πυροβόλα, πολυάριθμα τάνκς καί άεροπλάνα βομβάρδιζαν έπί 12 ώρες 
συνοικισμόν Καισαριανής. Δυνάμεις ΕΛΑΣ καί πληθυσμός τομέα αύτοΰ έξοντώθηκαν καί 
κατόπιν κατελήφθη άπό άγγλικό πεζικό. Υ πόλοιπη ’Αθήνα — Πειραιά άγώνας συνεχίζεται 
πρωτοφανή ένταση. Δυνάμεις Ζέρβα διελΰθησαν. Υπολείμματα περισυνελέγησαν άπό άγγλι
κά πλοία. "Απασα περιοχή Ζέρβα κατελήφθη άπό ΕΛΑΣ.
30.12.44

Γέρος
[Γιώργης Σιάντος]

Λεωνίδαν [Στρίγκον] 
Θεσσαλονίκην

"Ι·!χει μεγάλη σημασία χτυπηθούν άγγλοι Θεσσαλονίκης. Παρακαλοΰμε μελετήσατε έπει- 
γόντως έπιχείρησιν καί πληροφορήστε μας ύπάρχουσας δυνατότητας.
30.12.44

Γέρος
[Γιώργης Σιάντος]

Κώσταν [Μπλάναν]
διά Παπασταματιάδην [Νίκον. Διοικητήν ΕΛΑΣ Πελοποννήσου] 

Πελοπόννησον

Κτύπημα άγγλων Πάτραν έχει μεγάλην σημασίαν, παρακαλοϋμεν μελετήσατε καί 
γνωρίσατέ μας έπειγόντως δυνατότητας έπιχείρησης ταύτης.
30.12.1944

Γέρος
[Γιώργης Σιάντος]

Ε π ε ί γ ο ν
'Οργανώσεις Μακεδονίας — 'Ηπείρου — Θεσσαλίας — Στερεάς — Πελοποννήσου.

Διά έπιτυχή έκβασιν σκληρού μακρόχρονου άγώνα άνεξαρτησιας λαϊκής κυριαρχίας 
τεραστίαν σημασίαν Εχει ευχέρεια κίνησης εις μετόπισθεν. Πρός τούτο έπιβάλλεται παλλαϊ
κός συναγερμός πρός άποκατάστασιν συγκοινωνιών μας διά έπισκευήν όδών καί καταστραμ- 
μένων τεχνικών έργων δημιουργία παρακαμπτήριων διαβάσεων παρά καταστραμμένων μεγά
λων γεφυρών. 'Ε ν στενή συνεργασία ΕΛΑΣ μετά πολιτοφυλακής όργανωθοΰν τεθούν κίνησιν 
άποδοτικώτερο τρόπο δλα μεταφορικά μέσα δημόσια καί ιδιωτικά: ιδιώτες άμείβονται διά 
προσφερόμενη έργασία είς κάθε είδος.
31.12.44

Γέρος
[Γιώργης Σιάντος]

33*



Συνεδρίαση τοΰ Π Γ  τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ στή Χασιά

' Η κατάσταση, δπως διαμορφώθηκε τίς τελευτεΐες μέρες τοΰ Δεκέμβρη, ά- 
παιτοΰσε άμεσα καί αποφασιστικά μέτρα. Ή ταν γενική ή διαπίστωση ότι 
στό μέτωπο τής Α θήνας είχε συντελεστεΐ μιά μεγάλη άλλαγή στό συσχε
τισμό τών πολεμικών δυνάμεων, ύπέρ τών "Αγγλων, πού τουλάχιστο γιά 
τίς επόμενες δυό βδομάδες θά μεγάλωνε άκόμα περισσότερο. Οί "Αγγλοι 
είχαν καταλάβει λιμάνια καί άεροδρόμια καί είχαν σταθερό ελεγχο στούς 
δρόμους άνεφοδιασμοΰ τών τμημάτων τους. Οί έπιθέσεις τους είχαν γίνει 
πιό οργανωμένες καί σχεδιασμένες, καί οί έπιτυχίες τους μεγάλωναν άπό 
ώρα σέ ώρα. Αντίθετα, τό λαϊκό κίνημα δέν μποροΰσε νά ύπολογίζει σέ 
ένισχύσεις τέτοιες πού νά άνατρέψουν τό συσχετισμό πολεμικών δυνάμεων 
καί νά τοΰ δώσουν τή δυνατότητα νά περάσει σέ γενική άντεπίΟεση. Οί 
μεγάλες εφεδρείες τοΰ κινήματος βρίσκονταν πολύ μακρυά, στήν "Ηπειρο 
καί. μέ τούς πιό αισιόδοξους υπολογισμούς, μέ τήν κακοκαιρία καί τά μέ
σα πού διέθεταν, δέν Οά φτάνανε στήν ‘Αθήνα πριν άπό δεκαπέντε μέρες. 
Οί λίγες εφεδρείες πού βρισκόντουσαν πλησιέστερα. στήν Μάντρα τής 
’Αττικής καί κοντά στή Θήβα καί άν ρίχνονταν στή μάχη. δέν Οά άλλα
ζαν σημαντικά τήν κατάσταση. Τό Α'Σ.Σ. διαπίστωνε εξάντληση τών
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πυρομαχικών καί μεγάλη κόπωση τών μαχητών πού πολεμούσαν στήν ’Α
θήνα. Ή  ΚΕ τού ΕΛΑΣ άντιμετώπιζε τό πρόβλημα: νά συνεχιστεί ό άγώ- 
νας μέσα στήν 'Αθήνα, ή νά έκκενωθεΐ ό χώρος τής πρωτεύουσας καί νά 
οργανωθεί μέτωπο στή γραμμή Θήβας. 'Απάντηση σέ ένα τόσο σοβαρό 
πρόβλημα δέν μπορούσε νά δοθεί άπό τήν ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Ό  Σιάντος άπο- 
φάσισε νά καλέσει τά μέλη τού ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ πού βρίσκονταν 
κοντά στήν περιοχή τής πρωτεύουσας σέ συνεδρίαση.

Ή  συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στή Χασιά τής 'Αττικής. Ό  Π. 
Ρούσος τήν χαρακτήρισε «κάτι σάν πολεμικό συμβούλιο». Τί ειπώθηκε 
καί ποιές συγκεκριμένες άποφάσεις πήρε αύτό τό «πολεμικό συμβούλιο» 
δέν είναι γνωστό. Ούτε ή εισήγηση, ούτε ή άπόφαση, πολύ περισσότερο 
πρακτικά τής συζήτησης, δέν έχουν δημοσιευτεί καί πιθανότατα νά μήν 
είχαν διατυπωθεί γραπτά. Μεταπολεμικά καί συγκεκριμένα στήν 11η 'Ο λο
μέλεια της ΚΕ τού ΚΚΕ, έγινε συζήτηση καί διατυπώθηκαν Επικρίσεις γιά 
τόν άνεύθυνο τρόπο πού άντιμετωπίστηκαν οί "Αγγλοι καί ή άντίδραση 
στά Δεκεμβριανά καί εγινε ειδική άναφορά στή συνεδρίαση τού ΠΓ στή 
Χασιά. Τότε ή Χρύσα Χατζηβασιλείου κατέθεσε στό Προεδρείο τής 'Ο 
λομέλειας έγγραφο σημείωμα, πού τό παραθέτουμε:

« Ό  προσανατολισμός μας Επρεπε νάτανε νά βρούμε μιά πολιτική λύση 
καλύτερη ή χειρότερη, άνάλογα πάλι μέ τό συσχετισμό τών δυνάμεων -  έμείς 
βέβαια πηγαίναμε γιά καλύτερη -  μ  ά π ά ν τ α  γ ι ά  π ο λ ι τ ι κ ή  λ ύ σ η  
σ υ μ β ι β α σ τ ι κ ή .  ”Επρεπε νά μάς εχει διδάξει ό Λίβανος. Αύτό δμως τό 
πράγμα μάς Εφυγε όλότελα άπό τά μάτια, μ ά ς  ε π ι α σ ε ή ψ ύ χ ω σ η  
τ ο ΰ  π ο λ έ μ ο υ  καί τής Επικράτησης καί Ετσι άφήσαμε όλότελα παιδιακί
στικα. άνόητα. νά μάς διαφύγουν εύκαιρίες στίς 18. 25 καί τό χειρότερο στίς 
31 τοΰ Δεκέμβρη. 'Εν τώ μεταξύ ένώ είχαμε πάρει τόσο ψηλά τόν άμανέ καί 
διακηρύσσαμε «40 χρόνια πόλεμο» καί μέ τήν Μεγάλη Βρεταννία. δέν είχαμε 
προετοιμαστεί οΰτε ιδεολογικά, οΰτε έσωκομματικά, ούτε στρατιωτικά. Κάναμε 
Εγκλήματα. Τ  ό Π Γ  δ έ ν  Ε χ ε ι  κ α μ ι ά  σ α φ ή  ά ν τ ί  λ η ψ η γ ι ά  
τ ό τ ί π η γ α ί ν α μ ε  νά  κ ά ν ο υ μ ε .  Κ ι ΰσα μέλη τοΰ Π Γ μέναμε Εδώ 
ζούσαμε καί βλέπαμε αύτή τήν κατάσταση μεταξύ μας τά λέγαμε κι δμως σέ 
καμιά Επίσημη συνεδρίαση τοϋ Π Γ δέν θέσαμε άνοικτά τό ζήτημα καί νά βάλου
με Εμπόδια σ ' αύτό τόν κατήφορο.

Στή συνεδρίαση τοΰ Π Γ πού Εγινε στή Χασιά, κάτω άπό άδιάκοπο βομβαρ
δισμό μέ βαριά πυροβόλα τής ’Αθήνας καί κάναμε άκόμα σχέδια γιά συνΕχιση 
τοΰ άγώνα κλπ. καί δέν μιλήσαμε σχεδόν καθόλου γιά τούς τελευταίους δρους 
τοΰ Σκόμπυ. Εγώ ή ίδια πού συναισθανόμουν τήν κατάσταση δέν μίλησα άπο- 
φασιστικά. Ενώ στόν Π (Π. Ροΰσο), Ιδιαίτερα είπα: «μήν άκοΰς τί λΕνε, τήν 
χαντακώσαμε τήν υπόθεση». Τί τά θέλετε, τ ό Δ ε κ έ μ β ρ η  ά ρ χ  ί σ α μ ε 
τ ό ν  ά γ ώ ν α  χ ω ρ ί ς  ν ά ξ έ ρ ο υ μ ε  π ώ ς  κ α ί  π ό τ ε  θ ά r <?' ν 
τ ε λ ε ι ώ σ ο υ μ  ε».6711

Τελευταία, ό Π. Ρούσος έό<οσε μερικά νέα στοιχεία γιά κείνη τή συνε
δρίαση τοΰ ΠΓ. πού μπερδεύουν κάπως τά πράγματα καί δημιουργούν άμ-

67β. Αρχεία τής ΚΕ τοΟ ΚΚΕ.
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φιβολίες. Συγκεκριμένα έγραψε:
« Ό  Σιάντος εκαμε μιά γενική έκθεση τής πολεμικής κατάστασης καί τών 

άποτελεσμάτων τής ίπίσκεψης Τσώρτσιλ - Ή ντεν καί τής σύσκεψης μέ τούς 
άντιεαμικούς πολιτικούς.

Ό  Μπαρτζώτας περιέγραψε τήν πολεμική καί πολιτική κατάσταση σ )ν 
πρωτεύουσα, ψύχραιμος καί άνθεκτικός, θά 'λεγες άτρωτος άπό συγκινήσεις, 
περιέγραψε τίς δυσκολίες πού συναντά ή άντίσταση λόγω τής δυσαναλογίας δυ
νάμεων. Οί δικές μας έφτασαν στό δριο τής άντοχής. Ζητούσε έπειγόντως ένι- 
σχύσεις.

Ο ί άλλοι τής Αθήνας ήταν πιό έπιφυλακτικοί. Ό  Ζεύγος έβλεπε πώς δύ
σκολα μπορεΐ νά τραβήξει άλλο ή 'Αθήνα...

Τότε ό Γέρος ρώτησε τόν Μπαρτζιώτα:
-  Μέ πρόβλεψη πώς θά σάς στείλουμε σέ μιά-δυό μέρες ένισχύσεις μπο- 

ρεττε νά κρατήσετε;
-  Μπορούμε, άπάντησε ό Μπαρτζώτας μέ τή γνωστή τυπικότητά του. Ρώ

τησα τότε τό Γέρο άπό πού σκέφτεται νά στείλει σέ μιά-δυό μέρες τίς ένισχύσεις 
δταν άπό τό χιόνι τό πολύ είναι δύσκολες οί γρήγορες μετακινήσεις, θέλουν μέ
ρες άν δχι βδομάδες. Καί δεύτερο, τί σκέφτεται γιά τήν περίπτωση πού ή πολεμι
κή κατάσταση άπότομα έπιδεινωθεϊ στήν 'Αθήνα.

Στό πρώτο άπάντησε μέ τό συνηθισμένο του τρόπο: -  θά  προλάβουν άπό 
τή Στερεά. Δέν πρόλαβαν δμως. Στό δεύτερο: -  θά  οχυρωθούμε στή γραμμή 
Θήβας. c

-  Μέ τήν έλλειψη, λέγω. άκριβών πληροφοριών καί σχεδίου, φοβούμαι μη 
σταθούμε ούτε στό Δομοκό...».

Μέ μιά αόριστη καί ανεύθυνη απάντηση πού βάζει στό στόμα τοΰ 
Σιάντου ό Π. Ροΰσος περνάει τή σοβαρή πρόταση γιά ένισχύσεις. 'Ασφα
λώς ό Σιάντος θά μίλησε πιό συγκεκριμένα καί θά άνάφερε τίς δυνάμεις 
τής II Μεραρχίας πού βρίσκονταν τότε στά Μέγαρα. Τά τμήματα τοΰ 30οΰ 
Συντάγματος, πού ΰστερα άπό όλόκληρη όδύσεια — δπως περιγράφεται 
μέ λεπτομέρειες στή σελ. 414 - 438 στό βιβλίο τοΰ Θαν. Μητσόπουλου
— είχαν περάσει τή Θήβα, στή μηχανοκίνητη πυροβολαρχία Κρόπ πού 
είχε περάσει κΓ αύτή τή Θήβα καί στό 36ο Σύνταγμα πού πλησιάζει τήν 
"Αμφισσα. Νομίζω ή άπόφαση νά συνεχιστεί ή μάχη στήν 'Αθήνα δέν 
είναι άσχετη μέ τά παραπάνω στοιχεία.

Ό  Ροΰσος, στήν άφήγηση αύτοΰ τοΰ θέματος, κάνει μιά πολύ σημαν
τική άποκάλυψη γιά τίς άσχολίες του άπό τά μέσα τοΰ Δεκέμβρη πού 
γύρισε άπό τό έξωτερικό, καί, τό σοβαρότερο, γιά τίς άσχολίες τοΰ «έγκε- 
φάλου» τοΰ ΚΚΕ Γάννη Ίωαννίδη: «Μέ τόν Ίωαννίδη έπιστρέψαμε μέ με
γάλη δυσκολία άπό τά χιόνια τού Σαλίγκαρου, στή Θήβα... Έ κεΐ προσπαθού
σαμε νά κινητοποιήσουμε τίς κομματικές όργανώσεις γιά μεγαλύτερη ένίσχυση 
τής 'Αθήνας καί γιά άντιμετώπιση ένεργειών τού έσωτερικού έχθρού πού σή
κωνε κεφάλ.ι. διακρίνοντας τό ξερό άπό τό χλ.ωρό. Άλλ,ά ταυτόχρονα επρεπε 
νά ένισχύουμε τά μέτρα περίθαλψης τού μετακινούμενου πληθυσμού τών προσ
φύγων πού ή παρουσία τους αϋξαινε τίς δυσκολίες τού πολέμου». Δηλαδή ό 
γραμματέας τοΰ ΚΚΕ, μαζί μέ τό πάντα δεξί του χέρι, άσχολοΰνταν μέ
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καθήκοντα πού Οά μποροΰσε νά διαχειριστεί μέ έπιτυχία ένας γραμματέας 
αχτίδας, όταν ό πόλεμος απαιτούσε συνεχή παρουσία καί συγκεκριμένη 
καθοδήγηση.

Τό πρώτο πού μπορεϊ νά παρατηρήσει κανένας είναι ότι τό ΠΓ συ
νήλθε πολύ άργά. Ή  κατάσταση είχε αρχίσει νά έπιδεινώνεται- άπό τίς 
27 Δεκέμβρη, πολιτικά καί στρατιωτικά. Ά ν  ή ήγεσία συνερχόταν τό 
βράδι κείνης τής μέρας καί έξέταζε σοβαρά όλα όσα έγιναν μέ τήν άρνη
ση τοΰ Τσώρτσιλ νά δεχτεί τήν άντιπροσωπεία τοΰ ΕΑΜ καί τήν ταυτό
χρονη έναρξη τής γενικής έπίθεσης τοΰ Σκόμπυ, Οά μποροΰσε νά πάρει 
μιά γενναία άπόφαση: — Νά άποσύρει τίς δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ άπό τήν 
πόλη, εφαρμόζοντας έΟελοντικά τό σχέδιο άνακωχής τοΰ Σκόμπυ. Μέ τήν 
άπόφαση αύτή Εβγαζε τίς δυνάμεις τοΰ Α 'ΣΣ όργανωμένες καί μέ ύψηλό 
ήΟικό, πρίν ύποστοΰν τή φθορά καί αποδιοργάνωση πού ακολούθησε. Θά 
μποροΰσε μέ τίς δυνάμεις τής Α θήνας, τής Μάντρας καί κείνες πού διέ
θετε ή ΟΜΣ, νά οργανώσει μιά άρκετά ισχυρή άμυντική γραμμή, ώσπου 
νά φτάσουν οί ισχυρές καί άθικτες δυνάμεις τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ. Στό μεταξύ 
θά άρχιζε διαπραγματεύσεις γιά ανακωχή καί πολιτική λύση τής κρίσης. 
Σέ περίπτωση πού οί διαπραγματεύσεις δέν Οά κατέληγαν σέ συγκεκριμένο 
άποτέλεσμα, Οά είχε κερόηθεϊ ό άπαιτούμενος χρόνος γιά συγκέντρωση 
όλων τών δυνάμεων τοΰ ΕΛΑΣ, τήν ένίσχυσή του μέ νέες έντάξεις δοκιμα
σμένων άγωνιστών καί θά είχε τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κερδίσει άκόμα μεγαλύτερη 
τή συμπάθεια καί τή συμπαράσταση τών λαών τής Ευρώπης καί τής 
Αμερικής.

Ά λλά  καί τότε, όταν συνήλθε τό ΠΓ στή Χασιά, άν άποφάσιζε νά 
σταματήσει τήν άσύμφορη καί τρομερά έπικίνδυνη συνέχιση τής μάχης 
τής Α θήνας καί άπέσυρε άμέσως τίς δυνάμεις τής Α θήνας έξω άπό τήν 
πόλη, θά είχε προσφέρει σοβαρή ύπηρεσία στό κίνημα.

.Ή  έγκατάλειψη τής Πρωτεύουσας άσφαλώς Οά άποτελοΰσε μιά έπι
τυχία τών "Αγγλων καί τής άντίδρασης. Ά λλά  δέν Οά ήταν παρά μόνο 
μιά τακτική, προσωρινού χαρακτήρα έπιτυχία τοΰ έχθροΰ, ένώ άπό τήν 
άλλη μεριά θά έδινε στό λαοκρατικό κίνημα πλεονεχτήματα χρόνου καί 
τόπου, όταν θά άπέσυρε τίς κουρασμένες καί σέ μεγάλο βαθμό έξαντλη- 
μένες καί άδυνατισμένες δυνάμεις τοΰ Α ΣΣ καί τοΰ ΕΛΑΣ τών γειτονικών 
περιοχών. ' Η έγκατάλειψη τής πρωτεύουσας θά βοηθούσε αύτές τίς δυνά
μεις νά συνέλθουν, νά άναδιοργανωθοΰν, συμπληρώνοντας τίς άπώλειες 
καί έλλείψεις τους σέ άντρες καί πολεμικό υλικό, νά* ένωθοΰν μέ τίς ά
φθαρτες, καλά'όργανωμένες καί καλά έξοπλισμένες, έμπειροπόλεμες καί 
ειδικές στόν έξω άπό τούς κατοικημένους τόπους πόλεμο, δυνάμεις τοΰ 
ΕΛΑΣ τοΰ Βουνοΰ καί νά συνεχίσουν τόν πόλεμο. Ταυτόχρονα οί πολι
τικές όργανώσεις τής Α θήνας καί τοΰ Πειραιά θά άνάπτυσσαν τίς γνω
στές άπό τήν χιτλεροφασιστική κατοχή μέθοδες καί μορφές πάλης, έτσι 
πού νά δημιουργούν σύγχυση στίς γραμμές τών νέων κατακτητών καί τών 
ύποτελών τους, νά μήν τούς δίνουν οϋτε στιγμή άνάπαυλας, άνάπαυσης 
καί σιγουριάς, ένώ παράλληλα θά παρέλυαν τόν παραγωγικό μηχανισμό, 
τίς συγκοινωνίες καί τή λειτουργία τοΰ ίδιου τοΰ στρατιωτικοπολιτικοΰ 
κέντρου τους. Τέτοια άπόφαση δέν πάρθηκε. Άφέθηκε ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ
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Ό Δαμασκηνός Νικ. Πλαστήρας

μόνη της ν ’ άποφασίσει.
Στίς 3 τοΰ Γενάρη 1945 ό ’Αντιβασιλιάς ’Αρχιεπίσκοπος Δαμασκη

νός, όρκισε τήν νέα «Δημοκρατική» Κυβέρνηση τοΰ στρατηγού Πλαστή- 
ρα. 'Ο  Τσώρτσιλ έσπευσε νά παρουσιάσει τόν νέο έκλεκτό του Κουΐσ- 
λινγκ στή διεθνή κοινή γνώμη μέ τοΰτα τά λόγια: «Μιά νέα. ζωντανή, 'Ελ
ληνική Κυβέρνησις έσχηματίσθη. Τήν 3ην Ίανουαρίου ό στρατηγός Πλαστήρας. 
ενας όρμητικός δημοκράτης, ό όποιος ήγήθη τής στρατιωτικής έπαναστάσεως 
έναντίον τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου τό 1922 άνέλαβε Πρωθυπουργός...».

Ό  Πλαστήρας στό διάγγελμά του πρός τόν 'Ελληνικό λαό, ύποσχό- 
ταν τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας έναντίον τής δικτατορίας καί δή
λωνε δτι στηρίζεται στή Μεγάλη Βρεταννία, τήν υποστήριξη τής όποίας 
έχει Εξασφαλισμένη.

Τήν ίδια μέρα ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, έστειλε στόν Ά ντιβασιλιά καί δεύ
τερο ύπόμνημα, μέ τό παρακάτω περιεχόμενο:

«Στό πρώτο σας όιάγγελμα πρός τόν 'Ελληνικό Λαό, διακηρύξατε έπίσημα 
τήν άνάγκη άνευ άναβολής άναστήλωσης τοΰ κύρους τοΰ Κράτους καί τής άμε
σου καταπαύσεως τής άδελφοκτόνου αιματοχυσίας.

Γιά νά έκπληρωθή αύτή ή άνάγκη καί νά καταπαύση άμέσως τό πΰρ, μέ τό 
υπόμνημά μας τής Ιης τοΰ Γζνάρη, έπικαλεσθήκαμε τήν άμεση ένέργειά σας καί 
ζητήσαμε, κάνοντας χρήση τών δικαιωμάτων σας σάν άνωτάτου “Αρχοντος, νά 
άνακαλέσετε τήν έντολήν τοΰ Πρωθυπουργού πρός τόν στρατηγόν κ. Σκόμπυ. 
γιά τήν έπίθεσιν κατά τοΰ λαοΰ.»

Οί έπιθέσεις τών "Αγγλων δυναμώνουν, δυναμώνει καί ή άντίσταση.
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Ά ν  ή άντοχή δέν έξαντλεΐτοι, Εξαντλούνται τά πολεμοφόδια. ΚΓ όσο 
περισσότερες δυνάμεις καί μηχανές ρίχνουν οί Ά γγλο ι, τόσο πιό γρή
γορα τελειώνουν καί οί σφαίρες τών έλασιτών. Τά οδοφράγματα, άδύνατα 
καί πρόχειρα, δέν άντέχουν στήν πίεση τών τάνκς τοϋ Σκόμπυ. Πέφτουν 
τά όχυρά, γκρεμίζονται τά σπίτια «φρούρια» τών μαχητών, άδειάζει Ενας 
δρόμος, γιά ν ’ άρχίσει ή ίδια δραματική πάλη σ ’ άλλο δρόμο, άπό σπίτι 
σέ σπίτι, άπό γωνιά σέ γωνιά. Ό  ΕΛΑΣ υποχωρεί βήμα πρός βήμα, σπι
θαμή πρός σπιθαμή.

Ή  σκληρή καί άνιση μάχη είχε φτάσει στήν άνώτατη έντασή της. 
Στίς μάχες τών τελευταίων ήμερών τοϋ Δεκέμβρη τοϋ 1944 άποδείχτηκε ή 
τεράστια άντοχή καί δύναμη άντίστασης ένός λαοϋ πού έχει συνειδητο
ποιήσει τό άντικείμενο τοΰ άγώνα του. Μάχονταν νηστικοί, διψασμένοι, 
άυπνοι καί προπαντός σχεδόν άοπλοι, μέ τά λιανόντούφεκα καί τίς μετρη
μένες σφαίρες, χωρίς έλπίδα νά άνανεωθοϋν. Πολεμούσαν τίς χειμωνιάτικες 
κείνες νύχτες, όλόκληρα εικοσιτετράωρα, καθηλωμένοι στά πρόχειρα καί α
κάλυπτα όχυρά καί οδοφράγματα. Καί ό λαός δίπλα στούς μαχητές, άκού- 
ραστος καί άλύγιστος, παραστέκεται, προσφέρει τίς υπηρεσίες του, πάντα 
έτοιμος ν ’ αρπάξει τό όπλο τοϋ σκοτωμένου ή τοϋ τραυματισμένου καί νά 
πάρει τή θέση του στή μάχη. Τά σκελετωμένα άπό τήν πείνα κορμιά τών 
μαχητών καί τοϋ λαοϋ, τά μελανιασμένα, άπό τό φοβερό κρύο κείνης τής 
χρονιάς, πρόσωπα, προκαλοϋσαν πόνο καί θαυμασμό γιά τόν έλεύθερο 
άνθρωπο, μέ τίς άνεξάντλητες έσωτερικές τους δυνάμεις, πού γίνονται 
άκατανίκητες δταν είναι ένωμένες.

Σήμερα Ισβυσε ό χρόνος καί μαζί του πήρε πολλούς άπό τούς συντρόφους 
μας, —έγραφε στό ματωμένο ήμερολόγιο τήν μέρα τής πρωτοχρονιάς τοϋ 
1945 Ενας φοιτητής έλασίτης τοϋ Λόχου «Λόρδος Βύρωνας», κρατώντας τό 
όπλο έτοιμο νά άντικαταστήσει τό στυλογράφο του.— Ό λ η  τή νύχτα τό 
κανονίδι ά π ' τό Λυκαβητό δέν είχε σταματήσει. Άκούγαμε στή σιωπή τής νΐ>- 
χτας τίς όβίδες νά σφυρίζουν. Τό σκάσιμό τους ΰπόκουφα έρχονταν πέρα άπ ' 
τούς Ποδαράδες. Τά ξημερώματα άρχισε ή μεγάλη έπίθεση. "Ενα πυκνό σύννε
φο άπό καπνούς καί σκόνη τύλιγε τά Έξάρχεια. Μας χτυπούσαν άπ ' δλες τίς 
μεριές μέ όλμους. Πήραμε ό καθένας τή θέση του καί περιμέναμε. Ή  διμοιρί- 
τισσά μας κρατούσε κοντά στό παράθυρο τό πολυβόλο. Τά πράσινα μελαγχο
λικά της μάτια είχαν μιά αυστηρότητα. Πλάϊ της ό 'Ερρίκος μέ τό αυτόματο 
στό χέρι. Ή  'Ελένη δέν ήθελε νά χαλάσει τό κέφι της. Βάλθηκε νά πειράζει 
μιά κοπέλλα πού χτές τό βάδυ παραμιλούσε στόν ΰπνο της κ ι ' όνειρευόταν πώς 
τήν είχαν πιάσει αΙχμάλωτη οί Νάνοι. Βλέπαμε τούς έλασίτες στό δρόμο νά 
τρέχουν. Αΰξαινε ή μάχη κ ι ' οί δλμοι γύρω όργωναν. Γκρέμιζαν τά σπίτια καί 
ξάπλωναν νεκρούς τούς στρατιώτες καί τά παιδάκια. Είχε περάσει τό μεσημέρι 
δταν μπροστά μας βρέθηκαν δυό μεγάλα τάνκς. Μάς είχαν κυκλώσει. Τούς 
ρίξαμε χειροβομβίδες, τυλιγμένες γύρω-γύρω μέ δεσμίδες άπό δυναμίτη, σέ 
σχήμα μπουκάλας. Τό πολυβόλο καί τ ' αύτόματά μας ρέκασαν καί τούς χοί>- 
γιαζαν μέ τόν άνασαμό τους. Ξέρασαν άπάνω τους τό καυτό τους μολύβι, μά 
κείνα στέκαν καί κοίταζαν.

Γύρισαν τίς μπούκες τών κανονιών τους πρός τό μέρος μας καί περίμεναν. 
Καί τότε Εγινε μιά σιγή γύρα. Σκαρφάλωσε ό θάνατοζ άπ ’ τούς τοίχους, κρεμά-
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Εχθρός δέν είναι πιά οί γερμανοί γιά τόν Τσώρτσιλ άφού αποσύρει άπό τό Ιταλικό 
μέτωπο τά τάνκς καί τά φέρνει στήν Αθήνα

στηκε άπ ‘ τό μπαλκόνι καί τά παράθυρα καί βάλθηκε νά μάς κοιτάζει έπίμονα 
τόσο πού στό τέλος ζαλιστήκαμε καί όέν ξέραμε άν ήταν τά μάτια του ή οί 
μπούκες τών κανονιών πού μάς κοιτάζαν. Είμαστε όλοι νέοι καί άνάμεσά μας 
βρίσκονταν κορίτσια. Μέ γλυκά μάτια, πλούσια μαλλιά, μέ σώμα στητό, γεμάτο 
ζωή. Ή  μέρα άπ ' ίξω  όμορφη, γεμάτη φώς, μάς έστελνε τούς χαιρετισμούς της.

-  θά  πέσουμε όλοι, ώς τόν τελευταίο είπαμε.
"Ενα χουνί άκούστηκε άπό κάτω:
-  Στρατιώται τοϋ ΕΛΑΣ παραδοθείτε! ΕΙν ’ άσκοπο νά συνεχίσετε τόν 

άγώνα, Έγγυόμαστε γιά τή ζωή σας.
Καί μεΐς άπαντήσαμε:
-  Δέν είμαστε στρατιώτες. Είμαστε φοιτητές πού τ ' άφήσαμε τά βιβλία  

κι ’ ήρθαμε νά πολεμήσουμε στό πλευρό τοΰ λαοΰ μας. Οί άγωνιστές τοϋ λαοΰ, 
πότες δέν παραδίνονται.

Καί ξανά τό χουνί άπό κάτω:
-  Μισή ώρα προθεσμία εχετε! Σκεφθεϊτε έάν θέλετε νά βγήτε ζωντανοί 

άπό έδώ μέσα!
Μά καμμιά άπάντηση δέν τούς ήρθε.
Μέ τό ρολόι στό χέρι περιμέναμε. Μπήκε άνάμεσά μας μιά παγερή σιωπή 

καί μάς βάραινε τά στήθια. Τά μάτια όμως δείχνουν πώς δέν φοβούνται.
Μπαίνει ό ήλιος πλούσιος άπ ' τά παράθυρα καί μάς λούζει. Κ ι ’ όλα λένε: 

πώς νά ξάφνου ενα πουλάκι θά καθήσει στό τραπέζι καί θ ' άρχίσει τό τραγού
δι. Έτσι σάν τά χρόνια τά παληά! Κουράστηκε τό κανόνι νά στέκει βουβό καί 
βιάστηκε νά μιλήσει. Ή ταν σάν νά βούλιαζε στά πόδια μας ή γής, καί σάν νά
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κυλούσαμε σ ’ ενα χάος. Τ ’ άφτιά μας πονούσαν. Καί τότε άκούστηκε τό τρα
γούδι. Τό άρχισε ή 'Ελένη καί τό τελειώσαμε μέ τίς άντρίκιες μας φωνές:

'Εμπρός ΕΛΑΣ γιά τήν 'Ελλάδα
τό δίκιο καί τή Λευτεριά...
Σταματούν οί σιδερένιες μηχανές σάν νάχουν άνθρώπινη καρδιά καί σά νά 

νοιώθουν. Ξανά μάς μιλά τό χουνί, μά πνίγεται ή φωνή του. Στάθηκε κ ι ' ό 
ήλιος άπό ψηλά νά μάς κοιτάζει. Τό βράδι θάχει νά πει τόσα πολλά στ ' άλλα 
τ ' άστέρια!

-  'Εκεί, σέ μιά γωνιά τής γής, οί άνθρωποι σηκώθηκαν πιό πάνω κι άπ ' 
τή μοίρα. Πολεμούν καί πεθαίνουν τραγουδώντας!

Περνά ή ώρα καί ξαναρχίζει τό κανονίδι. Γκρεμίζονται οί τοίχοι καί πρώ
τη πού φεύγει άπό κοντά μας είναι ή 'Ελένη. Τής πήρε ενα βλήμα τό δεξί χέρι 
μαζί μέ τόν ώμο. "Επειτα άπό λίγο χτυπιέται καί ό 'Ερρίκος στό στήθος. Μά 
τό είπαμε: θά  πεθάνουμε ώς τόν τελευταίο.

-  θά  πρέπει νά βαστάξουμε ώς τή νύχτα, μάς λέει ή διμοιρίτισσα. τό 
σπίτι είναι γερό. Ο ' άνθέξει. Πρέπει μέ τ ’ αυτόματα νά κρατούμε μακρυά τούς 
στρατιώτες. Νά μή τούς άφήσουμε νά ζυγώσουν. Τήν νύχτα Ο ’ άνοίξουμε τρύ
πες στούς τοίχους καί θά φύγουμε άπό τά γύρω σπίτια.

Ό λη τή μέρα τά ’Εξάρχεια είναι πνιγμένα στόν καπνό τής μάχης. Κρατάμε 
τό σπίτι ώς τό βασίλεμα τοΰ ήλιου. Άκοΰμε σέ λίγο τίς άλυσσίδες τών τάνκς 
πού φεύγαν. Είχαμε νικήσει. ’Οκτώ σκοτωμένοι άνάμεσά μας. Ή  κοπέλλα πού 
χτές παραμιλούσε στόν ϋπνο δέν θά φοβάται πιά τούς Νάνους. “Επεσε σ ’ εναν 
ύπνο γ/.νκό. αιώνιο, μέ τό τραγούδι στά χείλη!»1*.

Μά εδώ δέν τελειώνουν τά κατορθώματα τοΰ άθάνατου Λόχου τών 
φοιτητών, πού όρθωσαν τόν Μεγάλο Μπάϊρον αντίκρυ στήν άποικιοκρα- 
τική πατρίδα του. Ά κόμα μιά μέρα ήρωϊκή δίνει ό Μπαρτζώτας:

«-2 τού Γενάρη 1945. 10 ή ώρα τό πρωί. Δαιμονιασμένη ξεσπάει ή μάχη 
στήν κλινική Σμπαρούνη. Τά τάνκς έχουν ζώσει τό χτίριο καί ξερνοΰν άπάνω 
του άναμένο σίδερο. Ά πό  μέσα άπαντοΰν οί χειροβομβίδες... Τά τάνκς χτυπάνε 
τώρα τήν κεντρική πόρτα. Ή  στιγμή είναι κρίσιμη. Ο ί πολιορκημένοι πρέπει 
νά κερδίσουν χρόνο. Ή  πόρτα ξαφνικά έσπασε. Λίγα δευτερόλεπτα σιωπή. Κ ι ' 
ΰστερα δυό πυροβολισμοί. Δυό κουφάρια ’Εγγλέζων στρατιωτών πέφτουν 
μπροστά στήν άνοιχτή πόρτα. Οί άλλοι κρύφτηκαν στά τάνκς. 'Εκείνα άφήσαν 
μουγκρητό πληγωμένου θεριού καί κύλισαν κατά πίσω.

Ά π ό  τό άντικρυνό τετράγωνο βάλουνε δυό παράθυρα σέ ένίσχυση τών έλα
σ η  ών πού πολεμούσαν στήν κλινική Σμπαρούνη.

-  Αδέρφια! Κουράγιο! 'Εδώ Λόρδος Βύρωνας!
Καί ΰστερα κύλισαν τά τάνκς κατά τήν όδό Λιδότου καί ζώσανε τά γύρω 

περάσματα.
Ή  'Ελλάδα, ή άδούλωτη, φορώντας τότε τήν ήρωϊκή της πανοπλία, φτε- 

ρούγισε καί έστάθη πάνω στά έρείπια καί στούς καπνούς τής πολυκατοικίας 
στήν όδό Διδότου 47. “Επειτα άπό τό Κάστρο τοΰ Ύ μητοΰ καί τό Μπιζάνι τής 
Καλλιθέας μέ τούς γερμανούς φασίστες... Πολυκατοικία όδός Διδότου άριθ. 47  
μέ τοικ έγγλέζους Ιμπεριαλιστές. Δεκαεφτά φοιτητές τοΰ Λόχου «Λόρδος Βύ-

68. Αρχεία ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. ( ‘Από ιό  άνέκδοτο βιβλίο τοϋ Β. Μπαρτζώτα σελ. 292-294)
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ρωνας» πατόντας πάνω στά φλεγόμενα πατώματα, κράτησαν τή σημαία τής 
λευτεριάς ολόρθη, περήφανη!

Ά π  ' τών κανονιών τήν βροντή, πιό δυνατή άκούστηκε μιά φωνή:
-  “Αμυνα ώς τό τέλος παιδιά! “Αλλος δρόμος δέν υπάρχει!
ΕΓτανε ή φωνή τοΰ Βασίλη Κορπαντλή1''*, τοΰ λοχαγού τοΰ Λόχου «Λόρδος 

Βύρωνος». Ή  φωνή Εμοιαζε σά σάλπισμα τών έλεύθερων πολιορκημένων...» °.
Τά θύματα τοΰ άμαχο») πληθυσμού είχαν ξεπεράσει τίς 10.000 καί ό 

άριΟμός μεγάλωνε όλο καί μέ ταχύτερους ρυθμούς. Οί "Αγγλοι ήταν 
αδίσταχτοι στίς επιθέσεις τους σέ κάθε συγκέντρωση πλήθους.
Μετά τήν κατάληψη κάποιας συνοικίας άκολουθοΰσαν σκηνές φρίκης καί 
άνΟρωπομαζώματος, μέ πρωτοστάτες τά ντόπια όργανά τους. Οί όμηροι 
κατά χιλιάδες στέλνονταν στήν έρημο τής Μέσης 'Ανατολής, όπου κλεί- 
νονταν στά στρατόπεδα αιχμαλώτων.

Ό  Σιάντος τηλεγραφούσε στίς καθοδηγήσεις περιοχών:
'Οργανώσεις Μακεδονίαν -  Ή πειρον -  Θεσσαλίαν -  Στερεάν -  Πελοπόννησον
-  Κρήτην.

Συνεχίζεται σφοδρή έπίθεση άγγλ.ων είς όλον μέτωπον Αθήνας -  Πειραιά, 
θέσεις μας βομβαρδίζονται άδιάκοπα ήμέραν νύκτα άπό πολυάριθμον πυρο- 
βολικόν. Αεροπορίαν, στόλον. Τμήματά μας μετά λαού παρ ’ δλην έξάντλησιν 
καί τρομεράς Ουσίας υπερασπίζουν έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν. Ολες 
δυνάμεις μας έπί η οδός πολέμου. ΆριΟμητικήν ποιοτικήν αϋξησιν ΕΛΑΣ. 'Ορ
γάνωση ταχεΐαν κίνησιν όλων μεταφορικών μέσων. 'Επισκευήν, συντήρησιν 
δρόμων. ”Ενταση έράνων ένίσχυσης άγώνα. Νοικοκυρεμένη διαχείρισις έφοδίων 
άγώνα. Πάταξη άδιαφορίας. σπατάλης, συμφεροντολογίας. Διαφώτιση λαοΰ 
σκοπούς άγώνα. Σφοδρή καμπάνια κατά έπέμβασης καί πρωτάκουστες ώμό- 
r>/n:c, βαρβαρότητες άγγλ.ων.
3.1.45

Γέρος71 
/ Γιώργης Σιάντος]

Στίς 4 τοΰ Γενάρη οί "Αγγλοι έξαπόλυσαν άποφασιστικές έπιθέσεις 
άπό πολλές κατευθύνσεις. Οί κύριες δυνάμεις τους κινήθηκαν στόν άξονα 
’Αμπελόκηποι - Τουρκοβούνια καί σοβαρές δυνάμεις, μέ συγκεντρωτικό 
χτύπημα, στό Μεταξουργείο. Τόσο στίς γενικές κατευθύνσεις, δσο καί 
στίς μερικότερης σημασίας ένέργειες, συνάντησαν πεισματική αντίσταση 
τοΰ ΕΛΑΣ. "Ολο τό πρωΐ ό ΕΛΑΣ κράτησε τίς θέσεις του. Τό άπόγεμα ή 
αντίσταση στό Μεταξουργείο άρχισε νά σημειώνει κάμψη. Σοβαρές μη

69. Ό  λοχαγός Βασίλης Κορπαντλής, τραυματίστηκε τή νύχτα στίς 2 πρός 3 τοΰ Γενάρη, 
τήν ώρα πού καθοδηγούσε τήν Εξοδο τών φοιτητών έλασιτών άπό τήν πολυκατοικία Διδότου 47. 
Βαρειά τραυματισμένος σύρθηκε μέχρι τή γωνιά Βαλτετσίου καί Ίπποκράτους. Έ κεΐ τό πρωι 
τόν βρήκε Ενας Ά γγλος άξιωματικός πού Εβγαλε τό πιστόλι καί τό άδειασε στό κεφάλι τοϋ 
τραυματισμένου, μπροστά σέ γυναίκες, πού θέλαν νά τόν μεταφέρουν στήν κλινική. Τά στοιχεία 
γιά τόν ήρωϊκό θάνατο τού Β. Κορπαντλή δόθηκαν στήν ΚΟΑ άπό τόν αύτόπτη μάρτυρα, μαχη
τή τοΰ ΕΛΑΣ, Μανώλη Κορνήλιο.

70. ’Αρχεία τής ΚΕ τού ΚΚΕ δ.π. Β. Μπαρτζιώτας, σελ. 289-291.
71. « ’Επίσημα Κείμενα τοΰ ΚΚΕ», τόμος Ε ',  σελ. 745.

347



χανοκίνητες άγγλικές δυνάμεις κατόρθωσαν νά κάνουν μιά σφήνα σέ βά
θος, μέ κατεύθυνση άπό Βοτανικό πρός Δαφνί. Δημιουργήθηκε, μ ’ αύτό 
τόν τρόπο, Αμεσος κίνδυνος νά άποκοπεΐ ή ’Αθήνα άπό τόν Πειραιά καί 
νά έγκλωβιστοϋν σέ ξεχωριστούς χώρους, σοβαρές δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ. 
Ή  συνέχιση τής μάχης ήταν πιά άδύνατη.

Πέφτει ή 'Αθήνα

Ή  άπαιτούμενη συγκέντρωση βρεταννικών στρατιωτικών δυνάμεων, γιά 
τήν πραγματοποίηση τού πρώτου άντικειμενικοΰ σκοποΰ, δπως είχε συμ- 
φωνηθεϊ άπό τούς Τσώρτσιλ καί Ά λεξάντερ, είχε πραγματοποιηθεί. Είχε 
κατασκευαστεί τό νέο σχήμα «κάλυψης» καί «νομιμοποίησης» τής άγγλι- 
κής ένοπλης έπίθεσης, μέ τόν «άντιστασιακό» Α ρχιεπίσκοπο καί τόν «έ- 
παναστάστη δημοκράτη» στρατηγό Πλαστήρα, πού ούσιαστικά είχε άνα- 
λάβει νά συνεχίσει τό ταπεινό έργο τοΰ Παπανδρέου, σάν Κουΐσλιγκ τής 
νέας κατοχής. ’ Αναμενόταν άπό στιγμή σέ στιγμή ή άναγγελία τών άντρεί- 
κελλων ύπουργών. Είχε άρχίσει μιά όργανωμένη, άπό τό Λονδίνο, συστη
ματική διαστρέβλωση τών γεγονότων καί κατασυκοφάντηση τοΰ λαοκρα
τικού κινήματος, μέ προβολή τών "Αγγλων σάν «άγγέλων» τής τάξης, τής 
ήσυχίας, τής δημοκρατίας, σάν μεγάλων «άνθρωπιστών», γεμάτων άγάπη, 
καλοσύνη καί φροντίδα γιά τόν «κακόμοιρο» έλληνικό λαό, πού «άλλη- 
λοσφάζεται καί πεθαίνει άπό τήν πείνα καί τό κρύο». ' Η βασική τους θέ
ση ήταν δτι οί Ά γγ λο ι άνάλαβαν τό σκληρό καί άχαρο έργο νά «σώ
σουν» τήν Ελλάδα καί τό λαό της, χωρίς «καμιά, άπολύτως καμιά έπι- 
δίωξη δική τους, τελείως «άφιλόκερδα»!

' Η ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ σταθμίζοντας όλους τούς παράγοντες τήν νύχτα στίς 
4 πρός 5 τού Γενάρη, έδωσε διαταγή στό Α 'ΣΣ. ν ’ άνασυμπτυχθοΰν δλα 
τά τμήματά του στούς χώρους τής Α ττικής, έξω άπό τήν Πρωτεύουσα. 
Κείνη τή νύχτα, ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ άπευθύνθηκε στό Λαό τής Πρωτεύουσας 
μέ τό παρακάτω άνακοινωθέν:
«Οί υπερασπιστές τής 'Αθήνας καί τοΰ Πειραιά καί ό άδούλωτος λαός τους. 
πολεμώντας μέ ασύγκριτο ήρωισμό καί ιερό πάθος πού μπορούν νάχουν οί μα
χητές τής λευτεριάς, τής Δημοκρατίας καί τής 'Ανεξαρτησίας, ξαναζωντάνεψαν 
καί έλάμπρυναν μέ νέα υπέροχα κατορθώματα τίς ωραιότερες σελίδες τής Ε θνι
κής μας ' Ιστορίας: Τό Μεσολόγγι, τό Άρκάδι. τό επος τής ’Αλβανίας καί τής 
Εθνικής Ά  ντίσ τάσης.

Περισσότερο άπό ενα μήνα κράτησαν τό άΟάνατο μέτωπο τής 'Αθήνας καί 
τού Πειραιά, άντιμετωπίζοντας άσυγκρίτως άνώτερα μέσα τοΰ αντιπάλου. Ά λλά  
ό έχθρός άδυνατώντας νά πλήξει τίς στρατιωτικές μας δυνάμεις, έστράφει μί: έκ- 
όικητική μανία έναντίον τών άμαχων. Ό  στόλος τά ώ.ροπλάνα. τά κανόνια καί 
τά τάνκς του κ. Τσώρτσιλ, μέ χιλιάδες σχήματα. Ιδιαίτερα τίς τελευταίες μέρες, 
σπέρναν τό θάνατο σέ γυναίκες καί γέροντες καί Ισοπέδωναν τίς λαϊκές συνοικίες.
' Ο/.άκληρες συνοικίες, φτωχόσπιτα, νοσοκομεία, έκονιορτοποιήθηκαν. Σκοπός 
τοΰ Σκόμπυ είναι νά μεταβάλει τήν ΆΟήνα. πού σεβάστηκαν δλοι οί κατακτη- 
τές καί επιδρομείς, σέ σωρούς άπό έρείπια, σ ’ ενα άπέραντο νεκροταφείο.
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Τά τάνκς τού Σκόμπυ έσωσαν τότε τήν έλληνική  άντίδραση

Μπροστά στή θηριώδη έπιδρομική μανία τοΰ Σκόμπυ. ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ. γιά 
νά γλυτώσει roik άμαχους άπό τό βέβαιο θάνατο τών βομβών καί μυδραλίων, γιά 
νά περισώσει τήν ΆΟήνα καί τόν Πειραιά άπό οριστική καταστροφή, άποφάσισε 
καί διέταζε τήν σύμπτυξη τών ηρωικών υπερασπιστών τής Πρωτεύουσας καί τοΰ 
Πειραιά.

Ή  σύμπτυξη αύτή δέν είναι νίκη τοΰ Σκόμπυ. Είναι κάτι χειρότερο άπό 
πύρρειο νίκη.

Είναι ενα άνεξίτηλο στίγμα καί μιά αΙώνια καταισχύνη, γιατί μόνο ό Σκό
μπυ χρησιμοποίησε τόν Ιερ ό  Βράχο τής Ακρόπολης σάν άσπϊδα ένός έξοντω- 
τικοϋ πολέμου.
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Πολίτες στά δπλα! Ό  άγώνας συνεχίζεται, θ ά  διεξαχΟεϊ μέ μεγαλύτερο 
άκόμα πάθος. Ή  ΆΟήνα καί ό Πειραιάς είναι αδούλωτοι. 7 /  'Ελλάδα Οά 
μείνει ίλεύθερη. Ή  νίκη είναι δική μας. "Ολοι καί δλα γιά τή συντριβή τοΰ 
ελληνικού φασισμού. Γιά τήν 'Ελευθερία, γιά τή Δημοκρατία, γιά τήν Α νεξαρ
τησία τής χώρας. Γιά τόν πολιτισμό καί τό μέλλον τής 'Ελλάδας.

7 / ΚΕ τού ΕΛΑΣ·· '-

Στίς 3 τό πρωί. τής 5 τοΰ Γενάρη, τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ, άφοΰ άφη
σαν ελαφρές επίλεκτες δυνάμεις γιά νά άπασχολοΰν τόν εχθρό, άρχισαν 
τή σύμπτυξή τους. γιά νά καταλάβουν νέες θέσεις, στίς προσβάσεις καί 
τους ορεινούς όγκους γύρω άπό τήν πρωτεύουσα.

Ή  μάχη τοΰ «Δεκέμβρη» τέλειωσε. Οί βρεταννικές δυνάμεις πέτυχαν 
τόν πρώτο αντικειμενικό στρατιωτικό τους στόχο, όμως ή νίκη τους ήταν 
μιά τακτική νίκη. πού μποροΰσε νά παραμείνει τέτοια καί γρήγορα νά 
εξουδετερωθεί, άν ή ήγεσία τοΰ λαοκρατικού κινήματος σωστά έβλεπε καί 
εκτιμούσε τό αποτέλεσμα τής μάχης.

Ό  Τσώρτσιλ κλείνει τό κεφάλαιο αύτό στίς αναμνήσεις του μέ μιά 
κυνική ομολογία:

« "Ετσι έτελείωσε ή μάχη πού διήρκεσε ϊ.ξη εβδομάδες καί πού έγινε γιά 
νά καταλάβωμι: τήν ΆΟήνα καί. δπως Οά δείξη ή συνέχεια τών γεγονότων, νά 
άπαλλ.άξωμε τήν 'Ελλάδα άπό τόν κομμουνιστικό ζυγό. Τήν έ.ποχή αύτήν πού 
τρία εκατομμύρια άνδρες πολεμούσαν σέ κάθε στρατόπεδο στό δυτικό μέτωπο 
καί πού τεράστιες αμερικανικές δυνάμεις ήγωνίζοντο έναντίον τής 'Ιαπωνίας 
στόν Ειρηνικό, οί ελληνικές αύτές παραφορές μπορούσαν νά φαίνωνται δτι είχαν 
έλ.άχιστη σημασία, άλ.λ.ά δέν εύρίσκοντο λιγώτερο στό νευρικό κέντρο τής ισχύ
ος. τής τάςε<ος καί τής έλ.ευΟερίας τοΰ δυτικού κόσμου».71

72. Αρχεία τής ΚΕ ιού ΚΚΕ.

73. Τσώρτσιλ: -2ος Παγκόσμιος Πόλεμος», 6ος τόμος, σελ. 352.
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Α ΡΧ Η  Τ Η Σ  Τ Ρ Α Γ Ω ΔΙΑ Σ

Ό  Μ εγάλος Δ εκ έμβρης τοΰ 1944, μέ τούς πρω τοφ ανέρω 
τους ηρω ισμούς τών μ αχητώ ν τοϋ ΕΑΑΣ καί τοΰ λαοΰ τής  
Π ρω τεύουσας καί μέ τό αίμα χ ιλ ιά δω ν νεκρώ ν καί τραυμα
τιών, γράφ τηκε μέ α νεξ ίτη λ ο  ά λ ικο  χρώ μα σ τή ν  ιστορ ία  τής  
'Ε λλά δα ς. Ή  παλλαϊκή  ά ντ ίστα ση  τοΰ λαοΰ τής ’Α θήνας  
καί τοΰ Π ειραιά , ενάντια  σ τή ν  ένοπ λη  έπέμ βασ η  τών "Αγ
γλω ν ιμπερ ιαλιστώ ν είναι ή σ υ νέχε ια  καί τό κορύφιομα τοΰ  
μεγάλου έθνικοαπελευΟ ερω τικοΰ άγώ να τοΰ ελ λ η νικ ο ύ  λαοΰ  
κατά τών χ ιτλερ οφ α σ ισ τώ ν καταχτητώ ν. 33 ο λ ό κ λ η ρ ες  μέρες, 
μέτωπο καί μετόπισ θεν, άνδρες καί γυναίκες, νέοι καί γέρο ι, 
έργάτες, άγρότες, β ιο τέχνες , έπαγγελμα τίες, δ ια νοού μ ενο ι, 
στρατιω τικοί καί κ ληρ ικοί καί άνθρω ποι όλω ν τών κ ο ινω νι
κών τάξεω ν καί στρω μάτω ν, κ ομμ ουνισ τές, σ ο σ ια λ ισ τ ές , ά
γρότες καί α στοί ρ ιζοσ π ά σ τες - δημοκράτες, ό λ ο ι οί πατριώ 
τες, άγω νίσ τη καν μέ άπέραντη π ίστη , παληκαριά , ά ντ ο χή . 
αύτοθυσία καί μέ σταθερή θ έλη σ η  γιά τή νίκη .

Σ ’ όλη  τή διάρκεια  τών μαχώ ν τοΰ Δ εκ έμβρη , μέσα στίς
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γραμμές τών άγωνιστών καί τοϋ λαοΰ δέν υπήρξαν δισταχτι- 
κοί, άναποφάσιστοι, ταλαντευόμενοι. Δέν ύπήρξε οϋτε ενας 
αύτόμολος. άξιωματικός ή μαχητής τοϋ ΕΛΑΣ. Ούτε ενας δέν 
πέταξε τό όπλο του, δέν λιγοψύχησε, δέν λιποτάκτησε. 'Ο  
λαός σύσσωμος, μέχρι τήν τελευταία στιγμή, στάθηκε στό 
πλευρό τών μαχητών τοϋ ΕΛΑΣ. Καί δταν διατάχτηκε ή άπο- 
χώρηση άπό τήν πρωτεύουσα, ό λαός άκολούθησε τά τμήμα
τα, (παρόλες τίς αρνητικές συνέπειες τής όμαδικής αύτής έξό- 
δου πού θά τίς σημειώσουμε).

Τό Δεκέμβρη συγκρούονταν ό δημοκρατικός έλληνικός 
λαός, μέ τούς ιμπεριαλιστές, γιά τήν ’Ανεξαρτησία καί τή 
Λαοκρατία.

Μόνο τέτοιοι μεγάλοι σκοποί δημιουργούν μεγάλους ά
γώνες, μέ παλλαϊκή συμμετοχή καί παγκόσμια συμπαρά
σταση.

Τό Δεκέμβρη στήν ’Αθήνα άποκαλύφτηκε μιά πτυχή τοΰ 
δεύτερου παγκόσμιου πολέμου μέ τίς «παραξενιές» του, πού 
οί δυτικοί σύμμαχοι στό άντιαξονικό στρατόπεδο κάλυπταν 
καί καλώπιζαν μέ «δημοκρατισμό»: τό άπαίσιο τέρας τοΰ 
ιμπεριαλισμού. Ή  ’Αθήνα βροντοφώναξε: Ή  ’Αγγλία ήταν 
καί παραμένει στραγγαλιστής τών έλευθεριών καί τής άνε- 
ξαρτησίας τών λαών. Π ολέμησε γιά τήν έπιβολή τής ιμπερι
αλιστικής κυριαρχίας της, πού κινδύνευε άπό τούς Γερμα
νούς καί όχι άπό τό φασισμό. Ή  'Ελλάδα ήταν ή χώρα πού 
πρωτοδέχτηκε ό φασισμός συντριπτικά χτυπήματα —γελοιο
ποίησε τόν ιταλικό φασισμό καί σύντριψε τόν έσωτερικό μο- 
ναρχοφασισμό. Καί στήν 'Ελλάδα άκριβώς βρυκολάκιασε 
ό φασισμός.

'Η  ’Αγγλία ξεσκεπάστηκε. Ξεσηκώθηκε παγκόσμια κατα
κραυγή. Καί όχι μόνο αύτό, άλλά όξύνθηκε ή έπαγρύπνηση 
τής άντιφασιστικής προοδευτικής άνθρωπότητας, πού μέ φρί
κη διαπίστωνε ότι οί ιμπεριαλιστές, πρίν άκόμα στεγνώσει 
τό αίμα καί τό δάκρυ άπό τόν τρομερό πόλεμο πού άνοιξαν 
οί ίδιοι, μέ πρωταγωνιστές τούς χιτλεροφασίστες, άναψαν μιά 
νέα πολεμική έστία πού μπορεϊ νά φουντώσει καί νά άπλωθεΐ 
σ ’ όλο τόν κόσμο. Καί μόνο αύτή τήν ύπηρεσία άν πρόσφερε 
στήν άνθρωπότητα τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί ό Έ λληνικ ός Λαός, 
φτάνει γιά νά πάρει ό Δεκέμβρης τό όνομα ό «ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ».
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ΑΝΑΚΩΧΗ

Ή  έξοδος

Ή  παλλαϊκή έξέγερση τοΰ λαοΰ τής ’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά, μποροΰσε 
νά φράξει τό δρόμο στήν ξενική έπιβολή καί τήν άναβίωση τοΰ φασισμού 
στήν 'Ελλάδα. Μποροΰσε νά νικήσει, νά συντρίψει τήν άντεπανάσταση, 
ντόπια καί ξένη, καί νά έγκαθιδρύσει τή λαοκρατία, πού, σ ’ αύτή τήν 
περίοδο, ήταν ιστορική έπιταγή καί λαϊκό πάθος. Αύτό δμως δέν κατα- 
νοήθηκε άπό τήν υπεύθυνη ήγεσία τοΰ κινήματος.

Ή  ήγεσία τοΰ κινήματος στήν άρχή τών δεκεμβριανών συγκρούσεων, 
δέν πήρε τήν άπόφαση νά χτυπήσει άμέσως τό κέντρο τής πόλης τής ’Α
θήνας, τό Κολωνάκι καί τό Σύνταγμα, δταν οί δυνάμεις τής άντίδρασης 
καί τών "Αγγλων, έλάχιστες άριθμητικά, θά έξουδετερώνονταν γρήγορα 
καί εύκολα. Στάθηκε άνίκανη νά άξιοποιήσει τήν ύπεροχή δυνάμεων καί 
ήθικοΰ πού διέθετε καί νά καταφέρει τό άποφασιστικό χτύπημα. Μποροΰ
σε νά έξασφαλίσει τή νίκη τής λαοκρατικής έπανάστασης. Μπερδεμένη 
στίς άντιφάσεις τών δυό γραμμών, —πολιτική λύση, ή ένοπλη έπιβολή^-. 
δέν έκανε οϋτε τό ένα, οϋτε τό άλλο. ’Αντί νά καθοδηγεί, σερνόταν πίσω 
άπό τίς μάζες καί. όταν άποφάσισε νά έπέμβει. πάντα στεκόταν τροχοπέδη 
στόν ήρωικό καί γεμάτο αύτοΟυσία άγώνα τοϋ λαοϋ. Ά π ό  τή σύγχυση 
καί τίς αυταπάτες τής ήγεσίας έπωφελήθηκε ό έχτρός. έξασφάλισε ύπερο
χή πολεμικών δυνάμεων καί πέτυχε μιά σοβαρή νίκη στήν πρωτεύουσα. 
Ή  νίκη δμως αύτή ήταν άπλώς σοβαρή, άλλά όχι καί καθοριστική γιά 
τίς παραπέρα έξελίξεις. Ή ταν τακτική έπιτυχία.

Ή  διαταγή γιά τή σύμπτυξη τών δυνάμεων τοΰ ΕΛΑΣ έξω άπό τόν 
χώρο τής Πρωτεύουσας δόθηκε, όπως εΊδαμε, άπό τήν ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ καί, 
σύμφωνα μέ τό άνακοινωθέν της, ή στρατιωτική έπιτυχία τών "Αγγλων 
ήταν τακτικής σημασίας, «πύρρεια νίκη» καί ό άγώνας Οά συνεχιζόταν 
μέ μεγαλύτερο άκόμα πάθος, μέχρι τήν τελική νίκη, πού Οά είναι νίκη τοϋ 
λαού.

Οί διαπιστώσεις καί οί διαβεβαιώσεις τής υπεύθυνης στρατιωτικής 
ήγεσίας, έρμηνεύθηκαν άπό τόν στρατό τοΰ ΕΛΑΣ καί τόν λαό σάν στα
θερή άπόφαση τής ήγεσίας τοΰ λαοκρατικού κινήματος νά συνεχίσει τόν 
ένοπλο άγώνα, μέχρι πού νά πετύχει τούς σκοπούς γιά τούς όποιους άγω- 
νίστηκε τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

Ό  λαός πίστευε στό δίκαιο τοΰ άγώνα του καί τή νίκη του. Τό ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ κυριαρχοΰσε σ ' όλη τήν 'Ελλάδα, έκτός άπό τήν πρωτεύουσα, 
όπου οί επιδρομείς είχαν μιά πρόσκαιρη στρατιωτική έπιτυχία. Κανένας 
άπό όσους ζήσανε αύτή τήν περίοδο στήν ' Ελλάδα, δέν μπορεϊ νά ξεχά- 
σει τήν χαρακτηριστική έκείνη παρωδία τοϋ τραγουδιού, πού ήταν στά 
στόματα όλων:

— Μάς πήραν τήν ΆΟήνα - τραλά, λαλά. λαλά!
— Μάς πήραν τήν ΆΟήνα - τραλά, λαλά, λαλά!
— Μάς πήραν τήν ΆΟήνα - Τζούμ, τραλά, λαλά!
— Μονάχα γιά ένα μήνα - Κάπα. Κάπα, "Εψιλον. Κούκου, κούκου. "Ε!
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Αυταπάτες: Ή  απάντηση μπορεί νά είναι διαφορετική, ανάλογα μέ 
τίς προσωπικές αντιλήψεις τοΰ καΟενός. Τό ζήτημα είναι άλλο: Τί σκε
πτόταν καί πώς Οά άντιδροΰσε ή ήγεσία τοΰ λαοΰ.

Μιά ήγεσία πού σέβεται τόν εαυτό της καί τό κίνημα πού καθοδηγεί, 
είναι υποχρεωμένη νά υπολογίζει τήν ψυχολογία καί τίς διαθέσεις τών 
μαζών καί νά καθορίζει τήν πολιτική της. μέ οδηγό νά δικαιώσει τήν πί
στη καί τήν εμπιστοσύνη πού έδειχναν σ ' αύτήν οί μάζες καί οί οργανω
μένες δυνάμεις τοΰ κόμματος καί τοΰ κινήματος.

Ποιός ήταν ό ρόλος τής πολιτικής ήγεσίας καί συγκεκριμένα τής 
ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ. στήν άπόφαση τής σύμπτυξης καί κυριολεκτικά τής 
εκκένωσης άπό τίς δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ πληθυσμού τής 'Αθήνας 
καί τοΰ Πειραιά καί ποιά ήταν ή προοπτική της; Ή ταν στήν πραγματι
κότητα τόσο σταθερή καί άποφασιστική ή θέση της γιά συνέχιση τοΰ 
ένοπλου άγώνα. όπως διακηρύχνονταν άπό τή στρατιωτική άνώτατη ήγε
σία τού πολέμου:

"Οπως είδαμε, στή συνεδρίαση τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ πού έγινε στίς 31 τού 
Δεκέμβρη στή Χασιά. πολλά μέλη του — κατά τή Χρύσα Χατζηβασιλείου 
δλα, — πίστευαν πώς θά έπρεπε νά Επιδιωχτεί κάποια καλύτερη ή καί χει
ρότερη πολίιΐκή λύση, δμως κανένας δέν τολμούσε άνοικτά καί Επίσημα, 
μέσα στή συνεδρίαση τοΰ ΠΓ, νά έκφράσει τήν άποψή του. Τά κουτσο
μπόλευαν μεταξύ τους. "Αφησαν τά πράγματα νά διαμορφώσουν τήν κατά
σταση καί αύτοί, σάν «ληξίαρχοι», νά καταχωρήσουν τά γεγονότα στό 
Ενεργητικό τους, άν ήταν εύχάριστα, ή φορτώνοντάς τα σέ τρίτους, άν τά 
πράγματα πήγαιναν στραβά.

’Ακολούθησε ή έξοδος άπό τήν Πρωτεύουσα, ή σύγχυση, οί δυσκο
λίες καί τά πρώτα μέτρα, χωρίς νά φανεί ύπεύθυνα ή πολιτική ήγεσία. 
Μόνο ή ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ καί προσωπικά ό Σιάντος ρύθμιζαν τά ζητήματα 
καί έδιναν κατευθύνσεις.

Είναι καί αΰτό άκόμα μιά άπόδειξη δτι ή πολιτική ήγεσία δπως στήν 
άρχή τών Δεκεμβριανών σύρθηκε πίσω άπό τίς Εξεγερμένες μάζες καί 
μπήκε στόν πόλεμο χωρίς νά ξέρει ποΰ, πώς καί πότε θά τελειώσει, έτσι 
καί στίς 4 τοΰ Γενάρη, ύπεχώρησε κάτω άπό τήν ισχυρή πίεση τοΰ Εχ
θρού, χωρίς νά ξέρει άκριβώς ποΰ πάει, ποΰ θά σταματήσει καί τί Οά κά
νει. Ή  ίδια ή Εξέλιξη τών γεγονότων, πού άπλώς θά άπαριθμίσουμε, Οά 
μάς βοηθήσει νά όδηγηθοΰμε στά παραπάνω συμπεράσματα. Τίς πρωινές 
ώρες, στίς 5 τοΰ Γενάρη, οί κύριες δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ τών δύο πόλεων 
βγαίνουν πρός τήν ’Αττικοβοιωτία έχοντας μαζί τους τούς κρατούμενους 
δοσίλογους γιά Εγκλήματα ή οίκονομική κλπ: συνεργασία μέ τούς κατα
χτητές καί ένα σημαντικό άριθμό όμήρων. Τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ άκολου- 
θοΰνταν άπό μεγάλη μάζα άοπλων άγωνιστών καί πλήθος άπό γυναικό
παιδα. Οί "Αγγλοι Ενεργοΰσαν Επιθέσεις μέ τά άεροπλάνα Ενάντια στόν 
ΕΛΑΣ καί τούς άοπλους. Μιά προσπάθεια νά άνακόψουν τήν υποχώρηση, 
συνάντησε τήν άποφασιστική άντίσταση τοΰ ΕΛΑΣ στό Τατόι καί υπο
χρεώθηκαν οί βρεταννοί πού Επιτέθηκαν νά γυρίσουν στήν πόλη.

Ή  πολιτική ήγεσία, άφοΰ άνέθεσε τήν φροντίδα, γιά τήν Εγκατάστα
ση, κάλυψη καί διατροφή τών άμάχων στίς πολιτικές όργανώσεις καί τή
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φύλαξη καί φροντίδα γιά τούς κρατούμενους καί τούς όμηρους στήν ΕΠ, 
έφυγε γιά τή Λαμία. Τήν όργάνωση τής γραμμής άμυνας άνέλαβε ή ΚΕ 
τοΰ ΕΛΑΣ. Άμέσως κάλεσε τόν καπετάνιο τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ "Αρη καί 
τόν διευθυντή τοΰ III Γραφείου τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ Θ. Μακρίδη καί τούς 
διέταξε νά άναλάβουν τή διοίκηση όλου τοΰ ΕΛΑΣ, μέ στρατιωτικό υπεύ
θυνο τό στρατηγό Σαράφη, πού βρισκόταν στό δρόμο πρός τήν Ά ττικο- 
βοιωτία. Ή  ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ πρόβλεπε έπιχειρήσεις τών "Αγγλων έξω άπό 
τήν πρωτεύουσα καί ζητοΰσε άπό τό ΓΣ νά καλύψει τά στενά τής Κάζας 
καί τό Μπογιάτι, καθορίζοντας σάν μετωπική γραμμή τίς πόρτες τής 'Ε 
λευσίνας - Χασιά - Μπογιάτι.

Στίς 7 τοΰ Γενάρη ό Σιάντος τηλεγραφούσε στίς οργανώσεις:
Μετά 33 μέρες ήρωικής μάχης καί συντριπτικής υπεροχής άγγλων είς 

άριθμόν καί ίδιαιτέ/χις μοντέρνων πολεμικών μέσων Αναγκασθήκαμε έγκατα- 
λείψουμε 'Αθήνα - Πειραιά. Σύμπτυξις εγινε κανονικά. Τμήματά μας Εγκατα
στάθηκαν διαβάσεις Πεντέλης - Πάρνηθας - Κιθαιρώνα καί Αντιμετωπίζουν συ- 
νεχιζομένας άγγλικάς έπιθέσεις. Χαρακτήρας κυβέρνησης Πλαστήρα καθαρά 
φασιστικός. Κύριος σκοπός της συντριβή λαϊκού δημοκρατικού κινήματος διά 
παντός μέσου. Προετοιμάζομε συγκρότηση ίδικής μας κυβέρνησης. ’Αγών συ- 
νεχισθεϊ μέχρι εξασφάλισης λαϊκής κυριαρχίας, άνεξαρτησίας. Κινητοποιήσατε 
λαόν κατά φασιστικής κυβέρνησης Πλαστήρα καί έπέ.μβασης άγγλων Εσωτερι
κά 'Ελλάδας. ’Εντείνετε κινητοποίηση’ καί όργά\·(οσιν όλων δυνάμεων καί μέ
σ ον  άνάγκας διεξαγομένου πολέμου.

//κ 'φ γη ς  Σιάντος/
Τήν άλλη μέρα, χωρίς νά έχουν μεσολαβήσει σοβαρά πολεμικά γεγο

νότα. εκτός άπό τούς βομβαρδισμούς καί πολυβολισμούς τής αγγλικής 
αεροπορίας καί μιά έπίθεση στή Μάντρα, ό Σιάντος, μέ νέο τηλεγράφημά 
του. κατατόπιζε τίς οργανώσεις περιοχών γιά τήν κατάσταση καί έδινε 
όδηγίες γιά προετοιμασία όλοιν τών στρατιωτικών καί πολιτικών δυνά- 
μεο>\·. μέ προοπτική πολέμου μακρόχρονης διάρκειας. Δέν επαναλάμβανε 
όμοις τήν άπόφαση ή τήν πρόθεση τής ήγεσίας νά συγκροτήσει ΙΙροσωρι- 
νή Δημοκρατική Κυβέρνηση τής 'Ελεύθερης Ελλάδας. ΆποσιωπήΟηκε 
αύτό τό ζήτημα καί δέν ξανάγινε λόγος.

Μεταπολεμικά, στίς αποφάσεις καί τά ντοκουμέντα τοΰ ΚΚΕ, δέ γί
νεται λόγος γιά ματαίωση άπόφασης νά συγκροτηθεί Προσωρινή Δημοκρα
τική Κυβέρνηση στήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα, σέ άντιστάθμισμα μέ τήν κυ
βέρνηση τοΰ κρατιδίου τής Α ττικής. Διατυπώθηκαν όμιος άπόψεις άπό 
ορισμένα ανώτατα στελέχη έκείνης τής έποχής, πώς ή ιδέα νά συγκροτη
θεί κυβέρνηση τής άντιιμπεριαλιστικής 'Ελλάδας ήταν προσωπική τοΰ 
Σιάντου καί μέ δική του πρωτοβουλία, χωρίς νά ξέρει τίποτε ή ήγεσία τοΰ 
ΚΚΗ kui τοΰ ΕΑΜ. κοινοποιήθηκε στίς οργανώσεις. "Οταν άσχολήθηκε 
μ' αύτό τό ζήτημα τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, μέ εισήγηση τοΰ Ίωαννίδη άπορρί-

I. « Επίσημα Κείμενα τού ΚΚΕ», Ε ' τόμος, σελ. 746.
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φτηκε ή πρόταση τοΰ Σιάντου, γιατί μιά τέτοια κυβέρνηση θά Εκλεινε τίς 
πόρτες γιά κάθε διαπραγμάτευση! Μερικοί συνδέουν τήν άντίδραση τής 
πλειοψηφίας τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ γιά τό σχηματισμό κυβέρνησης στήν ’Ε
λεύθερη ' Ελλάδα μέ τίς πληροφορίες πού Εφεραν οί αντιπρόσωποι τοΰ 
ΚΚΕ άπό τό Βελιγράδι καί τή Σόφια, γιά τίς Εξαιρετικές δυσκολίες καί 
τούς κινδύνους πού διέτρεχαν οί Λαϊκές Δημοκρατίες τής Γιουγκοσλαβίας 
καί τής Βουλγαρίας, άπό μιά άνοιχτή υλική βοήθεια στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Τό 
Επιχείρημα δέν εύσταθεϊ γιατί τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, άπό τίς 15 τοΰ Δεκέμβρη 
πού γύρισε ό Π. Ροΰσος άΐιό τό έξωτερικό, ήξερε πώς πολύ Ελάχιστες 
δυνατότητες ΰπήρίχαν γιά άμεση ύλική βοήθεια άπό Εξω καί δτι θά έπρεπε 
νά καθορίσει τήν πολιτική καί τή δράση τοΰ Κόμματος καί τοΰ κινήματος 
στηριζόμενο στόν υπολογισμό τών δικών του άποκλειστικά δυνάμεων.

Πολιτικοστρατιωτική σύσκεψη

Τό πρωί, στίς 8 τοΰ Γενάρη, στή Λαμία, γίνεται σύσκεψη πολιτικο- 
στρατιωτική. στήν όποια πήραν μέρος οί Σιάντος, Ιωαννίδης, Ζεύγος, 
"Αρης, Μακρίδης καί ό Διοικητής τοΰ Α ' ΣΣ τοΰ ΕΛΑΣ ’Αθήνας. Είχε 
προηγηθεΐ ενα Επεισόδιο άνάμεσά στήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ καί τούς αντιπρο
σώπους τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, "Αρη καί Μακρίδη. Οί δυό τελευταίοι, άνα- 
λαμβάνοντας τή διοίκηση καί τή διεύθυνση τών Επιχειρήσεων, άποφάσι- 
σαν νά διαλύσουν τό Α ' ΣΣ. ’Αναγνώριζαν πώς οί μαχητές τής ’Αθήνας, 
σάν λαϊκός στρατός πολέμησε σκληρά καί άπόδειξε τήν τεράστια ύπεροχή 
του άπέναντι στόν τακτικό στρατό τών άποικιοκρατών καί τούς πραιτω- 
ριανούς τους. "Αντεξε, καί δταν άκόμα οί άπώλειές του σέ μαχητές καί 
αξιωματικούς ξεπερνοΰσαν τά ανώτατα ποσοστά πού είχαν σημειωθεί σέ 
πολέμους μεταξύ τακτικών στρατών. Ποσοστά άπωλειών άνάλογα είχαν 
σημειωθεί στίς μάχες γιά τήν υπεράσπιση τής Μόσχας. Ή  ’Ανώτατη 
Διοίκηση τοΰ Κόκκινου Στρατοΰ τίμησε μέ ανώτατα παράσημα τά τμήμα
τα Εκείνα, άλλά καί τά διέλυσε. Κι αύτό τό μέτρο άνταποκρίνεται σέ μιά 
στρατιωτική άρχή: Στρατός πού σέ μακρόχρονη άδιάκοπη πολεμική δρά
ση χάνει τό 50% περίπου τής δύναμής του, είναι σχεδόν άδύνατο νά άνα- 
διοργανωθεΐ μέ βάση τήν ύπόλοιπη δύναμή του. Αύτό, κατά τή γνώμη τοΰ 
"Αρη καί τοΰ Μακρίδη, Γσχυε καί γιά τόν ΕΛΑΣ τής ’Αθήνας.

Ή  άπόφαση αύτή προκάλεσε άντίδραση τοΰ Α ' ΣΣ. Ό  καπετάνιος 
τοΰ Σώματος Νέστορας κατέφυγε στόν Γραμματέα τής ΚΟΑ Μπαρτζώτα 
καί κείνος στούς Ίωαννίδη καί Σιάντο. Ζήτησε «γιά λόγους ιστορικούς» 
νά διατηρηθεί τό Α ' ΣΣ τής ’Αθήνας. Τό Γδιο ζητοΰσε καί ό Διοικητής 
τοΰ Α ' ΣΣ άπό τόν στρατηγό Μάντακα. Τό ΠΓ ύπέδειξε στόν "Αρη νά 
άκυρωθεΐ ή διαταγή τοΰ ΓΣ γιά διάλυση τοΰ Α ' ΣΣ. Ό  "Αρης μεταβίβασε 
τήν έντολή τοΰ ΠΓ στόν Μακρίδη καί τοΰ είπε νά συντάξει τή διαταγή 
τής άκύρωσης τής προηγούμενης διαταγής τους. ’ Ακολούθησε σοβαρή 
άντίδραση τοΰ Μακρίδη, πού σέ μιά στιγμή έξαψης είπε στόν "Αρη: 
«Νόμιζα πώς είσαι πολεμιστής. ’Αποδείχνεται πο'κ έμεινες έ.νας πολιτικάντης! 
Άφοϋ δέν καταλαβαίνεις πώς τίς διαταγές τοΰ στρατηγείου πού διευθύνει πολ.ε-
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Παντού οτήν Ελλάδα διαμαρτύρονται γιά τήν ξένη έπέμβαση.

μικές έπιχειρήσεις δέν μπορούν νά τίς ματαιώνουν άλλοι γιά «πολιτικές σκοπι
μότητες» καί προσωπικές φιλοδοξίες. Έ γώ δέν μπορώ  νά δεχτώ τέτοιες έπεμ- 
βάσεις καί παραιτούμαι άπό τόν ΕΛΑΣ»1.

Στή σύσκεψη, στίς 8 τοΰ Γενάρη, πρώτο έξετάστηκε αύτό τό θέμα καί 
άποφασίστηκε νά άναβληθεϊ ή έκτέλεση τής άπόφασης ώσπου νά φτάσει 
καί ν ’ άναλάβει τή Διοίκηση τοΰ στρατού τοΰ ΕΛΑΣ ό στρατηγός Σαρά
φης·

Τό δεύτερο καί κύριο θέμα ήταν τά στρατιωτικά μέτρα καί ή προοπτι
κή γιά τίς δυνατότητες καί τό χρόνο άντίστασης τοΰ ΕΛΑΣ, γιά νά καθορι
στεί καί ή στάση τής πολιτικοστρατιωτικής αντιπροσωπείας, πού είχε

2. Τό έπεισόδιο αύτό άναφέρεται στήν έμκιστευτική Εκθεση τοΰ θ .  Μακρίδη, κού γράφτη
κε στά 1945 καί βρίσκεται στά άρχεία τής ΚΕ τοΟ ΚΚΕ.
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κληθεί νά διαπραγματευΟεί μέ τόν Σκόμπυ τούς όρους τής άνακωχής.
Σύμφωνα μέ τήν παραπάνω εκΟεση τοΰ Μακρίδη, ό Ίωαννίδης τοΰ 

έθεσε τό παρακάτω ερώτημα: Προκειμένου νά καθορίσουμε τή στάση καί 
τούς όρους τής αντιπροσωπείας, Οά θέλαμε υπεύθυνη γνώμη τών στρατιο)- 
τικών πόσο καιρό Οά μποροΰσε νά πολεμήσει ό ΕΛΑΣ. Ό  Μακρίδη; 
άπάντησε: «Δυό χρόνια καί τό έγγυοΰμαι μέ τό κεφάλι μου»'. Πρέπει, 
όμως, νά άφεΟοΰν οί στρατιωτικοί καί οί καπετάνιοι άνενόχλητοι νά διευ
θύνουν τόν πόλεμο, πού Οά είναι βασικά παρτιζάνικος. σέ εύρύτερη κλί
μακα άπό κείνον πού εκανε ό ΕΛΑΣ μέ τούς Γερμανούς καταχτητές. Καί 
ύ "Αρης συμφώνησε μέ τόν Μακρίδη, τόσο στή διάρκεια, όσο καί στή 
μορφή τοΰ πολέμου, λέγοντας πώς οί βάσεις έξόρμησης τοΰ ΕΛΑΣ Οά εί
ναι στήν "Ελεύθερη, βασικά ορεινή 'Ελλάδα, «μακρυά άπό ρόδα». Ή  
προσθήκη αύτή τοΰ “Αρη στάθηκε άργότερα κύριο επιχείρημα γιά τή 
συνθηκολόγηση.

Στή συνέχεια προτάΟηκαν ό Ζεΰγος καί ό ταγματάρχης "ΑΟηνέλης νά 
πάνε στήν "Αθήνα γιά νά διαπραγματευΟοΰν ανακωχή, όσο είναι δυνατό 
μεγαλύτερης διάρκειας. "Αν επιτευχθεί τέτοια ανακωχή —είπε ό Μακρί- 
δης— ασφαλώς Οά είναι επιτυχία τοΰ ΕΛΑΣ. γιατί Οά δώσει τόν άπαιτού- 
μενο απαραίτητο χρόνο νά αναδιοργανωθούν οί δυνάμεις του, νά προετοι
μαστούν ολόπλευρα καί νά άναλάβουν τήν κατάλληλη στιγμή νέους άγώ- 
νες. Ό  Ίιοαννίδης πρότεινε νά προστεθούν στήν επιτροπή ό Παρτσαλί
δης καί ό ταγματάρχης Μακρίδης. Ό  Σιάντος άμέσως δέχτηκε τήν πρό
ταση τοΰ Ίωαννίδη καί γυρίζοντας πρός τόν Μακρίδη είπε: Μήν ί.τοιμά- 
ζι:σαι νά άψνηΟεΐς. Ό σο όυσάιρεστο καί άν σοΰ είναι. πρέπει νά πας γιά νά πε- 
τϋχουμε οσο μπορεΐ καλύτερη άνακο/ή. άιφού ί.σύ περισσότερο άπό ολοος μας 
καταλαβαίνεις πόσο βίάς είναι άιναγκαία.

Ό  Μακρίδης δέχτηκε καί ρώτησε ποιούς όρους θεωρεί ή ήγεσία πα
ραδεκτούς. Άπάντησε ό Ίωαννίδης: Ά π ό  στρατιωτική άποψη όλους 
τούς όρους τοΰ Σκόμπυ μπορούμε νά τούς δεχτοΰμε, εκτός άπό τόν άφο- 
πλισμό τοΰ ΕΛΑΣ. "Επίσης δέν Οά δεχτοΰμε τόν όρο ν" άφήσουμε τούς 
κρατούμενους δοσίλογους καί τούς ομήρους, μιά πού κρατούνταν όμηροι 
άπό τούς Άγγλους. Μπορεΐ όμως νά συμφωνηΟεΐ άνταλλαγή αιχμαλώτων.

Ή  αντιπροσωπεία άπό τούς Ζεΰγο. Παρτσαλίδη. ταγ/χη Μακρίδη καί 
ταγ/χη ΆΟηνέλη εφυγε άπό τή Λαμία τό άπόγεμα. 8 τοΰ Γενάρη. Τήν 
ίδια μέρα έφτασε καί πήρε έπαφή μέ τήν ήγεσία ό στρατηγός Σαράφης. 
Ο άρχηγός τοΰ ΕΛΑΣ. άφοΰ ενημερώθηκε άπό τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ καί τόν 

“Αρη γιά τήν κατάσταση, συμφώνησε καί αύτός ότι ό πόλεμος μπορεΐ νά 
συνεχιστεί γιά πολύ καιρό, μέ κυριαρχία τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στόν μεγαλύ
τερο χώρο τής 'Ελλάδας καί ζήτησε νά συνεχίσει νά εκδίδει διαταγές ή 
ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ γιά λίγες μέρες, μέχρι πού νά συγκεντρωθεί τό "Επιτελείο 
τοΰ ΓΣ καί νά άναλάβει τή διεύθυνση τοΰ συνόλου τών επιχειρήσεων. 
Άκόμα. συμφώνησε ό Σαράφης νά έκδοΟοΰν διαταγές νά καλυφτεί ή Λα
μία καί στήν άνάγκη νά καταστραφεί ή γέφυρα Σπερχειού γιά νά μήν μπορέ-

3. "Εκθεση Μακρίδη, δ.π.
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Μεταφορά τραυματία 

Αντάρτικο νοσοκομείο



Ή ταξιαρχία ιππικού δέν άφησε στιγμή ήσυχους τούς Άγγλους στή 
Λοκρίδα

σουν νά περάσουν μηχανοκίνητα. Τό μέτρο αΰτό κρίΟηκε αναγκαίο γιατί, 
ϋστερα άπό τό σπάσιμο πρώτα στή Μάντρα καί μετά στήν Κάζα. άγγλικά 
μηχανοκίνητα Εκαναν μιά βαθιά διείσδυση πρός Λειβαδιά. Ά λλά  μέ τήν 
πρώτη, κάπως σοβαρή, άντίσταση πού συνάντησαν, γύρισαν πίσω. Αύτό 
ομος δέν απέκλειε καί άλλες σοβαρότερες τέτοιες άπόπειρες.

Ά π ό  όλα τά παραπάνω φαίνεται καθαρά πώς, βγαίνοντας άπό τήν 
Πρωτεύουσα, ή στρατιωτική ήγεσία πίστευε μάλλον πώς ή υποχώρηση 
ήταν τακτικός ελιγμός μικρής διάρκειας. Συγκεκριμένα τόσων ήμερών 
όσες χρειάζονταν γιά τήν άφιξη τών δυνάμεων τοΰ ΕΛΑΣ άπό τήν "Ηπει
ρο. Ή  γραμμή άντίστασης τοΰ ΕΛΑΣ άπό τίς πόρτες τής ’Ελευσίνας
- Χασιά - Μπογιάτι θεωρούνταν άνυπέρβλητη καί ότι σύντομα ή άντεπί- 
Οεση τοΰ ΕΛΑΣ Οά άνατρέψει τούς "Αγγλους καί Οά τούς υποχρεώσει νά 
φύγουν άπό τήν 'Ελλάδα.

Ό  προσανατολισμός, πρός μιά σύντομη άντεπίθεση καί ένοπλη έπι- 
κράτηση. γινόταν κάτω άπό τήν έπίδραση τών μαχών τοΰ Δεκέμβρη καί 
τοΰ γενικού φρονήματος τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, πού πίστευε στίς δυνάμεις 
του καί τίς δυνατότητες νά φέρει τή νίκη μέ τά δπλα. Δέν ήταν δμως μόνο 
ψυχολογικοί καί συναισθηματικοί οί λόγοι πού όδήγησαν τήν υπεύθυνη 
διοίκηση τοΰ ΕΛΑΣ νά εΐσηγηθεΐ συνέχιση τοΰ άγγλοελληνικοΰ πολέμου, 
μέ νικηφόρα προοπτική, ή, σέ κάθε περίπτωση, μέ μεγάλης διάρκειας 
παρτιζάνικο πόλεμο. Τά στοιχεία πού διέθετε τότε ήταν έπαρκέστατα καί 
οί εκτιμήσεις καί προοπτικές πού διαγράφονταν γιά τήν πορεία τοΰ γενι
κού πολέμου στά μέτωπα, δικαιολογούσαν μιά αισιόδοξη προοπτική γιά 
τό δικό μας κίνημα. Άκόμα, ή διοίκηση τοΰ ΕΛΑΣ ήταν σοβαρά έξοπλι- 
σμένη πολιτικά, καί έκτιμοΰσε σωστά τίς διεθνείς επιδράσεις καί έπιπτώ- 
σεις πού είχε στίς συμμαχικές σχέσεις τών τριών μεγάλων δυνάμεων, ή
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Ένα άπό τά κατεστραμμένα βρε
ταννικά τεθωρακισμένα στις Θερ

μοπύλες

συνέχιση τών άδικων καί άτιμων επιχειρήσεων τών "Αγγλων, ενάντια σέ 
iivu μικρό, συνεπή καί έντιμο σύμμαχο λαό. πού δέν ζητοΰσε τίποτε περισσό
τερο άπό τήν εφαρμογή τών συμμαχικών διακηρύξεων καί στή δική του 
χώρα. Ή  διοίΙ<:ηση τοΰ ΕΛΑΣ υπενθύμισε στήν πολιτική ήγεσία πώς ό 
ΐ'όιος ό Τσώρτσιλ. στίς δηλώσεις του στούς δημοσιογράφους, πρίν φύγει 
άπ' τήν ΆΟήνα. άναφέρΟηκε σέ κάποια σύντομη συνάντηση τΛν ήγετών 
τών τριών Μεγάλων Συμμάχων, πού άσφαλώς Οά υποχρεώνονταν νά άντι- 
μετωπίσουν καί τό έγκλημα πού γινόταν στήν ’ Ελλάδα, άν βέβαια οί πο
λεμικές συγκρούσεις συνεχίζονταν. Ειδικά γιά τό μέτωπο πού Οά σχηματι
ζόταν στήν ' Ελλάδα, τό ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ βεβαίωσε τήν πολιτική ήγεσία 
πώς. άν ή πρώτη γραμμή άμυνας ’Ελευσίνα - Μπογιάτι - Χασιά δέν άντέ- 
ςει. ό ΕΛΑΣ Οά περάσει στή σταθερότερη γραμμή, μέ βάση τίς Θερμο
πύλες καί τή Λειβαδιά, ένώ Οά έχει ετοιμάσει καί τρίτη γραμμή άμυνας.

Παρ’ όλο πού ή στρατιωτική ήγεσία τοΰ ΕΛΑΣ δέν ήξερε τότε αύτά 
πού είναι γνωστά σήμερα άπό δημοσιεύσεις τών τηλεγραφημάτων, πού 
είχαν άνταλλάξει of Τσώρτσιλ καί Άλεξάντερ καί πού άποκαλύπτουν τίς 
άξεπέραστες δυσκολίες πού άντιμετώπιζαν γιά νά εξοικονομήσουν καί νά 
μεταφέρουν δυνάμεις στήν ΆΟήνα, σωστά έκτίμησε τήν κατάσταση καί 
είσηγήΟηκε τή συνέχιση τοϋ πολέμου.

Οί έκτιμήσεις καί οί αισιόδοξες προοπτικές τών στρατιωτικών τοϋ 
ΕΛΑΣ επιβεβαιώνονταν άπό τίς πρώτες κιόλας μέρες, πού τά τμήματα κα
ταλάμβαναν τίς νέες θέσεις τους. Μετά τή Θήβα, οί Ά γγλο ι έπιχείρησαν 
μιά διείσδυση πρός Λαμία. Στίς Θερμοπύλες χτυπήΟηκαν άπό δυνάμεις 
τοϋ ΕΛΑΣ. άνατράπηκαν καί, άφήνοντας 32 αιχμαλώτους, άνάμεσά τους 
3 άξιωματικούς, πολλά κατεστραμμένα θωρακισμένα αυτοκίνητα καί 4 κα
τάλληλα γιά κίνηση, γύρισαν πίσω. Καί δεύτερη άπόπειρα τών "Αγγλων

Ό  στρ/γός Σαράφης
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χτυπήθηκε στό δρόμο Μπράλο - ΈλευΟεροχώρι - Λαμία, καί ναυάγησε. 
Μή μπορ<ί>ντας νά σημειώσουν επιτυχίες στίς επιχειρήσεις καί έχοντας 
σι-νεχεΐς ενοχλήσεις άπό τήν II καί XIII Μεραρχία στήν Άττικοβοκοτία 
καί τή Ρούμελη, άπό τήν Ταξιαρχία Ίππικοΰ στή Λοκρίδα. άπό τό 36ο 
Σύνταγμα στή Λειβαδιά, οί "Αγγλοι, άπό τίς 9 τοΰ Γενάρη, περιορίστηκαν 
σι: άγριους βομβαρδισμούς καί πολυβολισμούς τών δρόμων καί τών συγ- 
κεντρώσειον τών άόπλιον προκαλώντας πολλά θύματα. Τά παραπάνω οδή
γησαν τόν στρατηγό Σαράφη στό συμπέρασμα πώς: «... ό Ε Λ Α Σ ... καί ί:πι:ι- 
τα άπό τήν υποχώρηση ... ί.όι.ιςι: π(·>ς ι.ί/ι: άκόμα άρκι.τή δύναμη καί οτι ό αγώ
νας στά βουνά καί στήν ύπαιθρο μί: τόν ΕΛΑΣ τον βουνού Οά ήταν άκόμα du- 
ακολότι.ρος γιά τούς "Άγγλους καί τούς κυβερνητικούς "Ελληνι.ς»*.

'Υπογράφεται ανακωχή
Οί διαπραγματεύσεις γιά άνακωχή καί σταμάτημα τών εχθροπραξιών κα
τέληξαν σέ συμφωνία καί στίς II τοΰ Γενάρη υπογράφτηκε σχετικό πρα
κτικό. μέ χάρτες πού καθόριζαν τίς θέσεις τών στρατιωτικών δυνάμεων 
τών δυό άντιπάλων. Τό πρωτόκολλο υπέγραφαν, όπως ήταν επόμενο, καί 
αύτό άπέδειχνε αύτόματα ποιες δυνάμεις συγκρούονταν, —ό Ρόναλντ Σκό
μπυ, άπό μέρους τοΰ 'Αγγλικού 'Αρχηγείου τών δυνάμεων ξηράς καί 
στρατιωτικών υπηρεσιών συνδέσμου στήν ’ Ελλάδα καί άπό μέρους τοΰ 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ό ΆΟηνέλης καί ό Τζήμας.

’ Η κατάπαυση τών έχΟροπραξιών. σύμφωνα μέ τήν άνακωχή. Οάρχιζε 
τά μεσάνυχτα στίς 14 τοΰ Γενάρη 1945. Δινόταν προθεσμία στόν ΕΛΑΣ 
μόνο τέσσερις μέρες, δηλαδή ώς τά μεσάνυχτα, στίς 18 τοΰ Γενάρη, νά συμ- 
πτυχΟεΐ στίς νέες θέσεις.

Τό προ>τόκολλο τής άνακοιχής δέν περιοριζόταν· στόν καθορισμό μό
νο τών θέσεων πού άφοροΰσαν τήν περιοχή πού είχαν γίνει οί συγκρού
σεις: Ή  άντιπροσωπεία τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ υποχώρησε στίς άςιώσεις τοΰ 
"Αγγλου στρατηγού καί παραχώρησε εδαφικές περιφέρειες στήν Πελο
πόννησο καί τά νησιά.

Οί όροι τής ανακωχής καθόλου δέν άνταποκρίνονταν στίς άπαιτήσεις 
καί τίς δυνατότητες πού είχε ή άντιπροσωπεία νά πετύχει. Ό  ΕΛΑΣ υπο
χρεωνόταν μέσα σέ τέσσερις μόνο μέρες νά συμπτύξει τίς απλωμένες δυ
νάμεις του σ ' όλη τήν Άττικοβοκοτία καί Στερεά Ελλάδα, στή γραμμή 

Ιτέας - “Αμφισσας - Λαμίας - Δομοκοΰ - Φαρσάλων, άφήνοντας μιά τερά
στια περιοχή στούς "Αγγλους. 'Επίσης στήν Πελοπόννησο Οά επρεπε νά 
συμπτυχθούν οί δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ νότια άπό τή γραμμή Πύργου πρός 
"Αργος. Άκόμα υποχρεωνόταν ό ΕΛΑΣ νά φύγει άπό τήν πόλη τής Θεσ
σαλονίκης μέχρι τά μεσάνυκτα. στίς 16 Γενάρη. Μέ τήν άνακωχή ρυθμι
ζόταν καί τό ζήτημα τών αίμχαλώτων, όχι όμως καί τό ζήτημα τών κρα

4. Σ. Σαράφης « Ό  ΕΛΑΣ-, σελ. 603.
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τουμένων καί τών όμηρων. Σύμφωνα μέ όσα έγραψε ό Θ. Μ ακρίδης, σ τήν 
Εκθεσή του πού άναφέραμε, τά πολ ιτικά  μέλη τή ςά ντιπ ροσ ω π εία ς  Π αρτσ αλί- 
6ης καί Ζεΰγος κα υχιόνταν πώς αύτοί, στό πολ ιτικό  μέρος τής ανακω χής, 
σημείω σαν έπιτυχία!

Προετοιμασία γιά πόλεμο μακρόχρονης διάρκειας

Ό  ΕΛΑΣ άρχισ ε έντατικά  νά έφαρμόζει τούς όρους τής άνρκω χής. 
Χάρη σ τήν πειθαρχία , τήν π ίστη  καί τήν  αφοσίω ση τών μαχητώ ν καί άξι- 
ωματικών, όλες οί διαταγές έκτελέστηκαν. “Ο χι μόνο τά τμήματα άπο- 
σύρθηκαν σ τίς νέες θέσεις τους άλλά καί όλα τά υλικά (πυρομαχικά, τρό
φιμα, νομή κλπ.) μεταφέρθηκαν σ τίς  ζώνες τοΰ ΕΛΑΣ. Μ εγάλη ήταν ή 
συμβολή, σ ’ αύτή τήν περίοδο, τοΰ ΕΛΑΝ καί τοΰ πληθυσμού, πού διέθε
σε όλα τά μέσα καί τίς δυνάμεις του, παρόλο πού ήταν γνω στό πώς σέ 
λ ίγες μέρες Οά βρισκόταν κάτω άπό τή σ τρατιω τική  κα τοχή τών "Α γγλω ν 
καί τίς αυθαιρεσίες τών ντόπιω ν οργάνω ν τους. Κατά τόν σ τρατηγό  Σαρά
φη: «Τό κατόρθωμα αύτό πού φαίνεται Αδύνατο γιά εναν τακτικό στρατό, έγινι: 
άπό τόν ΕΛΑΣ καί άποδα'χνα δχι μόνο τήν πειθαρχία καί συνοχή, άλλά καί τήν 
άπόλυτη υποστήριξη τού λαού»''.

Π αράλλη λα μέ τίς φροντίδες γιά τή συμμόρφω ση στούς όρους τής 
άνακω χής, τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ δέν άπ έκλειε νά ξαναρχίσ ουν  έχθροπραξίες. 
Γ ιά νά μή βρεθεί άπροετο ίμασ τος, ό ΕΛΑΣ Εδωσε τίς  ΰ π ’ άριθ. 2 όδη 
γ ίες, πού ά νταποκρίνονταν σ τίς νέες συνθήκες. Ό  ΕΛΑΣ δέν Οάκανε πό
λεμο μέσα σ τίς πόλεις, όπου χρειάζοντα ι άρματα μ ηχανοκ ίνητα  καί άερο- 
πορία, άλλά στά βουνά καί τήν ύπαιθρο, μέ α ιφ ν ιδ ιασ τικές  επιθέσ εις σ τίς 
συγκοινω νίες, τίς κινούμενες φάλαγγες καί μεμονωμένες φρουρές καί μέ 
πολεμικές έπ ιχε ιρή σ ε ις  μέ τμήματα έλα φρή ς σ ύνθεσης καί βασικά παρτι- 
ζάνικη  τακτική . Δ ηλαδή μιά έπανάληψ η τής δράσ ης ένα ντίον  τών χιτλε- 
ροφασιστώ ν, σέ εύρύτερη ένταση καί έκταση. Γ ιά εναν τέτο ιο  πόλεμο ό 
ΕΛΑΣ ε ίχε  δυνατότητες, σέ έμψυχο καί άψ υχο υλικό, τρόφ ιμα καί πυρο
μαχικά , νά άνταποκριθεϊ μέ έπ ιτυχία  καί γιά πολύ καιρό: κατά τόν σ τρα
τηγό  Σαράφη, γιά  δυό ολ όκλ ηρα  χρόνια . Συμφωνούσαν καί ό επιτελ ικ ός 
Μ ακρίδης καί ό άρχικ απετάν ιος τοΰ ΕΛΑΣ "Α ρης.

Τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ έγκαταστάΟηκε στό Μ αυρέλι (Χ άσια) καί διέθεσε 
άξιω ματικούς τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ Α ' ΣΣ σέ μονάδες γιά  νά τίς ένι- 
σ χύσ ει. Π ολύ σύντομα ό ΕΛΑΣ είχε  προετο ιμαστεί γιά  εναν πόλεμο με
γάλης διάρκειας.

Τό πρόβλημα τών προσφύγων

Τόν κα ιρό πού ή σ τρατιω τική  ήγεσ ία  άκούραστα δούλευε γ ιά  τήν  προε
τοιμασία  τοΰ ΕΛΑΣ, ή πολ ιτική  ήγεσία  σ υγκεντρώ νει όλες τίς προ-

5. Σ. Σαράφης, δ.π., σελ. 606.
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σπάθειες σ τήν αντιμετώ πιση τοΰ σοβαροΰ προβλήματος τής περίθαλψ ης 
τών δεκάδων χ ιλ ιάδω ν προσφύγων, πού άκολούθησαν τόν ΕΛΑΣ στήν 
αποχώ ρηση άπό τήν Ά Ο ήνα καί τόν Π ειραιά  καί άπό τίς περ ιοχές πού 
έγκατέλειψε ό ΕΛΑΣ. σύμφωνα μέ τούς όρους τής άνακω χής.

Τήν όλη φροντίδα άνέλαβαν οί οργανώ σεις τοΰ ΕΑΜ. τής ΕΑ καί τής 
ΕΠΟΝ. Τά μεταφορικά μέσα δόθηκαν άπό τόν ΕΛΑΣ καί άλλα πρόσφεραν 
εθελοντικά οί κάτοικοι τών περιοχώ ν. Π ολύ σύντομα όλοι οί πρόσφυγες, 
οί κρατούμενοι καί οί όμηροι ε ίχαν  εγκατασταθεί σέ διάφορα χω ριά  καί 
σ τίς πόλεις, οργανώθηκαν σ υσ σίτια  βασικά άπό τά άποΟέματα τής ΕΤΑ 
καί άπό προσφορές τών χωρικών. Οί έρανοι καί ή συγκέντρω ση δεμάτων 
πού άρχισε άπό τίς πρώτες μέρες τοΰ Δεκέμβρη, σ ' όλη τήν 'Ε λ λά δα , γιά 
ενίσχυση τοΰ άγ<υνιζόμενου λαοΰ τής πρωτεύουσας, σ υνεχίστηκαν μέ με
γαλύτερη ένταση γιά τή σ υμπαράσταση στούς πρόσφυγες. Π οτέ άλλοτε, 
οϋτε κατά τόν έλληνοίταλ ικ ό  πόλεμο, οϋτε στή διάρκεια τοϋ έθνικοαπε- 
λευΟερωτικοϋ κινήματος δέν ε ίχε εκδηλωθεί σέ τέτοιο βαθμό ή έΟνική 
αλληλεγγύη τού λαού καί ιδ ιαίτερα τού Θ εσσαλικοϋ. πού κράτησε τό κύ
ριο βάρος. Στή Θ εσσαλονίκη  καί σ ’ όλη τή Μ ακεδονία τό σύνθημα «τό 
δέμα γιά τόν μαχητή τής Α θ ή να ς» , μετατράπηκε σέ «δέμα γιά τόν πρό
σφυγα συναγωνιστή·*. Ή  Εθνική "Α λληλεγγύη, συγκέντρωσε καί εστειλε 
στούς πρόσφυγες πάνω άπό 50.000 δέματα μέ τρόφιμα, ροϋχα. φάρμακα 
καί διάφορα άλλα πράγματα. Τό Κ εντρικό Συμβούλιο τών Λαϊκών 'Ε π ι
τροπών Θ εσσαλονίκης έστειλε μεγάλες ποσότητες φάρμακα, άπό τά άπο
Οέματα πού είχε γιά τά Λαϊκά Ια τ ρ ε ία . 2.000 κουβέρτες καί πρόσ κληση 
νά ' ρθοϋν στή Θ εσσαλονίκη  2.000 προσφυγικές ο ικογένειες, πού τή φρον
τίδα τους θά άναλάβει ό λαός τής πόλης.

"Αν καί όλο αύτό τό ρεύμα τών προσφύγων κινήΟηκε κάτω άπό 
τήν εχθρική  πίεση, τούς βομβαρδισμούς καί πολυβολισμούς άπό τά άγγλ ι
κά άεροπλάνα καί μέσα σέ άγρ ιο  χειμώνα, δέν σημειώ θηκαν θάνατοι καί 
επιδημίες, πού συνήθως εκδηλώ νονται μετά άπό βίαιες καί έκτακτες μετα
κινήσ εις καί συγκεντρώ σεις σέ ορισμένους χώρους μεγάλης μάζας άνϋρώ- 
πων. ’ Η υγειονομική υπηρεσία  τοΰ ΕΛΑΣ καί οί άγωνιστές γ ιατροί πού 
ακολούθησαν τόν ΕΛΑΣ δούλεψαν ακούραστα καί μέ αυτοθυσία. ' Η Γδια 
φροντίδα, τόσο άπό άποψη διατροφής, όσο καί γενικής περίθαλψ ης, δόθη
κε καί στούς κρατούμενους καί όμηρους καί μάλιστα σέ πολλές περιπτώ
σεις, ή έγκατάστασή τους στά σ χολεία , μέ διάθεση κλινοσκεπασμάτω ν καί 
στρωμάτων άπό τόν ΕΛΑΣ. ήταν πολύ καλύτερη άπό τήν έγκατάστασή 
τών προσφύγων.

Σ ' όλη τή διάρκεια τής προσφυγιάς οϋτε ό 'Ε ρυθρός Σταυρός, οϋτε 
καί οί βρεταννικές υπηρεσίες βοήθειας σ τήν  ' Ελλάδα, πού διαχειρ ίζονταν  
καί τή βοήθεια πού Εστελναν οί Α μ ερ ικ α νο ί, δέν Εδειξαν κανένα Ενδια
φέρον. παρόλες τίς άναφορές καί εκκλήσ εις τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ.

Μέ τήν παρεμβολή τών Εμποδίων σ τήν  Εναρξη διαπραγματεύσεω ν γιά 
ειρήνευση, άπό μέρους τοΰ Σκόμπυ, ή ήγεσία τοΰ κ ινήματος άρχ ισ ε νά- 
άμφιβάλει γιά τίς προθέσεις τών Ά γ γ λ ω ν  καί τής άντίδρασης μετά τήν 
ανακω χή νά Επακολουθήσει πολιτική  λύση καί ορ ισ τικός  τερματισμός 
τών εχθροπραξιών. Μ προστά σ τήν π ιθανότητα νά ζητή σουν οί “Α γγλοι
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τήν χω ρίς όρους συνθηκολόγηση , μόλ ις πάρουν μεγαλύτερες ένισχύσεις, 
τόσο ή πολιτική  ήγεσία , όσο καί τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, άρχισ αν  νά βλέπουν 
τά σοβαρά προβλήματα πού δημ ιουργούσαν οί πρόσφυγες. Τά αποθέματα 
τής ΕΤΑ, πού θά μποροΰσαν νά διατηρήσ ουν τόν ΕΛΑΣ ίσως καί μέχρι 
τή σοδειά τοΰ άλλου χρόνου, θά έξαντλοΰνταν γρήγορα καί τά νοσοκο
μεία Οά επρεπε νά άναπτυχθοΰν.

Δέν υπάρχει αμφ ιβολία  ότι τό προσφυγικό ζήτημα ε ίχε  σ οβαρή αρνη
τική έπίδραση σ τήν πολ ιτική  ήγεσία  καί τήν εμπόδισε νά δει ψύχραιμα 
καί ρεαλιστικά  τήν κατάσταση. Αύτό φαίνεται καί άπό τίς πρακτικές της 
εκδηλώσεις.

'Ανταλλαγή αιχμαλώτων

Στό Γουδί, σ ’ ένα στρατόπεδο, οί "Α γγλοι ε ίχαν κλείσει μαζί μέ τούς 
600 έλασίτες άλλους 2.000 πολίτες, άνάμεσα στούς οποίους 500 παιδιά άπό 
13 έως 15 χρόνων. Στό Χασάνι κλείσ τηκαν ανάπηροι τοΰ αλβανικού πο
λέμου καί μαχητές τοΰ ΕΛΑΣ, μαζί μέ Γερμανούς πού νοσηλεύονταν, 
τραυματίες, φυματικούς. τρελλούς. μέ κοινές γυναίκες, πα ιδιά 13 χρόνω ν 
καί διάφορα άλλα κακοποιά σ το ιχεία . Ό λ ο ι σ χεδόν οί έλασίτες ε ίχα ν  βασα
ν ιστεί απάνθρωπα, οί δέ συνθήκες διαβ ίω σ ης τών κρατουμένων, σύμφωνα μέ 
τήν ύ π ’ άριθ. ΕΠ 597 27-1-45 εκθεση τοΰ άςκοματικοΰ τοΰ ΓΣ τοΰ 
ΕΛΑΣ. πού στάλθηκε γιά παραλαβή τών αιχμαλώ των, ηταν άθλ ιε ; καί α
πάνθρωπες. 'Ε π ικεφ αλής τοΰ στρατοπέδου είχε τοποθετηθεί ό Γιρχιεγκλη- 
ματίας τής κα τοχής Μ όρφης.

Τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ τούς α ιχμαλώ τους καί κρατούμενους πού ε ίχε άπό 
τίς  μάχες μέ τόν Ζέρβα. τούς είχε άπό τότε άφήσει έλεύΟερους έκτός άπό 
έλά χιστο  αριθμό άξιω ματικών καί άλλω ν πού βαρύνονταν γιά εγκληματι
κές πράξεις. Σέ έκτέλεση τής άνακω χής, ό ΕΛΑΣ παρέδωσε 1.100 "Α γ
γλους άξιω ματικούς καί σ τρατιώ τες α ιχμαλώ τους καί σ ' αντάλλαγμα πήρε
1.000 άπό τούς όποιους μόνο 700 ήσαν μαχητές τοΰ ΕΛΑΣ. Οί 300 ήσαν 
πολίτες καί άνάμεσά τους ένας γέρος 72 χρόνω ν, ένας τρελλός καί μερικά 
παιδάκια. Τούς "Ε λληνες α ιχμαλώ τους άξιω ματικούς, χω ροφύλακες κλπ., 
ό ΕΛΑΣ τούς παρέδωσε μέσω τοΰ Έ ρ υ θρ ο ΰ  Σταυρού, πρίν πάρει γιά άν- 
τάλλαγμα αιχμαλώ τους πού κρατούνταν σ τήν Ά Ο ήνα. Οί "Α γγλοι καί στό 
ζήτημα τής άπελευθέρωσης τών αίχμαλώτίον παραβίαζαν τήν ανακω χή. Ή  
ήγεσία  μέ υπομνήματα κατάγγελνε τίς συγκεκριμένες πράξεις τών "Α γ
γλων καί ζητοΰσε τήν άμεση έπέμβαση καί βοήθεια τών συμμάχων καί τή 
συμπαράσταση τής διεθνούς προοδευτικής ανθρωπότητας.

Ω μότητες καί τυμβωρυχία

Στήν Α θ ή ν α  καί τόν Π ειραιά  ό λαός ζοΰσε μέρες βάρβαρης σ τρα
τιω τικής κατοχής, μέ πλήρη ασυδοσία τοΰ Σκόμπυ, τοΰ «στρατηγού μέ
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άπ οικιοκρατική  ψ υχολογία», όπως τόν χαρακ τήρ ισε ό αρχηγός  τής Σο
βιετικής Στρατιω τικής "Α ποστολής σ τήν  'Ε λ λά δα , άντισ υνταγματάρχης 
Γρηγόρ Ποπώφ. Οί "Α γγλοι καί οί ντόπιο ι αντιδραστικο ί ε ίχαν  ανοίξει 
μιά ανήθικη συκοφαντική καμπάνια ένα ντίον τοΰ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ γιά δήθεν 
έγκλήματα στή  διάρκεια  τών μαχώ ν τοΰ Δ εκέμβρη, γιά άδιάκριτη  έξόντω- 
ση χιλ ιάδω ν άΟώων «έθνικοφρόνων» πολιτώ ν. Ά ν α γγέλ ο ν τα ν  «ανακαλύ
ψεις** ομαδικώ ν τάφων κατακρεουργημένω ν άνθρώπα>ν, παραμορφωμένων, 
ακρω τηριασμένω ν, μέ κομμένα αύτιά καί μύτες, βγαλμένα μάτια καί ανο ι
κτές κοιλιές. Καθημερινά σ τόν δουλικό τύπο τής ’Α θήνας δημοσιεύονταν 
φωτογραφίες άπό σωρούς πτωμάτων. Κ αλούνταν ξένο ι δημ οσιογράφ οι καί 
μέ τή βία συγκέντρωναν τό λαό άπό τίς σ υνοικ ίες καί τόν οδηγούσαν 
μπροστά στούς άνοικτούς τάφους νά δοΰν τά έγκλήματα πού οί ίδ ιο ι, μέ 
τούς μακελάρηδες χ ίτες, έδεσ ίτες. παλιούς γερμανοτσολιάδες καί πραιτω- 
ριανούς ε ίχαν  διαπράξει καί προσπαθούσαν νά τά παρουσιάσουν σάν έργα 
τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Βέβαια ό λαός τής πρω τεύουσας, πού έζησε τά γεγονότα, 
δέν μπορούσε νά έξαπατηΟεΐ. Δέν ήταν όμως τό ίδ ιο  μέ τό κοινό τοΰ εξω
τερικού, πού σ τόν έπηρεασμό του κυρίως άπέβλεπαν.

Π αράλληλα μέ τίς  γνω στές μέθοδες έγκληματικώ ν δολοφ ονιώ ν καί 
τυμβωρυχιών. πού συχνά χρησιμοπο ιούσ αν  οί Γερμανοί φ ασ ίστες, οί "Α γ
γλοι έκαναν μεγάλο θόρυβο γύρο> άπό τή μεταφορά άπό τόν ΕΛΑΣ. όταν 
έφευγε άπό τήν πρωτεύουσα, ενός άριΟμοΰ κρατούμενων δοσ ιλόγω ν γιά 
έγκλήματα καί συνεργασία μέ τούς καταχτητές καί ενός μικρού άριθμοΰ 
όμηρων. Μέ τίς συκοφαντίες ήθελαν νά καλύψουν τό δικό τους άνθρωπο- 
μάζωμα καί τό κλείσ ιμο  χ ιλ ιάδω ν άοπλω ν πατριωτώ ν καί αγω νιστώ ν σέ 
στρατόπεδα μέσα σ τήν Ελλάδα καί σ τήν  ’Αφρική.

Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ μέ σ ειρά  άπό άνακοινωθέντα. υπομνήματα καί καταγ
γελίες, καί μέ συγκεκριμένα σ το ιχεία , άπεκάλυπτε τούς πραγματικούς εγ
κληματίες καί τούς σκοπούς πού έπιδίωκαν. Στίς 30 τού Γενάρη, μέ έγγρα
φό της, ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ διαμαρτυρόταν σ τόν Π ρόεδρο τού Δ ιεθνούς Ε 
ρυθρού Σταυρού γιά τούς 8.000 κρατούμενους πού μεταφέρΟηκαν σ τήν ’Α 
φρική. Έ π ίσ η ς  καί γιά τούς 16.500 πού ε ίχαν πιαστεί στή  Μ έση ’Α νατο
λή καί κλείστηκαν στά σ τρατόπεδα καί τίς φυλακές. Ζητούσε όλοι οί κρα
τούμενοι σ τήν ’Α φρική, μαζί μέ τούς 25.000 πρόσφυγες νά άπελευθερωθοΰν 
καί νά έπαναπατριστοΰν. Τό ίδιο ζητούσε καί γιά τίς άρκετές χιλ ιάδες 
πολιτικώ ν κρατούμενων σ τήν Ά Ο ήνα καί τόν Π ειραιά.

Ή  καμπάνια γιά έγκλήματα, ομαδικούς τάφους καί όμηρία , έπηρέασαν 
μιά ορισμένη μερίδα μ ικροαστώ ν καί διανοουμένων. Ά κ ό μ α  καί μέσα 
σ τόν κόσμο τού ΕΑΜ δημ ιούργησ αν ένα πνεύμα ενοχής.

Δέν μπορούμε νά άρνηΟοΰμε πώς μέσα σ τόν άριΟμό τών εγκληματιώ ν 
πού π ιάστηκαν ή ταλαιπωρήΟηκαν, υπήρξε καί ένας άριΟμός ανεύθυνων 
αντιπάλω ν τού λαοκρατικού κινήματος, άκόμα καί άΟώων. Γενικά όμως. 
οί εκτροπές ήταν άναπόφευκτο φαινόμενο τής ίδιας τής έπανάστασης. Δέν 
υπήρξε έπανάσταση, σ ’ όλη τήν ισ τορία  τής άνθρω πότητας πού νά μή 
βάφτηκε μέ ποταμούς αιμάτων. Σέ ποιά άπό τίς κατεχόμενες χώ ρες, δέν 
τιμωρήΟηκαν παραδειγματικά οί έΟνοπροδότες συνεργάτες τών κα ταχτη
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τών καί δέν εξοντώθηκαν τά εξοπλισμένα άπό αυτούς τμήματα; Π οιό επα
ναστατικό κίνημα σ τήν τρομοκρατία τοΰ έχθροΰ δέν άπάντησε μέ τή δική 
του αποφασιστική  λαϊκή αυτοάμυνα; Μ ήπως ή κράτηση τών εγκληματιώ ν 
πολέμου καί ή τιμ<ι>ρία τους δέν άποτελοΰσε εθνική έπιταγή καί καθήκον, 
καί ιδιαίτερα τή στιγμή πού, άν αφήνονταν ελεύθεροι, άμέσως Οά εξοπλ ί
ζονταν ξανά άπό τούς νέους καταχτητές γιά νά ριχτούν λυσσασμένα, μέ 
εκδικητική  μανία, ενάντια στό λαό; Καί τό πιάσιμο ομήρω ν πού έγινε 
υποχρεωτικό γιά τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ σάν μέτρο στο ιχειώ όικ ης αυτοάμυνας τοΰ 
λαοΰ. γιά νά φρενάρει τό απάνθρω πο άνΟρωπομάζεμα. μέ τίς ασύδοτες 
έκτελέσεις καί απαγωγές σ τήν "Α φρική, δέν ήταν πράξη επιβεβλημένη 
καί ήΟικά δ ικαιολογημένη;

Είναι έξ(ι> άπό κάθε λογική  τό επ ιχείρημ α μερικών πώς μιά πού τό 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ έκανε αντίσταση κατά τής α γγλικής επέμβασης δέν χρειαζό 
ταν ή όμηρία. "Α ντίσταση, πρίν άπ" όλα. σημαίνει πάλη γιά ζωή ή θά
νατο. "Αγωνιζόμαστε έναντίον τής επέμβασης τών "Α γγλων, γιά νά μαται
ώσουμε τή νέα κατοχή καί τόν έξανδραποδισμό τής ' Ελλάδας, γιά τήν 
άνεξαρτησία της. Αύτό τό θέλουμε ή δέν τό θέλουμε είναι επανάσταση καί 
επανάσταση σημαίνει πάλη γιά τήν έξουσία στό Κράτος. Ο μεγαλύτερος 
καί πραγματικός ούμανισμός είναι εκείνος πού εξουδετερώνει τούς άντε- 
παναστάτες έγκληματίες. γιά νά σώσει όλο  τό λαό μιας χώρας. Θά ήταν 
έγκλημα ασυγχώ ρητο τό έΟνικολαϊκό έπαναστατικό κίνημα νά περ ιορ ιζό
ταν μόνο σ τήν αντιπαράθεση τών ένοπλων δυνάμεων του σέ κατά μέτωπο 
πάλη μέ τόν επιδρομέα καί νά αφήνει ανυπεράσπιστο τό λαό καί εκτεθει
μένη τήν έπανάσταση σ τίς άσύδοτες. βάρβαρες καί άπάνθρω πες επιθέσεις 
τών ξένων καί τών απόβλητω ν άπό τόν εθνικό κορμό εγκληματικώ ν σ το ι
χείων.

Ό  Γκόρκι. σ τίς αναμνήσεις του γιά τόν Λένιν. («Π ορτραϊτα». σελ. 33. 
Μ όσχα 1967). έγραψε τά παρακάτω:

«Συχνά μοΰ τϋχαινε νά μιλώ  μί: τόν Λένιν γιά τή σκληρότητα τής επανα
στατικής τακτικής καί πράξης.

-  Τί θέλετε σάς -έκπληκτος καί μέ θυμό ρωτοΰσι:-. Είναι δυνατό νά επι
κρατήσει Ανθρωπισμός σέ μιά τέτοια πρωτοφανέρωτη άγρια συμπλοκή: Πού νά 
υπάρχει θέση ευσπλαχνίας καί μεγαλοψυχίας έόώ: Μάς μπ/.οκάρει ή Ευρώπη, 
εμείς στερηθήκαμε άπό τήν Αναμενόμενη βοήθεια τοΰ ευρωπαϊκού προ/.εταριά- 
του. πάνω μας, άπ ' δλες τίς πλευρές, σάν Αρκούδα όρμάει ή άντεπανάσταση 
καί μεϊς -τ ί  λοιπόν; Δέν είμαστε υποχρεωμένοι, δέν έχουμε δικαίωμα rri Αγω
νιστούμε, νά άντισταθοΰμε: Μά. συγχωράτε μας. όέν είμαστε βλάκες. Εμείς 
ξέρουμε: Κείνο πού τό θέλουμε έμεϊς. κανένας δέν μπορεΐ νά τό κάνει, έκτός 
άπό μάς. Είναι δυνατό άραγε νά σάς διαφεύγει, δτι. άν έγώ είχα πειστεί γιά τό 
άντίθετο. θά καθόμουνα έόώ; -  Μέ ποιό μέτρο μετράτε σείς τήν ποσότητα τών 
Απαραίτητων ή τών περίσιων χτυπημάτων στή σύγκρουση; -μέ ρώτησε αυτός 
μιά φορά ύστερα άπό φλογερή συζήτηση. Σ '  αύτό τό άπλό ερώτημα μπόρεσα 
νά άιπαντήσω μόνο μέ λυρισμό. Νομίζω, δτι άλλ.η Απάντηση άπό τό όχι. δέν 
υπάρχει.

Πιστεύω τά λόγια αύτά τοΰ Μ. Γκόρκι νά είναι διαφωτιστικά καί γιά 
τό δικό μας ζήτημα.
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Ή  άντίδραση τής ήγεσίας τοΰ ΕΑΜ

Στίς 15 τοΰ Γενάρη ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ εστειλε σ τίς  Κ υβερνήσεις τών 
τριών Μ εγάλων Συμμάχων καί τή Δ ημοκρατική  Κ υβέρνηση τής Γαλλίας 
μιά Εκκληση καί μιά δεύτερη στή  Βουλή τών Κ οινοτήτω ν καί στή Βουλή 
τών Λόρδων τής Μ εγάλης Βρεταννίας, στό Έ θ ν ικ ό  Συμβούλιο τής Γαλ
λίας, στό Κ ονγκρέσο τών Η Π Α  καί στό  'Α νώ τατο  Σοβιέτ, στά Π ροεδρείο 
τών Κομμάτων καί 'Ο ργανώ σεω ν τών Συμμαχικών χωρών.

Στό τηλεγράφημα πρός τίς συμμαχικές Κ υβερνήσεις ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ 
γιά μιά άκόμα φορά κατάγγελνε τήν  ένοπλη σ τρατιω τική  έπέμβαση τών 
"Α γγλων καί άνάφερε τό ισ τορ ικό  τής άδ ιαλλαξίας τοΰ Σκόμπυ καί τοΰ 
ίδιου τοΰ Πρωθυπουργού τής Μ εγάλης Βρεταννίας, πού έπισκέφτηκε τήν 
'Α θήνα , μέ έπακόλουθο τό τρομοκρατικό όργιο  πού εξαπολύθηκε καί συ
νεχίστηκε καί μετά άπό τήν υπογραφή τής άνακω χής, πράγμα πού δ ικα ιο 
λογεί τίς άνησυχίες γιά  κίνδυνο νά ματαιωθεί ή ειρήνευση. Π αρακαλοΰσε 
νά .σταλεί διασυμμαχική  έπιτροπή σ τή ν  ’ Ελλάδα, γιά  νά θέσει τέρμα σ τίς 
βρεταννικές έπεμβάσεις καί νά άποδοθοΰν τά δικαιώ ματα σ τόν ελλην ικό  
λαό, σύμφωνα μέ τίς  διακηρύξεις τών συμμάχων καί τή συμφω νία τής 
Τεχεράνης.

Στό δεύτερο τηλεγράφημα πρός τά 'Α νώ τατα Σώματα καί τά Κόμματα 
καί 'Ο ργανώ σεις τών συμμαχικώ ν χωρών, ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ ζητοΰσε τήν 
ενεργητική  συμπαράστασή τους στόν ελλ ην ικό  λαό, πού δ ιέτρεχε  τόν κ ίν 
δυνο νά ξαναπέσει κάτω άπό μιά νέα φ ασ ιστική  τυραννία , χάρη στή  βρε- 
ταννική στρατιω τική  έπέμβαση. Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ παρακαλοΰσε νά άσκή- 
σουν τήν έπιρροή τους σ τίς Κ υβερνήσεις τους γιά  νά σ ταλεί δ ιασυμμαχι
κή έπιτροπή σ τήν 'Ε λ λά δα , ώστε νά τεθεί τέρμα στή στρατιω τική  έπέμ
βαση καί νά μπει ή χώρα σ τόν όμαλό πολ ιτικό  βίο.

Από τίς παραπάνω δυό έκκλήσ εις φαίνεται καθαρά πώς οί σ υνεχιζό 
μενες καί μετά τήν άνακω χή άγγλικές έπιθέσεις, ή μεγάλη συκοφαντική 
έκστρατεία καί ή σ υστηματική  άναβολή πολιτικώ ν διαπραγματεύσεω ν, έ- 
πέδρασαν άρνητικά σ τήν  έαμική ήγεσία . "Α ρχισαν νά έπικρατοΰν μετρ ιο
παθέστερες άντιλήψ εις καί έμμεσα νά άπορρίπτονται οί γνώμες τών σ τρα
τιω τικώ ν γιά δυνατότητα σ υνέχ ισ ης  τοΰ πολέμου μέ τούς "Α γγλους. Σο
βαρή επίδραση γιά τήν άλλαγή προσανατολισμού τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ είχε 
άναμφισβήτητα ή παρουσία μεγάλου όγκου γυμνών, ξυπόλητω ν καί έξαν- 
τλημένων προσφύγων καί σημαντικού  άριθμοΰ κρατούμενων καί ομήρων.
' Η διατροφή καί ή έγκατάστασή σέ κατάλληλους χώ ρους, μέσα σ τίς  δύ
σ κολες συνθήκες τοΰ έξαιρετικά  σφοδρού χειμώ να κείνης τής χρονιάς, 
ήταν ενα πρόβλημα πού πίεζε καταθλιπτικά καί δέν ύπήρχε άλλη λύση 
άπό τή γρήγορη έπιστροφή τους σ τήν πρωτεύουσα. "Ετσι ή άθρόα καί 
μαζική έξοδος άπό τίς  δυό μεγαλουπόλεις, πού δέν ε ίχε  προσ εχτεί έγκα ι
ρα. έξελισσόταν σέ σοβαρό πολ ιτικό  λάθος.

Είχε δίκ ιο  ό Σαράφης, πού Εγραψε στό β ιβλίο  του, σελ. 610:

« Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ άπέβλεψε περισσότερο στήν πολιτική άποψη καί δχι 
στή στρατιωτική δύναμη. Είχε πάντα ύπόψη της δτι έξακολουθοϋσε ό πόλεμος 
μέ τόν Χίτλερ καί δτι αύτή ή σύγκρουση πού μάς έπέβαλε ή Αντιδραστική πολι
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τική τοΰ Τσώρτσιλ. μέ τή βοήθεια τών 'Ελλήνων συνεργατών του. Επρεπε νά 
σταματήσει μέ μιά συμφωνία Ισότιμη, ποΰ θά Εξασφάλιζε τή δημοκρατική Εξέ
λιξη καί άνοικοδόμηση τής χώρας. Άκόμα ή Κεντρική ’Επιτροπή τοΰ ΕΑΜ  
υπολόγιζε τή δυστυχία τοΰ ελληνικού λαοΰ πού θά παρατεινόταν καί Οά μεγάλωνε 
άν ξανάρχιζε ό πόλεμος. Ενώ ήταν πολύ Εξαντλημένος καί είχε άνάγκη άπ ο άμεση 
βοήθεια. ”Ετσι πήρε τήν άπόφαση νά Επιδιώξει τή σομφών ία...»

Ή  ήγεσία είχε χάσει τήν έπανασταστική  προοπτική  καί είχε κυριευτεί 
άπό τόν οπορτουνισμό σέ τέτοιο βαθμό, ποΰ δέν έβλεπε πώς ισότιμη  συμ
φωνία δέν μπορούσε σέ καμιά περίπτωση νά γίνει. Συμφωνία ποΰ Οά μπο
ρούσε ίσιος νά εξασφαλίσει κάποιο ανεκτό γιά τό λαό μίνιμουμ συνθηκώ ν 
ζιοής. Οά μπορούσε νά επιδ ιω χτεί μόνο μέ τήν έγγΰηση καί θετική  δράση 
τών τριών Μ εγάλων Συμμάχ(»ν καί όχ ι μόνο καί αποκλειστικά  μέ τήν 'Α γ 
γλία. Καί Οά κάναμε άναπόφευκτη Ίσιος τήν έκδήλω ση τού ένδιαφέροντός 
τους καί τής Γαλλίας, άν συνεχίζαμε άποφασισ τικά . καί χω ρίς άσκοπες 
σ υζητήσεις μέ τούς "Α γγλους καί τήν άντίδραση. τόν πόλεμο καί σέ 
σκληρές μάχες μάς εϋρισκε ή καθορισμένη καί γνω στή γιά τή σ ύγκλησή  
της σέ σύντομο χρον ικό  διάστημα συνάντηση τής Γ ιάλτας.

ΑΠ Ο  ΤΗ ΣΚΥΛΑ ΣΤΗ ΧΑΡΥΒΔΗ

Τά Κ.Κ. τής Βαλκανικής καί τά Λεκεμβριανά

"Οταν ά ρχισ αν οί πρώτες σ υγκρούσεις σ τή ν  Α θήνα, ό Ά ν τρ έ α ς  Τζή- 
μας. άντιπρόσω πος τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ στό Στρατηγείο  τού Λ αϊκού Στρα
τού τής Γ ιουγκοσλαβίας. γύρισε στήν ' Ελλάδα γιά νά μεταφέρει σ τήν 
ήγεσία τοΰ κινήματος τίς προθέσεις καί διαθέσεις τού Στρατάρχη Τίτο. 
Στό πέρασμά του άπό τή Θ εσσ αλονίκη  βρέθηκε μπροστά σί. μιά τεράστια 
συγκέντρωση τοΰ λαοΰ. σ τήν  πλατεία τού εργατικού κέντρου. Χωρίς νά 
πάρει έπαφή καί νά συμβουλευτεί τήν καθοδήγηση τής Μ ακεδονίας, άνέ- 
βηκε στό βήμα καί. μέσα σέ απερίγραπτο ενθουσιασμό, βεβαίωσε πώς 
τέσσερες μεραρχίες τού Λαϊκού Στρατού τού Τ ίτο  είναι έτοιμες νά πολε
μήσουν δίπλα στόν ΕΛΑΣ.

Ή  καθοδήγηση τής Μ ακεδονίας, πού ε ίχε κιόλας αντίθετες πληρο
φορίες γιά τό σκοπό πού πραγματικά βρισκόταν, κείνες τίς μέρες, σοβα
ρές στρατκοτικές δυνάμεις τής Λ αϊκής Δημοκρατίας τής Γ ιουγκοσλαβίας 
σ τίς παραμεθόριες περιοχές, έκρινε πιός ή δήλωση τού Τζήμα ήταν άνεύ- 
θυνη καί ή άνακοίνιοσή της σέ ανοικτή λαϊκή  συγκέντρω ση, σ τήν  προ>- 
τεύουσα τής ευα ίσθητης περ ιοχής Μ ακεδονίας, ήταν επιζήμια. "Εκανε 
αύστηρή παρατήρηση στό Τζήμα καί αμέσως τού εξασφάλισε μεταφορικό 
μέσο γιά τήν Αθήνα.

Τό ΠΓ τού ΚΚΕ. πού άκουσε τήν έκθεση Τζήμα, τή χαρακτήρισε 
έπιπόλαιη  καί σ υναισθηματική. Ο Γζήμας δέν ε ίχε  καμιά υπεύθυνη δή 
λωση τού Τ ίτο ή άλλου ανώτατου στελέχους καί αποφάσισε μόνος του νά 
γυρίσει σ τήν 'Ε λ λά δα , χω ρίς νά ενημερώσει τήν καθοδήγηση τοΰ ΚΚ
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Γιουγκοσλαβίας. Δέν έπέτρεψε στό Τζήμα νά γυρ ίσ ει στό Βελιγράδι καί 
έτσι κόπηκε κάθε απευθείας επαφή μέ τόν Τ ίτο. Ενημερω νόταν ό Τ ίτο  
άπό τή Σόφια, μέσω τοΰ Ά ν τρ έ α  Βαβούδη. όπω ς φαίνεται άπό τά τηλε
γραφήματα. πού έχουν δημοσιευτεί σ τόν Π έμπτο Τόμο τών επίσημω ν κει
μένων τοΰ ΚΚΕ (έκδοση τοΰ ΚΚΕ έσ.). καί πολλά παραθέσαμε στό βι
βλίο μας.

Από τίς 5 τοΰ Δεκέμβρη ό Σ ιάντος μέ ραδιοτηλεγραφήματα ένημέ- 
ρωνε τίς ηγεσίες Β ουλγαρίας καί Γ ιουγκοσλαβίας γιά τίς σ τρατιω τικές καί 
πολιτικές εξελίξεις. Στίς 16.12.44 διαβεβαίωνε πώς «Λαϊκός σ τρατός καί 
λαός αποφασισμένοι νά σ υνεχίσουν άγώνα μέχρ ις έσχάτων».

Στίς 19.12.44 τό Π Γ στέλνει στό Βαβοΰδη δυό ραδιοτηλεγραφήματα. 
Μέ τό πρώτο ζητούσε νά άφαιρέσει ή βουλγαρική  κυβέρνηση κάθε πρόσ
χημα άπό τόν ελλην ικό  φασισμό καί τούς "Α γγλους, νά έμφανίζονται 
υπερασπιστές τής Μ ακεδονίας πού δήθεν άπειλεϊτα ι άπό τούς Βούλγαρους.

Μέ ραδιοτηλεγράφημα , σ τίς  1.1.45. πρός Σπυριδ(όνωφ), ή ΚΕ τοΰ 
ΚΚΕ εύχαριστοΰσε τό ΚΚΒ γιά τίς ευχές (έπέτειο β ρ ύ σ η ς  τοΰ ΚΚΕ) 
πού τίς θεωρούσε «...πολύτιμη αδερφ ική ένίσχυση  σκληροΰ  
ΟΪ'.ρωτικοΰ άγώνα μας-. καί δήλωνε πώς Οά « ...συνεχιστεί ( 
μέχρις ολοκληρω τικής σ υντρ ιβής φασισμού. κατοχΰρ<οσης c 
χώρας μας. λα ϊκής κυριαρχίας καί αδερφ ικής συμβίω σης λαών I

Κ,1Σ τίς  15.1.45 πρός Π απποΰν Σόφ ιαν (Δημητρώ φ) μέ ραδιοτηλεγράφ ημα  ό 
Σιάντος κάνει γνοσ τό  πώς:

Ι.άντο;·."

Σ ' όλα τά τηλεγραφήματα πού εστειλε τό ΚΚΕ. άπό τίς άρχές τοΰ 
Δεκέμβρη 1944 ώς τίς 15 Γενάρη 1945. δέν γίνεται λ όγος γ ιά  άποστολή 
πολεμικού ύλικοΰ ή άλλω ν ύλικών. Αύτό δέν είναι τυχαίο. Ή  καθοδή
γηση τοΰ ΚΚΕ πρίν καί στή διάρκεια  τών Δεκεμβριανών — όπως είδαμε

6. «Ε πίσημα Κείμενα τοΰ ΚΚΕ» τόμος Ε ' σελ. 323.
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σέ άλλα κεφάλαια τοΰ βιβλίου — κιχ»; στείλει σ τίς  ήγι·.σϊι:ς τών ΚΚ Βουλ
γαρίας; καί Γ ιουγκοσλαβίας άνώτατα σ τελέχη  της καί είχε ενημερωθεί γιά 
τήν κατάσταση στίς χώρες αυτές καί τίς ειδικές δυσκολίες πού αντιμετώ 
πιζαν. Ή  ήγεσία τοΰ ΚΚΕ κατανόησε τή σ οβαρότητα τής θέσης τών γε ι
τονικών νεαρών Λαϊκών Δημοκρατιώ ν καί παραιτήΟηκε άπό κάθε άςίω ση 
ενεργητικής σ υμπαράστασης καί ίιλ ικής βοήθειας.

Π α ρ ' όλο. λο ιπόν, πού ήξερε ή ήγεσία τοΰ KKL πώς δέν Οά είχε 
υλική βοήθεια ά π ' εξο>. κάτι ποΰ εμπραχτα επιβεβαιω νόταν, δέ σ ταμάτησε 
νά τονίζει στά τηλεγραφήματα πρός τά Κόμματα τής Βαλκανικής πο>ς Οά 
συνεχίσει τόν πόλεμο ώς τήν ολοκλήρω ση  τής ν ίκης, χω ρίς νά σημειωθεί 
καμιά άντίδραση ή τουλά χιστο  συντροφ ική υπόδειξη άπό μέρους τών 
αδερφών Κομμάτων γιά κάποια άλλαγή γραμμής δράσης.

Συμβουλή τοΰ «Παπποϋ»

"Ετσι ε ίχαν τά πράγματα ώς τίς 15.1.45. όταν άπό τή Θ εσσ αλονίκη  
τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ στά Τρίκαλα, όπου ε ίχε  εγκατασταθεί, ελαβε τό παρα
κάτω τηλεγράφημα άπό τήν Σόφια:
‘Λιτό MuM.iovuiv

II.I .
ϊ.ά; }ii:TUcSiri«i'|ir. τηλ/μιι ποΓ· στάλΟηκι: άπό... οτόπ. ‘Λρχίζι.ι οτόπ. '( )  Π αππού νομίό.ι 

ότι μι: τι) οημι:ρινή <>ιι:(Ινή kuKioTuon ή ένοπλη ι:νίπ-/ι>πη πρός τούς “|:λληνι:ς πίΛ-τρόψοις 
άπέςιι γι:νικά arti'VUTi). ΒοήΟι:ια άπό μέροις τή; Βοιλγαρίας ή Γιοιγκοπλα|Ιίας ή όποια νά 
τοι'ς όί:ομι:ι·ι: μί: ιό μέρος τοΓ ΓΛΑ1 έναντίον ένοπλον αγγλικών λι \<ϊμι.<·>\-. πήμι.ρα λίγο Οά 
|Ιοη<Ιήπι:ι τους ‘Τ’λληνΓ.ς πι \ τρι'ίφοι  ̂ ένώ πάρα πο/.I |ιά μποροι'οι: νά |</.άψι:ι τή Γιοι γκο- 
n/.n|tiu Kui Βουλγαρία. "O/.u αί·ιά πρέπι:ι νά τά ι πο/.ο/ίj>iA· oi φίλοι μας οί Γλληνι.ς.

Γλληνι;ς καί I ■ Λ Λ I πρέπι.ι νά καθορίσουν τά πιραιτέρο |Ιήματά τοι.ς. όικινώντας άπό 
ιιιτή ύκρι|1ώς τήν κιιτάοταπί]. όχι ι:Γ<νοική γι ‘ αϊτούς. Δέν πρέπι:ι τρα|(ήςοι ν σχοινί. Ά λλά 
οι. ί .1οιλ* έςαιρι:τική i:w.i yioiu kui ικανότητα χι.ιρισμών γιά νά όιατηρήποΐΛ- όοον τό Λινατόν 
■μ νάμι:ις τοις kui νά πι:ριμένοι·ν ι:ι'νοίκώτι:ριι στιγμή γιά πραγματοποίηση όημοκρατικοΓ. 
τοι·; προγράμματος. Γιά έλληνικό κόμμα τό σποι>ι<αιότι:ρο i:ivui νά μήν έπιτρέψι:ι νά άπο- 
μονιι>(ΐι:ϊ άπό μάζες ελληνικοί'. >.uof· καί άπό όημοκρατικές όμάι>ι:ς ποί· ανήκουν στό Ι ΛΜ 

Γιατί ΙΆΜ . ΓΙΙίΓ καί χ<·ιριστές προσωπικότητες ηγέτες οέν iini:i>Hi>voviui έπίσημα οτιι 
ΙΐΛ-όικάτο καί Γργατικό Κόμμα Α γγλίας, στίς άμερικανικές μαγικές οργανώσεις καί 1ι ν· 
όικιίτα k'ui κοινή γνώμη έςωτερικοι' γιά νά Λιαφοτίοοίιν γιά σκοπούς καί χαρακτήρα πάλη. 
τοις. γιά νά ςεσκεπάσοι.ν έλληνική άντιΛραστική κλίκα Kui τούς καλέσουν ενίσχυσή τοι .: 
Αύτό Οάπρεπε νά κάνουν μέ όλοις oi.vutoi'v τρόποι·; Kui μέσα άκατάπαίΌτα οτόπ. Πρ<ι>τότι·πο 
στείλαμε μέ σύνόεσμο οτόπ. 15 Γι:νάρη.

Λειυνίόας··

7. «1 Επίσημα Κείμενα τοϋ ΚΚΕ» τόμος Ε ’, σελ. 326. Σημ. τ.σ.: Τό παραπάνω τηλεγράφη
μα είχε μιά περιπέτεια. Στάλθηκε γιά πρώτη φορά δταν οί μάχες τοϋ Δεκέμβρη άρχισαν νά ση
μειώνουν καμπή, δπως φαίνεται άπό τό παρακάτω τηλεγράφημα καί τήν έξήγηση ποΰ δινόταν 
άπό τόν Γραμματέα του Μ. Γ. Λεωνίδα.

'Αθήνας Σιάντον. Δίνοντάς σας τή συμβουλή τοΰ Παππού σύγχρονα ύπογραμμίζουμε δτι 
πρός τό παρόν έφόσον βοήθεια άπέξω δέν είναι δυνατή Εχετε καί αύτό ύπόψιν σας στίς άποφά- 
σεις σας. Μέ τίς καλλίτερες έπιθυμίες εύχές, Σπυριδόνωφ.

Έ λήφθη 20.12.44
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Ό  Σιάντος άπάντησε τήν άλλη μέρα με τό παρακάτω σύντομο τηλε
γράφημα:
·· Βαβούδην Σόφιαν

Τηλεγράφημά σας μέ συμβουλές Παππού έλήφϋη. Ευχαριστούμε. Συνεχίσωμεν παλλαϊκό 
πόλεμο διά ελευθερίαν λαοΰ καί άνεςαρτησίαν χώρας μας.
16.1.45

Τήν "ίδια μέρα, μέ νέο τηλεγράφημα ό Σ ιάντος πληροφορεί τά 
κόμματα τής Βαλκανικής.
•■Παππούν Σόφιαν Δημητρώφ

ΔοκιμιιπίΐεϊσΜΐ μονάδες Ι:ΛΛΣ μάχας Πρωτεύουσας τρεις μεραρχίες καί τμήματα Αθή
νας - Πειραιά δυνάμεω; περίπου 20.000. "Εχουμε άκόμα ί:πτά μεραρχίες άθικτες δυνάμεως 
40.000 περίπου. ΉΟικόν στρατού μας πολύ καλό.

ΣτερούμεΟα βαρέος οπλισμού, ιδιαιτέρως αντιαρματικού καί άντιαεροπορικού. Στερού- 
μεΟα εκρηκτικών υλών. ενδυμάτων και ύποδήσεως. Είδη διατροφής Εχομεν ελάχιστα.

‘Αγγλικές δυνάμεις .10.000 μέ ισχυρότατα μέσα πυρός. ‘Ες αϋτών περίπου τρεις μεραρ
χίες πλήρους συνΟέσεως. ' Ε ί αύτών πιθανώς μία μεραρχία θωρακισμένη. Αεροπορία περί
που τέσσαρες μοίρες διώςεως καί βομβαρδιστικών. Φασιστική κυβέρνησις Πλαστήρα Μίλεΐ 
7 ηλικίες εφέδρων άγγλοκρατουμένων περιοχών. Τούτο πιθανόν άποδώσει 70.000 στρατόν 
μέ λίγη μαχητικότητα.
16.1.45

Σιάντος··

Ό π ω ς  βλέπουμε καί μ ' αύτό τό ενημερω τικό τηλεγράφημά του ό 
Σιάντος δέν ζητάει υλική βοήθεια. Καί αύτό έχει τήν έξήγησή  του.

Τά τηλεγραφήματα αύτά δέν ήταν άναπάντεχα γιά τήν ήγεσία  τοΰ 
λαοκρατικού κινήματος, γ ιατί — όπως γράψαμε — είχε ενημερωθεί καί 
ε ίχε εμπραχτες άποδείξεις πώς τόσο ή Σοβιετική  Έ νω σ η , όσο καί οί νεα
ρές λαϊκές Δημοκρατίες τής Β αλκανικής δέν μπορούσαν ενεργητικά καί 
άξιόλογα νά συμπαρασταθούν σ τόν άγώνα τοΰ ελληνικού  λαοΰ. πού βα
σ ικά διεξαγόταν μέ τούς "Α γγλους, συμμάχους τους στόν γενικό  πόλεμο.

Τό ζητήσαμε γιά πιό μεγάλη άκρίβεια έπανάληψη, γιατί μάς δόθηκε μέ άλλο κλειδί καί τό 
βγάλαμε μέ άλλο.

[Λεωνίδας]
Στά «'Επίσημα Κείμενα τοΰ ΚΚΕ·· υπάρχουν σχετικά σχόλια. Διάβάζουμε:

«...Τό τηλεγράφημα τοΰ «Παππού·· (Γκ. Δημητρώφ) καί τοΰ «Σπυριδόναχρ» (Τρ. Κοστώφ) 
μέ ήμερομηνία 19 Δεκέμβρη 1944, ώρα 08.00" έλήφθη στίς 20 τοΰ Δεκέμβρη 1944 άπό τόν Λεω
νίδα Στρίγκο, μέλος τοΰ ΠΓ τής ΚΕ καί Γραμματέα τής 'Επιτροπής Περιοχής Μακεδονίας - 
Θράκης τοΰ ΚΚΕ, πού κρατοΰσε αύτή τήν έπαφή. Είχε δμως γίνει κάποιο λάθος στόν κώδικα 
καί δέν κατορθώθηκε ή άποκρυπτογράφηση τοϋ τηλεγραφήματος αΰτοΰ. Γ ι ' αύτό, ύ  Λ. Στρίγκος 
(Λεωνίδας) τό ξαναζήτησε. Ή  έκ νέου μετάδοση καί λήψη τοΰ τηλεγραφήματος ϊγινε στίς 15 
ιού Γ ενάρη τοΰ 1945, όπότε καί άποκρυπτογραφήθηκε άμέσως καί στάλθηκε στό Πολιτικό Γ ρα
φείο τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ».

Τελευταία, ό Γδιος ό έπιμελητής τοΰ 5ου τόμου τών «'Επίσημων κειμένων» Εγραψε δτι, 
έστω καί μέ «άτέλειες» οί «συμβουλές τοϋ Παπποΰ» ίφτασαν στήν Α θήνα στίς 20.12.44, δηλα
δή όταν οί μάχες στήν Α θήνα είχαν πάρει κακή τροπή γιά τό κίνημα καί δτι ό Σιάντος «σκόπι
μα τό άπόκρυψε άπό τό ΠΓ τοϋ ΚΚΕ». ’ Η έκδοχή αύτή έπαναλήφθηκε καί άπό άλλα, άνώτατα 
άκόμα. στελέχη τοϋ ΚΚΕ. "Οποιος ξέρει τόν τρόπο πού λειτουργούσε ό κομματικός μηχανι
σμός έπικοινωνίας θά άπόρριπτε χωρίς συζήτηση τόν παραπάνω Ισχυρισμό καί βαρύτατη κατη
γορία ένάντια στόν Γραμματέα τοΰ ΚΚΕ. Τά τηλεγραφήματα περνοΰσαν τουλάχιστον άπό δυό 
στελέχη (κρυπτογράφο καί τόν υπεύθυνο τοΰ μηχανισμού) πριν φτάσουν στά χέρια τοΰ Σιάντου.
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Έ π ίσ η ς  τό δεύτερο σ ημείο , δηλαδή τήν συμβουλή πώς οί φ ίλοι 'Ε λ 
ληνες Οά πρέπει νά καθορίσουν τά περαιτέρω βήματά τους. ξεκινώ ντας 
άπό αύτή τήν όχι ευνοϊκή γΓ  αυτούς κατάσταση, νά μή τραβήξουν τό 
σ χο ιν ί, άλλά νά δείξουν εύλυγισία  καί ικανότητες μανουβραρίσματος. δέν 
εντυπώσιασε τήν ήγεσία τοΰ ΚΚΕ. Ο υσιαστικά  ή άνακω χή καί. μετά. οί 
επίμονες προσπάθειες τής ήγεσίας τοΰ λαϊκοΰ κ ινήματος ν ' αρχ ίσ ουν  όσο 
μπορεϊ πιό γρήγορα διαπραγματεύσεις γιά πολ ιτική  λύση. δέν ήταν τίποτα 
άλλο παρά ελιγμοί καί μανουβραρίσματα. Ά κ ρ ιβ ώ ς  ή τακτική  αυτή 
είχε γίνει βασική κατεύθυνση καί αύτό τονιζόταν καί στό ραδιοτηλεγρά
φημα τοΰ Σιάντου πρός τά άδερφά Κόμματα τής Β ουλγαρίας καί Γ ιουγκο- 
σλαβίας. πού είχε σταλεί τήν Ιδια μέρα. λ ίγο  πριν φτάσουν οί συμβουλές 
τοΰ «Παπποΰ».

Κι ενα τρίτο σ ημείο , πού μείωνε σοβαρά τό περιεχόμενο τοΰ τηλε
γραφήματος τοΰ «Παπποΰ». ήταν οί περίεργες ερω τήσεις γιατί ή ήγεσία 
τών λαϊκώ ν πολιτικώ ν καί σ υνδικαλ ιστικώ ν όργανώσεων δέν απευθύνεται 
σ τίς  οργανώ σεις καί τήν κοινή γνώμη τοΰ εξωτερικοί' γιά νά τούς διαφω
τίσουν γιά τούς σκοπούς καί τό χαρακτήρα τής πάλης τους καί νά ξεσκε
πάσουν τήν ελλην ική  άντίδραση. Ή  ήγεσία τοΰ ΚΚΕ δέν είχε παραλεί- 
ψει νά ένημερώνει συνεχώς τά άδερφά Κόμματα γιά τίς  επίμονες προσπά
θειες πού είχε κάνει πρός αύτές τίς κατευθύνσεις, άπό τήν αρχή  άκόμα 
τών Δεκεμβριανών συγκρούσεων.

Νέα δξυνση

' Η κατάληψη τών θέσεων, πού σύμφωνα μέ τούς όρους τής ανακω 
χής εκκένωνε ό ΕΛΑΣ. γινόταν μέ έξαιρετική  ταχύτητα άπό μ η χα νοκ ί
νητα βρεταννικά τμήματα. Τά υποδέχονταν άντιδραστικά σ το ιχεία  καί κυ
ρίως άνθρωποι πού σ υνεργάζονταν στή κατοχή μέ τούς Γερμανούς. Π ίσω 
άπό τούς "Α γγλους φτάνανε τμήματα τών πραιτωριανών. πού σ κορπούσαν 
τόν τρόμο μέ άγριους ξυλοδαρμούς, έκτελέσεις άγω νιστώ ν καί μαζικές 
συλλήψ εις. Πρώτη τους προσπάθεια ήταν νά άποκεφαλίσουν τίς πολ ιτι
κές καί σ υνδικαλ ιστικές οργανώ σεις τοΰ λαοΰ καί νά έγκαταστήσουν 
«κρατικά» όργανα άπό άφοσιωμένα καί δοκιμασμένα αντιλαϊκά σ το ιχεία . 
Καί τέτοια ήσαν τά σ το ιχεία  πού συνεργάσ τηκαν μέ τούς κατακτητές. 
Π α ρ ' όλη τήν τρομοκρατία ό λαός άντιδροϋσε μέ μαζικές έκδηλώ σεις. 
Τό παρακάτο) τηλεγράφημα τού Σιάντου είναι πολύ χαρακ τηριστ ικό .
ΓΙοπποΐΛ- ΙόψΗ/ν Tiro

ί:κπαιόι:< ιί:; καί ήπλιπμήν ιί///.ικ ι). ιιργιινικ'ή^ οι·\·Ι>i:rtt:ci .̂ Ι.πίοη^ ί:/./.ηνική ιίπτίΛομκι 

MdKcrtoviac - Θράκη;. Οι'ί ο ;  ι ίνιιι πιι/.ιό; ά |ΐ/η /ό ; ψιιαιαμοΓ·. /veinto, ί:χΙΐ|>ιι; Ιο|Ιιι:τική.

“Αγγλοι καί “Ι-λληνι^ φιιπίπτι:.: i:<puini<S»t-\· κρηηκρινή ΐ|ΐομοΚ|«ιιίιιν άγγλοκριιτκιμί.ν·»_ 
Πφιοχιί;. 'Ομαδικί.; οι λλήψι-.ι;. 4'·λοΛυ|>μ<>ι'ν. κιιτιιπτροφή γριιφι:ίΐ'>ν Κομμοι νιπτικοι' Κόμ-
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/ 1 ΛΜ O mjouou ί:παφήν μι: 
ιχ ι/μ ή ; rtiv Λι.κτιν Ιτι:-

IN.I.4S

Η αδιαλλαξία τών αντιδραστικώ ν τής Αθήνας, ένισχύθηκε άπό τόν 
προκλητικό λόγο τοΰ πρω θυπουργού Τσώ ρτσιλ . στή  Βουλή τών Κ οινο
τήτων. όταν άπάντησε σ τήν αυστηρότατη κρ ιτική  έναντίον τής πολ ιτικής 
του σ τήν Ελλάδα. πού τοΰ εγινε άπό βουλευτές τοΰ 'Ε ργα τικ ού  Κόμ
ματος.

Ί ο  ΠΓ τοΰ ΚΚΕ. σ τίς 20 τοΰ Γενάρη, μέ άγανάχτησ η  κατάγγελνε στά 
άδερφά Κ ομμουνιστικά κόμματα τίς προκλητικές δηλώ σεις τοΰ Βρεταννού 
Π ρωθυπουργού, μέ ειδικό τηλεγράφημα:

«κ. κ./:.
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΡΛΦ ΙΊΟ

Π Ρ Ο Σ  Α Λ Γ.ΡΦΑ Κ Ο Μ Μ Α Τ Α

Τελευταίος λόγος Τσώρτσιλ Βουλήν Κοινοτήτων άποτελεΐ φανεράν άπειλήν 
ένοπλης εξόντωσης λαϊκού δημοκρατικού κινήματος Ελλάδος. ’Επίσης άπο- 
φασιστικήν ΰποστήριξιν ελληνικού φασισμού ό όποιος υποστηρίζει ύποδούλω- 
σιν χώρας είς “Αγγλους. Λόγος Τσώρτσιλ είναι αποκορύφωμα ψευδολογίας, 
συκοφαντίας.

"Απαντα κόμματα, όργανώσεις καί προσωπικότητες ΕΑΜ παραμένουν στα
θερά λαϊκό δημοκρατικό άγώνα. Μόνο πέντε πράκτορες σοσιαλιστικού τμή
ματος Θεσσαλονίκης καί ένας τμήματος Λαϊκής Δημοκρατίας ’Αθηνών (σ.σ .. 
πρόκειται γιά τόν Μ υλωνά κ.λπ. τοΰ ΣΚΕ Θ εσσ αλονίκης καί τοΰ δ ικη 
γόρου Κ οκκορέλη τής ΕΛΔ 'Α θή να ς, γ ιά  τούς όποιους γράψαμε σέ άλλα 
κεφάλαια), άπεσκίρτησαν γιά νά δώσουν δυνατότητα Τσώρτσιλ όμιλεΐ δήθεν 
διάσπασιν ΕΑΜ.

“Αγγλ.ους είσερχομένους είς έκκενουμένας ύπό ΕΛΑΣ πόλ.εις υποδέχονται 
κυρίακ προδότες δοσιλογοι καί άνδρες πρώην ταγμάτων κουΊσλιγκ Ράλλη. 
Ούτοι υποδέχονται “Αγγλ.ους μέ συνθήματα προέλασης πρός Σόφιαν - Μόσχαν.

Λαϊκές μάζες παραμένουν πιστές πολιτικήν μας. Παρ ’ όλην τρομοκρατίαν 
“Αγγλων καί 'Ελλήνων φασιστών είς καταληφΟείσας άπό “Αγγλους πόλεις 

συγκροτούνται μαζικές διαδη/.ώσεις κατά τρομοκρατίας καί είς άπάντησιν άνω- 
τέ.ρω συνθημάτων φασιστών φωνάζουν Κρήτη - Βερολίνο.

Είναι γνωστοί άγώνες ΚΚΕ κατά τροτσκισμού ό όποιος δέν έχει καμμίαν 
έπιρροήν λαϊκές μάζες. ΕΑΜ άποκλείει συμμετοχή τροτσκιστών δύναμίν του. 
Τσώρτσιλ έσκεμμένα συκοφαντεί δημιουργήσει σύγχισιν έπί ζητήματος αύτοΰ. 
20 Γενάρη 1945

ΣΙΑΝΤΟΣ»*9

8. ΚΚΕ, «'Επίσημα Κείμενα», 5ος τόμος, σελ. 325.

8β. δ.π. σελ. 326.
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Τό τηλεγράφημα αύτό μαρτυρεί ότι μέσα στό Π Γ τοΰ ΚΚΕ είχε αρ
χίσει νά επικρατεί ή γνώμη ότι οί "Α γγλοι καί ή άντίδραση δέν Οά προ
χω ρήσουν σέ πολιτικές διαπραγματεύσεις, άλλά Οά επιδ ιώ ξουν μέ κάθε 
τρόπο νά διασπάσουν τό ΕΑΜ. νά απομονώ σουν τό ΚΚΕ άπό τίς προο
δευτικές δημοκρατικές μάζες, νά δυσφημήσουν τήν άντίσταση σάν Εργο 
τρομοκρατών καί τροτσκιστώ ν καί νά πετύχουν τή συντριβή  τοΰ λαοκρα
τικού κινήματος.

Οί Σιάντος καί Ζεΰγος. πού κείνες τίς κρίσ ιμες μέρες Εκαναν αλλε
πάλληλες συνεργασίες μέ τούς στρατιω τικούς τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ καί μέ 
τή δ ιο ίκησ η τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ (Σαράφη. "Α ρη. Μ ακρίδη). ε ίχαν πειστεί 
πώς ό ΕΛΑΣ είχε όλες τίς δυνατότητες νά κάνει πόλεμο μέ τούς “Αγγλους 
μακράς διάρκειας. Τό γεγονός ότι οί "Α γγλοι δέχτηκαν τήν ανακω χή καί 
μάλιστα χω ρίς νά επιμένουν στό ζήτημα τών ομήρων, τό εξηγούσαν σάν 
άόυναμία τους νά συνεχίσουν τίς  εχθροπραξίες σ ' όλη τήν 'Ε λ λά δα  από 
Ελλειψη δυνάμεων. ' Υ πέδειχναν άποφασισ τική  στάση τοΰ κινήματος. 
Εστω καί μέ επανάληψη τών συγκρούσειον. Μόνο Ετσι Οά ΰποχρειοΟοΰν νά 
δεχτούν νά διαπραγματευτούν καί όχ ι νά υπαγορεύουν όρους, όπως Οά 
γίνει, άν καταλάβουν πώς ή ήγεσία εχει καμφθεί.

Τέτοια ήταν ή κατάσταση όταν Εφτασε πρόσ κληση τοΰ Ά ν τ ιβ α σ ιλ ιά  
πού καλοΰσε τό ΚΚΕ νά σ τείλει Εξουσιοδοτημένους αντιπροσώ πους του 
γιά πολιτικές διαπραγματεύσεις μέ τήν κυβέρνηση, πού Οάρχιζαν σ τήν 
Ά Ο ήνα σ τίς 25 τοΰ Γενάρη. Τό ΚΚΕ άπέρριψ ε τήν πρόσ κληση καί υπέ
δειξε τήν ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ σάν μόνη αρμόδια νά διαπραγματεύεται καί ν" ά- 
ποφασίζει γιά προβλήματα πού άφοροΰν τήν τύχη τής Ελλάδας.

Ή  καλογερ ίστικη  πονηριά  τοΰ Δ αμασκηνού, π α ρ ’ όλο πού πήγαζε 
άπό τό τέχνασμα τοΰ Τ σώ ρτσιλ  νά θέλει νά παρουσιάσει τό ΚΚΕ σάν κύ
ριο καί μοναδικό υπεύθυνο, μέ δήθεν όργανό του τό ΕΑΜ. δέν εξυπηρε
τούσε τούς σκοπούς τής Μ εγάλης Β ρεταννίας; Τ ορπιλίζονταν  οί δ ιαπραγ
ματεύσεις καί χανόταν πολύτιμος χρόνος. Π λησία ζαν οί μέρες πού Οά 
σ υνέρχονταν στή Γ ιάλτα οί αρχηγο ί τών τριώ ν Μ εγάλων Συμμάχων καί 
Οά ήταν εξαιρετικά δύσκολη καί δυσάρεστη ή θέση τοΰ Τ σώ ρτσιλ. άν ή 
χώρα του. γιά καθαρά πολ ιτικούς λόγους, βρ ισκόταν σέ ανοικτό πόλεμο 
μέ ενα μικρό σύμμαχο λαό. Οί Λήπερ καί Σκόμπυ υποχρέω σαν τούς υπο
τακτικούς τους Δαμασκηνό καί Π λαστήρα . νά καλέσουν αντιπροσώ πους 
τοΰ ΕΑΜ καί νά προσπαθήσουν νά καταλήξουν σέ συμφωνία μέσα σέ 
τακτή προθεσμία.

Ή  στιγμή πού ή ήγεσία τοΰ λαοκρατικού κ ινήματος Επρεπε νά κα
θορίσει μέ σ αφήνεια τή γραμμή της Εφτασε.

Ή  ηγεσία τοΰ ΚΚΕ μπροστά στήν άποφασιστική καμπή

Ή  ήγεσία τοΰ ΚΚΕ συμφωνούσε πώς Οά Επρεπε νά δεχτεί διαπραγ
ματεύσεις μέ τήν κυβέρνηση Π λαστήρα γιά νά βρεθεί κάποια διέξοδος ή 
καί νά κερδηΟεί άρκετός χρόνος, πού θεωρούνταν αναγκαίος άπό τούς 
στρατιωτικούς.
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Οί διαφωνίες μέσα στό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ συνεχίζονταν. Ή  πλειοψηφία  
κατηγορούσε τόν Σ ιάντο καί τόν Ζεΰγο γιά αδιαλλαξία καί ύπερεκτίμηση 
τών δυνάμεων καί δυνατοτήτω ν τοΰ ΕΛΑΣ νά σ υνεχίσει καί νά φέρει σέ 
αποτελεσματικό τέρμα εναν πόλεμο ένάντια στή Μ εγάλη Βρεταννία. Τούς 
χαρακτήριζαν «στενοκέφαλους» καί πολιτικά  ανίκανους νά δοΰν πώς τό 
Κόμμα καί τό ΕΑΜ μπορεί νά βρεθούν απομονωμένα άπό τίς λαϊκές μά
ζες καί άπό κάθε εξωτερική συμπαράσταση, σάν εχθροί τοΰ συμμαχικού 
αντιφασιστικού πολέμου. 'Υ π οσ τή ρ ιζα ν  πώς Οάπρεπε μέ κάθε Ουσία νά 
έπιδιωχΟεΐ μιά συμφωνία, «καλύτερη ή χε ιρότερη», που νά βάζει τέρμα 
σ τήν έλληνική  άνωμαλία. Δ ιαπίστω ναν άκόμα πώς δήθεν ε ίχε  κιόλας 
άλλάξει καί ό έσω τερικός συσ χετισμός τών ένοπλω ν δυνάμεων σέ βάρος 
τού λαϊκού κινήματος, ένώ ταυτόχρονα αυξάνεται ή σ τρατιω τική  δύναμη 
τών "Αγγλων.

Ή  μειοψ ηφία, πού σ τηριζόταν σ τίς άπόψεις τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί 
τών στρατιω τικώ ν, υποστήριζε πώς δέ Οά έπρεπε νά γίνει συμφο>νία πού νά 
προβλέπει διάλυση τού ΕΛΑΣ καί άφοπλισμό τού λαού. πριν φύγουν άπό 
τήν 'Ε λ λά δα  οι άγγλικές στρατιω τικές δυνάμεις, πού δέν έχουν καμιά πο
λεμική άποστολή στή χώρα καί απέδειξαν πρόσφατα πώς ή παρουσία 
το.υς είναι στήριγμα τής άντεπανάστασης καί παράγοντας αιματηρώ ν σ υγ
κρούσεων. 'Υ πενθύμιζαν· σ τήν πλειοψηφία πώς δέν Οά πολεμούσε ό ελλ η 
νικός λαός γιά νά συντρίψει καί νά διαλύσει τήν Α υτοκρατορία τής Μ ε
γάλης Βρεταννίας. άλλά γιά νά φύγουν τά ξένα στρατεύματα άπό τήν 
'Ε λλά δα  καί ό λαός νά γίνει αφέντης στό τόπο του. Ακόμα καί γιά λό
γους τακτικής, — υποσ τήριζαν — Οά έπρεπε νά δοθούν εντολές σ τήν 
άντιπροσω πεία νά παρατείνει τίς διαπραγματεύσεις, τουλά χιστο  μέχρι τή 
διάσκεψη τής Γ ιάλτας. πού Οά υποχρεωθούν οι άρχηγο ί τών Μ εγάλων 
Συμμάχιον νά συζητήσουν καί άπό κοινού νά δώσουν λύση σ τήν ελλ η ν ι
κή ανωμαλία.

Οί πιέσεις τών συνθηκολόγω ν. — όπως καί στό παρελθόν — γονά
τισαν τό Σιάντο. άλλά δέν επηρέασαν τό Ζεύγο. Έ χ ο ν τ α ς  πικρή πείρα 
άπό τή συμφωνία τής Γκαζέρτας. πού ευκολόπιστα ό ίδ ιος άνάλαβε τήν 
πολιτική  ευθύνη γιά τήν υπογραφή της, δέν πίστευε πώς οί "Α γγλοι θά 
σέβονταν όποιαδήποτε συμφωνία πού Οάκαναν οί Έ λ λ η ν ε ς  μεταξύ τους. 
άφού δέν σεβάστηκαν δικές τους υπογραφές. Ό τα ν  θά αποκτούσαν υπε
ροχή καί Οάχαν αντίκρυ τους έναν αφοπλισμένο  λαό. ασφαλώ ς μέ κάθε 
θεμιτό ή αθέμιτο μέσο θά επιδ ίω καν νά αλλάξουν βίαια τό συσ χετισμό 
τών πολιτικώ ν δυνάμεων καί νά ξαναφέρουν τό βασιλιά , νεκραναστα ί
νοντας τόν φασισμό στή γωνιά αύτή τής Ευρώπης.

Μ προστά στό αδιέξοδο, γιά νά σ τηρίξει ή πλειοψηφία τήν σ υνθηκο
λόγησ η . κατέφυγε σ" ένα «ζαχαριάδικο» τέχνασμα. Κάλεσε τά 4 μέλη 
τής ΚΕ τού ΚΚΕ πού βρίσκονταν σ τήν έδρα κείνη τή στιγμή σέ συνε
δρίαση. "Ετσι μαζί μέ τά μέλη τού Π Γ πήραν μέρος οί Α. Γζήμας. Καίτη 
Ζεύγου. Σπ. Κ αλοδικης. καί Κ. Κ αραγιώργης. Αύτό βέβαια δέν τούς εμπόδι
σε νά ανυψώσουν εκείνη τή συνεδρίαση τού Π Γ σέ Συνεδρίαση τής Κ εντρι
κής Ε π ιτρ ο π ή ς . έξαπατ(ί>ντας τούς κομμουνιστές ότι δήθεν ή άπόφαση γιά 
συνθηκολόγηση καί ουσιαστική  υποταγή στούς "Α γγλους καί τήν άντίδρα-
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ση πάρθηκε «όμόφίονα» άπό τήν Κ εντρική  Έ π ιτρ ο π ή  τοΰ ΚΚΕ.

Στή συνεδρίαση ό Ίω α ν ν ίδ η ς  έπανέλαβε τό γνω στό σ '  όλους επ ι
χείρημα πώς «δύο άγγλικά ύπερντρέτνοτ ήταν άρκετά νά καταστρέψ ουν 
όλη τήν ' Ελλάδα, ότι δήθεν ό άγώνας τοΰ λαοΰ μας, μιά πού γίνεται όταν 
ό πόλεμος τών συμμάχων ένα ντίον  τής Γερμανίας σ υνεχίζετα ι, σέ τελευ
ταία ανάλυση γίνεται άντισ υμ μαχικός καί αύτό είναι σέ βάρος κυρίως τής 
Σοβιετικής "Ενω σης» καί ότι «άν δέν προχω ρήσουμε θαρραλέα σέ μιά 
συμφωνία Οά άπομονωθοΰμε διεθνώς καί εσω τερικά. Οά δ ιασπαστεΐ τό 
ΕΑΜ καί οί κομμουνιστές, όσοι δέν σκοτωθοΰν, θά βρεθούν εξω άπό τήν 
Ε λ λ ά δ α  καί Οά τούς φάει ή έμιγκράτσια». Ζ ήτησ ε νά φύγει άντιπροσω- 
πεία τοΰ ΕΑΜ μέ άντιπροσώ πους άπό όλα τά κόμματα καί τίς  όργανώ σεις 
καί έπικεφαλής της νά παρακληΟεΐ νά μπει ό Σβώλος.

Ή  Χρύσα Χ ατζηβασιλείου γιά πρώτη φορά άνέπτυξε τίς άντιλήψ εις 
της γιά τό άδύνατο τής δημ ιουργίας μιάς ' Ελλάδας λαοκρατούμενης άπό 
τήν γεωγραφική της θέση καί ότι κάναμε έγκλήματα πού μάς έχουν εκ
θέσει διεθνώς καί έσω τερικά.

Ό  Κ αραγιώργης ζήτησε τουλά χιστο  νά μήν υπογράψουμε καμία συμ
φωνία μέχρι πού νά συνέλΟει ή τρ ιμ ελής Συνδιάσκεψη τών άρχηγώ ν  τών 
Μεγάλων Δυνάμεων, όπου άν βρεθούμε σέ άνακω χή καί σέ έπανάληψη 
τών έχΟροπραξιών. άσφαλώ ς Οά μπει στά θέματα σ υζήτησης καί τό Ε λ 
ληνικό. Μέ μεγάλη επιμονή υποστήριζε τήν άμεση σ υνθηκολόγηση  ό 
Ά ν τρ έα ς  Τζήμας, όπως ό Ίδιος εγραψε άργότερα σέ μιά άπό τίς έκθέσεις 
του'*.

Ό  Β. Μ παρτζώτας στό άνέκδοτο β ιβλίο  του πού άναφέραμε (σελ. 
311-312) έγραφε γΓ  αύτή τή «συνεδρίαση»:

“...Στίς άρ/έ: τοϋ Φλεβάρη 1945. εγινε στά Τρίκκαλα είόική συνεδρίαση 
τή: Κεντρική: Επιτροπή: τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος τή: ’Ελλάδα:, πού 
συζητήΟηκε τό αποφασιστικό αύτό ζήτημα (γιά κλείσιμο συμφωνία:). "Ολα τά

9. Στά Α ρχεία  τής ΚΕ τού ΚΚΕ, ύπάρχει μιά Εκθεση τού Ά νδρέα Τζήμα πρός τήν ΚΕ τοϋ 
ΚΚΕ, πού άναφέρεται στή συνεδρίαση τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ πού Εγινε πριν άπό τήν άναχώρηση τής 
άντιπροσωπείας γιά τήν ‘Αθήνα, γιά νά πάρει μέρος στή συνδιάσκεψη τής Βάρκιζας, περιλαμ
βάνει τά παρακάτω:

«...ή παράταξη τών άντιπάλων τής συμφωνίας τής Βάρκιζας μέσα στήν ΚΕ, δταν αύτή συζή
τησε τήν υπογραφή της, ήταν τόσο άνίσχυρη. (Καραγιώργης, Καίτη καί Ζεύγος) πού ήταν ύπέρ 
τής παράτασης τής άντίστασης καί κατά τής συμφωνίας τής Βάρκιζας. Παράταση τής Α ν τ ί
στασης: Ά π ό  τή μιά μεριά θά μπορούσε κανείς νά άπαντήσει δτι θά μπορούσαμε νά τήν παρα
τείνουμε τόσο, ώστε στρατιωτικά νά ύπάρχει μιά άμεση συνέχεια μέ τόν Δημοκρατικό Στρατό. 
Ά λλά  πολιτικά τόσο έσωτερικά δσο καί έξωτερικά (σχέσεις μας πάν' ά π ' δλα μέ τίς Λαϊκές 
Δημοκρατίες στά Βαλκάνια) θά βλέπαμε τήν πολιτική μας έπιρροή νά περιορίζεται στό μίνι
μουμ καί ή διαρκής αύτή Ενοπλη άντίσταση δέν θά ήταν άπαλλαγμένη. στήν πρώτη περίοδο, 
άπό γενικώτερες περιπλοκές στά Βαλκάνια. Θά βλέπαμε τήν πολιτική μας έπιρροή νά μειώνεται 
άπείρως περισσότερο ά π ' δτι μειώθηκε προσωρινά κατά τήν περίοδο τού δεύτερου Ενοπλου ά
γώνα καί δέν θά ξανακαταχτούσαμε τίς θέσεις μας μέ τό ίδιο γοργό τέμπο δπως τίς ξανακαταχτά- 
με. ' Ο Ζεΰγος μάλιστα στή δευτερολογία του συμφώνησε μέ τήν πλειοψηφία καί παραδέχτηκε, 
δτι δέν μπορούμε νά παρατείνουμε τή σύγκρουση... αύτό όφείλεται στό γεγονός δτι ύστερα άπό 
σύγκρουση δύο μηνών μέ τούς άγγλους ήταν πιά καί στούς πιό άπειρους πολιτικά φανερό δτι 
καί σάν στρατός καί σάν κόμμα καί σάν λαός δέν μπορούσαμε περισσότερο νά παρατείνουμε τίς 
μάχες μέ τούς άγγλους. Εστω καί μέ τέτοιο περιορισμένο σκοπό, σάν τήν έπιδίωξη εύνοϊκώτε- 
ρων δρων συμφωνίας...».
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μέλη τής ΚΕ συμφώνησαν πάνω στήν άνάγκη νά κλειστεί συμφωνία επειτα άπό 
τήν μερική μας ήττα στήν 'Αθήνα, φυσικά μέ τήν προϋπόθεση ότι θά έξασφα- 
λίζονταν οί δυνατότητες καί οί έγγυήσεις γιά παραπέρα όμαλή δημοκρατική 
εξέλιξη τής χώρας καί εμπαινε σάν πρώτος όρος ή έξασφάλιση τής Γενικής 
Άμνηστείας. Παράλληλα μέ τίς συζητήσεις αυτές, παίρνονταν όλα τά μέτρα 

γιά τήν προετοιμασία, άνασυγκρότηση καί άναδιάταξη τών δυνάμεων τοϋ 
/  1Λ Σ ...»

Ή  άπόφαση τής πλειοψηφ ίας τοΰ Π Γ τοΰ ΚΚΕ εγινε άπόφαση τοΓ 
Κόμματος καί σέ συνέχεια  καί τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. "Αξίζει νά σημειωθεί 
πώς όέ κανένα άπό τά γραπτά τών μελών τής κα θοδήγηση ς τοΰ ΚΚΕ. που 
πήραν μέρος στή σύσκεψη τών Τρικκάλω ν, οΰτε καί σέ γραπτό σ τελε
χών τών συνεργαζομένω ν στό ΕΑΜ Κομμάτων, άναφέρονται σάν επ ιχε ί
ρημα γιά τό σταμάτημα τοΰ πολέμου καί τήν υποταγή στους "Α γγλους καί 
τήν άντίδραση οί συμβουλές τοΰ «Παππού··. Οΰτε καί στά σώματα τής 
ΚΕ τοΰ ΚΚΕ. ποΰ συγκλήΟηκαν άργότερα. οΰτε καί στό Συνέδριο τοΰ 
ΚΚΕ. ποΰ συνήλθε τόν Ό κ τ ώ β ρ η  τοΰ Ι945. δέν έγινε λόγος γιά υπόδειξη 
άπό έξω, νά σ ταματήσει ό έλληνοαγγλικ ός πόλεμος, μέ αποδοχή τών όρων 
τής άντεπανάστασης.

Η ΒΑΡΚΙΖΑ 

Φεύγει ή αντιπροσωπεία γιά τήν "Αθήνα

Ή  αντιπροσω πεία τοΰ ΕΑΜ. πριν φύγει γιά τήν Α θήνα, συνήλθε 
σέ σύσκεψη, μέ συμμετοχή καί ήγετικώ ν στελεχών· τών Κομμάτων kui 
οργανώσεων, πού συνεργάζονταν στό ΕΑΜ. Ή  εισ ή γη σ η  του Π αρτσα- 
λίδη καθόριζε αυστηρά τήν εξουσ ιοδότηση πού έδινε ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ 
στούς αντιπροσώπους, μέ υποχρέω ση νά δ ιαβιβάσουν σ τόν καθηγητή 
Σβώλο τήν παράκληση νά τεθεί έπικεφαλής τής άντιπροσω πεϊας. γιά νά 
άποκαλυφΟεϊ ή συκοφαντία τοΰ Τσώ ρτσιλ. πώς έχει απομονωθεί άπό 
όλους τούς συνεργάτες ή ήγετική  «τροτσ κισ τική ·· ομάδα τοΰ ΚΚΕ.

’ Η έντολή ήταν μιά: — Νά επιδ ιω χτεί μέ κάθε υποχώ ρησ η συμφωνία 
πού νά τερματίζει τήν ανωμαλία. Έ π ρεπε νά βγάλουν άπό τή μέση κάθε 
τυπικό εμπόδιο, πού Οά μπορούσε νά ματαιώσει τή συμφωνία. Τέτοιο 
εμπόδιο προβλήθηκε: Ό  Ά ν τ ιβ α σ ιλ ιά ς  ζητούσε τριμελή αντιπροσω πεία  
<·έπί σκοπώ σοβαρός εργασίας··, όπως έγραφε στό τηλεγράφημά του. Τό 
ΕΑΜ θεωρούσε άντιπροσω πευτικότερη καί εγκυρότερη μιά πενταμελή 
αντιπροσω πεία, στήν όποία Οά έμπαινε σ τήν Ά Ο ήνα καί ό καθηγητής 
Σβώλος. Χωρίς νά περιμένουν άπάντηση. οί αντιπρόσω ποι έφυγαν στίς 
23 .1.45 άπό τήν έδρα. Τό βράδι τής ίδιας μέρας έφτασε τηλεγράφημα τοΰ 
Α ν τ ιβ α σ ιλ έα  πού δεχόταν πενταμελή αντιπροσω πεία. Ό τα ν  έφτασε στή 
Λειβαδιά, ένας “Α γγλος ταξίαρχος πληροφορούσε τήν αντιπροσω πεία  πώς 
είχε διαταγή νά βοηθήσει νά φτάσει σ τήν Ά Ο ήνα μόνο τριμελής άντι- 
προσωπεία καί μάλιστα αποκλειστικά  άπό υπεύθυνα ήγετικά  σ τελέχη  τού 
ΚΚΕ! Ή  άντιπροσω πεία άρνήθηκε καί γύρισε πίσω σ τήν έδρα.
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«Τό παλιό παραμύθι εξαρχής...»  εγραφε σ τίς 27.1.45 ό «Ρ ιζοσπάστη;··. 
Καί έξηγοΰσε τό σατανικό πα ιχνίδ ι τοΰ Δ αμασκηνού, σά χοντροκομμένη 
προσπάθεια νά έπικυρωΟεϊ ό ισ χυρισ μός τοΰ Τ σώ ρτσιλ, ότι τό ΕΑΜ δια- 
σπάστηκε καί Εμεινε μόνη ή κομμουνιστική  (τροτσ κισ τικ ή) παράταξη.

"Α ρχισε νέα άνταλλαγή τηλεγραφημάτων. Στίς 6 Φ λεβάρη φάνηκε 
πώς τό έμπόδιο παραμερίστηκε καί ξανάφυγε ή άντιπροσω πεία  άπό τά 
Τρίκκαλα. Στό Βελεστίνο τήν υποδέχονται "Α γγλοι, πού τήν συνοδεύουν 
στό Βόλο.

Αυθόρμητα συγκεντρώθηκε στά Γραφεία τοΰ ΕΑΜ μιά τεράστια εκ
δήλωση. Μ ίλησε ό Σιάντος καί διαβεβαίωσε τό λαό τοΰ Βόλου ότι ή 
άντιπροσωπεία τοΰ ΕΑΜ Οά κάνει, αύτή τή φορά. τό καθήκον της. Ο 
λαός διαδήλωνε τήν πίστη  σ τήν  οργάνω ση καί τήν ήγεσία του. άλλά δέν 
παράλειψε νά υπενθυμίζει σ τή ν  άντιπροσω πεία  πώς δέν θέλει κα ινούργιο 
Λίβανο.

Τήν άλλη μέρα, 7 τοΰ Φ λεβάρη, ή άντιπροσω πεία  εφυγε άπό τόν Βό
λο. Στή διαδρομή της. όπου γινόταν άντιληπτή . σ υγκεντρώ νονταν πλήθη 
λαοΰ. Μέ συνθήματα καί μέ τραγούδια τοΰ άγώνα. αλύγιστοι μπροστά 
στούς νέους κατακτητές, απαιτούσαν σ ταθερή καί επίμονη άντίσταση γιά 
νά μή βρυκολακιάσει ό φασισμός. Σάν νά υπαγορεύονταν άπό κάποιο άό- 
ρατο καθοδηγητικό κέντρο, παντού κυριαρχούσαν δυό συνθήματα: «"Ο χι 
άλλο Λίβανο»! καί «Λαοκρατία καί όχι Βασιλιά»!. Οί έκδηλώ σεις τοΰ 
λαού έρέΟιζαν τούς "Α γγλους καί τήν άντίδραση, πού όμως δέν ε ίχαν 
άκόμα δύναμη νά πνίξουν τή φωνή του.

Στή Θήβα ή άντιπροσω πεία  Οά δοκιμάσει άκόμα μιά ταπείνω ση. Οί 
"Α γγλοι, μέ τό επιχείρημ α πώς σ τίς διαπραγματεύσεις Οά πάρουν μέρος 
μόνο τρεις άντιπρόσιοποι τού ΕΑΜ . άρνοΰνταν νά επιτρέψ ουν νά μπούν 
σ τήν 'Α ττ ικ ή  περισσότερα σ τελέχη . Ή  άντιπροσω πεία  ύπέκυψε. άφησε 
έκεΐ τούς Γαβριηλίόη  καί Γειοργαλά καί οί άλλοι έφυγαν γιά τήν Ά Ο ή 
να. μέ συνοδεία εναν "Α γγλο άξιω ματικό. "Εφτασαν τό βράδι καί κατέ
λυσαν στό Ξ ενοδοχείο  «Μ εγάλη Βρεταννία». Τό πρωΐ όδηγήΟηκαν στή 
Βάρκιζα, σ τήν έπαυλη τού Κ ανελλόπουλου.

Στίς S τού Φ λεβάρη, μέρα πού στή Γ ιάλτα άρχιζε  ή τριμερής συν
διάσκεψη τών Στάλιν. Ρούζβελτ καί Τ σώ ρτσιλ. άρχισ αν  καί οί επαφές τών 
αντιπροσώπων τοΰ ΕΑΜ μέ τόν Ά ν τ ιβ α σ ιλ ιά  καί μέ αντιπροσώ πους τής 
κυβέρνησης. Στίς προκαταρκτικές αύτές σ υζητήσεις, μέ έκπληξη  οί άντι- 
πρόσωποι άκουσαν άπό τόν Ά ν τ ιβ α σ ιλ ιά . πώς οί διαπραγματεύσεις Οά 
πρέπει, άπό τήν πλευρά τού κινήματος, νά γίνουν άπό τό ΚΚΕ καί όχι άπό 
τό ΕΑΜ. Οί αντιπρόσω ποι τοΰ Κ όμματος διαμαρτυρήΟηκαν γιά τήν υπα
ναχώ ρηση τοΰ Δαμασκηνού καί δήλω σαν κατηγορηματικά ότι άν επιμένει 
ό Ά ν τ ιβ α σ ιλ ιά ς  καί ή κυβέρνηση νά μήν αναγνω ρίζει τό ΕΑΜ σάν υπεύ
θυνο νά κάνει τίς διαπραγματεύσεις, όλη ή αντιπροσω πεία  Οά σ ταματήσει 
κάθε έπαφή καί Οά γυρίσει σ τήν εδρα της.

Τί ε ίχε συμβεϊ; Τό άποκάλυψ ε στούς Π αρτσ αλίδη  καί Σιάντο ό τότε 
υπουργός Σοφιανόπουλος. πού στάλθηκε άπό τόν Π λαστήρα νά μεσολα
βήσει γιά νά μή ματαιωθούν οί διαπραγματεύσεις: Ό  Σβώλος σέ συντάν- 
τησή του μέ τόν Δαμασκηνό, πού ε ίχε  γίνει τήν προηγούμενη μέρα. δή 
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λωσε δτι δέν δέχεται νά πάρει μέρος στήν άντιπροσωπεία τοΰ κινήματος, 
γιατί νομίζει πώς πρέπει νά διαπραγματευτεί τό ΚΚΕ, πού διάλεξε μόνο 
του τό δρόμο τής ένοπλης άντιπαράθεσης. "Υστερα άπό πολλά χρόνια ό 
Τσιριμώκος φωτίζει τό ζήτημα. Στό ήμερολόγιό του έγραψε τά παρακάτω:

«Τό ΚΚΕ είχε ζητήσει μέ τηλεγράφημα άπό τόν Σβώλο νά πάρει μέρος 
στήν 'Αντιπροσωπεία τοΰ ΕΑΜ-ΕΑΑΣ πού Οά διαπραγματεύονταν μι: τήν Κυ
βέρνηση Πλαστήρα. στή Βάρκιζα, τούς όρους μέ τούς οποίους Οά έληγε ή ένο
πλη σύρραξη. Ό  Σβώλος άρνήθηκε. “Εκρινε δτι. άφοϋ είχε άκολουθηθεί ένας 
δρόμος άντιΌετος πρός τή δική του γνώμη, σωστό ήταν νά διαπραγματευΟούν 
έκ.ιϊνοι πού τόν είχαν διαλέξει τό δρόμο αύτό. Καί τέτοιοι ήταν μόνοι οί άντι- 
πρ >σωποι τού ΚΚΕ. Σ '  αύτούς είχα προστεθεί έγώ εκφράζοντας τά μ ή -κ ο μ μ ο ι-  
νκ τικά μέλη τού ΕΑΜ. πού είχαν αίφνιδιαστεΐ άπ ' τά Δεκεμβριανά, ήταν άντί- 
Οε α στήν τακτική τού ΚΚΕ καί έβλεπαν στήν παρουσία μου τήν εγγύηση πι:ι. 
οί συνομιλίες θά γίνουν -τουλάχιστο άπό μέρος τού ΕΑΜ - μέ ειλικρινή πρό
θεση συμφωνίας...»

Οί παραπάνω σημειώ σεις, γράφτηκαν ακριβώ ς εκείνες τίς μέρες πού 
ό Τσώ ρτσιλ  «κοβόταν» νά παρουσιάσει τό KKl· σάν μιά «μαφία» τρομο- 
κρατών-τροτσκιστώ ν.

Ιίίναι φανερό πώς ή έαμική άντιπροσω πεία δέν ήταν ενιαία οϋτε 
στούς σκοπούς πού επιδίωκε, οϋτε σ τήν αντιμετώ πιση τών αγγλικώ ν μη
χανορραφιών. πού ((ά εκφράζονταν από τούς αντιπροσώ πους τής κυβέρ
νησην στή διάσκεψη. Ό  Η. Τ σ ιριμώ κος παίζοντας ρόλο δήθεν δ ια ιτητή , 
ανάμεσα στίς δυό αντίπαλες παρατάξεις, έκανε ό.τι περνούσε άπό τό χέρι 
του νά δώσει δείγματα «ύποτέλειας» στούς "Αγγλους καί «συνταγματικής 
νομιμοφροσύνης·· στούς εχθρούς τού λαοκρατικού επαναστατικού κ ινή 
ματος. Κύρια επιδίωξή του. έπ ίσ ης καί τού Σβοιλου. ηταν νά ανοίξουν οί 
δρόμοι τής πολ ιτικής π ροβ ολ ή ; τού κόμματος, πού σ χέδιασ αν νά εμφανί
σουν. σά συνέχεια τής επικής έθνικής α ντίσ τασ ης, άπό τίς «νομιμόφρο- 
νες» πατριωτικές δυνάμεις, άπαλλαγμένες άπό τίς αναρχικές εκδηλώ σεις 
καί τούς «τυχοδιω κτισμούς» τών «άναρχικώ ν-τροτσκιστώ ν». Π ροϋπόθεση 
όμως γιά τήν ανάπτυξη τέτοιου κόμματος, μέ ρ ιζοσ πα στικό  δημοκρατικό  
πρόγραμμα καί μέ πολλά σ οσ ιαλ ισ τικά  συνθήματα, άνάλογα μέ τά προ
γράμματα τών Σ οσιαλδημοκρατικώ ν κομμάτων τής Λύσης, θά μπορούσε νά 
συγκροτηθεί μόνο πάνω στά ερείπια  του KKl· καί τού 1ΆΜ .

Ό  Τσιριμώκος συνεχίζει τήν άφήγησ η  τής δράσης του σάν «άνεξάρ- 
τητο» μέλος τής αντιπροσωπείας:

«... "Οταν ή άντιπροσωπεία αύτή εφτασε στή Βάρκιζα, άνέβηκε στήν Α 
θήνα δπου ήρθα σέ μιά προκαταρκτική συνεννόηση μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο Δα
μασκηνό. Συνάντησα φυσικά καί τόν Σβώλο καί μού έδωσε ένα γράμμα πρός 
τόν Σιάντο δπου διατύπωνε μιά θερμή έκκληση ΐ’« στέ.ρξη τό ΚΚΕ τίς υπο
χωρήσεις πού έπρεπε γιά νά έπέλθει ή ειρήνευση. Τόσο ή άρνηση τού Σβώλου 
\ά πάψη μέρος στήν ’Αντιπροσωπεία τού ΕΑΜ. δσο καί ή έπίμονη έκκλησή 
του. δέν σημαίνει πώς άγνοούσε δτι οί εύθύνες γιά τά Δεκεμβριανά ήταν πολύ-

10. «Βήμα» 24 Μάρτη 1973, 25ο δημοσίευμα άπό τό ήμερολόγιο τοΰ Ή λ. Τσιριμώκου
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πλι:ι>ρι:ς. Μά πίστα/ι: προπαντός π(·’>ς ι~πρι:πι: νά γΐνα μιά συμφωνία ι:ΰρΰτι:ρη 
πο\, Οά /ρηαίμα». πραγματικά αά Οι.μί.λιο τής όμαλότητας...»".

Ή  πληροφορία δτι ή αντιπροσω πεία  τοΰ ΕΑΜ ήταν αποφασισμένη 
νά φΰγει άπό τήν Ά Ο ήνα άν επιμένει ό Ά ν τ ιβ α σ ιλ ιά ς  σ τή ν  θέση του γιά 
δ ιαπραγματεύσεις μόνο μέ τό ΚΚΕ, προκάλεσε σ οβαρή άνησυχία  σ τόν 
"Α γγλο υπουργό Μάκ Μ ίλλαν. Μέ έπέμβαση τοΰ Λ ήπερ ό Δ αμασκηνός 
Εστειλε τήν νύχτα, σ τίς  8 τοΰ Φ λεβάρη, τούς Σ οφ ιανόπουλο καί Κατσώ- 
τα στή Βάρκιζα, νά ε ιδοποιήσ ουν τήν Ά ν τιπ ροσ ιοπ εία  τοΰ ΕΑΜ δτι ή 
σ υζήτηση Οά γίνει μέ τό ΕΑΜ καί δτι 0 ' άρχ ίσ ει τό πρωΐ τής άλλης 
μέρας.

' Η Συνδιάσκεψη

' Η Συνδιάσκεψη τής Βάρκιζας άρχισ ε σ τίς 9 τοΰ Φ λεβάρη καί τε- 
λείιοσε τίς πρώτες πρω ινές ώρες. σ τίς  12 τοΰ Φ λεβάρη, μέ τήν υπογραφή 
τής γνω στής συμφωνίας μέ τό όνομα «Συμφωνία τής Βάρκιζας». Τ ήν Κυ
βέρνηση εκπροσώ πησαν οί I. Σοφ ιανόπουλος. Περ. Ράλλης. I. Μ ακρό- 
πουλος. μέ τεχνικό  σύμβουλο τόν συνταγματάρχη Π. Κατσώτα. Τό ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ αντιπροσώ πευσαν οί Γ. Σιάντος. Δ. Π αρτσ αλίδης καί Η. Τσιριμώ - 
κος, μέ τεχνικό σύμβουλο τόν σ τρατηγό  Στ. Σαράφη.

Πολύ βαρειά ήταν ή άτμόσφαιρα σ τήν  Επαυλη Κ ανελλόπουλου καί 
τήν Εκανε βαρύτερη ή μόνιμη παρουσία τών “Α γγλων (υπουργού Μακ 
Μ ίλλαν καί πρεσβευτή Λήπερ), πού διεύΟυναν τήν κυβερνητική  άντιπρο- 
σωπεία άπό τά παρασκήνια . Π ολλές φορές οί διαπραγματεύσεις Εφταναν σέ 
αδιέξοδο καί κινδύνευαν νά διακοπούν. Π α ρ ’ δλα αύτά ό έπικεφαλής τής 
κυβερνητικής άντιπροσιοπείας δυό φορές τήν ήμέρα Εκανε άνακοινώ σεις 
στούς δημοσιογράφους ότι κ α τ’ άρχή ν  Εχει πραγματοποιηθεί ή συμφ<ηνία 
καί ότι ή Συνδιάσκεψη, μέ πλήρη κατανόηση τής σοβαρότητας τής άπο- 
σ τολής της. προχω ρεί σ τόν καθορισμό τών όρων τής πρακτικής έφαρμο- 
Υής της.

’ Ηταν φανερό ότι οί ανακοινώ σεις τοΰ Σοφιανόπουλου γ ίνονταν μέ 
άπαίτηση τοΰ Μακ Μ ίλλαν καί Λ ήπερ. γιά νά δώσουν σ τόν Τσώ ρτσιλ  
όπλα. Στή Συνδιάσκεψη τής Γ ιάλτας χρειαζότα ν άποδείξεις  γιά νά ισ χυ 
ριστεί ότι στήν 'Ε λ λά δα  οί διαφορές πού υπήρχαν διευΟετήΟηκαν κατά 
τόν καλύτερο καί δημοκρατικότερο  δήθεν τρόπο: Κατά τίς άναμνήσεις τοΰ 
Ε.Ρ. Στεττίνιους («Γιάλτα. Ροΰζβελτ καί οί Ρώσοι» σελ. 217. Π αρίσ ι 1949) 
σέ μιά άπό τίς συνεδριάσεις τών τριώ ν άρχηγώ ν στή Γ ιάλτα ό Στάλιν  εκ
δήλωσε τήν επιθυμία νά μάθει άπό τόν Τ σώ ρτσιλ  «...τί γίνεται σ τήν 'Ε λ 
λάδα». καί εξήγησε άμέσως πώς «...δέν Εχει πρόθεση νά κάνει κρ ιτ ική  
στούς Βρεταννούς σ τήν ' Ελλάδα, άλλά περισσότερο ήθελε νά Εχει πλη
ροφορίες». Ό  Τ σώ ρτσιλ  άπάντησε πώς άποκαταστάΟηκε ή ε ιρήνη  καί 
πρόσΟεσε ότι ή Β ρεταννική Κυβέρνηση είναι πολύ υποχρεωμένη στόν

II. Ή λ . Τσιριμώκος δ.π.
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στρατάρχη Στάλιν πού «...δέν Εδειξε ενδ ιαφέρον πολύ μεγάλο γιά τίς  ελ 
ληνικές υποθέσεις...».

Ή  πιό μεγάλη δυσκολία πού αντιμετώ πισε ή Συνδιάσκεψη τής Βάρ
κιζας ήταν ή Ά μ ν η σ τεία . Λ ίγο πρίν άπό τά μεσάνυχτα, σ τίς  II τοΰ Φ λε
βάρη. ό Τσιριμώ κος διατύπωσε γραπτά τους όρους καί τόν τρόπο πού Οά 
διαχω ρίζονταν τά «εγκλήματα κοινού πο ινικού δικαίου», πού Οά παραπέμ- 
πονταν στά δ ικασ τήρια , άπό τά πολιτικά  αδικήματα πού Οά αμνηστεύον
ταν. Ή  πεπονόφλουδα είχε σ τηθεί καί οί εκπρόσωποι τής κυβέρνησ ης δέν 
θέλησαν νά χάσουν τήν ευκαιρία. 'Η  πρόταση γινόταν άπό τό ΕΑΜ! Ό  
Τσιριμώ κος Επαιξε τό ρόλο του!

Ό  Σιάντος καί ό Π αρτσ αλίδης. κάτι» άπό τή σ υνεχή  καί άδιάκοπη 
πίεση τών Ά γ γ λ ω ν  καί τής άντίδρασης. άπό τή μιά. τού Τσιριμώ κου. πού 
επικαλούνταν τήν γνώμη τού Σβώλου, άπό τήν άλλη. ε ίχαν  παραλύσει 
κυριολεκτικά. Α ν τιλ α μ β ά νοντα ν  ότι τά πράγματα ε ίχαν  πάρει άσ χημο 
δρόμο, άλλά δέν ε ίχαν τό θάρρος νά σ ταματήσουν στόν κατήφορο, νά 
διακόψουν τίς σ υζητήσεις καί νά ξαναγυρίσουν σ τήν εδρα τους. Εστω μέ 
τό επιχείρημα πώς δέν Εχουν τέτοια εξουσ ιοδότηση καί Οά χρειασ τεί νά 
πάρει άπόφαση ή ΚΙ: τού ΕΑΜ. που είναι ή μόνη αρμόδια.

Τά μεσάνυχτα, σ τίς I I τού Φ λεβάρη, οί κυβερνητικοί αντιπρόσω ποι 
παρουσίασαν' στήν έαμική άντιπροσιοπεία τό Πριοτόκολλο. Οί "Α γγλοι 
απαιτούσαν νά υπογράφει άμέσως. Φ αίνεται πώς πιέζονταν πάρα πολύ άπό 
τόν Τσώ ρτσιλ. που ε ίχε άπόλυτη άνάγκη νά παρουσιάσει στους Ρούζβελτ 
καί Στάλιν τή συμφωνία όλων τών κομμάτων καί παρατάξεων γιά τήν πο
λ ιτική  λύση πού ε ίχε έπιβάλει ή αγγλική  βία στήν ’ Ελλάδα.

Ό  Σιάντος. μέ τό πρόσχημα πώς είναι πολύ κουρασμένος, άρνούνταν 
νά υπογράψει κείνο τό βράδι. Ζητούσε μιά πίστω ση χρόνου. Ό  πρεσβευ
τής Λήπερ Εγραψε μετά τόν πόλεμο γιά τίς λαχτάρες πού πέρασαν. αυτός 
καί ό Μακ Μ ίλλαν. τίς πρώτες ώρες σ τίς 12 Φ λεβάρη:

«... Ό  Σιάντος battle-dress, μέ καουτσουκένιες μπότες, βολτάριζε στό δω
μάτιο δηλώνοντας πώς δέν εχει πρόθεση νά υπογράψει κείνη τή νύχτα, γιατί 
ήταν πολύ κουρασμένος καί τό κεφάλι του δέν ήταν άρκετά καθαρό. Κάναμε 
πολλές προσπάθειες νά τόν πείσουμε νά υπογράψει, άλλ ' έκεϊνος μέ πείσμα, 
γιά κείνη τή στιγμή, άρνοΰνταν.

Ό  Μάκ Μίλλαν καί έγώ, είχαμε καθίσει καί πίναμε νερό ροκανίζοντας 
σάντουιτς καί περιμέναμε σάν δυό χωροφύλακες τά θύματά μας νά υπογράψουν 
τά χαρτιά τους. Τέλος στίς 4 ώρα τό πρωί, ό Σιάντος μάς πληροφόρησε, δτι 
έπειδή τοΰ είναι άδύνατο νά υπογράψει τή συμφωνία στό σύνολό της, είναι 
έτοιμος νά υπογράψει μιά συμφωνία προσωρινή...»'*.

Τό άπόγευμα τής Ιδιας μέρας, 12 τοΰ Φλεβάρη 1945, στό 'Υπουργείο 
τών ’Εξωτερικών υπογράφτηκε τό Πρωτόκολλο τής συμφωνίας άπό τούς 
I. Σοφιανόπουλο, Περ. Ράλλη καί I. Μακρόπουλο, τής Κυβερνητικής 
Αντιπροσωπείας καί τούς Γ. Σιάντο, Δ. Παρτσαλίδη καί Η. Τσιριμώκο, 
τής Αντιπροσωπείας τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ.

12. Ρ. Λήπερ, «"Οταν ό "Ελληνας συναντά "Ελληνα» σελ. 148.
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Η Συμφωνία τής Βάρκιζας

Δεν Οά παραθέσουμε τό κείμενο τής συμφωνίας, γ ιατί εχει κ ιόλας δη 
μοσιευτεί πολλές φορές. Θά αναφέρουμε μερικά μόνο άποσμάσματα, πού 
τά αντιγράφουμε άπό «Τά 'Ε π ίσ η μ α  Κείμενα τοΰ ΚΚΕ». τομ. 5ος. σελ. 
344-349.

Μέ τή συμφωνία ή άντίδραση άνέλαβε νά σεβαστεί τή «θέληση τον 
ελληνικού λαοί> διά τήν άνάπτνξιν ελεύθεροι· καί ομαλού πολίτικοι' /Sion, τοΰ 
όποιον κύριον χαρακτηριστικόν Οά είναι ό σεβασμός τής πολιτικής σννειδή- 
σεως τών πολιτών, ή ειρηνική όιαφιύτισις καί διάδοσις πολιτικών ιδεών καί ό 
σεβασμός πρός τάς ελευθερίας. τάς όποίας ό καταστατικός Χάρτης τον Α 
τλαντικού καί αΐ άποφάσεις Τεχεράνης διεκήρυξαν καί ή συνείδησις rivr <·)/' αν- 
τάς άγωνιίομένων έλ.εύθερων λαών άιπεδέχΟη».

Συγκεκριμενοποιόντας τή γενική  αύτή ά ρχή . καθιερώνει τόν πολ ιτικό  
χαρακτήρα τής συμφωνίας άνάμεσα σ τίς δυό δυνάμεις πού εφτασαν στήν 
ένοπλη σύγκρουση, συνεπώς άναγνω ρίζεται σάν πολ ιτική  πράξη καί ή 
ένοπλη άντίσταση τοΰ λαοΰ στά Δεκεμβριανά καί κατοχυροινει τούς άγο>- 
νιστές τοΰ λαοΰ άπό κάθε διωγμό. Σ υγκεκριμενοποιόντας αυτές τίς πολ ι
τικές καί ήΟικές άρχές, στό Ιο άρθρο τής Συμφωνίας ορίζετα ι: « 7 /  Κυ- 
βέφνησις Οά εξασφαλίσει σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τάς άπανταχού καθιε- 
ρωμένας Δημοκρατικός Άρχάς. τήν έλενΟίραν έκδήλωαιν τών πολιτικών φρο
νημάτων τών πολ.ιτών. καταργούσα πάντα τι>χόν προηγούμενο άνελενθερον Νό
μον...».

Στό 2ο άρθρο ορίζετα ι: << Ό  Στρατιωτικός Νόμος Οά άψΟή ενΟνς μετά 
τήν εφαρμογήν τής παρούσης σνμφωνίας...». Ά λ λ ά  χάνει όλη τήν αξία της 
ή άρση τοΰ Στρατιωτικοΰ Νόμου όταν στή συνέχεια , στό ίδ ιο  άρθρο, ο ρ ί
ζεται: « "Αμα τή άρσει αύτή. Οά τεΟή είς εφαρμογήν Συντακτική Ιΐράξις πανο
μοιότυπος πρός τήν ΚΔ ’ όιά τής όποίας Οά επιτρέπεται ή άναστολή τών έν τή 
ΚΔ ’ Πράξει άναφερομένων άρθρων τού Σνντάιγματος».

Μέ τό άρθρο 3 άμνηστεύονται τά πολιτικά  αδικήματα, εξαιρούνται τά 
άδικήματα κατά τής ζωής καί τής περιουσίας, που δέν ήταν άπαραίτητα  
άναγκαια γιά «...τήν επιτυχία τού πολιτικού αδικήματος»! 'Ε π ίσ η ς  εξαιρούν
ται άπό τήν άμνηστεία μαχητές τοΰ ΕΛΑΣ. τής ΕΠ καί τού ΕΛΑΝ πού 
δέν Οά παραδώσουν τά όπλα τους μέχρι τίς 15 τού Μ άρτη 1945. Ό λ ο ι οί 
πολίτες πού π ιάστηκαν άπό τό ΕΛΑΣ. Οά άφεΟούν ελεύθεροι καί οί δοσί- 
λογοι Οά παραδοΟούν στή Δ ικα ιοσύνη τοΰ Κράτους. Γιά τίς εκκαθαρίσεις 
τών αξιω ματικών καί ύπαξιω ματικών. τών Δημοσίω ν υπαλλήλω ν καί τών 
οργανισμών καί γιά τά Σώματα Ά σ φ α λ ε ία ς . προβλέπονται Ε ιδικά Συμ
βούλια. "Ομο>ς όλοι πού έγκατέλειψαν τίς θέσεις τους άπό τίς 3-12-44 
μπαίνανε σέ διαθεσιμότητα. Καθορίζονται μέσα στό χρόνο  1945 νά γίνει 
δημοψήφισμα καί Οά επακολουθήσουν «τάχιστα» εκλογές Σ υντακτική ; 
Συνέλευσης γιά τό νέο Σύνταγμα τής Χώρας. Γιά τόν έλεγχο  τής γνη σ ιό 
τητας τής ελεύθερης έκφρασης τής λα ϊκής θέλησης Οά παρακαλοΰνταν οί 
Μ εγάλοι Σύμμαχοι νά στείλουν παρατηρητές.

Οί “Α γγλοι έκπρόσιοποι τής βρεταννικής κυβέρνησης Μακ Μ ίλλαν 
καί Λήπερ. πού παραβρίσκονταν σ τήν υπογραφή τής συμφωνίας τής Βάρ
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κιζας, βεβαίωσαν πώς έγγυοΰνται δτι ή κυβέρνηση τής 'Ε λ λά δα ς Οά σ ε
βαστεί τήν υπογραφή της καί τούς όρους τής συμφωνίας.

Ή  υπογραφή τής συμφω νίας τής Βάρκιζας ήταν μιά επιτυχία  τών 
"Α γγλων ιμπεριαλιστών. Μέ τόν σ υσ χετισμό δυνάμεων ποΰ έπικρατοΰσε 
τότε δέν μποροΰσαν νά πετύχουν μιά άμεση δυναμική συντρ ιβή  τοΰ λαο
κρατικού έπαναστατικοΰ κινήματος. Δ έχτηκαν τήν άνακω χή καί ΰποχρέο>- 
σαν τούς υποτακτικούς τους ΚουΓσλιγκς νά προχω ρή σουν σέ μιά συμφω
νία πολ ιτική  μέ τό ΕΑΜ, γιά νά πετύχουν άρχικά  τόν άφοπλισμό τοΰ 
λαού καί σέ συνέχεια νά τόν χτυπήσ ουν κατακέφαλα κουρελιάζοντας κάθε 
συμφωνία.

Αύτός ήταν ό ένας καί πιό βασικός λόγος τής υπογραφής άπό τήν 
κυβέρνηση τών άγγλικώ ν άντρεικέλω ν τής συμφωνίας τής Βάρκιζας. ' Υ
πήρχε. δμως. καί ό δεύτερος βασικός λόγος πού υποχρέωνε τούς "Α γ
γλους νά πετύχουν τήν υπογραφή μιας συμφω νίας ειρήνευσης: Νά άπο- 
κλειστεΐ ή εφαρμογή τών συμφω νιώ ν τής Γ ιάλτας σ τήν ' Ελλάδα.

Τί εδινε ή συμφωνία τής Βάρκιζας στό λαό καί στό κίνημα:
Κ υριολεκτικά τίποτα! Ή  συμφω νία τής Βάρκιζας δέν ήταν μιά κανο

νική  υποχώ ρηση ϋστερα άπό μιά ήττα τής έπανάστασης. γιά νά δια τη ρη 
θούν καί νά άνασυγκροτηΟοΰν οί κύριες δυνάμεις καί οί εφεδρείες της. 
Ή τ α ν  πανικόβλητη  σ υνθηκολόγηση , πού άφηνε τό κίνημα καί τό Λαό 
έκθετο στά χτυπήματα τοΰ εχθρού. Μέ τόν τότε σ υσ χετισμό τών π ολ ιτι
κών καί κυρίως τών στρατιω τικώ ν δυνάμεων, καμιά συμφω νία δέν επρεπε 
νά υπογραφτεί άπό τήν ήγεσία τοΰ λαοκρατικού κ ινήματος άν δέν εξα
σφαλίζονταν ορισμένες προϋποθέσεις. Καί τέτοιες ήταν: Ή  άμεση άπο- 
χώ ρηση τών "Α γγλων, ό σεβασμός τών πολιτικώ ν καταχτήσεο>ν τοΰ ελ
ληνικού  λαού καί τών δημοκρατικώ ν του δικαιω μάτων, ή αναγνώ ριση τής 
έθνικής άντίσ τασ ης. ή τιμωρία τών δοσ ιλόγω ν μέ συμμετοχή λαϊκώ ν άν- 
τιπροσώπων στά δ ικασ τήρια , τό ξεκαΟάρισμα τοΰ κρατικού μηχανισ μού  
άπό φασιστικά  σ το ιχεία  καί ό καθορισμός τού χρόνου διεξαγω γής τών 
έκλογών καί τού δημοψηφίσματος.

Τ ίποτε ά π ' δλα αύτά δέν κατοχύρωνε ή συμφωνία τής Βάρκιζας. 
'Α π ό  τήν άλλη μεριά στερούσε τόν ελλ ην ικό  λαό άπό τό δικαίω μα νά 
δ ιεκδικήσει νά εφαρμοστεί ή συμφωνία τής Γ ιάλτας καί σ τήν Ε λ λ ά δ α ,  μέ 
εύΟύνη καί έλεγχο  τών Μ εγάλων Συμμάχων Δυνάμεων.

Ή  ήγεσία δέχτηκε χω ρίς αντιρρήσ εις καί χα ιρέτησ ε σάν επιτυχία  
της τήν υπογραφή τής συμφωνίας. Τ ήν εφαρμογή της τήν εμπιστευόταν 
σ τήν  κυβέρνηση τοΰ Π λαστήρα . πού σ τηρ ιζόταν  αποκλειστικά  σ τίς  άγ
γλικές δυνάμεις καί τούς γερμανοοπλισμένους εγκληματίες. Ί κ α ν ο π ο ιή -  
Οηκε μέ τή φραστική  διαβεβαίω ση πώς Οά εξασφαλιστούν οί πολ ιτικές καί 
σ υνδικαλ ιστικές ελευθερίες καί ή ελεύθερη έκφραση τής λα ϊκής θέλησης 
γιά τόν τρόπο πού θέλει νά κυβερνηθεί. Δ έχτηκε τόν άφοπλισ μό τοΰ λαού 
καί τόν έξοπλ ισ μό τών προδοτών, τών έγκληματιώ ν. τών συμμοριτών καί 
τών πραιτω ριανώ ν φασιστώ ν καί νεοφασιστών. Έ ν ώ  διατυπω νόταν στή 
συμφω νία ή κατάργηση τοΰ Στρατιω τικού νόμου, σ τή ν  πράξη, μέ τήν άνα
γνώ ριση τής άρσ ης δλω ν τών άρθρων τοΰ Συντάγματος πού προστατεύουν 
καί έγγυοΰνται τίς στο ιχειώ δεις λα ϊκές ελευθερίες, νομιμοποιούσε τήν
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Οί αντιπρόσωποι τών δύο παρατάξεων στή Βάρκιζα. Στή πρώτη σειρά: Σαράφης, 
Σιάντος, Τσιριμώκος, Σοφιανόπουλος. Παρτοαλίδης

αστυνομική καί χω ροφυλακ ίστικη  αυθαιρεσία. Ξαναζιοντάνευε τήν τεταρ- 
τοαυγουστιανή φ ασ ιστική  δ ιχτατορία  μέ τήν επαναφορά τής Κ Δ ' Π ράξης, 
μί: τήν οποία όλοι οί δημοκράτες, καί πρώτοι οί κομμουνιστές, χώ θηκαν 
στίς φυλακές. Δέχτηκε νά περάσουν άπό εκκαθαρισ τικό  συμβούλιο οί δη 
μόσιοι υπάλληλοι καί οί υπάλληλοι τών οργανισμώ ν δημοσίου δικαίου 
που πήραν μέρος στόν έθνικοαπελευΟερωτικό πόλεμο καί τήν άντίσταση. 
Καί όσοι ά π ' αυτούς αγω νίσ τηκαν γιά τήν άνεξαρτησία  τής Ελλάδας, 
έναντίον τής ά γγλικής Ενοπλης επέμβασης στά έσω τερικά τής πατρίδας 
τους.Οά έπρεπε νά λογοδοτήσ ουν σάν έγκληματίες. Δέν Εκαναν οϋτε άπό- 
πειρα νά άπελευΟερώσουν καί νά άποκαταστήσουν τίς χ ιλ ιάδες  τών σ τρα
τιωτών καί άξιω ματικών, πολεμιστώ ν τής 'Α λ β α νία ς, τής 'Α ν α το λ ικ ή ς  
Μ ακεδονίας, τής Κ ρήτης, τ ο ΰ · ’Ελ Ά λ α μ έ ϊν , πού Εξοντώνονταν σ τήν 
έρημο.

Τό χειρότερο  είναι ότι τό άρθρο 3. πού άμνηστεύει τά πολ ιτικά  άδι- 
κήματα. ήταν έτσι διατυπωμένο πού άφηνε Εκτεθειμένους όλους τούς άγω- 
νιστές σ τόν κίνδυνο νά χαρακτηρισΟ οΰν έγκληματίες τοΰ Κ οινοΰ Π ο ιν ι
κού Δ ικαίου καί δέν Εθιγε τούς πολ ιτικούς ήγέτες. πού καθόριζαν τήν 
γραμμή καί τήν πρακτική δράση τών κατώτερων όργανώσεων καί τών 
άγωνιστών. Αυτοί πού ήσαν οί ήΟικοί αυτουργοί κάθε πράξης καί υπεύ
θυνοι καί γιά τίς παρεκτροπές άκόμα πού μπορούσαν νά έχουν γ ίνει, σάν 
αποτέλεσμα κακής πολ ιτικής, οργάνω σης καί κα θοδήγηση ς, άμνηστεύον- 
ταν. Αυτό δημ ιούργησε ένα σ οβαρό ήΟικό ζήτημα καί μιά διάσταση άνά- 
μεσα σ τήν ήγεσία καί τούς αγωνιστές πού έμειναν άκάλυπτοι καί άνυπε-
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m
Οΐ άγγλοντυμένοι πραιτωριανοί τής όρεινής ακολουθούν τούς αφέντες τους. 

Στήν 'Ελλάδα ό φασισμός βρυκολάκιασε

ράσπιστοι στή διάθεση τών ίδκον δημίων. πού στή κατοχή κατακρεουρ
γούσαν τόν λαό μαζί μέ τά χ ιτλερ ικά  κτήνη τών S.S.

Γιάλτα καί Βάρκιζα

' Η ιστορική  σύμπτωση θέλησε νά συμπέσουν οί ανακοινώ σεις τών άπο- 
φάσεων δυό συνδιασκέψεω ν: τής συνδιάσκεψ ης τών άρχηγώ ν τών τριώ ν 
Μεγάλων Συμμάχων, πού έγινε σ τή  Γ ιάλτα τής Σ οβιετικής Κ ριμαίας 
καί τής συνδιάσκεψ ης τής Βάρκιζας. π«ύ σ τίς  εξω τερικές εκδηλώ σ εις 
της παρουσιαζόταν σάν έσω τερική έλλ ην ική  υπόθεση, ένώ σ τήν  πραγμα
τικότητα  ήταν μιά συνάθροιση γραικύλω ν καί οπορτουνιστώ ν γιά  τήν 
έπ ισ ημοποίησ η τής άγγλικής  πολ ιτικής, κάτω άπό τή σ κιά  τών τάνκς καί 
τών άεροπλάνων.

Οί άποφάσεις τής Γ ιάλτας, λογική  προέκταση τών αποφάσεων τού 
"Ατλαντικού, τής Μ όσχας καί τής Τ εχερά νης, στό μεγάλο ζήτημα τού 
πολέμου καθόριζαν τή σ υντριβή  τού χ ιτλερ ικού  τέρατος μέσα σ τήν Ίδια 
τή φωλιά του. Στό πολ ιτικό  θέμα υπόσ χονταν τήν έκμηδένιση  καί τού 
τελευταίου ίχνους τού φασισμού. Συγκεκριμένα ή άπόφαση τής Γιάλτας 
δ ιακήρυχνε: «...// έ/καΟίόρυση τής τάςης στήν Ευρώπη καί ή άναόιοργάνοαη 
τής έθνικής οικονομικής ζοιής. πρέπα ι·« έπιόιο/τι.ΐ μι: τέτοιο τρόπο. ώατι. νά 
μπορέσουν οί άπι/χυΟι.ραιμένοι λαοί νά έκμηόι:\ ίσουν τά τκλχυταϊα ίχνη του
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χιτλι.ρισμοΰ καί τ οΰ φασισμοί) καί νά δημιουργήσουν δημοκρατικούς Οι:σ/ιούς. 
σύμφωνα μί: τίς άρχίς τον χάρτη τον ' Ατλαντικοί), η ον Εγγυώνται τό δικαίωμα 
ολιον τών λαών νά ίκλίγονν τή μορφή τής διακυβίρνησής τονς. Πρί.πι.ι νά 
Εςασφαλιστι.ί ή άναστήλοση τον κυριαρχικοί' δικακόματος τής αύτοκυβΕρνησης 
στούς λαούς πού στι.ρήΟηκαν τό δικαίομα αύτό μί. τή βία άπό τά ΕπιΟι.τικά 
κράτη». Γιά τήν πραγματοποίηση τών μεγάλιον αύτών σκοπώ ν όιακήρυ- 
χναν πώς: - ...ο ί τρι.ϊς κυβι.ρνήσι.ις Οά βοηθήσουν άπό κοινον τούς λαούς, αί: 
όποιοδήποτι: άπι:λι:νΟι:ρωμί:νο κράτος τής Ευρώπης ή κράτος άλλοτι: δορυφόρο 
τοΰ αςονα. δπου κατά τή γνώμη τους απαιτήσουν οί συνθήκης. Καί συγκικρι- 
μίνα ή βοήΟαά τους Οά άποβλίπι.ι: α) Νά ί.ςασφαλίζι.ται ή ίσ οτιρ ικ ή  ι.ίρήνη. 
β) Νά λαμβάνονται τά Επι.ίγοντα μίτρα γιά τήν παροχή βοήΟι-.ιας στούς λαούς, 
πού ϋποφίρουν. γ) Νά Εγκαθίστανται προσωρινής κυβι.ρνήσι.ις μ ί άιντιπροσώπν.υση 
δλον  τών δημοκρατικών στοιχκίων τοΰ πληθυσμού. Οϊ κυβι.ρνήσι.ις αύτίς Οά 
r.ivai ύποχρι:ωμί:νι:ς δσον τό δυνατό ν ταχύτιφα νά διι.ςάγουν Ελι:ύΟι:ρι:ς Εκλογής 
γιά τήν άνάδι.ιςη κυβι.ρνήσι.ον πού ι·' άνταποκρίνονται στή θίληση τον λαοΰ. 
δ) Οί τρι:ϊς κνβι.ρνήσι.ις Οά σνμβάλονν -  οπου Οά παρίσταται ανάγκη -  στή 
διιςαγογή Ελι:ύιΟι:ρων Εκλογών».

Τόν ίδ ιο  καιρό πού ίιπογράφονταν οί άποφάσι:ις πού έβαζαν τέρμα 
σ τίς ελπίδες τών νεοφασιστώ ν καί ιμπερ ιαλιστώ ν νά μείνουν κυρίαρχοι 
σ τήν  Ηΰρώπη καί σ ' όλο τόν κόσμο, στή Βάρκιζα, στό όνομα πάλι τού 
καταστατικού Χάρτη τοΰ 'Α τλαντικ ού  καί τής συμφιονίας τής Τ εχεράνης, 
δ ιακηρύχτηκε «...ό σι.βασμός τής πολιτικής σννι:ιδήσι:ως τών πολιτών, ή /./- 
ρηνική διαφι:>τησι  ̂ καί διάδοσις πολιτικών ίδιών καί ό σι.βασμός πρός τάς 
Ελι:νΟι:ρίας...». Στήν πραγματικότητα, κάτω άπό τίς διακηρύξεις κρυβόταν ή 
μοναδική άπαίτηση: Νά άφοπλισ τεϊ ό λαός καί νά μείνουν οί βρεταννικές 
δυνάμεις σ τήν Ε λ λ ά δ α  τόσο κα ιρό, όσος χρειάζεται νά εξοπλ ισ τεί ή 
άντίδραση καί νά στερεωθεί τό μοναρχοφ ασ ιστικό  καθεστώς.

Ό  Γ. Σιάντος, όπως είδαμε στό άπόσπασμα άπό τό β ιβλίο τοΰ Λ ή
περ. άρνοΰνταν νά υπογράψει. Μετά τήν υπογραφή, όμως, τής συμφωνίας 
«κατέρρευσε··! Στούς άνταποκριτές τοΰ ξένου τύπου, πού τόν ε ίχαν  πο
λιορκήσει καί ζητούσαν νά πληροφορηΟοΰν άπό πρώτο χέρι γιά τίς επ ι
διώξεις καί τίς προοπτικές τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ έαμικοΰ κινήματος, δήλωσε 
κατηγορηματικά: «Είμαστι: ι.ΰχαριστημίνοι γιά τήν υπογραφή τής σνμφονίας 
καί πιστι.ύιονμι: δτι ολόκληρος ό Ελληνικός λαός ι.ίναι Επίσης ι.ύχαριστη/ιΕνος. 
πλήν Εννοι.ίται Ελάχιστων πού Εχουν συμφΕροντα κομματικά καί πολιτικά». Καί 
παρακάτιο. γιά τά βρεταννικά στρατεύματα πού Οά μέναν σ τήν  Ε λ λ ά δ α , 
είπε: «Γνωρίζου/ιι: δτι τά βρι.ταννικά στρατν.ύματα βρίσκονται στήν Ελλάδα 
γιά στρατιωτικούς λόγους. Τήν σύγκρουση γΛγ “Α γγλον καί τον δυνάμι.ον τοΰ 
ΕΛΑΣ τήν Οι.αψοΰμι: ώς άτυχή σύγκρουση πού πί.ρασι: καί Οά ςι.χαστιΐ Μά άν 
οί σύμμαχοι άπι.φάσισαν νά διατηρήσουν Εδώ άγγλικό στρατό Εμν.ΐς λίμι: δτι 
αύτό ι.ίναι τό συμφίρον καί τής ’Ελλάδας. γιατί δ.τι ι.ίναι τό συμφΕρον τον  
Συμμάχων ι.ίναι καί τό συμφίρον τής ’Ελλάδας»".

'Α κόμα καί οί βανδαλισμοί καί οί β ιασμοί πού έκαναν οί "Α γγλοι

13. «Ριζοσπάστης» 16 Φλεβάρη 1945.
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στή διάρκεια τών Δεκεμβριανών καί δημοσιεύθηκαν στό «Ρ ιζοσ πά σ τη ·, 
εξωραΐζονταν καί Εμφανίζονταν σ ά \’ Εργα -ό / ι  άπό άγγλικά. άλλά άπό άποι- 
κιακά στριιτι.ι'ιματα»! "Α θλια καί Εξοργιστική διαστρέβλω ση γεγονότω ν καί 
δικαίω ση τής πολ ιτικής τής βία ιης αγγλικής  Επέμβασης!

Πικρία καί απογοήτευση

Ό  Ελληνικός λαός είδε σ τήν  Ενοπλη πάλη τοϋ λαοί") τής 'Α θήνας τή δ ι
κή του σταθερή άπόφαση νά ολοκληρω θεί τό μεγάλο Εθνικό καί κο ι
νωνικό Εργο τοΰ τετράχρονου άγώνα του. Π ίστευε ότι ε ίχε τή δύναμη νά 
μήν επιτρέψ ει στούς "Α γγλους νά ΕγκαΟιδρύσουν μέ τά όπλα μιά δουλική 
τους κυβέ.ρνηση καί ενα καθεστώς πού Οά ξανάριχνε τήν ’ Ελλάδα στόν 
προπολεμικό βούρκο τής έθνικής. πολ ιτικής, ο ικονομ ικής κοινω νικής α
θλιότητας καί δυστυχίας.
Ή  εκκένωση τής Α θήνας θεωρήθηκε σά μιά προσω ρινή τακτική ήττα 
καί ή άνακω χή σάν αναγκαίος τακτικός Ελιγμός, γιά αναδιοργάνω ση καί 
συγκέντρωση τών κύρκυν δυνάμεων τού αντάρτικου ΕΛΑΣ. πού μετά τή 
συντριβή τών ζερβικώ ν δυνάμεων. Εσπευδαν στό χώρο γύρω ά π ' τήν πρω
τεύουσα. Μέ τήν ελπίδα γρήγορης αντεπίθεσης, π α ρ ’ όλη τή σύγχυση καί 
τίς δυσκολίες πού προκλήθηκαν α π ' τή συγκέντρωση μεγάλου όγκου λαοΰ 
καί στρατού σ τίς ελεύθερες περ ιοχές Ρούμελης καί Θ εσσαλίας, δέ σ η μ ει
ώθηκε άπογοήτευση. Ύ π ή ρ χ ε  ό ΕΛΛΣ. ό εμπειροπόλεμος, σ χετικά  καλά 
Εξοπλισμένος, μέ αξια Επιτελική καί επ ιχε ιρη σ ια κ ή  ήγεσία. Ύ π ή ρ χ α ν  τά 
Εκατομμύρια τών οργανωμένων στό ΕΑΜ. τήν ΕΓΙΟΝ. τήν ΕΑ. τό ΕΕΑΜ. 
τό ΚΚΕ k u i σ ' όλα τά πολιτικά  κόμματα πού σ υγκροτούσαν τό ΕΑΜ.

Υπήρχε 'Ελεύθερη .Ελλάδα στά .V4 τής χώρας, μέ τή Λαϊκή Αυτοδιοί
κηση. τή Λαϊκή Δικαιοσύνη, τή Λαϊκή της Πολιτοφυλακή. Τό λαϊκό κί
νημα είχε απεριόριστη βάση στρατολογίας μαχητών, σημαντικές ποσότη
τες τροφίμων καί δυνατότητες Εστω καί στοιχειώδικου ανεφοδιασμού γιά 
όλη τήν περίοδο, μέχρι τή νέα σοδειά. Είχε τή συμπαράσταση όλιον τών 
λαών τής Ευρώπης, πού στήν αιματηρή έπίθεση τών "Αγγλιον κατά τής

Αθήνας είδαν τόν άμεσο μεταπολεμικό κίνδυνο πού απειλούσε τή δική 
τους ανεξαρτησία. Είναι πολύ χαρακ τηρ ιστ ική  ή συμπαράσταση τού άμε- 
ρ ικάνικου λαού. πού Εκφράστηκε μέ τό τηλεγράφημα τής Δ ημοκρατικής 
νεολαίας του πρός τήν ΕΠΟΝ: <·Σι.ΐς ή 'Ελληνική Nv.o/.aiu πολι.μΰτι. πήμ;.ρα 
ηάν πολιτι:ς όλόκλη/>ης τής άνΟραπότητας. "Ι././.ηνι.ς πατρκ'ιτι.ς! Κι.ρόία.τ:: τόν 
όικό /ιιις «;·<0ι·α. Ηριακόμαοτι. στό πλιαρό αις. 7 /  άνΙΙροπότητιι ολόκληρη »ά 
Οΐι/ιάται τή όική πας πάλη. Ζήτο  ή i:/.t.ulh:pia!»'J. Οί νίκες τής Σ οβ ιετικής "Ε
νωσης ήταν ή πιό μεγάλη Εμπραχτη σ υμπαράσταση στόν άγώνα τοΰ λαού 
μας. Τέλος τό λαϊκό κίνημα, παρ" όλες τίς περιορισμένες δυνατότητες καί 
τις ειδικές δυσκολίες πού δημ ιουργούσε γιά τά νεαρά λαϊκοδημοκρατικά  
καθεστώτα ή εμπλοκή σέ εχθρ ικές ένέργειες ένάντια στή Μ εγάλη BpiiTuv-

14. Γ. Ζεύγος: « Ή  λαϊκή αντίσταση τοΰ Δεκέμβρη...» σελ. 64.
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via. μπορούσε καί επρεπε νά υπολογίζει σ τήν ήθική καί υλική  άκόμα 
συμπαράσταση τών γειτονικώ ν χοίρων.

Ή  ελληνική  πλουτοκρατία — τό αντιλαϊκό  στρατόπεδο — κείνη  τήν 
περίοδο, βρισκόταν στό έσχατο σημείο  τής άπομόνω σης καί περ ιφρόνη
σης άπ" τίς λαϊκές μάζες. Δ ικές της στρατιω τικές δυνάμεις, άξιες νά 
προασπίσουν τό άθλιο καθεστώς τής ΰποτέλειας, δέν δ 'έθετε. Ί α εκτεθει
μένα γιά συνεργασία μέ τόν εχθρό Σώματα Ά σ φ α λ ε ία ς . μ Λ τά υπολείμμα
τα τών δυνάμεων τους. όπως καί οί πραιτω ριανοί τής 'Ο ρ ε ιν ή ς  Τ αξια ρ
χίας καί τοΰ « Ιε ρ ο ύ  Λόχου», δέν άποτελοΰσαν πολεμική δύναμη. Ή  
σ τρατολογική  της βάση. καί μετά τήν ανακω χή καί τήν επέκταση τής 
αγγλικής κατοχής, ήταν πολύ περιορισμένη. Μιά τακτική προονλ η σ η  
ήλικιώ ν. θά έφερνε στό στρατό τής άγγλοκ ίνητης  κυβέρνησης δυνάμεις 
βασικά εχθρικές, ή όχ ι άφοσιωμένες στούς "Α γγλους καί τό καθεστώς. Ή  
αξιοποίησ η τών ταγματασφαλιτώ ν καί τών κάθε μορφής γερμανοοπλισμέ- 
νων έθνοπροδοτών τών λεγόμενων «δυναμικών εθνικών όργανώσεων». 
μόνο τήν εχθρότητα καί τό μίσος τοΰ λαοΰ θά δυνάμωναν. Σέ σ οβαρή 
ανάπτυξη τών βρεταννικών στρατιω τικώ ν δυνάμεων τόσο>ν. δηλαδή, πού 
νά μπορούν νά σ υνεχίσουν πόλεμο γ ιά  τήν κατάκτηση όλης τής Ε λ λ ά 
δας. δέ μπορούσαν νά υπολογίζουν τουλά χιστο  γιά τό χρον ικό  διάστημα 
πού ήταν γατζωμένες σ τήν Ιταλία. Ή  οικονομ ία  τών πολεμικών μετώπων 
Kui ή ακάθεκτη προέλαση τού Κ όκκινου Στρατού, υποχρέωναν τά άγγλο- 
αμερικανικά επιτελεία νά συγκεντρώσουν μεγαλύτερες δυνάμεις στά μέτω
πα πού κρατούσαν, γιά νά άποφύγουν πολεμικές συμφορές καί άκόμα νά 
προλάβουν τό Σοβιετικό στρατό σέ όσο μπορούσαν περισσότερες ευρω
παϊκές χώρες. Τέλος οί βαθύτατες, ιστορικές, άλλαγές πού ε ίχαν  συντε- 
λεστεί. άπό τή μιά μεριά δημοκρατικοποιούσ αν ολόκληρο  τόν κοιν<ονικο- 
πολιτικό οργανισμό τών χωρών τής Ιΐύρώπης καί άπό τήν άλλη εξόντω 
ναν άλύπητα τό φασισμό καί τό δοσ ιλογισμ ό. Μ είωναν έτσι σέ σοβαρό 
βαθμό τήν ηθική δύναμη άντίσ τασ ης τών δυνάμεων πού θέλαν νά ξανα- 
φέρουν τήν Ιίλλάδα σ τόν προπολεμικό βούρκο τής έθνικής. πολ ιτικής, 
ο ικονομ ικής, κο ινω νικής άθλιότητας καί δυστυχίας.

Τέτοια ήταν ή κατάσταση τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ 'Φ λεβάρη 1945 καί 
τέτοιος ήτα\· ό συσ χετισμός τών δυνάμεων διεθνώς καί σ τήν Ιίλλάδα. Τί 
περισσότερα ήθελε ή ήγεσία τού λαϊκού έπαναστατικού κ ινήματος γιά νά 
διατηρήσει τήν α ισ ιοδοξία  της. νά μήν πανικοβληθεΐ άπό μιά τακτική 
στρατιω τική ήττα σ τήν  πρωτεύουσα: Μ πορούσε καί επρεπε νά εκμεταλ
λευτεί τήν ανάπαυλα τής ανακω χής γιά νά συγκεντρώσει καί νά αναδιορ
γανώσει τίς πολεμικές καί λαϊκές δυνάμεις τού κ ινήματος καί νά άπαιτή- 
σει σεβασμό τών λαϊκώ ν κατακτήσεων. τής άνεξαρτησ ίας καί τής ελεύ
θερης πορείας πρός τήν άναγέννηση τής χώρας. Κι άν αύτό δέ τό δεχό 
ταν ή ξένη καί ντόπια άντίδραση. νά σ υνεχίσει τόν πόλεμο μέχρι τό ν ι
κηφόρο τέλος του καί τήν εγκαθίδρυση τής λαοκρατίας.

«...Τό ΕΑΜ καί τό ΚΚΕ. έγραφε ό Ζεΰγος. είχαν στή διάθεσή τους 50.000 
στρατό φανατισμένο καί έτοιμο νά συνεχίσει τόν άγώνα. "Ομως συνέχιση τοΰ 
πολέμου σήμαινε πλήρη καταστροφή τών 'Ελληνικών πόλεων καί χωριών. Ό  
στρατηγός Σκόμπυ ήταν έτοιμος νά έπεχτείνει τόν ολοκληρωτικό πόλεμο, πού
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εφάρμοσε στήν ΆΟήνα. Καί τό HAM η ή/:: στή Ηάρκιζα γιά να μή συνεχιστεί ό 
πό/.εμυς καί εξοντωθεί ό Ελληνικός λαός··'\

Καταπληκτική λογική  οπορτουνιστών·. Ή  αναπάντεχη  άναγγελία  τής 
συμφωνίας τής Βάρκιζας, πριν άκόμα γίνει γνω στό τό περιεχόμενο, προ- 
κάλεοε γενική ανησυχία  καί αναταραχή μόνο άπό τό γεγονός ότι ό ΕΛΑΣ 
θά επρεπε άμέσιος νά άφοπλισ τεϊ καί νά διαλυθεί. Οί διαβεβαιώ σεις τής 
ήγεσίας τοΰ επαναστατικοί' κινήματος πώς ή συμφωνία τής Βάρκιζας ήταν 
■•πολιτική πράξη»» πού μπορεί νά καταχω ρηθεί σ τίς  επ ιτυχίες τοΰ κ ινή 
ματος. γιατί έβαζε τέρμα στόν πόλεμο πού μπορούσε νά σταθεί εξοντω 
τικός γιά τό λαό καί κατοχύρωνε «ελεύθερο πολ ιτικό  βίο. όμαλότητα καί 
τάξη»» στήν χο>ρα. δέν έπειθαν τόν ί.λληνικό λαό καί τούς αγωνιστές. 
Σκληρές ιστορικές καί πρόσφατες εμπειρίες ε ίχαν συσσωρευτεί καί σ υνει
δητοποιηθεί άπό πλατύτατα λαϊκά στρώματα καί όχι μόνο άπό τήν πρω
τοπορία τοϋ εργατικού καί λαϊκού κινήματος: Τά όπλα εξασφαλίζουν ε
λευθερία καί εθνική ανεξαρτησία  στούς λαούς καί τίς προϋποθέσεις γιά 
νά μπορέσουν νά διαμορφοισουν καλύτερη καί δικαιότερη ζωή.

Ή  πικρία καί άναταραχή πού δημ ιούργησε ή συμφωνία τής Β άρκι
ζας άνοιγαν ένα χάσμα άνάμεσά στό λαό καί τήν ήγεσία του. Ή  παγερή 
υποδοχή τής αντιπροσω πείας στό γυρισμό της σ τίς 15 τοΰ Φ λεβάρη άπό 
τή Βάρκιζα τόδειχνε. Ό  λαός βουβός καί κατσουφιασμένος άκουε τόν 
Π αρτσαλίδη. "Υ ποχρεώθηκε ό Σιάντος νά πάρει τό λόγο γιά νά καθησυ

χάσ ει τά πνεύματα: «...Πολεμήσαμε τούς κατακτητές γιά »·ά άπελευθερωθοΰμ; 
καί δταν μετά τήν άπελευθέρωση άντιληφθήκαμε δτι οί έλ.ευθερίες μας κινδυ
νεύουν καί πάλι δέν διστάσαμε νά δείξουμε στούς βρυκόλ.ακες. δτι είμαστε δια
τεθειμένοι νά δεχτούμε νέο ζυγό...». Καί παρακάτω είπε: «θά  άγωνιστοϋμε γιά 
νά κατοχυρωθούν οί δημοκρατικοί θεσμοί, πού έχουν σημασία γιά τήν άνοικο- 
δόμηση τής καταστραμένης χώρας μας. Γιατί οί δικτάτορες. Ανοικτοί ή καμου- 
φλαρισμένοι, Οά κάνουν Ανοικοδόμηση τής πορτοφόλ.ας καί δχι τής χώρας...»'".

Τά διφορούμενα λόγια τού Γραμματέα τοΰ KKL φαίνεται πώς δέν 
ε ίχαν τό άποτέλεσμα πού περίμενε ή ήγεσία καί άρχ ισ αν  αμφιβολίες μέσι/ 
σ τίς  ίδ ιες  τίς γραμμές της όχι γιά τήν ορθότητα τής άπόφασής της. πού 
τήν θεωρούσε μοναδική λύση. άλλά γιά τή δυνατότητα επιβολής της 
στούς κομμουνιστές καί τούς άγωνιστές. 'Έ πρεπε. λοιπόν, νά έξαπατηθοΰν 
άκόμα μιά φορά οί άγωνιστές καί νά πειθαρχήσουν. Τό έργο αΰτό τό άνά- 
λαβε ό πονηρός Ιω α ν ν ίδ η ς . πού πάντα υπαγόρευε καί έπέβαλε τή γραμμή 
του. ένώ τήν προβολή ku i τήν πρακτική εφαρμογή της τή φόρτωνε στόν 
Σιάντο. Μέ κρυπτογραφημένο ραδιοτηλεγράφημα σ τίς 15.2.45. πρός όλες 
τίς κομματικές οργανώ σεις, πού γιά μεγαλύτερο κύρος γιά τό Π ολιτικό  
Γραφείο υπόγραφε ό "ίδιος, προσπάθησε νά καθησυχάσει τά σ τελέχη  καί 
νά τά οπλίσει μέ επιχειρήμ ατα πού θά μπορούσαν νά πείσουν τούς κομ
μουνιστές καί τούς άγωνιστές πώς δέν πρόκειται γιά συνθηκολόγηση  
χω ρίς όρους, άλλά γιά εναν τακτικό ελιγμό, αναγκαίο καί απαραίτητο , γιά

15. Γ. Ζεύγος δ.π.

16. «'Ελεύθερη 'Ελλάδα», 16-2-45.
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κείνη τήν περίοδο, πού ό συμμαχικός πόλι:μος σ υνεχιζόταν. Καί ότι. άν οί 
αντίπαλοι τοΰ λαοΰ Οελήσουν νά παραβιάσουν τους όρους τής συμφωνίας 
τής Βάρκιζας. Οά μάς βρουν πανέτοιμους νά ςαναπάρουμε τά όπλα. πού 
φυσικά Οά τά έχουμε έςασφαλίσει.

Επικυρώνεται ή συμφωνία τής Βάρκιζας

Στίς 14 Φ λεβάρη ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ σέ συνεδρίασή της. μέ ε ισ ήγησ η  τοΰ 
Π αρτσαλίδη καί έκθεση τοΰ Σιάντου. επικύρω νε ομόφωνα τή συμφω
νία καί ένέκρινε τή δράση τής 'Α ντιπροσω πείας σ τίς διαπραγματεύσεις 
τής Βάρκιζας. Δέν μπορέσαμε νά βρούμε σ το ιχε ία  γιά τήν επ ιχε ιρημ ατο 
λογία πού χρησιμοπο ίησε ό Π αρτσ αλίδης στή συνεδρίαση. “Αν όμως 
κρίνουμε άπό όσα είπε υστέρα άπό πέντε Kui πάνω χρόνια , σ τήν 7η 'Ο λ ο 
μέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ (Μ άης 1950). δέν είναι δύσκολο νά καταλάβουμε 
πώς θεωρούσε τήν υπογραφή τής συμφωνίας «επιτυχία». Συγκεκριμένα δ ι
καιολογούσε. τήν υπογραφή του μέ τό επ ιχείρημ α πώς «...εκείνο τόν καιρό 
πού υπογράψαμε τή συμφωνία τής Βάρκιζας δέν είχαμε απαλλαχτεί άπό τή 
θεωρία πώς στίς συνθήκες τής 'Ελλάδας δέν μπορούσαμε μόνοι μας νά τά βγά
λουμε πέρα. έφ ' όσον ή διεθνής κατάσταση δέν είναι ευνοϊκή γιά πιό άποφα- 
σιστική υποστήριξη άπό τό εξωτερικό...»'1.

'Υ π ά ρχει όμως στά ’Α ρχεία  τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ ή « Ελεύθερη Ελλά
δα», τής 15ης Φ λεβάρη 1945, πού δημοσιεύει περ ίληψ η τοΰ λόγου τοΰ Γ. 
Σιάντου: « Ή  συμφωνία πού υπογράψαμε πρέπει νά έξετασθεϊ στό σύνολό της. 
Πρέπει νά μπούμε στήν ουσία τοϋ ζητήματος. Μπροστά μας έμπαινε ή νά κλ.εί- 
σουμε συμφωνία ή νά συνεχιστεί ό ένοπλος άγώνας. Ή  σταθερή άπόφασή μας 
ήταν νά τερματίσουμε τόν ένοπλο άγώνα καί νά οδηγήσουμε τή χώρα στήν ει
ρήνευση. ...ξεκινώντας γιά τίς διαπραγματεύσεις, είχαμε συμφωνήσει δτι ή συνέ
χιση τού ντουφεκιού θά ήταν ή έσχατη άνάγκη. Δηλαδή, άν μάς ζητούσανε νά 
παραδώσουμε τό λαό άνευ όρων δέν θά τό δεχόμασταν. Ή  συμφωνία πού 
πραγματοποιήθηκε δέν είναι παράδοση χωρίς όρους. Είναι μιά συμφωνία οϋτε 
δπως τήν ήθελ.ε ό λ.αός. οϋτε δπως τήν ήθελε ή δεξιά. "Ο. τι μπορούσαμε νά 
έπιτύχουμε γιά τό λαό τό έπιτύχαμε. Παραπάνω θά έσήμαινε ρήξη».

Μ εταπολεμικά κρ ιτικό  ήγετικό σ τέλεχος τοΰ ΚΚΕ θέλησε νά σύνδεση 
τήν υπογραφή τής συμφωνίας τής Βάρκιζας μέ τίς συμβουλές τοΰ «Παππού» 
Ό  Π αρτσαλίδης γιά νά δ ικα ιολογήσει τήν όπορτουνισ τική  πολ ιτική  δρά- 
σ Π τής ήγεσίας τού ΚΚΕ. πού ήταν μέλος της. επ ικαλέσ τηκε υπόδειξη τοΰ 
Δημητρώφ καί έμμεσα τής ήγεσίας τού ΚΚΣΕ. νά σταματήσει δήθεν ή 
ένοπλη πάλη τού ελληνικού  λαοΰ. νά άφ οπλισ τεί καί νά διαλυθεί ό ΕΛΑΣ.

Αλλά τόν περίμενε μιά άπογοήτευση .

Ή  άποψη ότι ή συμφωνία τής Βάρκιζας ήταν σω στή πολ ιτική  πράξη 
έπικρατούσε σ τήν ήγεσία τού ΚΚΕ μέχρι τά μέσα τού Μάη 1949.

17. Πραχτικά 7ης Ολομέλειας τής ΚΕ τοΟ ΚΚΕ. Εκδ. ΚΚΕ.
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Ό  Ν. Ζαχαριάδης, άμέσως μετά τό γυρισμό του άπό τό Νταχάου στήν 
'Ελλάδα, υποστήριξε επίμονα πώς ή γραμμή τοΰ ΕΑΜ σ ' δλη τήν κατοχή 
ήταν σωστή καί ειδικά τή συμφωνία τής Βάρκιζας τή θεωρούσε σωστή πο
λιτική πράξη. ’ Ηταν. έλεγε, άπαραίτητος ελιγμός γιά τήν ανασυγκρότηση 
τών λαϊκών καί δημοκρατικών δυνάμεων. 'Ο  ΕΛΑΣ δπως ήταν ιδεολογι
κοπολιτικά αποπροσανατολισμένος, ελεγε ό Ζαχαριάδης. καί δέν μπο
ρούσε νά συνεχίσει τόν πόλεμο μέ τούς "Αγγλους καί έξω άπό τήν "Αθή
να1*: θ ά  συντριβόταν τό Κόμμα, καί τό λαϊκό κίνημα Οά πάΟαινε ανεπα
νόρθωτη καταστροφή. "Από μιά τέτοια ήττα. μάς έσωσε ή Βάρκιζα. Σέ 
άρθρο του. ποΰ έστειλε στό δργανο τής Κομινφόρμ. τό Δεκέμβρη τού 
1947. δίπλα στίς άλλες λαθεμένες άπόψεις καί θέσεις ποΰ είχε. υποστή
ριζε πώς ή συμφωνία τής Βάρκιζας ήταν σωστή πολιτική πράξη. Ίσως 
γιά τό λόγο αΰτό καθυστέρησε ή δημοσίευσή του ολόκληρο χρόνο.

Τό ίδιο υποστήριζε ή ΚΕ τού ΚΚΕ μέχρι τά μέσα τού Μάη 1950. 
όπότι:. έν:ι./.ώς άναπάντεχα καί άνεξήγητα γιά τούς κομμουνιστές ή συμ
φωνία ι / ϊ : η καταδικαζόταν άπό τήν 7η Ολομέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ 
(14— IS ιού Μάη 1950), φτάνοντας μέχρι τού σημείου νά τήν χαρακτη
ρίζει προδοσία.

Τί μεπ. ■/,άβησε γιά νά γίνει μιά τόσο μεγάλη άνατροπή τής εκτίμη
σης τής συμφωνίας τής Βάρκιζας, ϋστερα άπό πέντε καί περισσότερα 
χρόνια:

"Επειδή ή καταδίκη τής Βάρκιζας συνέπεσε μέ τήν καθαίρεση τοΰ πιό 
στενού συνεργάτη τού Ζαχαριάδη. τού Δ. Παρτσαλίδη. ποΰ είχε υπογρά
ψει τήν συμφ(»νία έκείνη. θεωρήθηκε άπό τοΰς κομμουνιστές σάν μιά άκό
μα αΰθαιρεσία τοΰ Ζαχαριάδη. ποΰ γιά νά εξοντώσει άκόμα ένα ήγετικό 
στέλεχος ποΰ έθεσε σέ αμφιβολία τό «άλάθητό» του. αρπάχτηκε άπό τή 
συμφωνία τής Βάρκιζας. Στήν πραγματικότητα έγινε κάτι πολΰ διαφορε
τικό. Τό άποκάλυψε ό Ζαχαριάδης στήν 7η Ολομέλεια, άλλά κρατήθηκε 
μυστικό. Πρόκειται γιά μιά έπέμβαση τοΰ ΚΚΣΕ καί τοΰ Στάλιν προ
σωπικά.

Συγκεκριμένα, ό Ζαχαριάδης. τήν εισήγησή του στήν 7η ’Ολομέλεια 
τής ΚΕ τού ΚΚΕ (Μάης 1950). άρχισε έτσι: ■· Στ ί: άρ/ές τι»' Ιϊ.νιψη μάς 
κάλεσαν ατή Μόσχα μαζί μί: τόν σ. ΙΊαρτσα/.ίόη. "Εκεί είδαμε τούς σ. Στάλιν. 
Μολότοφ. Μαλ.ένκνχρ καί Σοϋαλαφ. 'Αφορμή γιά τήν πρόσκληση ϊ.όοαι τό 
γεγονός ότι ή καθοδήγηση τοΰ 'Αλβανικού Κόμματος 'Εργασίας εθεσε στό 
ΒΚΠ (μη.) μιά σειρά άπό ζητήματα τής γραμμής τοΰ ΚΚΕ πού τά θεοροΰσαν 
έσφα/.μένα... » Ή  εισήγηση παραπέρα άναφέρθηκε σέ μιά σειρά άπό λάθη 
τού ΚΚΕ στή διάρκεια τής κατοχής γιά τά όποια ό Ζαχαριάδης παραδέ
χτηκε πώς «... δέν μπορεί νά είναι άνεύθυνος γιατί... αύτά τά κάναν οί συνεργά
τες του ποΰ βοήθησε κι αύτός στή δημιουργία καί στήν άνάδαςή τους...».

Στή συνέχεια είπε:

18. Πετάχτηκαν άπό τήν ΚΕ τοΰ ΚΚΕ μέλη, πού είχαν άντίθετη γνώμη, έκλεγμένα άπό 
τό 7ο Συνέδριο (Βαφειάδης. Χατζής, Βατουσιανός, Βέττας, Τσιάντης) καί ή Χρύσα Χατζη- 
βασιλείου άπό τό ΠΓ. Στήν πραγματικότητα γιατί ζητούσαν μιά υπεύθυνη έπανεξέταση τής 
πολιτικής τού κόμματος καί άλλαγή πορείας.
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«Περνώ στή συμφωνία τής Βάρκιζας. 'Εδώ σύντροφοι, Οά πρέπει καθαρά, 
ντόμπρα, παστρικά νά πούμε δτι ή Βάρκιζα ήταν λΛθος... Ή ταν λάθος γιατί 
έμεΐς συνθηκολογήσαμε μπροστά στόν ίχθρό καί κάναμε τέτοια συμφωνία πού 
δέν έξυπηρετοϋσε τά συμφέροντα τοΰ κινήματος... Σήμερα έδώ ακολουθώντας 
καί τή γνώμη τοΰ σ. Στάλιν καί τοΰ ΒΚΠ (μπ.) Οά πρέπει νά βγάλουμε καί τό 
τελικό συμπέρασμα: δτι, δη λ., ή συμφωνία τής Βάρκιζας ήταν λαθεμένη...»

Καί παρακάτω ό Ζαχαριάδης είπε:
«... 'Εμείς κάναμε μιά συνθηκολόγηση άιντί γιά συμφωνία, καί αύτοΰ βρί

σκεται τό λάθος. Τά δπλα δέν επρεπε νά τά παραδώσουμε, δχι μόνο νά τά κρύ
ψουμε. Καί πολιτικά τό γεγονός τής παράδοσης τών δπλων ήταν ενας άιφοπλι- 
σμός πολιτικός. Ιδεολογικός, πού είχε σοβαρό άντίχτυπο στόν κόσμο μά καί 
είχε τίς άρνητικές συνέπειες καί στό κατοπινό ξεκίνημα...»

Καί άμέσως παρακάτω ό Ζαχαριάδης εκανε εναν ακατανόητο άφο- 
ρισμό:

« Ή  Βάρκιζα ήταν λ.άθος. Σημαίνει αύτό δτι τότε είχαν δίκηο οί τροτσκι- 
στές, ό προβοκάτορας Πετσόπουλ.ος καί ό Μιζέριας (σ.σ. ”Αρης Βελουχιώτης) 
πού όέν Οέλ.αν καμμιά συμφωνία καί συνιστοΰσαν μόνο πό/.εμο: "Οχι δλοι αύτοί 
οί έχθροί τοΰ ΚΚΕ δέν είχαν δίκαιο γιατί αύτοί μάς σπρώχναν στήν κατα
στροφή...»

Τό παραπάνω άπόσπασμα δέν άνταποκρινόταν στήν υπόδειξη πού ε
κανε ό Στάλιν, όπως φαίνεται άπό τά έξής άποσπάσματα τής ομιλίας τοΰ 
Δ. Παρτσαλίδη, στήν β ια  'Ολομέλεια:

«Χτες τό βράδι στό Π.Γ. -έλεγε ό Παρτσαλίδης- μοϋγινε σύσταση: Στό 
θέμα πού συζητάμε νά μήν άναφέρω δτι άκουσα στίς 3 συσκέψεις τής Μόσχας 
δπου μάς εγιναν οί υποδείξεις τοΰ Μπολσεβ. Κόμματος. "Ομως, έτσι δπως 
μπήκανε τά ζητήματα, δέν μπορεΐ νά γίνει διαφορετικά...»

Καί ό Παρτσαλίδης προχώρησε:
« “Εγιναν οί τρεις συσκέψεις. Σ ’ αύτές οί σ. 'Αλβανοί έκαναν μιά αυστη

ρή κριτική -τήν χαρακτηρίσαμε κριτική μέ κάποιο πάθος-, γιά δ/.η τή δράση 
τοΰ Κόμματος. Διατύπωσαν τήν κατηγορία δτι οί σ. Ζαχαριάδης. Ίωαννίδης 
καί Παρτσαλίδης άποτελοΰνε μιά κλίκα στήν καθοδήγηση τοΰ Κόμματος, πού 
κρύβουν άμοιβαΐα τά λ.άθη τους. χαρακτηρίζοντας άλ.λ.ους τροτσκιστές, άκρι- 
βώς γιά νά κρύψουν τά δικά τους λάθη...»

« "Οσον άφορά τά προβλήματα τής δράσης τοΰ Κόμματος, πού έβαλαν οί 
σ. 'Αλβανοί καί έγινε συζήτηση, στίς συσκέψεις διατυπώθηκε ή παρακάτω 
γνώμη τοΰ Μπολσ. Κόμματος.

Π ρ ώ τ ο  ζ ή τ η μ α :  Ή  συμφωνία τής Βάρκιζας. Ό  σ. Σ  τ ά λ ι γ 
ε ί π ε : Ε Ί τ α ι> ε λ ά θ ο ς έ »· έ π ρ ε π ε ν ά π a ρ α δ ώ σ ε τ ι: τ ά 
δ π λ α». " Ο τ α ν  ό σ. Ζ  α χ  α ρ ι ά δ η ς ά ι> έ φ ε ρ ε. δ τ ι  δ έ γ π α- 
ρ α ό ώ σ α μ  ε δ λ α  τ ά δ π λ α κ α ί 'γ ώ δ τ ι  π ο λ ε μ ή a  α μ  ι: 
σ τ ή ν  ' Α θ ή ν α  κ α ί  δ τ ι  ε ί  χ  α μ ε κ α ί  τ ή ν  ΰ π ό δ ε ι ξ η τ ο Γ, 
η. Δ η μ η τ ρ ώ φ'Η γ ι ά  σ υ μ φ ω ν ί α ,  ό σ. Σ  τ ά λ ι ν ά π ά r τ η-

19. Πρόκειται γιά τό τηλεγράφημα τοϋ Σπυριντόνωφ (Κοστώφ). πού παραθέσαμε. Ή  ύπό- 
όειξη τοΰ -Παππού» είναι φανερό δτι άφορά μιά πολιτική συμφωνία παραδεκτή γιά Επαναστατι
κό κίνημα καί δχι μιά συνθηκολόγηση καί υποταγή στήν άντεπανάσταση. δπως Ερμηνεύτηκε
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η ρ ι: π ε ν ά π ο λ ε μ ή σ ι: τ ε έ ς ω ά π ό  r ή γ Ά  θ ή γ α. 
Ό  σ. Δ η μ η τ ρ ώ φ δ έ γ ε ί γ α ι Κ.  Ε. τ ο ΰ Μ π ο λ ο. Κ  ό μ  μ  α-

Άποχαιρετιστήριο μήνυμα τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ

"Οταν τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ. χιορίς νά συμβουλευτεί κάν τά μέλη τής ΚΕ, δέ
χτηκε τή συμφωνία τής Βάρκιζας, πέτυχε τήν έπικύρωσή της άπό τήν 
ΚΕ τοΰ ΕΑΜ καί εδιοσε τίς άναγκαΐες εντολές στίς καθοδηγήσεις τών 
κομματικών οργανώσεων περιοχών, γιά πιστή έφαρμογή τών όρων τής 
συμφιονίας, θεωρήθηκε πώς ήταν πιά καιρός νά άρχίσει ή πρακτική εφαρ
μογή της. Στίς 15 τοΰ Φλεβάρη, τό βράδυ, τό ΓΣ τοΰ ΕΑΑΣ πήρε έντολή 
άπό τήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ νά έκδόσει τίς άπαιτούμενες διαταγές γιά τήν άπο- 
στράτευση. Τό ΓΣ συμμορφώθηκε, ίσως μέ ραγισμένη καρδιά, άλλά χο>- 
ρίς άντίδραση καί έστειλε τήν παρακάτω άποχαιρετιστήριο διαταγή: 
Ημερήσια διαταγή Γενικού στρατηγείου τοΰ ΕΛΑΣ τής 16 Φλεβάρη 1945.

Αξιωματικοί, καπεταναϊοι καί άντάρτες τοϋ ΕΛΑΣ καί τοΓ> ΕΛΑΝ.
"Υστερα άπό τή συμφωνία πού ύπογράφηκε στίς 12 τοϋ μηνάς ό ένοπλος 

αγώνας τοϋ ΕΛΑΣ τελειώνει καί ό ΕΛΑΣ Αποστρατεύεται. Έ πί τρία σχεδόν 
χρόνια παλί.ψατι: σκληρά ένάντια στόν κατακτητή καί μι: τίς θυσίες καί τόν 
ήρωιαμό σας. παίρνοντας τά δπλα κατά τό πλεΐστον άπό τόν κατακτητή. δη
μιουργήσατε ένα πραγματικό στρατό, ό όποιος άνάγκασε τούς εχθρούς επανει
λημμένα νά ομολογήσουν τήν άξια του. Μί: τήν πίστη σας. καί τήν αυτοθυσία 
σας δόσατε στόν κατακτητή επανειλημμένα χτυπήματα καί τέλος, όταν υστέρα 
άπό τήν προέλαση τοΰ Κόκκινου Στρατοΰ στή Βαλκανική άναγκάστηκε νά έκ- 
κενώσει τήν πατρίδα μας, σχεδόν μόνοι σας. μέ συνεχείς έπιΟέσεις. τόν άναγκά- 
σατε νά φύγει μέ μεγάλες άπώλειες σέ προσωπικό καί υλικό καί έλχυθερώσατε 
τή χώρα μας. Τά βουνά καί οί κάμποι τής χώρας μας πού είναι γεμάτοι άπό 
τάφους τών έ.χβρών καί τά συντρίμια τών πυροβόλων, αυτοκινήτων, γεφυριών 
καί άλλου ύλικοΰ δείχνουν ότι είναι έργο σας. Εξασφαλίσατε τήν τάξη καί τήν 
ασφάλεια σέ τέτοιο σημείο ώστε ι>' αποκτήσει ό λαός άπόλυτη έμπιστοσύνη. 
Δ όσα τι: άφθονο τό αίμα σας γιά τήν έπιτυχία τής άπελευθέρωσης. Νά είστε it- 
περήφανοι γιά τό έργο σας καί νά έχετε ήσυχη τή συνείδησή σας ότι κάνατε τό 
καθήκον σας πρός τήν πατρίδα. Γυρίζοντας στά σπίτια σας πρέπει νά είστε οί 
καλύτεροι πολίτες καί νά έξακολουθήσετε ειρηνικά έργαζόμενοι γιά τήν εύτυχία 
σας. τήν πλήρη άποκατάσταση τών λαϊκών έλχυθεριών, ώστε νά καταστεί δυ
νατό μέ τήν άπόφαση τοΰ λαοΰ νά γίνει ή πατρίδα μας κράτος συγχρονισμένο 
καί ευτυχισμένο καί πο/.ιτικά πραγματικά δημοκρατικό. "Οπως είσαστε καλοί 
πολεμιστές άποδειχθήτε καί καλοί πολίτες. Στούς ήρωικοχκ μας νεκροΐκ πού 
αιώνια θά περιβάλλονται άπό τιμή καί δόξα κλίνουμε εύλαβικά τό γόνυ. Τά

άπό τήν ήγεσία τοΰ ΚΚΕ καί έκφράστηκε μέ τήν υπογραφή τής Βάρκιζας.

20. Ό λ α  τά άποσπάσματα είναι άπό τό έσωκομματικό Εντυπο τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ μέ τά πρα
κτικά τής 7ης ‘Ολομέλειας Σεπτέμβρης τοΰ 1950. Σελίδες II. 15-16 καί 25.
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αγαθά τοΰ πολέμου στόν όποιο Επεσαν μπορ ά  ώς σήμερα νά μήν ολοκληρώθη
καν. νά είμαστε σίγουροι πώς Οά ολοκληρωθούν καί πολύ σύντομα. Άποχαιρε- 
τώντας όλους. ί,μάς πού σάς διοικήσαμε καί παρακολουθήσαμε τοι'κ άγώνι:ς 
σας. εκφράζουμε τό θαυμασμό καί τήν ευγνωμοσύνη μας καί πιστεύουμε πώς 
στή δοξασμένη ιστορία τής 'Ελλάδας ή σελίδα τής δικής σας δράσης θά γρα
φεί μέ τά πιό λαμπρά γράμματα.

Ζήτω τό άδάμαστο έθνος μας
Ζήτω τό πιό τρανό δημιούργημά του, ό ΕΛΑΣ μας-1.

Ο ΕΛΑΣ αφοπλίζεται: 'Αφοπλίζεται ό έλληνικός λαός

Ο ΕΛΑΣ αφοπλίζεται. Ή  ήγεσία τοΰ ΚΚΕ μέ περηφάνεια διακήρυχνε 
πρός όλες τίς κατευθύνσεις πώς: «Τό ΕΑΜ έξεπλήρωσε έντιμα τήν υπο
χρέωση. πού άνέλαβε, διάλυσε τόν ΕΛΑΣ καί παρέδοσε τά δπλα του» Καί ό 
«Ριζοσπάστης», πού τότε έβγαινε στά Τρίκκαλα, στίς 16 τοΰ Φλεβάρη, 
σ ' ένα κύριο άρθρο μέ τίτλο: «Λεβέντες έλ.ασίτες άσαστε τό μέλλον τοΰ 
έθνους». θρηνούσε καί προσπαθοΰσε νά δικαιώσει τόν οπορτουνισμό τής 
ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ:

« Ό  ΕΛΑΣ, —έγραφε— πρέπει νά άφήσει τά δπλα. Τώρα άνοίγεται ή 
έποχή τών εΙρηνικών πολιτικών άγώνων. Τό ΕΑΜ Οά συνεχίσει άπό δώ καί 
μπρός, μέσα στήν καινούργια περίοδο, τόν άγώνα του έπικεφαλής τοΰ ελληνικού 
λαοΰ.»

«Δέν Εχουμε καμμιά διάθεση νά τό κρύψουμε: ραγίζει ή καρδιά μας... Γ rατί 
τό δπλο πού άφήνει ό έλασίτης είναι χίλιες φορές τιμημένο. Είναι παρμένο μέσα  
στή φωτιά τής πάλης άπό τό χέρι τοΰ έχθροΰ. Είναι βαμένο στό αίμα τοΰ γερ- 
μανοΰ, τοΰ ίταλοΰ, τοΰ βούλγαρου καταχτητή... Τέτοιο δπλο δέν τό άφήνει χω 
ρίς πόνο, άκόμα καί χωρίς δάκρυ, ό έλασίτης. Είναι κάτι πού ζυμώθηκε μέ τά 
καλύτερα χρόνια τής ζωής τοΰ Εθνους. Κάτι πού ήταν δεμένο μέ τό φλογερό  
παρόν καί μέ τό μεγάλο μέλλον τοΰ λαοΰ μας... Ά λλά  στόν έλασίτη έπεσε πα
ραπάνω Ενα πικρό καθήκον, πού δέν Επεσε σέ κανένα άλλο άντάρτικο στρατό 
τής Εύρώπης. Τό καθήκον νά χτυπηθεί μέ τό σύμμαχό του. Τό χτύπημα αύτό 
δέν τό θέλησε. "Οταν τοΰ τό έπέβαλαν, άμύνθηκε σκληρά. Είχε τή συναίσθηση 
τής 'ιστορικής του εύθύνης Απέναντι σέ δλο τό λαό μας, άπέναντι σέ δλους τούς 
λαούς τής Εύρώπης... Σήμερα πού πρέπει νά άφήσει τό δπλο του, ό έλασίτης 
σκέφτεται δτι Εκανε τό καθήκον του...»

Καί τό άρθρο τελειώνει έτσι:
«... Ή  συμφωνία τής Βάρκιζας κατοχυρώνει τήν Ιδεολογική έλευΟερία 

μέσα στίς τάξεις τοΰ νέου στρατοΰ.
Στά χωριά τους καί στίς πόλεις τους, δπου θά μείνουν δσοι έλασίτες δέν 

Οά άνήκουν στίς ήλικίες πού θά κληθούν, θά μποΰν στήν πρώτη γραμμή τοΰ 
δημοκρατικού κινήματος... Ξέρει ποιός είναι ό δρόμος γιά τήν Αναγέννηση τής

21. Σ. Σαράφη. - Ο ΕΛΑΣ- σελ. 612-613. ΠΛΕ 1958).
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'Ελλάδας. Ξέρει προπαντός, οτι ό άγώνας όέν τελείωσε, δτι Οά χρειαστεί μιά  
μεγάλ.η άκόμα καί σκληρή προσπάθεια, πού θά στεφανωθεί μέ τήν πανηγυρική 
δημοκρατική επιτυχία στό δημοψήφισμα καί στίς έκλογές. Σ τόν άγι·'ινα αυτόν, 
πού δέν τελείωσε άκόμα. έσείς έλασίτες, οπλίτες καί άξιωματικοί. εϊσαστε ή 
άποφασιστικότερη πρωτοπορεία, ή μεγαλ.ύτερη έγγύηση. Τώρα πού αφήνετε τό 
όπλο γιά νά περάσετε στήν πολιτική πάλη. ό λαός ολόκληρος πού σάς λάτρεψε 
σάς λέει: Έλασίτες. λεβέντες, άγαπημένα παλληκάρια, εϊσαστε τό μέλλον τοΰ 
έθνους μας.1»

Μέσα στίς προκαθορισμένες προθεσμίες παραδόθηκε ό οπλισμός, ά- 
ποστρατεύθηκαν οΐ μαχητές καί στίς 28 τοΰ Φλεβάρη 1945 ό ΕΛΑΣ επαψε 
νά ύπάρχει.

Παραδόθηκε άπό τόν ΕΛΛΣ ό παρακάτω οπλισμός:
«) πυροβόλα διαφόρων τ ύ π ο ν ..............................................100
|)) ό/./ιοι ο μ α δ ικ ο ί .......................................................................81
γ) όλμοι ατομ ικο ί.......................................................................138
ό) πο/.υβόλα ........................................................................ 419
ε) όπ/.οπολίιβό/.α............................................................  1.412
στ) αύτόματα το υ φ έκ ια ........................................................... 713
ζ) τουφέκια καί π ισ τ ό λ ια ................................................ 48.973
η) τουφέκια αντια ρματικά .........................................................57
(I) συσκευές άσυρμάιτον............................................................. 17

Ίο  πρωτόκολλο μέ τίς ποσότητες τοΰ οπλισμού, πού παραδόθηκε 
στούς Άγγλου.;. ηταν τό τελευταίο πού μετάδοσε ασύρματος τοΰ ΕΛΑΣ 
καί μετά έπαψαν νά άκούονται οί χτύποι του. Ηταν ή τελευταία φωνή 
τοΰ ΕΛΛΣ. Χάνοντας ό λαός μας τά όπλα του. έχασε τήν κύρια δύναμη 
αντίστασης στήν εγκληματική μανία τών Ά γγλω ν καί τών υποτακτικών 
τους. 11 άπελευθερωμένη άπό τόν ΕΛΑΣ 'Ελλάδα παραδόθηκε στό μο- 
ναρχοφασισμό. Ή  νικηφόρα επανάσταση χάθηκε κυριολεκτικά άπό τά 
όπορτουνιστικά λάθη τής ήγεσίας τοΰ μεγάλου λαοκρατικού κινήματος 
καί πρωταρχικά άπό τά λάθη τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ. Άποδείχτηκε μιά 
μεγάλη άλήΟεια: Ιέν αρκεί νά συγκεντρι·>θεϊ. νά όργανοθεί καί νά δραστη- 
ριοποιηθεί ή συντριπτική πλειοψηφία τής έργατικής τάςης καί τοΰ εργαζόμενου 
/.αοϋ γιά νά κερδηθι.ί μιά επανάσταση. Είναι απαραίτητο νά υπάρχει μιά ήγεσία 
Γ.ού νά έ/ει τό θάρρος, τό θάρρος καί άκόμα μιά φορά τό θάρρος νά οδηγήσει 
αποφασιστικά τήν επανάσταση μέχρι τό νικηφόρο πέρας της.

Τέτοια ήγεσία δέν είχε τό επαναστατικό λαϊκό κίνημα τής "Ελλάδας. 
Ί Ι  νικηφόρα επανάσταση τοΰ ελληνικού λαοΰ τελείωσε κατά τόν πιό 
τραγικό τρόπο.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

(Ά π ό  τότε κι ΰστερα...)

Βήμα πρός βήμα, μέσα στούς τρεις τόμους τοΰ βιβλίου, έπιχείρησα νά 
περιγράψω αύτό πού εγινε στήν 'Ελλάδα στά χρόνια 1940-1945. Μέσα άπό 
τά γεγονότα, μέ στοιχεία, μαρτυρίες αγωνιστών τής έποχής έκείνης καί 
μέ προσωπικές μου αναμνήσεις, προσπάθησα νά δώσω μιά εικόνα τοΰ κα
ταπληκτικού, —Οά έλεγα άνεπανάληπτου— έαμικοΰ φαινομένου, μέ τίς 
έπιτυχίες καί τίς άποτυχίες του. Συγκέντρωσα τήν προσοχή μου στό κύριο 
πρόβλημα πού δημιουργήΟηκε μέ τό «παράξενο» τέλος τοΰ έΟνικοαπελευ- 
θερωτικοΰ άγώνα καί πού έκφράζεται στόν τίτλο τοΰ βιβλίου μου. "Επρεπε 
νά δώσω μιά σαφή άπάντηση στήν «ιστορική άντίφαση»: Γιατί χάθηκε ή 
νικηφόρα έπανάσταση τοΰ ελληνικού λαοΰ.

Α νησυχίες καί άμφιβολίες γιά τήν πολιτική καί τακτική τής ήγεσίας 
τοΰ λαϊκοΰ κινήματος καί κυρίως τοΰ ΚΚΕ είχαν άρχίσει νά έκδηλώνον- 
ται καί μέσα στήν περίοδο τής χιτλεροφασιστικής κατοχής. Στήν πορεία 
καί στό βαθμό πού γίνονταν έκδηλες οί ιμπεριαλιστικές προθέσεις τών 
"Αγγλων καί ή έλληνική άστική τάξη, στό σύνολό της, περνούσε άνοικτά 
στή συνεργασία μέ τόν εχθρό, τά μηνύματα άνησυχίας άπό τή βάση 
τοΰ κόμματος καί τού κινήματος πολλαπλασιάζονταν. 'Ό ταν στά μέσα 
τού Όκτώβρη 1944 ή ήγεσία σταμάτησε τόν ΕΛΑΣ έξω άπό τήν πρω
τεύουσα καί έμπόδισε τό λαό νά όλοκληρώσει τήν επανάστασή του μέ τήν 
κατάληψη καί τής Κεντρικής έξουσίας, πολλά στελέχη τού Κόμματος καί 
τού κινήματος, άλλά καί άπλοι άνθρωποι, μέ πικρία καί άπογοήτευση δια
πίστωναν ότι: Ή  ν ι κ η φ ό ρ α  έ π α ν ά σ τ α σ η  τ ο ΰ  έ λ λ η ν ι -  
κ ο ύ  λ α ο ύ  χ ά θ η κ ε  β α σ ι κ ά  κ α ί  κ ύ ρ ι α  ά π ό  λ ά θ η  
τ ο ΰ  ί δ ι ο υ  τ ο ΰ  λ α ϊ κ ο ύ  κ ι ν ή μ α τ ο ς .

Τά παραπάνω, πού σάν κόκκινο νήμα διαπερνούν όλο τό βιβλίο μου, 
δείχνουν ότι τό συμπέρασμά μου δέν είναι μιά έκ τών υστέρων, γιά τήν 
έποχή έκείνη, διαπίστωση. Πολύ περισσότερο δέν είναι μόνο προσωπική 
μου. Είναι μιά γενικότερη λαϊκή διαπίστωση πού εκδηλώθηκε άνοιχτά σέ 
κομματικά καί έαμικά σώματα, συνελεύσεις καί συσκέψεις, άμέσως μετά 
τή Βάρκιζα.

Δυό μήνες μετά τόν αφοπλισμό τοΰ λαϊκοΰ κινήματος, στήν ΙΙη 'Ολο
μέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ (5-10 τοΰ Α πρίλη  1945). ή πλειοψηφία τών με
λών τής ΚΕ δέ δέχτηκε τή διαπίστωση τοΰ ΠΓ ότι «ή γραμμή καί ή τακτι
κή τοΰ ΚΚΕ στόν ίΟνικοαπελενϋερωτικό άγώνα ήταν σωστή»... «καί δτι άπο- 
τελεϊ τήν πιό μεγάλη Εγγύηση τής νίκης στόν άγώνα γιά τή δημοκρατία καί τήν 
άναγέννηση τής 'Ελλάδας». Ό  Ίωαννίδης —ό κυρίαρχος έκπρόσωπος τοΰ 
ΠΓ— υποχρεώθηκε νά άναγνωρίσει πώς τό Πολιτικό Γραφείο χρεωκό-
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πησε καί πώς υπάρχει κρίση ήγεσίας. Τά μέλη τής ΚΕ άρνήϋηκαν νά ξε
χωρίσουν τίς εύθύνες τους άπό τό ΠΓ καί ζήτησαν νά διαπιστωθεί ή χρεω- 
κοπία όλης τής Κεντρικής καθοδήγησης τοΰ ΚΚΕ. Πρότειναν νά συγκλη- 
θεϊ άμέσως τό 7ο Συνέδριο τοΰ ΚΚΕ γιά νά δώσει λύση στή κρίση κα
θοδήγησης.

Ή  καθοδήγηση είχε καταλυθεϊ. Μιά ξαφνική κυβερνητική κρίση στά
θηκε ό «άπό μηχανής θεός»». Τό ΠΓ. μέ τό πρόσχημα πώς τή στιγμή 
έκείνη διαφωνίες στό βασικό πρόβλημα τής γραμμής καί τακτικής τοΰ 
Κόμματος θά μείωναν τό κύρος τής ήγεσίας στίς διαπραγματεύσεις γιά τό 
σχηματισμό νέας κυβέρνησης, άπόσπασε πίστωση χρόνου μέχρι τό Συνέ
δριο, πού άποφασίστηκε νά γίνει μέσα σέ δυό μήνες.

Ή  έπιστροφή άπό τό Νταχάου τοΰ Ζαχαριάδη καί ή κατηγορημα
τική διακήρυξή του πώς ή γραμμή καί τακτική τοΰ Κόμματος ήταν σωστή 
καί ότι ή έκβαση τοΰ έθνικοαπελευθερωτικοΰ άγώνα θά ήταν ή ίδια άκόμα 
καί άν δέ γινόταν κανένα λάθος, έσωσε τήν ήγεσία.

Πέντε καί πάνω χρόνια κυριαρχούσε, χωρίς άνοικτές άντιδράσεις, ή 
διαπίστωση τοΰ Ζαχαριάδη. Ό ταν όμως. ΰστερα άπό τήν ήττα τοΰ Δημο
κρατικού Στρατοΰ, χρειάστηκε νά καταδικάσει τήν πολιτική γραμμή τής 
ήγεσίας τοΰ Κόμματος στόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα, γιά νά δικαιώ
σει τή δική του πολιτική γραμμή καί τακτική, ή σύγχυση στίς γραμμές 
τοΰ Κόμματος καί τοΰ κινήματος μεγάλωσε. Ξέσπασαν οί αντιθέσεις.

Καταδικάζοντας τήν πολιτική τοΰ ΚΚΕ στόν έθνικοαπελευθερωτικό 
άγώνα ό Ζαχαριάδης καί οί συνεργάτες του. (όλοι άνεξαίρετα τής όμάδας 
τών συμβιβαστών τοΰ ΠΓ, έκτός, δηλαδή, τών Σιάντου, Πλουμπίδη καί 
Ζεύγου, πού καί τυπικά είχαν διωχτεί καί κατασυκοφαντηθεΐ), άντί νά ψά
ξουν τίς ιδεολογικές καί έσωκομματικές ρίζες τών αιτίων πού προκάλεσαν 
τήν έκτροπή τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ άπό τόν έπαναστατικό δρόμο, ισχυρί
στηκαν ότι τό ΚΚΕ στήν περίοδο τής κατοχής ξέφυγε άπό τή γραμμή 
καί τή στρατηγική πού είχε χαράξει ή 6η 'Ολομέλεια τής ΚΕ στά 1934 
καί ότι αύτή ή έκτροπή όφειλόταν στή «συνειδητή»» προδοσία τοΰ Σιάντου.

Πέρασαν χρόνια κι όταν πιά πλησίαζε ή ήττα τοΰ Δ.Σ. ό Ζαχαριάδης 
καί οί υποτακτικοί του, άκόμα καί τότε κυριαρχημένοι άπό τό δογματισμό, 
δέν κατάλαβαν ότι στά χρόνια 1940-45 στήν 'Ελλάδα όπως καί σ ' όλα τά 
Βαλκάνια συντελοΰνταν μιά άντιιμπεριαλιστική-λαοκρατική έπανάσταση. 
Δηλαδή μιά έπανάσταση πού δέν είχε καμιά σχέση μέ τόν τύπο τών άστι- 
κοδημοκρατικών έπαναστάσεων, πού προβλέπονταν άπό τήν ΚΔ γιά τίς 
καθυστερημένες καί ύπανάπτυκτες χώρες-τύπο πού καθόριζε καί ή 6η 'Ο 
λομέλεια τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ. Αύτό καί μόνο τό γεγονός είναι άρκετό γιά νά 
έκτιμήσει κανένας τή θεωρητική καί ιδεολογικοπολιτική άνωριμότητά τους.

Τό πιό καταπληκτικό καί ύποπτο ήταν ή έπιλογή τοΰ χαφιεδισμού 
καί τής συνειδητής προδοσίας σάν κύριας, σχεδόν μοναδικής, αιτίας πού 
χάθηκε ή νικηφόρα έπανάσταση τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Ή  συνειδητή καί 
σκόπιμη προβολή τοΰ χαφιεδισμού σάν καθοριστικού παράγοντα, προκά- 
λεσε ιδεολογική καί πολιτική σύγχυση, σάλο καί πανικό στίς γραμμές 
τών κομμουνιστών καί έπέτρεψε στήν ήγεσία νά μπάσει μέσα στό Κόμμα
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μέθοδες καί μέσα αστυνόμευσης καί πολιτικής, —άκόμα καί φυσικής— 
έξόντωσης κάθε στελέχους καί μέλους πού διαφωνούσε, ή άμφέβαλε γιά 
τή «σοφία» καί τό «άλάνθαστο» τού ’Αρχηγού καί τών συνεργατών του. 
Θύματα υπήρξαν πολλά μέλη τής ΚΕ (Βαφειάδης, Βατουσιανός, Χατζής, 
Τσάντος, Βέττας, Καραγιώργης) καί χιλιάδες στελέχη καί μέλη τοΰ ΚΚΕ.

Ή  γενική πικρία γιά τήν άποτυχία καί τή συντριβή τού μεγάλου λαϊ
κού έπαναστατικοΰ | κινήματος καί τοϋ Δημοκρατικού Στρατού, ή διάλυση 
τών όργανώσεων στήν 'Ελλάδα, οί φρικτές συνθήκες διαβίωσης τών χι
λιάδων μελών καί στελεχών τοΰ κόμματος καί τού κινήματος στίς φυλακές 
καί τά βασιλοφασιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, ή διασπορά τοΰ κύ
ριου όγκου τών στελεχών καί μαχητών τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ ΔΣ σέ πολλές 
σοσιαλιστικές καί λαϊκοδημοκρατικές χώρες, εύνοοΰσαν τήν άνεξέλεγκτη 
δράση καί τή δικτατορική έπιβολή τής ήγεσίας. Ταυτόχρονα, όμως, ή 
συγκέντρωση μεγάλων όμάδων κομμουνιστών σέ κοινούς χώρους συμβίω
σης, διευκόλυνε προβληματισμούς καί άντιδράσεις, πού ήταν φυσικό έπό- 
μενο νά έκδηλωθοΰν, όταν ύπονομεύονταν οί βάσεις τοΰ Κόμματος καί τοΰ 
κινήματος. ' Η σύγκρουση εγινε άναπόφευκτη καί πολύ σύντομα έκδηλώ- 
Οηκε άρχικά στίς ομάδες τών πολιτικών έξορίστων, στό εξωτερικό, καί 
λίγο άργότερα στίς φυλακές καί τίς έξορίες στήν 'Ελλάδα. Ή  κρίση κα
θοδήγησης άγκάλιασε όλο τό Κόμμα.

Ά π ό  κείνη τή στιγμή καί πέρα λόγος γιά μιά άντικειμενική καί ού- 
σιαστική ερευνά τής ιστορίας καί τής πολιτικής δράσης τοΰ Κόμματος 
δέν μπορούσε νά γίνει. ' Η κριτική τής πολιτικής τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ 
στήν 'Εθνική άντίσταση έχασε κάθε έννοια έρευνας καί προβληματισμού 
καί άπό τήν πλευρά τής ήγεσίας πήρε χαρακτήρα πολεμικής άμαύρωσης 
τών άντιπάλων καί δικαίωσης τών οπαδών τής άντίθετης άποψής της. 
Γκρεμίστηκαν «ταμπού» καί «φετίχ», προβλήθηκαν στήν έπιφάνεια ύπαρ- 
κτά καί άνύπαρκτα λάθη, διαστρεβλώθηκαν κείμενα, χρησιμοποιήθηκαν 
στοιχεία πού προέρχονταν άπό ύποπτες πηγές. Μέσα στό χάος τών παθών 
καί τής τυφλής εξυπηρέτησης τών παραταξιακών έπιδιώξεων χάθηκε κάθε 
ελπίδα νά άξιολογηθεϊ ό έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας άπό μιά υπεύθυνη 
κομματική ήγεσία. Τό ΚΚΕ πού στό παρελθόν, μέ τίς άποφάσεις τών 
καθοδηγητικών οργάνων του, κάλυπτε αύτή τήν άνάγκη, σάν ένιαϊο Κόμ
μα είχε πάψει νά ύπάρχει καί οί ήγεσίες τών κομματιδίων καί όμάδων, 
πού διαμορφώθηκαν μέ τήν πολυδιάσπασή του, οϋτε άξιόπιστες, οϋτε πα
ραδεκτές ήταν άπό κάποια σοβαρή μερίδα τών κομμουνιστών καί τοΰ λαοϋ.

Σάν κομμουνιστής μέ ενεργητική καί υπεύθυνη συμμετοχή στήν κα
θοδήγηση τοΰ κινήματος, (μέλος τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ καί Γενικός Γραμμα
τέας τής ΚΕ τού ΕΑΜ, γεγονός πού μέ έντάσσει άμεσα καί άδιαχώριστα 
στήν ηγετική όμάδα πού κρίνεται καί πολύ δικαιολογημένα κατακρίνεται), 
θεώρησα χρέος μου νά δώσω τή δική μου μαρτυρία καί τίς προσωπικές 
μου κρίσεις καί έκτιμήσεις. "Οχι, βέβαια, μόνο γιά ιστορικούς λόγους. 
Ή  ιστορία δέν θάχε καμιά άξία άν δέν έδινε όρισμένα διδάγματα. Α π ο 
φάσισα νά γράψω γιά νά προσφέρω τή συμβολή μου στήν άνεύρεση τής 
ιστορικής άλήθειας καί μιά παρακαταθήκη στό θησαυροφυλάκιο τής 
ιστορίας τού έργατικοϋ καί λαϊκού κινήματος τής χώρας μας. Προσπά
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θησα μέ πνεύμα κριτικής καί αύτοκριτικής νά δώ τά γεγονότα καί μέσα 
άπ ' αύτά νά βγάλω κάποια πορίσματα καί διδάγματα γιά τά σημερινά 
πράγματα, τά σημερινά καθήκοντα τοΰ λαϊκού κινήματος. Μέ πλήρη συ
ναίσθηση τών εύθυνών μου καί μέ μεγάλες προσπάθειες νά απαλλαγώ άπό 
δόγματα, προλήψεις καί προκαταλήψεις, κομματικές δεσμεύσεις καί σκο
πιμότητες, άκόμα καί άπό τήν άνθρώπινη άδυναμία νά άναζητήσω έλα- 
φρυντικά γιά τίς προσωπικές μου άδυναμίες καί τά λάθη μου. προχώρησα 
σέ μιά γενικότερη καταγραφή τών γεγονότων καί στή θεώρηση τοΰ έαμι- 
κοΰ φαινομένου.

Στήν έρευνά μου προσπάθησα νά. στηριχτώ στούς γενικούς διεθνείς 
καί έσωτερικούς όρους διαμόρφωσης τής κατάστασης. Κρίνοντας σέ άντι- 
στοιχία τούς άντικειμενικούς καί υποκειμενικούς παράγοντες κατάληξα 
στό συμπέρασμα δτι: ή λαϊκή Επανάσταση, πού είχε κυριαρχήσει σ ’ όλη τήν 
'Ελλάδα, χάθηκε δταν ύπήρχαν οι δυνάμεις καί δλες οί δυνατότητες. Εσωτε

ρικές καί διεθνείς, νά ολοκληρωθεί μέ τήν κατάληψη τής έξουσίας στήν πρω
τεύουσα. Ή  κύρια αίτία πού δέν έγινε αύτό όφείλεται στή λαθεμένη πολιτική 
γραμμή καί τακτική τής ήγεσίας τοϋ ΚΚΕ.

"Ολα όσα άκολούθησαν, άκόμα καί τό «άντιφατικό» φαινόμενο τοΰ 
Δεκέμβρη 1944, είναι συνέπεια τής λαθεμένης αύτής πολιτικής γραμμής 
τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ.

Χρειάστηκε νά έξηγηθεΐ στό βιβλίο τό «παράξενο» φαινόμενο: Πώς 
ένα νικηφόρο παλλαϊκό έπαναστατικό κίνημα, πού πλαισιωνόταν άπό
400.000 κουμμουνιστές, δέχτηκε χωρίς άντίσταση νά σταματήσει τή θριαμ
βευτική του πορεία καί νά άφήσει τήν έξουσία στούς έχθρούς τοΰ λαοΰ; 
Καί αύτό τό φαινόμενο εχει τίς πηγές του στή θεωρητική καί ιδεολογική 
ποιότητα τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ —καί συνακόλουθα δλου τοΰ Κόμματος— 
καί στή λειτουργία τών όργανώσεών του.

Ή  άποκάλυψη τών ιδεολογικών ριζών τών αιτίων πού προκάλεσαν 
τήν ήττα καί τήν πραγματική αύτοκαταστροφή τοΰ λαϊκού κινήματος, 
μέσα στό ίδιο τό κίνημα καί συγκεκριμένα στό ΚΚΕ. δέν πρέπει σέ καμιά 
περίπτωση νά έρμηνευτεϊ σάν άρνηση τοΰ ίστορικοΰ ρόλου τοΰ Κόμματος 
τής έργατικής τάξης καί τοΰ έργαζόμενου λαοΰ στόν έθνικοαπελευΟερω- 
τικό άγώνα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Ή  άξιολόγηση δμως τής δράσης του καί 
ή έξαγωγή πείρας άπό τά θετικά καί τά άρνητικά τοΰ άγώνα, είναι έργο 
άπαραίτητο καί έπιβεβλημένο γιά νά διαμορφωθεί μιά σωστή καί έλπιδο- 
φόρα πολιτική γραμμή, πού νά δοθεί σά γραμμή καθοδήγησης γιά δράση 
στήν έργατική τάξη καί τόν έργαζόμενο λαό. Μέ τή φιλοδοξία νά δώσω 
καί τήν προσωπική μου συμβολή στό έργο αύτό, έγραψα τό βιβλίο μου. 
"Αν κάτι πέτυχα θά τό κρίνουν οί άναγνώστες μου καί ή ζωή.
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Δημητρίου Δ. (Νικηφόρος) Α 291. 292. 300. 

374. 378. 380. 381. 382. 389. 390 Γ 227 Λ
129. 130. 157. 216. 217 

Δημητρόφ Γ. Β 188. 270 Γ 412 Δ 372. 391.
393. 394

Δημόπουλος Α 77. 108. 237 Δ 165 
Διάκος Β 43. 44 
Διάμεσης Β 418 Γ 150. 394 
Διάνης Ν. (Παπούας) Α 284. 291 
Δίγκας Α 110. 147 Β 333 
Διομήδης Γ 70 Λ 92 
Δούκα; Κ. Δ 280
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Λοι·μπ>.η; Φλώρο: Γ Π  
Λριιγ.ημη.:Φ Γ : 10. 24S. 24·». 26» .411.436 \

55. .'14. .Μ'»
Λ(Ίΐκοποι A Α 1(0 Γ 150
λ,χιμ'. μ . α Β 4 ΐ.'
Λρκσιο; Ν Α  III

Λροσον Νικολιτσα Α 263 
Λ,νη νκα. Ν Β 143. 346

Εΐβι-pt Ά γγελο; Α 258. 340. 358. Γ 69. 70.
147. 148 . 454. 455 Δ 218 

Ειρηναίο; (μητροπολίτη·;) Β 306. 310 
Έλληνούδη; Γιώργη; (Έλενούδης) A 91. 

240
Εμμανουήλ Βικτ. A 162 

1 Ενγκελ; Φρ. Β 189 
Ένεπεκίδη; Π. Β 47. 378. 414 Γ 373 
Ένεπεκίδη; Τζ. Β 157 
Εξηντάρης Β 317. 318. '320. 321 

"Εργκοτ Β 323 
Έρμαν Τζών Γ 391 Δ 75 
Ερμή; A 327. 390
'Ερυθριάδη; Γιώργης (Πετρής) Α 124. 125.

169. 176. 179. 223. 224. 226. 408. 409 Γ 
293. 376. 377. 378 

Έσχερ Άλφρέδ Γ 456 
Εΰθυμιάδης Α 371. 372 Β 163. 164

Ζαθιτσιάνος Σ. Α %
Ζαβό; Α 308 
Ζάγκα; Α 252 
ΖαΓμη; Δ 262
Ζαλοκώστα; Β 351. 352. 418 Γ 177. 392
Ζαμάλεκ Γ 154
Ζάννας A. Α 258
Ζαρλά;Δ 116
Ζαφείρη ΑΙ Ι Ι
Ζαχαράτο; Γ 457
Ζαχαριάδη; Ν. Α 83. 84. 86. 93. 94. 120. 122. 

183. 184. 198. 201. 202. 365. 366. 368. 370. 
402 Β 145. 149. 151. 154. 155. 247 Γ 57. 
399.458 Δ 147. 174. 193. 213. 221. 392. 393

Ζάχο:Γ 217 
7J.γκ<>: Θ. Α 130
Ζ.;ρβα; Nun. Α 213. 215. 261. 262. 263. 264.

272. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 2k2. 283. 
310. 311. 312. 339. 340. 341. 342. 359. 375. 
376. 377. 378. 380. 381. 382. 383. 384. 388. 
389. 391. 392. 396 Β 22. 24. 25. 28. 54. 71.
73. 74. 75. 76. 81. 83. 84. 85. 104. 116. 117. 
I IX. 119. 120. 130. 132. 133. 134. 135. 138.

I V). 143. |7(ν 177. Ι7Χ. 225. 226. 227.234. 
NS. 24«>. 250. 251. 255.256. 271. 278. 294.

.'00. 301. 316. 321. 332.333. 334. 335.
337. ,Μ0 344. 345. 346. 350. 360. 363. 365.
374. 3S2. 3S4. 3X5. 386. 3X7. 3X9. 390. 391.
392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 411. 
412 Γ 19. 20. 21. 22. 23. 26. 30. 31. 54. 56. 
57. 58. 67. 70. 73. 74. 75. 76. 78. 79. 80.81. 
82. 83. 84. 85. 88. 89. 90.91.92. I II . 148. 
I 50. 15? 167. 177. 178. 238. 239. 240. 241.
253. 254. 259. 266. 278. 319. 351.352. 353.
357. 358. 379. 380. 385. 386. 388.400.403. 
405. 406. 419. 422. 434 Δ 23. 60. 77. 86. 
106. 154. 155. 157. 163. 179. 180.241.290.
294.295. 296. 299. 302.312. 337. 338. 365 

Ζερθέας Β 124. 415. 416. 417. 423 
Ζερβός Γ 356
Ζτ.Ργο; Α 211 Β 145. 149. 150. 154. 356. 361 Γ 

28.43.46. 54. 55. 56.69. 70.95.96. 98. 99. 
100. 101. 116. 192.215. 217. 222.223.244.
255.256. 258. 269. 273.274.293. 298. 301.
302.304. 305. 306. 310. 324. 346. 347. 349. 
395. 396.403.404.406. 407.408.410 .4 11. 
413. 414.424.430.447. 448. 449.451.453. 
454. 455. 458 Δ 16. 47. 48. 50. 82. 83. 84. 
114. 128. Ι2β. 131. 153. 156. 157. 158. 159. 
160. 162.163. 164. 165. 168. 171. 172. 174.
178. 190. 191. 210 216. 219. 220. 2J2. 245. 
336.341. 356. 358. 363.375. 376. 377. 388.
389. 390

Ζτ.ύγου Καίτη Α 402. 408 Γ 293. 30Ι^Δ 167.
376. 377 

Ζησιάδης Ζ ήση: Β 122 
Ζούλας θ .  Α 278. 280. 320 Β 28. 29. 30. 76.

102. 119. 120. 363. 364 Γ 169. 170 
Ζυγούρης Β 66 
Ζώγος Ά χμέτ Β 173 
Ζωγράφος Δ 287 
Ζωιτόπουλος Γ. Δ 167

Ή λιάδης Γ 389. 443
Ή ντεν Β 53. 170. 171. 172.329. 347.412.413 

Γ 44. 48. 152. 153. 167. 279.282.284.285. 
321. 342. 345. 378 Α 28. 32 .41. 94. 98. 99. 
100. 101. 102. 103. 262. 275. 316. 317. 318.
319. 320. 329. 341

θανασέκος Γ. Α 236 Γ 188. 215 
θέμτΑη; Α 210. Β 333 
θ έμ η ; Α 376. 390 
θεοδωρακόπουλο; Β 346 
Θκοδωριδη; Γ 139
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Θέος Κ. Α 98. 338.409 Γ 61. 218. 255. 293 Α
128. 165. 214 

Θ.ιοτόκηςΔ 319. 321. 323. 327 
θκοφανίδης Σ. Β 317 Γ 157 Δ 106 
Θέρος "Αγις Α 162 
Θεσσαλός Β 144 
θρσέας Β 120
Θωμάς (X "Παναγιώτου) Α 288. 292. 303

Ίατρίδης Τζ(όν Δ 101. 102.117. 132.159.199.
254. 271. 276 

Ίμβριώτη Ρόζα Γ 62 
Ίμβριώτης Γιάννης Γ 62 
Ίνονού Β 171 
Ίντερ Β 334 
Ίνφάντι: Β 383. 384. 385 
Ίσκιος Α 311 
Ίσμαίη Δ 324
Ιωακείμ (μητροπολίτης) Β 228 Γ 188. 199. 
217. 220. 221. 276 
Ίωαννίδη Δόμνα Γ 298. 450 
Ίωαννίδης Γιάννης Α 96. 98. 99. 116. 117. 
118. 121. 122. 183. 184. 202. 203. 319. 334.
338. 365. 366. 368.369.370. 372. 398.401.409 
Β 27. 44. 86. 87. 136. 145. 146. 148. 149. 151.
153. 154. 155. 163. 164. 185. 190. 193. 194. 
202. 203. 218. 258. 264. 266. 271. 274. 275. 
276. 282. 356. 360. 361. 367. 370 Γ 46. 54. 55.
57. 62. 69. 95. 96. 98. 105. 175. 197. 217. 231.
243. 244. 246. 252. 253. 255. 257 2'8 . 269. 
271. 272. 273. 274. 275. 276. 289. 290. 291. 
292. 293. 295. 296. 298. 299. 300. 301. 302. 
304. 305. 306. 309. 310. 377. 395. 396. 400. 
401 402. 413. 447. 449. 450. 453. 454. 458 Δ
16. ; ΐ .  50. 140. 161. 174. 175. 190. 191. 208. 
213. 220. 245. 246. 247. 341. 355. 356. 358.
377. 390. 393
Ίωάννου Σπόρος (Τσουκνίδας) Α 140 Γ 22

Καθαϋίας Γ. Β 66 Λ 119 
Καθράκος Α 49 
Κ,αΟηνιώτης Α 68
ΚαΟούλης Κ. ( Αριστείδης) Α 291. 292. 390 
Καίρης Α 257
Καλαϊτζής Χρ. Α 130. 237. 246 Β 353. 359 Γ 

52. 116. 147. 183.273.276. 310 Δ 165.214 
Καλαμπαλίκης Ι·. Α 360 Β242. 394. ,ΐ94. 406 

Γ 441 
Καλαμπόκης Δ 36 
Καλιανέσης Γ. Α 275 
Καλιανέσης Ν. Α 272 
Καλιανέσης Στ. Α 238. 257. 26? 
Καλιόόπουλο; Λ 79

Καλιμπίσης Κ. Δ 121 
Καλίνος Θ. (Άμάρμπεης) Α 305 Δ 134 
Καλοδίκης Περικλής Α 229. 236. 407 
Καλοδίκης Σπ. Α 85. 88. 93. 101. 102. 107.

113. 125. 160. 217. 223. 283. 386 Β 36. Γ 
116. 293. 451 Δ 198. 319. 376 

Καλομοίρης I. Α 76. 127. 204. 236. 239. 355.
356.Γ52.6Ι. 183.217 Α 128. 165.167.213 

Καλύβας Α 126 Β 34 
Κάλφα: Χρ. Γ 139 
Καμάρας Β 395. 398 
Καμπούρας Λ. Α 291 
Κανάκης Χρ. Α 91. 369 
Κανάρης Κ. Α 326 
Κανάρης Μ. Α 314. 315. 355 Β 57 
Κανκλλόπουλος I. Β 346. 355 
Κανελλόπουλος Π. Α 71. 73. 167. 231. 232. 

234. 260. 270. 341 Β 64. 65. 66. 143. 144. 
317. 346. 354. 355 Γ 229. 269. 270. 393. 
424. 425. 426. 430 Δ 164. 168. 170. 207.
208. 230. 234. 236. 319. 322. 323. 379 

Κανελλόπουλος Στ. Α 77. 78. 209. 210. 236. 
237. 239. 349. 354 Β 68 Γ 51. 52. 116. 147. 
183.221.272.277 Δ 165.247.255.256.257 

Κάνιγκαμ Γ 161 Δ 99. 102 
Καπετσώνης Γ 169. 389. 427 
Καπλάνης Α 387 
Καραθία; Θ. Δ 17.'20 
Καραγιάννη Λέλα Α 258 
Καραγιάννης Γ 159 Δ 288 
Καραγιώρνης Κ. (Γυφτοδήμος) Α 289. 320. 

401. 407. 408 Β 40. 55. 56. 206. 207. 228. 
231. 241. 295. 300 Γ 188. 293. 295. 296. 297 
Δ 376. 377

Καραγκίτσης Σίμος - Παντελής (Βλαχο- 
πουλος Όρφέας) Α 95. 96. 100. 101. 105. 
106. 111. 112. 118. 122. 164. 184. 200.203. 
217. 221. 222. 237. 238. 362. 409 Β 120.
207. 282.295. 300.392. 393 Γ 43.93. 293 Δ 
165

Καραθανάσης Β 382
ΚαραΓσκος Στέφ. Γ 278
Καραλίθανος Α 284. 288. 291. 373. 374. 375.

382. 385 
Καραμανόφ Γ 287
Καραμαούνα; Λ. Γ 188. 217. 220 Δ 79
Καραμούζης Α 309
Καραμπίνας Β 337
Καρονικολιί; Γ 394
Καραντάου Β 101
ΚαράτζαςΓ. Γ 148
Καραπαναγιώτη; Β. Β 66. 317. 354 Γ 108.

145. 154. 156. 157
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ΚαραποστόληςΒ 72 
Καρασεβδάς Π. Γ 62. 21?
Καρατζάς Διον. (Μελά;) A 113. 117. 326 Β 

110. 112 Γ 136 
Κιιρατ;άς(Τρωγιάνος'Ιερ.)Β207. 241 Δ 134 
Καραχάλιο; Β 416 
Καρθελλάρη; Γ 112
Καρβούνης Ν. A 83. 91. 94. 140. 243. 252.

254. 369. 373 Γ 61 Δ 167 
Κάρλος Θεόδ. Α 83 Β 28 
Κάρντε). Β 189 Γ 285 
Καρούμπη; Γ. Α 291 
Κάρτας Β 305
Καρτάλης Γ. Α 71. 215. 216. 263. 264. 280.

282. 342. 343 Β 249. 253. 277. 294. 314.
319. 383 Γ 75. 85. 86. 87. 89. 92. 93. 111. 
167. 177. 229. 360. 361.410.436 Δ 47. 58.
113. 167. 230.244. 258 

Κασάπης (Κρίτωνας) Γ 370 
Κασιμάτης Σταύρο; Α 82 
Κασίμης Δ 121 
Καστανή; Ά γγ . Β 343 
Κατάβολο; Α 343 
Κατεβατή; Γ. Α 313 
Κατζιδς Β 343 
Κατηφόρης Σπ. Α 88 
Κατσάμπα; Γ. Β 101 
Κατσαντώνης Γιάννης Β 241 
Κατσαντώνη; Ν. Β 122 
Κατσιμήτρος Α 51 
Κατσώνη; Β 121
Κατσώτα; Παυσ. Β 64 Γ 156. 448. 454 Δ 89.
152. 381
Καφαντάρη; Γ. Α 73. 107. 108. 166. 208. 215. 
317. 399.400 Β 143.144. 314. 354 Γ 29.65.70.
110. 392. 394 Δ 40. 55. 57. 60. 216. 230. 231.
258. 319. 321. 322. 323. 329
Καψαλλόπουλο; Α 281. 343 Β 314
Κέδρος Ανδρ. Β 71 Γ 290 Δ 292
Κέιζυ Β 318. 319. 324
Κέιτελ. Β 406
Κεμάλ Α 332
Κέντρος Πέτρο; Α 117. 200. 201. 202. 217. 
240 Β 325. 399 Γ 454
Κερασίδη; Μήτσος Α 87. 102. 113. 124. 125.
169. 179. 181. 223
Κερασίδη; Σίμο; - Χρυσαφόπουλος Β 122
Κεχριμπάρης Α 275
Κίνγκ Δ 272. 273
Κ ικινή; Α 106. 107
Κιοκμι.νίδη; Θ. Γ 126
Κιουρτσόγλου Β 418
Κισά - Μπαζάκ Β 405. 406. 414 Γ 131. 136.

369. 370. 372. 373 Λ 38 
Κισαχιζέ Σεϊλέμ Γ 358 
Kit - Κάτ Γ 375. 431
Κλαδάκης Μ. Α 238.267. 275. 360 Β 28 Γ 112
Κλαούζεθιτς Γ 57
Κλειστίνας Β 117
Κλούγκε Γ 336
Κόζιακα; (Πάλλας) Β 95
Κόκκαλη; Π. Β 346 Γ 35. 62. 64. 118 Δ 280
Κοκκορέλη; 1. Α 77. 160. 236 Δ 374
Κοκκώνης Β 354
Κόκορη; Σπ. Α 305. Β 109
Κολιγιάννης Κ. Α 99
Κόλλιας Δ 336
Κολοκοτρώνης Α 326
Κόννορ Γκλέν Β 319
Κοντογιάννης Δ. Α 221
Κοντογιάννης Δ 262
Κοντόγκαν Β 308
Κοντογούρης Α 237. 239. 355
Κοντολάτηδες Α 284
Κόντος Γ 385
Κόξ Σέιμουρ Δ 252
Κορδάτος Γιάννης Α 80. 108. 251
Κορδίτσας Α 308
Κορίνας Σωτ. (Καμό) Γ 139
Κορνιέγιεφ I 285. 286
Κορνήλιος Μ. Δ *47
Κορπαντλής Β. Λ 347
Κορυξής Α 68
Κοσμετάτος Β 349
Κοσμίδης Γ 370
Κοσμόπουλος Β 44
Κοσσιθάκηδες Α 311
Κοιιβαρης Σ. Δ 263
Κουγιοί.λη; Δ 283
Κούκ Τζών Β 176. 177 Γ 278. 287
Κουλουμβάκη; Ευστράτιο; Α 55. 114
Κουνάβης Σπ. Α 236
Κουντουριώτη; Θ. Α 213. 215. 258
Κουρκουλάκος Β 416
Κουσίντας Β 345. 346 Γ 67
Κουτούπης Σ. Α 306
Κουτρούκης Γ. Α 131
Κουτσογιαννόποολο; Α 257. 281. 373 Β 21
Κοφίνης Κ. Α 291
Κοχρανίδη; Α 171
Κρανιδ; Β 84
Κρητικός Σ. Γ 29 Δ 165. 214
Κρόκος θ  (Μ ιχάλη;) Α 87. 168. 170. 171.
176. 177. 178
Κτιστάκη; Βαγγ. Α 91. 369. 386 
Κορέλλης Δ 106
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Κυρέλος Γ 320. 394 
Κυριάκος Α 215 
Κύρου ‘Αχ. Β 349 Γ 392 
Κωνσταντάρας Κ. Α 174 
Κώνστας Γ 155
Κοκιτόπουλος Λ. Β 54. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 
78. 79. 82. 83 Γ 430
Κωστορίζος Ν. (Γκέκας) Α 388 Β 71. 78
Κωστούλας Α 382 Β 83
Κωτσάκης Ιπ . (Νέστορας) Α 81. 94. 206.
223. 261. 273. 275.402 Β 23 Γ 116.451. 452 Δ
176
Κίοττάκης Β 349

Λαγγουράνης Γ 168 Δ 175 
Λαδάς Α 233
Λαζαρίδης Κ. Α 113. 117. 118. 127. 185.217.
355. 362. 408. 409 Γ 43
Λάζος I. Α 291. 311. 357
Λάιονελ Γ 374. 431
Λάιος Γ 411
Λάμπος Γ 374
Λαμπράκης Α 258. 311. 357 Γ 69. 70. 394
Λαμπρισνίδης Γ 210. 429. 430. 431 Δ 105.
115 151. 152. 170
Λάμπρος Λ 170. 177
Λάμπρον Δ 119
Λάνες Γ 22. 239. 385
Λάντς Γ 353
Λάσκας Α 309 Β 38
Λεθαντής Α 110 Β 333 Δ 261
Λέβας Βαγγέλης Α 286
Λέθα^ Νίκος (Γερολέβας) Α 286. 289. 290.
385
Λιϋεντάκης Γ. Β 306 
Λεβεντάκης Π. Β 38 
Λέερ Β 265 
Λκιβαβάς Π. Β 346 
Λεκάκης Β 124 
Λεκανίδης Γ 156 
Λεκατσάς Παναγής Α 108 
Λεκόφσκι Γ 367 
Λελούδας Α 269 Β 86 
Λένιν Β 189 Δ 185. 367 
Λεσκόβσκε Β 189 
Λεύνου θάλεια Δ 288 
Λεύτερης (Βενιζέλος) Α 91 
Λέων Β 26
Λήπερ Α 278 Β 55. 173. 174. 175. 312. 313.
315. 316. 317. 319. 324. 325. 327. 332 Γ 157. 
160. 166. 176. 177. 347. 348. 349. 350. 423 Δ
41.47.49. 56. 58. 82. 104. 107. 114. 120. 121.
206. 207 229. 230. 231. 232. 233. 244. 253.

254. 255. 258. 259. 262. 271. 279. 283. 292.
302. 303. 314. 317. 319. 321. 335. 375. 381.
382. 383. 387
Λίβας Α 299
Λιθικράτος Α 51
Λιδάκης Λ. Γ 61
Λιμπέρης Β 26
Λιόχερ Β 179. 180
Λίστ(στρατάρχης)Α  45
Λιώσης Β 415 Δ 106. 152
Loverdo Costa de Β 179. 180. 189
Λογοθετόπουλος Κ. Α 51 Β 17.34. 36. 37.48.
49
Λ όηςΔ. Α 313 
Λόντγουϊκ Γ 351 
Λόρενς Β 336 
Λός Β 418
Λούβαρης Ν. Α 51 Δ 121 
Λουζιανίνι Β 305 
Λουκάκης Κ. Β 369 
Λουκόπουλος A 130 
Λούλης 'Αλκιβιάδης Β 349 Δ 80. 280 
Λυκογιάννης Θ. Α 201. 261. 262 
Λυκουρέζος Π. Β 343 Γ 148

Μάγιερς "Εντυ Α 264. 374. 375. 376. 378. 380 
Β 18. 19. 20. 25. 52. 53. 54. 56. 73. 74. 78. 79. 
81.85.103. 115. 118. 126. 127. 128. 129. 130.
131. 132. 133. 134. 135. 137. 138. 139. 160.
175. 176. 225. 226. 228. 232. 234. 235. 238. 
239. 248. 253. 274. 277. 279. 312. 313. 314.
316. 318. 322. 324. 329. 332. 336 Γ 23. 36 
Μαγκάκης Α 257 Δ 118
Μαζαράκης Α 176. 181 Γ 65. 372 
Μάθεσης Δαμιανός Α 83. 90. 94. 101. 205. 
268
Μαθιόπουλος Β. Δ 22. 23. 47. 65
Μάθιους Κέννεθ Γ 411
Μακβή Λ. Δ 32. 108. 117. 159. 207. 254. 275.
276. 317. 319. 320. 321. 325. 335
Μακκάς Β 349 Γ 66 Δ 86
Μάκ Λέαν Β 181
Μάκ Μίλλαν Γ 423 Δ 47.49. 56. 99. 101. 203. 
267. 270. 272. 275. 313. 314. 316. 317. 319.
321. 381. 382. 383
Μάκ Νήλ (Χάρντυ Γουίλλιαμ) Δ 168. 199.
207. 276. 292 
Μακρής Θαν. Α 130
Μακρίδης θόδ. ( Εκτορας) Α 184. 205. 206.
220.221. 267. 274, 318.325. 332.404 Β 28.70. 
86. 88. 89. 113. 156. 162. 163. 208. 209. 243. 
247.273.372 Γ 43.46. 56.57.58.59.62.86.98.
317. 318. 400 Δ 134. 135. 176. 218. 355. 356.
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3.'S. 363. 3 '5
Μ ακροποιλο; I \  .'-SI. 3S2 
Μακρι ϊΐιη ν η ; Γ Γ'>
Μιιλιικοτση; Γ -ί 10

Μα/.Γ.νκιιν Λ 3»:
Μιι/.ινοβσκΊ Γ 
Μαλλιοση; I t Β -U'S 
Μ αλτε.ο; Γ Α 306 
Μαλτσινιωτη; Λ 307
M a u ra ; Κ A ’ II. 215. 252. 258. 269. 342 Β
355 Γ SS
Μανιαδακικ Α 6S. >>3 Β 43 Λ 119. 152. 326 
Μανία: I. Γ 112
Μανιατη: Η. Α 320. 322. 371. 372. 377 Β 28.
242 Γ 293. 207. 301. 304. 306. 311. 314. 318 
Μανοι ηλίόη: Φ. Γ 424 Δ 47 
Μανοι.ή/.σκι Γ 298. 299 
Μ ανοίσο; Α 49
Μάντακα; Εμμ. Α 266. 314 Β 89 Γ 106. 115. 
118. 193. 194. 231.400.401.402. 448. 449 Δ 
37. 135. 157. 175. 176. 180.303. 304.319.356 
ΜαντΙούρα; Γ. Α 306 
Μ άίιμο: Δ. Α 71 Γ 70.393 Δ 92. 319.320.321. 
323.327
Μαραγκό: Γ. Α 76
Μαραγκό; Δ. Α 356. 358 Γ 53. 133. 183. 217.
221. 272. 276 Δ 165. 214 
Μαραθέα; Α 288. 290. 316. 321 Β 27 
Μ αργιόλη; Δ. Α 237. 239. 348. 399 Β 68. 353 
Γ61.94. 117. 147. 183. 188.220.221.272.273.
276. 310 Δ 165. 214 
Μ αργιόλη; Θ. Γ 139 
Μάρα; Κ. Β 189
Μαρκι~ίνη: Β. Α 101. 105. I II . 113. 130.357
Γ 116. 419 Δ 165
MupK0nou/.o: Γ 393. 394
Μάρκο. Α 51 Γ 133
Μ αροίγκα: Β 169 Γ 19
Μαρτίνο; Κ. Β 346
Mu<iTpuvT(i)vn; Νι:ί/.ο; (Κλέαρχο;) Γ 386 
Mu«j:po-/,u\νύκο; Ζ. Δ 165 
Μ ατοίση. A 'I
Μάτσα κ«: Θ Α 130 Β 322 Γ 80 
Μυτσ.., κα: Λμ τι.ρη: Γ 377 Δ 173 
Μαι ριδη: \  2ΧΧ
Μαι ρομμι/τη: (luv A I IX Β 248 
Μι./α/.ιοη. Λ Γ 61 
Μ Ο .βίρη: \  262 
ΜΟ.ί.τΙή: Σπ Γ 61 
Μί νι.μι.τ'όγ/.οι· Β 171 
M. v t;u : Γ Β 122 
M noupa  Κ Λ 2X0

Μι πι^.ϊ Λ.<ι·λοι< R 343 
MiTiuii; Λ Β 420
Μ.·t iu iu  I A OS. 77. S3. Χ4. Χ6. Χ7. 93. 9Χ. 99. 
120. IS3. 242. 366. 402 Β 43 Λ 55. 122. 316 
M i-ttu i; II Β 346 
M r.nua; Στ. Γ 177 
Μ. π ρνιχ Β 342
Μ ητροπολίτη; Θεσσαλονίκης Γ 374 
Μητροπολίτη; Ναύπακτού Γ 389 
Μιλαντίν Β 291 
Μιλούτιν Β 289 
Μιλοιιτίνοβιτς Β 189
Μιχάλ Αγάς Β 122.402.414 Γ 369.372.435. 
439 Δ 86. 141. 142
Μιχαήλ Ι .Β  354 Γ 62.64. 188.217.220. 245 
Μιχαηλίδης Α 369
Μιχαήλοθιτς Ντρ. Β 173. 176. 177. 178. 179.
180. 181.255. 325 Γ 340
Μιχαήλοιρ Βάντσε Β 265. 285 Γ 33
Μιχαλάκης ‘Αστ. Γ 352
Μιχαλακόπουλος Β 349
Μιχελίδης Α 86. 126
Μίχος Δ. Α 309 Γ 201. 205
Μόδης Γ. Α 71. 77. 110 Δ 79
Μολότοχρ Β4Ι2 Γ 167.279. 282 Δ 25. 28. 259.
392
Μολυβδάς Αδαμ Α 101. 105. 202. 217. 242 
Μοραβία; Β 44 
Μόρφης Δ 119. 305. 365 
Μόσχος Λ. Α 117
Μόσχος Χρ. (Πέτρος) Α 136. 221. 408 
ΜούντριχαςΑ. ("Ορέστη;) Α 307 Γ 441. 450. 
452. 453. 454. 457. 458 Δ 15. 16. 134. 178 
Μουσάνωφ Γ 338. 339. 360 
Μουσολίνι Α 118. 145 Β 69. 159 
Μουστεράκη; Γ. Β 333. 335 Δ 135. 175 
Μουτούκια; Α 126 Β 346 
Μπαγλανέας Θ. Δ 118 
Μπαϊρακτάρη; Β 176. 181. 255 
Μπάϊρον Β 309
Μπακιρτζής Εύρ. Α 80. 108. 211. 215. 251.
252.256. 257. 271.276.279.280. 282.329.342 
Β 323. 383 Γ 88. 103. 105. 111. 115. 118. 133.
165. 168. 169. 186. 190. 209. 210. 214. 231. 
232 . 233. 244. 250. 254. 260. 263. 268. 291.
399 . 435 Δ 70. 72. 297. 299 
Μπακογιάννη; Β 416 
Μπακόλα; Δ. Α 299. 301 
Μπακόποΐ'λο; Κ. Α 272 Β 58 
Μπάκο; Γ. Α 51 Β 49 
Μπαλάσκα; Β. Α 130 
Μπαλή; Δ. Β 137. 241 
Μπαλοδήμο; Β 417

408



Μπάλφουρ Άρθουρ Δ 233
Μπαντόλιο Β 159. 387
Μπαρδής Ε. Β 346
Μπϋρδόπουλος Α 257. 281
Μπαρζκλάι Γιόζεφ Β 260
Μπαρμπανίκος (Μπέης) Α 375. 376
Μπάρμπας Π. (Δράκος) Α 87. 167. 170. 174.
176. 177. 179. 181
Μπάρμπερ Σ. Γ 84
ΜπάρνεςΤόμ Α 374 Γ 84. 85. 351. 352. 353 
Μπαρτζιώτας Β. (Φάνης) Β 194. 201. 369 Γ
40.98. 116. 128. 133. 293. 301. 396.450.451. 
457.458Δ43. 53. 116. 140. 145. 183. 198. 199.
209. 212. 220, 318. 319. 341. 346. 356. 377 
Μπε/έτης Β 66 
Μπεγνής Σωτ. Β 242
Μπελής Νάκος Α 289. 291. 299 . 300. 374.
387. 388 Β 106 
Μπελούκας Μ. Β 122 
Μπένερτ Β 262
Μπενετάτος Διον. Α 77. 160. 229. 230. 232.
234. 235. 237. 354. 355. 357. 358. 359 Β 343.
346 Γ 67
Μπένιλλ Γ 358
Μπερνίτσας Δ 209
Μπέρντ Β 308
Μπίθαν Ά νιουριν Α 251
Μπίρμπα Ιουλία Α 313
Μπιτσόλας Β 106
Μπίφορντ Τζόουνς A 204. 268. 2»2
Μπ^άνας Γ. (Κίσσαθος) Α 303. 327 Β 25.
228. 241 Δ 134. 135. 137. 138. 300
Μπλάνας Κ. Α 300. 338
Μπύλμαν Χάνσον Γ 425
Μπ^νούμης Γ 22
Μπουζίνης A. Α 117
Μπουκέας Δ 122
Μπουκουθάλας Μ. Β 241 Δ 134. 137 
Μπουραντάς Β48 Γ 126 445 \  119. 184. 261. 
267. 284. 287. 305. 306 
Μπούρας‘Αριστοτέλη.: Α 100. 105. 107.111. 
113.217
Μπουρδάρας Β 64. 66 Γ 155. 164. 364 Δ 87
Μπουσμπουρέλης Μ. Β 343
Μπράουν (Στήβκν,) Β 136. 137. 139
Μπριλλάκης Α 106. 107
Μπώλντουϊν Χάνσον Α 22
Μύλλι.ρ Β4Ι4 Γ 358. 365. 366. 367. 370 374.
375. 431 Λ 86
Μυλωνάς A. Α 208 Γ 65. 70. 210. 322. 323. 
324. 347 . 348 Α 323. 374 
Μυτιληνυΐος Β 121 
Μωρηάς Λ 134

Μωϋσιδης Γρ. Α 176. 181

Νάκιας Α 308
Νάσης Π. Β 240. 241
Νεδέλκος Α 116
Νεφελούδης Α 198. 408
Νικηταρδς Α 388
Νικήτας Α 257
Νικολαίδης Α 68 Β 66 Γ 320
Νικολακόπουλος Κ. Α 130. 131. 237. 239.
346. 348. 395. 399 Β 36. 56. 353 Γ 51. 52. 112.
116. 419 Δ 52. 53. 143. 144. 145. 165. 214
Νικολαρεΐζος Β 307
Νικολόπουλος Ν. Γ 85
Νικολούδης Α 68
Νίκολς Φίλιπ Β 182
Νοθίκοφ Γ 269. 279
Νοδάρα 'Αφροδίτη Α 88
Νοέας Α 309
Νοταράς Δ 118
Νοϋμπάχερ Ντ. Γ 137.240. 351.373.380.384
Ντάκος Α 337 Γ 357 Δ 119. 171. 268. 278
Ντάλες Ά λαν Β 421
Νταλιάνης Β 250
Νταούλης Β 331. 392
Ντάρτκεβιτς Πέκο Β 181
Ντεάκιν Β 179. 180
Ντέγιαν Γ 437
Ντεγιάννης Η. Α 272 Β 21
Ντένις Β 277
Ντεντιδάκης ί ' 394
Ντι.ρτιλής Α 215 Β 313 Γ 240. 241 Λ 118 
Ντίκιν Β 176
Ντίςον Πήρσον Β 52. 53. 312 
Ντομίνικο Γ 426
ΝτόνΣκότ Β 4Ι7 .4Ι8 .4Ι9 .420.421.422 Γ 48
’ •'τόυσον Γ 457 
Ν Γούλας Β 26 
Νωι.α; Β 38

Ξυδέας Β 38 
Ξι.νός Α 140. 302 
Ξυνοτρούλιας Α 286

Όθωναίος Β 86. 143. 355 Γ 67. 70. S8. 260. 
261. 400. 402 Λ 58. III . 113. 115. 116. 166 
Οικονομική- Γ1. Β 343 
Οίκονομόποι.λος Α 87 
Οικονόμοι Γ. Λ 231. 232. 234. 237. 239. 276.

316. 322. 324. 326. 341. 354. 356. 358. 359. 
360 Β 343. 346 I 67 

'Ορέστης Β 29. 50. 102. 103. 104. 408 
Ούύινς Γ 75
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Οΐ'άλα- Ντιιίηβιντ Β 235. 24S. 252. 277 
CV.;oi.v.*Hit: Τσέτκο Γ 34 
Οι'ϊ/.σων A 256. 25? Β 55. 135. I3S. IN). 161. 

234. 235. 236. 312. 313. 315. 31*». 324. 327.
328. 331. m  Γ 23. 65. 386. 33*». 340. 345.
363. 400. 406. 423. 435. 456 Λ 41. 42. 43. 
>»*». 102. 104. 109. 251

Πάγκαλο; Θ. Α 71. 72. 146. 215. 258. 341 Β 
43. 354 Γ 65. 67. 395. 442. 443 Δ 55. 87. 
118. 121 

Παγκαρλιώτη; Θ. Γ 139 
Παγώνης Τάσο; Δ 267 
Παλαιολόγο; Α 327 Δ 67 
Παλαμ&; Κ. Α 162 
Παλάσκα; Γιάννη; Α 83 
ΓΙανόπουλο; Α 342 Β 72 
Πανόραμα; Α 126 
Πάνο; Α 251. 369 Β 148 
Πάνου Ν. Β 117 
Πανωλιάσκο; Δ 87
Παπαγεωργίου (συντ χης) Α 72. 152. 215.

283. 342 Β 48. 124. 378. 419 Γ 20.86. 150. 
740. 381. 394. 445. 446 Δ 87. 172. 332 

Παπαγεωργίου (ύπολοχαγός) Α 315. 316 
Παπαγιάννη; Δ. Γ 318. 387 
ΓΙαπαγιάννη; Στεφ. Α 83. 257 Β 21 
Π απά/ο; Αλ. Α 73 Β 58. 250. 251. 263. 313. 

344. 418
Παπαόάκη; Βαγγέλη; (Λευτεριά; Τάσος) Α 

88. 102. 320. 371. 372. 377. 385. 386. 387.
388. 389. 392. 409 Β 25. 26. 27. 28. 37. 38. 
75. 76. 109. 167. 169. 170. 171. 172. 182.
242. 317. 308. 311. 312. 392 Γ 164. 165.
166. 167. 318. 338. 359. 362. 363. 364 Δ 
134. 137. 155. 175. 176. 183. 184.217.239. 
240

Παπαδάκη; Στέλιο; Δ 178. 216. 239 
ΓΙαπαδήμι;; Α 306 Β 349 
Παπαόημητρίου Δ. Α 162 Δ 68 
Παπαόόγκονα; Διον. Β 54. 415. 416 Γ 379.

426. 427 Δ 87 
ΠαπαδομιχίΛάκη; Γ 61. 183. 255 
Παπαόόποι.λο; Α. Γ 112 
Ποπαόόπουλο; Β. Γ 139 
ΓΙαπαδόπουλο; (γιατρό;) Α 90. 372 Γ 55 
Παπαόόπουλο; Δ. Β 58 
Παπαόοπουλο; Ε. Α 51 
Παπαόοπουλο; Κ. Β4Ι4 
Γΐιιπυόόπουλο; Π. Α 269 Γ 367 Δ 79 
ί1(ΐπ(ΐι:ι.(ΐγγι:λου Λ 118 
Ιΐιιπϋ 'ήσ η: Β. Α 22 
Πίίποςήση; Μ. Δ 216. 217

I Ικπιΰοιίάιμ Κλ Λ III 
I Ιιι.κιΟιινιιπίου I Λ 130 Β ΙΟΧ. 240. 242 I' Κ6 
I ΙιιπιιΟι·νιισόπι>ι>λκς Λ 72. 152. 215 Β 41 Κ.

41» Ι' 20. 32 . 240 
IΙιιπιιΟοιμιΐ^ I' 314
ΙΙιιπιιίιιΜίννοί' Λ. Λ S3 Β 12*). 130. 131. 249. 

383
Ιΐαπιικοΐ'μπουριι; A 29Χ Γ 22 
Παπακώστϋ; Α 349 
ΓΙαπαλαζάρου Γ 412 
Παπαμαΰρο; Μ. Γ 62
Παπανδρέου Γ. Α 51. 71.72. 73. 167.208.209.

210.230.316. 396 Β20. 86. 141. 142. 143. 
144. 264. 274. 346. 354. 355 Γ 29. 65. 66. 
67. 70. 71. 110. 111. 117. 146. 147. 148.
149. 151. 153. 171. 172. 174. 176. 177. 178.
179. 180 181. 186. 190. 197. 198.206.208. 
210.222. 226. 229. 230.232. 241. 242. 243.
244. 246.247. 248. 249.250.253. 254. 255. 
258. 259. 261. 262. 263. 269. 270. 271.274.
277.280. 290. 291. 294.295. 298. 299. 301. 
302. 304. 305. 314. 320. 321. 322. 323. 324.
326. 327. 333. 334. 341. 342. 343. 344.345.
346. 347. 348. 349. 350. 357. 359. 362. 363. 
364. 365.370. 374. 378. 381. 384. 388. 392.
393. 394. 395. 396. 398. 400. 401.402. 403. 
404.405. 407. 408. 410.411. 412. 413. 415. 
4 17. 4 18 .4 19. 420.421. 422.423. 424. 426. 
429.430. 434.435.436. 442. 443.455 Δ 21. 
22. 23. 24. 41. 42. 43. 44. 45. 46.47.48. 49. 
50. 51.52. 53. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 62. 63. 
77. 82. 84.85. 86..87. 89.90. 91. 96. 97.98. 
99. 100. 101 102. 103. 104. 105. 108. 109. 
NO. III . 112. 113. 114. 115. 116. 117. 119.
120. 121. 124. 127. 128. 129. 130. 131. 144. 
151. 152. 153. 154. 156. 157. 158. 159. 160.
164. 165. 166. 167. 168. 170. 171. 178. 179.
180. 181. 182. 183. 184. 186. 190. 191. 198. 
199. 202.203. 204. 207. 208. 210. 216. 218.
222. 223. 228. 229. 230. 231. 232. 233.234.
235.236. 237. 238. 239.240. 248. 249. 256.
258. 259. 262. 263. 266. 267.270. 275. 279. 
281. 284. 286. 287.288. 293. 305. 306. 313.
319. 320. 321. 322. 323. 325. 348

Παπανικολάου Δ 118 
ΓΙαπαουτσδ; Δ 119 .
Παπαπαναγιώτου Θ. (Ά λέκο;) Α 38 
Παπαπολίτη; Σ. Γ 188. 220 
Πυπαργύρη; Δ 119 
Παπαρήγα; Γ 451 
Παπαρηγόπουλο;Β 349 
Παπά; Β 66 Γ 159 
Πάπα; Ρώμη; Δ 31
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Παπασταματιάδη; Ν. Α 184. 20S. 206. 221. 
267. 332 Β 28. 86. 89. 113. 208. 209 Γ 23.
56. 75. 287. 400 Δ 178. 300. 338 

Παπαχρήστου Α 402 Β 337. 385 
Παπούας Λ 284 Β 105 
Παπούλας Λ. Γ 112
Παρτσαλίδης Δ. Α 198 Β 337 Γ 253. 269. 273. 

274.293.296. 304.305.306.310. 311.313. 
314. 315. 316. 317. 318. 321. 324. 378. 396. 
399. 452. 454. 458 Δ 162. 165. 166. 178. 
190. 191. 193.214.215. 220.221.234.236. 
239. 246. 247. 319. 320. 323. 334. 335. 358.
363. 378. 379. 381. 382. 390. 391. 392.393 

Πασσαλή Σοφία Δ 280 
Πασσαλίδης I. Α 76. 110. 356 
Παστουρματζή; Α 171. 177 
Πάστρα; Δ 87
Πασχαλίδης Γρηγ. Α 87. 102. 136. 176. 181 
Πάτερη; Α 98 
Πέγιος (Ναούμ) Γ 438 
Πεδιαδίτης Δ 122 
Π εζόπουλος Α 49 
Π άκο; Θ. Α 117 
Πειρουνόκη; Γ. Λ 306 
Πέιτζερ Μπ. Γ 158. 159. 160. 162 
Πελοπίδα; Α 309 Β 26. 38. 105 
Πελτέκη; Γ. Α 257. 373 Β 20. 21. 22. 23. 24. 

323
Π.:ντ,όπουλο; Γ 23. 32 
Πεσματζόγλου Γ. Δ 55 
Πεταίν Α 213 I' 161 
Πετκανούδης Στ. A 110 
Πετμεζάς Ηρακλή; (Νικήτα;) Α 215 Γ 23. 

24
Πι.:ράκη; Γ 370
Πετράκο; A. Β 359
Πετρίδης Γ. Α 144. 235. 239
Πετρίδης Τάκης Α 81. 359. Γ 62
Πι·.τρι>υλάκο; Β 239
Πετροποι.λος Β. Α 213. 215
Πετρουλάκης Β 110
Πετρούλη; Μ άνθος Α 127
ΙΙετσόπουλο; I. Α 369 Β 148 Γ 69. 100. 117.

397. 401. 447 Λ 96. 393 
Πιερρίκος Κ. Α 313 
Π ιο; XIII Β 421 
Πιπινέλη; Π. Β 24 
ΓΙίσπερης Ά γγ. Α 346 Β 241 
Πιτούλη; Γ 150 
Πίτσικα; I. Β 58
Πλαστήρα; Ν. Α 72. 153. 213.215.216.280Β 

74. 350 Γ 86 Λ 303. 304. 306.314. 319. 322.
323. 326. 327. 343. 348. 355. 3/4. 375. 379.

380. 384 
Πλευράκης Β 418 
Πλιατσικολουκδς Α 382 
Πλουμπίδης Ν. Α 81. 332. 333. 362. 365. 370.

402.409 Β 148. 185 Γ 69.98. 116. 117.293 
Δ 220 

Πλυτής Α 49
Ποποφ Γ 287. 288. 291 Δ 319. 366 
Πορφυρής Κ. Α 160. 236. 237 
Πορφυρογένης Μ. Α 148. 409 Γ 80. 94. 172.

178. 180.209. 213. 223. 230.244. 247. 248.
249. 250. 251. 252.253. 254. 255.256.259.
268.293. 295. 297. 304. 324. 346. 347. 351. 
408. 410.411.4 12. 424. 429.430.431 Δ 95.
114. 165. 171. 255. 256. 257. 267. 281 

Ποτήρης Γιάννης Α 106. 130 
Πουλιόπουλος Παντελής Α 79. 80. 354 
Πουλόπουλος Γ 147 
Ποΰλος Κ. Γ 144 Δ 205. 206 
Ποΰλος Β 405 Δ 67. 75 
Προκάκης Βαγγ. Β 190 Γ 62. 273. 400 
Προμηθέας II Α 263. 264. 280. 281. 283 
Πρωτόπαπας Σ. (Κικίτσας Γ.) Α 38. 307 Β

112. 228. 242. 334. 399 Δ 68. 71. 73. 134. 
139. 141

Πυρομάγλου Κομνηνός Α 72. 148. 213. 214. 
215.216. 263. 264. 275. 277. 278. 281. 282. 
283.309.311.391 Β 73. 84. 133. 176. 177.
227.236. 248. 249. 252.277. 301. 322. 333.
337. 341. 342. 365. 386. 387 Γ 23. 75. 85.
87.89.92.93. 169. 176. 177. 180. 229. 361 

Ράλλης Δ. Γ 394
Ράλλη; Ι.Β 48.49. 50. 60.61.67.68.84. 124. 

126. 160. 250. 263. 266.268. 343. 345. 349.
354. 359. 361. 362. 363. 369. 374. 415.422 
Γ 20. 28. 45. 65. 66. 83. 86. 95. 101. 124. 
126. 141. 148. 169. 174. 181.240.241.242.
253. 260. 353. 357. 368. 371. 372. 373. 381.
390. 392. 394. 395. 418. 432. 442 Δ 43. 110.
121. 306. 319. 321. 323. 331. 374. 381. 382 

Ράλλης Π. Α 71. 208 Γ 65. 70. 71. 109. 210.
394 Δ 55. 113. 327 

Ράνκοβιτς Β 189 Γ 410 
Ράνος Π. Δ 95
Ραντοσάβλεθι τς Ντομπριβόη Γ.32. 34 
Ραπίδης Μ. Α 246 Δ 16. 165 
Rapnouilh Γ 269 
Ραυτόπουλος Β 249 
Ραυτοδήμος Γ 394
Ρέντης Γ 109. 269. 270. 320. 322. 323. 325.

347. 348 
Ρηγόπουλος P. Α 257 
Ρήγος Β 408 Γ 396. 397. 452. 458 Δ 15
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Ρίγος Γ 319 
Ρίμπαρ Λόλα Β 292 
Ρίντελ Ντόναλνχ Γ 367 
Ρισπάκη; Ά θ. Β 178 
Ρίχμπεργκ Γ 381
Richtcr Heinz Γ 240. 241. 351 353. 374. 380.

384. 385. 431 
Ροθεσπιέρο; Γ 314 
Ρογκάκος Β 420 
Ρόμελ Β 421 
Ρόμπερτσον Δ 274 
Ρό; Β 248
Ροΰσβελτ Β 170. 322. 323. 328. 356. 370. 373 

Γ 23. 24. 26. 53. 153. 178. 230. 232. 267.
281. 282. 333. 341. 343. 345. 346 Δ 24. 25. 
27. 28. 29. 30. 32. 103. 211. 251. 253. 254. 
259.272. 273. 314. 320. 321. 324. 325.326. 
334. 335. 379. 381. 382 

Ρουμελιώτη; Ά θως Α 291.299. 300. 301. 374.
387 Β 134. 135. 144 

Ρουσόκουλος Θανάση; Α 81. 112. 204. 239. 
360

Ρούσος Πέτρος Α 96. 98. 101. 105. 106. 112.
117. 118. 128. 132. 184. 200. 201.202.205. 
217. 219. 220. 222. 223. 275. 330. 362. 409 
Β44. 258. 274. 315.319.320.321. 322.326. 
342. 355. 356. 364. 366 Γ 80. 81. 85. 172. 
173. 178. 179. 184.208. 209. 213. 223.230.
231. 232. 244. 247. 248.250. 252. 254. 255.
259. 263. 266. 267. 268. 269. 270.293. 295. 
297. 298. 307. 400. 401. 430 Δ 119. 140. 
167. 169. 170. 173. 174. 189. 190. 193.220.
246. 277. 340. 341. 356 

Ρούσος Γ. Β 317. 320 Γ 157. 242 
Ροΰστεντ Δ 291 
Ρούτ Τζελάλ Λ 282 
Ρούφος Π. Α 71 Β 346 Γ 206. 217 
Ρώτα; Β. Γ 62. 63. 192. 206

Σαβθίόης Κ. Γ 139
Σακαλή; Γ 210. 322. 323. 324
Σακαρέλλο; Λ 34
Σακελλαρίου Α 68 Β 43. 66
Σαλύ; Γιάννη; Β44. 312. 322 Γ 155.179.267
Σαλίγκαρο: Ν. Β 343
Σαμαρά;Α 126
Σαμαρίόη; Γ. Α 83
Σανταρί.λι Β 306
Σάντιι; Α πόστολο; Α 66
Σάντρομ Γ 456
Σαραντίόη; Α 178
Σαράτσογλου Β 171
Σαράφη;Σ. Α ΚΙ. 108. 211. 252. 268. 311. 314.

329. 342. 360. 396 Β 22. 25. 28. 54. 56. 71. 
72. 73. 74. 76.77. 78. 79. 8 1.83. 84. 86. 87. 
88. 89. 90. 93. 94. 103. 104. 115. 118. 119. 
126. 127. 129. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 
137. 138. 139. 141. 178.210. 222. 225. 226. 
228. 233.235. 239. 240. 248.251. 253. 272.
273. 278. 279. 281. 293. 294 302. 332. 336.
338. 365. 383. 385. 386. 389. 391. 392.401. 
407 Γ 22. 26. 30. 55. 56. 7 1. 75. 76. 78. 8 1. 
85. M2. 115. 116. 169. 172. 176. 180. 181. 
183. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 235.
250. 254. 284. 287. 288. 290. 318. 358.
398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 
406.407.412 .4 19. 422. 448 Δ 63. 66. 109. 
110. 111. 114. 115. 134. 135. 136. 138.
154. 155. 157. 158. 171. 177. 178. 189. 
217. 218. 239. 240. 259. 275. 281. 295.
308. 309. 310. 311. 312. 337. 355. 357.
358. 362. 363. 368. 375. 381. 395 

Σαρηγιάννη; Πτολεμαίο; (Αίας) Β 113. 115.
243. 355 Γ 56. 59. 60.61. 115 Δ 152. 153. 
156. 157. 167. 230. 258 

Σαρκής Σ. Γ 139 
Σαρρής Β. Δ 122 
Σαρρή; Δ. Β 121
Σβώλο; Ά λέίανδρο; Α 78. 90. 108. 145. 210. 

211.212. 369 Β 143. 148.258.264. 360. 361 
Γ 53. 54. 55. 67 68. 69. 70. 71. 94. 95. 96. 
97. 98. 99. 100. 101. 116. 117. 118. 172. 
173. 175. 178. 179. 180. 186.209.210.211.
213. 229. 230.231. 233. 234. 244. 245. 247. 
248.249. 250. 251. 254. 255. 256. 259.263. 
266. 270.271. 273. 274. 287.297. 305. 308.
309. 310. 311. 315. 321. 324. 334. 346. 348.
359. 364. 365. 395. 396.402.403.404.405. 
407.408. -110. 411.413.414.417. 418. 436. 
449 Δ 46. 51. 58.90. 91. 92.93.95. %. 113. 
120. 124. 125. 128. 129. 131. 142. 144. 145.
153. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 164. 168.
170. 178.214. 215. 216. 230.244. 245. 247.
254. 255. 377. 378. 379. 380. 382

Σβώλου Μαρία Γ 188. 220 
Σγουρίτσα; Γ 150. 403. 406 
Σγουρό; Γ 241 
Σέιμπεν Α 49 
Σέκερη; Β 66
Σεμερτίίώη: Βάλια; Α 317 Γ 61 
ΣέμπηςΆλ.'(Περικλής) Α 103. 373. 374. 375 

Β 185. 186 
Σι-.περ <Χίλ;) Β 56. 137 
Σ ίρθο; I. Γ 356 
Σέπλετ Γ 22 
Σεφεριάήη: Α 257

412



Σιάντος Γ. A 116. 185.186. 188. 197. 198.199. 
200.201. 202. 203.205.206. 209. 217. 219. 
220. 221.222. 223. 229. 231. 233.234.255. 
261. 271. 284. 290. 317. 318. 319. 334. 356. 
362. 365. 368. 369.370. 371. 372. 377.385. 
387. 398.399.400.401.402.403.405.408. 
409 Β 23. 24. 26. 27. 70. 86. 103. 104. 113.
141. 142. 143. 144. 145. 148. 149. 151. 154. 
155. 163. 184.185. 188. 190.208.217.218. 
224. 247.258.274. 275. 276.277.278.279. 
280. 281. 282.283. 284. 285.286.288.289.
293.294.295. 300. 301. 302.356. 360. 363.
364. 365. 366. 367.369.370. 372. 375.381. 
382. 387. 389. 393 Γ 26. 30. 32. 36. 45. 54. 
55. 56. 57. 58. 59. 61.69.76.77. 78. 79. 80.
83.98. 106. 118. 168. 184. 186. 197. 198. 
199. 202. 203.204. 205. 208. 2 10 .2 14. 231.
232. 243.244.245. 246. 249.250. 252.253. 
254.255.257.258. 260.269. 270. 271. 273. 
274.275.291.292. 293.294.296.298. 299.
304.305. 306. 310. 311.313. 315. 316. 321.
324. 328. 334. 386.387.395.396. 397. 398.
399. 400. 401 439.447. 449. 450.452. 453. 
4 54. 458 A 15. 21. 37. 38.44.46.65.66. 73.
112. 130. 132. 135. 137.138. 140. 141. 147.
150. 155. 156. 157. 158. 161. 162. 163. 164. 
165 166. 168. 169. 174. 175. 176. 177. 178.
180. 181. 191.211.213. 215.216.218.219.
220.221. 222. 238. 245. 246. 247. 277. 278. 
300.301. 302. 303. 304.310. 311 . 319. 321.
322. 323. 326. 327.337. 338. 339. 340.341.
347. 354. 355.356. 358. 370.371. 372. 373. 
374. 375.376. 379. 380. 381. 382. 385. 387. 
190. 391

Σιάντου Βαγγιιλιώ Γ 313 
Σιάρλο; Β 185. 186 
Σίγκουκλ Α 251 
Σιδηρουργό; Ά ρ. Β4Ι8 
Σι μάνα Β 416. 417. 422 Γ 30. 442 
Σιομανίδης Θ. Α 125. 127 
Σιτοκωνσταντινου Α 408 
Σιφναίος Β 418 
Σιφόνη; A 2S7
Σκανδάλη: Α 270 Β 86. 355. 357 
Σκαράι: Γ. Β 422 
Σκάρος A. Β I I7 
Σκαφίδας Γρ. Α 201. 202. 408 
Σκλάβενας Α 408
Σκόμπυ Γ 364. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 

417. 420. 422. 424.454 Δ 21. 24. 25. 41.46.
48.49. 50. 51. 56. 57. 58.62. 63.65.77. 79. 
85. 87. 90. 104. 106. 108. 109 110. III.
113. 114. 115. 116. 117. 120. 123. 127. 130.

132. 134. 135. 136. 150. 151. 152. 153. 154.
155. 157. 162. 163. 166. 167. 168. 169. 171. 
<72. 176. 178. 179. 181.202.206.210.212.
214. 222.223.226. 228. 229.230. 231. 232.
233. 236. 237. 239. 244. 250. 251.255. 256.
257. 258.259. 261.262. 266. 267. 270.272.
274. 279.281. 283. 285. 287.289. 292. 293. 
301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 310. 317.
320. 325. 329. 331. 333. 334. 335. 336. 337. 
340. 342. 344. 348. 349. 358.362. 364. 365. 
368. 375. 389

Σκοτεινός Γ 375 
Σκουπακίδης A 117 
Σκούρας Αν. Α 313 
Σκουριώτης Γιάννης Α 236. 356 
Σκουφάκης Στ. Β 117 
Σκραδάκης Β 418 
Σκυλοδήμος Α 311 
Σμάτς Γ 418 Δ 314. 317 
Σμόλικας Ν. (Ξυνός Ν.) Β 241 
Σμπαρούνης Γ 35 
Solod Γ 269. 270 
ΣόνμκΙ Δ 86
Σούλης Θωμάς (Δήμος Σουλιώτης) Α 162.

274 Γ 276. 278 
Σούμπασιτ: Γ 340 
Σούμπερτ Γ 432 .
Σουσλώφ Α 392
Σοφιανόπουλος I. Α 77. 166. 167. 208. 369.

400 Β 354 Γ 29. 53. 54. 55. 65. 69. 70. 71.
110. 151. 348 Λ 323. 379. 381. 382 

Σοφούλη; Εμμ. Β 307. 308. 309. 314 Γ 348 
ΣοφούληςΘ. Α 72.75. 107. 108. 133. 164. 165. 

167. 208.215.267.268. 272.314.315.316.
395. 396. 397. 398. 399. 400 Β 20. 56. 57. 
66. 143. 148. 257. 258. 259. 314. 353. 354.
355. 357. 358. 359. 361 Γ 28. 29. 45. 70. 
108. 110. 145. 148. 149. 150. 151. 157.
164. 347. 348. 392. 394. 395.443 Δ 55. 57.
58. 59. 60. 90. 101. 120. 121. 184. 230
231. 232. 234. 236. 255. 258. 285. 319.
321. 322. 323. 327. 329 

Σπαής Λέων Α 281. 283 Δ 262. 277 
Σπάικ Β 336
Σπέερ "Αλμπερ Δ 23. 65 
Σπηλιωτόπουλος Π. Α 51 Β 124. 314. 344. 

351.4 17.419 Γ 67. 350. 364. 380. 384.388. 
392. 394. 403. 404. 406. 419. 420. 422.424. 
442. 443. 444. 445. 454. 455. 457 Δ 21. 41.
102. 106. 118. 119. 166. 262 

Σπιυγκκρ Β 71 
Σπρίνχολ Λ 109 
Σπυρίδης Β 4Ι4  Γ 131
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Σπυρί δόνωφ Δ 339. 370. 371. 372. 393 
ΣταΟόπουλο; Β 124 Γ 176. 177 Λ 106 
ΣταΒοπούλου Παναγ. Β 268 
Στάλιν Β 189. 356 Γ 23. 24. 26. 153.258.281.

282. 283. 285. 286.337. 341.409.417 Δ 24.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 103.
173.211. 275. 320. 326.334. 379. 381. 382.
392. 393 

Σταματόπουλο; Α 215 Γ 86 
Σταμούλη; 1. Α 306. 390 
Στασινόπουλο; Δ 118
Σται,ριανό: Λ. Γ 135. 144. 425 Δ 22. 76. 204.

205. 206. 250 
Σταυρίδη; Γ 217 
Στι-.ργιάτος Δ 88
Στετίνιου; Γ 281 Δ 254. 317. 381 
Στεφανάκο; Α 211. 215. 270. 314. 360 
Στειρανόπουλο; Α. Δ 230. 258 
ΣτεψανόπυυλοςΣτ. Α 71.208 Γ 71 Δ 319. 323 
Σ τήβεν;Β 4Ι5 . 416. 417. 423 
Στιούαρτ Β. Α 257 Β 180 
Στό ου Λήλαντ Γ 144 Δ 76. 206 
Στρατή; Δ. Α 7 6 .127. 234. 237. 355.356. 357.

358. 359 Γ 53. 94. 172. 182. 259. 263. 272.
395 Δ 128. 165. 167. 214 

Στρατός Γ 394
Στρίγκος Λ. Α 148. 180. 205. 217. 222. 223.

224. 306. 332. 362 Β 112. 113. 184. 185.
206. 207. 295. 300. 406 Γ 131. 133. 293. 
297. 377 Δ 65. 66. 68. 220. 298. 299. 338. 
372

Στρίμπεργκ Δ 252. 317 
Συμεωνίδη; Α 147 
Συνεφάκης Λ 71 
Συράκωφ Γ 366. 367. 370. 375 
Σφέτσο; Θωμά; Γ 367 
Σωμερίτη; Στρατή; Α 76. 108.252. 254 Δ 160. 

161

Ταβονλάρη; Α 21 5. 341 Β 48. 49. 50. 60. 84.
314. 363 Γ Χ3 86 

Τανίόη; Λ 119
Τανούλα; Α0. Α 77. 110 Γ 217 
Τελεκίδη; Β 354 Γ 62 
Τεμελκόβσκι Μπόρκο (Λίλιακ) I' 34. 438 
Τέμπο - Μπουκμάνοβιτ; Σβετο'άρ Α 335 Β 

186. 187. 211. 216. 217. 218. 219.220. 221.
222. 227. 228. 231. 232.274. 279. 282.283. 
289. 366 Γ 32. 34 

Τφζόποι.λυ.- Ν. Α 77 Β 122 
Τι.ρπόψσνι Λάζο; (Ζησιάδη;) Α 113. 117 
T;aflr./Ji; Α 385 
Τ.ιινάτο: Γ 440

Τ,ιινΓ.τύκΐ); Γ 112
Τ.ανής ΆπΛστολο; Α 87. 102. 11(1. I 13. 124. 

125. 169. 170. 174. 176. 177. Ι7Χ. 179. ΙΚΙ.
223. 224

Τζέλικο Γ 425 Λ 41. 42. 48. 64. 86 
Τ;.:ρμιά; Γ 394 
Π έφ  Γ 169. 170 
Τζέφκρσον Β 103
Τζήμα; Α. (Σαμαρινιώτη;) Α 117. 118. 122. 

169.181. 182. 183. 184.200. 201.202.205.
206. 2’7. 222.223.261. 263. 273. 275. 284.
330. 332. 362. 403. 408. 409 Β 23. 24. 26. 
27.28. 30. 76. 78. 79.81. 82.83. 84.86. 87.
88.90.93.94. 103. 104. 119. 126. 127. 129.
130. 132. 133. 135. 136. 138. 139. 184. 185.
210. 211.217. 218.219. 221. 222.223.224. 
225.228. 315. 319. 322. 342. 364. 389. 392.
393. 395. 411 Γ 26. 32. 33. 34. 35. 43. 283. 
285. 286. 307. 308. 409. 410. 413 Δ 173.
260. 310. Ε6:ν 369. 370. 376. 377 

Τζήμας Γώγο; (Γκόγκο;) Γ 19. 79. 80 
Τζίλας Μίλοθαν Β 189. 279 Γ 410 
Τζιότζιο; Βασ. Β 72. 211. 217. 239. 241. 279 
Τζότζι Κώτσι Β 217. 218 . 219. 221.227. 228.

232. 274. 279. 280. 281 
Τζών Γ 170
Τιμογιαννάκη- Γ. Α 83 Δ 251 
Τίτο Β 169. 177. 179. 180. 181. 186. 187. 189. 

2 17.222.231.284.286.289.293.314.325 Γ 
33. 53. 76. 235. 255. 268. 284. 285. 286. 
288.317.340. 342.398.409.410. 412.413. 
418.439.441 Δ 38. 76. 141. 173. 174. 369. 
370. 372. 373 

Τολιόπουλο; Α 315 Γ 387 
Τολμπούχιν Φ.Ι. Γ 336. 362. 371. 376. 378 
Τοποΰζογλου Άναστάσης Γ 367 
Τριανταφυλλάκος Τ. Β 343 
Τριαντάφυλλου Β 122 
Τρικούπης Δ 55 
Τρογιάν Γ 387
ΤσακαλΛτο; θ .  Α 269 Γ 420 Δ 89. 270. 336 
Τσακόπουλο; Σ. Α 208 Γ 348 
Τσαλδάρης Κ. Α 7 1 Β 257. 314. 348. 349 Λ 55.

323. 327 
Τσαμάκο; Γ 284. 287. 446 
Τσάντη; Μιχ. Γ 61. 183.255. 272. 276 Α 392 
Touoi>c Αντών (Φιοστερίδη; Α.) Γ 358. 359.

364. 366.367. 368. 370. 371. 374. 375.376.
400. 428.430. 431 Λ 22. 86. 241. 290. 294. 
308

Τσαρδάκα; (Μακεδόνα;) Α 138 
Τσάτσο; θκμ. Α 108. 393 Β 57 Γ 109. 269. 

403. 405. 424. 448. 453. 454. 455 Λ 47. 58.
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113. 118. 167. 230. 244 
Τσεβάρσι Φράνκ Δ 76 
Τσέγα; Παντελής (Θανασύκης) Α 87. 102.

103. 124. 136. 181. 223 
Τσελέκας (Κίμων) Α 289 
Τσελλιος Α 73 
Τσέλο; Α 270
Τσερνίτσεφ Γ 287. 289. 291. 292 
Τσιάρας 'Αναστ. Α 77. 110 
Τσιθάρας Α 284
Τσιγάντες I. Α 340. 342. 357. 358. 359. 360.

396. 399. 404 Β 20. 21. 22. 57. 72 
Τσιγάντες Χρ. Β 308 
Τσίμπος Β 250
Τσίπας Ανδρ. A 117. 118. 122. 164. 183. 184.

185. 186. 200. 201. 202.203. 217. 221. 222 
Τσιπούρας Ν. Β 250
Τσιριμώκος ‘Ηλίας Α 77. 78. 108. 133. 157. 

167.209. 230. 232. 234. 235. 237. 252. 254.
255. 290. 314. 315. 354 Β 23. 73. 86. 87. 
258.264. 274. 275. 276.315. 319. 320. 321.
327. 341. 355. 363. 364. 366. 367. 368. 369. 
412 Γ 57. 80. 98. 103. 106. 118. 172. 186. 
195. 196.208. 230.235. 244. 245. 246.250. 
251.2 /0. 273. 274. 310. 315. 346. 347. 348. 
350. 360. 395. 396. 405.410. 411. 413. 414 
Δ 46. 51.52.96.97.102. 103.113. 114.120.
129. 131. 132. 152. 153. 156. 157. 158.159. 
160. 161. 164. 165. 166. 168. 170. 181.214.
215. 222. 230. 232.244. 245. 246 247.254.
255. 256. 257. 313. 328. 380. 381. 382 

Τσιριντάνης Δ 122 
Τσιρώνης Μ. Β 86 
Τσόκλεϋ Γ 435
Τσ· λάκογλου Γ. Α 51. 52. 54. 71. 107. 152.

288 Β 17.49. 250. 414 Γ 404. 420 Λ 121 
Τσουθαλέκης Α 298
Τσουδερός'Εμμ. Α 68. 69. 72 Β42.43. 62.66.

142. 143. 170. 173. 307. 311. 317.318.319.
320. 321. 322. 323. 324. 347. 348. 351. 354 
Γ 29. 31. 44. 45. 48. 52. 53. 54. 64. 65. 66. 
68.69.71.79.81.82.95. 102. 108. 109. 110.
I II . 112. 117. 145. 146. 147. 149. 152. 154.
155. 156. 157. 158. 160. 161. 164. 165. 166.
167. 199, 232. 242. 266. 393 

Τσουκαλά; Β. Α 103
Τσώρτσιλ Α 259 Β 53. 58. 65. 85. 170. 171.

173. 179. 180. 181. 182. 312. 322. 323. 324.
325. 328. 329. 330. 347. 348. 349. 356. 367.
370. 373. 383. 412. 413. 422 Γ 23. 24. 25. 
26.53.72. 134. 153. 157.158. 159. 160. 162. 
163. 171. 178.225. 230.241.255.262.267.
279.280. 281. 282. 283.286. 322. 333. 337.

339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 348.
357. 359. 363. 364.377. 378. 391.409.412. 
416. 417. 418. 424. 425. 445 Δ 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.31. 32. 33.41.42. 58.65.
89.94.98.99. 102. 103. 104. 105. 106. 113.
114. 115. 117. 131. 178. 189. 207.211.232.
233. 234.237. 244.245. 251. 252. 253. 255.
258. 259.262. 270. 271. 272.273. 276. 291.
292. 307. 313. 314. 315. 316. 317. 318.319.
320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328.
329. 330. 333. 334. 335. 338.341.342. 343.
348. 350. 361. 369. 374. 375. 378. 379. 380.
381. 382 

Τυρίμος Α 126. 221. 408

Ύψηλάντης (Ρόσιος Ά λίκος) Α 327

Φαρδέλο; Γ 31. 52. 53 
Φάριγκτον (Λόρδος) Β 170 
Φασουλάκης Α 257 
Φατίχ Καπούλι Α 140 
Φείδας Α 77. 110
Φέλμυ Γ 442. 443. 444. 445. 455. 456
Φιλιππίδης Α 287
Φιλοτόπουλος Γ 126
Φίλοφ Β 270 Γ 33. 338
Φλούλης Α 269. 342 Β 228. 239. 241 Γ 75
Φλωράκης X. Α 130 Γ 458
Φόερτς Β 108
Φόν Στρόοπ Β 422
Φόντορ Μάικ- Α 39. 76. 77. 204. 206
Φόρντ Β 323
Φόστερ Γ. Β 198
Φοϋλερ Ντ. Β 171
Φούντης Δ 119
Φραγκόπουλος Δ 36
Φρειδερίκη Β 322
•ίηΛέκας Α 382
Φωτόπουλος Δ. Γ 397 Δ 280

Χαβίνης Γ 394
Χάγκεν (Χιώλτερ Β 52 Γ 33. 391 
Χάλιφας Γ 280
Χάλλ Κόρντελ Γ 31.48.280.2Χ1. 282 Δ 28.31 
Χαμαλίδη; Α 168. 170. 171. 172. 174. 176.

177. 178. 181 
Χάμπε Γ 442 
Χάμπρο ΐσάρλς Β 85 
Χάμσον Α 374 "
Χάμφ Ρ. Γ 391.455 Α 39 
Χαραλαμπίδης Γ. Α 176. 177 
Χαριζάνης ’Ιερουσαλήμ Α 113. 117. 125 
Χάρριμαν Α 25. 28. 29 
Χάρτ Λίντελ Γ 336 Δ 104. 105



Χατζάρα: A 290
Χατζηθασιλείου Χρυσά A 06. ΙΟΙ. 105. 107.

112. 118. 155. 170. 180. 181. 184.201.202. 
217. 222. 224. 225. 330. 362. 371. 400 Γ
174. 106. 200. 208 Λ 130. 178. 216. 220.
245. 246. 340. 354. 377. 302 

Χατζηεμμανουήλ Ίφικράτης (ή Χατζημα- 
\ώλης) Α 81. 239 Β 22 Α 165. 214 

Χατζηκώστας Α 232. 236 
Χατζήμαλης Κωνστ. Α 95.101. 105. 106. 113.

217. 222. 223. 263. 407 
Χατζή μάρκου - Χατζή Ή ρώ Γ 168. 313 
Χατζημιχάλης Π. Α 51 Δ 180. 241. 303. 304 
Χατζημίχος 1. Β 343 
Χατζημίχου Γ. Β 346
ΧατζήμπεηςΣ. Α 81. 108. 164. 166. 252. 342.

399 Γ 62. 118. 119. 250. 397. 399 
Χατζής Δημ. Α 33. 38. 340 Γ 61 
Χατζής θαν. Α 33. 164. 166. 211. 217. 222. 

229.232. 233. 234. 237.238. 239. 271.272.
273. 275. 332. 395. 399. 407 Β 28. 68. 86. 
90. 113. 224. 353 Γ 28. 56. 95. 116. 147. 
183. 186. 190. 210. 214. 218. 221. 232. 245. 
249. 252. 254. 260.269. 278. 293.447 Δ 52. 
299. 392 

Χατζή Λιέσχι Β 214 
Χατζίσκος Α 55 
Χεθούϊτ Α 272
Χελιώτης (Κώστας Μάρας) Β 38 
Χέλμης Γ 348 
Χίλς Γ 444 Δ 17 
Χίμλερ Β 421
Χίτλερ 'Αδόλφος Α 45. 49. 51. 118. 124. 145.

165. 188 Β 34. 49. 69. 261. 265. 333. 376.
378. 421 Γ 33. 34. 134 279. 335. 336. 351.

353. 418. 431 Λ 65. 252. 201. 337. 368 
Χιιικάκ ης Γ 112 
Χλωρός Γ. Α 208 
Χονϋάκης Λ. Β 336 
Χόουτ Β 181
Χόπκινς X. Λ 273. 317 
Χότζα Ημβέρ (Τάρας) Β 177. 182. 186. 187.

211. 213. 216. 217. 218. 231 
Χότζα Φαντίλ Β 214
Χουλιάρας Γ. (Περικλής) Α 140. 284. 286. 

291.292.294.300.327.384. 385. 387 Β 106 
Γ 446. 447

Χούτας Β 25.55 117.118. 132.383.398. 399 Γ
74. 239

Χρύσανθος (άρχιεπίσκοπος) Α 52. 74. 75. 
341 Β 58.344. 349. 351 Γ 66. 67. 117. 145.
146. 148. 443 

Χρυσοκελαριάς Β 38 
Χρυσόμαλλος Β 72. 73 
Χρυσούλας Χρυσόστομος Α 303 
Χρυσοχόου Α 147. 210 Β 121. 333.414 Γ 372.

373. 374. 432. 434 Δ 72 
Χωμενίδης Χρ. Α 76. 133. 154. 156. 157. 228.

230. 231. 232. 233. 234. 235. 237. 316.317. 
341.356. 358. 359. 360 Β 345 Γ 61

Ψαλιδάκης Α 257
ΨαρρύςΔ.Α 110. 140.147. 148.278.279.280. 

281.282. 284. 342.396 Β 22.25. 28. 29. 54.
71. 74. 84. 101. 102. 103. 104. 118. 119. 
120. 127. 128. 129. 130. 133. 139.225.227.
249. 250. 251. 256. 271. 295. 314. 321.335.
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