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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ο ΛΑΟΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ 
Η ΗΓΕΣΙΑ ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ

Δύο γραμμές στό Λαϊκό 
επαναστατικό κίνημα



Κ ορυ οχά δες : 
Τό σ χ ο λε ίο



Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ  ΕΝ ΔΕΚ Α ΤΟ

ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ-ΛΙΒΑΝΟΣ

Πόλωση τών ταξικών καί κοινωνικών δυνάμεων στήν Ε λ 
λάδα προκάλεσε -  δπως είδαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο -  
ή παράξενη γιά κείνη τήν περίοδο προσέγγιση τών δύο άντί- 
παλων, στό γενικό πόλεμο, Ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, τής 
’Αγγλίας καί τής Γερμανίας. Ό λ α  έδειχναν πώς στήν Ελλάδα  
ό έμφύλιος πόλεμος όργανωνόταν μέ γοργό ρυθμό.
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Τό λαϊκό έπαναστατικό κίνημα άντέδρασε σταθερά, μέ 
τήν πιό μεγάλη συσπείρωση τών δυνάμεων στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, 
τήν ένταση τής πάλης καί σέ πρώτη γραμμή τής ένοπλης πά
λης καί τήν παραπέρα άνάπτυξη τής λαϊκής έξουσίας. Δυό  
μεγάλες έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις τών κατακτητών τσακί
ζονται, ένώ ταυτόχρονα άποτύχαιναν ot “Αγγλοι στήν έπι- 
δίωξή τους νά δημιουργήσουν άξιόλογες άντίπαλες-ά- 
ντεπαναστατικές δυνάμεις, πού νά άμφισβητούν τήν κυριαρ
χία τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ή τουλάχιστο ικανές νά άποτελέσουν 
δύναμη πρόκλησης άγγλικής στρατιωτικής έπέμβασης. Ό  
ΕΔΕΣ, ή κύρια άγγλοκίνητη δύναμη, γίνεται σκόνη καί σώζε
ται όχι τόσο άπό τούς "Αγγλους δσο, καί βασικά, άπό τόν 
όπορτουνισμό τής ίδιας τής ήγεσίας τοΰ λαϊκού κινήματος.

Τόν καιρό πού στό Βουνό ναυαγούσε ή δυναμική πολι
τική, στήν πρωτεύουσα άποτύχαιναν οι προσπάθειες τών 
“Αγγλων καί τής βασιλικής κυβέρνησης τών έξόριστων νά δε
σμεύσουν τό λαϊκό έπαναστατικό κίνημα κάτω άπό μιά κυ
βερνητική έπιτροπή άστών πολιτικών μέ έπικεφαλής τόν ’Α ρ
χιεπίσκοπο Δαμασκηνό.

Ή  έπιδίωξη, δμως, άπότυχε μόνο μερικά. Δέν έγινε δυ
νατό νά στερεωθεί ή λεγομένη κυβερνητική έπιτροπή, δόθηκε 
δμως ή δυνατότητα νά άνοίξει ένας άλλος δρόμος: Νά παγι
δευτεί μέ πολιτικά μέσα ή ήγεσία τοΰ λαϊκού έπαναστατικοΰ 
κινήματος καί νά δημιουργηθούν προϋποθέσεις «μετανά
στευσης» τής άποφασιστικής ήγεσίας άπό τό έσωτερικό τής 
Ε λλάδας στό έξωτερικό, μακριά άπό τή ζωή καί τή δράση 
τοϋ έλληνικού λαού. Καί σ’ αύτό συντέλεσαν δυό, φαινομε
νικά μόνο άντιφατικά, γεγονότα: Ή  συμφωνία τής Πλάκας 
καί ή ίδρυση, κυρίως ή διεύρυνση, τής ΠΕΕΑ.

Στό κεφάλαιο αύτό θά δούμε πώς ή συμφωνία τής Πλά
κας άνοιξε τό δρόμο πρός τό Λίβανο καί πώς ή ΠΕΕΑ άπό 
όργανο άνάπτυξης καί όλοκλήρωσης τής λαϊκής έπαναστατι- 
κής έξουσίας -  δπως τήν είδε καί τήν ήθελε ό έλληνικός λαός 
-  έγινε τροχοπέδη καί φραγμός στήν άνεξάρτητη πορεία τής 
έπανάστασης, τόν καιρό πού δλοι οί έσωτερικοί, βαλκανικοί 
καί διεθνείς παράγοντες συνηγορούσαν καί εύνοοΰσαν μιά 
τέτοια πορεία.
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ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΑΜ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΗΝ Α ΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

Φήμες άναοτατώνουν την ’Αθήνα.

Ά π ό  τά μέσα τού Ό κτώ βρη  1943 άρχισαν νά κυκλοφορούν φήμες άντι- 
φατικές καί άλληλοσυγκρουόμενες γ ιά  τά άποτελέσματα τών μεγάλων 
γερμανικών έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων στή Ρούμελη καί τήν ’Ή πειρο, 
πού έγιναν π ιό  τραγικά άπό τήν άλληλοεξόντωση τών άνταρτών τού 
ΕΛΑΣ καί τού ΕΔΕΣ. Τά γερμανικά άνακοινωθέντα καί τά σχόλια τού 
κατοχικού τύπου μιλούσαν γιά  όλοκληρωτική έκμηδένιση τού άντάρτικου 
καί γιά «μεγαλοψυχία» τών Γερμανών, πού άφοπλίζουν καί άφήνουν λεύ
τερους δλους τούς αιχμαλώτους άντάρτες καί δήθεν γίνονταν δεκτά τά 
τμήματά τους μέ ένθουσιασμό καί εύγνωμοσύνη άπό τούς χωρικούς.

Ταξιδιώτες, σιδηροδρομικοί καί μερικοί άντάρτες, πού ξεφεύγοντας 
άπό τούς πολεμικούς «κλοιούς» έφταναν στήν ’Αθήνα, μιλούσαν γιά  με
γάλες μάχες μέ τούς Γερμανούς καί τούς ταγματασφαλίτες πού τούς άκο- 
λουθούσαν, γιά  έρειπώσεις όλόκληρων χωριών καί όμαδικές έκτελέσεις. 
Γιά τίς συγκρούσεις τών έλασιτών μέ τούς ζερβικούς άλλοι τήν εύθύνη τήν 
ρίχνανε στόν Ζέρβα καί τούς ’Αγγλους καί άλλοι στόν ΕΛΑΣ.

Στίς άρχές τού τρίτου δεκαήμερου τού Ό κτώ βρη  βούιζε ή ’Αθήνα: 
«’Αρχισε ή κομμουνιστική έπανάσταση!», «Τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ χτύπησε 
άπρόκλητα τά  τμήματα τού ΕΔ ΕΣ -ΕΟ ΕΑ !», « Ό  Σαράφης σκότωσε τόν 
Ζέρβα!».

Μέ τίς  έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις είχε διακοπεί ή έπικοινω νία τής 
ΚΕ τού ΕΛΑΣ μέ τό ΓΣ. Οί σύνδεσμοι Θανάσης Γοργόλιας καί Μαρού- 
γκας καθημερινά άνεβοκατέβαιναν στήν Πάρνηθα χωρίς νά φέρνουν τ ί
ποτα περισσότερο άπό φήμες κα ί άνεύθυνες πληροφορίες, πού φτάνανε 
στό έλασίτικο σύνταγμα Ά ττικοβοιω τίας. Ό  κρυπτογράφος Γώγος Τζή- 
μας, άπελπισμένος έγραφε στό ΠΓ τού ΚΚΕ: «Τίποτα τό νεώτερο. 'Ο 
σταθμός τον Γενικού σιωπάει. ”Αδικα ό χαλκέντερος άσνρματιστής μας 
Νικολάκης κάθεται καρφωμένος μπροστά  στό μηχάνημά τον. Στό μεταξύ  
άνεύθννες πληροφορίες στό 34ο Σύνταγμα φέρνονν τόν Ζέρβα όιαλνμένο  
καί τά τμήματα τον Ε Λ Α Σ  νά ΐχουν  συμπ τνχτε ϊ σ τήν Π ίνδο κ α ί τή Δ υτική  
Μ ακεδονία. Χάσαμε έπίσης τήν έπαφή μας μ έ  τό Σ τρατηγείο  τής Μ ακεδο
νίας. Οι μπαταρίες  μας άδειάζονν κ α ί θά χρειαστούμε νέες. Φ ροντίζουμε 
νά έφοόιαστονμε μέ τή βοήθεια τον Συντάγματος»! 1

Φως στό ρόλο καί τά έργα τον Ζέρβα..

Ή  ΚΕ τού ΕΛΑΣ βρισκόταν σέ άπόγνωση. Τρομερά άνήσυχη ζητούσε 
άπό τήν πολιτική ήγεσία νά έξασφαλίσει μέ κάθε τρόπο έπαφή μέ τό ΓΣ.

1. ’Αρχεία ΚΕ τοΰ ΚΚΕ.
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Από  δώ ηέρασε ό φ ασισμός

'Υποχρεώθηκα νά πάω δυό q ορές στή σπηλιά τής Πάρνηθας. οπον είχαμε 
τόν ασύρματο, χ«υοίc αποτέλεσμα. Ειδικός σύνδεσμος στάλθηκε άπό τό 
σύνταγμα Ά ττικοβοκυτίας. μά θά αργούσε νά γυρίσει. Μόνο τίς πρωινές 
(ί)ρες τής 20ής Ό κτώ βρη άποκαταστάθηκε ή έπαφή μέ τό ΓΣ καί τήν ίδ ια  
μέρα έφτασαν στήν ’Αθήνα πολλά τηλεγραφήματα, κυρίως εύχάριστα γιά 
τόν τρόπο πού άντιμετώπιζαν τά τμήματα τού ΕΛΑΣ τίς γερμανικές έπι- 
θέσεις καί στοιχεία γ ιά  τή δράση τού Ζέρβα.

Τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ, έχοντας π ιά  στή διάθεσή τους συντριπτικά 
στοιχεία γ ιά  τήν έθνοπροδοτική δράση τού ΕΔ ΕΣ τής ’Αθήνας καί τού 
Ζέρβα στό βουνό, άρχισαν μεγάλη διαφωτιστική καμπάνια . Ό  «Ριζοσπά
στης». στίς 25 τού Ό κ τώ βρη  1943, δημοσιεύει τά  στοιχεία γ ιά  τή συμπα
ράταξη τού Ε Δ Ε Σ  τής ’Α θήνας μέ τούς κουίσλινγκς καί όνομαστικά 
καταγγέλλει τά μέλη τής Κεντρικής Διοίκησης τοΰ ΕΔΕΣ συνταγματάρχες 
Π απαθανασόπουλο καί Π απαγεωργίου, πού πλαισίωσαν κα ί στρατολο
γούσαν άξιωματικούς τού Ε Δ Ε Σ στά τάγματα άσφαλείας τοΰ Ράλλη, στό 
ονομα τοΰ Ζέρβα, ότι είχαν τή συγκατάθεσή του. Καί σ’ δλη τήν Ε λλά δ α , 
τόνιζε ό «Ριζοσπάστης», οί έδεσίτες άρχισαν άνοικτά νά συνεργάζονται 
μέ τούς Γερμανούς. Σέ δικαστήρια, πού Εγιναν στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα, 
μπροστά σέ Ά γγ λο υ ς  άξιωματικούς καί ά ν τ ιπ ρ ο σ ώ π ο υ ς  τής ΕΚΚΑ, άπο- 
καλύφτηκαν στελέχη τού ΕΔ ΕΣ κατάσκοποι τών Γερμανών, καταδότες 
άγων ιστών, άκόμα καί όδηγοί τμημάτων τών κατακτητών στίς έκκαθαρι- 
στικές έπιχειρήσεις καί σ’ άλλες τρομοκρατικές έπιδρομές ένάντια στά 
τμήματα τού ΕΛΑΣ. Έ π ίοη ς  δημοσιεύτηκε μιά πολύ χαρακτηριστική γερ-
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Οί έκδ ικη τές : Α ντά ρτες  σ ’ ένέδρα

μανική προκήρυξη, πού ρίχτηκε άπό άεροπλάνα στά ζερβικά τμήματα καί 
πού άνάμεσα σ' άλλα ϊ'.'θ(«( f :

«... ’Ε χτροί μας είναι ο ί Σύμμαχοι κ α ί ο ί κ.ομμουνκπαί συνεργάτες  
τους. Δ έν βά έπ ιτρέφ ονμε ιττούς έχθρούς μας νά βάλουν πόόι στό  / /./.;/-  
νικά ίό αη ο ς  γιά  νά τό χρησιμοποιήσουν γιά  όρμητήριο έναντίον μας. ΓΥ 
α ϊτό  πολεμούμε τίς κομμουνιστικές οργανώ σεις τον Ε ΛΑ Σ, πού όέν είναι 
<ϋ.λο παρά μισθοφόροι τών  ”Ά γγλω ν... "Οταν τά  γερμανικά στρατεύματα  
πλησιάσουν τίς γραμμές πού  βρίσκεστε νά όίόετε σημεία άναγνωρίσεως 
τών όμάόων τον ΕΔΕΣ, γιά  νά άποφενγω νται ίτσ ι α ί μετα ξύ  μας σνμπλο- 
καί...».  2

Ό  ΕΛΑΣ -  τόνιζε ό «Ριζοσπάστης» -  είναι αναγκασμένος ν' άνοίξει 
τοι μέτωπο πόλεμο, μέ τούς Γερμανούς, μέ τόν Ζέρβα καί τούς κατασκό
πους Έ δεσίτες, πού στά μετόπισθεν όόπγούν τούς Γερμανούς. Καί παρα- 
κίίτω συνέχιζε: «... Οί Γερμανοί καίνε τά  χωριά... Στό χωριό Σπηλιά τών 
Τεμπων, σ' επιοεση τών ανταρτών fcoavav μπροστά τα γυναικόπαιδα γιά 
ν' αποφεύγουν tic σφαίρες. Στά Γιάννενα έκτέλεσαν 15 έπιστήμονες. Στή 
Κοζάνη τουφέκισαν 1U0 πολίτες. Τ α μαζώματα τοΰ ΕΔΕΣ συναγω νίζον
ται μέ τούς Γερμανούς. Π ιάνουν άντρες, γυναικόπαιδα χωριών καί δέρ
νουν. ληστεύουν καί δολοφονούν. Στό Βάλτο, δπως καταγγέλνει τό άνα-

2. «Ριζοσπάστη;». 25. 11.43
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κοινωθέν τοΰ στρατηγείου του ΗΛΑΣ... κατακρεούργησαν όια μαχαίρας 
τόν έθνικό ήρωα Π απακουμπούρα γιατί ήταν Έ αμίτη ς καί σκότωσαν τόν 
έκπρόσωπο τού ΕΑΜ Παυλόπουλο... στίς 14-15 Ό χτώ βρη  οί Ζερβικοί 
είχαν σύσκεψη μέ τούς Γερμανούς στό χωριό Βαλεντίνη τών Ίω αννίνω ν 
γιά  νά συντονίσουν άντιελληνική δράση ένάντια στόν έθνικό στρατό τού 
ΕΛΑΣ». Καί ό «Ριζοσπάστης» παρέθετε στοιχεία γιά τίς συνεννοήσεις 
τοΰ Ζέρ6α μέ τούς Γερμανούς στρατηγούς Λάνς καί Σέπλετ, πού άσχολή- 
θηκε καί τό ΚΓΣΑ. Παρ* όλη τήν άπαγόρευση ό Ζέρβας έκανε άνακωχή 
καί έστειλε σά σύνδεσμό του μέ τούς Γερμανούς τόν άνθυπολοχαγό Ίω άν- 
νου στά Γιάννενα καί τόν ύπολοχαγό Μ πονούμη στά Τρίκαλα. 3

Στίς 28 Ό κτώ βρη ό «Ριζοσπάστης» κάτω άπύ τόν τίτλο: « Ό  Ζέρβας 
καί ό ΕΔ ΕΣ συμμαχούν μέ τούς κατακτητές — Φώς στά προδοτικά σχέδια 
τοΰ ΕΔΕΣ» δημοσίευσε άνακοινωθέν τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ καί στίς 30 
Ό κτώ βρη είχε άρθρο μέ τίτλο: «Κατάρα καί θάνατος στούς προδότες». 
’Αφού έξηγοΰσι: τούς λόγους πού διάλεξαν τή στιγμή νά προχωρήσουν οί 
έδεσίτες καί δλοι οί άντίπαλοι τού ΕΑ Μ -ΕΛΑΣ. τόνιζε: « Ό  έλληνικός 
λαός είναι μεγαλόψυχος, μέ άνδρισμό καί άνωτερότητα. Μά ποτέ δέ θά 
συγχωρέσει τά καθάρματα πού συμμάχησαν μέ τούς κατακτητές ένάντιά 
του. Τά αίματοβρεμένα βουνά του, δπου αυτόν τό μήνα διεξάγει τό φο
βερό του πόλεμο, άντιβουίζουν τό φρικτό του μίσος ένάντια στούς προδό
τες. Μ ιά θέληση γρανιτένια κυριαρχεί στό έθνος καί ένα σύνθημα έμπνέει 
τόν ηρωικό του στρατό, τόν ΕΛΑΣ: Ν ά συντρ ίβει ή πέμπτη φ ά λα γγα  τών 
Β ονλπιώτώ ω ν-Ζέρβηδω ν. Δ ίχως νά ξεκαθαριστεί ό φαλαγγιτισμός δέν 
μπορεί νά γίνει έθνικός άπελευθερωτικός πόλεμος...». 4

Χαλάρωση τής έντασης.

Ή  διαφωτιστική καμπάνια  τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ είχε τεράστιο όντί- 
χτυπο. Καινούριες μάζες λαού έντάχθηκαν στίς γραμμές τών έθνικοαπε- 
λευθερωτικών όργανώσεων. 'Έ να μούδιασμα πού παρατηρήθηκε τίς πρώ 

3. Βλ. Σαράφης. Ό  ΕΛΑΣ. σελ. 253:
«ΟΙ σχέσεις μεταξύ ΕΔΕΣ καί Γερμανών ήταν μάλλον φιλικές, πολλοί Αξιωματικοί τοϋ 

Ε Δ Ε Σ  κατέφυγαν στίς πόλεις πού κατείχαν ο ί Γερμανοί καί έκεΐ παρέμειναν Ανενόχλητοι ή 
διευκολύνθηκαν νά γυρίσουν στά σπίτια τους καί κυκλοφορούσαν μέ τή στολή τους, ένώ αν 
συλλαμβάνονταν ένας άντάρτης τού ΕΛΑΣ άπό  τούς Γερμανούς τουφεκίζονταν. Α ποθήκες 
καί στρατολογικά γραφεία τού ΕΔΕΣ λειτουργούσαν στά Γιάννενα κα ί στήν Ά ρ τ α  έν γνώ- 
σει τών Γερμανών καί τά αύτοκίνητα πού μετάφεραν τά τρόφιμα τού Ε ΔΕ Σ  περνούσαν 
μπροστά στούς Γερμανούς σκοπούς χωρίς νά ένοχλούνται. Τμήματα τού Ε Δ Ε Σ  ήταν έγκατε- 
στημένα σέ τέτοια σημεία καί πλησίον τών Γερμανών πού ήταν άδύνατο νά  σωθούν χωρίς 
τήν άνοχή τών Γερμανών».

4. ’Α ρχεία ΚΕ τοΰ ΚΚΕ. (Ή  υπογράμμιση στό κείμενο).
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τες μέρες τής όλομέτωπης έπίθεσης ένάντια κυρίως στίς λαϊκές συνοικίες 
άρχισε νά ξεπερνιέται. Στίς ένοπλες τρομοκρατικές έπιδρομές ό ΕΛΑΣ 
τής πρωτεύουσας απαντούσε όλο καί πιό σταθερά καί άποφασιστικά. Σέ 
τέτοια κατάσταση βρισκόταν ή πρωτεύουσα όταν έφτασε ή πληροφορία 
πώς ό ΕΛΑΣ. μέ πραντοβουλία του καί μονόπλευρα, διέταξε τά τμήματά 
του νά σταματήσουν κάθε πολεμική δραστηριότητα ένάντια στά τμήματα 
τού Ζέρβα καί νά στραφούν μ' όλες τίς δυνάμεις κατά τών Γερμανών. Καί 
άκόμα πώς τά τμήματα τού Ζέρβα αύτοδιαλύθηκαν. δτι οτούς σκόρπιους 
άντάρτες τού ΕΔΕΣ, πού πέρασαν σέ περιοχές τού ΕΛΑΣ. δόθηκε τροφή, 
περίθαλψη κα ί βοήθεια νά περάσουν μέ άσφάλεια στίς περιοχές τους.

Κείνες τίς μέρες γύρισε στήν ’Αθήνα μέ λίγους άξιωματικούς ό συν
ταγματάρχης Πεντζόπουλος. 5 διοικητής τού λεγόμενοί' Συντάγματος 
Θεσσαλίας τού ΕΔΕΣ. Αύτός, χω ρίς νά  δεχτεί καμιά γερμανική πίεση, μέ 
τό έπιχείρημα πώς ένας στρατός μέ τέτοιο πολύμορφο όπλισμό καί πλα ι
σίωση δέν είναι κατάλληλος γιά  πόλεμο μέ τά γερμανικά στρατιωτικά 
τμήματα, έστειλε -  όπως άποκάλυψε ό Πυρομάγλου -  τούς άντάρτες στά 
σπίτια τους καί ό ϊδ ιος γύρισε στήν ’Αθήνα, χωρίς νά ένοχληθεϊ άπό τούς 
Γερμανούς καί τούς κουΐσλινγκς. Ό  Πεντζόπουλος, γιά  νά δικαιολογήσει 
τή λ ιποταξία του. μετάδωσε τήν πληροφορία πώς τά  τμήματα τού Ζέρβα 
δέν υπάρχουν πιά : Δ ιαλύθηκαν καί είνα ι άγνωστη ή τύχη τού ίδιου τού 
Ζέρβα. Αύτό προκάλεσε τέτοια άνησυχία καί άπογοήτευση στούς πολιτι- 
κοστρατιωτικούς κύκλους τής άντίδρασης, πού άπό πολλές μεριές άρχι
σαν νά άναζητούν νέες έπαφές καί διαπραγματεύσεις μέ τό ΚΚΕ καί τό 
ΕΑΜ.

’Αλλά άπό τό Βουνό οί άστοί πολιτικοί είχαν εύχάριστες ειδήσεις. Οί 
σκόρπιες δυνάμεις άπό τά  διαλυμένα τμήματα τού Ζέρβα μαζεύονταν άπό 
τούς Ά γγλους στά δυτικά τού Ά ρ ά χθο υ  καί άνασυγκροτούνταν. Ό τ α ν  
κάπως, μέ άφθονες ένισχύσεις πού στέλνονταν άπό τό ΣΜΑ, σχηματίστη
καν τμήματα πλαισιωμένα μέ άξιωματικούς, άρχισαν ξανά προκλήσεις 
καί έπιθέσεις ένάντια στά μικρά έφεδρικά τμήματα τού ΕΛΑΣ. Τά τα 
κτικά τμήματα τού ΕΛΑΣ μπλεγμένα καθώς ήσαν στίς μάχες μέ τούς Γερ
μανούς, δέν μπορούσαν νά άπαντήσουν στίς ζερβικές προκλήσεις. Ό  
ΕΔΕΣ κατάίοερε νά έπεκταθεΐ σέ μερικές περιοχές.

'Ύστερα άπό τόσες λαχτάρες ό Ζέρβας ξαναβρίσκει κάποια  αισ ιοδο
ξία καί χωρίς ντροπή πανηγυρίζει γιά  κάποια  δήθεν δυναμική έπιβολή 
τών Ά γγλω ν, πού μέσα στήν 'Ελλάδα έθεσαν έκτός νόμου τούς "Ελληνες 
άντάρτες! Έ τσ ι, άναγνωρισμένος άπό τούς Ά γγλους, έγραφε στό συνερ
γάτη του Πετμεζά:

S. Ό  «γενναίος» αύτός στρατιωτικός, πού μετά τόν πόλεμο Εγραψε Ενα βιβλίο γιά νά 
κατατροπώσει δλους τούς πατριώτες, παρουσιάζοντάς τους «έχθρούς τής πατρίδας», θά 
άνυψώσει τή λιποταξία καί τή συνεργασία του μέ τούς καταχτητές σέ «έθνική άντίστάση» 
καί «πατριωτισμό»!
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« 'Α γαπητέ μον άόελφέ Ν ικήτα... Τώρα μον στέλνει καθημερινά μ η 
νύματα ό στρατηγός Ουίλσων. Τώρα μον έκφ ράζουν δλοι τό θαυμασμό  
τον: κ α ί μο ν  λέγονν ο.τι θέλι» νά μον όώσονν. Τώρα δλοι ξύπνησαν. 
"Οταν τούς τά έλεγα όέ μ έ πίστεναν. Ό  βρωμο-'Έντν είναι ό δημιουργός  
αΐ'τής τής κατά ιπασης. Τούς έθεσε ΐ' ό Ο υίλσων έκτός νόμον. Τούς διέταξε  
νά σταματήσουν τήν έν α ιτίο ν  μ ο ν  έπίθεσιν... 28 'Ο κτώβριον 1943. "Ωρα 
10. Σέ q ιλώ πολλές φορές Ναπολέων». 6

Τόν ϊδιο  καιρό πού οΐ άστοί πολιτικοί καί άγγλόφιλοι στρατιωτικοί φ αίνον
ταν πώς κάπως είχαν συνέλθει κα ί είχαν άποκτήσει σχετική αισιοδοξία, τά 
συμμαχικά ραδιόφωνα μετέδιδαν τήν πληροφορία δτι οΐ Στάλιν, Ροΰζβελτ 
καί Τσώρτσιλ, συναντήθηκαν στίς 28 Νοέμβρη, στήν Τεχεράνη. Ή  διάσκεψη 
τών τριών διήρκεσε μέχρι τήν 1η Δεκέμβρη καί πήραν σοβαρές άποφάσεις. 
Τήν άλλη μέρα μεταδόθηκε τό Κοινό άνακοινωθέν πού έλεγε: « Ή  Διάσκεψη 
ένέκρινε Διακήρυξη γιά  κοινές ένέργειες στόν πόλεμο έναντίον τής Γέρμα- 
viac καί γ ιά  τή αεταπολεμική συνεργασία τών τριών δυνάμεων...».

Ή  ήγεσία τού ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ δέν έκαναν καμιά προσπάθεια νά 
συσχετίσουν τίς άλλαγές πού σημειώνονταν στήν Ε λ λά δ α , μέ τά  προβλή
ματα κα ί τίς λύσεις πού δόθηκαν στήν Τεχεράνη. ’Απόδωσαν τίς άλλαγές 
άποκλείστικά σέ έσωτερικούς λόγους.

Τί έγινε δμως στήν Τεχεράνη;

Ά κόμα  μιά στροφή τής Αγγλικής πολιτικής.

Ό  Τσώρτσιλ δέν έπαυσε νά κατέχεται άπό τό όνειρο τής είσβολής στά 
Βαλκάνια. Μ ιά εισήγηση τών έπιτελαρχών τού Α νώ τατου  Βρετανικού 
Στρατηγείου ξαναζωντάνεψε τή φαντασία του γιά  μιά νέα έκδοση τής βαλ
κανικής στρατηγικής. ΟΙ έπιτελάρχες στήν άναφορά τους έγραφαν: «... Ά ν  
παραστεί άνάγκη, θά μπορούσαμε νά συγκροτήσουμε ένα περιορισμένο 
προγεφύρωμα στή Δαλματία ή στήν άλβανική άκτή». Ό  Ροΰζβελτ στή 
διάσκεψη τού Καίρου δέχτηκε νά γίνει περιορισμένη κίνηση άπό τήν 
Ά δρια τική  πρός τίς πηγές τού Δούναβη, άλλά παράλληλα μέ τήν κύρια 
προσπάθεια τών άγγλοαμερικανικών στρατευμάτων στήν έπιχείρηση 
«Ό βερλαντ», δηλαδή τό δεύτερο μέτωπο στή Γαλλία καί τή Νορμανδία. Ή  
άπόφαση άνακοινώθηκε άπό τούς υπουργούς τών έξωτερικών τής Α γγλ ία ς  
καί τής ’Αμερικής στό Σοβιετικο συνάδελφό τους στή διάσκεψη τής Μόσχας, 
τόν ’Οχτώβρη τοΰ 1943. ΟΙ Δυτικοί σύμμαχοι άναλάμβαναν νά άνοίξουν τό 
δεύτερο μέτωπο στή Γαλλία στά 1944 γωρίς νά  καθορίζουν προθεσμίες.

6. Αρχεία Κ.Ε τοϋ ΚΚΕ. Ά π ό  τά  άρχεϊα τού ΕΔΕΣ πού έπεσαν στά χέρια τοϋ ΕΛΑΣ.
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Ά πόφυγα ν άκόμα καί νά συζητήσουν ζητήματα πού συνδέονταν μέ την 
έπιχείρηση «Ό βερλαντ». Έ γ ιν ε  φανερό πώς υπήρχαν διαφωνίες σέ πολλά 
θεμελιακά στρατιωτικά κα ί πολιτικά ζητήματα. ’Ανοικτά, βέβαια, έκδηλώ- 
νονταν στόν τρόπο καί τούς χώρους πού διεξάγονταν οΐ έπιχειρήσεις.

Τό κύριο θέμα τής διάσκεψης ήταν τό άνοιγμα δεύτερου μετώπου στή 
Γαλλία κα ί ό καθορισμός συγκεκριμένων χρονικών όρίων. Ό  Ροΰζβελτ 
συμφώνησε μέ τόν Στάλιν νά άνοίξει τό μέτωπο τό Μάη τού 1944. Ό  
Τσώρτσιλ μέ τό έπιχείρημα δτι δ ιαθέτει σοβαρές καί έμπειροπόλεμες δυνά
μεις στή Μεσόγειο, πού δέν πρέπει νά  μείνουν άδρανεΐς, τόνισε: «Δέν μπορώ 
νά θυσιάσω τίς έπιχειρήσεις τής Μεσογείου μόνο κα ί μόνο γιά  νά τηρήσω τήν 
ήμερομηνία τής 1ης Μάη». (Τεχεράνη, Γιάλτα, Πότσδαμ, σελ. 55). Καί 
άναπτύσσοντας τό καιροσκοπικό σχέδιό του, υποστήριξε πώς οΐ έπιχειρή- 
σεις στήν ’Ιταλία κα ί οΐ προβλεπόμενες άποβατικές έπιχειρήσεις γ ιά  κίνηση 
άπό τήν Ά δρ ια τικ ή  πρός τίς έκβολές τού Δούναβη, θά μπορούσαν νά 
συγχρονιστούν μέ τήν άπόβαση στή Ν ορμανδία, πού μέ έπιμονή τής Σοβιετι
κής "Ενωσης είχε άποφασιστεΐ. Δέν υπάρχουν στοιχεία άν ό Στάλιν δέχτηκε 
τό άνοιγμα μετώπου άπό τήν Ά δρ ια τική . Τό βέβαιο είναι πώ ς άπορρίφθηκε 
όριστικά τό βαλκανικό σχέδιο τού Τσώρτσιλ, δπως ό ϊδ ιος έγραψε στά 
’Απομνημονεύματά  του (τόμ. 5, βιβ. 2, σελ. 194): «Οί άποφάσεις τών δ ια 
σκέψεων Κ αΐρον κ α ί Τεχεράνης έπηρέασαν έμμέσως τη θέση τής 'Ελλάδος. 
'Όχι μόνον οί σύμμαχοι όέ θά άνελάμβαναν ποτέ π ιά  μεγάλη άπόβαση στή  
χώρα αυτή, άλλά κ α ί ήταν άπίθανο νά σταλούν Αξιόλογες βρετανικές δυνά 
μεις στήν περίπτω ση m d ς γερμανικής άποχώρησης».

'Ο Αντίκτυπος τής συμφωνίας τής Τεχεράνης στην Ε λλάδα.

Ό  Τσώρτσιλ έφυγε άπό τήν Τεχεράνη πολύ δυσαρεστημένος άπό τόν Ρούζ- 
βελτ, πού πάντα -  δπως έγραψε στά ’Α πομνημονεύματά  του -  αύτός καί οί 
συνεργάτες του «...συνειδητοποιούσαν πολύ άργά τήν άπότομη αύξηση τής 
κομμουνιστικής έπιρροής πού προηγήθηκε καί άκολούθησε τήν προέλαση 
τών Ισχυρών στρατιών, πού όιεθύνονται άπό τό Κρεμλίνο». Μ προστά του 
έμπαιναν πολύ σοβαρά προβλήματα προσαρμογής τής πολιτικής του στίς 
νέες συμμαχικές άποφάσεις. Δέν τόν άπασχολούσαν τά ζητήματα τής διεξα
γωγής τού πολέμου — δπως θά συμπεράνει εύκολα κάθε άναγνώστης τών 
’Απομνημονευμάτων  του -  δσο ο ί σκέψεις γ ιά  τό μέλλον κα ί τίς έπιχειρήσεις 
πού θά κατευθύνονταν ένάντια στό λαϊκό έπαναστατικό κίνημα: « Ό  κομ
ά οννισμός -  εγραφ ε ό Τσώρτσιλ -  σήκωσε κεφ άλι χάρη  στό νικηφόρο ρω
σικό μέτωπο» (...) « Ή  Ρωσία υπήρξε ό σωτήρας κ α ί ό κομμουνισμός τό 
ευαγγέλιο πού εφερνε μ α ζ ί  της». 0 ά  Ιπρεπε, λοιπόν, νά  μελετηθούν τώρα τά 
πολιτικά μέτρα πού ήσαν άπαραίτητα νά ληφθούν άπό τούς Βρετανούς, γιά  
νά έ μποδίσουν τήν έπικράτηση τών έπαναστατημένων λαών τής Βαλκανι
κής.
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Στά λιν . Ρ ούοβ ελτ , Τοώ ρτσ ιλ ατή Τεχερά νη

Ή  ηλεκτρισμένη κατάσταση πού έπικρατούσε στην Ε λλάδα , σάν άπο- 
τέλεσμα τής έμπρηστικής τακτικής πού κατεύθυνε ό Ιδιος 6 Τσώρτσιλ, δέν 
ευνοούσε μιά άπότομη στροφή. Χρειαζόταν προσοχή κα ί μεθοδικότητα. 
Έ πρεπε νά άναλάβει πρωτοβουλίες ή ΣΣΑ , μέ τό κύρος πού τής έδινε ή 
συμμετοχή καί Α μερικανών Αξιωματικών, νά  παγιδευθεΐ ξανά ό ΕΛΑΣ. 
’Από τά μέσα τού Δεκέμβρη, δηλαδή άπό τότε πού έφυγε άπό τό ΓΣ ό 
Σιάντος γιά  τήν ’Αθήνα κα ί δ Τζήμας γιά  τήν Τζένα τής Μ ακεδονίας, ή 
συμπεριφορά τού Κρίς.καί των άλλων άξιωματικών συνδέσμων άλλαξε. ΟΙ 
σχέσεις καλυτέρευαν άπό μέρα σέ μέρα μέ καθημερινές συνεργασίες καί 
άμοιβαία γεύματα. Ό  Κρίς έλεγε έμπιστευτικά στόν Σαράφη πώ ς σύντομα 
θά άρχίσουν έπιχειρήσεις γ ιά  τό διώξιμο τών Γερμανών κα ί ’Ιταλών φασι
στών, άπό τή Ρόδο κα ί άλλα νησιά τού ΑΙγαίου καί δτι θά άρχίσουν συχνές 
άποστολές όμάδων έπιδρομών μέ σκοπό νά πραγματοποιήσουν σοβαρά 
σαμποτάζ άπό τήν Πελοπόννησο μέχρι τό Δούναβη.

« θ ά  ’χουμε -  έλεγε δ  Κρίς -  πολλή δουλειάνάκάνουμεοίδυόμας,μόνονά 
μήν άνακατωθούν οί πολιτικοί καί τά κάνουν θάλασσα»·

Τ ίς παραμονές Χριστουγέννων ή ΣΣΑ  ζήτησε άπό τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ νά 
γίνει άνακωχή καί νά  σταματήσουν ot μικροσυγκρούσεις μέ τόν Ζέρβα γιά 
τίς γιορτές. 'Ο  Σαράφης άπάντησε πώς δέν έχει άντίρρηση νά γίνει σιωπηρά 
μιά άνακωχή, άλλά δέν έχει δικαίωμα νά  υπογράψ ει πρωτόκολλο άν δέν έχει 
προηγούμενη έγκριση τής ΚΕ τού ΕΑΜ  - ΕΛΑΣ. Ε π ε ιδ ή  δμως άπάντηση
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Σα μποτά ζ

στό έγγραφό του τό ΓΣ τού ΕΛ Α Σ δέν μπορούσε νά πάρει έγκαιρα, Εδωσε 
έντολή στίς μονάδες πού βρίσκονταν σέ έπαφή μέ ζερβικά τμήματα νά 
σταματήσουν κάθε ένέργεια έναντίον τους, καθ’ δλη τή διάρκεια τών γιορ
τών.

Ποόταση τον ΕΑΜ γιά κυβέρνηση στην ’Ελεύθερη ’Ελλάδα.

Ή  KL τού ΕΑΜ  βολιδοσκοπήθηκε στίς άρχές τού Δεκέμβρη, άπό πολλές 
μεριές, άν είναι διατεθειμένη νά δεχτεί μιά ’Ανώτατη ’Επιτροπή Καθοδήγη
σης τού Έ θνους, μέ έπικεφαλής τόν ’Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό. Ή τα ν 
φανερό πώς ή Εμπνευση ήταν άγγλική κα ί άπόβλεπε νά έπαναφέρει τό 
Κέντρο τής πολιτικής ζωής στήν ’Α θήνα, κάτω άπό τόν Ελεγχό τους. Τό 
ΕΑΜ  έκρινε πώς ή μόνη λύση πού άνταποκρινόταν στίς άπαιτήσεις τής 
στιγμής τόσο άπό τήν άποψη τής άποφασιστικότερης διεξαγωγής τού πολέ
μου δσο καί γ ιά  τήν άνάπτυξη τής Λαϊκής έξουσίας, ήταν ή άμεση κα ί χωρίς 
καθυστέρηση συγκρότηση προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης στήν 
’Ελεύθερη 'Ε λλάδα. Στήν Κυβέρνηση θά είχαν δικαίωμα νά  μετάσχουν μόνο 
δσοι άγωνίζονταν μέ συνέπεια ένάντια στούς κατακτητές κα ί πρόσωπα τού 
πολιτικού κόσμου, στρατιωτικοί κα ί κοινωνικές προσωπικότητες, πού θά 
δήλωναν πώς θά μπουν στόν άγώνα κα ί θά άναγνωρίσουν τίς κατακτήσεις



τού λαού. ’Επειδή τά μέλη τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ δέν είχαν τίς άπόψεις τών 
Κομμάτων καί όργανώσεών τους, δόθηκε μικρή προθεσμία νά συζητήσουν 
μέ τίς καθοδηγήσεις καί νά ξανασυζητηθεϊ τό ζήτημα.

Ή  Γραμματεία τοϋ ΠΓ τοΰ Κ Κ Ε πού συζήτησε τίς  διαπιστώσεις καί τήν 
πρόταση τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ, δέ συμφώνησε μέ τίς διαπιστώσεις κα ί χαρακτή
ρισε «προκλητική» γιά  τά άστικά κόμματα τήν πρόταση συγκρότησης ου
σιαστικά έαμικής έπαναστατικής κυβέρνησης. Τό ΚΚΕ πρότεινε στήν ΚΕ 
τοϋ ΕΑΜ νά άπευθυνθεΐ άκόμα μιά φορά στά πολιτικά κόμματα μέ μιά 
πρόταση σχηματισμού ευρύτατης Κυβέρνησης’Εθνικής Ε νότη τας, χωρίς νά 
άποκλείεικαί έπανάληψη τών διαπραγματεύσεων πού έγιναν στό Κάιρο, μέ 
τήν προϋπόθεση πώς ό βασιλιάς θά κάνει δημόσια δήλωση πώς δέ θά γυρίσει 
στήν Ε λλά δ α  πρίν νά γίνει δημοψήφισμα.

Τόν καιρό πού ή ΚΕ τού ΕΑΜ  συζητούσε τήν άποψη τού ΚΚΕ καί 
διατύπωνε τήν ’Ανακοίνωση πού θά έδινε στά άστικά πολιτικά κόμματα, 
μιά άνεξήγητη ένέργεια τής Γραμματείας τού ΠΓ τού ΚΚΕ πα ρ’ όλίγο νά 
τινάξει στόν άέρα τό ΕΑΜ. Ό  Ζεύγος έπισκέφθηκε στίς 10 τού Δεκέμβρη 
τόν άρχηγό τών Φιλελευθέρων Θ. Σοφούλη καί έδωσε έκκληση τού ΚΚΕ 
πρός τά πολιτικά κόμματα γιά  συνεργασία στήν πάλη κατά τών κατακτητών 
καί τήν έξασφάλιση τής έθνικής ένότητας, πού υπονομευόταν άπό τούς 
Γερμανούς καί τόν κουΐσλινγκ Ράλλη. Σάν έκφραστή τής πανεθνικής ένότη
τας πρότεινε τή διεύρυνση τής κυβέρνησης Καΐρου, μέ συμμετοχή άντιπρο- 
σώπων τής ’Αντίστασης κα ί τήν άποστολή κλιμακίου υπουργών στήν ’Ελεύ
θερη 'Ελλάδα, γιά  τήν άμεση καθοδήγηση τού άγώνα. Ή  πρόταση αύτή όχι 
μόνο έρχόταν σέ άντίθεση μέ τή γραμμή πορείας πού είχε χαράξει τό ΕΑΜ, 
άλλά ήταν μιά παλινδρόμηση καί παραβίαση τής καθιερωμένης γραμμής: τό 
ΕΑΜ νά άποφασίζει κα ί τά  Κόμματα καί όργανώσεις του νά δίνουν δλες τίς 
δυνάμεις τους γ ιά  νά πραγματοποιείται ή άπόφαση. ΟΙ άντιδράσεις πολλών 
άντιπροσώπων τών συνεργαζομένων μέ τό ΚΚΕ Κομμάτων ήσαν έντονες. 
"Υστερα άπό κατηγορηματική δήλωση τοϋ άντιπροσώπου τοϋ ΚΚΕ (Θ. 
Χατζή) πώς παρόμοιες πρωτοβουλίες δέν πρόκειται νά άναπτύξει τό ΚΚΕ 
στό μέλλον, άποφασίστηκε νά άπευθυνθεΐ ή ΚΕ τού ΕΑΜ πρός δλα τά 
πολιτικά κόμματα μέ τήν έξής άνακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τής ΚΕ τον 'Εθνικού 'Απελευθερω τικού Μ ετώ πον (ΕΑΜ )

Ή  Κεντρική 'Επιτροπή τοϋ Ε Α Μ  καλεϊ δλα τά πολιτικά κόμματα πού  
είλιχρινά άγω νίζονται γιά  τή λευτεριά  κ α ί τίς έλευθερίες τοΰ λαού, νά 
σννεννοηθονν πάνω στή βάση νά σχηματισθεϊ έδώ στήν Ε λλ ά δ α  άπό τώρα 
Κυβέρνηση Έ θνικής Ένότητας, πού  θά άναλάβει κ α ί τήν ένιαία διεξαγω γή  
τοϋ  ’Εθνικοαπελευθερωτικοϋ άγώνα καί τήν όμαλή λύση τοϋ πολιτειακού  
ζητήματος, σύμφωνα μ έ  τή λα ϊκή θέληση. Τό Ε Α Μ  μ έ τή δήλωσή του αντή  
άναιρεί κα ί πά λι ρ ιζικά  τή συκοφ αντία  πώς έννοεϊ νά μονοπωλήσει τόν
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’Εθνικό ’Α γώ να κ α ί νά δώσει αύθαίρετες λύσεις στό πολιτειακό  ζήτημα, 
ξαναγνρίξει στήν πρόταση πού έκαναν ο ί άντιπρόσω ποί τον στό Κάιρο γιά  
τό σχηματισμό πλατιάς κυβέρνησης 'Εθνικής 'Ε νότητας μέ προϋπόθεση τή 
δήλωση τού βασιλιά γιά  τή μή έπάνοδό τον στήν Ε λλ ά δ α  πριν άπό τό 
δημοψήφισμα κα ί δίνει τό χέρ ι είλικρινά κα ί τίμια σ ’ δλα τά κόμματα καί τίς 
όργανώσεις πο ύ  δουλεύουν πάνω σέ λαοκρατική βάση γιά  συνεργασία πον  
θά σταματήσει τόν έμφύλιο πόλεμο, θά ξαναενώσει δλες τίς δυνάμεις τον 
”Εθνους κ α ί θά όδηγήσει τό λαό στήν έπ ιβολή τής κυριαρχικής τον θέλησης.

’Αθήνα 14.12.43 , .  Γ . . .Η Κ Ε  τον ΕΑΜ

Ό  Σοφούλης, πού πρώτον έπισκεφτήκαμε, σημείωσε τήν άντίφαση 
άνάμεσα στην έκκληση τού ΚΚΕ κα ί τήν πρόταση πού έκανε τό ΕΑΜ, 
τάχθηκε κατηγορηματικά ένάντια καί στίς δυό προτάσεις, μέ τό έπιχείρημα 
πώς ή σύνθεση τής κυβέρνησης Τσουδερού είναι έπαρκής καί ή δημιουργία 
δεύτερης κυβέρνησης στό βουνό θά όξυνε τίς  άντιθέσεις στήν Ε λλά δ α  καί δέ 
θά έξυπηρετήσει τά  έθνικά συμφέροντα. Θ ά μπορούσαν τά πολιτικά κόμ
ματα νά συζητήσουν τήν πραγματοποίηση τών προτάσεων τού ΚΚΕ άν 
βοηθούσαν οΐ δύο άκραίες έκδηλώσεις, είπε ό Σοφούλης: Δηλαδή, άν 6 
βασιλιάς έκανε τή δήλωση πού τού ζητήθηκε άπό δλα τά  κόμματα στό Κάιρο 
καί άν τό ΚΚΕ περιοριζόταν σέ πολιτικά ζητήματα, σταματούσε τήν πάλη 
καί τόν πόλεμο ένάντια στούς Γερμανούς, γιά  νά σταματήσει τό τρομοκρα
τικό όργιο. Τήν πρόταση τού ΕΑΜ, τόνισε δ άρχηγός τών Φιλελευθέρων, τά 
δημοκρατικά πολιτικά κόμματα άρνούνται καί νά συζητήσουν άκόμα.

Ό  Παπανδρέου, τόσο στήν έκκληση τού Κ ΚΕ τής 10.12.43 δσο καί στήν 
’Ανακοίνωση τής Κ Ε τού  ΕΑΜ τής 14.12.43, άπάντησε έγγραφα. Στό ΚΚΕ 
άπαντούσε πώς «ή πραγματοποίηση τής έθνικής ένώσεως δέ θά είναι δυνατή 
έφόσον ή σημαία τού έθνικού άγώνα χρησιμοποιείται γ ιά  τήν προετοιμασία 
τής μετακατοχικής δυναμικής έπικρατήσεως...». Στό ΕΑΜ έγραφε πώς 
«...’Εθνική Έ νωση σημαίνει: Μ ιά έλληνική κυβέρνηση καθολικής έμπιστο- 
σύνης... (πού) μπορεϊ νά  έκπροσωπεΐται κα ί στήν 'Ελλάδα, ουδέποτε δμως 
νά έχει έδώ τήν έδρα της. Έ δ ρ α  της όφείλει νά είναι τό έξωτερικό...».

Κατανόηση σχετική βρήκε ή ’Ανακοίνωση τού ΕΑΜ άπό ήγέτες μικρό
τερων κομμάτων: Καφαντάρη, Στ. Κρητικού (Δ .Ε .), Σοφιανόπουλου καί 
άντιπροσώπων τού ένωτικού Κόμματος, μέ έπιφυλάξεις νά  καθορίσουν τή 
στάση τους άργότερα.

Έ τ σ ι τελείωσε καί αυτή ή προσπάθεια τού ΕΑΜ. Μ προστά στό λαϊκό 
κίνημα έμπαινε π ιά  καθαρά τό πρόβλημα νά συνεχίσει τόν άγώνα μόνο του, 
άντιμετωπίζοντας συντονισμένη κα ί όλομέτωπη έπίθεση άπό έχθρούς, άπό- 
ντες μέχρι τότε άπό τόν έθνικό συναγερμό, κα ί χθεσινούς συμμάχους.
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Επιστροφή τον Σιάντου στήν ’Αθήνα.

Ό  Σιάντος γύρισε ατήν ’Αθήνα λίγες μέρες πρίν ά π ’ τά  Χριστούγεννα. Ή  
έκθεσή του γιά  τήν κατάσταση στό Βουνό ήταν αισιόδοξη. Μέ βεβαιότητα 
υποστήριξε πώς ό ΕΛΑΣ θά βγει άκόμα π ιό  Ισχυρός κα ί έμπειροπόλεμος 
άπό τίς έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις. Ή τα ν  δμως άπαισιόδοξος σχετικά μέ 
τούς 'Α γγλους καί τόν Ζέρβα, πού άρχισε κιόλας νέες προκλήσεις. Π ρίν 
φύγει άπό τό ΓΣ συμφώνησε μέ τόν Σ αράφη νά  συγκεντρώσει δυνάμεις καί 
νά  ξοφλήσει όριστικά μέ τή ζερβική πληγή, έστω καί άν δυσαρεστηθούν οί 
Ά γγλο ι. Τίς τελευταίες «φιλοφρονήσεις» τοϋ Κρίς στόν Σαράφη τίς χαρα- 

, κτήρισε «μηχανεύματα» γιά  νά άποσπάσει πλεονεκτήματα γ ιά  τόν Ζέρβα 
καί τόν Ψ αρρό, τέτοια πού δέν κατάφερε νά πάρει άπό αύτόν (τόν Σιάντο) 
καί άπό τόν Ά ρ η .

Τότε, γ ιά  πρώτη φορά, ή Γραμματεία άσχολήθηκε μέ τίς άποφάσεις τής 
Διάσκεψης τής Τεχεράνης, πού άνακοινώθηκε στίς 21 τοΰ Δεκέμβρη. Ό  
Γληνός δέν παρευρισκόταν γιατί είχε μπει στό Νοσοκομείο. Ή  Γραμματεία 
σταμάτησε στήν παράγραφο τής Δήλωσης πού έλεγε:

«...Θά έπιδιώξουμε τή συνεργασία κα ί τήν ένεργό συμμετοχή όλων 
τών έθνών, μεγάλων κα ί μικρών, πού ο ί λα ο ί τους, δπως κ α ί ο ί λα ο ί μας, 
άφοοιώθηκαν ψυχή κ α ί σώματι στό εργο τής έκμηόένισης τής τυραννίας, 
τής δουλείας, τής καταπίεσης κ α ί τής μ ισαλλοδοξίας» .

Ή  Γραμματεία έρμήνευσε τή θέση αύτή σάν δέσμευση τών Μεγάλων 
τόσο έναντι τών μικρότερων συμμάχων δσο καί μεταξύ τους, έτσι πού νά 
μήν εχει καμιά μεγάλη δύναμη τό δικαίωμα νά ένεργεϊ μόνη της σέ προ
βλήματα πού άφοροΰν τήν έσωτερική ζωή καί τό πολιτικοκοινωνικό μέλ
λον τών μικρών χωρών. Ή  τέτοια έκτίμηση όδήγησε τή Γραμματεία σέ 
θαρραλέες άποφάσεις, πού διατυπώθηκαν σέ άπόφασή της. Δημοσιεύτηκε 
οάν ’Απόφαση τού ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ καί άνάμεσα στ' άλλα τόνιζε: «ό 
ελληνικός λαός θ ά  γίνει κ α ί θ ά  μείνει ελεύθερος κ α ί κυρίαρχος στήν Έ λ-  
λάόα». Καλούσε «...τά κόμματα καί τίς αύτοτιτλοφορούμενες “ έθνικές” 
όργανώσεις νά ξεκαθαρίσουν τή θέση τους άπέναντι στήν αιματηρή τρο
μοκρατία τών Γερμανοράληδ'ων ένάντια ατό άγωνιζόμενο έθνος». Έ β α ζε  
τό δίλημμα στούς άξιωματικούς καί κυρίως στούς άξιωματικούς κα ί τά 
όργανα τών Σωμάτων Ά σφαλείας: «”Η μέ τόν Σιμάνα ή μέ τήν Ε λλάδα . 
"Οποιος συνεργάζεται μέ τόν Σιμάνα είναι έχθρός τού έθνους». 7 Στή 
πρόσκληση πού κάνει, γ ιά  πρώτη φορά δέ γίνεται έκκληση στά άστικά 
κόμματα κα ί τίς έθνικές όργανώσεις νά  πραγματοποιήσουν τήν έθνική 
ένότητα, άλλά περιορίζεται νά καλεί τό λαό καί τά  μέλη τών συνεργαζο- 
μένων στό ΕΑΜ κομμάτων.

Ά π ό  τά παραπάνω  φαίνεται πώς τό ΚΚΕ είχε άποφασίσει νά συν
εχίσει τόν άγώνα πραγματοποιώντας τήν έθνική ένότητα μέσα στίς γραμ
μές τού ΕΑΜ.

7. ΚΚΕ. 'Επίσημα κείμενα, άπόφαση ά^ιθ. 683, σελ. 177
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Κείνες δμως τίς μέρες έγιναν μερικά άξιοσημείωτα γεγονοτα: 
α) Τίς παραμονές τών Χριστουγέννων άντάρτες τοϋ ΕΛΑΣ συνάντη

σαν στήν Πάρνηθα τόν άνώτερο άξκυματικό τοΰ έλληνικού στρατού Φαρ- 
δέλλο, πού έφτασε άπό τή Μέση ’Ανατολή καί, δπως ισχυριζόταν, έφερε 
σοβαρές έντολές τού βασιλιά κα ί τού Τσουδερού στόν ’Αρχιεπίσκοπο Δ α 
μασκηνό.

β) ΟΙ ραδιοσταθμοί Λονδίνου κα ί Καΐρου μετάδωσαν έκκλήσεις τού 
πρωθυπουργού Τσουδερού καί τού υπουργού τών έξωτερικών τής Με
γάλης Βρετανίας Ή ντεν  γ ιά  ένότητα τών έθνικών άνταρτικών δυνάμεων, 
σάν άπαρχή κα ί προϋπόθεση γενικότερης πολιτικής ένότητας.

γ) ’Ακολούθησε μήνυμα τού υπουργού τών έξωτερικών τής ’Αμερικής 
Κόρντελ Χάλλ, πού άνάμεσα στ' άλλα έλεγε: «...έλπίζομεν δτι α ί όμάόες 
τής ελληνικής άντιστάσεως όέν θά έξακολουθήσουν νά άποτελούν δυνά 
μεις εις έσωτερικάς διενέξεις, άλλά θά ένωθοϋν ταχέως μετα ξύ  των κ α ί 
μεθ' ημών εις τόν άγώ να έναντίον τον κοινού έχθρού μας. Τοιαύτη ένότης  
καί συνεργασία θά έπ ιταχύνει τήν ήμέραν τής νίκης κ α ί τής άπελενθερώ- 
σεως, δτε ό έλληνικός λαός υπερήφανος κ α ί τιμημένος θά είναι πάλι κύ 
ριος τής τύχης τον». 8

'Ό λα αυτά ήσαν ένδείξεις κάποιας νέας άλλαγής τής άγγλικής πολ ιτι
κής, πού άναμφισβήτητα συνδέονταν μέ τίς άποφάσεις τών συνδιασκέ
ψεων τού Καίρου καί τής Τεχεράνης καί μέ τίς άντιθέσεις τών στρατιωτι
κών μέ τούς Βρετανούς πολιτικούς κα ί διπλωμάτες. ΟΙ πρόσφατες έμπει- 
ρίες άπό τίς έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις τών Γερμανών κα ί τήν έγκλημα- 
τική δράση τών γερμανόδουλων, σέ συνδυασμό μέ τίς άνοιχτές έπιθέσεις 
τών άγγλοσυντήρητων δυνάμεων τοϋ Ζέρβα, πού κατέληξαν σέ άποτυχία, 
όδήγησαν τούς έπιτελάρχες τοϋ ’Ανώτατου Βρετανικού Πολεμικού Συμ
βουλίου στήν άπόφαση νά άπαιτήσουν άκόμα μιά φορά τήν άναθεώρηση 
τής τακτικής πού άπόβλεπε στή βίαιη διάλυση τού ΕΛΑΣ. Στίς 11 Νοέμ
βρη άνάφεραν στήν κυβέρνησή τους: «Γενική ήταν ή γνώμη πώς ο ί Επιχει
ρήσεις τών άνταρτώ ν στά Βαλκάνια είχαν άναπτυχθεΐ σέ μεγάλη  κλίμακα. 
Έ ξ άλλον τά άποτελέσματα αυτής τής δραστηριότητας συνδέονται τόσο 
στενά μέ τίς στρατιω τικές μας έπ ιχειρήσεις στήν Ιτα λ ία , ώστε νά γίνεται 
πιά άναγκαία ή όργάνωσή τους πάνω σέ βάση τακτικώ ν στρατιω τικώ ν  
έπιχειρήσεων δσσ τό δυνατό  ταχύτερα». 9

Ή  ήγεσία τού λαϊκού κινήματος, βέβαια, δέν μπορούσε νά ξέρει δλα 
δσα διαδραματίζονταν στούς ύπεύθυνους πολιτικοστρατιωτικούς κύ
κλους τής Μ. Βρετανίας, ούτε τίς άντιθέσεις πού όξύνονταν άνάμεσα 
στούς δυτικούς κα ί σοβιετικούς συμμάχους. Ά ν  δμως μελετούσε πιό

8. Έ μμ. Τσουόερός, Ε λλη νικές άνωμαλίες στή Μέση ’Ανατολή, 'Α ετός. ’Α θήνα 1945. 
σελ. 55.

9. Ε φ η μ ερίδα  «Βήμα», 14 Φλεβάρη 1976. «Σύσκεψη τών Βρετανών πού υπηρέτησαν 
στίς ΒΣΑ Γιουγκοσλαβίας καί Ε λλάδας».
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προσεκτικά τά ντοκουμέντα, έστω και Οπως όινονταν άπό τούς Συμμά
χους, άσφαλώς θά μπορούσε νά όεΐ πώς οί Σοβιετικοί δέν παραχωρούσαν 
κανένα πλεονέκτημα στήν ’Αγγλία νά χειρίζεται τά  έσωτερικά έλληνικά 
προβλήματα. Ό  τότε δμως πολιτικός σύμβουλος τού βασιλιά Π. Πιπινέ- 
λης, πού άπό τή θέση του μπορούσε νά ξέρει πολλά, έγραψε, μετά τόν 
πόλεμο, στό βιβλίο του Ό  Βασιλεύς Γεώργιος, σελ. 76. τά έξης Αποκαλυ
πτικά: «Μ ετά τίς άποφάσεις τής Τεχεράνης άπεφασίσθη ή έγκατάλειψ ις  
τής δυναμικής πολιτικής κ α ί ή καταπολέμησις τον Ε ΑΜ  διά  προσελκυ- 
σμον, διαδρώσεως κ α ί ί’πονομεύσεως». Καί έξηγούσε τούς λόγους πού 
υπαγόρευαν τήν άλλαγή καί σέ τί άπόβλεπε ή νέα τακτική τών Ά γγλω ν. 
« Ά φ α ν  ή πραγματική  εξουσία ίν  'Ελλάδι είχε κα τ' ανάγκην περιέλθει εις 
χείοας τών κομμουνιστών κ α ί ή έν εξορία ελληνική κνβέρνησις είχε "κα 
τορθώ σει" νά αφήσει νά δ ιαλυθούν κατά  τό πλείατον α ί ϊό ια ί της δυν ά 
μεις, επρεπε νά γίνει προσπάθεια  "πολιτικής λύσε ως", συνεργασίας δη 
λαδή μετά τών κομμουνιστών κ α ί σύν τώ χρόνω εκτοπίσεώ ς των».

Τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ βρίσκονταν μπροστά σέ μιά λυσσασμένη έπί- 
Ηεση τών χιτλεροφασιστών καί τών συνασπισμένων έθνοπροδοτικών δυ
νάμεων καί ταυτόχρονα υπονομεύονταν άπό τούς συμμάχους στόν πόλεμο 
"Αγγλους ιμπεριαλιστές.

Ή  ηγεσία τού λαϊκού Απελευθερωτικού κινήματος καί ιδιαίτερα ή 
Κεντρική καθοδήγηση τού ΚΚΕ. πού θά συνερχόταν κείνες τίς μέρες, 
άντιλήφθηκε άραγε τόν κίνδυνο άπό τίς παγίδες και τα οραχυκυκλώματα 
πού στήνονταν πίσω άπό τίς φιλοφρονήσεις καί τά χαμόγελα τών Ά γγλω ν 
καί τής έξόριστης κυβέρνησης;

"Ενα πρόβλημα σχέσεων τον ΚΚΕ μέ τό ΚΚ Γιουγκοσλαβίας.

Ή  Γραμματεία τού ΚΚΕ συχνά άσχολούνταν μέ τίς Ανωμαλίες πού έκδη- 
λώνονταν στή Μ ακεδονία, άπό τή σχεδόν μόνιμη παρουσία παρτιζάνικων 
τμημάτων τού λαϊκού στρατού Γιουγκοσλαβίας, πού άνάπτυσσαν προπα
γανδιστική δράση άνάμεσα στό σλαβόφωνο πληθυσμό τής έλληνικής Μ α
κεδονίας άντίθετη άπό τή γραμμή τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ. Τό Μ ακεδο
νικό Γραφείο, πού κρατούσε συνεχή έπαφή μέ τά ήγετικά στελέχη τών 
Γιουγκοσλάβων, μάταια ζητούσε κατανόηση καί σεβασμό τών άρχών πού 
είχαν συμφωνηθεϊ στή συνάντηση Σιάντου-Τέμπο, τόν ’Ιούλη τού 1943. Ή  
τακτοποίηση αύτού τού σοβαρού θέματος άνατέθηκε πάλι στόν Σιάντο.

'Ετοιμαζόταν ό Σιάντος νά φύγει μαζί μέ τόν Τζήμα άπό τό ΓΣ. γιά  
νά πάρουν μέρος στή 1()η 'Ο λομέλεια, όταν έφτασαν πολύ Ανησυχητικές 
πληροφορίες άπό τήν Τζένα τής Μακεδονίας. Ό  Σιάντος άποφάσισε νά 
στείλει τόν Τζήμα στήν Καρατζόβα.

Ό  Τζήμας συναντήθηκε μέ τούς Μ πουκμάνοβιτς-Τέμπο κα ί τόν 
Ντομπριβόη Ραντοσάβλεβιτς (Λιούμπο κα ί άργότερα Ό ρτσ ε), άποσταλ- 
μένο Από τήν ΚΕ τού ΚΚΓ σάν όργανωτή δίπλα στόν Τέμπο. ’Εκεί συνάν
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τησε καί μιά Αντιπροσωπεία τοΰ ΚΚ τής Βουλγαρίας, πού μόλις είχε γυ
ρίσει άπό τή συνάντηση πού είχαν μέ τόν Τίτο.

Ό  Τζήμας, τόσο άπό όσα άκουσε άπό τά  δύο άνώτατα στελέχη τοΰ 
ΚΚΓ δσο κα ί άπό τίς συζητήσεις του μέ τούς Βουλγάρους συντρόφους, 
διαπίστωσε δτι είχε παρανοηθεϊ άπό τούς Γιουγκοσλάβους ό χαραχτήρας 
τοΰ άντιφασιστικοΰ πολέμου. Μέ τίς θέσεις τους πετούσαν στόν άέρα δλες 
τίς προσπάθειες πού είχαν γίνει ώς τότε γ ιά  νά άξιοποιηθούν στό άνώ- 
τατο δυνατό δριο οΐ λαϊκές δυνάμεις τής Βαλκανικής στόν κοινό άγώνα 
γιά  τή συντριβή τού φασισμού, σάν προϋπόθεση νά δούν οί λαοί έλευθε- 
ρία, ευημερία κα ί κοινωνική πρόοδο. Ή  θέση τους νά ένωθοΰν οΐ Μακε- 
δόνες τής Ε λλάδας, Γιουγκοσλαβίας καί Βουλγαρίας σέ ένιαΐο κράτος, 
μέσα στό πλαίσιο τής 'Ο μόσπονδης Γιουγκοσλαβικής Σοσιαλιστικής Δ η
μοκρατίας, ήταν ένας άνόητος, έπιζήμιος παροξυσμός «μεγαλοσέρβικου» 
σοβινισμού κα ί άνοιγε άγεφύρωτο χάσμα άνάμεσα στούς βαλκανικούς 
λαούς καί τά  ΚΚ τής περιοχής.

Μέ τό έπιχείρημα δτι πρώτιστο καθήκον δλων μας ήταν νά άποσπα- 
στούν οί Μ ακεδόνες άπό τήν έπιρροή τών Βουλγάρων φασιστών καί νά 
ματαιωθεί ή προσπάθεια τών Γερμανών νά  δημιουργήσουν ένα κράτος 
τών Μ ακεδόνων 40 μέ έπικεφαλής τόν Βάντσε Μ ιχαήλοφ (πού τόν είχαν 
δραστηριοποιήσει ο ί χιτλερικοί κα ί ot Βούλγαροι φασίστες κείνη τήν 
περίοδο), ήθελαν ο ί άρχηγοί τών Γιουγκοσλάβων παρτιζάνω ν νά δ ικα ι
ολογήσουν τήν προβολή τού συνθήματος τής ένωσης δλων τών Μ ακεδό
νων σ’ ένα λαϊκοδημοκρατικό κράτος, στό πλαίσιο τής Γιουγκοσλαβίας. 
Ό  Τζήμας άντέδρασε έπίμονα, κα ί άπαίτησε κατηγορηματικά νά σεβα
στούν τή γραμμή τοΰ ΕΑΜ -ΕΛΑ Σ ή νά φύγουν άμέσως άπό τίς  έλληνικές 
περιοχές. Κάτω άπό τήν πίεση τών Ισχυρών έπιχειρημάτων τοΰ άντιπρο- 
σώπου τού έλληνικοΰ έθνικολαϊκού κινήματος κα ί τών άδιάψευστων 
στοιχείων, πιθανότατα καί σύμφωνα μέ υποδείξεις τοΰ Τίτο -  πού δ ιαβά

40. Ό  Βάλτε® Χάγκεν, άνθρωπος τοϋ στενού κύκλου τής γερμανικής κατασκοπείας, μετά . 
τόν πόλεμο Εγραψε κα( τά  παρακάτω: «... Τό 1941 ό Χίτλερ πολύ λίγο ένδιαφέρθηκε γιά  τή 
Μακεδονία. Μόνο κατά τό τέλος τού 1943, ή μυστική ύπηρεσία μέ Ενα υπόμνημά της κατόρ
θωσε νά τραβήξει τήν προσοχή τοϋ Χίτλερ γιά τά πλεονεχτήματα πού θά είχε ή Γερμανία 
άπό τή δημιουργία άνεξάρτητου Μακεδονικού κράτους, μέ πρωτεύουσα τή Θεσσαλονίκη, 
φιλικά διατεθειμένου πρός τή Γερμανία καί μέσω αύτού τού κράτους ή Γερμανία θά  Εβγαινε 
στό Αίγαϊο. Αύτό εύκολα μπορούσε νά πραγματοποιηθεί στά 1943. Ό μ ω ς  τό 1944 ήταν 
πολύ άργά δταν ή Γερμανία ήρθε σ’ έπαφή μέ τόν Βάντσιο Μιχαήλοφ, τόν όποιο Εφερε μέ 
άεροπλάνο στή Μ ακεδονία νά  γνωρίσει στό λαό τίς έπαφές του μέ τή Γερμανία κα ί τήν 
άπόφαση νά δημιουργήσει άνεξάρτητο Μακεδονικό κράτος. Ό  Μιχαήλοφ, δμως, δήλωσε 
πώς είναι π ιά πολύ άργά κα ί δέν μπορεϊ ν’ άναλάβει τέτοια καθήκοντα, πού τώρα δύσκολα 
μπορούν νά  πραγματοποιηθούν...».

Ό  ίδιος ό Βάντσε Μιχαήλοφ, στό βιβλίο του Ή  Μ ακεδονία -  Ε λβετία  τών Βαλχανίων, 
Εγραψε: «κείνη τήν περίοδο είχαν άποχατασταθεϊ έπαφές (έχτός άπό τίς δικές του) καί 
μεταξύ τής βουλγαρικής κυβέρνησης καί τοϋ Ντράζε Μιχαήλοβιτς, μέσω τών Γερμανών, γιά  
τή δημιουργία αυτόνομου Μακεδονικού κράτους». Ή  πληροφορία αύτή πάρθηκε άπό τό 
δημοσιευμένο ή με ρολόγιο τού πρωθυπη"ογού τής βουλγαρικής κυβέονη'ΐτις Φίλοφ.
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σαμε στό γράμμα του -  ό Τέμπο ύποχώρησε. Τ ά στοιχεία, βέβαια, τοΰ 
Τζήμα ήταν άδιάσειστα: ’Ανοικτές έπεμβάσεις τών Γιουγκοσλάβων στά 
έσωτερικά τών έλληνικών όργανώσεων, άκόμα κα ί δημιουργία, κρυφά 
άπό τό ΚΚΕ, συνωμοτικών όμάδων στελεχών πού καθοδηγούνταν ά π ’ ευ
θείας άπό τό Έπιτελεΐθ»τών Γιουγκοσλάβων. ΟΙ άρχηγοί τών φιλοξενού
μενων παρτιζάνω ν, στήν εύρεία σύσκεψη τών μελών τής ΚΕ τού ΚΚΓ 
Μ ακεδονίας μέ τά στελέχη τής 1ης καί 11ης μπριγάδας κα ί τής όμάδας 
ταγμάτων, στίς 21 Δεκέμβρη 1943, υποχρεώθηκαν νά βάλουν τήν πα ρα
κάτω θέση: «...Μ παίνουμε στό έλληνικό έδαφος. 'Εμφανίζοντα ι Μ ακεδό- 
νες γιά νά κατα ταχθοϋν στό στρατό. Ή  θέση μας είναι: Μ έ τήν έκμηδέ- 
νιση τον Χ ίτλερ  θ ’ άπελενθερω θοϋν κ α ί ή Γιουγκοσλαβία κ α ί ή Ε λλάδα . 
Μ ετά ά π ’ αυτό κάθε λαός θά έχει τό δικαίωμα τής αυτοδιάθεσης, πού του  
έγγυοΰντα ι ή Σοβιετική  "Ενωση, ή 'Αμερική-καί ή Α γγ λ ία . Ά λ λ ά  αυτό τό 
δικαίωμα καταχτιέτα ι μέ τό δπλο στά χέρια. Κ ανένας άπό τους Μ ακεδό- 
νες τής "Ελλάδας δέν μπορε'ι νά είναι δεκτός στό δικό μας στρατό. Τό 
καθήκον τους είναι νά πολεμήσουν άπό κοινού μέ τους Έ λληνες» .41

Δέν άρκεϊ δμως μιά καλή άπόφαση. Πρέπει νά  κατανοηθεΐ αυτή καί 
προπαντός νά υπάρχει ή θέληση νά έφαρμοστεϊ στή ζωή. Καί τέτοια Ιδε
ολογικοπολιτική προετοιμασία καί θέληση δέν είχε καλλιεργηθεί στό 
άκτίφ τών στελεχών τού ΚΚΓ-Μ καί τού ΓΛΑΣ. Σταμάτησαν οί άνοικτές 
ένέργειες καί άρχισαν ϊνα  «κρυφτούλι» γιά νά κρατηθούν τά προσχήμα
τα. Χαραχτηριστικό είναι τό παρακάτω  γράμμα τού Τσέτκο Ούζούνοβιτς. 
πολιτικού Επιτρόπου τού ΓΣ τού ΓΛΑ Σ-Μ ακεδονίας, πρός τόν Ντ. Ραν- 
τοσάβλεβιτς. ινστρούχτορα τής ΚΕ τοΰ ΚΚΓ: «...4) Ά π ό  τόν καιρό πον  
βρισκόμαστε στήν Ν τεμπορτσά ό Ν τεγιάν (Κύρο Γχιοργκίεφσκι) μάς 
έστειλε 37 νέους στό τμήμα μας, άπό τούς όποιους 28 Μ ακεδόνες άπό τήν  
ελληνική Μ ακεδονία κ α ί 9 Μ ακεδόνες κ α ί αυτοί, μ ερ ικο ί άπό τά μέρη τον  
Μ οναστηριού κ α ί άλλοι άπό τήν Πρέσπα.

5) "Ο,τι αφορά τούς Μ ακεδόνες άπό τήν ελληνική Μ ακεδονία εγώ  
κα ί ό Λ ίλιακ  (Μ πάρκο Τέμε/.κοβσκι) είπαμε ατόν Ν τεγιάν νά τονς στείλει 
στή Ν τεμπορτσά, γ ια τί δ ιαφορετικά είναι δνοάρεστο γιά τούς "Ελληνες νά 
τούς στείλονμε στή Δ εύτερη  μ π ρ ιγά δα » .42

Ή  άπάντηση τού Ραντοσάβλεβιτς άογούσε. Ό  ευαίσθητος κομμουνι
στής Ούζούνοβσκι (Ίμποιν), πού στό μεταξύ διάβασε Ρνα γράμμα τον 
Ραντοσάβλεβιτς πρός τόν Ντεγιάν. σχετικό μέ τή συνεργασία Γιουγκο
σλάβων καί Ελλήνων, ξαναγράφει στίς 2 τού ’Ιούλη στόν Ραντοσάβλε- 
οιτς. δτι συμφωνάει μέ τίς οδηγίες του καί έκφράζει τό πόνο του: «...θέλω  
νά ΐκδηλώ σω  δτι τρομερά μέ πονάει δταν αισθάνομαι τόν έαυτι,> μου  στή  
θέση τών Ε λλήνω ν συντρόφων κα ί τή σν/ιπεριφορά μας απέναντι σ' a ύ-

41. ’Επιλογή ντοκουμέντων τοΐ' ΓΛΑΣ. τομ. 2. or λ. 77. αΐρϋοκροάτικί) εκϋοοη.

42. Στό ίδιο . ο ιλ . 260. ντοκ. 50. πληροφ. Οί'ζοόνοβακι.
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τούς καί τίς  δυσκολίες τονς. Π ρέπει όλοκληρω τικά νά έξαφανιστονν δλες 
οί σοβινιστικές κ α ί όιαλντικές έκόηλώσεις κ α ί νά έξασφ αλιστεϊ ειλικρινής  
άδελφότητα τον έλληνικον λαού μέ τούς δικούς μας λαούς κ α ί αυτό είναι 
το καθήκον πού  μπορούμε νά τό πραγματοποιήσουμε μόνο ο ί Γιουγκο- 
σλάβοι κα ί οί "Ελληνες κομμουνιστές».4’

Δυστυχώς ή άσχημη κατάσταση πού διαπίστωσε ό Τζήμας,44 χειροτέ
ρευε δσο ό πόλεμος πλησίαζε πρός τό τέλος του. Βέβαια καί ή δική μας 
πολιτική τών υποχωρήσεων καί παραχωρήσεων στούς Ά γγ λο υ ς καί τήν 
άντίδραση καί τά  πολλά λάθη πού γίνονταν άπό στελέχη τού ΚΚΕ καί τού 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ στό χειρισμό τού σοβαρού προβλήματος τής έθνικής μακε
δονικής μειονότητας, δημιουργούσαν άφορμές γιά  παρεξηγήσεις καί 
αντιθέσεις.

Ό  θάνατος τον Δημήτρη Γληνοϋ.

Μέ τήν άπόφαση τού σχηματισμού Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνη
σης ή Κυβερνητικής ’Ε πιτροπής -  πού κα ί στίς δυό περιπτώσεις ό Γληνός 
θά Επαιζε σοβαρό ρόλο — συνδέεται άμεσότατα καί ό πρόωρος θάνατός 
του.

Ό  Γληνός είχε όριστεϊ άπό τή Γραμματεία τού ΠΓ νά είναι ό μόνος 
εισηγητής στή 10η 'Ολομέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ, καί μέ βάση τά άποτελέ- 
σματα τών έπαφών καί διαπραγματεύσεων πού θά γίνονταν στό μεταξύ 
καί τίς γενικότερες έξελίξεις, θά πρότεινε τόν άμεσο σχηματισμό κεντρι
κού καθοδηγητικού όργάνου στήν Ε λεύθερη 'Ε λλάδα. ’Επειδή ή προσω
πική του συμμετοχή θεωρήθηκε άπό τή Γραμματεία άπαραίτητη, γιά  νά 
είναι καί σωματικά υγιής κα ί ικανός νά άντιμετωπίσει τίς ειδικές δυσκο
λίες τού βουνού καί τό φόρτο τής πρακτικής δουλειάς, άπόσπασε τή συγ
κατάθεση τών μελών τής Γραμματείας νά κάνει μιά έγχ ίρηση. Παρά τήν 
έπιμονή δλων νά χειρουργηθεΐ άπό τό συναγωνιστή καθη,ητή Κύκκαλη, ό 
ίδιος προτίμησε τόν πα ιδ ικό  του φίλο Σμπαρούνη. Πάνο) οτό χειρουργικό 
τραπέζι πέθανε. Ή  άπώλεια τού Γληνού ήταν σοβαρότατο χτύπημα γιά  τό 
ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Πέθανε τόν καιρό πού είχε όλοκληρωτικά 
άπαλλαγεΐ άπό αύταπάτες γιά  δυνατότητα συμμετοχής τών αστικών κομ
μάτων στόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα δταν πίστευε άκράδαντα στίς 
ικανότητες τού ελληνικού λαού νά φέρουν σέ νικηφόρο πέρας τόν άγώνα. 
νά κατοχυρώσουν τήν άνε£αοτ»σία τής χώρας καί τίς καταχτήσεις τους.

43. Στό ϊόιο, σελ. 261.

44. Ό  Ά . Τζήμας στήν ίκθεσή του πρός τήν ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. πού άναφέραμε πολλές <|ορέ;. 
έγραψε. ανάμεσα σέ πολλά σχετικά μέ τό Μακεδονικό καί τά παρακάτω:

«Τά γιουγκοσλάβικα, σλ«6ομακιί>όνικα τμήματ.- i i /νώ ντας τή συμφωνία μ«ι; <<ι·τή. τίς 
σχέσεις μας. τή (μ λο ϊιν ία  μας κτλ.. πέρασαν στην οι-οικτή πολιτική έπίθεση ίνι·>π..\· ιια: 
καί προχώρησαν πολύ σ' αύτήν...».
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ΕΣΩ ΚΟΜ Μ ΑΤΙΚ Α ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΑ

Ή  ήγεσία τοΰ ΚΚΕ καί ή αυτοδιοίκηση.

Η ήγεσία τού ΚΚΕ έπηρεασμένη άπό τήν κατακραυγή τής άντ(όρασης, 
πού συνοδευόταν άπό συκοφαντικές έπιθέσεις τών Ά γγ λω ν  άπό τούς ρα
διοσταθμούς τού Λονδίνου κα ί Καίρου είδε στήν ένταση τής λαϊκής άντί- 
στασης τήν α ιτία  τής δξυνσης τών άντιθέσεων κα ί τών άνταγωνισμών στό 
Βουνό. Δέν κατάλαβε πώς οΐ συμβουλές τών δήθεν συμπαθούντων τό 
ΕΑΜ άστών πολιτικών κα ί κοινωνικών παραγόντων κα ί ή προσφορά 
τους νά μεσολαβήσουν γ ιά  νά σταματήσει ό «έμφύλιος σπαραγμός» ήταν 
ένδειξη άδυναμίας τής άντίδρασης καί πανικού άπό τίς ραγδαίες άνακα- 
τατάξεις μαζών ύπέρ τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Μέσα στή Γραμματεία τού ΠΓ τού 
ΚΚΕ άρχισαν διαφω νίες πάνω  στή νέα τακτική πού θά έπρεπε νά άκο- 
λουθήσει τό κίνημα στίς νέες συνθήκες. Γιά νά  βγούν άπό τό άδιέξοδο 
άποφάσισαν νά συγκαλέσουν τή 10η 'Ολομέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ. Κάλε- 
σαν τόν Σιάντο νά γυρίσει στήν Α θ ή ν α  κα ί έστειλαν προσκλήσεις σ’ δλα 
τά μέλη τής ΚΕ, πού βρίσκονταν σέ διάφορα μέρη τής 'Ελλάδας.

Ή  Γραμματεία τού ΠΓ στίς συνεδριάσεις της έπισήμαινε τήν Ιδια ί
τερη ευαισθησία όλων τών άντιδραστικών, συντηρητικών παραγόντων καί 
τών Ά γγλω ν στά ζητήματα τής Λ αϊκής Αυτοδιοίκησης, δπω ς αύτή δ ια 
μορφωνόταν κα ί λειτουργούσε στήν ’Ελεύθερη Ε λλάδα . Ά π ό  παντού 
άκούγονταν φωνές γιά  δήθεν αύθαιρεσίες, άρπαγές καί πιέσεις, έφταναν, 
μάλιστα, νά  λένε πώ ς οΐ Έ λληνες ένιωθαν μεγαλύτερη σ ιγουριά κα ί «εύ- 
ημερία» στίς γερμανοκρατούμενες περιοχές παρά στήν Ε λεύθερη Ε λ λ ά 
δα. Τέτοιες συκοφαντίες, μέ περισσότερη βέβαια διπλωματικότητα, δ ιοχε
τεύονταν καί άπό τούς σταθμούς τού Καίρου καί τού Λονδίνου, πα ρ’ δλο 
πού οί έκπρόσωποι τού ΣΜ Α στήν Ε λεύθερη Ε λ λά δ α  έβλεπαν τό δημι
ουργικό καί άναγεννητικό έργο πού συντελούνταν κα ί άσφαλώς ένημέρω- 
ναν τίς υπεύθυνες κυβερνητικές καί πολιτικές ύπηρεσίες τών Ά γνλώ ν καί 
τής βασιλικής κυβέρνησης τών έξορίστων.45

Ή  ήγεσία τού κινήματος -  πού δπως γράψαμε ούτε συνέλαβε ούτε 
μελέτησε τό θεσμό τής Λαϊκής Α υτοδιοίκησης κα ί Λ αϊκής Δ ικαιοσύνης -  
έβλεπε τήν άνάδειξη τών ’Ε πιτροπών σάν πράξη άνανκαστική, γ ιά  ουμ-

45. Ό  άρχηγός τής ΒΣΑ τά  είδε δλα  αύτά καί έγραψε άργότερα τά έξης:
«... Ή  όρεινή Ε λ λά δ α  ήταν ήδη ένας διαφορετικός κόσμος άπό  έκεΐνον πού διαγράψαμε 

στήν άρχή τού έτους. ΟΙ άντάρτες Απλώθηκαν ο ί κάθε χωριό όρεινό καί σέ πολλά τού κάμ
που. ’Αφού έξασφάλισε τόν Ελεγχο δλης τής χώρας, έκτός άπό τίς κύριες συγκοινωνίες πού 
χρησιμοποιούσαν οΐ Γερμανοί, Εδωσε (τό ΕΑ Μ -ΕΛΑ Σ) πράγματα πού πρ ίν ποτέ δέν ήσαν 
γνωστά. Ή  έπικοινωνία στά βουνά μέ άσύρματο, ταχυδρομείο καί τηλέφωνο, δέν υπήρξε 
ποτέ τόσο καλή πρ ίν ή μετά (άπό τήν περίοδο αύτή). ’Ακόμα καί αύτοκινητόδρομοι έπι- 
σκευάσθηκαν άπό τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ».

("Εντυ Μάγερς, Έ λληνιχές περιπλοκές  δ.π., σελ. (1411.

36



πλήρωση τού κενοϋ πού δημιουργήθηκε μέ τήν αύτοδιάλυση τού κράτους 
καί τών όργάνων αύτοδιοίκησης. Καί μιά πού δέν τά  ’βλεπε σάν έπανα- 
στατικά όργανα κατάλυσης τής παλιάς τάξης πραγμάτων, κα ί βάθρα τής 
νέας λαοκρατικής έξουσίας, ήταν έπόμενο νά ύποδείχνει συντηρητικά μέ
τρα, νά άποφεύγουν δηλαδή τήν «καταπάτηση θεσμών, πού πρέπει νά 
παραμείνουν σεβαστοί». Καί, γ ιά  παράδειγμα, ύπόδειχνε νά μή συζη- 
τούνται στά Λ αϊκά Δικαστήρια ύποθέσεις γάμων κα ί διαζυγίω ν, άλλά νά 
άφήνονται στίς έκκλήσιαστικές άρχές νά τίς χειρίζονται σύμφωνα μέ τούς 
καθιερωμένους άπό τήν έκκλησία όρους κα ί διατυπώσεις. Καί αύτό «γιά 
νά μή δώσουν στήν άντίδραση τήν ποθητή ευκαιρία νά μάς παρουσιάσει 
γιά διώκτες τής έκκλησίας...»!

Αύτό τό τελευταίο, δηλαδή νά μή δώσουν δπλα στήν άντίδραση νά 
μάς συκοφαντεί, ήταν ή κατευθυντήρια σκέψη τής ήγεσίας γιά  τήν άνά- 
ληψη όποιασδήποτε δραστηριότητας τού Κόμματος καί τού Λαϊκού κινή
ματος. Δέν Εβλεπε πώ ς ή λυσσασμένη άντίδραση έβαζε γιά  στόχο της τή 
Λαϊκή Αύτοδιοίκηση γ ιατί αύτός άκριβώς ό θεσμός ήταν ό νεκροθάφτης 
τού καθεστώτος τους.

Ή  Γραμματεία τού ΚΚΕ έστειλε τήν παρακάτω  έγκύκλιο:

’Αγαπητοί σύντροφοι.
Παίρνουμε άφορμή άπό μερικές ένέργειες δχ ι σωστές, πού μάς 

έγιναν γνωστές, γ ιά  νά έπιστήσουμε τήν προσοχή σας έπάνω σέ με
ρικά βασικά ζητήματα τής πολιτικής τού Κόμματός μας. Μέσα στίς 
ιδ ιαίτερα λεπτές συνθήκες πού δημιουργήθηκαν σέ μέρη δπου ή 
κρατική όργάνωση έπαψε νά ύπάρχει κα ί ό λαός αύτοκυβερνιέται 
κάτω άπό τήν καθοδήγηση τού ΚΚΕ, τού ΕΑΜ  καί τού ΕΛΑΣ, σ’ 
δλα τά  μέρη πού γίνονται αύτά, ή πολιτική εύθύνη γιά  τή διακυβέρ
νηση τού τόπου πέφτει στό ΕΑΜ κα ί ΚΚΕ χωρίς νά  υπάρχει κυβέρ
νηση κα ί όργανωμένη διοίκηση, πού νά πηγάζει άπό τό κόμμα μας.

Ή  κατάσταση αύτή άπαιτεϊ πολύ μεγάλη προσοχή άπό δλα τά 
καθοδηγητικά στελέχη τού κόμματός μας, γ ια τ ί κάθε ύπερβασία, 
κάθε αύθαιρεσία, κάθε κακός χειρισμός άπό όποιονδήποτε καί άν 
προέρχεται βαρύνει πολιτικά τό κόμμα μας. Κάτω άπό τίς π ιό  δύσ
κολες άντικειμενικές συνθήκες έμεϊς δίνουμε άπό τώρα έξετάσεις 
μπροστά στό λαό κα ί ή πολυκέφαλη άντίδραση, πού ένεδρεύει άδι- 
άκοπα κα ί περιμένει νά  έπωφεληθεΐ άπό τά λάθη μας γ ιά  νά υπονο
μεύσει τήν έπιρροή μας στό λαό, Επωφελείται άπό κάθε άδυναμία 
δική μας κα ί άπό κάθε παρεκτροπή πού γίνετα ι άπό όποιονδήποτε 
γιά  νά μάς συκοφαντήσει. Γι’ αύτό σάς κάνουμε προσεκτικούς στίς 
παρακάτω  όδηγίες, πού πρέπει πολύ αύστηρά νά έφαρμόζονται σέ 
δλες τίς ένέργειές σας:

α) Ό π ο υ  ό λαός μένει έλεύθερος, σέ κάθε χωριό ή πολιτεία, 
πρέπει νά  όργανώνεται ή λαϊκή αύτοδιοίκηση μέ τίς λαϊκές έπιτρο- 
πές, λαϊκά δικαστήοια κλπ.
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6) Ά π ’ τή στιγμή πού θά όργανωθεί ή λαϊκή αυτοδιοίκηση, 
κάθε άμεση έπέμβαση τοϋ ΚΚ, ή τοΰ ΕΑΜ , ή τοΰ ΕΛΑΣ στά κα
θαυτά διοικητικά έργα, θά πρέπει νά σταματήσει. Ό λ ε ς  οί διοικητι
κές ένέργειες νά διεξάγονται άπό τά υπεύθυνα αίρετά όργανα τού 
λαοΰ καί δ ιά  μέσου αυτών, άκόμη κα ί όταν πρόκειται γ ιά  στρατι
ωτικές ένέργειες, εισφορές, έπιτάξεις ζώων κλπ.

γ) Τά ύπεύθυνα αίρετά όργανα τού λαού πρέπει νά  καθοδη
γούνται σωστά, ώστε νά άποφεύγουμε κάθε υπερβασία κα ί αύθαι- 
ρεσία, κάθε άδικη πράξη, καταπάτηση δικαιωμάτων προσωπικών ή 
καταπάτηση θεσμών πού πρέπει νά  παραμένουν σεβαστοί. Έ γ ινε , 
λογουχάρη, γνωστό σέ μάς πώ ς σέ μερικά μέρη τά λαϊκά δικαστήρια 
έβγαλαν άποφάσεις γ ιά  δ ιαζύγ ια  κα ί δόθηκε έντολή στίς έκκλησι- 
αστικές άρχές νά έκτελέσουν τίς άποφάσεις αύτές! Ε π ίσ η ς  έγινε 
γνωστό δτι έαμικές έπιτροπές έδωσαν έντολή σέ Ιερείς νά  χορηγή
σουν άδεια γάμου, χωρίς νά  συντρέχουν καθιερωμένοι άπό τήν έκ- 
κλησία δροι κα ί διατυπώσεις! ’Επίσης έγινε γνωστό πώ ς τοποθετή- 
θηκαν Ιερείς σέ χωριά, ή μετατέθηκαν άπό τό ένα χωριό στό άλλο, 
χωρίς τήν άπόφαση τοΰ άρμοδίου μητροπολίτου, ή δόθηκε έντολή 
σέ μητροπολίτες νά προβοΰν σέ τέτοιες τοποθετήσεις ή μεταθέσεις! 
Καταλαβαίνετε πολύ καλά πώς τέτοιες ένέργειες τείνουν νά δημι
ουργήσουν προστριβές μέ τήν έκκλησία κα ί νά  δώσουν στήν άντί- 
δραση τήν ποθητή ευκαιρία νά  μάς παρουσιάσει γ ιά  διώκτες τής 
έκκλησίας κλπ.

δ) Γενικά πρέπει νά  δοθεί πά ρα πολλή προσοχή στό χειρισμό 
τής έξουσίας κα ί προπάντων δταν πρόκειται νά  θίγονται Ιδιωτικά 
συμφέροντα πρέπει νά  είνα ι όλοφάνερη κα ί άποδεκτή άπό τό λαό ή 
άνάγκη πού έπιβάλλει τίς  θυσίες. ’Επίσης χρειάζετα ι πολύ μεγάλη 
προσοχή στή χρήση άστυνομικών μέτρων, π.χ. περιορισμού τής 
προσωπικής έλευ Γοίας χωρίς άπόφαση δικαστική. 'Η  περιττή βία 
είναι μεγάλο πολίτικο ! 'θο ς . Ό  λαός πρέπει πάντοτε νά κατανοεί 
καί νά έπιδοκιμάζει τή χρήση τής βίας. Γ ι’ αύτό ή ένοχή τών τιμω- 
ρουμένων πρέπει νά είναι πά ντα άποδειγμένη κα ί γνωστή στό λαό 
πρίν νά έπιβληθεί ή τιμωρία. Μόνο ή ύπεράσπιση τού λαού δ ικα ι
ολογεί τή χρήση τής βίας.

ε) Π ρέπει νά δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή νά μήν ύπάρχουν 
μέσα στίς γραμμές τοΰ ΕΑΜ  καί μέσα στούς τομείς τής έξουσίας 
στοιχεία ήθικά χρεωκοπημένα καί φαϋλα, άνθρω ποι έπιτήδειοι πού 
προστρέχουν πρώτοι κα ί καλύτεροι σ’ δλα τά  καθεστώτα γ ιά  νά 
δρέψουνε τά άγαθά τής έξουσίας, άνθρω ποι πού έδρασαν στήν 
περίοδο τής 4ης Αύγουστου ή φαυλοκράτες τών παλιών κομμάτων, 
ή άριβίστες κάθε λογής πού έπιδεικνύουνε σήμερα φανατισμό κα ί 
δραστηριότητα γιά  νά έπιπλέουν. "Ολα τά στοιχεία αυτά, πού δυσ
φημίζουν τόν έθνικοαπελευθερωτικό κα ί λαϊκοαπελευθερωτικό 
άγώνα, πρέπει νά πατάσσονται κα ί κρατούνται έξω άπό τίς γραμμές
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τοϋ ΕΑΜ , έξω άπό τίς  λαϊκές έπιτροπές.
Ε λπ ίζουμε, άγαπητοί σύντροφοι, πώ ς καταλαβαίνετε πολύ 

καλά τή σημερινή στιγμή κα ί θά άναπτύξετε δλη τή δραστηριότητά 
σας πάνω  στίς κατευθυντήριες γραμμές πού σάς δίνουμε. ’Εμείς πού 
άγωνιζόμαστε σήμερα έπικεφαλής τοΰ λαού γιά  νά φέρουμε τήν 
έλευθερία στόν τόπο μας κα ί νά  άναγεννήσουμε τό λαό μας, πρέπει 
κοντά στόν προσω πικό ήρωισμό κα ί τήν αύτοθυσία, άκολουθώντας 
πιστά τήν πολιτική γραμμή τοϋ κόμματός μας, νά  δείχνουμε υπέρ
τατη σωφροσύνη κα ί περίνοια , νά δείξουμε στό λαό πώ ς άντιπρο- 
σωπεύουμε άληθινά μιά νέα κοινωνική πολιτική κα ί ήθική τάξη πού 
θά άναπλάσει τήν Ε λ λά δ α  κα ί θά τήν κάνει μιά χώρα ευτυχισμένη 
κα ί πολιτισμένη.

Τά Γραφεία τής Κεντρικής Ε π ιτρ ο π ή ς  πρέπει νά  όργανώσουν 
άναλύσεις τής έγκυκλίου αύτής σέ άχτίβ στελεχών σέ δλες τίς Κομ
ματικές ’Οργανώσεις.

Μέ συντροφικούς χαιρετισμούς
Τό Π ολιτικό Γραφείο 

τής Κεντρικής Ε π ιτρ ο π ή ς  τοϋ ΚΚΕ.46

Οργανωτικό πελάγωμα.

Ή  όργανωτική πολιτική τού ΚΚΕ, μέ τίς παραδοσιακές μορφές διάρθρω 
σης κα ί λειτουργίας, άσφαλώς δέν άνταποκρινόταν π ιά  στίς νέες συνθή
κες καί άπαιτήσεις τού κινήματος. Αύτό τό διαπίστωσε ή ΚΕ τού ΚΚΕ 
στή συνεδρίασή της γιά  τήν αύτοδιάλυση τής Κομμουνιστικής Διεθνούς. 
Καί θεώρησε πώς γιά  νά άνταποκριθεΐ τό Κόμμα «... στήν καινούρια  πιό  
υπεύθυνη σταδιοδρομία, πού τό φορτώνει μέ ιστορικά δημιουργικά κ α 
θήκοντα, σάν άνεξάρτητης κ α ί δασικής πολιτικής δύναμης... όφείλει νά 
μετα τραπεΐ σέ πλα τύ  μαζικό  κόμμα τοϋ έργαζόμενου λαοϋ, κόμμα μ υ ρ ι
άδων μελών, τό Κόμμα τής έλληνικής λαοκρατίας!»  Καί μέ τό καθήκον 
«... ν' άλλάξει κ α ί νά προσαρμόσει θαρραλέα δλη τήν όργανω τική τον  
πολιτική», ή ΚΕ άναθέτει στό ΠΓ νά μελετήσει κα ί νά πά ρει πρακτικά 
μέτρα.

Τό Κόμμα μεγάλωνε μέ καταπληκτικά γρήγορους ρυθμούς. Αύξανό- 
ταν ό άριθμός τών πυρήνων καί πολλαπλασιάζονταν οΐ άχτίδες. Ή  Ε π ι 
τροπή Πόλης τής ΚΟΑ -  τό Ιδιο Ισχύει καί γ ιά  τήν ΚΟ Π ειραιά -  δέν 
μπορούσε νά καθοδηγεί άμεσα μέ τά  μέλη της κα ί τούς όργανωτές πού 
χρησιμοποιούσε. Δοκίμασε νά τό άντιμετωπίσει μέ τά  βδομαδιάτικα συμ
βούλια γραμματέων άχτίδων. Μ ετά δημιούργησε τ ίς  λεγόμενες «Γκρού-

46. ’Αρχεία ΚΕ τοΰ ΚΚΕ. Φάκελος «'Α ποφάσεις κα ί δδηγίες τού ΠΓ τού ΚΚΕ» (’Εγκύ
κλιος άριθ. 682).
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πες» ’Α χτίδων, κατα συγκροτήματα συνοικιών, καί μιά όμοιοεπαγγελμα- 
τική τών υπαλλήλων κα ί διανοουμένων, τοποθετώντας όργανωτές πού με
τέφεραν τίς  άποφάσεις κα ί έντολές τής ’Επιτροπής Πόλης. Γρήγορα άπο- 
δείχτηκε πώς ό τέτοιος τρόπος όργάνωσης άπομάκρυνε τήν καθοδήγηση 
άπό τή βάση κα ί ή ’Οργάνωση στό σύνολό της έχανε τό συντονισμό κα ί 
τούς ρυθμούς τής δράσης της. ’Α ντιμετωπίζει τότε τήν κατάσταση μέ τίς 
άπολογητικές συνεδριάσεις τών πυρήνων, τίς συνδιασκέψεις τών άχτίδων 
κα ί τών συγκροτημάτων, δπου κα ί έκλέγονται δημοκρατικά τά  Γραφεία 
καί οΐ ’Ε πιτροπές καθοδήγησης. Δ ίνεται μιά όργανωτική διάρθρωση άρ- 
κετά Ικανοποιητική, πού ένθάρρυνε τούς προβληματισμούς κα ί τίς πρω 
τοβουλίες άπό τή βάση μέχρι τήν ’Επιτροπή Πόλης, κα ί φρενάριζε τή 
γραφειοκρατία, πού είχε άρχίσει νά  άναπτύσσεται.

Σ ’ αύτή τή φάση άνάπτυξης βρίσκονταν οί όργανώσεις ’Αθήνας καί 
Πειραιά δταν τίς  παρέλαβαν οί νέοι Γραμματείς Μ παρτζώτας καί Βατου- 
σιανός, δυό στελέχη τού άμεσου περιβάλλοντος τού Ίω αννίδη στήν 
’Α κροναυπλία. ’Από κοινού μέ τόν ’Οργανωτικό Γραμματέα τού ΚΚΕ, 
μελετούν τό νέο τρόπο όργάνωσης. Κ αρπός τών «άναζητήσεων» ήταν ή 
πρώτη καί μοναδική σ’ δλη τήν περίοδο τής κατοχής «Ό ργανω τική άπό
φαση τού ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ». Κοινοποιήθηκε μέ έγκΰκλιο τού ΠΓ πρός 
δλες τίς όργανώσεις τού ΚΚΕ τόν Ό κτώ βρη τού 1943 καί δημοσιεύτηκε 
στό ύπ ’ άριθμόν 4 τής 2 Νοέμβρη 1943 έσωκομματικό Δελτίο, πού είχε 
τόν τίτλο «’Οργανωτής». ’Α π’ αύτό, πού τό βρήκαμε στά ’Αρχεία τής ΚΕ 
τού ΚΚΕ, άντιγράψαμε τά παρακάτω  άποσπάσματα:

« Ή  διάλυση τής  ΚΔ βάζει καθήκοντα έπ αναπροσαρμογής τής όργα- 
νωτικής δουλειάς, τών όργανω τικών μορφών..., μέ σκοπό νά έξαλειφ θεϊ ή 
πολυμορφία π ού  δημ ιουργεί κίνδυνο νά μά ς  όδηγήσει σέ όργανω τικό  
άμορφισμό...

Ο ί παλιο ί όλιγάριθμοι πυρήνες είναι μ ιά  μορφ ή που  άνήκει στήν  
ιστορία... Βασική όργανω τική μονάδα τοϋ ΚΚΕ, ή κομματική όργάνωση  
σέ έργοστάσια, έπ ιχείρηση, συνοικία, χωριό κλπ. (δσο μεγάλος κι άν είναι 
ό άριθμός τους), μ έ  έπ ιτροπή  έπ ικεφαλής πού θά έκλέγεται σέ γενική συν
έλευση... Ή  έπ ιτροπή  καταμερίζει τή δουλειά  άνάλογα μέ τό περιβάλλον  
(ΕΕΑΜ , ΕΑΜ , ΕΠΟΝ, ΕΑ, Ε Λ Α Σ ) όλόκληρες ομάδες (τμήματα τής δο
σμένης όργάνωσης). Σ έ συνέχεια Ά χτιδ ικώ ν 'Επιτροπών, Π εριφεριακώ ν  
'Επιτροπών, 'Επιτροπώ ν Περιοχών (Κ αταργοϋνταν τά γραφεία  περιοχώ ν  
τής Κ Ε  τοϋ ΚΚΕ). 'Επίσης καθόριζε τήν όργάνωση  ’Ε πιτροπώ ν Πόλεων, 
Ισότιμων μέ τήν έπ ιτροπή  περιοχής στίς  πόλεις  ’Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ α ί  
Πειραιά».

Ή  μορφή όργάνωσης μεγάλων κομματικών βάσεων, μέ χωριστά είδι- 
κευμένα τμήματα καί μέ καθοδήγηση έπίσης καταμερισμένη σέ ειδικότη
τες ήταν δογματική, μηχανική μεταφορά μεθόδων πού χρησιμοποιούνταν 
σέ χώρες δπου έπικρατούσε τό σοσιαλιστικό καθεστώς ή ύπήρχαν άνα- 
πτυγμένες δημοκρατικές έλευθερίες. Στήν Ε λ λά δ α , στό ΚΚΕ καί τό έργα-
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τικό κα ί λαϊκό κίνημα ή κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. ΕΙδικότερα, 
στήν περίοδο τής κατοχής τό έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα έβαζε στόν 
κύριο ύπεύθυνο καθοδηγητικό παράγοντα, στό ΚΚΕ, τόσα κα ί τέτοια κα
θήκοντα πού άπαιτούσαν άπό τό κάθε μέλος τού Κόμματος τήν άνώτατη 
δυνατή καθοδηγητική προσφορά. Καί αύτό μπορούσε νά γίνει μέ καλή 
όργάνωση, λειτουργία κα ί καθημερινή άνύψωση τοϋ Ιδεολογικού κα ί θε
ωρητικού έπιπέδου τών κομμουνιστών.

Π οιά ήταν δμως ή προέλευση κα ί ή ποιοτική στάθμη τών μελών τού 
ΚΚΕ;

Τό ΕΑΜ  μέ καταπληκτική ταχύτητα γινόταν πόλος συσπείρωσης τής 
συντριπτικής πλειοψηφίας τού έλληνικού λαού. Γιά πρώτη φορά στήν 
Ιστορία τής Ε λλά δ α ς ό άπό παράδοση άτομισμός τών Ε λλήνω ν έσπαγε. 
Τό ΕΑΜ  μεταμόρφωσε τούς άπλούς άνθρώπους τοϋ μόχθου σέ άγωνιστές 
κα ί πολιτικοκοινωνικούς παράγοντες, πού έρχονταν στό κίνημα ό καθέ
νας άπό διαφορετικές αΙτίες κα ί κίνητρα, μέ διαφορετικές άντιλήψεις 
άλλά καί μέ διαφορετικά συμφέροντα κα ί έπιδιώξεις.

Ό λ ο ι αύτοί ο ί άγωνιστές, στήν έπιθυμία τους νά άνταποκριθοϋν κα 
λύτερα καί άποδοτικότερα, έντάσσονταν στίς έθνικοαπελευθερωτικές όρ- 
γανώσεις κα ί πολλοί ά π ’ αυτούς προσχωρούσαν στίς γραμμές τοΰ πιό 
πρωτοπόρου κα ί έμπειρου κόμματος, στό ΚΚΕ. Μ παίνοντας στό Κόμμα, 
έφερναν μαζί τους -  δπως είναι φυσικό -  δλη τήν πολυμορφία τών άντι- 
λήψεων κα ί έμπειριών, άλλά κα ί τών ταξικώ ν τους άντιλήψεων κα ί συμ
φερόντων άκόμα. Ή  ταξική σύνθεση τοϋ ΚΚΕ, άλλά καί ή στελέχωσή του, 
είχαν άλλοιωθεΐ σέ τέτοιο βαθμό, πού άπειλοΰνταν νά  χάσει τόν έπανα- 
στατικό του χαρακτήρα. Ή  όργάνωση όλων αυτών τών μελών τού ΚΚΕ σέ 
μικρούς πυρήνες, 5, 10 ή 15 άτόμων, σέ γειτονιές, έργοστάσια, έπιχειρή- 
σεις κα ί Ιδρύματα, πού συνδέονταν μεταξύ τους μέ τίς άχτιδικές έπιτρο- 
πές τού τομέα δράσης τους, βοηθούσε στήν ύπερνίκηση τών διαφορών, 
στήν άμοιβαία γνωριμία κα ί κατανόηση, στόν καταμερισμό δουλειάς καί 
τόν έλεγχο μέ βάση τήν πρακτική κα ί δχι τά  λόγια. Έ τ σ ι κατανοούνταν, 
σχετικά Ικανοποιητικά, ή άμεση κα ί μελλοντική άποστολή τού Κόμματός 
τους, γνωρίζονταν μέ τήν Ιδεολογία καί τή μαρξιστική-λενινιστική κοσμο
θεωρία κα ί τό βασικότερο άποφεύγονταν, σέ σημαντικό βαθμό, ή άνά- 
δειξη άκατάλληλων κα ί με ρευστή συνείδηση στελεχών.

Ξαφνικά, στό δνομα τής πάλης κατά τού «όργανωτικού άμορφι- 
σμού», μιά έγκεφαλική άπόφαση δυό-τριών άνθρώπων κατασκευάζει μιά 
«συνταγή» γ ιά  δλες τίς  όργανώσεις τοϋ ΚΚΕ, δλης τής Ε λλά δ α ς. Δηλαδή 
καί γιά  τίς μεγάλες πόλεις μέ τήν αυστηρή κατοχή κα ί τά  πολύμορφα 
έθνοπροδοτικά στοιχεία στήν ύπηρεσία τής δίωξης καί έξόντωσης τών 
κομμουνιστών, καί στίς ήμιελεγχόμενες περιοχές, δπου ή έπαγρύπνηση θά 
έπρεπε νά είναι συνεχής κα ί στήν ’Ελεύθερη Ε λλά δ α , δπου δλα ήσαν λεύ
τερα κα ί δυνατά. Καί τό π ιό  καταπληκτικό είναι πώ ς πρω ταρχικά ή ά πό
φαση θά πλήξει θανάσιμα τίς όργανώσεις πού καθοδηγούν οΐ έμπνευστές 
αυτής τής άνόητης άπόφασης.
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Δ ιαλύονται ol μ ικροί πυρήνες κα ί ο ί μικρές άχτίδες. Δημιουργούνται 
5-6 μεγάλες άχτίδες κα ί πυρήνες, πού πολλές φορές ξεπερνούσαν τά 100 
κομματικά μέλη: 6νας σέ κάθε συνοικία, κλάδο, μεγάλη έπιχείρηση, 
Υ πουργείο , χωριό κλπ. ΟΙ πυρήνες μετονομάζονται σέ «Κομματικές ’Ο ρ
γανώσεις Βάσης» (Κ.Ο.Β.). Πώς θά συγκεντρώνονταν κα ί πού έκατό καί 
πλέον κομμουνιστές, στίς συνθήκες τρομοκρατίας πού έπίκρατοΰσαν τότε 
στίς μεγάλες πόλεις; Κ ι άν τά κατάφερναν νά  συγκεντρωθούν, τί προβλη
ματισμοί θά μπορούσαν νά πραγματοποιηθούν άπό Ιναν τόσο μεγάλο 
άριθμό άνθρώπων κα ί τ ί άποφάσεις μπορούσαν νά παρθούν; Ποιός 
καταμερισμός δουλειάς κα ί ποιός έλεγχος θά  μπορούσε νά  γίνει; Ποιά 
δ ιαπαιδαγώγηση κα ί ποιοτική βελτίωση μπορούσε νά  γίνετα ι; Καί συν
έφερε, άπό λόγους έπαγρύπνησης νά γνωρίζονται, μέ τήν ιδ ιότητα κα ί τήν 
άποστολή του ό καθένας, τόσα μέλη, σέ μιά έποχή πού τά  «μπλόκα» μέ 
τούς «κουκουλάρ» μάζευαν τούς άγωνιστές κα ί χω ρίς διαδ ικασίες θέρι
ζαν τόν καθένα πού ύποδείχνονταν σάν κομμουνιστής ή έαμίτης;

Ό λ α  τά  παραπάνω  δέν υπολογίστηκαν άπό τούς φαντασμένους όρ- 
γανωτές. Ή  ζωή δμως είναι άμείλικτη. Τ ίς συνέπειες θά τίς δούμε άργό- 
τερα.

Η 10η Ο Λ ΟΜ ΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

"Εναρξη τής συνεδρίασης.

Ηλεκτρισμένη ήταν ή άτμόσφαιρα τής Πρωτεύουσας στό τέλος τού Δ ε
κέμβρη όταν άρχισαν νά καταφθάνουν άπό όλες τίς περιοχές τής 'Ε λλά
δας τά  μέλη τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ γιά  νά πάρουν μέρος στή 10η 'Ολομέλεια. 
Ό  καθένας έφερνε μαζί του τίς έμπειρίες ένός χρόνου, στή διάρκεια τού 
όποιου έγιναν άσύλληπτα σέ έκταση καί βάθος γεγονότα καί άλλαγές. Θά 
έπρεπε νά έκτιμηθοϋν σωστά αύτά τά γεγονότα καί νά χαραχθούν κ α ι
νούριες κατευθύνσεις γιά  τίς άποφασιστικές μάχες πού πλησίαζαν καί 
πού άπό τήν έκβασή τους θά κρίνονταν καί ή τύχη τής έθνικολαϊκής έπα- 
νάστασης.

Στό Κουκάκι. στό δεύτερο πάτωμα τοϋ ίδιου σπιτιού ΰπου είχε γίνει, 
ένα χρόνο πρίν, ή Πανελλαδική Συνδιάσκεψη τού ΚΚΕ άρχισε ή 10η 
'Ολομέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ τίς έργασίες της, τίς πρώτες μέρες τού Γε
νάρη 1944.

Στό τραπέζι, πού γύρω του θά έπαιρναν θέση τά μέλη τού Προε
δρείου τής 'Ολομέλειας, ήταν τό «σχέδιο εισήγησης» τού Δ. Γληνού, γρα- 
φομηχανημένο, μεθοδικά χωρισμένο σέ κεφάλαια καί θέματα. Πάνω σ' 
αύτό τό σχέδιο, μέ τήν Γδια σειρά καί τήν έπιχειρηματολογία τού «Δ ά
σκαλου», σέ λίγο θά μιλήσει στά μέλη τής ΚΕ τού ΚΚΕ καί στά λίγα
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στελέχη που είχαν προσκληθεί ένας άλλος δάσκαλος καί ήγέτης, θύμα τής 
φασιστικής θηριωδίας, ό Γιάννης Ζεύγος, μέλος τής ΚΕ,τού ΠΓ καί τής 
Γραμματείας τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ.

Δέν παρευρίσκονταν στην 'Ολομέλεια δ Δ. Γληνός καί άλλα τρία 
μέλη τής ΚΕ: οί Κώστας Λαζαρίδης, Κώστας Γαμβέτας καί Κώστας Χα- 
τζήμαλης πού, παλεύοντας έπικεφαλής τών όργανώσεων πού καθοδηγού
σαν, έπεσαν στά νύχια τών κατακτητών καί έκτελέστηκαν. ’Απούσιαζαν, 
απασχολημένοι σέ ειδικές άποστολές οί Παντ. Καραγκίτης καί ’Ανδρ. 
Τζήμας.

Στήν 'Ολομέλεια πήρε μέρος καί ό στρατιωτικός σύμβουλος τοΰ ΠΓ 
καί μέλος τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ Θ. Μ ακρίδης, πού είχε έπισκεφθεΐ τό ΓΣ τοΰ 
ΕΛΑΣ καί κείνες τίς μέρες έπέστρεψε στήν ’Αθήνα.

Μετά τήν έκλογή τοΰ Π ροεδρείου, τά μέλη τής ΚΕ τού ΚΚΕ όρθια 
κράτησαν ένα λεπτό σιγή τιμώντας τή μνήμη τού Δ. Γληνού καί δλων τών 
συντρόφων καί άγωνιστών πού έπεσαν στόν άγώνα.

Ή  εισήγηση διαπίστωνε πώς ό πόλεμος είχε πάρει κιόλας τ^ν όρι- 
στική καμπή ύπέρ τών συμμαχικών δπλων. Τά σοβιετικά στρατεύματα εί
χαν έλευθερώσει πάνω  άπό τά  μισά έδάφη τής πα τρ ίδας τους πού είχαν 
καταληφθεί άπό τούς χιτλερικούς στά 1941-42. Τόν ίδιο  καιρό οί δυτικοί 
σύμμαχοι σημείωναν έπιτυχίες στήν Τ ύνιδα καί στό “Ελ ’Αλαμέιν καί μέ 
τήν άπόβαση τους στή Σικελία έξουδετέρωσαν τή φασιστική ’Ιταλία σάν 
έχθρική δύναμη. Ό  κίνδυνος γιά  επικράτηση τού φασισμού παρήλθε. «Ή  
κατάρρευση τής φασιστικής Ιτα λ ία ς  άποτέλεσε τό πρώτο βήμα στήν 
κατάρρευση τού φασισμού σέ παγκόσμια κλίμακα...».

Γιά τήν 'Ελλάδα διαπίστωσε «... συνειδητή πολιτική τών κατακτητών 
νά άπαθλιώσουν καί νά  εξανδραποδίσουν... τόν έλληνικό λαό», πολιτική 
καί τακτική πού «δημιούργησε γιά  τό εργαζόμενο έθνος τόν κίνδυνο φυ
σικού άφανισμού του άπό τήν πείνα». 'Η  εισήγηση έκανε θετική έκτίμηση 
τού άγώνα τού έλληνικού λαού, πού «... άποκατασταίνει τήν ένότητά του 
στό ΕΑΜ, δημιουργεί τό λαϊκό του στρατό, έμφανίζει τά  πρώ τα έμ- 
βρυακά στοιχεία τής λαοκρατικής του άναδημιουργίας... Ή  μεγαλοπλου- 
τοκρατία. τρέμοντας τό λαϊκό κίνημα, έπιδιώκει συστηματικά τή δ ιά 
σπαση τής έθνικής ένότητας. σαμποτάρει καί κατασυκοφαντεί μέ δλα τά 
μέσα τό έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα καί... έγκαινιάζει ένοπλη συνερ
γασία μέ τόν κατακτητή... Στήν Αίγυπτο, δπου ό Γλύξμπουργκ εξακολου
θεί νά έφαρμόζει τήν τεταρτοαυγουστιανή του πολιτική μέ νέα μορφή, 
προκαλεϊ συνεχείς έξεγέρσεις τού στρατού καί υποδαυλίζει έδώ τόν έμφύ- 
λιο πόλεμο. Ή  έαμική άποστολή έπιδιώκει έπίσης τήν έθνική ένότητα μέ 

iv κοινή δήλωση δλων τών κομμάτων πού πέτυχε, γ ιά  τό μή γυρισμό τού 
Γεωργίου πρ ίν τό δημοψήφισμα καί τήν πρόταση γιά  κυβέρνηση έθνικής 
ένότητας».

’Ακόμα ή εισήγηση άφοΰ διαπίστωσε πώς ή πλουτοκρατική ολιγαρ
χία συνενώνει τίς «δυναμικές όργανώσεις καί δηλητηριάζει τό σώμα τών 
αξιωματικών» ζητάει «... τή διάσπαση τού έλληνικού λαού σέ άγγλόφι-
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λους, ρωσόφιλους κλπ... ένώ όρισμένοι Ά γ γ λ ο ι πράκτορες ένισχύουν 
ένεργά αύτή τήν άντιδραστική πολιτική...».

Ά νέφ ερε πώς τό ΚΚΕ έπιμένει στή σωστή πολιτική του γραμμή, πώς 
«τό φούντω μα τοϋ άγώνα βάζει έπ ιταχτικά  τό ζήτημα τής δημιουργίας  
στήν 'Ελεύθερη Ε λλά δα  κυβερνητικού όργάνον έθνικής ένότητας κ α ί 
άπελενθέρωσης». ’Επανέλαβε τυπικά δλα τά μέχρι τότε καθήκοντα τοΰ 
Κόμματος, χωρίς νά  δ ίνει καινούριες κατευθύνσεις άνάλογες μέ τίς άλλα- 
γές στό συσχετισμό τών δυνάμεων κα ί κυρίως τήν πόλωση πού δημιουρ
γούσε ή άντίδραση μέ σκοπό τόν έμφύλιο πόλεμο γιά  τή βίαιη έπαναφορά 
τοΰ παλιού καθεστώτος.

Ο ί συνδυασμένες αύτές προκλήσεις άπόβλεπαν νά φέρουν σύγχυση 
στίς γραμμές τοΰ ΕΑΜ -ΕΛΑ Σ καί νά  κερδίσει ή άντίδραση χρόνο γιά  τή 
συγκέντρωση τών δυνάμεών της.

Δ ιαπιστώνοντας πώς συντελούνταν πόλωση δυνάμεων, ύπογράμμισε 
τίς σοβαρές άλλαγές καί άνακατατάξεις μαζών ύπέρ τού ΕΑΜ. Ά να φ έρ- 
θηκε στίς έλλείψεις καί λάθη πού έγιναν στήν πορεία  τών άγώνων «πού 
έβλαψαν τήν άνάπτυξη τού κινήματος. Δεξιές παρεκκλίσεις, πού έκδηλώ- 
θηκαν σέ τάσεις συνθηκολόγησης μέ τόν έθνικό έχθρό καί τούς προδότες. 
«Α ριστερά  λάθη, πού φάνηκαν σάν άποτέλεσμα τής πρωτοβουλίας τών 
έχθρών, μέ διαθέσεις γ ιά  άντι-άγγλική πολεμική, γ ιά  έχτίμηση τού ΕΛΑΣ 
σάν μελλοντικού στρατού (!) καί σοβαρά στραπατσαρίσματα τής πολ ιτι
κής γραμμής τοΰ κόμματος, ιδίω ς στήν ’Ελεύθερη Ε λλά δ α , δπου έχθρικά 
στοιχεία ζήτησαν νά  ικανοποιήσουν άτομικά τους συμφέροντα σέ βάρος 
τοΰ Λαού, δυσκόλεψαν τό βάθαιμα τού κινήματος».

'Η εισήγηση ήταν μεθοδική καί πλούσια σέ στοιχεία. Παρουσίασε 
όμως σοβαρές άντιφάσεις, σέ βαθμό πού τά άντικειμενικά στοιχεία καί 
γεγονότα νά  έρχονται σέ πλήρη άντίθεση μέ τά συμπεράσμαΐά της. Μ εγα
λύτερη άδυναμία της: ή έκτίμηση τοϋ ρόλου τής Α γγλ ία ς . Δέ μίλησε κ α 
θόλου γιά  τίς προθέσεις τών Ά γγ λω ν  καί τής άντίδρασης δταν άποφάσι- 
σαν νά βάλουν τόν Τσουδερό νά κάνει τήν έκκληση, στίς 21 Δεκέμβρη 
1943, πού καλούσε: «... Π άντας τούς άντάρτας, έν όνόματι τής Π ατρίδος  

εις συμφιλίωσιν. Καμιά δ ιαφ ορά  δέν πρέπει νά σάς χωρίζει. 'Ά ν  χρειά ζε
ται πρός τούτο, νά παραμερίσετε άπό τό μέσον ώρισμένα ύποπτα άτομα  
π ού  ...έπ ιδιώκουν άθέμιτους σκοπούς...». Τά άτομα αύτά δέν τά  όνόμαζε. 
όμως στό Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του έλεγε στούς άντάρτες, μεταξύ άλ
λων: «... Δ έν π ιστεύω  έξ άλλου οϋτε αύτό πού  λέγετα ι, δτι μερ ικο ί άπό  
σάς κο ιτάζουν νά έξασφαλίσουν διά τοϋ μονοπω λίου τοϋ άγώνος τό μο- 
νοπώλιον τής έξουσίας... Τοιαύτη πολιτική  θά έσήμαινε δτι έπ ιδιώκεται 
Δ ικτατορία ... Ό  "Ελλην δέν θά δειλιάση ν’ άντικρούση έκεΐνον πού  θά 
θελήση νά του  άρπάση ή νά τοΰ ύφαρπάση τήν πολιτικήν τον έλενθε- 
ρίαν...».4Ί Καί ό “Αγγλος υπουργός Ά ντο νυ  Ή ντεν, άφοΰ χαιρέτιζε τήν

47. Ε. Τσουδερός δ.π., σελ. 53-54, 78 (Ραδιοφωνική όμιΧ(α Ε. Τσουδεροΰ 21.12.1943).



πρωτοβουλία τοϋ Τσουδεροϋ νά άπευθύνει έκκληση στους άντάρτες γιά 
συμφιλίωση, τόνιζε «δτι ή βρετανική κυβέρνηση θεωρεί άπαρα ίτητη  τήν  
ένότητα μέχρι τήν άπελευθέρω ση τής χώρας». Ούτε πρόσεξε ή εισήγηση 
τά  Π ρωτοχρονιάτικα μηνύματα πού δημοσιεύθηκαν στίς κατοχικές έφη- 
μερίόες τών ’Αθηνών, τού Σοφούλη κα ί τού ’Αρχιεπισκόπου Δαμασκη
νού, καί πού ζητούσαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, «κατάπαυση τοΰ άγώνα 
κατά  τών κατακτητώ ν γιά  τήν σωτηρία τοϋ Λαόν».'...

Ή  συζήτηση.

Τ ά πλούσια στοιχεία τής εισήγησης ένισχύθηκαν άπό τή ζωντανή πείρα 
τών μελών τής ΚΕ. Ό  Σιάντος, έχοντας τίς έμπειρίες άπό  τή δράση κα ί τά 
προβλήματα τού άντάρτικου καί μάλιστα σέ μιά περίοδο μεγάλων έκκα- 
θαριστικών έπιχειρήσεων τών χιτλερικών στρατευμάτων, μέ εύρύτερη 
άξιοποίηση τών ταγματασφαλιτών τοΰ Ράλλη κα ί μέ πισώπλατο χτύπημα 
τών άγγλσκίνητων ζερβικών, πού έδρασαν παράλληλα καί έντελώς άνενό- 
χλητα άπό τούς έπιδρομεΐς, μίλησε γιά την «παράξενη» συμμαχία "Αγ
γλων καί Γερμανών. Ό τ α ν  άναφέρθηκε στή «λαοκρατική κοσμογονία» 
τής ’Ελεύθερης 'Ελλάδας, έξήγησε πώς δέν όφείλεται ή συγκέντρωση τής 
έπίθεσης τής άντίδρασης ένάντια στήν αύτοδιοίκηση στά «τρομερά λάθη» 
και τήν «άπάνθρωπη τρομοκρατία», πού δήθεν άσκούν οί έαμίτες καί 
έλασίτες. Βέβαια καί άδυναμίες καί λάθη γίνονται, άλλά ή λύσσα τους 
στρέφεται ένάντια στόν ίδιο  τό θεσμό, πού ξεριζώνει τό καθεστώς τής 
δικτατορίας τής πλουτοκρατικής όλιγαρχίας καί τής ύποτέλειας στούς 
Ά γγλους.

Ή  πείρα, είπε ό Σιάντος, άπό τίς συζητήσεις τής έαμικής άντιπροσω- 
πείας στό Κάιρο καί τίς έξελίξεις πού άκολούθησαν, έδειξε δτι συμφωνία 
μέ τά  παραδοσιακά κόμματα δέν πρόκειται νά γίνει. Σωστή πολιτική, 
κατάλληλη γιά  τή φάση πού περνούσε ό άγώνας ήταν, κατά τόν Σιάντο, ή 
άνεξάρτητη πορεία πρός τήν όλοκλήρωση τής λαϊκής ένότητας καί ή άπο- 
δοχή, χωρίς έπιφυλάξεις καί ταλαντεύσεις, τής πρότασης τού ΕΑΜ γιά  
άμεσο σχηματισμό Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης ή Κεντρικού 
Κυβερνητικού ’Ο ργάνου στήν ’Ελεύθερη Ε λλά δ α .

Μέ τίς  άπόψεις τού Σ ιάντου συμφώνησαν σχεδόν όλα τά μέλη τής 
ΚΕ. Α παλλαγμένα άπό αύταπάτες καί χωρίς νά παρασυρθούν άπό τίς 
φωνές τής άντίδρασης, τών Ά γγ λω ν  κα ί μερικών συνοδοιπόρων τού λαϊ
κού κινήματος, μέ άδρές γραμμές περιέγραφαν τίς μεγάλες έπιτυχίες τού 
έαμικοΰ κινήματος καί τού ΚΚΕ. Έ πεσήμαναν λάθη, πού — δπως τά  χα 
ρακτήριζαν -  ήσαν βασικά λάθη άνάπτυξης, άναπόφευκτα σέ τέτοια πλα
τιά  καί βαθιά  έπαναστατική έξόρμηση. Κανένας δέν άμφέβαλλε πώς οί 
Ά γγ λο ι, πού άνοικτά κιόλας πολεμούσαν τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, ήγοΰνταν στή 
διαμόρφωση τών νέων συμμαχιών τής άντεπανάστασης. Ό λ ο ι διαπ ίστω 
ναν πώς θά ύπάρξουν άκόμη καί κοινές ένέργειες Ά γγ λω ν  καί Γερμανών.
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μέ σκοπό τό  χτύπημα τού Ε θ ν ικ ο ύ  Κινήματος. Κατά τόν Μ ακρίδη καλύ
τερα θά ήταν άν βάζαμε άνοικτά ζήτημα άπομάκρυνσης τής ΒΣΑ άπό τά 
τμήματα τού ΕΛΑΣ. Ά φ θ ο ν α  χειροπιαστά άποδεικτικά στοιχεία -  έγ
γραφα, καταγγελίες κα ί διαπιστώσεις τών διοικήσεων τμημάτων -  κατα
τέθηκαν στό Προεδρείο τής 'Ολομέλειας. 'Ό λα δικαίωναν τήν κατα
κραυγή τού λαού: Καλύτερα νά μήν είχε πατήσει έγγλέζικο ποδάρι στά 
έλληνικά βουνά.48

Τόσο έπίμονα τονιζόταν ό κίνδυνος άπό τήν παρουσία τών Ά γγλω ν, 
πού ύπόσκαπταν τήν άντίσταση τοϋ έλληνικού λαού καί μπορούσαν νά 
γίνουν πρόξενοι έμφύλιου πολέμου, πού άγανάκτησε ό Ίω αννίδης. Καί ό 
Ζεύγος, σέ μιά στιγμή, είπε: «Κάτι τέτοιοι "ύπερεπαναστάτες", σάν μερι
κούς άπό σάς. χαντακώνουν τή γραμμή μας καί έκθέτουν τό ΚΚΕ σάν 
"άντιαγγλική" δύναμη!».

Τά μέλη τής ΚΕ Μ ακεδονίας έφεραν στήν 'Ολομέλεια χειροπιαστά 
στοιχεία γιά  τή δραστηριότητα τών Ά γγλω ν πρακτόρων όχι μόνο έναν- 
τίον τού δικού μας κινήματος, άλλά καί σέ βάρος τών έθνικολαϊκών κινη
μάτων τών άλλων βαλκανικών χο>ρών. Πρότειναν νά άποδεσμευτεί τό κί
νημά μας άπό τή μονόπλευρη σύνδεση μέ τό ΣΜ Α καί τούς “Αγγλους, καί 
νά συνδεθεί μέ συμφωνίες μέ τά Βαλκανικά κινήματα καί τή Σοβιετική 
Έ νωση. Στή σημερινή φάση, τόνισαν, ό τέτοιος προσανατολισμός έχει 
αποκτήσει πρωταρχική σημασία, καί γι" αυτό πρέπει νά έπανεξεταστεί τό 
ζήτημα ένός βαλκανικού συμφώνου. Αύτό θά κόψει τήν όρεξη τών ’Ά γ 
γλων γιά  έπέμβαση καί επιβολή. Ή  πρόταση γιά  κοινό Βαλκανικό Σ τρα
τηγείο έπιδοκιμάστηκε άπό πολλούς.

Τ ά  μέλη τής ΚΕ έκαναν βασικά σωστή ιεράρχηση τών αγώνων. Συγ
κέντρωναν τήν προσοχή τού Κόμματος στήν κύρια καί αποφασιστική 
uooq ή πάλης, τήν ένοπλη, ύποδείχνοντας τήν άνάγκη νά προσανατολι
στούν όλες οί άλλες μορφές πρός τήν κατεύθυνση τής εξυπηρέτησης τού 
αγώνα τού ΕΛΑΣ. Μέ σοβαρότητα καί συναίσθηση ευθύνης έβλεπαν τά 
δικά τους λάθη καί τά λάθη τών τομέων τής καθοδηγητικής τους δράσης. 
Ό λ ο ι σχεδόν νπόδειχναν τή μεταφορά τού καθοδηγητικού κέντρου τού 
Κόμματος καί τού κινήματος στήν Ε λεύθερη Ε λλάδα .

Ή  πολιτική άπόφαση.

Σνεδιο απόφασης δέν υπήρχε. Ή  συμβολή τών μελών τής ΚΕ στό νά

48. Τριάντα χρόνια μετά τόν πόλεμο. Λ Κρίς. στή σύσκεψη τών άξκυματικών συνδέσμων 
τών ΒΣΑ. θά Αποκαλόψει πώς ή γνώμη νά μήν είχαν φτάσει "Αγγλοι στήν Ε λλά δα  ήταν καί 
τών Βρετανών πολιτικών. Συγκεκριμένα είπε:

«Ή  προτίμηση πολλών Ε λλήνω ν καί τών περισσοτέρων άξιωματονχων τού Φόρεϊν Ό < |- 
(| ι ;. νά μήν είχε πατήσει ποτέ πόδι βρετανική Αποστολή στήν 'Ε λλάδα στό διάστημα τή ; 
κατοχή;, δέ θά ήταν τίποτε άλλο Από παραχώρηση τή ; νίκης στό ΚΚΕ χαιρί; άγώνα».

Βλ. «Βήμα». 26 Φλεβάρη 1967.
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ταστρέφυυ\

Μπροστά κι άπ’ τούς γερμ α νο ύ ς ό ταγματασφαλίτης αύτός αξ/κός τούς ο δ η γε ί · 
καταστροφικό τους έργο



ογουν σωστά συμπεράσματα καί σωστή κατεύθυνση γ ιά  τη νέα περίοδο, 
πού συνδέονταν μέ τήν άπελευθέρωση τής χώρας άπό τούς χιτλερικούς 
κατακτητές, ήταν σημαντική. Σέ πολλά σημεία ή εισήγηση, πού θά άποτε- 
λοϋσε κα ί τή βάση τής διατύπωσης τής άπόφασης, άλλαξε καί πολλά πού 
δέν είχαν κάν άναφερθεί βρήκαν τή θέση τους στό κείμενο τής άπόφασης.

Συγκεκριμένα — δπως γράψαμε — ή εισήγηση δέν άνάφερε καθόλου 
τίς έκκλήσεις τών Τσουδεροϋ, Ή ντεν καί Κόρντελ Χάλλ, πού έδειχναν τίς 
πραγματικές προθέσεις καί διαθέσεις τών Δυτικών συμμάχων καί τής 
ντόπιας πλουτοκρατίας νά ήγεμονεύσουν άρχικά στό ένοπλο κίνημα καί 
στή συνέχεια στήν 'Ε λλάδα. Ά κ ό μα  καί όταν -  στή διάρκεια τών έργα- 
σιών τής 'Ολομέλειας -  στίς 3 Γενάρη, έγινε γνωστή ή δήλωση τής Σοβιε
τικής κυβέρνησης, πού δόθηκε στόν πρεσβευτή τής 'Ελλάδας στή Μόσχα, 
δτι «θεωρεί σκόπιμο νά ύποστηρίξει τή συγκρότηση ένια ίου μετώπου 
όλων τών Ε λλήνω ν άνταρτών, γ ιά  νά δυναμώσει ή πάλη ένάντια στούς 
κατακτητές», ό εισηγητής ούτε στό κλείσιμό του δέν έκανε προσπάθεια νά 
κάνει μιά άνάλυση πού νά διαφοροποιεί τίς θέσεις τών Ά γγλοαμερικά- 
νων μέ τίς θέσεις τής ΕΣΣΔ. Καί δμως τό θέμα αύτό είχε γίνει άντικείμενο 
προβληματισμών γ ιά  πολλά μέλη τής ΚΕ καί ειδικά άπασχόλησε τήν 
'Ολομέλεια περισσότερο άπό κάθε άλλο. Στήν άπόφαση· πού δημοσιεύτη
κε, τό ΠΓ, συνεχίζοντας τήν καθιερωμένη τότε στρουθοκαμηλική πολιτική 
τής λεγάμενης «πολιτικής σκοπιμότητας», δέν έγραψε τίποτα πού νά χα 
ρακτηρίζει τήν άγγλική πολιτική. Περιορίστηκε νά φορτώσει εύθύνες σέ 
έκτελεστικά όργανα, τονίζοντας πώς: «... όρισμένοι "Αγγλοι πράχτορες 
ένισχύουν ένεργά τήν πλουτοκρατία στήν άντιδραστική της πολιτική». 
Α ποσ ιώ πησε άκόμα κα ί τίς κοινές μέ τούς Γερμανούς καί γερμανοοπλι- 
σμένους συσκέψεις τοΰ "Αγγλου λοχαγού Ντόν Σκότ στήν Α θή να .

Ή  διαπίστωση πώς ή συνασπισμένη άντίδραση καί ό Γλύξμπουργκ 
«ζητούν νά διασπάσουν τόν έλληνικό λαό σέ άγγλόφιλους, ρωσόφιλους 
κλπ.», χαρακτηρίστηκε άπό πολλά μέλη τής ΚΕ πρόχειρη κα ί άντιδιαλε- 
κτική. Ό  χωρισμός διαπιστώ νονταν τότε καί άπό τούς Ά γγλους, πού 
κατάτασσαν τό έαμικό κίνημα στό πλευρό τής Σοβιετικής Έ νω σής καί 
ήταν έπόμενο νά  κάνουν δ,τι περνούσε άπό τό χέρι τους γιά  νά έμποδί- 
σουν τό λαό νά πάρει τήν έξουσία μεταπολεμικά.49 Ό  λαός μας είναι φ ί
λος τής Σοβιετικής "Ενωσης καί στηρίζει τίς έλπίδες του γιά  τήν άπελευ
θέρωση κα ί τήν πολιτική καί κοινωνική άπολύτρωση σ’ αυτήν, ύποστήρι- 
ξαν πολλά μέλη τής ΚΕ. Α ντ ίθετα , οί μηχανορραφίες κα ί έχθρικές πρός 
τό άπελευθερωτικό κίνημα έκδηλώσεις τών "Αγγλων προκαλούσαν άντι- 
πάθεια  καί άντίθεση. Ή  τέτοια έρμηνεία έγινε δεκτή, άλλά στήν άπόφαση 
διοτηοήθηκε ή διαπίστωση τής εισήγησης.

'Η  διαπίστωση τής εισήγησης πώς ή συνδιάσκεψη τής Τεχεράνης

49. Τό Φόρεϊν Ό φ φ ις  στό άπόρρητο, μ ΐ στοιχεία: 43/518/14.11.1943, Εγγραφο, άναφέρει 
ότι: «Ε ίναι έναντίον τών συμφερόντων μας νά κυβερνάται ή Ε λλά ς ύπό τοΰ ΕΑΜ μεταπο- 
λεμιχώς...».
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έλυσε τό πρόβλημα «τής μεταπολεμικής όργάνωσης τοΰ κόσμου», δέν 
έγινε δεκτή. Συμφωνήθηκε τελικά νά διατυπωθεί δτι: «... Στήν Τεχεράνη 
τά συμμαχικά έθνη (Σοβιετική Έ νω ση, ’Αγγλία, Ε νω μένες Πολιτείες), 
άποφάσισαν τή γενική συντονισμένη όργάνωση τού κόσμου, σύμφωνα μέ 
τή θέληση τών λαών καί σέ συνεργασία μέ τίς μικρές χώρες πού πάλεψαν 
γιά τήν έκμηδένιση τής δουλείας».

Ή  πρόταση νά διατυπωθεί στήν άπόφαση ή θέση δτι ή έξασφάλιση 
τής έθνικής άνεξαρτησίας καί τής λαϊκής κυριαρχίας είναι υπόθεση δυνα
μική καί έξαρτιέται βασικά άπό τήσυνεπή διεξαγωγή τής έπανάστασης 
μέχρι τό τέλος, χωρίς νά άπορριφθεϊ δέ διατυπώθηκε στήν άπόφαση τής 
'Ολομέλειας.

Παρά τήν άντίδραση πολλών μελών τής Κ Ε διατυπώθηκε στήν ά πό
φαση ή θέση δτι: «... ό λαός μας άγωνίστηκε καί άγωνίζεται δσο λίγοι σέ 
τούτο τόν πόλεμο καί δ ικα ιούτα ι νά  όλοκληρωθεί ή έθνική του άποκατά- 
σταση... καί νά  περιφρουρήσει τήν άσφάλειά του μέ τή στρατηγική δ ια ρ 
ρύθμιση τών συνόρων». 'Η  άπόφαση δέν καθόριζε πρός πο ιά  κατεύθυνση 
θά έπρεπε νά γίνει αύτή ή κατοχύρωση καί ποιές ήσαν οί συγκεκριμένες 
διεκδικήσεις γ ιά  όλοκλήρωση τής «έθνικής άποκατάστασης»!

Ε ξα ιρετικά  θετική ήταν ή διαγραφή άπό τήν άπόφαση τής πρόσκλη
σης πρός τά  παραδοσιακά κόμματα γιά  κυβέρνηση έθνικής ένότητας, ή 
γιά διεύρυνση τής κυβέρνησης τοΰ Καΐρου. Δεχόταν τήν πρόταση τού 
ΕΑΜ γιά  άμεση συγκρότηση κυβέρνησης τού Βουνού, πού σύμφωνα μέ 
τήν άπόφαση τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ: «Θά συντονίσει τόν έθνικό άγώνα μέ τίς 
έπιχειρήσεις τών Συμμάχων καί θά τσακίσει τίς προσπάθειες τής ξένης 
καί ντόπιας άντίδρασης νά έξαπολύσουν τόν έμφύλιο πόλεμο καί νά 
παςκίδώσουν άνυπεράσπιστο τό έθνος στούς καταχτητές, θά έξασφαλίσει 
τή λαϊκή έτυμηγορία μέ δημοψήφισμα καί συνταχτική έθνοσυνέλευση, θά 
τιμωρήσει τούς έγκληματίες πολέμου, θ’ άποκαταστήσει τά θύματα τού 
πολέμου, θά έξασφαλίσει τήν όλοκλήρωση τής έθνικής άποκατάστασης, 
σύμφωνα μέ τίς άρχές τής αυτοδιάθεσης τών λαών...».

Ή  ΚΕ άνάθεσε στό ΠΓ νά διατυπώσει τό κείμενο τής ’Α πόφασης καί 
μιάς Διακήρυξης τής 10ης 'Ολομέλειας πρός τόν έλληνικό λαό. Κι αύτό 
ί|ταν άκόμα ένα λάθος, μέ ρίζες στή παραδοσιακή άνώμαλη λειτουργία 
τοΰ ΚΚΕ.

Τό όργανωτικό πρόβλημα.

Στόν όργανωτικό τομέα ή 10η 'Ολομέλεια έκανε βασικά λαθεμένες έκτι- 
μήσεις καί κατά συνέπεια καί οί άποφάσεις της ήσαν λαθεμένες. Έ γ ιν ε  
άποδεκτή στό σύνολό της ή γραμμή τής «μαζικής στρατολογίας», δπως 
είχε καθοριστεί άπό τό ΠΓ ύστερα άπό τή συνεδρίαση τής ΚΕ τής 2 τοΰ 
Ίούνη 1943, χωρίς νά  παραληφθεί καί ή θέση γιά  τή δημιουργία τοΰ έν ι- 
«ίου κόμματος τής Λαϊκής Δημοκρατίας.
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Ή  10η 'Ολομέλεια μέ αίσθημα αύτοϊκανοποίησης καί έπανάπαυσης 
είδε τήν τεράστια άνάπτυξη τών γραμμών τού ΚΚΕ. Ά κούστηκαν, μάλι
στα. κα ί άπόψεις Γραμματέα ’Ε πιτροπής Περιοχής πώς οί Αγωνιστές προ
τιμούν νά μποΰν στό ΚΚΕ πα ρά  στό ΕΑΜ! Ή  γραμμή τοΰ Κόμματος γιά  
μαζική στρατολογία είχε γίνει πράξη καί είχε ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 
Ή  ΚΕ θριαμβολογούσε! Καί πραγματικά ποιά  μπορούσε νά είναι ή μεγα
λύτερη έπιβεβαίωση τής Π ολιτικής τοϋ Κόμματος; Ό  λαός αυθόρμητα 
χτυπούσε τίς πόρτες τού ΚΚΕ.

Βέβαια, δταν συνήλθε ή 1()η 'Ολομέλεια, ή 'Ο ργανωτική απόβαση 
τού ΠΓ δέν είχε εφαρμοστεί στίς οργανώσεις εκτός άπό τήν 'Α θήνα καί 
τόν Πειραιά. Τά μέλη. όμως. τής ΚΕ πού δούλευαν στό χώρο τή; Πρω
τεύουσας. όπου είχαν συγκροτηθεί μεγάλες ΚΟΒ μέ 100 καί πάνω  μέλη. 
θά έπρεπε νά έχουν δει τούς τεράστιους κινδύνους πού δημιουργούνταν 
γιά  τή λειτουργία καί τή συνοχή τους. Μέσα σέ συνθήκες κατοχικής 
παρανομίας καί άφόρητης τρομοκρατίας, μέ συμμετοχή ντόπιων προδοτι
κών στοιχείων, ό κίνδυνος τής έκμηδένισης τών οργανώσεων, μέ εξόντωση 
τών ϊδκον τών μελών τού Κόμματος, ήταν άμεσος.

Ή  νέα όργανωτική διάρθρωση τού ΚΚΕ καί ή κατεύθυνση πρός τήν 
μαζικοποίηση, όδήγησε στήν παραβίαση βασικών άρχών όργάνωσης καί 
δομής ένός επαναστατικού κόμματος τής εργατικής τάξης. Ή  ΚΕ Επρεπε 
νά πάρει ύπόψη της πώς στήν πορεία πρός τήν άπελευθέρωση θά πλάτα ι
ναν άκόμα περισσότερο οί γραμμές τού Κόμματος καί θά γίνονταν πιο 
σύνθετα καί πιό  δύσκολα τά καθήκοντα. Θ ά έπρεπε νά στρέψει τήν προ
σοχή τοϋ Κόμματος στήν ποιοτική άνύψιοση, τή συσπείρωση καί τήν ολό
πλευρη προετοιμασία του. έτσι πού όλο τό Κόμμα καί τό κάθε μέλος χω 
ριστά νά είναι σέ θέση νά συλλαμβάνει τό σύνολο τών προβλημάτων τής 
έθνικολαϊκής επανάστασης καί νά αποδίδει τό μάξιμουμ τών δυνατοτή
των του

Η 10η 'Ολομέλεια είδε κατά κάποιο  τρόπο τόν κίνδυνο άπό τά 
«παράσιτα», όχι δμως τόν κίνδυνο άπό τή σοβαρή άλλαγή τής κοινωνικής 
σύνθεσης τοΐ> Κόμματος. Ή  έπιμονή στήν έφαρμογή τής «'Οργανωτικής 
'Α πόφασης τού ΠΓ». τού Νοέμβρη 1943, χαλάριυνε τήν όργαν<υτική συγ
κρότηση καί διάρθρωση τού Κόμματος καί έκανε άδύνατη τήν άνάπτυξη 
μιάς συγκροτημένης έσωκομματικής ζωής, μέσα στήν όποια  θά ήταν δυ
νατό νά έξασφαλιστεϊ μεγαλύτερη συμμετοχή τών κομμουνιστών στούς 
προβληματισμούς καί τή λήψη άποφάσεοιν καί νά βγαίνουν στά φανερά 
όλες οί θετικές καί αρνητικές πλευρές κάθε μέλους τού Κόμματος.

’Επισημοποιούνται οί δνό γραμμές στό ΚΚΕ.

Καί μόνο τήν άπόφαση γιά  συγκρότηση κυβέρνησης στό Βουνό, χωρίς 
αίτταπάτες γιά  συμμετοχή τών άστικών παραδοσιακώ ν κομμάτων, άν
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έπαιρνε ή 10η 'Ο λομέλεια. Ηά ήταν άρκετό γιά  νά μείνει ιστορική γ ιά  τό 
ΚΚΕ καί τό λαϊκό κίνημα. Καί ή άπόφαση αύτή πού πάρθηκε μέ τήν 
«ακοή τών χειλεων». θαρραλέα καί άποφασιστικά έφαρμόστηκε στή ζωή 
άπό τ ί: όογανώσεις. τον ΕΛΑΣ καί όλο τό λαό.

ΓΊαρ' όλα αύτά. όμως. άν εξετάσουμε στό σύνολο τίς αποφάσεις της, 
όπως τουλάχιστο διατυπώθηκαν στήν Ά πόφ α σ η  καί τό Διάγγελμα πρός 
τό λαό. Ηά δούμε πώς είχε σοβαρές, σοβαρότατες ιδεολογικές, πολιτικές 
καί οργανωτικές ελλείψεις, αδυναμίες καί λάθη, πού δικαιολογούν μιά 
εκτίμηση σάν παρακάτω: Ή  10η 'Ο λομέλεια δέν Έδωσε μ ιά  όλυκληρω μίνη  
κ α ί σταθερή πολιτική  γραμμή, υποχρεω τική γιά  δλους -  τήν ήγεσία κ α ί τή 
δάση. Ή  σωστή έπαναστατική  γραμμή πον ειχε χαρα χτεί μέ τό ιδρυτικό  
πρόγραμμα τον Ε Α Μ  κ α ί πού  είχε αρχίσει νά νοθεύεται μέ τήν απόφαση  
τής συνεδρίασης τής Κ Ε «γιά τήν αύτοδιάλυση  τής Κ Δ », στή 10η 'Ο λομέ
λεια διασπάστηκε σέ δνό  γραμμές γιά τό λαϊκό έπαναστατικό  κίνημα: Ή  
μιά γιά δλο τό Κόμμα, άπό τά μέλι/ τής ΚΕ , τις 'Ο ργανώσεις Περιοχών 
μέχρι τή βάση. κ α ί ή άλλη γιά τήν πλειοψ ηη ία  τον Π Γ  τον ΚΚΕ. Ή  
πρώτη προω θούσε τήν έπαναστατική  πάλη  μέχρι τή νίκη κ α ί τήν κα τά 
ληψη τής (ξονσίας. ή δεύτερη  απόβλεπε στήν έξαση άλιση όμαλοϋ δρόμου  
περάσματος από τήν κατοχή στήν έλευθερία.

Στόν οργανω τικό τομέα ή 10η 'Ο λομέλεια έπισημοποίησε τή γραμμή  
τής διάλυσης τον Κ ΚΕ μέσα στή μάζα.

ΑΠ Ο Φ Α ΣΗ  ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Π Ο ΡΕΙΑ  ΤΟΥ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΣ

Ή  ΚΕ τοϋ ΕΑΜ άποφασίζει νά συγκροτήσει τήν ΠΕΕΑ.

Στίς 10 τού Γενάρη 1944 στήν Κυψέλη, στό ήμιυπόγειο «στέκι» τού Στ. 
Κανελλόπουλου, συνήλθε σέ όλοήμερη συνεδρίαση ή ΚΕ τού ΕΑΜ.

Πρόεδρος όρίστηκε ό Κ. Ν ικολακόπουλος, άντιπρόσωπος τής ΠΕΔΥ  
καί τής Κεντρικής Πανυπαλληλικής Ε π ιτρ ο π ή ς  τού ΕΑΜ. Ά νο ίγοντας 
τή συνεδρίαση ό πρόεδρος έκανε μιά σύντομη β ιογραφία τού Δ. Γληνού, 
άναφέρθηκε στούς.άγώνες καί τή συμβολή του στά έλληνικά γράμματα, 
καί τόνισε πώς χάθηκε σέ μιά περίοδο πού ή προβολή τής μεγάλης 
προσωπικότητάς του έπικεφαλής ένός κυβερνητικού όργάνου είχε άπο- 
φασιστεϊ άπό τήν ΚΕ τού ΕΑΜ , μέ όμόφωνη συμφωνία δλων τών Κομμά
των καί ’Οργανώσεων πού συνεργάζονται στό ΕΑΜ.

Στή μνήμη του άξέχαστου άγωνιστή καί ήγέτη ή ΚΕ τού ΕΑΜ  κρά
τησε ένός λεπτού σιγή.
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’Ακολούθησαν ένημερωτικές όμιλίες τών μελών τής ΚΕ. Στά πλούσια 
στοιχεία πού υπήρχαν προστέθηκαν πληροφορίες τών Κομμάτων καί ’Ο ρ
γανώσεων, πού παρείχαν δλη τή δυνατότητα στό άνώτατο όργανο τού 
ΕΑΜ νά πάρει σωστές άποφάσεις.

Πρώτος μίλησα έγώ. Πληροφόρησα τήν ΚΕ γ ιά  τίς έργασίες, τίς δ ια 
πιστώσεις, τίς έκτιμήσεις καί τίς άποφάσεις τής 10ης 'Ολομέλειας τής ΚΕ 
τού ΚΚΕ. Μετέφερα δήλωση τού ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ δτι συμφωνεί μέ 
τήν πρόταση τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ  γιά  συγκρότηση Κυβέρνησης στήν ’Ελεύ
θερη 'Ελλάδα.

Ο Στ. ΚανεΛΛόπουΛος δήλωσε πώς τό Κόμμα του επίσης άποφάσισε 
νά σννταχθεϊ μέ τήν άπόφαση τού ΕΑΜ, θεωρεί δμως πώ ς δέ θά πρέπει 
νά συγκροτηθεί κυβέρνηση, άλλά μιά Κεντρική Πολιτική ’Επιτροπή πού 
θά άσκεί κυβερνητική έξουσία. Δικαιολόγησε τήν πρότασή του σάν άναγ- 
καίο πολιτικό ελιγμό, πού τυπικά θά άφηνε τήν πόρτα άνοικτή γιά  δ ια 
πραγματεύσεις μέ τά  παλαιοδημοκρατικά κόμματα κα ί τήν κυβέρνηση 
Καϊρου. πα ρ ' δλο πού ή ΕΛΔ δέν έχει καμιά αύταπάτη πώς μπορεί νά 
πραγματοποιηθεί κάποια  συμφωνία μέ τίς ήγεσίες αυτών τών κομμάτων, 
στή συνέχεια άναφέρθηκε σέ δραστηριότητες τού ’Αρχιεπίσκοπου Δ αμα
σκηνού καί παράλληλη δραστηριότητα τών Προέδρων τών Ε π ιμ ελητη
ρίων καί ’Επιστημονικών Συλλόγων, πού συγκρότησαν τή λεγόμενη «Με
γάλη ’Επιτροπή τών Παραγωγικών Δυνάμεων», πρός τή κατεύθυνση τής 
άποκατάστασης τή : έθνικήξ ένότητας.

Ό  Κ. Ν ικολακόπουλος πληροφόρησε τήν ΚΕ δτι κείνες τίς μέρες 
έφτασε άπό τό Κάιρο ό άντισυνταγματάρχης Φαρδέλλος, πού έφερε έζου- 
σιοδοτηση τού βασιλιά καί τού πρωθυπουργού Τσουδερού στόν ’Α ρχιεπί
σκοπο Δαμασκηνό, νά συγκροτήσει «Κυβερνητική ’Επιτροπή» στήν 
’Αθήνα, μέ μέλη παλιούς πρωθυπουργούς, καί υπουργούς έξωτερικών καί 
Π ρόεδρος νά άναλάβει ό ίδιος. ’Ακόμα τού δινόταν έντολή νά ζητήσει 
άπό τά άστικά πολιτικά κόμματα νά διαθέσουν 3-4 πρόσωπα, κατάλληλα 
νά άναλάβουν ύπουργεϊα στήν κυβέρνηση Καίρου. Ή  πληροφορία είχε 
δοθεί στήν ΠΕΔΥ άπό τόν Χρ. Καλαϊτζή, πού άντιπροσώπευε τούς Δ η
μόσιους Υ παλλήλους στή λεγόμενη «Μεγάλη ’Επιτροπή». Νεώτερη πλη
ροφορία τού ίδιου τού Καλαϊτζή διευκρίνιζε πώς ή «Πολιτική Ε π ιτ ρ ο 
πή» θά παρουσιαζόταν σάν «Μυστική Κυβερνητική ’Επιτροπή», μέ άπο- 
στολή νά άναλάβει τό συντονισμό τού άγώνα κα ί τή διοίκηση τής χώρας, 
μέχρι τήν άπελευθέρωση. Σέ πρώτη γραμμή τών καθηκόντων της θά έβαζε 
νά συγκρατήσει τήν ένοπλη δράση γιά  νά άποφευχθούν άντεκδικήσεις 
τών κατακτητών κα ί νά πάρει κάτω άπό τήν άπόλυτη διοίκησή της τό 
«άναρχούμενο άντάρτικο». Πρός τήν κατεύθυνση τών ηγετών τών πα ρα
δοσιακών κομμάτων είχε κιόλας άρχίσει ένέργειες ό ’Α ρχιεπίσκοπος.

Ό  Γιάννης Καλομοίρης ζήτησε άπό τήν ΚΕ νά άποφασίσει άν θεωρεί 
σκόπιμο νά δεχτεί τήν πρόταση τού ’Αρχιεπισκόπου, πού τού έγινε κείνες
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τίς μέρες, νά  πάρει μέρος στή «Μεγάλη ’Επιτροπή», σάν έκπρόσωπος τής 
νόμιμης Διοίκησης τής ΓΣΕΕ.

Ο Δ. Μ αραγκός όέ θεωρούσε σωστΐ| τή διαπίστωση τής 10ης 'Ο λο
μέλειας τού ΚΚΕ ότι: «Ή  τελευταία δήλωση τού Γλύξμπουργκ... άποτελεϊ 
ύποχώρησή του μπροστά στό έθνος καί κάνει πιό δυνατό τό σχηματισμό 
κυβέρνησης έθνικής ένότητας». ’Απ ' όσα ξέρουμε — είπε — ή τελευταία 
δήλωσή του, πού τήν έπικαλέστηκε καί στό τηλεγράφημά του πρός τόν 
Τσώρτσιλ. ήταν πώς «θά γυρίσει στήν 'Ελλάδα έπικεφαλής τού στρατού 
του καί μέσα σέ έξι μήνες θά κάνει έκλογές γιά  Συντακτική Συνέλευση».50 
Στή συνέχεια διάβασε άποσπάσματα άπό έκθεση τού Δ. Στρατή πρός τήν 
έκτελεστική Ε π ιτρ ο πή  τού ΣΚΕ γιά  τίς έπεμβάσεις τού Τσώρτσιλ καί τού 
Ρούζβελτ ύπέρ τής μοναρχίας καί κατάληξε πώς θά πρέπει χωρίς αυταπά
τες καί άναβολές νά προχωρήσουμε στή συγκρότηση κυβερνητικού όργά- 
νου στό Βουνό.

Τά μηνύματα τού Τσουδερού κα ί τών Ά γγλοαμερικάνω ν ερμηνεύτη
καν σάν μιά άκόμα προσπάθεια άσκησης πίεσης καί δέσμευσης τού λαϊ
κού κινήματος σέ μιά άγγλοκινούμενη κυβέρνηση. Ή  άποστολή τοΰ Φαρ- 
δέλλου στήν ’Αθήνα συνδεόταν, κατά τή γνώμη της ΚΕ. μέ τίς προθέσεις 
τών Ά γγλοαμερικάνω ν καί τής έλληνικής Αυλής νά ματαιωθεί ή συγκρό
τηση Π ΕΕΑ . πού άσφαλώς θά δημιουργούσε προβλήματα άνάλογα μέ 
αυτά πού προκάλεσε ή Γιουγκοσλαβία τού Τίτο.

Τήν άνακοίνωση τής Σοβιετικής Έ νω ση ς στόν Έ λληνα πρεσβευτή 
στή Μόσχα, πού ύπόδειχνε τήν ένοποίηση τών άνταρτών τής Ε λλά δ α ς γιά 
ένταση τής κοινής πολεμικής δράσης, τής έλληνικής άντίστασης, ή ΚΕ τήν 
έκτίμησε σά θετική βοήθεια καί συμπαράσταση στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ.

Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ προσανατολίστηκε σταθερά πρός τή συγκρότηση 
κυβερνητικού όργάνου στήν Ε λεύθερη Ε λλά δ α . Α ντίθετη  άποψη δέν 
υπήρχε άπό κανένα κόμμα ή όργάνωση πού άντιπροσωπεύονταν στό άνώ- 
τατο καθοδηγητικό όργανο τού λαϊκού κινήματος. Ά ποφασίστηκε νά γ ί
νει πρόταση στόν καθηγητή Α λέξα νδρο Σβώλο νά άναλάβει τήν Π ρο
εδρεία τής Π ΕΕΑ  κα ί στόν άρχηγό τοΰ Ε ν ια ίο υ  Α γροτικ ού  Κόμματος Ί . 
Σοφιανόπουλο τήν Ά ντ ιπροεδρ ία  κα ί τή Γραμματεία τών Εξω τερικώ ν 
τής Π ΕΕΑ . Δινόταν έντολή στόν άντιπρόσωπο τής ΚΕ τού ΕΑΜ  καί

50. Ή  δήλωση τοΰ βασιλιά, πού έγινε στίς 4 Ίοΰνη, έλεγε: Έ κλογές γιά Συντακτική Συ
νέλευση «θά γίνουνέντόςέξαμήνου άπότής άπελευθερώσεως, ώς καθόρισεν ή6η ή Κυβέρνη- 
σίς Μου». Στούς Τσώρτσιλ κα ί Ροϋσβελτ ό Γεώργιος τηλεγραφούσε: «... Ε ίμαι ένάντιος νά 
λά6ω όριστικήν άπόφασιν. Δ ιότι έκεϊνο τό όποιον προτείνεται άν καί κυρίως Έλληνικόν 
ζήτημα, όύναται νά έχει Αντίκτυπον (...) ή νά έπηρεάσει έξελίξεις είς άλλα κράτη Ιδιαιτέρως 
εις τά  Βαλκάνια...».

Καί ή τελευταία δήλωσή του έγινε σέ γράμμα του πρός τόν Τσουδερό, στίς άρχές τοϋ 
Νοέμβρη 1943, πού έγραφε: «... θέλω έξετάσει έκ νέου τό ζήτημα τοΰ χρόνου τής έπιστροφής 
μου είς τήν 'Ελλάδα, ΐιπό τό πρίσμα τών τ<5τε πολιτικών καί στρατιωτικών συνθηκών...».

Βλ. Γ. Ά θανασιάδης, δ.π. σελ. 140-148.
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Γραμματέα τοΰ ΚΚΕ Σ ιάντο νά φύγει άμέσως γιά  τήν έδρα τού ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ, νά σταματήσει τίς συγκρούσεις μέ τόν Ζέρβα κα ί νά προτείνει τή 

•συμμετοχή τοΰ ΕΔ ΕΣ κα ί τής ΕΚΚΑ στή ΠΕΕΑ .

Συνάντηση μέ τόν Σβώλο καί τόν Σοφιανόπουλο.

Τόν πρώτο πού έπισκεφθήκαμε μαζί μέ τόν Γ. Ζεύγο ήταν ό καθηγητής 
Ά λ . Σβώλος. Τού άνακοινώσαμε δτι ή ΚΕ τού ΕΑΜ , ύστερα άπό πρό
ταση τής ΚΕ τού ΚΚΕ. άποφάσισε νά τού προτείνει τήν προεδρεία τής 
ΠΕΕΑ , πού θά πρέπει νά  συγκροτηθεί στό συντομότερο διάστημα στήν 
’Ελεύθερη 'Ελλάδα. Ό  Σβώλος μέ συγκίνηση δέχτηκε τήν πρόταση καί 
μάς παρακάλεσε νά διαβιβάσουμε στήν ΚΕ τού ΕΑΜ καί στό ΚΚΕ τίς 
ευχαριστίες του κα ί τή διαβεβαίωση δτι θά διαθέσει δλες τίς δυνάμεις του 
στόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα. Στή συνέχεια μιλήσαμε γιά  τά 
πρόσωπα πού θά έπρεπε νά κληθούν γιά  νά πλαισιώσουν τήν Π ΕΕΑ  καί 
τό μηχανισμό της καί έπίσης γιά  τόν τρόπο έκλογής ’Εθνικού Συμβουλίου.

Τήν ίδ ια  μέρα έγώ έπισκέφθηκα στό σπίτι του τόν I. Σοφιανόπουλο. 
Τού άνακοίνωσα τήν άπόφαση τής ΚΕ τού ΕΑΜ καί τού έκανα πρόταση 
νά άναλάβει τήν ’Α ντιπροεδρία κα ί τή Γραμματεία ’Εξωτερικών τής 
ΠΕΕΑ . Ζήτησε περισσότερες πληροφορίες γιά τήν Ε λεύθερη 'Ελλάδα, τό 
ρόλο τής ΠΕΕΑ κα ί Ιδιαίτερα τής Γραμματείας τών ’Εξωτερικών, πού 
θεωρούσε πώς θά έπρεπε νά έχει έδρα της στό Κάιρο, γιά  νά άντιπροσω- 
πεύει τήν Π ΕΕΑ  στίς συμμαχικές πολιτικές καί διπλωματικές σχέσεις. 
’Ακόμα ζήτησε νά καθοριστούν οί σχέσεις τής ΠΕΕΑ μέ τήν κυβέρνηση 
τού Τσουδερού.

Δέν ήμουνα σέ θέση νά άπαντήσω σέ δλα τά προβλήματα πού έβαλε. 
Τότε ζήτησε νά πραγματοποιηθεί μιά συνάντησή του μέ τόν Γ. Σιάντο. 
πού τόν γνώριζε άπό τήν έξορία τους στήν ’Ανάφη.

Ή  έπιθυμία τού Σοφιανόπουλου Ικανοποιήθηκε. Τήν έπόμενη κιόλας 
μέ πολλές προφυλάξεις, άλλάζοντας δυό αύτοκίνητα κα ί δρόμους, ό Σο- 
φιανόπουλος κα ί έγώ φτάσαμε στόν "Αγιο Δημήτρη στό τέρμα ’Αμπελο
κήπων καί άπό έκεϊ μέ τά πόδ ια  σέ μιά πάροδο τής όδού Περγάμου. Σ ’ 
ένα διώροφο σπίτι, στό κάτω πάτωμα, συναντήσαμε τούς Σ ιάντο κα ί 
Ίω αννίδη.

Ή  συζήτηση ήταν πολύ κατατοπιστική κα ί κυρίως περιεστράφηκε 
στή νέα κατάσταση πού δημιουργούνταν μετά τήν άνάθεση τής πρω το
βουλίας γιά  διαπραγματεύσεις στήν ’Αθήνα στόν ’Αρχιεπίσκοπο. Ό  Σο- 
φιανόπουλος πληροφόρησε τήν ήγεσία τού ΚΚΕ δτι είχε κιόλας προσω
πική έπαφή μαζί του κα ί δ τι τοΰ προτάθηκε νά φύγει γιά  τή Μέση ’Α να
τολή καί νά μετάσχει στήν κυβέρνηση Τσουδερού. Κι δτι αύτός άρνήθηκε 
νά πάρει μέρος στήν κυβέρνηση άν δέν έκπροσωποΰνταν τό ΚΚΕ κα ί τό 
ΕΑΜ. Ό  ’Αρχιεπίσκοπος τόν διαβεβαίωσε πώς θά έχει σύντομα έπαφή μέ 
τούς κομμουνιστές κα ί σοσιαλιστές, δτι θά ήταν δυνατόν νά σταλεί καί
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£νας σοσιαλιστής, π.χ. ό Σβώλος, νά Αντιπροσωπεύσει καί τό ΚΚΕ καί τό 
ΕΑΜ στήν κυβέρνηση, μέ τόν όρο πώς τά  κόμματα τοΰ ΕΑΜ  θά δήλωναν 
ύπακοή στήν κυβέρνηση τού Καίρου. στίς δ ιαταγές τού ΣΜ Α καί τήν 
Έ π ιτροπή  τών ’Αθηνών, πού θά διοριζόταν μέ βασιλικό διάταγμα σάν ή 
μόνη άνώτατη ήγεσία τού Έ θ ν ο υς  μέχρι τήν άπελευθέρωση.

Ό  Σοφιανόπουλος διαβεβαίωσε τήν ήγεσία τοΰ ΚΚΕ δτι δέ θά δεχτεί 
τ ίποτα άπό δσα έτοιμάζει ό ’Α ρχιεπίσκοπος άν προηγούμενα δέν 
Εξασφαλίσει σύμφωνη γνώμη τού ΚΚΕ κα ί τού ΕΑΜ.

Ό  Σιάντος προσπάθησε νά τόν πείσει πώς δλες αύτές οΐ «δραστηρι
ότητες» στρέφονται άποκλειστικά ένάντια στό έθνικοαπελευθερωτικό κ ί
νημα κα ί σέ τελευταία άνάλυση ένάντια στά έθνικά συμφέροντα κα ί πώς 
θά πρέπει νά  πάρει μέρος στήν κυβέρνηση τού Βουνού. Ό  Ίω αννίδης 
βλέποντας πώς ό Σοφιανόπουλος δέ θά άποφάσιζε κείνη τή στιγμή εκανε 
Εναν έλιγμό. «Καλά, είπε, κάνετε τίς ένέργειες πού νομίζετε καί θά ξανα- 
συναντηθούμε οί δυό μας. νΑν δέ γίνει τίποτε θά ρθουμε<ηό Βουνό καί οί 
δυό καί έκεΐ θά σέ συναντήσουμε Γιώργη».

Έ τ σ ι τέλειωσε κείνη ή συνάντηση. Κανονίσαμε τίς έπαφές μας κα ί 
μετά συνόδεψα τόν Σοφιανόπουλο μέχρι τό καφενείο «Σόνια» δπου τόν 
περίμενε τό αύτοκίνητό μας.

Στό δρόμο πού βαδίζαμε τόν ρώτησα: «Πιστεύετε, κ. Σοφιανόπουλε, 
στόν άντιμοναρχισμό τών πολιτικών άρχηγών;».Γ ιά λίγο έμεινε σιωπηλός 
καί μετά μού Απάντησε: «Μήν είμαστε άφελείς. Στήν άρχή τό πέταξαν τό 
σύνθημα μέ τήν έλπίδα πώ ς θά άποσπούσαν τήν προσοχή τού κόσμου, 
πού στη συντριπτική πλειοψηφία του είναι έναντίον τοΰ βασιλιά. Στή 
συνέχεια τά πράγματα μπλέχτηκαν... Τ ί θέλετε παρακαλώ  νά κάνουν; Νά 
άφήσουν τό ΕΑΜ μόνη άντιμοναρχική δύναμη τοΰ τόπου;».

"Αφησα τόν Σοφιανόπουλο, πέρασα τόν Π αιδικό Σταθμό Παπαστρά- 
του καί ψηλά στό λόφο, στό σπίτι τού γιατρού Παπαδόπουλου, συνάντη
σα, δπως είχα προσυνενοηθεϊ, τή Γραμματεία τού ΠΓ (Σιάντο, Ίω αννίδη, 
Ζεύγο).

"Ολοι τους ήσαν πολύ αισιόδοξοι καί θεωρούσαν πώ ς μιά συνεννό
ηση μέ τίς άλλες δυό όργανώσεις, ΕΔ ΕΣ καί ΕΚΚΑ, γιά  ένοποίηση τοΰ 
Αντάρτικου, μέ "Ελληνα άρχιστράτηγο έπικεφαλής καί συμμετοχή έκπρο- 
σώπων τών τριών όργανώσεων σ’ ένα πολιτικό όργανο, θά ήταν έπαρκής 
βάση γ ιά  νά πετάξει στόν Αέρα τίς προσπάθειες πού γίνονταν στήν 
’Αθήνα σέ βάοοο τού έθνικοαπελευθερωτικοΰ άγώνα.

« Ά ς  κάνουν δτι θέλουν, είπε ό Ίω αννίδης, έμεΐς θά προχωρήσουμε 
καί θά υποχρεωθεί ή κυβέρνηση τοΰ Καίρου νά συζητήσει μέ τήν κυβέρ
νηση τού Βουνού, μπροστά στόν κίνδυνο νά μείνει μόνιμα στήν έξορία».

Νέα παγίδα: Ή  «Κιβωτός τοϋ Νώε».

’Αρχές Γενάρη τού 1944 ή ΣΣΑ  ϊδωσε στό στρατηγό Στ. Σαράφη ένα 
σχέδιο, πού γιά  ευκολία καί γ ιά  λόγους συνωμοτικότητας είχε τό δνοαα
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«Κιβωτός», ή «Κιβωτός τοϋ Νώε», γ ιά  νά τό μελετήσει. Τό ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ 
άμέσως τό έστειλε στήν ΚΕ μέ τήν πληροφορία πώ ς κα τ’ άρχήν ό Σα ρά
φης καί ό Ά ρ η ς  συμφωνούν καί θά έκδώσουν σχετικές διαταγές προετοι
μασίας στά τμήματα, χωρίς, όμως, νά τά δεσμεύσουν όριστικά πρίν π ά 
ρουν όδηγίες της.

Τό σχέδιο «Κιβωτός» είχε τούς παρακάτω  στόχους:
«Στόχος νπ' άριθμ. I : δλοι οί π ερ ί τό Βέρμιο δρόμοι κ α ί σ ιδηροδρο

μικές γραμμές. Στόχος ύ π ’ άριθμ. 2: δρόμος Μ έτσοβο, Κ αλαμπάκα, Λ ά ρ ι
σα, Κοζάνη ώς κ α ί σιδηροδρομική γραμμή Λ ά ρισα-θεσ σαλονίκη . Στόχος  
νπ ' άριθμ. 3: δρόμοι κ α ί σιδηροδρομική γραμμή περ ί τήν "Ορθρη άπό 
Λαμία-Δεμερλή. ’Α ργότερα  ό στόχος αυτός έπεκτάθηκε ώς τό Μπράλο. 
Στόχος α: δρόμος κ α ί σιδηροδρομική γραμμή π ερ ί τό Πάικο. Στόχος 6: 
δρόμοι στή Λοκρίδα κ α ί δημιουργία  βάσεων γιά  καΐκια . Στόχος γ: δρόμοι 
στήν περιοχή ’Ά μφ ισσα , Λιδω ρίκι, Ν αύπακτο. ’Επίσης έγκαταστάσεις στό 
Π ήλιο γιά  προστασία καϊκιών. Κάθε στόχος θά είχε άνεξάρτητη διοίκη- 
σ>/...».

« Ή  κατανομή αυτώ ν έγραφε άργότερα ό Σαράφης ϊφ ερ ε μ ιά  δ ια τα 
ραχή στή διά ταξη  κ α ί διάρθρωση τών μονάδων κ α ί θά χρειάζονταν τμή 
ματα τής μ ιάς  μεραρχίας νά ύπαχθοϋν σέ άλλη μεραρχία. Ό  Ε Λ Α Σ , θέ- 
λ ο ίτα ς  κ α ί ίχοντας  προορισμό νά βοηθήσει τό συμμαχικό άγώνά, δέχτηκε  
ν ’ άναλάβει τήν έπιχείρηση. Είχε τίς  δυνατότητες νά τήν κάνει άλλά δη 
λώσαμε δτι τήν άλλη μέρα θά τούς δίναμε τήν δριστική κ α ί λεπτομερή  
όπάντηση άφ ον μελετήσουμε τό σχέδιο ...» .''1

Τό ΠΓ τοϋ ΚΚΕ θέλησε, πρίν συζητηθεί τό ζήτημα στή ΚΕ τού 
ΕΛΑΣ, νά έχει τή γνώμη τού στρατιωτικού του σύμβουλου. Μέ τόν Γιάν
νη Ζεύγο συναντήσαμε τόν Έ κ τορα . Μόλις διάβασε τό κείμενο έγινε έξω 
φρενών. «Μά δέ βλέπετε -  φώναξε -  πώς αύτή ή λεγόμενη Κιβωτός είναι 
τό κιβούρι πού μάς έτοιμάζουν; Μάς άπομακρύνουν άπό τήν Ή πειρο , 
κομματιάζουν τίς δυνάμεις μας, μάς καρφώνουν στά τσουγγάρια, μάς 
άδρανοποιούν, γ ιά  νά άμολήσουν τόν Ζέρβα ένάντια στά μικρά τμήματά 
μας, νά μάς έκτοπίσουν καί νά  δημιουργήσουν άποβατική βάση γιά  δικές 
τους δυνάμεις καί τμήματα τών πραιτωριανών, ίσως καί γ ιά  τό βασιλιά μέ 
κάποιο "κυβερνητικό κλιμάκιο” ».

Μεταφέραμε τ ίς  άνησυχίες τοϋ Μ ακρίδη στό ΠΓ. Ά ποφασ ίστηκε νά 
πάρει μέρος στή συνεδρίαση τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ ό Γ. Σ ιάντος γ ιά  νά άνα- 
πτύξει τήν πολιτική σημασία τής «Κιβωτού» καί νά συζητήσει τά άλλα 
προβλήματα τοΰ ΓΣ τού ΕΛΑΣ πού θά *χε νά άντιμετωπίσει στό Βουνό.

Στίς 18 Γενάρη, παραμονή τής άναχώρησης τού Σιάντου, έγινε συνε
δρίαση τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Πήραν μέρος τά μέλη τής ΚΕ πού βρίσκονταν 
στήν Α θ ή ν α  (Ν. Γρηγοριάδης, Π. Σαρηγιάννης, Στ. Δεληβοριάς, Θ. Μα- 
κρίδης καί Θ. Χατζής). Α πούσ ια ζα ν  ot Π απασταματιάδης καί Δανιηλί-

51. Σαράφης, Ό  Ε ΛΑ Σ , σελ. 265.
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δης. πού πέρασαν στό άντάρτικο, ό πρώτος στή Στερεά 'Ελλάδα καί ό 
δεύτερος στήν Πελοπόννησο. Παρευρέθηκε καί ό Γ. Σιάντος.

Τό πρώτο θέμα πού συζητήθηκε ήταν ή «Κιβωτός τοΰ Νώε».
'Ο μόφωνη ήταν ή γνώμη τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ πώς πρόκειται γ ιά  «πα

γίδα» τών Ά γγ λω ν  καί δέ θά έπρεπε νά πέσει σ' αύτήν ό ΕΛΑΣ. Ό  Σ ιά ν
τος έξήγησε τούς πολιτικούς λόγους πού έκαναν ύποχρειυτική γιά  τό 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ τήν τυπική συμφωνία μέ τό ΣΜΑ. Ύ ποσχέθηκε δμως πώς σέ 
συνεργασία μέ τά  μέλη τού ΓΣ καί τό Γραμματέα τήςΈ Λ Δ  Τσιριμώκο, θά 
φροντίσει νά μήν άδρανοποιηθεί ό ΕΛΑΣ καί νά κερδίσει, δσο είναι δυ
νατό, χρόνο γιά  νά πειστούν οί Ζέρβας καί Ψ αρρός νά στείλουν στελέχη 
τους στήν Π ΕΕΑ  καί στό Κοινό Γενικό Στρατηγείο, πού θά σχηματιστεί, 
όταν δλοι οί άντάρτες περάσουν κάτω άπό τή Διοίκηση τής ΠΕΕΑ .

-Αλλες άποφάσεις τής ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ.

Ά π ό  τίς  έκθέσεις τού ΓΣ ή ΚΕ ήξερε πώ ς είχε άπότομα άναπτυχθεΐ ό 
ΕΛΑΣ καί είχε πλαισιωθεί άπό άξιωματικούς πού δέν πρόλαβαν νά 
προσανατολιστούν στό άντάρτικο. Έ τσ ι γίνονταν σφάλματα καί πρόωρες 
συμπτύξεις.

Ό  Θ. Μ ακρίδης, άπό τά μέσα τού Ό χτώ βρη  μέχρι τό τέλος σχεδόν 
τού Δεκέμβρη είχε μείνει στήν έδρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί έκανε λεπτο
μερή έκθεση τής κατάστασης πού έπικρατούσε στό Βουνό. Ά νά φ ερε πώς 
έκανε πολύωρες καί έπίμονες συζητήσεις μέ δλους τούς ύπεύθυνους τοΰ 
ΓΣ κα ί μέ τόν Σιάντο καί διαπίστωσε τά θετικά καί άρνητικά τοΰ άντάρ- 
τικου. Γενικά, τήν πολεμική άπόδοση τών άνταρτών στή διάρκεια τών 
έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων τήν έκτίμησε σάν ικανοποιητική καί έλπι- 
δοφόρα. Τόν ΕΛΑΣ κατάταξε, σύμφωνα μέ τά κριτήρια τού Κλαούζεβιτς, 
καλής ποιότητας, ένώ τόν ΕΔ ΕΣ σέ στρατό μέτρ ιας κα ί συνεχώς μειονμε- 
ιης ποιότητας. Καταδίκασε τήν άντίληψη πού καλλιεργούνταν άπό στε
λέχη τού άντάρτικου (παράδειγμα έφερε τή διοίκηση τής XIII μεραρχίας 
καί 5ης Τ αξιαρχίας) νά άποφεύγουν τίς συγκρούσεις μέ τή θεωρία «τής 
δημιουργίας κενού ένώπιον τοΰ έχθροΰ». Ό λ ε ς  δέ τίς άδυναμίες τίς άπέ- 
διδε στό δτι δέν στάλθηκαν άπό τήν άρχή μόνιμοι άξιωματικοί στό άντάρ- 
τικο καί οί καπετάνιοι μαζί μέ τίς πολιτικές όργανώσεις «κάνουν τοϋ κε
φαλιού τους, χωρίς νά  έχουν ιδέα άπό στρατιωτικά».52

52. i . tu  Αρχεία τής Kfc τοΰ ΚΚΕ υπάρχει ή περίφημη Εμπιστευτική Εκθεση τοϋ θ. Μα- 
κρίδη, πού γράφτηκε ύστερα άπό αίτηση καί πλύση Εγκεφάλου άπό  τόν Ζαχαριά6η. Στήν 
Εκθεση έκείνη ό Μ ακρίδης {γράφε πώ ς γυρίζοντας άπό τήν έπίσκεψή του στό ΓΣ, κατά τή 
συνεργασία του μέ τόν Ίω αννίδη, Εριχνε όλες τίς εύθύνες γιά  τίς  άταξίες καί τά «στραπά
τσα» πού γίνονταν στόν ΕΛΑΣ στόν Σιάντο. Είχε, δπω ς Εγραφε στήν Εκθεση, κα ί γραπτή 
κατηγορία ένάντια στόν Σιάντο. Ό  Ίω αννίδης δμως τοϋ είπε: «Κάψε τήν Εκθεση καί Ετοι
μάσου νά  πάμε πάνω  καί νά τά διορθώσουμε». Καί ό Μ ακρίδης Εκαψε τήν Εκθεσή του. Στήν 
πραγματικότητα, τόσο στή 10η 'Ο λομέλεια δσο καί στή συνεδρίαση τής ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ, δέν 
άκούστηκε παρατήρηση ή ύπαινιγμός γ ιά  λάθη τού Σ ιάντου άπό τόν πάντα Επιθετικό καί 
γκρινιάρη Έ κτορ α  (Μ ακρίδη), πού τδλεγε Εξω άπό τά  δόντια καί γι ' αύτό οί συνεργάτες του 
λέγανε πώ ς «σκέπτεται μεγαλόφωνα».
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Ό  Μακρίδης διαφώνησε καί μέ τόν τρόπο πού άρχισαν δλες οί έπι- 
χειρήσεις κατά τού Ζέρβα κα ί γ ιά  τή διεξαγωγή τους, άλλά περισσότερο 
γ ιά  τό άκατανόητο σταμάτημα. μετά τό τέλος τών γερμανικών έπιχειρή- 
σειον. Έ τσ ι, είπε, δώσαμε καιρό στούς Ά γγλους νά τόν ξαναεξσπλίσουν 
κα ί νά τόν ξαναρίξουν κατά τού ΕΛΑΣ. Δέν συμφώνησε μέ τήν άπόφαση 
τού ΠΓ τού ΚΚΕ νά σταματήσει κάθε δράση ένάντια στόν Ε Δ Ε Σ καί νά 
γίνει πρόταση στόν Ζέρβα νά στείλει άντιπροσώπους του στην Π ΕΕΑ . Θά 
?ΐταν θανάσιμο λάθος -  είπε -  άν καί αύτή τή φορά οί έπεμβάσεις τών 
"Αγγλων καί οί «πολιτικές σκοπιμότητες» τής ήγεσίας σταθούν έμπόδιο 
στήν όριστική διάλυση τού Ζέρβα. Ό  ΕΔ ΕΣ άποτελεϊ μεγάλο έμπόδιο 
στήν άνάπτυξη μιάς άποφασιστικής καί μέ δλες τίς δυνάμεις δράσης τού 
ΕΛΑΣ κατά τών κατακτητών καί τών ντόπιω ν συνεργατών τους πού άνα- 
πτύσσονται έπικίνδυνα.

Ό  Σιάντος άπάντησε σέ μιά σειρά έρωτήσεις γ ιά  τήν κατάσταση στόν 
ΕΛΑΣ τού Βουνού κα ί έδωσε έξηγήσεις σέ προβλήματα πού δημιουρ- 
γούνταν μέ τήν άπόφαση συγκρότησης τής ΠΕΕΑ . Ή τα ν  έξαιρετικά 
αισιόδοξος δτι ά π ’ έδώ καί μπρός θά πάμε καλύτερα, μιά καί ό βασιλιάς 
τό πήρε π ιά  άπόφαση νά μή γυρίσει πρίν γίνει ένα έγγυημένο δημοψήφι
σμα...

Ό λ ο ι μείναμε μέ τό στόμα άνοικτό. Κάποιος άπό μάς ρώτησε:
-  Έ χουμε κιόλας τέτοια δήλωση;
-  Μμ..., βέβαια δχ ι άκόμα, άλλά ή προηγούμενη δήλωσή του «πώς θά 

έπανεξετάσει έν καιρώ  τόν χρόνο τής έπιστροφής του» καί ή άποδοχή τού 
Δαμασκηνού σάν έκπροσώπου τής κυβέρνησης καί άντιβασιλιά, δπως 
άκούγεται άπό τούς κύκλους τών παλαιοδημοκρατικών κομμάτων, είναι 
έμμεση παραδοχή τής άπαίτησης όλων τών παρατάξεων καί τού λαού νά 
ιιή γυρίσει ποίν άπό τό δημοψήφίσιια. άπάντησε ό Σιάντος.

Ή  έξήγηση πού Ιδινε ό Σιάντος δέν ικανοποιούσε τά μέλη τής ΚΕ 
τοΰ ΕΛΑΣ, δπως έπίσης δέν ικανοποίησε καί ή δήλωση πώς θά έχουμε 
έναν ένιαϊο στρατό, μέ συμμετοχή τού Ζέρβα καί τού Ψαρροΰ, μέ κάποιον 
άπό τούς δικούς μας στρατηγούς γιά  άρχιστράτηγο.

-  Κι άν δέ δεχτεί ό Ζέρβας; ρώτησε ό Μ ακρίδης.
-  Θ ά δεχτεί, θά δεχτεί, άπάντησε ό Σιάντος. Θ ά τού δώσουμε τή 

Διοίκηση τού στρατού ’Ηπείρου, άλλά θά ένταχθεί στόν ένια ϊο στρατό 
καί θά υποταχθεί στόν άρχιστράτηγο καί στή Γραμματεία Στρατιωτικών 
τής ΠΕΕΑ , μιά πού καί σ’ αύτή θά άντιπροσωπεύεται.

Ή  σιωπή πού έπεκράτησε έδωσε στόν Σ ιάντο νά καταλάβει πώς δέν 
έπειθε μέ τήν α ισ ιοδοξία του καί γ ι ’ αύτό πρόσθεσε:

-  Μ πορεϊ καί νά βρεθούμε μπροστά σέ άρνηση τού Ζέρβα, μά τότε ή 
εύθύνη γιά  τό δ,τι θά  έπακολουθήσει θά είναι δική του.

-  Καί σάν τί μπορεϊ νά έπακολουθήσει: έπέιιενε ό Μακοίδτιο

-  Θά τόν διαλύσουμε, καί αύτή τή φορά κανένας δέ θά μπορέσει νά 
τόν σώσει. Α ρ κ ετά  μάς έμπόδισε στόν άγωνα uac, άπάντησε ό Σιάντος.
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Τελειώνοντας ό Σιάντος είπε πώς είναι π ιά  καιρός νά μεταφερθεϊ ή 
έδρα τής ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ στήν ’Ελεύθερη Ε λλά δ α .

Ό  Πρόεδρος τής ΚΕ στρατηγός Ν. Γρηγοριάδης έπλεξε τό έγκώμιο 
στούς λαογέννητους «δπλαρχηγούς» -  δπως τούς όνόμασε τούς καπετά
νιους καί τούς πολιτικούς τού άντάρτικου -  πού, συνειδητά ή Ασυνείδητα, 
άξιοποίησαν παραδόσεις καί έμπειρίες τών κλεφτών καί Αρματολών, τών 
μακεδονομάχων καί τών έπαναστατών τής Κρήτης. Συμφώνησε μέ τόν 
Μ ακρίδη πώ ς ήταν λάθος πού κρατήθηκαν στά Αστικά κέντρα Αξιωματι
κοί τού στρατού, πού θά Αποκτούσαν δικές τους έμπειρίες καί θά τίς 
συνδύαζαν μέ τίς ειδικές όργανωτικές Αρχές καί πολεμικές δυνατότητες 
ένός σύγχρονου στρατού. Θ ά πρέπει, είπε. Αμέσως νά σταλούν δσο είναι 
δυνατό περισσότεροι μόνιμοι καί έφεδροι Αξιωματικοί στό Βουνό, χωρίς 
ομως νά Απογυμνωθούν τά  στρατιωτικά τμήματα στίς πόλεις, δπου ά ρχι
σαν κιόλας νά δρούν Ενοπλα καί Ασφαλώς στήν πορεία ΘΑ Αναπτύξουν 
πιό  μεγάλη δραστηριότητα, μιά πού οί Γερμανοί καί οί Ά γγ λ ο ι Αποφάσι
σαν νά χτυπήσουν τό πατριω τικό κίνημα μέ τά έλληνικά άθλια όργανά 
τους. Χαιρέτησε τήν Απόφαση γιά  συγκρότηση Π ΕΕΑ  καί συμφώνησε νά 
μεταφερθεϊ ή έδρα τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα. Δήλωσε 
πώς δ ίδ ιος είναι έτοιμος νά «πάρει τά βουνά».

Ό  άντιστράτηγος Π. Σαρηγιάννης, Γενικός ’Επιτελάρχης τής ΚΕ τού 
ΕΛΑΣ, χαιρέτησε έπίσης τήν άπόφαση γ ιά  τήν Π ΕΕΑ  καί δήλωσε πώς 
είναι άποφασισμένος νά πά ει στήν έδρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί νά διαθέ
σει τίς γνώσεις καί τίς δυνάμεις του στόν άγώνα. Ά κ ό μ α  μιά φορά έκδή- 
λωσε τήν άνησυχία του γ ιά  τή στρατιωτικοποίηση, δπως έγινε μέ τήν 
άπόφαση τοϋ ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ νά άφαρμόσει τίς ύπ. άριθμ. 2 Γενικές 'Ο δη 
γίες τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ. Στήν παρανόηση -  κατά τή γνώμη τού Σαρη- 
γιάννη -  συνετέλεσε πολύ ή παρουσία καί άνάδειξη σέ διοικητικές θέσεις 
τών μεγάλων μονάδων άνωτέρων καί άνωτάτων άξιωματικών, πραγμα
τικά πατριωτών καί άγωνιστών, άλλά πολλά χρόνια άποστράτων καί 
Απροετοίμαστων νά κατανοήσουν τήν ψυχολογία τών έθελοντών μαχητών 
ένός λαογέννητου στρατού, πού πολεμάει μέ χαρακτηριστικά την εύκινη- 
σία καί τόν α ιφνιδιασμό τοϋ έχθρού. Σέ τέτοιο πόλεμο χρειάζοντα ι έλα- 
φρές καί ευκίνητες μονάδες, άκόμα καί όταν πρέπει νά δρούν σέ ευρύτε
ρους χώρους καί σέ συντονισμό μέ μεγάλες δυνάμεις. ’Εκδήλωσε φόβους 
πώς μέ τίς μεγάλες δικαιοδοσίες πού δίνονται στούς στρατιωτικούς ύπεύ- 
θυνους τών τμημάτων καί μονάδων νά έχουν άπόλυτη πρωτοβουλία καί 
εύθύνη στά στρατιωτικά καί πολεμικά προβλήματα, θά δυσκολεύονταν ή 
συνεργασία τής τριμελούς διοίκησης, πού θά πρέπει νά διατηρηθεί ώσπου 
μιά Κυβέρνηση άναλάβει τόν Ανεφοδιασμό κα ί τή φροντίδα γιά  τό στρα
τό.

Καί δ Μ ακρίδης. γ ιά  πρώτη φορά, παραμέρισε τίς έπιφυλάξεις γιά 
τήν υγεία του. Συμφώνησε γιά  τήν άνάγκη τής μεταφοράς τής έδρας τής 
ΚΕ τού ΕΛΑΣ καί δλου τού ’Επιτελείου στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα.
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Ρεύμα πρός τήν Ε λεύθερη 'Ελλάδα.

Τ ό πρω ί τής &λλης μέρας, 19.1.44, ό Ακούραστος καί άτρόμητος σύνδε
σμος Ά θ η ν α ς-’Αττικής Θανάσης Γοργόλιας (Καροτσέρης) παρέδινε τόν 
«Γέρο» μαζί μέ τη Βαγγελιώ, τή γυνα ίκα  του, στούς άντάρτες τής Πάρνη
θας. Π αρά τήν άνυπομονησία τοΰ Σιάντου νά φτάσει στό ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ, 
fftav ύποχρεωμένος νά  περιμένει νά  νυχτώσει γ ιά  νά  περάσει στη Βοιω
τία. Ε ίνα ι ή έποχή πού  οί Γερμανοί στήνανε άκόμα κα ί ένέδρες κα ί δλα τά 
περάσματα ήταν «κίνδυνος-θάνατος». Καί μιά πού θά περίμενε άναγκα- 
στικά, συγκέντρωσε τά στελέχη κα ί τούς βαθμοφόρους τοΰ άντάρτικου 
τής Π άρνηθας κα ί κουβέντιασε άπλά μαζί τους. Ή τα ν  αισιόδοξος, άλλά 
είχε κα ί αύταπάτες...

Μέ άπόφαση τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ  Εφυγαν γ ιά  τήν Ιδρα  τοΰ ΓΣ τά  μέλ 
τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ Ν. Γρηγοριάδης κα ί Π. Σαρηγιάννης, ή Γραμματεία 
τοΰ ΕΕΑ Μ  Μαργιόλης, Καλομοίρης κα ί θ έ ο ς , ο ί Γραμματείς τής ΕΑ 
Τσάντης κα ί Παπαδομιχαλάκης, ό Π ρόεδρος καί ό Γεν. Γραμματέας τ'·;. 
ΕΠΟΝ καθηγητής Γεωργα'-,άς' κα ί Δ. Βλαντάς, ή Κεντρική Δ ια φώ τ·,·:■■· 
άπό τούς Δημ. Χατζή, Κ. Βιδάλη, Ν. Καρβούνη, οί καλλιτέχνες Βάλι^.ς, 
Σεμερτζίδης, Λ ιδάκης, Μελετζής, Νησιρίου, Δ. Μεγαλίδης. Τόν ϊδιο  
καιρό ϊφ υγα ν γ ιά  τήν ’Ελεύθερη Ε λ λά δ α  οί Χρ. Χωμενίδης καί Τάκης



Ή  γραμματεία τού Ε.Ε.Α.Μ . Θέος. Καλομοίρης. Μ αργιόλης  

Πετρίδης. Ένα δεύτερο κύμα ε<( υγε στά μέσα τού Φλεδάρη. Ανάμεσα 
τ ο γ ;  ήσαν οί πολιτεντές: Σταμάτης Χατζήμπεης. Ν. Άπκούταης. Καρασε- 
οδά;. Μιχαήλ. Τελεκίδης. Οί καθηγητές: Κόκκαλη; κ(χί Ά γγελόπουλο;. 
Ό  δικαστή; Προκάκης. Οί παιδαγωγοί Κ. Σωτηρίου, Ρόζα καί Γιάννη; 
Ίμβριώτης. I /. ΠαπαμαΟρος. Ό  λογοτέχνη; Βασίλη; Ριότας. Πολλοί δη
μοσιογράφοι. δικηγόροι, δημόσιοι υπάλληλοι. Ό λοι στελέχη τοΰ έθνικο- 
λαϊκού κινήματος, πού προορίζονταν γιά τήν ΠΕΕΑ καί τούς μηχανι
σμούς της.

Ποτέ, σ' δλη τή διάρκεια τού έθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, δέν 
έγινε τόσο μεγάλη κίνηση άπό τήν κατεχόμενη πρωτεύουσα πρός τήν 
Ελεύθερη Ελλάδα. Αύτή τήν περίοδο δοκιμάστηκε καί άνταποκρίθηκε 
μέ τιμή ό μηχανισμός Επικοινωνίας καί σύνδεσης τής κεντρικής ήγεσίας μέ 
τό Βουνό. Ό λ α  τά κλιμάκια τού μηχανισμού δούλεψαν μέ άκρίβεια, 
συνωμοτικότητα καί σβελτάδα. Δέ σημειώθηκε ούτε Ενα άτύχημα, ούτε 
μιά απώλεια.

Τίς πρώτες μέρες τού Μάρτη φεύγουν άπό τήν 'Αθήνα οί Γιάννης 
Ίωαννίδης καί Θ. Μακρίδης. Αύτή ή άποστολή μέ κούρασε περισσότερο 
άπό όλες πού Εγιναν στό δίμηνο. Ό  Ίωαννίδης, πού μετά τή δραπέτευσή 
του δέν είχε καθόλου μετακινηθεί καθ' όλη τή διάρκεια πού Εμεινε στήν 
Αθήνα, ήταν άνήσυχος καί έκνευριστικά άπαιτητικός. Δέν είχε Εμπιστο-
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Ό  πο ιητής Β. Ρώτας ατό βουνό  

οί'νη οί κανένα σϋνόιομο κ(ίί μόνο όταν τόν διαϋεόαίωσα πώς Ηά γι'νο» 
γ γ·') 0i>»p/tSc τής άποστολής καί Ηά μάς συνοδέψουν έμπιστα μέλη τή; όο- 
γάνιυσης τών αστυνομικών. γιά νά μάς καλύψουν άπό τά μπλόκα καί τούς 
tλ ίγο υ ς , δέχτηκε νά φύγει. Μ' ένα φορτηγό αυτοκίνητο (γκαζοζέν) ξεκι
νήσαμε. άργά τό άπόγεμα, άπό τόν "Αγιο Δημήτρη 'Αμπελοκήπον. Πή
ραμε τή Λεωφόρο Κηφισιάς, περάσαμε τό Μαρούσι καί τήν Κηφισιά καί 
φτάσαμε στόν "Αγιο Στέφανο δπου διανυκτεοεΰσαμε. Τά χαράματα κατε- 
βήκαμε στό γειτονικό σιδηροδρομικό σταθμό δπου μάς περίμενε ένας σι
δηροδρομικός, στέλεχος τού Κόμματος. Σέ λίγο Ιφτασε τό τραίνο. Ό  Γδιος 
δ προϊστάμενος τής άμαξοστοιχίας παρέλαβε τά δυό στελέχη, μέ εντολή 
νά έξασφαλίσει τήν κάθοδό τους στό σταθμό πάνω άπό τό Λιοντάρι, όπου 
θά τούς περίμεναν ειδικοί σύνδεσμοι τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ.

Μ' αύτή τήν άποστολή έκλεισε ό κύκλος τών στελεχών τού ΕΑΜ, τών 
μαζικών όργανιοσεων. τών κομμάτων καί τών μηχανισμών, πού προορί
ζονταν γιά τήν Ελεύθερη 'Ελλάδα. Ή  άπόφαση τής μεταφοράς τής έδρας 
τής κεντρικής ήγεσίας τού λαϊκού κινήματος άπό τήν πριυτεύονσα στό 
Βουνό -  άπόφαση πού έπρεπε νά είχε πραγματοποιηθεί τουλάχιστο τήν 
άνοιξη τού 1943 -  έκτελέστηκε μέ μεγάλη έπιτυχία. Στήν ’Αθήνα είχε μεί
νει μιά άκόμα άποστολή, πού δμ<υς αύτή θά έφευγε μετά τήν ανακοίνωση 
τή: συγκρότησης τής Πολιτικής "Επιτροπή: 'Εθνική: ΆπελευΒέοωση: -  
ΠΕΕΑ.
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Ό καθηγητής Π. Κόκαλης  Ό  π ολιτευτής Μ ιχα ήλ

Μ Η Χ Α Ν Ο Ρ Ρ Α Φ ΙΕ Σ  ΚΑΙ Δ Ο Λ Ο Π Λ Ο Κ ΙΕ Σ  ΣΤΗΝ Α Θ Η Ν Α

Τ ά άστικά κόμματα.

'Από τί; άρχέ; τον 1944 τό αντιλαϊκό και αντεθνικό μέτωπο συστηματο
ποιεί τή δράση του. σέ συνεργασία μέ τοΰ; Γερμανού; καί τοΰ; "Αγγλου;. 
Γιά τήν πλουτοκρατία δέν υπήρχαν πιά κατακτητέ;, οντε γερμανοβοΰλ- 
γαροι φ ασίστε; πού κομμάτιασαν τήν 'Ελλάδα. Εχθρό; είναι ό στρατό; 
τών Σοβιέτ, πού προχωράει ακάθεκτα καί απειλεί τήν Ελλάδα μέ «αί(ό- 
νια σκλαβιά καί βαρβαρότητα». Καί στόν τόπο μα; έχθροί είναι τά «σλα- 
βοκίνητα όργανα». τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. ποΰ πρέπει νά εξοντω
θούν μέ κάθε τρόπο καί μέσο.

"Ετσι οί έθνοπροδότες, ποΰ εξοπλίζονται άπό τοΰ; Γερμανοΰ;. άνα- 
κηρΰσοονται εθνικοί άγωνιστές καί ήριοες. Τέτοια αναγνώριση ζητούσε ό 
στρατηγός. καί κάποτε πρωθυπουργό; «δημοκρατική;» κυβέρνησης. 
Στυλ. Γόνατά;. Μέ γράμμα του διατΰπωνε τά παράπονά τον στόν Τσου
δερό. γιατί «...τό ραδιόφωνο τοϋ Λονδίνου έξνμνεϊ τήν ήρωικήν έν Έλ- 
λάδι άντιχρτικήν δοάσιν. εξάπτει τά πνεύματα χαι ϊνισχνει ηθικώς τό 
ΕΑΜ. Γά τάγματα άσφαλείας άπετέ/.εσαν τό μόνο δι' α ντονς πραγματι- 
κόν ά ιτίπαλον δέος. Από .τοί' άλλον θά ήυνοντο αΐ'τά τά όπλα ,ταοά 
μόνο <Ίπό τούς Γερμανοί’ς; Κ αί ήδη ζητούνται άπό παντού σχεδόν (Πά
τρας. Τρίπολη’, Καλάμας, Κόρινθον. Λαμίαν κλπ ). νά τονς άποσταλονν 
τμήματα ταγμάτων άσ</ αλείας, διά γ' άποτινάξονν τόν έαμικόν ζννόν».
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Καί στή συνέχεια καθησυχάζει τόν Τσουδερό καί τούς Ά γγ λο υ ς (πράγμα 
πού δέ χρειαζόταν), πώς «τά δπλα τά όποια δλος αντός ό κόσμος ϊλαβεν  
άπό τούς Γερμανούς δέν πρόκειται νά τά στρέψουν έναντίον τών συμμά
χων. "Ας είναι δλοι βέβαιοι δτι αύτό δέν πρόκειται νά σνμβεϊ ποτέ».53

Καί «ό θεωρητικός τοΰ πολέμου» στρατηγός Μ αζαράκης, κάτω άπό 
τό πλέγμα τής άπογοήτευσης καί τοΰ τρόμου άπό τήν άνάπτυξη τοΰ λα ϊ
κού κινήματος, έγραψε στό στρατηγό Ούίλσων γιά  νά «καυτηριάσει» τή 
στάση τών Ά γγλω ν, πού ένισχύοντας τό ΕΑΜ έγιναν άφορμή άλληλοε- 
ξοντώσεως τών Ε λλήνω ν καί ύπόδει^νε:

«...Εις τήν ύπαιθρον θά έπρεπε νά σταματήσουν αί άρπαγαί αί 
δποΐαι είναι εις βάρος τού πληθυσμού μόνον. Θά έπρεπε νά παύσουν τά 
άσήμαντα σαμποτάζ κα ί ο ί & σ κ ο π ε ς δ ο λ ο φ ο ν ί ε ς  ένός ή όνο Γερ- 
μανών πού ϊχο  ν ν ως συνέπειαν τρομακτικά άντίποινα. ’Επίσης είναι 
άπαραίτητον νά γίνει έόώ καί μερική έπιστράτενσις, έστω καί παρά τής 
σημερινής κνβερνήσεως (τοϋ I. Ράλλη) και τ ή ς ά ν ο χ ή ς τ ώ ν κ α τ  α
κ τ ή  τ ώ ν πρός έξοπλισμόν. Πρέπει νά άποβλέψωμεν εις τήν πρακτικήν 
έξυπηρέτησιν τοϋ σκοπού μας κα ί δχι είς έντνπωσιακά γεγονότα. Ίσως τά 
τάγματα νά μήν είναι τής άρεσκείας κάθε άγνοϋ πατριώτου, άλλά πρέπει 
νά θεωρούνται ώς άναγκαϊον κακόν, τουλάχιστον μέ τό νά άναγνωρίζουν 
έμπιστευτικώς δτι δέν κατακρίνεται ή συμμετοχή είς αύτά ινα πεισθώσι οι 
φοβούμενοι παρεξήγησιν άξιωματικοί καί στρατεύσιμοι. Είναι άνάγκη νά 
εύρεθεί έδαφος παρασκενασμένον έναντίον τών άναρχικών στοιχείω ν».54

Δέν άποτελούν βέβαια έξαίρεση οί δύο στρατηγοί. Καί τρίτος στρα
τηγός, ό δικτάτορας Πάγκαλος, πού έβλεπε τή συντριβή τοΰ λαϊκού κινή
ματος μέ γερμανικά δπλα ζητούσε νά κατανοηθούν τά τάγματα Ά σ φ α - 
λείας άπό τούς "Αγγλους καί τά άνδρείκελά τους.

Στίς 19 Γενάρη, δλοι οί ήγέτες τών άστικών παραδοσιακώ ν κομμάτων 
(Σοφούλης, Καφαντάρης, Μ υλωνάς, Παπανδρέου, Π. Ράλλης, Γονατάς 
καί Σοφιανόπουλος) άπευθύνθηκαν τηλεγραφικά στή βασιλική κυβέρ
νηση τών έξορίστων, ζητώντας άμεση ήθική κα ί υλική συμπαράσταση γιά  
νά «σωθή» ή 'Ελλάδα άπό τήν «άναρχουμένην άντάρτικην κίνησιν» -  
οπως χαρακτήριζαν τήν έθνική άντίσταση — πού κα τά τή διαπίστωσή τους 
«παρεξέκλινε τού προορισμού της καί τείνει νά  μεταβληθή, άν δέν μετε- 
βλήθη ήδη. άπό άπελευθερωτικής είς κίνησιν έξοντώσεως τών έλληνικών 
πληθυσμών». Ε π ε ιδ ή  όμως οί προστάτες τους "Αγγλοι δέ διέθεταν τίς 
άπαιτούμενες δυνάμεις γ ιά  νά έπέμβουν δυναμικά κα ί νά  νεκραναστή
σουν τίς παλιές πολιτικές ήγεσίες, χρειάστηκε οί ίδιες νά δράσουν, καί 
έδρασαν κα τά τό χειρότερο τρόπο: Συμπαρατάχθηκαν αέ τούς κουί-

53. Ε. Τσουδερός, β .π., οελ. 111.

54. Φ. Γρηγοριάόης, Λ.π., σελ. 380.
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σλινγκς καί πέρασαν ενεργητικά στή στρατολογία ένοπλων δυνάμεων 
<ίτ ί|ν υπηρεσία τών Γερμανών.

Τό κατάντημα τών ήγεσιών τών πολιτικών κομμάτων τής άστικής τά 
ξης δέν άφηνε πολλά περιθώρια άξιοποίησης τής παλιάς έθνικής ηγεσίας 
γιά  τά  συμφέροντα τής Μεγάλης Βρετανίας καί τοϋ ίδιου τού άστικού 
καθεστώτος. Ή  μόνη κατάλληλη γιά  τήν περίοδο προσωπικότητα θεωρή
θηκε ό τότε Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Δαμασκηνός. Σ ' αυτόν άναθέτουν 
οί Ά γγ λο ι, ό βασιλιάς καί ό Τσουδερός τήν έξουσιοδότηση νά συγκροτή
σει, υπό τήν προσωπική του Προεδρεία. Πολιτική Ε π ιτρ ο πή  καθοδήγη
σης τοϋ "Έθνους.

Δ υό «Ναύκληροι» καί ό Παπανδρέον.

Ό  Α ρχιεπ ίσκοπος Δαμασκηνός, μέ τό ψευδώνυμο «Ναύκληρος», μόλις 
πήρε τήν έξουσιοδότηση άπευθύνθηκε μέ ραδιοτηλεγράφημα στό βασιλιά 
καί τόν Τσουδερό, καί τούς όιαβεβαίωσε πώς ή πρόταση τους «...προστι
θέμενη είς τάς πολλαχόθεν άρμοδίως διατυπωθείσας παρακλήσεις όμοιας 
κατευθύνσεως...» γίνεται άποδεκτή καί άναλαμβάνει συνεννοήσεις μέ τά 
πολιτικά κόμματα πού Εχουν «άγαθάς διαθέσεις».

Τόν ίδιο  καιρό ό άλλος «Ναύκληρος», δ τέως Α ρχιεπ ίσκοπος Χρύ
σανθος, πραγματικός τοποτηρητής τού βασιλιά καί έπικεφαλής τών άξιω- 
ματικών τής «Στρατιωτικής Ιεραρχίας», άποτελούσε μιά «παρακυβέρνη
ση» στήν κατεχόμενη "Αθήνα. Αυτός άσκούσε ούσιαστικά τήν έξουσία 
μέσο» τοϋ κουίσλινγκ Ράλλη καί δεχόταν όδηγίες ά π ’ εύθείας άπό τή μο
ναρχική κλίκα καί τό βασιλιά, χωρίς νά έχει γνώση ό Π ρωθυπουργός 
Τσουδερός. πράγμα πού τότε προκάλεσε τά έντονα παράπονά του.

Οί δύο «Ναύκληροι» άναπτΰσσουν παράλληλες δραστηριότητες πρός 
τήν ίδ ια  κατεύθυνση: τήν άντικομμουνιστική σταυροφορία, άλλά ό καθέ
νας τους μέ καθαρά ίδιοτιλείς σκοπούς. Ό  πρώτος, ό Δαμασκηνός, σκό
πευε στήν άντιβασιλεία καί προσπαθούσε νά στηριχθεϊ στήν ένότητα όλων 
τών πολιτικών ήγιτώ* Ό  δεύτερος, ό Χρύσανθος, σκόπευε στό θρόνο τής 
"Αρχιεπισκοπής καί προσπαθούσε νά υπονομεύσει τήν προσπάθεια τού 
πρώτου, νά  διατηρήσει τό βασιλιά ρυθμιστή τών πολιτικών έξελίξεων καί 
στήριζε τήν έπιτυχία στή διάσπαση τής άντιμοναρχικής ένότητας τών πο 
λιτικών κομμάτων.

Παρ' όλες τίς διαβεβαιώσεις τοΰ Δαμασκηνού γιά  «άγαθές δ ιαθέ
σεις» ολίον τών πολιτικών κομμάτων, ή κατάσταση πού έπικρατούσε στίς 
γραμμές τής παλιάς «έθνικής ήγεσίας» δέν ήταν ρόδινη. Ή  παλιά όμοφω- 
νία στό άντιμοναρχικό ζήτημα παρουσίασε ρήγματα. Πρώτοι οί γνωστοί 
«δημοκράτες» υπουργοί Ά λεξανδρής, Α β ρα ά μ . Μ ακκάς μαζί μέ τούς 
παλαιοδημοκρατικοΰς βουλευτές καί σχεδόν άμέσως ό άρχηγός τού «Σο
σιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος» Γ. Παπανδρέον έσπασαν τό φ α ι
νομενικά «άθραυστο» άντιμοναρχικό μέτωπο. Τό ίδ ιο  είχε κάνει άρκετά
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πρίν άπ ' αύτούς κα ί ό Ναπολέων Ζέρβας «...γράφοντας στά παλιά  τογ τά 
παπούτσια τό δημοκρατισμό», σύμφωνα μέ τήν έκφραση τοΰ ίδιου. μ>κ 
πού τά «...συμφέροντα τής ’Αγγλίας τό άπαιτοΰσαν»!

Ό  Γ. Π απανδρέου, γιά  νά μείνει ό μόνος άντιεαμικός υποψήφιος 
πρωθυπουργός, έπρεπε έκτός άπό τήν εύνοια τοϋ Χρύσανθου νά περιβλη- 
θεί κα ί μέ τό «φωτοστέφανο» τοϋ «άντιστασιακοϋ» ήγέτη, πού διέθετε 
καί ένοπλες άντάρτικες δυνάμεις. ’Επωφελείται άπό κάποια σύνδεση καί 
σχέση πού είχε μέ τά  στελέχη τού Ε Δ Ε Σ  τής ’Αθήνα; καί τούς πείθει νά 
στείλουν μιά έπιτροπή στόν Ζέρβα μέ σκοπό νά άποσπάσει τήν άναγνώ- 
ρισή του σάν άρχηγού τού έδεσίτικου άντάρτικου. Τούς διαβεβαίωσε πώς 
έχει έξασφαλίσει άναγνώριση άπό τίς έθνικιστικές δυναμικέ; όργανώσεις 
τής ’Αθήνας, άπό τήν ΠΑΟ τής Μ ακεδονίας, τόν ΕΣ τής Πελοποννήσου 
καί τήν ΚΕ τής ΕΚΚΑ. Έ τ σ ι θά μπορούσε νά έμφανισθεί σάν ήγέτης, 
έπικεφαλής ένοπλων έθνικιστών.

Ό τ α ν  στά μέσα τού Γενάρη 1944 ή έπιτροπή τού ΕΔ ΕΣ καί τού 
ΛΑΕ, άπό τούς συνταγματάρχη Κουσίντα. σοσιαλιστή Γ. Οικονόμου καί 
τόν άγροτικό Διον. Μ πενετάτο. γύρισε άπό τό βουνό καί έπισκέφθηκε τόν 
Γ. Παπανδρέου, γιά  νά τού άνακοινώσει τή συγκατάθεση τού Ζέρβα νά 
άναλάβει άρχηγός τού «Ε θνικιστικού  άγώνα». αυτός άρνήθηκε καί δ ιέ
κοψε άκόμα κάθε έπαφή μέ τίς όργανώσεις τους. Δήλωσε πώ ς ή μόνη 
λύση τού πολιτικού προβλήματος, πού δίνει καί έχει προοπτική νά σωθεί 
ή Ε λλάδα  άπό τόν «έαμοκομμουνισμό». βρίσκεται στό Κάιρο. Έ κ εϊ θά 
πρέπει νά  σχηματιστεί μιά ισχυρή άντιπροσωπευτική κυβέρνηση, πού νά 
έχει κύρος καί νά άναγνωρίζεται άπό τούς Ά γγλους. Ή  κυβέρνηση αύτή 
θά πρέπει νά άποσπάσει κατηγορηματική υπόσχεση πώς θά σταλούν σο
βαρέ; στρατιωτικές δυνάμεις στήν Ε λ λά δ α  τήν ώρα τής άπελευθέρωσης.

Τόν Γδιο καιρό διέκοψε τίς έπαφές μέ τόν ΕΔ ΕΣ τοϋ βουνού καί ό 
Γονατάς. άηδιασμένος άπό τούς τυχοδκοκτισμούς τού Ζέρβα. πού άπο- 
δείχτηκε σαπουνόφουσκα καί πουλημένο τομάρι -  δπως έλεγε -  πού μαζί 
μέ τόν Πάγκαλο έστρεψαν δλη τήν προσοχή καί τή φροντίδα τους στά 
Τάγματα Ά σφαλείας.

Ή τα ν  ή περίοδος πού ό Ζέρβας είχε σχεδόν διαλυθεί, καί γ ιά  όλους 
είχε γίνει φανερό πώς οί Ά γγ λο ι έβλεπαν μέ δυσπιστία τό άντάρτικο γε
ν ικ ά  μιά πού σέ τίποτε π ιά  δέν τούς έξυπηρετούσε. Κείνη τήν περίοδο 
στήριζαν σοβαρές έλπίδες στά γερμανοκατασκευάσματα -  τά Τάγματα 
Ά σφαλείας -  καί τίς ένοπλες «έθνικιστικές όργανώσεις, πού οί στρατηγοί 
Βεντήρης. Σπηλιωτόπουλος. Γρίβας κ.ά. τίς άνέβαζαν σέ δυνάμεις μέ 
ίκατό χιλιάδες άντρες!...

Λντοπροΰολή τοΰ Σβώλου.

Ό  Δαμασκηνός μέ δραστηριότητα κα ί καλογερίστικη πονηριά χειριζόταν 
τίς διαπραγματεύσεις μέ τίς ήγεσίες τών πολιτικών κομμάτων, μικρών καί 
ιιιγάλων, καί μέ στρατιωτικούς, δπως ό ’Αλέξανδρος Ό θω να ϊος, πού μι
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ομόφωνη γνώμη των αστικών κομμάτων τοΰ πρόσφερε τήν αρχιστρατηγία 
τοϋ Εθνικού στρατού, δηλαδή τοϋ Ανύπαρκτου τότε στήν Ε λλά δ α . Γιά τήν 
πορεία τών Ενεργειών χου Ενημέρωνε τόν Τσουδερό. Μέ τό ΚΚΕ καί τό 
ΕΑΜ δέν ε?χε έπαφή, οΰτε καί τή ζητούσε. Προτίμησε νά Ακολουθήσει 
τακτική βραχυκύκλωσης μέ τό σύνολο τών έξω Από τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ δυ
νάμεων καί νά βάλει τό ισχυρότατο λαϊκό κίνημα μπροστά σέ δίλημμα: “Η 
συντάσσεσαι μέ τίς δυνάμει; πού κατά τεκμήριο Εκφράζουν τό έθνος καί 
τό συμμαχικό Αγώνα, ή σέ καταγγέλνουμε σάν έχθρό τής πατρ ίδας καί 
τών συμμάχων!

Τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ συνέχιζαν εντατικά τίς προετοιμασίες 
γιά τή ουγκρότηση τοϋ κυβερνητικού οργάνου στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα. 
Οί μηχανορραφίες τών ήγετών τών Αστικών κομμάτων καί τά «τερτίπια» 
τού «Ναύκληρου» δέν Επηρέαζαν τήν ήγεσία τοΰ κινήματος, πού ήξερε 
πώς τίποτα δέν μπορούσε νά γίνει χωρίς τή συγκατάθεση καί τήν Ενεργη
τική συμμετοχή τού ΕΑΜ, τού μοναδικού κυρίαρχου Εθνικοαπελευθερω- 
τικού κινήματος στή χώρα. Κι αύτό Αποδείχτηκε σωστό: Ό  Δαμασκηνός 
δέν μπορούσε νά συνεχίσει τίς διαπραγματεύσει; του σέ Ατμόσφαιρα 
άγνοια:: καί Αβεβαιότητας γιά  τίς προθέσεις καί διαθέσεις τού ΚΚΕ και 
τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ.

Διέξοδο άπό τήν κατάσταση έδωσε ή αύτοπροβολή τοΰ καθηγητή 
Ά λ . Σβώλου. Ό  Δαμασκηνό;, στί; άλλεπάλληλε; συναντήσει; του μέ τόν 
Σβώλο, προσπάθησε νά τόν άποσπάσει άπό τό λαϊκό στρατόπεδο, μέ υπό
σχεση πώς είναι δυνατό νά άναλάβει καί τήν πρωθυπουργία μιάς πανε
θνικής κυβέρνησης, άν βέβαια δεχόταν τήν πρότασή του νά πάει στό Κ άι
ρο. Ταυτόχρονα ζητούσε άπό τόν Σβώλο νά άναπτύξει αύτός τίς άπόψεις 
τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ γιά  τήν άντιμετώπιση τών πολιτικών πραγμάτων, 
νά άποσπάσει συγκατάθεση τού κινήματος γιά τή συγκρότηση τής «Κυ
βερνητικής Επιτροπής», τήν άναγνώρισή της καί τήν υποταγή τον σ' α υ 
τήν.

Ό  Σόώλος — δπως έχουμε γράψει — δέν ήταν ποτέ μέλος τού ΕΑΜ. 
ούτε κανενός κόμματος πού άνήκε στό ΕΑΜ. Είχε στενές σχέσεις μέ τήν 
ΕΛΔ. Σχέσεις συμπάθειας, όχι δμως καί όργανωτικές. Χωρίς λοιπόν νά 
έχει δικαίωμα ή Εξουσιοδότηση άπό κανένα καθοδηγητικό όργανο τοΰ 
λαϊκού κινήματος συζήτησε σάν Εκπρόσωπός του. καί έδωσε σημείωμα μέ 
δήθεν άπόψεις τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ (πού συνέπιπταν καί μέ τίς 
προσωπικές του Απόψεις, όπως δήλωσε).

Στίς 22.2.1944 στάλθηκε στή Μέση ’Ανατολή σημείωμα τού Σβώλου 
πού έγραφε πώς τό ΚΚΕ συμφωνεί νά συγκροτηθεί 'Ε νια ία  Ηθνική Κυ- 
οέρνηση. δέν έχει όμως Αποκρυσταλλώσει σκέψεις σ' όλες τίς λεπτομέ
ρειες. Ζητάει νά δηλωθεί πώς ό βασιλιάς δέ θά γυρίσει πρίν γίνει δημο
ψήφισμα. ή κυβέρνηση νά έχει έδρα τό Κάιρο καί κλιμάκιο στήν "Ελλάδα 
μέ συγκεκριμένα υπουργεία, γ ιά  νά καθοδηγήσει τόν Εθνικοαπελευθερω- 
τικό Αγώνα, νά τόν συντονίσει μέ τούς συμμάχους καί νά Εξασφαλίσει τό 
όμαλό πέρασμα άπό τήν κατοχή στήν Ελευθερία. Θεωρεί άπαραίτητη τήν 
Ενοποίηση τών άνταρτών μέ 'Έλληνα άρχιστράτηγο Επικεφαλής. ’Α πο
κλείει κάθε κυβερνητική Επιτροπή φανερή ή κρυφή.
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Τήν επομένη μέρα δέχτηκε τήΤ έπίσκεψη τον Λαμπράκη καί τον 
Έοερτ καί έμαθε πώς παρεξηγήθηκαν οί προτάσεις του άπό τού ; αρχη
γούς τών κομμάτων.

Γιά νά διαλύσει τ ί;  παρεξηγήσεις, στίς 26 τοΰ Γενάρη, μέ νέο σημεί
ωμά του έξηγούσε πώς ή αναλογία τών κομμουνιστών στήν κυβέρνηση θά 
είναι μικρή, δτι οτά βασικά ύπουργεία νά μπουν πρόσωπα κοινής έμπι- 
στοσύνης. ότι ή κυβέρνηση θά έχει χαρακτήρα έθνικό καί όχι άριστερό. 
θά καταργηθοΰν οί πολιτικοί καθοδηγητές, ό δέ ΕΛΑΣ θά υποταχθεί 
άπόλυτα στή στρατιωτική ήγεσία.

'Επέμβαση τής ηγεσίας τού ΚΚΕ.

Οί ηγεσίες τοϋ ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ ήξεραν — όπως γράψαμε — γιά  τίς 
επαφές καί τίς διαπραγματεύσεις τού Δαμασκηνού καί άκόμα γιά τίς 
συναντήσεις του μέ τόν Σβώλο. Δέ φαντάζονταν όμως ότι ό Σοώλος μι
λούσε σάν εκπρόσωπος τού ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ καί οτι άνάλαοε κιόλας 
ορισμένες υποχρεώσεις, προφορικά καί έγγραφα. Τήν πρώτη αποκάλυψη 
εκανε ό Γιάννης Πετσόπουλος. σέ προσωπική, συνάντησή τοι< μέ τόν 
Πλουμπίδη. Π ιό συγκεκριμένες πληροφορίες έδωσε ό Γιάννης Σοφιανό- 
πουλος στή συνάντησή του μέ τούς Σιάντο καί Ίω αννίδη. γιά  τήν όποια 
γράψαμε.

Ή  Γραμματεία τού ΚΚΕ ανέθεσε στόν Ζεύγο καί εμένα νά έπισκε- 
φθούμε τόν Σβώλο καί νά ζητήσουμε έξηγήσεις.

Συναντήσαμε τόν Σβώλο σέ φιλικό του σπίτι στήν όδό Π ατριάρχου 
Ιωακείμ. Δέ μάς άπόκρυψε πώς πραγματικά, μέ πρωτοβουλία τού Δ α μα

σκηνού. έγιναν συναντήσεις. ’Α ρχικά ό Δαμασκηνός τόν ένημέρωσε γιά 
τίς άπόψεις τών ηγετών τών παλαιοδημοκρατικών κομμάτων, τίς όποιες 
μεταβίβασε στόν Τσουδερό. Τίς άπόψεις τους ό Σβώλος τίς συνόψισε έτσι:

Πρώτο: Δέχονται τή συγκρότηση κυβερνητικής ’Επιτροπής στήν 
Λθήνα. μ' επικεφαλής τόν ’Α ρχιεπίσκοπο, άλλά ζητούν πρωταρχικά νά 

δηλώσει ό βασιλιάς πώς δέ θά γυρίσει στήν Ελλάδα πρίν νά γίνει δημο
ψήφισμα καί ότι άπό τώρα διορίζει άντιβασιλέα τόν 'Α ρχιεπίσκοπο.

Δεύτερο: Ή  κυβέρνηση Καΐρου είναι άρκετά αντιπροσωπευτική καί 
δέ χρειάζεται διεύρυνση, έκτός άν προστεθούν ένα-δυό Εκπρόσωποι τών 
άριστερών κομμάτιον. ’Αποκλείουν τήν άποστολή κυβερνητικού κλιμα
κίου. μέ τήν άπειλή ότι άν γίνει τέτοιο πράγμα θά δώσουν εντολή στούς 
ύπουογούς τους στό Κάιρο νά παραιτηθούν.

Ιριτο: Να διοριστεί άπό την κυοέρνηση του Καΐρου Αρχιστράτηγος 
καί Πολεμικό Συμβούλιο άπό άνωτάτους ’Αξιωματικούς. Νά όργανωθούν 
οί άντάρτες σέ τακτικό στρατό, μέ ίεραρχική διοίκηση καί πειθαρχία , χω
ρίς καπετάνιους καί πολιτικούς. Νά καταργηθοΰν οί φορολογίες καί τά 
άλλα μέτρα πού πήραν οί άντάρτες (αύτοδιοίκηση, λαϊκή δικαιοσύνη, 
εθνική πολιτοφυλακή, ΕΤΑ κλπ.). Νά ρυθμιστεί ό άγώνας κατά τών 
κατακτητών. Γενικά όλοι υποστήριζαν — δπως βεβαίωνε ό Δαμασκηνός — 
πώς πιό σωστό θά ήταν νά άναστελλόταν έντελώς ή ένοπλη άντίσταση.
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ώσπου νά άναλάβει 6 άρχιστράτηγος καί τό πολεμικό συμβούλιο, πού θά 
καταρτιστεί άπό τήν έθνική κυβέρνηση, οέ συμφωνία μέ τό ΣΜΑ.

Ό  Σβώλος μάς πληροφόρησε πώς πρίν νά προσκληθεί ό ϊόιος.ό  Δ α 
μασκηνός είχε συναντηθεί μέ τούς: Γόνατά. Σοφούλη. Καφαντάρη. Μ υ
λωνά. Π. Ράλλη. Παπανδρέου. Σοφιανόπουλο. Μάξιμο. Διομήδη. Λαμ- 
πράκη. Έ βερτ. Ό θιονα ίο  καί άλλα πολιτικά καί στρατιωτικά στελέχη. 
Στήν πρώτη συνάντηση ό Δαμασκηνός ζήτησε νά μάθει τήν προσωπική 
του άποψη καί παράλληλα τήν άποψη τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ. μιά πού. 
όπως δικαιολογήθηκε. βιάζονταν νά ενημερώσει τή Μέση ’Ανατολή καί 
δέν είχε τρόπο νά έχει άμεση έπαφή μέ στελέχη τών όργανώσεων αύτών. 
«Α λλά  καί έγώ ό ίδ ιος -  μάς είπε ό Σοώλος -  δέν είχα άμεση έπαφή μαζί 
σας καί γιά νά μή χαθεί ή ευκαιρία πήρα τήν πρωτοβουλία καί δ ιατύ
πωσα γραπτά τίς άπόψεις τού ΕΑΜ. σύμφωνα μέ τίς τελευταίες του προ
τάσεις πρός τά κόμματα». Μάς διάόαοε τό σημείωμα πού έδωσε στόν 
Αρχιεπίσκοπο στίς 22.1.44 καί τό επεξηγηματικό σημείωμα πού έδωσε 

στίς 26.1.44.
Ό  Ζεύγος πήρε τά δυό σημειώματα καί χωρίς νά πει λέξη σηκώθηκε, 

δίνοντας στόν Σοώλο νά καταλάόει πώς ή υπόθεση είναι πολύ σοβαρή καί 
θά χρειαστεί νά συζητηθεί άπό τά υπεύθυνα όργανα. Ό  Σβώλος ταραγμέ
νος ζήτησε άπό τόν Ζεΰγο νά τοΰ πει άν θεωρεί πώς ένήργησε λαθεμένα 
καί ποιά είναι τά λάθη του. Ό  Ζεύγος σκέφθηκε λίγο καί άπάντησε: « Μά 
Ά λέκο, εμείς δέν είμαστε διατεθειμένοι νά δεχτούμε μιά βασιλική έπιτρο
πή. έστω καί στό ρόλο τής άντιβασιλείας, στήν ’Αθήνα καί δέ συζητούμε 
μέ πολιτικούς πού θέλουν νά σταματήσει ή πολεμική δράση τών άνταρτών 
ένάντια στούς κατακτητές καί τούς προδότες. Περισσότερα θά πούμε σέ 
άλλη μας συνάντηση, πού έλπίζω νά γίνει γρήγορα».

Φύγαμε. Στό δρόμο είπα στόν Ζεύγο πώς θά 'πρεπε νά έχουμε πει 
στόν Σβώλο πώς όλα αυτά γίνονται γ ιά  νά τόν συγκροτήσουν στήν 
'Α θήνα κα ί νά έμποδίσουν τή συγκρότηση τής ΠΕΕΑ .

«Θά τό κάνουμε αύτό τήν άλλη φορά», μού άπάντησε.

Προσπάθειες νά έκβιαστεί ό Σβώλος καί νά φύγει γιά τό Κάίφο.

Στίς 26 τού Γενάρη, μεταδίδοντας τό έπεξηγηματικό τηλεγράφημα τοΰ 
Ά λ . Σβώλου, έφτασε νέο τηλεγράφημα τοΰ Τσουδερού δπου τά πράγματα 
έπαιρναν τήν «πραγματική» τους μορφή.

Ό  ’Αρχιεπίσκοπος πληροφορούνταν άπό τόν πρωθυπουργό τοΰ K at- 
ρου δτι στήν πρόταση τοΰ ΕΑΜ  γιά  σχηματισμό ’Εθνικής Κυβέρνησης 
άπαντήσαμε πώς δέν είμαστε έναντίον, άλλά προηγούμενα θά πρέπει νά 
έξασφαλιστεί συμφωνία τού ΕΛΑΣ μέ τόν Ζέρβα καί δτι ή άντιπρόταση 
τής κυβέρνησης τοΰ Καΐρου έγινε δεκτή άπό τό ΕΑΜ καί σύντομα θ ' άρ- 
χίσουν διαπραγματεύσεις.

Ό  ’Α ρχιεπίσκοπος έπαιρνε έντολή, άν πραγματοποιηθεί συμφωνία, 
νά άρχίσει διαπραγματεύσεις γ ιά  τό σχηματισμό κυβέρνησης πάνω  στίς 
παρακάτω  βάσεις:

« α) Μόνον μία Κυβέρνησις, κα ί αύτή έν Καίρω.
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ο) Διεύρυνσις τής έν Καΐρω Κυβερνήσεως μέ σύμπραξιν άντιπροσώ- 
πων κομμάτων καί όργανώσεων. Ή  κυβέρνησι; νά μήν είναι πολυμελής.

γ) "Υμείς (σ.σ. ’Α ρχιεπίσκοπος) καί τά μέλη τής επιτροπής αας (α.σ. 
Παπανδρέου. Στεφανόπουλος, Σοφιανόπουλος) θά άντιπροσωπεύετε τήν 
Κυβέρνησιν έν Έ λλά δι καί θά συντονίζετε δλον τόν άγώνα. έν συνεργα
σία μέ ήμάς».5ί

Ό  ’Αρχιεπίσκοπος κρατάει μυστικές τίς οδηγίες τοϋ Τσουδερού. πού 
προκαταβολικά άπόρριπταν δλες τίς προτάσεις τοΰ Σβώλου, μέ τήν έλ- 
π ίδα πώς θά τόν κατάφερναν νά φύγει γ ιά  τή Μέση Ανατολή. Γιά τήν 
έπιτυχία αυτού τού σκοπού δέ δίστασε νά τόν εκθέσει, μέ τίς «έμπιστευτι- 
κές» άνακοινώσεις πού έκανε στούς πολιτικούς αρχηγούς καί τούς Εκ
προσώπους τών έμποροβιομηχάνων. Ά π ό  φλ\'αρίες ή καί κάτι χειρότερο, 
έμαθαν ό Ράλλης καί οί Γερμανοί καί άρχισαν νά τόν άναζητοΰν. Μέ τή 
βεβαιότητα πώς ό Σβώλος μπροστά στόν κίνδυνο νά πιαστεί θά δεχόταν 
τήν πρόταση νά πάει στό Κάιρο, ό Α ρχιεπ ίσκοπος έσπευσε νά άναγγείλει 
στήν κυβέρνηση πιθανή άμεση άναχώρηση τού Σβώλου. Ό  Τσουδερός 
πληροφορούσε τό βασιλιά, πού βρισκόταν στό Λονδίνο, στίς 25 τού Φλε
βάρη: «...είμαι πεπεισμένος άπό άσφαλεΐς πληροφορίες ότι τό Λονδΐνον 
έπιόιώκει καί συνιστά άνασχηματισμόν ήμετέρας Κυβερνήσεως καί πρός 
τούτο συνεννόησιν μου μέ άριστεράς όμάδας. ιδιαιτέρως μέ κ. Α. Σβώλον, 
τού όποιου προσεχώς άφιξι είς Μ. Α να τολή ν είναι πιθανή, λόγω τού οτι 
ούτος καταδιώ κεται παρά Γερμανών καί είναι υποχρεωμένος νά φύγει έξ 
Ε λλά δ ος ».56

Στίς 3 τού Φλεβάρη ό στρατηγός Σαράφης μέ τηλεγράφημά του γνω 
ρίζει στόν Τσουδερό πώς έγινε άνακωχή μέ τόν Ζέρβα καί άναφέρει τούς 
όρους, οί όποιοι είχαν γίνει δεκτοί τόσο άπό τό ΣΜΑ δσο καί άπό τόν 
Ζέρβα καί πώς σύντομα θά γίνει διάσκεψη. Μέ τό τηλεγράφημα συνι- 
στούσε νά σχηματιστεί κυβέρνηση ’Εθνικής 'Ενότητας.

Ό  Τσουδερός άπάντησε στόν Σαράφη στίς 5 τού Φλεβάρη:
«Εύθύς ώς περατωθή ή συνεννόησις μεταξύ τών άνταρτικών δμάδων, 

τό ζήτημα τού σχηματισμού ένιαίας ’Εθνικής Κυβερνήσεως έν Καΐρω θέ
λει συζητηθή έν Ά θή ν α ις , μεταξύ τών δικαιούμενων νά συμμετάσχουν 
αυτής παραγόντων, ήτοι τών κομμάτων κα ί όργανώσεων».

ΟΙ Ά γ γ λ ο ι κα ί ό Τσουδερός έξακολουθούσαν νά κρατούν τήν 
Α θή να  σάν τό κέντρο τής λύσης τοϋ προβλήματος τής διεύρυνσης τής 
κυβέρνησης, μέ βεβαιότητα πώ ς ή άνεπιθύμητη διεύρυνση κα ί κυρίως ή 
άποστολή κλιμακίου της στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα θά άποφευχθεϊ. Στό 
μεταξύ, μέ τή παράταση τών διαπραγματεύσεων, υπολογίζουν νά κρατή
σουν τό ΚΚΕ κα ί τό ΕΑΜ  σέ μιά κατάσταση άναμονής γιά  νά κερδίζουν 
χρόνο, νά δυναμώσουν τά Τάγματα Ά σ φ α λεία ς .νά  άποσπάσουν μερικές 
άπό τίς προσωπικότητες πού έδειχναν διάθεση νά  συνεργαστούν μέ τό 
ΕΑΜ καί νά έμποδίσουν τή συγκρότηση τής Προσωρινής Κυβέρνησης 
στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα.

55. Ε. Τσουδερός, δ.π., σελ. 84.
56. Ε. Τσουδερός, σελ. 84-85.
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Τίς προσπάθειες αυτές κατευθύνει ό Ιδ ιος  ό Τσώρτσιλ. Κ αί γ ιά  νά  έχει 
έπιχειρήματα ένά ντια  στό ΕΑΜ  - ΕΛΑΣ ζητάει άπό  τόν ύποστράτηγο 
Χόουλις στο ιχεία  υπαγορεύοντας του κα ί τήν άπάντηση ή ό πο ια  όμως 
άσφαλώς τόν άπογοήτευσε. Συγκεκριμένα ό Γ. Ά νδρικ όπουλος έδωσε στή 
δημοσιότητα τά πα ρακάτω  τηλεγραφήματα ά πό  τό άρχεΐο τοΰ Τσώρτσιλ: 
«... ΠΡΕΜ 3/211/16 (σελ. »JJ)

29 ’Απριλίου 1944 
Ά πό Τσώρτσιλ πρός ύποστράτηγον Χόονλλις.

ΣΗΜ E liiM A : Δώστε μου μ ιά  σύντομη έκτίμηση — 6χι πάνω άπό μ ιά  σε
λίδα  -  όποιασδήποτε μάχης πού έδωσε ό Ε Λ Α Σ  κατά τοϋ 
έχθροϋ τό τελευταίο έξάμηνο. Πολέμησαν άραγε καθόλου, 
Ικτός άπό τίς μάχες έναντίον τοϋ Ζέρβα;

ΠΡΕΜ 3/211/16 (σελ. 932)
Ά πό: Ύποστράτηγο Χόουλλις 
Πρός: Τσώρτσιλ

30 ’Α πριλίου 1944
ΣΗΜΕΙΩΜΑ: «... 3) Κατά τήν διάρκεια τον Φεβρουάριον έπαναλήφθηκε 

ό έ.φοδιασμός τοϋ Ε Λ Α Σ  καί ή άντιγερμανική δραστηριό
τητα, άπό τήν στιγμή έκείνη αύξήθηκε πάρα πολύ τόσο σέ 
ίκταση, δσο καί σέ άποτελεσματικότητα. Ό  κύριος στόχος 
ήταν έχθρικά τραίνα καί τά άποτελέσματα ήταν τά άκό- 
λονθα:

22-23 Φ εβροναρίον: Καταστράφηκε Ινα τραίνο στήν 
κοιλάδα τών Τεμπών. Σκοτώθηκαν 200 Γερμανοί έξιωματι- 
κοί, συμπεριλαμβανομένου ένός στρατηγού καί 600 όπλί- 
τες.

1 ’Απρίλιον: Καταστράφηκε τραίνο νοτίως τής Λάρισας 
μ έ 900 γερμανικές άπώλειες.

15 ’Απρίλιον: Καταστράφηκε τραίνο κοντά στή Βέροια 
μ έ πάνω άπό 100 άπώλειες.

16-17 ’Απριλίου: Καταστράφηκε τραίνο κοντά στήν Κ α
τερίνη μ έ περίπου 100 νεκρούς κα ί πολλούς τραυματίες...

5) Κατά τήν διάρκεια έντεκα μαχών μεταξύ μονάδων 
τού Ε ΛΑ Σ καί Γερμανών, γιά  τίς όποιες υπάρχουν άξιόπι- 
στοι άριθμοί, ο ί Γερμανοί ίχα σα ν 621 άνδρες κ α ί ο ί προδο
τικές (έλληνικές) δυνάμεις πού συνεργάζονται μ α ζί τους, 
άλλους 298.

6) Ο ί Γερμανοί έξετέλεσαν γιά  άντίποινα έκατοντάδες 
όμηρους: είναι σημαντικό δτι τά θύματα ήταν πάντα  
πρόσωπα πού θεωρούνται μέλη τοϋ ΕΑΜ ...»
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Κατάσταση κρα τουμένω ν άπό τόν  Ζέρβα ΕΑΜ ιτώ ν

Σ Υ Ν Δ ΙΑ Σ Κ Ε Ψ Η  ΤΗ Σ Π Λ Α Κ Α Σ  
Νέες έπιθέσεις τοϋ Ζέρβα.
Ή  δεύτερη μεγάλη έκκαθαριστική έπιχείρηση τών Γερμανών δέσμευσε 
ολες τίς δυνάμεις τού ΕΛΑΣ στό χώρο τής Μ ακεδονίας. Ή  ΣΣΑ  θεώρησε 
πώς ήταν κατάλληλη ή στιγμή νά ένθαρρύνει τόν Ζέρβα, που είχε κιόλας 
νεκραναστηθεί καί άρκετά δυναμώσει μέ τίς συνεχείς καί άδιάκοπες ρ ί
ψεις πολεμικού υλικού, νά  μπει σέ χώρους πού κρατούσε ό ΕΛΑΣ κα ί νά 
κυριαρχήσει στήν ευρύτερη περιοχή τής ’Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς καί 
Θεσσαλίας.

Ό  Ζέρβας. έχοντας τή διαβεβαίωση τού Κρίς κα ί τού ειδικού άπε- 
σταλμένου τού ΣΜ Α συνταγματάρχη Τόμ Μ πάρνες πώς τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ 
θά ί'ποχρεωθεί νά συμμορφωθεί μέ τίς έκκλήσεις τών συμμάχων, άρχισε 
γενική έπίθεση. στίς 4 τού Γενάρη 1944, στόν τομέα τών Τζουμέρκων. 
'Ανάτρεψε τά μικρά τμήματα τού ΕΛΑΣ τής περιοχής κα ί τά ύποχρέωσε 
νά άποσυρθούν στή γραμμή τού ’Αχελώου. Τόν ϊδ ιο  καιρό ό Χ ούτας έπι- 
τέθηκε στόν ΕΛΑΣ στήν περιοχή Βάλτου.

Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ ζήτησε ά π ' τούς "Αγγλους νά συστήσουν στόν 
Ζέρβα νά σταματήσει τίς έπιθέσεις καί νά  άποσύρει τά τμήματά του άπό 
τίς περιοχές πού κατέλαβαν. ΟΙ Ά γγ λο ι, μέ τό πρόσχημα πώς δέν έχει
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Ό Ά ρ η ς  μέ τόν αυν/χη Ν. Παπασταματιόδη. Δεξ ιά  ό Γιόν. Ίω α ννίδη ς

ύπογραφεϊ άνακωχή, άρνήθηκαν νά μεσολαβήσουν. Τότε έδωσε διαταγή 
στά τμήματα πού βρίσκονταν στήν περιοχή τοϋ Τετράκωμου καί κρατού
σαν ενα προγεφύρωμα στόν ’Αχελώο νά άμυνθοΰν ώσπου νά φτάσουν οΐ 
ενισχύσεις πού όιατάχθηκαν νά κινηθούν πρός τήν Ή πειρο . ’Επίσης 
εδωσε διαταγή στό 15ο σύνταγμα νά κάνει άντεπίθεση καί νά  πετάξει τά 
ζερβικά τμήματα νότια τοΰ ποταμού Καλαμά. Καί ot δυό άποστολές έγι- 
ναν μέ έπιτυχία.

Ο ί ένισχύσεις άπό τήν Ιη καί ΙΧη μεραρχία κινήθηκαν μέ πολύ γρή
γορους ρυθμούς. Ταυτόχρονα ή σχολή άξιωματικών τού ΕΛΑΣ κα ί ό λό
χος διοίκησης τού ΓΣ κινούνταν νά ένισχύσουν τά τμήματα τοΰ Βάλτου. 
Στόν τομέα αύτό έγιναν μικροσυγκρούσεις κα ί μέσα σέ τρεις μέρες τά 
τμήματα τού Ζέρβα υποχώρησαν. Μ ιά σύγκρουση κοντά στή γέφυρα 
’Αχελώου, στήν περιοχή Τρίκλινου, είχε σάν άποτέλεσμα τήν πλήρη δ ιά 
λυση τοΰ τμήματος Χούτα.

Ό  Ζέρβας, πού είχε χάσει τίς δυνάμεις του, πίεζε τόν Κρίς κα ί τόν 
Μ πάρνες. νά ζητήσουν άπό τό ΣΜ Α ένεργητική έπέμβαση γ ιά  νά Ικανο
ποιηθούν οί άπαιτήσεις τοϋ Ε Δ Ε Σ σέ βάρος τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. ’Απείλησε 
πώς δέν τού μένει άλλο τίποτα άπό τό «νά πάει στήν πρώτη γραμμή κα ί 
νά σκοτωθεί». Διαμαρτυρόταν γιατί ένώ αύτοί τόν βάλαν ν ’ άρχίσει τή 
σύγκρουση μέ τόν ΕΛΑΣ, τήν κρίσιμη στιγμή τόν έγκαταλείπουν. Αύτό 
(φαίνεται καθαρά στήν άναφορά τοΰ Μ πάρνες πρός το ΣΜΑ.
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Ή  όριστική έξαφάνιση τοΰ ΕΔΕΣ θά ήταν σοβαρό πλήγμα γιά  τή 
βρετανική πολιτική. Ό  έμπειρος άπεσταλμένος τοΰ ΣΜΑ Μ πάρνες έκανε 
έκκληση στή Διοίκησή του νά συμπαρασταθεί στόν Ζέρβα πού έχει άπο- 
δείξει «τήν άκλόνητον νομιμοφροσύνην πρός τήν ’Α γγλίαν».57

Τό κύριο σώμα τού Ζέρβα είχε χάσει σημαντικές δυνάμεις άπό δ ιαρ
ροές άνταρτών στά χωριά τους. Διατηρούσε δμως περί τίς δυό χιλιάδες 
μηχητές. ’Αντίκρυ του ό ΕΛΑΣ είχε κιόλας δύναμη περίπου τέσσερις χ ι
λιάδες. Ό  “Αρης, χωρίς νά έχει άπόφαση τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ κα ί χωρίς νά 
υπάρχει λόγος, έβγαλε διαταγή τού κλιμακίου ’Η πείρου γιά  έπιστράτευση 
στή Στερεά καί ζητούσε έπίμονα νέες ένισχύσεις άπό τήν Ιη μεραρχία. Τό 
ΓΣ θεωρούσε άρκετές τίς  δυνάμεις τού κλιμακίου καί δέ συμφωνούσε νά 
σταλεί καί ή υπόλοιπη δύναμη ένός συντάγματος τής Ιης μεραρχίας. Αύτή 
ήταν άπαραίτητη γιά  νά έξασφαλιστεί ό άνεφοδιασμός τοΰ κλιμακίου καί 
νά άντιμετωπίζει τίς έπιδρομές τών Γερμανών πού έκδηλώνονταν σέ 
πολλά μέρη τής Θεσσαλίας καί μέ ιδιαίτερη έπιμονή στόν τομέα Μόρτα 
Μουζάκι.

Ό  Κρίς, βλέποντας τίς μετακινήσεις τού ΕΛΑΣ, κατάλαβε πώς ή 
θέση τού Ζέρβα ήταν κρίσιμη κα ί ζήτησε άπό τό στρατηγό Σαράφη νά 
σταματήσουν οί έπιχειρήσεις καί νά  γίνει άνακωχή στίς θέσεις πού βρί
σκονταν τότε τά  τμήματα, δηλαδή νά μείνει ό Ζέρβας στή γραμμή ’Αχε
λώου. 'Η  άρνηση τού Σαράφη ήταν κατηγορηματική: Δέν πρόκειται νά 
γίνει καμιά συζήτηση πρίν νά άποσυρθεί ό Ζέρβας στόν “Αραχθο. Ό  Κρίς 
καί ό Μ πάρνες, μαζί μέ τόν ’Αμερικανό Ο ύάινς, δέν ήθελαν μέ κανένα 
τρόπο νά δεχτούν τή λύση πού πρότεινε ό Σαράφης. Σ ’ ένίσχυσή τους 
Ισπευσαν τό ΣΜ Α καί ή κυβέρνηση τών έξορίστων. Μέ καθημερινές έκ- 
πομπές άπό τά ραδιόφω να τοΰ Καίρου κα ί τού Λονδίνου άσκούσαν ήθική 
πίεση στό ΕΑΜ -ΕΛΑ Σ καί προσπαθούσαν νά πετύχουν άναστολή τής 
έλασίτικης έπίθεσης πού προετοιμαζόταν. Ή  ΣΣΑ  άπό τήν άλλη μεριά, μέ 
τό πρόσχημα πώς μετακινούνται τμήματα πού προορίζονται γ ιά  τό σχέδιο 
«Κιβωτός τού Νώε», άπαιτούσαν άμέσως νά γυρίσουν τά  τμήματα 
Μ ακεδονίας-θεσσαλονίκης στίς καθορισμένες άπό τό ΣΜ Α περιοχές. Στό 
χλιμάκιο ’Ηπείρου, στό Λιάσκοβο, βρίσκονταν ό Ά ρ η ς  καί ό Π απαστα- 
ματιάδης. Ό  στρατιωτικός διοικητής Φλούλης ήταν άρρωστος. Τό ΓΣ διέ-

57. Ό  συνταγματάρχης Μπάρνες, στήν άναφορά ίου πρός τούς προϊστάμενοι·; τοι·. 
έγραφε: «Έχων ΰπ’ δψιν μου τήν άκλόνητον νομιμοφροσύνην τοΰ Ζέρβα πρός ήμάς καί την 
άποδειχθεϊσαν υπεροχήν τών στρατευμάτων του έπί τοϋ ΕΑΜ (!!!) εύσεβάστως προτείνω νά 
καταβληθή είλικρινής προσπάθεια Ικανοποιήσεως αίτήσεως άναλογίας άριθμών έστω φαι
νομενική παρά πραγματική.

Έάν ό Ζέρβας έγκαταλείψη τώρα τό πεδίον πιστεύω ότι οί δυνάμει; του θά διαλυθούν 
καί ή έντύπωσις στήν κοινή γνώμη θά είναι βαθεΐα ώστε νά θέση σέ κίνδυνο τήν σημερινή 
ισχυρά φιλοβρετανική κατάσταση στήν 'Ελλάδα. Ή  συκοφαντική έκστρατεία τοϋ ΕΑΜ 
έναντίον ένός Ζέρβα υποστηρίζοντας Βρετανούς άξιωματικούς είναι γνωστή σέ εύρεϊ» κλί
μακα στάς 'Αθήνας δπως καί πάντού...*. Κ. Πυρομάγλου, δ Γ. Καρτάλης, σελ. 203 δ.π.. <«λ. 
215-220.
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Ή  ΕΠΟ Ν ίτικη  όμάδα τού Γ.Σ. τού Ε Λ Α Σ  Ό  οτρ/γος Γερ. Α ύ γερ ό πο υλοο

ταξε τό διοικητή τής VI 11η; μεραρχίας στρατηγό Αύγερόπουλο νά άναλά- 
6ει στρατιωτικός τοί' κλιμακίου. Ό  Ά ρ η ς, πού εβλεπε τή νέα σύγκρουση 
μέ τόν Ζέρβα σάν τελειωτική, ζητούσε νά συγκεντρώσει περισσότερες δυ
νάμεις. Γιά τό σκοπό αυτό πήγε στό Κεράσοβο, στήν £δρα τού ΓΣ. Ό  
Σαράφης θεωρούσε έπαρκείς τίς δυνάμεις πού διέθετε τό κλιμάκιο καί 
δεχόταν νά ένισχυθεί μόνρ μέ άντρες τού έφεδρικού ΕΛΑΣ καί νά στα
λούν πυρομαχικά άπό τήν ΧΙΙΙη μεραρχία. Ή  άντίθεση άντιλήψεων άνά- 
μεσα στό έπιτελείο τού ΓΣ καί τή διοίκηση τού κλιμακίου όξύνθηκε στίς 
23 τού Γενάρη.

Έ πέμβαση τον Σιάντου.

Τή νύχτα τής 19ης πρός 20ή Γενάρη έφυγε -  δπως γράψαμε -  ό Σιάντος 
άπό την Α θήνα , μαζί μέ τόν Τηλέμαχο Βερβέρη, πού προορίζονταν γιά 
μιά άκόμα άποστολή στό Στρατηγείο τού Τίτο. Κοντά στό Κριεκούκι ή 
άποστολή έπεσε πάνω σέ Ισχυρή γερμανική έπιόρομή. Μέ μάχες τά τμή
ματα τού ΕΛΑΣ άνοιξαν δρόμο γιά την άποστολή.

Στά χωριά /.υρίκι καί Κόχλα ή άποστολή βρέθηκε μέσα στίς μάχες. 
Πιάστηκε ό Τηλ. Βερβέρης καί κινδύνεψαν νά πιαστούν οί Σιάντος καί
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Ο ζωγράφος Βόλιας Σεμ ερ τζίδη ς  και ό φ ωτογράφ ος Σπ. Μ ελετζή ς στό βουνό.

Γαβριηλίδης. Χάρη στό τμήμα των άνταρτών, πού Επικεφαλής βρισκόταν 
ό πολιτικός τοϋ τάγματος Θ. Γαβριώτης, μπόρεσαν νά περάσουν όλους 
τούς κινδύνους καί νά φτάσουν στίς 23 Γενάρη τό βράδυ στήν έδρα τής 
ΧΙΙΙης μεραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ.

Ό  Σιάντος περνώντας άπό τήν περιοχή τής Ρούμελης βρέθηκε σέ μιά 
κατάσταση Επικίνδυνης άναταραχής. Ό  Ά ρ η ς  -  όπω ς γράψαμε -  είχε 
διατάξει γενική Επιστράτευση. Αύτό ήταν έξω άπό κάθε λογική κα ί ό 
Σιάντος μέ τηλεφώνημά του Εκανε αυστηρή παρατήρηση στό κλιμάκιο 
’Ηπείρου γιά  υπέρβαση Εξουσίας κα ί παραβίαση βασικών άρχών συγκρό
τησης ένός λαϊκού στρατού, πού μόνο σάν Εθελοντικός μπορεϊ νά  ύπάρχει 
καί νά δρά. Ζητούσε νά Εκδοθεΐ άμέσως διαταγή τοΰ ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ πού 
νά σταματάει τήν Επιστράτευση κα ί πληροφορούσε τή διοίκηση τού ΓΣ 
πώς αύτός, ό Σιάντος, σάν μέλος του ΓΣ διέταξε κιόλας νά σταματήσει ή 
Επιστράτευση στό χώρο τής Στερεάς.

Στίς 24 Γενάρη εφτασε στην εδρα τού ΓΣ. Στήν πρώτη ουνεργασΐα 
τον μέ τά δυό άλλα μέλη τού στρατηγείου διαπίστωσε πώ ς ήταν άδικαι- 
ολόγητο τό σταμάτημα τών Επιγειρήσεων τόν καιρό πού είχαν σκορπίσει 
οΐ ζερόικές δυνάμεις κα ί 6τσι δόθηκε ό καιρός στούς Ά γγλους νά τόν 
ξαναζωντανέψουν. Ό  Ά ρ η ς  Επανέλαβε τήν άπαίτησή του νά μπούν όλό- 
κΛ,ηρες οί 1 κα ί XIII μεραρχίες στή διάθεση τού κλιμακίου. Π αρ' όλο πον 
οΐ Σ ιάντος καί Σαράφης θεωρούσαν Επαρκείς τίς δυνάμεις πού είχαν συγ



κεντρωθεί στήν "Ηπειρο, άποφάσισαν νά βάλουν κάτω άπό τίς διαταγές 
τον κλιμακίου ’Ηπείρου κα ί τή XIII μεραρχία.

Ό  Σιάντος άνάλυσε τίς άποφάσεις τής 10ης 'Ολομέλειας καί τίς άνά- 
λογες άποφάσεις τών ΚΕ τοϋ ΕΑΜ  καί ΕΛΑΣ. Ό λ ο ι συμφώνησαν πώς 
βασικό καθήκον τοϋ ΓΣ ήταν νά διευκολύνει τίς διαπραγματεύσεις μέ τίς 
όργανώσεις Ε Δ Ε Σ καί ΕΚΚΑ γιά  ένοποίηση τών τμημάτων τους μέ τόν 
ΕΛΑΣ, σάν προϋπόθεση συγκρότησης κα ί ένιαίου πολιτικού κα ί διο ικη
τικού όργάνου στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα. Ά ποφασίστηκε όμόφωνα νά 
προταθεΐ μέσον τής ΣΣΑ  άνακωχή. ’Επειδή όμως όλα έδειχναν πώς ό 
Ζέρβας θά έπιχειρήσει νά βελτιώσει τίς θέσεις του γιά  νά έξασφαλίσει 
ευνοϊκότερους δρους συμφωνίας, δόθηκε διαταγή στόν "Αρη νά είναι τό 
κλιμάκιο σέ έπιφυλακή καί μόλις πάρει σήμα άπό τό ΓΣ νά έφαρμόσει τή 
διαταγή έπιχειρήσεων γιά  όριστική διάλυση τού ΕΔ ΕΣ . πού είχε κιόλας 
υπογράφει στίς 21 Γενάρη άπό τόν Σαράφη.

Τό ίδιο  βράδυ, στίς 24 Γενάρη, ό ’Αρης έφυγε γιά  τήν έδρα τού κλι
μακίου καί ό Σαράφης έδινε τήν άπάντηση τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ στήν πρό
ταση τού ΣΜ Α: Δεχόταν νά γίνει άνακωχή καί πληροφόρησε τήν ΣΣΑ  
πώς ειδοποίησε κιόλας τό κλιμάκιό του τής ’Ηπείρου νά  σταματήσει κάθε 
μετακίνηση καί δράση κατά τού Ζέρβα, περιμένοντας νέες διαταγές.

Οί καλές, όμως, διαθέσεις τής μιάς πλευράς δέν άρκούσαν. ΟΙ Ά γ 
γλοι θέλουν νά σώσουν τόν Ζέρβα, άλλά κα ί νά τού έξασφαλίσουν πλεο
νεκτήματα καί ευρύτερο χώρο, τόν Ινθάρρυναν νά άρπάξει δσο μπορεΐ 
περισσότερα έδάφη, τόν καιρό πού αυτοί θά διαπραγματεύονται μέ τόν 
ΕΛΑΣ. "Ετσι κα ί έγινε: Στίς 25 Γενάρη τμήματα τού Ζέρβα άρχισαν έπί- 
θεση στό Τετράκωμο, μέ σκοπό νά βρεθούν στή γραμμή Α χελώ ου  όταν 
υπογράφει άνακωχή.

Ή  νέα αύτή έπίθεση ήταν «θεόπεμπτο δώρο» γιά  τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί 
έγινε δεκτό μέ άνακούφιση άπό τόν Σιάντο κα ί τόν Σαράφη, όπως θά 
φανεί άπό τό άπόσπασμα μιάς έκθεσης τού πρώτου πρός τήν ΚΕ πού θά 
παραθέσουμε άμέσως παρακάτω . Ή  άντεπίθεση τού ΕΛΑΣ άρχισε τό 
άπόγευμα στίς 26 τού Γενάρη. Παντού τά  ζερβικά τμήματα, σχεδόν χωρίς 
νά πάρουν έπαφή μέ τά τμήματα τού ΕΛΑΣ, υποχωρούσαν άτακτα καί 
σκορπούσαν. ΟΙ μαχητές τού Ε Δ Ε Σ δέν είχαν καμιά διάθεση νά πολεμή
σουν. Μέ καταπληκτική ταχύτητα δλη ή έπίμαχη περιοχή, μεταξύ Α χ ε 
λώου καί "Αραχθου ποταμού, ξεκαθαρίστηκε κα ί τά τμήματα τού ΕΛΑΣ 
πέρασαν σ' ένα μέρος δυτικά άπό τόν Ά ρ α χθ ο . Ά κ ό μα  μιά φορά τά τμή
ματα τού Ε Δ Ε Σ διαλύθηκαν καί ό Ζέρβας άπελπισμένος ζητάει τήν έπέμ
βαση τών Ά γγ λω ν  γιά  νά σωθεί. Ο ί Ά γγ λο ι, βλέποντας τή γρήγορη καί 
εύκολη συντριβή τού «κατασκευάσματός» τους τρέχουν καί ζητούν άνα
κωχή. Ό  Σαράφης δέχεται καί βάζει σάν άπαραίτητ» υς δρους τήν άπο- 
κήρυξη τών στελεχών τού ΕΔΕΣ πού συνεργάζονται μ: τούς κατακτητές, 
τά τμήματα νά σταματήσουν στίς θέσεις πού βρίσκοντα καί νά γίνει δ ιά 
σκεψη γ ιά  ενοποίηση τών Λνταρτών καί γιά πολιτικό δργανο στήν Έ λιν- 
Οι ρη Έλλάόα. Ο ί Ά γ γ λ ο ι χωρίς νά ρωτήσουν τόν Ζέρβα δέχονται όλους 
τους δρους.
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Τή νύχτα τής 29ης πρός 30ή Γενάρη ο ΐ "Αγγλοι δήλωσαν πώς καί ό 
Ζέρβας, μέ ύπόδειξη τοϋ ΣΜ Α, δέχτηκε νά γίνει άνακωχή. Τό ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ, γιά  νά δώσει καιρό νά όλοκληρώσει τήν έπιχείρηση τό κλιμάκιο 
’Ηπείρου, δήλωσε πώς μπορούσε νά ύπογραφεΐ άμέσως συμφωνία γ ιά  
άνακωχή, πού δμως θά άρχιζε τά μεσάνυχτα τής 3ης πρός 4η Φλεβάρη, 
όταν δηλαδή υπολόγιζε πώς θά ’φτάνε ή διαταγή στά τμήματα πού βρί
σκονταν στούς τομείς τών έπιχειρήσεων. Καί αυτός ό δρος έγινε δεκτός.

Στό μεταξύ ό "Αρης, μέ προσωπικό τηλεγράφημα πρός τόν Σιάντο, 
ζητούσε νά περάσει μέ δλο τόν δγκο τού εκστρατευτικού τμήματος τόν 
"Αραχθο καί νά έπεκτείνει τήν έπίθεσή του μέχρι τό Σούλι γ ιά  νά διαλύσει 
οριστικά τόν Ζέρβα. Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ άπαγόρευσε τή διείσδυση σέ τέτοιο 
βάθος τών δυνάμεων, γ ιατί πρόβλεπε άμεση έπέμβαση τών Γερμανών. Καί 
δέν είχε άδικο. Π ραγματικά, οί Γερμανοί κινήθηκαν ένάντια στόν ΕΛΑΣ 
άπό πολλές μεριές τή νύχτα τής 3ης Φλεβάρη.ΟΙ δυνάμεις τού κλιμακίου, 
ποΰ βρίσκονταν σέ καλές θέσεις, άντιμετώπισαν άποφασιστικά καί άπο- 
τελεσματικά τούς έπιδρομεϊς καί τούς υποχρέωσαν νά γυρίσουν στίς βά
σεις τους, μέ σοβαρότατες άπώλειες σέ άνδρες καί ύλικό. Τό ΓΣ ύπολό- 
γισε τίς γερμανικές άπώλειες πάνω  άπό 800 νεκρούς καί τραυματίες.

Τό ΓΣ -  δπως γράψαμε -  άπαγόρεψε τήν έπίθεση μέ δλο τό Σώμα τού 
κλιμακίου, όχι δμως κα ί νά μείνει σέ άδράνεια. Ύ πόδειχνε νά περάσουν 
τμήματα έμπροσθοφυλακών τόν Ά ρ α χ θ ο  καί νά  καταλάβουν καλύτερες 
θέσεις. Ό  "Άρης, χολωμένος πού δέν έγινε δεκτή ή πρότασή του, θεώρησε 
άσκοπη κάθε νέα άπώλεια γιά  μερική βελτίωση τών θέσεων τού ΕΛΑΣ 
καί διέταξε δχι μόνο νά παύσουν οΐ έχθροπραξίες πρίν ά π ’ τήν καθορι
σμένη μέρα, άλλά κα ί άνακάλεσε τά τμήματα πού είχαν περάσει τόν 
"Αραχθο. Κατά τόν Σαράφη (β λ .Ό  ΕΛΑΣ , σελ. 272) τό κλιμάκιο Η π ε ί
ρου είχε καιρό, στή διάρκεια πού γίνονταν διαπραγματεύσεις κα ί μέχρι τά 
μεσάνυχτα τής 3ης τού Φλεβάρη πού θά 'πρεπε νά σταματήσουν οΐ 
έχθροπραξίες, νά σπρώξει ισχυρές Εμπροσθοφυλακές πέρα άπό τόν Ά ρ α 
χθο καί νά καταλάβει καλύτερες θέσεις.

Έ τσ ι έγινε άνακωχή.

Ένα γράμμα τού γέρον άπ’ τό βουνό.

Οί αυταπάτες στό ΠΓ τού ΚΚΕ είχαν έπηρεάσει σέ μεγάλο βαθμό καί τόν 
Σιάντο. Έ φ ευγε άπό τήν Α θ ή ν α  αισιόδοξος. Πέρασαν πάνω  άπό 20 μέ
ρες κι έμεϊς δέν είχαμε καμιά είδησή του. Ε π ίσ η ς  ανησυχούσαμε γιά  τά 
άνώτατα στελέχη πού είχαν φύγει άμέσως μετά τήν άναχώρησή του. Οί 
πληροφορίες άπό τό Βουνό ήταν συγκεχυμένες. Θόρυβος γινόταν γιά  
κάποια μεγάλη έπίθεση τού Ζέρβα κα ί «άτακτη υποχώρηση τού ΕΛΑΣ». 
Στό ίδιο διάστημα κυκλοφόρησε ή φήμη πώς ό Τσουδερός έκανε πρόταση 
οτό ΕΑΜ καί στούς ηγέτες τών πολιτικών κομμάτων γιά  σχηματισμό Π α
νεθνικής Κυβερνήσεως. Α ποφασίσαμε νά στείλουμε στό Βουνό τόν κρ\'- 
πτογράφο Γ. Τζήμα (Γκόγκο) πού θά έμενε δίπλα στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ.
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Τόν έφοδιάσαμε με δελτία πληροφοριών, δ ιαταγές τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ 
καί μέ ένα γράμμα μου προορισμένο γ ιά  τόν Σιάντο. "Εφυγε στίς 28 τοΰ 
Γενάρη καί έφτασε στίς 5 τού Φλεβάρη 1944 στήν έδρα τοΰ ΓΣ τού 
ΕΛΑΣ.

Στό γράμμα μου πρός τόν Γέρο έγραφα όλες τίς έξελίξεις καί τίς άνη- 
συχίες μας. Ό  Γέρος άπάντησε άμέσως. "Αρχιζε τό γράμμα του μέ τή 
φράση: «’Αγαπητέ Θανάση». Καί σάν νά σκέφθηκε πώς τά όσα έγραφε 
θά διαβάζονταν στήν ΚΕ τόύ ΕΛΑΣ, όπου βρισκόταν στρατηγοί κα ί άνώ- 
τεροι άξιωματικοί, έσβησε τή φράση μέ μιά γραμμή καί έγραψε πα ρακά
τω:

«6.2.44
Γιά τήν ΚΕ 

’Αθήνα,

’Αγαπητοί συναγωνιστές. Έ φ τα σ α  στό Γενικό Στρατηγείο στίς 24 
τού Γενάρη. Σάς έστειλα ώς τώρα ραδιογραφήματα κα ί μέ κα τά
πληξη σήμερα πήρα ραδιογράφημά σας πού λέτε δτι έχετε μεσάνυ
χτα άπ ' τήν έδώ κατάσταση καί άκόμα ρωτάτε άν έφτασα έδώ έγώ. 
Κάποια άνωμαλία ύπάρχει στόν τεχνικό σας μηχανισμό. Προσέχτε 
το. Νικόλας, Μ ιλτιάδης, Ήλίας.Μ <ίντ.5“ έφτασαν έδώ.Γκόγκος έπί- 
σης έφτασε κα ί έφερε Δελτία πληροφοριών άπό 21-27 Γενάρη, ύπ' 
άριθ. 54 διαταγή ΚΕ ΕΛΑΣ. Γραφείο III κα ί Τύπο. Γκόγκος έστειλε 
ραδιογραφ ικά κλειδί σας.
’Αγγλική άποστολή προετοίμασε μέ όλα τά μέσα έναντίον μας έπί- 
θεση τού Ζέρβα πού έκδηλώθηκε 4η Γενάρη. Τότε ο ί δυνάμεις 
Ζέρβα ήταν όχι περισσότερες άπό 2.000, καλά έξοπλισμένες καί 
έφοδιασμένες, μέ μισθοφορικά άνεμομαζώματα. Πολλοί ά π ’ αύτούς 
είχαν συμφωνήσει νά  άκολουθήσουν τόν Ζέρβα λίγες κα ί καθορι
σμένες μέρες. "Εναντι σ’ αύτούς ύπήρχαν σχεδόν ισάριθμες δικές 
μας δυνάμεις, χώρια άπό τίς έφεδρεΐες μας πού μπορούσαν νά άνε- 
όάσουν τόν άριθμό μας τό λιγότερο σέ 4.000. Μ' αύτό τό συσχετισμό 
δυνάμεων, κατά τή γνώμη μου, Ζέρβας πέτυχε νά αίφνιδιάσει δ ι
κούς μας κα ί νά τούς άπωθήσει άπό "Αραχθο είς ’Αχελώον. Σκοπός 
ζερβικής έπίθεσης, νά μειωθούμε καί νά υψωθεί ό Ζέρβας γιά  νά 
μάς ύπαγορεύσουν δικούς του όρους. Πιστεύω ότι ό "Αρης γιά  νά 
κρύψει τόν αιφνιδιασμό του κα ί νά πάρει δύναμη συντριπτικά άνώ- 
τερη άπό κείνη τοΰ Ζέρβα. παράστησε ύπερβολικές τίς δυνάμεις 
Ζέρβα κα ί προοπτική πεσιμιστική. Γι' αύτό έγινε κινητοποίηση μέ
ρους δυνάμεων I καί XIII Μ εραρχιών καί έπιστράτευση 12 ηλικιών 
έφεδρικοΰ ΕΛΑΣ. Στασιμότητα δικών μας ένθάρρυνε τόν Ζέρβα γιά 
νά ξαναεπιτεθεί 25 τού Γενάρη. Τέτοια κατάσταση βρήκα φθάνον- 
τας έγώ.

58. Πρόκειται κατά σειρά γιά τους Π. Ροϋσο, Μιλτιάδη Πορφυρογένη, Ήλία Τσιριμώκο 
καί Μάντακα.



Σκέφθηκα ότι γ ιά  νά γίνουν δεχτές προτάσεις μας γιά  ένια ϊο Στρατό 
καί Κυβέρνηση, πράγμα άναγκαΐο στόν άγώνα μας κατά τοϋ κα τα
χτητή. χρειάζονταν πρωτίστως νά κερδίσουμε νέα συντριπτική νίκη 
κατά τής ένοπλης δύναμης τού Ζέρβα. Ά νέστειλα τήν παραπέρα 
κινητοποίηση έφεδρειών καί μέ τίς ύπάρχουσες δυνάμεις μας έναντι 
τού Ζέρβα (4 χιλιάδες περίπου) διατάξαμε τήν 25η Γενάρη άντεπί- 
θεση εις άπάντηση τής Ζερβικής έπίθεσης 25ης Γενάρη. Παράλληλα 
μέ άντιπίθεσή μας, υποβάλαμε Ζέρβαν μέσον τού Στρατ. Μέσης 
’Ανατολής τούς γνωστούς δρους μας γιά άνακωχή σάν πρώτο βήμα 
διά τήν ταχείαν Ε θ ν ικ ή  ένότητα καί τήν πραγματοποίηση ένιαίου 
Στρατού κα ί Κυβέρνησης. Στό μεταξύ ή άντεπίθεσή μας έδωσε συν
τριπτικά άποτελέσματα. Ό  Ζέρβας έν διαλ ύει, άπωθήθηκε κεραυ- 
νοβόλα πέρα άπό τόν Ά ρ α χ θ ο  μέσα σέ 6-7 μέρες. Α γγλική  Ά π ο 
στολή κα ί Σ.Μ. Α να τολή ς ζήτησαν νά δεχθούμε άνακωχή χωρίς 
δρους καί λίγο άργότερα νά μήν έπιμείνουμε στόν πρώτο δρο μας. 
Ά πορρίψ αμε κατηγορηματικά κα ί πρώτη κα ί δεύτερη πρότασή 
τους. Τέλος οί δροι μας δλοι έγιναν δεκτοί καί οί έχθροπραξίες (δ ί
ωξη Ζέρβα) σταμάτησαν τά  μεσάνυχτα στίς 4-5 Φλεβάρη.
Ά μέσω ς μετά τήν άνακωχή άποστείλαμε άντιπροσω πεία μας άπό 
τόν Σαράφη κα ί Νικόλα50 γιά νά διαπραγματευθεΐ μέ Αντιπροσω
πεία Ζέρβα. Ψ αρρού κα ί Κρίς γ ιά  παραπέρα δρους ενότητας στρα
τιωτικής καί κυβερνητικής (Κ ρίς είναι διορισμένος άπό Τσουδερό 
άντιπρόσωπος ένοπλων έλληνικών δυνάμεων Αίγύπτου). Βασικοί 
μας δροι στή σύσκεψη αύτή είναι: α) "Εγγραφη άποκήρυξη προδο
τών Ε Δ Ε Σ άπό Ζέρβα. β) "Αμεση συνεργασία έναντίον τών κατα- 
κτητών. γ) Ά μ εσ η  ένοποίηση υπολειμμάτων Ζέρβα κα ί δικών μας 
τής 8ης Η πειρω τικ ής Μ εραρχίας σέ μιά ένια ία  8η Μ εραρχία μέ 
βάση τή στρατολογική περιφέρεια τής ’Ηπείρου μέ ένια ία διοίκηση 
άπό πάνω  ώς κάτω (Ενας δικός μας κα ί ένας ζερβικός) κα ί άνάμιξη 
δικών μας κα ί ζερβικών δυνάμεων στίς αύτές μονάδες. Ή  άποδοχή 
αυτού τού δρου μάς ένώνει άμέσως έναντίον τού κατακτητή, τά 
παρασυρμένα ζερβικά στοιχεία θά άφομοιωθούν καί οί μ ισθοφόροι 
του θά φύγουν γιατί δέν έχουν μισθό κα ί ιδιαίτερες ένισχύσεις.
Τό ίδ ιο  προτείναμε κα ί στόν Ψ αρρό γ ιά  τίς δυνάμεις του. δ) "Ως τό 
σχηματισμό Κυβέρνησης δεχόμαστε στό Στρατηγείο μας ένα ζερβικό 
καί £να ψαρρικό, τό ίδ ιο  κα ί στήν ’Οργανωτική ’Επιτροπή γιά  προ
κήρυξη έκλογών Ε θ ν ικ ο ύ  Συμβουλίου καί Κυβέρνηση, έξαιρουμέ- 
νου τού Ζέρβα σάν πρωτεργάτη τής γνωστής σύγκρουσης. Ταυτό
χρονα πληροφορήσαμε Τσουδερόν γιά  άνακωχή κα ί ζητήσαμε ν ’ 
άποστείλει Αντιπρόσωπόν του γιά  παραπέρα πολιτικές δ ιαπραγμα
τεύσεις Ό  Τσουδεοός δέν άπάντησε στήν πρόσκλησή μας. Ό  Ζέρ-

586. Ψευδώνυμο στό βουνό τοϋ Π Ροΰσου.
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6ας άκόμα όέν έφθασε στόν τόπο τής σύσκεψης κα ί ούτε έμεϊς ούτε 
οί “Αγγλοι ξέρουν πού βρίσκεται. Δ ιαβλέπουμε πρόθεση κωλυσιερ
γίας άπό μέρους Ζέρβα καί Τσουδερού. Σ ' αύτή σκεπτόμασθε ν ’ 
άπαντήσουμε μέ προκήρυξη Ε θν ικ ο ύ  Συμβουλίου κα ί Κυβέρνηση 
πού προσωρινά άναστείλαμε άναμένοντας όντιπρόσωπον Τσουδε
ρού καί διαθέσεις Ζέρβα κλπ. γ ιά  νά μη θεωρηθεί ή ένέργειά μας 
σάν έκβιασμός καί 6ρούν άφορμή γιά  νά άντιδράσουν στίς προσπά
θειες μας.
"Ως τήν ώρα δέν έχουμε έκθεση γιά  άπώλειες, λάφυρα, ζερβικούς 
αιχμαλώτους κλπ. Ε π ίσ η ς  δέν ξέρουμε τί δυνάμεις άπομένουν σή
μερα στόν Ζέρόα. Πιστεύουμε ότι ό Ζέρβας μάλλον συμπτύχθηκε, 
όπως έπίσης πιστεύουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος τού Ζέρβα συμ
πτυσσόμενο διέρρευσε στά χωριά του.

-  Γερμανοί κάνουν πολλές κινήσεις άπό Λάρισα-Γιάννενα καί τό 
αντίθετο. Ά γρ ίν ιον , Καρβασαρά. Μπράλο κα ί Λ ιβαδειά-Ά μφισσα, 
καθώς καί δράση έναντίον μας. Στήν Ά μ φ ισ σ α  μάς έπετέθηκαν μέ 
2.500 στρατό, πυροβολικό καί τάνκς. Έ δ ώ  έγινε 8ωρη μάχη μέ γερ
μανικές άπώλειες 200 νεκρούς, 14 φορτηγά αύτοκίνητα καί δύο 
τάνκς. Ά μφ ισσα , Ά ρά χω όα, 5 1 χλμ. κατελήφθησαν άπό Γερμανούς. 
“Ισως θέλουν τό όρόμο "Αμφισσα - Α γρίνιο - Γιάννενα. Διατάξαμε 
χτύπημα γερμανικών φυλακίων καί μέσων έφοδιασμού. Ά π ό  τό 
Μέτσοβο 500 Γερμανοί εισχώρησαν άπό Γότιστα-Κράψη, όπου χτυ- 
πήθηκαν γερά ά π ' τούς δικούς μας. Έ γ ιν ε  κα ί πολύωρη μάχη καί οί 
Γερμανοί μπήκαν Πράμαντα. Σ ' αύτές τίς θέσεις ήταν λίγες ζερβικές 
δυνάμεις πού Εξαφανίστηκαν χωρίς καμιά άντίσταση κατά τών Γερ
μανών. Π αραπέρα λεπτομέρειες έδώ δέν ξέρουμε. Ταυτόχρονα 200 
Γερμανοί εισχώρησαν βόρεια άπό τή Γότιστα κα ί τό δρόμο 
Καλαμπάκας-Γιάννενα τμήματα τής IX Μ εραρχίας μας α ίφνιδίασαν 
60 Γ ερμανούς τού τμήματος αύτού, τούς όποιους έξόντωσαν τελείως 
καί έπιασαν 37 αιχμαλώτους μέ λάφυρα.

-  Στρατηγείο Μέσης Α να τολή ς μάς άνέθεσε νά έκπληρώσουμε τό 
γνωστό σχέδιο δρ'άσης, άλλά μέ δικό μας όπλισμό, πυρομαχικά καί 
άλλα μέσα χωρίς νά  μάς δοθεί ένίσχυση έκτός άπό έλάχιστο ρουχι
σμό καί άρβυλα, πού άκόμα δέν άρχισαν νά  δίνονται. Έ π ίσ ης μάς 
πληροφόρησαν ότι άργότερα θά μάς δοθεί ένίσχυση καί αύτή μόνο 
στά τμήματα πού θά δράσουν καί ίσως τόσες μέρες δσες θά είναι σέ 
δράση. Τούς είπαμε ότι θέλουμε βαρύ όπλισμό καί πυρομαχικά γ ι
ατί στά χέρια μας είναι έλάχιστα, πράγμα πού θά μάς έμποδίσει νά 
έκπληρώσουμε πλήρως τό καθήκον μας. Περιμένουμε άπάντησή 
τους. Ο ικονομική ένίσχυση ούτε έδωσαν ούτε έχουν διάθεση νά δώ 
σουν.
Ή  ύ π ’ άριθ. 54 διαταγή τής ΚΕ τού ΕΛ ΑΣ, δέν είναι ούτε δυνατόν
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ούτε Εξυπηρετικό νά Εφαρμοστεί σήμερα. Π αρακαλώ νά άνακληθεΐ 
τελικώς ή διαταγή αύτή.

Γ. Σ ιάντος».59

’Ανακωχή.

Ή  δραματική έκκληση τοΰ Ζέρβα δέν μπορούσε νά άφήσει άδιάφορους 
τούς Ά γγλους στρατιωτικούς κα ί πολιτικούς, άλλά δέν είχαν στή διάθεσή 
τους πίστωση χρόνου νά τόν βοηθήσουν άποτελεσματικά. Ή  όριστική 
διάλυση αύτής τής μόνιμης Εστίας προστριβών ήταν ζήτημα ημερών καί 
στήν Ε λλά δ α  πραγματοποιούνταν σχεδόν αύτόματα ή Ενοποίηση τών άν- 
ταρτών, πράγμα πού μέ κάθε τρόπο θέλαν νά άποτρέψουν οί Ά γγλο ι. 
Τότε τό ΣΜΑ διέταξε τόν Κρίς νά σπεύσει νά ζητήσει άπό τόν ΕΛΑΣ 
άνακωχή γ ιά  λογαριασμό τοϋ Ζέρβα.

Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ, παρά τίς ζωηρές άντιδράσεις τού Ά ρ η , πού υ πο
σχόταν πώς μέ τίς έστω μικρές Ενισχύσεις πού στάλθηκαν θά τελείωνε 
όριστικά μέ τό καρκίνωμα αύτό -  δπως τό χαρακτήριζε -  δέχτηκε νά γίνει 
άνακωχή μέ τούς πα ραπάνω  όρους:

«α) Κατάπαυση τον πνρός στίς 12 κα ί 1' στίς 4 τον Φλεβάρη καί 
παραμονή τών άνταρτών τών όνο όργανώσεων στίς θέσεις πού θά βρε
θούν.

6) νΑμεση όργάνωση Διάσκεψης στήν όποια θά συζητηθούν τά θέ
ματα τής ένοποίησης τοϋ Αντάρτικου νπό κοινής έμπιστοσννης Α ρ χ ι
στράτηγο.

γ) Ά ποκήρνξις τών συνεργαζομένων ή σννεργασθέντων μέ τους 
κατακτητές έόεσιτών.

ό) Άποκήρυξις σάν προδοτών τής Κνβερνήσεως Ράλλη-Ταβονλάρη, 
τών Ταγμάτων Άσφαλείας κα ί τών έθνοπροόοτικών όργανώσεων.

Τήν έγγνηση τής έφαρμογής τών δρων τής άνακωχής άνέλαβε τό 
ΣΜΑ μέσω τών έκπροσώπων τον».

Οί θέσεις τών δύο όργανώσεων τήν ήμέρα τής άνακωχής είναι: Ά π ό  
νότο πρός βορρά, Ά ρ α χθ ο ς , Καλαρίτικος, κορυφογραμμή δυτικά τού 
’Αχελώου έως δημόσιο δρόμο Μ ετσόβου-’Ιωαννίνων καί άριστερά δημό
σιος δρόμος Ίωαννίνω ν-'Η γουμενίτσας. Τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ βρίσκονταν 
καί νότια άπό τό δρόμο Ίωαννίνω ν-'Η γουμενίτσας. Ε π ίσ η ς  τό 24ο σύν
ταγμα βόρεια άπό τήν Πρέβεζα οπή γενική γραμμή Λέλοβα-Πάργας.

Είχε όριστεϊ σάν τόπος διάσκεψης τών άντιπροσώπων τοϋ ΕΛΑΣ, 
τού ΕΛΕΣ, τής ΕΚΚΑ καί τής ΒΣΑ, μέ τήν Ιδιότητα έκπροσώπων τον 
ΣΜΑ καί τής Ελληνικής κυβέρνησης τοϋ Καίρου, τό χωριό Μυρόφυλλο.

59. Πάςθηχε άπό τά Αρχεία τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ.
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Έ κ εϊ θά συγκρούονταν βασικά δυό δυνάμεις: άπό τήν μιά πλευρά τό 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ σάν έκπρόσωπος τής έθνικολαϊκής έπανάστασης, πού θά 
άγωνιζόταν γιά  τήν αυτοτέλεια καί τή λύση τού έλληνικού προβλήματος* 
άπό τίς ίδιες τίς έσωτερικές δυνάμεις κα ί στήν προκειμένη περίπτωση άπό 
τίς άγωνιζόμενες ένοπλες έθνικές δυνάμεις. Ά π ό  τήν άλλη, οί "Αγγλοι 
σάν έκπρόσωποι τής συνασπισμένης τότε μέσα καί Εξω άπό τήν Ε λ λά δ α  
άντεπανάστασης, πού  θά προσπαθούσαν νά έξασφαλίσουν μιά όμαλή 
«άλλαγή φρουράς», άπό τή χιτλερική κατοχή στήν άγγλική κυριαρχία , καί 
τήν έπιστροφή τής χώρας στό καθεστώς τής έκμετάλλευσης, τής βίας καί 
τής ύποτέλειας στά συμφέροντα τής βρετανικής Α ύτοκρατορίας.

Ή  συμπαράταξη καί υποταγή τών έκπροσώπων τού Ε Δ Ε Σ καί τής 
ΕΚΚ Α στούς Ά γγλους, μέ άνταλλάγματα ή καί χωρίς αύτά, ήταν υπο
χρεωτική καί άναπόφευκτη: α) Γιατί δπως είχαν διαμορφωθεί οί σχέσεις 
άνάμεσα σ’ αύτούς καί τούς Ά γγ λο υ ς δέν ήσαν αυτοτελείς καί άνεξάρτη- 
τοι. β) Α ύτό υπαγόρευαν τά ίδ ια  τά ταξικά συμφέροντα πού άντιπροσώ- 
πευαν καί υπερασπίζονταν οί ηγεσίες κα ί τά  βασικά στελέχη αύτών τών 
δύο όργανώσεων.

Στή συνδιάσκεψη τών άντιπροσώπων τών τριών όργανώσεων οί "Αγ
γλοι άντιπρόσωποι τοϋ ΣΜ Α είχαν συγκεκριμένες διαταγές: α) Νά μα
τα ιω θεί ή ένοποίηση τών άνταρτών. β) Νά τορπιλιστεί ή πρόθεση τού 
ΕΑΜ -ΕΛΑ Σ νά συγκροτηθεί κυβέρνηση ένότητας στήν έλεύθερη 'Ε λ 
λάδα. γ) Νά χωριστεί ή έλεύθερη 'Ελλάδα σέ γεωγραφικές περιοχές γιά  
κάθε μιά άπό τίς όργανώσεις ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ, μέ διαχωριστικές 
άφοπλισμένες ζώνες, δ) Ή  Πελοπόννησος καί ή Θράκη νά μείνουν στή 
διοίκηση τού ΣΣΑ . ε) Νά μή γίνει καμιά συζήτηση γιά  πολιτικά θέματα, 
στ) Νά ένεργεί σά διαιτητής άπό μέρος τής βασιλικής κυβέρνησης τών 
έξορίστων ό Κρίς. Τέλος, τό ΣΜΑ ύπόδειχνε νά χρησιμοποιηθεί ό Ζέρβας 
«...ό όποιος θά έχει ύπ ’ δψ ιν του ότι κάτι πρέπει νά έχει στό χέρι δ ιά  νά 
δ ιαπραγματευθή...»,60

60. Μετά τόν πόλεμο δημοσιεύτηκε διαταγή τοϋ ΣΜΑ πρός τόν Μπάρνες, πού είναι πολύ 
άποκαλυπτική:

«178/9 ΡΤΙΔΔ.
’Από Κάιρο πρός Μπάρνες μόνον.

I. Πιστεύομεν δτι 6 ΕΛΑΣ θά ζητήσει Ενα ήνωμένον άντάρτικον στρατόν μέ Στρατηγεΐον 
είς τό Στρατηγεΐον τοΰ ΕΛΑΣ. θ ά  προσπαθήσει έπίσης νά έκβιάσει σχηματισμόν Ηνωμένης 
Κυβερνήσεως, έντός τής Ελλάδος. Ίδε  ΝΠ III, 114, 115. Ό  Κρίς πιστεύει, καί συμφωνούμε 
μαζί του, δτι αύτό σημαίνει στήν πραγματικότητα άπορρόφησιν Ζέρβα καί Ψαρροΰ έντός 
τοϋ ΕΛΑΣ, μέ άνασύστασιν Κοινού Γ ενικού Στρατηγείου άνταρτών.

II. ΟΙ όδηγίες μας πρός Κρίς είναι δτι αύτό θά πρέπει νά άποσοβηθεϊ καί ή κατάληξη σέ 
συμφωνία θά πρέπει νά είναι ή διαίρεσις τής χώρας σέ έδαφιχές περιοχές, έν σχέσει μέ τίς 
άνάγχες τής Κιβωτού Νώε. Ή  δίκαια χαί ένδεδειγμένη διαχωριστική γραμμή θά ήταν: 
Ήπειρος -  σύνορα Θεσσαλίας άπό ’Αλβανική μεθόριο μέχρι ΒΕΛΣΤΟΒΕ 4707, έχεϊθεν 
ποταμός ’Αχελώος μέχρι X 5085, έχεϊθεν πρός νότον X 50 μήχο; κόλπου Πατρών.



'Η  άντιπροσωπεία τοϋ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ είχε πάρει όδηγίες νά είναι 
διαλλακτική άπέναντι στίς άλλες δυό όργανώσεις καί νά  κάνει ύποχωρή- 
σεις, Εστω κα ί σέ βάρος τοϋ συσχετισμού τών πολιτικών καί στρατιωτικών 
δυνάμεων, χω ρίς όμως παραχωρήσεις σέ ζητήματα άρχών, πού θά μπο
ρούσαν νά άλλάξουν τό χαρακτήρα καί τήν πορεία τοϋ κινήματος.

Οί Εκτιμήσεις τής ήγεσίας τοϋ ΚΚΕ καί τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ ήσαν 
αισιόδοξες: Υ περεκτιμούσαν τή θέληση καί τή δυνατότητα πού είχαν οί 
ηγεσίες τών δυό άλλων άντιστασιακών όργανώσεων νά προχωρήσουν σέ 
πραγματικά έθνικές λύσεις, όπως ύπαγορεύονταν άπό τίς διεθνείς καί 
Εσωτερικές Εξελίξεις.

Ά π ό  τό Μυρόφυλλο...

Έ γκα ιρα  έφτασε στό Μυρόφυλλο, χωριό πού ’χε όριστεϊ γ ιά  τή διάσκεψη, 
ή άντυιροσωπεία τού ΕΑΜ  - ΕΛΑΣ άπό τούς Στ. Σαράφη καί Π. Ρούσο 
(Νικόλα). Α κολούθησε ή άντιπροσωπεία τού ΕΔΕΣ, χω ρίς τόν Ζέρβα, 
άπό τούς Κ. Πυρομάγλου κα ί Ν. Νικολόπουλο. ’Επίσης t^ ta o u v  καί υί 
Ά γγ λο ι άξιωματικοί Μ. Γουντχάουζ - Κρίς καί Μ πό^νες πυύ υντιπρο 
σώπευαν τό ΣΜ Α καί, όπως δήλωσαν, τήν Έ λληνικη l iy u u ij i i / ' . i j Δ ιο ί
κηση τής Μέσης Α να τολή ς. Δέν είχε φτάσει ή άντιπροσωπεία τής ΕΚΚΑ 
καί γ ιά  τό λόγο αύτό ή διάσκεψη καθυστερούσε.

"Ενα τηλεφώνημα άπό τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ πληροφορούσε τήν ά ν ιυκχ ι- 
σωπεία τοϋ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ ότι οί άντιπρόσωποι τής ΕΚΚΑ βρίσκονταν 
στήν έδρα του καί είχαν «δημιουργική» συζήτηση μέ τόν Σιάντο. Οί Ψαρ- 
ρός καί Καρτάλης συμφώνησαν νά υποστηρίξουν, μαζί μέ τήν άντιπρο- 
σωπεία τού ΕΑΜ  - ΕΛΑΣ, τήν πλήρη Ενοποίηση τού Στρατού καί τή συγ
κρότηση Πολιτικής ’Επιτροπής, μέ κυβερνητική Εξουσία, στήν ’Ελεύθερη 
Ε λλάδα.

III. Αφοπλισμένη ζώνη 5 μιλίων πλάτους Εκατέρωθεν ζώνης, έξ<«ρέοει κατά μήκος όδού 
Μετσόβου, δπου ή ζώνη θά χωρισθεϊ κατά στόχους. "Απασα ή περιοχή, δυτικώς τής γραμμής 
αύτής θά είναι περιοχή Ζέρβα. "Απασα άνατολικώς περιοχής ΕΛΑΣ Πελοπόννησος καί 
Θράκη νά μήν συζητηθούν ώς λύσεις καί δλες οί συζητήσεις έπί πολιτικών θεμάτων νά 
άποσοβηθοϋν. Ό  Κρίς κατατοπισμένος καί θά ένεργήσει ώς διαιτητής έκ μέρους 'Ελληνικής 
Κυβερνήσεως.

IV. ’Επιθυμούμεν πάρα πολύ νά συνοδεύσητε τούς άντιπροσώπους τού Ζέρβα στή σύ
σκεψη καί νά συναντήσετε τόν Κρίς. Παρακαλοΰμεν ρυθμίσατε άπ’ ευθεία;. Δέν θά έπρεπε 
νά δείξετε τό παρόν σήμα είς Ζέρβα, άλλως ύπόθεσις έμφανισθεϊ ώς προαποφασισμένη. 
’Αλλά χρησιμοποιήσατέ το γιά νά καθοδηγήσετε Ζέρβαν, ώς πρός τάς άξιώσεις του, καί ό 
όποιος θά έχει ύπ’ δψιν του δτι κάτι πρέπει νά έχει στό χέρι διά νά διαπραγματευθεϊ. Πρέ
πει νά είσθε έξαιρετικά διακριτικός κατά τάς συζητήσεις τών θεμάτων αύτών πρίν καταλήξη 
ή σύσκεψη».
Βλ. Σ τ ’ άρματα! Σ τ' άρματα: έκδ. ΠΛΕ, σελ. 256.
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Σ τίς 11 Φλεβάρη έφτασε στό Μυρόφυλλο καί ή άντιπροσωπεία τής 
ΕΚΚΑ, πού μόλις πήρε έπαφή μέ τούς Ά γγ λο υ ς υποτάχθηκε στήν έντολή 
τους. Τήν έπόμενη μέρα άρχισε ή διάσκεψη. Ε κλέγετα ι πρόεδρος γιά  όλη 
τή διάρκεια τών έργασιών τής διάσκεψης ό Γ. Καρτάλης. Ό ρίστηκ αν οί 
πρακτικογράφοι πού προτάθηκαν άπό τίς άντιπροσωπεϊες.

Τ ό πρώτο πού δείχνει τίς προθέσεις καί διαθέσεις τού ΕΑΜ  - ΕΛΑΣ 
είναι δτι δέχτηκαν, χωρίς Επιφυλάξεις, οί Ά γγ λ ο ι νά  άντιπροσωπεύουν 
καί τήν 'Ελληνική Στρατιωτική Διοίκηση τής Μέσης Α να τολή ς, πού ση
μαίνει έμμεση συμμετοχή κα ί τής βασιλικής κυβέρνησης τών Εξόριστων. 
Δεύτερη ύποχώρηση ήταν ή παραδοχή κείμενου άποκήρυξης τών συνερ
γατών μέ τούς κατακτητές καί τούς κουΐσλινγκς, βασικά στελεχών τού 
Ε ΔΕΣ, χω ρίς νά άναφέρονται όνομαστικά οί Π απαθανασίου, Παπαγεωρ- 
γίου, Σταματόπουλος καί Μ ακρίδης. οί όποιοι άναφέρονταν στό πρώτο 
σχέδιο τού ΕΔΕΣ, κα ί χωρίς τούς Γόνατά, Βουλπιώτη κλπ., πού πρότεινε 
νά καταγγελθούν ή άντιπροσωπεία τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Ε π ίσ η ς  ύποχώ- 
ρησε στήν έπιμονή τών “Αγγλων νά μήν άναφερθεΐ δίπλα στό όνομα τού 
κουίσλινγκ Ράλλη καί τό όνομα τού Ταβουλάρη.

Ή  έπιμονή τού Κρίς δημιούργησε υποψ ίες στήν άντιπροσω πεία τού 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, πού άπό πολλές μεριές είχε πληροφορίες πώς ό Ταβουλά- 
ρης, σέ κάθε εύκαρία πού τού δινόταν, μετέδιδε «έμπιστευτικά» ότι δλα 
όσα κάνει είναι σέ γνώση καί άκόμα μέ έγκριση καί υπόδειξη τής Ίντέλι- 
τζενς Σέρβις κα ί δτι είναι ένα άπό τά  πρώ τα στελέχη τού ΕΔΕΣ, έμπιστος 
τού στρατηγού Ν. Πλαστήρα, μέ τόν όποιο έχει τακτική Επικοινωνία μέ 
γράμματα καί προσωπικούς άπεσταλμένους.

Στή συνέχεια ή άντιπροσω πεία τοΰ ΕΑΜ  - ΕΛΑΣ πρότεινε νά άπο- 
κηρυχτοΰν τά Τάγματα Ά σφ αλείας καί όλοι δσοι Εξοπλίστηκαν άπό τούς 
κατακτητές καί τούς κουΐσλινγκς. Ό  Κρίς άντέδρασε Επίμονα. 'Ύστερα 
άπό μεγάλη συζήτηση, συμφώνησαν όλοι καί ύπογράφηκε κοινή διακή
ρυξη πώς θεωρούν τήν κυβέρνηση Ράλλη όργανο πού Εξυπηρετεί τόν 
κατακτητή καί όλους πού κατατάχτηκαν στά ειδικά σώματα άσφαλείας -  
τάγματα εύζώνων. χωροφυλακής καί σέ κάθε άλλο παρόμοιο δημιούρ
γημα τών κατακτητών καί τοΰ Ράλλη -  Εχθρούς τοΰ έθνους, Εγκληματίες 
πολέμου καί υπόλογους γιά  Εθνική προδοσία. Ό λ ο ι οί γερμανοοπλισμένοι 
καλούνταν άμέσως καί χωρίς δικαιολογίες νά άποχωρήσουν άπό τά  Εθνι- 
κοπροδοτικά αύτά τμήματα.

Μετά τήν υπογραφή τών δύο αύτών άποκηρύξεων άρχισε συζήτηση 
γιά  τό στρατιωτικό.

'Η  άντιπροσωπεία τοΰ ΕΑΜ - ΕΛΑΊΙ πρότεινε τήν πλήρη Ενοποίηση 
τοϋ άντάρτικου όλων τών όργανώσεων άπό διμοιρία μέχρι Γενικά Στρα
τηγεία. Τή διοίκηση θά άσκοΰσε ένα [ ενικό Στρατηγείο άπό πέντε μέλη, 
δηλαδή άπό τρία  μέλη τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ καί άπό ένα τών όργανώσεων 
ΕΔΕΣ καί ΕΚΚΑ. Ή  διοίκηση αύτή θά ήταν προσωρινή, μέχρι τό διορ ι
σμό άρχιστράτηγου άπό τήν υπεύθυνη κυβέρνηση ή τό πολιτικό όργανο 
πού θά  σχηματιζόταν.
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'Η  άντιπροσω πεία τής ΕΚΚ Α δεχόταν νά  συγκροτηθεί Ενιαίος στρα
τός, άλλά ή συγχώνευση νά  γίνει άπό σύνταγμα καί πάνω , μέ Ενα άρχι- 
στράτηγο Επικεφαλής, κα ί άν αύτό είναι άδύνατο μέ μιά Κοινή Διοίκηση, 
όπου ό ΕΛΑΣ νά  μην έχει πλειοψηφία άλλά «Εξισορρόπηση» μέ τίς δυό 
άλλες Ό ργανώ σεις.

Ό  Ε Δ Ε Σ δέ δεχόταν τήν Ενοποίηση καί άνάμιξη τών τμημάτων. 
Πρότεινε τήν υπαγωγή δλων τών Ό ργανώ σεων, μέ τίς δυνάμεις τους 
δπως ήσαν διαρθωμένες, κάτω άπό τή διοίκηση ένός άρχιστράτηγου.

Σέ παρατήρηση τής άντιπροσωπείας τοΰ ΕΑΜ  - ΕΛΑΣ πώ ς άνατρέ- 
πονται οί δροι τής άνακωχής καί ότι ό ΕΛ Α Σ σταμάτησε τίς Επιχειρήσεις 
δταν εγινε δεκτό πώ ς θά  γίνει διάσκεψη γιά  τήν Ενοποίηση τοΰ στρατού, ή 
άντιπροσωπεία τοΰ ΕΔ ΕΣ άντέδρασε καί δήλωσε δτι δέ γίνεται καμιά 
παραβίαση τής άνακωχής. Τό Επιχείρημά της ή άντιπροσω πεία τού ΕΔΕΣ 
προσπάθησε νά τό στηρίξει σέ μιά δήθεν παρανόηση τοΰ άγγλικού όρου 
«γιουνάιτεντ». Ή  Εξήγηση πού δόθηκε άπό τόν Κρίς στόν δρο αύτό ήταν 
«Ενωμένος» καί όχι «Ενιαίος». «... ’Εάν μάς Ελεγαν περί Ενιαίου στρατού
-  είπε ό Πυρομάγλου -  θά λέγαμε ότι είναι άδύνατος καί δέ θά φθάναμε 
Εδώ πέρ α ».61

Μέ πλήρη διαφω νία ή συζήτηση γιά  τό στρατιωτικό σταμάτησε. Α υ
τόματα πρόβαλε τό πολιτικό ζήτημα, πού μόνο άπό τή λύση του μπορούσε 
νά λυθεί καί ή Ενότητα ή Ενοποίηση τοϋ στρατού. Ή  άντιπροσωπεία τοϋ 
ΕΑΜ - ΕΛΑΣ πρότεινε άμεση συγκρότηση «Ε π ιτροπής Ε νότη τα ς  καί 
’Απελευθέρωσης», άπό άντιπροσώπους καί τών τριών άντιστασιακών 
Όργανώ σεων μέ δικαιοδοσία: ’Οργάνωση καί λύση όλων τών διο ικητι
κών καί άλλης φύσης προβλημάτων.

Ό  Καρτάλης πρότεινε νά γίνει Έ π ιτροπή  μέ τήν περιορισμένη άπο- 
στολή: Δ ιαπραγματεύσεις μέ τήν κυβέρνηση Κάιρου καί μέ τά πολιτικά 
κόμματα.

Ό  ΕΔΕΣ συμφώνησε νά συγκροτηθεί «Προπαρασκευαστική Έ π ι 
τροπή». μέ άποστολή τέτοια δπως τήν καθόρισε ή άντιπροσω πεία τής 
ΕΚΚΑ.

Ό  συνταγματάρχης Ψ αρρός, άπό μέρος τής ΕΚΚΑ, κάνει νέα πρό
ταση:

Νά συγκροτηθεί Έ π ιτροπή , ή όποία  νά μήν περιμένει τήν ’Εθνική 
Ενότητα, γιατί αύτή ή Έ π ιτρ ο πή  άντιπροσωπεύει Επαρκώς τόν Ελληνικό 

λαό καί δέν πρέπει νά  Εξαρτάει καί νά περιμένει τή συγκρότηση τής 
Έ θνικής Κυβέρνησης άπό τή θέληση τών κομμάτων.

Μέ τήν πρόταση τού Ψ αρρού συμφώνησε ή άντιπροσωπεία τού 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί όλοκληρώνοντάς την πρόσθεσε: 'Ύ στερα άπό κα θορι
σμένο χρόνο ή Έ π ιτρ ο πή  νά Εξελιχθεί σέ Κυβερνητική Έ πιτροπή .

Στήν πρόταση άντέδρασε ή άντιπροσωπεία τού ΕΔ ΕΣ , πού Επέμενε ή

61. Βλ. Πυρομάγλου, Ό  Γ. Καρτάλης, σελ. 222,223-266.
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’Επιτροπή νά  περιοριστεί στό προπαρασκευαστικό εργο γιά  νά μήν υ πά ρ 
ξουν δυό κυβερνήσεις πού θά δυσκολέψουν τή θέση τών συμμάχων!

Ό  Ά γγ λο ς  συνταγματάρχης Κρίς ρωτάει πο ιά  θά ήταν ή σχέση τοΰ 
άρχιστράτηγου μέ τή Δ ιοικούσα ’Επιτροπή κα ί προχώρησε στήν πρόταση 
δ άρχιστράτηγος νά μήν έχει έξάρτηση ά π ’ αύτή, άλλά νά πα ίρνει δ ια τα 
γές μόνο άπό τό ΣΜΑ!...

Ή  άντιπροσω πεία τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ άπόρριψε άσυζήτητα τήν πρό
ταση τοΰ Κρίς. Δήλωσε καθαρά πώς ό άρχιστράτηγος θά ύπακούει στήν 
Π ολιτική ’Επιτροπή γ ιά  τήν άντιμετώπιση δλων τών έθνικών καί άλλων 
προβλημάτων καί θά πειθαρχεί στό ΣΜ Α μόνο γιά  τίς συγκεκριμένες πο 
λεμικές έντολές πού θά τού δινόταν.

Ή  άντιπροσωπεία τοΰ ΕΔ ΕΣ προτείνει νά διοριστεί άρχιστράτηγος 
κοινής έμπιστοσύνης, έστω κα ί πρ ίν σχηματιστεί ’Εθνική ’Επιτροπή.

Σέ έρώτηση τοΰ στρατηγού Σαράφη άπό ποιόν θά πα ίρνει έντολές ό 
αρχιστράτηγος μέχρι πού νά σχηματιστεί ’Εθνική Κυβέρνηση, ό άντιπρό- 
σωπος τού Ε Δ Ε Σ συνταγματάρχης Νικολόπουλος πρότεινε νά καθοδηγεί
ται ό άρχιστράτηγος άπό τόν άντιπρόσωπο τού ΣΜΑ συνταγματάρχη 
Κρίς.

Ή  πρόταση αύτή άπορίφθηκε χωρίς συζήτηση.
’Επακολούθησε συζήτηση γ ιά  τό πρόσωπο τοΰ άρχιστράτηγου. Ξα

φνικά ή άντιπροσωπεία τού Ε Δ Ε Σ ζήτησε νά σταματήσουν οί έργασίες 
τής διάσκεψης μέ τό έπιχείρημα πώς γιά  τό ζήτημα τής Πολιτικής ’Ε π ι
τροπής «... καί δ ιά  τάς άλλας προτάσεις τής ένια ίας έμφανίσεως τοΰ 
Στρατού καί τού θεσμού τού Α ρχιστρατήγου  δ ιά  τόν όποιον συμφωνοϋ- 
μεν κατ' άρχήν, θά ζητήσωμεν όδηγίας. ’Ελπίζομεν ότι έντός 48 ώρών θά 
τάς έχωμεν».

Τήν άλλη μέρα ή άντιπροσωπεία τού ΕΔΕΣ ζήτησε διακοπή τής δ ιά 
σκεψης γ ιά  μιά βδομάδα μέ σκοπό νά πάρει μέρος στή συζήτηση ό στρα
τηγός Ζέρβας.

"Ολες οί άντιπροσωπείες δέχτηκαν τήν άναβολή καί οί συνεδριάσεις 
στό Μυρόφυλλο διακόπηκαν.

... Στήν Πλάκα.

Ή  διάσκεψη έπαναλαμβάνει τίς συζητήσεις στίς 27 τού Φλεβάρη στήν 
Πλάκα. Στήν αντιπροσωπεία τού ΕΔ ΕΣ προστέθηκε ό Ζέρβας. Ά π ό  τήν 
αντιπροσωπεία τής ΕΚΚΑ άπουσιάζει ό Ψ αρρός καί στή θέση του μπήκε 
ό ταγματάρχης Στ. Δούκας.

Ό  Καρτάλης άνακεφαλαιώνει τίς προηγούμενες συζητήσεις καί προ
τάσεις καί καταθέτει νέες προτάσεις τής ΕΚΚΑ: I) Προσωρινή Πολιτική 
καί Στρατιωτική Διοίκηση μέ τρία  μέλη ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, δύο ΕΔΕΣ, ένα 
ΕΚΚΑ. 2) Α ρχιστράτηγος: Ε. Μ πακιρτζής ή Δ. Ψ αρρός ώς προσωρινός. 
3) υποψήφιοι άργιστράτηγοι: Ό θ ω να ίος , Μανέτας, Δρομάζος. 4)



Προσωρινή Δ ιοικητική ’Ε πιτροπή πού θά πλαισιώσει τόν άρχιστράτηγο: 
άναλογία τρεις - δύο - ένας. 5) *Η ’Επιτροπή ν' άρχισε» άμέσως δ ια π ρα 
γματεύσεις μέ τήν κυβέρνηση Καΐρου κα ί τά δημοκρατικά κόμματα καί νά 
είνα ι έλεύθερη νά κρίνει γ ιά  τήν παραπέρα στάση της. 6) Στήν "Ηπειρο ή 
άνάμιξη νά γίνει μέ άθικτα τά  τάγματα τών όργανώσεων, στή Φ θιώ τιδα 
άθικτο τό σύνταγμα.

Ό  Κρίς δήλωσε δτι τό ΣΜΑ έπιθυμεΐ ή Διοίκηση ’Ηπείρου καί Δ υτι
κής Στερεάς νά είναι μία ένια ία  καί καθαρά στρατιωτική, δηλαδή μονο
μελής.

Ό  Ζέρβας ζήτησε δλα τά  συντάγματα Δυτικής Στερεάς καί ’Η πείρου 
νά μείνουν, χωρίς άνάμιξη, ΰπό τίς διαταγές του, χω ρίς συνδιοίκηση, μέ 
έπιτελάρχη τού ΕΛΑΣ.

Ό  ΕΛΑΣ δέ δέχθηκε νά  δοθεί ή περιφέρεια Δυτικής Στερεάς στόν 
Ζέρβα δπου δέν είχε δ ικά  του τμήματα. "Αν λόγοι τακτικής έπέβαλαν τή 
δημιουργία ένιαίας διοίκησης Ή πείρου-Δ υτική ς Στερεάς, θά τό άποφά- 
σιζε ό άρχιστράτηγος μετά τήν ένοποίηση καί θά καθόριζε καί τή διο ίκη
ση.

Γιά τήν Πολιτική ’Επιτροπή ό Ζέρβας δεχόταν νά σχηματιστεί μέ 
άποκλειστική άποστολή νά κάνει διαπραγματεύσεις καί άν άποτύχει νά 
διαλυθεί.

Οί προτάσεις τοΰ Ζέρβα άποτέλεσαν καί τή χαριστική βολή τής συν
διάσκεψης τής Πλάκας. Ό λ α  δσα συζητήθηκαν Εσβησαν. Έ γ ιν ε  φανερό 
πώς ή πρόταση τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ γιά  σύγκληση διάσκεψης εγινε δεκτή γ ιά  
νά σωθεί ό Ζέρβας άπό τήν πλήρη διάλυση τών τμημάτων του καί νά 
κερδηθεϊ χουνυς. γ ιά  νά μπορέσει ό Ε Δ Ε Σ  νά άναδιοργανω θεί.62

'Η  διάσκεψη ύστερα άπό 15 ήμερών άσκοπες συζητήσεις, δπου ή άγ- 
γλική πολιτική χωρίς περιστροφές προβλήθηκε σάν «μοναδικά έθνική» 
καί δπου εννοιες λέξεων διαστρεβλώνονταν κατά τόν πιό  προκλητικό 
τρόπο, είχε φτάσει στό άδιέξοδο. Ή  παραπέρα παραμονή στήν Πλάκα 
ήταν γιά  τόν ΕΛΑΣ άσκοπη καί έπιζήμια. Ή  άντιπροσω πεία τού ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ κάνοντας τή διαπίστωση αύτή πρότεινε νά γίνει τό κοινό πρακτικό 
καί ή διάσκεψη νά διαλυθεί.

Ή  πρόταση τού ΕΑ Μ -ΕΛΑ Σ έφερε άναταραχή στίς άντιπροσωπεΐες 
τού ΕΔΕΣ καί τής ΕΚΚΑ καί περισσότερο στόν Κρίς.Τήν ώρα τής άπό- 
γνωσης, ή άντιπροσωπεία τού ΕΑ Μ -ΕΛΑ Σ ξαφνικά καί χωρίς νά τό 
περιμένουν πρότεινε ή άνακωχή νά μετατραπεί σέ δριστική παύση τών 
έχθροπραξιών. Τά τμήματα νά μείνουν στίς θέσεις πού κατέχουν καί ή 
γραμμή πού χωρίζει τό ΕΑ Μ -ΕΛΑ Σ άπό τόν Ε Δ Ε Σ νά άποτελέσει τρόπο

62. Είναι χαρακτηριστική ή συζήτηση πού Εγινε τότε, σέ μιά άπό τίς διακοπές τής διά
σκεψης τσϋ Μυρόφυλλου, μεταξύ Κ. Πυρομάγλου καί Γ. Καρτάλη: «θά προσπαθήσω -  είπε 
ό Πυρομάγλου -  νά παρατείνω τάς συζητήσεις είς δσον τό δυνατόν πΐρισσότερον χρόνον, 
ώστε ό Ζέρβας νά Εχει καιρόν νά άναδιοργανώσει καί νά άναδιαρθρώσει τά ένοπλα τμήματα 
τού ΕΔΕΣ». Βλ. Πυρομάγλου, Ό  Γ. Καρτάλης σελ. 250.



Ό  υποβολέα ς τού Ζέρβα Κρίς. 
Οργάνω σε μεθοδικά  αύτή τήν 

άπάτη τής διάσκεψης σ έ  βάρος  
_  τού Ε Λ Α Σ  '

Μιά ιδ ια ίτερη συνομ ιλ ία  άνάμεοα στά 
Ζέρβα καί τόν Π. Ροϋσο στήν Πλάκα  -

Σαράφης. Καρτάλης. Ζέρβας στή Πλάκα. 
Ο ί δυό τελευτα ίο ι θά κα νουν 6.τι μπο- 
ρ ο ύ ν  γιά  νά περά σει ή Α γ γλ ικ ή  πολιτ ική
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τινά  τά  σύνορα. Νά έπιδιωχτεΐ ή συνεργασία γ ιά  έπιχειρήσεις κατά τών 
κατακτητών καί μ’ αύτό τό τρόπο νά  δημιουργηθούν οί προϋποθέσεις γιά  
μελλοντική καλύτερη συνεννόηση. Ή  πρόταση έκανε κατάπληξη. Ό  Καρ
τάλης έκδήλωσε τή χαρά του. 'Η  άντιπροσωπεία τού ΕΔΕΣ έμεινε σύμ
φωνη άλλά ζήτησε λίγο καιρό γιά  νά συνεννοηθεΐ μέ τόν Ζέρβα, ό όποιος 
είχε φύγει τό βράδυ τής προηγούμενης μέρας γ ιά  τήν έδρα του.

Κατά τό τέλος τής συνεδρίασης άκούστηκαν κανονιές. Ο ί Γερμανοί 
είχαν κινηθεί άπό τήν Ά ρ τ α  μέ πεζικό, πυροβολικό καί άρματα μάχης γιά  
ν ά  χτυπήσουν τά  τμήματα τού ΕΛΑΣ στήν περιοχή Κάτω Καλεντίνη. 
Έ πισπεύιΐηκε ή σύνταξη τών πρακτικών. Τό άπόγευμα ύπογράφηκε τό 
Πρωτόκολλο, πού έμεινε γνωστό μέ τό όνομα «Συμφωνία τής Πλάκας».

Τό κείμενο τής Συμφωνίας έχει δημοσιευτεί πολλές φορές. Ό  στρα
τηγός Σαράφης τό παραθέτει στό βιβλίο του Ό  ΕΛΑΣ, σελ. 294. Ά ν  
δμως τό ίδ ιο  τό κείμενο δέν παρουσιάζει ξεχωριστό ένδιαφέρον, ή σημα
σία τής Συμφωνίας είναι πολύ μεγάλη: Στό Βουνό έμενε μιά άνοιχτή 
πληγή πού άνοιγε δρόμο γιά  παγίδες καί βραχυκυκλώματα, άπαραίτητα 
γιά  τά  άγγλικά σχέδια κυριαρχίας στήν Ε λλάδα .

’Αποτυχία.

'Η  διάσκεψη πού άρχισε στό Μ υρόφυλλο τελείωσε στήν Πλάκα τό άπό
γευμα τής 29ης Φλεβάρη 1944. Τορπιλίστηκε συνειδητά άπό τούς Ά γ 
γλους, οί όποιοι είχαν όργανώσει μεθοδικά δλη αύτή τήν άπάτη σέ βάρος 
τοϋ έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος τής 'Ελλάδας.

Οί έποικοδομητικές έθνικές καί δημοκρατικές προτάσεις τού ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ όχι μόνο άποκρούονταν άλλά καί χαρακτηρίζονταν σάν προσπά
θεια έπιβολής τής κυριαρχίας του, άπορρόφησης τών άλλων όργανώσεων 
καί άκόμα διασπαστικές.

Ό  Ε Δ Ε Σ άνοικτά καί άπροσχημάτιστα καί ή ΕΚΚΑ μέ τό δικό της 
υποκριτικό τρόπο έπαιζαν τό άγγλικό πα ιχνίδ ι καί τορπίλ ιζαν τή δ ιά 
σκεψη. Π αρ’ όλους τούς έμμεσους ύπαινιγμούς καί τίς διαστρεβλώσεις 
τού πνεύματος κα ί τών προτάσεων πού έκανε ή άντιπροσωπεία τού 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, κανένας ά π ’ όσους πήραν μέρος στή διάσκεψη δέν άπέδωσε 
τήν άποτυχία της στό ΕΑ Μ -ΕΛ Α Σ .63

63. Ό  τότε άντιπρόσωπος τοϋ ΕΔΕΣ στή διάσκεψη Κ. Πυρομάγλου άργότερα καταλογί
ζει τήν άποτυχία τής διάσκεψης σέ τρίτους. Συγκεκριμένα έγραφε: «... ύπεύθυνοι τής κρί- 
σεως αύτής (διάσκεψης) είναι οΐ άπόντες διότι άπουσίασαν άπό δλο τό μέτωπο τής δραστη
ριότητας τοϋ ίθνους κατά μίαν τραγικήν είρωνείαν, άντί νά είναι κατηγορούμενοι ένώπιον 
τοϋ 'Ελληνικού Λαοΰ, ϊγιναν κατήγοροι τής ’Αντιστάσεως, τής δράσεως έν γίνει. Καί οί 
άπόντες αύτοί ήααν: 1) ή βρετανική πολιτική καί ή προσωπική έπέμβασις τού τότε Βρετανού 
Πρωθυπουργού είς τά 'Ελληνικά πράγματα, 2) τό Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής, 
3) ό βασιλιάς Γεώργιος Β\ 4) Ή  'Ελληνική Κυβέρνησις Καΐρου, 5) τά παλαιά πολιτικά
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'Ιστορικά θεωρείται βέβαιο δτι ό Καρτάλης καί ό Πυρομάγλου κά 
νανε δτι περνούσε άπό τό χέρι τους νά  πραγματοποιήσουν τή βρετανική 
πολιτική γραμμή. Δέν ξέρουμε άν είναι αύτοκριτική ή «τύψεις συνειδή- 
σεως» τά παρακάτω  πού εγραψε ό Πυρομάγλου, μετά τόν πόλεμο: 
«... Αλλά άς άναλογισθώμεν πρός στιγμήν δτι α ί όργανώσεις ΕΚΚΑ καί 
ΕΔΕΣ ειχον συμφωνήσει μέ τό ΕΑΜ είς Μ νρόφνλλον. Ή  κνβέρνησις 
Καΐρον θά είχε περάσει είς τήν άνυπαρξίαν. Τά άστικά κόμματα θά είχον  
όιαλνθεϊ. Ό  Λίβανος όέν θά έλάμβανε χώραν καί ή τόσον όιατυμπανι- 
σθεϊσα έθνική ένότης τον κ. Παπανδρέου θά είχε λάβει άλλην μορφήν καί 
ά/.λον δρόμον. Ά ν ε ν  τής έν λόγω σνσκέψεως, ή αμαρτωλή -  πρέπει νά τό 
όμολογήσωμεν — Καζέρτα όέν θά ύπήρχε...». (Π υρομάγλου, Ό  Καρτάλης, 
υΐλ. 236).

Ό  Π. Καραγκίτσης σέ μιά άπό τίς έκθέσεις του, πού βρίσκεται στά 
’Αρχεία τοϋ ΚΚΕ, γράφ ει σχετικά: «..."Οσο γιά  τή συμφωνία τής Πλάκας, 
'όταν νπογράφηκε ήμουνα στήν 'Ήπειρο. Ή  γνώμη μον ή σημερινή είναι 
στι ή συμφωνία τής Πλάκας Επαιξε τό ρόλο σωσιβίον γιά τή ζωή καί τήν 
τύχη τον ΕΔΕΣ, πού δπως θυμούμαστε στήν κρίσιμη ώρα (χώρια άπό τή 
λαθεμένη στρατηγική κ α ί ταχτική μας στήν άντιμετώπιση τών Ά γγλω ν  
κλπ.) βοήθησε τοί>ς 'Άγγλους κα ί τά φργανά τους στήν 'Ελλάδα νά δώ
σουν τή δική τους λύση...». Καί παρακάτω: «Σήμερα ή πείρα ή άκριβο- 
πληρωμένη μάς διδάσκει δτι άντί γιά τή συμφωνία τής Πλάκας ίπρεπε νά 
συνεχίσου με τίς μάχες μέ jo v  ΕΔΕΣ, νά περάσονμε κα ί μέσα στή Λάκκα 
Σούλι καί νά σνντρίψονμε τίς μισθοφορικές όρδές τον ΕΔΕΣ».

Η Π ΕΕΑ
-  Π ΟΛ ΙΤΙΚΗ ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η  ΕΘ Ν ΙΚ Η Σ Α Π ΕΛΕΥ Θ ΕΡΩ ΣΗ Σ

ΟΙ κεντρικές καθοδηγήσεις στό Βουνό.

Ά π ό  τά  μέσα τοΰ Γενάρη τοΰ 1944, δλοι ο ί μηχανισμοί τής ΚΕ τού ΕΑΜ, 
τοΰ ΕΛΑΣ, τοΰ ΚΚΕ κινήθηκαν δραστήρια: Μ ετακινούνταν τά  στελέχη 
καί οί μηχανισμοί τών κεντρικών καθοδηγήσεων καί τό προσωπικό πού 
θά πλαισίωνε τήν Π ΕΕΑ . Μέσα στήν καρδιά  τοΰ χειμώνα κα ί κάτω άπό 
άφάνταστες δυσκολίες, άπό δλους τούς δρόμους κα ί μέ δλα τά μέσα, κα
θημερινά μετακινούνται στελέχη κα ί σοβαρές ποσότητες υλικών, άπό τήν

κόμματα τών ’Αθηνών μέ προγεφυρώματα είς Κάιρον καί Λονόίνον, 6) ή «Ελληνική Κι·- 
βέρνησις» ’Αθηνών καί όργανώσεις σννεργαζομένων μέ τόν κατακτητήν, 7) αί ’Αρχαί καί αί 
Δυνάμεις Κατοχής, 8) αί πολιτικοί δυνάμεις τοϋ Καιροσκοπισμού». (Κ. Πυρομάγλου, Ό  Γ. 
Καρτάλης, σελ. 235). ’Αλλά στή Διάσκεψη τοϋ Μυρόφυλλου Πλάκας δέν υπάρχουν «άπό- 
ντες». ’Εκεί νομιμοποιήθηκαν σάν ’Εθνική Δύναμη δλοι ot παραπάνω καί ή Διάσκεψη άνέ- 
συρε άπό τήν άφάνεια τά παραδοσιακά άϋτικά κόμματα.
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Από δύσβατα βουνίσια-περάσματα καί μέ τό μάτι τού λα ού  ν ' άγρυπνά, φτάσανε  
στήν έλεύ θερ η  'Ελλάδα τά σ τε λέ χ η  τών κεντρ ικώ ν μ ηχανισμώ ν άπό τήν 'Αθήνα

’Αθήνα πρός τήν £δρα τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ. Δέν μπορεϊ κανένας νά  μή 
σταματήσει μέ θαυμασμό μπροστά στά άκούραστα έκεϊνα παλικάρια  -  
τούς συνδέσμους τής κατοχής -  πού μέ αύτοθυσία καί ήρωισμό συνόδευαν 
τούς άμαθους άπό βουνά κα ί σκληρές πορείες άνθρώπους τών πόλεων, 
πού ο ΐ περισσότεροι ήσαν διανοούμενοι κα ί ύπάλληλοι.

Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ  έστειλε στό Βουνό τό μέλος τής Γραμματείας της 
Μήτσο Μ αργιόλη νά προετοιμάσει τήν ύποδοχή κα ί έγκατάσταση τών 
στελεχών κα ί μηχανισμών κα ί νά  μπει έπικεφαλής τού κλιμακίου τής ΚΕ 
τού ΕΑΜ  γιά  τήν Έ λεύθερη Ε λ λά δ α , μαζί μέ τούς Πορφυρογένη καί 
Στρατή.

Ό λ α  είχαν προχωρήσει, άλλά ή Ιδρυση τής Π Ε Ε Α  καθυστερούσε. Ή  
ΚΕ τοϋ ΕΑΜ  έβλεπε πώς ή καθυστέρηση στεροϋσε τό κίνημα άπό σοβαρά 
πλεονεχτήματα. ΟΙ δραστηριότητες τού Δαμασκηνού δημιουργούσαν 
πολλές αύταπάτες σέ πρόσωπα πού ταλαντεύονταν άνάμεσα στό Βουνό 
καί τή θάλασσα. Καί τό π ιό  σοβαρό, κείνη τήν περίοδο, ήταν πώ ς άνά
μεσα σέ κείνους πού ταλαντεύονταν βρισκόταν κα ί ό Σβώλος, πού είχε 
έπισημανθεϊ κα ί βολιδοσκοπηθεϊ νά  μπει έπικεφαλής τής Π ΕΕΑ . Ή  άνα-
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βλητικότητα τοϋ Σβώλου έπη ρέα ζε μιά σειρά προχωρημένες δημοκρατικές 
προσωπικότητες κα ί κοινωνικούς παράγοντες, πού προσφέρονταν νά 
συνεργαστούν μέ τό ΕΑΜ  στό Κεντρικό πολιτικό όργανο, άλλά έξαρτού- 
σαν τήν άναχώρησή τους γ ιά  τήν Έ λεύθερη Ε λ λά δ α  άπό τήν συμμετοχή 
τού Σβώλου.

Ή  ΚΕ τοϋ ΕΑΜ , πού πιεζόταν άπό τό Βουνό νά δώσει τό «σύνθημα» 
γιά  τήν ίδρυση τής Π ΕΕΑ , άκόμα κα ί μόνο μέ τά  πρόσωπα πού βρίσκον
ταν κιόλας στήν Έλεύθερη Ε λ λά δ α , άποφάσισε νά κάνει άκόμα μιά τε
λευταία προσπάθεια νά πειστεί ό Σβώλος νά  «πάρει τά βουνά», θ εω ρ ή 
θηκε πώς άποτελεσματικότερο θά ήταν τό διάβημα άν άναλάβαινε τό ΠΓ 
τού ΚΚΕ νά  έπισκεφθεΐ τόν Σβώλο.

Τό ΠΓ τού ΚΚΕ δέχτηκε τήν παράκληση τής ΚΕ τού ΕΑΜ  κα ί στά 
μέσα τοϋ τελευταίου δεκαήμερου τού Φλεβάρη άντιπροσω πεία άπό τόν 
Ίωαννίδη, Ζεύγο κα ί Χατζή συναντήθηκε μέ τόν καθηγητή, σ’ ένα σπίτι 
τής όδού Κύπρου, στή πλατεία ’Αγάμων.

Ό  Σβώλος φαινόταν πολύ Ικανοποιημένος κα ί αισιόδοξος, γεμάτος 
αυταπάτες. Πίστευε πώ ς έπιτέλους ή «πολυπόθητη πανεθνική ένότητα» 
γινόταν πραγματικότητα. Ό λ ε ς  οί ήγεσίες τών άστικών κομμάτων καί ή 
κυβέρνηση τού έξωτερικού έχουν συμφωνήσει -  έλεγε ό Σβώλος -  καί 
ή προσωπικότητα τού Δαμασκηνού είναι έγγύηση πώς «δλα θά πάν 
καλά». Κατάλαβαν πώς χωρίς τό ΚΚΕ κα ί τό ΕΑΜ  δέν μπορούν νά κά
νουν τίποτα.

-  Μά άφού δλοι, ντόπ ιο ι κα ί Ά γγ λο ι, βλέπουν τή σοβαρότητα τής 
συμμετοχής στήν κυβέρνηση τού ΚΚΕ κα ί τού ΕΑΜ , γιατί ό Α ρ χ ιε π ί
σκοπος μάς άγνοεϊ κα ί δέ ζήτησε ούτε μιά φορά έπαφή μαζί μας; ρώτησε 
ό Ζεύγος.

-  Μ ά νομίζω  πώ ς θεωρεί έπαρκή τήν άντιπροσώπευσή τους άπό 
μένα, άπάντησε ό Σβώλος. Καί συνέχισε: Δέν πρέπει νά ξεχνούμε πώς ή 
Γκεσταπό κα ί ό Ράλλης τόν έχουν κάτω άπό συνεχή παρακολούθηση καί 
μιά έπαφή μέ σάς θά μπορούσε νά  δδηγήσει σέ συμφορά, γ ιατί θά σταμα
τούσε ή ωραία προσπάθεια, πού μόνο ένας Δαμασκηνός θά μπορούσε νά 
τή φέρει σέ πέρας.

-  Ναί, Ά λέκο , σείς μέ τόν Δαμασκηνό μπορεϊτε νά θεωρείτε έπαρκή 
τήν άντιπροσώπευσή μας, είπε ό Ίω αννίδης. Ε μ ε ίς  δμως σχεδόν τίποτα 
δέν ξέρουμε τί λέτε κα ί τί έτοιμάζετε.

Ό  Σβώλος ύποχρεώθηκε νά κάνει μιά ένημερωτική έκθεση γ ιά  τίς 
συζητήσεις πού είχε μέ τόν Δαμασκηνό κα ί γ ιά  τήν πορεία τών δια πρα γ
ματεύσεων. Ε ίπε πώ ς είχε κιόλας κάνει τό σχέδιο νέου τηλεγραφήματος 
πρός τόν Τσουδερό, μέ τίς  τελικές προτάσεις μας κα ί τόνισε πώς άπό τήν 
άπάντηση πού θά πά ρει θά έξαρτηθεΐ άν θά άποφασίσει νά  φύγει άμέσως 
στήν Έ λεύθερη Ε λ λά δ α  ή θά πάει πρώ τα στή Μέση Α να τολή  κα ί άπό κεϊ 
νά περάσει στό Βουνό.
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Έ κ πληκτοι άκούσαμε πώς δέν ήταν άπό δισταγμούς ή άναβλητικό- 
τητα τού Σβώλου νά  πάρει τό δρόμο γ ιά  τό Βουνό, άλλά δτι στεκόταν στό 
σταυροδρόμι άνάμεσα στό Βουνό κα ί τη θάλασσα. Ύ ποχρεώ θηκε νά  μάς 
άποκαλύψει, δ τι τού είχε γ ίνει πρόταση νά πά ει στό Κάιρο κα ί έκεϊνος 
συμφώνησε, άλλά ζήτησε έγγυήσεις κα ί χρήματα γ ιά  νά ξαναγυρίσει κα ί 
νά  συνεννοηθεΐ μέ τήν ήγεσία τού έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος.

Τότε μάς ξάφνιασε δ  πάντα, μέχρι τότε, διαλλακτικός Ίω αννίδης.
-  Δέν ύπάρχει κανένας λόγος Ά λέκο νά πάς σύ στό Κάιρο, ούτε κα ί 

μεϊς, είπε ό Ίω αννίδης, γ ιά  νά φλυαρήσουμε μέ κείνους πού κάθονται κα ί 
τραγανίζουν τίς  λίρες. ’Αλλού χρειαζόμαστε. Έ λ α  νά  φύγουμε μαζί στό 
Βουνό κα ί νά  φτιάξουμε τήν κυβέρνησή μας. Έ μ εϊς  Εχουμε τή δύναμη, 
έμεϊς πολεμάμε, Εχουμε έξουσία κα ί λαό ένωμένο. Έ δ ώ  στήν Ε λ λά δ α  εί
να ι ή θέση τής Κυβέρνησης. ’Α ντί νά πάμε μεϊς στό Κάιρο, άς έρθουν 
αύτοί στό βουνό νά πάρουν μέρος στήν Κυβέρνηση, άνάλογα μέ τίς δυνά
μεις πού έχουν. Χάνουμε τόν καιρό μας, πολύτιμο καιρό, σέ προτάσεις 
κα ί δρους. Τώρα έμεϊς θά προχωρήσουμε, θ ά  κάνουμε τήν Π Ε Ε Α  άμέσως 
καί θά τούς καλέσουμε δλους, δσοι θέλουν νά ’ρθουν. Ή  Κυβέρνηση θά 
άποφασίζει κα ί θά μιλάει άπό τήν Ε λλά δ α , καί δχ ι άπό έξω γιά  τήν Ε λ 
λάδα.

Καί δ  Ίω αννίδης τέλειωσε μέ τήν κατηγορηματική δήλωση:
-  Έ γ ώ  σοΰ προτείνω, ’Αλέκο, νά ’ρθεις μαζί μου. ’Εγώ  φεύγω άμέ

σως. θ ά  τήν φτιάξουμε τήν Π ΕΕΑ  έρθεις δέν έρθεις σύ κα ί ο ί φ ίλοι σου.
Ό  Σβώλος τά  ’χασε. Σηκώθηκε δρθιος κα ί κοίταζε έπίμονα τόν 

Ίω αννίδη σάν νά ’θελε νά καταλάβει άν μιλούσε σοβαρά ή μπλοφάριζε. 
Καί μετά είπε:

-  Ά σ ε  τ ’ άστεΐα. Δέν μπορούμε νά κάνουμε τέτοιο πράγμα, θ ά  είναι 
μιά χωρίς προηγούμενο άνατροπή τών προτάσεών μας καί αύτό θά μέ 
έκθέσει άνεπανόρθωτα. Έ γ ώ  ένεργούσα τελευταία σέ άπόλυτη συμφωνία 
μαζί σας καί μέ σένα προσωπικά, Γιάννη. Τ ί έγινε καί άλλαξες ριζικά 
άπόψεις; Δώστε μου μιά μικρή πίστωση χρόνου, θ ά  κάνω ένα αύστηρό 
έπεϊγον τηλεγράφημα στό Κάιρο κα ί άν δέ δεχτούν τίς προτάσεις μας, έγώ 
θά ’ρθω μαζί σου στό βουνό καί θά προχωρήσουμε έστω κα ί μόνοι μας.

-  Κάνε δπω ς νομίζεις, Ά λέκο. Έ γ ώ  φεύγω γ ιά  τό Βουνό. Ό  Θ ανά
σης θά κρατάει έπαφή μαζί σου καί δταν άποφασίσεις νά  ’ρθεις κα ί σύ 
στό Βουνό θά σέ στείλει μέ άσφάλεια. θ ά  είναι έδώ κα ί δ Ζεύγος πού άν 
τόν χρειαστείς θά ’ρθει νά  σέ βρει.

Φύγαμε άπό τή συνάντηση μέ τόν Σβώλο κα ί δμολογώ δέν είχα κα τα
λάβει άν δ  Ίω αννίδης μίλησε σοβαρά ή έκανε «έκβιασμό».

Τήν άλλη μέρα ό Σβώλος μάς Εστειλε ένα άντίγραφο άπό τό τηλεγρά
φημα πού είχε στείλει. Έ γ ρα φ ε  δτι στήν Ε λλά δ α  ό άγώνας διεξάγεται 
άπό άριστερά στοιχεία, πού έπιδιώκουν λαϊκή Κυβέρνηση κα ί δρισμένες 
έγγυήσεις γ ιά  τήν άνεξαρτησία κα ί τή λαϊκή-δημοκρατική έξέλιξη. Ζ η
τούσε συμφωνία μέ κείνους πού άγωνίζονται κα ί έπιθυμούν τήν ένο- 
ποίηση τού άντάρτικου στρατού κα ί μέ κείνους πού συμφωνούν πώς ή
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Ό Λαός πρ ο χω ρ ε ί στήν πραγματοποίηση  τών όραματιστώ ν του. Ή  καμπάνα σημαί
νει...

Κυβέρνηση θά πρέπει νά  είναι στην 'Ελλάδα ή τουλάχιστο Ινα Ισχυρό 
κλιμάκιο τής Κυβέρνησης πού προσωρινά θά έδρεύει στό έξωτερικό, θά 
βρίσκεται στήν Έ λεύθερη Ε λ λά δ α . Τόνιζε δτι τό έθνικοαπελευθερωτικό 
κίνημα κα ί ό λαός δέν έπηρεάζονται άπό τά παλιά  κόμματα κα ί ζητούσε 
νά δοθεί λύση στό πολιτικό ζήτημα τό ταχύτερο, χωρίς νά  έμποδιστεϊ άπό 
την «καπριτσόζικη» άρνηση τών παλιών κομμάτων. ’Α παραίτητη προϋ
πόθεση γιά  συμφωνία, έλεγε, είνα ι νά  γίνει δήλωση τού βασιλιά πώς δέν 
θά γυρίσει στην Ε λ λά δ α  χωρίς δημοψήφισμα. Καί τό τηλεγράφημα κατέ
ληγε: «Τό ΕΑΜ  καί τό ΚΚΕ δηλώνουν πώς θά βάλουν τόν ΕΛ Α Σ κάτω 
άπό τή διοίκηση ’Αρχιστρατήγου κοινής έμπιστοσύνης κα ί θά  καταργή
σουν τούς πολιτικούς ύπευθύνους. ’Αν ο ΐ προτάσεις γίνουν άποδεκτές θά 
πρέπει νά σταλούν άντιπρόσωποι τής Κυβέρνησης στήν Ε λ λά δ α , ή άντι- 
πρόσωποι τού κινήματος νά πάνε στό Κάιρο. Τά ζωηρότερα στοιχεία τού 
κόμματος τών Φιλελευθέρων συμφωνούν μέ τό πνεύμα πού έκθέτουμε*.1

Τό παραπάνω  τηλεγράφημα στάλθηκε στή Μέση ’Ανατολή στίς 20 
τού Φλεβάρη. Περνούσαν δμως ο ί μέρες κα ί άπάντηση δέν έφτανε. Ή  
αισιοδοξία τού Σβώλου έξατμιζόνταν.

Μιά τελευταία προσπάθεια.
Ή  Γραμματεία τού ΠΓ τού ΚΚΕ είχε άποφασίσει νά  μετακινηθεί στήν

1. Αρχεία τοϋ ΚΕ τοϋ ΚΚΕ.
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Τό κλ ιμάκιο τοϋ 'Π .Γ. πού έ μ ε ινε  στήν 'Αθήνα, Ν. Π λουμπΙδης, Σ τέρ γ ιος  Ά να οτα σιά - 
δης, Β. Μπαρτζ/ώτας

Έλεύθερη Ε λλά δ α  κα ί πτό τέλος τού Φλεβάρη είχε κιόλας περάσει δλη 
τήν καθοδηγητική κομματική δουλειά τοΰ ΠΓ γ ιά  τόν εύρύτερο χώρο τής 
περιοχής πρωτεύουσας στό κλιμάκιο τοϋ ΠΓ. Αύτό τό άποτελοϋσαν ot Ν. 
Πλουμπίδης πού ήταν ό γραμματέας κα ί οί Στ. Ά να στασ ιά δης καί Β. 
Μ παρτζιώτας.

Τό πρω ί στίς 2 τού Μάρτη, μέρα πού θά ’φεύγε γιά  τό Βουνό ό 
Ίω αννίδης, έφτασε ένα τηλεγράφημα άπό τούς Σιάντο, Τσιριμώκο καί 
Γαδριηλίδη, πού ζητούσαν νά έγκρίνει ή ΚΕ τοϋ ΕΑΜ  τήν άμεση, χωρίς 
άναβολή, συγκρότηση τής Π ΕΕΑ , μέ σύνθεση έαμική κα ί πρόεδρο τόν 
στρατηγό Ε ύριπίδη Μ πακιρτζή. Στό τηλεγράφημα τονιζόταν, πώ ς ύστερα 
άπό τήν άπροκάλυπτη άρνηση τοϋ ΕΔ ΕΣ κα ί τής ΕΚΚΑ νά μετάσχουν σ’ 
ένα πολιτικό διοικητικό όργανο κα ί τήν άναβλητικότητα τού Σβώλου, δέν 
μ πορ .ι νά ύπάρχουν άμφιβολίες πώς κάθε νέα καθυστέρηση θά είναι σέ 
βάρος τού άγώνα.

Τ ίς άπογευματινές ώρες τής Ιδιας μέρας, μέ τό «γκαζοζέν» τοΰ μηχα
νισμού, πήγα στήν πλατεία 'Α γ. Δημητρίου, στούς ’Αμπελόκηπους, νά 
παραλάβω τόν Ίω αννίδη κα ί τόν ταγματάρχη Μ ακρίδη, πού θά συνόδευα 
μέχρι τό χωριό Μ αλακάσα, δπου θά τούς παραλάβαιναν οί σιδηροδρομι
κοί σύνδεσμοι. ’Εκεί, στόν 'Α ι-Δημήτρη, ήταν κα ί ό Ζεύγος. Μιλήσαμε 
γιά  τό τηλεγράφημα άπό τό Βουνό καί ό Ίω αννίδης μάς συμβούλεψε νά



πάμε άκόμα μιά φορά στόν Σβώλο, πρίν άποφασίσει ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ νά 
στείλει τη συγκατάθεσή της. Μ άς τόνισε, όμως, πώς σέ καμιά περίπτωση 
δέν θά πρέπει νά δοθεί στόν Σβώλο νέα πίστωση χρόνου, μέ άναβολή τής 
άναγγελίας γ ιά  τή συγκρότηση τής ΠΕΕΑ .

Τήν άλλη μέρα, 3 τοΰ Μ άρτη, έπισκεφτήκαμε τόν Σβώλο στό σπίτι 
ποΰ έμενε προσωρινά, στήν όδό Πατριάρχου ’Ιωακείμ. Τόν βρήκαμε πολύ 
στενοχωρημένο καί άνήσυχο. Είχε πληροφορηθεΐ άπό στέλεχος τής ΕΛΔ, 
πώς άποφασίστηκε κιόλας ή συγκρότηση κα ί άναγγελία τής Π ΕΕΑ , χωρίς 
τή δική του συμμετοχή.

’Επιβεβαιώσαμε τό γεγονός καί χωρίς περιστροφές ό Ζεύγος καταλό
γισε τήν ευθύνη πού θά συγκροτηθεί μιά καθαρά έαμική Π ΕΕΑ , στόν ίδιο  
τόν Σβώλο καί τούς φίλους του. Μάς παρασύρατε, είπε, σέ άτέρμονες συ
ζητήσεις καί χάσαμε πολύτιμο καιρό.

Ό  Σβώλος προσπάθησε νά δικαιολογήσει τήν καθυστέρηση λέγοντας 
δτι οί διαπραγματεύσεις τοΰ Δαμασκηνού δημιούργησαν νέα κατάσταση, 
πού δέ θά έπρεπε νά άγνοηθεΐ άπό τόν ϊδ ιο  κα ί άπό τό ΕΑΜ. Ε ίπε δτι μιά 
πού άκόμα υπάρχουν έλπίόες νά καταλήξουν σέ έπιτυχία οί προσπάθειες 
τοΰ Δαμασκηνού, θά είνα ι λάθος μεγάλο νά προκαλέσουμε έμείς τήν άπο- 
τυχία, μέ πρόωρη έμφάνιση τής Π ΕΕΑ . Ό π ο υ  νά ’ναι, συνέχισε ό Σβώ
λος, θά φτάσει ή άπάντηση τοΰ Τσουδερού κα ί τότε άποφασίζουμε όρι- 
στικά.

Ό  Ζεύγος έπανέλαβε κατηγορηματικότερα πο'ις δέν ύπάρχουν περ ι
θώρια γιά  άλλες άναβολές καί πρόσθεσε πώς δλη α ατή ή κίνηση τού ’Α ρ
χιεπίσκοπου καί τών ήγετών τών άστικών κομμάτων είναι καλά σκηνοθε- 
τημένη κωμωδία, γ ιά  νά κερδίσουν χρόνο, άπαραίτητο γ ιά  τούς δικούς 
τους σκοπούς καί τούς σκοπούς τών Ά γγλω ν, θ ά  μπορούσε, Ισως, νά 
δοθεί μιά άναβολή, κατέληξε, άλλά μόνο γ ιά  τόσες μέρες δσες χρειάζονται 
νά φτάσουν στό Βουνό αύτός καί οί συνεργάτες του, άν βέβαια τό άπο- 
φασίσουν άμέσως.

Ό  Σβώλος καί πά λι ζήτησε μιά μικρή, τελευταία δπως είπε, άναβολή 
καί δήλωσε δτι σέ περίπτωση πού δέ θά έχει άπάντηση θά φύγει γ ιά  τήν 
’Ελεύθερη Ε λλά δ α . Ά ν  δμως στό μεταξύ, είπε, μέ καλέσουν νά πάω  στό 
Κάιρο, πράγμα πού τώρα λίγο τό πιστεύω, τότε θά ζητήσω προηγούμενα 
νά περάσω άπό τήν έδρα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ, γιά  νά  καθορίσουμε άπό 
κοινού μέ τήν ήγεσία τοΰ κινήματος τό πλαίσιο μέσα στά όποια  θά πρέπει 
νά κινηθώ στή Μέση Α νατολή .

Στή συνέχεια τής συζήτησής μας έκθέσαμε σέ συντομία τήν άποστολή 
καί τή λειτουργία τής Π ΕΕΑ . Διαπιστώσαμε πώ ς ό Σβώλος έβλεπε πολύ 
διαφορετικά τήν Π ΕΕΑ  κα ί τό ρόλο του σ’ αύτήν. Ή θελε προσωρινή έπι
τροπή πού θά άποκαταστοΰσε τήν τάξη κα ί θά προστάτευε τό λαό δχ ι άπό 
τούς καταχτητές.καί τούς προδότες, άλλά άπό τίς αύθαιρεσίες κα ί τά «έγ- 
κλήματα» τοΰ ΕΑ Μ -ΕΛΑΣ. Έ βλεπε τήν αύτοδιοίκηση σάν πρόσθετο έμ- 
πόδιο γ ιά  συμφωνία μέ τίς άστικές πολιτικές δυνάμεις, πού θέλουν άπο- 
κατάσταση τής συνταγματικής παλιάς τάξης στό κράτος καί τίς  κρατικές



λειτουργίες, κα ί τό στρατό ένιαϊο κα ί άποκλειστικά στή διάθεση τοΰ βρε
τανικού Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής. Ζητούσε νά έχει αύτός μέ τούς 
φ ίλους του άστούς πολιτικούς πλειοψηφία, σέ σχέση μέ τό ΕΑΜ , μέσα 
στή Π ΕΕΑ , νά καταργηθεΐ ή άρχή τής «όμοφωνίας», νά πα ίρνοντα ι οΐ 
άποφάσεις μέ πλειοψηφία καί νά μή άναμιγνύονται τά Κόμματα κα ί τό 
ΕΑΜ  στό έργο τής ΠΕΕΑ .

Φύγαμε άπογοητευμένοι. Ό  Ζεύγος, πάντα έπιφυλακτικός σέ χα ρα
κτηρισμούς καί μέ μιά Ιδιαίτερη εύαισθησία στούς πνευματικούς Ανθρώ
πους, γ ιά  πρώτη φορά βγήκε ά π ’ τά  ρούχα του καί ξέσπασε:

-  Αύτός δ καθηγητής φοβάται έμάς περισσότερο άπό τούς άστούς. 
Τόν έχει φάει ή σλαβοφοβία του! Φοβούμαι πώς περισσότερο τόν τραβάει 
ή θάλασσα άπό τό Βουνό.

’Εννοούσε δηλαδή πώς ό Σβώλος προτιμούσε νά  πά ει στή Μέση 
’Ανατολή παρά νά βγει στό Βουνό. Α ύτά μάς είπε καί τό βράδυ τής ίδ ιας 
μέρας, δταν συναντηθήκαμε στό σπίτι τού άρρωστου τότε Πλουμπίδη 
στήν δδό Πανόρμου.

Φ αίνεται πώ ς καί ό Σβώλος κατάλαβε τήν άπογοήτευσή μας άπό τίς 
θέσεις πού άνάπτυξε. Καί μέ τήν έλπίδα πώς θά έβρισκε μεγαλύτερη 
κατανόηση άπό τίς ήγεσίες τών Κομμάτων τοΰ ΕΑΜ  καί είδικά άπό τό 
ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, έγραψε ένα σχέδιο συμφωνίας του μέ τό ΠΓ τού ΚΚΕ καί 
τίς καθοδηγήσεις τών άλλων κομμάτων τού ΕΑΜ , στό όποιο άναλυτικά 
άνάπτυξε τίς άπόψεις πού είχε βάλει προφορικά στή συνάντησή μας.

Τό σχέδιο αύτό τό έστειλε στόν I. Πετσόπουλο. Τόν παρακαλούσε νά 
τό στείλει στήν καθοδήγηση τοΰ ΚΚΕ κα ί ζητούσε νά μάθει τήν προσω
πική γνώμη του. ’Αμέσως δ Πετσόπουλος, μέ σημείωμά του, ζήτησε συν
άντηση μέ τόν Ζεύγο. Ό  Ζεύγος, πού έπίσης έτοιμαζόταν νά περάσει στήν 
’Ελεύθερη 'Ελλάδα, άνάθεσε σέ μένα τήν έπαφή. Πήρα τό σχέδιο καί 
άκουσα τό περιεχόμενο τής άπάντησης τοΰ Πετσόπουλου στόν Σβώλο .2

2. Δέν κατορθώσαμε νά βρούμε τό κείμενο τού «σχεδίου Σβώλου», δμως υπάρχει (δημο
σιευμένη στό βιβλίο τού I. Πετσόπουλου ’Α νοιχτή  έπ ισ ιολή  πρός τά μέλη  τον  ΚΚΕ, σελ. 
176-178), ή άπάντηση τού Πετσόπουλου στό Σβώλο, άπό τήν δποία βγαίνει τό νόημα τής 
συμφωνίας πού Επιδίωκε καί ή Απαίτησή του νά Επιβάλει τή γραμμή τής συνθηκολόγησης μέ 
τούς Άγγλους καί τήν πλουτοκρατική άντίδραση, στό έθνικοαπελευθερωτικό καί λαϊκό 
Επαναστατικό κίνημα. Παραθέτουμε τό περιεχόμενο αύτού τού άξιόλογου Εγγράφου:

Αθήνα 8.3.44
’Αγαπητέ μου φίλε. ’Εδιάβασα τό σχέδιό σου. Αύτά πού θά σού πώ είναι ή αυστηρά 

προσωπική μου γνώμη.
1) Ό λο τό σχέδιο άφήνει τήν Εντύπωση γενικά πώς ή ΠΕΕΑ γίνεται γιά νά περιορίσει τίς 

αύθαιρεσίες καί τά Εγκλήματα τού ΕΑΜ κατά τοϋ λαού. Νά προστατεύσει τήν περιουσία 
καί τή ζωή του κατά τής ληστείας καί τής δολοφονίας πού υποτίθεται δτι άσκεΐται άπό τό 
ΕΑΜ καί νά Ικανοποιήσει Ετσι τά «δίκαια παράπονα» τών άντιπάλων τοϋ ΕΑΜ καί τών 
«άποδεδειγμένων προδοτών». Εξασφαλίζοντας μάλιστα στούς τελευταίους καί δλα τά Ενδικα 
μέσα μιας πολιτισμένης δικαιοσύνης.

Είπαμε, άγαπητέ μου φίλε, δτι τό ΕΑΜ Εκαμε λ ά θ η .  ΟΙ Αντίπαλοί του δμως Εκαναν 
π ρ ο δ ο σ ί α  καί δέ νομίζω πώς ή κρίση αύτών τών προδοτών καί ή Ατμόσφαιρα πού
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Κάναμε μερικές συμπληρώσεις καί συμφώνησα νά σταλεί. Τό σχέδιο Σβώ
λου τό πήρε ό Ζεύγος μαζί του νά τό μεταφέρει στό Βουνό.

'Ιδρύεται ή ΠΕΕΑ. Ή  Βίνιανη πρώτη πρωτεύουσα τής Λαοκρατίας.

Κυριακή 10 τού Μάρτη 1944. Τό χωριό Βίνιανη τής άνταρτομάνας Ρού
μελης, στολισμένο καί ήλιόλουστο γιόρταζε. Στήν πλατεία του είχαν συγ
κεντρωθεί δλοι ot κάτοικοι τού χωριού καί άνάμεσά τους στελέχη καί

δημιουργούν σέ βάρος τού ΕΑΜ μπορεϊ νά είναι έκείνη πού θά μάς δδηγήσει καί στή διαπί
στωση τής κατάστασης καί τών μέσων γιά τή διόρθωσή της, σννεπώ; καί στή διατύπωση τον 
προγράμματος καί τών σκοπών τής ΠΕΕΑ.

Ή ΠΕΕΑ θά γίνει π ρ ώ τ α  π ρ ώ τ α  γιά ν" άντιταχθεϊ σάν κυβέρνηση τού λαού πον 
κάνει έθνικό άγώνα. ένάντια σ’ έκείνους, πού είτε κυβέρνηση τοϋ Ράλλη λέγονται είτε κυ
βέρνηση τοϋ Γλύξμπουργκ είτε πολιτικά κόμματα, άντί έθνικού άγώνα κάνουν είτε άμεση 
συνεργασία μέ τόν καταχτητή είτε έμμεση υποβοήθηση τών σκοπών τον. συνεπώς προδοσία. 
’Οργανώνοντας τόν έθνικό άγώνα καί τόν πόλεμο κατά τού κατακτητή στό πλευρό τών συμ
μάχων, θά προσπαθήσει νά τό κάνει δσο τό δυνατόν πιό άνώδυνα γιά τό λαό τής Ελεύθερης 
’Ελλάδας, κατανέμοντας κατά δικαιότερο, κατά τό δυνατόν, τρόπο τά βάρη τής συντήρησης 
τού άγώνα καί προσφέροντάς του σέ άντάλλαγμα τών θυσιών τήν αυτοδιοίκησή του.

Τό δεύτερο σημείο πού προκαλεϊ τήν προσοχή είναι τό έπανειλημμένο τόνισμα τής άσκη
σης τής διοίκησης διά τών άντιπροσώπων τής ΠΕΕΑ κατά τρόπο πού θά μπορούσε νά έκ- 
ληφθεϊ σάν σκέψη περιορισμού τής αυτοδιοίκησης. Πρέπει νά έχεις ύπόψη σου ώστόσο δτι ή 
αυτοδιοίκηση, ώς άπόδειξη τής έλευθερίας του, είναι τό μοναδικό άγαθό πού μπορέσαμε ώς 
τώρα νά δώσουμε στό λαό τής υπαίθρου, σάν άντάλλαγμα τών βαρύτατων θυσιών του γιά τή 
συντήρηση τού άγώνα.

Τρίτο σημείο είναι τό τής διοιχήσεως τοϋ έθνικού στρατού. Δέ θά είναι στρατός τού 
ΓουΟ,σον, άλλά τού έθνους μας καί συνεπώς δέ θά έξαρτάται «διά τού άρχιστρατήγου άπό 
τό άρχηγεϊο τής Μέσης ’Ανατολής άπ’ ευθείας», παρά διά τού ύπουργού τών Στρατιωτικών 
τής ΠΕΕΑ άπό τήν έπιτροπή, ή όποία, ώς έχουσα θέσιν έθνικής κυβέρνησης, είναι σ ύ μ 
μ α χ ο ς  τών συμμάχων κυβερνήσεων καί ρυθμίζει μαζί τους τά τής δράσης τοϋ στρατού 
μας, άλλά χαί σάν άπλή ΠΕΕΑ συνεννοείται διά τοΰ υπουργού της τών Στρατιωτικών μέ τό 
’Αρχηγείο Μέσης ’Ανατολής, έχτελεί διά τοϋ έθνικού στρατού έπιχειρήσεις πού συμφωνούν- 
ται μέ τό ’Αρχηγείο τής Μ. ’Ανατολής καί έχει καί τή δική της πρωτοβουλία στρατιωτικών 
έπιχειρήσεων δταν τό θεωρεί σκόπιμο χαί χρήσιμο είτε γιά τό διασυμμαχικό είτε γιά τό 
στενά έλληνικό άγώνα. ’Ανεξάρτητος άπό τήν ΠΕΕΑ άρχιστράτηγος, λαμβάνόντας άπ’ άλ
λου διαταγές, δέν μπορεϊ νά ύπάρξει...

Γι’ αύτό συνεξάρτητο είναι χαί τό 4ο ζήτημα τής πλειοψηφίας στήν ΠΕΕΑ. Ά ν  υπήρχαν 
6 Σβώλοι, θά συμφωνούσα 3 τοϋ ΚΚΕ χαί ΕΑΜ χαί 6 Σβώλοι. Άλλά έπειδή είναι ένας μόνο 
δ Σβώλος χαί ξέρω πώς σκέπτονται οί άλλοι 5, πού θ’ άκολουθήσουν τόν Σβώλο, έφόσον 
υπογράφει Ενα τέτοιο συμφωνητικό, βρίσκω πώς χαί αύτή ή διατύπωση είναι έπικίνδυνη, 
γιατί δημιουργεί προκαταβολικά τούς κινδύνους σοβαρών περιπλοκών χαί προστριβών, 
δταν οί άλλοι πιστεύουν δτι άποχτώντας άρχιστράτηγο δικό τους χαί πλειοψηφία στήν έπι
τροπή, χάνουν δτι θέλουν... Δέ βλέπω δέ στό σχέδιο, έχει πού λέει δτι «οί άποφάσεις θά 
λαμβάνωνται χατά πλειοψηφίαν», νά λέει τουλάχιστον «έντός τοϋ πνεύματος ένός έκ τών 
προτέρων καθοριζόμενου καί σύμφωνημένου προγράμματος», ώστε νά περιορίζονται οί 
κίνδυνοι παρεξηγήσεων.

Ξέρω τίς διαθέσεις τοϋ Κόμματος άπέναντί σου... Σοΰ συνιστώ γ ι’ αύτό χι έγώ, άφήνοντας 
κάθε άλλη σκέψη, ν’ άποφασίσεις ν’ άνίβεις άμέσως. ’Εκεί μόλις πάς θά πεισθεϊς, δτι δλα τά
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άγωνιστές τοΰ κινήματος. Μέ παρατεταμένα χειροκροτήματα κα ί θερμές 
έκδηλώσεις οΐ συγκεντρωμένοι υποδέχτηκαν τά άνώτατα στελέχη πού 
Ιφτασαν, γ ιά  νά  δώσουν, μπροστά στό λαό κα ί στούς άντιπροσώπους τών 
πολιτικών καί έθνικοαπελευθερωτικών όργανώσεων, τόν Ιερό όρκο πώς 
σάν μέλη τού Α νώ τα του  καθοδηγητικοΰ όργάνου τής άγωνιζόμενης Ε λ 
λάδας, θά έκτελέσουν πιστά τά  καθήκοντά τους, έχοντας σάν γνώμονα τό 
συμφέρον τής πα τρ ίδας καί τοΰ Ε λληνικού Λαού.

Ό  στρατηγός Μ πακιρτζής διάβασε τήν 'Ιδρυτική Πράξη τής Πολιτι
κής ’Επιτροπής Έ θν ικ ή ς  ’Απελευθέρωσης:

«Έχοντας ΰπόψη:
1) Τίς υπέρτατες έθνικές άνάγκες καί τήν επιτακτική άπαίτηση τού 
έλληνικού λαού γιά τή δημιουργία μέσα στή χώρα ένός κεντρικού 
πολιτικού όργάνου πού νά συντονίσει τίς προσπάθειες καί τόν 
άγώνα γιά τήν έθνική άπολύτρωση καί νά άναλάβει τήν ύπεύθυνη 
διοίκηση τών έλεύθερων καί έλευθερούμενων περιοχών τής χώρας

2) Τήν άπό 15 Δεκεμβρίου 1943 πρόσκληση τής ΚΕ τού Εθνικού  
’Απελευθερωτικού Μετώπου σέ όλα τά κόμματα καί τίς όργανώσεις 
καθώς καί τήν κυβέρνηση Τσουδερού, γιά τό σχηματισμό κυβέρνη
σης γενικού έθνικού συνασπισμού.

Τό χω ριό Β ίνιανη



Ό  πρώτος πρ ό εδρο ς  τής Π ΕΕΑ οτρ/γός Εύρ. Μ πακιρτζής

Ή λ. Τσιρ ιμώκος Γραμματέας Στρ/γός Μάντακας. Γραμματέας
Δ ικ α ιο σύ νη ς  Στρατιωτικών



Ή  όρκομωσία τής Π ΕΕ Α  μ έ  
τή νέα της (δ ιευ ρυμ ένη ) | 

σύνθεση

Σιάντος. Γραμματέας  
Εσω τερικών

Κώστας Γραβριηλίδης. 
Γραμματέας Γεω ργίας
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Σ υγ κ ρ ο τ ο ΰ μ ε 
ΙΙΟΛΙΤΙΚΗ ι-πιτΡΟΐΐΗ 1-0ΝΙΚΗΣ ΑΓΙΕ-λευθι ρω ιιις. ποΰ  άποτελείται 
προσω ρινά  ά π ό  τά ύ πογρα φ όμ ενα  μέλη.
Κύριος καί πρω ταρχικός σ κοπός τής επ ιτροπής είναι:
Νά συντονίσει καί νά διεξάγει μέ δλα τά μέσα καί μέ δλες τίς δυνά
μεις μέσα στήν Ελλάδα καί στό πλευρό τών Συμμάχων μας. τόν 
άγώνα κατά τών κατακτητών.
Νά άγωνιστεΐ γιά τό διώξιμο άπό τή χώρα καί τή συντριβή τών Γερ
μανών καί Βουλγάρων εισβολέων, γιά τήν ύλοκληρωτική έθνική 
άπελευθέρωση καί γιά τήν κατοχύρωση τήςάνεξαρτησίας».

Ή  Έπιτροπή μέ Διάγγελμά της. πού τό υπόγραφαν δ Πρόεδρός της 
στρατηγός Εύριπίδης Μπακιρτζής καί ot Γραμματείς της, ό στρατηγός

πράγματα είναι δ π ω ς  π ρ έ π ε ι  ν ά  ε ί ν α ι  καί δλες οί συμφωνίες θά γίνουν δ π ω ς  
π ρ έ π ε ι  ν ά  γ ί ν ο υ ν  καί δπως θά σάς υποδείξει τό συμφέρον τοϋ άγώνα. Δέν έχουν 
σημασία γιά μάς οί πλειοψηφίες δταν υπάρχει άπόλντη συμφωνία στούς σκοπούς καί καλή 
πίστη. 'Αλλωστε καί έάν άληθεύει δτι έπίκειται πρόσκλησή σου άπό πάνω πρός συνεννόηση 
καθίσταται καί γι’ αύτό άναγκαϊο.

Δέν έχω λοιπόν παρά νά σού συστήσω καί πάλι νά έπισπεύσεις τήν άναχώρησή σου, κι 
έπάνω μήν άμφιβάλλεις πώς θά τά κανονίσεις μέ τόν Γιάννη (Ίωαννίδη) καί τούς λοιπούς 
κατά τόν πιό Ικανοποιητικό τρόπο.

Είμαι στή διάθεσή σου, ότιδήποτε ώρα μέ θέλεις νά μιλήσουμε
Μέ άγάπη 

Ι.Π.
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Εμμανουήλ Μάντα> ς, 6 Γραμματέας τής ΚΕ τού ΚΚΕ Γιώργης Σιάντος, 
ό Γραμματέας τής ΕΛΔ Ή λία ς  Τσιριμώκος, ό Γραμματέας τού ΑΚΕ Κώ
στας Γαβριηλίδης, τόνιζε άνάμεσα στά άλλα:

«’Εμείς ύπακούοντας στήν άξίωση τού 'Ελληνικού λαού καί άντα- 
ποκρινόμενοι στήν έθνοφελή έκκληση τής Κεντρικής Ε π ιτροπή ς τού 
ΕΑΜ. συγκροτήσαμε σήμερα τήν Πολιτική Έ π ιτροπή  Ε θνική ς  
’Απελευθέρωσης, πού θά έργαστεί μέ όλες τίς δυνάμεις της γιά  τούς 
παρακάτω  σκοπούς:
1. Τήν κατεύθυνση δλων τών θελήσεων, δλων τών δυνάμεων τών 
Ελλήνων γιά  τήν έκπλήρωση τού πρώτου, τού κυρίαρχου, τού 
υπέρτατου σκοπού έθνικής άπελευθέρωσης...
2. Τήν 'Ένωση δλων τών Ε λλήνω ν κάτω άπό μιά ένια ία έθνική κυ 
βέρνηση... Ή  Έ π ιτροπή  δέ θά πάψει ποτέ τίς προσπάθειές της γιά 
νά πετύχει μέ κάθε τρόπο τό σχηματισμό κυβέρνησης γενικού έθνι- 
κςΰ συνασπισμού.
3. Τήν άποκατάσταση τής λαϊκής κυριαρχίας. Κάθε ένέργεια τής 
Ε π ιτροπή ς θά έμπνέεται άπό τήν πίστη της πρός τή λαϊκή κυριαρ
χία. Πρώτη της πράξη θά είναι νά προσφύγει στή λαϊκή κρίση, συγ- 
καλώντας άμέσως Έ θν ικ ό  Συμβούλιο λαϊκών άντιπροσώπων, πού 
θά έκλέξουν έλεύθερα οί Έ λληνες πολίτες...
Μετά τό διώξιμο τοΰ κατακτητή, τότε πού θά ερθει ή ώρα τής λύσης 
τών μεταπολεμικών προβλημάτων τής χώρας, ή Έ π ιτροπή  θά κάνει 
τίς πιό  μεγάλες προσπάθειες γιά  νά όδηγηθεί ό λαός σέ δημοψήφι
σμα γιά  τό πολιτειακό καί σέ συντακτική συνέλευση άπό πανεθνική 
κυβέρνηση...
4. Τή βελτίωση, όλοκλήρωση καί άπρόσκοπτη λειτουργία τών θε
σμών τής αύτοδιοίκησης. Ο ί θεσμοί αυτοί πού ξεπήδησαν μέσα άπό 
τή φωτιά τού άπελευθερωτικού άγώνα, άνταποκρίνονται στήν πιό 
έκδηλη τάση τοΰ έλληνικού λαού, στίς πιό βαθιές άνάγκες μιάς άλη- 
θινής δημοκρατίας...3)».

Στή συνέχεια τό Διάγγελμα άναφερόταν στά καθήκοντα τής προσαρ
μογής τού ΕΛΑΣ στή νέα πραγματικότητα καί τίς προοπτικές τής ΠΕΕΑ , 
στήν πάλη γιά τήν ικανοποίηση τών βιοτικών καί γενικότερα παραγω γι
κών άναγκών τοΰ έργαζόμενου λαού, στήν άνακούφιση τών θυμάτων, στή 
μόρφωση κα ί τόν πολιτισμό.

Ή  Ιδρυση τής Π ΕΕΑ  άποτέλεσε Ιστορική κατάχτηση κα ί σταθμό 
στήν άνάπτυξη τού άγώνα τού λαού γιά  τήν έθνική άπελευθέρωση καί 
άνεξαρτησία, γ ιά  πολιτικές καί κοινωνικές άλλαγές. Γ ι’ αύτό ό έλληνικός 
λαός δέχτηκε μέ μεγάλο ένθουσιασμό τήν άναγγελία τής συγκρότησης τού

3. Ό λα  τά άποσπάσματα άπό τήν Ιδρυτική Πράξη καί τό Διάγγελμα τής ΠΕΕΑ πάρθη- 
καν άπό τήν «’Εθνική ’Αντίσταση», τεύχος 1, σελ. 90, 91, 98.
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λαϊκού κυβερνητικού όργάνου. Χ ιλιάδες χαιρετιστήρια, ά π ’ όλες τίς  όρ- 
γανώσεις καί τά  ένοπλα λαϊκά τμήματα, ά π ’ δλες τίς γωνιές τής χώρας, 
έφταναν στό όνομα τού Προέδρου τής Π ΕΕΑ  Ευριπίδη Μ πακιρτζή καί 
χωριστά στούς Γραμματείς της.

ΙΙώς τήν ήθελε κα ί πώς τήν έϋλεπε τήν ΙΙΕ Ε Α  τό ΕΑΜ

Ή  KF. τοϋ ΕΑΜ έγκαιρα εΐ'/ε δώσει εντολή στό κλιμάκιό τη : στήν ’Ελεύ
θερη 'Ελλάδα νά στείλει χαιρετιστήριο στήν ΠΕΕΑ , άμέσως μετά τή συγ
κρότησή της καί σέ άπόφασή της διαπίστωνε, άνάμεσα σέ άλλα, πώς ή 
συγκρότηση τής ΠΕΕΑ «έγκαινίαζε μιά καινούρια περίοδο τον έθνικοϋ 
άγώνα..., άποτελεΐ έπιστέγασμα τής άόιάκοπης προσπάθειας που κατέ
βαλε τό ΕΑΜ  γιά τήν έθνική ένότητα, δμως δέν είναι καί τέρμα. Είναι 
ένας σταθμός στίς προσπάθειες αυτές, πού πρέπει νά συνεχιστούν καί θά 
συνεχιστούν τόσο άπό τήν πλευρά τοϋ ΕΑΜ, δσο καί άπό τήν πλευρά τής 
Πολιτικής ’Επιτροπής, δπως ύποσχέθηκε στό διάγγελμά της».

Στήν άπόφαση τονιζόταν: «... "Οσο έξαρτάται άπό τό ΕΑΜ δέ θά 
παραλειφθεΐ καί ή πιό μικρή προσπάθεια γιά  νά πραγματοποιηθεί ό πό
θος τοϋ έλληνικού λαού γιά τήν ένότητα πάλης. Αυτό είναι κα ί μένει Uva 
άπό τά πρώτα μας καθήκοντα».

Ή  ΚΕ τοϋ ΕΑΜ  έβλεπε τήν Π ΕΕΑ  μόνιμο κυβερνητικό όργανο. 
Στήν άπόφασή της δέν άναφέρεται ή άνάγκη τής δημιουργίας Κυβέρνησης 
γενικού έθνικού συνασπισμού. Καί άφού διαπίστωνε πώς «... Ή  Πολιτική 
’Επιτροπή είναι ίνα  πολ.τικό δργανο βασισμένο κα ί ριζωμένο στό λαό. 
'Απ’ τό λαό άντλεΐ τήν έξουσία της καί στό λαό στηρίζεται...», υπογράμ
μιζε πώς «Τό ΕΑΜ... έχει ύψίστη ύποχρέωση νά διευκολύνει τό έργο τής 
Πολιτικής ’Επιτροπής, νά άποτελέσει ίνα  άπό τά γερά θεμέλια, νά δια
δώσει καί στόν τελευταίο "Ελληνα τούς σκοπούς της, νά σεβαστεί αύ- 
στηρά τήν έξουσία καί τίς διαταγές της, νά 'ναι πάντα πρώτο στόν πανελ
λήνιο συναγερμό».*

Ή  άντίδραοη τών Ά γ γ λ ω ν  καί τής βασιλικής Κυβέρνησης.

Στήν τελετή τής ίδρυσης κα ί τής όρκωμοσίας τής Π ΕΕΑ , δέν παρουσιά
στηκε ή ΒΣΑ, άν καί προσκλήθηκε. Ούτε άντιπρόσωποι τοΰ Ε Δ Ε Σ καί 
τής ΕΚΚΑ παραβρέθηκαν. Μέ τή στάση τους ήθελαν νά δείξουν τήν άντί- 
θεσή τους μέ τήν ύπαρξη Π ολιτικής ’Επιτροπής, πού μέ πείσμα άπόκλειαν 
στίς πολυήμερες συζητήσεις στήν Πλάκα.

Ή  Π ΕΕΑ , άμέσως μετά τή συγκρότησή της, έστειλε τηλεγράφημα

4. Στό Ιδιο, σβλ. 95-96.
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στην Κυβέρνηση τοϋ Καΐρου, μέ τό όποιο άνακοίνωνε τό σχηματισμό της, 
τούς σκοπούς της καί διερμηνεύοντες, δπως έγραφε, έκδηλον έπιθυ- 
μίαν τού Λαού καί τών ένόπλων δυνάμεων του» άπευθυνόταν οτόν Πρόε
δρο τής Κυβέρνησης τού Καίρου καί ζητούσε ά π ’ αύτόν νά άντιληφθεί τίς 
έπιτακτικές έθνικές άνάγκες καί νά συμβάλει στό σχηματισμό Κυβέρνησης 
γενικής έθνικής ένότητας.5

Τό τηλεγράφημα αύτό, πού στάλθηκε μέ τόν άσύρματο τής ΒΣΑ, 
παραδόθηκε στήν Κυβέρνηση, άπό τίς άρμόδιες άγγλικές άρχές Μέσης 
’Ανατολής μέ καθυστέρηση, στίς 15 τού Μάρτη. Τήν άλλη μέρα ό Τσουδε
ρός κοινοποιούσε τό τηλεγράφημα τής ΠΕΕΑ στό βασιλιά κα ί τού ζη
τούσε έγκριση νά άπαντήσει ή Κυβέρνηση στήν Π ΕΕΑ  δτι είναι σύμφωνη 
νά συγκροτηθεί Έ θν ικ ή  Κυβέρνηση μέ έδρα τό Κάιρο καί δτι ο ί σχετικές 
διαπραγματεύσεις θά γίνουν στήν ’Αθήνα, άνάμεσα στούς άρχηγούς τών 
κομμάτων, στούς όποιους θά πρέπει νά άποταθούν τά  κόμματα κα ί οί 
έθνικοαπελευθερωτικές όργανώσεις.

Χωρίς νά περιμένει τήν έγκριση τού βασιλιά, ό Τσουδερός, ύστερα 
άπό σιωπή ένός μηνός, άπαντούσε στό τηλεγράφημα τού στρατηγού Σ α 
ράφη πώς συμφωνεί γ ιά  τή συγκρότηση Έ θνικής Κυβέρνησης κα ί τόν 
παρακαλούσε νά διαβιβάσει τό τηλεγράφημά του στά μέλη τής Π ΕΕΑ .

Τήν ίδια  μέρα τηλεγράφησε στούς πολιτικούς άρχηγούς γιά  νά τούς 
διαβεβαιώσει πώς «... ουδέποτε έσκέφθημεν οϋτε προετοιμάοαμεν συνερ
γασίαν μονομερή μέ χομμοννιστάς χα ί άπορουμεν πώς πιστεύεται τούτο 
μεταξύ σας»6 Παρακαλούσε τόν Σοφούλη νά άναλάβει τή διεξαγωγή δ ια 
πραγματεύσεων μέ τούς δρους πού ό ίδ ιος έβαζε στό γράμμα του στόν 
υπουργό Καραπαναγιώτη, στό όνομα δλων τών άστικών κομμάτων.

Ποιοί ήσαν αυτοί οί δροι; «... ή σύνθεση τής τελευταίας Βουλής, 
έγραφε ό Σοφούλης, άποτελεϊ τό μόνο υφιστάμενον τεχμήριον τής λαϊκής 
θελήσεως...» "Ομως καί πάλι συμβούλευε νά μείνει ή Κυβέρνηση μέ τήν 
«...τωρινή σύνθεσίν της» καί δτι «... ή πλήρης συνεννόησις κα ί άναγνώρι- 
σις τής έν Καΐρω Κυβερνήσεως έκ μέρους τοϋ πολιτικού κόσμου, άποτελεϊ 
βεβαίαν ένίσχνσιν άπέναντι τών συμμάχων καί προσδίδει εις αυτήν καί τό 
κύρος πλέον Έθνικής Κυβερνήσεως».7

ΟΙ "Αγγλοι καί ό Τσουδερός, πού ήξεραν καλύτερα τά  πράγματα 
καί τήν πραγματική άξία τών πολιτικών κομμάτων στήν Ε λ λά δ α , λίγη 
σημασία έδιναν στίς διαβεβαιώσεις τών άποσπασμένων άπό τή ζωή πολ ι
τικών άρχηγών. Χαρακτηριστικό είναι τό τηλεγράφημα τοϋ Τσουδερού, 
στίς 8 τού Μάρτη, πρός τό βασιλιά: «... Τά κόμματα ή άκριβέστερα οί 
άρχηγοί τών παλαιοδημοκρατικών κομμάτων είναι καλαί “φίρμες”, άλλά 
δέν έχουν πραγματικήν δύναμιν διά νά άντισταθούν κατά μ ιάς όποιασδή-

5. ΚΚΕ. 'Επίσημα κείμενα, τόμος 5ος, σελ. 561.
6. Έμμ. Τσουδερός, δ.π. σελ. 117.
7. Γ. Άθανασιά&ης, στό Ιδιο, σελ. 163.
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ποτε κατευθύνσεως τής κοινής γνώμης, πρός τήν όποίαν αυτοί δέν συμ
φωνούν. Πιστεύω δτι σήμερον ή κοινή γνώμη διευθύνεται άπό τά άρι- 
στερά στοιχεία πάσης κατηγορίας καί άπό τούς ένοπλους τών βουνών... 
Ή νεολαία τής χώρας μας, άμφοτέρων τών φύλων, σχεδόν έν τώ σννόλω  
της, ιδίως εις τάς πόλεις, έχει ταχθεί μέ τούς Αριστερούς καί ή έχθρική 
κατοχή συνήθισε τούς νέους νά έκφράζονν άφόβως τάς Ιδέας των καί νά 
τάς υποστηρίζουν μέ κάθε τρόπον...».8

Ό  βασιλιάς, υστέρα άπό δύο μέρες, Εβαζε φρένο στίς πρωτοβουλίες 
καί δραστηριότητες τοϋ Τσουδερού. ’Α παντώντας στό τηλεγράφημά του, 
πρόσταζε: «... μήν προβήτε εις άνάληψιν υποχρεώσεων όυναμένων δε
σμεύσουν ήμάς πρίν όοθή ό άπαιτούμενος χρόνος μελετήσωμεν καί σχη- 
ματίσωμεν γνώμην». Ό  βασιλιάς άναλάβαινε τή ρύθμιση τού πολιτικού 
προβλήματος δικτατορικά, ύπολογίζοντας στήν ύποστήριξη τής βρετανι
κής Κυβέρνησης.

Σάλος στούς πλουτοκρατικούς κύκλους.

Σάλο καί σύγχυση προκάλεσε στούς κύκλους τών ήγεσιών τών άστικών 
κομμάτων κα ί τής άντιεαμικής άντίδρασης ή άναγγελία τής συγκρότησης 
κυβερνητικού όργάνου στήν ’Ελεύθερη Ε λ λ ά δ α .9 Π αρ’ δλο πού ή ΚΕ τού 
ΕΑΜ Εγκαιρα είχε προειδοποιήση όλους τούς άρχηγούς τών πολιτικών 
κομμάτων, ή είδηση τούς κατατάραξε.

Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ  Εστειλε στίς 20 τού Μάρτη άντίγραφα τής 'Ιδρυτικής 
Πράξης τής Π ΕΕΑ , τού Διαγγέλματός της πρός τόν Ε λλην ικ ό  Λαό καί 
τής άπόφασης τής ΚΕ τού ΕΑΜ στούς άρχηγούς τών Κομμάτων. ’Επίσης 
μέλη τής ΚΕ τούς έπισκέφτηκαν κα ί τούς Ενημέρωσαν γ ιά  δλα.

8. Έμμ. "ίσουδερός, δ.π. σελ. 119.

9. Στό «Δελτίο Πληροφοριών» τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ τής 28.3.1944, άναφέρεται: «Κατά πλη
ροφορίες άπό θ .  Τσάτσο δλοι οί πολιτικοί άρχηγοί στείλανε τηλεγράφημα στόν Τσουδερό 
χαί ζητάνε τό συντονισμό τών ένεργειών γιά νά μή Αναγνωριστεί ή ΠΕΕΑ. ’Εξουσιοδοτούνε 
τόν Τσουδερό νά προτείνει τή διεύρυνση τής Κυβέρνησής του μέ συμμετοχή τοϋ πολιτικού 
κόσμου, σάν άντίρροπο στήν ΠΕΕΑ. ’Επίσης τοΰ προτείνουν νά καλέσει καί τό ΚΚ νά 
στείλει άντιπρόσωπό του». Σημ.: ΟΙ άρχηγοί τών παραδοσιακών άστικών Κομμάτων ξανα- 
γυρίζουν στήν παλιά θέση τους νά μήν άναγνωρίζουν τή νέα πραγματικότητα πού δημιουρ- 
γήθηκε. Στέκονταν στή θέση δτι μόνο τά Κόμματα τής Βουλής τού 1936 κατά τεκμήριο 
έκφράζονν τή λαϊκή θέληση καί μπορούν νά Αντιπροσωπεύουν τό λαό.

Μιά άλλη πληροφορία στό Δελτίο τής 30.3.44 Ελεγε: «’Από συζητήσεις μέ τόν Πέτρο 
Ράλλη βγαίνει τό συμπέρασμα πώς ή μόνη άπασχόληση δλου τού πολιτικού (κόσμου) σήμερα 
είναι δ κίνδυνος τού κομμουνισμού. ’Ελπίζουν δλοι πώς ή ’Αγγλία θά τούς βοηθήσει μέ δλες 
τις δυνάμεις στήν άπομάκρυνση αύτού τού κινδύνου. Ό  Ρέντης δήλωσε πώς δέ θέλει καμιά 
έπαφή μέ τούς κομμουνιστές καί προκειμένου νά πολεμήσει γίνεται όχι μόνο Γερμανός, άλλά 
καί βουδιστής! Σχετικά μέ τή δημιουργία τής ΠΕΕΑ είπε πώς είναι κάπως Ανησυχητική μά 
έλπίζει καί πάλι στήν άγγλική ύποστήριξη καί στό γεγονός δτι στήν ’Ελλάδα οΐ συνθήκες 
είναι διαφορετικές άπό τή Σερβία».
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Τίς συναντήσεις μας μέ τό Κόμμα τών Φιλελευθέρων τίς συνεχίζαμε 
μέσω τοϋ έκπροσώπου τοϋ θ .  Σοφούλη, Γ. Βαρβούτη. Στίς 20 τού Μάρτη, 
ϊιστερα άπό μιά πολύωρη συζήτηση μέ τόν Γιάννη Σοφιανόπουλο, πού 
δεχόταν καί δέ δεχόταν την Ά ντ ιπροεδρ ία  καί τή Γραμματεία τών Ε ξ ω 
τερικών υποθέσεων, πού τού πρόσφερε ή Π ΕΕΑ , έπισκέφθηκα τόν Γ. 
Βαρβούτη κα ί ζήτησα νά μοϋ έξασφαλίσει μιά συνάντηση μέ τόν Σοφούλη 
γιά  τήν έπόμενη μέρα. Τού έδωσα τό φάκελο μέ τά ύλικά τής Π ΕΕΑ  καί 
τής ΚΕ τού ΕΑΜ. Τ ά διάβασε μέ προσοχή. ’Α πάντησα στά έρωτήματά 
του κα ί έδωσα μερικές συμπληρωματικές έξηγήσεις κα ί πληροφορίες. 
Ή τα ν πολύ έπιφυλακτικός, δμως φαινόταν πώς κάτι τόν βασάνιζε. 
Έ κ α νε  μερικές βόλτες στό δωμάτιο κα ί ξαφνικά σταμάτησε καί γυρ ίζον
τας πρός τό μέρος μου είπε:

-  Πολύ μεγάλος πειρασμός γ ιά  τούς πολιτικούς μας, πού χρόνια 
τώρα μαραζώνουν στήν άδράνεια... Δέν είναι μικρό πράγμα 'Υ πουργός σέ 
μιά Έ θνικοαπελευθερωτική Κυβέρνηση!

Τήν άλλη μέρα, στό δρόμο πού πηγαίναμε νά συναντήσουμε τόν Σ ο
φούλη, ό Βαρβούτης μού είπε πώς ό κ. Πρόεδρος είναι πολύ έκνευρισμέ- 
νος καί μέ παρακάλεσε νά είμαι προσεκτικός στίς έκφράσεις μου.

Βρήκαμε τόν Σοφούλη όρθιο στό γραφείο του. Μού πρόσφερε τό χέρι 
του λέγοντας: «Τί κρίμα πού δέν μπορώ νά σέ συγχαρώ υπουργό!» Καί 
άμέσως πρόσθεσε: «Δέν είναι ώρα γ ιά  άστεΐα... Μάς φέρατε μπροστά σέ 
τετελεσμένο γεγονός, νομίζοντας πώς μάς πήρατε φαλάγγι!... Κάνετε λά
θος... Τά πολιτικά Κόμματα ποτέ δέ θά δεχτούν συμφωνία μέ τήν Π ΕΕΑ , 
ούτε καί θά συζητήσουν μ’ αύτή... Πρέπει άμέσως νά διαλυθεί ή Π ΕΕΑ  
γ ιά  νά μπορέσουμε νά συνεχίσουμε τίς διαπραγματεύσεις γ ιά  μιά Ε θν ικ ή  
λύση τού πολιτικού ζητήματος». Μόνον δταν τέλειωσε τό μονόλογό του 
κατάλαβε πώς μάς κρατούσε όρθιους. Ζήτησε συγνώμη κα ί μάς πρότεινε 
νά καθίσουμε. Τού άπάντησα πώ ς ύστερα άπό δσα άκουσα δέν υπάρχει 
έδαφος γιά  συζήτηση. Ή  Π ΕΕΑ , πρόστεσα, είναι Ινα γεγονός πού άργά fj 
γρήγορα θά ύποχρεωθούν δλοι, «φίλοι» κα ί έχθροί, νά  τό υπολογίσουν. 
Ε μ ε ίς  κάναμε τό καθήκον μας άπέναντι στήν Ε λλά δ α  καί τό λαό μας. Ή  
Ιστορία θά μάς κρίνει!

Δέν ήταν μικρότερη ή πικρ ία  πού δοκίμασα άπό τήν έπίσκεψη μας 
στόν Καφαντάρη.

Συνεχίζοντας τίς έπαφές έπισκεφτήκαμε τόν Π απανδρέου. Ή τα ν  
συγκροτημένος, εύγενικός καί ψύχραιμος, άντίθετα άπό δ,τι φημολογούν- 
ταν γ ιά  βίαιες έπιθέσεις του κατά τής ΠΕΕΑ . Παρατήρησε πώς κάπως 
βιάστηκε τό ΕΑΜ νά άναγγείλει τή συγκρότηση τής Κυβέρνησης τού 
Βουνού, πρίν τελειώσουν οί διαπραγματεύσεις τού ’Αρχιεπισκόπου. Ε ίπε 
πώς δέ συμφώνησε μέ τόν Σοφούλη πού έσπευσε νά είδοποιήσει τόν 
Τσουδερό πώς τά πολιτικά κόμματα θεωρούν άπαράδεχτη κάθε συμφωνία 
μέ βάση τήν Π ΕΕΑ  κα ί δτι είναι άντίθετη μέ τήν κοινή γνώμη. Ό  Π απαν
δρέου άποκάλυψε, δχ ι χωρίς άνησυχία, πώς ό Σοφούλης, πού μέχρι τώρα 
ήταν άντίθετος κα ί θεωρούσε περιττή κάθε διεύρυνση τής Κυβέρνησης,
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ειδοποιούσε πώ ς τά κόμματα είναι έτοιμα νά στείλουν στό Κάιρο άντι- 
προσώπους τους άμέσως μόλις μπούν στή διάθεσή τους άσφαλή μεταφο
ρικά μέσα.

Τήν ώρα πού έτοιμαζόμασταν νά φύγουμε, ό Παπανδρέου είπε:
-  Ά ς  εύχηθούμε νά  πάνε δλα καλά. Δέν άποκλείεται νά  βρεθούμε 

«συναγωνιστές» -  τόνισε τήν τελευταία λέξη -  στό Βουνό!
Στό μεταξύ στήν ’Αθήνα ή άντίδραση άνοιξε μιά χωρίς προηγούμενο 

συκοφαντική καμπάνια έναντίον τής Π ΕΕΑ , ένώ τόν ίδ ιο  καιρό συνεχί
στηκε άδιάκοπη ή άνταλλαγή τηλεγραφημάτων τών πολιτικών ’Αρχηγών 
μέ τόν Τσουδερό.

Στή Μέση ’Ανατολή.

Στή Μέση ’Ανατολή ό στρατός άπό τίς άρχές τού Μάρτη βρισκόταν σέ 
πολιτική δραστηριότητα, δπως διαπίστωνε τό ΣΜ Α. Μέ έγγραφό του 
πληροφορούσε τή βασιλική κυβέρνηση τού Καίρου πώς «... προκύπτει έκ 
τούτον δτι περαιτέρω ταραχαί καθίστανται άναπόφευκτοί...», συνιστούσε 
νά παρθούν μέτρα «... γιά  τήν πρόληψη άνεπιθυμήτων περιστατικών» καί 
προειδοποιούσε πώ ς «... αί Βρετανικαί Στρατιωτικοί άρχαί είναι έν τού- 
τοις διατεθειμένοι νά άφήσουν τήν ύπόθεσιν ταύτην είς χείρας τών 'Ελλη
νικών Στρατιωτικών Αρχών...».

'Η  πολιτική δραστηριότητα στό στρατό όφειλόταν βασικά στό γεγο
νός δτι ή Πρώτη ταξιαρχία πού μετακινήθηκε άπό τήν Παλαιστίνη στήν 
Αίγυπτο, γ ιά  νά μεταφερθεϊ στό μέτωπο τής ’Ιταλίας, έξακολουθούσε νά 
κρατιέται στή Μέση ’Ανατολή. Κυκλοφορούσαν φήμες πώς ή μετακίνηση 
ματαιώθηκε καί οΐ έλληνικές δυνάμεις καταδικάστηκαν σέ άδράνεια, μα
κριά άπό τήν 'Ε λλάδα. “Ολες οί μονάδες ζητούσαν έπίμονα τήν άμεση 
συμμετοχή στίς έπιχειρήσεις καί οΐ άξιωματικοί κα ί ot όπλίτες έμπνέονταν 
άπό τόν πόθο νά πάρουν μέρος στόν άπελευθερωτικό πόλεμο.

Φήμες κυκλοφορούσαν γιά  δήθεν συγκρότηση παράνομης Πολιτικής 
’Επιτροπής μέ έπικεφαλής τόν ’Αρχιεπίσκοπο, δτι ό βασιλιάς διόρισε τόν 
Δαμασκηνό ’Αντιβασιλέα. Ό λ α  αύτά γίνονταν χωρίς τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. 
Τόν ίδιο καιρό κυκλοφόρησε ή είδηση πώς ό ΕΛΑΣ, πα ρ’ δλη τήν ούσι- 
αστική διάλυση τών τμημάτων τού Ζέρβα, σταμάτησε τήν καταδίωξή του 
καί κάθε ένοπλη σύγκρουση. Ή  άπόφαση τού ΕΛΑΣ συνδεόταν μέ τήν 
πληροφορία πώς στό χωριό Πλάκα οί διαπραγματεύσεις γ ιά  τήν ένοποί- 
ηση τών άνταρτικών δυνάμεων τορπιλίστηκαν άπό τόν Ε Δ Ε Σ  καί τήν 
ΕΚΚΑ, ύστερα άπό ύποδείξεις τών Ά γγλω ν. Ά κ ό μα  πώς μέ τή στάση τοϋ 
Ψαρρού καί τού Καρτάλη δέ συμφώνησε ό στρατηγός Μ πακιρτζής, άπο- 
χώρησε άπό τήν ΕΚΚΑ καί προσχώρησε στό ΕΑΜ πού τραβάει άποφα- 
σιστικά νά συγκροτήσει ύπεύθυνο πολιτικό όργανο στήν Έλεύθερη Ε λ 
λάδα.

I l l



ΟΙ φήμες αύτές προκαλούσαν σοβαρές συζητήσεις γιά  τή στάση πον 
θά έπρεπε νά τηρήσουν ot ένοπλες δυνάμεις, σέ περίπτωση πού θά άναγ- 
γελθεΐ ή δημιουργία Κυβέρνησης ή Κυβερνητικής Ε π ιτρ ο πή ς  στήν ’Ελεύ 
θερη Ε λλά δ α . Δ ιατυπώνονταν διάφορες άπόψεις: 'Ο ρισμένοι δημοκρα
τικοί παράγοντες καί μικρός άριθμός δημοκρατικών άξιωματικών συνι- 
στούσαν άδράνεια, ή άπλή έκδήλωση συμπάθειας κα ί άκόμα ό στρατός νά 
περιορίσει τά αίτήματά του στούς δυό βασικούς σκοπούς: Νά έτοιμα- 
στούν οί ένοπλες δυνάμεις γιά  τίς έπιχειρήσεις κα ί νά  έπιμένουν στήν 
άμεση μεταφορά τους στό ιταλικό μέτωπο. ΟΙ όργανώσεις είχαν τή γνώμη 
πώ ς ή άδράνεια θά άπαγοήτευε τούς όπλίτες κα ί τούς δημοκρατικούς 
άξιωματικούς. Θ ά μείωνε σοβαρά τή σημασία τοϋ κυβερνητικού όργάνου 
τής ’Αντίστασης. Θ ά ύψωνε τό κύρος τής βασιλικής κυβέρνησης πού θά 
έκμεταλλευόταν τή «νομιμοφροσύνη» κα ί τήν έλλειψη άλληλεγγύης τών 
ένοπλων δυνάμεων Μέσης ’Ανατολής στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ.

’Επικράτησε ή άποψη πώς μόλις άναγγελθεΐ ή συγκρότηση κυβερνη
τικού όργάνου, άξιωματικοί κα ί όπλίτες νά  ταχθούν άνεπιφύλαχτα στό 
πλευρό τον κα ί μέ υπόμνημα νά άπαιτήσουν άπό τήν κυβέρνηση τοϋ 
Τσουδερού νά διαπραγματευτεί μέ τήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα γιά τήν ενο
ποίηση τών δνό Κυβερνήσεων.

ΟΙ Ά γ γ λ ο ι κα ί ή Κυβέρνηση τοϋ Καίρου προσπαθούσαν νά μή γίνει 
γνωστή ή συγκρότηση τής Π ΕΕΑ . Ό τ α ν  δμως άρχισε νά φημολογείται, τό 
άγγλικό στρατηγείο κυκλοφόρησε διαδόσεις πώς, τάχα, ό στρατηγός Σ α 
ράφης διαφώνησε μέ τή δημιουργία τής Πολιτικής έπιτροπής καί συμβού
λευε τό στρατό τής Μέσης Α νατολής νά  μήν παρασυρθεΐ άπό τούς 
«άναρχικούς». Έ γ ιν ε  γνωστή ή Ιδρυση τής ΠΕΕΑ στίς 21 τού Μάρτη, 
άπό μιά έκπομπή τού ραδιοσταθμού τής Μόσχας πού έξυμνοϋσε τήν 
Ε θ ν ικ ή  Α ντίσταση, καρπό τής όποίας θεωρούσε τήν Π ΕΕΑ . Ή  έκπομπή 
άναφερόταν σέ άρθρο τής έφημερίδας «Κόκκινος Α στέρα ς» , έκείνης τής 
μέρας, πού τόνιζε πώς «δλοι οΐ Έ λληνες πατριώτες είναι μέλη τού ΕΑΜ» 
καί κατηγορούσε δλους πού ένίσχυαν φασίστες άξιωματικούς πώ ς έπιδ ι- 
ώκουν άντιλαϊκούς σκοπούς.

Μ αζί μέ τούς "Ελληνες τής παροικίας κα ί τούς πρόσφυγες πού κατέ
φυγαν στή Μέση Α να τολή , κα ί οί ένοπλες δυνάμεις τής Μέσης Α ν α το 
λής, σχεδόν στήν παμψ ηφία τους, τάχτηκαν στό πλευρό τής Π ΕΕΑ . Μέ 
ψηφίσματά τους πρός τήν έλληνική κυβέρνηση τού Καίρου ζητούσαν να 
γίνουν άποδεκτές οί προτάσεις τής Π ΕΕΑ . Τά -ψηφίσματα υπογράφονταν 
άπό τά 90-95%  τής δύναμης κάθε μονάδας. Στίς 30 τού Μάρτη συγκρο- 
τήθηκε στό Κάιρο Ε π ιτρ ο π ή  έθνικής ένότητας τών Ε λληνικώ ν Ε νόπλω ν 
Δυνάμεων Μ.Α. άπό τούς: γ . τ ζ α ν ε τ α κ η  Α ντισμήναρχο, Ν. ΚΑΡΒΕΛΛΑΡΗ 
Α ντισμήναρχο, Μ. κ λ α δ α κ η  Ταγματάρχη, Π. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ Ταγματάρχη, I. 
ΧΙΩΤΑΚΗ Ταγματάρχη, I. ΜΑΝΙΑ Έ πισμηναγό, Ν. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ Έ π ι-  
σμηναγό, Γ. ΓΙΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Έ πισμηναγό, Λ. ΠΑΠΟΥΛΑ Ε π ίλα ρ χο , Σ. ΑΥ
ΓΕΡΙΝΟ Λοχ. ’Ιατρό, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ύ πολοχαγό, Η. ΑΝΔΡΙΤΣΟ Ά ν θ υ - 
πολοχαγό.
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«... Ή  συγκρότησις -  τονιζόταν στό υπόμνημα -  έντός τής Ε λλάδος 
έπιτροπής έθνικής άπελευθερώσεως καί ή πρόσκλησις αύτής πρός 
συντονισμόν τών προσπαθειών όλων τών δυνάμεων τοΰ έθνους άπο- 
τελεϊ ήδη άποφασιστικόν βήμα πρός πραγματοποίησιν τοΰ ώς άνω 
σκοποΰ, ευρίσκει τάς ένόπλους δυνάμεις Μ. ’Ανατολής παρά τό 
πλευράν της, μέ τήν στερεάν άπόφασιν δπως έπιτύχουν τήν πανε- 
θνικήν ταύτην ένότητα κα ί θεωρούν άναγκαϊον δπως παραμερισθή 
άμέσως κάθε φαινομενικόν ή πραγματικόν έμπόδιον κα ί έπί τή βά- 
οει τών υπό τής πολιτικής έπιτροπής έθνικής άπελευθερώσεως γε- 
νομένων πρός υμάς προτάσεων, έπιτευχθεϊ άμέσως συμφωνία».

Στό τέλος υπογραμμιζόταν δτι:
«Τό παρόν υπόμνημα δέν άποτελεΐ μόνον έκκλησιν τών ένόπλων 
δυνάμεων πρός υμάς, άλλά συγχρόνως κα ί τόν χωρισμό τών ευθυ
νών είς τυχόν άσύμφορον ένέργειάν σας».10

Λαός καί στρατός, μέσα καί έξω άπό τήν Ε λ λά δ α  είδαν κα ί δέχτηκαν 
τήν ΠΕΕΑ σάν δικό τους κυβερνητικό όργανο, πού τό άνάδειξαν μέσα 
άπό τούς κόλπους τους καί τό κατάχτησαν μέ αίμα καί θυσίες. Μέ τήν 
άνάληψη τής ήγεσίας τοΰ άγώνα άπό τήν Κυβέρνηση τοΰ Βουνού ό ύπερ- 
ευνοϊκός συσχετισμός τών έσωτερικών δυνάμεων γ ιά  τό ΕΑΜ έγινε άκόμα 
μεγαλύτερος. Ή  Π ΕΕΑ  είχε σταθερή βάση, ήθική κα ί ύλική δύναμη νά 
προχωρήσει άποφασιστικά στήν όλοκλήρωση τής άπελευθέρωσης καί 
έθνικολαϊκής έπανάστασης, μέ μόνες τίς δυνάμεις τού έλληνικού λαού.

ΟΙ πρώτες Αποφάσεις τής ΠΕΕΑ.

Ή  Π ΕΕΑ , άμέσως μετά τήν όρκωμοσία της, άρχισε νά άναπτύσσει δρα
στηριότητες πρός τρεις βασικά κατευθύνσεις: α) Τήν καλύτερη όργάνωση 
τού έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα καί τήν προσαρμογή τού ΕΛΑΣ στίς 
νέες συνθήκες πού δημιουργούνταν. β) Τή βελτίωση κα ί παραπέρα άνά- 
πτυξη τού θεσμού τής αύτοδιοίκησης καί λαϊκής δικαιοσύνης. Μέ βάση τά 
Λαϊκά συμβούλια νά στεριώσει τούς δεσμούς τής Π ΕΕΑ  μέ τίς λαϊκές 
μάζες καί νά  διευρύνει τή λαϊκή άγωνιστική ένότητα τοϋ λαοΰ. γ) Τήν 
άποτελεσματικότερη διεξαγωγή τού άγώνα γιά  τήν άπελευθέρωση κα ί τήν 
τελική συντριβή τού φασισμού κα ί τή ματαίωση κάθε άπόπειρας πα ραβί
ασης τής έθνικής άνεξαρτησίας καί λαϊκής κυριαρχίας, άπό όποιουσδή- 
ποτε καί άπό όποιαδήποτε δύναμη έξωτερική ή έσωτερική κι άν άπειλη- 
θούν.

Ή  Π ΕΕΑ , βέβαια, μέ τήν άναγνώριση καί άνεπιφύλακτη ύποστήριξη 
άπό τό ΕΑΜ καί τίς άλλες έθνικοαπελευθερωτικές όργανώσεις, είχε κιο-

10. Γ. Άθανασιάδης, δ.π., σελ. 165.
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λας τή συμπαράσταση στό έργο της τή συντριπτική πλειοψηφία τοΰ λαού. 
Θέλοντας, δμως, νά  άποκτήσει δεσμούς άπευθείας μέ τό λαό κα ί νά  στε
ρεώσει τό νέο θεσμό τής λαοκρατικής έξουσίας, πού πηγάζει άπό τό λαό 
καί άσκεϊται άπό τό λαό, μέ τήν πρώτη της Πράξη (άριθ. 1), άποφάσισε 
νά καλέσει στήν Έ λεύθερη Ε λ λά δ α  Έ θν ικ ό  συμβούλιο άπό άντιπροσώ- 
πους δλου τοΰ λαού. Αύτό θά άποφάσιζε γιά  τήν Ιδρυση, τό έργο κα ί τήν 
τελική σύνθεση τής Π ΕΕΑ . θ ά  συζητούσε κα ί θά άποφάσιζε πάνω  στούς 
σκοπούς δπως διατυπώθηκαν στήν Ιδρυτική πράξη κα ί θά καθόριζε τά 
μέτρα γιά  τήν καλύτερη πραγμάτωσή τους. Καί μέ τήν Πράξη 17 καθορι
ζόταν ό τρόπος πού θά έκλέγουν καί θά  έκλέγονται οί μαχητές τοΰ 
ΕΛΑΣ.

Μέ τήν ύ π ’ άριθ. 2 Πράξη της, ή Π ΕΕΑ , δπως ήταν φυσικό, άσχολή- 
θηκε μέ τά προβλήματα τοΰ ΕΛΑΣ. Μέ άπόφαση τής ΚΕ τού ΕΑΜ  καί 
τής ΚΕ τού ΕΛΑΣ δλες οί μάχιμες δυνάμεις μπαίνανε κάτω άπό τίς δ ια 
ταγές τής Π ΕΕΑ  καί ή διοίκηση θά άσκοΰνταν άπό τή Γραμματεία τών 
Στρατιωτικών. Μέ τό άρθρο 2 τής ίδ ιας Πράξης καταργούνταν, σ’ δλη τήν 
κλίμακα τής ιεραρχίας, δ θεσμός τών πολιτικών καθοδηγητών, άντιπρο- 
σώπων τού ΕΑΜ , πού άποτελούσαν μέλη τής διοίκησης τών μονάδων.

Μέ τήν Πράξη 3 έγκρίνονταν δλες οί διοικητικές πράξεις κα ί δ ιατα
γές τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ, πού άφορούσαν τή διοίκηση τών έλεύθερων περ ι
οχών. Καί ή Πράξη 4 άναγνώριζε τήν Ισχύ, μέχρι νεώτερης Πράξης, τής 
ύ π ' άριθ. 2929/1.12.43 Δ ιαταγής τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ, πού καθόριζε «Δ ια
τάξεις γ ιά  τή διοίκηση καί τή Λαϊκή Δικαιοσύνη».

Μέ τήν Πράξη 5 άναστέλλονταν οί ποινές κα ί διώξεις γ ιά  δλα τά 
άδικήματα, έκτός άπό τά άδικήματα προδοσίας κα ί τά έγκλήματα πολέ
μου. Ερμηνεία  τής Πράξης 5 εγινε μέ τήν Πράξη 10, δ τι δηλ. δέν περιλα- 
βαίνονται στήν άναστολή άδικήματα πού προβλέπονταν άπό ειδικές συμ
φωνίες άνάμεσα σέ όργανώσεις μέ τόν δρο τής άμοιβαιότητας.

Ή  Πράξη 6 καθόριζε τόν τρόπο έκλογής τοΰ Ε θ ν ικ ο ύ  Συμβουλίου 
καί ή Πράξη 7 τήν ήμέρα τών έκλογών κα ί τό χρόνο κα ί τόπο σύγκλησης 
τού Ε θνικού  Συμβουλίου.

Μέ τήν Πράξη 8 καθορίζονταν ποινές θανάτου κα ί δήμευσης τής 
περιουσίας γιά  τά δργανα τών κατακτητών κα ί κείνους πού χαρακτηρί
ζονται έχθροί τής πατρίδας.

Μέ τήν Πράξη 11 καθορίζονταν οί ήθικές άμοιβές στούς μαχητές τοΰ 
ΕΛΑΣ.

Ή  Πράξη 12 πού άναφερόταν στίς δ ιατάξεις γ ιά  τή Λαϊκή Δ ικ α ι
οσύνη ξανάφερνε σέ Ισχύ τό πρίν ά π ’ τήν κατοχή ιδιωτικό κα ί ποινικό 
Δίκαιο. Περιοριζόταν ή δικαιοδοσία τών Λαϊκών Δικαστηρίων. Δέ θά 
μπορούσαν νά δικάζουν, πρός τό παρόν, υποθέσεις κληρονομικές, κυρι
ότητας, δ ιαζυγίου καί άκύρωσης γάμου. Μπορούσαν δμως νά ρυθμίζουν 
προσωρινά τήν κατοχή κα ί τή διατροφή.

Μέ τήν Πράξη 13 άπαλλάσσονταν άπό τό παρακράτημα έμπορεύ- 
ματα πού μεταφέρονται στίς όρεινές περιοχές.
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Ot Πράξεις 14 κα ί 15 άναφέρονται στήν Ιδρυση Διεύθυνσης υπηρε
σιών τής Π ΕΕΑ  κα ί Διεύθυνσης τύπου κα ί διαφώτισης. Ή  Πράξη 16 
άναφέρεται σέ διατάξεις γ ιά  τήν ’Εκκλησία.

Ή  Πράξη 19 καθόριζε τά δικαιώματα τοΰ Γραμματέα Στρατιωτικών 
γ ιά  τή συγκρότηση καί λειτουργία τοΰ ΕΛΑΣ.

Ή  Πράξη 23 άναφέρεται στήν όργάνωση τών διοικητικών υπηρεσιών 
τής Γραμματείας ’Εσωτερικών. Καί ή Πράξη 24 στήν όργάνωση τής 
Έ θνικής Πολιτοφυλακής.

Ε ίναι φανερό πώς σέ τόσο σύντομο χρο\ ικό διάστημα -  δηλαδή άπό 
τίς 10 Μάρτη μέχρι τίς  18 ’Απρίλη πού άνασχη ματίστηκε ή Π ΕΕΑ  -  έγι- 
ναν πάρα πολλά. ’Ασφαλώς υπήρξαν κα ί άδυναμίες, άκόμα κα ί λάθη. 
’Αλλά αυτά ήσαν προϊόντα άνάπτυξης καί προέρχονταν άπό άπειρία, πού 
έκδηλώνονταν όξύτερα στίς Γραμματείες έκείνων τών στελεχών πού 
πρόσφατα έφτασαν στό Βουνό καί δέν είχαν συλλάβει άκόμα τά πολλά 
ιδιόμορφα προβλήματα. Α υτά μέ κάποιον τρόπο τά  είχαν άντιμετωπίσει 
καί είχαν δώσει λύσεις οί όργανώσεις, τά  στρατιωτικά τμήματα καί ή 
Λαϊκή Αυτοδιοίκηση κα ί Λαϊκή Δικαιοσύνη. Ή τα ν  π.χ. λάθος δτι τά 
Λαϊκά Δ ικαστήρια δέ θά είχαν π ιά  τό δικαίω μα νά δικάζουν υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου, λ.χ. γ ιά  διαζύγια , γάμους κλπ.

Λάθος, μέ σοβαρές συνέπειες, ήταν κα ί ή άπόφαση τής ΠΕΕΑ νά 
καταργήσει τούς Π ολιτικούς άντιπροσώπους τοΰ ΕΑΜ , χωρίς νά  τούς 
άντικαταστήσει μέ Πολιτικούς άντιπροσώπους της. Ή  άπόφαση αύτή 
ήταν μιά υποχώρηση στήν έπίμονη έπίθεση τής συνασπισμένης ξένης καί 
ντόπιας άντίδρασης έναντίον τών πολιτικών στελεχών, πού δούλευαν γιά  
τή συνειδητοποίηση τοΰ λαϊκού στρατού, κα ί παραχώρηση στούς συνερ- 
γαζόμενους στήν Π ΕΕΑ  δημοκράτες πολιτικούς καί προσωπικότητες.

Τό ΕΑΜ γιά  νά συμπληρώσει τό κενό καί νά δυναμώσει τήν πολιτική 
δουλειά στόν ΕΛΑΣ, άποφάσισε νά συγκροτήσει δ ίπλα στίς Κομματικές 
Ε π ιτροπές, άπό τό ΓΣ μέχρι τό λόχο. Ε π ιτρ ο πές  Δ ιαφώτισης τοΰ ’Αν
τάρτη (ΕΔΑ).

Ε π ίσ η ς ή Π ΕΕΑ  δέν έδωσε τήν άπαιτούμενη προσοχή σέ μιά σοβα
ρότατη πρόταση πού έκανε ό π ιό  άρμόδιος καί ό π ιό  έμπειρος γιά  τήν 
κατάσταση κα ί τίς άπαιτήσεις τού ΕΛΑΣ, στρατηγός Σαράφης, σχετικά 
μέ τήν άξιοποίηση τών άξιωματικών τής ΚΕ τοϋ ΕΛΑΣ κα ί τοΰ Ε π ιτ ε 
λείου της. Ξεκινώντας άπό τή διαπίστωση δτι μέ τήν ύπαρξη Γραμματείας 
Στρατιωτικών καί ξεχωριστού Γενικού Στρατηγείου δημιουργούσε διπλή 
διοίκηση καί σπατάλη άνώτατων στελεχών, πρότεινε στήν Π ΕΕΑ  νά άνα- 
λάβει τή Γραμματεία τών Στρατιωτικών ένας άπό τούς στρατηγούς τής 
ΚΕ τού ΕΛΑΣ, ό Ν. Γρηγοριάδης ή ό Π. Σαρηγιάννης, μέ δικαιώματα 
Γενικού άρχηγοΰ καί άρχηγοΰ τοΰ Ε π ιτελείου  τοϋ ΕΛΑΣ. ΟΙ στρατηγοί 
Ε. Μ πακιρτζής, Ε. Μ άντακας κα ί Σ. Σαράφης νά άναλάβουν τή διοίκηση 
τριών Ό μ ά δω ν  Μ εραρχιών, πού θά πρέπει νά συγκροτηθούν στόν κορμό 
τής Ε λλάδας.

Μέ τό έπιχείρημα δτι ή παρουσία τών Μ πακιρτζή κα ί Μ άντακα είναι
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άπαραίτητη μέχρι τόν άνασχηματισμό τής Π ΕΕΑ , ή πρόταση τοΰ στρατη
γού Σαράφη δέν έγινε δεκτή στό σύνολό της. Συμφωνήθηκε όμως νά συγ
κροτηθεί 'Ο μάδα Μ εραρχιών στη Μ ακεδονία, νά συμπτυχθεί ή 16η Με
ραρχία σέ Ταξιαρχία  καί νά ύπαχθεΐ στή 13η Μ εραρχία, νά σχηματιστούν 
δυό Ταξιαρχίες στήν 8η Μ εραρχία. Μέ βάση τά παραπάνω  τό ΓΣ έβγαλε 
τήν ύπ’ άριθ. 745 Ε.Π. διαταγή. ’Ακολούθησαν οί ύ π ’ άριθ. 8 όδηγίες τοΰ 
ΓΣ πού κοινοποιήθηκαν μέ τήν Ε.Π. 660 διαταγή, γιά  τή συμπλήρωση τών 
μονάδων, τήν έκπαίδευση καί τήν πολεμική δραστηριοποίηση.

Λίγο άργότερα, στίς 10 τοΰ Μάη, μέ πράξη τής Π ΕΕΑ  μπήκε στίς 
δ ιαταγές τοΰ ΓΣ τού ΕΛΑΣ ό έφεδρικός ΕΛΑΣ μέ σκοπό νά άποτελέσει 
σταθερή βάση ένταξης δυνάμεων στόν τακτικό ΕΛΑΣ κα ί νά  συμμετέχει 
πιό συστηματικά καί δραστήρια στόν ένοπλο άγώνα. Ό  έφεδρικός ΕΛΑΣ 
συγκροτούνταν σέ έφεδρικές μεραρχίες καί ταξιαρχίες, σέ κάθε περιοχή 
μεγάλης μονάδας άντίστοιχα.

Ή  υπαγωγή τού έφεδρικού ΕΛΑΣ στόν τακτικό κα ί ή άναδιοργά- 
νωση του, έπαιξε σημαντικό ρόλο στή στρατιωτικοποίηση τών τμημάτων 
αύτών καί συντέλεσε στήν αύξηση τής μαχητικότητας τού ΕΛΑΣ.

Ή  Π ΕΕΑ , μέ τήν όλιγομελή σύνθεσή της, καθόριζε κα ί τόν προσω
ρινό χαρακτήρα της σάν σχηματισμού. Ό χ ι  δμως κα ί τού όργάνου, πού 
άπό τήν άποστολή του ήταν σταθερό κα ί είχε νά πραγματοποιήσει άμεσα 
καί μεταπολεμικά καθήκοντα, μέχρι τήν έκλογή κα ί σύνοδο τής ’Εθνικής 
Συντακτικής Συνέλευσης.

Ό  Σβώλος στό Βουνό.

Ή  έδρα τής Κεντρικής ήγεσίας τού λαϊκού κινήματος είχε κιόλας μετα- 
φερθεϊ καί μαζί της είχε μεταφερθεϊ καί τό κέντρο τού πολιτικού βάρους 
στήν Έλεύθερη Ε λλάδα . "Ολα τά ήγετικά στελέχη, πού προορίζονταν νά 
πλαισιώσουν τά καθοδηγητικά όργανα, είχαν φύγει γ ιά  τό Βουνό. Ά π ό  
τήν ΚΕ τού ΕΑΜ είχαν μείνει στήν Α θ ή ν α  οΐ Χατζής κα ί Κανελλόπου- 
λος. Στήν πρωτεύουσα συγκροτήθηκε κλιμάκιο τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ  άπό 
τούς Κ. Νικολακόπουλο, Β. Μ αρκεζίνη κα ί Σπ. Καλοδίκη, μέ συμμετοχή 
σάν έκπρόσωπου τοΰ ΕΛΑΣ τοΰ Σπ. Κωτσάκη. Ά π ό  τή Γραμματεία τού 
ΠΓ τοΰ ΚΚΕ είχε φύγει κα ί ό Γ. Ζεύγος, θ ά  έφευγε σύντομα, μαζί μέ τά 
δυό μέλη τής ΚΕ τού ΕΑΜ καί δ Χρ. Καλαϊτζής, πού προοριζόταν νά 
άναπληρώνει προσωρινά τόν Ν ικολακόπουλο στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ  γιά  δσο 
καιρό θά βρισκόταν μακριά άπό τήν έδρα τής ΚΕ. Στήν Α θ ή ν α  σχηματί
στηκε κλιμάκιο τοΰ ΠΓ τού ΚΚΕ άπό τούς Ν. Πλουμπίδη, Στ. Ά ναστασ ι- 
άδη καί Β. Μ παρτζώτα.

Είχε άρχίσει έντατική προετοιμασία γιά  τίς έκλογές τού Ε θνικού  
Συμβουλίου. Τό ψηφοδέλτιο τής πρωτεύουσας ήταν έτοιμο. Δέν άνακοινω- 
νόταν γιατί δέν ήταν γνωστή ή άπόφαση τού καθηγητή Σβώλου, πού τό 
όνομά του περιλαβαινόταν στόν κατάλογο. Έ π α φ ή  μαζί του δέν είχαμε.
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Έ ν α  σημείωμα τής γυναίκας του Μ αρίας, ποΰ έπίσης ήταν στούς ύποψη- 
φίους, εφτασε μέ σύνδεσμο τής ΕΑ καί μάς πληροφορούσε πώς ό καθηγη
τής, πού έμαθε τήν ίδρυση τής ΠΕΕΑ , ήταν άναστατωμένος. Π αραπονι
όταν πώς τό ΕΑΜ καί τό ΚΚΕ τόν άφησαν έκτεθειμένο τόσο άπέναντι 
στούς ’Αγγλους καί τή βασιλική κυβέρνηση, δσο κα ί άπέναντι στούς 
κατακτητές, πού τόν καταζητούσαν. Παρακαλούσε νά τόν έπισκεφθεί 
ύπεύθυνο στέλεχος, γ ιατί ή έπαφή του μέ τόν Πετσόπουλο δέν είναι ούσι- 
αστική, δπως τό δείχνει κα ί ή σιωπή τής ήγεσίας τού κινήματος πάνω  στίς 
προτάσεις πού είχε στείλει έγγραφα.

Ά ποφασίστηκε νά τόν έπισκεφθοΰμε μαζί μέ τόν Πλουμπίδη. Ή τα ν  
άρχές τοϋ τρίτου δεκαήμερου τοϋ Μάρτη. Είχαμε μαζί μας δλα τά  υλικά 
τής ΠΕΕΑ κα ί τόν ένημερώσαμε γ ιά  τίς τελευταίες έξελίξεις. 'Αμεση έπί- 
δραση στήν άπόφαση του νά πάρει τό δρόμο πρός τό Βουνό στάθηκε ή 
πληροφορία μας δτι δ Τσουδερός κλονίζεται κα ί π ιέζεται νά προσκαλέσει 
άντιπροσώπους τής Π Ε Ε Α  στό Κάιρο γιά  διαπραγματεύσεις. Ό  Σβώλος 
μάς ένημέρωσε γ ιά  τίς τελευταίες έξελίξεις κα ί τό τέλος τής προσπάθειας 
τού ’Α ρχιεπίσκοπου νά συγκροτήσει τήν κυβερνητική έπιτροπή. Τήν προ
ηγούμενη μέρα, δηλαδή στίς 20 Μάρτη, είχε πάρει άπάντηση στίς τελευ
ταίες του προτάσεις: Τό Κάιρο άπόρριπτε τήν έκεΐ μετάβασή του μέ τό 
δρο νά τοϋ δοθεί ύπόσχεση πώς θά τόν ξανάφερναν στήν Ε λλάδα , γιατί 
ο[ ’Αγγλοι δέν άναλάβαιναν τέτοια δέσμευση. Ό  Δαμασκηνός τού άνα- 
κοίνωσε πώς έληξαν ο ί διαπραγματεύσεις στήν ’Αθήνα κα ί πώς ή κυβέρ
νηση τών έξόριστών πήρε στά χέρια της δλες τίς πρωτοβουλίες. ’Ακόμα 
μάς μετάδωσε τήν πληροφορία, πού είχε άπό τόν ίδ ιο  τόν Δαμασκηνό, 
πώς δ Π απανδρέου βρισκόταν σέ έπαφή μέ τόν τέως άρχιεπίσκοπο Χρύ
σανθο κα ί δίνοντας ύποσχέσεις νομιμοφροσύνης στούς Ά γγλο υ ς καί τό 
βασιλιά, προσπαθεί νά άποσπάσει πρόσκληση νά πάει στό Κάιρο.

Ύ στερα άπό πολύωρη συζήτηση δέχτηκε νά φύγει γ ιά  τό Βουνό καί 
μάς ευχαρίστησε γιά  τήν τιμή πού τοϋ γινόταν νά ήγηθεΐ στό ψηφοδέλτιο 
τών έθνοσυμβούλων τής πρωτεύουσας.

Δυό μέρες άργότερα, πολύ πρωί, πα ράδινα στό σιδηροδρομικό σύν
δεσμο Μαργιόλη, άνιψιό τού μέλους τής ΚΕ τού ΕΑΜ Δημ. Μαργιόλη, 
τόν ’Αλ. Σβώλο καί τή γυναίκα του Μαρία. Έ φ υ γα ν  άπό τό σιδηροδρο
μικό σταθμό ’Αθήνας μέ μιά τεχνική άμαξοστοιχία (μπαλαστέρα), μαζί μέ 
άλλα στελέχη. Στό σταθμό τού Λ ιονταριού τούς παρέλαβε ό έξαιρετικός 
άγωνιστής κα ί σύνδεσμος άνάμεσα στό Βουνό κα ί τήν ’Α θήνα Χρ. Γιωρ- 
γόπουλος, τότε σιδηροδρομικός καί τούς δδήγησε στή Βίνιανη, έδρα τής 
ΠΕΕΑ.

Διεύρυνση καί νέες κατευθύνσεις τής ΠΕΕΑ.

Στίς 18 τοϋ ’Απρίλη άνασχηματίζεται ή Π ΕΕΑ  σέ εύρύτερη βάση κα ί δρ- 
κίζεται τήν άλλη μέρα στή Β ίνιανη τής Εύρυτανίας. Ή  Π ΕΕΑ  στή νέα
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Μετά τήν όρκομωοΐα τής δ ιευρυ μ ένη ς  ΠΕΕΑ. Από  άριστερά, Γαβριηλίδης, Χατζήμ- 
πεης, Α γ γε λό π ο υ λο ς . Μάντακας, Σκίντος. Κ όκκαλης, Σβώ λος. Ιω α κ είμ  Κοζάνης, 

Μ πακιρτζής, Ταιρψώ κος, Ά σ κο ύ τσ η ς



σύνθεση της περιλάβαινε προσωπικότητες πανελλήνιου κύρους κα ί δ ιά 
θετε τέτοια δύναμη πού τής έδινε τή δυνατότητα νά όδηγήσει ιό ν  έθνικο- 
λαϊκό άγώνα μέχρι τό νικηφόρο τέλος του κα ί νά  διαπραγματεύεται μέ 
κάθε πραγματικά έθνική, πολιτική κα ί κοινωνική δύναμη, πού άπό προ
κατάληψη ή ξενική πίεση άντιστρατευόταν τό ΕΑ Μ -ΕΛΑ Σ. Ή  έπίδρασή 
της περνούσε τά  πλαίσια τής Ε λ λά δ α ς  καί συγκινούσε βαθύτατα τόν έλ- 
ληνικό στρατό τής Μέσης ’Ανατολής. Ή  Π ΕΕΑ  στή νέα σύνθεσή της έγινε 
δεκτή μέ μεγάλη συμπάθεια άπό τή διεθνή κοινή γνώμη. Ό  προοδευτικός 
τύπος τού Λονδίνου κα ί τής ’Αμερικής έπισήμαναν τή σοβαρότητα τού 
γεγονότος καί ύπόδειχναν στίς Κυβερνήσεις τους νά συνεργαστούν μέ τήν 
ΠΕΕΑ. Ό  Σοβιετικός τύπος κα ί οί ραδιοφωνικοί σταθμοί τής Μόσχας 
καί τής Τυφλίδας χαιρέτησαν μέ ένθουσιασμό τήν Π ΕΕΑ  κα ί άνάφεραν 
δλη τή νέα σύνθεσή της. Αύτή ήταν:

’Αλέξανδρος Σβώλος: Π ρόεδρος καί Γραμματέας ’Εξωτερικών, Π α ι
δείας κα ί θρησκευμάτω ν κα ί Λαϊκής Διαφώτισης. Εύριπίδης Μ πακιρ
τζής: ’Αντιπρόεδρος κα ί Γραμματέας ’Επισιτισμού. Γεώργιος Σιάντος: 
Γραμματέας ’Εσωτερικών. Ε μμανουήλ Μ άντακας: Γραμματέας Σ τρατι
ωτικών. Κώστας Γαβριηλίδης: Γραμματέας Γεωργίας. Ή λία ς  Τσιριμώκος: 
Γραμματέας Δικαιοσύνης. Πέτρος Κόκκαλης: Γραμματέας Κοινωνικής 
Προνοίας. Σταμάτης Χατζήμπεης: Γραμματέας ’Εθνικής Οικονομίας. 
Ά γγελος Ά γγελόπουλος: Γραμματέας Οικονομικών. Νικόλαος Ά σκ ού- 
τσης: Γραμματέας Συγκοινωνίας.

Καί ή νέα Π ΕΕΑ  άπηύθυνε Διάγγελμα στόν έλληνικό λαό μέ τό 
όποιο τόνιζε πώς τήν Π Ε Ε Α  συγκρότησαν

«...Έλληνες μέ διάφορες πολιτικές πεποιθήσεις...» πού «...θέλησαν 
άνεβαίνοντας στά έλεύθερα, Ιστορικά καί δοξασμένα βουνά τής 
Ε λλά δ α ς νά πραγματοποιήσουν μέ έργα καί όχι μέ λόγια τήν έθνική 
ένότητα έναντίον τού έχθρού, γιά  νά  ένισχύσουν τόν άπελευθερω- 
τικό άγώνα τού Λαού καί νά συντελέσουν όσο μπορούν στόν τελικό 
σκοπό ένός γενικού έθνικού συνασπισμού, μέ ένιαία κυβέρνηση, μ’ 
ένωμένο στρατό καί ένωμένον όλόκληρο τό Λαό κα ί γ ιά  νά έπιδι- 
ώξουν τήν προπαρασκευή μιάς όμαλής εισόδου στόν έλεύθερο πολι
τικό βίο... χωρίς πραξικοπήματα, χωρίς δικτατορίες, χωρίς τή βία 
προσώπων ή όμάδων...». 'Υπογράμμιζε δτι «ή έθνική ένότητα θά 
πραγματοποιηθεί... μέ μίαν ένια ία Κυβέρνηση μέ τμήματα στήν 
Έ λεύθερη Ε λλά δ α  καί έξω ά π ’ αυτήν...» Τόνιζε τήν «...άντίθεση 
στή βία καί τήν καταπίεση κάθε είδους φασισμού...»

Ούτε μιά λέξη δέν ύπάρχει στό Διάγγελμα πού νά διαβεβαιώνει τόν 
έλληνικό λαό πώς ή νέα Π ΕΕΑ  δημιουργήθηκε γιά  νά καθοδηγήσει τόν 
άγώνα καί παράλληλα νά κάνει προτάσεις γιά  πανεθνική κυβέρνηση, καί 
ότι άν δέ γίνουν δεκτές οί προτάσεις της, θά συνεχίσει τό έργο της καί θά 
όδηγήσει τό Λαό μέχρι τήν τελική νίκη. Ούτε μιά λέξη γιά  τήν κατοχύ
ρωση τής άνεξαρτησίας τής χώρας άπό κάθε ξενική ή ντόπ ια  έπιβολή.

119



Έ στελνε χαιρετισμό στό στρατό τής Μέσης ’Ανατολής, χωρίς νά  έκφράζει 
ούτε τήν παραμικρή συμπάθεια γ ιά  τή σκληρή δοκιμασία πού περνούσαν 
o t μαχητές κείνες τίς μέρες, πού Αφοπλίζονταν κα ί κλείνονταν στά συρμα- 
τόφραχτα στρατόπεδα στήν έρημο άπό τούς “Ά γγλους, μόνο κα ί μόνο γ ι 
ατί τάχτηκαν άποφασιστικά στό πλευρό τής Π Ε Ε Α  κα ί ζήτησαν νά γ ί
νουν δεκτές ot προτάσεις της γ ιά  Γενική ’Εθνική Έ νότητα . Κανένας δέν 
μπορεϊ νά  Ισχυριστεί πώ ς ήταν άγνωστο στό Βουνό τό τρομερό αύτό γεγο
νός. ΟΙ ραδιοσταθμοί τών συμμάχων συνεχώς μιλούσαν γ ι ’ αύτό, χώρια 
άπό τούς σταθμούς τού κατακτητή κα ί τών συνεργατών του, πού κυριολε- 
χτικά ούρλιαζαν.

Μιά σύγκριση: Δυνάμωσε Αραγε τό κίνημα μέ τη διεύρυνση τής ΠΕΕΑ;

Μ ιά άπλή σύγκριση τών Διαγγελμάτων τής πρώτης κα ί δεύτερης Π ΕΕΑ  
πείθει πώς τό έθνικολαϊκό έπαναστατικό κίνημα δέ δυνάμωσε μέ τή διεύ
ρυνση τοϋ Πολιτικού όργάνον τής ’Ελεύθερης 'Ελλάδας, άλλά άδννάτισε. 
'Έχανε τόν έπαναστατικό τον προσανατολισμό, παραιτούνταν άπό τήν 
έπαναστατική κατάληψη τής έξονσίας μέ άπελενθέρωση τής χώρας βα
σικά καί άποκλειστικά άπό τίς συσπειρωμένες γύρω άπό τήν ΠΕΕΑ έσω- 
τερικές δυνάμεις, ένώ ταυτόχρονα ίκανε Ασταθή κα ί άβέβαια τήν ϊδια τήν 
νπαρξη τής Πολιτικής Έπιτροπής.

Ή  πρώτη Π ΕΕΑ  ήταν άγωνιστική, στηριγμένη στό λαό άπό τόν 
όποιο άντλούσε τήν έξουσία κα ί άναλάβαινε τό χρέος νά όδηγήσει τόν 
άγώνα ώς τήν τελική νίκη. Ή τα ν  στή σύνθεση καί τό πρόγραμιιά rnc κα
θαρά έ α μ ι κ ή  Κ υ β έ ρ ν η σ η  τής Ελεύθερης Ε λλά δ α ς, άπόλυτα 
σύμφωνη μέ τούς σκοπούς καί τήν άποστολή πού προβλεπόταν άπό τό 
Ιδρυτικό τού ΕΑΜ.

Ή  δεύτερη Π ΕΕΑ , ούσιαστικά δέν έβλεπε τόν έαυτό της σάν ύπεύ- 
θυνο όργανο καθοδήγησης τού άγώνα κα ί άσκησης τής έξουσίας, άλλά 
θεωρούσε πώ ς συγκροτήθηκε άποκλειστικά κα ί μόνο γ ιά  νά πραγματο
ποιήσει τή γενική ένότητα μέ μιά Πανεθνική Κυβέρνηση, πού θά λειτουρ
γούσε μέ τό Σύνταγμα τού καθεστώτος τής «Βασιλευομένης Δημοκρατί
ας»!

Τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ  έκαναν τό σοβαρότατο λάθος νά δεχτούν τήν 
παραβίαση βασικών άρχών πού στάθηκαν κίνητρα συγκέντρωσης στίς 
γραμμές τους κα ί σκληρής κα ί πολυαίμακτης πάλης τού έλληνικού λαού. 
ΟΙ σοβαρότερες καί'άποφασιστικότερες θέσεις στήν Π ΕΕΑ  είχαν δοθεί σέ 
πρόσωπα πού μέχρι τότε παρακολουθούσαν, ίσως μέ συμπάθεια άλλά χω 
ρίς νά  συμμετέχουν, τόν έθνικολαϊκό άγώνα. Ή  καθοδήγηση τού έθνικο- 
λαίκού κινήματος είχε κάνει αυτοσκοπό τήν ένότητα. Πίστευε στήν «έν
ότητα γιά  τήν ένότητα». Τό πλέγμα αύτό είχε θαμπώσει τόν πολιτικό της 
όρίζοντα. Δέν έβλεπε πώς μέ τήν παραχώρηση καθοδηγητικών θέσεων σε 
άστικά, έστω κα ί προοδευτικά στοιχεία, ύπονομευόταν ή πάλη τού λαού
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καί τορπιλίζονταν δλες οί προσπάθειες γ ιά  τό άνοιγμα τοϋ δρόμου πρός 
τή πρόοδο κα ί τήν άναγέννηση τής χώρας, πού μόνο μέ τή νίκη τής λαϊκής 
’Επανάστασης, κάτω άπό τήν ήγεσία τής έργατικής τάξης κα ί τοΰ ταξικού 
κόμματός της, μπορούσε νά πραγματοποιηθεί.

Δέν είναι άσχετο τό γεγονός δτι, ένώ ή πρώτη Π ΕΕΑ  δημιούργησε σάλο 
καί κατακραυγή στούς πλουτοκρατικούς κύκλους κα ί τήν ντόπια κα ί ξένη 
άντίδραση, ή ύποδοχή τής δεύτερης Π ΕΕΑ  έγινε μέ κάποια  άνακούφιση 
καί αίσιοδοξία, τόσο άπό τίς  ήγεσίες τών άστικών κομμάτων δσο καί άπό 
τούς Ά γγλους κα ί τήν Κυβέρνηση τού Καίρου. 'Υ πολόγιζαν πώ ς μ’ αύ
τούς πιό εύκολα θά εύρίσκαν κοινή γλώσσα. Καί δέν έπεφταν έξω στούς 
υπολογισμούς τους.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟ ΡΕΙΑ : 
ΛΕΥΤΕΡΙΑ-Α ΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-Λ ΑΟΚ ΡΑΤΙΑ

Λαϊκές έπιτροπές. Δημιουργήματα τοϋ λαον μέσα στη φωτιά τής μάχης.

Ό  όρίζοντας στήν Α θ ή ν α  μέρα μέ τή μέρα γινόταν πιό  σκοτεινός. ΟΙ 
κατακτητές δυνάμωναν τίς τρομοκρατικές έπιδρομές. Τώρα δίπλα στούς 
Γερμανούς έμφανίζονταν δλο κα ί πιό  συχνά οί ταγματασφαλίτες τού Ράλ- 
λη, οΐ «μπουραντάδες» τής άστυνομίας, ot άλήτες τής Ειδικής Α σ φ ά λ ει
ας, οΐ «Χίτες», οΐ Έ δεσίτες. Συστηματοποιούνταν τά «μπλόκα» στίς λα ϊ
κές γειτονιές. ΟΙ διάφορες μικροοργανώσεις τών λεγάμενων «έθνικών» 
δυνάμεων έβρισκαν εύκαιρία, σέ συνεργασία μέ άστυνομικούς, νά πρα γ
ματοποιούν τρομοκρατικές έπιθέσεις ένάντια σέ συνεργεία πού γράφανε 
έαμικά συνθήματα σέ τοίχους ή μοίραζαν προκηρύξεις. Πύκνωσαν οί έπι- 
θέσεις σέ μικρά καφενεία, δπου πιάνονταν άδ ιάκριτα έργαζόμενοι καί 
ταπεινώνονταν μέ γκαγκστερικές μέθοδες. Μόνο στή βία υπολόγιζαν ot 
κατακτητές καί τά όργανά τους γιά  νά γονατίσουν τόν άδάμαστο λαό τής 
πρωτεύουσας. Γελάστηκαν δμως.

Τήν κρίσιμη περίοδο, πού ή οικονομία τού Δεύτερου παγκόσμιου πολέ
μου εβαζε έπί τάπητος τά  μεταπολεμικά πολιτικά καί κοινωνικά προβλή
ματα καί φυσικά τό πρόβλημα τής έξουσίας στό Κράτος, στήν πρωτεύ
ουσα ξεπήδησαν άπό τή βάση ο ΐ Λαϊκές Έ π ιτροπές, πού παίρνανε 
κατάλληλες κα ί Ιδιότυπες όργανωτικές μορφές γιά  νά άντιμετωπίσουν τίς 
έχθρικές έπιδρομές καί νά λύσουν άμεσα κα ί ζωτικά προβλήματα.

Αυτές ot έπιτροπές, δπως καί ο ΐ Έ π ιτροπές Λ αϊκής Αύτοδιοίκησης 
στήν Έ λεύθερη Ε λ λά δ α , δέν προβλέπονταν άπό τό πρόγραμμα τού ΕΑΜ, 
ούτε υπήρξαν προϊόν θεωρητικής μελέτης κα ί πρακτικής πολιτικής τού 
ΚΚΕ ή κάποιου άλλου άπό τά συνεργαζόμενα μ’ αύτό κόμματα. Δημιουρ- 
γήθηκαν μέ πρωτοβουλίες τών ίδιων τών λαϊκών μαζών, σάν όργανα άμυ
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νας κα ί στήν πορεία  Αναπτύχθηκαν κα ί άνάλαβαν πολλαπλά καθήκοντα 
άντιμετώπισης καί λύσης προβλημάτων τής συγκεκριμένης πραγματικότη
τας. Ή  υγεία, ή πρόνοια, τά συσσίτια, ο ΐ διανομές τροφίμων, ό έλεγχος 
τών τιμών, ή πάλη κατά τοϋ μαυραγοριτισμού κα ί τής άπόκρυψης είδών 
πρώτης άνάγκης ήσαν καθήκοντα αύτών τών έπιτροπών. Σέ πολλές περ ι
πτώσεις παραβιάστηκαν β ίαια  άποθήκες κα ί καταστήματα κερδοσκόπων 
κα ί έγιναν διανομές στό λαό, κάτω άπό τήν άγρυπνη έπίβλεψη τών λα ϊ
κών έπιτροπών. Πάλευαν γιά  έπιδόματα άνεργίας, γ ιά  περίθαλψη άνάπη- 
ρω ν.καί θυμάτων πολέμου, γιά  είδική μέριμνα στά πα ιδ ιά , τίς έγγυες γυ 
ναίκες. Σέ όρισμένες περιπτώσεις βοήθησαν στίς έπιδιορθώσεις σπιτκΰν, 
δρόμων καί καταστημάτων κοινωνικής χρήσης. Πάλευαν ένάντια στίς αύ- 
θαιρεσίες, γ ιά  συμπαράσταση στούς κατατρεγμένους καί φυλακισμένους, 
γ ιά  ματαίωση άποστολών όμήρων στή Γερμανία, ένάντια στίς έκτελέσεις 
κ.ά. Ή  ευρύτητα τών προβλημάτων συγκινούσε πλατύτατες μάζες. Γιά νά 
συντονιστεί ή δράση τους χρειαζόταν 6να όργανο, ένας μηχανισμός. 
’Αντιπρόσωποι ά π ’ δλες τίς λαϊκές έπιτροπές, τίς παραγωγικές κα ί κο ι
νωνικές όργανώσεις κα ί προσωπικότητες, σέ κοινή σύσκεψη, άνάδειξαν 
τήν Παναθηναϊκή ’Επιτροπή Λαϊκής Σωτηρίας, όργανο τεράστιου κύ
ρους. Αύτή έκμεταλλεύτηκε κα ί τίς έλάχιστες νόμιμες δυνατότητες καί 
συνδυάζοντας τίς νόμιμες παρουσιάσεις κα ί ένέργειες μέ τήν παράνομη 
δράση τών μαζών, σημείωσε μεγάλες έπιτυχίες.

ΟΙ λαϊκές έπιτροπές έκμεταλλεύτηκαν κάθε έκδήλωση κα ί όργάνωση 
πού κατά κάποιο τρόπο κινούνταν στό χώρο τής δράσης τους (φ ιλανθρω
πικές όργανώσεις, χριστιανικές έπιτροπές, πολιτιστικούς συλλόγους, κ ι
νήσεις καί Ιδρύματα) γ ιά  νά προωθήσουν τούς σκοπούς τους. Μ ιά στενή 
καί περιορισμένη φιλανθρωπική όργάνωση, πού είχε συγκροτηθεί μέ 
πρωτοβουλία τοΰ θερμού πατριώτη καί άνθρωπιστή γιατρού Παπακώστα, 
έγινε μιά τεράστια, παναθηναϊκής κλίμακας όργάνωση. Πίσω άπό τήν 
ταμπέλα της καλύφτηκαν κα ί άπόκτησαν δικαιώματα έλεύθερης έμφάνι- 
σης καί δράσης ot λαϊκές έπιτροπές. ’Ακόμα καί έρανοι γ ιά  τίς άνάγκες 
τού άντάρτικου καί τών πολιτικών όργανώσεων γίνονταν άνοιχτά. Πόσοι 
άγωνιστές, πού πιάστηκαν σέ άντιστασιακές δραστηριότητες, δέ σώθηκαν 
μέ τόν ισχυρισμό πώς είναι μέλη τής όργάνωσης Παπακώστα!

ΟΙ λαϊκές έπιτροπές ξεπήδησαν άπό τό κίνημα τών μαζών σάν φύτρα 
τής λαϊκής έξουσίας, τόν καιρό πού ή πολιτική καθοδήγηση, άπασχολη- 
μένη στήν «όργανωτίστικη» τακτική, άποκόπηκε άπό τίς μάζες κα ί κυρι
ολεκτικά άπουσίαζε. Καί τό φαινόμενο αύτό είναι μιά έμπραχτη δ ια π ί
στωση πώς έλειπε ή Ισορροπία άνάμεσα στή πολιτική καθοδήγηση κα ί τή 
λαϊκή βάση. Κι δταν μιλούμε γιά  λαϊκή βάση όχι μόνο συμπεριλαβαίνουμε 
άλλά κα ί ύπογραμμίζουμε τήν έξαιρετικά ένεργητική συμμετοχή τών κομ
μουνιστών καί έαμιτών, χωρίς δμως νά σημαίνει αύτό πώς ή δημιουργία 
τών λαϊκών έπιτροπών παύει νά είναι πρωτοβουλία τών ίδιω ν τών μαζών.

Έ σ τω  καί μέ καθυστέρηση ot πολιτικές καθοδηγήσεις τοΰ ΚΚΕ κα ί τοΰ 
ΕΑΜ τήο ’Αθήνας κατάλαβαν τήν άξία τών λαογέννητων αύτών όργανω-
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τικών μορφών γ ιά  τήν ένοποίηση καί ένσωμάτωση λαϊκών μαζών κα ί έρι
ξαν τίς δυνάμεις τους σ’ αυτόν τόν τομέα. ΟΙ λαϊκές έπιτροπές στερεώθη
καν, δυνάμωσαν κα ί πολύ γρήγορα συσπείρωσαν μάζες πολύ πλατύτερες 
άπό έκεΐνες πού συντάχθηκαν στίς γραμμές τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ! Δηλαδή 
δημιουργήθηκαν τά όργανα σύνδεσης τού πολιτικού φορέα μέ τίς λαϊκές 
μάζες. Ε δρα ιώ θηκ ε ή συμμαχία τής έργατικής τάξης μέ τή φτωχολογιά 
τής πόλης κα ί συντελέστηκε ένα μεγάλο άλμα: ή παλλαϊκή ένότητα έφτασε 
στό άπόγειο τού δυνατού στίς συνθήκες τής κατοχικής τρομοκρατίας καί 
τής άντικομμουνιστικής ύστερίας τής πλουτοκρατίας. Δημιουργήθηκαν τά 
πιό σίγουρα θεμέλια κα ί όργανα σύνδεσης τής πολιτικής καθοδήγησης μέ 
τίς λαϊκές μάζες. Τό ΕΑΜ θριάμβευε.

Αύτό ήταν καί μένει ένα τεράστιο δίδαγμα.

Πρός την όλοκλήρωση τής Λαοκρατικής Έ ξονσίας.

Τό διάγγελμα τής Π ΕΕΑ  κα ί ή σύντομη διεύρυνσή της έδωσαν φτερά στό 
λαϊκό έπαναστατικό κίνημα. Στήν τρομοκρατική έπίθεση τών έχθρών του, 
ό Λαός άπάντησε μέ τή δική του άντεπίθεση, σ’ όλους τούς τομείς καί μέ 
όλα τά  μέσα. Α ύταπάτες γ ιά  τό ρόλο τών έχτρών καί «φίλων» δέν υπήρ
χαν ούτε στό λαό ούτε στίς όργανώσεις κα ί άκόμα δέν έκδηλώνονταν κα- 
νενός είδους δισταγμοί κα ί έπιφυλάξεις άπό τήν ήγεσία τού ΚΚΕ καί τού 
ΕΑΜ. Είχε γίνει γενική πεποίθηση πώς τό κίνημα θά βρίσκεται άπό δώ 
καί πέρα σέ συνεχή άντίθεση καί σύγκρουση μέ τίς συνασπισμένες δυνά
μεις τοϋ Ιμπεριαλισμού καί τής ντόπιας πλουτοκρατίας καί άπό τήν πάλη 
αύτή μπορεϊ καί πρέπει νά βγει ό λαός νικητής καί κυρίαρχος στόν τόπο 
του.

Στήν ’Α θήνα είχαν σταματήσει ot έπαφές μέ τίς ήγεσίες τών άστικών 
κομμάτων κα ί τίς λεγάμενες «έθνικές» όργανώσεις. ’Αντίθετα πολλαπλα- 
σιάστηκαν ot προσχωρήσεις πολιτικών κα ί στρατιωτικών στελεχών τών 
άστικών κομμάτων καί πρόθυμα άναλάβαιναν καθήκοντα άνάπτυξης τής 
λαοκρατικής έξουσίας.

Τό μαζικό λαϊκό κίνημα πού είχε -  δπως γράψαμε -  κάπως μουδιάσει 
άπό τίς καθημερινές έπιδρομές τών κατακτητών καί τών συνεργατών του 
στίς λαϊκές συνοικίες ξαναζωντάνεψε κα ί άρχισε νά δρά μέ μεγαλύτερες 
δυνάμεις καί άποφασιστικότερα.

Στήν ’Α θήνα καί τόν Π ειραιά, ύστερα άπό τή μεγάλη δημοσιοϋπαλ
ληλική άπεργία, τήν όποία άκολούθησαν καί ύπάλληλοι τραπεζών, έγιναν 
οί άπεργίες υφαντουργών καί έργατών μετάλλου, τών έργατών στό Ναύ
σταθμο. 1.800 υπάλληλοι τών σιδηροδρόμων ΣΕΚ κα ί ΣΠ Α Π  παρέλυσαν 
τίς γερμανικές συγκοινωνίες, στίς 4 τού Μάρτη. Ή  παλλαϊκή άπεργία, μέ 
πολλές έκδηλώσεις κα ί διαδηλώσεις, άκόμα κα ί μέ ένοπλες έπεμβάσεις 
τού ΕΛΑΣ, πού περιφρουρούσε τούς άπεργούς, έπαιξε σοβαρό ρόλο στό 
σπάσιμο τής τρομοκρατίας. Στίς 27 τού ’Απρίλη στόν Π ειραιά κινητοποι-
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ήθηκαν πολυάριθμες κα ί μαζικές Έ π ιτροπές  έναντίον τής άφόρητης καί 
έγκληματικής τρομοκρατίας τών τσολιάδων.

Σ ’ δλη την Ε λ λά δ α  γιορτάστηκε μέ ένθουσιασμό ή 25η Μαρτίου. Ή  
ΚΕ τοϋ ΕΑΜ στίς 15 τοϋ Μάρτη συγκρότησε είδική έπιτροπή γιά  τό γ ι
ορτασμό. Στήν Έ λεύθερη Ε λ λά δ α  κα ί τίς  έλεγχόμενες περιοχές έγιναν 
πανηγυρικές συγκεντρώσεις, θεατρικές παραστάσεις κα ί λαϊκά γλέντια. 
Στίς κατεχόμενες πόλεις ο ί όργανώσεις κυκλοφόρησαν χιλιάδες προκηρύ
ξεις κα ί άλλα έντυπα.11

“Ενοπλη άντίοταση στήν ’Αθήνα.

Ή  πρόθεση τών κατακτητών καί τών συνεργατών τους νά τσακίσουν μέ 
τήν ένοπλη βία καί τήν τρομοκρατία τό λαό προωθούσε στήν πρώτη 
γραμμή τήν ένοπλη άντίσταση κα ί πάλη. ΟΙ όργανωμένες πολεμικές έπι- 
χειρήσεις τών έχθρικών όρδών έπρεπε νά  Αντιμετωπιστούν μέ τά ίδ ια  
μεσα. Ό  ΕΛΑΣ τής ’Α θήνας έπρεπε νά δυναμώσει καί νά έμποδίσει τούς 
έπιδρομεϊς νά  κυριαρχήσουν στίς λαϊκές συνοικίες. Έ τ σ ι μονάχα θά δ ια 
τηρούνταν άκμαϊο τό ήθικό τοϋ λαού, θά προστατεύονταν ή ζωή του καί 
οΐ άγώνες του. Έ τ σ ι θά μπορούσε ή άδούλωτη ’Α θήνα νά έκπληρώσει τήν 
έθνική, κοινωνική κα ί πολιτική άποστολή της. Ή  καθοδήγηση, αύτή τήν 
περίοδο, στέλνει στόν ΕΛΑΣ τού Α ' Σώματος Στρατού πολλά άπό τά κα
λύτερα στελέχη καί μέλη τού ΚΚΕ κα ί ταυτόχρονα ένισχύει τόν ΕΛΑΣ 
τοϋ Βουνού μέ ένα σοβαρό άριθμό στρατιωτικών κα ί πολιτικών στελεχών.

’Από τίς άρχές τού Μάρτη ot ένοπλες συγκρούσεις στήν ’Α θήνα καί 
τόν Π ειραιά γίνονται καθημερινό φαινόμενο. Ό  ΕΛΑΣ δ ίνει σκληρές καί 
πολύνεκρες μάχες. ’Αποκρούει τόν έχθρό κα ί δέν τόν άφήνει νά κυριαρ
χήσει στίς συνοικίες.

Ή  σπουδαιότερη μάχη πού έδωσε ό ΕΛΑΣ αύτή τήν περίοδο είναι ή 
μάχη τής Κοκκινιάς. Βάστηξε τρεις μέρες, άπό τίς 6 ώς τίς 8 τού Μάρτη 
καί προξένησε μεγάλες άπώλειες στόν έχθρό. Πολυάριθμες καί πάνοπλες

11. Στήν ’Αθήνα, γιά πρώτη φορά στά χρόνια τής κατοχής, τό ΕΑΜ άποφάσισε νά μήν 
όργανωθεϊ γενική κεντρική έκδήλωση. Στό κέντρο τής πρωτεύουσας είχαν συγκεντρωθεί 
(οχυρές καί πολυάριθμες έθνοπ ροδοτικές δυνάμεις καί γερμανικά μηχανοκίνητα, γιά νά 
προστατέψουν τήν πρώτη έπίσημη πανηγυρική Εμφάνιση τής συνασπισμένης άντιεαμικής 
άντίδρασης πού θά γινόνταν μέ Επικεφαλής τόν κουΐσλινγκ Ράλλη καί μέ σύνθημα «νά σώ
σουν τό καθεστώς»! Μιά σύγκρουση τοΰ άοπλου λαού μέ τίς πάνοπλες άρδές τοϋ έχθρον 
κρίθηκε άσύμφορη καί τό ΕΑΜ Εδωσε έντολή 6 γιορτασμός νά γίνει στίς λαϊκές συνοικίες.

Ά π ’ τά ξημερώματα, δμάδες τής ΕΠΟΝ μέ έθνικά καί Επαναστατικά τραγούδια, μέ μαν
τολινάτες καί τύμπανα, διατρέχανε τούς δρόμους καί ξυπνούσανε τούς πατριώτες γιά τόν 
έθνικό γιορτασμό. ’Ανθρωποθάλασσα οί κεντρικοί δρόμοι τών συνοικιών. Ό  ΕΛΑΣ πήρε 
μέρος στό γιορτασμό μέ τό βπλο στό χέρι. Έγιναν συγκεντρώσεις, μίλησαν στελέχη τής άντί- 
στασης, άπαγγέλθηκαν ποιήματα, δόθηκαν θεατρικά σκέτς, λαϊκές συναυλίες, χοροί καί 
έπακολούθησαν δλονύχτια γλέντια, σέ πολλές συνοικίες κάτω άπό τούς κροταλισμούς τών 
πολυβόλων.
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δυνάμεις τών γερμανοτσολιάδων, τής χωροφυλακής, τής είδικής άσφά- 
λειας, κα ί τοΰ μηχανοκίνητου τάγματος τοΰ Μ πουραντά, μέ τάνκς τών SS , 
έκαναν έκκαθαριστική έπιχείρηση στό κάστρο αύτό τοϋ Πειραιά. Ό  
ΕΛΑΣ τούς άντιμετώπισε άποφασιστικά. Στό πλευρό του στάθηκε δλος ό 
λαός τής Κοκκινιάς. "Ολη ή έργατούπολη τού Π ειραιά σηκώθηκε στό πόδι 
κα ί μέ γενική-παλλαϊκή άπεργία καί διαδηλώσεις στούς δρόμους, διαμαρ- 
τυρήθηκε έντονα γιά τήν έγκληματική έπιδρομή στήν Κοκκινιά καί άπαί- 
τησε άμεση διάλυση τών έθνοπροδοτικών ένοπλων τμημάτων τοΰ Ράλλη. 
Ε π ίσ η ς  στήν ’Αθήνα, γ ιά  άντιπερισπασμό κα ί συμπαράσταση στό Λαό 
τής Κοκκινιάς, όργανώθηκαν λαϊκές έκδηλώσεις καί ό ΕΛΑΣ τής ’Α θήνας 
έπιτέθηκε ένάντια σέ τσολιάδικους καταυλισμούς κα ί γερμανικές έγκατα- 
στάσεις. Μ ιά διαδήλωση πού έγινε στό Π αγκράτι δέχτηκε έπίθεση άπό 
ένοπλους τσολιάδες καί χωροφύλακες τής Είδικής. Ό  ΕΛΑΣ υποστήριξε 
τούς διαδηλωτές καί υποχρέωσε τόν έχθρό νά ύποχωρήσει μέ άπώλειες.

Στίς 16 τοΰ Μάρτη ό ΕΛΑΣ δέχτηκε έπιθέσεις στίς δυτικές συνοικίες 
τής ’Αθήνας καί τίς άπέκρουσε. Στίς 5 τοΰ ’Απρίλη, στίς 2 τό άπόγευμα, 
τμήμα τοΰ ΕΛΑΣ χτύπησε τούς γερμανοτσολιάδες πού φρουρούσαν π α 
τριώτες πού τούς είχαν κρεμάσει στούς ’Αμπελόκηπους. Στόν τόπο τής 
σύγκρουσης έφτασαν γερμανικές ένισχύσεις. Ή  μάχη γενικεύτηκε, μέ τή 
συμμετοχή τού ΕΛΑΣ, άπό τά Κουπόνια μέχρι τόν 'Υμηττό. ΟΙ έχθροί 
υποχώρησαν. ΟΙ άνατολικές συνοικίες, Καισαριανή, Βύρωνας, Παγκράτι, 
Ν. ’Ελβετία, Δουργούτι, μέχρι Καλλιθέα, ξημερώθηκαν μπλοκαρισμένες. 
Ό  ΕΛΑΣ πόυ ήταν σέ έπιφυλακή δέχτηκε μέ όμαδικά πυρά τούς έπιδρο- 
μεϊς καί τούς άνάγκασε νά ύποχωρήσουν, μέ πολύ σοβαρές άπώλειες. Ό  
ΕΛΑΣ είχε βέβαια κα ί αύτός άπώλειες. Σκοτώθηκε ό διοικητής ένός λό
χου καί 3 μαχητές. Πάνω άπό 10.000 πατριώτες, τιμώντας τούς ήρωες 
άγωνιστές, παρακολούθησαν τήν κηδεία τους μέχρι τό νεκροταφείο τής 
Νέας Σμύρνης. 'Οπλισμένη όμάδα τού ΕΛΑΣ προστάτευσε τήν κηδεία.

’Αθάνατη σελίδα στήν Ιστορία τοΰ άγώνα έγραψαν στίς 28 τού 
’Απρίλη οί Έ πονίτες Δημήτρης Αύγέρης, Κώστας Φιλοτόπουλος, Θ α νά
σης Κιοκμενίδης. ΟΙ τρεις, μέλη μιάς έπονίτικης διμοιρίας τού ΕΛΑΣ, 
κυκλώθηκαν μέ προδοσία άπό Ισχυρές έχθρικές δυνάμεις σ’ ένα σπιτάκι 
στόν 'Υμηττό. Στήν πρόταση νά παραδοθοϋν άπάντησαν μέ όμοβροντία 
τών αύτόματων τους. Ά ρ χ ισ ε  σφοδρή μάχη πού βάστηξε 7 ώρες. Σκοτώ
θηκαν καί ot τρεις. 'Η  διοίκηση τού Α ' Σώματος Στρατού, στήν Η μερήσια 
Δ ιαταγή έγραφε:

«...Οϋτω ό διμοιρίτης Δημήτριος Αύγέρης κα ί οί μαχητές Φιλοτό- 
πουλος Κωνσταντίνος καί Κιοκμενίδης ’Αθανάσιος τήν 28.4.1944 
έκεΐ, εις τόν οίκίσκον τοϋ 'Υμηττού, έστησαν λαμπρόν ήρώον δό- 
ξης... Τό δλοκαύτωμα τών υπέροχων αύτών μαχητών τού ΕΛΑΣ τών 
’Αθηνών, πυρσός πατριωτισμού, πυρπολεί τάς ψυχάς μας τάς ήμέ- 
ρας αύτάς... Α ιώνια ή μνήμη τών τριών άνδρείων».

Ό  λαός όνόμασε τό μικρό σπιτάκι-φρούριο, «ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΥΜΗΤ
ΤΟΥ»!
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,π τ η κ

Ταγματασφαλιτών έργα: Κρεμασμένοι στή διασταύρωση τών όδών Παπαδιαμαντο- 
πούλου καί Ξενίας

Τό σπίτι κάστρο τού Υμηττού
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ΟΙ συνεχείς καί άδιάκοπες αίφνιδιαστικές έπιδρομές τοΰ έχθρού στίς 
συνοικίες, έκαναν άπαραίτητη τήν ύπαρξη σέ κάθε περιοχή μιάς δύναμης 
τού ΕΛΑΣ, έτοιμης νά δράσει κάθε στιγμή. Τέτοια τμήματα, στρατωνι
σμένα καί μέ κοινό συσσίτιο, συγκροτήθηκαν άρχικά άπό τά στελέχη κάθε 
λόχου. ’Αργότερα δημιουργήθηκαν μόνιμα Φ ρουραρχεία, μέ δύναμη 5-10 
μαχητές έπονίτες -  κυρίως έπονίτισσες -  γ ιά  νά παρακολουθούν τίς κινή
σεις τού έχθρού καί έγκαιρα νά εΙδοποιούν τό Φρουραρχείο νά άντιμετω- 
πίσει άμεσα τόν έπιδρομέα, μέχρι νά φθάσει ό λόχος κα ί νά μπει στή μά
χη. Είχε έκδοθεί κα ί είδικός κανονισμός όργάνωσης, λειτουργίας καί 
άσφάλειας τών φρουραρχείων.12

Συνδιάσκεψη τής Κομμουνιστικής ’Οργάνωσης ’Αθήνας.

Ό  τότε γραμματέας τής ΚΟΑ Βασίλης Μ παρτζώτας (Φ άνης), σ’ ένα 
άνέκδοτο βιβλίο του πού βρίσκεται στά άρχεϊα τής ΚΕ τού ΚΚΕ, στίς 
σελίδες 149, 150, έγραψε γ ιά  τήν 4η Συνδιάσκεψη τής ΚΟΑ (’Απρίλης 
1944), τά  παρακάτω:

..."Οταν οΐ μάχες συνεχίζονταν στήν ’Α θήνα καί όλημερίς καί δλη τή 
νύχτα άκούγονταν οί τουφεκιές κα ί οΐ ρ ιπές πολυβόλων, δταν ή 
’Αθήνα έμοιαζε μ’ ένα τεράστιο πολεμικό μέτωπο, συνέρχεται (φυ
σικά παράνομα) ή 4η Συνδιάσκεψη τής Κομματικής ’Οργάνωσης 
τής ’Α θήνας (Κ ΟΑ τού ΚΚΕ). Ή  Συνδιάσκεψη αύτή άποτελεϊ στα
θμό γιά  τήν παραπέρα πάλη τού λαού τής ’Αθήνας. Έ γ ιν ε  σέ μιά 
πολυκατοικία τής ’Α θήνας, κοντά στήν Ιστορική ’Ακρόπολη τής 
’Αθήνας καί σχεδόν δίπλα ά π ’ τό χτίριο τού παλιού Α ' Σώματος 
Στρατού, τού άστικού στρατού, πού τώρα τό κρατούσαν γερμανικές 
μονάδες... Ή  4η Συνδιάσκεψη όργανώθηκε μέ δλους τούς κανόνες 
τού συνωμοτισμού καί τής έσωκομματικής δημοκρατίας. Πήραν μέ
ρος σ’ αυτήν άντιπρόσωποι πού έκλέχτηκαν κανονικά άπό ’Αχτιδι- 
κές Συνδιασκέψεις μέ συμμετοχή 13.000 κομμουνιστών τής ’Αθήνας. 
Τό μπάσιμο τών άντιπροσώπων στό σπίτι τής συνδιάσκεψης στά
θηκε όλόκληρος άθλος. Έ γ ιν ε  πάνω  σέ καθορισμένο σχέδιο πού 
στήν πραγματοποίησή του έπαιξε άποφασιστικό ρόλο ή Ή λέκτρα 
’Αποστόλου.
Τό μπάσιμο τών άντιπροσώπων, τό στόλισμα τών τοίχων μέ συνθή
ματα καί στατιστικά διαγράμματα τής άνάπτυξης τής όργάνωσης 
τού ΕΑΜ καί τής ΕΠΟ Ν κλπ., ή όργάνωση τής άσφάλειας, τής τρο
φοδοσίας τών άνθρώπων, δλα έγιναν μέ μαθηματική άκρίβεια.
Ε ίναι χαρακτηριστικοί οί πίνακες γιά  τήν άνάπτυξη τής ΚΟ ’Α θή
νας:

12. Υπάρχει «Κανονισμός όργάνωσης καί δράσης φρουραρχείων» στά άρχεϊα τής ΚΕ 
τοϋ ΚΚΕ.
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Α π ρίλη ς  1943 
Δεκέμβρης 1943 

’Απρίλης 1944

1.200 μέλη τοΰ ΚΚΕ 
8.000 μέλη τοΰ ΚΚΕ

13.000 μέλη τοΰ ΚΚΕ

Σέ λίγους μήνες, τόν Αύγουστο τού 1944, τά μέλη τού ΚΚΕ στήν 
ΚΟΑ έφτασαν τίς 16.000, τόν ’Οχτώβρη τίς 25.000 καί τό Δεκέμβρη 
τοΰ 1944 τίς 30.000... Γιά πρώτη φορά στήν Ιστορία τού ΚΚΕ, τό 
Κόμμα είχε τόσο μεγάλο άριθμό μελών, όλόκληρη κομμουνιστική 
στρατιά στήν Πρωτεύουσα...».

'Η  Συνδιάσκεψη τής όργάνωσης ’Αθήνας τού ΚΚΕ (19-20 τού 
’Απρίλη 1944) έκανε σωστή έκτίμηση τών μεγάλων άγώνων τού άθηναϊ- 
κού λαού, πού άναπτύχθηκαν στό 1943 κάτω άπό τήν καθοδήγηση τοΰ 
ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ. Ταυτόχρονα, δμως, διαπίστωσε ότι: «Στό πρώτο τρ ί
μηνο τού 1944 έχουμε σ ο β α ρ ή  ύ π ο χ ώ ρ η σ η  τής μαζικής μας δου
λειάς στήν ’Αθήνα πού όφείλεται στήν άδυναμία τής προσαρμογής στίς 
καινούριες συνθήκες τής φασιστικής τρομοκρατίας τών γερμανοράλλη- 
δων...».

’Από τίς άρχές, δμως, τοΰ Μάρτη ή όργάνωση δραστηριοποιήθηκε 
καί ot λαϊκοί άγώνες άπό μέρα σέ μέρα γίνονταν μαζικότεροι, άποφασι- 
στικότεροι καί ποιοτικά άνώτεροι, μέ ένεργητική συμμετοχή τών ένοπλων 
δυνάμεων τού ΕΛΑΣ καί τής ΟΠΛΑ.

Στή Μακεδονία.

Μιά έκθεση τής έπιτροπής περιοχής τής Μ ακεδονίας πρός τό ΠΓ τού 
ΚΚΕ δίνει μιά ζωντανή είκόνα τής κατάστασης πού έπικρατούσε κα ί τή 
δράση τού λαού ένάντια στήν τρομοκρατία. Παραθέτουμε άποσπάσματα 
τής έκθεσης πού ύπάρχει στά άρχεϊα τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ:

«...Μ προστά σ’ αύτή τήν κατάσταση κάναμε τά έξής: ’Οργανώσαμε 
μαζικές κινητοποιήσεις. "Ολες ot άπεργίες πού όργανώθηκαν στή 
Θεσσαλονίκη κα ί πού άγκάλιασαν δλους σχεδόν τούς κλάδους, έγι- 
ναν κάτω άπό τό σύνθημα τής Ικανοποίησης τών οικονομικών αίτη- 
μάτων κα ί τής διάλυσης τών Ταγμάτων Ά σφαλείας. Ό ργανώ θηκαν 
παλλαϊκές άπεργίες : α) Στή Βέροια, β) Στή Νάουσα, γ) στήν Έ δ εσ 
σα, δ) στή Ν ιγρίτα, κάτω άπό τά  συνθήματα τού άφοπλισμού καί 
τής διάλυσης τών Ταγμάτων Ά σφαλείας. Στίς ίδ ιες πόλεις όργανώ 
θηκαν συλλαλητήρια (στή Βέροια ot Γερμανοί έκτέλεσαν 5 στήν 
πλατεία, ύστερα ά π’ τό συλλαλητήριο) γ ιά  τήν έπιβίωση καί κατά 
τών Ταγμάτων Ά σφαλείας.
Στή Θεσσαλονίκη, στίς 25 Μ αρτίου, ή διαδήλωση, 25-30.000, έγινε 
κάτω άπό τό σύνθημα: «Διάλυση τών Ταγμάτων Ά σφαλείας». Τά 
Τάγματα Ά σ φ αλείας  ένώ τήν παραμονή άπειλούσαν άπό τό ραδι-
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όφωνο δτι θά ματοκυλήσουν τή Θεσσαλονίκη άν τολμήσει τό ΕΑΜ 
νά διαδηλώσει, δέν τόλμησαν νά έπέμβουν τήν ήμέρα τής διαδήλω 
σης. Τά ΕΕ Ε  καί τά  Τάγματα Ά σφ αλείας έπιχείρησαν νά καταλά
βουν τό Ε ρ γα τικ ό  Κέντρο Θεσσαλονίκης μέ έπικεφαλής τόν Γιάννη 
Ά ρβανιτάκη , άμέσως δμως έγινε, μέ πρότασή μας, κοινό μέτωπο μέ 
τή διοίκηση τοΰ Θεοδώρου καί μπροστά σ’ αυτή τήν άπειλή άναγ- 
κάστηκαν νά υποχωρήσουν.
Στήν “Εδεσσα ή όργάνωση βάσης κινητοποίησε 100 παπάδες μέ τήν 
άπαίτηση νά άφοπλιστοΰν άμέσως τά  Τάγματα Ά σφαλείας. Αύτό 
έγινε ά π ’ άφορμή τού φόνου ένός πα πά  άπό τά Τ.Α. ’Επίσης κινή- 
θηκε τό Γραφείο Ε νώ σεω ν Συνεταιρισμών πού περιλαβαίνει 1000 
συνεταιρισμούς.
Συνεννοηθήκαμε μέ τίς  διοικήσεις τών δύο Μεραρχιών κα ί τοΰ Π ου 
Συντάγματος καθώς καί τού 26ου ώστε ν ’ άρχίσουμε συντονισμένες 
έπιχειρήσεις. Σκληρές μάχες έγιναν κατά τής άντίδρασης σ’ δλο τό 
διάστημα Φεβρουάριου - Μαρτίου - Α πρ ιλίου. Α ναγκαστήκαμε νά 
κάψουμε σέ σκληρές μάχες όρισμένα χωριά, ύστερα άπό όδομαχίες 
καί μάχες άπό τετράγωνο σέ τετράγωνο, δπως λ.χ. 'Ά γιος  Δημήτριος 
(Περ. Καϊλαρίων), Ό μ π α ρ  (Γιαννιτσών), Μοσχοπόταμος, Ρυάκια 
(Κατερίνης). Α ύτά είχαν μετατραπεϊ σέ φρούρια μέ όρύγματα, πο- 
λεμίστρές μέ μπετόν άρμέ κλπ. 'Υ πάρχουν περιπτώσεις πού οί άν- 
τάρτες καί όρισμένες διοικήσεις παρατράβηξαν τό σχοινί κα ί άναγ- 
καστήκαμε νά έπέμβουμε κομματικά γιά  νά διορθώσουμε. Τό κά
ψιμο δμως τών χωριών καί τό ένοπλο χτύπημα είχε άρκετά σοβαρά 
άποτελέσματα. Ό λ α  αύτά τά  χτυπήματα τά συνοδεύσαμε μέ μιά έν
τονη διαφώτιση κα ί μέ τήν πρόσκληση τών χωριών νά αύτομολή- 
σουν ή νά παραδώσουν τόν όπλισμό τους στά κοντινά τμήματα. Τά 
πα ιδιά  δούλεψαν ήρωικά μπαίνοντας μέσα στά ένοπλα χωριά μέ 
διαφωτιστικό ύλικό καί τά γράμματα πού τούς καλοϋσαν νά πα ρα
δώσουν τόν όπλισμό τους κα ί δτι δέ θά τούς κάναμε τίποτα. Α π ο 
τέλεσμα αύτής τής δουλειάς ήταν: α) Ά π ό  52 όπλισμένα χω ριά τής 
Κοζάνης τά μισά συνθηκολόγησαν καί μόνο 28 όπλισμένα έμειναν. 
(Καί τά 52 είναι τουρκόφωνα), β) Ά π ό  τίς 16 άχτίδες περιφ . Κ οζά
νης πού είχαν σχεδόν διαλυθεί άνασυγκροτήσαμε τίς 10 άχτίδες καί 
πάμε νά πιάσουμε τίς όργανώσεις Κοζάνης κα ί Καϊλαρίων πού εί
ναι χτυπημένες άπό τούς Πούληδες κα ί τήν ΕΣΟ . γ) Μ αταιώθηκε 
όλοκληρωτικά ή έπιστράτευση πού πήγαιναν νά κάνουν οί Γερμανοί 
μέσα στήν Κοζάνη κα ί σ’ όλόκληρη τήν περιφέρεια άπό 18 κα ί πά 
νω. Τά σοβαρότερα χτυπήματα δόθηκαν άπό τή 10η Μ εραρχία. 
Λ ίγα πράγματα έχουν γίνει ώς τώρα άπό τήν 9η Μ εραρχία πα ρ ’ δλο 
πού μάλλιασε ή γλώσσα μας νά τούς πείσουμε. Εύτυχώς τώ ρα κα ί ή 
9η κινητοποίησε περί τούς 1100 γ ι’ αύτή τή δουλειά κα ί έλπίζουμε 
σύντομα νά έχουμε καλύτερα άποτελέσματα. Εύτυχώς πολλά χωριά 
άρχισαν στό νομό Κοζάνης νά προσφέρουν γήν κα ί ύδωρ. Π αρ’ δλο
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δτι ol Μ εραρχίες μας είναι υποχρεωμένες νά καλύψουν μιά τέτοια 
μεγάλη έκταση καί νά  δίνουν καθημερινά σκληρές μάχες μέ τόν 
καταχτητή, πα ρ’ δλο δτι δέν πήραμε ούτε £να δπλο άπό κείνα πού 
ύποσχέθη τό Γεν. Στρατηγείο, έλπίζουμε, τώρα προπαντός μέ τή 
συγκρότηση 'Ο μάδας Μ εραρχιών, νά δώσουμε συγκεντρωτικά χτυ
πήματα στήν άντίδραση. ’Εννοείται δτι προσαρμόσαμε καί τή δου
λειά μας στήν κατάσταση τών παρασυρμένων τουρκόφωνων. Γρά
ψαμε γράμματα πού τούς καλούμε νά παραδώσουν τόν όπλισμό χω
ρίς νά έχουν νά πάθουν τίποτα. Συνεργεία τής Έ θν . ’Αλληλεγγύης, 
πού περιθάλπουν τά θύματα κα ί δίνουν άχυρα στά καμένα σπίτια , 
έξηγώντας τους γιατί άναγκαστήκαμε νά τούς χτυπήσουμε κα ί τούς 
σκοπούς τής άντίδρασης, μοίρασαν προκηρύξεις στά τούρκικα, έκα
ναν συγκεντρώσεις μέ άποστολή διαφωτιστών πού ξέρουν τούρκικα. 
Ή  δουλειά είναι δύσκολη γιατί πρόκειται γ ιά  πολύ καθυστερημένο 
στοιχείο καί πολλοί άπ ' αύτούς είναι παλιοί τσέτες, συνηθισμένοι 
στό πλιάτσικο, τή ληστεία καί προσκολλημένοι στούς άρχηγούς τους 
(τσαούσηδες κα ί άγάδες). Καί προηγούμενα είχε γίνει παρόμοια 
δουλειά, άλλά πολύ άδύνατη...
’Απρίλης 1944 ύπογ. Ά λέκος (Λεων. Στρίγκος)».

Καί σ’ άλλη Εκθεση τού ίδιου μήνα, ή Έ π ιτροπή  Περιοχής Μ ακεδο
νίας άνάφερε στό ΠΓ τού ΚΚΕ:

«Περί τά  τέλη τού Μάρτη άρχές τού ’Απρίλη ήρθαμε σέ έπαφή μέ 
όμάδα ’Αξιωματικών τής ΠΑΟ. Τούς προτείναμε νά προσχωρήσουν 
άλλά δεχόταν νά προσχωρήσουν σάν όργάνωση ΠΑΟ άφού άποκη- 
ρύξουν σάν όργάνωση τούς προδότες κα ί θά παραδεχθούν δλους 
τούς δρους τού ΕΑΜ . Πρέπει νά έχετε ύπόψη σας δτι ή ΠΑ Ο  περ
νάει σοβαρή κρίση, ή διοίκηση διεσπάσθη καί μέσα σ’ δλη τή Μ ακε
δονία έχει ξεσηκώσει £να τεράστιο μίσος τού λαού γιατί ό λαός είδε 
τήν άνοιχτή συνεργασία τους μέ τόν κατακτητή. Ή  λέξη παοτζής 
έχει άκόμα καί γ ιά  μικρά πα ιδ ιά  τήν έννοια τού προδότη. Μ προστά 
σ’ αύτή τήν κατάσταση ή ΠΑ Ο  άναγκάστηκε νά κάνει δήλωση, πού 
κυκλοφόρησε, μέ τήν όποία  προσπαθεί νά  δικαιολογήσει τά  Τ. 
Ά σφ αλείας δτι πήραν τά δπλα γιά  νά  άμυνθούν κατά τού ΕΑΜ, 
ένώ άπό τό άλλο μέρος άποκηρύττει τούς άρχηγούς τών Τ .’Ασφα- 
λείας Σπυρίδη, Κ ισάμπαζακ κλπ. Ε νν ο ε ίτα ι δτι τά  περισσότερα 
άπό τά τμήματα τών Τ. Ά σφ αλείας έπαυσαν νά όνομάζονται όπα- 
δοί τής Π Α Ο  στίς σημερινές στιγμές πού ή ΠΑΟ έχει χρεωκοπήσει 
πολιτικά μέσα στή μάζα τού λαού, πού δέ διαθέτει στρατιωτικά έν
οπλα τμήματα κα ί πού ol Ά γ γ λ ο ι δέν τήν άναγνωρίζουν έπίσημα 
δπως τόν ΕΔΕΣ, θά είχε σάν συνέπεια νά τή νεκραναστήσει κα ί νά 
τής δώσει κύρος. Γ ι’ αύτό έμεΐς έπιμέναμε νά ύπογράψουμε τή συμ
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φωνία μέ τούς άξιωματικούς σάν όμάδα. Αύτό νομίζουμε δτι είναι 
σήμερα τό συμφέρον τοϋ έθνικού άγώνα...
’Απρίλης 1944. Ύ πογρ. Ά λ έκ ο ς».13

Στή Θεσσαλία, αύτή τήν περίοδο γίνεται μιά μαχητική κάθοδος 500 
γυναικών στά Τρίκαλα, μέ διαδήλωση μπροστά στή Νομαρχία, στήν όποία  
πήραν μέρος καί γυναίκες καί άντρες τής πόλης. Ά λ λη  τέτοια έκδήλωση 
1200 γυναικών τού θεσσαλικοϋ κάμπου έγινε στή Λάρισα. Παλλαϊκές έκ- 
δηλώσεις έγιναν στή Λάρισα καί πανεργατική άπεργία στό Βόλο.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΘΝ ΙΚΟΥ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΥ

Στίς 23 τοϋ Α π ρ ίλη , σ’ δλες τίς  πόλεις κα ί τά  χω ριά τής ’Ελεύθερης καί 
τής κατεχόμενης 'Ε λλάδας, έγιναν, σύμφωνα μέ τή άπόφαση κα ί τίς όδη- 
γίες τής Π ΕΕΑ , καί μέσα σέ άτμόσφαιρα ένθουσιασμού καί άγωνιστικής 
έξαρσης, έκλογές γιά  τήν άνάδειξη έθνοσυμβούλων. Ή  Π ΕΕΑ  μέ έγκύ- 
κλιό της πρός τίς ’Επιτροπές Αύτοδιοίκησης καί λαϊκής δικαιοσύνης, τίς 
Λαϊκές έπιτροπές καί τίς έθνικοαπελευθερωτικές κα ί συνδικαλιστικές όρ- 
γανώσεις στίς κατεχόμενες πόλεις κα ί περιοχές, καθόριζε δύο τρόπους 
έκλογής ’Εθνικών Συμβούλων. Ό  ένας ήταν ή άμεση έκλογή μέ τή χρησι
μοποίηση άπό τόν Ιδιο ψηφοφόρο τοϋ ψηφοδέλτιου, άπό τό όποιο μπο
ρούσε νά διαγράψει κα ί νά  άντικαταστήσει μέ άλλον, ένα ή περισσότε
ρους ύποψήφιους. Ό  άλλος τρόπος ήταν νά  διεξαχθοϋν οί έκλογές σέ δύο 
στάδια: Στίς 23 τού Α π ρ ίλη  άπό συνελεύσεις τών χωρικών ή τών κατοί
κων συνοικιών κα ί συνοικισμών στίς πόλεις, άπό συνελεύσεις έπαγγελμα- 
τικών, συνδικαλιστικών, πολιτικών, πολιτιστικών κα ί άλλων όργανώσεων 
κα ί όμάδων, νά  άναδειχτούν έκλέκτορες κα ί αύτοί νά  συνέλθουν στίς 30 
τού Α π ρ ίλη  καί νά  έκλέξουν τούς ’Εθνικούς Συμβούλους τής περιφέρειάς 
τους. Ή  έκλογή τού τρόπου διεξαγωγής τών έκλογών άφήνονταν στά 
υπεύθυνα καθοδηγητικά όργανα τού άγώνα, άνάλογα μέ τίς συνθήκες καί 
τίς  δυνατότητες κάθε όργάνωσης.

Ή  ΕΠ τής Α θήνας καί τού Πειραιά, σέ συμφωνία μέ τή Γραμματεία 
τής ΚΕ τού ΕΑΜ , άποφάσισαν νά καλέσουν τό λαό τής έκλογικής Π ερι
φέρειας Πρωτεύουσας νά ψηφίσει άπευθείας, χωρίς ένδιάμεσους έκλέ
κτορες, τά  ψηφοδέλτια πού καταρτίστηκαν μέ βάση προτάσεις έπαγγελ- 
ματικών κλπ. όργανώσεων, συνοικιακών έπιτροπών κα ί ύποδείξεις τών 
πολιτικών κομμάτων.

Παρά τήν τρομοκρατία κα ί τήν πεισματική άντίδραση τών νοσταλγών 
τού παρελθόντος, πού έβλεπαν πώς χάνουν κα ί τό έπιχείρημα «τού λαϊ-

13. ’Αρχεία τοϋ ΚΚΕ (φάκελος Μακεδονίας).

132



κοϋ τεκμηρίου τών έκλογών τοΰ 1936», ή συμμετοχή στίς έκλογές ήταν 
παλλαϊκή. Συνολικά πήραν μέρος σ’ αύτές 1.800.000 ψηφοφόροι. Τό γε
γονός αύτό έδειχνε μέ τόν πιό  άναμφισβήτητο τρόπο δτι ό λαός βρισκόταν 
όλόψυχα στό πλευρό τής μοναδικά πραγματικής Κυβέρνησης, τής ΠΕΕΑ , 
καί τών άπελευθερωτικών όργανώσεων. Ό  άγωνιζόμενος έλληνικός λαός 
πανηγύρισε τή νέα μεγάλη νίκη τοϋ κινήματος.

Στίς έκλογές, γ ιά  πρώτη φορά στήν πολιτική Ιστορία τής Ε λλάδας, 
ύστερα άπό άπόφαση τής Π ΕΕΑ , ψήφισαν νέοι πάνω  άπό 18 χρονών, 
ψήφισαν κα ί o t γυναίκες. Ή  συμμετοχή τους ήταν πολύ μεγάλη. Έ ν α  
μόνο παράδειγμα είναι άρκετό: Στήν έλεύθερη περιοχή τής Σιάτιστας σέ
30.000 κατοίκους μέ 14.000 ψηφοφόρους ψήφισαν 12.392. ’Α π’ αύτούς: 
6.737 γυναίκες καί 5.655 άντρες. Στήν κατεχόμενη άπό τούς Γερμανούς 
περιοχή Φαρσάλων, σέ 6.000 κατοίκους μέ 3.000 ψηφοφόρους, ψήφισαν 
2.516. ’Α π’ αύτούς 1.277 γυναίκες καί 1.233 άντρες.14

Στίς έκλογές δέν πήραν μέρος: α) οΐ βουλγαροκρατούμενες περιοχές 
’Ανατολικής Μ ακεδονίας κα ί Θράκης, γιατί ή παρουσία τών κατακτητών 
καί τών όργάνων τους ήταν παντού έπιβλητική, μέχρι τό τελευταίο χωριό 
καί μεγάλη ή τρομοκρατία κα ί 6) ή Κρήτη κα ί τά  νησιά, δπου οί όργανώ- 
σεις δέν πήραν έγκαιρα τήν έγκύκλιο τής ΠΕΕΑ .

Σ ’ δλη τήν Ε λ λά δ α  (έκτός ’Αν. Μ ακεδονίας, Θράκης, Κρήτης καί 
Νήσων) έβγαλε ό λαός 180 Έθνοσύμβουλους, στούς δποίους προ
στέθηκαν καί 22 βουλευτές τής Βουλής τού 1936, πού μέ άπόφαση τής 
ΠΕΕΑ δικαιούνταν νά πάρουν μέρος στό Ε θ ν ικ ό  Συμβούλιο. ’Από τό 
σύνολο τών έκλεγμένων έθνοσυμβούλων, 44 ήσαν άπό τήν Πελοπόννησο, 
20 άπό τήν ’Αθήνα, 21 άπό τήν ’Αττικοβοιωτία-Εΰβοια, 21 άπό τή Στε
ρεά, 22 άπό τή Θεσσαλία, 14 άπό τήν Ή πειρ ο  κα ί 38 άπό τή Μ ακεδονία.

Ή  κοινωνική σύνθεση ήταν άντιπροσωπευτική δλων τών στρωμάτων 
τού έλληνικού λαού: 22 έργάτες, 23 άγρότες, 8 στρατηγοί, 10 στρατιωτι
κοί διαφόρων άλλων βαθμών, 4 καθηγητές Πανεπιστημίου καί ένας 
’Ανώτατης ’Εμπορικής Σχολής, 4 κληρικοί, 15 γιατροί, 20 δημόσιοι ύπάλ-

14. Στά άρχεία τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ υπάρχουν δύο έκθέσεις τών πιό υπεύθυνων, τότε, στελε
χών γιά τή Μακεδονία χαί τήν ΆΘήνα, Στρίγκου καί Μπαρτζώτα, πού άναφέρονται στήν 
προετοιμασία καί τή διεξαγωγή τών έκλογών. Παραθέτουμε σχετικά άποσπάσματα: 

α) Ή  όργάνωση Μακεδονίας έγραφε: «... Ή  δουλειά προχωρεί καλά στίς έλεύθερες περι
οχές. Στή Θεσσαλονίκη, σέ γράμμα τής 10.4 μάς γράφουν: 1) Βγήκαν προκηρύξεις άπ’ δλες 
τίς έθνικοαπελευθερωτικές όργανώσεις. 2) Βγήκε σέ πολλές χιλιάδες τό γράμμα τοΰ βου
λευτή Καραμαούνα. 3) Γίναν πολλές συγκεντρώσεις στά καφενεία, στούς δρόμους καί Εξω 
άπό τίς περισσότερες έκκλησίες τής Θεσσαλονίκης. 4) Ή  διαδήλωση τής 25ης τού Μάρτη μέ 
23-30.000 έγινε κάτω άπό τό σύνθημα τής ΠΕΕΑ. S) ΟΙ τοίχοι γέμισαν μέ συνθήματα. 6) 
'Υποδείχτηκαν γιά βουλευτές Θεσσαλονίκης, έκτός Μπακιρτζή, Μάρκου, Λεωνίδα, Μαραγ
κού, καί ένας δημόσιος υπάλληλος, έργάτης, διανοούμενος, νέος, γυναίκα...».

6) Γιά τήν ΆΘήνα δ γραμματέας της έγραφε: «... ’Οργανώσαμε παράνομα τίς έκλογές, γιά 
τή συμμετοχή τοΰ λαού τής ’Αθήνας στό ’Εθνικό Συμβούλιο. Σ' αύτές πήραν μέρος 312.000 
(σ.σ. Σύμφωνα μέ τό Ανακοινωθέν τής τότε έκλογικής ’Επιτροπής τής 'Αθήνας ψήφισαν στήν 
Πρωτεύουσα 360.000 ’Αθηναίοι καί ’Αθηναίες...)».
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ληλοι, 5 βιομήχανοι, 23 δικηγόροι, 10 δημοσιογράφοι, 3 δικαστές, 3 
έπαγγελματίες, 10 πα ιδαγω γοί κλπ.

Ά π ό  άποψη πολιτικής τοποθέτησης υπήρχαν έθνοσύμβουλοι τοϋ 
ΚΚΕ, ΑΚΕ, ΣΚΕ, ΕΛ Δ, ΣΕΚ Ε, Δ .Ε., Α ρ ισ τερός  τών Φιλελευθέρων, τοΰ 
Μ εταρρυθμιστικοΰ Κόμματος, τής Πολιτικής κίνησης «Δημοκράτης», 
Α νεξάρτητοι δημοκρατικοί πολιτευτές, Ινας τού Λαϊκού Κόμματος καί 
μεγάλος άριθμός μελών τοΰ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, πού δέν άνήκαν σέ κόμματα.

ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΘ Ν Ο Π ΡΟ ΔΟ ΤΕΣ ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ

Γερμανικές διαπιστώσεις.

Ή  δλη συμμαχική έκστρατεία στό ίταλικό μέτωπο, ύστερα άπό μιά πολύ 
άργή πορεία, πού σύμφωνα μέ τό στρατάρχη Ά λεξάντερ  «ίμοιαζε σάν νά 
όργώνανε στό μήκος τής Ιταλικής μπότας», άποτελματώθηκε, χωρίς νά 
έπιχειρηθεΐ «άμφίβια» ένέργεια στά πλευρά τής Ά δρια τικής. Χάθηκαν 
έπανειλημμένες ευκαιρίες νά δημιουργήσουν «σταθερή βάση» πρ ίν προ
χωρήσουν. Καί τά  λίγα πού έγιναν κόστισαν πολύ άκριβά σέ ύλικά καί 
σπαταλήθηκαν πολύτιμες δυνάμεις. Ή  Διάσκεψη τής Τεχεράνης έδινε 
προτεραιότητα στήν «Ε πιχείρηση Ό βερλοντ» , δηλαδή έπίθεση δ ιά  μέσου 
τής Μάγχης στή Νορμανδία. 'Η  έπιχείρηση «Ά κμονας» , πού θά  ήταν 
συμπληρωματική άπόβαση στά νότια τής Γαλλίας, περιόριζε τίς ένέργειες 
τών συμμάχων στήν κατάληψη τής Ρώμης κα ί τήν προώθηση στή γραμμή 
Π ίζα-Ρίμινι. Εκμετάλλευση πρός τά  βορειανατολικά, μέσα στά Βαλκά
νια, δέν προβλέπονταν νά γίνει, πα ρ’ δλο πού ό Τσώρτσιλ δέν παραιτούν
ταν άπό τό βασικό πολιτικό του προσανατολισμό νά  κυριαρχήσει στά 
Βαλκάνια κα ί τή νοτιοανατολική Εύρώπη.

Τό γερμανικό Ε π ιτελείο , πού είχε φτάσει κοντά στήν άπόφαση νά 
άποσύρει «θεληματικά» τίς δυνάμεις του άπό τά Βαλκάνια, ύστερα άπό 
τήν πετυχημένη άμυνα στήν ’Ιταλία κα ί τίς άντεπιθέσεις πού έτοίμαζε, 
ξαναγύρισε στό δόγμα τού Χίτλερ: « Ό χ ι θεληματική άποχώρηση άπό τά 
Βαλκάνια».

Τό ’Επιτελείο τού 22ου γερμανικού σώματος στρατού διαπίστωνε με
γάλη άνοδο τού ένοπλου άντιστασιακού κινήματος καί ένταση τής δράσης 
ένάντια στά γερμανικά τμήματα, μετά τή συνθηκολόγηση τής 'Ιταλίας. 
Ίδ-.αίτερα έπισήμαινε τίς έπιθέσεις ένάντια στά «έλληνικά» τμήματα 
άσφάλειας κα ί τά  τάγματα τών τσολιάδων πού μέ διαταγή περνούσαν 
κάτω άπό τήν άμεση διοίκηση τών SS κα ί προστατεύονταν άπό τίς γερμα
νικές δυνάμεις κατοχής, μέ τά  ίδ ια  άντίποινα δπως κα ί κάθε Γερμανός 
στρατιώτης. ΟΙ Γερμανοί διαπίστωναν χαραχτηριστικά πώς «.τό 90%  τών
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Ελλήνω ν σήμερα είναι όμόφωνα έχθρικά διατεθειμένοι πρός τίς δυνάμεις 
τοϋ ’Άξονα... Τό ΕΑΜ  μέ τήν όργάνωση κρούσης (άποτελεΐ) τόν κύριο 
φορέα τοϋ Αντιστασιακού κινήματος ένάντια στόν 'Άξονα. Τό μεγαλύτερο 
μέρος τών άνταρτών είναι δικές τον δυνάμεις κα ί βρίσκεται σέ πλέονε- 
χτική θέση πολιτικά, για τί άπό τή μιά είναι πολύ δραστήριο κι άπό τήν 
άλλη διαθέτει συμπαγή ήγεσία. Αντιπροσω πεύει τό μεγαλύτερο κίνδννο  
γιά  τίς δννάμεις κατοχής. 15

Αύτά έβλεπαν οί Γερμανοί όταν στίς έκθέσεις κα ί τίς άναφορές τους 
περιέγραφαν τούς κομμουνιστές σάν: «... τούς πιό έπικίνδννονς, γιατί 
άντιπροσωπεύονν τά μαχητικότερα στοιχεία καί έπιπλέον διαθέτονν 
Αξιόλογες δννάμεις πολύ καλά όργανωμένες. Τά λοιπά πολιτικά κόμματα 
εχονν άπορροφηθεϊ άπό τή σκέψη δτι περαιτέρω άνάπτνξη τον κομμουνι
στικού κόμματος σήμαινε μέγιστο κίνδννο. Σννεπώς είναι σημαντικό νά 
σημειωθεί δτι έκεΐνοι πού διακαώς έπιθνμοϋν νά έπιτεθοϋμε κατά τών 
κομμοννιστών είναι οί γνωστοί Αγγλόφ ιλοι».16

Ύπολογίζο* τας πώς θά ένταθεΐ άκόμα περισσότερο ή πολεμική δρα
στηριότητα στό άμεσο μέλλον, γ ιατ ί «...οί σκοποί τής ΠΕΕΑ -  δπως άνά- 
φερε τό Γερμανικό στρατηγείο τής πολεμικής άεροπορίας, μέ τήν ύ π ’ 
άριθ. 208/44 έκθεσή του -  σννίστανται στό νά συνενώσει τίς κομμοννι- 
στικές καί έθνικές όργανώσεις γιά  νά πολεμήσονν μ αζί γιά τήν Απελευθέ
ρωση τής 'Ελλάδας», συνιστοΰσε έπαγρύπνηση, προετοιμασία κα ί ένταση 
τών έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων.17

Αύτή τήν περίοδο οί κατακτητές. σκλήρυναν τήν τακτική τους στίς 
πόλεις καί άρχισαν νά χρησιμοποιούν στίς έπιδρομές τους, άκόμα κα ί στίς 
έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, δλο καί περισσότερο τίς  ντόπιες έθνοπροδο- 
τικές έξοπλισμένες δυνάμεις.

Τρίτη μεγάλη γερμανική έκοτρατεία στη Μακεδονία.

Μεγάλα γερμανικά τμήματα, είδικά γ ιά  άντιαντάρτικο άγώνα, μέ συμμε
τοχή ένοπλων συνεργατών τους, άρχισαν, στά μέσα τού ’Απρίλη, τήν τρίτη 
μεγάλη έξόρμηση ένάντια στίς δυνάμεις τού ΕΛΑΣ Μ ακεδονίας, πού άπό 
τά τέλη τού 1943 είχε γίνει ή μεγαλύτερη δύναμη τού ένοπλου λαϊκού 
έπαναστατικού κινήματος. Πρώτη ή 10η μεραρχία τού ΕΛΑΣ άντιμετω- 
π ίζει τήν έπίθεση τού έχθρού μέ παρτιζάνικη τακτική, έλιγμούς κα ί αι
φνιδιαστικά χτυπήματα, προξενώντας μεγάλες άπώλειες στούς έπιδρο- 
μεΐς. Έ τσ ι ή μεγάλη έπιχείρηση τού έχθρού, μέ δυνάμεις 2.000 άντρες κα ί 
4 πυροβόλα, πού άρχισε στίς 13 κα ί τέλειωσε στίς 19 τοΰ ’Α πρίλη, ύστερα

15. Λευκή Βίβλος, Αριθ. 187.

16. Λ. Σταυριανός, δ.π., σελ. 120.

17. Βλ. κείμενο διαταγής στό βιβλίο τοϋ Φ. Γρηγοριάδη 'Αντάρτικο.
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άπό ένα γερό χτύπημα πού δέχτηκε κοντά στή Λ αφίνα, άπότυχε. Γερμανι- 
κές άπώλειες 150 νεκροί καί τραυματίες.

ΟΙ Γερμανοί, δμως, δέν παραιτηθηκαν άπό τό σκοπό νά ξεκαθαρί
σουν τό Π άικο κα ί νά  έγκαταστήσουν μόνιμα έκεΐ τίς  φιλικές τους δυνά
μεις, τής Π Α Ο  κα ί τού Κιτσά-Μ παζάκ. Κάνουν νέα έπιδρομή στίς 22 τού 
’Απρίλη, πού βάστηξε μέχρι τίς  27 τοϋ ’Απρίλη. ’Ισχυρές γερμανικές δυ 
νάμεις σέ 7 φάλαγγες, ύποστηριζόμενες άπό πυροβολικό κα ί άεροπορία 
δρμησαν στό Βέρμιο. Μ ιά βδομάδα τό άπόσπασμα τού Βερμίου (τό 16ο 
Σύνταγμα καί τμήμα τής 9ης Μ εραρχίας) άγωνίστηκε σκληρά κα ί δταν 
τελείωσαν τά  πυρομαχικά του διέσπασε τόν κλοιό κα ί πέρασε σέ γειτονι
κές περιοχές. Στή διάρκεια αύτών τών έπιχειρήσεων ol ξένοι κα ί ντόπιοι 
δήμιοι δ ιέπραξαν τά  φρικιαστικά έγκλήματα τής Κατράνιτσας κα ί τών 
άλλων χωριών. Στά άρχεϊα τής ΚΕ τού ΚΚΕ ύπάρχει μιά έκθεση, μέ άριθ. 
59/Τ.Τ. 21.10.1944, τού διοικητή τού άποσπάσματος τού ΕΛΑΣ Βερμίου 
άντισυνταγματάρχη Διον. Κ αρατζά (Μελά), πού άναφέρεται στήν όμα- 
δική σφαγή τής Κ ατράνιτσας.18

Φρικιαστικά έγκλήματα.

ΟΙ άγριότητες τών Γερμανών, πού μετά τή συνθηκολόγηση τής ’Ιταλίας

18. Ό  Μελάς στήν Εκθεσή ίου έγραφε: «... Δέν ξέρω λεπτομέρειες τών σφαγών τοϋ Δι
στόμου, άλλά άπό τήν κατωτέρω περιληπτικωτάτην περιγραφήν τών δεινοπαθημάτων τής 
κωμοπόλεως Πύργοι (Κατράνιτσα) δΰνασθε νά άντιληφθεΐτε τό μέγεθος τών κακουργημά
των τών πολιτισμένων λαών τής Εύρώπης πού διεκδικοϋν τήν πρώτην θέσιν μετά τόν θεόν 
είς τόν κόσμον τούτον.

Ή  κωμόπόλις Πύργοι, χιλίων σπιτιών, άφοΰ κατεστράφη κυριολεκτικώς, άφοϋ έχασε τά 
οίκιακά άντικείμενα, 12.000 γιδοπρόβατα, 3.500 μεγάλα ζώα, πληρώνει καί κεφαλικό χαρά
τσι μέ 640 γυναικόπαιδα, σφαγμένα κατά τόν πλέον άφάνταστον τρόπον.

’Επί έπτά μήνας τά βλέμματά μας άντικρύζουν τους σωρούς αύτούς τών πτωμάτων. Ένας 
άπό 3S πτώματα, άλλος άπό 67, άλλος άπό 94, άλλος άπό 125 πτώματα καί οίτω καθεξής. 
Έ να τών άνωτέρω σιορών έσκεπάσαμεν μέ πολλά κλαριά δένδρων καί τόν διατηρήσαμε 
άπείραχτον διά νά άποτελέσει διά πολλά έτη τόν άψευδέστερον μάρτυρα είς τόν μέλλοντα 
Ιστορικόν... Ό λ α  τά άνωτέρω δυστυχώς πλάσματα, άφοΰ έβιάσθησαν όμαδικώς καί κτηνω- 
δώς, έδέθησαν κατά όμάδας μέ τριχιάν, έραντίσθησαν μέ έλαχίοτην βενζίνην -  διά νά καούν 
σιγά -  καί ύστερα έκάησαν σάν τό κερί.

Πώς θά χαρακτηρίσει ό Ιστορικός τό θάνατο τής έγγύου έκείνης γυναικός τών Πύργων, 
πού συνελήφθη στήν σπηλιά τήν ώρα τού τοκετού καί άφοϋ άφέθη νά ύποστεϊ έντελώς μόνη 
τό μαρτύριο τής γέννας, άνευ βοηθείας καί παρηγοριάς συμπαραστάτου, έφονεύθη άμέσως 
μετά τόν τοκετόν μαζί μέ τό νεογέννητον;

Κάθε κορυφή καί κάθε χαράδρα άποτελεϊ καί μίαν αίματηράν άνεκδιήγητον Ιστορίαν είς 
τό δρος τούτο τοϋ Βερμίου. Παντού Γολγοθάδες. ’Ακόμη καί τώρα διασκελίζομεν, ύστερα 
άπό έπτά μήνας, πτώματα.

Πολύ δικαιολογημένα οί ποιμένες δέν βόσκουν τά ποίμνιά των έγγύς τών τόπων αύτών 
τού μαρτυρίου...

Μελάς
Άντισυνταγματάρχης».
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είχαν άπλωθεϊ σ’ δλη τήν κατεχόμενη Ε λλά δ α , είχαν πάρει άπό τήν 
άνοιξη τοϋ 1944 άπάνθρω πες διαστάσεις. Δ ίπλα στά κτήνη τών SS δρού- 
σαν οί ταγματασφαλίτες κα ί οί Ενοπλοι έθνοπροδότες, πού συναγωνίζον
ταν σέ κανιβαλισμούς τά  χιτλερικά τέρατα.

Ή  άποτυχία κα ί τών νέων έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων καί ο ί με
γάλες άπώλειές τους στίς μάχες τούς είχαν έκνευρίσει σέ τέτοιο βαθμό 
πού ρίχνονταν μέ μανία ένάντια στούς άοπλους καί Ανυπεράσπιστους χω 
ρικούς. Τούς έξόντωναν μαζικά καί έκαιγαν τά χωριά τους.

θύμ α τα  τής έκδικητικής μανίας, κείνες τίς μέρες, πέσανε 233 πα ιδιά , 
γυναίκες καί γέροι άπό τό χωριό Κλεισούρα Καστοριάς. Ό λ ο ι αύτοί έκ- 
τελέστηκαν στόν τόπο μέ τόν π ιό  άνατριχιαστικό τρόπο. 200 σπίτια  τοϋ 
χωριού κάηκαν όλοκληρωτικά. Τόσο προκλητικές ήταν οί ώμότητες κα ί οΐ 
βανδαλισμοί πού καί ό ειδικός άπεσταλμένος τού Χίτλερ γιά  τήν καταπο
λέμηση τού κομμουνισμού στήν 'Ελλάδα, Δήμαρχος τής Βιέννης D. Neu- 
bacher, σέ τηλεγράφημά του πρός τό γερμανικό Στρατηγείο έγραφε:

«Τά πολιτικά άποτελέσματα άπό αύτές τίς περιπτώσεις είναι κα τα
στροφικά. Ε ίνα ι καθαρή τρέλα νά σφάζονται νεογέννητα πα ιδ ιά  
γυναίκες κα ί γέροι, γ ιά  μόνο τό λόγο πώς κόκκινοι συμμορίτες, πά 
νοπλοι, μπήκαν μέ τή βία στά σπίτια τους γιά  μιά νύχτα, καί κοντά 
στό χωριό σκότωσαν δύο Γερμανούς στρατιώτες. Τό λαμπρό άποτέ- 
λεσμα, άπό αύτή τή γενναία δράση, είναι τά νεογέννητα νά είναι 
νεκρά κα ί οΐ άντάρτες ζωντανοί καί θά συνεχίσουν νά μπαίνουν στά 
άνυπεράσπιστα χωριά, χάρη στά αύτόματά τους. Φ αίνεται πώς εί
ναι π ιό  εύκολο νά τουφεκίζουν γυναίκες, πα ιδιά , καί γέρους άνυπε- 
ράσπιστους, παρά νά καταδιώκουν μέ πνεύμα άντρίκιας έκδίκησης 
μιά συμμορία καί νά  τήν έξοντώνουν μέχρι τόν τελευταίο άντρα της. 
Ή  έφαρμογή παρόμοιων μεθόδων δέν μπορεϊ πα ρά νά φέρει τήν 
πτώση τοϋ ήθικοϋ στίς πραγματικές περιοχές τών μαχών».

Μιά εικόνα τής κατάστασης πού έπικρατούσε τότε στή Μακεδονία, 
μάς δίνει τό παρακάτω  άπόσπασμα άπό τήν έκθεση τού ΜΓ πρός τό ΠΓ 
τής ΚΕ τού ΚΚΕ:

«...ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Σέ προηγούμενο γράμμα μας σάς δώσαμε μιά εικόνα 
γιά τή δουλειά τής άντίδρασης. Ή  άντίδραση στήν έξέλιξή της πήρε 
τή μορφή τής άνοικτής συνεργασίας μέ τόν καταχτητή, άντίθετα μέ 
τόν ΕΔΕΣ πού καμούφλαρε τή συνεργασία του μέ τόν κατακτητή. 1) 
ΟΙ Παοτζήδες Νιγρίτας καί Κιλκίς κατέβηκαν στή Ν ιγρίτα καί όρ- 
κίστηκαν μπροστά στίς γερμανικές στρατιωτικές άρχές κα ί πήραν, 
μαζί μέ τούς Γερμανούς κα ί Βουλγάρους, μέρος στίς στρατιωτικές 
έπιχειρήσεις κατά τού ΕΛΑΣ. 2) ΟΙ Παοτζήδες Κατερίνης συμπο- 
λεμούν μαζί μέ τούς Γερμανούς κα ί όρκίστηκαν στήν Κατερίνη έν 
όνόματι τού Χίτλερ. 3) ΟΙ Παοτζήδες Κοζάνης μετονομάστηκαν σέ
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ΕΣΟ (’Εθνικοσοσιαλιστική Ό ργάνω ση) καί συμπολεμοΰν μέ τούς 
καταχτητές. Συνέπεια τής έξέλιξης αυτής τής άντίδρασης ήταν νά 
όπλιστεί άνοιχτά άπό τόν καταχτητή. 'Ώ ς  τώρα, μέ τά όπλα πού ό 
Π Α Ο  πήρε άπό τόν καταχτητή, ύπάρχουν οΐ έξής δυνάμεις: 1) 800 
ένοπλοι Κ ιλκίς-Νιγρίτα, 2) 1.200 ένοπλοι Κατερίνη, 3) 2.000 Εν
οπλοι Κοζάνη, σύνολο 4.000 ένοπλοι.
Ε ννοείτα ι δτι ένα μεγάλο μέρος όπλίστηκαν δ ιά  τής βίας. Δηλαδή 
έγινε ώς έξής: ΟΙ Γερμανοί μέ τούς Παοτζήδες μετά τίς έκκαθαρι- 

στικές ένέργειες ζώναν χωριά, τούς άρχιζαν στό ξύλο. έκοβαν 
αύτιά, μύτες τών υπεύθυνων καί έβαζαν μπροστά στόν κόσμο τό δίλημμα: 
ή θά πάτε στό στρατόπεδο ή θά όπλιστεΐτε. Καί σέ όρισμένες περιπτώσεις 
άρχιζαν όμαδικό ξύλο ή τούς άπειλούσαν νά τούς άνατινάξουν μέ χειρο
βομβίδες άν δέν καταταχθούν στά τάγματα άσφαλείας.’9

Καίνε, σφάζουν, κρεμάνε στό Μόριά.

Π αραθέτουμε τό τέλος μιάς πολύ χαρακτηριστικής έκθεσης γιά  τήν κατά
σταση στήν Πελοπόννησο, πού είχε σταλεί στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ  άπό τήν 
’Επιτροπή Περιοχής Πελοποννήσου στά μέσα τοΰ ’Απρίλη 1944.

«...Δέν μπορώ νά σάς περιγράφω -κατάληγε ή έκθεση- τή φοβερή 
όξύτητα τον άγώνα έόώ κάτω. Ό  άγώνας είναι όξνς, τραχύς, σκλη
ρός, φοβερός. Σ ’ δλονς σχεδόν τούς νομούς έχουμε έπιχειρήσεις. Δ ί
νεται μέ λύσσα ή μάχη τής σοδειάς. Στή Λακωνία 7.000 γερμανο- 
τσολιάδες έπ ί iv a  μήνα συνέχεια κάνουν έπιχειρήσεις, καίνε, σφά
ζουν, κρεμάνε. Στήν Έρμιονίδα μάς σκότωσαν 700 μέλη καί στε
λέχη. ’Αντιμετωπίζουμε μέ τό πιό σκληρό καί ωμό τρόπο τό ζήτημα 
τής υποχρεωτικής έπιστράτενσης στά τάγματα άσφαλείας. "Οποιος 
άρνεϊται έκτελεϊται έπ ί τόπου. Ο ί πιό πολλές έκτελέσεις, πού γράφω  
παραπάνω, όφείλονται στήν ήρωική στάση τών μελών καί στελεχών 
μας πού προτιμούν τό θάνατο άπό τήν άτίμωση. Πήραμε τά κατάλ
ληλα μέτρα καί έχουμε ενα τεράστιο κύμα έθελοντών γιά  τόν ΕΛΑΣ. 
Ά λλά  καταλαβαίνετε τί πραχτικές δυσκολίες συναντάει αύτό. 
Ιδιαίτερα πάνω στό ζήτημα τής διατροφής καί τού έξοπλισμοϋ. Μά 
κι αύτό σιγά-σιγά προσπαθούμε νά τό ξεπεράσονμε μέ τίς συνεχείς 
μάχες πού δίνονται άπ’ τούς άκούραστους άντάρτες μας σ ’ δλο τό 
Μόριά. Προχτές έξοντώθηκε, σχεδόν όλοκληρωτικά, τμήμα Γερμα
νών άπό 300 στήν περιοχή Κορινθίας. 'Υλικό άφθονο κα ί μ αζί δύο 
κανόνια τών 6,5 μέ 1.000 βλήματα. Κοντά στόν Πύργο δίνουμε άλλη 
μάχη καί περιμένουμε άποτελέσματα. Στή Λακωνία τό φαινόμενο

19. ‘Αρχείο ΚΕ τοΰ ΚΚΕ.
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αύτό είναι καθημερινό. ’Επίσης Μεσσηνία καί Ά χα ΐα  όέν υστερούν. 
Μέσα στήν Πάτρα χτνπήθηκε άπό τμήμα μας (πού παρουσιάστηκε 
σάν τμήμα τον Ψαρροϋ) στρατωνισμός τών ταγματασφαλιτών (Σχο
λείο Βούδα), μέ πολλούς σκοτωμένονς κα ί τραυματίες. Πρίν λίγες 
μέρες στήν Α ρκαδία (Χρνσοδίτσι) χτνπήθηκαν 10 γερμανικά αύτο- 
κίνητα, σκοτώθηκαν 80 Γερμανοί, καταστράφηκαν δλα τά αυτοκί
νητα καί πιάστηκε άφθονο υλικό.
'Ο Μοριάς όλάκληρος είναι πολεμικό μέτωπο.
Ή  Εννοια ήρωισμός εχει χάσει π ιά έδώ τή σημασία της, γιατί ϊχει 
καταντήσει καθημερινή πράξη!».20

Τό τρομοκρατικό όργιο τών κατακτητών κα ί τής ντόπιας άντίδρασης 
στράφηκε ένάντια στόν έλληνικό λαό. Τό ΚΚΕ δέχτηκε σοβαρά χτυπή
ματα σέ στελέχη κα ί μέλη του. θ ύ μ α  τής έγκληματικής μανίας, σ’ αύτή τήν 
περίοδο, Επεσε ό έξαιρετικός άγωνιστής Κώστας Γαμβέτας, Γραμματέας 
τής Έ πιτροπή ς τοΰ ΚΚΕ Περιοχής Θεσσαλίας κα ί στή συνέχεια τής Πε- 
λοποννήσου. Έ π εσ α ν στό πεδίο τής τιμής τά  στελέχη τοϋ ΚΚΕ τής Δ υτι
κής Μ ακεδονίας: Χρήστος Κάλφας, θ .  Μαργιόλης, Μ. θεοδω ρ ίδης, Σ. 
Σαρκής, θ .  Παγκαρλιώτης, Κ. Σαββίδης, Β. Π απαδόπουλος κα ί ό ήρωι- 
κός Μέτρος Κ ορίνας (Καμό), μέλος τής Π Ε  Φλωρίνης, πού μόνος του

Συγκέντρωση στό χωριό μετά τή καταστροφή

20. ’Αρχεία ΚΕ τοϋ ΚΚΕ (Φάκελος Πελοποννήοου).
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Αποχαιρετισμός ένός μελοθάνατου

-δ π ω ς  γράψ αμ ε- σταμάτησε μιά άμαξοστοιχία στό σταθμό Βεύης, σκό
τωσε τούς συνοδούς Γ ερμανούς κα ί λευτέρωσε τούς κρατούμενους άγωνι- 
στές, πού μεταφέρονταν στή Θεσσαλονίκη νά έκτελεστούν. Τό ΚΚΕ έχασε 
35 μέλη άπό τό «χρυσό άπόθεμά του», που είχαν παραόοθεΐ άπό τή βασι- 
λομεταξική δικτατορία στούς κατακτητές. Μ εταφέρθηκαν άπό τό ξερο
νήσι τής ’Α νάφης στή Θεσσαλονίκη, δπου έκτελέστηκαν.

Τή μεγάλη δμως θυσία θά τή γράψουν ol κομμουνιστές τήν 1 τού 
Μάη 1944.

Ή  ματωμένη Πρωτομαγιά.

Ταράχτηκε ή ’Α θήνα δταν τήν παραμονή τής Πρωτομαγιάς στά ντουβά
ρ ια τών σπιτιών τής πόλης έμφανίστηκε ή παρακάτω  άνακοίνωση τής 
Γερμανικής Διοίκησης:

«ΔΟΛΟ ΦΟ Ν ΙΑ  ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ»

Τήν 27.4.1944 κομμουνιστικαί συμμορίαι, πα ρά  τούς Μολάους, κα
τόπιν μιάς έξ ένέδρας έπιθέσεως, έδολοφόνησαν άνάνδρως ένα Γερ-
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Ό Νίκος Μαριακάκης άπό τά Χανιά καί τό σημείωμα πούέρριξε άπό τό αυτοκίνητο 
γιά τή μητέρα του

μανό στρατηγό καί τρεις συνοδούς του άξιωματικούς κα ί έτραυ μά
τισαν πολλούς Γερμανούς στρατιώτες. Ε ίς άντίποινα θά Εκτελε- 
σθούν:
1. Ό  τυφεκισμός 200 κομμουνιστών τήν Ιην Μ αΐου 1944.
2. Ό  τυφεκισμός δλων τών άνδρών τούς όποίους θά συναντήσουν 
τά γερμανικά στρατεύματα έπί τής δδού Μολάων πρός Σπάρτην, 
Εξωθι τών χωρίων.

'Υ πό τήν έντύπωσιν τού κακουργήματος τούτου, "Ελληνες Εθε- 
λονταί (πρόκειται γ ιά  τούς ταγματασφαλήτες τού Ράλλη, σ.σ.) Εφό- 
νευσαν αύτοβούλως 100 άλλους κομμουνιστάς.

'Ο  στρατιωτικός διοικητής 'Ελλάδος».

ΟΙ όργανώσεις τοΰ ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ  κυκλοφόρησαν άμέσως χιλ ιά
δες τρίκ κα ί καλοΰσαν τό λαό νά σώσουν τούς άγωνιστές όμήρους άπό 
τήν έκτέλεση. Σέ πολλά Εργοστάσια κα ί Επιχειρήσεις οΐ Εργάτες σταμάτη
σαν τή δουλειά. Στά ύπουργεΐα κα ί τίς τράπεζες Εγιναν συγκεντρώσεις 
καί μέ ψηφίσματα πρός τόν Ράλλη καί τό Δήμαρχο άπαιτοΰσαν άμεση 
επέμβασή τους γιά  τή ματαίωση τής σφαγής. ΟΙ φοιτητές κα ί σπουδαστές 
χύθηκαν στούς δρόμους μέ συνθήματα Ενάντια στήν τρομοκρατία. Έ π ι
τροπές παρουσιάζονταν στίς άρχές, άδιάκοπα δλη τή μέρα. Στίς λαϊκές 
συνοικίες Εγιναν συγκεντρώσεις καί Εκδηλώσεις. Πολλές γυναίκες κρα
τουμένων όμήρων, μαζεύτηκαν στή Μητρόπολη. 'Ο  ’Αρχιεπίσκοπος κλει-

141



ZjL* n*^> ;catf».*6Hev* 
f n f , f *  r& m  ί * *

At?rov?«i |*Λ τ** 'εχ Λ Λ Ο

rA43oj ν?κ#ι
flapaw^tau * 0

Πάνω ό Μήταος Ρεμπούτοικας καί ό δάσκαλος Μήτσος Έκτελέστηκαν τήν 1-5-44 
Κάτω ό Νίκος Γλέζος. αδελφός τού Μαν. Γλέζου αποχαιρετάει τή μητέρα του

σμένος στό διαμέρισμά τον «προσεύχονταν» γιά τή σωτηρία τιυν ψι>χών 
τών μελλοθάνατων. "Οταν αργά τή νύχτα έμφανίστηκε μπροστά στίς 
απελπισμένες yvvaixtc είπε:

-  Δέν μπορώ νά κάνω τίποτα και τό μόνο ποΰ μού άπομένει είναι νά 
παρακαλώ τό Θεό!...

Τήν άλλη μέρα. Πρωτομαγιά τοϋ 1944. συντελέστηκε τό άπάνθρωπο 
έγκλημα. Στό Σκοπεί’τήριο τής Καισαριανής 200 κομμουνιστές θερίστη
καν άπό τά χιτλερικά μυδράλλια.

Ό  άγωνιζόμενος Λαός τίμησε τούς ήρωές του. Τήν έπόμενη μέρα τής 
εκτέλεσης τών 200 ό δρόμος τού Σκοπευτηρίου γέμισε άπό κόσμο μέ άγ- 
καλιές λουλούδια. Στά ντουβάρια καί τήν άσφαλτο γράφτηκαν τά συνθή-
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Ό άφθαστος ήρωας Ναπολέων Σουκατζίδης. Μέ τά Θάνατό του πάτησε τό θάνατο

ματα: «’Αθάνατοι! Δέ θά σάς ξεχάσουμε!» Καί μιά μεγάλη έπιγραφή 
«όδός Ηρώων» μέ έπεξήγηση: «Αυτός ό δρόμος είναι ΔΡΟΜ ΟΣ ΗΡΩΩΝ. 
Τόν διαβαίνουν οί λεβέντες τοΰ έθνους! Χτες, 1 τοΰ Μάη, τόν διάβηκαν 
200 παλικάρια».

ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ «ΜΕΚΚΑ»!

Ή  νέα κατάσταση.

Ή  προβολή τής Πολιτικής ’Επιτροπής Έθνικής ’Απελευθέρωσης, δημι
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ούργησε νέα κατάσταση, μέ τίς δυό κυβερνήσεις: Ή  μιά πού κυριαρχεί 
στήν Ε λεύθερη Ε λλά δ α , έλέγχει δλες τίς έξελίξεις στίς ήμικατεχόμενες 
περιοχές καί έπιδρά καθοριστικά στίς κατεχόμενες μεγάλες πόλεις. Τό 
κύρος της έπεκτείνεται στόν έξω έλληνισμό καί στό μεγαλύτερο τμήμα τού 
έλληνικού στρατού τής Μέσης ’Ανατολής. Ή  άλλη στό έξωτερικό, χωρίς 
καμιά έξουσία, μ’ ένα βασιλιά περιφρονημένο κα ί ξεχασμένο άπό τό λαό 
κα ί μιά όμάδα φυγάδων πολιτικών πού άλληλοϋπονομεύονταν μέ μονα
δική έπιδίωξη νά άποσπάσουν τήν εύνοια τών Ά γγλω ν γ ιά  νά άναδει- 
χτούν μελλοντικά κυβερνήτες τής χώρας.

Τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ είχε κιόλας δημιουργήσει ένα καλά όργανωμένο 
λαϊκό Κράτος, μέ τόν Ισχυρό στρατό του, μέ έδραιωμένο τό θεσμό τής 
Λαϊκής Αύτοδιοίκησης, μέ Λαϊκά Δ ικαστήρια, ’Εθνική Πολιτοφυλακή 
κα ί μιά σειρά βοηθητικές έπιτροπές, πού τοΰ έδιναν τή δυνατότητα νά 
διοικεί άποτελεσματικότερα κα ί νά  μετέχει ένεργητικά στόν έθνικοαπε- 
λευθερωτικό άγώνα, μέ τό σύνολο τών δυνάμεων κα ί δυνατοτήτων τού 
λαού.

Αύτό τό θαΰμα, πού ήταν καί μένει σταθμός στήν Ιστορία τής Ε λ λ ά 
δας, έπιχείρησαν καί έπιχειρούν άκόμα, έχθροί καί δήθεν σύμμαχοι κεί
νης τής περιόδου, νά τό παρουσιάσουν σάν έργο βίας καί τρομοκρατίας 
τών κομμουνιστών κα ί τοϋ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Τ ά γεγονότα κουρελιάζουν τέ
τοιους Ισχυρισμούς. Τό ΕΑΜ άπάλλαξε τόν άπλό "Ελληνα άπό τόν προ
αιώνιο σκεπτικισμό καί τή μοιρολατρία, τόν έκανε αισιόδοξο, μέ πίστη 
στίς έσωτερικές δυνάμεις πού διαθέτει, όταν όργανωθεϊ καί άγωνιστεΐ 
σάν σύνολο γιά ένα κοινό σκοπό. «Γιά τούς περισσότερονς "Ελληνες πού  
συνάντησα -  έγραψε ό Α μερικανός άνταποκριτής Κ. Πούλος σέ άρθρο 
του πού μεταδόθηκε άπό τό ραδιοφωνικό σταθμό τής Α θή ν α ς, στίς 
18.1.45 -  ή καθημερινή πάλη έναντίον τής “νέας τάξης” τών Ν αζί είναι 
συνώνυμη μέ τήν πάλη έναντίον τής παλαιάς τάξης τής Ελλάδας» .21

Καί ό άνταποκριτής τών «Τάιμς» τής Νέας Ύ όρκης Λήλαντ Στόου, 
σέ άρθρο του στίς 9 Δεκέμβρη 1944, κατάληγε στό συμπέρασμα:

«Έ άν ύπήρχε καθόλου πραγματική άντίσταση στήν 'Ελλάδα, αύτή 
συγκεντρώθηκε κυρίως γύρω άπό τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ... Κανένα άλλο 
συμπέρασμα δέν μπορεΐ νά  βγει δταν γίνει έξονυχιστική κα ί εύσυ- 
νείδητη έξέταση...».22

'Η  διάλυση τής Π ΕΕΑ , τοϋ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ κα ί κάθε λαϊκής έπαναστα- 
τικής όργάνωσης γίνετα ι κοινός πόθος κα ί έπιδίωξη τών καταχτητών μά 
καί δλων τών νοσταλγών τού παλιού καθεστώτος. ΟΙ Γερμανοί κα ί οΐ 
έθνοπροδότες θά έπιδιώξσυν νά πετύχουν αύτό τό σκοπό μέ έκκαθαριστι- 
κές έπιχειρήσεις, μέ τή φω τιά κα ί τό σίδηρο. ΟΙ Ά γ γ λ ο ι μέ βραχυκυκλώ

21. Λ. Σταυριανός, Ή  Έλλάόα σέ έπαναστατιχή ηεςίο&ο, Άβήνα 1974, σελ. 120

22. Π. Σταυριανός, ό.π., σελ. 112.
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ματα, παγίδες κα ί προκλήσεις, γ ιά  νά δημιουργήσουν τίς προϋποθέσεις 
δυναμικής στρατιωτικής έπιβολής. Καί οί άγγλόφιλοι πολιτικοί κα ί στρα
τιωτικοί, θά βγούν άπό τήν «άδράνεια» κα ί θά συνεργαστούν μέ δλους, 
καί μέ τό διάβολο άκόμα, γ ιά  νά σώσουν τό καθεστώς τής έκμετάλλευσης 
καί τής ύποτέλειας, παραμερίζοντας τίς έσωταξικές άντιθέσεις τους.

Μετά τή διεύρυνση τής ΠΕΕΑ.

Ή  άτμόσφαιρα στό Κάιρο κάθε μέρα γινόταν πιό βαριά. Ή  κυβέρνηση 
είχε πανικοβληθεϊ. Ο ί άντιθέσεις άνάμεσα στούς υπουργούς έπαιρναν 
διαστάσεις. Ό  ένας έριχνε τίς εύθύνες στόν άλλο. Ό  Τσουδερός είχε γίνει 
ό στόχος τού Βενιζέλου κα ί τού Καραπαναγιώτη, μέ σκοπό νά τόν έκτο- 
πίσουν. ’Ακόμα κα ί άπό τήν ’Α θήνα ο ί πολιτικοί άρχηγοί υπονόμευαν τόν 
Π ρωθυπουργό, πού τόν θεωρούσαν υπεύθυνο γιά  όλη τήν κατάσταση.

Ή  έσωκυβερνητική άνωμαλία ξέσπασε στίς 30 τού Μάρτη, μέ μιά 
όμιλία τού Σ. Βενιζέλου, άπό τό ραδιοσταθμό τού Καίρου. Ό  λόγος στίς 
γενικές του  ̂_αμμές ήταν ίδ ιος μέ κείνον πού έκφώνησε δ Τσουδερός στίς 
27 τού Μάρτη. 'Υ πήρχε όμως μιά φράση πού έλεγε: «χανένα κώλυμα δέν 
πρέπει νά όρ&ωθεΐ διά νά παρεμποδίσει τή συνεννόηση αυτή, ή όποια  
πρέπει νά έπιτευχθεΐ, Έστω καί έάν όρισμένα πρόσωπα πρέπει νά παρα
μερίσουν διά νά διευκολύνουν τό εργο!».23

Ή τα ν  όλοφάνερο δτι τά λόγια τοϋ Βενιζέλου στρέφονταν ένάντια 
στόν Τσουδερό.

Ό  Τσουδερός μέ άγωνία περίμενε άπάντηση άπό τόν Σοφούλη. Οί 
παλαιοδημοκρατικοί έπέμεναν πώς δέν είναι άνάγκη νά διευρυνθεΐ ή Κυ
βέρνηση μέ συμμετοχή τού ΕΑΜ , πού ζητούσε κυβερνητικό κλιμάκιο στήν 
’Ελεύθερη 'Ελλάδα, ή άν ο ί Ά γ γ λ ο ι έπέμεναν στή διεύρυνση, αύτή θά 
έπρεπε νά γίνει μέ βάση τή δύναμη τών κομμάτων στή Βουλή τού 1936.

Οί Ά γγ λ ο ι δμως δέν είχαν καιρό γ ιά  συζητήσεις μέ τούς ξεχασμένους 
άπό τό λαό ήγέτες τού παλαιοκομματισμού. Χ ρειάζονταν φίρμες γιά  προ
βολή καί καριερίστες κα ί κα ιροσκόποι υπήρχαν πολλοί. Δέν είχαν παρά 
νά διατάξουν καί όλόκληρη στρατιά θά ξεκινούσε γιά  τή Μέση Α νατολή. 
Αύτό κα ί έγινε.

Μετά τήν άναγγελία τής ϊδρυσης τής Π ΕΕΑ  οί πολιτικές διαπραγμα
τεύσεις στήν ΆΘήνα σταμάτησαν. Ό  «ναύκληρος» (δπω ς τόν έλεγαν 
συνωμοτικά) Δαμασκηνός κατάθεσε τήν έντολή. Στήν πρώτη γραμμή έμ- 
φανίζεται ό δεύτερος «ναύκληρος» Χρύσανθος, πού  ρυθμίζει τό ρεύμα 
τής κίνησης πρρς τή Μέκκα, τό Κ άιρο,24 δπου οί "Αγγλοι προσπαθούσαν

23. Βλ. Έμμ. Τσουδερός, Ανωμαλίες στή Μέση 'Ανατολή, Ά&ήναι 1950, σελ. 131-133.

24. Ποιοι άνθρωποι Εφευγαν τότε γιά τή Μέση ’Ανατολή τό είπε Ενας άπό τούς πιό ύπεύ- 
θυνους Άγγλους, δ τότε άρχηγός τής ΒΣΑ Μ. Γούντχαουζ-Κρίς, στό βιβλίο του, Μήλον τής 
Έριόος. Στίς σελ. 22-24, άνάμεσα σέ άλλα Εγραψε:
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νά μεταφέρουν τό κέντρο τών πολιτικών ζυμώσεων κα ί τή λύση τοΰ μετα
πολεμικού έσωτερικοΰ προβλήματος τής Ε λλάδας.

Ό  Χρύσανθος φρόντιζε νά  στέλνει άφοσιωμένους στό θρόνο πολιτι
κούς κα ί στρατιωτικούς παράγοντες, άλλά κα ί φ ιλόδοξα κα ί καιροσκο- 
π ικ ά  στοιχεία άπό τούς παλαιοδημοκρατικούς, πού άν τύχαινε νά  έχουν 
κα ί κάποια  ένόχληση άπό τόν κατακτητή, ή κάποια έπαφή μέ 
«άντιστασιακή» όργάνωση ή μυστική άγγλική υπηρεσία, προτιμούνταν. 
Α ύτοί θά έδιναν τήν άναγκαία δημοκρατική καί άντιστασιακή έπιφάνεια 
στή βασιλική κυβέρνηση στίς διαπραγματεύσεις πού σχεδιάζονταν νά γ ί
νουν μέ τήν ΠΕΕΑ .

Ό  Παπανδρέου άνάμεσα στή θάλασσα καί τό Βουνό.

Τό ρεύμα πρός τή Μέση ’Ανατολή συνεχίζονταν μέ έκπληκτική άνεση καί 
άσφάλεια. "Ολα τά μικρολιμανάκια τοϋ Σαρωνικού κα ί τού Εύβοϊκού εί
χαν μεταβληθεϊ σέ άποβάθρες γνωστών πολιτικών κα ί στελεχών, πα ρ ’ δλο 
πού, σχεδόν σ’ δλα αύτά τά σημεία, οί κατακτητές είχαν στήσει πολυβο
λεία άπό μπετόν. Ό  Π απανδρέου, σάν άνθρωπος πού συνδέονταν μέ τήν 
άγγλοελληνική όργάνωση πληροφοριών «Κόδρος», άκουγε γ ιά  τίς καθη
μερινές αύτές άποστολές. ’Επειδή δμως δέν έφτανε πρόσκληση γ ι’ αυτόν, 
έχασε τήν ψυχρα ιμία του. Ά ρ χ ισ ε  νά κινιέται σπασμωδικά, προσπαθώ ν
τας άπό τή μιά μεριά νά έκβιάσει τούς Ά γγ λο υ ς  κα ί άπό τήν άλλη νά 
κρατάει άνοικτή τήν πόρτα πρός τό Βουνό, μέ τό ΕΑΜ  καί τό ΕΔΕΣ.

Τήν εΰνοια τών Ά γγ λω ν  προσπαθούσε νά άποσπάσει μέσω τοϋ τέως 
άρχιεπισκόπου Χρύσανθου καί τοΰ Τσουδερού μέσω τού άρχιεπίσκοπου 
Δαμασκηνού καί τής λεγάμενης «Μεγάλης ’Επιτροπής τών παραγωγικών 
’Οργανώσεων». Γιά νά προβληθεί στήν πολιτική έπιφάνεια πέρασε σέ ένα 
τέχνασμα: Σέ μιά άπό τίς συνεδριάσεις αύτής τής έπιτροπής, κείνες τίς

«...Έχτός όλίγων έξαιρέσεων οί Ανθρωποι αύτοί είχαν Ενα κοινό χαρακτηριστικό: 
Έπρεπε νά άντιμετωπίσουν τόν κίνδυνον τής διαόρομής τοϋ ΑΙγαίου πελάγους, μέ Ιστιο
φόρα, διά νά άποφύγουν χειρότερους έχθρούς έπί τού πατρίου έδάφους... ΟΙ Έλληνες τούς 
όποίους οΐ Γερμανοί άφησαν άνενόχλητους, συνήθως δέν ήσθάνοντο τήν άνάγκην ή τήν αί- 
τίαν νά άναλάβονν ένα τοιούτον ταξίδι. Έ φ ’ όσον άπέφυγαν τούς κινδύνους τής ’Αντιστά
σεως, δέν ήσαν διατεθειμένοι νά άναλάβουν τούς κινδύνους τής διαφυγής. Ή  κατηγορία τών 
έλλήνων ή όποια Εκρινε εύκολώτερον νά συνεννοηθεϊ μέ τούς Γερμανούς ήτο ή κατηγορία 
τών Έλλήνων, ή όποία Εκρινε εύκολώτερον να συνεννοηθεϊ μέ τό παλαιόν καθεστώς, μέ τόν 
παλαιόν τρόπον ζωής, μέ τάς παλαιός κοινωνικός συνηθείας. Καί ώς έκ τούτου εύκολώτε
ρον νά συνεννοηθεϊ μέ τήν Μοναρχίαν καί παρεμπιπτόντως καί μέ τούς Άγγλους. Περι
γράφω τάσεις καί όχι άτομα. Ώ ς έκ τούτου θά ύπάρχουν πολλαί έξαιρέσεις. Δέν θά όνο- 
μάοοι παρά Λύο: Τόν ΣταΙΙόπουλον καί τόν Βεντήρην. Καί οί δύο άφησαν τήν Ήλλάδα τή 
ί'.ιοδπ £» ι καί παροτρύνοει τοϋ Σιτηλιικτόπουλου καί τής Επιτροπής τών "Ε£ συνταγματαρ
χών. 'i;<iv ”Κ| ιιγαν διότι ί<|θΙ>οϋντο κάποιον, ό κάποιος αυτός δέν ήσαν οί Γερμανοί (εναντίον 
χιι'ιν ό,-τοίιιιν δέν ΐκαμαν τίποτα τό ένοχλητικόν). άλλά οί Κ ομ μ ου ν ι στ α ί . .. ·>.
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μέρες, άνοιξε τά χαρτιά  του, μέ μιά δξύτατη έπίθεση ένάντια στήν κυβέρ
νηση τοϋ Τσουδερού κα ί προσωπικά ένάντια στόν πρωθυπουργό.

Μέ τρόπο ύπόδειχνε πώ ς συμφέρον τής ύπεύθυνης οικονομικής καί 
πνευματικής ήγεσίας είναι νά  βρεθεί, μέ στελέχη της, μέσα στήν ΠΕΕΑ , 
γιά  νά βάλει κάτω άπό τόν έλεγχό της τή δράση τών έπαναστατικών στοι
χείων καί μέ τό κύρος κα ί τή δύναμη πού θά δώσουν στήν Πολιτική Έ π ι 
τροπή, μέ τήν παρουσία τους, θά ύποχρεωθεϊ ή Κυβέρνηση τού Καίρου νά 
συμφωνήσει γ ιά  τή συ /κρότηση μιάς ένια ίας Έ θνικής Κυβέρνησης.

Ό  πρόεδρος τών βιομηχάνων Πουλόπουλος ρώτησε τόν Π απαν
δρέου:

— Κύριε Πρόεδρε! θ ά  δεχόσασταν νά προεδρεύσετε σέ μιά προσω
ρινή Κυβέρνηση στό έσωτερικό τής Ε λ λά δ α ς  στηριγμένος στίς όργανώ- 
σεις άντίστασης, δηλαδή τού ΕΑΜ , Ε Δ Ε Σ καί ΕΚΚΑ;

-  Βεβαίως, άπάντησε άδίσταχτα ό Παπανδρέου, άν τό ΕΑΜ  πα ρ α ι
τούνταν άπό τήν άδ ιαλλαξία κα ί δέχονταν μιά Ισότιμη δημοκρατική συ
νεργασία.

Ό  Χρ. Καλαϊτζής, άντιπρόσωπος τών άνωτέρων Δημοσίων 'Υ παλλή
λων στήν Έ π ιτροπή , προσφέρθηκε νά όργανώσει μία συνάντηση τού Π α
πανδρέου μέ άντιπροσώπους τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ , μπροστά στή «Μεγάλη 
Έ πιτροπή»

'Η  συνάντηση πραγματοποιήθηκε τίς τελευταίες μέρες τοΰ Μάρτη στό 
σπίτι τοΰ Προέδρου τού Πανελληνίου Συλλόγου Φ αρμακοποιών. ’Από 
μέρος τής ΚΕ τού ΕΑΜ  πήγαμε δλα τά  μέλη τής Γραμματείας: Χατζής, 
Κανελλόπουλος κα ί Μαργιόλης. Ό  Π απανδρέου έφτασε συνοδευόμενος 
άπό τόν Πρόεδρο τών Δημοσιογράφων.

Ή  πρώτη έρώτηση ήταν άν έχουμε έξουσιοδότηση άπό τήν ήγεσία 
μας. ’Απαντήσαμε πώς έχουμε έξουσιοδότηση νά ύπογράψουμε, μέσα στό 
δωμάτιο πού συνεδριάζουμε, συμφωνία.

Καί ό Παπανδρέου δήλωσε έπίσης δτι έχει έξουσιοδότηση άπό δλα 
τά πολιτικά κόμματα νά υπογράψει, άν έπέλθει, συμφωνία.

Μίλησα πρώτος καί άνάπτυξα τίς  προτάσεις τού ΕΑΜ  καί τίς  προ
γραμματικέ' διακηρύξεις τής Π ΕΕΑ . Ό  Παπανδρέου άπάντησε μ’ ένα 
μακροσκελέστατο, γεμάτο γενικότητες, λόγο κα ί μετά προχώρησε στούς 
δρους πόυ έβαζαν, δήθεν, τά  άστικά δημοκρατικά κόμματα γ ιά  τήν ένό
τητα μέ τό ΕΑΜ.

Ξέραμε πώς κανένας δέν τόν είχε έξουσιοδοτήσει κα ί άκόμα ξέραμε 
τίς έπαφές το" μέ τούς μοναρχικούς κα ί τόν Έ βερτ. Σιωπήσαμε γ ιά  δλα 
αύτά καί άπαντήσαμε μ’ ένα ΝΑΙ σ’ δλους τούς δρους πού έβαλε, άν καί 
οί περισσότεροι ήταν άνεδαφικοί, δημιουργήματα ένός άπόντος κα ί ξένου 
άπό τόν άγώνα καί τούς πόθους τού λαού.

ΟΙ δυό πρακτικογράφοι (ό Πρόεδρος τών δημοσιογράφων καί ό 
άντιπρόσωπος τών Δημοσίων Υ παλλήλω ν) συμπλήρωσαν τά πρακτικά 
καί δ X. Καλαϊτζής τά διάβασε μεγαλόφωνα καί τά έσπρωξε μπροστά
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μας. 'Υπογράψαμε Αδίσταχτα καί τά γυρίσαμε πρός τόν Π απανδρέου, 
πού καθόταν άντίκρυ μας.

Ό  Π απανδρέου έβγαλε τό στυλογράφο του, τόν άνοιξε, σταμάτησε 
λίγο καί μετά κατακόκκινος, τόν ξανάκλεισε, τόν έβαλε στή μέσα τσέπη 
τοΰ σακακιού του καί είπε:

-  Ναί! Είμαι έξουσιοδοτημένος άπό τά  κόμματα, πρέπει δμως νά 
δούμε τί λέει καί ό Ζέρβας!

Τού άπαντήσαμε πώς δέν μπορεϊ ό Ζέρβας νά ματαιώσει μιά γενική 
συμφωνία, άλλά δέ θά τόν άγνοήσουμε. ΓΥ αύτό προτείναμε νά ύπογρά- 
ψει τώρα καί νά προσθέσουμε πώ ς ή συμφωνία θά άρχίσει νά  πραγματο
ποιείται μετά 15 μέρες. Σ ’ αύτό τό διάστημα τό ΕΑΜ άναλαμβάνει νά 
μεταφέρει τόν κ. Πρόεδρο ή άντιπρόσωπό του στήν έδρα τοϋ Ζέρβα.

Τήν πρότασή μας δέν τήν δέχτηκε ό Π απανδρέου. Ή  άσυνέπειά του 
έκανε αίσθηση. Ζητήσαμε νά καταστραφοΰν τά πρακτικά, γ ιά  νά μήν 
ύπάρχουν στοιχεία στά χέρια τού Π απανδρέου, πού θά μπορούσε νά τά 
χρησιμοποιήσει στίς πολιτικές μηχανορραφίες του.25

Αύτή ήταν καί ή τελευταία φορά πού συναντηθήκαμε μέ τόν Π απαν
δρέου στήν κατεχόμενη ’Αθήνα. Έ ν α  Δελτίο Πληροφοριών τής ύπηρεσίας 
«Ε», τής ΚΕ τού ΕΑΜ , περιλάβαινε τήν είδηση δτι τή νύχτα στίς 8 τού 
’Απρίλη, άπό τίς άκτές τού Λαυρίου, έφυγαν γιά  τήν Α ίγυπτο όρισμένα 
πολιτικά πρόσωπα κα ί άξιωματικοί, άνάμεσα στούς δποίους ήσαν κα ί οί 
Παπανδρέου καί Λυκουρέζος, ήγετικό στέλεχος τής «Έ θνικής Δράσης». 
Καί ή είδηση πρόσθετε πώς στό χώρο της βρισκόταν ό άστυνομικός διευ
θυντής Έ β ερ τ κα ί τήν περιοχή φρουρούσαν ένοπλοι ράλληδες.

Ή  όργη τού Σοφονλη.

Μέ τό Δελτίο Π ληροφοριών στήν τσέπη έπισκέφθηκα στίς 12 ή 13 τού 
’Απρίλη τόν Σοφούλη. Ή τα ν  τρομερά έκνευρισμένος γιατί, δπως μού 
όμολόγησε, δλο αύτό τό ρεύμα τών διαφυγών πρός τή Μέση ’Ανατολή 
γινόταν σέ άγνοιά του κα ί μέ προσκλήσεις τών Ά γγ λω ν  καί μοναρχικών. 
Ε π ιβεβα ίω σε τή φήμη πώς δ Παπανδρέου έφυγε χωρίς νά τούς ρωτήσει, 
με τή βοήθεια τής ύπηρεσίας διαφυγών πού όργάνωσε δ τέως Α ρ χ ιεπ ί
σκοπος Χρύσανθος καί δ κουίσλινγκ Ράλλης, άφού ^νάλαβε ένορκα τήν 
υποχρέωση νά συνεργαστεί μέ τό βασιλιά. Καταφέρθηκε μέ πάθος ένάντια 
στίς λεγάμενες δυναμικές όργανώσεις, πού λούφαζαν, δταν δέ συνεργά

25. Στά τέλη τοϋ Σεπτέμβρη 1976, ό τότε πρόεδρος τής Ένωσης Δημοσιογράφων κ. Γ. 
Καράντζας σέ άφήγησή του άπό τήν τηλεόραση τής ’Αθήνας άναφέρθηκε στή συνάντηση 
αύτή καί είπε πώς αύτός έδωσε τά πρακτικά τής συζήτησης στόν Παπανδρέου. ‘Ασφαλώς 
πρόκειται γιά τά πραχτιχά πού έγραψε ό Ιδιος 6 χ. Γ. Καράντζας χαί πού δέν είχαν ύπο- 
γραφεϊ. Τά πραχτιχά πού ύπογράφηχαν ήσαν γραμμένα άπό τόν Καλαϊντζή χαί τά χατά- 
σχρεψε ό Ιδιος μέσα στό σπίτι πού συζητήσαμε.
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ζονταν μέ τόν έχθρό, σ’ δλη τήν κατοχή κα ί τώρα κάνουν τό πάν νά γ ί
νουν «έθνοσωτήρες»! Καταφέρθηκε καί ένάντια στήν Κυβέρνηση τοΰ 
Καίρου, πού συνέχεια κάνει έκκλήσεις νά  στείλουν τά κόμματα άντιπρο- 
σώπους καί δέ στέλνει μέσα γιά  νά  τούς παραλάβουν. Μού τόνισε· τόν 
κίνδυνο άπό τή συγκέντρωση πολλών καιροσκόπων στό Κάιρο κα ί πρό- 
σθεσε πώς είναι άνάγκη νά άρνηθούμε άπό κοινού νά πάρουν μέρος στήν 
κυβέρνηση, πού θά διευρυνθεΐ, άνεύθυνα κα ί τυχάρπαστα πρόσωπα.

Στήν έκθεσή μου πρός τό ΠΓ τού ΚΚΕ έξηγούσα τήν άναστάτωση τοΰ 
Σοφούλη καί τήν όργή του ένάντια στόν Π απανδρέου κα ί τών προσώπων 
πού στέλνονταν στήν Α ίγυπτο, σάν έκδήλωση φόβου, δτι ol 'Α γγλοι έβα
λαν στό περιθώριο δλους τούς παλιούς άρχηγούς κα ί προσπαθούν νά έμ- 
φανίσουν μιά άνανεωμένη ήγεσία τών δυνάμεων τών «Έ θνικοφρόνων». 
ΟΙ άνησυχίες τών ήγετών τών παραδοσιακών κομμάτων δέν ήσαν άδικαι- 
ολόγητες. ΟΙ Ά γγ λ ο ι ήθελαν νά δημιουργηθεϊ στήν Ε λλά δ α  ένας πολιτι
κός όργανισμός άπό νέα κα ί δυναμικά πρόσωπα, άφοσιωμένα στήν πολ ι
τική καί τούς μακροπρόθεσμους σκοπούς τής Βρετανικής Α ύτοκρατορίας. 
θ ά  έπρεπε νά είνα ι δοκιμασμένοι άντιεαμίτες κα ί γενικότερα άντικομ- 
μουνιστές, πού θά παραμέριζαν τό καθεστωτικό πρόβλημα κα ί τίς άλλες 
διαφορές, πού τούς χώριζαν στό παρελθόν. Καταλήγοντας στήν έκθεσή 
μου έλεγα πώς θά πρέπει νά προσεχτεί Ιδιαίτερα ή πρόταση τού Σοφούλη, 
γ ιά τήν άπό κοινού άντιμετώπιση τών πολιτικών κα ί στρατιωτικών τών 
λεγόμενων «δυναμικών όργανώσεων» στό Κάιρο, δπου θά τούς συ
ναντήσει ή άντιπροσωπεία τής Π ΕΕΑ .

ΟΙ παλαιοδημοκρατικοί ήγέτες, πού πίστευαν πώς αύτοί έχουν τή δ ύ 
ναμη καί τήν Ικανότητα νά άνταποκριθούν καλύτερα κα ί άποφασιστικό- 
τερα στίς άπαιτήσεις τών “Αγγλων γιά  τή σωτηρία τοΰ καθεστώτος άπό 
τόν κομμουνισμό, βλέποντας πώς ήταν άδύνατο νά άγνοηθοΰν ol πραγμα
τικές δυνάμεις τής άντίστασης, έκαναν έναν κα ινούργιο έλιγμό: Στίς 14 
τού Α πρ ίλη  ό Σοφούλης τηλεγραφούσε στό Κάιρο:

«...Ευρισκόμενοι έγγύτερον κοινής γνώμης θεωροϋμεν έπάναγκες 
προσκλήσεις καί έκπροσώπησις περιορισθή είς άναγνωρισμένα πολιτικά  
κόμματα καί ένοπλους όργανώσεις όρέων...», «...κρούομεν τόν κώδωνα 
του κινδύνου διότι λόγω τής τακτικής προσκλήσεων άνευθύνων, κύμα 
άσυγκρατήτων φιλοδοξιών έτοιμάζεται καταπλεύσει αυτόθι». Δέν πα ρ α ι
τούνται άπό τό όνειρο νά σχηματιστεί Κυβέρνηση μέ άναλογίες σύμφωνες 
μέ τή δύναμη τών κομμάτων στή Βουλή τοΰ 1936, χωρίς κα ί νά  τό θε
ωρούν προϋπόθεση, έπιμένουν δμως κατηγορηματικά δτι άρνούνται νά 
άναγνωρίσουν δικαίω μα συμμετοχής στήν Πανεθνική Κυβέρνηση στίς 
«...αντοκαλουμένας δυναμικός όργανώσεις πόλεων...», πού προσπαθούν 
νά «...προκαλέσουν άθρόαν συρροήν αυτόθι άνευθύνων, μέλλουσαν έμ- 
φανίση θέαμα έμποροπανηγύρεως...» .26

26. Ε. Τσουδερός, δ .π ., σελ. 133.
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’Αντίγραφο άπό τό τηλεγράφημα αύτό μοΰ δόθηκε άπό τόν Σοφούλη, 
στήν τελευταία μας έπαφή, πρίν φύγω γ ιά  τό βουνό, στίς 24 τοΰ ’Απρίλη 
1944. Δυστυχώς ήταν πολύ άργά κα ί δέν ένημερώθηκε έγκαιρα ή ήγεσία 
τοϋ ΚΚΕ κα ί τού ΕΑΜ , πρίν φύγει ή άντιπροσωπεία γιά  τή Μέση ’Α να
τολή.

Καί οί παλαιοδημοκρατικοί μέ «άντιστασιακά» φόντα.

Ο ί Ά γγ λο ι άρχισαν νά στέλνουν μεταφορικά μέσα γ ιά  τούς άντιπροσώ- 
πους τών παλαιοδημοκρατικών κομμάτων, ξέροντας τήν «εύαισθησία» 
τών ήγετών τού έθνικολαϊκού κινήματος άπέναντι στά κόμματα αύτά. Ό  
Σοφούλης, γ ιά  νά παρουσιαστούν οί άντιπρόσωποί του «άντιστασιακοί» 
κα ί μάλιστα μέ ένοπλη δράση, ξέχασε τά έπίθετα μέ τά όποια  στόλιζε τρία 
χρόνια τόν Ζέρβα καί στίς 17 τού Α π ρ ίλη  τού έστειλε μέ τόν Σγουρίτσα 
γράμμα δπου άφού τόν συγχάρηκε γιά τή δράση του τόνιζε:

«...’Επίσης έπαινώ τήν άγαθήν κα ί φιλόφρονα στάσιν κα ί άπόφασιν 
ύμών έπί τού ζητήματος τής άναφυείσης πολιτικής κρίσεως έν 
Καίρω κα ί τής συνεπεία ταύτης προσκλήσεως κα ί τών μαχομένων 
δυνάμεων, δλων όμοϋ. δπως μετάσχωσι τής Κυβερνήσεως» ·27 

Ό  Σοφούλης άφού άπότυχε νά συγκροτήσει τό ΕΔΑ Μ , γ ιά  νά δημι
ουργήσει, μέ πυρήνα τόν ΕΔΕΣ, ένα άξιόλογο άντίρροπο στό ΕΑΜ , άνά- 
πτυξε δραστηριότητα στήν άποκατάσταση τής ένότητας τών στοιχείων τον 
Ε Δ Ε Σ .28 Έ τσ ι διευκολύνονταν τό έργο τής πάλης ένάντια στό ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ. Ά π ό  τή μιά μεριά μέ τούς άνοικτούς συνεργάτες τών καταχτητών, 
θά συνέχιζαν νά διοχετεύουν άξιωματικούς κα ί στελέχη στό μηχανισμό 
τής έθνοπροδοσίας καί τοϋ έγκλήματος, μέ σκοπό νά φθείρουν τό έθνικο- 
λαϊκό κίνημα κα ί άπό τήν άλλη μέ τούς δήθεν «έθνικιστές» κα ί τόν άντι- 
κομμουνισμό θά προσπαθούσαν νά παρασύρουν καθυστερημένα στρώ
ματα λαού καί νά διασπάσουν τήν έθνική καί λαϊκή ένότητα.

27. Φ. Γρηγοριάδης, Τό Άντάςτιχο, τόμ. 1, σελ. 21.

28. Τό «Δελτίο Πληροφοριών» τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ, στίς 26.3.44 Εγραφε:
«ΕΔΕΣ: ΟΙ δυό παρατάξεις τοϋ ΕΔΕΣ ένώθηκαν ύπό τήν όρχηγία τού Διάμεση, τοϋ 

Βαρδινογιάννη, Άντωνάτου, Πεντζόπουλου κ.ά. ’Απομακρύνθηκαν οί Παπαγεωργίου καί 
Παπαθανασόπουλος πού είχαν χρωματισθεϊ πολύ. ’Επίσημη έφημερίδα τους θά είναι ή 
"Δημοκρατική σημαία". Ό  Συν/χης Χωροφυλακής Δρακόπουλος πήρε τήν παρακάτω πλη
ροφορία άπό τόν τσέλιγκα Πιτούλη, πού υποστηρίζει τόν Ζέρβα. ΟΙ 'Αγγλοι ρίχνουν πολλές 
λίρες, όπλισμό καί Ιματισμό. Σ’ έρώτηση τοϋ Δρακόπουλου άν οί Γερμανοί χτυπούν τόν 
Ζέρβα, 6 Πιτούλης είπε πώς οί σχέσεις Ζέρβα - Γερμανών είναι πολύ καλές καί γιά παρά
δειγμα έφερε τό έξης περιστατικό: Στίς 19.3.44 ατό χωριό Κάμερα, έξω άπό τά Γιάννενα, δ 
Ζέρβας είχε δυό μεγάλες άποθήκες δπλα, πυρομαχικά. Ιματισμό κλπ. Έκεΐ πήγαν 5 Γερμα
νοί άπ’ τό φυλάκιο τού χωριού Χίμκα (;). Πήγαν στίς άποθήκες πού τίς φύλαγαν ζερβικοί 
καί άφού πείστηκαν δτι ήσαν τού Ζέρβα καί 6χι τού ΕΛΑΣ, τίς άφησαν άπείραχτες καί 
έφυγαν...».
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Τελευταία συνάντηση μέ τόν Σοφιανόπουλο στην ’Αθήνα.

Τήν ίδια  μέρα πού συνάντησα τό Σοφούλη, μέ κάλεσε κα ί δ Σοφιανόπου- 
λος. Μέ πληροφόρησε πώ ς προσκλήθηκε νά  πά ει στή Μέση ’Ανατολή γιά 
νά πάρει μέρος στίς διαπραγματεύσεις. Μέ διαβεβαίωσε πώς έκεί θά συν
τονίσει τή στάση του μέ τούς άντιπροσώπους τοϋ ΚΚΕ κα ί τού ΕΑΜ. 
Μετά ζήτησε νά  μάθει τά  τελευταία νέα. Τόν ένημέρωσα γιά  τίς άνησυχίες 
τοϋ Σοφούλη κα ί τόν πληροφόρησα πώς στίς 15 τού ’Απρίλη έφτασε στό 
Κάιρο δ Παπανδρέου κα ί μέ φλογερούς λόγους, πού μεταδίδονται καθη
μερινά άπό τό ραδιόφωνο, πα ρουσιάζεται σάν μεγάλος άντιστασιακός, 
κάνει έπιθέσεις ένάντια στό ΕΑ Μ -ΕΛΑ Σ κα ί έγκωμιάζει τούς Ά γγλους.

Ό  Σοφιανόπουλος τ ’ άκουγε δλα αυτά μ’ ένα χαμόγελο στό στόμα. 
Ξαφνικά μού είπε:

-  Καί τί Ά ρτα ξέρξης είναι άν δέν μπορεϊ κάθε μέρα νά έκφωνεί καί 
ένα λόγο!29

«ΛΑΒΙΔΕΣ» ΚΑΙ «ΠΑΓΙΔΕΣ»

’Αγγλική πολιτική: « Ό  σκοπός άγιάζει τά μέσα»!

Ή  άπελευθέρωση τής Βαλκανικής πλησίαζε. Ή  προέλαση τού Σο(* ιετικού 
στρατού καί ή τεράστια άνάπτυξη τών έθνικολαϊκών κινημάτων σ’ δλες 
τίς χώρες τής χερσονήσου, πού δέν περιορίζονταν στήν άπομάκρυνση τών 
κατακτητών, άλλά προχωρούσαν κα ί πραγματοποιούσαν βαθιά  τομή γιά  
λαοκρατική διέξοδο κα ί σοσιαλιστικούς μετασχηματισμούς, έβαζαν σέ 
άμεσο κίνδυνο τά  συμφέροντα καί τίς μεταπολεμικές έπιδιώξεις τής Βρε
τανικής αύτοκρατορίας στό χώρο τής νοτιοανατολικής Εύρώπης, τή Με
σόγειο κα ί τή Μέση Α να τολή . 'Η  διατήρηση τής βρετανικής κυριαρχίας

29. Δέν κατάλαβα τόν υπαινιγμό. Ό  Σοφιανόπουλος, τότε, μού διηγήθηκε τήν παρακάτω 
Ιστοριούλα:

«Στά φοιτητικά μου χρόνια μάς έπισκέπτονταν Ιταλικοί θίασοι πού συμπληρώνανε τό 
προσωπικό τους άπό ντόπιους έρα σι τέχνες. Σέ μιά παράσταση είχαν άνάγκη άπό Ενα γερο
δεμένο νέο, πού θά έπαιζε τό ρόλο τοΰ Άρταξέρξη. Βρήκαν γιά κατάλληλο ένα νέο άμαξά. 
Τού έξήγησαν πώς δέ θά ’λεγε λέξη καί θά έκανε μόνο μερικές κινήσεις τού κεφαλιού, σύμ
φωνα μέ τίς κινήσεις πού θά τού ύπόδειχνε δ ύποβολέας. Τή μέρα τής παράστασης δ Άρτα
ξέρξης, μεγαλοπρεπής πάνω στό θρόνο του άκουε τόν άτελείωτο μονόλογο τοΰ άγγελιοφό- 
ρου. Έπληξε καί γιά νά βρει άπασχόληση, έβγαλε τήν καπνοσακούλα του καί άρχισε νά 
στρίβει ένα τσιγάρο. Ό  ύποβολέας τού φωνάζει: μή... μή.... Ό  Άρταξέρξης τή δουλειά του. 
Στήν άπελπισία του δ ύποβολέας τοΰ φωνάζει: Μή... Απαγορεύεται!... Καί τότε δ άμαξάς - 
Άρταξέρξης τού λέει: Καί τί στό διάτανο Άρταξέρξης είμαι άν δέν μπορώ νά στρίψω μιά 
τσιγάρα!...»

Καί κατάληξε ό Σοφιανόπουλος: «Τώρα μέ κατάλαβες;»
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στήν Ε λλά δ α  ήταν βασική προϋπόθεση γ ιά  τήν άσκηση δυναμικής ή 
πολιτικής-διπλωματικής πίεσης πρός τίς άλλες χώρες τής Βαλκανικής. ΟΙ 
συνθήκες άπαιτοϋσαν άμεσες τολμηρές ένέργειες, θεμιτές κα ί άθέμιτες, 
έτσι πού νά έκμεταλλευτούν τίς αύταπάτες κα ί ταλαντεύσεις πού ύπήρχαν 
στήν ήγεσία τού λαϊκού κινήματος κα ί τίς ειδικές συνθήκες (ό πόλεμος 
γινόταν άκόμα στά βάθη τής Ρωσίας) πού δέν έπέτρεπαν στή Σοβιετική 
"Ενωση νά άναμιχθεΐ ένεργητικότερα στά έλληνικά πράγματα.

Ή  βρετανική έπιρροή κα ί στήν Ε λ λά δ α , τήν άνοιξη τοϋ 1944, ήταν 
τρομερά κλονισμένη. Τό ΕΑΜ  μέ τό εύρύτατο κυβερνητικό όργανο λαϊκής 
κυριαρχίας κα ί τό λαϊκό του στρατό, έλεγχε δλα τά μέρη τής Ε λλάδας, 
έκτός άπό μιά μικρή άπομακρυσμένη καί άποκομμένη περιοχή, σέ μιά γω 
ν ιά  τής ’Η πείρου, δπου ό Ζέρβας, προστατευόμενος άπό τή ΣΣΑ , κρα
τούσε άκόμα. Έ ξ ω  άπό τήν Ε λ λά δ α , ή ’Αγγλία είχε σάν δργανό της ένα 
βασιλιά ξεχασμένο κα ί περιφρονημένο άπό τόν έλληνικό λαό κα ί μιά έξό- 
ριστη κυβέρνηση, πού ύστερα άπό τήν έπαίσχυντη συμβολή της στή δ ιά 
λυση τού άξιόμαχου στρατού τής Μέσης ’Ανατολής είχε πέσει σέ πλέρια 
άνυποληψία κα ί έσωκυβερνητική «φαγωμάρα». Ή  όξύτητα τών άντιθέ- 
σεων όδηγούσε στή διάλυση δλου τού βρετανικού «κατασκευάσματος» 
τών άνδρείκελων κα ί πραιτωριανών.

’Από τή στιγμή πού οΐ Ά γ γ λ ο ι διαπίστωσαν τήν προβολή τού λαού, 
σάν άνεξάρτητης δύναμης, στήν έθνική κα ί πολιτική ζωή τής χώρας, π ί
στεψαν πώς δέ θά ’ταν δυνατό νά λυθεί τό μεταπολεμικό πρόβλημα τής 
Ε λ λά δ α ς ειρηνικά. Καί, δπως είδαμε, άπό τά  μέσα κιόλας τοϋ 1943 έδω
σαν έντολές στή ΒΣΑ νά  όξύνει άντιθέσεις στά βουνά κα ί νά  όργανώνει 
τόν έμφύλιο πόλεμο. Ά λ λά  οί έξελίξεις κα ί οί νέες έμπειρίες άπό τήν έλά- 
/ιστη δύναμη άντίστασης τών ύποτακτικών τους όργανώσεων στόν ισχυρό 
καί συνεχώς άναπτυσσόμενο ΕΛΑΣ, όδήγησαν τήν άνοιξη τού 1944 τούς 
υπεύθυνους βρετανικούς κύκλους στό θλιβερό συμπέρασμα πώς ήταν 
άδύνατο νά διαλύσουν τόν ΕΛΑΣ μέ δυναμική άναμέτρηση έσωτερικών 
δυνάμεων. Χρειαζόταν στρατιωτική έπέμβαση μέ δικές τους δυνάμεις πού 
ούτε ή οικονομία τού γενικού πολέμου ούτε κα ί ή Ιδια ή συμμαχία μέ τίς 
ιδιόμορφες σχέσεις κα ί ύποχρεώσεις τών συμμάχων δέν εύνοούσαν. 
Χρειαζόταν, λοιπόν, νά έξασφαλιστεΐ κάποια  συγκατάθεση τών δύο άλ
λων συμμάχων ή μιά «νόμιμη» πρόσκληση τών ϊδιων τών πολιτικών καί 
άντιστασιακών ήγετών τής Ε λλάδας.

Πρός αύτές τίς δύο κατευθύνσεις θά ένεργήσουν ταυτόχρονα ot Ά γ 
γλοι. Ό  ύπουργός τών έξωτερικών Ή ντεν θά κάνει, (ΐέσω τού Σοβιετικού 
πρεσβευτή Γκοϋσεφ, πρόταση νά άναγνωρίσει ή Μεγάλη Βρετανία σάν 
«σφαίρα Σοβιετικής έπιρροής» τή Ρουμανία, μέ άντάλλαγμα νά  παραχω 
ρήσει ή Ε ΣΣΔ στή Μεγάλη Βρετανία τό δικαίωμα νά χειρίζεται αύτή τά 
έλληνικά προβλήματα. Τόν ίδιο  καιρό δόθηκε έντολή στό νέο «πρωθυ
πουργό» Βενιζέλο νά έπαναλάβει τήν πρόσκληση τού Τσουδερού πρός 
τήν Π ΕΕΑ  καί τό ΕΑ Μ -ΕΛΑ Σ, ν ά  στείλουν άμέσως άντιπροσώπους τους 
στό Κάιρο, γ ιά  νά άποφασίσουν, άπό κοινού μέ δλες τίς πολιτικές δυνά
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μεις, τή λύση τών άμεσων καί μεταπολεμικών προβλημάτων τής χώρας, 
στό πνεύμα τής πανεθνικής ένότητας, τής διακηρυγμένης, δηλαδή, άρχής 
τού ΕΑΜ καί τής διευρυμένης Π ΕΕΑ .

Πολλοί Ιστορικοί έρευνητές -ά κόμ α  κα ί άπό τό στρατόπεδο τής λε
γάμενης ’Α ριστερός- ισχυρίζονται πώς ol Ά γ γ λ ο ι άπόσπασαν κάποια 
συγκατάθεση τών Σοβιετικών, μέ τήν έπιφύλαξη πώ ς θά συμφωνούσε καί 
ή κυβέρνηση τής Α μερικής. Στίς 19 Ίούνη ό Ρούζβελτ έδωσε -σύμφω να 
μέ δσα έγραψε ό Τσώρτσιλ στό 2ο τόμο, σελ. 67, τών Απομνημονευμάτων 
του -  τή συγκατάθεσή του «γιά τό γενικό αύτό διαχωρισμό τών εύθυνών» 
καί στίς 11 τού ’Ιούλη ό πρω θυπουργός τής Μεγάλης Βρετανίας πληρο
φόρησε τόν Στάλιν. Ή  άπάντηση τού Στάλιν ήταν διφορούμενη, χωρίς 
δμως νά καλύπτει τόν Τσώρτσιλ, πού κατεχόταν άπό άγωνία, δπως φαίνε
τα ι καί άπό τό τηλεγράφημα πού έστειλε στόν Ή ντεν, στίς 6 Αύγούστου: 

« θ ά  πρέπει νά πούμε στόν κ. Παπανδρέου δτι όφείλει νά  παραμεί- 
νει στή θέση του άδιαφορώ ντας γιά  τούς πάντες... Δέν μπορούμε νά 
καλέσουμε έναν άνθρωπο, δπως π.χ. τόν Π απανδρέου, γ ιά  νά  τόν 
ρίξουμε κατόπιν στούς λύκους, μέ τό πρώτο ουρλιαχτό τών άθλίων 
'Ελλήνων (κομμουνιστών) συμμοριτών... Νομίζω δτι βρισκόμαστε 
στό έξης σημείο: ή θά ύποστηρίξσυμε τόν Παπανδρέου, δπως άλλω
στε έχουμε συμφωνήσει, καταφεύγοντας άκόμη κα ί στή βία ή θά 
πά ψ ει νά μάς ένδιαφέρει πλέον ή 'Ε λλάδα».30

Τό «άδιαφορώντας γιά  τούς πάντες» θά πρέπει νά  προσεχτεί καί νά 
συνδεθεί μέ τό μεγάλο ένδιαφέρον πού έδειξε ή Σοβιετική "Ενωση γιά  τά 
γεγονότα τής Σάμου κα ί κείνα πού έπακολούθησαν κα ί πού συνδέθηκαν 
μέ τήν έγκληματική ένοπλη άγγλική έπέμβαση καί τή διάλυση τού στρατού 
τής Μέσης Α να τολή ς, πού θά άναφέρουμε άμέσως παρακάτω . 'Η  διπλω 
ματική συνάντηση Ή ντεν  - Γκούσεφ ούτε ένθάρρυνε ούτε κάλυπτε τίς αύ- 
θαιρεσίες τού Τσώρτσιλ.

'Η  δεύτερη προσπάθεια τών Ά γγ λω ν  νά έκμεταλλευτοΰν τίς ταλαν- 
τεύσεις καί αύταπάτες τής ήγεσίας τού λαϊκού κινήματος σημείωσε πλήρη 
έπιτυχία. Ή  Π ΕΕΑ , τό ΕΑΜ  καί τό ΚΚΕ δέχτηκαν τήν πρόσκληση τής 
κυβέρνησης τών έξόριστων κα ί έστελναν άντιπροσώπους τους στή Μέση 
Ανατολή.

Ή  πρώτη «λαβίδα», γ ιά  νά σπάσουν τό ήθικό τών άντιπροσώπων τού 
λαϊκού κινήματος καί νά  παρουσιαστούν άμυνόμενοι κα ί κατηγορούμενοι 
γιά δήθεν έγκλήματα πού έκανε καί κάνει τό έθνικοαπελευθερωτικό κ ί
νημα μέ σκοπό νά  μονοπωλήσει τόν άγώνα, νά  έπιβληθεί στή μεγάλη 
πλειοψηφία τού λαού καί νά κυριαρχήσει, είχε άνοίξει: Ά π ό  παντού κα ί 
μέ δλα τά  μέσα, ο ί ντόπιες κα ί ξένες άντιλαϊκές δυνάμεις συκοφαντούσαν 
καί χτυπούσαν τό έαμικό κίνημα καί έφταναν μέχρι τό αίσχρό σημείο νά 
δικαιολογούν τά  άπάνθρω πα έγκλήματα τών Γερμανών καί έθνοπροδο-

30. Κ. Τσουκαλάς, Ή  Έλληνιχή Τραγωδία, σελ. 56
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τών. ΟΙ γερμανοοπλισμένοι ταγματασφαλίτες, συμμορίτες κα ί άστυνομι- 
κοί, Ανυψώνονταν σέ τίμ ιους πατριώτες, πού δήθεν «Εξαναγκάστηκαν» 
άπό τούς άντάρτες νά όπλιστοΰν (καί φυσικά δέν μπορούσαν νά βροΰν 
άπό άλλού όπλα, πα ρά  μόνο άπό τούς Γερμανούς, σύμφωνα μέ τήν όμο- 
λογία τού Γόνατά) γ ιά  νά άμυνθούν καί νά  «σώσουν» τήν 'Ε λλάδα άπό 
τόν «κόκκινο φασισμό»!

Καί έπειδή αύτό δέν είναι άρκετό, ο ΐ Ά γ γ λ ο ι προχώρησαν σέ πιό 
μεγάλο έγκλημα, αύτή τή φορά σέ βάρος τού γενικού πολέμου.

Ό  στρατός τής Μέσης Α νατολής.

ΕΓδαμε -σ τό  πρώτο μέρος τού β ιβλίου- πώς οί άντιφασίστες άνάγκασαν 
τούς Ά γγλους κα ί τήν κυβέρνηση τού Τσουδερού νά άνασχηματιστεΐ μέ 
δύο δημοκρατικούς ύπουργούς -τό ν  Καραπαναγιώτη κα ί τόν Β ενιζέλο- 
κα ί νά άπαλλαγεΐ άπό μερικούς βασιλόφρονες ύπουργούς κα ί άξιωματι- 
κούς. ΟΙ άλλαγές, δμως, αύτές δέν Εβαλαν τέρμα στίς διαφωνίες, πού όξύ- 
νονταν καί άπό τό γεγονός δτι οΐ βασιλόφρονες άντιδρούσαν στήν άξι- 
οποίηση τών έκεΐ ένόπλων δυνάμεων στόν πόλεμο, στό μέτωπο τής Μέσης 
Α να τολή ς ή στά βουνά τής 'Ελλάδας.

Ό  στρατός τής Μέσης Α να τολή ς, όργανωμένος στήν Α ΣΟ , βρέθηκε 
κάτω άπό τήν έπιρροή τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, δταν Εφτασε ή πληροφορία γιά  
τή συγκρότηση στό έλληνικά βουνά τής ΠΕΕΑ . Συγκροτήθηκε άμέσως 
«Έ πιτροπή Έ θν ικ ής Ε νότητας» τοϋ στρατού. Ή  Έ π ιτροπή  παρουσι
άστηκε στίς 31 τού Μάρτη, στήν Επαυλη Ζαμάλεκ, πού ήταν ή Εδρα τής 
Κυβέρνησης κα ί έπέδωσε ψήφισμα άπό μέρος τών ένόπλων δυνάμεων.31 
Ό  Τσουδερός τούς είπε:

-  Δέ συζητώ πολιτικά προβλήματα μέ άξιωματικούς άλλά έθνικά μέ 
πατριώτες... Καί τούς σύστησε μετριοπάθεια. Μόλις, δμως, έφυγαν δ ι
έταξε τή σύλληψή τους. 'Η  άπόφαση αύτή ήταν τού ύπουργικού συμβού
λιου. Πιάστηκαν μερικά μέλη τής Έ π ιτροπή ς. ΟΙ άλλοι διέφυγαν κα ί πέ- 
ρασαν στήν παρανομία.32

Τήν ϊδ ια  μέρα, χωρίς νά  προηγηθούν έκδηλώσεις κα ί τήν ώρα πού 
δλοι περίμεναν κάποια πατριωτική χειρονομία άπό τήν Κυβέρνηση, ό δ ι
οικητής τοΰ Συντάγματος Πυροβολικού, Εδωσε ξαφνικά διαταγή νά άρχί
σουν συλλήψεις. Π ιάσανε 280 στρατιώτες, τούς φόρτωσαν σέ άγγλικά αύ- 
τοκίνητα κα ί τούς στείλανε στό στρατόπεδο Μένα κοντά στίς Πυραμίδες.

Ή  είδηση δτι πιάστηκε ή Έ π ιτροπή  διαδόθηκε σάν άστραπή. Πλήθος 
άντρες καί γυναίκες τής παροικίας, πρόσφυγες κάτοικοι τών προαστίων, 
αύθόρμητα συγκεντρώθηκαν κα ί όργάνωσαν διαδήλωση στούς δρόμους,

31. Xr’ άρματα.' Σ τ’ άρματα, σελ. 290, έκδοση ΠΛΕ.

32. ’Εμμ. Τσουδερός, στό Ιδιο, σελ. 134.
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μέ σύνθημα νά γίνουν δεκτές ο ί προτάσεις τής Π ΕΕΑ  κα ί νά  άφεθοΰν 
έλεύθερα τά  μέλη τής Ε π ιτροπής.

Ή  φωτιά άναψε!

Δημοκρατικοί Αξιωματικοί κα ί όπλίτες δρμησαν στό φρουραρχείο κα ί τό 
κατέλαβαν. ’Απελευθέρωσαν τούς κρατούμενους κα ί έδιωξαν τό φρού
ραρχο. Ό μ ω ς  μέσα στήν Εξαψη πέσανε σέ μερικές υπερβολές: Ά ρνή θη- 
καν νά δεχτούν τόν Μ πουρδάρα, πού στάλθηκε νά Αντικαταστήσει τόν 
παλιό φρούραρχο. Ό ρ ισ α ν  φρούραρχο άπό τή δημοκρατική φρουρά τόν 
άντισυνταγματάρχη Κώνστα. Τό γεγονός αύτό έδωσε άφορμή στούς "Αγ
γλους νά κυκλώσουν μέ τάνκς τό Φρουραρχείο.

Ό  Τσουδερός, διαστρέβλωσε τά γεγονότα κα ί δήλωσε, τήν 1 τοΰ 
’Απρίλη: «Στασιαστικά κρούσματα παρουσιάστηκαν... Διετάχθη ή σύλ- 
ληψις τών μελών τής στασιαστικής έπιτροπής έπίσης όέ καί πρωτοστατη- 
σάντων είς τό 4ον Σύνταγμα καί εις τό πνροβολικόν. Μέλη υπουργικού  
συμβουλίου όμόφωνα έπ ί λαμβανομένων μέτρων». Καί λίγο άργότερα, μέ 
άλλο τηλεγράφημα ζητούσε άπό τό βασιλιά νά σκεφθεΐ «έπί τοϋ πρακτέ- 
ον».33

Ό λ η  ή 2 τοΰ ’Απρίλη άφιερώθηκε σέ μηχανορραφίες τών υπουργών. 
Ό  υπεύθυνος τοΰ ΚΚΕ στό στρατό τής Μ. ’Ανατολής, Γιάννης Σαλάς, 
άνήσυχος άπό τίς υπερβολές πού έγιναν στό Φ ρουραρχείο, στέλνει τούς 
’Αθανασιάδη κα ί Βαλτίκο νά περάσουν άνάμεσα στά άγγλικά τάνκς, νά 
μπούν στό Φ ρουραρχείο καί νά  πείσουν τούς πολιορκημένους νά πειθα ρ
χήσουν στή διαταγή τού ύπουργείου. ΟΙ άπεσταλμένοι ένημέρωσαν τή 
φρουρά γιά  τήν άποστολή τηλεγραφήματος τοΰ Τσουδερού πρός τό ΕΑΜ 
νά στείλει άντιπροσώπους γιά  διαπραγματεύσεις κα ί τούς τόνισε ότι γ ι ’ 
αύτό θά πρέπει νά άποφευχθοΰν έκτροπα. Ή  φρουρά συμφώνησε κα ί όλα 
θά έξελίσσονταν όμαλά κα ί γρήγορα άν δέν έπέμβαιναν οί Ά γ γ λ ο ι γ ιά  νά 
έμποδίσουν τή συνεννόηση.

Τήν άλλη μέοο ή Κυβέρνηση τού Τσουδερού δέχτηκε άκόμα ένα σο
βαρό χτύπημα: Στό ναυτικό πού οΐ έκδηλώσεις άρχισαν όμαλά, μέ υπο 
βολή ύπομνημάτων τών πληρωμάτων πρός τούς άνωτέρους τους Ιεραρχι
κά, γιά τήν άποδοχή τών προτάσεων τής Π ΕΕΑ , κατάληξε στήν έκδοση 
τής ΰπ’ άριθμ. 3991/3.4.1944 Η μερήσ ιας Δ ιαταγής τοΰ Ά ρχηγοΰ  τοΰ 
στόλου υποναύαρχου Κ. Ά λεξανδρή, πού έγραφε:

«Κατόπιν τής άναγγελίας τοΰ σχηματισμού έν Έ λλά δ ι ’Επιτροπής 
έκπροσωπούσης μαχητικάς όργανώσεις άντιστάσεως κατά τοΰ 
κατακτητοΰ, διεπίστωσα εύχαρίστως όμόφωνον τήν έπιθυμίαν όλο- 
κλήρου τοΰ Ναυτικού μας, άπό τοΰ Διοικητοΰ καί τών κ υ β ε ρ ν η τ ώ ν

33. Γ. Άθαναοιάδης, στό Ιδιο, σ. 185.
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μέχρι τοΰ τελευταίου ναύτου, δπως ή ένταύθα Κυβέρνησις προέλθη 
τό ταχύτερον είς άποτελεσματικήν συνεργασίαν μετά τής ώς άνω 
έπιτροπής, μέ σκοπό την άπό κοινού συνέχισιν τού άγώνος πρός 
άπελευθέρωσιν τοΰ πατρίου έδάφους.
Τήν γενικήν αύτήν έπιθυμίαν διεβίβασα σήμερον έπισήμως πρός τήν 
Κυβέρνησιν...».

Παραίτηση τον Τσουδερού.

Στίς 3 τοΰ ’Απρίλη ό Τσουδερός δέχεται τήν έπίσκεψη τών συνταγματαρ
χών Κατσώτα κα ί Λ εκανίδη πού άπό μέρους καί άλλων άξιωματικών τού 
πρότειναν νά  διώξει τόν Καραπαναγιώτη κα ί νά  διορίσει ’Αρχηγό τοΰ 
στρατού. Ό  Τσουδερός πού ήταν έτοιμος νά θυσιάσει τόν άνεπιθύμητο 
υπουργό τών Στρατιωτικών, βρέθηκε μπροστά στήν άντίδραση τών Κα
ραπαναγιώτη, Βενιζέλου καί Βούλγαρη, πού ζήτησαν τήν παραίτηση τοΰ 
Πρωθυπουργού. Τότε ό Τσουδερός πρότεινε νά παραιτηθεί δλη ή Κυβέρ
νηση. Ή  πρόταση δέν έγινε δεκτή κα ί ό Τσουδερός ύποχρεώθηκε νά στεί
λει στό βασιλιά τήν παραίτησή του. Ύ πόδειχνε νά άνατεθεϊ ή Π ροεδρία 
στόν Σ. Βενιζέλο. Γιά νά κατευνάσουν τά πνεύματα άναγγέλθηκε άμέσως 
ή παραίτηση τού Τσουδερού. Ό  ραδιοσταθμός τού Λονδίνου είπε δτι 
αύτό έγινε «...σννεπεία ώρισμένων άντιλήψεων, τάς όποίας εϊχεν έπ ί τής 
διαμορφονμένης καταστάσεως τών 'Ελληνικών πραγμάτων...», χωρίς νά  
κάνει υπαινιγμό γιά  τήν κρίση στό στρατό τής Μ. ’Ανατολής.

'Η  είδηση τής παραίτησης τού Τσουδερού έγινε δεκτή μ’ ένθουσι- 
ασμό. ’Επιτροπή τού στρατού έπισκέφθηκε τό Βενιζέλο πού χωρίς 
δισταγμούς δήλωσε πώς θεωρεί δίκα ια  τά  αίτήματα τοΰ στρατού κα ί κα 
τηγόρησε τόν Τσουδερό σάν υπεύθυνο πού δέν πρα γματοποιείται ή ένό
τητα. Βεβαίωσε τήν έπιτροπή πώς άν οί "Αγγλοι άξιώσουν τή διάλυση τοΰ 
στρατού, αύτός θά διαφωνήσει κα ί δέ θά δεχτεί νά  άναλάβει Πρωθυ
πουργός.

Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ  μέ άνακοίνωσή της χαιρέτησε τήν παραίτηση τού 
Τσουδερού σάν λαϊκή νίκη. « Ή  πολιτική τον τορπιλισμον κάθε προσπά
θειας γιά  ένότητα -  εγραφε στήν άνακοίνωσή- πολιτική τον Γλύξμπονργκ  
καί τον Τσουδερού κατάρρευσε...». Ή  ΚΕ τοΰ ΕΑΜ δήλωνε πώς «...είναι 
πρόθυμη νά συζητήσει γιά τή λύση τής κυβερνητικής κρίσης τοϋ Καΐρου 
πάνω στή βάση τοϋ σχηματισμού Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας...».3*

ΟΙ Ά γγ λο ι άνήσυχοι γ ιά  τή δισταχτικότητα κα ί τήν άδυναμία τής 
έλληνικής Κυβέρνησης, άνάλαβαν οί ίδ ιοι, μέ δικές τους άποκλειστικά 
δυνάμεις, νά  ξεκάνουν τήν άνεπιθύμητη, κα ί έπιζήμια γιά  τούς πολιτικούς 
τους σκοπούς, δύναμη. Στίς 4 τού Α π ρ ίλη  άγγλικές στρατιωτικές δυνά

34. Γ. Ά θανασιάόης, δ.π., σελ. 292.
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μεις άνακατέλαβαν τό Φρουραρχείο, διέλυσαν τό λόχο φρουράς, κατέλα
βαν τήν Ε π ιμελητεία  κα ί τά  Γραφεία τοϋ Γενικού Ε π ιτελείου .

Είχε άρχίσει ή ώμή καί άπροκάλυπτη έπέμβαοη δταν, γ ιά  νά  δώσουν 
έπίφαση «νομιμότητας» στήν ένέργειά τους, υπόδειξαν στό βασιλιά νά 
άπευθυνθεΐ μέ τηλεγράφημα στήν Κυβέρνηση τής Μεγάλης Βρετανίας γιά  
νά τοϋ «...παρασχεθεί στρατιωτική βοήθεια πρός έπαναφοράν τής τάξε- 
ως»! Ε π ίσ η ς, μέ ύπόδειξη τού Τσώρτσιλ, ό βασιλιάς έστειλε τηλεγράφημα 
στόν Τσουδερό δπου τόν πληροφορούσε δτι δέ δέχεται την παραίτηση του 
καί τού τόνιζε: « ’Επιβολή τάξεως προέχει οίασόήποτε άλλης σκέψεως 
περί κυβερνητικού άνασχηματισμοϋ». Μ ’ αύτό τό τρόπο έβαζε τέρμα καί 
στίς διαπραγματεύσεις πού είχε προτείνει ό Τσουδερός. Ό  βασιλιάς, ό 
«άνεύθυνος παράγων», άναλάβαινε, δπως κα ί στό παρελθόν, τήν 4η Αύ- 
γούστου, δ ικτατορικά την έξουσία. Καί αύτή τή φορά σάν άβουλη μαρι- 
ονέτα τοϋ Τσώρτσιλ κα ί τού κάθε Ά γγλο υ  στρατηγού.

Κυβερνητική κρίση.

ΟΙ υπουργοί πού είχαν έξαναγκάσει τόν Τσουδερό νά παραιτηθεί, μέ 
γράμμα τους, στίς 5 τού Α π ρ ίλη , κατάγγειλαν τήν αύθαιρεσία τοΰ βασι
λιά. Τήν ίδ ια  μέρα παραιτήθηκε ό Βενιζέλος κα ί δήλωσε στόν Τσουδερό 
δτι ή ’Επιτροπή τού Πολεμικού Ναυτικού ζητάει νά  άνατεθεί άμέσως καί 
χωρίς διατυπώσεις ή Π ροεδρία τής Κυβέρνησης στόν Γ. Ρούσσο. Α κ ρ ι
βώς τότε έφτασε στό Κάιρο ή πληροφορία πώς φασίστες άξιωματικοί έπι- 
χείρησαν νά πιάσουν καί νά  κλείσουν στή φυλακή τήν έπιτροπή τού πολε
μικού «Πίνδος». Τό πλήρωμα ϊπ ια σ ε τούς ταραξίες κα ί τούς πέταξε στή 
θάλασσα. Ή  είδηση προκάλεσε νέα άναταραχή στήν κυβέρνηση. Μέ τηλε
γράφημά της ζητούσε νά φθάσει άμέσως ό βασιλιάς στό Κάιρο καί νά 
άναθέσει τήν Π ροεδρία στόν Ρούσσο. Στό μεταξύ παραιτήθηκαν κα ί οΐ 
υπουργοί Καραπαναγιώτης, Βούλγαρης, Σοφούλης, Δημητρακάκης καί 
θεοφανίδης.

Ό  Ρούσσος, πού θεωρούνταν βέβαιος Πρωθυπουργός, πρ ίν άναλάβει 
θέλησε νά βολιδοσκοπήσει άν οΐ Ά γ γ λ ο ι θά άναλάβουν νά τόν ύποστηρί- 
ξουν. Ό  Λήπερ, τόν όποιο έπισκέφθηκε, τόν ένθάρρυνε κα ί τού συνέ- 
στησε νά στείλει άμέσως, σάν «έπίδοξος» Πρωθυπουργός, Διάγγελμα στό 
Ναυτικό. Στή συνέχεια ό Ά γγ λο ς  πρεσβευτής τού έκανε μιά κυνική δήλω
ση: «Σ’ ένα τρίτο πόλεμο μάς χρειάζεται ή Μεσόγειος. Γιά νά  έλέγχουμε 
τή Μεσόγειο πρέπει νά  έχουμε τήν Ε λλάδα» . Ό  Γ. Ρούσσος άρνήθηκε νά 
άναλάβει Π ρωθυπουργός. «Ή ταν άκατάλληλος γιά  μιά τέτοια ύποδουλω- 
τική πολιτική».35

Στίς 6 τοϋ Α π ρ ίλη  ή άγγλική Πρεσβεία έδινε στόν Τσουδερό διακοί-

35. Γ. Ά θαναοιΛ δης, δ .π ., σελ. 293.
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νωση τοϋ Τσώρτσιλ πού έλεγε πώ ς έξεπλάγη άπό τήν παραίτησή του σέ 
στιγμή πού κινδυνεύει ή ύπαρξη τής Ε λλά δ α ς σάν Έ θ ν ο ς  καί τόν διαβε- 
βαίωνε δτι «...παραμάνων εις τήν θέσιν σας μέχρις δτου ταχτοποιήσετε τά 
ζητήματα μετά τοϋ Βασιλέως, θά έκτελέσετε άπλώς τό καθήκον σας».36

Ό π ω ς  φαίνεται, τό μήνυμα αύτό τού Τσώρτσιλ ήταν άκριβώς έκείνο 
πού έπιζητούσε δ Τσουδερός. Τήν Ιδια μέρα έσπευσε νά  εύχαριστήσει τό 
Βρετανό Πρωθυπουργό κα ί νά τόν διαβεβαιώσει πώς «....Δέν έσκέφθηκα 
οϋτε μίαν στιγμήν ν' άφήσω έγκαταλελειμμένην τήν Ε λλάδα σέ μίαν δύσ- 
κολον ώραν...» κα ί δτι «...θά παραμείνω είς τήν θέσιν μου ΣΥΜΦΩΝΟΣ 
ΠΡΟΣ TON NO Κι ΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΣΑΣ. Νά είσθε βέβαιος δτι δεν 
θά άνα^νωρίσω ούδεμίαν κατάστασιν άντίθετον πρός τήν νομιμότητα...». 
Στό ίδιο τηλεγράφημα ό Τσουδερός, έκφρ^ζοντας δήθεν τούς φόβους του 
μήπως ή υπαναχώρησή του χαρακτηριστεί σάν φ ιλαρχία, άποκαλύπτει 
καί τά πραγματικά αϊσθήματά του. Ά νάμεσα στά άλλα έγραφε: «...Ή  ση
μερινή έξέγερσις μέρους τινός τών ένοπλων δυνάμεων καθώς καί ό σχη
ματισμός τής Πολιτικής Επιτροπής Βακιρτζή έχουν χαρακτήρα άντιβασι- 
λικόν καί είναι άποτέλεσμα συνωμοσίας. Ή  κατ’ έμοϋ δυσμένεια όφείλε- 
ται εις τήν γνώμην πού έχουν δτι είμαι νομιμόφρων καί είς τό δτι έπιβρά- 
δυνα τάς συνεννοήσεις μέ τό ΕΑΜ...» 31

Στρατιωτική άγγλική έπέμβαση.

Ά π ό  τίς 6 τού Α π ρ ίλη  καί πέρα καμιά δύναμη δέν μπορούσε νά σταμα
τήσει τήν πορεία  τών έξελίξεων. ΟΙ Ά γ γ λ ο ι πήραν τήν κατάσταση στά 
χι'ρΐΛ τους, άποφασισμένοι νά  άναπτύξουν πραγματικές πολεμικές έπι- 
χειρήσεις, μέ χιλιάδες άνδρες καί μέ δλα τά όπλα, γ ιά  νά άφοπλίσουν καί 
νά διαλύσουν τόν έλληνικό στρατό. Τήν άλλη μέρα, 7 τού Α π ρ ίλη , ό άρ- 
χιστράτηγος τοϋ Βρετανικού Στρατού Μ. Α. Μπ. Πρέιτζερ μέ άπόφασή 
του καταργούσε -ούσ ιαστικά άπόλυε- τόν "Ελληνα ύπουργό τών Στρατι
ωτικών. Ά νά λα βε ό ίδ ιος τόν άμεσο έλεγχο καί διόρισε τό συνταγμα
τάρχη Ε. Λιόσην Α ρ χ η γό  τού ’Επιτελείου του, γιά  τά ζητήματα τού Ε λ 
ληνικού Στρατού. Δέν ύπήρχε π ιά  ούτε Ιχνος κυβέρνησης 'Ελληνικής, 
ούτε έλληνική διοίκηση τού Στρατού. Υ πή ρχα ν μόνο πράχτορες-ύπηρέτες 
τών Ά γγλω ν Ιμπεριαλιστών.

’Επακολούθησε άμέσως ή πολεμική δράση τών "Αγγλων. Συλλαμβά- 
νονται μέλη τής ’Επιτροπής, στελέχη τής Συντονιστικής έπιτροπής καί 
καθοδηγητές τού Α ΣΟ  κα ί ΕΑΣ, δεκάδες παράγοντες τού έθνικοαπελευ- 
θερωτικού κινήματος καί ρίχνονται στά μπουντρούμια στήν ’Αλεξάν
δρεια. Α παγορεύουν τήν έκδοση τής έφημερίδας «ΕΛΛΗΝ», κλείνουν τά

36. Έμμ. Τσουδερός, στό Ιδιο, σελ. 155.

37. Έμμ. Τσουδερός, δ.π., σελ. 155.
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Γραφεία τής όργάνωσης στήν ’Αλεξάνδρεια, στό Κάιρο, στό Πόρτ-Σάιτ 
χα ί τά λεηλατούν. Συλλαμβάνουν 40 ναυτεργάτες κα ί τό Γ. Γραμματέα 
τής ΟΕΝ Ο ('Ο μοσπονδία 'Ελληνικών Ναυτεργατικών Ό ργανώ σεων) Κα- 
ραγιάννη. ’Α φοπλίζουν διάφορα στρατιωτικά τμήματα κα ί στέλνουν τούς 
φαντάρους σέ στρατόπεδα. Τήν ίδ ια  μέρα άγγλικά θωρακισμένα μπλοκά- 
ρουν τό 'Υ πουργείο τών Ναυτικών. O t ναύτες άντιδρούν άποφασιστικά: 
Καταλαμβάνουν τά πλοία καί δσοι κυβερνήτες δέν δέχθηκαν νά παραμεί
νουν στίς θέσεις τους άντικαταστάθηκαν. Τή διοίκηση τού στόλου άνά- 
λαβε έπιτροπή άπό άξιωματικούς κα ί ναύτες.

Στήν πρώτη ταξιαρχία , τήν π ιό  σπουδαία μονάδα τού στρατού, έπι- 
κρατούσε ήσυχία. Ή τα ν  στρατοπεδευμένη κοντά στό λιμάνι τής ’Αλεξάν
δρειας, στό Μ πούργκ-έλ-Ά ράμπ, Ετοιμη νά έπιβιβαστεϊ γ ιά  τό ιταλικό 
μέτωπο, δπως είχε προγραμματιστεί. Ή  ταξιαρχία  αύτή συμφωνούσε σ’ 
δλα μέ τίς άλλες μονάδες τού στρατού, άλλά έμεινε άμέτοχη καί δέν ένώ- 
θηκε μέ τό κίνημα, γ ιατί δέν ήθελε νά διακινδυνεύσει τήν άποστολή της 
στό μέτωπο. ΟΙ μοναρχικοί άξιωματικοί κα ί όρισμένα μέλη τής κυβέρνη
σης διέδωσαν πώ ς δήθεν ή ταξιαρχία  ήταν υπέρ τής κυβέρνησης κα ί τού 
βασιλιά. Στήν πρόκληση οΐ στρατιώτες άποφάσισαν νά άπαντήσουν μέ 
μιά έκδήλωση άλληλεγγύης, χωρίς δμως νά φτάσουν σέ σύγκρουση.

Τή νύχτα στίς 5 πρός 6 τού ’Απρίλη οί όπλίτες κα ί άξιωματικοί τής 
ταξιαρχίας έκδήλωσαν τήν άλληλεγγύη τους μέ τίς άλλες ένοπλες δυνάμεις 
καί διατύπωσαν τό αίτημα τής ένότητας μέ τήν Π ΕΕΑ  κα ί τό κίνημα τού 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Μ ερικοί βασιλόφρονες καί άντιδραστικοί άξιωματικοί πού 
έπιχείρησαν νά άντιδράσουν ένοπλα, πιάστηκαν καί άπομονώθηκαν στίς 
σκηνές τους. Τόν ταξίαρχο Π απά καί τόν έπιτελάρχη Βόγλη τούς παρα- 
κάλεσαν νά μείνουν μέσα στά αύτοκίνητά τους. Συγκροτήθηκε προσωρινή 
διοίκηση.

Στίς 7 τού ’Απρίλη παρουσιάστηκαν τρεις Ά γγ λ ο ι άξιωματικοί καί 
πρότειναν νά άποκατασταθεί ή. παλιά  διοίκηση, γιά  νά πραγματοποιηθεί 
ή άναχώρηση τής ταξιαρχίας στήν ’Ιταλία. ΟΙ άντιφασίστες δέχτηκαν. Ή  
διοίκηση άποκαταστάθηκε καί ή ταξιαρχία ξαναγύρισε στά κανονικά 
έργα της. Ό μ ω ς  αύτή ή εΙρηνική διευθέτηση δέν Ικανοποίησε τόν Τσώρ- 
τσιλ. Ζήτησε έπίμονα, μέ τηλεγραφήματα, άπό τόν Πέιτζερ νά άφοπλιστεί 
ό έλληνικός στρατός. Τήν ίδ ια  μέρα Ά γ γ λ ο ι άξιωματικοί μέ άρχηγό τό 
στρατηγό Μ πέρναρντ Πέιτζερ έμφανίστηκαν στό στρατόπεδο καί δ ιέτα
ξαν νά άφοπλιστούν οί άντρες, νά πάρουν τροφή γιά  δυό μέρες καί μέ δυό 
κουβέρτες νά παρουσιαστούν έτοιμοι γιά  πορεία. Στήν ίταμή αύτή πρ ό 
κληση οΐ στρατιώτες πήραν τά δπλα, παρατάχτηκαν σέ θέσεις μάχης καί 
έστειλαν στίς βρετανικές άρχές πρωτόκολλο διαμαρτυρίας υπογραμμένο 
άπό δλους, μέ τό όποιο δήλωναν κατηγορηματικά: «Τά δπλα τά  κρατάμε 
γιά νά άπελευθερώσουμε τήν πα τρ ίδα μας. Αύτά τά δπλα πού τά δοξά
σαμε μέ τό αίμα μας στήν Α λβ α νία , στή Μ ακεδονία, στήν Κρήτη κα ί στό 
Έ λ  Ά λαμέιν δέ θέλουμε νά τά παραδώσουνε. Ζητούμε νά  άκυρωθεί ή
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διαταγή τοϋ άφοπλισμού μας κα ί νά  σταλούμε άμέσως στό μέτωπο νά 
πολεμήσουμε».38

Σ ’ άπάντηση ol Ά γ γ λ ο ι μέ μιά είδικά έτοιμασμένη Μ εραρχία περικύ- 
κλωσαν τό στρατόπεδο κα ί άπαίτησαν τήν κατάθεση τών δπλων. Ή  τα ξι
αρχία άρνήθηκε. Ά ρ χ ισ ε  ή πολιορκία πού βάστηξε 16 μέρες. Λυσσασμέ
νος ό Τσώρτσιλ διέταξε τόν Πέιτζερ «...νά έξαναγκασθεΐ (σ.σ. ή ταξιαρ
χία) νά παραδοθεϊ δ ιά  τής παντελούς διακοπής τού έφοδιασμού της. 
Δ ιατί δέν διακόπτετε τήν παροχήν ΰδατος; Δέν θά έπέφερε τούτο ταχύτε- 
ρον τό σκοπούμενον άποτέλεσμα;... 'Ο πωσδήποτε θά πρέπει νά  χρησιμο- 
ποιήσωμεν Ισχυράς βρετανικός δυνάμεις διά  νά έπιβληθώμεν...».

Ό  Πέιτζερ συμμορφώνεται κα ί κόβει τόν έφοδιασμό καί τό νερό. Ό  
Τσώρτσιλ δμως δέν ήσυχάζει. Τήν άλλη μέρα, 9 τού Α π ρ ίλη , μέ νέο τηλε
γράφημα ένθαρρύνει τό Πέιτζερ: «...ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙ- 
ΒΛΗΘΗΤΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ. ΒΑΣΙΣΘΗΤΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΜΟΥ» 
(ΟΙ υπογραμμίσεις είναι τού ίδιου τού Τσώρτσιλ στά 'Απομνημονεύματά 
τον).

Στίς 14 τού Α π ρ ίλη  άπευθύνεται στόν Λήπερ καί τίς στρατιωτικές 
άρχές τού Καΐρου:

«Πρίν προσφύγωμεν είς τά δπλα, πρέπει άσφαλώς ν ’ άφήσωμεν νά 
παίξη τόν ρόλον της είς τό στρατόπεδον καί τόν λιμένα ή διακοπή 
παντός έφοδιασμού. Χρησιμοποιήσατε πλήρως τό δπλον τού άπο- 
κλεισμού καί μή έπιτρέψητε οΐανδήποτε προσπάθειαν ή όποία  ήθε- 
λεν γίνει δ ιά  νά διασπασθή. Μήν άνησυχήτε ύπερβολικώς δ ιά  τάς 
έξωτερικάς συνεπείας. Μήν φανήτε πολύ πρόθυμοι νά  έλθετε είς 
διαπραγματεύσεις... Α φ ήσα τε τόν λιμόν νά δράση».

'Η  γραμμή Τσώρτσιλ, άπάνθρωπη κα ί κυνική, έκδηλώνει δλη τή 
σκληρότητα καί αύταρχικότητα τού άγγλικοϋ Ιμπεριαλισμού πού μόνο τή 
βίαιη υποταγή δέχεται σάν λύση. Τηλεγραφούσε στόν Λήπερ, στίς 15 τού 
Α πρίλη : « θ ά  ήτο μεγάλο σφάλμα νά λήξει ή τόσο σοβαρή αύτή ύπόθεση 
δ ι’ ένός έναγκαλισμού».

Ή  ήρωική στάση τής 1ης ταξιαρχίας προκάλεσε θαυμασμό κα ί συμ
πάθεια  σ’ δλη τήν Αίγυπτο. Πολλοί Έ λληνες τής Α ίγύπτου, μέ κίνδυνο 
τής ζωής τους, γλιστρούσαν άνάμεσα στίς άγγλικές γραμμές κα ί έδιναν 
τρόφιμα καί νερό στούς πολιορκημένους. Δέν έλειψαν κα ί περιπτώσεις 
“Αγγλων στρατιωτών πού βοήθησαν τούς Έ λληνες συναδέλφους τους. Σέ 
μιά άναφορά του ό Πέιτζερ έγραφε δτι ol κυκλωμένοι «κατόρθωσαν νά 
έφοδιασθούν έν μέρει άπό τούς Ά ρ α β α ς  τής περιοχής».

38. Έ μμ. Τσουδερός, στό Ιδιο, σελ. 160.
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Ό  Βενιζέλος πρωθυπουργός: στυγνός καί Αδίσταχτος.

Στίς 10 τοϋ ’Απρίλη έφτασε στό Κάιρο ό βασιλιάς. Στό άεροδρόμιο τόν 
ύποδέχτηκαν μόνο ό Ά γγ λο ς  πρεσβευτής καί μερικοί αύλικοί. Τό άπό- 
γευμα δέχτηκε ψ υχρά τόν Τσουδερό κα ί λίγο άργότερα δλους μαζί τούς 
υπουργούς. Δυό μέρες άφιέρωσε σέ άκροάσεις Ε λλήνω ν πολιτικών πού 
βρίσκονταν στό Κάιρο κα ί τό βράδυ τής 13 τού Α π ρ ίλη  άνάθεσε στόν 
Βενιζέλο νά σχηματίσει Κυβέρνηση.

Στίς 16 τού Α π ρ ίλη  στήν Α λεξά νδρεια  έγινε συλλαλητήριο διαμαρ
τυρίας γ ιά  τή συγκέντρωση μεγάλων ναυτικών βρετανικών δυνάμεων στό 
λιμάνι, μέ φανερό σκοπό νά χτυπήσουν τόν έλληνικό στόλο. Τήν ίδ ια  μέρα 
ό ναύαρχος Κάνιγκαμ είδοποιούσε τό νεοδιορισμένο Πρωθυπουργό Βενι
ζέλο δτι «... θά καταστείλη τήν στάσιν βιαίως καί άν πρός τούτο χρει- 
ασθή, θά βυθίση τά πλοία μας μέ τά τηλεβόλα του εις τόν λιμένα τής 
Α λεξά νδρειάς».39

Ή  κατάσταση στό ναυτικό έπαιρνε έπικίνδυνη τροπή. Τά καράβια 
βρίσκονταν σέ Αποκλεισμό χωρίς τρόφιμα καί νερό. 'Η  παράταση αυτής 
τής κατάστασης έρέθιζε τούς Ά γγλους. Ό  Βενιζέλος, πού δταν άντιπολι- 
τευόταν τόν Τσουδερό έφτανε σέ σημείο νά δικα ιώ νει τό κίνημα τών ένό
πλων δυνάμεων καί νά  κατηγορεί τούς Ά γγ λο υ ς γιά  τήν ένοπλη έπέμβασή 
τους, τώρα έγινε στυγνός κα ί Αδίσταχτος έκτελεστής τών έντολών τών 
Ά γγλω ν καί τοΰ βασιλιά, μέ τό έπιχείρημα δτι οΐ Ά γ γ λ ο ι θά βυθίσουν τό 
στόλο «καί θά άδιαφορήσουν γιά  τίς συνέπειες, δπω ς άδιαφόρησαν γιά  τό 
γαλλικό στό Ό ρ ά ν ».40 Ό  Βενιζέλος πα ύει τόν Α ρ χ η γό  τοΰ στόλου Ά λε- 
ξανδρή, καί άναθέτει στόν Βούλγαρη νά όργανώσει έπιχείρηση βίαιας 
καταστολής, μέ τή χρησιμοποίηση 'Ελλήνων φασιστών άξιωματικών κα ί 
Ά γγλω ν στρατιωτών.

Στίς δυόμισι μετά τά μεσάνυχτα (22 πρός 23 τοϋ Α πρ ίλη), ό ναύαρ
χος Βούλγαρης μέ μερικές δεκάδες άξιωματικούς κα ί άνδρες πού κατά- 
φερε νά συγκεντρώσει ά π ’ δλα τά  δπλα κα ί 100 περίπου Ά γγ λο υ ς  στρα
τιώτες πλησίασαν τό καράβι «Ά ποστόλης» πού ήταν κοντά στήν προ
βλήτα καί χτύπησαν τή φρουρά μέ όμαδικές ριπές πολυβόλων ένώ τό άγ- 
γλικό καταδρομικό «Αίας» τύφλωνε μέ τούς προβολείς του τή φρουρά. 'Η  
μάχη βάσταξε μιά ώρα. Τά καράβια «Ά ποστόλης» κα ί «Σαχτούρης» 
καταλήφθηκαν άπό τούς Ά γγλους. Ή  Α ντιφα σ ιστική ’Οργάνωση βλέ
ποντας πώς θά χυνόνταν πολύ έλληνικό αίμα (στή σύγκρουση τής νύχτας 
σκοτώθηκαν 11 κα ί τραυματίστηκαν 30 ναύτες) άποφάσισε τήν παράδο-

39. Έμμ. Τσουδερός, δ.π., σελ. 170.

40. Στό Ό ράν δ γαλλικός στόλος βυθίστηκε γιά νά μήν πέσει στά χέρια τοϋ Πετέν καί 
μέσω αύτοϋ στά χέρια τοϋ Χίτλερ καί τώρα άσφαλώς οί Άγγλοι θά βύθιζαν τόν έλληνικό 
στόλο γιά νά χτυπηθεί τό Έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, άν δέ φοβόνταν πώς μέ τήν κατα
στροφή τοϋ στόλου θά άχρηστεΰονταν τό λιμάνι τής ’Αλεξάνδρειας, δπου ήταν άποκλεισμέ-
νος.
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Αριστερά, ό υποπλοίαρχος Ν. Ρουσέν νεκρός στήν έπίθεση κατά τών έπαναοτατη- 
υένων πολεμικών. Δεξιά, ό γραμματέας rric ΑΣΟ  Γ. Σαλλός

Στήν απέναντι σελίδα. Οί πολεμιστές τοϋ Αλαμειν κλεισμένοι στά σύοματα ►

ση, πού πραγματοποιήθηκε στίς Η τό βράδυ της 23 του ’Απρίλη. Ο ί μονά
δες δμως τοΰ ναυτικού πού βρίσκονταν στό Πόρτ-Σάιτ, μέ κέντρο διοίκη
σης τόν «Ά βέρω φ», έπέμεναν στήν άπόφαση νά άντισταθοΰν. Μόνο μετά 
τρεις μέρες πειθάρχησαν στήν άπόφαση τής AON. Ό λ α  τά πληρώματα 
πού άφοπλίστηκαν στάλθηκαν σέ στρατόπεδα. Παράλληλα ή πολιορκία 
τής 1ης ταξιαρχίας συνεχιζόταν. Ό  Βενιζέλος έριξε προκήρυξη, μέ άγ- 
γλικά άεροπλάνα, κα ί καλοΰσε τούς στρατιώτες κα ί τούς άξιωματικούς νά 
παραδώσουν τά  δπλα. Πέρασαν δμως 15 μέρες κα ί ol πολιορκημένοι δέν 
έδειχναν σημεία υποταγής. Ό  Τσώρτσιλ, μέ τηλεγράφημά του, στίς 
22.4.44, δίνει έντολή στόν Πέιτζερ: «... ’Αρχίσατε μέ μερικάς προκαταρ
κτικός βολάς έναντίον τών πυροβολαρχιών των... έάν δέν άπαντήσουν, 
βάλατε πάλιν έναντίον των, έντός όλίγου, ίσχυρότερον, συγχρόνως δέ 
γνωρίσατέ τους τήν έντασιν τού πυρός, τήν δποίαν είσθε Ιτοιμος νά έξα- 
πολύσετε έναντίον των έάν έπιμένουν. Είμεθα άποφασισμένοι νά  κάμωμεν 
άπεριόριστην χρήσιν δυνάμεως».41

Ό  Πέιτζερ συγκέντρωσε κα ί άλλα στρατεύματα, κυρίως άποικιακό, 
καί μέ τάνκς κα ί πυροβολικό άρχισε νά χτυπάει τήν ταξιαρχία, πού τε
λικά υποχρεώθηκε νά δεχτεί τόν άφοπλισμό της. 5:000 όπλίτες καί άξι- 
ωματικοί τής Τ αξιαρχίας κλείστηκαν σέ στρατόπεδα συγκέντρωσης.

41. "UA.a τά  άποσπάσματα τών τηλεγραφημάτων τοϋ Τσώρτσιλ είναι παρμένα άπό  τό: Σ τ' 
άρματα! Σ τ' άρματα, σελ. 294.
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Στίς 4 τοΰ Μάη Αφοπλίστηκε καί η τελευταία έλληνική μεγάλη μονά
δα, τό Σύνταγμα θωρακισμένων. "Ενας μεγάλος κα ί έμπειροπόλεμος 
στρατός έπεσε θύμα ένοπλης έπίθεσης τών συμμάχων του στόν Αντιφασι
στικό πόλεμο, κα ί αύτό ήταν φυσικά έπόμενο νά προκαλέσει συγκίνηση 
καί άντίόραση τόσο στήν 'Ελλάδα κα ί τήν ’Αγγλία, όσο καί στίς άλλες 
συμμαχικές χώρες. Αύτή τή γενική κατάσταση έβλεπαν καί οΐ υπεύθυνοι 
Βρετανοί πολιτικοί, πού δίσταζαν νά προχωρήσουν στήν όλοκλήρωση τοΰ 
έγκλήματος. Τούς ένθάρρυνε ό Τσώρτσιλ, όταν τούς τηλεγραφούσε:

«...μήν άνησυχήτε ύπερβολικώς διά  τάς έξωτερικάς συνεπείας!»

Σήμερα δέ νομίζουμε νά υπάρχουν άμφιβολίες πώς οΐ αιτίες τών 
δραματικών γεγονότων τοΰ ’Απρίλη 1944 στήν Α ίγυπτο βρίσκονται στήν 
άποικιοκρατική πολιτική τής Μεγάλης Βρετανίας: Θέλησε νά δημιουργή
σει ένα στρατό πραιτωριανών. Μέ φρίκη, όμως, διαπίστωσε πώς συγκρο- 
τήθηκε ένας πραγματικά πατριωτικός-δημοκρατικός στρατός, πού ζη
τούσε νά Αξιοποιηθεϊ στά πολεμικά μέτωπα κα ί νά  γίνει στήριγμα μιάς 
έθνικής κυβέρνησης τής λεύτερης, Ανεξάρτητης κα ί λαοκρατούμενης Ε λ 
λάδας. Τέτοιο στρατό δέν τόν χρειάζονταν ούτε οΐ Ά γ γ λ ο ι ούτε ό βασι
λιάς καί έπρεπε νά διαλυθεί!

Αύτό κα ί έγινε.
Έ τ σ ι ή πρώτη φάση τής έλληνικής τραγωδίας τέλειωσε μέ ένα θλι

βερό Απολογισμό. Πάνω Από δώδεκα χιλιάδες όπλίτες καί Αξιωματικοί 
κλείστηκαν σέ στρατόπεδα συγκέντρωσης στήν Α ίγυπτο, Λιβύη καί άνα-



χολική Α φ ρ ικ ή , δπου οί συνθήκες ήσαν πολύ χειρότερες άπό τίς συνθή
κες στά φασιστικά κα ί χιτλερικά στρατόπεδα.

Αυστηρή έπέμβαση τής Σοβιετικής 'Ένωσης.

Ή  ένοπλη άγγλική έπέμβαση, ή διάλυση τοϋ Ισχυροϋ έλληνικοϋ στρατού 
τής Μέσης ’Ανατολής κα ί ή δημιουργία στρατόπεδων συγκέντρωσης γιά  
συμμάχους στόν κοινό πόλεμο, μαζί μέ τά γεγονότα πού προηγήθηκαν στή 
Σάμο, προκάλεσαν ζωηρή κα ί άμεση άντίδραση τής Σοβιετικής 'Ένωσης. 
Ό  τότε Γενικός Γραμματέας τοϋ ύπουργείου τών Ε ξω τερικ ώ ν στήν έξό- 
ριστη βασιλική κυβέρνηση τού Καίρου, Β. Π απαδάκης, στό βιβλίο του Ή  
'Ελληνική Διπλωματία στά χρόνια τον πολέμον, δ ίνει πάρα πολλά στοι
χεία γ ιά  τήν άναταραχή πού προκάλεσε στούς πολιτικούς κα ί δ ιπλω ματι
κούς κύκλους τού Καίρου καί τού Λονδίνου, ή σκληρή καί έπίμονη κατα
δίκη τής πολιτικής τής κυβέρνησης τών έξορίστων κα ί τής ’Αγγλίας, σχε
τικά μέ τά έλληνικά πράγματα. Ή  Σοβιετική "Ενωση χαρακτήριζε τή βα
σιλική κυβέρνηση άντιδραστική, στερημένη άπό κάθε λαϊκό στήριγμα καί 
όργανο ξένων δυνάμεων. Ε π ίσ η μα  δήλωνε πώ ς ό έλληνικός λαός είναι 
συσπειρωμένος γύρω άπό τό ΕΑΜ καί τήν Π ΕΕΑ  καί αύτό ήταν πού 
περισσότερο τάραξε τίς άντιδραστικές κα ί υποτελείς στούς Ά γγ λο υ ς  δυ 
νάμεις. Γιατί είχε προηγηθεϊ ή τέτοια καταδίκη τής πολωνικής κυβέρνη
σης τών άντρείκελων τού Λονδίνου, μέ συνέπεια τή διακοπή κάθε διπλω 
ματικής καί συμμαχικής σχέσης μ’ αύτή καί τήν άναγνώριση τής «Π ολιτι
κής Έ π ιτροπή ς Έ θν ικ ής Α πελευθέρωσης τής Πολωνίας», πού είχε τήν 
ϊδρα  της στό Λ ονδίνο. 'Ό λα  έδειχναν πώ ς τό ϊδ ιο  θά γινόταν καί γ ιά  τήν 
Ε λλά δ α .

Ά ς  παρακολουθήσουμε, δμως, τό γεγονός άπό μερικά άποσπάσματα 
τών έπίσημων κυβερνητικών ντοκουμέντων πού παραθέτει ό ίδιος ό Π α
παδάκης:

«Ή  Ελληνική Πρεσβεία τής Μόσχας τηλεγραφούσε στίς 8 τοϋ 
Α πρ ίλη  στό Κάιρο: Σύμπας ό σοβιετικός τύπος σήμερον δημοσιεύει 
χθεσινόν έκτενές τηλεγράφημα έκ Καίρου τού πρακτορείου Τάς. είς 
τό όποιον έπανειλημμένως άποκαλεϊται ή παραιτηθεϊσα έλληνική 
κυβέρνησις “άντιδραστική” . Κατ’ άρχάς περιγράφονται τά γεγο
νότα τής Σάμου καί άναφέρεται πώς άφίχθησαν έκεϊ. ως άντιπρό- 
σωποι τής κυβερνήσεως Τσουδερού. ό κ. Έ μμ. Σοφούλης καί ό συν
ταγματάρχης Μ πουρδάρας, οί όποιοι προσπάθησαν νά διαλύσουν 
τάς όργανώσεις τοΰ ΕΑΜ καί νά άναλάβουν τήν διοίκησιν τής νή
σοι'. Ο ί μαχηταί τού ΕΑΜ όχι μόνον έξεκενώθησαν βιαίω ς έκ τής 
νήσου, άλλά τινές άπεστάλησαν είς πεδ ία  συγκεντρώσεως είς Α ίγυ
πτον καί Παλαιστίνην. Ή  κυβέρνησις τού Τσουδερού, συνεχίζει τό 
τηλεγράφημα, έρειδομένη έπί φασιστικών στοιχείων, άπέστειλε 
όλους τούς δυσαρεστημένους, έκ τής πολιτικής ταύτης, άξιωματι-
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κούς καί στρατιώτας κατ' άρχάς μέν είς φρουράς είς Τριπολίτιδα 
καί Παλαιστίνην, κατόπιν δέ είς στρατόπεδα συγκεντρώσεως, είς τά 
όποια εύρίσκονται νΰν πλέον τών χιλίων έγκαθείρκτων Έλλήνων 
στρατιωτών. Ά να φ έροντα ι κατόπιν α ΐ έσχάτως λαβοΰσαι ταραχαί, 
ή ϊδρυσις πανστρατιωτικής έπιτροπής, τής όποίας Αντιπροσωπεία 
παρουσιάσθη είς τόν Τσουδερόν "μετά τής άξιώσεως δπως άναγνω- 
ρίση τήν προσφάτως όργανωθείσαν είς Ε λλά δ α  Πολιτικήν Ε π ιτ ρ ο 
πήν Έ θν ικ ής Ά πελευθερώ σεω ς μέ έπικεφαλής τόν συνταγματάρχην 
Μ πακιρτζήν” , καί ή ύπό τής έπιτροπής ταύτης ύποβολή υπομνήμα
τος δπως σχηματισθή κυβέρνησις έθνικής ένώσεως. Κ ατόπιν τούτου 
έξ όπαδοί τής έπιτροπής συνελήφθησαν. “ 'Η  σύλληψίς των έπροκά- 
λεσεν άγανάκτησιν είς τά έλληνικά στρατιωτικά τμήματα λόγω τής 
άποπείρας τών Αντιδραστικών έλληνικών κύκλων δπως παρεμποδί
σουν τήν έξέλιξιν τής ένώσεως όλων τών έθνικών δυνάμεων τοΰ έλ- 
ληνικοΰ λαοΰ, μέ πρόγραμμα τόν Αγώνα κατΑ τού Γερμανού κατα- 
κτητού κα ί τήν ϊδρνσιν κυβερνήσεως έθνικής ένότητος". Τέλος, 
Αναφέρεται είς τό τηλεγράφημα, ότι ο ί είς Ε λ λά δ α  άντιπρόσωποι 
τής ΠΕΕΑ καί είς Κάιρον τοιούτοι τοΰ ΕΑΜ "ήξίωσαν πα ρά  τού 
υπουργού Ναυτικών κ. Βενιζέλου, είς τόν όποιον ό κ. Τσουδερός 
Ανέθεσεν τήν προσωρινήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων τού πρω θυ
πουργού, τόν σχηματισμόν προσωρινής κα ί καθαρά υπηρεσιακής 
κυβερνήσεως, μέχρι Αφίξεως έξ Ε λλά δ ος είς Κάιρον Αντιπροσώπων 
τής Π ΕΕΑ , έπί σκοπώ διαπραγματεύσεων πρός σχηματισμόν τής 
νέας κυβερνήσεως».42

’Ανήσυχη ή κυβέρνηση έδωσε έντολή στόν πρεσβευτή της στή Μόσχα 
νά πληροφορήσει τήν κυβέρνηση τής ΕΣΣΔ , ότι έχει Ανακριβείς πληρο
φορίες. Τό ίδιο  έκανε καί ό Γ. Διευθυντής τού ύπουργείου Ε ξω τερικώ ν, 
πού έπισκέφτηκε τό σοβιετικό πρεσβευτή στό Κάιρο. Ό π ω ς  φαίνεται άπό 
τό ένημερωτικό τηλεγράφημα, πού έστειλε τό υπουργείο τών Ε ξωτερικώ ν 
πρός τίς πρεσβείες, ό Σοβιετικός διπλωμάτης

«... έπέμεινεν έπί τών κυριωτέρων θεμάτων τοΰ τηλεγραφήματος τού 
Τάς. ύποστηρίξας ότι αί πληροφορίαι τους είναι Απολύτως Ακριβείς 
καί ίσχυριζόμενος ότι όλος ό στρατός είναι ύπέρ τού ΕΑΜ καί ότι 
δέν έπρεπε νά ληφθοΰν μέτρα παρά τών Ά γγλω ν κατά τών όργανω- 
μένων στρατιωτικών δυνάμεων αί όποΐα ι έπιθυμούν νά πολεμήσουν 
κατά τού έχθρού». Έ ν  τέλει πρόσθεσε: « Ε λ π ίζω  δτι ή έλληνική Κυ- 
βέρνησις δέν θά περιπέσει είς τό αύτό σφάλμα, μέ τάς άλλας Κυβερ
νήσεις τών έμιγκρέδων, δηλαδή δέν θά Ακολουθήσει πολιτικήν δ ιά 
φορον πρός τήν έκδηλον έπϊθυμίαν τού έλληνικού λαού».

Καί ό Π απαδάκης συνεχίζει τήν παράθεση έγγράφων:
« Ή  Πρεσβεία τής Μόσχας τηλεγραφούσε στό Κάιρο: Σύμπας ό σο

42. Β. Π απαδάκης. Ή  Έλληνιχή Διπλωματία στά χςόνια τού πολέμου σελ. 339-440.
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βιετικός τνπος δημοσιεύει σήμερον τό κάτωθι τηλεγράφημα έκ Κάι
ρου, άπό 1 1ης Α π ρ ιλ ίου . τού πρακτορείου Τάς, υπό τόν τίτλον: 
"Ο ί "Ελληνες άντιδραστικοί δέν ήσνχάζουν” . "Μ εταξύ τών στρα
τιωτικών καί πολιτικών όργανώσεων είς Κάιρον αί όποία ι συνηγο
ρούν υπέρ τής άναγνωρίσεως τής άρτι συσταθείσης είς Ε λλά δ α  Π ο
λιτικής ’Επιτροπής ’Εθνικής Άπελευθερώσεως καί ΰπέρ τοΰ καταρ
τισμού κυβερνήσεως έθνικής ένότητος έπικρατεί έξέγερσις έν σχέσει 
πρός τάς συνεχιζομένας συλλήψεις τών Ε λλήνων στρατιωτικών, 
τών όπαδών τής ΠΕΕΑ . Ά γγέλετα ι ότι πλεϊσται έλληνικαί πατριω- 
τικαί όργανώσεις. ώς ό Σύνδεσμος Έ θνικής Ά πελευθερώσεως. ή 
Ελληνική Έ π ιτροπή  Συντονισμού, ή Πανστρατιωτική Ε π ιτροπή  
Συνδέσμου Ε λλήνων Στρατιωτών, ή 'Ένωση Ναυτικών Ελληνικού 
Ε μπορ ικού  Στόλου, καί άλλαι, άπηύθυναν έσχάτως πρός τάς Πρε
σβείας τών Συμμάχων κρατών διαμαρτυρίαν είς τήν όποίαν άναφέ- 
ρουν τήν μή έντιμον στάσιν ένιων ξένων κύκλων άπέναντι τών όρ
γανώσεων αί όποία ι υποστηρίζουν τήν ΠΕΕΑ . Είς τήν διαμαρτυ
ρίαν τονίζεται δτι ή τοιαύτη στάσις τών κύκλων τούτων συντελεί είς 
τήν άντεθνικήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως Τσουδερού, ή όποία  δέν 
άντιπροσωπεύει νΰν τά  έθνικά συμφέροντα τής χώρας κα ί ή όποία 
υποστηρίζεται μόνον ύπό μικράς όμάδος άντιδραστικώ ν”. Έ ζήτησα 
νά ίδω  τόν κ. Βισίνσκι. Ό  γραμματεύς του μού είπεν δτι σήμερον 
κα ί αΰριον ούτος είναι λίαν άπησχολημένος καί δτι δέον νά τηλε
φωνήσω καί πάλιν μεθαύριον "ϊνα  μού άνακοινώση ώ ραν” . Ή  άνα
βολή αϋτη δυνατόν νά είναι τυχαία, δυνατόν δμως νά σημαίνει δτι 
οί ένταΰθα έπιθυμούν νά ϊδουν τήν έξέλιξιν τής καταστάσεως. 
Α να φ έρω  τό γεγονός, χωρίς νά  θέλω νά άποδώσω ιδιαιτέραν σημα
σίαν είς αύτό...».43

Ό  Βενιζέλος,.πού δεχόταν πιέσεις ά π ’ δλες τίς μεριές, στήν άπελπι- 
σία του ζήτησε τή βοήθεια τοΰ Ά γγ λο υ  Πρεσβευτή. Ό  Λήπερ τοΰ συ
νέστησε νά έπισκεφθεΐ τόν Α μερ ικανό  κα ί Σοβιετικό πρεσβευτή. Τ ά άπο- 
τελέσματα διατυπώθηκαν στό παρακάτω  ένημερωτικό τηλεγράφημα πού 
έστειλε ή Κυβέρνηση τών έξορίστων στίς 16 τοΰ Α π ρ ίλη  στίς έλληνικές 
Πρεσβείες Λονδίνου, Ούάσιγκτων καί Μόσχας:

«Μετά τήν όρκωμοσίαν μου, έν γνώσει τοΰ Βρετανού πρεσβευτου, 
έπεσκέφθην τούς πλησίον μας πρεσβευτάς Η νω μένω ν Πολιτειών 
κα ί Σοβιετικής Έ νώσεω ς κα ί έζήτησα άπό άμφοτέρους νά μάς βοη
θήσουν νά ένωθώμεν. Ό  Α μερικανός πρεσβευτής ύπεσχέθη, συν- 
έστησεν δμως άποφυγήν άκροτήτων. Ό  Ρώσος πρεσβευτής διεμαρ- 
τυρήθη δ ιά  τάς συλλήψεις. Τού ύπεσχέθην νά έπέμβω, μόλις κατευ- 
νασθούν τά πνεύματα, δ ιά  τάς συλλήψεις, γενομένας ύπό τοΰ άρχι- 
στρατήγου δία  τήν άσφάλειαν τής Αίγυπτου. Ό  πρεσβευτής άπήν-

43. Β. Π α πα Μ κη ς δ .π ., σελ. 341.
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τησε "ότι ή ασφάλεια της Αίγυπτου είναι πρόφασις των Ά γγλω ν 
καί δτι ή Ρωσία βοηθεΐ ήδη μέ τήν προέλασιν τοΰ στρατού της, πού 
θά συντελέση είς τήν άπελευθέρωσιν. Ή  Ρωσία, πρόσθεσεν. άπέ- 
βλεπε πάντοτε συμπαθώς πρός τήν 'Ελλάδα άλλ’ ένδεχόμενον νά 
μεταβολή στάσιν κατόπιν τών γεγονότων. Τά δημοσιεύματα έξ άλ
λου τού πρακτορείου Τάς έμφανίζουν σαφώς δυσμενή στάσιν τής 
Ρωσίας, δ ιά πρώτην φοράν, έναντι τής νομίμου κυβερνήσεως... Ό  
Βρετανός πρεσβευτής, ό όποιος έτηρήθη πα ρ ' ήμών ένήμερος, άπέ- 
δωσε τήν δέουσαν σημασίαν καί έτηλεγράφησε αύθορμήτως είς τό 
Φόρεϊν Ό φ φ ις ...” ».44

Τό Φόρεϊν "Οφφις στίς 18 τού ’Απρίλη πληροφορούσε τόν "Ελληνα 
πρεσβευτή τοΰ Λονδίνου ότι ό Βρετανός Πρωθυπουργός άπευθύνθηκε μέ 
τηλεγράφημα στόν Μολότοφ κα ί έλπίζει νά  έχει θετικά άποτελέσματα ή 
έπέμβασή του.

Στίς 5 τοΰ Μάη ό "Ελληνας πρεσβευτής τού Λονδίνου πληροφορούσε 
τό Κάιρο δτι ό Ή ντεν: «... δέν ήτο άκόμη βέβαιος άν ή Ρωσία έπενέβαινεν 
είς τά έσωτερικά μας, έπιφύλαξε δέ την έν προκειμένω γνώμην του. Έ ν  
τούτοις ή κυβέρνησις του, ένήργει πλησίον τών Ρώσων καί θά παρηκο- 
λούθει τό ζήτημα άπό τής πλευράς ταύτης. ΕΙς έρώτησίν μου άν ή άπάν- 
τησις τού Μολότοφ... ήτο Ικανοποιητική ό Βρετανός ύπουργός άπήντησε 
δτι αύτή δέν ήτο τελείως Ικανοποιητική...».45

Ή  τόσο ζωηρή κα ί έντονη έκδήλωση ένδιαφέροντος, άπό μέρους τής 
Σοβιετικής Κυβέρνησης, γ ιά  τά γεγονότα τής Μέσης ’Ανατολής, πού θά 
ήταν δυνατό νά πετάξει στόν άέρα δλη τήν προετοιμασία γιά  τόν έκβι- 
ασμό τής ήγεσίας τού έλληνικοΰ λαϊκού κινήματος ύποχρέωσε τούς ’Α γ
γλους νά πάρουν κα ί άλλα μέτρα, γ ιά  νά παγιδέψ ουν τό έθνικοαπελευθε- 
ρωτικό κίνημα. Έ βα λα ν τόν πρω θυπουργό Βενιζέλο νά έπαναλάβει τήν 
πρόσκληση, πού είγε κάνει ό Τσουδερός στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ.

Παγίδα καί στό Βουνό, θ ύ μ α  ό Ψαρρός.

O t “Αγγλοι -  δπως είδαμε -  στήν προσπάθειά τους νά  έξοντώσουν τό 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ έσπρωχναν τά άντρείκελά τους, Ζέρβα κα ί Καρτάλη, σέ 
προκλήσεις κα ί συγκρούσεις μέ τά  τμήματα τού ΕΛΑΣ τών περιοχών 
τους, βέβαιοι πώς θά έκμηδενιστούν. Ή  αύτοφθορά τοΰ άντάρτικου, δη
μιουργούσε εύνοϊκές προϋποθέσεις γ ιά  άντιαντάρτικη δημαγωγία κα ί γ ιά  
προετοιμασία μιάς «συμμαχικής έπέμβαση ς», γ ιά  λόγους «φιλανθρωπίας» 
καί «προστασίας» τού τόσο δοκιμασμένου έλληνικοΰ λαού.

Στή Μέση ’Ανατολή είχαν διαλύσει τό στοατό κα ί μέ κάθε τρόπο

44. Στό ΙΑιο, σελ. 345-346.

45. Β. Παπα66κΐ)ς. β. η., σελ. 346-347.
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προσπαθούσαν νά ρίξουν τ ίς  εύθύνες στό ΕΑΜ . Χρειάζονταν κα ί ένα 
θύμα στό Βουνό γιά  νά όλοκληρωθεϊ τό «κατηγορητήριο» καί νά 
παρουσιαστούν οΐ Αντιπρόσωποι τού λαού Απολογούμενοι στό όήθεν 
έθνικό δικαστήριο πού έτοίμαζαν στό Λίβανο. Καί τέτοιο θύμα ήταν ό 
Ψ αρρός μέ τό 5/42 σύνταγμά του πού πνίγονταν στίς έσωτερικές Αντιθέ
σεις του κα ί δέν παρουσίαζε κανένα ένδιαφέρον γ ιά  τούς μελλοντικούς 
σκοπούς τής Μεγάλης Βρετανίας.

Μετά τήν Αποχώρηση Από τήν ΕΚΚΑ τού Μ πακιρτζή κα ί τού Λαγ- 
γουράνη, τό 5/42 σύνταγμα διασπάστηκε ουσιαστικά σέ δυό παρατάξεις. 
Ό  Ιδρυτικός πυρήνας τού συντάγματος ήταν δημοκρατικός καί Απαι
τούσε έπίμονα συνεργασία κα ί ένοποίηση μέ τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Ο ί βασιλό- 
φρονες, Αντίθετα, προκαλούσαν Ανοικτά καί δημιουργούσαν καταστά
σεις, πού έφερναν σέ άδιέξοδο τόν ταλαντευόμενο κα ί Αναποφάσιστο Δ ι
οικητή τού συντάγματος.

Στίς Αρχές τού Μάρτη, Αμέσως μετά τή Συνδιάσκεψη τής Πλάκας, 
στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ έφτασε ή έκτακτος σύνδεσμος τής ΚΕ Ή ρώ  
Χατζημάρκου-Χατζή καί έδωσε στόν Σ ιάντο τό παρακάτω  καταπληκτικό 
Αποκαλυπτικό υπόμνημα τού «Διευθυντηρίου Δεδούση» στό 5/42 
σύνταγμα, πού έπεσε στΑ χέρια τού ΕΛΑΣ τής Εύβοιας. Ό  Σ ιάντος άμέ
σως τό έστειλε στόν Ψ αρρό μέ ένα λακωνικό σημείωμα: «Πρόσεξε! Αύτοί 
θά σέ φάνε! Γέρος».

Τό κείμενο τού υπομνήματος ήταν:

«ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΟΙ άξιωματικοί, ύπαξιωματικοί κα ί άντάρτες τού ήρωικού 5/42 
Συντάγματος Εύζώνων διακηρύσσουν πρός όλα τά σημεία, ότι δέν 
έννοούν νά γίνουν όργανα οϊασδήποτε, όθενδήποτε προερχομένης, 
πολιτικής έκμεταλλεύσεως καί συνεπώς άποκηρύσσουν κάθε Ό ρ γά - 
νωσιν, πού ώς κηδεμονεύουσα τό 5/42 έμφανίζεται, άλλά Αντιλαμ
βάνονται τό 5/42 Σύνταγμα, κα ί συνεπώς κα ί έαυτούς, ώς όργανα 
έξυπηρετήσεως μόνον τών στρατιωτικών Απελευθερωτικών συμφε
ρόντων ώς αύτά θά τά καθορίζει τό Στρατηγεΐον Μ. ’Ανατολής, ό 
Βασιλεύς κα ί ή Κυβέρνησίς του, ζητούν δέ άναφερόμενοι είς τό 
Στρατηγεΐον Μέσης ’Ανατολής, είς τόν Βασιλέα καί είς τήν Κυβέρ- 
νησίν του, δπω ς τεθεί άμέσως τό Σύνταγμα 5/42 είς άμεσον έξάρτη- 
σιν έκ τού στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής. Τέλος άποκηρύσσουν τήν 
λεγομένην όργάνωσιν ΕΚΚΑ πρός τήν όποίαν καί τούς σκοπούς της 
ούδέν συνδέει τούς άξιωματικούς, ύπαξιωματικούς κα ί άντάρτες, 
άφοσιωμένους στρατιωτικώς μόνον κα ί μόνον εις τό Στρατηγεΐον 
Μέσης ’Ανατολής, τόν Βασιλέα καί τήν Κυβέρνησίν Του».

Ακολουθούν 68 όνόματα Αξιωματικών κα ί μετά μιά σημείωση:

« Ό  ύπογεγραμμένος Λοχαγός Πυροβολικού Εύθ. Δεδούσης, έν 
γνώσει τών συνεπειών τού Νόμου περί ψευδούς βεβαιώσεως, βε-
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βαιώ  τό γνήσιον τών υπογραφών τών ύπογραψάντων ώς άνω άξι- 
ωματικών.

'Υ πογραφή: Ε. Δεδούσης Κάπου 28.2.1944».

Αύτή ή τυφλωμένη άπό άντικομμουνισμό βασιλοφασιστική σπείρα, 
πού άναγνω ρίζει σάν ήγεσία της μόνο τή «Στρατιωτική 'Ιεραρχία» καί 
τούς Ά γγλο υ ς συνδέσμους τοΰ ΣΜΑ, κήρυξε τό στρατιωτικό νόμο στήν 
περιοχή τοΰ Παρνασσού καί «Ιερό πόλεμο» ένάντια στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Ό  
ταγματάρχης Καπετσώνης καί ό λοχαγός Δεδούσης πιάνουν έαμίτες, δο 
λοφονούν στελέχη, δπως τόν άξιωματικό έφεδροελασίτη Βάρσο στό Εύ- 
πάλιο, άρπάζουν άποθήκες τοΰ ΕΛΑΣ. Μ άταια ό Σαράφης κα ί δ Μ πα
κιρτζής έπικαλούνται τήν προσωπική κα ί άγωνιστική φ ιλία 25 χρόνων 
καί παρακαλοΰν τόν Ψ αρρό νά πάρει μέτρα γιά  ν ’ άποφευχθεΐ μιά συμ
φορά. Ό  Ψ αρρός είχε χάσει κάθε δύναμη έπιβολής, άλλά κα ί δέν μπο
ρούσε νά ξεφύγει άπό τά δεσμά τών Ά γγλω ν.

"Υστερα ά π ’ δλα αύτά ή Π ΕΕΑ  δέν μπορούσε νά άνέχεται αύτή τήν 
κατάσταση κα ί έδωσε έντολή στό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ νά  στείλει στόν Ψ αρρό 
ένα τελεσίγραφο, πού νά ζητάει άμεση έκτέλεση τών άποφάσεων πού 
πάρθηκαν στήν έπιτροπή Ψ αρροΰ, Ζούλα, κα ί Ά γγλο υ  ταγματάρχη Τζέφ. 
Σέ περίπτωση άρνησης τό 5/42 Σύνταγμα νά διαλυθεί.

Ή  παραπάνω  διαταγή δόθηκε στίς 7.4.44. Μεσολάβησε γερμανική 
έπιδρομή καί τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ κινήθηκαν γιά  νά άντιμετωπίσουν 
τούς έπιδρομεΐς. Τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Α π ρ ίλη  ή V Ταξιαρχία, 
ύστερα άπό άρνηση τοΰ Ψ αρροΰ νά δεχτεί τούς δρους τοΰ ΕΛΑΣ, άπο- 
φάσισε νά διαλύσει δυναμικά τό 5/42. 'Η  πρωτοβουλία γιά  τή σύγκρουση 
ήταν τού Ά ρ η , πού τυχαία  τότε βρέθηκε στήν περιοχή, στό δρόμο του 
πρός τήν Πελοπόννησο, δπου πήγαινε μέ ειδική άποστολή γ ιά  νά μελετή
σει τήν κατάσταση καί νά βοηθήσει τήν 3η Μ εραρχία. Έ τσ ι, χωρίς προ
ετοιμασία, διατάχθηκαν τά τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ νά έπιτεθοΰν κα ί νά δια- 
λύσουν τήν ΕΚΚΑ. Αύτό έγινε στίς 17 τού Α πρ ίλη . Τό 5/42 είχε τήν ύ π ’ 
άριθ. 636/16.4.44 διαταγή τού Ψ αρροΰ νά άντισταθεΐ: «...τό Σύνταγμα θά 
άγωνισθεΐ δ ι’ δλων τών μέσων κατά τής οΰτω έμφανισθείσης ύπό τού 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ έναντίον του έπιθέσεως. Ε ίνα ι άποφασισμένον μετά λύπης 
του διά τό χυνόμενον αίμα». “Εγινε μάχη. Σκοτώθηκαν άρκετοί κα ί άπό 
τίς δυό πλευρές. Τό 5/42 διαλύθηκε. Έ ν α  τμήμα του μέ τούς άρχηγούς 
τού «Διευθυντηρίου τών βασιλοφρόνων», τούς Δεδούση κα ί Καπετσώνη, 
πέρασαν στήν Πάτρα δπου συγχωνεύθηκαν μέ τά Τάγματα Ά σφ αλείας 
τού Ράλλη, μέ τά  όποια  βρίσκονταν σέ προσυνεννόηση, δπως άποδείχνε- 
ται άπό τή θέση πού είχαν καταλάβει νά πολεμήσουν κα ί πού ήταν έντε- 
λώς άκατάλληλη.46 Ό  Συνταγματάρχης Ψ αρρός πιάστηκε αιχμάλωτος καί 
στήν πορεία του πρός τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ είχε τήν άτυχία νά συναντηθεί μέ

46. Βλ. Κ. Πυρομάγλου, Ό  Γ. Καρτάλης, σελ. 310-311. Π εριγραφή τής μάχης.
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Αριστερά, τό θύμα συν/χης Δ. Ψαρρός. δεξιά, ό θύτης Εύθ. Δεδούσης

τό διοικητή τοϋ 36 Συντάγματος τοϋ ΕΛΑΣ θ ύμ ιο  Ζούλα. Π αλιοί φίλοι, 
δμως τήν περίοδο έκείνη τρομεροί άντίπαλοι, γ ιατί ό Ζούλας θεωρούσε 
τόν Ψ αρρό άσυνεπή καί άκόμα γιατί τό σύνταγμά του ύπόφερε τά  περισ
σότερα άπό τή δράση τών βασιλοφρόνων τοΰ 5/42. Σέ μιά όξύτατη διαλο- 
γική συζήτηση ό Ζούλας έξαγριωμένος λέει:

-  Μωρέ τί τόν φυλάτε κα ί δέν τόν σκοτώνετε;
Έ ν α ς  άντάρτης ά π ’ τή συνοδεία πήρε τά  λόγια τού Διοικητή του στά 

σοβαρά κα ί τράβηξε μιά ριπή μέ τό αυτόματό του πάνω  στόν άτυχή συν
ταγματάρχη. Ό  Ψ αρρός ήταν νεκρός.

Ό  θάνατος τοΰ Ψ αρρού λύπησε όλους στήν Π ΕΕΑ , στρατιωτικούς 
κα ί πολιτικούς. ’Αλλά κα ί γενικά τά  γεγονότα προκάλεσαν άποδοκιμα- 
σία. Έ γ ιν α ν  τή στιγμή άκριβώς πού τό λαϊκό κίνημα προσπαθούσε μέ 
κάθε τρόπο νά  άποφύγει τίς  παγίδες γ ιά  νά  μή δώσει όπλα στούς πολύ
μορφους έχθρούς του.

Δέν μπορεϊ νά  δοθεί μιά όλοκληρωμένη έξήγηση στό θλιβερό αύτό 
γεγονός, άν δέ δούμε κα ί τή στάση τών Ά γγλω ν, στή διάρκεια  τής σύγ
κρουσης. Δυό Ά γγλοι ταγματάρχες βρέθηκαν έκεΐ, ό Τζών κα ί ό Τζέφ. Δέν 
έκαναν καμιά προσπάθεια νά άποσοβηθεΐ ή νά  σταματήσει ή σύγκρουση. 
Καί ή διοίκηση τής ΒΣΑ, πού στό παρελθόν έτρεχε στόν τόπο τών προ
στριβών, αύτή τή φορά ούτε μετά τά γεγονότα δέν άναμίχτηκε, πα ρ ’ δλο 
πού ό Ψ αρρός ζήτησε τήν έπέμβαση τού ΣΜ Α. Μένουν άκόμα μυστικά τά 
τηλεγραφήματα πού άνταλλάχτηκαν άνάμεσα στή ΒΣΑ κα ί τό ΣΜΑ.
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Ό  ΕΛΑΣ θά υπομένει άλλά θ' απαντήσει στήν πρόκληση

Αύτά θά φώ τιζαν τό πρόβλημα. ’Αλλά κα ί χωρίς αύτά μπορεϊ νά βγει 
άβίαστα τό συμπέρασμα πώς ή διάλυση τού 5/42 συντάγματος έξυπηρε- 
τούσε τά πολιτικά σχέδια τών Ά γγλω ν.

'Η  κύρια εύθύνη πέφτει στην ήγεσία τοΰ έθνικολαϊκοΰ κινήματος: 
Α βασάνιστα ή Π ΕΕΑ  Εδωσε Εντολή νά  διαλυθεί τό 5/42 σύνταγμα καί 
Επεσε στήν παγίδα!

Ό  Γ. Παπανδρέον πρωθυπουργός.

Καί αύτή ή πα γίδα  πέτυχε. Δέν Εμενε τίποτε άλλο γιά  νά  όλοκληρωθεϊ ή 
προετοιμασία τής έπίθεσης κατά τοΰ λαϊκού κινήματος, άπό τήν προ
ώθηση κα ί προβολή τοϋ κατάλληλου, γ ιά  τήν περίσταση, προσώπου στήν 
πρώτη γραμμή. Καί γ ιά  τήν Εγκαιρη παρουσία, στό κέντρο τών πολιτικών 
μαγειρεμάτων, είχε είδικά μετακληθεΐ άπό τήν Ε λλά δ α  ό Γ. Π απανδρέου, 
πολιτικός μέ «δημοκρατικά»» φόντα, «σοσιαλιστικό» μακιγιάζ κα ί άντι- 
στασιακή δράση, μάλιστα μέ δίμηνη δοκιμασία στή φυλακή κα ί άξιόλογη 
συμβολή σάν πληροφοριοδότης τής μυστικής άγγλοελληνικής ύπηρεσίας 
«Κόδρος». Ό  Τσώρτσιλ είχε Επιτυχία στήν έκλογή τού πολιτικού πού είχε 
δώσει δείγματα άφοσίωσης στή Μεγάλη Βρετανία κα ί τά  μακροπρόθεσμα 
συμφέροντά της. Ό  βασιλιάς δέν είχε λόγους νά  άνησυχεϊ, γ ιατί είχε πλη
ροφορίες πώ ς πρ ίν φύγει άπό τήν Ε λ λά δ α  είχε άναλάβει Ενορκα ύποχρέ-
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ωση νά συνεργήσει στήν έπιστροφή τής μοναρχίας. Ή  συνασπισμένη 
άντίδραση είδε μέ άνακούφιση πρωθυπουργό έναν άπό τούς π ιό  λυσσα
σμένους άντικομμουνιστές, πού μπορούσε νά βάψει στό αίμα τήν Ε λλά δ α  
μέ ξένους στρατούς, γ ιά  νά σώσει τό καπιταλιστικό σύστημα.

Στίς 24 τού Α π ρ ίλη  ό Παπανδρέου διορίστηκε πρωθυπουργός. Ή  
κατάσταση άπαιτούσε άμεση δράση. O t Ά γ γ λ ο ι άπαιτούσαν άπό τή νέα 
κυβέρνηση νά έκμεταλλευτεϊ τό λιγοστό χρόνο πού άπόμενε μέχρι τή δ ιά 
σκεψη τών Ελλήνων πολιτικών κα ί άντιστασιακών. Καί υπουργοί καί 
πολιτικοί, σύμφωνα μέ τό β ιογράφο τοΰ Παπανδρέου (βλέπε Γ. Παπαν- 
όρέον. Ή  ζωή του, σελ. 191, β ' έκδ.) «... έθεσαν σέ έφαρμογή καί όλόκλη- 
ρον ψυχοτεχνικόν μηχανισμόν, ά φ ’ ένός γιά τήν δημιουργία γενικοτέρου 
κλίματος νφέσεως καί συνδιαλλαγής, ά φ ’ έτέρον δέ γιά τήν χαλιναγώγη- 
σιν καί τό "ξεδόντιασμα τοϋ Ε ΑΜ ”». Καί ό ίδ ιος συγγραφέας άποκάλυψε 
πώς: «Πολλά καί ζωτικά έξηρτώντο άπό τήν ϊκβασιν τον συνεδρίου (σ.σ. 
τοϋ Λ ιβάνου). Κ αί οί Βρετανοί έχρησιμοποίησαν δλη τή δεξιοτεχνίαν καί 
τήν πείρα τους γιά τήν έπιτυχία τής προσπαθείας, πού άπέβλεπε στό 
άνοιγμα τών πυλών τής Ε λλάδος καί τήν σνγκράτησιν τής χώρας εξω άπό 
τήν σοβιετική έπιρροή»!

Τά ’βλεπε άραγε αυτά ή ήγεσία τοΰ λαϊκού κινήματος κα ί πώς άντέ- 
δρασε;

ΛΙΒΑΝΟΣ

Ά ποστολή Αντιπροσωπείας τής ΠΕΕΑ στό Κάιρο.

Ο ί Γραμματείς τής ΠΕΕΑ , τά μέλη τοΰ κλιμακίου τής ΚΕ τού ΕΑΜ  καί 
έκπρόσωποι τών συνεργαζομένων στό ΕΑΜ κομμάτων, συνήλθαν σέ μιά 
άπό τίς αίθουσες τοΰ Σχολείου στό χωριό Στένωμα Ευρυτανίας κα ί άπο- 
φάσισαν νά  άπαντήσουν θετικά στήν πρόσκληση τής κυβέρνησης τοΰ 
Καίρου. Ό ρίστηκε άντιπροσωπεία πού θά έφευγε γιά  τή Μέση Α νατολή , 
άπό τόν Πρόεδρο τής Π ΕΕΑ  Ά λ . Σβώλο, τούς Γραμματείς Ν. Ά σκούτση 
κα ί Ά .  Ά γγελόπουλο, τούς άντιπρόσωπους τοΰ ΕΑΜ  Μιλ. Πορφυρογένη 
κάί Δ. Στρατή, τόν άντιπρόσωπο τοΰ ΚΚΕ Π. Ροΰσο κα ί τό στρατιωτικό 
σύμβουλο στρατηγό Στ. Σαράφη.

Ή  άντιπροσοιπεία πήρε συγκεκριμένους δρους πού θά πρότεινε στίς 
διαπραγματεύσεις καί ή έξουσιόδοτησή της ήταν αυστηρά καθορισμένη.47

47. Ό  Άλ. Σβώλος δέχτηκε δλους τούς δρους, πρός μεγάλη Εκπληξη τοϋ Ήλ. Τσιριμώ- 
κου, πού μετά τόν πόλεμο, στίς άναμνήσεις του Άπό τόν Λίβανο στή Βάρκιζα («Άκρόπο- 
λις» 18.2.63), έγραψε: «Σβώλος: δέν Ανέβηκε στό Βουνό δίχως δισταγμούς. Ήταν μέ δλη τήν 
καρδιά του μέ τό έαμικό κίνημα. Ή ταν δμως πολλά σημεία τής τακτικής του πού δέν τόν 
Ικανοποιούσαν... νομίζω πώς, τελικά, τούς δισταγμούς του νίκησε μόνο ή Ιδέα δτι μπορούσε.
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Τό πλαίσιο τών διαπραγματεύσεων κα ί οί δροι γ ιά  μιά συμφωνία δ ιατυ 
πώθηκαν γραφτά, ύπογράφηκαν άπό τούς άντιπροσώπους κα ί δόθηκε 
άντίγραςρο στόν έπικεφαλής τής άντιπροσωπείας Ά λ . Σβώλο καί στόν 
άντιπρόσωπο τού ΚΚΕ Π. Ρούσο.

Ό  πρώτος καί ό τελευταίος δρος περιόριζαν κατηγορηματικά τήν 
έξουσιοδότηση τής άντιπροσωπείας. Ό  πρώτος άπαγόρευε κάθε συζή
τηση καί γενική ή μερική συμφωνία, πρίν δοθεί ή δυνατότητα καί τά μέσα 
νά έπικοινωνήσει ή άντιπροσωπεία μέ τήν καθοδήγηση τού Βουνού. Καί ό 
τελευταίος καθόριζε πώς δέν έχει ή άντιπροσωπεία κανένα δικαίωμα νά 
ύποχωρήσει, έστω καί κατά ένα γιώτα, άπό τούς παραπάνω  δρους γ ιά  τή 
συμμετοχή τοΰ έθνικολαϊκού κινήματος σέ μιά κυβέρνηση πανεθνικής 
ένότητας ή ευρύτερου πολιτικού συνασπισμού. Συγκεκριμένα ot δροι 
ήταν:

Γιά τό ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ: Νά γίνει άνοικτή δήλωση τού βασιλιά καί άν 
αύτός άρνηθεϊ νά γίνει δήλωση άπό δλους τούς άντιπροσώπους, πού θά 
συμφωνήσουν νά συνεργασθούν στήν Κυβέρνηση Έ θν ικ ής Έ νότητας, δτι: 
Ό  βασιλιάς δέ θά γυρίσει στήν Ε λλά δ α  πρίν άπό ένα δημοψήφισμα. Νά 
διοριστεί άμέσως ’Αντιβασιλιάς, πρόσωπο κοινής έμπιστοσύνης.

Γιά τό ΠΟΛΙΤΙΚΟ: Νά σχηματιστεί Κυβέρνηση Έ θν ικ ής Έ νότητας, 
στήν όποία θά έχει ή Π ΕΕΑ  τά 50%  άπό τούς ύπουργούς, μέ Πρόεδρο 
πρόσωπο κοινής έμπιστοσύνης καί ’Α ντιπρόεδρο τόν Σβώλο. Κλιμάκιο 
τής Κυβέρνησης, άπό τούς ύπουργούς: Ε σω τερικώ ν, Δικαιοσύνης, Π α ι
δείας, Γεωργίας, Προνοίας, Συγκοινωνίας κα ί τό υφυπουργείο Σ τρατι
ωτικών, νά έγκατασταθεί στήν έλεύθερη Ε λλά δ α . Τά ύπουργεία Ε σ ω τε
ρικών, Δικαιοσύνης κα ί υφυπουργείο Στρατιωτικών νά δοθεί στήν Π Ε 
ΕΑ.

Γιά τό ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ: Νά γίνει ένια ίος στρατός μέ ’Αρχιστράτηγο τόν 
Ό θω να ϊο . Νά διαταχτούν δλοι οΐ άξιωματικοί πού βρίσκονται στήν Ε λ 
λάδα νά παρουσιαστούν στά πλησιέστερα άντάρτικα τμήματα κα ί νά 
μπουν στή διάθεση τοΰ ’Αρχιστρατήγου. Γιά νά μή μειωθεί ή πολεμική 
δράση, τά τμήματα θά παραμείνουν στή σημερινή τους όργάνωση κα ί δ ι
οίκηση, μέχρι νά πραγματοποιηθεί ή ένοποίηση.

Ό  στρατός τής Μέσης ’Ανατολής νά μεταφερθεί στά πολεμικά μέ
τωπα καί τμήματα ειδικευμένα κα ί κατάλληλα γιά  τόν άντιστασιακό πό 
λεμο νά σταλούν στήν Έ λεύθερη Ε λλάδα .

σάν Πρόεδρος τής ΠΕΕΑ, νά συντείνει Αποτελεσματικά στήν πραγματοποίηση τής έθνικής 
ένότητας...». Καί παρακάτω άποκαλύπτει πώς «... λίγο πρίν φύγει δ Σβώλος, είχε γίνει μιά 
μακρά συνεδρίαση τής ΠΕΕΑ στήν όποία καθορίσθηκαν οί δροι κάτω άπ' τούς δποίους τό 
ΕΑΜ θά δεχόταν νά μετάσχει στήν Κυβέρνηση Έθνικής Ένότητας. ΟΙ δροι αΰτοί προέβλε- 
παν άκόμα καί λεπτομέρειες. Μοϋ είχε κάνει έντύπωση πώς ό Σβώλος δέχτηκε νά πάρει μαζί 
του καί γραφτά τό σύνολο τών δρων αύτών... είχα Ανησυχήσει γιά λογαριασμό τοϋ Σβώλου. 
Καί τοΰ τά είπα. Περιορίσθηκε νά μοϋ Απαντήσει δτι “δλα θά πάνε καλά". Είχε πεποίθηση 
πώς Επρεπε νά γίνει συμφωνία καί πώς δέν μπορούσε παρά νά γίνει...».
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Από αριστερό Π. Ρούσος. Αλ. Σβώλος. Στ. Σαράφης άναχωοούν νιό τό Κάιρο

Νά σταλούν σο6αρές ποσότητες πολεμικού υλικοί' στήν Ε λλάδα , 
άπαραίτητες γιά  τήν τελική έξόρμηση κα ί τήν άπελευθέρωση.

Νά σταλούν ποσότητες τροφίμων κα ί φαρμάκων γιά  τήν περίθαλψη 
τού λαού.

Νά καταδικαστεί ή κυβέρνηση τού κουίσλινγκ Ράλλη, τά Τάγματα 
Ά σφ αλείας καί όλες ο ΐ γερμανοοπλισμένες συμμορίες καί νά  κληθούν οί 
άντρες τους νά παραδοθούν μέ τόν όπλισμό τους στά πλησιέστερα άντι- 
στασιακά τμήματα, διαφορετικά θά άντιμετωπιστούν σάν έχθροί καί ύπό- 
λογοι γ ιά  έθνική προδοσία.

Γιά τό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Νά άναγνωριστούν σάν κατάχτηση τού 
άγωνιζόμενου λαού οΐ θεσμοί τής Λαϊκής Αύτοδιοίκησης κα ί Λ αϊκής Δ ι
καιοσύνης καί νά  γίνουν σεβαστές όλες οΐ Πράξεις κα ί Α ποφά σεις τού 
’Εθνικού Συμβουλίου, πού θά γίνει, κα ί τής ΠΕΕΑ . μέχρι τίς  έκλογές τής 
Συνταχτικής ’Εθνοσυνέλευσης καί τών έκλογών γιά  Κοινοτικά κα ί Δημο
τικά Συμβούλια.48

48. Τό κείμενο μέ τούς δρους που όόβήκαν στήν Αντιπροσωπεία τό πρωτοδιαβάσαμε με 
τή Χρΰσα Χατζηβασιλείου στή Ρεντίνα τής Θεσσαλίας, περαστικοί γιά τήν Εδρα τής ΠΕΕΑ. 
’Εκεί γινόταν ή Κομματική Συνδιάσκεψη Περιοχής Θεσσαλίας καί παρευρισκόταν ό Γιάννης 
Ίωαννίδης, Από μέρος τοϋ ΠΓ τοϋ ΚΚΕ. Αίτιός μάς Εδωσε τό κείμενο καί μάς ίξήγησε τούς 
λόγους πού ύπαγόρειμαν τήν Αποδοχή τής πρόσκλησης σέ μιά περίδο πού μέ τό 'Εθνικό 
Συμβούλιο όλοκληρωνόταν ή λαοκρατική έξονσία. Καί ή έξήγηση ήταν: Χρειάζεται ή έν- 
ότητα γιά όμαλό δημοκρατικό πέρασμα Από τήν κατοχή στήν έλευθερία.
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Γid τούς τύπους αύτούς καί τά έργα τους τίποτα δέν βρήκε νά πει στό Λίβανο ο κ. 
Παπανδρέου

’Αντίδραση τής ήγεο ία ς τοΰ κινήματος στό διορισμό τοΰ Π απανδρέου.

Τήν Ιδια μέρα πού ό σταθμός τοΰ Λονδίνου άνακοίνωσε τό διορισμό τού 
Παπανδρέου, συνήλθαν τά μέλη τής Π ΕΕΑ  καί όμόφωνα άποφάαισαν νά 
δώσουν έντολή στήν άντιπροσωπεία, πού βρισκόταν άκόμα στό άντάρτικο 
άεροδρόμιο τής Εύξεινούπολης στή Θεσσαλία, νά μή δεχτεί νά  συμμετά- 
σχει σέ συζητήσεις μέ τήν κυβέρνηση πού προέδρευε ό Π απανδρέου.

Αλλά καί ή ίδ ια  ή άντιπροσωπεία , πού έμαθε τήν κυβερνητική άλ- 
λαγή στό Κάιρο δταν βρισκόταν στό χωριό Γούρα, σκέφτηκε νά μαται
ώσει τήν άναχώρησή της κα ί νά  γυρίσει στήν έδρα τής Π ΕΕΑ . Ά τυ χώ ς 
κείνο τό βράδυ προσγειώθηκε τό άγγλικό άεροπλάνο πού περίμεναν καί 
ΰστερα άπό έπιμονή τοΰ Σβώλου έφυγαν γ ιά  τήν Α ίγυπτο. Τό τηλεγρά
φημα τής ήγεσίας, πού είχε σταλεί μέσω τής 16ης Τ αξιαρχίας τοΰ ΕΛΑΣ, 
δέν έα>τασε στά χέρια τή: άντιπροσωπείας.

Στίς 2 τού Μάη ό Π απανδρέου σέ νέες δηλώσεις του στούς ξένους 
άνταποκριτές, άνοικτά κατάγγειλε τούς άξιωματικούς κα ί στρατιώτες τής 
Μέσης ’Ανατολής σάν κινηματίες κα ί άναρχικούς κα ί χαρακτήρισε «αί
σχος» τίς έκδηλώσεις τους υπέρ τής Π ΕΕΑ . Γιά τό λαϊκό κίνημα μίλησε 
μέ uiooc καί δικαιολογούσε τούς γερμανοοπλισμένους πού, δήθεν, σποώ-
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χτηκαν στήν ένέργειά τους αύτή γιά  νά άμυνθούν άπό τήν τρομοκρατία 
πού ξαπόλυσαν οί άντάρτες τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Τόση ήταν ή προκλητικό
τητα τοϋ Π απανδρέου πού πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι έκδήλωσαν άμφι- 
βολίες άν ό διορισμός τού Π απανδρέου άπόβλεπε σέ προώθηση τής ένό
τητας, ή έγινε γιά  νά συσπειρώσει κα ί νά  δραστηριοποιήσει τίς άντιδρα- 
στικές δυνάμεις. Μ ερικές άγγλικές έφημερίδες πρόβλεπαν πώ ς χανόταν 
καί ή τελευταία έλπίδα νά δούν οί Έ λληνες μιά κυβέρνηση πανεθνικής 
ένότητας καί κατηγορούσαν τό βασιλιά κα ί τόν Π απανδρέου σάν σαμπο- 
ταριστές.

Ή  άντιπροσωπεία έφυγε άπό τό άντάρτικο άεροδρόμιο τή νύχτα τής 
1ης πρός 2α τοΰ Μάη. "Οταν έφτασε στήν ’Ιταλία έκεΐ χώρισαν. Ό  Σ α ρά
φης έφυγε γιά  τήν έδρα τού ΣΜ Α καί δλοι οί άλλοι άντιπρόσω ποι μετα
φέρθηκαν στό Λ ίβανο, δπου είχαν στηθεί «λαβίδες» καί «παγίδες» γιά 
τούς άπονήρευτους καί μέ καλή συνείδηση έκπροσώπους τοΰ λαού. Τούς 
άπομόνωσαν αύστηρά στό πολυτελέστατο ξενοδοχείο «Δάσος τής Βουλώ- 
νης», στίς βουνοκορφές τοϋ θέρετρου Ντούλ-Έ λ-Σάουερ, μέ ύψόμετρο
1.200 μ., τάχα γιά  λόγους «συνωμοτικούς»! Έ κ ε ϊ συναντήθηκαν μέ τούς 
αύτοεξόριστους πολιτικούς, πού δέν έζησαν τήν κατοχή καί μέ κείνους 
πού έφτασαν πρόσφατα άπό τήν ’Αθήνα καί βρίσκονταν άκόμα κάτω άπό 
τό άγχος τού δγκου κα ί τής δράσης τοϋ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Ό  καθένας άντι- 
δροϋσε άνάλογα μέ τήν Ιδιοσυγκρασία του καί τή στάση του άπέναντι στό 
λαό. Πρόκληση άποτελούσαν οί δυό στρατιωτικοί, Βεντήρης κα ί Σταθό- 
πουλος, πού έμφανίζονταν σάν έκπρόσωποι τών λεγόμενων «Δυναμικών 
Ό ργανώ σεων», ένώ ήταν κοινό μυστικό δτι δούλευαν άπό κοινού μέ τά 
Τάγματα Ά σφ αλείας, τίς Α σφ άλειες κα ί τούς Γερμανούς. Καί μόνο ή 
παρουσία τους σ’ ένα Ε θ ν ικ ό  Σώμα ήταν άρκετή γιά  νά πείσει κάθε π α 
τριώτη πώς στό Λ ίβανο θά διαδραματιστούν γεγονότα πού θά κηλιδώ
σουν τήν έλληνική Ιστορία.

Ό  Βρετανός πρεσβευτής Λήπερ, είχε έγκατασταθεΐ δίπλα στό 
Ντούλ-Έλ-Σάουερ, στή Μ ουρμάνα κα ί προετοίμαζε τούς «άντιπροσώ- 
πους» τών συνασπισμένων άντιεαμικών δυνάμεων. Έ κ ε ΐ καθοριζόταν ό 
ρόλος τού καθένα. Έ π ρ επ ε  μέ κάθε τρόπο ο ί άντιπρόσωποι τού ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ νά τρομοκρατηθούν, νά  δεχτούν γενική καί όλόπλευρη έπίθεση, νά 
χάσουν τήν ψ υχραιμία τους, νά άρχίσουν νά άπολογούνται, άλλά σέ κα 
μιά περίπτωση νά μή σπρωχτούν μέχρι τήν άρνηση νά πάρουν μέρος σέ 
μιά κυβέρνηση μέ έπικεφαλής τόν Π απανδρέου.

«Συνεκλήθημεν -  έγραψε άργότερα στό βιβλίο του Ή  'Εθνική 
’Αντίσταση, σελ. 117-118, ό Κ. Πυρομάγλου, άντιπρόσωπος τού 
ΕΔ ΕΣ στό Λ ίβανο -  δ ιά  νά έλληνοποιήσωμεν τάς άποφάσεις τών 
"Αγγλων δ ιά  τήν Ε λλάδα . Ό λ ο ι άντί νά  ρυθμίσουν τήν πολιτικήν 
των έπί τής όρθής τοποθετήσεως τών έλληνικών προβλημάτων, ήθε
λαν νά γνωρίζουν “τί έπιθυμεΐ ό Λήπερ” δ ιά  νά έμφανίσουν καί τάς 
άπόψεις των... Δεκάκις τήν ήμέραν ήρωτώμην έάν ό ΕΔ ΕΣ είνα ι είς
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θέσιν νά διαλύση τόν ΕΛΑΣ. Μέ πικρίαν διαπίστω να δτι ή ψυχο- 
σύνθεσις αύτή μάς έφερε καί πάλιν πρός τόν έμφύλιον πόλεμον».

ΟΙ παραπάνω  διαπιστώσεις δέν έμπόδισαν τόν ίδ ιο  τόν Πυρομάγλου 
καί τό στενό συνεργάτη του, άντιπρόσωπο τής ΕΚΚΑ, Γ. Καρτάλη νά 
δεχτούν τό ρόλο πρύ τούς άνάθεσε ό Λήπερ ένάντια στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, 
άποκλειστικά γιά  τά συμφέροντα τών "Αγγλων κα ί τού βασιλιά, άλλά καί 
νά συνεργαστούν μέ τούς Βεντήρη καί Σταθόπουλο γ ιά  τήν όργάνωση τού 
έμφύλιου πολέμου, μέ σκοπό τήν διάλυση τοΰ ΕΛ ΑΣ, δπως δ ίδ ιος άπο- 
κάλυψε, μετά τόν πόλεμο.49

Μέ ποιές δυνάμεις ό Βεντήρης θά διέλυε τόν ΕΛΑΣ καί «θά έδιδε 
τήν τελικήν λύσιν»; Μέ τίς «Έ θνικές Ό ργα νώ σεις τών ’Αθηνών» πού 
«έξήρε τήν μαχητικότητά τους»; Γιά τήν κατάσταση τών δυνάμεων αύτών 
έγραψε μετά τόν πόλεμο ένας άπό τά  κύρια καθοδηγητικά στελέχη τών 
λεγάμενων «Ε θνικώ ν δυναμικών όργανώσεων», ό X. Ζαλοκώστας, στή 
σελίδα 253 τού βιβλίου του: Τό Χρονικό τής Σκλαβιάς:

« Ό  Βεντήρης, πού γνώριζε καλά τήν έδώ στρατιωτική κατάσταση, 
τά τερτίπ ια τοΰ ΚΚΕ καί τίς άνάγκες τών δμάδων μας, θά βοηθούσε 
νά Ισοζυγίσωμεν κάπως μέ τή μεγάλη διαφορά δυνάμεως πού μάς

49. Ό  Κ. Πυρομάγλου στό βιβλίο του Ό  Γεώργιος Καρτάλης στή σελ. 338, άποκάλυψε τά 
παρακάτω:

«Όλίγας ήμέρας πρίν Αρχίσει τό Συνέδριον μέ κάλεσεν ό Παπανδρέου καί μού έζήτησεν, 
έν συνεργασία μετά τοϋ στρατηγού Βεντήρη, τοΰ συνταγματάρχη Σταθοπούλου Σ. καί τού κ. 
Γ. Καρτάλη, νά έξετάσωμεν κατά ποιον τρόπον θά διαλυθή δ ΕΛΑΣ. Είς τήν σύσκεψιν, 
έκτός τών άνωτέρω, παρίστατο καί ό άντισυνταγματάρχης Σταύρος Μεταξάς, τής ’Αντιπρο
σωπείας τού ΕΔΕΣ...

Ό  κ. Γεώργιος Καρτάλης καί ήμεΐς ύποστηρίξαμεν δτι δ 'Ελληνικός λαός δέν άντέχει είς 
δεύτερον έμφύλιον πόλεμον. Διετυπώσαμεν τό έξής σχέδιον: α) Έ φ ’ δσον αί δυνάμεις τού 
ΕΔΕΣ θά πειθαρχήσουν είς τήν κυβέρνησιν δύνανται Από τώρα νά άποβάλουν τήν δργανω- 
σιαχήν μορφήν καί νά άπστελέσουν στρατιωτικών τμήμα τοϋ 'Ελληνικού Εθνικού Στρατού. 
’Αριθμούν 8.000 Ανδρας. 6) Οί πλεονάζοντες Αξιωματικοί είς τήν Μέσην ’Ανατολήν νά δια- 
ταχθούν νά διαπεραιωθοΰν διά τής περιοχής τού ΕΔΕΣ είς τήν 'Ελλάδα (τήν Έλευθέραν 
Όρεινήν 'Ελλάδα) καί νά όργανώσουν δΓ έπιστρατεύσεως καί είς τήν περιοχήν τού ΕΔΕΣ 
άκόμη, τμήματα έθνικού στρατού μέχρι 15.000 άνδρών. ΟΙ Αξιωματικοί ol παραμένοντες είς 
‘Ελλάδα νά διαταχθοϋν έπίσης νά πλαισιώσουν τούς νέους σχηματισμούς, γ) Ούτω έντός 
τριών μηνών θά ύπήρχεν είς τήν 'Ελλάδα (είς τά Βουνά) ’Εθνικός Στρατός δυνάμεως 25.000 
άνδρών, έμπειρο πόλεμος καί καλώς έξωπλιομένος. δ) Τό ΕΑΜ δέν ήτο δυνατόν νά άρνηθή, 
έάν μάλιστα έλάμβανε μέρος είς τήν Κυβέρνησιν, τήν παρουσίαν 'Εθνικού Στρατού καί είς 
τάς περιοχάς του άκόμη (Πίνδου, ’Ακαρνανίαν), ε) Ούτω μόνον θά ήδύνατο ή Κυβέρνησις 
νά άντιμετωπίση τόν ΕΛΑΣ, έάν οΰτος ήρνεϊτο νά καταθέση τά δπλα. Πάντως ή Κυβέρνησις 
θά ήτο κυρία τής καταστάσεως.

Ή πρότασις αύτη δέν ήρεσεν είς τούς Βεντήρην καί Σταθόπουλον. Στρατός ούτω δη- 
μιουργούμενος δέν θά ήτο δυνατόν νά έξυπηρετήση τά Ιδιαίτερα σχέδιά των. 'Ο  Βεντήρης 
δέν μάς άπεκάλυψεν συγκεκριμένως τί ήθελε. Ή  άντίθεσίς μας πρός τόν έμφύλιον πόλεμον 
τόν ένοχλούσε. Καί τάς Ανωτέρω προτάσεις μας έξέλαβεν ώς Αδυναμίαν τού ΕΔΕΣ νά δια- 
λύση τόν ΕΛΑΣ. ’Εξετράπη είς είρωνίας έναντίον τού στρατηγού Ζέρβα. Έξήρε τήν μαχητι
κότητα τών “Εθνικών όργανώσεων τών’Αθηνών,” αί όποίαι, έδήλωσεν μέ έμφασιν, θά έδι- 
δον τήν τελικήν λύσιν. Μέ κάποιαν αυταρέσκειαν μάς έδωσε μαθήματα Αντάρτικης τακτι
κής... ».
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χώριζε άπό τούς κόκκινους. ’Εκείνοι είχαν τακτικό στρατό 9 μεραρ
χίες, 50.000 άντάρτες, δλμους, πολυβόλα κα ί όρειδατικό πυροβολι
κό, έμεϊς (ό Ζέρβας άπομονωμένος κα ί μακριά δέν λογαριάζεται) 
μόλις μετριούμαστε 2.000. Ε κ ε ίν ο ι είχαν άλλους 50.000 στόν έφε- 
δρικό ΕΛΑΣ, όπλισμένους βέβαια μέ παράτα ιρα τουφέκια, μά Ικα
νούς όπωσδήποτε νά πολεμήσουν μέ αύτά».

Τό πρώτο τρομερό γλίστρημα.

’Οκτώ όλόκληρες μέρες βάσταξε ή προπαρασκευαστική έργασία κα ί οΐ 
άντιπρόσω ποι τού έθνικολαϊκού κινήματος βραχυκυκλωμένοι, έντελώς 
άπομονωμένοι, δέχονταν έπιθέσεις κα ί προκλήσεις. Μόνη πηγή πληροφο
ριών ήταν γ ι’ αύτούς ό Π απανδρέου, πού μεθοδικά «δούλευε» τόν Σβώλο 
καί ζητούσε ά π ’ αύτόν νά πείσει την άντιπροσωπεία τού κινήματος νά 
καταδικάσει τήν «άνταρσία» τοΰ στρατού, γ ιά  νά έξευμενιστεΐ ό 'Α γγλος 
πρωθυπουργός. Ή  άντιπροσωπεία Εχανε τήν πεποίθηση στίς δυνάμεις 
πού έκπροσωπόύσε. «Καί τό άποτέλεσμα -  άπίστευτο! (έγραψε στήν 192 
σελίδα τοΰ βιβλίου του ό βιογράφος τοΰ Γ. Π απανδρέου) ήταν νά  πει- 
σθοΰν οΐ Σβώλος, Πορφυρογένης κα ί Ρούσος νά στείλουν στόν Πρόεδρο 
Ροΰζβελτ καί τόν Ούίνστον Τσώρτσιλ -  σάν πρώτη πολιτική έπαφή τοΰ 
ΕΑΜ μέ τίς κυβερνήσεις τών 'Η νωμένων Πολιτειών κα ί τής ’Αγγλίας -  
μηνύματα, δπου, ούτε λίγο ούτε πολύ, καταδίκαζαν άπερίφραστα τά έν 
όνόματι τοΰ ΕΑΜ  γενόμενα γεγονότα στό στρατό τής Μ. ’Ανατολής».50 
«Μέ τά μηνύματα αύτά -  έγραψε στό βιβλίο του ό Γ. Ά θα να σ ιά δη ς -  οί 
έκπρόσωποι τού λαού έγκαταλείπουν μόνοι τους μιά σημαντική 
“διαπραγματευτική” θέση: Έ μ πα ινα ν  οί ίδ ιο ι κα ί έβαζαν τήν παράταξή 
τους σέ θέση κατηγορουμένων». Ό  Ά θα νασ ιάδη ς, στή σελίδα 201, π α 
ρουσιάζει τό κείμενο μέ σκληρό τίτλο:

«ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΑΙΣΧΟΣ!

16 Μαίου 1944
Ώ ς  άντιπρόσω ποι τής μαχόμενης 'Ελλάδος πα ρά  τή συνδιασκέψει 
διά  τήν έθνικήν ένότητα, έπιθυμοΰμεν νά έκφράσωμεν τή Ύ μετέρα 
’Εξοχότητι εύσεβάστως τόν θαυμασμόν μας κα ί Σάς εύχαριστήσω- 
μεν δ ιά  τό ένδιαφέρον Σας ύπέρ τής χώρας μας καί τό μέλλον της. 
Τό ένδιαφέρον αύτό χρονολογείται άπό περισσότερον τοΰ ένός αί- 
ώνος παράδοσιν πολύτιμον είς τόν Έ λληνικόν λαόν κα ί τήν όποίαν, 
πράξεις, ώς a t  ύπό τής Ύ μετέρας ’Εξοχότητος έπιτελεσθεϊσαι, κα 
τέστησαν έτι ίσχυροτεραν. Πιστευομεν ότι το ένδιαφέρον αύτό.

50. Τό κείμενο του τηλεγραφήματος πρός τόν Τσώρτσιλ δέν ήταν άγνωστο στήν περίοδο 
τής κατοχής. Είχε γίνει λόγος πώς κάποιο μήνυμα είχαν στείλει οΐ Σβώλος, Πορφυρογένης 
καί Ροϊιοος άλλά άντίγραφο τοΰ σοβαρού αύτού ντοκουμέντου δέ δόθηκε στήν ήγεσία τοΰ 
κινήματος.
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δμοΰ μετά λύπης τήν όποίαν τόσον δικαίω ς ησθάνθητε διά  τά 
πρόσφατα γεγονότα, τά  έπισυμβάντα μεταξύ τών δυνάμεων μας 
Μέσης ’Ανατολής, προεκάλεσεν τάς σοβαράς κρίσεις σας διά  τήν 
χώραν μας. 'Α ς  μάς έπιτραπή, έν τούτοις, νά  εϊπωμεν, ότι ή άντί- 
στασις κα ί ή αίματηρά πάλη τού Ελληνικού  λαού είς τάς πόλεις καί 
τά όρη είναι τοιαύτα ι, ώστε νά ύπερτερούν είς ήθικήν σημασίαν τών 
τ^αραφρόνων πράξεων άνευθύνων προσώπων, a t  όποΐα ι πράξεις, 
μολονότι γεννηθεΐσαι άπό τήν έπιθυμίαν δ ιά  τήν έθνικήν ένωσιν, 
ώδήγησαν έν τούτοις είς όδυνηρά καί καταστρεπτικά άποτελέσμα
τα, τά  όποια  πρέπει νά  καταδικασθούν άπό πάντας. 'Α ς  είναι βε- 
βαία ή Ύ μετέρα Έ ξοχότης, ότι θά πράξωμεν πάν τό δυνατόν όπως 
έπιτύχωμεν τήν έθνικήν ένότητα, ή όποία  είναι άπαραίτητος όχι μό
νον δ ιά  πλέον έπιτυχή άγώνα έναντίον τού έχθρού, άλλά έπίσης καί 
δ ιά  τήν άνοικοδόμησιν τής χώρας μας, ή όποία  έπεσεν θύμα τών 
έπιθέσεων τής ’Ιταλίας, τής Γερμανίας κα ί Βουλγαρίας. Γνωρίζομεν 
ότι δέν θά λείψη ή βοήθεια τών Μεγάλων Συμμάχων μας κα ί Ιδίως 
τής Μεγάλης Βρετανίας καί τού άτρομήτου ’Αρχηγού της».

Ύ πογρ. άπό τόν ’Αλ. Σβώλο γιά  τήν Π ΕΕΑ , τόν Μ. Πορφυρογένη 
γιά τό ΕΑΜ καί Π. Ρούσο γιά  τό ΚΚΕ.

Σχολιάζοντας τό κείμενο τού τηλεγραφήματος ό Γ. ’Αθανασιάδης 
παραθέτει άπόσπασμα άπό μιά έκθεση πού έγραψε ό Γιάννης Σαλάς, στίς 
5.3.1946:

«... Κείνο όμως πού μέ φόβιζε τρομαχτικά, ήταν μήπως δυσφημιστεί 
ή Σοβιετική "Ενωση άνάμεσα στούς συμμάχους. Ά λ λά  μέ τήν έκδή- 
λωσή μας, σάς άνάφερα ήδη τήν ξεκάθαρη υποστήριξη πού είχαμε 
μέχρι τήν τελευταία στιγμή πού ό σταθμός τής Μόσχας έλεγε πώς 
κάθε Έ λλη νας πρέπει νά συγκεντρωθεί γύρω άπό τήν Π ΕΕΑ , τήν 
ώρα άκριβώς πού οΐ άντιπρόσωποί μας μάς άποκήρυσσαν. Έ τσ ι 
άπό κεϊ πού δέν περιμέναμε βοήθεια πήραμε χωρίς νά ζητήσουμε, κι 
άπό τούς άντιπροσώποιιο πού περιμέναμε μάς χαντάκωσαν»!

Σ’ άλλο μέρος της έκθεσης ό Σαλάς έγραφε:
«... Ή  διάλυσή μας έγινε στίς 29 Ιουνίου, όταν π ιά  στό Λίβανο 

είχαν έξασφαλίσει τή δήλωση άπό τούς άντιπροσώπους μας πώς ή 
έκδήλωση ήταν έθνικό έγκλημα καί οι πρωταίτιοι πρέπει νά δικα
στούν. Τότε άρχισαν οί δίκες καί πήραν καί τό Σιώτη άπό ταξίαρχο 
Αναγνωρισμένο άπό τό Στρατηγείο καί τόν δίκασαν...

Ot άντιπρόσωποί δέχτηκαν νά κλειστούμε σάν πρόσφυγες... 
Έ π ρεπε νά ζητήσουν προσωπική έρευνα καί όχι νά πιστέψουν στόν 
Παπανδρέου...».

Καί ό Α θα νασ ιάδη ς καταλήγει: «Τό παράπονο τού Γιάννη Σαλά θυ
μίζει τό παράπονο τοΰ Μ ακρυγιάννη γιά  τό διωγμό τών άγωνιστών τού 
1821».
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Ή  καταδίκη τής άντίστασης τών άγων ιστών τής Μέσης ’Ανατολής 
ένάντια στίς ξένες καί ντόπιες άντιλαϊκές δυνάμεις είχε σοβαρότατες έπι- 
πτώσεις.

«... Τό ΕΑΜ  -  έγραψε ό βιογράφος τοΰ Παπανδρέου -  πού ήταν ή 
“δυναμική κρατούσα” κατάσταση στήν 'Ελλάδα καί πού π α ρ ’ όλίγο 
νά πετύχη καί τήν άναγνώριση τής νεοσύστατης Π ΕΕΑ  άπό μέρους 
τών Συμμάχων έκανε μόνο του “πράξη μετανοίας” τοποθετούσα τόν 
έαυτό του σέ θέση κατηγορουμένου κα ί έμφανίζονταν στό συνέδριο 
μέ τά φτερά κομμένα καί γιά  ν ’ άπολογηθή...».

Ή  διάσκεψη στό Λίβανο.

Ή  διάσκεψη άρχισε στίς 15 τού Μάη 1944.
Δέν πρόκειται νά έξιστορήσουμε τ ί έγινε στή διάρκεια τών έργασιών 

της. "Εχουν δημοσιευτεί άποσπάσματα άπό τά πρακτικά, κείμενα λόγων, 
άφηγήσεις παρόντων σ’ αύτή τή συνάθροιση, σχόλια κα ί κρίσεις, πού δέ 
θά πρόσθετα τίποτα άν τά  παράθετα κα ί έγώ.

Γενικά κείνο πού χαρακτηρίζει τή διάσκεψη τού Λ ίβανου είναι τό 
μίσος καί ή έχθρότητα ένάντια στόν άγωνιζόμενο έλληνικό λαό κα ί τό 
στρατό τού ΕΛΑΣ κα ί τής Μέσης ’Ανατολής. ’Αρχίζοντας άπό τόν Π α
πανδρέου, ποιός περισσότερο κα ί ποιός λιγότερο λυσσασμένα, συκοφαν
τούσαν τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Διαστρέφοντας γεγονότα, κατηγορούσαν έκεί- 
νους πού μέ τό αίμα τους έγραφαν τίς ώραιότερες σελίδες τής έλληνικής 
Ιστορίας. ’Εξυμνούσαν τό ραγιαδισμό κα ί τήν ύποτέλεια. Δ ικαίω ναν τήν 
προδοσία. "Ολοι τους άπαιτούσαν τήν αύτοδιάλυση τού μοναδικού έλλη- 
νικού στρατού πού ύπήρχε τότε, μετά τήν έπαίσχυντη διάλυση τού στρα
τού τής Μέσης ’Ανατολής καί άπειλούσαν πώς σ’ άντίθετη περίπτωση θά 
διέλυαν αυτοί τόν ΕΛΑΣ μέ τίς  γερμανοοπλισμένες προδοτικές δυνάμεις 
καί κυρίως μέ τόν άγγλικό στρατό.

Ή  άντιπροσωπεία τού λαϊκού κινήματος, πού είχε μουδιάσει, πρ ίν ν ’ 
άρχίσει ή διάσκεψη, πέρασε σέ μιά χλιαρή άμυνα. Αύτό έπιδίωκαν καί 
πέτυχαν οί άντίπαλοι: Νά χάσουν ο ί έκπρόσωποι τού κινήματος τήν πίστη 
στή δύναμη πού άντιπροσώπευαν κα ί άπό κατήγοροι, πού έπρεπε νά εί
ναι, νά γίνουν κατηγορούμενοι. ’Εξαίρεση άποτέλεσε ό ύπέροχος Σα ρά
φης. Ά π ό  τεχνικός σύμβουλος τής άντιπροσωπείας έγινε ό ύπέρμαχος τοΰ 
άγωνιζόμενου λαού κα ί ό ΕΙσαγγελέας ένάντια στούς άπόντες καί τούς 
συνεργάτες τοΰ έχθρού, πού δλοι τους άντιπροσωπεύονταν στήν αίθουσα 
τής διάσκεψης. Ή τα ν  τόσο άμείλιχτο τό «Κατηγορώ» τοΰ ήγέτη στρατη
γού τού Λαϊκού Στρατού, πού άκόμα καί άντιπρόσωποι τής Π ΕΕΑ  καί 
τού ΕΑΜ (Σβώλος καί Πορφυρογένης) ζήτησαν νά μαλακώσει τόν τόνο 
του. Μέ στοιχεία χειροπιαστά, φωτοτυπίες χειρογράφων καί ήμερολόγια 
στελεχών τοΰ ΕΔΕΣ, πού άποκάλυπταν συνεργασία μέ τούς Α ρβαν ίτες 
μπαλίστες κα ί τούς Γερμανούς ένάντια στόν ΕΛΑΣ, ό Σαράφης ύπεχρέ- 
ωσε τόν άντιπρόσωπο τού ΕΔ ΕΣ Πυρομάγλου νά δηλώσει πώς ύπάρχουν



καί τέτοιες έκδηλώσεις άλλά γίνονται άνακρίσεις κα ί θά τιμωρηθούν ot 
υπεύθυνοι».51

Ό  στρατηγός Σαράφης, άφού έδωσε μιά σύντομη εικόνα τού έθνικο- 
απελευθερωτικού έργου καί ταυτόχρονα τών έπιτευγμάτων τού ΕΛΑΣ, 
τελείωσε τήν όμιλία του μέ τά παρακάτω  λόγια:

«Κύριοι, αύτός είναι ό ΕΛΑΣ, αυτή είναι ή δράση του. Ε ίμαι περή
φανος γιατί συνετέλεσα καί έγώ στή δημιουργία αύτού τού στρατού, 
πού τόσο συνέβαλε στό συμμαχικό άγώνα. Ε ίμαι περήφανος γιατί 
διοίκησα αύτό τό στρατό, ένα στρατό ήρώων. Έ χ ω  ήσυχη τή συνεί
δησή μου ότι έκανα τό καθήκον μου πρός τό έθνος καί πρός τό λαό, 
όπως έγώ τό αίσθάνομαι κα ί όπως ό λαός έχει άξίωση άπό τά π α ι
διά  του κα ί Ιδιαίτερα άπό τούς άξιωματικούς. Στόν ένιαίο έθνικό 
στρατό θά προσφέρω τίς ύπηρεσίες μου σ' όποιαδήποτε θέση κι άν 
ταχθώ, χωρίς νά προβάλω δικαιώματα καί άξ ιώσεις άπό προηγού
μενες ύπηρεσίες, όπως έκανα πάντα έως σήμερα, γιατί νομίζω πώς 
έτσι κάνοντας θά συντελέσω στή δημιουργία τοϋ ένιαίου έθνικού 
στρατού πού θά Εξακολουθήσει μέ τήν ϊδ ια  πίστη, μαχητικότητα καί 
όρμή τόν άγώνα κατά τοϋ κατακτητή γιά  τήν άπελευθέρωση τής π α 
τρίδας μας καί τήν έξασφάλιση τών λαϊκών έλευθεριών».52

Δυό μέρες «καυγάδιζαν» καί τήν τρίτη άρχισαν συζητήσεις γ ιά  τό 
πρόγραμμα τής «Έ θνικής Κυβέρνησης», πού έπρεπε μέ κάθε τρόπο νά 
γίνει, γιατί «αύτό θέλαν οί Ά γγλο ι» .

Στίς συζητήσεις αύτές όλοι τους έπιμένανε στή διάλυση τού ΕΛΑΣ. 
Έ ν α  σήμα δμως άπό τό ΣΜ Α τούς υποχρέωσε «νά ρίξουν νερό στό κρασί 
τους». Ά ρνούντα ν  νά άποκηρύξουν τά τάγματα τού Ράλλη καί τίς γερμα- 
νοοπλισμένες συμμορίες άν προηγούμενα δέν παρθεΐ άπόφαση γιά  
Ε θνική  Κυβέρνηση. Δέν ζητούσαν ξεκαθάρισμα τού πολιτειακού, μέ κα 
θαρή δήλωση τού βασιλιά πώς δέ θά γυρίσει στήν Ε λ λά δ α  πρίν άπό ένα 
έλεύθερο δημοψήφισμα. Έ δ ιν α ν  στήν ΠΕΕΑ , τό ΕΑΜ  καί τό ΚΚΕ μόνο 
25% συμμετοχή στήν Κυβέρνηση κα ί δευτερεύοντα, γ ιά  μεγάλη περίοδο, 
ύπουργεϊα. Δέ δέχονταν νά σταλεί ύπουργικό κλιμάκιο στήν άγωνιζόμενη 
Ελλάδα . Πρόβαλαν μεγαλοϊδεάτικες άξιώσεις.

Ή  άντιπροσωπεία τού λαϊκού κινήματος είχε κυριολεκτικά παραλύ- 
σει. Χωρίς νά άντιδράσει δέχτηκε όλες τίς  θέσεις πού διατύπωσε ό Π α
πανδρέου στόν τελικό λόγο του. Έ τ σ ι κατάληξαν, μέ όμοφωνία, στή συμ
φωνία τοϋ Λίβανου. Πρωτόκολλο δέν ύπογράφηκε. Ό  λόγος τοϋ Π α παν
δρέου, πού συνόψιζε τά συμπεράσματα τής διάσκεψης, ύπογράφηκε σά 
«Έ θνικό  Συμβόλαιο», άφού βέβαια μείνανε όλα τά συκοφαντικά κα τα

51. Στήν πραγματικότητα ϊγινε τό άντίθετο! Καί δλοι οΐ έδεαίτες τής Αθήνας καί τοϋ 
Βουνού πού πρόδιναν, Λπως καί 6λοι πού ύπηρέτησαν στά γερμανικά τάγματα τοϋ Ραλλη, 
άνακηρύχτηκαν άξιοι τής πατρίδας καί γίνανε στρατηγοί τοϋ μοναρχοφασιοτικοϋ στρατού.

52. Σ. Σαράφη, Ό  ΕΛΛΑΣ, σελ. 361.
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σκευάσματα κα ί ο ί βρισιές ένάντια στό Ε Α Μ -Ε Λ Α Σ . Ά φ αιρέθηκ αν 
δμως ο ί έπιπλήξεις «γιά άπουσία άπό τόν έθνικό συναγερμό» τών άστι
κών πολιτικών κομμάτων, γ ιά  νά μή θιγοΰν οί «εύαίσθητοι» παραδοσ ι
ακοί πολιτικοί ήγέτες.

Έ τ σ ι τελείωσε μιά όργανωμένη παρασυναγωγή, πα γίδα  γ ιά  τό λαϊκό 
κίνημα καί πρόδρομος δλων τών κακών πού θά έπακολουθήσουν. Μετά 
τή συνθηκολόγηση τής άντιπροσωπείας τού λαϊκού κινήματος, ή πολιορ
κία έληξε. OL άντιπρόσω ποι μεταφέρθηκαν στό Κάιρο. Έ κ ε ΐ είχαν τήν 
εύκαιρία νά ’ρθούν σέ έπαφή μέ τήν έλληνική παροικία , τούς πρόσφυγες, 
τό στρατό κα ί μέ τούς έκπροσώπους τοΰ έλληνικοΰ κα ί διεθνούς τύπου. 
Ά κ ό μ α  κα ί μέ διπλωμάτες κα ί τίς Ιδιες τ ίς  Συμμαχικές Πρεσβείες, φυσικά 
καί μέ τή Σοβιετική.

θ ά  έκμεταλλευτοΰν οί άντιπρόσω ποι τοΰ λαϊκού κινήματος τήν εύ
κα ιρ ία  καί θά διδαχτούν, έστω κα ί έκ τών ύστέρων, άπό τίς έπαφές τους 
μέ τό λαό, τής παροικίας καί τό στρατό τής Μέσης Α να τολή ς;

Τά υέλη τοϋ συνεόριου τού Λιβάνου
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Ο στρ/γός Σαράφης καί ό Μιλτ. Ποοφυρογένης στό Κάιρο

ΤΟ ΕΘΝ ΙΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟ

Προετοιμασία.

Στίς άρχές τοϋ Μάη 1944, μέ τήν άνοδο κα ί τών δυό μελών τής ΚΕ τοϋ 
ΕΑΜ (Στ. Κανελλόπουλου καί Θαν. Χατζή), άρχισε νά λειτουργεί τό 
άνώτατο όργανο τοϋ ΕΑΜ  στήν Έ λεύθερη Ε λλάδα . Ή  σύνθεση τής ΚΕ 
ήταν: Χατζής, Κανελλόπουλος, Βογιατζής, Μαραγκός, Μ αργιώλης, Γεωρ- 
γαλάς, Καλομοίρης, Στρατής, Καλαϊτζής, Παπαδομιχελάκης (προσωρινός 
άντιπρόσωπος τής ΕΑ, άντικαταστάτης τού Μιχάλη Τσάντη, πού θά 
έφτανε στήν Έ λεύθερη Ε λ λά δ α ) κα ί Νεόκοσμος Γρηγοριάδης σάν άντι- 
πρόσωπος τών Α Α Α  κα ί έπικεφαλής τής στρατιωτικής συμβουλευτικής 
Ε π ιτροπή ς τού ΕΑΜ.

Στήν πρώτη συνεδρίαση πού έγινε στή Βίνιανη, έγκρίθησαν οί άπο- 
φάσεις καί ή δράση τού κλιμακίου τής ΚΕ τού ΕΑΜ  στήν Έλεύθερη Ε λ 
λάδα κα ί θεωρήθηκε πώ ς έληξε ή άποστολή κα ί ή άνάγκη ύπαρξής του. 
Δ ιαβάστηκαν κα ί έγκρίθηκαν οί όδηγίες πού είχαν δοθεί στήν άντιπρο- 
σωπεία πού πήγε στό Κάιρο. Έ γ ιν ε  νέος καταμερισμός δουλειάς, καθορί
στηκαν οί άμεσοι στόχοι κα ί άποφασίστηκε νά  προσληφθεϊ ό δικηγόρος 
Κώστας Δημάκης σάν νομικός σύμβουλος τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ.

Τίς πρώτες μέρες τού Μάη κλήθηκα νά  πάρω  μέρος σέ μιά συ
νεδρίαση τής ΠΕΕΑ . Ενημέρω σα τούς Γραμματείς γ ιά  τίς άποφάσεις τής 
ΚΕ τού ΕΑΜ . Συμφωνήσαμε νά  φύγουμε δλα τά  μέλη τής ΚΕ γιά  τίς 
Κορυσχάδες. Νά προωθηθεί έκεί ένα μέρος τού τυπογραφείου κα ί νά όρ- 
γα*·ωθεΐ ή ένημέρωση, γιά  τίς συνεδριάσεις τού Ε θ ν ικ ο ύ  Συμβουλίου καί
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τίς γενικότερες έξελίξεις, μέ καθημερινές έκόόσεις τής έφημερίδας 
«Ελεύθερη Ε λλάδα».

Στή συνέχεια ένημέρωσα τούς Γραμματείς τής Π ΕΕΑ  γιά  τήν κα τά
σταση στήν Ά Θήνα, γ ιά  τήν άτμόσφαιρα πού δημιούργησαν οί πληροφο
ρίες καί οΐ φήμες γ ιά  τά  γεγονότα τής Μέσης Α να τολή ς καί γ ιά  τή σφο
δρή άντίδραση τών σοβιετικών ραδιοσταθμών κα ί τού τύπου. Ε ντύπω ση 
μού Ικανέ ή πλέρια άγνοια τών γεγονότιον αύτών, άλλά κα ί τό μικρό έν- 
διαφέρον πού έδειξαν οί Γραμματείς τής Π ΕΕΑ  γιά  όσα γίνονταν στή 
Μέση Α νατολή . Μού δημιουργήθηκε ή έντύπωση πώς τό είχαν πάρει 
άπόφαση πώς τίποτε δέν έπρόκειτο νά βγει άπό τίς  διαπραγματεύσεις καί 
πώς είχαν συγκεντρώσει όλη τήν προσοχή τους στό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο. 
Καί αύτό ήταν αισιόδοξο καί πολύ εύχάριστο γιά  μένα.

Φύγαμε άπό τή συνεδρίαση τής Π ΕΕΑ . Ό  Σιάντος μέ προσκάλεσε 
στό σπίτι του νά φάμε. Δέχτηκα. Στή διάρκεια  τού δείπνου τού μίλησα 
γιά  τούς όρους πού βάζαμε σάν προϋπόθεση γ ιά  συμφωνία στή Μ. Α ν α 
τολή. Δέν πιστεύω, τού είπα, πώ ς θά βρεθούν έστω καί λίγοι άπό τούς 
άστούς πολιτικούς πού νά συμφωνήσουν. Ά κ ό μ α  ύπάρχουν όροι πού εί
ναι άνεφάρμοστοι, δπως ή μεταφορά τού στρατού τής Μ. Α νατολής στό 
μέτωπο. Τί θά μεταφέρουν, άφού τόν διάλυσαν; Α ξ ίζ ε ι  νά προσεχτεί Ιδι
αίτερα, τού είπα, ή πρόσφατη διακοπή τών διπλωματικών σχέσεων τής 
ΕΣΣΔ μέ τήν Κυβέρνηση τών έμιγκρέδων τής Πολωνίας καί ή άναγνώ- 
ριση τής Πολωνικής Πολιτικής Έ π ιτροπή ς Έ θν ικ ής Α πελευθέρωσης. 
Αύτό έγινε ύστερα άπό σφοδρή έπίθεση τού σοβιετικού τύπου καί ραδι- 
οφώνου έναντίον τής άντιδραστικής πολιτικής τής Πολωνικής κυβέρνησης 
πού έδρευε στό Λονδίνο. Δέ νομίζεις, ρώτησα τόν Σιάντο, πώς αύτό πού 
έγινε μέ τούς Πολωνούς μπορεϊ νά γίνει καί μέ μάς;

Ό  Σιάντος κάμποση ώρα σιωπούσε κα ί μετά είπε:
-  Σοβαρά πράγματα. Κρίμα πού δέν τά ξέραμε νωρίτερα. Εύτυχώς 

πού είπαμε στόν Ρούσο, πρίν άρχίσουν οί διαπραγματεύσεις νά πάρει 
έπαφή μέ τή Σοβιετική Πρεσβεία κα ί τίς ’Οργανώσεις τής Μέσης Α ν α το 
λής.

-  Περιμένεις θετικά άποτελέσματα; τόν ρώτησα.
-  Δέν ξέρω, δμως αύτοί μάς έχουν άνάγκη καί όχι έμεϊς αύτούς. Οί 

όροι πού βάλαμε είναι μικρότεροι άπό αύτούς πού έπρεπε νά βάλουμε, μέ 
τό σημερινό συσχετισμό δυνάμεων. Στό κάτω κάτω έμεϊς έχουμε τή λαϊκή 
μας Κυβέρνηση καί θά τραβήξουμε τό δρόμο μας.

Στίς Κορυσχάδες.

Α ντιπρόσω ποι τού λαού ά π ’ όλη τήν Ε λ λά δ α  πήραν τά  βουνά κα ί πο 
ρεύονταν πρός τό άγνωστο μέχρι τότε χω ριαδάκι τής Εύρυτανίας ΚΟΡΥ- 
ΣΧΑΔΕΣ. πού θά μείνει στήν Ιστορία τής νεώτερης Ε λ λά δ α  σάν τήν Ε π ί 
δαυρο τής Έ θνικής Ε πανά στασης τού 1821. Μορφές άγωνιστικές, οί
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Ή Κ.Ε. τού ΕΑΜ στό βουνό άπό άριστερά: Μαραγκός. Στ. Κανελόπουλος, Μαργιό
λης, Καλομοίρης, Γεωργαλάς καί ό Γεν. Γραμματέας Θαν. Χατζής

185



περισσότεροι μπαρουτοκαπν ισμένοι, πολλοί μέ διάτρητα τά  κορμιά τους 
άπό φασιστικές σφαίρες, άλλοι σακατεμένοι άπό τά  βασανιστήρια στά 
μπουντρούμια, τίς φυλακές, τά στρατόπεδα συγκέντρωσης κα ί τά  ξερονή
σια τής έξορίας, άντρες καί γυναίκες, όδοιπορούσαν νύκτα κα ί μέρα, περ
νούσαν μέσα άπό κλοιούς κα ί ένέδρες τίς  έχθρικές γραμμές, γ ιά  νά  φτά- 
σουν έγκαιρα στή Μεγάλη Εθνοσυνέλευση τής νέας Ελεύθερης, ’Α νεξάρ
τητης καί Λαοκρατικής Ε λλάδας.

Έ φ τα να ν στίς Κορυσχάδες φέρνοντας τό χαιρετισμό κα ί τήν πείρα 
τους, άπό τίς περιοχές τής ζωής κα ί τής δράσης τους, μ’ ένα μόνο πόθο: 
Νά άνταποκριθούν στή μεγάλη τιμή πού τούς είχε γίνει άπό τό λαό κα ί 
τούς συναγωνιστές τους νά τούς άναδείξσυν άντιπροσώπους τους στό 
Έ θν ικ ό  Συμβούλιο. ’Ανάμεσά τους δέν υπήρχαν συμπολιτευόμενοι καί 
άντιπολιτευόμενοι. Δέν ύπήρχαν προοδευτικοί κα ί συντηρητικοί, έπανα- 
στάτες κα ί άντεπαναστάτες. Μ ιά ήταν ή σκέψη κα ί ή έπιδίωξη όλων: Νά 
ένισχύσουν τήν Π ΕΕΑ  γ ιά  νά φέρει σε πέρας τόν έθνικοαπελευΗερωτικό 
άγώνα, νά άναπτύξει τούς λαοκρατικούς θεσμούς κα ί νά  σταθεροποιήσει 
τίς έπαναστατικές κατακτήσεις τού λαού.,

Ό  έλληνικός λαός άποκτούσε τό ’Ανώτατο έπαναστατικό νομοθετικό 
Σώμα κα ί όπλιζόταν μέ δύναμη κα ί σιγουριά πώς ό άγώνας του έχει μέλ
λον.

Στό πεντακάθαρο χωριουδάκι, τό στολισμένο μέ σημαίες κα ί συνθή
ματα, ξεναγοί -  κοπέλες τής ΕΠΟΝ καί νεαροί μαχητές τού ΕΛΑΣ -  δέ
χονται τούς συναγωνιστές τους κα ί τούς όδηγούσαν στά καταλύματά 
τους, πού είχαν άπό πρίν καθοριστεί. Κάθε περιοχή κα ί τό δικό της «συν
οικισμό».

Ό λ α  είναι έτοιμα γιά  τή Μεγάλη Μέρα!
ΟΙ προγραμματικές δηλώσεις τής Π ΕΕΑ  είχαν έγκριθεί άπό τό Συμ

βούλιο τών Γραμματέων τής ΠΕΕΑ . ’Α πό τότε πού έφυγε ή άντιπροσω- 
πεία  γιά  τή Μέση ’Ανατολή δέν έδωσε κανένα σημείο ζωής. Αύτό. δημι
ουργούσε κάποιες δυσκολίες, δμως κανένας άπό τούς Γραμματείς καί τά 
καθοδηγητικά στελέχη τού κινήματος δέ φαινόταν νά άνησυχεϊ. Σάν νά 
ήσαν όλοι τους βέβαιοι πώς έκεί πέρα δέν έπρόκειτο νά γίνει τίποτα. Δέν 
άμφέβαλαν πώς οί άντιπρόσωποί τού λαϊκού κινήματος θά έκαναν τό κα
θήκον τους, μέ βάση τίς όδηγίες πού είχαν πά ρει φεύγοντας. Μόνο ό Τσι- 
ριμώκος, πού ήξερε καλά τίς άπόψεις καί τό χαρακτήρα τού Σβώλου καί 
είχε κουβεντιάσει μ’ αύτόν, πρίν πετάξει γιά  τό Κάιρο, ήταν πολύ άνήσυ- 
χος. Ύ στερα άπό άπαίτησή του στάλθηκε τό παρακάτω  τηλεγράφημα στίς
13 Μάτι 1944:

«Έλληνικήν Κυβέρνησιν. Δ ιά  πρόεδρον Σβώλον.
Στερούμεθα πάσαν εΕδησίν σας άπό ήμέραν άναχωρήσεως. 

Στόπ. Παρακαλούμεν πληροφορήσετε άμέσως πορείαν δ ιαπραγμα
τεύσεων. Στόπ. Έπιμένομεν ένότητα βάσει γραπτών όδηγιών μας. 
Στόπ. Έ πιμείνατε άποφασιστικά άποκλεισθή προεδρία Π απανδρέ
ου. 'Υπογραφή: Μπακιρτζής. Σιάντος. Χατζής».
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Ά πάντηση στό τηλεγράφημα έκεϊνο δέν έφτασε ποτέ. Α ργότερα  μά
θαμε πώς δέ δόθηκε στή άντιπροσωπεία τοΰ έθνικολαϊκοΰ κινήματος.Δέν 
συνέφερε στούς Ά γγλο υ ς κα ί τή συνασπισμένη άντιλαϊκή παράταξη νά 
πληροφορηθούν ol άντιπρόσωποι τού άγωνιζόμενου έθνους γ ιά  τόν άέρα 
πού φυσούσε στά έλεύθερα βουνά.

Συνέρχεται τό Έ θνικό Συμβούλιο.

14 τοϋ Μάη 1944.
'Ιστορική μέρα. Στό όρεινό χωριό τής Ευρυτανίας, στίς Κορυσχάδες, 

συνέρχεται τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο τών άντιπροσώπων τής μαχόμενης Ε λ 
λάδας, γ ιά  νά διατυπώσει όριστικά τίς άρχές κα ί τά Ιδανικά τοΰ έθνικο- 
απελευθερωτικού άγώνα τού έλληνικοΰ λαοΰ. Ν ά κατοχυρώσει τίς λαϊκές 
καταχτήσεις. Καί νά  θεμελιώσει, σέ βάσεις άτράνταχτες, τούς νέους λα- 
σγέννητους θεσμούς, πού δημιουργήθηκαν μέσα στόν άγώνα, ξεπήδησαν 
ά π ’ αύτόν κα ί συνυφάνθηκαν μέ τή συνείδηση τοϋ λαού.

Στήν είσοδο τοΰ σχολείου, δπου θά συνερχόταν τό Έ θν ικ ό  Συμβού
λιο, υπήρχε μιά έπιγραφή: «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 1821-ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ 1944».

Ή  έναρξη τών έργασιών τού Ε θ ν ικ ο ύ  Συμβουλίου είχε καθοριστεί 
γ ιά  τίς 2 μ.μ. Ά π ό  νωρίς οί έθνοσύμβουλοι παίρνουν θέσεις στή στενόμα
κρη μεγάλη αίθουσα, άντίκρυ άπό τήν έξέδρα πού προορίζεται γ ιά  τό 
Προεδρείο. Κάτω ά π ’ τήν έξέδρα τό βήμα γ ιά  τούς δμιλητές, σκεπασμένο 
μ’ ένα όμορφο χωριάτικο χαλί. Ή  αίθουσα διακοσμημένη άπό τούς άγω- 
νιστές καλλιτέχνες. Δ εξιά καί άριστερά, ά π ’ τήν έξέδρα, ζωγραφισμένοι 
ot θυρεοί τών τριών μεγάλων Συμμάχων κα ί τό έμβλημα τοϋ έθνικοαπε- 
λευθερωτικοϋ κινήματος τής γειτονικής Γιουγκοσλαβίας. Στή μέση ένας 
μεγάλος φοίνικας, τό μυθικό πουλί πού ξαναγεννιέται άπό τή στάχτη. Ση
μαίες γαλανόλευκες κα ί συμμαχικές πλαισιώνουν τούς θυρεούς. Στούς 
κάτασπρους τοίχους καφετιές τοιχογραφίες παρίσταναν ήρωες τού 1821. 
Στόν άπέναντι άπό τό Προεδρείο τοίχο δυό ζωγραφιές: ή μιά άπό τό σύγ
χρονο άντάρτικο, ένας γέρος καί δυό νέοι μαχητές τοΰ ΕΛΑΣ κα ί ή άλλη 
άπό τόν άγώνα στίς κατεχόμενες πόλεις. Κορνίζα σ’ δλη τήν αίθουσα 
συνθήματα τού άγώνα καί τής λευτεριάς.

"Ωρα 2 πα ρά 10'. Στό προαύλιο, δπου έχει παραταχτεί τμήμα τοϋ 
ΕΛΑΣ καί πίσω  του πλήθος λαοΰ καί μαχητών, ή μπάντα τών μουσικών 
τής 13ης μεραρχίας πα ίζει τόν Έ θν ικ ό  "Υμνο κα ί άμέσως άκούεται τό 
στρατιωτικό πρόσταγμα: -  ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΕ ΤΗΝ π ο λ ί
τ ικ η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΟΠΛΑ.

Ό ρ θ ιο ι ol έθνοσύμβουλοι μέ χειροκροτήματα υποδέχονται τόνΆ ντι- 
πρόεδρο καί τούς Γραμματείς τής Π ΕΕΑ , πού καταλαβαίνουν τίς πρώτες 
θέσεις μπροστά στήν έξέδρα.

Γίνεται ή όρκωμοσία τών έκλεγμένων έθνοσυμβούλων κα ί τών βου
λευτών πού δήλωσαν συμμετοχή στό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο. Ψ άλλουν όρθιοι
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τόν Ε θ ν ικ ό  "Υμνο κα ί ένας-ένας ύπογράφουν τό πρωτόκολλο τής όρκω- 
μοσίας.

Στό βήμα άνεβαίνει ό γηραιός στρατηγός Νεόκοσμος Γρηγοριάδης, 
τέως Γερουσιαστής, άρχηγός τής Α ντιστασ ιακής ’Οργάνωσης ΑΑΑ καί 
τής ’Αριστερός τών Φιλελευθέρων, Π ρόεδρος τής ΚΕ τοΰ ΕΛΑΣ. ’Εξου
σιοδοτημένος άπό τήν Π ΕΕΑ  κήρυξε τήν έναρξη τών έργασιών τού 
’Εθνικού Συμβουλίου. Ό  Γρηγοριάδης κάλεσε τούς έθνοσύμβουλους νά 
έκλέξουν τό Προεδρείο τοΰ Σώματος.

’Εκλέγονται παμψηφεί: Πρόεδρος ό στρατηγός Ν. Γρηγοριάδης. 
’Αντιπρόεδροι, ό Μ ητροπολίτης Κοζάνης ’Ιωακείμ κα ί ό Βουλευτής τής 
Δ .Ε. Ίω αν. Μιχαήλ. Γραμματείς: Σ. ’Αλεξανδρης, Δ. Βλαντάς, Γ. Θ ανα- 
σέκος καί Κ. Καραγιώργης. Κοσμήτορες: Λ. Καραμαούνας, Δ. Μαργι- 
ώλης, Σ. Παπαπολίτης καί Μ αρία Σβώλου.

Τό Προεδρείο κατέλαβε θέσεις στήν έξέδρα. Έ ν α ς  άπό τούς Γραμμα
τείς διαβάζει τόν κατάλογο τών παρόντων έθνοσυμβούλων κα ί βουλευτών 
καί δηλώνει δτι άκόμα άρκετοί βρίσκονται στό δρόμο. Μετά διάβασε 
κατάλογο έκείνων πού δέν πρόκειται νά  πάρουν μέρος στίς έργασίες τού 
Σώματος, γιατί βρίσκονται σέ είδικές άποστολές ή λόγοι άγωνιστικοί δέν 
τούς έπέτρεψαν νά άπομακρυνθούν άπό τίς  μονάδες ή τίς όργανώσεις 
τους. Καί μιά δήλωση ένός βουλευτή τοϋ Μ εταρρυθμιστικού Κόμματος, 
.-τον γιά λόγους άνεξάρτητους άπό τή θέλησή του δέν μπορούσε νά ρθεΐ.

Μετά άπό τίς τυπικές διαδικασίες ό Πρόεδρος Ν. Γρηγοριάδης συγ- 
κινημένος γιά  τήν τιμή πού τού εγινε, ευχαρίστησε τούς έθνοσύμβουλους 
καί ζήτησε τή συνδρομή τους γιά  τή διεξαγωγή τών έργασιών τού Σώ μα
τος, πού άποτελεϊ τή μοναδική έγκυρη φωνή τής άγωνιζόμενης Ε λλά δ α ς 
καί έπιστεγάζει τό νέο έθνικό οικοδόμημα. Στή συνέχεια μίλησε γιά  τό 
μεγαλούργημα τού ΕΑΜ καί έπλεξε τό έγκώμιο τού ΕΛΑΣ.

’Αναφερόμενος στό ρόλο τοΰ ΚΚΕ είπε: ΑΙώνια ευγνωμοσύνη τού 
έθνους στό ΚΚΕ, πού κράτησε ψηλά τή γαλανόλευκη κα ί έδειξε τό δρόμο 
γιά τίς λαϊκές έλευθερίες (θυελλώδη χειροκροτήματα). Τελειώνοντας ό 
Πρόεδρος είπε: «Ή  Ε λ λά ς  θέλει νά ζήσει καί θά ζήσει»! (Θύελλα χειρο
κροτημάτων. Ό ρ θ ιο ι οί έθνοσύμβουλοι έπευφημούσαν τούς δημιουργούς 
τοϋ μεγάλου έργου τής ’Αντίστασης).

’Ακολούθησε έπικύρωση τής έκλογής τών έθνοσυμβούλων. Δέν 
υπήρχε καμιά ένσταση. Έ γκρίθηκαν χαιρετιστήρια ψηφίσματα πρός τούς 
Συμμάχους. Ψηφίστηκε ό έσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας τοΰ Ε θ ν ι 
κού Συμβουλίου κα ί τό πρόγραμμα τής Πρώτης Συνόδου, πού θά διαρ- 
κούσε άπό τίς 14-27 τοϋ Μάη 1944.

Προγραμματικές δηλώσεις.

Στίς 15 τού Μάη 1944, δεύτερη μέρα τών έργασιών τού Συμβουλίου, 
ύστερα άπό τήν όρκωμοσία πέντε νέων έθνοσυμβούλων, στό βήμα άνέ-
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Τό προεδρείο τού Έθν. Συμβουλίου διακρίνεται άπό αριστερά Καραγιώργης Ν. 
Γρηγοριάδης. πίσω άπό τόν όμιλητή ό Μιχαήλ, δεξιά ό Βλαντάς στό βήμα ό έθν/λος 
Αθήνας καθ/τής Γεωργαλάς. κάτω δίπλα στό πορτραϊτο τού Γληνού ό ήρωικός 
δημοσιογράφος Κ. Βιδάλης. Κάτω: οί έθνοσύμβουλοι μπροστά στίς Κορυσχάδες



βηκε ό άντιπρόεδρος τής Π ΕΕΑ  στρατηγός Ευριπίδης Μ πακιρτζής. Ε ξ 
ήγησε τούς λόγους πού έκαναν άναγκαία τήν Ιδρυση τής Π ΕΕΑ , μίλησε 
γ ιά  τό Εργο της, στό μικρό χρονικό διάστημα πού πέρασε, κα ί άνάπτυξε 
τίς προγραμματικές κατευθύνσεις της, τίς όποιες έβαζε κάτω άπό τήν 
κρίση τών ’Εθνικών Συμβούλων, τών μόνων έξσυσιοδοτημένων άπό τό 
λαό νά χαράζουν τή γραμμή πορείας τοϋ έθνικολαϊκοΰ κινήματος.

Ό  άντιπρόεδρος τής Π ΕΕΑ  καταλόγισε ευθύνες γ ιά  τή δια ιω νιζό- 
μενη διάσπαση τών έθνικών δυνάμεων στίς ήγεσίες τών παραδοσιακών 
άστικών κομμάτων κα ί σέ όρισμένους ξένους, πού μέ τή στάση τους προ- 
καλοΰν προστριβές άνάμεσα στίς ένοπλες άντάρτικες όργανώσεις κα ί έν- 
θαρρύνουν τούς γερμανοοπλισμένους τσολιάδες καί συμμορίτες στην . 
άντιδραστική δράση τους κατά τού λαού. Στιγμάτισε τήν Κυβέρνηση τοϋ 
Καίρου, πού στήν άντιλαϊκή μανία της διέλυσε έναν Ισχυρό κα ι έμπειρο- 
πόλεμο στρατό στή Μέση ’Ανατολή, γιατί ζητούσε νά πραγματοποιηθεί ή 
έθνική ένότητα καί νά άξιοποιηθεϊ στόν πόλεμο έναντίον τών κατακτη- 
τών. «Ο ί βασιλικοί κύκλοι -  είπε ό Μ πακιρτζής -  θέλουν τό στρατό τής 
Αίγυπτου όχι έθνικό, άλλά στρατό πραιτωριανών γιά νά στηρίξει καθε
στώτα βίας». Γιά τόν Π απανδρέου είπε πώς αύτός πήρε έχθρική θέση γιά  
τόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα. Γιά τήν άντιπροσωπεία πού ήταν στή 
Μέση ’Ανατολή είπε: «... σ’ αύτήν δόθηκαν όόηγίες, πού καθορίζουν τά 
μέγιστα δρια τών υποχωρήσεων πού μπορεϊ νά γίνουν γιά νά πραγματο
ποιηθεί ή έθνική ένότητα. Καμιά συνεννόηση δέ θά γίνει μέ κείνους πού  
έναντιώθηκαν στόν άγώνα καί συνεργάστηκαν μέ τόν κατακτητή. Πάλη 
άμείλιχτη ένάντια στούς καταχτητές κα ί προδότες, άπό λυτός σεβασμός 
τών καταχτήσεων τον έλληνικον λαού...».

Τελειώνοντας τό λόγο του ό άντιπρόεδρος δήλωσε πώ ς ό άγώνας θά 
συνεχιστεί κα ί θά άναπτυχθεϊ ώς τήν τελική συντριβή τού φασισμού, τήν 
κατοχύρωση τής άνεξαρτησίας κα ί άκεραιότητας τής χώρας κα ί τό θρ ί
αμβο τών λαοκρατικών θεσμών.

θυελλώ δη χειροκροτήματα! Ό ρ θ ιο ι  ol έθνοσύμβουλοι κα ί ό λαός, 
μέσα κα ί έξω άπό τήν αίθουσα, έπευφημούσαν τήν Π ΕΕΑ . Ό λ ο ι μαζί 
τραγούδησαν τό «Βροντάει ό Ό λυμ πος, άστράφτει ή Γκιώνα...».

Ό  πρόεδρος άνάγγειλε τήν έναρξη τής συζήτησης πάνω  στίς προ
γραμματικές δηλώσεις τής ΠΕΕΑ . Σ ’ ένδειξη έκτίμησης γιά  τό έργο πού 
έπιτέλεσε -  είπε -  πού σ’ αύτό περιλαβαίνεται κα ί ή ίδρυση τής Π ΕΕΑ  
κα ί ή συγκρότηση τού ’Εθνικού Συμβουλίου, δίνουμε τόν λόγο στήν όργά
νωση τού ΕΑΜ.

Μέσα σέ πανζουρλισμό χειροκροτημάτων κα ί έπευφημιών: ΕΑΜ 
ΕΑΜ!... ΕΑΜ!... άνέβηκε στό βήμα ό Γενικός Γραμματέας τής ΚΕ τοΰ 
ΕΑΜ  καί έθνοσύμβουλος ’Α θήνας Θανάσης Χατζής (Ά μύντας). «’Από 
μέρος τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ καί τών τριών έκατομμυρίων μελών του -  είπε ό 
άντιπρόσωπος τοΰ ΕΑΜ  -  χαιρετίζω  τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο τής άγωνιζό- 
μενης 'Ελλάδας. ’Α πό τό βήμα αύτό ή Κεντρική Έ π ιτροπή  τού ΕΑΜ 
στέλνει θερμό γαιρετισμό στόν περήφανο, άδούλωτο, Μεγάλο Έ λληνικό
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Λαό, πού στάθηκε δίπλα στην προοδευτική Ανθρωπότητα στην πάλη κατά 
τού φασισμού. Πρώτος, άνάμεσα στούς λαούς, υψώθηκε φραγμός στούς 
’Ιταλούς κα ί Γερμανούς έπιδρομεΐς κα ί δταν χτυπημένος πισώπλατα άπό 
τούς τεταρτοαυγουστιανούς πεμπτοφαλαγγίτες, τούς ήττοπαθεΐς κα ί λι
ποτάκτες, ή χώρα μας βρέθηκε κάτω άπό τη χιτλερική μπότα, δέν έγινε 
όργανο τών καταχτητών, άλλά ξεσηκώθηκε σ’ έναν άνισο άγώνα, ζωής 
καί θανάτου».

Στή συνέχεια τής όμιλίας του ό Γραμματέας τού ΕΑΜ  άνάπτυξε τή 
δράση τού ΕΑΜ σ’ δλους τούς τομείς κα ί δήλωσε δτι τό ΕΑΜ  έθεσε δλες 
τίς δυνάμεις τού ΕΛΑΣ, τήν ΕΤΑ, τήν ΕΠ καί δλες τίς  δυνάμεις του, πού 
άσχολοϋνται μέ προβλήματα πολεμικής φύσης, στή διάθεση τής Π ΕΕΑ . 
Συμφώνησε μέ τίς προγραμματικές δηλώσεις της κα ί βεβαίωσε τό ’Εθνικό 
Συμβούλιο δτι μέ τήν ίδ ια  κα ί μεγαλύτερη ένταση τών δυνάμεών του τό 
ΕΑΜ θά συνεχίσει νά υποστηρίζει τήν Π ΕΕΑ , γ ιά  νά όλοκληρώσει τό 
εργο πού έχει άναλάβει.

Τελειώνοντας τήν όμιλία του ό άντιπρόσωπος τού ΕΑΜ είπε:
-  Ή  λευτεριά πλησιάζει. Θ ά χρειαστούν σκληρότεροι άγώνες κα ί με

γαλύτερες θυσίες. "Επαθλο θά είναι μιά 'Ε λλάδα Λεύτερη, ’Ανεξάρτητη, 
’Ακέραια, Λαοκρατούμενη, Πολιτισμένη.

Π αρατεταμένα χειροκροτήματα κάλυψαν τό λόγο του. Έ θνοσύμβου- 
λοι καί λαός ρυθμικά χτυπούσαν τά χέρια κα ί φώναζαν: Ε-ΑΜ , Ε-ΑΜ, 
Ε-ΑΜ!... Στό διάδρομο χορωδία, υπό τή διεύθυνση τού Β. Ρώτα, έκτέλεσε 
γιά  πρώτη φορά τό δικό του, σέ στίχους καί μουσική, τραγούδι τού ΕΑΜ:

ΕΑΜ, ΕΑΜ, ΕΑΜ, ΕΑΜ φωνή λαού  
πού φτάνει ως τ’ άστρα τ’ ούρανοϋ 
ΕΑΜ, ΕΑΜ, ΕΑΜ, ΕΑΜ άντιλαλεί 
δλ’ ή 'Ελλάδα μιά φωνή.

Στό βήμα άνέβηκε ό άντιπρόσωπος τού ΚΚΕ, τού κόμματος πού στά
θηκε δ έμπνευστής καί ή ψυχή τού έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Τό 
τί έπακολούθησε δέν περιγράφεται. Δέκα καί πάνω  λεπτά τής ώρας περί- 
μενε ό Γιάννης Ζεύγος γ ιά  νά σταματήσουν οΐ έπευφημίες κα ί ν ’ άρχίσει 
τό λόγο του. « Ά πό μέρος τον ΚΚΕ χαιρετίζω τό Ε θνικό Συμβούλιο, τό 
υπέρτατο κυρίαρχο όργανο τού άγωνιζόμενον Ε λληνικού λαού». ΟΙ 
άντιφασιστικές δυνάμεις -  είπε δ Ζεύγος -  έτοιμάζονται γ ιά  τήν τελική 
έξόρμηση. ’Εξιστόρησε τήν πολεμική δράση στά μέτωπα καί άναφέρθηκε 
στούς άγώνες δλων τών λαών. Μ ιλώντας γιά  τήν Ε λ λά δ α  τόνισε, δτι ή 
ίδ ια  ή ζωή καί ή πράξη άπόδειξαν ποιο ί είναι πατριώτες καί ποιοί προ
δότες. Κ ατόπιν μίλησε γιά  τό έργο τοΰ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, γιά  τήν έθνική ένό- 
τητα, γ ιά  τή δημιουργία τής Π ΕΕΑ . «... ή ΠΕΕΑ μέ τή συγκρότησή της 
άποκάλυψε τό χάρτινο πύργο τού Κάιρου». Δήλωσε δτι τό ΚΚΕ είναι 
άλληλέγγυο μέ τό στρατό τής Αίγύπτου, δτι καμιά συνεννόηση ή
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Ό Ιιάν. Ζεύγος στό βήμα. Ό στρ/γός Μάντακας έθν/λος
έθν/λος Αθήνας, έκ μέρους τοϋ Κρήτης

ΠΓ τού ΚΚΕ
διαπραγμάτευση οέν μπορει νά γίνει μέ τήν κλίκα Γόνατά κα ί τούς άλλους 
φονιάδες, ένόχους τού πολέμου, ότι ό ΕΛΑΣ πρέπει νά  μείνει λαϊκός 
στρατός, φρουρός τής λαϊκής κυριαρχίας κα ί τών κατακτήσεων τού Λαού, 
τής λαϊκής αύτοδιοίκησης κα ί τής λαϊκής δικαιοσύνης.

Τελειώνοντας μέσα σέ άσυγκράτητα χειροκροτήματα είπε: Τό ΚΚΕ 
θά ύποστηρίξει τήν Π ΕΕΑ . Δέν έχει αύταπάτες γ ιά  τίς δυσκολίες, θ ά  
νικήσουμε γιατί έχουμε δίκ ιο  κα ί γ ιατί δίπλα μας Αγωνίζονται όλοι οΐ 
λαοί. Καί κατάληξε: « ...Ά ν  δέ νικήσουμε σήμερα, ό λαός μας, ή 'Ελλάδα, 
πρέπει νά  έκφυλιστούν. Π ιό ψηλά τό φρόνημα! Καλύτερη όργάνωση τών 
δυνάμεων! 'Η  νίκη θά είναι δική μας!».

Ό  ένας μετά τόν άλλον άνέβηκαν στό βήμα, μέσα σέ ζωηρά χειρο
κροτήματα, άντιπρόσωποί τών κομμάτων καί όργανώσεων: ΕΛΔ, ΑΚΕ, 
ΣΚΕ Ά ρ ισ τεράς Φιλελευθέρων, Δ Ε, ΣΕΚ Ε, ΚΣΔ, ΕΕΑ Μ , ΕΠ Ο Ν , ΚΠΕ 
ΕΑ, άνεξάρτητοι βουλευτές κλπ. Ό λ η  ή τρίτη μέρα κα ί τό πρω ινό τής 
τέταρτης καταναλώθηκαν σέ όμιλίες έθνοσυμβούλων πάνω  στίς προγραμ
ματικές δηλώσεις τής Π ΕΕΑ , κάνοντας συμπληρώσεις κα ί σοβαρές πρ α 
κτικές υποδείξεις. Ό λ ο ι διαβεβαίωναν τήν Π ΕΕΑ  ότι θά σταθούν στό 
πλευρό της.

Τό χαρακτηριστικό δλων τών όμιλιών ήταν ή άτράνταχτη πίστη στή 
δύναμη, τή θέληση κα ί τήν Ικανότητα τού έλληνικού λαού, μέ τίς δικές του 
δυνάμεις νά  φέρει σέ νικηφόρο πέρας τήν έπανάστασή του. Πολλές φωνές 
άκούστηκαν έναντίον τής νεκρανάστασης τών παλαιών κομμάτων πού
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Ή ανάγνωση τού όρκου τού έθνοσυμ- Ό  Τοφιμώκος οτό βήμα
βούλου

έμειναν σέ άδράνεια κα ί βολεύτηκαν στην κατοχή, ένώ μεγάλος άριθμός 
στελεχών τους συνεργάστηκε μέ τούς κατακτητές. Μέ άγανάχτηση μίλη
σαν, κυρίως άντιπρόσω ποι τού ΕΛΑΣ, γιά  τήν έχθρική στάση κα ί δράση 
τών Ά γγλω ν συνδέσμων, πού άλωνίζουν τή χώρα μας καί υπονομεύουν 
τόν άγώνα.

Στίς 12 τό μεσημέρι ό Πρόεδρος κήρυξε τελειωμένη τή συζήτηση γιά  
τίς προγραμματικές δηλώσεις τής Π ΕΕΑ . Ψ ηφίστηκε ή παρακάτω  ά πό
φαση: «Τό Έθνικό Συμβούλιο, άφοϋ άκουσε τίς δηλώσεις τοΰ προέδρου 
τής ΠΕΕΑ, άποφασίζει: έγκρίνει τήν ίδρυση, τή σύνθεση καί τό εργο τής 
ΠΕΕΑ, καθώς καί τίς προγραμματικές δηλώσεις».

Ή  Γραμματεία τών Στρατιωτικών.

Στήν άπογευματινή συνεδρίαση τής 17 τοϋ Μάη ό Πρόεδρος έδωσε τόν 
λόγο στό Γραμματέα τών Στρατιωτικών, στρατηγό Ε μμανουήλ Μ άντακα 
γ ιά  νά άναπτύξει τό στρατιωτικό ζήτημα. Στήν άρχή ό Μ άντακας έκανε 
μιά έξιστόρηση τής έμφάνισης καί άνάπτυξης τού ένοπλου άγώνα μέχρι τή 
διαμόρφωσή του σ’ §να Ισχυρό λαϊκό στρατό, Ικανό νά κρατάει συνεχώς 
άνοικτό Ινα Ιδιόμορφο μέτωπο στά νώτα τού έχθρού, στηριγμένο σέ στα
θερές καί ήμισταθερές βάσεις έξόρμησης, πού μέ σκληρές μάχες άπελευ- 
θέρωσε καί δημιούργησε τήν Έ λεύθερη Ε λ λά δ α . ΟΙ μάχες μέ τόν έχθρό,
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τόνισε, πήραν μορφές έπιχειρήσεων συνδυασμένων μέ τίς γενικότερες π ο 
λεμικές έπιχειρήσεις τών συμμάχων, πού έπίσημα άναγνώρισαν τή συμ
βολή του.

Στή συνέχεια ό στρατηγός άναφέρθηκε στίς σχέσεις τού ΕΛΑΣ μέ τίς 
άλλες ένοπλες άντιστασιακές όργανώσεις κα ί μέ τό ΣΜ Α καί τήν ΒΣΑ. 
’Επίσης στίς διαβρωτικές προσπάθειες πού γίνονταν, στή δραστηριοποί- 
ηση τών άντιλαϊκών παραγόντων μέ στόχο τους τή διάλυση τού ΕΛΑΣ 
κα ί τόν άφοπλισμό τού λαού. 'Ικανοποίηση κα ί ένθουσιασμό προκάλεσε ή 
σταθερή, κατηγορηματική δήλωση τού Γραμματέα τών Στρατιωτικών δτι 
«... καμιά δύναμη δέν είναι Ικανή νά διαλύσει τόν ΕΛΑΣ καί δτι θά δ ια 
τηρηθεί καί θά άναπτυχθεΐ γ ιά  νά λευτερώσει τήν πατρίδα, νά περιφρου- 
ρήσει τίς λαϊκές καταχτήσεις καί νά κατοχυρώσει τή λαοκρατία».

’Ακολούθησε συζήτηση. Στρατιωτικοί, καπετάνιοι καί πολιτικά στε
λέχη πού δούλευαν στόν ΕΛΑΣ πήραν τό λόγο κα ί έκαναν γενικές, άλλά 
καί ειδικές πραχτικές υποδείξεις.

Ή  Γραμματεία Δικαιοσύνης.

Μεγάλο ένδιαφέρον προκάλεσε ή έκθεση τού Γραμματέα τής Δικαιοσύνης 
Ή λία  Τσιριμώκου, στίς 18 τού Μάη, πέμπτη μέρα τών συνεδριάσεων τού 
’Εθνικού Συμβουλίου. Μ προστά στό ’Εθνικό Συμβούλιο μπήκε τό σχέδιο 
γιά τίς «Γενικές Διατάξεις» τής νέας λαοκρατικής πολιτείας. Ό  Τσιριμώ- 
κος τόνισε δτι:

« ...Ή  ίδρυση τής Π ΕΕΑ  δέν άποτελεί πράξη μόνο πολιτική, άλλά 
έγκατάσταση πολιτικής έξουσίας, μέ πλήρη έννοια κα ί μέ συνέπειες: 
α) νά  γίνουν άπό τήν Π ΕΕΑ  δλες οΐ ένέργειες νομικής μορφής, β) 
νά άναλάβει τή διοίκηση τής ’Ελεύθερης 'Ελλάδας καί γ) νά  συγκα- 
λεσει ’Εθνικό Συμβούλιο.
Τό ’Εθνικό Συμβούλιο είναι τό κυρίαρχο σώμα. Έ γκρίνοντας τό 
ψήφισμα θά ρυθμίσει τήν έξουσία τής Π ΕΕΑ  σύμφωνα μέ τίς δυνα
τότητες κα ί τίς συνθήκες κα ί σύμφωνα μέ τό συμφέρον τού άγώνα. 
Ό  έθνικός άγώνας παραμένει ό βασικός σκοπός κα ί ό γνώμονας γιά 
δλες τίς  ένέργειες κα ί προσδιορίζει καί τού ’Εθνικού Συμβουλίου τή 
διάρκεια, τή λειτουργία καί τίς  ένέργειες... Ή  άσκηση τής πολιτικής 
έξουσίας τής Π ΕΕΑ , συντελεΐται μέχρι τού δρίου πού είναι άπαραί- 
τητο γιά τή λειτουργία τού διοικητικού μηχανισμού. Κατά τά  άλλα, 
ό λαός διοικεϊται μόνος του, μέ όργανα δικά του, πού παίρνουν 
συνεχώς περισσότερη κυβερνητική έξουσία κα ί ουσιαστικό περιεχό
μενο, οίκονομικο-κοινωνικό. Τό ’Εθνικό Συμβούλιο είναι σύμφωνα 
μέ αυτά τό άνώτατο όργανο τής λαϊκής κυριαρχίας καί άπό αύτό 
άπορρέει ή δλη έξουσία».

Ό  όμιλητής έξήρε τή σημασία τού ψηφίσματος, σάν μιά όριστική 
κατάκτηση τού έλληνικού λαού, πού θεμελιώνει τή λαοκρατία.
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> Τό ψήφισμα -  είπε -  δέν είναι διακήρυξη άρχών, άλλά μιά πρα 
κτική θεμελίωση ενός καινούριου κόσμου. Ή  γλώσσα τού ψηφίσμα
τος, άποτελεϊ μιά άκόμα λαϊκή νίκη, άνυπολόγιστης έθνικής άξί- 
α ς ...». ·

Νατυπιν ό ίσιριμω κος ανάπτυξε το θέμα τής Λ αϊκής Δικαιοσύνης 
καί έξήγησε τίς  δυσκολίες πού προβάλλουν σέ κάθε μεταβολή γιατί τό 
Μκαιο είναι ό καθρέφτης τής κοινωνικής διάρθρωσης καί κάθε μεταβολή 
τών κανόνων ένός δικαίου πού Ισχύει, θ ίγει άμεσα κάποιο κοινωνικό θε
σμό πού υπάρχει. Στήν Έ λεύθερη Ε λλά δ α  ό λαός δικάζει μόνος του καί 
καθιερώθηκαν σάν βασικές άρχές: α) ή κατάργηση τής παλιάς δικονομί
ας, β) ό συμβιβασμός καί γ) ή έλευθερία τοΰ δικαστή νά δικάζει κατά 
συνείδηση, κρίνοντας άπεριόριστα τά πραγματικά περιστατικά.

'Η  συζήτηση γ ιά  τή Λαϊκή Δικαιοσύνη ήταν έξαιρετικά ζωηρή καί 
βάσταξε δλη τήν άπογευματινή κα ί δλη τήν πρωινή συνεδρίαση τής έπό- 
μενης μέρας. Μίλησαν δικαστές, νομικοί καί άπλοι άνθρω ποι τού λαού. 
Δέχονταν σάν άρχή τήν ύπαρξη γραφτού δικαίου, δμως υποστήριζαν πώς 
θά πρέπει νά διατηρηθούν οί βασικές άρχές τής Λ αϊκής Δικαιοσύνης, 
δπως έφαρμόζονταν στήν Έλεύθερη Ε λλά δ α , γ ιά  δλη τήν περίοδο μέχρι 
τήν άπελευθέρωση.

Ε π ε ιδ ή  υπήρχαν καί άλλοι έθνοσύμβουλοι πού ζήτησαν νά μιλήσουν, 
άποφασίστηκε νά συνεχιστεί ή συζήτηση γιά  τή Δικαιοσύνη κα ί τό άπό- 
γευμα τής έκτης μέρας. Μίλησαν άρκετοί κα ί κατά τίς 4 τό άπόγευμα άνέ- 
βηκε στό βήμα ή Χρύσα Χατζηβασιλείου. Μίλησε γιά  τίς σχέσεις έπανά- 
στασης, κράτους κα ί δικαίου, γιά τό δίκαιο γενικά κα ί γ ιά  τό ποινικό 
δίκαιο Ιδιαίτερα, πού χρησιμοποίησε τό παλιό καθεστώς γιά  νά διατηρεί 
τήν κυριαρχία τής άστικής τάξης. Ά νά φ ερε παραδείγματα άνώτερης 
άντίληψης ήθικής κα ί δικαίου άπό λαϊκούς δικαστές, πού όδηγήθηκαν 
στίς άποφάσεις τους άπό τίς παραδόσεις, τά  έθιμα κα ί τίς  συνήθειες τού 
τόπου. Τέλος, άφοΰ υπενθύμισε δτι ή Ε πανάσταση δημιουργεί δίκαιο, 
συντάχθηκε μέ κείνους πού ύποστήριξαν τή διατήρηση όρισμένων δ ιατά
ξεων τού ύπάρχοντος ποινικού νόμου καί τήν καθιέρωση τής άρχής τό 
Λαϊκό Δικαστήριο νά δικάζει κατά συνείδηση κα ί νά  υπολογίζει τό 
άγραφο δίκαιο. “Οταν κατέβηκε άπό τό βήμα ή Χρύσα κα ί κάθισε κοντά 
μου ήταν κατακίτρινη κα ί τά χέρια της ύγρά άπό κρύο Ιδρώτα. Π αραπο- 
νέθηκε γιά  κεφαλόπονο καί ζάλη κα ί μού ζήτησε νά  τή συνοδέψω ώς τό 
σπίτι πού έμενε μέ τήν γυναίκα μου Ή ρώ . Βγήκαμε άπό τήν αίθουσα καί 
πήραμε τόν άνήφορο. Πίσω μας έτρεχε ή Ή ρώ , γιατρός, γ ιά  νά προσφέρει 
τή βοήθειά της. Μέ δυσκολία τήν άνεβάσαμε μέχρι τό παλιό σχολείο δπου 
ήταν τό προσωρινό νοσοκομείο κα ί δίπλα τό σπίτι πού έμεναν ο ί δυό.

"Οταν γύρισα είχε τελειώσει ή συνεδρίαση. Στήν πλατεία τού χωριού 
οί έθνοσύμβουλοι, σέ μικρές όμάδες, συζητούσαν ζωηρά. Πολλοί είχαν 
μαζευτεί έξω άπό τό Ταχυδρομείο. Έ μ α θ α  πώς κάτι σχετικό μέ τίς δ ια 
πραγματεύσεις, πού γίνονταν στό Λίβανο, μετάδωσε τό ραδιόφωνο τοΰ 
Λονδίνου. ’Ανέβηκα στό ταχυδρομείο κα ί διάβασα στό δελτίο μιά άνα-
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κοίνωση πώς άρχισε κάποιο «Συνέδριο» μέ συμμετοχή όλων τών πολιτι
κών κομμάτων κα ί έκπροσώπων τών άντιστασιακών όργανώσεων. Τό ρα
διόφωνο μετάδωσε κα ί περίληψη άπό τό λόγο πού έκφώνησε ό πρω θυ
πουργός Π απανδρέου. Ή τα ν  ένας λίβελος ένάντια στόν άγωνιζόμενο έλ- 
ληνικό λαό. Κορώνα του ήταν ένα ύστερικό έπιφώνημα: «Κόλασις είναι 
σήμερα ή κατάστασις τής πατρίδας μας! Σφάζουν οί Γερμανοί, σφάζουν 
τά Τάγματα Ά σφ αλείας, σφάζουν καί οί άντάρτες! Σφάζουν κα ί καί- 
ουν!...». Καί γ ιά  δλα αύτά -  έλεγε ό Παπανδρέου -  φ ταίει τό ΕΑΜ. Αύτό 
δημιούργησε μιά άναταραχή καί τό «ψυχολογικόν κλίμα τό όποιο έπέ- 
τρεψε είς τούς Γερμανούς νά έπιτύχονν είς τό τρίτον ετος τής όονλείας, 
δ,τι όέν είχον κατορθώσει κατά τά όνο πρώτα ετη: Τήν κατασκευήν τών 
Ταγμάτων Άσφαλείας προορισμός τών όποιων είναι ό έμφύλιος πόλε
μος...». Καί στόν τόνο αύτό συνεχιζόταν όλόκληρο κατεβατό πού έριχνε 
λάσπη πάνω  στό μεγαλύτερο έπος πού έγραψε ό έλληνικός λαός μέ αίμα, 
δάκρυ καί όλοκαυτώματα.

Δικαιολογημένα είχε μπει τότε τό έρώτημα: Γιατί κάλεσαν τήν άντι- 
προσωπεία τής άγωνιζόμενης Ε λλά δ α ς στή Μέση Α νατολή; Τ ί έπιδ ι- 
ώκουν οί σκοτεινοί άνθρω ποι; Τήν έθνική Ινότητα ή τόν έμφύλιο πόλεμο; 
Τήν άνάπτυξη τού άγώνα κατά τών καταχτητών, ή τό σταμάτημα κάθε 
πολεμικής δράσης στήν Ε λ λά δ α ;

Ά ρ γ ά  τή νύχτα μέ φώναξαν οί Σ ιάντος καί Ίω αννίδης καί μού είπαν 
νά καλέσω σέ έκτακτη συνεδρίαση τήν ΚΕ τού ΕΑΜ καί νά  ζητήσω νά 
καταδικάσει μέ τηλεγράφημά της τίς συκοφαντίες καί τό διασπαστικό 
λόγο τού Παπανδρέου, άπό κοινού μέ τήν Π ΕΕΑ  καί τό ΚΚΕ.

Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ όμόφωνα δέχτηκε τήν πρόταση.
Τό πρω ί τής άλλης μέρας, 19 τού Μάη, τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο, άφού 

άκουσε τό λόγο τού Παπανδρέου, όπως είχε μεταδοθεί άπό τό σταθμό τού 
Λονδίνου, πήρε τήν παρακάτω  άπόφαση:

«Τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο πού άποτελεΐται άπό 175 άντιπροσώπους 
τού έλληνικού λαού, άφού άκουσε στή ραδιοφωνική έκπομπή τό 
λόγο τού κ. Παπανδρέου, στή σύσκεψη τής Μ. Α νατολής, άποφασί- 
ζει:
Διαδηλώνει τή θέληση τής μεγάλης πλειονότητας τού έλληνικού 
λαού πού έκπροσωπεΐ, νά  άγωνιστεΐ ώς τήν τελική νίκη στό πλευρό 
τών συμμάχων καί κάτω άπό τή φωτεινή καί δοκιμασμένη καθοδή
γηση τού Ε θ ν ικ ο ύ  Συμβουλίου καί τής ΠΕΕΑ .
Ε κ φ ρ ά ζε ι τήν κατάπληξή του γιατί ό κ. Π απανδρέου μίλησε μέ 
άσέβεια, χρησιμοποιώντας συκοφαντίες, άνακρίβειες γιά  τή μεγάλη 
μαχητική όργάνωση τού ΕΑΜ καί τόν ήρωικό έθνικό στρατό 
ΕΛΑΣ, πού άπό τρία χρόνια διεξάγουν άμείλιχτη πάλη ένάντια 
στόν καταχτητή κα ί τούς προδότες. Καταγγέλει τόν κ. Παπανδρέου 
στόν έλληνικό λαό καί στούς λαούς τών συμμάχων, σάν διασπαστή 
τού έθνικού άγώνα καί έχθρό τών έλευθεριών τού λαού. Δ ίνει έν-
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Oi έθνοαύμβουΑοι Θεσσαλίας

τολή στήν Αντιπροσωπεία τής Π ΕΕΑ  νά διαμαρτυρηθεϊ στίς συμμα
χικές κυβερνήσεις γιά  τήν στάση τού κ. Π απανδρέου, πού συνεχίζο- 
νας τή διασπαστική πολιτική τού Τσουδερού, έμποδίζει τή συν
ένωση όλων τών έθνικών δυνάμεων».

Τό ’Ε θνικό Συμβούλιο, μέ τήν άπόφαση του στό κύριο πρόβλημα τής 
πολιτικής στρατηγικής τής έθνικολαϊκής έπανάστασης, άπόδειξε τήν πλέ
ρια ένότητα σκέψης καί δράσης τής καθοδήγησης καί τής βάσης. Μ προ
στά στόν άέρα, τήν Αποφασιστικότητα κα ί τόν ένθουσιασμό πού Εφεραν 
οΐ έθνοσύμβουλοι, άπό δλες τίς  γωνιές τής Ε λλά δ α ς, παραμερίστηκαν δ ι
σταγμοί, ταλαντεύσεις κα ί έπιφυλάξεις πού ύπήρχαν στήν ήγεσία, δταν 
αύτή βρισκόταν στήν άποπνιχτική άτμόσφαιρα τών πολιτικάντηδων κα ί 
μηχανορράφων τής πρωτεύουσας. ΟΙ αίσχρές καί προκλητικές έπιθέσεις 
τού Παπανδρέου σκόρπισαν τίς αύταπάτες. ΟΙ ταλαντευόμενοι τής ήγε- 
σίας ευθυγραμμίστηκαν μέ τήν α ίσιοδοξία τού άγωνιζόμενου λαού. Αύτή 
τουλάχιστον τήν έντύπωση σχημάτισαν τότε δλοι οΐ έθνοσύμβουλοι.

Στό βήμα ό Γραμματέας τών ’Εσωτερικών.

Ό  πρόεδρος τού Συμβουλίου άνάγγειλε: Δ ίνεται ό λόγος στό Γραμματέα 
τών ’Εσωτερικών τής Π ΕΕΑ  συν. Γιώργη Σιάντο.

Ό  Σιάντος προχώρησε κα ί άνέβηκε στό βήμα. Έ π ί  πέντε λεπτά σεί-
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Ό  Ιωακείμ Κοζάνης Ό  Σιάντος στό βήμα

στηκε ή αϊθουοα άπό χειροκροτήματα. Ό λ ο ι όρθιοι έπευφημοΰσαν τό 
ήρωικό Κομμουνιστικό Κόμμα: ΚΟΥ-ΚΟΥ-Ε!... ΚΟΥ-ΚΟΥ-Ε!... Κ- 
Κ-Ε!... χτυπώντας ρυθμικά παλαμάκια.

«Συναγωνιστές κα ί συναγωνίστριες!», άκούστηκε ή φωνή τοΰ Σιάν- 
του. Έ π ικρά ίη σ ε νεκρική σιγή.
«"Ολοι ot άγνοί πατριώτες, πού έρχονται άπό τήν κατεχόμενη στήν 
έλεύθερη Ε λλά δ α , στό Βουνό, (...) άνομάζουν αύτό πού βλέπουν νά 
συντελεϊται έδώ, θαΰμα. Καί πραγματικά είναι θαύμα. 'Ολόκληρη ή 
άνθρωπότητα, άκόμα κα ί αύτοί ot κατακτητές, θαυμάζουν τό γεγο
νός δτι δυό μεγάλες καί Ισχυρές φασιστικές αύτόκρατορίες, πού εί
χαν τήν άξίωση νά ύποδουλώσουν δλο τόν κόσμο, δέν μπόρεσαν νά 
ύποδουλώσουν όλοκληρωτικά τούτη έδώ τή γωνιά τής γής, πού εί
να ι ή 'Ελλάδα μας. "Ομως τό θαΰμα αύτό, δέν είναι τίποτα άλλο 
παρά ή μεγάλη κα ί άνεξάντλητη δύναμη τοΰ άγωνιζόμενου λαοΰ. 
Αύτό είναι τό θαΰμα! (...) Λαός άοπλος κα ί λαός ένοπλος, είναι ένα 
μεγάλο συνεργείο! (...) 'Ολόκληρο αύτό τό συνεργείο κάνει πόλεμο, 
πόλεμο έθελοντικό. Ό  καθένας μέ τόν τρόπο του. Αύτό δέν είναι 
κάτι τό τυχαίο (...) θά πει δτι κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο είναι έκεΐνο 
πού ζητάει. Τί, άλήθεια, είναι-αύτό; Ό  έλληνιχός λαός παλεύει γιά  
νά διώξει τόν ξένο καταχτητή άπ' τά χώματά τον, ταυτόχρονα ν ’ 
άποκτήσει τήν έσωτερική του λευτεριά. Άκόμα ό έλληνικός λαός 
παλεύει γιά ίνα  καλύτερο αύριο. Αύτό μέ λίγα λόγια είναι τό περι-
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Από τίς έργαοίες τού Εθν Συμβουλίου,ατό βήμα 
ό σμήναρχος Μίχος ,ό  Σταμ. Χατζήμπεης

Εθνικού Συμβουλίου



Εθνοσύμβουλοι Αθήνας

εχόμενο τοϋ σημερινού άγώνα τού λαού. Αύτό είναι τό κίνητρο, 
αύτό είναι πού φλογίζει τήν Ε λλά δ α  μας όλόκληρη...».

Στή συνέχεια ό Σιάντος δίνει στοιχεία γιά  τή δημιουργία καί άνά
πτυξη τού άγώνα. Γιά τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο είπε:

«Βάλαμε Ενα μεγάλο άγκωνάρι γιά  τή θεμελίωση τής Λαϊκής Δημο
κρατίας. Τά στοιχεία πού σάς διάβασα δείχνουν ότι ξεπεράστηκαν 
καί οί πιό αίσιόδοξοι ύπολογισμοί. Ή  θέληση τον λαοϋ ν ’ άποκτή- 
σει λαοκρατικούς θεσμούς, ή θέληση τον νά κυβερνήσει ξεπέρασε 
κάθε αίσιόόοξη πρόβλεψη».

Μιλώντας γ ιά  τήν αύτοδιοίκηση είπε:

« Ά ν  μέ τή συγκρότηση τοϋ ’Εθνικού Συμβουλίου βάλαμε 6να λιθά
ρι, μέ τήν τοπική αύτοδιοίκηση βάζουμε πολλά λιθάρια γ ιά  τή 
Λαϊκή Δημοκρατία. (...) Έμεϊς θέλονμε την τοπική αύτοδιοίκηση 
μέσο συμμετοχής τοϋ λαοϋ στή διοίκηση τοϋ τόπον, θέλουμε νά κά
νουμε τό λαό νοικοκύρη καί διευθυντή στό σπίτι του... (ζωηρά χει
ροκροτήματα). (...) Ό σοδή ποτε καλή καί λαϊκή κι άν είναι μιά Κεν
τρική Κυβέρνηση, δέν μπορεϊ νά  γίνει ήλιος πού νά φέξει σ’ όλη τή 
χώρα κα ί νά  κινήσει ά π’ τήν ΆΘήνα όλες τίς  ζωντανές δυνάμεις τού 
Εθνους. Α ύτό μόνο μέ τήν αύτοδιοίκηση μπορεϊ νά  γίνει, 
θέλουμε άκόμα τήν αύτοδιοίκηση μέσο προστασίας τής υγείας, μέσο 
πρόνοιας κα ί πολιτισμού τών πόλεων κα ί τών χωριών», είπε στή
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Έθνοσύμβουλοι Πελοποννήσου

συνέχεια ό Γ. Σιάντος. Καί πρόσθεσε: «...ή Εδια ή αυτοδιοίκηση 
φτιάχνει νέους άνθρώπους κα ί γ ιά  την καθιέρωση έλέγχου τών 
άποφάσεων. Μέ τήν τοπική αυτοδιοίκηση, τή Βουλή κα ί τά  άλλα 
λαοκρατικά όργανα, θά φτάσουμε στή Λαϊκή Δημοκρατία.

'Η  αύτοδιοίκηση — είπε — είναι ένα μεγάλο καρφί στήν Αντίδραση. 
Γιατί; Γιατί καταλαβαίνει πώς αύτή είνα ι φυτώριο τής Λ αϊκής Δ η
μοκρατίας, είναι θεμελίωση κα ί άνάπτυξη τής λαϊκής κυριαρχίας, 
είναι, μέ λίγα λόγια, αύτό πού δέν τή συμφέρει, αύτό πού χτυπάει τά 
προνόμιά της. Ά ν  τολμάει άς άγγίξει τό λαοκρατικό αύτό θεσμό, 
πού καταχτήθηκε μέ τό σπαθί τον καί πού είναι μέσα στήν ψυχή τον 
λαού. Αύτό άς τό εχει νπόψη της ή άντίόραοη», (θυελλώ δη χειρο
κροτήματα).

Κατόπιν δ Γ. Σ ιάντος μίλησε γιά  τήν Έ θν ικ ή  Πολιτοφυλακή:

«Ή  Έ θν ικ ή  μας Πολιτοφυλακή δέν έχει καμιά σχέση, δέν έχει τ ί
ποτε τό κοινό μι τή χωροφυλακή. Ε ίνα ι δργανο τού λαού, συμπα
ραστάτης του κα ί ο / ι  «νσμοφύλακας, δπως ήταν ή χωροφυλακή. 
Σκοπός τής έθνικής πολιτοφυλακής είνα ι ή περιφρούρηση τής τιμής, 
τής ήσυχίας, τής άσφάλειας κα ί τής περιουσίας τών πολιτών, ή 
προστασία, ή άνάπτυξη τών έλευθεριών καί δικαιωμάτων τού λαοΰ. 
Ά κ ό μα  σκοπός της είναι τό χτύπημα καί τό ξερίζωμα τής κατασκο
πείας.
Ή  έθνική μας πολιτοφυλακή είναι φορέας πολιτισμού, ό δάσκαλος
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Π TO €ΟΝ!ΚΟ ίΥΜΒΟΥΑΙΟ

Εθνοσύμβουλοι Μακεδονίας

τοί' λαοί1. Τά στελέχη καί οι πολιτοφύλακες πρεπει νά είναι υποδεί
γματα, άνώτεροι άνθρωποι, πού μέ τό παράδειγμά τοί'ς νά ένθουσι- 
άζουν καί νά δραστηριοποιούν τό λαό καί νά βοηθάνε στήν ικανο
ποίηση τών λαϊκών άναγκών. Τέτοια τή θέλουμε τήν έθνική πολιτο
φυλακή. Τέτοια πρέπει νά γίνει καί θά γίνει». (Θυελλώδη χειροκρο
τήματα).

Μετά, ό Σ ιάντος μίλησε γ ιά  τόν τρόπο πλαισίωσης, διάρθρωσης, δ ι
οίκησης, έφοδιασμοΰ· κα ί λειτουργίας τού Σώματος Ε θ ν ικ ή ς  Πολιτοφυ
λακής καί κατάληξε:

«Συναγωνιστές καί συναγωνίστριες,
ΟΙ σημερινές Ιστορικές στιγμές είναι πολύ σοβαρές καί τό βάρος 
τών ευθυνών πού πέφτει στίς πλάτες μας είναι πολύ μεγάλο. ’Α π’ τό 
σημερινό άγώνα θά κριθεΐ ή τύχη τού λαού μας γ ιά  πολλά χρόνια. 
Έ χουμε πολυμέτωπο άγώνα ζωής ή θανάτου. ’Αντιμετωπίζουμε 
πολλούς έχθρούς σκληρούς, ύπουλους καί δυνατούς άκόμα. Κύριος 
στόχος τών πυρών μας: ένάντια στούς ξένους κατακτητές. Έ κεϊ 
πρέπει νά συγκεντρώνονται όλα τά πυρά μας. Συνάμα άλύπητο 
τσάκισμα κάθε "Ελληνα προδότη, πού συμμαχεί μέ τόν κατακτητή.
Γιά νά θεμελιώσουμε τή Λαοκρατία κα ί νά βαδίσουμε στή Λαϊκή 
Δημοκρατία πρέπει νά νικήσουμε. Κ αί θά νικήσουμε πολεμώντας 
στό πλευρό τών μεγάλων συμμάχων, γιά νά έλευθερώσουμε τή χώρα, 
καί χτίζοντας τούς λαοκρατικούς θεσμούς, θ ά  νικήσουμε για τί κρα-
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Εθνοσύμΰουλοι Μακεδονίας

τοϋμε τόν παλμό τον έλληνικού λαού καί πιστεύουμε στήν άνεξάν- 
τλητη όνναμή τον».

“Οταν τελείωσε τήν έκθεσή του ό Σιάντος, όρθιοι ot έθνοσύμβουλοι 
καί τό άκροατήριο ξέσπασαν σέ χειροκροτήματα καί ζωηρότατες έκδηλώ- 
σεις ένθουσιασμοΰ καί άγάπης στό ΚΚΕ κα ί σεβασμού στό πρόσωπο τοϋ 
παλαίμαχου κα ί τιμημένου λαϊκού ήγέτη, Γραμματέα τής ΚΕ τού ΚΚΕ 
συν. Γιώργη Σιάντου.

’Ακολούθησαν πολυάριθμες όμιλίες άπό έθνοσύμβουλους πού δού
λευαν στήν Αύτοδιοίκηση, τήν ’Εθνική Πολιτοφυλακή κα ί στελέχη πολι
τικών όργανώσεων.

Ή  συζήτηση γιά  τά  ζητήματα τής Γραμματείας ’Εσωτερικού τελείωσε 
τό βράδυ τής 6ης μέρας τών έργασιών τού ’Εθνικού Συμβουλίου, στίς 20 
τού Μάη 1944.

ΟΙ "Αγγλοι θριαμβολογούν.

Τό ’Εθνικό Συμβούλιο συνέχιζε τίς  έργασίες του. Στίς 21 τού Μάη, όγδοη 
μέρα τών συνεδριάσεων του, όρκίστηκαν ο ί 14 νέοι έθνοσύμβουλοι, πού 
έφτασαν καθυστερημένα άπό τήν Πελοπόννησο μ’ έπικεφαλής τό στρατι
ωτικό άρχηγό τών άνταρτών τού ΕΛΑΣ τού Μ όριά πτέραρχο Μίχο κα ί τό
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Εθνοσύμβουλοι Ηπείρου

Δήμαρχο τής Πάτρας Π. Ροΰφο. πολιτευτή τοΰ Λαϊκού Κόμματος. Δ ια 
βάστηκαν μερικά ψηφίσματα καί στή συνεχεία έγινε πολιτικό μνημόσυνο 
τοΰ ηγετικού στελέχους τού λαϊκού έπαναστατικού κινήματος καί μέλους 
τού ΠΓ τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ, Δημήτρη Γληνού.

Τό άπόγευμα δέν έγινε συνεδρίαση. Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, τό 
βραδάκι τό θεατρικό συγκρότημα τού Β. Ρώτα θά έδινε παράσταση μέ τό 
έργο του Ρήγας ό Βελεστινλής. "Ολοι ot έθνοσύμβουλοι καί πλήθος πολι
τών καί μαχητών είχαν συγκεντρωθεί στήν πλατεία κα ί είχαν πάρει θέσεις 
μπροστά στήν πρόχειρη σκηνή. Σχεδόν κανένας δέν άντιλήφθηκε πώς άπό 
τήν πλατεία είχαν έξαφανιστεϊ δλα τά  άνώτατα στελέχη τού ΚΚΕ κα ί λίγο 
άργότερα κα ί τού ΕΑΜ  καί δλοι ol Γραμματείς τής ΠΕΕΑ . Τ ί είχε συμ- 
βεί;

Έ ν α  ραδιοτηλεγράφημα τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ πρός τό Γραμματέα τών 
Στρατιωτικών, τόν πληροφορούσε δτι μόλις έφτασε άπό τήν 8 Σ Α  τό 
παρακάτω  τηλεγράφημα πού διαβιβάστηκε μέσω τού μηχανισμού τού 
ΣΜΑ. Ή τα ν  τό άνακοινωθέν τής συνδιάσκεψης καί έλεγε:

«Βηρυτός 21 Μαίου 1944.
Χθές, 20 Μαίου 1944, έτερματίσθησαν οί συσκέψεις τού Ε θνικού  
Συνεδρίου είς τό όποιον έλαβον μέρος ol άντιπρόσω ποι δλοκλήρου 
τοΰ πολιτικού κόσμου τής Ε λλά δ ος καί τών μαχητικών όργανώσε
ων.
Ό  πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου ώμίλησεν τελευταίος. 'Υπεγράμ-
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Ή συντακτική έπιτροπή τής * Ελεύθερης Ελλάδας·' στό βουνό. Από άριατερά: 
Χατζής. Βιόάλης. Καρβούνης. Μπ Κλάρας. Β. Γεωργίου.(Φωτογραφίζει ή Ήρώ Χατζή)

μισε τό Έ θν ικ όν πρόγραμμα τό όποιον όμοθύμως έγένετο δεκτόν ώς 
έθνικός Χάρτης καί ύπεγράφη ύφ' όλων τών μελών.
Ή  συνεργασία τής μελλοντικής Πανελληνίου Κυβερνήσεως Σ υνα
σπισμού θά βασισθή εις αύτόν τόν Χάρτην.
’Αφού υπέγραψαν όλοι οΐ άντιπρόσωποι, άνεξαιρέτως, έν μέσω γε
νικών χειροκροτημάτων, ο ΐ άντιπρόσωποι έξέφρασαν τόν θαυμασμό 
των κα ί τήν ευγνωμοσύνην πρός τόν “Ελληνα Π ρωθυπουργόν, δ ιά  
τήν Ικανότητα μέ τήν όποίαν διηύθυνεν τό έργον τής διασκέψεως τό 
όποιον ώδήγησεν είς τήν έπίτευξιν τής ’Εθνικής Ένότητος.
Κατά τήν λήξιν τής συνεδριάσεως όλοι ο ΐ άντιπρόσω ποι όρθιοι έκ- 
ράτησαν σιγήν ένός λεπτού εις μνήμην τών νεκρών αύτού τού πολέ
μου καί τών τραγικών άλληλοκτόνων ταραχών, κατόπιν έζητωκραύ- 
γασαν υπέρ τού "Εθνουο κα ί τών συμμάχων».

'Ο  ραδιοσταθμός τού Λονδίνου, τό ίδ ιο  βράδυ, άφού μετάδωσε τό 
παραπάνω άνακοινωθέν, άνάφερε σέ συντομία, άλλά άρκετά καθαρά, 
έτσι πού νά μπορεί νά  σχηματιστεί γνώμη στήν κατεχόμενη 'Ε λλάδα κα ί 
στό Βουνό, τό περιεχόμενο τής συμφωνίας πού είχε υπογράφει στό Λ ίβα
νο. Ή τα ν  κάτι πού προκαλούσε έκπληξη, μά κα ί άμφιβολίες άν ήταν δυ
νατό νά  είχαν ύπογράψ ει οΐ άντιπρόσωποι τού άγωνιζόμενου λαού, σάν 
κείμενο συμφωνητικού, ένα τέτοιο λίβελο έναντίον τού έθνικολαϊκού κ ι
νήματος, μιά τέτοια αισχρή κατασυκοφάντηση τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, όπως
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ήταν ό λόγος τοΰ Παπανδρέου πού άνυψώνονταν σέ «Έ θν ικ ό  Χάρτη» καί 
σύμβολο «Έ θνικής ένότητας». Στό λόγο αύτό περιλαβαινόταν δλο τό κα- 
τηγορητήριο κατά τοϋ ΕΑΜ . πού είχε έκτοξεύσει ό Παπανδρέου μέ τόν 
έναρκτήριο λόγο του, είχαν δμως άφαιρεθεΐ οί φράσεις πού είχε γιά τούς 
«ά π ό ν τ ε ς» άπό τήν παλλαϊκή έξέγερση έναντίον τών καταχτητών.

Σύγχυση στό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ.

Ά ρ γ ά  τή νύχτα μέ κάλεσαν νά πάρω μέρος στή συνεδρίαση τών μελών τοϋ 
ΠΓ τού ΚΚΕ, πού βρίσκονταν στίς Κορυσχάδες.

'Ό τα ν μπήκα στό προσωρινό γραφείο τοϋ ΠΓ, πού ήταν στό δεύτερο 
πάτωμα ένός νεόχτιστου σπιτιού στήν πλατεία τού χωριού, βρέθηκα 
μπροστά σέ μιά άσυνήθιστη είκόνα. Τά μέλη τού ΠΓ όρθιοι μιλούσαν καί 
χειρονομούσαν χωρίς ν ’ άκούει ό ένας τόν άλλο. Ή  Χρύσα Χατζηβασιλεί- 
ου, πού μέ δυσκολία σηκώθηκε άπό τό κρεβάτι, έκλαιγε καί άδ ιάκοπα 
έπαναλάβαινε: Σάς τό έλεγα, δέν είναι ό Πέτρος (σ.σ. ό Π. Ρούσος, άν
τρας τής Χρύσας) γ ιά  τέτοιες δουλειές!.. Ό τ α ν  έπικράτησε κάποια  τάξη, 
δλοι συμφώνησαν πώς άν πραγματικά ύπογράφτηκε άπό τήν άντιπροσω- 
πεία  μας τέτοια συμφωνία ήταν άπαράδεχτη. Δέν μπορούσαν δμως νά 
παραδεχτούν πώ ς μιά τόσο σοβαρή στή σύνθεση άντιπροσωπεία, ένός 
τόσο μεγάλου καί ούσιαστικά μοναδικού κινήματος άντίστασης κα ί ένο
πλης πάλης ένάντια στούς κατακτητές, θά ήταν δυνατό νά δεχτεί τέτοιο 
έξευτελισμό καί ταπείνωση, πού νά κρατήσουν σιγή ένός λεπτού κα ί γιά  
«...τά τραγικά θύματα τών άλληλοκτόνων ταραχών», δηλαδή γ ιά  τούς 
σκοτωμένους γερμανοτσολιάδες κα ί τούς ξενοκίνητους έχθρούς τού λαού.

Ε π ε ιδ ή  δέν ύπήρχαν στοιχεία, τό ΠΓ άποφάσισε όμόφωνα, πρίν π ά 
ρει συγκεκριμένη θέση, νά  συζητήσει μέ τούς άντιπροσώπους τού ΚΚΕ 
στήν ΚΕ τού ΕΑΜ καί στήν Π ΕΕΑ  γιά  νά σταλεί άμέσως τηλεγράφημα, 
ύπογραμμένο άπό τούς έπικεφαλής τής Π ΕΕΑ , τοϋ ΕΑΜ  καί τοϋ ΚΚΕ, 
πού νά ζητάει άπό τήν άντιπροσωπεία έξηγήσεις.

Έ φ υ γα  άπό τό γραφείο. Συγκέντρωσα τά μέλη τής ΚΕ τού ΕΑΜ  καί 
έβαλα τό ζήτημα. Δέν ύπήρχε άντίρρηση. Τό ίδ ιο  όμόφωνα πάρθηκε ά πό
φαση στήν Π ΕΕΑ  κα ί σέ συνεργασία Σιάντου κα ί Τσιριμώκου συντά
χθηκε τό τηλεγράφημα, πού τό ύπόγραψα γ ιά  τήν ΚΕ τού ΕΑΜ , τό πρωί 
τής άλλης μέρας, 22 τού Μάη.

Στίς 22 τού Μάη, ένατη μέρα τών έργασιών τού Ε θν ικ ο ύ  Συμβουλί
ου, γινόταν συζήτηση πάνω  σέ διάφορες άναφορές καί έρωτήσεις. Πα- 
ρευρίσκονταν δλα τά  άνώτατα καθοδηγητικά στελέχη κα ί παρακολου
θούσαν ήρεμα, δμως μέ ζωγραφισμένη στά πρόσωπά τους τήν άνησυχία. 
Ξ αφνικά στό βήμα άνέβηκε Ινας καπετάνιος έθνοσύμβουλος κα ί μέ άγα- 
νάκτηση κα ί βροντερή φωνή είπε: Ε ίνα ι κοινό μυστικό πώς στή Μέση 
Α να τολή  ύπογράφτηκε μιά άντεθνική κα ί άντιλαϊκή συμφωνία καί δτι ή 
Π ΕΕΑ  έχει έπίσημα πληροφορηθεΐ γ ιά  τό γεγονός αύτό. Ρωτούμε τήν 
Π Ε Ε Α  γιατί σ ιωπάει κα ί δέν ένημερώνει τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο; Ποιό
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είναι τό περιεχόμενο αύτής τής συμφωνίας; Καί άν είναι άσύμφορη καί 
έπιζήμια γιά  τό λαό μας τί σκέφτεται νά κάνει; Τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο, 
συνέχισε ό καπετάνιος, είναι άνήσυχο. Ό  λαϊκός μας στρατός δέ θά δε
χτεί ταπεινώσεις κα ί βρισιές άπό τούς συνεργάτες τών κατακτητών καί 
τούς ραγιάδες καί «άπόντες». Στό όνομα τών άκατάβλητων μαχητών τον 
ΕΛΑΣ, άπαιτώ  σεβασμό τών άγώνων καί θυσιών του, κατάληξε ό όμιλη- 
τής, χτυπώντας γερά τή γροθιά  του πάνω  στό βήμα. Σείστηκε ή αίθουσα 
άπό τά χειροκροτήματα. Ό ρ θ ιο ι όλοι τραγούδησαν τόν ύμνο τοΰ ΕΛΑΣ.

Ό  άντιπρόεδρος Μ πακιρτζής πληροφόρησε τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο 
ότι ζητήθηκαν έξηγήσεις άπό τήν άντιπροσωπεία καί δήλωσε πώς άποφά- 
σεις στό σοβαρό αύτό πρόβλημα θά  πάρει ή ΠΕΕΑ άπό κοινού μέ τό 
Έ θνικό  Συμβούλιο. Τό άπόγευμα, τήν ώρα πού ό Γραμματέας τής Γεωρ
γίας έκανε τήν έκθεσή του, έφτασε ένα δεύτερο τηλεγράφημα άπό τό ΓΣ 
τοΰ ΕΛΑΣ. Κοινοποιούσε άναφορά τής άντιπροσωπείας, μέ ήμερομηνία 
22 Μαΐου, πού έλεγε:

«Έ πήλθε συμφωνία έπί προγράμματος. Στόπ. Χάριν έθνικής ένό- 
τητος συμφώνως άρχάς μας προέβημεν άναγκαίας υποχωρήσεις. 
Στόπ. Συνεχίσωμεν Κάιρον συνομιλίας έπί συνθέσεως κατανομής 
'Υ πουργείων κα ί ’Αρχιστρατήγου. Στόπ. Ά ποστείλατε όνόματα 
υπουργών άνά τρία. Κ Κ ΕΕΑ Μ -Π ΕΕΑ  ώστε έπί όριστικού άριθμού 
είς όν καταλήξωμεν εχομεν έλευθερίας έπιλογής. Στόπ.
Γνώμη κα ί έπιθυμία Προέδρου είναι μή μετάσχη προσωπικώς. Στόπ. 
’Ανάγκη έχετε ύπ ' όψ ιν κυβέρνησις παραμείνη όλη προσωρινώς 
Κάιρον κα ί άργότερον πραγματοποιηθεί μεταφορά 'Υπουργείων 
αυτόθι. Στόπ.

Σβώλος, Πορφυρογένης, Ροΰσος».
Τώρα π ιά  δέν υπήρχαν άμφιβολίες ότι ή συμφωνία πού έγινε στό Λ ί

βανο, δίχως προηγούμενη συνεννόηση μέ τήν καθοδήγηση πού βρισκόταν 
στό Βουνό, ήταν έξω άπό τίς όδηγίες πού είχαν δοθεί κα ί σέ ριζική άντί- 
θεση μέ τίς άρχές κα ί τό πνεύμα τοϋ άγώνα τού έλληνικού λαοϋ. Μέ 
πλήρη όμοφωνία τού ΠΓ τού ΚΚΕ, τής ΚΕ τού ΕΑΜ καί δλων τών μελών 
τής ΠΕΕΑ στάλθηκε στήν άντιπροσω πεία τό παρακάτω  αυστηρό τηλε
γράφημα:

«Έλληνικήν Κυβέρνησιν
διά  Σβώλον, Π ορφυρογένην, Ρούσον

Κάιρον
Έ λάβομεν μοναδικόν τηλεγράφημά σας. Στόπ. Ό π ο ιο ν  άναφέρετε 
έπήλθε συμφωνία μέ ίδικάς σας υποχωρήσεις, όποίας παραλείψαΐε 
γνωρίσετε. Στόπ. Ραδιοφωνηθέντες όροι συμφωνίας είναι έξω καί 
έναντίον γραπτών όδηγιών μας. Στόπ. Ε ντολή  σας αύστηρώς καθο
ρισμένη δ ιά  συμφωνίαν έξασφαλίζουσαν έπιδ ιώ ξεις άγωνιζομένου 
Έ θνους. Στόπ. ’Αναμένομεν έπειγόντως έξηγήσεις. Στόπ.
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Διά Π ΕΕΑ . Στόπ. Μ πακιρτζής. Στόπ. Δ ιά  ΚΕ ΕΑΜ Χατζής Στόπ.
Δ ιά ΚΚΕ Σιάντος. Στόπ».
23.5.44

Τό τηλεγράφημα διαβάστηκε στό ’Εθνικό Συμβούλιο καί έγκρίθηκε 
μέ ένθουσιασμό.

Τό Ε θνικό Συμβούλιο βάζει ζήτημα Ανάκλησης τής Αντιπροσωπείας.

Στό μεταξύ κάθε μέρα ό ραδιοσταθμός τού Λονδίνου άνακοίνωνε νέες 
Αποφάσεις τής συνασπισμένης άντίδρασης στό Κάιρο. Βιάζονταν νά δη
μιουργήσουν περισσότερα πλεονεκτήματα, πρ ίν νά άποφασίσει τό λαϊκό 
κίνημα νά στείλει τούς δικούς του ύπουργούς.

Στίς 24 τού Μάη όρκίστηκε ό Παπανδρέου σάν πρόεδρος τής Κυβέρ
νησης, ό Βενιζέλος ’Αντιπρόεδρος κα ί οΐ Σακαλής, Δραγούμης καί Λαμ- 
πριανίδης σάν μέλη. Τήν άλλη μέρα όρκίστηκαν καί οΐ υπουργοί Ά π . 
Μ υλωνάς, Π. Ράλλης. Πέντε θέσεις γ ιά  τά οίκονομικά υπουργεία μέναν 
άνοικτές γ ιά  τό έθνικολαϊκό κίνημα.

Τό τηλεγράφημα πού στάλθηκε στίς 23 τού Μάη οΐ Ά γγ λ ο ι τό καθυ
στερούσαν σκόπιμα. Ό  Σβώλος άγωνιούσε. Στίς 24 τού Μάη έστειλε δεύ
τερο τηλεγράφημα στήν Π ΕΕΑ , μέ τό όποιο έδινε τά  βασικά στοιχεία τής 
συμφωνίας καί τελείωνε: «...Πάντως παρακαλοϋμεν άποστείλατε άμέσως 
όνόματα ώς τό προηγονμενον μας τηλεγράφημα εχοντες νπ ’ δψιν έπετν- 
χαμε καλντέραν δννατήν υπό τάς σημερινός σννθήκας λνσιν έγκρινομένην 
άπό πάσας πλευράς».

Τό ’Εθνικό Συμβούλιο συνέχιζε τή δημιουργική του έργασία. Τή δέ
κατη μέρα 23.5.44 άσχολήθηκε μέ τήν Π α ιδεία καί τά  έκπαιδευτικά προ
βλήματα. Τήν ένδέκατη 24.4.44 μέ τά  προβλήματα τής ’Εθνικής Ο ικονο
μίας, τή δωδέκατη 25.4.44 μέ τήν Κοινωνική Πρόνοια κα ί τήν 'Υγιεινή, 
τήν δέ δέκατη τρίτη μέρα, 26 τού Μάη, άσχολήθηκε μέ τόν ’Επισιτισμό 
καί τήν όργάνωση τής σωτηρίας τής σοδειάς, τήν καλύτερη όργάνωση τής 
ΕΤΑ κα ί τή διάθεση τών όμολογιών τής Π ΕΕΑ . ’Επίσης έγινε έκθεση γιά  
τό έργο τής Λαϊκής Διαφώτισης.

Τή μέρα έκείνη δόθηκαν στούς έθνοσύμβουλους τά  πρώ τα (καί μονα
δικά) όκτώ γραμματόσημα, μιά σειρά μέ άγωνιστικές σύγχρονες πα ρ α 
στάσεις. Τά πρώ τα γράμματα πού στάλθηκαν μ’ αύτά τά γραμματόσημα 
σφραγίστηκαν μέ τήν ειδικά φτιαγμένη σφραγίδα τού ταχυδρομείου Κο- 
ρυσχάδων.

Έκείνη τή μέρα έφτασε καί άλλο, τό τρίτο στή σειρά, τηλεγράφημα 
τού Σβώλου πού έγραφε:

«Έ χομεν σταθεράν πεποίθησιν δτι παρά μεγάλας δυσκολίας δέν
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απεμακρύνθημεν βασικας ύρχάς μας καλής διεξαγωγής τοΰ έθνικού 
άγώνος καί τής κατοχυρώσεως τής λαϊκής κυριαρχίας. Στόπ. Τούτο 
έγένετο καί δ ιά  συγκεκριμένων συμφωνιών καί διά  τής δημιουργίας 
μή συγκεκριμένων προϋποθέσεων πρός περαιτέρω  άποτελέσματα. 
Δ ιά προηγουμένου έγνωρίσαμεν βασικούς δρους συμφωνίας. Στόπ. 
’Επί τμήματος κυβερνήσεως έλήφθη όμόφωνος άπόφασις άναβλη- 
θείσης προσωρινώς μεταφοράς πραγματοποιηθησομένης τό ταχύτε- 
ρον. Στόπ. Δέν βλέπομεν φόβον ματαιώσεως δεδομένου δτι ύπό 
υπευθύνων άνεγνωρίσθη δτι μόνον ή ύπαρξις ένός τμήματος έντός 
’Ελεύθερης Ε λ λά δ ο ς έπιτρέπει υπεύθυνον διοίκησιν. Ρητώς άπε- 
κρούσθη διάλυσις ΕΛΑΣ. Στόπ. Ό λ α ι  όμάδες ένοποιηθώσι ένισχυ- 
όμεναι ένδεχομένως δ ιά  νέων δυνάμεων δταν καταστεί δυνατόν. 
Στόπ. Έ π ί  τού πολιτειακού έμμενόντων δλων γνωστήν κοινήν δή- 
λωσιν άπεφασίσθη δπως τεθή σκοπός κυβερνήσεως άποσαφήνισις 
έπειδή δέν θεωρείται σκόπιμος διά  πολλούς λόγους τεθεί τούτο 
προϋπόθεσις ένότητος. Ούτω τεθέντων πραγματικών ζητημάτων καί 
μηδεμιάς μεταβολής σημερινής πραγματικότητος άποφασισθείσης, 
νομίζομεν καλώς έτέθησαν αί βάσεις ένότητος συμφώνως ήμετέρας 
άρχάς. Στόπ. Περιεχόμενον συμφωνίας κατοχυρώνει λαϊκήν θέλη- 
σιν. Στόπ. Φυσικά συμμετοχή μας είς κυβέρνησιν εύρυνομένην τό 
ταχύτερον συντελέση ματαιωθή κάθε άντίθετος τυχόν άπόπειρα. 
Στόπ. Παρακαλοΰμεν κατανοηθή καλώς δτι έσταθμίσαμεν σοβαρό
τατα πάντα στοιχεία σημερινής καταστάσεως ένταύθα, Ε λ λά δ α  καί 
διεθνώς κα ί καταλήξαμεν καλυτέραν λύσιν πρός ήν πάσαι πλευραί 
συμφωνούν κα ί πρός ήν παρά δημοκρατικάς έπιθέσεις έναντίον μας 
πάντες οί σύνεδροι δέν ήδύναντο έν τέλει είμή συμφωνήσουν. Στόπ. 
Ά λλω στε καί έπεφυλάχθημεν παρακολουθήσωμεν συμφωνίαν έν έκ- 
τελέσει ύ π ’ δψ ιν άναγκαίων έγγυήσεων. Ά ναμένομεν άμέσως όνό- 
ματα ΐνα  άναγγελθή σχηματισμός κυβερνήσεως. Σβώλος».

Τά δυό τηλεγραφήματα τού Σβώλου έδειχναν δτι οί άντιπρόσωποι 
τής μαχόμενης Ε λ λά δ α ς  βρίσκονταν κάτω άπό τήν έφιαλτική πίεση τής 
διάλυσης τής ΕΚΚΑ καί τού στρατού τής Μέσης Α νατολής. Πέρασαν 
στήν άρχή στήν άμυνα καί τήν άπολογία κα ί στό τέλος πίστεψαν πώς καί 
μόνο τό γεγονός δτι μάς δέχονταν, έστω κα ί σάν φτωχούς συγγενείς, ήταν 
έπιτυχία μας. ’Επικαλούνταν τίς  διεθνείς συνθήκες καί τό συμμαχικό 
παράγοντα, βλέποντας μονάχα τήν κατάσταση καί τίς  διαθέσεις τών άγ- 
γλων, χωρίς μέχρι κείνη τή στιγμή νά έπιχειρήσουν νά  διαπιστώσουν τή 
θέση καί τή στάση τής Σοβιετικής -Ένωσης άπ έναντι στό έλληνικό έθνικο- 
λαϊκό κίνημα κα ί τίς έκτιμήσεις της γιά  τό ρόλο τής Α γγ λ ία ς  στά γεγο
νότα τής Σάμου καί τής Μέσης Α νατολής.

Τό άπόγευμα, στίς 26 τού Μάη, τό ΠΓ τού ΚΚΕ διάβαζε τά δυό τη
λεγραφήματα (24 κα ί 25 τού Μάη). Ή  συνεδρίαση, πού βάσταξε δλη τή 
νύχτα, ήταν έξαιρετικά δύσκολη, πα ρ’ δλο πού στήν καταδίκη τής συμφω
νίας δέν ύπήρχαν άντιρρήσεις. Στήν άρχή ούτε γ ιά  άναθεώρησή της μέ
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Μιά φάση άπό τίς έργασίες του Έθν. Στό βήμα ένας αγρότης
Συμβουλίου. Στή μέοη μπροστά διακρί- έθν/λος Αγρίνιου
νεται ό Μιλτ. Παπακώστας έθν/λος Θεσ

σαλίας

Ενέργειες τής Ιδιας άντιπροσωπείας, στήν όποία νά δοθεί πίστωση χρόνον 
γιά νά έπιδιώ ξει νά πετύχει ευνοϊκότερους όρους συμμετοχής μας στήν 
κυβέρνηση, δέν γινόταν λόγος. 'Υποχρεώθηκα νά άναφέρω τίς άντιρρή- 
σεις πού θά προβληθούν άπό τήν ΕΛΔ καί πρόσθεσα πώς θά πρέπει νά 
γίνει μιά πιό προσεκτική έξέταση δλων τών παραγόντων πρ ίν καταλήξουν 
σέ άπόφαση. Ά ν  δεχτούμε τή συμφωνία -  είπα -  παραιτούμαστε άπό 
τούς σκοπούς καί τίς καταχτήσεις τού λαού κα ί συντελούμε στήν έπι- 
στροφή τού παλιού καθεστώτος. Αύτό θά έχει άρνητική έπίδραση στούς 
άγωνιστές, πού θά χάσουν τούς κύριους σκοπούς πού άποτέλεσαν τά κί
νητρα τής πάλης τους. ’Αν όμως κρίνετε πώς δέν συμφέρει ή άμεση άνά- 
κληση πού νά συνοδεύεται μέ άποφασιστικά μέτρα, δηλαδή άνάπτυξη τής 
Π ΕΕΑ σέ Δημοκρατική Κυβέρνηση, τότε νά  στείλουμε άμέσως τούς 
ύπουργούς μας στήν κυβέρνηση τού Καΐρου. Νά βάλουν τό πρόβλημα τής 
έντασης τής πάλης ένάντια στούς κατακτητές κα ί προδότες, νά άποκηρυ- 
χθούν οί κουίσλινγκς κα ί οΐ συνεργάτες τους, νά  άπαιτήσουν τήν άμεση 
άποκατάσταση δλων τών όπλιτών κα ί άξιωματικών στό στρατό τής Μέσης 
’Ανατολής, τήν άποστολή πολεμικού ύλικού, τό διορισμό ’Αρχιστρατήγου 
καί τήν άποστολή κυβερνητικού κλιμακίου στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα. Μιά 
κυβέρνηση βασικά άντιδραστική δέν μπορεϊ καί δέν θέλει -  μά κι άν θε
λήσει δέ θά τήν άφήσουν οί "Αγγλοι -  νά φτιάξει τέτοια πράγματα. Τότε 
οί υπουργοί μας θά δηλώσουν πώς δέν μπορούν νά συμμετέχουν σέ μιά 
Κυβέρνηση, πού ευνουχίζει τόν άγώνα γ ιά  τήν άπελευθέρωση κα ί θά
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Αηό άριοτερά στό βήμα: Παλάοκας. Σιρίγγος °  ^χαύρος Πέκια*ουύη<
Γραμματέας του Ε Ε AM 

Θεσ/κης

παραιτηθούν. Μέ τόν έλιγμό μας αύτόν κερδίζουμε χρόνο καί αυτόματα 
άποκαλύπτεται τό «κατασκεύασμα» τών Ά γγ λω ν  καί τών άστών πολιτι-

Τό ΠΓ τού ΚΚΕ δέν ήταν έτοιμο νά κάνει άποφασιστικές χειρονο
μίες. Καταδίκαζε όμόφωνα τή συμφωνία, δμως σέρνονταν σέ πα ζά ρια  γιά 
νά πετύχει «ευνοϊκότερους» δρους. Δέν έβλεπε δτι άκόμα κι άν γίνονταν 
δεκτοί δλοι ot δροι μας, πού περιλαμβάνονταν στίς όδηγίες, μιά πού δε- 
χόμασταν ot μεταπολεμικές διαδικασίες νά γίνονται μέ τίς παλιές συντα
γματικές άρχές καί τήν άναβίωση τού παλιού κρατικού μηχανισμού μέ 
«κηδεμόνες» τούς Ά γγλους, σάν έκφραστές τής γνώμης καί τής θέλησης 
δλων τών συμμάχων, τό δίλημμα γιά  τό έθνικολαϊκό κίνημα θά έμενε 
άνοικτό: ή έθελοντική ύποταγή καί αύτοδιάλυση, ή «έμφύλιος πόλεμος» 
σάν πρόκληση γιά  ένοπλη άγγλική έπέμβαση καί δυναμική διάλυση. Μέ 
εισήγηση τού ΚΚΕ τήν άλλη μέρα 27 τού Μάη, στάλθηκε τό παρακάτω 
τηλεγράφημα:

Έ λληνικήν Κυβέρνησιν
Δ ιά Σβώλον, Πορφυρογένην, Ρούσον

’Επί τηλεγραφήματός σας 24 τρέχοντος. Στόπ. Π αραιτούμεθα έπι- 
μονής ζητήματος Προεδρίας. Στόπ. Έ μμείνατε άνενδότως άκόλου- 
θα. Στόπ. Λύσιν ζητήματος βασιλέως. Στόπ. ’Εγκατάστασιν άπό
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τοϋδε τμήματος Κυβερνήσεως Έ λευθέραν 'Ελλάδα. Στόπ. Κυβέρνη- 
σις όριστική καί όχι προσωρινή. Στόπ. Ύ πουργεΐον ’Εσωτερικών 
καί Στρατιωτικών ώς γραπτοί όδηγίαι. Στόπ. Τηρηθή παράγραφος 
ένδεκα όδηγιών, άνευ ούδεμιάς μεταβολής τρόπου διοικήσεως. 
Στόπ. ’Ανάγκη γίνει άμέσως κατηγορηματική άποκήρυξις ταγμάτων 
άσφαλείας τάσσουσα προθεσμίαν διαλύσεως, μετά μεγίστης δημοσι- 
ότητος Στόπ. ’Ονόματα ύπουργών άποστείλωμεν μετά τελικήν συμ
φωνίαν καθορισμού όριστικού άριθμοϋ. Στόπ. Έ ν  πνεύματι έθνικής 
ένότητος καί χάριν έθνικοϋ άγώνος έπιμείνατε πλήρην άνασύνταξιν 
δυνάμεων Μέσης ’Ανατολής, ριπτομένου παρελθόντος λήθην. Στόπ. 
Διαβιβάζομεν δικα ίαν άξίωσιν Δημοκρατικής Έ νώσεω ς λάβη χω- 
ριστήν έδραν κυβέρνησιν. Στόπ. ’Εξασφαλίσατε τακτικήν έπικοινω- 
νίαν εί δυνατόν έλθη ένταΰθα μέλος άντιπροσωπείας πρός άμοι- 
βαίαν κατατόπισιν.

Μ πακιρτζής. Χατζής. Σιάντος».

Ή  τελευταία συνεδρίαση τοΰ ’Εθνικού Συμβουλίου.

Στίς 27 τού Μάη 1944, στίς 10 τό πρωί, συνήλθε τό ’Εθνικό Συμβούλιο 
στήν τελευταία συνεδρίασή του. Ό  Πρόεδρος στρατηγός Ν. Γρηγοριάδης 
έδωσε τό λόγο στόν Αντιπρόεδρο τής Π ΕΕΑ  στρατηγό Εύρ. Μ πακιρτζή, 
πού έκανε τίς παρακάτω  δηλώσεις:

«2.τίς προγραμματικές μας δηλώσεις τίς όποιες έγκρίνατε, άναφέ- 
ραμε πώς σέ πρόσκληση τής Κυβέρνησης Βενιζέλου, ή Αντιπροσω
πεία  τής Π ΕΕΑ , μαζί μέ Αντιπροσωπείες τού ΕΑΜ καί τού ΚΚΕ, 
λάβαινε μέρος στίς συνομιλίες τής Μ. ’Ανατολής. Στίς συνομιλίες 
αύτές, ή Αντιπροσωπεία μας είχε νά διεξάγει έπίμονες διαπραγμα
τεύσεις σέ δλα τά ζητήματα. ΟΙ όδηγίες πού δώσαμε, καθόριζαν τά 
μέγιστα δρ ια  τών ύποχωρήσεων. πού πρέπει νά γίνουν γιά νά πρα
γματοποιηθεί ή ’Εθνική 'Ενότητα.

Σήμερα ή Π ΕΕΑ  βρίσκεται σέ θέση νά Ανακοινώσει στό ’Εθνικό 
Συμβούλιο δτι έγινε κα τ’ Αρχή συμφωνία πού τούς δρους της δέ 
μάθαμε Ακόμα Από έπίσημη Ανακοίνωση, τούς γνωρίζουμε μόνο, 
δπως κα ί τό ’Ε θνικό Συμβούλιο, Από τίς ραδιοφωνικές έκπομπές. 
Περιμένουμε νά μάς γίνει έπίσημη Ανακοίνωση τών δρων. Στό 
μεταξύ οΐ άντιπρόσωποι μας μάς γνωρίζουν δτ ι τό άκριβές κείμενο 
τής συμφωνίας θά διανεμηθεί σ’ δλη τή χώρα άπό συμμαχικά άερο- 
πλάνα. Μάς γνώρισαν έπίσης δτι, έκτός άπό τήν κατ’ άρχή συμφω
νία , θά συνεχιστούν στό Κάϊρο οΐ συνομιλίες γ ιά  τό πολιτειακό, γ ιά  
τή σύνθεση τής Κυβέρνησης, τήν κατανομή τών υπουργείων κα ί τόν 
καθορισμό τών υπουργών πού θά Αποτελέσουν τό κλιμΑκιο πού ΘΑ 
’ρθει στήν ’Ελεύθερη ΈλλΑδα.
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Ή  Π ΕΕΑ  έστειλε στήν Αντιπροσωπεία κατάλληλες όδηγίες. 'Η  
ΠΕΕΑ  έλπίζει πώς πάνω στίς σωστές βάσεις πού έβαλε μέ τίς νέες 
όδηγίες θά πραγματοποιηθεί ή ένότητα, τέτοια όπως συμφέρει στό 
έθνος κα ί άποτέλεσε σταθερή έπιδίωξη τού λαϊκού μας κινήματος».

ΟΙ συνδιαλλακτικές δηλώσεις τού Αντιπρόεδρου τής Π ΕΕΑ  δημιούρ
γησαν έναν πνεύμα ήρεμίας καί σχετικής αισιοδοξίας στούς έθνοσύμβου- 
λους καί τούς Ακροατές. Ό τ α ν  δμως ένας Από τούς Γραμματείς τού Συμ
βουλίου, ό Γ. Θανασέκος, Αρχισε νΑ διαβάζει τό περιεχόμενο τής συμφω
νίας, δπως είχε μεταδοθεί Από τό ραδιοσταθμό τού Λονδίνου, ή αίθουσα 
ήλεκτρίστηκε. ΣτΑ πρόσωπα όλων ζωγραφίστηκε ή ΛγανΑχτηση, ή όργή 
καί τό μίσος έναντίον τών καιροσκόπων, πού πολλοί Απ’ αύτούς ήσαν καί 
δοσίλογοι γιΑ συνεργασία μέ τόν έχθρό. Ή  καταθλιπτική σιωπή πού έπι- 
κρατούσε έδειχνε πώς έβραζε ένα καζΑνι. "Οταν ό Γραμματέας διΑβασε 
τήν τελευταία παρΑγραφο, πού έλεγε: «... Ά ν  ούτως έχει, προτείνω δπως 
τό κείμενο τού Ε θ ν ικ ο ύ  ΠρογρΑμματος, καθώς έπεξηγήθη, θεωρηθεί ώς 
Έ θνικόν μας συμβόλαιον κα ί ύπογραφεΐ ύπό πάντω ν τών Αντιπροσώ
πων», ένα αύθόρμητο, όμόφωνο κα ί βροντερό Α Ι Σ Χ Ο Σ !  τΑραξε τήν 
αίθουσα. "Ορθιοι οΐ έθνοσύμβουλοι Απαιτούσαν τήν Αμεση Ανάκληση τής 
Αντιπροσωπείας.

Ό  Πρόεδρος τού Ε θνικ ο ύ  Συμβουλίου έπικαλέστηκε τή σοβαρότητα 
τού θέματος κα ί τής στιγμής καί παρακΑλεσε τούς Έ θνοσύμβουλους νΑ 
ήσυχΑσουν. Μόλις ΑποκαταστΑθηκε κΑποια τΑξη, ό Πρόεδρος έδωσε τό 
λόγο στόν Αντιπρόσωπο τού ΚΚΕ.

Ό  ΓιΑννης Ζεύγος Ανέβηκε στό βήμα κα ί μέ σταθερή φωνή ΑνΑπτυξε 
τή θέση καί τή στΑση τού ΚΚΕ Απέναντι στή συμφωνία κα ί τΑ μελλοντικΑ 
προβλήματα τού Αγώνα καί τής πολιτικής, στήν πορεία  πρός τήν Απελευ
θέρωση καί μεταπολεμικΑ. ΆντιγρΑ φουμε τή βαρυσήμαντη αύτή όμιλία, 
Από τήν «’Ελεύθερη ΈλλΑ δα», δημοσιογραφικό όργανο τής ΚΕ τού 
ΕΑΜ, στίς 28 τού ΜΑη 1944, πού τυπώθηκε στίς ΚορυσχΑδες.

Ό  Ζεύγος Αρχισε τήν όμιλία του μέ μιΑ δήλωση:
«Τό ΚΚΕ έγκρίνει όλοκληρωτικά τή γραμμή τής Π ΕΕΑ  στό ζήτημα 
τών διαπραγματεύσεων καί τονίζει δτι περνούμε τήν πιό  δύσκολη 
καί Αποφασιστική στιγμή τού έθνικού Αγώνα, κα ί τό Ε θ ν ικ ό  Συμ
βούλιο όφείλει νΑ κατανοήσει τή βαρύτητα τής στιγμής κα ί νΑ κα
θορίσει τίς συνθήκες μέ τίς όποιες θά συνεχιστεί ό Αγώνας. Τό πρό
βλημα πού Αντιμετωπίζει τούτη τή στιγμή ό έλληνικός Αγώνας είναι 
ένα κομμΑτι Από τό παγκόσμιο πρόβλημα γ ιά  τή λευτεριά. Τό δ ί
καιο αίτημα τών λαών ν ’ Αποκτήσουν τό δικαίωμα ν ’ αύτοκαθορί- 
ζουν τή τύχη τους, έχει Αναγνωρισθεί σάν βασική Αρχή τού συμμα
χικού Αγώνα. Πάνω σ’ αύτή τήν Αρχή βασισμένο καί τού έλληνικού 
λαού τό έθνικό κα ί Απελευθερωτικό κίνημα, συμπυκνώνει τίς Ιστο
ρικές ΑνΑγκες κα ί τΑ προβλήματα τής χώρας. ΟΙ σκοποί τον έχουν 
καθαρά όριστεί: Εθνική άπελενθέρωσιj, έπιδίωση τον λαον, λαϊκή 
κυοιαρχία.
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’Αποτέλεσμα τής πάλης τοϋ ΚΚΕ κα ί τοϋ ΕΑΜ , γιά  τήν άπελευθέ- 
ρωση υπήρξε ή σύσκεψη τοϋ Καίρου, δπου καί πραγματοποιήθηκε 
μιά "κατ’ άρχήν" συμφωνία. ’Επίσημες πληροφορίες γ ιά  τή συμφω
νία δέν υπάρχουν ώς τή στιγμή. Τό ’Εθνικό Συμβούλιο, ώστόσο, 
όφείλει νά διακηρύξει γ ιά  μιά άκόμα φορά τίς άρχές καί τά Ιδανικά 
πού πάνω  σ' αύτά θά πρέπει νά γίνει ή συμφωνία μέ όργανώσεις καί 
κόμματα καί όννάμεις πού στάθηκαν δημιουργοί καί ένισχχ'τές τής 
έθνικής άνάτασης, ώστε ή ένότητα αντή νά μή σημαίνει τό θάψιμο 
τοΰ λαϊκού άγώνα, τήν προδοσία τών υπέροχων μέχρι σήμερα θυσι
ών. Τά αιτήματα τής Π ΕΕΑ  γιά  τήν έξασφάλιση τής συνέχισης τού 
άγώνα καί τήν κατοχύρωση τών λαϊκών έλευθεριών, πρέπει νά Επι
κυρωθούν άπό τό ’Εθνικό Συμβούλιο. Ε ίναι άκριβώς τά  σημεία 
αύτά έκεϊνα πάνω  στά όποια ή άντίδραση συμπυκνώνει τίς προσπά
θειες της. Πρέπει, λοιπόν, νά πραγματοποιηθεί μία ένότητα πού νά 
Εξασφαλίζει πώς ό Γεώργιος πού διάλυσε τόν Ελληνικό στρατό στήν 
’Αλβανία, πού μεταχειρίστηκε κάθε τρόπο γιά  νά μειώσει τή μαχη
τικότητα τού έλληνικού στρατού τής Αίγύπτου, γ ιά  νά τόν μεταβά- 
λει σέ στρατό δικό του, στρατό πραιτωριανών, δέ θά ξαναβρεϊ την 
ευκαιρία νά διαλύσει γιά τρίτη φορά έδώ στήν Ε λλάδα τόν έλλη
νικό στρατό καί νά θάψει τίς λαϊκές έλευθερίες. "Ως τήν Επίσημη 
άπόφαση τοΰ έλληνικού λαού, μέ Ελεύθερο δημοψήφισμα, θά μείνει 
έξω άπό τήν Ε λλάδα . Τό ’Εθνικό Συμβούλιο όφείλει νά  διακηρύξει, 
ότι ποτέ δέ θά δεχτεί καμιά συμφωνία χωρίς προηγούμενη κατηγο
ρηματική δήλωση τοΰ Γεωργίου στό σημείο αύτό. Τό ’Εθνικό Συμ
βούλιο τάσσεται άλληλέγγυο μέ τό στρατό τής Α ίγύπτου καί κατα
λογίζει στόν Γεώργιο τήν ευθύνη τών στασιαστικών γεγονότων.

Τό δεύτερο πρόβλημα είναι ή παροχή Εγγυήσεων γιά  τήν Εξα
σφάλιση τών λαϊκών κυριαρχικών δικαιωμάτων. ΟΙ κύκλοι τον I ι - 
ωργίου πού μιλούν γιά  ένότητα είναι οΐ ϊδ ιο ι πού Ενισχύουν τά τά 
γματα άσφαλείας. ’Ανάγκη, λοιπόν, νά παρασχεθούν ο ί έγγυήσεις 
ότι ό έθνικός άγώνας θά συνεχιστεί καί θά ένταθεϊ. Βασική προϋ
πόθεση γιά τούτο άποτελεϊ ή διατήρηση τής σύνθεσης καί συγκρό
τησης τοϋ λαϊκού στρατού. ’Αλλιώς ή ένότητα θά συμφέρει στούς 
Γερμανούς καί τό φασισμό κα ί τέτοια ένότητα δέ θά γίνει. Πάνω σ’ 
αύτά τά  δυό σημεία, τό ’Εθνικό Συμβούλιο νά δώσει κατηγορηματι
κές Εντολές στήν Π ΕΕΑ .
’Από τήν άποψη τής Εξωτερικής, διεθνούς σημασίας τού ζητήματος, 
όφείλουμε νά παρατηρήσουμε ότι ό Ελληνικός λαός προχωρεί στόν 
άγώνα του δίπλα στούς λαούς πού άγωνίζονται γ ιά  νά κατοχυρώ
σουν τό δικαίωμα τής αυτοδιάθεσής τους, σύμφωνα μέ τίς άρχές καί 
τίς βάσεις τών διακηρύξεων τών συμμάχων. Κάνοντας ίνα  βήμα 
πρός τά πίσω, μέ τήν άποδοχή μιάς ένότητας δουλείας, θά διαπράτ- 
ταμε μιά π ρ ο δ ο σ ί α  τής χειριστής μορφής. Τό Έθνικό Συμβού
λιο ποτέ δέν θά δεχτεί μιά τέτοια ποάξη.
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Κι άν υπάρχει κανείς που νά πανικοβάλλεται άπό τό μέγεθος τών 
δυσκολιών, άρκεΐ νά σκύψει πρός τήν Ανεξάντλητη πηγή τής λαϊκής 
άποίρασιστικότητας, γιά  νά ξανακερδίσει τίς δυνάμεις του.
Ε ίναι άπαίτηση τού άξιου λαού, τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο νά σταθεί 
άντάξιό του. Ή  Ιστορία δέν άναφέρει καμιά μεγάλη έποχή χωρίς 
μεγάλες δυσκολίες. "Ομως ό λαός ξέρει πώς πρέπει νά άγωνιστεΐ γιά  
νά σωθεί, δσες κι άν είναι ol δυσκολίες πού θά πρέπει νά  ξεπεράσει. 
Ά ν  έκεΐνοι δέ θελήσουν νά πραγματοποιήσουν τήν ένωση, ή εύθύνη 
τής διάσπασης θά βαρύνει αύτούς. Ή  κατάρα τού έθνους θά πέσει 
άπάνω τους. Τό έθνος θά κερδίσει τόν άγώνα» 53 .

Ό  Ζεύγος κατέβηκε άπό τό βήμα μέσα σέ μιά θύελλα άπό χειροκρο
τήματα καί tJTt iHf ημίες γ ιά  τό Κ Κ Ε .Ό λο ι όρθιοι τραγουδούσαν: θύελλες  
άνεμοι γύρω μας πνέουν...».

Στή συνέχεια δόθηκε ό λόγος στόν άντιπρόσωπο τής ΕΛΔ συν. Ζάχο. 
’Ανάμεσα στ’ άλλα ό Ζάχος είπε δτι ποτέ ή ένότητα άπό τό ΕΑΜ δέν 
τέθηκε σάν σκοπός καθεαντό, άλλά σάν μέσο γιά τόν έθνικό άγώνα καί τή 
λαϊκή κυριαρχία. ’Αντιτάσσεται σέ κάθε συμφωνία πού δέν θά άποκλείει 
τήν έπάνοδο τοϋ βασιλιά πρίν άπό τό δημοψήφισμα, πού δέ θά άναγνω- 
ρίζει τίς λαϊκές καταχτήσεις κα ί τίς λαϊκές έλενθερίες καί πού δέν θά 
βγάζει έξω άπό τήν έθνική ζωή τούς συνεργάτες κα ί τά όργανα τού κατα- 
κτητή. Ή  ΠΕΕΑ, κατάληξε, πρέπει νά πάρει δλα τά μέτρα καί νά ίξα- 
σφαλίσει τίς έγγυήσεις πού χρειάζονται γιά  τόν άγώνα καί τή λαοκρατία. 
Ή  ΕΛΔ, δήλωσε, έκφράζει τήν έμπιστοσννη της στήν ΠΕΕΑ.

Τήν έμπιστοσύνη τους στήν ΠΕΕΑ έκφράσανε κα ί ό Ά θ. Τανούλας 
άπό μέρος του ΑΚΕ, ό Καραμαούνας άπό τό κόμμα τών ’Αριστερών Φι
λελευθέρων, ό 7. Μιχαήλ, τής Δημοκρατικής 'Ένωσης, ό Καλομοίρης τοϋ 
Σοσιαλιστικού 'Εργατικού Κόμματος, ό Δ. Μαραγκός τοϋ 'Ενιαίου Σοσι
αλιστικού Κόμματος, ό Σταυρίδης τοϋ ΣΚΕ, ό Μητροπολίτης Κοζάνης 
’Ιωακείμ, ό άνεξάρτητος Δημοκρατικός βουλευτής Π. Καρασεβδάς, ό 
έθνοσύμβονλος δήμαρχος Πάτρας Π. Ροϋφος. Ό  τελευταίος δήλωσε πώς 
είναι παλιός πολιτευτής τον Λαϊκού Κόμματος, μά τώρα δέν άνήκει σέ 
κανένα κόμμα. Σνμφω νεϊ μέ τήν πολιτική γραμμή τής ΠΕΕΑ. ’Εκφράζει 
δμως τή γνώμη νά άναβληθεϊ ή λύση τοϋ προβλήματος τοΰ βασιλιά μέχρι 
τό Σννέόριο της ειρήνης. Σ' δλα τά άλλα σημεία έκφράζει άνεπιφύλακτα  
τήν εμπιστοσύνη τον στήν ΠΕΕΑ

53. 11αρα«έσαμε δλο τό λόγο τοϋ Ζευγου. πού δείχνει γιατί τό ΚΚΕ θεωρούσε προδοσία 
τήν άποδοχή τής συμφωνίας τοϋ Λιβάνου, καί κάτω άπό ποιους δρους θά δεχόταν μιά συμ
φωνία ένότητας. Δέν ϊχουν, συνεπώς, σχέση μέ τήν πραγματικότητα, αύτά πού ίγραψε δ 
Γιάννης Ίωαννίδης τό Φλεβάρη τοϋ 1962 δτι δήθεν «...ή καταγγελία τον Λίβανον έγινε 
(μόνο) γιατί ή άντυιροσωπεία μας χαταόίχασε τό χίνημα τής Μέσης ’Ανατολής...», ή άποψή 
του δτι τότε τό ΠΓ διαπίστωνε: «Γενιχά γιά τή συμφωνία. Κυριώτερα λάθη: I) Ή  χαταόίχη 
τον κινήματος Μέσης 1Ανατολής χαί 2) ή μή έηιμονή νά 'ρθει κλιμάκιο τής Κυβέρνησης στό 
βουνό. Αύτό έπέύρασε πολύ άρνητιχά. Τό πάρσιμο 1-2 υπουργείων περισσότερων ή λιγώτε- 
ρων 6έν ΐπαίζε άποφααιστιχό ρόλο...». (Άρχεϊα τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ: Στοιχεία Ίωαννίδη).
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’Ακολούθησαν δηλώσεις τον Κ. θ έο ν  γιά τό ΕΕΑΜ, τοϋ Δ. Βλαντά 
γιά τήν ΕΠΟΝ, κα ί άλλων έθνοσνμβούλων. Ό  Γραμματέας τον ΕΑΜ  
θαν. Χατζής πού πήρε τό λόγο είπε πώς ϊσως θεωρηθεί περιττό νά άκου- 
στεϊ ή φωνή τοϋ ΕΑΜ, μιά καί μίλησαν δλα τά κόμματα καί ο ί όργανώ- 
σεις πού συγκροτούν τό ΕΑΜ. "Ομως τό ΕΑΜ  δεν είναι μόνο συνασπι
σμός κομμάτων καί όργανώσεων. Είναι μαχητική όργάνωση πατριωτών 
καί πολλοί άπ' αυτούς δέν άνήκουν σέ κανένα πολιτικό κόμμα ή άλλη 
όργάνωση. Είναι Έαμίτες. Στό όνομα δλων τών μελών τον ΕΑΜ  καί τών 
μαχητών τοϋ ΕΛΑΣ, πού δημιονργήθηκε κα ί άναπτύχθηκε σάν μαχητικό 
τμήμα τον, ή ΚΕ τοϋ ΕΑΜ δηλώνει δτι δίνει τήν έμπιστοσύνη της στήν 
ΠΕΕΑ καί θά υποστηρίξει δλα τά μέτρα πού θά πάρει γιά τήν άνάπτυξη 
τοϋ άγώνα μέχρι τό νικηφόρο τέλος του κα ί τήν κατοχύρωση τής άνεξαρ- 
τησίας τής χώρας καί τής λαϊκής κυριαρχίας54.

Ό  καταστατικός χάρτης τής λαοκρατικής 'Ελλάδας

Ό  Πρόεδρος τού Ε θ ν ικ ο ύ  συμβουλίου στρατηγός Ν. Γρηγοριάδης συγ
χάρηκε τήν Π ΕΕΑ  γ ιά  τήν έξαιρετική Ικανότητα καί τή διπλωματική δε- 
ξιοτεχνία μέ τήν όποία  χειρίστηκε τό όλο ζήτημα τής έθνικής ένότητας καί 
τό ζήτημα τού βασιλιά καί είπε πώ ς δέν ύπάρχουν άλλοι έθνοσύμβουλοι 
πού νά ζήτησαν τό λόγο. Συνεπώς θεωρεί δτι έληξε ή συζήτηση σ’ αυτό τό 
θέμα καί κάλεσε έναν άπό τούς Γραμματείς νά  διαβάσει τό σχέδιο άπό- 
φασης, πού έγραφε τά παρακάτω:

«Τό ’Ε θνικό Συμβούλιο, άφού άκουσε τίς άνακοινώσεις τού ’Α ντι
προέδρου τής Π ΕΕΑ , πάνω  στίς διαπραγματεύσεις πού γίνονται 
στό Κάιρο γιά  τήν έθνική ένότητα καί τούς έκπροσώπους τών κομ
μάτων κα ί όργανώσεων πού μετέχουν ατό ’FOvi.vA ^ιιιιβούλιο

Α Π Ο Φ Α ΣΙΖ Ε Ι
Ε γκ ρ ίν ε ι παμψηφεί τίς άνακοινώσεις τής Π ΕΕΑ  κα ί έκφράζει τήν 
έμπιστοσύνη τοϋ Ε θ ν ικ ο ύ  Συμβουλίου πρός τήν ΠΕΕΑ ».

Τό ’Εθνικό Συμβούλιο, στή συνέχεια, μπήκε στά θέματα τής ήμερή- 
σιας διάταξης τής τελευταίας μέρας τών έργασιών του.

Ψηφίστηκε παμψηφεί στό σύνολο τό ψήφισμα «Γιά τήν κατοχύρωση 
τών Λαϊκών Ελευθεριώ ν».

Τό Ιστορικό αύτό ψήφισμα είναι τό παρακάτω:

S4. Ό λο τό κείμενο σέ είσαγωγικά γιά τό «Εθνικό Συμβούλιο» τό ’χουμε πάςει άπό τόν 
5ο τόμο τού χρονικού Στ' άλματα! στ' δςματα.
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Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠ' ΤΟ ΛΑΟ 

Γενικές διατάξεις

Τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο 
Συγκροτημένο άπό άντιπροσώπους όλοκλήρου τού έλληνικού λαού, πού 
συνήλθε γιά  νά διακηρύξει τήν άκατάβλητη θέλησή του, νά  πολεμήσει ώς 
τήν τελευταία του πνοή γιά τήν άπελευθέρωση τής χώρας, τήν πλήρη συν
τριβή τού φασισμού καί τήν άποκατάσταση τής έθνικής ένότητας κα ί τής 
λαϊκής κυριαρχίας.
Θέλοντας νά καθορίσει τόν τρόπο άσκησης όλων τών έξουσιών στήν 
έλεύθερη Ε λλάδα .

Ψ η φ ί ζ ε ι

Ά ρ θρ ο ν 1: Κ υρώνεται ή Ιδρυτική Πράξη τής Π ΕΕΑ , τής 10 τού Μάρτη 
1944.
Ά ρ θρ ο  2: "Ολες οί έξουσίες πηγάζουν ά π ’ τό λαό κα ί άσκοΰνται άπό τό 
λαό. Ή  Αύτοδιοίκηση καί ή Λαϊκή Δικαιοσύνη είναι θεμελιώδεις θεσμοί 
τού δημοσίου βίου τών Έλλήνων.
Ά ρθρο  3: Τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο είναι τό άνώτερο όργανο τής Λαϊκής 
Κυριαρχίας. Ή  Πολιτική Ε π ιτρ ο πή  Έ θν ικ ής Α πελευθέρω σης έχει τίς 
έξουσίες πού καθορίζει αύτό τό ψήφισμα.
Ά ρ θρ ο  4: ΟΙ λαϊκές έλευθερίες είναι Ιερές κα ί άπαραβίαστες. Τό άγωνι- 
ζόμενο έθνος θά τίς προστατέψει άπό κάθε άπειλή, άπό όπουδήποτε κι άν 
προέρχεται.
Ά ρ θρ ο  5: Ό λ ο ι οΐ "Ελληνες, άντρες κα ί γυναίκες, έχουν ίσα πολιτικά καί 
άστικά δικαιώματα.
Ά ρ θρ ο  6: Ή  έργασία είναι βασική κοινωνική λειτουργία καί δημιουργεί 
δικαίωμα γιά  τήν άπόλαυση τών άγαθών τής ζωής.
Ά ρ θ ρ ο  7: Ε π ίση μη γλώσσα γ ιά  όλες τίς έκδηλώσεις τής δημόσιας ζωής 
καί γιά δλους τούς βαθμούς τής έκπαίδευσης είναι ή γλώσσα τού λαού. 
Ά ρ θ ρ ο  8: Ό  πρωταρχικός σκοπός κα ί ό γνώμονας γ ιά  τήν άσκηση δλων 
τών έξουσιών, είναι ό άπελευθερωτικός άγώνας τοΰ έθνους. Τό Έ θνικό  
Συμβούλιο, ή Π ΕΕΑ , οΐ ένοπλοι κα ί άοπλοι πολίτες, ύπηρετούν πρίν ά π ’ 
δλα τό σκοπό αύτό. Ό  Ε θ ν ικ ό ς  Στρατός ΕΛ ΑΣ, είναι τό ένοπλο τμήμα 
τού έθνους πού μάχεται γ ιά  τήν άπελευθέρωση τής πατρ ίδας καί τίς έλευ
θερίες τού λαού.
"Αρθρο 9: Ή  Π ΕΕΑ  έκπροσωπεί τό μαχόμενο έθνος στό έξωτερικό, δ ιο ι
κεί τόν Έ θν ικ ό  Στρατό ΕΛΑΣ, διευθύνει όλες τίς δημόσιες ύπηρεσίες καί 
έχει τήν άνώτατη έποπτεία, τήν καθοδήγηση καί τόν έλεγχο τής Αύτοδιοί- 
κησης κα ί τής Λ αϊκής Δικαιοσύνης. Ή  Π ΕΕΑ  έκδίδει κα ί δημοσιεύει 
πράξεις, πού περιέχουν κανόνες δικαίου κα ί άποφάσεις μέ έκτελεστικό 
περιεχόμενο. ΟΙ πράξεις έκδίδονται άφού ψηφιστούν άπό τήν άντιπρο- 
σωπεία τού Ε θ ν ικ ο ύ  Συμβουλίου τού άρθρου 13. Ή  Π ΕΕΑ  μπορεϊ ν ’
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άλλάξει τήν σύνθεσή της, μέ τήν έγκριση τού Ε θνικ ο ύ  Συμβουλίου ή τής 
άντιπροσωπείας.
Ά ρ θ ρ ο  10: Τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο κρίνει τό έργο τής Π ΕΕΑ , κυρώνει τίς 
πράξεις της, προτείνει μέτρα ή πα ίρνει τό ίδ ιο  άποφάσεις πού συντελούν 
στήν εύόδωση τού έθνικού άγώνα. Ή  κύρωση τών κανόνων δικαίου, πού 
θεσπίζονται μέ τίς πράξεις τής Π ΕΕΑ , ή ή θέσπιση κανόνων δικαίου άπό 
τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο γίνετα ι μέ ψηφίσματα. Ο ί κατευθύνσεις, πού δίνει 
τό Συμβούλιο ή τά μέτρα πού πα ίρνει γιά  τούς σκοπούς τής παραπάνω  
παραγράφου, διατυπώνονται σέ άποφάσεις.
Ά ρ θ ρ ο  11: Ο ί έργασίες τού Ε θν ικ ο ύ  Συμβουλίου θά διαρκέσουν έως τήν 
άπελευθέρωση όλόκληρης τής χώρας. Ή  διάλυση τού Ε θ ν ικ ο ύ  Συμβουλί
ου, μπορεϊ νά γίνει καί πρίν ά π ’ τήν άπελευθέρωση, άν τό άποφασίσει τό 
ίδιο, ΰστερ’ άπό πρόταση τής Π ΕΕΑ  ή τού 1/3 άπ ' τά μέλη του.
Ά ρ θ ρ ο  12: Τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο συνέρχεται κάθε τέσσερις μήνες σέ τα 
κτική σύνοδο. Ή  διάρκεια κάθε συνόδου είναι δεκαήμερη, μπορεϊ όμως 
νά παραταθεϊ ά π ’ τό ϊδ ιο  τό Συμβούλιο. Ή  Π ΕΕΑ , μπορεϊ νά συγκαλέσει 
τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο κα ί σ’ έκτακτη σύνοδο. Μ πορεϊ έπίσης ή Π ΕΕΑ  νά 
άναβάλει μιά σύνοδο, άν υπάρχει άνάγκη, μέ σύμφωνη γνώμη τής άντι- 
προσωπείας τού Ε θ ν ικ ο ύ  Συμβουλίου τού άρθρου 13.
Ά ρ θ ρ ο  13: Στό τέλος κάθε συνόδου τό Έ θ ν . Συμβούλιο έκλέγει άντιπρο- 
σωπεία άπό 17 τακτικά μέλη καί 5 άναπληρωματικά. Τά καθήκοντα πού 
θά άσκεΐ ή άντιπροσω πεία στό χρονικό διάστημα άνάμεσα σέ δυό συν
όδους, όρίζονται άπό τό άρθρο 14. Ό  Πρόεδρος τού Έ θν . Συμβουλίου 
είναι αύτοδίκαια μέλος καί πρόεδρος τής Α ντιπροσω πείας.
Ά ρ θ ρ ο  14: Ή  Π ΕΕΑ  ύποβάλλει κάθε πράξη στήν άντιπροσωπεία γιά  νά 
ψηφίσει. Ά ν  ή γνώμη τής Α ντιπροσω πείας είναι άντίθετη πρός τήν πρ ά 
ξη, ή Π ΕΕΑ  συζητεΐ πάλι πάνω σ’ αύτή. Ά ν  ή Π ΕΕΑ  έπιμένει στή γνώμη 
της συγκαλεϊται κοινή συνεδρίαση Π ΕΕΑ  κα ί άντιπροσωπείας. όπου 
παίρνεται άπόφαση μέ πλειοψηφία. Ή  άντιπροσωπεία μπορεϊ έπίσης νά 
υποδείχνει στήν Π ΕΕΑ  μέτρα συντελεστικά γιά τήν εύόδωση τού έθνικού 
άγώνα.

Ά ρ θ ρ ο  15: Ή  Π ΕΕΑ , πού άντλεϊ τήν έξουσία της ά π ’ τήν έμπιστο- 
σύνη τού Ε θ ν ικ ο ύ  Συμβουλίου, είναι ύπόλογη άπέναντί του καί άπέναντι 
τού Έ θνους, γιά  τήν καλή διεξαγωγή τού έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα, 
γιά  τήν άποκατάσταση τής λαϊκής κυριαρχίας κα ί τήν προστασία τών 
λαϊκών έλευθεριών.

Ψηφίστηκε στίς Κορυσχάδες 
σήμερα 27 τού Μάη 1944 

Ό  Πρόεδρος ΟΙ άντιπρόεδροι
Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ό  ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

I. ΜΙΧΑΗΛ
Οί κοσμήτορες

Δ. ΜΑΡΓΙΩΛΗΣ, Λ. ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ. Σ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ. Μ. ΣΒΩΛΟΥ
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Αριστερά ό καθ/τής Γεωργαλάς. πρόεδρος τού Κ.Σ. τής ΕΠΟΝ. έθν/λος. Δεξιά: τό 
Κ.Σ. τής ΕΠΟΝ στίς Κορυσχάδες. Καθιστοίό καθηγητής Γεωργαλάς. ό παιδαγωγός 

Κ. Σωτηρίου. Δεξιά ό Βλαντάς

Σύμφωνα με τό άρθρο 13 τού «Ψηφίσματος», τό Έθνικό Συμβούλιο 
εξέλεξε τήν άντιπροσωπεία τον. άπό 17 τακτικά καί 5 Αναπληρωματικά 
μέλη. πού τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας συγκροτήθηκε σέ Σώμα. εκλέγον
τας τούς έθνοσύμβουλους Κοζάνης Ιωακείμ καί Α θήνας Θ. Χατζή. 
Αντιπροέδρους καί τούς Πειραιώς Δ. Μαργιόλη. Θεσσαλονίκης Δ. Μα

ραγκό. Α θήνας Στ. Κανελλόπονλο καί Καρδίτσας Ά π . Βογιατζή. εισηγη
τές τής Αντιπροσωπείας.

Τέλος τό Έθνικό Συμβούλιο έξέλεξε Επιτροπή Εξωτερικών υποθέ
σεων. άπό 12 έθνοσύμβουλους.

Ό  Πρόεδρο; τού Ε θνικού Συμβουλίου στρατηγός Νεόκοσμος Γρη- 
γοριάόης κήρυξε τή λήξη τής πρώτης συνόδου τού Εθνικού Σνμβονλίου. 
στίς 27 τού Μάη. ώρα 13 μ.μ. Οί έθνοσύμβουλοι όρθιοι χειροκροτούσαν. 
Ό λοι. έθνοσύμβουλοι καί άκροατές. έψαλλαν τόν Έθνικό 'Ύμνο, κάτω 
άπό τούς ήχους τής μουσικής τής 13ης Μεραρχίας τοϋ ΕΛΑΣ.

Σύσκεψη τών κομμουνιστών έθνοσνμβονλων.

Είχαν τελειώοει οί έργασίες τον Ε θνικού Συμβουλίου, όταν τό Απόγευμα, 
στί; 27 τού Μάη. τό ΠΓ τού ΚΚΕ. συγκέντρωσε στήν αίθουσα τοϋ παλιού 
σχολείου τών Κορνσχάόων τούς κομμουνιστές έθνοσύμβουλους. γιά νά 
συγκεκριμενοποιήσει τά καθήκοντα τού κόμματος γενικά, τών έθνοσύμ-
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Στήν αίθουσα τών έργασιών,διακρίνονται στήν πρώτη σειρά: Σιάντος. Μπακιρτζής.
Τσιρψώκος. Γαθριηλίδης. Χατζήμπεης

όουλων ιδιαίτερα. ί'στερα άπό tic άποφάοεις τον ’Εθνικού Συμβουλίου 
καί τή νέα κατάσταση πού δημιουργούνταν. με τήν περιπλοκή τού προ
βλήματος τής Πανεθνικής ένότητας. Ά π ό  μέρος τοϋ ΠΓ μίλησε ό Ζεύγος. 
Ή  όμιλία του βασικά στηριζόταν στό λόγο πού είχε έκφωνήσει τήν ίδ ια  
μέρα στό Έ θν . Συμβούλιο. Στό σημείο πού άναφερόταν στήν άντιλαϊκή 
δραστηριοποίηση τών έθνοπροδοτών καί δλων τών άντίπαλων τής Π Ε 
ΕΑ, είπε πώς, «έμπνευστές καί καθοδηγητές τής άντιεαμικής σταυροφο
ρίας. είναι οί ίδ ιοι, oi αιώ νιοι ξένοι άφέντες τής χώρας μας. πού μέ τήν 
άρχή τού "δ ια ιρ ε ί καί βασίλευε" κρατούν τήν 'Ελλάδα κάτω άπό τήν κυ
ριαρχία τους, σέ κατάσταση μισοανάπτυχτη κα ί σέ συνθήκες άποικιακής 
έξάρτησης».

Μιλώντας γιά  τό Λίβανο ό Ζεύγος είπε: «Τί συνέβη έκεΐ κα ί πο ιο ί 
λόγοι άνάγκασαν τήν άντιπροσωπεία μας νά μείνει στή διάσκεψη, δπου 
κατασυκοφαντούνταν κα ί βρίζονταν τό μεγαλύτερο κίνημα πού γνώρισε ή 
'Ελλάδα στήν νεώτερη Ιστορία της, κα ί γ ιατί τελικά δέχτηκαν νά βάλουν 
τίς υπογραφές τους κάτω άπό τόν έπαίσχυντο λόγο τού Π απανδρέου, μάς 
είναι άκόμα άγνωστο. Αύτό όμως δέ σημαίνει πώ ς όποιαδήποτε δ ικα ι
ολογία μπορεί νά  άλλάξει τή σταθερή άπόφαση τού Ε θνικ ο ύ  Συμβουλίου, 
πού είναι καί άπόφαση δλου τοϋ άγωνιζόμενου λαού, νά  άπορρίψει καί 
νά καταδικάσει αύτή τή «συμφωνία» κα ί όποιαδήποτε άλλη πού δέ θά 
άνταποκρίνεται στό συμφέρον τού άγώνα κα ί τούς πόθους τού λαού. 
ΆγΙυνιστική κα ί ήθική υποχρέωση καί δέσμευση γ ιά  τό κόμμα μας, τό
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ΕΑΜ καί τήν Π ΕΕΑ  δημιουργεί ή θέληση τοϋ λαοΰ, καί ή άπόφαση τον 
'Εθνικού Συμβουλίου άποτελεϊ νόμο πού κανένας δέν μπορεϊ νά 
παραβιάσει. Καμιά άλλη συμφωνία, άπό όποιονδήποτε κι άν υπογράφε
ται. άν δέν άνταποκρίνεται στά παραπάνω  δέ δεσμεύει τό έθνικοαπελευ- 
θερωτικό μας κίνημα, πολύ περισσότερο δταν έκείνοι πού υπόγραψαν 
παραβίασαν δρους. μέσα στά πλαίσια τών όποιων είχαν αύστηρή έντολή 
νά περιοριστούν. Ή  υπεύθυνη ήγεσία τού κινήματος δέ δεσμεύτηκε στό 
Λίβανο. Ο ί παραβάτες τών όδηγιών μας θά ύποστούν τίς συνέπειες πού 
προβλέπονται άπό τό Λαϊκό Κράτος καί τό κόμμα μας θά τιμωρήσει αυ
στηρά καί παραδειγματικά τά στελέχη του μέ τήν κατηγορία τής προδο
σίας καί συνθηκολόγησης μέ τούς έχθρούς τού άγώνα καί τού λαού».

Στή συνέχεια ό Ζεύγος μίλησε γιά  τά πρακτικά καθήκοντα.
Κλείνοντας τήν δμιλία του ό Ζεύγος, άφού Εκανε μιά γενική σύγκριση 

τής συμφωνίας τού Λιβάνου μέ τό γράμμα καί τό πνεύμα τον ψηφίσματος 
τού Ε θνικού  Συμβουλίου, είπε πώς μπροστά μας διαγράφονται σκληροί 
άγώνες καί οί κομμουνιστές, δπως άρμόζει καί δπως γίνεται μέχρι τώρα. 
θά πρέπει νά βρίσκονται στίς πρώτες γραμμές καί ή νίκη είναι βέβαιη.

Καί τελείωσε ό Ζεύγος μέ τά λόγια: Στό καλό κα ί νά συναντηθούμε 
μέ τήν νίκη. άγαπητοί σύντροφοι!

Δέν έπρόκειτο νά γίνει συζήτηση. Ό μ ω ς  έπακολούθησε βροχή άπό 
έρωτήματα. Σ ' δλα άπάντησε ό Ζεύγος διαβεβαιώνοντας πώς τό ΚΚΕ θά 
κάνει τό καθήκον του. Στήν έρώτηση γιά  τά  μέτρα πού θά πάρει άπέναντι 
στά μέλη τής ΚΕ τού ΚΚΕ, Ρούσο καί Πορφυρογένη, πού παραβίασαν τίς 
έντολές τοΰ Κόμματος, ό Ζεύγος άπάντησε δτι τό ΚΚΕ θά τούς διαγράψει 
καί θά τούς παραπέμψει στό στρατοδικείο τού ΕΛΑΣ, μέ τήν κατηγορία 
τής «έσχατης προδοσίας».

Στό σημείο αύτό ό Ζεύγος καταχειροκροτήθηκε.
Ά π ό  τό ίδ ιο  τό βράδυ άρχισαν νά φεύγουν οί έθνοσύμβουλοι γ ιά  τίς 

περιοχές κα ί τά  τμήματά τους. Τά μέλη τής ΠΕΕΑ , οί καθοδηγήσεις τών 
κομμάτων καί όργανώσεων τοΰ ΕΑΜ , ό μηχανισμός τής Π Ε Ε Α  κα ί τής 
ΚΕ τού ΕΑΜ έφυγαν τήν άλλη μέρα ά π ' τίς Κορυσχάδες γιά  τή Βίνιανη.

Ή  σύγκληση κα ί οί έργασίες τού· Έ θνικ οΰ  Συμβουλίου άποτέλεσαν 
γεγονός έξαιρετικής σημασίας. Ή τα ν  τό π ιό  Ιστορικό Σώμα πού έγινε 
στήν περίοδο τού Μεγάλου έθνικοαπελευθερωτικοΰ άγώνα τού Ε λ λη ν ι
κού Λαού, στά χρόνια 1941-1945. Ο ί έργασίες του στίς Κορυσχάδες άπό- 
δειξαν πώς ό λαός μας έχει μέσα του τεράστιες κα ί άνεξάντλητες δυνά
μεις. Ικανές νά πραγματοποιήσουν τούς άμεσους κα ί μακροπρόθεσμους 
σκοπούς τοϋ έθνους.

Τό ψήφισμα τών Κορυσχάδων δέν μπορεϊ πα ρά  νά πάρει έξέχουσα 
θέση όχι μονάχα στήν Ιστορία τής πάλης τού έλληνικού λαού έναντίον τών 
Γερμανών, Ιτα λώ ν κα ί Βουλγάρων φασιστών κατακτητών, άλλά κα ί γενι
κότερα στήν Ιστορία τής νεώτερης Ε λλάδας.

«Τό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο -  δπως διαπίστωνε τότε ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ , κα ί
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διατυπώθηκε σέ άρθρο στήν «Έλεύθερη Ελλάδα» στίς 13.6.44 -  κατοχύ
ρωσε μέ τό μνημειώδες του ψήφισμα τίς λαϊκές καταχτήσεις, διατύπωσε 
οριστικά τίς άρχές καί τά ιδανικά τού έθνικού άγώνα καί θεμελίωσε μέ 
βάσεις άτράνταχτες τούς νέους αύτούς θεσμούς, πού είναι δημιουργήματα 
τού άγώνα. Ξεπήδησαν μέσα άπ* αυτόν, συνυφάνθηκαν μ' «ΰτόν. ενώθη
καν στή συνείδηση τού λαού σ' ένα δίπτυχο, πού κυριαρχεί σήμερα στήν 
Ελλάδα: Λευτεριά-Λαοκρατία».

Στό Έθνικό Συμβούλιο έκφράστηκε σ' δλη τήν έκταση καί τό βάθος ή 
αγωνιστική θέληση καί τό μαχητικό πνεύμα τού λαού.Ταυτόχρονα μιά ζη
λευτή ομοφωνία λαού καί ήγεσίας. νά φέρουν σέ νικηφόρο πέρας τόν 
άγώνα. Στήν πορεία, στή διάρκεια μιάς τρομερής καί βασανιστικής τριμη
νίας. θά δούμε πώς άςιοποίησε ή ήγεσία τήν τεράστια δύναμη τού άγωνι- 
ζόμενου λαού καί στρατού, γιά νά άνταποκριθεί στίς ιερές υποχρεώσεις 
της πού άνέλαβε μπροστά στό Μεγάλο Έθνικό Σώμα. τό Έθνικό Συμβού-

Από τό συσσίτιο τών παιδιών στήν Ευρυτανία: Μικρό χωριό
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ΣΚΛΗΡΗ
ΤΡΙΜΗΝΙΑ

'Η Συνδιάσκεψη τής Τεχεράνης, πού έβαλε τέρμα στή «Βαλ
κανική Στρατηγική» τού Τσώρτσιλ καί ή άποτυχία τών Γερ
μανών νά διαλύσουν τόν ΕΛΑΣ, υποχρέωσαν τήν κυβέρνηση 
τής ’Αγγλίας νά παραιτηθεί άπό τή δυναμική πολιτική καί νά 
έπιδιώξει τήν παγίδευση τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ μέ πολιτικά μέσα. 
’Ανάθεσε στόν ’Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό νά δημιουργήσει 
καθοδηγητικό Κέντρο στήν ’Αθήνα μέ παλαιοκομματικούς 
άστούς πολιτικούς, πού ν ’ άπαιτήσει νά υποταχθεί τό ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ γιά νά τό άδρανοποιήσει.

Ή  ήγεσία τοΰ λαϊκού κινήματος, μέ άξιοζήλευτη ένότητα 
καί άποφασιστικότητα, άντέδρασε. Συγκρότησε τήν ΠΕΕΑ  
καί έκανε, μέσα στίς έξαιρετικά σκληρές συνθήκες τής κατο
χής, έκλογές ’Εθνικού Συμβουλίου.

Ή  προβολή τής ΠΕΕΑ σάν δεύτερης κυβέρνησης, μέ 
πραγματική δμως έξουσία, προκάλεσε άναταραχή στή Μέση 
’Ανατολή. Έ πρεπε νά διαλυθεί άμέσως ή ΠΕΕΑ καί ό καλύ
τερος τρόπος ήταν νά πραγματοποιηθεί στή Μέση ’Ανατολή 
συνδιάσκεψη δλων τών πολιτικών κομμάτων καί άντιστασια- 
κών όργανώσεων, γιά συγκρότηση «κυβέρνησης ’Εθνικής 
Ενότητας».
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Γιά νά έξαναγκάσουν τήν ΠΕΕΑ νά δεχτεί νά  πάρει μέ
ρος σέ μιά τέτοια κυβέρνηση, σά φτωχός δμως συγγενής, 
έπρεπε νά «βραχυκυκλώσουν» τό λαϊκό κίνημα, νά  τό έκθέ- 
σουν καί νά τό υποχρεώσουν νά έμφανιστεΐ στή συνδιάσκεψη 
μέ μειωμένο κύρος, άκόμα καί υπόλογο. Μέ τέτοιο σκοπό 
προκάλεσαν τό στρατό τής Μέσης ’Ανατολής, πού ζητούσε νά  
άξιοποιηθεΐ πολεμικά καί νά σχηματιστεί κυβέρνηση Έ θνι
κής Ενότητας καί τόν διάλυσαν μέ ένοπλη άγγλική έπέμ
βαση. Τόν ίδιο σκοπό έξυπηρετοΰσε ή πρόκληση καί ένοπλη 
σύγκρουση ΕΛΑΣ-ΕΚΚΑ, πού όργανώθηκε καί πραγματο- 
ποιήθηκε άπό τούς μοναρχικούς άξιωματικούς, πού δροϋσαν 
στό 5/42 σύνταγμα. Ά φ οϋ  έξασφάλισαν έπιχειρήματα σέ βά
ρος τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί τής ΠΕΕΑ, κάλεσαν τή συνδιά
σκεψη καί διόρισαν πρωθυπουργό τόν Γ. Παπανδρέου γιά νά  
φέρει σέ πέρας τό έργο τους.

Ή  ήγεσία τοϋ κινήματος, πού άπτόητα συνέχιζε τό άγω- 
νιστικό της έργο, γιά νά μήν κατηγορηθεΐ πώς διασπάει τήν 
Έθνική Ένότητα, δέχεται τήν πρόσκληση καί στέλνει άντι- 
προσωπεία στή Μέση ’Ανατολή μέ αυστηρά καθορισμένη 
έξουσιοδότηση καί γραφτούς δρους, πού μόνο σχετικά άντα- 
ποκρίνονταν στόν τότε πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων. 
Έκανε δμως τό βασικό λάθος νά άναθέσει τήν υπεράσπιση 
τών κατακτήσεων καί δικαιωμάτων τοϋ λαοΰ σέ πρόσωπα 
πού, δπως άποδείχτηκε, ήσαν ξεκομμένα άπό τόν άγώνα καί 
δέν πίστευαν στίς δυνάμεις τοϋ λαοΰ. Στή συνδιάσκεψη τοϋ 
Λιβάνου οί άντιπρόσωποι τοϋ λαϊκοϋ κινήματος υποχώρησαν 
καί ύποτάχτηκαν στή θέληση τής συνασπισμένης άντεπανά- 
στασης. Οί Ά γγλο ι παίνεψαν τόν Παπανδρέου, γιά τή «δε- 
ξιοτεχνία» πού χειρίστηκε τήν άποστολή νά «ξεδοντιάσει» τό 
λαϊκό έπαναστατικό κίνημα.

Τό Έ θνικό Συμβούλιο, πού συνέρχονταν τότε στήν 
Έλεύθερη Ελλάδα, καταδίκασε τή συμφωνία τοΰ Λιβάνου, 
νομιμοποίησε τήν ΠΕΕΑ, ψήφισε τόν Καταστατικό Χάρτη 
τής Νέας Λαοκρατικής Ελλάδας καί έδωσε -έντολή στήν 
ΠΕΕΑ νά συνεχίσει καί νά όλοκληρώσει τήν έπαναστατική 
της άποστολή.

Οί άντιθέσεις έχουν όξυνθεΐ. Διαγράφεται σκληρή πάλη.
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Ο ΛΑΟΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ, Η ΗΓΕΣΙΑ ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ

Κατακραυγή ένάντια στή συμφωνία τον Λιβάνου.

Είδαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο πώς στό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο δέν 
υπήρξαν διαφωνούντες. Ό λ ο ι, έθνοσύμβουλοι καί ήγεσία, καταδίκασαν 
μέ άγανάχτηση τή συμφωνία κα ί άπαίτησαν τήν άμεση έπιστροφή στό 
Βουνό τής άντιπροσωπείας, τήν όποία  κατηγορούσαν γιά  ύπέρβαση τής 
έξουσιοδότησης πού είχε κα ί παραβίαση δλων τών όρων, πού θεωρούσε 
τό λαϊκό κίνημα σάν άπαραίτητους γ ιά  κάθε συμφωνία.

’Α π’ όλη τήν Ε λλά δ α , όργανώσεις, τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ κα ί λαϊκές 
συνελεύσεις καταδίκαζαν τή συμφωνία κα ί άπαιτοΰσαν άνεξάρτητη π ο 
ρεία τού κινήματος, μέ έπικεφαλής τήν Π ΕΕΑ , γιά  τήν άπελευθέρωση κα ί 
τήν κατοχύρωση τής άνεξαρτησίας κα ί τής Λ αοκρατικής έξουσίας.1

Μοναδική έξαίρεση στή γενική όμοφωνία άποτέλεσε ή ΆΘήνα, πού 
κάτω άπό τό βάρος τών συνδυασμένων έπιθέσεων τών κατακτητών κα ί 
δλης τής άντίδρασης, ύπόκυψε κα ί χαιρέτησε τή συμφωνία «σάν περίλαμ
πρη νίκη τού μαχόμενου έθνους... πού έρχεται τήν κατάλληλη στιγμή...». 
Αύτά κα ί άλλα γράφτηκαν σέ άρθρο τού «Ριζοσπάστη», έκδοση Α θή να ς, 
μέ ήμερομηνία 25.5.44 (υπάρχει στά άρχεϊα τής ΚΕ). Μέ έπέμβαση δμως 
τού ΠΓ καί αύστηρή παρατήρηση, ή ΕΠ τής ΚΟΑ, γρήγορα άναθεώρησε 
τήν άποψή της καί μέ προκήρυξη κατάγγειλε τή συμφωνία σάν «άπαρά- 
δεχτη κα ί έπιζήμια γιά  τόν άγώνα τού λαού».

Ή  1η Συνδιάσκεψη τού ΚΚΕ τής Π εριοχής Μ ακεδονίας συνήλθε στίς 
άρχές τού ’Ιούλη 1944. Σ τά άρχεϊα τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ ύπάρχει τό κείμενο 
τής άπόφασης τής συνδιάσκεψης αύτής, πού ψηφίστηκε μέ ένθουσιασμό 
άπό τούς άντιπροσώπους κα ί έπιδοκιμάστηκε ά π ’ όλους. Ή  άπόφαση 
σταματούσε ειδικά στό πρόβλημα τής έθνικής ένότητας κα ί έβαζε σάν κα
θήκον στίς όργανώσεις καί τά τμήματα τού ΕΛΑΣ:

1. Στίς 8 τοϋ Ίσύνη ϊγιναν έκδηλώσεις μέ μορφή διαδηλώσεων, παρελάσεων καί δια 
φωτιστικών συγκεντρώσεων, σιίς όποιες πήραν μέρος πάνω άπό 50.000 πατριώτες στήν 
ΆΘήνα καί πολλές χιλιάδες στόν Πειραιά χαί τά προάστια.

Στό Καρπενήσι τό συνέδριο τών Αντιπροσώπων τών Συλλόγων τών Δασκάλων, μέ et- 
διχή άπόφαση καταδίκασε τή συμφωνία καί ζητοϋσε διακοπή κάθε συζήτησης μέ κείνους 
πού Απεργάζονται νέα ύποδούλωση, καθυστέρηση καί σκοταδισμό γιά τό ϊθνος μας.

«Άγανάχτηση προκάλεσε στίς γραμμές τοϋ ΕΛΑΣ» -  Εγραψε ό Δ. Δημητρίου (Νικηφό
ρος) στόν 3ο τόμο,σελ. 219, τού βιβλίου του ’Αντάρτης στά βουνά τής Ρούμελης -  «ή είδηση 
τών άσυγχώρητων υποχωρήσεων πού Εκανε ή άντιπροσωπεία τού άγώνα στό Λίβανο... Μα
θαίναμε Απορημένοι αύτά τά νέα. Συνεχίζαμε τά καθημερινά μας καθήκοντα. Δέν υπο
πτευόμαστε άκόμα δλο τό κακό πού μάς περίμτνε. Απορούσαμε δμως καί δυσανασχετού
σαμε. Τ( κάθονται έκεϊ κάτω καί δέν τούς σιχτιρίζουν νά γυρίσουν πίσω; άκουγες άγαναχτι- 
σμένα, έπιφυλακτικά δμως, σχόλια».
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Ό  στρ/γός Σαράφης μιλάει σέ λαϊκή καί στρατιωνκή συγκέντρωση

«... Μέ τήν ίδια έπιμονή νά συνεχίσουν την πολιτική τής έθνικής 
ένότητας, πού άποτελεϊ τό άγκωνάρι όλης μας τής πολιτικής. Ό χ ι  
δμως ένότητα προδοσίας καί υποταγής, άλλά ένότητας έθνικής, βα
σισμένης πάνω στά συμφέροντα τοϋ έλληνικοϋ λαού καί στίς άρχές 
πού διεκήρυξαν οΐ σύμμαχοί μας... Ή  Συνδιάσκεψη καταδικάζει 
καί στιγματίζει μπροστά σέ όλόκληρο τόν έλληνικά λαό τό Συμβό
λαιο τοϋ Λιβάνου σάν πράξη αντεθνική καί προδοτική καί τόν κα- 
λεϊ νά περιβάλει μέ δλο τό κύρος τό Έθνικό Συμβούλιο καί τήν 
ΠΕΕΑ. Ό  έλληνικός λαός έχει δλη τή δύναμη, βασισμένος στίς δ ι
κές τον δυνάμεις καί σέ συνεργασία μέ τονς ηρωικούς Γιονγκοσλά- 
βονς συμμάχους τον καί τούς άλλους σνμμάχονς τον, ένάντια στούς 
κάθε λογής έχθρούς τον, νά δώσει συντριπτικά χτυπήματα κατά τών 
βαρβάρων καταχτητών, νά έπιταχύνει τήν κατάρρευση του φασι
σμού καί νά λευτερώσει τήν πατρίδα τον.
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Βασικός κρίκος γιά  τήν παραπέρα άνάπτνξη τοϋ έθνικοϋ άπελενθε- 
ρωτικοϋ μας άγώνα είναι νά άνεβάσουμε σέ άνώτερο βαθμό τόν ϊν-  
οπλο άγώνα. Νά βοηθήσουμε γιά  τήν Ανάπτυξη τοΰ μαχητικού κα ί 
έπιθετικού πνεύματος μέσα στό στρατό... Οϋτε μιας στιγμής άνά- 
πανλα  στον έχθρό.
Σωστή κατανόηση κα ί έφαρμογή τής πολιτικής γραμμής τού κόμμα
τός μας. Πάλη ένάντια σέ κάθε τάση συνθηκολόγησης κα ί υποταγής 
στόν έχθρό, καθώς καί ένάντια σέ κάθε αύθαιρεσία, υπερβασία καί 
έπέμβαση στά κυβερνητικά όργανα».

Επιστροφή τοΰ Σαράφη.

Στίς 30 τού Μάη, τίς  πρωινές ώρες, έφτασε στό άντάρτικο άεροδρόμιο καί 
άμέσως έφυγε γιά  τήν Ιδρα τής Π ΕΕΑ  ό στρατηγός Σαράφης. Στίς 31 
έκανε προφορική έκθεση τόσο γιά  τή συμπεριφορά τοϋ ΣΜ Α άπέναντί 
του στό Κάιρο, δσο κα ί γ ιά  τή σκηνοθεσία, τήν άτμόσφαιρα κα ί τήν όργα- 
νωμένη γενική άντιεαμική έπίθεση, πρίν καί στή διάρκεια τής συνδιάσκε
ψης τοΰ Λιβάνου.

Στόχος όλων, είπε ό Σαράφης, ήταν ό ΕΛΑΣ. Ζητούσαν τόν άμεσο 
άφοπλισμό κα ί τή διάλυσή του. Ά νά θετα ν  τή φροντίδα γιά  τήν Απελευθέ
ρωση κα ί τήν τάξη στήν 'Ε λλάδα στό βρετανικό στρατό.

Στή συνέχεια ό Σαράφης μίλησε γ ιά  τόν αίσχρό λόγο τού Π α παν
δρέου, τοΰ Βενιζέλου, τού Κανελλόπουλου κα ί τών βασιλοφρόνων. Τήν 
έπίθεση τοΰ Πυρομάγλου κα ί τοΰ Καρτάλη. Γιά τόν Βεντήρη, πού μόνο 
γιά τήν παρουσία του θά έπρεπε ή Αντιπροσωπεία μας νά φύγει άπό τή 
διΛσκεψη.

Ή  Αντιπροσωπεία μας, πα ρ ’ όλο πού στίς έξωτερικές έκδηλώσεις έμ- 
φανιζόταν ένια ία , ήταν διασπασμένη κα ί συνεχώς παρουσιάζονταν δ ια 
φορές κα ί δυσαρέσκειες ΑνΑμεσα στά μέλη της. Ό  Σβώλος άπό τήν πρώτη 
στιγμή θέλησε νά έμφανιστεΐ σάν κάτι ξεχωριστό άπό τό ΕΑΜ . Έ λεγε 
πώς δέ δεσμεύεται Από τίς ΑποφΑσεις τού ΕΑΜ  καί τίς πρΑξεις τοΰ 
ΕΛΑΣ. Χωρίς ούτε νά συμβουλευτεί τά  άλλα μέλη τής Αντιπροσωπείας, 
έστειλε στίς 10 τού Μάη, Από μέρος τής Π ΕΕΑ , γρΑμμα στόν Π απαν
δρέου, πού τό ύπόγραψε ό Ιδιος κα ί τΑ δυό Αλλα έξωεαμικά μέλη, οί 
Ά σκούτσης κα ί Ά γγελόπουλος. Μέ τό γρΑμμα αύτό χαρακτήριζαν «θλι
βερά τά γεγονότα» τής Μ. ’Ανατολής, πού «προκαλοϋν βαθύτατη λύπη σέ 
κάθε "Έλληνα καί φίλο τών συμμάχων ’Εθνών» κα ί δήλωναν πώ ς «... είναι 
φυσικό κα ί αυτονόητο πώς καταδικάζεται άπό μάς, αύτή καθ’ έ αυτή. καί 
πώς άποόοκιμάζεται άπό δλονς».

Ή  δήλωση αύτή φ αίνετα ι πώ ς θεωρήθηκε Ανεπαρκής Από τούς Ά γ 
γλους καί τόν Παπανδρέου. Ό  Σβώλος, τότε, άρχισε νά Ασκεί πίεση στούς 
Αντιπροσώπους τού ΚΚΕ κα ί τοΰ ΕΑΜ , μέ Απειλή πώς θά διακόψει κάθε 
σχέση μέ τό λαϊκό Αντιστασιακό κίνημα άν δέν ύπογραφεί άπό τούς κύ
ριους έκπροσώπους τής Π ΕΕΑ , τού ΕΑΜ  καί τοΰ ΚΚΕ κοινό τηλεγρά
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φημα πρός τούς Τσώρτσιλ καί Ροΰζβελτ, μέ τό όποιο νά  κα ταδικάζεται τό 
κίνημα τοΰ στρατού τής Μέσης ’Ανατολής. ΟΙ Ρούσος κα ί Πορφυρογένης, 
χωρίς νά  συμβουλευτούν τά άλλα μέλη τής Αντιπροσωπείας, μέ τό έπιχεί- 
ρημα πώς προεΐχε ή διατήρηση τής ένότητας στήν Π ΕΕΑ , υπόγραψ αν καί 
έστειλαν ένα τηλεγράφημα πού έγραψε ό Σβώλος, γεγονός πού προκάλεσε 
Απογοήτευση κα ί διαμαρτυρίες στό στρατό κα ί τήν έλληνική πα ροικία  τής 
Μέσης ’Ανατολής.

Γιά τή στάση τής Αντιπροσωπείας στή διάσκεψη ό Σαράφης είπε πώς 
ήταν θλιβερή: Πέρασαν σέ χλιαρή άμυνα κα ί κυριολεκτικά σέ άπολογία. 
Καί δταν ό ίδ ιος μέ άτράνταχτα έπιχειρήματα άποκάλυπτε τό δ ιασπα
στικό κα ί έχθρικό ρόλο τών μοναρχοφασιστών τοΰ 5/42 συντάγματος καί 
τίς συνεχείς προκλήσεις τών ζερβικών κα ί παρουσίασε έγγραφες Αποδεί
ξεις συμφωνημένης συνεργασίας τών τελευταίων μέ τούς Γερμανούς, ό 
Σβώλος καί ό Πορφυρογένης τόν διέκοψαν καί τού ύπόδειξαν νά σταμα
τήσει τίς Αποκαλύψεις, γ ιά  νά διευκολυνθεί ή συμφωνία, πού, κατά τή 
γνώμη τους, ήταν πρωταρχικό καί μόνο καθήκον μας!

Ή μουνα  τεχνικός σύμβουλος, είπε ό Σαράφης, κα ί δέν μπορούσα νά 
μήν πειθαρχήσω στίς έντολές τους. Ά κ ό μα  κα ί δταν έκανα προσπάθεια 
νά άποτρέψω τήν ύπογραφή τού συκοφαντικού καί καθαρά έχθρικού λό
γου τού Παπανδρέου, πού τόν πρότεινε καί σάν κείμενο « Ε θνικού  Συμ
βολαίου» κα ί συμφωνίας τής διάσκεψης, δχ ι μόνο γ ιατί o l ύποχωρήσεις 
μας ξεπερνοΰσαν τό πλαίσιο τής έξουσιοδότησης πού μάς είχε δοθεί, Αλλά 
κυρίως γ ιατί χαντάκωνε τόν Αγώνα, βρέθηκα Αντιμέτωπος μέ δλη τήν 
Αντιπροσωπεία μας.

Πεποίθηση δλων τών μελών τής Αντιπροσωπείας ήταν πώ ς στίς δ ιε
θνείς συνθήκες πού ύπήρχαν κα ί τήν κατάσταση στήν Ε λ λά δ α , δπως είχε 
τότε διαμορφωθεί, πέτυχαν τό μεγαλύτερο δυνατό δριο τών προσπαθειών 
μας κα ί μέ τή συμφωνία δημιουργήθηκαν θετικές προϋποθέσεις νά  περά- 
σουμε ειρηνικά στήν Απελευθέρωση, χωρίς Ανωμαλίες κα ί έμφύλιο πό 
λεμο. Γ ι’ αύτό τό λόγο, δλοι ξαφνιάστηκαν μέ τήν κατηγορηματική άρ
νηση τής ήγεσίας τού κινήματος νά δεχτεί τή συμφωνία. Ό  Σβώλος, μάλι
στα, τόσο πειράχτηκε, πού θεώρησε τόν έαυτό του βαθιά προσβλημένο 
καί δήλωσε πώς Αν δέν Αναθεωρηθεί ή Απόφαση του Βουνού, αύτός θά 
παραιτηθεί κα ί δέ θά γυρίσει στήν Έ λεύθερη Ε λλά δ α , θ ά  δεχτεί ά πο
στολή στήν Α μερική , πού ΑποκΑλυψε πώ ς τού είχε κιόλας προταθεί Από 
τόν Π απανδρέου.

Σέ έρώτηση τί πρέπει, κατΑ τή γνώμη του, νά  γ ίνει, ό Σαράφης άπάν
τησε πώς πρέπει νά τελειώσει γρήγορα ή έκκρεμότητα. Ν ά Ανακληθεί ή 
Αντιπροσωπεία γιατί στήν ψυχολογική κατάσταση πού βρίσκεται καί 
κάτω Από τή συνεχή πίεση, πού δέχεται Από διάφορες πλευρές, δέν είναι 
σέ θέση νά προασπίσει τά  συμφέροντα τού Αγώνα.

Ό  Τσιριμώκος, κάπω ς δυσαρεστημένος, ρώτησε τόν Σαράφη: «ΚατΑ 
τή γνώμη σου ό Σβώλος Ασκεί πίεση στήν Αντιπροσωπεία κα ί φταίει γιά  
δλα. Τόν θεωρείς προδότη;».
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Ό  Σαράφης τόν κοίταξε έπίμονα κα ί μετά είπε: «Δέν τό είπα έγώ 
αύτό...».

Τελείωσε ή έκθεση τοΰ Σαράφη. Ή  Π ΕΕΑ  έκανε μιά μικρή διακοπή 
τής συνεδρίασής της. Τότε ό Σαράφης έδωσε ένα γράμμα τού Σβώλου 
στόν Μ πακιρτζή. 'Ο  Μ πακιρτζής τό έβαλε στήν τσέπη του χω ρίς νά  τό 
διαβάσει, γ ιατί ξανάρχιζε ή συνεδρίαση.

Πρίν φύγει ό Σαράφης γιά  τήν έδρα τού ΓΣ, στό Κεράσοβο, πέρασε 
άπό τά  Γραφεία τής ΚΕ τού ΕΑΜ , γ ιά  νά μάς ένημερώσει. Τόν άκούσαμε 
με προσοχή κα ί μέ τή σειρά μας τόν κατατοπίσαμε γενικά κα ί τονίσαμε 
πώς τό κύριο καθήκον τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ, στήν περίοδο αύτή, ήταν νά 
βοηθήσει τούς άγρότες νά μαζέψουν κα ί νά  άσφαλίσουν τή σοδειά τους. 
Ύ ποσχέθηκε πώς άμέσως μόλις άναλάβει τά  καθήκοντά του θά κ α ταπ ια
στεί μέ τήν όργάνωση τής μάχης γ ιά  τή σωτηρία τής σοδειάς. Μάς ξά φ 
νιασε, δμως, δταν μάς δήλωσε πώ ς δέν πρόκειται νά  άναλάβει καθήκοντα 
πρίν πάρει διαταγή άπό τή Γραμματεία τών Στρατιωτικών. Καί πρόστεσε: 
'Ύστερα άπό δσα άκουσα στή συνεδρίαση τής Π Ε Ε Α  ένδέχεται νά  μήν 
παραμείνω στή θέση τού μέλους τού IT  τοΰ ΕΛΑΣ.

Συνόδεψα τόν Σαράφη μέχρι τό φρουραρχείο κα ί προσπάθησα νά 
διασκεδάσω τούς φόβους του. Πρίν χωρίσουμε μού έδωσε ένα γράμμα τοΰ 
Ρούσου πρός τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, λέγοντάς μου: Δέν μπόρεσα νά δώ χωριστά 
τόν Σιάντο κα ί σέ παρακαλώ  νά τό δώσεις.

Πήγα άμέσως στό Στένωμα, δπου ήσαν τά  Γραφεία τού ΚΚΕ. Έ κ εϊ 
συνάντησα τόν Ίω αννίδη  κα ί τοΰ ’δωσα τό γράμμα. Σέ λίγο έφτασε κα ί ό 
Σιάντος. Ά νά φ ερα  τή συζήτησή μας μέ τόν Σαράφη. Ό  Σιάντος μάς βε
βαίωσε πώς δέν έγινε ούτε ύπαινιγμός σέ βάρος τού στρατηγού κα ί δτι 
δέν ύπάρχει λόγος νά άντικατασταθεΐ.

Ό  Σιάντος μάς άνακοίνωσε δτι ή Π Ε Ε Α  άποφάσισε νά  μεταφέρει 
τήν έδρα της στήν Ά ρ γιθ έα , στούς συνοικισμούς τού χωριού Πετρίλια. 
Ε π ε ιδ ή  δέν μπορεϊ ό Γραμματέας τών Στρατιωτικών νά  άπομακρυνθεί 
άπό τά άλλα μέρη τής Π ΕΕΑ , πρότεινε ό Σιάντος νά  πάω έγώ στό Κερά
σοβο, νά  δώσω στόν Σαράφη τή διαταγή νά  άναλάβει άμέσως ύπηρεσία. 
Τή διαταγή θά μού τήν έδινε ό Μ άντακας. Πρίν φύγω, δμως, θά έπρεπε 
νά συνεδριάσω τήν ΚΕ τού ΕΑΜ  κα ί νά  όργανώσουμε τή μετακίνηση. 
Ά κ όμα  θά έπρεπε ή ΚΕ τοϋ ΕΑΜ  νά  άποφασίσει νά  σταλεί τό παρακάτω  
τηλεγράφημα, πού είχε έγκρίνει ή Π ΕΕΑ .

Τό κείμενο τοΰ νέου τηλεγραφήματος, πού παραθέτουμε παρακάτω , 
έγινε δεκτό όμόφωνα κα ί στάλθηκε στίς 2 τοΰ Ίούνη.

«Στρατηγός Σαράφης ούδέν πρόσθεσε. Στόπ. Σκοπός μας είναι 
έδραίωσις έθνικής ένότητας χάριν έθνικού άγώνος. Στόπ. Χάριν 
σκοπού τούτου καί έν γνώσει φρονήματος μαχομένου έθνους κατα- 
λήξαμεν άνάγκην άνενδότου έμμονής έπί σαφούς λύσεως ζητήματος 
Βασιλέως βάσει γνωστών άπόψεών μας. Στόπ. Έ φ ’ δσον κατά έπί- 
σημον δήλωσιν Πρωθυπουργού δλοι συμφωνούν άνάγκην άποσα-
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φηνίσεως ούδείς δισταγμός δικα ιολογείτα ι δ ι’ άρσιν βασικής ταύτης 
α ίτιας άνησυχίας έλληνικού λαού. Στόπ. Έ π ί υπολοίπων σημείων 
τηλεγραφήματος μας 27ης προσπαθήσατε έπιτύχετε έκπλήρωσιν 
όδηγιών. Στόπ. Μ πακιρτζής, Σ ιάντος, Χατζής».

Τό γράμμα τοΰ Ρονσον.

Ε ίχα φύγει γ ιά  τήν Ιδρα  τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ κα ί δέν έμαθα τό περιεχόμενο 
τοϋ γράμματος τοΰ Ρούσου, ούτε άκουσα, σ’ δλη τή διάρκεια  τοΰ έθνι- 
κοαπελευθερωτικοΰ άγώνα, νά  γίνετα ι λόγος γ ι ’ αύτό. 'Α ν  κρίνουμε άπό 
δσα άκολούθησαν τίς άμέσως έπόμενες μέρες, θά πρέπει νά θεωρηθεί βέ
βαιο πώς καταδικάστηκαν ή στάση κα ί τά  συμπεράσματά του, γ ιατί δέ 
φάνηκε καμιά ταλάντευση τοΰ ΠΓ, γιά  άρκετό χρόνο. Μόνο πολύ άργό- 
τερα, στά 1971, κατόρθωσα νά άνακαλύψω στό φάκελο τού Ρούσου, πού 
βρίσκεται στά άρχεϊα τοΰ ΚΚΕ, τό γράμμα έκεϊνο. Δέ δίνω  τό κείμενό του 
γ ιατί στά 1973 δημοσιεύτηκε στά «Ε π ίσ η μα  κείμενα τοΰ ΚΚΕ», τόμος 
5ος, σελ. 212-215.

Ό  Ροΰσος άρχιζε τό γράμμα του μέ τό παράπονο πώ ς τό τηλεγρά
φημα τής ήγεσίας ήταν «άνεξήγητο, δέν ήταν συνταγμένο μέ τάκτ κα ί μάς 
δυσκόλεψε». Μ ετά έγραφε γιά  τή στάση τής Μέσης ’Ανατολής πού «έξα- 
γρίωσε τούς συμμάχους» κα ί «προσπαθήσαμε νά διαλύσουμε αύτή τήν 
άτμόσφαιρα μέ άνταλλαγή τηλεγραφημάτων μέ τόν κ. Ροΰζβελτ». Δήλωνε 
πώς «έχουμε τήν πεποίθηση δτι ή στάση... δέν ήταν κάτι πού άνταποκρί- 
νεται στήν πολιτική μας γραμμή τής ένότητας στόν έθνικό κα ί τό συμμα
χικό άγώνα» κα ί «μολονότι χαρακτηρίστηκε σάν άντεθνική πράξη, δηλώ
σαμε ρητά δτ ι έπιφυλασσόμαστε γ ιά  τήν άνάκριση, άλλά τήν πολιτική εύ- 
θύνη τήν έχουν έκεΐνοι κα ί Ιδίως ή κυβέρνηση Τσουδεροΰ πού παρεμπό
δισαν τήν έθνική ένότητα». Γιά τά  άποτελέσματα τής διάσκεψης τού Λ ι
βάνου έγραφε πώς «κατορθώσαμε ν ’ άλλάξουμε σημαντικά δλη τήν πο 
ρεία τών συζητήσεων κα ί νά  ματαιώσουμε κα ί στίς άποφάσεις τό άντι- 
δραστικό πνεύμα πού ύπήρχε στήν άρχή». Καί κατάληγε: «... νομίζω  δτι 
πα ρά  τίς τυχόν άδυναμίες πού παρουσιάσαμε... στό σύνολο έπρεπε νά 
δώσουμε τή λύση πού δώσαμε κα ί πού μάς βγάζει στό μεγάλο δρόμο... τής 
πλατιάς πολιτικής πάλης γ ιά  τή ματαίωση κάθε δικτατορίας, γ ιά  τή λευ
τεριά». Κάπου στό γράμμα είχε σέ παρένθεση πώς «μάς είναι άγνωστη 
κα ί ή θέση τής Σοβιετικής Έ νωσης» κα ί κάπου π ιό  κάτω, «βρεθήκαμε σέ 
άτμόσφαιρα τελείως άντίθετη μέ τό έργο πού είχαμε νά έπιχειρήσουμε, δέ 
μάς έπιτράπει νά έπικοινωνήσουμε προτού λήξει ή διάσκεψη». Ά να φ ε- 
ρόμενος στό γράμμα πού κάθε Αντιπροσωπεία έστειλε στόν Π απανδρέου 
έγραφε δτι αύτό «άφαίρεσε κάθε έπιχείρημα δτ ι μπορούσαμε κα ί έμεϊς νά 
κάνουμε λ.χ. άντιαγγλικό πόλεμο μέσα σ’ ένα κοινό συμμαχικό πόλεμο».

Φ υσικά αύτό τό γράμμα δέν μπορούσε νά  έπηρεάσει τότε τήν ήγεσία 
τού ΚΚΕ. Ή  δυσκολία βρισκόταν στό άλλο γράμμα πού έφερε άπό τό 
Κάιρο δ  στρατηγός Σαράφης.
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«Κεραυνός έντός φακέλου».

Ό λ α  πήγαιναν καλά. Καθοδήγηση κα ί βάση, λαός κα ί στρατός μένανε 
άτράνταχτα στίς θέσεις πού χαράχτηκαν στό Έ θν ικ ό  Συμβούλιο. Ά κ ό μ α  
καί στήν τελευταία συνεδρίαση τής Π ΕΕΑ  -  δπως είδαμε -  όμόφωνα τά 
μέλη της άπαιτοϋσαν άπό τήν άντιπροσωπεία νά έπιμένει στήν έκπλή- 
ρωση τών δδηγιών πού είχε πάρει.

Τά πράγματα δμως άρχισαν νά άλλάζουν μετά τήν έπιστροφή τοϋ 
Σαράφη. Ό  «κεραυνός» βρισκόταν μέσα στό φάκελο πού έφερε ό στρατη
γός γ ιά  τόν Μ π α κ ιρ τ ζ ή .  Ό  πρόεδρος Σβώλος έγραφε στόν άντιπρόσωπο 
τής ΠΕΕΑ τά  παρακάτω:

«Α γα πη τέ μου Πρόεδρε,
Τό τηλεγράφημά σας πού μάς άποδοκιμάζει τόσο άπροκάλυπτα μού 
έκαμε, έμένα Ιδιαιτέρως, μεγάλο κακό. Μού άφήρεσε στά μάτια ξέ
νων κα ί δικών μας κάθε κύρος. 'Υ ποτίθεται δτι δέ μιλούν έτσι τά  
μέλη μιάς Κυβερνήσεως (τής Π ΕΕΑ ) στόν Πρόεδρό τους. Φυσικό 
ήτο νά σκεφθώ νά παραιτηθώ. Δέν τό έκανα περιμένοντας νά συν- 
τελέσω στήν έπίτευξη τοϋ σκοπού μας. Έ ν  τώ μεταξύ μόλις σήμερα 
ήρθε ό χαιρετισμός τοϋ Έ θ ν . Συμβουλίου καί τό δελτίο τών έργα- 
σιών του. Καταλαβαίνετε πόσο ύπήρξαμε άπομονωμένοι. Παλαί- 
ψαμε πολύ, δέν έκβιασθήκαμε νά ύποκύψουμε σέ τίποτα. Τούναν- 
τίον έχω τό αϊσθημα δτι έπιβληθήκαμε ήθικά άπόλυτα καί δτι νική
σαμε μέσα στίς άπειρες δυσκολίες πού είχαν σωρευθεΐ κα ί ύφίσταν- 
τα ι άκόμη άπό άπειρες άντιδράσεις. Π άρα πολλοί είχαν συμφέρον 
νά μή γίνει συμφωνία κα ί νά  φταίμε έμεΐς σ’ αύτό. Π άρα πολλοί 
έξεπλάγησαν καί δυσαρεστήθηκαν, γιατί έμεΐς χωρίς νά παραδώ 
σουμε τίποτε άπό δτι πραγματικά συντελεί στήν ένότητα κα ί στή 
δημοκρατική νίκη, δείξαμε μέ πράγματα καί δχ ι μέ λόγια δτι έπιθυ- 
μούμε κα ί τά  δύο. Δημιουργήσαμε νέαν άτμόσφαιρα, άπαραίτητη 
άκριβώς ένεκα τών ποικ ίλων άντιδράσεων κα ί τή δημιουργήσαμε 
δχι μέ ύποχωρήσεις άλλά μέ τό ήθικό μας κύρος καί μέ τή συνειδη- 
τοποίηση τού γεγονότος δτι έχουμε μαζί μας πολύν κόσμο. Ά λ λ ’ 
δσο μένουμε μακριά ά π ’ τήν Κυβέρνηση τόσο εΐμεθα λιγότερο Ικα
νοί νά  συμβάλουμε πρα χτικά στίς λύσεις κα ί άπογοητεύουμε πολ
λούς ένώ Ισως άλλοι χαίρονται. Έ τ σ ι άπέξω δέν μπορούμε νά  διορ
θώσουμε τίποτε ή νά βοηθήσουμε κανένα, ένώ πολλά πρέπει νά δ ι
ορθωθούν κα ί πολλοί έχουν άνάγκη τής βοηθείας μας. Δέν ύπάρχει 
κανένας λόγος κα ί άν ύποθέσουμε δτι άπό άλλους λόγους μιά κυ
βέρνηση μπορεϊ νά  ναυαγήσει, νά φανεί δ τι φταίμε έμεΐς πού είμεθα 
ot μόνοι άνυστερόβουλοι.
Εΐμεθα μέσα στό πνεύμα τών σκοπών μας κα ί άν ξέρατε πόσο βρε
θήκαμε χωρίς άπολύτως κανένα δχι σύμμαχο, άλλ’ ούδέ κάν ούδέτε- 
ρο, θά καταλαβαίνατε δτι γ ιά  σήμερα τουλάχιστο, πρέπει νά  εΐμεθα
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ευχαριστημένοι. Ε ίδαμε όλοι μας τό βασιλιά. Τοϋ τά  είπαμε δλα κα
θαρά κα ί άπερίφραστα, μέχρι καί ταγμάτων άσφαλείας. Καταλά
βαμε 6tl λογαριάζει τή σημασία μας. Μπορέσαμε νά θέσουμε καί 
στούς ξένους μέ πληρότητα κα ί θάρρος τό ζήτημα τών προδοτών 
καί τών ένθαρρύνσεων πού βρίσκουν κα ί δέν είναι ύπερβολή νά σάς 
πώ ότι σέ λίγο τά  τάγματα κλπ. θά Εχουν τόσο γυμνωθεί καί θά 
έχουν γίνει τόσο ύποπτα στούς Γερμανούς, πού δέν φαντάζομαι νά 
άνθέξουν. Είμαστε άρκετά κρυμμένοι κάτω ά π ’ τήν άντίδραση, βγή
καμε μέ πολύ θάρρος κα ί αυτοπεποίθηση στήν έπιφάνεια  καί μάς 
προσέχουν όλοι τώρα, αισθανόμενοι ότι είμεθα κέντρον βαρύτητος. 
Φ οβούμαι ότι δέ μαντεύετε τίποτε καί δέν έκτιμήσατε πόση σημασία 
έχει ότι δημιουργήθηκε, έστω καί στό χαρτί άκόμα, ένότης, μέ τή 
συμμετοχή μας, ή όποία  κα ί θά τής δώσει περιεχόμενο στήν πράξη 
πρός όφελος τού Λαού. Φυσικά πάντα έχουμε τό δικαίω μα άν δούμε 
ότι τό Ιργο ματαιώνεται ή στρέφεται σέ βάρος τού Λαού μέ τό φ τα ί
ξιμο άλλων, ν ’ άντιδράσουμε μέσα στήν Κυβέρνηση. Μένοντας 
άπέξω δέν κερδίζουμε τίποτε, άκονίζουμε μόνο τήν άντίδραση. Τό 
ζήτημα τής προσωπικής μου συμμετοχής δέν πρέπει νά  σάς έπηρε- 
άσει. Στάθμισα καλά τά πράγματα, πήρα ύπόψη μου κα ί τήν 
προσωπική μου άπέχθεια πού σάς είχα πει καί έκρινα δτι είναι κα
λύτερα γιά  δλη την υπόθεση νά μή μετάσχω. Μού ζητούν έπίμονα τή 
συμμετοχή, άλλά θά τήν άρνηθώ, μένοντας στήν έφεδρεία κα ί τής 
έθνικής ένότητας καί τής όλης μας ύποθέσεως. Μού ζητούν τουλά
χιστο νά δεχθώ μιά ειδική άποστολή στήν ’Αμερική. Τό πράγμα έχει 
πολλά υπέρ κα ί πολλά έναντίον. Ίσ ω ς έρθω πρώτα νά συνεννοηθώ 
μαζί σας πρίν άπαντήσω. Ξέχασα νά σάς πώ  ότι μεγάλες δυσκολίες 
βρήκαμε μέ τήν υπόθεση Ψ αρρού γιά  τήν όποία  δέν είχαμε κα ί 
άκριβεϊς πληροφορίες. 'Η  έκμετάλλευση τού ζητήματος ήταν κα ί εί
ναι άκόμα πολύ μεγάλη, άλλά ζητήσαμε νά εΰρεθεϊ άν έχουμε ευθύ
νη. Π ρίν μάς άποδοκιμάσετε, είχαμε άρχίσει συστηματικά μιά δ ια 
φώτιση σέ μεγάλη κλίμακα γιά  τό δλο κίνημα, γ ιατί είναι κάτι άπα- 
ραίτητο, άκριβώς γιατί είναι σήμερα δύσκολη δουλειά κα ί μόνο μέ 
τήν υπεύθυνη θέση μας θά διευκολυνθεί. Τή σταματήσαμε για τ ί δέν 
αίσθάνομαι π ιά  τό άναγκαΐο κύρος γ ιά  νά μιλώ. Ό λ α  μαθαίνονται 
έδώ.
Σάς γράφω  μόνο γενικά. Τ ά  είδικότερα θά σάς τά γράψουν οΐ άλ
λοι. Π ιστεύω δτι έχετε έν τώ μεταξύ σταθμίσει τά  πράγματα κα ί θά 
έχετε καταλάβει δ τι άν σήμερα δέν μπούμε μέ θετικότητα κα ί ρεαλι
σμό στά πράγματα, πιθανόν είναι νά  συντελέσουμε σέ κάτι πού θέ
λουν ο ί έχθροί τοϋ Λαού.

Χαιρετισμούς σ’ όλους τούς συναγωνιστές.
-6.5 Α. Σβώλος

Υ.Γ. “Εχω τήν έντνπωση δτι ο ί ’Αμερικανοί μάς προσέχουν
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Από τή μάχη τής Σοδειάς: τό στοίβαγμα

πολύ. Δέ φαίνεται νά εχονν προκαταλήψεις καί στήν άγγλική κοινή 
γνώμη άσφαλώς υπάρχει πολύ έδαφος καλλιέργειας. ”Εχομε άρκετά 
παραμελήσει τήν υπόθεσή μας. 'Αντίθετα δέν υπάρχει ξένο περι
οδικό ή έφημερίδα πού νά μή γράφει γιά  τόν Τίτο.2

Ή  μάχη τής σοδειάς.

Στό Κεράσοβο τό ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ δούλευε δραστήρια. Ό  Σαράφης μόλις 
πήρε τή διαταγή τής Γραμματείας τής Π Ε Ε Α  νά  άναλάβει υπηρεσία 
έδωσε διαταγή στό Ε π ιτελε ίο  νά έτοιμάσει τίς «Γενικές 'Ο δη γίες γ ιά  τή 
μάχη τής σοδειάς».

ΟΙ Γερμανοί άπό τά  μέσα τού Μάη κα ί δλο τόν Ίούνη έκαναν άδ ιά- 
κοπες έπιθέσεις. Ό  ΕΛΑΣ, χρησιμοποιώντας άνάλογη σέ κάθε κατά
σταση τακτική, Αντιμετώπιζε τόν έχθρό άποτελεσματικά κα ί προξενούσε 
μεγάλες άπώλειες σέ έμψυχο κα ί άψυχο ύλικό. ΟΙ μεραρχίες τού ΕΛ Α Σ 
Μ ακεδονίας δέχονταν τό μεγαλύτερο βάρος. Στήν Κεντρική Μ ακεδονία 
δραστήρια κινούνταν κα ί ol γερμανοοπλισμένες συμμορίες τής Π Α Ο  κα ί 
τών διάφορων άγάδων κα ί τσαούσηδων, ένώ στή Δυτική Μ ακεδονία ol 
κομιτατζήδες, σέ κοινή δράση μέ τά  τμήματα τής χωροφυλακής κα ί άλλες

2. Βλ. ’Ηλ. Τσίφιμώχος, Ά π ό  τό Λ ίβανο «στή Βάρκιζα», «Ά κρόπολ ις» , 27.2.1973.

235



Ολοι.' Αντάρτες, χωριάτες κι ό παπάς στή μάχη τής σοδειάς

δήθεν έθνικές όμάδες, κατατρομοκρατούσαν τά χωριά καί έξόντωναν τίς 
όργανώσεις καί τά  στελέχη τοΰ λαϊκού κινήματος. Ό  ΕΛΑΣ μέ συνδυα
σμένες έπιχειρήσεις διάλυσε μιά σειρά κομιτατζίδικες έστίες κα ί κατά- 
φερε συντριπτικά χτυπήματα στούς Γερμανούς κα ί τά δργανά τους. Στή 
Θεσσαλία δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ σέ συνεργασία μέ τίς δυνάμεις τής Δυτικής 
Μ ακεδονίας βαστοΰσαν τόν έλεγχο στό δρόμο Μέτσοβου κα ί Ίω αννίνω ν. 
ΟΙ Γερμανοί μέ μεγάλες δυνάμεις κρατούσαν όρισμένες βασικές θέσεις 
καί κινούνταν πάντα σέ όργανωμένες φάλαγγες. Στήν Ά ττ ικ οβο ιω τία  ή 
5η Ταξιαρχία  ματαίωνε δλες τίς άπόπειρες τών κατακτητών νά  άπομα- 
κρύνουν τόν ΕΛΑΣ άπό τήν ευαίσθητη περιοχή πού δέσποζε πάνω  άπό 
τήν πρωτεύουσα κα ί διατηρούσε έλεύθερη τήν έπικοινωνία μέ τήν ’Ελεύ
θερη 'Ελλάδα. ’Ακόμα δέν έπέτρεπε στούς κατακτητές νά λεηλατούν άτι- 
μώρητα τό λαό τής περιοχής.

Μ ιά άπό τίς ληστρικές έπιδρομές Γερμανών κα ί προδοτών στήν περ ι
οχή τού Δίστομου ματαιώθηκε μέ έπέμβαση τμημάτων τοΰ ΕΛΑΣ. Λυσ
σασμένοι ο ί Γερμανοί άπό τό πάθημά τους έστειλαν δυνάμεις μέ μοναδική 
άποστολή νά τιμωρήσουν τούς χωρικούς. ’Εκεί έγινε άκόμα ένα άπό τά 
φρικτά όμαδικά έγκλήματα τών χιτλερικών. Μόνο στό Δίστομο κατα- 
κρεουργήθηκαν, μέ τόν π ιό  άπάνθρωπο τρόπο, 229 κάτοικοι κα ί στό πέ
ρασμά τους, στά χω ράφια κα ί τούς δρόμους, έξόντωσαν κα ί άλλους. Σ υν
ολικά έκτελέσθηκαν 296 άτομα .3

3. Μ ιά Εκθεοη τής 5ης Ταξιαρχίας, πού υπάρχει στά άρχεϊα τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ καί Εχει
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Το ιππικό τού ΕΛΑΣ φρουρεί τή συγκομιδή. Δεξιά ό καπετάνιος τής ταξιαρχίας 
Μπουκουθάλας

Ό  ΕΛΑΣ, χωρίς νά σταματάει τή δράση του στούς διάφορους τομείς, 
άρχισε, σύμφωνα μέ τίς όδηγίες τοΰ ΓΣ, γενική έπίθεση ένάντια στούς 
Γερμανούς πού έμφανίζονταν στούς κάμπους κα ί πού προσπαθούσαν νά 
έμποδίσουν τή συγκέντρωση καί μεταφορά τής σοδειάς στά βουνά. Κ ατά
σχεσαν άλωνιστικά συγκροτήματα πού όργάνωσαν ot κατακτητές καί τά 
όργανά τους, κυνήγησαν συνεργεία συγκέντρωσης πού βγήκαν στόν 
κάμπο μέ συνοδείες ένόπλων τμημάτων. Έ γ ιν α ν  πολυάριθμες συγκρού
σεις καί μάχες. Πολλές άποκλειστικά άπό τόν έφεδρικό ΕΛΑΣ, πού συνα
γωνιζόταν τό μόνιμο σέ μαχητικότητα κα ί άποφασιστικότητα. Στήν π ε 
διάδα Λάρισα-Φάρσαλα τή μάχη τής σοδειάς τήν έδωσε ή ταξιαρχία  ιπ 
πικού. ΟΙ έλασίτες πολεμούσαν κα ί στά μεσοδιαστήματα βοηθούσαν τούς 
χωρικούς στό θέρισμα κα ί τό άλώνισμα. 'Ό λη ή σοδειά σώθηκε κα ί μετα-

δημοσιευτεϊ στό Χ ρονικό Χτ’ δέματα . Σ τ ’ δφματα! σελ. 342-343, Εκδοση Π ΛΕ 1967, γράφει 
σχετικά μέ τό Εγκλημα αύτό:

«... Σκότωσαν άόιάκριτα γέρους, μωρά Εξαμηνίτικα, γριές, τά πα ιδ ιά  τοϋ σχολείου (δλα 
στήν αίθουσα τού σχολείου) κ ι αύτόν τόν παπά.

Βρέθηκαν δλες σχεδόν οΐ νέες γυναίκες σχισμένες μέ ξίφος ή μαχαίρι άπό τά  γεννητικά 
τους όργανα μέχρι τό στήθος, βρέθηκαν γυναίκες μέ κομμένους τούς μαστούς, ξεκοιλιασμέ
νες μέ τά π α ιδ ιά  στήν άγκαλιά τους, βρέθηκαν μικρά π α ιδ ιά  σφαγμένα καί ξεκοιλιασμένα 
καί τά Εντερα περασμένα στό λαιμό. Τού π α π ά  τού κόψαν τό κεφάλι καί τό είχαν πεταμένο 
μακριά άπό τό πτώμα του».
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Εθνικό όμόλογο άπελευθερωτικοϋ άγώνα, πού έξέδωαε ή ΠΕΕΑ

φέρθηκε στήν Έ λεύθερη Ε λλά δ α . "Ομως μόνο μέ τίς  καθορισμένες ει
σφορές ή ΕΤΑ  δέν έξασφάλιζε τή διατροφή τών άνταρτών κα ί πολύ 
περισσότερο δέν ήταν δυνατό νά έξοικονομήσει άρκετές ποσότητες γιά  νά 
ένισχύσει τά  όρεινά χωριά. Τότε ή Π ΕΕΑ  έβαλε σέ κυκλοφορία τό έσωτε- 
ρικό δάνειο μέ όμόλογα 50, 100 κα ί 1.000 όκάδων σταριού. ΟΙ άγρότες μέ 
ένθουσιασμό δέχονταν τά όμόλογα. Μέσα σέ λίγες μόνο μέρες δλο τό δά 
νειο καλύφτηκε. Τά τρόφιμα μεταφέρθηκαν σέ άσφαλισμένα μέρη.

Ή  μάχη τής σοδειάς ήταν άναμφισβήτητα μιά άπό τίς π ιό  έξαιρετι- 
κές, άπό τήν άποψη λαϊκότητας καί σύνδεσης τού ΕΛΑΣ μέ τίς μάζες, 
σελίδες δράσης τού λαϊκού στρατού. Ή  έπιτροπή διαφώτισης τής ΚΕ τού 
ΕΑΜ έστειλε οτή Θεσσαλία ένα άπό τά έκλεκτότερα στελέχη της, τόν 
ήρωα κα ί μάρτυρα τής λαοκρατικής έπανάστασης, τόν Κώστα Βιδάλη. 
Τότε έγραψε τό περίφημο χρονικό: Ή  μάχη τής Σοδειάς.

Νέα έπίθεση τού Ζέρβα.

Σέ μιά περίοδο γενικής δραστηριοποίησης τού ΕΛ Α Σ, τόσο στίς έπιχει- 
ρήσεις έναντίον τών Γερμανών κα ί τών συνεργατών τους δσο κα ί γ ιά  τήν 
έξασφάλιση τής σοδειάς, έκδηλώθηκε, στίς 19 τού Ίούνη, νέα έπίθεση τοϋ 
Ζέρβα, πού προκάλεσε έπιπρόσθετη σύγχυση στό Κάιρο. Στίς διαμαρτυ
ρίες τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ πρός τό ΣΜ Α, ό Ζέρβας άπάντησε πώ ς δήθεν τήν 
προηγούμενη μέρα είχε δεχτεί έπίθεση τού ΕΛΑΣ. Τό ΓΣ ζήτησε νά συγ-
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κροτηθεϊ μικτή έπιτροπή νά έξακριβώσει τά  γεγονότα, άλλά τό ΣΜ Α άρ- 
νήθηκε. Καί ήταν έπόμενο νά άρνηθεϊ γ ιατ ί σύμφωνα μέ τά  έπιχειρήματα 
τοΰ Ζέρβα τό Ιδιο τό ΣΜ Α τόν διάταξε νά καθαρίσει τήν περιοχή κα ί νά  
έξασφαλίσει τίς έκφορτώσεις στή Σπλάντζα. Στήν πραγματικότητα ο ΐ 
Ά γγ λο ι διάλεξαν τή στιγμή κα ί Εδωσαν έντολή στόν Ζέρβα νά  έπιτεθεί 
γιατί θεωρούσαν «... ώς μοναδικόν μέσον πρός πειθαναγκασμόν τού Έ α - 
μικού συγκροτήματος νά ύποταχθή είς τήν κυβέρνησιν». Α ύτό τό άποκά- 
λυψε μετά τόν πόλεμο ό Χούτας καί έξηγοϋσε: « Ή  δέ "Ηπειρος, άποτελεϊ 
ένα άσφαλές προγεφύρωμα τών Δυτικών (τό μοναδικόν άλλωστε είς όλό- 
κληρον τήν Βαλκανικήν) μέσω τού όποίου κα ί ήδύναντο άνά πάσαν στι
γμήν νά έπιβάλλουν έπί τού δυστροπούντος κομμουνιστικού συγκροτήμα
τος (τού ΕΑΜ ) τών βουνών τάς άπόψεις των».

Μέ τήν αιφνιδιαστική έπίθεση έναντίον τών μικρών τμημάτων πού 
υπήρχαν στήν περιοχή, δ  Ζέρβας σημείωσε έπιτυχία κα ί σχεδόν κατέλαβε 
τήν περιοχή δυτικά άπό τόν Ά ρ α χθο . “Ομως ή περιοχή αύτή δέν ήταν 
άρκετή γιά  τά σχέδια εύρύτερων έπιχειρήσεων τών Ά γγλω ν κα ί ό Ζέρβας 
ύποχρεώθηκε νά συνεχίσει τίς έπιθέσεις του έναντίον τού ΕΛΑΣ στίς 
περιοχές Καλαμά κα ί Μέτσοβου. O t νέες έπιθέσεις τών ζερβικών άπο- 
κρούστηκαν. Ό  τοπικός ΕΛΑΣ πέρασε σέ άντεπίθεση κα ί Ανάτρεψε τά 
τμήματα τού ΕΔ ΕΣ , πού σκόρπισαν.

Ή  Π ΕΕΑ  δέν μπορούσε νά μή δει πώς ot ζερβικές προκλήσεις κα ί 
έπιθέσεις ήσαν μέρος τού δλου σχεδίου τών Ά γγλω ν κα ί τής άντίδρασης, 
καί θεωρώντας πώς ή άνοχή αύτής τής κατάστασης ήταν σέ βάρος τού 
άγώνα, άποφάσισε νά τελειώσει όριστικά μέ τόν Ζέρβα. Έ δω σ ε έντολή 
στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ νά όργανώσει καί νά πραγματοποιήσει τή διάλυση.

Τό ΓΣ άνάφερε στή Γραμματεία τών Στρατιωτικών τής Π ΕΕΑ  πώς 
δέν ήταν δυνατή ή άμεση ένέργεια γ ιά  τή διάλύση τού Ε Δ Ε Σ  γιατί οΐ 
δυνάμεις τού ΕΛΑΣ σ’ δλες τίς περιοχές άντιμετώπιζαν έπιθέσεις άπό 
Γερμανούς κα ί έθνοπροδότες κα ί γ ια τ ί κείνη τήν περίοδο στήν Ή πειρο  
βρισκόταν τό 22ο γερμανικό σώμα τοϋ στρατηγού Λάνς, μέ τήν 101η με
ραρχία στά Γιάννενα. Τά τμήματα τοϋ Ζέρβα άσφαλώς θά βρίσκαν κα τα
φύγιο στίς κατεχόμενες άπό τούς Γερμανούς περιοχές κα ί άπό έκεϊ, μέ 
κοινή δράση -  δπως σχεδόν πάντα -  θά μπορούσαν νά  έπιτεθούν στόν 
ΕΛΑΣ.

Γιά τούς παραπάνω  λόγους τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ θεωρούσε σά μόνη δυ 
νατή ένέργεια κατά τών ζερβικών, νά  πεταχτούν τά  τμήματά τους άπό τήν 
περιοχή Κλαρίτες-Μ ετσόβου πέρα άπό τόν Ά ρ α χθ ο . Ή  Π Ε Ε Α  συμφώ
νησε καί τό ΓΣ διέταξε τήν 1η κα ί τή 13η μεραρχίες νά  προετοιμάσουν 
τήν έπιχείρηση.

ΟΙ σκοτεινές σχέσεις τοΰ Ζέρβα.

Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ είχε πολλά στοιχεία, άλλά καί έμπραχτες άποδείξεις.
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ότι ol Γερμανοί όχι μόνο όέ θά ένοχλούσαν τόν Ζέρβα άλλά κα ί θά τόν 
υποστήριζαν, μέχρι τοϋ σημείου νά τοϋ έπιτρέπουν νά  καταφεύγει στήν 
προστασία τους κα ί νά  άνασυγκροτεΐ τίς δυνάμεις του, όταν θά δεχόταν 
συντριπτικά χτυπήματα άπό τόν ΕΛΑΣ.

Παραθέσαμε κιόλας άρκετά ντοκουμέντα πού άποκαλύπτουν πώς ή 
άνοχή πού δείχνανε ο ί Γερμανοί στά τμήματα τοϋ Ζέρβα δέν ήσαν σκόπι
μη, μονόπλευρη παραχώρηση, πού έξυπηρετοΰσε τά πολεμικά τους σχέδια 
στήν κατεχόμενη Ε λλά δ α , άλλά άμοιβαία άνάληψη υποχρεώσεων μέ 
συμφωνίες στελεχών τού ΕΔ ΕΣ κα ί τοΰ ίδιου τού Ζέρβα κα ί υπάρχουν 
σοβαρές ένδείξεις πώς οί συμφωνίες αύτές δέν ήσαν άγνωστες στούς Ά γ 
γλους καί στή συνασπισμένη άντίδραση μέσα καί έξω άπό τήν 'Ελλάδα.

Μεταπολεμικά, καί μέχρι σήμερα, βγαίνουν στή δημοσιότητα δλο καί 
νέα στοιχεία γιά  τό σκοτεινό ρόλο τοϋ Ζέρβα καί πολλών άνώτατων στε
λεχών του. Τελευταία ό Heinz R ichter, μέ βάση ένα άπόσπασμα άπό τό 
Η μερολόγιο τής Ά νω τά της Διοίκησης τής Βέρμαχτ (ΚΤΒ OKW  1944) 
άποκαλύπτει ότι τό φθινόπωρο τοΰ 1943, σέ συνδυασμό μέ τή δράση τού 
πρεσβευτή Νοϋμπάχερ, είχε συμφωνηθεΐ μιά γενική άνακωχή μέ τόν Ζέρ
βα, τήν όποία ό τελευταίος τήρησε κατά γράμμα μέχρι τίς άρχές τού 
Ίούνη  1944.

Ή  συμφωνία αύτή δέν ήταν άσχετη μέ τή διαπίστωση τών Γερμανών 
ότι οι συντηρητικοί κύκλοι, μπροστά στόν κίνδυνο πού δημιουργούνταν 
άπό τήν άσταμάτητη άνάπτυξη τοϋ ΕΑΜ καί τή σοβαρή ένίσχυση τού 
ΕΛΑΣ, υστέρα άπό τόν έξοπλισμό του μέ τά Ιταλικά λάφυρα, στρέφονταν 
όλο κα ί περισσότερο πρός τούς Γερμανούς κα ί τά  τάγματα άσφαλείας τού 
Ράλλη. Ή  ίδ ια  στροφή καί μετατόπιση παρατηρούνταν κα ί στόν Ζέρβα, 
πού διατηρούσε τίς σχέσεις του μέ τούς Π απαγεωργίου κα ί Π απαθανα- 
σόπουλο κα ί ιδ ιαίτερα μέ τόν Ντερτιλή κα ί τόν Βουλπιώτη. Ε π ιδ ίω ξή  
του, σύμφωνα μέ τίς διαπιστώσεις τών Γερμανών ήταν: «Σέ τελευταία 
άνάλυση δ Ζέρβας θεωρεί τούς εύζώνους σάν δ ικά  του στρατεύματα, γ ι
ατί άνάμεσά τους ύπάρχουν πολλοί άνθρω ποι τοϋ ΕΔ ΕΣ . ’Εξάλλου τόν 
συνδέει στενή φ ιλία  μέ τόν άρχηγό τών εύζώνων, τό στρατηγό Ντερτιλή».4 
Ό  Ζέρβας κα ί ό Ντερτιλής σχέδιαζαν νά άντιπαρατάξουν στό ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ ένα μέτωπο «’Εθνικής Σωτηρίας».

Λ επτομέρειες γ ιά  τό σχέδιο αύτό βρίσκονται σ’ ένα έγγραφο τής γερ
μανικής Στρατιάς «Ε», πού παραθέτει ό Η. Richter στό βιβλίο του.

«Στούς κύκλους τών Έ λλήνων άξιωματικών γίνετα ι άπό καιρό λό
γος γιά  τό σχηματισμό ένός νέου πολιτικοστρατιωτικού μετώπου 
ύπό τήν ήγεσία τού Ζέρβα. Λέγεται ότι ό Ζέρβας έχει ήδη έρθει σέ 
έπαφή μέ μονάδες τού Ράλλη κα ί τού Ντερτιλή άλλά κα ί μέ τόν Π α
πανδρέου, γ ιά  νά προετοιμάσει αύτό τό έσωτερικό μέτωπο, πού θά 
στηριχθεΐ στά έξής:

4. Βλ. Η. Richter, Δυό 'Επαναστάσεις χαί 'Αντεπαναστάσεις ύτήν Έλλάόα, σελ. 181 
(παςαθ. XXII &Q. σα>μ. στρ. ΚΤΒ II, ο. 129 κτλ.).
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1. Τάγματα Ά σφ αλείας, εύζωνοι, χωροφυλακή τής κυβέρνησης 
Ράλλη καί ΕΔΕΣ.
2. 'Ελληνικός στρατός, στόλος, καί άεροπορία τοϋ έξωτερικού.
3. Ά γγλοαμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
Ή  γερμανόφιλη στάση τών Ράλλη καί Ντερτιλή σ’ αυτή τή στιγμή θά 
διευκόλυνε τή δημιουργία αυτού τού μετώπου. Σέ περίπτωση άπό- 
βασης τό μέτωπο θά έμφανιστεϊ σέ πλήρη ΑνΑπτυξη. 'Ηγέτες: Ζ έρ
βας καί Σγουρός. Δ ιαταγές άποστολών σέ 'Έλληνες Αξιωματικούς 
σέ περίπτωση Απόβασης. “Ετσι θά μπορέσει νά  διαλυθεί τό ΕΑΜ 
καί νά σωθεί ή Ε λ λά δ α  άπό τόν μπολσεβικισμό μετΑ τήν Αποχώ
ρηση τών γερμανικών στρατευμΑτων, καί νά  διευκολυνθεί ή νέα έλ- 
ληνική έθνική τά ξη ».5

'Η  δημιουργία αυτού τού μετώπου «’Εθνικής Σωτηρίας» πού ήταν 
γνωστή κα ί ένθαρρύνονταν άπό τούς Ά γγλο υ ς (δπως φαίνεται άπό ένα 
γερμανικό έγγραφο πού άναφέρεται σέ έπαφές στήν Α θ ή ν α  μέ Ά γγ λο  
άξιωματικό, «χωρίς έπίσημη Αποστολή») κα ί πού γΓ αύτήν «... ό πρωθυ
πουργός Παπανδρέου συμφωνούσε...», δέν ήταν Αγνωστη στήν ήγεσία τού 
ΚΚΕ κα ί τού ΕΑΜ.

Κύρια φροντίδα τής Αντίδρασης: Συγκρότηση ένοπλης δύναμης.

Τόν καιρό πού συνεχιζόταν ή Ανταλλαγή τηλεγραφημΑτων Ανάμεσα στήν 
κυβέρνηση Π απανδρέου κα ί τήν ήγεσία τού λαϊκού κινήματος, κα ί στό 
Βουνό είχε έξαπολυθεί ή ταυτόχρονη έπίθεση Γερμανών, έθνοπροδοτών 
καί Ζέρβα, στήν Α θ ή ν α  προετοιμαζόταν Αντεπαναστατικός συναγερμός.6

5. Βλ. Η. Richter, δ.π., σελ. 182 (παραθ. Η. Gr. Ε — /C/ ΑΟ 729944 κλπ.).
6. θ ά  παραθέσουμε μερικά μόνο άποσπάσματα άπό τά καθημερινά «Δελτία Πληροφο

ριών» τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ, πού ύπάρχουν στά άρχεϊα τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ. Νομίζουμε πώς είναι 
πολύ πειστικότερα τά ντοκουμέντα τής έποχής έκείνης, άπό κάθε σημερινή περιγραφή.

Στό «Δ.Π.» τής 6.6.44, Ανάμεσα σέ άλλες πολύτιμες πληροφορίες ύπάρχει καί ή παρα
κάτω:

«...’Από συζητήσεις πού είχε δικός μας μέ μιά σειρά άντιδραστικούς Αξιωματικούς, κυ
ρίως τής χωροφυλακής, βγαίνει πώς ή θέση πού παίρνουν γιά νά δικαιολογήσουν καί νά 
συνεχίσουν τήν άντιλαϊκή τους στάση είναι τούτη: Ή  ’Αγγλία, βπως φαίνεται άπό τόν τε
λευταίο λόγο τού Παπανδρέου καί τούς λόγους τοΰ Τσώρτσιλ καί τίς συζητήσεις, θέλει νά 
κρατήσει κάτω άπό τήν έπιρροή της τήν 'Ελλάδα καί δτι ή άγγλική πολιτική γιά τήν ’Ελλάδα 
είναι σαφώς άντικομμοννιστική. Έτσι δλες οί δικές τους ένέργειες κατά τοΰ κομμουνισμού 
είναι πέρα γιά πέρα σύμφωνες μέ τήν άγγλική πολιτική, καθοδηγούνται καί έγχρίνονται άπό 
τήν πολιτική αύτή τής ’Αγγλίας καί άπό τό Κάιρο. 'Οταν θά ’ρθουν οί "Αγγλοι στήν ’Ελλάδα 
θά θεωρηθούν σάν ήρωες γιατί χτύπησαν σκληρά τόν κομμουνισμό καί τό ΕΑΜ καί έξυπη- 
ρέτησαν τήν άγγλική πολιτική πού στρέφεται έναντίον τής προπαγάνδας τής Μόσχας στά 
Βαλκάνια. Τήν συνεργασία τους μέ τούς καταχτητές τή βλέπουν σάν Απαραίτητη γιά νά 
σκοτώσουν δσο τό δυνατόν περισσότερους κομμουνιστές καί έαμίτες, γιά νά έξα σφαλίσουν 
έτσι τήν έπικράτησή τους».

Έ να άλλο «Δελτίο Πληροφοριών» τής 11.7.44 μάς πληροφορούσε δτι: «Ό  ρόλος τοΰ 
Παπανδρέου στήν όργάνωση τών Ταγμάτων ’Ασφαλείας, τής Είδικής καί τών άλλων άντι-
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ΟΙ Γερμανοί μέ άνακούφιση διαπίστω ναν πώ ς ol πρώην άντίπαλοί 
τους στόν πόλεμο, ‘στην πιό  κρίσιμη στιγμή, γίνονταν συμπαραστάτες 
τους, στρατολόγοι δυνάμεων στήν ύπηρεσία τους κα ί δημιουργοί τής πο 
λύτιμης όπισθοφυλακής τους, πού στή δοσμένη φάση θά φρουρούσε τίς  
έγκαταστάσεις τους στίς πόλεις κα ί τούς έπίκαιρους κόμβους. Τ ίς δυνά
μεις αύτές τίς  χρησιμοποιούσαν κιόλας στίς έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις 
κα ί συστηματικά στήν άσκηση τής τρομοκρατικής τους τακτικής. Καθώς 
βάφονταν μέ αίματα κα ί λεηλατούσαν τόν έλληνικό λαό,άνοιγαν άγεφύ- 
ρωτο χάσμα κα ί άνοικτούς λογαριασμούς, πού μόνο ol Ά γ γ λ ο ι κα ί ή 
πλουτοκρατία θά τούς έσωζε. Μ’ αύτή τήν λογική ol Γερμανοί ήσαν βέ
βαιοι πώς θά τούς έμεναν πιστές καί ύποταγμένες μέχρι τέλους, δηλαδή 
σίγουρα θά τούς κάλυπταν, σάν όπισθοφυλακές, δταν θά ’φευγαν άπό τήν 
'Ελλάδα. ΟΙ Ά γγ λο ι, άπό τήν άλλη μεριά, ύπολόγιζαν σ’ αύτές τίς δυνά
μεις νά  παίξουν τό ρόλο τής έμπροστοφυλακής όταν θά ’φταναν γιά  τήν 
άλλαγή τής φρουράς. Α ργότερα  ol Ιδιες προορίζονταν νά άξιοποιηθούν 
σάν προβοκάτορες, πού θά «δικαιολογούσαν» τήν ένοπλη έπέμβαση τους 
γιά  τή συντριβή τού λαϊκού έπαναστατικού κινήματος κα ί τήν έγκαθί- 
δρυση τού μοναρχοφασισμού στήν Ε λλάδα .

δραστικών όμάδων είναι πέρα γιά πέρα άποδειγμένος. Ή  άντίδραση όργανώθηκε άπό τήν 
Κυβέρνηση τοϋ Καΐρου καί κάτω άπό τήν καθοδήγηση τοϋ Γονατά-Παπανδρέου, πού άνέ- 
λαβαν αύτό τό ρόλο κατ’ έντολήν δλου τοϋ πολιτικού κόσμου. Ή  έπαναφορά τών άποτά- 
κτων τοϋ ’35 γίνεται μέ έντολή Γόνατά - Παπανδρέου. 'Οταν ol άπότακτοι πήγαν στούς 
Γονατά-Παπανόρέου νά τούς ρωτήσουν άν θά έπρεπε νά άναλάβουν ύπηρεσία στήν Κυβέρ
νηση Ράλλη, πού ή συνεργασία της μέ τούς Γερμανούς ήταν φανερή, τονίστηκε τόσο άπό τόν 
Γόνατά δσο καί άπό τόν Παπανδρέου, πώς τό «έθνικό» τονς καθήκον είναι νά συνεργα
στούν μέ τήν Κυβέρνηση Ράλλη. Ό  Ταβουλάρης, πού είχε δρκιστεϊ έπίσημα στόν ΕΔΕΣ, είχε 
στενώτατη έπαφή τόσο μέ τόν Γόνατά δσο καί μέ τόν Παπανδρέου, άπ’ δπου Επαιρνε καί 
καθοδήγηση. 'Ολοι ol τουφεκισμοί καί ol έπιδρομές πού Εκαναν τά Τάγματα Άσφαλείας 
καί ή Είδική, έγιναν μέ ρητή συγκατάθεση τόσο τής Κυβέρνησης τοϋ Καίρου δσο καί τοΰ 
πολιτικού κόσμου καί άμεσα τών Παπανδρέου-Γονατά. ΟΙ πολιτικοί αύτοί Ενεργούσαν Ετσι 
έκτελώντας διαταγές τής Κυβέρνησης Τσουδερού καί γιατί πίστευαν πώς έκτελούσαν ταυτό
χρονα διαταγές τής Αγγλικής Κυβέρνησης. Όλες ot πληροφορίες δίνονται άπό τόν Ταγμα- 
τάρχη τής Είδικής Ασφάλειας.

Στό Ιδιο Δελτίο τής 11.7.44, ύπήρχε καί άλλη σχετική πληροφορία, πού Ελεγε: «Τά έδώ 
(σ.σ. στήν Αθήνα) πολιτικά κόμματα έχουν τήν γνώμη πώς “λόγοι πολιτικής” έπιβάλουν τήν 
ένίσχυση τών Ταγμάτων Άσφαλείας. Συζητούν γιά ένιαία άντιεαμική πολιτική, άλλά δχι γιά 
άντικομμουνιστικό μπλόκ. Τό έδώ κόμμα τών Φιλελευθέρων έστειλε υπόμνημα στό Κάιρο 
καί έπιμένει στήν άνάθεση τής Κυβέρνησης Παπανδρέου στόν Ρούσσο (σ.σ. πρόκειται περί 
τοΰ Αλεξανδρινού δικηγόρου Γ. Ρούσσου, πού ήταν άντιπρόεδρος στήν Κυβέρνηση Τσου- 
δεροΰ). Κατηγορεί τόν Παπανδρέου δτι δέν πήρε άκόμα θέση σαφή καί δέν Εστειλε έδώ 
δδηγίες, σέ τρόπο ώστε ol άξιωματικοί νά είναι Επιφυλακτικοί καί άπογοητευμένοι. Τό 
πνεύμα γενικά τού ύπομνήματος είναι ή πρόταση συνεργασίας τής Κυβέρνησης Καίρου μέ 
τούς Ράλληδες “γιά τή συγκράτηση τής τάξης”. Τόν Παπανδρέου τόν θέλουν γιά υπουργό, 
δχι δμως καί γιά πρωθυπουργό, γιατί τόν θεωρούν νέο καί άνίδεο. Άλλωστε καί δ Ράλλης 
δηλώνει πώς Επιθυμία του είναι νά τούς παραδώσει άμέσως μέ τήν άπελευθέρωση τήν κυ
βέρνηση καί τούς καλεϊ σέ συνεννόηση...».
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ΝΕΑ ΟΞΥΝΣΗ Α ΝΑ Μ ΕΣΑ ΣΤΟ  ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ

Συγκέντρωση στά Πετρίλια.

'Η  μετακίνηση τών στελεχών κα ί τοΰ μηχανισμού, πού σχεδόν στό σύνολο 
άποτελούνταν άπό άγωνιστές σχετικά μεγάλης ήλικίας κα ί διανοούμε
νους, άσυνήθιστους σέ έντατικές πορείες καί στίς ταλαιπω ρίες μιάς δ ια 
δρομής άπό τό Τυμφρηστό στήν ’Αργιθέα, ήταν έξαιρετικά δύσκολη. Εύ- 
τυχώς χωρίς πολεμικές περιπέτειες.

Μόλις έφτασαν άρχισε άμέσως ή έγκατάσταση στούς συνοικισμούς 
τοΰ χωριού Πετρίλια. Στόν κεντρικό συνοικισμό, όπου ήταν ή πλατεία  μέ 
τήν έκκλησία κα ί τό σχολειό, έγκαταστάθηκε ή Π ΕΕΑ  κα ί δ ίπλα της ή 
ΒΣΑ. Τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ πήγε στό συνοικισμό Βλάση κα ί δίπλα χρησιμο- 
ποιήθηκε §να σπίτι γ ιά  γραφείο τής Γραμματείας Ε σω τερικώ ν, πού Εμεινε 
καί ό Σιάντος. Σ ’ άπόσταση 20 λεπτών τής ώρας, έγκαταστάθηκαν τά 
Γραφεία τοΰ ΚΚΕ, στό σπίτι πού όρίστηκε γιά  τόν Ίω αννίδη. ’Ανατολικά 
άπό τήν Π ΕΕΑ , στό συνοικισμό Χαλκόπουλου, μείναν τά μέλη τής ΚΕ 
τού ΕΑΜ , τοΰ ΕΕΑΜ , τής ΕΠΟ Ν, έκτός άπό τό νέο Γραμματέα της, τόν 
Φώκο Βέττα, πού έμεινε κοντά στόν Ίω αννίδη. Λίγο βορειοανατολικό- 
τερα άπό τήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ  έγκαταστάθηκαν οΐ προσωπικότητες τής 
ΠΕΕΑ καί τά στελέχη τής ΕΛ Δ κα ί τοΰ Σοσιαλιστικού Κόμματος. Στό 
χωριό αύτό ύπήρχε κάποια  άνεση χώρου κα ί συνθήκες γιά  δουλειά.

Στή διάρκεια τής μετακίνησης δέ λειτούργησε ό μηχανισμός δ ιαβ ιβά
σεων, ούτε έκδόθηκε τό τακτικό δελτίο ραδιοφωνικών νέων καί πληροφο
ριών. Ή  Π ΕΕΑ , πού διαπίστωνε τίς άνησυχίες κα ί τίς φήμες πού κυκλο
φορούσαν άνεύθυνα, άποφάσισε νά κάνει μιά συγκέντρωση στήν πλατεία 
τοΰ χωριού.

Πρώτος μίλησε ό Σιάντος. Ή τα ν  κατηγορηματικός ένάντια στή συμ
φωνία πού υπόγραψαν ο ΐ άντιπρόσωποί μας στό Λίβανο, παραβιάζοντας 
στό σύνολο τίς αυστηρά καθορισμένες έντολές τής ήγεσίας.Τόνισε πώς ή 
συμφωνία αύτή είναι άπαράδεκτη γ ιά  τό κίνημά μας. Κάνουμε, είπε, 
προσπάθειες νά  άναθεωρηθεί. ’Αν οΐ συντηρητικές δυνάμεις έπιμένουν 
στή διασπαστική· τους πολιτική κα ί τακτική, ή έθνική ένότητα δέ θά πρ α 
γματοποιηθεί άπό ΰπαιτιότητά τους κα ί θά έχουν όλη τήν ευθύνη γιά  δσα 
έπακολουθήσουν. Ό  Π απανδρέου θεωρεί πώς, μιά κα ί ύπόγραψε ή άντι- 
προσωπεία μας, είμαστε ύποχρεωμένοι νά  δεχτούμε τή συμφωνία κα ί νά  
στείλουμε ύπουργούς στήν κυβέρνησή του. ’Ε π ικαλείται λόγους ήθικής 
τάξης. Ο ί ύπέρτατοι κα ί άπαραβίαστοι λόγοι «ήθικής τάξης» μάς ύπαγο- 
ρεύουν, πρίν ά π ’ δλα κα ί πάνω  ά π ’ δλα, νά  είμαστε συνεπείς μέ τίς υ πο 
χρεώσεις πού άναλάβαμε άπέναντι·στό λαό κα ί τό έθνος μας. Γλιστρή
ματα ξεχωριστών άνθρώπων, όσο ψηλά κι άν στέκονται στήν Ιεραρχία τοΰ 
κινήματος, όταν Ερχονται σέ άντίθεση μέ τά  συμφέροντα τού λαού, δέ 
δεσμεύουν τό λαϊκό μας κίνημα. ’Επιμένουμε στή διασφάλιση τοΰ άγώνα
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καί τών λαϊκών κατακτήσεων κα ί δικαιωμάτων. Έ χουμε τή δύναμη καί τή 
θέληση νά φέρουμε σέ πέρας τόν άγώνα μας, στήν άνάγκη καί μόνο μέ τίς 
δικές μας δυνάμεις. ’Αντλούμε δυνάμεις κα ί θέληση άπό τό λαό, τίς τερά
στιες όργανώσεις μας κα ί τόν υπέροχο Λαϊκό μας στρατό, πού μέ τηλε
γραφήματα, ΑποφΑσεις κα ί χαιρετιστήρια, καταδικάζουν τό Λίβανο καί 
ζητούν νά πραγματοποιηθούν οΐ άποφάσεις τού Ε θ ν ικ ο ύ  Συμβουλίου.

Ό  λαός παλεύει καί θά νικήσει, έτσι τελείωσε τό λόγο του ό Σιάντος. 
Μ ετά τόν Σιάντο μίλησε ό Τσιριμώκος. Τό άγωνιστικό πνεύμα τής όμιλίας 
του καί οί δηλώσεις του πώς δέ δεσμεύουν τό κίνημα συμφωνίες πού υπο
γράφονται άπό Αντιπροσώπους του γιατί αύτές άποκτούν έγκυρότητα 
μόνο δταν γίνουν δεκτές άπό τό άνώτατο Σώμα τού Κινήματος, δηλαδή 
άπό τήν Π ΕΕΑ  καί τό Ε θ ν ικ ό  μας Συμβούλιο ή άπό τήν έκλεγμένη μό
νιμη ’Επιτροπή του, άνακούφισαν όλους," γιατί τότε κυκλοφορούσαν φή
μες πώς έκδηλώθηκε κάμψη υπέρ τής παραδοχής τού Λιβάνου στίς γραμ
μές τής ΕΛΔ κα ί άνάμεσα στούς συμβιβαστές άναφερόταν κα ί τό όνομα 
τού Τσιριμώκου.

Τέλος ό Μ πακιρτζής ζήτησε έγκριση άπό τή συγκέντρωση νά σταλεί 
ψήφισμα πρός τήν Αντιπροσωπεία μέ σύσταση νά έπιμένει στήν άναθε- 
ώρηση τής συμφωνίας κα ί σέ περίπτωση άρνησης νά έπιστρέψει στό Βου
νό.

Τήν Ιδια μέρα συνεδρίασε κα ί ή ΚΕ τού ΕΑΜ . Πέρασε ή πρόταση 
κα ί τό τηλεγράφημα χω ρίς δυσκολίες. Δόθηκε άμέσως στήν άγγλική Απο- 
στολή, πού κρατούσε τήν έπαφή μας μέ τό Κάιρο.

Τό τηλεγράφημα έφτασε στά χέρια τού Παπανδρέου, δέ δόθηκε δμως 
στήν Αντιπροσωπεία της Π ΕΕΑ , δπως μάς βεβαίωσε ό Πορφυρογένης καί 
λίγο άργότερα κα ί οΐ Σβώλος καί Ρούσος.

’Απόφαση νά  σταλεϊ νέος Αντιπρόσωπος ατό Κάιρο.

Τό γράμμα τού Σβώλου έβαζε τόσα κα ί τέτοια προβλήματα πού δέν μπο
ρούσε νά μή συζητηθεί άπό τήν ήγεσία τοΰ κινήματος. Έ μ πα ινε  πρόβλημα 
άποχώρησης τοΰ Προέδρου κα ί Ασφαλώς κα ί άλλων Γραμματέων άπό τήν 
Π Ε Ε Α  σέ μιά τόσο Αποφασιστική στιγμή. Δ ίναμε τή μάχη γ ιά  τή διατή
ρηση κα ί Ανάπτυξη τής έθνικής ένότητας κα ί μιά διάσπαση στήν κορυφή 
τού λαοκρατικού κινήματος άσφαλώς θά είχε έπιπτώσεις άρνητικές.

’Αργά τό βράδυ τής Ιδιας μέρας πού Εγινε ή συγκέντρωση μέ κάλεσαν 
στή Γραμματεία τοΰ Κόμματος. Βρήκα έκεϊ τόν Ζεύγο καί σέ λίγο έφτασε 
κα ί ό Σιάντος άπό τή συνεδρίαση τής Π ΕΕΑ . Ή τα ν  Αρκετά κουρασμένος. 
Ό λ ο ι μαζί περάσαμε στό διπλανό δωμάτιο δπου μάς περίμενε ό Ίω αννί- 
δης. Ή τα ν  ΑδιΑθετος στό κρεβΑτι του.

Ό  Σιάντος μίλησε γ ιά  τίς  δυσκολίες πού συνάντησε στή συνεδρίαση 
τής Π ΕΕΑ . 'Ο  Μ πακιρτζής έπηρεασμένος άπό τό γράμμα τού Σβώλου καί 
άπό  τίς πληροφορίες γ ιά  άντιεαμική δραστηριότητα στήν ’Αθήνα, πρό-
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τείνε στήν είσήγησή του νά μπεί τέρμα στήν έκκρεμότητα τοϋ πολιτικού 
ζητήματος, μέ μιά θετική ή άρνητική άπόφασή μας. Ά ρνήθηκε δμως νά 
κάνει συγκεκριμένη πρόταση μέ τό έπιχείρημα πώς αύτό πρέπει νά  τό 
κάνουν τά  πολιτικά κόμματα.

Ό  Τσιριμώκος δέχτηκε πώ ς ή συμφωνία στό Λίβανο ήταν «μιά δυσ
άρεστη έκπληξη», πού άδικούσε τό κίνημα κα ί δέν έδινε έγγυήσεις, άλλά 
ένα ήταν τό γεγονός: 'Υ πογράφτηκε μιά συμφωνία καί μάλιστα άπό πολύ 
ύπεύθυνα πρόσω πα καί άνάμεσα σ’ αύτά ήσαν κα ί ό Π ρόεδρος τής 
ΠΕΕΑ. Βέβαια, πρόσθεσε, δέν ξεχνούμε πώ ς σάν ύπεύθυνη καθοδήγηση 
είμαστε δεσμευμένοι κα ί άπό μιά άλλη πλευρά, πού είναι Ιερότερη, άπό 
τήν άπόφαση τού Ε θ ν ικ ο ύ  Συμβουλίου. Βρισκόμαστε μπροστά στό δ ί
λημμα: Ά ρνηση, όπότε τραβούμε άποφασιστικά μόνοι μας γιά  τήν άπε
λευθέρωση, άποφασισμένοι νά  άντιμετωπίσουμε δλσυς τούς κινδύνους 
πού άναπόφευκτα θά παρουσιαστούν. Ή  άποδοχή κα ί άμεση συμμετοχή 
μας στήν κυβέρνηση γ ιά  όμαλό πέρασμα άπό τήν κατοχή στήν άπελευθέ
ρωση. Βέβαια, ό δεύτερος δρόμος δέν άποκλείει περιπέτειες, άκόμα καί 
περιπλοκές, δμως θά άποδείχναμε έμπρακτα δτι τό ΕΑΜ  μέ συνέπεια 
άκολουθεϊ τήν πολιτική τής ’Εθνικής 'Ε νότητας κα ί ό λαός θά έκτιμήσει 
τή συνέπεια αύτή. Καί ol δυό δρόμοι έχουν κάτι τό γενναίο. ’Εγώ πιστεύω 
πώς ρεαλιστικότερο σήμερα είναι νά  μπούμε άμεσα κα ί χωρίς καθυστέ
ρηση στήν κυβέρνηση. Μ’ αύτό τόν τρόπο κερδίζουμε χρόνο γιά  νά έπιβά- 
λουμε πολλές άπόψεις μας, νά  έμποδίσουμε τήν άντίδραση νά όργανωθεϊ 
καί νά  δια φυλάξουμε τήν έαμική κα ί συνεπή δημοκρατική ένότητα, πού 
θά διαταραχθεϊ άσφαλώς, άν άκολουθήσουμε τόν έπαναστατικό δρόμο.

Τά έπιχειρήματα τού Τσιριμώκου τά  κατάρριψε ό Σιάντος κα ί άπό- 
δειξε πώς ή παραβίαση έντολών κα ί ή άνάληψη ύποχρεώσεων άπό ξεχω
ριστά πρόσωπα δέ δεσμεύουν τό κίνημά μας. Ή  άποδοχή τής συμφωνίας 
θά Ισοδυναμούσε μέ προδοσία τού έθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Μέ 
τή γνώμη τού Σιάντου συντάχτηκαν δλα άνεξαίρετα τά άλλα μέλη τής 
ΠΕΕΑ.

Α κολούθησε συζήτηση γιά  τόν πρακτικό τρόπο χειρισμού τών δ ια 
πραγματεύσεων. Προτάθηκε νά σταλεί στό Κάιρο ή τριμελής Γραμματεία 
τής ΚΕ τού ΕΑΜ. Ό  Τσιριμώκος δμως θεώρησε τόν παραμερισμό τής 
Αντιπροσωπείας σάν λάθος, μέ συνέπεια τή βέβαιη άποχώρηση τοϋ Σβώ
λου, τού Ά σκούτση κα ί τού Ά γγελόπουλου, χωρίς νά άποκλείει κα ί άντί- 
χτυπο μέσα στήν ΕΛΔ. Πρότεινε νά φύγει μόνο ό Γεν. Γραμματέας τής 
ΚΕ τού ΕΑΜ , θ α ν . Χατζής, μέ άποστολή νά βάλει στήν άντιπροσωπεία 
τό δλο ζήτημα καί δλοι μαζί νά  βάλουν στήν κυβέρνηση τίς όριστικές 
άποφάσεις τού ΕΑΜ καί δλων τών κομμάτων καί όργανώσεων πού μετέ
χουν σ’ αύτό.

Ό  Γαβριηλίδης έκανε πρόταση νά σταλεί κα ί ένας άντιπρόσωπος τού 
ΑΚΕ, ένώ ό Χατζήμπεης είχε τή γνώμη πώ ς καλό θά ήταν νά στελνόταν 
άντιπροσωπεία εύρύτερη μέ τή συμμετοχή τού στρατηγού Ν. Γρηγοριάδη 
καί τού Ί .  Μιχαήλ, ήγετικού στελέχους τής Δημοκρατικής Έ νωσης.
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Τελικά συμφώνησαν δλοι μέ τήν πρόταση τοΰ Τσιριμώκου κα ί έκαναν 
τό σχέδιο τοΰ τηλεγραφήματος πρός τήν άντιπροσωπεία , όπου μέ λίγα 
λόγια έξηγούσαν πώς ή άποστολή νέου άντιπροσώπου γίνετα ι γ ιά  νά 
διευκολυνθεί τό έργο της. Ό  Γραμματέας τοΰ ΕΑΜ , κατάληγε τό τηλε
γράφημα, είναι κομιστής τελικών προτάσεων μας κα ί πρέπει νά  σταλεί 
άμέσως μεταφορικό μέσο.

Ή  Γραμματεία τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ άκουσε μέ προσοχή τήν ένημέρωση 
που έκανε ό Σιάντος. Γιά κάμποση ώρα έπικράτησε σιωπή. Καί ό ίδ ιος ό 
Σιάντος δέ φαινόταν Ικανοποιημένος. Γύρισε σέ μένα κα ί μέ ρώτησε:

-  Τ ί λές Θανάση, θά βρεις δυσκολίες στό ΕΑΜ ;
-  Νομίζω πώ ς δέ θά υπάρξουν δυσκολίες, έκτός άν ό Τσιριμώκος 

άλλάξει γνώμη, άπάντησα.
-  Καί θά τά  καταφέρεις στό Κάιρο; μέ ρώτησε ό Ίω αννίδης.
-  Τ ί νά  καταφέρω; Έ γώ , δπως πάντα, θά μεταφέρω άτόφιες τίς 

άποφάσεις καί δέν πρόκειται νά  κάνω ύποχώρηση. Κείνο πού μέ άνησυχεϊ 
είναι πώς κι άν δεχτούν οΐ ’Αγγλοι κα ί στείλουν άεροπλάνο, θά βάλουν 
τόν Παπανδρέου νά άντιδράσει, γ ιά  νά κάνουν καλύτερα τή συκοφαντική 
έκστρατεία πού άρχισαν ένάντιά μας.

-  Αύτή είνα ι κα ί ή δική μου άνησυχία, είπε ό Ίω αννίδης, κα ί δέ 
νομίζω πώς ή νέα πρότασή μας είναι κείνη πού χρειάζεται.

Στή συνέχεια ή Γραμματεία άκουσε έκθεσή μου γ ιά  τήν κατάσταση 
καί τίς άποφάσεις τής ΚΕ τού ΕΑΜ . ΟΙ δυνάμεις τού ΕΑΜ , σύμφωνα μέ 
τίς έκθέσεις τών περιοχών, ξεπερνούσαν τό ένάμισι έκατομμύριο μέλη κα ί 
ύπολογίζονταν σέ έκατόν πενήντα χιλιάδες κα ί πάνω  τά  στελέχη πού 
πλαισίωναν τίς όργανώσεις. Τό κεντρικό καθήκον τών όργανώσεών του 
καί δλων τών δυνάμεων τών κομμάτων πού συνεργάζονται στό ΕΑΜ  εί
ναι ή ένίσχυση μέ δλα τά μέσα τοΰ πολεμικού έργου τοΰ ΕΛΑΣ καί ό 
σεβασμός τής Λ αϊκής Αυτοδιοίκησης. Τό τελευταίο διάστημα πολλά έκλε- 
κτά στελέχη τοΰ ΕΑΜ στάλθηκαν στόν ΕΛ ΑΣ, πλαισίωσαν τίς Έ π ιτροπές 
Δ ιαφώτισης τού ’Αντάρτη (ΕΔ Α ) κα ί άλλοι άναδείχτηκαν καπετάνιοι μι
κρών καί μεγαλύτερων στρατιωτικών τμημάτων. ’Επίσης διατέθηκαν 
έκλεκτές έαμικές δυνάμεις στήν Ε θ ν ικ ή  Πολιτοφυλακή.

Σοβαρή δράση άνάπτυξε τό ΕΑΜ στήν πάλη γ ιά  τή διάλυση τών γερ- 
μανοοπλισμένων προδοτικών δυνάμεων.

Ό λ ες  ot όργανώσεις τού ΕΑΜ  καταδίκασαν τή συμφωνία τού Λ ιβά
νου καί μέ άποφάσεις χαιρέτιζαν τίς ύπεύθυνες ήγεσίες τοΰ κινήματος, 
γ ιά  τήν άποφασιστική υπεράσπιση τών συμφερόντων τοΰ Λαού.

Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ άποφάσισε νά όργανωθοΰν Συνέδρια στίς περιοχές 
(έλεύθερες καί κατεχόμενες) καί Συνδιασκέψεις στίς κατεχόμενες μεγάλες 
πόλεις (’Αθήνα, Πειραιά , Θεσσαλονίκη) γ ιά  άνάδειξη νέων μαζικότερων 
’Επιτροπών Περιοχών κα ί Πόλεων. ΟΙ όδηγίες πού δόθηκαν καθόριζαν 
τή σύνθεση τών ’Επιτροπών: μικτές, άπό άντιπροσώπους τών έαμικών 
Κομμάτων κα ί πανελλαδικών όργανώσεών, πού θά στέλνονται άπό τίς 
καθοδηγήσεις τους καί άπό έκλεγμένους άντιπροσώπους τού Συνεδρίου ή
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τής Συνδιάσκεψης. Ή  έκλσγή θά γίνει μέ ψηφοδέλτιο κα ί μυστική ψ ηφο
φορία. Ή  άναλογία τών έκπροσώπων τών Κομμάτων κα ί πανελλαδικών 
όργανώσεων δέν μπορεϊ νά  ξεπερνάει τό 1/3 τοΰ όλου άριθμοΰ τών μελών 
τής Ε π ιτρ ο π ή ς  Περιοχής ή Πόλης.

Τά Συνέδρια κα ί τίς Συνδιασκέψεις άποφασίστηκε νά παρακολουθή
σουν όμάδες μελών τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ . Σάν έπιστέγασμα δλης τής όργανω- 
τικής προσπάθειας θά ήταν ή σύγκληση Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης πού 
προβλεπόταν νά γίνει στίς άρχές τοΰ Σεπτέμβρη.

Ή  Εκθεση δράσης έγκρίθηκε άπό τή Γραμματεία τού ΠΓ τής ΚΕ τού 
ΚΚΕ.

θέσεις κλειδιά στά χέρια τής ύποτέλειας.

ΟΙ Ά γ γ λ ο ι κα ί ό Π απανδρέου πρίν περάσουν σέ έκβιασμούς κα ί μέτρα 
ένάντια στό λαϊκό κίνημα, πού έπίμονα άρνούνταν νά δεχτεί τή συμφωνία 
τοΰ Λιβάνου, έκαναν μιά προσπάθεια νά κατοχυρώσουν τήν έξουσία τής 
πλουτοκρατικής όλιγαρχίας, καταλαμβάνοντας τά  άποφασιστικά ύπουρ- 
γεϊα. Γιά τό λαϊκό κίνημα άφηναν τά νεκρά γιά  έκείνη τήν περίοδο -  
τέτοια θά μένανε τουλάχιστο κα ί τούς πρώτους μήνες μετά τήν άπελευθέ
ρωση -  οικονομικά υπουργεία. Ή τα ν  ούσιαστική παραβίαση τής συμφω
νίας καί στόν άριθμό τών ύπουργείων κα ί στήν άναλογία σέ ποσοστά. Ή  
φανερή προσπάθεια νά φέρουν τό ΕΑ Μ -ΕΛΑ Σ σέ μειονεκτική θέση, μέ 
τετελεσμένο γεγονός, έδινε δλες τ ίς  δυνατότητες στήν άντιπροσω πεία τοΰ 
κινήματος νά άντιδράσει άποφασιστικά κα ί νά  εύθυγραμμιστεΐ μέ τήν 
έπίμονη άξίωση τού άγωνιζόμενου λαοΰ. Νά διακόψει τίς διαπραγματεύ
σεις καί νά γυρίσει στό Βουνό.

Ό μ ω ς ή άντιπροσωπεία τού κινήματος, λές καί είχε χάσει κάθε Ικα
νότητα προβληματισμού, άπαιτοΰσε νά συνθηκολογήσει, καί τό κίνημα νά 
τής παραχωρήσει άπόλυτη έλευθερία χειρισμού τοΰ ζητήματος. Συγκεκρι
μένα μέ νέο τηλεγράφημά της, πού έφτασε μέ μεγάλη καθυστέρηση, ot 
Σβώλος, Ροϋσος καί Π ορφυρογένης, πληροφορούσαν τήν ήγεσία:

« Έ π ί ύμετέρου 27.5 θά άπρεπε εχετε ν π ’ δψει σας δτι διαπραγμα
τεύσεις έτελείωσαν καί ύπεγράψαμεν συμφωνίαν έπ ί βασικών στοι
χείων. Στόπ. Συνεπώς, άν διαφωνείτε, δπερ μάς έκπλήσσει γνωρί- 
σατέ μας σαφώς άπόψεις σας. Πάντως πρέπει λάβετε ύπ ’ όψιν σας 
δυσχέρειαν προσωπικής μας θέσεως κα ί πάσας ένδεχομένας γενικάς 
έξελίξεις. Στόπ. Ά λ λω ς άφήσατέ μας χειρισθώμεν μέ πρωτοβουλίαν 
ζητήματα κα ί άναλάβωμεν εύθύνας έν γνώσει δλων πραγματικοτή
των. Στόπ. Παρακαλοΰμεν έχωμεν ταχίστην άπάντησιν σας Ιδίως 
μετά μελέτην έκθέσεως στρατηγού. Στόπ. Έ ν  τώ  μεταξύ, έν κα ταφ α
τική άπαντήσει σας άναλάβωμεν 5 'Υ πουργεία , έπί 15. Π ιθανώς 
ΟΙκονομικών, Έ θν ικ ής Ο Ικονομίας, Συγκοινωνίας, Ε ργα σ ία ς, 
Γεωργίας. Στόπ. Μεταγενεστέρως εύρυνθή συμμετοχή μας. Στόπ.
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Ε σω τερικώ ν άνελήφθη Σακκαλήν συγκεντρούντα γενικήν έμπιστο- 
σύνην. ’Επιμένομεν ύφυπουργεϊον αύτόθι Π ΕΕΑ . Στόπ. Ό φείλομεν 
έπαναλάβωμεν δτ ι έλάβαμε άποφάσεις μετά μελέτην πάντων τών 
στοιχείων κα ί έπαναλαμβάνομεν άνάγκην δπως συμφωνήσετε. Στόπ.
31.5.44. Σβώλος, Πορφυρογένης, Ρούσος».

’Επειδή ή άπάντηση σ’ αύτό τό τηλεγράφημα άργούσε ό Π απανδρέου 
φρόντιζε, στίς καθημερινές συναντήσεις του μέ τόν Σβώλο, νά όξύνει τήν 
άντίθεση άνάμεσα στήν άντιπροσωπεία κα ί τήν ήγεσία τοϋ Κινήματος. 
Στίς 6 τού Ίούνη τού έστειλε μακροσκελές γράμμα πού κατέληγε μέ αυτά 
τά λόγια:

«... Παρήλθον 17 ήμέραι καί συμμερίζεσθε, υποθέτω, τό κοινόν α ί
σθημα δτι ή παράτασις τής έκκρεμότητος υπήρξε Ισως ύπέρμετρος. 
’Α ναγκάζομαι νά  σάς παρακαλέσω νά  μή βραδύνη ύπόδειξις τών 
προσώπων πού θά μετάσχουν τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως».

Ή  άντιπροσωπεία άπάντησε τήν άλλη μέρα, 7.6, στόν πρωθυπουργό 
μέ τό παρακάτω  γράμμα:

«Κύριε Πρόεδρε, ’Απαντούμε στό χθεσινό γράμμα σας. Συμμεριζό
μαστε κα ί μεϊς τό δυσάρεστο αίσθημα άπό τήν παράταση τής έκκρε- 
μότητας. θ ά  εύχόμαστε νά είχε έπιτευχθή ή ύπόδειξις τών άντιπρο- 
σώπων μας γιά  τήν συμμετοχή στήν Κυβέρνηση ώστε νά ένσαρκωθή 
ή Ιδέα τής ’Εθνικής Κυβέρνησης κα ί νά  καταπιαστούμε μέ τήν 
έφαρμογή τοϋ προγράμματος τής ’Εθνικής Ε νότη τα ς  μέ τάς δέου
σας έγγυήσεις.
’Εφ’ δσον οΐ συνεννοήσεις, πού ήσαν άπαραίτητες, δέν κατέληξαν 
στό άποτέλεσμα πού δλοι μας έπιθυμούμε άντιλαμβάνεσθε δτι τή 
στιγμή αύτή δέν μπορούμε παρά νά άναμένωμεν έλπίζοντες πάντοτε 
στήν αίσια κατάληξη.
Μετά τιμής. Σβώλος, Πορφυρογένης, Ρούσος».

ΟΙ καλές διαθέσεις τού Σβώλου καί ή παράκληση νά δοθεί άκόμα 
λίγη προθεσμία γ ιά  νά «ένσαρκωθεΐ ή Ιδέα τής ’Εθνικής Κυβέρνησης», 
άσφαλώς θά εΰρισκαν άνταπόκριση άπό τόν Παπανδρέου, άν δέν έφτανε 
τό τηλεγράφημα άπό τήν ’Ελεύθερη Ε λ λά δ α  πού ούσιαστικά παραμέριζε 
τήν τόσο «βολική» άντιπροσωπεία καί άπαιτούσε ν ' άρχίσουν δ ιαπραγ
ματεύσεις μέ νέους έκπροσώπους τοϋ Βουνού. Ο ί Ά γ γ λ ο ι δέ θεωρούν 
σκόπιμο νά έκθέσουν τόν Παπανδρέου κα ί νά τόν φέρουν πρόωρα άντι- 
μέτωπο μέ τό λαϊκό κίνημα. ’Εκπομπή τού Καίρου, στά μέσα τού Ίούνη, 
πού άναμεταδόθηκε άπό τό Λονδίνο, τό πρω ί τής έπόμενης μέρας, μετά- 
δινε δηλώσεις τού ύφυπουργού τών έξωτερικών Φ ίλιππου Δραγούμη. 
Ά φ ο ύ  μίλησε γιά  τήν όμόφωνη άπόφαση δλων τών γνήσιων έκπροσώπων 
τών πολιτικών κομμάτων καί έθνικών όργανώσεων τής χώρας, νά συνερ- 
γασθούν καί νά έξασφαλίσουν όμαλό πέρασμα άπό τήν κατοχή στήν έλευ- 
Ηερία, μέ έπικεφαλής τήν κυβέρνηση τής ’Εθνικής 'Ενότητας, έκανε δρι-
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μύτατη έπίθεση ένάντια στά «άδιάλλακτα» κα ί «άναρχικά» στοιχεία τοϋ 
ΚΚΕ κα ί τοϋ ΕΑΜ -ΕΛΑΣ. Α ύτά τά  στοιχεία έπωφελήθηκαν, δήθεν, άπό 
τήν άπουσία στή Μέση ’Ανατολή τών πραγματικών ήγετών τους, «έπανα- 
στάτησαν», καταδίκασαν τόν Πρόεδρό τους καθηγητή ’Αλέξανδρο 
Σβώλο, καθαίρεσαν τό Γενικό Γραμματέα τού ΕΑΜ Μ ιλτιάδη Π ορφυρο
γένη,7 άνακήρυξαν τόν «φυγόδικο» Γεώργιο Σιάντο καί «κάποιο άναρ- 
χικό» ’Αθανάσιο Χατζή, άρχηγούς των κα ί άπαιτούν τήν υποταγή τού 
Έ θνους στό άναρχικό κα ί τρομοκρατικό καθεστώς πού έπέβαλαν στήν 
ύπαιθρο Ε λ λά δ α  καί τό όποιο τό παρουσιάζουν σάν «Δημοκρατία τού 
Λαού». Ό  Δραγούμης κάλεσε τούς πραγματικούς πατριώτες, πού βρί
σκονται στίς γραμμές τού ΕΑ Μ -ΕΛΑ Σ, νά ξεσηκωθούν έναντίον τών 
«άναρχικών» αύτών στοιχείων, «πρακτόρων ξένων δυνάμεων» κα ί νά 
συμπαραταχθούν μέ δλο τό έθνος γ ιά  τή σωτηρία τής πατρίδας.

Τόν Ιδιο καιρό όλες ot φιλικές στόν Παπανδρέου κα ί τήν άντίδραση 
έφημερίδες, πού χρηματοδοτούνταν άπό τήν Κυβέρνηση κα ί τούς Ά γ 
γλους, άρχισαν έπιθέσεις μέ άπειλές έναντίον τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ.

Ή  άντιπροσωπεία έπιμένει.

Παρ’ όλο πού ή άντιπροσωπεία είχε άρκετές μέρες στό Κάιρο καί είχε 
άκούσει πολλά άπό στρατιωτικούς καί μέλη τής παροικίας, πού θά έπρεπε 
τουλάχιστο νά  τή βάλουν σέ μερικές άμφιβολίες, ένα νέο τηλεγράφημά 
της, πού έφτασε στήν έδρα της Π ΕΕΑ  στίς 10 ή 11 τού Ίούνη, έβαζε ξανά 
μέ μεγαλύτερη έπιμονή ζήτημα άποδοχής τού Λιβάνου.

Ή  άντιπροσωπεία τηλεγραφούσε:

« Έ π ί ύμ. τελευταίου τ/τος. Συμφωνως πρός όδηγίας σας έπιμείνα- 
μεν έκ νέου έπί τής άνάγκης λύσεως τού συνταγματικού ζητήματος 
πρό τής είσόδου μας είς τήν κυβέρνησιν.
Ό λ ο ι έμμένουν έπί τής άποφάσεως τής γενομένης δεκτής έν Λιβάνω 
πιστεύοντες ότι ή λύσις τού ζητήματος είναι πολύ δυνατή δ ιά  μίαν 
κυβέρνησιν Έ θνικής Ένώσεως. Ε π ε ιδ ή  ήμεΐς έπεμείναμεν συμφώ- 
νως μέ τό τ/μα σας ό Πρωθυπουργός μάς έδήλωσεν δτι είναι υπο
χρεωμένος νά συμπλήρωσή τήν κυβέρνησιν άνευ ήμών έκφράσας 
συγχρόνως τήν πεποίθησίν του έπί τελικής συνεννοήσεως. Τ ά υπε
σχημένα υπουργεία καί τό Ύ πουργεΐον Ε σω τερικώ ν θά μείνουν 
κενά έν άναμονή τής δριστικής άπαντήσεώς μας. Ό  Πρωθυπουργός 
καί οί άντιπρόσω ποί όλων τών άλλων κομμάτων είναι άποφασισμέ-

7. Ό  Μ. Πορφυρογένης ποτέ δέν ήταν Γενικός Γραμματέας τοϋ ΕΑΜ, ούτε υπήρξε 
ποτέ μέλος τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ.
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νοι νά  θέσουν τό συνταγματικόν ζήτημα κατά τό πρώτον ύπουργι- 
κόν συμβούλιον κα ί νά  λάβουν όμόφωνον άπόφασιν 6 Γ ής όλα τά 
μέλη τής Κυβερνήσεως θ ’ άναλάβουν έπισήμως τήν ύποχρέωσιν νά 
έπιδιώ ξουν λύσιν (τού συνταγματικού) σύμφωνον πρός τά βλέψεις 
μας.
Μετά τήν άπόφασιν αύτήν τής κυβερνήσεως θά κληθώμεν νά λάβω- 
μεν μέρος είς τήν κυβέρνησιν. Παρακαλούμεν νά μάς γνωρίσητε τήν 
γνώμην σας λαμβάνοντες πολύ σοβαρώς ύπ ’ όψ ιν σας τά  προηγού
μενα τ/τα  μας. Ό φείλομεν νά προσθέσωμεν ότι όλα τά στοιχεία πού 
γνωρίζομεν καί άλλα γνωσθέντα μετά τήν άναχώρησιν τού Σαράφη 
συνηγορούν ζωηρώς εύνοϊκά ύπέρ τής άποδοχής τής ύπογραφείσης 
συμφωνίας. Έπίσης υπογραμμίζεται άπό πάσης πλευράς ή άνάγκη 
καί ή ευκαιρία συμμετοχής μας είς τήν Κυβέρνησιν.
8/6/44. Σβώλος, Πορφυρογένης, Ροϋσος».

Ή  τελευταία φράση τού τηλεγραφήματος άναψε νέα φωτιά στήν 
ΠΕΕΑ . Ή  έρμηνεία πού δόθηκε άπό τόν Μ πακιρτζή πώ ς τό «υπογραμμί
ζεται άπό πάσης πλευράς ή άνάγκη καί ή ευκαιρία συμμετοχής μας είς τήν 
Κυβέρνησιν», σημαίνει ύπόδειξη καί τής Σοβιετικής Έ νω σης, ύποστηρί- 
χθηκε κα ί άπό τούς Τσιριμώκο καί Χατζήμπεη. ’Αντέδρασε ό Σιάντος 
κάπως χλιαρά καί άβέβαια. Ζήτησε νά μή βιαστεί ή Π ΕΕΑ  νά δώσει έρ
μηνεία στή φράση άλλά νά ζητήσει περισσότερες έξηγήσεις.

ΟΙ συζητήσεις συνεχίζονταν δταν μεταδόθηκαν άπό τό ραδιόφωνο 
τού Λονδίνου δηλώσεις τού Παπανδρέου (13.6.44), πού έδιναν κάποια 
κυβερνητική έρμηνεία στό καθεστωτικό ζήτημα. Αύτή θεωρήθηκε Ικανο
ποιητική άπό τήν άντιπροσωπεία, χωρίς νά  προσέξει καθόλου τίς έπιθέ- 
σεις κα ί συκοφαντίες πού, μέ τίς Ιδιες δηλώσεις, έκτόξευε ένάντια στό 
έθνικολαϊκό κίνημα. Ή  άντιπροσωπεία τηλεγράφησε:

«’Αναμείνατε Μ ιλτιάδην όστις άνεχώρησεν χθές. Ε ντα ύ θ α  βασιλό- 
φρων τύπος ήρμήνευσε δήλωσιν Κυβερνήσεως δ ιά  Π ολιτειακόν ώς 
θυσίαν Βασιλέως άποφασίσαντος μήν έπανέλθη πρό λαϊκής έτυμη- 
γορίας. Στόπ. ’Αναφερόμενοι είς προτελευταϊον τηλεγράφημά μας 
παρακαλούμεν κα ί πάλιν λάβητε ύ π ’ δψ ιν τελευταίας παραγράφους 
του τάς όποίας καί σήμερον ένισχύομεν».

Ή  άπάντηση δόθηκε τήν ίδ ια  μέρα:

«Έλληνικήν Κυβέρνησιν δ ιά  Πρόεδρον Σβώλον
Έ λάβαμεν τηλεγράφημά σας. Στόπ. Ά ναμένομεν Μιλτιάδην. 

Στόπ. Παρακαλούμεν ύποδειχθή Πρωθυπουργόν δτι έφ’ δσον δ ια ρ 
κούν συνομιλίες πρός τερματισμόν έκκρεμότητος δέν είναι σκόπιμον 
προβαίνη δηλώσεις μή συντελούσας άναγκαίαν φιλικήν άτμόσφαι- 
ραν συνεννοήσεως».

Ύ στερα άπό αύτά τά τηλεγραφήματα δέ γίνονταν λόγος γ ιά  τή νέα 
άποστολή άντιπροσώπου μας στό Κάιρο.
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"Ομως o t μέρες περνούσαν κα ί ό Πορφυρογένης δέ φαινόταν. Στό 
μεταξύ φτάνανε δλο κα ί π ιό  Ανησυχητικές φήμες άπό τή Μέση Α να τολή  
γιά τίς  δραστηριότητες τής μονόπλευρης Κυβέρνησης.

Ό λ α  έδειχναν πώς ό Λ ίβανος ναυάγησε όριστικά.

’Επιστροφή τού Πορφυρογένη. Ματαίωση τής άποστολής μου στό
Κάιρο.

Ξαφνικά, στίς 22 τού Ίούνη, τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ πληροφορούσε τή Γραμμα
τεία τών Στρατιωτικών δτι ό βοηθός τού άρχηγοΰ τής ΒΣΑ παρακαλεϊ νά 
είδοποιηθεϊ ή Π ΕΕΑ  πώς τή νύχτα τής 24 πρός 25 τοΰ Ίούνη  θά φτάσει 
στό άεροδρόμιο τής Νεράιδας άεροπλάνο κα ί τό ΣΜ Α διέταξε τήν ΒΣΑ 
νά παραλάβει άπεσταλμένους τής ήγεσίας τοΰ Βουνού, άν έκδηλωθεϊ τέ
τοια έπιθυμία.

Ό  «παράξενος» αύτός τρόπος προσφοράς τοΰ ΣΜ Α, έρμηνεύτηκε 
άπό τή Γραμματεία τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ σάν έμμεση πρόσκληση, γ ιά  νά μή 
δοθεί έπίσημος χαρακτήρας, πού θά σήμαινε παραδοχή τής άκύρωσης τής 
συμφωνίας τού Λιβάνου καί έναρξη νέων συνεννοήσεων. ’Επίσης θεώρη
σαν πώς ματαιώθηκε ή έπιστροφή τού Πορφυρογένη, μιά πού θά έφτανε 
στό Κάιρο άντιπρόσωπος τού Βουνού. Ή  Π ΕΕΑ , τό ΕΑΜ  καί τό ΚΚΕ 
άποφάσισαν νά έκμεταλλευτοΰν τήν «προσφορά» τών Ά γγλω ν.

"Ύστερα άπό μιά τελευταία προετοιμασία, έφοδιασμένος μέ έξου- 
σιοδοτήσεις άπό τήν Π ΕΕΑ , τό ΕΑΜ καί τό ΚΚΕ κα ί μέ γράμματα τών 
καθοδηγητικών στελεχών τών «’Αριστερών Φιλελευθέρων», τής «Δημο
κρατικής Έ νωσης», τού Τσιριμώκου πρός τόν Σβώλο, καί μέ πολύ ΰλικό 
έφυγα μαζί μέ τό νομικό σύμβουλο τής ΚΕ τού ΕΑΜ , Κώστα Δημάκη. 
Πέρασα άπό τό κεντρικό μας τυπογραφείο κα ί λίγο πρίν άπό τά μεσάνυ- 
κτα έφτασα στό άεροδρόμιο. Ό  Ά γγ λο ς  λοχαγός τού άεροδρομίου μέ 
πληροφόρησε ότι άσφαλώς θά φτάσει τό άεροπλάνο καί ότι όλα έχουν 
έτοιμαστεϊ γ ιά  τήν προσγείωσή του.

Λίγο μετά τά μεσάνυχτα άκούστηκε βόμβος άεροπλάνου. Ά ν α ψ α ν  οί 
συνθηματικές φωτιές κα ί τό άεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά. Πρώτος 
βγήκε ό άεροπόρος καί πίσω του ό Πορφυρογένης. "Οταν μέ είδε νόμισε 
πώς πήγα νά τόν υποδεχτώ. Τού έξήγησα τό σκοπό τής παρουσίας μου 
έκεί. Μού άπάντησε πώ ς φέρνει σοβαρότατες πληροφορίες κα ί προτάσεις, 
πού άν δέν κάνουν άσκοπη τήν άποστολή μου, άσφαλώς θά άλλάξουν τίς 
όδηγίες πού μού έχουν δώσει.

Δέ συμφώνησα μαζί του γιατί θεωρούσα πώς δέ θά έπρεπε νά  χά 
σουμε αυτή τήν εύκαιρία. Ά ν  γίνουν άλλαγές στίς όδηγίες -  είπα στόν 
Πορφυρογένη -  θά μπορούν νά μού τίς  στείλουν ραδιοτηλεγραφικά. 
Έ γώ , σύμφωνα μέ τ ίς  όδηγίες πού έχω, δέ θά άρχίσω διαπραγματεύσεις 
μέ τήν κυβέρνηση άν δέ μού δοθεί έπαφή μέ τό Βουνό, μέ δικό μας κώ
δικα.

251



Ό  Πορφυρογένης έφυγε γιά  τήν καλύβα τού άεροδρομίου κα ί γώ, 
μαζί μέ τόν Δημάκη, τραβήξαμε πρός τό άεροπλάνο. Τότε ένας άντάρτης 
έφτασε τρεχάτος καί μού είπε πώς μέ θέλουν στό τηλέφωνο άπό την Εδρα.

Ό  Πορφυρογένης κρατούσε τό άκουστικό κα ί μού είπε: Σέ θέλει ό 
Ίω αννίδης. Πλησίασα στό τηλέφωνο καί χωρίς νά περιμένω τί θά μού πει 
τόν πληροφόρησα δτι ό άεροπόρος φοβάται πώ ς θά ξημερωθεί πρίν βγει 
άπό τήν έπικίνόυνη ζώνη κα ί άπειλεϊ πώ ς θά φύγει χωρίς έμάς. Μού 
άπάντησε: νΑ σ’ τον νά φύγει! Στήν παρατήρησή μου πώς χάνουμε μιά 
έξαιρετική εύκαιρία πού δέ θά μάς ξαναδοθεΐ, δέχτηκα έπίθεση κα ί κατη
γορηματική έντολή νά γυρίσω άμέσως μέ τόν Πορφυρογένη στήν έδρα καί 
νά μήν κάνω τόν έξυπνο! Διαμαρτυρήθηκα γιά  τή συμπεριφορά του καί 
ζήτησα νά μέ συνδέσει μέ τόν Σιάντο. Τότε ήταν πού βγήκε άπό τά ρούχα 
του: Καί τ ί περιμένεις άπό τόν Σιάντο, μού είπε. Ά σ ε  τίς κουβέντες καί 
κάνε δτι σού είπα. Τ ά άλλα είνα ι δική μου δουλειά !8

ΕΙδοποίησα τόν άεροπόρο πώς μπορούσε νά πετάξει χωρίς έμάς καί 
μαζί μέ τόν Πορφυρογένη πήραμε τό δρόμο γ ιά  τήν έδρα τής Π ΕΕΑ . 
"Οταν φτάσαμε στό τυπογραφείο ξημέρωνε. Έ κ ε ϊ ό Π ορφυρογένης πήρε 
τήν πρώτη ψυχρολουσία, άπό τόν καλό, δίκαιο, άλλά κα ί πολύ αύστηρό 
σύντροφο Κώστα Βιδάλη. Σ ’ δλη τή διαδρομή μας, δπου συναντούσαμε 
τμήματα τού ΕΛΑΣ, ή συνδέσμους, κοίταζαν τόν Πορφυρογένη έτσι πού 
τόν υποχρέωναν νά κατεβάζει τό κεφάλι. Μόνον δταν περνούσαμε τό συ
νοικισμό τών σβωλικών κα ί έλδιτών άκούστηκαν χαιρετισμοί κα ί καλω
σορίσματα! Ό  Π ορφυρογένης έπεσε σέ μελαγχολία. 'Η  άπαγοήτευσή του 
όλοκληρώθηκε δταν φτάσαμε στό σπίτι τού Ίω αννίδη, πού χρησιμο
ποιούνταν καί σάν Γραφείο τού ΠΓ.

Ζητήσαμε νά δούμε τόν Ίω αννίδη. Ή  Δόμνα μάς άπάντησε πώς είναι 
άπασχολημένος καί δέν μπορούσε νά μάς δεχτεί. 'Υ πόδειξε στόν Π ορφυ
ρογένη νά πά ει στό σπίτι τού Γραμματέα τής ΕΠΟΝ Φώτο Βέτα, νά  γρ ά 
ψει τήν έκθεσή του καί νά περιμένει νά κληθεί άπό τή Γραμματεία τού ΠΓ 
πρώ τα καί μετά νά πάρει έπαφή μέ τό ΕΑΜ  καί τήν ΠΕΕΑ .

Σκέφτηκα πώς δέ θά ήταν σκόπιμο νά πάω στά Γραφεία τού ΕΑΜ, 
πρίν μιλήσω μέ τό ΠΓ. Α ποφ ά σ ισ α  νά έπισκεφτώ τόν Σιάντο. Τόν βρήκα 
δπως πάντα σκυμμένο στό Γραφείο του. Μέ κοίταξε έπίμονα καί μού είπε: 
Γιατί δέν έφυγες; Τού έξήγησα κα ί παραπονέθηκα γ ιά  τή συμπεριφορά 
τού Ίω αννίδη. Δέ μού άπάντησε σ’ αύτά πού είπα, άλλά μέ ρώτησε: Τί θά

8. Ό  Π. Ρούσος στό βιβλίο του Ή Μεγάλη Πενταετία Αναφέρεται στό πιό πάνω έπει- 
σό6ιο καί στή σελίδα 215 γράφει:

«... Ό ταν μέ τίς διαφωνίες πού ξέσπασαν γύρω στή συμφωνία τοϋ Λιβάνου, τό Πολι
τικό Γ ραφείο άποφάσισε νά στείλει στό Κάιρο Αντιπρόσωπο τόν θ .  Χατζή, σά γραμματέα 
τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, ό Ίωαννίδης μέ παρέμβασή του, χωρίς νά συνεννοηθεϊ μέ τόν Σιάντο. 
σταμάτησε τήν Αναχώρηση τον Χατζή, έφόσον μέ τό Ιδιο Αεροπλάνο πού θά ’φεύγε ό Χατζής 
ιΊχε έρθει άπό τό Κάιρο ό Πορφυρογένης -  μέλος τής Αντιπροσωπείας -  καί έφερνε μαζί του 
νέες, ύπεύθυνες πληροφορίες. Φυσικά ύ Σιάντος δυσανασχέτησε γι’ αύτό...».
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πεις τώρα στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ  καί τί θά πώ  έγώ στήν Π ΕΕΑ  γ ιά  τή μα
ταίωση τοΰ ταξιδιού; Ά π ό  ποιόν πήρες έντολή νά μή φύγεις; Δέ νομίζω 
πώς θά θεωρηθεί σωστή ή ένέργειά σου άν έπικαλεστείς πώ ς πήρες έντολή 
άπό τόν Ίω αννίδη. Αύτό θά ήταν κα ί έπικ ίνδυνο γιά  τίς σχέσεις μας στό 
ΕΑΜ καί στήν Π ΕΕΑ , πού καί έτσι δέν είναι πολύ καλές.

-  Καί τί πρέπει νά κάνω; τόν ρώτησα.
-  Καλύτερα θά είναι νά πεις πώς μιά πού ήρθε ό Πορφυρογένης καί 

δπως σοΰ είπε είναι κομιστής σοβαρών πληροφοριών καί καλών προτά
σεων, έκρινες πώς θά έπρεπε νά άναβάλεις τήν άναχώρησή σου.

Ρώτησα πότε θά άκούσει ή Γραμματεία τήν έκθεση τού Πορφυρογένη 
καί μοΰ άπάντησε: Μόλις γυρίσει άπό τή Μ ακεδονία ό Παρτσαλίδης.

Ά π ό  τήν άλλη κιόλας μέρα γίνονταν συζητήσεις στούς κύκλους τών 
στελεχών, πού βρίσκονταν στήν έδρα, γ ιά  τήν έπιστροφή τού Πορφυρο
γένη καί τή ματαίωση τού ταξιδιού μου στό Κάιρο. Σύντομα κυκλοφόρησε 
ή φήμη πώς έγινε μεγάλος καυγάς άνάμεσα στόν Σ ιάντο καί τόν Ίω αννίδη 
γιά τήν αύθαιρεσία τού δεύτερου, πού χωρίς νά  έχει κανένα δικαίωμα 
άχρήστευσε μιά άπόφαση τής Π ΕΕΑ , τού ΕΑΜ  καί τής Ιδιας τής Γραμ
ματείας τοΰ ΚΚΕ. Ό  Ίω αννίδης προσπάθησε νά μειώσει τή σημασία τής 
έπέμβασής του κα ί προσφέρονταν νά πάει νά  δώσει ό Ιδιος έξηγήσεις 
στούς συμμάχους τού ΚΚΕ. Λέγονταν πώ ς ό Σιάντος ήταν τόσο έξαγριω- 
μένος πού άπείλησε τόν Ίω αννίδη πώς θά προτείνει νά  πορθούν μέτρα 
ένάντιά του, γ ιά  νά μπει τέρμα σέ αύτή τήν άνωμαλία.

Νέα περιπλοκή -  ’Αντιστροφή εύβυνών.

Ό  Πορφυρογένης είχε γράψ ει τήν έκθεσή του κα ί περίμενε νά κληθεί άπό 
τή Γραμματεία τού ΚΚΕ. Ή  ήγεσία, δμως, κείνες τίς μέρες ήταν σοβαρά 
άπασχολημένη μέ τίς άπρόκλητες έπιθέσεις τοΰ Ζέρβα. Δέν ήταν γιά  κα 
νένα μυστικό ότι αύτές όργανώθηκαν κα ί πραγματοποιήθηκαν μέ έντολή 
τών Ά γγλω ν καί τού Παπανδρέου.

Ή  ΚΕ τού ΕΑΜ , πού συνήλθε στίς 26 τοϋ Ιούλη , Αποκλειστικά μέ 
αύτό τό θέμα, δέχτηκε τήν πρόταση τής Π Ε Ε Α  νά  σταλεί νέο τηλεγρά
φημα πρός τήν άντιπροσωπεία μας στό Κάιρο, νά  άπαιτήσει άμεση έπέμ
βαση τής κυβέρνησης καί νά  διατάξει τόν Ζέρβα νά άποσυρθεί στίς θέσεις 
πού είχαν καθοριστεί στήν Πλάκα.

Έ γ ιν ε  δεκτό κα ί στάλθηκε τήν Ιδια μέρα τό παρακάτω  τηλεγράφημα:

«Μ ιλτιάδης έφτασε χθές. Στόπ. Συνέχισις δμως διαπραγματεύσεων 
άδύνατος έάν κυβέρνησις Καΐρου δέν διατάξει τμήματα Ζέρβα έπι- 
τεθέντα άπροκλήτως κατά ΕΛΑΣ άποσυρθούν θέσεις πρωτοκόλλου 
Πλάκας. Στόπ. Έ π ίσης δέον έπιτακτικώς άξιωθή πα ρά  κυβερνή
σεως έκπλήρωσις δρων συμφωνίας Λ ιβάνου περί ρητής άποκηρύ- 
ξεως ταγμάτων Ράλλη άτινα έξαπέλυσαν έσχάτως νέον βιαιότατον 
κύμα τρομοκρατίας προβαίνοντα όμαδικάς σφαγάς συνοικίας Ά θ η -
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νών. Στόπ. Ρύθμισις ζητημάτων τούτων άναγκαία προϋπόθεσις συν- 
έχισιν διαπραγματεύσεων έθνικήν ένότητα. Δ ιά  Π ΕΕΑ  Μ πακιρ
τζής, ΚΚΕ Σιάντος, ΕΑΜ  Χατζής».

Μέ βάση αύτό τό τηλεγράφημα, οί Σβώλος κα ί Ροϋσος έπισκέφτηκαν 
τόν Παπανδρέου κα ί άνέφεραν τίς άπαντήσεις τοΰ Βουνού. Τήν προφο
ρική τους καταγγελία τήν έπισημοποιούσαν καί Εγγραφα μέ γράμμα τους. 
Στήν άπάντησή του ό Π απανδρέου άρνούνταν νά ζητήσει εύθύνες άπό 
τόν Ζέρβα, μέ τό δικαιολογητικό ότι τό ΣΜ Α βεβαίωνε πώς τό γεγονός 
«... είναι άντίστροφο», δηλ. ό ΕΛΑΣ έπιτέθηκε στόν Ζέρβα! Γιά τά τά γ
ματα άσφαλείας έπέμενε στή θέση τής συμφωνίας τού Λίβανου.

Στίς 28.6.44 ό Παπανδρέου Εκανε δηλώσεις:

«... Ά λ λά  παρήλθον μέχρι σήμερον τεσσαράκοντα ήμέραι, καί 
άκόμη δέν έπραγματοποιήθη ή συμμετοχή τού ΕΑΜ. Δ ιατί; 
Ύπεσχέθημεν μέ τάς άρχικάς προγραμματικός δηλώσεις ότι α ί δ ια 
πραγματεύσεις δέν θά τηρηθούν μυστικαί άλλά θά άνακοινωθούν 
πρός τό Έ θνος. Δ ιότι τό Έ θ ν ο ς  πρέπει νά  γνω ρίζει ποιος Επται- 
σεν...».

Καί άρχισε συκοφαντική έπίθεση ένάντια στό ΕΑ Μ -ΕΛΑΣ, πλαστο
γραφώντας τήν άλήθεια. Μέ τίς  άπειλές ένθάρρυνε τ ίς  γερμανοοπλισμένες 
τρομοκρατικές δυνάμεις στό άπαίσιο Εργο τους. Παράλληλα στή Μέση 
Α να τολή  άρχισαν δίκες ένάντια στούς άντιφασίστες άξιωματικούς καί 
όπλίτες. Ό  Πορφυρογένης έπιβεβαίωσε τίς φήμες δτι 20 άξιωματικοί τού 
Πολεμικού Ναυτικού κα ί πολλοί άξιωματικοί κα ί όπλίτες τού στρατού 
τής Μ. Α νατολής κινδύνευαν νά καταδικαστούν σέ θάνατο κα ί νά  έκτε- 
λεστούν .9

Τό ΠΓ τού ΚΚΕ, σέ συμφωνία μέ τό ΕΑΜ  καί τήν Π ΕΕΑ , άνάθεσε 
στίς 28.6.44 στό στρατηγό Σαράφη κα ί τόν Μ. Πορφυρογένη, μέ τήν Ιδιό
τητά τους σάν μέλη τής άντιπροσωπείας πού υπέγραψε τή συμφωνία τού 
Λιβάνου, νά  κάνουν τηλεγράφημα στήν κυβέρνηση καί νά  τήν προειδο
ποιούν γιά  τίς εύθύνες πού άναλαμβάνει παραβιάζοντας τήν ύποχρέωση 
πού είχε άναλάβει νά άμνηστεύσει τούς άξιωματικούς καί όπλίτες τού κ ι
νήματος τής Μέσης Α νατολής.

Ό  Παπανδρέου όμως άρνήθηκε κάθε συζήτηση, στηριζόμενος στήν 
«... όμόφωνη καταδίκη τής στρατιωτικής στάσης...» στή διάσκεψη τού Λ ι
βάνου, πού «... δέν συνοδευόταν άπό καμία τυπική ύποχρέωση άμνηστεύ- 
σεως τών υπευθύνων δ ιά  τήν στάσιν». Καί τυπικά είχε δίκιο.

9. Ό  κίνδυνος αύτός δέν ήταν φανταστικός. Ξένος δημοσιογράφος, δ Ανταποκριτής τής 
«New statesmar and nation», στίς 17 τοΰ Ίούνη τηλεγραφούσε στήν έφημερίδα του γιά τόν 
κίνδυνο αύτό καί κατάληγε: «... Ά ν  τό ΕΑΜ πάρει μέρος στήν Κυβέρνηση χωρίς νά έχει 
πάρει τίς έγγυήσεις (πού Αφορούσαν τήν Αμνηστία), θά βρεθεί στήν κατάσταση τού καθή
κοντος νά έπικυρωσει τήν τιμωρία τών όπαδών του, άπό μιά έξουσία στήν όποία θά με
τείχε».
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Έκθεση τον Πορφυρογένη.

Ή  συνεδρίαση τής Γραμματείας τοϋ ΠΓ τού ΚΚΕ Εγινε στίς 29 Ίούνη  σέ 
μιά μικρή αίθουσα τοϋ σχολειού στά Πετρίλια. Έ πρόκειτο νά  άκούσει 
εκθεση τού Πορφυρογένη. Μ προστά στό τραπέζι καθόταν ό Σιάντος 
έχοντας δεξιά του τόν Ζεύγο κα ί στά άριστερά του τόν Ίω αννίδη. Πέρα 
στή γω νιά καθόταν ό Κώστας ό θ έο ς. ’Αντίκρυ άπό τό τραπέζι πού καθό
ταν ή Γραμματεία, σέ μιά καρέκλα, μ’ ένα μεγάλο μολύβι στό χέρι, πού, 
χωρίς διακοπή, τό πετούσε άπό τή μιά άκρη του κα ί τό ’πιάνε άπό τήν 
άλλη, καθόταν ό Πορφυρογένης. Πίσω του άκριβώς καθίσαμε έγώ κα ί ό 
Βέτας. ’Αν δέν κάνω λάθος παρευρίσκονταν καί ό Παπαδομιχελάκης, πού 
άντικαθιστούσε τό Γραμματέα τής ΕΑ  Μιχάλη Τσάντη.

Ό  Πορφυρογένης δέν πρόσθεσε τίποτε περισσότερο άπό όσα ήσαν 
κιόλας γνωστά, μόνο πού άναφέρθηκε στή μεγάλη δυσαρέσκεια τών άντι- 
φασιστών στήν Α ίγυπτο κυρίως γιά  τό τηλεγράφημα πού στάλθηκε στόν 
Τσώρτσιλ κα ί πού άφησε τούς άντιφασίστες Αξιωματικούς κα ί όπλίτες νά 
σέρνονται άπό τούς Ά γγ λο υ ς στίς φυλακές καί τά στρατόπεδα συγκέν
τρωσης σάν άναρχικοί κα ί έγκληματίες. Κάναμε τό τηλεγράφημα άκριβώς 
γιά νά πετύχουμε τήν άμνήστευση -  είπε ό Πορφυρογένης -  όμως μέσα 
στή διάσκεψη τό κλίμα δέν προσφέρονταν γιά  νά μπει ζήτημα άμνηστίας 
σάν όρος γ ιά  τήν ένότητα. Τό λάθος μας είναι δτι παρασυρθήκαμε άπό 
ιόν Παπανδρέου καί ύποκύψαμε στήν έπιμονή τού Σβώλου. Α ντ ιφ α σ ί
στες πολιτικοί -  συνέχισε ό Πορφυρογένης -  μάς πληροφόρησαν δτι καί 
τό Δεκέμβρη τού 1943 είχε γίνει παρόμοια έξέγερση άπό Γιουγκοσλάβους 
στρατιώτες κα ί οΐ "Αγγλοι τούς είχαν κλείσει σέ στρατόπεδα, δμως μέ τήν 
έπέμβαση τοϋ Τίτο, όχι μόνο δέ στάλθηκαν σέ στρατοδικεία, άλλά λευτε
ρώθηκαν καί στάλθηκαν στό λαϊκό στρατό τής Γιουγκοσλαβίας.

Ό  Πορφυρογένης παραδέχτηκε δτι ή συμφωνία δέν άνταποκρίνεται 
στό σημερινό συσχετισμό δυνάμεων, ούτε δίνει έγγυήσεις γ ιά  όμαλό πέρα
σμα άπό τήν κατοχή στήν άπελευθέρωση κα ί τή Δημοκρατία. Δήλωσε πάκ 
δέ θά υπόγραφε ποτέ στό Λίβανο, ούτε κα ί θά ’παίρνε μέρος στή δ ιά 
σκεψη, δπως είχε όργανωθεί, &ν δέν ήταν άμεσος ό κίνδυνος νά διασπα- 
στεΐ ή Π ΕΕΑ  κα ί τό ΕΑΜ . Γιά τόν ίδ ιο  λόγο ύποστήριξε πώς πρέπει νά 
γίνουν προσεκτικοί χειρισμοί, παίρνοντας ύπόψη τήν εύθιξία τού Σβώλου 
καί τών άλλων συνεργατών στή Π ΕΕΑ  κα ί ίσως άκόμα νά χρειαστεί νά 
βάλουμε μετριοπαθέστερους δρους, γ ιά  νά πειστεί ό Σβώλος γ ιά  τήν ειλι
κρίνεια τών προθέσεων μας.

Έ γ ιν α ν  πολλές έρωτήσεις. Στίς περισσότερες ούσιαστικά δέν άπάν
τησε. Ή τα ν φανερό πώς στό Λίβανο καί στό Κάιρο είχαν μπλέξει σέ πολι- 
τικάντικα μαγειρέματα καί δέ φρόντισαν ούτε γιά  έπαφή μέ τίς όργανώ- 
σεις τοϋ λαού κα ί τού στρατού τής Μέσης Α νατολής. Σ ’ έρώτηση άν είχαν 
πάρει, Εστω κα ί μετά τήν υπογραφή τής συμφωνίας, έπαφή μέ τή Σοβιε
τική Πρεσβεία, άπάντησε πώς τό σκέφτηκαν μέ τόν Ρούσο, άλλά τούς έμ-
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Αριστερά τυπογραφείο ατό βουνό, δεξιά ό Μιλ. Πορφυρογένης

πόδισε ό Σβώλος, πού άπαίτησε νά  περιοριστεί ή άντιπροσωπεία στίς 
έπαφές πού είχε μέ τίς  πρεσβείες ’Αγγλίας καί ’Αμερικής, γ ιά  νά μή δοθεί 
άφορμή γιά  παρεξηγήσεις.

Βίαια σύγκρουση στή Γραμματεία τοϋ ΠΓ τού ΚΚΕ.

Ή  άπάντηση αύτή τού Πορφυρογένη προκάλεσε αίσθηση. Ό  Ζεύγος άρ- 
κετά έρεθισμένος ρώτησε: Τότε τί έννοούσατΕ δταν γράφατε πώ ς «... ύπο- 
γραμμίζεται άπό πάσης πλευράς ή άνάγκη κα ί ή εύκαιρία συμμετοχής μας 
είς τήν κυβέρνησιν». Ό  Πορφυρογένης όμολόγησε πώ ς δέν είχε προσέξει 
αύτή τή διατύπωση δταν ύπόγραφε τά  τηλεγραφήματα κα ί δέν μπορεϊ νά 
δώσει έξηγήσεις. ’Αν ή φράση άναφέρεται στήν κοινή γνώμη τής Αίγύ- 
πτου, άκόμα καί στή γνώμη τών προοδευτικών δημοσιογράφων κα ί πολ ι
τικών προσώπων τών συμμαχικών χωρών, πού βρίσκονται έξω άπό τίς 
κυβερνήσεις τής ’Αγγλίας κα ί ’Αμερικής, άσφαλώς,άναγνώρισε ό Π ορφυ
ρογένης, δέν άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα. Ή  μόνη έξήγηση πού 
μπορεϊ νά  δοθεί είναι πώς ό Σβώλος, πού είνα ι κα ί ό συντάκτης τών τηλε
γραφημάτων, πιστεύει πώς οί Ά γ γ λ ο ι είναι έξουσιοδοτημένοι άπό τήν 
Α μερική  κα ί τή Σοβιετική Έ νω ση νά διαχειρ ίζοντα ι τό έλληνικό ζήτημα 
κα ί τό έθνικολαϊκό κίνημα θά βρεθεί άντιμέτωπο κα ί μέ τούς τρεις μεγά
λους συμμάχους άν δέν κάνει μιά γενναία χειρονομία, δσο είνα ι καιρός.
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Σιάντος - Ιηιαννίδης: ο■ δυό νοαμμες

Στό σημείο αύτό ό Σιάντος μίλησε αύστηρά γιά  τά δύο μέλη τής ΚΕ 
τοϋ ΚΚΕ, πού άντιπροσώπευαν τό κόμμα κα ί τό ΕΑΜ καί σέρνονταν 
στήν ούρά τών ριζοσπαστικών άστικών στοιχείων, πού έβλεπαν τήν 
έθνική ένότητα σάν αύτοσκοπό, δέν είχαν άντίληψη τής δύναμης πού 
άντιπροσώπευαν, δέχτηκαν τήν υποταγή κα ί τή συνθηκολόγηση, άφήνον- 
τας έκτεθειμένο τό κίνημα καί τό λαό. Νομίζω, κατάληξε άποφασιστικά δ 
Σιάντος, πώς πρέπει νά  τελειώνουμε μέ τά «παζάρια», νά  βγούμε μέ άνοι- 
χτή καί κατηγορηματική καταδίκη τής συμφωνίας τοΰ Λ ιβάνου, πού πάει 
νά εύνουχίσει τή σημερινή πάλη ένάντια στούς καταχτητές κα ί έθνοπρο- 
δότες κα ί νά  ξαναφέρει τό μοναρχοφασισμό καί τήν ύποτέλεια στούς 'Α γ 
γλους μεταπολεμικά. Μέ τήν καταγγελία νά άνακαλοΰμε τήν άντιπροσω- 
πεία καί δποιος θέλει άς μή γυρίσει.

’Επακολούθησε μιά σκηνή, πού δέν τή φανταζόμουνα πώ ς μπορούσε 
νά γίνει μέσα στό άνώτατο κομματικό καθοδηγητικό όργανο: όρθιος ό 
Ίω αννίδης, μέ άνασκουμπωμένα τά μανίκια τοΰ πουκάμισού του, κου
νώντας τή γροθιά  του μπροστά στό πρόσωπο τού Σιάντου, ξεφώνισε:

-  ΓΙΩΡΓΗ... ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΙΔΕΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!...
Ό  Σιάντος έγινε παπαρούνα. Χοντρές σταλαγματιές Ιδρώτα φάνηκαν 

στό πρόσωπό του. Έ β γα λε  τό γνωστό μεγάλο κόκκινο μαντίλι του καί 
σκούπισε τό πρόσωπό του, έχοντας καρφωμένα τά μάτια του πάνω  στόν 
έξαγριωμένο σύντροφό του. Ό  Ίω αννίδης σιγά σ ιγά έχανε τήν αύτοπε- 
ποίθησή του καί κάθισε στό σκαμνί του.
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Επικράτησε γιά  κάμποσα λεπτά τής ώρας σιωπή... Μετά δ Σιάντος 
γύρισε στόν Ίω αννίδη κα ί τού είπε ήρεμα: Γιάννη, πές μας τί είπα πού 
είναι έξω άπό τή γραμμή τού κόμματος κα ί τού κινήματός μας; Μήπως 
αύτό δέ μάς ζητούν δλες οΐ όργανώσεις κα ί δ λαός, μέ τά ψηφίσματα καί 
τίς άποφάσεις πού φτάνουν καθημερινά; Μήπως αύτό δέν άποφάσισε ή 
Π Ε Ε Α  καί τό ’Εθνικό Συμβούλιο κα ί τέτοιες όδηγίες δέ στείλαμε σ’ δλες 
τίς όργανώσεις μας; Τί, λοιπόν, πρέπει νά κάνουμε; Γιάννη... μέ τά  λόγια 
σου δημιούργησες Ενα ήθικό άλλά καί κομματικό πρόβλημα. ’Αφού δέν 
Εχω Ιδέα άπό πολιτική γιατί μέ κρατάτε Γραμματέα τοϋ Κόμματος; Π ρέ
πει νά τελειώνει αύτό τό ζήτημα. Πές, έπιτέλους, άνοιχτά τή γνώμη σου 
μπροστά στό κόμμα καί πάρε τίς εύθύνες σου!...

Ό  Γέρος σώπασε. Ό  Ζεύγος πήγε νά καθησυχάσει τά πράγματα καί 
Επικαλέστηκε τήν κρισιμότητα τών στιγμών πού περνούμε. Ό λ ο ι  ot άλλοι 
σιωπούσαμε μιά πού δέ μάς Επεφτε λόγος. Ό λ ο ι δμως καταλαβαίναμε 
πώς κάτι σοβαρό συμβαίνει μέσα στόν άνώτατο καθοδηγητικό πυρήνα 
τού κόμματος καί τό έπεισόδιο δέν ήταν πα ρά τό σπάσιμο ένός χρόνιου 
άποστήματος.

Ό  Ίω αννίδης προσπάθησε νά δικαιολογηθεί μέ τό έπιχείρημα δτι ή 
πρόταση τού Σιάντου τού φάνηκε έξτρεμιστική σέ βαθμό πού άσφαλώς θά 
τρομάξει τούς συνεργαζόμενους μέ τό Κόμμα καί αύτό άκριβώς πρέπει νά 
τό άποφύγουμε, μέ Ελιγμούς καί διπλωματικούς χειρισμούς. Πρότεινε όχι 
νά καταδικάσουμε τή συμφωνία τού Λ ιβάνου, άλλά άντίθετα νά Επιμέ
νουμε στήν Εφαρμογή τοΰ πνεύματος τής συμφωνίας αύτής, καταγγέλον- 
τας τίς συγκεκριμένες παραβιάσεις πού Εχει κάνει ό Π απανδρέου. Νά κά
νουμε τίς τελευταίες μας προτάσεις, πού άν δέ γίνουν δεκτές νά καλούμε 
τήν άντιπροσωπεία νά γυρίσει στήν 'Ελλάδα.

Μετά ό Σιάντος ρώτησε άν θέλει νά  πει τή γνώμη του κά ποιος άπό 
μάς. Μίλησε ό θ έ ο ς  καί συμφώνησε μέ τόν Σιάντο. Καί ό Ζεύγος συμφω
νούσε μέ τόν Σιάντο, δεχόταν δμως νά γίνει μιά τελευταία προσπάθεια, 
πάνω  στό πνεύμα πού Εβαλε ό Ίω αννίδης. ’Εγώ είπα πώ ς βρισκόμαστε 
μπροστά σέ δύο άντίθετες θέσεις, γ ι’ αύτό νομίζω  πώς θά πρέπει άμέσως 
νά κληθεί ή ΚΕ τού ΚΚΕ σέ συνεδρίαση γ ιά  ν ’ άποφασίσει.

Τήν πρότασή μου άπόρριψε κατηγορηματικά ό Ίω αννίδης, μέ τό έπ ι
χείρημα πώς τά περισσότερα μέλη τής ΚΕ βρίσκονται στή φωτιά τής μά
χης γιά  τήν άπελευθέρωση δλης τής 'Ελλάδας.

Ή  συνεδρίαση αύτή τής Γραμματείας τελείωσε, δπως συνήθως τόν 
τελευταίο καιρό, μ’ Ενα συμβιβασμό, χωρίς νά  ξεκαθαριστεί μιά Ενιαία 
γραμμή πορείας τού κόμματος κα ί τού έθνικολαϊκού κινήματος.

’Αν καί ήταν γνωστό τό πνεύμα τού Ίω αννίδη, κανένας δέν μπορούσε 
τότε νά Εξηγήσει τό άπότομο Εκείνο ξέσπασμά του κα ί τή ριζική στροφή 
άπό τήν άδιαλλαξία στό συμβιβασμό. Τό είπε άργότερα δ Ιδιος: Ή τα ν  
γιατί θεώρησε τό διπλωματικό τηλεγράφημα τοΰ Στάλιν πρός τό βασιλιά 
Εμμεση καταδίκη τής συγκρότησης τής Π ΕΕΑ , Εβλεπε τήν άρνηση τής 
συμμετοχής μας στήν κυβέρνηση σάν πρόκληση έναντίον τών Ά γγ λω ν  καί
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φοβόταν τήν πραγματοποίηση τής άπειλής τοϋ Σβώλου γιά  παραίτηση, 
πού θά είχε σάν άποτέλεσμα τή διάσπαση τού ΕΑΜ  καί τήν άπομόνωση 
τού ΚΚΕ.

Νέες προτάσεις.

Στίς 30 τού Ίούνη  ή ΚΕ τού ΕΑΜ  άκουσε τήν έκθεση Πορφυρογένη καί 
Εδωσε στή δημοσιότητα άνακοίνωσή πού άπαντούσε στίς σκόπιμες δια- 
στρεβλωτικές δηλώσεις τού Π απανδρέου κα ί κοινοποιούσε τό παρακάτω  
τηλεγράφημα, μέ τίς τελικές προτάσεις τής Π ΕΕΑ , τού ΕΑΜ  καί τοϋ 
ΚΚΕ:

Ά ρ ιθ . ΕΠ 74, 2 Ιουλ ίου  1944

Έ λληνικήν Κυβέρνησιν 
Δ ιά  Πρόεδρον Σβώλον, Στρατήν, Ροϋσον 

Ά παντώ μεν λόγον Πρωθυπουργού κα ί διατυπούμεν δρους κα θ’ 
όμόφωνον άπόφασιν κομμάτων, όργανώσεων κα ί προσωπικοτήτων 
ΠΕΕΑ  καί ΕΑΜ . Στόπ. ’Εδήλωσεν ότι θά είπη πρός Έ θ ν ο ς  άλή- 
θειαν. Στόπ. "Ομως έβεβαίωσεν δτι ΕΛΑΣ έπετέθη κατά Ζέρβα καί 
ότι ζήτημα διευθετήθη ένώ ούτος ήρξατο καί έξακολουθεί έπιτιθέ- 
μενος έναντίον ΕΛΑΣ πολύ μακράν άπό θέσεις τού πρωτοκόλλου 
Πλάκας. Στόπ. Έ π ίσης άπεσιώπησε άξίωσίν μας άποκηρυχθοϋν τά
γματα άσφαλείας. Στόπ. Δέν είναι άληθές δτι άπομακρυνόμεθα 
συμφωνίας ύπογραφείσης ύπό Αντιπροσωπείας ώστε αύτη εύρίσκε- 
τα ι δύσκολον θέσιν. Στόπ. ΑΙτηθεϊσα άποσαφήνισις σύμφωνος πρός 
πνεύμα Λιβάνου. Στόπ. Έ ξ  άλλου άναφαίρετον δικαίωμά μας δια- 
τυπώσωμεν άξιώοεις δ ιά  άπαραιτήτους έγγυήσεις διά  οταθεράν έν
ότητα κα ί πιστήν έφαρμογήν συμφώνου Λιβάνου συζητουμένας ήδη. 
Στόπ. Ά ντ ιθέτω ς Πρωθυπουργός πολλαπλώς παραβίασε συμφω
νίας άρνούμενος μέχρι σήμερον άποκηρύξη τάγματα άσφαλείας. 
Στόπ. Ό μ ιλώ ν κα ί πάλιν περί τρομοκρατίας διαγραφείσης άπό 
σύμφωνον Λιβάνου. Στόπ. Έ μμένων ώς κα ί τινες ύπουργοί είς δη
λώσεις περί διαλύσεως δήθεν ταξικού οτρατού. Στόπ. Ά πομα κρύ- 
νων άπό στρατόν άθρόως κα ί διατηρών είς στρατόπεδα συγκεντρώ- 
σεως χιλ ιάδας άντιφασιστών. Στόπ. Σχηματίσας πολυμελή Κυβέρ- 
νησιν καί καταργήσας αύθαιρέτως κα ί τήν π α ρ ’ αύτού προταθεϊσαν 
άναλογίαν μας. Στόπ. Ή δ η  χάριν ένότητος έντός πνεύματος Λ ιβά
νου διατυπούμεν τελικούς δρους συμμετοχής οίτινες άνορθούν 
παραβιάσεις, έξασφαλίζουν άναγκαίας έγγυήσεις κα ί δημιουργούν 
ατμόσφαιραν άμοιβαίας έμπιστοσύνης έν ίσοτιμίςι. Στόπ. Α π α ρ ά 
βατος προϋπόθεσις συμφωνίας διευθέτησις ζητήματος Ζέρβα έπα- 
νερχομένου θέσεις πρωτοκόλλου Πλάκας κα ί δημοσία άποκήρυξι;
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ταγμάτων Ράλλη κα ί Ειδικής. Στόπ. 'Ε π ί πολιτειακού μετά τελευ- 
ταίαν δήλωοιν πρω θυπουργού καί πρακτικών Υ πουργικού  Συμ
βουλίου δεχόμεθα δπως προσωπική δήλωοις βασιλέως γίνει εύθύς 
άμα είσόδου μας Κυβέρνησιν είς έκτέλεσιν συμφωνίας Λιβάνου μέ 
άλληλεγγύην πάντων συμμετεχόντων Κυβέρνησιν έπίτευξιν λύσεως 
ταύτης. Στόπ. ’Ε π ί άλλων σημείων τελικοί δροι. Στόπ. Πρώτον έπα- 
νόρθωσις ύπέρ μαχομένου έθνους λεχθέντων περί τρομοκρατίας 
κατά παράβασιν συμφωνίας Λιβάνου. Στόπ. Δεύτερον ρητή άποσα- 
φήνησις τών έν Λ ιβάνω συμφωνηθέντων κατά δήλωσιν Σαράφη 
Πορφυρογένη δτι σημερινός χαραχτήρας καί δργάνωσις ΕΛΑΣ 
παραμείνη ώς έχει μέχρις άπελευθερώσεως πράγμα δπερ έξυπηρετεί 
σημερινήν μορφήν πολέμου κα ί άνάγκην διατηρήσεως μαχητικότη- 
τος. Στόπ. Φυσικά ΕΛΑΣ ένταχθή άμέσως ύπό ένια ίαν Κυβέρνησιν 
καί άρχιστράτηγον κα ί ένοποιηθή μετ’ άλλων άνταρτικών όμάδων. 
Στόπ. Τρίτον άρχιστράτηγον άποδεχόμεθα τόν Ό θω να ΐον . Στόπ. 
’Αν ούτος παραμείνη έξωτερικόν διοικητής άνταρτικών διοριστή 
άξιωματικός ΕΛΑΣ. Στόπ. ’Αν έγκατασταθή έλευθέραν Ε λλάδαν 
έπιτελάρχης δρισθεΐ άξ/κός τού ΕΛΑΣ. Τέταρτον άποφυγή πάσης 
θανατικής έκτελέσεως διά  στάσιν Μέσης ’Ανατολής κα ί χορήγησις 
άμνηστείας μετά όλοκλήρωσιν Κυβερνήσεως. Στόπ. Ά νασυγκρότη- 
σις ένόπλων δυνάμεων Μέσης ’Ανατολής ύπό ένια ίας κυβερνήσεως 
μέ κριτήριον άνάγκην ύπάρξεως άξιομάχου Στρατού πιστού σκο
πούς έθνικού κα ί συμμαχικού πολέμου άποκλειομένων δεδηλωμέ
νων πεμπτοφαλαγγιτών φασιστών. Στόπ. Πέμπτον έπί άναλογίας 
δεκαπέντε (15) συνολικών ύπουργείων καί υφυπουργείων πέντε 
υπουργεία καί έν ύφυπουργεϊον. Στόπ. ’Επίσης έν ύπουργείον Δη- 
μοκρατικήν Έ νω σιν. Στόπ. Ύ πουργείον ’Εσωτερικών κα ί Ύ φυ- 
πουργεΐον Στρατιωτικών διά  Π ΕΕΑ . Στόπ. ’Επίσης Υ π ο υρ γε ία  Δ ι
καιοσύνης, Π αιδείας, Γεωργίας, ’Εργασίας, Προνοίας. Στόπ. Έ ν  
τούτων λάβη Δημοκρατική Έ νω σις. Στόπ. Έ κ το ν  ρητή συμφωνία 
άμέσου έλεύσεως κλιμακίου έλευθέραν Ε λ λά δ α  δπότε διαλυθώσι 
Π ΕΕΑ  κα ί ’Εθνικόν Συμβούλιον. Στόπ. Παρακαλούμεν άνωτέρω 
διατυπωθούν πρωτόκολλον συμπληρωματικόν συμφώνου Λιβάνου 
καί ράδιοφωνηθούν. Στόπ. ’Αν δροι μας γίνουν δεκτοί τηλεγραφή
σατε άποστείλωμεν όνόματα ύπουργών. Ά ν  δχι παρακαλούμεν δια- 
κόψατε διαπραγματεύσεις καί έπανέλθετε. Στόπ.

Α ντιπρόεδρος Π ΕΕΑ  Μ πακιρτζής.
Γραμματέας Κομμουνιστικού Κόμματος Σιάντος.
Γραμματέας Κεντρικής ’Επιτροπής ΕΑΜ Χατζής».

«Αύτές είναι οΐ βάσεις -  κατάληγε ή άνακοίνωση τής ΚΕ τού ΕΑΜ -  
πάνω  στίς όποιες μπορεΐ κα ί πρέπει νά  πραγματοποιηθεί ή ένότητα πού 
έξυπηρετεί τόν έθνικό κα ί συμμαχικό άγώνα. ’Εάν οί προτάσεις αύτές δέν 
γίνουν άποδεγτές ό Ε λληνικός λαός πού σέ τόσες θυσίες ύποβλήθηκε
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στον άγώνα του έναντίον των I ερμανοβουλγάρων έπιδρομέων κα ί τών 
προδοτών θά κρίνει ποιός είναι ό ύπεύθυνος τής διάσπασης.
Έ λεύθερη Ε λ λά δ α  2-7-1944 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η  ΤΟΥ ΕΑΜ»

Ή  άπάντηση τού Π απανδρέου ήταν άρνητική, μέ τό έπιχείρημα δτι ol 
όροι πού πρότεινε τό έθνικολαϊκό κίνημα «δέν άποτελοϋν άπλώς σνμπλή- 
ρωσιν τον Λ ιβάνου, άλλά άνατρέπονν τήν βάσιν τον» καί δ τ ι «... 'Αποδο
χήν τών νέων δρων σημαίνει κατ’ ουσίαν άμεσον σχηματισμόν κυβερνή
σεως τοΰ ΕΑΜ»!

’Αγεφύρωτη άντίθεση.

Ό  Παπανδρέου μέ τό διάγγελμα τής 7ης τού ’Ιούλη κατάγγειλε τήν καθο
δήγηση τού ΕΑΜ  σάν διασπαστή τής ’Εθνικής Ε νότη τας. Τήν ϊδ ια  μέρα 
τό Γραφείο Πληροφοριών τής κυβέρνησης Καίρου μετάδωσε άπό τό ρ α 
διοσταθμό τού Λονδίνου ότι: «Ή  κυβέρνησις έμμένει στήν έφαρμογή μέ
χρι κεραίας τοϋ ’Εθνικού Συμβολαίου τοϋ Λιβάνου, τό όποιον υπέγρα
ψαν έπίσης καί οί άρχηγοί καί έκπρόσωποι τοϋ ΕΑΜ».

Τά σχέδια τών "Αγγλων κινδύνευαν νά ναυαγήσουν. Δέν τούς έμενε 
άλλο άπό τήν προσπάθεια νά κατασυκοφαντήσουν τήν ήγεσία τού έθνικο- 
λαϊκού κινήματος χαρακτηρίζοντάς την σάν «άδιάλλακτη κα ί άποφασι- 
σμένη νά καταλάβει μέ τή βία τήν έξουσία». “Ετσι πίστευαν πώς θά κατά- 
φερναν νά διασπάσουν τό ΕΑΜ  καί νά  τρομοκρατήσουν τίς λαϊκές μά
ζες·10

ΟΙ άπειλές τών Ά γγλω ν κα ί τού Παπανδρέου συνοδεύονταν μέ 
άμεση δράση κα ί προετοιμασίες γ ιά  δυναμική έπιβολή νεοφασιστικής έξ
ουσίας στήν Ε λλάδα . Έ ν ώ  στό Λίβανο ά π ’ όλους είχε γίνει άποδεκτός ό 
Ό θω να ϊος  γιά  άρχιστράτηγος, αύθαίρετα ό Παπανδρέου διορίζει, στίς
2.7.44, τό γνωστό στήν κατεχόμενη Α θ ή ν α  συνεργάτη τών γερμανοκίνη- 
των χιτών κα ί έδεσιτών Βεντήρη, Α ρχηγό  τοϋ Γενικού Ε π ιτελείου  καί 
τοϋ έδινε, μέ διάταγμα, άπόλυτη δικαιοδοσία, άφαιρώ ντας άπό τόν 
'Υπουργό τών Στρατιωτικών καί άπό τό ύπουργικό συμβούλιο κάθε δ ι
καίωμα. Ό  Βεντήρης άρχισε άποτάξεις δημοκρατικών άξιωματικών, χω 
ρίς άποφάσεις στρατιωτικού συμβουλίου καί τήν όργάνωση τμημάτων μο
ναρχικών κα ί πραιτωριανών. Μέ τήν τρομοκρατία, τίς στερήσεις τροφής 
καί νεροϋ στά στρατόπεδα συγκέντρωσης στήν έρημο, μέ τά στρατοδικεία 
καί τά ναυτοδικεία, πού άρχισαν νά λειτουργούν, νά δικάζουν καί νά 
καταδικάζουν σέ θάνατο, ό Βεντήρης κα ί ol άφέντες του, Ά γ γ λ ο ι καί

10. Τότε ol «Τάιμς» τοϋ Λονδίνου Εγραφαν άνάμεσα σέ πολλές διαστρεβλώσεις καί 
συκοφαντίες: «... Μιά μικρή μερίδα άδιαλλάκτων πού κυβερνάει τό ΕΑΜ έξακολουθεϊ νά 
νομίζει δτι μέ τή βία μπορεϊ νά ρυθμίσει τά πράγματα. Έχοντας κάτω άπό τίς διαταγές της 
τό μεγαλύτερο άντάρτικο στρατό, νομίζει πώς μπορεϊ νά πετΰχει τίς t.Tiiinnin; της··.
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Π απανδρέου, προσπαθούσαν νά  κάμψουν τό ήθικό τών άντιφασιστών καί 
δημοκρατών τοϋ διαλυμένου στρατού τής Μ. Α νατολής. Έ τ σ ι θά μπο
ρούσαν νά συγκροτήσουν τό βασιλικό στρατό.

Ά π ό  παλιούς μοναρχοφασίστες κα ί χωροφύλακες, άπό κατάδικους 
κοινού ποινικού δικαίου κα ί άριβίστες, κατόρθωσαν νά φτιάξουν τήν 
«Ό ρεινή  Ταξιαρχία» μέ δύναμη 2.500 περίπου. Μέ τεταρτοαυγουστια- 
νούς άξιωματικούς όργανώθηκε ό λεγόμενος «'Ιερός Λόχος». Α ύτά τά  
δυό πρα ιτω ριανά κατασκευάσματα άποτέλεσαν τά  τμήματα πρόκλησης 
«έμφυλίου πολέμου». Γιά τό άπαίσ ιο αύτό έργο δ Τσώρτσιλ διάλεξε δυό 
«δημοκρατικές» φιγούρες: τόν Παπανδρέου κα ί τόν Βεντήρη. Καί δέν 
έπεσε έξω.

ΟΙ όργανώσεις τού στρατού καί τού λαού τής Μέσης Α νατολής, πού 
έβλεπαν τίς προετοιμασίες τών Ά γγ λω ν  κα ί τής κυβέρνησης Π απανδρέου, 
γ ιά  δυναμική έπιβολή τού παλιού καθεστώτος στήν Ε λλά δ α  κα ί μπροστά 
στόν κίνδυνο νά  τουφεκιστούν ο ΐ πατριώτες άξιωματικοί κα ί όπλίτες πού 
είχαν κλειστεί στά άγγλικά στρατόπεδα, κατόρθωσαν νά διασπάσουν τόν 
κλοιό τής άπομόνωσης καί νά πάρουν έπαφή μέ τήν άντιπροσωπεία τού 
Λαϊκού κινήματος. Ή  άπόλυτη σύμπτωση άπόψεων τού κινήματος τής 
Ε λλά δ α ς  μέ τό κίνημα τής Μέσης Α να τολή ς, κλόνισε τήν άντιπροσωπεία . 
Ά ρ χ ισ ε  νά καταλαβαίνει πώ ς δλα δσα έγιναν άπόβλεπαν νά  «νομιμο
ποιηθεί» μιά β ία ια  άγγλική έπέμβαση κα ί νά  δημιουργηθούν συνθήκες 
έπαναφοράς τής μοναρχίας καί πώς χρέος της είναι νά  σταθεί στό πλευρό 
τών αίχμαλώτων πού κινδύνευαν. Τότ* ή άντιπροσωπεία έστειλε γράμμα 
στή κυβέρνηση κα ί τούς Ά γγλους:

«... Δέν μπορεϊ -  έγραφε -  νά  στέλνονται στά στρατοδικεία... πα ιδ ιά  
τού Λαού πού ξεσηκώθηκαν έν όνόματι χιλ ιάδω ν άλλων κα ί έξ- 
έφρασαν έστω καί κατά τό γνωστό τρόπο ένα πανελλήνιο πόθο, τόν 
πόθο τής ένότητας γ ιά  τή συμμετοχή στόν πόλεμο καί τήν άπελευθέ- 
ρωση τής Π ατρίδας... Είναι άνεκτό -  ρωτούσαν -  νά κατηγορούνται 
οί μονάδες τών μαχητικών δυνάμεων τής Μέσης Α να τολή ς δτι κι- 
νήθηκαν γιά  νά βοηθήσουν τόν έχθρό;». Καί κατάληγαν δτι «τό γε
νικό συμφέρον τού έθνους άπαιτεΐ τελικά τήν άμνηστεία... άπαραί- 
τητη γιά  τήν ψυχική ένότητα τού Λαού καί τήν ήρεμία τής Πατρί-, 
δος».

Στό γράμμα τους τής 9ης Ιούλη  συνόψισαν τίς άντιθέσεις τους μέ τήν 
πολιτική τού Π απανδρέου, τής Απομόνωσης κα ί διαστρέβλωσης τών γεγο
νότων στό στρατό τής Μέσης Α νατολής, πράξεις πού δέν έπέτρεψαν 
στούς άντιπροσώπους τής μαχόμενης Ε λλά δ α ς νά κάνουν σωστές έκτιμή- 
σεις κα ί νά  θέσουν τότε σάν προϋπόθεση συμφωνίας τήν άμνηστία κα ί τόν 
έπανεξοπλισμό τού στρατού. Δ ιαμαρτύρονταν γιά  τήν άπομάκρυνση δη
μοκρατικών στελεχών κα ί τήν άνάθεση τού στρατού σέ φασίστες, 
«...πράγμα πού δέν άνταποκρίνεται στό πνεύμα τής ένότητας κα ί τούς 
συμμαχικούς σκοπούς τοϋ πολέμου». Παράλληλα έστειλαν σάν μάρτυρα
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υπεράσπισης στό στρατοδικείο μέλος τής άντιπροσωπείας, τόν Ν. 
Ά σκούτση, πού κατάγγειλε τήν πολιτική τής κυβέρνησης κα ί κατάθεσι 
άντίγραφο τής γραπτής διαμαρτυρίας τους στόν Παπανδρέου.

Ή  ρήξη, άνάμεσα στό Βουνό κα ί τό Κάιρο φαινόταν δριστική. Ή  
παραπέρα παραμονή τής άντιπροσωπείας στήν Α ίγυπτο ήταν άσκοπη, 
άλλά κα ί άδύνατη. Ό  Σβώλος σέ μιά συνέντευξη μέ ξένους δημοσιογρά
φους άφού κατηγόρησε τόν Π απανδρέου σό" ύπεύθυνο τής ματαίωσης 
τής έθνικής ένότητας, δήλωσε δτι έπιστρέφει στό Βουνό γιά  νά συνεχίσει 
τόν άγώνα μαζί μέ τό Λαό κα ί πρόσθεσε δτι θά κάνει προσπάθειες γιά  τήν 
πραγματοποίηση τής ένότητας καί τό όμαλό πέρασμα στήν έλευθερία.

Στίς 14.7.1944, ή άντιπροσω πεία τηλεγραφούσε άπό τό Κάιρο στό 
Βουνό: «Κατόπιν άπορρίψεως τελικών προτάσεών σας κα ί άλλης Ιδικής 
μας πρός προσωρινήν παραμονήν μέρους άντιπροσώπων διά σύνδεσμον 
άναμένομεν μέσα άναχωρήσεως. Σβώλος, Στρατής, Ρούσος».

'Η  άντιπροσωπεία έφυγε τήν Ιδια  μέρα πού τηλεγράφησε κα ί έφτασε 
στήν Ιδρα τής Π ΕΕΑ  στίς 17.7, τίς πρωινές ώρες. Π αρ’ δλο πού οΐ καθο
δηγήσεις, γ ιά  λόγους «πολιτικής σκοπιμότητας», είχαν προειδοποιήσει τίς 
όργανώσεις νά  ύποδεχτούν έγκάρδια κα ί συναγωνιστικά τήν άντιπροσω- 
πεία, ή υποδοχή ήταν ψυχρή κα ί σέ μερικές περιπτώσεις έχθρική. Ό  
Σβώλος κλείστηκε στό σπίτι του κα ί άρνήθηκε τήν πρόσκληση πού τού 
έγινε άπό τόν άντιπρόεδρο τής Π ΕΕΑ  Μ πακιρτζή, νά  προεδρεύσει στή 
συνεδρίαση τής Π ΕΕΑ , πού είχε δριστεί γ ιά  τό πρωί τής έπόμενης μέρας, 
μν τήν πρόφαση δτι είνα ι τρομερά κουρασμένος!
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Ή ήγεσία: τό δίλημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΓΓΟ

ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ

Τό Λαϊκό κίνημα βρέθηκε μπροστά σέ δυό γραμμές: Ή  
μιά γραμμή καθορίστηκε άπό τό Έθνικό Συμβούλιο καί ή 
δεύτερη ύπαγορευόταν άπό τό έξωτερικό. Δ ίλημμα δμως 
γιά τίς όργανώσεις, τό Στρατό καί τό Λαό δέν υπήρχε. 'Ομό
φωνες ήταν -  δπως είδαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο -  οι 
καταγγελίες πού έφθαναν άπό δλη τήν Ελλάδα: όχι στήν 
προδοτική συμφωνία τοϋ Λιβάνου! Ό  Λαόςδέν ήθελε νάύπο- 
ταχθεΐ σέ μιά συμφωνία πού υπαγορεύτηκε άπό τούς άπόντες, 
άκόμα καί τούς έθνοπροδότες, Ιοτω καί άν τή δέχτηκαν άπε- 
σταλμένοι τοΰ Κινήματος πού ξέχασαν τί άντιπροσώπευαν.

'Η υπεύθυνη κεντρική 'Ηγεσία μπροστά στήν παλλαϊκή 
κατακραυγή φαινομενικά άρνιέται νά  άναγνωρίσει σάν τετε
λεσμένο γεγονός τή συμφωνία τού Λιβάνου, ένώ ταλαντευό
ταν καί άναζητοΰσε τρόπους καί λόγους γιά ένα ουσιαστικό 
συμβιβασμό.

Οί νΑγγλοι καί ή άντίδραση, πού έχουν κιόλας κάμψει 
τήν άντιπροσωπεία, προωθούν τά σχέδιά τους καί μέ πιέσεις 
προσπαθούν νά άποσπάσουν έθελοντική υποταγή τής ήγεσίας 
τοΰ Λαϊκοΰ Κινήματος ή νά έξασφαλίσουν προϋποθέσεις καί 
δυνάμεις γιά βίαια έπιβολή τής θέλησής τους.

Μπροστά στό δίλημμα ή ήγεσία τοΰ κινήματος δέν είχε 
τό θάρρος νά πάρει τίς ευθύνες της. Οί άντίπαλοι διώχνουν 
τήν άντιπροσωπεία άπό τό Κάιρο. Τό κίνημα βρίσκεται σέ 
μιά άποφασιστική καμπή: Θά προχωρήσει άποφασιστικά 
στήν άπελευθέρωση μέ τίς έσωτερικές του δυνάμεις ή θά ύπο- 
κύψει;
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ΣΤΗΝ ΚΑΜ ΠΗ

θολώνει ή άτμόσφαιρα στην έόρα τής ΠΕΕΑ. Έκθεση Π. Ρονσου.

'Α πό τήν ώρα πού γύρισε ή άντιπροσωπεία ή άτμόσφαιρα στήν έδρα τής 
Π ΕΕΑ  άλλαξε. "Ολοι ζητούσαν νά μάθουν τούς λόγους πού δδήγησαν μιά 
τόσο σοβαρή άντιπροσωπεία νά συνθηκολογήσει μέ τούς έχθρούς τού λα
ού. Τά άνώτατα στελέχη τής Π ΕΕΑ  κα ί τού ΚΚΕ είχαν έξαφανιστεΐ.

Τή δεύτερη μέρα τής έπιστροφής άπό τό Κάιρο, ό Π. Ρούσος άνάπτυ- 
ξε, μπροστά στή Γραμματεία τού ΠΓ τού ΚΚΕ, τήν έκθεσή του .1 Ά ρ χ ισ ε  
τήν έκθεσή του μέ τίς άντικειμενικές συνθήκες. Δ ιαπίστωνε πώ ς στήν Ε λ 
λάδα τό λαϊκό κίνημα, κάτω άπό τήν καθοδήγηση τής Π ΕΕΑ , τοϋ ΕΑΜ , 
τού ΚΚΕ, άγκάλιασε τήν πλειοψηφία τού λαού καί δημιούργησε άπαρά- 
γραφους τίτλους. Τά πα λιά  άστικά κόμματα έχουν μείνει στό περιθώριο 
καί έχουν γιά  στηρίγματά τους τίς όμάδες τού Ζέρβα, τίς άντικομμουνι- 
στικές όργανώσεις τής Α θή ν α ς κα ί έμμεσα τά τάγματα άσφαλείας. Στή 
Μέση Α να τολή σχεδόν τό σύνολο τού στρατού έχει δ ιαλυθεί καί βρίσκε- 
τα : στά συρματοπλέγματα. Διεθνώς, έξαιτίας τής άντιδραστικής πολιτικής 
τής δεξιάς, πού υποστηρίζεται άπό τήν άγγλική κυβέρνηση κα ί σιγοντά- 
ρεται άπό τήν άμερικάνικη, άγνοεΐται τό μεγαλούργημα τού έλληνικού 
λαού. Ή  Σοβιετική Ένωση «δέν έξωτερικεύει. γιά τήν ώρα, συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία γιά  τά έλληνικά πράγματα». Στίς ύποκειμενικές συνθήκες 
τοποθετούσε ό Ρούσος κα ί τό ρόλο τής προσωπικότητας τού Σβώλου.

«Βρεθήκαμε -  έγραφε ό Ρούσος -  σέ μιά άτμόσφαιρα περιορισμών..., 
μακριά άπό κάθε έλληνικό περιβάλλον. Νομίσαμε δτι δέν θά έπρεπε νά 
διευκολύνουμε τά σχέδια τής δεξιάς, νά  μάς παρουσιάσει διασπαστές, 
“ άσυνεπεις” , άποφασίσαμε νά πάρουμε μέρος στή διάσκεψη. Έ κ ε ϊ προ- 
σπάθησαννά δημιουργήσουν άτμόσφαιρα μειωτική γ ιά  τήν Ε λεύθερη Ε λ 
λάδα... Κάτω άπό αύτές τίς  συνθήκες καί έχοντας ύπόψη τή γενική πολ ι
τική γραμμή καί τό διεθνές περιβάλλον κρίναμε δτι έπρεπε νά  κάνουμε 
όρισμένες παραχωρήσεις... Ό  Σβώλος δέν ήταν έτοιμος νά  ύποστηρίξει 
όλοκληρωτικά άντισχέδιο δικό μας».

Γιά τό κίνημα τού στρατού έγραψε δτι «τήν εύθύνη γιά  τήν διάλυσιν 
τών ένοπλων δυνάμεων τής Μέσης Α να τολή ς, τήν ύπέχουν έξ όλοκλήρου 
οί πολιτικοί έκεΐνοι (κυβέρνηση Τσουδερού κλπ.) πού έπί τρία  χρόνια 
άποσιώπησαν τόν έπικό άγώνα τού λαού μας κα ί παρεμπόδισαν τήν 
έθνική ένωση»... Ό μ ω ς  κατά τήν άποψή του «έκείνη τή στιγμή δέν είχαν 
ωριμάσει ο ΐ δροι» γιά  νά βάλει ή άντιπροσωπεία ζήτημα άμνηστίας.

1. Τό πλήρες κείμενό της δημοσιεύτηκε στόν 5ο τόμο τών «’Επίσημων Κειμένων τοϋ 
ΚΚΕ». στίς σελίδες 233-243.

266



Ά ναφερόμενος στά τηλεγραφήματα πού έστειλαν στόν Ρούσβελτ καί στόν 
Τσώρτσιλ, έγραφε πώ ς μ’ αύτά «άλλαξαν τήν άτμόσφαιρα σέ μεγάλο οα- 
θμό».2

Γενικά διαπίστωνε πώ ς «ή πολιτική τής άντίδρασης... διασπά τίς 
έθνικές δυνάμεις, χω ρίζει τό λαό σέ άγγλόφιλους καί μή άγγλόφιλους, 
όδηγεΐ στόν έμφύλιο πόλεμο, προετοιμάζει διχτατορικές κα ί άντιλαϊκές 
λύσεις». Τό πρόβλημα, κατά τόν Ρούσο, ήταν «πώς νά ματαιώσουμε κάθε 
άντεθνική πρόκληση τής άκρας δεξιάς, νά  έρθουμε σέ μεγαλύτερη έπαφή 
μέ τούς άγωνιζόμενους λαούς τού κόσμου, νά κερδίσουμε χρόνο δσο νά 
μάς προφτάσει μιά συγκεκριμένη ένίσχυση άπό τή σοβιετική πλευρά, μέσα 
στήν ευνοϊκή προοπτική πού έχουμε γιά  τήν έξέλιξη τών πολεμικών έπι- 
χειρήσεων».

’Α παντώντας σέ έρωτήσεις πού τοϋ έγιναν άπό μέλη τού Π Γ ό Ρού
σος ισχυρίστηκε δτι αύτά θά τά πετύχουμε, άν δεχτούμε τό Λίβανο καί 
στείλουμε τούς ύπουργούς μας δσο μπορούμε γρηγορότερα!

Γιά τίς «διπλωματικές του δραστηριότητες» παραθέτουμε δλο τό σχε
τικό άπόσπασμα τής έκθεσής του:

«Αιπλωματικές συνομιλίες: 'Αμέσως μετά τή διάσκεψη καί ο ί τρεις 
άντιπροσωπεϊες τής μαχόμενης Ε λλάδας ήλθαν σέ έπίσημη έπαφή μέ δλες 
τίς πρεσβείες τών μεγάλων συμμάχων λαών. Βασική προσπάθειά μας ήταν 
νά υπερνικήσουμε τή διεθνή άπομόνωση τοϋ ήρωικοϋ άγώνα τών Ε λλή 
νων καί νά προετοιμάσουμε τήν καλύτερη κατανόηση, άναγνώριση καί 
ένίσχυσή τον. Άπεκόμισα τήν έξής έντνπωση: Ή  έπίσημη άγγλική πολι
τική βλέπει τήν ϊνωση τών Ελλήνων διά μέσου μιάς δυσανάλογης μεί
ωσης τών σημερινών δυνάμεων τής μαχόμενης Ελλάδας. Ό  πρεσβευτής 
τής Μεγάλης Βρετανίας δέ μάς άπέκρυψε τή μεγάλη του δυσπιστία πρός 
τό κόμμα μας. Ό  πρεσβευτής τών Ηνωμένων Πολιτειών μάς συνέστησε 
τήν ϊνωση σάν μόνο τρόπο νά βοηθήσει ή 'Αμερική τήν Ελλάδα. Σέ 
προσωπική έπαφή μέ τόν πρεσβευτή τής ΕΣΣΔ δέν κατορθώσαμε νά 
'ρθουμε. Ζητήσαμε άν είναι δυνατό νά ’χουμε τήν άποψη τής σοβιετικής 
κυβέρνησης πάνω  στά έλληνικά ζητήματα άπό τόν πρώτο σύμβουλο τή; 
πρεσβείας. Μετά δέκα μέρες περίπου, δηλ. ίνα  μήνα μετά τή λήξη τής

2. Ό  Ρούσος ρίχνει τίς εύθύνες στήν καθοδήγηση τού Αντιφασιστικού κινήματος τή; 
Μέσης ’Ανατολής. 'Υπάρχει δμως στά Αρχεία τής ΚΕ τού ΚΚΕ Εκθεση τού άρχηγού τής 
ΑΣΟ, Γιάννη Σαλά, μέ ήμερομηνία 5.3.1946, πού Ανάμεσα στ’ άλλα Αποδείχνει πώς ή ΑΣΟ 
δέν Ενήργησε Ανεύθυνα, μά σύμφωνα μέ ύπεύθι*νη υπόδειξη τού Ιδιου τού Ρούσου. Συγκε
κριμένα Εγραψε: «··■ Πεισθήκαμε Απόλυτα γιά τήν όρθότητα τού Αγώνα σας -  είπε δ Π. 
Ρούσος στόν Σαλά τόν Αύγουστο 1943. ’Αναγνωρίζουμε -  συνέχισε -  δτι μέσα στίς συνθή
κες πού ζεϊτε, ή όργΑνωσή σας είναι πιό πλατιά Από τό δικό μας κίνημα έκεϊ. Τούτοι δέν 
έχουν διάθεση γιΑ Ενότητα κι άν καθυστερήσουν Ακόμα, πιθανόν θά Εχουμε Εαμική κυβέρ
νηση στήν 'Ελλάδα. Τότε οΐ δυνάμεις αύτές είναι καταδικασμένες νά διαλυθούν. Μά κι 6ν 
διαλυθούν θά ’ναι κέρδος 100%, γιατί έμεΐς σάς Υπολογίζουμε γιά δύναμη τοΰ βασιλιά». 
Καί δ Γ. Άθανασιάδης ΑποκΑλυψε πώς Ακουσε άπό τόν Σαλά δτι: «... 'Οταν ήρθαν στή 
Μέση ’Ανατολή οΐ Αντιπρόσωποι τού ΕΑΜ, πέρσι τόν Αύγουστο, ρώτησα τόν Π. Ρούσο τί 
θά πρέπει νά κάμουμε άν θά σχηματιστεί κυβέρνηση ή κυβερνητική Επιτροπή Από τήν 
'Εθνική ’Αντίσταση. Μού είπε δτι θά Επρεπε νά Εκδηλωθούμε!».
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διάσκεψης τον Λ ιβάνου καί μιά βδομάδα μετά τήν άναχώρηση τοϋ Μ ιλ
τιάδη, ό σύμβουλος μέ κάλεσε κα ί μού ίκανε τήν άκόλονβη άνακοίνωσή: 
Ή  Σοβιετική κυβέρνηση δέν άπάντησε έπ ί τοϋ θέματος. Ό  πρεσβευτής 
δμως σάς διαβιβάζει τήν άκόλονθη προσωπική του γνώμη: α) Ή  συμφω
νία τον Λ ιβάνου άνταποκηίνεται πρός τή σημερινή αατάη^ασν τών πρα
γμάτων, β) Ή  στάση της άντιπροσωπείας σας είναι ή σωστή, γ) Πρέπει να 
μπείτε στήν κυβέρνηση, κα ί ό) Νά φροντίσετε νά γίνει γνωστή ή γνώμη 
αύτή στό Βουνό».

Ό  Ροΰσος τελείωνε τήν Εκθεσή του μέ μερικές Αλλες ένέργειες τής 
Α ντιπροσωπείας κα ί μέ λίγα λόγια γιά  τήν πάλη τών Αλλων λαών.

Ή  έκθεση δράσης τής Αντιπροσωπείας κα ί τών Αντιπροσώπων τοϋ 
ΚΚΕ κρίθηκαν Από τή γραμματεία τοϋ ΠΓ μέ τήν Ιδια  αύστηρότητα δπως 
τοϋ Πορφυρογένη. Καθοριστικό λόθος χαρακτηρίστηκε ή συμμετοχή στή 
διάσκεψη καί ή έπιπόλα ια  του καταδίκη τοΰ στρατοΰ τής Μέσης ’Α νατο
λής, χωρίς νά έχουν πά ρει έπαφή μέ τήν κομματική καθοδήγηση κα ί χωρίς 
νά  έχουν Αμεση ή έμμεση έπαφή μέ τή Σοβιετική πρεσβεία, δταν οί Αντί
παλοι βρίσκονταν κΑτω Από τή συνεχή Αμεση καθοδήγηση τοϋ “Αγγλου 
πρεσβευτή. Ή  έπαφή πού πραγματοποίησε ό Ροϋσος 40 μέρες μετά τήν 
ύπογραφή τής συμφωνίας τού Λιβάνου κα ί ή διπλωματική άπάντηση ένός 
συμβούλου τής πρεσβείας τής ΕΣΣΔ  θεωρήθηκε τυπική διπλωματική έκ
φραση γιά  τή διατήρηση καλών συμμαχικών σχέσεων μπροστά σ’ ένα τε
τελεσμένο γεγονός.

Δέν άνταποκρίνετα ι στήν πραγματικότητα αύτό πού έγραψε στό 
γράμμα του άπό τό Κάιρο ό Ρούσος, ότι δήθεν ή Ε ΣΣΔ  σιωποϋσε καί ότι 
δήθεν «...έχοντας ρίξει όλο τό βάρος στήν άποφασιστική έπίθεση... δέν 
έξωτερίκευε... πρωτοβουλία γιά  τά έλληνικά πράγματα». Συνέβαινε άκρι- 
6ώς τό άντίθετο: τότε ό σοβιετικός πρεσβευτής έπίσημα -  όπω ς είδαμε σέ 
άλλο κεφάλαιο -  χαρακτήριζε τήν έλληνική κυβέρνηση Αντιδραστική κα ί 
τούς Ά γγλο υ ς διαλυτές ένός ίσχυροΰ συμμαχικού στρατού. 'Η  Γραμμα
τεία τού ΠΓ είχε ύπόψη της έκπομπές κα ί πρίν τό Λ ίβανο καί μετά, πού 
καλούσαν τόν έλληνικό λαό νά ένωθεΐ κάτω άπό τήν καθοδήγηση τής 
Π Ε Ε Α .3

3. Τό παράνομο δημοσιογραφικό όργανο τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. πού έκόίνυνταν στήν 
’Αθήνα, ό «Ριζοσπάστης», έγραφε στίς 10.5.44: « Ή  Μόσχα στήν έκπομπή της τής 7 τού 
Μάη. στίς 9 μ.μ. έπλεξε τό έγκώμιο τής Π ΕΕΑ. ’Απευθύνθηκε σ' όλους τούς "Ελληνες π α 
τριώτες καί τούς κάλεσε νά πειθαρχήσουν στήν Π Ε Ε Α  πού 'ν α ι ή μοναδική όργάνωση πού 
αγωνίζεται γιά  τή λευτεριά. Σχολίασε τή συμφωνία Τ ίτο-Μ πακιρτζή (σ.σ. πρόκειται περί 
ανταλλαγής τηλεγραφημάτιον Αμοιβαίας άναγνώρισης καί άποστολής έκπροσώπιυν δίπλα 
στίς Πολιτικές έπιτροπές τών δύο χωρών) σά σημαντικό γεγονός γιά  τή ζωή τών δύο γειτο
νικών λαών. πού θά  τούς βοηθήσει σήμερα στή συνεργασία καί τή λύση τών μεταπολεμικών 
προβλημάτων».

Ό  «Ριζοσπάστης», στίς 20 τοϋ Ίούνη, δηλ. ένα μήνα μετά τήν ύπογραφή τής συμφωνίας 
τού Λ ιβάνου, Εγραφε: «... Ή  Μόσχα στήν προχθεσινή μετάδοση είπε άνάμεσα στ’ άλλα καί 
τά έξής: ... Ή  γερμανική άκρίδα  κατεβρόχθισε δλα τά  πολύτιμα προϊόντα τής έλληνικής γής.

'Ρ οΰφηξε τόν κόπο καί τό αίμα τοϋ έλληνικού λαού καί τόν καταδίκασε στόν έξ άσιτίας
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Mui παρένθεση.

Ή  έκθεση τοϋ Ρούσου -  δπως γράψαμε -  συζητήθηκε μόνο στή Γραμμα
τεία τοϋ ΠΓ τοϋ ΚΚΕ (Σιάντο, Ίω αννίδη, Ζεϋγο) σέ συνεδρίαση στήν 
όποία πήραν μέρος κα ί ot Π αρτσαλίδης κα ί Χατζής. Φυσικά δημοσιεύ
τηκε άμέσως μετά, τόν Αύγουστο τού 1944, στήν ΚΟΜ ΕΠ. ’Αργότερα, 
τόν ’Απρίλη τού 1945, στήν II ’Ολομέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ διαβάστηκε 
τό άπόσπασμα άπό τήν έκθεση Ρούσου, τό σχετικό μέ τή συνάντησή του 
μέ τόν πρώτο σύμβουλο τής Σοβιετικής Πρεσβείας κα ί τότε σχεδόν ά π ’ 
δλους, πού άναφέρθηκαν σ’ αύτό, άμφισβητήθηκε ή έρμηνεία πού έδινε ό 
Ρούσος: Δηλαδή πώς ήταν έμμεση υπόδειξη τής Σοβιετικής Έ νω ση ς νά 
γίνει δεκτή άπό τό ΚΚΕ κα ί τό ΕΑΜ  ή συμφωνία τού Λ ιβάνου. 'Η  ΚΕ 
είχε π ιά  τόσα στοιχεία πού άπόδειχναν πώ ς ή Σοβιετική Έ νω ση μέ συ
νεχείς, έπίμονες κα ί σαφείς ραδιοφωνικές έκπομπές κα ί άρθρα τών έπί- 
σημων έφημερίδων της, προσπαθούσε νά  βοηθήσει τό ΕΑΜ  καί τήν 
Π ΕΕΑ  νά προχωρήσουν άποφασιστικά στήν άπελευθέρωση μέ τίς έσωτε- 
ρικές δυνάμεις τού λαού. Ποτέ δέν άνέφεραν τήν κυβέρνηση τών έξόρι- 
στων κα ί πολλές φορές μίλησαν ένάντιά της. Τή χαρακτήριζαν άντιδρα- 
στική κα ί ύπόλογη γ ιά  τή διάλυση ένός στρατού Ισχυρού κα ί έμπειροπό- 
λεμου, δπως ό στρατός τής Μέσης ’Ανατολής. Αύτά πρ ίν καί δταν γινόν- 
ταν ή διάσκεψη τού Λιβάνου. Καί μετά γιά  πολύ καιρό -  συγκεκριμένα 
μέχρι τή μέρα πού τό λαϊκό κίνημα έστειλε ύπουργούς στήν κυβέρνηση 
Π απανδρέου -  ή Σοβιετική Κυβέρνηση κα ί ό πρεσβευτής της στό Κάιρο 
δέν είχαν καμιά έπαφή κα ί σχέση μέ τήν κυβέρνηση Παπανδρέου. "Ελλη
νας άνώτερος άξιωματικός τού Γενικού Ε π ιτελείου  Στρατού Μέσης 
’Ανατολής είχε αεταδώσει τήν παραπάνω  έξακριβωμένη πληροφορία .4

θάνατο. Γερμιχνοδουλγιΐνυΐ και ΐ'άλληδες δέν άφηκαν γιά τόν έλληνικό λαό παρά νεκροτα
φεία, φυλακές καί στρατόπεδα. Κάψανε, ληστέψανε, ξεσπιτώσανε... ’Απ' τή Μακεδονία ώς 
τήν Κρήτη δ ήρωικός ΕΛΑΣ χτυπά τούς γερμανοβουλγάρους. Οι προδότες ήδη άρχισαν νά 
πληρώνουν μέ τό έλεεινό σαρκίο τους τό βδελυρό τους ϊργο. Ή  συσπείρωση γύρω άπ’ τήν 
ΠΕΕΑ θά σνντελέσει στό όννάμωμα τον άγώνα χατά τών χιτλεροφααιστών...».

Στίς 5 τοΰ ’Ιούλη 1944 δ «Ριζοσπάστης», άφού παράθεσε ϊνα έγκώμιο τοϋ σταθμού τής 
Μόσχας γιά τή δράση τών λαϊκών έκδικητών τού ΕΛΑΣ στόν Όλυμπο, τή Μακεδονία, δπου 
πολεμούν άντάμα Έλληνες, Γιουγκοσλάβοι καί ’Αλβανοί, καυτηρίασε τις θηριωδίες τών 
Βουλγάρων καταχτητών καί πρόσθεσε δτι τό πρακτορείο Τάς τόνισε δτι «... Ή  ΠΕΕΑ δεί
χνει τό δρόμο τής ένότητας στήν πάλη...».

4. [Ιολΰ άργότερα, ό II. Κ,ανελλόπουλος που φρόντισε γιά τή δημοσίευση τοϋ δολίου 
τού θ . Τσάτσου ΑΙ παραμοναί τής άπελενθερώσεως, παράθεσε στό τέλος τού ίδιου βιβλίου 
καί άποσπάσματα άπό τό άνέκδοτο ήμερολόγιό του. Στίς 10 Αύγούστου 1944 έγραφε: «... 
Δυστυχώς, ό Παπανδρέου καί δ Δραγούμης... δέν ΐχουν συνάψει καμία σχέση -  ούτε τυπική
-  μέ τούς Ρώσους... Άφού περίμενα δυόμισι μήνες, έθεώρησα, στίς 7 Αύγούστου, καθήκον 
μον. συνοδευόμενος καί άπό τόν Ρέντη. νά θίξω τό ζήτημα στόν Rapnouilh (φιλέλληνα 
Γάλλο καθηγητή, πού είχε πολλές σχέσεις μέ τή Σοβιετική Πρεσβεία), καί σέ δυό μέρες όρί- 
στηκε καί πραγματοποιήθηκε ή χθεσινή συνάντηση, πού πιστεύω δτι ήταν χρήσιμη. Στίς 5 ν 2 
τ" άπόγευμα. πήγαμε δ Ρέντης κι έγώ, στού Rapnouilh. Τήν ίδια στιγμή, πού μπαίναμε έμεϊς. 
ίμπαινε καί δ Solod (σ.σ. ό ίδιος ό Κανελλόπουλος στήν [δια σελίδα έξηγοϋσε δτι δ Solod 
{κτελούσε χρέη έπιτετοαμιιένου κείνες τίς μέρες, γιατί δ ποεσβευτής Nnvii-nv Ρλειπε). fvuc
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Συνάντηση μέ τόν Σβώλο.

Τό βράδυ τής Ιδιας μέρας πού άκούσαμε την Εκθεση Ρούσου, έπισκεφθή- 
καμε, στό συνοικισμό πού έμεναν τά  μέλη κα ί ό μηχανισμός τής Π ΕΕΑ , 
τόν Ά λ . Σβώλο. Στό σπίτι πού έμενε βρήκαμε συγκεντρωμένους όλους 
τούς συνεργαζόμενους μέ τό ΕΑΜ  στήν Π ΕΕΑ  κα ί πολλά ήγετικά στε
λέχη τής ΕΛΔ.

Ό  Σβώλος μάς δέχτηκε στήν έξώπορτα κα ί μάς δδήγησε στό γραφείο 
του. Σέ λίγο μπήκε καί ό Τσιριμώκος. Ά ρ χ ισ ε  μιά γενική συζήτηση γιά  τή 
ζωή τών πολιτικών κα ί τών άξιωματικών στό Κάιρο πού περνούν τίς μέ
ρες τους διασκεδάζοντας κα ί χαρτοπαίζοντας, χωρίς νά  τούς ένδιαφέρει 
καθόλου τί γίνετα ι στήν Ε λλά δ α . Έ τ σ ι τραβούσε ή κουβέντα ώσπου 
πρόσφεραν τόν καφέ, πού έγινε άντικείμενο καλαμπουριού, άλλά καί 
άφορμή γιά  ένα μικροεπεισόδιο. Ό  Σβώλος δέν κάπνιζε. Ζήτησα τήν 
άδειά του νά καπνίσω, λέγοντας πώς καφές χωρίς τσιγάρο είναι τίποτα. 
Έ βγα λα  τήν ταμπακιέρα μου κ ι άρχισα νά στρίβω τό τσιγάρο. Ό  Σβώλος 
σηκώθηκε, πήρε άπό ένα κομοδίνο μιά στρογγυλή κούτα άγγλικά τσιγάρα, 
πρόσφερε ένα τσιγάρο στόν Σιάντο κα ί μετά μού είπε πώς αύτό τό κουτί 
τό 'φερε γιά  μένα δώρο. Χωρίς πρόθεση νά άρνηθώ τού άπάντησα πώς τά 
καταφέρνω μέ τό στριφτό καί π ιό  καλά είναι νά  τά προσφέρει στόν Σ ιά ν
το, πού τά ’χει περισσότερο άνάγκη. Ό  Σβώλος παρεξηγήθηκε κα ί θε
ώρησε τήν άρνησή μου σάν έκδήλωση δυσπιστίας μου στό πρόσωπό του. 
Τού άπάντησα πώς δέν είχα κακή πρόθεση κα ί μιά πού έγινε παρεξήγηση 
είμαι υποχρεωμένος νά τό πάρω. Τό έπεισόδιο έληξε, άλλά κάτι έμεινε, 
πού έκανε δύσκολη τή θέση μου.

Ύ στερα ά π ’ αύτή τή μικροσυζήτηση ό Τσιριμώκος έφυγε καί ό Σβώ 
λος σύντομα άνάφερε δλα τά γνωστά γεγονότα κα ί τήν άντίδραοη πού 
βρήκε ή άντιπροσωπεία άπό τούς όπαδούς τού ΕΑΜ στό Κάιρο. Μέ έπι- 
μονή ύποστήριζε δτι μέσα στίς σημερινές συνθήκες, ή συμφωνία τού Λ ι
βάνου ήταν τό άνώτατο δυνατό πού μπορούσε νά πετύχει τό κίνημά μας. 
Π αραδεχόταν δτι δέν υπήρχαν έγγυήσεις, δμως άν μπαίναμε άμέσως. μετά 
τήν υπογραφή τής συμφωνίας, στήν κυβέρνηση, θά έμποδίζαμε νά γίνουν

άνθρω πος σνμπαθητικώτατος καί, δπω ς έδειξε ή σνζήτηση. σοβαρός στίς σκέψεις τον. ι ί/.ι- 
κρινής καί κάθε άλλο παρά δογματικός καί αλύγιστος. Ή  συζήτηση μας μαζί τον ίπ ιαο ι 
τρεις ολόκληρες ώρες... Ό σ ο  γιά  τόν Solod α ύτό ; μίλησε άνοιχτά καί μάλιστα άνοι·/το- 
καρδα. Ό τ α ν  έθεσα τό ζήτημα, μάς είπε άμέσως καθαρά ότι πρέπει ν ’ άλλαξει ό πρυιΗι-- 
πονργός. Ό τ α ν  τοί> ζητήσαμε νά  έξηγήσει τούς λόγονς. μάς είπε: «’Εγώ βέϋαια. σάν σοόιι- 
τικός πολίτης, δέν ανακατεύομαι ατά έσωτερικά τής Ε λλά δος. Ά λλω στε -  αύτό τό είπε 
πολύ χαριτωμένα -  δέν είμαι Έ αμίτης (ΕΑΜΓΓΕ). Μού φαίνεται, όμως. ότι ό κύριος Πα- 
πανδρέον κάνει προσωπική πολιτική, κι αύτό είναι έπικίνδυνο γιά  τή δημοκρατική λύση. 
πού πρέπει καί στήν Ε λ λά δ α , όπως παντού, νά  έπιβληθεϊ». Καί σ' άλλο μέρος, άπαντώντας 
στόν Κανελλόπονλο καί τόν Ρέντη. πού υποστήριξαν πώς μιά άλλαγή τού Π ρωθνπονργού 
H('t ποοκαλέσει «έστω καί παροδική δυσαρέσκεια καί δυσμένεια τού πρω θνπονργού τής Με- 
.Ίί/.η; Βρετανίας», ό Solod. «άν καί έτόνισε -  έγραψε ό Κανελλόπουλος -  γ ιά  μιά στιγμή, ότι 
Λι ν είναι μόνο ή ’Αγγλία πού θά ’χει λόγο στά έλληνικά πράγματα, φάνηκε νά καταλαίκιίνι ι 
ιΓ| δύσκολη θέση μας...».
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πολλά άπό όσα έκανε ό Παπανδρέου κα ί θά  είχαν κιόλας άποκηρυχτεΐ τά 
τάγματα άσφαλείας. Ά κ όμα , πρόσθεσε, ή σύνθεση τής κυβέρνησης είναι 
οασικά καί στήν πλειοψηφία της δημοκρατική κα ί πα ρ ’ όλο πού στό Λ ί
βανο παρουσιάστηκαν όλοι ol άντιπρόσω ποι τών πολιτικών κομμάτων 
καί όργανώσεων σέ ένιαΐο μέτωπο ένάντιά μας, έχουν τόσες άντιθέσει; 
πού θά μάς έκαναν έμάς ρυθμιστές τών έξελίξεων. 'Η  συμμετοχή μας θά 
δυνάμωνε τήν άντιμοναρχική παράταξη καί ή συμφωνία τού Λιβάνου θά 
γινόταν θετικός παράγοντας όμαλής δημοκρατικής έξέλιξης πρός τήν 
απελευθέρωση καί τήν κατοχύρωση τής λαϊκής κυριαρχίας. Ά κ όμα , κατά 
τή γνώμη τού Σβώλου, ήταν άνάγκη νά μπούμε στήν κυβέρνηση κα ί γιά 
ίθνικούς λόγους καί έκδήλωσε σοβαρές άνησυχίες γ ιά  τήν τύχη τής Α ν α 
τολικής Μ ακεδονίας καί Θράκης, μέ μιά μεταστροφή τής πολιτικής τή; 
Βουλγαρίας ή μέ τήν είσοδο σ’ αύτήν τουρκικού στρατού ύστερα άπό 
απόφαση τών Ά γγλοαμερικάνων. Ε ίναι κοινό μυστικό -  ε ίπε*- πώς ή 
Α γγ λ ία  έχει άναλάβει τήν ύποχρέωση άπέναντι στούς συμμάχους, ν ' άπο- 
καταστήσει τήν τάξη καί τήν όμαλότητα στήν Ε λλά δ α , έτσι πού νά μπορεϊ 
ό έλληνικός λαός μεταπολεμικά έλεύθερα καί κυριαρχικά νά έκφράσει τή 
θέλησή του.

Τέλος, ό Σβώλος δήλωσε πώς έχει τήν ήθική ύποχρέωση νά άναλάβει 
τήν ύπεράσπιση τών δυό στελεχών τού ΚΚΕ μπροστά στό κόμμα του; 
γιατί αύτός τούς έπεισε νά  υπογράψουν. Στή διάρκεια τής συζήτησης 
άφησε νά έννοηθεΐ ότι συνδέει τή συνεργασία του μέσα στήν ΠΕΕΑ μέ τή 
γραμμή καί τακτική πού θά έφαρμοστεϊ γιά  τή ματαίωση τού έμφυλίο\· 
πολέμου καί τή σύγκρουση μέ τούς Ά γγλους.

Μ άταια ό Σιάντος άνάπτυξε δλα του τά έπιχειρήματα γ ιά  νά πείσει 
τόν Σβώλο πώς οί άντίπαλοι τού λαϊκού κινήματος θέλουν ένότητα υ πο
ταγής καί παραδοχής τού παλιού καθεστώτος καί πρ ίν ά π ’ δλα τόν άφο- 
πλισμό τού λαού μας. Μά ό λαός τά  όπλα δέν τά δ ίνει γιατί θέλει νά 
υπερασπίσει τίς λαοκρατικές του καταχτήσεις.

Ό  Ίω αννίδης παρακολουθούσε τή συζήτηση χωρίς νά  πει τίποτα. 
Μόνο ρωτούσε καί ζητούσε έξηγήσεις. Ό τ α ν  ό Σβώλος έπικαλέστηκε τή 
ουζήτησή τους στήν Α θή ν α , πού ό Ίω αννίδης τοϋ ’χε πει πώς τό ζήτημα 
τού άριθμού κα ί τής ποιότητας τών ύπουργείων δέν είναι βασικό κα ί πώς 
τό ΚΚΕ θά δεχόταν νά μετάσχει σέ μιά Πανεθνική Κυβέρνηση, έστω καί 
ιιέ ένα μόνο ύφυπουργεΐο, ό Ίω αννίδης άπάντησε πώ ς τότε δέν είχαμι 
ΠΕΕΑ, ούτε Έ θν ικ ό  Συμβούλιο καί δέν είχαμε άναλάβει τίς ύποχρεώσεις 
πού άναλάβαμε τώρα άπέναντι στό λαό!...

Φύγαμε κατά τά μεσάνυχτα μέ τή συμφωνία νά παρακολουθήσουμε 
τήν έξέλιξη κα ί όλοι μαζί νά βρούμε τή συμφερότερη γ ιά  τήν Ε λ λά δ α  και 
τό λαό λύση.

Στό δρόμο πρός τούς συνοικισμούς μας δέ μιλούσε κανένας. Ό τα ν  
φτάσαμε στό συνοικισμό πού έμενα ρώτησα: Τ ί νά  πώ  αύριο στή σι·-
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νεδρίαση τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ , πού θά κάνει τήν έκθεσή του ό άντιπρόσωπος 
τού ΕΑΜ Δ. Στρατής; Μού άπάντησε ό Ίω αννίδης πώς καλά θά ήτανε νά 
άναβληθεΐ ή συνεδρίαση γιά  μιά-δυό μέρες.

Ή τα ν  φανερό δτι μέ τήν έπιστροφή τής άντιπροσωπείας δέν είχε μπει 
τέλος στή θλιβερή περιπέτεια πού έριξαν τό έθνικολαϊκό κίνημα ol συν- 
θηκολόγοι.

Κίνδυνος νά δια σπαστεί ή ήγεσία.

Π α ρ’ δλο πού είχαν περάσει τά μεσάνυχτα στό σπίτι πού μέναν τά  μέλη 
τής ΚΕ τού ΕΑΜ  κανένας δέν κοιμόταν. Περίμεναν τήν έπιστροφή μου 
νά μάθουν πο ιά  θά είναι ή παραπέρα πορεία  κα ί τύχη τοϋ κινήματος. Ο ί 
άνθρωποι πού άπό τίς πρώτες μέρες τής κατοχής άποφάσιζαν κα ί χά ρα
ζαν τή γραμμή πορείας στό λαϊκό έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, είχαν 
καταντήσει άπλοι δέκτες τών άποφάσεων άλλων προσώπων κα ί όργάνων
-  υψηλότερα Ισταμένων -  πού ένεργοϋσαν έξω άπό τό Κεντρικό ήγετικό 
δργανο τού ΕΑΜ  καί πολλές φορές καλούνταν νά «νομιμοποιήσουν» 
άποφάσεις πού δέ γνώριζαν κα ί δέν είχαν στοιχεία γιά  νά τίς κρίνουν. 
'Ομολογώ πώς βλέποντας τούς καλούς έκείνους άγωνιστές -  τόν Μ αργι- 
ώλη, τόν Μ αραγγό, τόν Τσάντη, τόν καθηγητή Γιωργαλά, τόν Κανελλό- 
πουλο -  νά ’χουν τά μάτια τους καρφωμένα πάνω  μου καί νά  κρέμονται 
κυριολεκτικά άπό τά χείλη μου, ένιωσα ντροπή καί άπέραντη πίκρα. Δέν 
μπορούσα τίποτα νά πώ  καί δμως έπρεπε κάτι νά πώ.

Πληροφόρησα τούς συναγωνιστές μου γιά  τό πνεύμα καλής θέλησης 
κα ί άμοιβαίας κατανόησης πού έπικράτησε στή συνεργασία τής ήγεσίας 
μέ τόν πρόεδρο τής Π ΕΕΑ , πού δμως δέν κατάληξε σέ πλήρη όμοφωνία. 
θ ά  χρειαστεί -  είπα -  άκόμα μιά, Ισως κα ί δυό συναντήσεις, πιθανό  μέ 
ουμμετοχή κα ί τών άρχηγών τών συνεργαζομένων στό ΕΑΜ  κομμάτων 
γιά  νά παρθεϊ άπόφαση άν θά πρέπει νά πάμε μόνοι μας ώς τό τέλος ή θά 
πρέπει νά στείλουμε ύπουργούς στό Κάιρο, γ ιά  νά άποφύγουμε έμφύλιες 
συγκρούσεις καί πιθανό καί μπλεξίματα μέ τούς Ά γγλους. Γιά νά διευκο
λύνουμε τίς διαπραγματεύσεις -  κατέληξα -  νομίζω πώ ς καλά θά είναι νά 
ματαιωθεί ή συνεδρίαση τής ΚΕ τού ΕΑΜ, πού έχει καθοριστεί γ ιά  τήν 
άλλη μέρα. Ό λ ο ι συμφώνησαν, χωρίς νά πούν τίποτα γ ιά  τόν παθητικό 
ρόλο τους στίς άποφασιστικές κείνες στιγμές.

Τήν άλλη μέρα τό πρωί, τήν ώρα πού δλοι είχαν πάει στήν ύπαίθρ ια  
τραπεζαρία γ ιά  τό πρωινό τους, πήρα στό τηλέφωνο τόν Ίω αννίδη  καί 
τόν ρώτησα άν θά γινόταν ή συγκέντρωση τών στελεχών τής Π Ε Ε Α  καί 
τού λόχου φρουράς, πού είχε άποφασιστεί πρ ίν νά γυρίσει ή άντιπροσω- 
πεία  άπό τό Κάιρο. Πήρα άρνητική άπάντηση. Τότε βρήκα άφορμή νά πώ 
πώς μέ τόν παραμερισμό τής ΚΕ τού ΕΑΜ  άπό τίς δραστηριότητες πού 
άναπτύσσονταν κείνες τίς μέρες, δημιουργεϊται ένα κενό, σοβαρά έπιζή- 
μιο καί έπικίνδυνο. Ζήτησα νά σταματήσει τό ΠΓ τού ΚΚΕ νά φέρνει τήν 
καθοδήγηση τού ΕΑΜ  μπροστά σέ τετελεσμένα γεγονότα.

272



Μέ όιέκοψε άπότομα λέγοντάς μου: Δέν έχουμε καιρό γ ιά  φλυαρίες. 
Τά προβλήματα είναι τόσο σοβαρά πού μόνο σέ συνεργασία μέ τούς άρ- 
χηγούς τών κομμάτων κα ί μέ τόν Σβώλο μπορούν νά Αντιμετωπιστούν. 
Αύτό πρέπει νά τό καταλάβετε όλοι σας.

Ή ξερα πώς άν έμενα στά Γραφεία τή ; ΚΕ τοϋ ΕΑΜ δέ θά μπορούσα 
νά άποφΰγω μιά σοβαρότερη, άπό τή χτεσινοβραδινή. συζήτηση. Έ φ υ γα  
χωρίς προορισμό. Στό δρόμο πρός τόν Βλάση συνάντησα τό δικαστή Βαγ
γέλη Προκάκη κα ί ένα δικηγόρο έθνοσύμβουλο Θεσσαλία; (μού διαφεύ
γει τό όνομα). ’Από αντού; έμαθα π ώ ; στό συνοικισμό πού έμεναν τά 
δημοκρατικά στελέχη τή ; Π ΕΕΑ  -  οί Σβωλικοί δπως τούς λέγανε -  καί οί 
ελδίτες. έγιναν όλονύκτιες συζητήσεις μέ τού ; Τσιριμώκο. "Ασκούτση καί 
Ά γγελόπουλο. Ό λ ο ι έκφράζονταν μέ αισιοδοξία γιά  τήν ένότητα. όχι μο
νάχα τή ; ΠΕΕΑ καί τοϋ ΕΑΜ. άλλά καί μέ τήν κυβέρνηση τού Κάιρου. 
Λέγονταν πώ ; ό Σβώ λο; δέ θά υποχωρήσει άπό τή θέση του νά στείλουμε 
υπουργού; στό Κάιρο. Σέ περίπτωση πού δέ γίνει δεκτή ή πρότασή του θά 
παραιτηθεί.

’Ανήσυχος άπό δσα άκουσα πήγα στό σπίτι τού Σιάντου. Ό  Ρήγας 
(δημοσιογράφος Β. Γεωργίου), γραμματέας τοϋ Σιάντου, μέ πληροφόρησε 
πώς άπό τό πρω ί είναι κλεισμένοι στό δωμάτιο ό Σιάντος κα ί ό Ίω α ν ν ί
δης κα ί δέ δέχονται κανέναν. Έ φ υ γα  κα ί γύρισα στό συνοικισμό πού 
ήταν τά Γραφεία τού Κόμματος. Έ κ ε ϊ βρήκα τούς Ζεύγο καί Παρτσαλίδη. 
Έ μ α θα  πώς πραγματικά ό Τσιριμώκος έδωσε στόν Ίω αννίδη «τελεσίγρα
φο» τοϋ Σβώλου. Γιά πρώτη φορά άκουσα πώς τό ΠΓ άποφάσισε νά κα- 
λέσει τά μέλη τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ σέ συνεδρίαση γιά νά άποφασίσουν υπεύ
θυνα γ ιά  τό δρόμο πού θά πρέπει νά άκολουθήσει τό ΚΚΕ καί τό λαϊκό 
κίνημα. Έ ν ιω σ α κάποια άνακούφιση. Ε π ιτέλους  ή Γραμματεία τού ΠΓ 
τού ΚΚΕ κατάλαβε πώ ς δέν μπορούν τέσσερα πρόσωπα νά άποφασίζουν 
γιά  τήν τύχη τής χώραο καί τού λ«οίν

Φήμες πολλές κα ί διάφορες κυκλοφορούσαν σ’ δλους τούς συνοικι
σμούς. Τά μέλη τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ άρχισαν νά έκδηλώνουν άνοικτά τή 
δυσαρέσκειά τους πού μάθαιναν άπό τούς δρόμους γιά  τίς έξελίξεις τών 
συζητήσεων πού γίνονταν στίς κορυφές τών ήγεσιών τών κομμάτων καί 
τών συνεργαζομένων στήν ΠΕΕΑ . Σέ μιά συνεδρίαση τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ 
πού έγινε στίς 23 Ίσύλη, ειδικά γ ιά  τό συνέδριο τοϋ ΕΑΜ Θεσσαλίας 
στόν Ίτα μο, άποφασίσαμε νά  φύγουν σάν άντιπρόσωποί τής ΚΕ τού 
ΕΑΜ ot Μαργιώλης, Βογιατζής, Καλαϊτζής, κα ί Γιωργαλάς. Στίς έπίμο- 
νες έρωτήσεις πού μού έγιναν στή συνεδρίαση έκείνη γ ιά  τή στάση τού 
Σβώλου, ύποχρεώθηκα νά  άπαντήσω πώς ύπάρχει πρόβλημα παραμονής 
τού Σβώλου έπικεφαλής τής ΠΕΕΑ . ΟΙ συζητήσεις τών ήγετών τών Κομ
μάτων συνεχίζονται -  είπα -  καί πιθανό  νά βρεθεί λύση πού νά άνταπο- 
κρίνεται στά συμφέροντα τού λαού κα ί τού κινήματος. Ή  πρόταση τού 
Καλαϊτζή νά γίνει εύρύτερη συζήτηση κα ί νά  έκφραστεϊ έπίση μα 'κα ί 
ύπεύθυνα ή θέση τού ΕΑΜ , δέν έγινε δεκτή, γ ιά  νά μή προστεθούν δυσ
κολίες crtic συζητήσεις πού γίνονταν.
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Τή νύκτα στίς 23 πρός 24 Ιο ύ λη  ot Σβώλος κα ί Τσιριμώκος έπισκέ- 
φτηκαν στό σπίτι του τόν Ίω αννίδη  καί έμειναν μέχρι τίς πρω ινές ώρες. 
Ά κ ό μ α  μιά φορά βούιξε ή έδρα τής Π ΕΕΑ . Αύτή τή φορά λέγονταν πώς 
άποφασίστηκε νά γίνει δεκτή ή συμφωνία τού Λιβάνου καί νά  ζητήσουμε 
άπό τούς “Αγγλους νά στείλουν άμέσως άεροπλάνα νά  παραλάβουν τούς 
ύπουργούς.

Τό άπόγευμα τής Ιδιας μέρας μέ κάλεσαν νά πάω στά Γραφεία τού 
Κόμματος, στό σπίτι τού Ίω αννίδη. "Οταν έφτασα βρέθηκα μπροστά σέ 
συνεδρίαση τής Γραμματείας τού ΠΓ τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. 'Η  άτμόσφαιρα 
ήταν ήλεκτρισμένη. Φ αινόταν δτι είχαν γίνει ol σχετικές εΙσηγήσεις καί 
όμιλίες δλων κα ί είχαν περάσει σέ διαλογική συζήτηση. Μιλούσε ό Ί ω α ν 
νίδης άρκετά έρεθισμένος. Κατάλαβα πώς ό Σιάντος κα ί ό Παρτσαλίδης 
ύποστήριξαν προηγούμενα «άδιάλλακτες» θέσεις, θεω ρούσαν εύτύχημα 
πού ό Π απανδρέου μέ τήν τακτική του άποκάλυψε τίς  πραγματικές προ
θέσεις τής κυβέρνησης.

Στήν όμιλία του ό Ίω αννίδης καταφέρθηκε ένάντια στόν Σ ιάντο καί 
ύποστήριξε πώ ς «άλλαγή» τού πρω θυπουργού δέν άλλάζει τήν ούσία, 
γ ιατί οί Ά γγ λο ι, στήν άνάγκη, τόν πετούν στά σκουπίδια μιά κα ί έχουν 
δεκάδες άλλες ξεθωριασμένες φίρμες, ή κα ί νεόβγαλτα «ξεφτέρια», νά  
άναδείξουν. Τήν άποψη αύτή τού Σιάντου τή χαρακτήρισε «δογματική» 
κα ί «άνεύθυνη». Ά ν  κλείσουμε τίς πόρτες γιά  κάθε έπαφή κα ί σχέση μέ 
τά  άλλα πολιτικά κόμματα -  είπε ό Ίω αννίδης -  άνοίγουμε τίς  πόρτες 
στόν έμφύλιο πόλεμο. Τί μάς έγραψε ή Α θ ή ν α ; ’Ο ργιάζουν οί τσολιάδες. 
ΟΙ συνοικίες πν ίγοντα ι στό αίμα. Γιά νά σταματήσει αύτό τό κακό ένας 
είναι ό δρόμος: νά  μπούμε στήν ’Εθνική κυβέρνηση. Ή  άντικατάσταση 
τού Π απανδρέου δέν είναι ζήτημα άντιπάθειας στό πρόσωπό του, άλλά 
μεγάλο πολιτικό γεγονός πού μάς δίνει τή δυνατότητα νά πλησιάσουμε 
κα ί νά  συνεννοηθούμε μέ τούς παλαιοδημοκρατικούς μέ κοινό σύνθημα 
τήν όριστική ρύθμιση τού πολιτειακού!

Π ρέπει -  τελείωσε ό Ίω αννίδης -  νά  δεχτούμε νά στείλουμε ύπουρ
γούς γιά νά άποφύγουμε τόν έμφύλιο πόλεμο στόν όποιο άναπόφευχτα θά 
άναμιχθοϋν κα ί ol “Αγγλοι. Ό  Ζεύγος ύποστήριζε πώς θά πρέπει νά  ύπο- 
χωρήσουμε γιά  νά διατηρηθεί ή ένότητα στήν Π Ε Ε Α  κα ί τό ΕΑΜ. Μιά 
διάσπαση αύτή τή στιγμή — είπε — είναι καταστροφή, θ ά  άπομονωθοϋμε.

Κάτω άπό τήν πίεση τού Ίω αννίδη. εκανε νερά καί ό Παρτσαλίδης. 
Δέχτηκε νά σταλεί τηλεγράφημα δτι θά στείλουμε ύπουργούς άν παραιτη
θεί ό Παπανδρέου. Καί πρόσθεσε, μέ τό γνωστό χαρακτηριστικό χαμό
γελο: Έ γ ώ  δέν πιστεύω πώς θά τό δεχτούν οί “Αγγλοι. “Ας είναι καί αύτή 
ή υποχώρηση. Μόνο νά είναι ή τελευταία!

Ό  «Γέρος» έμεινε μόνος του. Δέν είπε λέξη. Μόνο δταν τόν ρώτησε ό 
Ίω αννίδης: Σύ Γιώργη τί λές; Αύτός άπάντησε: Ό ,τ ι  είχα νά πώ  τό είπα. 
Τώρα θά ύποταχθώ στήν πλειοψηφία.

Ά ποφασίστηκε νά σταλεί σχετικό τηλεγράφημα στήν κυβέρνηση τον 
Καίρου. Στόν Σ ιάντο άνατέθηκε νά  είσηγηθεί τή νέα πρόταση στήν
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Π ΕΕΑ  καί νά  διευκρινίσει πώ ς αύτή ή ύποχώρηση άδικεί τό έθνικοαπε- 
λευθερωτικό κίνημα άλλά γίνεται άποκλειστικά κα ί μόνο γιά  νά  συμβάλ
λει τό ΚΚΕ στήν άποτροπή τού έμφύλισυ πολέμου κα ί τή διατήρηση τής 
ένότητας τής Π ΕΕΑ  κα ί τοϋ ΕΑΜ.

Ό  Σιάντος στήν Π ΕΕΑ  άσφαλώς δέ θά συναντούσε άντιρρήσεις. 
Στήν ΚΕ τού ΕΑΜ  τά πράγματα ήσαν διαφορετικά. 'Η  σύνθεση της, μέ 
τήν παρουσία τών άντιπροσώπων τών μαζικών όργανώσεων, ήταν περισ
σότερο άγωνιστική καί συνδεμένη μέ τό λαϊκό κίνημα. Ή  έντολή τής 
Γραμματείας τού ΠΓ νά συγκαλέσω τήν άλλη μέρα τήν ΚΕ τού ΕΑΜ δέν 
μέ βρήκε σύμφωνο. Δήλωσα άπερίφραστα πώς ή άπόφασή τους είναι β ια 
στική καί πρόχειρη. Ε ίνα ι ρ ιζικά άντίθετη μέ τίς  προγραμματικές άρχές 
τού ΕΑΜ καί τού ’Εθνικού Συμβουλίου, παραβιάζεται τό Ιστορικό -ψήφι
σμα τών Κορυσχάδων, έρχεται σ’ άντίθεση μέ τήν όμόφωνη καταδίκη τής 
συμφωνίας τού Λ ιβάνου, άπό δλο τό Κόμμα, τό ΕΑΜ , τόν ΕΛΑΣ, τήν 
ΕΠΟ Ν, τήν ΕΑ, τό ΕΕΑΜ  καί τά  Συμβούλια τής Λαϊκής Αύτοδιοίκησης, 
δλης τής 'Ελλάδας. Δέν είναι ύπόθεση ποιός θά είναι δ  πρόεδρος τής 
Κυβέρνησης, ούτε πόσους υπουργούς θά πάρουμε, άλλά ποιός είναι ό τα 
ξικός χαρακτήρας καί ποιές έγγυήσεις δίνει ή κυβέρνηση πού στηρίζεται 
στό σύμφωνο τού Λ ιβάνου, γ ιά  τό λαό, γ ιά  τίς κατακτήσεις του καί γ ιά  τό 
μέλλον του.

Τέλος, πρότεινα νά άναβληθεϊ ή έκτέλεση τής άπόφασης, μιά πού 
ύστερα άπό λίγες μέρες θά συνερχόταν ή ΚΕ τού ΚΚΕ πού είναι καί 
ύπεύθυνη νά άποφασίζει γ ιά  τόσο μεγάλα ζητήματα, δπως είναι ή ριζική 
άλλαγή τής πορείας τού Κόμματος καί τού έθνικοαπελευθερωτικοϋ κινή
ματος.

Δέχτηκα μιά φοβερή έπίθεση άπό τόν Ίω αννίδη μέ άπειλές γιά  όργα- 
νωτικά μέτρα κλπ. Ά πάντη σ α  ψ ύχραιμα δτι δέ μέ τρομάζουν οί άπειλές, 
δτι έγώ είμαι έθελοντής στόν άγώνα, δεσμεύομαι άπό τήν κομματική πει
θαρχία , δμως στήν προκειμένη περίπτωση πρόκειται γ ιά  αύθαίρετη ά πό
φαση τής Γραμματείας.

Κείνες τίς  μέρες βρισκόμουνα σέ διαρκή έκνευρισμό. Ή  τακτική πού 
κρατιόταν σ’ δλη τήν περίοδο άπό τήν ίδρυση τού ΕΑΜ , δλα τά  ζητήματα 
νά συζητούνται κα ί ν ’ άποφασίζονται πρώτα άπό τή ΚΕ τού ΕΑΜ  καί 
μετά νά διοχετεύονται στά Κόμματα κα ί τίς όργανώσεις, είχε καταργηθεΐ. 
“Ολα άποφασίζονταν στήν Π Ε Ε Α  καί ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ καλούνταν νά έπι- 
κυρώσει τετελεσμένα γεγονότα. Πολλά μέλη τής ΚΕ τού ΕΑΜ  τά πληρο
φορούνταν άπό φλυαρίες στούς δρόμους. Κ αταλάβαινα πώ ς δέν πρόκει
τα ι π ιά  νά άλλάξει ή κατάσταση, μιά πού στή Π ΕΕΑ  βρίσκονταν οί άρχη- 
γοί τών κομμάτων τού ΕΑΜ . Ό  ρόλος μου γινόνταν «διακοσμητικός». 
Ί-Ιθελα νά φύγω σ’ όποιαδήποτε άλλη δουλειά καί τό ’χα κιόλας πει στόν 
Σιάντο.

Έ τ σ ι έξηγιέται κα ί ή όξύτητα τής συμπεριφοράς μου, πού προκάλεσι 
τόν έρεθισμό τοΰ Ίω αννίδη. Εύτυχώς μπήκε στή μέση ό Σ ιάντος καί τό 
έπεισόδιο δέν είχε συνέπειες άμεσες.
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Ο Δήμος Σουλιώτης γραμ. τού ΕΑΜ Θεσσαλίας (Θ. Σούλης). Δεξιά ό Τάσος Καρα- 
τίάς Γρ. Περ. 'Επιτροπής τού ΚΚΕ Κατερίνης. Πιάστηκε τό 1943 άπό τήν ασφάλεια 

Θεσ/νίκης καί έκτελέοτηκε άπό τούς Γερμανούς

'Η  Γραμματεία δέν έπέμενε νά καλέσω τή ΚΕ του ΕΑΜ πού κα ί γιά  
τεχνικούς λόγους δέν μπορούσε νά συνέλθει. Σχεδόν δλα τά  μέλη της 
άπουσίαζαν: Ο ι Μ αργιώλης, Καλαϊτζής κα ί Γεωργαλάς είχαν φύγει γιά  
τό Συνέδριο τού ΕΑΜ  Θεσσαλίας, Ό  Βογιατζής βρισκόταν άπό μέρες 
στήν Καρδίτσα, ό Τσάντης κάπου στήν Ή πειρο . Στήν έδρα βρισκόμασταν 
μόνο έγώ, δ Μ αραγκός κα ί ό Κανελλόπουλος. Τότε ό Ίω αννίδης μού 
έδωσε έντολή νά πάω κα ί έγώ στό Συνέδριο. ’Αργότερα μόνο κατάλαβα 
πώς ή άποστολή σήμαινε σκόπιμη άπομάκρυνσή μου άπό τήν ίδρα .

Τό Συνέδριο τού ΕΑΜ Θεσσαλίας.
Βρισκόμουν στόν Ίτα μο, στό Β ' Συνέδριο τού ΕΑΜ  Θεσσαλίας. Πάνω 
άπό χίλιοι άντιπρόσωποι δλων τών όργανώσεων τού ΕΑΜ καί τού ΕΛΑΣ 
είχαν συγκεντρωθεί. Παρευρίσκονταν ό Μητροπολίτης Ιω α κ ε ίμ  τής Κο
ζάνης, ό Γαβριηλίδης έπικεφαλής άντιπροσωπείας τής Π ΕΕΑ , τετραμελής 
άντιπροσωπεία τής ΚΕ τού ΕΑΜ , ό πρόεδρος τής ΕΠΟ Ν. Μέσα σέ άτμό- 
σφαιρα άγωνιστικού ένθουσιασμού ό Γραμματέας τού ΕΑΜ Περιοχής 
Θεσσαλίας Δήμος Σουλιώτης (δικηγόρος θω μ ά ς Σούλης) έκανε τόν 
πλούσιο σέ δράση κα ί άποτελέσματα άπολογισμό τής όργάνωσης κα ί χά 
ραξε σέ άδρές γραμμές τά  νέα σοβαρά καθήκοντα τής όργάνωσης. Σέ μιά 
στροφή τής όμιλίας του είπε: «Οί θεσσαλοί άγωνιστές έχουν ξεχάσει τό 
Λίβανο καί μέ ένθουσιασμό καί άποφασιστικότητα συνεχίζουν τήν πορεία
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Τό τυπογραφείο τού - Ρήγα- ατό βουνό

τους πρός την όλοκλήρωση τής έθνικής άπελευθέρωσης καί τή νίκη τής 
Λαοκρατίας. Αύτό βλέπει ό Π απανδρέας κα ί δλη ή συνασπισμένη άντί
δραση καί γ ι’ αύτό έχουν λυσσάξει. ΟΙ έπιθέσεις τους δμως δέν έρεθίζουν 
τούς άγωνιστές, πού έχουν άποφασίσει ν ' άφήσουν τόν Παπανδρέου 
"Π ρωθυπουργό τών έξορίστων” ».

Ό  ένας μετά τόν άλλο οί άντιπρόσωποί τών πολιτικών όργανώσεών 
καί τών στρατιωτικών τμημάτων άνέβαιναν στό βήμα καί σάν ένας άν
θρωπος μετάφεραν στό Συνέδριο τήν πεποίθηση τών συναγωνιστών τους 
πώς έτοιμάζονται γ ιά  τήν τελική έξόρμηση κάτω άπό τήν καθοδήγηση τής 
πραγματικής έλληνικής κυβέρνησης, τής Π ΕΕΑ . ’Αξέχαστη θά μείνει στή 
μνήμη δλων τών συνέδρων ή ύποδοχή πού έγινε στόν άντιπρόσωπο τής 
άδούλωτης ’Αθήνας, δταν άνέβηκε στό βήμα. Μετάφερε τό χαιρετισμό 
τών ’Αθηναίων συναγωνιστών κα ί μέ βεβαιότητα τόνισε πώς «δ λαός μέ 
έπικεφαλής τούς μαχητές τοϋ Α ' Σώματος Στρατού τού ΕΛ Α Σ κυριαρχεί 
καί θά κυριαρχεί σ’ δλες τίς λαϊκές γειτονιές τής πρωτεύουσας, ματαιώνει 
καί θά ματαιώνει τά σχέδια τών κατακτητών καί τών κουίσλινγκς νά δη
μιουργήσουν στηρίγματα. Τά θέλουν αύτά γ ιά  νά έξασφαλίσουν τήν έπι- 
στροςρή τοΰ βασιλιά κα ί τού μοναρχοφασισμού στήν Ε λλά δ α  μετά τόν 
πόλεμο. Έ χουμε συναίσθηση πώς ή κατοχή τής πρωτεύουσας δημιουργεί 
σοβαρό ήθικό παράγοντα έπιβολής κα ί άναγνώρισης τής λεγόμενης κυ
βέρνησης τών έξορίστων. *0 λαός τής ’Αθήνας Λέ θά έπιτρέψει στίς έθνο- 
προδοτικές δυνάμεις νά κρατήσουν την πρωτεύουσα Otu v  φυγουν ο ί Γερ-
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μανοί. Ε ίνα ι άπό τώρα στό πόδι κα ί θά κρατήσει τήν πόλη ώς τήν ώρα 
πού θά μπεϊ θριαμβευτικά ό ΕΛΑΣ τού Βουνού. Ζήτω ή Π ΕΕΑ ». Ό ρ θ ιο ι 
ot σύνεδροι χειροκροτούσαν.

Ό  Γραμματέας τής Πανθεσσαλικής άνάγγειλε πώς ό "Άγγλος άξι- 
ωματικός Κούκ, τού Συμμαχικού Στρατηγείου, ζήτησε νά  χαιρετήσει τό 
Συνέδριο κα ί ταυτόχρονα νά γίνει άγγελος μιας έξαιρετικά εύχάριστης 
είδησης: Χθές τό βράδυ, στό άντάρτικο άεροδρόμιό μας, προσγειώθηκε 
μεγάλο σοβιετικό άεροπλάνο κα ί έφερε στήν Ε λ λά δ α  Σοβιετική Στρατι
ωτική Α ποστολή δίπλα στό Γ.Σ. τού ΕΛΑΣ. Ε ίνα ι άδύνατο νά περιγρά
φει ό πανζουρλισμός πού άκολούθησε. Ή  μουσική άρχισε νά πα ίζει δ ιά 
φορα σοβιετικά έπαναστατικά τραγούδια . Ή  χαρά τών συνέδρων κα ί τών 
άνταρτών ήταν άπερίγραπτη.

-  Τώρα τά πράγματα είναι διαφορετικά, είπε σέ μιά στιγμή δ Μη
τροπολίτης Κοζάνης. Δέ θά μάς κάνουν τόν κόκορα ot τζώνηδες...

Έ γ ιν ε  διακοπή. Θεώρησα πώ ς ή παρουσία μου στήν έδρα τής Π ΕΕΑ  
θά ήταν πιό  άναγκαία. Ζήτησα τό λόγο, άμέσως μόλις έπαναλήφθηκε ή 
συνεδρίαση. Ή  έφημερίδα «Ρήγας», όργανο τού ΕΑΜ  Θεσσαλίας, στό 
27ο φύλλο της, στίς 5.8.1944, έγραφε: « Ό  συν. Χατζής, Γραμματέας τής 
ΚΕ τού ΕΑΜ , τονίζει δτι τό ΕΑΜ στήριξε δλη τήν πολιτική του πάνω  στό 
βάθρο τής έθνικής ένότητας κα ί τής πανεθνικής κυβέρνησης. Έ νότητας 
δμως μέ άρχές. Τό ΕΑΜ  πραγματοποίησε μέσα στίς γραμμές του μιά ένό- 
τητα πρωτοφανή στήν Ιστορία τού έθνους. Ή  Π ΕΕΑ  άποτελεΐ μιά άνώ- 
τερη μορφή πανεθνικής ένότητας καί είναι ή μοναδική κυβέρνηση στήν 
Ε λλά δ α  πού έκφράζει τή θέληση τοϋ λαού... Τελειώνοντας διαδηλώνει 
τήν πεποίθηση γιά  τήν πραγματοποίηση τής ένότητας. “Ολα τά έμπόδια 
θά ύπερνικηθούν δπως κα ί τόσα άλλα στό παρελθόν...».

Συμφωνήσαμε μέ τό Γραμματέα τής Περιοχής Θεσσαλίας γιά  τά όρ- 
γανω τικά προβλήματα κα ί τή σύνθεση τής νέας Πανθεσσαλικής Ε π ιτ ρ ο 
πής τού ΕΑΜ. Ό  μέχρι τότε Γραμματέας της Δήμος Σουλιώτης θά έφευγε 
γ ιά  νά άναλάβει τό ΕΑΜ  τής περιοχής Η π είρου . Ρυθμίσαμε άκόμα μιά 
σειρά ζητήματα κα ί άφησα τά  άλλα μέλη τής ΚΕ τού ΕΑΜ  νά  άντιμετω- 
πίσουν δ ,τι άλλο ζήτημα θά παρουσιαζόταν. Μ αζί μέ τόν άντιπρόσωπο 
τού ΕΑΜ Η π είρου  Στέφανο Καραίσκο -  τό γνωστό, τότε, σάν Π απα- 
φλέσσα τής Θεσσαλίας κα ί ’Ηπείρου -  φύγαμε άπό τόν Ίτα μο. Στό δρόμο 
μας πρός τά Ά γ ρ α φ α  ό Καραίσκος μέ κατατόπισε γ ιά  τήν κατάσταση τής 
περιοχής του καί τό πνεύμα πού έπικρατούσε. O t συναγωνιστές δέν μπο
ρούν νά καταλάβουν -  μού είπε -  γ ιατ ί πάντα τήν τελευταία στιγμή άφή- 
νουμε τόν Ζέρβα νά άνασάνει καί νά  άναδιοργανώνεται. Ε ίνα ι μιά πληγή 
πού μόνο σείς μέ τήν «πολιτική τής σκοπιμότητας» τήν κρατάτε άνοιχτή. 
Καί γ ιατί άφήνουμε τούς Ά γγ λο υ ς νά άλωνίζουν;

Π ροσπάθησα νά διασκεδάσω τίς  άνησυχίες του, δμως νομίζω  δέν 
ήμουν άρκετά πειστικός. Ε ίχα καί έγώ τίς  άμφιβολίες μου κα ί πολλές 
άνησυχίες. Ε ίχα δμως τώρα καί έλπίδες, πώ ς μέ τή σοβιετική άντιπροσω- 
πεία  δίπλα μας δλα θά πήγαιναν καλά.
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ΟΙ Μ ΕΓΑΛΕΣ ΔΥ ΝΑΜ ΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛ ΛΑ Δ Α

ΟΙ "Αγγλοι άνησυχούν γιά τίς έξελίξεις στήν 'Ελλάδα.

Ά π ό  τήν άνοιξη τοΰ 1944, πα ρά τούς έπίμονους ισχυρισμούς τοΰ Χίτλερ 
καί τών συνεργατών του, πώ ς δέν πρόκειται νά  άποσυρθούν οί δυνάμεις 
τους άπό τά  Βαλκάνια, έστω καί άν άνοίξουν οί Σύμμαχοι τό δεύτερο 
μέτωπο στη Γαλλία, τό Βρετανικό έπιτελεϊο θεωρούσε πώ ς σύντομα οί 
Γερμανοί θά ύποχρεωθούν νά συμπτυχθούν άπό τήν Ε λλά δ α  κα ί τά Βαλ
κάνια.

Α νησυχούσαν περισσότερο άπό τό μεγάλο ένδιαφέρον πού έδειξαν 
οί Σοβιετικοί γ ιά  τά  έλληνικά ζητήματα, δπως τής Σάμου καί τού στρατού 
τής Μέσης Α νατολής. Ό  ύπαινιγμός τού Νόβικοφ πώς ή Σοβιετική 
Έ νωση κατακρίνει τήν έλληνική κυβέρνηση πού έπέτρεψε νά διαλυθούν 
οί ισχυρές καί έμπειροπόλεμες έλληνικές δυνάμεις τής Μ. Α να τολή ς κα ί 
είναι πιθανό νά άλλάξει τή στάση της άπέναντί της κα ί τό μεγάλο ένδι
αφέρον της γ ιά  τόν ΕΑ Μ -ΕΛΑ Σ, πού έκδηλώθηκε μέ τίς έπίμονες ρα δι
οφωνικές έκπομπές κα ί τά άρθρα στόν τύπο, προκάλεσαν ταραχή στό 
Κάιρο καί τό Λονδίνο.

Ή  κατάσταση, δπως διαμορφωνόταν, άπαιτούσε άμεση κα ί ένεργη- 
τική δράση τόσο πρός τήν κατεύθυνση τών έσωτερικών δυνάμεων στήν 
κατεχόμενη Ε λ λά δ α  καί κυρίως πρός τό ΕΑ Μ -ΕΛΑ Σ καί τήν Π ΕΕΑ . 
πού έπρεπε νά παγιδευτούν άρχικά κα ί στήν πορεία  νά έξουδετερωθούν, 
δσο κα ί πρός τήν κατεύθυνση τής Σοβιετικής Έ νωσης.

Τόν Α π ρ ίλη  τού 1944, ό Τσώρτσιλ μέ γράμμα του έβαζε στήν κυβέρ
νηση τής ΕΣΣΔ ζήτημα άποβατικών έπιχειρήσεων στά Βαλκάνια, πού θά 
διευκόλυναν τήν έπιχείρηση τής διάβασης τής Μάγχης. Τό διάβημα αύτό 
είχε γίνει χωρίς νά έχει έξασφαλίσει συγκατάθεση κα ί άνάλογο διάβημα 
τής κυβέρνησης τών Η ΠΑ . Ό  Μολότοφ, μέ πρόσχημα πώς ήταν Απαραί
τητη ή γνώμη τών Α μερικανώ ν, άπάντησε παρελκυστικά. Μ προστά στόν 
κίνδυνο νά καταρρεύσει δλη ή Μεσογειακή κα ί Βαλκανική πολιτική τής 
Βρετανικής Αύτοκρατορίας, ό Τσώρτσιλ, στίς 4 τοΰ Μάη 1944, έγραφε 
στόν Ή ντεν: « ...θ ά  όεχθοϋμε τήν κομμουνιστιχοποίηση τών Βαλκανίων 
καί ίσως τής ’Ιταλίας;... Έ άν άποφασίσωμε νά άντισταθοϋμε στή διείσ
δυση καί τήν είσβολή τοϋ κομμουνισμού πρέπει νά έπωφεληθοϋμε άπό 
τήν πρώτη ευνοϊκή ευκαιρία...».5 Καί ζητούσε νά  συνταχθεί ένα συν
οπτικό σημείωμα γ ιά  τίς διαφορές τους μέ τούς Σοβιετικούς στά θέματα 
τής ’Ιταλίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαβίας κα ί πάνω  ά π ’ δλα 
τής Ε λλάδας.

Ό  Ή ν τεν  δραστηριοποιήθηκε άμέσως. Τήν άλλη κιόλας μέρα, 5 τού 
Μάη, κάλεσε στό Φόρείν Ό φ φ ις  τό Σοβιετικό πρεσβευτή στό Λονδίνο

5. Οΰίνστων Τσώρτσιλ. «Δεύτερος παγχόσμιος πύλεμος» τομ. 6ος, σελ. 174.
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Γκοΰσεφ, κα ί τοΰ δήλωσε πώς ή Βρετανική κυβέρνηση είναι πρόθυμη να 
άναγνωρίσει στή Σοβιετική κυβέρνηση τό δικαίωμα νά ϊχε ι τόν πρώτο 
λόγο στίς ρουμανικές ύποθέσεις, άν ή Σοβιετική "Ενωση άναγνώριζε άνά- 
Λογυ οικαιωμα στήν Βρετανική Κυβέρνηση στην £ΛΛ.ύθα. π  απάντηση 
τής Σοβιετικής Κυβέρνησης δόθηκε στίς 18 τού Μάη. Ό  Γκοΰσεφ πληρο
φόρησε τό Φόρεϊν Ό φ φ ις  δτι ή Σοβιετική κυβέρνηση, κα τ’ άρχήν θά συμ
φωνούσε μέ τή Βρετανική πρόταση, άλλά θά ήθελε πρ ίν δώσει τήν όρι- 
στική της άπάντηση νά ξέρει άν είχαν ένημερωθεΐ ο ί ΗΠΑ κα ί τή γνώμη 
τους στό πρόβλημα.

'Η  άποτυχία τοΰ Τσώρτσιλ στήν προσπάθειά του νά άποσπάσει συμ
φωνία μέ τούς Σοβιετικούς καί νά φέρει τούς ’Αμερικανούς μπροστά σέ 
γεγονότα διασκεδάστηκε μέ τήν έπιτυχία πού είχε ή Βρετανική πολιτική 
στό Λίβανο. Ό λ α  τά πολιτικά κόμματα κα ί οί άντιστασιακές όργανώσεις 
στήν 'Ελλάδα συμφώνησαν νά σχηματίσουν μιά Κυβέρνηση Έ θνικής 
Έ νωσης μέ πρω θυπουργό τόν Π απανδρέου.

Ό  ΕΛΑΣ θά έμπαινε κάτω άπό τή διοίκηση τής Κυβέρνησης καί δ 
Π απανδρέου θά φρόντιζε νά  μή διοριστεί Έ λληνας άρχιστράτηγος στή 
διάρκεια τοΰ πολέμου, άλλά νά μπει δ έθνικός έλληνικός στρατός κάτω 
ά πό τίς διαταγές Ά γγ λο υ  στρατηγού. Μ’ αύτό τόν τρόπο οί ίδ ιο ι οί Έ λ 
ληνες άνάθεταν τή ρύθμιση τής μεταπολεμικής ζωής στούς Βρετανούς καί 
σέ μιά τέτοια άπόφαση δύσκολα θά μπορούσαν νά άντιδράσουν οί δυό 
άλλοι μεγάλοι Σύμμαχοι.

Τά πράγματα δμως δέν έξελίσσονταν σύμφωνα μέ τούς υπολογισμούς 
τών Ά γγλω ν κα ί τής έλληνικής άντίδρασης. Τό λαϊκό άπελευθερωτικό κ ί
νημα -  ήγεσία καί βάση του -  καταδίκασαν τή συμφωνία τού Λιβάνου 
σάν προδοτική κα ί άρνούνταν νά στείλει ύπουργούς στήν κυβέρνηση Π α
πανδρέου. Μ προστά στή Βρετανική κυβέρνηση ξανάμπαινε έπιτακτικά τό 
πρόβλημα τής έπέμβασης στήν Ε λλάδα .

Σφαίρες έπιρροής μηχανεύεται ό Τσώρτσιλ.

Ή  στάση τών Σοβιετικών, δπως είχε διαμορφωθεί τότε μέ τήν ούσιαστική 
διακοπή κάθε έπαφής καί σχέσης μέ τήν έξόριστη κυβέρνηση τού Π απαν
δρέου, άσφαλώς θά ήταν έντονα άντίθετη μέ όποιαδήποτε βίαιη πολιτική 
τών Ά γγλω ν σέ βάρος τού έλληνικού λαού καί τού δικαιώματος αυτός νά 
άποφασίζει. Ό  μόνος τρόπος νά βρεθεί ή ’Αγγλία ρυθμιστής τής μεταπο
λεμικής ζωής στήν Ε λλά δ α  ήταν νά έξασφαλίσει τή συγκατάθεση τών 
ΗΠΑ , τουλάχιστο γιά μιά περιορισμένη άποστολή δυνάμεων στήν Ε λ λ ά 
δα, δταν θά άποχωρήσουν οί Γερμανοί. Αύτή ή συγκατάθεση ήταν ζωτικά 
άναγκαία. Στίς 30 τού Μάη ό Βρετανός πρεσβευτής Χ άλιφαξ, πού ζήτησε 
τή γνώμη τών ΗΠΑ , πήρε άποκαρδιωτική άπάντηση. Ό  υπουργός τών 
Εξω τερικώ ν Χάλ δήλωσε στό Βρετανό πρεσβευτή πώς οί Η Π Α  γιά λό
γους άρχής είναι άντίθετες στόν καθορισμό σφαιρών έπιρροής καί χαρα
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κτήρισε τήν πολιτική πού Ακολουθούσε ή Μεγάλη Βρετανία α μ φ ί β ο λ η  
στή διαμόρφωση τών συμμαχικών σχέσεων.

Ό  Τσώρτσιλ μέ τηλεγράφημά του προσπάθησε, στίς 31 τού Μάη, νά 
έξηγήσει στόν Ρούζβελτ πώς ή πρότασή του δέν έχει πρόθεση νά χωρίσει 
τά Βαλκάνια σέ σφαίρες έπιρροής. Ε π ιδ ιώ κ ε ι μιά συμφωνία μέ προσω
ρινό χαρακτήρα, άποκλειστικά γιά τήν πολεμική περίοδο, πού νά χρησι
μεύσει νά προλάβει κάθε άντίθεση άνάμεσα στούς Ά γγλοαμερικάνους καί 
τή Σοβιετική 'Ένωση στά Βαλκάνια.

Τό Στέητ Ντηπάρτμεντ θεώρησε υποκριτικό τό τηλεγράφημα τού 
Τσώρτσιλ κα ί ό Στετίνιους μεταφέροντας αύτή τή γνώμη συμβούλεψε τόν 
Ρούζβελτ νά μήν παρασυρθούν ot ΗΠ Α  άπό τούς Ισχυρισμούς τού Τσώρ
τσιλ καί δώσουν τή συγκατάθεσή τους στή δημιουργία σφαιρών έπιρροής, 
γιατί άσφαλώς θά έντείνονταν άκόμα περισσότερο οί σχέσεις μέ τή Σοβι
ετική Έ νωση, πού τότε δέν ήταν καλές. Ό  Ρούζβελτ δέχτηκε τίς συμβου
λές τού υπουργείου τών έξωτερικών καί στίς 11 τού Ίούνη, μέ τηλεγρά
φημά του, άπόρριψε τήν πρόταση τού Τσώρτσιλ. ’Αντί γιά  μιά συμφωνία 
διανομής πολιτικών έπιρροών. πρότεινε νά δημιουργηθεϊ ένας συμβου
λευτικός μηχανισμός πού νά διαλύει τίς παρεξηγήσεις καί νά ά ναχα ιτίζπ  
κάθε τάση χωρισμού τών Βαλκανικών χωρών σέ σφαίρες έπιρροής.

Τήν ίδ ια  μέρα, 11 Ίούνη, ό Τσώρτσιλ άπαντηοε στόν Ρούζβελτ: «Τό 
μήνυμά σας μέ άφήνει πολύ σκεπτικόν... Μιά συμβουλευτική έπιτροπή όέν 
θά άποτελονσε παρά ενα έπ ί πλέον έμπόόιο, πού θά πρέπει νά υπερπη
δούμε, σέ έπείγουσες περιπτώσεις, μέ Άμεσες έπαφές μεταξύ υμών καί 
ίμού, ή άκόμα μεταξύ ημών καί τον Στάλιν.* Στή συνέχεια έπικαλούνταν 
σάν παράδειγμα τήν καταστολή τού κινήματος τού έλληνικού στρατού τής 
Μέσης ’Ανατολής, πού συντελέστηκε άστραπιαϊα καί «σώθηκε ή Ε λ λ ά 
δα»... Καί αύτό γιατί μπορούσε αύτός (δ Τσώρτσιλ) νά  δίνει συνεχώς δ ια 
ταγές. Δήλωνε πώς τό ϊδ ιο  σκόπευε νά κάνει κα ί στό μέλλον άν δ πρό
εδρος Ρούζβελτ τόν άφηνε έλεύθερο νά πα ίξει «...τό πα ιχνίδι τής έλληνι- 
κής ύπόθεσης, πράγμα πού σημαίνει δτι τό ΕΑΜ, μέ τίς έγκληματικές 
προθέσεις του, θά τελεί ύπό τόν έλεγχο τών έθνικών δυνάμεων. Στήν 
άντίθετη περίπτωση θά έπακολουθήσει ό έμφύλιος πόλεμος κα ί ή κατα
στροφή γ ι’ αύτήν τή χώρα γιά  τήν δποία  τόσο ένδιαφέρεσθε». Καί τελεί
ωνε μέ τά παρακάτω: «Έ ν σννόψει, προτείνω νά ύποβάλωμεν σέ τρίμηνη 
δοκιμή τίς συμφωνίες πού άνάφερα στό μήνυμα τής 31ης Μαΐου καί 
'ύστερα νά άναθεωρηθούν άπό τίς τρεις δυνάμεις».7

Στό παραπάνω  τηλεγράφημα άπάντηοε στίς 12 τού Ίούνη ό Ρούζβελτ 
χωρίς νά συμβουλευτεί τόν Χάλ, πού είχε φύγει γ ιά  μερικές μέρες μέ 
άδεια, ούτε τό Στέητ Ντηπάρτμεντ. Δεχόταν τήν πρόταση γ ιά  τρίμηνη δο 

(ν Ούίνστων Τσώρτσιλ, δ.π. 177.

1. Ούίνστων Τσώρτσιλ, δ.π.
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κιμή, άλλά έπαναλάβαινε πώς θά πρέπει νά  προσέξϊι ή Βρετανική κυβέρ
νηση νά μή δημιουργηθοΰν σφαίρες έπιρροής.

Ό  Τσώρτσιλ άμέσως μέ τηλεγράφημα εύχαριστούσε τόν Ροΰζβελτ καί 
τόν πληροφορούσε πώς έδωσε έντολή στόν Ή ντεν νά πληροφορήσει τόν 
Μ ολότοφ.

Στίς 19 Ίούνη ένημερώνονταν ή Σοβιετική κυβέρνηση πώ ς οί ΗΠΑ 
συμφώνησαν νά γίνει μιά γενική συμφωνία ευθυνών γιά  ένα δοκιμαστικό 
τρίμηνο. Ή  αυθαίρετη έπέκταση τής συγκατάθεσης τών Η Π Α , πού άφο- 
ρούσε μόνο τίς συγκεκριμένες χώρες (Ρουμανία κα ί Ε λλά δ α ), σέ γενι::ή 
διανομή εύθυνών σ’ δλα τά  Βαλκάνια, προκάλεσε έντονη άντίδραση στό 
Στέητ Ντηπάρτμεντ. Ό  Χάλ, πού στό μεταξύ γύρισε άπό τήν άδειά του, μέ 
έγγραφο σημείωμα καταδίκαζε τήν αύθαιρεσία τού Τσώρτσιλ κα ί συ- 
νιστοΰσε στόν Ροΰζβελτ νά προσέξει τούς κινδύνους πού δημιουργούνταν 
γιά  τή συμμαχία. Ό  Ροΰζβελτ δέχτηκε τίς συμβουλές τού ύπουργού του 
κα ί στίς 20 ’Ιούνη τηλεγραφούσε στόν Τσώρτσυ : «Μάς σννετάραξε ή 
διαπίστωση δτι δέν μάς ώμιλήσατε γιά τήν υπόθεση παρά άφοΰ ένημερώ- 
σατε τούς Ρώσους».8

Ό  Τσώρτσιλ άπάντησε στίς 23 τού Ίούνη, στήν άρχή άπολογούμενος, 
άλλά στή συνέχεια πέρασε σέ άντεπίθεση κα ί άναφέρθηκε σέ διαπραγμα
τεύσεις πού είχαν κάνει ol Η Π Α  μέ τούς Σοβιετικούς, χωρίς νά  ένημερώ- 
σουν τήν κυβέρνηση τής Μεγάλης Βρετανίας, γ ιά  τό πρόβλημα τής Πολω
νίας.

Ό  Τσώρτσιλ είχε κιόλας έξουδετερώσει τήν άντίδραση τού Ροΰζβελτ, 
δταν τήν 1η τοΰ Ιούλη  ό Σοβιετικός πρεσβευτής στίς Η Π Α  Γκρομύνκο, 
έχοντας έντολή νά  έπιβεβαιώσει δσα περιλαβαίνονταν στό βρετανικό ένη- 
μερωτικό τηλεγράφημα τής 19ης τού Ίούνη, ρώτησε τόν υπουργό Χάλ, άν 
ή κυβέρνηση τών ΗΠ Α  είναι σύμφωνη μέ τίς προτάσεις τής Βρετανικής 
κυβέρνησης καί πο ιά  είναι ή στάση της. Ό  Χάλ δέν άπάντησε άμέσως.

’Ανήσυχος ό Τσώρτσιλ άπό τή νέα στροφή τών πραγμάτων, άποφά- 
σισε νά πάρει προσωπική έπαφή μέ τόν Στάλιν. Στίς 11 τού Ιούλη , μέ 
πρόσχημα τό ένδιαφέρον πού έδειχναν οί Σοβιετικοί γ ιά  τή στάση τής 
Τουρκίας, ό Τσώρτσιλ έγραψε στόν Στάλιν. Τόν πληροφορούσε πώ ς ή 
Τουρκία ήταν πρόθυμη νά διακόψει τίς διπλωματικές σχέσεις μέ τίς χώρες 
τού Ά ξο να , δέ φαινόταν δμως άποφασισμένη καί νά  κηρύξει τόν πόλεμο 
ένάντια σ’ αύτές τίς δυνάμεις. Συνιστοΰσε νά δεχτούν ol Σύμμαχοι μόνο 
τή διακοπή τών σχέσεων, σάν ένα είδος προκαταβολής. 'Ύστερα άπό τό 
δόλωμα αύτό μπήκε στό κύριο θέμα του: Διαβεβαίωνε τόν Στάλιν πώς ό 
πρόεδρος Ροΰζβελτ έδωσε τή συγκατάθεσή του νά γίνει μιά προσωρινή, 
τρίμηνης διαρκείας, συμφωνία, δοκιμαστική, γιά  ένα είδος διευθέτησης 
(modus vivendi) στή Ρουμανία κα ί τήν 'Ελλάδα. «...Διαπιστώνω, έγραφε 
ό Τσώρτσιλ, δμως δτι σείς άνακαλύπτετε μερικές δυσχέρειες σ’ αύτή τή

8. Ο ΰίνστων Τσώρτσιλ, δ.π., σελ. 77.
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διευθέτηση... Μπορούμε νά έφαρμόζουμε μελετημένη πολιτική σέ κάθε 
περίπτωση καί νά άνταλλάσσουμε πληροφορίες γ ιά  τ ίς  ένέργειές μας...».9

Ό  Στάλιν άπάντησε στίς 15 ’Ιούλη: «Σχετικώς μέ τή Ρουμανία καί 
τήν 'Ελλάδα... "Ενα πράγμα μου φαίνεται σαφές: ή άμερικάνικη κυβέρ
νηση εχει μερικές άμφιβολίες σχετικώς πρός αύτή τήν υπόθεση καί συν
επώς θά ήταν προτιμότερο νά περιμένουμε άπάντηση στό έρώτημά 
μας...».

Σ τίς άναμνήσεις του ό Τσώρτσιλ έγραψε: «Εύρέθημεν ΐτσι σέ άόννα- 
μία νά καταλήξουμε σέ όριστική συμφωνία γιά τή διανομή τών ευθυνών 
στή βαλκανική χερσόνησο...».10

Σέ τέτοιο σημείο είχαν φτάσει οί σχέσεις τών Συμμάχων μεταξύ τους, 
δταν ή ΒΣΑ πληροφορούσε τό Κάιρο πώς έφτασε στά έλληνικά βουνά μιά 
Σοβιετική Στρατιωτική Ά ποστολή . Ή  είδηση ξάφνιασε κα ί έρέθισε τόν 
Τσώρτσιλ. Τή θεώρησε σάν έκδήλωση έξαιρετικού ένδιαφέροντος τής Σ ο
βιετικής Έ νω ση ς γιά  τήν Ε λ λά δ α  καί άποφάσισε νά  έκμεταλλευτεϊ τήν 
άμερικάνικη συγκατάθεση γ ιά  τρίμηνη δοκιμαστική διαχείρηση τών έλλη- 
νικών πραγμάτων, άγνοώντας τή Σοβιετική Έ νω ση, πού έπρεπε νά τήν 
φέρει μπροστά σέ τελειωμένα γεγονότα.

Μιά έκπληξη γ ιά  τό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ καί τούς "Αγγλους.

Τή νύχτα τής 24 πρός 25 ’Ιούλη στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ έφτασε τηλεγράφημα 
τού Ά ντρέα  Τζήμα άπό τό Βίς τής Γιουγκοσλαβίας, μέ τήν πληροφορία 
πώς ένα κλιμάκιο Σοβιετικών άξιωματικών θά φτάσει στό άντάρτικο άε
ροδρόμιο τής Ν εράιδας τή νύχτα στίς 26 πρός 27 ’Ιούλη. Στό τηλεγρά
φημά του δ Τζήμας διευκρίνιζε πώς ή Σοβιετική Στρατιωτική Ά ποστολή , 
είναι άνεξάρτητη ά π ’ τή λεγόμενη συμμαχική στρατιωτική άποστολή, πού 
ούτε κάν έχει ένημερωθεί γ ιά  τήν άφιξή της κα ί δτι θά πρέπει ό ΕΛΑΣ νά 
φροντίσει γ ιά  τήν υποδοχή της.

Στέλνονταν στρατιωτική άποστολή στήν Ε λλά δ α  τόν καιρό πού ό 
σοβιετικός στρατός, άφοΰ σύντριψε τίς Ό μ ά δ ες  Στρατιών τού «Κέντρου» 
καί τής «Βόρειας Ούκρανίας», προχωρούσε μέ γρήγορους ρυθμούς πρός 
τή Βαρσοβία κα ί βρισκόταν σέ άπόσταση μόνο 500 χιλιομέτρων άπό τό 
Βερολίνο. Μέ τήν κατάληψη τής Μ ολδαβίας δημιουργούνταν προϋποθέ
σεις άμεσης έξόδου άπό τόν πόλεμο τών δορυφόρων άξονικών δυνάμεων 
τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης καί τών Βαλκανίων, δηλαδή τής Ούγγαρί- 
ας, Ρουμανίας κα ί Βουλγαρίας. Ο ί σοβαρές δυνάμεις κατοχής στή 
Γιουγκοσλαβία καί Ε λ λά δ α , μπροστά στόν κίνδυνο νά έγκλωβιστούν, θά 
έπιχειρήσουν νά άπαγκιστρωθούν άπό τίς  έπιχειρήσεις μέ τούς άντάρτες, 
νά διατηρήσουν τούς σχηματισμούς τους καί νά  ύποχωρήσουν πρός τό 
οορρά.

9. Οΰίνστων Τσώρτσιλ, δ.π.. σελ. 178.
10. Οΰίνστων Τσώρτσιλ, δ.π.
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Τό ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ διαπίστωνε δτι τό άντάρτικο τού ΕΛΑΣ άποκτούσε 
σοβαρή σημασία γιά  τό Σοβιετικό έπιτελεϊο κα ί πολύ λιγότερη -  άν δέν 
θεωρούνταν κα ί άρνητικός παράγοντας -  γ ιά  τίς πολεμικές έπιχειρήσεις 
τού ΣΜΑ καί τίς προθέσεις τής ,Α γγλίας(11).

Μέ τήν προοπτική, λοιπόν, δτι τό Σοβιετικό ’Επιτελείο θά χρειαστεί 
τή συμβολή τού ΕΛΑΣ γιά  νά άποκοποϋν ol γερμανικές δυνάμεις στήν 
Ε λλά δ α , τό ΓΣ δέχτηκε τήν είδηση τής άποστολής Σοβιετικών άξιω ματι
κών μέ Ικανοποίηση καί χαρά. Τώρα θά μπορούσε νά ύπολογίζει σέ ύλική 
πολεμική ένίσχυση, άλλά κα ί σέ γενικότερη συμμετοχή τής Σοβιετικής 
Έ νω σης στίς άμεσες πολεμικές έξελίξεις στήν Ε λ λά δ α  κα ί σέ μεταπολε
μική συμπαράσταση στό σύμμαχό της έλληνικό λαό. Μέ τέτοιες προοπτι
κές άνάθεσε στό στρατηγό Τσαμάκο νά ύποδεχτεϊ, άπό μέρους τού ΓΣ τοϋ 
ΕΛΑΣ, τούς άξιωματικούς τού σύμμαχου σοβιετικού στρατού.
Ό  “Αγγλος άξιωματικός τής ΣΣΑ στό άεροδρόμιο τής Νεράιδας μέ έκ
πληξη είδε τή νύκτα έκείνη νά προσγειώνεται ένα τεράστιο πολεμικό άε- 
ροπλάνο. ’Ανήσυχος έτρεξε νά τό ύποδεχτεϊ. Βρέθηκε μπροστά σέ μιά ση
μαντική όμάδα Σοβιετικών άξιωματικών. Χαιρέτησε στρατιωτικά καί μέ 
χειραψία καί χωρίς άλλες διατυπώσεις πήγε στό παράπηγμα τοϋ άερο- 
δρομίου καί τηλεφώνησε στό Διοικητή του. Ά λλά  κα ί έκείνος δέν είχε 
προειδοποιηθεί γιά τήν άποστολή σοβιετικών άξιωματικών στό έλληνικό 
βουνό καί ζήτησαν όδηγίες άπό τό ΣΜΑ.

Μετά τόν πόλεμο άποδείχτηκε πώς καί ή βρετανική κυβέρνηση δέν 
είχε ένημερωθεΐ άπό τούς Σοβιετικούς γιά  τήν άπόφ^σή τους νά ένδια- 
φερθούν άμεσα γιά  τήν Ε λλάδα. Φ αίνεται μάλιστα πώς θεωρώντας τήν 
Ε λλά δ α  άποκλειστικά δική τους πολεμική ζώνη -  πα ρ’ δλο πού. δπως 
έγραφε τότε ό Ή ντεν  στό προσαρτημένο στό υπόμνημά του «W .P 44/433» 
-8 .8 .1 9 4 4 — δέν έπετεύχθη συμφωνία καί οί άπόψεις τής σοβιετικής

1 I. Ό  Στ. Σαράφης, στή σελ. 404 τον (5ι6λίου τον, έγραφε: «... ή Συμμαχική άποστολή 
με Επίσημο Εγγραφό της μάς γνώριζε πώς ή άπελευθέρωση τής Ε λ λά δ α ς 6ί θά  ήταν συ
νέπεια συμμαχικής άπόβασης. άλλά θά γίνονταν δταν ό Κόκκινος Στρατός κατέβαινε στά 
Βαλκάνια καί ol Γερμανοί θά Αναγκάζονταν να Εγκαταλείπουν τήν Ε λ λά δ α . Α ύτό ήταν τό 
δράμα τής Ε λλά δα ς. Ά π ό  Αποψη στρατιωτικών Επιχειρήσεων είμαστε στίς δ ιαταγές τον 
Στρατηγείου Μέσης ‘Ανατολής, στό όποιο σάν στρατός υποβοηθητικός, άφ" δτον ol σύμμα
χοι πήγαν στήν ’Ιταλία, δέν είχαμε νά  προσφέρουμε μεγάλα πράγματα υποβοηθώντας τίς 
έπιχειρήσεις τους. Ενώ προσφέραμε μεγαλύτερη υπηρεσία στόν Κόκκινο Στρατό δρώντας 
κατά τών Γερμανών. άφοϋ ό στρατός αύτός κατέβαινε πρός τά  Βαλκάνια. Δηλαδή μιά πού 
εργαζόμαστε άκόμα κιιι om i ρ»ι γιά  λογαριασμό τού Κόκκινου Στρατού Επρεπε νά Εχουμε 
έπαφή μαζί του καί νά Ενεργούμε σύμφωνα μέ τίς έντολές καί όδηγίες τον...».

Καί λίγο παρακάτω Εγραφε:
« Ά π ό  τήν δλη στάση τής Συμμαχικής άποστολής στήν Ε λ λ ά δ α  είχαμε Αμφιβολία κατά 

πόσον Επιθυμία τοϋ Στρατηγείου Μέσης Α νατολής ήταν ν ’ άποκοποϋν o l Γερμανοί πού 
βρίσκονταν στήν Ε λ λά δ α  καί νά  καταστούν Ανίκανοι νά  συνεχίσουν τόν πόλεμο βορειότερα. 
Α ντίθετα , μάς δημιουργήθηκε ή Εντύπωση πώ ς ήθελαν νά Εξασφαλίσουν τήν κατάληψη τής 
Ε λ λά δ α ς άπό μέρους τους γ ιά  πολιτικούς σκοπούς κα ί ν ’ άφήσουν τούς Γερμανούς σχεδόν 
Ανενόχλητους νά φύγουν άπό τήν Ε λ λ ά δ α  γ ιά  νά  Ενισχυθούν ol Γερμανοί πού ήσαν στή 
Γιουγκοσλαβία καί Ετσι ό  Τίτο καί ό Κόκκινος Στρατός νά συναντήσουν μεγαλύτερη άντί- 
στασιι καί νά  δυσκολευτούν στήν προχώρησή τους πρός βορράν...».
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κυβερνήσεως άναμένονται...»* είχαν άξίω σηνά  τούς είχαν συμβουλευθεϊ.
Ή  άπόφαση τοΰ Σοβιετικού Ε π ιτελείου  νά στείλει κλιμάκιο άξιωμα- 

τικών στήν Ε λ λά δ α  καί τήν ’Αλβανία, άπό τή Σοβιετική Στρατιωτική 
’Αποστολή πού βρισκόταν δίπλα στό ’Επιτελείο τού Λαϊκού ’Απελευθε
ρωτικού Στρατού τής Γιουγκοσλαβίας, συνδέεται μέ μιά σειρά ένέργειες 
πού έκανε ό άντιπρόσωπος τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ στό Στρατηγείο τού Τίτο, 
’Αντρέας Τζήμας.

Σχετικά μέ τό ζήτημα αύτό ό Α Τζήμας έγραψε σέ μιά έκθεσή του 
πρός τό ΠΓ τού ΚΚΕ, τό Γενάρη τού 1952, τά παρακάτω:

« ...Ό  Ρώσος στρατηγός σ. Κορνέγιεφ μού είπε, λοιπόν, νά μετα
δώσω τά παρακάτω  στούς δικούς μας, στήν Ε λλάδα: Ό τ ι  ή Σοβι
ετική Έ νω ση ύστερα άπό τήν άνανδρη έπίθεση τών γερμανοφασι- 
στών κα ί κατά τή διάρκεια τού πολέμου, ύπέστη μεγάλες άπώλειες 
σέ έμψυχο καί άψυχο υλικό. Δέν χωρεϊ καμιά άμφιβολία γιά  τήν 
όριστική, τελική νίκη κατά τών Γερμανών έπιδρομέων. Θ ά ναι 
δμως νίκη κερδισμένη μέ ύπερένταση δυνάμεων κα ί μεγάλες θυσίες. 
Αύτό πρέπει νά ’χουν οί δ ικοί σου πάντα ύπόψει δταν καθορίζουν 
τήν πολιτική σας...».

Καί ό Τζήμας συνεχίζει στήν έκθεσή του:
«...Έ χουν περάσει 10 ή κα ί περισσότερες άκόμα μέρες, ή άλήθεια 
είναι δτι δέ θυμάμαι πόσες άκριβώς. Καί νά  ξάφνου ό Κάρντελ μέ 
πληροφορεί, δέν ξέρω μέ πο ιά  αΙτία, ευκαιρία, δτι ό Ρώσος στρατη
γός σ. Κορνέγιεφ έτοιμάζεται κα ί σέ 2-3 μέρες άναχωρεΐ γιά  τή Σ.Ε. 
Έ γώ  δέν ήξερα τίποτα. Μέ έπιασε πυρετός. Ά μέσω ς σκέφτηκα ν ’ 
άπευθυνθώ στό στρατάρχη Στάλιν κα ί τή σοβιετική κυβέρνηση γιά 
βοήθεια πολιτική κα ί στρατιωτική. Καμιά έντολή τέτοια δέν είχα 
άπό τήν Ε λλάδα , ώστόσο ήμουν άντιπρόσωπος κα ί έπρεπε ν ’ άνα- 
πτύξω δική μου πρωτοβουλία. Έ τ σ ι κάθισα κα ί έτοίμασα προσω
πικά  στά ρούσικα τό πρώτο έπίσημο διπλωματικό μας έγγραφο. Τό 
παραθέτω  παρακάτω  στά έλληνικά, σχεδόν κατά λέξη:

* Συγκεκριμένα στό παράρτημα τοϋ ύπομνήματός του ό Ή ντεν έγραφε:
6) Στάσις τή ; σοβιετικής κυβερνήσεως.

Μ έχρι; έσχάτων, ή σοβιετική κυβέρνησις έφαίνετο διατεθειμένη νά δεχθή ρύθμισιν δ ιά  τής 
όποίας ημείς θά εΓχομεν τήν ήγεσίαν είς τήν 'Ε λλάδα καί έκείνη είς τήν Ρουμανίαν. Δέν 
έπετεύχθη συμφωνία καί αΐ άπόψεις τής σοβιετικής κυβερνήσεως άναμένονται ήδη, κατόπιν 
τών συνεννοήσεών της μέ τήν κυβέρνησιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Τήν νύκτα τής 25η; 
πρός τήν 26ην ’Ιουλίου, πάντως, έστειλαν στρατιωτικήν άποστολήν είς τό στρατηγεϊον τοϋ 
ΕΛΑΣ χωρίς νά  μάς ονμβουλευθούν ή νά μά; πληροφορήσουν έκ τών προτέρων. Προφανώ; 
ή άποστολή προορίζεται νά είναι μόνιμος, άλλά δέν ίχομεν άλλη πληροφορίαν ώ ; πρός τόν 
σκοπόν καί τήν λειτουργίαν τη;. Ή  έξέλιξις αύτή ένδέχεται νά σημαίνει δτι ή σοβιετική 
κυβέρνησις είναι άποφασισμένη νά προωθήση τήν έγκατάστασιν κυβερνήσεως ΕΑΜ είς τήν 
χώραν μετά τήν άπελευθέρωσιν, άκόμη καί άν τούτο τούς φέρη είς άμεσον σύγκρουσιν μέ 
τήν πολιτικήν μας. Πάντως, λογικόν είναι νά έλπίζωμεν δτι δέν είναι αύτή ή πρόθεσί; των 
καί δτι ήμπορούμεν άκόμη νά τούς πείσωμεν νά μάς έπιτρέψουν νά  παίξωμεν τόν κύριον 
ρόλον είς τήν 'Ελλάδα. Είς τήν περίπτωση αυτήν θά ήτο δυνατόν νά τούς άποτρέψωμεν άπό 
τού νά δώσουν διπλωματικήν καί άκόμη όλιγώτερον στρατιωτικήν ύποστήριξιν πρό; τό 
ΕΑΜ. έάν τό τελευταϊον τούτο άποπειραθή νά άρπάξη τήν έξουοίαν είς τήν Ε λλάδα».
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Πρός τήν Α .Ε. Πρωθυπουργό Στρατάρχη Στάλιν κα ί τή Σοβιετική 
Κυβέρνηση.
Ά ξιοσέβαστε στρατάρχα,
’Εξ όνόματος δλου τοΰ έλληνικού λαοϋ, έξ όνόματος τριών έκατομ- 
μυρίων όργανωμένων Έ λλήνων στό Έ θν ικ ό  ’Απελευθερωτικό Μέ
τωπο Ε λ λά δ α ς καί τόν Ε λληνικό  Λαϊκό ’Απελευθερωτικό Στρατό, 
έξ όνόματος τής Π ολιτικής ’Επιτροπής Έ θνικής ’Απελευθέρωσης 
τής Ε λλάδ ας, έξ όνόματος τού Κομμουνιστικού Κόμματος Ε λ λ ά 
δας, άπευθύνομαι σέ Σάς κα ί τήν κυβέρνησή σας κα ί ζητώ:
1)Τήν πολιτική κα ί ήθική ένίσχυσή Σας στόν πόλεμό μας έναντίον 
τών κατακτητών.
2) Τήν πολεμική τεχνική ένίσχυσή σας.
Μέ τήν έλπίδα δτι ή αίτησή μας αύτή θά γίνει εύμενώς δεκτή. 

Δ ιατελώ μετά σεβασμού 
Α.ΤΖΗ Μ ΑΣ

’Αντιπρόσωπος τής Π ΕΕΑ  'Ελλάδας κα ί τού ΕΛ Α Σ 
κοντά στό στρατάρχη Τίτο κα ί τήν κυβέρνησή του.

Ό π ω ς  ήταν φυσικό δέν τηλεγράφησα τίποτα σχετικά στήν Ε λλάδα . 
Ούτε άργότερα δταν άντάμωσα μέ τούς συντρόφους είπα τίποτα, 
ύποθέτοντας δτι οί Ρώσοι άξιωματικοί πού κατέβηκαν στήν 'Ελλά
δα, είχαν μιλήσει σχετικώς...».

Καί σ’ άλλο μέρος τής έκθεσής του ό Τζήμας έγραφε:
«...Ή  άποστολή δμως στήν Ε λ λά δ α  τής άντιπροσωπείας αυτής 
έγινε όχι ύστερα άπό τήν πρόσκληση ένός Τσώρτσιλ κ ι ένός στρα
τάρχη Ούίλσων, ούτε καί άπό μιά κρατική, έπίσημη διπλωματία. 
Αύτή έγινε ύστερα άπό τήν πρόσκληση ένός δλόκληρου λαού...
Έ γ ώ  ήμουν περήφανος γιά τήν άφιξη τής σοβ. στρατιωτικής άντι- 
προσωπείας στήν Ε λλάδα . Βέβαια ή άντιπροσωπεία αύτή, ύστερα 
άπό τήν έπίθεση τής άγγλικής διπλωματίας, τό καλοκαίρι τοϋ 1944, 
όπωσόήποτε θά 'φτάνε στήν 'Ελλάδα. Ή  σοβιετική διπλωματία θ ’ 
άναζητούσε άλλους, Εσως π ιό  έπίπονους δρόμους γιά  αυτήν, γ ιά  τήν 
άποστολή αύτή. Ή  δική μου άφιξη στό Βίς άπλούστευε τή διαδ ικ α
σία καί προσέφερε μέ τό έγγραφό μου πρός τό στρατάρχη Στάλιν 
καί τή Σοβιετική Κυβέρνηση τήν πιό  φυσιολογική εύκαιρία. Τώρα 
άποκτούσαν τά λόγια τού στρατηγού σ. Κορνέγιεφ κάποιο περιεχό
μενο κα ί γ ιά  μκνα. Περνούσα στό Βίς αύτή τήν περίοδο μεγάλες 
μέρες τής ζωής μου...
Ή  χαρά αύτή δέ βάσταξε πολύ. Βάσταξε ώς τή μέρα πού γύρισε άπό 
τήν ’Ιταλία ό Τίτο -  άφυύ τελείωσε ή συνάντησή του μέ τόν Τσώρ
τσιλ -  όπότε μέ τά λόγια πού μού είπε στό άεροδρόμιο, δπου τό*· 
υποδεχτήκαμε, τρεις λέξεις δλο-δλο: “ Καί συ έδώ ;” έγκαινίασε μιά 
άλλη δύσκολη, πολύ δύσκολη περίοδο τής ζωής μου στό Β ίς».12

12. Αρχεία τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ.



"Αφιξη τών Σοβιετικών άξιωματικών στήν Έλεύθερη 'Ελλάδα.

«Τό βράδυ στίς 28 τού ’Ιούλη 1944 -  έγραψε ό Σαράφης στό βιβλίο του Ο 
ΕΛΑΣ, στή σελ. 406 -  προσγειώθηκε στό άεροδρόμιο Ν εράιδας ένα με
γάλο ρωπικό άεροπλάνο πού έρχόταν άπό τήν Ιτα λ ία  καί βγήκαν 8 Ρώσοι 
άξιωματικοί μέ άσύρματους, βενζίνες, πετρέλαια κλπ. ήτοι ol άντισυντα- 
γματάρχες Ποπόφ, Τσερνίτσεφ κα ί Τρογιάν, ol ταγματάρχες Ίβ α νόφ  καί 
Καραμανόφ κα ί τρεις άλλοι κατώτεροι τεχνικοί άξιωματικοί. Τό άερο
πλάνο προσγειώθηκε χωρίς νά  ειδοποιηθούν ot “Αγγλοι μέ χρησιμοποίηση 
δικού μας προσωπικού. Φ υσικά ό “Αγγλος ύπολοχαγός Κούκ, πού ήταν 
στήν ύπηρεσία τού άεροδρομίου, έτρεξε, ξαφνιάστηκε πού προσγειώθηκε 
άεροπλάνο χω ρίς νά  τό ξέρει κα ί βρέθηκε μπροστά στούς Ρώσους. Τούς 
χαιρέτησε κι ύστερα ot Ρώσοι, συνοδευόμενοι άπό τό στρατηγό Τσαμάκο, 
πήραν τό δρόμο γ ιά  τήν Π ΕΕΑ . Τό άπόγευμα στίς 29 τού Ιούλη  ή ρωσική 
άποστολή έφτασε στά Πετρίλια». Στή συνέχεια ό Σαράφης έγραψε πώς 
τούς υποδέχθηκαν κα ί τούς παράθεσαν δείπνο. Ε π ε ιδ ή  6 άρχηγός τής 
άποστολής Π οπόφ άρνήθηκε νά  έγκατασταθεΐ στόν ϊδ ιο  συνοικισμό μέ 
τήν ΣΣΑ , γιατί δπως δήλωσε δέν είχε σχέση μ’ αύτήν, άλλά ήταν άπο
στολή δίπλα στό ΓΣ τού ΕΛΑΣ, άποφασίστηκε νά έγκατασταθεΐ ή σοβι
ετική άποστολή στό συνοικισμό Μ άγειρο, 3/4 περίπου τής ώρας μακριά 
άπό τό ΓΣ τοϋ ΕΛ Α Σ .13 Τήν άλλη μέρα τό πρω ί -  στίς 30 ’Ιούλη -  στό ΓΣ 
τού ΕΛΑΣ έγινε συνεργασία τών τριών σοβιετικών άντισυνταγματαρχών 
μέ τούς Σαράφη, Π απασταματιάδη καί Δεσποτόπουλο. Σέ παράκληση τού 
Σαράφη ό Π οπόφ άνάπτυξε τό ρόλο τής άποστολής. Καί ό Σαράφης 
έγραψε:

«Χωρίς περιστροφές μού δήλωσε δτι είναι στρατιωτική άποστολή 
άνεξάρτητου συμμάχου στόν ΕΛΑΣ άποκλειστικά καί πώς θά έργά- 
ζεται σύμφωνα μέ τίς όδηγίες τού Γενικού Στρατηγείου τού ΕΛΑΣ».

Κατόπιν ένημέρωσαν τή Σοβιετική άποστολή σχετικά μέ τήν κα τά
σταση καί τη δράση τού ΕΛΑΣ κα ί μετά τό γεύμα έπισκέφτηκαν τά γρα
φεία τού έπιτελείου. Τήν άλλη μέρα — 31 ’Ιούλη — έγινε γεύμα πού όργά- 
νωσε τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ κα ί πήραν μέρος ol Σοβιετικοί, τά μέλη τής ΠΕΕΑ 
καί τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ. Τό άπόγευμα ό Π οπόφ έπισκέφτηκε τούς Ά γγ λο υ ;, 
μαζί μέ τόν Σβώλο καί τό Δεσποτόπουλο .14

13. Παράθεσα τήν περιγραφή τής Αφιξης καί τών Απασχολήσεων τών πρώτων ήμερών 
τής Σο6. ’Αποστολής, μέ ήμερομηνίες καί άλλα στοιχεία, δπως γράφτηκε άπό τόν Σαράφη, 
μέ βάση τό ήμερολόγιο τοϋ ΓΣ τού ΕΛΑΣ.

Ot σημειώσεις στό προσωπικό μου ήμερολόγιο έπίσης συμπίπτουν μέ τήν ήμερομη- 
νία άφιξης τών σοβιετικών καί τήν έπαλήθεν« μέ τή δήλωση πού είχε κάνει ό Άγγλος 
ύπολοχαγός τής ύπηρεσίας τού άεροδρομίου, Κ Όκ. στό ΙΊανθεσσαλικό Συνέδριο τού ΕΑΜ. 
στίς 29 Ιούλη. (Βλ. «Ρήγα», 5.8.1944).

14 Μερικοί Ιστορικοί τοποθετούν χρονικά τήν άφιξη τής Σοβιετικής άποστολής στίς 
26 ’Ιούλη καί γράφουν πώς Επεσαν μέ άλεξίπτωτα. Αύτά δέν άνταποκρίνονται στήν άλή- 
θεια. Πιθανό τό λάθος τής χρονολογίας νά όφείλετα·. σέ Ενα δημοσίευμα τού «Ρ·.ζοοπάστη» 
τού Βουνού, μέ ήμερομηνία 26.7.1944, στήν 3η του σελίδα. Γιά όλους, πού μέ κάποιο τρόπο 
άσχολήθηκαν τότε μέ τόν άντιστασιακό τύπο, είναι γνωστό δτι ot έφημεριδούλες κείνης τής
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Ή ήωιζη τής Σοβ. άποστολής στήν έδρα τού Γ.Σ. τού ΕΛΑΣ

Ή Σοβιετική στρατιωτική άποστολή μέ άντάρτες σέ μιά μετακίνηση



Καί ό Σαράφης τελειώνει αύτό τό θέμα μέ τά παρακάτω:
« ...Έ τσι 6γινε ή πρώτη έπαφή μεταξύ Ρώσων κα ί συμμαχικής άπο- 
στολής. ’Αργότερα Αντάλλαξαν έπισκέψεις μόνοι τους κα ί ο ΐ σχέσεις 
τους ήσαν φιλικές. Στόν Π οπόφ είχα Ανακοινώσει πώς θά έφευγα 
μετά δυό μέρες γιά  τή Θεσσαλία κα ί τή Μ ακεδονία. Μέ παρακάλεσε 
άν ήταν δυνατό νά  πάρω  μαζί μου δυό άξιωματικούς κα ί νά  δώσω 
διαταγές νά φροντίσουν νά τούς περάσουν στήν ’Αλβανία. Μέ με
γάλη ευχαρίστηση δέχτηκα».

Τίς πρώτες δυό-τρεϊς μέρες ή Σοβιετική Στρατιωτική ’Αποστολή φρόντιζε 
γ ιά  τήν έγκατάστασή της, τή σύνδεσή της μέ τήν προϊσταμένη διοίκησή 
της, πού βρισκόταν τότε στό νησί Βίς, δίπλα στό Στρατηγείο τοϋ Τίτο κα ί 
έκανε τίς τυπικές έπαφές καί γνωριμίες μέ τά  στελέχη τών άντιστασιακών 
όργανώσεων κα ί τή Συμμαχική Στρατιωτική ’Αποστολή. Ή  ήγεσία τού 
ΚΚΕ πληροφορούνταν άπό τόν Σαράφη πώς ό ρόλος τών Σοβιετικών 
άξιωματικών ήταν αυστηρά περιορισμένος σέ συγκέντρωση κα ί μετάδοση 
πληροφοριών στρατιωτικής φύσης, μέ αύστηρή διαταγή νά μή άναμιχθοϋν 
στίς πολιτικές ύποθέσεις τής Ε λλάδας: «Ε ίναι -  είπε ό Σαράφης -  τμήμα 
τής άποστολής τού Κόκκινου Στρατού στό στρατό τού Τίτο, δέ στάλθηκε 
στήν Π ΕΕΑ  άλλά στόν ΕΛΑΣ, πάντως δμως θά έχει σχέσεις μέ τήν 
ΠΕΕΑ ». Γιά τόν έφοδιασμό τού ΕΛ Α Σ άπό μέρος τού σοβιετικού στρα
τού δέν έδωσαν καμιά ύπόσχεση καί καθαρά δήλωσαν στόν άρχηγό τού 
ΕΛΑΣ, πώς δέν έχουν τέτοια έντολή. Πάντως ύποσχέθηκαν πώ ς άν τούς 
δοθεί κατάσταση (ιέ τίς άνάγκες τού ΕΛ Α Σ θά τή διαβιβάσουν στή Μό
σχα καί αύτή θ ’ άποφασίσει. Ή  κατάσταση δόθηκε, πρ ίν φύγει ό Σ α ρά
φης γ ιά  τή Θεσσαλία κα ί τή Μ ακεδονία, άλλά ένισχύσεις ποτέ δέ στάλθη
καν.

«Ά νθρακες, λοιπόν, ό θησαυρός». Καί αύτή ή έλπίδα γ ιά  κάποια 
στενώτερη έπαφή καί συνεργασία μέ τή Σοβιετική Έ νω ση , ή τουλάχιστο 
γιά μιά πιό ύπεύθυνη άμοιβαία ένημέρωση, πού νά ’δινε τή δυνατότητα 
προσανατολισμού τού κινήματος, στίς τόσο άποφασιστικές στιγμές, χάθη
κε. Ό  Ίω αννίδης, δμως, δέν μπορούσε νά δεχτεί παθητικά αύτό τό γεγο
νός. Σκέφτηκε πώς δέν μπορούσαν νά σταλούν σοβιετικά στελέχη χωρίς 
νά είναι τουλάχιστο καλά ένημερωμένα γ ιά  τήν πολιτική κατάσταση κα ί 
τίς προθέσεις τής Σοβιετικής Έ νω ση ς γιά  τή χώρα πού στέλνονταν νά 
δράσουν. Τέτοια, βέβαια, προβλήματα δέ θά διακινδύνευαν νά τά  συζη
τήσουν μέ έναν άνώτατο στρατιωτικό, πού προέρχονταν άπό τόν παλιό 
στρατό, έστω καί άν ήταν ό στρατιωτικός άρχηγός τοϋ Λαϊκού Στρατού. 
Μέ τέτοιες σκέψεις κα ί μέ τήν έλπίδα πώ ς θά μπορούσε νά πετύχει μιά 
άνοιχτόκαρδη συζήτηση δυό κομμουνιστών, έστω καί άν δέν έχουν· τέτοια 
έντολή, άποφάσισε νά έπισκεφτεί ό Ιδιος τόν πολιτικό κομισάριο τής 
Ά ποστολής άντισυνταγματάρχη Τσερνίτσεφ.

έποχής τυπώνονταν σέ δυό, τουλάχιστο φοοές, γιά Ενα «ρασέλιδο. Δηλαδή: Τυπώνονταν 
πρώτα ή 1η καί 4η σελίδα, πού στήν πρώτη ήταν καί ή ήμερομηνία καί μετά άπό λίγες μέρες 
τυπωνόνταν ή 2 καί ή 4 σελίδα.
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Κανένας δέν είδε τότε τόν Ίω αννίδη νά μπαίνει στό σπίτι τοϋ Σοβιε
τικού ’Επίτροπου καί γ ιά  πολλά χρόνια κανένας δέν είχε μάθει πώς έγινε 
κάποια  συνάντηση ήγετών ή ήγέτη τού ΚΚΕ μέ τούς Σοβιετικούς Αξιωμα
τικούς. Ά κ ό μα  καί μέλη τής ΚΕ καί τού ΠΓ τού ΚΚΕ άν τούς ρωτούσαν, 
θά βεβαίωναν κατηγορηματικά πώ ς ιδιαίτερη συνάντηση, πρ ίν άπό τήν 
έναρξη τών συνεδριάσεων τής ΚΕ τού ΚΚΕ (2-3 Αύγούστου 1944), δέν 
είχε γίνει. ΟΙ φήμες δμως καί τότε έφερναν τή συνάντηση κάποιου ήγετι- 
κού στελέχους τού ΚΚΕ μέ τούς Σοβιετικούς σάν γεγονός.

Μ εταπολεμικά ή άφιξη τής Σοβιετικής Στρατιωτικής Α ποστολής 
στήν ’Ελεύθερη Ε λ λά δ α  συνδέθηκε μέ τό «μοιραίο» έκεϊνο τηλεγράφημα, 
τότε πού ή ήγεσία δεχόταν νά στείλει ύπουργούς στήν κυβέρνηση Καίρου, 
μέ μοναδικό δρο ή κυβέρνηση νά  μή προεδρεύεται άπό τόν Παπανδρέου. 
Α ξ ιόλογο ι έρευνητές κα ί Ιστορικοί, μέ άναμφισβήτητη καλή διάθεση νά 
βρούν τήν άλήθεια -  δπως οΐ Φ. Γρηγοριάδης, Α. Κέδρος, Κ. Τσουκαλάς
-  μπλέχτηκαν στό δαίδαλο τών έσωτερικών κα ί διεθνών περιπλοκών, στίς 
άνεπάρκειες τών μηχανισμών κα ί μερικοί σέ άγνοια τών συνθηκών καί 
μέσων πού τότε διάθετε τό άντάρτικο καί κατάληγαν σέ λαθεμένα συμπε
ράσματα. Δέ θά άσχοληθούμε μέ δσα έχουν γραφτεί κα ί λέγονται, θ ά  
άναφέρουμε μόνο ένα παράδειγμα: Ό  Α. Κέδρος στό βιβλίο του Ή  Έ λ
ληνική 'Αντίσταση, βλέπει τόσο καθαρά τή σύνδεση τού τηλεγραφήματος 
έκείνου μέ τήν άφιξη τής στρατιωτικής άποστολής πού «...τά γραπτά 
στοιχεία νά είναι περίπου άχρηστα...»!! Κατηγορηματικά βεβαιώνει πώς 
τό τηλεγράφημα στάλθηκε ύστερα άπό τίς όδηγίες πού δήθεν φέρανε οί 
Σοβιετικοί άξιωματικοί κα ί ο ί Έ λληνες κομμουνιστές «ύπάκουσαν» στίς 
έντολές.15

Τό κείμενο τού τηλεγραφήματος, βέβαια, μιλάει άπό μόνο του γιά 
συνθηκολόγηση τής ήγεσίας τού κινήματος μέ τούς Ά γγ λο υ ς κα ί τήν έλ
ληνική άντίδραση' Καί, νομίζουμε, πώ ς δέν ύπάρχουν άμφιβολίες σήμερα 
πώς ή ήγεσία τού κινήματος κα ί σέ πρώτη γραμμή τού ΚΚΕ, δέχτηκε τό 
περιεχόμενο τής συμφωνίας τού Λιβάνου κα ί παραιτήθηκε άπό τή λα
οκρατική έξουσία, κάτω άπό τή συνδυασμένη έξωτερική κα ί έσωτερική 
πίεση τού ιμπεριαλισμού κα ί τής πλουτοκρατικής άντίδρασης. Τά γεγο
νότα δμως λένε τό άντίθετο. Τό «μοιραίο» τηλεγράφημα στάλθηκε πρίν νά 
φτάσει ή Σοβιετική Ά ποστολή στήν έδρα τού ΓΣ τού ΕΛ Α Σ κα ί τής 
Π ΕΕΑ , δπως φ αίνετα ι πεντακάθαρα άπό τό χρονοδιάγραμμα κίνησης τής 
Σοβιετικής Ά ποστολής, πού έδωσε σέ δημοσιότητα ό Σαράφης, σέ άνύ- 
ποπτο χρόνο, δηλαδή πρίν γίνει κάν λόγος γιά  τέτοιο συσχετισμό.

15. Πολλοί είναι έκεϊνοι πού βλέπουν τή Μόσχα πηγή τής κακοδαιμονίας. Ποιά Αραγε 
άναγχαιότητα έξυπηρετεϊ ή τόσο έπίμονη προσπάθεια νά «δικαιωθεί» μιά συκοφαντία πού 
είχε έκτοξευθεϊ άπό τήν έλληνική πλουτοκρατική άντίδραση, άπό τά πρώτα άκόμα χρόνια, 
δτι τό ΚΚΕ είναι ξενοκίνητο δργανο καί οί κομμουνιστές «πράχτορες πληρωμένοι τής Μό
σχας» ; Γιατί δέ θέλουμε νά δούμε τά δικά μας στραβά καί ψάχνουμε νά βρούμε τρίτους, έξω 
άπό μάς, γιά νά τούς φορτώσουμε τίς εύθύνες μας;
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Μ προστά στά πραγματικά γεγονότα μερικοί υποχρεώθηκαν νά 
παραδεχτούν πώς τό τηλεγράφημα τής 29 τού Ιούλη  έγινε χωρίς τήν άνά- 
μιξη τών Σοβιετικών άξιωματικών. Ή  παραπέρα δμως ύποταγή τού κινή
ματος στήν άπαίτηση τού Τσώρτσιλ κα ί ή είσοδός μας στήν Κυβέρνηση, 
Ισχυρίζονται πώ ς είναι άναμφισβήτητο γεγονός δτι έγιναν μέ υπόδειξη 
τής Σοβιετικής Έ νω σης, μέσω τής άντιπροσωπείας της. ’Ανάλογες φήμες 
είχαν κυκλοφορήσει κα ί τότε κα ί είχαν διαψευστεϊ έπίσημα μέ άνακοί- 
νωση τού Πρακτορείου «Έλεύθερη Ε λλά δ α » , πού δημοσιεύτηκε στό «Ρι
ζοσπάστη» τής 24.8.1944.

« Δ Ι Α Ψ Ε Υ Σ Η  
Σχόλια τού έξωτερικού τύπου, μεταδόθηκαν άπό έκπομπές τών 
σταθμών Λονδίνου καί Καίρου, άναφέρουν δτι ή άπόφαση τής Π Ε
ΕΑ, τού ΕΑΜ  καί τοϋ ΚΚΕ νά συμμετάσχουν στήν Κυβέρνηση Π α
πανδρέου πάρθηκε ύστερα άπό έπέμβαση τής Σοβιετικής Έ νω σης 
καί τής έδώ Σοβιετικής Στρατιωτικής ’Αποστολής.
ΟΙ άρμόδιοι κύκλοι διαψεύδουν κατηγορηματικά τούς άνύπαρκτους 
αύτούς Ισχυρισμούς».

Ούτε κα ί σήμερα άκόμα. δσοι Ισχυρίζονται δτι τό τηλεγράφημα καί 
στή συνέχεια ή είσοδός μας στήν κυβέρνηση τοϋ Παπανδρέου έγινε μετά 
άπό ύπόδειξη τών Σοβιετικών, δέ θεμελιώνουν τήν άποψή τους σέ συγκε
κριμένα στοιχεία. Ό λ ο ι τους άναφέρονται σέ «ψιθυρίσματα» κάποιου 
Σοβιετικού στό αύτί τού Μπακιρτζή, άλλοι τό «αύτί» τό φέρνουν πώς 
ήταν τού λοχαγού Βενετσανόπουλου καί άκόμα γράφτηκε πώς ό ίδιος ό 
άρχηγός τής Σοβιετικής άποστολής Π οπόφ τό 'πε στό Γραμματέα τοϋ 
ΚΚΕ Γ. Σιάντο.

Τό σοβαρότερο ίσως στοιχείο πού ύπάρχει είναι ή άποκάλυψη πού 
έκανε ό Ίω αννίδης. είκοσιπέντε χρόνια άργότερα, δταν τίς τελευταίες μέ
ρες τής ζωής του (1967) άποφάσισε ή έξαναγκάστηκε νά έξομολογηθεϊ. 
Τότε άνάμεσα σέ πολλά καί διάφορα προβλήματα, πού έπιχείρησε νά φω 
τίσει. μίλησε καί γ ιά  μιά συνάντηση πού είχε στό συνοικισμό Βλάση τού 
χωριού Πετρίλια μέ τό Σοβιετικό άντισυνταγματάρχη Τσερνίτσεφ. Νύχτα 
στίς 30 ή 31 Ιούλη  (δέ θυμόταν άκριβώς. άλλά βεβαίωνε πώς ήταν πρίν 
άπό τή συνεδρίαση τής ΚΕ τού ΚΚΕ, πού έγινε στίς 2 καί 3 Αύγούστου), 
χωρίς νά έχει έντολή άπό τό ΠΓ καί κρυφά ά π ’ δλους, άκόμα καί άπό τόν 
Σιάντο, γλίστρησε μιά νύχτα στό σπίτι πού καθόταν ό Σοβιετικός άξιωμα- 
τικός καί ζήτησε νά μάθει τή γνώμη τού ΚΚΣΕ γιά  τή συμφωνία τού Λι
βάνου. Ό  Τσερνίτσεφ έπανέλαβε πώς εχει καθαρά μόνο στρατιωτική 
άποστολή καί όέν μπορεϊ νά ξέρει τή γνώμη τον Σοβιετικού Κόμματος καί 
τής Κυβέρνησής του. Στήν έπιμονή τού Ίω αννίδη ν ’ άκούσει έστω τήν 
προσωπική γνώμη τού κομμουνιστή Τσερνίτσεφ. έκεϊνος άπάντησε, σύμ
φωνα μέ τά μαγνητοφωνημένα λόγια του, μέ ύπονοούμενα, δπως είχι 
άπαντήσει ό σύμβουλος τής Σοβιετικής πρεσβείας στό Κάιρο στόν Ρούσο.
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Σ ’ άλλο, δμως, μέρος τών μαγνητοφωνημένων άναμνήσεων τοϋ Ίω α ν 
νίδη υπάρχει δ παρακάτω  διάλογός του μέ τό Σοβιετικό Αξιωματικό:

«ΤΣΕΡΝΙΤΣΕΦ: Τί θά κάνετε μέ τούς Ά γγλους, θά πολεμήσετε; Γιατί 
άνακαλέσατε την άντιπροσωπεία σας;
ΙΩΑΝ ΝΙΔΗΣ: Γιατί παραβίασε τούς δρους πού τής δώσαμε. 
ΤΣΕΡΝΓΓΣΕΦ: Καί τί, θά κάνετε τώρα πόλεμο μέ τήν Α γγ λ ία ; 
ΙΩΑ Ν ΝΙΔΗΣ: Ά ν  χρειαστεί, τού λέω, θά κάνουμε.
Χμμ!... μού κάνει.
’Εγώ κατάλαβα. Αύτοί οί διπλωμάτες δέ μιλούν πολλά. Ά λ λά  μ’ ένα 
νόημα... Περισσότερα δέν μπορούσε νά μού πει!...».
Ό  συνομιλητής τού Ίω αννίδη , δικαιολογημένα έβαλε τό έρώτημα: 
Γιατί δέν τά είπες αύτά στή συνεδρίαση τής ΚΕ τού ΚΚΕ πού έγινε 
τότε; Ό  Ίω αννίδης άπάντησε: «Δέν μπορούσα νά πώ αύτά πού μού 
είπε ό Τσερνίτσεφ. Πώς θά τά πεις αύτά; Κατάλαβες; Ούτε στόν 
Σιάντο είπα πώς τέτοια συζήτηση έγινε... Ούτε άπό τό Πολιτικό 
Γραφείο ήξερε κανένας άλλος. Δέ μίλησα σέ κανέναν γ ι’ αύτό, γιά 
νά μήν άλλάξω τή νοοτροπία...».

ΟΙ άποκαλύψεις τού Ίω αννίδη, πα ρ ’ δλο πού γίνανε δταν, λόγω τού 
διαβήτη, παρουσίαζε διανοητική πτώση, άμνησία κα ί άνεύθυνη φλυαρία, 
ίσως νά δίνουν κάποιο κλειδί γ ιά  νά λυθεί τό «μυστήριο»: Ά ν  έγινε τότε 
κάποια συζήτηση, πρώτον, αύτή έγινε μετά τήν άποστολή τού «μοιραίου» 
τηλεγραφήματος κα ί δεύτερο κα ί κυριότερο δτι έμεινε μυστικό τών δύο 
συνομιλητών καί έπομένως δέ χρησιμοποιήθηκε στή διαμόρφωση τής πο 
λιτικής Γραμμής άπό τήν ΚΕ τού ΚΚΕ, ούτε κα ί άπό τό στενότατο ήγε- 
τικό πυρήνα τού ΚΚΕ, δηλαδή τή Γραμματεία τού ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ. 
Κανένας δέν έπηρεάστηκε άπό τά συγκροτημένα, έπιφυλακτικά κα ί δ ιφ ο
ρούμενα λόγια τού σοβιετικού κομμουνιστή, πού προκαταβολικά δήλωνε 
πώς δέν έκφράζει παρά μόνο τήν προσωπική του άποψη.

Προσπαθήσαμε νά δείξουμε πώς δέν ύπάρχει καμιά σχέση «αίτίων 
κα ί γεγονότων». Δηλαδή ή συνθηκολόγηση τής ήγεσίας τού κινήματος δέ 
συνδέεται μέ κανένα τρόπο μέ τή Σοβιετική στρατιωτική άποστολή ή μέ 
κάποιες έντολές τής Μόσχας. Ε ίνα ι ένα άκόμα λάθος, άπό τήν άλυσίδα 
τών λαθών, πού έκανε ή άνώτατη ήγεσία στόν όπορτουνιστικό κατήφορό 
της.

Η ΣΥ Ν ΕΔΡΙΑ ΣΗ  ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
(ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1944)

"Εναρξη τής συνεδρίασης. Ε ισήγηση Σ ιάντον.

'Η  συνεδρίαση τής ΚΕ τού ΚΚΕ, πού είχε όριστεΐ γ ιά  τίς 29 τού Ιούλη, 
άρχισε τίς έργασίες της τό πρω ί στίς 2 τού Αύγούστου 1944 στήν έδρα τού 
ΠΓ τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, πού ήταν τότε στά Πετρίλια. Ή  καθυστέρηση όφει-
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λόταν πρώτα στό γεγονός δτι είχε άργοπορήσει ή άντιπροσωπεία τών κεν
τρικών έπιτρόπων ’Αθήνας κα ί Π ειραιά κα ί δεύτερο στήν άφιξη τής Σ ο
βιετικής Στρατιωτικής ’Αποστολής.

Στή συνεδρίαση τής 2 τοΰ Αύγουστου -  πρώτο στήν ’Ελεύθερη 'Ε λ 
λάδα καί τελευταίο ’Ανώτατο Σώμα στήν κατοχή -  πήραν μέρος οί: Σ ιά ν
τος, Ίω αννίδης, Ζεύγος, Παρτσαλίδης, Ρούσος, Πορφυρογένης, Στρίγκος, 
γραμματέας Μ ακεδονίας, Χατζής, γραμματέας ΚΕ τού ΕΑΜ , Μ παρτζι- 
ώτας, γραμματέας ’Αθήνας, Κ αραγιώργης, γραμματέας Θεσσαλίας, Καίτη 
Ζεύγου, μέλος τής Γραμματείας τής ΚΟ ’Α θήνας, Κ. θέο ς, γραμματέας 
τοΰ ΕΕΑΜ  (δέν ήταν μέλος τής ΚΕ) κα ί Μ ανιάτης, γραμματέας Στερεός. 
’Απούσιαζαν ot Παντελής Καραγκίτσης (’Ηπείρου), Βαφειάδης (Μακε
δονία), Έ ρυθριάδης (’Ανατ. Μ ακεδονίας), Ν. Πλουμπίδης, Στ. Ά να σ τα- 
σιάδης, Σπ. Καλοδίκης (Ά Θήνα), Βλαντάς (Κρήτης) καί Πολ. Δανιηλίδης 
(Πελοποννήσου).

Ή  συνεδρίαση άρχισε στίς όκτώ τό πρωί. Ό  Σιάντος στήν εισήγησή 
του έξήγησε πώς σέ στιγμές πού ή άπελευθέρωση τής χώρας άπαιτεϊ γε
νική έξόρμηση τών λαϊκών δυνάμεων κα ί σέ πρώτη γραμμή τών ένοπλων 
τμημάτων του, τό ΠΓ τού Κόμματος έκρινε πώς δέ θά έπρεπε νά άπομα- 
κρυνθούν άπό τίς θέσεις τους δλα τά μέλη τής Κεντρικής Έ π ιτροπή ς καί 
γ ι’ αύτό συγκάλεσε συνεδρίαση τών μελών τής ΚΕ πού βρίσκονταν κοντά 
στήν έδρα τής καθοδήγησης καί δχι 'Ο λομέλεια. Μ παίνοντας στό θέμα, δ 
είσηγητής διαπίστωσε πώς πλησιάζει ή συντριβή τού χιτλεροφασισμού καί 
ή συμμαχική νίκη. Ή  ραγδαία  προέλαση τού σοβιετικού στρατού δημι
ουργεί συνθήκες άπελευθέρωσης τής Ε λλά δ α ς, χωρίς νά χρησιμοποι
ηθούν σοβαρές συμμαχικές πολεμικές δυνάμεις. Αύτό σημαίνει πώς -  
συμπέρανε δ είσηγητής -  ή άπελευθέρωση μπορεϊ κα ί πρέπει νά  πραγμα
τοποιηθεί άπό τίς ίδ ιες τίς έσωτερικές λαϊκές δυνάμεις, δηλαδή τό 
ΕΑΜ -ΕΛΑΣ.

Ό  άγώνας -  τόνισε ό Σιάντος -  θά είναι πολύ σκληρός. ΟΙ Γερμανοί 
γ ιά  νά έξασφαλίσουν τήν άποχώρηση τών στρατευμάτων τους, θά έξαπο- 
λύσουν έπιθέσεις κυρίως στό μήκος τών κεντρικών συγκοινωνιακών άρ- 
τηριών καί τούς τόπους συγκέντρωσης τών δυνάμεών τους. θ ά  προσπα
θήσουν νά άξιοποιήσουν τίς προδοτικές ντόπιες δυνάμεις τους σάν όπι- 
σθοφυλακή. Στό ρόλο αύτό ένθαρρύνονται άπό τή συνασπισμένη πλουτο
κρατική όλιγαρχία, πού άπό τό έσωτερικό κα ί τό Κάιρο, μέ άπροκάλυπτη 
βοήθεια τών ξένων προστατών της, προσπαθούν νά συγκροτήσουν τίς 
άναγκαϊες δυνάμεις πού θά άντισταθούν στό ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, έστω καί σέ 
μερικά άστικά κέντρα κα ί γιά  λίγο καιρό, τόσο δσος χρειάζεται γιά  νά 
φτάσουν άγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις μαζί μέ τό βασιλιά καί τήν κυ
βέρνησή του κα ί νά δώσουν άντιλαϊκές λύσεις στά έσωτερικά προβλήμα
τα.

Τό ΚΚΕ -  συνέχισε ό είσηγητής -  θεωρεί τήν έθνική ένότητα μέ μιά 
πανεθνική κυβέρνηση, μοναδική πολιτική πού έξυπηρετεϊ τά  συμφέροντα 
τής χώρας καί τού λαού. Γ ι’ αύτό στείλαμε τήν άντιπροσω πεία μας στό
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Λίβανο, δπου, μέ ύποχωρήσεις μας έγινε μιά συμφωνία, πού κατ’ άρχήν 
τή δέχτηκαν δλοι. Τό Κόμμα μας, άκολουθώντας τήν π ιό  πλατιά  πολιτική 
γ ιά  τή συνένωση δλου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, δίνει ξεχωριστή προσοχή στήν 
άδελφική άγωνιστική ένότητα μέ τά συνεργαζόμενα στό ΕΑΜ  καί στήν 
Π ΕΕΑ  κόμματα, όμάδες κα ί όργανώσεις. Σ ’ αύτό τό σημείο ό Σιάντος 
άποκάλυψε τίς  ταλαντεύσεις καί πιέσεις πού άσκοΰσαν όρισμένα καθοδη- 
γητικά στελέχη τής Π ΕΕΑ  γ ιά  τήν άποδοχή τής συμφωνίας τού Λιβάνου 
καί τή συμμετοχή μας στήν κυβέρνηση, σάν προϋπόθεση τού όμαλού δη
μοκρατικού περάσματος άπό τήν κατοχή στήν έλεύθερη δημοκρατική ζωή. 
Ε γγύηση τής τέτοιας έξέλιξης -  ισχυρίζονται οί παράγοντες αύτοί -  άπο- 
τελούν ot "Αγγλοι πού έχουν, δήθεν, έπιφορτιστεϊ άπό τούς Μεγάλους 
Συμμάχους γιά  τό έργο αύτό. Ό  Σιάντος δέν άνάφερε άν τό ΠΓ τής ΚΕ 
τοΰ ΚΚΕ συμφωνεί ή δχι μέ τίς τέτοιες εισηγήσεις, άν μένει σταθερά στήν 
άνεξάρτητη πορεία , χωρίς ξένες έπμβάσεις ή άν είναι άποφασισμένο νά 
έλιχθεΐ γιά  νά διατηρηθεί ή ένότητά στό ΕΑΜ  καί στήν Π ΕΕΑ  πού «...δί
νει ξεχωριστή προσοχή!...». Ά νά φ ερε μόνο κατηγορηματικά δτι τό Κόμμα 
μας ποτέ όέ θά δεχτεί νά στείλει τους ύπουργούς του σέ μιά κυβέρνηση 
πού θά προεδρευόταν άπό τό διασπαστή καί προβοκάτορα Παπανδρέου. 
Ό  περιορισμός δλου τού ζητήματος τής συμφωνίας τοΰ Λ ιβάνου μόνο στό 
πρόσωπο τού Π απανδρέου προκάλεσε αίσθηση κα ί βαθιά άνησυχία στά 
μέλη τής ΚΕ.

"Ολοι δσοι παραβρέθηκαν στή συνεδρίαση τού Αύγούστου, άσφαλώς 
θά θυμούνται τήν άξιοδάκρυτη κατάσταση τού «Γέρου» δταν έφτασε στίς 
πρακτικές ύποδείξεις γ ιά  τήν έφαρμογή τής πολιτικής τού Κόμματος. 
Έ νώ  ύποστήριζε πώς σκοπός τού άγώνα μας είναι τό διώξιμο τών κατα- 
κτητών, ή έξασφάλιση δημοκρατικής έξέλιξης, πρότεινε τήν είσοδό μας 
στήν κυβέρνηση γιά  νά άποδείξουμε τήν «...ειλικρίνεια τής πολιτικής τής 
Έ θνικής Ε νότητας» .

Συνεχίζοντας ό Σ ιάντος τίς γεμάτες άντιφάσεις προτάσεις του είπε 
πώς θά ’ταν λάθος νά νομιστεί δτι ή είσοδός μας στήν κυβέρνηση αύτή 
καθ’ έαυτή μάς έγγυάται τήν Ικανοποίηση τών λαϊκών έπιδιώξεων. Τό 
άντίθετο, είναι φανερό δτι δλη ή ώς τά  σήμερα πείρα μάς δείχνει πώς οί 
άντίπαλοι θά έπιδιώξουν μέ διάφορα μέσα νά μειώσουν κα ί έξουδετερώ- 
σουν τίς λαϊκές καταχτήσεις.

Δύσκολα μπορούσε κανένας νά βγάλει ένα καθαρό συμπέρασμα γιά 
τή νέα γραμμή πορείας πού χάραζε ή είσήγηση. Πολύ περισσότερο, δταν 
τελείωνε μέ τά παρακάτω  λόγια πού άτόφια μπήκαν στήν άπόφαση:

« Ό λο  τό Κόμμα σέ συναγερμό!
Κομμουνιστές! Ξεσηκώστε, δδηγήστε τό λαό μας κα ί τό στρατό μας 
στή μάχη. Σέ γενική έφοδο γιά  τή λευτεριά. Πολεμήστε στίς πρώτες 
γραμμές. Μεταδώστε σ’ δλο τό λαό τόλμη καί άποφασιστικότητα, τό 
πνεύμα τής δράσης κα ί τής νίκης. Πολεμήστε κα ί έλευθερώστε τήν 
Ε λλάδα.
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Ό λ ο ι έπί ποδός πολέμου! Γιά τήν Απελευθέρωση τής Ε λλάδας! Γιά 
τή συμμαχική νίκη! Θ άνατος στό φασισμό, λευτεριά στό λαό!».

Δέ μοΰ είναι εύκολο ν ’ Αναπτύξω μέ λεπτομέρειες τή δραματική συ
ζήτηση, μέ τίς δ ιακοπές κα ί έκρήξεις τών μελών τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ στή 
συνεδρίαση αύτή.

'Ερωτήσεις.

Ή  εισήγηση τελείωσε. Έ γ ιν α ν  πολλές έρωτήσεις. Σ ’ Αντίθεση μέ τά  κα θι
ερωμένα, στή συνεδρίαση αύτή οί Απαντήσεις δίνονταν σέ κΑθε έρώτηση 
Αμέσως καί δχ ι μόνο Από τόν είσηγητή. ’Απαντούσαν δλα τΑ μέλη τού ΠΓ, 
Ακόμα κα ί οί Ρούσος κα ί Πορφυρογένης, δταν οί έρωτήσεις Αναφέρονταν 
στή διάσκεψη κα ί τά  Αποτελέσματα τού Λ ιβάνου.

Έ γ ιν ε  έρώτηση: Τά μέλη τής ΚΕ κλήθηκαν γιά  νά Αποφασίσουν γιΑ 
τό δρόμο πορείας τού κινήματος στή νέα φάση πρός τήν Απελευθέρωση ή 
γιΑ νΑ έπικυρώσουν κα ί νΑ Αναλάβουν εύθύνες γιά  ένα γεγονός πού Εχει 
κιόλας γίνει Από τό Π Γ; ’Απάντησε δ Ίω αννίδης πώς ή ΚΕ θ ’ Αποφασίσει 
κυριαρχικΑ. Τότε σηκώθηκε Από τή θέση του ό Κ αραγιώργης κα ί είπε:

-  Τήν ώρα πού έφευγα Από τήν έδρα μου, χθές τό πρω ί, μού φέρανε 
αύτό -  κι έδειξε ένα δακτυλογραφημένο κείμενο — τό τηλεγράφημα. Είναι 
δηλώσεις τού προέδρου τής Π ΕΕΑ , μέ ήμερομηνία 1η Αύγούστου, πού 
άφού ρίχνει τίς εύθύνες, πού δέν πραγματοποιήθηκε Ακόμα ή συμφωνία 
τού Λιβάνου, στόν Παπανδρέου, καταλήγει στά παρακάτω , πού θά σάς 
διαβάσω Αμέσως:

Έ τ σ ι ή δυσπιστία γιά προθέσεις πρωθυπουργού όξύνθηκε Απροχώ
ρητα. Τό μαχόμενο έθνος φυσικά δέ νομίζει πώς Αρκεί όποιαδήποτε 
διασπαστική συμπεριφορΑ γιά νά ματαιώσει όριστικά συνεννόηση 
πού είναι έθνική Ανάγκη. Καί λυπούμαστε δτι είμαστε στή δυ
σάρεστη θέση νά συζητήσουμε τώρα γιά  εύθύνες προσωρινής μα
ταίωσης τής συμφωνίας ένώ ξέρουμε πώς ό λαός ζητάει λύση ζητή
ματος. Έ χουμε δμως κα ί μείς καθήκον περισσότερο άπό κάθε άλλον 
νά πούμε πρός τό έθνος τήν άλήθεια άνταποκρινόμενοι πανελλήνιο 
πόθο ένότητας. ΠΕΕΑ παμψηφεί καί σέ άπόλντη ομοφωνία μέ τό 
ΕΑΜ καί ΚΚΕ άποφάσισε κάνει νέα προσπάθεια γιά ενότητα δί
νοντας διέξοδο στό άδιέξοδο πού δημιούργησε ό Παπανδρέου. Μέ 
προχτεσινό τηλεγράφημα -  ξαναδιάβασε ό Καραγιώργης -  μέ προ- 
χτεσινό τηλεγράφημα (πού θά δημοσιευτεί σέ λίγο) πρός κυβέρνησιν 
Καΐρον καί άντιπροσώπους κομμάτων υπόδειξε μιά πραχτική λύση 
έμπνεόμενη άπό σνμφέρον έθνους. Ζήτησε άμεση έφαρμογή συμφω
νίας Α ιβάνον  άλλά δήλωσε κιόλας δτι είναι άπαραίτητο ύστερα ά π’ 
δλα δσα έγιναν κα ί άπό τήν έκδηλη άντίθεση κοινής γνώμης, άλλαγή  
προσώπου πρωθνπονργού. Π ΕΕΑ  θέλει πιστέψει πώ ς άναμετρή- 
σουν δλες εύθύνες τους μιά τέτοια στιγμή καί παραμερίσουν έμπό-
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δια  γιά  πραγματοποίηση ένότητας. Τό μαχόμενο έθνος ένιαΐο καί 
άδιάσπαστο περιμένει ψύχραιμα. Δυνάμεις του. θυσίες του, δίκαιό 
του, άποτελούν καλύτερες έγγυήσεις πώς κανένας πολιτικός ύπολο- 
γισμός δέν μπορεϊ ματαιώσει ’Εθνικούς σκοπούς τρίχρονου σκληρού 
άγώνα του συντριβή φασισμού, δημοκρατική λύση έσωτερικοΰ προ
βλήματος καί στερέωση Λαϊκής Κ υριαρχίας σύμφωνα μέ Ιδεολογία 
συμμαχικού άγώνα. καί πόθο λαού».16

Μήπως τό τηλεγράφημα πού άναφέρει ή Π ΕΕΑ  έγινε χωρίς νά έχει 
συμφωνήσει τό ΕΑΜ καί τό ΚΚΕ; τελείωσε την έρώτησή του ό Καρα- 
γιώργης.

’Επειδή κανένας δέν άπαντούσε, σηκώθηκα καί δήλωσα πώς ή ΚΕ 
τού ΕΑΜ  δέ συζήτησε καί δέν άποφάσισε νά ύπογράψει προτάσεις σάν 
αύτές πού περιλαμβάνονται στό τηλεγράφημα τής ΠΕΕΑ , ούτε συμφωνεί 
μέ τή διαπίστωση δτι ό λαός άπαιτεΐ τήν είσοδό μας στήν Κυβέρνηση μέ 
άποδοχή τής συμφωνίας τού Λιβάνου.

Έ κπληξη καί σύγχυση προκάλεσαν ot άποκαλύψεις. Ό  Σιάντος υπο
χρεώθηκε νά όμολογήσει πώς ή Γραμματεία τού ΠΓ τής ΚΕ τού ΚΚΕ 
βρέθηκε μπροστά σέ μιά άμεση άπειλή διάλυσης τής ΠΕΕΑ καί διάσπα
σης τού ΕΑΜ καί μέ μεγάλη δυσκολία καί διαφωνίες ύποχρεώθηκε νά 
κάνει καί αύτή τήν τελευταία ύποχώρηση. Ε ξασφ άλισε δμως τό λόγο τ ι
μής άπό όλους τούς συνεργαζόμενους μέ τό κόμμα μας στήν Π ΕΕΑ  καί τό 
ΕΑΜ, δτι άν δέ γίνει δεκτή καί αύτή ή πρότασή μας, θά συνεχίσουμε 
ένωμένοι τόν άγώνα μέχρι τό τέλος του. Δέν πέρασε άπό τήν ΚΕ τού 
ΕΑΜ γιατί άπουσίαζε ό άντιπρόσωπος μας καί γραμματέας της. Γιά νά 
μή καθυστερήσει τό τηλεγράφημά τό υπόγραψε ό Παρτσαλίδης γιά  λογα
ριασμό τής ΚΕ τού ΕΑΜ. Δέν ύπάρχει παραβίαση άρχών συνεργασίας, 
μιά πού τά πρώτα πρόσωπα τών κομμάτων τοΰ ΕΑΜ βρίσκονται μέσα 
στήν Π ΕΕΑ  καί αύτοί έπέμεναν νά σταλεί, χωρίς άναβολή, τό τηλεγρά
φημα.

Διαφώνησα μέ τήν έξήγηση πού έδωσε ό Σ ιάντος καί είπα καθαρά 
πώς μού είχε γίνει πρόταση άπό τή Γραμματεία νά ύπογράψω  τέτοιο τη
λεγράφημα στίς 25 τού ’Ιούλη καί γώ  άρνήθηκα. Έ π ίσ η ς δέ συμφώνησα 
πού στάλθηκε τηλεγράφημα χωρίς νά  τό έγκρίνει ή ΚΕ τοΰ ΕΑΜ  καί μά
λιστα νά υπογράφει άπό άνθρωπο πού δέν είναι μέλος τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ.

Έ γ ιν ε  διακοπή μιάς ώρας. Στήν έπανάληψη άρχισαν όμιλίες τών με
λών τής ΚΕ, μέ συνεχείς διακοπές κα ί έπεμβάσεις τοΰ Ίω αννίδη , πού είχε 
χάσει τή ψ υχραιμία του κα ί διαχειριζόταν τό ζήτημα σχεδόν μόνος του, 
γ ιά  λογαριασμό δλου τού ΠΓ, μέ ύφος στρατάρχη πού δ ίνει μιά μάχή γιά 
νά τήν κερδίσει, έστω κι άν χάσει δλο τό στρατό του.

16. Δημοσιεύτηκε στόν «Ρήγα» τής 3ης Αύγουστου 1944. 'Υπάρχει στά άρχεϊα  τής ΚΕ.
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'Ομιλίες.

Σταθεροί, σαφείς καί Αποφασιστικοί στίς όμιλίες τους ήσαν οί Στρίγκος, 
Καραγιώργης, Μ ανιάτης, πού φέρναν τή φωνή άπό τίς περιοχές δπου ό 
ΕΛΑΣ έδινε σκληρές μάχες κα ί ό λαός είχε μπει μέ δλες τίς δυνάμεις του 
στήν ύπηρεσία τού πολέμου κα ί τής νίκης. Ό  Λ ίβανος γ ιά  τό λαό μας τής 
Θεσσαλίας -  είπε ό Καραγιώργης -  είναι μιά θλιβερή περασμένη Ιστορία. 
Ή  πργματικότητα είναι ή Π ΕΕΑ  κα ί ό λαϊκός μας στρατός. Τά ράκη τής 
άντίδρασης σαρώνονται κα ί ό μόνος δρόμος γιά  τή νίκη κα ί τήν δμαλό- 
τητα είναι ή άνάπτυξη τής δράσης μας ώς τά άνώτατα δυνατά σημεία. 
Αύτός είναι ό δρόμος μας καί κανένας άλλος. Δέν έχουμε δουλειά στό 
Κάιρο. Γιατί -  ρώτησε ό Στρίγκος -  τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ κρατάει δεσμευμέ
νες τίς δυνάμεις μας γ ιά  κάποιο δήθεν μελλοντικό στρατιωτικό σχέδιο 
πού όνομάστηκε «Κιβωτός», πού στήν πραγματικότητα είναι «νεκρικό 
καβούκι»; Γ ιατί δέν κόβουμε μέ τό ΣΜ Α γιά  νά συνδεθούμε μέ τίς σοβι
ετικές στρατιές πού δρούν στά Βαλκάνια; Γιατί δέν έγινε ούτε λόγος γιά  
τή σημασία τής άποστολής Σοβιετικών άξιωματικών δίπλα στό Στρατη
γείο τού ΕΛ Α Σ; Γιατί δέν κάνουμε μιά προσπάθεια νά συνδεθούμε στενό
τερα μέ τά Β αλκανικά έθνικολαϊκά κινήματα, κα ί άκόμα, τώρα πού 
έχουμε έπαρκείς δυνάμεις γ ιά  γενικότερες συντονισμένες ένέργειες καί δυ 
νατότητες νά κλείσουμε τούς δρόμους σύμπτυξης στούς Γερμανούς, δέν 
κλείνουμε μιά Βαλκανική στρατιωτική συμφωνία; "Ενα κοινό Βαλκανικό 
στρατηγείο αύτή τή στιγμή, θά έκοβε τήν δρεξη τών Ά γγλω ν γ ιά  στρατι
ωτική έπέμβαση καί θά ματαιώνονταν ό έμφύλιος πόλεμος, πού τόσο έπί- 
μονα καί συστηματικά έτοιμάζεται.

’Ιδιόμορφες, ένα κράμα άπαισ ιοδοξίας κα ί αισιοδοξίας, ήσαν οΐ όμι
λίες τών δυό μελών τής ΚΕ που έφτασαν άπό τήν ΆΘήνα. Μαύρη παρου
σίασαν τήν κατάσταση στήν πρωτεύουσα, μέ τίς άδιάκοπες έπιδρομές καί 
τά μπλόκα στίς συνοικίες. Τόνισαν δτι μόνο μιά άποφασιστική στροφή 
μπορεϊ νά άλλάξει τήν κατάσταση. Ή  παραίτηση τοϋ Σβώλου -  είπαν -  
θά κάνει άναπόφευκτη τή διάσπαση. Αύτή δέ θά περιορισθεί μόνο στήν 
κορυφή τής Π ΕΕΑ , άλλά πιθανό νά  έχει προέκταση καί στίς δργανωμένες 
έαμικές δυνάμεις. Στήν άποφασιστική στιγμή, μιά τέτοια άναταραχή θά 
ήταν σοβαρό χτύπημα καί «θείο» δώρο στήν άντίδραση! θ ά  παρουσίαζε 
τό ΚΚΕ πολιτικά άπομονωμένο κα ί «έμπρηστή» έμφύλιου σπαραγμού! Ή  
δειλή διαβεβαίωση πώς ό λαός τής Α θή ν α ς θά άντισταθεΐ κα ί θά συντρί
ψει τή συνασπισμένη άντίδραση, άντηχούσε άσχημα. Ή τα ν  μιά κραυγή 
άπελπισίας άνθρώπων πού είχαν χάσει τόν παλμό τού άδούλωτου λαού 
τής πρωτεύουσας.

Δυό κουρέλια ήσαν οί άνθρωποι πού δλοι οί άγωνιστές κα ί ό λαός 
τούς θεωρούσαν κύριους ύπεύθυνους γιά  τήν κατάσταση πού δημιουργή- 
θηκε, ύστερα άπό τή συνθηκολόγηση τού Λιβάνου: ΟΙ ΡοϋσΟς καί Πορ
φυρογένης. Ρηχά καί άντιφατικά τά έπιχειρήματά τους. Πλειοδοτούσαν
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σέ «κατάρες» κατά τής συμφωνίας τού Λιβάνου, πού ot ϊδ ιο ι χαρακτήρι
ζαν σάν προδοσία τού λαού. ΤΗταν τέτοια ή ψυχολογική τους κατάσταση 
πού ούτε ή εισήγηση, ούτε ol ταλαντεύσεις τών καθοδηγητών τής Α θή ν α ς 
τούς ένθάρρυναν. Δέν τόλμησαν άκόμα νά δεχτούν τίς προτάσεις τού ΠΓ 
γ ιά  κάποια ύποχώρηση κα ί συμμετοχή στήν κυβέρνηση τού Καίρου. Πρέ
πει νά σημειωθεί πώ ς ό Ρούσος δέν είπε λέξη γιά  κάποια , έστω κα ί έμμεση 
υπόδειξη τών Σοβιετικών. 'Η  έκθεσή του ούτε κάν άναφέρθηκε.

Μέσα σέ μιά ήλεκτρισμένη άτμόσφαιρα, πού διακόπτονταν άπό δ ια 
λείμματα -  τρία  ή τέσσερα στή διάρκεια τής μέρας -  φτάσαμε στή νυκτε
ρινή συνεδρίαση, πού άρχισε στίς 10 τό βράδυ.

Στό βήμα άνέβηκε ό ’Ιωαννίδης. Ά ρ χ ισ ε  τήν όμιλία του μέ όδηγό ένα 
μικρό σημείωμα, πού τό συμβουλευόταν κα ί δέν τό συμβουλευόταν. Ή τα ν  
πολύ έκνευρισμένος κα ί στριφογύριζε γύρω άπό τά  ίδ ια  έπιχειρήματα. Τό 
κύριο μοτίβο ήταν πώς δέν πρέπει καί δέν μπορούμε νά τά βάλουμε μέ 
τούς Ά γγλους. Καί πά λι ξανάφερε τό γνωστό άπό τή συνεδρίαση γ ιά  τή 
διάλυση τής ΚΔ παραμύθι μέ τόν Μανουήλσκι, πού τοϋ ’πε κάποτε στή 
Μόσχα: Τ ί νά  σού κάνει ό κακόμοιρος ό Γιαννάκης; Δυό ύπερντρέτνοτ 
στόν Π ειραιά καί πάει ή ψωροκώσταινα... Έ τ σ ι προχωρούσε ή όμιλία τού 
Ίω αννίδη, δταν στό δωμάτιο πού συνεδριάζαμε μπήκε ή Δόμνα, ή γυ 
ναίκα τού Ίω αννίδη. Κάτι ψιθύρισε στό αύτί τού Ζεύγου κα ί σέ λίγο ό 
Σιάντος σηκώθηκε καί πρότεινε νέα διακοπή γιά  λίγα λεπτά τής ώρας.

Κανένας μας δέν κατάλαβε γ ιατί χρειάστηκε νά γίνει αύτή ή διακοπή. 
"Ολοι μας είμασταν άρκετά κουρασμένοι κα ί καθίσαμε στά παγκάκια  τού 
περίβολου τοϋ σπιτιοϋ. Πολλοί άποκοιμήθηκαν. "Οταν ύστερα άπό δυό 
ώρες μάς κάλεσαν νά συνεχίσουμε τή συνεδρίαση, είδαμε νά φεύγουν 
τρεις άξιωματικοί τής Σοβιετικής Ά ποστολής. Τό μυστήριο λύθηκε, άλλά 
ή περιέργεια μεγάλωσε. Περιμέναμε κάποια  συνταρακτική πληροφορία. 
Ό  Σιάντος μάς είπε πώς δλη τήν ώρα τής συζήτησης μέ τούς Σοβιετικούς 
τήν κατανάλωσαν στήν ένημέρωσή τους μέ τήν κατάσταση, τίς δυνάμεις, 
τίς άνάγκες μας κα ί τίς προοπτικές τού Κόμματος.

Σέ έρώτηση άν ένημερώθηκε ή Ά ποστολή γιά  τήν πρόθεσή μας νά 
στείλουμε ύπουργούς σέ μιά κυβέρνηση στό Κάιρο πού δέ θά είναι έπικε- 
φαλής της ό Π απανδρέου, ό Σιάντος άπάντησε: Μπήκε τέτοιο πρόβλημα, 
όμως ol Σοβιετικοί δέν είπαν τή γνώμη τους, άλλά περιορίστηκαν νά μάς 
διαβεβαιώσουν πώς θά έκθέσουν δλα δσα είπαμε στούς προϊσταμένους 
τους καί αύτοί θά Ενεργήσουν κατάλληλα.

"Υστερα άπό τίς  έξηγήσεις πού δόθηκαν, ξαναπήρε τό λόγο ό Ί ω α ν 
νίδης. Έ πανέλαβε δλα τά έπιχειρήματα πού είχε χρησιμοποιήσει κα ί είπε: 
Δέν έχουμε νά φοβηθούμε τίποτα. Τό Κόμμα μας είναι ένα μεγάλο καί 
γερά όργανωμένο σύνολο, μονολιθικό κα ί στέραια δεμένο μέ τήν έργατική 
τάξη κα ί τίς έργαζόμενες μάζες. Τό ΕΑΜ συσπείρωσε τή συντριπτική 
πλειοψηφία τού έθνους. Ό  ΕΛΑΣ είναι ό μοναδικός στρατός μέσα στήν 
Ε λλά δ α  κα ί ύπάρχουν δλες ol προϋποθέσεις νά  έκμεταλλευτεΐ τήν έξαι- 
ρετική ευκαιρία, πού δημιουργεί ή άκάθεκτη προέλαση τού Κόκκινου
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Στρατού καί νά  λευτερώσει τήν 'Ελλάδα μέ τίς  δικές του δυνάμεις κα ί τη 
συμπαράσταση τού λαού. ’Αντίκρυ μας ποιο ί στέκονται; Πολιτικά κόμ
ματα Απογυμνωμένα άπό μάζες. ’Αρχηγοί ξεχασμένοι καί έξευτελισμένοι. 
’Ανάξιες λόγου ένοπλες δυνάμεις πραιτωριανών, μέσα κα ί Εξω ά π ’ τήν 
'Ελλάδα. Έ ν α ς  τέτοιος συσχετισμός δυνάμεων μάς Επιτρέπει νά  κάνουμε 
θαρραλέες ύποχωρήσεις, γ ιά  νά Εξασφαλίσουμε τό πέρασμα άπό τήν κα
τοχή στήν Ελευθερία, χω ρίς τρανταγμούς καί Εμφύλιες συρράξεις. Ό σ α  
μειονεκτήματα κι άν Εχειή συμφωνία τού Λιβάνου Εμείς θά καθορίζουμε 
τήν πρακτική δράση τής κυβέρνησης Εθνικής ένότητας. Θ ά φύγει ό Π α
πανδρέου καί αύτό θά είναι μιά μεγάλης σημασίας πολιτική νίκη μας, 
γιατί δ νέος πρωθυπουργός πού θ ’ άναλάβει είναι υποχρεωμένος νά υπο
λογίζει τή δική μας θέση άπέναντί του. Μ παίνοντας στήν κυβέρνηση άπο- 
κλείουμε τή χρησιμοποίηση άπό τήν άντίδραση, άμεσα ή Εμμεσα, τών γερ- 
μανοοπλισμένων κα ί συνεργατών τών κατακτητών. Ά ν  δέν μπούμε στήν 
Εθνική κυβέρνηση τότε οΐ άγγλόφιλες δυνάμεις μαζί μέ τούς ταγματασφα
λίτες κα ί τούς πραιτω ριανούς θά προκαλέσουν Εμφύλιο πόλεμο στόν 
όποιο θά άναμιχθούν άσφαλώς οί Ά γγ λο ι. Στήν περίπτωση αύτή, στίς 
συνθήκες πού δ πόλεμος συνεχίζεται, μιά τέτοια Εξέλιξη θά είναι δυμενέ- 
στατη γ ιά  τό κίνημά μας, γιατί θά βρεθούμε άντιμέτωποι τών Ά γγλω ν, 
πού θά μάς χτυπήσουν σάν Εχθρούς τοϋ συμμαχικού άγώνα.

Δεύτερο Επιχείρημα ήταν πώ ς οί Ά γ γ λ ο ι είναι ύποχρεωμένοι νά σε
βαστούν τίς διακηρύξεις τών Συμμάχων κα ί άν υπάρχει κυβέρνηση Εθνι
κής ένότητας δέ θά άναμιχθούν στά Εσωτερικά τής χώρας μας. Σέ τέτοια 
περίπτωση ή Εσωτερική άντίδραση δέ θά είχε ούτε τήν ψυχική, ούτε τή 
φυσική δύναμη νά Επιτεθεί κα ί άν θελήσει νά τό κάνει αύτό, μέ βεβαι
ότητα θά συντρίβει.

Καταδίκασε σάν «παράλογη» μιά άπόφαση γ ιά  δυναμική κατάληψη 
τής έξουσίας κα ί είπε δτι άν άκολουθήσουμε αύτή τή γραμμή θά άπομο- 
νωθούμε άπό τό λαό πού άγωνίζεται γ ιά  τήν όμαλή δημοκρατική Εξέλι
ξη!..

Ή  γραμμή τού Ίω αννίδη ήταν όλοκληρωμένη γραμμή συνθηκολόγη
σης καί προκάλεσε νέο κύκλο δμιλιών δλων σχεδών τών μελών τής ΚΕ. Ή  
συζήτηση όξυνόταν. Τώρα π ιά  δέ συζητούνταν άν ό Λίβανος είχε άδυνα- 
μίες καί λάθη κα ί έπρεπε νά  άναθεωρηθεϊ, άλλά άν πρέπει ή δχ ι νά 
μπούμε σέ κυβέρνηση μαζί μέ τούς συνεργάτες τοϋ Εχθρού, τούς άπόντες 
άπό τόν Εθνικό άγώνα καί τά  Εκτεθειμένα κα ί άνύπαρκτα άστικά κόμ
ματα.

Ή  δική μου Αποψη.

Τό άπόγευμα τής 3ης Αύγούστου πήρα γιά  δεύτερη φορά τό λόγο.
-  'Ομολογώ, είπα, πώς ούτε άπό τήν είσήγηση τού σ. Σιάντου κα ί τήν 

συμπλήρωση καί συγκεκριμενοποίηση πού έκανε ό σ. Ίω αννίδης, ούτε 
άπό τίς πολύ περιεκτικές σέ Εκτιμήσεις κα ί προοπτικές όμιλίες τών συν
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τρόφων μελών τής ΚΕ, δέν κατάλαβα τί άκριβώς θέλουμε καί πο ιά  καθή
κοντα άπορρέουν άπό τή νέα πορεία  που πάμε νά χαράξουμε.

'Η  πολιτική μας κατεύθυνση, δπως διαμορφώνεται, γίνεται γρίφος. 
Ρίχνουμε τό σύνθημα «'Όλοι έπί ποδός πολέμου» γιά  τήν άπελευθέρωση 
καί τήν έγκαθίδρυση σ’ δλη τή χώρα τής Λαϊκής Αυτοδιοίκησης, Λαϊκής 
Δικαιοσύνης καί Έ θν ικ ής πολιτοφυλακής, πού είναι όργανα στήριξης τής 
νέας έπαναστατικής λαοκρατικής έξουσίας. Ταυτόχρονα προτεί- 
νεται νά μπούμε στήν Κυβέρνηση τής Έ θνικής Έ νότητας. 
Αύτό είναι καθαρό. Ειπώθηκε άπό τήν είσήγηση δτι θά πρέπει νά  τό 
πούμε άνοιχτά πώ ς τό κάνουμε αύτό κάτω άπό έξαναγχασμό. Τ ί θά πεϊ 
αύτό; Ά π ό  πότε Ινα Κομμουνιστικό Κόμμα παραιτεΐτα ι άπό τήν άρχή δτι 
σκοπός του είναι ή έξυπηρέτηση τών συμφερόντων τής έργατικής τάξης 
καί τού λαού κα ί δέχεται έναν έξαναγκασμό κα ί μάλιστα άπό ξένους Ιμ
περιαλιστές; Συνεπώς δ έξαναγκασμός άποκλείεται, άν θέλουμε νά δ ιατη
ρήσουμε τήν έπαναστατική φυσιογνωμία τού Κόμματός μας. Περνούμε 
στή δεύτερη άποψη. Ειπώθηκε άπό τόν σ. Ίω αννίδη καί ύποστηρίχτηκε 
άπό μερικά μέλη τής ΚΕ δτι μπαίνουμε στήν Κυβέρνηση γιατί αύτό είναι 
ό μόνος δρόμος πού στίς δοσμένες συνθήκες, συμφέρει στήν έργατική 
τάξη καί τό λαό κα ί έναρμονίζεται τό κίνημά μας μέ τήν παγκόσμια πάλη 
γιά  τή συντριβή τού φασισμού. Ά ν  έτσι έχουν τά  πράγματα τότε καθήκον 
μας είναι νά υποστηρίξουμε μέ δλες τίς δυνάμεις τήν κυβέρνηση έθνικής 
ένότητας, στήν όποία  μετέχουμε κα ί μεϊς. Ν ά μεγαλώσουμε τό κύρος της 
καί νά φτάσουμε στήν έλεύθερη έκφραση τής λαϊκής θέλησης μ’ αύτή τή 
μοναδική έξουσία. Σέ τέτοια περίπτωση τί σημαίνει τό σύνθημά μας νά 
έγκαθιδρύσουμε τή λαϊκή αύτοδιοίκηση παντού δπου λευτερώνουμε κα- 
τοικημένους τόπους; Αύτή είναι μιά άλλη έξουσία, πού τή στηρίζει ή έπα- 
νάσταση κα ί είνα ι άντίθετη καί άνεπιθύμητη άπό τήν έθνική κυβέρνηση 
στήν όποία  μετέχουμε καί μεϊς. Αύτό σημαίνει πώς έμεϊς παλεύουμε γιά 
δυό έξουσίες. Έ ν α  πράγμα είναι νά  ρίχνουμε σύνθημα νά δυναμώσουμε 
τίς πολιτικές καί μαζικές όργανώσεις τού λαού, τόν έθνικό στρατό, γιά  νά 
ένισχύσουμε τήν κυβέρνηση πού μετέχουμε καί μεϊς, γ ιά  νά γίνει Ικανή νά 
πραγματοποιήσει τό έθνικό κα ί δημοκρατικό πρόγραμμά της. Τελείως 
άλλο πράγμα νά μετέχουμε στήν έθνική κυβέρνηση καί τόν Ιδιο καιρό νά 
δημιουργούμε κα ί νά  άναπτύσουμε δργανα πάλης γιά  τή νέα έξουσία, έν- 
άντια  στήν άλλη έξουσία, στήν άσκηση τής όποίας μετέχει κα ί τό ΚΚΕ καί 
συνεργάζεται μέ δλες τίς δυνάμεις τών άλλων κοινωνικών τάξεων καί 
στρωμάτων γ ιά  νά πραγματοποιηθούν οΐ έθνικοί κα ί δημοκρατικοί σκο
ποί της.

Δέν είναι μόνο άντίφαση άλλά κα ί γινόμαστε παράγοντες άντιπαράθε- 
σης δύο έξουσιών, πού άναπόφευχτα άργά ή γρήγορα θά συγκρουστούν. 
Γιατί δύο έξουσίες δέν μπορούν νά  συνυπάρχουν γιά  πολύ κα ιρό σέ μιά 
κα ί τήν Ιδια χώρα.

Δυό δρόμους δέν μπορούμε νά άκολουθοΰμε. Πρέπει νά  κάνουμε τήν 
έπιλογή μας. Έ γ ώ  δέν πιστεύω πώς ή κυβέρνηση τών έξορίστων, μέ τόν
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Παπανδρέου fj δχι πρωθυπουργό, μπορεϊ νά  γίνει δργανο δμαλότητας. 
Γιαυτό είμαι σταθερά έναντίον τής συμμετοχής μας στή λεγομένη κυβέρ
νηση Έ θν ικ ής ένότητας. Αύτή όδηγεΐ στήν άντικατάσταση τής γερμανικής 
κατοχής άπό μιά άγγλική κατοχή, σέ αίματηρές συγκρούσεις, έμφύλιο πό 
λεμο καί βρυκολάκιασμα τού φασισμού στήν Ε λλάδα . Ε ίμαι ύπέρ τής 
άνεξάρτητης πορείας τού ΚΚΕ κα ί τού ΕΑΜ  στό δρόμο τής νίκης τής 
Έ θνικολα ϊκής ’Επανάστασης. Έ τ σ ι δημιουργούμε τετελεσμένο γεγονός 
καί άποφεύγουμε περιπλοκές καί έμφύλιες συγκρούσεις. Καί μόνο μ’ αύ- 
τόν τόν τρόπο μπορεϊ νά κλειστεί ό δρόμος στούς Ά γγλους νά έπέμβουν 
δυναμικά ύπέρ τού άνύπαρκτου παλιού καθεστώτος καί έκμηδενισμένου 
σάν δύναμη άμφισβήτησης τής έξουσίας άπό τή λαοκρατία.

Ή  όμιλία μου έγινε στόχος έπίθεσης άπό μέρος τών συμβιβαστών. Ό  
Ζεύγος τή χαρακτήρισε σάν συναισθηματική έκφραση ύπερεπαναστατι- 
σμού πού σέ τελευταία άνάλυση έκφράζει δυσπιστία στήν Ικανότητα τών 
μαζών νά έπιβάλλουν μέ άλλα μέσα, όχι μέ τά δπλα, τήν κυριαρχία τους. 
Ό  Μ παρτζιώτας, μού καταλόγισε άναρχικές τάσεις, πού χωρίς νά  ύπολο- 
γίζουν τά σημερινά έσωτερικά κα ί διεθνή δεδομένα, σπρώχνουν τό κίνημα 
σέ τυχοδιωκτικές περιπέτειες κάτω άπό δυσμενείς όρους. Έ ν α ς , άν δέν 
κάνω λάθος ή Καίτη ή Ζεύγου, μέ χαρακτήρισε φορέα τών άπόψεων τών 
«σαστισμένων μικροαστών». Ά κ ο υσ α  άκόμα πώς ό δρόμος πού προτείνω 
είναι νά «πέσουμε όρθιοι» ένώ έμεΐς δέν έχουμε άποστολή νά πεθαίνουμε, 
άλλά νά όδηγούμε τό λαό στή νίκη...

Είχε άρχίσει νά νυχτώνει δταν πήρε τό λόγο ό γραμματέας τής Π ερι
οχής Στερεάς Ε λ λά δ α ς Ή λία ς  Μανιάτης. Ό  λαός καί ό στρατός τής Ρού
μελης -  είπε -  χωρίς νά  ύποτιμάει τίς δυσκολίες πού θά συναντήσει, όχι 
τόσο άπό τούς γερμανούς καί τούς έθνοπροδότες, άλλά κυρίως άπό τούς 
άγγλους, είναι έτοιμος καί άποφασισμένος νά τερματίσει τήν έπανάστασή 
του μέ πλήρη νίκη κα ί κατοχύρωση τής λευτεριάς. Ε μ ε ίς  στή Ρούμελη 
περισσότερα χτυπήματα δεχόμαστε, τόν τελευταίο καιρό, άπό τούς άγ
γλους καί τά όργανά τους παρά τούς γερμανούς. Μού έκανε έξαιρετική 
έντύπωση πού κα ί στό σχέδιο άπόφασης δέν ύπάρχει στά καθήκοντα ή 
«πάλη γιά  τήν Α νεξαρτησία». "Οποιος πιστεύει δτι -  συνέχισε ό Μ ανιά
της -  ο ί ”Αγγλοι θά σεβαστούν τήν έθνική Ανεξαρτησία καί δέν θά μάς 
χτυπήσουν ένοπλα αύτός δέν είναι κομμουνιστής!...

Έ κρηξη προκάλεσαν τά τελευταία λόγια τού Μανιάτη. Ό  Ίω αννίδης 
κυριολεκτικά είχε βγει «έξω άπό τά  ρούχα του». Ποτέ, μέχρι τότε, δέν 
είχαν άκουστεϊ τόσο σοβαρά λόγια κα ί τέτοιοι χαρακτηρισμοί σέ Α ν ώ 
τατο Κομματικό Σώμα. Καί γιά  μιά άκόμα φορά τά μέλη τής ΚΕ άκουσαν 
τό έπιχείρημα πού χρησιμοποίησε ό Ίω αννίδης στή συνεδρίαση γ ιά  τήν 
αύτοδιάλυση τής ΚΔ γ ιά  νά πείσει τά  στελέχη πώς είναι «παραφροσύνη», 
νά τά  βάλουμε μέ τούς άγγλους. Συγκεκριμένα είπε: «Ξέρετε τί μού είπε 
σέ μιά διακοπή τών έργασιών τοϋ 7ου Σ υνεδρίουτήςΚΔό σ. Μανουήλσκι; 
Τί νά σου κάνει ό κακόμοιρος ό Γιαννάκης; Δυό ύπερντρέτνοτ στόν Πει
ραιά καί πάει ή ψωροκώσταινα!...».
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Ή  έντονη άντίδραση τών Ίω αννίδη κα ί Ζεύγου προκάλεσε ένα μού- 
διασμα καί άρχισε νά σημειώνεται άλλαγή στή στάση πολλών μελών τής 
ΚΕ. Ή  συνεδρίαση πλησίαζε στό τέλος της, δταν ξανά κατά τίς 10 ή ώρα 
τήν νύχτα εψτασαν στό σπίτι πού συνεδριάζαμε ο ί ίδ ιο ι τρεις σοβιετικοί 
άξιωματικοί. Νέα πολύωρη διακοπή.

“Οταν τίς πρωινές ώρες έπαναλήφθηκε ή συνεδρίαση ξαναμπήκαν 
έρωτήματα γιά  τά θέματα πού συζητήθηκαν άπό τό ΠΓ μέ τούς σοβιετι
κούς. Πάλι ή άπάντηση ήταν κατηγορηματική: O t σοβιετικοί άξιωματικοί 
έχουν περιορισμένη άποστολή συνδέσμων κα ί πληροφοριών γιά  τή στρα
τιά  πού ένεργεϊ στό χώρο τής Βαλκανικής καί έχουν αύστηρές έντολές νά 
μήν άναμιχτούν στά πολιτικά ζητήματα τής 'Ελλάδας...

Σέ έρώτηση τού Προεδρείου άν υπάρχει άλλος πού θέλει νά μιλήσει, 
κανένας δέ ζήτησε τό λόγο. ’Ακολούθησε ένα «κλείσιμο» -  πού δπως είχε 
καθιερωθεί άπό τά  μέσα τού 1943 -  δχι άπό τόν εισηγητή, άλλά άπό τόν 
ούσιαστικό γραμματέα τού ΚΚΕ, τόν Ίω αννίδη. «Πατερναλιστικός» ό 
λόγος του, γεμάτος παραινέσεις κα ί έντολές, χωρίς νά  λείπουν υπονοού
μενα καί άπειλές ένάντια στούς «ξεροκέφαλους» ύπερεπαναστάτες, πού 
μέ τίς «κουτουράδες» τους κα ί τίς υπερβολές, βάζουν σέ κίνδυνο τή 
γραμμή τής όμαλότητας καί δίνουν δπλα στίς σκοτεινές άντιδραστικές δυ
νάμεις νά συκοφαντούν τό κίνημα κα ί νά  μηχανορραφούν σέ βάρος τού 
ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ. Ό  Ίω αννίδης δέν κατονόμασε κανένα στέλεχος, ούτε 
έκανε καμιά πρόταση γιά  άλλαγές, πού, δπως άποδείχτηκε άργότερα, εί
χαν άποφασιστεϊ άπό τό ΠΓ. Μόνο στό τέλος τήςόμιλίας του είπε: «Β έ
βαια ή πρότασή μας νά στείλουμε ύπουργούς στήν κυβέρνηση τού Καί- 
ρου, μέ τόν δρο νά μπει άλλος πρωθυπουργός, δέν φ αίνετα ι πιθανό νά 
γίνει δεκτή άπό τούς Ά γγλους, πού θέλουν πρωθυπουργό τό όργανό τους, 
τόν Π απανδρέου. Γιά κάθε δμως ένδεχόμενο ή ΚΕ θά πρέπει νά  ύποδείξει 
τά στελέχη τού ΚΚΕ πού θά σταλούν, νά γίνουν ύπουργοί».

Ή  άπόφαση
Μετά τό κλείσιμο ό Ζεύγος διάβασε τήν άπόφαση πού ήταν γραμ

μένη. Ά π ό  τήν άϋπνία  κα ί τήν κούραση, -  περισσότερο ίσως άπό τήν 
τροπή πού είχε πάρει ή συζήτηση τή δεύτερη μέρα, -  κανένας δέν άκουε. 
Πολλοί είχαν άποκοιμηθεΐ. Έ γ ιν α ν  μερικές προτάσεις, βασικά σέ φράσεις 
πού άναφέρονταν στίς προθέσεις κα ί διαθέσεις τής Α γγλίας . Μέ τό έπι- 
χείρημα πώς «πολιτικά δέν είναι σκόπιμη» μιά άνοικτή καταγγελία τής 
συμπεριφοράς τών Ά γγλω ν, τό ΠΓ άπόρριψε δλες τίς σχετικές προτάσεις 
γ ιά  άλλαγές στό σχέδιο άπόφασης. ’Επίσης δέ δέχτηκε τήν πρόταση νά 
μπει στήν άπόφαση δτι «ή συμφωνία τού Λίβανου ήταν συμφωνία υποτα
γής τού έλληνικού λαού στήν άντίδραση καί γιά  τό λόγο αύτό άπαράδεκτη 
γιά  τό ΚΚΕ καί τό έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα».

Τελικά έγινε δεκτό τό σχέδιο καί ψηφίστηκε ά π ’ δλα τά μέλη τής ΚΕ. 
πού πήραν μέρος στή συνεδρίαση αύτή.

Ή  άπόφαση, πού δόθηκε στή δημοσιότητα μέ μορφή διακήρυξης τής
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ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, κα ί μέ κεντρικό σύνθημα: «ΟΛΟΙ ΕΠΙ Π Ο Δ Ο Σ Π Ο Λ Ε
ΜΟΥ»!, ήταν γραμμένη μέ «μαστοριά» καί σκοπιμότητα, πρός μιά βασική 
κατεύθυνση: νά καλύψει τή «χαριστική βολή», πού έδινε στή λαϊκή έξου
σία κα ί τήν περιφρόνηση στίς άποφάσεις τού Ε θνικ ο ύ  Συμβουλίου, τής 
Π ΕΕΑ , τού ΕΑΜ, τοΰ ΕΛΑΣ κα ί δλων τών λαϊκοαπελευθερωτικών όρ- 
γανώσεων, άναγνωρίζοντας τήν νεκρανάσταση τοϋ καπιταλισμού κα ί τή 
συμφωνία τού Λίβανου, πού είχε καταδικαστεί σάν προδοτική.

"Αν ή άπόφαση πού πάρθηκε στή συνεδρίαση τού Αύγούστου 1944, 
δέν ήταν μόνο γ ιά  «έσωτερική κατανάλωση», γ ιά  νά ένισχύσει δηλαδή τό 
ήθικό τού άγωνιζόμενου λαού, πού θά κλονίζονταν άσφαλώς μέ μιά άνοι- 
κτή δημοσίευση τού τηλεγραφήματος τής 29ης τού ’Ιούλη, άσφαλώς θά 
ήταν ένα άπό τά  Ιστορικότερα ντοκουμέντα τού ΚΚΕ τής κατοχικής περ ι
όδου. Ά π ό  τά λίγα άποσπάσματα πού θά παραθέσουμε, θά φανεί ξεκά
θαρα ή προσπάθεια νά καλυφθεί, μέ έπαναστατικά λόγια ή συνθηκολό
γηση τής ΚΕ τού ΚΚΕ, μέ τούς όπορτουνιστές τής ήγεσίας:

«Ή  Κεντρική ’Επιτροπή, — διαβάζουμε στήν άπόφαση —, θεωρώντας 
πάντα δτι ή άπελευθέρωση τής 'Ελλάδας άπό τόν ξενικό φασιστικό ζυγό, 
ή έξασφάλιση τής λαϊκής κυριαρχίας κα ί ή μεταπολεμική άνοικοδόμηση 
δέν είναι υπόθεση ένός μόνο κόμματος, άλλά όλάκερου τοϋ εθνονς, δηλώ
νει δτι τό Κομμουνιστικό Κόμμα, παρά τίς δυσκολίες καί τίς άντιδράϋεις, 
κάνει καί θά κάνει τό πάν γιά τήν έπίτενξη τής ένότητας μέ βάση τό δν- 
νάμωμα τοϋ άγώνα, τήν κατοχύρωση τών λαϊκών κατακτήσεων καί τή 
λαοκρατική λύση τών έσωτερικών προβλημάτων».

Καί σ’ άλλο μέρο^ γράφει:
«Νά άγωνιστοϋμε μαζί μέ τόν έθνικό μας στρατό ΕΛΑΣ, πού άνέλαβε 

μαζικό έπιθετικό πόλεμο, νά σνντρίψουμε τούς έπ ιδρό μεϊς καί νά έλευθε- 
ρώσουμε τήν πατρίδα. Νά διαλύσουμε καί νά άποσννθέσουμε τούς γερμα- 
νοβούλγαρονς καί τά προδοτικά σώματα. Νά ματαιώσουμε τόν Εθνοκτόνο 
έμφύλιο πόλεμο πού ξαπολύει ή μαύρη άντίδραση. Νά Εξασφαλίσουμε 
όμαλό δημοκρατικό πέρασμα στήν έλεύθερη πολιτική ζωή τής χώρας. Γιά 
τή Δημοκρατία».

Καί τελειώνει Ετσι:
«Κομμουνιστές! Ξεσηκώστε, όδηγείστε τό λαό καί τό στρατό μας στή 

μάχη. Σέ γενική έφοδο γιά  τή λευτεριά. Πολεμεϊστε στίς πρώτες γραμμές. 
Μεταδώστε σ ’ δλο τό λαό τόλμη καί άποφασιστικότητα, τό πνεύμα τής 
δράσης καί τής νίκης. Πολεμεϊστε καί Ελευθερώστε τήν Ελλάδα.

"Ολοι έπ ί ποδός πολέμου! Γιά τήν άπελευθέρωση τής 'Ελλάδας! Γιά 
τή συμμαχική νίκη. θάνατος στό φασισμό, λευτεριά στό λαό..»*.

Ποιός δέ θά ξεγιελιόταν άπό μιά τέτοια άπόφαση, πού άνάθετε δλο 
τό ζήτημα τής άπελευθέρωσης στό λαό κα ί τό στρατό του, στό πλευρό τών

* «Επίσημα κείμενα τοϋ ΚΚΕ». Τάτρία άποσπάσματα είναι άπό τήν Άπόφαση τής συν
εδρίασης τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ τόν Αύγουστο. Δημοσ. στόν Ε ' τόμο, σελ. 244-248έπ.
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Μεγάλων συμμάχων, δηλαδή σέ παράλληλη δράση μέ τίς γενικές έπιχει- 
ρήσεις πού γίνονταν ένάντια στούς Γερμανούς σέ άλλα μέτωπα;

Κατοχυρωμένο τό Π.Γ. μέ μιά άπόφαση πού ψηφίστηκε έστω κα ί άπό 
μιά κολοβωμένη Κεντρική Έ π ιτροπή , μπορούσε νά προχωρήσει σέ συγκε
κριμένη πρόταση: Π οιοί θά στέλνονταν στό Κάϊρο νά άντιπροσωπεύσουν 
τό ΚΚΕ στήν κυβέρνηση «Έ θνικής Ενότη τας» .

Ό  Ίω αννίδης πρότεινε νά σταλεί ό Γραμματέας τού ΚΚΕ Γιώργης 
Σιάντος. 'Η  πρόταση χωρίς συζήτηση άπορρίφθηκε. Δέ δέχτηκαν τά  μέλη 
τής ΚΕ νά έκθέσουν σέ ένα τόσο άμφίβολο κατασκεύασμα τών Ά γγλω ν, 
τόν Γέρο τού άγώνα. Πρόταση νά πάει ό Παρτσαλίδης άποκρούστηκε κα
τηγορηματικά άπό τόν ίδ ιο  τόν Παρτσαλίδη, πού έκανε άντιπρόταση: νά 
σταλούν στήν κυβέρνηση οί ίδ ιο ι ol άνθρωποι πού συνθηκολόγησαν στό 
Λίβανο.

Δημιουργήθηκε άδιέξοδο. Τό ΠΓ θεώρησε άναγκαίο νά άποφασίσει 
αύτό κα ί νά  κάνει ύπεύθυνη πρόταση. Ζήτησε μικρή διακοπή καί άπο- 
σύρθηκε στό διπλανό δωμάτιο. "Υστερα άπό μιά περίπου ώρα ξανάρχισε 
ή συνεδρίαση. Ό  Ίω αννίδης πρότεινε τό Γιάννη Ζεύγο κα ί τόν Π ορφυρο
γένη σάν έκπροσώπους τού ΚΚΕ στήν κυβέρνηση, λέγοντας παραπειστικά 
πώ ς γίνεται ή έπιλογή άποκλειστικά γ ιά  νά Ικανοποιηθούν οί σύμμαχοί 
μας στήν ΠΕΕΑ , χωρίς νά  ύπάρχει καμία έλπίδα πώς ol Ά γ γ λ ο ι θά δε
χτούν νά φύγει ό έκλεκτός τους Π απανδρέου άπό τήν πρω θυπουργία. Γιά 
μιά άκόμα φορά διαβεβαίωσε τήν ΚΕ δτι είναι ό τελευταίος έλιγμός τού 
κινήματος, γ ιά  νά σωθεί ή ένότητα στήν Π ΕΕΑ .

Ή  πρόταση τοϋ ΠΓ έγινε όμόφωνα δεκτή, χωρίς συζήτηση. Ή  συν
εδρίαση τής ΚΕ, ή τελευταία στήν περίοδο τής κατοχής, τελείωσε τίς 
πρωινές ώρες στίς 4 Αύγούστου 1944. Ά π ό  κείνη τή μέρα τό ΠΓ τού 
ΚΚΕ, καί π ιό  σωστά ό στενός ήγετικός πυρήνας του, θά χειρίζεται δλα τά 
σοβαρότατα κα ί κρίσιμα προβλήματα μόνο του. 'Η  ΚΕ τού ΚΚΕ άχρη- 
στεύεται κα ί τά μέλη της μετατρέπονται σέ άπλά έκτελεστικά όργανα.

Α πομάκρυνση μου άπό την ΚΕ τοϋ ΕΑΜ

Μόλις είχε άρχίσει νά φέγγει δταν βγήκαμε άπό τό σπίτι τού Ίω α ν
νίδη, δπου δυό όλόκληρα είκοσιτετράωρα συζητούσαμε, χωρίς νά έχουμε 
σαφή άντίληψη πού πάμε κα ί τί Αποφασίζουμε. 'Η  σύγχυση κα ί ή άβε- 
βαιότητα ήταν έκδηλη. Α μ ίλη τοι κα ί κατσούφηδες τά μέλη τής ΚΕ, πού 
δούλευαν έξω άπό τήν έδρα τού ΠΓ έτοιμάζονταν νά φύγουν. Κανένας 
δέν πλησίαζε στό καζάνι μέ τόν πρωϊνό πατσά, πού άχνιζε στό γειτονικό 
λειβαδάκι. Δέν άκούστηκαν τά  συνηθισμένα άστεϊα καί πειράγματα, πού 
γίνονταν πάντα, δταν χω ρίζονταν παλιοί σύντροφοι, ούτε άκούστηκε ό 
γνωστός π ιά  στήν κατοχή άποχαιρετισμός: «Καλή άντάμωση στά γούνα- 
ράδικα».

Σ ’ ένα παγκάκι καθόταν ό Μ ανιάτης βυθισμένος σέ σκέψεις. Τόν 
πλησίασα καί τόν ρώτησα τί έχει. Προσωπικά δέν έχω τίποτα, μού άπάν-
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τησε. Αύτό δμως δέν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει κείνο πού κάναμε 
έμείς δλοι σήμερα: Τά είπαμε, ξεθυμάναμε κα ί στό τέλος γλύψαμε έκεϊ 
πού φτύναμε! Ά λοίμονο  στό λαό μας! Καί χωρίς νά περιμένει ν ’ άκούσει’ 
τή δική μου γνώμη, πήγε στό άλογό του, άνέβηκε καί ξεκίνησε, κουνώντας 
τό χέρι του γ ιά  άποχαιρετισμό.

Έ φ υ γα  καί γώ γιά  τόν συνοικισμό πού έμενε ή ΚΕ τού ΕΑΜ.
Στά γραφεία  ήταν συγκεντρωμένα δλα τά μέλη τής ΚΕ. "Ημουνα τόσο 

πολύ έξαντλημένος πού τράβηξα άμέσως στό κρεβάτι μου. Μ άταια προσ
πάθησα νά άποκοιμηθώ. Μ αύρες σκέψεις μέ βασάνιζαν. Σηκώθηκα καί 
βγήκα έξω στή χαράδρα γ ιά  νά πλυθώ. Ό τ α ν  γύρισα βρήκα στά Γ ραφεία 
έναν άπό τούς συνδέσμους τοΰ Ίω αννίδη. Μέ καλούσαν στό ΠΓ. "Εφυγα 
άμέσως.

Στό Γραφείο τού ΠΓ ήσαν οί Σιάντος, Ζεύγος καί Παρτσαλίδης. Ό  
Σιάντος μού έδωσε τό κείμενο τού τηλεγραφήματος, πού είχε σταλεί στό 
Κάιρο στίς 29 τού Ιούλη , καί μού είπε πώς πρέπει νά τό βάλω στήν ΚΕ 
τού ΕΑΜ γιά  νά έπικυρωθεϊ τυπικά. Δήλωσα πώς αύτό θά μού είναι δύσ
κολο νά τό κάνω γιατί κιόλας δλα τά μέλη τής ΚΕ ξέρουν πώς έχει σταλεί 
κάποιο συμβιβαστικό τηλεγράφημα καί δτι στό συνοικισμό τών συνεργα- 
ζόμενων μέ τό ΕΑΜ γίνεται λόγος γιά  άμεση άναχώρηση υπουργών τοΰ 
κινήματος γιά  τό Κάιρο. Μάλιστα άναφέρονται καί όνόματα πού θά άνα- 
λάβουν υπουργεία. Καί πρόσθεσα: Νομίζω πώς καλύτερα θά ήταν γιά  τό 
Κόμμα μας νά σταλεί στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ ό Παρτσαλίδης στή θέση μου, 
καί νά έξηγήσει γιατί αύτός υπόγραψε τό τηλεγράφημα κι όχι έγώ, ή κά
ποιος άπό τά  μέλη τής Γραμματείας τής ΚΕ τού ΕΑΜ. Έ γ ώ  δέν είμαι πιά  
δ κατάλληλος Γενικός Γραμματέας τού ΕΑΜ , ύστερα άπό δσα μεσολάβη
σαν στήν τριμηνία μετά τό Λ ίβανο καί τά σκληρά ένάντια στόν Π απαν
δρέου τηλεγραφήματα πού ύπόγραφα. Τώρα π ιά  τό ΕΑΜ θά είναι δύ 
ναμη στήριξης τής Πανεθνικής κυβέρνησης καί ό Γραμματέας της θάχει 
συχνές συνεργασίες με τόν πρωθυπουργό.

-  Μά δέν θά είναι πρωθυπουργός ό Π απανδρέου, μού άπάντησε ό 
Ζεύγος.

-  Αύτό δέν τό ξέρω, είπα. Δέ νομίζω πώς γ ιά  νά κρατήσουμε κοντά 
μας τόν Σβώλο δέν θά κάνουμε κα ί άλλες ύποχωρήσεις.

’Ακολούθησε μιά ζωηρή συζήτηση. Στάθηκα άμετακίνητα στήν άπό- 
φασή μου νά μή ξαναπάω  στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ.

Χρειάστηκε νά μπει στή μέση δ Ίωαννίδης.
Μπήκε στό Γραφείο πολύ άγριεμένος. Χωρίς νά μέ άκούσει μού θύ

μισε πώς τήν άπόφαση νά στείλουμε ύπουργούς σέ μιά κυβέρνηση Ε θ ν ι
κής 'Ενότητας τήν ψήφισα κα ί έγώ κα ί δέν καταλαβαίνει γιατί τώρα χω 
ρίζω τίς εύθύνες μου καί άρνούμαι νά  έφαρμόσω τή γραμμή πού καθόρισε 
ή ΚΕ τού ΚΚΕ.

’Εξήγησα πώ ς δέν χωρίζω τίς  εύθύνες μου γιά  τήν άπόφαση πού πή
ραμε στή συνεδρίαση τής ΚΕ. Τό τηλεγράφημα δμως πού στάλθηκε δέν 
έκφράζει τό πνεύμα τής άπόφασής μας. Δεχτήκαμε νά μπούμε σέ μιά κυ-
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βέρνηση, μέ φερέγγιο πρωθυπουργό, γ ιά  νά έξασφαλίσουμε τή λαϊκή κυ
ριαρχία καί τίς  έπαναστατικές κατακτήσεις τοΰ λαοΰ. Πρίν ά π ’ όλα δμως 
γιά  νά έξασφαλίσουμε τό δυνάμωμα τού άγώνα γιά  τήν άπελευθέρωση τής 
χώρας άπό κάθε ξενικό ζυγό. Τό τηλεγράφημα τονίζει τήν άποδοχή τής 
συμφωνίας τού Λίβανου καί τήν πραγματοποίηση τής ένότητας στά πλα ί
σια καί τίς άναλογίες συμμετοχής στήν κυβέρνηση, δπως καθορίζοντα ι 
άπό κείνη τή συμφωνία. Δέν ζητάει καμιά έγγύηση. Πέρα ά π ’ αυτά υπάρ
χει κα ί τό ουσιαστικό ζήτημα δτι παραγνωρίστηκε καί υπερφαλαγγίστηκε 
ή ΚΕ τού ΕΑΜ καί ό Γενικός Γραμματέας της, πού δημιουργεί σοβαρό
τατη άνωμαλία καί ζήτημα ήθικής τάξης γιά  τό ΚΚΕ καί προσωπικά γιά 
μένα.

’ Μέ διέκοψε ό Ίω αννίδης καί σέ έντονο ύφος μού είπε: Ά σ τ α  αύτά. 
Δέν θ ’ άρχίσουμε τίς χτεσινές φλυαρίες. Ε ίνα ι έντολή κα ί θά πάς νά τήν 
πραγματοποιήσεις.

’Ακολούθησε ζωηρή συζήτηση, μπήκε πρόβλημα κομματικής πειθα ρ
χίας, έκτοξεύτηκαν άκόμα καί άπειλές γ ιά  μέτρα. Μόνο ή ψ υχρα ιμία καί 
ή λογική τού Σιάντου έβαλε τέρμα σέ μιά παραπέρα όξυνση τής διαφοράς. 
Ό  Σιάντος πρότεινε νά λυθεί τό ζήτημα στή Γραμματεία, καί έγινε δεκτή 
ή πρότασή του.

’Από τίς φωνές κα ί τίς διαμαρτυρίες τού Παρτσαλίδη, πού άκουσα 
καθισμένος στό προαύλιο τών γραφείων, κατάλαβα πώς δυσκολεύονταν 
τό ΠΓ νά πάρει άπόφαση. Ό  Παρτσαλίδης δέ δεχόταν νά άναλάβει Γενι
κός Γραμματέας τής ΚΕ τού ΕΑΜ. Μόνο δταν τού ύποσχέθηκαν πώς θά 
παραμείνω κα ί έγώ σάν όργανωτικός γραμματέας ύποχώρησε.

Βγήκε ό Ζεύγος καί μέ κάλεσε νά μπώ στό γραφείο. "Οταν μού άνα- 
κοινώθηκε ή άπόφαση, έγώ άρνήθηκα κατηγορηματικά κάθε καθοδηγη- 
τική δουλειά στήν ΚΕ τού ΕΑΜ. Δήλωσα πώ ς είμαι έτοιμος νά πάω σέ 
όποιαδήποτε άλλη θέση. "Υστερα άπό πολλές συζητήσεις άποφασίστηκε 
νά συνοδέψω τόν Παρτσαλίδη καί νά  τόν παρουσιάσω στήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ 
σάν άντιπρόσωπο τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ ύποδείχνοντάς τον γιά  άντικαταστάτη 
μου στή θέση τού Γενικού Γραμματέα. Ό  Παρτσαλίδης νά διαβάσει τό 
τηλεγράφημα πρός τήν κυβέρνηση τού Καϊρου κα ί νά ζητήσει τήν έπικύ- 
ρωσή του. Μετά τό τέλος τής συνεδρίασης τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ  άμέσως νά 
φύγουμε καί ol δυό (Π αρτσαλίδης κι' έγώ) γιά  τήν Ρούμελη: Ό  Π αρτσα
λίδης θά άντιπροσώπευε τήν ΚΕ τού ΕΑΜ στό Συνέδριο τού ΕΑΜ Στε
ρεός καί έγώ θά άναλάμβανα γραμματέας τής Κομματικής ’Οργάνωσης 
Περιοχής Στερεάς, μέ δεύτερο γραμματέα τόν Ά ρ ίστο  Βασιλειάδη. Ό  
Μ ανιάτης θά έμενε μέλος τής ’Επιτροπής καί τού Γραφείου τής ΚΟΠΣ.

Ή  άντικατάσταση τού Ή λία  Μ ανιάτη γινόταν, δπως τό δικαιολόγησε 
τότε τό ΠΓ, γιά  λόγους «ύγείας». Στήν πραγματικότητα άπό τή μέρα πού 
άντικαταστάθηκε μέχρι τήν «άπελευθέρωση» καί άργότερα μέχρι τή Βάρ
κιζα, έμεινε άχρησιμοποίητος. Μετά τήν άπελευθέρωση γύρισε στήν 
’Αθήνα, στήν οίκογένειά του. Βαρειά άρρωστος, άβοήθητος κα ί ξεχασμέ
νος άπό τό Κόμμα πέθανε τόν Ιδιο χρόνο, στά 1945. Έ φ υ γε  άπό τή ζωή
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βαθειά τραυματισμένος δταν οί μαύρες «προφητείες» του είχαν έπαλη- 
θευτεί μέ τήν πιό μεγάλη τραγικότητα.

Μιά άποψη τοΰ Α. Τζήμα πού διατυπώθηκε μεταπολεμικά.

Ό  Ά ντρέα ς  Τζήμας; μέλος τής ΚΕ τού ΚΚΕ, άπουσίαζε -  δπως γράψαμε
-  καί δέν πήρε μέρος στη συνεδρίαση τοΰ Αύγούστου. Πολλά χρόνια άρ- 
γότερα, στίς 16.6.51, σέ έκθεσή του πρός τήν ΚΕ τού ΚΚΕ, διατύπωσε τίς 
άπόψεις του. Νά πο ιά  ήταν ή γνώμη του:

«.... "Αλλο ζήτημα τώρα άν ό Ρούσος όδηγήθηκε πρόωρα σ’ αύτήν, 
κι άλλο έπίσης άν ύπήρχε ή δχι καλύτερος τρόπος χειρισμού τού 
ζητήματος (π.χ. δχι άμεση υπογραφή μιάς συμφωνίας στό Λίβανο). 
Καλώς εϊτε κακώς, μέ έξουσιοδότηση είτε δχι (αύτό είναι ζήτημα 
καθαρά έσωτερικό δικό μας) ή συμφωνία ύπογράφτηκε. Καί μεΐς 
στό βουνό, τήν άποκηρύξαμε καί γ ιά  ένα δυό μήνες άρνούμασταν νά 
συμμετάσχουμε στήν κυβέρνηση πού μέ βάση τή συμφωνία αύτή 
σχηματίστηκε. 'Η  σύντομη χρονική περίοδος τού Λιβάνου, τών δ ια 
πραγματεύσεων αύτών, στάθηκε πολύ διδακτική γιά  τό Κόμμα καί 
άπόδειξε: α) πόσο Απροετοίμαστοι ήμασταν γ ιά  νά άντιμετωπί- 
σουμε τήν εύλύγιστη, έζαιρετικά έπιδέξια, πολιτική τών ’Αγγλων 
καί τών πρακτόρων τους πού, δντας προσανατολισμένοι π ιά  στήν 
άνοιχτή έπέμβαση, βρήκαν τόν τρόπο νά τήν καλύψουν μέ τίς πιό  
δημαγωγικές έκδηλώσεις γ ιά  τήν έθνική ένότητα. Ή  σύντομη χρο
νική περίοδος, πού άκολούθησε μετά τό Λίβανο, δσο βάσταξε ή άρ
νησή μας ν ’ άναγνωρίσουμε τή συμφωνία αύτή κα ί νά  συμμετά
σχουμε στήν κυβέρνηση, στάθηκε πολύ διδακτική γιά  τό κόμμα καί 
Απέδειξε: β) πώς μέ τήν πολιτική μας άκαμψία μπορούμε νά  χ ά 
σουμε κατακτημένες θέσεις μέσα στόν έλληνικό λαό. Γιατί αυτός 
ήταν έξαιρετικά εύαίσθητος γιά  τήν έθνική ένότητα, έναντίον τών 
Γερμανών κα ί γ ιά  τήν έξασφάλιση ένός όμαλοΰ περάσματος στή 
μεταπολεμική ζωή κα ί δέν ύπήρχε άλλος δρόμος γ ιά  νά τόν κρατή
σουμε κάτω άπό τήν έπιρροή μας καί νά  τόν πείσουμε μέ τήν Ιδια 
του τήν πείρα, δτι ’Α γγλοι κα ί ντόπ ιοι έκμεταλλευτές κάθε άλλο 
παρά τήν ένότητα καί τήν δμαλότητα έξυπηρετούν, παρά νά συμμε
τάσχουμε στήν κυβέρνηση τού Λιβάνου, έστω καί μέ τούς βαρείς 
δρους, πού αύτός μάς έπέβαλε. (Ή  συμμετοχή ήταν πολύ π ιό  συμ- 
φέρουσα ά π ’ τήν άρνηση συμμετοχής πού ήταν όλέθρια).
Αύτή ή άποκήρυξη τής συμφωνίας καί ή άρνησή μας νά  συμμετά
σχουμε στήν κυβέρνηση πού δείχνει μιά πολιτική δυσκαμψία γ ιά  τήν 
άντιμετώπιση μιάς πολιτικής κατάστασης, πού αιφνιδιαστικά, άπό- 
τομα μάς δημιουργήθηκε, άποτελεϊ Ινα  σεχταριστικό λάθος πρώτου 
μεγέθους. Εύτυχώς δέ βάσταξε πολύ. Μ ά τό λίγο αύτό χρονικό δ ιά 
στημα πρέπει νά μάς έχει πείσει γ ιά  τό πόσο έπιζήμια είναι γιά  μάς,
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πον άποτελούσαμε πραγματική έξουσία στό βουνό, νά  μπεί τό ζή
τημα έξουσίας δταν τό θέλανε ol "Αγγλοι καί ή κυβέρνηση τοϋ έξ- 
ωτερικού.
Έ μ εΐς είχαμε έναν έχθρό ν ’ άντιμετωπίσουμε, τούς Γερμανούς. Ά ν  
έπιμέναμε στό λάθος μας αύτό, άνοίγαμε διπλό μέτωπο χωρίς νά 
είμαστε σέ θέση νά έπιχειρήσουμε τίποτα ούσιαστικό ένάντια στούς 
Ά γγλους καί τήν κυβέρνηση τού έξωτερικού. Α ντ ίθετα , οί τελευ
ταίοι, θά διεξήγαγαν ένα πραγματικό πολιτικό πόλεμο έναντίον 
μας, θά μάς άπομόνωναν άπό έξωτερικές συμπάθειες, θά μείωναν 
τήν έπιρροή μας στό λαό καί τίς εύθύνες γιά  τή διάσπαση τού έθνι- 
κοαπελευθερωτικού άγώνα καί τής μή Αποτελεσματικής πάλης κατά 
τών Γερμανών, θά τίς φορτώνανε σέ μάς. Θ ά έρχονταν καλύτερα 
προετοιμασμένοι γιά  τήν έπέμβαση κα ί τήν ένοπλη σύγκρουση μαζί 
μας κα ί άφού σ’ δλο τό μεταξύ διάστημα θά είχαν έπιτύχει νά  ρ ί
ξουν σέ μάς τίς εύθύνες γ ι’ αύτήν. Α ναγνω ρίσαμε τήν πιό δυσμενή 
γιά  μάς πολιτική συμφωνία, κι αύτό όχι μονάχα δέν άλλαξε τήν 
πραγματική κατάσταση στήν Ε λ λά δ α , άλλά άντίθετα δυνάμωσε τε
ράστια τήν έπιρροή μας, άφού δλος ό κόσμος, τόσο στό έσωτερικό 
δσο καί στό έξωτερικό, είχε άπτές άποδείξεις δτι γιά  τήν ένότητα 
ένάντια στούς Γερμανούς έμεΐς κάναμε τίς π ιό  μεγάλες θυσίες.
Ά π ’ τήν άλλη μεριά δτι οί Ά γγ λ ο ι κα ί ή κυβέρνηση δέν έκαναν 
τίποτε γιά  νά βοηθήσουν τόν πόλεμο αύτόν ...».17

ΣΤΟ Ν Κ Α ΤΗ Φ Ο ΡΟ  ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥ Ν ΘΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗ

Κύριο χαρακτηριστικό τής νέας γραμμής: Δουλοπρέπεια.

Ό  Σβώλος θριάμβευε. Αίσθανόταν τόν έαυτό του κυρίαρχο κα ί άνεξέλεγ- 
κτο. Τώρα μπορούσε νά κάνει τό διαχωρισμό τού κινήματός μας άπό τούς 
Σλάβους κα ί νά  δηλώσει άπερίφραστα τήν προσκόλλησή μας στή Μεγάλη 
Βρετανία, άπό τήν όποία  κα ί περιμένουμε τή συνδρομή «... γ ιά  τήν άνοι- 
κοδόμηση τής χώρας». Έ τ σ ι τό «Δελτίο ειδήσεων» τής Π ΕΕΑ , στίς 5 Αύ- 
γούστου, δημοσίευε δηλώσεις τοϋ Προέδρου Σβώλου, πού τίς μετέδωσε μέ 
τηλεγράφημα τού «Πρακτορείου Ε λεύθερης Ε λλάδας» . Σ τίς  δηλώσεις 
αύτές ό Σβώλος άφοϋ έπλεκε τό έγκώμιο τής πολεμικής δράσης τών συμ
μάχων, ξεχωρίζοντας τήν Ιδιαίτερη συμβολή τής Μ εγάλης Βρετανίας, πού 
«... έδώ καί τέσσερα χρόνια άντιμετώπιζε μόνη σάν βράχος τό πανίσχυρο 
κύμα τού ναζισμού», άναφερόταν στούς ήρωικούς άγώνες τού έλληνικού

17. ’Αρχεία ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. Έκθεση ’Αντ. Τζήμα.
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λαοϋ, Αρχίζοντας άπό τό Αλβανικό μέτωπο μέχρι κείνη τή στιγμή. Συγκε
κριμένα έγραψε: «... Ο ί εισβολείς έχουν περιοριστεί ουσιαστικά μέσα στίς 
πόλεις». Στή συνέχεια ό Σβώλος έλεγε: «Λυπούμαι πού δέν έφερα τό χα ρ
μόσυνο άγγελμα δτι πραγματοποιήθηκε ή έθνική ένότητα». πού «... πα ρα 
μένει μόνιμος σκοπός μας». «Γιά τήν καθυστέρηση δέ φταίξαμε έμεϊς...». 
«Δέ σκεφτήκαμε ποτέ νά παραβλέψουμε τίς συμβουλές τών Μεγάλων 
Συμμάχων μας καί Ιδιαίτερα τής Μεγάλης Βρετανίας»! Καί κατέληγε ό 
Σβώλος: «Έ χουμε Ιδιαίτερη συνείδηση τών δεσμών πού Από ένάμισι α ι
ώνα υπάρχουν μεταξύ τών λαών Ε λλά δ ος καί Μεγάλης Βρετανίας. 'Υ πο
λογίζουμε δλως ιδιαιτέρως στή συνδρομή τής Μεγάλης Βρετανίας γ ιά  τήν 
Ανοικοδόμηση τής χώρας».

Σέ μιά περίοδο πού ή πολιτική τής πάλης γιά  τήν έθνική Ανεξαρτησία
-  σάν ένα άπό τά Απαραίτητα μεγάλα προβλήματα τής έπανάστασης -  
είχε γίνει προγραμματικό στοιχείο τού μεγάλου έαμικού κινήματος, ή 
παραδοχή άπό μέρος τών κομμουνιστών τών θέσεων πού άνάπτυξε, μέ τίς 
δηλώσεις του, δ Σβώλος, θά σήμαινε Ιδεολογική συνθηκολόγηση μέ τήν 
άντίδραση. Διευκολύνονταν Αγγλική παρεμβολή στά έσωτερικά μας, μέ 
Αναπόφευκτο Αποτέλεσμα νά Αλλάξει ή πορεία τών έξελίξεων καί άκόμα 
ό έσωτερικός συσχετισμός τών ταξικών δυνάμεων σέ βάρος τού λαού.

Μπροστά στόν άμεσο κίνδυνο πού διαγραφόταν, άπό τίς νέες υποχω 
ρήσεις καί παραχωρήσεις τού ΚΚΕ στούς συνοδοιπόρους Αστούς ριζο
σπάστες καί μέσω αύτών στούς "Αγγλους καί τή χρεωκοπημένη Αστική 
πολιτική ήγεσία, έκδηλώθηκαν Αντιδράσεις στό μηχανισμό τής Π ΕΕΑ  καί 
τό λόχο φρουράς. Ό  θόρυβος πού ξεσηκώθηκε δέν μπορούσε νά Αφήσει 
Ανεπηρέαστα τά στελέχη τού ΚΚΕ, τού ΕΑΜ καί αύτής τής ϊδιαε τής 
ΠΕΕΑ.

'Η  Γραμματεία τού ΚΚΕ υποχρεώθηκε νά καλέσει έκτακτα ένα άκτίφ 
τών στελεχών τού μηχανισμού κα ί τής φρουράς στήν έδρα τής ΠΕΕΑ , 
δπου ό ίδιος ό Ίω αννίδης προσπάθησε νά δικαιώσει τήν άπόφαση τοϋ 
κινήματος. Κάναμε -  είπε -  μιά Ακόμα «γενναία πολιτική πράξη», γ ιά  νά 
Αποδείξουμε πώς «κατανοούμε τή σοβαρότητα τής στιγμής». Π αρ' δλο 
πού τό έαμικό κίνημα μπορεί νά λευτερώσει μόνο του τήν Ε λ λά δ α  καί νά 
πάρει τήν έξουσία, δέν τό κάνει αύτό γ ιά  νά μή χυθεί «άδελφικό αίμα» 
καί νά έξασφαλιστεί όμαλό πέρασμα άπό τή γερμανική κατοχή στήν έλευ- 
θερία καί τή δημοκρατική έκφραση τού λαού γ ιά  τόν τρόπο πού θέλει νά 
κυβερνηθεί. "Αν κα ί αύτή τή φορά δέ βρούμε κατανόηση άπό τήν πλευρά 
τών Αστικών κομμάτων καί τήν κυβέρνηση τού έξωτερικού, τότε αύτοί θά 
φέρνουν δλη τήν εύθύνη γιά  δ ,τι έπακολουθήσει. Ε μ ε ίς  περισσότερο ένω- 
μένοι, κάτω άπό τή δική μας λαοκρατική κυβέρνηση, μέ τόν Πρόεδρο 
Σβώλο έπικεφαλής, θά προχωρήσουμε στήν Έ θν ικ ή  ’Απελευθέρωση καί 
θά κατοχυρώσουμε τήν ’Ανεξαρτησία καί τή Λαϊκή κυριαρχία.

Τά λόγια τού Ίω αννίδη δέν έπειθαν τό Ακροατήριό του. Ο ί περισσό
τερες Αντιδράσεις ήσαν άπό τούς έλασίτες κα ί τά  κομματικά στελέχη πού 
δούλευαν στίς μαζικές όργανώσεις καί τό μηχανισμό τής ΚΕ τού ΕΑΜ.
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Τό μέλος τής Γραμματείας τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ καί άντιπρόσωπος τοΰ 
ΕΕΑΜ  Δ. Μαργιώλης π.χ. είπε πώς ή έργατική τάξη κα ί ό άγωνιζόμενος 
έλληνικός λαός ποτέ δέ θά συγχωρέσουν τό ΚΚΕ κα ί τό ΕΑΜ  γιά  τήν 
παραχώρηση πού κάνουν τώρα. Δέν έχουν τό δικαίωμα γ ιά  νά κρατήσουν 
στήν Π ΕΕΑ  μιά δμάδα σαστισμένων άστών διανοουμένων, γ ιά  νά εύνου- 
χίσουν τόν έπαναστατικό της χαρακτήρα. Ό  Χρ. Καλαϊτζής, άντιπρόσω- 
πος τής Π ΕΔΥ, μίλησε γιά  όπορτουνιστικό κατρακύλισμα. Χρειάστηκε ή 
έπέμβαση τού Ζεύγου κα ί τού Παρτσαλίδη γ ιά  νά χαλαρωθεί κάπω ς ή 
ένταση στό άκτίφ.

"Οταν τελείωσε τό άκτίφ  είδοποιήθηκα νά μείνω στό γραφείο τού 
Ίω αννίδη. Σχολιάζαμε μέ τόν Ζεύγο τίς άντιδράσεις τών κομμουνιστών, 
πού ήταν καί δικές μας άνησυχίες. "Οταν μπήκε στό γραφείο ό Ίω αννίδης 
δέ ζήτησε έξηγήσεις γιά  τή στάση μελών τής ΚΕ τού ΕΑΜ  άλλά τά ’βαλε 
μέ μένα. Μέ κατηγόρησε πώς δέ φρόντισα νά προετοιμάσω τά μέλη τοΰ 
ΚΚΕ πού μετέχουν στήν ΚΕ τού ΕΑΜ  γιά  τό νέο «τακτικό έλιγμό» πού 
υποχρεωθήκαμε νά κάνουμε γιά νά διατηρήσουμε τήν ένότητα τής ΠΕΕΑ 
καί τού ϊδιου τού ΕΑΜ. Μού έκανε παρατήρηση γιατί άκόμα δέν είχα 
ένημερώσει τήν ΚΕ τού ΕΑΜ γιά  τό τηλεγράφημα πού είχε σταλεί στίς 29 
τοΰ Ιούλη .

Ε ξήγησ α  πώς άμέσως μετά τή συνεδρίαση τής ΚΕ τού ΚΚΕ δήλωσα 
στό γραμματέα τού Κόμματος (Σιάντο) πώς δέν μπορώ νά φέρω τό τηλε
γράφημα στήν ΚΕ τού ΕΑΜ  καί νά ζητήσω τήν έγκριση κα ί τή «νομιμο
ποίησή» του έκ τών υστέρων. Παρακάλεσα νά  άναλάβει αύτή τή δουλειά 
ό Παρτσαλίδης, πού κατά τή γνώμη μου θά πρέπει νά  μπει έπικεφαλής 
τού ΕΑΜ. Κι αύτό δχ ι μόνο γιά  νά δικαιολογηθεί ή παράτυπη έμφάνισή 
του γ ιά  λογαριασμό τοΰ ΕΑΜ , άλλά, κυρίως, γ ιατί μέ τή νέα γραμμή 
πορείας, τό ΕΑΜ πά ει νά γίνει στήριγμα Π ανεθνικής Κυβέρνησης κα ί θά 
είναι καλό στή θέση τού Γενικού Γραμματέα νά είναι ένα ήγετικό στέλε
χος τού ΚΚΕ, μέ πολιτικά καί κοινοβουλευτικά φόντα. ’Ακόμα, δήλωσα, 
πώς ύστερα άπό τά τόσα τηλεγραφήματα πού ύπόγραψα, άρνητικά γιά  τή 
συμφωνία τού Λιβάνου κα ί προσβλητικά γιά  τήν κυβέρνηση τών έξορί- 
στων δέν είμαι τό κατάλληλο πρόσωπο γ ιά  συνεργασία μέ τούς έκπροσώ- 
πους τών άστικών κομμάτων. Πολύ περισσότερο πού δέν έχω πειστεί 
άκόμα γιά  τήν άναγκαιότητα κα ί τή «σκοπιμότητα» τής νέας σοβαρής 
παραχώρησής μας. Ό  σ. Ζεύγος μπορεϊ νά  βεβαιώσει τή Γραμματεία πώς 
οί Σβώλος κα ί Τσιριμώκος δέ μέ θεωρούν «συνεργάσιμο» κα ί ή άπομά- 
κρυνσή μου άπό τό ΕΑΜ  άσφαλώς θά διευκολύνει τήν έαμική κα ί δημο
κρατική συνεργασία τώρα κα ί μετά τήν άπελευθέρωση.

Ό  Ίω αννίδης έκνευρισμένος σηκώθηκε νά φύγει. Ό τ α ν  έφτασε στήν 
πόρτα τού γραφείου γύρισε καί είπε:

-  θ ά  γίνει κα ί αύτό! Μή φύγεις. Περίμενε στό άλλο δωμάτιο. Καί γυ 
ρίζοντας πρός τόν Ζεύγο είπε:

-  Στείλε τόν ’Α ράπη (σύνδεσμο) νά φωνάξει τόν Γιώργη κα ί τόν Μή- 
τσο (Σιάντο κα ί Παρτσαλίδη).
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"Υστερα άπό μιά ώρα περίπου, άρχισε ή συνεδρίαση τής Γραμματείας 
τοϋ ΠΓ τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. ’Από τίς φωνές πού άκουσα κατάλαβα πώς κάτι 
δέν πάει καλά. Σέ λίγο μέ κάλεσαν στό γραφείο. Ό  Σιάντος μέ πληροφό
ρησε πώς ή Γραμματεία τοϋ ΠΓ άποφάσισε νά στείλει στήν ΚΕ τοϋ ΕΑΜ, 
σάν άντιπρόσωπο τού ΚΚΕ, τόν σ. Μήτσο Παρτσαλίδη. Θ ά πρέπει νά 
φροντίσεις νά  γίνει άμέσως συνεδρίαση τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ , νά παρουσι
άσεις τόν Παρτσαλίδη σάν άντιπρόσωπο τού ΚΚΕ, στή θέση σου, κα ί ό 
Π αρτσαλίδης θά προτείνει νά μείνεις κα ί σύ μέλος τής ΚΕ.

Δήλωσα κατηγορηματικά πώς δέ δέχομαι νά  μείνω στό ΕΑΜ  ούτε 
σάν Γραμματέας, ούτε σέ άλλο πόστο τής ΚΕ του.

Δέχτηκα όμαδική έπίθεση μέ χαρακτηρισμούς καί άπειλές γιά  άμεσα 
αύστηρά κομματικά μέτρα. Κράτησα τήν ψ υχρα ιμία μου άλλά δέν ύποχώ- 
ρησα. Στίς άπειλές άπάντησα πώ ς μπορούν βέβαια νά μέ διαγράψουν άπό 
τό Κόμμα, άλλά άπό τό χαράκωμα τής έπανάστασης δέν μπορούν νά μέ 
βγάλουν.

Πιθανό αύτή ή Ιστορία νά είχε άσχημο τέλος γιά  μένα, άν δέν έρχό- 
ταν σέ βοήθειά μου ό Σιάντος. ’Αναγνώρισε πώς είχε γίνει πολύ δύσκολη 
ή θέση μου στήν ΚΕ τού ΕΑΜ  τόν τελευταίο καιρό, κα ί ή άντικατάστασή 
μου άσφαλώς εγινε άναγκαία  καί θά ώφελήσει τό Κόμμα καί τό κ ίνημα  
Πρότεινε νά πάω  Γραμματέας τής ’Επιτροπής τού ΚΚΕ Περιοχής Στερε- 
άς, σ’ άντικατάστασή τοϋ άρρωστου Ή λ ία  Μ ανιάτη.

Έ φ υ γα  άπό τή συνεδρίαση πολύ εύχαριστημένος πού θά άπομακρυ- 
νόμουν άπό τήν έδρα τής ήγεσίας κα ί θά βρισκόμουν άνάμεσα στό λαό 
καί τούς άντάρτες.

Ό  Μήτσος Παρτσαλίδης Γενικός Γραμματέας τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ.

Πέρασαν 2-3 μέρες κα ί ό Παρτσαλίδης δέν έρχόταν νά παρουσιαστεί στήν 
ICE τού ΕΑΜ. Αύτό μέ κρατούσε σέ άνησυχία. Καί άλλες φορές -  δπως 
έγραψα — είχε άποφασιστεί ή άντικατάστασή μου άπό τό ΕΑΜ , χωρίς 
δμως νά πραγματοποιηθεί. Τά μέλη τής ΚΕ τού ΕΑΜ δέν ήξεραν τίποτα 
γιά  τήν άλλαγή, ή κά τι είχαν άκούσει κα ί κάνανε πώς δέν ξέρουν. Ε π ί 
μονα ζητούσαν νά  γίνει συνεδρίαση. 'Υ ποχρεώθηκα νά  έπισκεφτώ τό 
Γραμματέα τοϋ ΚΚΕ γιά  νά ζητήσω νά μπει τέρμα στήν άταξία , πού δη
μιουργούσε ή άναβλητικότητα τού Παρτσαλίδη.

Ό  Σιάντος μ’ άκουσε προσεκτικά κα ί μού είπε νά περιμένω άκόμα 
λίγο καί θά δούμε τί θά γίνει. Φ αίνεται πώς είδε τήν άπογοήτευσή μου 
καί πρόστεσε: «Καί ό Παρτσαλίδης διστάζει νά  άναλάβει, άλλά καί μεϊς 
δέν τό ’χουμε άποφασίσει δριστικά. θ ά  έξαρτηθεϊ άπό τήν άπάντηση τού 
Καίρου».

Τού άπάντησα πώς δέν πρόκειται σέ καμιά περίπτωση νά μείνω στό 
ΕΑΜ καί αύτό νομίζω πώ ς είναι συμφέρον τού κόμματος. Μού είναι άδύ- 
νατο νά συνεργαστώ μέ τόν Σβώλο κα ί μέ τούς άλλους κ ι αύτή ή συνεργα-
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Αντρέα ς Τζήμας (Σαμαρινιώ της)

Μ ήτσος Παρτσαλίδης, ό νέος  
Γεν. γραμματέας τού ΕΑΜ

312



σία άπό τώρα κα ί πέρα θά γίνεται π ιό  άναγκαία καί υπεύθυνη. Μη μέ 
φέρνετε σέ δύσκολη κομματική θέση.

-  Καλά, καλά, μέ καθησύχασε ό Σιάντος. Καταλαβαίνω πόσο δύσ
κολη είναι ή θέση σου. Σύντομα θά λυθεί καί αύτό τό ζήτημα!

Τό βράδυ τής Ιδιας μέρας, 6 Αύγούστου, μέ πήρε ό Σιάντος στό τηλέ
φωνο καί μού είπε νά  καλέσω τήν ΚΕ τού ΕΑΜ σέ συνεδρίαση τήν άλλη 
μέρα τό πρω ί κα ί τό άπόγευμα νά φύγω γ ιά  τή Ρούμελη.

-  Π ρ ίνφ ύγεις, πρόστεσε, νά  περάσεις άπό τό σπίτι μου γιά  νά μιλή
σουμε. Σού έχω κα ί μιά έκπληξη.

Τό πρω ί στίς 7 Αύγούστου συνήλθε σέ συνεδρίαση ή ΚΕ τού ΕΑΜ. 
στήν όποία έκανα τήν τελευταία μου εισήγηση, μέ μιά σύντομη άνασκό- 
πηση τής δράσης τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ άπό τή συγκρότηση τής Κεντρικής 
Έ πιτροπή ς, τής όποίας σ’ δλο τό διάστημα τής καθοδηγητικής δράσης της 
ήμουνα ό έπικεφαλής της, καί δήλωσα δτι τό κόμμα μου άποφάσισε νά μέ 
στείλει σ’ άλλο τομέα κομματικής δουλειάς. Στέλνει σάν άντιπρόσωπο τής 
ΚΕ τού ΚΚΕ, στή θέση μου, τό σύντροφό μου κα ί μέλος τού ΠΓ τής ΚΕ 
τού ΚΚΕ, Δ. Παρτσαλίδη. τόν όποϊο κα ί σάς παρουσιάζω.

Ό λ ο ι οί άντιπρόσωποί τών κομμάτων κα ί όργανώσεών, μέλη τής ΚΕ 
τού ΕΑΜ , μέ συγκίνηση άναφέρθηκαν στή συναγωνιστική συνεργασία 
μας στά δύσκολα χρόνια, μέσα στή φωτιά τής παρανομίας, στήν ’Αθήνα 
καί στή συνέχεια στό Βουνό. Σταμάτησαν στήν προσωπική μου συμβολή 
καί δλοι έκδήλωσαν τή λύπη τους πού άποχωριζόμαστε στίς παραμονές 
τής άπελευθέρωσης. Έ γ ιν ε  πρόταση νά σταλεί στό ΚΚΕ παράκληση νά 
παραμείνω στήν ΚΕ τού ΕΑΜ καί συντάχτηκε άπόφαση μέ τήν όποία μού 
άπονέμονταν ό υψηλός τίτλος τού «Ε θνικού  Ή ρω α». Εύχαρίστησα τούς 
συνεργάτες μρυ γιά  τήν έκτίμηση καί τήν τιμή πού μού κάνανε, υπενθυμί
ζοντας πώς ή μεγάλη τιμή άνήκει στό κόμμα μου, τό ΚΚΕ, πού μού έδινε 
τίς δυνάμεις κα ί τά μέσα καί έπαιρνα μέρος στήν έκτέλεση τών άποφά- 
σεων μαζί μέ τό σύνολο τών δυνάμεων του.

Μιά άνοιχτόκαρδη συζήτηση μέ τόν Σιάντο.

Μετά τήν άπαλλαγή μου άπό τήν ΚΕ τού ΕΑΜ  έφυγα, άφήνοντας τή συ
νεδρίαση, πού είχε νά άντιμετωπίσει σοβαρότατα ζητήματα κα ί νά  άνα- 
δείξει τό νέο Γενικό Γραμματέα της, πού δπως προβλέπονταν έκλέχτηκε ό 
άντιπρόσωπος τού ΚΚΕ Μήτσος Παρτσαλίδης.

Σύμφωνα μέ τήν έντολή πού είχα έπισκέφτηκα τό Γραμματέα τού 
ΚΚΕ στό σπίτι του. Ό  Σιάντος ήταν δρθιος κα ί βυθισμένος σέ σκέψεις 
έκανε «αίμοβόρικες», δπως λέγαμε στίς φυλακές, βόλτες στό δωμάτιο. Γιά 
πρώτη φορά, έγώ τουλάχιστο, δέν τόν βρήκα καθισμένο πίσω  άπό τό 
γραφείο του, μέ τά  γεροντίστικα γυαλάκια χαμηλά στή μύτη του, νά 
γράφει.

Σέ μιά γωνιά τού ϊδιου δωματίου, έκεί πού ήταν μιά πρόχειρη κουζι- 
νίτσα, καθόταν ή Βαγγελιώ, ή γυναίκα τού Σιάντου κα ί δίπλα της ή Ή ρώ ,
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ή γυναίκα μου. Αύτή ήταν ή έκπληξη πού μού φύλαγε ό Σιάντος. Μού 
είπε πώς τό ΠΓ άποφάσισε νά  τήν πάρω μαζί μου στή Ρούμελη. (Τότε ή 
Ή ρώ  δούλευε στήν ΠΕ Μ ουζακιού, ύπεύθυνη τών γυναικών κα ί στενα- 
χωρέθηκε δταν άκουσε πώ ς θ ’ άφηνε τήν όργάνωσή της).

Ό  Σιάντος άφού μέ ρώτησε γ ιά  τή συνεδρίαση τής ΚΕ τού ΕΑΜ καί 
τήν παράδοση τής δουλειάς μου στόν Παρτσαλίδη, γύρισε τήν κουβέντα, 
δπως ήταν φυσικό, στά πρόσφατα γεγονότα:

-  Φεύγεις, Θανάση, μού είπε, σέ μιά στιγμή πού πολύ θά ’θελα νά  
βρισκόσουν κοντά μας. Δέν μπορούσε δμως νά γίνει διαφορετικά. Παρα- 
τράβηξες κα ί σύ τό σχοινί. 'Α ς  είναι! Νά δούμε τώρα πώ ς θά τά  καταφέ
ρει ό Παρτσαλίδης. ’Εκεί πού θά πά ς δούλεψε, σήκωσε τό λαό στό πόδι, 
δυνάμωσε τόν ΕΛΑΣ κα ί πρόσεχε πολύ. θ ά  βρεις άσχημη κατάσταση άπό 
κάτι Ροβεσπιέρους κα ί Π απαθω μάδες .18 Ό  κακόμοιρος ό Μ ανιάτης είχε 
χάσει τήν κατάσταση άπό τά  χέρια του. Κι δταν παραζοριστεϊς Ελα σέ 
μάς, είμαστε κοντά κα ί δέ θά χάνεις πολύ καιρό.

-  Καί βέβαια θά ’ρχομαι δταν βρίσκω δυσκολίες, τού άπάντησα. Τό 
πρόβλημα πού μέ άπασχολεΐ δέν είναι αύτό. Ε ίνα ι πού δέν ξέρω καλά- 
καλά τί θέλουμε. "Ως τώρα παλεύαμε γ ιά  τή λαϊκή έξουσία κα ί τή φ τιά 
χναμε. Τώρα γ ιατί παλεύουμε; θ ά  σώσουμε τίς λαϊκές κατακτήσεις μπαί
νοντας σέ μιά κυβέρνηση πού στηρίζεται στό άστικό σύνταγμα κα ί θά 
θελήσει νά  έπαναφέρει άτόφιες τίς παλιές άξίες κα ί λειτουργίες τού 
Κράτους;

Δέν μού άπάντησε άμέσως. Πήγε πίσω  άπό τό γραφείο του, έκανε 
πώς διάβαζε μιά δακτυλογραφημένη σελίδα καί μετά σήκωσε τά  δακρυ- 
σμένα μάτια του, τά  κάρφωσε πάνω  μου κα ί είπε:

-  Ναί, τά μπλέξαμε τά πράγματα, άλλά μπορούμε νά τά διορθώσου
με. θ ά  προσπαθήσω νά δώσω στούς συντρόφους νά  καταλάβουν πώς μέ 
τίς  ύποχωρήσεις φέρνουμε π ιό  κοντά τίς αίματηρές συγκρούσεις. 'Α ν  δλοι 
σας κινήσετε τίς όργανώσεις άποφασιστικά κατά τών Γερμανών κα ί τών 
συνεργατών τους, άν ξεκαθαρίσετε τά μετόπισθεν άπό τά  καθάρματα, 
τούς ναπολέοντες κα ί τούς τσαούσηδες, θά βάλουμε τούς Ά γγ λο υ ς  καί 
τήν κυβέρνηση τού Καίρου μπροστά σέ τετελεσμένα γεγονότα, θ ά  ύπο- 
χρεωθοΰν νά σεβαστούν τίς λαϊκές κατακτήσεις, ή θά μείνουν έξω άπό τήν 
'Ελλάδα. Νά τί πρέπει νά κάνεις!

-  Μά αύτή τή γραμμή νομίζω πώς τήν άπορρίψαμε, παρατήρησα. 
Γιατί δμως συνεχώς υποχωρούμε; Δέν καταλαβαίνεις πώς σέ σένα, τό 
Γραμματέα μας, θά πέσει ή όργή τού λαού;

Ό  Σιάντος ταράχτηκε. Κατάλαβα πώς είχα προχωρήσει πολύ κα ί

18. Ό  Ροβεσπιέρος ήταν διοικητής τής ’Εθνικής Πολιτοφυλακής κα( τοϋ στρατοπέδου 
κρατουμένων στό Βάλτο καί δ Παπαθωμάς γραμματέας τής Κομματικής ’Οργάνωσης 
Ξηρομέρσυ-Βάλτου. Είχαν κατατρομοκρατήσει τήν περιοχή καί ϊκαναν έκτελέσεις πολιτών 
χωρίς άποφάσεις Στρατοδικείων τοΰ ΕΛΑΣ. Μέ άπόφαση τής ΠΕΕΑ καθαιρέθηκαν καί 
κλείστηκαν στή φυλακή. Τους ίσωσε δμως ή «άμνηστία» τής κυβέρνησης Παπανδρέου.
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στεναχωρέθηκα. Γιά νά άποφύγω την άπάντησή του σηκώθηκα καί 
άπλωσα τό χέρι μου νά τόν Αποχαιρετίσω. Μέ Αγκάλιασε, μέ φίλησε καί 
κρατώντας τό χέρι μου σφικτά στό δικό του, μού είπε:

-  Γιατί, Θανάση, μού βάζεις έσύ τέτοιο έρώτημα; Μήπως δέν έζησες 
δλα αύτά τά  χρόνια κοντά μας;... Γραμματέας!...

Π οιός Γραμματέας; "Ολοι μέ γράφετε στά παλιά σας τά παπούτσια!

Κουβέντα μέ τόν Παρτσαλίδη στό δρόμο γιά τή Ρούμελη.

Έ φ υ γα  άπό τό σπίτι τού Σιάντου μέ μαύρες σκέψεις. Στό δρόμο συνάν
τησα τόν Παρτσαλίδη κα ί έμαθα πώ ς θά φεύγαμε μαζί. Γινόταν τό συ
νέδριο τού ΕΑΜ τής Στερεός Ε λλά δ α ς κα ί θά έκανε τήν πρώτη έπίσημη 
έμφάνισή του σάν Γενικός Γραμματέας τού ΕΑΜ.

Μέ μιά μικρή καθυστέρηση ξεκινήσαμε τό Απόγευμα στίς 7 τού Α ύ
γούστου 1944. "Ολες τίς τελευταίες μέρες, άπό τίς Αρχές τού Αύγούστου 
σχεδόν, δέν είχαμε κοιμηθεί. Ε ξαντλημένοι καί οϊ δυό μας Από τήν κού
ραση κοιμηθήκαμε πάνω  στά άλογα. "Οσο προχωρούσαμε στά βουνά ό 
χωραφόδρομος στένευε σέ μονοπάτια κα ί Απότομους γκρεμούς. 'Η  Ή ρώ  
έτρεχε Από τόν ένα στόν άλλο γ ιά  νά μάς κρατάει ξύπνιους. Βλέποντας 
πώς κινδυνεύαμε νά γκρεμοτσακιστούμε άρχισε νά τραγουδάει. Μά τό 
τραγούδι μάς νανούριζε.

Είχαμε περάσει τήν Καστανιά κα ί τραύούσαμε πρός τό Φ ουρνά. Κα- 
τεβήκαμε άπό τά άλογα κα ί βαδίζαμε δίπλα-δίπλα. Έ τσ ι, δπως ήταν φυ
σικό, άρχισε μιά κουβέντα, γύρω  άπό τά  τόσο σοβαρά προβλήματα πού 
έβαζαν οί έξελίξεις. Βαθιά έπηρεασμένος άπό δσα είχα άκούσει άπό τόν 
Σιάντο, ρώτησα τόν Παρτσαλίδη:

-  Γιατί, Μήτσο, σύ πού πρ ίν λίγες μέρες χαρακτήρισες τή συμφωνία 
τού Λιβάνου προδοτική, στή συνεδρίαση τής ΚΕ έγινες ένο.ς άπό τούς πιό 
θερμούς ύποστηριχτές της;

-  Μά δέν μπορούσε νά γίνει διαφορετικά, θ ά  χάναμε τόν Σβώλο, 
ίσως καί τόν Τσιριμώκο μέ τήν ΕΛΔ καί θά μέναμε μόνοι ο ί κομμουνιστές 
στό ΕΑΜ, μού άπάντησε.

-  Καί γιατί νά μείνουν ο ί Σβώλοι κα ί οί Τσιριμώκοι στό ΕΑΜ , δταν 
τό εύνουχίζουν καί τό σπρώχνουν στήν ΑγκαλιΑ τών Ά γγλω ν κα ί τής μο- 
ναρχοφασιστικής Αντίδρασής; ξαναρώτησα.

-  Γιά ποιόν μοναρχοφασισμό μιλάς; Ό  πόλεμος αύτός θά θάψει όρι- 
στικά κάθε φασιστικό υπόλειμμα. Τό ’χουν διακηρύξει ο ί σύμμαχοι καί 
δλα ξεκαθαρίστηκαν στή Διάσκεψη τής Τεχεράνης. Ό λ ο ι οΐ λαοί, μικροί 
καί μεγάλοι, θά ’χουν άναφαίρετο δικαίω μα ν ’ άποφασίζουν γ ιά  τή χώρα 
τους. Ή  είσοδος τού κινήματός μας στήν κυβέρνηση θά άποτελέσει έγγύ- 
ηση γιά  τίς  κατακτήσεις καί τά δημοκρατικά δικαιώματα τού λαού.

-  Καί οί «σφαίρες έπιρροής» πού τόσο έπίμονα «μασουλάει» ό Σβώ
λος;
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-  Α ύτά είναι λόγια τού δρόμου. Σφαίρες έπιρροής δέν ύπάρχουν. 
Ά λ λά  ot Ά γγ λο ι, δέν πρέπει νά ξεχνούμε πώ ς Εχουν συμφέροντα στά 
Βαλκάνια καί τή Μεσόγειο καί άσφαλώς ένδιαφέρονται γ ιά  τήν 'Ελλάδα. 
Μέ δικούς μας ύπουργούς στήν κυβέρνηση κα ί μέ κατάλληλους χειρ ι
σμούς, πού νά σκορπούν τίς προκαταλήψεις πώς πάμε γιά  βίαιη κατά
ληψη τής Εξουσίας, θά πειστούν ο ί Ά γ γ λ ο ι πώ ς εϊμαστε σύμμαχοί τους 
καί θά βοηθήσουν στήν όμαλή δημοκρατική Εξέλιξη.

-  Δηλαδή πιστεύεις πώς άν μπούμε στήν κυβέρνηση καί ot υπουργοί 
μας θά συμπεριφέρονται «εύγενικά» καί μέ κατανόηση, ένώ Εμείς μέ τόν 
ΕΛΑΣ θά λευτερώνουμε τήν 'Ελλάδα καί θά δυναμώνουμε τήν Α ύτοδιοί
κηση καί τή λαοκρατική Εξουσία -  τέτοιες όδηγίες μού δόθηκαν άπό τόν 
Σιάντο -  αύτοί οί ντόπιοι κα ί ξένοι άντιδραστικοί θά ήσυχάσουν κα ί θά 
άποφύγουμε τήν σύγκρουση μέ τούς Ά γγλο υ ς;

-  Χμ... ξέρω κι έγώ... δμως άν δέν τήν άποφύγουμε ή εύθύνη θά είναι 
δική τονς!...

-  Καί τί μ’ αύτό; Επέμενα στήν Ερώτησή μου.
-  Πώς τί μ’ αύτό; Θ ά άποκαλυφτεϊ ό κατακτητικός ρόλος τής Α γ 

γλίας καί θά καταδικαστεί άπό τήν παγκόσμια κοινή γνώμη.
-  Στό μεταξύ, δμως, Εμεΐς θά ’χουμε σκλαβωθεί, άντέτεινα.
-  Γιατί θά ’χουμε σκλαβωθεί: Μήπως άν δεχτούμε άνοικτή καί 

άπρόκλητη Επίθεση θά σταυρώσουμε τά χέρια; Στήν Επίθεση θά άπαντή- 
σουμε μέ άντεπίθεση καί θά ’χουμε μαζί μας όλο τό λαό κα ί τήν παγκό
σμια συμπαράσταση.

-  Καί τί λέν οί Σοβιετικοί; ρώτησα.
-  Δ ιαβάζεις τά «Δελτία Ειδήσεων» μέ τά ραδιοφω νικά νέα. Συνεχώς 

ή Μόσχα μιλάει γ ιά  όριστική συντριβή τού φασισμού κα ί γ ιά  θρίαμβο τών 
δημοκρατικών λαών!

-  Ρωτώ τί λέν οΐ «δικοί μας» Σοβιετικοί. Γιά μένα είναι πρόβλημα ot 
δυό νυκτερινές Επισκέψεις τους καί ot πολύωρες συζητήσεις σας, τίς μέρες 
πού συνεδρίαζε ή ΚΕ. Βέβαια τό ΠΓ μάς διαβεβαίωσε πώς δέν έκαναν 
καμιά πολιτική υπόδειξη. Μά έτσι είναι άραγε; Κι άν πραγματικά δέν 
είπαν τίποτα, πώ ς μπορεϊ νά  Εξηγηθεί αύτή ή άδ ιαφορία ;

-  Πραγματικά, μού άπάντησε, μάς δήλωσαν καθαρά πώς δέν έχουν 
Εντολές πολιτικού, άκόμα καί στρατιωτικού χαρακτήρα. Ε ίναι άπλού- 
στατα ένα «συνεργείο συγκέντρωσης πληροφοριών στρατιωτικής φύσης» 
γιά  λογαριασμό τής Σοβιετικής Στρατιωτικής Ά ποστολής πού στάλθηκε 
άπό καιρό στό Γενικό ’Επιτελείο τού Λαϊκού Α πελευθερω τικού Στρατού 
τής Γιουγκοσλαβίας. Δέχτηκαν όμως νά μεταβιβάσουν μέ τά  δικά τους 
μέσα δ,τι θέλουμε στή Μόσχα ή καί άλλού.

Ό  Παρτσαλίδης είχε κουραστεί καί άνέβηκε στό άλογό του. Προχω
ρούσαμε δίπλα - δίπλα. Γιά κάμποση ώρα σιωπούσαμε. Ξαφνικά, σάν νά 
είχε όλοκληρώσει στό μυαλό του κάποιο συλλογισμό, έσκυψε πρός τό μέ
ρος μου καί μού είπε:

-  Βέβαια, άν ot διεθνείς συνθήκες τό έπέτρεπαν καί βρίσκαμε κα τα

316



νόηση άπό τά γειτονικά Βαλκανικά κινήματα καί κυρίως άπό τόν Τίτο, ό 
δρόμος τής άνεξάρτητης πορείας μέ τήν Π ΕΕΑ , σάν μοναδική πραγμα
τική κυβέρνηση, είναι ό προτιμότερος κα ί άσφαλέστερος γιά  τήν όλοκλή- 
ρωση τής λαϊκής νίκης.

-  Γιατί, Μήτσο, ρώτησα, δέ φροντίσαμε σοβαρά νά συνεννοηθούμε 
μέ τά Βαλκανικά Κόμματα καί νά βάλουμε τέρμα στίς παρεξηγήσεις πού 
μάς ζημιώνουν δλους; Δέ νομίζεις πώ ς τώρα είναι καιρός νά κάνουμε μιά 
δλοκληρωμένη συμφωνία, άκόμα κα ί Κοινό Βαλκανικό Γενικό Στρατη
γείο, πού τότε ήταν πρόωρο;

-  Δέν είναι τόσο άπλά τά πράγματα, Θανάση, μού άπάντησε ό Π αρ
τσαλίδης. Έ χ ω  πολλές άμφιβολίες άν δ Τίτο θά δεχόταν τώρα μιά τέτοια 
συμφωνία. Ά κ ό μα  καί έμεΐς δέν είμαστε μόνοι γ ιά  νά κάνουμε τέτοιες 
συμφωνίες χωρίς κίνδυνο νά πεταχτεϊ στόν άέρα ή Π ΕΕΑ . Κι αύτή τή 
στιγμή αύτό είναι δ ίκοπο μαχαίρι!...

Είχαμε μπει στά μονοπάτια τών βουνών κα ί ύποχρεωθήκαμε νά 
μπούμε ό ένας πίσω  άπό τόν άλλο, κρατώντας τά άλογά μας άπό τά  χαλι
νό. 'Η  συζήτησή μας σταμάτησε σ’ αύτό τό σημείο.

Ο ί συζητήσεις μου μέ δυό άπό τά  π ιό  ύπεύθυνα στελέχη τού ΚΚΕ καί 
τού ΕΑΜ -ΕΛΑΣ κα ί τότε κα ί άργότερα πολύ μέ άπασχόλησαν. Ή  ήγεσία 
μας είχε χάσει τήν πίστη στή δυνατότητα τής νίκης τού λαού κα ί τό χειρό
τερο στήν έπαναστατική συνεργασία τών βαλκανικών λαϊκοδημοκρατικών 
κινημάτων.

Μέσα στη φωτιά τής μάχης.

Ε ξαντλημένοι όλότελα, περισσότερο άπό τήν άυπνία  κα ί δχι άπό τήν 
κούραση, φτάσαμε τά  χαράματα στό Φουρνά. Α ποφασ ίσαμε νά διακό- 
ψουμε γ ιά  λίγες ώρες τήν πορεία  μας. Ή  Ή ρ ώ  μ’ έναν άπό τούς συνοδούς 
μας, πήγαν νά βρούν κάποιον ύπεύθυνο νά μάς παραχωρήσει στέγη. 
Ε μ ε ίς  ξαπλωθήκαμε σ’ Ινα άλώνι κι άμέσως άποκοιμηθήκαμε. Σέ λίγο 
μάς ξύπνησαν καί μάθαμε πώς στό χωριό βρίσκονταν ό συνταγματάρχης 
Π απασταματιάδης, δ ταγματάρχης Μ ακρίδης καί ό Δεσποτόπουλος τού 
ΓΣ τού ΕΛΑΣ. Πήγαμε στό προσωρινό τους Γραφείο. Ό  Δεσποτόπουλος 
μάς πρόσφερε ένα ζεστό νεράκι, χρωματισμένο άπό κάποιο χόρτο, πού τό 
Ανύψωνε σέ «τσάι». Στό μεταξύ ό Μ ακρίδης μάς πληροφόρησε πώ ς σ’ δλη 
τήν Ε λ λά δ α  σημειώνεται τίς τελευταίες μέρες κίνηση Γερμανών μέ συμμε
τοχή ταγματασφαλιτών, «έθνικιστών» συμμοριτών, χωροφυλάκων, κομι
τατζήδων κα ί δπλισμένων κουτσόβλαχων. ΟΙ έπιδρομές έχουν βασικά 
τρομοκρατικό χαρακτήρα. Παντού ά π ’ δπου περνούν σκορπούν τό θ ά 
νατο στούς άμαχους κα ί καίνε χωριά. Ε ίνα ι φανερό, μάς είπε, πώς ol 
Γερμανοί έτοιμάζονται νά  άδειάσουν τήν Ε λ λά δ α  κα ί νά  έξασφαλίσουν 
τίς κεντρικές άρτηρίες κίνησης τών τμημάτων τους. Ε ίδ ικά  στή Ρούμελη 
καί τήν Ά ττικ οβο ιω τία  άπό τίς τέσσερις τού μήνα άρχισαν μεγάλες έκκα-
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θαριστικές έπιχειρήσεις. Ή  XIII μεραρχία άνάφερε πώ ς άντιμετωπίζει μέ 
έλαστική άμυνα έπιθέσεις άπό τρεις κατευθύνσεις κα ί ζήτησε νά  σταλούν 
ένισχύσεις. Π ιθανό νά  έκκενωθεΐ τό Καρπενήσι. Ό  Μ ακρίδης είπε πώ ς 
θά έφευγε άμέσως νά βοηθήσει δ ϊδ ιος τή διοίκηση τής Στερεός, άλλά δέν 
μπορεΐ γιατί άπουσιάζει άπό τό Γενικό ό Σαράφης.

Βέβαια, ύστερα άπό τίς πληροφορίες αύτές, λόγος γιά  ξεκούραση δέν 
μπορούσε νά γίνει. Ό  Παρτσαλίδης άποφάσισε νά γυρίσει στήν έδρα τής 
Π ΕΕΑ , μιά καί ή έαμική συνδιάσκεψη τής Στερεός πού ήταν σκοπός τού 
ταξιδιού του, θά άναβαλλόταν. Έ γ ώ , ή Ή ρ ώ  καί ένας σύνδεσμος φύγαμε 
άμέσως. "Οταν φτάσαμε στό Καρπενήσι βρήκαμε τό λαό συγκεντρωμένο 
στήν πλατεία. Ό  καπετάνιος τής XIII μεραρχίας Τάσος Λ ευτεριάς κα τα
τόπιζε τό λαό γιά  τήν πορεία  τών έπιχειρήσεων κα ί έδινε όδηγίες στόν 
άμαχο πληθυσμό πώς καί σέ ποιές κατευθύνσεις θά έπρεπε νά κινηθεί, γιά 
νά μή βρεθεί στόν άξονα κίνησης τού έχθρού. Τούς διαβεβαίωσε πώ ς ή 
διατροφή καί προστασία τους είναι βασικό καθήκον τής μεραρχίας καί 
τών πολιτικών όργανώσεων κα ί τούς ευχήθηκε καλή συνάντηση πολύ 
γρήγορα στήν ϊδ ια  πλατεία.

Μ αζί μέ τόν καπετάνιο πήγαμε στά Γραφεία τής ΚΟΠΣ, δπου έφτα- 
σαν κα ί τά μέλη τού Γραφείου πού βρίσκονταν στήν έδρα. Ό  Λευτεριάς 
μάς κατατόπισε γιά  τήν πορεία τών έπιχειρήσεων: Μ ιά φάλαγγα Γερμα
νών, πού κινήθηκε στίς 5 Αύγούστου άπό Ά γ ρ ίν ι καί έφτασε στόν Πλά
τανο, χτυπήθηκε έπανειλημμένα κα ί ύποχρεώθηκε νά συμπτυχθεΐ. Στίς 6 
Αύγούστου άλλη φάλαγγα άπό τό ’Α γρίνι προχώρησε πρός τά  Σίδερα, 
δπου γίνονταν σκληρές μάχες. Φ άλαγγα άπό τή Λαμία κατέλαβε τήν Πα- 
λιοβράχα καί τή Σ περχιάδα κα ί γίνονταν μάχες στόν "Αγιο Γιώργη, πάνω  
στό δρόμο πρός τό Καρπενήσι. Στή συνέχεια ό Λευτεριάς άνάπτυξε τά 
σχέδια καί τίς προοπτικές τής διοίκησης τής μεραρχίας κα ί τά μέτρα πού 
πάρθηκαν γιά  τούς άμαχους.

Πληροφορίες φέρνανε μεγάλες μάχες στήν περιοχή Ά μ φ ισ σ α ς καί 
μιά σοβαρή έπιτυχία τής V ταξιαρχίας στό χωριό Καρούτα. δπου έκμη- 
δενίστηκε γερμανικό τμήμα άπό 300 άντρες. 105 πιάστηκαν αιχμάλωτοι 
κα ί οί υπόλοιποι σκοτώθηκαν.

’ Ανέλαβα τά καθήκοντα τού Γραμματέα τής ΚΟΠΣ κα ί κάναμε ένα 
προσωρινό καταμερισμό δουλειάς. Α ποφασίσαμε ό άρρωστος Μανιάτης 
νά άκολουθήσει τή διοίκηση τής Μεραρχίας. Ό  Δ. Π απαγιάννης νά πε- 
ράσει στήν περιοχή Ά γρ ιν ίου . Έ γ ώ  θά πήγαινα στήν V ταξιαρχία κα ί ό 
Βασιλειάδης μέ άλλα μέλη τής ΚΟΠΣ κα ί τό μηχανισμό θά έπρεπε νά 
κινηθούν πρός Πενταγιού.

Τό ίδ ιο  βράδυ άδειασε τό Καρπενήσι.
Δέ θά περιγράφουμε τίς μάχες, πού τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ τίς έκτίμησε 

σάν τίς πιό μαζικές κα ί όργανωμένες έπιχειρήσεις, πού έκανε ό ΕΛΑΣ. ΟΙ 
Γερμανοί μπήκαν στό Καρπενήσι, έκαψαν μεγάλο τμήμα τής πόλης, άλλά 
σύντομα, κάτω άπό τήν πίεση τοϋ ΕΛΑΣ, ύποχρεώθηκαν νά τό άφήσουν. 
Στίς έπιχειρήσεις πήραν μέρος περί τίς 20.000 Γερμανοί κα ί άρκετοί ταγ
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ματασφαλίτες άπό τ ό ’Α γρίνιο καί τή Ναύπακτο. Ό  ΕΛΑΣ άντιπαράθεσε 
14 τάγματα, μέ δύναμη 5.500 μαχητές. ΟΙ άπώλειες τών έπιδρομέων ήσαν 
περίπου 700 νεκροί καί 1.500 τραυματίες. Ό  ΕΛΑΣ έχασε σέ νεκρούς 
πάνω  άπό 300 μαχητές. ΟΙ έπιχειρήσεις αύτές θά μπορούσαν νά έχουν 
άκόμα σκληρότερες συνέπειες γ ιά  τούς κατακτητές καί τούς προδότες, άν 
ό ΕΛΑΣ διέθετε άρκετά πυρομαχικά καί δέ σημειωνόταν κάποια  διστα- 
χτικότητα σέ όρισμένες διοικήσεις τμημάτων ισχυρών κα ί δοκιμασμένων 
σέ προηγούμενες μάχες. Τό ΓΣ πήρε μέτρα καί άφαίρεσε διοικήσεις άπό 
όρισμένα ύπεύθυνα στελέχη τού ΕΛΑΣ.

’Εξαιρετική, δπως πάντα, ήταν ή δράση τής V ταξιαρχίας. Π αρακο
λούθησα τίς μάχες τής περιοχής Καρούτα-Γαρδικίτσα, στήν Ταράτσα 
Γκιώνας, στό Μ αλανδρίνο, στό Λ ιδωρίκι, πού άναγκάστηκαν ot έλασίτες 
νά τό έγκαταλείψουν, δταν έξαντλήθηκαν δλα τά πυρομαχικά τους. ΟΙ 
"Άγγλοι σύνδεσμοι, πού βρίσκονταν στήν περιοχή, ύπόσχονταν έκτακτη 
ένίσχυσή μέ ρίψεις άπό άεροπλάνα, άλλά ούτε καί άπό κείνα πού είχανε 
δέν έδωσαν στόν ΕΛΑΣ. Ή  ταξιαρχία  κατάγγειλε στό Γενικό τήν τακτική 
τών Ά γγλω ν καί τό Γενικό στίς 31 Αύγούστου μέ τηλεγράφημά του έκανε 
έκκληση στό ΣΜ Α γιά  άμεση ένίσχυσή σέ πυρομαχικά.

Τίς ίδ ιες μέρες πού ot Γερμανοί άρχισαν τίς έκκαθαριστικές έπιχει- 
ρήσεις, κινήθηκε, δπως πάντα, κα ί ό Ζέρβας ένάντια στόν ΕΛΑΣ. Μέ 
δύναμη περίπου 2.000 άντρες, έπιτέθηκαν, στίς 7 Αύγούστου, άπό Μα- 
λούνι μέχρι Σουλόπουλο καθώς κα ί στά Γραμμενοχώρια. Πέρασαν βόρεια 
άπό τόν Καλαμά κα ί κατέλαβαν τά χωριά Βρυσούλα, Λεπτοκαρυά, Κα- 
ραμίτσα κα ί Μαρούλι. Στίς 12 Αύγούστου τό 15ο σύνταγμα τού ΕΛΑΣ, 
πού άντιμετώπιζε τόν Ζέρβα, δέχτηκε γερμανική έπίθεση καί άναγκά- 
στηκε νά υποχωρήσει στή Μ ουργκάνα. Τά χω ριά πού άδειασε ό ΕΛΑΣ τά 
καταλάμβαναν ot έδεσίτες, χωρίς νά  ένοχλούνται άπό τούς Γερμανούς. 
Ά κ όμα  καί στήν πόλη τής Ά ρ τ α ς  μπήκαν ot ζερβικοί καί στίς 13 Α ύγού
στου έπιασαν 60 έαμίτες, κάτω άπό τήν προστασία τών Γερμανών κα ί τών 
χωροφυλάκων. Ot συνεχείς έπιθέσεις τού ΕΛΑΣ ύποχρέωσαν τούς Γερ
μανούς νά ξαναγυρίσουν στίς βάσεις τους. Μ αζί τους έφευγαν καί ot έδε
σίτες άπό τίς περιοχές πού είχαν πάρει άπό τόν ΕΛΑΣ.

Ot έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, πού βάσταξαν δεκαπέντε κα ί πάνω 
μέρες, είχαν τελειώσει στήν περιοχή Καρπενησιού, μά ot έπιδρομεϊς άφη
σαν πίσω τους δεκάδες καμένα χωριά κα ί τό μισό σχεδόν Καρπενήσι 
καταστραμμένο. Στή Βοιωτία ή V ταξιαρχία  συνέχιζε τίς μάχες, δταν ένα 
τηλεγράφημα τού Β' Γραμματέα τής ΚΟΠΣ Ά ρίστου  Βασιλειάδη μέ κα- 
λούσε άμέσως νά γυρίσω στήν προσωρινή έδρα τής όργάνωσης, στό Γαρ- 
δίκι.

Κάναμε μιά τελευταία συνεργασία μέ τό συνταγματάρχη Ρίγο κα ί τόν 
καπετάνιο, κα ί μέ τόν κομματικό γραμματέα τής ταξιαρχίας κα ί έφυγα.

Τόν καιρό πού ό ΕΛΑΣ κα ί δλες ot δυνάμεις τού λαϊκού κινήματος 
τής Ρούμελης καί τής Ά ττ ικ οβο ιω τίας άπαντούσαν μέ τιμή κα ί συνείδηση
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στό σύνθημα « " Ο λ ο ι  έ π ί  π ο δ ό ς  π ο λ έ μ ο υ  » - τ ό  ίδ ιο  γινόταν καί 
σ’ όλη τήν 'Ε λλάδα -  κα ί ό σοβιετικός στρατός κατηφόριζε άκάθεκτος 
πρός τά Βαλκάνια, τί γινόταν στήν έδρα τής ΠΕΕΑ ;

ΥΠΟ ΤΑΓΗ ΣΤΟΝ «ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜ Ο»;!

Ά κ όμα  μία παγίδα: «Αύτοθυσία» τοϋ Παπανδρέου.

Ή  πρόταση τής Π ΕΕΑ  νά  άντικατασταθεΐ ό Παπανδρέου κα ί νά  πάρουν 
μέρος ol υπουργοί τοϋ έθνικολαϊκοΰ κινήματος στήν κυβέρνηση τού Καί
ρου, έπιδοκιμάστηκε άπό τίς ήγεσίες τών παλαιοδημοκρατικών κομμάτων 
στήν Α θ ή ν α  κα ί άπό τούς άντιπροσώπους τους στό Κάιρο. Κανέναν, έκ- 
τός άπό τούς μοναρχικούς, δέν Ικανοποιούσε ή σύνθεση τής κυβέρνησης 
καί περισσότερο τό πρόσωπο τού πρωθυπουργού. Μόνο ή «... άνάγκη τής 
τηρήσεως συνεχομένου μετώπου έναντίον τού ΕΑΜ» ύποχρέωνε τούς δη
μοκρατικούς ύπουργούς νά παραμένουν στήν κυβέρνηση, δήλωνε τότε ό 
Ρέντης, έκπρόσωπος τών π ιό  άντιδραστικών κύκλων τών παλαιοδημοκρα- 
τικών, ένώ προοδευτικότερα στοιχεία τού κόμματος τών Φιλελευθέρων 
έβλεπαν δυνατότητες συνεργασίας μέ τό ΕΑ Μ .19

Στίς 8 Αύγούστου έφτασε μέ καθυστέρηση τό τηλεγράφημα τού Π α
πανδρέου μέ ήμερομηνία 5.8.1944:

« Ά π ό  τό Κάιρο Ν.Π.45. Είμεθα εύτυχεϊς διότι ύπερνικάτε άδιαλ- 
λαξία τών ήγετών σας κα ί άποφασίζετε νά μετάσχετε είς τήν κυβέρ- 
νησιν δ ιά  τήν πιστήν τήρησιν τών όρων τοϋ ’Εθνικού Συμβολαίου 
τού Λιβάνου. Παρακαλούμεν άποστείλατε τούς άντιπροσώπους σας 
ϊνα άναλάβουν τά συμπεφωνημένα πέντε ύπουργεΐα ΟΙκονομικών, 
Συγκοινωνίας, Γεωργίας, Έ θν ικ ή ς  Οικονομίας κα ί Ε ργα σ ία ς. Σάς 
παρέχω προσωπικώς τήν βεβαίωσιν δτι, πα ρά  τήν άντίθετον όμό- 
φωνον άπόφασιν τού ύπουργικού συμβουλίου, τό πρόσωπο τοϋ ση
μερινού προέδρου τής Κυβερνήσεως δέν πρόκειται νά άποτελέσει 
πρόσκομμα τής Έθνικής Ένώσεως. Μ άς έζητήσατε έπανειλημμένως 
καταγγελίαν τών Ταγμάτων Ά σφ αλείας. Ε ίς τήν καταγγελίαν αύτήν 
έχομεν προβεΐ άπό τής έποχής τοΰ Λ ιβάνου, δπου καί τά έχαρακτη- 
ρίσαμεν ώς όργανα τών Γερμανών πρός ένέργειαν έμφυλίου πολέ
μου. Δέν είναι δμως αί καταγγελίαι α ί όποία ι μποροΰν νά φέρουν

19. Τό «Δελτίο Πληροφοριών» τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ στίς 27.6.44, Εγραφε: «Στό κόμμα τών 
Φιλελευθέρων γίνονται διάφορες ζυμώσεις καθώς καί συζητήσεις μέ τό ΕΑΜ. 'Αναγνωρί
ζουν πώς ol λόγοι γιά τούς όποίους δέν μπήκαν άκόμα στήν κυβέρνηση είναι βάσιμοι. ΟΙ 
κύκλοι αύτοί (Κυρέλος, Βαρβούτης, Νικολαΐδης) δέχονται νά ’ρθουν μαζί μας, άν τούς ύπο- 
6e(ξουμε σάν άντιπροσώπους μας στήν κυβέρνηση».
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Αποτέλεσμα έφ’ δσον έξακολουθεϊ ό σημερινός φαύλος κύκλος τοϋ 
έμφυλίου πολέμου. 'Ο πω ς είπαμε καί είς τόν Λ ίβανον, μόνον ή πρα- 
γματοποίησις τής πλήρους Ε θν ικ ή ς  Έ νώσεω ς μέ τήν συμμετοχήν 
καί τοϋ ΕΑΜ  είς τήν κυβέρνησιν κα ί ή Αντικατάστασις τοϋ ΕΛΑΣ 
μέ έθνικόν στρατόν άνήκοντα είς τήν πατρ ίδα καί ύπακούοντα είς 
τάς διαταγάς τής κυβερνήσεως θά  όδηγήσει τά  Τάγματα Ά σφαλείας 
είς αυτόματον διάλυσιν έπειδή δέν θά εύρεθοϋν Έ λληνες τολμώντες 
νά υψώσουν όπλα  έναντίον τού τακτικού Ελληνικού  Σ τρατού»20 .

Π άρ’ δλες τίς υπεκφυγές γ ιά  τά  Τάγματα Ά σφ αλείας καί τόν «παρά
δοξο» Ισχυρισμό δτι οί Ιδιο ι οί ήγέτες ύπερνίκησαν τήν άδ ιαλλαξία τών 
ήγετών, στό Βουνό έγινε πιστευτό δτι Αποκαταστάθηκε συμφωνία, έφόσον 
γινόταν δεκτός ό μοναδικός δρος τους, νά  μήν προεδρεύσει στήν κυβέρ
νηση ό Π απανδρέου. Ή  ήγεσία τού κινήματος άπάντησε τήν ίδ ια  μέρα:

«Ά ρ ιθ . Ε.Π. 91
Έλληνικήν Κυβέρνησιν Κάιρον
Τηλεγράφημα πέμπτης Αύγούστου έλήφθη σήμερον. ΣΤΟ Π. Συν
επείς τηλεγράφημά μας είκοστής ένάτης Ιουλίου  άναμένομεν μετα- 
φορικόν μέσον πρός ταχείαν άναχώρησιν. ΣΤΟ Π. ’Ογδόη Α ύγού
στου. ΣΤΟ Π. Δ ιά  Π Ε Ε Α  Σβώλος. ΣΤΟ Π. Δ ιά  ΕΑΜ  Παρτσαλίδης. 
ΣΤΟ Π. Δ ιά  ΚΚΕ Σιάντος. ΣΤΟ Π .(21)

Φ αινόταν σάν νά είχαν δλα τελειώσει καί πώς ή Έ θν ικ ή  Κυβέρνηση, 
μέ πρόσωπο κοινής έμπιστοσύνης έπικεφαλής κα ί μέ Έ λλη να  άρχιστρά- 
τηγο, θά έδινε φτερά στό έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα κα ί θά έξασφά- 
λιζε είρηνικό πέρασμα άπό την κατοχή στήν έλευθερία!

Τά πράγματα δμως ήσαν διαφορετικά. Ούτε ό Π απανδρέου έπαυσε 
νά θεωρεί τήν τύχη τής Ε λλά δ α ς  Ιδιωτική του ύπόθεση μά ούτε κα ί ot 
Ά γγ λ ο ι θ ’ άφηναν Απροστάτευτο τόν έκλεκτό τους, φανατικό άντιεαμικό 
καί έτοιμο νά ΑνΑψει κα ί έμφύλιο πόλεμο γ ιά  νά έξυπηρετήσει τά  συμφέ- 
ροντά τους. Α ύτά πού δέν ήξερε ή ήγεσία του λαϊκού κινήματος, τά ήξερε 
πολύ καλά ό Παπανδρέου: ΟΙ Ά γ γ λ ο ι θέλανε «έθνική ένότητα» πού θά 
«ξεδόντιαζε» τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Χαρακτηριστικό είναι τό άπόσπασμα άπό 
μακροσκελές τηλεγράφημα πρός τόν ΤΗντεν τού πρω θυπουργού τής Με
γάλης Βρετανίας:

«... 4. Έ ά ν  τά  πράγματα έξελιχθούν δυσμενώς (πάρουν κατήφορο) 
καί τό ΕΑΜ  καταστεί κύριος τής καταστάσεως θά εΐμεθα ύποχρε- 
ωμένοι νά άναθεωρήσωμεν τήν Απόφασίν μας περί διατηρήσεως τών

20. Σ τ ’ δέμ α τα !  Σ τ ’ δέματα , το μ., 5ος, σελ. 201-202.

(21) 'Οταν ίφτασε τό τηλεγράφημα τοϋ Παπανδρέου στήν ϊδρα τής ΠΕΕΑ, ό Παρτσα
λίδης καί έγώ βρισχόιιασταν στό δρόμο πρός τή Ρούμελη καί δέ μάθαμε τίποτα. Δέν μπο
ρούσε, συνεπώς, νά είχε ύπογράψει ό Ιδιος τό τηλεγράφημα πού Απαντούσε στόν Παπαν
δρέου. Τό σημειώνουμε Απλώς.

ΓΪΙ Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ 321



άποστολών μας (είς Ε λ λά δ α ) καί νά  θέσωμεν τόν 'Ελληνικόν Λαόν 
ώμά πρό τοϋ κινδύνου τού Μπολσεβικισμού. Μού φ αίνετα ι τό ζή
τημα έχει φθάσει είς τό έξής σημεΐον: Ή  υποστηρίζομε τόν Π απαν
δρέου, χρησιμοποιούντες έν άνάγκη κα ί βίαν, ώς έχωμεν συμφωνή
σει. ή παύομεν νά ένδιαφερώμεθα έξ όλοκλήρου διά  τήν 'Ελλά
δα ...(22)»

'Η  Βρετανική κυβέρνηση έσπευσε νά άσκήσει δλο τό κύρος καί τήν 
έπιβολή της στούς ύπουργούς πού προέρχονταν άπό τά  παλαιοδημοκρα- 
τικά κόμματα νά σταματήσουν τήν άντιπολίτευση στόν Παπανδρέου. Ό  
Ή ντεν  έμπιστευτικά προειδοποίησε τήν έλληνική κυβέρνηση πώς «ή κυ- 
βέρνησις τής Αύτού Μεγαλειότητος... έχει τήν πρόθεσιν νά μήν ύπάρξη 
πλέον θέμα παραιτήσεως τοϋ κ. Παπανδρέου».

Καί έπειδή δέν ήταν εύκολο ό ίδ ιος ό Π απανδρέου νά πληροφορήσει 
τήν Π ΕΕΑ  γιά  τήν ύπαναχώρησή του, χωρίς κίνδυνο νά ματαιωθεί ή συμ
μετοχή υπουργών τού λαϊκού κινήματος, ot Ά γ γ λ ο ι άνάθεσαν στούς πα- 
λαιοδημοκρατικούς ύπουργούς νά ζητήσουν άπό τό ΕΑΜ  - ΕΛΑΣ, νά 
παραιτηθεί άπό τό αίτημά του. τής άλλαγής τού πρωθυπουργού, «... μιά 
πού δέν τό θέλουν ot Ά γγλο ι» !

Ξετσίπωτος έκβιασμός.

Στήν Π ΕΕΑ  έφθασε στίς 14 Αύγούστου τό παρακάτω  τηλεγράφημα: 

« Ά π ό  Κ άιρον δ ιά  ΠΕΕΑ . ’Επείγον.
Σννεπεία έπισήμον έμπιστεντικής άνακοινώσεως Α γγλικής κυβερ- 
νήσεως, μή δεχομένης άλλαγήν Προέδρου κυβερνήσεως παραμονάς 
άπελευθερώσεως, κόμμα Φιλελευθέρων, Προοδευτικών, Α γροτικώ ν 
Δημοκρατικών ποιούντα ι τελευταίαν έκκλησιν δπως άποστείλετε 
άντιπροσώπους σας καταλάβουν θέσεις των έν τή κυβερνήσει, ώς 
έχει σήμερον. Έ ν  έναντία περιπτώσει, άναλαμβάνετε τεραστίας εν- 
θννας άπέναντι τοϋ "Έθνους είς στιγμήν πού ή έθνική Έ νότης είναι 
ύπέρ ποτέ άλλοτε άπαραίτητος πρός άντιμετώπισιν τών μεταπολε
μικών προβλημάτων κα ί έπούλωσιν τών έκ τού πολέμου πληγών. 
Βενιζέλος, Σακαλής, Ρέντης».

Ό  έκβιασμός ήταν ξετσίπωτος. Τό τηλεγράφημα τών Βενιζέλου, Σα- 
καλή, Ρέντη είχε καταπληκτική έπίδραση στήν ήγεσία τού έθνικοαπελευ- 
θερωτικού κινήματος, δπως φαίνεται άπό τό παρακάτω  άπόσπασμα τής 
άπόφασης τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ , στίς 15 Αύγούστου 1944:

«Διαπιστώνει όμόφωνα πώς άπό τό παραπάνω  τηλεγράφημα βγαί-

(22) ΟΜνστων Τσώρτσιλ, τομ., 5ος, σελ. 98.
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νει ξεκάθαρα δτι πα ρ ’ όλες τίς συμμαχικές συμφωνίες κα ί διακηρύ
ξεις τού ’Ατλαντικού κα ί τής Τεχεράνης, πώς οί Λαοί θά άφεθούν 
έλεύθεροι νά ρυθμίσουν τά  έσωτερικά τους ζητήματα, έν τούτοις ή 
’Αγγλική Κυβέρνηση, κατά τρόπο πρωτοφανή στήν Ιστορία τής Ε λ 
λάδας, έπεμβαίνει άπροκάλνπτα στά έσωτερικά μας κα ί προσπαθεί 
νά  έπιβάλει σάν Π ρωθυπουργό τόν Π απανδρέου, τόν όποιον όχι 
μονάχα τό άγωνιζόμενο Έ θ ν ο ς  άπέκρουσε άλλά κα ί τά σοβαρότερα 
παλαιά πολιτικά κόμματα τών Φιλελευθέρων, Προοδευτικών καί 
’Αγροτικών Δημοκρατικών ύποστήριζαν κατά τίς πληροφορίες μας 
τήν άπομάκρυνση τοϋ Π απανδρέου. 'Η  ’Αγγλική Κυβέρνηση, μέ τήν 
έπίσημη αύτή άνακοίνωσή, κάνει καθαρό έκβιασμό σέ βάρος μας, 
τόν όποιο προσπαθεί νά συγκαλύψει μέ τή δικαιολογία πώς βρισκό
μαστε σέ παραμονές άπελευθέρωσης τής χώρας κα ί δέν υπάρχει 
χρόνος γ ιά  μεταβολές... »(23). 

θ ά  νόμιζε κανένας, διαβάζοντας τήν παραπάνω  διαπίστωση καί 
καταγγελία, πώ ς ή ύπεύθυνη ήγεσία τοϋ κινήματος, άπό λόγους έθνικής 
άξιοπρέπειας, θά άρνούνταν νά δεχτεί συζήτηση πάνω  σέ καθαρά έσωτε
ρικά προβλήματα μέ τούς ξένους.

Δυστυχώς, δπως φαίνεται, ή καθοδήγηση δέν μπορούσε νά σηκώσει 
τό άνάστημά της κα ί νά  βροντοφωνάξει ΟΧΙ. Έ τ σ ι ή άπόφαση τής ΚΕ 
τού ΕΑΜ, στή συνέχεια της, είναι μικρόψυχη κα ί ταπεινή άποδοχή τής 
κυριαρχίας τών ’Αγγλων, γ ιατί ot Ά γ γ λ ο ι έμμεσα άφήνουν νά ύπονοηθεί 
πώς ή άρνησή μας μπορεϊ νά  φέρει έπιβράδυνση τών άπελευθέρωσης 
(sic), γ ιά  τήν όποία έμεΐς θά φέρουμε τήν εύθύνη κα ί άκόμα πώ ς αύτό θά 
άποτελέσει έμπόδιο γ ιά  τήν παροχή ένίσχυσης γιά  τή μεταπολεμική άνοι- 
κοδόμηση τής χώρας! Έ τ σ ι άποφασίσαμε νά δεχτούμε νά συμμετάσχουμε 
στήν κυβέρνηση κα ί σέ όμοφωνία μέ τήν Π ΕΕΑ  καί τό ΚΚΕ στείλαμε τό 
παρακάτω  τηλεγράφημα:

«Έλληνικήν Κυβέρνησιν Κάιρον. Δ ιά  Βενιζέλον, Μυλωνάν, Σακα- 
λήν, Ρέντην.
Μετά τηλεγράφημά μας άριθ. 85 τής 29ης ’Ιουλίου, περιέχον γεν ι
κός άπόψεις μας δ ι’ ένότητα καί άπάντησιν Πρωθυπουργού άριθ. 
240 τής 5ης Αύγούστου δτι πρόσωπον του δέν πρόκειται νά άποτε- 
λέσει πρόσκομμα Έ θν ικ ής Ένώσεως, έλάβαμεν τηλεγράφημα 241 
τής 10ης Αύγούστου Βενιζέλου, Μ υλωνά Σακαλή Ρέντη ΣΤΟΠ. 
Σταθμίζοντας καλώς σημασίαν έπισήμου άνακοινώσεως ώς πρός 
Πρόεδρον Κυβερνήσεως άναγκαζόμεθα δηλώσωμεν δτι δέν έπιμέ- 
νομεν άλλαγήν Π ρωθυπουργού ΣΤΟ Π. Παρακαλούμεν μεριμνήσητε 
ταχύτερον Ιλευσιν αύτόθι ύπουργών μας ΣΤΟ Π. θεω ροϋμεν άναγ- 
καΐον κα ί σκόπιμον άποφευχθούν Κυβερνητικοί δηλώσεις έν τώ 
μεταξύ ΣΤΟΠ.

(23) Άρχεϊα ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. Φάκελος άποφάοειον τού ΕΑΜ.
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Δ ιά  ΠΕΕΑ Σβώλος ΣΤΟ Π. Δ ιά  ΕΑΜ  Π αρτσαλίδης ΣΤΟΠ. Δ ιά  
ΚΚΕ Σ ιάντος ΣΤΟΠ».

Ή  συνθηκολόγηση είναι πλήρης κα ί χωρίς όρους. Ό λ α  αύτά έγιναν 
σέ άγνοια δλων τών όργανώσεων τοϋ ΚΚΕ καί τού ΕΑΜ  - ΕΛΑΣ, πίσω 
άπό τίς πλάτες τοϋ λαού, κα ί γίνονταν τόν καιρό πού είχε άρχίσει ή Απε
λευθέρωση στά δυό άκρα τής 'Ελλάδας καί ό άγώνας γιά  τήν Απελευθέ
ρωση δλης τής χώρας μέ μόνες τ ίς  δυνάμεις τού ΕΛΑΣ κα ί τού έλληνικού 
λαού.

’Εγκύκλιος τον ΠΓ τοΰ ΚΚΕ: «Πρός δλες τίς όργανώσεις τοϋ ΚΚΕ».

Τό ΠΓ τού ΚΚΕ στίς 16 Αύγούστου, μέ τηλεγράφημά του ένημέρωνε τά  
Γραφεία περιοχών γ ιά  τήν άπόφαση πού πήρε νά  δεχτεί νά  στείλει 
υπουργούς στήν κυβέρνηση Π απανδρέου. Φ αίνεται πώς καταλάβαινε τίς 
άντιδράσεις πού θά παρουσιάζονταν άπό τίς  βάσεις κα ί γ ι’ αύτό τήν άλλη 
κιόλας μέρα έστελνε τήν παρακάτω  έσωκομματική Ανακοίνωση:

ΚΚΕ ’Ελεύθερη ΈλλΑ δα 17,8.44
ΠΓ τής ΚΕ

Πρός δλες τίς όργανώσεις τού ΚΚΕ

Μέ χθεσινό τηλεγρόφημα τό ΠΓ έδωσε στίς όργανώσεις τό γενικό 
κατατοπισμό πάνω  στούς λόγους πού ΑνΑγκασαν τό ΠΓ (μαζί μέ 
τήν Π ΕΕΑ -ΕΑ Μ ) νΑ δεχτεί τήν είσοδό μας στήν Κυβέρνηση έστω 
κα ί ύπό τόν Π απανδρέου.
“Οπως γωρίζετε, ή τελευταία θέση μας πού Ανακοινώθηκε στό 
ΚΑιρο μέ τό τηλεγράφημα τής 29ης ’Ιούλη είναι πώ ς έφόσον ό Π α
πανδρέου, μέ τήν έρμηνεία τής συμφωνίας τού Λιβάνου πού έδωσε 
κα ί τό χειρισμό τών Ελληνικώ ν ζητημάτων πού έκαμε, είναι ό κύ
ριος ύπαίτιος στή μή έπίτευξη τής ’Εθνικής ένότητας, ζητήσαμε νά 
φύγει ό Παπανδρέου καί δηλώσαμε δτι μπαίνουμε στήν Κυβέρνηση. 
Πράγματι έγινε συνεδρίαση τού υπουργικού συμβουλίου, στό όποιο 
ό Παπανδρέου δήλωσε δτι τό πρόσωπό του δέν πρόκειται ν ’ Αποτε- 
λέσει πρόσκομμα στήν ’Εθνική ένότητα. Τούτο καί μάς τηλεγράφησε 
ό Ιδιος. Κατά συνέπεια τό Κόμμα μας Από κοινού μέ τήν Π ΕΕΑ - 
ΕΑΜ τηλεγράφησε τά όνόματα τών ύπουργών του (Ζεύγος - Π ορ
φυρογένης, άπό τό ΚΚΕ, Σβώλος - ’Ασκούτσης άπό τήν Π ΕΕΑ , 
Τσιριμώκος άπό τό ΕΑΜ ). Π αράδοξα δμως στίς 12 πρός 13 Α ύ
γούστου πήραμε τηλεγράφημα ύπ ’ άριθ. 241 μέ ήμερομηνία 10 Α ύ
γούστου, υπογραμμένο άπό τούς Σ. Βενιζέλο, Μυλωνά, Σακαλή,
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Ρέντη (τά  σχετικά τηλεγραφήματα παρατίθενται έσώκλειστα). 
Ό π ω ς  βλέπετε τό τηλεγράφημα μάς πληροφορεί δτι «Συνεπεία έπι- 
σήμου έμπιστευτικής άνακοινώσεως άγγλικής κυβερνήσεως μή δε- 
χομένης άλλαγήν Προέδρου Κυβερνήσεως παραμονάς άπελευθερώ
σεως Κόμματα Φιλελευθέρων, Π ροοδευτικών, ’Α γροτικών Δημο
κρατικών ποιούντα ι τελευταίαν έκκλησιν» νά  στείλουμε τούς άντι- 
προσώπους μας στήν Κυβέρνηση δπως είναι σήμερα αύτή.
Τό Πολιτικό Γραφείο Εκρινε δτι ή έπίσημη έμπιστευτική άνακοίνω- 
ση, πού άναφέρει τό π ιό  πάνω  τηλεγράφημα άποτελεϊ πρωτάκου
στη, κα ί γ ιά  τήν Ε λ λά δ α , έπέμβαση τής άγγλικής πολιτικής στά 
έσωτερικά πράγματα τής χώρας μας. Ή  τέτοια έπίσημη έπέμβαση 
τής άγγλικής κυβέρνησης ύπέρ τού πρωθυπουργού, έξόν πού είναι 
άντίθετη μέ τίς  συμμαχικές άρχές τής αύτοδιάθεσης τών λαών, γιά  
τ ίς  όποιες πολεμούμε, έκθέτει άνάγλυφα κα ί χε ιροπ ιασ τά  τό 
πρόσωπο τού σημερινού Π ρωθυπουργού. ’Εφοδιάζει τόν άγώνα τής 
’Εθνικής μας ’Ανεξαρτησίας μέ άκαταμάχητα έπιχειρήματα, άλλά 
αύτό άφορά τό μέλλον.
Σήμερα τό Κόμμα μας βρίσκεται μπροστά στήν ώμή πραγματικότη
τα, πού κατά τρόπον τελεσιγραφικόν σχεδόν μάς βάζει, μπροστά σέ 
ζωτικό δίλημμα. Τό τηλεγράφημα ύ π ’ άριθ. 241 δέν άφήνει περιθώ 
ριο γιά  διαπραγματεύσεις. Γιά τήν άκρίβεια δλες ol πληροφορίες 
καί ένδείξεις πείθουν δτι τά  γεγονότα έξελίσσονται ραγδαία  μέ γρη
γορότερο άπό δτι ώς τά  σήμερα ρυθμό.
Μ προστά σ’ αύτή τήν κατάσταση τό Π ολιτικό Γραφείο θεώρησε δτι 
τό Κόμμα μας δέν έπιτρέπεται νά  μείνει έξω άπό τήν Κυβέρνηση. 
Μιά τέτοια στάση θά ένίσχυε άκριβώς έκεϊνες τίς άκρες μερίδες, 
πού κάνουν τό πάν γ ιά  νά ματαιώσουν τήν ένότητα κα ί νά έπιβά- 
λουν άντιλαϊκό καθεστώς μέ πρόκληση τού άνοιχτού έμφυλίου πο 
λέμου. Τό Κόμμα μας πρέπει νά ’χει καθαρά μπροστά του δτι σκο
πός τού άγώνα μας είναι ή συντριβή τών χιτλερικών καταχτητών, ή 
έξασφάλιση τών θέσεων πού έχει καταχτήσει ό λαός μέ τήν αιμα
τηρή πάλη του, ή έξασφάλιση τής δημοκρατικής έξέλιξης τού τόπου. 
Συνεπώς ή ταχτική μας πρέπει νά  τείνει στή ματαίωση κάθε προσ
πάθειας πού άντιτίθεται σ’ αύτό τό σκοπό, τό τορπίλισμα τών δι- 
χτατορικών τρομοκρατικών τάσεων κα ί συγκεκριμένα ή διάσπαση 
τών δυνάμεων πού έχουν φασιστικές άντιλαϊκές τάσεις. Αύτό έξ- 
υπηρετεΐται σήμερα μέ τήν είσοδό μας στήν Κυβέρνηση. Ή  είσοδός 
μας πείθει τά  πλατιά  στρώματα τού λαού γιά  τήν ειλικρίνεια τής 
πολιτικής τής ’Εθνικής ένότητας, πού άκολουθούμε σ’ δλη τή δ ιά ρ 
κεια τού έθνικού άγώνα. ’Α φοπλίζει τήν προπαγάνδα τών π ιό  άντι- 
δραστικών κύκλων. Βοηθάει στό σπάσιμο τής διεθνούς άπομόνωσης 
καί κατασυκοφάντησης τού άγώνα μας. Μάς δ ίνει νέες δυνατότητες 
πάλης γ ιά  τήν ένίσχυση του. Φέρνει σύγχυση στό στρατόπεδο τών 
τρομοκρατικών άντιπάλων όργανώσεων. Μάς βοηθάει ν ’ άνασυγ-
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κροτήσουμε τίς λαϊκές δυνάμεις σέ νέα άνώτερη βάση. 0 ά  ’ταν δμως 
λάθος νά νομιστεί δτι ή είσοδός μας στήν Κυβέρνηση αύτή καθ’ 
έαυτή μάς έγγυάται τήν ικανοποίηση τών λαϊκών έπιδιώξεων ύπό 
τίς σημερινές μάλιστα συνθήκες κα ί μέ πρωθυπουργό τόν Π απαν
δρέου. Τό άντίθετο, είναι φανερό δτι δλη ή ώς τά  σήμερα πείρα μάς 
δείχνει πώς οί άντίπαλοι τοϋ άγώνα τής Έ θν ικ ής άνεξαρτησίας καί 
Λαϊκής Κυριαρχίας θά προσπαθήσουν καί μέ τόν τρόπο τής σύμ
πραξης μέτα στήν Κυβέρνηση νά έπιδιώξουν μέ διάφορα μέσα τή 
μείωση καί έξουδετέρωση τών λαϊκών καταχτήσεων.

Πάνω σ' αύτό ή άπόφασή μας είναι δτι ή άντιΑροσωπεία τών 
Υ πουργώ ν μας φθάνοντας στό έξωτερικό θά προβεΐ σέ δηλώσεις πού θά 
έκθέτουν πλατιά  τίς έπιδιώξεις, τίς έπιφυλάξεις καί τό σκοπό τής εΙσόδου 
μας στήν Κυβέρνηση. Μέ βάση τή συμφωνία τού Λ ιβάνου, θ ’ άγωνιστούμε 
ένάντια σέ κάθε τυχόν έπιδίωξη τής άντίδρασης πού θά είναι άντίθετη μέ 
τό άληθινό πνεύμα τής συμφωνίας τού Λιβάνου, μέ τούς σκοπούς τού 
Συμμαχικού πολέμου καί τό συμφέρον τοϋ Έ θνους μας.

"Ομως τό Π ολιτικό Γραφείο τονίζει δτι ή μόνη πραγματική έγγύηση 
δτι θά ματαιωθούν τά  άντιλαϊκά σχέδια κα ί θά έπικρατήσουν οί λαϊκοί 
πόθοι είναι ή ίδ ια  ή όργάνωση κα ί πάλη τού λαού, πού διεξάγεται κάτω 
άπό τίς σημαίες τού ΕΑΜ καί τού Κόμματός μας. Μόνον ή ένταση τού 
Ε θ ν ικ ο ύ  μας άγώνα, τό δλόπλευρο δυνάμωμα τών λαϊκών όργανώσεών, ή 
όλόπλευρη Ιτοιμότητα τού Κόμματός μας νά βρίσκεται παντού κα ί πάντα, 
άποφασιστικά μυαλωμένα κα ί εύλύγιστα έπικεφαλής τού άγωνιζόμενου 
λαού -  αύτό καί μόνο είναι ή έγγύηση τής Λ αϊκής Δημοκρατικής νίκης. 
Μόνο αύτό δίνει τή δυνατότητα νά  προωθούμε τήν έξέλιξη πρός δημο
κρατικότερες, προοδευτικότερες λύσεις.

Σήμερα οί καταχτητές καί οί προδότες (τάγματα κλπ.) ρημάζουν τόν 
τόπο κα ί τό λαό στίς παραμονές τής συντριβής. ’Οφείλουμε νά έντείνουμε 
στό έπακρο δλες μας τ ίς  δυνάμεις, νά  σπάσουμε τά σχέδιά τους, νά  περά- 
σουμε στήν άντεπίθεση, νά σώσουμε τό Έ θ ν ο ς , νά έκμηδενίσουμε τά  προ
δοτικά σώματα. Κατά τήν Ά πελευθέρωση δέν πρέπει νά  ύπάρχει προδο
τικό σώμα πού νά συνεχίζει τή σφαγή τών Έλλήνων.

Α ναμφ ισβήτητα ή είσοδός μας στήν Κυβέρνηση περικλείει κινδύ
νους, δπως μπορεϊ κα ί νά  δημιουργήσει κα ί σειρά άπορίες. Δηλαδή στό 
σύνολο δημιουργεί καινούρια  προβλήματα ώς πρός τόν τρόπο τής πάλης, 
τής δουλειάς τού Κόμματος. ΟΙ καθοδογήσεις τών Κομματικών όργανώ- 
σεων όφείλουν άμέσως ν ’ άναπροσαρμόσουν δλη τήν πολιτική τους, τήν 
όργανωτική δουλειά κα ί τή διαφώτιση τών μελών τού Κόμματος κα ί τού 
λαού πάνω στή νέα κατάσταση. Τό τελευταίο είναι κα ί τό πιό άμεσο.

Μ παίνοντας σήμερα στήν Κυβέρνηση ύπό τόν Π απανδρέου όφεί- 
λουμε νά έξηγήσουμε δτι προβαίνουμε σ’ αύτό ύστερα άπό έξαναγκασμό. 
Βέβαια δ κοινός άγώνας πού διεξάγουμε μέ τούς Συμμάχους κα ί ειδικά μέ 
τήν Α γγ λ ία  δέ μάς έπιτρέπει νά  δώσουμε στή δημοσιότητα δλα τά σχε
τικά στοιχεία κα ί ιδιαίτερα τήν έπέμβαση μέ τό τελευταίο τηλεγράφημα
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τών κ.κ. Βενιζέλου καί λοιπών. Ά λ λά  προφορικά καί μπορούμε κα ί όφεί- 
λουμε νά τό κάνουμε αύτό, όσο είνα ι δυνατό πιό πλατιά  στίς μάζες.

Δεύτερο, θά τονίζουμε τίς θυσίες πού έκανε τό κίνημά μας, πού είναι 
τό μόνο πού κράτησε τρία χρόνια τόν Ε θ ν ικ ό  άγώνα κα ί δμως κάνει τίς 
πιό ουσιαστικές υποχωρήσεις γ ιά  χάρη τής Ε θν ικ ή ς  ένότητας, τής Λευτε
ριάς.

Τρίτον, δέν αίρουμε ούτε μιά στιγμή τίς άπόψεις μας σχετικά μέ τήν 
πολιτεία τού Παπανδρέου ή κι άλλων πολιτικών, άλλά έπιφυλασσόμαστε 
νά τίς έκθέσουμε μπροστά στό λαό, μαζί μέ δλο τό ζήτημα.

Τέταρτο, πρέπει νά ξεσηκώσουμε δλο τό Κόμμα καί τό λαό στήν υπο
στήριξη τοϋ έργου τών υπουργών πού άντιπροσωπεύουν τήν ’Ελεύθερη 
'Ελλάδα (Π ΕΕΑ -ΕΑ Μ -Κ Κ Ε) χωρίς φυσικά νά δίνουμε στούς άντιπάλους 
τής ένότητας καί τού άγώνα μας έπιχειρήματα δτι διασπούμε τήν ένότητα.

Πέμπτον, έφόσον πραγματοποιείται ή ένια ία Κυβέρνηση καί πα ρά τίς 
έπιφυλάξεις μας, δέν μπορεί πα ρά  νά προσέξουμε τό ύφος τών γραφτών 
μας. Ν ά είναι τέτοιο πού ένώ θά δείχνει τή συμμαχική μας πολιτική, άλλά 
καί τό άνεξάρτητο πρόσωπο τού ΚΚΕ, δέ θά περιέχει φράσεις πού θά 
φέρνουν έμπόδια στήν ένωτική πολιτική καί θά τροφοδοτούν τούς 
έχθρούς της.

Ο ί κομματικές καθοδηγήσεις πρέπει νά  χτυπήσουν κάθε έπιπολαι- 
ότητα στήν προπαγάνδα εϊτε πρός τή μιά είτε πρός τήν άλλη κατεύθυνση. 
’Επικεφαλής τού τύπου νά διαθέσουν τά  π ιό  Ικανά στελέχη τους νά 
παρακολουθούν πιό  μελετημένα δσα θά γράφει σχετικά δ κεντρικός τύπος 
τού Κόμματος κα ί ν ’ άναδημοσιεύουν τά σπουδαιότερα ά ρ θ
ρα ή περιλήψεις τους.

’Οφείλουμε ν ’ άναπτύξουμε άσταμάτητα κα ί μέ δλα τά μέσα (φυλλά
δια  πάνω στόν άγώνα -  ιστορικά φυλλάδια -  μονογραφίες τών άρχηγών 
τού άγώνα κλπ.) πάνω  στό τρίτο χρόνο άγώνα πού διεξάγει ό έλληνικός 
λαός κάτω άπό τίς  σημαίες τοϋ ΚΚΕ, τού ΕΑΜ  καί τής Π ΕΕΑ . Μ’ αύτό 
θά πλησιάσουμε κα ί τίς άφώτιστες κα ί ταλαντευόμενες μάζες. Π ρέπει ή 
προπαγά νδα μας σοβαρότερα καί πραχτικότερα νά στραφεί πρός αύτόν 
τόν κόσμο πού δέν τόν έπηρεάζουμε ή τόν έπηρεάζουμε λίγο, πού δηλητη
ριάζεται άπό συκοφαντίες τών έχθρών τού άγώνα μας.
Ελεύθερη 'Ελλάδα Τό Πολιτικό Γραφείο
17 Αύγούστου 1944 τής Κεντρικής 'Επιτροπής τον ΚΚΕ

Στό ίδ ιο  ταχυδρομείο ύπήρχε κα ί τό «Δελτίο Πράξεων κα ί Α π ο φ ά 
σεων» τής Π ΕΕΑ  (’Εφημερίδα τής Κυβέρνησης), μέ άριθμό 19/23.8.1944, 
πού δημοσίευε κα ί τήν παρακάτω  άπόφαση:

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Προκήρυξη έπαρχιακώ ν κα ί δημοτικών κα ί κοινοτικών έκλογών
Έ χο ντα ς  ύπόψη τό άρθρο 83 τής Πράξης 55 τού Κ ώδικα Τοπικής 

Α ύτοδιοίκησης».
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’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
Προκηρύσσουμε γενικές έκλογές γ ιά  τούς δύο βαθμούς τής Τοπικής 

Αύτοδιοίκηοης γιά  άνάδειξη τών έπαρχιακών, τών δημοτικών κα ί τών 
κοινοτικών Συμβουλίων. ΟΙ έκλογές θά γίνουν τήν Κυριακή 29 τού 
’Οχτώβρη 1944 σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής ’Α πόφασής μας άπό τίς 18 
Αύγούστου 1944 «έκλογή τών άντιπροσωπευτικών όργάνων τών Αύτοδι- 
οικήσεων».

Στήν έδρα τής ’Επιτροπής, 21 Αύγούστου 1944 
Ό  Γραμματέας ’Εσωτερικών 

ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑ Ν ΤΟ Σ

Πώς νά έξηγηθούν αύτές ot δύο, όφθαλμοφανέστατα άντιφατικές, άπο- 
φάσεις τής άνώτατης ήγεσίας τού ΚΚΕ; ’Από τή μιά μεριά ύποχωρόντας 
σέ ξένες πιέσεις έστελνε ύπουργούς στήν ένια ία πανεθνική κυβέρνηση, 
πού αύτόματα καταργούσε τήν ύπαρξη κα ί δεύτερου κυβερνητικού όργά- 
νου κα ί άπό τήν άλλη ή Π Ε Ε Α  άποφάσιζε νά συνεχίσει νά άσκεϊ κυβερ
νητική έξουσία καί μάλιστα νά τήν δυναμώνει περιβάλοντάς την μέ τήν 
λαϊκή "ψήφο;

Ή τα ν  φανερό δτι ή ήγεσία τού κόμματος κα ί τού κινήματος δέν ήξερε 
ούτε τί άκριβώς θέλει, ούτε πού πάει κα ί πού θέλει νά  φτάσει. Μέσα στή 
πορεία άποδείχτηκε πώς έπιπλέον ύπήρχαν κα ί σοβαρές διαφορές στίς 
άντιλήψεις τών Ιδιων τών ήγετών.

Π ΑΝ ΕΛΛ Α ΔΙΚ Η  ΣΥ ΣΚ ΕΨ Η  ΤΟΥ ΕΑΜ

Έ πισφράγιοη τής συνθηκολόγησης.

Στίς 1-2 τού Σεπτέμβρη συνήλθε στό Νεοχώρι τής Εύρυτανίας Πανελλα
δική σύσκεψη τού ΕΑΜ , ύστερα άπό άπόφαση τής ΚΕ τού ΕΑΜ.

Στή σύσκεψη πού παρευρέθηκε δλη ή ΚΕ τού ΕΑΜ  πήραν μέρος 
άντι,πρόσωποι άπό δλες τίς περιοχές τής Ε λλάδ ας, πλήν τής Κρήτης, τών 
νήσων καί τής ’Ανατολικής Μ ακεδονίας κα ί Θράκης. Πολυμελείς άντι- 
προσωπείες έστειλαν ol όργανώσεις ’Α θήνας κα ί Π ειραιά πού έγιναν δε
κτές μέ ένθουσιασμό. Ή  δύναμη τών έθνικοαπελευθερωτικών όργανώ
σεων σέ μέλη όργανωμένα στίς βάσεις τους, σύμφωνα μέ έπίσημα στοιχεία 
πού δόθηκαν, ήταν τόν Αύγουστο τού 1944 κατά περιοχές: ’Αθήνα- 
Π ειραιά 250.000, Πελοπόννησος 300.000, Κεντρική κα ί Δυτική Μ ακεδο
νία 450.000, Θεσσαλία 280.000, Ή πειρ ο ς  70.000, Στερεά-Εύβοια 
170.000. Σύνολο 1.520.000. Δέν συμπεριλαμβάνονταν o t όργανωμένες 
έαμικές δυνάμεις ’Ανατολικής Μ ακεδονίας κα ί Θράκης, Κρήτης, Κυκλά
δων, Μυτιλήνης, Χίου, Νησιών, ’Αττικής, ol δυνάμεις τού ΕΛΑΣ κα ί τών 
τμημάτων κα ί ύπηρεσιών του κα ί ol δυνάμεις τής Έ θν ικ ής Πολιτοφυλα
κής-
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Ή  Πανελλαδική Σύσκεψη τοΰ ΕΑΜ , ένέκρινε μέ ψήφισμά της τήν 
άπόφαση τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ , τήν όποια  παραθέτουμε όλόκληρη.

Α Π Ο Φ Α ΣΗ

I. Ό  πόλεμος μέ γρήγορους ρυθμούς βαδίζει πρός τό νικηφόρο γιά  
τίς δημοκρατικές δυνάμεις τέρμα του. Στή Δύση τό Παρίσι, κι όλόκληρη ή 
Γαλλία άπελευθερώνεται. Στήν ’Ανατολή ot άήττητες σοβιετικές στρατιές 
χτυπούν τίς  πόρτες τής Γερμανίας κα ί στό νότιο τμήμα τού άπέραντου 
άνατολικού μετώπου μέ μιά θυελλώδικη έξόρμηση τού Κόκκινου Στρατού 
ot χιτλερικές στρατιές έκμηδενίζονται, ή κατάληψη τής Ρουμανίας συμ
πληρώνεται κα ί ό πόλεμος μεταφέρεται στίς ουγγρικές πεδ ιάδες κα ί στά 
σύνορα τής Γιουγκοσλαβίας καί Βουλγαρίας. Στό Νότο ο ΐ συμμαχικές 
στρατιές χτυπούν τήν τελευταία άμυντική γραμμή τών Γερμανών.

II. ΟΙ συντριπτικές νίκες τών συμμάχων σ’ δλα τά  μέτωπα είχαν 
άμεση έπίδραση στά ούδέτερα κα ί δορυφόρα έθνη.

Ή  Τουρκία διέκοψε τίς διπλωματικές σχέσεις μέ τή Γερμανία. Ή  
Ρουμανία δχ ι μονάχα συνθηκολόγησε, άλλά κήρυξε τόν πόλεμο κατά τής 
Γερμανίας κα ί τά  Ρουμανικά στρατεύματα μάχονται στό πλευρό τού Κόκ
κινου Στρατού. 'Η  Βουλγαρία άναγκάζεται νά  δηλώσει πώς βγαίνει άπό 
τόν πόλεμο καί συνεχίζοντας τήν ύπουλη κα ί ληστρική ταχτική της προ
βάλλει μέ αύθάδεια  καί θρασυτητα άξιώσεις γ ιά  περιοχές έλληνικές καί 
Γιουγκοσλάβικες κα ί παζαρεύει γ ιά  τή συνθηκολόγησή της.'Η  Φ ινλανδία  
διαπραγματεύεται τούς δρους έξόδου της άπό τόν πόλεμο.

III. Τεράστια συμβολή στόν δλο συμμαχικό άγώνα έδωσαν κα ί δ ί
νουν ot έθνικοαπελευθερωτικοί άγώνες τών υπόδουλων λαών μέ τήν ένερ- 
γό καί παθητική άντίσταση σ’ δλες τίς χώρες, μέ τόν ένοπλο άγώνα στήν 
'Ελλάδα, στή Γιουγκοσλαβία, στήν ’Αλβανία, στή Γαλλία, στήν Πολωνία, 
στήν Τσεχοσλοβακία, στήν ’Ιταλία.

IV. Ή  ραγδαία προέλαση τών Σοβιετικών στρατευμάτων πρός τά 
Βαλκάνια καί Κεντρική Εύρώπη κα ί ή άπομάκρυνση τών Γερμανικών 
στρατευμάτων άπό τίς έλληνικές κα ί γιουγκοσλάβικες περιοχές άπειλεΐ μέ 
άμεση άπομόνωση τίς γερμανικές δυνάμεις κατοχής στήν 'Ελλάδα. Οί 
καταχτητές, μπροστά στόν κίνδυνο αύτό, θά καταβάλουν κάθε προσπά
θεια νά διαφύγουν καί νά σωθούν κα ί γ ιά  τό σκοπό αύτό θά χρησιμοποι
ήσουν κάθε μέσο γιά  τήν έξασφάλιση τών δρόμων διαφυγής τους.

Στόν ΕΛΑΣ κατά πρώτο κα ί κύριο λόγο πέφτει τό βαρύ καθήκον νά 
έμποδίσει τήν πραγματοποίηση τών προθέσεων τού έχθρού. Νά σμπαρα
λιάσει τίς  συγκοινωνίες, νά  φράξει τούς δρόμους τής μεταφοράς τών έπι- 
στρατευμένων πατριωτών μας, νά  πολλαπλασιάσει τά  άδυσώπητα χτυπή- 
ματά του κατά τών καταχτητών καί τών προδοτών κα ί μέσα στά άστικά 
κέντρα ν ’ άρπάξει τά  δπλα τους κα ί συντρίβοντας κάθε άντίσταση νά 
Απελευθερώσει τή χώρα.
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V. Στό πλευρό τοΰ μαχητικού τμήματος τοΰ έθνους, τοΰ ήρωικον 
Ε θνικ ο ύ  μας Στρατού ΕΛΑΣ πρέπει νά βρεθούν δλες οΐ όργανώσεις τοΰ 
ΕΑΜ καί όλόκληρος ό Ελληνικός Λαός. Τά καλύτερα πα ιδ ιά  τού Λαού 
πρέπει νά πυκνώσουν τίς γραμμές του. ’Ακόμα οΐ όργανωμένες λαϊκές 
δυνάμεις τού ΕΑΜ πρέπει νά  ξεσηκώσουν σ’ ένα πανελλήνιο πολεμικό 
συναγερμό τόν έλληνικό λαό, νά μποΰν έπικεφαλής τοϋ λαού κα ί νά τόν 
όδηγήσουν στόν άγώνα δίπλα στόν ΕΛΑΣ γιά  τήν τελική συντριβή τού 
φασισμού. Φωτεινό παράδειγμα μάς δ ίνει 6 λαός τού Π αρισιού «καθένας 
άς σημαδέψει τό Γερμανό καί τόν προδότη!».

VI. Παράλληλα μέ τήν άνάπτυξη καί τήν ένταση τής έπιθετικής μας 
προσπάθειας κατά τοΰ έχθρού στό άνώτατο δριο, έπιταχτικό μπαίνει στίς 
όργανώσεις μας' τό χρέος τής άποσύνθεσης τών έχθρικών δυνάμεων. Ή  
κατάπτωση τού ήθικού τού έχθρού άπό τίς άλλεπάλληλες ήττες κα ί τό 
μειονέκτημα τής σύνθεσής του άπό λαούς σκλαβωμένους, παρέχουν δλες 
τίς δυνατότητες νά έπιτύχει ή διαλυτική προσπάθειά μας. Π ρέπει μέ δλα 
τά μέσα διαφώτισης, τοΰ γραφτού κα ί προφορικού λόγου, νά  τούς πεί- 
σουμε πώς ή μοναδική σωτηρία τους βρίσκεται στό νά παραδοθούν άμέ
σως μέ τόν όπλισμό τους στόν ΕΛΑΣ. ’Αλλιώς ή τιμωρία γιά  τά έγκλή- 
ματά τους θά είναι σκληρή καί άμείλιχτη.

VII. Έ ντονώτερη άκόμα προσπάθεια πρέπει νά  καταβληθεί γ ιά  τήν 
διάλυση τών ποικιλώνυμων προδοτικών Σωμάτων, πού σέ συνεργασία μέ 
τούς Γερμανούς σφαγιάζουν τό λαό μας κα ί άμαυρώνουν τήν ένδοξη 
Ιστορία του. Μετά τήν πραγματοποίηση τής Έ θν ικ ής Έ νότητας καμιά 
άπόφαση δέν δικαιολογεί τήν ύπαρξή τους. Τήν ύστάτη αύτή στιγμή πρέ
πει νά  έγκαταλείψουν τό όλέθριο προδοτικό καί άντεθνικό τους έργο καί 
νά περάσουν μέ τά δπλα τους στίς γραμμές τού άγωνιζόμενου Έ θνους. 
Ά ν  αύτό δέν γίνει άμεσα, δέν θά υπάρξει γ ι ’ αύτούς ούτε οίκτος ούτε 
έλεος. Τ ίποτα κα ί κανείς δέν θά τούς σώσει.

VIII. 'Ολόκληρο τό άγωνιζόμενο έθνος μέ έθνική ύπερηφάνεια καί 
άπέραντο ένθουσιασμό παρακολουθεί τόν τιτάνιο άγώνα τής άδούλωτης 
Α θή να ς μας, πού άποτελεί τό άθάνατο προπύργιο τού άγώνα μας.

Καταχτητές καί έθνοπροδότες μέ πρωτοφανή λύσσα ξαπόλυσαν κατά 
τού άθηναϊκού λαού μιά άνήκουστη τρομοκρατία, πού μπροστά της ώχριά 
ό Μεσαίωνας, γ ιά  νά τόν ξεκληρίσουν, γ ιατί καταλαβαίνουν τήν πελώρια 
σημασία πού πα ίζει ή μαρτυρική μας πρωτεύουσα. Ό  άγώνας τής Α θ ή 
νας είναι τραχύς κα ί δύσκολος. Ή  ΚΕ τοϋ ΕΑΜ , δλες οΐ έαμικές όργα- 
νώσεις καί όλόκληρος ό Ε λληνικός Λαός έπιταχτικό κα ί άμεσο καθήκον 
έχουν νά  ένισχύσουν ύλικά κα ί ήθικά τήν Ά Θ ήνα μας, πού άγωνίζεται γιά  
τήν σωτηρία όλόκληρου τού Ε λληνικού  Λαού.

IX. Τό ΕΑΜ  διακήρυξε πάντοτε πώς βασικός του σκοπός είναι ό 
άγώνας γιά  τήν δλοκληρωτική άπελευθέρωση τής χώρας άπό τόν ζυγό τών 
γερμανοβουλγάρων καταχτητών. Διακηρύχνει έπίσημα καί κατηγορημα
τικά πώς σέ καμιά περίπτωση δέν Θά καταθέσει τά δπλα, άν κα ί ό τελευ
ταίος βούλγαρος δέν έγκαταλείψει τό Ιερό έδαφος τής πατρίδος μας.
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X. Τό ΕΑΜ  διαβεβαιώνει άκόμα ρητά κα ί κατηγορηματικά πώς ol έν
οπλες Έ θν ικ ές κα ί Λαϊκές δυνάμεις, ό ΕΛΑΣ, μόνιμος κα ί έφεδρικός καί 
ή Έ θνικ ή  Πολιτοφυλακή, αισθάνονται σάν άποστολή τους κα ί καθήκον, 
μέ τήν άπελευθέρωση τής χώρας, νά  έξασφαλίσουν μέσα στίς πόλεις καί 
στήν ύπαιθρο τήν τάξη καί νά  προστατέψουν τή ζωή, τήν προσωπική 
έλευθερία, τήν τιμή καί τήν περιουσία τών πολιτών.

XI. Τό ΕΑΜ πού άπό τήν άρχή τής ίδρυσής του σάν γνώμονα δλων 
τών ένεργειών του κα ί σάν πρω ταρχικό του καθήκον έβαλε τό ζήτημα τής 
έπίτευξης τής Έ θνικής Ε νότη τα ς  στήν πάλη κατά τού καταχτητού στό 
πλευρό τών Συμμάχων, εστειλε τούς άντιπροσώπους τον νά πάρουν μέρος 
στήν Κυβέρνηση Γενικού 'Εθνικού Σννασπισμοϋ. Ή  ένότητα πού πρα γ
ματοποιείται κάτω άπό τίς γνωστές συνθήκες, βάζει μπροστά στό ΕΑΜ 
σοβαρά κα ί ύπεύθυνα καθήκοντα. Ε π ω μ ίζετα ι μέ τό βαρύ έργο νά συμ
βάλλει μέ δλες τίς δυνάμεις στήν έξασφάλιση κα ί κατοχύρωση τής Λαϊκής 
κυριαρχίας, πού είναι ένας άλλος βασικός του σκοπός. Γιά τήν έπιτυχία 
τού έργου αύτού άπαραίτητη είναι ή έξουδετέρωση τών έθνοπροδοτικών 
Ταγμάτων καί τών όργανώσεων πού έτοιμάζουν τόν έμφύλιο πόλεμο γιά 
τήν έπιβολή τεταρτοαυγουστιανών λύσεων. Ή  ματαίωση κάθε άντιδημο- 
κρατικής καί άντιλαϊκής λύσης, μέ τήν έξασφάλιση κα ί διατήρηση δλων 
τών λαϊκών καταχτήσεων καί δλων τών λαοκρατικών θεσμών.

XII.Γιά νά άνταποκριθεΐ τό ΕΑΜ  άποτελεσματικά στά σημερινά καί 
αύριανά του καθήκοντα, πρέπει νά συγκεντρώσει κάτω άπό τίς ένδοξες 
σημαίες του δλα τά τίμια, τά άγνά, τά  δημοκρατικά στοιχεία τού τόπου. 
Π ρέπει νά γίνει κατανοητό άπό όλόκληρο τόν έλληνικό λαό πώ ς τό ΕΑΜ 
άποτελεϊ σήμερα τόν μοναδικό ύπερασπιστή τής Δημοκρατικής έξέλιξης 
τής πολιτικής ζωής τής χώρας κα ί θανάσιμο έχθρό κάθε δυναμικής καί 
βίαιης λύσης.

XIII. Τά κόμματα κα ί ol όργανώσεις τού ΕΑΜ , πού μέσα στήν τρ ί
χρονη σκληρή πάλη σφυρηλάτησαν άκατάλυτους δεσμούς πρέπει σήμερα 
περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, νά  σφίξουν τούς δεσμούς αύτούς καί 
νά άποτελέσουν ένα άδιάσπαστο μέτωπο πάλης. ΟΙ έαμικές όργανώσεις 
πρέπει νά γίνουν άκόμα πιό  ζωντανοί όργανισμοί μέ ζωή κα ί δράση. Ν ’ 
άγκαλιάσουν πλατύτερες μάζες τού έλληνικού λαού κα ί νά  στρέψουν όλό- 
κληρη τήν προσοχή τους στίς δουλωμένες πόλεις μας, πού άποτελούν τά  
προπύργια  τής άντίδρασης.

XIV. Τό άκατάλυτο φρόνημα τού άγωνιζόμενου έλληνικού λαού πού 
σ’ όλόκληρη τή χώρα παλεύει σκληρά καί άκούραστα κατά τών καταχτη
τών καί τών όργάνων τους κα ί πού χαρακτηριστικά κα ί έντονα άπεικονί- 
στηκε στήν Πανελλαδική Σύσκεψη τών έαμικών περιοχών, πού συνήλθε 
στήν Έλεύθερη Ε λ λά δ α  τήν 1-2 Σεπτέμβρη, έγγυάται, πώς ό άγώνας μας 
θά φθάσει στό νικηφόρο τέρμα του, στήν έθνική άπελευθέρωση κα ί τήν 
έξασφάλιση τής Λ αϊκής κυριαρχίας.

Έλεύθερη Ε λ λά δ α  2.9.1944 ' Η Κεντρική Έ π ιτροπή  τού ΕΑΜ
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Παραθέσαμε όλόκληρο τό κείμενο τής άπόφασης γ ιατί έκφράζει πολύ 
χαρακτηριστικά τό πνεύμα  πού έπικρατσϋσε τότε. στήν ήγεσία τοΰ κινή
ματος.

Ή  συνθηκολόγηση έπισφραγίστηκε κα ί έπικνρώθηκε άπό §να άνώ- 
τατο Σώμα τής μεγαλύτερης όργάνωσης τής έποχής, τήν ώρα πού ο ί άπλοί 
άνθρωποι, ot άγωνιστές συνέχιζαν μέ έπιτυχία  τήν έθνικολαϊκή τους έπα- 
νάσταϋη, μέ τήν αύταπάτη πώ ς «... ήξερε τί κάνει ή ήγεσία τους!...».

Μιά φωτογραφία άπό τίς δ ύ σκ ολες  έ κ ε ίνες  μέρ ες. Ά π ό  άριστερά Μάντακας, Μπα
κ ιρτζή ς, Ταψιμώκας, Σ ιάντος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΔΈΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΦΟ 
ΠΟΛΕΜΟ 

ΣΤΗΝ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ

Στή γενική, παλλαϊκή κατακραυγή ένάντια στή συμφωνία 
τοΰ Λιβάνου, συμμετείχε, —τουλάχιστο φαινομενικά— καί ή 
ήγεσία τοΰ λαϊκοΰ κινήματος. Οί διακηρύξεις καί οί διαβε
βαιώσεις της δτι ό λαός, μέ έπικεφαλής τήν πραγματική του 
κυβέρνηση, τήν ΠΕΕΑ, θά προχωρήσει στήν άπελευθέρωση 
τής χώρας, τήν κατοχύρωση τής έθνικής άνεξαρτησίας της 
άπό κάθε —ντόπια ή ξένη— έπιβουλή καί θά κάνει τό λαό 
μοναδικό κυρίαρχο, ρυθμιστή τών άμεσων καί μελλοντικών έ- 
ξελίξεων, προκάλεσε θύελλα ένθουσιασμοΰ, ένταση τής παλ
λαϊκής πάλης καί τοΰ ένοπλου άγώνα, πίστη στήν όργάνωση 
καί τήν ήγεσία τοΰ κινήματος.

Ό  Τσώρτσιλ ένθάρρυνε τόν Παπανδρέου νά παραμείνει 
πρόεδρος τής κυβέρνησης καί πίεζε τούς υπουργούς καί πολι
τικούς τών παλαιοδημοκρατικών νά διατηρήσουν συνεχό
μενο τό άντιλαϊκό, «άντικομμουνιστικό» μέτωπο. Μέ τήν ά- 
πειλή πώς τό ΕΑΜ θά κατάπνιγε δλες τίς άλλες κινήσεις καί 
θά κυριαρχούσε στήν 'Ελλάδα, μετά τήν άποχώρηση τών 
Γερμανών, προσπαθούσε νά πείσει τόν Ροΰζβελτ νά έγκρίνει 
νά σταλούν στήν ’Αθήνα, μέ άμερικανικά μεταφορικά μέσα, 
αγγλικές δυνάμεις, νά άντικαταστήσουν τίς γερμανικές δυνά
μεις κατοχής, πρίν προλάβει ό ΕΛΑΣ νά καταλάβει τήν πρω
τεύουσα.

~Αν δμως οί άπειλές τών "Αγγλων καί οί μηχανορραφίες 
τοΰ Παπανδρέου δέν κλόνισαν τό λαϊκό κίνημα, ή ήγεσία 
τοΰ κινήματος δέν άντεξε στίς πιέσεις καί τίς φυγόκεντρες τά
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σεις πού έκδήλωναν μέσα στό ΕΑΜ προσωπικότητες γύρω 
άπό τό Σβώλο. Αύτές παράσυραν καί μερικά άνώτατα στελέχη 
τών συνεργαζόμενων μέ τό ΚΚΕ κομμάτων.

Μετά άπό όξύτατους διαπληκτισμούς καί ανταλλαγή τη
λεγραφημάτων μέ βαρύτατους χαρακτηρισμούς καί απειλές, 
πού κράτησαν τρεις ολόκληρους μήνες —τόν καιρό πού ό 
ΕΛΑΣ είχε αρχίσει τήν αποφασιστική του έπίθεση γιά τήν 
άπελευθέρωση όλης τής χώρας καί μέσα στή χώρα δέν ύπήρ- 
χαν ντόπιες ή αγγλικές δυνάμεις πού νά είναι σέ θέση νά άμ- 
φισβητήσουν τήν έξουσία άπό τό λαό— ή ήγεσία ύπόκυψε 
τελικά στόν έκβιασμό. Κρυφά άπό τό λαό καί τίς οργανωμέ
νες δυνάμεις τοΰ ΚΚΕ καί τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, εστειλε ύπουρ
γούς στήν άγγλόδουλη άστική κυβέρνηση τοϋ Παπανδρέου, 
χωρίς κανέναν δρο.

Αύτό ήταν ένα δώρο άναπάντεχο γιά τούς 'Άγγλους καί 
τήν έλληνική πλουτοκρατία.

Στό κεφάλαιο πού ακολουθεί περιγράφονται, όχι βέβαια 
μέ όλες τίς λεπτομέρειες, μιά πρός μιά οί τραγικές φάσεις 
μιας προϊούσας άποσύνθεσης τής ήγεσίας. ' Η έλλειψη καθα
ρού προσανατολισμού καταλήγει τώρα έμπραχτα στήν άσκη
ση τών δυό γραμμών μέσα στό λαϊκό κίνημα, μέ καταφανή 
πλέον τήν κυριαρχία τής όπορτουνιστικής γραμμής τοϋ συμ
βιβασμού. Ή  λαϊκή έπανάσταση, στό δρόμο πρός τήν ολο
κλήρωσή της εμποδίζεται όχι άπό τούς ξένους καί ντόπιους 
εχθρούς της, —όπως θά ήταν φυσικό—, άλλά άπό τήν ϊδια 
τήν άνώτατη καί κυρίως υπεύθυνη ήγεσία τοϋ κινήματος, άπό 
τό ΠΓ τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ.

Μέσα σ ' αύτή τήν όπορτουνιστική ήγεσία ό Σιάντος, 
έχοντας μιάν αρκετά καθαρή σύλληψη γιά τά προβλήματα καί 
τούς σκοπούς τοϋ άγώνα, έχοντας πίσω του τίς ένοπλες δυνά
μεις καί τίς μαχητικές μάζες, άρνεΐται, καταπολέμα καί υπο
νομεύει, —όπου μπορεϊ καί όσο μπορεϊ—, τή συμβιβαστική 
γραμμή, ώσπου νά τόν δούμε καί αύτόν νά υποχωρεί, νά υπο
κύπτει στίς πιέσεις τών οπορτουνιστών καί τελικά νά παραι- 
τεΐται άπό τήν προσπάθεια. Μέσα στόν άγώνα καί στήν πάλη 
άποδείχτηκε πώς ό λαμπρός αύτός άγωνιστής δέν ήταν ΗΓΕ
ΤΗΣ.

Τό κεφάλαιο αύτό δίνει τήν εικόνα τοΰ προλόγου τής ελ
ληνικής τραγωδίας.
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ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Ή  συνθηκολόγηση τής Ρουμανίας

Βρισκόμαστε στόν άποφασιστικό μήνα: τόν Αύγουστο τοΰ 1944. Ή  
Γερμανία, πιασμένη στήν τεράστια λαβίδα τών δυό μετώπων, μέ ενα άκόμα 
μέτωπο πού άπασχολοΰσε καί άποδεκάτιζε τίς δυνάμεις της στήν 'Ιταλία , 
καί μέ πολλά άλλα ιδιόμορφα μέτωπα στίς κατεχόμενες χώρες, πνιγόταν 
κυριολεκτικά. Ή τα ν  πολύ βαριά τραυματισμένη, άλλά όχι άκόμα τελειω
τικά νικημένη.

Τά άγγλοαμερικανικά στρατεύματα, στό δυτικό μέτωπο, είχαν καταφέ
ρει σκληρά χτυπήματα καί είχαν προωθηθεί μέσα στή Γαλλία, ένώ τά 
σοβιετικά στρατεύματα είχαν σχεδόν όλοκληρώσει τήν απελευθέρωση τής 
χώρας τους καί έτοιμάζονταν νά προχωρήσουν στίς χώρες τής ανατολικής 
Ευρώπης καί στά Βαλκάνια.

Οί Γερμανοί υποχωρούν παντού, δίνοντας σκληρές αμυντικές μάχες. 
’Αποσύρουν τίς δυνάμεις τους καί τίς ανασυγκροτούν σέ νέα μέτωπα, πάν
τα μέ τήν έλπίδα πώς στίς κυβερνήσεις τών δυτικών Οά επικρατήσει ή τα
ξική λογική καί Οά προχωρήσουν σέ μιά χωριστή ειρήνη, γιά νά εμπο
δίσουν άπό κοινού τή σοβιετική προέλαση καί νά σώσουν τό καπιταλιστι
κό καθεστώς στήν Εύρώπη. ' Η έλπίδα αύτή τοϋ Χίτλερ καί τών στενών 
συνεργατών του τροφοδοτούνταν καί ένΟαρρύνονταν άπό τίς δραστηριότη
τες καί τίς διαβεβαιώσεις τών «μεσαζόντων, —σοβαρών οικονομικών 
παραγόντων, πολιτικών καί διπλωματών τής Εύρώπης καί τοϋ Γδιου τοϋ 
Πάπα τής Ρώμης— ότι οί ένέργειές τους βρίσκουν άπήχηση καί υποστη
ρίζονται άπό ισχυρές πολιτικές καί στρατιωτικές προσωπικότητες τών άγ- 
γλοαμερικάνων.

Μιά αναπάντεχη μείωση τής πίεσης στό δυτικό μέτωπο, έδωσε καιρό 
στούς Γερμανούς νά άνασυντάξουν τις δυνάμεις τους σέ νέες αμυντικές 
γραμμές καί Αναπτέρωσαν τίς έλπίδες τους γιά σύναψη χιοριστής συμφω
νίας ειρήνης1. Ό  Χίτλερ δέν συμφωνούσε πώς οί Ά γγλοαμερικάνοι (!ά 
τολμούσαν νά κλείσουν έπίσημη συμφωνία μέ τήν Γερμανία, άπό τόν φό
βο ότι Οά βρεθούν άντιμέτωποι μέ τούς λαούς τους καί μέ τήν παγκόσμια 
αντιφασιστική κοινή γνώμη. Ά πόρρ ιψ ε μέ αγανάκτηση προτάσεις στρα
ταρχών τών μετώπων νά άνοίξουν τό δρόμο στά συμμαχικά στρατεύματα 
χωρίς συμφωνίες, καί νά τά άφήνουν νά καταλάβουν τή Γαλλία, άκόμα 
καί τήν ίδια τή Γερμανία, πρίν φτάσουν τά σοβιετικά στρατεύματα. Μέ 
αύστηρή διαταγή άπαγόρεψε στούς στρατάρχες του κάθε έπαφή μέ τούς 
αντιπάλους τους, γιατί τούς υποπτευόταν πώς έτοιμάζονταν νά παραδώ
σουν τά τμήματά τους στόν έχθρό. Πολλούς άπομάκρυνε άπό τίς θέσεις

I. Κατά τόν στρατιωτικό Ιστορικό Λίντελ Χάρτ «...δέν υπήρχε καμμιά αίσθηση βιασύ
νης μεταξύ τών Διοικητών... καί έπικράτησε μιά πολύ φυσική τάξη μεταξύ τών στρατευμάτων 
ν ' άποφύγουν κάθε σκληρή ώθηση, γιά νά μήν σκοτωθούν, όταν ό καθένας πίστευε δτι ό πό- 
λι-.μο; είχε τελειώσει». («'Ιστορία τοΰ Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου», Εκδοση Kapa|)iu. 
ΟΓ.λ. 762).
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τους καί δλοι σχεδόν ol στενοί συνεργάτες του είχαν πέσει σέ δυσμένεια 
καί ήταν ύπό παρακολούθηση. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τοϋ 
στρατάρχη Κλοΰγκε: είχε άπομακρυνΟεΐ, γιά ύπηρεσιακούς λόγους, άπό τό 
Σταθμό Δ ιοίκησης λίγες μόνο ώρες. Ό  Χίτλερ ύποψιάστηκε πώς είχε πάει 
σέ κάποια συνάντηση μέ τούς Δυτικούς καί τόν άνακάλεσε. Στό δρόμο 
πρός τό Βερολίνο ό Κλοΰγκε αύτοκτόνησε μέσα στό αύτοκίνητό του.

’Αποτέλεσμα τών όξύτατων έσωτερικών άντιΟέσεων στήν κορυφή τής 
χιτλερικής πολεμικής ήγεσίας ήταν καί ή άπόπειρα κατά τής ζωής τοΰ 
Χίτλερ στίς 20 Αύγούστου, στό Στρατηγείο του τής ’Ανατολικής Πρωσ- 
σίας.

Σέ κατάσταση πολιτικής άναταραχής βρισκόταν ή άπορφανισμένη άπό 
κάθε σύμμαχο καί συμπαραστάτη «δορυφόρο» της χιτλερική Γερμανία, 
δταν ξαφνικά τά σοβιετικά στρατεύματα τοΰ «Δεύτερου Ούκρανικοΰ Με
τώπου» (τώρα Μ αλινόβσκι), στίς 20 Αύγούστου, μπήκαν στή Ρουμανία 
άπό τό νότο, μέ κατεύθυνση πρός τό Γαλάτσι. Ταυτόχρονα, ή Στρατιά τοΰ 
«Τρίτου Ουκρανικού Μετώπου» (τώρα Τουλμπούχιν), προχωρούσε πρός 
τά δυτικά άπό τόν κάτω Δνείστερο. Στίς 23 Αύγούστου 1944 ό ραδιο
σταθμός τοΰ Βουκουρεστίου άνάγγειλε δτι ή Ρουμανία συνθηκολόγησε, ό 
δικτάτορας Ά ντωνέσκου πιάστηκε καί σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση. Αύ
τή δέχτηκε δλους τούς δρους τής Σοβιετικής ’Έ νωσης, πού περιλάμβαναν, 
έκτός άπό τά άλλα, καί μιά άμεση άλλαγή στρατοπέδου. ’Επωφελούμενοι 
άπό τή γενική σύγχυση, οί Σοβιετικοί μπήκαν μέσα στό. Γαλάτσι, κατέ
λαβαν τίς μεγάλες πετρελαιοπηγές τοϋ Πλοέστι καί, στίς 31 Αύγούστου, 
μπήκαν στό Βουκουρέστι. Στίς έπόμενες έξι μέρες κάλυψαν περίπου 200 
μίλια καί έφτασαν στά γιουγκοσλαβικά σύνορα, πάνω στό Δούναβη. Τό 
σύνολο τής γερμανικής 6ης Στρατιάς —20 μεραρχίες— χάθηκε. Αύτή ή 
ήττα ήταν τόσο καταστρεπτική, πού δ άγγλος πολεμικός ίστορικός 
Λίντελ Χάρτ τήν έξισώνει μέ τήν ήττα τοΰ Στάλινγκραντ.

' Αγγλοβουλγαρικές διαπραγματεύσεις καί τό πρόβλημα Τουρκία

Οί ραγδαίες έξελίξεις καί οί προοπτικές έπαναστατικών κοινωνικών 
καί πολιτικών άλλαγών στά Βαλκάνια, προκάλεσαν σοβαρές άνησυχίες 
στούς Ά γγλοαμερικάνους. "Έπρεπε νά προλάβουν τούς «συμμάχους» τους 
καί αύτοί πρώτοι νά καταλάβουν τή Βουλγαρία καί νά δημιουργήσουν 
«φράγμα» στήν προέλαση τοΰ Σοβιετικού στρατού πρός τή Γιουγκοσλαβία 
καί τήν ' Ελλάδα. Δυνάμεις, δμως, γιά μιά τέτοια στρατηγική δέν διέθεταν. 
Ό  μόνος τρόπος νά πετύχουν τό σκοπό τους αύτό ήταν νά έξασφαλίσουν 
μιά πολιτική συμφωνία μέ τή Βουλγαρία γιά χωριστή είρήνη.

* Η πολιτική αύτή τών δυτικών εύνοοϋνταν καί άπό τήν βουλγαρική 
πλευρά. ' Η Βουλγαρία, βέβαια, είχε άποφύγει νά στείλει στρατεύματα στό 
άνατολικό μέτωπο. Είχε δμως λόγους ή βουλγαρική φασιστική άντίδραση 
νά άνησυχεΐ γιά τή συμπεριφορά τής Σοβιετικής "Ενωσης καί τών κινη
μάτων άντίστασης τής Βαλκανικής άπέναντι της. Θά υποχρεωνόταν νά 
λογοδοτήσει γιά τά άναρίΟμητα φρικιαστικά έγκλήματα πού διέπραξε στίς
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περιοχές τής έλληνικής καί γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας δπου, ασκών
τας στρατιωτική κατοχή, —μέ χιτλερική παραχώρηση— έφάρμοσε απάν
θρωπη πολιτική βίας καί έξανδραποδισμοΰ, γιά τόν έκβουλγαρισμό τοΰ 
πληΟυσμοΰ καί τήν όριστική προσάρτηση αύτών τών περιοχών στή «Με
γάλη Βουλγαρία». Αύτός ό φόβος, βέβαια, ήταν δευτερότερος καί αφορού
σε μιά μερίδα τοΰ άστικοΰ κατεστημένου —τή μοναρχοφασιστική πλου
τοκρατική κλίκα, πού βρισκόταν στήν ύπηρεσία τοϋ "Αξονα. Ή  κύρια 
καί καθοριστική αίτία τοΰ πανικού όλόκληρης τής βουλγαρικής πλου
τοκρατίας ήταν ή βεβαιότητα πώς Οά γκρεμιζόταν συθέμελα τό καπιταλι
στικό καθεστώς, δν έμπαινε στή Βουλγαρία ό Σοβιετικός Στρατός καί 
κυριαρχούσαν οί παρτιζάνοι τοΰ 'Α ντιφασιστικού Μετώπου Βουλγαρίας, 
πού άποτελούσαν κιόλας τεράστια δύναμη καί υποστηρίζονταν άπό τή 
συντριπτική πλειοψηφία τοΰ λαοϋ καί τοΰ στρατού.

Ή  βουλγαρική πλουτοκρατική όλιγαρχία είχε μιά καί μόνη διέξοδο: 
νά περάσει ή Βουλγαρία, —&σο ήταν καιρός— κάτω άπό τήν προστασία 
τών κεφαλαιοκρατικών δυνάμεων τής άντιαξονικής συμμαχίας, —τής ’ Αγ
γλίας καί τής 'Αμερικής.

Ή  βρεταννική κυβέρνηση, σέ δλη τή διάρκεια τού πολέμου, —δπως 
γράψαμε— κατεχόταν άπό τό πάθος τής μεταπολεμικής κυριαρχίας στά 
Βαλκάνια, σάν προϋπόθεση έξασφάλισης τών μακροπρόθεσμων συμφερόν
των τής Αυτοκρατορίας. Στήν πορεία τοΰ πολέμου, δταν άρχισε νά δια
γράφεται μιά πιθανή σύντομη άπελευθέρωση τών βαλκανικών χωρών, οί 
"Αγγλοι έβαλαν σά στόχο τους νά προσελκύσουν στό στρατόπεδό τους τή 
Βουλγαρία καί μέ βουλγαρικά καί βρεταννικά στρατεύματα νά φράξουν τό 
δρόμο προέλασης τοΰ σοβιετικού στρατού στό Δούναβη. ’Επειδή δμως δέ 
διέθεταν έπαρκεΐς στρατιωτικές δυνάμεις γιά μιά τέτοια έπιχείρηση, θεώ
ρησαν άναγκαία μιά συμμαχία καί μέ τήν Τουρκία, πού —δπως γράψαμε— 
διέθετε 25 μεραρχίες στρατού. Μέ τέτοια σχέδια, ή βρεταννική κυβέρνηση 
άρχισε έπίσημες διαπραγματεύσεις μέ τήν τουρκική καί άνεπίσημες έπα- 
φές μέ Βούλγαρους πολιτικούς καί στρατιωτικούς, γιά μιά κοινή δράση 
τών στρατευμάτων τους μέσα στή Βουλγαρία. Μέ τούς Τούρκους,οί "Αγ
γλοι είχαν φτάσει, τόν ’Ιούλη τοΰ 1944, σέ κάποιο αποτέλεσμα, όπως’ 
έγραφε τότε ό Τσώρτσιλ στόν Στάλιν. Δηλαδή συμφωνούσαν, μέ όρισμέ- 
νες παραχωρήσεις άπό τούς συμμάχους (π.χ., νά τούς δοθούν τά Δωδεκά
νησα), νά διακόψει ή Τουρκία τίς διπλωματικές σχέσεις της μέ τίς δυνά
μεις τοΰ "Αξονα, χωρίς καί νά κηρύξει τόν πόλεμο ένάντια σ ’ αύτές τίς 
δυνάμεις. Ό  Στάλιν, στίς 15 ’Ιούλη, άπέκρουσε τήν υπόδειξη τοΰ Τσώρ
τσιλ νά γίνει δεκτή άπό τούς συμμάχους ή τουρκική προσφορά «σάν είδος 
προκαταβολής» καί έξηγοΰσε: «... Δέν βλέπω σήμερα ποιό όφελος Οά προ- 
έκυπτε γιά τούς συμμάχους άπό τά ήμίμετρα πού ελαβε ή Οά λάβει ή Τουρκία... 
είναι προτιμότερο νά άφήσουμε αύτή τή χώρα νά δράσει δπως νομίζει... Τούτο 
βεβαίως σημαίνει δτι ή Τουρκία, άφού άποφύγει τήν κήρυξη πολέμου κατά τής 
ΓΓ.ρμανίας. δέν θά μπορέσει νά διεκδικήσει κανένα ειδικό δικαίωμα στίς ρυθ
μίσεις πού θά γίνουν μετά τό πέρας τών Εχθροπραξιών»2.

2. Ού. Τσώρτσιλ, ~2ος Παγκόσμιος Πόλεμος», τ. 6ος, σ. 180.

Γ22 Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ 337



Μέ τήν κυβέρνηση τής φασιστικής δορυφόρου Βουλγαρίας οί "Αγ
γλοι δέν μπορούσαν νά έχουν έπίσημες συνομιλίες. Οί άνεπίσημες έπαφές. 
δευτερευόντων παραγόντων ή μεσαζόντων, παρατείνονταν. Χρονικά δμως 
περιθώρια δέν υπήρχαν. Γιά νά διευκολύνουν τήν έπίσημη προσέγγισή 
τους μέ τούς Ά γγ λο υ ς  οί πλουτοκρατικοί κύκλοι τής Βουλγαρίας προχώ
ρησαν σ ’ ένα πολιτικό τέχνασμα: 'Υ ποχρέωσαν τήν έκτεΟειμένη φασιστι
κή κυβέρνηση τοΰ Φίλωφ νά παραιτηθεί καί στή θέση της άνάδειξαν μιά 
άλλη κυβέρνηση, πού τήν βάφτισαν «Δημοκρατική», «άποδεσμευμένη» 
άπό τόν "Αξονα, καί «φιλειρηνική».

Οί τυπικές προϋποθέσεις πού χρειαζόταν ή Α γ γ λ ία  γιά ν ’ αρχί
σει έπίσημες συνομιλίες μέ στόχο τή χωριστή ειρήνη μέ τή Βουλγαρία 
καί τήν προσχώρησή της στό στρατόπεδο τών ιμπεριαλιστών τής Δύσης, 
είχαν κατασκευαστεί. Ή  βρεταννική κυβέρνηση μπορούσε πιά νά δεχτεί 
έπίσημο άπεσταλμένο τής βουλγαρικής «δημοκρατικής» κυβέρνησης γιά 
διαπραγματεύσεις. Στίς 15 Αύγούστου 1944. δηλαδή δταν είχε γίνει φανε
ρό πώς τά σοβιετικά στρατεύματα ήσαν έτοιμα νά αρχίσουν τήν έκστρα- 
τεία γιά τήν άπελευθέρωση τής Ρουμανίας καί δλης τής Βαλκανικής, έ
φτασε στήν "Άγκυρα, καί ήρθε άμέσως σέ έπαφή μέ τή Βρεταννική Πρε
σβεία, ό πρόεδρος τής Σοβράνιε (Βουλής), ό Μουσάνωφ, σάν έπίσημος 
άπεσταλμένος τής βουλγαρικής κυβέρνησης. Δήλωσε, —σύμφωνα μέ δσα 
έγραψε μεταπολεμικά ό Β. Παπαδάκης— δτι: « Ή  Βουλγαρία ζητεί ήδη νά 
άποσυρΟή τοϋ πολίμου καί έπιθυμεϊ νά μάΟη τούς έπί τον προκαμένοιι δρους 
τών συμμάχων... Έζ άλλης πηγής, συνήθως έπίσης καλακ πληροφορημέ.νης. 
μοϋ έλέχΟη -συνεχίζει ό Παπαδάκης— ότι ό Μουσάνωφ δέν περιωρίσΟη ι:ίς 
τά ανωτέρω, άλλά. είς τήν συνομιλίαν μέ τόν Βρι.ταννόν πρεσβευτήν Γ.Οιζι:ν καί 
ζητήματα βουλγαρικής έξόδου Γ.Ις τό Αίγαίον ώς καί αυτονομίας τής Μακν.δο- 
νίας»J. Ή  πληροφορία αύτή έπιβεβαιωνόταν καί άπό τήν 'Ε λλην ικ ή  Πρε
σβεία τής Μ όσχας, μέ τηλεγράφημα στίς 18 Αύγούστου. Α ποδείχνετα ι 
δμως μέ σαφήνεια δτι ή Μακεδονία άποτελοΰσε διεκδίκηση τής βουλγα
ρικής κυβέρνησης άπό τήν κατηγορηματική δήλωση τοΰ υπουργού της 
τών ’Εξωτερικών 'Υποθέσεων, πού έγινε στίς 22 Αύγούστου καί πού τόνι
ζε: «... Μάς έρωτάτε όιατί κατελάβαμεν έόάφη άνήκοντα ι:Ις τήν 'Ελλάδα. 
Άπλούστατα διότι ή Μακεδονία καί ή Θράκη είναι ί:0άφη άνήκοντα ι:ίς ήμάς»·*.

Οί "Άγγλοι ζήτησαν άπό τόν Μουσάνωφ νά ύπογράψει άμέσως καί 
χωρίς καθυστέρηση τή συνθηκολόγηση τής Βουλγαρίας καί τήν προσχώ- 
ρησή της στό συμμαχικό στρατόπεδο. Ή  «σύμμαχος» πιά Βουλγαρία θά 
πρέπει νά προσκαλέσει βρεταννικά στρατεύματα γιά τήν έξουδετέρωση 
κάθε γερμανικής άντίδρασης καί τήν έξασφάλιση τής «δημοκρατικής» τά
ξης καί όμαλότητας, πού «κινδύνευαν» άπό τίς «άναρχικές» άνταρτοομά- 
δες. Καί έπειδή οί βρεταννικές καί άμερικανικές δυνάμεις ήταν άπασχολη- 
μένες στά πολεμικά μέτωπα, ή βουλγαρική κυβέρνηση θά έπρεπε νά δεχτεί 
τήν είσβολή στή Βουλγαρία Ισχυρών τουρκικών δυνάμεων. Σ ’ άντάλλαγ-

3. Β. Παπαδάκης, «Διπλωματική Ιστορία...», σελ. 393.

4. Β. Παπαδάκης, δ.π., σελ. 395.
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μα οί Βρεταννοί δεχόντουσαν νά γίνουν σοβαρές έδαφικές παραχωρήσεις 
στή Βουλγαρία, σέ βάρος τής 'Ελλάδας καί τής Γιουγκοσλαβίας.

Ό  Μουσάνωφ είχε περιορισμένη άποστολή νά άκούσει τούς όρους 
τών Ά γγλοαμερικάνω ν καί νά γυρίσει στή Σόφια. Οί "Αγγλοι τόν βοή
θησαν νά έπιστρέψει στή χώρα του μέ τή σύσταση νά άποφασίσει ή κυ
βέρνησή του άμέσως καί νά σταλεί έξουσιοδοτημένη άντιπροσωπεία νά ύ- 
πογράψει τούς όρους τής συμφωνίας.

Ή  βουλγαρική κυβέρνηση δέχτηκε τούς αγγλικούς όρους στό σύνολο 
καί ξανάστειλε τόν ίδιο τόν Μουσάνωφ στή Σμύρνη, μέ πλήρη έξουσιοδό- 
τηση νά υπογράψει σάν έκπρόσωπος τής Βουλγαρίας. "Υστερα άπό δύο 
συσκέψεις μέ τόν Βρεταννό πρεσβευτή στίς 26 καί 28 τού Αύγούστου 
1944, ό Μουσάνωφ στάλθηκε άεροπορικά στό Κάιρο. ’Εκεί κλείστηκε ή 
όριστική συμφωνία καί όρίστηκε ό τόπος καί ό χρόνος τής υπογραφής 
της: θά υπογραφόταν στό Κάιρο άμέσως. Γιά τίς Δυτικές δυνάμεις θά υπό
γραφε ό στρατάρχης Ούίλσων.

'Ό λα , λοιπόν, είχαν έτοιμαστεΐ γιά νά στηθεί τό «φράγμα» στόν Δού
ναβη, πού θά σταματούσε τό σοβιετικό χείμαρρο νά χυθεί στή Βουλγαρία 
καί πολύ πιθανό στή Γιουγκοσλαβία καί τήν 'Ελλάδα. Πίστευαν πώς όλα 
τά παραπάνω γίνανε μέ τόση μυστικότητα καί ταχύτητα, πού δέν επεσαν 
στήν άντίληψη τής σοβιετικής κυβέρνησης καί Οά τήν φέρνανε μπροστά 
σέ τετελεσμένο γεγονός. Γιά νά έξουδετερώσουν κάθε αντίδρασή της, κυ
κλοφόρησαν τή φήμη πώς ή σοβιετική κυβέρνηση άναγνώρισε τή νέα κυ
βέρνηση τής «ουδέτερης»» Βουλγαρίας. Ή  πρώτη άντίδραση εκδηλώθηκε 
μέ μιά έπίσημη διάψευση τού Πρακτορείου «Τάςς» πού εκανε γνωστό ότι 
ή σοβιετική κυβέρνηση δέν άναγνώρισε τήν νέα βουλγαρική κυβέρνηση 
καί ότι δέν έπιδοκίμασε τή διακήρυξή της γιά ούδετερότητα στόν πόλεμο 
πού συνεχιζόταν.

Οί έξόριστες κυβερνήσεις τής ' Ελλάδας καί τής Γιουγκοσλαβίας δέν 
είχαν ένημερωθεϊ σχετικά μέ τίς διαπραγματεύσεις καί τούς όρους γιά τήν 
συνθηκολόγηση τής Βουλγαρίας. Μόνο όταν Εκλεισε ή συμφωνία, ό μό
νιμος ύφυπουργός τής Μεγάλης Βρεταννίας πληροφόρησε τήν ελληνική 
κυβέρνηση ότι άποφασίστηκε. στήν τελετή τής υπογραφής της, νά κληθεί 
καί νά παρευρεθεϊ καί άντιπρόσωπος τής 'Ελλάδας. 'Α νέλυσε επίσης καί 
τούς όρους, πού δέχτηκε ή Βουλγαρία. Ή  έλληνική κυβέρνηση, βέβαια. 
Οά ήθελε νά ρυθμιστούν καί τά συνοριακά προβλήματα, άλλά δέν είχε τό 
θάρρος νά άντιταχθεΐ στούς "Αγγλους προστάτες της. Ά κ όμα , δέν τόλ
μησε νά ζητήσει νά περιληφθεΐ ό όρος τής άμεσης άνάκλησης τών βουλ
γαρικών στρατευμάτων κατοχής άκό τήν έλληνική Α να τολικ ή  Μακεδο
νία καί Θράκη.

Π ροσπάθειες τοϋ Τσώρτσιλ καί πρός τήν Γιουγκοσλαβία

Τόν καιρό πού ή βρεταννική κυβέρνηση είχε άναπτύξει σοβαρή δι
πλωματική δραστηριότητα πρός τήν κατεύθυνση τής Τουρκίας καί τής 
Βουλγαρίας, ό Τσώρτσιλ άποφάσισε νά πάει στήν ’ Ιταλία, όπου θά συναν-
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τοϋσε τόν στρατάρχη Τίτο, πού μπορούσε εύκολα άπό τό νησί Βίς νά φτύ
σει στήν Ιτα λ ία . Ή  συνάντηση έγινε στήν έπαυλη Ριβάλτα, στή Νεάπο
λη, στίς 12 Αύγούστου. Ά π ό  τήν πρώτη μέρα, ό Τσώρτσιλ θέλησε νά 
άποσπάσει τή συγκατάθεση τοΰ Τίτο νά συνεργαστούν τά τμήματά του μέ 
τά βρεταννικά στρατεύματα, άν αύτά φτάσουν στήν "Ιστρια, καί νά κατα
λάβουν οί Βρετανοί ενα μικρό λιμάνι στήν γιουγκοσλαβική ακτή, πού θά 
χρησιμοποιηθεί γιά τίς μεταφορές πολεμικού υλικού. Ό  Τίτο δέχτηκε νά 
συνεργαστούν οί δυνάμεις τους, άκόμα νά γίνει καί μιά έπιχείρηση στήν 

Ιστρια, άλλά μέ τή συμμετοχή γιουγκοσλαβικών τμημάτων.
Ό  Τσώρτσιλ, θέλοντας νά όλοκληρώσει τήν πρώτη του έπιτυχία , έ

στειλε τόν Τίτο στόν στρατηγό Γκάμμελ, Α ρ χ η γ ό  τού ’Επιτελείου τοΰ 
ΟύΓλσων. Ό  στρατηγός διάβασε σημείωμα τοΰ Τσώρτσιλ πού, άνάμεσα 
σέ άλλα, Ελεγε πώς, όπου οί συμμαχικές δυνάμεις καταλάβουν κάποια χώ
ρα τής Κεντρικής Εύρώπης, ό άρχηγός τών στρατιωτικών δυνάμεων θά ά- 
ναλαμβάνει άμεση στρατιωτική διοίκηση καί ό ανεφοδιασμός άπό τό λι
μάνι τής Τεργέστης θά πρέπει νά προστατεύεται άπό βρεταννικά στρατεύ
ματα, σ ’ δλο τό μήκος τών δρόμων Λιουμπλιάνας-Μ άριμπορ-Γκράτς. Ό  
Τίτο, μέ γράμμα του, άπέρριψε τό σχέδιο. Στή σύσκεψη, στίς 13 Αύγού
στου, έξήγησε τούς λόγους καί ύποσχέθηκε νά στείλει ειδικό σημείωμα 
γιά τήν "Ιστρια καί τήν Τεργέστη, δπου δεχόταν κοινή ίταλο-γιουγκοσλα- 
βική διοίκηση4”.

Στόν πολιτικό τομέα, ό Τσώρτσιλ προσπάθησε νά άποσπάσει άπό τόν 
Τίτο δημόσια δήλωση δτι δέν έχει τήν πρόθεση νά έφαρμόσει κομμου
νιστικό σύστημα στή Γ ιουγκοσλαβία, άλλά δέν τό πέτυχε. ' Ο Τίτο δέν θέ
λησε νά κάνει τέτοια δήλωση δημόσια μέ τή δικαιολογία πώς θά μπορού
σε νά θεωρηθεί σάν υποχώρηση σέ έξαναγκασμό άπό άλλες δυνάμεις. 
Προφορικά, δμως, δήλωσε πώς ή Γ ιουγκοσλαβία θά ζούσε μεταπολεμικά 
πιθανό μέ δημοκρατικό σύστημα. Στή συνέχεια ό Τσώρτσιλ, άφοΰ διαβε- 
βαίωσε τόν Τίτο πώς δέν έχει καμιά πρόθεση νά έπέμβει στά εσωτερικά 
τής Γιουγκοσλαβίας, τοΰ σύστησε νά συνεργαστεί μέ τόν Σούμπασιτς, πού 
θέλει κι αυτός τήν Γιουγκοσλαβία ισχυρή καί ένωμένη καί άντιπροσω- 
πεύει τόν βασιλιά, πού οί Βρεταννοί δέν μποροΰν νά έγκαταλείψουν. Ό  
Τίτο άπάντησε πώς άντιλαμβάνεται τίς υποχρεώσεις τής Μ εγάλης Βρεταν- 
νίας, άλλά δέν μπορεϊ νά κάνει τίποτα πρίν τελειώσει ό πόλεμος, καί τότε 
θά αποφασίσει ό γιουγκοσλάβικος λαός.

Σέ μιά συνάντηση τών Τσώρτσιλ-Τίτο παραβρέθηκε καί ό πρωθυ
πουργός τής έξόριστης βασιλικής κυβέρνησης, ό Δρ Σούμπασιτς. Συμφώ
νησαν σέ μερικά πρακτικά προβλήματα καί άποφάσισαν νά πάει ό Σούμ
πασιτς στό Βίς, γιά νά συνεχίσουν έκεΐ τίς συζητήσεις τους.

Στήν πρόταση τού Τσώρτσιλ νά συναντηθεί δ Τίτο μέ τόν βασιλιά 
Πέτρο, πήρε έμμεση άρνητική άπάντηση: ό Τίτο τού τόνισε πώς ή χώρα 
του δέν έχει καλές άναμνήσεις άπό τόν βασιλιά καί δέν ξεχνάει τή συνερ
γασία του μέ τόν Μ ιχαήλοβιτς.

4α. Βλ. Ού. Τσώρτσιλ. «2ος Παγκόσμιος Π όλεμος·, τόμ. 6ος, σελ. 189-190.
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Τό έλληνικό πρόβλημα στό κέντρο τής προσοχής τοΰ Τσώρτσιλ

Ό  Τσώρτσιλ στά 'Απομνημονεύματά του έγραψε —δπως είδαμε— πώς 
οΐ συζητήσεις τών τριών άρχηγών τής Συμμαχίας, —Ροΰζβελτ, Στάλιν, 
Τσώρτσιλ— δέν έφτασαν σέ καμιά τελική συμφωνία σχετικά μέ τά Βαλκά
νια, καί δτι αυτός παραιτήθηκε άπό κάθε καινούργια προσπάθεια, τουλά
χιστο γιά τούς δυό μήνες πού άκολούθησαν. Ό  ισχυρισμός τοΰ Βρεταν- 
νού πρωθυπουργού είναι παραπλανητικός, δπως άποδείχνεται άπό τά ίδια 
τά γενονότα καί τά στοιχεία τής έποχής πού είδαν τό φως τής δημοσιό
τητάς.

Πρώτο: Ό  Ρούζβελτ, δπως είδαμε, μέ δισταγμούς καί έπιφυλάξεις 
είχε δεχτεί νά άναλάβει ή Μεγάλη Βρεταννία τή ρύθμιση τών ελληνικών 
πραγμάτων γιά ενα δοκιμαστικό τρίμηνο. Τήν άποδοχή τοΰ τρίμηνου δια
κανονισμού γιά λόγους στρατηγικής σκοπιμότητας, τό Σταίητ Ντηπάρτ
μεντ τήν άνακοίνωσε έγγράφως στή σοβιετική πρεσβεία τοΰ Λονδίνου, 
στίς 15 Ιο ύ λ η  1944. Τήν ίδια μέρα ό Στάλιν άντέκρουσε τήν πρόταση, 
μέ πρόφαση τίς επιφυλάξεις τοΰ Ροΰζβελτ. Στό έγγραφο οί ΗΠΑ άνάφε- 
ραν πώς είχαν επιφυλάξεις, γιατί φοβόταν μήπως δημιουργηθοΰν σφαίρες 
έπιρροής στά Βαλκάνια. Έ λ εγα ν  ξανά πώς πρέπει οί τρεις Σύμμαχοι νά 
αντιμετωπίσουν τό πρόβλημα τής δημιουργίας ενός πολυμερούς συστήμα
τος άσφαλείας.

Δν.ύτν.ρο: Τήν παραχώρηση πού άπόσπασε άπό τόν Ροΰζβελτ, ό Τσώρ
τσιλ τήν εκμεταλλεύτηκε. 'Α γνόησε τήν άρνηση τοΰ Στάλιν, ξέροντας 
πώς τόσο άπό τίς πολεμικές δυσκολίες πού είχε ή Σοβιετική "Ενωση, δσο 
καί άπό τόν φόβο μιάς χωριστής ειρήνης τών ’Αγγλοαμερικάνων μέ τούς 
Γερμανούς, δέν θά μποροΰσε νά άντιδράσει μέ τρόπους πού Οά μπορούσαν 
νά διαταράξουν τή συνοχή τής Συμμαχίας. ’Από τούς 'Αμερικάνους δέν 
άρκέστηκε νά ζητήσει τή συγκατάθεση μόνο. άλλά μέ επιμονή ζητούσε 
τήν ενεργητική συμπαράσταση καί τήν βοήθειά τους, τουλάχιστο μέ τήν 
παραχώρηση μεταγωγικών μέσων, γιά τή μεταφορά στήν * Ελλάδα μιας 
στρατιωτικής δύναμης ικανής νά διατηρήσει τήν τάξη, μετά τήν άποχώ- 
ρηση τών Γερμανών.

Ή  κατάσταση, δπως διαμορφωνόταν, δέν έπέτρεπε ταλαντεύσεις καί 
άναβολές. Ή  έκκληση τού βασιλιά πρός τή βρεταννική κυβέρνηση (7 Αύ
γούστου 1944) νά δηλώσει άκόμα μιά φορά πώς υποστηρίζει τήν κυβέρνη
ση τοΰ Παπανδρέου καί νά καταδικάσει τούς «έξτρεμιστές» τοΰ ΕΑΜ, πού 
καταγγέλνουν τή συμφωνία τοΰ Λιβάνου, ήταν προβλήματα πού άπαιτοΰ- 
σαν άμεση καί άποφασιστική άντιμετώπιση. ’Ανησυχούσαν δμως τούς 
Ά γγλο υ ς καί ή σύγχυση καί οί άντιδικίες πού συγκλόνιζαν τό ύπουργικό 
συμβούλιο τής έξόριστης κυβέρνησης σέ μιά έποχή δπου είχε άρχίσει ή 
σύμπτυξη τών γερμανικών δυνάμεων άπό τά έλληνικά νησιά.

Ό  Τσώρτσιλ άποφάσισε νά πάρει στά χέρια του τό έλληνικό πρόβλη
μα καί πήγε στήν ’ Ιταλία γιά νά μελετήσει μέ τούς στρατιωτικούς τήν κα
τάσταση καί τίς δυνατότητες έγκαιρης έπέμβασής τους στήν ’ Ελλάδα.
— πρίν προφτάσει ό ΕΛΑΣ νά μπει στήν έλληνική πρωτεύουσα —, καί 
γιά νά δει τόν Παπανδρέου καί κείνους πού τούς είχε έμπιστοσύνη.
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Π ρίν φύγει γιά τήν 'Ιταλ ία  ό Τσώρτσιλ έκανε δυό τηλεγραφήματα: 
"Ενα πρός τούς ’Α ρχηγούς τών ’Επιτελείων, πού τούς προειδοποιούσε 
πώς είναι πολύ πιθανό μέσα σέ Ενα μήνα νά διαταχθοΟν νά στείλουν στήν 
’Αθήνα μιά δύναμη 10.000-12.000 άνδρών, μέ τάνκς καί πυροβόλα, γιά νά 
καταλάβουν τήν πόλη καί νά έπιβάλουν τήν τάξη έκεΐ δπου έπρόκειτο νά 
φτάσει ή βασιλική έλληνική κυβέρνηση. Τό δεύτερο τηλεγράφημα στάλ
θηκε στόν Ή ντεν . Θά έπρεπε νά πείσει τόν Παπανδρέου νά παραμείνει 
πρωθυπουργός: «Δέν μπορούμε, —έξηγοϋσε— νά φέρωμε κάποιον στήν Εξου- 
σία, δπως Εκάναμε μέ τόν Παπανδρέου, γιά νά τόν ρίζωμε στά σκυλιά μέ τίς 
πρώτες διαμαρτυρίες τών άθλιων αύτών έλλήνων ληστών» (κομμουνιστών). 
Τόνιζε πώς: « 'Εάν τά πράγματα χειροτερέψουν καί τό ΕΑΜ ύπερισχύσει, 0ά 
πρέπει νά άντιμετωπίσωμε τήν Ανάκληση δλων τών άποστολών μας καί νά κα- 
τευΟύνωμε τόν ελληνικό λαό έναντίον τοΰ μπολσεβικισμον». Καί κατέληγε: 
«... τό ζήτημα ί.χα φΟάσει σ ’ αύτό τό σημείο: ή υποστηρίζομε τόν Παπανδρέου, 
έν άνάγκη διά τής βίας. δπως ύποσχεθήκαμε, ή αδιαφορούμε τελείως γιά τήν 
Έλλάδα»\

Στίς προσωπικές του άναμνήσεις, ό Τσώρτσιλ πρόσθεσε: «... Ή  βρε
ταννική κυβέρνηση έδέχθη νά υποστήριξή τόν κ. Παπανδρέου. Άλλά, ϋστερα 
άπό μακρά συνομιλία μέ τόν συνταγματάρχη Γουντχάουζ. Βρεταννό άξιωματικό 
πού υπηρετούσε στήν 'Ελλάδα στίς Αποστολές μας, έδέχΟην νά άφήσω προσω- 
ρινώς στήν 'Ελλάδα τίς αποστολές μας. Ό  συνομιλητής μου μέ διεβεβαίωσε 
δτι άποτέλουσαν μιά άνασχετική δύναμη γιά τό ΕΑΜ, καί δτι μπορούσε νά είναι 
δύσκολο, δηλαδή Επικίνδυνο, νά τίς άποσύρωμε. Φοβόμουν δμως δτι τά μέλη 
τών άποστολών μας μπορούσε νά συλληφΟοΰν κάποτε ώς δμηροι. καί έζήτησα 
νά μειωθεί ό άριΟμός των»*.

Ό  Τσώρτσιλ έφτασε στή Νεάπολη τής ’Ιταλίας στίς II Αύγούστου 
καί τήν έπόμενη μέρα δέχτηκε τόν Τίτο. Μετά τό τέλος τών συνομιλιών 
του μέ τόν Τίτο, άποφάσισε νά πάει στό Στρατηγείο τοΰ ’Αλεξάντερ γιά 
νά συζητήσουν καί νά καταστρώσουν τό στρατιωτικό σχέδιο κατάληψης 
τής ‘Αθήνας, πού, δπως φαίνεται άπό τό τηλεγράφημά του πρός τόν 
’Ηντεν, στίς 16 Αύγούστου, άπό πολιτική πλευρά τό είχε συλλάβει καί τό 
προωθούσε. Συγκεκριμένα δέν συμφωνούσε μέ τήν άπόφαση τού βρεταν- 
νικού υπουργικού συμβουλίου νά γίνει σύσταση στόν βασιλιά νά μή μπει 
στήν ' Ελλάδα πρίν όργανωθεΐ ένα δημοψήφισμα. Πρόβλεπε πώς δροι γιά 
δημοψήφισμα θά δημιουργηθούν υστέρα άπό πολλούς μήνες, γ ι ’ αύτό ή 
κυβέρνηση τού Παπανδρέου θά μπορεϊ νά τόν καλέσει στήν 'Ελλάδα. 
Σχετικά μέ τήν έκστρατεία στήν 'Ελλάδα, έξηγούσε δτι δέν θά πρέπει νά 
θεωρηθεί σάν «άληΟινή στρατιωτική Επιχείρηση», άλλά ««τα'ν μιά διπλωμα
τική καί πολιτική Επίδειξη»!!

Στίς 17 Αύγούστου ό Τσώρτσιλ έπισκέφθηκε τό στρατηγείο τοΰ ’Α
λεξάντερ. Στίς συζητήσεις του μέ τόν στρατάρχη ζήτησε νά προετοιμαστεί 
Ενα σχέδιο στρατιωτικών έπιχειρήσεων, περιορισμένου χαρακτήρα, πού 0ά

5. Ού. Τσώρτσιλ, «2ος Παγκόσμιος Πόλεμος», τ. 6ος, σελ. 310.
6. Ού. Τσώρτσιλ, δ.κ.. σελ. 311.
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έπρεπε νά αίφνιδιάσει καί νά προλάβει τήν κατάληψη τής ’Αθήνας άπό 
τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί, πιθανότατα, νά χρησιμοποιηθεί καί ένα βρεταννικό 
άπόσπασμα γιά τή Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ζητούσε 1.500 άλεξιπτω- 
τιστές νά καταλάβουν τό άεροδρόμιο, δπου θά έφτανε άμέσως ή κυβέρνη
ση τοΰ Παπανδρέου. Νά είναι έτοιμο ένα έκστρατευτικό σώμα, πού δέν θά 
είναι μεγαλύτερο άπό 10.000 άντρες, νά άποβιβαστεΐ στόν Πειραιά, άμέ
σως μόλις πέσουν οί άλεξιπτωτιστές καί έκκαθαρίσουν άπό τίς νάρκες τό 
λιμάνι.

Ό  Ά λεξά ντερ  έβλεπε πολύ έπικίνδυνη μιά τόσο περιορισμένη έπιχεί- 
ρηση, πού καί γΓ  αυτήν δέν διέθετε τά άπαιτούμενα άεροπλάνα καί μετα
γωγικά πλοία. 'Α μφέβαλε δτι μέ τόσο περιορισμένες δυνάμεις θά μπορού
σε ό στρατιωτικός άρχηγός τής έπιχείρησης νά έξουδετερώσει τήν άντί
δραση τών 'Ε λλήνω ν πατριωτών πού δέν θά δέχονταν τίς πολιτικές καί 
κυβερνητικές λύσεις, πού θά τούς έπιβάλονταν άπό τούς Βρεταννούς. Θεω- 
ροΰσε σχεδόν βέβαιο δτι, τουλάχιστο οί όπαδοί τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, θά έβλε
παν τή βρεταννική ένέργεια σάν έπέμβαση καί έπιβολή νέας στρατιω
τικής κατοχής καί θά καλοΰσαν τό λαό σέ πολεμικό συναγερμό γιά  τήν 
υπεράσπιση τής εθνικής άνεξαρτησίας. Δέν συμφωνούσε μέ τόν Τσώρτσιλ 
στό δτι μιά ένοπλη αντιπαράθεση τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στά βρεταννικά στρα
τεύματα θά θεωρούνταν άπό τούς συμμάχους γενικά σάν άντισυμμαχική 
πράξη καί ότι αύτό θά ήταν σοβαρό προπαγανδιστικό στοιχείο ένάντιά 
του.

Οί αντιδράσεις τού Ά λεξά ντερ  ύπερνικήθηκαν δταν ό Τσώρτσιλ ύ- 
ποσχέθηκε πώς θά κάνει δ,τι μπορεΐ γιά νά έξασφαλίσει τή συνεργασία 
καί τή συμμετοχή στήν έπιχείρηση καί τών Α μερικανών.

Τότε μόνο ό Τσώρτσιλ, μέ ένα έκτενές τηλεγράφημα, έξήγησε στόν 
Ροΰζβελτ τούς λόγους πού ύποχρεώνουν τήν κυβέρνηση τής Βρεταννίας 
νά οργανώσει μιά περιορισμένη έκστρατεία γιά τήν κατάληψη τής Α θ ή 
νας, γιά νά εξασφαλιστεί ή τάξη καί «κυρίως» γιά «νά μή έπιβραόύνουν καί 
νά όυσκο/χψονν τήν Ικτίλεση τοΰ σχιιόίον τής ΟΥΝΡΡΑ νά δώσει βοήθεια 
στόν ίλληνικό λαό πού τόσο σκληρά ΑόοκιμάσΟη». Ό  Τσώρτσιλ ζητοΰσε 
άπό τόν Ροΰζβελτ νά τόν κατανοήσει καί αύτή τή φορά, δπως καί σ ’ άλ
λες δύσκολες περιπτώσεις, μιά πού πάντα καί οί δυό τους πίστευαν πώς «ή 
τύχη τής 'Ελλάδας ήταν στά χέρια τον λαοΰ της»\\

Ή  βρώμικη έπέμβαση ένάντια σ ' ένα λαό πού στεκόταν στίς πρώτες 
γραμμές τοΰ αντιφασιστικού άγώνα, μέ κυνικότητα έμφανίζεται «άνθρω- 
πιστική» καί σύμφωνη μέ τίς δημοκρατικές διακηρύξεις τών Συμμάχων. 
Ή  έπιχείρηση αύτή ονομάστηκε ««Μάννα»7.

7. Ό  Τσώρτσιλ έξήγησε στά άκομνημονεύματά του τό σχέδιο «Μάννα*: «Πρίν έγκατα- 
λείψω τήν Ιταλία στό τέλος Αύγούστου. είχα ζητήσει άπό τόν ’Αρχηγό τοΰ ΑύτοκρατορικοΟ 
'Em τελείου νά κροετοιμάσει τίς λεκτομέρειες μιάς βρεταννικής έκστρατείας στήν Ελλάδα, 
γιά τήν χερίπτωση πού ή γερμανική άντίσταση θά κατέρρεε στήν χώρα αύτή.

’Ονομάσαμε τήν έκιχείρηση έκείνη «Μάννα». Συναντήσαμε δυσκολίες γιά νά καταρτίσου
με τά σχέδια, έκειδή μάς Ελειχαν τά μέσα καί δέν ήμαστε βέβαιοι κο0 εύρισκόμεθα σχετικά μέ 
τήν στρατηγική κατάσταση τής Γερμανίας στά Βαλκάνια. Έδώσαμε βμως όδηγίες στά στρα-
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Τήν έκτέλεση τοΰ σχεδίου άναλάμβαναν οί Βρεταννοί στρατιωτικοί. 
Τήν κάλυψη τής έπέμβασης καί τή «νομιμοποίησή» της, άνάθεταν στόν 
Παπανδρέου. Καί τήν πρόκληση, πού θά χρησιμοποιούνταν σάν άφορμή 
γιά ν ’ άρχίσουν οί "Αγγλοι τήν έπίθεση ένάντια στό λαϊκό κίνημα, καί 
πού θά ήταν έπιχείρημα στήν προπαγάνδα τους, θά έκαναν τά γερμανο- 
οπλισμένα όργανα τοΰ Ράλλη καί οί ξενοκίνητες αντιλαϊκές όργανώσεις. 
Γιά νά συντονιστεί ή δράση όλων αύτών τών δυνάμεων, ό Τσώρτσιλ κά
λεσε, κρυφά άπό τούς "Ελληνες υπουργούς, τόν Παπανδρέου στήν ’ Ιταλία.

Συνάντηση Τσώρτσιλ - Παπανδρέου

"Ενας άπό τούς λόγους πού ύποχρέωσαν τόν Τσώρτσιλ νά κάνει τό τα
ξίδι του στήν ’Ιταλία, ήταν — δπως έγραψε ό ίδιος στά 'Απομνημονεύμα
τά του— καί ή άνάγκη νά συναντηθεί προσωπικά μέ τόν Παπανδρέου καί 
μερικούς άφοσιωμένους στή Βρεταννία "Ελληνες πολιτικούς καί παλατια- 
νούς. ' Η πρόσκληση στόν Παπανδρέου φαίνεται πώς έγινε μέ μυστικότη
τα καί μέ ύπόδειξη νά μήν ένημερώσει τό υπουργικό συμβούλιό του, άλλά 
νά έχει μαζί του άνθρωπο πού θά δριζε ό βασιλιάς.

Μέ πρόφαση πώς είναι άρρωστος, ό Παπανδρέου χάθηκε άπό τά μά
τια τών συνεργατών του. Συνοδευόμενος άπό τόν πολιτικό σύμβουλο τοΰ 
βασιλιά, έφτασε στή Ρώμη καί συναντήθηκε μέ τόν Τσώρτσιλ στίς 21 Αύ
γούστου 1944.

Ό  Παπανδρέου πληροφόρησε τόν Τσώρτσιλ γιά τήν άπόφαση τοΰ 
έθνικοαπελευθερωτικοΰ κινήματος νά στείλει ύπουργούς στήν κυβέρνησή 
του, υστέρα άπό τήν άπεριόριστη υποστήριξη πού τοΰ είχε δοθεί άπό τήν 
βρεταννική κυβέρνηση καί προσωπικά άπό τόν ϊδιο τόν Τσώρτσιλ. 'Υ πο
χώρησε τό ΕΑΜ, είπε ό Παπανδρέου, άλλά ή κατάσταση στήν 'Ελλάδα 
δέν άλλαξε, γιατί, ώς έκείνη τή στιγμή, οί δυνάμεις πού είναι όπλισμένες 
βρίσκονται κάτω άπό τήν πολιτική ήγεσία τοΰ ΕΑΜ, ένώ οί «έθνικές» 
δυνάμεις, οί φιλικές πρός τήν ’Αγγλία, είναι άοπλες καί άποκαρδιωμένες, 
καί μόνο μέ τή βοήθεια τών Συμμάχων θά μπορέσουν νά άμφισβητήσουν 
τήν έξουσία άπό τούς έαμίτες.

Ό  Τσώρτσιλ προσπάθησε νά καθησυχάσει τόν πανικόβλητο Παπαν
δρέου. Τοΰ μίλησε μέ υπαινιγμούς γιά τό ένδιαφέρον καί τίς φροντίδες 
τής βρεταννικής κυβέρνησης. Δέν άποκάλυψε δμως το σχέδιο στρατιωτι
κής έπέμβασης πού είχε άποφασιστεΐ καί πού τό έπεξεργαζόταν στίς λε
πτομέρειες του τό ’Επιτελείο τοΰ ’Αλεξάντερ. Συγκεκριμένα, δέν τοΰ εδω- 
σε καμιά υπόσχεση, οϋτε καί άνέλαβε ύποχρέωση νά στείλει βρεταννικές 
δυνάμεις στήν ' Ελλάδα.

Γιά τό ζήτημα τοΰ βασιλιά, ό Τσώρτσιλ τόν πληροφόρησε πώς ή 
βρεταννική κυβέρνηση θεωρεί δτι κανένας τώρα δέν θέτει ζήτημα νέας 
δήλωσής του καί, μέ τήν είσοδο τοΰ ΕΑΜ στήν κυβέρνηση, τό ζήτημα αΰ-

τεϋματά μας νά είναι Ετοιμα νά δράσουν στίς 11 Σεπτεμβρίου... Ή ταν άπαραϊτητο νά μή δη- 
μιουργηθεΐ πολιτικά κενό στήν Ελλάδα...» (Ού. Τσώρτσιλ, 6.π„ σελ. 312).

344



τό χάνει τήν όξύτητά του. Τοΰ συνέστησε νά πάει στό Λονδίνο νά συναν
τήσει τόν βασιλιά καί αργότερα θά φρόντιζε καί ό ίδιος (ό Τσώρτσιλ) \·ά 
μιλήσει μαζί του.

Συμφώνησαν νά μή στείλουν οί Ά γ γ λ ο ι πολεμικό ύλικό στόν ΕΛΑΣ 
καί νά μήν έλευθερωθοΰν ol «στασιαστές» τοΰ Στρατοΰ τής Μ έσης Α ν α 
τολής. Νά κάνουν κοινές προσπάθειες γιά τή συσπείρωση τών έθνικών-άν- 
τικομμουνιστικών δυνάμεων καί, μέ βάση τίς μικρές ένοπλες δυνάμεις πού 
ύπάρχουν καί τήν ’Ορεινή Ταξιαρχία πού βρισκόταν στό Ιταλικό μέτωπο, 
νά άρχίσει ή όργάνωση έθνικοΰ κυβερνητικού στρατοΰ, κάτω άπό τήν πο
λεμική διοίκηση τών "Αγγλων.

Ό  Παπανδρέου παραπονέθηκε πού συνεχίζεται ή κατοχή τής Α ν α το 
λικής Μακεδονίας άπό τούς Βουλγάρους. 'Ο  Τσώρτσιλ ύποσχέθηκε πώς 
θά διαταχθοΰν νά φύγουν άπό τήν 'Ελλάδα, μόλις θά έχει τή δυνατότητα 
νά τούς διατάξει καί τή βεβαιότητα δτι αύτοί θά υπακούσουν. Δέν θέλησε 
ό Τσώρτσιλ νά συζητήσει γιά τίς έδαφικές διεκδικήσεις τής ' Ελλάδας στά 
Δωδεκάνησα καί γιά τή διαρρύθμιση τών συνόρων μέ τή Βουλγαρία, για
τί αύτά τά ζητήματα θά άντιμετωπίζονταν στό συνέδριο τής ειρήνης.

Τέλος, ό Τσώρτσιλ ύπέδειξε στόν Παπανδρέου νά μεταφερθεϊ ή 'έδρα 
τής κυβέρνησής του άπό τό Κάιρο στήν Ιτα λ ία , κοντά στό Συμμαχικό 
Στρατηγείο καί νά είναι έτοιμος νά μετακινηθεί ό ίδιος καί οί υπουργοί 
του στήν 'Ελλάδα. Ή  πρόταση Εγινε δεκτή.

Τίς έντυπώσεις του γιά τόν Παπανδρέου έγραψε ό Τσώρτσιλ στίς 22 
Αύγούστου, στό ένημερωτικό τηλεγράφημά του πρός τόν Ή ντεν: « Ό  
Παπανδρέου μου άρεσει, καί βλέπω μεγάλα πλεονεκτήματα νά φύγει ή κυβέρνη
σή του άπό τήν Ατμόσφαιρα τοΰ Καίρου...»

"Ολα δσα έξαρτιόνταν άπό τούς "Αγγλους είχαν άντιμετωπιστεΐ, καί 
άρχισαν νά κινοΰνται οί μηχανισμοί γιά τήν προετοιμασία τής βρώμικης 
έπιχείρησης. Είχαν βρεθεί καί τά κατάλληλα όργανα, άπό τίς έλληνικές 
δυνάμεις τής ύποτέλειας, πού θά νομιμοποιούσαν τήν ξένη έπέμβαση καί 
θά προκαλοΰσαν τίς άναγκαΐες, γιά τό προβοκάρισμα τοΰ έθνικοαπελευθε- 
ρωτικοΰ κινήματος, ταραχές καί συγκρούσεις. Ταυτόχρονα, μέ δλα τά 
μέσα, —τά έπίσημα βρεταννικά καί τών υποτακτικών τους στήν κυβέρνη
ση τοϋ Παπανδρέου— θά έξαπολυόταν μιά συκοφαντική καμπάνια γιά νά 
έξαπατηθεΐ ή Διεθνής Κοινή Γνώμη.

Τή σοβιετική άντίδραση ό Τσώρτσιλ δέν τήν υπολόγιζε πιά. Είχε 
άνοίξει τά χαρτιά του καί είχε γίνει ό σταυροφόρος τοΰ άντικομμουνι
σμού. Α νησυχούσε, δμως, πολύ άπό τή σιωπή τού Ροΰζβελτ. Μιά άντί
δραση τών ΗΠΑ θά μπορούσε νά τινάξει στόν άέρα δλα του τά σχέδια. 
Ή  άγωνία του διασκεδάστηκε δταν, στίς 26 Αύγούστου. έφτασε τό παρα
κάτω τηλεγράφημα τοΰ προέδρου τών ΗΠΑ:

«Δέν υπάρχει Αντίρρηση νά λάβετε μέτρα γιά νά εχετε μιά βρεταννική δύ
ναμη ικανή νά διατηρήσει τήν τάξη στήν 'Ελλάδα δταν οί Γψμανοί φύγουν άπό 
τήν χώρα αύτή. Καμμιά έπίσης αντίρρηση νά χρησιμοποιήσει ό στρατηγός 
Οΰΐλσων τά άμερικανικά μεταγωγικά άεροπλάνα πού Οά είναι διαθέσιμα κατά
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τήν στιγμή αύτή καί πού θά μπορούν νά λείψουν άπό τίς άλλες Επιχειρήσεις»*.
Τό τηλεγράφημα τοϋ Ροΰζβελτ, ό Τσώρτσιλ τό χαρακτήρισε Αποφασι

στικό γιά τήν έφαρμογή στήν πράξη τοΰ σχεδίου «Μάννα». Δόθηκαν όδη
γίες στά βρεταννικά στρατεύματα νά είναι έτοιμα νά δράσουν στίς 11 Σε
πτέμβρη καί, στόν πρωθυπουργό Παπανδρέου, νά είναι έτοιμος νά άκο- 
λουθήσει τούς Βρεταννούς, καί νά μεταφέρει τήν Εδρα τής κυβέρνησής 
του στήν ΆΘήνα, χωρίς καθυστέρηση. Ή  έπιχείρηση, δμως, δέν άρχισε 
τήν καθορισμένη μέρα καί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δέν αΐφνιδιάστηκε. Ό  Τσώρ
τσιλ άπέδοσε τήν άναβολή στήν καθυστέρηση τών Γερμανών νά φύγουν 
άπό τήν ΆΘήνα. "Ετσι άποδείχνεται πώς τό σχέδιο «Μάννα» δέν είχε κα
μιά σχέση μέ έπιχείρηση τών συμμάχων ένάντια στούς Γερμανούς, άλλά 
στρεφόταν άποκλειστικά ένάντια στόν έλληνικό λαό.

ΑΠΟ TO ΚΑ I ΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑ ΝΤΕ Ι- ΤΙΡΕΝΝΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Κυβερνητική κρίση. Τό ΕΑΜ στήριγμα τής νέας άγγλόδουλης κυβέρνησης

Στίς 29 Αύγουστου 1944 τά μεσάνυχτα, έφευγαν άπό τό άεροδρόμιο τής 
ελεύθερης 'Ελλάδας οί Σβώλος. Ζεύγος. Τσιριμώκος. Πορφυρογένης, Ά -  
σκούτσης καί Ά γγελόπουλος, γιά νά πάρουν μέρος στήν κυβέρνηση 
τοΰ Παπανδρέου, όπως προβλεπόταν άπό τή συμφωνία τού Λίβανου. "Ο
ταν εφτασαν στό Κάιρο, ό Παπανδρέου δέν είχε άκόμα γυρίσει άπό τήν 
‘Ιταλία. Είχε πάει χωρίς νά ένημερώσει τό υπουργικό Συμβούλιο καί χω
ρίς νά συνοδεύεται άπό λειτουργό τού υπουργείου ’Εξωτερικών, —δπως 
προβλέπεται στίς διπλωματικές διαδικασίες—. άλλά άπό τόν άνεύΟυνο πο
λιτικό σύμβουλο τοΰ βασιλιά. Τό γεγονός αύτό ήταν ή σταγόνα πού χρει
αζόταν γιά νά ξεχειλίσει ή άγανάχτηση τών παλαιοδημοκρατικών ύπουρ- 
γών γιά τή συμπεριφορά καί τίς μηχανορραφίες τοΰ καιροσκόπου καί πα
θολογικά φιλόδοξου πρωθυπουργού. Ό  Παπανδρέου ήταν ό πρώτος αρχη
γός κόμματος, (μάλιστα έμφανιζόταν καί σάν Δημοκρατικό-Σοσιαλιστικό), 
πού άλλαξε στρατόπεδο. Οί ύπουργοί πού έκπροσωποΰσαν τήν παραδο
σιακή δημοκρατική παράταξη, μπήκαν στήν κυβέρνηση μέ πολλές έπι- 
φυλάξεις καί ύστερα άπό έπίμονη άπαίτηση τών Ά γγλω ν. ' Η συνεργασία 
τους μέ τόν πρωθυπουργό ήταν τρομερά άνώμαλη καί άποκρουστική. Ό  
Παπανδρέου, έχοντας τήν άνεπιφύλαχτη ύποστήριξη τών "Αγγλων, ούτε 
κάν τούς ύπολόγιζε. Καταπιανόταν μέ όλα τά προβλήματα καί τά έλυνε, 
χωρίς νά συμβουλεύεται τούς άρμόδιους ύπουργούς καί χωρίς νά ένημερώ- 
νει, έστω καί έκ τών υστέρων, τό υπουργικό συμβούλιο γιά μεγάλα έθνικά 
καί πολιτικά ζητήματα. Οί στομφώδεις διακηρύξεις του γιά πίστη στή Δη
μοκρατία καί τή λαϊκή κυριαρχία, δέν μπορούσαν νά καλύψουν τήν άπο-

8. Ού. Τσώρτσιλ, δ.π., 6ος τόμ., σελ. 206.
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στασία του. ΟΙ παλαιοδημοκρατικοί είχαν τόσα στοιχεία γιά τίς δεσμεύ
σεις πού είχε άναλάβει νά σώσει τή μοναρχία καί νά διευκολύνει τήν έπι- 
στροφή τοϋ βασιλιά στήν 'Ελλάδα, πού τόν θεωρούσαν έπικίνδυνο μοναρ
χικό. Τόν υποψιάζονταν πώς είχε βάλει γιά στόχο του νά άπογυμνώσει 
τήν παλαιοδημοκρατική παράταξη καί νά γίνει αύτός, δχ ι άπλά ένας αρ
χηγός μεγάλου πολιτικού κόμματος, άλλά μοναδικός ήγέτης δλου τοΰ 
■Έθνους. "Οταν άποκαλύφθηκε ή άπάτη —μέ τήν δήθεν άρρώστεια του— οί 
παλαιοδημοκρατικοί υπουργοί Βενιζέλος, Ρέντης καί Μυλωνάς θεώρησαν 
πώς τό κακό είχε ξεπεράσει κάθε δριο καί άποφάσισαν νά παραιτηθούν.

Δημιουργήθηκε άτμόσφαιρα κυβερνητικής κρίσης. ’Αναταραχή στούς 
πολιτικάντικους κύκλους τοΰ ΚαΤρου: κουτσομπολιά καί ίντριγκες, ψιθυ
ρισμοί «καλά πληροφορημένων» καί ύπονοούμενα, χαμόγελα καί υποσχέ
σεις υποψήφιων πρωθυπουργών καί υπουργών. Μέσα σ ’ αύτό τό κλίμα 
βρέθηκαν, τίς πρώτες μέρες, οί άπεσταλμένοι τοΰ ΚΚΕ-ΕΑΜ-ΠΕΕΑ’.

ΟΙ παλαιοδημοκρατικοί άνάπτυξαν μεγάλη δραστηριότητα γιά νά πεί- 
σουν τούς άπεσταλμένους τοΰ ΕΑΜ νά μή συμμετάσχουν σέ μιά νέα κυ
βέρνηση μέ πρωθυπουργό τόν Παπανδρέου. Τούς υπενθύμιζαν τήν έπίμονη 
απαίτηση τοΰ κινήματος νά φύγει άπό τή θέση του ό Παπανδρέου καί ά
φηναν νά υπονοείται πώς ή αλλαγή τοΰ Παπανδρέου ευνοείται άπό τόν 
Βρεταννό πρεσβευτή Λήπερ.

Γιά τό λαϊκοαπελευθερωτικό κίνημα ήταν μιά άναπάντεχη ευκαιρία 
νά πετύχει αύτό πού έπιδίωκε τόσον καιρό. Οί κομμουνιστές Ζεύγος καί 
Πορφυρογένης θά μπορούσαν νά τήν έκμεταλλευτούν: Νά άρνηθοΰν νά με- 
τάσχουν στήν Κυβέρνηση Παπανδρέου καί νά πείσουν τόν Σβώλο καί τούς 
συνεργάτες του, δτι ή θέση τού ΕΑΜ είναι μέ τήν δημοκρατική παράταξη 
καί δχι μέ τούς βασιλόφρονες.

Χάθηκε μιά μοναδική ευκαιρία, πού θά έπέτρεπε νά δημιουργηθεϊ ενα 
μπλόκ εύρύτερων δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων ένάντια στόν Παπαν
δρέου καί τίς αύθαιρεσίες του τυπικά, ένώ αντικειμενικά καί στήν ούσία 
θά στρεφόταν ένάντια στήν μοναρχία καί τίς δυνάμε.ς τής ύποτέλειας, 
δηλαδή ένάντια στήν ίδια τήν πολιτική τής Μεγάλης Βρεταννίας. ' Η άφι
ξη στό Κάιρο τού τέως υπουργού Γ. Βαρβούτη, σταλμένου άπό τό Σοφού- 
λη καί τούς παλαιοδημοκρατικούς άρχηγούς, ένίσχυσε τίς δυνατότητες 
προσέγγισης τών δημοκρατικών. Ό  Βαρβούτης, πού είχε συχνές έπαφές 
με τό ΕΑΜ, κατανοούσε περισσότερο άπό κάθε άλλον τήν άνάγκη τού 
δημοκρατικού μετώπου.

9. Ιτό ήμερολόγιό του ό Ήλίας Τσιριμώκος Εγραψε τότε τά παρακάτω:
«Σεπτέμβριος 1944. Κάϊρσ. Φτάνουμε καί όλος ό κόσμος καμώνεται πώς βλέπει ατό γεγονός 

μιά δευτερεύουσα υπόθεση. ' Υπάρχει, λέει. κυβέρνηση έΟνικής ένότητας καί μεϊς μπαίνουμε τώρα 
σ ' αύτή -  κατά παραχώρηση, Τσαις. Μάς άναγγέλουν άπό τήν πρώτη μέρα πιος ή Κυβέρνηση φεύγει 
γιά τήν Ιταλία, πράγμα πού, δπως διηγείται ό Πρωθυπουργός, τοϋ παρουσιάστηκε άπ ' τόν Τσώρ
τσιλ σά -δώρο». Διαδίδονται ύπονοούμενα πώς ή διαμονή στήν Ιταλία είναι «πέρασμα~ καί πιίχ; 
σέ 2 - 3 μέρες πάμε στήν 'Ελλάδα. Άντιθέτως άλλοι λένε πώς 6 Παπανδρέου θέλει γ ’ άποφύγει τίς 
ίντριγκες τών βενιζελικών καί ό Λήπερ τίς δικές μας έπαφές μέ τόν ξένο τύπο κ.λπ. Ή  διαμονή μας 
στό Κάϊρο είναι μιά έκνευριστική δουλειά. 'Ο δός Έρμου, άμέτρητα »θέλω νά σέ ίδώ». ·<ιστορικές-  
στιγμές κ.ο.κ.έ. Οί βενιζελικοί μέ τόν Μυλωνά έχουν παραιτηθεί. Τέσσερις υποψήφιοι Πρωθυπουρ
γοί: -Σοφοκλής. Ρέντης.· Μυλωνάς καί. είς τό βάθος, ό Σοφιανόπουλος- Οά ήθελαν πολύ νά μιι. μι-  
τιιχειρισθοϋν γιά νά πάρουν τά ~ήνία τού Κράτους».
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Ό  Παπανδρέου γύρισε άπό τήν 'Ιταλία  αίσιόδοξος καί μέ τήν πεποί
θηση πώς θά είναι ό πρωθυπουργός τής «άπελευθέρωσης». Ή  πολιτική 
κρίση, πού είχε ξεσπάσει μέ τήν όριστική παραίτηση τών τριών παλαιο- 
δημοκρατικών, δέν τόν τρόμαξε. Πιθανό μάλιστα νά τόν χαροποίησε, για
τί γλύτωνε άπό τίς σκοτούρες, πού τοΰ δημιουργοΰσε ή παρουσία στό 
υπουργικό συμβούλιο τών δυναμικών αύτών ύπουργών. Τόν απεσταλμένο 
τοΰ Σοφούλη Βαρβούτη,στήν ουσία τόν άγνόησε. Τόν δέχτηκε, τόν δκου- 
σε, έδωσε άφηρημένες υποσχέσεις, άλλά μόνος του, χωρίς νά ζητήσει 
ούτε τυπικά τή γνώμη τών παλαιοδημοκρατικών, προσέλαβε στήν κυβέρ
νησή του Ενα άγνωστο στέλεχος τών Φιλελευθέρων, τόν ’Εμμανουήλ Σο
φούλη, —άνηψιό τοΰ άρχηγοΰ τοΰ κόμματος. Τούς άλλους δυό πού παραι- 
τήθηκαν τούς άντικατάστησε μέ τούς μοναρχικούς Χέλμη καί Τσακό- 
πουλο. Έ τ σ ι ή κυβέρνηση ήταν στήν κυριολεξία μοναρχική.

Ό  Παπανδρέου, άκολουθώντας τίς συμβουλές τοϋ Τσώρτσιλ, έδωσε 
μεγάλη προσοχή στούς άπεσταλμένους τοΰ έθνικοαπελευθερωτικοΰ κινή
ματος. Θά έπρεπε νά έξασφαλίσει τή συμμετοχή τους στήν κυβέρνησή 
του, μέ πολλές υποσχέσεις, χωρίς δμως πρακτικές παραχωρήσεις, πού θά 
μπορούσαν νά δυσκολέψουν τά σχέδια τοΰ Τσώρτσιλ. Τ ίς έλπίδες του 
στήριξε στούς Σβώλο καί Τσιριμώκο. Καί δέν είχε άδικο. Οί κομμουνι
στές άπεσταλμένοι, πού είχαν δλη τή δυνατότητα νά εύθυγραμμιστούν μέ 
τήν άπόφαση τής Συνεδρίασης τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ τής 2 Αύγούστου, υποχώ
ρησαν στίς πιέσεις τών σβωλικών. Μέ τό έπιχείρημα πώς θά πρέπει νά 
μή γίνει τό ΕΑΜ όργανο τών μικρόψυχων φιλοδοξιών τών παλαιοβενι- 
ζελικών, δέχτηκαν νά όρκιστοΰν στήν κυβέρνηση τού Παπανδρέου.

Ή  είσοδος τών έαμικών ύπουργών στήν κυβέρνηση βοήθησε τούς 
"Αγγλους καί τόν Παπανδρέου νά πάρουν μέ τό μέρος τους μερικούς φ ιλό
δοξους πολιτευτές «δημοκρατικής» προέλευσης καί νά παρουσιάσουν τή 
νέα κυβέρνηση σάν έκπρόσωπο δλου τοΰ έθνους.

Ή  κυβερνητική κρίση ξεπεράστηκε. Ό  Παπανδρέου βγήκε πιό ένι- 
σχυμένος. Οί "Αγγλοι έξασφάλισαν ένα γερό στήριγμα καί πιστό όργα
νο, έτοιμο νά ρίξει τόν έλληνικό λαό σέ μιά άλληλοεξόντωση, άν τά συμ
φέροντα τής ιμπεριαλιστικής 'Α γγλίας τό άπαιτοΰσαν.

Πώς μπορεϊ νά εξηγηθεί ή τέτοια άνεύθυνη καί τόσο αντίθετη στό 
πνεύμα, τίς άρχές καί τήν πρακτική τοϋ λαϊκού άπελευθερωτικοΰ κινήμα
τος, στάση τών ύπουργών τοΰ ΕΑΜ καί ιδιαίτερα τών κομμουνιστών, πού 
γιά μιά άκόμα φορά έβαζαν κάτω άπό σοβαρή δοκιμασία καί άμφισβήτη- 
ση τίς διακηρύξεις καί διαβεβαιώσεις τοΰ ΠΓ τοϋ Κόμματος; Γίνεται φα
νερό άπό τό παρακάτω άπόσπασμα, άπό τό ήμερολόγιο τοΰ Τσιριμώκου: 
«... Έμεΐς παίρνουμε άπόφαση νά μετάσχουμε καί τούς ι:Ι0οποιοί>μι: (σ.σ. τούς 
παλαιοδημοκρατικούς πολιτικούς) πώς. άφοΰ αί: μάς τηλεγράφησαν δτι Οά 
φέρουμε «μεγάλη ιστορική ευθύνη», καλό Οά είναι νά άναμετρήσουν καί κείνοι 
τήν ευθύνη τους. -ή  νά μάς ποΰν άν υπάρχουν άνθρωποι υπεύθυνοι καί άλλοι 
άνεύθυνοι. "Επιτέλους ορκιζόμαστε». Οί έκπρόσωποι τοϋ λαϊκοϋ κινήματος, 
κυριαρχημένοι άπό τήν όπορτουνιστική άντίληψη πώς ή Ε λ λά δ α  έχει 
παραχωρηθεΐ σά σφαίρα στρατιωτικής δράσης καί πολιτικής επιρροής 
στούς “Αγγλους δέν κατάλαβαν δτι, έκείνη άκριβώς τή στιγμή, είχαν γίνει

348



οί μόνοι ρυθμιστές τής κυβερνητικής κρίσης. Κρίσης πού είχε δλα τά 
χαρακτηριστικά πολιτικής κρίσης καί είχε τίς ρίζες της στήν άπογύμνω- 
ση τής κυβέρνησης τών έξορίστων άπό κάθε δύναμη καί έξουσία, —στήν 
'Ελλάδα καί τό έξωτερικό— καί στήν ύπαρξη τής ΠΕΕΑ, πού διέθετε 
ισχυρότατες ένοπλες δυνάμεις, μέ παλλαϊκή υποστήριξη καί μέ έξουσία 
πού άσκοΰνταν άπό τό λαό.

Τί θά γινόταν, δμως, άν οί άπεσταλμένοι τοΰ ΕΑΜ έπωφελοΰνταν άπό 
τήν πολιτική κρίση —πού οϋτε οί ίδιοι, οϋτε ή ήγεσία τοΰ λαϊκού κινή
ματος τήν προκάλεσαν —, άρνοΰνταν νά συμμετάσχουν στήν κυβέρ
νηση Παπανδρέου καί συμπαρατάσσονταν μέ τούς δημοκρατικούς ύπουρ
γούς; ’Απάντηση βρίσκουμε στό βιβλίο τοΰ πιό υπεύθυνου, τότε, έκφρα- 
στή τής βρεταννικής πολιτικής γιά τήν 'Ελλάδα, πρεσβευτή Ρ. Λήπερ: 
«...ή Εξ όλων τών κομμάτων κυβέρνησις Οά όιι.λύετο. Τήν τελευταϊαν στιγμήν 
δέν Οά ϋπήρχι: 'Ελληνική Κυβέρνησις καί χωρίς αμφιβολίαν, τό ΕΑΜ Οά κα- 
τελάμβανε τήν Εξουσία Γ.Ις τάς ’Αθήνας... Ό  Βασιλεύς συνεφιλιώΟη τελικά μέ 
τόν φοβερά όυσάρεστον ρόλον τοΰ θεατού τής Εξελίξεως τών γεγονότων άπό 
τό Λονόίνον. ΉρνήΟη νά όνομάση ’Αντιβασιλέα ώστε νά τόν άναπληρώνη (είς 
Αθήνας) καίοΰτω πάσα κυβερνητική άλλαγή Οά άπαίτει τήν εγκρισίν του άπό 
τό Λονόϊνον...

Δέν ξέρω, βρισκόμουν έξω άπό τήν έδρα τής ΠΕΕΑ, πώς δέχτηκε ή 
ήγεσία τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ αύτή τή νέα πρωτοβουλία τών άπεσταλμέ- 
νων στό Κάιρο έκπροσώπων της. Μπορώ δμως νά βεβαιώσω πώς ποτέ σέ 
άνώτατα σώματα τού ΚΚΕ, —πού σ ’ δλα είχα πάρει μέρος— δέν κρίθη- 
καν οί κομμουνιστές υπουργοί Ζεύγος καί Πορφυρογένης γιά τό τεράστιο 
λάθος τους. Καί μέχρι σήμερα άκόμα άπό τήν πλευρά τών καθοδηγήσεων 
τοΰ ΚΚΕ δέν άναφέρεται ή δουλική έκείνη πράξη σάν ένα άπό τά μεγάλα, 
—καθοριστικής σημασίας— λάθη τής τότε ήγεσίας τοΰ έπαναστατικοΰ κι
νήματος.

Πιστεύω πώς οί άπεσταλμένοι στό Κάιρο προχώρησαν στήν άπόφαση 
νά όρκιστοΰν στήν κυβέρνηση, βέβαιοι πώς έρμη νεύουν σωστά τό πνεύ
μα τής ήγεσίας. "Άν είναι έτσι, έκτός άπό τά λάθη πού σωστά καταλογί
ζονται σέ βάρος τής τότε ήγεσίας τοΰ κινήματος καί, πιό συγκεκριμένα, 
τοΰ ΚΚΕ, θά πρέπει νά καταλογιστεί σέ βάρος της καί ή κατηγορία δτι 
έξαπατοΰσε τό Κόμμα, τό κίνημα καί τό λαό, δταν ισχυριζόταν πώς «υπο
χώρησε σ ’ ένα έκβιασμό».

Δρόμος γεμάτος «αγκάθια καί τριβόλια»!

Ή  κυβερνητική κρίση ξεπεράστηκε τόσο εύκολα καί γρήγορα, πού οϋ
τε μπορούσαν νά τό φανταστούν οί "Αγγλοι καί ή άντίδραση. Τώρα τό 
πρόβλημα πού έπρεπε νά άντιμετωπίσουν οί ξένοι καί ντόπιοι νοσταλγοί 
τ,οϋ παρελθόντος ήταν νά έκμεταλλευτούν, στό άνώτατο δυνατό σημείο.

10. Ρ. Λήκερ, - Ό τ α ν  ό "Ελλην συνάντα "Ελληνα», σελ. 72.
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τίς αυταπάτες καί τήν άπλοϊκότητα τής ήγεσίας, καί κυρίως τών υπουρ
γών τοΰ λαϊκοΰ κινήματος, πού πίστευαν πώς δλα, —οί έμφύλιες συγ
κρούσεις, τό όμαλό πέρασμα άπό τή γερμανική κατοχή στήν ’Ελευθερία, 
ή δημοκρατική μεταπολεμική εξέλιξη καί ή άνόρθωση τής χώρας— κατο
χυρώνονταν άπό τίς διεθνείς καί, κατά κύριο λόγο, άπό τίς πανεθνικές 
συμφωνίες καί τή συγκρότηση τής « Έ θν ικ ή ς  Κυβέρνησης».

Μετά τήν όρκομωσία τών έαμικών ύπουργών, ό Παπανδρέου, γιά νά 
άποφύγει τήν έκδοση διαγγέλματος τής κυβέρνησης, δπου θά καταγγέλ- 
νονταν οί ηγέτες τών ταγμάτων άσφαλείας καί δπου—, μέ άπαίτηση τών 
έαμικών υπουργών— θά καλούνταν οί αντιστασιακές Ενοπλες δυνάμεις νά 
χτυπούν αλύπητα καί άδιάκοπα τούς Γερμανούς πού εφευγαν καί τούς 
έΟνοπροδότες συνεργάτες τους, πού κάλυπταν σάν οπισθοφυλακή τά τμή
ματα τών κατακτητών, έφυγε μαζί μέ τόν Τσιριμώκο γιά τήν ’Αλεξάν
δρεια. Ά μέσω ς μετά τήν έπιστροφή τοΰ πρωθυπουργοΰ φτάνουν στό Κάι
ρο οί πρώτες πληροφορίες άπό τήν ' Ελλάδα, γιά τήν έναρξη τής άπελευ- 
Οέρωσης άπό τά δυό άκρα τής χώρας. —τήν Θράκη καί τήν Π ελοπόν
νησο— καί πώς τήν εξουσία καταλάμβανε ό λαός.

Ό  Παπανδρέου έχασε τήν ψυχραιμία του καί χωρίς νά συμβουλευτεί 
τό υπουργικό συμβούλιο άρχισε νά άπευθύνει έκκλήσεις στούς "Αγγλους 
νά στείλουν στρατεύματα στήν 'Ελλάδα γιά νά έμποδίσουν τό ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ νά καταλάβει τήν εξουσία. Ταυτόχρονα, μέ τηλεγραφήματα πρός τά 
πολιτικά κόμματα καί τό στρατηγό Σπηλιωτόπουλο, πού τόν είχε διορίσει 
στρατιωτικό Διοικητή Α ττ ικ ή ς , ύπέδειχνε συγκέντρωση τών άντιλαϊκών 
δυνάμεων καί τών γερμανοοπλισμένων ταγματασφαλιτών καί ένοπλη άντί- 
σταση στίς αντάρτικες άπελευθερωτικές δυνάμεις.

' Η συμπεριφορά καί οί ένέργειες τοΰ πρωθυπουργού προκάλεσαν σο
βαρές αντιθέσεις μέσα στό υπουργικό συμβούλιο. Οί υπουργοί τοϋ ΕΑΜ 
γρήγορα κατάλαβαν πώς βρίσκονται σέ ενα ξένο καί έχθρικό περιβάλλον 
καί ό Ή λ ία ς  Τσιριμώκος θά γράψει στό ήμερολόγιο του:

··Μπήκαμι. σ ' ϊ.να δρόμο δύσκολο, γεμάτο άπό άγκάθια καί τριβόλια»! 
Στούς πολιτικούς καί στρατιωτικούς κύκλους τοΰ Καίρου καί στήν 

παροικία, δημιουργήθηκαν έπίσης άνησυχίες καί νευρικότητα. Γιά νά 
άπομακρυνΟοϋν οί έαμικοί ύπουργοί άπό τό έλληνικό περιβάλλον, ό πρε
σβευτής Λήπερ, σύμφωνα μέ τίς όδηγίες πού είχε, υπέδειξε στόν Παπαν
δρέου νά μετακινηθεί άμέσως ή κυβέρνηση στήν Ί τ α λ ία ,υ°.

Τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Σεπτέμβρη έφυγε άπό τό Κάιρο ή κυβέρνη
ση τοΰ Παπανδρέου καί έγκαταστάθηκε στήν κωμόπολη Κάβα ντέι Τιρέν- 
νι. 80 χιλιόμετρα άπό τήν Γκαζέρτα. Έ κ ε ΐ θά φτάσει μιά δεύτερη είδηση 
πού Οά ταράξει τούς Ά γγ λο υ ς  καί τήν ελληνική άντίδραση.

ιοα. Καί ό Τσώρτσιλ. οπως Εγραφε στό βιβλίο του (τόμος 6ος, σελ. 206). -συμβούλεψε» τόν 
Παπανδρέου ··... νά φύγει άμέσως ή κυβέρνηση άπό τό Κάιρο, όπου ή άτμόσφαιρα ήταν βαριά 
iim> μηχανορραφίες, καί νά εγκατασταθεί κάπου στήν ’ Ιταλία κοντά στό Στρατηγείο τής ' Λνώ- 
ιιιτης Διοικήσεως τών Συμμαχικών δυνάμεων. Καί σημειώνει ότι 6 Παπανδρέου «έδέχΟη τήν 
κρότασιν α»>τήν··.
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Ο ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

Οί Γερμανοί αδειάζουν τά νησιά

' Η γερμανική Διοίκηση Νοτιανατολικής Ευρώπης, παρά τίς κατηγορη
ματικές δηλώσεις τοΰ Χίτλερ πώς δέ σκοπεύει νά αποσύρει έθελοντικά 
τίς δυνάμεις του άπό κανένα μέτωπο, άντιμετώπιζε ζήτημα συγκέντρωσης 
τών δυνάμεων στόν κορμό τής ' Ελλάδας. Καί επρεπε νά γίνει αύτή ή με
τακίνηση άπό τά έλληνικά νησιά άφενός γιά νά πυκνώσει τήν κατοχή, 
σέ βαθμό πού νά είναι σέ θέση νά άντιμετωπίζει μέ επιτυχία τίς έπιθέσεις 
τών ανταρτών, καί άφετέρου γιά νά βρεθεί πιό προετοιμασμένος ό στρα
τός, δταν διαταχθεΐ νά συμπτυχθεΐ καί νά έγκαταλείψει τήν ' Ελλάδα.

Ή  έπιχείρηση παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες. Οί Γερμανοί δέν διέθε
ταν επαρκή μεταφορικά μέσα. ' Η χωρητικότητα τών πλοίων τους ήταν 
πολύ περιορισμένη καί ή ταχύτητά τους μικρή. Τό σοβαρότερο, τά πλοία 
τους Οά ήταν εκτεθειμένα, σ ' όλη τή διάρκεια τών διαδρομών, στά άερο- 
πορικά χτυπήματα τών Αγγλων, πού είχαν άπόλυτη υπεροχή στόν αέρα.

Τό πρόβλημα αύτό αντιμετώπιζε ή γερμανική Στρατιωτική Διοίκηση, 
όταν. στίς 14 Αύγουστου, ή Στρατιά «Ε» δεχόταν μιά πρόταση τοΰ συν
ταγματάρχη τής ΒΣΑ. Τόμ Μπάρνες (πού βρισκόταν στό Στρατηγείο τοΰ 
Ζέρβα), γιά διαπραγματεύσεις καί. ταυτόχρονα, τήν πληροφορία πώς ό 
Ζέρβας επηρεάστηκε άπό τίς «εθνικιστικές ομάδες τής ’Αθήνας» καί εί
ναι πρόθυμος νά άνανεώσει τίς παλιές καλές σχέσεις του μέ τά γερμανικά 
στρατεύματα. Ή  πληροφορία άνακοινώϋηκε στόν Νόυμπάχερ καί αύτός 
μέ τή σειρά του τήν μετάδοσε στήν 'Α νώτατη Διοίκηση τής Βέρμαχτ. 
Τόν ίδιο καιρό στήν Κρήτη ό “Αγγλος λοχαγός Λόντγουϊκ άνακοίνωσε 
στήν γερμανική κατοχική διοίκηση δτι τό ΣΜΑ ένδιαφερόταν νά γίνει 
μιά συμφωνία γιά τήν έκκένωση τοΰ νησιοΰ καί δτι ό ίδ ιος είναι πρόθυ
μος νά συνοδέψει στό Κάιρο εναν έξουσιοδοτημένο Γερμανό άξιωματικό.

Ό  αρχηγός τής Στρατιάς «Ε» άπευΟύνΟηκε στήν 'Α νώτατη Διοίκηση 
τής Βέρμαχτ μέ μιά άναφορά, δπου άνέλυε τούς λόγους γιά τούς όποιους 
οί "Άγγλοι ζητούν διαπραγματεύσεις καί τόνιζε πώς ό ίδιος τίς θεωρούσε 
χρήσιμες. Στήν άναφορά του κατέληγε:

«27: περίπτωση πού ό Φύρερ 0 ’ άποφασίσει νά προχωρήσουμε, πράγμα 
πού άπό τίς μέχρι τώρα δηλώσεις του μού φαίνεται πιθανό, προτείνω νά τοΰ 
εκτεθούν τά πράγματα μέ τήν παραπάνω έννοια καί νά εξουσιοδοτηθεί ό Νόυμ
πάχερ, κατ ’ έπέκταση τής τωρινής έντολής. νά όιερευνήσει τίς αγγλικές προϋί:- 
σεις καί τίς δυνατότητες συμφωνίας πού νά καθορίζει μιά τέτοια άποχώρηση».11

II. Τό κείμενο τής άναφοράς πού είναι καταχωρημένο στά γερμανικά αρχεία (OB SU- 
DOST (OKDO H .G R.F.) IC /A O  No 56/44) Αναδημοσιεύουμε άπό τό βιβλίο τού Η. RICHTER 
«Δυό 'Επαναστάσεις καί Αντεπαναστάσεις στήν 'Ελλάδα-, σελ. 190:

«Σύμφωνα μέ τίς ύπάρχουοες πληροφορίες καί τήν πραγματική συμπεριφορά ιών Ά γγλω ν  <1πέ- 
ναντι στίς έθνικιστικίς έλληνικές δυνάμεις, είναι βέβαιο δτι ή 'Αγγλία δέ Οά ξεφύγει αύτό τόν τεράστιο 
άγώνα πρός τή ρωσική έπιροή. άλλά Οά θελήσει νά προλάβει τά σχέδια τών κομμουνιστών. Μ ' αύτή 
τήν έννοια οί Ά γγλο ι ένδιαφέρονται ζωηρά να πάρουν στά χέρια τους τίς έλληνικές θέσεις - κλειδιά
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Μεσολάβησε ή μεγάλη έπίθεση τοΰ σοβιετικού στρατοΰ στή Ρουμα
νία μέ τά συντριπτικά άποτελέσματα γιά τό γερμανικό στρατό. Ή  νέα 
κατάσταση άπαιτοΰσε έπιτακτικά μετατόπιση τών δυνάμεων καί έξοδο άπό 
τά Βαλκάνια, πρίν νά κλείσει ό δρόμος, άπό τήν προέλαση τοΰ ςοβιετι- 
κοΰ στρατοΰ, πρός τή Γιουγκοσλαβία καί τήν 'Ελλάδα. Θεωρούνταν βέ
βαιο πώς τά λαϊκά έπαναστατικά κινήματα τής Γιουγκοσλαβίας, ’Αλβα
νίας καί 'Ελλάδας καί τό άντιφασιστικό κίνημα τής Βουλγαρίας, πού εί
χαν φιλοσοβιετικό προσανατολισμό, Οά δραστηριοποιούνταν άκόμα πε
ρισσότερο καί Οά έμπόδιζαν τήν υποχώρηση τών γερμανικών τμημάτων.

Μπροστά στόν κίνδυνο πού διαγραφόταν, ή Διοίκηση τής Νοτιοανα
τολικής Ευρώπης Εδωσε διαταγή ν ’ άρχίσουν προπαρασκευαστικές συγ
κεντρώσεις τών γερμανικών δυνάμεων, μέ μετακίνηση άπό τά νησιά πρός 
τόν κορμό τής 'Ελλάδας. Σέ συνέχεια, θά έπρεπε νά κινηθοΰν άπό νότο 
πρός βορρά, σέ Ισχυρές φάλαγγες, προσπαθώντας νά κρατούν διαδο
χικά τού κόμβους τών συγκοινωνιών καί νά καταστρέφουν τίς συγκοινωνίες 
δταν θά έχουν συμπτυχθεΐ. Μ ’ αύτό τόν τρόπο ήθελαν νά κερδίσουν χρό
νο καί νά βγάλουν τίς δυνάμεις τους, μέ δσο τό δυνατό μικρότερες άπώ- 
λειες καί συγκροτημένες, έτσι πού νά είναι ικανές νά χρησιμοποιηθούν 
στά άμυντικά μέτωπα, πού προβλέπονταν στήν Ουγγαρία καί Αυστρία.

’Απασχολημένο τό ’Ανώτατο ’Επιτελείο τής Βέρμαχτ μέ τά σοβαρό
τατα προβλήματα πού δημιουργήθηκαν, δέν άπάντησε έγκαιρα στήν πρό
ταση τοΰ Τόμ Μπάρνες, όπως φαίνεται άπό τήν άνανέωση τής πρότασής 
του στή Στρατιά «Ε», πού έκανε στίς 29 Αύγούστου, μέ τήν παράκληση νά 
ένημερωθεϊ άμέσως γιά τή σχεδιαζόμενη άποχώρηση.^ ’Απειλούσε τούς 
Γερμανούς πώς άν δέν πάρει άπάντηση θά διακόψει τίς έπαφές. Οί Γερμα
νοί, δμως, καί πάλι άπάντησαν παρελκυστικά. ’Αφού τόνισαν πώς δέν 
σκοπεύουν νά άποχωρήσουν άπό τήν ' Ελλάδα, συνιστούσαν στούς "Αγ
γλους νά μή σπρώχνουν τούς "Ελληνες έθνικιστές, —τόν Ζέρβα— σέ έπι- 
θέσεις ένάντιά τους, γιατί θά έξοντωθοΰν καί «... δέ Οά μπορά πιά ή 'Αγ
γλία νά Εμπόδισα οριστικά τή σοβιετική Επιρροή πάνω στήν Ελλάδα».

Τήν ίδια μέρα πού ό Τόμ Μπάρνες άπευθύνθηκε, γιά δεύτερη φορά, 
στή Στρατιά «Ε», στήν "Ηπειρο ό έδεσίτης λοχαγός ’Αστ. Μ ιχαλάκης,

πού κατέχει τώρα ή Γερμανία, δίχως νά μεσολαβήσει ενα χρονικό κενό πού Οά έδινε τή δυνατότητα 
στίς κομμουνιστικές συμμορίες νά άνατρίψουν τήν κρατούσα τάξη πραγμάτων καί νά καταλάβουν 
περιοχές πρίν άπ 1 τούς Άγγλους. Ή  άνάγκη νά πάρουν σίγουρα ατά χέρια τους τήν 'Ελλάδα πρίν 
άπό τούς ~Ελληνες κομμουνιστές ή  καί τούς Ρώσους σέ περίπτωση γερμανικής Αποχώρησης, είναι 
τό κίνητρο γιά τό Συμμαχικό Στρατηγείο τής Μέσης Α νατολής ατό Κάϊρο καί έξηγεΐ τήν πρόταση 
γιά συνομιλίες τοΰ συνταγματάρχη Τόμ πού βρίσκεται κοντά στό Ζέρβα καί τή βολιδοσκόπηση μέσω- 
έθνικών έλληνικών δικτύων στήν ΆΘήνα. μέ σκοπό νά πραγματοποιηθεί τό ταχύτερο συμφωνία μαζί 
μας γιά μιά ταυτόχρονη έκ κένωση άπό μάς καί κατάληψη άπ ’ τούς Άγγλους. Σύμφωνα μέ τίς ΰπάρ- 
χουσες πολιτικές ίκθέσεις τοΰ είδικοΰ πληρεξουσίου μας Νόυμπάχερ. αύτός θεωρεί σάν δεδομένη 
τή δυνατότητα μι&ς καταρχήν πληροφοριακής συνομιλίας μέ άγγλους αρμόδιους. Ά π ό  τήν καθαρά 
στρατιωτική άποψη τής πιθανής διατήρησης τοΰ έμψυχου καί άψυχου ύλικοΰ. σέ συνδυασμό μέ τήν 
δλη κατάσταση, καί ξεκινώντας άπό τήν άνάγκη νά προελάσουμε ατό χώρο τής Μακεδονίας, τής 
Σερβίας, καί τοΰ Δούναβη, θά θεωρούσα χρήσιμη μιά τίτοια συνομιλία καί θά τήν έπικροτοΰσα. Γιά 
μιά τέτοια συμφωνία θά βάζαμε τήν προϋπόθεση πώς ή άντίπαλη πλευρά θά έκτελοϋαε μιά προσ /ι- 
Λιασμένη καταστροφή όλων τών όδικών δικτύων, έτσι ώστε νά έξασφαλιστοΰμε άπό μιά έπίθιοη άπό 
’ά νώτα άπό μηχανοκίνητες έχθρικές δυνάμεις.»
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μέ έντολή τοϋ ίδιου τοϋ Μπάρνες, διαβίβασε στό στρατηγό Λάντς μιά 
πρόταση γιά συνθηκολόγηση μέ τό Ζέρβα. Ό  Λάντς δεχόταν μέ τόν όρο 
νά άρχίσει άμέσως άνακωχή πού θά διαρκέσει σ ’ όλο τό διάστημα τών 
διαπραγματεύσεων. Έ π ίσ η ς, ζήτησε ή πρόταση συνθηκολόγησης νά μή 
γίνει άπό τό Ζέρβα, άλλά άπό τόν Μπάρνες. Ό  Μπάρνες, όμως, δέν είχε 
έντολή νά κάνει προτάσεις συνθηκολόγησης, άλλά, δπως φαίνεται άπό 
γερμανικά έγγραφα πού έχουν δημοσιευτεί, ήθελε νά συζητήσει τήν παρά
δοση τοϋ όπλισμοϋ τών Γερμανών στό Ζέρβα, γιά νά μήν περάσει στόν 
ΕΛΑΣ.

Στό μεταξύ άρχισε ή γερμανική υποχώρηση καί οί έπαφές μέ τόν 
Μπάρνες σταμάτησαν. Τότε μπήκε στή μέση ό κουΓσλιγκ Ράλλης, άφή- 
νοντας νά υπονοηθεί πώς ή πρωτοβουλία προερχόταν άπό τό ΣΜΑ. Στίς
3 τοϋ Σεπτέμβρη πρότεινε στούς Γερμανούς νά άρχίσουν διαπραγματεύ
σεις γιά νά έξασφαλιστεΐ ή χωρίς άπώλειες έκκένωση τής 'Ε λλάδας καί 
νά άποφευχθεΐ ή έπικράτηση τών κομμουνιστών. Ή  Στρατιά «Ε» ζήτησε 
όδηγίες άπό τό Βερολίνο καί ταυτόχρονα έδωσε όδηγίες στίς μονάδες της 
μέ τίς παρακάτω θέσεις:

«Πρέπει νά έ.κμεταλλευτσΰμε δσο τό δυνατό περισσότερο δλες τίς πολιτι
κές δυνατότητες πού θά προσφερθοΰν γιά νά μπορέσουμε νά διεξάγουμε Ανενό
χλητα τίς μετακινήσεις τών στρατευμάτων κατά τή διάρκεια τής μετατόπισης 
τοΰ κέντρου βάρους, κι άκόμα γιά νά μπορέσουμε νά έφαρμόσουμε τά μέτρα 
πού διατάχτηκαν γιά τόν ελληνικό χώρο. Γ ι ' αύτό θά πρέπει νά προσπαθήσουμε 
νά χρησιμοποιήσουμε τά έχθρικά κόμματα τής 'Ελλάδας τό ενα έναντίον τοΰ 
άλλου■ σ " αύτό άντιστοιχεί έναρξη βολιδοσκοπήσεων καί διατήρηση τής έπα
φής μέ τούς "Αγγλους. σύμφωνα μέ τίς προφορικές όδηγίες τοΰ Φύρερ, πού δό
θηκαν παρουσία τοΰ άνώτατου διοικητή»'2.

Μέ έντολή τοϋ Χίτλερ άπαγορεύΟηκε κάθε έπαφή μέ «μεσάζοντες» 
έκτός άπό τίς έπαφές μέ τούς άντάρτες, πού κρατούσαν οί σύνδεσμοι τών 
τμημάτων, σέ κάθε περιοχή. "Ολες οί παραπέρα έπαφές μέ τούς Ά γγ λο υ ς  
ήταν υπόθεση τοϋ είδικοϋ πληρεξουσίου τοϋ γερμανικού ύπουργείου έξω- 
τερικών.

Τά τμήματα κατοχής συμπτύσσονται

Ά π ό  τίς 20 Αύγούστου άρχισε, —δπως γράψαμε— ή σύμπτυξη τών 
γερμανικών δυνάμεων άπό τά νησιά τής 'Ελλάδας. Σμήνη μεταφορικών ά- 
εροπλάνων καί μεγάλες νηοπομπές, μέ άδιάκοπες διαδρομές, μέσα σέ έλά- 
χιστο χρονικό διάστημα, μετέφεραν τούς 50.000 άπό τή συνολική δύναμη 
τών 70.000 στρατιωτών πού βρίσκονταν στήν Κρήτη καί 17.000 άπό τίς
23.000 πού βρίσκονταν στή Ρόδο καί τά άλλα νησιά.

’Ακολούθησε ή έκκένωση τής Λέσβου, τής Σάμου, τής Χίου καί τής 
Λήμνου. Στήν έπιχείρηση μετακίνησης τών δυνάμεων άπό τά νησιά χρη-

12. Βλ. Η. RICHTER δ.π.. σελ. 192.
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σιμοποιήθηκαν 100 άεροπλάνα JU 52, σέ πολλές διαδρομές τήν ήμέρα, 
καί, πα ρ’ δλο πού σέ πολλές περιπτώσεις έκαναν τήν έμφάνισή τους βρε- 
ταννικά καταδιωκτικά, ποτέ δέν χτυπήθηκαν. Περιορίζονταν σέ άναγνωρι- 
στικές πτήσεις καί έδιναν τήν έντύπωση πώς προστάτευαν τίς μεταφορές.

Ά π ό  όσα έχουμε ύπόψη μας, δέν έχουμε στοιχεία δτι υπήρχε προ- 
συμφωνία τών "Αγγλων μέ τούς Γερμανούς γιά τήν άνενόχλητη πραγματο
ποίηση τών μετακινήσεων. Τό πιθανότερο είναι πώς συμφωνία γραπτή ή 
προφορική δέν υπήρχε. Ή  συμπεριφορά τών "Αγγλων ήταν προϊόν ταξι
κής λογικής καί υπαγορευόταν άπό τήν προάσπιση τών συμφερόντων τής 
Βρεταννικής Αυτοκρατορίας. Ή  σύμπτωση συμφερόντων "Αγγλων καί 
Γερμανών όδήγησε σέ μιά άμοιβαία άνοχή καί σιωπηρή «συμφωνία κυρί
ων», πού λειτούργησε μέ Επιτυχία, ώσπου μιά Εντονη σοβιετική διαμαρτυ
ρία υποχρέωσε τούς "Αγγλους νά διακόψουν, φαινομενικά, τίς ειδυλλια
κές αύτές σχέσεις. "Ενας βομβαρδισμός τοΰ άεροδρομίου τοΰ ΤατοΓου 
στίς 15 Σεπτέμβρη κατάστρεψε τά 50 άπό τά 100 JU 52. Μά αύτή ή άγγλι- 
κή έπέμβαση ήταν ή μοναδική ένάντια στούς Γερμανούς πού συμπτύσ
σονταν.

Στίς 26 Αύγούστου τό Α νώ τα το  ’Επιτελείο τής Βέρμαχτ Εδωσε δια
ταγή στήν Α νώ τατη Διοίκηση τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, νά έγκα- 
ταλείψουν άμέσως τά γερμανικά στρατεύματα κατοχής τήν 'Ε λλάδα καί 
συγκροτημένα νά ένωθοΰν μέ τά τμήματα πού βρίσκονταν στή Γιουγκο
σλαβία.

Τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ μάταια περίμενε έντολή άπό τό-ΣΜΑ νά άρχίσει νά
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Στήν έδρα τού Γ.Σ. στό Περτούλι. Ό  "Αρης άριοτερά. καί ό Σαράφης στή μέση. 
Δεξιά του ό άγγλος σύνδεσμος. Φωτογραφίζονται μέ έπιτελεϊς καί στελέχη τού 

άγώνα
πραγματοποιεί τήν «Κιβωτό». Οί αξιωματικοί σύνδεσμοι τής ΒΣΑ μέ κάθε 
τρόπο προσπαθούσαν νά κρατηθούν τά τμήματα τού ΕΛΑΣ σέ αδράνεια. 
Μπροστά σ ' αύτή τήν κατάσταση τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ, μέ τήν ΕΠΕ 1651 τής 
10-9-44 διαταγή (Γενικές Ό δ η γ ίε ς  άριθ. 10) καθόριζε τίς αποστολές τών 
Μονάδων γιά άμεση έναρξη-έκτέλεσης τού σχεδίου «Κιβωτός». Προβλέ- 
πονταν καταστροφή τών συγκοινωνιών άπό νότο πρός βορρά, άδιάκοπα 
χτυπήματα στίς φάλαγγες πού ύποχωρούσαν, απελευθέρωση άστικών κέν
τρων καί έγκαθίδρυση οργάνων Λαϊκής Αυτοδιοίκησης.

Πρώτη περιοχή, πού μέ σκληρές μάχες μιάς βδομάδας (άπό τίς 28 
Αύγουστου ώς τίς 3 Σεπτέμβρη 1944) λευτερώθηκε όριστικά, ήταν ή γερ- 
μανοκρατούμενη περιοχή τού “Εβρου. Μέ τό πολεμικό ύλικό πού κυριεύ
τηκε, τό 81 Σύνταγμα τοΰ ΕΛΑΣ άπό 600 άντάρτες εφτασε στίς 3.500, γιά 
νά ξεπεράσει σέ λίγο τίς 5.000 παρατακτή δύναμη. Δίπλα στούς ήρωικούς 
άντάρτες βρέθηκε κυριολεκτικά σέ συναγερμό ό λαός τοΰ “Εβρου. Μέ 
τήν έθελοντική προσέλευση νέων πολεμιστών στίς γραμμές τοΰ ΕΛΑΣ τό 
τμήμα αύτό ήταν έτοιμο νά προχωρήσει στήν άπελευθέρωση καί στό διώ
ξιμο τών κατακτητών άπό τίς βουλγαροκρατούμενες περιοχές.

Τόν καιρό πού λευτερωνόταν ό λαός τής Δ. Θράκης, στήν άλλη άκρη 
τής * Ελλάδας, στήν Π ελοπόννησο, ό ΕΛΑΣ, μέ τή συμπαράσταση τής τερά
στιας πλειοψηφίας τού λαού, δίνει σκληρές, άχαρες, όδυνηρές καί πολυαί
μακτες μάχες μέ τά έκτροχιασμένα άπό τόν έθνικό δρόμο καί στερημένα 
άπό κάθε ίχνος έθνικής τιμής καί περηφάνειας γερμανοοπλισμένα τμήμα
τα. Στό Μωριά άποκαλύφτηκε πόσο υποκριτικό καί ψεύτικο ήταν τό έπι-
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χείρημα τής πλουτοκρατικής όλιγαρχίας καί τών πολιτικοστρατιωτικών 
έκπροσώπων της, πώς παίρνουν δπλα άπό τούς Γερμανούς, δχ ι γιά νά 
τούς έξυπηρετήσουν, άλλά γιά νά τά στρέψουν ένάντιά τους τήν κατάλλη
λη στιγμή. Ή  στιγμή αύτή ήρθε, άλλά οί γερμανοοπλισμένοι συνέχιζαν 
μέ πείσμα τό προδοτικό έργο τους. Προστάτευαν τίς χιτλερικές φάλαγγες 
στήν ύποχώρησή τους.

Στίς άρχές τοΰ Σεπτέμβρη τά χωριά τής Μ εσσηνίας καί τοΰ Πύργου 
είναι έλεύθερα. Οί γερμανικές δυνάμεις, μαζί μέ τούς ταγματασφαλίτες καί 
τούς χωροφύλακες, είχαν συγκεντρωθεί στήν πόλη τής Καλαμάτας. Στίς
4 Σεπτέμβρη οί Γερμανοί, σέ φάλαγγα 400 αυτοκινήτων, κινήθηκαν πρός 
τήν Τρίπολη. "Ομως στό δρόμο, τό 9ο Σύνταγμα τοΰ ΕΛΑΣ τούς χτύπησε. 
"Εγινε σκληρή μάχη μέ μεγάλες άπώλειες γιά τούς Γερμανούς. Πολύ δύ
σκολα φτάσανε στήν Τρίπολη καί άμέσως έφυγαν γιά τήν Πάτρα, άφή- 
νοντας στήν πόλη τούς ταγματασφαλίτες.

Τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ έδωσε διαταγή σ ’ δλες τίς μονάδες νά προτείνουν 
στούς κάθε μορφής γερμανοοπλισμένους νά σταματήσουν τήν ένοπλη δρά
ση κατά τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, νά παραδόσουν τά όπλα τους καί νά γυρίσουν 
στά σπίτια τους, μέ έγγυήσεις πώς δέν θά ένοχληθοΰν. Ό  "Αρης, στίς 
19.9.44, έδινε τακτή προθεσμία καί τόνιζε πώς θά έπρεπε, έστω καί τήν τε
λευταία στιγμή, νά συνέλθουν, νά σταματήσουν τήν άντεθνική πολεμική 
τους δράση, νά άφοπλιστοΰν καί νά φύγουν άνενόχλητοι στά σπίτια τους, 
άφήνοντας τόν ΕΛΑΣ νά καταφέρει άποφασιστικότερα χτυπήματα στούς 
φασίστες κατακτητές καί νά έπιτελέσει τό έθνικό καί συμμαχικό του 
καθήκον. Νέα πρόσκληση έκανε στίς άρχές τοΰ Σεπτέμβρη. ’Αλλά καί 
αύτή άπορρίφθηκε άπό τούς διοικητές τών ταγματασφαλιτών. Ό  ΕΛΑΣ 
ήταν υποχρεωμένος νά δίνει μάχες σέ δυό μέτωπα.

Μάχες έδωσε ό ΕΛΑΣ μέ τούς Γερμανούς γιά τήν άπελευθέρωση τής 
Καλαμάτας καί τοΰ Πύργου. Καί, στό όχυρό τοΰ “Αράξου, στή γέφυρα τής 
’Αχαΐας. Μέ ένέδρα χτύπησε στό σταθμό Ταθόπυργο ισχυρή γερμανική 
φρουρά. ’Ανατίναξε μιά άμαξοστοιχία μέ 18 βαγόνια φορτωμένα 120-140 
τόννους πυρομαχικά καί εύφλεκτα, σκότωσε 32 Γερμανούς, έπιασε αιχμα
λώτους καί λευτέρωσε 20 όμήρους, πού βρίσκονταν στήν Κλούβα (είχαν 
καθιερώσει οί Γερμανοί νά βάζουν μπροστά άπό κάθε άμαξοστοιχία ένα 
βαγόνι μέ "Ελληνες όμήρους γιά νά άποφεύγουν έπιθέσεις έλασιτών). Σκο
τώθηκαν 2 όμηροι καί 3 σιδηροδρομικοί πού δέν πρόφτασαν νά άπομα- 
κρυνθοΰν άπό τήν άμαξοστοιχία. Ό  ΕΛΑΣ είχε άπώλειες 4 νεκρούς καί 
10 τραυματίες.

Στήν πόλη τής Καλαμάτας, δταν μέ μάχη διώχτηκαν οί Γερμανοί, 
στούς όχυρωμένους καταυλισμούς είχαν άφήσει 1.500 ταγματασφαλίτες. 
Στήν πρόσκληση τοΰ ΕΛΑΣ νά παραδοθοΰν καί νά άφεθοΰν έλεύθεροι, 
αυτοί άρνήθηκαν καί άποφάσισαν νά άντισταθοΰν. Στό πλευρό τοΰ ΕΛΑΣ 
βρέθηκε δλος ό λαός τής πόλης. “Εγινε μάχη. Μικρό τμήμα άπ* αύτούς, 
μαζί μέ τόν κατοχικό νομάρχη, κατόρθωσε νά διαφύγει στό Μ ελιγαλά.

Ο ΕΛΑΣ είχε II νεκρούς. Οί άντίπαλοί του πολύ περισσότερους καί 800 
αιχμαλώτους. Σκοτώθηκε καί ό έλασίτης άντισυνταγματάρχης I. Σε'ρβος.
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'Απογοητευμένοι oi "Αγγλοι καί ό Παπανδρέου άπό τή δράση τών 
γερμανόδουλων καί τών «έθνικιστών»

"Οπως έξελίσσονταν τά πράγματα στήν Ε λ λά δ α , μπορούσε νά θεωρη
θεί βέβαιο πώς ot λαϊκοαπελευθερωτικές δυνάμεις θά κυριαρχήσουν σ ’ 
δλη τή χώρα, πρίν φτάσουν άγγλικές δυνάμεις καί τμήματα πραιτωριανών 
νά πραγματοποιήσουν τήν «άλλαγή», σύμφωνα μέ τό σχέδιο «Μάννα». Βέ
βαια ό Τσώρτσιλ δέν είχε σταματήσει νά ύπενθυμίζει στόν αρχιστράτηγο 
πώς πρέπει «ΐ’ά είναι 'έτοιμος νά δράσει πρίν άπό τίς / /  τοΰ Σεπτέμβρη» καί 
νά υποδείχνει στόν Παπανδρέου πώς τόσο ό ίδιος, δσο καί οί υπουργοί 
του «πρέπει νά είναι έτοιμοι νά είσέλΟουν είς ’Αθήνας άνι.ν άναβολής».

Ό  Παπανδρέου δμως δέν μπορούσε νά ήσυχάσει, δσο Εβλεπε πώς τό 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ μέσα στίς μάχες κέρδιζε δυνάμεις καί κύρος. Οί αντίπαλες 
δυνάμεις, πού τόσα υπόσχονταν, δχι μόνο δέν αμφισβητούσαν άπό τό λαϊ
κό κίνημα τήν έξουσία, άλλά καί δταν υποχρεώθηκαν νά άντιπαραταχΟούν 
στόν ΕΛΑΣ, στήν προσπάθειά τους νά καλύψουν τά γερμανικά τμήματα 
πού έφευγαν άπό τήν Ε λ λά δ α , έκμηδενίστηκαν. Χειρότερη ήταν ή εικόνα 
πού παρουσίασαν οί άντρες τών Σωμάτων Ά σφ αλείας, πού συνεργάζονταν 
μέ τούς κατακτητές καί συνδέονταν τελευταία μέ τούς “Αγγλους καί τήν 
κυβέρνηση τών έξορίστων: Σκόρπισαν καί λούφαξαν, έκτός άπό τό σύν
ταγμα χωροφυλακής τοΰ Ντάκου πού οχυρώθηκε στούς στρατώνες Μακρυ- 
γιάννη καί ένισχύθηκε μέ γερμανικά κανόνια.

Ό  Ζέρβας, ή μεγάλη έλπίδα τών Ά γ γ λ ω ν  καί τής συνασπισμένης αν
τίδρασης, σ ’ αύτή τή φάση τού άγώνα δέν είχε τή δύναμη νά κινήσει τά 
τμήματά του ένάντια στούς Γερμανούς καί τούς ταγματασφαλίτες. Στό 
Ε π ιτελε ίο  του καί σ ’ δλες τίς διοικήσεις τών τμημάτων βρίσκονταν αξι
ωματικοί ποτισμένοι μέ άντικομμουνισμό, όχι μικρότερο άπό τόν άντικομ- 
μουνισμό τοΰ άρχηγοΰ τους. Ά π ό  τόν παλιό «δημοκρατικό» πυρήνα τοΰ 
ΕΔΕΣ. άν είχε μείνει κανένας, ήταν παραμερισμένος καί θεωρούνταν ύ
ποπτος «κρυφοκομμουνιστής». "Ολοι φρόντιζαν νά διατηρούν καλές σχέ
σεις μέ τά όργανα τοΰ κουΓσλιγκ Ράλλη καί τίς διοικήσεις τών ταγμάτων 
άσφαλείας καί προετοιμάζονταν νά άναλάβουν άπό κοινού τή στρατιωτική 
διοίκηση στήν περιοχή τους καί τά Ε φ τάνησ α , δταν Οά έφευγαν οί Γερ
μανοί, προλαβαίνοντας τούς έαμίτες. “Ετσι κανένας, άκόμα καί ό ίδιος ό 
Ζέρβας, δέν ήθελαν νά διαταράξουν τίς άρμονικές σχέσεις μέ τούς Γερ
μανούς.

Τό ΣΜΑ άνησυχούσε σοβαρά άπό τήν άνάπτυξη τής δραστηριότητας 
τών τμημάτων τοΰ ΕΛΑΣ κατά τών Γερμανών καί άπό τήν ελάχιστη άπο- 
δοτικότητα τών γερμανοοπλισμένων τμημάτο>ν. Τό γεγονός δτι ό Ζέρβας. 
σύμφωνα μέ διαπιστώσεις τών ίδιων τών Γερμανών, συνέχιζε τήν ·<νομιμό- 
φρονα έναντι τών γερμανικών στρατευμάτων συμπεριφοράν τον» καί «... άνέ- 
στειλε τάς Εχθροπραξίας καί τηρεί έκτοτε στάσιν οΰόετέραν μή ί.νόίόον πλέον, 
είς αίτησιν τών συμμάχων id έπαναλάβη τάς προσβολάς έναντίον τών γερμα
νικών στρατευμάτων...» καί δτι ·>κατά τό τέλος τής ύπό κρίσιν περίοδοι ό 
Ζέρβας έπανέλαβε τάς έναντίον τών κομμουνιστικών συμμοριών έπιχειρή-
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σ ε ι ς δέν μπορούσε νά μήν προκαλέσει τήν προσοχή τών Ά γγλω ν, 
Μ προστά στόν κίνδυνο νά έκμηδενιστεΐ καί τό έλάχιστο κύρος πού άπό- 
μεινε στόν ΕΔΕΣ, στήν περιοχή Π ρεβέζης-Ίω αννίνω ν, τό ΣΜΑ έστειλε 
τήν παρακάτω αύστηρή διαταγή:

«Διά Ζέρβαν άπό Στρατηγεΐον Μέσης 'Ανατολής. ’Επιχειρήσεις έθνικών 
όμάόων διαρκοϋντος Αύγούστου έγένοντο έν συγκρίσει είς μικροτέραν κλίμακα 
καί εύκαιρίαι νά διακόψωμεν τάς συγκοινωνίας τών Γψμανών καί νά έπιφέρω- 
μεν σοβαρός άπωλείας άπωλέσθησαν. Σάς ζητοΰμεν έπιμόνως νά έκδώσητε 
διαταγάς είς όλους τούς ύπηρετοϋντας ύ φ ' ύμας νά στρέψουν άμέριστον τήν 
προσοχήν των έναντίον Γερμανών. ~Ολαι αί τάσεις μεταξύ τών διοικητών τών 
τμημάτων σας δι ’ έσωτερικάς προστριβάς δέον νά σταματήσουν άπολύτως. 
Σοβαραί ποσότητες παντοειδούς ύλικοΰ τεθέντος είς διάθεσίν σας πρέπει νά 
χρησιμοποιηθούν έναντίον τών Γερμανών. Χωρήσατε έμπρός. Είναι στιγμή. 
'Αποδείξατε διά τών πράξεών σας. σεις καί οί άντρες σας ότι είσθε ικανοί νά 

κατατροπώσετε τόν κοινό έχθρό μας... Τελευταϊαι έπιτυχεΐς έπιχειρήσεις Συμ
μαχικής 'Αποστολής έπί τής ήπειρωτικής 'Ελλάδος μέ τήν έκουσίαν συνερ
γασίαν τοΰ ΕΛΑΣ άπέδωσαν άρκετά ώστε νά περεμποδίσουν κινήσεις γερμανι
κών στρατευμάτων έπί όδών καί σιδηροδρόμων».14

Στήν Α να τολικ ή  Μακεδονία, πού προοριζόταν νά γίνει ή άρχική βά
ση καί ό διάδρομος γιά τό πέρασμα τών βρεταννο-τουρκικών δυνάμεων 
στή Βουλγαρία, θά έπρεπε νά άξιοποιηθοΰν οί σοβαρές βουλγαρικές δυνά
μεις κατοχής καί οί ντόπιες γερμανοοπλισμένες καί τώρα άγγλοκίνητες 
δυνάμεις τοΰ Ά ντώ ν Τσαούς, σ ’ ένα κοινό πολεμικό μέτωπο ένάντια στό 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Τό έργο αύτό άνατέθηκε στόν έμπαθή άντικομμουνιστή πρά
κτορα τοΰ ΣΜΑ ταγματάρχη Μύλλερ..

Μέ συνεχείς ένισχύσεις σέ όπλισμό, τρόφιμα καί χρυσές λίρες καί μέ 
τίς ένθαρρύνσεις γερμανοοπλισμένων καί άλλων άντιδραστικών, ό Μύλλερ 
κατάφερε νά αύξήσει σημαντικά τίς ένοπλες δυνάμεις τοΰ Ά ντώ ν  Τσαούς 
καί νά τίς κατευθύνει σέ δολοφονικές ένέργειες ένάντια σέ στελέχη τοΰ 
ΕΛΑΣ, δημιουργώντας μ ’ αύτό τόν τρόπο ένα χάσμα αίματος άνάμεσα 
στούς "Ελληνες ένοπλους. Παράλληλα, μεσολάβησε γιά τήν ένίσχυση 
τών δεσμών, πού υπήρχαν καί πρίν, μέ τούς βουλγάρους κατακτητές15.

13. Βλ. Σ. Σαράφη - Ό  ΕΛΑΣ-, σελ. 425-426. 'Ε μπιστευτική Εκθεση τοΟ Γενικοϋ Στρα
τηγείου τοΟ 22 όρεινοΟ γερμανικοΟ σώματος στρατοΟ, μέ άριθμ. 8813/1944. (Τό ΓΣ τοΟ ΕΛΑΣ 
Εδωσε στόν άκεσταλμένο τοΟ ΣΜΑ ταξίαρχο Μ πένιλλ Αντίγραφο καί φωτοτυπία).

14. Σ. Σαράφης, -  Ο ΕΛΑ Σ., σελ. 426-427.

15. Στά ’Α ρχεία τοΟ Ά ντώ ν  Τσαούς, πού Επεσαν στά χέρια τοϋ ΕΛΑΣ, υπήρχαν καί τά 
παρακάτω Εγγραφα:

—Ύ π ' άριθ. 835 γράμμα τοΟ Ά ν τ . Φωστερίδη (Ά ν τώ ν  Τσαούς) πρός τόν βούλγαρο δή
μαρχο Σεϊλέμ Κ ισαχιζέ:

'Επειδή ή Ιζοόός μας στά άντάρτικα σώματα Ιχει βαθυτέραν Ιννοιαν καί όέν έπιδιώκομεν. 
ποσώς ΙχθροπραξΙας έναντίον τών βουλγάρων. ώς τούτο ώιε&είχθη ύπό τών μέχρι τώρα πράξεών 
μας ...·

— Έ γγρα φ ο τού Ιδιου, μέ ήμερομηνία 16 Α π ρ ιλ ίο υ  1944. πρός τίς βουλγάρικες άρχές 
Σταυρούπολης:
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Καί αύτά τά τόσο δραστήρια σέ Εγκληματικότητα τμήματα, δταν oi 
Γερμανοί συμπτύσσονταν άπό τή Δυτική Θράκη καί οί Βούλγαροι είχαν 
μουδιάσει, δέ χτύπησαν άλλά πύκνωσαν τίς συνεργασίες τους καί κατά- 
στρωσαν κοινά σχέδια μέ τούς Βουλγάρους φασίστες ένάντια στίς δυνά
μεις τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ή τα ν  καί αύτό Ενα μέρος τού γενικού σχεδίου συ
νεργασίας Ά γγ λω ν , Βουλγάρων, Τούρκων καί ' Ελλήνων «έθνικιστών», 
γιά τή διατήρηση τής έξουσίας στήν έλληνική Μακεδονία καί Θράκη καί 
τό φράξιμο τού δρόμου τού Σοβιετικού Στρατού πρός τήν Βουλγαρία.

Ή  κυβέρνηση τοΰ Παπανδρέου στό βουλγαρικό πρόβλημα

Μεγάλη εύαισθησία Εδειχνε ή άντίδραση, —καί δχ ι μόνο ή άντίδραση, 
άλλά καί μερικοί ύπουργοί, έκπρόσωποι τού λαϊκού κινήματος, δπως ό 
Σβώλος— , γιά τό ζήτημα τής κατοχής Ελληνικών περιοχών άπό τούς 
Βουλγάρους. Ό  Παπανδρέου, στή συνάντησή του μέ τόν Τσώρτσιλ, δπως 
είδαμε, Εθεσε ζήτημα νά διαταχθούν οί Βούλγαροι νά φύγουν άπό τίς περι
οχές πού κρατούσαν καί νά ρυθμιστούν προβλήματα συνόρων. Ό  Τσώρ
τσιλ Επιφυλάχθηκε16.

-  'Αξιότιμοι κύριοι.1 Περιήλθεν είς χείρας μας κατάστασις έμφαίνουσα όνάματα σημαινόντων 
κομμουνιστών. Άπεφασίσαμεν καί προβαίνομεν είς τήν σύλληψ η  τούτων καί τούς όποιους θέλομε ν 
έκτελέσει Τνα άηαλλάξωμεν τόν τόπον μας άπό τήν ΐκφυλον ταύτην Ιόέαν».

— Ό  θεοδ . Μικρό πουλος, άρχηγός τών άντωντσαουσικών τοΰ Μπαϊράμ Τεπέ Εγραψε στό 
βουλγάρικο τμήμα Νικηφόρου-Δράμας:

«Κατά τήν τελευταίαν μας συμφωνίαν, ώ ς ένθυμεϊστε. έδηλώσαμεν συμμαχ/αν δπως άλληλοβοη- 
θούμεθα καί άλληλοϋποστηριχθώμεν. Πρώτος άπέόειξα τήν συμμόρφωαίν μου πρός τά άνωτέρω 
έμπράκτως άπελευθερώοας τούς tv  τή περίφερε Ια μου κρατουμένους Βουλγάρους υπαλλήλους καί 
στρατιώτας. άποστείλας τούτους πρός άσφάλειαν συνοδείφ όργάνων μου πρός ’Υμάς».

— Ό  Ά ντώ ν Τσαούς Εγραφε στή μοναρχοφασιστική κυβέρνηση τής Βουλγαρίας, στίς 3 
τοΰ Μάρτη 1944, τά παρακάτω:

* Ό  κάτωθι υπογεγραμμένος άρχηγός 'Αντώνιος Φωστερίδης όηλώ δτι δέν έχω καμμίαν διά- 
θεσιν νά Ιλθω είς σύγκρουσιν μέ τά ύμέτερα στρατεύματα τά ευρισκόμενα είς τά περίχωρα, διότι 6 
σκοπός μας είναι ό ίδιος·.

— Έ ν α  καταπληκτικό Εγγραφο μέ άριθμό Μ.Κ. 65 /  30-9-44 τής Βρεταννικής Στρατιωτι
κής Ά ποστολή ς, πού κοινοποιούσε στόν 'Α ντώ ν Τσαούς τηλεγραφική Διαταγή τοϋ Βρεταν- 
νικοΰ Στρατηγείου Μέσης 'Α νατολής:

«ΟΙ όμάδες καηεταναίων είναι ή μόνη δύναμη τής περιοχής ήτις έπολέμησε καλώς κατά τών 
Γερμανών... (καί όνομάζει τόν Φωστερίδη 'Α ντώνιο στρατηγό (!!) καί δλους τούς διοικητές 
τών ύπαρχηγείων άντισυνταγματάρχες καί ταγματάρχες τοϋ ...Ε λ λη ν ικ ο ύ  Στρατού!!)

Χαρακτηρίσαμε τό Εγγραφο αύτό καταπληκτικό όχι τόσο γιή τήν γελοιοποίηση τής στρα
τιωτικής Ιεραρχίας, δσο γιά τόν έξευτελισμό τής Ελληνικής κυβέρνησης, δταν. Ενα ξένο στρα
τηγείο άπονέμει στρατιωτικούς βαθμούς στό δνομά της.

Ποιά ήταν δμως αύτά τά «Ελληνικά» στρατεύματα, πού οί άρχηγοί τους τιμοϋνται τόσο; 
Μάς τό λέει Ενα Εγγραφο τής Γερμανικής 'Α ντικατασκοπείας Α.Ρ. τοΰ III Θεσσαλονίκης, μέ 
άριθ. 460/44. 'Α πόρρητο, πού, άνάμεσα στά πολλά πού Εγραφε, ε(χε καί τά παρακάτω:

«... Ή  Κυβέρνηση τοΰ Παπανδρέου καί τό Γενικό Στρατηγείο Καΐρου θά άναγνωρίσουν τόν άγώ
να τών 'Ελλήνων έθνικιστών. οΐτινες συνεργάσθησαν μέχρι τοϋδε μετά τών γερμανικών στρατευμά
των είς ένα άγώνα άπολύτως έθνικοΰ χαρακτήρος. 'Εκτός τούτου θά παρασχεθή είς έκαστον έθνι- 
κιστήν άμνηστεία έφ ' δσον θά συμμορφωθεί πρός τάς άρχάς τής Κυβερνήσεως...»

16. Β. Παπαδάκης, στό Γδιο, σελ. 404.
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’Αργότερα, δταν ol διαπραγματεύσεις μέ τόν Μουσάνωφ κατέληξαν σέ 
μία συμφωνία, στό έλληνικό υπουργικό συμβούλιο, —δπως έγραψε στό 
ήμερολόγιο του ό τότε υπουργός Τσιριμώκος— άρχισε μιά «ανούσια καί 
φλύαρη» συζήτηση γιά τή θέση τής κυβέρνησης καί τίς έλληνικές απαι
τήσεις. Τό περίεργο είναι δτι κανένας άπό τούς άντιδραστικούς ύπουρ
γούς, (ούτε καί ό Καρτάλης, πού σάν υπουργός τής Προπαγάνδας είχε 
κυκλοφορήσει τό καταπληκτικό άρθρο « Ή  Ε λ λ ά ς  δικαιούται», δπου 
ούτε λίγο, οϋτε πολύ ζητούσε τή μισή Βουλγαρία καί δλη τήν «ύπανάπτυ- 
χτη ’Αλβανία» σάν έλληνογιουγκοσλαβική αποικία, γιά νά άνυψωθεΐ οι
κονομικά καί πολιτικά)δέν τόλμησε νά έγείρει προβλήματα έδαφικών δι
εκδικήσεων άπό τή Βουλγαρία. Πολλοί δέν έκρυβαν τόν ένθουσιασμό 
τους γιά τό πέρασμα τής Βουλγαρίας στό πλευρό τών Ά γγλοαμερικάνω ν 
καί τήν άξιοποίηση τοϋ στρατοΰ της στήν 'Α νατολική Μακεδονία, ίσως 
καί σ ’ δλη τήν Μακεδονία, γιά τήν διατήρηση τής τάξης, ώσπου ή έλλη- 
νική κυβέρνηση νά συγκροτήσει δικές της δυνάμεις.

Οί υπουργοί τοϋ λαϊκού έπαναστατικοΰ κινήματος, —δπως καί ή κεν
τρική ήγεσία του— κατέχονταν άπό τήν θεωρία καί τήν πρακτική τών 
«σφαιρών έπιρροής». ’Ακόμα καί τόν Σεπτέμβρη τοϋ 1944, όταν ό Σοβιε
τικός Στρατός είχε λευτερώσει τήν Ρουμανία καί ετοίμαζε τίς δυνάμεις του 
νά κατεβεΐ ορμητικά στίς άλλες Βαλκανικές χώρες, θεωρούσαν πώς οί 
“Αγγλοι συνέχιζαν νά ελέγχουν τίς έπιχειρήσεις στήν Ε λ λά δ α  καί, σάν 
έπακόλουΟο. πώς θά έχουν τόν κύριο λόγο στίς εξελίξεις καί τό πολιτικό 
μέλλον τής χώρας. Ε π ό μενο  ήταν νά βλέπουν τό πέρασμα τής Βουλγαρί-

Άπό τήν έξ,έγεραη τού λαοΰ στή Σόφια, 9/9/44



ας στό συμμαχικό στρατόπεδο καί τήν άξιοποίηση τοΰ βουλγαρικοΰ στρα
τού άπό τό ΣΜΑ σά θετικό παράγοντα γιά τήν άναίμακτη μετάβαση άπό 
τήν κατοχή στήν έλευθερία καί στήν άνοικοδόμηση τής μεταπολεμικής ' Ελ
λάδας. Δέν άντιδροΰσαν δμως καί στό σωβινιστικό παραλογισμό τών 
«έθνικοφρόνων» γιά νά μή δώσουν άφορμή νά διαταραχτεϊ ή συνοχή τής 
«έθνικής» κυβέρνησης. Γιά τήν Κύπρο, οϋτε τό σχέδιο Καρτάλη, ούτε κα
νένας άπό τούς ύπουργούς έκανε λόγο (βλέπε Κ. Πυρομάγλου «<Ό Γ. 
Καρτάλης).

Ά π ό  άγγλική πλευρά είχαν τελειώσει δλα. Τό έλληνικό υπουργικό 
συμβούλιο συζητούσε καί όραματιζόταν μιά Μεγάλη 'Ε λλάδα. Μόνο ή 
Σοβιετική "Ενωση δέν ένημερωνόταν. Οϋτε στήν τελετή τής υπογραφής 
τής συμφωνίας δέν κλήθηκε νά παρευρεθεΐ!

Καί τότε έγινε κάτι, πού κανένας άπό τούς μηχανορράφους δέν τό 
περίμενε.

Απελευθέρωση τής Βουλγαρίας

Ή  άντίδραση τής Σοβιετικής Έ νωσης στίς δολοπλοκίες τών “Αγγλων 
ήταν άμεση καί άποτελεσματική. Τά σχέδια τών ιμπεριαλιστών έγιναν 
στάχτη σέ μιά μόνο μέρα. Μιά κεραυνοβόλα εισβολή τών σοβιετικών 
στρατευμάτων, τό πρωί στίς 8 τοΰ Σεπτέμβρη, στή Βουλγαρία, άλλαξε ρι
ζικά τήν κατάσταση. Δέν πέρασε μισή ώρα άπό τήν στιγμή τής εισβολής

Ό  Παπανδρέου καί οί Άγγλοι μηχανορραφούν ό ΕΛΑΣ έλευθερώνει τή χώρα. Στή 
φωτογραφία: ή έκτέλεση τού θοϋλγαρου Δ/τή στήν έλεΰθερη Καβάλα 13/9/44



καί ό στρατάρχης της ΕΣΣΔ Φ.Ι. Τολμπούχιν έπαιρνε τηλεγράφημα άπό 
τόν διοικητή της 57ης σοβιετικής στρατιάς, πώς μιά βουλγαρική μεραρ
χία, παραταγμένη στό δρόμο, μέ άπλωμένες κόκκινες σημαίες· καί μουσι
κή, υποδέχτηκε τό σοβιετικό στρατό καί συναδελφώθηκε μαζί του.

Καμιά σύγκρουση μέ Βουλγάρους δέν έγινε καί θύματα δέν υπήρξαν 
οϋτε άπό τή μιά, ούτε άπό τήν άλλη μεριά. Ό  λαός τής Βουλγαρίας, μέ 

• τήν έπανάστασή του, άπόδειξε τήν τεράστια δύναμή του, τήν ικανότητά 
του νά έκμηδενίσει τό άντιλαϊκό καθεστώς καί νά έξασφαλίσει άπόλυ- 
τη τάξη καί ήσυχία στόν τόπο του, πού έγινε νοικοκύρης.

Στίς 9 τοΰ Σεπτέμβρη ό βουλγαρικός λαός άνάτρεψε τήν φασιστική 
κυβέρνηση καί έγκαθίδρυσε Κυβέρνηση Πατριωτικού Μετώπου μέ Πρω
θυπουργό τόν Κίμων Γκεωργκίεφ. ' Η νέα Κυβέρνηση άμέσως έκανε πρό
ταση στήν Σοβιετική "Ενωση γιά άνακωχή, ή όποια καί έγινε δεκτή. Στίς 
9 τοΰ Σεπτέμβρη 1944, ώρα 21 τελείωσε ό πόλεμος τής ΕΣΣΔ μέ τή Βουλ
γαρία καί τά σοβιετικά στρατεύματα διατάχτηκαν νά στρατοπεδεύσουν 
στά καθορισμένα άπό πρίν σημεία.

Στίς 10 τοΰ Σεπτέμβρη ή Κυβέρνηση τοΰ Πατριωτικού Μετώπου κή
ρυξε τόν πόλεμο έναντίον τής χιτλερικής Γερμανίας. Ό  στρατός τής 
Βουλγαρίας μπήκε κάτω άπό τίς διαταγές τής ’Ανώτατης Στρατιωτικής 
Σοβιετικής Δ ιοίκησης καί άνέλαβε έπιχειρήσεις έναντίον τών Γερμανών 
σάν σύμμαχος τής ΕΣΣΔ.

Ή  άστραπιαία στρατιωτική καί πολιτική έπιτυχία τής Σοβιετικής "Ε
νωσης τάραξε τούς “Αγγλους καί τήν έλληνική άντίδραση.

Ή  Τουρκία, πού διαπραγματευόταν νά δώσει τίς στρατιωτικές δυνά
μεις της γιά μιά στρατιωτική έπέμβαση καί κατάληψη τής Βουλγαρίας, 
ώστε νά κρατηθεί ό σοβιετικός στρατός πέρα άπό τό Δούναβη, προτίμησε 
νά συνεχίσει τήν καιροσκοπική της πολιτική.

’Απελπισμένος ό Παπανδρέου τηλεγραφούσε στό βασιλιά:
«... "Οπως διαμορφοΰται ή κατάστασις είναι ένδεχόμενον οί Βούλγαροι νά 

πολεμήσουν τούς Γερμανούς έντός τοΰ ελληνικού έδάφους καί νά έμφανισθοΰν 
ώς έλευΟερωταί τής 'Ελλάδος. Τούτο Οά άποτελεϊ θανάσιμον ϋβριν έναντίον 
μας καί είναι ήΟικώς καί έΟνικώς άπαράδεκτον. Έν συμπεράσματι διατυπώ- 
σαμεν (σ.σ. στούς Ά γγ λο υ ς  βέβαια) δύο συγκεκριμένα αίτήματα: α) Νά δια- 
ταχΟή ή Βουλγαρία νά έκκενώση άμέσως τά ελληνικά έδάφη πρό τής υπογρα
φής οΐασδήποτε Ανακωχής... β) Νά άναληφθή άμέσως πολεμική ένέργεια τών 
συμμάχων πρός άπελευθέρωσιν τής 'Ελλάδος...»17.

Θά νόμιζε κανένας πώς ό Παπανδρέου άπό «έθνικό φιλότιμο» δέν 
μποροΰσε νά δεχτεί νά λευτερώσουν τήν ' Ελλάδα ξένες δυνάμεις. Ή θ ελε  
άραγε ό Παπανδρέου ή άπελευθέρωση τής ' Ελλάδας νά γίνει άπό "Ελλη
νες άντάρτες; “Οχι βέβαια, δπως είδαμε στό παραπάνω τηλεγράφημά του. 
Δέν τό θεωρούσε καθόλου άτιμωτικό καί ούτε ταπεινωτικό, δταν ζητοΰσε 
άπό τούς Ά γγ λο υ ς  νά άποσπάσουν δυνάμεις άπό τά πολεμικά μέτωπα καί 
νά τά φέρουν στήν 'Ε λλάδα νά χτυπήσουν τούς "Ελληνες άντάρτες, άφοΰ 
θά έφευγαν οί Γερμανοί καί δλα έδειχναν πώς δέν θά βρίσκονταν πιά στήν

17. Β. Παπαδάκη, δ.π., σελ. 405.
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'Ελλάδα, δταν θά φτάναν οί Ά γ γ λ ο ι. Ό  ίδιος ό Παπανδρέου, στό τηλε
γράφημά του πρός τόν βασιλιά, ζητούσε: «... τό βαλκανικόν μέτωπον. Οειο- 
ρούμενον έσχατον έπί τή βάσει στρατιωτικών κρίσεων, νά κριΟή πρωτεύον έπί 
τή βάσει πολιτικών κρίσεων καί άναλόγακ νά άποφασισΟοΰν αί έπιβαλλόμεναι 
στρατιωτικοί έπιχειρήσεις... Οίαδήποτε άόράνεια ή άναβολή πιθανόν νά κατα- 
στή θανάσιμος».

Στίς 14 τοΰ Σεπτέμβρη ό Παπανδρέου τηλεγραφούσε στό Λονδίνο, 
στόν "Ελληνα πρεσβευτή:

«... Δυστυχώς κατά τήν σύσκεψή μας (σ.σ. μέ τόν άρχιστράτηγο Ούίλ- 
σων) διεπιστώθη τό άπίστευτον γεγονός δτι δέν υπάρχουν σήμερον καθόλου 
διαθέσιμοι συμμαχικοί δυνάμεις δπως ένεργήσουν τήν άπελευθέρωσιν τής 'Ελ
λάδος. έκτός ένός μικρού τμήματος προορισμένου διά τάς "Αθήνας άποκλειστι- 
κώς. Αί συνέπειαι τής τοιαύτης καταστάσεως πρόκειται νά είναι: α) "Οτι ή άπε- 
λευθέρωσις θά θεωρηθή Εργον τού ΕΑΜ. τό όποιον θά καταλάβη άμέσως τάς 
περιφερείας τάς έκκενουμένας ύπό τών Γζρμανών. β) ~Οτι ή κυβέρνησις μετα- 
βαίνουσα είς ’Αθήνας καί στερούμενη καί Ιδίας καί συμμαχικής δυνάμεως. θά 
είναι ούσιαστικώς αιχμάλωτος τοΰ ΕΑΜ. γ) Ότι τό βρεταννικόν γόητρον 0α\ 
ύποστεϊ μεγάλην έλάττωσιν. δ) "Οτι αί βρεταννικαί δυνάμεις, δταν καταστούν 
διαθέσιμοι, ούδεμίαν δικαιολογίαν θά έχουν δπως έλθουν είς τήν 'Ελλάδα έφ ’ 
δσον ή άπελευθέρωσις θά εχει συντελεσθεϊ... Τοιουτοτρόπως... παραδιδόμεθα 
ούσιαστικώς είς τήν αυθαιρεσίαν τού ΕΑΜ πρός πλήρη έξασθένησιν τής κυβερ
νήσεως καί τών συμμάχων... Κατόπιν τής διαμορφωθείσης δυσμενούς καταστά
σεως είς τήν Βαλκανικήν, Οά άποτελέση άσφαλώς καί γενικωτέραν ένίσχνσιν 
τοΰ βρεταννικοΰ γοήτρου ή παρουσία βρεταννικών στρατευμάτων είς τήν 'Ελ
λάδα καί κατά μήκος τών άκτών, μέχρι τών τουρκικών συνόρων...»'*.

Τήν άγωνία του ό Παπανδρέου μετάδινε στόν Τσώρτσιλ, μέ τηλεγρα
φική έκκληση νά στείλει, χωρίς καθυστέρηση, βρεταννικές δυνάμεις στήν 
' Ελλάδα, πρίν συντελεστεΐ ή απελευθέρωσή της μέ μόνες τίς δυνάμεις τοΰ 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. γιά νά μή βρεθεί ή κυβέρνησή του χωρίς συμμαχικά στηρίγ
ματα καί γιά νά σωθεί τό γόητρο τής Μεγάλης Βρεταννίας.

«Παράτολμες» άποφάσεις τοΰ Παπανδρέου

Τά σχέδια τών Ά γγλω ν κατάρρευσαν. Δέν τούς εμενε τίποτε άλλο άπό 
τήν άμεση πολεμική έπέμβασή τους στήν ' Ελλάδα. Δυνάμεις, δμως, ικανές 
νά κυριαρχήσουν στήν χώρα, ή καί μόνο στήν πρωτεύουσα, χωρίς νά 
κινδυνέψουν νά πεταχτοΰν στή θάλασσα, άπό τή σίγουρη άντίσταση τών 
λαϊκών δυνάμεων, ήταν άδύνατο νά έξοικονομηθοΰν, τουλάχιστο στό άμε
σο χρονικό διάστημα. “Ετσι γιά μιά άκόμα φορά ό Τσώρτσιλ, άντί γιά 
στρατιωτικές δυνάμεις πού έπίμονα τοΰ ζητοΰσε ό Παπανδρέου, θά τοΰ 
δώσει μιά πολύτιμη συμβουλή:

«... Δύνασθε νά είσθε βέβαιος —τηλεγραφούσε ό Τσώρτσιλ στόν Πα-

18. Β. Παπαδάκη, δ.π., σελ. 406-407.
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πανδρέου— ότι τά προβλήματα σας. περιλαμβανόμενου καί του Βουλγαρικού, 
απασχολούν τήν φροντίδα καί τήν σκέψιν μας. καί δτι έξακολουθεϊτε νά εχητε 
τήν πλήρη ύποστήριξίν μας. Έντωμεταζύ, εΐμεθα πεπεισμένοι ότι θά συγκροτή
σετε Ισχυρώς τήν κυβέρνησιν σας κατά τάς έπικειμένας κρίσιμους ήμέρας».

Ό  Παπανδρέου, βέβαια, δέν μπορούσε νά αγνοήσει τή συμβουλή τοΰ 
προστάτη του. Ά λ λ ά  τοΰ ήταν δύσκολο νά καταλάβει σέ τί θά ώφελοϋσε 
ή διατήρηση τής κυβέρνησης, δταν, —σύμφωνα μέ τά μηνύματα πού έφτα
ναν άπό τήν ' Ελλάδα— ή άντίδραση διαπίστωνε πώς ή ύπαρξη τής κυβέρ
νησης βοηθοΰσε τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ νά έπεκτείνει τήν κυριαρχία του στήν 
' Ελλάδα. Σέ τηλεγράφημά του πρός τόν Τσώρτσιλ Εγραφε:

«... Ήμπορώ νά Σάς διαβεβαιώσω ότι ή σταθερότης τής 'Ελληνικής Κυ
βερνήσεως Οά διατηρηθή άκλόνητος ένώπιον τών'κρισίμων στιγμών τάς όποίας 
άντ ιμε τ ωπίζομεν.

Μάς έμπνέει όμως σοβαράς άνησυχίας ή κατάστασις όπως διαμορφοΰται 
είς τήν Ελλάδα, όπου αί ύπό τών Γι:ρμανών έκκενούμεναι περιφέρειαι κατα
λαμβάνονται ύπό τοΰ ΕΑΜ έν όνόματι δήθεν τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Δέν γνωρίζω τούς λόγους τής Βρεταννικής άπουσίας. "Αλλά θεωρώ καθή
κον νά Σάς άνακοινώαο) τήν πεποίθησή' μου ότι ένώπιον τής διαμορφωθείσης 
κρίσιμου καταστάσεως τά πολιτικά μέσα πρός άντιμετώπισίν της δέν είναι 
πλέον έπαρκή

Πού, δμως. στήριζε τή σιγουριά του ό Παπανδρέου δταν διαβεβαίωνε 
τόν πρωθυπουργό τής Μεγάλης Βρεταννίας πώς ή κυβερνητική ένότητα θά 
διατηρηθεί:

Είχε Εμπρακτες άποδείξεις δτι οί υπουργοί τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ 
ήταν άποφασισμένοι νά μείνουν στήν κυβέρνηση, κάνοντας άκόμα μεγα
λύτερες υποχωρήσεις. Έ π ίσ η ς, στηριζόταν στή σταθερή έμπιστοσύνη 
πού τοΰ είχε ό Σβώλος. "Ετσι ή εκλογή τοΰ Παπανδρέου σάν τοΰ κατάλ
ληλου πολιτικού γιά τήν προώθηση τής βρεταννικής πολιτικής έπιβεβαι- 
ώΟηκε.

Ό  Παπανδρέου. χωρίς νά έχει άνάγκη νά άποσπάσει υπουργικές απο
φάσεις. προχοιρεϊ σέ μιά σειρά μέτρα:

— Μέ προσωπική του άπόφαση άναγνωρίζει τόν διορισμένο άπό τό 
ΣΜΑ Ά γγλο στρατηγό Σκόμπυ άρχιστράτηγο όλων τών ελληνικών ένο
πλων δυνάμεων, μέσα καί εξω άπό τήν Ε λλάδα . Στόν ξένο άρχιστράτηγο 
δίνονταν πλήρη δικαιώματα νά άσκεΐ «στρατιωτική κατοχή·· σέ όλη τήν 
χώρα. πού τήν χαρακτηρίζει περιοχή πολεμικών επιχειρήσεων, παρ" ολο 
πού δταν Οά έφταναν, —άν έφταναν— βρεταννικές δυνάμεις, δέ Οά υπήρχε 
Γερμανός στήν Ε λλάδα.

— Διορίζει στρατιωτικούς διοικητές στήν Ά ττικοβοιω τία  τό στρατη
γό Π. Σπηλιωτόπουλο. πού ήταν κατοχικός Α ρ χ η γό ς  τών Σωμάτων Α 
σφάλειας, τόν Παπαγεο)ργίου στή Μακεδονία, συνεργάτη τών Γερμανών, 
τόν Γύπαρη στήν Κρήτη, τόν Μπουρόάρα στά νησιά κ.ά.

— Α ναγνω ρίζει τά έθνοπροδοτικά τμήματα τοϋ Ά ντώ ν Τσαούς (Α.

19. Β. Παπαδάκη, δ.π., σελ. 4QS-4I0.
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Φωστερίδη) σάν « ’Εθνικό Στρατό» καί, μέ διαταγή τοΰ Γενικοΰ 'Ε π ιτε
λείου Στρατοΰ, έμπαινε κάτω άπό τήν άμεση διοίκηση τοΰ έκπροσώπου 
τοΰ ΣΜΑ στήν ’Ανατολική Μακεδονία καί Θράκη ταγματάρχη Μύλλερ.

— Γιά νά άποκτήσουν κύρος τά τμήματα τών πραιτωριανών, πού εί
χαν συγκροτηθεί άπό τά βασιλοφασιστικά στοιχεία , —ρετάλια τοΰ ισχυ
ρού έλληνικοϋ στρατοΰ τής Μ έσης ’Ανατολής, πού οί "Αγγλοι είχαν δια
λύσει— στέλνονται στό ιταλικό μέτωπο καί χρησιμοποιούνται σέ μιά 
μόνο μάχη, πού έγινε στό Ρίμινι. 'Α πό αύτή τήν μάχη τής δόθηκε τό όνο
μα «Ταξιαρχία τού Ρίμινι». Ή  ταξιαρχία αύτή, μαζί μέ τόν λεγόμενο Ι ε 
ρό Λόχο, πού ήταν συγκροτημένος άποκλειστικά άπό μόνιμους άξιωματι- 
κούς, ήταν τά μόνα τμήματα πού διέθετε τό ' Ελληνικό ΓΕΣ.

"Ολες οί παραπάνω άποφάσεις τών Ά γγ λ ω ν  καί τού Παπανδρέου πάρ- 
θηκαν χωρίς καμιά άντίδραση άπό τούς υπουργούς τοΰ λαϊκού έθνικοαπε- 
λευθερωτικού κινήματος. Γιά μιά άκόμα φορά ό Παπανδρέου χρησιμοποί
ησε τή δοκιμασμένη στό Λίβανο μέθοδο, πού είχε τόσο μεγάλη έπιτυχία: 
Κρατούσε τούς υπουργούς σ ’ ένα ιταλικό χωριό, μακριά άπό κάθε έπαφή 
μέ "Ελληνες καί ξένους παράγοντες. "Αφηνε άπληροφόρητους καί άπο- 
σπασμένους άπό τήν ήγεσία τους τούς ύπουργούς τού λαϊκού κινήματος. 
’Εκμεταλλευόταν τήν «σλαβοφοβία» τοΰ Σβώλου καί τίς αυταπάτες τών 
άλλων ύπουργών τού κινήματος. Μέ τήν άπειλή διάλυσης τής κυβέρνησης 
καί ένοπλης άγγλικής έπέμβασης, άποσποΰσε συνεχώς υποχωρήσεις καί 
παραχωρήσεις ύπέρ τού παλιού καθεστώτος τού καπιταλισμού καί τής 
ύποτέλειας.

Οί άντιπρόσωποι τού λαϊκού έθνικοαπελευθερωτικοΰ κινήματος άνοι
γαν τό δρόμο πρός τήν 'Ε λλάδα στούς "Αγγλους καί τήν κυβέρνηση τής 
πλουτοκρατίας. Τί γινόταν τόν ίδιο καιρό στήν 'Ελλάδα;

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Εξόρμηση τοΰ ΕΛΑΣ

Μέ τό σοβιετικό στρατό στά έλληνικά σύνορα καί μέ συμμαχικό πιά 
τόν βουλγαρικό στρατό πού βρισκόταν σέ έλληνικά έδάφη, δημιουργήθη- 
καν τραγικές συνθήκες γιά τούς Γερμανούς πού ήταν βόρεια άπό τό Στρυ- 
μώνα. Ό  ΕΛΑΣ, πανέτοιμος καί ισχυρός, μέ τά λάφυρα πού είχε πάρει 
στή Δυτική Θράκη, εκανε τήν άποφασιστική του έξόρμηση γιά τήν άπε- 
λευθέρωση ολόκληρης τής μέχρι τότε βουλγαροκρατούμενης περιοχής.

Στίς 12 Σεπτέμβρη τό 26ο Σύνταγμα τού ΕΛΑΣ, άφοΰ έξουδετέρωσε τά 
φυλάκια πού βρίσκονταν γύρω στήν ’Αλεξανδρούπολη καί ένα βουλγάρι
κο άπόσπασμα στό χωριό Πρώτη, κύκλωσε τήν πόλη καί υποχρέωσε ενα 
έχθρικό σύνταγμα νά παραδοθεΐ. Στίς 13 τού ίδιου μήνα ό ΕΛΑΣ λευτέ
ρωσε τήν Καβάλα.

' Η άντίσταση τών βουλγάρικων τμημάτων, πού συνεχιζόταν —παρά
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τήν έντονη προειδοποίηση τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ πώς θά χτυπηθοΰν άλύπητα 
άν δέν κλειστούν στούς στρατώνες τους— άνησύχησε τήν έπαναστατική 
κυβέρνηση τής Βουλγαρίας. Γιά νά προλάβει κάθε παραβίαση τών έντο- 
λών της άπό τούς στρατιωτικούς τού Β ' Βουλγαρικού Σώματοςι Στρατοΰ, 
πού δέν έδειχναν ένθουσιασμό γιά τίς  έξελίξεις στή χώρα τους καί βρί
σκονταν κάτω άπό τήν έπίδραση τών “Αγγλων, έστειλε στήν ’Ανατολική 
Μακεδονία δυό άπό τούς ύπουργούς της.

Οί Βούλγαροι ύπουργοί τής Κυβέρνησης τοΰ Πατριωτικού Μετώπου 
έφτασαν στήν Καβάλα τή στιγμή πού ό λαός της, σέ μεγαλειώδη συγκέν
τρωση, άνάδειχνε τά όργανα τής νέας λαοκρατικής έξουσίας. Γρήγορα 
καί χωρίς άντίσταση ό ΕΛΑΣ λευτέρωσε τήν Κομοτινή καί τήν Ξάνθη. 
Είχε προηγηθεΐ έξέγερση τών βουλγαρικών τμημάτων καί οί έπαναστατι- 
κές στρατιωτικές άρχές πού σχηματιζόντουσαν, όχι μόνο δέν έμπόδισαν 
τόν ΕΛΑΣ στό απελευθερωτικό του έργο, άλλά σέ πολλές περιπτώσεις 
συμπολέμησαν καί βοήθησαν στήν έξουδετέρωση τών γερμανικών έστιών, 
άκόμα καί μερικών βουλγαρικών, πού κατευθύνονταν άπό φασίστες άξιω- 
ματικούς.

' Η άπελευΟέρωση προχώρησε μέ πολύ γρήγορο ρυθμό. Μετά τήν Κα
βάλα, τό Πράβι, οί Σέρρες καί τέλος ή Δράμα, πανηγύριζαν τήν άπελευ- 
θέρωσή τους καί ό λαός έγκαθίδρυε τήν έξουσία του. Στίς 15 τοΰ Σεπτέμ
βρη, σ ’ όλόκληρη τή Δυτική Θράκη καί τήν ’Ανατολική Μακεδονία κυ
ριαρχούσε τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Μόνο μιά στενή λουρίδα στό Μπόζ Ντάγ καί 
Τσάλ Ντάγ άφέθηκε στά χέρια τών τμημάτων τού Ά ντώ ν  Τσαούς. Ή  
ήγεσία τού λαϊκού κινήματος, —όπως είδαμε— είχε δεχτεί άδιαμαρτύρητα 
τήν άναγνώριση αύτών τών έγκληματικών τμημάτων σάν «έθνικό στρατό» 
καί είχε δώσει αύστηρή έντολή νά μήν ένοχληθούν.

Μιά προδοτική συμφωνία

Στήν 'Α νατολική Μακεδονία, άπό τήν πρώτη στιγμή τής απελευθέρω
σής της, φάνηκαν ο! τρομερά άρνητικές συνέπειες άπό τήν διατήρηση* 
μιάς άντιλαϊκής έστίας. Οί “Αγγλοι, καί μετά τήν άλλαγή στή Βουλγαρία, 
υπολόγιζαν στήν άξιοποίηση τών βουλγαρικών δυνάμεων πού βρίσκονταν 
στά έλληνικά έδάφη. Πίστευαν πώς μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν σάν 
προφυλακές τών δικών τους δυνάμεων, πού θά έπρεπε νά άντικαταστήσουν 
τίς δυνάμεις τής γερμανοβουλγαρικής κατοχής.

Ό  ταγματάρχης Μύλλερ δούλεψε δραστήρια γιά νά πραγματοποιηθούν, 
έστω καί οί περιορισμένοι, σκοποί τών “Αγγλων. Θέλοντας νά έπωφελη- 
θεΐ άπό τίς σχετικές συγχύσεις καί αδυναμίες πού είχαν άναφανεΐ στίς 
γραμμές τών Επαναστατικών στελεχών —στρατιωτικών καί πολιτικών— 
συνδέθηκε μέ τόν άντιδραστικό στρατηγό Συράκωφ καί έγκαταστάθηκε 
στό Στρατηγείο του. Ή  πρώτη του δουλειά ήταν νά φέρει σέ έπαφή τόν 
" Αντών Τσαούς μέ τό στρατηγό, όπως φαίνεται άπό τό παρακάτω έγγραφο:
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« Έ ν  Σίπα. 14.9.44. ώρα 17.00'

Πρός
Αρχηγόν τοΰ ’ Υπαρχηγείου Μπαϊράμ Τεπέ Θεόδωρον Μικρόπουλον

Σήμερον μεσολαβούντος τοΰ Ταγματάρχου Μύλλερ ίλάβομεν έπαφήν μετ ’ άντι- 
προσώπου τού Βουλγάρου στρατιωτικού διοικητού Δράμας. Αύριον άπό τής 9 
ώρας Ο ’ άρχίσωσι διαπραγματεύσεις μέ Βουλγάρους άξιωματικούς δεόντως 
Εξουσιοδοτημένους έν Δράμα. Ώ ς βάσιν τών συνεννοήσεων έ.Οέσαμεν: α) τήν 
τήρησιν τής τάξεως παρά τών βουλγαρικών άρχών μέχρι νεωτέρας άποφάσεως 
έν Δράμα, β) τήν κατάληψιν πάρ ’ ήμών τών πέριξ τής Δράμας χωρίων πρός 
άπαγόρευσιν εισόδου εις αυτήν κομμουνιστών, γ) τήν παρέλασι τμήματος ανταρ
τών μας έν τή πόλι.ι τής Δράμας καί τήν έξοδον αύτού μετά τήν διά λόγου δια- 
φώτισιν τού λαού.
Κατόπιν τών ανωτέρω, παρακαλώ ν ’ άποφύγετε πάσαν σύγκρουση- μετά τών 
Βουλγάρων Νικηφόρου καί περιφερεΐας. 'Ομοίως παρακαλούμεν όπως τηρήση- 
τε τήν δύναμιν υμών συγκεντρωμένην είς Ζαριές ετοίμην πρός κίνησιν είς πρώ- 
την διαταγήν.

Ό  αρχηγός 

Αντώνιος Φωστερίδης ( Άντών Τσαούς)»

' Η έπιτυχία, όμως, αύτή φαίνεται πώς δέν ήταν αρκετή γιά τόν Μύλ- 
λερ καί τούς προϊσταμένους του. “Ηθελαν νά αποξενώσουν τό ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ άπό τήν κυβέρνηση τού Πατριωτικού Μετώπου καί νά εξασφαλί
σουν έγγραφη συμφωνία μέ τό στρατηγό Συράκωφ, πού νά άναγνιορίζεται ό 
Ά ντώ ν Τσαούς μοναδικός άρχηγός τών ελληνικών άπελευΟερωτι’κών δυ
νάμεων στήν περιοχή ’Ανατολικής Μακεδονίας καί Θράκης. Χρησιμοποι
ώντας τό κύρος τού ΣΜΑ καί τής ΣΣΑ στήν Ελλάδα, καί μέ τό επιχείρη
μα πώς πρόσφατα ή κυβέρνηση τής έΟνικής ένότητας, στήν όποία μετέ
χουν έαμίτες καί κομμουνιστές υπουργοί, άναγνώρισε τόν Ά ντώ ν  Τσαούς 
σάν άρχηγό τών τμημάτων τού έθνικού στρατού, άπόσπασε τήν ύ π ’ άριΟ. 
345/16 Σεπτεμβρίου 1944 διαταγή τού 'Υ πουργείου Στρατιωτικών τής 
Βουλγαρίας.συνταγμένη στά γαλλικά καί υπογραμμένη άπό τό βοηθό τού 
υπουργού τών Στρατιωτικών τής Βουλγαρίας Λεκόφσκυ, πρός τόν στρατη
γό Ά σ ε ν  Συράκωφ, τοΰ 2ου Βουλγάρικου Σώματος Στρατοΰ, πού σέ ενα 
σημείο της λέει τά εξής:

-Δυο “Αγγλοι άξιωματικοί. ό ταγματάρχης Μύλλερ καί ό λοχαγός Ντόναλντ 
Ρίντελ. συνοδευόμενοι άπό άντιπροσώπους τών ελληνικών άπελευΟερ(υτικών 
σχηματισμών, ήτοι τόν άντισυνταγματάρχη Σφέτσο θωμά. τόν καπετάνιο Ά  να- 
στάση Τοπούζογλου καί τό γενικό γραμματέα τών εθνικών αντάρτικων ομάδων 
κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, παρουσιάστηκαν είς τόν υπουργό τών Στρατιω
τικών. »

Στή συνέχεια, ή διαταγή ύπόδειχνε στόν Διοικητή τού 2ου Βουλγαρι
κού Σώματος Στρατοΰ νά τούς δεχτεί καί ό ίδιος. Αύτό άκριβώς ήθελε ό 
Συράκωφ καί δύο μέρες άργότερα. υπογράφτηκε ή παρακάτω συμφωνία:
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«Σνμβασις: Μεταξύ τοΰ όιοικητσΰ τών βουλγαρικώ ν στρατευμάτων 
'Ανατολικής Μακεδονίας καί Δυτικής Θράκης καί τοΰ άρχηγοΰ τών έθνικιστών 
Ελλήνων άνταρτών.
Σήμερον τήν Ι8ην Σεπτεμβρίου 1944 έν Δράμα συνήφθη ή κάτωθι σύμβασις:

1) Ό  διοικητής τοΰ 2ου Σώματος τοΰ βουλγαρικού στρατοΰ Αναλαμβάνει τήν 
ύποχρέωσιν ν ’ άπ ο μακρύ νη δλας τάς ομάδας 'Ελλήνων άνταρτών, τάς 
ευρισκόμενός ήδη είς κατωκημένους τόπους τής 'Ανατολικής Μακεδονίας καί 
Δυτικής Θράκης είς τούς όποιους υπάρχουν βουλγαρικοί φρουραί καί νά μήν 
έπιτρέψη είς τό μέλλον είσοδον· όμοιων όμάδων είς αύτούς.

Τά άνωτέρω Οά έκτελεσθώσι μέχρι τής 20ής Σεπτεμβρίου 1944 διά τάς πόλεις 
Δράμαν καί Καβάλαν καί μέχρι 22ας Σεπτεμβρίου διά τούς άλλους 
κατωκημένους τόπους.

2) Ό  γενικός άρχηγός τών έθνικιστών Ελλήνων άνταρτών άναλαμβάνει τήν 
ύποχρέωσιν νά μήν έπιτρέψη τήν είσοδον τμημάτων του ή άτόμων είς τούς 
κατωκημένους τόπους ένθα παραμένω σι βουλγα ρικά  στρατεύματα.

3) Είς περίπτωσιν καθ ' ήν βουλγαρικά στρατεύματα ήθελον είσέλθουν είς ενα 
κατωκημένον τόπον, είς τόν όποιον εύρίσκονται άντάρτικα τμήματα, μέ σκοπόν 
νά παραμείνωσιν έκεΐ, οί "Ελληνες άντάρτες όφείλωσι ι> ' άποσύρωνται έκ τοΰ 
κατωκημένου τούτου τόπου. Έάν τά βουλγαρικά στρατεύματα διέρχονται 
άπλοκ έκ τίνος χωρίου, οί ’Έλληνες άντάρται νά παρέχωσι πάσαν ευκολίαν είς 
αΰτά. Τά βουλγαρικά στρατεύματα έγκατα/Μποντα τόν κατωκημένον τόπον.

Ό Τσαούς Άντών. Μιά κα-
Ό  Κουίολιγκ Ράλλης τό Πάσχα τοΰ 1944 τοπινή φωτογραφία μέ
μέ γερμανούς καί ταγματασφαλίτες. Δε- στοΑ,> Έλληνα άξιωματικού

ξ,ά του ό Β. Ντερτιλής σάν ^ α μ ο ιβ ή  τής προδο
σίας



Φωτογραφία στή γερμανική έφημερίδα τής Θ/κης *Νέα Ευρώπη· μέ τή λεζάντα: ·οΙ 
Αρχηγοί τοϋ άντικομμουνιστικοϋ άγώνος Μακεδονίας Ε.Ε.Σ. Φ. Κολλάρας - Έορ- 
δαίας, Γ. Μπαντοσοβάκης - Ασύρσου. Ε. Παπαδόπουλος - Κιλκίς, Κιτσαμπατζάκ 
(τών Κούκων), Γ. Μιχόπουλος καί Μιχ. Παπαδόπουλος (Μιχαλαγάς)·. Ή ·Έθνικό- 

ψρων ΕΛΛΑΣ· ευγνωμονούσα έστησε άνδριάντα στόν Μιχαλαγά!

όφείλωσι νά είόοποιώσι τάς τοπικάς έλληνικάς άρχάς έπί σκοπώ τής ταχείας 
επανόδου τών άν ταρτών.

4) Τά όνο συμβα/.λόμενα μέρη άναλαμβάνωσι τήν ύποχρέωσιν νά διακόψωοι 
τάς t/Oponpaciac. νά όιατηρώσι φιλικάς σχάσεις καί νά παρέχουν άμοιβαίως 
βοήθειαν.

Τά αύτά συμβαλλόμενα μέρη όφείλωσι νά έπιβάλωσι εις τούς στρατιώτας καί 
άντάρτας »’ ’ άποφεόγωσι άμοιβαίως πάσαν πρόκλησιν. Είς περίπτωσιν 
έπεισοδίων ταΰτα Οά διευθετώνται παρά τοΰ όιοικητοΰ τοΰ βουλγαρικού 
στρατοΰ καί τοΰ γενικού άρχηγοΰ τών έΟνικιστών Έλλήνων άνταρτών, δταν τά 
Επεισόδια τούτα δέν είναι δυνατόν νά διευθετηθώσι έπί τόπου παρά τών 
τοπικών διοικητών τών βουλγαρικών στρατευμάτων καί τών Έλλήνων 
άνταρτών.

5) "Ολαι αί όδοί καί σιδηροδρομικάί γραμμαί όφείλωσι νά είναι έλευθέρως 
χρησιμοποιήσιμοι παρά τοΰ πληθυσμού καί τών βουλγαρικών στρατευμάτων.
6) Οί "Ελληνες άντάρται καί ό ελληνικός πληθυσμός όφείλωσι νά 
συμπεριφ.έρωνται άμέμπτως πρός τόν βουλγαρικόν πληθυσμόν καί ν ’ 
άποφεύγωσι πάσαν πράξιν βίας.

7) Είς τούς κατωκημένους τόπους δπου έδρεΰουσι βουλγαρικά στρατεύματα 
ταύτα όφείλωσι νά παράσχωσι τήν συνδρομήν των είς τάς έλλη νικάς πολιτικός 
άρχάς τάς έγκατεστημένας έκεΐ.
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Τά δύο συμβαλλόμενα μέρη έκφράζωσι τήν πλήρη αύτών 'ικανοποίησιν οτι θά 
κάνουν παν τό δυνατόν διά τήν άκριβή τήρησίν της.

Ό  γενικός αρχηγός τών έθνικιστικώ ν ομάδων 'Ελλήνων άνταρτών
Α. Φωστερίδης

Ό  στρατηγός δ ιοικητής τοΰ 2ου Σώ ματος Β ουλγαρικού Στρατοΰ
Συράκωφ.»'**

Τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ απέναντι στή συμφωνία

Ή  συμφωνία ’Αντών Τσαούς - Συράκωφ στήν πρακτική της έφαρμογή 
προκάλεσε αντιδράσεις καί, σέ μερικές περιπτώσεις, συγκρούσεις σέ πολ
λά χωριά καί ειδικότερα στήν πόλη τής Δράμας. ’Εκεί, ο ί μεγάλες βουλ
γαρικές δυνάμεις ύποχρέωσαν τά μικρά έλασίτικα τμήματα νά περιορι
στούν στό 'Ινστιτούτο Καπνού καί συνέλαβαν τόν διοικητή τοΰ τάγματος 
^ σ μ ίδ η .  Ταυτόχρονα απαίτησαν νά άφεθοΰν άμέσως έλεύθεροι όλοι οί 
κρατούμενοι βούλγαροι «όχρανίτες», κομιτατζήδες, έγκληματίες καί δοσί- 
λογοι, πού ένέχονταν σέ άρπαγές καί βιαιότητες σέ βάρος τοΰ λαοΰ τής 
’Ανατολικής Μακεδονίας καί Δυτικής Θράκης.

Ή  διοίκηση τής 6ης Μ εραρχίας τού ΕΛΑΣ άρνήθηκε νά ικανοποιήσει 
τήν απαίτηση τών Βουλγάρων μοναρχοφασιστών άξιωματικών. Δήλωσε 
πώς τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ λευτέρωσε μέ τίς δυνάμεις του τήν ’Ανατολική Μακε
δονία καί άσκεΐ νόμιμα τήν έξουσία, γεγονός πού άναγνώρισε ή έπαναστα- 
τική κυβέρνηση τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας, καί έστειλε 
σχετικές διαταγές στά βουλγαρικά στρατεύματα νά συμμορφωθούν. Ό  Συ
ράκωφ. πού πάντα υπολόγιζε πώς οί "Αγγλοι Οά έδιναν τήν τελική λύση 
στό πρόβλημα τής Βουλγαρίας, υπάκουσε στίς υποδείξεις τοΰ Μύλλερ καί 
συνέλαβε τή διοίκηση τής έλασίτικης μεραρχίας. Ή  έντονη προειδοποίη
ση τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, πού συνοδευόταν καί μέ συγκέντρωση όλων τών συν
ταγμάτων στό χώρο γύρω άπό τή Δράμα, υποχρέωσε τόν Συράκωφ νά άφή- 
σει έλεύθερα τά στελέχη τού ΕΛΑΣ, χωρίς όμως νά σταματήσει καί τίς 
προκλήσεις καί τήν άπροκάλυπτη βοήθεια στόν Ά ντώ ν  Τσαούς*·.

19α. Βλ. 2ο τ. τοΰ βιβλίου «ΕΛΑΣ -Έ β ρ ου» , τοΰ καπετάν Κρίτωνα (Κασάπη).

20. Ή  καθοδήγηση τής Ε π ιτρ οπή ς Π εριοχής Μακεδονίας πληροφορούσε τό ΠΓ τοϋ 
ΚΚΕ μέ έκθεσή της:

«...ΟΙ πόλεις τής 'Α νατολικής Μακεδονίας καί Θράκης είναι σήμερα δλες έλεΰΟερες καί 
έγκαταστάθηκαν κανονικές νόμιμες άρχές έλληνικές... καί ή Έ θνική  Πολιτοφυλακή, δπως 
φαίνεται άπό τήν έφημερίδα -Νίκη» πού σάς στέλνουμε καί άπό τά τηλεγραφήματα πού σάς 
στείλαμε, μέ τόν προηγούμενο σύνδεσμο. Αύτό τό πράγμα δέν άρεσε στήν άντίδραση μέ έπι- 
κεφαλής τόν ταγματάρχη Μύλλερ, Ά γ γ λ ο  σύνδεσμο, τόν Πετράκη πράκτορα τοΰ Γλύξ- 
μπουργκ. πού Επεσε μέ άεροπλάνο στήν Α να τολ ικ ή  Μακεδονία καί τόν συνταγματάρχη Ά -  
βδελλά, Εναν άπό τούς έπιτελείς τής ΠΑΟ Μακεδονίας πού βρίσκεται άπό καιρό στήν Α ν α 
τολική Μακεδονία.

Ό  ταγματάρχης Μύλλερ, μένεα πνέων γιά τίς Επιτυχίες τοΰ ΕΛΑΣ στήν Α.Μ., πίεσε τήν 
βουλγαρική κυβέρνηση καί κατόρθωσε νά άποσπάσει διαταγή τοΰ βούλγαρου φασίστα σω
ματάρχη Συράκωφ καί τής 7ης Μ εραρχίας (βουλγαρικές) πού Εχει Εδρα τή Δράμα. Μέ τή δια-
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Ή  τοπική καθοδήγηση τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Δράμας, γιά νά άποφευχθεΐ 
μιά ένοπλη σύγκρουση, έστειλε στή Σόφια μιά ’Επιτροπή μέ έπικεφαλής 
τόν προσωρινό πρόεδρο τής Λαϊκής ’Επιτροπής Δράμας Φλώρο Δούμπλη. 
Ή  ’Επιτροπή παρουσιάστηκε στήν κυβέρνηση τής Λαϊκής Δημοκρατίας 
τής Βουλγαρίας. ’Αναγνωρίστηκαν καί πάλι τά κυριαρχικά δικαιώματα 
τοΰ έλληνικοΰ λαού καί στάλθηκαν αύστηρές διαταγές στό διοικητή τής 
βουλγάρικης Στρατιάς νά περιοριστούν στά καθήκοντα πού τούς είχε άνα- 
θέσει ό στρατάρχης Τολμπούχιν καί νά πάψουν νά έπεμβαίνουν στά έσω- 
τερικά τής αύτοδιοίκησης τών περιοχών, δπου προσωρινά σταθμεύουν.

Οί νέες διαταγές τής βουλγαρικής κυβέρνησης έλάχιστα έπέδρασαν 
στή διοίκηση καί τούς μοναρχοφασίστες Βούλγαρους άξιωματικούς, πού 
κρατούσαν άκόμα δλες τίς θέσεις-κλειδιά στό στρατό καί τό φασιστικό 
μηχανισμό. ' Η άδυναμία τών άντιφασιστών νά πάρουν τό Σώμα κάτω άπό 
τόν Ελεγχό τους, βοηθοΰσε τά έχθρικά πρός τήν κυβέρνηση στοιχεία νά 
σαμποτάρουν τίς διαταγές, πού έρχονταν άπό τή Σόφια. Τό Β ' Βουλγαρι
κό Σώμα Στρατοΰ, πού βρισκόταν σέ έλληνικές περιοχές, θεωρούσε πώς 
συνέχιζε νά είναι δύναμη κατοχής καί σ ’ αύτό ένθαρρυνόταν καί άπό τούς 
Γερμανούς καί άπό τούς "Αγγλους.

Οί επιδιώξεις τών Γερμανών

Οί Γερμανοί δέν άνησυχοΰσαν γιά τίς βόρειες συγκοινωνίες καί τό πέ
ρασμα τών δυνάμεών τους άπό τό Στρυμώνα, όσο στήν ’Ανατολική Μα
κεδονία βρίσκονταν τά βουλγαρικά στρατεύματα. Προσπαθούσαν μάλιστα 
νά όξύνουν τή σωβινιστική υστερία τών λεγόμενων έθνικιστών, πού βρί
σκονταν άκόμα κάτω άπό τίς διαταγές τους καί έπηρεάζονταν άπό τούς 
κουΐσλιγκς. ’Ενθάρρυναν τή διείσδυση ταγματασφαλιτών, χωροφυλάκων 
καί άλλων άντικομμουν ιστών στίς περιοχές πού βρίσκονταν βουλγαρικά 
στρατεύματα καί τήν ένταξή τους στά τμήματα τοΰ Ά ντώ ν  Τσαούς. Τίς 
γερμανικές αύτές προσπάθειες ένίσχυε μιά πρόταση τοΰ Ράλλη νά όργα-

ταγή αύτή ζητούσε ό Μύλλερ νά άπομακρυνθοΰν άπό τήν Δράμα τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ, χα
ρακτηρίζοντας τόν ΕΛΑΣ σάν μή άναγνωρισμένο άπό τήν Κυβέρνηση Παπανδρέου καί δτι 
πρέπει νά χτυπηθούν τά τμήματά μας. ’Επίσης ό Μύλλερ υπόδειξε στούς βούλγαρους φασί
στες διοικητές τής 7ης Μ εραρχίας νά άπαιτήσουν τήν άπελευθέρωση τών κομιτατζήδων καί 
γενικά τών βουλγάρων φασιστών, πού συνέλαβε ό ΕΛΑΣ. Συνέπεια τής διαταγής αύτής ήταν 
νά περιοριστούν ύπό τών βουλγάρων τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ που βρίσκονταν στή Δράμα, μέσα 
στό ’ ΙνστιτοΟτο Καπνού, έπίσης νά συλληφθοΰν, τή υποδείξει τής διοίκησης τής βουλγαρι
κής Μεραρχίας, ό διοικητής καί καπετάνιος τής 7ης Μ εραρχίας μας. Ό  Συράκωφ ένθαρυνθείς 
άπό τήν συνεργασία αύτή ζήτησε τήν έπέκταση τής διαταγής καί στήν Κ αβάλα, Σέρρες κ.λπ....

... Έ ν  τώ μεταξύ ξεκίνησαν οΐ δυνάμεις τών ταγματασφαλιτών τής ΠΑΟ, δυτικώς τοΰ Στρυ- 
μώνος, ...πρός ένίσχυσιν τοΰ Μύλλερ. Τήν έκστρατεια αύτή κατά τοΰ ΕΛΑΣ ένισχύουν μέ δλα 
τά μέσα ο( Γερμανοί. Τό Ελληνόφωνο δργανο τών Γερμανών «Νέα Ευρώπη», σέ 5ρθρο του 
καλεΐ τούς πρόσφυγες τής ’Α νατολικής Μακεδονίας σέ γενική έπιστράτευση γιά τήν άπελευ
θέρωση τής ’Α νατολικής Μακεδονίας άπό τόν ΕΛΑΣ καί δημοσιεύει Εκκληση τοΰ Κισά- 
Μπαζάκ, άρχηγοΰ τοΰ ΕΕΣ. Τό γεγονός αύτό δείχνει άκόμα μιά φορά τήν συνεργασία Γερμα- 
νών-ΠΑΟ-Βουλγάρων φασιστών γιά νά έξοντωθεΐ ό  ΕΛΑΣ τής ’ Ανατ. Μακεδονίας καί έγκατα- 
σταθοΰν έκεΐ δυνάμεις τών Τ.Α. κι Ετσι έξασφαλίσουν τή γραμμή Στρυμώνος.»

371



νωθοϋν μέ έξοδα τοΰ έλληνικοΰ δημοσίου, άλλά μέ γερμανικά δπλα. ειδι
κά τμήματα «έθνικοφρόνων», γιά μια έκστρατεία ένάντια στίς δυνάμεις 
τοΰ ΕΛΑΣ, πού κυριαρχούσαν στήν Θράκη καί τήν ’Ανατολική Μακεδο
νία. Ό  Νόϋμπάχερ, —όπως προκύπτει άπό ένα γερμανικό τηλεγράφημα— 
δέχτηκε τό σχέδιο Ράλλη καί άνάθεσε στή Στρατιά «Ε» νά ένεργήσει 
άνάλογα, παρουσιάζοντας τήν υιοθέτηση τής πρότασης αύτής σάν γερμα
νική παραχώρηση-’1.

Π αρ' όλο πού ή Στρατιά «Ε» άμφισβητοΰσε τήν ικανότητα τών «έθνι- 
κιστών» τής ’Ανατολικής Μακεδονίας νά άναλάβουν μεγάλες έπιχειρή- 
σεις ένάντια στόν ΕΛΑΣ καί δέν έβλεπε προθυμία τών «έθνικιστών» τής 
άλλης ' Ελλάδας νά συγκροτήσουν όμάδες «αύτοπροστασίας» καί «σωτη
ρίας» άπό τούς κομμουνιστές, συμμορφώθηκε μέ τίς όδηγίες τοΰ Νόϋμπά
χερ καί έδωσε τή συγκατάθεσή της στό Ράλλη.

Τότε μόνο ξύπνησε ό «πατριωτισμός» τοΰέλεεινοϋ αύτοΰ προδότη καί 
έστειλε γράμμα στόν διπλό πράκτορα καί συνεργάτη του Χρυσοχόου: Τοϋ 
συνιστοΰσε μέ τά όπλα πού έχουν έντολή οί Γερμανοί νά τοϋ χορηγήσουν 
καί μέ δαπάνες τοϋ Δημοσίου, —άπό τά κονδύλια έθνικών δαπανών— νά 
συγκροτήσει ένοπλα τμήματα πού θά άναλάβουν άμέσως ένοπλο άγώνα 
έναντίον τών βουλγάρων κομιτατζήδων καί «τής μετ’ αύτών συνεργαζομέ- 
νης όργανώσεως τού ΕΑΜ». Καί ό στρατηγός Μαζαράκης καλοΰσε τόν 
γνωστό έθνοπροδότη Κισά Μπαζάκ, νά συνεχίσει μαχόμενος στό πλευρό 
τών Γερμανών γιά τή σωτηρία τοϋ «έλεύθερου κόσμου» καί τής «αΐωνίας 
Ε λλάδος» . Ά νυψώνοντάς τον σέ έθνικό ήγέτη, εκφράζει τή λύπη του

Μιά άκόμα φωτογραφία τών προδοτών μέ χιτλερικούς άξ/κούς στή Βιέννη 1) 
Καπνόπουλος, 2) Μιχάλ Αγάς, 3) Κιτσαμπατζάκ, 4) Δαδούλης
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Βουλγαρικό άπόσπασμα κομμουνιστοφάγων μέ τά πτώματα τών θυμάτων τους στά 
πόδια τους

πού ή ηλικία του δέν τοΰ επιτρέπει νά βρεθεί στό πλευρό του. στό «μεγά
λο καί τίμιο άγώνα του έναντίον τοΰ κομμουνισμοί'—'-'.

Οϋτε ό Χρυσοχόου, οϋτε ό Κισά Μπαζάκ. βέβαια, είχαν άνάγκη άπό 
υποδείξεις καί έξουσιοδοτήσεις άρμόδιων καί αναρμόδιων κουΐσλιγκς καί 
φασιστών. Τώρα, σ ' αύτή τή φάση, είχαν μεταμορφωθεί σέ «σύμμαχους 
τών Συμμάχων», χωρίς βέβαια νά έχουν διακόψει τίς σχέσεις τους μέ τούς 
Γ ερμανούς

2 1. Συγκεκριμένα, στή διαταγή του, ώ Νόυμπάχερ Εγραφε: «Γιά πολιτική σας ένημέριυση σάς 
Ανακοινώνω πώς ή ένέργεια πού προτείνει ό Ράλλης μάς φαίνεται ένδεόειγμένη γιά νά όξύνα τίς Αντι
θέσεις Ανάμεσα στήν Αγγλική καί τή σοβιετική πολιτική μέσα στόν ελληνικό χώρο. Απέναντι στό  
Ράλλη θά παρουσιάσετε αύτή τήν ένέργεια σάν φιλική υποστήριξη στήν έθνικόφρονα 'Ελλάδα, ένώ 
παράλληλα μάς συμφέρει καί έμάς ή Αντικομμουνιστική σημασία ενός τέτοιου έθνικοΰ προστατευτι
κού μέτρου». Τό άπόσπασμα άπό τή διαταγή τοΰ Νόυμπάχερ, στήν όποία υπάρχουν καί άλλες 
όδηγίες γιά νά πετύχουν οί Γερμανοί πολιτικά άποτελέσματα. στήν έπιχείρηση σύμπτυξής τους 
καί έξόδου τους άπό τήν ‘Ελλάδα, πήραμε άπό τή σελίδα 192 τοϋ βιβλίου τού Η. RICHTER.

22. Βλ.Φοίβου Γρηγοριάδη. <·Τό 'Α ντάρτικο-, τόμος 5ος, σελ. 206 καί 209.

23. Ά π ό  τό βιβλίο τοΰ Π. Έ νεπεκ ίδη  - Ή  Έ λλ η ν ικ ή  Α ντίσ τα σ η  1941-1944», σελ. 
291 - 292, αντιγράφουμε άποσπάσματα άπό γράμμ·* τοΰ Α. Χρυσοχόου. πού αποκαλύπτουν τόν 
διπλό πρακτορικό ρόλο του στήν κατοχή:

«ε) Ά νέλα β ον τήν Γενικήν Δ ιοίκησιν Μακεδονίας κατά τάς όδηγίας τοΰ πρωθυπουργού 
κ. Παπανδρέου. tva βοηθήσω τό ίργον  τοΰ στρατιωτικού διοικητοϋ. ένώ είχον άρνηθή πρό- 
τερον τήν θέσιν ταύτην, παρά τήν γενικήν είς δύο συγκεντρώσεις ύπό τόν Παναγιώτατον Μη
τροπολίτην Θεσσαλονίκης άξίωσιν τών έκπροσώπων όλων τών τάξεων.

στ) Έ ξεΰρον τρόπον κυκλοφορίας νομίσματος διά τήν μισθοδοσίαν τών πάσης φύοΓ.<ι>;
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ΟΙ επιδιώξεις τών Ά γγλω ν
Ά ν  γιά τούς Γερμανούς ή όξυνση τών αντιθέσεων τών «έθνικιστών» 
μέ τό έαμικό λαϊκό κίνημα ήταν μιά συγκυριακή άνάγκη, γιά τούς "Αγ
γλους είχε έξαιρετική σημασία τόσο γιά τούς άμεσους όσο καί γιά τούς 
μακροπρόθεσμους σκοπούς τους. Καί οί δύο άντίπαλες στό γενικό πόλεμο 
δυνάμεις είχαν συμφέρον νά δημιουργηθεΐ στήν Α να τολ ικ ή  Μακεδονία 
καί τή Θράκη κατάσταση άνωμαλίας, μέ ταραχές καί ένοπλες συγκρού
σεις. Καί δέν πήγαν άδικα οί προσπάθειές τους, πού, όπως έπίσημα έπι- 
βεβαιώθηκε άπό γερμανικά έγγραφα, γίνονταν μέ τή συνεργασία Γερμα
νών καί Βρεταννών άξιωματικών-4.

Α ποτέλεσμα τέτοιων κοινών γερμανοαγγλικών ένεργειών ήταν ή αιφ
νιδιαστική καί έντελώς άπρόκλητη σύλληψη (άπό ένοπλους τού Ά ντώ ν 
Τσαούς, στίς 26 τού Σεπτέμβρη 1944, στή Σταυρούπολη τής Ξάνθης) μιάς 
όλιγάριθμης έλασίτικης όμάδας, πού έκανε περιπολία στήν περιοχή της. 
Στήν πρόκληση άπάντησε άμέσως τό 11/81 Τάγμα: Κατέλαβε τά γύρω άπό 
τή Σταυρούπολη υψώματα, έξουδετέρωσε ένα τμήμα τού άντιπάλου, έπια- 
σε 24 αιχμάλωτους καί, έχοντας κυκλωμένη τήν κωμόπολη, άπαίτησε άπό 
τόν Ά ντώ ν Τσαούς νά αφήσει λεύτερους τούς έλασίτες καί νά γυρίσει 
στήν περιοχή του, στό Μπόζ Ντάγ. Μέσα στή Σταυρούπολη βρισκόταν 
ό ίδιος ό Ά ντώ ν Τσαούς μέ τό έπιτελεΐο του, τόν "Αγγλο ταγματάρχη 
Μύλλερ καί 200 ένοπλους. Μπροστά στή βέβαιη έξόντωσή τους, ό Μύλ
λερ πρότεινε στόν έπικεφαλής τού έλασίτικου τάγματος διαπραγματεύσεις, 
γιά νά κερδίσει χρόνο, ώσπου νά φτάσουν ένισχύσεις, πού ζήτησε μέ τόν 
άσύρματό του. Ό  διοικητής τού τάγματος Σκοτεινός, θέλοντας νά δείξει

μισθοδιαίτων άπό πολλοϋ πενομένων διότι καθυστεροϋντο αΐ άποδοχαί των έλλείψει χρημάτων 
καί έπέτυχον τό σταμάτημα τής πυρπολήσεως καί τήν παράδοσιν ύπό τών Γερμανών είς τόν 
Διεθνή Έ ρυθρόν Σταυρόν χιλιάδων τόννων τροφίμων καί άλλων υλικών διά τήν διανομήν 
αυτών είς τόν πληθυσμόν, ύπογράψας χρέω σιν έξ όνόματος τής ' Ελλάδος' καί

ζ) Έ σ ω σ α  τήν Θ εσσαλονίκην άπό βεβαίαν καταστροφήν διά τής άπομακρΰνσεως έξ αυτής 
τών έξοπλισμένων ύπερτρισχιλίων 'Ε λλήνω ν τοϋ Ε.Ε.Σ., ο ΐτινες είχον αποφασίσει νά διεξα- 
γάγωσιν έντός αυτής άμυναν μέχρις έσχάτων κατά τοϋ ΕΛΑΣ μετά τήν άποχώρησιν τών Γερ
μανών.

Μετά τής προσηκούσης τιμής 
ΑΘΑΝ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

Νέον Ψυχικόν, Περικλέους 16 
Ά θή να ι. II Αύγουστου 1963»

24. ' Ο Η. RICHTER, πού μελέτησε τά σχετικά γερμανικά έγγραφα, έγραψε στή σελίδα 193 
τοϋ βιβλίου του, τά παρακάτω σχετικά:

«Στίς μέρες πού άκολούθησαν άρχισαν διάφορες προσπάθειες γιά νά πραγματοποιηθούν 
στή Θράκη οί ένέργειες πού θά δημιουργούσαν ταραχές (84). Στίς 2 'Ο κτωβρίου ό άντισυν- 
ταγματάρχης Βάρνστορφ άνέφερε πώς είχαν καταφέρει νά κινητοποιήσουν στή Θράκη έθνικές 
δυνάμεις. 'Υ πήρχε καί συνεργασία μέ τούς βρεταννούς άξιωματικούς Λάιονελ καί Μύλλερ. 
Μέσα σέ σύντομο χρονικό δ ιάστημα 100 Εθελοντές μέ έπικεφαλής τόν Λάιονελ θά πέρναγαν 
τό Στρούμα. Ό  Λάιονελ θά συνοδευόταν άπό Ενα γερμανό άξιωματικό σύνδεσμο (τόν ύπολο- 
χαγό Βέμπκινγκ, τής διοίκησης έθελοντών άνιχνευτών 311) έφοδιασμένο μέ άσύρματο. Πα
ρακάτω ό Βέρνστορφ άναφέρει κρυπτογραφικά: « ’Ελπίζω πώς Ετσι θά καταφέρουμε νά φέρου
με σέ πέρας τά σχέδιά μας, καί είμαι πεισμένος πώς ή άντίπαλη παράταξη θά φροντίσει μέ τή 
σειρά της νά μήν πάρουν πολύ τ '  άπάνω τους οί έθνικόφρονες» (85). Γιά τό άποτέλεσμα δέν 
έχουμε άποδείξεις.»
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τίς καλές διαθέσεις τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί γιά νά «μή χυθεί αδελφικό αίμα» 
δέχτηκε νά διαπραγματευθεΐ καί μάλιστα είχε τήν αφέλεια νά πάει στό 
άντωντσαουσικό άντρο, μέσα στή Σταυρούπολη. Οί διαπραγματεύσεις 
σκόπιμα παρατείνονταν καί ό Σκοτεινός βρισκόταν όμηρος στά χέρια τοΰ 
γνωστού γιά τίς ύπουλες έκτελέσεις στελεχών τοΰ κινήματος 'Α ντών 
Τσαούς.

Ή  Διοίκηση τοΰ Συντάγματος ανησύχησε σοβαρά καί άπαίτησε άπό 
τόν Μύλλερ νά αφήσει έλεύθερο τό Σκοτεινό καί νά συμμορφωθεί ό 'Α ν 
τών Τσαούς μέ τούς όρους πού είχε θέσει τό σύνταγμα, χωρίς συζητήσεις 
καί παρελκύσεις. Οί άντωντσαουσικοί άρνήθηκαν καί τό σύνταγμα, ύστε
ρα άπό σκληρή μάχη, μπήκε στή Σταυρούπολη. Ό  Ά ντώ ν  Τσαούς καί ό 
Μύλλερ, μέ μερικά στελέχη τους, κατόρθωσαν νά φύγουν καί νά ένωθοΰν 
μέ τίς κύριες δυνάμεις τους, πού είχαν σημαντικά αύξηθεΐ μέ τήν προσέ
λευση ταγματασφαλιτών άπό τήν Κεντρική Μακεδονία.

Ή  τοπική σύγκρουση τής Σταυρούπολης γενικεύθηκε. Ή  Διοίκηση 
τής VI Μ εραρχίας Α να τολ ικ ή ς  Μακεδονίας οργάνωσε συνδυασμένη επι
χείρηση μέ τά τρία τάγματά της καί μέσα σέ λίγες μόνο μέρες τά τμήματα 
τού Ά ντώ ν Τσαούς διαλύθηκαν. "Ολος ό οπλισμός 5.000 συμμοριτών πέ- 
ρασε στά χέρια τοΰ ΕΛΑΣ. Ό  ίδιος ό Ά ντώ ν  Τσαούς καί μερικές δεκά
δες δοσίλογοι, καπεταναΐοι καί άξιωματικοί, κατάφυγαν στά δάση καί 
«λούφαξαν» προσωρινά, σύμφιονα μέ τίς όδηγίες τού Μύλλερ καί τών άλ
λων Ά γγ λω ν  άξιωματικών συνδέσμων τοϋ ΣΜΑ.

Ό  ΕΛΑΣ έμεινε μόνος κυρίαρχος σ ' δλη τήν Δυτική Θράκη καί τήν 
Α να τολικ ή  Μακεδονία. Οί έλπίδες τών Βουλγάρων φασιστών γιά άμεση 
έπέμβαση τών "Αγγλων ύπέρ τής άστικής Βουλγαρίας, άρχισαν νά χάνον
ται. Στό μεταξύ, τά άντιφασιστικά στοιχεία τοΰ βουλγάρικου λαϊκού στρα
τοΰ οργανώνονταν καί δυνάμωναν τόν έλεγχό τους στά τμήματα. * Η άλ- 
λαγή αύτή καταλογίστηκε άπό τό ΣΜΑ σέ βάρος τού ταγματάρχη Μύλ
λερ. Μέ διαταγή άνακλήθηκε στή Μέση Α να τολή  καί στή θέση του 
έμεινε, σάν άναπληρωτής, ό Κίτ-Κάτ, όχι λιγότερο άντικομμουνιστής άπό 
τόν προκάτοχό του.

Ή  επίδραση καί ό ρόλος τοΰ παράγοντα «σοβιετικός στρατός» στά 
έλληνικό σύνορα

Δέν ήταν δμως τά λάθη καί οί κακοί χειρισμοί τοϋ ταγματάρχη Μύλ
λερ πού προκάλεσαν τίς άλλαγές στήν ψυχολογία καί τήν τακτική τών 
Βουλγάρων μοναρχοφασιστών καί τοϋ ίδιου τοϋ στρατηγού Συράκωφ. 
Κείνες τίς μέρες, στήν παραμεθόρια αύτή περιοχή, σημειώθηκαν μερικά 
γεγονότα, πού ήταν άδύνατο νά μήν τά προσέξουν οί Βούλγαροι καί οί 
έκεϊ πολιτικοί καθοδηγητές τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ.

Ξαφνικά γιά δλους, πέρασε τά έλληνοβουλγαρικά σύνορα ένα μεγάλο 
έφιππο τμήμα Σοβιετικού Στρατοΰ. "Εφτασε στά πρόθυρα τής Καβάλας 
καί άμέσως ξαναγύρισε στό βουλγαρικό έδαφος. Έ π ίσ η ς έφταναν στήν
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Καβάλα αρκετοί σοβιετικοί στρατιώτες καί αξιωματικοί μέ φύλλα πο
ρείας άπό νοσοκομεία τής Σοβιετικής "Ενωσης καί μέ προορισμό τήν 
έλληνική ’Ανατολική Μακεδονία. Τό φρουραρχείο τοΰ ΕΛΑΣ τούς πλη
ροφορούσε πώς δέν ύπήρχαν στήν έλληνική περιοχή σοβιετικά τμήματα 
καί τούς βοηθούσε νά περνούν στή Βουλγαρία. Αύτά τά γεγονότα καί οί 
συνεχείς παρεμβάσεις τών βουλγάρων ύπέρ τοΰ Ά ντώ ν  Τσαούς, υποχρέω
σαν τόν πολιτικό ύπεύθυνο τής περιοχής Γιώργη Έ ρυθριάδη (Π ετρή), νά 
πάρει τήν πρωτοβουλία καί νά έπισκεφθεΐ, μαζί μέ τόν Μ παρμπαλέξη— 
τόν στρατάρχη Τολμπούχιν. Ό  σοβιετικός στρατάρχης μέ μεγάλη προσο
χή καί συμπάθεια άκουσε τήν έπιτροπή. Διασκέδασε τίς ανησυχίες της γιά 
τήν προσωρινή παραμονή τοΰ βουλγάρικου στρατοΰ στά έλληνικά έδάφη, 
ύπογραμμίζοντας ότι αύτά είναι συμμαχικά πλέον τμήματα κάτω άπό τίς 
διαταγές του. "Οτι έχουν πολεμική άποστολή. μαζί μέ τά σοβιετικά στρα
τιωτικά τμήματα: Νά κλείσουν, άπό τή Θ εσσαλονίκη μέχρι τή Δυτική (Ελ
λη νική) Μακεδονία, τό δρόμο υποχώρησης τών Γερμανών. Ό  Τολμπού
χιν βεβαίωσε τήν Έ π ιτροπή  πώς πολύ σύντομα Οά άποσυρθοΰν άπό τά 
ελληνικά έδάφη όλοι οί Βούλγαροι στρατιώτες.

Στήν παράκληση τής Ε π ιτρ ο πή ς  νά σταλούν, έστω καί συμβολικά, 
άμέσως σοβιετικά τμήματα, ό στρατάρχης, σύμφωνα μέ τήν εκθεση τοΰ 
Έ ρυθριάδη. άπάντησε: «Αύτό τό ζήτημα μόνο τό Κέντρο, ή 'Ανώτατη 
Σοβιετική Διοίκηση, μπορεϊ νά τό άποφασίσει».

Ή  άντιπροσωπεία τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ άπευθύνθηκε, μέ τηλεγράφημα, 
στήν 'Α νώτατη Ή γεσ ία  τής Σοβιετικής "Ενωσης, άλλά ή ποθητή άπάν
τηση δέν έφτασε. Ό  σοβιετικός στρατός διατάχθηκε νά κινηθεί, μαζί μέ 
επίλεκτες βουλγαρικές δυνάμεις, πρός τή Νότια Γιουγκοσλαβία. Έ κ ε ϊ 
συγκεντρώνονταν οί γερμανικές δυνάμεις πού μέ γρήγορους ρυθμούς έφευ
γαν άπό τήν Ε λ λά δ α  καί τή γιουγκοσλαβική Μακεδονία. Ό  στρατάρχης 
Τολμπούχιν είχε διαταγή νά καταφέρει συντριπτικά χτυπήματα στόν έχ
θρό. έτσι πού νά μήν είναι σέ θέση νά προχωρήσει στίς καθορισμένες γιά 
γενική άμυνα θέσεις στήν Κεντρική Ευρώπη.

Οί λόγοι γενικής πολεμικής οικονομίας καί άκόμα γενικότερων σοβι
ετικών επιδιώξεων, είναι φανεροί, καί μόνο αύτοί Οά μπορούσαν νά εξηγή
σουν τήν άπόφαση τοϋ 'Ανώτατου Πολεμικού Συμβουλίου ή Στρατιά 
Τολμπούχιν νά κινηθεί πρός τή Νότια Σερβία καί τή Δυτική Ευρώπη, καί 
όχι πρός τό Νότο, δηλαδή πρός τήν ’ Ελλάδα. Δέν όφείλεται όμως, νομίζω, 
μόνο στούς πολεμικούς λόγους ή ματαίωση τής καθόδου τών Σοβιετικών 
στήν ’ Ελλάδα. Μ εσολάβησαν τέτοια καί τόσα γεγονότα, μέ πρωταγωνι
στή τήν ήγεσία τοϋ κινήματος καί συνεργούς της τούς ύπουργούς τοϋ 
λαοΰ, πού έκλειναν τό δρόμο τού σοβιετικού στρατοΰ πρός τήν Ε λ λά δ α . 
Ή  Έ πιτροπή  εφυγε άπό τή Σόφια μέ τήν εντύπωση πώς ό στρατάρχης 
Τολμπούχιν Οά πραγματοποιήσει τίς υποσχέσεις του καί Οά κάνει ό,τι περ
νάει άπό τό χέρι του γιά νά βοηθήσει τόν έλληνικό λαό. Είχε άκόμα καί 
κατηγορηματική διαβεβαίωση τής κυβέρνησης τοΰ Πατριωτικού Μετώ
που, ότι τά στρατεύματα παραμένουν άποκλειστικά γιά πολεμικούς σκο
πούς. πού καθορίζονται άπό τό Σοβιετικό Ε π ιτελε ίο  καί, μόλις λειψοί .ν 
όί πολεμικοί λόγοι, θά τά ανακαλέσει χωρίς καθυστέρηση. Παράλληλα
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αποφάσισε νά στείλει υπεύθυνα, πιστά στή λαϊκή έπανάσταση στρατκοτι- 
κά καί πολιτικά στελέχη γιά νά πάψει ή άπαράδεκτη συμπεριφορά τών 
στρατιωτικών τοϋ Β ' Βουλγαρικού Σώματος απέναντι στόν έλληνικό λαό 
καί τό κίνημά του.

Μέ τέτοιο πνεϋμα καί μέ αισιοδοξία έκαναν τήν έκθεσή τους οί ’ Ερυ- 
θριάδης καί Μ παρμπαλέξης-Ματσούκας πρός τήν καθοδήγηση τής Π εριο
χής Μακεδονίας.

Ό  Γραμματέας τής ’Επιτροπής Π εριοχής Μακεδονίας Λ. Στρίγκος, 
δέν συμφώνησε μέ τίς απόψεις τής κομματικής καθοδήγησης ’Ανατολικής 
Μακεδονίας καί καταδίκασε τήν πρωτοβουλία τοϋ Γ. Έ ρυθριάδη, πού 
«μπορούσε νά δώσει λαβή γιά παρεξήγηση...>*! Συγκεκριμένα έγραφε σέ έκθε
σή του πρός το ΠΓ τοΰ ΚΚΕ: «... Οί σύντροφοι τής 'Ανατολικής Μακεδονίας 
έπιμένουν δτι ή παραμονή τών βουλγαρικών δυνάμεων είναι προσωρινή καί γί
νεται κατ ’ έντολήν τών συμμάχων. Ζητήσαμε διευκρίνιση γι ’ αύτό. γιατί ερχι- 
ται σέ άντίΟεση μέ τίς δηλώσεις τοΰ Τσώρτσιλ κλπ. ’Επίσης έπιμείναμε μέ 
τηλεγράφημά μας στήν έκκένωση τών έδαφών άπό τούς Βουλγάρους. Τό εθνι
κό ζήτημα συγκινεϊ πάρα πολύ τόν ελληνικό λαό... Πολύ περισσότερο επιβάλ
λεται αύτό νά γίνει μετά τή δήλωση τοΰ Τσώρτσιλ. "Ετσι έπιμέναμε νά γίνει 
ή έκκένωση άπό τά βουλγαρικά στρατκύματα.»-*

Στίς 25 Σεπτέμβρη τό ΠΓ τοϋ ΚΚΕ άπαντοϋσε στό Μ ακεδονικό Γρα
φείο:
« 'Αγαπητέ Λεωνίδα

... Καθώς καταλαβαίνεις τό μακεδονικό θά σταθεί πάλι ή πέτρα του σκαν
δάλου στή βαλκανική. Ή  θέση μας είναι σαφής καί δίνουμε σήμερα μιά άπάν
τηση στή νέα προκλητική μηχανορραφία (άπό "Αγκυρα 24.9). Ά λλά τό πρό
βλημα δέν λύνεται, θά λυθεί μέσα σέ δλα τά πλαίσια τής πάλης γιά δημοκρατι
κές λύσεις. Προσέχουμε νά μήν πέσουμε σέ πρόκληση καί παρόξυνση τών δια
φορών, πάνω στή γραμμή φυσικά πού έχουμε καθόρισε, ώς τώρα».

Καί ό Στρίγκος έσπευσε νά άπαντήσει: « Έμεΐς άπ ’ έδώ άρχίσαμε καμ- 
πάνια γιά νά ξεσκεπάσουμε τήν προβοκάτσια, (σ.σ. Πρόκειται γιά τήν έπανα- 
δημοσίευση τής δήθεν συμφωνίας Ίωαννίδη-Δασκάλωφ, πού μέ τόσο θό
ρυβο είχε πλασαριστεϊ τό φθινόπωρο τοϋ 1943). Πρέπει νά μάς βοηθήσετε 
μέ τά μέσα πού διαθέτετε (τύπος, άσύρματος κλπ.). Νομίζουμε δτι έχουμε δλα 
τά στοιχεία γιά νά αποδείξουμε στόν ελληνικό λαό δτι χάρη στόν άγώνα τοϋ 
ΚΚΕ καί τοΰ ΕΑΜ Απελευθερώθηκε ή ’Ανατολική Μακεδονία, Ανεξάρτητα άν 
ορισμένες ένέργειες τών συντρόφων μας τής ’Ανατολικής Μακεδονίας ήταν 
Απολιτικές καί άστοχες (δτι Επρεπε έγκαιρα νά ζητήσουμε νά άποσυρθοΰν οί 
βουλγαρικές δυνάμεις καί τό ταξίδι τοΰ σ. Πέτρου-·' στή Σόφια πού θά μπο
ρούσε νά δώσει λαβή γιά παρεξήγηση, πράγμα πού τό Γραφείο Περιοχής τό 
καταδίκασε...»

Τόσο ό Γραμματέας τοϋ ΜΓ δσο καί ή κεντρική ήγεσία πίεζαν τούς 
καθοδηγητές τής ’Ανατολικής Μ ακεδονίας, νά απαιτήσουν νά φύγουν

23. Ά ρ χ ε ϊα  τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ.

26. Π ρόκειται γιά τόν Γ. Έ ρυθριάδη (Πετρή).

377



άμέσως τά βουλγαρικά στρατεύματα. ΟΙ πιέσεις στό λαϊκό έπαναστατικό 
κίνημα μεγάλωναν άνάλογα μέ τήν Ενταση τής σοβινιστικής προπαγάνδας 
τής κυβέρνησης τοΰ Παπανδρέου καί τής συνασπισμένης άντίδρασης. Ή  
καθοδήγηση τοϋ ΚΚΕ είχε έκτροχιαστεΐ ιδεολογικά καί πολιτικά καί δέν 
ήταν σέ θέση νά καταλάβει τήν ουσία τής έπαναστατικής άλλαγής στή 
Βουλγαρία καί τό ρόλο τής Σοβιετικής "Ενωσης. "Εφτασε μάλιστα ό τότε 
Γραμματέας τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ καί μέλος τοϋ Π Γ τοΰ ΚΚΕ Μ ήτσος Παρ
τσαλίδης νά δώσει έντολή νά άπομακρυνθοΰν άπό τά έλληνικά έδάφη τά 
βουλγαρικά τμήματα, άκόμα καί μέ ίνο π λη  σύγκρουση, άν δέν ύπάρχει 
άλλος τρόπος .-7

Ό  έθνικιστικός αύτός παροξυσμός δείχνει δτι ή ήγεσία Εβλεπε τήν 
Βουλγαρία σάν έχθρική χώρα καί μετά τήν έπανάσταση καί τό πέρασμά 
της στό συμμαχικό στρατόπεδο. Δέν έδωσε τήν άπαιτούμενη προσοχή στό 
γεγονός ότι οί άγγλοαμερικάνοι άδίσταχτα καί άνεπιφύλακτα χρησιμο
ποιούσαν τά ιταλικά στρατεύματα, πού μετά τή συνθηκολόγηση τής 'Ιτα 
λίας μπήκαν κάτω άπό τίς διαταγές τών συμμάχων, ένάντια στούς χιτλε
ρικούς καί τά φασιστικά ιταλικά υπολείμματα. Γιατί νά μήν μπορούσαν νά 
κάνουν τό ίδιο οί σοβιετικοί μέ τόν βουλγάρικο στρατό, πού μάλιστα είχε 
πραγματοποιήσει ριζική έπαναστατική άλλαγή στρατοπέδου;

ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο ί Γ ερμα νοί προσπαθούν νά άποφύγουν μ εγά λες  σ υγκρούσεις

' Η μετακίνηση τού κύριου όγκου τών δυνάμεων κατοχής άπό τά έλλη-

27. Συγκεκριμένα δ  Γ. ’Ερυθριάδης, στήν 7η 'Ο λομέλεια  τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ, (14-18 τοΰ 
Μάη 1950), γιά τό ζήτημα αύτό είπε τά παρακάτω: -Στήν περίοδο τής άπελευθέρωσης, έγώ βρι
σκόμουν στήν Καβάλα, Σεπτέμβρη 1944, μέ τήν άπελευθέρωση τής Βουλγαρίας άπό τόν κόκ
κινο στρατό. Κ α τ ό π ι ν  σ υ μ φ ω ν ί α ς  μ έ  τ ό  Κ . Κ . Β .  κ α ί  τ ή ν  κ υ β έ ρ ν η σ η  
τ ο ΰ  Π α τ ρ ι ω τ ι κ ο ύ  Μ ε τ ώ π ο υ  τ ή ν  έ ξ ο υ σ ί α  τήν άναλάβαμε έμεΐς, τό Ε.Α.Μ., 
μέ τήν υπόδειξη δτι ό β ο υ λ γ α ρ ι κ ό ς  σ τ ρ α τ ό ς ,  σάν τμήμα τοΰ σ τ ρ α τ η γ ο ύ  
Τ ο λ μ π ο ΰ χ ι ν  θά παρέμενε προσωρινά καί πώς. σύντομα. τμήματα τού κόκκινου στρατοΰ θά 
προέλανναν π ρ ό ς  Θ ρ ά κ η .  ' Α ν α τ ο λ ι κ ή  Μ α κ ε δ ο ν ί α .  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ,  δπουβρί- 
σκονταν Γερμανοί. Αύτό έμείς τό δεχθήκαμε, παράλληλα βγάλαμε παλλαϊκές έπιτροπές καί πα
ρουσιάστηκαν στόν Τ ο λ μ π ο ΰ χ ι ν  καί ζητούσαν τήν άποστολή Κοκ. Στρατοΰ γιά νά προ
στατεύσει περιοχές άπό ένέργειες Γερμανών στό χώρο κεντρικής δπου έκεΐ βρισκόταν άκόμα 
Γερμανοί. "Ολα τά στοιχεία Ιάειχναν πώς ίτοιμάζεται ό Κ.Σ., γ ι ' αύτό. 'Υ ποσχέσεις Τολμποΰχιν. 
‘Αναγνωρίσεις άπό άξιωματικοΰς τοΰ άεροδρομϊου, σιδηροδρομικών γραμμών, λιμανιών. Ά -  
δειοΰχοι στρατιώτες τοΰ Κόκκινου Στρατοΰ παρουσιάστηκαν σέ όρισμένες πόλεις, 'Α λεξαν
δρούπολη κ.λπ. καί οί έγγλέζοι χαλούσαν τόν κόσμο νά φύγουν οΐ βοϋλγαροι κ.λπ. Τ ή ν  π ε 
ρ ί ο δ ο  α ύ τ ή  π έ ρ ν ο υ μ ε  Ε ν α  τ η λ ε γ ρ ά φ η μ α  τ ή ς  Κ . Ε .  τ ο ϋ  Ε . Α . Μ .  π ο ύ  
ά π ε υ θ ύ ν ο ν τ α ν  σ έ  μ έ ν α .  Κ α τ α δ ί κ α ζ ε  τ ή ν  σ τ ά σ η  μ α ς .  Ζ η τ ο ύ σ ε  ά π ό  
μ ά ς  ν ά  ζ η τ ή σ ο υ μ ε  ν ά  φ ύ γ ο υ ν  ο (  β ο ύ λ γ α ρ ο  ι. Γιά τήν πραγματοποίηση αύτοΰ 
τ ο ΰ  σ κ ο π ο ύ  σ υ ν ι σ τ ο ΰ σ ε  ν ά  φ τ ά σ ο υ μ ε  κ α ί  μ έ χ ρ ι  τ ά  δ π λ α .  Τ ό  τ η 
λ ε γ ρ ά φ η μ α  Ε φ ε ρ ν ε  τ ή ν  υ π ο γ ρ α φ ή  τ ο ύ  Π α ρ τ σ α λ ί δ η . . .  ' Ε μ ε ί ς  τ ό  
πήραμε π ρ ί ν  λ ί γ ε ς  μ έ ρ ε ς  ά π ό  τ ό  τ α ξ ε ί δ ι  τ ο ΰ  Τ σ ώ ρ τ σ ι λ  κ α ί  τ ο ΰ  
Ή ν τ ε ν  σ τ ή ν  Μ ό σ χ α . . . »  («7η 'Ο λομ έλεια  τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ», Εκδοση ΚΕ τοΰ ΚΚΕ, 
Σεπτέμβρης 1950, σελ. 73).
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νικά νησιά είχε πραγματοποιηθεί τόσο άνετα καί άνεμπόδιστα, όσο δέν τό 
φανταζόταν τό γερμανικό έπιτελεΐο, πα ρ’ δλες τίς διαπιστώσεις του πώς 
συμφέρει στούς "Αγγλους νά φύγουν οί Γερμανοί άπό τήν 'Ελλάδα όργα- 
νωμένοι καί μέ μικρές άπώλειες.

Σχεδόν χωρίς συγκρούσεις τών δυνάμεών τους μέ τόν ΕΛΑΣ πραγμα
τοποιούνταν ή άποχώρηση τών Γερμανών άπό τήν Πελοπόννησο. ’ Εκεΐ 
—δπως γράψαμε— τούς κάλυπταν τά τάγματα άσφαλείας, οί χωροφύλακες 
καί οί δμάδες τοΰ Παπαδόγκονα. ’Οχυρωμένοι οί έθνοπροδότες στίς πό
λεις καί σέ βασικούς συγκοινωνιακούς κόμβους, γερά όπλισμένοι, πρόβα- 
λαν σκληρή άντίσταση καί έμπόδιζαν τόν ΕΛΑΣ νά καταφέρει πιό άποφα- 
σιστικά χτυπήματα στούς Γερμανούς. Στά μέσα τού Σεπτέμβρη, σχεδόν 
δέν υπήρχαν γερμανικές δυνάμεις στήν Πελοπόννησο. Ή  Πάτρα, τό Ναύ
πλιο, τό "Αργος καί ή Κόρινθος βρίσκονταν άκόμα κάτω άπό τήν κατοχή 
τών γερμανοοπλισμένων έθνοπροδοτών καί ό ΕΛΑΣ θά έπρεπε νά δώσει 
καί άλλες σκληρές αιματηρές μάχες γιά νά τίς λευτερώσει. Αύτό, —πού 
πολλοί τό χαρακτηρίζουν «έμφύλιο πόλεμο»— ήταν μέσα στά σχέδια τών 
Γ ερμανών καί τών "Αγγλων. Οί άντίπαλοι τού ΕΑΜ πολεμούσαν γιά ξένα 
συμφέροντα καί κάτω άπό τίς διαταγές ξένων δυνάμεων. ’ Ησαν δηλαδή 
δυνάμεις οπισθοφυλακής τής γερμανικής κατοχής καί έμπροσθοφυλακής 
τής άγγλικής κατοχής. Αύτές τίς δυνάμεις πολεμούσε τό ΕΑΜ- ΕΛΑΣ καί 
λευτέρωνε τήν ' Ελλάδα.

Μέ μάχες, —δπως είδαμε— οί Γερμανοί άποχώρησαν καί άπό τήν 
Θράκη.

Στή συνέχεια, —δηλαδή μετά τά νησιά καί τά δυό άκρα τής 'Ε λλά 
δας— οί Γερμανοί άρχισαν νά μετακινούν τίς δυνάμεις πού βρίσκονταν 
νότια άπό τή γραμμή Κέρκυρα - Καλαμπάκα - "Ολυμπος. Καί σ ’ αύτή τήν 
έπιχείρηση υπολόγιζαν στήν τακτική τής δξυνσης τών άντιθέσεων άνά
μεσα στίς ελληνικές δυνάμεις. Στήν περιοχή υπήρχαν ταγματασφαλίτες, 
άλλά οί έλπίδες τους στηρίζονταν στά ζερβικά τμήματα, πού έπρεπε νά 
ευνοηθούν γιά νά προλάβουν τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στήν κάλυψη τοΰ κενού, 
πού θά δημιουργούσε ή άποχώρηση τών δυνάμεών τους. Οί υπολογισμοί 
αύτοί τών Γερμανών φαίνεται πώς έγινε άπόπειρα νά κατοχυρωθούν μέ 
μιά συμφωνία. Ά λ λ ά  ό Ζέρβας ζήτησε γενικότερη συμφωνία καί, πρω
ταρχικά, νά τού έπιτραπεΐ νά κατέβει άνενόχλητα μέ τίς δυνάμεις του νά 
καταλάβει τήν ’Αθήνα, πρίν άπό τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ή  Στρατιά «Ε» άπό- 
κρουσε αύτή τήν πρόταση. "Οταν δέχθηκε σφοδρές έπικρίσεις άπό τήν 
προϊστάμενη της Στρατιά «F», μέ ένα έγγραφο τούς έξηγοΰσε τή στάση 
της καί τόνιζε:
« ’Αποφασιστικό κριτήριο γιά τή στάση μας άπέναντι στόν Ζέρβα καί στίς 
άλλες ομάδες μπορεϊ νά είναι μόνο τί πλεονεκτήματα μάς προσφέρουν στά μέ
τρα πού πήραμε γιά τίς έπιχειρήσεις μας. Γι ’ αύτό πρέπει νά λάβουμε ΰπόψη 
μας. πώς άν ή 'Αθήνα πέσει στά χέρια τών έΟνικών δυνάμεων, όπως προσπά
θησε άμέσως νά κάνει ό Ζέρβας. τότε συνέπεια Οά ήταν νά μπει ό αγγλικός στό
λος στόν Πειραιά μέ τή βοήθειά τους. 'Ετσι ό κίνδυνος άποβάσεως καί διαρ
κών παρενοχλήσεων τών κινήσεών μας μεγαλώνει άν οί "Αγγλοι χρησιμοποιούν 
τά αεροδρόμια πού βρίσκονται γύρω άπό τήν 'Αθήνα. Ή  'Ανώτερη Στρ.
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Ι/οι/ Οά διευκολύνει τίς προσπάθειες τοΰ Ζέρβα. μόνο έ.φόσον σύγκρουση 
I. Μ.Σ-ΕΛΑΣ είναι αναπόφευκτη-*».

Ο Νοϋμπάχερ. μέ διαταγή του πρός τή Στρατιά «Ε», τόνιζε πώς ή τα
κτική τοΰ Σώματος Οά πρέπει νά είναι παρενοχλητική, άλλά καθαρά άρ- 
νητική άπέναντι στίς άνταγωνιζόμενες ελληνικές παρατάξεις. Κατά τίς 
περιστάσεις —υπογράμμιζε στίς όδηγίες του ό Νοϋμπάχερ— Οά πρέπει νά 
δείχνουν οί δυνάμεις κατοχής ένδιαφέρον πρός τίς έθνικές δυνάμεις, μέ 
σαφή επιδίωξη νά όξΰνονται οί άντιΟέσεις, πού άντικειμενικά όδηγοϋν σέ 
μιά ανάλογη όξυνση τών άγγλορίοσικών αντιθέσεων, καί νά υποδαυλίζον
ται συγκρούσεις. Ό  Γερμανός άντισυνταγματάρχης Βάρνστροφ, σέ μιά 
αναφορά του. έκτιμοϋσε σάν θετικά τά αποτελέσματα αυτής τής τακτικής, 
πού εφαρμόστηκε στήν ’Αθήνα-’·'.

Πολεμάει ή 'Αθήνα

Ή  'Α θήνα γιά τούς Γερμανούς, στή φάση τής γενικής κινητοποίησης 
τών δυνάμεων τους άπό νότο πρός βορρά, άποκτοΰσε έξαιρετική σημασία. 
Τό κύριο αεροδρόμιο έπρεπε νά κρατηθεί δσο τό δυνατό περισσότερο. 
Αύτό μπορούσε νά γίνει μέ δξυνση τών άντιθέσεων τών ελληνικών παρα
τάξεων καί ένοπλες συγκρούσεις, πού όμως δέν θά έπρεπε νά φτάσουν μέ
χρι τή γενική εξέγερση. Τρόμαζαν άπό τό ενδεχόμενο μιάς έπανάληψης 
τών γεγονότων τής Βαρσοβίας.

Ή  γερμανική Διοίκηση Κατοχής τής 'Α θήνας απαίτησε άπό τούς 
κουίσλιγκς καί τούς καθοδηγητές τών γερμανοοπλισμένων δυνάμεων, πού 
είχαν «μεταμορφωθεί» σέ « ’Εθνικές Δυναμικές ’Οργανώσεις»» καί όψιμους 
«συμμάχους τών Συμμάχων», νά άναλάβουν μαζί μέ τά τμήματα τών S.S. 
έντονη άντιλαϊκή δράση. Πίστευαν πώς Οά κατάφερναν νά τρομοκρατή
σουν τόν άμαχο πληθυσμό καί νά υποχρεώσουν τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ νά σταμα
τήσει κάθε πολεμική δραστηριότητα στό χώρο τής 'Α ττικής, μέ άντάλ
λαγμα νά κηρυχθεί ή 'Α θήνα «άνοχύρωτη πόλη».

Ή  ευρύτερη χρησιμοποίηση τών ταγμάτων άσφαλείας καί τών άντι- 
κομμουνιστικών ένοπλων δυνάμε<ι>ν, πού είχαν τεθεί κάτω άπό τήν διοί
κηση τοΰ διορισμένου άπό τήν « 'Ε θνική Κυβέρνηση»» "Ελληνα στρατη
γού Σπηλιωτόπουλου. άπόβλεπε σέ δυό σκοπούς: Πρώτο, Οά χυνόταν άφ
θονο έλληνικό αίμα, καί έτσι Οά άνοιγε αγεφύρωτο χάσμα άνάμεσα στίς 
άλληλοσυγκρουόμενες δυνάμεις καί Οά άποκλειόταν κάθε κίνδυνος νά χτυ
πηθούν οί Γερμανοί πισώπλατα άπό «κατασκευάσματα» πού οί ίδιοι εξό
πλισαν. Δεύτερο, Οά Εδιναν τήν δυνατότητα στήν πανικόβλητη πλουτο
κρατική άντίδραση νά κατηγορεί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ σάν «ύπονομευτή» τής

28. Η. Richter στό ίδιο , σελ. 193.

29. Ά πόσπασμα άιιό τήν άναφορά τοΰ Βάρνστορφ άπό τό βιβλίο τοΰ Η. Richler. σελ. 194: 
«7α πράγματα στήν ’Αθήνα παίρνουν μιά τροπή πού δέν μπορά  παρά νά μάς άρέσει. ΠροσπαΟοίιμι: μέ  
τά κατάλληλα μέτρα (υποδαύλιση έμφύλιον στήν 'Αθήνα καί προπαγάνδα) νά φέρουμε άντιμίτι-ιπιι τά 
έχθρικά κόμματα, ίτσ ι ώστε μέ  τήν έκκένωση τής πόλης νά συγκρουστοΰν».
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εθνικής ένότητας, «υποκινητή» άδελφοκτόνου πολέμου, πού έχει σκοπό νά 
καταλάβει τήν έξουσία καί νά έγκαΟιδρύσει «κομμουνιστική δικτατορία». 
Στήν τακτική τους αύτή οί Γερμανοί, πού δέν συναντούσαν άντίδραση άπό 
τούς "Αγγλους, ήταν βέβαιοι πώς εΰρισκαν συμπαραστάτες τους όλους 
τούς "Ελληνες άντιδραστικούς. Π α ρ’ όλες τίς προσπάθειες νά δείχνουν 
πώς έχουν άπαγγιστρωθεΐ άπό τούς Γερμανούς, όλοι τους, άμεσα ή Εμμε
σα, διατηρούσαν τίς έπαφές τους μέ τίς άρχές κατοχής καί τόν κουίσλιγκ 
Ράλλη-*".

Ό  ΕΛΑΣ, μέ τή συμπαράσταση όλου τού άΟηναϊκοΰ λαού, ήταν έτοι
μος νά δώσει σκληρές μάχες γιά νά κρατήσει λεύτερες τίς λαϊκές συνοι
κίες καί πολλά σημεία στό Κέντρο τής ’Αθήνας καί τού Πειραιά.

Πολύωρη μάχη δόθηκε τίς πρώτες μέρες τού Σεπτέμβρη στίς δυτικές 
συνοικίες μετά άπό μεγάλη έπιδρομή τών Γερμανών, ράλληδων, μπουραν- 
τάδων, χιτών, έδεσιτών τού Παπαγεωργίου καί φασιστών, πού έθελοντικά 
παρουσιάζονταν στά S.S. καί όπλίζονταν. ' Η επιτυχία τού έπαναστατημέ- 
νου λαού ήταν καθολική.

"Ολος ό άθηναϊκός λαός βρισκόταν «έπί ποδός πολέμου». Ά π ό  τίς 
7-14 τού Σεπτέμβρη πραγματοποίησε πολλές άπεργίες καί έκδηλώσεις καί 
στίς 16 τού Σεπτέμβρη έγινε παλλαϊκή άπεργία στήν ’Αθήνα, πού έπεκτά- 
θηκε, στίς 18 τοΰ Σεπτέμβρη, στόν Πειραιά.

Κοινή έπίθεση ταγματασφαλιτών, χωροφυλάκων, μπουραντάδων, χ ι
τών, έδεσιτών, ΕΕΣ, PAN, Τρίαινας καί άλλων, πού συγκροτούσαν τίς δυ
νάμεις κρούσης τών "Αγγλων καί τοΰ Παπανδρέου, έξαπολύθηκε κατά τοΰ 
λαού τής Καλλιθέας. Ό  ΕΛΑΣ, στήν Ενοπλη έπίθεση άπάντησε μέ ισχυρά 
πυρά. Μέ τούς πρώτους πυροβολισμούς εσπευσαν σέ βοήθεια τών συνερ
γατών τους γερμανικά τμήματα τών S.S. Οί περισσότεροι άπό τούς αντι
δραστικούς έφυγαν πανικόβλητοι. Μέ τούς Γερμανούς καί τούς λίγους 
γερμανόδουλους πού έμειναν, άρχισε σκληρή μάχη πού βάσταξε Εξι όλό-

30. Ό  Φ. Γρηγοριάδης στή σελίδα 160-161 τοΰ βιβλίου του >*Τό Αντάρτικο·* παραθέτει 
μιά Εκθεση τοΰ Γερμανού έπιτελικοΰ στρατηγού Ρίχμπεργκ, μέ τό παρακάτω περιεχόμενο: « 'Α
κόμα κι οί έντόνως Αντικομμουνιστικοί κύκλοι, πού μέχρι τοϋδε έπεζήτουν στενήν συνεργασίαν μέ  
τάς γερμανικός δυνάμεις, στρέφονται βαθμιαίως πρός τούς 'Αγγλοαμερικάνους. 7να εϋρουν είς αυτούς 
τό άναγκαίον στήριγμα ΐναντι τοΰ έπαπειλοΰντος αυτούς κομμουνιστικού κινδύνου τήν στιγμήν πού οί 
Γερμανοί Οά αποχωρήσουν άπό τήν χώραν των. Τά άδιαλείπτο>ς μεταβαλλόμενα γεγονότα -Ιδιαιτέρως 
ύπό τήν έπίδρασιν τών συμβάντων τής γειτονικής Βουλγαρίας- άφήνουν να διαφαίνωνται διασπαστικοί 
τάσεις καί έντός τοΰ έΟνικιστικού στρατοπέδου.

'Η  αίτια διά τούτο Οά πρέπει νά άποδοΟεΐ εις τήν ένδοτικήν τακτικήν τής 'Αγγλίας έναντι τής Ρ(ο- 
σίας καί είς τάς άδιακόπους προσπαΟείας της νά δημιουργήσει μίαν ισορροπίαν μεταξύ Εθνικιστικών 
καί κομμουνιστικών δυνάμεων. Γεγονός άξιον Ιδιαιτέρας προσοχής, έν τώ πλαισίω τών ζυμώσεων τοι>- 
των είναι ό Ανασχηματισμός τής κυβερνήσεως Παπανδρέου. ή όποια τοΰ λοιπού, έκτός άπό τοιίςβασι-  
λόφρονας καί τούς Αριστερούς δημοκρατικούς. Οά £χει ώς μέλη καί έκπροσώπους τοϋ κομμουνιστικού 
κόμματος.

Έν έπιγνώσει τοϋ δτι χαώδεις συνϋήκαι Αναμένουν τήν Ελλάδα είς περίπτωσιν έκκενιόσεώς της 
Από τοϋ γερμανικού στρατοΰ οί έΟνικιστικοί κύκλοι -Ανεξαρτήτως τής τάσεως Απαγγιστρώσεώς των 
Από τάς Αρχάς κατοχής πού προαναφέρΟη- διατηρούν άδιάκοπον έπαφήνμέ τήν γερμανικήν διοίκησιν. 
Ή  προοπτική των είναι, μέ τήν θετικήν αύτήν έπικοινωνίαν. μετά τής κατεχοι'Μίης Δυνάμειος. νά διευ
κολύνουν καί έπιτύχουν κατά τά δυνατόν μίαν όμαλήν «Αλλαγήν Φρουράς» μέ τήν 'Αγγλίαν. Πρός αύ- 
τήν τήν κατεύΟυνσιν κινούνται τελευταίως καί οί μεσάζοντες ίκεϊνοι. οϊ όποιοι μάς προτείνουν συνεχοις 
νά έλΟωμεν πρός τόν σκοπόν τούτον είς διαπραγματεύσεις μετά έκπροσώπων τών αυμμάχων-.
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κλήρες ώρες. Οί Γερμανοί καί οί συνεργάτες τους άποκροΰστηκαν μέ με
γάλες άπώλειες. Καί ό ΕΛΑΣ είχε νεκρούς καί τραυματίες.

“Ενα σπίτι πού είχε μεταβληθεΐ σέ πρόχειρο νοσοκομείο προδόΟηκε 
καί οί Γερμανοί, τή νύχτα, Εκαναν αιφνιδιαστική έπιδρομή. "Επιασαν ό
λους τούς τραυματίες, τούς μετέφεραν στά μπουντρούμια τής Μέρλιν στό 
άντρο τής Γκεστάπο καί τήν άλλη μέρα τούς έκτέλεσαν. Τό έκτελεστικό 
όπόσπασμα ήταν μικτό άπό Γερμανούς καί χίτες τοΰ Γρίβα. Ή  έκτέλεση 
έγινε στήν όδό Σκρά, άνάμεσα στήν 'Α γία  Έ λεοΰσα καί τήν Καλλιθέα. 
“Ενας μόνο έλασίτης γλύτωσε μέ 8 τραύματα, στόν όποιο δέν δόσανε χα
ριστική βολή.

"Αλλη μάχη έγινε πίσω άπό τίς φυλακές Ά βέρω φ, στή συνοικία Γκύζη, 
μέ Γερμανούς, έδεσίτες, χ ίτες, καί μπουραντάδες, δπου ό έχθρός είχε 22 
νεκρούς καί τραυματίες. "Ενοπλες συγκρούσεις έγιναν καί σέ πολλά άλλα 
σημεία, μέ σκληρά γιά τόν έχθρό άποτελέσματα.

Στίς 23 τοΰ Σεπτέμβρη, τμήμα τοΰ ΕΛΑΣ κατέλαβε προσωρινά τόν 
Κεντρικό Ραδιοσταθμό τής ’Αθήνας, καί στίς 20 καί 30' μεταδόθηκε 
προσκλητήριο σάλπισμα τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

«Προσοχή! Προσοχή! Σάς μιλάει τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. "Ελληνες δλοι έπί πο- 
δός πολέμου! Ό  ήρωϊκός ΕΛΑΣ λευτερώνει τήν άγαπημένη μας πατρίδα. Ή ρ
θε ή ώρα νά λευτερώσει καί τήν ΆΘήνα μας. ’Εμπρός, όλοι νά λευτερώσουμε 
τούς σκλαβωμένους άδελφούς μας!

Φωτιά καί τσεκούρι στούς άμετανόητους ταγματασφαλίτες, χωροφύλακες, 
μπουραντάδες καί τούς κρυφούς πολιτικούς άρχηγούς τους. Κλείστε τ ’ αύτιά 
σας στίς προδοτικές διαδόσεις.

"Ολοι έπί ποδός πολέμου!
Ζήτω τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ!
Ζήτω οί Μεγά/.οι μας Σύμμαχοι!»
Τό μήνυμα αύτό ήλέκτρισε όλους τούς "Ελληνες.
Στίς 24 τοΰ Σεπτέμβρη ή θρυλική καί καταματωμένη Κοκκινιά γιορ

τάζει τή μεγάλη νίκη της. Τά παλληκάρια της άπό τό Χαϊδάρι γυρίζουν 
στά σπίτια τους. Συνθήματα στούς τοίχους, άφίσες, χιλιάδες προκηρύξεις- 
καί οί τηλεβόες καλοΰν τούς κοκκινιώτες: «Στ’ άρματα άδέρφια».

Μαυροντυμένη καί έπιβλητική ή Κοκκινιά τιμάει τούς νεκρούς της. 
’Ατέλειωτες φάλαγγες πατριωτών παρελαύνουν μπροστά στή «μάντρα τοΰ 
μαρτυρίου». Τό πένθιμο έμβατήριο συγκλονίζει τίς καρδιές.

Μέ ιδιαίτερη λαμπρότητα καί άγωνιστική έξαρση γιόρτασε, στίς 27 
τοΰ Σεπτέμβρη, τήν έπέτειο τής 'ίδρυσης τοΰ ΕΑΜ ό λαός τής ’Αθήνας 
καί τοΰ Πειραιά.

' Εκατοντάδες χιλιάδες λαοΰ, περιφρονώντας τήν παρουσία καί τή βαρ
βαρότητα τοΰ κατακτητή καί τών άφοσιωμένων έθνοπροδοτικών ένοπλων 
κακοποιών, πήραν μέρος στίς έκδηλώσεις καί διαδηλώσεις.

’Επιβλητικές ήταν οί παρελάσεις τοΰ ΕΛΑΣ στήν όδό ’Αδριανοΰ, 
Αγίου Κωνσταντίνου, στίς συνοικίες Βύρωνος, Γκύζη καί Περιστεριού. 

Λόχοι καί τάγματα τοΰ ΕΛΑΣ τής ’Αθήνας, μέ διάπλατα ξεδιπλωμένες τίς 
σημαίες, σκόρπιζαν ένθουσιασμό.
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Ή μαρτυρική Κοκκινιά τίμησε τούς νεκρούς της. Ξυλογραφία γιά τίς σφαγές τής 
Κοκκινιός άπό παράνομο λεύκωμα πού κυκλοφόρησε στή Κατοχή



Τά προδοτικά τμήματα, οί «60.000»* τοΰ Σπηλιωτόπουλου, πού τίς 
διαφήμιζαν οί Παπανδρέου καί Βεντήρης, καί δλες οί ένοπλες δυνάμεις 
τών έθνοπροδοτών, τρομοκρατημένες δέν τόλμησαν νά κάνουν τήν έμφά- 
νισή τους. Ά κ ό μ α  καί οί Γερμανοί παράλυσαν καί δέν τόλμησαν νά έπέμ- 
βουν.

Γενικός συναγερμός τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Ή  αγγλική αεροπορική έπιδρομή στό Τατόϊ. στίς 15 τοΰ Σεπτέμβρη, 
προκάλεσε σοβαρή ανησυχία στήν Γερμανική Διοίκηση Κ ατοχής τής 
' Ελλάδας. Οί δυνάμεις της βρίσκονταν σέ διαρκή κίνηση στόν αξονα ’ Α
θήνα- Θεσσαλονίκη, ακάλυπτες. Μιά αλλαγή τής στάσης τής Α γγ λ ία ς  Οά 
μπορούσε νά σταθεί ολέθρια στήν έξαιρετικά δύσκολη πορεία τών γερμα
νικών τμημάτων. Οί άντάρτες, αρχίζοντας άπό τήν Α θή ν α , τήν Α ττ ικ ή  
καί τήν Εύβοια, μέχρι τά βόρεια σύνορα τής χώρας, κατάφερναν σκληρά 
χτυπήματα: πότε στίς έμπροσθοφυλακές, πότε κόβοντας τίς ούρές τών φα
λαγγών, κατάστρεφαν τίς σιδηροδρομικές καί όδικές αρτηρίες, εκμηδένι
ζαν φρουρές, άποδιοργάνωναν τά τμήματα, δημιουργούσαν σύγχυση καί 
έκνευρισμό. Οί διοικήσεις έχαναν τόν έλεγχο καί ό στρατός, εξαντλημέ
νος άπό τίς πορείες, έχανε τό θάρρος του καί τή διάθεση γιά σοβαρή άντί- 
σταση.

Δέν ήταν δύσκολο στούς Γερμανούς νά καταλάβουν πώς μπροστά 
τους διαγράφονταν σκληρότερες δοκιμασίες.

Φαίνεται όμως πώς ή Α νώ τα τη Διοίκηση τής Βέρμαχτ ήταν πιό καλά 
πληροφορημένη γιά τίς διαθέσεις τών "Αγγλων. "Ετσι δέν θεώρησε τό 
«έπεισόδιο» τοΰ βομβαρδισμού τού αεροδρομίου σάν ένδειξη δτι οί Ά γ 
γλοι άποφάσισαν νά άλλάξουν συμπεριφορά άπέναντι στούς Γερμανούς, 
πού προσπαθούσαν νά βγοΰν άπό τήν 'Ε λλάδα μέ όσο τό δυνατό μικρότε
ρες άπώλειες. Αύτό έξηγεΐ τή διαταγή της, στίς 16 Σεπτέμβρη, πού είναι 
εξαιρετικά διαφωτιστική:

« Ή  Ον.τική στάση τών “Αγγλων.- διαβάζουμε στό έγγραφο— απέναντι 
στή γιφμανική άποχώρηση άπό τήν Έλλάόα καί τά νησιά μάς άφήνι.ι νά ϋποΟέ- 
σουμι: τίς ρωσικές άπαηήσας γιά ολόκληρο τό χώρο τής Βαλκανικής. Δέ.ν ι.ίναι 
μί:σα στά γερμανικά συμφέροντα τό νά έμποδίσουμι: συμπλοκές καί συγκρού
σεις άνάμεσα στίς κομμουνιστικές καί τίς έΟνικόφρονες δυνάμεις. όηλαόή άνά
μεσα στούς Άγγλοσάξωνες καί τον Ρώσους. Σέ συμφωνία μέ τόν πληρεξούσιο 
Νόύμπά/ερ πρέπει νά έκμεταλλεντονμε όλα τά πλεονεκτήματα άπό τή σύγκρου
ση τών όύο έχϋρικών όμάόων γιά τήν άποχώρηση μας. ή καί νά υποστηρίξουμε 
παραπέρα συγκρούσεις καί τών όύο όμάόων μι:τά τή γερμανική άπο/ι'ψηση"».

Τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ είχαν άναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα σ' 
δλη τήν 'Ελλάδα, δταν ή ΣΣΑ ειδοποίησε τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ δτι τό ΣΜΑ 
έδωσε διαταγή νά άρχίσουν πολεμικές δραστηριότητες, σύμφωνα μέ τό

31. Η. Richter στό ίδιο . σελ. 192.
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σχέδιο «Κιβωτός τοΰ Νώε». Δέν ήταν δύσκολο γιά τό ΓΣ νά καταλάβει 
πώς καί αύτό τό δψιμο ένδιαφέρον τών "Αγγλων, ήταν μιά' άπό τίς παγί
δες, πού χρησιμοποιούσαν πάντα, γιά νά αποπροσανατολίσουν τόν ΕΛΑΣ. 
Στήν περίπτωση αύτή, ήθελαν νά κρατήσουν τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ μα
κριά άπό τίς περιοχές τοΰ Ζέρβα. Μέ αύτό τόν τρόπο, δλη ή περιοχή 
τής ’Ηπείρου, μέρος τής Δυτικής Στερεας καί τά 'Ε πτάνησα θά παραδί
νονταν άπό τόν στρατηγό Λάνς στόν Ζέρβα, σύμφωνα μέ τήν ύποχρέωση 
πού είχε άναλάβει, δπως άποκαλύπτει γερμανικό έγγραφο'-’.

Τό ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ έβλεπε τούς κινδύνους πού διαγράφονταν άπό τίς 
συχνές γερμανοζερβικές έπαφές καί τή συμπεριφορά τών "Αγγλων. Γιά νά 
έχει ό ΕΛΑΣ καλυμμένα τά νώτα του, μέ τίς ύ π ’ άριθ. 10 Ό δ η γ ίε ς  δέν 
καθόρισε άποστολές στήν μεραρχία ’Ηπείρου έξω άπό τήν περιοχή τής 
δράσης της. Παράλληλα, τό ΓΣ ύπόδειχνε στήν Διοίκηση τής Μ εραρχίας 
νά καταβάλει κάθε προσπάθεια καλής συνεργασίας μέ τά τμήματα τοϋ 
ΕΔΕΣ, μιά πού τό ΕΑΜ μετέχει στήν κυβέρνηση τής «έθνικής ένότητας», 
πού τήν άναγνωρίζει καί ό ΕΔΕΣ. Πολύ σύντομα άποδείχτηκε πώς δέν άρ- 
κοϋσαν μόνο οί καλές προθέσεις καί διαθέσεις τοΰ ΕΛΑΣ, γιά νά έξασφα- 
λιστεΐ ή συνεργασία τών άντιστασιακών δυνάμεων. Ό  ΕΔΕΣ, πού ένι- 
σχυόταν άπό τίς δυνάμεις τής άντίδρασης, ντόπιες καί ξένες, ήξερε πώς 
άπό αύτόν περίμεναν νά άρχίσει τόν έμφύλιο πόλεμο, πού θά άνοιγε τό 
δρόμο στήν άγγλική στρατιωτική έπέμβαση. Καί αύτή, άκριβώς, τήν 
γραμμή είχε χαράξει καί τήν προωθούσε σταθερά.

Στίς άρχές τοϋ Σεπτέμβρη οί Γερμανοί υποχρεώθηκαν νά άφήσουν 
τήν πόλη τής Καρδίτσας.

Στίς 14 τοϋ Σεπτέμβρη, τμήματα τής VIII Μ εραρχίας διαπεραιώθηκαν 
στό Ξηρόμερο καί κατέλαβαν τήν Πρέβεζα. Στίς 15 τοΰ Σεπτέμβρη έφτασε 
ένα τάγμα τοΰ ΕΔΕΣ, πού, έπωφελούμενο άπό τίς μικρές δυνάμεις τοϋ 
ΕΛΑΣ, κατάργησε τήν Ι5μελή Λαϊκή 'Επ ιτροπή καί κήρυξε στρατιωτικό 
νόμο. Ό  λαός τής Πρέβεζας έξεγέρθηκε. Μπροστά στή γενική κατακραυ
γή, ό ΕΔΕΣ ύποχρεώθηκε νά καταργήσει τά στρατιωτικά μέτρα. Στό μετα
ξύ, δμως, είχε διαπραχθεϊ τό βαρύ έγκλημα. Οί έδεσίτες, καί μαζί μέ αύ
τούς 40 ταγματασφαλίτες πού έφτασαν άπό τή Λευκάδα, έπιασαν γύρω 
στούς 80 έαμίτες, μαζί μ ’ αύτούς καί τόν γυμνασιάρχη Κόντο, καί τούς 
κατακρεούργησαν.

Οί Γερμανοί, δταν άποφάσισαν νά έγκαταλείψουν τήν Λευκάδα, παρέ
δωσαν τήν εξουσία στά τάγματα άσφαλείας, πού είχαν καταφύγει έκεΐ άπό 
τήν Αιτωλοακαρνανία, καί σ ’ ένα μικρό τμήμα τοϋ ΕΔΕΣ, πού έφθασε στό 
νησί ϋστερα άπό πρόσκληση τοϋ διοικητή τών ταγματασφαλιτών, γιά νά 
«εθνικοποιηθεί» ό ίδιος καί νά «νομιμοποιηθεί» ή διοίκησή τους. Στίς 19 
τοϋ Σεπτέμβρη, δύναμη τοϋ ΕΛΑΣ λευτέρωνε τίς Φ ιλιάτες. Χωρίς καμιά 
αιτία, δυνάμεις τοϋ Ζέρβα έπετέθηκαν κατά τοϋ ΕΛΑΣ, πράγμα πού έπέ- 
τρεψε στούς Γερμανούς νά διαφύγουν. "Αλλα τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ, πού 
κινήθηκαν πρός τήν "Αρτα, χτυπήθηκαν άπό τούς Γερμανούς καί ταυτό-

32 Βλέπε Η. Richter δ.π. σελ. 194. Στήν υποσημείωση 91 (σελ. 348): Fall 7, Sizungs proto
col! σελ. 6.482.
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χρονα άπό τούς έδεσίτες τοΰ Ζέρβα στήν τοποθεσία Θεοτόκος. Ό  ΕΛΑΣ 
είχε 22 νεκρούς.

Ά ντάρτες τοΰ 2/85 Τάγματος τοΰ ΕΛΑΣ πλησίασαν όχυρωμένες θέ
σεις τών Γερμανών στό 38ο χιλιόμετρο τοϋ δρόμου Κόνιτσα-Γιάννενα. 
Χτύπησαν αιφνιδιαστικά καί έξουδετέρωσαν τήν φρουρά. Τήν άλλη μέρα 
ό ΕΛΑΣ χτύπησε γερμανική φάλαγγα στό δρόμο "Α ρτας-Α μφιλοχίας. 
Στό ύψωμα Περάνθη, ό ΕΛΑΣ δέχτηκε πισώπλατο χτύπημα τών ζερβικών 
καί είχε άπώλειες. Μιά γερμανική φάλαγγα, στόν ϊδιο δρόμο, στίς 10 
τοΰ Σεπτέμβρη, δέχτηκε έπίθεση τοΰ ΕΛΑΣ. Καταστράφηκαν άρκετά αύ- 
τοκίνητα. Οί Γερμανοί είχαν πάνω άπό 30 νεκρούς.

Στή Ρούμελη

Οί έπιχειρήσεις τοϋ ΕΛΑΣ, σύμφιονα μέ τίς ύπ ' άριθ. 1651 /ΙΟ .9.44 (ό
δηγίες ύπ ’ άριθ. 10), προχωρούσαν μέ μεγάλη επιτυχία. Τό σχέδιο «Κι
βωτός», όπως τροποποιήθηκε άπό τό ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ, ήταν σέ πλήρη έφαρ- 
μογή. δταν τό ΣΜΑ. χωρίς νά στείλει τά πολεμικά μέσα καί υλικά μέ τά 
όποια ήταν υποχρεωμένο, άπό τό ίδιο τό σχέδιό του, νά εφοδιάσει τά τμή
ματα τού ΕΛΑΣ, εστειλε διαταγή νά «άρχίσει» ή έκτέλεση τοϋ σχεδίου.

Ή  διαταγή τοΰ ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ γιά έναρξη επιχειρήσεων υποχρέωνε τήν 
ΟΜΣ νά κλείσει τό δρόμο Μ πρά λο-Ά μφ ισ α -Ίτέα . νά καταφέρει άποφα- 
σιστικά χτυπήματα στά γερμανικά τμήματα καί νά ξεκαθαρίσει τήν περιο
χή άπό τά έθνοπροδοτικά ένοπλα τμήματα. Τά τμήματα τής Ά ττικοβοιω - 
τίας καί τής Ρούμελης είχαν κιόλας άρχίσει δράση. 'Εκμηδενίστηκαν οί 
ταγματασφαλίτες καί τά άποσπάσματα χωροφυλακής ένώ, αυτοί πού άπέ- 
μειναν, υποχρεώθηκαν νά συγκεντρωθούν καί νά περιχαρακωθούν σέ συρ- 
ματόπλεκτους στρατώνες μέσα στίς πόλεις. Τό ϊδιο έγινε καί στήν Εύβοια, 
τό Λιανοκλάδι καί τή Φθιώτιδα. Τή νύχτα, 1-2 τοϋ Σεπτέμβρη, εκμηδενί
στηκαν καί οί γερμανικές φρουρές. 'Ενισχύσεις, πού στάλθηκαν ά π ' τή 
Λαμία, χτυπήθηκαν άπό δυνάμεις τοϋ ΕΛΑΣ καί υποχρεώθηκαν νά γυρί
σουν στή βάση τους. μέ άπώλειες 120 νεκρούς καί τραυματίες. Σέ μεγάλη 
έκταση καταστράφηκαν σιδηροδρομικές γραμμές καί τό τηλεφωνικό δί
κτυο. Σαμποτάζ εγιναν καί μέσα στήν πόλη τής Λαμίας. Έ κ ε ϊ, ό νεαρός 
Γραμματέας τής ΕΠΟΝ Περιοχής Στερεάς «Κλέαρχος» πραγματοποίησε 
δυό σοβαρά σαμποτάζ καί έπιασε δυό Γερμανούς αιχμαλώτους. Είχε όμως 
τήν άτυχία νά πέσει σέ γερμανικό μπλόκο καί νά πιαστεί. Σέ άντίποινα. 
τήν Γδια μέρα έκτελέστηκε, μαζί μέ άλλους πατριώτες" .

Οί μάχες μέρα μέ τή μέρα γίνονταν πιό επίμονες καί άποτελεσματικές. 
Ό  Σιάντος. πού τότε είχε άφιερώσει όλες τίς δυνάμεις του στόν ΕΛΑΣ.

33. Γραμματέας τής ΕΠΟΝ Στερεδς " Ελλάδας καί μέλος τής ’ Επιτροπής Ρούμελης ήταν ό 
σπουδαστής τοΰ Π ολυτεχνείου Ν είλος Μ αστραντώνης, πού Εγινε μιά άπό τίς άθάνατες προσω
πικότητες τοΰ μεγάλου έθνικοαπελευθερωτικοΰ καί λαϊκοεπαναστατικοΰ κινήματος μέ τό δνομα 
«Κλέαρχος-. 'Ο ργανώνεται άπό τούς πρώτους σπουδαστές στό ΕΑΜ Νέων τοΰ Π ολυτεχνείου 
καί στήν ΟΚΝΕ καί γρήγορα άναδείχνεται σέ στέλεχος καί όδηγητής τής νέας γενιάς.
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στις άρχές τοϋ δεύτερου δεκαήμερου τοΰ Σεπτέμβρη, μέ πήρε στό τηλέφο>- 
νυ καί μέ ρώτησε τί μέτρα πήρε ή ΚΟΠΣ. πάνω στά καθήκοντα πού έβαζε μέ 
τίς τελευταίες όδηγίες του. Τοΰ διάβασα τήν άπόφαση: «>Νά πάνε στόν ΕΛΑΣ
2.000 κομματικά μέλη, 1.000 στή 13η μεραρχία, πού ή δύναμη της θά έ
πρεπε νά φτάσει καί νά ξεπεράσει τίς 7.000, άπό 6.000 περίπου πού είχε. 
Οί κομμουνιστές τής μεραρχίας, άπό 1850 νά γίνουν 2.500, μέ στρατολο
γία άπό τούς έπονίτες. ' Η 2η μεραρχία, άπό 3.750 περίπου νά φτάσει καί 
νά ξεπεράσει τίς 4.500. Οί κομμουνιστές τής μεραρχίας άπό 1.250 νά φτά- 
σουν τίς 2.000. Νά δυναμώσει στό διπλάσιο σέ πλεούμενα, άντρες καί πο
λεμικό υλικό τό ΕΛΑΝ. Νά σταλούν στόν μόνιμο ΕΛΑΣ πολλοί άξιωματι- 
κοί τοΰ έφεδρικοΰ καί νά καταταχτούν στά τμήματα στελέχη τοΰ ΚΚΕ, 
ώστε ή άναλογία νά είναι τουλάχιστο 1/3 στά μέλη τών περιφερειακών 
καί άχτιδικών επιτροπών καί 1/2  στά στελέχη πού δουλεύουν στή διαφώ
τιση, δίπλα στίς ΠΕ. ’Ανάλογα, συγκεκριμένα μέτρα νά παρθοΰν καί γιά 
τόν έφεδρικό ΕΛΑΣ καί τήν ’Εθνική Πολιτοφυλακή. Γιά καλύτερη παρα
κολούθηση τής έξόρμησης πρός τήν άπελευθέρωση. άποφασίστηκε ή με
ταφορά τής έδρας τής ΚΟΠΣ στήν περιοχή τοΰ Παρνασσού, κοντά στήν 
έδρα τής ΟΜΣ. "Εγινε καταμερισμός άποστολών γιά όλα τά μέλη τής 
ΚΟΠΣ».

Στή συνέχεια τής συνομιλίας, πληροφόρησα τόν Σιάντο ότι ή ΚΟΠΣ 
καί ή ΟΜΣ άνησυχοΰν πάρα πολύ γιά τήν κατάσταση πού δημιουργήθηκε 
στό Ά γρ ίν ι. άμέσως μετά τήν έκκένωσή του άπό τούς Γερμανούς. Οί ταγ
ματασφαλίτες. μέ επικεφαλής τόν ταγματάρχη Τολιόπουλο. γιά νά τρο
μοκρατήσουν τό λαό τοΰ ’Αγρίνιου, πήραν μέσα άπό τίς φυλακές 100 
κρατούμενους καί τούς έκτέλεσαν, χωρίς νά υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ά- 
φορμή. "Ολα Εδειχναν πώς στό τρομοκρατικό όργιο ένθαρρύνονται άπό 
τούς "Αγγλους άξιωματικούς-συνδέσμους, μέ σκοπό νά στρέψουν τήν προ
σοχή τοΰ ΕΛΑΣ πρός τούς ταγματασφαλίτες καί όχι πρός τούς Γερμανούς.

Τέλος, πληροφόρησα τόν Γραμματέα τοΰ ΚΚΕ πώς ή ΚΟΠΣ άποφά- 
σισε νά στείλει τόν Γραμματέα της. μαζί μέ τό μέλος της Δ. Παπαγιάννη. 
στήν περιοχή ’Αγρίνιου, γιά νά παρακολουθήσουν άπό κοντά τήν άπελευ- 
Οέρωση τής περιοχής.

Ό  Σιάντος έμεινε ικανοποιημένος άπό τήν έκθεσή μας καί μας έκανε 
ορισμένες υποδείξεις. Σχετικά μέ τίς ένέργειες πού θά έπρεπε νά κάνουμε 
στήν περιοχή ’ Αγρινίου-Ναυπάκτου, όπου τά πνεύματα ήταν έξαιρετικά 
όξυμένα. υπόδειξε μετριοπάθεια καί μεγαλοψυχία. —Δέν θά πρέπει νά έπι- 
τραποΰν αυθαιρεσίες καί αυτοδικίες. Νά κληθούν οί ταγματασφαλίτες νά 
παραδοθοΰν. μέ τήν υπόσχεση πώς δέν Οά πάθουν τίποτα οί άπλοι ένοπλοι 
«τσολιάδες». Οί άξιωματικοί καί οί ένοχοι γιά έγκλήματα καί βιαιοπρα
γίες, 0ά κριθοΰν άπό τή δικαιοσύνη. Γιά νά πετύχουμε τήν άναίμακτη ά- 
πελευθέρωση. καλά 0ά ήταν νά επιδιώξουμε τή μεσολάβηση τοΰ Μ ητρο
πολίτη καί άλλ'ον παραγόντων τοΰ τόπου. Στίς τέτοιες διαπραγματεύσεις 
μου είπε ότι 0ά μπορούσα νά πάρω μέρος προσωπικά σάν έκπρόσωπος τής 
ΠΕΕΑ, μιά πού ήμουν έκλεγμένος άντιπρόεδρος τής μόνιμης ’Επιτρο
πής τοΰ ’Εθνικού Συμβουλίου.

Συμφιονήσαμε τέλος νά κρατώ καθημερινή τηλεφωνική έπαφή μαζί

387



του. μοΰ ευχήθηκε καλή έπιτυχία καί μοΰ συνέστησε νά στείλουμε στήν 
'Α ττική μεγάλο μέρος τοΰ όπλισμοΰ πού θά πέσει στά χέρια μας.

Ό  ΕΛΑΣ λευτερώνει τό'Αγρίνιο, τό Μεσολόγγι καί τή Ναύπακτο

Ή  XIII Μεραρχία τοΰ ΕΛΑΣ είχε παρατάξει τίς δυνάμεις της γύρω 
άπό τήν πόλη τοΰ 'Α γρίνιου. Π ρίν άρχίσει τήν έπίθεση, σύμφωνα μέ τίς 
όδηγίες πού είχε άπό τήν ΟΜΣ, έστειλε τελεσίγραφο στή διοίκηση τών 
ταγματασφαλιτών νά παραιτηθούν άπό κάθε προσπάθεια ένοπλης άντί- 
στασης, νά συγκεντρωθούν οί αξιωματικοί στή λέσχη τους καί οί τσολιά
δες στούς στρατώνες.

Οί ταγματασφαλίτες άρνήθηκαν νά συμμορφωθούν, μέ τό έπιχείρημα 
πώς ή κυβέρνηση Παπανδρέου έχει άναγνωρίσει τά τάγματα άσφαλείας 
σάν έθνικές δυνάμεις καί πώς μέ διαταγή τοΰ έκπροσώπου της στρατηγού 
Σπηλιωτόπουλου έχουν άναλάβει τήν διοίκηση τής πόλης, ώσπου νά φτά- 
σουν έκπρόσωποι τής κυβέρνησης, ή συμμαχικές δυνάμεις.

Ή  διοίκηση τής XIII Μ εραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ άποφάσισε νά δώσει μι
κρή προθεσμία γιά νά άπομακρυνθεΐ άπό τήν πόλη ό άμαχος πληθυσμός. 
Ή  προθεσμία τέλειωνε τά μεσάνυχτα.

Νέος άπεσταλμένος τής διοίκησης τών ταγματασφαλιτών καί τοΰ 
Μ ητροπολίτη πληροφορούσε τή διοίκηση τοΰ ΕΛΑΣ δτι τά τάγματα δέ
χονταν νά άφοπλιστοΰν μόνο δταν θά υπάρχουν “Αγγλοι άξιωματικοί-σύν- 
δεσμοι, πού θά άναλάβουν τήν εύθύνη γιά τή ζωή τους καί Οά παραλάβουν 
τόν όπλισμό τους.

Ή  άπαίτηση τών ταγματασφαλιτών δέν έγινε δεκτή. Τότε παρουσιά
στηκε ένας "Αγγλος άξιωματικός, μ ' έναν λοχαγό τών ταγμάτων άσφα
λείας, καί άνακοίνωσαν πώς. σύμφωνα μέ τό μήνυμα τοΰ στρατηγού Σκόμπυ, 
οί ταγματασφαλίτες τοΰ ’Αγρίνιου, τοΰ Μ εσολογγίου καί τής Ναυπάκτου 
δήλωσαν πώς συμμορφώνονται καί έντάσσονται στίς δυνάμεις τού ΕΔΕΣ. 
Ζήτησαν νά σταματήσει κάθε ένέργεια τοΰ ΕΛΑΣ καί νά άναλάβουν δυνά
μεις τοΰ Ζέρβα τήν τήρηση τής τάξης στήν πόλη καί τό ξεκαθάρισμα τών 
ταγματασφαλιτών άπό τούς εγκληματίες καί τούς δοσίλογους.

Ή  διοίκηση τής μεραρχίας άρνήθηκε νά συζητήσει μέ τόν έκπρόσωπο 
τών "Αγγλων, πού προσπαθούσε νά σώσει τούς νέους «συμμάχους», καί δή
λωσε πώς ή έπίθεση γιά τήν κατάληψη τής πόλης θ ’ άρχίσει άμέσως μό
λις έκπνεύσει ή προθεσμία.

Μπροστά στήν άποφασιστική στάση τού ΕΛΑΣ, ή Λαϊκή ’Επιτροπή 
τής πόλης τοΰ 'Α γρίνιου άσκησε σοβαρή πίεση στή διοίκηση τών ταγμα
τασφαλιτών καί κατόρθωσε νά τήν πείσει νά δεχτεί τήν πρόταση τοΰ 
ΕΛΑΣ καί νά παραδοθοΰν οί δυνάμεις της. Ή  Έ π ιτροπή , μέ τόν Μ ητρο
πολίτη επικεφαλής, βγήκε άπό τήν πόλη, μέ μιά πελώρια άσπρη σημαία, 
πού τήν κρατοι'σε άξιωματικός τών ταγμάτων άσφαλείας, καί έφτασε στό 
σταθμό διοίκησης τής Μ εραρχίας. "Υστερα άπό σύντομη διαδικασία, ό 
καπετάνιος τής μεραρχίας ύπαγόρεψε αύστηρά τούς δρους, πού έγιναν 
δεκτοί. Σέ λίγο άνοιξαν οί πόρτες εισόδου στήν πόλη καί ένα τμήμα τής
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ΕΠ, μέ έπικεφαλής τόν διοικητή της Βίσιο, τήν νύχτα στίς 14 Σεπτέμβρη 
1944, μπήκε στήν πόλη, μέσα σέ άφάνταστο λαϊκό έ'νθουσιασμό. ’Ακολού
θησε μικρό τμήμα τοϋ ΕΛΑΣ καί ή άντιπροσωπεία πού θά ρύθμιζε τά προ
βλήματα τής έφαρμογής τών όρων τής συνθηκολόγησης μέ τά τάγματα 
άσφαλείας καί τή δύναμη χωροφυλακής ’Αγρίνιου.

' Η πρώτη φροντίδα τής ΕΠ καί τοΰ ΕΛΑΣ ήταν νά σταλεί τμήμα 50 
μαχητών τής «Έ θν ικ ή ς  Πολιτοφυλακής» στίς φυλακές γιά νά λευτερώ
σουν τούς κρατούμενους πατριώτες. Μετά πήγε στούς στρατώνες, δπου 
είχαν συγκεντρωθεί οί άντρες τών ταγμάτων άσφαλείας. Στόν περίβολο 
ήταν στιβαγμένα τά δπλα, οί λόγχες καί τά πολεμοφόδια. Έ π ίσ η ς  ήταν 
άνοικτές οί πόρτες τής άποθήκης όπλισμοΰ. Κλείστηκαν οί ταγματασφα
λίτες στούς στρατώνες καί τοποθετήθηκαν φρουρές.

Ά μέσω ς άρχισαν νά μπαίνουν τά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ στήν πόλη. Ό  
κόσμος είχε ξεχυθεί στούς δρόμους σέ αυθόρμητες διαδηλώσεις. Στήν 
πλατεία έγινε παλλαϊκή συγκέντρωση. Ό  λαός άπαιτοΰσε άμεση καταδί
κη καί έκτέλεση τών άρχηγών τών έθνοπροδοτών, πού είχαν διαπράξει 
φρικιαστικά έγκλήματα.

Οί ταγματασφαλίτες καί οί χωροφύλακες έγκατέλειψαν, χωρίς πίεση, 
τό Μεσολόγγι. Στή Ναύπακτο ό διοικητής τών ταγματασφαλιτών Καπε- 
τσώνης δέχτηκε νά παραδοθοΰν τά τάγματα στόν ΕΛΑΣ.

Ε π ειδ ή  στό μεταξύ είχε νυχτώσει, γιά νά άποφευχτοΰν έκτροπα ή άτυ- 
χήματα, προτείναμε νά άναλάβει, γιά μιά μόνο νύχτα, μέχρις δτου φτάσει 
ό ΕΛΑΣ, τή στρατιωτική διοίκηση ενας παλιός άπόστρατος στρατηγός, ό 
Ή λιά δης, καί τήν πολιτική διοίκηση ό Μ ητροπολίτης.

Τή νύχτα, ό Καπετσώνης έπωφελήθηκε άπό τό σκοτάδι καί μέ τούς 
άξιωματικούς του, τίς οίκογένειές τους καί δλα δσα είχαν άρπάξει άπό 
τούς πολίτες καί τό ταμείο τής τράπεζας, μέ γερμανικές «Χελώνες» έφυγαν 
γιά τήν Πάτρα. Μαζί τους έφυγε καί ό πολιτευτής Ά θανασιάδης-Ν όβας, 
πού είχε έκτεθεΐ πολύ μέ τή συνεργασία του μέ τούς Γερμανούς καί τά τάγ
ματα άσφαλείας. Δέν ήταν μόνο ή παρασπονδία τοΰ Καπετσώνη. Φεύγον
τας, οί ταγματασφαλίτες είχαν πάρει μαζί τους στό τσιμεντόπλοιο 10 αιχμα
λώτους έλασίτες τής ΕΠΟΝ, καί στή διαδρομή τους πρός τήν Πάτρα τούς 
ρίξανε στή θάλασσα καί τούς πνίξανε.

Τήν άλλη μέρα, 19 τοΰ Σεπτέμβρη 1944, μπήκε ό ΕΛΑΣ στήν πόλη 
τής Ναυπάκτου κι άφόπλισε τούς άντρες τών ταγμάτων άσφαλείας.

Στό Ά γ ρ ίν ι παραδόθηκαν πάνω άπό 1.000 καί στήν Ναύπακτο 650 
ταγματασφαλίτες. "Ολοι σχεδόν άφέθηκαν νά πάνε στά σπίτια τους, άφοΰ 
προηγούμενα άφοπλίστηκαν. Οί άξιωματικοί, παραδόθηκαν στήν κυβέρ
νηση καί στούς “Αγγλους γιά «...έκπαίδευση»!!

Μετά τήν άπελευθέρωση τών τριών πόλεων, μοναδική έστία ταγματα
σφαλιτών στό χώρο τής Ρούμελης παράμενε ή Ά μ φ ισ α . Έ κ ε ΐ συγκεν
τρώνονταν καί δυνάμεις τών Γερμανών πού συμπύσσονταν άπό τήν Πελο
πόννησο καί τή Βοιωτία.

Τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ άποφάσισε νά δώσει ένα σοβαρό χτύπημα στούς
2.000 περίπου Γερμανούς πού βρίσκονταν μέσα στήν πόλη καί έδωσε δια
ταγή στήν ΟΜΣ νά προετοιμάσει τίς δυνάμεις καί νά τίς διατάξει στόν
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χώρο, μέ σκοπό νά συντρίψει τόν έχθρό καί νά κυρι^ψει τό πολεμικό υλι
κό.

Γιά νά μπορεΐ τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ νά άσκεΐ καλύτερα τήν επιχειρησιακή 
διοίκηση καί νά βρίσκεται πιό κοντά στίς κύριες όδικές καί σιδηροδρομι
κές άρτηρίες. άποφάσισε νά μετακινηθεί, όσο μπορούσε πιό γρήγορα.

ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ό  ΕΛΑΣ χτυπάει — οί “Αγγλοι προστατεύουν τούς Γερμανούς

' Η άπελευΟέρωση προχ<οροΰσε. ' Ο ΕΛΑΣ. μέ τή συμπαράσταση όλου 
τοΰ ελληνικού λαού, κυνηγούσε τούς Γερμανούς καί εκμηδένιζε τά ένοπλα 
τμήματα τού κουΐσλιγκ Ράλλη καί τών συνεργατών του, πού σάν οπισθο
φυλακές κάλυπταν τούς κατακτητές. Ο λαός κέρδιζε μιά άκόμα λαμπρή 
νίκη, γιά τήν όποία ήταν περήφανος καί δικαιολογημένα διεκδικοΰσε καί 
τήν συμμαχική αναγνώρισή της: Λευτέρωνε τήν πατρίδα του μέ τίς δικές 
του δυνάμεις, χωρίς νά υποχρεωθούν οί μεγάλοι σύμμαχοι νά άποσπάσουν 
ούτε έναν στρατιώτη άπό τά πολεμικά μέτωπα, όπου συντελούνταν ή κύρια 
καταστροφή τής χιτλερικής πολεμικής μηχανής.

Ό  πόλεμος είχε πάρει παλλαϊκό χαρακτήρα. Ό  ΕΛΑΣ λευτέρωνε τήν 
'Ελλάδα, πύκνωνε τίς γραμμές του καί εγκαθίδρυε παντού τήν λαοκρατι
κή έξουσία. Πραγματοποιούνταν, δηλαδή, μέ έπιτυχία τό σύνθημα «έπί 
ποδός πολέμου». ' Η έπανάσταση προχωρούσε πρός τό νικηφόρο τέλος 
της· ΧωΡίς ν°  υπάρχουν, μέσα στή χώρα, ντόπιες ή ξένες δυνάμεις πού νά 
είναι σέ θέση νά τήν εμποδίσουν'4.

Οί γερμανικές δυνάμεις πού συμπτύσσονταν άπό τήν Κρήτη, τά νησιά 
καί τήν Πελοπόννησο, μόλις μπαίνανε στούς δρόμους υποχώρησης, στόν 
κεντρικό κορμό τής ήπειρωτικής Ε λ λά δ α ς, βρίσκονταν μπροστά σέ συνε-

J4. Τά παρακάτω δυό άιτοσπάσματα άπό προκηρύξεις, πού κυκλοφορούσαν τότε σ '  όλη 
τήν Ε λ λά δ α , δείχνουν πολύ χαρακτηριστικά γιατί πολεμούσε ό λαός καί ό στρατός.

Τό πρώτο άπόσπασμα είναι άπό προκήρυξη τής Π.Ε. τοΰ ΕΑΜ Καστοριάς: - ...Νά έπ π ίλους  
μιά μέρα πρίν άπό δυό χρόνια υψώθηκε καί στή χώρα μας ή σημαία τής έπανάστασης. τής έπανάστασης 
ένάντια στόν ξένο φασίστα καταχτητή, ένάντια στόν ντόπιο φασίστα έκμεταλλευτή. 'Υψώθηκε ή ση
μαία τής Λαϊκής Λευτεριάς ένάντια στή διπλή σκλαβιά καί τυραννία, άπό τό πρωτοπόρο καί δοξασμένο 
ΚΚΕ.....

Τό δεύτερο είναι άπό ιφοκήρυξη τοΰ 28 Συντάγματος τοΰ ΕΛΑΣ: «... Τώρα πού ένωμένοι καί 
άόελφωμένοι Αγωνιζόμαστε ένάντια στούς καταχτητές καί ντόπιους έκμεταλλευτές. γιά λευτεριά, ευτυ
χισμένη καί Ισότιμη ζωή. τώρα πού τό τέλος τοΰ πολέμου είναι ολοφάνερο... Τώρα πού ή κάθε λογής 
άντίδραση. βλέποντας νά ξεφεύγει άπό τά χέρια της ό Λαός. τοΰ οποίου παντοτινά ροφοΰσαν τό αίμα 
καί τόν ιδρώτα του. προσπαθεί μέ κάθε τρόπο πάλι νά πάρει ατά χέρια τήν έξουσία καί νάμάς έπιβάλλει 
σκληρότερο φασισμό καί μεγαλύτερο διωγμό... θ ά  βαδίσουμε Λαός καί Στρατός άποφασιστικά γιά τό 
χτύπημα τών καταχτητών, τών κάθε λογής προδοτών, γιά τήν ΤΕΛΙΚΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ, γιά τήν ΛΑΟ 
ΚΡΑΤΙΑ καί ΙΣΟΤΙΜ ΙΑ στόν τόπο μας».

(Καί τά δυό άποσπάοματα πάρθηκαν άπό προκηρύξεις πού βρίσκονται στά 'Α ρχεία  τής Kb 
τοΰ ΚΚΕ.)
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χή εμπόδια. Πλήγματα αδιάκοπα δέχονταν άπό τά τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ, 
ένώ οί συγκοινωνίες καταντούσαν σχεδόν όλοκληρωτικά άχρηστες. ' Η 
κεντρική άρτηρία τής 'Ελλάδας, τόσο οί σιδηρόδρομοι, δσο καί ό δημό
σιος δρόμος ’ Α θήνα-Θ εσσαλονίκη, καταστραμμένη σέ διάφορα σημεία, 
παρουσίαζε εικόνα άλησμόνητη γιά κείνους πού έτυχε νά τήν δοΰν τήν 
περίοδο τής υποχώρησης: Ά μ αξοσ το ιχεϊες σταματημένες στούς σταθ
μούς. άλλες πολτοποιημένες σέ ρεματιές, δπου δέν ξεχώριζες σίδερα, υλι
κά καί άνθρώπινα κορμιά. Γέφυρες τιναγμένες στόν άέρα. χιλιόμετρα ξυ- 
λωμένες ράγες. Οί δρόμοι «σπαρμένοι» μέ χαλασμένα αυτοκίνητα, πυ
ροβόλα, άμάξια, κράνη, σάκκους, δπλα, πολεμοφόδια, κάσες, άποσκευές 
καί κουφάρια, αφημένα έπιτόπου. Τμήματα Γερμανών μέ κατασκονισμέ
νους, άξούριστους, έξαντλημένους στρατιώτες, άνακατωμένους μέ πολίτες 
καί Γερμανίδες τών νοσοκομείων καί άπό τά τμήματα τοϋ «στρώματος τοϋ 
στρατιώτη», βάδιζαν άνήσυχοι, άποδιοργανωμένοι, καταπτοημένοι. «... Τό 
ήθικό τών Γερμανών ήταν τέτοιο —θά γράψει μετά τόν πόλεμο ό πράκτορας 
τών γερμανικών μυστικών υπηρεσιών πολέμου Ρ. Χάμφ— πού ενα μόνο 
συμμαχικό άεροπλάνο. καί μόνο μέ τό Θόρυβό του. μπορούσε, νά προκαλέσει 
συμφορά. Άλλά κανένα δέ. φάνηκε στόν ουρανό»]

"Ενα^ άλλος πράκτορας τής ίδιας υπηρεσίας, ό Ούώλτερ Χάγκεν, έδω
σε μιά εξήγηση γιά τή βρεταννική άδράνεια:

«Πιθανό ή άπόφαση τού Τσώρτσιλ νά διατηρήση πάση Ουσία τήν 'Ελλάδα 
ϊ.ςο άπό τή σφαίρα τής Σοβιετικής έπιρροής, ώς έπίσης. καί ή θέλησίς του νά 
άποτρέψη τό χάος τό όποιον θά έδημιουργείτο είς τήν περίπτωσιν πού οί Γ\.ρ- 
μανοί κατά τήν άποχώρησίν των. θά ήσαν υποχρεωμένοι νά δώσουν άλεπαλλή- 
λους μάχας. πιθανόν αύτά νά πρέπει νά τά συνδυάσουμε μέ τό γεγονός, δτι ή 
έκκένωσις τής Έλλάόος καί τής Κρήτης άπό τά Γερμανικά στρατεύματα εγινε 
χωρίς οί "Αγγλοι νά έπέμβονν, διά νά ένοχλήσουν τήν έκκένωσιν σοβαρώς.
' Υπήρξαν, μάλιστα, στιγμαί πού ή Γερμανική Διοίκησις είχε τήν έντύπωσιν. 
δτι αί μεταφοραί τών στρατευμάτων, τά όποια άπό τάς ελληνικός νήσους. Ιδιαι
τέρως τής Κρήτης, διεπεραιοΰντο έπί ήπειρωτικοΰ έδάφους επλεον δπως θά έγέ- 
νετο είς μία νηοπομπήν προστατευομένη άπό βρεταννικά τορπιλοβόλα. Κατά 
τήν ΐόίαν εποχήν, έπί τή θέα τής έντυπωσιακής αύτής μή έπεμβάσεως. είχον 
καταλήξη είς Γερμανίαν είς τό άπατηλόν συμπέρασμα, δτι ήτο δυνατόν άκόμη 
νά φθάσωμεν είς εναν διακανονισμόν μέ τάς Δυτικός Δυνάμεις, ώστε νά εΐμεθα 
είς Οέσιν νά συνεχίσωμεν τόν πόλεμον έναντίον τής Σοβιετικής Ένώσεως διά 
νά προστατεύσωμεν τά γερμανικά σύνορα. Άλλά ό Τσώρτσιλ τότε δέν ήθελε, 
παρά νά έξασφαλίση τήν 'Ελλάδα έναντίον τού κομμουνισμού...»

Οί “Αγγλοι, βέβαια, δέν είχαν άρκετές διαθέσιμες δυνάμεις γιά μεγά
λης έκτασης άποβατικές έπιχειρήσεις στά Βαλκάνια, άλλά καί «... ποτέ 
δέν σκέφτηκαν —δπως έγραψε ό Τζών “Ερμαν — νά διώξουν τούς Γερμα
νούς άπό τήν Ελλάδα... άπλώς είχαν τήν πρόθεση νά περιμένουν τήν Αποχώρη
ση. πού ήταν υποχρεωμένα νάρχίσουν τά γερμανικά στρατεύματα κατοχής υστέ
ρα άπό τίς αποτυχίες τους στά άλλα μέτωπα»'*.

Οί "Αγγλοι, βέβαια, σκέπτονταν καί ένεργοϋσαν πάντα μέ γνώμονα τά

35. Βλ. Τζών Έ ρμ α ν , -Μεγάλη Στρατηγική». στή σελίδα 57. τής ρούσικης Εκδοσης.
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συμφέροντα τής Βρεταννικής Αυτοκρατορίας. Ή  έλληνική, δμως, πλου
τοκρατία καί οί έκπρόσωποί της, πού έβλεπαν τή θανάσιμη άπειλή τής 
όριστικής κατάρρευσης τοΰ καθεστώτος τους καί υπολόγιζαν πώς οί με
γάλοι προστάτες τους θά βάλουν φραγμό στό λαϊκό χείμαρρο, μέ τρομερή 
άνησυχία καί άπογοήτευση εβλεπαν τήν αδράνεια καί τήν απουσία τών 
"Αγγλων*'’.

’Αγωνία καί σύγχυση

Μέ τρόμο διαπίστωναν οί ήγέτες τών παραδοσιακών αστικών κομμά
των πώς τά τάγματα άσφαλείας τοΰ Ράλλη καί οί άλλες ένοπλες δυνάμεις 
τών λεγόμενων «έθνικοφρόνων»» μπορούσαν νά υπάρχουν καί νά δροΰν μό
νο ι άτω άπό τή σκέπη ισχυρών ξένων δυνάμεων. "Εχαναν κάθε δύναμη 
άντίστασης δταν έχαναν τούς προστάτες τους. Αύτό γινόταν σ ’ δλες τίς 
περιοχές πού έγκατέλειπαν οί Γερμανοί καί αύτό τόβλεπαν, μέ τά ίδιά 
τους τά μάτια, στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά. Κατάρρευσαν οί ελπίδες νά 
κρατήσουν τήν Ά Θ ήνα μέ τίς δυνάμεις τοΰ Σπηλιωτόπουλου, έστω καί γιά 
τό μικρό διάστημα πού Θά μεσολαβούσε άπό τήν άποχώρηση τών Γερμα
νών ώς τήν άφιξη τών αγγλικών δυνάμεων. Βρεταννικές δυνάμεις, πού 
σύμφωνα μέ τίς διαβεβαιώσεις τοϋ Παπανδρέου θά φτάνανε έγκαιρα, δέν 
φαίνονταν πουθενά. Μέ τηλεγράφημα, —πού, γιά νά έχει περισσότερο κύ
ρος, τό υπέγραφαν δυό έγκυροι άρχηγοί τών άστικών κομάτων. ό Σοφού- 
λης καί ό Καφαντάρης— στίς 22 Σεπτέμβρη, ρωτούσαν τόν «αισιόδοξο» 
πρωθυπουργό:

«Ποιοι είναι οί λόγοι, έπί τών όποιων στηρίζεσΟε δταν λέγετε είς τόν 
Λαόν, μέ τά πλέον ρόδινα χρώματα, δτι ή Κυβέρνησις είναι είς θέσιν νά διατη- 
ρήση τήν τάξιν κατά τήν άποχώρησιν τών Γερμανών; Έμεϊς ζώντες είς μίαν 
Ατμόσφαιραν μεγίστης Αγωνίας καί συγχύσεως, δέν δυνάμεθα νά συμμερισθώ- 
μεν τάς αίσιοδόξους γνώμας σας. Ένώ οί άδελφοκτόνοι αγώνες συνεχίζονται 
σκληρότατα, αί διαβεβαιώσεις σας Αναγκάζουν τόν πολιτικό κόσμο νά άπόσχη 
πάσης ένεργείας. ή όποία ένδεικνύεται, πρός Αποφυγήν μεγαλύτερος συγχύσεως. 
Δεδομένου δτι οί έπικρεμάμενοι κίνδυνοι είναι θανάσιμοι καί Ανεπανόρθωτοι, 
ούδείς δύναται νά θεωρήση έαντόν ώς τόν μόνον καί Ανεξάρτητον ρυθμιστήν

36. Στή σελίδα 185 του βιβλίου τοΰ Χρ. Ζαλακώστα «Σκλαβωμένοι Νικητές», υπάρχει τό 
παρακάτω πολύ χαρακτηριστικό σημείωμα τοΰ γνωστού διευθυντή τής «Ε σ τ ία ς»  Ά χ .  Κύρου 
πού άνάμεσα σέ άλλα ϊλεγε:

«... Έ ν  τώ μεταξύ είχε άρχίσει ή μεταφορά μεγάλου μέρους τοΰ γερμανικού στρατοΰ άπό τά 
διάφορα νησιά τοΰ ΑΙγαίου πρός τήν 'Α ττική  καί τήν πρωτεύουσα. "Ολα τά γερμανικά άερο- 
πλάνα πού υπάρχουν στήν περιοχή μας, χρησιμοποιούνται γιά τίς μεταφορές αύτές. Τριάντα 
ώς πενήντα άεροπλάνα κάνουν δυό φορές κάθε νύχτα τό ταξίδι μεταξύ 'Α θηνών καί νήσων. 
Ά π ό  τίς 7 δέ Σεπτεμβρίου ταξιδεύουν καί τήν ήμέρα. Ά λ λ ά  καί μέ καΐκια, μικρά πλοία παντός 
εΓδους, άκόμα δέ καί μέ μεγαλύτερα πλοία, σάν τό γερμανικό «Κάρολο», μεταφέρονται οΐ Γερ
μανοί άπό τά νησιά πρός τό Κέντρο. Π ροξενεί δέ κάποιαν περίεργη έντύπωση στόν άπογοητευ- 
μένο άπό τίς μεγάλες έλπίδες άθηναϊκό πληθυσμό τό γεγονός δ τι, ο ί σύμμαχοι, πού παρακολου
θούν μέ τά άνιχνευτικά των όλη αύτή τήν κίνηση , άφήνουν τούς γερμανούς σχεδόν άνενόχλη- 
τους στίς μεταφορές των».
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τής χώρας κι διά τοΰτο έπιμένομεν είς τό δικαίωμα νά σάς ζητήσωμεν άμεσον 
άπάντησιν»\

Στούς πολιτικούς άρχηγούς άπάντησε άμέσως ό Παπανδρέου. ’ Α
νάμεσα σέ άλλα, έλεγε: «Γνωρίζω τήν ύφισταμένην κατάστασιν. Ά λλά πι
στεύω δτι δέν υπάρχει παρά μία πολιτική πρός άντιμετώπισίν της: Ή  προσπά
θεια τής ’Εθνικής Ένώσεως καί ή βοήθεια τών Συμμάχων μας (σ.σ. τών 
■Άγγλων). Καί κάμνω πάν τό δυνατόν πρός άξιοποίησιν άμφοτέρων. 'Εάν 
σείς φρονήτε δτι υπάρχει άλλη οδός άγουσα άσφαλέστερον είς τήν έξυπηρέτησιν 
τών συμφερόντων τοΰ "Εθνους καί τής άσφαλείας τοΰ Λαού, σάς παρακαλώ νά 
μάς τήν υποδείξετε»'1.

Καιρός δμως γιά  τηλεγραφικούς διαλόγους καί διαξιφισμούς, άνάμεσα 
στήν Α θ ή ν α  καί τήν Γκαζέρτα, δέν ύπήρχε. ΟΙ πολιτικοί ήγέτες άφησαν 
τόν Παπανδρέου νά συνεχίζει τίς πολιτικάντικες μηχανορραφίες καί άρχι
σαν νά άναπτύσσουν δραστηριότητες πρός δλες τίς κατευθύνσεις, μέ σύν
θημα: «Νά σωθεί ή πρωτεύουσα καί νά διατηρηθεί ή τάξη»™. Γιά νά γίνει

37. Έ μμ . Τσουδερός « ‘Ανωμαλίες στή Μέση ’Ανατολή».

38. Εικόνα τής άγωνίας καί ιώ ν  δραστηριοτήτων τής πλουτοκρατίας καί τών πολιτικο- 
στρατιωτικών της στελεχών δίνουν τά παρακάτω άποσιτάσματα άπό τά « 'Α πόρρητα  Δελτία», 
πού Εβγαζε τότε τό Γ ραφείο Ε (πληροφοριών) τής ΚΕ τοϋ ΕΑΜ:

— Άπόρρ. Δελτίο 11-9-44.
— Τ ήν 5/9  πήγε ή είδική άσφάλεια νά έγκατασταθεϊ μόνιμα στήν Κ αισαριανή. Οί χαφιέδες 

έβγαλαν τηλεβόα καί σύναξαν τό λαό: «Είμαστε άδέρφια. Νά μας παραδώσετε τούς Βούλγα
ρους»! (έννοοΰσαν τούς ΕΑΜίτες καί τούς κομμουνιστές). Ό  ΕΛΑΣ τούς χτύπησε, τούς τσάκι
σε καί έκαψε καί τό κτίριο πού έπρόκειτο νά έγκατασταθεϊ τό τμήμα τους.

— Στή μάχη πού έγινε τή μέρα τής έκτέλεσης τοΰ χαφιέ Παπαγεωργίου. πού δροΰσε στό 
Π αγκράτι. οί γερμανοτσολιάδες ε ίχαν 31 νεκρούς καί τραυματίες.

— Υ πά ρ χουν  φήμες ότι ό Μάξιμος έφυγε γιά τό Κάϊρο μέ γερμανικό άεροπλάνο, ίσως μαζύ 
μέ Γερμανό, γιά νά διαπραγματευθούν τήν παράδοση τής 'Α θήνας.

— Ά π ό  τήν άλλη μεριά, φήμες διασταυρούμενες άπό πολλές μεριές λένε ότι στήν 'Α θήνα 
βρίσκονται Ε γγλέζο ι γιά συνεννόηση μέ τούς Γερμανούς καί ότι έκλεισε συμφωνία νά μή φύ
γουν οϊ Γερμανοί άλλά νά περιμένουν τούς Ε γγλέζους  νά παραδώσουν τήν έξουσία.

— Κ ατ' άλλες πληροφορίες ό Ράλλης, έχει έπαφή μέ τό Κάϊρο καί παραδίνει σιγά-σιγά 
δλες τίς άρχές σέ βασιλόφρονες. "Αρχισε ή άποστράτευση τών δημοκρατικών αξιωματικών 
χωροφυλακής.

— Υ πά ρ χουν  φήμες δτι ό  Παπανδρέου διάταξε νά μή διαλυθούν τά τάγματα καί ή ειδική 
άλλά νά ταχθούν κάτω άπό τίς διαταγές τού Φρούραρχου πού διορίστηκε από τόν Παπανδρέου. 
Αύτός είναι ό  Γρίβας. "Οπως είναι γνωστό, ό Γρίβας μέ τόν Στράτο είναι οί αρχηγοί τής «X». 
Έ ν  τώ μεταξύ οί Χίτες σκορπούν άφθονες λίρες γιά άγορά όπλων.

11-9. Ό  Ράλλης καί ή παρέα του άρχίζουν νά κάνουν μετατάξεις τσολιάδων στήν αστυνο
μία πόλεων.

— Ή  άντικατάσταση τοϋ αρχηγού τής ειδικής ασφάλειας Λάμπου. μέ τό βασιλόφρονα 
Ραφτοδήμο γίνηκε ύστερα άπό έπέμβαση τοΰ Σπηλιωτόπουλου.

— 15-9-44: Ό  Σοφούλης τορπίλισε τή συγκρότηση τής κοινής επιτροπής, είπε πώς δέν 
άναλαμβάνει τήν ευθύνη τής διάλυσης τών ταγμάτων καί μάθαμε πώς μαζύ μέ τόν Καφαντάρη 
ζήτησαν άπό τόν Παπανδρέου νά μή διαλυθούν τά τάγματα.

Δελτίο  18-9-44: — Στίς 11/9 γίνηκε ή δεύτερη σύσκεψη τών κομμάτων καί όργανώσεων. 
Παρέστη ό Χαβίνης, Ντεντιδάκης καί Κυρέλλος τών Φιλελευθέρων, Μαρκόπουλος καί Βερροι- 
όπουλος λαϊκοί, Εύρυπαϊος, Καφαντάρης, Κ αρανικολός, τοϋ Κανελλόπουλου, Τζερμιάς. Ή ρ α - 
κλείδης τής Δημ. "Ενωσης καί 3 δικοί μας. Συμφώνησαν: α) νά γίνει διάβημα τών κομμάτων γιά 
τήν άπελευθέρωση τών κρατουμένων καί β) νά γίνει Π αναθηναϊκή 'Ε πιτροπή  γιά τή σωτηρία 
τής ’Αθήνας. "Ολοι καυτηρίασαν τή στάση τοϋ Σπηλιωτόπουλου, πού ένεργεΐ έναντίον τοΰ
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πράξη τό σύνθημα αύτό, έπρεπε νά σcαματήσει κάθε άντίσταση στούς 
Γερμανούς. Νά πειθαρχήσουν δλες οί ένοπλες δυνάμεις, «κρατικές»*, πα
ρακρατικές καί άντιστασιακές στόν "Ελληνα Στρατιωτικό Δ ιοικητή Σπη- 
λιωτόπουλο. Νά σχηματιστεί μιά κυβέρνηση άπό τήν παραδοσιακή έθνική 
ήγεσία, πού νά καλύψει τό κενό πού δημιουργοϋνταν άπό τήν έξαφάνιση 
τής «κυβέρνησης έθνικής άνάγκης»», δπως συνήθιζαν νά χαρακτηρίζουν τό 
άθλιο συγκρότημα τοϋ κουΐσλιγκ Ράλλη.

ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 
ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Παράξενη προώθηση τών δύο πολιτικών γραμμών τοϋ κινήματος

Ή  Ιθη 'Ο λομέλεια τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ ήταν τό τελευταίο κομματικό 
σώμα τής κατοχής πού —δπως γράψαμε— κάπως συνέβαλε στό νά παρθεΐ 
ή θαρραλέα άπόφαση νά συγκροτηθεί κυβερνητικό δργανο στήν ’Ελεύθε
ρη 'Ελλάδα. Ή  συνεδρίαση τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, πού έγινε στίς 2 Αΰγού- 
στου τοΰ 1944 στήν έδρα τής ΠΕΕΑ, τόσο άπό τή σύνθεσή της, δσο καί 
άπό τόν τρόπο πού πάρθηκαν οί άποφάσεις της, δέν μπορεϊ νά χαρακτηρι
στεί κομματικό σώμα: Κλήθηκε περιορισμένος άριθμός μελών τής ΚΕ.

ΕΑΜ καί τών κομμάτων.
«...οϊ Χίτες άναπτύσσουν Εντονη δράση γιά τήν Επιβολή δικτατορίας, καί yici νά φέρουν 

μέ τό ζόρι τόν Βασιλιά. Ά π ό  τήν άλλη μεριά οί Σοφούλης καί Γονατάς πάνε νά δ ιατηρήσουν τά 
τάγματα καί νά έπιβάλουν δική τους δικτατορία, ένώ οί φαγωμάρες τους μέ τόν Παπανδρέου 
μεγαλώνουν. ΟΙ Φιλελεύθεροι, οΐ Καφανταρικοί καί ή κλίκα Λαμπράκη κήρυξαν Εξοντωτικό 
πόλεμο κατά τοϋ Παπανδρέου.

— Ό  Σοφούλης. Ράλλης Π., Ράλλης Δ., Γονατάς καί άλλοι κινούνται γιά κυβέρνηση Ε θ 
νικής Σωτηρίας καί άρνοϋνται νά δεχθούν τή διάλυση τών Ταγμάτων. Θά τά κρατήσουν, λένε, 
καί θ ' άναλάβουν αύτοί τίς εύθύνες.

Μέ διαταγή τοΰ Σπηλιωτόπουλου στις 17/9 συγκεντρώθηκαν δλα τά μέλη τών ‘Εθνικών 
'Οργανώσεων στό μνημείο τοΰ 'Α γνώστου γιά νά χειροκροτήσουν τά Τάγματα άσφαλείας. Αυ
τό Εγινε γιά νά τονωθεί τό ήθικό τών Τσολιάδων, πού έχουν τρομοκρατηθεί μέ τό διάγγελμα τής 
Κυβέρνησης. Π ήραν μέρος περί τούς Εξακόσιους. χειροκροτήματα Ελάχιστα.

— Υ πά ρ χει άπόρρητη διαταγή Σπηλιωτόπουλου πού λέει ότι κατόπιν έντολής τής Κυβερ
νήσεως ΚαΤρου συγκροτούνται τρία Συντάγματα πεζικοΰ. Ενα ανεξάρτητο Τάγμα καί Ενα Τάγμα 
Μακεδονίας. Τό στρατό αύτό θέλουν ένισχύσει:

α) Έ θνικα ί όργανώσεις PAN, 'Ε θνική  Α να γέννη ση . ΕΕΣ, Ι.Τ. 1.0.. Κ.A.I.. Ε.Κ. Τήν υπο
γράφει καί ό συνταγματάρχης πεζικοΰ Μαρκόπουλος. σάν δ ιοικητής τοΰ 26 Συντάγματος.

Δελτίο 26-9-44
— ΟΙ Πάγκαλος, Ράλλης, Γονατάς, Σοφούλης. πήγαιναν νά κάνουν Κυβέρνηση. Ό  Κα- 

φαντάρης δέν Επαιρνε μέρος άλλά ένίσχυσε. Τώρα ναυάγησε μετά τό διάγγελμα καί τό διορισμό 
άντιπροσώπων τής κυβέρνησης. "Ολοι αύτοί είναι κατά τοΰ ΕΑΜ καί γιά τή δ ιατήρηση τών 
Ταγμάτων.

—’ Η δύναμη τοΰ Ράλλη πού θά πολεμήσει υπολογίζεται άπό διάφορους αξιωματικούς nr 
Π 000 τσολιάδες καί 6.000 πού όργάνωσε ή Ειδική. "Ο Διάμεσης συνεργάστηκε μέ Αρχηγούς 
Χωροφυλακής καί Α στυνομ ία ς...-. (Α ρ χ ε ία  ΚΕ τοϋ ΚΚΕ).
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αποκλειστικά γιά νά καλυφθεί μιά άπόφαση υποταγής τοΰ ΚΚΕ καί τοΰ 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, πού πάρθηκε άπό ένα μόνο πρόσωπο, τόν Ίω αννίδη , μέ 
συμπαράσταση τοΰ Ζεύγου. Ό  Σιάντος, μέ τήν «μηχανή» τού «δημοκρα
τικού συγκεντρωτισμού», θά υποχρεωθεί άκόμα μιά φορά νά πειθαρχήσει, 
καί άκόμα περισσότερο νά έμφανίσει δημόσια σάν κομματική γραμμή μιά 
άπόφαση πού υπαγορεύτηκε άπό έξωκομματικούς παράγοντες. Αύτή άκρι
βώς ή άδυναμία τού Σιάντου —πάντα νά υποχωρεί στήν πίεση τού Ίω α ν
νίδη καί τής «πλασματικής» πλειοψηφίας—, πού μέ άντικομματικό τρόπο 
καί άντικομματικά μέσα άποσποΰσε στή Γραμματεία— ήταν τό χαρακτη
ριστικό τού Γραμματέα τού ΚΚΕ: Στό όνομα τής ν.νότητας τοΰ ΚΚΕ διαστρε
βλωνόταν καί ι’ικμηόι.νιζόταν ό Επαναστατικός χαρακτήρας τοΰ Κόμματος τής 
έργατικής τάξης καί τοΰ Εργαζόμενου λαοΰ.

Ό  Σιάντος «πειθαρχούσε» στήν πλειοψηφία τής Γραμματείας, άλλά μέ 
ενα δικό του τρόπο. Θά μπορούσαμε νά πούμε πώς υποχωρούσε στά λόγια, 
γιά νά διαφωνήσει στήν πράξη. Στίς κομματικές οργανώσεις φτάνανε σχεδόν 
πάντα δυό γραμμές: Ή  μιά, μέ τήν έπίσημη άπόφαση. πού είχε τό κύρος 
τού ΠΓ τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ, (άνεξάρτητα άν είχε συνελθεί ή όχι) καί, μερι
κές φορές, μέ ύπογραφή «ΚΕ τοΰ ΚΚΕ». Η άλλη, μέ μιά άπλή υπογρα
φή «Γέρος», εδινε διαφορετική ερμηνεία στήν «έπίσημη» κομματική θέση 
καί κατευθύνσεις ριζικά άντίθετες, πού, όμως, ταίριαζαν μέ τίς πρακτικές 
δραστηριότητες καί τίς επιδιώξεις τών κομματικών καί έαμικών όργανώ
σεων, τών έλασίτικων τμημάτων καί όλου τού λαοΰ.

Στήν τελευταία κρίσιμη φάση, όταν δηλαδή είχε άρχίσει ή άποχώρη- 
ση τών γερμανικών τμημάτων κατοχής άπό τήν 'Ελλάδα, οί διχογνωμίες 
καί σ ’ αύτόν τό μικρό ήγετικό πυρήνα τοΰ ΚΚΕ, —τή Γραμματεία τού 
ΠΓ— πήραν διαστάσεις καί κορυφώθηκαν σέ δραματικές άντεγκλήσεις 
καί συγκρούσεις. Συχνά άκούονταν βαριοί χαρακτηρισμοί καί άπειλές.’Αν
τιφατικές ήταν οί θέσεις τους καί μέ τέτοια εμπάθεια εκδηλώνονταν πού 
έΛεφταν στήν άντίληψη. όχι μόνο τών άμεσων κομματικών τους συνεργα
τών, άλλά καί τών κύκλων τού ΕΑΜ καί τής ΠΕΕΑ.

”Ετσι, άπό τρία μόνο πρόσωπα πάρθηκε καί ή καταστροφική άπόφαση 
νά σταλούν υπουργοί στήν κυβέρνηση τού Παπανδρέου. Δίνεται έντολή 
στό Σιάντο νά τήν περάσει στήν ΠΕΕΑ. Γιά τό ΕΑΜ δέ γίνεται πιά λό
γος. Είχε άχρηστευτεΐ σάν όργανο λήψης άποφάσεων καί καλούνταν πότε 
-πότε μετά τίς άποφάσεις τοΰ ΚΚΕ καί τής ΠΕΕΑ γιά νά τίς επικυρώσει!

Ό  Σιάντος «υποτάχθηκε» στήν πλειοψηφία. μά δέν παραιτήθηκε άπό 
τήν προσπάθεια νά βγάλει κάτι θετικό ύπέρ τοΰ κινήματος. Μέ τό επιχεί
ρημα πώς έδώ στήν 'Ελλάδα Οά κριθεί ό άγώνας. τίς μέρες πού άκολου- 
θοΰν, προτείνει νά σταλούν δευτερεύοντα πρόσωπα στό Κάϊρο. Συγκεκρι
μένα πρότεινε νά μή σταλούν νά άναλάβουν υπουργεία οί 'Α ρχηγο ί τών 
Κομμάτων τού ΕΑΜ, —Σιάντος. Τσιριμώκος, Γαβριηλίδης. Στρατής. Ό  
Σβώλος άναστατώνεται καί, —σύμφωνα μέ όσα εγραψε στά δημοσιεύματά 
του ό Τσιριμώκος —δήλωσε πώς δέν πρόκειται νά πάει στό Κάϊρο. άν 
δέν σταλεί καί ό Τσιριμώκος. ’Ακόμα ζητούσε νά φύγουν, έκτός άπό τούς 
δυό τοΰ ΚΚΕ. όλοι οί άλλοι μετά άπό δική του εκλογή. Η συνεδρίαση 
τής ΠΕΕΑ διαλύθηκε, χωρίς νά παρθεΐ άπόφαση. Ό  Σβώλος καταφι:ι'γι:ι
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στόν Ιωαννίδη καί δικαιώνεται"'.
Οί απεσταλμένοι τοΰ λαϊκού κινήματος έφυγαν γιά τό Καϊρο. Ό  

Σβώλος, πρίν ξεκινήσει άπό τήν έδρα τής ΠΕΕΑ, θέλησε νά άποσπάσει 
καί άπό τό Σιάντο μιά διαβεβαίωση πώς δέν θά άποτολμήσει νά καταλάβει 
μέ τόν ΕΛΑΣ τήν έξουσία. Ό  Σιάντος άπάντησε κάπως διφορούμενα:

— Καλά καλά. Κάνετε σείς αύτοΰ τή δουλειά σας καί μή ξεχνάτε τί 
άντιπροσωπεύετε!

Μαζί τους έφυγε καί ό Ζεύγος. Τήν ίδια μέρα, ό Ίω αννίδης, πού έ
βλεπε πώς ή λύση όλου τοϋ προβλήματος Οά κρινόταν στήν ’Αθήνα, 
στέλνει καί τόν μόνο συνεργάτη του, πού έμενε στήν έδρα τής ΠΕΕΑ, τόν 
Παρτσαλίδη, στήν ’Αττικοβοιωτία. Ή  άποστολή του ήταν νά συντονίσει 
τόν άγώνα 'Α ττικής καί ’Αθήνας καί νά ένισχΰσει τόν Μπαρτζιώτα στό 
έργο τής έξασφάλισης τής τάξης στήν πρωτεύουσα, όταν άδειάσει άπό τίς 
δυνάμεις κατοχής. Νά μή μπει ό ΕΛΑΣ του βουνού στήν πρωτεύουσα ώσ- 
που νά φτάσουν άγγλικές δυνάμεις μέ τήν κυβέρνηση τής « Έ θ ν ικ ή ς  Ε 
νότητας». Στήν έδρα μένουν μόνο οι δυό Γραμματεΐς, πού οί σχέσεις τους 
είχαν φτάσει σέ σημείο νά μή συναντιώνται κάν καί, όταν δέν μπορούσαν 
νά άποφύγουν κάποια συνάντηση, χώριζαν, σχεδόν πάντα, μέ καυγάδες. Ό  
καθένας τους προωθούσε τή δική του γραμμή: Ό  Ίω αννίδης χρησιμοποι
ώντας τόν κομματικό μηχανισμό καί δ Σιάντος τόν ΕΛΑΣ.

'Ιδιόμορφη άντίδραση τοΰ Σιάντου

Δίνουμε σέ δημοσιότητα δυό χαρακτηριστικά γράμματα τού Σιάντου πού 
«βρήκαμε» στά 'Α ρχεία  ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. Γράφτηκαν. —δπως διαπιστώθη
κε— πίσω άπό τίς πλάτες τού Ίω αννίδη.

Τό πρώτο άπευθυνόταν στόν καπετάνιο τής 2ης Μ εραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ 
μέ ήμερομηνία 21.8.44. Γράφτηκε δηλαδή μετά τήν άπόφαση τοϋ ΚΚΕ καί 
τής ΠΕΕΑ νά «δεχτούν τόν έκβιασμό» καί νά στείλουν ύπουργούς στήν 
κυβέρνηση τού Παπανδρέου. Στό γράμμα του ό Σιάντος έγραφε:
« Άγαπητι: Όρέστη.

Ή  V Ταξιαρχία γίνεται II Μεραρχία μέ στρατιωτικό τόν Ρήγο καί καπετά
νιο εσένα. Ό  'Ηρακλής φεύγει άπό τήν ομάδα σας γιατί ήρθε σέ σύγκρουση 
μέ τόν Ρήγο.

Ή  Μ ε ρ α ρ χ ί α  σ α ς  π ρ έ π ε ι  ν ά π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ τ ε ί  
π ρ ό ς  τ ή ν  ' Α θ ή ν α  κ α ί  ν ά ε ί ν α ι  ' έ τ ο ι μ η  π ά ν τ ο τ ε  ν ά 
κ ι ν η θ ε ί  π ρ ό ς  α ύ τ ή ν μ έ π ρ ώ τ η  δ ι α τ α γ ή .  ’Επίσης έσύ 
ξέρεις τό σκληρό καί άνισο άγώνα τής ’Αθήνας. Τό Σώμα τής ’Αθήνας έχει

39. Στό δημοσιεύματα στόν «Α νεξά ρ τη το  Τύπο-, ( 'Ιούλ η  μέχρι τόν Αύγουστο 1953), μέ 
γενικό τίτλο «Τοΰ βάθους καί τοΰ ΰψους», ό Τσιριμώκος, Εδωσε πολλά μικρά καί μεγάλα επει
σόδια άνάμεσα στούς δυό Γ ραμματεΐς τοΰ ΚΚΕ, πού τοϋ έπέτρεψαν νά καταλήξει στό συμπέρα
σμα: -  Δέν είναι ό γλυκομίλητος Σιάντος ό · δ  ι α λ λ α κ τ ι κ ό ς · .  άλλά ύ άκληρός κομματικός 7 ro- 
αννίόης. Μέ τόν δεύτερο ό Σβώλος καί & Τσιριμώκος περνούσαν τή γραμμή τους.
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άνάγκη άπό δπλα καί προπαντός άπό πυρομαχικά γιά νά κρατήσει καί νά συμ- 
βάλει άπό μέσα στό ξεκαθάρισμα τών Γερμανών καί τών Ράλληόων καί νά 
προετοιμάσει καί διευκολύνει τήν είσοδο τής Μεραρχίας σας στήν ’Αθήνα.

Κ ά ν ε  δ , τ ι  μ π ο ρ ε ϊ  ς ν ά μ π ά σ ε τ ε ά μ έ σ ω ς  π υ ρ ο μ α 
χ ι κ ά  σ τ ή ν  ' Α θ ή ν α .  "Ολα αύτά τά γράφω καί στό Ρήγο. "Εσύ πρέπει 
νά τόν κατακτήσεις καί πολιτικά. Ό  Ηρακλής δέν μπόρεσε νά τό πετύχει για
τί νομίζει πώς δλοι οί άξιωματικοί πού Ερχονταν στόν ΕΛΑΣ πρέπει νά είναι 
καί έτοιμοι κομμουνιστές. Αύτό δείχνουν οί φασαρίες του γύρω άπό κάτι μικρο- 
ζητήματα τού Ρήγου. Έμεΐς, δμως, δέν είμαστε Επισκοπή γιά νά θέλουμε τούς 
συνεργάτες μας νά είναι άσκητές. "Αμα ζητάμε τέτοια πράγματα θά μένουμε 
μόνοι μας καί αύτό είναι κακοήθης σεχταρισμός, τό λιγότερο. Γι ’ αύτό ή συμ
περιφορά σου άπέναντι τοΰ Ρήγου καί τών άλλων συνεργατών σου πρέπει νά 
είναι τέτοια πού νά τούς φέρει κοντά μας καί δχι νά τούς άπομακρύνει.

Σ τ ή ν  Ε δ ρ α  τ ο ϋ  3 4 ο υ  θ ά έ γ κ α τ α σ τ α θ ε ΐ  ή δ ι ο ι κ η 
τ ι κ ή  έ π ι τ ρ ο π ή  ’Α θ η ν ώ ν - Π ε ι ρ α ι ώ ς  - ’Α τ τ ι κ ή ς ,  ά π ό  
τ ο ύ ς Χ α τ ζ ή μ π ε  η, Π ε τ σ ό π ο υ λ ο  κ α ί  Φ ω τ ό π ο υ λ  ο. 
Π ρ έ π ε ι  ν ά Ε χ ε τ ε  Ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η  σ τ ά  π ρ ό σ ω π ά  τ ο υ ς  
κ α ί  ν ά τ ο ύ ς  β ο η θ ή σ ε τ ε  μ έ δ λ α  τ ά μ έ σ α .

Φροντεϊστε γιά τήν ολοκληρωτική συγκρότηση τής Έθνικής Πολιτοφυλα
κής. Ό  Ρήγος δέν καταλαβαίνει δσο πρέπει τή σημασία της. Έσύ πρέπει νά 
τόν Ενημερώσεις γιά τήν μεγάλη της άποστολή στά ζητήματα τής τάξης στά 
μετόπισθεν. Ελευθερία κινήσεων τοΰ ΕΛΑΣ, συμμετοχή στίς Επιχειρήσεις κλπ.

Τέλος νά κάνεις δ,τι μπορεΐς, γιά τήν Αδελφική συνεργασία άξιωματικών 
καί καπεταναίων. Οί καπεταναϊοι πρέπει νά είναι πρώτοι σ ’ δλους τούς Αγώ
νες καί τίς πολεμικές έπιχειρήσεις. Είναι τούτο τό πρώτο στοιχείο Αναγνώρισης 
τής άξίας τους άπό τούς στρατιωτικούς.

Άπό τώρα ολόκληρη ή στρατιωτική κομματική όργάνωση καθοδηγείται 
κάθετα γιά τή στρατιωτική δράση άπό τήν κομματική καθοδήγηση τής Μεραρ- 
Xiac.

Ή  κομματική καθοδήγηση τής Μεραρχίας καθοδηγείται άπ ’ εύθείας Από τό 
κομματικό γραφείο τής περιοχής. Ιδιαίτερα ή κομματική καθοδήγηση τής II 
Μεραρχίας πρέπει νά συνδέεται γιά τά κομματικά ζητήματα μέ τό σ. Παρτσαλί
δη πού είναι άντιπρόσωπος τοΰ ΠΓ στήν Αττική δίπλα στή διοικητική έπιτρο
πή Αττικής. "Οσο γιά τίς τοπικές κομματικές οργανώσεις, οί σχέσεις τους μέ 
τούς κομματικούς σχηματισμούς τών μονάδων τοΰ Ε.Λ.Α.Σ περιορίζονται γιά 
τή διαφώτιση, τήν άνάλυση τών αποφάσεων τών κεντρικών όργάνων τοΰ κόμ
ματος καί γιά τήν ολόπλευρη βοήθεια τών μονάδων τοΰ ΕΛΑΣ στό πολεμικό 
τους Εργο.

Πιστεύουμε πώς θά άνταποκριθεΐς πέρα γιά πέρα στό σημερινό βαρύ Εργο
non.

Γειά-χαρά
2 1 .Κ. 1944 Γ. Σιάντος»

397



Μέ τό δεύτερο γράμμα του, πού στάλθηκε 12 μέρες μετά τήν εΓσοδο 
τών υπουργών τοΰ λαϊκού κινήματος στήν κυβέρνηση τών έξορίστων. ύ 
Σιάντος έδινε γραμμή κατεύθυνσης στό Μ ακεδονικό Γραφείο καί τήν 
ΟΜΜ. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σέ αλλα, έγραφε:

«... " Α μ ε σ ο ς  σ κ ο π ό ς :  ό κ α τ α τ ε μ α χ ι σ μ ό ς .  Α π ο μ ό 
ν ω σ η  τ ώ ν  γ ε ρ μ α ν ι κ ώ ν  τ μ η μ ά τ ω ν  κ α ί  Α φ ο π λ ι σ μ ό ς  
τ ο ο ς. Σ υ ν τ ρ ι β ή  σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α ς  γ ι ά  ν ά μ ή μ π ο ρ έ 
σ ο υ ν  ν ά φ ύ γ ο υ ν  π ρ ό ς  β  ο ρ ρ ά ν. Ξικαθάρισμα τών μικρών φρου
ρών καί βάσεων τους γιά νά συγκεντρωθούν σέ λίγα μεγάλα κέντρα καί νά πο- 
λιορκηΟοΰν άπό μάς.

~Οσο τό δυνατόν ν ά σ υ ν τ ρ ί β ο υ ν ,  ν ά α φ ο π λ ι σ τ ο ύ ν  κ α ί  
ν ά δ ι α λ υ θ ο ύ ν  ο ί έ ν ο π λ ε ς  π ρ ο δ ο τ ι κ έ ς  δ υ ν ά μ ε ι ς  
τ ή ς  Α ν τ ί δ ρ α σ η ς .  Σ'  α ύ τ ό  κ α ν έ ν α ς  σ υ μ β ι β α σ μ ό ς ,  
κανένα έμπόδιο Από οπουδήποτε καί ίι> προέρχεται. Ή  τελευταία αποκήρυξη 
τών προδοτών Από τόν Παπανδρέου μάς διευκολύνει πολύ σ ’ αύτό τό σκοπό. 
Εντείνετε έπίσης τή διαλυτική δουλειά στούς Γερμανούς καί τήν άντίδραση. 
Ή  προκήρυξη τοΰ Σαράφη μάς διευκολύνει στή δουλειά μας αύτή.

Κ ά θ ε  δ π λ ϋ π ο ύ  κ α τ α χ τ ο ύ μ ε  ν ά τ ό δ ί ν ο υ  μ ε  κ α ί  
σ έ ε ν α  ν έ ο  ά ν τ ά ρ τ η γ ι ά  ν ά α ύ ξ ή σ ο υ μ ε  ά π ε ρ ι ό ρ ι  
σ τ α  τ ή ν  έ ν ο π λ η  δ ύ ν α μ ή  μ α ς .

Παλλαϊκό πόλεμο γιά τήν πραγματοποίηση τών παρακάτω σκοπών.
Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό ς  r ώ ν δ υ ν ά μ ε ώ γ σ α ς  π ρ ό ς  τ ή 

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ,  δ τ a ν έ λ 0 ε / ή κ α τ ά λ λ η λ η σ τ ι γ μ ή. 
Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό ς  δ ρ ά σ η ς  ά ν τ α ρ τ ώ ι·. έ ν ο π λ «> ι· δ υ ι· ά- 
μ ε ω ν θ  ε σ σ α λ ο >· ί κ η ς κ α ί λ α ο ΰ γ ι ά τ ή θ  ε σ σ α- 
λ ο ν ί κ η.

Στήν περίπτωση συμμαχικής άπόβασης. νά τούς υποδεχθούμε είλικρινά 
σάν συμμάχους καί άδέλ.φια μας. Μά ταυτόχρονα νά δείξουμε τήν παλλαϊκή θέ
ληση »·α Αφοπλιστούν οί Γκρμανοί καί Έλληνες σύμμαχοί τους, νά έγκλεισθοΰν 
σέ στρατόπεδα καί δλα τά υλικά νά παραδοθοΰν στό μαχόμενο έθνος. Καμιά 
υποχώρηση γιά τούς ένοπλους Έλληνες προδότες. Αυτοί έπρεπε οπωσδήποτε 
νά Αφοπλιστούν καί νά διαλυθούν.

Σ τ ί ς  κ α τ α λ α μ β  α ν ό μ ε ν ε ς π ό λ ε ι ς γ α έ γ κ α θ ι δ ρ ύ- 
ο ν τ α ι ά μ έ σ ω ς ά ρ χ  έ ς δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς. σ τ ρ α τ ί  ω τ ι κ ή ς 
π ο λ ι τ ο φ υ λ α κ ή ς  έ ν ό ν ό μ α τ ι τ ή ς ί: ι· ι α ί α ς κ υ β  έ ρ γ η- 
σ η ς κ α ί  ι· ά κ ρ α τ ε ϊ  τ α ι υ π ο δ ε ι γ μ α τ ι κ ή  τ ά ξ η.

Σ υ μ π λ η ρ ώ σ α τ ε  κ α ί  δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι ή σ ε τ ε  τ ή ν 
Έ θ ν ι κ ή  Π ο λ ι τ ο φ υ λ α κ ή .  Προτείνατέ μας άμέσως πρόσωπα γιά δι

ευθυντική επιτροπή καί πολιτοφυλακή ’Ανατολικής Μακεδονίας καί Θράκης. 
Δέν είναι καιρός νά περιμένετε πρόσωπα άπό δώ άπό τήν 'Αθήνα.

Π ρ ο σ έ χ ε τ ε  π ο λ ύ  τ ό έ θ ν ι κ ό ζ ή τ η μ α  τ ή ς Μ α κ ε- 
δ ο γ / η c. τήν κίνηση τών σλαβοσωβινιστικών στοιχείων κ α ί κ ρ α τ ά τ ε 
α δ ε λ φ ι κ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς  ft έ τ ί ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο  ύ Τ ί τ ο.

Ό  σύντροφος Δάφνης δέν κάνει γιά υπασπιστής 'Ανώτερης Διοίκησης Πο
λιτοφυλακής. Σκέφτεται σάν άπειρο παιδί. Βάλτε στή θέση του ένα άπό τά άνώ-
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τέρα καί σοβαρά κομματικά στελέχη σας. Ρίχτε κομμουνιστές στήν Πολιτο
φυλακή καί τόν ΕΛΑΣ.

Γ\:ιά σου
12.9.1944 Γέρος (Γιώργης Σιάντος)»*"

Τά παραπάνω δυό σοβαρότατα ντοκουμέντα κουρελιάζουν τό μύθο 
πού συστηματικά καλλιέργησαν ό Ζαχαριάδης καί οί διάδοχοί του γιά 
φιλοαγγλική - προβοκατόρικη γραμμή τοΰ Σιάντου, πού δήθεν κυριάρ
χησε καί οδήγησε τήν επανάσταση στήν ήττα. Ό  Σιάντος, όχι τόσο θεω
ρητικά, άλλά μέ τό ταξικό έπαναστατικό ένστικτό του καί τήν τεράστια 
πείρα του, είχε καταλάβει πώς τά δπλα, μέ τά δυναμικά τετελεσμένα τους, 
δημιουργούν έξουσία καί τήν σταθεροποιούν. Καί πάντα, δταν τού δινόταν 
εύκαιρία καί δυνατότητα νά ξεφύγει άπό τήν καταθλιπτική πίεση τού λε
γάμενου «δημοκρατικού συγκεντρωτισμού» τής πάντα πλασματικής πλειο- 
ψηφίας, δηλαδή τών οπορτουνιστών τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, άκολουθοΰσε αύτή 
τήν άρχή.

' Η άρχή καί ή κατεύθυνση πού δινόταν άπό τό Σιάντο στό λαϊκό έπα
ναστατικό κίνημα, πού σχεδόν πάντα άποκρουόταν άπό τούς όπορτουνι- 
στές, έξασφάλιζαν δυναμικά τό κίνημα νά έπιβάλει ένα όμαλό πέρασμα 
άπό τήν κατοχή στήν έλευθερία.

Τό ΣΙΜΑ καλεΐ τό Σαράφη στήν Ιταλία

“Εφυγαν γιά τό Κάιρο οί περισσότεροι Γραμματείς τής ΠΕΕΑ, χωρίς 
νά έχει καθοριστεί ουσιαστικά, άλλά καί τυπικά, ή τύχη τοΰ όργάνου, τής 
ΠΕΕΑ, πού κυβερνούσε τήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα: Κανένας άπό τήν ήγεσία 
δέν θυμόταν πώς ή ΠΕΕΑ δεσμευόταν άπό τό θεμελιακό ψήφισμα τοΰ 
’Εθνικού Συμβουλίου, νά συνεχίσει τόν άγώνα μέχρι τήν άπελευθέρωση 
δλης τής χώρας, τήν κατοχύρωση τής έθνικής άνεξαρτησίας, τών επανα
στατικών κατακτήσεων τοΰ λαού καί τής λαϊκής κυριαρχίας. Στήν έδρα 
τής ΠΕΕΑ είχαν μείνει μόνο τρεις Γραμματείς της, μετά τήν άποστολή 
τοϋ άντιπροέδρου στρατηγού Μπακιρτζή στήν ΟΜΜ καί τού Χατζήμπεη 
στήν Ά ττικοβοιωτία . Δέν λειτουργούσε, λοιπόν, ή ΠΕΕΑ. Τά ίδια καί 
χειρότερα γίνονταν μέ τήν ΚΕ τοΰ ΕΑΜ. Ά π ό  καιρό. —όπως Οά έχουν 
πιά σχηματίσει γνώμη οί άναγνώστες αύτοΰ τοΰ βιβλίου— είχε άχρηστευ- 
τεΐ σάν κεντρικό όργανο τοΰ λαϊκού κινήματος. Τώρα, μέ τήν άναχώρηση 
τοΰ Παρτσαλίδη. τά μέλη τής ΚΕ είχαν ξεχαστεϊ καί κανένας δέν φρόντι
ζε οϋτε νά τά ένημερώσει. Γιά κεντρικό καθοδηγητικό όργανο τοΰ ΚΚΕ, 
έστω καί στήν κάκιστη μορφή τής κυριαρχίας μιας τριάδας, δέν μπορούσε 
νά γίνεται λόγος. Οί οργανώσεις τών περιοχών άδικα περίμεναν κάποια 
κεντρική κατεύθυνση.

Μόνες τους οί ’Επιτροπές τών περιοχών υλοποιούσαν τό έπαναστατι
κό πνεύμα τών άποφάσεων τής 10ης 'Ο λομέλειας, πού άνταποκρίνονταν

40. Αρχεία ΚΕ ιού ΚΚΕ.
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στά συμφέροντα καί τούς πόθους τοΰ λαοΰ. 'Επικεφαλής τοϋ λαοϋ καί τοϋ 
στρατοΰ λευτέρωναν τήν 'Ελλάδα στό όνομα τής ΠΕΕΑ, σά νά μήν υ
πήρχε κυβέρνηση μέ έαμίτες ύπουργούς.

Είχε άποφασιστεΐ —όπως γράψαμε— ή μεταφορά τής £δρας τοϋ ΓΣ 
τού ΕΛΑΣ. Στίς 14 τοΰ Σεπτέμβρη 1944, ξεκίνησε τό πρώτο κλιμάκιο τοΰ 
ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ γιά τή νέα έδρα του, στό χωριό Φουρνά. Μαζί μέ τό στρα
τηγό Σαράφη πορεύονταν καί τά μέλη τής ΠΕΕΑ Σιάντος καί Μάντακας, 
πού μετά τήν ούσιαστική αύτοδιάλυση τής ΠΕΕΑ είχαν «προσκολληθεΐ» 
στό ΓΣ. Τό βράδι τής άλλης μέρας, 15 Σεπτέμβρη, έφτασαν στήν Καστα
νιά. Τά μεσάνυχτα, τής ίδιας μέρας, έπισκέφτηκε τό Σαράφη ένας Ά γ γ λ ο ς  
άντισυνταγματάρχης τής ΣΣΑ καί τοΰ έδωσε τηλεγράφημα τοΰ στρατηγού 
Ουίλσων, πού καλοϋσε τό Σαράφη καί τόν Ζέρβα στήν ’ Ιταλία γιά συνεν
νοήσεις. Ό  "Αγγλος άξιωματικός τοϋ είπε προφορικά πώς ή άναχώρησή 
του άπό τήν Καστανιά πρέπει νά γίνει άμέσως, γιατί περιμένει σύντομα 
άεροπλάνο. Ό  Σαράφης έπιφυλάχτηκε νά δεχτεί. "Ηθελε νά πάρει έντολή 
άπό τήν πολιτική ήγεσία καί νά συνεννοηθεΐ μαζί της γιά τήν άποστολή 
καί τίς δικαιοδοσίες του.

Τό πρωί, στίς 16 Σεπτέμβρη, ό Σαράφης άνακοίνωσε τό τηλεγράφημα 
στούς Γραμματείς τής ΠΕΕΑ Σιάντο καί Μάντακα. Έ μ εινα ν  σύμφωνοι νά 
φύγει ό Σαράφης, καί στή διάρκεια τής άπουσίας του νά τόν άντικαταστή- 
σει ό Μάντακας. Οι όδηγίες πού δόθηκαν στό Σαράφη ήταν νά κάνει συ
νεννοήσεις μέσα στά πλαίσια τής συμφωνίας ΣΜΑ-ΕΑΜ τοϋ Ιο ύ λ η  1943 
καί νά άπαιτήσει άμεση άποστολή τοΰ πολεμικού ύλικοϋ, πού προβλεπό- 
ταν άπό τό σχέδιο «Κιβωτός». Θά έπρεπε νά άποκρούσει παράλογες άπαι- 
τήσεις τών Ά γγ λω ν  ύπέρ τοΰ Ζέρβα, τοΰ Ά ντών-Τσαούς καί πιθανότατα 
άλλων, δήθεν έθνικών δυνάμεων, καί νά έπιμείνει άνυποχώρητα νά διορι
στεί άμέσως άπό τήν «έθνική κυβέρνηση» άρχιστράτηγος ό Ό θω να ϊος, 
όπως είχε άποφασιστεΐ στό Λίβανο. "Εγινε σκέψη νά τόν συνοδέψει στήν 
’Ιταλία, σάν έπιτελικός σύμβουλος, ό ταγματάρχης Θ. Μ ακρίδης. Δέν 
μποροϋσε όμως νά γίνει αύτό, γιατί έφευγε τότε ό Παπασταματιάδης γιά 
τήν Πελοπόννησο μέ άποστολή νά άντικαταστήσει τόν "Αρη, ό όποιος 
άνακαλοΰνταν στήν έδρα τοΰ ΓΣ τοϋ ΕΛΑΣ. Ό  διευθυντής τοϋ II Γρα
φείου άντισυνταγματάρχης Προκάκης, πού έμενε στό ΓΣ, ήταν νέος στό 
Επ ιτελείο . Ά ποφασ ίστηκε νά πάει μαζί μέ τό Σαράφη ό νομικός του 
σύμβουλος Κ. Δεσποτόπουλος.

Τό άπόγευμα τής ίδιας μέρας, ό Σαράφης έφυγε γιά τό άεροδρόμιο. 
Οϋτε τό βράδι, στίς 16, οϋτε στίς 17 καί 18 έφτασε άεροπλάνο. Ό  καιρός 
δέν ήταν κατάλληλος γιά προσγείωση.

Τήν νύχτα, στίς 17 Σεπτέμβρη, στήν Καστανιά, έφτασε τό δεύτερο 
κλιμάκιο τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ καί μαζί μ ’ αύτό έφτασε καί ό Ίω αννίδης, μέ 
τόν «άνεργο», άπό τή μέρα πού γύρισε άπό τό Λίβανο, ώς τή μέρα πού 
στάλθηκαν οί ύπουργοί στήν κυβέρνηση τοϋ Παπανδρέου, καί τώρα βοη
θό τοϋ δεύτερου Γραμματέα, Π. Ροϋσο41.

41. Δέν είμαι καθόλου σ ίγουρος, icai σήμερα άκόμα, ά νό  Ροΰσος ήταν βοηθός τοΰ Ίω αννί- 
<>η ή τό αντίθετο. Είναι τόσο μπερδεμένα τά πράγματα καί τέτοιες σχέσεις καί έπιρροές έπικρα-
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Ό  Ίω αννίδης άφησε τό σύνδεσμό του νά φροντίσει γιά τήν διανυκτέ- 
ρευσή τους καί τράβηξε στό σπίτι πού έμενε προσωρινά ό στρατηγός 
Μάντακας. Έ κ ε ΐ ήταν καί ό Σιάντος, πού άρχισε νά ένημερώνει τό συν- 
γραμματέα του σχετικά μέ τήν πρόσκληση καί τήν άπόφασή τους νά άνα- 
χωρήσει ό Σαράφης γιά τήν Ιτα λ ία . Ξαφνικά σηκώνεται άπό τή θέση του 
ό Ίω αννίδης καί, κουνόντας άπειλητικά τά «χεράκια» του μπροστά στό 
πρόσωπο τοΰ Σιάντου, φώναξε μέ σκληρότητα καί έκδηλο μίσος:

— Τί βλακείες είναι αύτές! Πώς τόλμησες νά άποφασίσεις γιά τόσο 
σοβαρά ζητήματα χωρίς νά μάς ρωτάς! Πότε Οά σταματήσουν, έπιτέλους. 
αύτές οί «κουτουράδες»;

Ό  Σιάντος έπίσης θύμωσε. Δέν έχασε όμως τήν ψυχραιμία του.
— Σταμάτα Γιάννη, νά μιλήσουμε. Τί κακό βλέπεις στίς έντολές πού 

δώσαμε στό Σαράφη;
Τόν διέκοψε ό Ίω αννίδης καί είπε: — Δέν ξέρω τί κακό έγινε. "Ενα 

ξέρω, πώς πήρες άπόφαση μόνος σου καί έστειλες τόν Σαράφη χωρίς νά 
τοΰ δώσεις γραπτές τίς έντολές!

Τότε ξέσπασε καί ό Σιάντος καί λέει: — Τί άξία είχαν οί γραπτές 
έντολές πού είχαμε δώσει στήν άντιπροσωπεία μας, όταν έφευγε γιά τό Λί
βανο; Ά σ τ α  αύτά καί κάτσε νά συζητήσουμε. Ό  Σαράφης είναι άκόμα 
στό άεροδρόμιο. "Αν θέλεις τώρα τόν άνακαλοΰμε. Μ;ά τέτοια λύση πολύ 
θά τήν ήθελα. Δέν τό άποφάσιζα, γιατί σύ πάντα ύποστήριζες πώς δέν 
πρέπει νά τά βάζουμε μέ τούς "Αγγλους4-.

Οί φωνές άκούγονταν στό δρόμο. Ό  Ροΰσος, —όπως έχει γράψει— 
άκουσε τίς φωνές καί έτρεξε νά καθησυχάσει τούς δυό Γραμματείς.

Οί πρώτες διαταγές τοΰ Σκόμπυ στόν ΕΛΑΣ
Τήν άλλη μέρα, 17 Σεπτέμβρη, έφυγαν όλοι άπό τήν Καστανιά γιά τό 
χωριό Φουρνά. 'Ε κεί τό ΓΣ δέχτηκε ένα τηλεγράφημα τοΰ Παπανδρέου 
πού έδινε έντολή στό Σαράφη νά όρίσει άντικαταστάτη του γιά τόν καιρό 
τής άπουσίας του. "Ενα δεύτερο τηλεγράφημα πληροφορούσε τό ΓΣ τοΰ 
ΕΛΑΣ ότι ή «κυβέρνηση», (προσωπικά ό Παπανδρέου, μέ άγνοια τών 
υπουργών τοΰ κινήματος), διόριζε άρχιστράτηγο τών ελληνικών τακτικών 
καί άντιστασιακών δυνάμεων τόν "Αγγλο στρατηγό Σκόμπυ. Ταυτόχρονα 
μετάδινε διαταγή τοΰ Σκόμπυ σχετικά μέ τόν άφοπλισμό τών ταγμάτων 
άσφαλείας. Σύμφωνα μ ' αύτή καλούνταν οί ταγματασφαλίτες καί οί άλλοι 
γερμανοοπλισμένοι νά περάσουν στίς περιοχές πού βρίσκονταν άντάρτες 
καί, όσοι θέλουν, μποροΰν νά καταταχτοΰν στά τμήματα καί νά πολεμή
σουν τούς Γερμανούς, οί άλλοι νά παραδώσουν τόν όπλισμό τους. Στίς 
λεύτερες περιοχές, νά παρουσιάζονται στίς έλληνικές στρατιωτικές άρ
χές καί μέ τή μεσολάβηση "Αγγλων άξιωματικών νά άφοπλίζονται καί νά

τοϋσαν στό στενό έκεΐνο ήγετικό κύκλο, πού γιά νά ξεμπερδευτούν δέν άρκοΰν μονάχα «μαντι
κές» ικανότητες.

4 2 .'Ο Γιάννης Π ετσόπουλος. στό βιβλίο του - Πρός τά μέλη τοΰ ΚΚΕ-, Εγραψε σχετικά μέ 
τήν τρομερή'σύγκρουση, πράγματα πού δέν άνταποκρίνονται στήν άλήθεια.
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περιορίζονται σέ στρατόπεδα πού Οά φυλάγονται άπό "Αγγλους, ώσπου 
νά αποφασίσει ή έλληνική κυβέρνηση γιά τήν τύχη τους.

Ή  δεύτερη διαταγή γιά τά τάγματα άσφαλείας, βέβαια, Οά βοηθούσε 
τόν ΕΛΑΣ στίς έπιχειρήσεις του ένάντια στούς Γερμανούς. Ά λ λά , άπό 
τήν άλλη μεριά, ή κοινοποίησή της έπισημοποιούσε τήν αύθαιρεσία τοΰ 
Παπανδρέου καί αναγνώριζε τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ σάν άρχιστράτηγο καί τών 
άνταρτών τόν Ά γ γ λ ο  στρατηγό Σκόμπυ. Τό καταπληκτικό είναι ότι δέν 
προσέχτηκε άπό τούς δυό Γραμματείς τοΰ ΚΚΕ αύτή ή σοβαρή άντίφαση 
άνάμεσα στήν άμεση σκοπιμότητα καί ωφελιμότητα τής πιθανής έξουδε- 
τέρωσης τών γερμανοοπλισμένων, καί σ ’ εναν τεράστιο κίνδυνο: νά περά- 
σει όλη ή έξουσία στούς "Αγγλους μέ τήν άναγνώριση τοΰ ξένου άρχι- 
στρατήγου, μέ όλα τά δικαιώματα νά έφαρμόζει μέτρα στρατιωτικής κα
τοχής σέ πολεμική περιοχή. Χωρίς συζήτηση συμφώνησαν καί οί δυό νά 
κοινοποιηθούν καί οί δυό διαταγές στίς μονάδες τοΰ ΕΛΑΣ καί νά δοθεί 
μεγάλη δημοσιότητα στή διαταγή τοΰ άρχιστρατήγου Σκόμπυ. Τά δυό τη
λεγραφήματα στάλθηκαν στό Σαράφη πού βρισκόταν άκόμα στό άερο- 
δρόμιο.

Ό  Σαράφης πρόσεξε αύτή τήν άντίφαση καί άμέσως έπικοινώνησε τη
λεφωνικά μέ τό στρατηγό Μάντακα καί ρώτησε άν διέταξαν τήν έκτέλεση 
αύτών τών διαταγών4' 0. Πήρε καταφατική άπάντηση. Τότε ρώτησε άν ή 
έντολή πού είχε νά επιμένει άνυποχώρητα στό διορισμό τοΰ ΌΟωναίου, 
πού είχε γίνει δεκτός σάν αρχιστράτηγος άπό δλες τίς πολιτικές δυνάμεις 
στό Λίβανο, άνατρέπεται. Παραδέχτηκε ό Μάντακας πώς δέν μπορεϊ νά 
επιμένει ό Σαράφης σ ' αύτή τήν έντολή πού είχε, άλλά τοΰ τόνισε πώς Οά 
πρέπει, πρίν δεχτεί όποιαδήποτε συμφωνία, νά έπικοινωνήσει μέ τούς 
υπουργούς μας καί νά συνεννοηθεΐ μ ' αύτούς. Γιά νά δώσει μεγαλύτερο 
κύρος στά λόγια του. ό Μάντακας τόνισε πώς μέ δλα όσα τοΰ είπε είναι 
σύμφωνοι καί ό Σιάντος καί ό Ίω αννίδης.

Ό  άνεύθυνος χειρισμός στή λύση ένός τόσο σοβαροΰ προβλήματος, 
πού άπό τήν πρώτη στιγμή πού έμφανίστηκαν "Αγγλοι άξιωματικοί στά 
ελληνικά βουνά ή πολιτικοστρατιωτική ήγεσία τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ πάντα 
επίμονα καί σταθερά άπέκρουε, ήταν άκόμα μιά άπόδειξη δτι ή ήγεσία 
είχε έκτροχιαστεί. Είχε χάσει κάθε αίσθημα πολιτικής εύθύνης άπέναντι 
στό λαό καί τό κίνημα, πού μέ ένθουσιασμό καί Ουσίες συνέχιζαν τόν 
πόλεμο καί λευτέρωναν δλη τήν 'Ελλάδα. Ή  έντολή πού δόθηκε στό Σα
ράφη νά συνεννοηθεΐ μέ τούς ύπουργούς είναι τόσο άνεύθυνη, πού δείχνει 
πώς οί δυό «έγκέφαλοι» τοΰ ΚΚΕ είχαν ξεχάσει δλες τίς έμπειρίες άπό τίς 
παραχωρήσεις τής άντιπροσωπείας τοΰ κινήματος στό Λίβανο. "Εδιναν, 
γιά μιά άκόμα φορά, τή δυνατότητα στό Σβώλο νά παίξει τόν μοιραίο γιά 
τό λαϊκό έπαναστατικό κίνημα ρόλο του.

<2α .Ό  Σαράφης στή σελ. 433 τού βιβλίου του «Ο ΕΛΑΣ·· έγραφε: « Ή  διαταγή αύτή πού nu- 
ι>ιο πίαζε τό στρατηγό Σκόμπυ σάν αρχηγό τών ελληνικών δυνάμεων ήταν αντίθετη μέ τίς όκι- 
γο /ί:ς πού είχα πάρει όταν συζήτησα μέ τούς Μάντακα καί Σιάντο. γιατί έπρόκειτο νά έπιμι:ί- 
w.i(u; στό διορισμό ελληνα αρχιστράτηγου, τοΰ στρατηγού ΌΟωναίου...».
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ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΓΛΥΣΤΡΗΜΑ

Στή Γκαζέρτα τής 'Ιταλίας
Στίς 20 τοΰ Σεπτέμβρη, επιτέλους, ό καιρός είχε βελτιωθεί καί επίτρε
ψε στόν “Αγγλο αεροπόρο, κατά τό μεσημέρι, νά προσγειώσει τή «Ντακό
τα» του στό άεροδρόμιο τής έλεύθερης Ε λλάδ ας. Δυό άλλα αγγλικά άερο- 
καταδιωκτικά έμειναν στόν αέρα καί περιπολοΰσαν. 'Αμέσως ανέβηκαν ό 
Σαράφης καί ό Δεσποτόπουλος, πού συνοδεύονταν καί άπό τόν Θόδωρο, 
τόν σύνδεσμο τοΰ άρχηγοΰ τοΰ ΕΑΑΣ. καί τό άεροπλάνο έφυγε. Μετά 
2 1/2 ώρες περίπου έφτασαν στό Μπάρι καί άπό έκεΐ. τήν άλλη μέρα. 21 
Σεπτέμβρη, στή Γκαζέρτα, έδρα τοΰ ΣΜΑ.

'Α πό τήν πρώτη συνάντηση τών δύο στρατιωτικών αρχηγών τοϋ ελ
ληνικού άντάρτικου, τοϋ Σαράφη καί τοϋ Ζέρβα. μέ τόν διορισμένο άπό 
τό ΣΜΑ καί «επισημοποιημένο»* άπό τόν Παπανδρέου άρχιστράτηγο τών 
συμμαχικών καί ελληνικών δυνάμεων στρατηγό Σκόμπυ, φάνηκαν οί προ
θέσεις τών “Αγγλων καί ή άποικιοκρατική προσωπικότητά του: Τούς διά
βασε ένα σχέδιο έπιχειρήσεων καί χωρίς νά ζητήσει κάν τή γνώμη τους. 
ή νά ζητήσει πληροφορίες γιά τήν κατάσταση, τόν έξοπλισμό καί τίς δυ
νατότητες τών τμημάτων, είπε: « - Αύτές είναι οί διαταγές μου. Μέ τό επι
τελείο μου μπορείτε νά κανονίσετε τίς λεπτομέρειες». Σηκώθηκε, χαιρέτισε 
μ ’ ένα κούνημα τοΰ κεφαλιού του καί έφυγε!

Ό  Σαράφης, καταγγέλοντας μέ άγανάκτηση τήν συμπεριφορά τοϋ 
Σκόμπυ, κατά τήν πρώτη αύτή συνάντηση, στούς ύπουργούς Σβώλο καί 
Ζεΰγο, έπισήμανε τούς κινδύνους πού δημιουργεί ή παραδοχή τοΰ ξένου 
άρχιστράτηγου. Δέν προορίζεται —είπε— νά κατευθύνει πολεμικές επιχει
ρήσεις στήν 'Ελλάδα ένάντια στούς Γερμανούς, άλλά στέλνεται μέ δικαι
ώματα νά ρυθμίζει έσωτερικά πολιτικά προβλήματα καί, όπως έγινε φανε
ρό, άκόμα καί νά παραχωρεί περιοχές, πού λευτέρωνε ό ΕΛΑΣ, στόν ΕΔΕΣ 
καί τόν δοσίλογο συνταγματάρχη Σπηλιωτόπουλο. Ή  άπάντηση τοΰ Σβώ
λου ήταν πολύ χαρακτηριστική, άλλά δέν ξάφνιασε τόν Σαράφη καί τόν 
Δεσποτόπουλο. 'Η τα ν  γνωστή ή θέση του άπό τόν Λίβανο καί μετά. στή 
διάρκεια τής «σκληρής τριμηνίας». Ό  Σαράφης έγραψε στό βιβλίο του: 
« 'Ο συναγωνιστής Σβώλος είπε πώς πρέπει νά είμαστε υποχωρητικοί μιά πού 
μπήκαμε στήν κυβέρνηση, καί πρέπει νά μή συζητάμε γιά μικρά πράγματα. "Ο
τι πρέπει νά ξέρουμε δτι άν δέν μπαίναμε στήν κυβέρνηση, οί “Αγγλοι ετοιμά
ζονταν νά κάνουν κατοχή στήν Ελλάδα καί, κατά συνέπεια, νά πάρουν τά μέ
τρα τονς γιά ν ’ άντιμετωπίσουν τόν ΕΑΑΣ. Μέ τή συμμετοχή μας διαρκώς 
κερδίζουμε έδαφος καί θά έρθει ή στιγμή πού θά μάς κατανοήσουν καλύτερα 
καί θά μάς έχουν έμπιστοσύνη».· Μέ άποκαρδίωση ό Σαράφης πρόσΟεσε: 
«Μέ τό ίδιο πνεύμα μίλησε καί ό συναγωνιστής Ζεύγος». Ζεύγος γιά τούς 
κομμουνιστές σήμαινε φωνή τοΰ ΚΚΕ καί έντολή. Καί μέλη τοΰ ΚΚΕ τό
τε ήταν καί οί δυό άπεσταλμένοι άπό τό Βουνό, —ό Σαράφης καί ό Δε
σποτόπουλος.

Στίς 25 Σεπτέμβρη έγινε σύσκεψη τοΰ Παπανδρέου καί τών υπουργών 
Σβώλου, Ζεύγου, Τσάτσου καί Σγουρίτσα, μέ τούς Σαράφη καί Ζέρβα. ' Ο
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αρχηγός τοΰ ΕΛΑΣ άπαίτησε νά καθοριστούν μέ σαφήνεια οί δικαιοδο
σίες τοΰ Σκόμπυ καί νά άκυρωθεΐ ό διορισμός τοϋ Σπηλιωτόπουλου στή 
Διοίκηση 'Α ττικής, γιατί ήταν 'Α ρχηγός Χωροφυλακής στήν κυβέρνηση 
τοΰ κουΐσλιγκ Τσολάκογλου καί συνεπώς, σάν δοσίλογος, δέν έχει κύρος 
νά έπιβληθεΐ. Ό  Παπανδρέου, —δπως συνήθιζε— άντέδρασε μέ έλιγμούς 
καί πολλές αόριστες υποσχέσεις, άλλά σταθερά καί άνυποχώρητα σέ δ,τι 
άφοροϋσε τά δικαιώματα τών ’Αγγλων καί τοϋ Σκόμπυ στήν * Ελλάδα. Τίς 
προσωπικές του άποφάσεις τίς παρουσίαζε άποφάσεις τής κυβέρνησης καί 
τήν παραμικρή άμφισβήτηση τής ορθότητας τους, τή θεωρούσε έλεγχο 
καί λογοκρισία τοΰ κυβερνητικού έργου. Οί υπουργοί Σβώλος καί Ζεϋγος 
δέν συμπαρατάχθηκαν μέ τόν άρχηγό τοΰ ΕΛΑΣ καί έτσι ό Παπανδρέου 
άπόσπασε πολλά ύπέρ τοΰ Σκόμπυ. άκόμα καί άναγνώριση τοϋ Σπηλιωτό- 
πουλου σάν άρχηγοϋ τών δυνάμεων στήν πρωτεύουσα καί τήν περιοχή τής 
'Α ττικής. Δέν κατάφερε δμως νά άποσπάσει συγκατάθεση τοϋ Σαράφη 
στό διορισμό δοσίλογ<ον στρατηγών στίς Διοικήσεις Μακεδονίας, Πελο- 
ποννήσου κ.ά., πού τόσο ήθελαν οί "Αγγλοι.

Π αρ' όλο πού στά βασικότερα ζητήματα φαινόταν πώς δλοι συμφώ
νησαν, ό Παπανδρέου ήταν άνήσυχος. Σέ μιά στιγμή ό Δεσποτόπουλος, 
άναλύοντας τήν κατάσταση όπως διαμορφωνόταν, διαπίστωσε πώς ή ' Ελ
λάδα Οά λευτερωθεί μόνη της καί οί δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ καί τής ΕΠ Οά 
έχουν εξασφαλίσει τάξη καί ήσυχία, πρίν φτάσουν συμμαχικές καί ελλη
νικές δυνάμεις άπό τό εξωτερικό. Κατάληξε στό συμπέρασμα πώς δέν 
χρειάζονται νά σταλούν βρεταννικά τμήματα. Ό  Παπανδρέου πανικοβλή- 
Οηκε καί —όπως έγραψε ό Σαράφης— είπε πώς «έμπαινε ζήτημα κυβέρ
νησης·». Μέ έπέμβαση τού Σβώλου καί τοΰ Ζεύγου. άποφασίστηκε νά γ ί
νει σύσκεψη μέ τούς "Αγγλους.

Σύσκεψη καί Συμφωνία στήν Γκαζέρτα

I ήν άλλη μέρα, σέ συνεδρίαση "Αγγλων καί άντιστασιακών ' Ελλή
νων στρατιωτικών καί τού Παπανδρέου. δπου βρίσκονταν καί υπουργοί 
καί στρατιωτικοί σύμβουλοι, διαβάστηκε ένα σχέδιο συμφωνίας τοϋ ΣΜΑ, 
τής κυβέρνησης καί τών στρατιωτικών άρχηγών τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ ΕΔΕΣ.

Ό  Σαράφης καί ό νομικός του σύμβουλος ύποστήριξαν πώς δέν χρειά
ζεται ή παρουσία στήν 'Ελλάδα άγγλικοΰ στρατού καί δέν ύπάρχει λόγος 
νά τεΟοϋν οί έλληνικές άνταρτικές δυνάμεις στίς διαταγές Βρεταννοϋ άρχι- 
στράτηγου. Δέν ύποστήριξαν τήν άποψη αύτή οί υπουργοί τοϋ κινήματος. 
Σβώλος καί Ζεϋγος. Αύτοί περιορίστηκαν σέ δυό τροποποιήσεις: Νά ά- 
φαιρεΟεί ή φράση δτι ό Σκόμπυ έπιφορτιζόταν μέ τό καθήκον νά έπι- 
βάλει τό νόμο καί τήν τάξη στήν ' Ελλάδα, γιατί τό καθήκον αύτό είναι 
τής ελληνικής κυβέρνησης καί, δεύτερο, νά άφαιρεθεΐ ή άπαγόρευση στίς 
όργανώσεις άντίστασης νά συλλαμβάνουν δοσίλογους, μέ τό σαφή περι
ορισμό πώς δέν Οά αύτοδικοϋν καί δέ Οά κάνουν κατάχρηση τοΰ δικαι
ώματος αύτοΰ.

Οί προτάσεις έγιναν δεκτές. Μέ τίς τροποποιήσεις δμως αύτές δέν 
διορθώνονταν τά πράγματα. Ή  συμφωνία, δπως διατυπώθηκε, Εβαζε τήν
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Σαράφης. Σκόμπυ. Ζέρβας στή Γκαζέρτα

'Ελλάδα κάτω άπό τή στρατιωτική διοίκηση “Αγγλου αρχιστρατήγου, πού Οά 
έρ/όταν π ρ ο σ κ α λ ε σ μ έ ν ο ς στήν Απελευθερωμένη άπό τόν ΕΛΑΣ χιϋ- 
ρα. Επικεφαλής βρεταννικών στρατιωτικών τμημάτων.

Γιά τό ζήτημα αύτό, πολύ χαρακτηριστικά Εγραψε τότε στό ήμερολό- 
γιό του ό Τσιριμώκος τά παρακάτω:

«Πραγμα τοποιήΟηκε ή συνάντηση Σκόμπυ-Σαράφη-Ζέρβα καί τό σύμφωνο 
τής Γκαζέρτας. 'Επιμονή Τσάτσου-Σγουρίτσα νά μπει σάν Αρμοδιότητα τοϋ 
Σκόμπυ ή τήρηση τής «τάξεως». Μέ Αντίθετη έπιμονή τοΰ Σβώλου ό ΟύΤλσων 
δίνει έντολή καί σβήνεται ή σχετική παράγραφος. Αύτή ή έμφανής έπιθυ- 
μία ι · ' άναμίξουν τοι'κ ~Αγγλους στά έσωτερικά μας δέν είναι μόνο Αηδής 
άλλά καί έπικίνδυνη. Είναι βέβαιο δτι κανείς δέν Ανακατεύεται παρά έκεϊ 
δπου βρίσκει πρόσκληση»**.

Ή  συμφωνία πού ύπογράφτηκε άπό τόν "Αγγλο στρατηγό Ούίλσων, 
τόν πρωθυπουργό Παπανδρέου καί τούς στρατηγούς Σαράφη καί Ζέρβα, 
στίς 26 τοΰ Σεπτέμβρη 1944 πρόβλεπε: «1) "Ολαι αί άνταρτικαί ομάδες αί 
δρώσαι έν Έ  λ λάδι τίθενται ύπό τάς διαταγάς τής ελληνικής κυβερνήσεως έθνι-· 
κής ένότητος. 2) Ή  ελληνική κυβέρνησις θέτει τάς δυνάμεις ταύτας ύπό τάς 
διαταγάς τοΰ στρατηγού Σκόμπυ. δστις όνομάσθη ύπό τοΰ άνωτάτου συμμαχι
κού Αρχιστρατήγου ώς στρατηγός διοικών τάς δυνάμεις έν Έλλάδι. 3) Σνμ- 
φώνος πρός τήν προκήρυξη' έκδοθεΐσαν παρά τής ελληνικής κυβερνήσεακ. οί

43. Βλ. δημοσιεύματα στόν « ’Α νεξάρτητο Tuno» τοΟ Ή λ . Τσιριμώκου.
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ΰρ/ηγοί τών Ελλήνων άνταρτών Οά άπαγορεύσουν πάσαν απόπειραν τών ί/π ' 
αύτών μονάδων ν ' άναλάβουν τήν αρχήν άνά χεΐρας■ τοιαύτη πράςις Οά Οεω- 
ρηΟή ώς έγκλημα καί Οά τιμωρηΟή άναλόγως. 4) "Οσον άφορά τάς Αθήνας, 
οΰόεμία ένέργεια Ο ’ άναληφΟή έκτός υπό τάς άμεσους όιαταγάς τού στρατηγού 
Σκόμπυ. στρατηγού όιοικούντος τάς έν Έλλάόι δυνάμεις. 5) Τά τάγματα άσφα
λείας θεωρούνται ώς όργανα τού έχθρού■ Οά χαρακτηρισΟούν ο>ς εχθρικοί σχη
ματισμοί. έκτός αχ παραδοθούν συμφώνως πρός διαταγάς έκδοθησομένας παρά 
τού στρατηγού όιοικούντος τάς έν Έλλάόι δυνάμεις. 6) "Ολαι αί άνταρτικαί /:/- 
ληνικαί δυνάμεις, πρός τόν σκοπόν όπως τεθεί τέρμα είς τάς όιαμάχας τού πα
ρελθόντος. όηλούν ότι Οά σχηματίσουν έθνικήν ένωαιν Ίνα συντονίσουν τήν 
όράσιν το>ν όιά τό καλύτερον συμφέρον τού κοινού άγώνος. 7) Κατόπιν τής 
αύτό) παραχωρηθείσης υπό τού άνωτάτου συμμαχικού άρχιστρατήγου έξουσίας 
καί άπό συμφώνου μετά τής έλληνικής κυβερνήσεως ό στρατηγός Σκόμπυ έξέ- 
όωκε τάς ουνημμένας όιαταγάς έπιχειρήσεων».

Οί διαταγές τοΰ Σκόμπυ άρχιζαν μέ τήν φράση: «I) Ό  στρατηγός, 
όιοικών τάς /χ  Έλλάιόι δυνάμεις, έςήγησε ότι σκοπός του ήτο ή άνασυγκρό- 
τησις τής χώρας νά όυνηθή ΐ’ ' άναληφΟή υπό τήν καθοδήγησιν τής έλληνικής 
κυβερνήσεως...

Στή συνέχεια οί διαταγές, πού χαρακτηρίζονταν άπό τό επιτελείο τοΰ 
Σκόμπυ «Διαταγές Έ πιχειρήσεω ν», άναφέρονταν στή δικαιοδοσία δράσης 
καί διοίκησης τών τμημάτων τοΰ Ζέρβα (στή περιοχή πού είχε οριστεί μέ 
τό σύμφωνο τής Πλάκας) καί τοΰ ΕΛΑΣ (δλη τήν άλλη ’ Ελλάδα, έκτός 
τής ’Αθήνας). Στό χώρο τής πρωτεύουσας οριζόταν πώς Οά διοικοΰσε ό 
Σπηλιωτόπουλος καί στήν Π ελοπόννησο άξιωματικός πού Οά οριζόταν 
άπό τό Σαράφη, άλλά Οά ήταν κάτω άπό τίς άμεσες διαταγές τοΰ Σκόμπυ. 
Γιά τή Θεσσαλονίκη δέν άναφερόταν διοικητής, άλλά άπαγορευόταν ή 
είσοδος στίς δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ. Ά π οσ τολή  τών δυνάμεων τοΰ Ζέρβα 
καί τοΰ Σαράφη όριζόταν ή παρενόχληση τών Γερμανών πού υποχωρού
σαν, καί καθιστούσε προσωπικά ύπεύΟυνους τούς δυό διοικητές (Σαράφη 
καί Ζέρβα) άπέναντι στόν διοικητή τής Δύναμης 140. δηλαδή τόν Σκόμπυ. 
Χαρακτηριστικό είναι πώς δέ δίνεται καμιά πολεμική άποστολή σέ βρε
ταννικά τμήματα, οϋτε σέ τμήματα τοϋ ελληνικού στρατού τής Μέσης Α 
νατολής. Θεωρούνταν, δμως, αύτονόητο γεγονός ή άμεση άπόβαση βρε- 
ταννικών στρατευμάτων στήν 'Ελλάδα, δίνοντας, μ ’ αύτό τόν τρόπο, δι
καιώματα άνάμιξης τής Α γγ λ ία ς  στά έσωτερικά τής 'Ελλάδας καί προ>το- 
βουλία στή διαμόρφωση τής μεταπολεμικής ζωής στή χώρα.

Γιά μιά άκόμα φορά ή τύχη τοΰ λαϊκού επαναστατικού κινήματος τής 
'Ελλάδας άποφασιζόταν άπό μιά άντιπροσωπεία —καί πιό συγκεκριμένα, 
άπό δυό μόνο πρόσωπα— στό έξωτερικό, πού έκανε άπαράδεχτες υποχω
ρήσεις άπέναντι στούς Ά γγ λο υ ς  καί τήν έλληνική πλουτοκρατία. Αύτοί 
οί δυό, καί κυρίως ό Ζεύγος, σάν πολιτικοί καθοδηγητές, υποχρέωσαν τόν 
έντιμο καί διορατικό στρατιώτη Σαράφη νά πειθαρχήσει καί νά υπογράψει 
μιά συμφωνία πού έβαζε τίς βάσεις γιά μιά νέα, άγγλική αύτή τή φορά. 
στρατιωτική κατοχή καί τήν άποκατάσταση τού προπολεμικού καθεστώτος

44. Σ. Σαράφης ό “ΕΛΑΣ».
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τής έκμετάλλευσης, τής βίας καί τής ύποτέλειας στούς ξένους ιμπεριαλι
στές.

Ή  συμφωνία τής Γκαζέρτας. στήν πρακτική της έκφραση, άφαιρούσε 
άπό τό λαϊκό έπαναστατικό κίνημα τήν ψυχή του, τό ένοπλό του τμήμα, 
τή στιγμή πού βρισκόταν στήν πλήρη άνάπτυξη τής πολεμικής του δρά
σης καί έδινε δλες τίς έγγυήσεις πώς ήταν ικανό νά όλοκληρώσει τό επα
ναστατικό έργο τού λαού καί νά κατοχυρώσει τό νέο λαοκρατικό καθε
στώς. Μέ άλλα λόγια, στή Γκαζέρτα ύπογράφτηκε ή παράδοση τοΰ ΕΛΑΣ στά 
χέρια τών Εχθρών τού λαοΰ καί προετοίμασε τήν όιάλνσή του καί τήν εξόντωσή 
τον. σάν προϋπόθεση Εκμηδένισης τοΰ λαϊκοΰ κινήματος καί όλων τών επανα
στατικών κατακτήσεων τοΰ λαοΰ.

Τί έφταιξε;

Μιά όλιγομελής άντιπροσωπεία, —δπως γράψαμε, δυό μόνο πρόσωπα— 
έδωσαν έντολή νά υπογράφει ή ληξιαρχική πράξη τοΰ θανάτου τού 
ΕΛΑΣ καί νά νομιμοποιηθεί ή έπιβολή τής βρεταννικής στρατιωτικής κα
τοχής στήν άπελευϋερωμένη, άπό μόνες τίς δυνάμεις τοΰ ελληνικού λαοΰ. 
' Ελλάδα. ' Η πράξη, δπως καί άν έξεταστεΐ, δέν μπορεΐ παρά νά θεωρηθεί 
π ρ ο δ ο σ ί α .  Μπορεΐ, δμως, νά άποδοθεϊ ή ευθύνη άποκλειστικά στά 
δυό πρόσωπα τής ήγεσίας τοΰ λαϊκού κινήματος; Δηλαδή, μπορεΐ νά κα- 
τηγορηθούν οί Ζεΰγος καί Σβώλος δτι αύθαίρετα δέχτηκαν μιά προδοτική 
συμφωνία: Δέν ήταν ή πράξη τους σύμφωνη μέ τήν γενική γραμμή πού 
είχε χαράξει καί προωθούσε ή ήγεσία τού κινήματος, —άκόμα καί μέ τήν 
άποστολή τών υπουργών στήν κυβέρνηση τοΰ Παπανδρέου;

Νομίζουμε δτι οί υπουργοί τοϋ κινήματος, καί συγκεκριμένα ό Ζεΰγος 
καί ό Πορφυρογένης, θά μπορούσαν νά κατανοήσουν τίς άντιδράσεις τοΰ 
άρχηγού τού ΕΛΑΣ καί τού νομικού του συμβούλου, πού μετάφερναν τό 
πνεύμα τού λαοΰ καί τοΰ στρατοΰ άπό τήν άγωνιζόμενη 'Ελλάδα καί νά 
άρνηθοΰν τή συμφωνία καθυπόταξης τής 'Ελλάδας καί τού λαοΰ. Τό έπι- 
χείρημα τού Ζεύγου πώς μιά άρνηση τής συμφωνίας 6ά είχε σάν άποτέ- 
λεσμα τή διάλυση τής κυβέρνησης καί τέτοια έντολή δέν είχε, άποκαλύ- 
πτει. βέβαια, τήν κατεύθυνση τής ήγεσίας, δέν δικαιολογεί, δμως, τήν 
στάση ενός κομμουνιστή ήγέτη πού έχει συναίσθηση τών εύθυνών του.

Ή  κύρια, όμως, εύθύνη άνήκει στήν άνώτατή ήγεσία τού κινήματος 
καί πρωταρχικά τού ΚΚΕ. Τίς αιτίες πρέπει νά τίς άναζητήσουμε καί νά 
τίς καταγράψουμε στό βασικό Ιδεολογικό καί πολιτικό λάθος Εκτίμησης τοΰ 
χαρακτήρα τοΰ δεύτερου παγκόσμιου πολέμου καί τής μεγάλης άντιαξονικής 
Συμμαχίας. Τό λάθος αύτό. σέ συνδυασμό μέ τήν υποτίμηση τών δυνάμεων τοΰ 
μεγάλου επαναστατικού έαμικοΰ συνασπισμού καί τήν ύπερεκτίμηση τών δυνα
τοτήτων τών “Αγγλων ιμπεριαλιστών νά Επέμβουν στήν 'Ελλάδα καί τής ντό
πιας πλουτοκρατίας νά άμφισβητήσει μέ ένοπλη άντιπαράθεση τήν Εξουσία άπό 
τόν λαό. οδήγησαν στήν πολιτική τών υποχωρήσεων καί παραχωρήσεων.

"Ολες οί καθοδηγήσεις τού ΚΚΕ, σ* όλα τά Σώματα πού έγιναν μετά

407



τήν Βάρκιζα καί μέχρι σήμερα, τοποθετούν τή συμφωνία τής Γκαζέρτας 
άνάμεσα στά μεγάλα λάθη τοϋ έθνικοαπελευθερωτικοΰ κινήματος καί τοϋ 
κόμματος4\  'Εμείς θεωρούμε τήν συμφωνία τής Γκαζέρτας σά στρατιωτική 
συνθηκολόγηση, ύστερα άπό τήν πολιτική συνθηκολόγηση πού είχε γίνει μέ 
τήν αποδοχή τής συμφωνίας τοΰ Λίβανου καί τήν είσοδο τοΰ κινήματος 
στήν .κυβέρνηση. Ούτε,δμως, ή συμφωνία τοΰ Λίβανου, ούτε καί τής Γκα
ζέρτας είναι ή αιτία γιά τήν όποία χανόταν ή έθνικολαϊκή έπανάσταση. 
Καί τά δυό έγκληματικά, μποροΰμε νά πούμε προδοτικά, λάθη είναι ΠΑ- 
ΡΑΓΩΓΑ τοϋ κύριου λάθους πού ύπογραμμίσαμε παραπάνω. Κάνοντας λά
θος στίς έκτιμήσεις της, ή ήγεσία έχασε τόν προσανατολισμό καί τήν έ- 
παναστατική προοπτική της. Ξέχασε τόν ταξικό χαρακτήρα τού πολέμου 
καί τήν συμπτωματικότητα, —δηλαδή τήν περιορισμένη γιά μιά συγκεκρι
μένη περίοδο— (δσο οί άξονικές δυνάμεις άποτελοΰσαν άπειλή γιά δλους 
τούς συμμάχους καί τήν ανθρωπότητα) συμμαχία τής Σοβιετικής "Ενωσης 
μέ τήν ’Αγγλία καί τήν ’Αμερική. Θεώρησε τήν συμμαχία σταθερή καί 
μόνιμη, τουλάχιστο γιά μιά μακρά περίοδο, μέχρι τήν όριστική έξαφάνιση 
τ ι Γ φασισμού άπό τή συνείδηση τών άνθρώπων. Σάν συνέπεια έβλεπε τή 
ό\ \ ιτοτητα καί τήν ανάγκη νά δημιουργηθεΐ καί στήν 'Ε λλάδα μιά 
μακι ■ >ττρόθεσμη συμμαχία τών λαϊκών έπαναστατικών δυνάμεων μέ τήν έλ- 
ληνικ 'ί πλουτοκρατία. Μιά τέτοια συμμαχία μπορούσε νά γίνει μέ είρηνι- 
κά μ; f.'i καί μέ παραίτηση τοΰ λαϊκού έπαναστατικοΰ κινήματος άπό τό 
έπανιι · ιτικό πρόγραμμα τοΰ ΕΑΜ, τίς λαϊκές έπαναστατικές κατακτή
σεις κιιι. πάνω ά π ’ δλα, παραίτηση άπό τίς ένοπλες δυνάμεις τού ΕΛΑΣ 
καί τ ή̂  *ΞΠ.

Ή  ί^ογραφή τής συμφωνίας τής Γκαζέρτας άποδόθηκε, άπό πολλούς 
σέ επιβολή τής Σοβιετικής Κ υβέρνησης πάνω στήν «υποταγμένη στά 
κελεύσματά της» ήγεσία τοΰ ΚΚΕ. "Ολοι άγνοοΰν τό παρακάτω δημοσί
ευμα τής έποχής έκείνης.

«ΔΙΑΨΕΥΣΗ»

Τό Πρακτορείο ’Ελεύθερη 'Ελλάδα άνακοίνωσε στις 24 Αύγούστου τά 
άκόλουθα:

Σχόλια τον έζωτερικοΰ τύπου, πού μεταδόθηκαν άπό έκπομπές τοϋ σταθμού 
Λονδίνου καί Καΐρου. άναφίρουν δτι ή άπόφαση τής ΠΕΕΑ, τοΰ ΕΑΜ καί τοΰ 
ΚΚΕ νά συμμετάσχουν στήν Κυβέρνηση Παπανδρέου πάρθηκε ΰστερα άπό έπέμ
βαση τής Σοβιετικής "Ενωσης καί τής έδώ Σοβιετικής Στρατιωτικής Άπο
στολής.

Οί αρμόδιοι κύκλοι διαψεύδουν κατηγορηματικά τούς άνύπαρκτους αυ
τούς ισχυρισμούς»4Λ.

Ά κ όμα καί ό Κ. Δεσποτόπουλος, πού δοκίμασε τήν πίεση τών Σβώλου 
καί Ζεύγου στή Γκαζέρτα, καί έζησε δίπλα στήν ήγεσία —τήν πολιτική

45. Σχετικά μέ τή συμφωνία τής Γκαζέρτας θεωρώ πώς είναι άναγκαϊο νά προσθέσω καί μία 
προσωπική μαρτυρία: Τό κείμενό της στή διάρκεια τοΰ άγώνα δέν συζητήθηκε, οδτε κο ινοποιή
θη κε στά μέλη τής Κεντρικής 'Ε π ιτροπής τοΰ Κόμματος.

46. (Δημοσιεύτηκε στόν παράνομο «Ριζοσπάστη», τής 24-8-44. Ά ρ χ . ΚΕ τοΰ ΚΚΕ.)
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καί τή στρατιωτική—, δπου βρισκόταν τό τελευταίο διάστημα μιά Σοβιετι
κή Στρατιωτική Ά π ο σ το λή , χωρίς νά παραθέτει κανένα στοιχείο, κατά- 
ληξε στόν ϊδιο άφορισμό. Στά 1966 έγραψε:

«... Έν τή πραγματικότητι, τόσον ή ίπίμβασίς των είς τά έσωτερικά τής 
χώρας, έπιτρέψατέ μου νά φρονώ, δτι οΰτι: άφετηρίζονται, οϋτε νομιμοποιούν
ται άπό τήν Γκαζέρταν. “Ας μή εΐμεθα τόσον Αφελείς καί Απλοϊκοί νά τό ύπο- 
στηρίζωμεν, είτε έντεύθεν, είτε έκεΐθεν. 'Αλλού καί Από άλλους, πολύ υψηλό 
τερον τών Ελληνικών παραγόντων ίσταμένους, Εγιναν συμφωνίαι Αφορώσαι καί 
τήν Ελλάδα καί έκεΐθεν»*'.

Βρέθηκαν καί άλλοι πού δίπλα στό Στάλιν έβαλαν καί τό όνομα τοΰ 
Τίτο, πού δήθεν είχε έξουσιοδοτηθεί άπό τήν Σοβιετική "Ενωση νά καθο
δηγεί δλα τά Κομμουνιστικά Κόμματα καί τά κινήματα τής Βαλκανικής. 
Μέ αύτή τήν δήθεν «Ιδιότητά» του, έστειλε στή Γκαζέρτα τόν Α. Τζήμα, 
μέ έντολή πρός τούς ύπουργούς τοΰ έλληνικού έθνικοαπελευθερωτικοΰ 
κινήματος νά δεχτούν τούς δρους τών "Αγγλων. Δέν νομίζω πώς πρέπει νά 
παραθέσω στοιχεία γιά νά άποδείξω τό άβάσιμο τού ισχυρισμού αύτοΰ. Σέ 
μιά έκθεση τοΰ Τζήμα —πού μέρος της θά παραθέσουμε στήν άμέσως έπό- 
μενη παράγραφο— τονιζόταν πώς έκανε ταξίδι άναψυχής, μιά πού δέν είχε 
καμιά δουλειά στό στρατηγείο τοΰ Τίτο!

Είναι πιά καιρός, νομίζω, νά άπαλλαχτοΰμε άπό προλήψεις καί προ
καταλήψεις, άπό ψυχολογικούς τραυματισμούς καί πλέγματα καί νά σκύ
ψουμε πάνω στά πολλά στοιχεία πού υπάρχουν σήμερα γιά νά ξεκαθαρί
σουμε τήν πείρα τοΰ Κόμματος καί τοΰ κινήματος. Μόνο έτσι θά γίνει 
δυνατό νά δοθεί μιά σωστή προοπτική καί γραμμή κατεύθυνσης στό έρ- 
γατικό καί λαϊκό κίνημα. Καί μόνον έτσι μπορεϊ νά ξεπεραστεϊ ή βαθιά 
κρίση πού δέρνει τόν, ιστορικά έπιφορτισμένο, φορέα τοΰ πνεύματος καί 
τής πρακτικής τής έπανάστασης, γιά τή λύση τών ζωτικών έθνικών, 
πολιτικών καί κοινωνικών προβλημάτων, πού έμειναν άλυτα καί πολλα- 
πλασιάστηκαν άπό τότε πού χάθηκε ή έπανάσταση.

Κυβέρνηση απληροφόρητη καί άποσπασμένη ά π ' τή δράση

Ή  άπόφαση τοΰ Τσώρτσιλ νά μετακινηθεί ή κυβέρνηση άπό τήν Μέ
ση Α να τολή  στήν 'Ιταλία  μέ τό πρόσχημα —δπως γράψαμε— πώς θά 
πρέπει νά βρίσκεται κοντά στό 'Επιτελείο τοΰ ΣΜΑ καί νά είναι Ετοιμη 
νά άκολουθήσει τά βρεταννικά τμήματα πού θά λευτερώσουν τήν 'Ελλάδα, 
άποδείχτηκε μιά άπό τίς πολλές παγίδες πού έστηναν συστηματικά οί 
"Αγγλοι στό λαϊκό άπελευθερωτικό κίνημα τής ' Ελλάδας: Νά άπομακρυν- 
θοΰν οί υπουργοί, καί κυρίως οί έαμικοί ύπουργοί, άπό τό ζωντανό περι
βάλλον τοΰ ΚαΓρου καί νά άπομονωθοΰν.

Ό  σκοπός τής μετακίνησης φάνηκε άπό τίς πρώτες μέρες τής Εγκατά
στασης τής έλληνικής κυβέρνησης στό χωριό Κάβα ντέι Τιρέννι.

47. Κ. Δεσποτόπουλος στό «Βήμα» τής 24-10-1966.
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Ό  τότε υπουργός Τσιριμώκος, στό ήμερολόγιό του, έγραψε άρκετά 
γιά τή ζωή καί τή συμπεριφορά τών “Αγγλων καί τοϋ Παπανδρέου τίς 
μέρες πού έμειναν οί ύπουργοί στήν ’Ιταλία. Καί ό Ζεΰγος, σέ κομματικά 
σώματα καί συζητήσεις μέ στελέχη τού ΚΚΕ, άναφερόταν στίς «μαύρες» 
μέρες πού πέρασαν στήν ’ Ιταλία, χωρίς καμιά έπαφή καί άκόμα χωρίς ένα 
ραδιόφωνο πού νά τούς πληροφορεί γιά τίς διεθνείς έξελίξεις καί γιά τήν 
' Ελλάδα. Πολύ, όμως, κατατοπιστική νομίζουμε πώς είναι μιά έκθεση τοΰ 
Ά ντρέα  Τζήμα, πρός τήν ΚΕ τοΰ ΚΚΕ, πού <5ν καί γράφτηκε άργότερα 
(στά 1951), διατηρεί τήν ζωντάνια τών προσωπικών του έντυπώσεων καί 
προσφέρει τή συμβολή της στό ξεκαθάρισμα τής πείρας τού ΚΚΕ καί τοΰ 
λαϊκού κινήματος. Παραθέτω μερικά άποσπάσματα σχετικά μέ τό θέμα: 
«Τίς μέρες τοΰ καλοκαιριού μετά τό Λίβανο, είχα πάντα πολύ υποφέρει στό  
νησί τοΰ Βίς. Ή  πολιτική - διπλωματική υπόθεση άλλαξε. Ή  στάση τών 
συντρόφων Γιουγκοσλάβων άλλαξε. Έγώ  Απομακρύνθηκα άπό τό περιβάλλον 
τοϋ Τίτο καί τού 'Επιτελείου του καί στάλθηκα κοντά στόν Ράνκοβιτς. Ά π ό  
τούς μόνιμους πολιτικούς διαπληκτισμούς μου μέ πολλούς Γιουγκοσλάβους 
είχα έκνευριστεΐ... Δουλειά δέν είχα. 'Επαφές μού είχαν κόψει σχεδόν όλοι καί 
μόνο τόν Μάρκο (Ράνκοβιτς) έβλεπα, πού ήταν τότε υπουργός τών έσωτερι- 
κών. Μόλις είχε άναλάβει τά καθήκοντά του. Αραιότερα, ποϋ καί ποΰ, έβλεπα 
τόν Τζίλας...».

Στή συνέχεια ό Τζήμας περιγράφει πώς, δταν έμαθε πώς έφτασαν οί 
ύπουργοί τού κινήματος, μαζί μέ τήν κυβέρνηση, στήν ’ Ιταλία, άποφάσι- 
σε νά ταξιδέψει γιά νά τούς συναντήσει. Πήρε μαζί του τόν σύνδεσμο καί 
διερμηνέα του Μαλκότση, βγήκε στόν κορμό τής Γιουγκοσλαβίας καί 
έφτασε στήν Τεργέστη. Καί ό Τζήμας συνεχίζει:
« 'Αφήνοντας λοιπόν σωφέρ καί αύτοκίνητο, μέ )ταλικό λεωφορείο φτάσαμε στή 
Νεάπολη. Καί έ.κεϊ δμως οι Γιουγκοσλάβοι δέν φάνηκαν περισσότερο πρόθυμοι. 
Τελικά βρήκαμε δυό ~Ελληνες Αξιωματικούς τοΰ πολεμικού ναυτικού πού 
Εξυπηρετούσαν τήν κυβέρνηση καί αφού διαπληκτισθήκαμι: κάμποση ώρα μάς 
είπαν δτι ή ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στό Κάπο ντε... λίγο πιό κάτω άπό 
τή Γκαζέρτα. Μ ' ενα φορτηγό αύτοκίνητο καί Γ rουγκοσλάβους άντάρτες 
φθάσαμε έκεϊ Αργά τή νύχτα.
Ο Καρτάλης μού σύστησε τό Ζεΰγο πού καθόνταν στήν είσοδο άριστερά, πού 
έγώ οϋτε είχα δει ούτε γνώριζα. Μετά ήρθε ό Ποφυρογένης καί πήγαμε όλοι 
μαζί, ό Μαλκότσης καί ενας - δυό Γιουγκοσλάβοι στήν τραπεζαρία, όπου τό 
υπουργικό συμβούλιο έκείνη τήν ώρα ετρωγε. "Ελειπε ό πρωθυπουργός. 
Ή  έμφάνισή μου έκεϊ άφησε φαίνεται πολύ κακή εντύπωση. Οί σ. Ζεύγος καί 
Πορφυρογένης τήν ίδια βραδυά άκόμη μού είπαν πώς πρέπει νά φύγω τό 
ταχύτερο. Καί οί δικοί μας στεναχωρέθηκαν, άν δέν ήταν οί μόνοι πού στεναχω- 
ρέθηκαν. Ά πό τό υπουργικό αύτό συμβούλιο, πού δειπνούσε, όπι.κόμισα 
ορισμένες έντυπώσεις. Οτι όλοι τους, όλοι οί υπουργοί... είχαν παράπονα καί 
ήταν άνικανοποίητοι. Οϋτε άπό τήν τροφή τους. οϋτε άπό τή ζωή τους γενικά 
έκεϊ, καί στήν καραντίνα μέσα στήν όποία ζοΰσαν, ήταν εύχαριστημένοι. ~Οταν 
πληροφορήθηκαν άπό μένα δτι κάνω ταξίδι άναψυχής στήν Ιταλία, ότι τό 
ταξίδι μου αύτό τό διέκοψα μόνο καί μόνο γιά νάρθω νά τούς δώ. γούρλωσαν 
τά μάτια καί κοιτάζονταν μεταξύ τους. Ό  Σβώλος ή ό Τσιριμώκος, ζήτησε, νά
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φορέσω τό δίκωχό μου μέ τό κόκκινο άστρο, πού κρατούσα στήν τσέπη καί 
ικανοποιώντας τό πάθος του γιά τούς σλαύους ζητούσε άπληστα πληροφορίες 
γιά τήν κατάσταση στή Γιουγκοσλαβία πού έγώ έδινα πρόθυμα καί μέ τό 
παραπάνω μάλιστα.
Πολύ περισσότερο οί υπουργοί πού τρώγανε δέν ήταν εύχαριστημένοι άπό τήν 
πολιτική τους δουλειά. Δέν ξέρανε οϋτε νέα, όέν c’/χανε οϋτε ράδιο. "Οταν 
άρχιζαν νά μιλούν γιά τά παράπονά τους προσωπικά ή πολιτικά, ή τραπεζαρία 
γινότανε χάβρα. Τόσο μεγάλη ήταν ή έκρηξη.
~Αν καί έξω άπό τούς δικούς μας. οί υπουργοί δέν μού ήταν συμπαθείς, αν καί 
ανάμεσά τους όιέκρινες άπό τήν πρώτη στιγμή τυχοδιώκτες μεγάλης όλκής. 
Ιδιαίτερα ενα συμβουλάτορα τοΰ πρωθυπουργού, άν καί όέν άκοΐ/σα τίποτε 
παρόμοιο μέ έκείνο πού άκούσαμε τήν άλλ.η φορά στήν Αίγυπτο. Καλοκαίρι 
1943, «Καλώς ήλθατε Κύριοι, γιατί διαλυόμασταν», λόγια υπουργού σέ κοινή 
συνεδρίαση τοϋ 'Ελληνικού 'Υπουργικού Συμβουλίου, μ ’ επιασε πόνος καί 
άγανάκτηση γι ’ αύτή τήν έθνική ταπείνωση καί κακομεταχείρηση πού γινότανε 
στό πρόσωπο τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου. Κάπως πιό άνεξάρτητοι καί 
έλεύθεροι φαίνονταν οί δικοί μας τούς έπηρέαζε δμως κι αύτούς αύτή ή 
Ατμόσφαιρα, άλλοιώς δέν θά μέ ‘βαζαν τό ζήτημα νά φύγω άμέσως.
Ό  Σβώλος ήταν βυθισμένος στήν δασκαλίστικη φλυαρία του, ό Τσιριμώκος 

παρακολουθούσε στοχαστικά κάθε τί καί μόνο ό Καρτάλης φαίνονταν πώς ήταν 
στό στοιχείο του.
'Από τούς ύπουργούς ό Δραγούμης ζήτησε Ιδιαίτερη συνάντηση, πού καθορίσα

με χωρίς νά τήν πραγματοποιήσουμε, γιατί τήν επομένη τό πρωί κιόλας έφυγα. 
Ό  Σβώλος μέ απασχόλησε κάμποση ώρα, τόσο έμενα δσο καί τόν Μαλκότση, 

παρουσία δ/.ων στήν τραπεζαρία.
Τό βράδυ άργά μιλήσαμε λίγο μέ τούς σ. Ζεΰγο. Πορφυρογένη, καθορίσαμε γιά 
τήν επόμενη συνεργασία, τούς Ανακοίνωσα τό ευχάριστο, δτι θά τούς άποκατα- 
στήσιυ έπαφή μέ τό βουνό καί Αποφασίσαμε τήν επομένη νά κάνω μιά τυπική 
επίσκεψη στόν πρωθυπουργό Παπανδρέου.
Τήν άλλη μέρα πολύ πρωί, όέν είχε καλά-καλά τελειώσει ή συνεργασία μας μέ 
τούς σ. Ζεΰγο, Πορφυρογένη, δταν μάς Ανακοινώνουν δτι κάτω μέ περιμένει ό 
πρωθυπουργός Παπανδρέου. Πήγα μαζί μέ τόν σ. Πορφυρογένη. Δέν ξέρω τί 
ήθελε νά πει μέ τήν έπίσκεψή του αύτή, άν ήθελε νά μέ κάνει προσωπική τιμή ή 
άν ήθελε νά δόσει πιό επίσημο χαρακτήρα στή συνάντησή μας καί σέ δσα 
είπο')Οηκαν.
"Εξω άπό τόν πρωθυπουργό ήταν ό Αρχηγός ή  ύπ αρχηγός τοΰ έπιτελείου
συνταγματάρχης Λάιος, ό Ά γγλος  ταγματάρχης Κέννεθ Μάθιους. γνωστός μου 
ήδη άπό τήν Αίγυπτο, ενας άγνωστος ταξίαρχος καί ενας-δύο Ά γγλοι. Ό  
πρωθυπουργός φαίνεται κουρασμένος. "Εξω άπό τούς πολιτικούς λόγους τής 
κούρασης αν τής. ήταν ολοφάνερο πώς ή θύελλα τών παραπόνων καί τών 
άπαιτήσεων πού πρόβαλαν οί συνεργάτες του καί ή Απόλυτη Αδυναμία καί 
μερικδκ κάπως νά τίς ικανοποιήσει, είναι πολύ φυσικό δτι θά τόν κατέβαλαν 
άκόμα πιό πολύ. Ακόμα καί κείνη τή στιγμή ό Πορφυρογένης διάλεξε τήν 
ευκαιρία νά τοϋ θέσει ζήτημα ραδιοφώνου καί νέων. Ό  Παπανδρέου μάς 
δέχθηκε, μέ τά λόγια: «Χθες τό βράδυ άργά μοΰ είπαν πώς ήρθες καί ήρθα νά σέ 
δώ». Χαιρετηθήκαμε μέ οικειότητα. Τόν Παπανδρέου γιά πρώτη φορά είδα στή
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Βουλή τοΰ 1936 άπό μακριά. Ό  λόγος του στό πολιτικό μνημόσυνο τοΰ ' 
Βενιζέλου μοΰ έκανε Εντύπωση, άν καί είχε πολύ στόμφο. ’Αργότερα, τό 1943. 
όταν κατέβηκα άπό τό Βουνό μέ τό Σαράφη στήν 'Αθήνα, πραγματοποίησα στό  
σπίτι τοΰ συμπατριώτη μου Παπαλαζάρου. Ιδιαιτέρου του, τήν έπαφή πού 
ζήτησε δ Σαράφης. Έπαφή Σαράφη - Παπανδρέου. αύτή πραγματοποιήθηκε σέ 
χωριστό δωμάτιο. Έγώ στό ίδιο χρονικό διάστημα μιλούσα μέ τόν Παπαλαζά
ρου. πού τόν βασάνιζε κι αυτόν, όπως καί τόν Παπανδρέου, ό φόβος μή τυχόν 
έχουμε έπαφή μέ τόν Ντιμητρώφ. Δέν ξέρω άν τούς κατασύχασαν οί άρνητικές 
μου βεβακυσεις. Λίγα λόγια μόνο μέ τόν Παπανδρέου άνταλλάξαμε, όταν 
φεύγαμε. Σ ’ αυτό βρήκε τόν καιρό καί διάλεξε νά μοΰ παραπονεΟεϊ δτι τά 
καλύτερα χρόνια τής ζωής του πάνε τζάμπα, χαμένα, ένώ μποροΰσε νά 
δημιουργήσει. Καί όταν έγώ τοΰ άπάντησα «Δέν τ ' άκουσες άπό τόν Σαράφη τί 
άλλο θές, έλα έκεΐ είναι ό δημιουργός», άστραψε, μ  * άρπάξε μέ τά δυό του 
χέρια καί μοΰ είπε: «Πάτε σείς καί γώ άκολουΟΑ, έρχομαι κοντά σας». Αύτά 
στό πόδι όταν φεύγαμε.
Καί τώρα Πρωθυπουργός, άλλά όχι άπό τό δικό μας δρόμο, τό δρόμο τοΰ 
βουνοΰ, άλλά άπ ' τόν άντίΟετο, έρχόταν νά μέ ίδεϊ μέ τόν σ. Πορφυρογένη 
είχαμε άποφασίσει νά τόν έπισκεφθοΰμε. Έ γώ  προσωπικά άγράμματος άπό 
κοινωνικές σχέσεις καί μή ένδιαφερόμένος πολύ γιά τούς τύπους παρά μόνο γιά 
τήν ουσία, ίσιος καί νά μήν τολμούσα νά κάνω αύτή τήν έπίσκεψη μόνο μέ δική 
μου πρωτοβουλία, άν καί Οά μ  ’ ένδιέφερε πολύ νά δω τόν πρωθυπουργό. Ή  
υποκίνηση τοϋ Πορφυρογένη ήταν άποφασιστική καί νά τώρα πού αυτός ήρθε 
νά μέ συναντήσει.
"Υστερα άπό τίς τυπικές πληροφορίες γιά τήν υγεία μου. τό ταξίδι στή  
Γιουγκοσλαβία κλπ. προχώρησε σέ πληροφορίες γιά τήν Γιουγκοσλαβία... Οί 
πληροφορίες πού έδωσα γιά τή Γιουγκοσλαβία ήταν διεξοδικές, συνταρακτικές. 
Δέν ξέρω γιά ποιό λόγο. άν γιά ν ’ άντιδράσει στά πιό πάνω ή άν αύτό 
άποτελοΰσε τόν κύριο σκοπό τής επίσκεψής του. όταν πήρε τό λόγο είπε 
τά εξής χαρακτηριστικά.
« Έ χω  τήν γνώμη ότι τό ένδιαφέρον τής 'ΑΥγλίας γιά τά Βαλκάνια είναι 
άπόλυτο». Λίγος καιρός είχε περάσει άπό τήν συνάντησή μου μέ τόν Τσώρτσιλ. 
γιά τήν όποία μοΰ μίλησε. « "Απ * όσα άκουσα σ  ’ αύτήν, Εβγαλα τό συμπέρασμα 
πώς τό συμφέρον τής ’Αγγλίας γιά τά Βαλκάνια είναι απόλυτον». Καί 
παρακάτω: « Έ χω  τή γνώμη, ότι άν ό Κόκκινος Στρατός προχωρήσει νοτιότε
ρα (βρισκότανε τότε πάνω άπό τήν Ρουμανία) οί σχέσεις μεταξύ τώνσυμμάχων 
θά νποστοΰν κρίση». Καί άλλα πού έγώ δέν θυμάμαι, γιατί δέν δούλεψα στό νοΰ 
μου καί πέρασε πολικ καιρός άπό τότε. Τά πιό κάτω όμως είναι τά βασικά τά 
κύρια.
Κι άμέσως μετά προχώρησε στήν άλλη έρώτηση. "Αν ό Τίτο -υποθέτω ότι 
έν νοούσε τόν ίδιο προσωπικά- μοΰ £βαλε ποτέ ζήτημα Μακεδονικό. Άπάν
τησα είλικρινά δχι, μολονότι, οπως προσέθεσα, πολλές φορές μοΰ δόθηκε ή 
εύκαιρία νά θέσω έγώ τό ζήτημα. Ποτέ δμως δέν πήρα άπάντηση. (  Έδώ πρέπει 
νά κάνω ενα διαχωρισμό: Ά λλ ο  τ ί  έκανε ή προπαγάνδα τους καί άλλο άν έβαζε 
ζήτημα ή κυβέρνησή τους).
Συνεχίζοντας ό Παπανδρέου μοΰ είπε τά εξής χαρακτηριστικά καί έλπίζυ) νά τά 
θυμάται καί ό Πορφυρογένης.
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«Δέν έχω άντίρρηση, άν ό Τιτο είναι διατεθειμένος νά προβεϊ σέ παραχωρήσεις 
στή Νότιο 'Αλβανία υπέρ τής 'Ελλάδας, νά ικανοποιήσω άντίστοιχες βλέψεις 
τοΰ Τίτο στήν Έλληνική Μακεδονία».
Μετά συνεργάστηκα μέ τόν Ζ'εΰγο καί τόν Πορφυρογένη. Τούς ΰποσχέϋηκα ότι 
Οά τούς συνδέσω μέ τό βουνό, πράγμα πού πέτυχα. Έστελνα τά τηλεγραφήμα
τα πού έπαιρνα άπό τήν Ελλάδα στό σ. Ζεΰγο, Πορφυρογένη καί αντίστροφα, 
θυμάμαι τό περιεχόμενο ενός άπό τά πρώτα. Ό  Ίωαννίδης ρωτούσε: Τί 
παθαίνετε μόλις φεύγετε άπό τήν Ελλάδα, πώς χάνετε τόν προσανατολισμό 
σας;
... Ή  έπαφή 'Ελλάδας, Ζεύγου - Πορφυρογένη άποκαταστάθηκε γρήγορα. 
Ή ταν αυτό μιά Ικανοποίηση.
Μόλις ξεκουράστηκα, μέ κάποια άφορμή είδα τόν Τίτο. Άνάφερα όλη τήν 
στιχομυθία μου μέ τόν Παπανδρέου, Ιδιαίτερα ό,τι μού είπε σχετικά μέ τή 
Νότιο Άλβανία-Μακεδονία. Γ ι ' αύτό τό ζήτημα δέν έβγαλε /.έξη. Ταφηαι: νά 
περάσει άπαρατήρητο, ί.νώ καταλάβαινε πολύ κα)Λ ότι σ ’ αύτό κυρίως ζητούσα 
άπάντηση... »4I‘

Ό  Σβώλος κύριο όργανο τοϋ Παπανδρέου
Ή  άτμόσψαιρα στήν Εδρα τής «έθνικής κυβέρνησης» είχε γίνει άσφυ- 
κτική. 'Α ργόσχολοι καί άπληροφόρητοι καθώς ήσαν, —όπως είδαμε στήν 
£κθεση Τζήμα δέν είχαν καμιά έπαφή μέ τήν Ε λ λά δ α , οϋτε καί ένα κοινό 
ραδιόφωνο —κουτσομπόλευαν καί άλληλοϋποβλέπονταν. Συνεδριάσεις τοϋ 
Υ πουργικού  Συμβουλίου δέν γίνονταν. Ό  Παπανδρέου τούς άγνοοΰσε 
καί μόνο τούς "Αγγλους άκουε καί ένεργούσε σύμφωνα μέ τίς υποδείξεις 
τους. 'Ακόμα καί ή θεμελιακή άρχή τής άνοικτής καταγγελίας τών ήγετών 
τών ταγμάτων άσφαλείας καί τής προειδοποίησης τών γερμανοοπλισμένων 
νά σταματήσουν τήν προδοτική δράση καί νά παραδοθοΰν στά ένοπλα 
τμήματα τής έθνικής άντίστασης, δέν έφτασε στόν προορισμό της4''. ’ Ηταν 
τόσο προκλητική ή παραβίαση τής Προγραμματικής Κυβερνητικής Δια
κήρυξης, πού δημιουργήθηκε πρόβλημα παραμονής τών άντιπροσώπων 
τοΰ λαϊκού άπελευθερωτικοϋ κινήματος στήν κυβέρνηση. Ό  Παπανδρέου 
«έμπιστευτικά» άποκαλύπτει στό Σβώλο, πώς δέν έγινε ή άνοιχτή καταγ
γελία, όχι τόσο γιατί δέν τήν θέλουν οί βασιλόφρονες ύπουργοί πού άπει- 
λοΰν μέ παραίτηση, όσο γιατί οί "Αγγλοι φοβούνται πώς άπό έναν τέτοιο 
άφοπλισμό θά ώφεληθεϊ ό ΕΛΑΣ τόσο πολύ, πού Οά γίνει πολύ έπικίνδυνη 
δύναμη, ίκανή νά κρατήσει τήν έξουσία, όταν θάχουν φύγει οί Γερμανοί.

Ό  Παπανδρέου έκμεταλλευόταν μέ μαστοριά τό πλέγμα «σλαβοφο-

48.'Α ρχεία  τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ
49. Ό  Τσιριμώκος, στίς 15 Σεπτέμβρη έγραφε στό ήμερολόγιό του:
••Σήμερα μαθαίνουμε πώς τό τηλεγράφημα πού έστάλη γιά τήν προσωπική καταγγελία τών 

ήγετών ταγμάτων κλπ. δέν Εφτασε στόν προορισμό του. Δημιουργείται ζήτημα τμήματος Κυβέρ
νησης καί άντιπροσώπων. Παντού ή (δια βάση. Δέν τούς ένδιαφέρει ή άπελευθέρωση δσο τό 
πώς θά πάψει τό ΕΑΜ νά είναι ισχυρό.
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βίας» τοΰ Σβώλου. Ά π ό  τή μέρα τής έπαναστατικής αλλαγής στή Βουλ
γαρία καί τής έμφάνισης τών Σοβιετικών δυνάμεων στήν 'Ελλάδα, είχι: 
κερδίσει ένα σοβαρό σύμμαχο: Μέσω Σβώλου άσκεΐ πολύμορφες πιέσεις 
καί αποσπά παραχωρήσεις, τή μιά μετά τήν άλλη.

Στό μεταξύ ό Παπανδρέου πληροφορούνταν άπό τούς Ά γγ λο υ ς  γιά 
τίς ραγδαίες έξελίξεις στήν 'Ελλάδα καί τίς επιτυχίες τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, 
πού έγκαθίδρυε τή λαοκρατική έξουσία σ ' όλες τίς περιοχές πού λευτε
ρώνονταν. Στίς 14 Σεπτέμβρη, ό Παπανδρέου, άπελπισμένος άπό τήν ανυ
παρξία βρεταννικών δυνάμεων στήν 'Ελλάδα καί τήν έπέκταση τής κυ
ριαρχίας τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στίς περιοχές πού απελευθερώνονταν, ζήτησε 
τή βοήθεια τού Τσιριμώκου. Στή συζήτηση διαπιστώθηκε ή ανάγκη κυ
βερνητικής παρέμβασης καί άποστολής κυβερνητικών άντιπροσώπων. γιά 
νά καταργηθοΰν οί Δ ιοικητικές 'Επιτροπές τής ΠΕΕΑ. Ό  Τσιριμώκος 
καί ό Σβώλος άνάλαβαν νά πείσουν τό Ζεύγο νά μή φέρει αντιρρήσεις.

Ό  Ζεύγος, πάντοτε κατάφερνε νά συλλαμβάνει άρκετά καλά τά προ
βλήματα. στίς διάφορες φάσεις τού έΟνικοαπελευθερωτικοϋ άγώνα. Είχε 
όμως —όπως γράψαμε— τήν άδυναμία νά υποκύπτει στίς πιέσεις τού Ί ω 
αννίδη. Φεύγοντας άπό τό Βουνό είχε πάρει κατηγορηματική έντολή νά 
συνεργάζεται αρμονικά μέ τό Σβώλο καί νά άποφεύγει άντιΟέσεις μέ τούς 
άστούς υπουργούς καί τόν Παπανδρέου. γιά νά μή διαταραχτεΐ ή κυβερνη
τική ένότητα καί ή όμαλή «δημοκρατική·* εξέλιξη, μετά τήν άπελευΟεριο- 
ση. Ό τα ν, λοιπόν, βρέθηκε μπροστά στήν άπειλή παραίτησης τού Σβώ
λου, ύποχώρησε καί δέχτηκε νά δοθεί ή δυνατότητα στόν πρωθυπουργό 
νά πάρει όρισμένα μέτρα, πού ύπόδειχναν οί Ά γ γ λ ο ι καί «άπόκλειαν»· 
στρατιωτική έπέμβασή τους*".

50. Γιά τή συνεργασία έκείνη ό Τσιριμώκος έγραψε τότε στό  ήμερόλόγιό του τά παρακάτω: 
«Στή συζήτηση μέ τόν Γ.Π.( Ι4-ΙΧ-44) τό βάζω καθαρά τό ζήτημα. Δέν μπορεΐ νά λυπάται 

κανείς πού "Ελληνες άντάρτες μπαίνουν σέ πόλεις καί χωριά. Τό μόνο πού μπορεΐ νά γίνει είναι 
νά δοθούν όδηγίες, έντολές. διαταγές γιά τό πώς θά συμπεριφερθούν τά στρατεύματα τής άπε- 
λευθέρωσης. 'Α π ' τήν άλλη πλευρά ό Ι.Ζ. (Ζεύγος) θά έπιθυμούσε τήν δλη δουλειά νά τήν κά
νουν οί Διοικ. ’ Επιτροπές τής ΠΕΕΑ χωρίς νά κατανοεί πώς οί Δ.Ε. είναι κυβερν. άντιπρόσωποι 
δσο καί κείνοι πού θά πάνε έκ μέρους τής * Εθνικής Κυβερνήσεως πού βέβαια δέν μπορούν νά 
συνυπάρχουν».
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ΚΙ Φ,ΥΥΛΙΟ ΛΙ Κ Λ ΙΟ  III .Mil ΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

’Από πολιτική καί διπλωματική άποψη οί "Αγγλοι, ό βα
σιλιάς, ό Παπανδρέου καί δλη ή πλουτοκρατική άντίδραση 
εϊχαν κάθε λόγο νά θριαμβολογούν. Τό μεγάλο καί άκατανί
κητο λαϊκό άπελευθερωτικό κίνημα παραχωρούσε τήν μιά 
μετά τήν άλλη, κατακτημένες, μέ άγώνες καί θυσίες, θέσεις 
καί τελικά συνθηκολόγησε, στέλνοντας έκπροσώπους του 
στήν άστική κυβέρνηση τοΰ έξωτερικοΰ. Οί ύπουργοί τοϋ 
λαοΰ γίνονται τό κύριο στήριγμα μιάς κυβέρνησης άνδρεικέ- 
λων, χωρίς καμιά έξουσία καί δύναμη, τήν ώρα άκριβώς πού 
διαλυόταν καί διαγραφόταν τ ό ' άδοξο τέλος της.

Ή  ραγδαία προέλαση τοΰ Σοβιετικού Στρατοΰ στά Βαλκά
νια καί οί έξελίξεις στίς χώρες αύτές, κρατούσαν σέ άγωνία 
τούς νοσταλγούς τοΰ άστικοΰ καθεστώτος καί τούς ’Άγγλους 
ιμπεριαλιστές. Μοναδική διέξοδο είχαν τά πολιτικά μέσα: 
"Επρεπε νά έκμεταλλευτοΰν τίς αυταπάτες καί τήν προσήλω
ση τής ήγεσίας τοΰ λαϊκοΰ κινήματος στήν όμαλή δημοκρα
τική έξέλιξη καί νά άποσπάσουν άπόφαση νόμιμης έπιστρο-
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Οί καπεταναϊοι τού καρτερικού τάγματος Αττικής στήν Πάρνηθα: Γ. Μποτοίνης ■ 
Νικήτας μέ τό αυστραλέζικο καπέλο, Γιάννης Τσαρός - Γαθριώτης χωρίς καπέλο. 

Γιάννης Σταματάκης - Λακιώτης ταγματάρχης, μέ τό δίκωχο καί τό χιτώνιο

φής τής κυβέρνησης καί «πρόσκληση» νά έλθουν στήν 'Ε λ
λάδα αγγλικά στρατιωτικά τμήματα γιά νά έξασφαλίσουν τήν 
τάξη καί τό όμαλό πέρασμα άπό τήν χιτλερική κατοχή στήν 
«έλευθερία». Μέ τή βοήθεια τών υπουργών τοΰ λαοΰ πέτυχαν 
καί αύτή τήν έπιδίωξη: υπογράφτηκε ή συμφωνία τής Γκαζέρ
τας καί συντελέστηκε ή στρατιωτική συνθηκολόγηση. Ό  
ΕΛΑΣ έμπαινε κάτω άπό τήν διοίκηση “Αγγλου στρατηγού.

'Ύστερα άπό μιά τόσο μεγάλη έπιτυχία, θά νόμιζε κανένας 
πώς οί “Αγγλοι καί οί 'Έλληνες ύποτελεΐς τους θά ησύχαζαν. 
Καί όμως δέν ήσύχασαν. Τυπικά τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δεσμεύτηκε 
μέ τή συμφωνία τής Γκαζέρτας. Θά σεβόταν δμως τήν υπο
γραφή του, ή θά έπωφελοΰνταν άπό τήν κατάσταση καί θά 
καταλάμβανε έπαναστατικά τήν έξουσία; Μπροστά στόν κίν
δυνο νά ματαιωθούν όριστικά τά μακροπρόθεσμα σχέδια τής 
Μεγάλης Βρεταννίας, ό Τσώρτσιλ άναλαμβάνει σοβαρές δι
πλωματικές πρωτοβουλίες, γιά νά άποφύγει συμμαχικές έπι-
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πλοκές στήν πρακτική-δυναμική έφαρμογή τοΰ σχεδίου «Μάν
να», καί υποδείχνει τολμηρές ένέργειες στόν Παπανδρέου, 
δπως θά δοΰμε στή συνέχεια.

"Αδικα, δμως, άνησυχοΟσαν οί ντόπιοι καί ξένοι έχθροί 
τοΰ λαοΰ. 'Η ήγεσία τοΰ λαϊκού κινήματος είχε δώσει τό 
πράσινο φώς στό δρόμο τής άντεπανάστασης.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΚΑΖΕΡΤΑΣ

'Αγωνία καί τρόμος
Ή  λεγόμενη κυβέρνηση έθνικής ένότητας καί μετά τήν υπογραφή τής 
συμφωνίας τής Γκαζέρτας έξακολουθοΰσε νά παραμένει στήν ’Ιταλία σέ 
πλήρη αδράνεια. Ό  μόνος πού ήξερε τήν κατάσταση, όπως διαμορφω
νόταν τίς παραμονές τής απελευθέρωσης τής έλληνικής πρωτεύουσας, 
ήταν ό Παπανδρέου. Μάταια, μέ συνεχή τηλεγραφήματα πρός τόν στρα
τιωτικό διοικητή τής ’Αττικής, ζητούσε νά δραστηριοποιηθούν οί πιστές 
στό παλιό αστικό καθεστώς δυνάμεις, νά δραστηριοποιήσουν καί νά άξιο- 
ποιήσουν τίς γερμανοοπλισμένες δυνάμεις τών ταγμάτων άσφαλείας καί 
τών έθνοπροδοτικών συμμοριών. Ά π ό  τούς "Αγγλους, πέρα άπό κάποια 
συμβολική παρουσία μικροτμημάτων καί τήν δραστηριότητα τών συνδέ
σμων άξιωματικών τοΰ ΣΜΑ, τουλάχιστο στήν ΆΘήνα, δέν μπορούσε νά 
περιμένει τ ίπ ο τ’ άλλο. Ή  μόνη έλπίδα πού τοΰ έμεινε ήταν ό Σβώλος. Θά 
έπρεπε νά άσκήσει άκόμα μιά φορά πίεση, όπως έκανε μετά τή συμφωνία 
τοΰ Λίβανου, στήν ήγεσία τοΰ κινήματος, γιά νά έφαρμοστεΐ ή συμφωνία 
τής Γκαζέρτας. Ή τα ν  ό μόνος τρόπος νά μπει στήν Α θ ή ν α  ή κυβέρνηση 
καί ό "Αγγλος «άρχιστράτηγος» Σκόμπυ.

Οί άνησυχίες τών "Αγγλων καί τοΰ Τσώρτσιλ δέν ήταν μικρότερες. 
Είχαν έξασφαλίσει τήν υποστήριξη τών Α μερικανών, άλλά όχι καί τών 
Σοβιετικών, πού θά μποροΰσαν νά τινάξουν στόν άέρα όλες τίς πολιτικές 
καί διπλωματικές έπιτυχίες, πού είχαν άποσπάσει άπό τήν ήγεσία τοΰ λαϊ- 
κοΰ κινήματος.

Τίς άνησυχίες τών Ά γγ λω ν  διατύπωσε στά Απομνημονεύματά του ό 
Τσώρτσιλ: «... "Οταν δμως /.πλησίασε τό φθινόπωρο, δλα τά σχετικά με. τήν 
’Ανατολική Ευρώπη ζητήματα προσέλαβαν όξύτατη μορφή. Αισθανόμουν τήν 

άνάγκη μιας νέας προσωπικής συναντήσεως μέ τόν Στάλιν... Τά σοβιετικά 
στρατεύματα άσκοΰσαν ισχυρή πίεση στό βαλκανικό θέατρο πολέμου, όπου ή 
Ρουμανία καί ή Βουλγαρία εϋρίσκοντο ύπό τήν έζουσίαν των. Ο θρίαμβος τής 
Μεγάλης Συμμαχίας όέν ήταν πλέον παρά ζήτημα χρόνου, καί φυσικά οί ρωσι
κές φιλοδοξίες ηΰζαναν. Ό  κομμουνισμός ώρθωνε τό κεφάλι πίσω άπό τό 
μέτωπο ένώ έβρυχοΰντο τά πυροβόλα: ή Ρωσία ΐ.γινε ό 'Απελευθερωτής, καί 
ό κομμουνισμός τό Ευαγγέλιό της». Καί παρακάτω: «... ή τύχη τής Πολω-
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νιας καί τής Ελλάδας μάς συγκινοΰσε τά μέγιστα... Οί 'Ηνωμένες Πολιτι:ϊι:ς 
συνεμερίζοντο αύτά τά αίσθήματα. άλλά άργησαν νά άντιληφθοΰν τίς διαστάσεις 
πού άποκτοΰσε ή κομμουνιστική έπίδρασις, ή όποια έξεχύνετο σάν πλημμυρίς 
πίσω άπό τίς Ισχυρές στρατιές τοΰ Κρεμλίνου, πολλές φορές καί πρίν άπό αύ
τές». Καί τελειώνει μέ τήν διαπίστωση: «... ”Ημουν βέβαιος ότι δέν Οά κα- 
τωρθώναμε νά λάβω με άποφάσεις μέ τήν Ρωσία, δπως τήν έποχή πού ίδη- 
μιουργήθη ή συναδελφοσύνη ένώπιον τοΰ κοινού έχΟροΰ. Ό  Χίτλερ καί ό χ ιτ
λερισμός ή σαν καταδικασμένοι, άλλά τί Οά συνέβαινε υστέρα άπ ' αύτούς;[».

’Ανάλογοι ήσαν καί οί στοχασμοί τοϋ στρατάρχη Σμάτς, πού διατυ
πώνονταν σέ τηλεγράφημά του πρός τόν Τσώρτσιλ, στίς 26 Σεπτέμβρη. 
Κατηγορούσε τόν Τίτο πώς δέν συμπεριφέρθηκε καλόπιστα καί φοβόταν 
πώς τά βρεταννικά συμφέροντα θά δεινοπαθοϋσαν στή Γιουγκοσλαβία. 
«Τά συμβαίνοντα στήν 'Ελλάδα φαίνονται χειρότερα. Τό ΕΑΜ έγκατέστησε τήν 
κυριαρχία του». Συνιστοϋσε νά ένθαρρυνθοϋν οί "Ελληνες φίλοι τής ’Αγ
γλίας καί νά ένισχύσουν τόν Παπανδρέου «... πού κινδυνεύει νά ύποκύψη 
γρήγορα ύπό τά πλήγματα τών στοιχείων τοΰ ΕΑΜ, τά όποια ύπολογίζουν ά- 
σφαλώς στήν σοβιετική υποστήριξη». Στίς 27 τοϋ Σεπτέμβρη, ό Σμάτς, σέ 
νέο τηλεγράφημα πρός τόν Τσώρτσιλ, τόνιζε: «... Ό  έχΟρός πρόκειται νά 
άποσυρΟή άπό τήν 'Ελλάδα, καί πρέπει χωρίς άργοπορία νά κάνωμεν τήν έμφά- 
νισή μας γιά νά έμποδίσωμε τήν χώρα νά πέση κάτω άπό τήν μπόττα τοΰ 
Ε.Α.Μ., καί νά μάς κατηγορήσει ότι τήν ,έ'/καταλι.ίψαμι:»- (!!)

Γιά νά κάνουν όμως οί "Αγγλοι τήν έμφάνισή τους χρειάζονταν δυ
νάμεις καί τέτοιες δέν διέθετε ό στρατάρχης ’Αλεξάντερ. Περνούσε δύ
σκολες μέρες στό ιταλικό μέτωπο καί περίμενε περισσότερες δυσκολίες 
καί απογοητεύσεις, μέ τίς βροχές πού πλησίαζαν.

Ό  Παπανδρέου. πού είχε πικρή πείρα άπό τήν «σκληρή τριμηνία», θε
ωρούσε απίθανη τήν παραδοχή τής συμφωνίας τής Γκαζέρτας άπό τήν ή
γεσία τοϋ ΚΚΕ καί τοϋ ΕΑΜ, χωρίς αντιδράσεις. Δέν άπόκλειε μιά ανοι
κτή καταγγελία τής κυβέρνησής του σάν ξενόδουλης, μέ συνέπεια νά 
προχωρήσει τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στήν έπαναστατική κατάληψη τής έξουσίας. 
"Ολες τίς ελπίδες του στήριξε στό Σβώλο καί τούς στενούς συνεργάτες 
του. Προσπαθούσε μέ κάθε τρόπο νά τούς κρατάει κοντά του. γιά νά τούς 
χρησιμοποιήσει σάν διασπαστές τοϋ λαϊκοϋ απελευθερωτικού συνασπι
σμού, σέ περίπτωση δξυνσης τής κατάστασης. Οί έξελίξεις στήν 'Ε λλά 
δα, καί μετά τήν ύπογραφή τής συμφωνίας τής Γκαζέρτας, καθορίζονταν 
αποκλειστικά άπό τή δράση τών λαϊκών δυνάμεων. Μάταια ό κουΐσλιγκ 
Ράλλης ανακοίνωνε μέ δλα τά μέσα τή συμφωνία δλι^ν τών πολιτικών έλ- 
ληνικών δυνάμεων καί ζητοϋσε άπό τό λαό πειθαρχία καί άναμονή τών 
βρεταννικών τμημάτων. Αύτά θά αναλάμβαναν νά έξασφαλίσουν τήν τάξη 
γιά λογαριασμό τής «Πανεθνικής Κυβέρνησης». Ό  ΕΛΑΣ, μέ τήν πολεμι
κή συμπαράσταση δλου τοϋ λαοΰ, προχωρούσε ακάθεκτος. ’Εξόντωνε τίς 
ελληνόφωνες οπισθοφυλακές τών χιτλερικών, άπελευθέρωνε διάφορες πε

ι. Ού. Τσώρτσιλ. στό ίδιο. Τόμ. 6ος, σελ. 276-277

2. Ού. Τσώρτσιλ. &.π. σελ. 279-280
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ριοχές καί έγκαθίδρυε τή λαοκρατική έξουσία. Τή νέα συμφωνία, όπως 
καί τήν προηγούμενη τοΰ Λίβανου, τή θεώρησε σάν Ενα άκόμη ελιγμό 
«πολιτικής σκοπιμότητας», πού σέ τίποτα δέν άλλαζε τήν κατάσταση. 
Δέν μπορούσε νά περάσει άπό τό μυαλό τών άγωνιστών πώς μιά ήγεσία 
πού όδήγησε τό λαό στό έαμικό θαύμα, ήταν δυνατό νά συνθηκολογήσει 
μέ τίς άντεθνικές δυνάμεις, καί νά σταματήσει τήν έπανάσταση στά πρό
θυρα τής νίκης.

Τό ΕΑΜ τής 'Α θήνας, μέ έπικεφαλής τούς Κ. Νικολακόπουλο καί Β. 
Μαρκεζίνη, μετά τήν έπίσημη άναγγελία τής συμφωνίας τής Γκαζέρτας, 
έκανε πρόταση στούς άρχηγούς τών πολιτικών κομμάτων νά σταματήσουν 
κάθε έπαφή ή διαπραγμάτευση μέ τίς άρχές κατοχής. Νά ύπογράψουν κοι
νή πρόσκληση πάλης. "Ετσι μόνο δέ θά δινόταν ή δυνατότητα στούς Γερ
μανούς καί τά όργανά τους νά καταστρέψουν ιδρύματα ζωτικής σημασίας, 
πού είχαν ύπονομευτεΐ μέ έκρηκτικά. Ή  πρόταση τοΰ ΕΑΜ άπορρίφτηκε. 
Οί πολιτικοί ηγέτες, μέ τηλεγράφημά τους, ζήτησαν άπό τόν Παπανδρέου 
νά «διατάξει» τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ νά σταματήσει κάθε ένέργεια ένάντια στούς 
Γερμανούς καί τούς ταγματασφαλίτες. "Ηθελαν νά σώσουν τά έθνοπροδο- 
τικά αύτά τμήματα, γιατί άποτελοΰσαν τή μόνη οργανωμένη στρατιωτική 
δύναμη, ικανή νά διατηρήσει τήν τάξη στό μεταβατικό στάδιο άπό τήν 
κατοχή στήν «ελευθερία».

Ό  Παπανδρέου. πρόθυμα, άνταποκρίθηκε στό αίτημα αύτό καί έστειλε 
τό παρακάτω καταπληκτικό τηλεγράφημα:

« Σαράφη ν. Ζέρβαν. Σπηλιωτόπουλον.

ΈπληροφορήΟην δτι ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 'Αθηνών έζήτησεν άπό πολιτικούς αρχη
γούς νά ύπογράψουν έπαναστατικήν προκήρυξην, έναντίον Γερμανών. Λαμβά- 
νοντι:ς έκ τούτου αφορμήν διατάσσομεν συγκεκριμένως τά άκόλουθα διά τήν 
περιοχήν 'Αθηνών: 7 /  ήγεσία τοΰ Άγώνος Άπελευθεροχτεως. κάθ ’ όσον 
άφορα τάς ’Αθήνας, εχει αναληφθή, κατά τρόπον άμεσον καί εις ακέραιον ύφ ' 
ημών. Οΰδεμίαν. έπιτρέπομεν έπιθετικήν πρωτοβουλίαν έναντίον Γερμανών καί 
Ταγμάτων Άσφαλείας. καί ούόεμίαν έπίσης έπαναστατικήν ένέργεια ν πρός κα
τάληψη· έξουσίας άνευ είδικής διαταγής μας. Παραγγέλλομεν άπάσας έθνικάς 
δυνάμεις Αθηνών συνεργασθοΰν είς ένιαϊον έθνικόν μέτωπον υπό καθοδήγηση· 
διοικητοΰ ’Αθηνών, τελοΰντες ύπό διαταγάς /ια ς -\

"Εστειλε, όμως. καί ένα δεύτερο τηλεγράφημα, άποκλειστικά γιά τόν 
Σπηλιωτόπουλο, μέ τήν διαταγή:

« "Οταν οί Γν.ρμανοί αποχωρήσουν ή παραδοθοΰν, τά Τάγματα Άσφαλείας 
Οά λάβουν οδηγίας σας ή νά λιποταχτήσουν πρός τά κατοικίας των ή νά παρα
δοθοΰν είς ύμάς. θά έργασθήτε ih· συνδυασμό) μέ τόν Διευθυντή τής Αστυνο
μίας έπί τοΰ ανωτέρω ζητήματος καί θά άποφασίσετε έν καιρώ ποια έκ  τών 
δύο περιπτώσεων είναι προτιμητέα»*.

Μέ ϊδιο περιεχόμενο, στίς 27 τοΰ Σεπτέμβρη 1944. πήρε ό Σπηλιωτό-

3. Φ. Γρηγοριάδης, -Τό άντάρτικο», σελ. 238, τ. So;.
4. Γ. Παπανδρέου, στό ϊδιο, σελ. 139.
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πουλος τηλεγραφική διαταγή άπό τόν «άρχιστράτηγο» Σκόμπυ, ό όποιος 
ζητούσε έπίσης νά μάθει πότε δε θά υπάρχουν Γερμανοί στήν 'Ελλάδα 
γιά νά «εισβάλει» μέ τά βρεταννικά τμήματα.

Ό  στρατηγός Θ. Τσακαλώτος, μετά τόν πόλεμο, άποκάλυψε τό ρόλο 
καί τήν άποστολή τοΰ Σπηλιωτόπουλου, στό στάδιο τής «άλλαγής φρου
ράς», δηλαδή τοΰ περάσματος άπό τή γερμανική, στή νέα βρεταννική 
κατοχή:

«Πρώτη ένέργεια τής Στρατιωτικής Διοίκησης, -έγραψε στό βιβλίο του 
«Σαράντα χρόνια στρατιώτης τής ' Ελλάδος»— ήταν ή όργάνωσις τοΰ έπιτε
λείου. ό έφοδιασμός καί ή στρατιωτική όργάνωσις τών έθνικών ομάδων, ή σύν
ταξη ένός σχεδίου ένεργείας προβλέποντος τήν διατήρησιν τής περιοχής τών 
’Αθηνών... Α ί άπόρρηται διαταγαί τής κυβερνήσεως (Παπανδρέου) είναι κατη- 

γορηματικαί. Καμμία έμπιστοσύνη είς τόν ΕΛΑΣ καί ΕΑΜ καί καμμιά συνεργα
σία διά τήν τήρησιν τής τάξεως. 'Ατυχώς μερικοί άνώτεροι αξιωματικοί δέν 
πειθαρχούν έχοντες τήν γνώμην δτι εφ ' δσον 5 υπουργοί τοΰ ΕΑΜ συμμετέχουν 
είς τήν κυβέρνησιν πρέπει ή τάξις νά τηρηθεί καί διά τών μονάδων αΰτοΰ. Ή  
τοιαύτη άντίληψης άποκρούεται μέ άγανάκτησιν. καί λαμβάνονται κυρώσεις 
έναντίον των... Τά Τάγματα Άσφαλείας εϋρίσκονται εις δυσχερεστάτην θέσιν. 
διότι έχουν άποκηρυχθεΐ ύπό τής Κυβερνήσεως ώς προδοτικά. Καταλλήλως 
δμως ό Στρατιωτικός Διοικητής τά ειδοποιεί νά συνεχίσουν τήν υπηρεσίαν 
των... Χρειάζονται αύτά ιός άντίπαλοι κατά τοΰ ΕΑΜ

Τίς ύποδείξεις τοΰ Παπανδρέου καί τοΰ Σκόμπυ προσπάθησε νά πραγ
ματοποιήσει ό Σπηλιωτόπουλος. Στό έργο του είχε συμπαραστάτες όλους 
τούς νοσταλγούς τοΰ παλιού καθεστώτος μέ πρώτους καί καλύτερους τούς 
κουΐσλιγκς, τούς έθνοπροδότες καί τούς κάθε λογής υπόλογους γιά συνερ
γασία μέ τούς κατακτητές. Κύρος όμως καί άναγνώριση άπό τόν άγωνιζό- 
μενο λαό δέν άπόκτησε. Καί δέν μποροΰσε ν" αποκτήσει γιατί δέν ήταν 
μόνο ό ’Α ρχηγός τών Σωμάτων Ά σ φ αλείας στήν πρώτη κατοχική κυβέρ
νηση τοΰ Τσολάκογλου: ήταν άκόμα ένας άπό τούς άρχηγούς τών έγκλη- 
ματικών όργανώσεών πού δροΰσαν άπό κοινοΰ, ή παράλληλα, μέ τούς κα
τακτητές. Τό δνομά τους συνδεόταν μέ τά μπλόκα καί τίς ένοπλες τρομο
κρατικές έπιθέσεις στίς συνοικίες τής Α θήνας. Ό  άθηναϊκός λαός τόν 
μισούσε θανάσιμα.

OC ταγματασφαλίτες, οπισθοφυλακή τών Γερμανών πού έφευγαν
Είμαστε στόν άποφασιστικό μήνα, — τόν Ό κτώ βρη  τοΰ 1944— καί δέν 
υπήρχε οϋτε ένα μικρό στρατιωτικό τμήμα τών "Αγγλων ή τής έλληνι
κής κυβέρνησης στήν 'Ελλάδα. Οί Γερμανοί περιορίζονται δλο καί πε
ρισσότερο σέ μερικές πόλεις καί κόμβους στό μήκος τών κεντρικών συγ
κοινωνιακών άρτηριών, καί μέ άπεγνωσμένες προσπάθειες θέλουν νά κρα
τούν έλεύθερο τό δρόμο γιά τίς φάλαγγες πού πορεύονται άπό νότο πρός

5..Θ. Τσακαλώτος. στό ’ίδιο.
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βορρά. Παντού δέχονται χτυπήματα άπό τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Καί Γσως δέν Οά 
κατάφερναν τότε νά βγάλουν άπό τήν 'Ε λλάδα οϋτε Ενα στρατιώτη τους, 
άν δέν βρίσκονταν οί κάθε λογής γερμανοοπλισμένοι, ξενόδουλοι καί 
φασίστες, πού Επαιζαν τόν άθλιο ρόλο τής όπισθοφυλακής τών χιτλε
ρικών.

Στήν Πελοπόννησο, —δπως γράψαμε— ή ένοπλη άντίσταση τών ταγ
ματασφαλιτών καί τών γερμανοοπλισμένων τοϋ ΕΣ ήταν τόσο σκληρή 
καί αιματηρή, πού δικαίωνε τήν έμπιστοσύνη πού τούς είχαν οί κατακτη
τές, δίνοντάς τους, ώς τήν τελευταία στιγμή τής παρουσίας τους στήν ' Ελ
λάδα, άφθονο όπλισμό, άκόμα καί βαριά δπλα. Τέτοιο πείσμα καί τόσο 
μίσος ένάντια στίς έλληνικές άπελευθερωτικές δυνάμεις, τό Ερμήνευσαν 
οί έχθροί τοϋ λαϊκού κινήματος σάν έκδήλωση υπεράσπισης τοϋ καπιτα
λισμού άπό τήν κομμουνιστική άπειλή, ή άγανάχτηση γιά τίς «αύθαιρε- 
σίες»> καί τά «έγκλήματα» τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Τό πρώτο, δτι δηλαδή ό έξοπλισμός τους μέ γερμανικά δπλα ύπαγο- 
ρεύτηκε άπό τήν άπόφασή τους νά προασπίσουν τό καπιταλιστικό καθε
στώς, άναμφισβήτητα ισχύει γιά τό μεγαλύτερο μέρος τών έμπνευστών 
καί τών στελεχών τών ταγμάτων άσφαλείας καί τών λεγόμενων «έθνικιστι- 
κών όργανώσεων». Δέν ισχύει δμως γιά τούς «τσολιάδες» καί τούς άλλους 
ξενοοπλισμένους άπλούς, νά ποϋμε, φαντάρους. Τό δεύτερο, ότι δηλαδή 
έντάχθηκαν στά προδοτικά τμήματα γιατί μόνο σ ’ αύτά μπορούσαν νά 
βροϋν δπλα γιά νά «φυλαχτούν» άπό τίς έαμικές «πιέσεις» καί «αυθαιρε
σίες», ή νά «Εκδικηθούν» γιά κάποια ζημιά ή ταπείνωση πού δοκίμασαν οί 
ίδιοι, ή κάποιος άπό τούς δικούς τους, έχει δόση άλήθειας γιά Ενα τμήμα, 
πολύ μικρό. Ό  κύριος, δμως, όγκος τών προδοτικών αύτών τμημάτων ά- 
ποτελοϋνταν άπό άπλούς ανθρώπους τοϋ μόχθου καί τής στέρησης πού 
έκβιάστηκαν, στρατεύθηκαν ύποχρεωτικά μέ αποφάσεις τών κουΓσλιγκς. ή 
τοπικών «κρατικών» όργάνων, έξαγοράστηκαν, παρασύρθηκαν, ή ύπέκυ- 
ψαν στήν άδυσώπητη πίεση τής πείνας. "Ενοπλα τμήματα, συγκροτημένα 
άπό τέτοιες κατηγορίες στρατευμένων άνθρώπων, δέν θά μπορούσαν νά 
άνταποκριθοϋν στούς σκοπούς έκείνων πού τά έξόπλιζαν καί τά συντη
ρούσαν.

"Επρεπε νά γίνουν άντιλαϊκά δργανα, νά βάψουν τά χέρια τους στό 
αίμα καί νά κοπούν όλότελα καί όριστικά τά γεφύρια τής έπιστροφής τους 
στόν έθνικό κορμό. Δάσκαλοί τους καί υποδείγματα γιά μίμηση, θάπρεπε 
νά γίνουν τά τέρατα τών S. S. ’Από τόν καιρό πού πέρασαν κάτω άπό τήν 
διοίκηση τών άπάνθρωπων αύτών χιτλερικών σχηματισμών καί άρχισαν 
νά συμμετέχουν στίς τρομοκρατικές έπιδρομές ένάντια στόν άμαχο πληθυ
σμό, στά φριχτά βασανιστήρια καί τίς όμαδικές Εκτελέσεις ' Ελλήνων πα
τριωτών, έγιναν κτήνη, χειρότερα άπό τούς δασκάλους τους, —δπως ομο
λογούσαν οί ίδιοι οί Γερμανοί.

Τέτοιοι έγκληματίες ήταν πολύ φυσικό νά φοβούνται τό λαό καί κυ
ρίως τούς αγωνιστές· νά μήν πιστεύουν στίς διαβεβαιώσεις πώς άν παραι
τηθούν άπό κάθε άντίσταση καί παραδώσουν τά δπλα, δέν θά έχουν νά 
πάθουν τίποτα· καί νά πολεμοϋν περιμένοντας τούς "Αγγλους καί τά δργα
να τοΰ Παπανδρέου νά φτάσουν νά τούς σώσουν. Στούς υπολογισμούς
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αύτούς δέν είχαν άδικο. Οί "Αγγλοι καί ή πλουτοκρατική δλιγαρχία . μήν 
έχοντας άλλες, πιό παστρικές καί πιστές δυνάμεις στό έσωτερικά τής ' Ελ
λάδας, βασίζονταν στούς γερμανοοπλισμένους γιά τήν στελέχωση τής 
μελλοντικής έκτελεστικής έξουσίας τους καί τοϋ κρατικού τους μηχανι
σμού.

Τό κοινό ταξικό συμφέρον τών "Αγγλων, τής έλληνικής πλουτοκρα
τίας καί τών ήγετών τών έθνοπροδοτών συνέπεσε καί μέ τά ειδικά ξεχω
ριστά τους συμφέροντα: τών "Αγγλων νά δημιουργήσουν πραιτωριανούς, 
τής πλουτοκρατίας νά άποκτήσει ένοπλη βάση καί τών ταγματασφαλιτών 
νά σωθούν. Αύτά άκριβώς τά γενικά καί ειδικά συμφέροντα έκαναν άναγ- 
καία καί άπαραίτητη τή διαμόρφωση τής νέας συμμαχίας, μέ στόχο τό 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. "Ετσι οί έλληνόφωνες όπισθοφυλακές τής γερμανικής κατο
χής γίνονται έμπροσθοφυλακές τής νέας —άγγλικής— κατοχής.

Ή  νέα αύτή συμμαχία θά λειτουργήσει άμέσως καί μέ μεγάλη ένταση. 
Οί ταγματασφαλίτες θά παίξουν τό ρόλο τους μέ συνέπεια, καλύπτοντας 
τούς χτεσινούς άφέντες τους καί κρατώντας μακριά άπό μερικές πόλεις 
τόν ΕΛΑΣ, μέχρι πού νά φτάσουν οί νέοι κατακτητές. Οί νέοι προστάτες 
τους θά άναπτύξουν δραστηριότητες πρός δλες τίς κατευθύνσεις, καί κυ
ρίως πρός τήν ήγεσία τοΰ μεγάλου λαϊκού κινήματος τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, γιά 
νά τούς σώσουν. Ό  Σκόμπυ θά δώσει τίς διαταγές πρός τόν Σαράφη. Ζέρ
βα καί Σπηλιωτόπουλο, πού άναφέραμε, ό Παπανδρέου τίς έκκλήσεις καί 
τίς μυστικές όδηγίες του καί οί "Αγγλοι πράκτορες τής ΒΣΑ θά φροντί
ζουν νά βρίσκονται κοντά στίς βάσεις τών ταγματασφαλιτών, γιά νά τούς 
ένθαρρύνουν στήν άντίστασή τους καί νά έπεμβαίνουν δταν, νικημένοι 
στή μάχη, θά ύποχρεώνονται νά αφοπλιστούν.

Αύτές, λοιπόν, τίς έθνοπροδοτικές δυνάμεις θρήνησε τότε καί θρηνεί 
καί σήμερα ή ξενόδουλη έλληνική πλουτοκρατία. Είναι οί «αγρίως σφα- 
γιασθέντες ύπό τών κομμουνιστών», τά «θύματα τού έμφυλίου», δήθεν, 
«πολέμου» καί, γιά τούς πιό έπιφυλακτικούς, τά «θύματα τής άδελφοκτο- 
νίας»>! Γιά τόν έλληνικό λαό ήσαν καί παράμειναν οί έχθροί του στόν πό
λεμο, οί έθνοπροδότες, τά έθνικά καθάρματα, πού έθελοντικά τοποθετήθη- 
καν έξω άπό τόν έθνικό κορμό. Δέν υπάρχει άτιμοτικότερη βρισιά καί 
σήμερα άκόμα άπό τόν χαρακτηρισμό « Τ α γ μ α τ α σ φ α λ ί τ η  ς»!

Θανάσιμη αγωνία τής αντίδρασης

Ή  κατάσταση, δπως είχε διαμορφωθεί τό τελευταίο δεκαήμερο τοΰ Σε
πτέμβρη 1944, προκαλοΰσε θανάσιμη άγωνία στούς κύκλους τής πλου
τοκρατικής όλιγαρχίας. Τά μάτια δλων ήσαν στραμμένα πρός τούς "Αγ
γλους, πού τόσες υποσχέσεις είχαν δώσει, πώς δέ θ ’ άφηναν νά καταρρεύ- 
σει τό καθεστώς τους, μέ τόν βασιλιά ή καί χωρίς αύτόν. Μέ άλλεπάλλη- 
λα τηλεγραφήματα ό Παπανδρέου έκλιπαρούσε νά σταλούν σοβαρές βρε- 
ταννικές δυνάμεις στήν Ελλάδα, νά τήν καλύψουν δλη, άπό τήν μιά ώς
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τήν άλλη άκρη της, γιατί τά πολιτικά μέσα ήταν πιά ανεπαρκή*·.
Μετά άπό τή συμφωνία τής Γκαζέρτας, θά νόμιζε κανένας πώς δέν 

υπήρχε πιά κανένα έμπόδιο νά μετακινηθεί ή κυβέρνηση άπό τήν 'Ιταλία  
σέ έλληνικό έδαφος. Στό τέλος τοΰ Σεπτέμβρη, τά 3/4 τής χώρας είχαν 
άπελευθερωθεΐ. Φτάνοντας ή κυβέρνηση σέ μιά τέτοια περιοχή θά μπορού
σε, μαζί μέ τούς άντάρτες, νά μπει στήν ΆΘήνα, μέ τιμές καί δόξες.

Τέτοια λύση είχαν προγραμματίσει οί Ά γ γ λ ο ι. Ό  Παπανδρέου δμως 
δέν τό άποφάσιζε. Ή  έγκριση τής συμφωνίας τής Γκαζέρτας άπό τήν 
κεντρική ήγεσία δέν είχε γίνει, άλλά κι άν τελικά έγκρινόταν, δέν υπήρ
χε καμιά έγγύηση πώς τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, κυριαρχώντας σ ’ δλη 
τήν 'Ελλάδα, δέν θά «παρασπονδοΰσαν». Ά ν  γινόταν αύτό, ό ίδιος ό Πα
πανδρέου καί οί όμοϊδεάτες του ύπουργοί θά ήσαν, στήν καλύτερη περί
πτωση, αιχμάλωτοι τών έπαναστατών. Μόνο άν συνοδεύονταν άπό έπι- 
βλητικές βρεταννικές δυνάμεις θά τολμούσε ό Παπανδρέου νά προχωρήσει 
σέ μιά τέτοια ένέργεια.

Τό Γδιο πράγμα ζητούσε έπίμονα καί ό βασιλιάς. Μετά τή συμφωνία 
τής Γκαζέρτας, έστειλε στήν ’Ιταλία τόν διάδοχο Παϋλο νά συζητήσει μέ 
τόν υπουργό Μακμίλαν καί τόν πρεσβευτή Λήπερ γιά τήν κατάσταση πού 
διαμορφώθηκε στήν ' Ελλάδα καί νά τούς προτείνει νά διατάξουν τόν 
Ούΐλσων νά διαθέσει τίς άπαιτούμενες βρεταννικές στρατιωτικές δυνάμεις, 
πού, μαζί μέ τήν έλληνική 'Ο ρεινή Ταξιαρχία, θά μποΰν, χωρίς καθυστέ
ρηση, στήν ΆΘήνα, γιά νά προλάβουν τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ό  ίδιος ό Γεώρ
γιος προσφερόταν νά τεθεί έπικεφαλής τής «έκστρατείας» καί, άν αύτό 
δέν γίνει δεκτό, νά άνατεθεΐ στόν διάδοχο αύτή ή «έπιχείρηση».

Οί Ά γ γ λ ο ι πολιτικοί άπέρριψαν τίς προτάσεις τοΰ βασιλιά, γιατί μιά 
τέτοια ένέργεια θά ήταν έπικίνδυνη πρόκληση, όχι μόνο γιά τό ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ, άλλά καί γιά τίς εύρύτερες μάζες τού δημοκρατικού έλληνικοΰ 
λαοΰ. Μέ τό πρόσχημα δτι, στό μεταβατικό στάδιο άπό τήν γερμανική 
κατοχή στήν άποκατάσταση τής νομιμότητας καί τής συνταγματικής τά
ξης, θά προκύψουν σοβαρές δυσκολίες, έπεισαν τόν βασιλιά νά παραμεί- 
νει προσωρινά στό έξωτερικό, μαζί μέ δλη τήν οίκογένειά του. Τόν συμ
βούλεψαν νά παραχωρήσει ένα μέρος άπό τά βασιλικά του καθήκοντα 
στήν κυβέρνηση. Μέ τήν ύποχρέωση, βέβαια, πώς πρίν άπό κάθε σοβαρή 
άπόφαση, ή κυβέρνηση θά ζητάει υποχρεωτικά τή γνώμη του καί τήν έγ
κρισή του7.

6. Βλ. Γ. Παπανδρέου. « Ή  Άπελευθέρωση τής Ελλάδας··, δεύτερη έκδοση , σελ. 128-1.10 
καί 131.

7. Ό  πρεσβευτής Λήπερ. μετά τόν πόλεμο άποκάλυψε πώς ό βασιλιάς δέν είχε παραδεχτεί 
τήν άνάγκη νά άναβάλει τήν έπιστροφή του, άλλά, παρ' δλη τήν συμπάθεια πού τοΰ είχαν, οί 
Άγγλοι δέν μποροϋσαν νά κάνουν διαφορετικά. Στό βιβλίο του «Ό ταν ό "Ελληνας συναντά 
"Ελληνα- Εγραψε:

-ΕΙμεθα υποχρεωμένοι νά άντιταχθώμεν, είς τάς έπιθυμίας των. Διότι άν έδεχόμεθα μίαν 
τοιαύτην έπιθυμίαν, έξ δλων τών κομμάτων Κυβέρνησις θά διελύετο. Τήν τελευταίαν στιγμήν 
δέν θά ύπήρχεν Έλληνική Κυβέρνησις καί, χωρίς άμφιβολίαν, τό ΕΑΜ θά καταλάμβανεν τήν 
έξουσίαν είς τάς 'Αθήνας...·
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Μέ αύτό τό τέχνασμα, άποφευγόταν ή άντιβασιλεία καί έμενε τό ζή
τημα στά χέρια τών Ά γγλω ν. "Υστερα άπό αύτό, βρέθηκε μιά έμμεση 
λύση γιά νά βάλει πόδι ή κυβέρνηση στήν ' Ελλάδα καί νά κάνουν αισθη
τή, έστω καί συμβολικά, τήν παρουσία τους οί “Αγγλοι. Α ποφασίζουν 
νά ύποδείξουν, στόν βασιλιά καί τόν Παπανδρέου. νά σχηματιστούν κλι
μάκια άπό ύπουργούς, πού θά σταλούν στίς πιό έπίμαχες περιοχές, δηλαδή 
έκεΐ όπου κυριαρχεί τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, μέ σκοπό νά δείξουν τήν κυβερνητι
κή παρουσία καί νά άναλάβουν τήν έξουσία. Αύτοι. άπό τήν άλλη μεριά, 
θά στέλνανε ένα μικρό έκστρατευτικό τμήμα στήν Πελοπόννησο, μέ έν
τολή νά άποφύγει συγκρούσεις μέ τούς Γερμανούς, νά τούς ακολουθεί άπό 
άπόσταση καί νά έπεμβαίνει στίς περιοχές πού λευτερώνει ό ΕΛΑΣ γιά 
νά σώζει τούς γερμανοοπλισμένους.

Ό  Παπανδρέου ζήτησε άπό τό υπουργικό συμβούλιο νά συζητηθεί τό 
ζήτημα καί πρότεινε:

Γιά τήν Π ελοπόννησο τόν Π. Κανελλόπουλο. Γιά τήν Α να τολ ικ ή  
Μακεδονία τούς Μ. Πορφυρογένη καί Λαμπριανίδη. Γιά τήν Α θ ή ν α  τούς 
Γ. Ζεύγο. Θ. Τσάτσο πού, σύμφωνα μέ τό τηλεγράφημα τού Παπανδρέου 
πρός τόν Σπηλιωτόπουλο. αυτοί οί δυό «... μετά τον Φ. Μανουηλίόη ()' άπυ- 
τελέσουν τριμελήν επιτροπήν συντονισμού καί διευΟννσεως 'Αγώνος 'Αθηνών 
καί αμέσου καταλήψι.αις έξουσίας έπ ' όνόματι Κυβερνήσεως. Παραμένετε 
Στρατιωτικός Διοικητής 'Αττικής, θά  ε/.θη ανώτερος Βρεταννός άξιωματικός. 
Καλήν έπ ιτι/χίαν καί καλή γ άντάμωσιν».

Φαίνεται πώς οί “Αγγλοι, ό βασιλιάς καί ό Παπανδρέου είχαν πειστεί 
γιά τή νομιμοφροσύνη καί τήν ύποτέλεια τών ύπουργών τοΰ λαϊκού κινή
ματος, δταν αποφάσισαν νά προχωρήσουν σ ’ ένα τολμηρότατο τέχνασμα, 
πού Οά έλυνε τά χέρια τού Παπανδρέου καί Οά τόν άφηνε μόνο ρυθμιστή 
τών μεταπολεμικών έξελίξεων, μετά τήν έπιστροφή καί τήν έγκατάστασή 
του στήν πρωτεύουσα: "Ολοι οί υπουργοί, πρίν φύγουν γιά τήν 'Ελλάδα, υπο
χρεώθηκα ι1 ι»α "θέσουν στή διάθεση τοΰ πρωθυπουργού τίς παραιτήσεις τους».

Ό  Παπανδρέου έδωσε τίς παραιτήσεις τών ύπουργών καί τή δική του 
στό βασιλιά. Έ τ σ ι ουσιαστικά κυβέρνηση δέν ύπήρχε. Ά λ λ ά  δέν υπήρχε 
καί τυπικά γιατί ό βασιλιάς δέχτηκε τίς παραιτήσεις τών ύπουργών. όχι δμως 
καί τοΰ Παπανδρέου. τόν όποϊο έξουσιοδότησε νά σχηματίσει νέα κυβέρνηση 
άμέσως μόλις φτάσει στήν 'Αθήνα.

Τό βρεταννικό αύτό «τέχνασμα» προωθούσε τήν πρακτική έφαρμογή 
τοΰ σχεδίου «Μάννα»: ’Εξασφάλιζε νομιμοφάνεια στίς ένέργειες τοΰ 
στρατηγού Σκόμπυ, πού είχε έντολή νά έφαρμόσει τά στρατιωτικά μέτρα 
πού προβλέπονταν άπό τούς πολεμικούς κανονισμούς γιά κάθε «κατάληψη 
έχθρικοΰ έδάφους». — ’Εχθρικό έδαφος θεωρούνταν καί ή έλληνική πρω
τεύουσα άπό τόν Τσώρτσιλ, άκόμα καί δταν δέν Οά ύπήρχαν γερμανικές 
δυνάμεις. ’Επίσης έλυνε προσωρινά καί κατά τόν καλύτερο γιά τούς "Άγ
γλους καί τό θρόνο τρόπο τό έπίμαχο πρόβλημα τής έπιστροφής τοΰ βασι
λιά καί τοΰ διαδόχου στήν 'Ελλάδα. Α ναθέτανε τήν άσκηση τής άντι- 
βασιλείας στόν Παπανδρέου.
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ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Τό πρώτο βρεταννικό τμήμα καί ό Κανελλόπουλος στήν Πελοπόν
νησο
Τίς πρώτες μέρες τοΰ Ό κ τώ βρη  ό ΕΛΑΣ είχε άπελευθερώσει καί κρα
τούσε σταθερά τά 3/4 τοΰ έδάφους τής χώρας. Γενικός ήταν ό ένθου- 
σιασμός καί μεγάλωνε ή πίστη τοΰ λαοΰ στίς δυνάμεις του, γιατί χωρίς 
νά άποσπάσει άπό τά κύρια πολεμικά μέτωπα οϋτε ένα συμμαχικό τμήμα, 
καί μέ άποκλειστικά δικά του μέσα, λευτέρωνε τήν πατρίδα του, έδινε άπο- 
διαρθρωτικά καί συντριπτικά χτυπήματα στούς Γερμανούς καταχτητές 
καί έξόντωνε τά έλληνόφωνα όργανά τους. Παντού, σέ κάθε πόλη, σέ κάθε 
χωριό ό λαός λεύτερα καί κυριαρχικά άνάδειχνε τά όργανα τής Αύτοδιοί- 
κησής του καί έξασφάλιζε ζηλευτή τάξη καί ασφάλεια.

Τότε, συγκεκριμένα στίς 4 τοΰ Ό κ τώ βρη , πού δέν υπήρχαν Γερμανοί 
γιά νά τούς πολεμήσουν καί δέν υπήρχε άνάγκη νά «άποκατασταθεΐ ό νό
μος καί ή τάξη» άπό ξένες ή ξενοφερμένες έλληνικές δυνάμεις, στίς απε
λευθερωμένες περιοχές τής Πελοποννήσου άποβιβάστηκε τό πρώτο βρε
ταννικό στρατιωτικό τμήμα άπό 600 άντρες, μέ έπικεφαλής έναν νεαρό 
άριστοκράτη ταγματάρχη, τόν Τζέλικο. Δέν είχε άποστολή νά πολεμήσει 
τούς Γερμανούς". Θά άκολουΟεΐ, σ ’ όλη τή διάρκεια, τά τελευταία τμή
ματα τοΰ έχθροΰ, πού, μέ μεγάλη δυσκολία καί σοβαρές απώλειες άπό τά 
άδιάκοπα χτυπήματα τοΰ ΕΛΑΣ, άποχωροϋσε άπό τήν χώρα. ' Η άποστολή 
τοΰ τμήματος αύτοΰ ήταν συμβολική στήν «άπελευθέρωση τής χώρας» καί 
προπαγανδιστικό έπιχείρημα στόν Τσώρτσιλ, νά έμφανίσει τόν βρεταν
νικό στρατό «άπελευθερωτή τής ' Ελλάδας».

Λόγοι πολιτικής στρατηγικής καί όχι πολεμικής άναγκαιότητας έφε
ραν τό μικρό αύτό τμήμα —τό πρώτο καί τελευταίο μέχρι τήν ολοκλήρω
ση τής άπελευθέρωσης— στήν 'Ε λλάδα. Ό  Χάνσον Μπόλμαν, σχολια
στής στρατιωτικών θεμάτων τών «Τάϊμς τής Νέας Ύ όρκης», έγραψε στίς 
6 τοΰ Ό κ τώ βρη  1944 τά παρακάτω γιά τήν άπόβαση τοΰ Τζέλικο:

« Ή  αγγλική d a  βολή στήν 'Ελλάδα, ή όποία Ανακοινώθηκε χθες. είναι 
στήν πραγματικότητα μάλλον «κατοχή» μέ πολιτικο-στρατκυτικόύς σκοπούς, 
παρά ίπίθεση... Ό  πολιτικός σκοπός είναι ή £κ παραδόσεως αγγλική τακτι
κή. ή όποία Εχει κατευθύνει τήν αγγλική πολιτική στή Μεσόγειο έπί χρόνια τώ
ρα. δηλαδή διατήρηση σφαίρας Ιπιρροής στήν 'Ελλάδα καί ε.Ι δυνατόν στήν 
Αλβανία καί τίς άαλματικές άκτές»'1.

Τίς ϊδιες μέρες πού έφτασε τό άγγλικό τμήμα, προσγειώθηκε στήν

8. Ο Λ. Σταυριανός στή σελίδα 131 τοϋ βιβλίου του « Ή  Έλλάόα σέ Επαναστατική περί
οδο· παραθέτει Ενα άπόσπασμα άπό βιβλίο τοΟ ταγματάρχη Γουίλκες πού άναφέρεται στό τμήμα 
τοΟ Τζέλικο κα( βεβαιώνει πώς οΐ δυνάμεις του ε(χαν διαταγές «άπλώς νά άκολουθήσουν (τούς 
Γερμανούς) πρός βορράν καί νά καταλάβουν τήν χώρα. Ό  συνολικός άριθμός άπωλειών τών 
Άγγλων στή δράση τους κατά τών Γ ερμανών στήν ' Ελλάδα... θά άποτελοΰσε ένδιαφέρον άνά- 
γνωσμα».

9. Λ. Σταυριανός. δ.π. σελ. 131.
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Πελοπόννησο ό ύπουργός Π. Κανελλόπουλος"1, σταλμένος άπό τόν Πα
πανδρέου, μέ σκοπό νά δείξει τήν παρουσία τής κυβέρνησης καί νά φρο
ντίσει νά δημιουργήσει ένα σκελετό διοικητικού μηχανισμού, τέτοιο πού 
νά άναγνωριστεΐ άπό τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Μέ τέτοια έντολή έμφανίστηκε ό 
ύπουργός στά καΟοδηγητικά όργανα τοΰ ΕΑΜ καί πήρε έπαφή μέ τήν 
Διοίκηση τής III Μ εραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ καί προσωπικά μέ τόν "Αρη. Ό  
πραγματικός σκοπός τής άποστολής τού Κανελλόπουλου ήταν νά σώσει 
τούς ταγματασφαλίτες καί τούς άλλους γερμανοοπλισμένους, πού κείνες 
τίς μέρες είχαν κυκλωθεί στήν πόλη τής Τρίπολης καί κινδύνευαν νά 
έξοντωΟούν. Στίς πρώτες του έπαφές μέ τό λαό μιλούσε όχι μόνο σάν 
«προοδευτικός δημοκράτης», άλλά σάν συναγωνιστής στόν άπελευΟερω- 
τικό άγώνα: θαύμαζε τό έργο τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί ύμνοΰσε τήν αύδιοίκη- 
ση. Τόνιζε πώς αύτός, σάν ύπουργός-έκπρόσωπος τής «έθνικής κυβέρνη
σης» δέν χρειαζόταν νά κάνει τίποτα. « Ύ π ό  τή διοίκηση τοΰ ΕΑΜ δεν υ
πήρχε ούτε άταξία, οϋτε κίνδυνος, παρά μόνον τάξη καί εΙρήνη»".

Ό  Κανελλόπουλος, πρίν φύγει άπό τήν 'Ιταλία  γιά τήν Π ελοπόννησο, 
φαίνεται πώς κατάλληλα προετοιμάστηκε άπό τίς βρεταννικές υπηρεσίες 
καί τόν Παπανδρέου. Μέ μαεστρία έκμεταλλεύεται τόν συναισθηματισμό 
καί τήν εύπιστία τοΰ “Αρη. Ά ποκτά ει τήν έμπιστοσύνη του καί καταφέρ
νει νά φέρει σέ πέρας, μέ έξαιρετική έπιτυχία, τή δύσκολη άποστολή του.

Μέσα στήν πόλη τής Τρίπολης —όπως γράψαμε— είχαν κυκλωθεί οί 
ταγματασφαλίτες. Ή σ α ν  πάνω άπό 2.500 ένοπλοι, μέ 30 πυροβόλα, πολλά 
πολυβόλα καί όλμους, άφθονες χειροβομβίδες καί πυρομαχικά. 'Επικεφα
λής τους ήταν ό γνωστός φασίστας συνταγματάρχης Διον. Παπαδόγκωνας, 
πού είχε υπογράψει τήν προδοτική έκείνη συμφωνία μέ τόν 'Ιταλό  στρα
τηγό Ντομίνικο, Διοικητή Κατοχής Πελοποννήσου. Στίς έπίμονες προσ
κλήσεις τοΰ ΕΛΑΣ νά παραδοθοΰν, αυτοί άρνοΰνταν καί δήλωναν παν; Οά 
άντισταθοΰν μέ κάθε Ουσία, γιατί, όπως ισχυρίζονταν, τέτοια διαταγή εί
χαν άπό τό ΣΜΑ. Δέν ύπήρχε άλλη λύση καί ό ΕΛΑΣ άποφάσισε νά έπι- 
τεθεϊ.

Έ κείνη  άκριβώς τή στιγμή έφτασε ό Κανελλόπουλος στήν Πελοπόν
νησο. Οί Γερμανοί άξιωματικοί, πού προετοίμασαν τήν άμυνα τής πόλης, 
έφυγαν μέ άεροπλάνα γιά τήν Πάτρα. Ό  Κανελλόπουλος ζήτησε άπό τόν 
ΕΛΑΣ νά άναβάλει γιά λίγο τήν έπίΟεσή του, γιά νά τού δοθεί καιρός νά 
επικοινωνήσει ό ίδιος μέ τόν Παπαδόγκωνα. Μέ υπόσχεση πώς ό ίδιος.

10. Ή  άποστολή τοΰ Κανελλόπουλου άναμφισβήτητα δέν ήταν ή πιό έπιτυχημένη έκλογή 
τοϋ Παπανδρέου. Ό  Αριστοκράτης αύτός πολιτικός, είχε πολύ Ασχημη φήμη, κυρίως άνάμεσα 
στούς φοιτητές καί διανοούμενους, στήν * Ελλάδα. Χειροτέρεψε ή θέση του στή συνείδηση τοΰ 
λαού, μέ τή διαλυτική, γιά τό στρατό τής Μέσης ' Ανατολής, στάση του σάν άντιπρόεδρος καί 
υπουργός τών Στρατιωτικών στήν έξόριστη κυβέρνηση τοΰ Κ,αΤρου. ΟΙ τελευταία συμπαράταξή 
του μέ τούς δημοκρατικούς στό πρόβλημα τής μή έπιστροφής τοΰ βασιλιά πρίν άπό ίνα δημο
ψήφισμα, σχεδόν ήταν άγνωστη άκόμα καί γιά τά άνώτερα στελέχη τοΰ κινήματος. Ό ταν βρέ
θηκε άντιμέτωπος μέ τό άντιφασιστικό-δημοκρατικό πνεύμα τοΰ Στρατοΰ τής Μέσης 'Ανατο
λής καί τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου τής παροικίας τής Αίγυπτου, καθαιρέθηκε άπό τό υπουργικό 
συμβούλιο καί κινδύνεψε νά λιντσαριστεϊ άπό τούς στρατιώτες.

11. Π. Κανελλόπουλος, Νασιονάλ Χέραλδ. 20 Όκτώβρη 1944 (Νέα Ύόρκη).
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στό όνομα τής κυβέρνησης, άναλαμβάνει τήν προστασία τους, ένώ τήν 
ασφάλεια τους Οά φροντίζουν οί "Αγγλοι, πού άμέσως Οά τούς παραλά- 
βουν, ό Παπαδόγκωνας άποφάσισε νά παραιτηθεί άπό κάθε αντίσταση καί 
νά παραδώσει τά δπλα καί τίς άποΟήκες στόν ΕΛΑΣ.

Ό  ΕΛΑΣ μπήκε στήν πόλη καί έγινε δεκτός μέ μεγάλο ένΟουσιασμό 
άπό τό λαό. Τούς ταγματασφαλίτες παρέλαβαν οί "Αγγλοι καί τούς μετά- 
φεραν στίς Σπέτσες, δπου δημιουργήΟηκε ειδικό άγγλικό στρατόπεδο.

Στίς 4 τοΰ Ό κ τώ βρη , ϋστερα άπό σφοδρή μάχη μέ τούς Γερμανούς, 
τούς ταγματασφαλίτες καί τό τμήμα τοΰ ταγματάρχη Καπετσώνη, πού μετά 
τή διάλυση τοΰ Ψαρροΰ έντάχθηκε στά τάγματα άσφαλείας, άπελευθερώ- 
θηκε ή πόλη τής Πάτρας.

Μέ μάχη έπίσης άπελευΟερώΟηκε, στίς 6 τοΰ Ό κ τώ βρη , τό Ναύπλιο. 
Οί τελευταίοι ταγματασφαλίτες τής Πελοποννήσου παραδόΟηκαν στόν 
ΕΛΑΣ καί άφοπλίστηκαν στήν Κόρινθο. Στό Μυστρά τής Λακωνίας δόθη
κε ή τελευταία μάχη μέ τούς ταγματασφαλίτες, στίς 10 τοΰ Ό κτώ βρη .

"Ολη ή Πελοπόννησος λεύτερη πανηγυρίζει καί θεμελιώνει τίς Έ π ι
τροπές Λαϊκής Αυτοδιοίκησης, —τά δργανα τής Λαοκρατικής έξουσίας.

Τό κύριο σχέδιο τών "Αγγλων καί τής άντίδρασης, νά κρατήσουν μέ 
τά γερμανοοπλισμένα τμήματα τήν Π ελοπόννησο, τουλάχιστο γιά ενα 
μικρό διάστημα, δσο δηλαδή χρειαζόταν γιά νά φτάσουν άγγλικά στρα
τιωτικά τμήματα, άπότυχε. Αύτό δμως δέν σημαίνει πώς ή έπιτυχία τους 
νά άποσπάσουν άπό τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τούς ταγματασφαλίτες, ήταν χωρίς 
σημασία καί έπακόλουΟα. Στή διάθεσή τους είχαν πιά δυνάμεις πού μπο
ρούσαν νά χρησιμοποιηθούν σέ προκλήσεις. Ή  προπαγάνδα τους Οά 
τίς παρουσίαζε σάν έκδηλώσεις διαμαρτυρίας τών «νομιμοφρόνων» ' Ελλή
νων γιά τίς αύΟαιρεσίες καί τήν τρομοκρατία πού δήθεν άσκοΰσε μιά δυ
ναμική άναρχική μειοψηφία. Διαστρεβλώνοντας έτσι τήν πραγματικότητα, 
υπολόγιζαν πώς Οά μποροΰσαν νά στρέψουν τή διεθνή, καί τή βρεταννική 
κυρίως. Κοινή Γνώμη ένάντια στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, καί άνενόχλητα νά επιβά
λουν τήν στρατιωτική τους κατοχή.

Μά οί ταγματασφαλίτες δέν ήσαν μόνο γιά προκλήσεις. Χρειάζονταν 
καί στήν περίοδο τής ένοπλης έπέμβασης καί. μετά, γιά τό στερέωμα τοΰ 
καθεστώτος τής ύποτέλειας καί τήν συντριβή τών πολιτικών καί συνδικα
λιστικών όργανώσεών τοΰ λαοΰ. κάτι πού ήταν άπαραίτητο γιά τή βίαιη 
άλλαγή τοΰ συσχετισμού τών δυνάμεων υπέρ τοΰ μοναρχισμού καί τοΰ 
άστικοΰ καθεστώτος. Γ ι’ αύτό μετέτρεψαν τά λεγάμενα στρατόπεδα σέ 
κέντρα ιδεολογικής καί στρατιωτικής έκπαίδευσης καί προετοιμασίας, γιά 
νά συνεχίσουν τό ίδιο έργο πού έκαναν καί στή διάρκεια τής προηγού
μενης —τής χιτλερικής— κατοχής.

'Υπουργικό κλιμάκιο στήν 'Ανατολική Μακεδονία καί Θράκη

Τόν καιρό πού διαδραματίζονταν αύτά τά γεγονότα στήν Π ελοπόννη
σο. στήν άλλη άκρη τής 'Ελλάδας, στήν ’Ανατολική Μακεδονία, τό 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είχε έκμηδενίσει τήν έγκληματική συμμορία τοΰ ’Αντών
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Τσαούς. Ό  λαός τής πιό βασανισμένης έλληνικής περιοχής, μέ τό δίκιο 
του πανηγύριζε τήν έθνική καί κοινωνική του —δπως πίστευε— άπελευ
θέρωση. Μέσα σέ ότμόσφαιρα άπερίγραπτου ένθουσιασμοΰ καί γιορτα
στικών έκδηλώσεων, σ ’ δλες τίς πόλεις καί τά χωριά έκλέγονται οί Λαϊ
κές ’Επιτροπές Αύτοδιοίκησης καί Λαϊκής Δικαιοσύνης.

Μέσα σέ άφάνταστες δυσκολίες, τρομακτικές έλλείψεις, σωρούς έρει- 
πίων, καί λαϊκής δυστυχίας πρόβαλε τό νέο λαοκρατικό καθεστώς, πού 
άναψε φωτιές καί άνοιξε λεωφόρους πρός τή ζωή, τήν ευτυχία καί τήν 
άναγέννηση τών πλούσιων— πρίν άπό τόν πόλεμο— περιοχών τής 'Α να 
τολικής Μακεδονίας καί Δυτικής Θράκης. Σέ καμιά, ϊσως, άλλη έλληνική 
περιοχή δέν πραγματοποιήθηκε τόσο μεγάλο έργο, μέσα σέ μικρό, —έλά- 
χιστο— χρονικό διάστημα, άπό τόν ϊδιο τόν λαό, πού κυριαρχικά άσκοΰ- 
σε τήν έξουσία.

'Αμέσως μετά τήν άπελευθέρωση τίθεται τό άμεσο πρόβλημα τής έπι- 
βίωσης. Ολες οί άποθήκες τών βουλγάρικων άρχών κατοχής καί τοΰ 
στρατοΰ, δπως καί τών μαυραγοριτών, κατάσχονται καί διανέμονται τρό
φιμα καί άλλα υλικά πρώτης άνάγκης στίς αυτοδιοικήσεις. Στά ορεινά 
καπνοχώρια διανέμεται δωρεάν άλεύρι, 12 1/2  κιλά σέ κάθε άτομο, έφοδι- 
άζονται μέ άλεύρι οί φοΰρνοι, πού διανέμουν τό ψωμί μέ δελτία καί σέ μι
κρή τιμή στίς πόλεις καί τά κεφαλοχώρια. 'Α ντιμετωπίζεται ή χορήγηση 
τών άλλων ειδών διατροφής, ρουχισμού, θέρμανσης καί ιατροφαρμακευ
τικής περίθαλψης, άπό τά άποθέματα πού βρίσκονταν στίς βουλγαρικές 
άποθήκες καί στό έμπόριο. Χτυπήθηκε άποφασιστικά ή μαύρη άγορά καί 
ή λαθραία εξαγωγή ειδών λαϊκής άνάγκης πρός τήν Βουλγαρία.

Γιά νά έξασφαλιστεϊ μόνιμη καί σταθερή διατροφή τοΰ πληθυσμού 
λειτούργησαν οί άλευρόμυλοι, τά ύφαντουργεΐα, τό έργοστάσιο μεταξωτών 
τοΰ Σουφλιοΰ, τής τσιγαροποιΓας Ξάνθης. Τά ιχθυοτροφεία Πόρτο Λάγο 
προσφέρουν άφθονα καί σέ μικρές τιμές ψάρια γιά τό λαό, πού τά είχε 
στερηθεί σ ' δλη τήν κατοχή. 'Οργανώνονται ομάδες κυνηγών, πού προ
σφέρουν τακτικά κυνήγι στήν άγορά. "Αρχισαν τακτικές άνταλλαγές μέ 
τά νησιά. Ή  περιοχή τής 'Α νατολικής Μακεδονίας καί Δυτικής Θράκης 
πρόσφερε καπνά, υφάσματα, φάρμακα, δέρματα κλπ.. καί Επαιρνε λάδι, 
σαπούνι, φροΰτα κλπ.

Ξεχωριστή προσοχή έδιναν οί αύτοδιοικήσεις στήν όργάνωση τής 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καί τής παιδείας. Γιά πρώτη φορά στήν 
περιοχή, καί σ ' όλη τή χώρα μας, δινόταν σχεδόν δωρεάν ή ιατροφαρμα
κευτική περίθαλψη, χάρη στήν έθελοντική προσφορά τών γιατρών καί 
τών νοσοκόμων. Τά νοσοκομεία τοΰ ΕΛΑΣ άμέσως διατέθηκαν στίς 'Ε π ι
τροπές Υ γε ία ς  καί, μέ τή βοήθεια τοΰ λαοΰ, οργανώθηκαν καί άρχισαν 
νά λειτουργούν τά δημοτικά καί κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα, πού, μέ
χρι τότε, ήταν κάτω άπό τόν έλεγχο τών κατακτητών. Κλήθηκαν νά πα
ρουσιαστούν στά σχολεία δλοι οί εκπαιδευτικοί, —διορισμένοι καί αδιό
ρ ιστοι— καί ή ΕΠΟΝ διέθετε μέλη της μέ γυμνασιακή μόρφωση, γιά νά 
συμπληρωθούν τά κενά πού είχαν δημιουργηθεί άπό τήν έλλειψη δασκά
λάν.

Οί 'Ε πιτροπές Λαϊκής Αύτοδιοίκησης, άντιμετωπίζοντας τίς άμεσες
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ανάγκες, φρόντιζαν γιά τήν όργάνωση τής παραγωγής γενικά καί. κυρίως, 
τής γεωργικής. Ζώα, έργαλεΐα, λιπάσματα δέν υπήρχαν. “Ολα όσα δημεύ
τηκαν άπό τούς Βουλγάρους ξαναμοιράστηκαν στούς άγρότες. Γιά νά καλ
λιεργηθούν δμως δλες οί έκτάσεις, ή αύτοδιοίκηση βοήθησε νά ξανασυ- 
σταθοΰν οι γεωργικοί Συνεταιρισμοί καί 'Ενώσεις. Τό ίδιο όργανώνονται 
οΐ καπνοπαραγωγικοί, οί άλιευτικοί καί άλλοι παραγωγικοί συναιτερι- 
σμοί, πού συνεργάζονται μέ τίς συνδικαλιστικές όργανώσεις τών έργατών, 
τών ρίιοτεχνών καί έπαγγελματιών.

Ταυτόχρονα ή Α ύτοδιοίκηση, μέ έθελοντική έργασία τοΰ λαοΰ, όργα- 
νώνει τίς περίφημες «Σαββατιάτικες ’Εξορμήσεις», γιά τήν άποκατάσταση 
τών συγκοινωνιών καί τών μέσων έπικοινωνίας. Ά πέσ πασ ε άπό τούς 
Βουλγάρους δλο τό τροχαίο υλικό πού είχαν κατάσχει καί τό ξανάφερε 
στήν 'Ελλάδα. Πολύ σύντομα άποκαταστάθηκε ή σιδηροδρομική συγκοι
νωνία μέ τή Θεσσαλονίκη. ’Επισκευάστηκαν γέφυρες καί πολλοί δρόμοι, 
οί τηλεφωνικές καί τηλεγραφικές γραμμές καί πολλά δημόσια κτίρια.

"Ολα γίνονταν χωρίς καμιά ένίσχυσή άπό τήν κυβέρνηση καί χωρίς νά 
γίνει οϋτε μιά άποστολή υλικών ή χρημάτων άπό τήν διεθνή συμπαράστα
ση, πού, έστω καί περιορισμένα, στέλνονταν σέ πολλές άλλες περιοχές 
τής χώρας. ’Επειδή στήν ’Ανατολική Μακεδονία, στήν περίοδο τής κα
τοχής, οί άνταλλαγές γίνονταν μέ βουλγάρικα λέβα, ή Αύτοδιοίκηση υπο
χρεώθηκε νά τυπώσει καί νά κυκλοφορήσει δικό της, έλληνικό, σέ δραχ
μές, νόμισμα, πού μέ ένθουσιασμό τό δέχτηκε ό λαός. Ή  αύτοδιοίκηση 
καθόριζε τά πλάνα παραγωγής τών έργοστασίων καί διαχειριζόταν τήν 
παραγωγή τους, μέσω τών έργατικών έπιτροπών, πού είχαν τόν πλήρη έ
λεγχο.

Νά γιατί ή Λαϊκή Αύτοδιοίκηση, ή Λαϊκή Δικαιοσύνη, ή Λαϊκή Πο
λιτοφυλακή, δηλαδή ή λαοκρατική έξουσία, ρίζωσε στή συνείδηση τοΰ 
λαοΰ καί άγαπήθηκε μέ πάθος. Ό  λαός έδειξε πώς μπορούσε νά αύτοδιοι- 
κηθεΐ καί μάλιστα πολύ καλύτερα καί άποδοτικότερα ά π ’ δ,τι μέ τήν 
προηγούμενη μορφή κρατικής διοίκησης. "Εχει, νομίζω, μεγάλη σημασία 
τό γεγονός δτι ή Λαϊκή Α ύτοδιοίκηση, στήν ’Ανατολική Μακεδονία, έπέ- 
ζησε καί λειτούργησε αρκετό καιρό μετά τήν άγγλική έπέμβαση καί τήν 
επιβολή τοΰ μεταβαρκιζιανοΰ καθεστώτος.

Τό θαΰμα αύτό βρισκόταν στήν άρχή τής άνάπτυξής του, δταν στήν 
’Ανατολική Μακεδονία εφτασαν, σταλμένοι άπό τούς "Αγγλους καί τόν 
Παπανδρέου, οί ύπουργοί Λαμπριανίδης καί Πορφυρογένης. Είχαν σταλεί 
νά βάλουν τάξη στήν περιοχή δπου οί "Ελληνες «άλληλοσκοτώνονται» 
καί οί Βούλγαροι, δήθεν, έκμεταλλεύονται τίς έσωελληνικές αντιθέσεις 
καί προσπαθούν νά κρατήσουν τήν περιοχή στό Κράτος τής «Μεγάλης 
Βουλγαρίας». Βρέθηκαν, δμως, μπροστά σέ μιά έντελώς διαφορετική κατά
σταση, άπό κείνη πού τούς είχε περιγράφει στήν ’ Ιταλία, καί υποχρεώθη
καν στό πρώτο τους τηλεγράφημα πρός τόν Πρωθυπουργό τους Παπαν
δρέου (δημοσιεύτηκε καί στίς τοπικές έφημερίδες), νά άναγνωρίσουν τό 
έργο πού συντελοΰνταν καί νά έκφράσουν τήν εύαρέσκειά τους1-.

12. Συγκεκριμένα στό τηλεγράφημα έγραφαν:
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Αρνητικός ό ρόλος τοΰ ύπουργικοΰ κλιμακίου
Ή  τόσο βιαστική άναγνώριση, (τήν Ιδια σχεδόν μέρα πού Εφτασε ή 
κυβερνητική άντιπροσωπεία στή Δράμα, καί τόν καιρό πού κρατούνταν 
άπό τόν ΕΛΑΣ 15 “Αγγλοι άξιωματικοί, όργανωτές καί καθοδηγητές τοΰ 
Ά ντώ ν Τσαούς), πού τήν υπέγραφε καί ό Λαμπριανίδης, Ενας άπό τούς 
πιό σκληρούς υπερασπιστές τού Ά ντώ ν  Τσαούς καί τών ταγματασφαλι
τών, είναι άπόδειξη πώς καί αύτός, όπως ό Κανελλόπουλος, είχε έντολές 
νά έλιχθεϊ, νά έμφανιστεΐ άμερόληπτος καί αύστηρός, δήθεν, άπέναντι 
στούς ύπόλογους γιά συνεργασία μέ τούς κατακτητές, πού θά «τιμωρηθούν 
ανάλογα μέ τά Ipya τους. άλλά άπό τά τακτικά δικαστήρια». ' Η μετριοπάθεια 
καί οί κολακίες του γιά τό Εργο τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, είχαν τά άποτελέσματα 
πού έπιδίωκαν οί “Αγγλοι καί ό Παπανδρέου. Ή τα ν , άκόμα, καί Ενα δό
λωμα στήν παγίδα πού είχαν στήσει στόν γνωστό γιά τήν άφέλειά του 
καί περισσότερο γιά τήν μέχρι μακαριότητας άδιαφορία του —Μ ιλτιάδη 
Π ορφυρογένη1'.

' Η παρουσία τοΰ Μιλ. Πορφυρογένη, Εδινε κύρος στό ύπουργικό κλι
μάκιο. Ά μέσω ς μετά τή δημοσίευση τών συγχαρητηρίων, οί ύπουργοί

«' Ολόκληρη ή κυβερνητική άντιπροσωπεία Εκφράζει τήν έκτίμησή της στά δργανα τής αυ
τοδιοίκησης γιά τό Εργο πού Εκαναν σ ’ δλο αύτό τό μικρό χρονικό διάστημα. Παράλαβαν Ερεί
πια καί κατόρθωσαν κι Εξασφάλισαν τήν τροφοδοσία τοΰ λαοΰ. Διαφύλαξαν τήν Εθνική περιου
σία, πήραν στοιχειώδη μέτρα περίθαλψης μέσα σέ χιλιάδες δυσκολίες καί Εμπόδια καί Ελυσαν 
προβλήματα πού μονάχα ή Ικανότητα τών λαϊκών όργάνων καί ή προσήλωση στό λαϊκό συμφέ
ρον τούς Εδοσε τή δυνατότητα νά τά λύσουν.

’ Η κυβερνητική άντιπροσωπεία Εκφράζει τήν ευαρέσκειά της γιά τό ίργο τους αύτό καί τούς 
παρακαλεϊ νά τή διαβιβάσουν στά κατώτερα δργανα τής Αύτοδιοίκησης.

Δράμα 27.10.1944
ΟΙ ύπουργοί 

Λ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ 
Μ. ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ 

Ό  Γενικός Γραμματέας
Λ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ»

13. Ό  Μιλτιάδης Πορφυρργένης νεαρός δικηγόρος άπό εύπορη. —άριστοκρατική θά λέ
γαμε— οικογένεια τοΰ Βόλου, κάτω άπό τήν Επίδραση τών σοσιαλιστικών ιδεών, πού τότε γοή
τευαν τή νέα διανόηση, καί τήν έπαναστατική Εξαρση, πού δημιουργούσε ή Επιτυχία τής Μεγά
λης 'Οκτωβριανής Έπανάστασης στή Ρωσία, στρατεύθηκε στίς γραμμές τοϋ ΚΚΕ. "Οταν ό- 
ξύνΟηκε ή κατάσταση στό Βόλο καί υποχρεώθηκε ό Πορφυρογένης νά Εγκατασταθεί στήν 'Α 
θήνα, Εκοψε τίς γέφυρες μέ τήν τάξη του καί σύνδεσε τήν τύχη του καί τή ζωή του μέ τό κόμμα 
τής Εργατικής τάξης, πού τότε μόνο αύτό Εκπροσωπούσε Ενεργητικά τό σοσιαλισμό.

' Ο Πορφυρογένης Εγινε πιστό καί άφοσιωμένο μέλος τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος, ποτέ 
όμως δέν μπόρεσε νά γίνει ένας καλός κομμουνιστής. Κυριαρχούνταν άπό τίς Επιδράσεις, τίς 
συνήθειες, τή νοοτροπία τής τάξης άπό τήν όποια προερχόταν. Οί Επιβιώσεις αύτές τόν Εμπό
διζαν νά τοποθετείται σωστά καί νά άνταποκρίνεται μέ Επαναστατική συνέπεια στίς σχεδόν 
πάντα σοβαρές καί υπεύθυνες αποστολές πού τοϋ άνάθεταν. Γιά τά λάθη του πολλές φορές τιμω- 
ρήθηκε καί δμως ποτέ δέν βρέθηκε Εξω άπό τήν κομματική Ελίτ —τό στενότατο άνώτατο ήγε- 
τικό πυρήνα τοϋ ΚΚΕ. Τό σοβαρότερο είναι πώς πάντα —καί στά πιό μεγάλα παραπατήματά 
του. κατάφερνε νά βρίσκεται Εξω άπό τήν άνοικτή καταδίκη καί Εξω άπό τήν γενική κατακραυ
γή. Παράδειγμα: Μέλος τών αντιπροσωπειών τοϋ ΚΚΕ καί συνυπεύθυνος γιά τίς συμφωνίες τοΰ 
Λί|1(ΐνου καί τής Γκαζέρτας. δέν άναφέρεται καί τότε καί σήμερα κδν ή συμμετοχή του καί δλες 
οί ιιμαρτίες καταλογίζονται στούς Ρούσο καί Ζεΰγο.
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ζήτησαν άπό τήν διοίκηση τής Μ εραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ νά άφήσει έλευΟε- 
ρους τούς "Αγγλους άξιωματικούς πού κρατούνταν, χάρη τής συμμαχικής 
καί έθνικής ένότητας. Μάταια ή διοίκηση τής μεραρχίας έπικαλοΰνταν 
(μέ γεγονότα καί καταθέσεις αιχμαλώτων άντωντσαουσικών), έχθρικές 
ένέργειες καί προσωπική συμμετοχή τους στίς ένοπλες επιθέσεις ένάντια 
στόν ΕΛΑΣ. Ά κ ό μα  συνεργασίες μέ Γερμανούς αξιωματικούς τοΰ Μύλλερ 
καί τοϋ τότε βοηθοΰ του Κίτ-Κάτ.Μ Ό  Πορφυρογένης έπικαλέστηκε τή 
γραμμή τοΰ ΕΑΜ καί έντολές τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ, καί υποχρέωσε τήν 
πολιτική καθοδήγηση τοΰ λαϊκού κινήματος τής περιοχής νά άφήσει ά
μέσως τούς "Αγγλους άξιωματικούς έλεύθερους καί νά κάνει δεκτές δλες 
τίς άπαιτήσεις τους. "Ετσι δόθηκε τό δικαίωμα στόν Ά ντώ ν Τσαούς νά 
άνασυγκροτήσει τά διαλυμένα τμήματά του καί νά άναλάβει τή διοίκηση 
τής περιοχής άπό τό Παρανέτσι μέχρι τό Νικηφόρο έξω άπό τή Δράμα μέ 
βάθος ώς τά βουλγαρικά σύνορα, πού ονομάστηκε «VII συνοριακός το
μέας». Αύτή ή περιοχή έγινε τό καταφύγιο δλων τών έγκληματιών καί δο- 
σίλογων. Μετά τή διάλυση τών ταγματασφαλιτών στό Κιλκίς, μεταξύ έκεί- 
νων πού πέρασαν τό Στρυμώνα καί ένώθηκαν μέ τούς άντωντσαουσικούς 
ήσαν δλοι σχεδόν οί άρχηγοί τών γερμανοοπλισμένων προδοτών πού εί
χαν υπογράψει, μαζί μέ τόν Βήχο καί τόν Δάγκουλα, μιά προκήρυξη καί 
γνωστοποιούσαν πώς «κήρυξαν τόν πόλεμο κατά τών Συμμάχων, στό πλευ
ρό τοΰ Χίτλερ».

Οί "Αγγλοι άπόσπασαν άπό τό ύπουργικό κλιμάκιο διαταγή πού απα
γόρευε στόν ΕΛΑΣ νά έλέγχει τά μεταφορικά τους μέσα, πού εξυπηρετού
σαν τόν VII συνοριακό τομέα. Μέ τά πυρομαχικά καί τίς χρυσές άγγλι- 
κές λίρες, τό τμήμα τοΰ Ά ντώ ν  Τσαούς, σέ μικρό χρονικό διάστημα, έ
φτασε τά 5.000 τουφέκια, πού κρατοϋσαν οί παλιοί οπαδοί του, οί ταγμα
τασφαλίτες πού κατάφευγαν στά άγγλοσυντήρητα τώρα τμήματά του καί 
Βούλγαροι φασίστες. "Αρχισαν προκλήσεις ενάντια στόν ΕΛΑΣ άκόμα 
καί μέσα στό βουλγαρικό έδαφος, μέ σαμποτάζ καί δολοφονίες λαϊκών 
στελεχών. Στίς προκλήσεις τους βοηθοΰνταν άπό τό δικαίωμα πού τούς 
είχε δοθεί νά έχουν τόν απόλυτο έλεγχο τών τραίνων, πού περνούσαν στόν 
συνοριακό τομέα. Οί σιδηροδρομικοί σταθμοί είχαν μετατραπεί σέ κρατη- 
τήρια καί σταθμούς βασανιστηρίων, όχι μόνο γιά τούς κομμουνιστές καί 
έαμίτες, άλλά καί γιά τούς άπλούς ανθρώπους, πού γιά τίς δουλειές τους 
ύποχρεώνονταν νά μπουν στήν περιοχή.

Τό πέρασμα τού ύπουργικοΰ κλιμακίου ξανάνοιξε μιά πληγή στήν

14. Μετά τόν πόλεμο έπιβεβαιώθηκε ή συνεργασία τών Άγγλων άξιωματικών μέ Γερμα
νούς συναδέλφους τους γιά τή δημιουργία ταραχών στήν 'Ανατολική Μακεδονία καί Θράκη. 
Ό  Η. Rihter, στή σελίδα 193 τοΰ βιβλίου του παραθέτει άπόσπασμα άπό γερμανικό Εγγραφο, 
που άποκαλύπτει δτι: «Στίς 2 'Οκτωβρίου, ό άντισυνταγματάρχης Βάρνστορφ άνέφερε πώς 
είχαν καταφέρει νά κινητοποιήσουν στή Θράκη έθνικές δυνάμεις. Υπήρχε καί συνεργασία μέ 
τούς Βρεταννοΰς άξιωματικούς Μύλλερ καί Λάϊονελ. Μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα 100 
έθελοντές μέ έπικεφαλής τόν Λάϊονελ θά πέρναγαν τό Στροΰμα. ’ Ο Λάϊονελ θά συνοδευόταν 
άπό ίνα Γερμανό άξιωματικό-σύνδεσμο (τόν ϋπολοχαγό Βέμπκινγκ, τής διοίκησης έθελοντών 
ανιχνευτών 311) έφοδιασμένο μέ άσύρματο». Καί πρόσθετε: - '  Ελπίζω πώς ϊτοι 0ά καταφέρουμε 
νά φέρουμε σέ πέρας τά σχέδιά μας-.
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'Α νατολική Μακεδονία πού θά πληρώνονταν άκριβά δταν, αργότερα, θά 
ξεσποΰσε ή ’Αντεπανάσταση.

Στήν Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία

’Από τό καλοκαίρι τοΰ 1944 οί Γερμανοί, μέ τήν πιθανή υποχρεωτική 
άποχώρηση τών δυνάμεών τους άπό τήν Ε λ λά δ α , είχαν —δπως γράψα
με— συγκεντρώσει πολλές δικές τους στρατιωτικές δυνάμεις στή Μακεδο
νία καί έδειξαν έξαιρετική φροντίδα γιά τήν άνάπτυξη τών έθνοπροδοτι- 
κών δυνάμεων τών κουΐσλιγκς καί τών παρακρατικών, πού προορίζονταν 
νά καλύψουν τά τμήματά τους, ένεργώντας σάν όπισθοφυλακές.

Ό λ ες  οί γερμανικές δυνάμεις πού συμπτύσσονταν άπό τά νησιά καί 
τήν Νότια ' Ελλάδα, μαζί μέ πλήθος δοσιλόγων καί πολλούς ένοπλους 
φασίστες καί άλήτες, συγκεντρώνονταν σέ περιοχές τής Βόρειας 'Ε λλά 
δας, μέ σκοπό νά περάσουν σά συμπαγής καί όργανωμένη δύναμη τά έλ
ληνικά σύνορα καί νά ένωθοΰν μέ τίς δυνάμεις τής γερμανικής Στρατιάς 
πού βρισκόταν στή Γιουγκοσλαβία. Στήν κατάσταση, δμως, πού βρί
σκονταν αύτές οί δυνάμεις, ταλαιπωρημένες άπό τίς πολυήμερες πορείες 
καί άποδιοργανωμένες άπό τίς συνεχείς καί άδιάκοπες μάχες μέ τόν 
ΕΛΑΣ, χρειάζονταν χρόνο καί ήσυχία γιά νά αποκτήσουν τήν άναγκαία 
ικανότητα νά συνεχίσουν τήν πορεία τους πρός Βορρά, πού προβλεπόταν 
άκόμα δυσκολότερη. Τήν έξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών καί δρων 
άνάπαυσης καί" άναδιοργάνωσης τό Στρατηγείο τής Στρατιάς είχε άναθέ- 
σει στίς δυνάμεις πού ειδικά είχαν μεταφερθεΐ στό χώρο τής Μακεδονίας 
καί στά πολυάριθμα έθνοπροδοτικά τμήματα τών ταγματασφαλιτών καί 
τών γερμανοοπλισμένων συμμοριτών πού καθοδηγούνταν άπό τόν Ράλλη 
καί τόν Χρυσοχόου. Οί άλλεπάλληλες πέντε μεγάλες έκκαθαριστικές έπι- 
χειρήσεις ένάντια στούς μακεδονικούς όγκόλιθους, πού συνοδεύονταν άπό 
ένταση τής έπιθετικής δραστηριότητας τών έθνοπροδοτών, δέν είχαν φέρει 
σοβαρά άποτελέσματα ύπέρ τοΰ έχθροΰ. ’Από τίς άρχές τοΰ Σεπτέμβρη 
άρχισαν νέες έπιχειρήσεις, μέ σκοπό νά κρατηθοΰν οί δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ 
μακριά άπό τίς κύριες όδικές άρτηρίες πρός τά σύνορα καί νά έξασφαλι- 
στοΰν τά κέντρα άνεφοδιασμοΰ καί διοίκησης. Τά έθνοπροδοτικά τμή
ματα πού προορίζονταν νά καλύψουν τήν υποχώρηση τών Γερμανών, το
ποθετούνταν σέ θέσεις-κλειδιά καί γύρω άπό τίς μεγάλες πόλεις.

Ό  ΕΛΑΣ, μέ τίς συνεχείς καί άδιάκοπες έπιθέσεις του, χαλοΰσε τά 
σχέδια τών Γερμανών καί προξενούσε άναταραχή καί μεγάλες άπώλειες σέ 
άντρες καί πολεμικά υλικά. Αύτά έρέθιζαν τούς χιτλερικούς, σέ βαθμό πού 
έχαναν κάθε ίχνος άνθρωπιάς. Τό φρικιαστικό έγκλημα τοΰ Χορτιάτη 
είναι χαρακτηριστικό: Στίς 2 τοΰ Σεπτέμβρη Γερμανοί τοΰ τάγματος Σοΰμ- 
περτ, μέ 80 γερμανοοπλισμένους συμμορίτες, όρμησαν στό χωριό Χορτιά
τη τής Θεσσαλονίκης. Ά φ ο ΰ  συγκέντρωσαν δσους κατοίκους βρήκαν κεί
νη τήν ώρα. έκαψαν τό χωριό. ’Ακολούθησε σφαγή. "Εναν άριθμό τουφέ- 
κισαν στήν πλατεία τοΰ χωριοΰ καί πολλούς έκαψαν ζωντανούς μέσα σέ
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φούρνους. Στό Χορτιάτη βρήκαν τό θάνατο 246 "Ελληνες, παιδιά, γυναί
κες, γέροι.

Στίς 5 Σεπτέμβρη, 13 πατριώτες άπό τό χωριό Γοργόπη-Γουμένιτσας 
σφάχτηκαν σάν άρνιά άπό ταγματασφαλίτες. "Αλλοι 100 πατριώτες άπό τό 
χωριό Παλαιό, έκτελέστηκαν άπό τούς έθνοπροδότες τοΰ συνταγματάρχη 
Πούλου, στίς 14 Σεπτέμβρη. Τήν ίδια μέρα, οί ίδιοι έγκληματίες τοΰ Πού- 
λου, ένισχυμένοι μέ Γερμανούς, κύκλωσαν τήν πόλη Γιαννιτσά καί άρχι
σαν σφαγή. 104 άοπλοι "Ελληνες βρήκαν τό θάνατο. Ό  πληθυσμός τής 
πόλης έγκαιρα είχε ειδοποιηθεί άπό τήν όργάνωση καί, έγκαταλείποντας 
τά πάντα, κατέφυγε στίς υπώρειες τοϋ Πάικου, δπου βρίσκονταν τμήματα 
τοΰ ΕΛΑΣ. Οί Γερμανοί καί οί προδότες τρεις μέρες λεηλατούσαν τήν 
πόλη. "Εκαψαν τό κέντρο καί δλο τόν προσφυγικό συνοικισμό.

ΟΙ άγριότητες προκάλεσαν γενική έξέγερση τοΰ λαοΰ τής Μακεδο
νίας. Ό  ΕΛΑΣ δυναμώνει καί πολλαπλασιάζει τά χτυπήματα του.

Ά π ό  τήν παρακάτω έκθεση τοΰ Γραφείου Π εριοχής Μ ακεδονίας-θρά- 
κης, φαίνεται δ παλλαϊκός χαρακτήρας πού είχε άποκτήσει ή πάλη γιά 
μεγαλύτερες φθορές στόν έχθρό πού άποχωροΰσε:

«... Στίς ένέργειες τοΰ ΕΛΑΣ κατά τών Γερμανών συμμετέχουν ένεργά όλες 
οί όργανώσεις (  Εφεδρ. ΕΛΑΣ, ΕΑΜ, ΕΠΟΝ) καθώς καί ό λαός. 'Ενεργό
τατο μέρος παίρνουν όλες οί όργανώσεις καί ό λαός στό σμπαράλιασμα τών 
συγκοινωνιών τοΰ έχθρού. Ή  σιδηροδρομική γραμμή "Εδεσσα-Φλώρινα. βρί
σκεται σέ τέλειο ξεχαρβάλωμα. Τό ϊδιο γίνεται καί μέ τίς τηλεφωνικές έπικοι- 
νωνίες. Νά ορισμένα δείγματα. Στή Βέροια, τμήματα τοΰ μόνιμου ΕΛΑΣ, μαζί 
μέ τίς όργανώσεις τοΰ ΕΑΜ  καί ΕΠΟΝ άνατίναξαν τή σιδηροδρομική γραμμή 
Βέροια-Νάουσα, κατέστρεψαν τή μιά άτμομηχανή, μιά γέφυρα έξω άπό τή Νά
ουσα, καί μιά στήν Κούκλαινα, τήν σιδηροδρομική γραμμή Καπανό-Λουκάδες. 
10.000 μέτρα τηλεγραφικό σύρμα κλπ. Στήν περιφέρεια τής Έδεσσας μέ τή 
συμμετοχή όργανώσεων τοΰ λαοΰ άνατίναξαν 7 γέφυρες, έξάρθρωσαν 2 χιλιόμ. 
σιδηροδρομική γραμμή. Σμπαράλιασαν κυριολεχτικά. καί ώς ενα βαθμό Ανεπα
νόρθωτα. τίς τηλεφωνικές καί τηλεγραφικές Εγκαταστάσεις άπό Σκύδρα-Γιαν- 
νιτσά, Σκύδρα-Νάουσα καί σ ’ όλη τήν περιοχή τής Άρνισσας.

Στήν περιοχή Φλώρινας, οί Γερμανοί όλη τή μέρα έπισκεύαζαν τίς σιδηρο
δρομικές συγκοινωνίες καί τίς τηλεφωνικές γραμμές πού τή νύχτα καταστρέ
φουν καί ξεχαρβαλώνουν ό ΕΛΑΣ, οί όργανώσεις, μέ ένεργότατη συμμετοχή 
τοΰ λαοΰ. Στήν περιφέρεια Κατερίνης oi όργανώσεις μας κατέστρεψαν άρκετές 
χιλιάδες τηλεφωνικά καλούδια καί τηλεφωνικούς στύλους. Έπίσης κλέψαν τά 
φανάρια τοϋ σταθμού Κατερίνης καί μετέφεραν πάνω άπό 8 αύτοκίνητα καί μιά 
κούρσα. Ό  παλλαϊκός ένθουσιασμός καί ή συμμετοχή στόν ένοπλο άγώνα 
έκδηλώθηκε στήν κινητοποίηση τοΰ Εφεδρικού ΕΛΑΣ, πού κινητοποιήΟηκε 
όλόκληρος μέ συμμετοχή 100% « α ί Ιδιαίτερα, στήν κινητοποίηση τής νεολαίας'

Ή  σιδηροδρομική γραμμή Θ εσσαλονίκης-Φλώρινας καί ό δημόσιος 
δρόμος Βέρροιας-Κοζάνης, έγιναν στόχοι καθημερινών έπιθέσεων. Σέ μιά

15. ‘Αρχεία ΚΚΕ. Άκόσπασμα άπό Εκθεοη τοϋ γραμματέα τής 'Επιτροπής Περιοχής Μα
κεδονίας πρός τό ΠΓ τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, γραμμένο στίς 25/9/44. (Φάκελλος ΕΠ Μακεδονίας).
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θέση-κλειδί γιά τίς γερμανικές μετακινήσεις, στό Μουχαρέμ-Χάν, χτυπή- 
θηκε γερμανική φάλαγγα, πού υποχρεώθηκε νά γυρίσει πίσω, άφήνοντας 
80 νεκρούς καί 30 κατεστραμμένα αύτοκίνητα.

"Υστερα άπό σοβαρές μάχες, ό ΕΛΑΣ λευτέρωσε τή Νάουσα, τήν Ά ρ -  
δέα καί τήν "Εδεσσα. Τά άπελευθερωτικά στρατεύματα σ ’ όλες αύτές τίς 
μακεδονικές πόλεις έγιναν δεκτά μέ άφάνταστο ένθουσιασμό. Χαρακτηρι
στικό είναι τό παρακάτω άπόσπασμα άπό τήν έκθεση τού Μακεδονικού 
Γραφείου μέ ήμερομηνία 11-9-1944, πού βρίσκεται στά 'Α ρχεία  τής ΚΕ 
τού ΚΚΕ:

«... Σημαίας, άνθη καί πλακάτ μέ. συνθήματα στόλιζαν τόν τόπο τής συγ
κέντρωσης. Μιλήσανε, αντιπρόσωποι όλων τών οργανώσεων, πού κατέθεσαν 
καί στεφάνια, καί τόνισαν τούς άγώνες πού διεξάγει ό λαός τά τρία αύτά χρόνια 
κάτω άπό τήν καθοδήγηση τοΰ ΕΑΜ καί τοΰ ΚΚΕ καί τό ρόλο τοΰ ΕΛΑΣ. τής 
ΕΠΟΝ. τής ΠΕΕΑ καί τοΰ ΈΟνικοΰ Συμβουλίου. 'Αναλύσανε τίς λαϊκές κατα
κτήσεις (Αυτοδιοίκηση κλπ.)...»

Οϋτε λέξη γιά ύπαρξη Κυβέρνησης...
Ό  ΕΛΑΣ. στίς μάχες του μέ τούς Γερμανούς, συναντούσε μεγάλες δυ

σκολίες άπό τήν άντίσταση τών γερμανοοπλισμένων δυνάμεων, πού τό 
τελευταίο διάστημα είχαν αύξηθεΐ αριθμητικά καί σέ δύναμη πυρός, χάρη 
στήν παραχώρηση άφθονου όπλισμού άπό τούς Γερμανούς καί τούς Βουλ
γάρους, καί τήν αδιάκοπη ήθική καί ύλική ένίσχυση τών "Αγγλων καί τής 
συνασπισμένης άντίδρασης.1'· Μάταια ή ΟΜΜ, μέ προσκλήσεις καί έπα- 
φές. άκόμα καί μέ τόν Χρυσοχόου καί μέ πολιτικές καί κοινωνικές προσω
πικότητες τής Θ εσσαλονίκης, προσπάθησε νά πετύχει ειρηνικό άφοπλι- 
σμό τών γερμανοοπλισμένων, γιά νά στραφεί μέ τό σύνολο τών δυνάμεών 
της άποκλειστικά ένάντια στούς κατακτητές. Μέ τό πρόσχημα ότι είναι 
δυνάμεις «εθνικές», ένταγμένες στόν Ζέρβα καί, άκόμα, ότι έκτελούν υπη
ρεσίες, πού έχει διατάξει τό ΣΜΑ καί ή κυβέρνηση τού Παπανδρέου, όχι 
μόνο άρνούνταν νά καταθέσουν τά όπλα, άλλά διεκδικοΰσαν άναγνώριση 
τους καί άπό τόν ΕΛΑΣ, σάν ισότιμη έθνικοαπελευθερωτική δύναμη. Πρός

16. ΟΙ έχθρικές δυνάμεις, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τής ’Επιτροπής τοΰ ΚΚΕ Μακεδο- 
νίας-θράκης, ήταν στίς 25-9-1944 οΐ έξής:

«... σημερινές δυνάμεις Γερμανών στή Μακεδονία, είναι περί τίς 25.000-30.000, πού κατέ
χουν τά βασικά κέντρα Θεσσαλονίκης-Κατερίνης-Κιλκίς-Λαγκαδά, Νιγρίτα-Γιαννιτσά-Βέροια- 
'Εδεσσα-Κοζάνη-’Αμύνταιο-Φλώρινα. Τών Ταγματασφαλιτών ο( δυνάμεις είναι ο( έξής:

1) Κοζάνη, ή όποία είναι περικυκλωμένη άπό τήν 9η Μεραρχία καί δπου διεξάγονται σκλη
ρές μάχες στά πρόθυρά της μέ 300 Γερμανούς, βρίσκονται περίπου ταγματασφαλίτες τής 
ΠΑΟ   800

2) Περιοχή χωριών Σκάφη-Ίμερα Κοζάνης, Παοτζίδες περίπου ...........................  200
3) Κούκος Κατερίνης ...................................................................................................... 400
4)"Εδεσσα Γιαννιτσά 400 πουλικοί, καί 300-400 παοτζήδες ..................................... 700
5)’Εδεσσα Κομιτατζήδες ................................................................................................  60
6. Κιλκίς-Νιγρίτα ...........................................................................................................  2000

Σύνολο.............................................................................................................................. . ■ · · 4.160
'Εκτός άπό αυτούς περί τούς 1000 περίπου μέσα στήν πόλη τής Θεσσαλονίκης καί 1300 στήν 

’Ανατολική Μακεδονία...·.
('Αρχεία ΚΚΕ, Φάκελλος περιοχής Μακεδονίας.)
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αύτή τήν κατεύθυνση είχαν αναπτύξει έπίμονη δράση καί οί Ά γ γ λ ο ι σύν
δεσμοι τής ΣΣΑ, πού βρίσκονταν συνεχώς δίπλα στίς έθνοπροδοτικές δυ
νάμεις.

Ό  γερμανοσυμμορίτης Μ ιχάλ 'Αγάς προστατευόμενος τών "Αγγλων
Ή  ΟΜΜ 6κανε σοβαρές προσπάθειες νά πείσει τόν Μ ιχαήλ 'Α γά καί 
τό έπιτελεΐο του νά δεχτεί τίς προτάσεις της, πού στηρίζονταν στή διακή
ρυξη τής Κυβέρνησης καί βρήκε ανταπόκριση μέ έκδήλωση διαθέσεων 
άφοπλισμοΰ άπό άρκετούς άρχηγούς τμημάτων. Ή  παράδοση δμως τελικά 
δέν έγινε, γιατί οί "Αγγλοι αξιωματικοί τής ΣΣΑ, μυστικά, τούς άπότρεπαν 
καί τούς έσπρωχναν σέ ένοπλη δράση κατά τοΰ ΕΛΑΣ δπως φαίνεται άπό 
τήν 10762/11-10-44 καταγγελία τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ πρός τήν ΣΣΑ. Τό ΓΣ 
τοΰ ΕΛΑΣ έγραφε:
<« Ό  διοικητής τής Ό μάόας Μεραρχιών Μακεδονίας στρατηγός Μπακιρτζής διά 
τοΰ ΰπ ‘ άριΟ. 1849/10-10-44 τηλεγραφήματος του. άναφέρει τά παρακάτω λίαν 
σοβαρά. "Οτι ένώ οί ένοπλοι κουίσλιγκς τής περιοχής Κοζάνης προσήλθαν είς 
διαπραγματεύσεις μέ τόν ΕΛΑΣ καί ήσαν έτοιμοι νά παραδοΟοΰν, μέλ.η τής 
Συμμαχικής Στρατιωτικής Άποστολ,ής ήρθαν σέ έπαφή μέ τούτους είς τόχωρίον 
Βατερόν καί συνέστησαν είς αύτούς νά μήν παραδοΟοΰν άλλά νά διατηρήσουν τά 
δπλ.α άπαιτοΰντες ισοτιμίαν μέ τόν ΕΛΑΣ. Λέν είναι άνάγκη νά τονισΟεΐ πόσον 
Αντίθετος πρός τάς διαταγάς τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου καί τοϋ αρχιστρα
τήγου Οϋίλ.σων είναι ή ανωτέρω ενέργεια τών περί ών πρόκειται αξιωματικών 
συνδέσμων τής Συμμαχικής Άποστο/,ής, οϊτινες διά τής περιέργου ταύτης 
έπεμβάσεως συντελ.οΰν δχι μόνον είς τήν παράτασιν τών εμφυλίων συγκρούσε
ων έν Έλλάδι. άλλά καί εις ζημία αύτοΰ τούτου τοΰ συμμαχικού άγώνος. διότι 
μέρος γΛγ δυνάμεών μας είναι υποχρεωμένο νά εξουδετερώνει διά μάχης τούς 
διευκο/Λ>νοντας τήν ύποχώρησιν τών Γερμανών ένόπλ.ους κουίσλιγκς. ένώ ανευ 
άιναμίξεως τών αξιωματικών σας ούτοι ήσαν έτοιμοι νά καταθέσουν τά δπλ.α 
ύπακούοντες είς τάς διαταγάς τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου. Τό ζήτημα 
αποκτά μεγαλυτέραν σοβαρότητα, διότι άναφύεται έν συνεχεία πρός όμοίαν 
έπέμβασιν αξιωματικών σας έν Πύργω Πελοποννήσου. συνεπεία τής όποίας οί 
έκεϊ κουίσλιγκς δέν παρεδόΟησαν καί παρέστη άνάγκη αιματηρών μαχών πρός 
έξουδετέρωσίν των. Πρό τοιαύτης καταστάσεως, είμεΟα υποχρεωμένοι νά 
διαμαρτυρηθώμεν έντόνως, έν δνόματι δχι μόνον τής έλληνικής τάξεως, άλλά 
καί τοϋ Συμμαχικού άγώνος, χάριν τοϋ όποιου γνωρίζομεν ύμΐν δτι έάν δέν δια- 
τάξητε νά σταματήσουν άμέσως αΐ τοιαΰται έπεμβάσεις τών Αξιωματικών σας, 
θέλομεν άνακαλέσει τάς άδειας κυκλοφορίας των...»|6α

Καί άλλο παράδειγμα: Στίς 2 τοΰ Ό χτώ βρη , ή γερμανική φρουρά τοΰ 
φυλακίου Βίγλας στό Πισοδέρι Τής Φλώρινας, ήρθε σέ διαπραγματεύσεις 
καί παραδόθηκε μέ τόν όπλισμό της στόν ΕΛΑΣ. Ό  "Αγγλος ύπολοχαγός 
Τσόκλεϋ, σύνδεσμος τοΰ ΣΜΑ, πού έφτασε έπί τόπου, άρχισε νά βρίζει 
τούς 16 Γερμανούς στρατιώτες καί νά τούς άπειλεΐ γιατί δέ ζήτησαν νά

Ι6α. Άρχεϊα τής ΚΕ τοΟ ΚΚΕ φάκελλος Γ.Σ. ΕΛΑΣ.
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πάρουν έπαφή μ ' αύτόν, πού αντιπροσωπεύει τούς συμμάχους καί παραόό- 
ϋηκαν σέ άτακτο ένοπλο σχηματισμό. Ό  έπικεφαλής τού τμήματος ιού 
ΕΛΑΣ διαμαρτυρήΟηκε καί έπικαλέστηκε τίς διαταγές τού ΣΜΑ καί τής 
Κυβέρνησης, πού αναγνωρίζουν τό δικαίωμα τής παραλαβής αιχμαλώτων, 
τού αφοπλισμού τους καί τού άφοπλισμοϋ τών ένοπλων πού εξυπηρετούσαν 
τούς καταχτητές. Ό  “Αγγλος άξιωματικός άπάντησε πώς δέν άναγνωρίζει 
τέτοια δικαιώματα στόν ΕΛΑΣ, πού δέν είναι συμμαχικός, ούτε έΟνικός 
στρατός καί ότι μόνο οί "Αγγλοι μπορούν νά διαπραγματεύονται μέ τούς 
Γερμανούς καί τούς «πρώην» ένοπλους συνεργάτες τους.

Σκληρές συνέπειες άπό τόν ιδεολογικό έκτροχιασμό

Ή  άπελευΟέρωση όλης τής 'Ελλάδας ήταν ζήτημα μετρημένων στά δά
χτυλα ήμερών. Ή  άντίδραση, μέ πρωτεργάτη τόν «πρωθυπουργό» Πα
πανδρέου καί άμεσους συνεργάτες τούς υπουργούς Καρτάλη καί Δραγοΰ- 
μη. προβάλει τό σύνθημα τής «Μεγάλης 'Ελλάδας». 'Υ πολόγιζε πώς Οά 
μπορούσε νά άποσπάσει τίς λαϊκές μάζες άπό τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ πείΟοντάς 
τις ότι τά μεγάλα εθνικά προβλήματα υπαγορεύουν τήν διατήρηση τού 
παλαιού καθεστώτος, τουλάχιστο ώς τό Συνέδριο τής Ειρήνης, γιά νά ικα
νοποιηθούν τά έΟνικά δίκαια τής 'Ελλάδας.' Γράφτηκαν καί κυκλοφόρη
σαν τότε —σά γραμμή καί θέση τής έθνικής κυβέρνησης— άρθρα καί 
μπροσούρες, σάν αύτές τού τότε ύπουργού προπαγάνδας Καρτάλη: Ή  Ελ
λάς όικαιοΰται. Ούτε λίγο. ούτε πολύ ζητούσαν όλη τήν «ύποανάπτυχτη» 
’Αλβανία, μέχρι πού νά «έκπολιτιστεϊ», σάν άποικία. τή μισή Βουλγαρία, 
γιά «άσφάλεια τών έλληνικών συνόρων», τή Γιουγκοσλαβική Μακεδονία, 
πού θδπρεπε νά μάς τήν παραχωρήσει ή «φίλη» καί «σύμμαχος» γειτο
νική χώρα. Μόνο γιά τήν Κύπρο δέ γινόταν λόγος!

Οί ύπουργοί τού λαϊκού κινήματος παρακολουθούσαν αύτό τό σωβι- 
νιστικό παραλήρημα, χωρίς νά άντιδροΰν ένώ ό Σβώλος καί μερικοί οπα
δοί του πλειοδοτούσαν. ’Επίσης σιωπούσε καί ή ήγεσία τού κινήματος. 
Μέ τή θεωρία πώς δέν Οάπρεπε νά δοθεί αφορμή νά διαταραχτεϊ τό ομα
λό καί άναίμακτο πέρασμα άπό τήν κατοχή στήν έλευΟερία, άφηνε τό λαό 
άκατατόπιστο καί θύμα στόν έΟνικιστικό κατήφορο. Διαπαιδαγωγημένος 
«έξ άπαλών ονύχων» μέ τόν μεγαλοϊδεατισμό καί μέ βασική τροφή του. 
σ ’ όλη τή διάρκεια τής κατοχής, τήν έθνική άποκατάσταση καί διαρρύθ
μιση τών έΟνικών συνόρων, πού έπίσημα ή ίδια ή ήγεσία διοχέτευε, ό 
λαός ήταν άδύνατο νά διακρίνει σέ ποιές συμφορές όδηγούσε ή θεωρία 
καί ή πρακτική τής Μ εγάλης 'Ελλάδας.

"Οταν πιά ό βουλγαρικός στρατός είχε φύγει άπό τήν Ανατολική 
Μακεδονία, άρχισε καινούργια φάση προπαγάνδας τής άντίδρασης. γιά 
δήθεν κίνδυνο νά χαθεί καί ή Δυτική Μακεδονία. Κι αύτή τή φορά ό «κίν
δυνος» άποδινόταν στά σλαβόφωνα μακεδονικά στοιχεία , πού μέ όλες τους 
τίς δυνάμεις άγωνίζονταν δίπλα στούς "Ελληνες γιά τήν άπελευΟέροίση. 
τήν ανεξαρτησία, τή λαοκρατία καί τό σεβασμό τών δικαιωμάτων τών ε
θνικών μειονοτήτων. Ή  ήγεσία τοΰ κινήματος καί πάλι δέν κατάλαβε τήν
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παγίδα πού τής στήνανε. Πέρασε στήν άμυνα, καί μέ έντολές πρός τό Γ ρα
φείο Περιοχής Μακεδονίας καί τήν 'Ομάδα Μ εραρχιών του ΕΛΑΣ. ϋπέ- 
δειχνε νά δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στό «Μακεδονικό πρόβλημα» καί νά 
τεθεί φραγμός σέ κάθε άπαίτηση ισοτιμίας τών μειονοτήτων μέσα στά 
πλαίσια τής 'Ελλάδας χάρη τής έθνικής ενότητας!! Ή  θέση αύτή ήταν 
έμπρηστική γιά τή λαϊκή άγωνιστική ένότητα. πού είχε σφυρηλατηΟεϊ σέ 
σκληρούς κοινούς αγώνες τών 'Ε λλήνω ν καί τών σλαβοφώνων τής Μακε
δονίας.

"Ετσι καί έγινε. Στή Δυτική Μακεδονία ξαναφούντωσε ή συκοφαντική 
καί ύπονομευτική δρατηριότητα. γνωστών στοιχείων πού κινούνταν στά 
σλάβικα χ<οριά τής Φλώρινας καί τής Καστοριάς, ένάντια στό ΕΑΜ- 
ΕΛΑΣ καί κυρίως ένάντια στό ΚΚΕ. Ή  καθοδήγηση, —Ελεγαν—. πρόδω- 
σε τόν άγώνα τού λαού. Μπήκε σέ μιά μοναρχοφασιστική κυβέρνηση, πού 
Οά κάνει τίς ίδιες καί χειρότερες άπό τήν βασιλομεταξική δικτατορία βι
αιότητες, γιά νά έξοντώσει τό σλαβομακεδονικό λαό. Οί Μακεδόνες τής 
Γιουγκοσλαβίας είναι έλεύΟεροι καί μαζί μέ τούς άλλους λαούς τής χώρας 
τους Οά'άνοικοδομήσουν τό Σοσιαλισμό. Ή  μόνη σωτηρία γιά τούς Μα
κεδόνες τού ελληνικού τμήματος είναι νά περάσουν άπό τώρα στίς γραμ
μές τού Λαϊκού Στρατοΰ τής Γιουγκοσλαβίας καί νά ζητήσουν νά ενωθούν 
μέ τά άδέλφια τους τής Μακεδονίας τοΰ Βαρδάρη.

Μέ άπόφαση τής μακεδονικής καθοδήγησης τοΰ ΕΑΜ, όπως γράψα
με. είχε διαλυθεί ή ΣΝΟΦ, ή πολιτική-έΟνικοαπελευΟερωτική όργάν<ηση 
τών Μακεδόνων. ’Αχρηστεύτηκε ή έκλεγμένη άπό τή Συνδιάσκεψη αγω
νιστική καθοδήγηση, πού είχε συνειδητοποιήσει τήν άνάγκη τής ενότη
τας πάλης τών 'Ε λλήνων καί Σλάβων Μακεδόνων. Στή θέση της διορίστη
κε άπό τόν πολιτικό υπεύθυνο τού γιουγκοσλάβικου παρτιζάνικου άπο- 
σπάσματος Ντέγιαν. μιά παράνομη καΟοδηγητική 'Ε π ιτροπή, μέ όργανώ- 
σεις στά χωριά. Στίς οργανώσεις στρατολογούσαν αδιάκριτα άκόμα καί 
έγκληματίες κομιτατζήδες. Πολλούς Εστελναν στό ειδικό σλαβομακεδονι
κό τάγμα, πού είχε συγκροτηθεί μέ άπόφαση τής IX Μ εραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ 
καί τούς πιό έκτεΟειμένους τούς περνούσαν στά γειτονικά στρατιωτικά 
τμήματα τών Γιουγκοσλάβων.

Κατά τά τέλη τού Σεπτέμβρη, ή κατάσταση είχε φτάσει στό άπροχώ- 
ρητο. Επίτροπος τοΰ ειδικού σλαβομακεδονικού 2/28 Τάγματος τού 
ΕΛΑΣ ήταν ό παλιός κομμουνιστής άπό τή Φλώρινα Ή λ ία ς  Δημάκης, 
γνωστός στό αντάρτικο τού ΕΛΑΣ μέ τό ψευδώνυμο «Γκότσε>». Καλός καί 
πειθαρχικός αγωνιστής, μέ προσωπική παλληκαριά, άποφασιστικότητα 
καί απέραντη καλοσύνη. 'Αγαπούσε τούς συναγωνιστές του καί τούς αν
θρώπους τοΰ λαού. Παρά τίς προσωπικοΰ χαρακτήρα άδυναμίες καί τίς 
περιορισμένες ίκανότητές του, ή ανάδειξή του στήν θέση τού καπετάνιου 
αύτοΰ τοΰ τάγματος, ήταν μιά έπιτυχία. Ή  μεθοδική άντιεαμική προπα
γάνδα, βέβαια, έπιδρούσε καί στόν καπετάνιο Γ κότσε, όμως, οί δεσμοί του 
μέ τό ΚΚΕ καί οί κοινοί αγώνες τόν Εκαναν δισταχτικό νά έγκαταλείψει 
τούς συναγωνιστές του τήν πιό κρίσιμη στιγμή.

'Α νήσυχη ή μυστική καθοδήγηση τών Μακεδόνων στέλνει τόν Ν. Π γ- 
γιο στήν εδρα τοΰ Στρατηγείου τοΰ Γιουγκοσλαβικού Μακεδονικού Λαϊ-
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κ,'οΟ Στρατοΰ γιά νέες όδηγίες. "Ενα ντοκουμέντο, πού δημοσιεύτηκε στή 
συλλογή τοΰ ’Ινστιτούτου Ισ το ρ ία ς  Σκοπίων σελ. 395, άρ. 85 γραμμένο 
άπό τό μέλος τής ΚΕ τοΰ ΚΚΜ Μ πόρκο Τεμέλκοβσκι, μέ ήμερομηνία 
3-10-44, δείχνει τό περιεχόμενο τής άναφοράς τοΰ Πέγιου καί τίς ύπεύθυ- 
νες όδηγίες πού πήρε. Στήν έκθεση έκείνη πρός τήν ΚΕ τοΰ ΚΚΜ, άνά- 
μεσα σέ άλλα, διαβάζουμε:

<·... Στό Όράοβντολ συναντήθηκα μέ τόν Πέγισ (Ναούμ) πού Εφτασε ζη
τώντας τό Γενικό Στρατηγείο τής Μακεδονίας. Είχε φύγει άπό τόν Πεντάλοφο, 
οπο» χωρίς καμιά Εξήγηση τόν Επιασαν καί τόν κρατούσαν. Αύτός μας είπε πώς 
τό τάγμα όέν Εχει Αφοπλιστεί, άλλά κάτι τέτοιο προετοιμάζεται. Τόν γύρισα 
πίσω. άφοΰ συνομιλήσαμε γιά δλες τίς δουλιές στή βάση τών τότε συζητήσεών 
/ιας: δηλαδή τών Οέσεών μας. Τόν Εστειλα Εκεί νά 'ρΟεϊ σ ' έπαφή μέ τό τάγμα 
καί ι>ά Εξηγήσει στούς υπευθύνους συντρόφους τίς θέσεις μας. νά βρει κόσμο 
πού συμμερίζεται τίς άπόψεις μας καί ν&ρθουν στή περιοχή μας. άφοΰ κατορ
θώσουν νά μαζέψουν στοιχεία γιά τίς άδικίες καί τά έγκλήματα πού διέπραξε 
σέ βάρος τοΰ Μακεδονικού λαοΰ τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κλπ... Σέ περίπτωση πού θά 
υποχρεωθεί νάρθει σέ Ενοπλη σύγκρουση μέ τόν ΕΛΑΣ. νά περάσει στά έδάφη 
μας. έ φ ' όσον όέν θά υπάρχει άλλος τρόπος νά άποφύγει τήν σύγκρουση. Νά 
κάνει Επιστράτευση πάνω σέ έθελοντική βάση. Τούς Επιστρατευμένους χωρίς 
δπλα I’d τούς στέλνει στήν περιοχή μας. "Οταν τελειώσει αύτή τή δουλιά, νά 
ξαναγυρίσει καί πάλι. μέ λεπτομερείς πληροφορίες γιά τήν κατάσταση στήν 
Ελλάδα...»17.

Νά σημειωθεί πώς καμιά διαταγή μετακίνησης τοΰ τάγματος Γκότσε, 
μέχρι κείνη τή στιγμή, δέν υπήρχε. Φήμες, δμως, γιά διάλυσή του κυκλο
φορούσαν καί είχε χαλαρωθεί ή πειθαρχία. Π α ρ’ δλες τίς προσπάθειες 
τών αυτονομιστών, πού ένθαρρύνονταν καί άπό τούς "Αγγλους, ό Γ κότσε 
ταλαντευόταν άλλά δέν ξέφευγε άπό τήν γραμμή τής συνεργασίας μέσα 
στίς γραμμές τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί ένάντια στή διάσπαση. Χαρακτηρι
στική είναι ή παρακάτω διαταγή τοΰ τάγματος πού υπόγραφε ό ίδιος, μετά 
τήν έπιστροφή τοΰ Πέγιου μέ τίς όδηγίες τοΰ Τεμέλκοβσκι:

«Συναγωνισταί. Παρατηρήθηκε δτι πολλοί άντάρτες καί άξιωματικοί ξε
φεύγουν άπό τή γραμμή τής Ενότητας τοΰ σλαβομακεδονικοΰ καί Ελληνικού 
λαοΰ καί Εφαρμόζουν πολιτική πού διασπά τήν Ενότητα αύτή. φέρνοντας μεγάλη 
ζημία στόν άγώνα. δημιουργούντες τήν έντύπωση δτι έμεΐς κάνουμε ξεχωριστό 
κίνημα. Αύτό είναι πολύ Εγκληματικό καί γιά τό δικό μας σκοπό καί γενικά 
γιά όλο τόν άγώνα.

Διά τούτο άπογορεύω τάς συγκεντρώσεις καί ομιλίας άπό άνεύθυνα πρόσω
πα καί νά παύσει ή έπιστράτευση.

Οί άντάρτες νά Εχουν άποκλειστικό σκοπό τόν άγώνα καί νά παύσουν νά 
αναμιγνύονται είς τήν πολιτικήν. "Οποιος δέν συμμορφωθεί μέ τά παραπάνω θά 
τιμωρηθεί πολύ αύστηρά.

Διά τό Τάγμα: ΓΚΟΤΣΕ»,1α

17. Συλλογή τοΰ1 Ινστιτούτου- Ιστορίας τής Γιουγκοσλαβίας, Εκδοση 1970, σελ. 395, άρ. 85. 
17α. Ίδια  συλλογή, σ. 455, άριθ. 154.
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Παρόμοια διαταγή, υπογραμμένη άπό τόν Διοικητή τοΰ 2/28 Τάγμα
τος ’Αμύντα καί τόν Καπετάνιο Γκότσε, είχε δοθεΐ καί προηγούμενα, στίς 
25-9-44. "Ισως αποφευγόταν ή άνωμαλία άν ή διοίκηση τής IX Μεραρ
χίας τοΰ ΕΛΑΣ είχε ένημερωθεΐ καί κατάλληλα προετοιμαστεί άπό τήν 
πολιτική καθοδήγηση τής Μακεδονίας, σύμφωνα μέ τίς όδηγίες τού Σιάν- 
του: "Νά προσεχτεί πολύ τό έθνικό ζήτημα τής Μακεδονίας, οί κινήσεις τών 
σλαβομακεδόνων, καί νά διατηρηθούν άδελφικές σχέσεις μέ τίς δυνάμεις τοΰ 
Τίτο».

Στάση τοΰ Τάγματος Γκότσε καί αποχώρηση άπό τόν ΕΛΑΣ

Οί "Αγγλοι είχαν αναπτύξει ξεχωριστή δραστηριότητα γιά νά διασπά- 
σουν τήν ένότητα τού έλληνικοΰ λαοΰ μέ τήν σλαβική μειονότητα. Έ κμε- 
ταλλεύΟηκαν τήν κατάσταση πού είχε δημιουργηθεΐ στίς περιοχές Κοζά
νης μέ τόν Μιχάλ ’Αγά, γιά νά έρεΟίσουν τούς σλάβους μακεόόνες πού 
πολεμούσαν στίς γραμμές τοΰ ΕΛΑΣ.

Μέ διαταγή τής 'Ομάδας Μ εραρχιών Μακεδονίας, ή IX Μ εραρχία 
τοΰ ΕΛΑΣ άποφάσισε νά διαθέσει καί τό 28ο Σύνταγμα τής περιοχής 
Φλώρινας-Καστοριάς στήν έπιχείρηση γιά τήν έκμηδένιση καί αύτής τής 
άντιδραστικής εστίας.

Ή  διαταγή τής Μ εραρχίας νά μετακινηθεί ειδικά τό Τάγμα τού 
Γκότσε πρός Νότο, όσο κι άν φαίνεται δικαιολογημένη στρατιωτικά (μιά 
πού άναφερόταν ότι έπρόκειτο νά χρησιμοποιηθεί γιά τό κλείσιμο τού 
δρόμου ύποχώρησης τών Γερμανών στόν ’Αλιάκμονα καί τήν έξουδετέ- 
ρωση τών γερμανοοπλισμένων τού Μιχάλ ’Αγά) δέν νομίζουμε πώς δέν 
άπέβλεπε στήν άπομάκρυνση τών Μακεδόνων άνταρτών άπό τίς περιοχές 
τους. Ή  έκδήλωση δυσπιστίας τής διοίκησης τής Μ εραρχίας προκάλεσε 
καί άντίστροφη δυσπιστία τών Μακεδόνων μαχητών πρός τούς Έ λληνες 
πολιτικοστρατιωτικούς τους καθοδηγητές. Μέ τήν υπόνοια ότι ή άπομά
κρυνση άπό τήν περιοχή ήταν άρχή έφαρμογής γενικότερου σχεδίου 
άφοπλισμού τοΰ τάγματος, ό Γ κότσε κλονίστηκε καί ύποχώρησε στίς πιέ
σεις: ΆρνήΟηκε νά συμμορφωθεί μέ τή διαταγή τής Μ εραρχίας καί διέ
ταξε γενική έπιφυλακή.

Ή  διοίκηση τοΰ 28ου Συντάγματος, γιά νά συγκροτήσει τό Τάγμα, 
εκανε άμέσως μιά προσπάθεια συμβιβασμού, όπως φαίνεται άπό τό παρα
κάτω γράμμα τού Διοικητή:

«Συναγωνιστή Γκότσε,
Ή  ένέργειά σας νά πάρετε έπίσημη θέση άρνούμενοι νά συμμορφωθείτε μέ 

διαταγή τής Μεραρχίας, δημιουργεί έπικίνδυνη κατάσταση γιά σάς καί μάς φέρ
νει σέ πολύ δύσκολη θέση... ’Εάν μοΰ ελεγες άπ ' τήν άρχή τίς σκέψεις σου καί 
δισταγμούς σου καί τίς άμφιβολίες σου γιά τά ζητήματα πού ξέρεις, τά πράγμα
τα Οά κανονίζονταν καί δέν θά φθάναμε σέ φανερή άνταρσία, πού πολύ καλά
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καταλαβαίνεις τί συνέπειες μπορεΐ νά Εχει... Δίνεις τήν καλύτερη ευκαιρία στούς 
άντιπάλους μας νά στραφούν έναντίον μα€ καί νά θελήσουν νά μάς ίκμηδενί
σουν...

Τελειώνοντας σοΰ προτείνω τήν ’εξής λύση. γιά νά προλάβουμε τήν τελειω
τική καταστροφή:

I) Νά κινήσεις τούς δυό λόχους (6ο καί 7ο) νά καταλάβουν τάς θέσεις 
πού είχες (Καλύβια-Καλογερίτσα). ό 5ος Λόχος θά στείλει τίς Διμοιρίες του 
δπου τίς είχε. Κρυσταλοπηγή. Βατοχώρι καί Τρίγωνο.

Σύ θά Ελθεις νά μέ συναντήσεις έμένα στήν Κάτω ' Υδροΰσα ή στό Μαχα
λά ή δπου άλλου κοντά έκεϊ θέλεις νά συνενοηθούμε όριστικώς καί προλάβουμε 
τό άνεπανόρθωτο...

’Απάντηση γι ’ αύτά πού σοΰ γράφω πρέπει νά Εχω έντός τής νυκτός έβδο
μης πρός όγδόην τρέχοντος...
6-ί 0-44 Μέ συναγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΤΖΑΝΑΤΟΣ»'*

Ό  Γκότσε οϋτε άπάντησε, οϋτε πήγε νά συναντήσει τόν Διοικητή τοΰ 
Συντάγματος του. ' Η άπόφαση είχε παρθεΐ καί ή μόνη φροντίδα του ήταν 
νά άνταποκριθεί στίς όδηγίες τοΰ ΚΚΓ-Μακεδονίας: Νά έπιστρατεύσει ό
σους μπορεΐ περισσότερους καί νά περάσει στή γιουγκοσλάβικη Μακεδο
νία μέ μαζικότερο τμήμα. "Έτσι δίνει διαταγή έπιστράτευσης, όπως φαί
νεται άπό τό παρακάτω σημείωμα:
«ΕΛΑΣ-28ο Σύνταγμα-Τάγμα Γκότσε 
Μπλαγκόη,

"Ο λόχος (ή μισή όύναμις) νά κινηθεί πρός Δενδροχώρι, Λεύκη, Ίεροπηγή. 
Πολυπόταμο. "Αγιος Δημήτριος, γιά νά κάνει Ακούσιαν στρατολογίαν καί τό 
βράδι άοπλο καί Ενοπλο τμήμα νά είναι συγκεντρωμένοι στό Γαΰρο. 
6-10-44 Καπετάνιος Γκότσε»™

Ή  IX Μ εραρχία τοΰ ’Εφεδρικού ΕΛΑΣ, μέ τήν 292/8-10 διαταγή της, 
άκύρωνε τήν διαταγή τοΰ Γ κότσε καί γνωστοποιούσε πώς άρμόδιες νά 
έκδίδουν τέτοιες διαταγές καί νά πραγματοποιούν έπιστράτευση είναι μό
νο οί Μ εραρχίες τού μόνιμου καί έφεδρικού ΕΛΑΣ τής περιοχής.*u

Στό μεταξύ, ή IX μεραρχία τού ΕΛΑΣ ζήτησε τήν άμεση μετακίνηση 
τού Τάγματος στή περιοχή Σιάτιστας, γιά έκτέλεση έπιχειρήσεων. Ό  
Γ κότσε άρνήΟηκε νά συμμορφωθεί καί εδωσε διαταγή στά τμήματα τού 
τάγματος νά μήν κινηθούν χωρίς δική του διαταγή .21

Τό ΓΣ τού ΕΛΑΣ, πού ένημερώθηκε γιά \ή ν  άνταρσία τού τάγματος, 
διέταξε τήν 'Ομάδα Μ εραρχιών νά άντικαταστήσει άμέσως όλόκληρο τό 
28ο Σύνταγμα στή Φλώρινα καί Καστοριά καί σέ περίπτωση άρνησης, νά 
διαλύσει τό τμήμα πού δέν Οά πειθαρχήσει, άντιμετωπίζοντάς το σάν

18.Ίδια συλλογή σελ. 491. άριθ. 164.

19.Ίδια συλλογή, σελ. 492 άριθ. 165.

20.Ίδια συλλογή, σελ. 492, άριθ. 166.

21.Ίδια συλλογή σελ. 493 άριθ. 167.

440



«στάση ένώπιον τοΰ έχΟροΰ». Παράλληλα διέταξε τήν 'Ο μάδα Μεραρ
χιών νά πάρει άμέσως έπαφή μέ τή διοίκηση τών στρατευμάτων τοΰ Στρα
τάρχη Τίτο καί νά ζητήσει τήν έπέμβασή της, έτσι ώστε νά μή ένΟαρρύν- 
νονται καί νά μή προστατεύονται οί διασπαστές τοΰ κοινοΰ άγώνα.

Ή  διαταγή τοΰ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ καί ή άνάλογη τή·ς "Ομάδας Μ εραρχιών 
τοΰ ΕΛΑΣ Μακεδονίας έφτασαν άργά Τά γεγονότα έξελίχτηκαν ραγδαία 
καί μέ βάση προδιαγραμμένο σχέδιο. Τό τάγμα πού στασίασε είχε 
συγκεκριμένες όδηγίες: Νά έπιδιώξει τήν άναγνώριση τής άνεξαρτοποίη- 
σής του άπό τόν ΕΛΑΣ, τήν παραμονή, του στήν περιοχή σάν στρατιωτικό 
τμήμα τοΰ στρατοΰ τοΰ Τίτο καί νά έπιστρατεύσει όσο τό δυνατό περισσό
τερες δυνάμεις. Σέ περίπτωση πού τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δέν τούς αναγνωρίσει 
τέτοια δικαιώματα καί έπιχειρήσει νά τούς υποχρεώσει νά πειθαρχήσουν 
τό τάγμα νά άποφύγει τήν ένοπλη σύγκρουση καί νά περάσει στό χώρο 
τής Γιουγκοσλάβικης Μ ακεδονίας, φέρνοντας μαζί του δλο τόν όπλισμό 
καί τά στρατιωτικά εϊδη πού τοΰ είχε χορηγήσει ό ΕΛΑΣ.

"Ετσι καί έγινε. Τή νύχτα τής 10 πρός II τοΰ Ό χτώ βρη , ενα τμήμα 
άπό 600 μαχητές τοΰ ΕΛΑΣ, οί περισσότεροι μέ άξιόλογη άγωνιστική καί 
πολεμική δράση, παρασυρμένοι άπό τίς φαντασιοπληξίες καί τίς υποσχέ
σεις μερικών τυχάρπαστων στοιχείων, έφυγαν καί πέρασαν στήν Γιουγκο
σλάβικη Μακεδονία. Μέ τό δικαιολογημένο παράπονό τους —παράπονο 
πού ήταν καί δλων τών μαχητών τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ ΕΑΜ— γιά τίς χωρίς 
άρχές καί δρια παραχωρήσεις τής ήγεσίας τοΰ έθνικολαϊκοΰ κινήματος 
τής Ε λλά δ α ς στούς "Αγγλους καί τήν έλληνική νεοφασιστική άντίδραση, 
έγκατέλειπαν τά πολεμικά τους τμήματα, τά σπίτια τους. τά χωριά τους, τό 
λαό καί τούς τάφους τών προγόνων τους. Ή  άποχώρησή τους έγινε χωρίς 
νά άνταλλαγεϊ ούτε ένας πυροβολισμός, χωρίς νά υπάρξει νεκρός καί 
τραυματίας τόσο άπό τόν ΕΛΑΣ, δσο καί άπό τήν πλευρά τοΰ τάγματος 
Γκότσε” .

Τήν ώρα πού δλα ήταν έτοιμα γιά τήν φυγή, ό Γκότσε έγραψε στό 
Μ.Γ. τοΰ ΚΚΕ καί στήν IX Μ εραρχία ένα γράμμα πού τελείωνε έτσι:

«... Ή  μετάθεση τοΰ Τάγματος άκαφη καί όχι ειλικρινής, διότι ύφίσταται 
καί έδώ γερμανική δύναμη. Αντικαθίσταται άπό άλλο Τάγμα. ’Εμείς οί σλαβο- 
μακεδόνες πονούμε. άγαποΰμε τόν Ελληνικό λαό. θέλουμε νά παλαίψουμε μαζί 
του. μέσα στό Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. μέ τά δικαιώματα πού μάς ανήκουν άλλά έσείς

22. "Εχουν γραφεί πολλά φοβερά καί τρομερά πράγματα γιά τήν απόσπαση τοΰ τάγματος 
Γκότσε άπό τόν ΕΛΑΣ. Ό  ‘Αντρέας Μούντριχας (Καπετάν Όρέστης), στά δημοσιεύματα του 
στήν Εφημερίδα -" Ακρόπολις» <4-7-1961. άριθ. δημοσιεύματος 186), παραθέτει Ενα κλασικό 
δείγμα έθνικιστικοΰ παραληρήματος. Αύτός Εγραψε:

« Ό  στρατηγός Ευάγγελος Καλαμπαλίκης ό όποιος άνέλαβε τήν εύΟύνην τής αιματηρός 
καταπνίξεως τοΰ αύτονομιστικοΰ κινήματος, ένήργησεν μέ σύνεσιν. αποφασιστικότητα, άλλά 
καί Εξαιρετική διπλωματικότητα... Έκινήθησαν πραγματικά κεραυνοβόλα καί χωρίς κανένα 
άλλο πρόσχημα ή διαπραγμάτευσιν Επνιξαν στό αίμα καί στή γένεσή της’έκείνη τήν αύτονομι- 
στική κίνηση. Οί μετρηθέντες νεκροί, λένε, ξεπέρασαν τούς πενήντα(!!!) χώρια όσους πήρανε 
μαζί τους ο! φυγάδες στό γιουγκοσλαβικό Εδαφος. Γιατί οί αύτονομισταί δέν περίμεναν τέτοια 
άντίδρασι, πού πίστευαν πώς τό πολύ. καί άν άποκρουσθή τό αίτημά τους. Οά άρχίσουν τίποτε 
■■ουναγωνιστικές» συζητήσεις καί διαπραγματεύσεις -καί έτράπησαν εις άτακτον φυγήν- κατά 
τήν κυριολεξίαν τής κλασικής φράσεως...»(!!)
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όή· /αϊς τά όίνι.τι:. μάς άφαφατπ καί αύτά πού Ιχουμν. καί γ ι ' αύτό φαίγοομι: μι: 
τά άδί.λφια μας τούς Μακεδόνες. Τό 2/28 Τάγμα τών Μακεόόνων».2*

ΣΤΟ ΦΡΎΔΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οί Γερμανοί προσπαθούν νά εξασφαλίσουν ανενόχλητη άποχώρηση 
άπό τήν 'Αθήνα

Στό δεύτερο δεκαπενθήμερο τοΰ Σεπτέμβρη, ή γερμανική μυστική αστυ
νομία έγκατέλειψε τήν ’Αθήνα, άφού έκαψε τά άρχεϊα καί τά ένοχοποιητι- 
κά στοιχεία καί σκότωσε όλους τούς διερμηνείς της. Τόν ίδιο σχεδόν και
ρό άνακλήθηκε στή Γερμανία ό διοικητής τών γερμανικών στρατευμάτων 
κατοχής στρατηγός Σίμανα. Τήν διοίκηση άνέλαβε ό στρατηγός τής αερο
πορίας Φέλμυ, πού θεωρούνταν «μετριοπαθέστερος».

Ό  Σίμανα είχε, φαίνεται, αποκτήσει έπαφή μέ τούς "Αγγλους, άν κρί
νουμε άπό τήν έμπιστευτική έντολή τοΰ Παπανδρέου, στό στενό συνεργά
τη του, καί κύριο έκπρόσωπό του στήν 'Αθήνα, Λουκή ’Ακρίτα, νά έρθει 
σέ προσωπική έπαφή μέ τόν Γερμανό στρατιωτικό διοικητή, γιά νά ρυθμί
σουν τό ζήτημα τής όμαλής μεταβίβασης τής εξουσίας στό στρατηγό 
Σπηλιωτόπουλο. Ό  Σίμανα, πού είχε σαφή άντίληψη τής κατάστασης, 
δέν αποφάσιζε νά προχωρήσει σέ μιά τέτοια ένέργεια: Δέν είχε εμπιστο
σύνη πώς ό στρατηγός Σπηλιωτόπουλος Οά μποροΰσε νά άσκήσει επιρροή 
στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, πού διέθετε δυνάμεις καί είχε τίς μεγαλύτερες πιθανότη
τες νά κυριαρχήσει στήν 'Αθήνα.

'Αναλαμβάνοντας ό Φέλμυ τή διοίκηση, συνέχισε τις έπαφές μέ 
πολιτικές καί στρατιωτικές προσωπικότητες, μέ σκοπό νά πετύχει άνενό- 
χλητη άποχώρηση τών γερμανικών στρατευμάτων άπό τό χώρο τής 
πρωτεύουσας, μέ αντάλλαγμα νά άνακηρύξει τήν 'Α θήνα «ανοχύρωτη πό
λη»». Στίς έπαφές τοΰ Γερμανού στρατηγού μεσολαβούσε ό καθηγητής τής 
άρχαιολογίας καί τότε άξιωματικός τοΰ επιτελείου τής γερμανικής διοί
κησης Χάμπε. Από τόν κουΐσλιγκ Ράλλη ό Φέλμυ δέν περίμενε τίποτα. 
Μέ τήν άναχώρηση τής γερμανικής άστυνομίας καί τοΰ στρατηγού 
Σίμανα έχασε τό ήΟικό του καί έξαφανίστηκε άπό τό προσκήνιο. * Η 
γερμανική διοίκηση άντιμετώπιζε πρόβλημα νέας «έλληνικής κυβέρνη
σης»». Ή  άγωνία στούς κύκλους τής πλουτοκρατικής άντίδρασης είχε 
φτάσει στό κατακόρυφο. Σέ τέτοιες στιγμές δέν ελλειψαν καί οί «παλλη- 
καράδες», μέ τά ρετάλια τών διάφορων συνεργατών τοΰ κατακτητή.

Πρώτος ξεσπάθωσε ό γνωστός παλιός δικτάτορας καί συνεργάτης τών 
κατακτητών Θ. Πάγκαλος, πού προσφέρθηκε νά άναλάβει νά σχηματίσει

23.Ί δ ια  συλλογή ό.π. σελ. 493. άριθ. 171.
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κυβέρνηση «έθνικής σωτηρίας». «Φαιδρή» χαρακτήρισαν τήν πρόταση οί 
αρχηγοί τών παλαιοδημοκρατικών κομμάτων. Αύτοί έτρεφαν έλπίδες στούς 
"Αγγλους καί τήν κυβέρνηση τού Παπανδρέου, πώς έγκαιρα Οά φροντί
σουν νά στείλουν στήν ' Ελλάδα σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις γιά νά 
προλάβουν τό ΕΑΜ.

Τήν πρόταση τοΰ Πάγκαλου καί τίς άπόψεις τών «υπευθύνων κύκλων» 
ό Γερμανός διοικητής άνάφερε στή Στρατιά «Ε» καί πήρε αρνητική 
άπάντηση. Ό  Πάγκαλος τότε δήλωσε στό Φέλμυ πώς δέν Οά παραιτηθεί 
άπό τήν άπόφασή του. Θά τεθεί, είπε, έπικεφαλής τών «έΟνικών δυνάμε
ων» καί τών ταγμάτων άσφαλείας καί Οά καταλάβει τήν έξουσία, άμέσως 
μετά τήν άποχώρησή τους.

Ή  άπειλή τού Πάγκαλου, όσο καί άν δέν θεωρήθηκε σοβαρή, όταν 
έφτασε στούς πολιτικούς άρχηγούς, —πού μόλις είχαν άφεΟεΐ λεύτεροι 
άπό τό Χαϊδάρι— προκάλεσε άναταραχή. Μιά τέτοια ένέργεια Οά μπορού
σε νά άποτελέσει πρώτης τάξεως άφορμή γιά άποφασιστική έπέμβαση τού 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Προσπάθησαν νά χαλιναγωγήσουν τόν Πάγκαλο καί εσπευ- 
σαν νά γνωστοποιήσουν στίς γερμανικές αρχές πώς είναι πρόθυμοι νά 
συστήσουν μετριοπάθεια στούς κύκλους τών οπαδών τους. Ό  Φέλμυ, μέ 
άφορμή τήν έΟελοντική προσφορά τών αρχηγών τών πολιτικών κομμάτο>ν 
καί μέσω τού κρητικού τραπεζίτη Ή λιά δη  πρότεινε στό Σοφούλη νά 
σχηματίσει κυβέρνηση.. Ό  άρχηγός τών Φιλελευθέρων, πού θεώρησε 
σοβαρά έπιζήμια μιά έμφάνισή του στό πλευρό τών Γερμανών τήν τελευ
ταία στιγμή τής παραμονής τους. στήν 'Ελλάδα, άρνήΟηκε. Παράπεμψε 
τό «μεσάζοντα» στόν άρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό.

'Ο  Φέλμυ, όμως, συνάντησε προσωπικά τόν Δαμασκηνό καί τοΰ ζήτη
σε νά άσκήσει πίεση στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τής 'Α θήνας καί στούς άντάρτες 
τής 'Α ττικής νά σταματήσουν νά ένοχλούν τά τμήματά του, πού αποχω
ρούσαν. Σ ’ άντάλλαγμα αύτός Οά έδινε διαταγή νά βγάλουν τίς έκρηκτικές 
ύλες άπό τό φράγμα τού Μαραθώνα. 'ΥποσχέΟηκε άκόμα ότι Οά άνακή- 
ρυχνε τήν ’Αθήνα «άνοχύρωτη πόλη». Ό  Δαμασκηνός δέχτηκε τή γερμα
νική πρόταση καί ύποσχέΟηκε πώς Οά ένεργήσει πρός όλες τίς κατευθύν
σεις γιά νά πραγματοποιηθεί ανενόχλητη αποχώρηση τών γερμανικών 
τμημάτων άπό τό χώρο τής πρωτεύουσας. Ό  Φέλμυ, όμως, ζήτησε ύπεύ- 
Ουνη έγγύηση ότι δέν Οά ενοχληθούν οί Γερμανοί στήν πρωτεύουσα καί 
στό λεκανοπέδιο τής "Αττικής. 'Υπενθύμισε στόν ’Αρχιεπίσκοπο ότι οί 
Γερμανοί δέν μπορούν, γιά τρίτη φορά. νά ξανακάνουν λάθη σάν εκείνα 
τής Ιτα λ ία ς  καί Βαρσοβίας, όπου οί άντάρτες παρασπόνδισαν καί επιτέ
θηκαν στά γερμανικά τμήματα.

Ό  Δαμασκηνός διαβίβασε τίς γερμανικές προτάσεις στό Σπηλιωτό- 
πουλο. Αύτός άμέσως ένημέρωσε τόν τειος ’Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο καί 
έκείνος ραδιοτηλεγραφικά τό ΣΜΑ. Οί "Αγγλοι έκαναν δεκτές τίς προτά
σεις καί ζήτησαν νά άναΟέσουν άμέσως οί Γερμανοί τή φρούρηση τών 
ιδρυμάτων, —κρατικών καί κοινωνικής ώφελείας— στούς ταγματασφαλί
τες καί τά Σώματα Ά σφαλείας. Τό ΣΜΑ πληροφόρησε τόν Χρύσανθο 
πώς, γιά νά ρυθμιστούν οί λεπτομέρειες τής «άνενόχλητης έκκένωσης» τής 
Α θήνας καί γιά νά εξασφαλιστεί ή συγκατάθεση τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, οτάλ-

443



Οηκε στήν ’Αθήνα ό άντισυνταγματάρχης Χίλς, πού είχε καλές σχέσεις μέ 
τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ άπό τή δράση του σά σύνδεσμος τοΰ ΣΜΑ καί σέ συνέ
χεια μέλος τής ΒΣΑ στήν περιοχή Θεσσαλίας.

Ό  Δαμασκηνός, μέ νέα έπίσκεψή του. πληροφόρησε τό Γερμανό 
Διοικητή πώς τόσο ό εξουσιοδοτημένος άπό τήν « 'Ε θνική Κυβέρνηση»* 
στρατηγός-διοικητής τής 'Α ττικής, όσο καί οί "Αγγλοι δέχονται τίς 
προτάσεις του καί ζητοΰν νά άρχϊσουν άμέσως οί προκαταρκτικές ένέρ- 
γειες. Δηλαδή, νά άφαιρεΟοΰν οί εκρηκτικές ϋλες. άπό τά ιδρύματα πού 
έχουν ύπονομευΟεΐ καί νά παραδοΟοΰν γιά φύλαξη στίς ελληνικές δυνά
μεις τοΰ στρατηγοΰ Σπηλιωτόπουλου. Ό  Φέλμυ θεώρησε καί αυτές τίς 
εγγυήσεις ανεπαρκείς καί απαίτησε υπεύθυνη άνάληψη υποχρεώσεων άπό 
τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Οί προσπάθειες πού εγιναν. άπό πολλές κατευθύνσεις, νά άποσπαστεΐ 
ή συγκατάθεση τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ άπέτυχαν. Ή  καθοδήγηση τοΰ λαϊκού 
κινήματος δήλωσε καθαρά πώς ό μόνος έντιμος εθνικός δρόμος, πού οδη
γεί στήν προάσπιση τής 'Αθήνας καί τών ζωτικών κοινωνικών ιδρυμάτων 
της. είναι ή συνεπής πολεμική δράση κατά τών Γερμανών καί τών 
έΟνοπροδοτών κάθε μορφής καί άπόχρωσης.

Ή  τελευταία γερμανική επίθεση στήν 'Αθήνα
Ή  κατηγορηματική άπόκρουση τών γερμανικών προτάσεων άπό τό ΕΑΜ 
ύποχρέίοσε τόν Φέλμυ νά άναλάβει ό Γδιος τέτοιες πρωτοβουλίες, πού. 
άπό τήν μιά μεριά, νά βοηθούν τούς «μεσάζοντες»» καί. άπό τήν άλλη, 
νά τρομοκρατήσουν τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Μιά προηγούμενη σύσταση τής 
ανώτατης διοίκησης τής Βέρμαχτ. νά παραιτηθούν άπό τά μαζικά άντίποι- 
να καί τήν τρομοκρατία, πού άποδείχτηκαν αρνητικά γιατί δυνάμωναν τήν 
άντίσταση, θεωρήθηκε πώς δέν άνταποκρινόταν στήν κατάσταση πού 
επικρατούσε τώρα στήν 'Αθήνα. Ό  Φέλμυ έδο>σε διαταγή νά οργανωθεί 
μιά μεγάλη έπίθεση σέ μιά άπό τίς συνοικίες πού έχουν ισχυρές δυνάμεις 
οί «κομμουνιστές» καί νά χρησιμοποιηθούν στήν επιχείρηση όσο τό δυνα
τό περισσότερες «ελληνικές» δυνάμεις. Ό  κλήρος έπεσε στή συνοικία 
Παγκράτι.

Μεγάλες γερμανικές δυνάμεις, μέ βαρειά πολυβόλα, άρματα μάχης καί 
πυροβόλα, μέ συμμετοχή τής άεροπορίας. άρχισαν άπό πολλές μεριές, 
συντονισμένη έπίθεση στή συνοικία. Ό  ΕΛΑΣ έγκαιρα άντιλήφθηκε τίς 
κινήσεις τοΰ έχθρού καί έστησε πολυβόλα καί οδοφράγματα. Στό έργο τής 
οχύρωσης πήρε μέρος όλος ό λαός τής περιοχής. Οί Γερμανοί άπέτυχαν 
στίς προσπάθειες τους νά κινήσουν οργανωμένες τίς δυνάμεις τών Ταγμά
των Ά σφαλείας. Αύτά, σάν στρατιωτικές μονάδες, έπαυσαν νά υπάρχουν 
άπό τή στιγμή πού έχασαν τήν προστασία τών S.S.. πού —όπως γράψα
με— είχαν φύγει άπό τήν ΆΟήνα. Οί περισσότεροι ταγματασφαλίτες 
έφυγαν καί κρύφτηκαν, ένας άριθμός είχε μεταμορφιοθεΐ σέ αστυνομικούς 
καί καλύφτηκε στά άστυνομικά τμήματα, άλλοι πέρασαν στούς «Χίτκς» 
τοΰ Γρίβα, ή τίς άλλες λεγόμενες «εθνικές δυναμικές οργανώσεις»» καί
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κείνοι πού είχαν άπομείνει στούς στρατώνες τους, περιχαρακώθηκαν· καί 
κατατρομαγμένοι άρνοΰνταν νά βγούν. Στήν πρόσκληση τού Σπηλιωτό- 
πουλου νά άναλάβουν τή φρούρηση όρισμένων ιδρυμάτων, πα ρ ' όλες τίς 
διαβεβαιώσεις πώς Οά θεωρηθούν σάν στρατιώτες πού έκτελούν εθνικό 
καί συμμαχικό έργο, άρνήΟηκαν νά άνταποκριΟούν. Μόνο ένα τμήμα αστυ
νομικών —τό μηχανοκίνητο τοΰ Μπουραντά, χίτες καί έδεσίτες τών 
άδελφών Παπαγεωργίου, συμπαρατάχθηκαν μέ τούς Γερμανούς σ ’ αύτή τή 
μάχη.

' Η έπίθεση άρχισε τά χαράματα μέ προπαρασκευαστικές ριπές πολυ
βόλων καί μέ μερικά βλήματα πυροβολικού. Ό  ΕΛΑΣ είχε πάρει θέσεις 
στά όχυρά καί τά όδοφράγματα. Δίπλα στούς έλασίτες παρατάχθηκαν καί 
αύΟόρμητοι μαχητές. Μέ τήν έναρξη τής έπίΟεσης τών τάνκς καί τών πε
ζών, ό ΕΛΑΣ χτύπησε μέ όλες τής δυνάμεις του. Βούιξε ή 'Α θήνα. Ή  
Διοίκηση τού Α ' ΣΣ διέταξε γενική έπιφυλακή καί Εστειλε άμέσως ένι- 
σχύσεις άπό τήν Γούβα καί τήν Καισαριανή. Μετά τήν πρώτη άποτυχία 
τους οί Γερμανοί έκαναν άλλες τρεις έπιθέσεις, χωρίς νά καταφέρουν νά 
μπουν στή συνοικία. Ή  μάχη ήταν πολύ σκληρή. Βλέποντας τήν έκτασή 
της, ό στρατηγός Φέλμυ φοβήθηκε πώς μπορούσε νά σταθεί ή άρχή μιάς 
γενικής έξέγερσης, μέ συμμετοχή άκόμα καί τών άνταρτών πού βρίσκον
ταν στήν Πάρνηθα. Σέ τέτοια περίπτωση, Οά δημιουργούνταν κίνδυνος νά 
έγκλωβιστούν οί δυνάμεις του στήν πρωτεύουσα. Διέταξε νά σταματήσει ή 
έπίθεση καί νά γυρίσουν οί δυνάμεις στίς βάσεις τους.

Αύτή ήταν ή τελευταία γερμανική έπίθεση στήν ’Αθήνα. Ό  ΕΛΑΣ 
είχε έξασφαλίσει τόν άπόλυτο έλεγχο σέ όλες τίς συνοικίες τής ’Αθήνας 
καί τού Πειραιά. Τό Α ' ΣΣ άναδιάταξε τίς δυνάμεις του, μέ κύρια έπιδίω- 
ξη τήν ένοπλη προάσπιση τών ζωτικών ιδρυμάτων, τού λιμανιού τοϋ 
Πειραιά, τού ήλεκτρικοΰ σιδηρόδρομου, βασικών έργοστασίων, ένώ ή 2η 
Μ εραρχία τοϋ ΕΛΑΣ άνάλαβε τήν διάσωση τού φράγματος στό Μαρα
θώνα.

Ή  Ά θηνα στό κέντρο τής προσοχής δλων

Τό βρεταννικό σχέδιο «Μάννα» —όπως είδαμε— περιοριζόταν στήν αιφ
νιδιαστική κατάληψη τής 'Αθήνας άπό συμμαχικά άγγλοαμερικανικά 
στρατεύματα, πού Οά άκολουθοΰνται άπό τήν έλληνική κυβέρνηση. Αύτή, 
κατά τόν Τσώρτσιλ, έπρεπε «... άμέσως καί σέ λίγι.ς ώρες νά άναλάβη καθήκον
τα στήν 'Αθήνα... πρίν τό ΕΑΜ προχωρήση σέ οΐαόήποτι: ένέργεια γιά νά κατα- 
λάβη τήν πρωτεύουσα...». Ή  ώρα τής άπελευθέρωσης έφτανε, άλλά βρε- 
ταννικές δυνάμεις διαθέσιμες γιά έκστρατεία στήν ' Ελλάδα, δέν ύπήρ- 
χαν. Δέν ήσαν έτοιμες οϋτε οί μικρές δυνάμεις τών 1.500 άλεξιπτωτιστών. 
πού θά έπρεπε νά καταλάβουν τό άεροδρόμιο τής 'Α θήνας, ούτι. τό 
έκστρατευτικό βρεταννικό σώμα. άπό 10.000 άντρες, πού θά έπρεπκ νά 
φύγει άπό τήν "Αλεξάνδρεια, ή άπό τό τακούνι τής ιταλικής μπόπι.:
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σχεδόν τήν ίδια στιγμή πού Οά γινόταν ή ρίψη τών άλεξιπτωτιστών-·4.
Τό ΓΣ, μέ παλιά διαταγή, καθόριζε τή διάταξη καί τούς κύριους 

στόχους τής 'Ομάδας Μ εραρχιών Στερεός. “Επρεπε νά στραφούν οί 
κύριες δυνάμεις πρός τήν πρωτεύουσα καί ταυτόχρονα πρός τήν ’Ά μ φ ισ 
σα. Στή διαταγή του, τό ΓΣ υπογράμμιζε τή σοβαρή σημασία πού είχε ή 
έπιχείρηση τής “Αμφισσας, γιά νά καθηλωθούν, γιά αρκετό χρόνο στό 
χώρο αύτό, οί γερμανικές δυνάμεις, πού είχαν συγκεντρωθεί έκεΐ, μέ 
σκοπό νά οργανώσουν τή σύμπτυξή τους άπό τήν κεντρική άρτηρία 
Άμφισσα-Λαμία-Θεσσαλονίκη. Ό  έγκλωβισμός καί ή φθορά τών δυό 
χιλιάδων καί πάνω Γερμανών στό χώρο αύτό, θά έλάφρυνε πολύ τό Εργο 
τοΰ Α ' ΣΣ καί τοΰ λαοΰ τής πρωτεύουσας καί θά διευκόλυνε τίς έπιχει- 
ρήσεις τής II Μεραρχίας. Ταυτόχρονα θά έδινε τή δυνατότητα στήν I Με
ραρχία καί στό ιππικό τής Θεσσαλίας καί, παραπέρα, στήν Ό μ ά δα  Με
ραρχιών Μακεδονίας νά καταφέρουν άποφασιστικά χτυπήματα στά γερμα
νικά τμήματα, νά τά έξασθενίσουν καί νά τά άποεξαρθρώσουν.

Ή  ΟΜΣ άνάθεσε στή XIII Μ εραρχία νά όργανώσει καί νά πραγματο
ποιήσει τήν έπιχείρηση "Αμφισσας, ένώ στή II Μ εραρχία άνατέθηκε τό 
καθήκον, σέ συνεννόηση μέ τό Α ' ΣΣ, νά άπελευθερώσει τόν χώρο τής 
πρωτεύουσας καί γενικότερα τής Α ττ ικ ή ς .

Ή  ΚΟΠΣ, γιά νά εξασφαλίσει τή συμμετοχή τών πολιτικών όργανώ
σεων στίς σοβαρότατες καί άποφασιστικής σημασίας έπιχειρήσεις, έστει
λε τρία μέλη της στούς χώρους δράσης. Προσωπικά έγώ έπισκέφτηκα τήν 
ΟΜΣ. συνεργάστηκα μέ τό στρατιωτικό της διοικητή στρατηγό Τσαμάκο 
καί τόν καπετάνιο Τάσο Λευτεριά καί, σέ συνέχεια, πήρα τό δρόμο γιά 
τήν XIII Μεραρχία. Τό πρώτο τμήμα τής μεραρχίας πού συνάντησα ήταν 
εκείνο πού διοικούσε ό παλιός συνεργάτης μου Βερμαΐος (λοχαγός Φοίβος 
Γρηγοριάδης). μέ καπετάνιο τόν Περικλή (Γιώργη Χουλιάρα). Καί τούς 
δυό έκτιμοΰσα πολύ καί μάς συνέδεσαν άκόμα περισσότερο οί κοινές 
προσπάθειες γιά τόν αφοπλισμό τών Ταγμάτων Ά σ φ αλείας Ά γρ ιν ίο υ  καί 
Ναύπακτού. Οί σχέσεις μας καθόριζαν καί τήν άπλότητα καί ειλικρίνεια 
στήν αμοιβαία συμπεριφορά μας. Καί οί δυό άμφιβάλανε γιά τή σκοπιμό
τητα τής επιχείρησης στήν “Αμφισσα. Τά άποτελέσματά της τά βλέπαν 
σχετικά, ένώ τήν καθυστέρηση τής μετακίνησης τών δυνάμεων πρός τήν 

Αθήνα τήν θεωρούσαν άποφασιστικής σημασίας.
-  Τί καθόμαστε μέ σταυρωμένα τά χέρια. —μοΰ είπε ό Φοίβος. -  Μήπως 

άπό αύτό τό «δάγκωμα» πού υπολογίζουμε νά δώσουμε θά κριθεϊ ή τύχη τοΰ 
γερμανικού στρατοΰ; Ά ν  ήθελαν νά βοηθήσουν οί Ά γγλο ι οΰτε μύτη Γερμανού 
δέν θά πρόφταινε νά βγει άπό τήν 'Ελλάδα. Μά δέν τό θέλουν. Δέν θάταν 
καλύτερα νά τούς χτυπούμε μέ μικρά τμήματα στή διαδρομή τους καί οί περισ
σότεροι νά πάμε στήν Αθήνα, όπου θά κριθεϊ καί ή τύχη τής 'Ελλάδας;

-  Τό Γ Σ  —τοΰ άπάντησα— ίχει τά σχέδιά του. Φρόντισε, όπως ξέρεις, 
γιά τήν ένίσχυση τής II Μεραρχίας. Μαχητές υπάρχουν στήν Άττικοβοιω τία καί 
στήν Πρωτεύουσα. Ή  δουλειά μας είναι έδώ: Ά π ό  τήν Άμφισσα περνάει ό

24. Βλ. Ού. Τσώρτσιλ, στό Γδιο σελ. 202-20S.
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δικός μας δρόμος γιά τήν ΆΟήνα!
-  Ώ ς  πού νά τ ' Αποφασίσουν νά χτυπήσουμε, οί Γν.ρμανοί Οά βρίσκονται 

στή Λαμία, σύντροφε Θανάση, -παρατήρησε ό Π ερικλής. Λύστε μας τά χέρια 
καί σέ δυό μέρες Οάμαστε στήν πλατεία Συντάγματος.

-  Δέν είναι ή ελλειψη δυνάμεων πού στέκεται έμπόδιο rri βρεθούμε στήν 
Πλατεία Συντάγματος. Καταλαβαίνω τή λαχτάρα σας καί τών άνταρτών σας. 
Είναι πολύ μπλεγμένα τά πράγματα -τοΰ απάντησα.

"Οταν μείναμε γιά λίγο μόνοι μέ τόν Φοίβο, μοΰ άποκάλυψε πώς είχε 
πάρει ένα «παράξενο» σημείωμα άπό τόν Γιάννη Πετσόπουλο, μέλος τής 
Διοικητικής 'Επιτροπής τής ΠΕΕΑ γιά τήν περιοχή τής Πρωτεύουσας και 
τής ’Αττικής, πού τοϋλεγε: Νά τά παρατήσεις ολα καί νά ρΟεΐς στά Δερβενο
χώρια γιά νά μπεις μέ τά τμήματά σου στήν ΆΟήνα!

-  Βέβαια, πρόσΟεσε. τέτοια πράγματα δέν γίνονται καί μάλιστα άπό εναν 
κομμουνιστή πού είναι καί στρατιωτικός σέ πολεμική περίοδο, καί επικεφαλής 
τμήματος πού άπό στιγμή σέ στιγμή περιμένει εντολές νά ριχτεί στή μάχη. 
"Ομως δέν νομίζεις πώς σέ κάποιον στηρίζεται ό Πετσόπουλος καί Αναλαμ
βάνει τέτοια εύΟύνη:

-  Σέ ποιόν μπορεϊ νά στηρίζεται: τόν ρώτησα.
-  Δέν ξέρω... Μοΰ φαίνεται όμως πο'κ ό «Κ λ» δι:ν είναι ξένος άπό τήν 

υπόθεσηJ\
-  Δέν Εχεις δίκιο Φοίβο μου, —τοΰ άπάντησα. Ά ν  ήξερες καλύτερα τά 

πράγματα τό αντίθετο Οάβαζες στό μυαλό σου. ’Εμένα μέ Ανησυχεί άλλο...
Ο λα  ήταν έτοιμα, είχαν δραστηριοποιηθεί οί οργανώσεις καί δέν 

έμενε παρά νά φτάσει ή διαταγή γιά ν ’ αρχίσει ή επίθεση. ’Επειδή 
έβλεπα πώς ύπήρχε κάποιος έκνευρισμός. κυρίως άνάμεσα στά στελέχη, 
άπό τήν άνεξήγητη καθυστέρηση, τή νύχτα στις 27 Σεπτέμβρη πήρα στό 
τηλέφωνο τό Σιάντο. Μοΰ είπε πός Οά μιλήσει μέ τό Γενικό καί μοΰ 
έδωσε έντολή νά φύγω άμέσως γιά τό Φουρνά. νά τόν συναντήσω γιά μιά 
σοβαρή δουλειά.

Στό δρόμο κοντά στό Γαρδίκι, συνάντησα τό λοχαγό τής ΕΠ. Γεωρ- 
γίου, πού έρχόταν σέ συνάντησή μου, σταλμένος άπό τόν Ίω αννίδη. 
Ά π ό  αύτόν έμαθα πώς στό Φουρνά έτοιμάζονται νά ύποδεχτοΰν ύπουρ
γούς καί άξιωματικούς τοΰ στρατού τής Μέσης Α να τολή ς καί τό μόνο 
πού ξέρει είναι πώς άνάμεσά τους είναι καί ό Ζεύγος.

Φτάσαμε στό Φουρνά άργά τή νύχτα. Ό  Γεωργίου μέ πήγε στό σπίτι 
τοΰ Ίω αννίδη. Ή τα ν  κατσουφιασμένους. Χωρίς κάν νά μού άνταποδόσει 
τόν χαιρετισμό, μοΰ είπε νά πάω στήν πλατεία τοΰ χωριοΰ, δπου είναι 
συγκεντρωμένος 6 κόσμος πού υποδέχτηκε τούς ύπουργούς καί νά γυρίσω 
μαζί μέ τό Σιάντο.

Υπουργοί φτάνουν στό βουνό

Τόν καιρό πού στήν 'Ε λλάδα άπλωνόταν ή λαοκρατική επαναστατική έςου-

25. Κ.Λ. είναι τά άρχικά μέ τά 6ποΤα υπέγραφε ό Ίωαννίδης.
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Από τήν άφιξη τών ύπουργών τής Κυβέρνησης Έθνικής Ένότητας στό βουνό

αια καί στήν πρωτεύουσα ή έξουσία «ετρεχε στούς δρόμους·», έφευγαν 
άπό τήν 'Ιταλία  οί ύπουργοί Ζεΰγος καί Τσάτσος, πού συνοδεύονταν άπό 
άξιωματικούς τού στρατοΰ μέ έπικεφαλής τό συνταγματάρχη Κατσώτα. 
Βιάζονταν νά φτάσουν γιά νά πάρουν τήν έξουσία στά χέρια τους, πρίν 
φύγουν οί Γερμανοί άπό τήν πρωτεύουσα.

Στίς 27 Σεπτέμβρη, λίγο πρίν άπό τά μεσάνυχτα, στό άεροδρόμιο τής 
Νεράιδας, έφτασαν οί ύπουργοί. Μαζί τους καί ό στρατιωτικός άρχηγός 
τού ΕΛΑΣ Στ. Σαράφης. Γιά σήμα προσγείωσης, αύτή τή φορά, άναψαν 
φωτιές πού σχημάτιζαν ένα τεράστιο φωτεινό ΕΑΜ. 'Η τα ν  τά τρίχρονα 
τής ίδρυσής του. Διανυκτέρευσαν στό Νιοχώρι καί τό πρωί έφυγαν μέ 
αύτοκίνητο γιά τό Σμόκοβο. Στό πέρασμα άπό τήν Καρδίτσα έγινε αύθόρ- 
μητη συγκέντρωση. Μ ίλησαν όλοι καί ό συνταγματάρχης Κατσώτας 
διαβίβασε τό χαιρετισμό τών μαχητών πού βρίσκονταν στά σύρματα τής 
Μέσης 'Α νατολής καί πρόσθεσε: <« ”Εχω νά πώ ενα πράγμα: ό ΕΛΑΣ δέν 
Εκανε κανένα συμβιβασμό μέ τόν κατακτητή». Στό Σμόκοβο άφησαν τό 
αύτοκίνητο καί μέ άλογα φτάσανε στή Ρεντίνα, όπου ή σχολή άξιωματι- 
κών τοΰ ΕΛΑΣ παραταγμένη άπέδωσε τιμές καί μετά παρέλασε μπροστά 
στούς υπουργούς καί τούς συνοδούς τους. Τίς βραδυνές ώρες φτάσανε 
στήν έδρα τής ΠΕΕΑ στό Φουρνα.

Στήν είσοδο τού χωριού τούς ύποδέχτηκαν οί Γραμματείς τής ΠΕΕΑ, 
ατελέχη τής ΒΣΑ καί τού ΓΣ τού ΕΛΑΣ, τά σχελέχη τοΰ μηχανισμού, οί 
χωρικοί καί ή φρουρά. Μ ίλησαν άπό μέρους τής ΠΕΕΑ ό Μάντακας καί 
απάντησε ό Τσάτσος. Στήν πλατεία έγινε ή δεξίωση.
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Μαζί μέ τό Σιάντο φύγαμε άπό τήν πλατεία καί πήγαμε στό σπίτι τοΰ 
Ίω αννίδη. Περίμεναν καί τό Ζεϋγο. 'Α π '  δ,τι κατάλαβα ώς έκείνη τή 
στιγμή δέν είχαν ιδέα γιά τό σύμφωνο τής Γκαζέρτας καί τό περιεχόμενό 
του.

"Οταν έφτασε ό Ζεϋγος, έγώ πέρασα στό διπλανό δωμάτιο. "Ημουνα 
τρομερά κουρασμένος καί έτσι δπως καθόμουνα διπλώθηκα πάνω στό 
τραπέζι καί άποκοιμήθηκα. Ξύπνησα άπό άγριες φωνές. Κατσάδιαζαν τόν 
Ζεΰγο. Ά ν ο ιξ α  τήν πόρτα καί βρέθηκα μπροστά σέ μιά τρομερή εικόνα. 
Ό  Σιάντος καί ό Ίω αννίδης, δρθιοι, χειρονομούσαν καί φώναζαν καί οί 
δυό μαζί, έτσι πού δύσκολα μπορούσε κανένας νά ξεχωρήσει τί λέγανε. 
Ό  Ζεϋγος καθισμένος στή γωνιά τοΰ τραπεζιοΰ, κοίταζε μέ άπορία, πότε 
τόν ένα πότε τόν άλλο, χωρίς νά λέει λέξη καί μηχανικά στριφογύριζε 
στά μακρυά δάκτυλά του τό κλασικό καί άχώριστο κομπολογάκι μέ τίς 4-5 
χαντροΰλες.

Τούς θύμησα πώς βρίσκονταν στό ισόγειο σπιτιοΰ πού ήταν πάνω 
στόν κεντρικό δρόμο, πολυσύχναστος κείνη τή μέρα, καί νά χαμηλώσουν 
τίς φωνές τους.

Μοΰ είπαν νά μείνω μαζί τους καί κάπως ξεθυμασμένοι άρχισαν νά 
ζητούν άπό τό Ζεΰγο συγκεκριμένες πληροφορίες. Ό  Ζεύγος ήρεμα, μέ 
τή γνωστή δασκαλίστικη μεθοδικότητα, έξήγησε τή στάση του καί πήρε 
πάνω του δλη τήν εύθύνη γιά τήν ύπογραφή τής συμφωνίας τής Γκαζέρ- 
τας. Έ γώ  —είπε— έπεισα, δηλαδή πίεσα τό Σαράφη νά υπογράψει. “Αν δέν 
υπογράφαμε Οά διαλυόταν ή κυβέρνηση, Θά σταματούσε ή συνεργασία μας μέ 
τό Σβώλο καί τούς φίλους του, Θά διασπόταν τό ΕΑΜ καί θά μάς κατάγγελναν 
οί “Αγγλοι σάν «Αναρχικούς», πού Θέλουν νά έπιβάλουν τήν δικτατορία τους μέ 
τή βία. "Ολες οί ένδείξεις υπήρχαν πώς οί “Αγγλοι τδχαν πάρει άπόφαση μέ τή 
θέλησή μας ή καί χωρίς νά φέρουν στρατό στήν Ελλάδα. Τί θα μπορούσαμε νά 
κάνουμε έμεΐς; θά  τούς χτυπούσαμε; θά  μάς χαρακτήριζαν ίχθρούς τοΰ 
συμμαχικού πολέμου, πού άκόμα συνεχιζόταν κατά τών φασιστών. Βέβαια ή 
συμφωνία έχει ψεγάδια, άλλά που είναι τό τόσο τρομερό λάθος μας; Μήπως μέ 
τήν συμφωνία τοΰ Λίβανον δέν τούς δίναμε δλα τά δικαιώματα, πόύ μόνο τά 
συγκεκριμενοποιεί ή συμφωνία τής Γκαζέρτας;

Μάταια προσπαθούσαν ό Σιάντος καί ό ’ Ιωαννίδης νά τού δώσουν νά 
καταλάβει πώς μέ τή συμφωνία τους φέρνουν τούς “Αγγλους στήν 
Έ λλαδα, δταν δέν θά ύπάρχουν Γερμανοί, γιά νά μάς σκλαβώσουν. Ό  
Ζεύγος έλεγε καί ξανάλεγε πώς άν δέν ύπογράφαμε τή συμφωνία θά 
διαλυόταν ή κυβέρνηση καί θά σποΰσε τό λαϊκό άπελευθερωτικό μέτωπο, 
καί τέτοια έντολή δέν είχε καί δέν μπορούσε νά πάρει μόνος του μιά τόσο 
σοβαρή πρωτοβουλία καί εύθύνη.

'Η  συζήτηση διακόπηκε δταν μπήκε δ Μάντακας, γιά νά συνενοηθεΐ 
μέ τό Σιάντο γιά ζητήματα τοΰ ΓΣ.

"Οταν έφυγε ό Μάντακας, ό Ίω αννίδης είπε'πώ ς ό Ζεύγος πρέπει νά 
καταλάβει πώς έβαλε τό Κόμμα καί τό κίνημα σέ μεγάλη δοκιμασία. Δέν 
έχουμε χρόνο, ούτε καί δυνατότητα νά άρνηθοΰμε τή συμφωνία. Είμαστε 
υπεύθυνη ήγεσία καί δέν μπορούμε νά κάνουμε «κουτουράδες». ΟΙ Ά γ -
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γλοι Οά δημιουργήσουν θόρυβο πώς δήθεν άποφασίσαμε νά καταλάβουμε 
βίαια τήν έξουσία καί θά βροϋν δικαιολογία γιά νά έπέμβουν στρατιωτικά. 
Δέν πρέπει νά πέσουμε στήν παγίδα. Στό κάτω-κάτω έμεΐς έχουμε πάρει 
άπόφαση νά προχωρήσουμε στήν άπελευθέρωση ειρηνικά. Ά ν  ό ΕΛΑΣ 
μέ τήν βοήθεια τών όργανώσεών μας έξασφαλίσει τήν τάξη στήν Α θ ή ν α  
στό δνομα τής κυβέρνησης έθνικής ένδτητας, θά άποδείξουμε τήν είλι- 
κρίνειά μας, πού άσφαλώς θά έκτιμηθεΐ ά π ’ δλους. Θά πειστούν καί οί 
"Αγγλοι πώς ή παρουσία τους δέν είναι άναγκαία καί θά φύγουν.

Ό  Σιάντος ρώτησε άν ή II Μ εραρχία τοΰ ΕΛΑΣ Α ττ ικ ή ς  θά μπει 
στήν Α θή ν α , ή θά μείνει στίς θέσεις της σύμφωνα μέ τήν Γκαζέρτα. Ό  
Ίω αννίδης άπάντησε πώς θά μείνει στήν Α ττ ικ ή . Ά ρ χ ισ ε  καινούργιος 
διάλογος, άνάμεσα στό Σιάντο καί τόν Ίω αννίδη, πού γινόταν σέ όξύ 
τόνο. ’Επειδή τραβούσε σέ μάκρος ή συζήτηση, ζήτησα νά πάω νά 
αναπαυτώ γιά λίγο. Τό πρωί θά έφευγα νά έτοιμάσω τό πέρασμα τών 
ύπουργών. ΓΓ αύτό μέ είχαν καλέσει.

Πώς τέλειωσε ή συζήτηση δέν ξέρω. Δέν πέρασε, δμως, οϋτε μιά ώρα 
δταν μέ ξύπνησε ό ίδιος δ Ίω αννίδης. Θά φεύγαμε μαζί άμέσως.

Τίς πρωινές ώρες, στίς 30 Σεπτέμβρη, ξεκινήσαμε άπό τό Φουρνά. Ό  
Ίω αννίδης ήθελε νά περάσουμε τό δρόμο ώς τή θάλασσα, χωρίς νά γίνει 
άντιληπτός. Στό Γαλαξείδι έπιβιβάστηκε σ ’ ένα καραβάκι τοϋ ΕΛΑΝ, γιά 
νά περάσει στήν Α ττ ικ ή . Τήν άλλη μέρα πέρασε καί τό κλιμάκιο τών 
υπουργών.

Γιά τήν πραγματικά δραματική έκείνη συζήτηση, στήν όποία έκτός 
άπό μένα καί τήν Ντόμνα, γυναίκα τοΰ Ίω αννίδη, κανένας άλλος δέν 
παρακολούθησε, έχουν γραφτεί πολλά άπό διαφόρους. Ά σφ αλώ ς άπό τίς 
φωνές πού θά άκούγονταν νά βγαίνουν άπό τό ισόγειο έκεΐνο σπιτάκι2'*.

Ή  κατάσταση στήν Ά θηνα
Γιά τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε κείνες τίς μέρες στήν Α θ ή ν α  
έγραψε ό τότε Γραμματέας τής ΚΟΑ Μπαρτζιώτας.

« Ή  τετράχρονη χιτλερική σκλαβιά πλησίαζε στό τέλος της... ‘Εκείνες τίς 
τρικυμισμένες μέρες ένα καινούργιο, φοβερό, έρώτημα έμπαινε μπροστά σέ 
κάθε 'Αθηναίο καί 'Αθηναία. Καλά οί Γερμανοί κατακτητές. κάτω άπ ' τά 
άποφασιστικά χτυπήματα τού νικηφόρου σοβιετικού στρατοΰ καί μέ τή δράση 
τού ΕΛΑΣ. Οά φύγουν άπό τήν 'Ελλάδα. Μά τί θά γίνει παρακάτω; Ποιός θάναι 
ό καρπός τής τετράχρονης πάλης καί τών υπέροχων θυσιών τοΰ λαού; Τό 
έρώτημα αύτό υπήρχε στά κατάβαθα τής ψυχής τοΰ κάθε "Ελληνα καί 'Ελλη-

26. Ό  Μούντριχας (Όρέστης), μέ δημοσίευμά του στήν «Άκρόπολι» (2-10-1961) μέ 
τίτλ. « Ή  Τραγωδία τού ΕΛΑΕ» Εδωσε μιά τρομερή σκηνή πού στηριζόταν σέ κάποιο τυχαίο 
■•αύτόπτη» μάρτυρα, —σ ' έναν νεαρό έλασίτη πού βρέθηκε στό υπόγειο τοΰ σπιτιού καί άπό Ενα 
«ρόζο» τού χωριάτικου πατώματος». Είδε πώς οί δυό γραμματείς τού ΚΚΕ έξαγριωμένοι καί μέ 
τά πιστόλια στό χέρι ήταν έτοιμοι νά άλληλοσκοτωθοΰν. Ό λα  είναι δημιουργήματα φαντα
σίας. Τό χαρακτηριστικό είναι πώς άντιστρέφεται ή Αποψη πού στήν πραγματικότητα υποστή
ριζαν έκείνη τή νύχτα οί δυό γραμματείς.
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νίόας, άπ ' τήν πρώτη μέρα πού πήρε τά δπλα ένάντια στούς κατακτητές καί 
πάλαιβε γιά τήν έθνική άπελευθέρωση καί τή λαϊκή Δημοκρατία...»

«... Σ ' αύτό τό έρώτημα καί τίς άνησυχίες τοΰ λαού τής 'Αθήνας —συνε
χίζει ό Φάνης— έπρεπε νά δώσουν σαφή άηάντηση οί κομμουνιστές. Τίς 
τελευταίες μέρες τούς Σεπτέμβρη 1944 έγινε ολοήμερη συνεδρίαση τής Ε.Π. τής 
ΚΟΑ τής 'Αθήνας κι έκεϊ συζητήθηκε τό ζήτημα αύτό. Ή  συνεδρίαση έγινε 
μέσα σέ μιά έπιβλητική άτμόσφαιρα.

Ό  πρώτος γραμματέας τής Κ.Ο.Α. Φάνης (Βασίλης Μπαρτζιώτας) έκανε 
ολόρθος τήν εισήγηση. Έδωσε όλα τά στοιχεία πού υπήρχαν καί κατέληξε: γιά 
νά σώσουμε τήν 'Αθήνα πρέπει νά χτυπήσουμε τούς Γν.ρμανούς καί νά μήν τούς 
άφίσουμε νά καταστρέφουν τήν όμορφη πρωτεύουσά μας...

-  Σύντροφοι. Έφτασε ή άποφασιστική στιγμή νά πραγματοποιήσουμε τό 
σκοπό γιά τόν όποιο παλαίβαμε τόσο χρόνια, γιά τό σκοπό πού ό λαός μάς 
έδωσε μέχρι τώρα τό αίμα τών καλύτερων παιδιών του: Νά πάρουμε τήν 
έξουσία στήν 'Αθήνα. Ή  ΚΕ τού ΚΚΕ. στή συνεδρίαση'τοΰ Αύγούστου 1944, 
πήρε τήν άπόφαση: Νά πάρουμε τήν έξουσία σ ' δλη τήν Ελλάδα...

Καί σέ άλλο μέρος συνεχίζει:
«... "Ολα τά μέλη τής Επιτροπής Πόλης τής Κ.Ο. ’Αθήνας τοΰ ΚΚΕ  

συμφωνούν, δτι υπάρχουν δλες οί δυνατότητες γιά νά πάρουμε τήν έξουσία... 
Ψηφίζεται ομόφωνα ή άπόφαση: Νά πάρουμε τήν έξουσία στήν 'Αθήνα. Έμεινε 
νά καθοριστούν μίά σειρά άπό σοβαρά ζητήματα. Τό σοβαρότερο άπ ’ δλα ό 
διορισμός στρατιωτικής έπαναστατικής Επιτροπής. Κ α τ ' άρχήν. τό ρόλο 
αύτό. μέχρι πού ναρθει ή καθοδήγηση τοΰ ΚΚΕ άπό τό Βουνό στήν 'Αθήνα, θά 
τό έπαιζε ή Γραμματεία τής Επιτροπής Πόλης τής Κ. Ο. Φάνης Μπαρτζιώ
τας - Παπαρήγας - Καλοδίκης - Ζεύγου μαζί μέ τή διοίκηση τοΰ A ' Σώματος 
Στρατού τού ΕΛΑΣ ’Αθήνας ( Πυρίοχος - Κωτσάκης).

Ά πό  τήν ίδια στιγμή πού πάρθηκε ή άπόφαση άρχισαν δραστήρια οί προε
τοιμασίες...»11.

Τί δυνάμεις διέθετε τότε στήν Πρωτεύουσα τό έθνικολαϊκό κίνημα, τό 
βλέπουμε σέ ένα έγγραφο τής έποχής, πού ύπάρχει στά ’Αρχεία τής ΚΕ 
τού ΚΚΕ:

«... Τίς παραμονές τής άπελευθέρωσης ή Αθήνα είχε 13.500 μέλη τοΰ 
Κόμματος, μέ 70% έργάτες. Τό ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, ΕΑ είχαν πάνω άπό 200.000 
μέλη. Μόνο ή ΚΟΑ είχε 25 τυπογραφεία. Ό  «Ριζοσπάστης» έφτανε νά βγαίνει 
δυό μήνες πρίν άπ ’ τήν άπελευθέρωση σέ 50.000 - 60.000 τή μέρα παράνομα 
φύλλα...»1*

Ή  ΚΟΑ τού ΚΚΕ είχε άποφασίσει νά καταλάβει τήν έξουσία στήν 
’Αθήνα, χρησιμοποιώντας τίς δυνάμεις τού Α ΣΣ τοΰ ΕΛΑΣ καί'μέ ταυτό
χρονη γενική κινητοποίηση τής έργατικής τάξης καί τού έργαζόμενου 
λαοΰ τής πρωτεύουσας καί τού Πειραιά. Υ πολόγιζε  νά έφαρμόσει τό σχέ
διο κατάληψης τής ’Αθήνας, πού είχε έπεξεργαστεΐ στά 1943 ή ΚΕ τού 
ΕΛΑΣ, σέ συνεργασία μέ τίς πολιτικέ*?καθοδηγήσεις τής ’Αθήνας καί τού

27. Αρχεία τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ. 'Αδημοσίευτο βιβλίο τοΰ Β. Μπαρτζώτα, μέ προσωρινό τίτλο 
-Ή  ’Αθήνα πολεμάει καί νικάει», σελ. 203-205.

28. 'Αρχεία ΚΕ τοΰ ΚΚΕ. Έγγραφο τής ΚΟΑ πρός τίς άχτίδες τοΰ ΚΚΕ.
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Πειραιά. Τελευταία τό είχε προσαρμόσει στίς νέες συνθήκες τό ’Επιτε
λείο τοΰ Α 'Σ Σ  τοΰ ΕΛΑΣ.

Δέν Εχουμε κανένα στοιχείο άν ή ΚΟΑ μέ πρωτοβουλία της πήρε τήν 
άπόφαση νά καταλάβει τήν έξουσία στήν πρωτεύουσα, ή είχε σχετική έν
τολή άπό τή Γραμματεία ή άπό κάποιο μέλος της. Τό βέβαιο είναι πώς 
δέν είχε τό Α 'Σ Σ  τοΰ ΕΛΑΣ άπό τό ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ2*'.

Τόν ϊδιο καιρό πού Ετοιμαζόταν ή πολιτικοστρατιωτική καθοδήγηση 
τής ’Αθήνας, στήν Πάρνηθα, στήν Εδρα τής II Μ εραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ 
’ Αττικοβοιωτίας, γίνονταν άνάλογες προετοιμασίες, μέ βάση τό γράμμα 
τοΰ Σιάντου πρός τόν Ό ρ έσ τη , —πού παραθέσαμε στό προηγούμενο κε
φάλαιο— καί κάποιο σύντομο σημείωμα τοΰ Γραμματέα τοΰ ΚΚΕ πρός 
τόν στρατιωτικό Διοικητή τής μεραρχίας συνταγματάρχη Ρήγο, πού τοΰ 
εύχόταν «καλή άντάμωση στά παλιά άνάκτορα»! Σύμφωνα μέ τό σχέδιο 
έπιχείρησης, πού Ετοίμασε τό έπιτελεΐο τής ΙΙης Μ εραρχίας, προβλεπό- 
ταν νά γίνει ή κύρια προσπάθεια μέ τίς δυνάμεις τής μεραρχίας. Στίς δυ
νάμεις τοΰ Α 'Σ Σ —πού τίς χαρακτήριζε Εφεδρικό ΕΛΑΣ— δίνονταν βοηθη
τικές άποστολές: έξουδετέρωση έθνοπροδοτικών Εστιών, κατάληψη άστυ- 
νομικών τμημάτων στίς συνοικίες πού ήταν Εξω άπό τίς ζώνες τών πολεμι
κών Επιχειρήσεων καί, έπίσης, καθήκοντα Επιμελητείας καί μεταφορών. 
Τό σχέδιο άπέκλειε μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις ή αύθόρμητες Ενοπλες 
έπεμβάσεις πολιτών, πού θά μποροΰσαν νά Εμποδίσουν τίς κινήσεις καί τή 
δράση τών τμημάτων τής ΙΙης Μ εραρχίας.

Τό παραπάνω σχέδιο, —μέ μορφή διαταγής— κοινοπαιήθηκε στό 
Α 'Σ Σ  καί προκάλεσε άμεση άντίδραση. Γεννήθηκε πρόβλημα: Ποιός θά 
Εχει τό προβάδισμα; Ό  ΕΛΑΣ τοΰ βουνοΰ ή ό ΕΛΑΣ τής πόλης μέ συμ
μετοχή τοΰ λαοΰ; ' Η άντίθεση αύτή δέν προερχόταν άπό φ ιλοδοξίες προ
σωπικές, άλλά ήταν προϊόν διαφορετικής άντίληψης τών προβλημάτων 
τής φενικής στρατηγικής καί τακτικής τών Επαναστάσεων καί ειδικότερα 
τής κατάληψης κατοικημένων χώρων σέ πολεμική περίοδο.
Γιά νά συντονιστεί ή δράση τοΰ Α ' ΣΣ καί τής ΙΙης Μ εραρχίας, δυό φο
ρές άνέβηκε στήν Πάρνηθα ό καπετάνιος τοΰ Α 'Σ Σ  Σπ. Κωτσάκης (Νέ- 
στορας) καί άλλες τόσες ό ’Αναστασιάδης, πού κείνες τίς μέρες είχε άνα- 
λάβει, άπό μέρος τοΰ κλιμακίου τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, τήν καθοδήγηση τών 
όργανώσεων τής περιοχής γύρω άπό τήν πρωτεύουσα. Οί διαφορές, δμως, 
δέν λύνονταν. Καί τά δυό μέρη έπέμεναν στίς δικές τους άπόψεις.

Ό  Παρτσαλίδης πού βρισκόταν τότε στήν ’Αττική, δέν τολμοΰσε ό 
Ιδιος νά δώσει λύση. Κάλεσε τότε στήν Πάρνηθα άντιπρόσωπο τής διοί
κησης τοΰ Σώματος. “Εφτασε δ Ταγματάρχης ’Αθηνέλης. Στίς συζητήσεις 
τους μέ τή διοίκηση τής μεραρχίας, οί δυό πλευρές άνυποχώρητα έπέμε
ναν στίς άπόψεις τους.

Κείνη τή μέρα, ή διοίκηση τής μεραρχίας πραγματοποιούσε σύσκεψη 
τών στελεχών της, γιά τήν άνάλυση καί τήν καλύτερη έφαρμογή τής δια

29. Τό Α ' ΣΣ τοΰ ΕΛΑΣ τυπικά είχε μπεί κάτω άπό τήν διοίκηση τοϋ ΓΣ τοΰ ΕΛΑΣ, μέ άπό
φαση τής Γραμματείας τών Στρατιωτικών τής ΠΕΕΑ. Ούσιαστικά όμως ποτέ δέν διοικήθηκε 
άπό τό ΓΣ, άλλά πάντα ήταν κάτω άπό τήν άμεση καθοδήγηση τής ΕΠ τής Κομμουνιστικής 
’Οργάνωσης τής 'Αθήνας, πού διεκδικοϋσε αύτό τό δικαίωμα κα( γιά τήν II Μεραρχία.
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ταγής. Μ ίλησε καί ό Ά θη ν έλη ς καί προσπάθησε νά άποδείξει πώς τό 
σχέδιο τοΰ Α ' ΣΣ, πού ύποστηριζόταν καί άπό τίς πολιτικές καθοδηγή
σεις τής πρωτεύουσας, θά έχει καλύτερα καί ουσιαστικότερα, άπό έπανα- 
στατική άποψη, άποτελέσματα. Δέν έπειθε τά στελέχη καί αύτό, —δπως 
είπε τότε— γινόταν γιατί οί άκροατές του «δέ μποροΰσαν νά συλλάβουν 
τό σχέδιο, γιατί δέν ήξεραν τί δύναμη είναι ένα έκατομμύριο άνθρωποι 
στό δρόμο». Μά οί άντάρτες άξιωματικοί καί καπετάνιοι δέ μπορούσαν νά 
καταλάβουν πώς θά σταματούσαν τά τάνκς καί τά πολυβόλα τά άοπλα 
γυναικόπαιδα.

Ή  σύγχυση καί οί άνησυχίες τόσο στήν ΆΘήνα, δσο καί στή μεραρ
χία , μεγάλωναν καί άπό τό γεγονός δτι ή άνώτατη ήγεσία δέν είχε στα
θερά καθορισμένο τό δρόμο πορείας τού λαϊκού έπαναστατικοΰ κινήματος, 
στήν τελευταία φάση πρός τήν όριστική άπελευθέρωση.

Ή  II Μ εραρχία στηριζόταν στό «γράμμα» τοΰ Σιάντου, πού ξεκινούσε 
άπό τήν άρχή πώς «τά δπλα δίνουν τήν έξουσία». Καί τά δπλα έκείνη τή 
στιγμή, στή συνείδηση τοΰ λαοΰ καί τής πρωτεύουσας, τά άντιπροσώ- 
πευαν τά άντάρτικα τμήματα τοϋ ΕΛΑΣ. Δέν ήταν τυχαίο πώς είχαν γεμί
σει οΐ τοίχοι τής Α θ ή ν α ς καί τοΰ Π ειραιά μέ τό σύνθημα: « Ό  Ό ρ έσ τη ς  
έρχεται».

Τό σχέδιο τής Α θή ν α ς, πα ρ’ όλο πού, έκφράζοντας τή θέληση τοΰ 
έπαναστατημένου λαοΰ τής πρωτεύουσας, διαλαλοΰσε πώς «θά πάρουμε 
τήν έξουσία», στήν πραγματικότητα, —δπως άποδείχτηκε λίγο άργότερα 
μέ τήν «άναίμακτη» άπελευθέρωση— δέν άπέβλεπε στήν έξέγερση καί 
ένοπλη πάλη γιά τήν έξουσία. Θεωροΰσε πώς έχοντας τήν κυριαρχία σέ 
δλες τίς γύρω άπό τό κέντρο τής πόλης συνοικίες, μέ τήν άποχώρηση τών 
Γερμανών θά έπεφτε αυτόματα και τό κέντρο στά χέρια τοΰ λαοΰ, μιά πού 
δέν ύπήρχε άλλη δύναμη Ικανή νά άμφισβητήσει στά σοβαρά τή λαϊκή 
κυριαρχία.

Στήν Πάρνηθα κρίθηκε ή τύχη τής επανάστασης

Στίς 4 τοΰ Ό χτώ βρη  έφτασαν στά Δερβενοχώρια οί άντιπρόσωποί τής 
κυβέρνησης τοΰ έξωτερικοΰ. Μαζί τους έμφανίστηκε καί ό Ίω αννίδης. 
ΟΙ υπουργοί, μόλις βρέθηκαν άνάμεσα στούς γεμάτους ένθουοασμό καί 
μαχητικότητα άντάρτες, θεώρησαν υποχρέωσή τους νά κάνουν δηλώσεις. 
Ίό σ ο  ό Τσάτσος δσο καί ό Ζεΰγος, ζήτησαν άπό τούς έλασίτες πειθαρ
χία  στήν Κυβέρνηση καί τούς διαβεβαίωσαν δτι οί δημοκρατικές έλευ- 
θερίες θά γίνουν σεβαστές. Οϋτε κουβέντα γιά άνεξαρτησία καί αύτοτέ- 
λεια τής χώρας. Ό  Ζεύγος δέν παρέλειψε νά διαβεβαιώσει δτι τό ΕΑΜ 
-ΕΛΑΣ θά τηρήσει δλες τίς συμφωνίες πού υπέγραψε καί τίς έντολές τής 
κυβέρνησης. Ή  δήλωσή του αύτή θεωρήθηκε σάν «πολιτική σκοπιμότη
τα»», γιά νά «καθησυχάσει» τό συνάδελφό του, πού μέ έκδηλη ταραχή 
έβλεπε τίς δυνάμεις έτοιμες νά μπουν στήν ΆΘήνα.

Ό  καπετάνιος τής μεραρχίας ζήτησε νά συναντηθεί μέ τόν Ίω αννίδη 
μέ τήν έλπίδα δτι θά είχε μιά Θετική άπάντηση. Μάταια δμως. Ό  Ίω α ν
νίδης τόν άκουσε καί χωρίς νά πει λέξη τόν παρέπεμψε στόν Ζεύγο.

453



«... Ή  άπάντηση αύτή ήταν γιά μένα, —έγραψε άργότερα ό Ό ρ έσ τη ς— 
κυριολεκτικά ψυχρολουσία καί δέ μπόρεσα νά κρύψω ενα μορφασμό Απογοή
τευσης. Ζεύγος, κείνες τίς μέρες σήμαινε, πλήρη καί ολοκληρωτική υποταγή 
μας στίς έντολές τής κυβέρνησης, τοΰ Σκόμπυ καί τοΰ Σπηλιωτόπούλου, πράγ
μα πού γιά μάς ήταν ταυτόσημο μέ τήν «πολύχρηστον» τότε φράση: «τήν άνευ 
δρων παράδοσιν»...», «..."Υστερα δμως άπό τόσες καί τόσες ψυχρολουσίες 
έκείνης τής ώρας, ή τελευταία κουβέντα τού όργανωτικοϋ γραμματέα ήταν μιά 
Αχτίδα φωτεινή μέσα στά σκοτάδια τής Απελπισίας τοΰ τελευταίου διήμερου.

"Οταν σηκωθήκαμε νά φύγουμε καί τραβήξαμε ό καθένας τό δρόμο του μέ 
σκυμμένα κεφάλια, γύρισε άπότομα καί μοΰ φώναξε:
-  Αύτά γιά τήν ώρα. “Αν δμως χρειαστείς, έγώ θά σέ ξαναφωνάξω ή θά σοΰ 
μηνύσω...30

Ή  συζήτηση τοΰ καπετάνιου τής Μ εραρχίας μέ Ζεΰγο, δπως ό ίδιος 
πρόβλεπε, ήταν άπογοητευτική. Ό  Ζεϋγος, σύμφωνα μέ δσα έγραφε ό Ό -  
ρέστης, τοΰ είπε: «... Πρόσεξε δμως. “Οχι μόνο θά πάψεις νά θυμάσαι έκείνο 
«τό παλιό γράμμα» -κα ί τόνισε έντονα αύτές τίς δυό λέξεις «παλιό» καί «γράμ
μα». άπλό γράμμα δηλαδή καί δχι κομματική έντολή- (σ.σ. πρόκειται γιά τό 
γράμμα τοΰ Σιάντου πρός τόν Ό ρ έσ τη  τής 3 I/V III/44), άλλά οϋτε πρέπει 
νά μάθει κανείς, Απολύτως κανείς, δτι υπήρξε, δτι υπάρχει αύτό τό γράμμα στά  
χέρια σου. Πρόσεξέ το αύτό, στό τονίζω.

-  Τό προσέχω, τοΰ άπάντησα πεισμωμένος κι έγώ. Μά ώς τήν ώρα δέν 
πήρα καμιά άκυρωτική διαταγή τής πρώτης. Αύτό πρέπει νά τό προσέξεις κι 
ήσύ.

-  Κι έγώ τό προσέχω. Καί θά πάρεις καί τήν άκυρωτική σου διαταγή. Καί 
πάλι, δμως, ή υπόμνηση αύτή δέν καλοφάνηκε καί τόσο τοΰ κομματικού υ
πουργού...»*'.

Τίς πρωινές ώρες, στίς 7 τοΰ Ό χτώ βρ η , μέ σύνδεσμο πού ήρθε άπό 
τήν ’Αθήνα καί μέ συνοδεία 5 μαχητές τοΰ ΕΛΑΣ, στά πολιτικά ντυμέ
νοι δφυγαν άπό τήν Πάρνηθα γιά τήν "Αθήνα οί Ίω αννίδης καί Παρ
τσαλίδης.

Λίγες ώρες άργότερα έφτασε στή Χασιά ό ’Αστυνομικός Διευθυντής 
τής 'Αθήνας "Αγγελος “Εβερτ καί δυό άλλα πρόσωπα, πού τά συνόδευε δ 
κεντρικός σύνδεσμος τοΰ κλιμακίου τοΰ ΠΓ Πέτρος Κέντρος. Συναντήθη- 
καν μέ τούς ύπουργούς Ζεΰγο καί Τσάτσο καί τό συνταγματάρχη Κατσώ- 
τα. ’Αγκαλιάστηκαν, σταυροφιλήθηκαν καί δλοι μαζί έφυγαν άμέσως γιά 
τήν ’Αθήνα, μέ αύτοκίνητα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού τά συνόδευαν 
τρείς μοτοσυκλετιστές άστυνομικοί, πρός μεγάλη έκπληξη τών άνταρτών 
πού παρακολούθησαν τή συνάντηση.

30. Είναι άκατανόητο πώς ύστερα άπό δσα άκουσε καί ύστερα άπό δσα Επακολούθησαν. μέ 
προσωπική καθοδήγηση τοΰ Ίωαννίδη, ό Όρέστης υποστήριξε τήν άποψη πώς Λ όργανωτικός 
γραμματέας ήταν ό -κέρβερος», ό -ταξικός έπαναστάτης», Ετοιμος νά «κουρελιάσει» τή συμφω
νία τής Γκαζέρτας. «νά όρμήσει στήν 'Αθήνα, νά τήν γκρεμίσει όλη καί νά τήν βουτήξει στό 
αίμα».

31. ΟΙ διάλογοι άπό τό ύπ' άριθ. 73 δημοσίευμα τοΟ Α. Μούντριχα στήν Εφημερίδα 
«Άκρόπολις».
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Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 

Ο ί «ύπουργοί» στήν Ά Θ ήνα. 'Α να κούφ ισ η  τής α ν τίδρασ ης

Είχε φύγει ό απεσταλμένος τοΰ Δαμασκηνού καί τοΰ Γερμανού στρατη
γού Φέλμυ γιά τήν Πάρνηθα, δταν βούιξε ή ΆΟήνα: 'Υ πουργικό κλιμά
κιο τής κυβέρνησης έθνικής ένότητας Εφτασε στήν Πάρνηθα γιά νά ά- 
ναλάβει έγκαιρα τήν έξουσία στήν πρωτεύουσα καί νά έξασφαλίσει τήν 
τάξη καί τήν ασφάλεια. "Υστερα άπό λίγες ώρες κυκλοφόρησε ή φήμη 
πώς αντιπροσωπεία τού πολιτικοΰ κόσμου, μέ φρουρά άστυνομικών, πού 
έπικεφαλής τους ήταν ό άστυνομικός διευθυντής Α θη ν ώ ν Έ β ερ τ , Εφυγε 
γιά τήν Πάρνηθα, γιά νά παραλάβει τό κλιμάκιο τών υπουργών καί νά έ- 
ξασφαλίσει τήν είσοδο καί έγκατάστασή τους στήν ΆΘήνα.

Τό κλιμάκιο τών ύπουργών έγκαταστάθηκε δίπλα άπό τήν Α σ τυνομ ι
κή Διεύθυνση. Ό  Έ β ερ τ  γίνεται τό πρόσωπο Εμπιστοσύνης δλων τών 
πλευρών. Οί πολιτικοί ήγέτες ζητούν άπό τούς ύπουργούς, καί κυρίως άπό 
τόν Ζεύγο, νά δοθεί διαταγή σ ’ δλες τίς Ενοπλες δυνάμεις νά άπόσχουν 
άπό κάθε πρόκληση κατά τών Γ ερμανών, γιά νά άποφευχθόΰν άσκοπες θυ
σίες καί καταστροφές. Ό  Ζεΰγος ύπόσχεται, καί ύποχρεώνει τήν όργά
νωση Α θή ν α ς καί τό Α ' ΣΣ νά άφήσουν Ελεύθερους τούς Γερμανούς νά 
συμπτυχθοΰν.

Ή  κατάσταση δμως, άπό ώρα σέ ώρα γινόταν δυσκολότερη γιά τούς 
Γερμανούς. Τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί ό  λαός προχωροΰσαν καί Εγκαθίδρυαν τή 
λαοκρατική έξουσία. "Ολη ή Ά Θήνα άναγνώριζε μιά έλληνική δύναμη 
καί έξουσία: Τό ΕΑΜ. Ό  διορισμένος άπό τόν Παπανδρέου στρατιωτικός 
διοικητής ’Αττικής δέν διέθετε καμιά δύναμη καί κανένα κύρος. Αύτό 
τδξερε καί ό Γερμανός στρατηγός Φέλμυ, πού άρνοΰνταν νά στηριχθεΐ 
στίς υποσχέσεις τοΰ Σπηλιωτόπουλου καί ζητούσε δήλωση τοΰ ΕΑΜ 
-ΕΛΑΣ, πώς θά σεβόταν τήν άνακήρυξη τής πόλης τών Α θη ν ώ ν σέ «άνο- 
χύρωτη». Τό ΕΑΜ, δμως, άρνοΰνταν νά διαπραγματευθεΐ μέ τούς Γερμα
νούς καί άπαιτοΰσε τήν χωρίς δρους παράδοσή τους. Καλοΰσε δλους τούς 
πατριώτες σέ συναγερμό γιά νά σώσουν τά Ιδρύματα πού είχαν ύπονομεύ- 
σει oi Γερμανοί καί νά χτυπούν άδιάκοπα τούς ξένους φασίστες καί τούς 
ντόπιους συνεργάτες τους.

Οί Γερμανοί ζήτησαν, μέ τή μεσολάβηση τοΰ άστυνομικοΰ διευθυντή 
"Εβερτ, νά πραγματοποιήσουν ά π ’ ευθείας έπαφή μέ τούς ύπουργούς Γ. 
Ζεΰγο καί Θ. Τσάτσο. Ό  Τσάτσος, σύμφωνα πάντοτε μέ τίς άναμνήσεις 
τού Χάμφ, Εδωσε νά καταλάβουν, μέ τρόπο πολύ άπότομο, δτι, «κάθε 
έπαφή μέ τούς Γερμανούς άποκλείεται, άν αύτή δέν άφορά τήν χωρίς δ
ρους συνθηκολόγησή τους». Ό  Χάμφ, δπως Εγραψε, άμφέβαλε δν μιά πα
ρόμοια κατηγορηματική θέση μπορούσε νά Εκφράζει τό πνεύμα ένός "Ελ
ληνα ύπουργοΰ, πού δέν ήταν μέλος τοΰ ΕΑΜ.

Κάτω άπό τήν πίεση τών γεγονότων, δ στρατηγός Φέλμυ, γιά νά άμ- 
βλύνει τά πνεύματα, πέταξε άπό άεροπλάνα φέιγ βολάν μέ διαβεβαίωση 
δτι ή Βέρμαχτ άναλαμβάνει τήν ύποχρέωση νά έγκαταλείψει τήν πόλη
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τής ’Αθήνας χωρίς μάχη, άν οί δυνάμεις πού θά συμπτύσσονται δέ δε
χτούν έπιθέσεις.

Ή  δήλωση έκείνη, πού άνοιγε λεύτερο τό δρόμο γιά τήν κατάληψη 
τής ’Αθήνας άπό τόν ΕΛΑΣ, προκάλεσε ταραχή στούς κύκλους τής άντί
δρασης καί στούς “Αγγλους άξιωματικούς. Αύτοί είχαν κιόλας πάρει έπαφή 
καί μέ μεγάλη μυστικότητα συναντιόντουσαν μέ Γερμανούς άξιωματικούς 
τών ύπηρεσιών κατασκοπίας. Μεσολαβούσε ό Σάντρομ, άρχηγός τοΰ Σου
ηδικού ’Ερυθροΰ Σταυρού. ΟΙ συναντήσεις γίνονταν στό μέγαρο τής Σου
ηδικής Πρεσβείας καί τοΰ Προξένου τής Σουηδίας ’Αλφρέδ Έ σ ιερ . Σύμ
φωνα μέ όσα Εγραψε ό Χάμφ, οί διαπραγματεύσεις ήσαν σύντομες καί πο
λύ άποδοτικές. “Αγγλος άξιωματικός πληροφοριών, έν γνώσει τοΰ στρα
τηγού Φέλμυ, είχε έγκαταστήσει ραδιοπομπό στήν ’Αθήνα καί μετέδινε 
είδήσεις εύνοϊκές γιά τούς “Αγγλους. Στόν ’Αρχιεπίσκοπο πού τόν έπι- 
σκέφτηκε, ό Φέλμυ δήλωσε δτι συμμερίζεται τίς άνησυχίες του καί ότι εί
ναι Ετοιμος νά βοηθήσει γιά νά άποτραπεΐ ή κατάληψη τής ’Αθήνας άπό 
τούς κομμουνιστές. Πρακτικά μέτρα πρότεινε: νά καθορίσουν οί Γερμανοί 
άκριβή μέρα άποχώρησης άπό τήν πρωτεύουσα έτσι πού νά δοθεί καιρός 
νά άποβιβαστοΰν άγγλικά τμήματα στό χώρο, άρκετά γιά τήν «άλλαγή 
φρουράς» καί τήν έξασφάλιση τής τάξης. Σ ’ άντάλλαγμα ζήτησε ή κυ
βέρνηση καί οί “Αγγλοι νά άσκήσουν τήν έπιρροή τους γιά νά λυθεί ή 
πόλιορκία τής πρωτεύουσας άπό τίς δυνάμεις τού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Στόν Πει
ραιά θά μπορούσε νά άποβιβαστεΐ μικρός άριθμός συμμαχικού στρατού, 
τόσος πού νά διαδεχτεί συμβολικά τή γερμανική κατοχή, χωρίς δμως νά 
μπορεΐ νά παρενοχλήσει τήν άποχώρηση τών γερμανικών δυνάμεων, πού 
θά έγκατέλειπαν τήν Πρωτεύουσα. Μεγαλύτερες συμμαχικές δυνάμεις θά 
μπορούσαν νά σταλούν στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά μόνο τρία όλόκλη- 
ρα εικοσιτετράωρα, μετά τήν άποχώρηση καί τοΰ τελευταίου γερμανικού 
τμήματος.

Μπροστά στήν κατάσταση αύτή, οί πολιτικοί καί κοινωνικοί παρά
γοντες τής πλουτοκρατίας, έβαλαν τόν ’Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό νά ά- 
πευθυνθεΐ στόν στρατάρχη Ούίλσων. Ό  ’Αρχιεπίσκοπος έστειλε στήν 
Πάρνηθα τό Νομικό του Σύμβουλο I. Γεωργάκη, νά συναντήσει τούς “Αγ
γλους συνδέσμους τής ΣΣΑ καί νά δώσει παράκληση τοΰ «πολιτικού» κό
σμου καί δική του νά δεχτεί τήν πρόταση τοΰ Γερμανικού Στρατιωτικού 
Διοικητή, πού τού στελνόταν μέ έπίσημο στρατιωτικό έγγραφο.

Ό  Γεωργάκης συναντήθηκε μέ έναν "Αγγλο άξιωματικό-σύνδεσμο τής 
ΣΣΑ στά Βίλια τής ’Αττικής. Έ πέδω σε τό γράμμα τοΰ ’Α ρχιεπίσκοπου 
καί τό έγγραφο τοΰ στρατηγοΰ Φέλμυ, καί παρακάλεσε νά ικανοποιηθεί 
τό αίτημα τής «νόμιμης» έθνικής πολιτικής καί πνευματικής ήγεσίας καί 
έγκαιρα νά σταλούν βρεταννικές στρατιωτικές δυνάμεις γιά νά καταλά
βουν τό κενό πού θά δημιουργηθεϊ μέ τήν άποχώρηση τών Γερμανών.

Ό  στρατηγός Φέλμυ, δμως, δπως καί σέ προηγούμενη πρότασή του, 
πού είχε μεταβιβαστεί μέσω τοΰ έπιτετραμένου τής ’Ελβετίας, άπαιτοΰσε 
κατηγορηματική δέσμευση τών “Αγγλων, πώς θά άκολουθοΰσαν τά γερμα
νικά τμήματα μέ άπόσταση τουλάχιστο μιάς μέρας, χωρίς νά τά ένοχλοΰν.
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Ό  "Αγγλος ταγματάρχης Ν τόνσον διαβίβασή τούς γερμανικούς δρους 
καί τήν παράκληση τοΰ 'Α ρχιεπισκόπου στό ΣΜΑ καί πήρε αρνητική 
άπάντηση άπό τόν αρχιστράτηγο Ούίλσων, πού άπαιτοΰσε δμεση καί χω
ρίς όρους συνθηκολόγηση’2.

Μιά τελευταία προσπάθεια
Στίς 6.10.1944 γύρισε στήν έδρα τής ΚΟΠΣ ό Ζαχαράτος, όργανωτικό 
στέλεχος γιά τή Βοιωτία καί τήν Εύβοια καί μας έφερε πολύ άνησυχητι- 
κές πληροφορίες γιά τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στήν περιοχή Ά τ -  
τικοβοιωτίας καί στήν II Μ εραρχία. Πέρα άπό τίς άντιφατικές έντολές 
πού είχαν σταλεί άπό τούς Γραμματείς τοϋ ΚΚΕ καί τίς άλληλοσυγκρουό- 
μενες διαταγές καί όδηγίες δέν υπήρχε μιά ένιαία πολιτική καθοδήγηση 
καί στρατιωτική διοίκηση, τήν άποφασιστική έκείνη στιγμή. "Ετσι φτά- 
νανε στήν Πάρνηθα στρατιωτικές διαταγές καί πολιτικές κατευθύνσεις 
άπό πολλές πηγές καί ή κάθε μιά άπαιτοΰσε νά έφαρμοστοΰν οί δικές της 
άποφάσεις. Στρατιωτικές διαταγές δεχόταν άπό τό ΓΣ, άπό τήν ΟΜΣ καί 
άπό τό Α ' ΣΣ, πού έπικαλοΰνταν τήν πρίν άπό τήν ίδρυση τής ΠΕΕΑ 
έξάρτηση τών έλασίτικων τμημάτων ’ Αττικοβοιωτίας άπό αύτό. Τό ϊδιο 
γινόταν καί άπό τήν πολιτική πλευρά.

Ή  όργάνωση τής II Μ εραρχίας μέ βάση τήν άπόφαση τού ΠΓ τού 
ΚΚΕ καθοδηγούνταν κάθετα άπό τήν κομματική καθοδήγηση τής ΟΜΣ 
καί τό Κομματικό Γραφείο Στερεας. Τό ΠΓ, προφορικά καί μέ όδηγίες 
στόν Καπετάνιο τής Μ εραρχίας, άνέθεσε τήν κομματική καθοδήγηση τής 
Μ εραρχίας στόν Παρτσαλίδη, χωρίς νά ένημερωθεΐ τό Γραφείο τής Στε
ρεός. Τό Κλιμάκιο τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ Πρωτεύουσας μέ τόν Ά ναστασ ιάδη 
έστελνε τή δική του καθοδήγηση καί έπιπρόσθετα φτάνανε καί καθοδη- 
γητικά σημειώματα τοΰ Μπαρτζιώτα άπό τήν ΚΟΑ.

Μιά άπό τίς πληροφορίες μοΰ προκάλεσε άναστάτωση: "Αγγλος ά- 
ξιωματικός, μαζί μέ έπιτελή τοΰ στρατιωτικού διοικητή Σπηλιωτόπουλου 
καί Εναν άπεσταλμένο τοΰ ’Αρχιεπισκόπου, συναντήθηκαν μυστικά μέ 
τόν Ό ρ έσ τη . Λέγονταν δτι τοΰ έγινε πρόταση νά περάσει μαζί μέ τή με
ραρχία στήν υπηρεσία τοΰ Σπηλιωτόπουλου καί νά μπει άμέσως στήν 
’Αθήνα σά δύναμη τοΰ έθνικού κυβερνητικού στρατοΰ τής 'Ελλάδας.

Ή  κομματική όργάνωση αύτοΰ τού τά μ α το ς , πολιτικά καί όργανω- 
τικά, έξακολουθοΰσε νά είναι τμήμα τής ΚΟΠΣ. Θεωρήσαμε καθήκον μας

32. Μετά τόν πόλεμο δημοσιεύτηκε τό παρακάτω σήμα:
«Ενώπιον τών Αθηνών 10.10.44 

Μακαριώτατε,
Έλαβον τό μήνυμά Σας τό άφορών τήν μεταβίβασιν τών Αθηνών είς χεϊρας τών δυνά

μεών μου. Είς τό παρελθόν ο( Γερμανοί Απέδειξαν fivcu έξαιρέσεως δτι είναι άνειλικρινείς καί 
δέν δύναται νά βασίζεται τις έπ' αύτών. Κατ' άκολουθίαν, οΐαδήποτε συνεννόησις μετ' αύτών, 
έκτός τής περιπτώσεως τής δνευ δρων συνθηκολογήσεως, είναι άδύνατος. Εύθύς ώς λάβω τήν 
εΤδησιν δτι αΐ ΆΟήναι έζεκενώθησαν άπό τόνίχθρόν. at δυνάμεις μου θά εΙσέλθουν είς τήν πόλιν. Ό σον  
συντομότερον λάβω τήν εΤδησιν αυτήν, τόσον περισσότερον υπάρχουν έλπίδες νά παρεμποόισθοϋν ταρα- 
χαί καί καταοτροφαί. Δεδομένου δτι όλα τά κόμματα είς τήν ’ Ελλάδα ύποσχέθηκαν νά υποστηρί
ξουν τήν ' Εθνικήν Κυβέρνησιν, δύναμαι νά άναφερθώ είς τήν έπιρροήν τής ϋμετέρας Μακαριό- 
τητος καί τών έκπροσώπων τής κυβερνήσεως διά νά κρατηθεί ή κατάστασις εις αύτό τό μικρό 
χρονικό διάστημα».
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νά έπέμβουμε άμέσως, πρίν γίνει κανένα άνεπανόρθωτο κακό. Μοΰ ανα
τέθηκε τό καθήκον νά ένημερώσω τήν ήγεσία τοΰ ΚΚΕ καί νά Ενεργήσω 
προσωπικά. Ποΰ, όμως, Επρεπε νά πάω; Στήν εδρα τής ΠΕΕΑ; Έ κ ε ΐ βρί
σκονταν μονάχα ό Σιάντος νικημένος. ’Αφέθηκε νά γυρίσει πίσω στήν 
’Αθήνα, μέ τόν μηχανισμό καί τά γυναικόπαιδα... Ή  άποφασιστική τριά
δα τής Γραμματείας τοΰ ΠΓ (Ίω α ννίδη ς , Ζεύγος, Παρτσαλίδης) βρισκό
ταν στήν ’Αττική. Έ κ ε ΐ Οά έπρεπε νά πάω γιά νά δοθεί κάποια ικανο
ποίηση στά τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ, πού τρία χρόνια κρατοΰσαν μέτωπο γύρω 
άπό τήν πρωτεύουσα.

’Επικοινώνησα τηλεφωνικά άμέσως μέ τό Σιάντο. Κείνος συμφώνησε 
νά πάω στά Δερβενοχώρια καί νά συναντήσω τά μέλη τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ. 
"Εφυγα στίς 8.10.44 καί έφτασα στήν έδρα τής II Μ εραρχίας τό πρωί στίς 
10.10.44.

Στό δρόμο ξαναπέρασαν άπό τό νοΰ μου όλα τά τελευταία συνταρα
κτικά γεγονότα καί μ ’ έπιασε άγωνία καί φρίκη δταν κατάληξα στήν πε
ποίθηση πώς δλα είχαν χαθεί γιά τήν έπανάστασή μας. Τί ήταν έκεϊνο 
πού μέ όδήΛ,ησε στό θλιβερό αύτό συμπέρασμα;

Σ ' δλη τήν περίοδο τής συνεργασίας μας είχα πειστεί πώς δ Ίω α ν ν ί
δης ποτέ δέ χωνόταν σέ δουλειές πού ήσαν άμφίβολες. Καί δταν ό ίδιος 
εΐσηγοΰνταν τέτοιες άποφάσεις άνέθετε πάντα στό Σιάντο νά τίς έκφράσει 
καί νά τίς πραγματοποιήσει. Ό  Ίω αννίδης ήξερε πώς ή συμφωνία τής 
Γκαζέρτας γιά δλους ήταν Ενα «κουρελόχαρτο». Οί έλασίτες καί έαμίτες 
πάντοΰ, σ ’ δλη τήν 'Ελλάδα, τήν γράφανε στά παλιά τους τά παπούτσια 
καί συνέχιζαν τήν άπελευθέρωση τής χώρας έγκαθιδρύοντας τή Λαϊκή 
Έ ξουσία . Ά ν  έπιχειροΰσε ό Ζεϋγος νά πείσει τούς άντάρτες τής II Με
ραρχίας καί τούς μαχητές τοΰ Α ' Σώματος Στρατοΰ, δτι πρέπει νά τηρηθεί 
κατά γράμμα ή συμφωνία τής Γκαζέρτας, δχ ι μόνο δέ θά μποροΰσε νά 
σταματήσει τούς άντάρτες Εξω άπό τήν Α θή ν α , άλλά καί θά τόν γιουχάϊ
ζαν. Μόνο ό Ίω αννίδης, ό γνωστός σάν «Εγκέφαλος» τοΰ ΚΚΕ, θά μπο
ροΰσε νά έπιβάλει τήν πειθαρχία καί μάλιστα στήν Α θή ν α , δπου ό 
Μπαρτζιώτας είχε δημιουργήσει «θρύλο» γύρω άπό τό πρόσωπο τοΰ «νό
μιμου» Οεματοφύλακα τοΰ πνεύματος τής Κομμουνιστικής Διεθνούς καί 
τοΰ άρχηγοΰ Ν. Ζαχαριάδη.

"Εφτασα στήν Εδρα άργά. Δέ βρήκα κανένα άπό τά μέλη τοΰ ΠΓ. Ή  
διοίκηση τής μεραρχίας ήταν άναστατωμένη. Οί μαχητές καί άξιωματικοί 
περίμεναν άπό στιγμή σέ στιγμή νά φτάσει διαταγή νά μποΰν στήν Α θ ή 
να. Ή  διοίκηση (Ρ ή γο ς-Ό ρέσ τη ς) καί ό γραμματέας τής κομματικής 
όργάνωσης (Γιώτης), ζήτησαν νά μάθουν τί είδους συμφωνία ήταν ή Γκα- 
ζέρτα, πού άφηνε άνενόχλητους τούς Γερμανούς νά φεύγουν άπό τήν Α 
θήνα, τή στιγμή πού, άν έπέτρεπαν στή μεραρχία τους νά μπει στήν πόλη, 
δέ θάφευγε οϋτε ένας Γερμανός καί θά Εκμηδενίζονταν οί συνεργάτες τους. 
Καί άκόμα, τί πάθαιναν οί καθοδηγητές μας, πού κόβονται νά Εξοπλίσουν 
τήν αστυνομία πόλεων καί τίς ώς χτές γερμανόδουλες άντικομμουνιστικές 
οργανώσεις τής X, τής PAN, τής ΕΔ καί τοΰ ΕΔΕΣ. Μοΰ έδωσαν καί διά
βασα πνα Επείγον σημείωμα τοΰ ΠΓ τοΰ ΚΚΕ, ύπογραμμένο άπό τόν Ζεΰ-
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γο, πού απαιτούσε νά έπιστραφοΰν άμέσως τά δπλα πού είχε κατασχέσει 
ή μεραρχία, κείνες τίς μέρες, στό Πόρτο-Ράφτη, στούς δικαιούχους, —τήν 
'Αστυνομία Πόλεων— καί νά τιμωρηθούν οί ύπεύθυνοι.

Τά αύτόματα δπλα πού κατασχέθηκαν είχαν κιόλας μοιραστεί στά 
τμήματα καί δέν ήταν δυνατό νά άποκατασταθεΐ ή «αύθαιρεσία», —δπως 
χαρακτηριζόταν άπό τό ΠΓ. Διαβάσαμε καί τήν άπόφαση τοϋ ΠΓ τής ΚΕ 
τού ΚΚΕ (χωρίς τό Σιάντο), πού είχε παρθεΐ στίς 6 τοΰ Ό χ τώ βρ η  1944. 
Μέ έκπληξη είδαμε πώς καλούνταν τό «ένωμένο έθνος» νά δώσει τή μεγά
λη μάχη κάτω άπό τήν έθνική κυβέρνηση καί, άντί νά θέτει πολεμικά κα
θήκοντα, καλούσε τό λαό «νά έξασφαλίσει τήν τάξη καί τήν όμαλή πολι
τική ζωή», σάν υψιστο έθνικό χρέοςΐ’.

Ή  ήγεσία τοΰ λαϊκού κινήματος θεωρούσε πώς 6  πόλεμος γιά τήν 
'Ελλάδα τελείωσε, πώς ό ΕΛΑΣ δέν είχε πιά πολεμικά καθήκοντα, άλλά 
θά έπρεπε νά γίνει χωροφύλακας τής τάξης καί τών όμαλών δημοκρατικών 
διαδικασιών, πού θά έξασφάλιζε ή άστική κυβέρνηση, μέ «συνταγματικές» 
διαδικασίες! Ξεχάστηκαν ή ’Α νεξαρτησία, ή Λαοκρατία καί οί Επαναστα
τικές κατακτήσεις τοΰ λαοΰ.

33. Παραθέτω δύο άποσπάσματα άπό έκείνη τήν άπόφαση τής 6.10.1944, τοΰ Π Γ τοΰ ΚΚΕ: 
"Ελληνες καί Έλληνίδες.
Τό Κόμμα πού είχε τήν τιμή πρώτο νά σαλπίσει τό έθνοσωτήριο σάλπισμα τής άντίστασης 

καί τής πάλης στούς κατακτητές, τό ΚΚΕ, σάς άπευθύνει θερμό χαιρετισμό στίς παραμονές τής 
μεγάλης μάχης. Τό έθνος ένωμένο σήμερα κάτω άπό τήν έθνική κυβέρνηση μάχεται στό πλευρό 
τών συμμάχων γιά νά δικαιώσει τό αίτημα τών τέκνων του πού έπεσαν γιά τή λευτεριά καί τήν 
Λαϊκή Κυριαρχία...»

«...Ή  έξασφάλιση τής τάξης καί τής όμαλής πολιτικής ζωής σέ τέτοιες στιγμές είναι έθνι
κό χρέος. Οί εγκληματίες πολέμου, όποιοι καί άν είναι, θά τιμωρηθούν καί τούτο είναι έργο τής 
έθνικής κυβέρνησης. Άποφύγετε τήν αύτοδικία καί κάθε ένέργεια πού κλονίζει τό τόσο υψηλό 
έργο πού δημιούργησε ό λαός μας.

Κομμουνιστές καί κομμουνίστριες.
Σταθήκατε ή ψυχή τοΰ έθνικοΰ καί λαοκρατικού σηκωμού. Σταθείτε τώρα οι πρωτοπόροι 

στήν έπιβολή τί|ς τάξης καί τής δημοκρατικής λευτεριάς».
«Νέος Κόσμος», τεύχος 9 1950, σελ. 574.
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ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΣΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΒΙΛΙΟΥ

Κλείσαμε τό δεύτερο τόμο -  δεύτερο μέρος -  τοΰ βιβλίου μέ τή δ ιαπίστωση δτι 
ή «μεγάλη στρατηγική)» τοΰ Τσώρτσιλ άπορρίφθηκε στή συνδιάσκεψη τής Τεχε
ράνης. «Δέν θά γινόταν -  γράφαμε -  συμμαχική άπόβαση στήν Ελλάδα. Ό  
άντάρτικος στρατός δχ ι μόνο δέν ήταν άναγκαΐος, άλλά ήταν μιά σοβαρή άπειλή 
γιά τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα τής ’Αγγλίας».

Μέσα στά πέντε κεφάλαια τοϋ τρίτου τόπου -  τρίτου μέρους -  τοΰ βιβλίου καί 
πάλι παρακολουθήσαμε, βήμαμέ βήμα, πώς τό έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, 
στήν προκλητική άπαπομπή άπό τό Κάιρο τών άντιπροσωπειών τών τριών όργα
νώσεων πού συνεργάζονταν στό ΚΓΣ άνταρτών, άπάντησε μέ μιά έπαναστατική 
έπιλογή: ’Αποφάσισε νά προχωρήσει στή συγκρότηση κεντρικού πολιτικού δρ- 
γάνου στήν ’Ελεύθερη Ελλάδα, μέ τή συμμετοχή Αντιπροσώπων τού ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ, τοΰ ΕΔΕΣ καί τής ΕΚΚΑ. Ή  ήγεσία τοΰ κινήματος πίστευε πώς είχαν 
τότε δημιουργηθεΐ κατάλληλες συνθήκες καί δυνατότητες γιά μιά τέτοια συνερ
γασία.

Ή  δημιουργία μιάς άλλης κυβέρνησης στόν κορμό τής άγωνιζόμενης Ελλά
δας άπστελοΰσε θανάσιμο κίνδυνο γιά τήν ’Αγγλία, τόν βασιλιά, τήν κυβέρνηση 
τών έξορίστων καί τήν πλουτοκρατική δλιγαρχία. Έπρεπε νά ματαιωθεί μέ κάθε 
τρόπο καί κάθε μέσο. ΟΙ Άγγλοι πού κρατούσαν τήν πρωτοβουλία Εβαλαν σ’ 
έφαρμογή ένα σατανικό, άνατριχιαστικά έγκληματικό σχέδιο: Νά όξύνουν στό 
έπακρο τις ταξικές καί κοινωνικές άντιθέσεις στήν πρωτεύουσα καί τίς κατεχό- 
μενες άπό τούς χιτλερικούς περιοχές καί ταυτόχρονα νά προκαλέσουν ένοπλη 
έπίθεση τοΰ ΕΔΕΣ ένάντια στόν ΕΛΑΣ, γιά αύτοφθορά καί άλληλοεξόντωσητών 
άνταρτών. Τό σχέδιο αύτό άπαιτούσε κοινή ή παράλληλη δράση δλων τών άντι- 
λαϊκών πολιτικών καί στρατιωτικών δυνάμεων, πού ύπήρχαν στήν 'Ελλάδα, 
άνεξάρτητα άπό τήν τοποθέτησή τους στήν ύπηρεσία τών Γερμανών ή τών Ά γ 
γλων. Τά ταξικά συμφέροντα καί ή ταξική λογική δλων τών δυνάμεων πού 
προορίζονταν νά χρησιμοποιηθούν ένάντια στό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, υπαγόρευαν τήν 
κοινή δράση τους. Ταυτόχρονα δμως, δσο παράξενο κι άν φαίνεται, ol είδικές 
συνθήκες στά βαλκάνια δημιουργούσαν προϋποθέσεις κοινής δράσης βρετανι
κών καί γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων γιά νά σώσουν τό καπιταλιστικό 
καθεστώς στήν Ελλάδα. Πέρα άπό τή γενικότερη αύτή έπ ιδίωξη, μιά συνεργασία 
πολεμική στό χώρο τής Ελλάδας θά έξυπηρετοΰσε καί τά είδικά άμεσα συμφέ
ροντα καί τών δυό δυνάμεων: ν >1 Γερμανοί θά έξασφάλιζαν όργανωμένη καί μέ 
μικρές άπώλειες έκκένωση τής χώρας καί ol Άγγλοι θά καταλάμβαναν Ανεμπό
διστα τίς περιοχές πού θά άφηναν ol Γερμανοί. Έτσι στήν Ελλάδα, μέ πρωτο
βουλία τών Άγγλων «συμμάχων» κλείστηκε, ύστερα άπό διαπραγματεύσεις καί 
κοινές συσκέψεις στήν ’Αθήνα, ή πιό βρώμικη συμμαχία άν άμεσα σέ δυό άπό τίς 
κύριες άντίπαλες στόν γενικό πόλεμο δυνάμεις, ένάντια στό μικρό σύμμαχό τους
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έλληνικό λαό, πού Αγωνιζόταν μέήρωΐομό καί αύτοθυσία γιά τήν άπελευθέρωση 
τής πατρίδας του καί τή συντριβή τοΰ φασισμού.

Ή  πρακτική έφαρμογή τής συμμαχίας αύτής Αρχισε σχεδόν Αμέσως. ΟΙ κατα- 
κτητές, μαζί μέ τούς ταγματασφαλίτες πραγματοποιούν μεγάλες έκκαθαρ«πικές 
έπιχειρήσεις σ’ δλη τήν 'Ελλάδα, ένώ τόν Ιδιο καιρό οί Ζερβικοί μέ τήν καθοδή
γηση τής βρετανικής στρατιωτικής Αποστολής χτυπούν πισώπλατα τόν ΕΛΑΣ. Ό  
λαϊκός στρατός άντιμετώπισε μέ έπιτυχία τό διπλό χτύπημα Τόν καιρό, δμως, 
πού είχε διαγραφεΐ ή όριστική διάλυση τού ΕΔΕΣ, ή πολιτική ήγεσία τοΰ έθνι- 
κοαπελευθερωτικού κινήματος, Εδωσε έντολή στό Γ.Σ. τού ΕΛΑΣ νά σταματήσει 
κάθε πολεμική ένέργεια ένάντια στό Ζέρβα καί νά Αρχίσει διαπραγματεύσεις μέ 
τόν ΕΔΕΣ καί τήν ΕΚΚΑ γιά συγκρότηση Από κοινού, προσωρινής δημοκρατι
κής κυβέρνησης στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα.

Ό  Ζέρβας σώθηκε. ΟΙ Άγγλοι καί ή βασιλική κυβέρνηση τών φυγάδων 
έπωφελήθηκαν Από τό Αναπάντεχο αύτό δώρο καί ύποχρέωσαν τούς ήγέτες τών 
ύποταγμένων τους όργανώσεων νά διαπραγματευθούν μέ τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Στή 
συνδιάσκεψη τής Πλάκας σημειώθηκε τό πρώτο ούσιαστικό γλίστρημα τοΰ λαο
κρατικού κινήματος πού Ανοιξε τό δρόμο γιά τό Λίβανο καί τήν Γκαζέρτα.

Ή  Ιδρυση τής ΠΕΕΑ πού Εγινε Αμέσως μετά τή συμφωνία τής Πλάκας σκόρ
πισε τή σύγχυση καί τίς άνησυχίες τού λαού καί τού στρατού στήν 'Ελλάδα καί τήν 
Μέση Ανατολή. Έγινε πεποίθηση δλων, πώς τό λαοκρατικό κίνημα Απαλλά
χθηκε Από τίς αύταπάτες καί τήν έπιζήμια γραμμή τού κυνηγητού τής έθνικής 
ένότητας μέ κάθε θυσία, καί θά προχωρούσε π ιά Αποφασιστικά στό δρόμο τής 
άπελευθέρωσης καί τής έγκαθίδρυσης τής λαϊκής έξουσίας σ’ δλη τήν Ελλάδα. 
Πολύ σύντομα, δμως, μέ τή διεύρηνση τής ΠΕΕΑ καί τήν είσοδο σ’ αύτήν προσω
πικοτήτων μετριοπαθών καί συντηρητικών, ή γραμμή τής Αχρωμάτιστης πανε
θνικής ένότητας, μέ μιά καί μόνη κυβέρνηση Αναθερμάνθηκε.

Ή  συντηρητ ικότητα τής ΠΕΕΑ έδωσε στούς Άγγλους τή δυνατότητα νά 
έγκλωβίσουν καί νά ύποτάξουν τό λαϊκό κίνημα μέ πολιτικά μέσα. Κάλεσαν 
άντιπροσωπεία τής ΠΕΕΑ, τοΰ ΕΑΜ καί τού ΚΚΕ στή Μέση Ανατολή γιά 
διαπραγματεύσεις μέ τήν βασιλική κυβέρνηση καί Αντιπροσώπους τών Αστικών 
πολιτικών κομμάτων καί όργανώσεων γιά νά δημιουργήσουν δμως έπιχειρήματα 
ένάνηα στό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ καί Ακόμα ψυχολογικού έκβιασμού τής Αντιπροσω
πείας του. Μέ χαρακτηριστική γιά τήν Αποικιοκρατική ’Αγγλία σκληρότητα καί 
ώμότητα διάλυσαν βίαια στή Μέση ’Ανατολή τόν Ισχυρό καί έμπειροπόλεμο 
στρατό, πού είχε έκδηλωθεϊ ύπέρ τής ΠΕΕΑ, καί στΑ έλεύθερα βουνά έσπρωξαν 
τήν ΕΚΚΑ ένάντια στόν ΕΛΑΣ, Αδιαφορώντας γιά τήν τραγική τύχη τής όργά- 
νωσης αύτής.

"Οταν ή άντιπροσωπεία τού λαϊκού κινήματος Εφτασε στή Μέση ’Ανατολή, 
όδηγήθηκε στόν μακρινό Λίβανο, χωρίς καμιά δυνατότητα νά έπικοινωνήσει μέ 
τίς όργανώσεις τού στρατού καί τοϋ λαοΰ τής Μέσης ’Ανατολής καί κυρίως μέ τή 
σοβιετική πρεσβεία. Βραχυκυκλωμένη καί Απομονωμένη ή άντιπροσωπεία έπεσε 
στίς καλοστημένες παγίδες καί λαβίδες καί δέν Αντεξε στή γενική κατακραυγή
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καί στίς πιέσεις τής συνασπισμένης άντίδρασης. Μέ τηλεγράφημά της καταδί
κασε σάν «άφρονες» τούς άξιωματικούς καί όπλίτες τού στρατοΰ τής Μέσης 
’Ανατολής, θεώρησε σωστό καί άναγκαΐο τόν Αφοπλισμό τους καί τό κλείσιμό 
τους σέ στρατόπεδα αιχμαλώτων καί παρακαλούσε τόν Τσώρτσιλ νά συνεχίσει 
τήν πατροπαράδοτη «προστασία» στή μικρή σύμμαχο Ε λ λά δ α  Στή συνδιάσκεψη 
τού Λιβάνου, ή άντιπροσωπεία τού λαϊκού κινήματος σύρθηκε σάν κατηγορού
μενη, πανικοβλήθηκε, ξέχασε τ ι Αντιπροσώπευε κα ί τ ίς  όδηγίες πού είχε, δέχτηκε 
τίς συκοφαντίες καί τ ίς  ταπεινώσεις πού έκτοξεύθηκαν άπό τούς έχθρούς τού 
λαού καί τούς πράκτορες τών Ά γγλω ν, ύπόκνψε καί ύπόγραψε μιά έπαίσχυντη 
συμφωνία

Τό Έ θνικό  Συμβούλιο, πού συνέχιζε τότε τίς  έργασίες του στίς Κορυσχάδες, 
καταδίκασε μέ άγανάχτηση τή συμφωνία τού Λιβάνου, Απαίτησε τήν Αμεση 
Ανάκληση στό Βουνό τής Αντιπροσωπείας κα ί Εδωσε έντολή στήν ΠΕΕΑ νά 
συνεχίσει τόν άγώνα γ ιά  τήν άπελευθέρωση, τήν Ανεξαρτησία καί τή λαοκρατία, 
παρά καί ένάντια στήν κυβέρνηση τών έξορίστων κα ί τή συνασπισμένη Αντεπα
νάσταση. ’Ακολούθησε πολλάκις καταδίκη τής συμφωνίας. Ή  ήγεσία τού λαϊκού 
κινήματος τουλάχιστο φαινομενικά, συμπαρατάχθηκε μέ τό λαό. ’Ανάμεσα στό 
Βουνό καί τό Κάιρο άρχισε άδιάκοπη Ανταλλαγή τηλεγραφημάτων, μέ Αλληλοκα
τηγορίες καί άπε ιλές, πού βάσταξε τρεις όλόκληρους μήνες. Στό βαθμό, δμως, πού 
δυνάμωνε ή πίεση τών Ά γγλω ν, ή ήγεσία τοϋ κινήματος άρχισε νά ταλαντεύεται, 
νά υποχωρεί καί τελικά ύπόκυψε καί έστειλε ύπουργούς στήν άγγλόδουλη κυβέρ
νηση τού Παπανδρέου. Καί έγινε αύτό τόν καιρό πού ol Ά γγλο ι περνούσαν 
έξαιρετικές δυσκολίες κα ί ο ί συνθήκες, έσωτερικές κα ί διεθνείς, ύπαγόρευαν 
έπαναστατική διέξοδο. Τόν καιρό πού ό ΕΛΑΣ έκανε τ ίς  τελικές έξορμήσεις καί 
λευτέρωνε τήν μιά μετά τήν άλλη τ ίς  περιοχές τής Ελλάδας. Τόν καιρό πού μέσα 
στήν Ε λλάδα δέν υπήρχε καμιά ντόπ ια ή ξένη δύναμη ικανή νά διεκδικήσειή καί 
νά άμφισβητήσει κάπως σοβαρά, τήν κυριαρχία τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Μόνο μιά 
δύναμη υπήρχε πού θά μπορούσε νά σταματήσει τήν έπαναστατική πορεία  Καί 
αύτή ήταν ή ήγεσία τής λαοκρατικού κινήματος κα ί π ιό  συγκεκριμένα τό ΠΓ τής 
ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. Καί αύτή ή δύναμη λειτούργησε Ανασταλτικά: Μέ άπόφασή της σ’ 
έκτέλεση τής συμφωνίας τής Γκαζέρτας, πού ήταν τό στρατιωτικό συμπλήρωμα 
τής πολιτικής συμφωνίας τού Λιβάνου, σταμάτησε τόν ΕΛΑΣ στά πρόθυρα τής 
πρωτεύουσας καί κάλεσε τό λαό τής ’Αθήνας νά ύποδεχθεΐ τούς Ά γγλους καί τήν 
κυβέρνηση τής λεγόμενης έθνικής ένότητας πού τότε θά πατούσαν τό Εδαφος τής 
Ε λλάδας σάν Ελευθερωτές. Ή  τύχη τής π ιό  μεγάλης καί νικηφόρας Επανάστασης 
τού έλληνικού λαού κρίθηκε. Ε ίνα ι έπόμενονά μπαίνειτό Ερώτημα: Γιατί έγιναν 
δλα αύτά; Δόθηκαν πολλές έρμηνειες. Ή  γνώμη μου, πού Ανάπτυξα στά οχετικά 
κεφάλαια, είνα ι δ τ ι ή ήγεσία τού λαϊκού κινήματος δέν μπόρεσε σωστά νά 
Ερμηνεύσει τόν χαρακτήρα τού δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου καί τής Μεγάλης 
συμμαχίας, σωστά νά τοποθετηθεί κα ί σωστά νά τοποθετήσει τό κίνημα άπέναντι 
στή σύμμαχο άλλά καί Ιμπεριαλιστική Μεγάλη Βρετανία 'Υπερεκτίμησε τίς 
δυνάμεις καί τίς  δυνατότητες τών Ά γγλω ν καί ύπστίμησε τ ις  δυνάμεις τοϋ
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έλληνικού λαοϋ. *Η λαθεμένη έκτίμηση τών ταξικών καί κοινωνικών σχέσεων καί 
κυρίως τοΰ συσχετισμού τών δυνάμεων όδήγησε στην έπιλογή τής έθνικής ένότη
τας μέ την άγγλόδουλη κυβέρνηση καί τά άστικά πολιτικά κόμματα σάν μόνη 
δυνατή λύση γ ιά  τήν «άναΐμακτη» άπελευθέρωση κα ί τήν «όμαλή» δημοκρατική 
έξέλιξη. Δέν Εβλεπε πώς οΐ δυνάμεις τής πλουτοκρατικής όλιγαρχίας, άπό τά 
συμφέροντά τους καί τήν ταξική τους λογική, ποτέ δέν θά συμπαρατασσόταν μέ 
τίς δυνάμεις που άγωνίζονταν γιά  τήν κατοχύρωση τών έθνικών καί κοινωνικών 
έλευθεριών. Μόνο ή παραίτηση τοϋ κινήματος άπό τ ίς  έπιδιώξεις καί καταχτή
σεις του καί ή παραδοχή τής παλινόρθωσης τοϋ άσιικσϋ καθεστώτος θά μπορούσε 
νά κάνει δυνατή τή λεγόμενη πανεθνική ένότητα. Αύτήν άκριβώς τήν ένότητα, 
άσφαλώς άσυνείδητα καί άπό πολιτική καί θεωρητική άνεπάρκεια, έξυπηρέτησε 
ή γραμμή τής ήγεσίας τού λαϊκού κινήματος πού ήταν ρ ιζικά άντίθετη άπό τήν 
καθιερωμένη, στό Ιδρυτικό τοΰ ΕΑΜ γραμμή τής Αγωνιστικής ένότητας καί 
άκολουθήθηκε μέ συνέπεια σ’ δλη τή διάρκεια τής πάλης ένάντια στους καταχτη
τές κα ί τούς ύποταχτικούς τους άπό τίς  όργανώσεις τοΰ ΕΑΜ καί τό στρατό τοΰ 
ΕΛΑΣ. Μέ δυό γραμμές πορείας, πού σημαίνει χωρίς καμιά γραμμή, τό μεγάλο 
λαϊκό κίνημα έχασε τόν «μπούσουλα» καί έφτασε σέ σημείο νά μή ξέρει ό λαός τ ί 
κάνει ή ήγεσία του καί τό άντίθετο. Ή  ήγεσία, πού διατηρούσε τό κύρος της στίς 
άγωνιζόμενες μάζες, προώθησε τήν όππορτουνιστική της γραμμή καί παρά δώσε 
στους Ά γγλους τήν Ελλάδα, πού είχε λευτερώσει ό ΕΛΑΣ άποκλειστικά μέ τίς  
δικές του δυνάμεις, χω ρίς Ιχνος συμμετοχής βρετανικών στρατιωτικών δυνά
μεων, ή δυνάμεων τών πραιτωριανών τους.

Μετά τήν «άπελευθέρωση» τής ’Αθήνας Αρχισε μιά περίοδος δυαδικής έξσυ- 
σίας. Ή  μιά έξουσία, ή λαοκρατική, άπλωνόταν σ’ δλη τήν 'Ελλάδα μέ Ισχυρό 
στρατό καί στήριγμά της τή συντριπτική πλειοψηφία τοΰ λαοΰ. Ή  δεύτερη 
έξουσία, ή άστική κυβέρνηση τής λεγάμενης έθνικής ένότητας, κλεισμένη στό 
κέντρο τής πρωτεύουσας, χωρίς δικά της στρατιωτικά καί λαϊκά στηρίγματα, 
χρωστούσε τήν ύπαρξη καί έπιβίωσή της στούς Ά γγλους καί τήν ήγεσία τοϋ 
λαοκρατικού κινήματος. Ή  κατάσταση αύτή δέν ήταν δυνατό νά  διατηρηθεί 
πολύ. ’Αργά ή γρήγορα θά έπρεπε νά έπικρατήσει μιά κα ί μόνη έξουσία στό 
Κράτος. ’Ακατανόητες ύποχωρήσεις καί παραχωρήσεις καί άδιάκοπες άδεξιότη- 
τες κα ί λάθη τής ήγεσίας τού λαοκρατ ικσύ κινήματος, βοή θησαν τούς Ά γγλους νά 
άποκτήσουν δυνάμεις Ικανές, τουλάχιστο νά διεκδικήσουν τήν κατάχτηση τής 
’Αθήνας άρχικά κα ί όλης τής ’Ελλάδας σέ συνέχεια. Έ τ σ ι δταν θεώρησαν πώς 
έφτασε ή ώρα τους, έβαλαν τό λαοκρατικό κίνημα μπροστά στό άνελέητο δίλημμα: 
Ή  νά  ύποταχθεΐ κα ί νά διαλυθεί έθελσντικά, ή θά συντρίβει άπό τίς βρετανικές 
δυνάμεις. Ή  ήγεσία τοϋ κινήματος ύποχρεώθηκε νά Απαντήσει στήν πρόκληση. 
Βρέθηκε δμως πολιτικά καί στρατιωτικά άπροετοίμαστη, δπως θά δούμε στό 
έπόμενο τέταρτο καί τελευταίο μέρος τού βιβλίου, μέ τόν έπεξηγηματικό τίτλο: 
«Τέλος τοϋ Επους, άρχή τής τραγωδίας».
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