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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι εμφύλιες συρράξεις, είτε καταλήγουν  στην επικράτηση της μίας παράταξης είτε σε 

συμβιβασμό των αντιμαχομένων πλευρών, έχουν παντού και πάντοτε βαθύτατες και 

μακροχρόνιες συνέπειες. Το όποιο τέλος τους κρίνεται από το βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης 

και ισορροπίας νικητών και ηττημένων στη νέα πραγματικότητα που θα δημιουργηθεί μετά την 

ένοπλη σύρραξη. Αν το τέλος επιτυγχάνεται με συμβιβασμό, οι μεταγενέστερες εξελίξεις 

εμφανίζονται κατά κανόνα ομαλότερες, ενώ αντίθετα αν καταλήξουν σε στρατιωτική νίκη της 

μίας εκ των δύο πλευρών το καθεστώς που προκύπτει θα φέρει ανεξίτηλα τη σφραγίδα αυτής 

της νίκης. 

Οι επισημάνσεις αυτές ισχύουν, κατά κύριο λόγο, όταν η εμφύλια σύγκρουση 

εγγράφεται και διαδραματίζεται ως συνέχεια και προέκταση μιας εξαιρετικά οδυνηρής 

περιόδου, όπως για παράδειγμα η περίοδος της γερμανικής Kατοχής στην περίπτωση του 

ελληνικού εμφυλίου ή ενός κοινωνικού μετασχηματισμού μέσα από πολλαπλές 

οικονομικοκοινωνικές, πολιτισμικές και ιδεολογικές ζυμώσεις και ρήξεις όπως στην περίπτωση 

του ισπανικού εμφυλίου.  

Έτσι ή αλλιώς, οι εμφύλιοι πόλεμοι δημιουργούν έντονα σχίσματα σε νικητές και 

ηττημένους, εξαφανίζοντας σε πολλές περιπτώσεις, πρωτίστως στις πρώτες μετεμφυλιακές 

χρονικές περιόδους, κάθε ανεκτικότητα, οδηγώντας σε μορφές κοινωνικής καταπίεσης. Σχεδόν 

θεσμοποιείται η ιδεολογική και η πολιτική πόλωση διαχέει όλους σχεδόν τους τομείς της 

κοινωνικής ζωής. Θα απαιτηθεί η συμβολική και θεσμική ρήξη με το «παλαιό» καθεστώς 

διαπερνώντας ολόκληρο το πλέγμα εξουσίας προκειμένου ο κοινωνικός σχηματισμός να 

υπερβεί οριστικά τις συνέπειες μιας εμφύλιας περιπέτειας.  

Πολιτικά και ιστορικά, η μελέτη του φαινομένου του εμφυλίου προϋποθέτει την 

υπέρβαση ιδεολογικών αγκυλώσεων καθώς και την προαγωγή της κοινωνικής συνείδησης έτσι 

ώστε να αποφεύγονται συγκινησιακά φορτισμένες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσπάθεια παρουσίασης των ιδιαιτέρων 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών υπό τις οποίες οδηγήθηκαν οι ελληνική και 

ισπανική κοινωνίες στην εμφύλια σύγκρουση σε διαφορετικές φυσικά χρονικές περιόδους τα 

δικά της χαρακτηριστικά η καθεμία. Ο ισπανικός συμβόλιζε μια πρώιμη και παραδειγματική 

αναμέτρηση που ουσιαστικά αποτέλεσε το προοίμιο της γενικευμένης σύγκρουσης του Β’ΠΠ. 

Ο ελληνικός εμφύλιος από την άλλη αποτέλεσε, διαδραματίζοντας το δικό του ιδιαίτερο ρόλο, 

την επίσημη απαρχή της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου. Τους δύο εμφυλίους τους χωρίζει 

χρονικά ένας παγκόσμιος πόλεμος που αλλάζει ριζικά ολόκληρη τη δομή του διεθνούς 
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συστήματος και σαφέστατα οι επιρροές, άμεσες και έμμεσες, του ξένου παράγοντα τόσο στην 

πορεία προς τις δύο εμφύλιες συγκρούσεις όσο και στην εξέλιξή τους αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος ανάλυσης και των δύο περιπτώσεων.  

Η εργασία θα επιχειρήσει να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια του εμφυλίου πολέμου 

ως ξεχωριστό και ιδιαίτερο φαινόμενο. Θα προσεγγίσει τις δύο εμφύλιες συρράξεις σε Ισπανία 

και Ελλάδα και θα ολοκληρωθεί με μια συγκριτική αξιολόγησή τους πάρα το γεγονός ότι 

απέχουν χρονικά μεταξύ τους μια δεκαετία και διεξάγονται υπό διαφορετικές δομικές συνθήκες 

του διεθνούς περιβάλλοντος.  

Σήμερα, μετά την παρέλευση τόσων ετών, η περίπτωση των  δύο εμφυλίων για κάθε 

κοινωνία (ισπανική και ελληνική)  μετατέθηκε οριστικά από το πεδίο της πολιτικής στο πεδίο 

της ιστοριογραφίας και συγκαταλέγεται πλέον στα αντικείμενα τόσο της επιστημονικής 

έρευνας όσο και της ακαδημαϊκής μελέτης και διδασκαλίας. Αυτό πρέπει να αποδοθεί κυρίως 

στο ιστορικό τέλος της ασταθούς πολιτικής ζωής και των δύο χωρών με κατοχυρωμένες πλέον 

τις στοιχειώδεις δημοκρατικές ελευθερίες και δευτερευόντως στη λήξη της ψυχροπολεμικής 

περιόδου. Έτσι, πραγματοποιήθηκε και η μετάβαση από την ιδεολογική χρήση της ιστορίας για 

αναζήτηση ενόχων και απόδοσης ευθυνών στη μελέτη βασικών θεμάτων με απώτερο στόχο τη 

συνεχή εξέλιξη και πρόοδο του κοινωνικού γίγνεσθαι.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

  

        ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Γενική προσέγγιση 

O πόλεμος είναι η κύρια μορφή βίας που εκδηλώνεται μεταξύ κρατών, χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι δε μπορεί να αναπτυχθεί και στο εσωτερικό των κρατών με τη μορφή 

εμφύλιου πολέμου και στόχος του είναι η πραγμάτωση θεμελιωδών πολιτικών σκοπών. 

Μπορεί σε μικροπολιτικό επίπεδο να προκαλεί οργή και πόνο αλλά σε μακροπολιτικό 

θεωρείται ως ένα βασικό χαρακτηριστικό διαμόρφωσης της ανθρώπινης ιστορίας και 

εξέλιξης με αξιοσημείωτη συχνότητα εμφάνισης. 1 

Ο πόλεμος αποτελεί μια πραγματικότητα του διεθνούς συστήματος και ως 

φαινόμενο διατηρεί την καταλυτική του παρουσία στο παγκόσμιο γίγνεσθαι 

διαμορφώνοντας τις εξελίξεις γύρω από τη διεθνή πολιτική. Από την άλλη, είναι μια 

πράξη βίας με στόχο να υποχρεώσει τον αντίπαλο στη βούληση αυτού που τον διεξάγει.  

Η βία ως έννοια, η οποία καταλαμβάνει κεντρική θέση στον πυρήνα της ύπαρξης 

του πολεμικού φαινομένου, είναι ουσιαστικά η φύση της δράσης που αναλαμβάνεται με 

σκοπό να βλάψει τον αντίπαλο και μέσω αυτής να διασφαλιστούν και να εξυπηρετηθούν 

θεμελιώδη συμφέροντα και σκοποί αντίστοιχα.2 Οργανώνεται δε κατά τρόπο τέτοιο που 

λαμβάνει τη διάσταση πολεμικής λειτουργίας ως μέσο εκπλήρωσης πολιτικών στόχων στη 

διεθνή σκηνή.  

Κάνοντας λόγο για πόλεμο, ουσιαστικά μιλάμε για σύγκρουση με αίτια πολλά και 

διαφοροποιημένα κατά την ιστορική αναδρομή. Κατά τον Lewis Coser 3 «σύγκρουση είναι 

ο αγώνας για αξίες και αξιώσεις για σπανίζοντες πόρους και ισχύ, όπου οι στόχοι των 

εμπολέμων είναι η εξουδετέρωση, η πρόκληση ζημιών και τελικά η εξάλειψη του 

αντιπάλου». Προϋπόθεση της σύγκρουσης είναι ο ανταγωνισμός που μετατρέπεται σε 

ένοπλη σύγκρουση όταν τα ανταγωνιζόμενα μέρη επιδιώκουν τη βελτίωση της θέσης τους 

στο διεθνές σύστημα αποτρέποντας τον άλλον να επιτύχει τους σκοπούς του ενώ τα αίτια 

                                                           
1 Λίτσας, Σπ. Πόλεμος και Ορθολογισμός-Θεωρητικές προεκτάσεις και Στρατηγικές εφαρμογές, Ποιότητα, 
Αθήνα,2010, σ.29 
2 Ό.π σ. 36 
3 Aμερικανός κοινωνιολόγος, Πρόεδρος της Αμερικανικού Οργανισμού Κοινωνιολογίας(ASA) το 1975 
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του ανταγωνισμού είναι εναργώς διακριτά συγκρουόμενα εθνικά-κρατικά συμφέροντα. 

Έτσι ο πόλεμος φαίνεται και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πολιτική, την κοινωνία 

και τους στόχους που καθορίζονται από το εθνικό συμφέρον. Αποτελεί δε, εργαλείο και 

είναι βίαιος στο μέτρο που απαιτεί η λογική των σκοπών, δηλαδή η ίδια η πολιτική.  

 

Ανάλυση του πολεμικού φαινομένου 

Όταν ο Clausewitz ορίζει τον πόλεμο  «ως πράξη βίας προκειμένου να εξαναγκαστεί ο 

αντίπαλος να υποταχθεί στη βούλησή μας» λαμβάνει υπόψη του μεγέθη όπως η βία, η 

εχθρότητα, η βούληση και ο εξαναγκασμός, τα οποία εμφανίζονται σταθερά και μπορούν να 

νοηθούν ανεξαρτήτως κοινωνιών, πολιτισμών και πολιτικών δομών γιατί απλά ενυπάρχουν 

μέσα στις δομές τους. Οποτεδήποτε μιλάμε για πόλεμο τα στοιχεία του μίσους και της 

εχθρότητας συνιστούν ουσιαστικά την αυθεντική αρχή του.4  

Όσο απρόσωπα και αν είναι τα κίνητρα του πολέμου ο αγώνας ως άμεση και υπαρξιακή 

αντιπαράθεση αποτελεί την κοινή πηγή και τον κοινό παρονομαστή όλων των συναφών με τον 

πόλεμο φαινομένων.5 Αν η αντιπαράθεση θεωρηθεί η βάση του, τότε ένας πόλεμος δεν είναι 

ούτε νοητός ούτε και δυνατός χωρίς το στοιχείο της εχθρότητας και μάλιστα αυτής που φτάνει 

στη θανάτωση του άλλου. Χωρίς τη θανάτωση δεν υπάρχει πόλεμος. Βία και εχθρότητα 

αποτελούν τα ειδοποιά γνωρίσματα του πολέμου με σαφείς νοηματικές διαστάσεις που 

πλαισιώνουν σθεναρά το πολεμικό φαινόμενο.6   

Η εχθρότητα  παράγει φόβο και φόβος με τη σειρά του επενεργεί προς αυτόν που 

δέχεται το φορτίο διάχυσης του αρνητισμού ως κίνητρο εγρήγορσης. Η διάσταση του φόβου 

τηρεί τους μηχανισμούς επιβίωσης σε υψηλό επίπεδο λειτουργίας μην επιτρέποντας παράλληλα 

την επικράτηση πεποιθήσεων περί απόκτησης μια απόλυτης και αδιασάλευτης ασφάλειας.7 

Είναι επίσης γεγονός ότι η επιμονή σε μια διαρκή πολιτική προβολής φόβου θα παράγει 

μιμητικές συμπεριφορές ώστε να αντιμετωπιστεί ο παράγοντας που διαχέει το φόβο μέσα από 

αντιδράσεις που η έντασή τους θα είναι το αποτέλεσμα και το απότοκο μιας κατάστασης 

δημιουργίας και εξέλιξης του φόβου.  

Διαχωρίζοντας τον ατομικό φόβο που είναι μια ενστικτώδης λειτουργία απέναντι σε 

κάποια απειλή, στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής ο φόβος είναι μια κατάσταση που ωθεί ένα 

κράτος είτε να υποχωρήσει υπό την πίεση της ίδιας της πηγής του φόβου, είτε να ενισχύσει την 

                                                           
4 Κονδύλης,Παν. Θεωρία του Πολέμου, Αθήνα, Θεμέλιο,1999, σ. 23 
5 Ό.π σ. 23 
6 Ό.π σ. 24 
7 Λίτσας, Σπ. Ιλιάδα και διεθνής πολιτική, Ποιότητα, 2014, σ. 231 
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πρόθεσή του και διάθεσή του να αντιμετωπίσει τον παράγοντα της απειλής με στόχο την 

ανατροπή των δεδομένων που μορφοποιούν την υφιστάμενη κατάσταση. Στο επίπεδο της 

διεθνούς πολιτικής ο φόβος προκύπτει από μια πραγματική απειλή που μεταφράζεται σε 

δεδομένες αναθεωρητικές πολιτικές συμπεριφορές. Επειδή τα κράτη είναι ορθολογικοί δρώντες 

με επίγνωση του εξωτερικού τους περιβάλλοντος, λαμβάνουν υπόψη ως απειλή τις άμεσες αλλά 

και μακροπρόθεσμες συνέπειες της αύξησης ισχύος κάποιου άλλου κράτους. Ο φόβος που 

προκαλείται οδηγεί τα κράτη σε δύο επιλογές: τον πόλεμο ή την ενίσχυση  της δικής του ισχύος 

προκειμένου να εξισορροπήσουν την αντίστοιχη αύξηση ισχύος του εν δυνάμει αντιπάλου.  Η 

πρώτη επιλογή ως μια γνήσια μορφή ολοκληρωμένης βίας δεν υφίσταται ως μια ενστικτώδης 

αντίδραση αλλά ως μια υπολογισμένη δράση συνδυάζοντας τα μέσα και τις δυνατότητες με τον 

τελικό επιθυμητό σκοπό. Στη δεύτερη επιλογή έχουμε να κάνουμε με το δίλημμα ασφαλείας, το 

οποίο δημιουργεί μια αντίστοιχη διαδικασία φόβου στον άλλον με αποτέλεσμα ένα φαύλο 

κύκλο αδιάκοπης ενίσχυσης των διεθνών δρώντων. Η Σοβιετική Ένωση για παράδειγμα, ήταν 

αναγκασμένη να δαπανά τεράστιο μέρος των πόρων της για εξοπλισμούς για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και δεδομένων των δομικών οικονομικών προβλημάτων της, διαχρονικού χαρακτήρα,  

οδηγήθηκε στην αποσύνθεσή της προσπαθώντας να εξισορροπήσει την ισχύ της Δύσης.8 

Η ισχύς είναι μια έννοια που προσδιορίζεται σε σχέση με την ισχύ των άλλων. Μια 

διαδικασία συνεχούς αύξησης ισχύος είναι μια διαδικασία που για να σταματήσει θα καταλήξει 

είτε σε πόλεμο είτε σε συμβιβασμό παραδοχής της υπεροχής του άλλου. Εντούτοις μόνο ο 

πόλεμος θα δημιουργήσει ξεκάθαρες συνθήκες ήττας και νίκης αποτελώντας το εργαλείο 

παύσης μιας αέναης κατάστασης ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός ουσιαστικά προκύπτει από 

τον αγώνα κάθε κράτους να διασφαλίζει κάθε στιγμή τα ζωτικά συμφέροντά του. Προκύπτει ως 

μια αρνητική  εξέλιξη, αλλά ως αναγκαιότητα για το συλλογικό συμφέρον.9 Η αναγκαιότητά 

του επικεντρώνεται στην προστασία  της αυθυπαρξίας του κράτους αλλά κυρίως στην επίτευξη 

της στρατηγικής φύσης στόχων του μέσα σε ένα άναρχο διεθνές περιβάλλον. Η βία του 

πολέμου ως πολιτικό εργαλείο εφαρμόζεται ώστε να διατηρήσει ή να αναβαθμίσει ένα κράτος 

τη θέση του στη δομή του διεθνούς συστήματος. Το πώς θα εφαρμοστεί  είναι ζήτημα 

ορθολογικής προσέγγισης.10 Αναλύοντας σε αδρές γραμμές την ορθολογική προσέγγιση, αυτή 

βασίζεται στο αξίωμα ότι άτομα, ομάδες και κράτη επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση 

συγκεκριμένων αξιών και συμφερόντων μέσα από τον υπολογισμό κόστους/οφέλους και 

                                                           
8 Ό.π σ.235 
9 Λίτσας, Σπ. Πόλεμος και Ορθολογισμός-Θεωρητικές προεκτάσεις και Στρατηγικές εφαρμογές, Ποιότητα, 
Αθήνα,2010, σ.57 
10 Ό.π σ.61 
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μέσων/σκοπών. Συνεπώς η διάσταση μεγιστοποίησης του εθνικού συμφέροντος επηρεάζει την 

ίδια τη διεξαγωγή του πολέμου.  

Το εθνικό συμφέρον είναι μέγεθος που επιβάλει  στον κάθε εθνοκρατικό παράγοντα να 

αντιλαμβάνεται, μοιραία, τις διακρατικές σχέσεις ως συγκρουσιακές και τον πόλεμο ως μέσο 

επίτευξης στόχων.11 Αν το κράτος επιλέξει την ένοπλη σύγκρουση ως συνέχιση της πολιτικής 

του με άλλα μέσα θα είναι αναγκασμένο να εισέλθει σε μια διαδικασία αποτίμησης, 

ορθολογικού χαρακτήρα, ζημιάς και οφέλους σε συνδυασμό με τα μέσα που έχει στη διάθεσή 

του για τον τελικό σκοπό που έχει θέσει. Η παραπάνω διαδικασία θα περιλάβει την ανάλυση 

συστημικών και κοινωνικοπολιτικών ισορροπιών που υπάρχουν σε κρατικό και διεθνές επίπεδο 

προ του πολέμου αλλά και αυτών που ενδεχόμενα θα προκύψουν μετά από αυτόν.12 

Ο πόλεμος είναι ο πλέον καταλυτικός φορέας ολιστικού τύπου αλλαγών των 

ισορροπιών σε όλο το φάσμα της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας. Το πολεμικό 

φαινόμενο διατηρεί την κρίσιμη παρουσία του στα ανθρώπινα δρώμενα και διαμορφώνει τις 

εξελίξεις γύρω από τη διεθνή πραγματικότητα. Η βία  προβάλει ως ένα λειτουργικό μέσο στη 

διάθεση των κρατών, μια πολιτική επιλογή διαφύλαξης του εθνικού συμφέροντος και της θέσης 

τους στο διεθνές στερέωμα. Είναι πρόδηλο πως βία και πόλεμος αποτελούν απότοκα μια 

υπολογισμένης δράσης για την εξυπηρέτηση στόχων και σκοπών. Δύο πυλώνων που στήριζαν 

και θα στηρίζουν την εξέλιξη του πολεμικού φαινομένου διαχρονικά, με τον άνθρωπο πάντοτε 

κεντρικό πρωταγωνιστή που ο φόβος του για το θάνατο υποκύπτει τελικά στους κανόνες του 

ατομικού και εθνικού συμφέροντος.13  

     

Αίτια  πολέμου 

Το διεθνές σύστημα ως ένα πεδίο δράσης και αλληλεπίδρασης των κρατών είναι άναρχο 

και άκρως ανταγωνιστικό. Το κάθε κράτος και ανάλογα του επιπέδου ισχύος που διαθέτει αλλά 

και την πολιτική την οποία χαράζει προνοεί για τη διασφάλιση των συμφερόντων του έτσι όπως 

αυτά το ίδιο τα έχει καθορίσει ως θεμελιώδη για την αυθυπαρξία του στη διεθνή αρένα. 

Αναπτύσσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα του επιτρέψουν ουσιαστικά την επιβίωσή του 

σε ένα επικίνδυνα ασταθές περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα  η προσπάθειά του αυτή που εδράζεται 

στην αρχή της αυτοβοήθειας προκαλεί στα υπόλοιπα κράτη μια εγγενή ανασφάλεια.14 Η 

διαδικασία ενδυνάμωσης λαμβάνει χώρα όχι σε ένα στεγανό σύστημα αλλά διαχέεται σε όλο το 

                                                           
11 Ό.π σ.73 
12 Ό.π σ.118 
13 Λίτσας, Σπ. Ό.π σ.121 
14 Ό.π σ.89 



- 7 - 
 

διεθνές περιβάλλον. Δημιουργείται έτσι το «δίλημμα ασφαλείας» που νοηματικά ερμηνεύεται ως 

εξής : η αύξηση των επιπέδων ασφαλείας ενός εθνοκρατικού παράγοντα είναι αντιστρόφως 

ανάλογη με το αίσθημα ασφαλείας των υπολοίπων κρατών. Το δίλημμα ασφαλείας αποτελεί 

ίσως και την κύρια αιτία της πολεμικής σύγκρουσης. Ο Θουκυδίδης εκθέτει ως κύριο λόγο 

εκδήλωσης του Πελοποννησιακού πολέμου την αλματώδη ανάπτυξη της Αθήνας που 

προκαλώντας έντονη ανασφάλεια στη Σπάρτη ώθησε τους Λακεδαιμόνιους στη σύγκρουση. 15 

Ο ανταγωνισμός των κρατών εντός του διεθνούς συστήματος για αύξηση φορτίων ισχύος 

προκαλεί το φόβο που οδηγεί στην πολεμική αναμέτρηση. Δομικό αίτιο είναι η φύση του 

συστήματος που επιβάλει ως ανάγκη την κατοχύρωση της ασφάλειας. Είναι δηλαδή η δράση 

των κρατών στην καθημερινότητα της διεθνούς πολιτικής πραγματικότητας που καθιστούν τον 

πόλεμο ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο σχετιζόμενο άμεσα  με τις διακρατικές σχέσεις στη 

διεθνή σκηνή.16  

Σε ένα άλλο επίπεδο ανάλυσης και αναζήτησης των αιτιών πρόκλησης του πολεμικού 

φαινομένου, το ζήτημα της μη ορθολογικής πεποίθησης και της εσφαλμένης αντίληψης για την 

«εύκολη νίκη» οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σε ολιστικού χαρακτήρα συγκρούσεις. Το 

επίπεδο και ο βαθμός αισιοδοξίας στην περίπτωση αυτή αποτελούν το πρελούδιο πολέμου.17 

Σαφώς ό,τι ενισχύει αυτή την αισιοδοξία είναι από μόνο του και αίτιο πολέμου αναδεικνύοντας 

το γεγονός πως η ανορθολογική πεποίθηση για επικράτηση προκύπτει από λανθασμένες 

εκτιμήσεις ισχύος του αντιπάλου και από ανορθολογικό σχεδιασμό.  

Η ανάλυση του πολεμικού φαινομένου απαιτεί πρωτίστως την ανάλυση των συστημικών 

λόγων εμφανίσεως του. Σίγουρα, δε διαλανθάνει της προσοχής ότι ο ρόλος της πολιτικής 

ηγεσίας και οι υφιστάμενες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες πάντοτε επηρεάζουν τις διακρατικές 

σχέσεις αλλά ο καταλυτικός παράγοντας είναι η άναρχη φύση και ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας 

του διεθνούς συστήματος. Η ανακάλυψη των πραγματικών αιτιών για την πρόκληση του 

εκάστοτε πολέμου οφείλει να προσανατολίζεται στους συστημικούς παράγοντες. Η άναρχη δομή 

και η ετεροβαρής ανάπτυξη ισχύος είναι τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν και ενισχύουν τις 

εγωιστικές συμπεριφορές των κρατών. Όταν τα κράτη είναι εκ των πραγμάτων, άνισου μεγέθους 

και άνισης ανάπτυξης και όταν ιδεολογικοί, τεχνολογικοί και δημογραφικοί παράγοντες οδηγούν 

σε αξιώσεις σημαντικών αλλαγών της διεθνούς τάξης και ισορροπίας τότε η αδιασάλευτη 

διατήρηση της σταθερότητας  και της ειρήνης δεν αποτελούν τίποτε περισσότερο παρά επιθυμίες 

ιδεαλιστικής μορφής. Άλλωστε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το διαρκώς 

                                                           
15 Ό.π σ.91-92 
16 Ό.π σ.93 
17 Ό.π σ.94 
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διογκούμενο αναπτυξιακό χάσμα ή τα διλήμματα ασφαλείας λόγω ηγεμονικών στρατηγικών 

κρατών που η διεθνής συγκυρία τα καθιστά ισχυρά και αναθεωρητικά χωρίς την πρόκληση 

κρίσεων και συγκρούσεων.18 Και αυτό γιατί ο πόλεμος ως η συνέχιση της πολιτικής με άλλα 

μέσα προσφέρει την ευκαιρία  στο κάθε κράτος ξεχωριστά να διεκδικήσει τη θέση του στο 

διεθνές σύστημα επιδιώκοντας την ανατροπή ή τη μεταβολή του υφιστάμενου status quo. O 

πόλεμος σε αυτό το πλαίσιο δύναται να αποτελέσει μια ευκαιρία διασφάλισης κεκτημένων ή 

εξασφάλισης νέων φορτίων ισχύος. Η αίσθηση και μόνο της δυναμικής της παραπάνω ευκαιρίας 

αποτελεί από μόνη της μια σοβαρή αιτία πρόκλησης του πολεμικού φαινομένου.  

Σε ένα περιβάλλον όπως το διεθνές, οι σχέσεις μεταξύ κρατών χαρακτηρίζονται από 

αμοιβαίο ανταγωνισμό και η σχέση αυτή τονίζεται από την έλλειψη ενός ρυθμιστικού 

παράγοντα. Το γεγονός αυτό στηρίζει και απενεχοποιεί ως ένα βαθμό την επιθυμία κάθε 

εθνοκρατικού δρώντα για συνεχή διεύρυνση της ισχύος του κατοχυρώνοντας έτσι τα θεμελιώδη 

συμφέροντά του.19 Οι εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις παράγονται de facto 

από τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του διεθνούς συστήματος ενώ η αναζήτηση νέων πηγών 

ισχύος και η διατήρηση της οντολογικής ετερότητας  με κυρίαρχο υποστηρικτικό παράγοντα την 

εθνική συνείδηση, ωθούν τα κράτη σε ένα διαρκή διαγκωνισμό για την απόκτηση υπεροχής. Η 

συναίσθηση δηλαδή της εθνοκρατικής επιβίωσης από τη  μία και η αμείωτη σε ένταση 

αναζήτηση απόκτησης ισχύος από την άλλη συνθέτουν τον κυρίαρχο και δεσπόζων λόγο που 

οδηγεί αναπόφευκτα στην πολεμική σύγκρουση.20 

Ο πόλεμος είναι ένα πολυεπίπεδο φαινόμενο και τα αίτιά του στη διεθνή σφαίρα είναι 

συστημικής υφής. Το εθνικό συμφέρον που διασφαλίζεται μέσω της ενίσχυσης της ασφάλειας, 

την κυριαρχία και την απόκτηση υπεροχής έναντι των άλλων κρατών θα ωθήσει υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες τα κράτη σε οργανωμένη βία όταν για τις παραπάνω επιδιώξεις 

αξιολογηθεί η σχέση κόστους/οφέλους.21 Το βάρος του ανταγωνισμού και των συνθηκών 

συνεχούς αποτίμησης πολιτικών στόχων και σκοπών θα καταστήσουν τον πόλεμο ως πολιτικό 

πλέον εργαλείο εξυπηρέτησης των επιδιώξεων  των κρατών μέσα από την εφαρμογή 

συγκεκριμένης πολιτικής.22       

  

 

 

                                                           
18 Λίτσας,Σπ. Ό.π σ.96 
19 Ό.π σ.63 
20 Ό.π σ.54 
21 Ό.π σ.201 
22 Ό.π σ.212 
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Πόλεμος και Ισχύς 

 Αν και η πολιτική δε μπορεί να ορισθεί αποκλειστικά και μόνο με όρους ισχύος, 

θεωρείται ασφαλές να ειπωθεί πως η ισχύς είναι ένα βασικό στοιχείο της.23 Ένα πολιτικό 

ζήτημα στη διεθνή σκηνή για να κατανοηθεί επαρκώς πρέπει να γίνει γνωστό μεταξύ 

ποιων δρώντων ανέκυψε. Για παράδειγμα είναι πολύ διαφορετικής βαρύτητας ένα 

πολιτικό ζήτημα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας από ένα αντίστοιχο μεταξύ Γαλλίας και 

Αλγερίας. Αυτό διότι τα φορτία ισχύος που ασκούνται στην πρώτη περίπτωση είναι 

προφανώς ασύγκριτα μεγαλύτερα  της δεύτερης. Η ισχύς είναι το μέγεθος εκείνο που 

διαφοροποιεί τις δύο περιπτώσεις σε κρίσιμο βαθμό.  

 Μετά τον Α’ΠΠ πιστευόταν σοβαρά πως η ισχύς μπορούσε να αντικατασταθεί από 

ειλικρινείς διαβουλεύσεις και συζητήσεις. Η πολιτική της ισχύος έγινε περίπου υβριστικός 

όρος στη διεθνή σκηνή. Αποδείχθηκε, περίπου δέκα χρόνια μετά τις Βερσαλλίες, πως η 

εξάλειψη της έννοιας της ισχύος από τη διεθνή πολιτική προκύπτει μόνο από μια παντελώς 

επιπόλαιη στάση απέναντι στη διεθνή πραγματικότητα.24 Στις διεθνείς σχέσεις ο πόλεμος 

αποτελεί την τελική, με την έννοια της έσχατης, εκδοχή της υπεροχής ισχύος. Κάθε 

ενέργεια του κράτους, αναφορικά με την ισχύ του, κατευθύνεται προς τον πόλεμο αλλά όχι 

απαραίτητα ή νομοτελειακά ως ένα επιθυμητό μέσο επιβολής, αλλά ως ένα μέσο που 

δύναται να χρησιμοποιηθεί. Το ενδεχόμενο του πολέμου είναι ένας από τους κυριότερους 

παράγοντες στη διεθνή πολιτική με τη στρατιωτική ισχύ να καθίσταται ένα 

αναγνωρισμένο κριτήριο των πολιτικών αξιών.25 Κάθε μεγάλος πολιτισμός του 

παρελθόντος απολάμβανε την ανωτερότητά του μέχρι του σημείου που του επέτρεπε η 

ισχύς του να το κάνει. Διαχρονικά, η αναγνώριση ενός εθνοκρατικού δρώντα ως μεγάλης 

δύναμης βασίζεται στην παραδοχή ότι μπορεί επιτυχώς να διεξάγει πόλεμο και μάλιστα 

μεγάλης κλίμακας και κάθε ένδειξη ανεπάρκειας ισχύος αντανακλάται άμεσα στη θέση 

που κατέχει στο διεθνές σύστημα. Η ισχύς και ειδικά η στρατιωτική, ως  βασικό στοιχείο 

της ύπαρξης του κράτους, καθίσταται στο άναρχο διεθνές περιβάλλον ως αυτοσκοπός. Οι 

πιο σοβαροί σε έκταση και ένταση πόλεμοι γίνονται προκειμένου να γίνει μια χώρα 

ισχυρότερη ή να αποτραπεί η ισχυροποίηση μιας άλλης χώρας. Έτσι δικαιολογείται και η 

θέση ότι «η βασική αιτία του πολέμου είναι ο ίδιος ο πόλεμος».26 Οι ΗΠΑ έφτασαν, για 

                                                           
23 Carr, Edward, H εικοσαετής κρίση 1919-1939, Ποιότητα, Αθήνα,2000, σ.147 
24 Ό.π σ.149 
25 Ό.π σ.155 
26 Ό.π σ.157 
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παράδειγμα, να φοβούνται ότι η Γερμανία, αν κέρδιζε τον Β’ΠΠ, θα γινόταν αρκετά 

ισχυρή ώστε να απειλήσει τα συμφέροντά τους, συνεπώς και την αυθυπαρξία τους.  

 Ο πόλεμος στο μυαλό των βασικών πρωταγωνιστών της διεθνούς πολιτικής είχε 

και συνεχίζει να έχει έναν  προληπτικό χαρακτήρα και ίσως γι’αυτό το λόγο η άσκηση 

ισχύος φαίνεται να γεννά μεγαλύτερη επιθυμία για περισσότερη ισχύ.27 Η διεθνής πολιτική 

επιβεβαιώνει τον Machiavelli ότι «οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ποτέ πως κατέχουν 

σίγουρα αυτά που έχουν αν δεν αποκτήσουν και κάτι επιπλέον από κάποιον άλλον».28 

Έτσι οι πόλεμοι που ξεκινούν για λόγους ασφάλειας σύντομα γίνονται πόλεμοι επιθετικοί 

και ιδιοτελείς. Σχεδόν κάθε χώρα που ενεπλάκη στον Α’ΠΠ τον θεωρούσε αρχικά πόλεμο 

αυτοάμυνας. Κατά τη διάρκεια όμως της σύρραξης όλες οι συμμαχικές κυβερνήσεις 

ανακοίνωναν πολεμικούς σκοπούς που περιλάμβαναν απόκτηση εδαφών από τον εχθρό 

επιβεβαιώνοντας έτσι τον παραπάνω αφορισμό του Machiavelli.  

 Ο Θουκυδίδης είναι εκείνος που προσεγγίζει το ζήτημα της ισχύος στο σύστημα 

της εποχής. Αθήνα και Σπάρτη είναι οι δύο εκφραστές της νομής της κυριαρχίας. Η 

προσέγγιση του Θουκυδίδη σαφώς και δε γίνεται αυθαίρετα αλλά αιτιολογείται μέσω μιας 

ενδελεχούς επισκόπησης του παρελθόντος που ουσιαστικά προβάλει τους λόγους που οι 

δύο πόλοι φτάνουν σε ένα τόσο υψηλό σημείο ισχύος.29 Αντιλαμβανόμενος το πραγματικό 

επίπεδο ισχύος των δύο ηγεμονικών δυνάμεων προτάσσει τον Πελοποννησιακό πόλεμο ως 

ένα μείζον πολιτικό φαινόμενο που επιδρά καταλυτικά όχι μόνο στους άμεσα 

εμπλεκόμενους αλλά διαπερνά ολόκληρο το «διεθνές» σύστημα της εποχής. Η ανάλυση 

αναφορικά με το επίπεδο ισχύος Αθήνας-Σπάρτης γίνεται με στόχο την παράθεση των 

αιτιών της σύγκρουσης. Και αυτό διότι τα πραγματικά αίτια του πολεμικού φαινομένου 

έχουν να κάνουν με τη δομική ανασφάλεια που απορρέει από τις ετεροβαρείς σχέσεις 

ισχύος των διεθνών δρώντων. Στην περίπτωση του Πελοποννησιακού πολέμου η 

πραγματική αιτία ήταν ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη η ραγδαία αύξηση της 

αθηναϊκής ισχύος.30 Η ισορροπία διασαλεύτηκε, η νομή της υπεροχής διακυβεύτηκε, η 

ισχύς της Σπάρτης τέθηκε εν αμφιβόλω σε σχέση με αυτή της Αθήνας και η οργανωμένη 

βία, ο πόλεμος, ήταν η ultima ratio. 

                                                           
27 Ό.π σ.159 
28 Ό.π σ.162 
29 Λίτσας ,Σπ. Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ.201 
30 Ό.π σ.209 
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 H ισχύς και οι μέθοδοι αύξησής της είναι ο κομβικός παράγοντας για την άσκηση 

πολιτικής στο διαρκώς ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα.31 Η διασφάλιση του εθνικού 

συμφέροντος είναι η δύναμη που ενεργοποιεί τη διάθεση των κρατών για ορθολογική 

διαχείριση της ισχύος τους, ώστε να είναι έτοιμα να μπορούν να επιβάλουν τη θέλησή τους 

σε βάρος μιας ανταγωνιστικής βούλησης. Η διάθεση όμως του εκάστοτε κράτους να 

προασπίσει τα συμφέροντά του δεν αποτελεί μια διαδικασία που αυτόματα γίνεται 

σεβαστή στο διεθνές στερέωμα. Ο Θουκυδίδης για το προκείμενο συνεισφέρει ίσως την 

πλέον διαχρονική αρχή των διεθνών σχέσεων. Συμπερασματικά,το κάθε κράτος οφείλει 

και επιβάλλεται να αποδίδει σημασία στην ανάπτυξη του επιπέδου ισχύος του στο πλαίσιο 

όμως μιας ταυτόχρονης προσμέτρησης του επιπέδου ισχύος των ανταγωνιστών του ή των 

εν δυνάμει αντιπάλων του.32    

Εμφύλιος πόλεμος 

Προσπαθώντας να αποδώσουμε ένα  συνοπτικό ορισμό του εμφυλίου πολέμου θα 

λέγαμε ότι αυτός δύναται να ερμηνευθεί ως η οργανωμένη σύγκρουση στο εσωτερικό μιας 

κρατικής οντότητας. Κατ’ αναλογία με τον πόλεμο σε διακρατικό πλαίσιο, ο εμφύλιος πόλεμος 

οφείλει και αυτός να αποκτήσει ένα βαθμό τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής 

νομιμοποίησης. Η διάσταση της νομιμοποίησης του εν λόγω τύπου πολέμου προέρχεται από τη 

στάση  η οποία θεωρείται ένα στάδιο της  σύρραξης.  Η στάση δεν είναι τίποτε περισσότερο από 

μία κίνηση ενάντια στους φορείς που ασκούν εσωτερική κυριαρχία νόμιμη ή υφαρπαγμένη διά 

της βίας και η δράση της αμφισβητεί ευθέως το δικαίωμα του φορέα  να ασκήσει την εξουσία 

στο εσωτερικό ενός κράτους. Αξίζει σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι ο εκάστοτε φορέας 

κρατικής εξουσίας κατέχει και το μονοπώλιο της  νομιμοποιημένης  χρήσης βίας.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο ερμηνείας και ανάλυσης η κάθε στάση αποσκοπεί στην 

πολιτειακή εκτροπή ή αλλιώς την πολιτειακή μεταβολή (χωρίς τη χρήση βίας), ώστε ο 

παράγοντας που ενεργεί τη στάση να καταστεί αυτός πλέον ο φορέας της εσωτερικής 

κυριαρχίας.33 

Αξιωματικά, σε κάθε δράση αναπτύσσεται και μία αντίδραση. Σε κάθε ερέθισμα δηλαδή 

θα αναμένεται ως απάντηση ένα άλλο ερέθισμα που στις περιπτώσεις που εξετάζουμε ενδέχεται 

να είναι πολλαπλάσιο του πρώτου σε ένταση γιατί το διακύβευμα είναι  η ίδια η εξουσία. Κατ’ 

αντιστοιχία λοιπόν, το μετά τη στάση εξελικτικό στάδιο ενός εμφυλίου πολέμου είναι εκείνο το 

κομβικό σημείο κατά το οποίο η οργανωμένη και νόμιμη βία υπεισέρχεται ως αποτέλεσμα στο 

                                                           
31 Ό.π σ.213 
32 Λίτσας, Σπ., Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ.223 
33 Ό.π  σ.194 
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πολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης. Ως η συνέχεια της πολιτικής με βίαια πλέον μέσα και πάντως ως 

μία προσπάθεια παύσης της εξελικτικής πορείας της εκδηλούμενης στάσης. Ο ποιοτικός 

προσδιορισμός της αντίδρασης στο προκείμενο έχει να κάνει και είναι ανάλογη της ίδιας της 

υφής και δομής του πολιτειακού μηχανισμού της κρατικής οντότητας. Είτε δηλαδή ο κρατικός 

μηχανισμός θα ενεργοποιηθεί με δράσεις εντός του πλαισίου του πολιτειακού φάσματος είτε θα 

μετέρχεται μεθόδους βίας για να αντιμετωπιστεί η ανωμαλία που θα επιφέρει η στάση. Με την 

εκδήλωση της αντίδρασης ως αντίστασης, ουσιαστικά ξεκινά να διαμορφώνεται  και το πλαίσιο 

της εμφύλιας αντιπαράθεσης. 

 Ο εμφύλιος πόλεμος είναι η απόληξη του εξελικτικού εκείνου φαινομένου που ξεκινά 

ως στάση, έχει ως ενδιάμεσο στάδιο την αντίσταση της κυρίαρχης δομής εξουσίας και 

καταλήγει στη σύγκρουση που αντικειμενικό σκοπό έχει την απόκτηση ή διατήρηση των 

κυριαρχικών δικαιωμάτων και δυνατοτήτων στο εσωτερικό ενός κράτους. 

Εξετάζοντας τον εμφύλιο στη συστημική του διάσταση, αυτός επιδρά καταλυτικά στην 

πολικότητα του υποσυστήματος εντός του οποίου λαμβάνει χώρα.34 Επιπλέον, καθίσταται 

ασαφής και παρακινδυνευμένη η οποιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά με τον τρόπο, το χρόνο ή σε 

ποιο βαθμό το φαινόμενο μιας εξελισσόμενης οργανωμένης βίας στο εσωτερικό μιας κρατικής 

οντότητας μπορεί να ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα και να μετεξελιχθεί σε έναν πόλεμο με όρους 

κανονικότητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν πρέπει να διαλανθάνει της προσοχής ότι ένα 

κράτος που περιδινίζεται  στις ατραπούς ενός εμφυλίου χάνει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά 

φορτία ισχύος που αργά ή γρήγορα θα το καταστήσουν ένα εύκολο «θύμα» που 

αποστασιοποιείται, εάν όχι απομονώνεται, του διεθνούς ανταγωνισμού δημιουργώντας 

ταυτόχρονα κενά ισχύος που η δομική διάσταση του διεθνούς συστήματος καλείται να 

συμπληρώσει ή να καλύψει με σκοπό την αποφυγή της εντροπίας του.  

Το οντολογικό ερώτημα που τίθεται είναι πώς κάποιος μπορεί να εντοπίσει τις πηγές 

εκδήλωσης ενός, εμφύλιας φύσης, πολεμικού φαινομένου. Σαφώς δεν αναφερόμαστε σε αίτια 

αλλά σε κίνητρα  μιας εσωπολιτικής δυσλειτουργίας που λόγω συγκεκριμένων 

κοινωνικοπολιτικών συνθηκών μετατρέπεται σε εμφύλια σύγκρουση. Οι  κοινωνικές 

αντιπαραθέσεις εντός μιας οργανωμένης κοινωνίας που υφίσταται ένα δομημένο πλαίσιο 

άσκησης κυριαρχίας και που έχουν ως εναρκτήριο σημείο τις ετερογενείς πολιτικοσυστημικές 

αντιλήψεις, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε μια τέτοια εμφύλια διαμάχη. Μια τέτοια εξέλιξη 

δύναται να επηρεάσει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και το διεθνή περίγυρο εξαιτίας συγκεκριμένων 

ηγεμονικών συμφερόντων που αμφισβητούνται ή ενισχύονται μέσω και λόγω των υπόψη 

                                                           
34 Λίτσας, Σπ. Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ.195 
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κρίσεων. Έτσι η κοινωνική αντιπαλότητα παρατάξεων στο εσωτερικό μέτωπο μεταβάλλεται σε 

ένα είδος διακρατικής αλληλεγγύης.35 Όσο δε πιο έντονη παρουσιάζεται η αντιπαλότητα τόσο 

ενισχύεται και το ιδεολογικό υπόβαθρο της σύγκρουσης. Επεκτείνοντας τον παραπάνω 

συλλογισμό, θα λέγαμε ότι η ιδεολογία διαδραματίζει ένα ρόλο υλιστικής επίφασης 

αντιστρατευόμενη την πολιτική συμβατότητα ως αφορμή για την εσωτερική αστάθεια και 

ανωμαλία.36 

Συμπερασματικά, κάθε εμφύλιος πόλεμος αντιπροσωπεύει μια μορφή κοινωνικής 

επανάστασης και στις απλούστερες εκδοχές του, την έκφραση μιας κοινωνικής ανταρσίας. 

Πέρα από τα πολιτικά επιφαινόμενα, τις στρατιωτικές πτυχές και τις διεθνείς διαπλοκές, 

κάθε εμφύλια σύρραξη εμφανίζεται πρωτίστως ως μια δράση, για την ανατροπή και 

μεταβολή της κοινωνικής και πολιτειακής κατάστασης, η οποία έχει  αφετηρία υπαρκτές 

οξυμένες αντιθέσεις των κοινωνιών που εμπλέκονται. Αποσκοπεί στην ανατροπή 

υφιστάμενων δομών εξουσίας και στην αναδιάρθρωση του πλέγματος των κοινωνικών 

σχέσεων με προοπτική  ρηξικέλευθους μετασχηματισμούς με τρόπους που η κάθε 

αντιμαχόμενη πλευρά αντιλαμβάνεται ως τους ιδανικούς. 

Ο εμφύλιος πόλεμος ως κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο και η ψυχοκοινωνική 

διάστασή του 

 Μια ξεχωριστή θέση στην κοινωνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας και 

κοινωνικοπολιτικής ιστορίας καταλαμβάνεται από εμφύλιους πολέμους, που από τη φύση 

τους διαφέρουν από  άλλες ακραίες καταστάσεις λόγω της ιδιαίτερης σκληρότητας και των 

έντονων ψυχολογικών αλλαγών που επιφέρουν. Οι εσωτερικοί πόλεμοι  είναι  φαινόμενα  

που βασίζονται στην επιθυμία για ανταγωνισμό στην πάλη για την εξουσία, η οποία είναι 

μια φυσική ανθρώπινη φιλοδοξία. 37 

Ο εμφύλιος πόλεμος  επιδρά σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και οδηγεί 

σε συνέπειες που μπορεί να εντοπιστούν στη διάρκεια μεταγενέστερων χρόνων. Χωρίζει 

την κοινωνία σε ασυμβίβαστα μέρη, διατρέχει έντονα τη συλλογική συνείδηση των 

επόμενων γενεών και αντανακλά στην τύχη και στο μέλλον τους, επηρεάζοντας ηθικά και 

ψυχολογικά το κοινωνικό γίγνεσθαι  για μεγάλο χρονικό διάστημα.   

                                                           
35 Ό.π σ.195 
36 Λίτσας, Σπ. Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ.195 
37 Vovk,Svit., Civil war as a sociopolitical phenomenon, Volume 2,Issue 4, 2015, p.189 
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Εξ ορισμού, ο εμφύλιος είναι ένας αδυσώπητος πόλεμος που οδηγεί σε δομικές 

αλλαγές της εξουσίας και της κοινωνίας. Διαιρεί την κοινωνία σε πλευρές με  αδιάλλακτες 

προθέσεις , προκαλώντας σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες.  

Αντίθετα  από άλλες μορφές  πολέμου,  στον εμφύλιο  δε χρησιμοποιούνται όροι 

όπως "πατριωτισμός", "πατρίδα", "αγάπη για την πατρίδα».  Θεωρείται ως  μια πολιτική, 

παρά ως μια ένοπλη αντιπαράθεση  και αξιολογείται μετά τη λήξη του από την ιστορική 

εθνική συνείδηση με διάφορους τρόπους όπως ως ένα μεγάλο κοινωνικό πείραμα, ως μια 

αποτύπωση  της δεσπόζουσας μορφής ταξικής πάλης ή ακόμα ως ένα αποτέλεσμα 

σύγκρουσης ιδεολογιών και δογμάτων.38 Τα αίτια του κάθε εμφυλίου πόλεμου διαφέρουν 

ως προς την ιστορική διάσταση, ως προς τις αφορμές. Υπάρχει όμως το κοινό σημείο, ότι 

γίνονται για το ποιος θα αποκτήσει τον έλεγχο των μηχανισμών κυριαρχίας ενός κράτους. 

  Το ζήτημα που τίθεται, κατά κύριο λόγο, είναι  τα διαφορετικά κίνητρα, οι 

διαφορετικές αξίες και κατά συνέπεια, οι  διαφορετικές πολιτικές κουλτούρες που 

έρχονται σε σύγκρουση.  Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες, οι οποίοι διεξάγουν πόλεμο 

ενάντια άλλων πολιτών, είναι εκπρόσωποι μιας συμμετοχικής κουλτούρας που φέρει τους 

δικούς της στόχους και  ιδανικά σε ευθεία αντιπαράθεση με τα ιδανικά και την πολιτική 

κουλτούρα του κάθε άλλου. Ως εκ τούτου, αγωνίζονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό και 

είναι έτοιμοι να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους γι' αυτόν το σκοπό.39  

 Ένας εμφύλιος πόλεμος είναι μια ακραία κατάσταση εκδήλωσης βίας που 

αποκαλύπτει πολύπλευρες διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. H παρουσία της 

ανθρώπινης διάστασης στον πόλεμο, με τη μορφή του φόβου αποκαλύπτει την 

αλληλεπίδραση της «κουλτούρας του φόβου» της «κουλτούρας ντροπής» και της 

«κουλτούρας ενοχής» σε ένα πλέγμα που θεμελιώνει το φόβο και τον καθιστά κυρίαρχο 

στοιχείο και ένα πρωταγωνιστικό κίνητρο επιλογής συμπεριφοράς. Στη περίπτωση της 

Μυτιλήνης για παράδειγμα, ο φόβος υποδούλωσης οδήγησε τους Μυτιληναίους να 

αλλάξουν στρατόπεδο και να αναζητήσουν ασφάλεια στην πελοποννησιακή συμμαχία 

εστιαζόμενοι στο ζήτημα του φόβου με δύο τρόπους: 

 α) Αμοιβαίος φόβος: σύμφωνα με τους Μυτιληναίους ο φόβος είναι η πιο ασφαλής 

βάση για τη σύναψη συμμαχίας. Από τότε όμως που άλλαξε ο συσχετισμός δυνάμεων και 

οι Αθηναίοι έπαψαν πλέον να φοβούνται τους Μυτιληναίους, ο δεσμός αυτός χάθηκε. 

Αυτό οδήγησε τους Μυτιληναίους σε αποστασία, αφού πλέον κινδύνευαν να 

υποδουλωθούν. Ο αμοιβαίος φόβος είναι η μόνη ασφαλής βάση μιας συμμαχίας γιατί, αν 

                                                           
38 Ό.π σ.191 
39 Ό.π σ.192 
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θέλει κανείς να τη παραβιάσει, τον συγκρατεί η σκέψη ότι δεν είναι αρκετά ισχυρός για να 

επιβληθεί. 

  β) Φόβος επιβίωσης: από τη στιγμή που η Μυτιλήνη επιλέγει τη στρατηγική της 

αποστασίας από την αθηναϊκή συμμαχία, μια στρατηγική η οποία συνεπάγεται υψηλό 

ρίσκο, η μόνη της ελπίδα να αποφύγει την καταστροφή είναι η συμμαχία με τη Σπάρτη. 

Ικετεύουν λοιπόν οι Μυτιληναίοι τους Σπαρτιάτες να συμπεριφερθούν όπως τους επιβάλει 

ο φόβος για την ίδια τους την ύπαρξη.40 

  Ο εμφύλιος είναι μια κατάσταση που διαρρηγνύει την εσωτερική  ειρήνη ενός 

κράτους με άμεσο αντίκτυπο  στον κοινωνικό ιστό από ηθικής και ψυχολογικής 

άποψης.  Ο στόχος, ο οποίος επιδιώκεται από τους θιασώτες του τρόμου, ως άσκηση 

φυσικής  βίας εναντίον ανθρώπων δεν είναι μόνο η φυσική και η πολιτική εξόντωση  των 

αντιπάλων αλλά το μέσο για την επίτευξη και ενός άλλου, εξίσου σημαντικού στόχου - να 

κάνει τους  πολιτικούς αντιπάλους να γίνουν και να παραμένουν υπάκουοι μετά την 

επίτευξη της νίκης.41 Η βία λαμβάνει διάφορες μορφές, αλλά με τον ίδιο στόχο για κάθε 

εμπόλεμο μέρος. Επιπλέον, η ιδέα της βίας αρχίζει να κυριαρχεί στα σχέδια και τις δράσεις 

και εκείνων που αποσκοπούν στην διατήρηση του υφιστάμενου status quo.  Σε συνθήκες 

εμφυλίου πολέμου η βία έχει χαρακτηριστικά αλυσίδας σχετικά με τους πολιτικούς 

αντιπάλους και θεωρείται από τους εμπλεκόμενους απόλυτα δικαιολογημένη αλλά και 

νομιμοποιημένη.  

Οι  μετασχηματισμοί που λαμβάνουν χώρα στη συνείδηση του κοινωνικού 

συνόλου κατά τη διάρκεια του εμφυλίου , πάντα συνοδεύονται από  ανθρώπινες και υλικές 

απώλειες. Επιπλέον επανακαθορίζεται όλο το σύστημα αξιών. Με τη διάλυση κανόνων, οι 

οποίοι βασίζονται  στις ηθικές και εθνικές αξίες καθώς και  τον συνολικό εθνικό  

αποπροσανατολισμό της συνείδησης, προκαλείται η διάδοση και εξάπλωση μιας 

συμπεριφοράς με στοιχεία ακόμα και εκτεταμένης αναρχίας. Η συνείδηση της κύριας 

μάζας του πληθυσμού χαρακτηρίζεται από  στοιχεία όπως ακραία αστάθεια, συνεχείς  

μεταβολές του  φόβου σε επιθετικότητα καθώς και εμφάνιση  αρνητικών ψυχολογικά 

συμπλεγμάτων στην  εικόνα του αντιπάλου.   

  Κατά τη διάρκεια του  πολέμου, οι  γραμμές σκιαγράφησης της  ανθρώπινης 

ψυχολογικής σύνθεσης είναι εξαιρετικά αντιφατικές. Λαμβάνοντας υπόψη τη μη 

ομοιογενή  σύνθεση των κοινωνιών από θρησκευτικής, ταξικής ή κοινωνικής άποψης, που 

                                                           
40 Πλατιάς,Αθ., Η συνεισφορά του Θουκυδίδη στις διεθνείς σχέσεις και στρατηγικές σπουδές, posted on: 
www.ekivolosblogwordpress.com, 2013 
41Vovk,Svit., Civil war as a sociopolitical phenomenon, Volume 2,Issue 4, 2015, p.193 

http://www.ekivolosblogwordpress./
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διέρχονται από τον εμφύλιο πόλεμο και την ύπαρξη της βαθιών ιστορικών αντιθέσεων, 

μεγεθύνεται  η ψυχολογική ένταση που  διογκώνεται από την αντίληψη: «ποιος είναι μαζί 

μας και ποιος όχι».  Ωστόσο, οι λόγοι των ασυμβίβαστων αντιπαραθέσεων δεν είναι τόσο 

απλουστευτικοί. Θρησκευτικές διαφορές, γνωρίσματα  εθνικού χαρακτήρα, ακόμη και 

αντιφάσεις μεταξύ των μελών της ίδιας οικογένειας συνθέτουν ένα περίπλοκο πλέγμα 

λόγων που προκαλούν και συντηρούν έναν εμφύλιο πόλεμο. 

Η κύρια πηγή  σκληρότητας όμως, είναι το συναίσθημα του μίσους για τον εχθρό 

και η αδιαλλαξία των αντιμαχόμενων θέσεων που ενισχύεται από μεθόδους 

προπαγάνδας. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Ρωσία που 

άρχισε ακριβώς την επομένη της εξέγερσης των Μπολσεβίκων και τερματίστηκε 

ουσιαστικά με τη μάχη της Κριμαίας το 1920, η Συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ42 και ο 

πολιτικός αποκλεισμός των αντιφρονούντων έγιναν ο καταλύτης για την δημιουργία αντι-

Μπολσεβίκικων ομάδων τόσο μέσα όσο και έξω από την Ρωσία, που τις ωθούσε σε δράση 

ενάντια στο νέο καθεστώς43, ο εχθρός εμφανιζόταν σε αφίσα  συνειδητά δαιμονοποιημένος 

με κτηνώδη χαρακτηριστικά. Η εικόνα του Πιότρ Νικολάγιεβιτς Βράγγελ44 με τη μορφή  

τέρατος , σε αντίθεση με ένα ικρίωμα ή την εικόνα του Λέοντος Τρότσκι, που σέρνεται 

σαν ένα φίδι από τον αιματηρό τοίχο του Κρεμλίνου προκάλεσαν  το μίσος, όχι μόνο στις 

εμπόλεμες πλευρές, αλλά και σε απλούς πολίτες.45 

  Εκπρόσωποι των αντιμαχόμενων πλευρών, με αδυσώπητο και χωρίς συμβιβασμούς 

τρόπο κατάφεραν να προβάλουν στα μάτια της κοινωνίας τους «καλούς» και τους 

«κακούς»  δοξάζοντας ή ηρωοποιώντας τη δική τους παράταξη, δαιμονοποιώντας 

ταυτόχρονα  τον αντίπαλο.  Οι  πλευρές δηλώνουν η καθεμία ως ο μοναδικός εκπρόσωπος 

του  έθνους, ο οποίος θα μπορέσει να πραγματώσει αξίες και ιδεώδη έχοντας στα χέρια 

του φυσικά την πολιτική εξουσία. Τα συγκρουόμενα μέρη αντιλαμβάνονται τον άλλον ως 

κίνδυνο για την κοινωνία, τους θεσμούς και τις αξίες του πολιτισμού τους  και αυτό το 

συναίσθημα του υπαρξιακού κινδύνου οδηγεί σε αύξηση της επιθετικότητας, 

δημιουργώντας έτσι το φαύλο κύκλο της βίας.  

  Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο σχηματισμός της εικόνας του εχθρού κατά τη 

διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, έχει επιπτώσεις  για την περαιτέρω πολιτική του  νικητή, 

όταν αυτός ασκεί την  πολιτική εξουσία μετά το τέλος της σύρραξης, βασισμένη στα 

                                                           
42 Ιστορική συνθήκη(3 Μαρτίου 1918) μεταξύ μπολσεβικής Ρωσίας και Κεντρικών Δυνάμεων κατά τον Α’ΠΠ 
43 Thompson, John, A vision unfulfilled. Russia and the USSR in the 20th century, Lexinghton,1996,p 159 
44 Στρατηγός του τσαρικού στρατού που ηγήθηκε των αντεπαναστατών στη Νότια Ρωσία στη διάρκεια του 
εμφυλίου πολέμου.  
45 Vovk,Svit., Civil war as a sociopolitical phenomenon, Volume 2,Issue 4, 2015, p.192 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84_-_%CE%9B%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%86%CF%83%CE%BA
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στερεότυπα που τεχνητά ή μη, κατασκευάστηκαν και αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 

εμφυλίου. Κυρίως, τέτοιες πολιτικές συμπεριφορές βοηθούν τον νικητή να ασκήσει και να 

νομιμοποιήσει τον τρόπο που θα ασκήσει την εξουσία.  Έτσι, στην Σοβιετική Ένωση η 

εικόνα του «εχθρού του λαού» χρησιμοποιήθηκε από το καθεστώς του Στάλιν για την 

συνοχή της κοινωνίας σε καιρό ειρήνης, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες των ριζοσπαστικών 

μετασχηματισμών από το τέλος του 1920  και στις αρχές του 1930.46 

Η εξόντωση του εχθρού με κάθε τρόπο  αντανακλά  την αντίληψη ότι ο αγώνας για 

την επικράτηση  δε θα σταματήσει μέχρι την πλήρη εξάλειψή του .  Το τελευταίο  γίνεται 

με αυτόν τον τρόπο, αναπόσπαστο γνώρισμα της ψυχολογίας των αντιμαχόμενων 

πλευρών.   

Όσον αφορά τις κοινωνικές και ψυχολογικές αλλαγές των πολιτών,  προκύπτουν 

συγκεκριμένες στρατηγικές επιβίωσης και μερικά μοντέλα συμπεριφοράς σε συνθήκες 

κοινωνικής αποσύνθεσης.  Αν συγκρίνουμε τις αλλαγές της κοινωνικής οργάνωσης κατά 

τη διάρκεια εμφυλίων συγκρούσεων και πολέμων της διακρατικής σφαίρας,  στους 

δεύτερους παρατηρούνται φαινόμενα όπως η επίρρωση της συνοχής της οικογένειας, η 

έντονη κοινωνική συσπείρωση και η προσέγγιση κρατικής εξουσίας και πολιτών μπροστά 

στην απειλή . Το φαινόμενο αυτό εξηγείται διότι οι άνθρωποι αναζητούν την επιβίωσή 

τους μέσω της ενότητας για την προάσπιση του εθνικού συμφέροντος και την διατήρηση 

του κοινωνικού ιστού με τα εθνοκρατικά εκείνα χαρακτηριστικά που υπογραμμίζουν  τη 

διακριτή πορεία ενός λαού καθώς και την οντολογική του ετερότητα έναντι άλλων 

λαών.47 Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, τέτοιες καταστάσεις δεν 

παρατηρούνται. Αντίθετα, όπως στην περίπτωση του ελληνικού εμφυλίου, μέλη μιας 

οικογένειας ή της κοινότητας  βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα και παρατάξεις.48 

Συμπερασματικά, κατά τη διάρκεια του πολέμου τα στοιχεία της κοινωνικής 

ψυχολογίας, οι ηθικές αρχές και η κοσμοθεωρία, που βασίζονται σε εθνικές παραδόσεις 

συνυφασμένες με ιδεολογικές θεμελιώδεις αρχές, ανασκευάζονται ή αναθεωρούνται 

πλήρως στο πλαίσιο των δραματικών κοινωνικών μεταβολών. Ο ιδεολογικός παράγοντας  

που όχι μόνο είναι συνυφασμένος με τον αντίστοιχο ψυχολογικό, αλλά επίσης εξαρτάται 

από την ηθική και ψυχολογική κατάσταση των εμπλεκομένων υποκειμένων στην εμφύλια 

σύγκρουση, λειτουργεί ως η αφορμή για μια ενδοκρατική ανωμαλία που στοχεύει κυρίως 

                                                           
46 Ό.π. σ. 193 
47  Λίτσας, Σπ. Πόλεμος και Ορθολογισμός, Ποιότητα, 2010, σ. 53 
48  Βλ. Kalyvas, St., The logic of violence in civil war- Τhe civil war in Argolis, NY University, 2000, p.21 
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την ίδια την πολιτική οντολογική συμβατότητα. Με άλλα λόγια, στόχος γίνεται η 

συλλογική συμπόρευση στο εσωτερικό οργανωμένων κοινωνιών. 49  

 

Η διάσταση της βίας στον εμφύλιο πόλεμο 
  

Ο Θουκυδίδης ήταν ο πρώτος που τόνισε με έμφαση το ρόλο της βίας στον 

εμφύλιο50. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι προκαλεί τον εμφύλιο πόλεμο αλλά και τι 

προκαλεί την υπέρμετρη βία στις εμφύλιες συρράξεις.    

 Η κοινωνία περιέχει ως εγγενές στοιχείο της τη διαφορετικότητα, που άλλοτε 

οδηγεί στην αρμονία και άλλοτε στη σύγκρουση, όταν διαταραχθούν οι αναγκαίες 

δυνάμεις ισορροπίας. Η διαφορετικότητα, πνευματική, θρησκευτική, κοινωνική, 

οικονομική, παραδοσιακή και ατομική, οδηγεί τότε την κοινωνία στην πόλωση και τελικά 

στη βία με ιδεολογικά και πολιτειακά κριτήρια. Κλασική είναι η μελέτη του Hedley Bull51 

που αναδεικνύει τη διάσταση της πολιτικής βίας σε ενδοκρατικό επίπεδο μέσα από την 

παρουσίαση των αρχών δράσης και αντίδρασης. Της δράσης των υφιστάμενων πολιτικών 

δομών και της αντίδρασης των ιδεολογικών ομάδων που στόχο έχουν την κατάληψη της 

εξουσίας. Μέσα από τη μελέτη προκύπτει ότι η σχέση αυτή της δράσης και της 

αντίδρασης επηρεάζεται από την επιτακτική ανάγκη προστασίας, από τη μια μεριά, και της 

υφαρπαγής από την άλλη, της άσκησης κυριαρχίας στο εσωτερικό του κράτους.52 

Γίνεται σαφές πως οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι διεργασίες με εγγενές στοιχείο τον 

ανταγωνισμό για την κατάληψη της κρατικής εξουσίας με εργαλείο τη βία. Η διάσταση 

της βίας στον εμφύλιο πόλεμο μεταβάλλεται σε  χώρο, χρόνο και πάντοτε σε συνδυασμό 

με τους φορείς (άτομα) άσκησής της.  Ο Thomas Hobbes53 διατύπωσε τη θέση πως οι 

άνθρωποι είναι εκ φύσεως ανταγωνιστικοί και θα προσπαθούν πάντοτε να υπερισχύουν ο 

ένας έναντι του άλλου.  Ο ανελέητος ανταγωνισμός δεν συμβαίνει επειδή οι περισσότεροι 

άνθρωποι είναι εκ φύσεως κακοί ή επειδή απολαμβάνουν τη βία – συμβαίνει επειδή δεν 

μπορούν να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον, επειδή είναι εκ φύσεως καχύποπτοι. «Από 

                                                           
49  Λίτσας, Σπ. Πόλεμος και Ορθολογισμός, Ποιότητα, 2010, σ.195 
50 Θουκυδίδη, Ιστορία Πελοποννησιακού Πολέμου, Γ 70-82, Παράθεση από άρθρο Ήφαιστου Π. στο 
ekivolosblog, 2014 
51 Hedley Bull (1932-1985), Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, LSE, Australian National University and University 
of Oxford 
52 Λίτσας, Σπ. Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ.46  
53 Thomas Hobbes (1588-1679), Άγγλος πολιτικός φιλόσοφος 
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αυτή την ατολμία τού ενός προς τον άλλον», γράφει, «κανείς δεν μπορεί να εξασφαλιστεί , 

γι’ αυτό προσπαθεί να εξουσιάσει με τη βία το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ατόμων».54 

Συχνά η «φυσική κατάσταση» που περιγράφει ο Hobbes –κατά την οποία η ζωή 

είναι «μοναχική, φτωχή, κακοήθης, κτηνώδης και σύντομη»– θεωρείται ότι αντιστοιχεί 

στην κατάσταση του εμφυλίου πολέμου. Ο αγγλικός εμφύλιος του 1640 ήταν αποτέλεσμα 

μιας τρομακτικής αποτυχίας της πολιτικής έναντι ανθρώπων που δεν μπορούσαν να 

συμφωνήσουν τι έπρεπε να είναι η πολιτική και ποιος έπρεπε να την ασκεί. Ο αγγλικός 

εμφύλιος πόλεμος δεν ήταν κατάσταση αναρχίας, ήταν μια πολυαίμακτη σύγκρουση 

ανάμεσα σε άκρως πολιτικοποιημένες ομάδες που κατείχαν επαρκή ισχύ ώστε να 

τροφοδοτούν τη σύγκρουση σε ένα άκρως ανταγωνιστικό πλαίσιο για την πολιτική 

εξουσία.55 

Ο Θουκυδίδης56 με την περιγραφή των σκηνών της εμφύλιας κερκυραϊκής 

τραγωδίας και τη ρητή δήλωσή του, ότι τα γεγονότα αυτά θα επαναλαμβάνονται πάντοτε 

σε κάθε περίπτωση εμφυλίου πολέμου, εφ’ όσον παραμένει ίδια η ανθρώπινη φύση, 

ανεξάρτητα τόπου, χρόνου, μικρής και μεγάλης κοινωνίας, καθιστά κάποιον ικανό να 

προσεγγίσει τη διατύπωση κάποιων ουσιωδών πολιτικών κανόνων που εξηγούν για ποιους 

λόγους ένας εμφύλιος πόλεμος λαμβάνει χώρα. Η βασική αιτία έκρηξης ενός εμφυλίου 

πολέμου εμπεριέχεται μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, που διακρίνεται για την 

πνευματική, θρησκευτική, οικονομική, κοινωνική, παραδοσιακή και ατομική 

διαφορετικότητα.   Ο σκοπός των πολιτικών αντιπάλων δεν είναι άλλος από την εξουσία 

αλλά και η μεταβολή του πολιτεύματος παραβιάζοντας σε κάθε περίπτωση τη νομιμότητα.  

 Η Κέρκυρα σύρθηκε στον εμφύλιο πόλεμο επειδή ροκανίστηκε και σταδιακά 

κατεδαφίστηκε η Πολιτειακή νομιμότητα. Η Πολιτειακή νομιμότητα είναι εκείνη η 

πολιτική ουσία που συγκροτεί και συγκρατεί το κράτος, τους νόμους και τους ανθρώπους. 

Αποτελεί υπαρξιακή προϋπόθεση βιωσιμότητας της πολιτείας, συνοχής της κοινωνίας και 

λειτουργίας της πολιτικής. Όταν υπονομευτεί, υπονομεύονται τα πάντα. Το κράτος και η 

κοινωνία γίνονται έρμαιο των ξένων, κλιμακώνονται τα εμφύλια σύνδρομα και η πλήρης 

καταστροφή είναι αναπόδραστη. Ο Θουκυδίδης όχι μόνο περιγράφει αλλά και ερμηνεύει 

                                                           
54 www.politeianet.gr , Από το δοκίμιο του Τhomas Hobbes, Περί της φύσης του ανθρώπου, Printer, 2014 
55 Ό.π  
56 Θουκυδίδη, Ιστορία Πελοποννησιακού Πολέμου, Γ 82 

http://www.politeianet.gr/
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τα αίτια που οδήγησαν στον εμφύλιο των Κερκυραίων και στην καταρράκωση των 

νομιμοποιητικών θεμελίων και των έσχατων πολιτειακών λογικών της Κέρκυρας.57 

Καταληκτικά, το ζήτημα της βίας αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο πολιτικής 

εκμετάλλευσης τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη των εμφυλίων πολέμων. Η 

ανάλυσή της όμως είναι απαραίτητη για την κατανόηση των εμφύλιων συρράξεων, 

ιδιαίτερα λόγω της κοινωνικής αλλά και μαζικής τους δυναμικής αλλά και λόγω της 

αποφυγής ερμηνευτικών στρεβλώσεων που υπόκεινται σε πολιτικές και όχι σε 

επιστημονικά ιστορικές σκοπιμότητες.58 

Διάσταση της ενδοκρατικής βίας και εμφύλιος πόλεμος 

 Μια ερμηνεία σύνδεσης της ενδοκρατικής βίας με τον εμφύλιο πόλεμο, έστω και 

απλουστευτική, είναι η φύση της δράσης με σκοπό την πρόκληση βλάβης στον εσωτερικό 

αντίπαλο. Η βία στο εσωτερικό ενός κράτους αφορά στη δυνατότητα της ιεραρχικά 

οργανωμένης πολιτείας να ασκεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα την αρχή της κυριαρχίας στο 

εσωτερικό του.59 Λειτουργεί ως ένα εργαλείο πολιτικής επιβολής και διατήρησης της 

κρατικής κυριαρχίας σε ένα πλαίσιο κοινωνικών πιέσεων και αντιδράσεων. Η χρήση της 

αφορά στο επίπεδο της ικανότητας και των στόχων της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας 

προκειμένου να ασκεί πολιτική. Το είδος της εσωτερικής βίας καθορίζεται σε απόλυτο 

βαθμό από το είδος του πολιτεύματος, από τα δομικά χαρακτηριστικά του πολιτειακού 

κορμού καθώς και από το βαθμό αποδοχής των πολιτών έναντι στους νόμους αλλά και την 

ίδια τη φύση του πολιτεύματος60 λειτουργώντας ως βάση οικοδόμησης της ανεμπόδιστης 

άσκησης κυριαρχίας στο εσωτερικό του κράτους. 

 Όπως η βία γεννά τον πόλεμο που σε διεθνές επίπεδο διαμορφώνει τις σχέσεις 

κρατών, έτσι και η ενδοκρατική βία δυνητικά γεννά τον εμφύλιο πόλεμο ως το 

αποτέλεσμα μιας έντονης πολιτικής τριβής στο εσωτερικό των κοινωνιών. Η ενδοκρατική 

βία οξύνεται ή περιορίζεται ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες αντιπαλότητας ή 

αλληλεγγύης αντίστοιχα που παράγονται από την κοινωνική τριβή. Σε κάθε περίπτωση, 

μέσα από το σχήμα της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των κοινωνικών 

υποκειμένων, η βία είναι το πρωτογενές υλικό του κράτους που σύμφωνα με τον Weber, 

                                                           
57 Θουκυδίδη, Ιστορία Πελοποννησιακού Πολέμου, Γ 70-82, Παράθεση από άρθρο Ήφαιστου Π. στο 
ekivolosblog, 2014 
58 Kalyvas, St., The logic of violence in civil war, NY University, 2000, p.26 

59 Λίτσας, Σπ., Πόλεμος και Ορθολογισμός, σ. 38 
60 Ό.π σ. 39 
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είναι η οντότητα που κατέχει το μονοπώλιο άσκησής της.61 Η μήτρα της βίας είναι η ίδια η 

άσκηση της πολιτικής που θα μπορούσε κανείς να την ορίσει ως το σύνολο των πράξεων 

στο εσωτερικό της κοινωνίας. Πράξεις που τις χαρακτηρίζει αφενός το απρόβλεπτο των 

εξελίξεων, αφετέρου δε, η ετερότητα των αντιλήψεων, των προθέσεων και των στόχων 

των υποκειμένων προκειμένου να υπερασπισθούν αρχές και συμφέροντα.  

 Κλασσική παραμένει η μελέτη του Hedley Bull 62 η οποία αναδεικνύει τη διάσταση 

της πολιτικής βίας σε ενδοκρατικό επίπεδο μέσα από την παρουσίαση των αρχών δράσης-

αντίδρασης των ιδεολογικών ομάδων με στόχο την κατάληψη της εξουσίας. Το δικαίωμα 

βέβαια του κράτους να ασκεί βία στο εσωτερικό ως αρχή δεν αμφισβητείται σχεδόν από 

κανέναν παρά μόνο ενίοτε και σε σχέση με τις μεθόδους υλοποίησής του.63 Αυτός ακριβώς 

είναι και ο λόγος που οι εμφύλιοι πόλεμοι και οι επαναστατικοί πόλεμοι χρησιμοποιούνται 

ως μέσα ανατροπής όχι μόνο μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης αλλά και του συνολικού 

πολιτικοοικονομικού περιβάλλοντος που την στηρίζει. Υπό αυτή την έννοια στο 

εσωτερικό του κράτους παραμονεύει σχεδόν πάντοτε η απειλή μιας επανάστασης ή μιας 

πολιτειακής ανατροπής.64  

 Η ύπαρξη ενός θεσμικού χάρτη συμπεριφοράς της οργανωμένης πολιτείας 

απέναντι σε εσωτερικούς παράγοντες που αμφισβητούν άμεσα ή έμμεσα τα πρωτεία της 

και τη μονοπωλιακή δυνατότητά της στην άσκηση βίας, παρέχει μια στέρεα βάση 

εσωτερικής πολιτικής διάδρασης που δεν επιτρέπει, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, 

στο κράτος να οδηγηθεί σε καταστάσεις αναρχίας. Καταγεγραμμένοι κανόνες λειτουργίας 

καθώς και η δυνατότητα κλιμάκωσης της αυστηρότητας απέναντι σε αμφισβητίες 

αποτελούν ισχυρά θεσμικά όπλα εναντίον εκείνων που θα επιδιώξουν μια ριζοσπαστική 

ανατροπή για την επιβολή ενός πολιτειακού συστήματος της αρεσκείας τους.65  

 Στην ενδοκρατική τάξη το δικαίωμα άσκησης νομιμοποιημένης βίας αφορά στην 

εύρυθμη οργάνωση των κοινωνικοπολιτικών σχέσεων που είναι δικαιακά θεμελιωμένες. 

Εάν η βία δεν είναι νομιμοποιημένη έχουμε επανάσταση προκειμένου να προκύψει μια 

άλλη τάξη πραγμάτων. Αποτέλεσμα είναι η διασάλευση της κοινωνική συνοχής με έντονες 

τις τάσεις αποσταθεροποίησης των κοινωνικών σχέσεων και με το περί δικαίου αίσθημα 
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64 Carr, Edward, H εικοσαετής κρίση 1919-1939, Ποιότητα, Αθήνα,2000, σ.155 
65 Λίτσας, Σπ., Πόλεμος και ορθολογισμός, σ. 52 
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να εξασθενεί δραματικά σε ολόκληρο το φάσμα του κοινωνικοπολιτικού οικοδομήματος.66 

O συλλογικός τρόπος ζωής που διαμορφώνει δικαιώματα και υποχρεώσεις οριοθετώντας 

ταυτόχρονα και τη χρήση βίας δεν υφίσταται παρά μόνο ως έκφραση αυθαιρεσίας 

βασισμένης σε ιδιοτελείς απόψεις και ανάγκες για την απόκτηση μη θεμιτής ή 

νομιμοποιημένης ισχύος. Τα παραπάνω οδηγούν μια Πολιτεία σε αποσάρθρωση με 

αποδυναμωμένη κάθε μορφή νομιμότητας και με την οντότητα κράτος να δοκιμάζει τις 

αντοχές της αυθυπαρξίας της στο διεθνές γίγνεσθαι.67 Όσο δοκιμάζονται οι αντοχές μιας 

κοινωνίας με την κλιμάκωση μορφών εσωτερικής βίας τόσο υπονομεύεται η Πολιτειακή 

της ύπαρξη. Μια ασταθής και ευάλωτη στη βία κοινωνία τόσο περισσότερο τρωτή γίνεται 

σε εξωτερικές εισροές θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την κρατική κυριαρχία.  

 Ο εμφύλιος πόλεμος ως η πλέον ακραία μορφή εκδήλωσης της εσωτερικής βίας 

είναι αυτός που θα επιδράσει καταλυτικά στις συλλογικές μνήμες και συνειδήσεις καθώς 

και στις οργανωτικές αρχές μιας κοινωνίας. Τα βαθιά πολιτικά και κοινωνικά σχίσματα θα 

είναι βαθιά με δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή τραυματίζοντας την εθνική 

συνείδηση. Οι δύο παραπάνω βασικοί πυλώνες του κράτους θα τεθούν σε δοκιμασία. Η 

εσωτερική εξασθένιση δομών και θεσμών θα θέσει το κράτος σε κατάσταση ανασφάλειας 

και σαφούς αδυναμίας υπεράσπισης θεμελιωδών συμφερόντων του. Ο κίνδυνος του 

αποτυχημένου κράτους (failed state) γίνεται πλέον ορατός και οι συνέπειες στο πλαίσιο 

του ανταγωνιστικού και άναρχου διεθνούς περιβάλλοντος μοιραίες για την υπόστασή του.  

 Η Κέρκυρα σύρθηκε στον εμφύλιο πόλεμο επειδή ροκανίστηκε και σταδιακά 

κατεδαφίστηκε η Πολιτειακή νομιμότητα. Η Πολιτειακή νομιμότητα είναι εκείνη η 

πολιτική ουσία που συγκροτεί και συγκρατεί το κράτους, τους νόμους και τους 

ανθρώπους. Αποτελεί υπαρξιακή προϋπόθεση βιωσιμότητας της πολιτείας, συνοχής της 

κοινωνίας και λειτουργίας της πολιτικής. H αλληλουχία στρατηγικών λαθών σταδιακά 

κατέστησαν την Κέρκυρα έρμαιο των ξένων και έθρεψαν τα εμφύλια σύνδρομα. Ο 

Θουκυδίδης ερμηνεύει τα αίτια που οδήγησαν στον εμφύλιο των Κερκυραίων και στην 

καταρράκωση των νομιμοποιητικών θεμελίων και των έσχατων πολιτειακών λογικών της 

Κέρκυρας προσφέροντας έτσι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ενδοκρατικής 

ανωμαλίας και των τραγικών συνέπειών της.68  
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68 Ήφαιστος, Π., Ο εμφύλιος της Κέρκυρας, (από ekivolosblog.wordpress.com) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ο Ισπανικός  Εμφύλιος Πόλεμος (1936-1939) 

Το διεθνές πλαίσιο  

 Μετά τα μέσα της δεκαετίας του ΄30, αυτό που αποτέλεσε το στρατηγικό κρίκο μεταξύ 

των δύο άκρων της Μεσογείου και της ηπειρωτικής Ευρώπης ήταν οι αυτοκρατορικές τάσεις 

του Μουσολίνι καθώς και ο εξόχως κρίσιμος ρόλος του ισπανικού εμφυλίου στην πορεία 

ολίσθησης προς τον Β΄ΠΠ. Ήδη πριν τον Ιούλιο του 1936 η ιδεολογική πόλωση, οι συνεχείς 

εξοπλισμοί, η ιταλική εισβολή στην Αιθιοπία καθώς και η κατάληψη και στρατικοποίηση της 

Ρηνανίας από τη ναζιστική Γερμανία είχαν ανεβάσει επικίνδυνα το θερμόμετρο της έντασης 

προοιωνίζοντας έναν ευρωπαϊκό πόλεμο. Η σημασία του ισπανικού εμφυλίου συνίσταται στο 

ότι επιτάχυνε την έκρηξη του Β΄ΠΠ αποτελώντας τον προπομπό του. 69 

 Ιδιαίτερη σημασία είχε η πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων έναντι του ισπανικού 

εμφυλίου και οι συνέπειές της για ολόκληρη την Ευρώπη. Η εμμονή της Μεγάλης Βρετανίας 

και της Γαλλίας στην πολιτική της μη παρέμβασης, παρά τις εκτεταμένες παραβιάσεις από 

Γερμανία, Ιταλία και ΕΣΣΔ, αποδυνάμωναν τις δύο δυτικές δυνάμεις ενώ ταυτόχρονα 

ενεθάρρυναν και ισχυροποιούσαν Χίτλερ και Μουσολίνι στη σχεδίαση και επίτευξη των δικών 

τους σκοπών.  

 Ο ισπανικός εμφύλιος καθήλωσε την ευρωπαϊκή διπλωματία στο χώρο της Μεσογείου 

τη στιγμή που η Γερμανία προωθούσε τις φιλοδοξίες και βλέψεις της στην Κεντρική Ευρώπη. 

Παράλληλα, η ισπανική κρίση ενέτεινε την βρετανική στρατηγική κατευνασμού της Ιταλίας και 

Γερμανίας. Αυτή η στρατηγική των Άγγλων προκάλεσε τόσο τη δυσφορία όσο και την 

ανησυχία των χωρών της Αν. Μεσογείου και των Βαλκανίων, περιόρισε σχεδόν δραματικά τις 

διπλωματικές και αμυντικές επιλογές των χωρών αυτών και ουσιαστικά μεγιστοποίησε τους 

φόβους τους. Ήδη από το 1935 ήταν πρόδηλη η τάση και διάθεση Ιταλίας και Γερμανίας να 

χρησιμοποιήσουν την ένοπλη βία ως το μόνο μέσο για την ανατροπή της ευρωπαϊκής 

ισορροπίας δυνάμεων που είχε παγιωθεί από το 1919 με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών. Ο 

ισπανικός εμφύλιος αποτέλεσε για τις αναθεωρητικές δυνάμεις μια άριστη ευκαιρία να θέσουν 

υπό δοκιμασία την πολιτική Βρετανίας και Γαλλίας αμφισβητώντας πλέον ευθέως την 

πρωτοκαθεδρία τους στην Ευρώπη.  

 Το αίσθημα ανασφάλειας που επικρατούσε ήταν απόλυτα δικαιολογημένο. Το πνεύμα 

αναθεωρητισμού και επεκτατικότητας του Άξονα εκδηλώθηκε και με την ενεργό συμμετοχή 
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και δράση του στον ισπανικό εμφύλιο. Ο  υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Τσιάνο είχε 

εξηγήσει πως τα κίνητρα της παρέμβασης στην Ιβηρική ήταν άμεσα συνδεδεμένα με τις 

ευρύτερες ιταλικές βλέψεις στη Μεσόγειο, «Στην Ισπανία πολεμούσαμε για την υπεράσπιση 

του πολιτισμού και της επανάστασής μας» δήλωνε το 1937, ενώ το Φεβρουάριο του 1939 

έλεγε: «οι νικηφόρες μάχες μας σε Μάλαγα, Βαρκελώνη  και αλλού έθεσαν τα θεμέλια της νέας 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο».70 Οι δηλώσεις αυτές παρέπεμπαν άμεσα σε 

αλληλοσυνδεόμενες ιδεολογίες και στρατηγικές ανάγκες που εξυπηρετούσε η ιταλική 

επέμβαση στην Ισπανία. Πρωτίστως η προσπάθεια εδραίωσης της Ιταλίας ως Μεγάλης πλέον 

Δύναμης και η ενίσχυση του κύρους της φασιστικής ιδεολογίας και δευτερευόντως, αλλά με 

πολύ βαρύνουσα σημασία η αποδυνάμωση Γαλλίας αλλά κυρίως της μεγάλης ναυτικής 

δύναμης Αγγλίας στη μεσογειακή λεκάνη. Ομοίως η ιδεολογία παρουσιάστηκε προσχηματικά 

ως το μείζον κίνητρο και της γερμανικής επέμβασης στην Ισπανία. Σαφώς οι Γερμανοί διείδαν 

ότι ο ορυκτός πλούτος της Ισπανίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κινητήρια δύναμη της 

πολεμικής τους βιομηχανίας και του συνεχούς εξοπλισμού τους. Και για τους δύο πάντως, η 

ιδεολογία αποτέλεσε ένα ιδανικό πρόσχημα εσωτερικής νομιμοποίησης της δράσης τους 

εξυπηρετώντας απόλυτα την ενίσχυση των επαναστάσεών τους.71  

 Αυτό που δεν υπήρξε απόλυτα σαφές την περίοδο 1936-1939 ήταν σε ποιο βαθμό 

Γερμανία και Ιταλία ήταν διατεθειμένες να προκαλέσουν Αγγλία και Γαλλία, μέχρι ποιο σημείο 

θα συνεχιζόταν η πολιτική κατευνασμού καθώς τέλος και οι συνέπειες για όλους τους 

υπόλοιπους στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, με την έκρηξη του εμφυλίου στην Ισπανία 

αποσαφηνίστηκε η στρατηγική αλληλεξάρτηση των δύο άκρων της Μεσογείου καθώς τα 

περισσότερα κράτη της ανατολικής λεκάνης θεωρούσαν την Ιταλία άμεση απειλή, τη Γερμανία 

οικονομικό επικυρίαρχο και τις Βρετανία και Γαλλία εγγυήτριες της ειρήνης. Όμως, η πολιτική 

της μη επέμβασης των δύο τελευταίων προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο που τους 

αποδόθηκε διέψευσε προσδοκίες και υποτίμησε σε μοιραίο βαθμό την αποφασιστικότητα του 

Άξονα. 

 Παρά την εμπλοκή τους στην Ισπανία, Γερμανία και Ιταλία εξακολουθούσαν να 

προωθούν προκλητικά τις θέσεις τους στην ανατολική Μεσόγειο και τη Βαλκανική μέσω 

συνδυασμού διπλωματίας και συγκεκαλυμμένων απειλών. Ο Χίτλερ είχε ανακηρύξει τη 

Μεσόγειο πεδίο αυτοκρατορικών πειραμάτων του Μουσολίνι και ο τελευταίος απειλούσε ότι δε 

θα δίσταζε να ταχθεί στο πλευρό του Φράνκο προκαλώντας και πέρα των ισπανικών συνόρων.  
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 Αναφορικά με τη στάση της ΕΣΣΔ, ότι το ζήτημα της παρέμβασης στον ισπανικό 

εμφύλιο ήταν πολωμένο ανάμεσα σε δύο σχηματικές εκδοχές: η πρώτη αφορούσε σε μια 

στρατηγική της Κομιντέρν (Comintern)72 για εγκαθίδρυση σοβιετικού τύπου καθεστώτος που 

θα υπάκουε στα κελεύσματα της Μόσχας ενώ η δεύτερη περιοριζόταν στη συνδρομή βοήθειας 

κάθε τύπου στην εκλεγμένη ισπανική κυβέρνηση.73  Ο Στάλιν από την άλλη ανησυχούσε στην 

προοπτική μιας περιπέτειας στο εξωτερικό η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τον Χίτλερ σε 

μια περίοδο μάλιστα εμφανούς σοβιετικής αδυναμίας. Στη συνειδητοποίηση όμως ότι ο 

σοβιετικός κομμουνισμός θα έχανε την αξιοπιστία του και πιθανώς την αφοσίωση των 

ευρωπαϊκών κομμουνιστικών κομμάτων αν έμενε αδρανής έναντι της ισπανικής δημοκρατίας, ο 

Στάλιν αποφασίζει να αποστείλει βοήθεια όχι όμως επαρκή για να γείρει την πλάστιγγα της 

νίκης προς την Αριστερά. Έτσι πετυχαίνει να μην θορυβήσει τη  Βρετανία ως μελλοντικό 

σύμμαχό του και να μην προκαλέσει τη Γερμανία ως μελλοντική του μεγάλη απειλή.  

 Ο ισπανικός εμφύλιος δεν ήταν πλέον ένας εσωτερικός πόλεμος. Η στρατηγική σημασία 

της Ισπανίας και η χρονική σύμπτωση της εκεί κρίσης με τις προετοιμασίες του Άξονα ήταν 

απόδειξη και όχι ένδειξη μιας γενικευμένης ανάφλεξης στην Ευρώπη. Συμπερασματικά, οι 

λόγοι που κάθε ένας από τους κύριους δρώντες του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι ασχολήθηκε με την 

ισπανική περίπτωση  συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 Για τη Γερμανία, μια φασιστική Ισπανία θα συνιστούσε απειλή για τους Γάλλους καθώς 

και ανάχωμα της πορείας της Βρετανίας προς το Σουέζ. Επιπλέον η ευρωπαϊκή διπλωματία 

επικεντρωμένη στο ισπανικό θέμα θα άφηνε χώρο και χρόνο στη στρατηγική του Χίτλερ στην 

κεντρική Ευρώπη. Για την Ιταλία μια φίλη Ισπανία θα αποτελούσε ένα πανίσχυρο έρεισμα για 

την καθολική κυριαρχία του Μουσολίνι στη Μεσόγειο. Για τις Βρετανία και Γαλλία, αν και 

μέσω συγκεχυμένων και άκρως διστακτικών πολιτικών κινήσεων, η διαχείριση της ισπανικής 

κρίσης θα προκαθόριζε ή την εμπλοκή τους σε ένα γενικευμένο πόλεμο με τον Άξονα ή την 

παραχώρηση μιας παραδοσιακά δυτικής δύναμης στις τάξεις του διεθνούς κομμουνισμού και 

στη σφαίρα επιρροής της ΕΣΣΔ. Τέλος για την ΕΣΣΔ, οι δομικές αδυναμίες της την περίοδο 

εκείνη δεν της επέτρεπαν εντυπωσιακούς ελιγμούς και περιορίστηκε σε κινήσεις τακτικισμού 

με στόχο τη διατήρηση του ρόλου της ως τη δεσπόζουσα και ηγέτιδα δύναμη του 

κομμουνιστικού κινήματος στη διεθνή συλλογική συνείδηση.  

 Η τραγωδία της Ισπανίας δεν υπήρξε ποτέ μια εσωτερική υπόθεση. Η χώρα ουσιαστικά 

ενεπλάκη στη δίνη ενός διεθνούς εμφυλίου ο οποίος είχε αρχίσει με την επανάσταση των 
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μπολσεβίκων είκοσι χρόνια πριν και θα συνεχιζόταν αμείωτος με άλλη μορφή και άλλους 

πρωταγωνιστές και μετά το τέλος του Β΄ΠΠ. 74      

  

Πολιτική και κοινωνική κατάσταση πριν την έκρηξη  

 Η διεθνής οικονομική κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί μετά το κραχ του 1929 ήταν 

άκρως δυσοίωνη. Μολονότι η παγκόσμια ύφεση δεν επηρέασε την Ισπανία στο βαθμό που 

επέδρασε σε βιομηχανικές χώρες κυρίως, οι τιμές για τις παραδοσιακές εξαγωγές της χώρας 

μειώθηκαν σχεδόν στο μισό. Η δραματική υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και μια 

γενικότερη κοινωνική αναταραχή εκτός της Ισπανίας είχαν προκαλέσει τριγμούς σε ολόκληρο 

το ευρωπαϊκό οικοδόμημα πυροδοτώντας μια έντονη ανησυχία για το ξέσπασμα νέων 

επαναστάσεων μετά τη ρωσική. Συνέπεια αυτού ακριβώς του φόβου ήταν η επικράτηση και 

εγκαθίδρυση δικτατορικών και απολυταρχικών καθεστώτων σε αρκετές χώρες. Σε ένα ήδη 

βεβαρημένο πολιτικά κλίμα η ανακήρυξη μιας Δημοκρατίας με έντονες αριστερίζουσες τάσεις 

δεν υπήρξε ευπρόσδεκτη κυρίως στη διεθνή τραπεζική κοινότητα. Χαρακτηριστική ένδειξη 

αποτέλεσε η άμεση ακύρωση δανείου 60 εκατ. δολαρίων της Morgan Bank που είχε όμως 

συναφθεί με την προηγούμενη μοναρχική κυβέρνηση της Ισπανίας.75 

 Η νέα κυβέρνηση κληρονόμησε επίσης και τα χρέη από τα δημόσια έργα αλλά και την 

κατάρρευση της πεσέτας. Μεγάλα ποσά κεφαλαίου είχαν μεταφερθεί σε τράπεζες του 

εξωτερικού υπό το φόβο αύξησης της φορολογίας και μιας περαιτέρω επιδείνωσης της εθνικής 

οικονομίας γενικότερα. Γαιοκτήμονες και βιομήχανοι φοβούμενοι τα παραπάνω ανέστειλαν τις 

επενδύσεις τους σχεδόν ταυτόχρονα με το διορισμό του σοσιαλιστή Πριέτο ως υπουργού 

οικονομικών και του κομμουνιστή Καβαγιέρο ως υπουργού εργασίας της νέας κυβέρνησης.  

 Παρά τις δυσχέρειες, ο κυβερνητικός σχηματισμός αποτελούμενος από έξι συνολικά 

κόμματα, σχεδίασε ένα Σύνταγμα για τη Δεύτερη Δημοκρατία. Οι πρώτες διατάξεις του  

αφορούσαν στην αγροτική μεταρρύθμιση ενώ παράλληλα διευρύνθηκαν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων στη βιομηχανία συμπεριλαμβάνοντας και την οκτάωρη εργασία. Κρίσιμες 

παρεμβάσεις έγιναν στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων με αλλαγές σχετικά με το υπεράριθμο 

στρατιωτικό προσωπικό και διατάχθηκε η παύση λειτουργίας της Στρατιωτικής Ακαδημίας στη 

Σαραγόσα την εποχή μάλιστα που Διοικητής της ήταν ο Φράνκο.76 

 Τα αυτονομιστικά θέματα, όπως αυτό της Καταλονίας, υπήρξαν θέματα που έπρεπε 

επιτακτικά να επιλυθούν. Οι εκλογές είχαν φέρει τη νίκη στο κόμμα της καταλανικής αριστεράς 

                                                           
74 Antony Beevor, ό.π. σελ. 27 
75 Στο ίδιο, σελ.66 
76 Στο ίδιο, σελ 67 
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και οι ηγέτες της διεκήρυτταν ευθέως την αυτονομία της επαρχίας εντός ενός ομόσπονδου 

ισπανικού κράτους.  

 Πολύ κρίσιμη ήταν και η σχέση  κοσμικής Δημοκρατίας και Καθολικής Εκκλησίας. Η 

ηγεσία της Εκκλησίας κατηγορούσε απροσχημάτιστα τη νέα κυβέρνηση παροτρύνοντας τον 

κόσμο να καταψηφίσει στις εκλογές μια πολιτική ηγεσία που στόχο θα είχε την κατάργηση των 

εκκλησιαστικών θεσμών. Το άρθρο 26 του Συντάγματος του 1934 καταργούσε τις κρατικές 

επιχορηγήσεις προς την Εκκλησία η οποία αντιμετώπιζε πλέον οξύτατο οικονομικό πρόβλημα. 

Για πρώτη φορά βρέθηκε απέναντι σε μια κυβέρνηση, η οποία απέρριπτε εμπράκτως την 

παραδοσιακή ιδέα ότι η Καθολική Εκκλησία ταυτιζόταν με την Ισπανία. Στο πλευρό της οι 

πολέμιοι των μεταρρυθμίσεων, υποστηρικτές των μεγάλων γαιοκτημόνων, του κλήρου και του 

στρατού, αντιπροσώπευαν μια μειοψηφία αλλά αυτό δεν καθυστέρησε την κινητοποίησή τους 

για την προάσπιση της παραδοσιακής Ισπανίας.  

 Όταν ο νέος Πρόεδρος της κυβέρνησης Βαγιαντέρες συγκάλεσε το υπουργικό 

συμβούλιο την 1η Ιανουαρίου 1936 είχε ήδη στα χέρια του το διάταγμα για τη διάλυση της 

Βουλής (cortes). Η διενέργεια των εκλογών θα ανακοινωνόταν για τις 16 Φεβρουαρίου. Θα 

ήταν και οι τελευταίες ελεύθερες εκλογές για τα επόμενα σαράντα χρόνια. Ο προεκλογικός 

πυρετός κορυφώθηκε αστραπιαία. Τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών είχαν 

υπογραμμίσει τον τρόπο με τον οποίο ο νόμος ευνοούσε όλους τελικά τους πολιτικούς 

συνασπισμούς. Η ταυτόχρονη ενίσχυση τόσο προς την Αριστερά όσο και προς τη Δεξιά για τη 

σύναψη συμμαχιών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός χαώδους κενού στο χώρο του 

Κέντρου. Πιθανότητα συμβιβασμού δεν υπήρχε από την επαναστατική εξέγερση της αριστεράς 

και τη βάρβαρη καταστολή της το 1934 από το στρατό και τη Guardia Civil.77 Τα 

συναισθήματα ήταν εξόχως έντονα ώστε να επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των 

δημοκρατικών θεσμών. Οι προσδοκίες και των δύο πλευρών βασίζονταν αποκλειστικά στη 

βίαιη έκβαση. Ο ηγέτης της αριστεράς Καβαγιέρο δήλωνε:78 «Αν η δεξιά κερδίσει τις εκλογές 

θα πρέπει να πάμε σε ανοιχτό εμφύλιο». Η δεξιά σε αυτή την πρόκληση αντέδρασε παρόμοια. 

Για την τελευταία, νίκη της αριστεράς δε θα σήμαινε τίποτε άλλο από μία βίαιη εγκαθίδρυση 

και επιβολή της δικτατορίας του προλεταριάτου σοβιετικού τύπου. 

 Ο δεξιός συνασπισμός ήταν μια συμμαχία μοναρχικών και καρλιστών79 με τους 

οικονομικούς πόρους να προέρχονται από γαιοκτήμονες, μεγάλες εταιρίες και την Εκκλησία. 

Ηγέτης του ήταν ο Χοσέ Ρόμπλες. Από την άλλη πλευρά τα κόμματα της ευρύτερης 

                                                           
77 Στρατιωτική δύναμη επιφορτισμένη με αστυνομικά καθήκοντα και χαρακτήρα στρατιωτικής δύναμης. 
78 Στο ίδιο, σελ. 87 
79 Οι απολυταρχικοί-συντηρητικοί  
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κεντροαριστεράς υπέγραψαν σύμφωνο για την κοινή συμμετοχή τους στις εκλογές ως ενιαίος 

συνασπισμός. Μία συμμαχία με την ονομασία «Λαϊκό Μέτωπο» με κύριους στόχους μια 

ριζοσπαστική αγροτική μεταρρύθμιση, την αυτονομία της Καταλονίας και την αμνηστία σε 

όλους τους πολιτικούς κρατούμενους. Ο τελευταίος στόχος αποτέλεσε και το «κόκκινο πανί» 

για τη δεξιά. Στην πραγματικότητα, η αποφασιστικότητα του συνόλου της αριστεράς για την 

απελευθέρωση όλων εκείνων που είχαν συλληφθεί στην εξέγερση του 1934 εναντίον μιας 

νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης δεν ήταν καθόλου καθησυχαστικό δείγμα σε ό,τι αφορούσε στο 

σεβασμό στην ευνομία και τη γενικότερη συνταγματική νομιμότητα από την αριστερά.  

 Για την αριστερά, η ιδέα για εκλογική συμμαχία μεταξύ μετριοπαθών και 

ριζοσπαστικών είχε συμπέσει με την τότε νέα τακτική της Κομιντέρν που καλούσε τους 

απανταχού κομμουνιστές να συμμαχούν με μη επαναστατικές δυνάμεις της αριστεράς με σκοπό 

την αντιμετώπιση της μεγάλης απειλής του φασισμού στην Ευρώπη. Ο ηγέτης του μεγαλύτερου 

κόμματος του Λαϊκού Μετώπου ήταν ο Καβαγιέρο που είχε γίνει ο πλέον ριζοσπάστης και 

μπολσεβικοποιημένος. Με τις ομιλίες και δηλώσεις του είτε προϊόν επαναστατικής μέθης είτε 

προθέσεων αληθινών, απειλούσε ολόκληρη τη μεσαία τάξη στην Ισπανία. Ήταν φυσικά 

αναμενόμενο πως η δεξιά προετοιμαζόταν να απαντήσει καθώς απειλούνταν με εξόντωση.  

 Στις 16 Φεβρουαρίου 1936 ανοίγουν τα εκλογικά τμήματα σε σχετικά ήρεμη 

ατμόσφαιρα. Οι περιφερειακές εκλογικές επιτροπές ανακοίνωσαν την ετυμηγορία τους 

τέσσερεις ημέρες μετά. Το Λαϊκό Μέτωπο είχε κερδίσει με διαφορά λίγο πάνω από 150000 

ψήφους. Ο εκλογικός νόμος που ευνόησε τη δεξιά τρία χρόνια πριν ευνοούσε κατά τον ίδιο 

τρόπο τώρα την αριστερά η οποία αποκτούσε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο cortes.  

 Παρά την οριακή επικράτησή της, η αριστερά αρχίζει να συμπεριφέρεται ως να είχε 

λάβει καθαρή εντολή για επαναστατικές αλλαγές. Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της 

χώρας ήδη αρχίζει. Οι ασκοί του Αιόλου ανοίγουν και θα κλείσουν τρία χρόνια μετά αφήνοντας 

ανεπούλωτα τραύματα στην ισπανική κοινωνία για τα επόμενα περίπου σαράντα χρόνια.  

 

Τα αίτια και οι αφορμές 

 Αν και η βάση της νέας κυβέρνησης, σε επίπεδο προσώπων τουλάχιστον, 

χαρακτηριζόταν από μετριοπάθεια η δεξιά αντιδρά με τρόπο που έμοιαζε σαν να είχαν 

καταλάβει την εξουσία ακραιφνείς μπολσεβίκοι. Είχε τρομοκρατηθεί από τις έντονες 

εκδηλώσεις των πολιτών στους δρόμους που γιόρταζαν τη νίκη της αριστεράς και τις δράσεις 

ομάδων που απαιτούσαν την απελευθέρωση κρατουμένων πριν καν ακόμα υπογραφεί κάποιο 

διάταγμα  για αμνηστία. Η δεξιά είχε αποφασίσει πως ο δρόμος του κοινοβουλευτισμού δεν 
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αποτελούσε πλέον επιλογή για την προάσπιση των ιδεών της. Οι αντίπαλοί της είχαν εκδηλώσει 

τις προθέσεις τους να αγνοήσουν την έννομη τάξη και αυτό αποτελούσε casus belli στις τάξεις 

της.  

 Εκτός των παραπάνω, η οικονομική κατάσταση ήταν από κακή έως τραγική. Οι 

ιδιωτικές επενδύσεις το 1936 είχαν φτάσει στα  επίπεδα  του 1913.80 Το νέο οικονομικό 

πρόγραμμα διέρρεε το ιδιωτικό κεφάλαιο εκτός χώρας με ραγδαίους ρυθμούς. Οι οικονομικές 

συνέπειες σε πραγματικά νούμερα ήταν πολύ σοβαρές. Ταυτόχρονα και παράλληλα, άρχισαν να 

προβάλλονται μισθολογικές απαιτήσεις ασύμβατες με τις υφιστάμενες δυνατότητες. Οι 

απεργίες πολλαπλασιάστηκαν, η ανεργία εμφάνισε αυξητική τάση ενώ η τιμή της πεσέτας 

κατρακύλησε γρήγορα στις ξένες αγορές. Το πολιτικής υφής πρόβλημα που αντιμετώπιζε η 

κυβέρνηση του Αζάνα ήταν οι συνέπειες της εκλογικής συμμαχίας με τη σκληροπυρηνική 

πτέρυγα της αριστεράς του Καβαγιέρο. Η άκρα αριστερά θεωρούσε και προσομοίαζε την 

κεντροαριστερή μετριοπαθή κυβέρνηση με εκείνη του Κερένσκυ81 στη Ρωσία πριν την 

επανάσταση των εκεί μπολσεβίκων. Ο Καβαγιέρο κινούταν σε επαναστατική τροχιά χωρίς να 

υπολογίζει καμία επιρροή από τους εκλογικούς συμμάχους του φλερτάροντας ανοιχτά και σε 

ορισμένες περιπτώσεις απροκάλυπτα με δράσεις στα όρια της νομιμότητας. Κάθε αριστερή 

οργάνωση είχε αρχίσει να δημιουργεί τη δική της πολιτοφυλακή με την κομμουνιστική να είναι 

η πλέον αποτελεσματική. Μεγάλος αριθμός οπλιτών ήταν ένοπλοι ενώ επικρατούσε η γενική 

εντύπωση μιας διαρκούς παραβίασης της τάξης. Μια κατάσταση που ευνοούσε απόλυτα τα 

συμφέροντα της δεξιάς. Υπό αυτές τις συνθήκες η απολυταρχική δεξιά είχε απροσχημάτιστα 

και συνειδητά απορρίψει κάθε προσπάθεια να προβεί σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες και 

μεθόδους. Το ιδεώδες της υπεράσπισης των παραδοσιακών δομών της χώρας απαιτούσε 

εντατική προετοιμασία κάθε τύπου και είδους. Αιχμή του δόρατος της ενεργοποίησης της 

δεξιάς προετοιμασίας, οι καρλιστές. Στην αντίληψή τους ως δομικό στοιχείο κυριαρχεί ότι η 

Ισπανία θα γινόταν ΕΣΣΔ αν η αριστερά συνέχιζε να κατέχει την εξουσία.   

 Η πολιτική αναταραχή την άνοιξη του 1936 δημιούργησε μια κατάσταση αβεβαιότητας 

η οποία παρέλυσε την οικονομία. Παράλληλα με τη μείωση των εισαγωγών μειώθηκαν και οι 

εξαγωγές. Επιπρόσθετα, δε βοηθούσε καθόλου το γεγονός ότι το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας 

ήταν εξαρτημένο από την αγροτική παραγωγή, τη στιγμή κιόλας που η αγροτική μεταρρύθμιση 

αντιπροσώπευε ένα από τα επίμαχα ζητήματα. Οι γαιοκτήμονες αντιμετώπιζαν εκτός των 

δυσμενών καιρικών συνθηκών και έναν αδιάκοπο αποπληθωρισμό. Οι εργάτες γης 

                                                           
80 Στο ίδιο, σελ. 94 
81 Ρώσος δικηγόρος και πολιτικός, ο οποίος υπηρέτησε ως ο δεύτερος Πρωθυπουργός της Ρωσικής 
Προσωρινής Κυβέρνησης από Ιούλιο έως Νοέμβριο 1917. Ηγέτης των μετριοπαθών σοσιαλιστών. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
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διεκδικούσαν την ίδια στιγμή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους. Οι συνέπειες δεκαετιών, 

κοινωνικής, τεχνολογικής και πολιτικής ακινησίας δε θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε 

χειρότερη χρονικά στιγμή.  

 Τα αργά βήματα με τα οποία πορευόταν η νέα αγροτική μεταρρύθμιση εξόργισε τους 

αγρότες που πίστεψαν προς στιγμή ότι η νίκη του Λαϊκού Μετώπου θα συνεπαγόταν αυτόματα 

και επιβολή των όρων τους στη  διαδικασία της παραγωγής. Επιπλέον υπήρχε και μία 

ακατάσχετη σχεδόν επιθυμία για εκδίκηση εναντίον εκείνων που δύο χρόνια πριν υποστήριξαν 

τις πολιτικές της κεντροδεξιάς για απολύσεις και άλλες πολιτικές δημοσιονομικής λιτότητας.  

 Ο Μάρτιος του 1936 ήταν ο μήνας που ξεκίνησαν σε πολλές επαρχίες βίαιες καταλήψεις 

κτημάτων γης από ακτήμονες. Οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας (κυρίως με τη 

Guardia Civil) δεν άργησαν να ξεσπάσουν με τα πρώτα θύματα να αποτελούν πλέον το τραγικό 

γεγονός. Ήταν πρόδηλο ότι η πολιτική γραμμή των σοσιαλοδημοκρατών του Αζάνα δεν ήταν 

ικανή να ικανοποιήσει ούτε τους γαιοκτήμονες για σεβασμό της ατομικής ιδιοκτησίας, ούτε τις 

προσδοκίες και φιλοδοξίες των ακτημόνων. Και οι απεργίες που ξέσπασαν ήταν από τη μεριά 

της εργατικής τάξης μια επίδειξη της δύναμής της.  

 Τις ραγδαίες εξελίξεις συνοδεύουν απανωτές δολοφονίες που συγκλονίζουν τη χώρα. 

Και τα δύο πολιτικοϊδεολογικά άκρα έχουν αποκτήσει ένοπλη πολιτικοφυλακή με το κλίμα να 

προοιωνίζει σφοδρή ένοπλη σύγκρουση. Η ρητορική του Καβαγιέρο δυναμιτίζει ακόμα 

περισσότερο : «η επανάσταση που θέλαμε είναι εφικτή μόνο μέσα από τη βία». Στην παρέλαση 

της εργατικής Πρωτομαγιάς ακούγονται συνθήματα για εξουσία στο προλεταριάτο και 

σχηματισμό λαϊκού στρατού. Για τη δεξιά, η εργατική τάξη είχε πλέον αποθρασυνθεί. Το 

κέντρο με κύριο εκφραστή το σοσιαλιστικό κόμμα προειδοποιεί ότι η Ισπανία του 1936 δεν 

ήταν και δεν πρέπει να  γίνει η Ρωσία του 1917. Το 1934 όμως ήταν πολύ κοντά και το 

σοσιαλιστικό κόμμα μάταια πίστευε ότι κάποια πλευρά θα συνετιζόταν και θα επέστρεφε στους 

κανόνες του δημοκρατικού κοινοβουλευτισμού. Για τους δε κομμουνιστές, η συμμαχία του 

Λαϊκού Μετώπου δεν αρκούσε. Αυτό που επιβαλλόταν ήταν η ένωση της εργατικής τάξης για 

να καταληφθεί η εξουσία.  

 Ο ρυθμός της πολιτικής βίας εντάθηκε μόλις με την έναρξη του Ιουνίου του 1936. Όλοι 

εναντίον όλων. Κομμουνιστές εναντίον φαλαγγιτών. Σοσιαλιστές εναντίον αναρχικών. Απεργοί 

εναντίον Σωμάτων Ασφαλείας. Μια χώρα σε παρατεταμένη ακυβερνησία και παράλυση, όπως 

είχε γραφεί στην ισπανική εφημερίδα El Debate.82  

                                                           
82 Antony Beevor, σ. 106 
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 Παρά την ύπαρξη τόσων στοιχείων που εμφανώς προμήνυαν τι πρόκειται να 

ακολουθήσει, οι δημοκρατικοί ηγέτες δε μπόρεσαν με κανένα τρόπο να πιστέψουν τη ζοφερή 

αλήθεια. Ο Αζάνα αντιδρούσε όπως ακριβώς ο Τσάμπερλεν απέναντι στον Χίτλερ. 

Περιορίστηκε σε πολιτικές προσπάθειες κατευνασμού υποδηλώνοντας αδυναμία και 

ταυτόχρονα δίνοντας την εντύπωση προς τα δύο άκρα ότι δρουν ανεξέλεγκτα επειδή απλά 

μπορούν και έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Το απόλυτο παράλογο για τη φιλελεύθερη 

δημοκρατία ήταν το γεγονός ότι δε τόλμησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της από τον ίδιο το 

«στρατό» της, τους εργάτες που την είχαν εκλέξει και εξοπλίζονταν εναντίον της. Η διστακτική 

στάση του μετριοπαθούς μέρους της κυβέρνησης στάθηκε μοιραία σε μια κρίση που 

εξελισσόταν με ραγδαίους ρυθμούς, επειδή οι αρχικοί δισταγμοί ενισχύθηκαν από μια αμυντική 

νοοτροπία προς όλους. Το κράτος  ως οντότητα  είχε πάψει από κάθε πρακτική ή εννοιολογική 

άποψη να υφίσταται.  Δεχόταν μια ανηλεή επίθεση  από την ίδια τη ραχοκοκαλιά του.  

 Στο εξωτερικό η κατάσταση στην Ισπανία αντιμετωπίζεται ανάλογα με τα επιμέρους 

συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η ισπανική κρίση αποτελούσε και απειλή 

και ευκαιρία μαζί. Για την Ιταλία του Μουσολίνι, η οικονομική ευμάρεια που είχε υποσχεθεί 

αφειδώς στους ιταλούς απαιτούσε πόρους που η χώρα του δε διέθετε ποσοτικά. Θα τους 

αναζητούσε μέσα από συμμαχίες στη Μεσόγειο. Με τη Λιβύη για το πετρέλαιο ή με την 

Ισπανία για τις αεροναυτικές βάσεις της θέτοντας Αγγλία και Γαλλία τουλάχιστον σε αμηχανία 

αμυντικού χαρακτήρα. Οι αγγλογάλλοι εκείνη τη στιγμή παρουσιάζουν διπλωματικά  το 

χειρότερο πρόσωπό τους. Ταραγμένες οι δύο χώρες από την πρόσφατη σχετικά οικονομική 

κρίση και με έντονα σημάδια κοινωνικής αναταραχής ούτε καν εκφέρουν τη λέξη «πόλεμος» 

αφού εκτός των άλλων έχουν πολύ νωπές τις μνήμες του Α’ΠΠ. Υπό αυτές τις συνθήκες 

επιλέγουν να μείνουν ανέπαφες από την κρίση καταφεύγοντας σε κατευναστικές κινήσεις χωρίς 

ουσιαστικό περιεχόμενο και αποτέλεσμα. Ο Μουσολίνι εκμεταλλεύεται την αδράνεια Αγγλίας 

και Γαλλίας και υπόσχεται τα πάντα στους ισπανούς εθνικιστές όταν οι τελευταίοι προστρέχουν 

σε αυτόν. Οι Γερμανοί, αν και προσανατολισμένοι ανατολικά, μιμούνται τους Ιταλούς 

συμμάχους τους αφού η παρουσία τους στην ιβηρική χώρα θα απέφερε οφέλη έναντι της 

Αγγλίας, ειδικά στο Γιβραλτάρ και στο πέρασμα στην Β. Αφρική αλλά και έναντι της Γαλλίας 

την οποία ουσιαστικά θα περικύκλωναν.  

 Για την Μ. Βρετανία, η Ισπανία μπορεί να απειλήσει τη ναυσιπλοΐα της στη Μεσόγειο 

αλλά μία ριζοσπαστική αριστερή κυβέρνηση με την αρωγή της ΕΣΣΔ θα απειλούσε ανοιχτά τα 

αγγλικά συμφέροντα και στον Ατλαντικό. Πέρα της γεωπολιτικής άποψης όμως, οι Άγγλοι 

έχουν ζωτικής σημασίας συμφέροντα και στο οικονομικό πεδίο. Ένα μεγάλο μέρος των 

εισαγωγών σε ατσάλι προέρχεται από τα βασκικά μεταλλεία και είναι η εγγύτερη πηγή του εν 
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λόγω μετάλλου αφού οι σουηδοί πουλάνε στη ναζιστική Γερμανία ενώ το νορβηγικό λιμάνι του 

Νόρβικ βρίσκεται πλέον σε «θερμή» θαλάσσια περιοχή. Επίσης ο Οργανισμός 

Τηλεπικοινωνιών της Ισπανίας είναι εξ’ολοκλήρου αγγλικών συμφερόντων, τα ισπανικά 

ναυπηγεία χρησιμοποιούν αγγλικό εξοπλισμό και σχέδια, τα πιο φθηνά αγροτικά προϊόντα η Μ. 

Βρετανία τα εισάγει από την Ισπανία και τέλος ελαφρύς οπλισμός και κινητήρες αεροσκαφών 

αποτελούν συμπαραγωγή αγγλικών και ισπανικών εταιριών. Μια κυβέρνηση σύνθεσης και 

ιδεολογικής υφής σαν αυτής του Λαϊκού Μετώπου είναι σαφέστατα για όλα τα παραπάνω μια 

απειλή από κάθε άποψη. Μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων παρατάξεων στην Ισπανία είναι 

προφανές ποια δεν ταυτίζεται με τα βρετανικά συμφέροντα.  

 Για τους Γάλλους το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι κάθε βοήθεια προς την Ισπανία 

από ξηράς θα διέλθει του εθνικού εδάφους τους και αυτό υπό το υφιστάμενο διεθνές 

περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει πολιτικά και διπλωματικά επεισόδια. Ο  Λέον Μπλουμ83 ήδη 

αντιμετωπίζει εσωτερικές αντιδράσεις με την αριστερή πτέρυγα της κυβέρνησής του να τον 

πιέζει για «κοινωνική επανάσταση» και τη δεξιά να τον απειλεί πως η οποιαδήποτε εμπλοκή 

της χώρας στο πλευρό του Λαϊκού Μετώπου θα μετατρέψει τη μισή Ευρώπη σε κομμουνιστική 

φωλιά προσφέροντας ιδανικό πρόσχημα στον Χίτλερ για επέμβαση. Τελικά επιλέγεται η 

πολιτική της μη επέμβασης αποκλείοντας έτσι την Ισπανία από την υπόλοιπη Ευρώπη κατά 

ξηρά.  

 Οι Αμερικανοί με τη σειρά τους παλεύουν εκείνη την περίοδο να βρουν το δικό τους 

«αμερικάνικο όνειρο» με το New Deal του Ρούσβελτ και μένουν αυστηρά ουδέτεροι.  

 Ο Στάλιν τέλος, έχοντας επιτακτική ανάγκη από εκτόνωση στο εσωτερικό μετατοπίζει 

το ενδιαφέρον στα εξωτερικά ζητήματα και η Ισπανία αποτελεί την ιδανική χρονικά και 

ποιοτικά ευκαιρία. Η ΕΣΣΔ οφείλει να αναλάβει δράση εάν θέλει να θεωρείται η ιδεολογική 

πατρίδα και η ηγέτιδα δύναμη των απανταχού κομμουνιστών. Αποφασίζει να συνδράμει το 

Λαϊκό Μέτωπο με σκοπό να αποκτήσει το προβάδισμα στην επιβολή των εξελίξεων.  

 Θεωρητικά ο ισπανικός εμφύλιος μοιάζει ιδεολογικός αλλά η ιστορική αλήθεια 

αποκαλύπτει βαθύτερες πτυχές. Ο καθένας αναμετρούσε τα εθνικά, οικονομικά και 

γεωπολιτικά κέρδη άσχετα με την τύχη των ίδιων των Ισπανών. Ο εμφύλιος συνεχίστηκε και 

τροφοδοτήθηκε σε δραματικό βαθμό από την πολιτική στάση των ξένων δυνάμεων που 

συνωστίζονταν προ των πυλών του Β΄ΠΠ.  Η ισπανική τραγωδία άρχιζε.     

 

 

                                                           
83 Πρώτος σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Γαλλίας (1936-1938) 
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Αποτελέσματα ισπανικού εμφυλίου  

 Είναι πολύ εύκολο να ερμηνεύσει κανείς τον ισπανικό  εμφύλιο ως τη μάχη του 

κομμουνισμού ενάντια στο φασισμό ή του χριστιανικού πολιτισμού ενάντια στα κελεύσματα 

της Μόσχας. Στην πραγματικότητα η ισπανική περιπέτεια ήταν ένα πλέγμα πολλών πολέμων. 

Πόλεμος άκληρων χωρικών με πλούσιους γαιοκτήμονες, πόλεμος αντικληρικών με καθολικούς, 

πόλεμος τοπικών εθνοτικών και αποσχιστικών στοιχείων με ενωτικούς εθνικιστές, πόλεμος 

μεταξύ κοινωνικών τάξεων. Με την ανάμειξη Χίτλερ, Μουσολίνι και Στάλιν έγινε και διεθνής, 

αποτελώντας άτυπα την πρώτη μάχη του επερχομένου Β΄ΠΠ. Έτσι ενώ στην προέλευσή του  

ήταν ένας κοινωνικός πόλεμος, στην πορεία του και έκβασή του ήταν ένα επεισόδιο σε έναν 

ευρωπαϊκό εμφύλιο πόλεμο που έληξε το 1945.   

 Ο Φράνκο πίστεψε και μάλλον ορθά, ότι είχε προσφέρει στον Χίτλερ τεράστια 

εξυπηρέτηση εξαιτίας ακριβώς του τρόπου με τον οποίο είχε εκθέσει την αδυναμία της 

κατευναστικής πολιτικής και είχε έτσι μεταβάλει την ισορροπία ισχύος εις βάρος των Δυτικών 

σε διεθνές επίπεδο. Μια νίκη των Δημοκρατικών μπορεί να ενίσχυε την αντίσταση των 

Γάλλων, πιθανόν να είχε αποτρέψει και το σύμφωνο Ρίμπετροπ-Μολότοφ, να είχε ακόμα 

αποθαρρύνει τους μεγαλοϊδεατισμούς του Μουσολίνι ή και τέλος να είχε αποτρέψει εντελώς 

τον Β΄ΠΠ. Τα παραπάνω στηρίζονται ίσως σε μια υποθετική συλλογιστική, όμως είναι βέβαιο 

ότι ο ισπανικός εμφύλιος εξασθένισε σημαντικά την πολεμική ικανότητα της Ιταλίας και 

επιπλέον έδωσε περισσότερο χρόνο στους Συμμάχους να προετοιμαστούν όσο ο Χίτλερ δίσταζε 

να εξαπολύσει ένα γενικευμένο πόλεμο έχοντας το «αγκάθι» της Ιβηρικής σε εξέλιξη.  

Η νίκη του Φράνκο θεσμοποίησε και το όραμα του καθεστώτος το οποίο επέβαλε για τα 

επόμενα 40 χρόνια. Μέχρι και το 1975 όταν και πέθανε, η Ισπανία θα κυβερνηθεί 

συγκεντρωτικά καταργώντας κάθε ελευθερία και αποτρέποντας κάθε προσπάθεια για 

περιφερειακή αυτονομία. Σε όλη του τη διάρκεια, το φρανκικό καθεστώς επιδόθηκε στην 

εξάλειψη οτιδήποτε θύμιζε στους Ισπανούς ότι δεν είναι μια ενιαία και αδιαίρετη οντότητα. 

Παρόλα αυτά στην Καταλονία και στη χώρα των Βάσκων αναπτύχθηκε έντονη 

αντικαθεστωτική δραστηριότητα εκφραζόμενη μέσα κυρίως από αριστερά κινήματα και 

κόμματα. Ποτέ όμως δεν επιτεύχθηκε ουσιαστική συμφωνία και συντονισμένη προσπάθεια 

προκειμένου να τεθεί υπό σοβαρή αμφισβήτηση η εξουσία και η δύναμη του Φράνκο.  

Μόλις το 1977 κηρύσσονται οι πρώτες ελεύθερες εκλογές, ξεκινώντας έτσι μια 

δημοκρατική εποχή για τη χώρα μετά πολλά χρόνια. Η εκτελεστική εξουσία θα ασκείται από 

τον εκλεγμένο από το λαό πρωθυπουργό και το υπουργικό συμβούλιο ενώ η νομοθετική από το 

κογκρέσο και τη γερουσία.  
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Η ιστορική σημασία του ισπανικού εμφυλίου είναι τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον να 

υπερβάλει κάποιος για αυτήν. Πέρα του αντίκτυπου που είχε τελικά για την ίδια την χώρα, 

υπήρξε το κομβικό στοιχείο της δεκαετίας του 1930. Κυρίως αντικατόπτρισε με ενάργεια ότι ο 

Άξονας σφυρηλατήθηκε στην Ισπανία τον ίδιο καιρό που αποτύγχανε παταγωδώς η στρατηγική 

κατευνασμού των Συμμάχων. 

 

Ο τραγικός απολογισμός   

 Πόσα ήταν συνολικά τα θύματα του πολέμου; Ανάλογα με την κατάσταση και την 

ιδεολογική τοποθέτηση του καθενός ο πραγματικός αριθμός αποκρυβόταν ή φαλκιδευόταν. Τα 

νούμερα υπολογίζονται από τα επίσημα αρχεία των φυλακών αλλά δεν περιείχαν εκείνα της 

υπαίθρου. Κατά τη διάρκεια της φρανκικής δικτατορίας ήταν επίσης πολλά αλλά τα αρχεία 

παρέμεναν μυστικά στη Σαλαμάνκα. Με το νόμο Σουνιέρ περί «πολιτικών ευθυνών» στα 

επόμενα 10 χρόνια από το τέλος του εμφυλίου, υπολογίζεται ότι έγιναν περίπου 300000 

πολιτικές εκτελέσεις. Αν υπολογίσει κάποιος τις περίπου 250000 θύματα του πολέμου τότε ο 

τραγικός απολογισμός ανέρχεται στο μισό εκατομμύριο ανθρώπινων απωλειών, νούμερο που 

προσεγγίζει τις εκτιμήσεις πολλών ερευνητών. Αν αναλογισθούμε πως η συντριπτική 

πλειοψηφία των θυμάτων ανήκαν στο παραγωγικό κομμάτι του πληθυσμού, το συμπέρασμα 

που αβίαστα εξάγεται είναι ότι το μέγεθος της πραγματικής καταστροφής για την Ισπανία ήταν 

ανυπολόγιστο και επέδρασε καταλυτικά στο ρυθμό προόδου και ανάπτυξης της χώρας σε κάθε 

τομέα και επίπεδο.  

 Συμπερασματικά,  ο φόβος των κυρίαρχων κοινωνικών τάξεων πως θα χάσουν την 

ηγεμονία από τις ανερχόμενες αναθεωρητικές δυνάμεις καθώς και η αντιπαράθεση δύο εντελώς 

αντίθετων κοσμοθεωριών και αντιλήψεων αναφορικά με την οργανωτική δομή του κράτους 

οδήγησαν σε ένα αδυσώπητο και ανελέητο πόλεμο με στόχο  της κάθε πλευράς να είναι η 

ολοκληρωτική εξόντωση του αντιπάλου.  

 Βλέποντας την Ισπανία σήμερα, ενταγμένη στους ευρωπαϊκούς και ατλαντικούς 

θεσμούς ως πλήρες και ενεργό μέλος, αναρωτιέται κανείς για την ιστορική χρησιμότητα της 

τριετούς τραγωδίας. Η απάντηση λογικά και με τα υφιστάμενα δεδομένα είναι: τίποτα. Αν όμως 

τοποθετούσαμε το ίδιο ερώτημα αναλογιζόμενοι και τη διεθνή κατάσταση τότε, θα 

διαπιστώναμε πως η απάντηση από όλους τους διεθνείς δρώντες αλλά και τους αντιμαχόμενους 

στην Ισπανία θα ήταν εντελώς διαφορετική. 

 Η ψυχροπολεμική δομή επίσης του διεθνούς περιβάλλοντος μετά το Β΄ΠΠ και η ένταση 

η οποία το χαρακτήριζε δεν άφηναν περιθώρια για επαναδιατυπώσεις και αναθεωρήσεις 



- 35 - 
 

σχετικά με τον ισπανικό εμφύλιο. Το γεγονός στη σημερινή Ευρώπη είναι από λησμονημένο ως 

ένα δυσάρεστο μεν,  αλλά ανύπαρκτο παρελθόν.  

 Αυτό που τελικά χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ιστορικά είναι ότι η περίπτωση της 

Ισπανίας αποτέλεσε ένα κυριολεκτικά τερατογέννημα «γεννετικής» ασυμβατότητας 

Δημοκρατίας και Φασισμού όπως άλλωστε επισυνέβη και αλλού στην Ευρώπη του 1930. Ένα 

γεγονός που το γονιμοποίησε η δημοκρατία και το κυοφόρησε ο άκρατος εθνικισμός και ο 

φασισμός της εποχής.84   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Antony Beevor, σ. 138 



- 36 - 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο Ελληνικός  Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949) 

Η ταυτότητα του ελληνικού εμφυλίου  

 Πριν από μερικά χρόνια η αναφορά στον εμφύλιο πόλεμο θα γεννούσε πλήθος 

αντιδράσεων τόσο από επίσημους όσο και ανεπίσημους φορείς. Η πρώτη αντίδραση θα 

επικεντρωνόταν στη λέξη «εμφύλιος» και η δεύτερη στη λέξη «πόλεμος». Για αρκετούς, η λέξη 

πόλεμος δε μπορεί να περιγράψει αυτό που έγινε τότε. Ο πόλεμος σύμφωνα με τη δική τους 

άποψη μπορεί να περιγράψει σύγκρουση μεταξύ κρατών, μεταξύ κραταιών κυβερνήσεων με 

άλλα λόγια. Στη περίπτωση του ελληνικού εμφυλίου υπήρξε μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση 

από τη μία πλευρά και από την άλλη μια ομάδα ανθρώπων που αρνούνταν την οφειλόμενη 

υποταγή στη παραπάνω κυβέρνηση.  Συνεπώς μια τέτοια κατάσταση δε μπορεί να περιγραφεί 

εννοιολογικά με τον όρο πόλεμος.  Πιο κατάλληλη για την περίσταση θα ήταν η λέξη ανταρσία. 

Όσο και αν ξενίζει αυτή η εκδοχή, υπήρξε κυρίαρχη στη συλλογική συνείδηση για πολλά 

χρόνια. Ο όρος «εμφύλιος» ενοχλούσε επίσης. Όσοι διέπραξαν στάση εναντίον του έθνους και 

των νομιμοποιημένων εκπροσώπων του δε μπορούσαν να συγκαταλέγονται στις τάξεις του. Το 

παραπάνω εκφράστηκε και νομικά μέσα από τις διατάξεις περί ελληνικής ιθαγένειας. Κατά 

συνέπεια ολόκληρη η παράταξη των στασιαστών δεν ανήκει στο Έθνος. Σε συνδυασμό δε, με 

την αντιπάθεια που η ίδια η Αριστερά επέδειξε για τον όρο «εμφύλιος», καθώς θεωρούσε την 

όλη περίοδο ως «λάθος», φτάσαμε στο σημείο αντί να διαπραγματεύεται η ελληνική κοινωνία 

την ουσία να διαπραγματεύεται επί του λεξιλογίου παραμελώντας την ανάλυση της ίδιας της 

ταυτότητας του εμφυλίου.  

 Μιλώντας όμως τεχνικά, στο χρονικό διάστημα 1946-1949 είναι προφανές ότι  έλαβε 

χώρα μια σκληρότατη πολεμική αναμέτρηση. Αναφερόμαστε σε έναν ολοκληρωτικού 

χαρακτήρα πόλεμο που δεν αφορούσε μόνο αναμέτρηση ενόπλων τμημάτων αλλά μια 

ολόκληρη κοινωνία.   

 Ο ελληνικός εμφύλιος γεννήθηκε και εξελίχθηκε στο πλαίσιο της εγχώριας πολιτικής 

και κοινωνικής κατάστασης. Αν και η διαπίστωση αυτή φαίνεται εκ πρώτης όψεως προφανής, 

λίγο βοηθά να τοποθετηθεί ο εμφύλιος εντός της ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας 

της χώρας. 85 Να προσδιοριστεί δηλαδή από πότε ακριβώς και εξαιτίας ποιων εξελίξεων άρχισε 

να μετρά αντίστροφα ο χρόνος και ουσιαστικά ξεκίνησε να κατασκευάζεται το σκηνικό της 

πολεμικής αναμέτρησης.  

                                                           
85 Μαργαρίτης. Γ., Ιστορία ελληνικού εμφυλίου 1946-1949, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2001, σελ. 51 
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 Οι ρίζες και οι πηγές του εμφυλίου μόνο υποθετικά μπορούν να καταδειχτούν με 

ακρίβεια στα προγενέστερα αυτού γεγονότα. Η κύρια αιτία είναι ότι πρόκειται μάλλον για 

συνδυασμό γεγονότων και καταστάσεων και για μια σειρά από συγκυρίες που οδήγησαν στην 

εσωτερική έκρηξη ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ενδεχομένως μερικές μόνο υποθέσεις και 

διαπιστώσεις σχετικά με προηγούμενα συμβάντα να βοηθούσαν στην κατασκευή του σκηνικού. 

Οπωσδήποτε όμως θα ήταν αδύνατο να διεκδικήσει κανείς ένα ολιστικού τύπου σχήμα 

ανάλυσης και ερμηνείας. Άλλωστε η ιστορία της χώρας δε φαινόταν να οδηγούσε αναγκαστικά 

και νομοτελειακά σε εμφύλιο ή τουλάχιστον να προετοιμάζει τις συνθήκες και προϋποθέσεις 

για τη διεξαγωγή του.  Ίσως να δημιουργούσε  την πιθανότητα ή την εκδοχή αλλά ενταγμένη σε 

ένα πλαίσιο πολλαπλών και πολυεπίπεδων παραμέτρων. Οι ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν 

στη χώρα, η συμμετοχή στο ευρύτερο φαινόμενο του Β΄ΠΠ από το 1940 και μετά διευκόλυναν 

την εμφυλιοπολεμική εκδοχή και προσανατόλισαν προϋπάρχοντα στοιχεία του κοινωνικού 

γίγνεσθαι προς αυτή την κατεύθυνση. Η περίοδος της Κατοχής αποτέλεσε τον καταλύτη για 

όσα επακολούθησαν, δίχως όμως και αυτή να καθιστά υποχρεωτική τη συνέχεια. Στην Ελλάδα 

της Κατοχής και της Αντίστασης μορφοποιήθηκαν τα «στρατόπεδα» του εμφυλίου καθώς και 

οι θέσεις-προτάσεις που το κάθε ένα από αυτά πρέσβευε και διεκδικούσε.  

 

Οι κρίσιμες παράμετροι και ο ρόλος τους   

 Εντός του πλαισίου της ελληνικής πραγματικότητας της εποχής θα αναζητηθούν τα 

χαρακτηριστικά, οι συγκυρίες μέσα στις οποίες προκλήθηκε η σύγκρουση καθώς και τα αίτια 

που οδήγησαν στο ξέσπασμα του εμφυλίου. Η διαύγεια στην κατανόηση της εικόνας και των 

λειτουργιών της χώρας μόνο ως αναγκαία προϋπόθεση μπορεί να εκληφθεί σε κάθε απόπειρα 

ερμηνευτικής προσέγγισης του εμφυλίου στην Ελλάδα. 

 Ένα από τα στοιχεία εκείνα που σχεδόν επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη είναι αυτό της 

νεότητας της χώρας.86  Πράγματι, εάν η κατάσταση στην Ευρώπη χαρακτηριζόταν ρευστή και 

υπό διαμόρφωση, για την Ελλάδα μπορεί κανείς άφοβα να ομιλεί για μια χώρα υπό 

«κατασκευή». Αυτό ίσως να μη συνάδει με τη συλλογική αντίληψη περί μιας αυθαίρετης 

γραμμικότητας του ελληνικού κράτους από το 1829 και μετά. Στην αρχή του 20ου αιώνα και 

ειδικότερα τη δεκαετία 1912-1922 η ιστορία του ελληνικού κράτους υπόκειται σε τόσο 

δραματικές αλλαγές που η όποια αναφορά σε νέα αφετηρία νομιμοποιείται απόλυτα. Η χώρα 

που προέκυψε μετά την ταραγμένη αυτή δεκαετία ελάχιστα έμοιαζε με τη χώρα που 

διαδέχτηκε.  

                                                           
86 Μαργαρίτης,Γ.,  ό.π. σελ. 52 
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 Δεν ήταν μόνο η αλλαγή της γεωγραφικής έκτασης και του ειδικού βάρους της Ελλάδας 

στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ήταν επίσης μόνο η σημαντική δημογραφική μεταβολή με τον 

πολλαπλασιασμό των υπηκόων του νέου κράτους. Συντελέστηκε μια κυριολεκτική μετάλλαξη 

ποιοτικών χαρακτηριστικών ενώ μερικά θεμελιώδη για την ιστορική πορεία των νεοελλήνων 

στοιχεία ανατράπηκαν και αμφισβητήθηκαν ολοκληρωτικά την περίοδο αυτή. Η μετά το 1922 

Ελλάδα έπρεπε να αφομοιώσει και να ενοποιήσει πολιτισμικές και εθνικές κοινότητες που 

απείχαν παρασάγγας από την τυπική εικόνα του λεγόμενου παλαιοελλαδίτη. Αναφορικά με τον 

κοινωνικό χώρο, εκεί πλέον η αναταραχή που προκάλεσε η αθρόα έλευση των νέων 

πληθυσμών, ουσιαστικά έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής σύνθεσης.  

 Δεν αποτελεί υπερβολή η θέση πως η οικονομική, κοινωνική, πολιτική και ιδεολογική 

λειτουργία της χώρας εδράζονταν σε νέο εντελώς πλαίσιο και σε ένα περιβάλλον απόλυτης 

ρευστότητας. Από εκείνη την εποχή- τυπικά από το 1925- παρήλθαν μόλις 15 χρόνια έως τις 

απαρχές της δεκαετίας του ΄40 και τις περιπέτειες που αυτή επιφύλασσε. Σαφέστατα, πρόκειται 

για ένα αρκετά βραχύ χρονικό διάστημα σχετικά με το έργο που έπρεπε να συντελεστεί. Η 

χώρα όφειλε να μάθει να ζει στις νέες συνθήκες όπου το εθνικό ταυτιζόταν με γεωγραφικά και 

πολιτικά σύνορα και όπου ο πλούτος ή η ανέχεια των Ελλήνων δεν εξαρτιόταν από 

πολυδιάστατες δραστηριότητες στην ανατολική Μεσόγειο αλλά από όσα θα ήταν σε θέση να 

δημιουργήσουν εντός της οριοθετημένης ελληνικής επικράτειας. Οι Έλληνες έπρεπε ακόμα να 

μάθουν να συνυπάρχουν με νέους πληθυσμούς έστω και αν η γεωγραφική προέλευσή τους ήταν 

διαφορετική, οι δεξιότητές τους άλλες, οι γλωσσικές διάλεκτοι διαφοροποιημένες και η 

κοινωνική διαμόρφωση σχεδόν ξένη προς τη νέα θέση τους. Εν ολίγοις, η χώρα έπρεπε να 

αναπτυχθεί ως γεωγραφική και δημογραφική οντότητα και οι Έλληνες να γίνουν μια ενιαία 

κοινωνία.  

 

Κοινωνική και Οικονομική κατάσταση 

 Στα δεκαεφτά χρόνια που χώρισαν τη Μικρασιατική καταστροφή από την έναρξη του 

Β΄ΠΠ η ελληνική κοινωνία βίωσε πολυποίκιλες εμπειρίες. Αν και αυτή η περίοδος υπήρξε 

γενικά μια περίοδος στερήσεων, ανέχειας και μόχθου, δεν έλειψαν οι αναλαμπές αναγκαστικής 

θα υποστήριζε κανείς,  προόδου. Σχετικά γρήγορα  οι αστικές περιοχές άλλαξαν μορφή από την 

εικόνα της μιζέριας που τις χαρακτήριζε και οι κάτοικοί τους, αφού εξασφάλισαν τις βασικές 

ανάγκες επιβίωσης, άρχισαν να διεκδικούν την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό κατά τρόπο 

τέτοιο που να τους επιτρέπει την ανέλιξή τους. Είναι αξιοσημείωτο πως η αρχική μιζέρια δεν 

ήταν τόσο εκρηκτική όσο ήταν η προσπάθεια ένταξης των ανθρώπων στη δυναμική της 
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κοινωνίας.87 Έτσι, γεννηθήκαν ανταγωνισμοί, πάθη και συγκρούσεις, των οποίων η πολιτική 

αντανάκλαση  εκφραζόταν μέσω της ταραγμένης πολιτικής ζωής ιδιαίτερα από το 1932 και 

μετά. Ο κοινωνικός χώρος, κυρίως αυτός στις παρυφές της χειρωνακτικής εργασίας, στο 

σύνορο δηλαδή που χώριζε τα κατώτερα στρώματα από τον μικροαστικό κόσμο, έγινε έντονα 

διαπερατός, ρευστός αλλά κυρίως διεκδικήσιμος.  

 Στην ύπαιθρο οι μεταβολές ήταν ακόμα πιο σαρωτικές. Η γη διανεμήθηκε, οι άνθρωποι 

έμαθαν να συνεργάζονται άλλα και να ανταγωνίζονται στη διεκδίκηση καλύτερης μοίρας. Για 

τη δεκαετία του 1940 έχει ιδιαίτερη σημασία το πλαίσιο της αγροτικής ιστορίας του 

μεσοπολέμου. Η πλήρης αγροτική μεταρρύθμιση, κατάτμηση  της εκμεταλλεύσιμης γης και οι 

εκθέσεις στις πιέσεις της αγοράς προκάλεσαν αξιοσημείωτα πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα. 

Το κράτος ανέπτυξε μηχανισμούς προστασίας ενώ το ξέσπασμα του κραχ του 1929, η 

επικράτηση κλειστών οικονομιών και ο περιορισμός του εμπορίου συγκέντρωσε και ανέθεσε 

μοιραία επιπρόσθετες λειτουργίες στον αγροτικό κόσμο. Κινητήριος μοχλός αυτών των 

λειτουργιών ήταν η κρατική παρέμβαση και οι συνεπακόλουθες παρενέργειές της. Η ανάπτυξη 

και η διαχείριση της αγροτικής παραγωγής μεταβλήθηκαν σε σύνθετα ζητήματα με 

απαιτητικούς μηχανισμούς για την εξυπηρέτησή τους. Γύρω από τους παραπάνω μηχανισμούς 

διαρθρωνόταν ένας ολόκληρος κόσμος που από μόνος του δημιουργούσε μια ιδιαίτερη 

κοινωνική ομάδα. Ένα ισχυρό πλέγμα που κυριαρχούσε στην καθημερινότητα της επαρχίας και 

συνέθετε ένα είδος οικονομικής και κοινωνικής ελίτ.88   

 Αυτές ακριβώς οι τοπικές επαρχιακές αλλά και μικροαστικές ελίτ φαίνεται να 

βρίσκονται στη βάση των κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών που ακολούθησαν. Ο ρόλος 

τους στην ανασυγκρότηση και στη νέα αφετηρία του ελληνικού κράτους ήταν τόσο σημαντικός 

ώστε σε τοπικό επίπεδο αρχικά και εθνικό στη συνέχεια, βρέθηκαν στον πυρήνα του αιτήματος 

για τον επαναπροσδιορισμό της κρατικής εξουσίας και του ρόλου της. Αξιώθηκε δηλαδή ένας 

ταξικός επαναπροσανατολισμός της. Πρόκειται για την ανάδειξη μιας έντονα δυναμικής, 

φιλόδοξης και με ανατρεπτική δομή αντίληψης κοινωνικής ομάδας. Οι συγκυρίες αναδεικνύουν 

την προαναφερόμενη ομάδα κατά τη διάρκεια της Κατοχής σε βασική πολιτική και κοινωνική 

δύναμη. Δεν ήταν όμως από μόνη της αρκετά ισχυρή για μια ριζική μεταβολή του πολιτικού 

σκηνικού.  Θα έπρεπε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα να ταχθούν με το μέρος αυτής της νέας 

δύναμης. Η ύπαιθρος προσέφερε πλούσιο ανθρώπινο  υλικό σε αυτόν τον τομέα. Οι ορεινές και 

ημιορεινές περιοχές βρίσκονταν σε κατάσταση αναβρασμού και έντονης ρευστότητας. Στη 

διάρκεια της Κατοχής η ένοπλη αντίσταση και η δημιουργία της Ελεύθερης Ελλάδας έδωσε 

                                                           
87 Στο ίδιο, σελ. 54 
88 Στο ίδιο, σελ 58 
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διεξόδους στον κόσμο των παραπάνω περιοχών που έβλεπε τη θέση του να απειλείται. Η 

Ελεύθερη Ελλάδα ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησης των επαρχιακών ελίτ με τον αγροτικό 

χώρο των ορεινών σε πρώτη φάση και των παραγωγικών πεδινών στη συνέχεια δομώντας ένα 

οικονομικοκοινωνικό σύστημα που άφηνε εκτός τα μεγάλα αστικά κέντρα και κατά συνέπεια 

τις κατοχικές αρχές εξουσίας.89  

 

Οι ενδείξεις  και οι αιτίες  

 Οι Γερμανοί από τα μέσα του 1943  είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο που σήμαινε για 

αυτούς η διαίρεση της χώρας σε ζώνη κατοχής τους και αντίστοιχη ζώνη κατοχής από τα 

αντάρτικα τμήματα. Διέγνωσαν επίσης και τις δυνατότητες που τους προσέφερε η ελληνική 

κοινωνία στην αντιμετώπιση του κινδύνου. Σε καθαρά στρατιωτικό επίπεδο πραγματοποίησαν 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις σε περιοχές όπου κυριαρχούσε η Αντίσταση με πρόκληση όσο το 

δυνατό μεγαλύτερων καταστροφών στις οικονομικές υποδομές. Έτσι, η καταστροφή αγροτικών 

εγκαταστάσεων και μέσων αποσκοπούσε όχι μόνο στη δημιουργία ελλείψεων σε τρόφιμα αλλά 

και στην αποδιοργάνωση των ορεινών κοινωνιών εξαναγκάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους 

πληθυσμούς να καταφύγουν στα μεγάλα οικιστικά κέντρα και στις υπό τον έλεγχο των 

κατακτητών πεδινών περιοχών. Οι ενέργειες αυτές καθήλωναν αριθμητικά τις δυνάμεις του 

ΕΛΑΣ, η ηγεσία του οποίου θα έπρεπε να προσανατολιστεί και στην επίλυση του επισιτιστικού 

προβλήματος πλέον. Το τελευταίο υπήρξε ίσως και η κυριότερη πηγή εμφυλίων συγκρούσεων 

ιδίως κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου της γερμανικής κατοχής. Ο ΕΛΑΣ και οι 

περιοχές στις οποίες δέσποζε βρέθηκαν μπροστά σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Το 1944 οι 

πληθυσμοί της Ελεύθερης Ελλάδας είχαν προφανές πρόβλημα όχι μόνο να στηρίξουν τον 

στρατιωτικό και πολιτικό μηχανισμό της αλλά ακόμα να μπορέσουν να θρέψουν τα μέλη τους.  

 Από την άλλη, η οργάνωση των Ταγμάτων Ασφαλείας που σκοπό είχαν τη θωράκιση 

των αστικών περιοχών από τις επιδρομές των ανταρτών έφτασε σε νούμερα συγκρίσιμα με την 

ενεργό δύναμη του ΕΛΑΣ. Η ερμηνεία αυτής της κινητοποίησης μπορεί ίσως να στηριχθεί στις 

εξελίξεις αυτού που περιγράφηκε ως η «μάχη της σοδειάς».90 Στην προσπάθεια δηλαδή των 

αριστερών αντιστασιακών οργανώσεων να εξασφαλίσουν από τις παραγωγικές πεδιάδες τα 

αναγκαία εφόδια για τη συντήρηση του ΕΛΑΣ και επίσης να δημιουργήσουν τα κατάλληλα 

αποθέματα ως κρίσιμη προϋπόθεση για τη μελλοντική διεκδίκηση της εξουσίας.  

                                                           
89 Στο ίδιο, σελ 60-61 
90 Στο ίδιο, σελ 59 
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 Τη διαίρεση της Ελλάδας σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα κατά την τελευταία φάση 

της Κατοχής την υπέθαλψε και  ένας ακόμα παράγοντας. Από το 1942 ο επισιτισμός ορισμένων 

περιοχών της χώρας, κυρίως Αθήνας και Πειραιά, που βασιζόταν στον εφοδιασμό ειδών 

πρώτης ανάγκης από πηγές του εξωτερικού. ΗΠΑ και Σουηδία μέσω του Ερυθρού Σταυρού 

έλυσαν σε μεγάλο βαθμό το επισιτιστικό αδιέξοδο των αστικών κέντρων. Οι Γερμανοί όμως σε 

συμφωνία με τον Ερυθρό Σταυρό παρενέβησαν στο ζήτημα της διανομής υπό την έννοια ότι τα 

εφόδια δε θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να περιέλθουν στα χέρια των ανταρτών. 

Δημιουργήθηκε έτσι μια ουσιαστική από πλευράς ισορροπιών διχοτόμηση της χώρας. Στο ένα 

μέρος η Ελλάδα που επωφελείτο από τη διεθνή βοήθεια και στο άλλο η Ελλάδα που έπρεπε να 

ζει από ιδιαίτερα περιορισμένους πόρους. Με απλά λόγια, στήνονταν σύνορα εκεί που λίγο 

αργότερα θα προέκυπταν τα μέτωπα του εμφυλίου πολέμου. Αυτού του είδους η διαίρεση της 

χώρας, εκπορευόμενη από δυσχερείς οικονομικές εξελίξεις προκαλούσε κοινωνικές 

στρατεύσεις και συσπειρώσεις. Το παραπάνω επιτελούσε ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία 

προϋποθέσεων εμφυλίου πολύ περισσότερο ενδεχομένως από τις εσωτερικές έριδες μεταξύ των 

αντιστασιακών οργανώσεων. Η σύγκρουση του ΕΛΑΣ με τον ΕΔΕΣ δεν είχε από μόνη της την 

ικανή δυναμική ή το κατάλληλο κοινωνικό υπόβαθρο για να προκαλέσει βαθιές εμφύλιες 

ρήξεις. Αποδείξεις για αυτό δίνει για παράδειγμα η ευκολία με την οποία ο ΕΛΑΣ διευθέτησε 

το θέμα των οργανώσεων μόλις του δόθηκε ο χρόνος και η επίκαιρη ευκαιρία.  

 Απέναντι στην Ελεύθερη Ελλάδα της Αντίστασης προέβαλε το κράτος των Αθηνών 

στηριγμένο στην εξωτερική βοήθεια και σε άμεση σύνδεση με το διεθνές πλέγμα ισορροπιών 

και εξελίξεων, περιελάμβανε τα μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και τις κρίσιμες 

πλουτοπαραγωγικές δομές της χώρας. Στηριζόταν σε κοινωνικές ομάδες που μορφοποιήθηκαν 

και αναπτύχθηκαν μέσα στο πλαίσιο αυτό αλλά και σε άλλες ομάδες, πιο παραδοσιακές, για τις 

οποίες μια ενδεχόμενη άνοδος των κομμουνιστών στην εξουσία θα αντιπροσώπευε τη μέγιστη 

απειλή.  

 Μπροστά στον ισχυρό αυτό χώρο, ο ΕΛΑΣ που ήταν ουσιαστικά αποκομμένος από το 

διεθνή παράγοντα, κυριαρχούσε στις λιγότερες παραγωγικές ζώνες της χώρας ενώ μεγάλο 

τμήμα των κοινωνικών στρωμάτων που ενεργά ή εν δυνάμει τον στήριζαν όπως μικροαστικά 

και εργατικά τμήματα πληθυσμού, βρίσκονταν στις πόλεις υπό την πολιτική και οικονομική 

επιρροή του αντιπάλου. Δύναται να υποστηριχθεί πως η όποια ηθική, ιδεολογική, πολιτική και 

κοινωνική του ακτινοβολία ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερη έναντι των πραγματικών 

δυνατοτήτων του σε επιχειρησιακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό και ο αγώνας εναντίον της 

κράτησε τόσο σε διάρκεια και έλαβε και τη μορφή του εμφυλίου πολέμου.  
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 Ένα άλλο στοιχείο το οποίο διαδραμάτισε με τη σειρά του κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία 

προϋποθέσεων για τη βαθιά διάσπαση του κοινωνικού ιστού και του πολιτικού χώρου 

οδηγώντας προοδευτικά και κλιμακωτά τα πράγματα προς τις εμφύλιες διαμάχες και τελικά στο 

γενικευμένο πόλεμο ήταν και η  ανάπτυξη του ένοπλου αντάρτικου. Το τελευταίο έδρασε ως 

καταλύτης στις διαμορφούμενες ισορροπίες. Η ίδια η ένοπλη αντίσταση, η απόφαση δηλαδή 

κάποιων ανθρώπων να συγκροτήσουν ένοπλα σώματα, εμπεριείχε από τη φύση του 

εγχειρήματος τη ρήξη και τη σύγκρουση τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό πεδίο επειδή: 

Πρώτον, επειδή κατέλυε την οντολογική υπόσταση του κράτους που μπορεί να ήταν μειωμένου 

κύρους αλλά σε κάθε περίπτωση παρέμενε κράτος. Δημιουργείται δηλαδή ένα πολιτικό κενό η 

κάλυψη του οποίου μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο, κυρίως όμως με τον τρόπο εκείνου 

που θα καταφέρει να βγει νικητής από την όποια πολεμική αναμέτρηση. Δεύτερον, επειδή η 

ένοπλη αντίσταση δρούσε καταλυτικά στο «παιχνίδι» των κοινωνικών ισορροπιών. Το κράτος 

ενάντια του οποίου στρέφεται η ένοπλη δράση στηρίζεται σε κοινωνικές ιεραρχήσεις και 

σχέσεις. Στηρίζεται δηλαδή, αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο σε ομάδες που θεωρούν 

ότι τα συμφέροντά τους εκφράζονται ή προστατεύονται από την ίδια την κρατική υπόσταση και 

δομή.  Κάθε αμφισβήτησή και μάλιστα με την ένοπλη βία αναδεικνύει γύρω της νέες ομάδες 

που με τη σειρά τους προασπίζουν τα δικά τους συμφέροντα. Γύρω από τους δύο πόλους 

δομούνται και εμπεδώνονται προσδοκίες που το περιεχόμενο και η μορφή τους δεν είναι 

αναγκαστικά ενιαία. 91 Καθώς το πώς μια μελλοντική πολιτική εξουσία θα εκφρασθεί είναι κάτι 

το ασαφές, οι κοινωνικοί πόλοι βλέπουν τη συγκυρία ως ευκαιρία να μεταβάλλουν προς το 

καλύτερο ή να προασπίσουν τη θέση τους στην πολιτικοκοινωνική ιεραρχία και κάπως έτσι και 

σε αδρές γραμμές εγγράφεται  ο έντονος ανταγωνισμός και τελικά η σύγκρουση.  

 Επί του προκειμένου, η σύγκρουση ενόπλων τμημάτων είχε ως σημείο αφετηρίας την 

έντονη διάθεση για στήριξη τέτοιου είδους δραστηριοτήτων στο χώρο της ελληνικής υπαίθρου 

λόγω ζητημάτων τήρησης της δημόσιας τάξης και προστασίας της αγροτικής παραγωγής. Σε 

δεύτερο επίπεδο ήταν οι πιέσεις του βρετανικού παράγοντα που ενδιαφερόταν να προκαλέσει 

προβλήματα με κάθε τρόπο στα μετόπισθεν των δυνάμεων του Άξονα. Το θέμα που επιτακτικά 

προέκυπτε ήταν πλέον ποιες δυνάμεις και ποιοι μηχανισμοί θα ήταν σε θέση να υποστηρίξουν 

αυτές τις αξιώσεις και επιπλέον να ανταποκριθούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις και ανάγκες. Η 

Ελληνική Χωροφυλακή ήταν πολύ στενά ελεγχόμενη από τις δυνάμεις κατοχής με 

περιορισμένες αρμοδιότητες και εξουσίες. Τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν υπήρχαν και 

ουσιαστικά ο μόνος που θα μπορούσε και προσφερόταν, για τους δικούς του ενδεχομένως 
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σκοπούς, να ηγηθεί ενός ένοπλου αγώνα ήταν το ΚΚΕ με τον επιχειρησιακό του βραχίονα τον 

ΕΛΑΣ. Άλλωστε η οργανωτική του δομή θύμιζε στρατιωτική οργάνωση παρά οτιδήποτε άλλο 

ενώ και η ιδέα της με τα όπλα επίτευξης των πολιτικών του στόχων ήταν όχι μόνο αποδεκτή 

αλλά και εμφανώς επιθυμητή στις τάξεις του. Η ανάληψη, ο συντονισμός και η ανάπτυξη της 

(από το ΚΚΕ) ένοπλης εξουσίας έγινε δεκτή από την κοινωνία της υπαίθρου κυρίως αλλά και 

από τους ίδιους τους Άγγλους έστω και απρόθυμα. Οι τελευταίοι όμως έβλεπαν ότι μόνο έτσι 

θα μπορούσαν να πλήξουν στρατιωτικά τον Άξονα τη δεδομένη χρονική στιγμή στον ελληνικό 

χώρο. Η ανάδειξη όμως των κομμουνιστών ως φορέων της νέας εξουσίας επέτεινε τη ρήξη 

στον κοινωνικό ιστό προκαλώντας παρενέργειες δομικού χαρακτήρα. Η εξουσία που προέκυπτε 

αποκτούσε σταδιακά και μεθοδικά ανατρεπτική υφή αμφισβητώντας άμεσα τον αστικό 

προσανατολισμό της χώρας. Για μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας η κατάσταση αυτή 

συνιστούσε συναγερμό υπέρ βωμών και εστιών αλλά κυρίως εξουσίας. Θεωρώντας τα 

πράγματα από τέτοια θέση, δε φαίνεται καθόλου παράδοξο το γεγονός ότι η εμφάνιση της 

ένοπλης αντίστασης συνοδεύτηκε από την πρώτη κιόλας στιγμή από εσωτερικές εντάσεις και 

συγκρούσεις.   

 Την παραμονή της απελευθέρωσης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, ΕΑΜ και 

κυβέρνηση Παπανδρέου που είχε αφιχθεί από το εξωτερικό, συγκροτούν κυβέρνηση Εθνικής 

Ενότητας. Το κοινωνικό και πολιτικό ρήγμα όμως που έχει προκληθεί είναι μεγάλο και 

συνεχώς τροφοδοτούμενο με στοιχεία που ευδοκιμούν ακόμα και το μίσος. Οι ρήξεις και οι 

διαχωριστικές γραμμές διατρέχουν ολόκληρο το σώμα της κοινωνίας και προκαλούν ισχυρές 

συσπειρώσεις. Οι όποιες ισορροπίες ανατράπηκαν και οι πιέσεις εντάθηκαν. Οι ανακατατάξεις 

αυτές έκαναν αναπόφευκτη την έκρηξη των  Δεκεμβριανών το 1944. Είναι παρακινδυνευμένος 

ο ισχυρισμός ότι τα Δεκεμβριανά αποτέλεσαν το πρελούδιο του εμφυλίου και ότι η μάχη της 

Αθήνας ήταν η πρώτη μάχη της εμπλοκής. Το βέβαιο είναι ότι οι πολιτικές και στρατιωτικές 

επιδιώξεις της Αριστεράς έμοιαζαν, όσο αφορά τη σύνθετη σύλληψή τους και το υπερβατικό 

πνεύμα τους, στους αντίστοιχους σχεδιασμούς που αυτή η παράταξη προέβη και στη διάρκεια 

του εμφυλίου. Δεν πρόκειται για κάποιο ενιαίο και σταθερό στρατηγικό δόγμα. Απλά και στις 

δύο  συγκυρίες η βάση της ένοπλης προσπάθειας της Αριστεράς ξεκινούσε σαφώς από θέση 

αδυναμίας. Από την άλλη, η δυναμική του αντιεαμικού στρατοπέδου στηριγμένη στην 

καταλυτικού χαρακτήρα βρετανική παρουσία, συνδρομή και συμπεριφορά, αποτέλεσε τον 

καθοριστικό παράγοντα στη μάχη της Αθήνας.   

 Το διάστημα που ακολούθησε την ανακωχή μετά το Δεκέμβριο 1944 μπορούσε 

ανάλογα με το πνεύμα που θα επικρατούσε στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα να είναι είτε 

περίοδος πολεμικής προπαρασκευής για τον επόμενο γύρο των αναμετρήσεων είτε περίοδος 
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νέων διαπραγματεύσεων και αναζήτησης πολιτικής συμφωνίας. Η αριστερά φαινόταν ότι 

αντιμετώπιζε την πρώτη εκδοχή ως πιθανότερη.  

 Η συμφωνία της Βάρκιζας όμως το Φεβρουάριο 1945 ήρθε και δημιούργησε την 

αίσθηση μιας χωρίς όρους συνθηκολόγηση της αριστεράς. Οι συνέπειες της γενικευμένης αυτής 

αίσθησης-που επιβεβαιώθηκαν πολύ γρήγορα από τα ίδια τα γεγονότα- ήταν το ίδιο σημαντικές 

με τις τεχνικής φύσης παραμέτρους της συμφωνίας.  Μέχρι τη Βάρκιζα το κίνημα της 

Αντίστασης διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική του. Η συρρίκνωση των δυνατοτήτων του 

μετά την οδυνηρή για την αριστερά ήττα στη μάχη της Αθήνας δεν έγινε αντιληπτή ούτε καν 

αποδεκτή στην έκταση που της αναλογούσε. Το ΕΑΜ και οι κομμουνιστές εξακολουθούσαν να 

είναι βασικοί συντελεστές στο κάδρο των πολιτικών ισορροπιών. Η Βάρκιζα ανέτρεψε αυτή τη 

δυναμική αποκαλύπτοντας την αδυναμία του κινήματος, τα αδιέξοδά του και την ίσως 

απρόσμενη στις τάξεις του  έκταση και σημασία της ήττας του. Πολλές κοινωνικές ομάδες που 

επένδυαν στην ισχύ του ΕΑΜ για να εξασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα έσπευσαν να 

αλλάξουν στρατόπεδο. Από τη Βάρκιζα και μετά η αριστερά θα βρισκόταν μακριά από την 

κεντρική πολιτική σκηνή. Όσοι αποφάσιζαν να τη συναντήσουν και να επενδύσουν σε αυτήν θα 

έπρεπε να είναι είτε απελπισμένοι είτε φανατικά αποφασισμένοι. Η δραματική εξέλιξη για την 

αριστερά αποτυπώθηκε στην εντυπωσιακή συρρίκνωση των οργανωμένων δυνάμεών της 

ελάχιστο μάλιστα χρόνο μετά τη Βάρκιζα. Η τραγική, όπως αποδείχθηκε, ειρωνεία βρίσκεται 

στο ότι η ηγεσία του ΚΚΕ πίστευε πως θα μπορούσε να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες της 

συμφωνίας στηριζόμενη στο μαζικό κίνημα και τις οργανώσεις του. Βασιζόταν δηλαδή σε κάτι 

που η ίδια η Βάρκιζα ουσιαστικά κατέστρεψε. Αυτό αποτέλεσε και μακροπρόθεσμα και τη 

σοβαρότερη αιτία της ήττας της αριστεράς. 

 

Πολιτικά δεδομένα πριν τη σύγκρουση 

 Στις 19 Ιανουαρίου 1945 ο Αντιβασιλέας Δαμασκηνός επικυρώνει την απόφαση για τη 

διεξαγωγή εκλογών στις 31 Μαρτίου. Πολλά όμως δεν ήταν ώριμα για αυτές τις εκλογές. 

Ελλιπείς εκλογικοί κατάλογοι και ακαθόριστο εκλογικό σύστημα σήμαινε έναρξη 

διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα. Για τους Βρετανούς το βασικό ζητούμενο ήταν να προκύψει 

μια κυβέρνηση ισχυρή που θα μπορούσε να εφαρμόσει την έως τότε πολιτική με μεγαλύτερο 

σθένος αλλά και να εξυπηρετήσει τα προβλεπόμενα από τις πρόσφατες οικονομικές συμφωνίες 

και δεσμεύσεις. Σε κάθε περίπτωση η εκλογική διαδικασία θα νομιμοποιούσε το νέο 

κυβερνητικό σχήμα και αυτό ήταν και το βασικό διακύβευμα. Πάντως οι εκλογές του Μαρτίου 

1945 δε θα ανήκαν στις καλύτερες στιγμές της ιστορίας της δημοκρατίας και των ατομικών 
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ελευθεριών. Το ευρύτερο πολιτικό κλίμα που επικρατούσε δημιουργούσε άνισες καταστάσεις 

για τις πολιτικές δυνάμεις που φιλοδοξούσαν να μετέχουν σε αυτές τις εκλογές. Η Αριστερά με 

ποικιλότροπα απαγορευμένη δραστηριότητα και τα μετριοπαθή κόμματα ακόμα και της 

κεντροδεξιάς υπό την απειλή παρακρατικών μηχανισμών συνέθεταν μια ξεκάθαρη εικόνα 

επερχόμενης πολιτικής ανωμαλίας και εκτροπής. Το συνεχόμενο αναβολής των εκλογών θα 

σήμανε επίσης ότι θα πλήττονταν και το κύρος των Βρετανών αφού θα ερμηνευόταν και θα 

καταγραφόταν ως μια αποτυχία της πολιτικής τους στην Ελλάδα. Από την άλλη μια τυχόν 

εξομάλυνση της ζωής στην επαρχία και η επιβολή ενός κράτους δικαίου θα ευνοούσε 

φιλελεύθερους, μετριοπαθείς κεντρώους καθώς και αντιμοναρχικούς αστούς. Αντίθετα, η 

αριστερά θα έβγαινε πιθανότατα κερδισμένη από τη διαιώνιση μιας ασταθούς και ρευστής 

κατάστασης παρά το γεγονός πως μια ομαλή μετάβαση θα την επέστρεφε και επίσημα και 

νόμιμα στον πολιτικό στίβο. Έτσι όλοι βρέθηκαν παγιδευμένοι σε ένα σύστημα που ουσιαστικά 

λειτουργούσε μόνο υπέρ των μοναρχικών δυνάμεων.  

 Από τις παραμονές των εκλογών οι πιέσεις αλλά και οι διώξεις κλιμακώθηκαν. Η 

αριστερά προσπάθησε να προπαγανδίσει και να εξηγήσει τη θέση της περί της επικείμενης 

αποχής της. Η κατάσταση ήταν τέτοια που για πρώτη φορά άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι η 

πρόκληση εμφυλίου ήταν πλέον ένα πολύ πιθανό σενάριο. Η περί εμφυλίου ρητορική 

εγκαταστάθηκε στο πολιτικό λεξιλόγιο τις παραμονές των εκλογών οι οποίες, όπως αρκετοί 

πίστευαν, θα σταθεροποιούσαν το πολιτικό καθεστώς της χώρας νομιμοποιώντας έτσι την εκ 

των πραγμάτων υφιστάμενη ελληνική πολιτική ζωή. 

 Ο χώρος της πολιτικής συμπαρασυρόμενος και από την οικονομική απαξίωση είχε 

περιέλθει σε δυσμένεια. Είχε στενά περιθώρια άσκησης πολιτικής απεμπολώντας τα δομικά 

χαρακτηριστικά του που τον καθιστούν ως το βασικό πεδίο επένδυσης προσδοκιών ευρύτερων 

κοινωνικών στρωμάτων. Το επίσημο ελληνικό κράτος αδυνατούσε να αντιμετωπίσει ακόμα και 

τις πλέον στοιχειώδεις ανάγκες του και βρισκόταν μόνιμα έκθετο έναντι του ελληνικού λαού 

και βαθύτατα εξαρτημένο από συμμάχους και διεθνείς οργανισμούς. Μοιραία, η καχυποψία, η 

ανυποληψία ακόμα και η εχθρότητα σε κάποιες περιπτώσεις συνόδευε κάθε πολιτική κίνησή 

του. Βρέθηκε επίσης έκθετο σε παράλληλα κέντρα εξουσίας είτε εντός, είτε εκτός κρατικού 

μηχανισμού. Ο εκρηκτικός συνδυασμός με τα οικονομικά αδιέξοδα γέννησαν παρακράτος με 

συνέπειες που η Ελλάδα θα αντιμετώπιζε για πολλά χρόνια στο μέλλον.  
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Το 1945 τα οικονομικά δεδομένα της χώρας βρίσκονταν σε εξαιρετικά προβληματική 

κατάσταση. Η οικονομική δραστηριότητα έμοιαζε με ένα λευκό χαρτί όπου τα πάντα έπρεπε να 

προσδιορισθούν και να ξεκινήσουν από την αρχή. Σε αυτή τη διεργασία πολλά κρίνονταν ως 

προς την μελλοντική εικόνα της Ελλάδας. Οι παραγωγικοί προσανατολισμοί που αποτελούσαν 

το εξωτερικό περίβλημα αυτής της διαδικασίας, στην ουσία ήταν η ίδια η μορφή και η ποιότητα 

των κοινωνικών ισορροπιών και οι συνεπακόλουθες λειτουργίες του συνόλου της ελληνικής 

κοινωνίας. 92  

 Η χώρα είχε απωλέσει ένα  σημαντικό ποσοστό του παραγωγικού της δυναμικού σχεδόν 

σε όλους τους τομείς: πρωτογενή, δευτερογενή και υπηρεσίες. Οι παρενέργειες ήταν 

πολυδιάστατες και διαχέονταν σε όλα τα πεδία της κοινωνικής και κρατικής συγκρότησης.  

 Στον κοινωνικό χώρο η σημασία αυτής της παραγωγικής έκπτωσης σήμαινε πολύ απλά 

ότι πολύ λίγες κοινωνικές ομάδες μπορούσαν να αισθάνονται αυτοπεποίθηση ενώ ελάχιστες 

ήταν εκείνες που διέθεταν ένα σταθερό οικονομικό υπόβαθρο. Η διάχυτη ανησυχία για το 

μέλλον αυτών των ομάδων και η θέση που αυτές θα καταλάμβαναν στις νέες διαμορφώσεις τις 

ωθούσε μοιραία στην πολιτική, στο χώρο δηλαδή που λαμβάνονταν οι κρίσιμες αποφάσεις που 

είτε τελικά θα βελτίωναν είτε θα υποβάθμιζαν την ήδη επισφαλή θέση τους.   

 Η οικονομική ανασυγκρότηση που δειλά άρχισε να επιχειρείται, εκτός από την τεχνική 

ανάπλαση των δεικτών παραγωγής, αναδιάρθρωνε κάπως και τον κοινωνικό χώρο. Μπορούσε 

να δημιουργήσει νέες ισορροπίες μεταξύ των ομάδων και αυτή είναι μια πραγματικότητα που 

δρα κρίσιμα στη μελέτη του κοινωνικού υπόβαθρου του εμφυλίου. 93 Υπό αυτή τη θεώρηση, ο 

εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα δεν ήταν απλά μια διαμάχη μεταξύ ισχυρών πόλων διεκδίκησης 

της εξουσίας ή άλλως δεν αποτέλεσε μια περισσότερο ριζοσπαστικοποιημένη μορφή και 

εκδοχή του προπολεμικού σχίσματος Βενιζελικών-Βασιλικών. Ήταν πολύ περισσότερο μια 

κατεξοχήν κοινωνική κρίση με προφανείς ενδείξεις ταξικής διαμάχης. Έτσι η ανασυγκρότηση 

ήταν, ακούσια ενδεχομένως, και μια σύγκρουση ιδεών, προσδοκιών και οραμάτων ανάμεσα σε 

κοινωνικές ομάδες που η κάθε μία έβλεπε με το δικό της τρόπο και κάτω από το δικό της 

ιδεολογικό  πρίσμα την ανασύνταξη της χώρας.  

 Κατά τη διάρκεια του 1945, λίγο πριν ξεσπάσει ο εμφύλιος, τρία είναι τα 

χαρακτηριστικά που δεσπόζουν στην οικονομία. Πρώτον, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 

βιώνει σε καθεστώς ανέχειας και στερήσεων ακόμα και σε περιοχές όπου συγκεντρωνόταν και 

επικεντρωνόταν η εξωτερική βοήθεια σε εφόδια και αγαθά πρώτης ανάγκης. Δεύτερον, η 

παραγωγική διαδικασία σε όλη την επικράτεια αποτελματώθηκε και έπεσε σε επίπεδα 

                                                           
92 Στο ίδιο, σελ. 113 
93 Στο ίδιο, σελ 114-115 
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χαμηλότερα και από την περίοδο της Κατοχής. Τρίτον, η κρατική μηχανή συνέχισε να μην 

εξασφαλίζει έσοδα σε βαθμό τέτοιο που να μη δύναται τελικά να στηρίξει το ίδιο της το 

βάρος.94  

 Η παραπάνω κατάσταση θα μπορούσε να εξηγηθεί υπό το πρίσμα της κοινωνικής ή 

ακόμα και ταξικής λειτουργίας του όλου συστήματος. Η εξόφθαλμη εξασθένηση του κράτους 

και η διάχυση της ισχύος του σε μικροεξουσίες δημιούργησε στεγανούς χώρους τοπικής 

κυριαρχίας επιτρέποντας τη διοχέτευση του όγκου της οικονομικής βοήθειας σε δύο 

κατηγορίες. 95  Η πρώτη κατηγορία αφορούσε σε ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες εγγύς στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων που διέθεταν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διαχείριση  

οικονομικών συντελεστών. Η δεύτερη κατηγορία ήταν οι τοπικοί παράγοντες εξουσίας στην 

επαρχία. Όλες οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους περνούσαν από τα δικά τους χέρια 

αποφέροντάς τους  αξιοσημείωτα κέρδη αλλά κυρίως κοινωνική ανέλιξη.  

 Θα μπορούσε κανείς συνοπτικά να περιγράψει το φαινόμενο που ξεκίνησε στην Κατοχή 

και επιταχύνθηκε από την απελευθέρωση και μετά ως μια όξυνση των κοινωνικών διαφορών 

και αποστάσεων. Ίσως ποτέ πριν η χώρα να μη βρέθηκε μπροστά σε παρόμοιας έκτασης 

κοινωνική μετάλλαξη και μάλιστα με τόσο ραγδαίους ρυθμούς. Πολύ περισσότερο, όταν στο 

πρότερο διάστημα από τη Μικρασιατική καταστροφή έως το 1940 η Ελλάδα είχε ακολουθήσει, 

πιεζόμενη από ανάγκη,  μια αναδιανεμητική πολιτική στοχεύοντας στην εξασφάλιση ενός 

επιπέδου ζωής με την ικανοποίηση των ελαχίστων κριτηρίων.  

 Η ταχύτατη αύξηση των αποστάσεων μεταξύ των κοινωνικών ομάδων όπως 

προαναφέρθηκε, ήταν φυσικό να προκαλέσει ρήξεις και εντάσεις. Η συσσώρευση πλούτου από 

τους λίγους γινόταν σε βάρος των πολλών καθώς η ιδιοποίηση αφορούσε κυρίως δημόσιους 

πόρους κοινωνικού προορισμού στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Η επανεμφάνιση του εμφυλίου 

ως πιθανή εκδοχή στο λεξιλόγιο των καιρών οφειλόταν στη διαδικασία όπως περιγράφηκε  

παραπάνω, παρά στην οποιαδήποτε ανοιχτή γραμμή που διατηρούσε το ΚΚΕ με την ΕΣΣΔ ή η 

όποια κυβέρνηση της Αθήνας με τους δικούς της κηδεμόνες.  

 Εκτός όμως από ταξικά, η όλη διεργασία είχε και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Τα 

αστικά κέντρα όπου έδρευε η πολιτική εξουσία και ασκούνταν οι δραστηριότητες ιδιοποίησης 

πλούτου ενίσχυαν τις αποστάσεις τους με την επαρχιακή Ελλάδα. Οι παρενέργειες προφανώς  

ήταν πολυδιάστατες ποσοτικά και ποιοτικά. Τέλος, δεν πρέπει να λησμονείται ως καταλυτικός 

παράγοντας και ο ειδικός ρόλος της αγγλικής λίρας που ούτε καν την προσέγγιζε το εθνικό 

νόμισμα (δραχμή). Συνεπώς η όποια κυβέρνηση έχανε το βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικής 

                                                           
94 Στο ίδιο, σελ. 117 
95 Στο ίδιο, σελ 119 
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και είτε ακούσια είτε εκούσια αγόταν και φερόταν τόσο από ανερχόμενες εγχώριες ομάδες 

συμφερόντων όσο και από τον ξένο παράγοντα. 

 

Το διεθνές πλαίσιο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου  

 Το πλέον σημαντικό από όσα αφορούσαν τον κυβερνητικό χώρο βρισκόταν στη μορφή 

του. Το ζήτημα τίθεται στη βάση του ποιου τύπου εξουσία επιθυμούσαν οι Βρετανοί στην αρχή 

και αργότερα οι Αμερικανοί. Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι ο τύπος της εξουσίας στην 

Αθήνα σχετιζόταν άμεσα με τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις όπως αυτές 

διατυπώθηκαν παραπάνω. Οι Βρετανοί είχαν λόγους να αισθάνονται αμήχανοι μπροστά στο 

ρόλο που επιτέλεσε η ξένη βοήθεια στην Ελλάδα. Διαπίστωναν ότι η βοήθεια αυτή αντί να 

εξασφαλίζει την επάνοδο σε μια οικονομική ομαλότητα και την αποκατάσταση των 

παραγωγικών λειτουργιών, υπονόμευε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Αντί να 

σταθεροποιεί το κυβερνητικό σχήμα αναδεικνύοντάς το κυρίαρχο, το καθιστούσαν έκθετο και 

αδύναμο. Αντί επίσης να εξομαλύνει την κατάσταση και να σπρώχνει την Αριστερά στο 

περιθώριο αποστερώντας της κάθε δυνατότητα προβολής των βασικών επιχειρημάτων της, 

όξυνε τις αντιθέσεις και δημιουργούσε κοινωνικό αναβρασμό προκαλώντας την ανασύνθεση 

μιας ηττημένης Αριστεράς εντός ενός κλίματος κοινωνικής αδικίας.  

 Μια τέτοια κοινωνική κατάσταση καθώς και οι κυρίαρχες σε αυτή τάσεις πολύ δύσκολα 

ανατρέπονται, ειδικά όταν δεν υπάρχουν τα μέσα για αυτό. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του 

διμήνου Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 1944, όταν έγινε πλέον εμφανές ότι τυχόν δραστική 

παρέμβαση στην παγιωμένη κατάσταση μπορούσε να προκαλέσει ρήξη στο επίπεδο της 

εξουσίας, η βρετανική διπλωματία φαίνεται να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρώτον, η 

κυβερνητική εξουσία θα έπρεπε να περιέλθει στα χέρια πολιτικών ομάδων που επωφελούνταν 

λιγότερο από τις εξελίξεις σε οικονομικό και κοινωνικό πεδίο και δεύτερον ότι η νέα αυτή 

εξουσία απαρέγκλιτα θα έπρεπε να στηριχθεί και να ενισχυθεί σε μια προσπάθεια επιβράδυνσης 

των εξελίξεων προλαμβάνοντας έσχατες συνέπειες, δηλαδή ένα πραξικόπημα ή έναν 

γενικευμένο εμφύλιο πόλεμο. Η πολιτική κυριαρχία όμως της μοναρχικής παράταξης, στα τέλη 

του 1945, θα οδηγούσε σε επιτάχυνση των γεγονότων με επακόλουθα την ένταση των ρήξεων 

έως ενδεχομένως την εμφύλια σύγκρουση. Μπροστά στα παραπάνω σενάρια οι Βρετανοί 

επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το μετριοπαθή χώρο των λεγομένων «κεντρώων πολιτικών», 

των αστών δηλαδή με αντιμοναρχικές καταβολές και ιδεολογία. Αυτοί δεν συνδέονταν με το 

υφιστάμενο σύστημα και λόγω συγκυριακών τοποθετήσεων τους. Ο αντικειμενικός σκοπός 

μιας τέτοιας επιλογής ήταν η διεύρυνση διάθεσης της ξένης βοήθειας έτσι ώστε να διευρυνθεί 
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και  ο κύκλος όσων επωφελούνταν από αυτή. Έτσι θα επιτυγχανόταν πρώτον  η διεύρυνση της 

κοινωνικής βάσης του μη αριστερού κινήματος  και δεύτερον θα περιοριζόταν τόσο η δύναμη 

των παράλληλων κέντρων εξουσίας (παρακράτος) όσο και η δύναμη του ΚΚΕ. Για να 

θωρακιστεί αυτό το κυβερνητικό σχήμα ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους και τις 

προσδοκίες που βασίζονταν πάνω του, ήταν προφανές ότι χρειαζόταν οικονομική στήριξη. 

Αυτό ακριβώς το έργο όφειλε εκ των πραγμάτων να αναλάβει η Βρετανία. Η ελληνοβρετανική 

οικονομική συμφωνία του 1946 εδράζεται ακριβώς πάνω σε αυτή την αντίληψη.  

 Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ο ρόλος των Βρετανών στην υπόθεση του ελληνικού 

εμφυλίου υπήρξε καθοριστικός και αποφασιστικός στη διαμόρφωση τόσο της πορείας του 

συνολικά αλλά και στην τελική του έκβαση. Το ερώτημα που επιτακτικά τίθεται είναι γιατί ο 

βασικός διεθνής παράγοντας ήταν κυρίως η Βρετανία. Πώς ήταν διαμορφωμένη η δομή του 

τότε διεθνούς συστήματος και πώς οι δυνάμεις της εποχής δρούσαν ή αντιδρούσαν σε μια 

μεταπολεμική Ευρώπη που έψαχνε εκτός από ταυτότητα να βρει τους προσανατολισμούς και τα 

βήματά της μετά την ανυπολόγιστη καταστροφή του Β΄ΠΠ.  

 Η μοίρα της Ευρώπης  καθορίστηκε από τα γεγονότα μεταξύ 1943 και τέλους 1946. Το 

μεγάλο κενό ισχύος που αφήνει πίσω της η Γερμανία και επερχόμενης της νέας ισορροπίας 

δυνάμεων, Αγγλία και ΕΣΣΔ συμφωνούν καθορίζοντας σφαίρες επιρροής στα Βαλκάνια. Οι 

Αμερικανοί σταματούν στον Έλβα αφήνοντας κεντρική και ανατολική Ευρώπη στις διαθέσεις 

του Στάλιν. Αντιδρούν όμως σθεναρά στα επεκτατικά σχέδια του σοβιετικού ηγέτη σε Τουρκία 

και Ιράν δηλώνοντας ξεκάθαρα την παρουσία τους στην ΝΑ Ευρώπη με μεγάλο μέρος του 

στόλου τους. Το δόγμα Τρούμαν το οποίο θα ενέπνεε ο ελληνικός εμφύλιος θα εξαγγελθεί στις 

αρχές του 1947. Οι παραπάνω διεθνείς εξελίξεις χαράσσουν μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης σηματοδοτώντας την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου αφενός και αφετέρου 

συγκροτούν το διεθνές πλαίσιο του ελληνικού εμφυλίου.  

 Ο Β’ΠΠ και η Κατοχή άφησαν στην Ελλάδα ένα πολιτικό κενό που θα το κάλυπταν 

εκείνοι που είχαν τη θέληση αλλά και την ισχύ να αποκτήσουν την επιρροή στη χώρα. Σε αυτόν 

τον αναπόφευκτο αγώνα εξουσίας η Αριστερά υπό τον έλεγχο του ΚΚΕ κέρδισε σχετικά 

γρήγορα την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τη στιγμή που διαφαινόταν η αποχώρηση των 

Γερμανών, το ΚΚΕ ήταν σε θέση να αναλάβει τα ηνία. Ακριβώς τότε και η διεθνής κατάσταση 

έμοιαζε να ευνοεί την Αριστερά. Ο Κόκκινος Στρατός προέλαυνε στην Ευρώπη και σύντομα θα 

έφτανε και στα Βαλκάνια. Μία αξιόλογη σοβιετική παρουσία στην ελληνική επικράτεια θα είχε 

αποφασιστικές συνέπειες για το μέλλον της χώρας. Η κατάσταση επίσης στα γειτονικά κράτη 

φαινόταν ευνοϊκή για μια ακόμα νίκη των κομμουνιστών, αυτή τη φορά στην Ελλάδα.  
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 Αναφορικά με τη στάση των ΗΠΑ, αυτή την πρώιμη φάση του εμφυλίου (1943-1944) 

υπήρξε ασαφής και διφορούμενη. Παραδοσιακά τα Βαλκάνια ήταν μια περιοχή που βρισκόταν 

έκτος του κύκλου ενδιαφερόντων και συμφερόντων τους. Οι Αμερικανοί επίσημοι ένιωθαν 

υποχρεωμένοι να παραμένουν αδρανείς ως προς το ελληνικό ζήτημα θεωρώντας ότι τα 

εσωτερικά της Ελλάδας έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τους ίδιους τους Έλληνες. Με λίγα 

λόγια, οι ΗΠΑ παρέμειναν ένας παθητικός παράγοντας του «πρώτου γύρου». Αναμφίβολα 

λοιπόν ο πιο σημαντικός διεθνής δρώντας στην πρώτη φάση ήταν η Βρετανία, αφού εκτός της 

παθητικότητας των ΗΠΑ είχε ως ισχυρό έρεισμα για την εμπλοκή της και τη συμφωνία που 

είχε συνάψει με την ΕΣΣΔ σχετικά με τη θέση της Ελλάδας στη μεταπολεμική παγκόσμια τάξη. 

Η πορεία έτσι και η έκβαση της φάσης του εμφυλίου μετά τα Δεκεμβριανά του 1944 

καθορίστηκαν από την άμεση και ένοπλη παρέμβαση των Βρετανών.96   

 Η διεθνοποίηση του ελληνικού εμφυλίου θα έφθανε στο απόγειό της ουσιαστικά και 

στην τελική φάση του από το 1946 έως το 1949. Από τη Βάρκιζα μέχρι την άνοιξη του 1946 η 

διεθνής κατάσταση αλλάζει και απότομα και δραματικά. Η αμερικανική πολιτική έναντι της 

ΕΣΣΔ μεταβάλλεται από κατευναστική σε πολιτική ανάσχεσης με επιθετικούς τόνους.97 Οι 

ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία γίνονται αντιληπτές ως απειλή από την ΕΣΣΔ. Το δίλημμα 

ασφαλείας εμφανίζεται, η ιδεολογική ρητορική δημιουργεί ανοιχτή πλέον διαμάχη ενώ 

αγγλοαμερικάνοι και σοβιετικοί ακολουθούν επικίνδυνη πορεία σύγκρουσης. Μέσα στον 

προκείμενο απειλητικό διεθνή περίγυρο ο ελληνικός εμφύλιος αποκτά μια νέα σημασία και 

ζωή. Τα γειτονικά βαλκανικά κομμουνιστικά καθεστώτα ενθαρρύνουν τους έλληνες 

συντρόφους τους να αναμετρηθούν με κάθε εσωτερικό εχθρό. Ο Στάλιν όμως δεν παρέχει την 

απαραίτητη οικονομική, στρατιωτική και διπλωματική βοήθεια αποθαρρύνοντας την ηγεσία 

του ΚΚΕ που συνεχίζει όμως να υποβάλει απελπισμένες εκκλήσεις για βοήθεια.  

 Ταυτόχρονα η αμερικανική βοήθεια, σύμφωνα με το δόγμα Τρούμαν, αρχίζει να 

καταφτάνει στην Ελλάδα. Ο Στάλιν δεν επιδιώκει σύγκρουση με τις ΗΠΑ σε μια εποχή που 

προσπαθεί να σταθεροποιήσει τον έλεγχό του σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη ενώ η 

ανέλπιστη και ξαφνική ρήξη του με τον Τίτο περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα για το 

ελληνικό ζήτημα.  

 Η Βρετανία υπό νέα κυβέρνηση παραμένει αποφασισμένη να κρατήσει την Ελλάδα 

μακριά από τη σφαίρα επιρροής της ΕΣΣΔ παρέχοντας οικονομική και στρατιωτική βοήθεια 

στην επίσημη ελληνική κυβέρνηση. Μετά το 1946 όμως, όταν η κυβέρνηση Άτλεϋ 

                                                           
96 Νικολακόπουλος Ηλ.-Ρήγος Αλ.-Ψαλλίδας Γρ., Ο εμφύλιος πόλεμος-Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο 1945-
1949,Αθήνα, Θεμέλιο, 2002, σελ. 43 
97 Κουσκουβέλης, Ηλ., Θεωρία Διεθνών Σχέσεων στον Ψυχρό Πόλεμο-Αποτροπή & Πυρηνική Στρατηγική, 
Αθήνα, Ποιότητα, 2000, σελ. 141 
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συνειδητοποιεί ότι η στήριξη της Ελλάδας ήταν κάτι που η Βρετανία δεν ήταν σε θέση να κάνει 

από μόνη της, επικαλείται και επιδιώκει την εμπλοκή ενός πιο ισχυρού συμμάχου. Έτσι γίνεται 

σαφές ότι η δραματική εξέλιξη και αλλαγή στο διεθνές πλαίσιο του ελληνικού εμφυλίου είχε 

σχέση με την αναθεωρημένη στάση των ΗΠΑ. Για τους Αμερικανούς το ελληνικό ζήτημα 

πλέον εντασσόταν στην αντίληψη ότι η ΕΣΣΔ βρισκόταν σε πορεία επιθετικής επέκτασης που 

τελικά απειλούσε αμερικανικά συμφέροντα. Η στρατηγική ανάσχεσης του Τρούμαν θα 

μπορέσει να εγκαινιασθεί στην Ελλάδα. Κάπως έτσι ο λεγόμενος «τρίτος γύρος» του εμφυλίου 

αναγορεύθηκε σε μια από τις πιο σημαντικές πρώτες μάχες του Ψυχρού Πολέμου. Η εμπλοκή 

των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε πολύ βαθύτερη και εκτεταμένη από οτιδήποτε είχαν διανοηθεί 

οι Βρετανοί λόγω των νέων δεδομένων που άλλαζαν την ίδια τη δομή του διεθνούς 

συστήματος. Δεν είναι εύκολο, ούτε απλό να εκτιμήσει κανείς τις συνέπειες του ελληνικού 

εμφυλίου για τις ΗΠΑ. Ωστόσο, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εμπειρία της Ελλάδας επηρέασε 

τα αμερικανικά κέντρα λήψης αποφάσεων για δράση σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως στην 

Κορέα το 1950 ή στο Βιετνάμ τη δεκαετία του 1960.98  

 

Συμπεράσματα 

 Ο ελληνικός εμφύλιος είχε μια διάσταση που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί, με τον 

αδόκιμο ίσως όρο, ως ειρηνοπόλεμη, υπό την έννοια ότι και οι δύο αντιμαχόμενοι 

πειραματίστηκαν με έναν ενδεχόμενο συμβιβασμό. Ασφαλώς σε κάθε σύρραξη, εμφύλια ή μη, 

παρόμοιες προσπάθειες γίνονται, αλλά στην ελληνική περίπτωση παρατηρείται μεγαλύτερη 

ευελιξία από ότι για παράδειγμα στην περίπτωση του ισπανικού εμφυλίου όπου ο Φράνκο 

κατέστησε σαφές και ξεκάθαρο ότι το μόνο είδος συμβιβασμού ήταν η χωρίς όρους παράδοση 

των Δημοκρατικών. Στην Ελλάδα η αντικομμουνιστική παράταξη υπήρξε λιγότερο αδιάλλακτη. 

Οι όροι που προτάθηκαν στην Αριστερά ήταν προϊόν λογικής επεξεργασίας παρά το γεγονός 

ότι κατέληξε να είναι ο ισχυρότερος πόλος της διαμάχης.  

 Αν υποτεθεί ότι και οι δύο παρατάξεις είχαν κηδεμόνες, τότε οι κηδεμόνες του ΚΚΕ 

είχαν κάθε λόγο να επιδιώκουν το συμβιβασμό. Από τους κηδεμόνες των αντιπάλων του, οι μεν 

Αμερικανοί δεν ήλθαν ποτέ στην Ελλάδα για να συνομιλήσουν με τους κομμουνιστές ενώ οι 

Βρετανοί σχεδίαζαν συμφωνία εφ’ όλης της ύλης που θα κατέληγε σε συμβιβασμό μεταξύ των 

δύο πλευρών. Η επιδείνωση όμως των σχέσεων τους με τη Μόσχα θα ναυαγούσε κάθε 

προσπάθεια.  

                                                           
98 Νικολακόπουλος,Ηλ-Ρήγος, Αλ.-Ψαλλίδας,Γρ., Ο εμφύλιος πόλεμος-Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο 1945-
1949,Αθήνα, Θεμέλιο, 2002, σελ. 50 
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 Παρατηρούμε το δεσπόζων ρόλο που διαδραματίζει και εδώ το διεθνές σύστημα και 

περιβάλλον και πώς τα επιμέρους συμφέροντα των κύριων διεθνών δρώντων επιδρούν 

καταλυτικά, έστω και με έμμεσο τρόπο, στις εσωτερικές εξελίξεις μιας χώρας.  

 Σε πείσμα των νομοτελειακών και τελεολογιών, ίσως οι επιλογές της Ελλάδας στη 

δεκαετία 1940-1949 δεν εξαντλούνταν στο πλαίσιο μιας μηχανιστικής επιλογής μεταξύ της 

αγγλοαμερικανικής Δύσης και της σοβιετικής Ανατολής. Αυτό διότι για πολλούς Έλληνες  η 

χώρα θα έπρεπε να είναι μια ουδέτερη κρατική οντότητα εντός πλαισίου ΟΗΕ. Ένας 

ενδιάμεσος χώρος.99 Το αν ο χώρος αυτός υπήρξε πραγματικός ή ουτοπικός λίγη σημασία έχει. 

Απλά η πίστη στην ύπαρξή του δε βρήκε ανοιχτούς και κατάλληλους διαύλους στην έντονα 

πολωμένη κοινωνία της εποχής.  

 Τέλος, το αν η έκβαση του ελληνικού εμφυλίου ήταν προδιαγεγραμμένη από την 

αφετηρία του ή όχι αποτελεί έναν οντολογικής σημασίας προβληματισμό. Η προσπάθεια 

ηθικολογικής και ιστορικής νομιμοποίησης του εμφυλίου που επιχειρήθηκε για πολλά χρόνια 

μετά τη λήξη του από τις δύο παρατάξεις υπέθαλψε πολωτικές συμπεριφορές αφήνοντας για 

δεκαετίες το διακύβευμα  μιας ουσιαστικής εθνικής συμφιλίωσης στο περιθώριο.  

 Η ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας εξελίχθηκε σε μια συζήτηση ατέρμονη. Η 

κληρονομιά του εμφυλίου αποκαλύπτει, δυστυχώς, ένα παρελθόν που ψυχορραγώντας επιζεί 

ακόμα και στοιχειώνει ανεπαίσθητα το παρόν, διαιωνίζοντας υπόγεια και σιωπηρά το 

«αδιανόητο της ήττας» στις σύγχρονες πλέον εκφάνσεις της ελληνικής κοινωνίας.100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Ό.π. σελ 101 
100 Στο ίδιο, σελ 123 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ελληνικός και Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος : Η σύγκριση 

Γενική προσέγγιση 

Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος έχει συχνά παραλληλιστεί με τον ισπανικό εμφύλιο. Ο 

εντοπισμός ομοιοτήτων ανάμεσα στους δύο πολέμους δεν είναι δύσκολος. Πρόκειται για δύο 

αιματηρές ιδεολογικές συρράξεις που ξέσπασαν σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, την ίδια 

περίπου χρονική περίοδο. Στα τέλη της δεκαετίας του ΄30 ο ισπανικός και στη δεκαετία του ΄40 

ο ελληνικός. Και οι δύο πόλεμοι είχαν έντονο διεθνή αντίκτυπο και προκάλεσαν την ανάμειξη 

ξένων δυνάμεων. Και στις δύο περιπτώσεις η δεξιά επικράτησε και η αριστερά ηττήθηκε. 

Τέλος, στη συλλογική μνήμη του εμφυλίου, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα, δεν 

έλειψε η ηρωική και η τραγική μυθοποίηση.  

 Κάπου εδώ όμως τελειώνουν οι ομοιότητες και αρχίζουν οι διαφορές. Το διεθνές 

πλαίσιο στο οποίο εκδηλώθηκαν οι δύο πόλεμοι διέφερε ριζικά. Αν ο ισπανικός εμφύλιος 

μπορεί να θεωρηθεί ως ο πρόλογος του Β’ΠΠ, ο ελληνικός υπήρξε σίγουρα ο επίλογός του.  Oι 

ισπανοί εθνικιστές επεδίωξαν και πέτυχαν την υλική και στρατιωτική βοήθεια της ναζιστικής 

Γερμανίας αλλά και της φασιστικής Ιταλίας. Οι αντίπαλοί τους, οι Δημοκρατικοί, στηρίχθηκαν 

κυρίως στην ΕΣΣΔ και στο διεθνές αριστερό κίνημα. Για πολλούς αναλυτές της εποχής ο 

ισπανικός εμφύλιος υπήρξε η πρώτη μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο ανερχόμενες 

δυνάμεις, του φασισμού και του κομμουνισμού. Ο φιλελεύθερος κοινοβουλευτισμός δε 

φάνταζε παρά σαν ένα σύμβολο παρακμής, σίγουρα ηττημένος ανεξάρτητα της έκβασης του 

πολέμου και η ιστορία παρέχει  στην περίπτωση αυτή ένα  δείγμα τραγικής ειρωνείας. 

Αντίθετα, μολονότι ξεκίνησε στη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, ο ελληνικός εμφύλιος 

πήρε την τελική του μορφή στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα υπήρξε ένα από τα 

πεδία σύγκρουσης ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, στον καπιταλισμό και το σοσιαλισμό, 

στον αστικό κοινοβουλευτισμό και την κομμουνιστική επανάσταση. 

 Μια δεύτερη διαφορά αφορά στα αίτια των δύο συρράξεων. Στην περίπτωση της 

Ισπανίας, ο πόλεμος ήρθε ως το επιστέγασμα μιας βαθιάς και πολυδιάστατης κρίσης του 

πολιτικού συστήματος της χώρας, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει πως ήταν και αναπόφευκτος. 

Η Ισπανία τη δεκαετία του 1930 πέρασε από μια περίοδο ακραίας πόλωσης που αρθρώθηκε 

γύρω από τρεις τουλάχιστον διαιρετικές τομές:101 Πρώτον, την ταξική σύγκρουση 

βιομηχανικών εργατών των μεγάλων αστικών κέντρων και άκληρων αγροτών από τη μία και 

                                                           
101 Καλύβας,Στ.,  Ισπανία και Ελλάδα-Η εμφύλια εμπειρία, Αθήνα, Ποιότητα,2005 (εισαγωγή) 



- 54 - 
 

μικρής και μεγάλης βιομηχανικής και έγγειας ιδιοκτησίας από την άλλη. Δεύτερον, τη 

θρησκευτική σύγκρουση ανάμεσα σε Καθολική Εκκλησία και τους αντικληρικαλιστές 

αντιπάλους της. Τρίτον, τη σύγκρουση κέντρου-περιφέρειας που έθετε αντιμέτωπους τους 

υπερασπιστές μιας ενωμένης και κεντρικά δομημένης Ισπανίας και τους οπαδούς του 

Καταλονικού και Βασκικού εθνικισμού. Παρά το γεγονός ότι η σύμπτωση ανάμεσα στις τρεις 

αυτές συγκρούσεις δεν ήταν πλήρης (οι Βάσκοι για παράδειγμα ήταν πιστοί Καθολικοί), η 

ισπανική κοινωνία πολώθηκε σε ακραίο βαθμό  που κάποιοι ισπανοί διανοούμενοι έκαναν 

λόγοι για «δύο Ισπανίες».102 

 Αντίθετα, η μεσοπολεμική Ελλάδα δεν είχε να επιδείξει κοινωνικές διαιρέσεις 

αντίστοιχου τύπου και έντασης. Οι θρησκευτικές συγκρούσεις ήταν ανύπαρκτες, οι 

περιφερειακές διαμάχες ανάμεσα στην Παλαιά Ελλάδα και τις Νέες Χώρες (και αντιστοιχία 

μεταξύ γηγενών και προσφύγων) ήταν ελεγχόμενες, ενώ η ουσιαστική απουσία εργατικής 

βιομηχανικής τάξης και άκληρων αγροτών περιόρισε σημαντικά τις ταξικές συγκρούσεις. Είναι 

χαρακτηριστικό πως τόσο ο ΕΛΑΣ όσο και ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) δεν 

επεδίωξαν καν την εισαγωγή ριζοσπαστικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στις αγροτικές 

περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους. Στην Ισπανία από την άλλη, σε πολλές περιοχές 

που έλεγχαν οι Δημοκρατικοί, ιδίως οι αναρχικοί, προέκυψε κοινωνική επανάσταση.  

 Η κυρίαρχη διαιρετική τομή στη μεσοπολεμική Ελλάδα ήταν κατεξοχήν πολιτική αλλά 

και θεσμική, με σημείο αφετηρίας τον μέχρι τότε πρόσφατο Εθνικό Διχασμό103 για το 

πολιτειακό ζήτημα. Είναι αξιοσημείωτο να ειπωθεί πως το ΚΚΕ δεν συγκαταλεγόταν στα 

αντικείμενα της αντιπαράθεσης Φιλελευθέρων και Λαϊκών. Άλλωστε και οι δύο παρατάξεις 

ήταν βαθιά αντικομμουνιστικές. Ο ελληνικός εμφύλιος με άλλα λόγια δεν υπήρξε προϊόν 

κοινωνικών διαιρέσεων της χώρας αλλά κυρίως των ασταθών και μη ομαλών συνθηκών που 

προκάλεσε στη χωρά η περίοδος της Κατοχής. Η Κατοχή ήταν εκείνη που οδήγησε στη 

συρρίκνωση των αστικών πολιτικών δυνάμεων, τη ριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού και τη 

μετεξέλιξη του ΚΚΕ σε πολιτική δύναμη με υπολογίσιμη στρατιωτική ισχύ έως το τέλος του 

1944 που τελικά κατέστησε τη βρετανική παρέμβαση αναγκαία για να απομακρυνθεί το 

ενδεχόμενο το ΚΚΕ να ανέλθει στην εξουσία. 

 Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ στον ισπανικό εμφύλιο οι κομμουνιστές ήταν απλά μια 

από τις συνιστώσες των Δημοκρατικών σε ένα πολιτικό φάσμα που ξεκινούσε από τους 

καθολικούς Βάσκους και Καταλανούς και έφτανε ως τους αναρχικούς αφού περνούσε από 

σοσιαλιστές , τροτσκιστές και κάθε απόχρωσης αριστερούς και κεντρώους, στην Ελλάδα οι 

                                                           
102 Ό.π.  
103 Διαμάχη Βενιζελικών-Βασιλικών (1914-1917) για την εξωτερική πολιτική της χώρας 
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κομμουνιστές κυριάρχησαν σε τέτοιο βαθμό ώστε το ΚΚΕ να ταυτιστεί σε απόλυτο βαθμό με 

ολόκληρη την αριστερά. Έτσι, ενώ στην Ισπανία η Αριστερά χαρακτηρίζεται ως πλουραλιστική 

και η Δεξιά σχεδόν μονολιθική, στην Ελλάδα ίσχυσε το αντίθετο. Η Αριστερά ήταν μονολιθική, 

παρά τον κατ’επίφαση πλουραλισμό του ΕΑΜ, ενώ η παράταξη των τελικών νικητών του 

εμφυλίου ήταν περισσότερο και προφανώς πολυδιάστατη. Το Κέντρο τέλος, υπήρξε βασικός 

χώρος της αστικής παράταξης με μετριοπαθείς πολιτικές ηγετικές φυσιογνωμίες στις τάξεις 

του. 

 Μολονότι ο ισπανικός εμφύλιος είχε βαθύτερα κοινωνικά αίτια, το ξέσπασμά του 

οφείλεται στο αποτυχημένο πραξικόπημα των Εθνικιστών. Η αποτυχία των πραξικοπηματιών 

να πετύχουν τη γρήγορη κατάληψη της εξουσίας οδήγησε στην αντίδραση των Δημοκρατικών 

και στη γενίκευση της σύγκρουσης. Οι Εθνικιστές ήταν εκείνοι που κατέλυσαν τη νομιμότητα 

της ισπανικής δημοκρατίας και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (1936) οι Δημοκρατικοί 

εκείνοι που την εκπροσωπούσαν. Είναι χαρακτηριστικό πως όροι όπως ανταρσία, αντάρτες  και 

παράταξη του ξεσηκωμού χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για να περιγράψουν τους Εθνικιστές , ενώ 

αντίθετα οι Δημοκρατικοί αυτοαποκαλούνταν ως η παράταξη της νομιμοφροσύνης.104 Από την 

άποψη αυτή, ο ισπανικός εμφύλιος διαφοροποιείται από τον ελληνικό στο βαθμό που το ΚΚΕ 

πήρε την πρωτοβουλία της ένοπλης σύρραξης το 1946. Βέβαια αυτή ήταν μια ενέργεια που δεν 

αιφνιδίασε και εξέπληξε αλλά, όπως και στην περίπτωση της Ισπανίας, έλαβε χώρα εν μέσω 

μιας πολιτικής κρίσης όπου η χρήση της βίας βρισκόταν στην καθημερινότητα των δύο 

κοινωνιών.  Όπως όμως δείχνει και η εμπειρία της μεταπολεμικής Ιταλίας, η εμφύλια σύρραξη 

δεν ήταν η μόνη δυνατή κατάληξη της πολιτικής κρίσης και της βίας. 

 Και οι δύο πόλεμοι υπήρξαν ιδιαίτερα βίαιοι, όπως συμβαίνει συχνά με τις εμφύλιες 

συγκρούσεις, αλλά ο ισπανικός ήταν σαφώς βιαιότερος του ελληνικού. Τα θύματα του πρώτου 

ήταν πολύ συχνά άμαχοι, ύποπτοι αντίθετων φρονημάτων, ενώ η θανάτωση αθώων αποτελούσε 

συνηθισμένο φαινόμενο. Στην περίπτωση του ισπανικού εμφυλίου, η βία αυτή έγινε γνωστή ως 

«η καταπίεση της οπισθοφυλακής».105 Ένας όρος που  υπογράμμιζε ακριβώς το γεγονός ότι το 

μέτωπο και τα πεδία των μαχών δεν αποτέλεσαν ούτε τα πρώτα ούτε και τα κύρια σε ορισμένες 

περιπτώσεις πεδία της βίας. Τα θύματα ήταν χιλιάδες και από τις δύο παρατάξεις ενώ το 

αιματοκύλισμα συνεχίστηκε και στις φυλακές μετά την επικράτηση των Εθνικιστών του 

Φράνκο για αρκετά χρόνια.  

 Στην Ελλάδα, μαζικές εκτελέσεις αμάχων και αιχμαλώτων παρατηρήθηκαν κυρίως την 

περίοδο της Κατοχής, ενώ την τριετία 1946-1949 τα θύματα ήταν πρωτίστως μαχητές των δύο 

                                                           
104 Στο ίδιο 
105 Στο ίδιο 
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παρατάξεων στα πεδία των μαχών και σε ελάχιστο βαθμό αιχμάλωτοι ή άμαχοι. Αντίθετα με τη 

χώρα της Ιβηρικής, στην Ελλάδα οι εκτελέσεις και οι θανατικές καταδίκες ουσιαστικά 

σταμάτησαν με το τέλος του εμφυλίου. Η σύγκριση δείχνει δηλαδή πως ο ελληνικός εμφύλιος, 

παρά τα βαθύτατα τραύματα που προκάλεσε στον κοινωνικό ιστό και στη χώρα γενικότερα, δεν 

έφτασε στα άκρα του ισπανικού, κάτι που ενδεχομένως να εξηγεί τη διαφορετική πρόσληψη 

των δύο πολέμων στη συλλογική μνήμη των δύο λαών.  

 Οι διαφορές ανάμεσα στους δύο πολέμους αφορούν και στη μεταπολεμική κληρονομιά 

τους. Η λήξη του πολέμου βρήκε την Αριστερά ηττημένη και στις δύο χώρες. Όμως η ήττα 

αυτή είχε ριζικά διαφορετικές συνέπειες σε Ισπανία και Ελλάδα αντίστοιχα. Στην πρώτη 

οικοδομήθηκε ένα στυγνό δικτατορικό καθεστώς, αρχικά καθαρά φασιστικού τύπου που μετά 

το τέλος του Β’ΠΠ μετεξελίχθηκε σε κλασική δικτατορία. Η φρανκική δικτατορία διήρκησε 

δεκαετίες και άφησε πολύ έντονες πληγές στο σώμα της ισπανικής κοινωνίας. Σε αντίθεση με 

την Ελλάδα, όπου οι νικητές διατήρησαν τη χώρα σε κοινοβουλευτική τροχιά, έστω και 

ελλειμματική και ενίοτε προβληματική. Αν και αναμφίβολα ελεγχόμενο και περιοριστικό, το 

πολιτικό σύστημα δεν έπαυε να είναι κοινοβουλευτικό σε βαθμό μάλιστα που στις εκλογές του 

1958 η ΕΔΑ να μπορέσει να αναδειχθεί σε  αξιωματική αντιπολίτευση. Το κοινοβουλευτικό 

καθεστώς θα εκτροχιαστεί μόλις το 1967, αλλά η δικτατορία των συνταγματαρχών θα 

αποδειχθεί μια βραχυχρόνια παρένθεση στην πορεία της χώρας προς τον πλήρη 

εκδημοκρατισμό και την προσπάθεια επούλωσης των πληγών του εμφυλίου. 

 Όπως είναι φυσικό, τραυματικές εμπειρίες όπως είναι οι εμφύλιες συγκρούσεις δε 

μπορεί παρά να επηρεάζουν τη συλλογική συνείδηση και συνεπώς να επηρεάζουν έμμεσα αλλά 

και άμεσα τις πολιτικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα, η κοινωνική πρόσληψη ενός εμφυλίου αποτελεί 

έναν καθρέφτη της ίδιας της συλλογικής του εμπειρίας. Μια απλή σύγκριση ανάμεσα στους  

δύο εμφυλίους αναδεικνύει το κατά πολύ βαρύτερο πέπλο σιωπής που κάλυψε την ισπανική 

κοινωνία ακόμα και μετά τη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία και την παγίωση των 

δημοκρατικών θεσμών και λειτουργιών. Η σιωπή αυτή αντικατοπτρίζει το συνδυασμό μιας 

βαθιάς πόλωσης που γνώρισε η Ισπανία και της μακρόχρονης και σκληρής δικτατορίας που 

ακολούθησε. Παραδόξως, η σιωπή και η λήθη  βοήθησαν την Ισπανία να πραγματοποιήσει το 

μεγάλο άλμα προς τη δημοκρατία, ένα άλμα που ήταν πολύ πιο επίπονο και ριψοκίνδυνο από 

ότι το αντίστοιχο ελληνικό.  

 Τέλος, οι διαφορές των δύο πολέμων αντικατοπτρίζονται και στον τομέα της μελέτης 

τους. Από την άποψη αυτή είναι αξιοσημείωτη η ποιότητα που διακρίνει τον κλάδο εκείνο της 

ισπανικής ιστοριογραφίας που ασχολείται με τη συστηματική καταγραφή εμπειρικών 

στοιχείων, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Στην έρευνα αυτή οφείλεται η οικοδόμηση μιας 
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εντυπωσιακής πραγματολογικής βιβλιογραφίας πάνω στην οποία χτίζεται εδώ και αρκετά 

χρόνια μια συνθετική ιστορία που έχει αναθεωρήσει αρκετές κρατούσες αντιλήψεις. Στην 

Ελλάδα η συστηματική πραγματολογική καταγραφή του εμφυλίου βρίσκεται στα σπάργανα 

αφού οι πρώτες προσπάθειες έγιναν με χαρακτηριστική χρονική καθυστέρηση.  

 

Αξιολογική προσέγγιση          

 Οι δύο εμφύλιοι συνέβησαν σε ένα ζωτικό ιστορικά και νοηματικά σταυροδρόμι στο 

πλαίσιο της εξέλιξης του διεθνούς συστήματος αλλά και της μελέτης των διεθνών σχέσεων 

γενικότερα. Η σύγκρουση στην Ισπανία, μιλώντας με απλουστευτικούς όρους μεταξύ Δεξιάς 

και Αριστεράς, αποτέλεσε την επιτομή της ολοκληρωτικής κατάρρευσης των αρχών του  

Widrow Wilson106 και ήταν η ταφόπλακα μιας ιδεαλιστικής τάσης η οποία σημάδεψε την 

πολιτική σκέψη στις διεθνείς σχέσεις σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Επίσης, 

σηματοδότησε την ανάδειξη του φασισμού ως την κύρια και μεγαλύτερη απειλή για το διεθνές 

στερέωμα αφού τελικά αποδείχθηκε ο πρόδρομος του Β’ΠΠ.  

 Ο ελληνικός εμφύλιος , που σε πρώτο επίπεδο θεωρείται ως μια σύγκρουση Δεξιάς-

Αριστεράς, εκ των πραγμάτων ήταν το πρελούδιο του διπολισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, της 

αντιπαλότητας των δύο μεταπολεμικών υπερδυνάμεων και της διαίρεσης του κόσμου σε 

ιδεολογικοπολιτικά στρατόπεδα. Ο εμφύλιος στην Ελλάδα συνέπεσε χρονικά με την 

προοδευτική εξέλιξη του ρεαλισμού ως κυριάρχου ρεύματος στη συλλογική πολιτική σκέψη.  

 Στην περίπτωση της Ισπανίας, οι κύριες δυτικές δυνάμεις απείχαν από τη φυσική και 

άμεση εμπλοκή εφαρμόζοντας μια πολιτική μη παρέμβασης, παρά την έντονη πίεση που 

δέχτηκαν οι κυβερνήσεις τους από το εσωτερικό για το αντίθετο. Όπως αποδείχθηκε με τραγικό 

τρόπο αργότερα, η πολιτική αυτή κατέρριψε κάθε εμμένουσα πίστη στις αξίες της συλλογικής 

ασφάλειας και σήμανε την επανεμφάνιση της realpolitik ως την κυρίαρχη τάση στις διεθνείς 

υποθέσεις.107 

 Στην Ελλάδα οι δυτικές δυνάμεις επέλεξαν την άμεση και ενίοτε απροσχημάτιστη 

εμπλοκή και παρέμβαση, αφού αντιλαμβάνονταν πως η υποστήριξη των ελλήνων 

κομμουνιστών από την ΕΣΣΔ δεν ήταν παρά μια έκφανση του σοβιετικού επεκτατισμού με 

ασύμμετρο αλλά μάλλον αποτελεσματικό τρόπο. Η πολιτική της παρέμβασης, αυτή τη φορά 

δεν έτυχε της ξεκάθαρης εσωτερικής υποστήριξης και νομιμοποίησης όπως θα γινόταν δέκα 

χρόνια πριν για την Ισπανία. Αν και η επίσημη δικαιολογία ήταν ο αγώνας για την προάσπιση 

                                                           
106 Πρόεδρος των ΗΠΑ 1913-2921, ο  εμπνευστής της ΚΤΕ στις Βερσαλλίες το 1919 
107 Economedis,Sp.,  The Greek and the Spanish Civil Wars: A comparison, Civil Wars Journal, Routledge, V3, 
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των δημοκρατικών αρχών και αξιών, στην πραγματικότητα ήταν μια πλήρης εφαρμογή της 

πολιτικής ισχύος τη στιγμή που το μεταπολεμικό σύστημα βρισκόταν στα πρώτα στάδια 

διαμόρφωσής του με τους νικητές του πολέμου να έχουν ήδη αρχίσει έντονο αγώνα για την 

παγκόσμια πρωτοκαθεδρία.  

 Σε αυτό το πλαίσιο, μια συγκριτική αξιολόγηση των δύο περιπτώσεων θα μπορούσε να 

βασιστεί στην ανίχνευση και αξιολόγηση τριών σαφών, διακριτών αλλά και αλληλένδετων 

θεματικών.108 Πρώτον, συγκρίνοντας και αντιπαραβάλλοντας τις πυρηνικές αιτίες των δύο 

εμφυλίων εξετάζοντας και αναλύοντας το ιστορικό παρελθόν. Δεύτερον, να τεθεί η κάθε 

σύγκρουση εντός του δικού της διεθνούς πλαισίου επισημαίνοντας πως ο ελληνικός εμφύλιος 

επισυνέβη στην απαρχή μιας εποχής ενώ ο ισπανικός σφράγισε το τέλος μιας άλλης, με τους 

κύριους διεθνείς δρώντες να διαδραματίζουν το δικό τους ιδιαίτερο και ξεχωριστό ρόλο σε κάθε 

περίπτωση με διαφοροποιημένα κρίσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά τους. 

Τρίτον, μέχρι ποιο σημείο θα μπορούσε κανείς να συνδέσει τις δύο κρίσεις, καθώς και το 

διεθνή αντίκτυπό σε αυτές με το τέλος του ιδεαλισμού το 1939 και την επιβεβαίωση του 

πολιτικού ρεαλισμού το 1949 εντός των ορίων της θεωρίας και αντίληψης των διεθνών 

σχέσεων.  

 Υποστηρίζεται πως αν και οι διαμετρικά αντίθετες πολιτικές που ακολουθήθηκαν σε 

Ισπανία και Ελλάδα από τις δυτικές δυνάμεις, δηλαδή της μη παρέμβασης και άμεσης εμπλοκής 

αντίστοιχα, και οι δύο περιπτώσεις απεικονίζουν την επιστροφή στη ισορροπία της πολιτικής 

της ισχύος διαδεχόμενες τον ουτοπισμό και την εποχή μιας ψευδεπίγραφης ειρηνικής 

κατάστασης όπως αυτή επιβλήθηκε με τις διακηρύξεις των Βερσαλλιών το 1919. Στην  

πραγματικότητα θα μπορούσε να ειπωθεί πως και οι δύο εμφύλιοι οριοθέτησαν τη μετάβαση 

της ίδιας της πολιτικής σκέψης που ήταν στο μεταίχμιο και αφορούσε αποκλειστικά στον τρόπο 

που θα λειτουργούσαν οι σχέσεις μεταξύ των διεθνών υποκειμένων.  

 Για αρκετούς ο ισπανικός εμφύλιος αναδείκνυε μία σε εξέλιξη ευρωπαϊκή τάξη 

πραγμάτων κατά την οποία η δημοκρατία τέθηκε ευθέως ενάντια  στον ολοκληρωτισμό. Ήταν  

η κρίσιμη και κύρια αιτία και στιγμή ορόσημο στην πορεία προς τον Β’ΠΠ. Η τραγωδία στην 

Ισπανία είχε μερίδιο στην ευρωπαϊκή κατάρρευση του εικοστού αιώνα όπου η φιλελεύθερη 

κληρονομιά του προηγούμενου αιώνα και η αίσθηση αισιοδοξίας συνετρίβησαν 109.  Για άλλους 

ήταν η προκλητική πολιτική της Δεύτερης Δημοκρατίας από το 1931, η οποία ήταν η αιτία για 

την  άνοδο των Στρατηγών πέντε χρόνια μετά και τελικά τον εμφύλιο. Το παραπάνω σε 

συνδυασμό με τις συγκεχυμένες πολιτικές της δεκαετίας του 1930 που εφαρμόστηκαν υπό 
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κλίμα μακροχρόνιων εντάσεων και ταλάνισαν την κοινωνία και το κράτος οδήγησαν στην 

αναπόφευκτη ρήξη. 

Βασικά, όπως συμβαίνει ιστορικά στην πλειονότητα των εμφυλίων, οι δομικές αιτίες 

πρόκειται να αναζητηθούν σε εσωτερικούς παράγοντες. Η Ισπανία δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Το 

ξέσπασμα του εμφυλίου ήταν το πλέον τρανταχτό παράδειγμα χώρας που δεν κατάφερε λόγω 

πολυετών εγγενών αδυναμιών να δημιουργήσει μια πολιτεία ικανή να διατηρεί σε αυτήν, την 

εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των μελών της.  Επίσης, πολλά από τα ζητήματα που δίχασαν 

την ισπανική πολιτική ζωή προέρχονταν από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα που 

σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλες και έντονες συνταγματικού τύπου διαμάχες και προστριβές 

που ταυτόχρονα με τις αμείωτου βαθμού αιτιάσεις για αυτονόμηση των βορείων τμημάτων της 

χώρας (Καταλονία, Χώρα Βάσκων) έθεσαν τις βάσεις για τις μετέπειτα εξελίξεις που 

συνεπικουρούμενες των συγκυριών της εποχής κατέληξαν στη διεξαγωγή ενός ανελέητου 

εμφυλίου πολέμου. Η δυσαρέσκεια διαχύθηκε σε μεγάλες μάζες του πληθυσμού. Φτωχοί και 

στενά ελεγχόμενοι από πλούσιους γαιοκτήμονες, ακτήμονες, με την προοδευτική ενίσχυση του 

σταδιακά αυξανόμενου αριθμού βιομηχανικών εργατών και ανθρακωρύχων αποτέλεσαν μια 

κρίσιμη μάζα που ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο. 

Το κύρος του πολιτικού συστήματος αλλά και η κοινωνική συνοχή επλήγησαν και 

διαταράχθηκαν ακόμα περισσότερο από την οδυνηρή ήττα στον ισπανοαμερικανικό πόλεμο το 

1898 αλλά και τις εκστρατείες στο Μαρόκο στις αρχές του 20ου αιώνα. Το πρώτο ήταν μια 

εθνική ταπείνωση ενώ το δεύτερο συνδέθηκε με τη συνεχώς διογκούμενη ένταση στο 

εσωτερικό της χώρας αφού φτωχοί κληρωτοί κλήθηκαν να πολεμήσουν για τον άνθρακα στην 

Αφρική προς όφελος μιας οικονομικής και κοινωνικής ολιγαρχίας. Έτσι, η περίοδος που 

ονομάστηκε «Ανασυγκρότηση» «διανθήστηκε» από κοινωνικά, περιφερειακά, οικονομικά, 

συνταγματικά-πολιτικά και διεθνή προβλήματα που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της 

όποιας πολιτικής ομοφωνίας και την ανάδυση αντιπάλων ομάδων στις αρχές του 1920.110 

Ριζοσπάστες, Δημοκρατικοί, εργατικά συνδικάτα, αυτονομιστές Βάσκοι και Καταλανοί, και 

φυσικά ο Στρατός, όλοι άρχισαν ακούσια ή εκούσια να φθείρουν και να διαβρώνουν ο καθένας 

με τον τρόπο του το κύρος της έννομης πολιτείας. Έτσι το 1923 ο Στρατηγός Ριβέρα 

καταλαμβάνει την εξουσία με πραξικόπημα. Η θητεία του μέχρι το 1931 χαρακτηρίστηκε από 

διώξεις κυρίως κατά πολιτικών.111 Με την εξουσιοδότηση του Βασιλιά, στρέφεται εκτός των 

πολιτικών εναντίον αυτονομιστών, εργατικών συνδικάτων και του οικονομικού κατεστημένου 

με απροκάλυπτη οικονομική κρατική παρέμβαση. Τελικά χάνει την υποστήριξη ακόμα και της 
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δεξιάς και του στρατού και της Εκκλησίας. Το καθεστώς υπό το βάρος των εξελίξεων 

καταρρέει το 1930 μαζί με τη μοναρχία που το ανέδειξε. Η Δεύτερη Ισπανική Δημοκρατία είναι 

προ των πυλών.  Η Δεύτερη Δημοκρατία  κληρονόμησε όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο 

Ριβέρα, και ήρθε αντιμέτωπη τόσο με την άκρα δεξιά αλλά και την επαναστατική αριστερά. 

Μεταξύ 1931 και 1933 η Δημοκρατία αποπειράθηκε να προβεί σε μεταρρύθμισης στην 

Εκκλησία, στο στρατό, στην αγροτική πολιτική και χορήγησε κάποια περιφερειακή αυτονομία 

στην Καταλονία. Με τον τρόπο αυτό, η Δημοκρατία δημιούργησε ισχυρούς εχθρούς μεταξύ 

των κληρικών, στρατού, γαιοκτημόνων και εθνικιστών, η οποία σε συνδυασμό με τη διεθνή 

οικονομική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 1920, την αύξηση της ανεργίας μεταξύ των 

αγροτών και των βιομηχανικών εργατών, και την πτώση του βιοτικού επιπέδου, σήμαινε μια 

σειρά από πολεμικού χαρακτήρα διαμάχες.. 

Τελικά ήταν οι πολυδιάστατες διαιρέσεις μεταξύ των ίδιων των Δημοκρατικών που 

οδήγησαν στην πολιτικό αδιέξοδο του 1936 και την παρέμβαση των στρατηγών, με 

αποτέλεσμα τον εμφύλιο πόλεμο. Τα εκλογικά συστήματα που δημιούργησαν  

κυβερνήσεις συνασπισμού  που διαφωνούσαν στο εσωτερικό τους ως προς το πώς θα 

πρέπει να κυβερνάται η Ισπανία. Είτε  η Δημοκρατία  θα σήμαινε διακυβέρνηση με τη 

συναίνεση του λαού ή απλώς κυβέρνηση από  αντι-μοναρχικούς και εκείνους που 

αντιτάχθηκαν στην παρέμβαση της Εκκλησίας και του Στρατού. Η αριστερά χωρίστηκε 

μεταξύ των μεταρρυθμιστών και των ριζοσπαστικών, και υπονομεύτηκε όχι μόνο από το 

ισχυρό αναρχικό κίνημα, αλλά επίσης  κυρίως από διασπάσεις στο ίδιο το Σοσιαλιστικό 

Κόμμα το οποίο περνώντας από το ρεφορμισμό στην επαναστατικότητα σφράγισε τη 

μοίρα της Δεύτερης Δημοκρατίας. Η αδυναμία του ευρύτερου αριστερού κινήματος να 

δεχτεί δεξιές αξίες που διέπνεαν παραδόξως  την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής 

ομάδας, στην κυβέρνηση του Οκτώβριο του 1934 στην οποία είχαν προσκληθεί να 

συμμετάσχουν, πυροδότησε μια εξέγερση στην περιοχή της Αστούριας και μια 

αυτονομιστική εξέγερση στη Βαρκελώνη. Η εξέγερση στην Αστούρια κατεστάλη βίαια 

από το στρατό ενώ η εξέγερση στη Βαρκελώνη κατευνάστηκε μάλλον γρήγορα και 

έγκαιρα.112 

Αλλά η «Οκτωβριανή Επανάσταση» σήμανε την αρχή του τέλους της Δεύτερης 

Δημοκρατίας. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια χρονιά ασθενών κυβερνητικών  

συνασπισμών και η συνολική κατάρρευση της συνεργασίας μεταξύ αριστεράς και δεξιάς 

πτέρυγας των Δημοκρατικών με αποκορύφωμα τη νίκη του Λαϊκού Μετώπου στις εκλογές 
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του Φεβρουαρίου του 1936. Η κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου βασίστηκε στην 

υποστήριξη των Σοσιαλιστών για την παραμείνει στην εξουσία, αλλά οι τελευταίοι  

σπαράσσονταν από εσωτερικές διαμάχες μεταξύ μεταρρυθμιστών και επαναστατών. Με 

λίγα λόγια η στροφή προς την επαναστατική ρητορική στο σοσιαλιστικό κίνημα, σε 

ταύτιση με την αναζωπύρωση της αντιαριστερής  ρητορικής της δεξιάς  πτέρυγας  

παραμέρισε κάθε διάθεση για συνεργασία και  έφερε αστραπιαία τη βία στους δρόμους 

των πόλεων όλης της χώρας. Το έναυσμα για το στρατιωτικό πραξικόπημα με αποτέλεσμα 

την πυροδότηση του εμφυλίου πολέμου ήταν η δολοφονία του Σοτέλο, ενός πολιτικού 

ηγέτη της δεξιάς, τον Ιούλιο του 1936. Αυτό αποτέλεσε το πρόσχημα για να Φρανσίσκο 

Φράνκο και τους ομοϊδεάτες του στρατηγούς για την επέμβαση της Ισπανικής Στρατιάς 

που έδρευε στο Μαρόκο να παρέμβει  στην πολιτική ζωή και να αποκαταστήσει την τάξη 

σε ένα κράτος που βρισκόταν υπό την απειλή του ριζοσπαστισμού και της αποσύνθεσης. 

Το δημοκρατικό πείραμα χάθηκε  ανάμεσα στο τέλμα της αντιπαράθεσης πολιτικών 

ομάδων  και προσωπικοτήτων, πολύ δε περισσότερο μεταξύ ταξικών διαφορών και 

αυτονομιστικών τάσεων. Τα παραπάνω περίκλυαν   τόσο πολλές εγγενείς αντιθέσεις που  

δεν ήταν πλέον δυνατή η μη καταφυγή  στη χρήση βίας για την επίλυση των διαφορών. 

Αυτό με τη σειρά του έφερε στο προσκήνιο την εκ νέου αναδυόμενη δικαιοδοσία και την 

υποστήριξη του στρατού, που τελικά πήρε το νόμο στα χέρια του.113 

Όπως και με την ισπανική περίπτωση, πολλοί είδαν τον εμφύλιο πόλεμο στην 

Ελλάδα ως ένα μικρόκοσμο της ευρύτερης διεθνούς κατάστασης: Πολεμικές δράσεις με 

ανθρώπινες απώλειες, ένας πόλεμος μεταξύ ανατολικού ολοκληρωτισμού και  δυτικής 

δημοκρατίας.  Φυσικά, η αναφορά γινόταν στο  λεγόμενο «Τρίτο» και τον τελικό «Γύρο» 

του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, αλλά ήταν αυτό το μέρος της σύγκρουσης που 

προσέλκυσε την προσοχή του διεθνούς περιβάλλοντος και την εμπλοκή των μεγάλων  

ξένων δυνάμεων. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, ενώ ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος 

ήταν η τελευταία μεγάλη αιτία στο δρόμο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα 

τελευταία στάδια του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου ήταν, κατά πολλούς, η πρώτη μεγάλη 

αιτία ενάντια στη σοβιετική επεκτατικότητα και μια καθοριστική στιγμή στην ανάπτυξη 

του πρώιμου Ψυχρού Πολέμου. 

Ωστόσο, συγκριτικά με την Ισπανία, όπου η συμμετοχή των ξένων δυνάμεων 

έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην έκβαση της σύγκρουσης, στην Ελλάδα η βασική αιτία 

του εμφυλίου πολέμου ήταν κατά κύριο λόγο μια ζοφερή πολιτική εσωτερική κατάσταση 
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που είχε διαμορφωθεί.. Αν και στην ελληνική περίπτωση, ο εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε με 

τη μορφή μαχών μεταξύ αντίπαλων αντιστασιακών οργανώσεων κατά τα χρόνια της 

Κατοχής, η προέλευση της σύγκρουσης είναι προγενέστερη του Β’ΠΠ.  Επιπλέον, 

ορισμένες από τις κύριες αιτίες του εμφυλίου πολέμου μοιράζονται πολλά κοινά με τα 

χαρακτηριστικά της ισπανικής εμπειρίας που έχουν περιγραφεί παραπάνω. Χωρίς πρόθεση 

να υπερεκτιμηθεί η περίπτωση, ή να γίνει υπεραπλουστευτική , θα μπορούσε κανείς να 

επισημάνει μια σειρά παρόμοιων χαρακτηριστικών που έχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα 

στα  πολιτικά συστήματα των δύο χωρών. 

Οι πιο προφανείς και ισχυρότεροι παραλληλισμοί μπορούν να βρεθούν στις 

διαφορές μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς αλλά και του συναφούς και αλληλένδετου 

ζητήματος του «συνταγματικής διαμάχης» που ταλάνισε μοναρχικούς και δημοκρατικούς. 

Στην Ελλάδα, όπως και στην Ισπανία, οι διαιρέσεις μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς ήρθαν 

στο προσκήνιο την περίοδο του μεσοπολέμου (κυρίως στη δεκαετία του 1930), ενώ 

αργότερα εκφράσθηκε τελικά ως στρατιωτική αντιπαράθεση.  

Η εμφάνιση ενός ισχυρού κομμουνιστικού κόμματος στην Ελλάδα δεν 

πραγματοποιήθηκε μέχρι το 1936 όταν το ΚΚΕ βρισκόταν ακριβώς κάτω από το 6% των 

ψήφων στις γενικές εκλογές εκείνου του έτους.114 Λειτουργώντας σε παρόμοιο πλαίσιο 

όπως του Λαϊκού Μετώπου, που είχε καταλάβει 15 καίριες έδρες στο ισπανικό 

κοινοβούλιο, το ΚΚΕ έγινε την κρίσιμη χρονικά στιγμή ένας ζωτικής σημασίας 

παράγοντας για την ελληνική πολιτική σκηνή. Αυτό συνέβη σε μια περίοδο πολιτικής 

αστάθειας και σε κλίμα αυξανόμενης δημόσιας απογοήτευσης, με το σύνολο των 

πολιτικών να εμπλέκονται περισσότερο σε σκάνδαλα παρά να επιδίδονται στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων της χώρας. Ως εκ τούτου, η ξαφνική εμφάνιση του ΚΚΕ σε 

εξέχουσα θέση και η εν δυνάμει συμμετοχή του  σε μια κυβέρνηση συνασπισμού, είτε με 

τους Φιλελεύθερους ή τους Λαϊκούς, επέσπευσε μέσα από μια αλυσιδωτή και περίπλοκη 

διαδικασία την άνοδο στην εξουσία του στρατηγού Ιωάννη Μεταξά, την κατάργηση των  

συνταγματικών θεσμών και την εγκαθίδρυση της δικτατορίας στις 4 Αυγούστου 1936. 

Μακροπρόθεσμα, η αυξανόμενη υποστήριξη για την αριστερά εκφράστηκε με την 

δυνατότητα του ΚΚΕ να κυριαρχεί  στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), και  στο 

ένοπλο τμήμα του, τον Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ), καθιστώντας το έτσι 

κεντρικό δρώντα στο πλαίσιο του ίδιου του εμφυλίου πολέμου. Στο γεγονός της αύξησης  

υποστήριξης της αριστεράς είναι  ενσωματωμένο και το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο 
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επιτρέπει συγκρίσεις με την ισπανική περίπτωση, δηλαδή η διάσπαση μεταξύ μοναρχικών 

και δημοκρατικών. 

Μεγάλο μέρος της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδα από τη στροφή του αιώνα είχε 

χρωματιστεί από το λεγόμενο «Μεγάλο Σχίσμα» που έθετε τους δημοκρατικούς ενάντια 

στους μοναρχικούς. Στο ξεκίνημά της ήταν ένας πολιτικός αγώνας μεταξύ Ελευθέριου 

Βενιζέλου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου για το ποια πλευρά θα υποστηρίξει  η Ελλάδα 

στον Α’ΠΠ. Αλλά στην ουσία εμπεριείχε το μακροχρόνιο μεγάλο χάσμα που υπήρχε στην 

ελληνική πολιτική για το ζήτημα της νομιμότητας και σκοπιμότητας της μοναρχίας . Όπως 

και στην Ισπανία αυτό θα οδηγούσε σε τεράστιες πολιτικές διαφορές, ενισχύοντας το 

διχασμό Αριστεράς-Δεξιάς και, επιπλέον, θα επέτρεπε στο ΕΑΜ με προσχηματικά 

δημοκρατικό τρόπο να καρπώνεται την υποστήριξη  εκείνων που είχαν απογοητευθεί από 

τη μοναρχία αλλά και εκείνων των εσωτερικών και εξωτερικών υποστηρικτών που δεν 

είχαν κατά ανάγκη αριστερές ιδεολογικές καταβολές. Έτσι, για πολλούς, η έναρξη της 

εμφύλιας διαμάχης στην Ελλάδα μπορεί να αποδοθεί τόσο στην χάσμα μεταξύ 

μοναρχικών και δημοκρατικών όσο και μεταξύ Δεξιών και Αριστερών και ως προς τις 

ιδεολογικές τους αντιλήψεις . 

Σχετικά με άλλους διαγραφόμενους παράγοντες που συνέβαλλαν στην προέλευση 

του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία και την Ελλάδα πρέπει κανείς να εξετάσει τρία ακόμα 

σημεία. Στην περίπτωση της Ισπανίας, τα αυτονομιστικά κινήματα στην Καταλονία και 

την Χώρα των Βάσκων, την περιπέτεια του Ισπανο-Αμερικανικού Πολέμου και την 

εκστρατεία στο Μαρόκο, αλλά και την παγκόσμια οικονομική κατάσταση στην περίοδο 

του μεσοπολέμου, που όλα μαζί έπαιξαν ρόλο στη δημιουργία εκείνων των ώριμων 

συνθηκών για την πολιτική διχόνοια.115 Ομοίως, στην Ελλάδα, ο ξένος παράγοντας και η 

διεθνής οικονομική αναταραχή έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της δημοτικότητας 

της αριστεράς, συμβάλλοντας έμμεσα στο ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου. Επιπλέον, η 

επιδίωξη της «Μεγάλης Ιδέας»  που οδήγησε σε καταστροφικές στρατιωτικές ήττες στη 

Μικρά Ασία το 1922 από τον Κεμάλ Ατατούρκ  και η εισροή  περίπου 1.300.000 

προσφύγων στην Ελλάδα η οποία  έχει τεράστιες επιπτώσεις στην κοινωνικο-πολιτική και 

οικονομική ζωή της χώρας, έδωσαν μια μεγάλη ώθηση με  μακροπρόθεσμο ορίζοντα  στην 

άνοδο της ελληνικής αριστεράς. Οι επιπτώσεις της μεγάλης ύφεσης αλλά και της 

αποτυχίας της πολιτικής της Μεγάλης Ιδέας σε μια ήδη σχετικά υποανάπτυκτη, μη 

βιομηχανοποιημένη οικονομία ήταν η έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια με δυναμική τέτοια που 
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ικανή από μόνη της μπορούσε να  πυροδοτήσει κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις στο 

άμεσο μέλλον.  

Τέλος, το ζήτημα της αυτονομίας της Μακεδονίας,  αν και εντελώς διαφορετικού 

εκ φύσεως  χαρακτήρα από εκείνο της Καταλονίας και της περιοχής των Βάσκων, 

κατέλαβε περίοπτη θέση στην εσωτερική πολιτική του ΚΚΕ και καθόρισε σημαντικά 

κάποιες αλλαγές της θέσης του για το θέμα που ήταν σαφώς προσανατολισμένη στην 

προσέλκυση μεγαλύτερης και ευρύτερης λαϊκής υποστήριξης. Η πιο ξεκάθαρη από αυτές 

τις ανατροπές ήταν η απόφαση του ΚΚΕ να εγκαταλείψει την παλιά του θέση το 1924 για 

«μια ενωμένη και ανεξάρτητη Μακεδονία» και να υιοθετήσει, το 1935,  μια νέα θέση για 

«ίσα δικαιώματα σε όλες τις εθνότητες». Αυτή η θέση του ΚΚΕ  θα  παραμείνει 

αναλλοίωτη μέχρι τις αρχές του 1949, όταν οι κομμουνιστές υποχώρησαν στην πολιτική 

περί μακεδονικής αυτονομίας. Παρ 'όλα αυτά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αλλαγή 

του 1935 ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλλε  στη δυνατότητα του ΚΚΕ  να 

συγκεντρώσει ψήφους από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που ούτως ή άλλως δεν θα 

υποστήριζαν μια πολιτική άποψη που θα στερούταν περιεχομένου εθνικής υφής. Έτσι ο 

φόβος της εισόδου του ΚΚΕ στην κυβέρνηση ήταν η άμεση σπίθα που επέσπευσε τις 

ενέργειες του Μεταξά, με την υποστήριξη Βασιλιά και Ενόπλων Δυνάμεων. 

 Το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα θα επισυμβεί με την έναρξη της 

Κατοχής του Άξονα. Διαπιστώνεται δηλαδή ένα εντελώς διαφορετικό μίγμα  περιστάσεων 

από ότι στην Ισπανία. Παρ 'όλα αυτά, όπως υποστηρίχθηκε παραπάνω, υπήρξε  μια σειρά 

από συγκρίσιμα στοιχεία και χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν την νοηματική 

σύγκριση της εμφύλιας διαμάχης και στις δύο χώρες μέσα από την επίδραση εγχώριων 

συνθηκών και παραμέτρων. 

 

Το διεθνές πλαίσιο και οι αντιδράσεις για τους δύο εμφυλίους 

  Το διεθνές πλαίσιο μέσα στο οποίο έλαβε χώρα ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος, 

βρισκόταν υπό συνθήκες αυξημένης απογοήτευσης με έκδηλη πλέον  την αδυναμία της 

Κοινωνίας των Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών να διαχειριστούν  αποτελεσματικά 

τις προκλήσεις που διακηρύχθηκαν στις Βερσαλλίες και να διατηρήσει αλώβητα τα υψηλά 

ιδανικά στα οποία βασίστηκε η συνθήκη ειρήνης του 1919. Επιπλέον, η αυξανόμενη και 

όλο και πιο επιθετική, πρόκληση του φασισμού με τις μορφές των Μουσολίνι και Χίτλερ 

εκτόξευε  μια τεράστια απειλή για την ευρωπαϊκή ειρήνη και τη σταθερότητα ενώ λίγοι 

ήταν εκείνοι που επιθυμούσαν να αντιμετωπίσουν ανοιχτά τους δικτάτορες. Κατά 
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συνέπεια, η πιθανότητα διεξαγωγής ενός νέου γενικού ευρωπαϊκού πολέμου έγινε πια 

ορατή. 

Οι αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 1930  ανέδειξαν  μια σειρά από εχθρικές 

ενέργειες από την Ιταλία και Γερμανία, οι οποίες υπονόμευσαν  πλήρως το γράμμα και το 

πνεύμα των διευθετήσεων μετά τον Α’ΠΠ. Ο προάγγελος για την προσφυγή σε ένα νέο 

γενικό ευρωπαϊκό πόλεμο ήταν μια πραγματικότητα. Η εισβολή της Ιταλίας στην 

Αβησσυνία το 1935 δεν ήταν μόνο μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά 

και μια σαφής περίπτωση για την ενεργοποίηση του μηχανισμού του  συλλογικής 

ασφάλειας. Όμως η συλλογική αντιμετώπιση από τις δυτικές μεγάλες δυνάμεις 

περιορίστηκε  διπλωματικά και ηθικά σε δηλώσεις αγανάκτησης αλλά τελικά 

χαρακτηρίστηκε από σαφή  αδράνεια και έλλειψη πλήρους αποφασιστικότητας.  

Από την άλλη, ο Χίτλερ επιδόθηκε σε μια σειρά από προκλητικές ενέργειες στις 

οποίες η Δύση αντέδρασε μειλίχια υπό το πέπλο του κατευνασμού και με την ελπίδα 

αποτροπής ενός πολέμου. Η Συνθήκη των Βερσαλλιών  καταπατήθηκε απροσχημάτιστα 

με την παράβαση των ρητρών αφοπλισμού μέσω της επανενεργοποίησης της Luftwaffe116 

και την επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης, ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής του 

επανεξοπλισμού και της στρατικοποίησης της Γερμανίας.  Ακολούθησε σύντομα η 

ανακατάληψη της Ρηνανίας, τον Μάρτιο του 1936, και η δημιουργία του «μεγαλύτερου 

γερμανικού Ράιχ» με το  «Anschluss» με την Αυστρία μόλις δύο χρόνια αργότερα να 

επισφραγίζει τη ζοφερή και απειλητική κατάσταση.117 Ο Χίτλερ στη συνέχεια στράφηκε 

προς την Ανατολή και τη Σουδητία της Τσεχοσλοβακίας, σηματοδοτώντας την έναρξη 

μιας διαδικασίας η οποία οδήγησε στην αγνόηση  των συμφωνιών του Μονάχου, 

προκαλώντας τον Τσόρτσιλ να σχολιάσει ότι οι σύμμαχοι έχουν να επιλέξουν μεταξύ 

ντροπής και  πολέμου. 

Αυτό ήταν πραγματικά το τέλος μιας εποχής στην οποία οι ελπίδες και οι 

φιλοδοξίες εκείνων που υπέστησαν τα δεινά του Μεγάλου Πολέμου και βάσισαν  την 

πίστη τους σε μια νέα μορφή διεθνών σχέσεων στο πλαίσιο της Κοινωνίας των Εθνών, 

ναυάγησαν λόγω της επιθετικότητας και του επεκτατισμού και λόγω  της απροθυμίας των 

ηγετών για την ενδυνάμωση ενός συστήματος για το οποίο αγωνίστηκαν να 

δημιουργήσουν. Το πνεύμα του αφοπλισμού, η ειρηνική επίλυση των διαφορών, τα 

σύμφωνα μη επίθεσης και η εκτός νόμου πρακτική του πολέμου καθώς και το πνεύμα για 

                                                           
116 Η γερμανική πολεμική αεροπορία 
117 Στο ίδιο, σελ. 102 
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συλλογική ασφάλεια επισκιάστηκαν από την αδυσώπητη πορεία προς μια ανοιχτή 

αναμέτρηση με τις φασιστικές δυνάμεις. 

Εν μέσω αυτής της πλήρους κατάρρευσης των ιδεαλιστικών αρχών και των θεσμών 

της εποχής του μεσοπολέμου, έχουμε το ξέσπασμα του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου που 

αφενός συνέβαλε και σήμανε το τέλος αυτής της εποχής, αφετέρου σήμανε ηχηρά το 

ξέσπασμα του Β’ΠΠ  τον Σεπτέμβριο του 1939. Οι  διεθνείς αντιδράσεις για τον πόλεμο 

στην Ισπανία, διακρίνεται από την στάση των Δυτικών δημοκρατιών, όπως της Μεγάλης 

Βρετανίας, τη Γαλλίας και των ΗΠΑ, σε μια πολιτική μη επέμβασης με την ελπίδα της 

διατήρησης μιας ευρωπαϊκής ισορροπίας ισχύος.  

Το διεθνές πλαίσιο μέσα στο οποίο έλαβε χώρα ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 

μπορεί να διαιρεθεί σε τρία ξεχωριστά στάδια: Πρώτον, η περίοδος της γερμανικής 

Κατοχής. Δεύτερον, το τέλος του πολέμου και η απελευθέρωση. Τρίτον, η εξασθένιση της 

βρετανικής επιρροής και η ανάδειξη των ΗΠΑ ως παρεμβατική νέα υπερδύναμη. Είναι η 

τρίτη φάση αυτή  που αποκτά έντονο ενδιαφέρον αφού άμεσα  υποδεικνύει την αρχή μιας 

νέας εποχής στις διεθνείς σχέσεις.  Όπως και στην περίπτωση της Ισπανίας, η τρίτη αυτή 

φάση της ελληνικής σύγκρουσης αποτελεί επίσης μέρος μιας  περιόδου απογοήτευσης. Σε 

αυτή την περίπτωση η απογοήτευση προήλθε από την αδυναμία να επιτευχθεί μια ισόνομη  

και βιώσιμη συμμαχία των δυτικών με τον πρώην σύμμαχο, την ΕΣΣΔ, για το μέλλον της 

Γερμανίας και της Ευρώπης γενικότερα. 

Αυτή η απογοήτευση  μετριάστηκε από την αισιοδοξία που προέκυψε λόγω  του 

Χάρτη του Ατλαντικού και του νεοσύστατου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που σκοπό 

είχαν να θέσουν σε ορθολογικές βάσεις  όλα εκείνα τα στοιχεία της διεθνούς συνεργασίας, 

του διεθνούς δικαίου και της συλλογικής ασφάλειας. Στοιχείων που είχαν αποτύχει τόσο 

οικτρά να λειτουργήσουν στη δεκαετία του 1930. Επίσης, συνοδεύτηκε από μια έντονη 

αποφασιστικότητα που εμφανίστηκε στις δυτικές δυνάμεις, και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, για την 

υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και θεσμών όπου κρίθηκε δυνατόν  αν όχι  

απαραίτητο με την στρατηγική των μαζικών αντιποίνων. Οι εμπειρίες όμως στη Γιάλτα και 

το Πότσνταμ στις διαπραγματεύσεις με την ΕΣΣΔ ήταν οι πρώτες ενδείξεις για το 

αγεφύρωτο χάσμα  που θα προέκυπτε και θα χαρακτήριζε τον Ψυχρό Πόλεμο.118 

Η κλιμακούμενη Σοβιετική αδιαλλαξία για το μέλλον της Γερμανίας και μια σειρά 

από άλλα περιφερειακά ζητήματα σταδιακά ενίσχυαν αυτές τις ενδείξεις. Η επίλυση του 

θέματος της πολωνικής κυβέρνησης και γενικά οι ελεύθερες εκλογές στην Ανατολική 

                                                           
118 Στο ίδιο, σελ 99-101 
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Ευρώπη ήταν μεγάλα σημεία τριβής, όπως ήταν και η αυξανόμενη σοβιετική πίεση για να 

προκύψει μια επανεξέταση των διατάξεων της Συνθήκης του Μοντρέ (1935) που ρύθμιζαν 

το διάπλου των Δαρδανελίων. Επιπλέον, οι σοβιετικές ενέργειες στο Ιράν έδειχναν ότι η 

νέα  αναδυόμενη αντίπαλος (ΕΣΣΔ) δεν θα διστάσει να κάνει χρήση βίας για την επίτευξη 

των στόχων της. 

Ως εκ τούτου, έγινε όλο και πιο εμφανές στη Δύση, ότι η ιδεαλιστική εξωτερική 

πολιτική θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα που είχε η 

στρατηγική κατευνασμού κάποια χρόνια νωρίτερα απέναντι στον Άξονα, αν δεν 

συνοδευόταν από μια ξεχωριστή φυσική δέσμευση για δράση. Παραχωρήσεις θα πρέπει να 

γίνονται προκειμένου να τηρούνται προβλέψεις για την ισορροπία ισχύος στο πλαίσιο 

συμφωνιών  που είχαν επιτευχθεί με την ΕΣΣΔ στις συνεδριάσεις στη Γιάλτα και το 

Πότσνταμ, και που  οριοθετούσαν  διακριτές σφαίρες επιρροής. Οι ανάγκες για την 

ασφάλεια είχαν διαβρώσει τις  ιδεαλιστικές αρχές που κυριάρχησαν στην εξωτερική 

πολιτική των ΗΠΑ - τον εγγυητή των δυτικών συμφερόντων - και προοδευτικά οι δυτικοί 

ηγέτες πείστηκαν ότι οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να επιδιώκονται με την 

ηθική της ισχύος και όχι μόνο με ηθικές  αρχές ή μόνο με την ισχύ. Αυτή η ισχύς θα πρέπει 

να εφαρμόζεται επιλεκτικά στην υπεράσπιση των συμφερόντων και αρχών,  παρά ταύτα 

δεν θα υπήρχε δισταγμός αν προέκυπτε η ανάγκη να γίνει χρήση της ενάντια σε μια 

αναδυόμενη σοβιετική απειλή.119 

Αυτό ήταν το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία 

φάση του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Ήταν η αρχή μιας νέας εποχής στην οποία η 

βρετανική ισχύς βρισκόταν σε ύφεση, έτοιμη να  αντικατασταθεί από την αμερικανική ενώ 

η Σοβιετική Ένωση  αναδυόταν ως μια αντίπαλος τόσο ισχυρή και απειλητική, όπως οι 

πρόσφατα ηττημένες δυνάμεις του Άξονα κάποια χρόνια πριν. Ήταν μια εποχή κατά την 

οποία εκείνοι που είχαν πολεμήσει για ένα πιο ελεύθερο και πιο δίκαιο διεθνές περιβάλλον 

στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήρθαν αντιμέτωποι με το ξημέρωμα μιας νέας 

αντιπαράθεσης που θα χωρίσει τον πλανήτη στα δύο, για περισσότερα από πενήντα 

χρόνια. Ήταν μια εποχή στην οποία η ισχύς  θα έπρεπε να θεωρείται έγκυρη, αξιόπιστη και 

πολύτιμο εργαλείο στην τέχνη της πολιτικής  στην οποία ο ρεαλισμός θα αντικαθιστούσε 

τον ιδεαλισμό ως βάση για την εξωτερική πολιτική στην επιδίωξη  της παγκόσμιας τάξης 

και της σταθερότητας του διεθνούς συστήματος. 

                                                           
119 Wilson,P., The Myth of the First Great Debate, NY, Review of International Studies, 1998, p. 12 
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  Η αντίδραση των μεγάλων διεθνών παραγόντων στο ξέσπασμα του εμφυλίου 

πολέμου στην Ισπανία ήταν ανάλογη  με τον τρόπο που κάθε ένας από τους διεθνείς 

δρώντες της εποχής έβλεπαν τη συγκεκριμένη κρίση κατά το χρόνο που αυτή διαρκούσε.. 

Σύμφωνα με τον Hugh Thomas, « ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος παρέμεινε  όλο το 1937 

η κύρια διεθνής κρίση, ένα ενοχλητικό αγκάθι για τις δυτικές δυνάμεις και μια ευκαιρία 

για τους δικτάτορες Ιταλίας και Γερμανίας».120 

Η αντίδραση του Χίτλερ και του Μουσολίνι στο ξέσπασμα των εχθροπραξιών στην 

Ισπανία, και στα αιτήματα του Φράνκο για στρατιωτική βοήθεια, ήταν άμεση και 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες πολιτικές τους, καθ 'όλη τη δεκαετία του 1930. Οι λόγοι για 

την παρέμβαση του Άξονα εξηγούνται από την αντίληψη  του οπορτουνισμού που 

χαρακτήριζε  Μουσολίνι και Χίτλερ. Για  την Ιταλία, ένα  φίλιο  καθεστώς στην Ισπανία 

όχι μόνο θα παρέχει μια άλλη πιθανή σύμμαχο στη γενική ευρωπαϊκή ισορροπία 

δυνάμεων, αλλά και  θα ενίσχυε τις προσπάθειες του Μουσολίνι να αναζωπυρώσει την 

ιταλική ηγεμονία στη Μεσόγειο και στην πραγματοποίηση του ονείρου του  για την 

ίδρυση  της Mare Nostrum  (η δική μας θάλασσα). Τα κίνητρα του Χίτλερ για την εμπλοκή 

στην Ισπανία ήταν πολλαπλά και κυριαρχούνται από την επιθυμία να δει ένα φιλικό 

καθεστώς στη Μαδρίτη, που θα μπορούσε να προσφέρει έναν ακόμη κρίκο στη φασιστική 

αλυσίδα περικυκλώνοντας ολοσχερώς  τη Γαλλία. Μια φιλο-γερμανική κυβέρνηση στη 

Μαδρίτη θα ήταν  ένα μόνιμο αγκάθι στα πλευρά της Γαλλίας, πολιτικά, οικονομικά και 

στρατιωτικά, και θα μπορούσε να έχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα για την 

αποσταθεροποίηση της μάλλον ήδη ασταθούς κυβέρνησης του Λεόν Μπλουμ. 

Ως δευτερεύουσες εκτιμήσεις για τη γερμανική εμπλοκή, αποτελούν η επιθυμία να 

υφίσταται ένα φιλικό καθεστώς ελέγχου των Στενών του Γιβραλτάρ, η πρόσβαση στον 

ισπανικό ορυκτό πλούτο και τις  άλλες  πρώτες ύλες, καθώς και ένα χρήσιμο πεδίο 

προετοιμασίας και δοκιμών για τον γερμανικό πολεμικό εξοπλισμό και των στρατιωτικών 

τακτικών. Συνολικά, οι ενέργειες της  Γερμανίας ήταν σε μεγάλο βαθμό ταυτόσημες με 

όλες τις άλλες προκλητικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 

1930 με απώτερο σκοπό  την αποσταθεροποίηση της ευρωπαϊκής διεθνούς τάξης και της 

δομής του διαμορφωμένου διεθνούς συστήματος που παγιώθηκε στις Βερσαλλίες το 1919.  

Η αντίδραση της ΕΣΣΔ στην Ισπανία έχει περιγραφεί ως «ανιδιοτελής διεθνισμός». 

Στην πραγματικότητα όμως, ο Στάλιν προέβη σε μια πολύπλοκη και παράτολμη πράξη 

μεταξύ μιας επίσημης πολιτικής μη παρέμβασης και μιας στρατηγικής υποδόριας 

                                                           
120  103 Economedis,Sp.,  The Greek and the Spanish Civil Wars: A comparison, Civil Wars Journal, Routledge, 
V3, London, 2005, p.103 



- 69 - 
 

υπόθαλψης των ιδεολογικών ευαισθησιών του αριστερού κινήματος τόσο στο εσωτερικό 

της χώρας του αλλά και πέραν των συνόρων αυτής.  Το σοβιετικό καθεστώς «υπέκυψε» 

στη βούληση των εργαζομένων της Σοβιετικής Ένωσης σύμφωνα με την  οποία η ΕΣΣΔ 

οφείλει να μην  κάνει τίποτα λιγότερο από το καθήκον της που είναι η παροχή κάθε 

δυνατής βοήθειας προς τις επαναστατικές μάζες της Ισπανίας. 

Ενισχύσεις πράγματι ρέουν από την ΕΣΣΔ στους  ισπανούς Δημοκρατικούς τόσο 

από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού με τις Διεθνείς Ταξιαρχίες αλλά και με 

στρατιωτικό υλικό σε τεράστιες ποσότητες. Στην ουσία, η πολιτική του Στάλιν δεν 

γεννήθηκε από ιδεαλισμό, αλλά μάλλον από μια βαθιά επιθυμία να διασφαλιστεί ότι η 

Γαλλία, ένας πιθανός σύμμαχος ενάντια στην αυξανόμενη γερμανική απειλή, θα 

προστατευόταν από την απειλή του φασισμού στη γειτονική Ισπανία. Βασική θέση του 

ήταν η  διατήρηση της ισορροπία ισχύος στην Ευρώπη. 

Και ήταν αυτή η ισορροπία δυνάμεων που χαρακτήρισε τις πολιτικές των δύο 

άλλων μεγάλων δυτικών ευρωπαϊκών δρώντων, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. 

Το μεγαλύτερο μέρος  της πολιτικής της Βρετανίας αναλώθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής 

της μη Παρέμβασης που συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 1936. Αυτή ήταν μια επιτροπή που 

αποτελούταν από 27 κράτη μέλη με τα καθήκοντα της παρακολούθησης του 

λαθρεμπορίου όπλων, αποκάλυψης παραβιάσεων του εμπάργκο όπλων και τη δημιουργία 

γενικών μέτρων για την πρόληψη  ξένης επέμβασης στην Ισπανία. Με λίγα λόγια, ο κύριος 

στόχος των μέτρων αυτών ήταν να περιοριστεί η σύγκρουση στην Ισπανία, περιορίζοντας  

την πιθανότητα ενός γενικού ευρωπαϊκού πολέμου που θα προέκυπτε από αντίπαλες ξένες 

επεμβάσεις, και να αναδειχθεί μια  δράση σε διεθνές επίπεδο που στην ουσία όμως 

παρέμενε αναιμική και ασαφής.121 Η βρετανική στάση στον πόλεμο στην Ισπανία, και η 

επακόλουθη παρέμβαση από τη Γερμανία και την Ιταλία, χαρακτηρίζεται  ως υποτονική 

υπό την ευρύτερη ομπρέλα του κατευνασμού.  Ωστόσο, υπήρχαν πολλές διαιρέσεις στο 

βρετανικό πολιτικό κατεστημένο ως προς το ποια πορεία δράσης θα έπρεπε να 

ακολουθηθεί. Η βρετανική δεξιά είδε τους εθνικιστές στην Ισπανία ως αντι-μπολσεβίκους 

αντεπαναστάτες που, αφορούσαν στην εσωτερική πολιτική της Ισπανίας και δεν είχαν 

επιθετική φασιστική τάση  για την αναθεώρηση του διεθνούς συστήματος. Πολλοί στο 

Εργατικό Κόμμα, μίλησαν ανοιχτά ενάντια στον Φράνκο και διεθνείς συμμάχους του, και 

κάλεσαν για την πώληση  βρετανικών όπλων προς τους Δημοκρατικούς  υποστηρίζοντας  

την άμεση παρέμβαση στον ισπανικό εμφύλιο. 

                                                           
121 Στο ίδιο, σελ 103 
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Ωστόσο, για την πλειοψηφία  της βρετανικής Βουλής  η πολιτική της  κυβέρνησης  

Μπόλντγουιν, η οποία υποστήριξε τη μη επέμβαση αλλά ένα σταθερό επιβληθέν embargo  

προστατευόμενο και  αστυνομευμένο από όλες τις πλευρές,  έγινε αποδεκτή. Ουσιαστικά, 

η Βρετανία ήθελε μια μετριοπαθή λύση  και μια  διαπραγματεύσιμη ανακωχή που δεν θα 

απειλούσε τα συμφέροντά της. Το μεγάλο αίνιγμα που αντιμετώπισε η Βρετανία ήταν ότι 

μια νίκη των Δημοκρατικών, κάτι για το οποίο υπήρχε ο φόβος, θα σήμαινε μια νίκη για 

τον μπολσεβικισμό, που θα μπορούσε να διαχυθεί και στη Γαλλία, και αυτό θα 

αποσταθεροποιούσε τις σχέσεις της με τη Βρετανία και συνάμα θα αποδυνάμωνε τη 

συμμαχική στάση ενάντια στην αναδυόμενη ναζιστική απειλή. Από την άλλη, μια νίκη των 

εθνικιστών θα έθετε σε ευθεία αμφισβήτηση  την κυριαρχία της βρετανικής ναυτιλίας και 

των θαλασσίων γραμμών συγκοινωνιών στη Μεσόγειο. Παρά το γεγονός ότι αντιμέτωποι 

με ζητήματα  συνείδησης και θεμελιωδών αρχών, αφού μια δημοκρατικά εκλεγμένη 

κυβέρνηση δεχόταν επίθεση από μέσα και με εξωτερική υποστήριξη αντιπάλων της η 

Βρετανία εφαρμόζει  ρεαλιστική πολιτική θέτοντας σε προτεραιότητα τα δικά της 

αποκλειστικά συμφέροντα. Αυτό που διακυβευόταν δεν ήταν οι αρχές του διεθνούς 

δικαίου και της ειρήνης, αλλά  το γεγονός ότι οποιαδήποτε άμεση εμπλοκή θα μπορούσε 

να οδηγήσει στη διαίρεση της Ευρώπης σε δύο διακριτά μπλοκ και ακόμα πως μια σαφής 

απειλή θα αναδυόταν για τη βρετανικά υψηλή στρατηγική . Το περιβόητο κάλεσμα στα 

όπλα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αντικαταστάθηκε από την υπεράσπιση στενών 

εθνικών συμφερόντων, παρά την επιτακτική απαίτηση της κοινής γνώμης για δράση και 

υπεράσπιση των δυτικών αρχών στον ισπανικό εμφύλιο. 

Το εθνικό συμφέρον επικράτησε και στην πολιτική στάση των  ΗΠΑ και της 

Γαλλίας. Οι ΗΠΑ,  σε μια φάση συνειδητού απομονωτισμού δεν έπαιξαν κανένα 

ουσιαστικό επίσημο ρόλο στην ισπανική σύγκρουση, παρά το γεγονός ότι αποτελούσαν 

μια πλούσια  αγορά όπλων  που οι αντιμαχόμενοι  στον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο θα  

προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν. 

Η θέση της Γαλλίας ήταν πολύ πιο ευαίσθητη, από γεωγραφική αλλά και από 

πολιτική άποψη. Η Γαλλία υπό την πρωθυπουργία του Λεόν Μπλουμ και τη δική του 

κυβέρνηση  Λαϊκού Μετώπου βρισκόταν υπό τεράστια πίεση της κοινής γνώμης για 

άμεση συνδρομή στον αγώνα των Δημοκρατικών. Στρατηγικά, αν οι εθνικιστές στην 

Ισπανία επικρατούσαν, η Γαλλία θα  περιβαλλόταν από τρεις φασιστικές δυνάμεις, ως εκ 

τούτου, η αρχική αντίδραση της Μπλουμ ήταν η  απόφασή του να επιτρέψει την  πώληση 

όπλων στους ομοϊδεάτες του Δημοκρατικούς. Η απόφαση αυτή σχεδόν αμέσως 

ανακαλέστηκε υπέρ της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου κράτους. 
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Απόφαση  εντελώς   παράδοξη για τους  ισπανούς  Δημοκρατικούς που είχαν προστρέξει 

για βοήθεια στην φίλια κυβέρνηση Μπλούμ.  Τελικά, κάτω από φοβερές πιέσεις από τη 

γαλλική αντιπολίτευση και τα στρατηγικής φύσης επιχειρήματα με τα οποία η βρετανική 

κυβέρνηση κυριολεκτικά βομβάρδιζε την γαλλική ηγεσία, ο Μπλουμ υποχώρησε 

συνεχίζοντας το δρόμο της ουδετερότητας, της μη παρέμβασης και της μη πώλησης όπλων  

στην Ισπανία. 

Έτσι, ενώ οι εκλεγμένοι Δημοκρατικοί στην Ισπανία είχαν νομικά το δίκαιο, με το 

μέρος τους, καθώς επίσης και μια συνεχώς διογκούμενη  δημόσια υποστήριξη μεταξύ των 

κοινωνιών των δημοκρατικών χωρών της  Ευρώπης, η στήριξη από τις επίσημες δυτικές 

δυνάμεις δε φαινόταν επικείμενη. Αυτό ήταν μια σαφής ένδειξη ότι οι δυτικές δημοκρατίες 

είχαν εγκαταλείψει τις ιδεαλιστικές πολιτικές της μεσοπολεμικής περιόδου υπέρ της 

επιστροφής στον ρεαλισμό και την ισορροπία της πολιτικής ισχύος. Στην πραγματικότητα 

σήμαινε το οριστικό τέλος μιας εποχής στο πως  λειτουργούσαν οι  διεθνείς  σχέσεις μέχρι 

τότε. 

Η διεθνής απάντηση στο ξέσπασμα της εμφύλιας διαμάχης  στην Ελλάδα είναι 

αρκετά γνωστή. Το ζήτημα ήταν ότι έναντι στον ενδεχόμενο κομμουνιστικό επεκτατισμό 

που υπόθαλψε η ΕΣΣΔ, θα έπρεπε η Ελλάδα να αμυνθεί και να υποστηριχθεί σθεναρά. 

Αλλά η παρέμβαση των δύο βασικών δυτικών παραγόντων, Μεγάλης Βρετανίας και   

ΗΠΑ, καθορίστηκε από τα στενά τους εθνικά συμφέροντα και την αντίληψη που 

αποκρυστάλλωναν οι πολιτικές τους ελίτ στη θέα της αναδυόμενης σοβιετικής απειλής ως 

προσλαμβάνουσα στο υπό διαμόρφωση διεθνές μεταπολεμικό σύστημα. Ήταν η αυγή μιας 

νέας εποχής, στην οποία η ισχύς θα έπρεπε να απαντάται  με ισχύ  για την υπεράσπιση των 

καθορισμένων σφαιρών επιρροής, και ο πολιτικός ρεαλισμός θα αποτελούσε το ρεύμα 

πολιτικής σκέψης μετά τον Β’ΠΠ. Έτσι η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών στην 

περιφέρεια της σφαίρας επιρροής θα ήταν ένα παράπλευρο όφελος. Τέτοιας φύσης όφελος 

ήταν και η διατήρηση της Ελλάδας στο δυτικό στρατόπεδο. 

Ο τρίτος σημαντικός, αν και λιγότερο εμπλεκόμενος διεθνής παράγοντας στον 

ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο, δηλαδή η ΕΣΣΔ, κατανόησε και ενστερνίστηκε αυτή τη 

γραμμή δράσης, όπως αποδείχτηκε, στην  αποστροφή του  Στάλιν για «ρεαλισμό» και 

«οπορτουνισμό».  Ο George Kennan122 αντιλαμβάνεται το σκεπτικό των σοβιετικών και  

εγκαινιάζει ο ίδιος τη στρατηγική της ανάσχεσης για τις ΗΠΑ. Η στρατηγική αυτή θα 

εφαρμοστεί πλήρως έναντι στη Σοβιετική στάση στην ελληνική περίπτωση. Ο Στάλιν ήταν 

                                                           
122 Αμερικανός διπλωμάτης και ιστορικός (1905-2004) 



- 72 - 
 

ένας καιροσκόπος, πρόθυμος να εκμεταλλευτεί με το βέλτιστο τρόπο οποιαδήποτε 

αδυναμία ή κενό που θα παρουσίαζε η  Δυτική συμμαχία, αλλά επίσης είχε ενστερνιστεί  

τον πολιτικό ρεαλισμό και το στάτους που εξέφραζε την ισορροπία ισχύος και που 

εδραζόταν και εξαρτιόταν από τις ήδη προκαθορισμένες και συμφωνημένες σφαίρες 

επιρροής.123 

Στην ελληνική περίπτωση, ο Στάλιν είχε συμφωνήσει με τον Τσώρτσιλ στη 

«συμφωνία των ποσοστών»  και δεν ήταν πρόθυμος να υπονομεύσει τα δικά του οφέλη 

στην Ανατολική Ευρώπη από μια σαφή παρέμβαση για να προσαρτήσει και την Ελλάδα  

προκαλώντας τους αμερικανούς που εκείνη τη στιγμή πίστευαν και όντως υπερείχαν 

σχεδόν σε όλους τους συντελεστές ισχύος σε σχέση με την ΕΣΣΔ.  Η ΕΣΣΔ δεν θα 

παρενέβαινε  άμεσα σε έναν εμφύλιο πόλεμο στον οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπίσει το 

μεγάλο της αντίπαλο (ΗΠΑ), ανεξάρτητα από την επιθυμία να υπερασπιστεί 

«επαναστάτες» ομοϊδεάτες της, και ειδικά στη συμφωνημένη σφαίρα επιρροής του 

αντιπάλου της. Ήταν η απόδειξη ότι ο Στάλιν εφάρμοσε μια ρεαλιστική εξωτερική 

πολιτική στο ζήτημα της Ελλάδας. 

Ο ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας στον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο ήταν παρόμοιος 

με  αυτόν των ΗΠΑ. Αρκεί να πούμε ότι η βρετανική εμπλοκή  στα ελληνικά ζητήματα  

πάντα κυριαρχούταν και καθοριζόταν από την εξυπηρέτηση των βρετανικών συμφερόντων 

πρωτίστως. Η υπεράσπιση της δημοκρατίας και η προστασία του ελληνικού λαού έπαιζαν 

πάντοτε ένα σημαντικό αλλά δευτερεύοντα ρόλο. Κατά τους πρώτους δύο «κύκλους» του 

ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, ο ρόλος της Βρετανίας ως η κυρίαρχη ξένη δύναμη που 

ενεπλάκη,  ήταν κρίσιμος  για  τα γεγονότα που ακολούθησαν. Η παρέμβαση αυτή έλαβε 

τη μορφή της βρετανικής βοήθειας προς τις αντιστασιακές οργανώσεις, οι οποίες  πολύ 

γρήγορα κατέληξαν να μάχονται η μία την άλλη με τέτοια ένταση όπως μάχονταν τις 

γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Ο ρόλος των βρετανών ήταν αρχικά καθοδηγητικός με 

ταυτόχρονη παροχή πολεμικού υλικού για επιχειρήσεις εναντίον των  δυνάμεων του 

Άξονα, χωρίς πολιτική διάκριση απέναντι στις αντιστασιακές οργανώσεις . Ο βασικός 

στόχος αυτής της πολιτικής ήταν να υποστηριχθεί οποιαδήποτε ενέργεια από τον 

οποιοδήποτε που θα ήταν σε θέση να επιφέρει πλήγματα στις γερμανικές δυνάμεις. Το ίδιο 

έγινε και στη Γιουγκοσλαβία με τους παρτιζάνους του Τίτο.  Οι  ιδεολογικές διαφορές 

είχαν παραμεριστεί στο όνομα του σκοπού που δεν ήταν άλλος από την επικράτηση και τη 

νίκη απέναντι στη χιτλερική Γερμανία. Συμπερασματικά, οι βρετανοί βρέθηκαν να 

                                                           
123 Atcheson,Dean, Present at the Creation, NY, Norton, 1969, p. 219 
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υποστηρίζουν ομάδες όπως το ΕΑΜ για  βραχυπρόθεσμους στρατιωτικούς σκοπούς και να 

επιδιώκουν ταυτόχρονα την καταστολή  τους  προς όφελος μακροπρόθεσμων πολιτικών 

στόχων. Κατά συνέπεια, για τη βραχυπρόθεσμη ισορροπία ισχύος, οι Βρετανοί ήταν 

έτοιμοι να στηρίξουν στρατιωτικά οποιαδήποτε βιώσιμη ομάδα αντίστασης, ενώ, 

μακροπρόθεσμα, η μεταπολεμική ισορροπία δυνάμεων υπαγόρευε την υποστήριξη των  

πολιτικά φίλιων πολιτικών ελίτ. Αυτό σηματοδοτήθηκε, φυσικά, από τις ενέργειες των 

Βρετανών κατά τη διάρκεια του λεγόμενου δεύτερου γύρου του ελληνικού Εμφυλίου 

Πολέμου στον οποίο  αντιμετώπισαν τις δυνάμεις της αριστεράς,  εξασφαλίζοντας ότι η 

εξουσίας στην Αθήνα δε θα περιερχόταν στους κομμουνιστές. Αυτό που διακυβευόταν για 

τη Βρετανία δεν ήταν απλώς η ευημερία μιας χώρας και του λαού της, για την οποία 

υπήρχε  θαυμασμός και σεβασμός για τη λαμπρότητα της αρχαίας παράδοσης ή και  του 

σύγχρονου ρόλου της στον αγώνα κατά του Άξονα, αλλά  (όπως είχε παρατηρηθεί 

προηγουμένως σε σχέση με την Ισπανία)  και ένα ζωτικής σημασίας ενδιαφέρον για την 

προστασία της Ανατολικής Μεσογείου και τη στρατηγική της σημασία σε σχέση με τη 

Μέση Ανατολή και την επιβίωση της Βρετανικής  Αυτοκρατορίας ανατολικά του Σουέζ. Η 

Βρετανική επιρροή, παρόλα αυτά σταδιακά εξασθενούσε, όπως αποδεικνύεται από τη 

συνεχή αλληλογραφία μεταξύ Τσώρτσιλ και  Ρούσβελτ, και τις συνεχείς απαιτήσεις του 

πρώτου για την υποστήριξη από τις ΗΠΑ στο ελληνικό ζήτημα. Στην πραγματικότητα, αν 

δεν υπήρχε η ενεργός συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη μεταφορά 

βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα, τα γεγονότα του  Δεκεμβρίου 1944 θα είχαν 

λάβει μια εντελώς διαφορετική τροπή. 

Μεταξύ Δεκεμβρίου 1944 και της διακήρυξης του δόγματος Τρούμαν το Μάρτιο 

1947, όταν οι ΗΠΑ τελικά ανέλαβαν το ρόλο  της κύριας ξένης παρεμβατικής δύναμης 

στην Ελλάδα, οι αμερικανοί  αντιλήφθηκαν  πως ο εμφύλιος στην Ελλάδα δεν ήταν μια 

απλή σύγκρουση μεταξύ δημοκρατικών και μοναρχικών όπως είχε απεικονιστεί στο 

παρελθόν, αλλά μια σύγκρουση που λάμβανε χώρα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αλλαγής  

του διεθνούς συστήματος στο οποίο η Σοβιετική Ένωση, και ως εκ τούτου ο 

κομμουνισμός, αναδυόταν ως ορατή απειλή. Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών η 

Ελλάδα είχε αναχθεί σε κρίσιμο προπύργιο προάσπισης της δημοκρατίας στην 

αντιμετώπιση του κομμουνισμού. Σύμφωνα με τα λόγια της Dean Acheson, «Όπως μήλα 

σε ένα βαρέλι που έχουν μολυνθεί από ένα σάπιο  ... η διαφθορά στην Ελλάδα θα μολύνει 

το Ιράν και όλους προς την Ανατολή. Θα μεταφέρουν τη μόλυνση στην Αφρική ... και 
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προς την Ευρώπη μέσω της Ιταλίας και της Γαλλίας, που ήδη απειλούνται από τα 

ισχυρότερα κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης».124 

Οι ΗΠΑ,  που είχαν μέχρι τότε επικρίνει τον βρετανικό ιμπεριαλισμό και την 

αποικιοκρατία στην Εγγύς Ανατολή, πήραν το μανδύα του προστάτη στις περιοχές 

γεωστρατηγικής σημασίας, υποσκελίζοντας τη βρετανική κυριαρχία και επιρροή  

θεωρώντας πως η Ελλάδα αποτελούσε το ιδανικό έδαφος για τη στρατηγική αντιπαράθεση  

με την ΕΣΣΔ.  

Αυτό που ακολούθησε  το Δόγμα Τρούμαν, ήταν μια τεράστια οικονομική και 

στρατιωτική προσπάθεια των ΗΠΑ να επικρατήσουν επί  των κομμουνιστικών δυνάμεων 

στην Ελλάδα, και με αυτό τον τρόπο να επιτύχουν μια σημαντική νίκη ενάντια στην 

αντιλαμβανόμενη σοβιετική τακτική επεκτατισμού. Εισερχόμαστε πλέον σε μια εποχή 

κατά την οποία ο ρεαλισμός θα κυριαρχήσει στην εφαρμογή της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής και ως εκ τούτου θα  αποκτήσει, ως ρεύμα πολιτικής σκέψης, μια υπέρμετρη 

επιρροή στο ευρύτερο διεθνές σύστημα. Η αντίληψη της ισορροπίας ισχύος θα 

κυριαρχήσει επί  κάθε  ιδεαλιστικής αρχής. Ο Ψυχρός Πόλεμος έχει ξεκινήσει.  

 

Συμπεράσματα 

 Από ιστορικής πλευράς και παρά τη διαφορετική πορεία τους σε 19ο και αρχές του 

20ο αιώνα, Ελλάδα και Ισπανία παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στους πολιτικούς 

θεσμούς και αρκετά κοινά σημεία στην κοινωνική διάρθρωση καθώς και στις 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Οι όποιες διαφορές στα επίπεδα της εκβιομηχάνισης και 

αστικοποίησης δεν ακυρώνουν βεβαίως την όποια προσπάθεια παράλληλης ανάγνωσης 

της ιστορίας τους. Οι πολιτικοί επιστήμονες θεωρούν την Ελλάδα, την Ισπανία, την 

Πορτογαλία και Ιταλία ως μία ξεχωριστή γεωγραφική και ιστορική οντότητα, αυτής της 

νότιας Ευρώπης, η οποία διαφέρει ως προς την ιστορική εξέλιξη και τα δομικά 

χαρακτηριστικά της από την υπόλοιπη ήπειρο. 125 

 Μολονότι η έρευνα της πολιτικής επιστήμης επικεντρώνεται στη διαδικασία 

εδραίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος στις χώρες αυτές μετά τα μέσα της δεκαετίας 

του 1970, έχει ήδη αρχίσει η προσπάθεια συναγωγής κοινών τόπων που διακρίνεται  από 

μία μακροϊστορική προοπτική. Οι διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας είναι υπαρκτές 

και ασφαλώς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Μεταξύ αυτών οι πλέον 

                                                           
124 Ό.π. σελ 225 
125 Σφήκας, Aθ.,Η Ελλάδα και ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, Αθήνα, Στάχυ, 2000, σελ. 17 
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πασιφανείς είναι: α) η τουρκοκρατία που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

αλυτρωτισμού στην Ελλάδα κατά το πρώτο αιώνα της σύγχρονης ύπαρξής της β) η 

συμμετοχή της Ελλάδας και στους δύο παγκοσμίους πολέμους και η ουδετερότητα της 

Ισπανίας αντίστοιχα γ) η μεγαλύτερη ένταση των αστικών και αγροτικών μεταρρυθμίσεων 

στην Ισπανία δ) το ζήτημα του τοπικού εθνικισμού σε περιοχές της ιβηρικής χώρας και 

ε)οκατά πολύ μεγαλύτερος ρόλος της Εκκλησίας στην Ισπανία σε σχέση με αυτόν που 

διαδραμάτισε η Εκκλησία στην Ελλάδα.  

 Από την άλλη πλευρά, εξίσου σημαντικές και βαρύνουσας αξίας είναι και οι 

ομοιότητες. Έστω και με διαφορετικούς τρόπους- αποικιοκρατικά οι Ισπανοί και 

πολιτισμικά οι Έλληνες- αμφότεροι υπήρξαν και λειτούργησαν ως αγωγοί προβολής της 

ευρωπαϊκής επιρροής στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν δε επήλθε η παρακμή καμία από τις δύο 

χώρες δεν κατάφερε να ανακάμψει. Και οι δύο υπέφεραν από τη σύγκρουση μεταξύ 

παραδοσιακών και εκσυγχρονιστικών δυνάμεων καθώς και από την προσωποποίηση της 

πολιτικής ζωής. Και στις δύο χώρες η μοναρχία έγινε αντικείμενο βίαιης εσωτερικής 

αντιπαράθεσης ενώ ο στρατός επενέβαινε συχνά στην πολιτική. Κατά τις δεκαετίες 1930 

και 1940 γεύθηκαν και  οι δύο τις εμπειρίες της αβασίλευτης δημοκρατίας, της δικτατορίας 

και του εμφυλίου πολέμου. 

 Οι σύντομοι  βίοι της Δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας και της αντίστοιχης 

ελληνικής ήταν διάστικτοι με οικονομικές κρίσεις, κοινωνικές αναταραχές και πολιτική 

αστάθεια. Παρά τα όποια διαλείμματα το δημοκρατικό πολίτευμα υπονομεύθηκε από 

κοινωνικές και οικονομικές συγκρούσεις που τελικά οδήγησαν στις τραγωδίες των 

εμφυλίων.  

 Στην Ελλάδα, λίγο μετά την ανακήρυξη της αβασίλευτης δημοκρατίας 

ολοκληρώθηκε η αγροτική μεταρρύθμιση και η αποκατάσταση των προσφύγων, με 

μακροπρόθεσμο στόχο περισσότερο την εθνική ολοκλήρωση παρά τη γενικότερη 

οικονομική ανάπτυξη. Η προσπάθεια στις αρχές του 1930 καπιταλιστικού εκσυγχρονισμού 

με τη μαζική εισαγωγή κεφαλαίων υπό μορφή δανείων κατέστησαν τη χώρα εξαιρετικά 

ευάλωτη στους κραδασμούς του διεθνούς οικονομικού συστήματος.126 Η εξέλιξη της 

Ελλάδας παρουσίασε ομοιότητες με αυτή της Ισπανίας καθώς η έλευση προσφύγων και η 

επιτάχυνση της εκβιομηχάνισης και αστικοποίησης διεύρυναν την κοινωνική και πολιτική 

υπόσταση της εργατικής τάξης. Αν και η «εθνική» πρόκληση της αριστεράς είχε ήδη 

εμφανισθεί κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, η κοινωνική και καθώς και 

                                                           
126 Ό.π. σελ. 42 
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η πολιτική πρόκληση εμφανίσθηκε στις αρχές του 1930 με αιχμή το ΚΚΕ. Ως τα τέλη του 

1920 οι συνέπειες της εκβιομηχάνισης και η απογοήτευση των αγροτών προκάλεσαν τα 

πρώτα κρούσματα σοβαρών αναταραχών. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 

συνέθλιψε το όνειρο μιας σταθερής βιομηχανικής ανάπτυξης με αποτέλεσμα την εμφάνιση 

ενός έντονα μαχητικού εργατικού κινήματος ενώ οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης 

υπήρξαν ιδιαίτερα επαχθείς για την επιχειρηματική αστική τάξη. Η οικονομική δυσπραγία 

και η ατελέσφορη οικονομική πολιτική φέρνουν στην εξουσία φιλομοναρχική κυβέρνηση. 

Η αποτυχία του πραξικοπήματος το 1935 επεκτείνει την κρατική βία έναντι κάθε 

αντιμοναρχικού πολίτη και η καταστολή μειώνει αισθητά τις αποστάσεις μεταξύ 

δημοκρατικών πολιτών κάθε απόχρωσης.  

 Ενώ η Δεύτερη Ελληνική Δημοκρατία εμφανιζόταν κοινωνικά αδιάφορη έναντι 

των ασθενέστερων τάξεων, η αντίστοιχη  Ισπανική υπέφερε από την ανομοιογένεια των 

πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων που την είχαν εγκαθιδρύσει. Το 

ισπανικό αντιμοναρχικό κίνημα της περιόδου 1929-1931 αντιπροσώπευε μια 

συντονισμένη προσπάθεια αντικατάστασης της καθεστηκυίας τάξης με τη λαϊκή 

κινητοποίηση και την προβολή των μαζών στο πολιτικό προσκήνιο. Εκτός από αγρότες 

και εργάτες, το κίνημα συμπεριέλαβε μικροαστούς, μικροεπιχειρηματίες και εμπόρους που 

πάσχιζαν να κατοχυρώσουν τα συμφέροντά τους μετά από δεκαετίες κοινωνικού και 

πολιτικού αποκλεισμού.  

 Η μαζική πολιτικοποίηση και η πόλωση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο 

εμφυλίων. Αυτό που βασικά διαφοροποιούσε τις δύο περιπτώσεις ήταν το γεγονός ότι οι 

διαδικασίες εξελίχθηκαν με πολύ ταχύτερους ρυθμούς στην Ισπανία. Εκεί η ιδεολογική 

πόλωση εντός πέντε ετών (1931-1936) αποκρυσταλλώθηκε και οξύνθηκε σε τέτοιο βαθμό 

που το ξέσπασμα του εμφυλίου κατέστη αναπόφευκτο. Στην Ελλάδα όπου στη δεκαετία 

του 1930 εμφανίσθηκαν, έστω και αμυδρά, τα αίτια της πόλωσης της επόμενης δεκαετίας, 

το σχίσμα θα αποκρυσταλλωνόταν κατά τη διάρκεια του Β’ΠΠ και της Κατοχής όταν 

ΚΚΕ και ΕΑΜ έγιναν οι φορείς μιας μαζικής πολιτικοποίησης. Ο κοινός τόπος μεταξύ 

των δύο χωρών, τουλάχιστον στη δεκαετία 1930, ήταν διαμάχη κοινωνικού και 

οικονομικού χαρακτήρα για την αναδιανομή του πλούτου. Απλά, στην Ισπανία 

εκφράστηκε με τα όπλα ενώ στην Ελλάδα με βίαιη ανατροπή των κοινοβουλευτικών 

θεσμών. Για τους Έλληνες αστούς πολιτικούς η κοινοβουλευτική δημοκρατία κατέστη 

αναλώσιμη προκειμένου να ανακοπεί το ρεύμα της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Η 

προσπάθεια μάλλον απέτυχε και το λαϊκό ρεύμα με καταλύτη την εμπειρία της Κατοχής 
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και με έντονο ιδεολογικό πρόσχημα  μετατράπηκε σε λαϊκό κίνημα που απαίτησε ριζικές 

τομές  και ανατροπές ακόμα και δια της βίας. 

 Επιπλέον, είναι κρίσιμο να υπομνηθεί ότι η γενικότερη συγκυρία ήταν έτσι κι 

αλλιώς δυσοίωνη και για τις δύο χώρες. Η δεκαετία του 1930 υπήρξε ίσως μοναδική στην 

ευρωπαϊκή ιστορία ως προς την έκταση της οικονομικής κρίσης αλλά και την οξύτητα της 

ιδεολογικής πόλωσης. Η αντιπαλότητα κομμουνισμού και φασισμού μαζί με τα οδυνηρά 

αποτελέσματα της παγκόσμιας οικονομικής κατάρρευσης επιδείνωσαν υποβόσκουσες, 

κοινωνικού χαρακτήρα, συγκρούσεις και οδήγησαν σε εντονότατες πολυδιάστατες κρίσεις. 

Καθώς, τόσο η ένταση όσο και η σοβαρότητα της κρίσης διέφερε στις δύο χώρες, 

διαφορετική ήταν και η αντίστοιχη ένταση και σοβαρότητα της αντίδρασης. Στην Ελλάδα 

η αριστερά αποδείχθηκε πολύ αδύναμη για να ελπίζει στην κατάληψη της εξουσίας αλλά 

αρκετά δυνατή ώστε να μην είναι εύκολο να νικηθεί κατά κράτος στον κοινοβουλευτικό 

στίβο. Στην Ισπανία όταν οι δυνάμεις της αριστεράς επέστρεψαν το Φεβρουάριο του 1936, 

μόνο με χρήση ένοπλης βίας θα απομακρυνόταν από την εξουσία.127  

 Πέρα των προαναφερομένων οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι αυτό που 

διαφοροποίησε περισσότερο τη Β’ Ισπανική Δημοκρατία από τα λιγότερο ή περισσότερο 

σύγχρονα καθεστώτα στην Ελλάδα έγκειται στο γεγονός ότι ο λόγος ύπαρξής της δεν ήταν 

απλά η αλλαγή κάποιων επιφανειακών πολιτειακών και πολιτικών δομών και θεσμών 

αλλά μια ουσιαστική και βαθιά μεταρρύθμιση ολιστικού τύπου και χαρακτήρα. Στο στόχο 

αυτόν, εάν τελικά τον έθεσε ποτέ,  η Β’ Ελληνική Δημοκρατία απέτυχε. Η ελληνική 

πολιτειακή πραγματικότητα δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει επαρκή και ισχυρά λαϊκά 

ερείσματα και στηρίχθηκε στην υπεροχή της αστικής τάξης. Παρέμεινε πολιτικά και όχι 

πάντα στον επιθυμητό βαθμό, κοινωνική δημοκρατία με αμυντικό προσανατολισμό για 

την κυριαρχία της κάνοντας χρήση σε αρκετές περιπτώσεις της κρατικής καταστολής.  

 Εντούτοις, ο κοινός παρονομαστής στην εξέλιξη και των δύο χωρών ήταν η 

αυξανόμενη συμμετοχή των κατωτέρων τάξεων στην πολιτική διαδικασία. Συμμετοχή που 

χαρακτηρίζεται άκρως εκτεταμένη και ανατρεπτική στην Ισπανία, συγκριτικά πιο 

περιορισμένη και μόνο εν δυνάμει απειλητική για το κυρίαρχο σύστημα στην Ελλάδα. 

Στην Ισπανία η ευρεία πολιτικοποίηση των μελών είχε αποκρυσταλλωθεί σε μια 

κοινωνική και πολιτική κρίση η οποία, εφόσον δεν ήταν δυνατόν να επιλυθεί με 

πολιτικούς όρους και μέσα, έπρεπε να επιλυθεί με ταξική πάλη δια του εμφυλίου 

                                                           
127 Στο ίδιο, σελ.61 
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πολέμου.128  Μια ανάλογη διαδικασία μόλις άρχιζε στην Ελλάδα που η επίλυσή της θα 

έπρεπε να αναμένει δέκα χρόνια. Στη χαραυγή του Β’ΠΠ Ισπανία και Ελλάδα θύμιζαν σε 

πολλά η μία στην άλλη, κυρίως όμως η ιστορία τις θέλησε να γίνουν τα χρονικά μεταίχμια 

μιας ολοκληρωτικής μετάβασης και μετασχηματισμού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και 

του τρόπου  σκέψης στη διεθνή πολιτική πραγματικότητα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να καταυγαστούν, μέσα από τη θεωρία του 

φαινομένου του εμφυλίου πολέμου, εκείνες οι συνθήκες που επικρατούσαν και έδρασαν 

καταλυτικά τόσο στο εσωτερικό της Ισπανίας και της Ελλάδας όσο και στο διεθνή 

περίγυρό τους, πριν και κατά τη διάρκεια των εμφύλιων συγκρούσεων που ταλάνισαν τις 

δύο κοινωνίες και σημάδεψαν ανεξίτηλα για πολλά χρόνια μετά την εξέλιξή τους και το 

ρόλο τους ως κρατικές οντότητες στο ευρωπαϊκό στερέωμα.     

Ο Ισπανικός Εμφύλιος σωστά θεωρήθηκε ως η κοινωνική συνέχεια της 

αντιπαράθεσης των «παλιών καθεστώτων» με τα λαϊκά αιτήματα για ριζικές 

μεταρρυθμίσεις. Όμως, μάλλον, ήταν μια επιδοκιμασία της αιματοχυσίας, του θανάτου και 

της καταστροφής από κάθε πλευρά των εμπλεκομένων. Και οπωσδήποτε δεν ήταν απλά 

ένας πόλεμος εντός της Ισπανίας και μεταξύ των Ισπανών. Σε κάθε περίπτωση, ο 

Ισπανικός Εμφύλιος υπήρξε ένας ενδιάμεσος παγκόσμιος πόλεμος και μια πρόβα του 

Β΄ΠΠ, δοκιμάζοντας την πολιτική της ισχύος σε άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενου σε 

αυτόν.  

Παρά το ότι τα αίτια της έναρξης του ελληνικού εμφυλίου είναι ενδογενή, η διεθνής 

συγκυρία αποτελεί σημαντική συνιστώσα τους. Ο εμφύλιος διαπλέχθηκε με τις μεγάλες 

ιδεολογικές αντιθέσεις της ευρωπαϊκής ηπείρου και κλιμακώθηκε εξαιτίας του Ψυχρού 

Πολέμου μεταξύ των πρώην συμμάχων του Β’ΠΠ, για να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις με την 

αποδοχή της αμερικανικής βοήθειας από τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες και με την παγίωση της 

σοβιετικής επιρροής στις χώρες που ελευθερώθηκαν από τον Κόκκινο Στρατό. Ο παγκόσμιος 

διπολισμός παρέσυρε την Ελλάδα στη δίνη μιας πρωτοφανούς σε οξύτητα και κλίμακα 

αντιπαράθεσης, από την οποία δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Οι ηγεσίες όλων των πολιτικών 

παρατάξεων της χώρας φέρουν τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Όχι μόνο γιατί δεν κατάφεραν να 

αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να εξασφαλίσουν ειρηνικό κατευνασμό των 

συγκρούσεων αλλά και γιατί υπολόγισαν ως αποφασιστικό παράγοντα της πολιτικής τους τη 

βοήθεια των ξένων παραγόντων, για την απόκτηση της οποίας επέδειξαν εξαιρετική 

υποχωρητικότητα.  

Η παρούσα εργασία προσέγγισε τις δύο εμφύλιες συρράξεις σε Ισπανία και Ελλάδα και  

ολοκληρώθηκε με μια προσπάθεια συγκριτικής θεώρησής τους πάρα το γεγονός ότι απέχουν 

χρονικά μεταξύ τους μια δεκαετία και διεξήχθησαν υπό διαφορετικές συνθήκες δομικής 

φύσεως του διεθνούς συστήματος, το οποίο επέδρασε άμεσα και έμμεσα αλλά πάντα με κρίσιμο 

τρόπο και στις δύο περιπτώσεις.  
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