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                                             Εισαγωγή 
Λίγα ζητήματα έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τις διεθνείς σχέσεις από την 

αρχαιότητα και άλλα τόσα ζητήματα έχουν πέσει θύματα συχνών παρανοήσεων όσο 

το φαινόμενο του Εμφυλίου Πολέμου και δη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου ή 

Συμμοριτοπολέμου.  Μέσα από αυτό το πλαίσιο θα γίνει μία γενικευμένη μελέτη για 

το πώς οι κοινωνικές μεταβολές σε διεθνές επίπεδο κατάφεραν να φέρουν στην 

επιφάνεια την έξαρση του Ελληνικού Εμφυλίου και πως η ανάπτυξη της δυνάμεως 

της Σοβιετικής Ένωσης με την παράλληλη εξάπλωση της επιρροής της στις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης καθόρισε τον παγκόσμιο χάρτη, καθώς και πως επηρέασε τόσο 

τον ελληνικό λαό όσο και τα λοιπά έθνη που ήρθαν αντιμέτωπα με τον Κομμουνισμό. 

Θα μελετηθεί πως ο «επεκτατισμός» του Κομμουνισμού επηρέασε τα ελληνικά 

ζητήματα, ποια ήταν η παρέμβαση των Άγγλων και πως εντάχθηκαν και στα 

ζητήματα της ελληνικής επικράτειας οι αμερικανικές στρατιωτικές, πολιτικές και 

διπλωματικές κινήσεις. Ο Ελληνικός Εμφύλιος δίχασε σε τρομερό βαθμό τους 

Έλληνες. Ακόμα και σήμερα οι πληγές θεωρούνται «ανοιχτές» και δεν μπορούν 

εύκολα να επουλωθούν. Από την μία μεριά, το ένα στρατόπεδο, οι εθνικόφρονες 

συντηρητικοί, οι βασιλόφρονες και λοιποί Έλληνες οι οποίοι δεν προτίθετο να 

παραδώσουν ούτε μία σπιθαμή της εθνικής επικράτειας, καθώς δίνουν αγώνα υπέρ 

Πίστεως και υπέρ Πατρίδος, προκειμένου να διατηρήσουν τα ιερά και τα όσια του 

Έθνους. Από την άλλη μεριά, το έτερο στρατόπεδο, οι κομμουνιστές και λοιπές 

αριστερές δυνάμεις, πολεμούν λυσσαλέα, πιστοί στις επιδιώξεις της Σοβιετικής 

Ένωσης και τα ιδανικά που εκπορεύονται από την Κομμουνιστική Διεθνή για το 

δρόμο προς τον Σοσιαλισμό και την αταξική κοινωνία. 

      Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, επιχειρείται να ερμηνευτεί το φαινόμενο του 

Ελληνικού Εμφυλίου και τον ρόλο που ανέλαβε η κάθε μία, εκ των τριών, μεγάλη 

δύναμη της εποχής. Στην αρχή θα γίνει μία σύντομη αναφορά σε διάφορες έννοιες οι 

οποίες θα βοηθήσουν στην ερμηνεία της παρούσης εργασίας. Στο Κεφάλαιο Ά θα 

γίνει μία εκτενή αναφορά στον όρο του Ψυχρού Πολέμου, καθώς θα παρουσιαστούν 

τα χαρακτηριστικά του αλλά και τους λόγους από τους οποίους γεννήθηκε η ιστορική 

εκείνη περίοδος. Επιπλέον, θα γίνει μία σύντομη αναφορά στο πως ο Κομμουνισμός, 

κυρίως, στρέφεται ενάντια στη Δημοκρατία αλλά και πως κάνει χρήση της βίας. Στο 

Κεφάλαιο ΄Β γίνεται μία εκτενής μελέτη πάνω στον ελλαδικό χώρο, στο πως ήταν 

κοινωνικά και οικονομικά η Ελλάς λίγο πριν δημιουργηθεί το ΚΚΕ και στο ρόλο που 

διαδραμάτισε εκείνη την περίοδο αλλά και τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης της 

ιδεολογίας του Κομμουνισμού, καθώς και την εξέλιξή του. Στη συνέχεια θα δοθεί 

ιδιαίτερη βάση στο πως ήταν η Ελλάς παραμονές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, πως 

δέχτηκαν οι Έλληνες τον πόλεμο και ποια ήταν η κατάληξη με ημερομηνία την 27 

Απριλίου όταν τάγματα της Βέρμαχτ εισήλθαν στην πόλη των Αθηνών.  

     Στο Κεφάλαιο Γ΄ θα γίνει η παρουσίαση για το πώς ξεκίνησε η Αντίσταση (ένοπλη 

και μη) ποιος ο ρόλος των ξένων δυνάμεων αλλά και το πώς έφτασαν, από την 

αντίσταση που έκαναν κατά τόπους οι διάφορες αντιστασιακές οργανώσεις, να 

συγκρούονται με τον ΕΑΜ- ΕΛΑΣ (1ος Γύρος). Θα γίνει μία εκτενής αναφορά σε 

γεγονότα και ημερομηνίες καθ΄ όλη τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ των 

οργανώσεων, αλλά φυσικά θα αναφερθεί και ο ρόλος που έλαβε το Παλάτι και γενικά 

η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση του Καΐρου, κυρίως κατά την διάρκεια των 
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«Δεκεμβριανών» του 1944 (2ος Γύρος) για να αντιμετωπιστεί η έκρηξη και η έξαρση 

της κομμουνιστικής ανταρσίας, κυρίως στο Κεφάλαιο Δ΄, με την Βρετανική βοήθεια. 

Επιπροσθέτως, στο Κεφάλαιο Ε΄ θα αναφερθούν τα κοινωνικά και πολιτικά 

αποτελέσματα μετά το πέρας της περιόδου των «Δεκεμβριανών», ούτως ώστε να γίνει 

και μία καταγραφή των πεπραγμένων της αιματοβαμμένης, εκείνης, περιόδου και 

στην συνέχεια να γίνει εκτενή συζήτηση για τα γεγονότα που ακολούθησαν στον 

τριετή εθνικό σπαραγμό του 1946-1949 μετά το τέλος των ενεργειών των Ελλήνων 

(Εθνικοφρόνων και Κομμουνιστών) και ξένων (στρατιωτικών και διπλωματών). 

      Εν κατακλείδι, θα ακολουθήσει μία ανακεφαλαίωση των πληροφοριών που 

αναλυτικά αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, ούτως ώστε να γίνει εφικτή και μία περιληπτική έκδοση των όσων 

αναφέρθηκαν στην εργασία. 

 

                                                         Σκοπός  
    Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιαστεί ο Εμφύλιος 

Πόλεμος και δη ο Ελληνικός Εμφύλιος ή Συμμοριτοπόλεμος, ένα φαινόμενο μεγάλων 

διαστάσεων, το πώς εμφανίστηκε και πως εξελίχθηκε και βέβαια το πώς 

αντιμετωπίστηκε η αιματηρή αυτή σύρραξη που είχε ως αποτέλεσμα να αφανιστούν 

εκατοντάδες χιλιάδες ζωές, να χαθούν και να καούν χιλιάδες χωριά, ώστε να ζήσει ο 

ελλαδικός χώρος μία δεκαετία φρικαλεοτήτων και ωμοτήτων (1940-1949).  

 

                                                        Ορισμοί 
      Θα ακολουθήσει μία περιγραφή ορισμένων λέξεων οι οποίες θα προσδιοριστούν 

για να κάνουν την ερμηνεία της εργασίας πιο εύκολη και πιο ενδιαφέρουσα, καθώς 

μέσα από αυτούς τους πραγματεύονται ορισμοί που είναι γνωστοί μέχρι και σήμερα 

τόσο για την διαχρονικότητα τους όσο και για την ιστορική αξία που φέρουν.  

 

                                                   Ψυχρός Πόλεμος 
Ψυχρός Πόλεμος ονομάζεται η από το 1945 και μέχρι το 1989 περίοδος του διεθνούς 

συστήματος , κατά την οποία οι δύο υπερδυνάμεις , οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής (ΗΠΑ) και η ΕΣΣΔ ανταγωνίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο και σε κάθε 

τομέα η μία την άλλη, χωρίς να φτάσουν, άλλοτε από τύχη και άλλοτε από τη σύνεση 

που επέβαλλαν τα πυρηνικά όπλα, στη μεταξύ τους άμεση και ανοιχτή πολεμική 

σύγκρουση.1 

                                                  

                                                  

                                                           
1 Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας, «Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική. Θεωρία Διεθνών Σχέσεων στον 
Ψυχρό Πόλεμο», σελ.21 
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                                                   Εμφύλιος Πόλεμος 
Εμφύλιος είναι ο μη διακρατικός ή ο ενδοκρατικός πόλεμος, ο πόλεμος δηλαδή στον 

οποίο δεν συγκρούονται δύο κράτη, αλλά δύο (και κάποιες φορές παραπάνω) 

παρατάξεις και τις ακολουθούν  και τις υποστηρίζουν πολίτες του ίδιου κράτους. Ας 

σημειωθεί ότι η αναγνώριση μίας σύγκρουσης ως εμφύλιας δεν επηρεάζεται από την 

εμπλοκή ή μη ξένων δυνάμεων ή από το στάτους των εμπόλεμων. Αρκεί τα μέλη τους 

να είναι πολίτες του ίδιου κράτους.2 

 

                                                    Ελληνική Αντίσταση  
Η Αντίσταση δεν ήταν μία ενιαία διαδικασία. Η συνέχιση του πολέμου μετά την 

κατάρρευση του μετώπου και την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα ήταν μία 

σύνθετη υπόθεση με την συμμετοχή διαφορετικών μεταξύ ανθρώπων και ομάδων, με 

πολλά και διαφορετικά κίνητρα, ιδεολογικοπολιτικές στοχεύσεις και κέντρα 

αναφοράς, που πήρε πολλές και διαφορετικές μορφές. Μπορούν να διακριθούν δύο 

ξεχωριστές μορφές αντίστασης: 1)την ατομική και αυθόρμητη από την μία, που ήταν 

άοπλη και περιλάμβανε απόκρυψη, διάσωση και φυγάδευση Βρετανών στρατιωτών 

που είχαν παραμείνει στην Ελλάδα μετά την επικράτηση των δυνάμεων του Άξονα 

και 2)την οργανωμένη, που ήταν ασφαλώς ένοπλη και αφορούσε οργανώσεις όπως 

τον ΕΔΕΣ, την ΕΚΚΑ, τον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, την ΠΑΟ κλπ.3 

 

        Κεφάλαιο Α: Ψυχρός Πόλεμος- Ιστορική Μελέτη 

               Η αφετηρία της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου 
Ο Ψυχρός Πόλεμος προήλθε από δύο διαδικασίες που έλαβαν χώρα γύρω στα μέσα 

του 20ου αιώνα. Η πρώτη ήταν, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η μετατροπή των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ρωσίας στις δύο υπερδυνάμεις με 

αυξημένο το αίσθημα της διεθνούς αποστολής.4 Η δεύτερη ήταν το «ακόνισμα» των 

ιδεολογικών διαφορών του Καπιταλισμού με τους επικριτές του. Αυτά ενεπλάκησαν 

μαζί από την ώρα που εισήλθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

και με την Ρωσική Επανάσταση του 1917, που είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία 

του Σοβιετικού κράτους ως αντίπαλον δέος του Καπιταλισμού.5 Ως αποτέλεσμα του 

                                                           
2 Στάθης Ν. Καλύβας, Νίκος Μαρατζίδης. «Εμφύλια Πάθη: 23+2 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον 
Εμφύλιο», σελ.33  
3 3 Στάθης Ν. Καλύβας, Νίκος Μαρατζίδης. «Εμφύλια Πάθη: 23+2 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον 
Εμφύλιο», σελ.108-111 
4 Δεν πρέπει να παρακάμπτεται το γεγονός ότι οι Σοβιετικοί ως ιδεολογικοί ακόλουθοι της 
Μαρξιστικής- Λενινιστικής θεωρίας, θεωρούσαν την παγκόσμια σύγκρουση μεταξύ Καπιταλισμού και 
Σοσιαλισμού αναπόφευκτη, με απώτερο σκοπό την επικράτηση των Σοσιαλιστών και την επιβολής 
της δικτατορίας του Προλεταριάτου, ώστε να οδηγηθεί η κοινωνία με γοργά βήματα προς το 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της. 
5 Όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις» ο καθηγητής Κουσκουβέλης Ι. 
Ηλίας εξηγώντας ένα από τα επίπεδα της μαρξιστικής θεωρίας: «Με την άνοδο της αστικής τάξης 
έπειτα από τη σύγκρουση που επήλθε με τους φεουδάρχες και εν τέλει επικράτησε, η ανάπτυξη του 
Καπιταλισμού θα είναι ραγδαία και θα επιφέρει αλματώδη άνοδο των παραγωγικών δυνάμεων. 
Όμως, η ταξική φύση του ίδιου του συστήματος και η πολλαπλότητα των αντιθέσεων του θα 
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παγκοσμίου πολέμου και της γενικής «κατάθλιψης», η Σοβιετική Ένωση ως 

εναλλακτική οντότητα δέχτηκε μεγάλη υποστήριξη, αλλά έγινε και ένα σημείο 

αναφοράς για τους εχθρούς και τους αντιπάλους της. Όταν το 1941 η Ένωση 

Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν στον 

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Σοβιετική Ένωση ήταν πιο ισχυρή από ποτέ στα εσωτερικά 

της, αλλά επίσης πιο απομονωμένη στα εξωτερικά της. Η πολεμική αλληλεπίδραση 

μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών και των μεγάλων δυνάμεων του 

19ου αιώνα, όπως η Μεγάλη Βρετανία, θα καθορίσουν το μελλοντικό πλαίσιο για τις 

διεθνείς σχέσεις6. 

Στις 25 Απριλίου του 1945, κατά την διάρκεια των τελευταίων σταδίων του πολέμου 

προωθημένα αποσπάσματα του Αμερικανικού στρατού και του Κόκκινου στρατού 

συναντήθηκαν στον ποταμό Έλβα. Οι φωτογράφοι του Τύπου απαθανάτιζαν τις 

στιγμές. Υπήρχε φιλική διάθεση και οι προπόσεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Αλλά 

η αρχική διάθεση της ευφορίας δεν διήρκησε για πολύ και μέσα σε ένα χρόνο οι δύο 

σύμμαχοι είχαν αρχίσει να δυσφημούν ο ένας τον άλλο δημόσια. Δεν προκαλεί 

έκπληξη, ότι τα αίτια και η προέλευση του Ψυχρού Πολέμου έγιναν και παραμένουν, 

ένα θέμα πικρής διαφωνίας7. 

Στη Διάσκεψη του Πότσνταμ χάθηκε πολύτιμος χρόνος στο να αποφεύγεται να 

παρθεί οποιαδήποτε επιλογή για το μέλλον. Ήταν ένα παιχνίδι αναμονής. Ο πόλεμος 

στην Ασία μαινόταν. Ο Truman (πρόεδρος των ΗΠΑ) και ο Attlee (πρόεδρος των 

Εργατικών και Πρωθυπουργός της Αγγλίας) ήταν «νέοι» στην εξουσία και ο Στάλιν 

ήθελε να στερεοποιήσει τα κέρδη που απέκτησε στα πεδία των μαχών στην Ευρώπη, 

ως επακόλουθων των συνδιασκέψεων σε Τεχεράνη και Γιάλτα. Οι Βρετανοί και οι 

Αμερικάνοι ανέμεναν εκλογές στις κατεχόμενες από το Σοβιετικό έλεγχο Ανατολική 

Ευρώπη, τουλάχιστον μία υποτυπώδη προσκόλληση στις δημοκρατικές αρχές εκεί. 

Αλλά εκείνη την περίοδο οι υλιστικές προκλήσεις της ειρήνης ήταν τεράστιες. Ανά 

την υφήλιο μεγάλες μάζες λαού, οι οποίοι είχαν φύγει από τον πόλεμο, 

προσπαθούσαν να γυρίσουν πίσω. Οι μεγάλες πόλεις ήταν κατεστραμμένες. 

Εκατομμύρια πολιτών δεν διέθεταν ούτε τροφή, ούτε καύσιμα. Δεν αποτελεί έκπληξη 

ότι υπήρχε το γενικό αίσθημα ότι τα πολιτικά ψηφίσματα θα μπορούσαν να 

περιμένουν. Αλλά ενώ οι ηγέτες δίσταζαν στα μεγάλα ζητήματα, οι αποφάσεις 

πάρθηκαν επί τόπου εν μέρει, ως αποτέλεσμα αλληλοσυγκρουόμενων οραμάτων, 

σχετικά με το πώς οι κοινωνίες θα έπρεπε να επαναοργανωθούν μετά την λήξη του 

πολέμου8.      

Στη Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχαν διαθέσιμα αρχεία για οποιαδήποτε συζήτηση 

γύρω από το ζήτημα. Στην Δύση, όπου οι μελετητές είχαν πρόσβαση στα αρχεία και 

μπορούσαν να δημοσιεύσουν ότι οι ίδιοι πίστευαν, δεν υπήρξε ομοφωνία για κάτι 

                                                                                                                                                                      
οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Η πτωτική τάση του μέσου ποσοστού κέρδους, οι οικονομικές κυκλικές 
διακυμάνσεις, η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση κεφαλαίου και η προλεταριοποίηση μεγάλου 
μέρους του πληθυσμού είναι ορισμένες από τις «νομοτέλειες» του κεφαλαιοκρατικού συστήματος. 
Έτσι θα οξυνθούν, σύμφωνα με τους μαρξιστές, η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, που σε 
συνδυασμό με την συνειδητοποίηση της δύναμης της εργατικής τάξης, θα προκαλέσει επαναστατική 
κατάσταση». 
6 «The Cold War, A World History». Odd Arne Westad 
7 «The World War II and the beginning of the Cold War», L. H. Gann & Peter Duignan  
8 «The Cold War, A World History». Odd Arne Westad 
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τέτοιο. Υπήρξαν σαφείς μετατοπίσεις των απόψεων, επηρεασμένες από τις αλλαγές 

στην εγχώρια πολιτική, καθώς και από τις διάφορες επιστημονικές εκτιμήσεις. Κατά 

την διάρκεια των επακόλουθων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η σκληρή πολιτική του 

αντί- Σοβιετισμού, παρέμενε σεβαστή στον ακαδημαϊκό κόσμο. Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες υπέστησαν σκληρή κριτική για την πολιτική τους, εξηγώντας την τάση του 

«ώριμου» καπιταλισμού να αναζητήσει μια ιμπεριαλιστική πολιτική στο εξωτερικό 

(ιδίως μετά την είσοδο των αμερικανικών στρατευμάτων στο Βιετνάμ)9.   

Στην διάσκεψη του Πότσδαμ, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1945, διατυπώθηκαν 

σημαντικές διαφωνίες σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις στην Γερμανία και την 

υπόλοιπη κεντρική και ανατολική Ευρώπη10. Η πρώτη δοκιμή πυρηνικού όπλου 

συνέπεσε με τη Διάσκεψη του Πότσδαμ (17/07- 02/08/1945) και φυσικά ο Τρούμαν 

έσπευσε να εκμεταλλευτεί το γεγονός πολιτικά ανακοινώνοντας το στις 24 Ιουλίου 

στον Στάλιν. Έτσι στο Πότσδαμ κατά τον «αναθεωρητικό» Αλπέροβιτς, η βόμβα 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής με στόχο την 

άσκηση πιέσεων κατά της ΕΣΣΔ. 11. Μία εβδομάδα μετά την 

διάσκεψη βομβαρδίστηκαν με πυρηνικά όπλα η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Μετά 

την συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας ο Στάλιν διαμαρτυρήθηκε διότι επί της ουσίας οι 

Αμερικανοί δεν επέτρεψαν στους Σοβιετικούς να έχουν επιρροή σε αυτή την χώρα, 

που πέρασε αποκλειστικά στην δική τους σφαίρα. 

            

Ο απολυταρχισμός της ΕΣΣΔ πριν και κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου 
Με την κατάρρευση της Αυστροουγγαρίας και της Τσαρικής Ρωσίας (1917-1918), τα 

έθνη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να 

αναζητήσουν την ανεξαρτησία τους, συχνά μέσα από αυτονομιστικά κινήματα. Την 

ίδια στιγμή, μία νέα απειλή προέκυψε από την Ανατολή. Από την καταστροφή της 

Τσαρικής Ρωσίας γιγαντώθηκε μία πραγματικά απολυταρχική δύναμη, η 

Κομμουνιστική Ρωσία. Αυτή η απολυταρχική δύναμη απειλούσε τα ίδια τα θεμέλια 

της Ευρωπαϊκής κοινωνίας συμπεριλαμβανομένου του Χριστιανισμού, της 

ατομικότητας και της ιδιωτικής περιουσίας. Είναι φυσικό το ότι οι ίδιοι οι 

κομμουνιστές ηρέσκοντο στον χαρακτηρισμό «οι νέοι Ούννοι». Οι ηγέτες της 

Κομμουνιστικής Ρωσίας δεν αποσκοπούσαν στο να επιβάλλουν το δικό τους νόμο 

στην χώρα τους, αλλά να κατακτήσουν τον κόσμο12, κάτι το οποία σχεδίαζαν να 

επιτύχουν μέσα από την Παγκόσμια Επανάσταση. Οι σχετικές προειδοποιήσεις στον 

Ευρωπαϊκό χώρο σχετικά με την επιδίωξη της εξάπλωσης των ιδεών αλλά και της 

κυριαρχίας του Κομμουνισμού δόθηκαν από τον Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο οποίος ήταν 

πιθανότατα ο πρώτος δυτικός πολιτικός που κατάλαβε την κομμουνιστική απειλή, η 

                                                           
9 «The World War II and the beginning of the Cold War», L. H. Gann & Peter Duignan 
10 Byrd, Peter (2003). Cold War (entire chapter), Τhe concise Oxford dictionary of politics. Oxford 

University Press. 
11 Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας, «Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική. Θεωρία Διεθνών Σχέσεων στον 
Ψυχρό Πόλεμο», σελ.79 
 
12 Είναι γνωστό άλλωστε ότι σκοπός τους ήταν ο παγκόσμιος μετασχηματισμός της κοινωνίας με 
εργαλεία τους την «Πάλη των Τάξεων» και την εγκαθίδρυση της «δικτατορίας του Προλεταριάτου». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CF%88%CE%B7_%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B2%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%A7%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BC%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%9D%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://books.google.com/?id=xLbEHQAACAAJ
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οποία σε γενικές γραμμές αγνοούνταν. Μετά την κατάρρευση της Γερμανίας και του 

Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο Λένιν διέταξε τον Κόκκινο στρατό να κινηθεί προς την 

Δύση και να «ανάψει την φωτιά» της παγκόσμιας επανάστασης. «Εξάγοντας» την 

ιδέα της κομμουνιστικής επανάστασης στην Γερμανία, σήμαινε ότι ο Κόκκινος 

στρατός πρώτα έπρεπε να κατακτήσει τις φρεσκό- ανεξάρτητες Βαλτικές χώρες και 

να φτάσει στην Ανατολική Πρωσία.  

Ως το Δεκέμβριο του 1918 ο Κόκκινος στρατός είχε αιχμαλωτίσει την Λετονία και 

την Λιθουανία και προωθούνταν προς το Ταλίν, την πρωτεύουσα της Εσθονίας. 

Συνεπώς, οι Εσθονικές δυνάμεις, αποτελούμενες κυρίως από μαθητές, φοιτητές και 

άλλους εθελοντές, σταμάτησαν την προέλαση του Κόκκινου στρατού 30 χιλιόμετρα 

έξω από την πρωτεύουσα. Υποστηριζόμενοι από Βρετανικές μονάδες του Ναυτικού 

και Φινλανδούς εθελοντές, οι Εσθονικές δυνάμεις παραβίασαν επιτυχημένα την 

δυτική πτέρυγα του Κόκκινου στρατού. Οι κομμουνιστές ηγέτες πανικοβλήθηκαν. Η 

ιερή πόλη της Επανάστασης (Αγία Πετρούπολη) εμφανίζεται να απειλείται. Οι 

ψυχικά ενισχυμένοι Εσθονοί κατέστρεφαν, την μία μονάδα του Κόκκινου στρατού 

μετά την άλλη και εξώθησαν τους κομμουνιστές με φυγή από την Βόρειο Λετονία13. 

Η πρώτη απόπειρα του Λένιν να προωθήσει την επανάσταση στην Ευρώπη είχε 

συντριβεί.  

Μία από τις τραγωδίες του σύγχρονου κόσμου ήταν ότι οι Ευρωπαϊκές δημοκρατίες 

δεν ήταν σε θέση να αναμετρηθούν με τις προκλήσεις που παρουσίαζαν δύο 

απολυταρχικά καθεστώτα: ο Κομμουνισμός και ο Ναζισμός. Παρόλο που διέφεραν 

σε κάποια σημεία, οι ιδεολογίες τους ήταν παρόμοιες και είχαν έναν κοινό εχθρό, τις 

Δυτικές δημοκρατίες. Ο Ναζισμός και ο Κομμουνισμός είχαν πλήρης έλλειψη ηθικής, 

όπως γινόταν εμφανές στις αδίστακτες τακτικές που χρησιμοποιούσαν και στις 

προσπάθειες που έκαναν να καταστρέψουν τις δημοκρατικές κυβερνήσεις της Δύσης. 

Αυτό έθεσε τις βάσεις για την πολιτική του κατευνασμού που ξεκίνησε τη δεκαετία 

του 1920 και επιταχύνθηκε με κάθε νέα παραχώρηση στους δικτάτορες.  

 

Το λεγόμενο σύμφωνο της «μη επιθετικότητος», γνωστό ως Σύμφωνο Ρίμπεντροπ- 

Μολότοφ, ήταν το κατάλληλο προσχέδιο για επιθετικότητα που αποτέλεσε το 

έναυσμα για τον Χίτλερ και τον Στάλιν να πολεμήσουν εναντίων των χωρών της 

Ευρώπης. Σύμφωνα με τον Στάλιν, ένας πόλεμος στην Ευρώπη ήταν εντός των 

ενδιαφερόντων των Σοβιετικών, καθώς στο τέλος του που όλες οι πλευρές θα είναι 

εξαντλημένες και έτσι, η Σοβιετική Ένωση θα μπορέσει να παρέμβει την κατάλληλη 

στιγμή και να επιδιώξει να επεκτατικές της βλέψεις στην περιοχή. Αυτή ήταν η 

καλύτερη συγκυρία για την παγκόσμια επανάσταση. Εκ των υστέρων, γίνεται 

ξεκάθαρο πως ο Στάλιν, από την αρχή της συνεργασίας του με τον Χίτλερ, σκεφτόταν 

πως θα τον παρακάμψει, για να προετοιμάσει το δρόμο για μία απόλυτη 

κομμουνιστική κατάληψη της Ευρώπης.14  

Οι θυσίες που ελάμβαναν χώρα κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δεν 

έφεραν την ειρήνη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Όπως προέβλεψε ο 

Στάλιν, τα κοινωνικά και τα πολιτικά συστήματα της Ανατολής και της Δύσης ήταν 

έτοιμα να «ακολουθήσουν» τις θέσεις του στρατού κατοχής. Η στρατιωτική δύναμη 

ήταν στην πραγματικότητα το κλειδί της επιτυχίας σε όλες σχεδόν τις κατακτήσεις 

των κομμουνιστών. Σε σύνολο είκοσι δύο κομμουνιστικών εδαφικών κατακτήσεων 

                                                           
13 «The Power of Freedom. Central and Eastern Europe after 1945», Mart Laar σελ. 15-18 
14 «The Power of Freedom. Central and Eastern Europe after 1945», Mart Laar σελ. 22-24 
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μετά το 1917, ο κόκκινος στρατός έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στις 15 από αυτές, ενώ 

σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν οι γηγενείς κομμουνιστικές δυνάμεις. Σε 

αυτό, οι Σοβιετικοί ακολούθησαν τις δηλώσεις του Λένιν, του Στάλιν και του Μάο, 

σύμφωνα με τις οποίες «η πολιτική εξουσία εξέρχεται από την κάνη του όπλου. 

Τίποτα άλλο δεν μπορεί να εξαχθεί από την κάνη του όπλου». 

 

Για τον Στάλιν, η μεταπολεμική Ευρώπη χωριζόταν σε τέσσερις ζώνες κατοχής. Τα 

εδάφη που προσαρτώνται στην Σοβιετική Ένωση ως αποτέλεσμα του Συμφώνου 

Ρίμπεντροπ- Μολότοφ (οι Βαλτικές χώρες, η Ανατολική Πολωνία και η Βεσσαραβία, 

ιστορική περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης που οριοθετείται από τους ποταμούς 

Δνείστερο ανατολικά και Προύθο δυτικά στη Μολδαβία) έπρεπε να ενσωματωθούν 

άμεσα και ολότελα στην αυτοκρατορία. Στην ζώνη που βρίσκεται στα δυτικά αυτών, 

στις οποίες περιλαμβάνονται η Πολωνία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία   

θέλησε να εγκαταστήσει υποτελικά κομμουνιστικά καθεστώτα με ελάχιστη 

μεταβατική περίοδο ενώ στη ζώνη που βρίσκεται δυτικά από αυτό, στις οποίες 

εμπεριέχονται η Ουγγαρία, η Τσεχοσλοβακία και η Γιουγκοσλαβία, πίστευε στην 

επίτευξη του ίδιου στόχου μετά από μερικά χρόνια. Τελικώς, στις χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης σχεδίαζε να επεκτείνει την επιρροή του, αρχικά τουλάχιστον, μέσα από τα 

γηγενή κομμουνιστικά κόμματα15. 

 

Εμφύλιοι Πόλεμοι κατά την διάρκεια και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
 

Η δημιουργία και η δράση, φυσικά, κομμουνιστικών κομμάτων ανά την ευρωπαϊκή 

επικράτεια με ένα κοινωνικό και πολιτικό κλίμα τόσο ασταθές και με την σθεναρή 

επέκταση της Σοβιετικής Ένωσης και του Στάλιν δεν μπορούσε να παραμείνει 

αναίμακτη. Οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι πάντα οι πιο σκληρές μορφές του πολέμου.  

 

                                                Ελληνικός Εμφύλιος 

Η Ελλάς είχε την ατυχή μοίρα να γνωρίσει ένα τέτοιου είδους πόλεμο, μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, έναν αιματηρό και κοστοβόρο πόλεμο στα εσωτερικά της. 

Ακόμα περισσότερο και από την Γαλλία και την Ιταλία, η Ελλάς βρέθηκε αντιμέτωπη 

με ένα λαϊκά προσφιλές και ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα (Κομμουνιστικό Κόμμα 

Ελλάδος), εν τω μέσω της αντίστασης κατά της γερμανικής Κατοχής. Η 

κομμουνιστική- σοσιαλιστική συμμαχία και το ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό 

Μέτωπο) και το ένοπλο σκέλος του ο ΕΛΑΣ (Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός 

Στρατός), δεν περίμεναν μέχρι το τέλος του πολέμου για να ασκήσει την δύναμή του. 

Οι αριστεροί κύκλοι στην Ελλάδα ότι μπορούσαν εύκολα να εγκαθιδρύσουν μία 

τέτοια κυβέρνηση και να διοικήσουν την Ελλάδα ήδη από το 1944, αν δεν υπήρχε η 

ποσοστιαία συμφωνία μεταξύ του Στάλιν και του Τσόρτσιλ, ώστε να κρατηθεί η 

Ελλάς στην δυτική σφαίρα επιρροής (ο Στάλιν έλαβε από τον Τσόρτσιλ την υπόσχεση 

του ελέγχου της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας, σε αντάλλαγμα με 

τον μη Σοβιετικό έλεγχο στην Ελλάδα. Έπειτα, ο Στάλιν διέταξε τα αριστερά στοιχεία 

της χώρας να συνεργαστούν. Από τότε πολύ Έλληνες πιστεύουν ότι η 

παρεμβατικότητα του Στάλιν στα ελληνικά ζητήματα ήταν αυτό που απότρεψε την 

Ελλάδα από την εγκαθίδρυση μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης.16 

 

                                                           
15«The Power of Freedom. Central and Eastern Europe after 1945», Mart Laar σελ. 34- 35 
16 Comparative Democratization and Peaceful Change in Single- Party- Dominant Countries «Greece: 
The Perils of Incorporation», Platon N. Rigos σελ. 104 
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                                               Ισπανικός Εμφύλιος 

Πριν ακόμα και από τον Ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, αλλά και τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, ένας πόλεμος σε εμφυλιοπολεμικά πλαίσια που διεξήχθει στον ευρωπαϊκό 

χώρο ήταν ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Ένας αιματηρότατος εμφύλιος πόλεμος 

μεταξύ εθνικιστών και φασιστών από την μία και κομμουνιστών, σοσιαλιστών και 

αναρχικών από την άλλη πλευρά. Ένας πόλεμος στον οποίο το αίμα επί τρία χρόνια 

κυλούσε ποτάμι στους δρόμους της μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας, αλλά παράλληλα 

ένας πόλεμος, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως η αρχή του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Από αυτή την αιματηρή εμφύλια διαμάχη δεν έλλειψαν οι 

εξωτερικές συμμαχίες και παρεμβάσεις. Το ένα στρατόπεδο το στήριζε, αυτό των 

εθνικιστών, η Ναζιστική Γερμανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, με αποστολή έμψυχου 

δυναμικού από πλευράς Γερμανίας (βλέπε την Λεγεώνα του Κόνδωρα από πλευρά 

της Γερμανίας, η οποία αποτελούνταν από εθελοντές της Λούφτβαφε και ήταν 

υπεύθυνη για την καταστροφή της πόλη Γκέρνικα, γνωστή από τον πίνακα του 

Πάμπλο Πικάσο)17, της Ιταλίας ( με παροχή πυροβόλων όπλων και αεροσκαφών)18 

και της Πορτογαλίας του δικτάτορα Σαλαζάρ ( με παροχή είκοσι χιλιάδων 

στρατιωτών)19.  
 

Η συντηρητική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διατήρησε μια θέση ισχυρής 

ουδετερότητας και υποστηρίχθηκε από τις ελίτ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ 

η αριστερά κινητοποίησε βοήθεια για τους λεγόμενους «Δημοκρατικούς» (πρόκειται 

για την παράταξη σοσιαλιστών, κομμουνιστών, αναρχικών κα). Η κυβέρνηση 

αρνήθηκε να επιτρέψει την αποστολή όπλων και έστειλε πολεμικά πλοία για να 

προσπαθήσει να σταματήσει τις αποστολές. Ήταν θεωρητικά ένα έγκλημα για τους 

εθελοντές να πολεμήσουν στην Ισπανία, αλλά περίπου 4.000 πήγαν. Οι διανοούμενοι 

ευνόησαν έντονα τους «Δημοκρατικούς». Πολλοί επισκέφθηκαν την Ισπανία, 

ελπίζοντας να βρουν αυθεντικό «αντιφασισμό». Το Εργατικό Κόμμα χωρίστηκε, με 

το καθολικό του στοιχείο να ευνοεί τους Εθνικιστές. Επισήμως ενέκρινε το μποϊκοτάζ 

και απέκλεισε μια ομάδα που απαιτούσε στήριξη για τους «Δημοκρατικούς» αλλά 

τελικά εξέφρασε κάποια υποστήριξη στους πιστούς20. 

 

Οι Ρουμάνοι εθελοντές με επικεφαλής τον Ιόν Μότα, αναπληρωτή ηγέτη της 

«Σιδηράς Φρουράς» («Λεγεώνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ»), του οποίου η ομάδα των 

Επτά Λεγεωνάριων επισκέφθηκε την Ισπανία τον Δεκέμβριο του 1936 για να ενώσει 

το κίνημά τους με τους εθνικιστές.21 Αναφορικά με την Ιρλανδία, παρά την 

απαγόρευση της ιρλανδικής κυβέρνησης να συμμετάσχει στον πόλεμο, περίπου 600 

Ιρλανδοί, οπαδοί του ιρλανδού πολιτικού ακτιβιστή και συνιδρυτής του πρόσφατα 

δημιουργηθέντος πολιτικού κόμματος Fine Gael (που ονομάζεται ανεπίσημα "The 

Blue Shirts"), Eoin O'Duffy, γνωστή ως "ιρλανδική ταξιαρχία", πήγε στην Ισπανία για 

να πολεμήσει παράλληλα με τον Φράνκο. Η πλειοψηφία των εθελοντών ήταν 

καθολικοί και σύμφωνα με τον O'Duffy είχε προσφερθεί εθελοντικά να βοηθήσει 

τους εθνικιστές να παλέψουν ενάντια στον κομμουνισμό.22 

                                                           
17 Zara Steiner, «The Triumph of the Dark: European International History 1933–1939» (2013) pp 181–
251 
18 Thomas, Hugh. «The Spanish Civil War». Penguin Books. London. p. 938–939 
19 «The battle of Spain: The Spanish Civil War 1936-1939», Antony Beevor (2006) 
20 A. J. P. Taylor, «English History 1914–1945» (1965) pp 393–98 
21 «Franco’s International Brigades: Adventurers, Fascists and Christian Crusaders in the Spanish Civil 
War», Christopher Othen p. 102 
22Julian Casanova, «The Spanish Republic and Civil War» p.225 



 

12 
 

 

Από την άλλη πλευρά, τάχθηκαν με το μέρος της Αριστεράς η Σοβιετική Ένωση (αν 

και ο Ιωσήφ Στάλιν είχε υπογράψει τη Σύμβαση Μη Παρέμβασης, η Σοβιετική 

Ένωση παραβίασε το εμπάργκο της Κοινωνίας των Εθνών παρέχοντας υλική βοήθεια 

στις ριζοσπαστικές δυνάμεις, καθιστώντας τη μόνη πηγή μεγάλων όπλων τους),23 το 

Μεξικό (παρέχοντας χρηματική βοήθεια $ 2.000.000 και υλική βοήθεια, η οποία 

περιλάμβανε 20.000 τουφέκια και 20 εκατομμύρια φυσίγγια)24 και πολλοί μη-

Ισπανοί, συχνά συνδεδεμένοι με ριζοσπαστικές κομμουνιστικές ή σοσιαλιστικές 

οντότητες, εντάχθηκαν στις Διεθνείς Ταξιαρχίες. Περίπου 40.000 αλλοδαποί 

πολέμησαν με τις Ταξιαρχίες.25 

 

Αναφορικά με τις λοιπές χώρες που υποστήριζαν τους «Δημοκρατικούς», φοβούμενος 

ότι θα μπορούσε να προκαλέσει έναν εμφύλιο πόλεμο μέσα στη Γαλλία, η αριστερή 

κυβέρνηση "Λαϊκού Μετώπου" στη Γαλλία δεν έστειλε άμεση στήριξη στους 

«Δημοκρατικούς». Ο Γάλλος πρωθυπουργός Leon Blum ήταν συμπαθής προς τα 

δημοκρατικά ιδεώδη, φοβόταν, όμως, ότι σε περίπτωση επιτυχίας των εθνικιστικών 

δυνάμεων στην Ισπανία θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός συμμάχου κράτους της 

ναζιστικής Γερμανίας και της φασιστικής Ιταλίας, μιας συμμαχίας που σχεδόν θα 

περικυκλώσει τη Γαλλία. Οι δεξιόστροφοι πολιτικοί αντιτάχθηκαν σε οποιαδήποτε 

βοήθεια και επιτέθηκαν στην κυβέρνηση Blum. Τον Ιούλιο του 1936, οι Βρετανοί 

αξιωματούχοι έπεισαν τον Blum να μην στείλει όπλα στους «Δημοκρατικούς» και 

στις 27 Ιουλίου η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα στείλει στρατιωτική 

βοήθεια, τεχνολογία ή δυνάμεις για να βοηθήσει τις «Δημοκρατικές» δυνάμεις. 

Ωστόσο, ο Blum κατέστησε σαφές ότι η Γαλλία έχει επιφυλάξει το δικαίωμα παροχής 

βοήθειας εάν το επιθυμεί στις «Δημοκρατικές» δυνάμεις: «Θα μπορούσαμε να 

παραδώσουμε όπλα στην ισπανική κυβέρνηση, μια νόμιμη κυβέρνηση. Δεν το 

κάναμε έτσι, ώστε να μην δοθεί η δικαιολογία σε όσους θα μπουν στον πειρασμό να 

στείλουν όπλα στους επαναστατημένους».  

 

Την 1η Αυγούστου 1936 ένα συλλαλητήριο που δημιούργησε η αντιπολίτευση με 

παρουσία 20.000 ανθρώπων αντιμετώπισε τον Blum, ζητώντας να στείλει αεροσκάφη 

στους «Δημοκρατικούς», ενώ ταυτόχρονα οι δεξιότεροι πολιτικοί επιτέθηκαν στον 

Blum για την υποστήριξη των «Δημοκρατικών» και θεωρήθηκε υπεύθυνος σε 

περίπτωση πρόκλησης της ιταλικής παρέμβασης από την πλευρά της Φράνκο. Η 

Γερμανία ενημέρωσε τον Γάλλο πρεσβευτή στο Βερολίνο ότι η Γερμανία θα 

θεωρούσε την Γαλλία υπεύθυνη εάν υποστήριζε "τους ελιγμούς της Μόσχας" 

υποστηρίζοντας τους «Δημοκρατικούς». Στις 21 Αυγούστου 1936, η Γαλλία 

υπέγραψε τη συμφωνία μη παρέμβασης. Ωστόσο, η κυβέρνηση Blum παρείχε 

αεροσκάφη στους «Δημοκρατικούς» μέσω μυστικών μέσων με βομβαρδιστικά 

αεροπλάνα Potez 540 (που ονομάζονταν "Flying Coffin") από Ισπανούς 

«Δημοκρατικούς» πιλότους). Τα αεροσκάφη Dewoitine και τα μαχητικά αεροσκάφη 

Loire 46 στάλθηκαν από τις 7 Αυγούστου 1936 μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους 

στις «Δημοκρατικές» δυνάμεις. Οι Γάλλοι έστειλαν επίσης πιλότους και μηχανικούς 

στους «Δημοκρατικούς». Επίσης, μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 1936, τα αεροσκάφη θα 

μπορούσαν ελεύθερα να περάσουν από τη Γαλλία στην Ισπανία εάν είχαν αγοραστεί 

σε άλλες χώρες.26 

                                                           
23 Stanley G. Payne, «The Spanish Civil War» p.156 
24 «The battle of Spain: The Spanish Civil War 1936-1939», Antony Beevor (2006) p.139-140 
25 Hugh Thomas, «The Spanish Civil War» p.637 
26 Michael Alpert, «A New International History of the Spanish Civil War» p.47 
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Επίσης, μετά το τέλος τους Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δύο ακόμη εμφύλιοι Πόλεμοι 

συντάραξαν τον κόσμο και αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα των 

αρχών του Ψυχρού Πολέμου. 

 

                                                   Κινέζικος Εμφύλιος 

Ο πρώτος από αυτούς ήταν ο κινέζικος εμφύλιος πόλεμος. Ο Κινέζος Εμφύλιος 

Πόλεμος ήταν ένας πόλεμος που διεξήχθη μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας 

της Κίνας και του Κυβερνώντος κόμματος Κουόμιντανγκ (το εθνικιστικό κόμμα της 

Κίνας) και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Παρόλο που δίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή στα τέσσερα χρόνια της Κινεζικής Κομμουνιστικής Επανάστασης από το 

1945 έως το 1949, ο πόλεμος άρχισε πραγματικά τον Αύγουστο του 1927, με τη 

Λευκή Τρομοκρατία στο τέλος της Βόρειας Αποστολής του Εθνικιστή ηγέτη Τσιάνγκ 

Καϊ Σεκ και ουσιαστικά τελείωσε όταν οι εχθροπραξίες  μεταξύ των δύο πλευρών 

σταμάτησαν το 1950.27 Η σύγκρουση έλαβε χώρα σε δύο φάσεις: η πρώτη μεταξύ 

1927 και 1937, και η δεύτερη από το 1946 έως το 1950, με τον δεύτερο Σινο-

ιαπωνικό πόλεμο το 1937-1945 να τις χωρίζει. Ο πόλεμος σηματοδότησε ένα 

σημαντικό σημείο καμπής στη σύγχρονη κινεζική ιστορία, με τους Κομμουνιστές να 

αποκτούν τον έλεγχο της ηπειρωτικής Κίνας και να ιδρύουν τη Λαϊκή Δημοκρατία 

της Κίνας το 1949, αναγκάζοντας τη «Δημοκρατία της Κίνας» να υποχωρήσει στην 

Ταϊβάν. Προκάλεσε διαρκείς πολιτικές και στρατιωτικές αντιξοότητες μεταξύ των 

δύο πλευρών, με τη «Δημοκρατία της Κίνας» στην Ταϊβάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία 

της Κίνας στην ηπειρωτική Κίνα, με αμφότερες τις επίσημες αξιώσεις νόμιμης 

κυβερνήσεως όλης της Κίνας. 

Ο πλήρης εμφύλιος πόλεμος στην Κίνα επαναλήφθηκε το 1946, ένα χρόνο μετά το 

τέλος των εχθροπραξιών με την αυτοκρατορία της Ιαπωνίας τον Σεπτέμβριο του 

1945. Τέσσερα χρόνια αργότερα ήρθε η παύση της μεγάλης στρατιωτικής 

δραστηριότητας, με τη νεοϊδρυθείσα Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να ελέγχει την 

ηπειρωτική Κίνα. Έως και το 2018 δεν έχει υπογραφεί καμία συμφωνία ανακωχής ή 

ειρήνης και συνεχίζεται η συζήτηση για το κατά πόσον ο εμφύλιος πόλεμος έχει 

νόμιμα τερματιστεί.28 

                                                  Πόλεμος της Κορέας 

Ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος που στιγμάτισε τα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου 

ήταν ο πόλεμος της Κορέας. Ο πόλεμος της Κορέας ο οποίος έλαβε χώρα από την 25η 

Ιουνίου του 1950 έως την 27η Ιουλίου του 1953 ήταν ένας πόλεμος μεταξύ της 

Βόρειας Κορέας (με την υποστήριξη της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης) και της 

Νότιας Κορέας (με την κύρια υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών),29 30 μετά από 

μια σειρά συγκρούσεων κατά μήκος των συνόρων. Τα Ηνωμένα Έθνη, με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες ως την κύρια δύναμη, ήρθαν στη βοήθεια της Νότιας Κορέας. Η 

Κίνα ήρθε στη βοήθεια της Βόρειας Κορέας και η Σοβιετική Ένωση έδωσε επίσης 

κάποια βοήθεια στο Βορρά.31  

                                                           
27  Lew, Christopher R.; Leung, Pak-Wah, eds. (2013). «Historical Dictionary of the Chinese Civil War» 
p.3 
28  Leslie C. Green. The Contemporary Law of Armed Conflict. p. 79 
29 Millett Allan. "Korean War". britannica.com 
30 "Korean War". History.com. History Channel 
31 Cumings, Bruce (1981). «Origins of the Korean War» Princeton University Press. 

https://books.google.com/books?id=8WYSAAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=
http://www.britannica.com/event/Korean-War
http://www.history.com/topics/korean-war
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Cumings
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Η Κορέα κυβερνήθηκε από την αυτοκρατορική Ιαπωνία από το 1910 μέχρι τις 

τελευταίες ημέρες του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Τον Αύγουστο του 1945, η 

Σοβιετική Ένωση κήρυξε τον πόλεμο στην αυτοκρατορική Ιαπωνία ως αποτέλεσμα 

συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και απελευθέρωσε την Κορέα βόρεια του 38ου 

παραλλήλου. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ μεταφέρθηκαν αργότερα στο νότο. Μέχρι το 

1948, ως προϊόν του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των 

Ηνωμένων Πολιτειών, η Κορέα χωρίστηκε σε δύο περιοχές, με χωριστές 

κυβερνήσεις. Και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι είναι η νόμιμη κυβέρνηση όλης της 

Κορέας, και ούτε δέχτηκαν τα σύνορα ως μόνιμα. Η σύγκρουση κλιμακώθηκε σε 

ανοιχτό πόλεμο, όταν οι δυνάμεις της Βόρειας Κορέας, υποστηριζόμενες από τη 

Σοβιετική Ένωση και την Κίνα, μετακόμισαν στο νότο στις 25 Ιουνίου 1950.32  

 

Στις 27 Ιουνίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το 

σχηματισμό και την αποστολή δυνάμεων του ΟΗΕ στην Κορέα για να αποκρούσει 

αυτό που αναγνωρίστηκε ως εισβολή Βορείου Κορέας.33 Είκοσι μία χώρες των 

Ηνωμένων Εθνών συνέβαλαν τελικά στη δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες να παρέχουν το 88% του στρατιωτικού προσωπικού του ΟΗΕ. 

Μετά τους δύο πρώτους μήνες του πολέμου, οι δυνάμεις της Νότιας Κορέας και των 

Η.Π.Α. που είχαν αποσταλεί ταχύτατα στην Κορέα και ήταν στο σημείο της ήττας, 

αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε μια μικρή περιοχή στο νότο γνωστή ως Pusan. Τον 

Σεπτέμβριο του 1950, ξεκίνησε μια αμφίβια αντεπίθεση των Ηνωμένων Εθνών στο 

Incheon και απέκοψε πολλά στρατεύματα της Βορείου Κορέας. Οι δυνάμεις του ΟΗΕ 

προσέγγισαν γρήγορα τον ποταμό Yalu, στα σύνορα με την Κίνα, αλλά τον Οκτώβριο 

του 1950, μαζικές κινεζικές δυνάμεις διέσχισαν το Yalu και μπήκαν στον πόλεμο.34 

 

Η εκπληκτική κινεζική παρέμβαση πυροδότησε μια υποχώρηση των δυνάμεων του 

ΟΗΕ η οποία συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα του 1951. Μετά από αυτές τις «ανατροπές 

της τύχης», που είδαν τη Σεούλ να αλλάζει χέρια τέσσερις φορές, τα τελευταία δύο 

χρόνια των μαχών μετεξελίχθηκε σε πόλεμο τριβής, με την πρώτη γραμμή της 

σύγκρουσης να βρίσκεται κοντά στον 38ο παράλληλο. Ο πόλεμος στον αέρα, 

ωστόσο, ποτέ δεν ήταν αδιέξοδο. Η Βόρεια Κορέα υποβλήθηκε σε μαζική εκστρατεία 

βομβαρδισμού. Οι μαχητές αεριωθουμένων συγκρούστηκαν για πρώτη φορά στην 

ιστορία και οι σοβιετικοί πιλότοι πέταξαν κρυφά για να υπερασπιστούν τους 

κομμουνιστές συμμάχους τους. Οι μάχες έληξαν στις 27 Ιουλίου 1953, όταν 

υπογράφηκε ανακωχή. Η συμφωνία δημιούργησε την κορεατική 

αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη για να χωρίσει τη Βόρεια και Νότια Κορέα και 

επέτρεψε την επιστροφή των κρατουμένων. Ωστόσο, καμία ειρηνευτική συνθήκη δεν 

έχει υπογραφεί και, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, οι δύο Κορέες είναι τεχνικά ακόμα 

σε πόλεμο.35 

                                                           
32 Devine, Robert A.; Breen, T.H.; Frederickson, George M.; Williams, R. Hal; Gross, Adriela J.; Brands, 
H.W. (2007). «America Past and Present. II: Since 1865» p.819-821 
33 Derek W. Bowett, «United Nations Forces: A Legal Study of United Nations Practice», Stevens, 
London, 1964 p.29 
34 Devine, Robert A.; Breen, T.H.; Frederickson, George M.; Williams, R. Hal; Gross, Adriela J.; Brands, 
H.W. (2007). «America Past and Present. II: Since 1865»  p.819-821 
35 He, Kai; Feng, Huiyun (2013). «Prospect Theory and Foreign Policy Analysis in the Asia Pacific: 
Rational Leaders and Risky Behavior» p.50 

https://books.google.com/books?id=iAaHqijyLy8C&pg=PA50
https://books.google.com/books?id=iAaHqijyLy8C&pg=PA50
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Ως πόλεμος που δεν έγινε δεκτός από όλους τους συμμετέχοντες, η σύγκρουση 

συνέβαλε στην κοινή χρήση του όρου "αστυνομική δράση". Επίσης, οδήγησε στη 

μόνιμη μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων στα Ηνωμένα Έθνη, όπου το ψήφισμα 

377 που ψηφίστηκε το 1950 για να επιτρέψει την παράκαμψη του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, εάν το όργανο αυτό δεν μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία, οδήγησε 

στη Γενική Συνέλευση να εκτοπίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας ως το κύριο όργανο 

του ΟΗΕ.36 

 

Κεφάλαιο Β’: Η πολεμική προετοιμασία στον Ελλαδικό χώρο 

                      Η Ελλάς μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου, η Ελλάς βρισκόταν σε μία «περίεργη» 

κατάσταση αναφορικά με τα των ζητημάτων της. Τα απόκρημνα και ψηλά βουνά 

είχαν ένα υποτυπώδες οδικό δίκτυο κατάλληλο μόνο για ημιονικές επικοινωνίες. Οι 

πεδιάδες μαστίζονταν από την ελονοσία, οι αρδεύσεις ήταν πάρα πολύ περιορισμένες, 

τα μέσα καλλιέργειας ήταν κατά το πλείστον απηρχαιωμένα και οι σοδειές 

βρίσκονταν στο έλεος της ξηρασίας και των πλημμυρών. Οι πεδινοί δρόμοι ήταν 

ελάχιστοι και σε οικτρή κατάσταση. Οι σιδηροδρομικές γραμμές, μονής πάντα 

κατευθύνσεως, είχαν το διεθνές πλάτος μόνον στην γραμμή Αθηνών- Θεσσαλονίκης- 

Δυτικής Ευρώπη. Οι θαλάσσιες επικοινωνίες μεταξύ Πειραιώς και των λίγων 

αξιόλογων λιμένων ήταν ανεκτές και τακτικές. Όλες οι άλλες ήταν ελλιπείς και 

αραιές. Δεν υπήρχαν ούτε μεγάλες πόλεις ούτε μεγάλες επιχειρήσεις. Ο πληθυσμός 

των δύο μεγάλων πόλεων, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, δεν υπερέβαινε και για τις δύο 

μαζί τις πεντακόσιες χιλιάδες.  

Μεγάλο πρόβλημα, επίσης, υπήρξε στον τομέα της κοινωνικής ασφαλίσεως. Η 

ληστεία σε σημαντικές οδούς ήταν ένα δεδομένο φαινόμενο. Το σύνολο των 

αναλφάβητων υπερέβαινε το 40% του πληθυσμού. Το σύνολο των εργατών ήταν 

ουσιαστικά μικροαστοί που εργάζονταν σε ελάχιστες οικογενειακές επιχειρήσεις. Η 

εργατική τάξη ήταν πρακτικώς ανύπαρκτη. Η αστική τάξη ήταν πολύ σημαντική. 

Περιλάμβανε μικροαστούς που ήταν εμποτισμένοι με τα ιδανικά της Θρησκείας, της 

Πατρίδος, της Οικογένειας και της Ιδιοκτησίας. Οι μεγαλοαστοί ήταν ολιγάριθμοι, οι 

μεγάλοι γαιοκτήμονες είχαν περιοριστεί σε μικρούς, σχετικώς, κλήρους. Οι 

πραγματικά πλούσιοι ήταν όσοι είχαν πλουτίσει στο εξωτερικό και πολύ από αυτούς 

αποτέλεσαν του εθνικούς ευεργέτες, με δωρεά σημαντικών ιδρυμάτων, που 

εντυπωσίαζαν εξαιρετικά τους φτωχούς Έλληνες. 

Η Μικρασιατική Καταστροφή διπλασίασε τον αριθμό σημαντικών πόλεων της χώρας 

με την έλευση ενάμιση εκατομμυρίου προσφύγων, δημιουργώντας μια σχετικώς 

σημαντική βιομηχανία με αποτέλεσμα την δημιουργία μίας εργατικής- προλεταριακής 

τάξης. Για να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια πρέπει να αναφερθεί ότι το ετήσιο κατά 

κεφαλήν εθνικό εισόδημα το 1940 ήταν χαμηλότερο από 150 και το 1920 χαμηλότερο 

από 100 δολάρια.37 

 

                                                           
36 R.D. Cornwell (1980). «World History of the Twentieth Century» p.540 
37 Ε. Αβέρωφ- Τοσίτσας «Φωτιά και Τσεκούρι» σελ. 16-18  
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                                                 Η έλευση του ΚΚΕ     

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γνωστό και με το ακρωνύμιό του K.K.E., είναι 

ελληνικό, επαναστατικό, μαρξιστικό-λενινιστικό κόμμα. Ιδεολογικά ανήκει στον 

χώρο της κομμουνιστικής Αριστεράς . Ιδρύθηκε το 1918 ως Σοσιαλιστικό Εργατικό 

Κόμμα Ελλάδος (ΣΕΚΕ) και είναι το μακροβιότερο από τα πολιτικά κόμματα που 

δρουν στην Ελλάδα.  Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΕΚΕ) ιδρύθηκε 

στο 1ο Σοσιαλιστικό Συνέδριο που συνήλθε στις 17-23 Νοέμβρη 

του 1918 στον Πειραιά, μια μόλις εβδομάδα μετά την ίδρυση της ΓΣΕΕ. Καθοριστικό 

ρόλο στην ίδρυσή του έπαιξαν, τόσο η ανάπτυξη του εργατικού κινήματος της 

Ελλάδας όσο και η επίδραση της νεαρής τότε Οκτωβριανής Επανάστασης. 

Χαρακτηριστικό είναι πως η εφημερίδα Ριζοσπάστης αποτέλεσε το κοινό όργανο του 

κόμματος και της συνομοσπονδίας.38 

Η πλήρης επικράτηση της Ρωσικής Επαναστάσεως και η ορμή της Τρίτης Διεθνούς 

ενίσχυσαν την θέση εκείνων που αναζητούσαν τολμηρότερη πορεία και που ύστερα 

από έντονες συζητήσεις επεβλήθησαν στους συντρόφους τους. Τους πρώτους μήνες 

του 1920 το Κόμμα έβαλε στον τίτλο του, σε παρένθεση, την ονομασία 

«κομμουνιστικό» και αποφασίσθει η συμμετοχή του στην Κομιντέρν. Πέρα, όμως, 

από τα διάφορα σημεία της μακράς ιστορίας του Κ.Κ.Ε ήταν η δράση του Κόμματος 

κατά την διάρκεια και μετά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο της Μικράς Ασίας. 

Κατά την διάρκεια του πολέμου αυτού το Κόμμα είχε προσηλυτίσει, μέσα στο 

στρατό, λίγες εκατοντάδες οπαδών και έκανε μια μεγάλη εκστρατεία ηττοπάθειας. Η 

εκστρατεία αυτή είχε βρει πρόσφορο έδαφος λόγω της πολιτικής και οικονομικής 

κατάστασης που βίωνε η χώρα. Προπαγάνδα εύκολη από πλευρά επιχειρηματολογίας, 

αλλά δύσκολη και όμως επιτυχής από πλευρά οργάνωσης. Το Κόμμα την 

χαρακτήρισε ως μία από τις κύριες αιτίες της στρατιωτικής πανωλεθρίας το 1922. Ο 

προσηλυτισμός στους πρόσφυγες ήταν τεράστιος. Τα επιχειρήματα πειστικά: οι 

πρόσφυγες δεν ήταν τα θύματα ενός πολέμου, αλλά πλήρωσαν ακριβά έναν πόλεμο 

της ελληνικής πλουτοκρατίας που υπηρετούσε το αγγλικό ιμπεριαλισμό, στον οποίο 

αντιτασσόταν η γαλλική κεφαλαιοκρατία, η οποία με την σειρά της εξόπλιζε τους 

Τούρκους του Κεμάλ Ατατούρκ.39  

                                   Το Κ.Κ.Ε. και το Μακεδονικό ζήτημα 

Μια ακόμη θέση του νεαρού ΚΚΕ ήταν αυτή για «Ενιαία και Ανεξάρτητη Μακεδονία 

και Θράκη», που υιοθετήθηκε το 1924 καθ' υπόδειξη της Κομμουνιστικής Διεθνούς. 

Το σύνθημα αυτό ήταν ενταγμένο στους γενικότερους σχεδιασμούς της τελευταίας 

για τα Βαλκάνια, που προέβλεπαν ένοπλη εξέγερση στη Βουλγαρία και γρήγορη 

γενίκευση της επανάστασης σε ολόκληρη την περιοχή. 

Η ηγεσία του ΚΚΕ μοιράστηκε στα δυο. Μια μερίδα της υπό τους Π. 

Πουλιόπουλο και Ελ. Σταυρίδη συμφώνησε πλήρως με τη θέση, ενώ μια άλλη υπό 

τους Γ. Κορδάτο και Θ. Αποστολίδη διαφώνησε θεωρώντας την «ανεδαφική». 

Τελικά, μπροστά στον κίνδυνο της απομόνωσης από το διεθνές κομμουνιστικό 

                                                           
38 Δημήτρης Χουμεριανός,«Από το ΣΕΚΕ στο ΚΚΕ. Το εργατικό κίνημα στο Μεσοπόλεμο», 
εκδ.Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003, σελ.51 
39 Ε. Αβέρωφ- Τοσίτσας «Φωτιά και Τσεκούρι» σελ. 19-22 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%9B%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/1918
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
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https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD
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κίνημα, το ΚΚΕ επέλεξε να αποδεχτεί τη θέση αυτή, που για πολλά χρόνια αποτέλεσε 

αφορμή για διώξεις εναντίον των κομμουνιστών.40 

Αργότερα, τον Απρίλη του 1935 η θέση αυτή κρίθηκε λανθασμένη και 

αντικαταστάθηκε από το σύνθημα για "πλήρη εθνική και πολιτική ισοτιμία σε όλες 

τις εθνικές μειονότητες"41 στο 6ο συνέδριο, που έλαβε χώρα στην Αθήνα το 

Δεκέμβριο του 1935.42 Η υιοθέτηση από το ΚΚΕ της θέσης για το Μακεδονικό 

υπήρξε το έναυσμα για διώξεις στελεχών και μελών του κόμματος. Ειδικά μετά την 

εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Πάγκαλου, το καλοκαίρι του 1925, οι διώξεις 

γενικεύτηκαν σύμφωνα με τον νόμο 4229 περί «Μέτρων προστασίας του κοινωνικού 

καθεστώτος και της προστασίας των πολιτών» γνωστότερος ως Ιδιώνυμο.43 

Οι θέσεις του ΚΚΕ για το Μακεδονικό ζήτημα και τις μειονότητες που ζούσαν στη 

Μακεδονία αναπτύχθηκαν παραπάνω. Από τις άλλες μειονότητες ελάχιστα 

απασχόλησαν το ΚΚΕ οι Τσάμηδες και οι Τούρκοι και γενικά οι θρησκευτικές 

μειονότητες. Πιο πολύ ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τους Αρμένιους και τους 

Εβραίους της Θεσσαλονίκης: για τους τελευταίους το ενδιαφέρον πήγαζε από την 

ανεπτυγμένη ταξική συνείδηση του εβραϊκού προλεταριάτου. Η σύνδεση Εβραίων 

και κομμουνιστών ενίσχυσε τον αντισημιτισμό και αντικομμουνισμό.44 

Το 1934 το Κόμμα επανήλθε στο ίδιο θέμα κατά τρόπο ακόμη επισημότερο. 

Πράγματι, το 5ο Συνέδριο του Κ.Κ.Ε. έλαβε σχετικώς μια απόφαση που άρχιζε με τη 

δήλωση ότι υιοθετείται από το Κόμμα: 

«Η υποστήριξη και ενίσχυση των εθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων των εθνικών 

μειονοτήτων και η στερέωση των δομών του οργανωτικών θέσεων μέσα σε αυτές, δίπλα 

στην καθημερινή του πάλη για όλα τα ζητήματα, και τα πιο ελάχιστα, των εθνικών 

μειονοτήτων, που παλεύουν ενάντια στην εθνική, οικονομική και κοινωνική καταπίεση 

της αστικοτσιφλικάδικης Ελλάδας και η αναγνώριση στις μειονότητες αυτές του 

δικαιώματος της αυτοδιάθεσης μέχρι και του κρατικού αποχωρισμού»45 

                

                   Η πολιτειακή αλλαγή και η ηγεσία Μεταξά 
Μετά τις εκλογές της 26ης Ιανουαρίου του 1936 οι βενιζελικοί και οι αντιβενιζελικοί 

δεν μπόρεσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση εξαιτίας διαφωνιών κυρίως για το ζήτημα 

της επανόδου στο στράτευμα των απότακτων δημοκρατικών αξιωματικών 

του κινήματος του 1935.46 Με σειρά πρωτοβουλιών του, ο βασιλιάς Γεώργιος 

Β΄ κατάφερε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού 

σκηνικού: στις 5 Μαρτίου ο Γεώργιος διόρισε εν αγνοία του πρωθυπουργού υπουργό 

στρατιωτικών το Μεταξά, θέση στην οποία θα παρέμενε μέχρι το θάνατό του το 

1941. Η πολιτική σημασία της πράξης ήταν μεγάλη, καθώς ο Μεταξάς, εκτός από 
                                                           
40 Α.Δάγκας-Γ.Λεοντιάδης, «Κομιντέρν και Μακεδονικό ζήτημα: το ελληνικό παρασκήνιο», 1924, 
Τροχαλία, σελ.91. 
41 Σπυρίδων Σφέτας (16-03-2008). «Τυχοδιωκτισμοί στο «Μακεδονικό»». Καθημερινή 
42 Μοσκώφ, Κωστής (1985). «Εισαγωγικά στην Ιστορία του κινήματος της εργατικής τάξης: η 

διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα». Αθήνα: Καστανιώτης, σελ. 453. 
43 Εμφύλια πάθη, 23+2 ερωτήσεις για τον εμφύλιο πόλεμο, εκδόσεις μεταίχμιο, σελ.91 
44 Γιώργος Μαυρογορδάτος, "Οι εθνικές μειονότητες", Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: 1922-
1940 Ο Μεσοπόλεμος,τ.Β2 εκδ. Βιβλιοραμα, Αθήνα,2003, σελ.30-31 
45 Ε. Αβέρωφ- Τοσίτσας «Φωτιά και Τσεκούρι» σελ. 35 
46 Μαυρογορδάτος, Γιώργος (2003). «Μεταξύ δύο πολέμων: Πολιτική Ιστορία 1922-1940». Στο: 
Παναγιωτόπουλος, Βασίλης, επιμ. Ο Μεσοπόλεμος, 1922-1940: Από την Αβασίλευτη Δημοκρατία στη 
Δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Ελληνικά γράμματα, σελ. 9-32 
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αφοσιωμένος φιλοβασιλικός, ήταν ένας από τους λιγοστούς πολιτικούς που είχαν 

υποστηρίξει την επιβολή ενός αυταρχικού, μη κοινοβουλευτικού καθεστώτος στην 

Ελλάδα. Στις 14 Μαρτίου ορκίστηκε η κυβέρνηση Δεμερτζή, με αντιπρόεδρο και 

υπουργό στρατιωτικών τον Ιωάννη Μεταξά. Ο Δεμερτζής πέθανε αιφνιδίως στις 13 

Απριλίου και την ίδια ημέρα ο βασιλιάς, δίχως να ενημερώσει τους πολιτικούς 

αρχηγούς, διόρισε το Μεταξά πρωθυπουργό.47 Μετά από νέα αποτυχία 

των Φιλελευθέρων να έλθουν σε συμφωνία με τα κόμματα της αντιβενιζελικής 

παράταξης, η κυβέρνησή Μεταξά εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή 

στις 27 Απριλίου με 241 ψήφους υπέρ, 4 αποχές και 16 κατά, τους βουλευτές 

του Κ.Κ.Ε. και τον Γεώργιο Παπανδρέου.48 

 

Τρεις μέρες αργότερα, η Βουλή με ψήφισμά της διέκοψε τις εργασίες της για πέντε 

μήνες εξουσιοδοτώντας την κυβέρνηση να εκδίδει νομοθετικά διατάγματα για όλα τα 

θέματα, με τη σύμφωνη γνώμη μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.49 Η πρωτοφανής 

αυτή παραίτηση του κοινοβουλίου από τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας 

συνέπεσε με την πολιτική στήριξη που προσέφερε ο παραδοσιακός πολιτικός κόσμος 

στην αυταρχική και κατασταλτική δράση της κυβέρνησης ενώπιον της πρωτοφανούς 

έξαρσης των εκδηλώσεων του εργατικού κινήματος την περίοδο αυτή, με 

αποκορύφωμα την αιματηρή καταστολή της απεργίας της 9ης 

Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. 

 

 Ο Μεταξάς έσπευσε να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία, επισείοντας τον κίνδυνο 

κομμουνιστικής εξέγερσης.50 Στα μέσα Ιουλίου επήλθε συμφωνία για το αποτακτικό 

ζήτημα και το σχηματισμό κυβέρνησης μεταξύ του αντιβενιζελικού Θεοτόκη και του 

ηγέτη των Φιλελευθέρων Θεμιστοκλή Σοφούλη, ο οποίος το ανακοίνωσε στο 

Γεώργιο. Η συμφωνία θα εφαρμοζόταν με την επανάληψη των εργασιών της 

Βουλής.51 Όμως, στις 4 Αυγούστου 1936, παραμονή εικοσιτετράωρης πανελλαδικής 

απεργίας, ο Μεταξάς, επικαλούμενος τον κίνδυνο εσωτερικών ταραχών και την 

ασταθή διεθνή κατάσταση, συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο και 

ανακοίνωσε την απόφασή του να αναστείλει επ' αόριστον την ισχύ πολλών διατάξεων 

του Συντάγματος που κατοχύρωναν τις προσωπικές και συλλογικές ελευθερίες και, 

χωρίς να προκηρύξει εκλογές, να διαλύσει τη Βουλή με τη συγκατάθεση του βασιλιά, 

ο οποίος εξέδωσε δύο παράνομα διατάγματα με τα οποία καταλύθηκε ο 

κοινοβουλευτισμός και επιβλήθηκε δικτατορία.52 

 

                                                           
47 Αλιβιζάτος, Νίκος (1995). «Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974: Όψεις της ελληνικής 
εμπειρίας» εκδ. Θεμέλιο σελ.74 
 
48 Μαυρογορδάτος, Γιώργος (2003). «Μεταξύ δύο πολέμων: Πολιτική Ιστορία 1922-1940». Στο: 
Παναγιωτόπουλος, Βασίλης, επιμ. Ο Μεσοπόλεμος, 1922-1940: Από την Αβασίλευτη Δημοκρατία στη 
Δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Ελληνικά γράμματα, σελ. 9-32 
 
49 40 μελούς κατά τον Μαυρογορδάτος, σελ. 29, 45μελούς κατά την Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους. ΙΕ, σελ. 378. 
50  Αλιβιζάτος 1995, σελ. 102-3, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, σελ. 379 
 
51  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, σελ. 379. 
52 Αλιβιζάτος 1995, σελ. 104-5, . ΙΕ, σελ. 379-80. 
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Η θέση της Ελλάδας μετά την έλευση του Καθεστώτος της 4ης Αυγούστου 

 
Μετά την προσέγγιση με την Τουρκία μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, οι δύο 

πηγές ανησυχίας στις ελληνικές εξωτερικές υποθέσεις κατά τη διάρκεια των 

μεσοπολεμικών χρόνων ήταν ο ρεβιζιονισμός της Βουλγαρίας και ο ιταλικός 

σχεδιασμός για μια νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη Μεσόγειο. Με την πρώτη να 

αυξάνει τις εδαφικές απαιτήσεις εναντίον της Ελλάδας στην προσπάθειά της να 

εξασφαλίσει ένα λιμάνι στο Αιγαίο, οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις μαστίζονται από 

αυτό που το 1936 ο Sydney Waterlow, ο βρετανός πρεσβευτής στην Αθήνα, ονόμασε 

«την ελληνική δυσπιστία της Βουλγαρίας που είναι εθνική εμμονή»53. Για να 

αντιμετωπίσει την απειλή, τον Φεβρουάριο του 1934 η Ελλάδα προσχώρησε στη 

συμμαχία Γιουγκοσλαβίας, Ρουμανίας και Τουρκίας υπογράφοντας το Σύμφωνο της 

Βαλκανικής Συνεννόησης, ενώ μετά τον Αύγουστο του 1936 το καθεστώς του 

στρατηγού Ιωάννη Μεταξά κάλυψε τις επείγουσες εκκλήσεις του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού στρατού, τον εξοπλισμό και την 

οχύρωση της Ανατολικής Μακεδονίας για να αποκρούσει μια αναμενόμενη 

βουλγαρική εισβολή54. 

 

Ο ιταλικός Τύπος συμφώνησε ομόφωνα ότι η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά 

εγκαθιδρύθηκε για να σώσει τη χώρα από τον κομμουνισμό, παρουσίασε «με ευνοϊκό 

πνεύμα» τους στόχους του νέου καθεστώτος και έδωσε μακρά και ευνοϊκή κάλυψη 

στις εξελίξεις στην Ελλάδα, με τις οποίες θα εξολοθρευθεί μια για πάντα  ο κίνδυνος 

εγκαθίδρυσης του κομμουνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο55. Αρχικά, η έλευση της 

δικτατορίας της 4ης Αυγούστου προκάλεσε στη Ρώμη προσδοκία ότι οι εσωτερικές 

πολιτικές του Μεταξά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαλάρωση των δεσμών της 

Ελλάδας με τη Βρετανία και τη Γαλλία και στην ευθυγράμμισή της με τις φασιστικές 

δυνάμεις. Αυτό ίσως ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Μουσολίνι θέλησε προσωρινά να 

διατηρήσει καλές σχέσεις με την Ελλάδα με την ελπίδα να υπονομεύσει τη 

Βαλκανική Συνεννόηση και να χαλαρώσει τους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και 

Βρετανίας. 

 

Όταν οι Βρετανοί αναζητούσαν φίλους σε μια Ευρώπη που κατέρρεε από τις 

γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, ο δικτάτορας υπενθύμισε ότι τον Οκτώβριο του 1938 οι 

Βρετανοί ήθελαν οι Έλληνες να παραμείνουν ουδέτεροι, οπότε τώρα οι Έλληνες 

έπρεπε να υποστηρίξουν τους κανόνες ουδετερότητας.56 Στις 30 Νοεμβρίου 1938 ο 

Μουσολίνι εξέδωσε μυστική ομιλία ενώπιον του Μεγάλου Συμβουλίου του 

Φασισμού ανακοινώνοντας ότι «η Αλβανία θα γίνει ιταλική» και ότι «πολλά μικρά 

έθνη προορίζονται να κατεδαφιστούν». Τις επόμενες ημέρες ο Ciano συζήτησε με τον 

Ιταλό πρεσβευτή στα Τίρανα την επιχείρηση κατά της Αλβανίας. Η μόνη επιφύλαξή 

του ήταν ότι αυτό θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη φιλία του Βελιγραδίου με τη 

Ρώμη προς όφελος του Βερολίνου. Στις 24 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια μιας 

                                                           
53 Public Record Office (PRO, London, Kew Gardens), Foreign Office Files, FO 371, General Political 
Correspondence, FO 371/21147 R347: Waterlow to Eden, Annual Report for 1936,1 January 1937. 
54 General Archives of the State (hereafter GAK), Athens: Metaxas Papers, File 79: Observations and 
Proposals of the Inspector General of the Army Lt.-Gen. D. Katheniotis, lOand 16 July 1935. 
55 AGFM 1936: A/10/3 (30): A. Dalietos (Rome) to Athens, 10 and 17 August 1936, nos. 1506 and 
1554. 
56 Thanasis D. Sfikas «DOOMED NEUTRALITY: GREEK FOREIGN POLICY, 1936-1940» σελ. 11-17 
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συνομιλίας με τον πρέσβη της Γιουγκοσλαβίας στη Ρώμη, Bosco Cristich, ο Ciano 

συζήτησε μαζί του «το ζήτημα της Θεσσαλονίκης» και τον ενθάρρυνε να κάνει μια 

κίνηση προς το Αιγαίο, τη φυσική έξοδο της Γιουγκοσλαβίας στη θάλασσα, το 

συντομότερο δυνατό.57  

 

Στις 7 Απριλίου 1939, μόλις λίγες μέρες μετά αφού ο Francisco Franco είχε 

διακηρύξει το τέλος του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, στο οποίο είχε θριαμβεύσει με 

τη βοήθεια του Μουσολίνι, η Ιταλία εισέβαλε στην Αλβανία. Την ίδια μέρα ο Ιταλός 

υπουργός Πολιτισμού Ντίνο Αλφιέρι δήλωσε στους Ιταλούς δημοσιογράφους ότι η 

ιταλική εξωτερική πολιτική είχε ως στόχο την ανάσταση της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας και ότι η Αλβανία ήταν το προγεφύρωμα από το οποίο θα 

προέκυπταν όλες οι επακόλουθες δραστηριότητες.58  

 

                          Η Ελλάς στις παραμονές του Πολέμου 
 

Στις 13 Απριλίου 1939, η Βρετανία και η Γαλλία προσέφεραν στην Ελλάδα και στη 

Ρουμανία εγγυήσεις με τις οποίες δεν δεσμεύτηκαν να ξεκινήσουν έναν πόλεμο για 

την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας και της Ρουμανίας, αλλά 

ανέλαβαν μόνο ηθική υποχρέωση να βοηθήσουν τις δύο χώρες σε περίπτωση 

επίθεσης από μια τρίτη δύναμη.59 Στις 13 Απριλίου 1939 ο Waterlow ενημέρωσε από 

την Αθήνα ότι η ελληνική κυβέρνηση ανησυχούσε πράγματι ένα άρθρο της II 

Giomale d 'Italia, και μάλιστα από τον ισχυρισμό ότι, «εφόσον η Ελλάδα δεν 

απειλήθηκε από κανέναν από τους γείτονές της, δεν είχε ανάγκη συμβιβαστικών 

εγγυήσεων από τις μακρινές χώρες» και «ότι μετά την ιταλική ανακοίνωση για τον 

πλήρη σεβασμό της ελληνικής εδαφικής και νησιωτικής ακεραιότητας, η Ελλάδα δεν 

χρειάζεται νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο θα ήταν χειρότερο απ’ ότι άχρηστο 

και υπολογίζεται να διαταράξει μια κατά τα άλλα καθαρή ατμόσφαιρα». 

 

Στις 22 και 28 Απριλίου 1939 ο στρατηγός Παπάγος ενημέρωσε τον Μεταξά ότι 

μέχρι τις 14 Απριλίου 1939 κλήθηκαν 1,4 εκατομμύρια έφεδροι στον ιταλικό στρατό, 

ενώ στην Αλβανία ο Ντούτσε60 διατήρησε 65.000-70.000 στρατεύματα. Την 1η 

Μαΐου 1939 ο Άντριου Ράιαν, ο βρετανός υπουργός στο Δυρράχιο, ανέφερε ότι 

ενόψει της κίνησης των ιταλικών στρατευμάτων προς τα ελληνικά σύνορα «όλα 

δείχνουν τώρα την ύπαρξη σοβαρής απειλής για την Ελλάδα που μπορεί να 

ακολουθήσει ξαφνική επίθεση». Ανησυχώντας για τις συγκεντρώσεις ιταλικών 

στρατευμάτων στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στις 6 Μαΐου ο Μεταξάς κάλεσε τον 

Ιταλό πρεσβευτή και τον προειδοποίησε ότι η Ελλάδα θα πολεμήσει αν παραβιαστούν 

τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Στις 8 Ιουνίου, ο Μουσολίνι είπε στον Ciano ότι οι 

Άγγλο-γαλλικές εγγυήσεις στην Ελλάδα και τη Ρουμανία ήταν στοιχεία πολιτικής 

περικύκλωσης που κατευθύνει το Λονδίνο εναντίον τους.61 Ενώ η προοπτική μιας 

                                                           
57 Ciano’sDiary 1937-1938,pp. 201,203 (1,2 and6 December 1938). 
58 J.W. Borejsza. ‘Greece and the Balkan Policy of Fascist Italy’, p. 61. 
59 .1 bid., no. 136: Halifax to Waterlow (Athens), 12 April 1939; ibid., no. 140: Waterlow to Halifax, 12 
April 1939; ibid., no 145: Halifax to Waterlow (Athens), 12 April 1939; ibid., no. 212: Halifax to 
Waterlow (Athens), 18 April 1939; HCDeb., 5th series, vol. 346, cols. 5- 15,13 April 1939; I. Metaxas, 
Logoi kai Skepseis,vo\. II, p. 51. 
60 Ο Duce είναι ένας ιταλικός τίτλος, που προέρχεται από τη λατινική λέξη dux, συγγενής με τον 
δούκα. Ο ηγέτης του Εθνικού Φασιστικού Κόμματος Μπενίτο Μουσολίνι αναγνωρίστηκε από τους 
φασίστες ως Il Duce ("ο ηγέτης") του κινήματος. 
61 Ciano'sDiary 1939-1943. p. 101 (8 June 1939) 
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ιταλικής επίθεσης άρχισε να πλησιάζει, το Μάρτιο του 1940 ο Μεταξάς επέβαλε 

νέους φόρους για τις οχυρώσεις της Ελλάδας και τις αεροπορικές και παράκτιες 

άμυνες, ενώ τον Ιούνιο εισήγαγε την κατανομή των τροφίμων, ενώ διπλωματικά 

συνέχισε τις προσπάθειές του για να αποφύγει οτιδήποτε μπορεί να επιφέρει 

σύγκρουση με την Ιταλία. 

 

Από τις αρχές του καλοκαιριού του 1940, οι γερμανικές νίκες στη δυτική Ευρώπη 

είχαν αλλάξει τη λαϊκή διάθεση σε ένα φόβο ότι τουλάχιστον η Ιταλία εισήλθε στον 

πόλεμο πολύ αργά και απέκτησε λίγη ή καθόλου λεία. Η είσοδος της Ιταλίας στον 

πόλεμο στις 10 Ιουνίου 1940 είχε επιδεινώσει τους φόβους της Ελλάδας και είχε 

αναγκάσει την ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί ακόμα πιο φρικτές ιταλικές 

προκλήσεις. Στις 15 Αυγούστου 1940 ένα ιταλικό υποβρύχιο επιτέθηκε και βύθισε το 

ελληνικό καταδρομικό «Έλλη» στο νησί της Τήνου, ενώ ένα ελληνικό επιβατικό 

πλοίο δέχτηκε επίθεση ιταλικών αεροσκαφών. Η ελληνική κυβέρνηση ανακάλυψε 

από την αρχή την υπηκοότητα του υποβρυχίου που είχε βυθίσει την «Έλλη», αλλά το 

κράτησε κρυφό. Ωστόσο, την επόμενη μέρα ο Μεταξάς ανακοίνωσε στο ελληνικό 

υπουργικό συμβούλιο ότι, σε περίπτωση πολέμου, «είμαστε στην πλευρά της 

Αγγλίας, 100%, χωρίς επιφυλάξεις και χωρίς διαπραγματεύσεις».  

 

Στις 22 Αυγούστου 1940 ο Μουσολίνι δήλωσε στον Ciano ότι τα στρατιωτικά σχέδια 

κατά της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας «αναβάλλονται επ 'αόριστον», κάτι το 

οποίο Ciano απέδωσε στην ανανεωμένη γερμανική πίεση προς τον Ντούτσε. Στις 18 

Οκτωβρίου 1940, ο Μουσολίνι απέστειλε επιστολή στον βασιλιά Μπόρις της 

Βουλγαρίας, ενημερώνοντάς τον για την απόφαση να επιτεθεί στην Ελλάδα και να 

τον καλέσει πραγματικά να δώσει ένα χέρι βοηθείας, με πορεία στις ακτές του 

Αιγαίου. Από την πλευρά της, η Βουλγαρία είχε από τον Ιούνιο του 1940 στείλει στο 

Βερολίνο τα αιτήματά της για έξοδο στο Αιγαίο και ανταλλαγή πληθυσμών με την 

Ελλάδα. Στις 22 Οκτωβρίου ο Ciano άρχισε να συντάσσει το τελεσίγραφο που ο 

Γκράτσι θα έδινε στον Μεταξά στις 02:00 π.μ. της 28ης Οκτωβρίου 1940.62 

 

                                                Η Ελλάς στον Πόλεμο 
Ο Μεταξάς απέρριψε το τελεσίγραφο, αλλά ακόμα και προτού λήξει, τα ιταλικά 

στρατεύματα είχαν εισβάλει στην Ελλάδα μέσω της Αλβανίας. Η κύρια ιταλική 

ώθηση κατευθύνθηκε προς την Ήπειρο. Οι εχθροπραξίες με τον ελληνικό στρατό 

άρχισαν στη μάχη της Ελαίας-Καλαμάς, όπου δεν κατάφεραν να σπάσουν την 

αμυντική γραμμή και αναγκάστηκαν να σταματήσουν.63 Μέσα σε τρεις εβδομάδες, ο 

ελληνικός στρατός ξεκίνησε μια αντεπίθεση, κατά την οποία έμπαινε στην αλβανική 

επικράτεια, καταλαμβάνοντας σημαντικές πόλεις όπως η Κορυτσά και οι Άγιοι 

Σαράντα. Ούτε η αλλαγή στην ιταλική διοίκηση ούτε η άφιξη σημαντικών 

ενισχύσεων βελτίωσαν τη θέση του ιταλικού στρατού. Στις 13 Φεβρουαρίου ο 

στρατηγός Παπάγος, αρχηγός του ελληνικού στρατού, ξεκίνησε επίθεση, με στόχο να 

πάρει το Τεπελένι και το λιμάνι της Αυλώνας με βρετανική αεροπορική υποστήριξη, 

αλλά τα ελληνικά τμήματα αντιμετώπισαν σκληρή αντίσταση, σταματώντας την 

επίθεση που ουσιαστικά κατέστρεψε την 5η Μεραρχία Κρητών.64   

 

                                                           
62 Thanasis D. Sfikas «DOOMED NEUTRALITY: GREEK FOREIGN POLICY, 1936-1940» σελ. 18-38 
63 "Southern Europe 1940", War in Europe, World War-2.net. 
64 Buckley, Christopher (1984). Greece and Crete 1941. p. 19. 
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Μετά από εβδομάδες χειμερινού πολέμου, οι Ιταλοί ξεκίνησαν μια επίθεση στο 

κέντρο του μετώπου στις 9 Μαρτίου 1941, η οποία απέτυχε, παρά τις ανώτερες 

δυνάμεις των Ιταλών. Μετά από μία εβδομάδα και 12.000 θύματα, ο Μουσολίνι 

διέκοψε την αντεπίθεση και άφησε την Αλβανία δώδεκα ημέρες αργότερα.65 Οι 

σύγχρονοι αναλυτές πιστεύουν ότι η ιταλική εκστρατεία απέτυχε επειδή ο Μουσολίνι 

και οι στρατηγοί του είχαν αρχικά ανεπαρκείς πόρους για την εκστρατεία 

(εκστρατευτική δύναμη 55.000 ανδρών), δεν κατάφεραν να υπολογίσουν τον καιρό 

του φθινοπώρου, επιτέθηκαν χωρίς το πλεονέκτημα της έκπληξης και χωρίς 

βουλγαρική υποστήριξη.66 

 

Ο Χίτλερ παρενέβη στις 4 Νοεμβρίου 1940, τέσσερις μέρες μετά την άφιξη των 

βρετανικών στρατευμάτων στην Κρήτη και στη Λήμνο. Παρόλο που η Ελλάδα ήταν 

ουδέτερη μέχρι την ιταλική εισβολή, τα βρετανικά στρατεύματα που στάλθηκαν ως 

αμυντική βοήθεια δημιούργησαν τη δυνατότητα άμυνας στα σύνορα με τη γερμανική 

νότια πλευρά. Έδωσε εντολή στο Γενικό Επιτελείο του Στρατού να επιτεθεί στη 

Βόρεια Ελλάδα από βάσεις στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για να υποστηρίξει το 

γενικό του σχέδιο για να στερήσει τις Βρετανικές Μεσογειακές βάσεις. Η γερμανική 

επίθεση εκδηλώθηκε με σφοδρότητα στο Μπέλες την 6η Απριλίου του 1941, όπου η 

6η Ορεινή Μεραρχία κινήθηκε μέσα από τους ορεινούς όγκους στο δυτικό τμήμα του 

όρους, στο οποίο τμήμα δεν υπήρχαν μόνιμες οχυρώσεις παρά μόνο ολιγάριθμες 

ελληνικές δυνάμεις κατανεμημένες σε διάσπαρτα πολυβολεία. Παρά την σθεναρή 

αντίσταση οι γερμανικές δυνάμεις διέσπασαν δύο αμυντικές τοποθεσίες και 

υπερέβησαν το όρος Μπέλες, με αποτέλεσμα στο τέλος της μέρας να έχουν φθάσει 

στη Ροδόπολη και να καταλάβουν τον σιδηροδρομικό σταθμό.  Εισήλθαν 

στην Αθήνα στις 27 Απριλίου και ολοκλήρωσαν την κατάληψη του συνόλου της 

Ελλάδας την 1η Ιουνίου 1941, μετά την κατάληψη της Κρήτης. Ήδη από τις 20 

Απριλίου 1941 είχε συνθηκολογήσει στο Μέτσοβο και το τμήμα της στρατιάς 

Ηπείρου.67 

 

 

Κεφάλαιο Γ: Η Αντίσταση- Τα τύμπανα του Εμφυλίου ηχούν  
 

                           Τα πρώτα βήματα της Αντίστασης  
 

Η κατοχή της Ελλάδας, στη διάρκεια της οποίας οι πολίτες υπέστησαν τρομερές 

κακουχίες που κορυφώθηκαν με τον Μεγάλο Λιμό και τις λεηλασίες των κατοχικών 

αρχών, αποδείχθηκε δύσκολο και δαπανηρό εγχείρημα.  Στο τέλος του καλοκαιριού 

του 1941, ο συνδυασμός της καταστροφικής πείνας και της αυξανόμενης 

βαρβαρότητας από τις δυνάμεις κατοχής, παρείχαν πρόσθετα κίνητρα στους Έλληνες 

να διαπράξουν πράξεις βίας ενάντια στους Γερμανούς και τους Ιταλούς. 

 

Για τους Έλληνες σήμερα, η κατάληψη της χώρας, η αντίσταση και ο εμφύλιος 

πόλεμος δημιουργεί μια παρέλαση των εικόνων. Ο Εμφύλιος Πόλεμος (ή 

                                                           
65 Gedeon, Dimitrios (2001). "Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος 1940–41: Οι χερσαίες επιχειρήσεις". p.30 
66 Rodogno, Davide (2006). Fascism's European Empire: Italian Occupation During the Second World 
War. Italo-German Relations in Mediterranean Europe. P.446 
67 Buchner, Alex (1961). Η Γερμανική Εκστρατεία εις την Ελλάδα, p.164 
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Συμμοριτοπόλεμος) ήταν το τίμημα που όφειλαν να πληρώσουν οι Έλληνες για την 

οργανωμένη αντίσταση στις δυνάμεις του Άξονα, γιατί ο πόλεμος δημιούργησε 

βαθύτατες διαφορές στην ελληνική κοινωνία. Οι δυνάμεις, οι οποίες ενεπλάκησαν 

στην αδελφοκτονία, κατά την διάρκεια και μετά την Κατοχή, ωστόσο, είχε ως 

αποτέλεσμα τη σύγκλιση πολλών παραγόντων, όπου ο κάθε ένας εξ αυτών έπαιξε τον 

δικό του καταστροφικό ρόλο. Πρώτον, η αποστράτευση των ελληνικών ενόπλων 

δυνάμεων από τους Γερμανούς κατακτητές δημιούργησε μία τεράστια δεξαμενή από 

εκπαιδευμένους άνδρες για αντάρτικο πόλεμο. Δεύτερον, η βρετανική στρατηγική της 

υποκίνησης της μαζικής αντίστασης, των σαμποτάζ και της υπονόμευσης, ώθησε το 

νεοσύστατο SOE (Special Operations Executive)68 να υποστηρίξει λαθραία αστικά 

και αριστερά δίκτυα σε πόλεις και χωριά της Ελλάδος, καθώς και ομάδες ανταρτών 

στα βουνά.  

 

Σε έντονη αντίθεση, η Βρετανική Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών και το 

Υπουργείο Εξωτερικών εξακολούθησαν να υποστηρίζουν τα βασιλικά κεκτημένα 

στην Ελλάδα και έτσι, οι μεγάλες οργανώσεις αντίστασης ήταν οι βασικότεροι 

σύμμαχοι της SOE. Η αποτυχία του Άξονα να αποτρέψει ή και να προσπαθήσει να 

αντιμετωπίσει με οποιοδήποτε σημαντικό τρόπο, τις καταστροφικές επιπτώσεις της 

πείνας πυροδότησαν δυσαρέσκεια και διόγκωσαν τις τάξεις των οργανώσεων 

αντίστασης.69  

 

Μέχρι το φθινόπωρο του 1942, οι Σύμμαχοι δεν είχαν ενδιαφερθεί για τα ελληνικά 

πράγματα, παρά μόνο να οργανώσουν δίκτυο πληροφοριών και δίκτυο αποδράσεως 

των Βρετανών. Αλλά, το φθινόπωρο ενόψει της συμμαχικής επιθέσεως στην Βόρειο 

Αφρική, οι συμμαχικές αρχές στην Μέση Ανατολή απεφάσισαν να έλθουν σε επαφή 

με τους πρώτους αντάρτες και να ζητήσουν την συνδρομή τους για να σαμποτάρουν 

την σιδηροδρομική γραμμή που ένωνε μέσω Θεσσαλονίκης, τη Γερμανία με τον 

Πειραιά. Ένα μέγα μέρος των προμηθειών του «Άφρικα Κορπς» του Ρόμελ έφτανε 

δια της γραμμής αυτής και φορτωνόταν σε μεγάλα αεροπλάνα ή και σε πλοία που 

ταξίδευαν σε νηοπομπές. 

 

Το πιο ευπαθές σημείο όλης της σιδηροδρομικής γραμμής βρισκόταν στους πρόποδες 

του Παρνασσού, όπου τρεις γέφυρες, η μία μετά την άλλη γεφύρωναν απότομα, άγρια 

φαράγγια. Και  οι τρεις γέφυρες εφρουρούντο από ισχυρά ιταλικά τμήματα. Η 

Ανώτατη Διοίκηση των Συμμάχων στη Μέση Ανατολή απεφάσισε να ανατινάξει την 

γέφυρα του Γοργοποτάμου. Μια ομάδα Βρετανών και Νεοζηλανδών αξιωματικών 

υπό την διοίκηση του Συνταγματάρχου Έντι Μάγιερς έπεσε με αλεξίπτωτα τον 

Οκτώβριο του 1942 στην περιοχή των τριών γεφυρών. Τα μέλη της συναντήθηκαν με 

αντάρτες του ΕΛΑΣ. Εκείνοι τους μεταχειρίσθηκαν καλά, αλλά μολονότι οι Βρετανοί 

το ζήτησαν και μολονότι αποκάλυψαν τον σκοπό της αποστολής τους, οι αντάρτες 

δεν τους έφεραν σε επαφή με οιονδήποτε υπεύθυνο του τομέα. Ο αρχηγός τους, ο 

Άρης δεν βρισκόταν πουθενά. Ήταν απασχολημένος με την εκπαίδευση των 

διμοιριών του (κάθε μία είχε τότε 30 άνδρες), δεν συμπαθούσε τους ιμπεριαλιστές και 

δυσφορούσε για την ανάπτυξη τους στην περιοχή του.  

 

Μετά από αναμονή ενός μηνός και έπειτα από μάταιες αναζητήσεις, οι Βρετανοί 

βλέποντας ότι η επιχείρηση τους κινδύνευε να πραγματοποιηθεί αργά ή και να μην 
                                                           
68 Βρετανική ειδική μυστική παραστρατιωτική υπηρεσία που έδρασε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με 

κύριους ρόλους σε κατασκοπεία, αναγνώριση εχθρικών θέσεων, καταδρομές και δολιοφθορές. 
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γίνει καθόλου, έστειλαν επειγόντως τον Ταγματάρχη Κ. Μ. Γούντχάουζ στον Ζέρβα, 

ο οποίος βρισκόταν στη δυτική πλευρά της οροσειράς της Πίνδου. Ο Ζέρβας δέχτηκε 

και έσπευσε προς την περιοχή των τριών γεφυρών, συνοδευόμενος από τους 

καλύτερους άνδρες του. Όταν το έμαθε αυτό ο Άρης έσπευσε με δύναμη μεγαλύτερη 

από του Ζέρβα. Οι δύο ομάδες πολέμησαν με πολύ θάρρος και οι ξένοι δολιοφθορείς 

είχαν όλο τον καιρό που χρειάζονταν για να κάμουν καλά την εργασία τους. Πριν 

ξημερώσει η 25η Νοεμβρίου η γέφυρα έπεφτε. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά 

που οι δύο ένοπλες παρατάξεις είχαν πολεμήσει η μία στο πλευρό της άλλης. Έπειτα 

σκοτώνονταν μεταξύ τους. 

 

Μετά από έξι μήνες, οι Βρετανοί τους ζήτησαν πάλι τη βοήθειά τους, για να 

ανατινάξουν μία άλλη από τις τρεις γέφυρες, τη γέφυρα του Ασωπού ποταμού. Αλλά, 

αυτή την φορά οι οργανώσεις αρνήθηκαν την βοήθειά τους. Εν τέλει, η γέφυρα του 

Ασωπού ανατινάχθηκε τη νύχτα της 24ης Ιουνίου χάρις στο θάρρος έξι Βρετανών, ο 

κυριότερος των οποίων ήταν ο Νεοζηλανδός λοχαγός Σκοτ. Εγχείρημα εξαιρετικά 

χρήσιμο, θαυμαστό, παράτολμο, σε ένα σημείο ισχυρώς φρουρούμενο από τον εχθρό 

και η ένοπλος ελληνική Αντίσταση ήταν απούσα. Οι εχθροπραξίες μεταξύ τους είχαν 

ξεκινήσει. Άλλωστε κατά τους Άγγλους ένας από του λόγους που δεν συμμετείχε ο 

ΕΛΑΣ στην επιχείρηση ανατίναξης της γέφυρας του Ασωπού (όταν οι ΕΛΑΣίτες 

έφεραν ως δικαιολογία ότι μόλις είχαν ανατινάξει μία σήραγγα της σιδηροδρομικής 

γραμμής της Βέρμαχτ, που είχε προκαλέσει την απώλεια 300 στρατιωτών) είχαν 

κάνει την επιχείρηση της σήραγγας, για να δικαιολογηθούν κατά της κατηγορίας ότι 

δεν πολεμούσαν εναντίον των δυνάμεων Κατοχής, αλλά εναντίον των άλλων ένοπλων 

ομάδων Αντιστάσεως.70 

  

                                           Η δημιουργία του ΕΑΜ 

 

Οι μυστικές οργανώσεις υπήρξαν πολυάριθμες. Μερικές δεν είχαν σοβαρά εργαλεία 

δράσεως, άλλες δεν είχαν ούτε σοβαρά προγράμματα. Άλλες θετικότερες και 

ρεαλιστικές, που διέθεταν ένα στρατιωτικό ασύρματο, συγκέντρωναν λίγους 

ανθρώπους και κάθε φορά καθόριζαν και διάφορους σκοπούς: την διενέργεια 

προπαγάνδας, τις ομαδικές αποδράσεις προς την Αίγυπτο, την προετοιμασία ένοπλης 

αντίστασης και πολλές άλλες δράσεις. Μερικές από αυτές τις οργανώσεις ήταν η 

οργάνωση «Αλίκη», η οργάνωση «Όμηρος», η οργάνωση « Κόδρος» κ.α..  

 

Ο κόσμος ήδη υπέφερε πολύ, τόσο στην ύπαιθρο, όσο και στα αστικά κέντρα. Πολύ 

ήταν απορροφημένοι  στις διάφορες αντιστασιακές οργανώσεις και δράσεις και άλλοι 

πάλι, ασχολούνταν με θέματα δευτερευούσης σημασίας, όπως ήταν η αποκήρυξη της 

συνταγματικής Βασιλείας και η επιστροφή στην Δημοκρατία. Το χειρότερο είναι ότι 

ο πολιτικός κόσμος δεν έβλεπε και δεν γνώριζε ότι μόνο ένα Κόμμα είχε ξεκινήσει 

εργασία μακράς πνοής: το Κ.Κ.Ε.. 

 

Υπό την ηγεσία του Γιώργη Σιάντου (παρατσούκλι «ο Γέρος») η Κεντρική Επιτροπή 

του Κόμματος κατά την 8η Ολομέλεια, προσάρμοσε, θαυμάσια, το Κόμμα στις 

συνθήκες της εποχής. Χωρίς να αρνηθεί τις αρχές του και τον τελικό του σκοπό, 

δηλαδή την κατάληψη της εξουσίας, το Κόμμα θα αγωνιζόταν τώρα μόνο για την 

δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού μετώπου. Κάθε μνεία επαναστάσεως εργατών- 

αγροτών θα απεφεύγετο. Ο μαρξισμός- λενινισμός προσωρινώς έπρεπε να ανασταλεί. 
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Άρχισε τότε μια αναδιοργάνωση σε όλη την χώρα με μυστικούς πυρήνες 

αποτελούμενος ο καθένας από τρία μέχρι πέντε μέλη. Επωφελούμενο, λοιπόν, από 

την αδράνεια των υπολοίπων κομμάτων το Κ.Κ.Ε. δημιούργησε και άλλες τέτοιες 

ομάδες. Η σημαντικότερη από τις ομάδες εκείνες η οποία έκανε την 1η φάση του 

Ανταρτοπολέμου (1943-1944) και την Επανάσταση των Δεκεμβριανών (1944), αλλά 

παράλληλα ήταν και ο βασικός πυρήνας της 3ης φάσης του Συμμοριτοπολέμου (1946-

1949) ήταν το «Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο» γνωστό ως ΕΑΜ και για τον 

«Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό», τον στρατό του ΕΑΜ, γνωστό ως ΕΛΑΣ.71    

                          

                             1943: Κομβικό έτος διπλωματικού αγώνα 
 

Τον Οκτώβριο του 1943 πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα η διάσκεψη των υπουργών 

Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, της Μεγάλης Βρετανίας και των Η.Π.Α.. Με 

αυτήν την ευκαιρία ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Άντονυ Ήντεν συναντήθηκε 

με τον στρατάρχη Στάλιν και συνομίλησαν διάφορα διεθνή ζητήματα. Ο Ήντεν 

βολιδοσκόπησε τις διαθέσεις του Στάλιν για την Ελλάδα. Ο Σοβιετικός ηγέτης 

απάντησε σχετικά, ότι «δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και ότι δεν έχει επαφές με 

το ΕΑΜ». Μετά το τέλος της διάσκεψης ο Ήντεν, στον δρόμο της επιστροφής του 

πέρασε από το Κάϊρο όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της εξόριστης 

Ελληνικής Κυβέρνησης  Τσουδερό. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε 

τον Τσουδερό για τις συνομιλίες του στη Μόσχα. 

 

Η άνοδος του Αντιστασιακού κινήματος στην Ελλάδα μεγάλωνε την περιέργεια του 

Τσουδερού και του Ήντεν σχετικά με τη Σοβιετική στάση απέναντι στο ελληνικό 

πρόβλημα.72 

 

Η σχέση του Στάλιν για την Ελλάδα και το ΕΑΜ έκρυβε μια αλήθεια. Η Σοβιετική 

Ένωση, μέσα στις δυσκολίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έθεσε ορισμένες 

προτεραιότητες. Καθώς ξετυλίγεται η τιτάνια σύγκρουση με τους Γερμανούς, στα 

συνθήματα της ΕΣΣΔ επικρατεί η ένωση όλων των Σλάβων. Η Πανσλαβική επιτροπή 

που ιδρύθηκε έχει έδρα την Μόσχα και εκδίδει την εφημερίδα «Σλαβιάνε». Οι 

Σλαβικές χώρες βρίσκονται πολύ κοντά στα σύνορα της ΕΣΣΔ και έτσι συνδέονται με 

την αμυντική της ασφάλεια. Στις 20 Φεβρουαρίου 1944 οι εφημερίδες της Μόσχας 

δημοσίευσαν 47 συνθήματα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για τον 

εορτασμό της 26ης επετείου από την ίδρυση του Κόκκινου Στρατού. Στα συνθήματα 

προέχει ένας θερμός χαιρετισμός των Σλαβικών λαών και ιδιαίτερα του 

αντιστασιακού αγώνα της Γιουγκοσλαβίας. Και ο αντιστασιακός αγώνας της Ελλάδος 

γίνεται αντικείμενο προσοχής και χαιρετίζεται επίσης. 

 

Όσα συνθήματα της ηγεσία τους ΚΚΣΕ κρίθηκαν «ειδικού ενδιαφέροντος» από τον 

Αμερικάνο πρεσβευτή στη Μόσχα Άβερελ Χάριμαν, μεταδόθηκαν στο Στέϊτ 

Ντιπάρτμεντ: 

«Ζήτω η νίκη της Αγγλο-Σοβιετο- Αμερικανικής στρατιωτικής συμμαχίας…»,  

«Χαιρετίζουμε τους λαούς της Ευρώπης που μάχονται ενάντια στο Χιτλερικό 

Ιμπεριαλισμό. Πατριώτες της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας, της Γαλλίας, της 

                                                           
71 Ε. Αβέρωφ- Τοσίτσας «Φωτιά και Τσεκούρι»: Ελλάς 1946-49 και τα προηγηθέντα σελ.88-91 
72 Αρχεία Φόρεϊν Όφις, FO371/37200. R12294/G (για την Ελλάδα-1943) 



 

26 
 

Ελλάδος, της Νορβηγίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Δανίας. Δυναμώστε την 

ένοπλη πάλη, για την Απελευθέρωση σας από το φασιστικό ζυγό», κλπ.73 

 

Η ίδρυση της Γιουγκοσλαβικής Επιτροπής Απελευθέρωσης στις 29 Νοεμβρίου 1943, 

χαιρετίσθηκε από την ΕΣΣΔ, που έδειχνε σοβαρό ενδιαφέρον για τον Τίτο. 

Μεγαλύτερο ακόμα ενδιαφέρον θα εκδηλωθεί για την Πολωνική Επιτροπή 

Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) που στην δημιουργία της θα συμβάλει αποφασιστικά η 

Σοβιετική Κυβέρνηση. Αντίθετα η Ελληνική ΠΕΕΑ δεν θ’ αναγνωρισθεί επίσημα 

από την ΕΣΣΔ. Οι επαφές του ΚΚΕ με την Κομμουνιστική Διεθνή διακόπηκαν 

τελείως με την κατάληψη της Ελλάδος από τους Γερμανούς. Προσπάθειες έγιναν από 

Ελληνικής πλευράς για την αποκατάσταση επαφών με την Μόσχα.74  

 

Τον Αύγουστο του 1943 αντιπροσωπεία του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, του ΕΔΕΣ και της ΕΚΚΑ 

έφθασε στο Κάϊρο μετά από πρόσκληση του Βρετανικού Στρατηγείου Μ. Ανατολής. 

Η ενότητα των αντιστασιακών οργανώσεων πάνω στο Πολιτειακό ζήτημα αποτέλεσε 

μια σοβαρή ήττα για την Βρετανική πολιτική που σχεδίαζε να επαναφέρει τον 

Βασιλιά Γεώργιο στην Ελλάδα μαζί με τις προβλέψεις της εποχής, να αποβιβασθούν 

στις Ελληνικές ακτές.   

 

Στις 20 Αυγούστου του 1943 ο Στρατηγός Σματς επισήμανε στον Τσώρτσιλ τον 

κίνδυνο της κομμουνιστοποίησης της μεταπολεμικής Ευρώπης και ιδιαίτερα της 

Ελλάδος. Ο Σματς σε μήνυμα του προς τον Βρετανό πρωθυπουργό που συνεδρίαζε με 

τον Ρούζβελτ  στο Κεμπέκ, τόνισε: 

«Πολύ φοβάμαι μην επακολουθήσει χάος μετά την συμμαχική εισβολή, όχι μόνο στην 

Ελλάδα αλλά και στις άλλες Βαλκανικές χώρες αν δεν επιβληθούμε σθεναρά πάνω στα 

πράγματα. Αν τα πολιτικά πράγματα αφεθούν ανεξέλεγκτα κινδυνεύουμε να μας 

κατακλύσει η αναρχία και να επικρατήσει ο Κομμουνισμός σε όλες αυτές της περιοχές 

της Ευρώπης. Υπάρχει κίνδυνος να συμβεί αυτό και στην Ιταλία, είναι όμως βέβαιο ότι 

αυτό θα συμβεί στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Η κατάσταση των πραγμάτων στην 

Ελλάδα απαιτεί μια απόφαση. Η μπολσεβικοποίηση μιας κατεστραμμένης και 

ερειπωμένης Ευρώπης παραμένει μια σοβαρότατη πιθανότητα.».75 

 

Στις 29 Σεπτεμβρίου ο Τσώρτσιλ ανταποκρινόμενος στις ανησυχίες του Ήντεν, 

τηλεγράφησε στον στρατηγό Ισμαίη: «Συμφωνώ πλήρως με τον υπουργό των 

Εξωτερικών πάνω σ’ αυτό το ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα. Εφ’ όσον οι Γερμανοί θα 

εκκενώσουν την Ελλάδα θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε σε θέση να στείλουμε 5.000 

βρετανικά στρατεύματα, με θωρακισμένα αυτοκίνητα και μηχανοκίνητα πυροβόλα 

Μπρεν στην Αθήνα.»76 

 

Βασικός εκφραστής της Βρετανικής πολιτικής στον αντιστασιακό αγώνα στην 

Ελλάδα ήταν ο Ναπολέων Ζέρβας. Μέσω του Στρατηγού Ζέρβα, οι Βρετανοί 

επιχειρούσαν να περάσουν την πολιτική του στην Ελλάδα. Δεν ήταν όμως ο ΕΔΕΣ 

κάποια ιδιαίτερα ισχυρή πρόσβαση. Στις 16 Οκτωβρίου 1943, ο Άρης ξεκίνησε να 

χτυπήσει τον ΕΔΕΣ, αφού πρώτα ο ΕΛΑΣ αφόπλισε την Ιταλική Μεραρχία Πινερόλο. 

                                                           
73 Αμερικανικά Ντοκουμέντα (Foreign Relations of the United States- για την Σοβιετική Ένωση), 21 
Φεβρουαρίου 1944 
74 Οικονομίδης Φοίβος, «Οι Προστάτες: Η αληθινή ιστορία της Αντίστασης», σελ. 14-16 
75 Απομνημονεύματα Τσώρτσιλ, Τόμος Ε’ (σελ.192-193) 
76 Απομνημονεύματα Τσώρτσιλ, Τόμος Ε΄(σελ.475) 
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Η επίθεση άρχισε με προσωπική εντολή του Γ. Σιάντου.77 Οι Βρετανοί με βάση τις 

εξελίξεις στην κυρίως Ελλάδα θεώρησαν καλό να ζητήσουν τη βοήθεια των 

Συμμάχων τους και ιδιαίτερα της Σοβιετικής Ένωσης σχετικά με το Ελληνικό 

πρόβλημα. Στις 7  Νοεμβρίου ο Ήντεν παρακολούθησε μία σύσκεψη της Αμυντικής 

Επιτροπής Μέσης Ανατολής σχετικά με την Ελλάδα. Σ’ αυτή συμφωνήθηκε ότι 

«πρέπει να διακοπούν οι σχέσεις με τον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και να γίνουν προσπάθειες να 

σχηματισθούν μη πολιτικές ομάδες στην περιοχή του ΕΛΑΣ. Την ίδια στιγμή θα ζητηθεί 

από τον Βασιλιά Γεώργιο να δηλώσει ότι δεν θα επιστρέψει στην Ελλάδα μέχρι να τον 

καλέσει ο Ελληνικός λαός. Και θα συμφωνήσει να εγκαθιδρυθεί συμβούλιο 

Αντιβασιλείας τη στιγμή της Γερμανικής αποχώρησης.»78  

Στις 22 Δεκεμβρίου 1943 η Βρετανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον επέδωσε ένα 

μνημόνιο στην κυβέρνηση των ΗΠΑ όπου παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο 

Αγγλικό σχέδιο για την Ελλάδα, με βασικό στόχο την υποταγή του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.79  

 

                          Οι πρώτες τριβές ανάμεσα στους Συμμάχους   
 

Οι Άγγλοι πρότειναν στη Σοβιετική και την Αμερικανική ηγεσία να κάνουν μία κοινή 

δήλωση, των τριών Συμμαχικών Κυβερνήσεων. Οι Άγγλοι επεδίωκαν με την 

Σοβιετική αίγλη να επηρεάσουν τις αριστερές αντιστασιακές δυνάμεις στην Ελλάδα. 

Αν συνεχιζόταν η ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και τον ΕΔΕΣ, υπήρχε 

κίνδυνος, αργά ή γρήγορα, να κυριαρχήσει απόλυτα ο ΕΛΑΣ στην κυρίως Ελλάδα. 

Και οι σχέσεις του ΕΛΑΣ με το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής είχαν 

οξυνθεί. Οι Άγγλοι ήθελαν να μπορούν να ελέγχουν τις αριστερές δυνάμεις στην 

Ελλάδα. Οι Βρετανοί είχαν πάρει την πρωτοβουλία της κοινής δήλωσης δίχως να 

συμβουλευτούν την Σοβιετική Ένωση και την καλούσαν απλώς, να συμφωνήσει εκ 

των υστέρων. Να συγκατατεθεί υπέρ «της ενότητας των Ελλήνων ανταρτών» γεγονός 

που αφορούσε κυρίως την Ελληνική αριστερά. 

 

Οι Ρώσοι αρνήθηκαν υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν σοβαρή πληροφόρηση για την 

Ελλάδα και οι Βρετανοί ζήτησαν παράλληλα τη βοήθεια των Αμερικανών για να 

πείσουν τη Σοβιετική Κυβέρνηση. Άρχισε έτσι μία συντονισμένη διπλωματική πίεση 

προς της ΕΣΣΔ, από την Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ και την Κυβέρνηση Τσουδερού. 

Το γεγονός αυτό, επιβεβαίωνε τη σημασία που απέδιδε η Μεγάλη Βρετανία στη 

Σοβιετική Ένωση για τον επηρεασμό των Ελληνικών εξελίξεων. Η στάση της 

Σοβιετικής κυβέρνησης αποτελούσε μια προειδοποίηση προς την Μεγάλη Βρετανία 

ότι η μελλοντική καλή της συμπεριφορά στο Ελληνικό πρόβλημα θα εξαρτηθεί από 

την αντίστοιχη καλή συμπεριφορά του Τσώρτσιλ σε άλλες χώρες για τις οποίες 

εκδήλωνε ενδιαφέρον η ΕΣΣΔ. Όταν στους πρώτους μήνες του 1944, ο Τσώρτσιλ θα 

επιδιώξει να συνομιλήσει με τον Στάλιν για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, η Ελληνική 

διπλωματία θα πιέσει τους Αμερικάνους, να αποφύγουν να πάρουν μέρος στις 

διαπραγματεύσεις, ώστε τα σχετικά θέματα να συζητηθούν αποκλειστικά από τους 

Άγγλους και τους Ρώσους.  

 

Αναπάντεχα την μέρα του Νέου Χρόνου, η Σοβιετική κυβέρνηση, ενώ έχει αρνηθεί 

με διάφορες δικαιολογίες να αποδεχθεί την κοινή δήλωση των τριών Μεγάλων 

Συμμάχων για την ενότητα των Ελλήνων ανταρτών, δια του ρωσικού σταθμού της 

                                                           
77 Έκθεση Α. Τζήμα προς Π.Γ. (Αρχεία Κ.Ε. ΚΚΕ και «Ο ΕΛΑΣ» Στ. Σαράφη (σελ.179) 
78 Α. Ήντεν: «The Reckoning» (σελ. 419-420) 
79 Οικονομίδης Φοίβος, «Οι Προστάτες: Η αληθινή ιστορία της Αντίστασης», σελ. 23 
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Μόσχας, μετέδωσε ιδιαίτερο Σοβιετικό μήνυμα υπέρ της ενότητας των ανταρτών και 

των πολιτών στην Ελλάδα. Η Σοβιετική Ένωση υπέδειξε έτσι την παρουσία της στα 

Ελληνικά πράγματα με το δικό της μήνυμα της Πρωτοχρονιάς.80 Ο Αμερικανός 

Πρέσβης ΜακΒέη σε τηλεγράφημά του στο Στέϊτ Ντιπάρτμεντ, προσπάθησε να 

ερμηνεύσει τη διπλωματική αυτή αντίδραση της Σοβιετικής Ένωσης τονίζοντας, 

μεταξύ άλλων ότι: «Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί 

ότι αγνοεί τη σοβαρή δραστηριότητα των κομμουνιστικών οργανώσεων σε όλες τις 

χώρες τις Βαλκανικές χώρες αυτή τη στιγμή, όπως επίσης και την ύπαρξη συνδέσμου, 

αν όχι κάτι περισσότερο ανάμεσα στους αντάρτες του Τίτο και την ηγεσία του ΕΑΜ. Και 

αν ακόμα ίσως δεν υποστηρίζει άμεσα μια τέτοια δραστηριότητα είναι πιθανό ότι δεν 

αντιτίθεται με την συνέχιση της ή για να επωφεληθεί των ευκαιριών που τόσο πλατιά 

προσφέρονται για την άνοδο της επιρροής και του γοήτρου της Σοβιετικής Ένωσης.»81  

 

Ο ΜακΒέη σημείωσε στο ημερολόγιο του στις 3 Ιανουαρίου, για την συνομιλία του 

με τον Βρετανό Πρέσβη Λήπερ: «Ο Λήπερ υποστηρίζει και εγώ συμφωνώ ότι είναι 

τελείως απίθανο ότι ο Μολότωφ δεν είναι πλήρως ενημερωμένος για το κομμουνιστικό 

κίνημα στα Βαλκάνια και πως η πληροφόρηση του δεν περιορίζεται μόνο στους 

παρτιζάνους του Τίτο αλλά έχει διασυνδέσεις στην Αλβανία, την Βουλγαρία και την 

Ελλάδα επίσης.», ενώ συνεχίζει λέγοντας: «Οι Σοβιετικοί είχαν επαφές με τον Τίτο και 

οι Γιουγκοσλάβοι μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για την Ελλάδα.».82 

 

                             Η Συμφωνία της Πλάκας και η ΠΕΕΑ 
 

Παράλληλα, οι συνέπειες των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των ναζί και των 

αδελφοκτόνων συγκρούσεων έγιναν επαχθέστερες υπό την επίδραση άλλων 

παραγόντων. Η απελευθέρωση της χώρας ήταν πάλι φανερό ότι δεν επέκειτο. Οι 

Βούλγαροι επεκτείνοντας την κατοχή τους επί ελληνικού εδάφους, προσπαθούσαν να 

βουλγαροποιήσουν την περιοχή: εκατοντάδες ατόμων εξετελούντο και υπελογίζετο 

ότι πλέον 50.000 Ελλήνων είχαν απαχθεί στη Βουλγαρία. 

 

Κυριαρχούσε πάλι ο τρόμος και η αγωνία, η πείνα και το κρύο σε μία χώρα που ήταν 

φύσει φτωχή και την περίοδο εκείνη, κατασπαραγμένη. Όλα αυτά τα δεινά και οι ναζί 

προκάλεσαν εκείνο το οποίο η αλληλεγγύη των Ελλήνων και οι προσπάθειες των 

αξιωματικών της Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής δεν είχαν κατορθώσει να 

επιτύχουν: την αποκατάσταση της ειρήνης μεταξύ των τριών μεγάλων αντιστασιακών 

οργανώσεων.  Αυτή η ειρήνη, προσωρινή, πρέπει αμέσως να σημειωθεί ότι έγινε 

σιωπηρά, μόνη της και οι τρεις οργανώσεις επωφελήθηκαν ώστε να 

αναδιοργανωθούν και να δυναμώσουν. Την εκμεταλλεύτηκε πολύ επιδέξια και η 

Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή και κατόρθωσε να συγκεντρώσει τους 

αντιπροσώπους τους στην Πλάκα της Ηπείρου, κοντά σε ένα από τα αγριότερα τοπία. 

Εκεί στις 29 Φεβρουαρίου του 1944, υπεγράφη μια νέα συμφωνία μεταξύ ΕΛΑΣ, 

ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ. 

 

Η Συμφωνία της Πλάκας απετέλεσε την βάση όλων των συμφωνιών που επέτρεψαν 

αργότερα στην εξόριστη κυβέρνηση να επιστρέψει στην Ελλάδα. Τότε, εξασφάλισε 

μια ανάπαυλα και τον ανεφοδιασμό όλης της ενόπλου Αντιστάσεως από τους 
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Συμμάχους. Με την Συμφωνία της Πλάκας, οι οργανώσεις ανελάμβαναν την 

υποχρέωση να μην πολεμούν μεταξύ τους, να περιορίζονται στις περιοχές που 

καθεμιά κατείχε και να πολεμούν τον εχθρό από κοινού και χωριστά. Η Συμφωνία 

περιλάμβανε και άλλους όρους μικρότερης σημασίας. Είχε τις υπογραφές των 

αντιπροσώπων των τριών οργανώσεων, του πρωτεργάτη της, Κρις, δηλαδή του 

Συνταγματάρχου Χούντχάουζ και του βοηθού του, του Αμερικανού αξιωματικού 

G.K. Wines. Ο Κρις υπέγραφε για λογαριασμό «του ελληνικού Γενικού Στρατηγείου 

και της Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολή» και ο Wines για την «Συμμαχική 

Στρατιωτική Αποστολή, μέλος των Η.Π.Α.». 

 

Στις αρχές Μαρτίου του 1944 ο παράγων ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ισχυρός λόγω της υλικής 

δυνάμεως του, λόγω της ιδιόμορφης μυστικοπάθειας του, λόγω του μυστικού του 

προγραμματισμού, λόγω της ολιγάριθμης και συγκεντρωτικής ηγεσίας του, λόγω της 

ελευθερίας του στην επιλογή των μέσων ενεργείας, ελευθερίας που είχε διδαχτεί και 

εφαρμοσθεί από τον Λένιν και τον Στάλιν, ήταν και ο αποσταθεροποιητικός 

παράγοντας της υπογεγραμμένης Συμφωνίας της Πλάκας. Οι μυημένοι ΕΑΜίτες 

ήταν, τέλος, ισχυροί και από μιας άλλης απόψεως: είχαν μόνον ένα σκοπό, 

υπηρετούσαν μία «θρησκεία».83 

   

Στις αρχές του 1944, οι ελπίδες των Βρετανών να διατηρήσουν την επιρροή τους στην 

Ελλάδα στηρίζονταν στην εθνική αντικομμουνιστική κυβέρνηση του Ε. Τσουδερού, η 

οποία βρισκόταν στην εξορία. Οι συγκρούσεις μεταξύ των αντάρτικων οργανώσεων, 

που οξύνθηκαν το φθινόπωρο και το χειμώνα του 1943, τερματίστηκαν το 

Φεβρουάριο του 1944 με την συμφωνία της Πλάκας, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί η 

ενότητα των οργανώσεων ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ.     
 

Στις 10 Μαρτίου του 1944, ύστερα από την αποτυχία της Διάσκεψης της Πλάκας, το 

ΕΑΜ ίδρυσε την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης. Η ΠΕΕΑ επιδίωκε να 

αποτελέσει τον πυρήνα γύρω από τον οποίο θα σχηματίζονταν μια μεταπολεμική 

κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Η ίδρυση της ΠΕΕΑ έδωσε στην κυβέρνηση 

Τσουδερού έναν πραγματικό αντίπαλο. Στις 26 Μαρτίου του 1944 η ΠΕΕΑ έκανε 

έκκληση για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ενώ στα τέλη του 

Μαρτίου, μόλις η ίδρυση της έγινε γνωστή στις δύο ελληνικές ταξιαρχίες και στον 

ελληνικό στόλο στη Μέση Ανατολή, μία συντονιστική επιτροπή των δύο όπλων 

υπέβαλε υπόμνημα στον πρωθυπουργό Τσουδερό με το οποίο ζητούσε και αυτή να 

σχηματισθεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας, πράγμα που η βρετανική κυβέρνηση το 

απέτρεψε με την επιβολή αυστηρών μέτρων που προκάλεσε τη γενική εξέγερση των 

Ελλήνων στρατιωτών από την 1η ως την 23η Απριλίου. Στις 13 Απριλίου ο Τσουδερός 

παραιτείται, όπου αντικαταστάθηκε από το Σοφοκλή Βενιζέλο.84 Ο νάυαρχος Πέτρος 

Βούλγαρης κατέπνιξε την εξέγερση. Παρόλ΄ αυτά ο Βενιζέλος δεν κράτησε την θέση 

του και αντικαταστάθηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου.85  

 

 

 

 

                                                           
83 Ε. Αβέρωφ- Τοσίτσας «Φωτιά και Τσεκούρι»: Ελλάς 1946-49 και τα προηγηθέντα σελ.109-111 

84 Τις αντικαταστήσεις των κυβερνήσεων τις ανελάμβανε ο Βασιλιάς με τους Βρετανούς. 
85 Κόντης Β. «Η Αγγλο- Αμερικάνικη πολιτική για το Ελληνικό Πρόβλημα: 1945- 1949» σελ. 21-22  
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       Κεφάλαιο Δ: Η δεύτερη φάση του Εμφυλίου- Δεκεμβριανά 
   
                            Ο  δρόμος προς μια νέα σύρραξη 
 

Στις 5 Μαΐου ο Ήντεν συνάντησε τον Σοβιετικό πρεσβευτή στο Λονδίνο Φιοντόρ 

Γκούσεφ και του ανέφερε τη δυνατότητα κάποιας συνεννόησης σχετικά με τα 

προβλήματα της Ελλάδος και της Ρουμανίας. Στις 20 Μαΐου μετά από πολλές 

προσπάθειες ο Γεώργιος Παπανδρέου πέτυχε να συγκροτήσει στο Λίβανο, από τις 17 

του μήνα, Εθνικό Συνέδριο, με αντιπροσώπους όλων των κομμάτων και παρατάξεων 

στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων της ΠΕΕΑ, που είχε την έδρα 

της σε περιοχή του Τυμφρηστού και του ΕΑΜ. Μετά από οξύτατους, αρχικά, 

διαξιφισμούς και σκληρές διαπραγματεύσεις, υπογράφηκε τελικά, συμφωνία (το 

Συμβόλαιο του Λιβάνου), που οδηγεί πια σε διακομματική κυβερνητική σύμπραξη. 

Φυσικά, η σχετική εξέλιξη έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις, κυρίως στην 

κατεχόμενη Ελλάδα, όπου μερικές κομμουνιστικές εφημερίδες και προσωπικότητες, 

που κατηγορούν ανοιχτά τους εκπροσώπους τους στο Λίβανο ότι παραπλανήθηκαν 

από τον Παπανδρέου, δεν τήρησαν την εντολή τους και «καταπρόδωσαν τον 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα». Χαρακτηριστικά, ο Σιάντος έχει αποκαλέσει το 

Συμβόλαιο του Λιβάνου «κρυπτοφασιστικό» και απαράδεκτο.86 

 

 Στις 30 Μαΐου 1944 η Βρετανική κυβέρνηση με επιστολή της προς τον Αμερικανό 

υπουργό Εξωτερικών Cordell Hull, η οποία διαβιβάστηκε μέσω του πρεσβευτή της 

στην Ουάσιγκτον, ζήτησε να πληροφορηθεί τις διαθέσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ 

σε περίπτωση που σύνηπτε στρατιωτική συμφωνία με την ΕΣΣΔ για τον 

διακανονισμό των σφαιρών επιρροής και η ίδια αναλάμβανε την ευθύνη για την 

Ελλάδα ενώ η ΕΣΣΔ για την Ρουμανία. Ο Hull απέρριψε τη βρετανική πρόταση. Στις 

8 Ιουνίου του 1944, ο Τσώρτσιλ τηλεγράφησε στον Ρούσβελτ, τονίζοντας ότι ήταν 

εξαιρετικά επείγον να γίνει μία συμφωνία ανάμεσα στη Βρετανία και τη ΕΣΣΔ.87 

 

Πέρα από μερικούς δισταγμούς εκ μέρους των Αμερικανών και κατά δεύτερο λόγο 

των Ρώσων, επετεύχθη ένα είδος συμφωνίας, πολύ μυστικής και όχι σαφώς 

καθορισμένης, «δοκιμαστικώς για τρεις μήνες». Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε  

πλήρως επί ανωτάτου επιπέδου τρεις μήνες αργότερα. Τον Σεπτέμβριο του 1944, τα 

σοβιετικά στρατεύματα είχαν εισέλθει στην Βουλγαρία, στη Ρουμανία και τη 

Γιουγκοσλαβία. Ο Τσώρτσιλ ήθελε να ξέρει που βρίσκεται και γνώριζε ότι δεν 

μπορούσε να χάσει χρόνο. Γνώριζε επίσης ότι αν οι υποχρεώσεις που ανελάμβαναν οι 

Σύμμαχοι ήταν έκτακτες και προσωρινές, αυτό δεν εμπόδιζε να υποθηκεύεται κατ’ 

ουσίαν το μέλλον κατά τρόπο μόνιμο. Την 9η Οκτωβρίου του 1944, στην Μόσχα, 

αφού ρύθμισε με τον Στάλιν ορισμένα άλλα θέματα, αντιμετώπισε ευθέως το θέμα. 

Αλλ’ ας αφήσουμε τον Ουίνστον Τσώρτσιλ να διηγηθεί ο ίδιος αυτή τη σκηνή, την 

εκπληκτική από πολλές απόψεις: 

 

«Δήλωσα: Ας τακτοποιήσουμε τις υποθέσεις μας στα Βαλκάνια. Τα στρατεύματα σας 

βρίσκονται στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Έχουμε στις χώρες αυτές συμφέροντα, 

αποστολές, πράκτορες. Ας αποφύγουμε να συγκρουστούμε επί θεμάτων που δεν αξίζουν 

τον κόπο. Ως προς ότι αφορά τη Μεγάλη Βρετανία και τη Ρωσία, τι θα λέγατε για μια 

                                                           
86 «Χρονικό του 20ου αιώνα, Εκδόσεις Τέσσερα- Έψιλον, σελ. 678 
87 Κόντης Β. «Η Αγγλο- Αμερικάνικη πολιτική για το Ελληνικό Πρόβλημα: 1945- 1949» σελ. 24 
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υπεροχή κατά 90% υπέρ ημών στην Ελλάδα και για μια ισοτιμία 50% στη 

Γιουγκοσλαβία; 

Ενώ μετέφραζαν όσα είπα, έγραψα σε μισή κόλλα χαρτί: 

 

Ρουμανία   

Ρωσία                                                                                                                  90% 

Οι άλλοι                                                                                                              10% 

 

Ελλάς 

Μεγάλη Βρετανία                                                                                               90% 

(με τη Συμφωνία των ΗΠΑ) 

Οι άλλοι                                                                                                              10% 

 

Γιουγκοσλαβία                                                                                                    50% 

Ουγγαρία                                                                                                             50% 

Βουλγαρία                                                                                                            
Ρωσία                                                                                                                    75% 

Οι άλλοι                                                                                                                25% 

 

Έσπρωξα το χαρτί μπρος στον Στάλιν, που είχε ήδη ακούσει την μετάφραση. 

Επικράτησε μια μικρή σιγή και κατόπιν πήρε μπλε μολύβι, έκαμε στο χαρτί ένα χοντρό 

σήμα συμφωνίας και κατόπιν το επέστρεψε. Το όλο θέμα τακτοποιήθηκε σε λιγότερο 

χρόνο από ότι χρειάζεται κανείς για να γράψει τα παραπάνω. Το χαρτί με το μπλε σήμα 

έμενε στο κέντρο του τραπεζιού. Τελικώς είπα: Δεν θα βρουν λίγο κυνικό να 

φαινόμαστε ότι ρυθμίζουμε κατά τρόπο τόσο πρόχειρο αυτά τα προβλήματα, από τα 

οποία εξαρτάται η τύχη πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων; 

Ας το κάψουμε αυτό το χαρτί. 

Όχι, κρατήστε το, είπε ο Στάλιν».88 

 

Στις 27 Σεπτεμβρίου τους 1944, στο Συμμαχικό Στρατηγείο, που εδρεύει στην ιταλική 

πόλη Καζέρτα, συνήλθε ευρεία στρατιωτικοπολιτική διάσκεψη για την επίτευξη 

συμφωνίας μεταξύ των αντιμαχόμενων ελληνικών δυνάμεων. Η συμφωνία αυτή έγινε 

υπό την επίβλεψη των Βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων της Μεσογείου που είχαν 

πλέον την έδρα τους στη παρακείμενη πόλη Σαλέρνο. Προηγουμένως 

πραγματοποιήθηκε μια στενότερη σύσκεψη των εκπροσώπων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατά 

την οποία ο Ζεύγος εισηγήθηκε στο Σαράφη να επιμένει στη μη συμμαχική αποστολή 

ή άλλων στρατευμάτων στην Ελλάδα, δεδομένης της επάρκειας που εμφάνιζε για την 

περίσταση ο ΕΛΑΣ. Παρόντες στην Διάσκεψη της Καζέρτας ήταν ο Γεώργιος 

Παπανδρέου, ο Άγγλος υφυπουργός Μέσης Ανατολής Μακ Μίλαν, ο αρχιστράτηγος 

Μέιτλαντ Ουίλσον και οι στρατηγοί Σαράφης και Ζέρβας. Τελικά και παρά την 

άποψη στην οποία πριν επέμενε ο Ζεύγος, συμφωνήθηκε (και τούτο έγινε δεκτό και 

από το Σαράφη) όπως όλες οι αντάρτικες ομάδες τεθούν υπό τον Βρετανό Στρατηγό 

Σκόμπυ. Η συμφωνία αυτή, που παρεμβαίνει προφανώς στα σχέδια του ΕΑΜ, 

προκαλεί ήδη πολλές αντιδράσεις, τις οποίες ο Σκόμπυ έσπευσε να προλάβει με την 

υπ’ αριθμόν 239 διαταγή, με την οποία καλεί τον ΕΛΑΣ να κρατηθεί σε γραμμές 

πέρα από την Αθήνα. Διαταγή ανάλογη εξέδωσε και η ελληνική κυβέρνηση.89 

 

                                                           
88 Ε. Αβέρωφ- Τοσίτσας «Φωτιά και Τσεκούρι»: Ελλάς 1946-49 και τα προηγηθέντα σελ.115-116 
89 «Χρονικό του 20ου αιώνα, Εκδόσεις Τέσσερα- Έψιλον, σελ. 685 
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               Διπλωματικό Κομφούζιο: Η Ελλάδα πάλι Ελεύθερη(;) 

 
Μετά από τα γεγονότα αυτά και τις ρυθμίσεις αυτές, η Ελλάδα απελευθερώνεται. 

Ουσιαστικά η απελευθέρωση είχε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο, αλλά 

επισημοποιήθηκε την 12η Οκτωβρίου 1944, όταν η Αθήνα εκκενώθηκε από το 

τελευταίο τμήμα των υποχωρούντων Γερμανών. Στο ιταλικό μέτωπο, 500 κανόνια της 

8ης Βρετανικής στρατιάς χαιρέτησαν το γεγονός με βομβαρδισμό των γερμανικών 

θέσεων επί 2 λεπτά. Η πάνοπλή ΙΙ Μεραρχία παρέμεινε πειθαρχικά στα όρια της 

Αττικής, όπως όριζε η Συμφωνία της Καζέρτας και οι μόνοι Άγγλοι που 

παρουσιάσθηκαν ήταν 30 αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι είχαν πέσει στα Βίλια την 

προηγούμενη νύχτα.  

 

Τις ημέρες όμως που η Αθήνα απολάμβανε την πρώτη γεύση της ελευθερίας, στη 

Μόσχα γινόταν μια ιστορική συνάντηση του Στάλιν και του Τσώρτσιλ, με την 

έγκριση του Ρούζβελτ. Η συνάντηση εκείνη επέτρεψε ορισμένους διπλωματικούς 

διακανονισμούς μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Αγγλίας για τα Βαλκάνια που από 

πολλούς χαρακτηρίζοντας ως «πούλημα των μικρών λαών από τους μεγάλους» και 

ως «παζάρι για το μοίρασμα της Βαλκανικής χερσονήσου μεταξύ των δύο 

δυνάμεων».90  

 

Ο Τσώρτσιλ είχε ξεκαθαρισμένες αποφάσεις: Η Ελλάς ήταν λεία του, δεν θα άφηνε 

να του την αρπάξουν από τα δόντια. Και την 7η Νοεμβρίου 1944, με σημείωμα του 

προς τον Ήντεν (3/212/14) καθόριζε τα πλαίσια της πολιτικής του: 

 

«Κατά την γνώμη μου, αφού έχουμε πληρώσει στη Ρωσία το τίμημα για να επιτύχουμε 

ελευθερία δράσεως στην Ελλάδα, δεν πρέπει να διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε 

βρετανικές δυνάμεις για να υποστηρίξουμε την βασιλική ελληνική κυβέρνηση υπό τον 

Παπανδρέου. Αυτό σημαίνει ότι οι βρετανικές δυνάμεις, βεβαίως, θα επέμβουν για να 

παρεμποδίσουν την εκτέλεση παράνομων πράξεων. Ο Παπανδρέου, σίγουρα, μπορεί να 

κλείσει τις εφημερίδες του ΕΑΜ, αν το ΕΑΜ υποκινήσει απεργία Τύπου. Ελπίζω ότι η 

ελληνική ταξιαρχία θα φτάσει σύντομα και ότι δεν θα διστάσει να ανοίγει πυρ όπου 

είναι αναγκαίο. Γιατί να στείλουμε μόνο μια ταξιαρχία της ινδικής μεραρχίας;  

Χρειαζόμαστε άλλες οχτώ με δέκα χιλιάδες στρατιώτες για να κρατήσουμε, για 

λογαριασμό της ελληνικής κυβερνήσεως, την πρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη. Το θέμα 

επεκτάσεως της ελληνικής εξουσίας πρέπει να το εξετάσουμε αργότερα. Περιμένω, 

ανοιχτή σύγκρουση με το ΕΑΜ και δεν πρέπει να την φοβόμαστε, υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν έχουμε διαλέξει με προσοχή το έδαφος.».91  

 

             Τα Δεκεμβριανά ξεσπούν- Νέος κύκλος αίματος ανοίγει 
 

Μία εκ των βασικών αιτιών του Ελληνικού Εμφυλίου ήταν ο χαώδης πολιτικός 

ανταγωνισμός, αλλά και το ζήτημα της δυσπιστίας μεταξύ του ΕΑΜ και των 

αγγλικών και ελληνικών αρχών. Η ηγεσία του ΚΚΕ αντιλαμβάνονταν ότι οι Άγγλοι 

σκόπευαν να εγκαθιδρύσουν στην Ελλάδα ένα δικό τους πολιτειακό μόρφωμα και 

έτσι, θεωρούσαν ότι η σύγκρουση μεταξύ τους ήταν αναπόφευκτη. Ήταν σίγουροι ότι 

οι Άγγλοι θα χτυπούσαν τον ΕΛΑΣ. Η απόφαση αυτή, λοιπόν, πάρθηκε στις 17 

Νοεμβρίου από το Πολιτικό Γραφείο και όχι στις 28 Νοεμβρίου ή στις 3 Δεκεμβρίου, 

                                                           
90 Γρηγοριάδης Σόλων, «Δεκέμβριος 1944: Τα φοβερά ντοκουμέντα, το ανεξήγητο λάθος» σελ 119-120 
91 Winston Churchill, «Triumph and Tragedy», σελ. 286- 287 
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όπως πολλοί πίστευαν. Έτσι ολόκληρο σχεδόν τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη του 

1944 η ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα, ήταν ατμόσφαιρα γενικής δυσπιστίας. 

Σημασία έχει ότι η δυσπιστία που βάραινε θανάσιμα κάθε προοπτική του άμεσου 

μέλλοντος, ματαίωνε τις προσπάθειες για την πρόληψη της σύρραξης.92 

Το κρίσιμο, το σταυρικό σημείο όπου συνέκλιναν και συναιρούνταν οι εκρηκτικές 

αντιθέσεις της στιγμής ήταν ο αφοπλισμός των αντάρτικων δυνάμεων. Ο αφοπλισμός 

του ΕΛΑΣ και η δημιουργία τακτικού Εθνικού Στρατού, όπως όριζε και η Συμφωνία 

του Λιβάνου. Η Αριστερά αντιδρούσε. Και ήταν φυσικό να αντιδρά. Καταλάβαινε 

πως με την παράδοση των όπλων έχανε κάθε δυνατότητα να βάλει τη σφραγίδα της 

στις μελλοντικές εξελίξεις. Ο Γεώργιος Παπανδρέου επέμενε στον αφοπλισμό του 

ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, δεν δεχόταν την ταυτόχρονη διάλυση του Ιερού Λόχου και της 

Ορεινής Ταξιαρχίας, που επίμονα ζητούσε η Αριστερά. Έπειτα από πολύμοχθες 

διαπραγματεύσεις, οι ΕΑΜικοί υπουργοί πρότειναν με τον Ζεύγο ένα συμβιβαστικό 

σχέδιο: Να διατηρηθούν οι δυνάμεις της Ορεινής Ταξιαρχίας και του Ιερού Λόχου 

και ένα τμήμα του ΕΔΕΣ και μία μονάδα του ΕΛΑΣ ίση σε αριθμό πυρός με το 

άθροισμα και των τριών αυτών σωμάτων.  

Ο Παπανδρέου συμφώνησε αμέσως και κάλεσε μάλιστα για την επομένη το 

υπουργικό συμβούλιο προκειμένου να υπογραφεί η Συμφωνία. Και ενώ όλα έδειχναν 

ότι η κρίση εκτονώνεται, σημειώνεται μία δραματική υποτροπή. Ο Ζεύγος, αφού 

πρώτα παρεκάλεσε να ματαιωθεί η σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου, 

παρουσιάζεται στον Παπανδρέου και ανακαλώντας την πρόταση που ο ίδιος είχε 

κάνει, θέτει νέους όρους, αξιώνοντας ειδικότερα τον ταυτόχρονο αφοπλισμό όλων 

ανεξαιρέτως των ενόπλων σωμάτων.93 

Πολλές ερμηνείες δόθηκαν γι’ αυτή τη μεταστροφή: 

-Μυστική συμβουλή της Μόσχας, η οποία, περιμένοντας ουδέτερη θα έβλεπε 

ευχαρίστως το παιχνίδι της να συνεχίζεται από άλλον. Η ερμηνεία δεν πείθει, γιατί 

όλα δείχνουν ότι ο Στάλιν ειλικρινώς προσέφερε την Ελλάδα ως αντικείμενο 

συναλλαγής. 

-Είχαν επιβληθεί οι αδιάλλακτοι. Σοβαρότερη ερμηνεία αλλά όχι απολύτως πειστική, 

δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί της συμφωνίας διαπραγματεύσεις και ότι επί του 

κειμένου που είχε δοθεί στον Παπανδρέου είχαν όλοι συμφωνήσει. 

-Υπεστηρίχθει και μία τρίτη ερμηνεία: ενώπιον της σοβιετικής ουδετερότητας, οι 

σκληροί του ΚΚΕ είχαν ζητήσει την συμβουλή και την ηθική συμπαράσταση του 

Τίτο, γνωστοποιώντας συγχρόνως σε αυτόν ότι οι βρετανικές δυνάμεις που είχαν 

αποβιβαστεί ήταν ασθενείς και πολύ μικρότερες από εκείνες που αναμένοντο. Ο Τίτο 

είχε απαντήσει αργά το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου ότι έπρεπε να καταλάβουν πρώτα 

την πρωτεύουσα και ότι θα προσέφερε την ηθική του βοήθεια προς το ΚΚΕ.94   

Για το ΚΚΕ, η στάση του Τίτο υπήρξε ο καθοριστικός εξωτερικός παράγοντας για 

την έκρηξη της επανάστασης στις 3 Δεκεμβρίου. Οι Βρετανοί, βασιζόμενοι στη 

συμφωνία της Καζέρτας, θεώρησαν την επανάσταση αυτήν σαν μια ανταρσία των 

ελληνικών δυνάμεων που υπηρετούσαν κάτω από τις διαταγές των συμμάχων. Ο 
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Τσώρτσιλ, έχοντας ενισχύσει τη θέση του με την αγγλοσοβιετική συμφωνία, διέταξε 

την κατάπνιξη της εξέγερσης. Σε σχετικό μήνυμά του προς τον Σκόμπι είπε επί λέξει: 

«Μη διστάσεις να ενεργήσεις σαν να ήσουν σε μια κατακτημένη πόλη που γίνεται μια 

τοπική εξέγερση». Τον ίδιο καιρό τηλεγράφησε στον πρέσβη Leeper ότι και αυτός και 

ο Παπανδρέου έπρεπε να ακολουθήσουν τις διαταγές του Σκόμπι για όλα τα θέματα 

που αφορούσαν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Σημειώνει επίσης, ότι: «Δεν έχει 

νόημα να κάνεις τέτοια πράγματα με ημίμετρα».95 

Στις 3 Δεκεμβρίου του 1944, με πρωτοβουλία του ανασυγκροτηθέντος Γενικού 

Στρατηγείου του ΕΛΑΣ, που διέκοψε κάθε δεσμό με το Στρατηγείο του Σκόμπυ, 

συγκροτήθηκε ένα συλλαλητήριο διαμαρτυρίας96 με αποτέλεσμα την ύπαρξη 

θανάσιμων πυρών, κάνοντας προφανές ότι τίποτα δεν μπορεί να ανακόψει πια την 

εμφύλια σύρραξη. Στις 5 Δεκεμβρίου, ο Τσώρτσιλ έδωσε διαταγή στο Σκόμπι να 

δράσει με όλες του τις δυνάμεις. Τα αγγλικά τανκς έβαλλαν εναντίον τμημάτων του 

ΕΛΑΣ.97                                    

Είναι πολύ πιθανό πως η ηγεσία του ΚΚΕ δεν θα προχωρούσε σε ένοπλη σύγκρουση 

με τους Άγγλους αν γνώριζε από πριν ότι η Ελλάδα είχε δοθεί στην Αγγλική ζώνη 

επιρροής. Χωρίς αμφιβολία, η ΕΣΣΔ καιροσκοπούσε παίζοντας με τις τύχες του 

ελληνικού λαού. Αν η επανάσταση πετύχαινε, τόσο το καλύτερο για την Σοβιετική 

Ένωση. Αν από την άλλη αποτύγχανε, τότε οι Σοβιετικοί θα μπορούσαν να 

διατείνονται για την αθωότητα τους και την πίστη τους στην συμφωνία της Μόσχας. 

Οπωσδήποτε οι Σοβιετικοί ενδιαφέρονταν να παραμείνουν πιστοί στην Συμφωνία του 

Οκτωβρίου, γιατί η διαπραγματευτική τους δύναμη στη συνάντηση της Γιάλτας, που 

είχε ήδη προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 1945, θα ήταν μειωμένη αν είχαν 

κατηγορηθεί από τους Βρετανούς ότι παραβίασαν τις σφαίρες επιρροής. Ο Στάλιν 

επέτρεψε στους Βρετανούς να συντρίψουν την επανάσταση, ξέροντας πολύ καλά ότι 

θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ελληνική υπόθεση και τη στάση των Βρετανών, 

για να δικαιολογήσει ενέργειες που θα του ήταν αναγκαίες για να καταπνίξει 

ανάλογες ταραχές στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.98      

                              Η έλευση του Τσώρτσιλ στην Αθήνα     
Ο Τσώρτσιλ αντιλαμβάνεται ότι τα προβλήματα του Ελλαδικού χώρου δεν 

μπορούσαν να έχουν αίσια κατάληξη μόνο μέσω των στρατιωτικών μέτρων, 

θεωρώντας ότι οι βρετανικές δυνάμεις δεν ήταν τόσο ισχυρές όσο θα έπρεπε για να 

αναλάβουν μια στρατιωτική επιχείρηση πέρα από την περιοχή Αθηνών- Πειραιώς, 

ώστε η ίδια να μπορεί να ελεγχθεί και διατύπωνε την άποψη ότι έπρεπε να αναζητηθεί 

και πολιτική λύση στο τρέχον ελληνικό πολιτικοκοινωνικό πρόβλημα.99 Στις 23 

Δεκεμβρίου ο Ήντεν πληροφόρησε τον Τσώρτσιλ ότι πρέπει να τεθεί σε ισχύ η λύση 

της Αντιβασιλείας, για να μπορέσουν να ελεγχθούν με κάποιο τρόπο τα γεγονότα και 

να υπάρξει κάποια σταθερότητα. Το αποτέλεσμα ήταν ο Τσώρτσιλ, συνοδευόμενος 

από τον Ήντεν, να επισκεφθεί την Αθήνα για να εξετάσει από κοντά την κατάσταση. 

Ανήμερα της 25ης Δεκεμβρίου, ημέρα των Χριστουγέννων, έφτασαν στον αερολιμένα 

                                                           
95 Winston Churchill, «Triumph and Tragedy», σελ. 289-293 
96 Συλλαλητήριο που δημιουργήθηκε από την παραίτηση των ΕΑΜικών υπουργών, η οποία 
σχετίζεται με την αποστράτευση και αφοπλισμό του ΕΑΜ. 
97 «Χρονικό του 20ου αιώνα, Εκδόσεις Τέσσερα- Έψιλον, σελ. 691 
98 Κόντης Β. «Η Αγγλο- Αμερικάνικη πολιτική για το Ελληνικό Πρόβλημα: 1945- 1949» σελ. 46 
99 Churchill «Triumph and Tragedy», σελ. 312 
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Καλαμακίου. Εντός του αεροπλάνου έγινε η πρώτη συνεδρίαση με συμμετέχοντες 

τους Leeper, τον υπουργό MacMillan και τον στρατάρχη Alexander. Μετά από 

πολύωρες συζητήσεις και για το πολιτικό, αλλά και για το στρατιωτικό ζήτημα, 

κατέληξαν σε μια γενική συμφωνία και απεφασίσθει να συγκληθεί σύσκεψη με 

πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, με την συμμετοχή του ΕΛΑΣ και όλων των 

πολιτικών παρατάξεων.100 

Όσο υπήρχε ο κίνδυνος μιας χωριστής ειρήνης των ΗΠΑ και της Βρετανίας με την 

νικημένη Γερμανία, τα σοβιετικά στρατεύματα, που έως το καλοκαίρι του 1944, είχαν 

προελάσει έως τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, δεν επρόκειτο να περάσουν την 

ελληνο-βουλαρική μεθόριο.101 Η συνάντηση της Γιάλτας πλησίαζε και η Σοβιετική 

Ένωση δεν ήθελε να δυσαρεστήσει τους Βρετανούς και έτσι να διακινδυνεύσει 

σπουδαία συμφέροντά της σε άλλες περιοχές.102  

Μετά τα γεγονότα ο Στάλιν τήρησε μια περίεργη σιγή, απέφυγε και να επικρίνει τους 

Βρετανούς αλλά και να αποθαρρύνει τον ΕΛΑΣ. Σχετικά με την στάση αυτή του 

Στάλιν, ο Τσώρτσιλ παρατηρεί ότι ενώ οι ΗΠΑ επέκριναν τη βρετανική παρέμβαση 

στην Ελλάδα, ο «Στάλιν παρέμεινε αυστηρά και πιστά προσκολλημένος στη Συμφωνία 

μας του Οκτωβρίου (απόσυρση βουλγαρικών στρατευμάτων μέχρι τέλη Οκτωβρίου από 

τη Μακεδονία και Θράκη) και κατά τη διάρκεια των πολλών εβδομάδων του αγώνα 

εναντίον των κομμουνιστών στους δρόμους της Αθήνας ούτε μια λέξη μομφής δεν βγήκε 

από τη «Πράβδα» ή την «Ισβέστια» ». Ωστόσο, από τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν 

πρόσφατα προκύπτει ότι, πριν από τη ανακωχή, η ΕΣΣΔ προειδοποίησε την ηγεσία 

του ΚΚΕ, μέσω του Βούλγαρου κομμουνιστή ηγέτη, πρώην γενικού Γραμματέα 

της Κομιντέρν Γκεόργκι Δημητρόφ, να μη περιμένει καμιά βοήθεια. Ο Στάλιν είχε 

τηρήσει αυστηρά αυτήν τη Συμφωνία των ποσοστών στις έξι εβδομάδες που είχαν 

διαρκέσει οι μάχες εναντίον του ΕΛΑΣ στην Αθήνα ούτε η Ισβέστια ούτε η Πράβδα 

αναφέρθηκαν στο γεγονός. Στις δύο όμως βαλκανικές χώρες της Μαύρης Θάλασσας 

ακολουθούσε αντίθετη πορεία. Αν τον πίεζαν μπορεί να έλεγε: «Εγώ δεν επεμβαίνω 

σε ό,τι κάνετε στην Ελλάδα. Επομένως, για ποιο λόγο εσείς δε με αφήνετε να δράσω 

ελεύθερα στη Ρουμανία;»103 

Στις 27 Δεκεμβρίου ο MacVeagh έλαβε οδηγίες από το Ρούσβελτ για επικείμενη 

συνεργασία με τους Βρετανούς, ώστε οι μετ’ έπειτα ενέργειες να ανταπεξέλθουν των 

καταστάσεων, ενώ στις 30 Δεκέμβρη ευχήθηκε ο ίδιος ο Ρούσβελτ στον Τσώρτσιλ, 

καλή επιτυχία στο ζήτημα επίλυσης τους Ελληνικού προβλήματος. Την ίδια ημέρα ο 

Βασιλέας της Ελλάδος Γεώργιος ο Β΄ ανακοίνωσε τον διορισμό του Δαμασκηνού ως 

Αντιβασιλέα και υποσχέθηκε να μην επιστρέψει στην Ελλάδα εκτός και αν τον 

καλέσει ο Ελληνικός λαός που θα αποφάσιζε ελεύθερα την επάνοδό του.104   

Στις 3 Ιανουαρίου του 1945 και παρά τις παρασπονδίες του Γεωργίου ως προς τις 

αρμοδιότητες του Αντιβασιλέα, γεγονός για το οποίο προκλήθηκε και κάποια τριβή 

του Βασιλιά με το Τσώρτσιλ, ο Δαμασκηνός όρκισε νέα κυβέρνηση υπό  τον 

                                                           
100 MacMillan «The Blast of War» σελ. 625 
101 Βασίλης Κόντης, «Η πολιτική του ΚΚΕ και η Σοβιετική Ένωση στις παραμονές της 
απελευθέρωσης», σσ 347-355 
102 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου, εκδ. Πατάκης, 
Αθήνα, 2004, σελ.75-76 
103 Ουίνστον Τσώρτσιλ, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, τόμ. 6, σ. 170 
104 Κόντης Β. «Η Αγγλο- Αμερικάνικη πολιτική για το Ελληνικό Πρόβλημα: 1945- 1949» σελ. 55 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD
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παλαίμαχο Στρατηγό Πλαστήρα. Έτσι το σκηνικό έχει αλλάξει και  παρά τις 

συνεχιζόμενες μάχες, αναμένονται εντός των ημερών κάποιες εξελίξεις με θετικά 

αποτελέσματα. Ωστόσο, διάφορες παρασκηνιακές μηχανορραφίες προκαλούν 

σοβαρές δυσχέρειες στο έργο της νέα κυβέρνησης, η οποία, ωστόσο, φαίνεται 

αποφασισμένη να προχωρήσει με σταθερότητα στην προγραμματιζόμενη ήδη 

σύσκεψη της Βάρκιζας. 

Στις 12 Ιανουαρίου, επιτεύχθηκε συνάντηση του Στρατηγού Σκόμπυ, με σκοπό την 

αναζήτηση τρόπων τερματισμού των εχθροπραξιών. Κατά τις σκληρές 

διαπραγματεύσεις, που έγιναν ο ΕΛΑΣ ανέλαβε την υποχρέωση να αποσυρθεί από 

την Αττική και την Θεσσαλονίκη (σε βάθος 30 χλμ) και να εγκαταλείψει, επίσης, τη 

Βοιωτία και την Εύβοια, τις επαρχίες Φαρσάλων, Δομοκού και Βόλου, τμήμα της 

Φωκίδας και της Φθιώτιδας και ολόκληρη τη Βόρεια Πελοπόννησο πέρα από την 

γραμμή Πύργου- Άργους.105  

Στις 18/1/1945 ο Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε ενώπιον της Βουλής των 

Κοινοτήτων και έδωσε εξηγήσεις όσον αφορά τη πολιτική του σχετικά με τη 

κατάσταση στην Ελλάδα και τα Δεκεμβριανά στην Αθήνα. Ο Τσώρτσιλ αμύνθηκε της 

πολιτικής του και προχώρησε σε κριτική του ΕΛΑΣ: 

«Μετέβημεν εις την Ελλάδα με την πρόθεσιν να βοηθήσωμεν την Ελληνικήν 

Κυβέρνησιν, η οποίαν αντιμετώπιζε τη σύγχυσιν που είχε προκαλέσει εις την χώραν ο 

τρόμος των Γερμανών[...]Είχομεν προμηθεύσει εις τους άνδρας αυτούς όπλα εις 

σημαντικάς ποσότητας, με την ελπίδα ότι θα εμάχοντο κατά των Γερμανών[...]Δεν 

επρόκειτο να επιτεθούν κατά των Γερμανών, αλλά κατά μέγα μέρος έλαβον απλώς τα 

όπλα αυτά και ενήδρευον περιμένοντας την στιγμήν να καταλάβουν την Αρχήν και να 

κάμουν την Ελλάδα κομμουνιστικό κράτος με ολοκληρωτικήν εκκαθάρισιν όλων των 

αντιθέτων[...]Ο εξοπλισμένος ΕΛΑΣ κατά την τελευταίαν διετίαν έπαιξε πολύ μικρόν 

ρόλον εις τον αγώνα κατά των Γερμανών. Δεν δύναμαι να εξάρω τον ρόλον του, όπως 

θα έπραττον αποτίων φόρον θαυμασμού εις τους ηρωικούς Γάλλους Μακί και τους 

Βέλγους τοιούτους».106 

 

Κεφάλαιο Ε΄: Η μετά-Δεκεβριανών εποχή και ο Τρίτος Γύρος 

(1946-1949) 
                               Η Συμφωνία της Βάρκιζας 
Η Συμφωνία της Βάρκιζας έδωσε τέλος στην εμφύλια σύρραξη του Δεκεμβρίου, αλλά 

δεν έλυσε τα βαθύτερα πολιτικά της προβλήματα, αυτά που κατά κύριο λόγο 

προκαλούσαν τη σύγκρουση. Στο εξής, η εσωτερική διαμάχη στην Ελλάδα συνδέθηκε 

με την αντιπαλότητα μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των δυτικών δυνάμεων στα 

Βαλκάνια, δίνοντας έτσι μεγάλη διεθνή διάσταση στον ελληνικό πολιτικό αγώνα.107 

Στις 12 Φεβρουαρίου υπεγράφη η Συμφωνία της Βάρκιζας, η οποία καθόριζε τους 

όρους μετάβασης στο μεταπολεμικό πολιτικό καθεστώς. Τη Συμφωνία της Βάρκιζας 

αποτελούσαν εννέα άρθρα. Το πρώτο προέβλεπε τη δημιουργία μιας δημοκρατικής 

                                                           
105 «Χρονικό του 20ου αιώνα», Εκδόσεις Τέσσερα- Έψιλον, σελ. 692 
106 Μενέλαος Χαραλαμπίδης, «Δεκέμβριος 1944, η Μάχη της Αθήνας», σελ. 79 
107 Κόντης Βασίλειος «Από την Βάρκιζα στην έναρξη του Εμφυλίου», Καθημερινή 11/09/2011 
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πολιτείας με πλήρεις ατομικές ελευθερίες, το δεύτερο την άρση του στρατιωτικού 

νόμου, το τρίτο την αμνήστευση των πολιτικών αδικημάτων που πραγματοποιήθηκαν 

μετά τις 3 Δεκεμβρίου 1944 (αλλά με την εξαίρεση των κοινών αδικημάτων), το 

τέταρτο την πλήρη απελευθέρωση των συλληφθέντων από τον ΕΛΑΣ, τον πέμπτο τη 

δημιουργία ενός νέου Εθνικού Στρατού, το έκτο την αποστράτευση του ΕΛΑΣ και 

τον πλήρη αφοπλισμό του, το έβδομο την εκκαθάριση των δημοσίων υπηρεσιών, το 

όγδοο την αντίστοιχη εκκαθάριση σωμάτων ασφαλείας και, τέλος, το ένατο, τη 

διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το πολιτειακό, και εκλογών με συμμετοχή διεθνών 

παρατηρητών. Η ορθή εφαρμογή της Συμφωνίας της Βάρκιζας θα οδηγούσε σε μια 

δημοκρατική και ειρηνική Ελλάδα.  

Το ΚΚΕ επέλεξε να διατηρήσει ανοιχτή την επιλογή της ένοπλης ρήξης, 

παραδίδοντας μόνο τη «σαβούρα» και τα «άχρηστα» όπλα του, τη στιγμή που 

απέκρυπτε οπλισμό για 30.000 στρατό. Προϋπόθεση για τη λήξη ενός εμφυλίου είναι 

ο αφοπλισμός της μιας πλευράς (αφού δεν νοείται ύπαρξη κράτους δίχως νόμιμο 

μονοπώλιο βίας, δηλαδή με δύο αντίπαλους στρατούς στο εσωτερικό του). Τρία 

συμπεράσματα αξίζει να υπογραμμιστούν. Πρώτον, η διεθνής εμπειρία δείχνει πως η 

Συμφωνία της Βάρκιζας δεν είχε ποτέ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Δεύτερον, η 

αποτυχία της δεν οφείλεται απαραίτητα στις ύπουλες προθέσεις της μιας ή της άλλης 

πλευράς (χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπήρχαν τέτοιες), αλλά σε ένα εγγενές 

πρόβλημα όλων των εμφυλίων: την αδυναμία εξασφάλισης αξιόπιστων εγγυήσεων.108  

Η υπογραφή της Συμφωνίας ήταν αναπόφευκτη. Οι Σοβιετικοί ενόψει Γιάλτας και 

θέλοντας προφανώς να δώσουν μαθήματα καλής συμπεριφοράς στους Δυτικούς, 

έδωσαν εντολή να υπογραφεί η Συμφωνία, να παραδοθούν τα όπλα. Και δεν είναι 

βέβαια τυχαίο που η Συμφωνία της Βάρκιζας συνέπεσε με την Διάσκεψη της 

Γιάλτας.109  

Πρώτο μισό του 1945: Η περίοδος «αναβροχιάς» πριν την «καταιγίδα» 
Η επέκταση της Σοβιετικής κυριαρχίας και ελέγχου στις χώρες των Βαλκανίων και 

της Ανατολικής Ευρώπης έχει αυξηθεί δραματικά. Η αναγνώριση της υπεροχής και 

ισχύος στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης ήταν κάτι που δεν μπορούσε να 

παραβλέψει ούτε ο ίδιος ο Ρούζβελτ, γιατί προσπαθούσε να δημιουργήσει μία 

αναγκαία συνεργασία μεταξύ των «Μεγάλων» του διεθνούς συστήματος. Έτρεφε, 

όμως, μία ελπίδα πως αυτού του είδους η επέκταση και ενίσχυση των δυνάμεων του 

Στάλιν θα εμποδίζονταν από αυτό το γενικό πλαίσιο συνεργασίας. 110  

Στη Διάσκεψη της Γιάλτας (4-11 Φεβρουαρίου 1945) πολύ λίγα ειπώθηκαν για την 

Ελλάδα. Στις 8 Φεβρουαρίου ο Στάλιν ζήτησε από τον Τσώρτσιλ πληροφορίες για 

την Ελλάδα και διαβεβαίωσε ότι η Σοβιετική Ένωση δεν είχε σκοπό να αναμειχτεί με 

τις ελληνικές υποθέσεις. Ο Τσώρτσιλ ενημέρωσε τον Στάλιν για την εξαιρετικά 

άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η Ελλάδα και για την 

πρόθεση της κυβέρνησης του να στείλει βοήθεια και εφόδια για τη συγκρότηση ενός 

Εθνικού Στρατού με σκοπό να αποχωρήσουν από την Ελλάδα σταδιακά τα Βρετανικά 

στρατεύματα. Ο Στάλιν υπαινίχθηκε ότι είχε επιτρέψει στη Βρετανία να συντρίψει 

τους Έλληνες κομμουνιστές το Δεκέμβριο, ξέροντας πολύ καλά ότι μπορούσε να 

                                                           
108 Καλύβας Στάθης «Η Συμφωνία της Βάρκιζας», Καθημερινή 17/04/2011  
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χρησιμοποιήσει την περίπτωση της Ελλάδος και τα μέτρα που πήραν οι Βρετανοί, για 

να δικαιολογήσει πράξεις καταπίεσης που του ήταν αναγκαίες για να καταπνίξει τις 

ταραχές σε Ρουμανία, Ουγγαρία και Βουλγαρία.  

Στις 21 Μαρτίου ο Ρούζβελτ πιστεύοντας ότι έπρεπε να αναπτυχθεί ανάμεσα στις 

Μεγάλες Δυνάμεις κάποια μορφή συνεργασίας, πρότεινε στον Τσώρτσιλ να 

σχηματιστεί μια μη πολιτική αγγλό-αμερικανό-σοβιετική αποστολή που θα απέβλεπε 

την οικονομική αναδιοργάνωση της Ελλάδος. Ο Τσώρτσιλ αρνήθηκε, ισχυρίστηκε ότι 

μια τέτοια πρόταση είναι εξωπραγματική, αφού ο Στάλιν τους άφηνε εκτός από τη 

Ρουμανία και πως η Σοβιετική Ένωση ζητούσε να αναλάβει η ίδια την ευθύνη για την 

Ρουμανία.111 

Ήδη από τις αρχές του Μαρτίου του 1945 η πίεση της Σοβιετικής Ένωσης ανάγκασε 

τα κράτη των Βαλκανίων να σχηματίσουν κυβερνήσεις ελεγχόμενες από τους 

κομμουνιστές. Σύμφωνα με τηλεγράφημα, ο Στρατάρχης Τίτο είναι αδιαμφισβήτητος 

αρχηγός της Γιουγκοσλαβίας, ο οποίος ακολούθησε την κομμουνιστική γραμμή. Στο 

μεταξύ, άλλα Βαλκανικά κράτη, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία (όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω), διέκειντο ευνοϊκώς σε διακυβέρνηση σοβιετικού τύπου 

και έτσι εντάσσονται και αυτά στην κομμουνιστική τροχιά.112  

Ο Στάλιν συμμετείχε στις «ζώνες κατοχής της Γερμανίας», πράγμα που κατ’ ουσία 

προετοίμαζε τον διαμελισμό του Ράϊχ. Ήταν εξασφαλισμένος σχετικά με τις 

παραχωρήσεις που είχαν γίνει όπως με την περίπτωση της Πολωνίας και τέλος, 

αποκτούσε πολύ μεγάλα προνόμια στην Άπω Ανατολή και στην ηπειρωτική Ασία και 

στο Αρχιπέλαγος της Ιαπωνίας. Αξίζει να μνημονευτεί ένα μήνυμα του Τσώρτσιλ την 

12η του Μαΐου του 1945, περιέχοντας μία έκφραση που μετ’ έπειτα έγινε παγκοσμίως 

γνωστή: 

«Ένα σιδηρούν παραπέτασμα έπεσε στο μέτωπο. Αγνοούμε τι συμβαίνει πίσω του. 

Φαίνεται πολύ πιθανό ότι το σύνολο των περιοχών που βρίσκονται ανατολικώς της 

γραμμής Λύμπεκ- Τεργέστη- Κέρκυρα θα είναι προσεχώς στα χέρια τους. Πρέπει να 

προσθέσουμε σ’ αυτές τις περιοχές που κατέκτησαν τα αμερικανικά στρατεύματα μεταξύ 

Άιζεναχ και Έλβα, οι οποίες, υποθέτω, θα καταληφθούν υπό των Ρώσων μέσα σε 

μερικές εβδομάδες, όταν θα αποσυρθούν τα στρατεύματα σας… 

Εντός ολίγου θα είναι εύκολο για τους Ρώσους να προχωρήσουν, αν το θέλουν, έως τις 

ακτές της Βορείου Θαλάσσης και Αδριατικής… 

Είναι αναμφισβητήτως ζωτικής σημασίας να έλθουμε τώρα σε μια συνεννόηση με τη 

Ρωσία ή να δούμε καλά που βρισκόμαστε ως προς αυτήν, πριν να εξασθενίσουμε 

θανασίμως τους στρατούς μας ή να τους αναδιπλώσουμε στις ζώνες κατοχής».     

Ο Χάρυ Τρούμαν, Αμερικανός Πρόεδρος ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία των ΗΠΑ 

μετά τον θάνατο του Ρούζβελτ, «παρέλαβε» την τσωρτσιλιανή σημαία και την 

κράτησε με άλλο ύφος, αλλά με πολύ περισσότερα μέσα. Άλλωστε στα τεράστια 

μέσα που διέθετε η χώρα του, προσετίθετο ένα όπλο που ανέτρεπε τα δεδομένα του 

πολέμου και που κανένας άλλος δεν διέθετε τότε: το ατομικό όπλο, που με δύο βολές 

(Χιροσίμα 6 Αυγούστου του 1945 και Ναγκασάκι 9 Αυγούστου του 1945) τελείωνε 

τον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας. Οι προστριβές μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας 
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υπήρξαν πολλές και επικίνδυνες, όπου σε πολλές των περιπτώσεων φαινόταν 

ολοκάθαρα η διάθεση του Στάλιν να υπερισχύσει. Εξίσου  σοβαρό ήταν το θέμα της 

Τεργέστης, που είχε κεφαλαιώδη σημασία για τον ανεφοδιασμό των πολυάριθμων 

συμμαχικών φρουρών της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά που ο Τίτο «αποϊτάλιζε» και 

πρακτικώς προσαρτούσε.113 

                     Οδεύοντας προς τις βουλευτικές εκλογές του 1946 

Την εποχή, λοιπόν, του Πότσδαμ (17 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 1945) μπορεί κανείς 

να σχολιάσει ότι ήδη το πνεύμα της Μεγάλης Συμμαχίας δεν υπήρχε πλέον. Παρόλ’ 

αυτά, δεν είχε επέλθει ρήξη και παρά τις διάφορες διαφωνίες είχε επέλθει συμφωνία 

επί μερικών δευτερευόντων θεμάτων και ως προς την λειτουργία του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών.114 Δεν μπορούσε να γίνει λόγος ακόμη περί Ψυχρού Πολέμου.115 

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ουίνστον Τσόρτσιλ, εγκαταλείπει τη Συνδιάσκεψη 

του Πότσνταμ, που ασχολείται με το μέλλον της Γερμανίας και της Ευρώπης, για να 

παρακολουθήσει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της χώρας του. Ο 

Τσόρτσιλ χάνει τις εκλογές και υποβάλλει την παραίτησή του. Ο νέος πρωθυπουργός 

Κλέμεντ Άτλι, που ανήκει στο Εργατικό Κόμμα, θα εκπροσωπήσει τη Βρετανία στο 

Πότσνταμ.116 

H στάση των μεγάλων δυνάμεων ήταν αβέβαιη κατά το 1945. Υποτίθεται ότι οι 

Βρετανοί δεν θα παραιτούνταν εύκολα από τα συμφέροντά τους στην Ελλάδα και οι 

περιορισμοί τους δεν είχαν ακόμη εκτιμηθεί. Ο Στάλιν συνέχισε να δείχνει κάποιο 

ενδιαφέρον για την Ελλάδα, μέσω μια περιστασιακής περιέργειας για το τι θα 

μπορούσε να γίνει αν τον έλεγχο του κράτους τον αποκτούσαν οι κομμουνιστές. 

Αρνήθηκε ακόμη να εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής στην προτεινόμενη εποπτεία 

των ελληνικών εκλογών, την οποία επέκρινε ως μια παρέμβαση στις εσωτερικές 

υποθέσεις της χώρας. Η στάση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν 

εξίσου ουδέτερη, αν και συνέβαλε γενναιόδωρα στην «ανακούφιση» της κοινωνικής 

εξαθλίωσης μέσω του UNNRA,117 συγκρότησε το Γραφείο Οικονομικής Αναλύσεως, 

τμήμα του οποίου ήταν η Επιτροπή Αξιοποιήσεως Πλουτοπαραγωγικών Πόρων 

Ελλάδας, η οποία εκπόνησε οκτάτομη μελέτη που περιλάμβανε το σύνολο των 

τομέων οικονομικής ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων και πρωτόγνωρα για τα ελληνικά 

δεδομένα αντικείμενα,118και συμφώνησαν να βοηθήσουν στην εποπτεία των εκλογών. 

Δεν επιθυμούσε να εμπλακεί περαιτέρω.119 

                                                           
113 Ε. Αβέρωφ- Τοσίτσας «Φωτιά και Τσεκούρι»: Ελλάς 1946-49 και τα προηγηθέντα σελ.154-156 
114  Ιδρύθηκε το 1945 από τις χώρες που νίκησαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και αρχικά είχε 51 μέλη. 
Μετά την προσχώρηση του νεότερου κράτους, του Νοτίου Σουδάν το 2011, ο Ο.Η.Ε. αριθμεί 193 
κράτη μέλη, δηλαδή σχεδόν όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανεξάρτητα έθνη 
115 Ε. Αβέρωφ- Τοσίτσας «Φωτιά και Τσεκούρι»: Ελλάς 1946-49 και τα προηγηθέντα σελ.154-156 
116 www.athensvoice.gr «Σαν σήμερα» 
117 UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) ή Oργανισμός Περίθαλψης και 
Αποκατάστασης των Ηνωμένων Εθνών ήταν ένας διεθνής οργανισμός περίθαλψης, κυρίαρχο ρόλο 
του οποίου διαδραμάτιζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο σκοπός του ήταν να προγραμματίζει, να 
συντονίζει, να διαχειρίζεται ή να μεριμνά για τη διαχείριση των μέτρων περίθαλψης των θυμάτων 
πολέμου σε κάθε μέρος υπό τον έλεγχο κάθε έθνους των Ηνωμένων Εθνών σε τομείς όπως η σίτιση, 
τα καύσιμα, η ένδυση, η παροχή καταφυγίου και άλλες βασικές ανάγκες, όπως η ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και άλλες υπηρεσίες. 
118 «Εισήγησις επί της Αξιοποιήσεως Πλουτοπαραγωγικών Πόρων Ελλάδος», UNRRA, Αθήνα, Μάιος 1947 
119 C. M. Woodhouse «The Struggle for Greece 1941-1949» σελ. 143 
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Την Πρωτομαγιά του 1945 με έκτακτο παράρτημα ο Ριζοσπάστης πληροφορούσε 

τους αναγνώστες του ότι ο Ν. Ζαχαριάδης ήταν ζωντανός και επέστρεφε από το 

Νταχάου. Με την επιστροφή του ανέλαβε και πάλι την θέση του Γενικού Γραμματέα 

και την ηγεσία του ΚΚΕ από τον Γιώργο Σιάντο. Σύμφωνα με την απόφαση της 11ης 

Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ τον Απρίλιο του 1945, 13 ημέρες 

αφότου ανέλαβε ο Ζαχαριάδης την ηγεσία, στις 12 Ιουνίου, ο Ριζοσπάστης 

ανακοίνωσε την καταδίκη και απομόνωση του Άρη Βελουχιώτη σημειώνοντας 

σχετικά: 

«Ο σ. Ζαχαριάδης μας ανακοίνωσε ότι η Κ.Ε. του ΚΚΕ αφού συζήτησε πάνω σε 

εκθέσεις που ήλθαν από διάφορες κομματικές οργανώσεις, αποφάσισε να καταγγείλει 

ανοιχτά την ύποπτη και τυχοδιωκτική δράση του Άρη Βελουχιώτη, ή Θανάση Κλάρα, ή 

Μιζέρια».120 

Οι εργασίες της 12ης Ολομέλειας του ΚΚΕ, που άρχισε στις 25 Ιουνίου, στην Αθήνα, 

έληξαν την 27η του μήνα με την επανεκλογή του Πολιτικού Γραφείου. Ο Ζαχαριάδης 

εμφανίστηκε στην Ολομέλεια κάπως αινιγματικός, έκανε υπαινιγμούς κατά του 

Σιάντου ως οργάνου των Άγγλων και εισηγήθηκε (και αποφασίστηκε) την Οργάνωση 

της Λαϊκής Μαζικής Αυτοάμυνας (ΛΜΑ) στην ύπαιθρο.121         

Η Σοβιετική Ένωση ευνοούσε την στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. 

Στις 15 Νοεμβρίου η σοβιετική εφημερίδα «Νέοι Καιροί» υποστήριζε ότι οι 

επερχόμενες εκλογές θα είχαν ως αποτέλεσμα τη νόθευση της θέλησης του λαού. Ο 

ρωσικός Τύπος και το ραδιόφωνο επαναλάμβαναν τακτικά την προπαγάνδα του 

ΕΑΜ.122  

 

Οι αξιωματούχοι της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα έβλεπαν το ελληνικό 

κομμουνιστικό κόμμα με περίεργο μάτι. Ο λοχαγός MacNeil, βοηθός στρατιωτικού 

ακολούθου θεωρούσε ότι το ΚΚΕ αποτελούνταν από μικρά σώματα επαγγελματιών 

επαναστατών, με γραμμή που υμνούσε την ΕΣΣΔ και την Γιουγκοσλαβία, ενώ 

παράλληλα προσπαθούσε να σαμποτάρει την αστική κυβέρνηση της χώρας. Στο 

συνέδριο της Μόσχα το Δεκέμβριο του 1945 η σοβιετική κυβέρνηση συνέχισε τις 

επιθέσεις της εναντίον της βρετανικής και αμερικανικής πολιτικής. Στο Συνέδριο 

φάνηκε καθαρά ότι οι Σοβιετικοί θα επεδίωκαν την αποχώρηση των βρετανικών 

στρατευμάτων από την Ελλάδα. Η πολιτική επίθεση της ΕΣΣΔ εναντίον της Ελλάδος, 

σε συνδυασμό με την σοβιετική πίεση στην Τουρκία και την παρουσία σοβιετικών 

στρατευμάτων και στο Ιράν, αποτελούσαν για τους Αμερικανούς ενδείξεις των 

προθέσεων του Στάλιν να ξαναρχίσει επεκτατική πολιτική της Ρωσίας στη Μέση 

Ανατολή.123 

 

Σε γράμμα του Τρούμαν προς τον Byrnes (Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων 

Πολιτειών), ο πρώτος δήλωνε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες όφειλαν να διαμαρτυρηθούν 

για τον στρατιωτικό έλεγχο των Σοβιετικών στο Ιράν, πως δεν υπήρξε καμιά 

αμφιβολία ότι ο Στάλιν ήθελε να κάνει απόβαση στην Τουρκία, ώστε να μπορέσει να 

ελέγξει το ισχύον status quo των Στενών και ότι ήταν πεπεισμένος πως αν η Σοβιετική 

Ένωση δεν αντιμετώπιζε με «Σιδερένια πυγμή και αυστηρή γλώσσα» ένας ακόμα 
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πόλεμος θα ήταν στις επάλξεις. Εν κατακλείδι, «ενημέρωνε» πως είχε βαρεθεί να 

«νταντεύει» τους Σοβιετικούς.124  

 

                                    Οι κάλπες του Μαρτίου του 1946 
Το κομμουνιστικό αντάρτικο δεν θα ήταν βιώσιμο δίχως την απευθείας υποστήριξη 

εκ μέρους των κομμουνιστικών Βαλκανικών καθεστώτων. Τα τρία κομμουνιστικά 

καθεστώτα (Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και Αλβανία) προσέφεραν στο ΚΚΕ 

παντοειδή υποστήριξη: από την υποδοχή πολιτικών προσφύγων έως τη σύσταση 

στρατοπέδων για τους βετεράνους του ΕΛΑΣ. Οι βόρειοι γείτονες της Αθήνας 

υποστήριζαν ότι παρείχαν ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα της «Λευκής 

Τρομοκρατίας»125 και κατηγορούσαν την Αθήνα πως φιλοξενούσε 

«αντιεπαναστατικά στοιχεία» στα Βαλκάνια. Όντως η Αθήνα φιλοξενούσε στο 

έδαφός της αρκετές εκατοντάδες αντιφρονούντες από τα κομμουνιστικά κράτη.126 

 

Τον Φεβρουάριο του 1946, ένα έτος μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, η 2η Ολομέλεια 

της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ αποφάσισε να υιοθετήσει μια διττή στρατηγική: 

ένα αντάρτικο μικρής κλίμακας στην ύπαιθρο και έναν νόμιμο πολιτικό αγώνα στις 

πόλεις. Η διττή στρατηγική του ΚΚΕ προλείανε το έδαφος για την εκδήλωση του 

ένοπλου αγώνα εν πλήρη ισχύ όταν θα ωρίμαζαν οι συνθήκες, τουτέστιν, όταν η 

Μόσχα θα άναβε το «πράσινο φως» και θα ενίσχυε (μέσω των δορυφόρων της) το 

κόμμα. Άλλωστε το ΚΚΕ συμβουλευόταν τη Μόσχα (όπως κάθε κομμουνιστικό 

κόμμα την επαύριον του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) για το τι δέον γενέσθαι. Τον 

Ιανουάριο μία υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του ΕΑΜ αφίχθηκε στη Μόσχα. Οι 

Σοβιετικοί υποδέχτηκαν τους αντιπροσώπους ψυχρά και τους υπέδειξαν αυστηρά να 

συμμετάσχουν στις επικείμενες εκλογές (31 Μαρτίου). 

 

Τον Φεβρουάριο ο Δημητρώφ, Γενικός Γραμματέας του ΚΚ Βουλγαρίας και πρώην 

Γενικός Γραμματέας της Κομιντέρν τηλεγράφησε στο ΚΚΕ την επεξήγηση του 

Στάλιν: το κόμμα σε μια διττή γραμμή «αυτοάμυνας και «πολιτικής κινητοποίησης 

των λαϊκών μαζών» αντί μιας γενικευμένης «ένοπλης εξέγερσης». Ο Στάλιν ούτε 

επιδοκίμασε μια ένοπλη εξέγερση στη Ελλάδα, ούτε, όμως, αποδοκίμασε τον ένοπλο 

αγώνα, έστω με τη μορφή της αυτοάμυνας.127 

 

Μετά την εξαγγελία του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών Μπέβιν που συγχρόνως με 

τον διορισμό της κυβερνήσεως Σοφούλη καθόριζε τις βουλευτικές εκλογές και το 

δημοψήφισμα για το Πολιτειακό Ζήτημα, το ΕΑΜ στις 7 Φεβρουαρίου εξήγγειλε πως 

δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές και θα απείχε, σε περίπτωση που η κυβέρνηση 

Σοφούλη δεν αντικαθίσταντο από άλλο ευρύτερο σχήμα, με τη συμμετοχή και της 

Αριστεράς και αν δεν διαλύονταν οι παρακρατικές οργανώσεις. Φυσικά, η σχετική 

απόφαση προκάλεσε διάφορες ενδοπαραταξιακές αντιδράσεις (Δ. Παρτσαλίδης κ.α.) 

αλλά τελικά επικράτησε η σκληρή γραμμή του Ζαχαριάδη. Από τη άλλη μεριά, η 

ανακήρυξη της Αλβανίας σε Λαϊκή Δημοκρατία σηματοδότησε περίοδο νέων 

                                                           
124 Harry S. Truman: «1945: Year of Decision» σελ. 551-552 
125 Ο όρος Λευκή Τρομοκρατία χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει το κλίμα διώξεων και βίας που 
ξέσπασε εις βάρος των φιλικά προσκείμενων στο ΕΑΜ και το ΚΚΕ Ελλήνων αμέσως μετά την 

υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας το Φλεβάρη του 1945.  
126 Πλακούδας Σπυρίδων: «Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949), Πεδίο μάχης του Ψυχρού 
Πολέμου» σελ.45-46 
127 Πλακούδας Σπυρίδων: «Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949), Πεδίο μάχης του Ψυχρού 
Πολέμου» σελ.58-60 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%B6%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
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διώξεων για τους διακόσιους χιλιάδες περίπου Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Οι 

Βορειοηπειρώτες μετά μακρά περίοδο 40 και πλέον ετών για αποτίναξη του 

αλβανικού ζυγού, βλέπουν το όνειρο τους για Ένωση με τη μητέρα Πατρίδα να μένει 

απραγματοποίητο.128    

 

Στην Αγγλία οι Εργατικοί προσπαθούσαν να αναμειγνύονται όσο το δυνατόν 

λιγότερο στα ελληνικά πράγματα. Το ζήτημα του δημοψηφίσματος για το Πολιτειακό 

ήταν ιδιαίτερα «καυτό». Η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος προ των εκλογών με τη 

ρήτρα της Βάρκιζας ήταν αντίθετη προς τις επιθυμίες των δημοκρατικών και 

ευνοούσε ασφαλώς την επιστροφή του Γεωργίου Β’. Έτσι «η πολιτική της μη 

παρέμβασης υποχρέωνε τους Εργατικούς να κάνουν μια τελευταία παρέμβαση» και 

να παρασύρουν τον Αντιβασιλέα και την κυβέρνηση να κάνουν πρώτα τις εκλογές.129  

 

Κατά τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού των εκλογών, η προτεινόμενη οργάνωση των 

Συμμαχικών παρατηρητών ορίστηκε ανεπίσημα η Συμμαχική Αποστολή για 

Παρατήρηση Ελληνικών Εκλογών (Allied Mission for Observing Greek Elections-

AMFOGE). Κατά την ανάπτυξη του επιχειρησιακού της σχεδίου, η AMFOGE τόνισε 

δύο σημεία. Πρώτον, η αποστολή ήταν πολιτική, όχι στρατιωτική. Η χρήση του 

στρατιωτικού προσωπικού αντανακλούσε την πεποίθηση της αποστολής ότι οι 

συνθήκες λειτουργίας θα ήταν δύσκολες, ότι η κατάρτιση και η οργάνωση του 

στρατιωτικού προσωπικού θα επέτρεπαν την ταχύτερη προσαρμογή του έργου και ότι 

υπήρχε μεγάλος αριθμός αρμόδιων υπαλλήλων, πολλοί με εμπειρία στον τομέα των 

πολιτικών υποθέσεων τις τάξεις του στρατού. Δεύτερον, υπογραμμίστηκε ότι η 

επιχείρηση θα ήταν αληθινά μια συμμαχική επιχείρηση, ότι οι αποφάσεις θα 

καθοριστούν από την AMFOGE ως μονάδα και ότι θα εκπονηθεί κοινή έκθεση. 

 

Η τελική έκθεση της AMFOGE αναφέρει ότι οι εκλογές ήταν κανονικές και χωρίς 

σημαντική απάτη κατά της ψηφοφορίας. ότι ενώ υπήρχαν παραδείγματα εκφοβισμού, 

από αμφότερα τα πολιτικά άκρα, ο αντίκτυπός τους δεν είχε σημαντική επίδραση στο 

αποτέλεσμα. Σε γενικές γραμμές, η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκλογές 

ήταν ελεύθερες και δίκαιες και τα αποτελέσματα ήταν μια πραγματική αντανάκλαση 

της θέλησης του ελληνικού λαού.130 

 

Τα ξημερώματα των βουλευτικών εκλογών ένα τμήμα ανταρτών με επικεφαλής τον 

Υψηλάντη επιτέθηκαν στο Λιτόχωρο. Η διαταγή είχε δοθεί από το Ζαχαριάδη στο 

Μάρκο Βαφειάδη και το Γιώργη Κικίτσα, όταν πέρασε από τη Θεσσαλονίκη στις 21 

Μαρτίου πηγαίνοντας στην Πράγα. Οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί διπλωματικοί 

αξιωματούχοι στην Ελλάδα θεώρησαν ότι η επίθεση αποτελούσε ένδειξη πως οι 

κομμουνιστές ήταν έτοιμοι να αρχίσουν εκτεταμένες ταραχές, πράγμα που είχαν 

διαπιστώσει και από πρόσφατες μεταφορές όπλων.131 

 

                                      Ο Ασκός του Αιόλου  άνοιξε 
Στις 4 Απριλίου, ο νικηφόρος συνασπισμός των φιλομοναρχικών κομμάτων και η 

συμμαχία τριών κεντρώων κομμάτων συμφώνησαν να συγκυβερνήσουν υπό την 

                                                           
128 «Χρονικό του 20ου αιώνα», Εκδόσεις Τέσσερα- Έψιλον, σελ. 717 
129 Ε. Αβέρωφ- Τοσίτσας «Φωτιά και Τσεκούρι»: Ελλάς 1946-49 και τα προηγηθέντα σελ.182 
130 Les Hughes: The Allied Mission to Observe the Greek Elections, http://www.insigne.org/AMFOGE-
I.htm 
131 Dominique Eudes: The Kapetanios, σελ 262 
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προεδρία του Παναγιώτη Πουλίτσα.132 Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1946 

έγιναν φανερά τα πρώτα σημάδια της επικείμενης εμφύλιας σύγκρουσης στη Βόρεια 

Ελλάδα. Οι ΗΠΑ, αν και υιοθετούσαν μια αποφασιστικότερη πολιτική για την 

υποστήριξη της ακεραιότητας της Ελλάδος, εντούτοις ζητούσαν τον περιορισμό των 

ελληνικών εδαφικών απαιτήσεων, προκειμένου να αποτραπεί μια σύγκρουση μεταξύ 

των μεγάλων δυνάμεων.133 Στις 26 Ιουνίου του 1946, στη συνεδρίαση του 

Συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών, η Ελλάδα κέρδισε τα Δωδεκάνησα. Ο 

Μολότοφ πρότεινε να δοθούν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα αμέσως μόλις υπογραφεί 

η Ιταλική ειρήνη και να αφοπλιστούν. Παρόλ’ αυτά, ο Μολότοφ, εκείνη τη μέρα, 

κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση για διαφθορά, για επιθετικές τάσεις, αλλά και 

για επιθέσεις χωρίς προειδοποίηση κατά των βορείων γειτόνων της, της 

Γιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας.134 

 

Στα τέλη Ιουνίου του 1946, αποκαλύφθηκε ένα σχέδιο ανταρσίας, κατά το οποίο 

μονάδες του στρατού που θα μετακινούνταν από την Κοζάνη στα Ιωάννινα θα 

συναντιόνταν με αντάρτικη ομάδα σε προκαθορισμένο σημείο και θα αυτομολούσαν 

με τον οπλισμό τους. Η πληροφορία αυτή έφτασε δύο μέρες πριν από την εφαρμογή 

του και οι στασιαστές αρχηγοί συνελήφθησαν. Ο αρχηγός της Βρετανικής 

Στρατιωτικής Αποστολής (ΒΣΑ), στρατηγός Rawlins, σύστησε στην κυβέρνηση να 

μην αντιτίθενται στον έλεγχο των πολιτικών πεποιθήσεων των στρατιωτών. Η 

Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή υπολόγιζε τη διείσδυση του ΚΚΕ στον Εθνικό 

Στρατό σε ποσοστό 15%. Η βρετανική κυβέρνηση δεν ήταν τόσο πρόθυμη να δεχτεί 

τις συστάσεις του στρατηγού. Όμως, από τη στιγμή που είχε διαφανεί ο κίνδυνος να 

αυτομολήσουν στους αντάρτες άνδρες των μάχιμων μονάδων, συμφώνησε ότι έπρεπε 

να γίνεται πολιτικός έλεγχος.135 

 

Από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης είχαν αρχίσει να δημιουργούνται 

«περίεργες» ζυμώσεις. Στις 7 Αυγούστου η  Σοβιετική Ένωση ζητεί από την Τουρκία 

να ανακαλέσει τη Συνθήκη του Μοντραί, που έγινε το 1936, σύμφωνα με την οποία η 

Τουρκία έχει το δικαίωμα να ελέγχει το διάπλου των πολεμικών πλοίων των χωρών 

της Μαύρης Θάλασσας από τα Στενά των Δαρδανελίων. Η Σοβιετική Ένωση επιθυμεί 

να συμμετάσχει στον έλεγχο αλλά και στην υπεράσπιση των Στενών. Κατά την 

άποψη, όμως, των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης 

Βρετανίας μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε σημαντικά την επιρροή της Σοβιετικής 

Ένωσης στο χώρο της Μεσογείου και θα είχε αντίκτυπο στη συγκλονιζόμενη από 

εσωτερικές διαμάχες Ελλάδα, αλλά και στην υλοποίηση των βλέψεων της Σοβιετικής 

Ένωσης στο χώρο της Ινδίας και της Κίνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η 

Μεγάλη Βρετανία απορρίπτουν με διπλωματική νότα το σοβιετικό αίτημα. Ο ΟΗΕ 

βρίσκεται ενώπιον μιας κατάστασης που θα μπορούσε να απειλήσει την παγκόσμια 

ειρήνη. Και η Τουρκία, με τη σειρά της, αρνείται να ενδώσει στις σοβιετικές 

απαιτήσεις και αντιπροτείνει τη σύγκληση διεθνών διαπραγματεύσεων, ώστε να 

επέλθουν αλλαγές στους όρους της Συνθήκης του Μοντραί. Λίγο αργότερα η ναυτική 

διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δίνει εντολή να πλεύσει τμήμα του αμερικανικού 

                                                           
132 Thanasis D. Sfikas, The British Labour Government and the Greek Civil War 1945- 1949: the 

Imperialism of «Non-intervention», σελ.100 

 
133 Κόντης Β. «Η Αγγλο- Αμερικάνικη πολιτική για το Ελληνικό Πρόβλημα: 1945- 1949» σελ. 157-163 
134 James F. Franklin: «Speaking Frankly», σελ. 131 
135 Κόντης Β. «Η Αγγλο- Αμερικάνικη πολιτική για το Ελληνικό Πρόβλημα: 1945- 1949» σελ. 169 
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στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να προστατεύσει την περιοχή από 

ενδεχόμενη σοβιετική επέμβαση.136  

 

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης στη Μεσόγειο ήταν να γίνουν ακόμα στενότερες 

οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946, το «Franklin D. 

Roosevelt» μαζί με άλλα πλοία μπήκε στον Πειραιά. Για την Αθήνα το «F.D.R.» 

συμβόλιζε την κυρίαρχη δύναμη των ΗΠΑ και η επίσκεψη του αποτελούσε τεκμήριο 

της αμερικανικής φιλίας και του ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό 

ανάγκασε τη Σοβιετική Ένωση να ανανεώσει την επιθετικότητα της προς την Ελλάδα. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας D. Manuilsky, σε ένα γράμμα προς το 

Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι 

υποθάλπτει ελληνικές ένοπλες ομάδες που δημιουργούν επεισόδια κατά μήκος των 

ελληνοαλβανικών συνόρων, ότι καταδίωκε τις μειονότητες από Μακεδονία και 

Θράκη και ότι χρησιμοποιούσε δόλιους τρόπους για να προσαρτήσει τη Βόρειο 

Ήπειρο από την Αλβανία. 

 

Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος Hershel Johnson υποστήριξε ένθερμα την Ελλάδα στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας: δήλωσε ότι ήταν απόλυτα έξω από κάθε υποψία πως οι 

Έλληνες ήταν δυνατό να έχουν επιθετικούς σκοπούς κατά των γειτόνων τους και 

αναφέρθηκε στα βρετανικά στρατεύματα στη χώρα ως παράγοντα σταθερότητας.137 

 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1946 αποθεωτική ήταν η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον 

επανελθόντα στο θρόνο του Βασιλιά Γεώργιο Β΄, ύστερα από 4,5 χρόνια απουσίας. 

Έχοντας την αδιαφιλονίκητη υποστήριξη των Άγγλων, φαίνεται  ότι προτίθεται να 

εγκαθιδρύσει ένα ισχυρό κράτος της Δεξιάς προς καταπολέμηση του κομμουνισμού. 

Έτσι εξηγείται ότι παρά την ισχύ και το κύρος που εμφανίζει, απέφυγε να προβεί σε 

οποιαδήποτε χειρονομία επιείκειας (αμνηστία κτλ), όπως είχε κάνει κατά την 

προηγούμενη επάνοδο του το 1935. 

 

Στις 23 Νοεμβρίου το αγγλικό ραδιόφωνο μετέδωσε την εξής ημιεπίσημη 

ανακοίνωση: «Η βρετανική κυβέρνηση ουδέποτε αξίωσε ή υπέδειξε την αναβολή του 

δημοψηφίσματος εν Ελλάδι». Συναφώς έγινε και υπόμνηση της παλιότερης 

παρόμοιας δήλωσης του ΜακΝήλ στην Αθήνα. Εξάλλου, ο Άγγλος υπουργός των 

Εξωτερικών της Αγγλίας, Έρνεστ Μπέβιν, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων 

απέρριψε την πατρότητα του «πολιτικού τεχνάσματος», όπως αποκάλεσε την όλη 

ιστορία περί αναβολής του δημοψηφίσματος για το 1948.138  

 

                   Τα σύννεφα του Εμφυλίου αρχίζουν να πυκνώνουν 
Στις 3 Δεκεμβρίου ο αναπληρωτής αρχηγός της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, υπέβαλε 

στο Συμβούλιο Ασφαλείας αίτηση έρευνας προστριβών μεταξύ της Ελλάδος και των 

βορείων γειτόνων της. Οι τελευταίοι κατηγορούνται ότι βοήθησαν τον 

ανταρτοπόλεμο που έθιγε τη δημόσια τάξη και την ακεραιότητα της χώρας. 

Υποστηρίχθηκε ότι υπήρχε αμέριστη βοήθεια από την Γιουγκοσλαβίας στους 

αντάρτες. Οι συζητήσεις αυτής της προσφυγής έγιναν από την 10η έως την 19η 

Δεκεμβρίου. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος Hershel Johnson πρότεινε τον καταρτισμό 

                                                           
136 «Χρονικό του 20ου αιώνα», Εκδόσεις Τέσσερα- Έψιλον, σελ. 723 
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45 
 

επιτροπής για τη διεξαγωγή ερευνών από τις δύο πλευρές των συνόρων. Η 

παρέμβαση του ήταν πολύ ισχυρή. 

 

Την 19η του Δεκεμβρίου 1946 ο Αντρέυ Γκρομύκο, μόνιμος εκπρόσωπος της 

Σοβιετικής Ένωσης στον ΟΗΕ, δεχόταν να μελετήσει τα γεγονότα και να εξετάσει 

την κατάσταση. 

 

Στον ελλαδικό χώρο η κατάσταση οδηγούνταν σε ολοένα και μεγαλύτερο εκφυλισμό. 

Την παραμονή του νέου έτους, επίθεση πενήντα ανταρτών εναντίον ενός μεγάλου 

χωριού της Ηπείρου και εκατό ανταρτών εναντίον της Υπάτης στην Κεντρική 

Ελλάδα. Στις 3 Ιανουαρίου 1947 κίνηση πολλών συμμοριών από Βορρά προς τη 

Θεσσαλία και νοτιότερα. Την επομένη, στις 4 του μηνός, κατάληψη από μια 

αντάρτικη ομάδα ενός πολύ ορεινού χωριού της Ηπείρου, της Βωβούσης, ενός άλλου 

στο θεσσαλικό κάμπο, του Σουφλαρίου, ενός τρίτου νοτίως της Λαμίας, του 

Μεσοχωρίου. Πολλοί και τραυματίες, πολλές εκτελέσεις, αρπαγές τροφίμων, καθώς 

και βίαιη επιστράτευση από την πλευρά των ανταρτών για να ενισχύσουν τις δυνάμεις 

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος.139 140  

 

Στις 6 Ιανουαρίου πολλές συμμορίες εισέρχονται στη Θεσσαλία και αντιμετωπίζουν 

μερικές συγκρούσεις. Καθ’ όλη την διάρκεια του Ιανουαρίου του 1947 υπήρχαν 

διαρκείς επιθέσεις ομάδων του ΔΣΕ σε χωριά της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.  

Το νέο έτος μπήκε με πολύ απαισιόδοξες προοπτικές λόγω της αποκορύφωσης της 

δράσης του Δημοκρατικού Στρατού, του οποίου η απειλή κατά του κράτους είναι 

ορατή. Εξάλλου η οικονομική κρίση ολοένα βαθαίνει λόγω και του πρόσφατου 

τερματισμού της βοήθειας της UNRRA (το ύψος της βοήθειας σε διάφορα εφόδια 

είχε ανέλθει σε $400 εκατομμύρια), καθώς και της αδυναμίας της Αγγλίας να έρθει 

κατά οποιονδήποτε τρόπο οικονομικός αρωγός, λόγω και των φοβερών δυσχερειών 

που αντιμετωπίζει και η ίδια. 

 

Στις 25 Ιανουαρίου, ενώπιον του κινδύνου στρατιωτικής και οικονομικής 

κατάρρευσης του κράτους της Δεξιάς, αλλά και της αγγλικής αδυναμίας για συνέχιση 

της προστασίας της, τη σκυτάλη της στήριξης και περιφρούρησης του πολιτεύματος, 

αναλαμβάνουν οι Αμερικανοί. Με εντολή του Τρούμαν, του Προέδρου των 

Ηνωμένων Πολιτειών, βρίσκεται στην Αθήνα ειδική Αποστολή Οικονομικής 

Έρευνας, στη διάθεση της οποίας η κυβέρνηση έχει θέσει τα πάντα για να τη 

συνδράμει στη μελέτη των τρόπων που θα διευκολύνουν την αμερικανική 

παρέμβαση. 141 

 

Στις 12 Μαρτίου 1947, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν στην ομιλία που 

εκφώνησε στο Κογκρέσο δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστήριζαν 

την Ελλάδα και την Τουρκία οικονομικά και στρατιωτικά για να αποτρέψει την 

«είσοδο» τους στην Σοβιετική σφαίρα επιρροής.  Ο Πρόεδρος Τρούμαν ανέφερε 

στο Κογκρέσο πως το εξαγγελθέν νομοσχέδιο (Δόγμα Τρούμαν) ήταν «η πολιτική των 

Ηνωμένων Πολιτειών για να υποστηρίξουν τους ελεύθερους λαούς που αντιστέκονται 

                                                           
139 Στις 28 Οκτωβρίου 1946 πολλοί αρχηγοί ένοπλων ομάδων (προσκείμενες στους κομμουνιστές) και 
ο Μάρκος Βαφειάδης συναντήθηκαν στο χωριό Τσούκα στα βουνά των Αντιχασίων και συγκρότησαν 
ενιαίο στρατό. Με την διαταγή υπ' αριθμόν 19 του Γενικού Αρχηγείου των Ανταρτών στις 27 
Δεκεμβρίου του 1946 οι αντάρτικες δυνάμεις μετονομάζονται σε «Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας».  
140 Ε. Αβέρωφ- Τοσίτσας «Φωτιά και Τσεκούρι»: Ελλάς 1946-49 και τα προηγηθέντα σελ. 215-220 
141 «Χρονικό του 20ου αιώνα», Εκδόσεις Τέσσερα- Έψιλον, σελ. 728 
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στην προσπάθεια υποδούλωσης τους από ένοπλες μειονότητες ή από εξωτερικές 

πιέσεις». Ο Τρούμαν αιτιολογώντας το, ανέφερε ότι επειδή αυτά τα «ολοκληρωτικά 

καθεστώτα» τυραννούσαν «τους ελεύθερους ανθρώπους», αντιπροσωπεύουν μια 

απειλή στην διεθνή ειρήνη και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο 

Τρούμαν έκανε αυτή την έκκληση στη κορύφωση της κρίσης του Ελληνικού 

Εμφύλιου Πολέμου. Υποστήριξε πως αν η Ελλάδα και η Τουρκία δεν λάμβαναν την 

βοήθεια που χρειάζονταν επειγόντως, μοιραία θα έπεφταν στον Κομμουνισμό με 

σοβαρές συνέπειες στην περιοχή. Επειδή η Ελλάδα και η Τουρκία ήταν ιστορικοί 

αντίπαλοι, ήταν απαραίτητο να βοηθηθούν και οι δύο εξίσου, παρ' όλο που η απειλή 

στην Ελλάδα ήταν περισσότερο άμεση. Η πολιτική αυτή κέρδισε την υποστήριξη 

των Ρεπουμπλικάνων που έλεγχαν το Κογκρέσο, και περιλάμβανε την αποστολή $400 

εκατομμυρίων σε Αμερικανικά λεφτά, αλλά όχι στρατιωτικές δυνάμεις στην 

περιοχή.142 

 

Στις 13 Μαρτίου ο «Ριζοσπάστης» αναφερόταν στην «απροκάλυπτη δήλωση του 

αμερικανικού ιμπεριαλισμού εκ μέρους του Τρούμαν» και σημείωνε ότι «ο ελληνικός 

λαός θα νικήσει και την τέταρτη αυτοκρατορία, την αμερικανική, όπως νίκησε τις 

αυτοκρατορίες της Ρώμης, του Ράϊχ και τη Βρετανική».143 

 

Στις 20 Ιουνίου, οι κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ελλάδας υπέγραψαν πρωτόκολλο 

συνεργασίας που ρύθμιζε τον τρόπο καταβολής και αξιοποίησης της αμερικανικής 

βοήθειας, σύμφωνα με το οποίο τη γενική ευθύνη για τη διαχείρισή της είχε η 

Αμερικανική Αποστολή για Βοήθεια στην Ελλάδα (American Mission for Aid to 

Greece - AMΑG), με ιδιαίτερο παρακλάδι μια ξεχωριστή αμερικανική αποστολή, την 

Μεικτή Συμβουλευτική Ομάδα Στρατιωτικού Προγραμματισμού των ΗΠΑ προς την 

Ελλάδα (Joint U.S. Military Advisory and Planning Group, Greece - JUSMAPG), η 

οποία πήρε από τα χέρια των Ελλήνων στρατηγών την ευθύνη ανάπτυξης σχεδίων 

μάχης στο συνεχιζόμενο πόλεμο κατά των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 

Πρώτος αρχηγός της AMAG ήταν ο Dwight Griswold, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα 

στις 14 Ιουλίου και περιβλήθηκε με εξουσίες αντίστοιχες με αυτές που έχουν οι 

κυβερνήτες σε αποικία. 

 

Ο υπουργός Εξωτερικών Marshall σε επιστολή του την 10η Ιουλίου προς τον 

Griswold, διευκρίνισε μερικές από τις βασικές αμερικανικές θέσεις σε σχέση με την 

αμερικανική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο Marshall υποστήριζε ότι η κατάσταση στην 

Ελλάδα έπρεπε να μελετηθεί με βάση την προσπάθεια των κομμουνιστών σε όλο τον 

κόσμο να ανατρέψουν τις κυβερνήσεις που μέχρι στιγμής δεν είχαν υποταχθεί στην 

Σοβιετική Ένωση και απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι με την καθοδήγηση 

της ΕΣΣΔ, η Γιουγκοσλαβία, η Αλβανία και η Βουλγαρία επιδίδονταν σε ενέργειες 

που σκοπό είχαν να εγκαθιδρύσουν στην Ελλάδα μια κυβέρνηση υπό τον έλεγχο των 

κομμουνιστών. Ο βασικός στόχος της στρατιωτικής αποστολής στην Ελλάδα ήταν να 

βοηθήσει τον στρατό με προμήθειες και εξοπλισμό.144 

 

Στις 24 Ιουλίου 1947 η Ελλάδα βγαίνει νικήτρια από την επιτροπή του ΟΗΕ για τις 

ψευδείς κατηγορίες των γειτόνων της. Στις 12-15 Σεπτεμβρίου η 3η Ολομέλεια του 

ΚΚΕ τονίζει ότι «ο ένοπλος αγώνας του ΔΣΕ αποτελεί την επιβεβλημένη απάντηση που 

ο λαός και η Ελλάδα έχουν να δώσουν στους ξένους κατακτητές και τους ντόπιους 

                                                           
142 "Special Message to the Congress on Greece and Turkey: The Truman Doctrine.", 12 March 1947 
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υποτακτικούς τους.». Στο πλαίσιο της 3ης Ολομέλειας, υπήρξε και η υλοποίηση του 

στρατιωτικού επιχειρησιακού σχεδίου «Λίμνες», που προέβλεπε τη δημιουργία 

τακτικού στρατού προσδοκώμενης δύναμης 50.000-60.000 ανδρών σε μια 

προσπάθεια ολοκληρωτικής αντιπαράθεσης με τους αντιπάλους τους. Στις 21 

Οκτωβρίου συγκροτείται ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζεται ευθύνη των βορείων 

γειτόνων της Ελλάδος στο Ελληνικό Ζήτημα, από τον ΟΗΕ.145 

 

                         Το έτος 1948: Έτος μεγάλων αλλαγών 
Το τέλος του 1947 βρήκε την Ελλάδα στο μέσον του Εμφυλίου Πολέμου. Είχαν 

προηγηθεί στη διάρκεια της άνοιξης του ίδιου έτους η «μεταβίβαση» της Ελλάδας 

από τη βρετανική στην αμερικανική σφαίρα επιρροής μετά την εξαγγελία του 

δόγματος του Αμερικανού προέδρου Χάρι Τρούμαν για την παραχώρηση 

οικονομικής βοήθειας σε Ελλάδα και Τουρκία, αλλά και οι σκληρές ένοπλες 

αναμετρήσεις ανάμεσα στη νόμιμη κυβέρνηση και τον στρατό των ανταρτών. 

Μπαίνοντας στο 1948, ήταν δεδομένο ότι το σχέδιο αυτό επρόκειτο να δοκιμαστεί 

και να κριθεί στην πράξη. 

Όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, το βασικό τους στοιχείο υπήρξε η 

γενίκευση των συγκρούσεων και η επέκτασή τους σε ολόκληρη σχεδόν την 

ηπειρωτική Ελλάδα. Ωστόσο, φαίνεται πως καμία από τις δύο πλευρές, ούτε καν ο 

Εθνικός Στρατός, δεν διέθετε το στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου, 

γεγονός που τους υποχρέωνε σε καταδρομικές, κατά βάση, ενέργειες. Έτσι, μοιραία 

οι δύο πλευρές σημείωναν επιτυχίες και αποτυχίες, ενώ οι απώλειες σε νεκρούς και 

τραυματίες αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο. Πάντως, η άφιξη των Αμερικανών 

και το σχέδιο αναδιοργάνωσης του Εθνικού Στρατού, υπό την ηγεσία του 

Αμερικανού στρατηγού James van Fleet, διοικητή της Αμερικανικής Στρατιωτικής 

Συμβουλευτικής και Προγραμματικής Ομάδας (JUSMAPG), άρχισε σταδιακά να 

αποδίδει καρπούς, με αιχμή του δόρατος τις νεοσυσταθείσες Μοίρες Ορεινών 

Καταδρομών αλλά και την ενίσχυση των δυνάμεων της Εθνοφρουράς. 

Στην άλλη πλευρά, η αναδιοργάνωση των ανταρτικών μονάδων σε καθαρά 

στρατιωτικά πρότυπα συναντούσε δυσκολίες, τόσο λόγω της δυστοκίας εύρεσης 

πεπειραμένων στρατιωτικών στελεχών όσο και λόγω προβλημάτων στις επικοινωνίες 

ανάμεσα στις κατά τόπους μονάδες. Από τις ένοπλες συγκρούσεις αξίζει κανείς να 

αναφερθεί στον βομβαρδισμό από τους αντάρτες της Θεσσαλονίκης στις 10 

Φεβρουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Βρετανού στρατιώτη, αλλά 

ελάχιστες υλικές ζημιές και στην αποτυχημένη επιχείρηση του Εθνικού Στρατού στο 

όρος Μουργκάνα λίγο αργότερα.  

Σε διεθνές επίπεδο, η αυγή του 1948 συνέπεσε με ενδιαφέρουσες εξελίξεις στα 

διπλωματικά μέτωπα. Στις 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο 

συνάντηση ηγετικών στελεχών της ΕΣΣΔ, της Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας. 

Στη συνάντηση συζητήθηκε διεξοδικά και το ζήτημα του ελληνικού Εμφυλίου 

Πολέμου, ενώ ο Ιωσήφ Στάλιν εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με το 

ενδεχόμενο επιτυχίας του ΚΚΕ. Τα μέλη της ηγεσίας του ΚΚΕ ενημέρωσαν οι 

Γιουγκοσλάβοι ομόλογοί τους, οι οποίοι, παρά τον εκπεφρασμένο προβληματισμό, 

υποσχέθηκαν ότι οι ίδιοι θα συνέχιζαν να τους συνδράμουν, ενώ τους συμβούλευσαν 

να μεταβούν στη Μόσχα για να διαλευκάνουν τα προβλήματα. 
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Ωστόσο, από τα τέλη Φεβρουαρίου πυκνά σύννεφα άρχισαν να καλύπτουν τον 

ουρανό των γιουγκοσλαβοσοβιετικών σχέσεων, πιθανότατα λόγω των σοβιετικών 

φόβων για μετεξέλιξη της Γιουγκοσλαβίας σε μια περιφερειακή κομμουνιστική 

δύναμη. Προηγήθηκε η άρνηση των Σοβιετικών να υπογράψουν οικονομική 

συμφωνία με τη Γιουγκοσλαβία. Ακολούθησε η ανάκληση από το Βελιγράδι όλων 

των πολιτικών και στρατιωτικών συμβούλων που διατηρούσε η Μόσχα. Στη διάρκεια 

της άνοιξης ανταλλάχθηκαν επιστολές, με τις οποίες ο Στάλιν κατηγορούσε τον Τίτο 

για αναθεωρητισμό και για «μη φιλική συμπεριφορά» προς τη Σοβιετική Ενωση. 

Στις κοινωνικές εξελίξεις δεσπόζουσα θέση κατέχει η μεταφορά, ξεκινώντας από τον 

Μάρτιο του 1948, από το ΚΚΕ περισσότερων από 20.000 παιδιών που προέρχονταν 

κατά κύριο λόγο από την ελληνική Μακεδονία, τη Δυτική Θράκη, την Ήπειρο και τη 

Θεσσαλία, προς τις Ανατολικές Χώρες με το αιτιολογικό τη σωτηρία τους από τον 

«μοναρχοφασιστικό τρόμο». Η είδηση της μετακίνησης των παιδιών προκάλεσε 

θύελλα αντιδράσεων στην Αθήνα, καταγγελίες στον ΟΗΕ και σύγκριση με το 

«παιδομάζωμα» που αιώνες πριν είχαν εφαρμόσει οι οθωμανικές αρχές. Σε απάντηση 

της πρωτοβουλίας των ανταρτών, η επίσημη κυβέρνηση προχώρησε στη μεταφορά 

χιλιάδων παιδιών από τις περιοχές που βρίσκονταν στα μέτωπα του πολέμου σε 

παιδουπόλεις που συστάθηκαν στο εσωτερικό της χώρας.146  

Στις 10 Μαρτίου 1948, ο Αμερικανός Στρατηγός Τζέιμς Βαν Φλιτ, αρχηγός της 

Στρατιωτικής Αποστολής, διακήρυξε την πεποίθηση του ότι «με την αύξουσαν 

βοήθειαν ο ελληνικός στρατός θα είναι νικητής εντός του θέρους.». Στις 3 Απριλίου ο 

Πρόεδρος Τρούμαν υπέγραψε το νόμο 1948 που περιλαμβάνει τέσσερα σκέλη: 1) το 

νόμο του «Σχεδίου Μάρσαλ» για την οικονομική ανόρθωση της Ευρώπης, 

χορηγώντας $5 δισεκατομμύρια, 2) το νόμο βοήθειας για την παιδική ηλικία, που 

θέτει στη διάθεση του ΟΗΕ $60 εκατομμύρια, 3)τη βοήθεια προς Ελλάδα και 

Τουρκία, χορηγώντας το ποσό των $275 εκατομμυρίων και 4) τη βοήθεια στην Κίνα 

που ανέρχεται στα $338 εκατομμύρια.147 

Στις 28 Ιουνίου του 1948, η Κομινφόρμ148 με ψήφισμά της καλούσε τα «υγιή 

στοιχεία» του ΚΚΓ να απομακρύνουν τους ηγέτες τους και να τους αντικαταστήσουν 

με νέα ηγεσία. Η ρήξη είχε πλέον κορυφωθεί. Παρ' όλα αυτά, η συντριπτική 

πλειοψηφία του ΚΚΓ παρέμεινε πιστή στον Τίτο. 

Οι επιπτώσεις από τη ρήξη του Τίτο με τον Στάλιν και η αποπομπή της 

Γιουγκοσλαβίας από την Κομινφόρμ σύντομα επηρέασαν και τις σχέσεις των 

Γιουγκοσλάβων με τους Έλληνες κομμουνιστές αντάρτες. Ήδη από τα μέσα Ιουνίου 

του 1948, ο Ζαχαριάδης είχε φροντίσει να ταχθεί στο πλευρό του Στάλιν στη διένεξή 

του με τον Τίτο: «Θεωρώ ως απόλυτα ορθή την κριτική της Κ.Ε. του ΚΚΣΕ κατά της 

Κ.Ε. του ΚΚΓ και των ηγετών του», έγραφε χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο 

αμφισβήτησης των προθέσεών του. Έτσι, στις 21 Ιουλίου ο ραδιοφωνικός σταθμός 

των ανταρτών στράφηκε εναντίον του Τίτο. Ακολούθως, στις 28-29 Ιουλίου του 1948 

η 4η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ προσυπέγραψε την αποκήρυξη του 

                                                           
146 Μιχαηλίδης Δ. Ιάκωβος «Το αιματοβαμμένο έτος του 1948», Καθημερινή 26/02/2012 
147 «Χρονικό του 20ου αιώνα», Εκδόσεις Τέσσερα- Έψιλον, σελ. 742-744 
148Οργάνωση των κομουνιστικών κομμάτων, που αποσκοπούσε στην απόκτηση αμοιβαίας πείρας,    
στην οργάνωση ανταλλαγή πληροφοριών και στον συντονισμό της δράσης των κρατών-
μελών σε περίπτωση ανάγκης. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1947. 
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Γιουγκοσλάβου στρατάρχη, η απόφασή της όμως δεν δημοσιοποιήθηκε λόγω της 

«ιδιόρρυθμης θέσης του ΚΚΕ και του κινήματός απέναντι στη Γιουγκοσλαβία».149 

Στις αρχές Μαΐου η ΟΠΛΑ δολοφονεί τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης Χρήστο Λαδά. 

Η κυβέρνηση απάντησε με εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων. Τον Ιούνιο του 1948 

ο Πρωθυπουργός Τσαλδάρης απαίτησε από τις κομμουνιστικές χώρες υποδοχής 

(Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Πολωνία) να 

επαναπατρίσουν άμεσα τα απαχθέντα παιδιά. Τα κομμουνιστικά κράτη απέρριψαν το 

αίτημα. Τον Ιούνιο ο ΕΣ άρχισε την επιχείρηση «Κορωνίς» με δύναμη 90.000 ανδρών 

με σκοπό την κατάληψη των οχυρών στο Γράμμο και το Βίτσι. Τον Αύγουστο, ο ΔΣΕ 

είχε αρχίσει να αποχωρεί από τον Γράμμο και ανασυντάσσεται στο Βίτσι. Τον 

Σεπτέμβριο του 1948 είχαν αρχίσει να υπάρχουν μεγάλες μάχες στα οχυρά του Βίτσι 

με μεγάλες επιτυχίες από την πλευρά του ΔΣΕ. Στις 11 Νοεμβρίου ο Παπάγος ζητάει 

με γράμμα του προς τον Σοφούλη όρους με τους οποίους θα δεχόταν να γίνει 

αρχιστράτηγος.150 

            Ιανουάριος- Οκτώβριος 1949: Το τέλος μιας τραγικής περιόδου      

Στις 9 Ιανουαρίου του 1949 ο Βασιλιάς Παύλος κάλεσε μέσω επιστολής του τους 

αρχηγούς των κομμάτων να σχηματίσουν «Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας». Η νέα 

κυβέρνηση ορκίσθηκε στις 20 Ιανουαρίου.151 Στις αρχές του έτους η υποδιεύθυνση 

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διοίκησης (European Cooperation Administration ή 

ECA) για την Ελλάδα κατένειμε το 1/5 ($50 εκατομμύρια) του προγράμματος για την 

ανοικοδόμηση με έμφαση στις υποδομές διπλής χρήσης (πολιτικής και στρατιωτικής) 

και ένα παρόμοιο ποσό για την αύξηση του στρατού. Παρόλο που η ECA/G συνέχιζε 

την περιοριστική νομισματική πολιτική της AMAG, προσπάθησε πάντως να 

περιορίσει τις τιμές των τροφίμων, κυρίως του ψωμιού.152 

Ο Βασιλιάς επιθυμούσε μια κυβέρνηση στην οποία θα ηγείτο ο Παπάγος και θα 

περιλάμβανε τον Μαρκεζίνη, που θα κυβερνούσε εξ ονόματός του, χωρίς 

αναγκαστικά να έχει την συγκατάθεση ή την υποστήριξη της Βουλής και πίστευε ότι 

η αμερικανική κυβέρνηση ήταν σύμφωνη. Οι Βρετανοί ευνοούσαν το σχηματισμό 

μιας κυβέρνησης με ευρύτερη βάση, που θα είχε την υποστήριξη της Βουλής. Στις 5 

Φεβρουαρίου ο Παπάγος, ενημερώνοντας το Συμβούλιο Πολέμου, που είχε 

συγκληθεί υπό την προεδρεία του Βασιλιά, για την κατάσταση του στρατεύματος, 

απέδωσε τις στρατιωτικές αποτυχίες μόνο στην έλλειψη επαρκών δυνάμεων. 

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εμμένει στην άποψη ότι οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις 

είναι επαρκείς σε άνδρες και εξοπλισμό, ότι έχουν ικανή ηγεσία και εκπαίδευση και 

επιθετικό πνεύμα για να θέσουν την απειλή των ανταρτών υπό έλεγχο. Σχετικά με την 

αύξηση του Εθνικού Στρατού, διάσταση γνωμών υπήρχε μεταξύ των Αμερικανών και 

των Βρετανών. Καθώς, η αμερικανική κυβέρνηση είχε την οικονομική ευθύνη της 

Ελλάδος, οι Βρετανοί αντιλαμβάνονταν ότι η πολιτική τους ήταν να βοηθήσουν όσο 

γίνεται τους Αμερικανούς, στα στρατιωτικά και πολιτικά θέματα. Πρότειναν, λοιπόν, 

                                                           
149 Μιχαηλίδης Δ. Ιάκωβος «Το αιματοβαμμένο έτος του 1948», Καθημερινή 26/02/2012 
 
150 Πλακούδας Σπυρίδων, «Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949)», σελ.172-182 
151 Ε. Αβέρωφ- Τοσίτσας «Φωτιά και Τσεκούρι»: Ελλάς 1946-49 και τα προηγηθέντα σελ  340 
152 Σταθάκης Γεώργιος, «Το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ», σελ 237-251, 253-257 
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την αύξηση των ενόπλων δυνάμεων και τη δημιουργία μιας κοινής οργανωτικής 

ομάδας με έδρα την Ουάσιγκτον.153 

Με τη ρήξη Τίτο - Στάλιν, το θέρος του 1948, οι «Σλαβομακεδόνες» κλήθηκαν να 

επιλέξουν ανάμεσα στους τιτοϊκούς «ομοεθνείς» τους και στη σταλινική ηγεσία του 

ΚΚΕ. Σημαντική μερίδα «Σλαβομακεδόνων» κατέφυγε τότε στη Λ.Δ. «Μακεδονίας», 

στερώντας τον ΔΣΕ από μαχητές και πολύτιμες εφεδρείες στην τελευταία κρίσιμη 

χρονιά του αγώνα. 

Προσπαθώντας να αναστρέψει το κύμα φυγής και ίσως για να ασκήσει πίεση στον 

Τίτο εξαργυρώσιμη στη Μόσχα, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, στην 5η Ολομέλειά 

της (30/31 Ιανουαρίου 1949), έλαβε μια μοιραία απόφαση. Ανέτρεψε την ως τότε 

πολιτική του Κόμματος περί ισοτιμίας των «Σλαβομακεδόνων» εντός της Ελλάδας, 

αντικαθιστώντας τη με την προπολεμική της Κομιντέρν για ανεξάρτητη και ενιαία 

Μακεδονία στο πλαίσιο μιας Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας. 

Με τον τρόπο αυτό ο Ζαχαριάδης ήλπιζε ότι θα συγκρατήσει γύρω του τους 

«Σλαβομακεδόνες». Παρείχε όμως και έμμεση βοήθεια στον Στάλιν, μετατρέποντας 

το «Μακεδονικό» σε μπούμερανγκ για ανατροπή του Γιουγκοσλάβου ηγέτη. Ο 

τελευταίος αντέδρασε διακόπτοντας τη βοήθεια στο ΚΚΕ και κλείνοντας τη μεθόριο 

στους ενόπλους του ΔΣΕ.154  

 Τον Φεβρουάριο ο Ζαχαριάδης απεύθυνε χαιρετισμό στην 2η Ολομέλεια της 

Κεντρικής Επιτροπή του ΝΟΦ155 και υποσχέθηκε μεταξύ άλλων έναν ισότιμο 

συνεταιρισμό μεταξύ ΚΚΕ και ΝΟΦ. Τον Απρίλιο δύο αξιωματούχοι του ΝΟΦ 

ανέλαβαν χαρτοφυλάκια στο Υπουργικό Συμβούλιο της Προσωρινής Δημοκρατικής 

Κυβερνήσεως (ΠΔΚ).156 Η Γιουγκοσλαβία χλεύασε τις εν λόγω δράσεις ως μια 

προσπάθεια του Στάλιν να υπονομεύσει την νομιμοφροσύνη των «Σλαβομακεδόνων» 

του Τίτο. Πράγματι ο Στάλιν είχε παρακινήσει τον Ζαχαριάδη να προβεί σε 

παραχωρήσεις προς τους «Σλαβομακεδόνες», ώστε να υποσκάψει την πίστη τους 

προς τον Τίτο.157 

Η ελληνική κυβέρνηση ξεκινώντας από την υπόθεση ότι η Κομινφόρμ θα 

ανακήρυσσε στο εγγύς μέλλον ένα «Μακεδονικό κράτος» ως μέσο για να ασκεί πίεση 

στον Τίτο, έστειλε ένα μνημόνιο στους Αγγλο-αμερικάνους, τονίζοντας τις αρνητικές 

συνέπειες για την Ελλάδα, την Γιουγκοσλαβία, την Ιταλία, την Τουρκία και τις 

δυτικές δημοκρατίες εν γένει, αν η Κομινφόρμ ανέτρεπε τον Τίτο. Στις 4 Μαΐου ο 

Αμερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών Dean Ruske και ο υφυπουργός 

Εξωτερικών Hector McNeil, συναντήθηκαν με το Σοβιετικό Andrei Gromyko, ο 

                                                           
153 Κόντης Β. «Η Αγγλο- Αμερικάνικη πολιτική για το Ελληνικό Πρόβλημα: 1945- 1949» σελ 370-374 
154 Κωφός Ευάγγελος, «Το Μακεδονικό ως καταλύτης του πολέμου» Το Βήμα 17/10/1999 

155 Το ΣΝΟΦ («Σλαβομακεδονικό» Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο), ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 
1943 στην Καστοριά και στη συνέχεια στη Φλώρινα από Σλάβους, στελέχη του ΚΚΕ και 
αυτοδιαλύθηκε τον Μάιο του επόμενου έτους για να το διαδεχθεί το ΝΟΦ (Απρίλιος 1945) με έδρα 
τα Σκόπια. 

156 Η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ) ή και λεγόμενη Κυβέρνηση του Βουνού ήταν μια 
κυβέρνηση που δημιούργησε το ΚΚΕ στις 23 Δεκεμβρίου του 1947 και μέλη της ήταν ανώτερα 
στελέχη του κόμματος. 
157 Πλακούδας Σπυρίδων, «Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949)», σελ. 197-198 
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οποίος έκανε λόγο για παύση πυρός, γενική αμνηστία νέες εκλογές, στις οποίες θα 

συμμετείχαν και οι αντάρτες. Αυτό δεν άρεσε στην Ελληνική κυβέρνηση και ζήτησε 

αναβολή των συζητήσεων.158 

Μέσα σε όλον αυτόν τον διπλωματικό αναβρασμό, ο Εθνικός Στρατός κατόρθωσε να 

εκκαθαρίσει την Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, αλλά και τα εδάφη της 

Κεντρικής Μακεδονίας από τους κομμουνιστές. Οι τελευταίοι είχαν καταφύγει στα 

οχυρά του Γράμμου και του Βίτσι αναμένοντας την συνέχεια των διπλωματικών 

προσπαθειών του Gromyko.159 

Μετά το κλείσιμο των συνόρων, η θέση των ανταρτών στο Γράμμο- Βίτσι, ολοένα 

και δυσχεραίνει, ενόψει και της στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στον Παπάγο. Οι 

άνδρες και οι γυναίκες στο του Δημοκρατικού Στρατού δεν ξεπερνούσαν, συνολικά 

τις 16.400 (στο Γράμμο ήταν συγκεντρωμένοι 4.700 και στο Βίτσι 6.700). Κι ενώ η 

επικείμενη σύγκρουση επίκειται, ο Ζαχαριάδης καταρτίζει σχέδια με την ανατροπή 

των κυβερνητικών δυνάμεων. Παράλληλα, ολοκληρώνει τα σχέδια του και ο ΕΣ, με 

γενικό διοικητή τον Κ. Βεντήρη, στα πλαίσια μιας ευρείας επιχείρησης με την κωδική 

ονομασία «Πυρσός». 

Στις 8 Αυγούστου ολοκληρώνεται ο «Πυρσός» Ά, υπό την ηγεσία του Στρατηγού Θ. 

Τσακαλώτου. Η πρώτη φάση ήταν παραπλανητική προς κάλυψη της δεύτερης 

επιθετικής φάσης στο Βίτσι. Στις 15 Αυγούστου ολοκληρώνεται ο «Πυρσός» Β΄, με 

2.500 μαχητές να καταφεύγουν στο Γράμμο. Έτσι το Βίτσι, έπειτα από πενθήμερη 

μάχη εκκενώθηκε. Στις 29-30 Αυγούστου 1949, η κομμουνιστική ανταρσία και τα 

εναπομείναντα στρατεύματα αυτής εξολοθρεύονται με την ολοκλήρωση της 

τελευταίας φάσης του σχεδίου «Πυρσός» Γ’. Στις 15 Οκτωβρίου του 1949, ο 

«Ραδιοσταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας» μετέδωσε ανακοίνωση με την οποία ο ΔΣΕ 

κατέπαυσε οριστικά τις επιχειρήσεις. Έτσι τερματίζεται οριστικά ο Εμφύλιος.160      

 

Συμπέρασμα: Ποιο ήταν το αποτύπωμα του Ελληνικού 

Εμφυλίου μεταγενέστερα 
  

Στην πραγματικότητα ο Ελληνικός Εμφύλιος, αλλά και ο ρόλος που έπαιξαν οι 

Μεγάλες Δυνάμεις είχαν από την απαρχή τους ένα έντονο ιδεολογικό στοιχείο, εκτός 

από το πολιτικό τους κομμάτι, και αυτό γίνεται αντιληπτό από τη στιγμή που την 

ανώτατη ηγεσία, όσον αφορά τη συμπεριφορά των μαζών που πρόσκεινται στον 

κομμουνισμό, ασκούσαν και υποχρεώσεις αρχόντων μιας πολιτικής «θρησκείας». Ο 

Ελληνικός Εμφύλιος, ως ένα πολυδιάστατο και πολυσύνθετο φαινόμενο, συναντάται 

και εντός αλλά και εκτός του Ψυχρού Πολέμου εποχή και χρονικά κάνει την 

εμφάνιση του από την αρχή της πολιτικής δράσης του ΚΚΕ, αλλά και της επίδρασης 

που είχε στα της ιδεολογικής και πολιτικής του ταυτότητας το ΚΚΣΕ ως κύριος 
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159 Παρτσαλίδης Μήτσος, «Διπλή αποκατάσταση της Εθνικής Αντιστάσεως», σελ. 198-199 
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εκπρόσωπος της κομμουνιστικής ιδεολογίας, έως και σήμερα με πολύ ακραία 

παραδείγματα όπου φτάνει το βαθμό της τρομοκρατίας. Η πολιτική και η διπλωματία 

είναι δύο ορολογίες που η πρώτη περιέχει την δεύτερη και αντικατοπτρίζουν την 

σχέση εξουσίας και ελέγχου που εκπορεύεται από αυτή που την κατέχει.  

Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος αποτελεί μία έκπληξη στην παγκόσμια ιστορία, 

καθώς ήταν και συνεχίζει να είναι σπάνια η περίπτωση νίκης των κυβερνητικών 

δυνάμεων έναντι του ένοπλου αντάρτικου. Συνήθως τα ανάλογα αποτελέσματα ήταν 

είτε νίκη των ανταρτών (παράδειγμα οι κομμουνιστές του Μάο), είτε η πολύχρονη 

ένοπλη σύγκρουση των αντάρτικων δυνάμεων με τους κυβερνητικούς (η περίπτωση 

της Νιγηρίας με την Μπόκο Χαράμ). Η Ελλάδα υπήρξε το πεδίο των συγκρούσεων σε 

πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ Δύσης και Ανατολής, που 

αποτέλεσε το «εναρκτήριο λάκτισμα» του Ψυχρού Πολέμου. Οι ΗΠΑ, η Μεγάλη 

Βρετανία και η Σοβιετική Ένωση μπορεί να συνεργάστηκαν σε σημαντικά ζητήματα 

κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά μετέπειτα η μοίρα επεφύλασσε άλλους 

δρόμους για τις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις.   

Ο Εμφύλιος, έδειξε, πέρα από την τραγική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η 

Ελλάδα, την αδυναμία της Μεγάλης Βρετανίας να διατηρήσει το ισχύον status quo, 

μέσω της επιρροής της στην περιοχή της Μεσογείου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η 

επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στον ελλαδικό χώρο μέσω των δράσεων της 

JUSMAPG, της AMAG, αλλά και του περιβόητου Δόγματος Τρούμαν. Πέρα, όμως, 

από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το δυτικό στρατόπεδο και λόγω της 

Βρετανικής υποχώρησης, προβλήματα είχαν εμφανιστεί και στο σοσιαλιστικό 

στρατόπεδο με την κόντρα Τίτο- Στάλιν, κυρίως λόγω της υπερφίαλης πολιτικής που 

ασκούσε ο Τίτο στο Βαλκανικό χώρο για να εγκαθιδρύσει την δική του, την 

Γιουγκοσλαβική κυριαρχία στα Βαλκάνια. Ο Ελλαδικός κόσμος, βέβαια, είχε βιώσει 

την επιθετική πολιτική του Τίτο, μέσω της πολιτικής που προωθούσε για το ζήτημα 

του «Μακεδονικού» έθνους.  

         

Το κακό με την όλη κατάσταση που διαδραματιζόταν κυρίως στη λεκάνη της 

Μεσογείου ήταν και η πολιτική που προωθούσε ο Στάλιν αναφορικά με την επιρροή 

που ήθελε να ασκήσει στην περιοχή, κυρίως μέσω του ελέγχου των Στενών των 

Δαρδανελλίων. Αυτό δυτικός κόσμος δεν μπορούσε να το δεχτεί, καθώς γνώριζαν την 

γεωστρατηγική θέση των Στενών, αλλά και το τι θα επακολουθούσε στην περιοχή 

μετά από τυχόν εκμετάλλευση αυτών των περιοχών από τους Σοβιετικούς. Η αποδοχή 

της φιλελεύθερης πολιτικής και η πίστη στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα 

δικαιώματα αντικρούονται με τις αξίες που έθετε επί τάπητος ο Σοβιετικός παίκτης. 

Αυτό φαίνεται, άλλωστε και από τη στήριξη της ένοπλης ανταρσίας στην Ελλάδα, 

μέσω των κρατών που πρόσκεινταν στον κομμουνισμό, αλλά και τις πιέσεις που 

δεχόταν η Τουρκία από την Σοβιετική Ένωση. 

Επειδή ο Ελληνικός Εμφύλιος υπήρξε ένα φαινόμενο το οποίο έχει μελετηθεί και από 

τους Βρετανούς και από τους Αμερικάνους, κυρίως για την έκβαση της σύγκρουσης, 

σε αρκετά μικρό χρονικό διάστημα. Παράλληλα, το στοιχείο τη πόλωσης γύρω από 

το μίσος της Ανατολής προς τη Δύση και το αναπόφευκτο της σύγκρουσης μεταξύ 

καπιταλιστών και σοσιαλιστών, κατά τα πρότυπα του Μαρξισμού- Λενινισμού όπως 
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το ερμήνευε ο Στάλιν, ήταν το στοιχείο που δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερο χάσμα 

μεταξύ των εθνικοφρόνων των κυβερνητικών στρατευμάτων, οι οποίοι αγωνίζονταν 

με σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» και τον ανταρτών μαχητών της κομμουνιστικής 

ανταρσίας, οι οποίοι μάχονταν με σύνθημα «Φωτιά και Τσεκούρι», όπως πολλές 

φορές έχει αναφέρει ο Ευάγγελος Αβέρωφ στο ομώνυμο βιβλίο του. Χάσμα το οποίο 

γινόταν ολοένα πιο εμφανές στο χώρο της κοινωνίας.  

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από υπόγειες συνεργασίες και γύρω από τη μυστική 

διπλωματία της Μόσχας γινόταν ολοένα και πιο εμφανές ότι υπεύθυνος για τον 

Εμφύλιο Πόλεμο στην Ελλάδα ήταν η Μόσχα, με δούρειο ίππο τις δυνάμεις του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σκοπός της Σοβιετικής Ένωσης ήταν η Ελλάς 

να ενταχθεί στη σφαίρα επιρροής της και μετά την απόκτηση της εξουσίας από το 

ΚΚΕ, να εγκαθιδρυθεί στη χώρα κομμουνιστικό καθεστώς, ή όπως ο Μαρξισμός- 

Λενινισμός υποστήριζε ότι μετά τη νίκη των εργατών- αγροτών στη σύγκρουση με 

τους αντιπροσώπους του κεφαλαίου σκοπός της επανάστασης ήταν η εγκαθίδρυση 

της δικτατορίας του προλεταριάτου. Αυτό ίσως και να είχε επιτευχθεί αν την σκυτάλη 

μετά την εμφανή αδυναμία που επέδειξαν οι Βρετανοί στο στρατιωτικό και 

οικονομικό τομέα δεν αναλάμβανα την προσπάθεια καταστολής της ανταρσίας οι 

Αμερικανοί.  

Κλείνοντας, με όλη αυτήν την αναταραχή και την διατήρηση της ισορροπίας του 

τρόμου στην ελληνική κοινωνία από την πλευρά των ανταρτών υπήρξαν σαφείς 

δίαυλοι επικοινωνίας, κυρίως μέσω της διπλωματικής οδού για να επιτευχθεί η 

καλύτερη δυνατή λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αλλά και την επιβίωση 

του Ελληνικού Έθνους. Με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η 

ελληνική εμφύλια σύγκρουση είχε λάβει την ονομασία του «Συμμοριτοπολέμου». Το 

1989, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας - Συνασπισμού της Αριστεράς και της 

Προόδου (Συνασπισμού κομμάτων της Αριστεράς (ΚΚΕ-ΕΑΡ) καθιερώθηκε και 

επισήμως η ονομασία «Εμφύλιος».  

Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949), αλλά και ότι προηγήθηκε, ήταν 

φαινόμενο που δημιούργησε τραγικότατες συνέπειες, ο ελληνικός πληθυσμός έχασε 

το 12% του έμψυχου δυναμικού του και παρέμειναν ζωντανές οι μνήμες των οποίων 

οι πληγές μέχρι και σήμερα παραμένουν ανοιχτές και ευαίσθητες.                                         
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