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Στις 31 Μάρτη του 2016, συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την «επί-

σημη» έναρξη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, την τελευταία, έως σή-

μερα, στιγμή στην ιστορία της σύγχρονης  Ελλάδας, που τέθηκε καθαρά 

και με όλα τα μέσα, το ζήτημα της εξουσίας: «σοσιαλισμός ή βαρβαρότη-

τα;». Στην Ελλάδα του 1946-9, νίκησε τελικά η βαρβαρότητα που σήμερα, 

70 χρόνια μετά, μοιάζει να εκδικείται ξανά, μέσα απ’ τα πρόσωπα των 

πολιτικών συνεχιστών όσων, βιάστηκαν, στον απόηχο του εμφυλίου, να 

φωνάξουν: «σύντροφοι, ευτυχώς ηττηθήκαμε!».

Στις 31 Μάρτη του 1946, τοποθετήθηκε το «σημείο μηδέν» του εμ-

φυλίου. Και όπως συμβαίνει σε κάθε πόλεμο, ο νικητής είναι αυτός που 

ορίζει την αρχή και το τέλος του. Έτσι, η επίθεση μιας ομάδας ανταρτών 

στο τμήμα χωροφυλακής του Λιτόχωρου, ήταν αρκετή για να εκμηδενίσει 

τα τεκταινόμενα δυο χρόνων πριν και κατοχυρώθηκε σαν σημείο κλειδί 

για την αφήγηση των νικητών. Ήταν η απάντηση των μοναρχοφασιστών 

και των απογόνων τους, στο –επιβεβλημένο από τους ίδιους- σπάσιμο 

της «ομερτά» της συμφωνίας της Βάρκιζας. 

Στην πραγματικότητα των ηττημένων όμως, ο ελληνικός εμφύλιος 

ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Ήρθε σχεδόν μαζί με την Απελευθέρωση από 

το γερμανικό ζυγό. σαν εκδίκηση σε όσους την κατάφεραν. Ήρθε μαζί 

με τους Άγγλους «συμμάχους» και έδεσε με την αμερικανική βοήθεια 

του δόγματος Τρούμαν, αργότερα. Ο ελληνικός εμφύλιος, ακήρυχτος μεν, 
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υπαρκτός δε, έχει τις ρίζες του στα Δεκεμβριανά του ’44 και τη λευκή τρομοκρατία 

του 1944-46, με τις χιλιάδες δολοφονίες, διωγμούς και βασανιστήρια κομμουνι-

στών και δημοκρατικών πολιτών σε όλη τη χώρα.

Από αυτό το σημείο, επιλέγουμε και εμείς να ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας 

στον εμφύλιο, μέσα από το 28ο τεύχος των ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ. 

Διαλέγοντας τη μεριά και την αφήγηση των ηττημένων στο Γράμμο και το 

Βίτσι, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε βασικούς σταθμούς και γεγονότα που 

έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, όχι μόνο στην έκβαση μα και στην άνδρωση αυτού του 

ηρωικού (απ’ τη μεριά των ανταρτών του ΔΣΕ) αγώνα. Διαβάζουμε για όσα δια-

δραματίστηκαν εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων την τριετία 1946-49 και 

καθόρισαν την τύχη του αντάρτικου μα και των κατοίκων της χώρας. Μελετάμε 

όμως και το μετά: από τη «χρήση» του εμφυλίου σαν εργαλείο «επιτάχυνσης» της 

εξέλιξης της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας και του κράτους της, μέχρι την 

παραχάραξη της ιστορίας και του πολιτισμού από τους νικητές και τους –μελλοντι-

κούς- συμμάχους τους.

Το 28ο τεύχος των ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ αφιερώθηκε στην κορυφαία στιγμή της 

ταξικής σύγκρουσης της σύγχρονης Ελλάδας: τον εμφύλιο. Όχι μόνο για να απα-

ντήσει στους εχθρούς του, ούτε απλά για να υμνήσει τους ήρωες της «Ελεύθερης 

Ελλάδας», χωρίς να υποτιμούμε φυσικά κι αυτό το καθήκον. Όμως για εμάς, ο 

εμφύλιος, λόγω της καθαρά ταξικής του φύσης (σε αντίθεση με την μαρτυρική ΕΑ-

Μική Αντίσταση 1940-44 που είχε κυρίαρχα εθνικοαπελευθερωτικά χαρακτηριστι-

κά) αποτελεί ένα σπουδαίο πεδίο μελέτης και συμπερασμάτων για τη δράση και τη 

φυσιογνωμία των νέων κομμουνιστών. Αποτελεί, εν τέλει, την περίοδο εκείνη που 

αν δεν ειδωθεί προσεκτικά και σε βάθος, κάθε απόπειρα για ένα σύγχρονο κομ-

μουνιστικό κόμμα και πρόγραμμα της κομμουνιστικής απελευθέρωσης, θα μένει 

λειψή. Κι εμείς θέλουμε η νιότη του κόσμου, να λάμψει. ξανά.

Νίκη Βαχαβιώλου
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12 Φεβρουαρίου 1945 Υπογράφεται στη Βάρκιζα η ομώνυμη Συμφωνία. 
Αποτελείτο από 9 άρθρα και προέβλεπε, μεταξύ άλλων, αφοπλισμό όλων των 
ένοπλων σωμάτων της Αντίστασης, ανασύνταξη του Εθνικού Στρατού, εκκαθάριση 
του κρατικού μηχανισμού από τους συνεργάτες των Γερμανών, αμνηστεία για τα 
πολιτικά αδικήματα, δημοψήφισμα για το πολιτειακό ζήτημα και εκλογή Συντακτικής 
Συνέλευσης για την κατάρτιση νέου Συντάγματος.
 
21 Φεβρουαρίου 1945 Αρχίζει στο «ειδικό Δικαστήριο» η «Δίκη των 
Δωσίλογων», η οποία θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιουνίου.

28 Φεβρουαρίου 1945 Ολοκληρώνεται ο αφοπλισμός του ΕΛΑΣ

2 Απριλίου 1945 Αποχωρεί από το ΕΑΜ το κύριο τμήμα της σοσιαλιστικής 
συνιστώσας του. Στις 24 Απριλίου το ΕΑΜ μετασχηματίζεται σε πολιτικό συνασπισμό 
κομμάτων.

8 Απριλίου 1945 Μετά την παραίτηση του στρατηγού Πλαστήρα από την 
πρωθυπουργία, ορκίζεται κυβέρνηση υπό τον ναύαρχο Πέτρο Βούλγαρη.

29 Μαΐου 1945 Ο Ν. Ζαχαριάδης επιστρέφει στην Αθήνα και αναλαμβάνει 
καθήκοντα ως γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.
 
12 Ιουνίου 1945 Δημοσιεύεται στον Ριζοσπάστη η καταγγελία κατά του Άρη 
Βελουχιώτη. Στις 16 Ιουνίου, στη διάρκεια συμπλοκής, ο Βελουχιώτης αυτοκτονεί.
 
25-27 Ιουνίου 1945 Συγκαλείται στην Αθήνα η 12η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ. 
Αποφασίζεται η οργάνωση της «Μαζικής Λαϊκής Αυτοάμυνας».
 
9 Αυγούστου 1945 Παραιτείται η κυβέρνηση Βούλγαρη μετά την άρση της 
υποστήριξης του Κόμματος των Φιλελευθέρων. Στις 11 ορκίζεται νέα κυβέρνηση 
υπό τον Π. Βούλγαρη.

1-6 Οκτωβρίου  1945 Στην αίθουσα του κινηματοθεάτρου ΤΙΤΑΝΙΑ της οδού 
Πανεπιστημίου, πραγματοποιήθηκε το 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ. Ηταν το πρώτο 
συνέδριο του ΚΚΕ μετά το Β` Παγκόσμιο Πόλεμο και συνήλθε σε συνθήκες τυπικής 
νομιμότητας. 
 
9 Οκτωβρίου 1945 Παραίτηση της δεύτερης κυβέρνησης Βούλγαρη. Κυβερνητική 
κρίση. Στις 17 του ίδιου μήνα, την πρωθυπουργία αναλαμβάνει ο αντιβασιλέας, 
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ενώ στις 1 Νοεμβρίου ορκίζεται νέα κυβέρνηση υπό 
τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο.
 
22 Νοεμβρίου 1945 ο Θεμιστοκλής Σοφούλης σχηματίζει κυβέρνηση του 
«δημοκρατικού κέντρου». Συμφωνείται η διεξαγωγή εκλογών μέχρι τον Μάρτιο και 
η αναβολή του δημοψηφίσματος. 

11 Δεκεμβρίου 1945 Απόφαση της κ.ε. του ΕΑΜ για «την άρση της υποστήριξης 
και της ανοχής της προς την κυβέρνηση Σοφούλη».
 
18-21 Ιανουαρίου 1946 Η συμμορία του Βαγγέλη Μαγγανά εισβάλλει στην 
Καλαμάτα, καταλύει τις αρχές και δολοφονεί 14 στελέχη της Αριστεράς.

8 Φεβρουαρίου 1946 Ανακοινώνεται η απόφαση των κομμάτων του πολιτικού 
συνασπισμού του ΕΑΜ για αποχή από τις εκλογές.
 

Η Συμφωνία της Βάρκιζας υπογράφηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1945 στην παραθαλάσσια 
τοποθεσία της Αττικής μεταξύ Κυβέρνησης και ΕΑΜ και επιχείρησε να τερματίσει θεσμικά 

τις πολιτικές και πολεμικές συγκρούσεις των Δεκεμβριανών. 

O Ριζοσπάστης αναγγέλλει σε έκτακτη έκδοση την επιστροφή του Νίκου Ζαχαριάδη από 
την αιχμαλωσία (29 Μαΐου 1945)
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12 Φεβρουαρίου 1946 Η 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, που συνήλθε στην 
πρώτη επέτειο από τη συμφωνία της Βάρκιζας, αποφασίζει την αποχή από τις 
εκλογές και προσανατολίζει τις δυνάμεις του κόμματος προς την ένοπλη δράση.
Την ίδια μέρα ο Ριζοσπάστης δημοσιεύει πίνακες όπου καταγράφεται το 
«τρομοκρατικό όργιο»: δολοφονίες 1.192, τραυματισμοί 6.413, βασανισμοί- 
κακοποιήσεις 31.640, συλλήψεις 73.091, βιασμοί 159, κουρέματα - διαπομπεύσεις 
873, ληστείες - καταστροφές 6.567, επιδρομές – ανατινάξεις γραφείων και 
τυπογραφείων 551.
 
1-8 Μαρτίου 1946 Το 8ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ με τη συμμετοχή 1.800 αντιπροσώπων 
επιβεβαιώνει την ΕΑΜική πλειοψηφία στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. 
Ο Εργατικός Αντιφασιστικός Συνασπισμός (ΕΡΓΑΣ), η συνδικαλιστική παράταξη 
του ΕΑΜ, πετυχαίνει συντριπτική νίκη λαμβάνοντας το 71% των ψήφων. Ο  
Μήτσος Παπαρήγας (μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ) εκλέγεται ΓΓ της ΓΣΕΕ. Στη Διοίκηση 
αναδείχθηκαν επίσης οι Γ. Δημητρίου, Κ. Θέος, Ν. Αραπατζής, Στ. Μαστρογιαννάκος, 
Δ. Στρατής και Ι. Καλομοίρης.
 
2-20 Μαρτίου 1946 Κυβερνητικά διαβήματα προς τους Βρετανούς για την αναβολή 
των εκλογών και ενστάσεις των ξένων παρατηρητών. Παραίτηση, στις 27 Μαρτίου, 
του αμερικανού παρατηρητή Νιούμαν.
 
11 Μαρτίου 1946 Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γ. Καφαντάρης και 10 υπουργοί 
και υφυπουργοί παραιτούνται καταγγέλλοντας την «εκλογική παρωδία».
 
28-31 Μαρτίου 1946 Στα περιθώρια του 8ου Συνεδρίου του Κ.Κ. Τσεχοσλοβακίας, 
στην Πράγα, οι Ν. Ζαχαριάδης και Μ. Πορφυρογένης ενημερώνουν τους 
κομμουνιστές ηγέτες για την κατάσταση στην Ελλάδα. Το ταξίδι τους ολοκληρώνεται 
στις 9 Απριλίου.
 
31 Μαρτίου 1946 Κοινοβουλευτικές εκλογές με αποχή των κομμάτων της 
Αριστεράς. Τη νύχτα της 30ής Μαρτίου γίνεται επίθεση ανταρτών στο σταθμό 
Χωροφυλακής στο Λιτόχωρο.
 
4 Απριλίου 1946 Παραίτηση της κυβέρνησης Σοφούλη και ορκωμοσία της νέας 
κυβέρνησης υπό τον Παναγιώτη Πουλίτσα, πρόεδρο του ΣτΕ. Την ίδια μέρα η 
Αριστερά, καταγγέλλοντας τη νοθεία στις εκλογές, τονίζει ότι η αποχή ξεπέρασε 
το 55%. Μετά την παραίτηση της κυβέρνησης Πουλίτσα στις 17, ορκίζεται η νέα 
κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος υπό τον Κ. Τσαλδάρη. 
 
18 Ιουνίου 1946Ψηφίστηκε στη Βουλή το περιβόητο Γ` Ψήφισμα «Περί εκτάκτων 
μέτρων», που προέβλεπε την ποινή του θανάτου «κατά των επιβουλευομένων την 
δημοσίαν τάξιν και την ακεραιότητα του κράτους». Οι δύο πρώτες εκτελέσεις θα 
γίνουν στις φυλακές Επταπυργίου Θεσσαλονίκης στις 16 Ιουλίου.
 
26 Ιουνίου 1946 Με απόφαση του ΣτΕ ακυρώνεται το 8ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Ένα 
μήνα αργότερα, στις 25 Ιουλίου, η εκλεγμένη διοίκησή της καθαιρείται με υπουργικό 
διάταγμα. 

4-5 Ιουλίου 1946 Στην Ποντοκερασιά του Κιλκίς ομάδα ανταρτών με τη 
συνεργασία κατοίκων του χωριού διαλύουν λόχο του στρατού. Είκοσι στρατιώτες 
προσχωρούν στους αντάρτες με τον οπλισμό τους.

13 προς 14 Αυγούστου: Ακροδεξιοί συμμορίτες δολοφονούν στη Θεσσαλία μετά 
από βασανιστήρια τον γνωστό δημοσιογράφο Κώστα Βιδάλη, απεσταλμένο του 
«Ριζοσπάστη».

Αντιπρόσωποι του ΕΡΓΑΣ στο 8ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ

Οι πρώτες μεταπολεμικές εκλογές έγιναν στις 31 Μαρτίου 1946 
με την αποχή του ΚΚΕ και των «Αριστερών Φιλελευθέρων». Την 

απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή απέσπασε η «Ηνωμένη 
Παράταξις Εθνικοφρόνων», ένας συνασπισμός δεξιών κομμάτων 

με επικεφαλής το «Λαϊκό Κόμμα» του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη. 
Λόγω της εκκρεμότητας του δημοψηφίσματος για το πολιτειακό, 

η ηγεσία των «Λαϊκών» επέλεξε τη λύση του σχηματισμού 
κυβέρνησης ευρύτερου συνασπισμού, με επικεφαλής τον Πρόεδρο 

του Συμβουλίου Επικρατείας, Παναγιώτη Πουλίτσα, και τη συμμετοχή 
πολιτικών του Κέντρου, όπως του Γεωργίου Παπανδρέου, του 

Σοφοκλή Βενιζέλου και του Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Η κυβέρνηση 
Πουλίτσα ορκίστηκε στις 4 Απριλίου 1946 και άντεξε μόνο δύο 

εβδομάδες, εξαιτίας διαφωνιών στους κόλπους της για τον πολιτικό 
χειρισμό του χρόνου του δημοψηφίσματος.

Εξόριστες γυναίκες στον Άη Στράτη ΧΡ
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20 Αυγούστου 1946 Ο Μάρκος Βαφειάδης αναλαμβάνει το συντονισμό της 
δραστηριότητας των ανταρτών. Φτάνει στα ελληνικά βουνά στα μέσα Σεπτεμβρίου. 

1 Σεπτεμβρίου 1946 Δημοψήφισμα για την επιστροφή της μοναρχίας. Καθώς 
οι εκλογές διεξάγονται κάτω από ανώμαλες συνθήκες και μέσα σε κλίμα 
τρομοκρατίας, το αποτέλεσμα είναι 68,3% υπέρ της βασιλείας. Ο Γεώργιος 
Γλύξμπουργκ επέστρεψε στην Ελλάδα στις 26 Σεπτεμβρίου1946. 

24 Σεπτεμβρίου 1946 Τμήματα ανταρτών καταλαμβάνουν τη Δεσκάτη. Ιδρύεται το 
Αρχηγείο περιοχής Θεσσαλίας του ΔΣΕ.
 
Οκτώβριος 1946 Αντάρτες μπαίνουν στη Νάουσα. Ανατινάζουν τα κτίρια της 
Ασφάλειας και διανυκτερεύουν στην πόλη. Πραγματοποιείται επίθεση ανταρτών 
στο σταθμό Χωροφυλακής στη Σιάτιστα. Στις 26 Οκτωβρίου 1946 ιδρύεται το Γενικό 
αρχηγείο ανταρτών στην Τσούκα Αντιχασίων.
 
3 Νοεμβρίου 1946 Νέα κυβέρνηση υπό τον κ. Τσαλδάρη. Στις 6 Νοεμβρίου, η 
κυβέρνηση παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. 

3 Δεκεμβρίου 1946 Κατατίθεται στο Συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ η ελληνική 
προσφυγή κατά της Αλβανίας, της Γιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας για την 
«παροχή βοήθειας προς τους συμμορίτες».

27 Δεκεμβρίου 1946 Μετονομασία του Γενικού Αρχηγείου Ανταρτών σε 
Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ). 
 
17-18 Ιανουαρίου 1947 Ιδρύεται το Αρχηγείο Ρούμελης του ΔΣΕ και την επομένη 
το Αρχηγείο περιοχής Ηπείρου. 

24 Ιανουαρίου 1947 Ορκωμοσία της «επτακέφαλης» κυβέρνησης Δημητρίου 
Μάξιμου. Συμμετέχουν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα πλην των Φιλελευθέρων. 
 
7 Φεβρουαρίου 1947 Σε πολεμικό συμβούλιο, κυβέρνηση και στρατιωτική ηγεσία 
εγκρίνουν το καταρτισθέν από το ΓΕΣ «σχέδιο Τέρμινους».
 
13 Φεβρουαρίου 1947 Δυνάμεις του ΔΣΕ μπαίνουν στη Σπάρτη. 

19 Φεβρουαρίου 1947 Αποφασίζεται η ίδρυση του στρατοπέδου της Μακρονήσου.
 
12 Μαρτίου 1947 Εξαγγέλλεται το γνωστό «Δόγμα Τρούμαν» για την Ελλάδα, με το 
οποίο σηματοδοτούνταν η αποχώρηση των βρετανικών δυνάμεων από την Ελλάδα, 
η ένταξή της στην αμερικανική σφαίρα επιρροής και η έναρξη της αμερικανικής 
στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς τη χώρα. Η ανακοίνωση του δόγματος 
αυτού, προήλθε μετά από επίσημο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης προς τις ΗΠΑ.

18 Μαρτίου 1947 Ιδρύεται το αρχηγείο ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης του ΔΣΕ.
 
20 Μαρτίου 1947 Δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη το κορυφαίο στέλεχος του ΚΚΕ 
Γιάννης Ζέβγος, αναπληρωματικό μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και ηγετικό στέλεχος 
του ΕΑΜ, υπουργός Γεωργίας στην πρώτη μεταπελευθερωτική κυβέρνηση «Εθνικής 
Ενότητας».
 
1 Απριλίου 1947 Θάνατος του Γεωργίου Β’. Τον διαδέχεται στο θρόνο ο αδελφός 
του Παύλος.
 

Η φωνή του εξορίστου, εφημερίδα της ομάδας συμβίωσης πολιτικών εξόριστών στον Άη 
Στράτη, 25 Απρίλη 1947

Δυτική Μακεδονία, στελέχη του ΔΣΕ: ο Πέτρος Ανταίος (Σταύρος Γιαννακόπουλος), ο Πέτρος 
Ρούσος, υπουργός Εξωτερικών της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης, ο Γιώργος 

Γούσιας (Βοντίτσιος), ο στρατηγός Γιώργης Κικίτσας, 1947-1949. (Πηγή: ΑΣΚΙ)

Γυναίκες του Δημοκρατικού Στρατού. Ο αριθμός των μαχητριών αυξήθηκε με την πάροδο 
του χρόνου. Το καλοκαίρι του 1948 υπολογίζεται στο 9% (όσο περίπου και στον ΕΛΑΣ) αλλά 
στο τέλος του χρόνου είχε φτάσει στο 15%. Στις αρχές του 1949 το ποσοστό των γυναικών 
κυμαινόταν από 22% έως 29% και το καλοκαίρι στα τμήματα του Γράμμου ήταν 26 - 29%. 

Στη Μονάδα Εφοδιασμού Γράμμου, όμως, οι γυναίκες αποτελούσαν το 40%.
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6 Απριλίου 1947 Ο γραμματέας του ΚΚΕ περνά παράνομα στη Γιουγκοσλαβία. 
Συναντήσεις με τον Τίτο. Στα μέσα Απριλίου διαγράφονται οι στόχοι του ΔΣΕ για την 
Βόρεια Ελλάδα.
 
20 Μαΐου 1947 Ο Ν. Ζαχαριάδης στη Μόσχα. Συνάντηση με Ζντάνοφ και, σύμφωνα 
με μαρτυρίες, με Στάλιν.
 
29-31 Μαΐου 1947 Επιθέσεις τμημάτων του ΔΣΕ σε Λιτόχωρο, Λάρισα, Φλώρινα 
και Κιλκίς. 

20 Ιουνίου 1947 Υπογράφεται η ελληνο-αμερικανική συμφωνία για τους όρους 
της αμερικανικής βοήθειας. 

27 Ιουνίου 1947 Το ΚΚΕ ανακοινώνει στο Στρασβούργο, στο συνέδριο του Γαλλικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος, τη δημιουργία «Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης» 
στα βουνά. Ο σχηματισμός της ΠΔΚ θα γίνει τελικά παραμονή των Χριστουγέννων με 
«πρωθυπουργό» το Μάρκο Βαφειάδη.
 
9-12 Ιουλίου 1947 Κύμα συλλήψεων σε Αθήνα – Πειραιά – Θεσσαλονίκη 

Ιούλιος 1947 Επιτυχίες του ΔΣΕ στην Ήπειρο. Δυνάμεις των ανταρτών έχουν 
περικυκλώσει τα Γιάννενα. Επιθέσεις του ΔΣΕ σε Φλώρινα, Αμύνταιο και Λιδωρίκι. 
Στις 30-31 Ιουλίου τμήματα του ΔΣΕ επιτίθενται σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλί και 
Διδυμότειχο.
 
31 Ιουλίου 1947 Νέα ελληνική προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
 
23 Αυγούστου 1947 Παραίτηση της κυβέρνησης Μάξιμου και κυβερνητική κρίση. 
Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός Λόυ Χέντερσον φτάνει στην Αθήνα.
 
7 Σεπτεμβρίου 1947 Ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Φιλελευθέρων και 
Λαϊκών υπό τον Θ. Σοφούλη. 

11-12 Σεπτεμβρίου 1947 Συγκαλείται στη ελληνογιουγκοσλαβική μεθόριο η 
3η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ. Η 3η Ολομέλεια του ΚΚΕ ενέκρινε το στρατιωτικό 
σχέδιο «Λίμνες» που προέβλεπε την κατάληψη του υψιπέδου της Κοζάνης και της 
Δυτικής Ηπείρου καθώς και την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον μεγάλων πόλεων. 
Στις 27 Σεπτεμβρίου το «κλιμάκιο της Αθήνας» της Κ.Ε. του ΚΚΕ εγκρίνει τις 
αποφάσεις.
 
18 Σεπτεμβρίου 1947 Απαγορεύεται η κυκλοφορία των εφημερίδων Ριζοσπάστης 
και Ελεύθερη Ελλάδα. 

18-23 Οκτωβρίου 1947 Επίθεση του ΔΣΕ στο Μέτσοβο. 

25 Νοεμβρίου 1947 Ο ΔΣΕ καταλαμβάνει τον ορεινό όγκο της Μουργκάνας στην 
Ήπειρο. 

24 Δεκεμβρίου 1947 Ανακοινώνεται ο σχηματισμός της Προσωρινής 
Δημοκρατικής Κυβέρνησης με πρόεδρό της και υπουργό Στρατιωτικών τον Μ. 
Βαφειάδη. Αρχίζει η αποτυχημένη επίθεση του ΔΣΕ για την κατάληψη της Κόνιτσας. 

5 Φεβρουαρίου 1948 Ο στρατηγός Τζέιμς Βαν Φλητ διορίζεται αρχηγός της 
Αμερικανικής Στρατιωτικής Συμβουλευτικής και Επιτελικής Ομάδας στην Ελλάδα. 
Φτάνει στην Αθήνα στις 24 Φεβρουαρίου για να βοηθήσει τις κυβερνητικές δυνάμεις ΧΡ
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Το χωριό Μπούλκες στη Σερβία λειτούργησε ως αυτόνομη κοινότητα 
του ΔΣΕ στη Γιουγκοσλαβία με δικά του σχολεία, νοσοκομεία, 

εργοστάσια και νόμισμα. Εκεί νοσηλεύονταν και αποθεραπεύονταν 
οι βαριά τραυματίες του ΔΣΕ ώσπου να επιστρέψουν στα πεδία των 

μαχών

Ο Αλέξανδρος Παπάγος, με τον Βαν Φλιτ και τον βασιλιά Παύλο
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στη συντριβή των ανταρτών.
 
23 Φεβρουαρίου 1948 Τμήματα του ΔΣΕ στο Γύθειο απελευθερώνουν 24 
πολιτικούς κρατούμενους από τις φυλακές. Την επομένη, ο ΔΣΕ κάνει επίθεση κατά 
του Αιγίου. 

25 Φεβρουαρίου 1948 Η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της. Θα επαναλειτουργήσει 
στις 10 Ιουνίου. 

28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 1948 «Εξέγερση» στρατιωτών στη Μακρόνησο 
καταπνίγεται από τις Αρχές του στρατοπέδου. Απολογισμός: 17 νεκροί, 61 
τραυματίες, 250 παραπομπές σε στρατοδικεία. 

27 Μαρτίου 1948 Ελληνική κυβερνητική καταγγελία για το «παιδομάζωμα» στον 
ΟΗΕ. 

28 Μαρτίου 1948 Φτάνει στον Γράμμο ύστερα από σκληρή πορεία η φάλαγγα 
1.200 άοπλων που ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου από τη Βράχα Ευρυτανίας.
 
20 Απριλίου 1948 Εξαγγέλλεται η χορήγηση 106.000.000 δολαρίων στην Ελλάδα 
από το Σχέδιο Μάρσαλ.
 
1 Μαΐου 1948 Δολοφονείται στο κέντρο της Αθήνας από τον  Ευστρ. Μουτσογιάννη 
ο υπουργός Δικαιοσύνης Χρήστος Λαδάς.
 
14 Μαΐου 1948 Ανακοινώνεται η εξαφάνιση του αμερικανού δημοσιογράφου 
Τζώρτζ Πολκ. Στις 16, το πτώμα του εκβράζεται στην παραλία της Θεσαλονίκης.
 
28 Ιουνίου 1948 Ανακοίνωση της κομινφορμ επισημοποιεί τη ρήξη με το ΚΚ 
Γιουγκοσλαβίας.
 
29-31 Ιουλίου 1948 Συγκαλείται στο Γράμμο η 4η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ. Η 
απόφαση για την καταγγελία της «Τιτικής αίρεσης» δεν ανακοινώνεται.
 
21 Αυγούστου 1948 Μετά τον «ελιγμό» του ΔΣΕ στο Βίτσι, ο Γράμμος 
καταλαμβάνεται από τον κυβερνητικό στρατό. Ακολουθούν επιχειρήσεις στο Βίτσι 
μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου εξαπολύεται νέα επίθεση κατά των ανταρτικών δυνάμεων 
στο χώρο Μάλι Μάδι του Βιτσίου, που επιφέρουν όμως σοβαρές απώλειες στο 
στρατό σε νεκρούς, τραυματίες και αιχμαλώτους.

17 Σεπτεμβρίου 1948 Οι δυνάμεις του ΔΣΕ εγκαταλείπουν τις θέσεις τους στη 
Μουργκάνα. 

14 Οκτωβρίου 1948 Τμήματα του ΔΣΕ μπαίνουν στο Δομοκό. 
 
18 Νοεμβρίου 1948 Ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης Φιλελευθέρων – Λαϊκών 
υπό τον Θ. Σοφούλη. Στις 22, η κυβέρνηση παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης με μια ψήφο 
διαφορά. Νέα διακοπή των εργασιών της Βουλής μέχρι την 1 Φεβρουαρίου 1949. 

Δεκέμβριος 1948 Επιθέσεις του ΔΣΕ στην Έδεσσα,  τη Νάουσα και τη  
Θεσσαλονίκη. Στις 25, τμήματα του ΔΣΕ επιτίθενται στη Νιγρίτα. 
 
11-29 Ιανουαρίου 1949 Ο ΔΣΕ καταλαμβάνει τη Νάουσα και το Καρπενήσι.

Καστοριά, διανομή βοήθειας σε πρόσφυγες, Νοέμβριος 1948 (φωτ. Δημήτρης Χαρισιάδης).

Νοσοκομείο του ΔΣΕ, Αρχειακό Τεκμήριο  1947-1949. (Πηγή: ΑΣΚΙ)
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20 Ιανουαρίου 1949 Ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης Σοφούλη με συμμετοχή 
του Σπ. Μαρκεζίνη και του Π. Κανελλόπουλου. Ο  Αλ. Παπάγος αναλαμβάνει την 
αρχιστρατηγία. 

21 Ιανουαρίου 1949 Οι διαδοχικές ήττες στο Λεωνίδιο και τον Άγιο Βασίλειο 
Κυνουρίας σηματοδοτούν το τέλος του ΔΣΕ στην Πελοπόννησο. Οι δυνάμεις της 1ης 
Μεραρχίας του ΔΣΕ με διοικητή το Χαρίλαο Φλωράκη (καπετάν Γιώτη) και της 2ης 
Μεραρχίας με διοικητή τον Γιάννη Αλεξάνδρου (καπετάν Διαμαντή), κατέλαβαν το 
Καρπενήσι.
 
30-31 Ιανουαρίου 1949 Η 5η ολομέλεια της κ.ε. του ΚΚΕ επικυρώνει την 
καθαίρεση του Μ. Βαφειάδη και υιοθετεί τη θέση για την αυτονομία της Μακεδονίας.
 
11-13 Φεβρουαρίου 1949 Μάχη της Φλώρινας. Ο ΔΣΕ ηττάται αφήνοντας στο 
πεδίο της μάχης 700 νεκρούς. 

2 Απριλίου 1949 2 Απριλίου: Ο επιθετικός ελιγμός των ανταρτών στη Βόρεια 
Πίνδο σημειώνει επιτυχία και οδηγεί στην ανακατάληψη του Γράμμου.

3 Απριλίου 1949 Ανασχηματισμός της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης.  
«Πρωθυπουργός» αναλαμβάνει ο Δ. Παρτσαλίδης.

14 Απριλίου 1949 Νέα κυβέρνηση υπό τον Θ. Σοφούλη. 24 Ιουνίου 1949 Σε 
ηλικία 89 ετών πεθαίνει στην Αθήνα ο πρωθυπουργός Θ. Σοφούλης.

1η Μαίου: Αρχίζουν ευρείας έκτασης εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στη Ρούμελη 
και μετά τη διάλυση των ανταρτικών τμημάτων, ο κύριος όγκος των δυνάμεων 
του στρατού στρέφεται προς τα Αγραφα, ενώ το Γ΄Σώμα Στρατού ξεκαθαρίζει 
την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.Mετά από αυτό, το μεγαλύτερο μέρος των 
στρατιωτικών δυνάμεων συγκεντρώνεται στο Βίτσι, όπου διασπώνται οι γραμμές 
αντίστασης του ΔΣΕ και καταλαμβάνεται το ύψωμα Λέσιτς. 

30 Ιουνίου 1949 Νέα κυβέρνηση υπό τον Αλέξανδρο Διομήδη.
 
10 Ιουλίου 1949 Ο Τίτο ανακοινώνει το κλείσιμο των ελληνογιουγκοσλαβικών 
συνόρων. 

20-29 Ιουλίου 1949 Τελευταίες μάχες και ήττα του ΔΣΕ στη Σάμο.
 
9-15 Αυγούστου 1949 Μάχη στο Βίτσι.
 
23-30 Αυγούστου 1949 Μάχη στον Γράμμο. Οι μαχητές του ΔΣΕ αποσύρονται 
στο αλβανικό έδαφος. Στις 25 Αυγούστου, στις 5.30 το πρωί, ο στρατός άρχισε την 
τελική επίθεση στο Γράμμο. Η αντίσταση των ανταρτών υπήρξε σκληρή αλλά μάταιη. 
Στις 26 Αυγούστου, η  IX μεραρχία υπερκέρασε τη γραμμή άμυνας των ανταρτών και 
εισχώρησε στα μετόπισθεν κατά μήκος των αλβανικών συνόρων.

16 Οκτωβρίου 1949 Η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση ανήγγειλε από το 
ραδιόφωνο τον τερματισμό του πολέμου και την αυτοδιάλυση της.  
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Στρατιώτες του Εθνικού Στρατού κατά τη διάρκεια εκκαθαριστικών 
επιχειρήσεων εναντίον των ανταρτών του ΔΣΕ

Εξώφυλλο της Εφημερίδας τα Νέα για τη μάχη του Γράμμου στις 
26/08/1949

Ο τακτικός στρατός με στόχο την διάλυση του ΔΣΕ θέτει σε εφαρμογή 
το καλοκαίρι του 1948 το σχέδιο “Κορωνίς”. Παρά τις αρχικές 

νίκες του οι άνδρες του ΔΣΕ κατάφεραν να ανασυνταχθούν και να 
ανακαταλάβουν τον Γράμμο.
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Των Μάνου Βάσιλειου-άρωνη κάι νικησ ΒάχάΒιωλου

Η περίοδος της Κατοχής και της Αντίστασης συχνά αναπαράγεται ως μια περίοδος «εθνικής» ενοποίησης στον 
αγώνα εναντίον του κατακτητή. Βέβαια με μια γρήγορη ματιά στην ιστορική περίοδο δεν χρειάζεται να είναι 
κάποιος ειδήμων της ιστορικής επιστήμης για να αντιληφθεί ότι, στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε ένα ενωμένο 
«έθνος» που αντιστεκόταν. Αντίθετα, την Αντίσταση οργάνωσε κατά βάση το ΚΚΕ, μέσω της δημιουργίας του 
ΕΑΜ- ΕΛΑΣ, το οποίο έθεσε τα θεμέλια για την αντιστασιακή δράση του λαού σε πόλεις και στην ύπαιθρο. 
Αντίσταση η οποία συσπείρωσε μεγάλα κομμάτια των πληττόμενων στον αγώνα για την επιβίωση, αλλά και στο 
πρόταγμα μιας καλύτερης ζωής, που άρχισε να παίρνει τη μορφή λαοκρατικών θεσμών στην Ελεύθερη Ελλάδα 
της υπαίθρου. Έτσι παρά τις αντιφάσεις της γραμμής του «εθνικοαπελευθερωτικού» αγώνα, η μαζική κίνηση του 
λαού, κατάφερε να δημιουργήσει επαναστατική κατάσταση σε μια κοινωνία που ξαναγεννιόταν απ’ τις στάχτες 
της. Όμως, σε αυτή την εικόνα της «εθνικής αντίστασης», λείπει το υπόλοιπο «έθνος», δηλαδή η αστική τάξη. 
Την περίοδο ανάπτυξης της αντίστασης του λαού και παρά τις εκκλήσεις του ΚΚΕ και του ΕΑΜ (που είχαν την 
αυταπάτη για την ανάπτυξη κοινού αντιφασιστικού αγώνα με τη «δημοκρατική αστική τάξη») η αστική τάξη της 
χώρας,  είτε είχε καταφύγει στο Κάιρο με την εξόριστη κυβέρνηση, είτε απαντούσε αρνητικά στην αναγκαιότητα 
ανάπτυξης αντιστασιακής δράσης- γιατί δεν υπήρχαν οι αναγκαίοι όροι για την επιτυχία της, είτε ακόμα 
συνεργαζόταν ανοιχτά με τον κατακτητή. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ – 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
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 Αυτό το χωρισμένο σε διαφορετικά στρατόπεδα «έθνος» ή στην πραγματι-
κότητα αυτές οι αντιπαραθετικές και αντιπαρατιθέμενες τάξεις, ήταν που οδηγήθη-
καν στις συγκρούσεις των Δεκεμβριανών και του Εμφυλίου. Ενός εμφυλίου, που 
ονομάστηκε και νοηματοδοτήθηκε απ’ τους νικητές του. Ενός εμφυλίου, που αν 
είχαν νικήσει οι ηττημένοι του, θα τον ονόμαζαν Επανάσταση.

Ποιος προκάλεσε τα Δεκεμβριανά;

Τις μέρες της Απελευθέρωσης το 1944, δεν είχε συγκροτηθεί ακόμα κυ-
βέρνηση, ενώ οι αστικές πολιτικές δυνάμεις είχαν χάσει τη δύναμη και το κύρος 
τους, αφού το ΕΑΜ και το ΚΚΕ είχαν αυξήσει θεαματικά την επιρροή τους. Εκείνες 
οι μέρες ίσως ήταν μια απ’ τις μεγαλύτερες ευκαιρίες των «από κάτω» να καταλά-
βουν την εξουσία, όμως αυτή η δυνατότητα δεν ενεργοποιήθηκε αφού το ΚΚΕ πα-
ρέμεινε πιστό στην αντιφατική γραμμή του «εθνικοαπελευθερωτικού» αγώνα και 
στην τακτική της «εθνικής ενότητας», η οποία στόχευε σε μία «ομαλή δημοκρατική 
εξέλιξη».  Έτσι, ενώ τη μέρα της Απελευθέρωσης το Α’ Σώμα Στρατού του ΕΛΑΣ 
Αθήνας μπορούσε να καταλάβει την εξουσία στην πόλη, μιας και δεν υπήρχε ικανή 
στρατιωτική δύναμη να τον αναχαιτίσει, στον αντίποδα υλοποίησε τις δεσμεύσεις 
του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» τιθασεύοντας τη δυναμική του 
κινήματος και συνέβαλε στη διατήρηση της τάξης, ενώ μάλιστα περιφρούρησε και 
τις υποδομές στην Αθήνα και στον Πειραιά.1

Η κατάληξη αυτής της λογικής ήταν η συμμετοχή μελών του ΕΑΜ στην κυ-
βέρνηση «εθνικής ενότητας» με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Μεταξύ 
άλλων το ΕΑΜ ανέλαβε τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, τομείς νευραλ-
γικούς σε μια οικονομία διαλυμένη από την Κατοχή οι οποίοι δόθηκαν στο ΕΑΜ με 
έγκριση του αγγλικού παράγοντα, προκειμένου να χρεωθεί την κοινωνική δυσα-
ρέσκεια στα πλαίσια ενός οργανωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση του ΕΑΜ 
(πρώτα με πολιτικό ελιγμό και όταν έρθει η στιγμή με στρατιωτικά μέσα, όπως έχει 
αποδείξει η ιστορική έρευνα).2 Έτσι το ΚΚΕ και το ΕΑΜ, παρά την ύπαρξη εσωτερι-
κών διαφωνιών εξαναγκάστηκαν να ασκήσουν σκληρή για το λαό δημοσιονομική 
πολιτική υπό τον εκβιασμό των Άγγλων ότι διαφορετικά δεν θα παράσχουν την 
αναγκαία διατροφική βοήθεια, ενώ παρά τη σημαντική συμβολή τους στην οργά-
νωση του εργατικού κινήματος σε αυτή την περίοδο, το καθοδήγησαν έτσι ώστε να 
στηρίξει την κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» και να μην υιοθετήσει ριζοσπαστικό-
τερα μέτρα.3

Παρ’ όλα αυτά το κυρίαρχο ιστορικό αφήγημα συνεχίζει να παρουσιάζει την 
«εθνικοαπελευθερωτική» γραμμή του ΕΑΜ ως προκάλυμμα,  ενώ στην πραγματι-
κότητα στόχευε στην κατάληψη της εξουσίας. Αυτή η λογική συμπυκνώνεται στην 
αντικομμουνιστική θεωρία των «τριών γύρων», η οποία παρουσιάζει τις εμφύλιες 
συγκρούσεις την περίοδο της Κατοχής, τα Δεκεμβριανά και τον Εμφύλιο ως τρία 
τμήματα ενός ενιαίου σχεδίου του ΚΚΕ για να οδηγήσει την ελληνική κοινωνία σε 
εμφύλιο πόλεμο και να καταλάβει βίαια την εξουσία. 

Όμως στην πραγματικότητα συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Τα Δεκεμβριανά 
δεν ήταν αποτέλεσμα αλλαγής γραμμής του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, από την τακτική της 
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«εθνικής ενότητας». Αντίθετα οι υπουργοί του ΕΑΜ αναγκάστηκαν να παραιτηθούν 
απ’ την κυβέρνηση Παπανδρέου μετά το τελεσίγραφο των Άγγλων να παραδώ-
σουν τον οπλισμό του ΕΛΑΣ μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, αλλά και μετά το αιματοκύλι-
σμα της πορείας διαμαρτυρίας ενάντια στις πιέσεις των Άγγλων στις 3 Δεκέμβρη, 
που σήμανε την αρχή της μάχης των Δεκεμβριανών. 

Η συμφωνία της Βάρκιζας 

Η δεκεμβριανή σύγκρουση τελείωσε μετά από 33 ημέρες, με την ήττα 
του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Οι νικητές σφράγισαν τη νίκη τους με την υπογραφή της 
Συμφωνίας της Βάρκιζας, η οποία επιχειρούσε να ρυθμίσει τρία ζητήματα : 1) τον 
αφοπλισμό και τη διάλυση του ΕΛΑΣ με την παράλληλη συγκρότηση του Εθνικού 
Στρατού, 2)την εκκαθάριση των δημοσίων υπηρεσιών και των σωμάτων ασφα-
λείας από τους ΕΑΜίτες που είχαν συμμετάσχει στα Δεκεμβριανά και από τους 
συνεργάτες των κατοχικών δυνάμεων και 3) την εκλογική νομιμοποίηση του μετα-
κατοχικού καθεστώτος με τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το «πολιτειακό» και 
τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Συντακτικής Συνέλευσης. Από την άλλη, η 
Συμφωνία θεωρητικά παραχωρούσε αμνηστία για τα πολιτικά αδικήματα που τε-
λέσθηκαν κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό 
το σημείο διατυπωνόταν με τέτοια ασάφεια που έδωσε το ελεύθερο στο κράτος και 
το παρακράτος τελικά να ασκήσουν σφοδρές διώξεις στους αγωνιστές του ΕΑΜ 
και του ΚΚΕ, οι οποίες εγκαινίασαν την περίοδο της «λευκής τρομοκρατίας». 

Όμως η συμφωνία δεν έγινε δεκτή χωρίς αντιδράσεις στο εσωτερικό του 
ΚΚΕ. Στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, η οποία ήταν αρμόδια για την έγκρισή της, 
έγινε έντονη αντιπαράθεση, που ήταν αποτέλεσμα της διαφωνίας που υπήρχε σε 
μεγάλο κομμάτι της βάσης του κόμματος, με σημαντικά στελέχη να τάσσονται κατά 
της αποδοχής της συμφωνίας, όπως ο Χατζής, που ήταν γραμματέας του ΕΑΜ. 
Τελικά, πλειοψήφησε η εισήγηση των Σιάντου και Ιωαννίδη για την αποδοχή της 
συμφωνίας και πλέον η κομματική πειθαρχία δεν επέτρεπε την κριτική ή την 
απόρριψή της.4

Η ανυπακοή στην παράδοση των όπλων από τον Άρη Βελουχιώτη, προκά-
λεσε την αντίδραση του ΚΚΕ, το οποίο στο όνομα της κομματικής πειθαρχίας τον 
διέγραψε και τον αποκήρυξε, αποδεικνύοντας έτσι ότι θα τηρήσει συλλογικά τη 
Συμφωνία της Βάρκιζας. Έτσι, το ΚΚΕ μετά τα Δεκεμβριανά επαναπροσδιόρισε την 
τακτική του με μια νέα στροφή στη νόμιμη πολιτική δράση, η οποία θα επέτρεπε 
τη σταδιακή ανασυγκρότηση των οργανώσεων, την επιστροφή στα συνδικάτα και 
τις μαζικές κινητοποιήσεις, την προετοιμασία για το δημοψήφισμα και τις εκλογές. 
Έτσι λοιπόν η 11η Ολομέλεια, τον Απρίλιο του 1945, διακήρυξε το στόχο της εξασφά-
λισης της «ομαλής δημοκρατικής εξέλιξης», ενώ ο Ζαχαριάδης με την επάνοδό του 
ως γραμματέας του κόμματος τόνιζε ότι «ανώτατη και πιο επιτακτική ανάγκη της 
χώρας είναι σήμερα: ησυχία – ενότητα – ομόνοια – δουλειά – ανόρθωση». Βέβαια 
παρά τη στόχευση της «ομαλής δημοκρατικής εξέλιξης» το ΚΚΕ δεν απέκλεισε 
το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να οδηγήσει ξανά το λαό στην ένοπλη σύγκρουση. 
Γι’ αυτό το λόγο παρέδωσε μόνο ένα μέρος του οπλισμού του, ενώ τα υπόλοι-
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πα όπλα του ΕΛΑΣ αποθηκεύτηκαν σε κρύπτες διασκορπισμένες σε ολόκληρη τη 
χώρα. Ταυτόχρονα, έλαβε μέτρα για τη φυγάδευση των στελεχών του στο εξωτερι-
κό προκειμένου να προφυλαχθούν από συλλήψεις ή δολοφονίες την περίοδο της 
λευκής τρομοκρατίας.5

Η περίοδος της λευκής τρομοκρατίας

Ο αφοπλισμός του ΕΛΑΣ και η ανασυγκρότηση της Εθνοφυλακής επέτρε-
ψαν στην κυβέρνηση και στα βρετανικά στρατεύματα να αποκτήσουν τον πλήρη 
έλεγχο της χώρας επιβάλλοντας, σε συνεργασία με διάφορες παραστρατιωτικές 
φιλοβασιλικές οργανώσεις (που στην πλειοψηφία τους είχαν συνεργαστεί με τον 
κατακτητή την περίοδο της Κατοχής), τη «λευκή τρομοκρατία», αρχικά στην ύπαι-
θρο και σταδιακά και στις πόλεις. 

Μία από τις μεγαλύτερες αντικομμουνιστικές οργανώσεις που πρωταγωνί-
στησαν στις διώξεις και τις επιθέσεις κατά των ΕΑΜιτών ήταν η «Χ» με αρχηγό το 
Γρίβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το καθεστώς Μεταξά και συνεργάστηκε με τους 
Γερμανούς κατακτητές αναλαμβάνοντας μια θέση στο Γενικό Επιτελείο. Με βασικό 
της στόχο την «καταπολέμηση του κομμουνισμού» η «Χ» χρηματοδοτήθηκε κατά 
τη διάρκεια της Κατοχής από αστούς (όταν ακόμα αποτελούσε μια μικρή παρα-
στρατιωτική οργάνωση), ενώ όταν μαζικοποιήθηκε -μετά την Απελευθέρωση- με 
την ένταξη κακοποιών, ταγματασφαλιτών και άλλων δοσίλογων, εξοπλίστηκε και 
από το βρετανικό στρατό. Μετά τα Δεκεμβριανά και ενώ είχε δημιουργήσει πα-
ραρτήματα ενόπλων σε ολόκληρη τη χώρα, συνεργαζόταν με τις τοπικές αρχές, 
την Εθνοφυλακή και τη Χωροφυλακή σε επίπεδο που ήταν δύσκολο να ξεχωρί-
σουν οι Χίτες από το επίσημο κράτος.6

Το κύμα βίας που ξέσπασε παράλληλα σε όλη τη χώρα από το κράτος, 
τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, τη «Χ» και τις τοπικές παραστρατιωτικές ορ-
γανώσεις, προκειμένου το μετακατοχικό καθεστώς να επανακτήσει τον έλεγχο 
από το ΕΑΜ, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, καθιστούσε επισφαλή όχι μόνο την πολιτική 
παρουσία, αλλά και την ίδια την ύπαρξη των αγωνιστών του ΕΑΜ. Εκτός από την 
ανεξέλεγκτη αντικομμουνιστική βία, οι αγωνιστές του ΕΑΜ και οι αποστρατευμέ-
νοι αντάρτες του ΕΛΑΣ, δέχθηκαν δικαστικές διώξεις, οι οποίες βασίζονταν στην 
ασάφεια των ρυθμίσεων της Συμφωνίας της Βάρκιζας σχετικά με το περιεχόμενο 
χορήγησης αμνηστίας. Έτσι λοιπόν, αφού μέχρι το Σεπτέμβριο του 1945 είχαν δι-
ενεργηθεί συλλήψεις 15.000 αγωνιστών του ΕΑΜ, με προσχηματικές κατά κανό-
να καταγγελίες και αφού μέχρι το Μάρτη του 1946 είχαν σημειωθεί 1.289 φόνοι, 
6.671 τραυματισμοί, πάνω από 30.000 βασανισμοί και σχεδόν 20.000 καταστροφές 
και λεηλασίες γραφείων ή κατοικιών, ένας σημαντικός αριθμός πρώην ανταρτών 
του ΕΛΑΣ αναγκάστηκε να καταφύγει πάλι στα βουνά (κυρίως στη Μακεδονία και 
στη Θεσσαλία) συγκροτώντας «Ομάδες Καταδιωκόμενων Δημοκρατικών Αγωνι-
στών», ενώ περίπου 6.000 στρατιωτικά στελέχη του ΕΛΑΣ διέφυγαν στην Αλβανία 
και στη Γιουγκοσλαβία.7
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Δεκεμβριανά
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Οι εκλογές του 1946: εκλογές βίας και νοθείας

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το ΚΚΕ, εξακολουθούσε να μην σηκώνει 
το γάντι της ένοπλης σύγκρουσης με το «μοναρχοφασισμό». Αντίθετα, όπως δι-
ατυπωνόταν και μέσα από τις αποφάσεις του 7ου συνεδρίου του Κόμματος (1-
6/10/1945), το ΚΚΕ, πιστό στη γραμμή της δημοκρατικής, ειρηνικής εξέλιξης, θα 
προσηλωνόταν επί της ουσίας, σε όλη την ταραγμένη περίοδο του 1945-1946 στην 
κομματική ανασυγκρότηση και την όξυνση των εργατικών αγώνων- που όντως 
έγιναν και μάλιστα με επιτυχία. Απόληξη απόλυτα λογική, αν αναλογιστεί κανείς 
ότι το 7ο Συνέδριο, πέρα από την μη-κριτική στις υποχωρήσεις Λιβάνου, Καζέρτας 
και Βάρκιζας (που ουσιαστικά υποχρέωναν το ΚΚΕ σε χαμηλού βεληνεκούς και 
απόλυτα οικονομικούς-πολιτικούς αγώνες), προχώρησε σε αλλαγή της απόφασης 
της 12ης ολομέλειας για τους «δύο πόλους». Χαρακτηριστικά πλέον το ΚΚΕ επεδί-
ωκε «δημοκρατική συνεννόηση με την Αγγλία πάνω στη βάση της ισοτιμίας, του 
αλληλοσεβασμού, της αναγνώρισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων του έθνους 
και της κατάπαυσης κάθε ανάμιξης στα εσωτερικά μας»8 και «πολιτική στενής συ-
νεργασίας με τη Σοβιετική Ένωση»9. 

Ταυτόχρονα το αστικό πολιτικό σκηνικό εξακολουθούσε να είναι ασταθές, 
ενώ η κυβερνητική κρίση που ξέσπασε τον Οκτώβρη του 1945 οδήγησε σε ένα 
αλλεπάλληλο «ανεβοκατέβασμα» κυβερνήσεων με κορμό τους το Κέντρο και τη 
Δεξιά, πάντα όμως υπό τον έλεγχο του παλατιού και των Άγγλων. Στις 12 Φλεβάρη 
1946 συνήλθε στην Αθήνα η 2η ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, με βασικό θέμα της, 
τη στάση του ΚΚΕ στις επικείμενες εκλογές καθώς και τις μορφές πάλης που θα 
επιλέγονταν ως απάντηση στο όργιο της λευκής τρομοκρατίας που μαινόταν σ’ όλη 
τη χώρα. Στο ζήτημα των εκλογών η ολομέλεια συζήτησε τη θέση που είχε πάρει 
η ΚΕ του ΕΑΜ στις 7/2/1946 -δηλαδή την αποχή από τις εκλογές εφόσον δεν εξα-
σφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ελεύθερη έκφραση της θέλησης 
του λαού- αλλά δεν πήρε απόφαση. Συγκεκριμένα εξουσιοδότησε το ΠΓ να απο-
φασίσει αφού ζητήσει και τη γνώμη των αδερφών κομμάτων, που ήταν βασικά 
κατά της αποχής10. Έτσι το ΚΚΕ, με βάση την απόφαση του ΠΓ της ΚΕ στις 14 Μαρ-
τίου 1946 πρότεινε στους ηγέτες του παλαιοδημοκρατικού Κέντρου κοινή εκλογική 
εμφάνιση, με κοινούς συνδυασμούς και με κατανομή εδρών που θα μοιράζονταν 
50%-50% ανάμεσα στο Κέντρο και την Αριστερά11. Ο Σοφούλης και οι άλλοι αρχηγοί 
του κέντρου απέρριψαν την πρόταση. Τελικά, το ΚΚΕ, αφού εξάντλησε κάθε δυ-
νατότητα ισότιμης συμμετοχής στις εκλογές, αποφάσισε να απέχει, καταγγέλλοντας 
τις εκλογές βίας και νοθείας.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι δυνάμεις των πρώην ανταρτών που ασφυ-
κτιούσαν στις συνθήκες της λευκής τρομοκρατίας και έβγαιναν ξανά στο βουνό, 
αυξάνονταν εκθετικά. Η πιο καθοριστική και καθόλα συμβολική εμφάνισή τους, 
έγινε ανήμερα των εκλογών της 31ης Μάρτη του 1946, με την επίθεση στο σταθμό 
της χωροφυλακής στο Λιτόχωρο Πιερίας. Ο Νίκος Ζαχαριάδης, με άρθρο του στο 
Ριζοσπάστη εξήρε την επίθεση αυτή υπογραμμίζοντας τον προειδοποιητικό χαρα-
κτήρα της, τονίζοντας ότι «θα γεμίσουν τα βουνά Μπαρουτάδες». Η επίθεση στο 
Λιτόχωρο, θεωρήθηκε από τους ντόπιους και ξένους υπέρμαχους του μοναρχο-

7. Ηλίας Νικολακόπουλος, «Μετά τα Δεκεμ-
βριανά, από τη Βάρκιζα ως την παλινόρθωση 
της Βασιλείας» στο Ιστορία του Νέου Ελληνι-
σμου 1770-2000, Η εμπόλεμη Ελλάδα 1940-
1949, τόμος 8ος, Ελληνικά Γράμματα – Τα Νέα, 
Αθήνα 2003, σελ. 200-201

8., 9. Το ΚΚΕ, επίσημα κείμενα, τόμος έκτος, 
σελ. 84-85

10. Δοκίμιο ιστορίας του ΚΚΕ, Α’ Τόμος 1918-
1949, Σύγχρονη Εποχή, έβδομη έκδοση, 
σελ.545

11. Όπως το 10, σελ.551
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φασισμού ως η «επίσημη έναρξη» του εμφυλίου. Μόνο τότε, το ΚΚΕ (χωρίς να 
εγκαταλείψει την πολιτική της συμφιλίωσης και της ομαλής δημοκρατικής εξέλι-
ξης), αναγκάστηκε να προωθήσει και την ένοπλη πάλη. 

Για τα ερχόμενα τρία χρόνια, ως και την 30η Αυγούστου 1949 (τη μέρα που 
σίγησαν τα όπλα στο Γράμμο) η Ελλάδα θα βυθιζόταν στη δίνη του εμφυλίου. Χω-
ρισμένη σε δύο στρατόπεδα, πάλευε για την τύχη της: ελεύθερη, σοσιαλιστική 
χώρα ή χώρα υποτελής, προσδεμένη στα άρματα των ιμπεριαλιστών συμμάχων 
της; Δυστυχώς για το έθνος των εργαζομένων και ευτυχώς για τους αντιπάλους 
του, ο αγώνας για τη ζωή και την ελευθερία ηττήθηκε στρατιωτικά στο Βίτσι και 
στο Γράμμο. Οι πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας αυτού του τόπου όμως είχαν ήδη 
γραφεί και έκτοτε αποτελούν την πιο σπουδαία παρακαταθήκη στον καθημερινό 
αγώνα για μια κοινωνία σοσιαλιστική, για μια ζωή στο μπόι των ανθρώπων της.

Υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας
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Του ΔηΜηΤρη Μάριολη

Αν δεν σας ήταν εύκολο να γνωρίζετε προοπτικά τις προθέσεις της ελληνικής 
αντίδρασης και των Άγγλων εχθρών της Ελλάδας, τώρα, θέλω να πιστεύω πως 
πρέπει να μπορείτε να τις βλέπετε. Πρόθεσή τους είναι: όχι να συμβάλουν σε 
προσπάθεια για ομαλή εξέλιξη της πολιτικής ζωής του τόπου, ή έστω να ανεχθούν 
απλώς τη δική σας προσπάθεια προς την τέτοια κατεύθυνση, αντίθετα, να 
οργανώσουν και να διεξαγάγουν με πλεονεκτικές γι’ αυτούς συνθήκες τον εμφύλιο 
πόλεμο μ’ όλα τα μέσα(…)Αφήνω τους οπαδούς του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, δεν 
υπάρχει κανένα μέλος απλό, γραμματέας βάσης, αχτιδικός ή περιφερειακός, εκτός 
ελαχίστων εξαιρέσεων στους τελευταίους αυτούς, που η δύναμη της συνήθειας 
και η ρουτίνα δεν τους αφήνει να δούνε, που να μην έρχεται να με συναντήσει με 
λαχτάρα σε κάθε χωριό που περνάω και να μου ρίχνει βροχή τα ερωτήματα: Γιατί το 
κάνατε αυτό; Για πού πάμε, γιατί χύσαμε το αίμα μας και κάψαμε τα σπίτια μας επί 
τρία χρόνια; Γιατί μας παραδίνετε αμαχητί; Τί θα κάνουμε τώρα;

Επιστολή του Άρη Βελουχιώτη προς τα μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ, 24 Μαρτίου 1945

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ 
ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ, ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Ο Chris Woodhouse, επικεφαλής της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής 
στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κατοχής, έγραψε κάπου ότι ο απλός Έλληνας 
είχε τέσσερις επιλογές απέναντι στο κατοχικό καθεστώς: «να καθίσει ήσυχα χω-
ρίς να κάνει τίποτα, να δραπετεύσει από τη χώρα, να συνεργασθεί με τον εχθρό, 
να πολεμήσει τον εχθρό». Προσπερνάμε τον πειρασμό να παρατηρήσουμε τυχόν 
ομοιότητες με τις επιλογές που έχει κανείς απέναντι στο μνημονιακό καθεστώς σή-
μερα και συνεχίζουμε με το συλλογισμό του φλεγματικού Βρετανού: «Όσοι διάλε-
ξαν ένα από τα δυο πρώτα, φάνηκαν πιο έξυπνοι από την άποψη του προσωπικού 
τους συμφέροντος, όπως απέδειξαν τα κατοπινά γεγονότα, όσοι διάλεξαν το τρίτο, 
βρέθηκαν να ακολουθούν τους πρώτους σε κοντινή απόσταση, όσοι όμως προτί-
μησαν το τέταρτο, διέπραξαν φαινομενικά ένα ανόητο, στην καλύτερη περίπτωση, 
σφάλμα, και, στη χειρότερη, έγκλημα».

Πράγματι, η λευκή τρομοκρατία που εξαπολύθηκε μετά τα Δεκεμβρια-
νά στην Αθήνα και μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας σε ολόκληρη τη χώρα, δεν 
αποτελούσε απλώς ένα κύμα μαζικών διώξεων. Επρόκειτο για την κήρυξη ενός 
μονόπλευρου εμφυλίου πολέμου σε βάρος του εαμικού μπλοκ. Οι αγωνιστές 
της αντίστασης, βρέθηκαν στα σίδερα, στις φυλακές και τις εξορίες, απέναντι στο 
εκτελεστικό απόσπασμα, ενώ όσοι συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις κατοχής στε-
λέχωσαν το μετεμφυλιακό κράτος. Στις δολοφονίες, τις διώξεις, τις κακοποιήσεις 
ανταρτών του ΕΛΑΣ και μελών του ΕΑΜ προφανώς πρωταγωνίστησαν οι παρα-
κρατικοί μηχανισμοί που συσπείρωναν στις γραμμές τους ετερόκλητες δυνάμεις, 
από αντάρτες του ΕΔΕΣ μέχρι ταγματασφαλίτες και από τμήματα της χωροφυλα-
κής έως καθαρά εγκληματικά στοιχεία. Ωστόσο, είναι τουλάχιστον λανθασμένη η 
άποψη ότι, η τακτική της λευκής τρομοκρατίας αφορούσε υπερβολές, στις οποίες 
επιδίδονταν κάποιες ανεξέλεγκτες ένοπλες ομάδες στην ύπαιθρο, παρά και ενά-
ντια στην πολιτική της κυβέρνησης, των Βρετανών και αργότερα των Αμερικανών. 

Παρά τους συμβιβασμούς που υποχρεώθηκε να κάνει στο Λίβανο και την 
Καζέρτα, παρά την υποδειγματική νομιμότητα που επέδειξε στην κρίσιμη συγκυ-
ρία της απελευθέρωσης, ακριβώς, δηλαδή, τη στιγμή που είχε στο στρατιωτικό και 
πολιτικό του έλεγχο το σύνολο σχεδόν της χώρας, εκτός από την Αθήνα, παρά την 
αδιαμφισβήτητη πολιτική του επιλογή για ομαλές δημοκρατικές πολιτικές εξελίξεις 
και συνεργασία με τις συμμαχικές δυνάμεις, το ΕΑΜ συνιστούσε ένα ανυπέρβλη-
το εμπόδιο. Ακριβώς γιατί αποτελούσε ένα συντριπτικά πλειοψηφικό λαϊκό ρεύ-
μα, που έκφραζε τα ταξικά συμφέροντα της εργατικής τάξης και των κοινωνικών 
της συμμάχων και, επιπλέον, αγωνιζόταν για μια νέα πολιτική και κοινωνική τάξη 
πραγμάτων ριζικά διαφορετική από την προπολεμική. 

Η στρατηγική συντριβής και περιθωριοποίησης του ΕΑΜ και του ΚΚΕ δι-
ατυπώθηκε με ευκρίνεια και σιδερένια αποφασιστικότητα από τον Churchill όταν 
για παράδειγμα τηλεγραφούσε από τις πρώτες μέρες των Δεκεμβριανών στον 
Scobie  ότι «βασικός μας στόχος είναι η συντριβή του ΕΑΜ» ή όταν τέσσερις μήνες 
μετά εκτιμούσε ότι «οι συνεργάτες των Γερμανών στην Ελλάδα έκαναν σε πολλές 
περιπτώσεις ό,τι μπορούσαν για να προστατέψουν τον ελληνικό πληθυσμό από την 
καταπίεση των Γερμανών(…)Ο κύριος εχθρός είναι οι κομμουνιστές(…)Η πολιτική 
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μας είναι η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος σε τρεις ή τέσσερις μήνες και η αδι-
άλλακτη εχθρότητα προς τους κομμουνιστές, όποια τακτική και αν ακολουθούν». 
Οι Βρετανοί επιδίωκαν να κρατήσουν με κάθε τίμημα την Ελλάδα στη δική τους 
πλευρά του φράχτη και να αποκαταστήσουν την προπολεμική τάξη πραγμάτων 
προστατεύοντας τους θαλάσσιους δρόμους προς την Ινδία και τις πετρελαιοπηγές 
της Μέσης Ανατολής. Εγγύηση για αυτούς τους στόχους αποτελούσε η επάνοδος 
του Γεώργιου του Β΄ και εμπόδιο καθοριστικής σημασίας το ΕΑΜ, γι’ αυτό «όποια 
τακτική και αν ακολουθούσε», η συντριβή του αποτελούσε μόνιμο στόχο τους. Την 
ίδια πάνω κάτω στρατηγική, ακολούθησαν και η νέα κυβέρνηση του Εργατικού 
Κόμματος που κέρδισε στις βρετανικές εκλογές και, αργότερα για δικό τους λογα-
ριασμό βέβαια και οι Αμερικανοί.

Σε αυτόν ακριβώς το στόχο ευθυγραμμίστηκαν και συσπειρώθηκαν, η νέα 
αστική τάξη και τα κοινωνικά μεσοστρώματα που αναδύθηκαν από την κόλαση 
της κατοχής όπως και το μειοψηφικό αλλά πολυπληθές πολιτικό και στρατιωτικό 
δυναμικό του δωσιλογισμού και των ταγμάτων ασφαλείας. Τα ταξικά συμφέροντα 
αυτών των κοινωνικών τάξεων και ομάδων, μπορούσαν να υπηρετηθούν μόνο 
με ανηλεή κοινωνικό πόλεμο που θα έφτανε αδίστακτα πέρα από τα όρια μιας πο-
λιτικής κρατικής καταστολής και διώξεων. Έτσι, για το αντιεαμικό μπλοκ, η μονο-
μερής κήρυξη του εμφυλίου ήταν μια εξαιρετικά συμφέρουσα επιλογή, την οποία 
ακολούθησε με αταλάντευτη αποφασιστικότητα.

Απέναντι σε αυτή την ξεκάθαρη στρατηγική, η ηγεσία του ΚΚΕ παρέμενε 
προσανατολισμένη στην πολιτική γραμμή των ομαλών δημοκρατικών εξελίξεων. 
Η μάχη του Δεκέμβρη, η αποχή από τις εκλογές, ακόμα και η συγκρότηση αντάρ-
τικων ομάδων το 1946, εντασσόταν ακριβώς στα πλαίσια μιας διπλής στρατηγικής: 
επιμονή στην ομαλότητα από τη μία πλευρά και από την άλλη, χρήση περιορισμέ-
νης ένοπλης βίας ως αναπόφευκτη απάντηση στη λευκή τρομοκρατία και ως μέσο 
πίεσης προς την κυβέρνηση. Την πολιτική του ΚΚΕ θα πρέπει να την προσεγγί-
σουμε μέσα στην πολιτική συγκυρία της Λευκής Τρομοκρατίας, της Βρετανικής 
και Αμερικανικής εμπλοκής, της στάσης της Σοβιετικής Ένωσης και των ΚΚ, με 
βάση τους ταξικούς συσχετισμούς της μεταπολεμικής συγκυρίας και όχι με την εκ 
των υστέρων γνώση των γεγονότων ή με βάση τις σημερινές πολιτικές επιλογές ή 
προτιμήσεις μας. Έχει εύστοχα διατυπωθεί ότι, ο Στάλιν από τη μία αντιλαμβανόταν 
την αδυναμία της Βρετανίας ως μιας παρακμάζουσας αυτοκρατορίας αλλά από την 
άλλη λειτουργούσε υπό το φόβο μιας παγκόσμιας επέκτασης του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού που θα συσπείρωνε τις αντικομμουνιστικές δυνάμεις της Ευρώπης 
για να απομονώσει τη Σοβιετική Ένωση. Απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο, πρόκρινε 
την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων που μπορούσαν να αντιτάξουν μια ενιαία 
αντίσταση στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Τα κομμουνιστικά κόμματα θα έπρεπε 
να προσαρμόσουν τη λαϊκομετωπική πολιτική τους και να συνεργαστούν με άλλες 
δημοκρατικές και αντιφασιστικές δυνάμεις ενάντια στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό 
και τις πιο επιθετικές, αντισοβιετικές, αντικομμουνιστικές πολιτικές δυνάμεις. Έτσι, 
οι συμβουλές που δίνονταν τόσο από το ΚΚΣΕ όσο και από άλλα ΚΚ στο ΚΚΕ, ήταν 
η επιμονή στην πολιτική ομαλότητα και η περιορισμένη, απολύτως απαραίτητη 

Ο Αμερικανός Στρατηγός Βαν Φλιτ μαζί με 
Έλληνες αξιωματικούς ποζάρουν μπροστά σε 
πτώματα ανταρτισών του ΔΣΕ το 1949
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χρήση ένοπλης βίας ως απάντηση στη λευκή τρομοκρατία.
Σε αυτή την κατεύθυνση, εγγράφεται η αποδοχή της Συμφωνίας της Βάρ-

κιζας όπως και οι επιλογές του ΕΑΜ και του ΚΚΕ μετά από αυτήν. Ήδη, μετά τη 
συμφωνία της Βάρκιζας, ο Ιωαννίδης, οργανωτικός γραμματέας του ΚΚΕ, ειδο-
ποιεί όλες τις κομματικές οργανώσεις ότι η βασική κατεύθυνση της πολιτικής του 
κόμματος είναι ο αγώνας για δημοκρατικές ελευθερίες και για την ομαλοποίηση 
των εξελίξεων στη χώρα αλλά ταυτόχρονα συμβουλεύει να συνεργαστούν με τους 
καπετάνιους του ΕΛΑΣ σε κάθε περιοχή και να αποκρύψουν σημαντικές ποσότη-
τες όπλων. Τον Ιούνιο του 1945, στη 12η Ολομέλεια της ΚΕ, το ΚΚΕ προκρίνει την 
επιλογή της μαζικής πολιτικής πάλης και της γενικής πολιτικής απεργίας ως μέσο 
απάντησης στη λευκή τρομοκρατία, ταυτόχρονα όμως προειδοποιεί για το ενδεχό-
μενο ένοπλης λαϊκής αντίστασης.

Στις αρχές Οκτωβρίου του 1945 συγκαλείται το 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ. Στην 
πολιτική απόφαση του συνεδρίου αναφέρεται ότι «Αν η τρομοκρατία δεν σταμα-
τήσει…ο λαός θα απαντήσει με τα ίδια μέσα», και απευθύνεται Διακήρυξη προς 
τον ελληνικό λαό, καλώντας τον «να συσπειρωθεί στον αγώνα για την ομαλή δη-
μοκρατική λύση του εσωτερικού ζητήματος». Εγκαταλείπεται η θέση του 1934 για 
δύο επαναστάσεις, μία αστικοδημοκρατική και μία σοσιαλιστική και υιοθετείται η 
εκτίμηση για μία επανάσταση με δύο φάσεις αλληλοδιαπλεκόμενες: τη Λαϊκή Δη-
μοκρατία και το Σοσιαλισμό. Μέσα σε συνθήκες απηνών διωγμών και ενώ στην 
επαρχία η ζωή των μελών του ΕΑΜ είναι πλέον αφόρητη, το Συνέδριο εκτιμά ότι 
ανοίγει η προοπτική για «δυνατότητα ειρηνικού περάσματος στο σοσιαλισμό».

Στην κρίσιμη 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, το Φλεβάρη του 1946, αποφα-
σίζεται να «σταματήσει ο λαός με τη Μαζική Λαϊκή Αυτοάμυνα και με τα ίδια μέσα, 
που χρησιμοποιούν οι δολοφόνοι του, την εξοντωτική τρομοκρατία», ωστόσο δεν 
υπάρχει  κατηγορηματική αναφορά για πέρασμα στη μορφή της ένοπλης πάλης. 
Στο σημείο 4 της πολιτικής απόφασης της ολομέλειας, υπήρχαν κάποια αποσιω-
πητικά που παραμένουν ακόμα ένα άλυτο ιστορικό μυστήριο. Επρόκειτο άραγε για 
αδημοσίευτη απόφαση για ένοπλο αγώνα ή απλώς για μια προσπάθεια πίεσης του 
αντιπάλου;

Και κάπως έτσι, φτάνουμε στις παραμονές των κρίσιμων εκλογών του 1946. 
Η αποχή από τις εκλογές, κρίθηκε εκ των υστέρων, ως πολεμικό σάλπισμα ή ως 
επιλογή ρήξης. Ήταν όμως έτσι; Η κατάσταση, ιδιαίτερα στην επαρχία, ήταν τόσο 
έκρυθμη, που ακόμα και οι Φιλελεύθεροι δεν τολμούσαν να επισκεφτούν τις περι-
φέρειες στις οποίες ήταν υποψήφιοι, ενώ οι διπλοεγγραφές στους εκλογικούς κα-
ταλόγους και τα εμπόδια στην εγγραφή δημοκρατικών πολιτών, προοιώνιζαν όρ-
γιο νοθείας από τη δεξιά. Σε ένα τέτοιο κλίμα, η αποχή έμοιαζε με ένα ισχυρό μέσο 
πίεσης για να αναβληθούν οι εκλογές και να εξασφαλιστούν στοιχειώδεις προϋ-
ποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή τους. Και χρησιμοποιήθηκε ως τέτοιο μέσο, 
τόσο από το ΕΑΜ όσο και από κεντρώους πολιτικούς κύκλους. Στις 7 Φλεβάρη 
1946, η ΚΕ του ΕΑΜ «διακηρύσσει ακόμα μια φορά την προσήλωσή της προς τις 
ομαλές δημοκρατικές λύσεις τις οποίες εξασφαλίζουν μόνο ελεύθερες και γνήσιες 
εκλογές» και θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. γενική αμνηστία) που ήταν 
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αδύνατο να γίνουν δεκτές, δείχνουν όμως ένα προσανατολισμό διαπραγμάτευσης. 
Στις 7 Μαρτίου του 1946 και ενώ το ΚΚΣΕ έχει ήδη προχωρήσει σε συστά-

σεις για συμμετοχή στις εκλογές,  ο Ζαχαριάδης προτείνει στο Σοφούλη δίμηνη 
αναβολή εκλογών για να μπορέσουν οι εκλογείς να εγγραφούν στους καταλόγους 
και να εκκαθαριστούν οι διπλοεγγραφές. Το ΕΑΜ ήταν διατεθειμένο να σχηματίσει 
εκλογικό συνασπισμό με Φιλελεύθερους και να τους δώσει το 50% των εδρών 
που θα καταλάμβαναν. Ο Σοφούλης αρνείται, φοβούμενος και την αντίδραση των 
Βρετανών. Στις 20 Μαρτίου, οι Ιωαννίδης και Σιάντος ενθαρρύνουν τους Αριστε-
ρούς Φιλελεύθερους να ζητήσουν από την κυβέρνηση όχι αναβολή εκλογών αλλά 

Το τελευταίο γράμμα ενός μαχητή του ΔΣΕ 
προς τη μητέρα του κι η μεταγενέστερη 
επίσημη ενημέρωση για τον θάνατο του γιου 
της
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μια μικρή παράταση χρονικού ορίου για την υποβολή υποψηφιοτήτων που έληγε 
τα μεσάνυχτα εκείνης της ημέρας ώστε να καταρτίσουν εκλογικούς συνδυασμούς 
και να κατέβουν στις εκλογές με την υποστήριξη της αριστεράς. Και αυτή η πρότα-
ση όμως, απορρίφθηκε. Τελικά από τις εκλογές απείχαν όχι μόνο το ΕΑΜ, αλλά και 
κόμματα του κέντρου και αρκετά από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνη-
σης Σοφούλη. 

Ασφαλώς, η απόφαση για ολοκληρωτικό εμφύλιο δεν ήταν μια εύκολη επι-
λογή το 1946. Σε πολύ πιο ευνοϊκές συγκυρίες, το ΚΚΕ και το ΕΑΜ δεν ακολούθη-
σαν την επιλογή της ρήξης, ακόμα όμως και τότε, το 1946, δεν ήταν εντελώς αργά. 
Εκείνη τη χρονιά το ΚΚΕ και το ΕΑΜ είχαν ακόμα τη δυνατότητα να κινητοποιή-
σουν πολλαπλάσιες δυνάμεις από όσες τελικά παρέταξε ο Δημοκρατικός Στρατός 
τα επόμενα χρόνια. Διέθεταν ακόμα ισχυρά ερείσματα μέσα στον Εθνικό Στρατό 
καθώς και μαζικότατες οργανώσεις στις πόλεις. Ωστόσο, οι αρχικά περιορισμένες 
κινήσεις των ανταρτοομάδων, αποτελούσαν κυρίως προειδοποιητικές δράσεις για 
τη δυνατότητα απάντησής του ΕΑΜ στην τρομοκρατία και όχι πρωτοβουλία ανοι-
χτής ένοπλης σύγκρουσης. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν το Γ΄ Ψήφισμα, οι 
αθρόες συλλήψεις και οι πρώτες εκτελέσεις θανατοποινιτών. Κάτω από πολύ δυ-
σμενέστερες συνθήκες, ενώ στην επαρχία είναι αδιανόητο να πραγματοποιηθούν 
περιοδείες ακόμα και των Φιλελεύθερων βουλευτών, το ΚΚΕ καλεί τα μέλη του 
να συμμετέχουν στο δημοψήφισμα για την επάνοδο του Γεωργίου Β΄ που κα-
ταλήγει στην επικράτηση των μοναρχικών. Τον Οκτώβριο του 1946 συγκροτείται 
ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ).  Τον Ιούνιο του 1947, ο Πορφυρογένης, 
εκφωνεί ομιλία στο συνέδριο του ΓΚΚ, που έμεινε γνωστή ως διακήρυξη του 
Στρασβούργου, προαναγγέλλει τη συγκρότηση κυβέρνησης της Δημοκρατικής 
Ελλάδος και εκτιμά ότι καθώς «ο μοναρχοφασισμός, σήμερα, κάτω από την αμε-
ρικανοαγγλική καθοδήγηση, δείχνεται αδιάλλακτος προς κάθε δημοκρατικό δυ-
νατό συμβιβασμό», μόνο «η αποφασιστική πολεμική επίδοση και ανάπτυξη του 
Δημοκρατικού Στρατού μπορεί να εξαναγκάσει την αντίδραση να σκεφτεί σοβαρές 
υποχωρήσεις». Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ένα νέο κύμα τρομοκρατίας, 
με 15.000 συλλήψεις αριστερών. Ακολούθως, τον Αύγουστο του 1947, ο ΔΣΕ δι-
ακηρύσσει την κατάργηση της βασιλευόμενης δημοκρατίας και την ανακήρυξη 
της Ελλάδας σε προεδρευόμενη δημοκρατία. Το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς, η 
3η ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ επιβεβαιώνει το στόχο της δημιουργίας απελευθε-
ρωμένης περιοχής σε Μακεδονία και Θράκη με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, ενώ το 
Δεκέμβρη του 1947, το πρώτο φύλλο της εφημερίδας της Προσωρινής Δημοκρα-
τικής Κυβέρνησης, θέτει ως κύριο και πρωταρχικό σκοπό την «απελευθέρωση 
της Ελλάδας από το ζυγό των ξένων ιμπεριαλιστών και των οργάνων τους», την 
«αποκατάσταση της εθνικής ανεξαρτησίας», την «κατοχύρωση των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του ελληνικού λαού». Η κυβέρνηση της Αθήνας, 
αντιδρά με το κλείσιμο του Ριζοσπάστη και την απαγόρευση της λειτουργίας του 
ΚΚΕ με τον Α.Ν. 509/1947.

Περίπου ένα χρόνο αργότερα, το Γενάρη του 1949 και ενώ ο ΔΣΕ βρίσκεται 
σε εμφανώς δυσχερή θέση, πραγματοποιείται στο Γράμμο η 5η Ολομέλεια της ΚΕ 
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του ΚΚΕ, η οποία – πέρα από τη γνωστή απόφαση για το Μακεδονικό – προχωρά 
στην αλλαγή του στρατηγικού σκοπού του κόμματος, προσανατολίζοντάς το στη 
σοσιαλιστική επανάσταση καθώς εκτιμάται ότι οι διεθνείς ανακατατάξεις με τη δη-
μιουργία των Λαϊκών Δημοκρατιών και την ισχυροποίηση της ΣΕ, επέτρεπαν στο 
ΚΚΕ να προχωρήσει στη σοσιαλιστική οικοδόμηση παρακάμπτοντας το ξεχωριστό 
αστικοδημοκρατικό στάδιο ανάπτυξης. Όσο για την ανεδαφικότητα των στρατιω-
τικών στόχων της 5ης ολομέλειας, να αναφέρουμε ενδεικτικά, πως η απόφαση 
προέβλεπε μεταξύ άλλων ότι η 3η Μεραρχία Πελοποννήσου του ΔΣΕ, η οποία 
μαχόταν περικυκλωμένη και χωρίς πλέον πυρομαχικά, «πρέπει να τσακίσει την 
εκστρατεία του εχθρού και ν’ αναπτύξει τόσο τις δυνάμεις της και τα χτυπήματά της, 
ώστε να δημιουργήσει ένα πραγματικό δεύτερο μέτωπο στα νώτα του εχθρού». 

 
Τώρα, εκ των υστέρων, γνωρίζουμε ότι η εκδοχή της δημοκρατικής ομα-

λότητας ήταν αδύνατη. Όσο το ΚΚΕ επέμενε στις ομαλές δημοκρατικές εξελίξεις 
ενώ πιεζόταν από τον μονομερή εμφύλιο πόλεμο που σάρωνε τη βάση του και τα 
κοινωνικά του στηρίγματα, τόσο διολίσθαινε προς την ένοπλη δράση χωρίς ξεκά-
θαρους στρατηγικούς και τακτικούς στόχους. Καθώς πολλοί αριστεροί δεν ήταν 
διατεθειμένοι να περιμένουν καρτερικά στα χωριά τους πότε θα τους συλλάβει 
η Χωροφυλακή ή πότε θα γίνουν στόχος κάποιας παρακρατικής ομάδας, καθώς 
για όλο και περισσότερους ελασίτες άλλος δρόμος δεν υπήρχε παρά η έξοδος στο 
βουνό, η οργάνωση και η συγκρότηση των ανταρτοομάδων γινόταν όλο και πιο 
επιτακτικό καθήκον. Εκτός των άλλων, αποτελούσε ανάγκη αλλά και απαίτηση της 
μαχητικής βάσης του ΕΑΜ η αυτοπροστασία των αριστερών και η απάντηση στην 
κρατική και παρακρατική βία. Η αργή και σταδιακή διολίσθηση προς την ένοπλη 
αντιπαράθεση, οδηγούσε σε νέους απηνείς διωγμούς των αριστερών και έδινε 
όλο τον απαραίτητο χρόνο στον αντίπαλο, να συγκροτήσει τους κρατικούς μηχα-
νισμούς, να οργανώσει το στρατό, να τον εκκαθαρίσει από κάθε αριστερό και δη-
μοκρατικό στοιχείο, να αποψιλώσει την εαμική βάση με εκτεταμένες συλλήψεις, 
φυλακίσεις και εξορίες, να διαμορφώσει ένα πολυπλόκαμο παρακρατικό μηχανι-
σμό και να ολοκληρώσει την πολιτική περιθωριοποίηση του ΚΚΕ. Ταυτόχρονα, οι 
αντιφάσεις αυτής της διπλής πολιτικής, σε συνδυασμό με τις πρωτοφανείς διώξεις 
οδηγούσαν σε απογοήτευση και αποστράτευση των αγωνιστών.

Η εμπλοκή των Αμερικανών στον εμφύλιο και η συνεχής στρατιωτική και 
οικονομική ενίσχυση του μοναρχικού καθεστώτος από τις ΗΠΑ είχε αποφασιστική 
σημασία για την εξέλιξη των γεγονότων και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να 
αντισταθμιστεί από τη στοιχειώδη υποστήριξη του ΔΣΕ από τις Λαϊκές Δημοκρα-
τίες. Επιπλέον, η εκκένωση και ερήμωση ολόκληρων περιοχών από τον εθνικό 
στρατό, η απομάκρυνση περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων από τα χωριά 
και τις εστίες τους, στέρησε από το αντάρτικο την κοινωνική του βάση και κάθε δυ-
νατότητα στήριξης και ανανέωσης. Οι μαχητές του ΔΣΕ, πολεμούσαν σε μια έρημη 
χώρα, χωρίς τη δυνατότητα ανεφοδιασμού στα ορεινά χωριά, χωρίς τη δυνατό-
τητα εφεδρειών από ντόπιους πληθυσμούς, με ελαφρύ και ανεπαρκή οπλισμό. 
Απέναντι σε ένα υπέρτερο αριθμητικά αντίπαλο, στον αμερικάνικο εξοπλισμό, την 
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αεροπορία, το βαρύ πυροβολικό, τις βόμβες ναπάλμ, είχαν να αντιτάξουν μόνο τον 
ηρωισμό και την αυταπάρνησή τους. Παρά τις όποιες σποραδικές στρατιωτικές 
επιτυχίες και την προσωρινή κατάληψη κάποιων πόλεων, το τέλος ήταν προδια-
γεγραμμένο, ιδιαίτερα μετά την απόφαση για μετατροπή του ΔΣΕ σε τακτικό στρατό 
και την απόφαση της Γιουγκοσλαβίας να κλείσει τα σύνορα ως απάντηση στη στά-
ση του ΚΚΕ στο ζήτημα της διαμάχης με το ΚΚΣΕ. 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι, ότι όσο οι στρατιωτικοί αλλά και οι ταξικοί συ-
σχετισμοί γίνονταν όλο και δυσχερέστεροι, τόσο το ΚΚΕ κλιμάκωνε και ανέβαζε 
τους στρατιωτικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους του, από τη συμμετοχή 
σε μια εθνική κυβέρνηση και τη συνεργασία με τους Φιλελεύθερους το 1946 μέχρι 
την λαϊκή εξουσία σε Μακεδονία και Θράκη το 1947 για να φτάσει στο στόχο της 
σοσιαλιστικής επανάστασης  στις αρχές του 1949, λίγους μήνες πριν την οριστική 
ήττα στο Βίτσι και στο Γράμμο. 

Ο θρίαμβος του αντιεαμικού μπλοκ, με τις μοναρχικές δυνάμεις και το δω-
σιλογισμό να επικρατούν συντριπτικά στο εσωτερικό του, διαμόρφωσε τη μετα-
πολεμική ελληνική ιδιαιτερότητα, όπου, όπως παρατηρούσε πικρόχολα ο  Chris 
Woodhouse, οι συνεργάτες και οι δωσίλογοι δικαιώθηκαν ενώ οι μαχητές της 
αντίστασης αντιμετωπίστηκαν ως εγκληματίες. Το αφάνταστο και αβάσταχτο πολι-
τικό και κοινωνικό τίμημα που πλήρωσε το ΕΑΜ και κάθε ένα από τα εκατοντάδες 
χιλιάδες μέλη του, δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο χαρτί ούτε σε καμιά ιστορική ή 
κοινωνιολογική μελέτη. 

Το εαμικό κίνημα, με την ευθύνη της ηγεσίας του ΚΚΕ και της πολιτικής 
που ακολούθησε, ήταν η μετωπική πολιτική πρωτοβουλία που απελευθέρωσε 
μια απίστευτη κοινωνική δυναμική, μετουσίωσε τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε καθη-
μερινή πολιτική πάλη και ένοπλο αγώνα ενάντια στον κατακτητή, ενοποίησε την 
πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας σε ριζοσπαστική κατεύθυνση διεκδικώντας 
μια ριζικά διαφορετική μεταπολεμική κοινωνική και πολιτική τάξη πραγμάτων. 
Απελευθέρωσε ένα μεγάλο μέρος της χώρας και δημιούργησε τις βάσεις που 
πάνω τους άνθισαν οι λαογέννητοι θεσμοί της αντίστασης.  Αυτό δεν σημαίνει ότι 
οι πολιτικές επιλογές που ακολούθησε είναι υπεράνω κριτικής. Σημαίνει ωστόσο, 
ότι το εαμικό κίνημα επέλεξε να αναμετρηθεί με τα υψηλότερα και κρισιμότερα δι-
ακυβεύματα της δεκαετίας του ’40 και αυτό αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός 
που δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει εύκολα. Στη δύσκολη μεταπολεμική 
συγκυρία, όρθωσε το ανάστημά του και αντιμετώπισε ένοπλα δύο αυτοκρατορίες. 
Με λάθος τρόπο; Με λάθος στόχο; Σε λάθος χρόνο; Πιθανόν. Ωστόσο το έπραξε και 
πλήρωσε το τίμημα. Αν ήταν αδύνατη ή όχι η επιλογή της επανάστασης ή έστω της 
αποφασιστικής ένοπλης αναμέτρησης με μια ριζοσπαστική εθνικοαπελευθερω-
τική δημοκρατική προοπτική αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ γιατί πολύ απλά μια 
τέτοια επιλογή δεν δοκιμάστηκε όταν οι συσχετισμοί ήταν κατάλληλοι.
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του ΓιώρΓου Μιχαηλιδη

Η εξέλιξη της κατάστασης στην Ελλάδα την τετραετία 
1945-1949 επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη 
διεθνή πορεία των πραγμάτων, παρουσιάζοντας 
βεβαίως την ιδιαιτερότητα της ένοπλης αναμέτρησης. 
Εξετάζοντας τον ρόλο του διεθνή παράγοντα θα 
μπορούσαμε να χωρίσουμε τον εμφύλιο σε δύο 
υποπεριόδους. Η πρώτη περιλαμβάνει τα έτη 1945-
1946, έτη κατά τα οποία δεν ήταν ακόμα ξεκάθαρη 
η εξέλιξη των πραγμάτων διεθνώς και σίγουρα απ’ 
την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης οι προσπάθειες 
για μια μεταπολεμική συνεργασία -σε ευρωπαϊκό 
κυρίως επίπεδο- δεν είχαν εγκαταλειφθεί. Η δεύτερη 
υποπερίοδος περιλαμβάνει το κρίσιμο έτος 1947, 
όταν αποκρυσταλλώνεται σε πολιτικό επίπεδο η 
επικράτηση των πιο επιθετικών, αντι-κομμουνιστικών 
τάσεων σε Βρετανία και ΗΠΑ, και τα έτη 1948 και 1949 
στα οποία ο μεταπολεμικός πολιτικός χάρτης στην 
Ευρώπη παίρνει την τελική του μορφή με τη διάλυση 
των κυβερνητικών συνασπισμών σε Ανατολή και 
Δύση και τον σφιχτότερο έλεγχο εκ μέρους των ΗΠΑ 
και ΕΣΣΔ  πάνω στις χώρες επιρροής τους.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ
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Η ρευστή διετία 1945-1946  

Μετά την ήττα τον Δεκέμβρη του ‘44, το ΚΚΕ προσπάθησε να χαράξει μία ευ-
έλικτη πολιτική τακτική με βασικές προτεραιότητες την αποφυγή νέας ένοπλης σύ-
γκρουσης (ιδιαιτέρως με τους Βρετανούς), τη διατήρηση της ΕΑΜικής συμμαχίας, 
τον προσεταιρισμό δυνάμεων απ’ το λεγόμενο δημοκρατικό κέντρο και την απομό-
νωση των φασιστικών, μοναρχικών πολιτικών δυνάμεων. Τα παραπάνω γίνονταν 
υπό την σκέπη του προγράμματος για τη λαϊκή δημοκρατία -ουσιαστικά τη συνέ-
χιση της λαϊκομετωπικής τακτικής που δοκιμάστηκε πριν και κατά τη διάρκεια του 
πολέμου. Η γραμμή αυτή  ακολουθούσε βασικά τις νουθεσίες του κομμουνιστικού 
κέντρου στη Μόσχα, όπως αυτές εκφράζονταν συνήθως μέσα από τα γράμματα 
που έφταναν στα στελέχη του ΚΚΕ από τον Βούλγαρο ηγέτη -κάτοικο Μόσχας τότε- 
Γκεόργκι Δημητρόφ. Το ΚΚΕ καλούνταν να “αγοράσει χρόνο” αποφεύγοντας συ-
ντριπτικά πλήγματα εναντίον του και αναμένοντας ευνοϊκότερες συνθήκες. Η ΕΣΣΔ 
ακόμα δοκίμαζε το ενδεχόμενο προσεταιρισμού και μόνιμης συνεννόησης με τη 
Βρετανία, κάτι που εξεταζόταν στα υψηλά κλιμάκια του ΚΚΣΕ καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 1944. Η απρόσμενη εκλογή των Εργατικών στην κυβέρνηση της Βρετανίας τον 
Ιούλιο του ‘45 συνέβαλλε στο να τονωθεί η πεποίθηση ότι μια συνεργασία με τη 
Βρετανία ήταν εφικτή. Όμως, η νέα κυβέρνηση των Εργατικών, μετά από κάποιες 
αρχικές ταλαντεύσεις, κυρίως ως προς το φαίνεσθαι και όχι ως προς την ουσία της 
εξωτερικής πολιτικής της, αποφάσισε ότι θα ‘πρεπε να συνεχίσει να συνεργάζεται 
στην Ελλάδα με τις ακραίες φιλο-μοναρχικές, φιλο-φασιστικές δυνάμεις.  Ταυτο-
χρόνως, στο εσωτερικό μέτωπο, η λευκή τρομοκρατία στην Ελλάδα οδηγούσε σε 
αποδεκατισμό και μόνιμη αιμορραγία το ΕΑΜικό στρατόπεδο. Έτσι, στην αυγή του 
1946, η κομματική ηγεσία ήταν πλέον εξαιρετικά απαισιόδοξη για τη δυνατότητα 
ομαλής πολιτικής λύσης του ελληνικού προβλήματος, εκτίμηση η οποία μεταφέρ-
θηκε πολλάκις σε στελέχη των βαλκανικών και του σοβιετικού Κόμματος κατά τις 
μεταξύ τους συνατήσεις. 

Παρά την περιγραφή με μελανά χρώματα της κατάστασης που επικρατούσε 
στην Ελλάδα, η συμβουλή που έφτασε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φλεβάρη του 
‘46 από τη Μόσχα -τηλεγράφημα Μολότοφ και τοποθέτηση Δημητρόφ- ήταν ότι το 
ΚΚΕ θα ‘πρεπε να εξαντλήσει κάθε προσπάθεια συμμετοχής στις προκυρηχθείσες 
για την 31η Μάρτη εκλογές. Για τη Σοβιετική Ένωση αυτό που προείχε εκείνη την 
εποχή ήταν η οριστική μεταπολεμική ρύθμιση των συνοριακών κι οικονομικών 
ζητημάτων που θα γινόταν το καλοκαίρι του ‘46 στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι. Η 
σοβιετική ηγεσία θεωρούσε ότι υπήρχαν δύο αστικοί πόλοι σε Βρετανία και ΗΠΑ, 
ένας αστικός-δημοκρατικός με τον οποίο μπορούσε να συνεχιστεί η Συμμαχία του 
Β’ΠΠ και ένας επιθετικός, αντι-κομμουνιστικός, ο οποίος θα επεδίωκε την πόλωση. 
Έτσι, θα ‘πρεπε να αποφευχθεί κάθε ενέργεια από πλευράς κομμουνιστικών κομ-
μάτων που θα προκαλούσε την υποψία, την ανησυχία και τελικά την υπερίσχυση 
των επιθετικών τάσεων στις χώρες της Δύσης. Διόλου τυχαία η σοβιετική ηγεσία 
απέρριψε όλες τις προτάσεις για βαλκανικές ή παραδουνάβιες διασκέψεις των ΚΚ 
και την πρόταση δημιουργίας συντονιστικού κέντρου στη θέση της -διαλυμένης 
από το 1943- Κομμουνιστικής Διεθνούς, ενώ στις αρχές του 1946 παρότρυνε τα 

Πανηγυρικό εξώφυλλο βουλγαρικής 
εφημερίδας για την υπογραφή του Συμφώνου 
Ειρήνης, Αμοιβαίας βοήθειας και Συνεργασίας 
Βουλγαρίας-Γιουγκοσλαβίας. Στη φωτο οι Τίτο-
Δημητρόφ (27 Νοέμβρη 1947)
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κομμουνιστικά κόμματα Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας να παγώσουν οποιαδή-
ποτε συζήτηση περί Βαλκανικής/Νοτιοσλαβικής Ομοσπονδίας. Οι ίδιες οι νεαρές 
λαϊκές δημοκρατίες της Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας βρίσκονταν σε φάση 
ανασυγκρότησης στις αρχές του ‘46 ενώ ειδικά στην περίπτωση της Βουλγαρίας, η 
κυβέρνηση συνασπισμού του Πατριωτικού Μετώπου δεν ελεγχόταν πλήρως από 
το κομμουνιστικό κόμμα μέχρι το φθινόπωρο του ‘46. 

Το ΚΚΕ, λοιπόν, θα επιλέξει να μην κατέλθει στις εκλογές της 31ης Μάρτη, 
μόνο αφού εξαντλήσει κάθε προσπάθεια κοινής καθόδου με τις δυνάμεις του Κέ-
ντρου.  Υπ’ αυτή την έννοια, μπορεί η επίθεση στο αστυνομικό τμήμα του Λιτόχω-
ρου τη βραδιά των εκλογών να θεωρείται ευρέως ως το ξεκίνημα του εμφυλίου 
πολέμου, η πραγματικότητα όμως είναι αρκετά πιο σύνθετη. Αν και μετά το πρώτο 
τρίμηνο του ‘46, υπάρχει μια μαζικοποίηση των αντάρτικων τμημάτων που δρουν 
στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, η ηγεσία του ΚΚΕ δε φαίνεται να έχει καταλήξει 
στη μαζική προσφυγή στα όπλα. Τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο του ‘46 η ένοπλη 
αντίσταση γίνεται ασυντόνιστα και χωρίς κάποιο κεντρικό σχέδιο. Τον Αύγουστο 
του ‘46, το ΚΚΕ θέτει για πρώτη φορά το ερώτημα στα αδελφά του κόμματα σχετικά 
με το αν θα μπορούσε η Ελλάδα να κηρυχθεί ουδέτερη χώρα υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ και των Μεγάλων Δυνάμεων, ένα αίτημα που θα επαναλάμβανε έκτοτε σε 
όλη τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η νόμιμη δράση κι οι προσπάθειες εξεύρεσης 
πολιτικών λύσεων απ’ την πλευρά του ΚΚΕ πήγαιναν παράλληλα με την εξέταση 
της διάθεσης κι ικανότητας για διεθνή υλική βοήθεια με σκοπό την ανάπτυξη του 
αντάρτικου αγώνα. Το ΚΚΕ τόνιζε στα αδελφά του κόμματα ότι δίχως την οικο-
νομική και υλικοτεχνική υποστήριξή τους δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει σε 
“όλες τις λεπτομέρειες του αντάρτικου αγώνα”. Η ηγεσία του Κόμματος αποσπά 
μόλις τον Οκτώβριο του ‘46 την ρητή υπόσχεση Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας 
για πολυεπίπεδη βοήθεια στο ελληνικό αντάρτικο, η οποία συμπίπτει με την από-
φαση της ΚΕ του ΚΚΕ για δημιουργία κοινής στρατιωτικοπολιτικής διοίκησης των 
ανταρτών με αρχηγό τον Μάρκο Βαφειάδη. Την ίδια περίοδο (τέλη Οκτώβρη ‘46) 
το Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ λαμβάνει και τα πρώτα μηνύματα για την επικείμενη 
αμερικανική εμπλοκή στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Τα μηνύματα αυτά, το ΚΚΕ, 
τα μοιράζεται άμεσα με τα αδελφά του κόμματα. Όμως η βοήθεια που αιτείται για 
να προχωρήσει στην ταχεία ανάπτυξη του αντάρτικου άλλοτε απορρίπτεται και άλ-
λοτε παρουσιάζει διακοπές και ασυνέχειες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 1946. 

Για τις χώρες της Δύσης, τα έτη 1945-1946, υπήρξαν επίσης περίοδος προ-
σαρμογής και διαμόρφωσης πολιτικής. Η βρετανική πολιτική, αν και τελικά δεν 
υποχώρησε από τις σταθερές της Αυτοκρατορικής εξωτερικής πολιτικής, γνώρισε 
αρκετές αμφιταλαντεύσεις φτάνοντας στα τέλη του ‘46 στο να εξεταστεί ακόμα και 
το ενδεχόμενο μιας συνολικής αλλαγής πλεύσης δηλαδή μια απόσυρσή από τη 
Μέση Ανατολή, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ιράν παράλληλα με μια προσπάθεια 
επίτευξης συνεννόησης με τη Μόσχα για συνεργασία στις εν λόγω περιοχές. Ο λό-
γος των βρετανικών αμφιταλαντεύσεων δεν ήταν άλλος από την οικονομική κρίση 
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που δεν επέτρεπε στη Βρετανία να κινείται στα προπολεμικά μήκη και πλάτη. Τελι-
κώς, η άποψη της ριζικής αναθεώρησης της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής δεν 
πλειοψήφησε, παρότι αρχικά υποστηρίζόταν και από τον ίδιο τον Βρετανό πρωθυ-
πουργό Κλέμεντ Άτλυ. Αντιθέτως, προκρίθηκε μια πιο επιθετική πολιτική απέναντι 
στην ΕΣΣΔ με την παράλληλη πρόθεση παράδοσης της σκυτάλης στις ΗΠΑ όσον 
αφορά στα ελληνικά πράγματα. Οι ΗΠΑ, οι οποίες σταδιακά από το 1946 χαράσσουν 
τη νέα μεταπολεμική τους στρατηγική απέναντι στη Δυτική Ευρώπη και την ΕΣΣΔ, 
αποφασίζουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πριν τη βρετανική αποχώρηση να 
αναλάβουν την ελληνική υπόθεση. Κομβικό σημείο για τη διαμόρφωση του διεθνή 
τους ρόλου αποτελεί το λεγόμενο “μακρύ τηλεγράφημα” του Αμερικανού διπλω-
μάτη στη Μόσχα Τζωρτζ Κένναν στις 22/2/1946, το οποίο παρουσιάζει την ΕΣΣΔ 
ως χώρα με ιδιαίτερες ιστορικές νευρώσεις και συμπλέγματα, η οποία θα επιχει-
ρήσει να διευρύνει τη σφαίρα επιρροής της. Η “λογική Κένναν” περιλάμβανε μία 
πολιτική πυγμής εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης με την παράλληλη διατήρηση της 
αδιάσπαστης ενότητας με τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, τη λήψη μέτρων βελτί-
ωσης του βιοτικού επιπέδου στις ΗΠΑ και την ταυτόχρονη προβολή ενός θετικού 
οράματος για την Ευρώπη και τον κόσμο. Οι ΗΠΑ ουσιαστικά δράττονται των ευ-
ρωπαϊκών οικονομικών αδιεξόδων για να διεισδύσουν στις ευρωπαϊκές αγορές 
και να κυριαρχήσουν πολιτικά. Η Ελλάδα είναι γι’ αυτές το πεδίο δοκιμής του νέου 
ηγεμονικού τους ρόλου και η ευκαιρία για ένα πρώτο μήνυμα προς την ΕΣΣΔ, την 
οποία αντιλαμβάνονται ως τον βασικό κίνδυνο για την παγκόσμια θέση τους. Και 
το μήνυμα πρέπει να είναι ηχηρό και ξεκάθαρο. Διαβλέποντας αυτήν ακριβώς την 
αμερικανική ιμπεριαλιστική τάση επιχείρησε η ΕΣΣΔ, ήδη από το 1944,  να προσε-
ταιριστεί τη Βρετανία, αλλά και τη Γαλλία προβάλλοντας το όραμα μιας ανεξάρτητης 
και ουδέτερης Ευρώπης, με δημοκρατικές κυβερνήσεις, φιλικές ή τουλάχιστον 
μη-εχθρικές προς την ΕΣΣΔ και τέλος αποσόβηση της επανάκαμψης της γερμανι-
κής ισχύος. Όσο αυτή η προοπτική υποχωρούσε -και υποχώρησε σοβαρά μες στο 
‘47- τόσο η Σοβιετική Ένωση σκλήραινε τη στάση της δίνοντας το πράσινο φως για 
ενίσχυση των θέσεων των ΚΚ στις χώρες που βρίσκονταν υπό την επιρροή της. 
Αντίστοιχα, η επικράτηση της λογικής Κένναν και Μπέβιν στις ΗΠΑ και τη Βρετανία 
αντίστοιχα οδηγούσαν στη χάραξη μιας πολιτικής για ανάσχεση της επιρροής της 
Σοβιετικής Ένωσης που πήρε σάρκα και οστά -ενδεχομένως και σε πιο επιθετική 
μορφή- με την εξαγγελία του Δόγματος Τρούμαν για την Ελλάδα και την Τουρκία 
και του Σχεδίου Μάρσαλ για την Ευρώπη μέσα στο 1947. Η ένοπλη κλιμάκωση του 
ελληνικού εμφυλίου πολέμου ακολούθησε την πολιτική κλιμάκωση στην υπόλοι-
πη  ευρωπαϊκή ήπειρο.

1947: το έτος που έγειρε την πλάστιγγα

Όταν οι ΗΠΑ αποφάσισαν στα τέλη Φλεβάρη του ‘47 να αναλάβουν την οι-
κονομική και στρατιωτική στήριξη της Ελλάδας (και της Τουρκίας) υπό τη μορφή 
του “Δόγματος Τρούμαν”, ο ελληνικός στρατός βρισκόταν σε πολύ άσχημη θέση, 
με ιδιαίτερα χαμηλό ηθικό και καμία προοπτική νίκης επί των ανταρτών που ση-
μείωναν ολοένα και μεγαλύτερες επιτυχίες. Η κίνηση των ΗΠΑ να διαθέσουν 341 
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εκ. δολάρια προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να πατάξει την ένοπλη ανταρσία 
του ΔΣΕ αποτέλεσε ουσιαστικά συνέχιση αλλά και ποιοτική αναβάθμιση της βρε-
τανικής πολιτικής βίαιης “απο-ΕΑΜοποίησης” της χώρας, ώστε να μην καταστεί η 
Ελλάδα “μια δεύτερη Γιουγκοσλαβία”, όπως υπογράμμιζε Βρετανός διπλωμάτης 
της εποχής. Από την άλλη πλευρά, η αμερικανική παρέμβαση προκάλεσε ανησυ-
χία στις όμορρες βαλκανικές χώρες που θεώρησαν, δικαίως, ότι η ενεργή ανάμιξη 
των ΗΠΑ ίσως να σημάνει ενεργοποίηση αντιπολιτευτικών στοιχείων στο εσωτε-
ρικό τους. Με την ίδια λογική, η ΕΣΣΔ έσφιξε τον έλεγχο γύρω από τις Ανατολικο-
ευρωπαϊκές χώρες ενώ έδωσε το πράσινο φως για εκκαθάριση της εσωτερικής 
αντιπολίτευσης στη Βουλγαρία και εισροή μεγαλύτερης βοήθειας προς τον ΔΣΕ. 

Ψυχροπολεμική δυτική γελοιογραφία 
απεικονίζει τον Στάλιν και την ΕΣΣΔ να έχουν 
επεκτατικές βλέψεις στην Ευρώπη
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Τον Απρίλη του ‘47, ένα μήνα μετά την εξαγγελία του “δόγματος Τρούμαν”, 
ο Νίκος Ζαχαριάδης, συναντήθηκε με τον Τίτο εκθέτοντάς του αναλυτικά την κα-
τάσταση στην Ελλάδα. Από την έκθεσή του φαίνεται η τάση αναδιοργάνωσης του 
ΔΣΕ σε τακτικό στρατό με εφεδρείες κι ο προσανατολισμός του σε επιχειρήσεις με-
γάλης κλίμακας με σκοπό την κατάληψη σημαντικών εδαφών και πόλεων, αν φυ-
σικά εξασφαλιζόταν η αναγκαία υλική βοήθεια από τις Λαϊκές Δημοκρατίες. Μετά 
τη Γιουγκοσλαβία, ο Ζαχαριάδης ταξίδεψε στη Μόσχα, έπειτα στη Βουλγαρία για 
να επιστρέψει στη Γιουγκοσλαβία τον Ιούνιο. Τον Ιούνη του ‘47 όμως γίνεται και η 
εξαγγελία του Σχεδίου Μάρσαλ, το οποίο αντιμετωπίστηκε από την ΕΣΣΔ ως προ-
σπάθεια οικονομικής πρόσδεσης της ευρωπαϊκής ηπείρου στο αμερικανικό άρμα. 
Έχει προηγηθεί η αποπομπή των κομμουνιστικών κομμάτων από τις κυβερνήσεις 
συνασπισμού Γαλλίας και Ιταλίας (Μάιος 1947).

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι την περίοδο που υπογράφηκε η ελ-
ληνο-αμερικανική συμφωνία για το σχέδιο Μάρσαλ (20 Ιούνη 1947) βρίσκονταν 
σε εξέλιξη επαφές του ΚΚΕ με δυνάμεις του Κέντρου (Τσουδερό-Σοφούλη) για 
τις προϋποθέσεις μιας ειρηνικής συνεννόησης. Η υπογραφή της ελληνο-αμερι-
κανικής συμφωνίας, με την οποία θεσμοθετούνταν η κηδεμονία της ελληνικής 
πολιτικής και οικονομικής ζωής από τις ΗΠΑ τορπίλισε αλλά δεν σήμανε το τέλος 
αυτών των διαπραγματεύσεων. Από τη μία πλευρά, ως αντίδραση απ’ την πλευρά 
του ΔΣΕ, στα τέλη Ιούνη αναγγέλεται η πρόθεση δημιουργίας “Λεύτερης Ελλάδας” 
με δική της κυβέρνηση. Η άλλη όψη της πραγματικότητας όμως είναι η συνέχιση 
των παρασκηνιακών επαφών του ΚΚΕ με προσωπικότητες του Κέντρου προκει-
μένου να βρεθεί μια πολιτική λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Οι πολύμηνες 
αυτές προσπάθειες θα σκοντάψουν βασικά στην αδιαλλαξία των ΗΠΑ, οι οποίες 
προκρίνουν την εφαρμογή μιας επιθετικής πολιτικής που θα οδηγήσει σε οριστική 
ήττα τον ΔΣΕ και θα αποτελέσει ένα σαφές μήνυμα προς τους σοβιετικούς για τις 
διαθέσεις και τη δυναμική των ΗΠΑ στο νέο τους ρόλο. Επιπλέον, η μοναρχοφα-
σιστική ελληνική κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος θα απαντήσει στις εξαγγελίες 
περί “Ελεύθερης Ελλάδας” με ένα κύμα συλλήψεων άνω των 13.000 ατόμων στις 
αρχές Ιουλίου. Υπό αυτά τα δεδομένα, εδραιώνεται η πεποίθηση στο ΚΚΕ ότι δεν 
υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο πολιτικής συνεννόησης και επομένως ο ένο-
πλος αγώνας θα πρέπει να ενταθεί. Αυτή η πορεία των πραγμάτων αποκρυσταλ-
λώνεται στην 3η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ, τον Σεπτέμβρη του ‘47, η οποία ρίχνει 
το βάρος στον ένοπλο αγώνα εγκρίνοντας το “Σχέδιο Λίμνες” που έχει ως τελικό 
στόχο την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. 

Παράλληλα, η ένταση της επιθετικότητας των ΗΠΑ οδηγεί τις κυβερνήσεις 
της Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας να αφήσουν στην άκρη τις μέχρι τότε αρ-
κετά σοβαρές διαφωνίες τους σε μια σειρά ζητήματα (μακεδονικό κ.α.) και να κά-
νουν ένα σοβαρό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας τους. Την 1η Αυγούστου 
του ‘47 μετά από συνάντηση κορυφής των Τίτο-Δημητρόφ υπογράφεται η βουλ-
γαρο-γιουγκοσλαβική Συμφωνία του Μπλεντ, η οποία αποτελεί βήμα για την ομο-
σπονδιοποίηση των δύο κρατών ενώ αναφέρεται ρητά κι η ανάγκη θωράκισής 
τους από τις προκλήσεις των “Ελλήνων μοναρχοφασιστών”. Βέβαια, η δημόσια 
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εξαγγελία της συμφωνίας προκαλεί τη σοβιετική αντίδραση καθώς, όπως υπο-
στηρίζει ο ίδιος ο Στάλιν, θα χρησιμοποιηθεί από τους ΑγγλοΑμερικάνους για να 
βαθύνουν την επέμβασή τους στην Ελλάδα και την Τουρκία. Αυτές οι διαφωνίες 
όμως δεν αλλάζουν τη γενική τροπή που παίρνουν τα πράγματα και οδηγούν στη 
συγκρότηση δύο ευρωπαϊκών συνασπισμών. Τον Σεπτέμβριο του ‘47, μετά από 
σοβιετική πρωτοβουλία ιδρύεται η Κομινφόρμ, το διάδοχο σχήμα της Κομμουνι-
στικής Διεθνούς, μία κίνηση που αποτέλεσε τη σοβιετική απάντηση στην αμερικα-
νική επιθετική πολιτική του Σχεδίου Μάρσαλ,  στόχος του οποίου μεταξύ άλλων 
ήταν να προκαλέσει ρήγμα μεταξύ των χωρών υπό κομμουνιστική επιρροή με 
δέλεαρ την, τόσο απαραίτητη στο μεταπολεμικό σκηνικό, οικονομική βοήθεια.

Στα τέλη του ‘47, ο εμφύλιος πόλεμος είχε πια φουντώσει. Η πλευρά του 
ΔΣΕ, με αλλεπάλληλες οχλήσεις, στα αδελφά κόμματα αφενός εμφανιζόταν αισι-
όδοξη για τις δυνατότητες ανάπτυξης του ένοπλου αγώνα αφ’ ετέρου ζητούσε την 
αύξηση της υλικής βοήθειας που λάμβανε υπογραμμίζοντας τα διαλυτικά φαι-
νόμενα στις τάξεις του εθνικού στρατού αλλά και τον κίνδυνο μιας πιο ενεργής 
αμερικάνικης ανάμειξης. Αντίστοιχα, μετά τις πρώτες αποτυχημένες εκκαθαριστι-
κές επιχειρήσεις του εθνικού στρατού, οι ΗΠΑ εξέταζαν διαρκώς την εμπλοκή με 
στρατεύματα στον ελληνικό εμφύλιο. Η εξαγγελία της ίδρυσης της Προσωρινής 
Δημοκρατικής Κυβέρνησης (ΠΔΚ) με επικεφαλής τον Μάρκο Βαφειάδη (τέλη Δε-
κέμβρη ‘47) έθεσε το ελληνικό ζήτημα σε άλλες βάσεις αφού πλέον τίθονταν ανοι-
χτά θέμα δυαρχίας στη χώρα. Η αντίδραση Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας 
υπήρξε οξύτατη προειδοποιώντας ότι τυχόν αναγνώριση της ΠΔΚ αποτελούσε κα-
τάφωρη παραβίαση των αρχών του ΟΗΕ. Στο εσωτερικό η ελληνική κυβέρνηση 
απάντησε θέτοντας εκτός νόμου το ΚΚΕ και κλείνοντας τον Ριζοσπάστη. 

1948-1949: Ολοκληρωτικός πόλεμος

Στις αρχές του 1948, η αμερικάνικη ηγεσία αποφάσισε ότι η όξυνση του ελ-
ληνικού εμφυλίου πολέμου και τα ποιοτικά βήματα αναβάθμισής του μπορούσαν 
ν’ απαντηθούν μόνο μέσω της υιοθέτησης μιας “σκληρής γραμμής” εκ μέρους τους 
που περιλάμβανε το ενδεχόμενο στραιωτικής εμπλοκής τους και έμμεσης απειλής 
προς τις λαϊκές δημοκρατίες των Βαλκανίων, των βασικών αρωγών δηλαδή του 
ΔΣΕ. Ένα απ’ τα πρώτα μέτρα που πάρθηκαν, ήδη απ’ τον Γενάρη του ‘48, ήταν 
η αύξηση της αμερικανικής ναυτικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το 
γεγονός αυτό προκάλεσε αμηχανία κι έντονες ανησυχίες στις βαλκανικές λαϊκές 
δημοκρατίες αλλά και στην ΕΣΣΔ. Παρ’ όλα αυτά, η πρωταρχική αντίδρασή τους 
διέφερε. Με δεδομένη την αμερικάνικη πιεστική παρουσία στις ελληνικές θάλασ-
σες, ο Βούλγαρος ηγέτης, Γκεόργκι Δημητρόφ προχώρησε στις 18 Γενάρη σε μια 
δήλωση σύμφωνα με την οποία οι λαοί των Βαλκανίων βάζουν τα θεμέλια για μια 
μελλοντική ομοσπονδία των Βαλκανίων ή συνομοσπονδία των παραδουνάβιων 
κρατών εμπλέκοντας στο παραπάνω σχέδιο και την Ελλάδα. Τις δηλώσεις Δημη-
τρόφ διαδέχτηκαν, σχεδόν άμεσα, ανάλογες δηλώσεις από τη βρετανική ηγεσία για 
τη συγκρότηση μιας Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια εποχή οι Γιουγκοσλάβοι 
αποφάσιζαν να στείλουν μια μεραρχία σε αλβανικό έδαφος για να προστατεύσει 
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την τελευταία σε περίπτωση αγγλο-αμερικανικής επέμβασης. Οι παραπάνω κι-
νήσεις που έγιναν χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την ΕΣΣΔ, προκάλεσαν τη 
μήνυ της σοβιετικής ηγεσίας, η οποία κάλεσε εσπευσμένα τις ηγεσίες των δυο 
βαλκανικών κομμάτων στη Μόσχα. Εκεί, στις 10 Φλεβάρη του 1948, οι Στάλιν-Μο-
λότοφ κατηγόρησαν τους Βαλκάνιους συντρόφους τους ότι με τις βεβιασμένες κι-
νήσεις τους ουσιαστικά ενισχύουν τους αδιάλλακτους της άλλης πλευράς εν όψει 
σημαντικών εξελίξεων όπως οι αμερικανικές εκλογές. “Γιατί να κάνεις τα πράγμα-
τα ευκολότερα για τους εχθρούς σου στην Αγγλία, την Αμερική και τη Γαλλία;” ήταν 

Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ κατά την εκφώνηση του 
περίφημου λόγου του όπου αναφέρεται στο 
Σιδηρούν Παραπέτασμα

anaireseis#28.indd   32 5/29/2016   10:25:57 PM



33

το ρητορικό ερώτημα που απεύθυνε ο Στάλιν προς τον Δημητρόφ παρομοιάζοντάς 
τον με νεολαίο της Κομσομόλ που πετάει σαν πεταλούδα κατευθείαν μέσα στις 
φλόγες. Η ίδια και σκληρότερη κριτική γίνεται και στο νο2 της γιουγκοσλαβικής 
ηγεσίας, Έντβαρντ Καρντέλ, καθώς ο Τίτο αποφάσισε να μην παραστεί ο ίδιος. Η 
παραπάνω σοβιετική λογική επεκτάθηκε όμως και στην ελληνική περίπτωση. “Αν 
οι Έλληνες αντάρτες ηττώνταν θα ξεκινούσατε πόλεμο;” ρωτάει ευθέως ο Στάλιν, 
τους παρευρισκόμενους για να λάβει αρνητική απάντηση και να συνεχίσει: “Πρό-
σφατα άρχισα να αμφιβάλλω ότι οι αντάρτες θα μπορούσαν να κερδίσουν. Αν δεν 
είστε βέβαιοι ότι οι αντάρτες θα κέρδιζαν, το παρτιζάνικο κίνημα θα πρέπει να περιο-
ριστεί.” Στην ανησυχία που εκφράζεται απ’ το ανώτατο στέλεχος του Βουλγαρικού 
ΚΚ, Τράιτσο Κόστοφ, ότι μια ενδεχόμενη ήττα των Ελλήνων ανταρτών θα έφερνε 
σε δύσκολη θέση τις βαλκανικές λαϊκές δημοκρατίες, ο Στάλιν απαντά πως: “Φυσι-
κά κι οι αντάρτες θα πρέπει να υποστηριχτούν. Αλλά αν οι προοπτικές για την επιτυχία 
ενός παρτιζάνικου κινήματος σε μια συγκεκριμένη χώρα μειώνονται, είναι καλύτερο 
να αναβληθεί ο αγώνας για μια ευνοϊκότερη στιγμή” ενώ απευθυνόμενος στους εκ-
προσώπους των βαλκανικών ΚΚ τονίζει: “Φοβάστε να θέσετε το ερώτημα ευθέως. 
Νιώθετε δεσμευμένοι από την “ηθική ευθύνη”. Αλλά αν δεν μπορείς να κουβαλήσεις 
ένα βάρος που ήθελες να κουβαλήσεις, πρέπει να το παραδεχτείς στον εαυτό σου. 
Δεν θα πρέπει να φοβάστε καμία “κατηγορική προσταγή” σε σχέση με την ηθική ευ-
θύνη. Δεν είμαστε δεσμευμένοι από καμία “κατηγορική προσταγή”. Το ζήτημα-κλειδί 
εδώ είναι η ισορροπία δυνάμεων. Αν είσαι δυνατός, τότε δώσε ένα χτύπημα. Αν 
όχι, μην μπεις στη συμπλοκή.” Στην παρέμβαση του Καρντέλ ότι οι προοπτικές του 
αντάρτικου κινήματος στην Ελλάδα θα φανούν σε μερικούς μήνες, ο Στάλιν απαντά 
πως ενδεχομένως ο ίδιος να πέφτει έξω στις εκτιμήσεις του, όπως άλλωστε και 
στην περίπτωση της Κίνας επαναλαμβάνοντας πως εφόσον υπάρχουν δυνατότη-
τες για μια νίκη, τότε αυτές πρέπει να αξιοποιηθούν.

Η έκφραση των αμφιβολιών εκ μέρους της σοβιετικής ηγεσίας επέδρασε 
πιεστικά προς την ηγεσία του ΚΚΕ, η οποία τώρα, αν ήθελε να πείσει τους συμμά-
χους της για την ανάγκη συνέχισης του ένοπλου αγώνα θα έπρεπε να παρουσι-
άσει απτά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα όμως, οι σοβιετο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις 
έμπαιναν σε μία φάση όξυνσης, η οποία θα κατέληγε στην οριστική ρήξη τον Ιούνιο 
του ‘48. Στο ενδιάμεσο άλλη μια ειρηνευτική πρωτοβουλία του ΚΚΕ θα έπεφτε στο 
κενό από την αποφασισμένη για μια στρατιωτική λύση, ελληνική κι αμερικανική 
ηγεσία.

Από τον Ιούνιο του ‘48, οι διεθνείς συνθήκες μεταβάλλονται ραγδαία εις βά-
ρος του αγώνα του ΔΣΕ. Ο σημαντικότερος λόγος υπήρξε η ρήξη του γιουγκοσλα-
βικού ΚΚ με τα υπόλοιπα ανατολικοευρωπαϊκά κομμουνιστικά κόμματα. Η Γιου-
γκοσλαβία αποτελούσε έως τότε τον βασικό προμηθευτή υλικής βοήθειας αλλά 
και την κύρια οδό ενίσχυσης του ΔΣΕ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιδείνωση της 
σχέσης του ΚΚΕ με το ΚΚΓ ήταν θέμα χρόνου. Παρότι, το ελληνικό κόμμα άργησε 
να δημοσιοποιήσει την εκ μέρους του καταδίκη επί της ηγεσίας του ΚΚΓ, οι επι-
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πλοκές δεν άργησαν να φανούν. Η ρήξη Ζαχαριάδη-Βαφειάδη το φθινόπωρο του 
‘48 κι η διαγραφή του τελευταίου απ’ το κόμμα, οι διασπαστικές τάσεις στο εσω-
τερικό των Σλαβομακεδόνων μαχητών του ΔΣΕ αλλά κι η λανθασμένη απόφαση 
της 5ης Ολομέλειας της Κ.Ε. του ΚΚΕ για το μακεδονικό τον Φλεβάρη του ‘49 ήταν 
κινήσεις που εν πολλοίς οφείλονταν στο αδιέξοδο που είχαν δημιουργήσει οι δι-
εθνείς συσχετισμοί για τον αγώνα του ΔΣΕ. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί 
κι η μετατόπιση των σοβιετικών προτεραιοτήτων (ήδη ορατή απ’ τις αρχές του ‘48) 
στο αντι-Τιτοϊκό μέτωπο αλλά και στη σοβαρή κρίση που είχε ξεσπάσει γύρω από 
την τύχη του Βερολίνου και διήρκησε από την άνοιξη του ‘48 έως τον Μάη του 
‘49, διάστημα στο οποίο ΕΣΣΔ και ΗΠΑ-Βρετανία-Γαλλία βρέθηκαν πολλάκις μία 
ανάσα από τη σύρραξη. Βεβαίως, η πραγματικότητα όπως μπορούμε να τη δούμε 
σήμερα δεν ήταν ακόμη ορατή εκείνη την εποχή. Η αποτυχία της εαρινής επίθεσης 
του κυβερνητικού στρατού το καλοκαίρι του ‘48 και κάποιες στρατιωτικές επιτυχίες 
του ΔΣΕ τον χειμώνα του ίδιου έτους κάθε άλλο παρά θετικό κλίμα δημιουργού-
σαν στην κυβερνητική πλευρά. 

Εντούτοις, διανύοντας το 1949 η κατάσταση διαμορφωνόταν ολοένα και πε-
ρισσότερο εις βάρος της υπόθεσης του ΔΣΕ. Η οριστικοποίηση της σοβιετο-γιου-
γκοσλαβικής ρήξης μες το 1949 κι η προσεκτική αξιοποίησή της εκ μέρους της 

Αμερικάνικες εφημερίδες εξαγγέλουν το 
δόγμα Τρούμαν που θα σταματήσει τους 
Κόκκινους
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αμερικανικής και βρετανικής διπλωματίας οδήγησαν στο να χάνει ο ΔΣΕ βαθμι-
αία τον σημαντικότερο σύμμαχό του, γεγονός που όπως είδαμε του κόστιζε υλικά, 
στρατιωτικά αλλά και πολιτικά. Η άλλη διεθνής εξέλιξη που επηρέασε τον αγώ-
να του ΔΣΕ ήταν ο φόβος άμεσης ή έμμεσης ιμπεριαλιστικής επέμβασης σε αυτό 
που ο Στάλιν ονόμαζε “αδύναμο κρίκο” δηλαδή τη λαϊκή δημοκρατία της Αλβανίας. 
Μετά τη ρήξη Κομινφόρμ-Γιουγκοσλαβίας, η Αλβανία πλέον βρισκόταν περικυ-
κλωμένη από εχθρικά κράτη ενώ η συνέχιση της βοήθειας εκ μέρου της προς τον 
ΔΣΕ καθιστούσε τα, υπαρκτά, σενάρια επέμβασης στο έδαφός της όλο και πιο πι-
θανά. Με αυτά τα δεδομένα και μη διαβλέποντας προοπτικές νίκης σε μια ενδεχό-
μενη όξυνση των πραγμάτων στα Βαλκάνια, η σοβιετική ηγεσία έδωσε το μήνυμα 
στην ηγεσία του ΚΚΕ για αναδίπλωση του αντάρτικου. Την Άνοιξη του ‘49, σοβιετι-
κοί αξιωματούχοι έκαναν επίσημη επαφή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ αναζητώ-
ντας λύση στο ελληνικό πρόβλημα μέσω του ΟΗΕ. Οι ΗΠΑ, όμως θεωρώντας πως 
πλέον έχουν το πάνω χέρι στην αναμέτρηση στην Ελλάδα δεν ήταν διατεθειμένες 
για κάποιον συμβιβασμό. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ, τον Απρίλιο του ‘49 δημιούργησε 
επιπλέον φόβο για μια συντονισμένη Δυτική επίθεση. Πιθανότατα αυτό να οδήγησε 
στη σημαντική περιστολή της βοήθειας από τις Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες προς 
τον ΔΣΕ κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο που έφερε τις δυνάμεις των ανταρτών σε 
πολύ δύσκολη κατάσταση. Το κλείσιμο των συνόρων απ’ τη Γιουγκοσλαβία -μόνι-
μο αίτημα των Αμερικάνων προκειμένου να χορηγηθεί δάνειο, στην απομονωμέ-
νη απ’ το καλοκαίρι του ‘48, χώρα- τον Ιούνιο-Ιούλιο του ‘49 ολοκλήρωσε το αδιέ-
ξοδο της διεθνούς κατάστασης κι έκανε τη στρατιωτική ήττα του ΔΣΕ τον Αύγουστο 
του ‘49 να μοιάζει αναπόφευκτη.

Συνοψίζοντας, ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού κι οι επιλογές του κομ-
μουνιστικού κόμματος δεν μπορούν να ειδωθούν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το 
διεθνές πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφωνόταν βήμα-βήμα κατά την πρώτη μετα-
πολεμική περίοδο. Ο σημαντικός βαθμός εξάρτησης που παρουσίαζε ο ΔΣΕ από 
την έξωθεν βοήθεια σε οπλισμό, πυρομαχικά, τρόφιμα, ρουχισμό κ.ο.κ. τον καθι-
στούσε ιδιαίτερα ευάλωττο σε εξελίξεις τις οποίες δεν μπορούσε να επηρεάσει, με 
κορυφαίο παράδειγμα τη ρήξη που επήλθε μεταξύ Γιουγκοσλαβίας-Κομινφόρμ. 
Η εξάρτηση αυτή εντάθηκε όταν το αντίπαλο στρατόπεδο άρχισε να ενισχύεται 
σημαντικά με την ενεργό ανάμιξη των ΗΠΑ. Οι περιορισμοί, οι προτεραιότητες κι 
οι επιλογές του διεθνούς κομμουνιστικού στρατοπέδου δεν ευνόησαν την ταχεία/
έγκαιρη ανάπτυξη του ένοπλου αγώνα στην Ελλάδα. Η ρήξη του ‘48 στο κομμου-
νιστικό στρατόπεδο παράλληλα με το αποφασιστικό προχώρημα της αμερικανικής 
ιμπεριαλιστικής πολιτικής έγειραν την πλάστιγγα αποφασιστικά εναντίον του ΔΣΕ. 
Το αν ο Δημοκρατικός Στρατός θα μπορούσε να υπερβεί ή να επηρεάσει προς το 
συμφέρον του τις παραπάνω σταθερές κάνοντας κάποιες άλλες επιλογές είναι ένα 
ενδιαφέρον ερώτημα, που όμως υπερβαίνει τα όρια αυτού του άρθρου. Σε κάθε 
περίπτωση, η ανάγνωση των γεγονότων της περιόδου 1945-1949 αποδεικνύει ότι 
η ιστορία δεν ήταν απαραίτητο να εξελιχθεί με τον τρόπο που τελικά εξελίχθηκε. Ο 
αγώνας του ΔΣΕ κάθε άλλο παρά μάταιος ή καταδικασμένος ήταν.
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Του χάρη Ζάφειροπουλου

Για να μπορέσει κανείς να μιλήσει για τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) δεν 
μπορεί παρά να πιαστεί αρχικά από το φόντο στο οποίο αυτός ανδρώθηκε και από 
τις πολιτικές εξελίξεις που είχαν διαμορφώσει αυτό ακριβώς το φόντο. Δεν μπορεί 
να τον δει αποκομμένο από το ευρύτερο λαϊκό – δημοκρατικό κίνημα και την Εθνική 
Αντίσταση, ούτε όμως από τις διεθνείς εξελίξεις που ακολούθησαν το πέρας του 2ου 
παγκοσμίου πολέμου. Δεν μπορεί τέλος να νιώσει μια στάλα από τη ψυχή του, αν 
δεν τον δει μέσα από τα μάτια των ηρώων του, δε μελετήσει τις συμπεριφορές και τις 
σκέψεις τους. Μόνο έτσι μπορεί και να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που οδήγησε στην 
πιο λαμπρή και πιο τραγική ταυτόχρονα, σελίδα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, 
στη μεγάλη, χαμένη ευκαιρία, για την οικοδόμηση μιας άλλης Ελλάδας, σοσιαλιστικής.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Πριν καλά καλά απελευθερωθεί η Ελλάδα από τους Γερμανούς με επίσημο 
τρόπο (μιας και οι περιοχές που είχε απελευθερώσει ήδη ο ΕΛΑΣ αποτελούσαν 
το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής περιφέρειας) ο αγγλικός ιμπεριαλισμός είχε 
ήδη καταστρώσει τα σχέδιά του για το μέλλον της χώρας. Οι λόγοι σαφείς. Από 
τη μία η πρόσδεση της Ελλάδας στον αγγλικό ιμπεριαλισμό οικονομικά, από την 
άλλη, το μπλοκάρισμα της σοβιετικής επιρροής στα Βαλκάνια. Για τους σκοπούς 
αυτούς από το 1943 κιόλας, η αγγλική αντίδραση είχε καταστρώσει το σχέδιό της. 
Ένα σχέδιο που στο κέντρο του δεν είχε άλλο από την περιθωριοποίηση του ΕΑΜ, 
το χτύπημά του υλικά και πολιτικά και την εν τέλει διάλυσή του. Σχέδιο το οποίο 
κάθε άλλο παρά κατάφερε να περπατήσει, μιας και το ΕΑΜ ήταν εκείνο που έδωσε 
τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να πατήσει στα πόδια του τα χρόνια της κατοχής. 
Του έδωσε κάτι παραπάνω από ψωμί για να φάει (του το έδωσε κι αυτό) του έδω-
σε όραμα, του έδωσε την ως τότε χαμένη του αξιοπρέπεια.

Το λαϊκό – δημοκρατικό κίνημα και κυρίως το πιο οργανωμένο κομμάτι 
του, το ΕΑΜ, δεν κατάφερε να αποφύγει όλες τις παγίδες του εχθρού. Έτσι, λόγω 
της λάθος εκτίμησης του ΚΚΕ για τον χαρακτήρα του αγγλικού ιμπεριαλισμού και 
των επιδιώξεών του στην Ελλάδα αφενός, αφετέρου λόγω της εξίσου λάθος το-
ποθέτησής του γύρω από τις διεθνείς εξελίξεις, με τη συμφωνία της Βάρκιζας, 
συνέχεια τόσο του Λιβάνου όσο και της Καζέρτας, αποφασίζει να εγκαταλείψει 
τα όπλα, επιδιώκοντας οικουμενική κυβέρνηση, γενική αμνηστία και ουσιαστικά 
έναν μερικό συμβιβασμό με τις δυνάμεις της εγχώριας αντίδρασης. Όλα αυτά την 
ώρα που το ΕΑΜ μετρούσε εκατοντάδες χιλιάδες μέλη σε όλη την Ελλάδα και που 
ακόμα και στις εκλογές των συνδικάτων το 1946, οι δυνάμεις του λαϊκού – δημο-
κρατικού κινήματος κατέγραψαν ποσοστό πάνω από 90%. 

Με την εγκατάλειψη των όπλων, το ΕΑΜ ουσιαστικά υπέγραφε την αρχή 
ενός άλλου εμφυλίου. Ενός «μονόπλευρου» εμφυλίου. Ενός πολέμου στον οποίο 
όλος ο συρφετός των υπηρετών των φασιστών, όλοι εκείνοι που στα χρόνια της 
κατοχής φρόντιζαν να βυθίζουν τον ελληνικό λαό ολοένα και περισσότερο στη 
φτώχεια και την ένδεια, που πρόδιδαν τα παιδιά του και τους αγωνιστές του, οι 
«Χ»ίτες, οι ταγματασφαλίτες και λοιποί συμμορίτες, όλοι αυτοί αναλάμβαναν πλέον 
να εξολοθρεύσουν τους αγωνιστές του λαϊκού – δημοκρατικού κινήματος, να κά-
ψουν τα σπίτια τους, να βιάσουν τις γυναίκες τους, να σκοτώσουν τους ίδιους και 
τα παιδιά τους. Έτσι οδηγηθήκαμε και στις εκλογές του Μάρτη του ‘46 με το ΕΑΜ 
και όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να απέχουν, ανοίγοντας με την επιλογή τους 
αυτή, διάπλατα το δρόμο στην αντίδραση για την υλοποίηση των σχεδίων της και 
θέτοντας εαυτούς στο περιθώριο. 

Η τρομοκρατία και ο μονόπλευρος εμφύλιος το αμέσως επόμενο διάστημα 
εντάθηκαν με αποτέλεσμα αγωνιστές του λαϊκού – δημοκρατικού κινήματος να 
ξεκινούν από μόνοι τους για τα βουνά και να ξαναβγαίνουν, στην αρχή χωρίς την 
παρότρυνση του ΚΚΕ, στο αντάρτικο. Από την επόμενη μέρα της Βάρκιζας κιό-
λας, είχαν συγκροτηθεί ομάδες ανταρτών με κύριο στόχο την αυτοπροστασία των 
ίδιων και των οικογενειών τους, γνωστές ως «ομάδες δημοκρατικών ένοπλων 
καταδιωκόμενων αγωνιστών». Αυτές οι ομάδες ήταν κι αυτές που έδωσαν την 
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πρώτη αποφασιστική μάχη, στον σταθμό της χωροφυλακής του Λιτόχωρου στις 
31 Μάρτη του 1946, την ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών. Οι πρώτοι 
αυτοί αγωνιστές, μετά τη διφορούμενη απόφαση της 2ης ολομέλειας της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΚΚΕ, το Φλεβάρη του ‘46 για πέρασμα, ή και όχι, στην ένοπλη πάλη 
(με το γνωστό «σημείο 4» και τα αποσιωπητικά που είχαν τοποθετηθεί στο σημείο 
αυτό στην πολιτική απόφαση της ολομέλειας) συγκρότησαν τον Οκτώβρη του ‘46 το 
Γενικό Αρχηγείο Ανταρτών. Ανήμερα της έκτης επετείου του «Όχι» του ελληνικού 
λαού στον ιταλικό φασισμό, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη της Τσούκας, σύσκεψη 
των καπεταναίων διάφορων αντάρτικων ομάδων, ώστε να αποφασίσουν σχετικά 
με το συντονισμό και την ενιαία καθοδήγησή των ανταρτών. Το Γενικό Αρχηγείο 
Ανταρτών ιδρύθηκε την ίδια μέρα, με επικεφαλής τον Μάρκο Βαφειάδη. 

Την ίδια ώρα, το Νοέμβρη του ‘46, ο Γκεόργκι Δημητρόφ, συμβούλευε προ-
σωπικά, ο ένοπλος αγώνας να μην πάρει μεγάλη έκταση, λόγω της διεθνούς κα-
τάστασης και κέντρο βάρους να είναι ο μαζικός, λαϊκός, πολιτικός αγώνας καθώς 
και η διατήρηση ακόμα και των πιο ελάχιστων νόμιμων δυνατοτήτων για να διατη-
ρηθεί η σύνδεση του κόμματος με τις μάζες. Στην οξυμένη όμως ελληνική πραγ-
ματικότητα, περί τους 20.000 αντάρτες ξαναβγήκαν στο αντάρτικο ενώ άλλοι τόσοι 
και παραπάνω, περίμεναν τον εφοδιασμό του ΔΣΕ σε όπλα, τρόφιμα και ρούχα, για 
να ανέβουν και αυτοί στα βουνά.

Μικρές και μεγάλες μάχες

Ο ΔΣΕ στα τρία καθοριστικά χρόνια της δράσης του (1946 – 49), κατάφερε μια 
σειρά σοβαρών χτυπημάτων στον μοναρχοφασισμό. Ενδεικτική του προβλήματος 
που αποτελούσε για τις δυνάμεις της αντίδρασης, ως το πιο πρωτοπόρο κομμάτι 
του λαϊκού – δημοκρατικού κινήματος την τριετία αυτή, αποτελεί η άμεση συμμε-
τοχή όχι μόνο του αγγλικού ιμπεριαλισμού, αλλά και του αμερικάνικου, ο οποίος 
στα μέσα του ‘47 με το «δόγμα Τρούμαν» και την ελληνοαμερικανική συμφωνία, 
γίνεται ο νέος πλέον επικυρίαρχος και ορίζει την οικονομική, την πολιτική αλλά και 
τη στρατιωτική πορεία του ελληνικού κράτους. Κορυφαία πολιτική στιγμή για τον 
ελληνικό λαό και τις δυνάμεις του ΔΣΕ και του ΚΚΕ, η ανακήρυξη της ελληνικής 
αβασίλευτης δημοκρατίας, της Ελεύθερης Ελλάδας, καθώς και ο σχηματισμός της 
προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης. 

Πως όμως ο ΔΣΕ κατόρθωσε να μετρήσει τέτοιας ποιότητας χτυπήματα 
στον εχθρό και μάλιστα σε ένα περιβάλλον τέτοιας τρομοκρατίας για το λαό, τόσο 
στη πόλη όσο και στο χωριό; Ο ελληνικός λαός ήδη από τα χρόνια της κατοχής 
και του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, είχε συγκεντρώσει τεράστια εμπειρία στον ανταρτοπόλεμο, 
έχοντας καταφέρει τεράστια πλήγματα στον τότε εχθρό. Αυτή η εμπειρία ήταν που 
τον τροφοδοτούσε με κουράγιο, πίστη και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, για να 
τα βάλει και με τον μοναρχοφασισμό των κυβερνήσεων της Αθήνας (που άλλαζαν 
κάθε τόσο, μιας και καμία δεν κέρδιζε κάποιου τύπου κοινωνική συναίνεση), αλλά 
και με τον ιμπεριαλισμό της Αγγλίας και των Η.Π.Α. Έτσι, παρά τη τρομοκρατία, τις 
συλλήψεις, τα βασανιστήρια, τους βιασμούς και τις δολοφονίες χιλιάδων αγωνι-
στών, ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, άντρες και γυναίκες, δε δίστασαν 

Παρασημοφόρηση ανταρτών του ΔΣΕ
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στιγμή να ξαναβγούν στο βουνό, να πάρουν το κρυμμένο όπλο και να συνεχίσουν 
τον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, ανεξάρτητη και δημοκρατική. 

Το νέο αντάρτικο ρίζωσε σε όλη την Ελλάδα. Από την Θράκη μέχρι τη Κρήτη 
και από τη Κεφαλονιά μέχρι το Ανατολικό Αιγαίο, δεν υπήρχε γωνιά της Ελλάδας 
χωρίς αντάρτη. Εκεί όμως όπου γιγαντώθηκε ο ΔΣΕ και αποτέλεσμα αυτού ήταν 
και η Ελεύθερη Ελλάδα, ήταν η Κεντρική κι η Βόρεια Ελλάδα. Χιλιάδες λαού, αψη-
φώντας τις δυσκολίες, οργάνωναν τη ζωή τους συνολικά. Από την παραγωγή, την 
εκπαίδευση των παιδιών, την υγεία και τα Λαϊκά δικαστήρια, μέχρι τον πολιτισμό, 
οι δυνάμεις του λαϊκού – δημοκρατικού κινήματος και ο ΔΣΕ, οικοδομούσαν τη 
ζωή βάση των αναγκών και των ονείρων τους, απέναντι στη δήθεν ελευθερία που 
έταζε ο αγγλικός κι ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, χέρι – χέρι με την ελληνική αντί-
δραση, η οποία έζεχνε φασισμό. Το σχέδιο του πρωτοφανούς ελιγμού του ΔΣΕ 

στον Γράμμο (1948)
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Η οργάνωση του Δημοκρατικού Στρατού, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό 
γιατί ενώ από την δημιουργία του, ο ΔΣΕ είχε χαρακτήρα νέου αντάρτικου, και 
ο τρόπος με τον οποίο διάλεγε τις επιθέσεις του διαπνεόταν από τις παρτιζάνικες 
μορφές μάχης, από πολύ νωρίς, ο Ν. Ζαχαριάδης και το ΚΚΕ είχαν υποστηρίξει την 
αναγκαιότητα να μετατραπεί σε τακτικό στρατό. Έτσι, στις απόρρητες οδηγίες των 
Ν. Ζαχαριάδη και Ιωαννίδη τον Απρίλη του ‘47, γίνονται σαφή τα εξής: 

1. πολιτικά ο ΔΣΕ είναι εκείνος που δίνει τη μάχη για την Εθνική Ανεξαρτη-
σία και τη Λαϊκή Δημοκρατία με όλες του τις δυνάμεις και κάθε μέσο, γι 
αυτό και στις περιοχές που ελέγχει, φροντίζει για την εφαρμογή πτυχών 
των παραπάνω στην πράξη (η απονομή της λαϊκής δημοκρατίας, η φο-
ρολογική πολιτική, ο εκπαιδευτικός και πολιτιστικός τομέας, η οργάνω-
ση της νεολαίας και της γυναίκας, όλα αυτά πρέπει να μετρούν βήματα 
μέσα από τις επιμέρους λαϊκές επιτροπές, στη βάση του προγράμματος 
της Λαϊκής Δημοκρατίας). Παλεύει να απελευθερώσει την Ελλάδα από 
την ξενική κατοχή και τον μοναρχοφασισμό και να εγκαθιδρύσει λαϊκό 
δημοκρατικό καθεστώς

2. για να καταφέρει του στόχους του, αλλά και για να ματαιώσει το σχέδιο 
του αντιπάλου, ο ΔΣΕ πρέπει να επιδιώξει τη μετατροπή του σημερινού 
ανταρτοπόλεμου σε τακτικό πόλεμο, με άμεση επιδίωξη τη δημιουρ-
γία ελεύθερης περιοχής (εννοώντας τη Θεσσαλονίκη). Είναι αυτονόητη, 
όπως αναφέρουν οι οδηγίες, η μετατροπή σε τακτικό στρατό, του σημε-
ρινού αντάρτικου, και η ανάλογη πολεμική του δράση στις ελεύθερες 
περιοχές και όχι στις περιοχές που ελέγχει ο εχθρός, όπου τον αγώνα 
συνεχίζουν οι αντάρτικες ομάδες, ώστε να διασφαλίζεται η ευκινησία 
και ο ανταρτοπόλεμος. 

Παρά την επιμονή των ηγετών του λαϊκού – δημοκρατικού κινήματος, ο 
ΔΣΕ δεν μετατράπηκε ουσιαστικά ποτέ σε τακτικό στρατό. Στις γραμμές του στα 
μέσα του ‘47 είχαν καταταγεί περισσότεροι από 20.000 μαχητές ενώ ο Δημοκρα-
τικός Στρατός, αν δεν είχε τεράστιο πρόβλημα πολεμικού εξοπλισμού και τροφο-
δοσίας, θα μπορούσε να μετρά περί των 50.000 μαχητών. Ενδεικτικό στοιχείο της 
σύνθεσης αυτού του γνήσια λαϊκού κι επαναστατικού στρατού αποτελεί η συμμε-
τοχή των γυναικών, οι οποίες απάρτιζαν το 20-25% της συνολικής του δύναμης 
και είχαν ρόλο ισάξιο με εκείνο του άντρα, ως μαχήτριες στη πρώτη γραμμή, ως 
αξιωματικοί, ως διαβιβαστές και σαμποτέρ, ως τραυματιοφορείς και νοσοκόμες, 
ως πολύτιμη δύναμη στα μετόπισθεν, πολλώ δε μάλλον ως ενεργά μέλη στα όρ-
γανα της λαϊκής εξουσίας. Επιπλέον σημαντικό στοιχείο αποτελεί η συμμετοχή της 
νεολαίας, που ξεπερνούσε το 70% της συνολικής του δύναμης. Τον ηρωισμό που 
έδειξαν οι μαχητές του ΔΣΕ αναδεικνύει και ο τρομακτικά αρνητικός συσχετισμός 
δύναμης που είχαν να αντιμετωπίσουν, ο οποίος στη τελική μάχη στον Γράμμο και 
στο Βίτσι ήταν: ένας μαχητής του λαϊκού – δημοκρατικού κινήματος προς δέκα 
κυβερνητικούς στρατιώτες.

Οι μικρές και οι μεγάλες μάχες του ΔΣΕ μέσα στην τριετία αυτή αμέτρητες. 
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Ο ελιγμός στο Γράμμο και η αντεπίθεση στο Βίτσι, οι μάχες στα βουνά της Βόρειας 
Ελλάδας, η επιχείρηση του Καρπενησίου, η πορεία των 1000 άοπλων στα βουνά 
της Ρούμελης, δεν αποτελούν παρά στιγμιότυπα μιας εποποιίας που όπως κάθε 
τέτοια, δεν οφείλεται παρά στους ανθρώπους που έβαλαν τη συλλογική υπόθεση 
πιο ψηλά από τους ίδιους τους τους εαυτούς, υπηρετώντας τις αξίες και τα ιδανικά 
μιας Ελλάδας ελεύθερης και δίκαιης. Άνθρωποι του χωριού και της πόλης, άντρες 
και γυναίκες, νέοι, γέροι και παιδιά ακόμα, αυθεντικοί συνεχιστές της ΕΑΜικής 
Αντίστασης. Μόνο τέτοιοι άλλωστε θα μπορούσαν να γράψουν και ένα τέλος τόσο 
λαμπερό όσο αυτό του ΔΣΕ. Μόνο τέτοιοι θα απαντούσαν με τέτοιο σθένος, με θάρ-
ρος και τραγούδι στις βόμβες Ναπάλμ που δοκίμαζαν οι Αμερικάνοι στα βουνά 
της Ηπείρου για να εξουδετερώσουν τις δυνάμεις του ΔΣΕ. Μόνο τέτοιοι, τον Αύ-
γουστο του ‘49 θα πολεμούσαν επί 28 μέρες στη τελική μάχη του Δημοκρατικού 
Στρατού και μετά την τελική ήττα εκεί, θα κουβέντιαζαν, την επόμενη κιόλας μέρα, 
σε αλβανικό πλέον έδαφος, για τα καθήκοντα που διαμόρφωνε για το λαϊκό – δη-
μοκρατικό κίνημα η νέα κατάσταση. 

Έχουν γραφεί και ειπωθεί πολλά με στόχο τη σπίλωση του μοναδικού αυ-
τού αγώνα του λαού μας. Οι ιστορίες αυτών των μαχητών όμως, φωτίζουν ακόμα 
και σήμερα τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού αναδεικνύοντας την αυθεντι-
κότητά του. Ιστορίες σαν αυτή των Σπύρου Μπλαζάκη και Γεώργιου Τσομπανάκη, 
οι οποίοι παρέμειναν ασύλληπτοι στα κρητικά βουνά για να ξαναγυρίσουν στην 
νομιμότητα το 1974 με την πτώση της δικτατορίας. Ιστορίες σαν αυτές τόσων και 
τόσων μαχητών που πλημμύρισαν τις Λαϊκές Δημοκρατίες και την Σοβιετική Ένω-
ση και που μέχρι και σήμερα οι απόγονοί τους μεταφέρουν τις αναμνήσεις και τα 
βιώματά αυτών στις νεότερες γενιές. Ιστορίες σαν αυτές των ναυτεργατών που 
έφευγαν από τη Νέα Υόρκη και επέστρεφαν στην Ελλάδα για να καταταγούν στον 
Δημοκρατικό Στρατό και να παλέψουν για τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική ισό-
τητα και τη δικαιοσύνη. 

Όσο και να το παλεύουν η εγχώρια αντίδραση και τα ιμπεριαλιστικά κέντρα, 
ο Δημοκρατικός Στρατός και η τρίχρονη εποποιία του 1946 – 49, αποτελούν μια 
από τις ενδοξότερες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του λαού μας. Καταφέρνουν 
ακόμα και σήμερα να αναδεικνύουν τον πραγματικό εχθρό αλλά και πως όπως 
και τότε έτσι και τώρα, ο κόσμος της εργασίας έχει να διαλέξει μεταξύ δυο δρόμων, 
είτε αυτόν της παραπέρα εκμετάλλευσης και καταλήστευσής του, της τσάκισης 
κάθε κοινωνικού και δημοκρατικού του δικαιώματος, είτε αυτόν της ρήξης, της 
αντεπίθεσης των αγώνων του και της αντικαπιταλιστικής ανατροπής της επίθεσης. 
Για να μπορέσει και πάλι να γίνει αφέντης στο τόπο του. «Για να δημιουργήσουμε 
νέους χρόνους κι εποχές, στο μπόι των ονείρων μας, στο μπόι των ανθρώπων».
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του Στεφανου Βλαχου

Αν ο Εμφύλιος (1946-49) υπήρξε το καθοριστικό 
εκείνο «συμβάν» για να ανασταλεί η πορεία 
«σοβιετοποίησης» της χώρας (όπως θα λεγε 
σήμερα κάποιος πανηγυριστής για τα γεγονότα του 
Γράμμου), τα χρόνια που ακολούθησαν τον Εμφύλιο 
ήταν εκείνα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο θα ασκείται 
στο εξής η κυριαρχία των υμέτερων δυνάμεων 
(δυνάμεις Κεφαλαίου) επί των ημέτερων δυνάμεων 
(δυνάμεις Εργασίας) στη χώρα. Στα μετεμφυλιακά 
χρόνια συνέβησαν σημαντικές ανακατατάξεις στην 
ελληνική Αριστερά, στα μετεμφυλιακά χρόνια 
άρχισε η ενσωμάτωση των πρώην συνεργατών 
του κατακτητή στον κρατικό μηχανισμό και 
η απόπειρα απέκδυσης του χαρακτήρα του 
«καταδότη», στα μετεμφυλιακά χρόνια δημιουργείται 
η νέα εθνικοφροσύνη, στα μετεμφυλιακά χρόνια 
μονιμοποιείται η αυξανόμενη εμπλοκή του “Θείου 
Σαμ” στα εσωτερικά της χώρας.

POST-CIVIL WAR BLUES
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Η ανασύνταξη της μετά το ΕΑΜ Αριστεράς

 Η επομένη του Εμφυλίου βρίσκει την Αριστερά σε πολύ δυσμενή θέση. 
Τόσο το ίδιο το αποτέλεσμα του Εμφυλίου, όσο και η ιδεολογική κυριαρχία του 
νικητή δημιουργούσαν δύσκολες συνθήκες πολιτικής (και όχι μόνο προφανώς) 
διαβίωσης για τους αγωνιστές και τους ανθρώπους που βρέθηκαν στην πλευρά 
των ηττημένων. Το ερώτημα της πολιτικής εκπροσώπησης στα πρώτα δύσκολα 
αυτά χρόνια παρέμενε βασανιστικό. 

 Οι πρώτες προσπάθειες αφορούσαν μια απόπειρα ενσωμάτωσης πρώ-
ην Εαμικών, αποστασιοποιημένων από το παράνομο, πλεόν, ΚΚΕ σε ευρύτερους 
σχηματισμούς της τότε Κεντροαριστεράς, με το μοτίβο αυτό, όμως, να μην μπορεί 
να καλύψει το υπάρχον πολιτικό κενό, παρά μόνο να διατηρήσει τη διαβίωση κά-
ποιων πολιτικών σχηματισμών μέσα από εκλογικά κατεβάσματα. Οι συζητήσεις 
περιλάμβαναν και σενάρια εισχώρησης σε μέτωπα και σχηματισμούς τόσο πλα-
τιούς που την ηγεμονία θα είχαν φυσιογνωμίες σαν τον Πλαστήρα, παρά το ότι 
ποτέ δε χάθηκε η επικοινωνία με τον παράνομο μιχανισμό του ΚΚΕ, του οποίου 
ηγούνταν ο Νίκος Μπελογιάννης. Η τάση που κυριάρχησε, τελικά, ήταν αυτή της 
θυσίας του ΚΚΕ στο βωμό της αναγκαίας πολιτικής εκπροσώπησης, μιας και θεω-
ρείτο ότι οι πρόσφατες μνήμες του Εμφυλίου, ο στιγματισμός και η παρανομία του 
Κόμματος θα αποτελούσαν τροχοπέδη για τον επιθυμητό στόχο της ανασύνταξης 
της Αριστεράς και της αύξησης της απεύθυνσής της. Έτσι, το Φεβρουάριο του 1950, 
ιδρύεται με αυτό το σκεπτικό η «Δημοκρατική Παράταξη», ένας σχηματισμός με 
στόχο τη διεύρυνση της απεύθυνσης του σοσιαλιστικού χωρου και τη δημιουργία 
μετώπου ακόμα και με την ΕΠΕΚ του Πλαστήρα, με το εκλογικό της κατέβασμα 
στις εκλογές του Μαρτίου να κρίνεται επιτυχημένο (ποσοστό 10% με εκλεγμένους 
18 βουλευτές). Όχι, όμως, συνολικά επιτυχημένο: η ψευδαίσθηση πως η λογική 
των μετώπων και των συμμαχιών του ΕΑΜ μπορούσε να συνεχιστεί μέσα από 
τέτοιους σχηματισμούς και σε αυτές τις συνθήκες αποκαλύφθηκε και, με την αιτι-
ολογία της αποτυχίας ανάδρασης με τις ανάγκες των λαϊκών μαζών και τις πολλές 
εσωτερικές κόντρες (και σε επίπεδο προσώπων), έκλεισε σύντομα ο βραχύβιος 
κύκλος αυτού του σχηματισμού.

 Την ίδια στιγμή ο παράνομος μηχανισμός του ΚΚΕ με επικεφαλής το Νίκο 
Μπελογιάννη είχε διαγνώσει την αναγκαιότητα δημιουργίας του προπλάσματος 
των νέων ανασυντεθιμένων σχηματισμών της Αριστεράς μέσα από τις ζυμώσεις 
εν όψει των δημοτικών εκλογών του 1951, όπου και η κάθοδος των ψηφοδελτί-
ων του «Δημοκρατικού Συναγερμού» με ονόματα από όλο το φάσμα της Εαμικής 
Αριστεράς σημειώνει μεγάλη εκλογική επιτυχία, με τα ποσοστά στα αστικά κέντρα 
να φτάνουν το 20%, ενώ δήμοι όπως η Νίκαια και το Κερατσίνι εξέλεξαν δήμαρχο 
από το συνδυασμό. Και οι ζυμώσεις τελειωμό δε θα έχουν, καθότι ακολουθούσαν 
οι βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1951. Μέσα από αυτές τις ζυμώσεις 
προέκυψε η ΕΔΑ, με πιο ξεκάθαρη φυσιογνωμία από εκείνη της «Δημοκρατικής 
Παράταξης», με δημοκρατικότερη λειτουργία στο εσωτερικό της και με δεδομένη, 
πλέον, τη συμμετοχή του ΚΚΕ, εν αντιθέσει με τους φόβους της προηγούμενης 
περιόδου. 
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 Ποιες ήταν, όμως, οι θέσεις του νέου αυτού σχηματισμού; Η ΕΔΑ διεκδι-
κούσε κατάργηση του ανελεύθερου καθεστώτος των στρατοδικείων και περισσό-
τερες δημοκρατικές ελευθερίες, κοινωνική ομαλότητα, συμφιλίωση και αμνηστία, 
ενώ ως προς τα μεγάλα ερωτήματα υπήρχε η αντικατάσταση της εθνικοαπελευ-
θερωτικής ιδεολογίας του ΕΑΜ από τη λαϊκοδημοκρατική, με αιτήματα την ανα-
στύλωση της εθνικής κυριαρχίας, την απαγκίστρωση από την επιρροή ξένων δυ-
νάμεων και τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Το πρόγραμμα 
της ΕΔΑ μπορεί να μην ήταν, όπως είναι λογικό, στο σύνολό του αποδεκτό από τα 
μέλη του ΚΚΕ, παρόλα αυτά γίνονταν οι αναγκαίες υποχωρήσεις εκ μέρους τους 
για να μπορέσει το Κόμμα να προωθήσει την υποψηφιότητα εξόριστων και φυλα-
κισμένων αγωνιστών. Η διαμάχη με μέλη της ΕΔΑ χωρίς κομμουνιστική αναφορά 
ήταν μεγάλη, με την υποψηφιότητα του Νίκου Μπελογιάννη, για παράδειγμα, να 
μην εγκρίνεται. Τελικά, στις εκλογές του Σεπτέμβρη εκλέγονται βουλευτές οχτώ 
εξόριστοι και φυλακισμένοι (μεταξύ τους οι Σαράφης, Γλέζος, Ηλιού), κάτι βέβαια 
το οποίο δε δέχτηκε το εκλογοδικείο με αποτέλεσμα την αντικατάστασή τους από 
«νόμιμους» αναπληρωματικούς. Τα ποσοστά της ΕΔΑ κινήθηκαν μεταξύ 10 και 
11% και ο συνασπισμός έλαβε 10 έδρες συνολικά.

Διώξεων συνέχεια 

 Οι προεκλογικές δεσμέυσεις της Ένωσης Κέντρου και το τέλος αυτού καθ’ 
αυτού του Εμφυλίου δημιουργούσαν την αίσθηση ότι θα υπήρχε μια κάποια βελ-
τίωση στο ζήτημα των έντονων διώξεων που βάραιναν πολλούς αγωνιστές της 
πλευράς των ηττημένων. Αυτή η προσμονή έπεσε, όπως είναι ευνόητο, στο κενό, 
με την κυβέρνηση όχι απλά να μη χαλαρώνει το πλαίσιο των διώξεων αλλά και 
να το εντείνει, ανεχόμενη πολλές φορές την αυτόνομη λειτουργία κατασταλτικών, 
διωκτικών μηχανισμών και δικαιοσύνης, που συχνά εξυπηρετούσαν αναφανδόν 
τα «θέλω» των Αμερικανών, πέραν των κυβερνώντων. 

 Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων έδιναν κι έπαιρναν, η τύχη 
των εξορίστων καθοριζόταν από την υποκειμενική αντίληψη της χωροφυλακής, 
ενώ οι αιτήσεις για αναστολές ποινών κρίνονταν αυθαίρετα από τις αρμόδιες δι-
οικητικές επιτροπές, αφημένες στην πρόβλεψη που έκανε ο εκάστοτε αρμόδιος 
για το μέλλον ενός υποδίκου. Την ίδια στιγμή, μονάδες-κατάλοιπα του Εμφυλίου, 
όπως η ΜΑΥ (Μονάδα Ασφαλείας Υπαίθρου) και η ΜΑΔ (Μονάδα Αποσπασμάτων 
Δίωξης) συνέχιζαν να επιτελούν κανονικά το ρόλο τους, επικουρικά προς τη Χω-
ροφυλακή. Μάλιστα, η μεγάλη έκταση των παραπάνω ανάγκασε ακόμα και βου-
λευτές του κυβερνώντος κόμματος της ΕΠΕΚ να υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις 
στη Βουλή. Ερωτήσεις οι οποίες κατέληγαν να μην απαντιούνται ποτέ, με την πρό-
φαση της «αναμόχλευσης των εμφυλιακών παθών» από τις ερωτήσεις μελών της 
ΕΔΑ που ακολουθούσαν. Έτσι, ελάχιστοι απαλλάχθηκαν από τις θανατικές ποινές, 
τα στρατόπεδα εξορίστων συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά με τις θετικές υπέρ 
των κατηγορουμένων αποφάσεις να μην εφαρμόζονται ποτέ, τους ασθενείς κρα-
τούμενους να παραμένουν έγκλειστοι και τις γυναικείες φυλακές να μην αποσυμ-
φορούνται.

Εμφύλιος πόλεμος στην Αθήνα
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 Η κορύφωση των ψευδών των δυνάμεων της ΕΠΕΚ στο ζήτημα των 
πολιτικών ελευθεριών ήρθε στις 14 Νοεμβρίου του 1951, όταν οι εφημερίδες της 
ανακοίνωσαν την κατάργηση όλων των έκτακτων στρατοδικείων και την αυτό-
ματη μετατροπή όλων των θανατικών ποινών σε ισόβιες. Την ίδια μέρα ο Νίκος 
Μπελογιάννης καταδικαζόταν εις θάνατον από το δικαστήριο, ποινή, όμως, που 
φυσιλογικά και βάσει των προηγουμένων θα μετατρεπόταν σε ισόβια κάθειρξη. 
Ο ξενοδόχος, όμως, και ο Αμερικανός συνεργάτης του τα λογάριασαν αλλιώς, 
καθώς το ίδιο βράδυ ξεσπάει το σκάνδαλο «των ασυρμάτων», με το κατηγορη-
τήριο να θέλει την ύπαρξη κατασκοπευτικών μηχανισμών στην Καλλιθέα και τη 
Γλυφάδα, μηχανισμών μέσω των οποίων η ηγεσία του ΚΚΕ λάμβανε ενημέρωση 
για κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Έτσι, με αιτιολογία την κατηγορία για κατασκοπία, ο 
Μπελογιάννης και οι συνεργάτες του θα δικάζονταν από τα τακτικά δικαστήρια και 
με διαφορετικές προβλέψεις για τις ποινές. Αξίζει, δε, να σημειωθούν ακόμα δύο 
πράγματα: 1) εικάζεται ότι η Ασφάλεια είχε γνώση για τους ασύρματους καιρό και 
περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να κοινοποιήσει το ζήτημα και 2) οι ανακρίσεις 
για την «υπόθεση των ασυρμάτων» διεξάγονταν αποκλειστικά από Αμερικανούς 
πράκτορες. Η τύχη του Μπελογιάννη και των λοιπών κατηγορουμένων ήταν προ-
διαγεγραμμένη.

 Κλείνοντας την ενότητα αυτή, ας δούμε κάποια χαρακτηριστικά νούμερα, 
ενδεικτικά της τάξης μεγέθους θανατοποινιτών, εξορίστων και φυλακισμένων τα 
πρώτα χρόνια μετά το τέλος του Εμφυλίου, σύμφωνα με συνδυασμένα στοιχεία 
των επίσημων αρχών και των οργανώσεων της ΕΔΑ. Στα μέσα του 1951, οι θανα-
τοποινίτες ήταν περί τους 2.500. Αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά τον εμφύλιο καταδι-
κάστηκαν σε θάνατο 6.900 άνθρωποι, εκ των οποίων εκτελέστηκαν οι 3.100, είναι 
εύκολο να συμπεράνουμε πως οι εξαγγελίες μετατροπής της καταδίκης αυτής σε 
ισόβια ουδέποτε ήταν επιθυμία των κυβερνώντων και των πέριξ των. Οι κατάδικοι 
στις φυλακές υπολογίζονταν στους 22.000 (12.000 απ’ την αρχή του Εμφυλίου στη 
Γιούρα), ενώ οι εξόριστοι αντίστοιχα στους 10.000. Από αυτούς οι 3.000 ήταν εκτο-
πισμένοι στον Αη-Στράτη, ενώ η μεγαλύτερη πλειοψηφία βρισκόταν, φυσικά, στη 
Μακρόνησο, όπου είχαν ψηφίσει κατά τις εκλογές του 1950, 9.719 άτομα, συμπερι-
λαμβανομένων οπλιτών και φυλάκων.

Εξωτερικοί και εσωτερικοί συνεργάτες του μετεμφυλιακού «καθεστώτος»

 Αν για την αντιμετώπιση της «κομμουνιστικής απειλής» και την έκβαση 
του Εμφυλίου, η ελληνική αστική τάξη χρειάστηκε τη συνδρομή γνωστών και μη 
εξαιρετέων ξένων αστικών τάξεων και κέντρων εξουσίας αλλά και των εδώ συ-
νεργατών, η συνεισφορά τους στη δόμηση του μετεμφυλιακού κράτους ήταν εξί-
σου καθοριστική. Αρχής γενομένης, λοιπόν, από τον μόνιμα μπλεκόμενο στα πόδια 
μας “Θείο Σαμ”, πολλά μπορεί κανείς να βρει για την επιρροή που άσκησαν στα 
εσωτερικά της χώρας οι Αμερικανοί στα μετεμφυλιακά χρόνια. Είδαμε ήδη πιο 
πάνω τους χειρισμούς τους στο ζήτημα του Μπελογιάννη αλλά και τη συνεργασία 
με την ελληνική δικαιοσύνη και τους μηχανισμούς καταστολής. Όλα αυτά δεν μπο-
ρούσαν παρά να εκπορεύονται από κάποια οικονομικά, «τεχνοκρατικά» ζητήματα.
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 Αν κάτι μπορεί να χαρακηριστεί ως ακρογωνιαίος λίθος της Αμερικανι-
κής εξωτερικής πολιτικής στα χρόνια μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό είναι το 
σχέδιο Μάρσαλ, η πολιτική οικονομικής ενίσχυσης ευρωπαϊκών χωρών για να 
μην περάσουν στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης. Και από αυτές τις 
χώρες δε θα μπορούσε, φυσικά, να λείπει και η Ελλάδα, μιας και τόσος κόπος είχε 
καταβληθεί για να μην πάρει κομμουνιστική στροφή η χώρα. Το σχέδιο Μάρσαλ 
φάνταζε, μάλιστα, ιδανικό και άκρως απαραίτητο για τους μετεμφυλιακούς κυβερ-
νώντες τη χώρα, μιας και η τελευταία βρισκόταν σε δυσχερέστατη θέση μετά από 
μια Κατοχή και έναν Εμφύλιο. Αμερικανοί «τεχνοκράτες» βρίσκονταν σε όποιο 
κλιμάκιο μπορούσε να φανταστεί κανείς, καθορίζοντας σχεδόν αποκλειστικά τον 
τρόπο διανομής των κονδυλίων του σχεδίου και επεμβαίνοντας αναφανδόν στην 
οικονομική πολιτική της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας επέμβασης 
ήταν η επιβολή της καλλιέργειας καπνού τύπου «Βιρτζίνια» και ο περιορισμός της 
εξαγωγής του κυριότερου ελληνικού προϊόντος της περιόδου, του καπνού. 

 Βέβαια, η προσδοκία αξιοποίησης των δολλαρίων αυτών για μια απόπει-
ρα ανασυγκρότησης της οικονομίας αποδείχθηκε ευσεβής πόθος ακόμα και για 
τους πλέον στενούς φίλους των Αμερικανών. Άλλωστε, το κυριότερο μέλημα των 
ΗΠΑ ήταν η αποτροπή της ροπής της χώρας προς τον κομμουνισμό. Εξ ου και οι 
υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες, όπου κατέληγαν τα περισσότερα χρήματα του 
σχεδίου Μάρσαλ, με τη δικαιολογία της απειλής εισβολής μπολσεβίκων που σκαρ-
φίζονταν όποτε επιθυμούσαν το State Department και οι εδώ εκπρόσωποί του. Εξ 
ου και ο παρεμβατισμός των ΗΠΑ και στην εσωτερική πολιτική, όπως είδαμε και 
παραπάνω στο κομμάτι των διώξεων. Έτσι έγινε και όταν ξέσπασε ο πόλεμος της 
Κορέας, με τις ΗΠΑ να «βλέπουν» παντού κόκκινους εισβολείς και κατασκόπους 
της Μόσχας και να πιέζουν για ένταση της καταστολής και των διώξεων, για να 
ξορκιστεί πάση θυσία η αναδυόμενη κομμουνιστική απειλή.

 Ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι Αμερικανοί και γενικά «αι ημέτεραι συμμαχικαί 
δυνάμεις» που διαμόρφωναν το μετεμφυλιακό παιχνίδι. Δε θα μπορούσε, άλλω-
στε, να κυλήσει όπως κύλησε για τους νικητές του Εμφυλίου χωρίς της συνδρομή 
και των εδώ «Εφιαλτών» οι οποίοι δεν ήταν άλλοι από τα τάγματα ασφαλείας, τους 
συνεργάτες των Ναζί στην περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης. Οι άνθρω-
ποι αυτοί λογίζονταν στα χρόνια της Κατοχής ως καταδότες από την πλειοψηφία 
του ελληνικού λαού. Ο Εμφύλιος και τα μετεμφυλιακά χρόνια όμως αποτέλεσαν, 
με τη νέα εθνικοφροσύνη που δημιούργησαν, μια πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε 
να αποκατασταθούν ως ήρωες (στο βαθμό του δυνατού) οι συνεργάτες του κατα-
κτητή, φανερώνοντας τις πραγματικές βλέψεις και σκοπούς μεγάλης μερίδας της 
αστικής τάξης. Μιας αστικής τάξης της οποίας η πλειοψηφία του πολιτικού προσω-
πικού, αντιμετώπιζε, ούτε λίγο ούτε πολύ, τα τάγματα ασφαλείας ως ένα σημαντι-
κό κομμάτι του αγώνα ενάντια στην κυριαρχία του κομμουνισμού στην Ελλάδα, 
με αποκλίσεις, φυσικά, στον τρόπο έκφρασης τέτοιων αντιλήψεων, από αναφο-
ρές σε «αναγκαίο κακό» μέχρι την εξύψωση σε «παρεξηγημένους αγωνιστές του 
έθνους». 
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 Η πορεία επανένταξής τους είχε ήδη ξεκινήσει από την περίοδο του 
Εμφυλίου, παρά την καταδίκη σε βάρος των ταγμάτων από εγχώριες αντιστασι-
ακές οργανώσεις, την εξόριστη κυβέρνηση και βρετανικούς συνδέσμους. Αυτή 
η καταδίκη ουδέποτε, κατ’ ουσίαν, εφαρμόστηκε, με τα ικανότερα τμήματά τους 
να αξιοποιούνται για τη λαθραία μεταφορά όπλων σε αντιεαμικές οργανώσεις. Τα 
τάγματα ασφαλείας δεν διαλύθηκαν στην ουσία ποτέ, παρά τις όποιες τυπικές εντο-
λές αφοπλισμού, και αφέθηκαν να λειτουργούν ελεύθερα, συνεπικουρώντας στην 
πάλη ενάντια στους «εαμοβούλγαρους» και τους αντάρτες. Η προσφορά τους αυτή 
δεν μπορούσε παρά να αναγνωριστεί, στο βαθμό του εφικτού, έστω και σιωπηρά, 
με ανταλλάγματα τη μη εφαρμογή καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος τους, 
την ανέλιξή τους στα επίσημα σώματα ασφαλείας και τους κατσταλτικούς μηχανι-
σμούς του κράτους (σύμφωνα με τη «Λευκή Βίβλο» του ΕΑΜ, το 1945 ήδη 117 βαθ-
μοφόροι ταγματασφαλίτες είχαν ενταχθεί στη Σχολή Ευελπίδων ενώ 59 αξιωματικοί 
είχαν επανέλθει στις ένοπλες δυνάμεις) και την απόπειρα μερικής αποκατάστασης 
του ονόματός τους μέσα από τη νέα εθνική ιστοριογραφία και τον πολιτικό λόγο της 
περιόδου. Στοιχείο που έχει μια «άλφα» αξία όταν αναζητά κανείς τις αιτίες για την 
ιδεολογία των σωμάτων ασφαλείας, πέραν του ρόλου τους στην καταστολή, όπως 
την ξέρουμε από τους κλασικούς του μαρξισμού-λενινισμού και τα έργα τους.

Αντί επιλόγου: ο Αναγκαστικός Νόμος 509

 Κάπως έτσι διαμορφώθηκε το τοπίο, λοιπόν, στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, 
δημιουργώντας ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες για να συνεχίσει η Αριστερά την πα-
ρακαταθήκη που είχε αφήσει το ΕΑΜ στα χρόνια της Αντίστασης και του Εμφυλίου. 
Μια Αριστερά που είχε να αντιμετωπίσει ένα Κράτος που είχε φροντίσει για την 
απομόνωσή της ήδη από τα χρόνια του Εμφυλίου, όταν και τα πογκρόμ εναντί-
ον κομμουνιστών και εαμικών αγωνιστών άρχισαν να καλύπτονται νομικά με τον 
Αμαγκαστικό Νόμο 509, που έθετε εκτός νόμου το ΚΚΕ, το ΕΑΜ και παρ’ αυτά ορ-
γανώσεις. Ο ΑΝ 509 υπήρξε η αρχή της διαμόρφωσης ενός σκληρά θωρακισμέ-
νου απέναντι σε «ανατρεπτικές» καταστάσεις κράτους, ενώ η μετέπειτα εισαγωγή 
του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων, που περιθωριοποιούσε κοινωνούς 
των κομμουνιστικών ιδεών (αποκλεισμός από σπουδές και εργασία) βάθαινε ακό-
μα περισσότερο τον αντικομμουνιστικό χαρακτήρα του. Ας μην ξεχνάμε, δε, πέραν 
της παρακαταθήκης του ΑΝ 509, το γεγονός πως η Ελλάδα υπήρξε η μόνη χώρα 
στην οποία οι συνεργάτες των Ναζί δεν τιμωρήθηκαν, αλλά βρήκαν καταφύγιο σε 
κατασταλτικούς μηχανισμούς και παρακρατικές οργανώσεις, με τους αντιστασια-
κούς να τιμωρούνται στη θέση τους. Μια εικόνα, αντανακλάσεις της οποίας βλέ-
πουμε στο ελληνικό κράτος και τους μηχανισμούς του έκτοτε σε πολλές φάσεις της 
νεότερης ελληνικής ιστορίας.
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του δηΜητρη Πουλιου

Από τον Ιανουάριο του 1947 και για τα επόμενα δύο χρόνια ο 
Ελληνικός Στρατός θα απομακρύνει περίπου 700,000 κατοίκους 
των ορεινών χωριών της βορειοδυτικής Μακεδονίας από τις 
εστίες τους, ιδιαίτερα στους νομούς Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς 
και Καστοριάς. Ο στόχος ήταν η απομόνωση του Δημοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) από τις βασικές πηγές στρατολόγησης 
και ανεφοδιασμού του. Η μετακίνηση αυτών των πληθυσμών 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και ίσως τα πιο καθοριστικά 
ζητήματα για την εξέλιξη του εμφυλίου πολέμου με αισθητά 
αποτελέσματα στο επίπεδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων 
και της καταστολής των φίλα προσκείμενων στους αντάρτες 
πληθυσμών. Οι διαστάσεις όμως αυτής της διαδικασίας 
ξεπερνούν το επίπεδο της καταστολής και του ελέγχου 
και έχουν να κάνουν με την γενικότερη συγκρότηση του 
μετεμφυλιακού κράτους

Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
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Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος της υπαίθρου και συ-
γκεκριμένα των ορεινών αγροτικών περιοχών. Οι πόλεις έμειναν μακριά από τα 
πεδία των συγκρούσεων για λόγους που έχουν να κάνουν με το συνολικό πλαίσιο 
των έκτακτων μέτρων και τις διώξεις της Αριστεράς. Ο ΔΣΕ στην πλειοψηφία του 
ήταν ένας επαναστατικός στρατός αγροτών με έντονες εξαρτήσεις από τις περιο-
χές που δρούσε στα ορεινά χωριά του Κιλκίς, της Πέλλας, της Καστοριάς και της 
Φλώρινας. 

Αυτό ήταν κάτι που το γνώριζε καλά ο Εθνικός Στρατός και οι σύμμαχοί 
του. Σε σημείωμα του Τμήματος Σχεδιάσεων και Επιχειρήσεων του Αμερικάνικου 
Στρατού για το Δεκέμβριο του 1948 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι “50,000 κομ-
μουνιστές ενταγμένοι σ’ ένα καλά οργανωμένο σύστημα πληροφοριών (υπήρχαν) 
σε κάθε χωριό. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι συμμορίτες της Αυτοάμυνας και συνιστούν 
τόσο μεγάλο κίνδυνο, όσο και οι ένοπλοι αντάρτες […] Είναι οι διοικητικές, πληρο-
φοριοδοτικές και εφοδιαστικές υπηρεσίες των αντάρτικων δυνάμεων”.  Ήδη από τα 
τέλη του 1946 το ελληνικό κράτος και ο στρατός εφάρμοζαν πολιτικές αποκλεισμού 
των περιοχών που φημολογούνταν ότι στήριζαν τους αντάρτες. Αρχικά μέσα από 
την τρομοκρατία, τις συλλήψεις και τους φόνους και πιο οργανωμένα μέσα από 
τον έλεγχο της βοήθειας, που σήμαινε στην πράξη ότι ολόκληρα χωριά μπορεί να 
έμεναν χωρίς τρόφιμα, με εμφανή τον κίνδυνο της ασιτίας. Σε πολλές περιπτώ-
σεις εφαρμόζονταν κι απαγορεύσεις κυκλοφορίας, υπό την επιβολή μονάδων του 
στρατού ή παραστρατιωτικών ομάδων. Το 1947 θα ξεκινήσουν οι πρώτες μετακι-
νήσεις πληθυσμών για λόγους “ασφαλείας”. Τον Ιανουάριο ο αριθμός των εκτοπι-
σμένων θα αγγίξει τις 19,000 ενώ τον Μάιο του 1949 υπολογίζεται ότι είχε φτάσει 
στις 684,000.

Η διαδικασία αυτή θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στον ΔΣΕ, που θα χάσει 
ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής του βάσης και μαζί με αυτήν πηγές τροφοδοσί-
ας, στρατολόγησης και πληροφοριών.   

Η τεράστια αυτή επιχείρηση μετακίνησης πληθυσμών ξεπερνάει όπως εί-
παμε τα όρια των επιχειρήσεων του στρατού. Ολόκληρες περιοχές κυριολεκτικά 
ερημώνονται, και ένα πλήθος κόσμου που υπολογίζεται περίπου στο 10% του τότε 
πληθυσμού της χώρας μεταφέρεται στην περιφέρεια των ελεγχόμενων από τις 
κυβερνητικές δυνάμεις αστικών κέντρων. Η διαχείριση αυτών των προσφυγι-
κών πληθυσμών έπρεπε να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί η στροφή 
τους προς την Αριστερά, γεγονός που απαιτούσε σημαντικά προνοιακά μέτρα. Η 
εξάρτηση αυτών των πληθυσμών από το κράτος για την κάλυψη των βασικών 
αναγκών επιβίωσης ήταν άλλωστε ολοκληρωτική. Το 1949 η υποστήριξη και η βο-
ήθεια προς τους λεγόμενους “ανταρτόπληκτους” θα φτάσει τα 300 δισεκατομμύρια 
δραχμές, πόσο λίγο χαμηλότερο από το 10% των συνολικών δημοσίων δαπανών 
(συμπεριλαμβανομένων και των πολεμικών). Αυτή η διαδικασία “υιοθέτησης” 
ενός τόσο μεγάλου μέρος του πληθυσμού από τον κρατικό μηχανισμό τον έκανε 
πιο αποτελεσματικό, όπως ακριβώς κι η εμπειρία απ’ τιςμάχες με τον ΔΣΕ βοήθη-
σαν στη συγκρότηση του Εθνικού Στρατού. Το σημαντικότερο είναι ότι δημιούρ-
γησαν νέες σχέσεις εξαρτήσης από το κράτος και αναδιοργάνωσαν τα δίκτυα των 
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προπολεμικών πελατειακών σχέσεων. Αποκλεισμός από αυτά τα δίκτυα σήμαινε 
στη πράξη πείνα και εξαθλίωση. 

Είναι δύσκολο να εξεταστεί επίσης η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα αυ-
τών των προνοιακών πολιτικών. Σίγουρα οι συνθήκες διαβιώσης των προσφύ-
γων ήταν κακές, αλλά ίσως όχι χειρότερες από τα χωριά τους που ήταν στο επί-
κεντρο των πολεμικών επιχειρήσεων για αρκετά χρόνια. Η πραγματικότητα είναι 
ότι τα ορεινά χωριά που εγκαταλείφθηκαν δε θα ανακάμψουν ποτέ, αυτό φαίνεται 
και από τα στοιχεία του επαναπατρισμού που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ παρά τα 
όσα υποστήριζε τότε η κυβέρνηση Τσαλδάρη. Τον Οκτώβριο του 1949, η τότε κυ-
βέρνηση Τσαλδάρη θα δηλώσει ότι 166,000 από τους 684,607 πρόσφυγες είχαν 
επαναπατριστεί και 225,000 θα επαναπατρίζονταν σύντομα. Βέβαια παρατηρητές 
θα επισημάνουν ότι σε χωριά όπως αυτά της Ηπείρου δεν είχε επιστρέψει ούτε ο 

Ξεριζωμένοι του εμφυλίου διαμένουν σε 
εσωχές στα τείχη του κάστρου των Ιωαννίνων  

Πρόσφυγες του εμφυλίου
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μίσος πληθυσμός. Άλλα και μετά τον επαναπατρισμό η ζωή στα διαλυμένα χωριά 
ήταν δύσκολη και πολλοί επέστρεφαν στις πόλεις όπου τουλάχιστον μπορούσαν 
να επιβιώσουν με την κρατική βοήθεια. Οι αλλαγές αυτές θα αποτυπωθούν και 
στον πληθυσμιακό χάρτη της χώρας που αναδιατάσσεται δραματικά ιδιαίτερα στις 
περιοχές που έλαβαν χώρα οι μετακινήσεις. Τη δεκαετία 1940-1950, ο πληθυσμός 
της πόλης της Κοζάνης θα αυξηθεί κατά 26%, των Ιωαννίνων κατά 48% και της 
Κόνιτσας κατά 61%, σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 1951. Αυτά σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο συρρίκνωσης του πληθυσμού λόγω του πολέμου, της κατοχής 
και του εμφυλίου.

Ασχέτως με την πλευρά από την οποία προσεγγίζεται, το ζήτημα της με-
τακίνησης των πληθυσμών των ορεινών περιοχών είναι από το σημαντικότερα 
θέματα που σχετίζονται με τον εμφύλιο. Οι διαστάσεις του είναι πολλαπλές και σχε-
τίζονται με την οικοδόμηση και συγκρότηση του μεταπολεμικού κρατικού μηχανι-
σμού και μια νέας “εθνικής αφήγησης”, μακριά από τα ιδεώδη του ΕΑΜ. Σε αυτό το 
πλαίσιο οι πολιτικές εδαφικότητας, δηλαδή η διαχείριση του χώρου μέσα από την 
διαχείριση των πληθυσμών από τους κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς 
καταστολής σε συνδυασμό με τις πολιτικές πρόνοιας και τον έλεγχο της διεθνούς 
βοήθειας, εντάσσονται στις γενικότερες πολιτικές απο-ΕΑΜοποίησης και οικοδό-
μησης του μεταπολεμικού κράτους σε νέες βάσεις.

Χωρικοί συγκεντρωμένοι λίγο πριν τον 
αναγκαστικό ξεριζωμό που τους επέβαλλε το 

ελληνικό κράτος
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τηΣ ιώανναΣ Καρδαρα

 «Παιδομάζωμα ή παιδοσώσιμο»; Αυτό το ερώτημα θα μπορούσε να αποτελεί σημείο αναφοράς και 
εκκίνησης γύρω από τη συζήτηση για μια ιδιαίτερα σκοτεινή πλευρά της περιόδου 1946 – 1949, του 
εμφυλίου πολέμου ή δεύτερου αντάρτικου. Από τη μία η μαζική μετακίνηση 30.000 περίπου παιδιών, 
από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, εκτός της χώρας, σε Ιδρύματα Πολιτικών Προσφύγων σε 
χώρες της χωρισμένης Ευρώπης του Ψυχρού Πολέμου και άλλα τόσα, από τον Κυβερνητικό στρατό 
και το στρατόπεδο των εθνικοφρόνων της Βασίλισσας Φρειδερίκης, σε «Παιδουπόλεις» που ίδρυσε 
αυτοπροσώπως η τελευταία.

 «ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ Η’ ΠΑΙΔΟΣΩΣΙΜΟ»;
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Σύμφωνα με στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους του Ιδρύματος της 
Βασιλικής Πρόνοιας και βρίσκονται στα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, 
τον Ιούλη του 1947, εγκαινιάστηκε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης η πρώτη «παι-
δούπολη», στην οποία κλείστηκαν 500 παιδιά. Στις αρχές του Σεπτέμβρη του ίδιου 
χρόνου εγκαινιάζονται τέσσερις νέες παιδουπόλεις σε Ιωάννινα, Λάρισα, Βόλο και 
Καβάλα. Το Γενάρη του 1948 σ’ ολόκληρη την Ελλάδα λειτουργούν 52 «παιδουπό-
λεις», στις οποίες έχουν «μαντρώσει» 18.000 παιδιά, όπου εφαρμόζεται το σύστημα 
της «πειθαρχημένης διαβίωσης». Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, τα παιδιά αντιμε-
τωπίζονται σαν στρατιώτες. Ο αριθμός αυτός των κρατούμενων-παιδιών, αυξάνε-
ται για να φτάσει αργότερα (γύρω στο 1949) στις 28.000. Ο αριθμός των παιδιών των 
παιδουπόλεων μέχρι το 1968 έφτασε τα 36.562.

Ο τίτλος του σχεδίου της φρίκης ήταν κομψός και αθώος: «Ειδικό Πρόγραμ-
μα Απομάκρυνσης Παιδιών». Το εγκληματικό σχέδιο της αρπαγής των παιδιών 
απ’ τις αγκαλιές των μανάδων τους εφαρμόστηκε ένα μήνα πριν την ίδρυση του 
Οργανισμού με την επωνυμία «Βασιλική Πρόνοια Επαρχιών Βορείου Ελλάδος», 
που είχε τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου. Συμπληρώθηκε, δε, 
με τη σύσταση Ερανικής Επιτροπής με την επωνυμία «Πρόνοια Βορείων Επαρχι-
ών Εράνων». Αργότερα, μετονομάστηκε «Βασιλική Πρόνοια». Αυτοί οι οργανισμοί 
λειτουργούσαν στο πλαίσιο του «Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος», που ξεκίνησε τη 
«δράση» του στις 25 του Μάη 1947. Το 1950 και μετά τη στρατιωτική ήττα του Δημο-
κρατικού Στρατού Ελλάδας, το Βασιλικό Ίδρυμα επιτρέπει την επιστροφή στα χω-
ριά τους «15.000 τροφίμων παιδουπόλεων, για ν’ αποτελέσουν τους πυρήνας του 
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού». Το ερώτημα όμως είναι τι απέγιναν τα υπόλοιπα 
- αφού τότε υπολογίζονταν σε 28.000;

Το παιδομάζωμα της Φρειδερίκης αποτελεί μέρος του γενικότερου σχε-
δίου, που είχαν καταστρώσει στην Αθήνα οι Αμερικανοί με εκτελεστές το Γενικό 
Επιτελείο Στρατού, που, μαζί με τη «μετακίνηση» του πληθυσμού των χωριών, 
αποσκοπούσε στην αποκοπή του ΔΣΕ απ’ τους κατοίκους, οι οποίοι βοηθούσαν τα 
τμήματα των ανταρτών με τρόφιμα. Πρωταρχικός όμως στόχος του βασιλικού και 
κυβερνητικού μηχανισμού ήταν ο εγκλεισμός των παιδιών σε στρατόπεδα για να 
τα μετατρέψουν σε γενίτσαρους και να τα στρέψουν ενάντια στους γονείς τους, που 
είχαν ενταχθεί στο ΔΣΕ και ανήκαν στο ΚΚΕ και γενικά στους αριστερούς.  Το βασι-
λικό ζεύγος με την ευλογία της κυβέρνησης επιχειρούσε αυτό που και η Χιτλερική 
προπαγάνδα προσπάθησε: Μια νέα γενιά, τυφλά υποταγμένη, χωρίς αμφισβήτηση 
και διεκδικήσεις. Ας σημειώσουμε εδώ ότι ακόμα και το χιτλερικό καθεστώς δεν 
προέβη σε παιδομαζώματα. Η χιτλερική παιδαγωγική έφθανε μέχρι τα σχολεία και 
τις ομάδες νέων. Δίκαια λοιπόν ο ελληνικός λαός μετονόμασε την Φρειδερίκη, από 
μητέρα του έθνους (που πρότεινε η ίδια και η αυλή της) σε «Φρείκη».

Απέναντι σε αυτή την απάνθρωπη κατάσταση ήρθαν να απαντήσουν ο Δη-
μοκρατικός Στρατός, το ΚΚΕ και η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση, οργα-
νώνοντας τη μεταφορά των παιδιών που κινδύνευαν απ’ τον πόλεμο, το ανελέητο 
κυνηγητό των «μπουραντάδων», τα «αναμορφωτήρια» της Φρειδερίκης. Με τη 
συγκατάθεση των γονιών τους - κι όπου δεν υπήρχαν, των στενότερων συγγε-
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νών - μεταφέρονταν τα παιδιά στις Σοσιαλιστικές, Λαϊκές Δημοκρατίες. Ήταν μια 
οργανωμένη προσπάθεια, υπο την εποπτεία κρατικών οργανώσεων των Λαϊκών 
Δημοκρατιών με στόχο να σωθούν τα παιδιά. Επρόκειτο για ένα παιδοσώσιμο, 
την ώρα που η μοναρχοφασιστική κυβέρνηση οργάνωνε το παιδομάζωμα. Για την 
δράση τους αυτή, οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού βρίσκονταν σε επαφή και 
με ειδική επιτροπή του ΟΗΕ.

Η κατάσταση που επικρατούσε από την άλλη μεριά στις παιδουπόλεις της 
Φρειδερίκης ήταν απαράδεκτη και απάνθρωπη. Δεν είναι τυχαίο ότι κανένα απ’ 
τα έγκλειστα παιδιά, όχι μόνο δεν πήγε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά δεν 
τέλειωσε καν τη δευτεροβάθμια. Ένας πολύ μικρός αριθμός κοριτσιών πήγε μέ-
χρι 2η ή 3η τάξη του Γυμνασίου. Μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις υπήρχαν και αυτές 
κάτω απ’ την προσωπική προσπάθεια και κόπο των ίδιων των παιδιών. Τα ήθελαν 
αμόρφωτα και ανίκανα ν’ αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, εύκολη λεία της 

Παιδιά αναχωρούν με τις μητέρες τους για τις 
Λαϊκές Δημοκρατίες
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Έπαρση σημαίας σε παιδούπολη της 
Φρειδερίκης

εργοδοσίας του Παπαστράτου και του Κεράνη. Όσα κορίτσια δεν επέστρεψαν στα 
χωριά τους κι αργότερα εγκαταστάθηκαν στις μεγαλουπόλεις, μετατράπηκαν σε 
φτηνή εργατική δύναμη στα μεγάλα υφαντουργεία και καπνεργοστάσια όπως αυτά 
των Ρετσίνα, Καρέλα, Σφαέλου, Λαναρά, Παπαστράτου και Κεράνη. Σε πολλές πε-
ριπτώσεις, οικογένειες της «υψηλής» κοινωνίας επισκέπτονταν τις παιδουπόλεις 
για να αγοράσουν, στην κυριολεξία, υπηρετικό προσωπικό. Ενώ πολλά παιδιά δό-
θηκαν παράνομα και με το αζημίωτο, φυσικά, σε υιοθεσία. Πολλά από τα παιδιά 
αυτά είχαν ήδη οικογένειες και συγγενείς εν ζωή. Τέλος, τα περιστατικά κακοποί-
ησης ανηλίκων και ξυλοδαρμών, είχαν και αυτά την θέση τους στον μακρύ κατά-
λογο της φρίκης των παιδουπόλεων.

Ασφαλώς όσο συνέβαιναν τα παραπάνω, τα «ιδρύματα» αυτά, αποτελού-
σαν μια άκρως κερδοφόρα επιχείρηση, όπου τα παιδιά χρησίμευαν ως τζάμπα 

Παιδουπόλεις της Φρειδερίκης - Διακρίνεται 
η επιγραφή Ζήτω ο Βασιλεύς - Καλώς ήλθες 

μανούλα μας

Παιδιά αναχωρούν με τις μητέρες τους για τις 
Λαϊκές Δημοκρατίες
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εργάτες. Σύμφωνα με τον απολογισμό δράσης για τη δεκαετία 1947 - 1957, τα κέρ-
δη του ιδρύματος «Βασιλική Πρόνοια Βορείου Ελλάδος» απ’ την εκμετάλλευση της 
υποχρεωτικής εργασίας των κοριτσιών των παιδουπόλεων ανέρχονταν σε πολλά 
εκατομμύρια δραχμές. Τα κέρδη αυτά προέρχονταν απ’ την πώληση 170.608 φο-
ρεμάτων, 90.936 πήχεων υφάσματος, όλα παραχθέντα από παιδιά! Στα 22 ταπη-
τουργεία - κιλιμοποιεία, όπου πάλι κορίτσια απ’ το παιδομάζωμα της Φρειδερίκης 
εργάζονταν χωρίς αμοιβή, κατασκευάστηκαν χιλιάδες χαλιά, που πουλήθηκαν 
στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό. Το 1968, τα ταπητουργεία της Φρειδερί-
κης έφθαναν τα 65.

Την κατάσταση, όμως, που επικρατούσε στα «αναμορφωτήρια» της Φρει-
δερίκης δεν μπορεί να την περιγράψει καλύτερα παρά ένα απ’ τα παιδιά. Να πώς 
την περιγράφει ο Γιώργος Χατζάτογλου, ένα απ’ τα παιδιά του παιδομαζώματος της 
Φρειδερίκης που οδηγήθηκε σε μια τέτοια παιδούπολη:

«Το στρατόπεδο είχε φρουρά και ήταν περιφραγμένο με συρματόπλεγμα 
4 μέτρα ύψος. Υπήρχαν παιδιά ηλικίας από 2 μέχρι 16 και 17 χρόνων, που έκλαι-
γαν γιατί είχαν με τη βία αποχωριστεί απ’ τους γονείς τους. Μέναμε σε τολ, που το 
καλοκαίρι οι λαμαρίνες τους καίγανε και το χειμώνα πάγωναν. Κοιμόμασταν σε 
σιδερένια κρεβάτια, σε τρεις σειρές και χωρισμένα κατά 25άδες. Με την άφιξή μας 
στο Καστρί, μας μοίρασαν στρατιωτικές φόρμες. Πρώτο μέλημά τους ήταν να μας 
στείλουν ιεροκήρυκα, να δημιουργήσουν κατηχητικά και στελέχη προσκόπων.

Θυμάμαι ότι σε όλους τους τοίχους ήταν ζωγραφισμένη μια μορφή ενός 
αγριανθρώπου γενειοφόρου με μια χατζάρα στο στόμα, που έσταζε αίμα, να αρπά-
ζει απ’ την αγκαλιά της μάνας το παιδί της. Επίσης, στους τοίχους υπήρχαν συνθή-
ματα για το έθνος και τη βασίλισσα Φρειδερίκη. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα γίνονταν η 
διαπαιδαγώγηση και η νουθέτηση για τη «μάνα μας» τη Βασίλισσα. Νύχτα - μέρα 
αυτά διαρκώς μας έλεγαν ...»

Οι νικητές του Εμφυλίου χρησιμοποίησαν (για προπαγανδιστικούς λόγους 
φυσικά) δύο όρους: «παιδοφύλαγμα» όσον αφορά τη συγκέντρωση των παιδιών 
στις παιδουπόλεις και «παιδομάζωμα» τις μεταφορές παιδιών στις λαϊκές δημο-
κρατίες. 

Οι παιδουπόλεις της Φρειδερίκης δεν ήταν «χαρούμενες κατασκηνώσεις», 
παρουσίαζαν όμως αρκετές ομοιότητες με τις εστίες Κοινωνικής Πρόνοιας (Auxilio 
Social) της φρανκικής Ισπανίας.

Από την άλλη στόχος του ΚΚΕ, όταν μετέφερε τα περίπου 25.000 παιδιά στις 
λαϊκές δημοκρατίες, δεν ήταν, όπως έλεγαν οι αντίπαλοί του, ο αφελληνισμός τους 
και η μετατροπή τους σε «κόκκινους γενίτσαρους» - για έναν πολύ απλό λόγο: οι 
γονείς των περισσότερων από εκείνα τα παιδιά ήταν ήδη αντάρτες του Δημοκρατι-
κού Στρατού. Το ότι τα παιδιά χρησιμοποιήθηκαν ως όμηροι προκειμένου οι γονείς 
τους να μη λιποτακτήσουν από τον Δημοκρατικό Στρατό είναι ένα επιχείρημα που 
χρησιμοποιούν ορισμένοι νεότεροι ιστορικοί. 

Επιπλέον πολλά παιδιά που πέρασαν από τις παιδουπόλεις της Φρειδερίκης 
αντιμετώπισαν μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα και πολλά  δυσκολεύτηκαν να 
ενταχθούν αργότερα στην κοινωνία. Όσα είχαν αριστερούς γονείς αντιμετωπίζο-
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νταν τουλάχιστον με καχυποψία κουβαλώντας ως «στίγμα» - ένα είδος, ας πούμε, 
προπατορικού αμαρτήματος - τις πολιτικές ιδέες και τη δράση των γονέων τους.

Σήμερα, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά του «παιδομαζώματος» βρί-
σκονται και πάλι στις ρίζες τους. Στους δικούς τους ανθρώπους, με την πατρίδα, τη 
γλώσσα, τον πολιτισμό και τις συνήθειες, άσβεστες. Από τα παιδιά του πραγματι-
κού παιδομαζώματος, που ξεκίνησε από το παλάτι, ο συντριπτικός τους αριθμός δε 
γνωρίζει ακόμα ότι υπήρξε θύμα αρπαγής και αγοραπωλησίας. Όσοι ανακάλυψαν 
την αλήθεια, ανακάλυψαν - για πρώτη, ίσως, φορά - και την Ελλάδα! Το λιγότερο 
που υποχρεούται προς αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους το σημερινό κράτος εί-
ναι να ρίξει άπλετο φως στην απίστευτη αυτή υπόθεση, να ανοίξει τα αρχεία των 
παράνομων υιοθεσιών από τα κολαστήρια της Φρειδερίκης, ώστε να μπορέσουν 
τα θύματα της εμφυλιακής λαίλαπας, έστω και την ύστατη ώρα, να ξαναενώσουν 
το χαμένο παρελθόν τους.Παιδιά στις παιδουπόλεις της Φρειδερίκης
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τηΣ ναταΣαΣ Κεφαλληνου

Το τέλος του εμφυλίου
Στις 27 Αύγουστο του 1949, μετά από τις συντονισμένες επιχειρήσεις των κυβερνητικών δυνάμεων στο 
Γράμμο και το Βίτσι ξεκίνησε η οργανωμένη αποχώρηση του ΔΣΕ με γενική κατεύθυνση την Αλβανία. 
Περίπου 73.000 άτομα πήραν το δρόμο της προσφυγιάς (55.881 μαχητές και 17.259 παιδιά). Μετά την 
αποχώρηση, οι μάχες περιορίστηκαν, μεταφερόμενες στα δυτικά. Πλέον, με το συσχετισμό δυνάμεων που 
είχε διαμορφωθεί, ήταν αδύνατη η συνέχιση του πολέμου από τον ΔΣΕ.
Η ήττα της Αριστεράς σηματοδότησε την επιβολή ενός καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης, το οποίο στόχευε 
στην αποπομπή των κομμουνιστών και της ηττημένης εαμικής Αριστεράς από το πολιτικό σκηνικό.

«ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΠΑΡΑ ΠΟΔΑ» 
OΙ ΑΝΤΑΡΤΟΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΣΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ 
ΕΜΦΥΛΙΟΥ
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Τα αιματηρά κατασταλτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν μετεμφυλιακά ενα-
ντίον της Αριστεράς παρουσιάστηκαν ως αναγκαία, με την πρόφαση ότι το ΚΚΕ 
συνέχιζε την «ανταρσία». Ωστόσο αυτοί οι φόβοι ήταν ανύπαρκτοι καθώς μέχρι 
το τέλος του 1949, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονταν ήταν κατά κύριο 
λόγο εκκαθαριστικές, από πλευράς του εθνικού στρατού, ενώ ακόμη και κάποιες 
μεμονωμένες, μικρής ισχύος επιχειρήσεις του ΔΣΕ σε απομακρυσμένες ορεινές 
εστίες (Ανατολική Μακεδονία, Έβρο) έληξαν τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου.

Παρ’ όλα αυτά, καθ’ όλη τη δεκαετία του 1950, το μετεμφυλιακό κράτος σε 
αγαστή συνεργασία με τον αμερικάνικο παράγοντα έκαναν αδιάκοπα λόγο για την 
ύπαρξη μιας διαρκούς απειλής αναζωπύρωσης του εμφυλίου, παρουσιάζοντας 
την ηγεσία του ΚΚΕ έτοιμη να αξιοποιήσει τους χιλιάδες πρόσφυγες που είχαν δι-
ασπαρθεί στην Ανατολική Ευρώπη.  

Μικρά παρτιζάνικα τμήματα σαν μέσο πίεσης για τον εκδημοκρατισμό 

Το τετελεσμένο της ήττας του ΔΣΕ επισφραγίστηκε πολιτικά, μονομερώς, με 
την απόφαση της 6ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ (Αλβανία, 9/10/1949).  Σε αυτή 
τονιζόταν: «Η ήττα μας στο Γράμμο - Βίτσι τον Αύγουστο του 1949 σημειώνει μια 
αλλαγή στην κατάσταση. (…) Η τακτική της συνέχισης οπωσδήποτε του ένοπλου 
αγώνα (...) θα έδινε τη δυνατότητα στον αντίπαλο να καταφέρει συντριπτικό χτύπη-
μα εναντίον (...) του λαϊκού επαναστατικού κινήματος». Το ίδιο κείμενο ανέφερε 
ότι ο ΔΣΕ δεν ηττήθηκε στρατιωτικά αλλά υποχώρησε, και ότι το ΚΚΕ επρόκειτο 
να αφήσει στη χώρα «μικρά παρτιζάνικα τμήματα, σαν μέσο πίεσης για όσο το δυ-
νατόν περισσότερο εκδημοκρατισμό της πολιτικής ζωής του τόπου (…) και σαν 
μορφή άμυνας».1

Η ύπαρξη μικρών ανταρτο-ομάδων επιβεβαιώνεται όχι μόνο από τις απο-
φάσεις των κομματικών οργάνων των ετών 1949-1951, αλλά και από τα ραδιοτη-
λεγραφήματα της ίδιας περιόδου που αντάλλασε η ηγεσία μαζί τους, μέσω ασυρ-
μάτων, τα οποία εντοπίσαμε στο αρχείο του ΚΚΕ που βρίσκεται στα ΑΣΚΙ. 

Λίγες μέρες μετά την απόφαση της 6ης Ολομέλειας, στις 16/10/1949, ο Δ. 
Παρτσαλίδης, ανακοίνωσε μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού «Ελεύθερη Ελλάδα» 
ότι ο ΔΣΕ σταματά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ωστόσο παρέμενε με το «όπλο 
παρά πόδα». Φράση, που μαζί με την ύπαρξη των ανταρτο-ομάδων, χρησιμοποι-
ήθηκε κατά κόρον από το μετεμφυλιακό καθεστώς ως άλλοθι για τη συνέχιση των 
μέτρων πολιτικού αποκλεισμού της Αριστεράς. 

Οι εξαγγελίες του ΚΚΕ γίνονταν σε μια περίοδο όπου στα ορεινά της χώ-
ρας βρίσκονταν αποκλεισμένες, ολόκληρες συγκροτημένες μονάδες του ΔΣΕ. Για 
τη φυγάδευση τους ανέλαβαν δράση συγκεκριμένες ανταρτοομάδες  με ακτίνα 
δράσης την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική / Ανατολική / Κεντρική Μακεδονία και 
τη Θράκη. Οι επιχειρήσεις αυτές έπρεπε να γίνονται ερήμην του αντιπάλου, χω-
ρίς στρατιωτική εμπλοκή. Εγχείρημα δύσκολο, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις 
συνέχιζαν τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, όπως αποκαλύπτουν 
τα ραδιοτηλεγραφήματα του 1949, οι ανταρτοομάδες υλοποίησαν με επιτυχία την 
αποστολή τους. 

Σταυρωμένος νεκρός αντάρτης του ΔΣΕ 
εκτίθεται στην πόλη της Χαλκίδας στις 5 
Νοέμβρη του 1949 δυο μήνες μετά το τέλος 
του εμφυλίου
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Πολιτικός ρόλος

Στις 18/05/1950, στην 7η Ολομέλεια, παρατηρείται στροφή στον τρόπο που 
αντιλαμβανόταν η ηγεσία του ΚΚΕ την αξιοποίηση των ανταρτο-ομάδων. Σε αυτές 
πλέον απέδιδαν το «έργο της αναδιοργάνωσης των λαϊκοδημοκρατικών δυνάμε-
ων», ενώ θα αναλάμβαναν και την καθοδήγηση «της ένοπλης πάλης της αγροτιάς 
ενάντια στην τρομοκρατία». Έτσι, οι ανταρτοομάδες για πρώτη φορά μετά την ήττα 
καλούνταν να αναλάβουν και πολιτικό ρόλο, χωρίς ωστόσο αυτός να περιγράφεται 
αναλυτικά. 

Ωστόσο, όπως φαίνεται από τα ραδιοτηλεγραφήματα τη διετία 1949-1951, οι 
εντολές που έπαιρναν οι ομάδες συνέχιζαν να αφορούν τη φυγάδευση μαχητών 
και αμάχων στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Ενδεικτικά καταγράφουμε εδώ 
ένα ραδιοτηλεγράφημα που τους στάλθηκε τον Απρίλη του 1950: «Πρώτον. Τα παι-
διά και τη γυναίκα του Σταυράκογλου να τα πάρετε και να τα προωθήσετε. Δεύτε-
ρο. Παρόμοιες περιπτώσεις που αφορούν άλλους μαχητές (…) μπορεί χωρίς να 
διακινδυνεύσετε να τους διευκολύνετε να περάσουν στο εξωτερικό».2

Χώροι υποδοχής «παρανόμων»

Από το 1950, οι ανταρτοομάδες μετατράπηκαν σε χώρους υποδοχής, βρα-
χυπρόθεσμης διαμονής και διευκόλυνσης για την είσοδο στις πόλεις παρανόμων 
στελεχών του κόμματος, που κατέφταναν από το εξωτερικό για να οργανώσουν 
τη δράση του παράνομου μηχανισμού του ΚΚΕ. Οι συγκεκριμένες ομάδες, κατα-
λαμβάνοντας γεωγραφικά σημεία, άνοιγαν κανάλια επικοινωνίας με τις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης, μέσω των οποίων αποστέλλονταν και παραλαμβάνονταν 
από το εξωτερικό άνθρωποι, τρόφιμα, ασύρματοι κ.λπ. 

Στην απόφαση του Πολιτικού Γραφείου στις 28/03/1951 βρίσκουμε μια 
εκτενή και λεπτομερειακή αναφορά στις ανταρτοομάδες, η οποία έμελλε να εί-
ναι η τελευταία. Αποτιμώντας τη μέχρι τότε δράση τους, η ηγεσία τους καταλογίζει 
αποτυχία στην ανασυγκρότηση των κομματικών οργανώσεων, και αδυναμία να 
«προσαρμοστούν στην καινούρια πολιτικο-στρατιωτική κατάσταση», με αποτέλε-
σμα σε «κάποιες περιοχές να μην μπορούν να σταθούν και να διαλυθούν» (Ήπει-
ρο, Θεσσαλία και Δυτ. Μακεδονία). Αντίθετα, οι ομάδες της Κεντρικής/Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης διασώθηκαν και ανέπτυξαν «διαφωτιστική δράση» (π.χ. 
συσκέψεις, είσοδος και παραμονή στα χωριά για πολλή λίγη ώρα, αποστολή ση-
μειωμάτων), χωρίς όμως αξιοσημείωτα αποτελέσματα3. Στόχος των εναπομεινά-
ντων ομάδων οριζόταν η σταθεροποίηση των κομματικών οργανώσεων (Θεσσα-
λονίκη, Καβάλα, Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Κιλκίς, Αλεξανδρούπολη), η 
συνεισφορά στην είσοδο και μόνιμη παραμονή κομματικών στελεχών στις πόλεις, 
η επέκταση των θέσεων τους σε Χαλκιδική, Παγγαίο 4. 

Οι τελευταίοι αντάρτες του ΔΣΕ που κατέβηκαν 
απ’ το βουνό ήταν οι Γ. Τζομπανάκης και 

Σ.Μπλαζάκης. Μέχρι το 1975 κρύβονταν στα 
Λευκά Όρη της Κρήτης.

Αναφορές:

1. Το ΚΚΕ: επίσημα κείμενα, τόμος 7ος, 1949-
1955, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1995, σ. 13.

2.Αρχείο ΚΚΕ, ΤΚ=7/48/125, ΑΣΚΙ

3.Το ΚΚΕ, ό.π., σ. 136-8.

4.Το ΚΚΕ, ό.π., σ. 138-9.
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Είναι αναγκαίο να σημειώσουμε ότι στα ραδιοτηλεγραφήματα δεν βρίσκου-
με καμία εντολή σχετική με στρατιωτικές επιχειρήσεις των ανταρτο-ομάδων. Επί-
σης πουθενά δεν γινόταν αναφορά στην αποστολή όπλων και στρατιωτικού εξο-
πλισμού προς αυτές, κάτι που επιβεβαιώνει ακόμη μια φορά ότι ο ρόλος τους ήταν 
αποκλειστικά αμυντικός. 

Η τελευταία απόφαση σχετικά με τις ανταρτοομάδες στα δημοσιευμένα ντο-
κουμέντα του ΚΚΕ χρονολογείται το 1951. Την ίδια χρονιά σταματά και η επικοινω-
νία μέσω ραδιοτηλεγραφημάτων. Όλα συνηγορούν ότι μετά τον Νοέμβρη του 1951 
η ηγεσία τις απέσυρε. 

Τον αμυντικό ρόλο που έπαιζαν οι ανταρτοομάδες τον γνώριζε πολύ καλά ο 
εθνικός στρατός που συνέχιζε τη δράση εναντίον τους και μετά τον εμφύλιο. Άρα 
θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι το αντι-κομμουνιστικό καθεστώς που δο-
μήθηκε μετεμφυλιακά δεν ήταν δυνατόν να εκλάβει ως πραγματική απειλή την 
ύπαρξή τους. Η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούσε το κράτος της Δεξιάς, ότι 
δηλαδή συνεχίζει τις διώξεις εναντίον της Αριστεράς γιατί και εκείνη «συνεχίζει 
την ανταρσία», ήταν αστήριχτη. Περισσότερο αποτέλεσε πρόφαση για τη μονομερή 
συνέχιση του εμφυλιοπολεμικού κλίματος.

Eπιπλέον βιβλιογραφία:

Βοντίτσιος-Γούσιας Γ., Οι αιτίες για τις ήττες, 
τη διάσπαση του ΚΚΕ και της ελληνικής 
Αριστεράς, τ. Β’,  εκδόσεις να υπηρετήσουμε 
το Λαό, Αθήνα, χ.χ.

Γιατρουδάκης Σ., 30 χρόνια προσφυγιά, 
Διογένης, χ.χ. 

Ιατρίδης Γ. (επιμ.) Η Ελλάδα στη δεκαετία 
1940-1950: ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, 
Αθήνα 1984

Λυμπεράτος, Μ. Π. Από το ΕΑΜ στην  ΕΔΑ, 
Η ραγδαία ανασυγκρότηση της ελληνικής 
Αριστεράς και οι μετεμφυλιακές πολιτικές 
αναγκαιότητες,  Στοχαστής, Αθήνα 2011

Μαργαρίτης Γ., Η ιστορία του ελληνικού 
Εμφυλίου πολέμου 1946-1949, τομ. 2ος, 
Βιβλιόραμα, Αθήνα
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του αλεΚου αναΓνώΣταΚη

«Οφείλουμε να δηλώσουμε στις κυβερνήσεις: ξέρουμε ότι 
είστε ένοπλη δύναμη, στραμμένη κατά του προλεταριάτου. 
Εμείς θα δράσουμε εναντίον σας ειρηνικά, εκεί όπου 
αυτό θα είναι για μας δυνατό, και ένοπλα, όταν αυτό γίνει 
αναπόφευκτο». Καρλ Μαρξ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Η 
ΤΕΡΑΤΩΔΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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Η αναμέτρηση με την Ιστορία

Η νεολαία, οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα όλοι όσοι αγωνίζονται στα κάθε είδους 
εργατικά και κομμουνιστικά εγχειρήματα, κατανοούν με ποικίλους τρόπους τη δι-
αμόρφωση μιας «νέας κατάστασης» που σημαδεύεται  από την εκτίναξη όλων των 
βασικών αντιθέσεων, δυσκολιών και εκρηκτικών υλικών δυνατοτήτων της σημε-
ρινής εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Δεν έρχονται αντιμέτωποι μόνο με την ανερχό-
μενη βαρβαρότητα, συναντώνται με την εύθραυστη και αντιφατική ριζοσπαστικό-
τητα που περιέχει η σύγχρονη εποχή. 

Μπροστά σε αυτή τη σύγχρονη «ιστορία» η συνείδηση των καταπιεζομένων 
τείνει αυθόρμητα να αναμετριέται  με την  «παράδοση» και την ιστορία της. 

Η επαναπροσέγγιση της ιστορίας από τη σκοπιά ενός σύγχρονου εργατικού 
ιστορικού πολιτισμού δεν μπορεί φυσικά παρά να υπερβαίνει τον οικονομισμό 
ακριβώς γιατί αναδεικνύει τον ουσιαστικό ιστορικό, πολιτιστικό και πολιτικό ρόλο 
της οικονομίας και των παραγωγικών σχέσεων. Και ταυτόχρονα δεν μπορεί παρά 
να υπερβαίνει τον αστικό θεωρητικισμό γιατί επαναπροσεγγίζει την αντικειμενική 
υλική βάση των κοινωνικών αντιθέσεων που «ωθούν» την ιστορία και αναδεικνύ-
ει την υλική επίδρασή της θεωρίας και της πολιτικής στη λύση των κοινωνικών 
αντιθέσεων.

Στα πλαίσια ανάμεσα σε δύο αλληλοσυνδεόμενες εποχές- όπως συμβαίνει 
τα χρόνια που περνάμε- όπου τα ιστορικά φαινόμενα δεν έχουν «αποκαλυφθεί» 
πλήρως, η εργατική, επαναστατική παρέμβαση στο παρόν  κρίνει καθοριστικά το 
μέλλον, φωτίζει και «ενεργοποιεί» το παρελθόν. 

Από αυτή την άποψη το «ποιος εμφύλιος ζει και επιδρά» μέσα στη σημερινή 
ιστορική βαθμίδα των συνολικών αντιθέσεων αποτελεί βασικό επίδικο ζήτημα για 
την ωρίμανση ή όχι ενός ανώτερου κύκλου ανάπτυξης του εργατικού και κομμου-
νιστικού κινήματος. 

Πάνω σε αυτή τη βάση το παρελθόν δεσμεύει, πάντα σχετικά, το παρόν και 
το μέλλον και ταυτόχρονα παραμένει ζωντανό σε αυτά.  

Εξ ου και το ανερχόμενο ενδιαφέρον που αφορά τη διπλή εργατοαγροτική 
επανάσταση στην Ελλάδα: την ΕΑΜική επανάσταση του 1942 – 1944 και τον ελλη-
νικό εμφύλιο της περιόδου 1946 -49. Σε αυτό το σημείωμα θα προσπαθήσουμε 
να δούμε στη βάση ποιων αξιών και ιδεολογημάτων αντιμετωπίστηκε ο εμφύλιος 
από τους κυβερνώντες.

Θα πρέπει εξαρχής να τονιστεί ότι μπορεί τα όπλα να σίγησαν τον Αύγου-
στο του  1949 στο Γράμμο, οι  ιδεολογικές όμως πυροβολαρχίες των νικητών 
δεν έπαυσαν να εκτοξεύουν συστηματικά ρητορικές οβίδες διαστρέβλωσης της 
ιστορίας.  Οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις, για πολλές δεκαετίες (περίπου ως τη 
δεκαετία του 1980) χαρακτήριζαν τον εμφύλιο πόλεμο επισήμως ως «συμμορι-
τοπόλεμο». Επιχειρήθηκε δηλαδή να επιβληθεί η άρνηση του εμφυλίου, ότι αυτό 
που συνέβη ήταν μια σύγκρουση του κράτους και της κυβέρνησης με συμμορίες. 

«Οι νικητές δεν μπορούσαν να αρκεστούν μόνο στον στρατιωτικό θρίαμβο. 
Χρειάζονταν και μια πολιτική νίκη, η οποία θα επισφράγιζε τη στρατιωτική… Μετά 
τη στρατιωτική συντριβή έπρεπε επιπλέον να διασφαλιστεί και η ολοκληρωτική 
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περιθωριοποίηση των ηττημένων»2.
Με τη λήξη του εμφυλίου επιχειρείται να συγκροτηθεί μια επίσημη ερμηνεία, 

απαραίτητη για τη δικαίωση των πολιτικών επιλογών των (στρατιωτικών) νικητών 
τόσο στον εμφύλιο όσο κυρίως στο παρόν και μέλλον. Γι αυτό το σκοπό προβάλ-
λεται «ο αντικομουνιστικός αγώνας» ως η αυτονόητη συνέχεια του ελληνοϊταλικού 
πολέμου 1940-1941 και των μεγάλων εθνικών αγώνων εναντίον των ξένων επι-
δρομέων. Θεσμοθετείται επίσης, το 1950, η 29η Αυγούστου 1949 ως εθνική εορτή, 
από δε το 1951 με Βασιλικό Διάταγμα, ως «ημέρα προσκυνήματος και δεήσεως 
υπέρ των πεσόντων καθ’ όλον τον αντικομμουνιστικόν αγώνα του Έθνους» και ως 
ημέρα εορτασμού της «πολεμικής αρετής των Ελλήνων». 

Σχεδίαζαν, η νέα επέτειος να αποκτήσει ευρύτερη αποδοχή, να αναδειχθεί 
ως εξίσου σημαντική με την 28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου. Γι αυτό και επί 
χρόνια το επίσημο κράτος γιόρταζε ανελλιπώς τη συντριβή των «κομμουνιστοσυμ-
μοριτών» στο Βίτσι-Γράμμο, την «εποποιία κατά του εαμοκομμουνισμού» των χω-
ροφυλάκων του Συντάγματος το Δεκέμβρη 1944. 

Ωστόσο η όλη επιδίωξη ξέφτισε. Η νέα «εθνική επέτειος» ξεθώριασε, από-
μεινε να γιορτάζεται από την ακροδεξιά, στις ημέρες μας από τη Χρυσή Αυγή και 
παρόμοιους. 

Γιατί απέτυχε; 
Ο ιστορικός Θ. Βερέμης το αποδίδει στην έλλειψη συνοχής και οράματος 

των τότε αστών πολιτικών: «Αναμφίβολα οι πολιτικοί που αποτέλεσαν το αντικο-
μουνιστικό στρατόπεδο του 1946-49 δεν υπήρξαν ηγέτες με ιδεολογική συνοχή και 
όραμα. Πολιτικοί όπως ο Κανελλόπουλος, ο Παπανδρέου, ο Καρτάλης και ακόμα 
και ο Πλαστήρας, δεν κατάφεραν παρά τις ικανότητες, την τιμιότητα και τη φαντασία 
που τους διέκρινε, να οικοδομήσουν μια ενιαία προοδευτική παράταξη»3. 

Η προσέγγιση αυτή δεν αντέχει σε κριτική. Τυφλωμένος από την …αντικει-
μενικότητα του αδυνατεί να δει πως το ξεθώριασμα των πολιτικών επιλογών των 
(στρατιωτικών) νικητών βρίσκεται αλλού.

Ο πρώτος λόγος είναι πως τα κομμουνιστικά κόμματα, η Αριστερά γενικά, 
έβγαιναν από τον πόλεμο  ενισχυμένα και με μεγάλο κύρος στο Λάο εξ αιτίας της 
πολιτικής τους, των θυσιών και των έμπρακτων κατακτήσεων στον αντιφασιστικό 
αγώνα. Ο ίδιος ο συνδυασμός της εθνικής απελευθέρωσης και μιας κοινωνικής αλ-
λαγής – στρατηγικά ανεπαρκής - που απαιτούσε όμως αντικειμενικά την κοινωνική 
επανάσταση ήταν αυτός ακριβώς που προσέδωσε στο τότε κομμουνιστικό κίνημα 
πρωτοφανή μαζικότητα και μαχητικότητα.

Μια στρατιωτική ήττα δεν ήταν επομένως ικανή να οδηγήσει το ελληνικό 
αριστερό και κομμουνιστικό κίνημα στο περιθώριο.

Ο δεύτερος λόγος είναι πως ο Δημοκρατικός Στρατός, τον Αύγουστο του 
1949, ηττήθηκε μεν αλλά δεν συντρίφτηκε, υποχώρησε συντεταγμένα δίχως να 
μπορεί πλέον συνεχίσει τον πόλεμο. Αυτή, η άξια μελέτης συγκλονιστική υποχώ-
ρηση, έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε στο έδαφος της Αλβανίας και των άλλων λαϊκών 
δημοκρατιών να φτάσουν συντεταγμένα όχι μόνο τμήματα του ΔΣΕ (25000 περί-
που ένοπλοι αντάρτες) αλλά και 3000 περίπου τραυματίες παρτιζάνοι καθώς και 

Δεκεμβριανά
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χιλιάδες πολίτες που υποστήριζαν τον αγώνα των ανταρτών και υποχρεώνονταν, 
λόγω των διώξεων του νικητή, να πάρουν το δρόμο της πολιτικής προσφυγιάς. 
55.881 αντάρτες και πολίτες, πέρασαν στις τότε Λαϊκές Δημοκρατίες: Ρουμανία: 
9.100, Τσεχοσλοβακία: 11.941, Πολωνία: 11.458, Ουγγαρία: 7.253, Βουλγαρία: 3.021, 
Γερμανία: 1.128 και Σοβιετική Ένωση: 11.9804.

Έχει επομένως απόλυτα δίκαιο ο ιστορικός Γ. Μαργαρίτης όταν γράφει: «Η 
πρόκληση τέτοιας έκτασης απωλειών στους επιτιθέμενους, σε συνδυασμό με την 
συγκροτημένη υποχώρηση των μονάδων του ΔΣΕ και τον μικρό αριθμό παραδο-
θέντων υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η τελευταία μάχη του ΔΣΕ δεν πιστοποίησε 
την καταστροφή του. Πιστοποίησε μόνο την αδυναμία συνέχισης του πολέμου με 
τέτοιο συσχετισμό δυνάμεων»5. Δεν είναι τυχαίο επομένως που σε λίγα χρόνια 
από τη λήξη του εμφυλίου το σύνολο των μελών της ΕΔΑ (η οποία ιδρύθηκε το 
1951 με πρωτοβουλία του ΚΚΕ),  ήταν 9.500, το 1964 ανέρχονται σε 46.500 και στα 
τέλη του 1966 σε 88.4586. Ούτε ήταν τυχαίο πως το 1958, εννιά μόλις χρόνια από τη 
λήξη του εμφύλιου η ΕΔΑ αναδεικνυόταν αξιωματική αντιπολίτευση.

Το ιδεολόγημα περί «συμμοριτοπόλεμου που βύθισε τη χώρα στο χάος και  
σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου έξωθεν» το οποίο κατοχύρωνε την εθνικοφροσύνη και 
προσδιόριζε την πολιτική ταυτότητα της αναδομημένης μεταπολεμικής Δεξιάς στην 
πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο, τελικά, δεν ηγεμόνευσε. Γι αυτό και στη συνέχεια 
συνοδεύεται - συμπληρώνεται με τη διακηρυγμένη πολιτική της λήθης, της ορι-
στικής, δηλαδή, τοποθέτησης του εμφυλίου πολέμου στο παρελθόν, αλλά με τις 
διακρίσεις σε βάρος Αριστερών και τις διώξεις τους παρούσες. 

Η «λήθη» ως πολιτικό πρόταγμα εντάσσεται μάλιστα στην πολιτική και της 
Δεξιάς και της Αριστεράς, για διαφορετικούς λόγους. Η «απώθηση» του εμφυλίου 
για την ΕΔΑ (και η αποσιώπηση του από το ΚΚΕ 7), η ανάδειξη, μεταπολεμικά του 
ΕΑΜικού αντιστασιακού παρελθόντος ως σταθερή αναφορά της Αριστεράς κρίθη-
καν, ως φαίνεται, απαραίτητα προκειμένου να εδραιώσει την κοινοβουλευτική της 
παρουσία. 

Έτσι η πολιτική της λήθης για ένα να μεγάλο διάστημα φαινόταν πως «έπια-
νε», ο εμφύλιος μετατρέπεται σε θέμα - ταμπού για την ελληνική κοινωνία.

Φαινόταν. 
Αλλά αν τα πράγματα είναι όπως φαίνονται τότε η επιστήμη θα ήταν αχρεί-

αστη.
Μεταπολεμικά, η κοινωνία  είχε όντως ανάγκη να αναστοχαστεί, η ίδια η 

Αριστερά και δη η κομμουνιστική να ανασυνταχτεί. 
Η ίδια όμως η κοινωνία «κατά την επιστροφή στην καθημερινότητα» έχει 

ανάγκη, καταρχήν, να ερμηνεύει τη διαμάχη, να κρίνει τους πολεμιστές της. 
Τα 340.000 παιδιά που υπολογίζεται ότι μετά το τέλος του πολέμου ήταν 

ορφανά και τα περίπου 40-60.000 παιδιά που μεταφέρθηκαν είτε στις ανατολικές 
χώρες είτε στα αναμορφωτήρια της Φρειδερίκης «ζούσαν και αναρωτιόντουσαν». 

Τα ιστορικά γεγονότα έρχονται και επανέρχονται κατά κύματα.
Για παράδειγμα, ο Γιάννης Ζέβγος (πραγματικό όνομα Γιάννης Ταλαγάνης), 

δάσκαλος, ιστορικός, Υπουργός Γεωργίας στην πρώτη μετακατοχική οικουμενική 

Αναφορές:

1.Κ. Μαρξ- Φ. Ένγκελς, Για τον αναρχισμό, 
εκδόσεις Καζάντζα, σελ. 270

2.Ελένη Πασχαλούδη, Μνήμη και λήθη του 
Εμφυλίου στο συλλογικό έργο Εμφύλιος, 
Πολιτισμικό Τραύμα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 
2013/  δημοσίευση στην εφημερίδα 
Καθημερινή, 22.12.2012

3.Θάνος Βερέμης, Εμφύλιος, μια ελληνική 
υπόθεση, εφημερίδα Καθημερινή, 16.12.2012

4.επίσημα κρατικά αλλά και στοιχεία του ΚΚΕ 
(Τρίτη Συνδιάσκεψη 10- 14.10.1950) 

5. Γιώργος Μαργαρίτης,  Ιστορία του 
Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946- 1949, 
εκδόσεις «Βιβλιόραμα», τόμος 2ος, σελ 552

6. Ιωάννα Παπαθανασίου, Όρια και δυναμική 
της ένταξης στην προδικτατορική ΕΔΑ, 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 
86 , 1995

7. Το ΚΚΕ από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 
και ως τη δεκαετία του 80 σταμάτησε, στην 
ουσία, να αναφέρεται στην πάλη του ΔΣΕ.
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κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου και ανώτατο στέλεχος του ΚΚΕ και του 
ΕΑΜ, δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του 1947. Ο φυσικός αυτουργός 
της δολοφονίας Χρήστος Βλάχος καταδικάστηκε το 1948 σε ποινή φυλάκισης μό-
λις 4 ετών. «Δραπέτευσε» από τη φυλακή και φυγαδεύτηκε στο Μπουένος Άιρες. 
Αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα. Σε συνέντευξη του, το 1981, στην εφημερίδα 
Ακρόπολις, αποκάλυψε: «Εγώ δούλευα για την ελληνική και τη συμμαχική αντικα-
τασκοπία, πολεμούσα τους κομμουνιστές και τους Τούρκους… Έτσι, εκτέλεσα και 
την εντολή που πήρα από τους ανωτέρους μου, να σκοτώσω τον Γιάννη Ζέβγο… 
Η πατρίδα κινδύνευε, έπρεπε να την καθαρίσω από τους κομμουνιστές. Και τον 
Σουλτάνο του ΚΚΕ (σ.σ. τον Ζαχαριάδη) έπρεπε να τον σκοτώσω»8.

Στο ένα εκατομμύριο βίαια μετατοπισμένους από τα ελληνικά χωριά του 
εμφυλίου, στον ελληνικό Λαό γενικότερα, τέτοια πολυάριθμα γεγονότα – μνήμες 
είναι παρόντα.

Ο εμφύλιος, παρά την επιθυμία για το αντίθετο, δεν μπορούσε να περιπέσει 
στη λήθη.

Εξάλλου το  ενδιαφέρον και η επιστροφή στην ιστορία  έχει να κάνει κυρίως 
με αυτά που έρχονται. Με την ανερχόμενη βαρβαρότητα, την εύθραυστη και αντι-
φατική ριζοσπαστικότητα, την κρισιμότητα ενός ρευστού  κόσμου που περιέχει η  
σύγχρονη εποχή. 

Έτσι ο Εμφύλιος, βουβός και ανομολόγητος, παρά τις δραματικές αλλαγές 
που έχουν συντελεστεί στην ελληνική κοινωνία, εξακολουθεί, σε ένα - υπό διε-
ρεύνηση – βαθμό, να αποτυπώνει την παρουσία του στην άδηλη καθημερινότητα, 
στη σχηματοποίηση στάσεων και  συμπεριφορών. 

Η σύγχρονη Διαμάχη

Μετά το 2000 και ιδιαίτερα με την κρίση, εξ αιτίας της όξυνσης του κοινω-
νικού ζητήματος, αποκαλύπτουν το κρυμμένο ενδιαφέρον για τον εμφύλιο τα αφι-
ερώματα στον τύπο, τα ντοκιμαντέρ, απομνημονεύματα, αφηγήματα, ημερολόγια, 
ντοκουμέντα, φωτογραφικά λευκώματα, οι βιογραφίες,  οι συνεντεύξεις.

Η σύγχρονη διαμάχη, μαζί με τα παλιά επιχειρήματα που τα επαναλαμβά-
νουν σύγχρονα νεοναζιστικά μορφώματα και ακροδεξιοί 9, αποκτά καινούρια χα-
ρακτηριστικά καθώς η αστική προσέγγιση της Ιστορίας του εμφυλίου εκσυγχρονί-
ζεται.

Στην ουσία επιχειρείται μια ριζική ανασκευή των ίδιων των ιστορικών γε-
γονότων.

Ένα από τα ζητήματα της σύγχρονης διαμάχης είναι η χρονολόγηση του εμ-
φυλίου. Υποστηρίζουν (Καλύβας, Μαραντζίδης κ.α.) πως ο εμφύλιος δεν άρχισε το 
1946 αλλά από το 1943 και εξελίσσεται σε τρεις φάσεις: 1943-1944 που είναι ο εμ-
φύλιος μεταξύ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και κυρίως ταγμάτων ασφαλείας, ένα δεύτερο εμφύλιο 
πόλεμο που είναι τα Δεκεμβριανά, κι έναν τρίτο εμφύλιο που είναι ο πόλεμος του 
1946-1949. 

Προωθούν έτσι μια μεταμοντέρνα αντίληψη για την ιστορία περί των ισοδύ-
ναμων διαδοχικών ιστορικών γεγονότων που δεν συνθέτουν δυο τελικά αντίπα-
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Μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ χορεύουν 
στα βουνά της Ελεύθερης Ελλάδας

λες στρατηγικές και αντιμαχόμενα συμφέροντα.
Κάθε σύγκρουση όμως είναι διαφορετική από την άλλη. 
Οι εσωτερικές συγκρούσεις στην ΕΑΜική περίοδο ‘43 – ‘44 είναι εντελώς 

διαφορετικές και σε ένταση και σε περιεχόμενο, με τους βομβαρδισμούς των εγ-
γλέζων το ‘44, τις ναπάλμ και το αλά ναζί στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μακρο-
νήσου των εθνικοφρόνων Ελλήνων και των Αμερικάνων το ‘47 – ‘49 και σε καμιά 
περίπτωση δεν στοιχειοθετούν εμφύλια σύρραξη.

 Με τη μεταμοντέρνα αυτή χυδαιότητα αποδυναμώνουν το ρόλο, (επέμβαση 
με τανκς, στρατό και αεροπλάνα) των Εγγλέζων το 1944 – 47, περίοδο που χαρα-
κτηρίζεται ως η δεύτερη κατοχή. 

Αποσιωπούν επίσης το ρόλο των Αμερικάνων, τον οποίο άλλωστε  οι ίδιοι 
οι Αμερικάνοι δεν διστάζουν να διαλαλούν: «Διαλέξαμε την Ελλάδα (αλλά) και την 
Τουρκία, όχι γιατί χρειάζονται βοήθεια ή γιατί είναι λαμπρά υποδείγματα δημο-
κρατίας και ύπαρξης των τεσσάρων ελευθεριών, αλλά γιατί αποτελούν για μας 
τις στρατηγικές πύλες της Μαύρης θάλασσας και της καρδιάς της Σοβιετικής Ένω-
σης» (πρόεδρος Τρούμαν, «Νιου Γιορκ Χέραλντ Τρίμπιουν», 6 Απρίλη 1947).

Αφαιρούν – το κυριότερο – το κοινωνικό περιεχόμενο της ΕΑΜικής Αντί-
στασης αλλά και του εμφυλίου που ήταν διαφορετικό. 

8. Νατάσα Κεφαλληνού, Οι πολιτικές 
δολοφονίες στον Εμφύλιο: Οι περιπτώσεις 
Γιάννη Ζεβγού και Χρήστου Λαδά, 
πηγή: Natasakefallinou.blogspot.com ,  
αναρτήθηκε 19/03/2016

9. Ήλιος  Γιαννακάκης, Οι Έλληνες Θύματα του 
Κομμουνισμού στο συλλογικό έργο Η μαύρη 
Βίβλος του Κομμουνισμού, εκδόσεις Εστία, 
2013
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«Η αριστερά», σημειώνει ο Π. Βόγλης, καθηγητής κοινωνικής ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «σε μεγάλο βαθμό μεταπολεμικά βάσισε την πολιτική 
της ταυτότητα στη δεκαετία του ’40 και ειδικά στην αντίσταση. Ήταν, θα έλεγε κανέ-
νας, ο ιδρυτικός μύθος – δεν λέω μύθο με την έννοια του παραμυθιού- η ιδρυτική 
διακήρυξη. Άρα, πλήττοντας ακριβώς αυτό τον ιδρυτικό μύθο της αριστεράς για 
την εθνική αντίσταση, η αριστερά πλέον χάνει έδαφος, απονονομιμοποιείται, απα-
ξιώνεται»10.

Με την ίδια μεταμοντέρνα αντίληψη περί ισοδύναμων γεγονότων αντιμετω-
πίζουν και τη βία. Βία οι Γερμανοί, βία και οι ΕΑμίτες, βία οι ταγματασφαλίτες και οι 
συνεργάτες των γερμανών «βία και οι άλλοι».

«…Έχει πλέον φθάσει η στιγμή να ξεπεραστεί το μεγάλο αυτό ταμπού του 
μεταπολιτευτικού μύθου: η βία της Αριστεράς που εκδηλώθηκε στα δεκάδες ΕΑ-
Μικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, στους δρόμους της ομηρίας και μετά το τέλος 
των μαχών και η οποία πήρε μαζικές διαστάσεις ιδιαίτερα στη διάρκεια της Κατο-
χής (και όχι μόνο), προκαλώντας χιλιάδες θύματα, κυρίως άμαχους »11.

Και συνεχίζει ο Σ. Καλύβας : « H βία των Γερμανών μπορεί να μην προξενεί 
έκπληξη, αλλά πώς μπορεί να ερμηνευθεί το μέγεθος της βίας του EAM; Σε γενι-
κές γραμμές, οι πηγές τεκμηριώνουν μια λογική γενικών εκκαθαρίσεων που δεν 
μπορεί να φορτωθεί απλά στις πλάτες των Γερμανών.  Άλλωστε, στη Γαλλία και 
την Ιταλία, οι Γερμανοί διέπραξαν αντίστοιχες θηριωδίες, εκεί όμως οι αντιστασια-
κές οργανώσεις δεν απάντησαν με μαζικές σφαγές αμάχων Δεν υπάρχει, λοιπόν, 
καμία αμφιβολία για το μέγεθος και τη λογική της αριστερής βίας »12.

«Για να απαντήσει στο βασικό ερώτημα ποια πλευρά έφερε την τρομοκρατι-
κή βία, ο Καλύβας διαστρεβλώνει, αποσιωπά και προσαρμόζει συλλήβδην όλα τα 
δεδομένα με στόχο να σκηνοθετήσει την ενοχή της Αριστεράς, της Αντίστασης»13, 
σημειώνει ο ιστορικός Γιώργος Μαργαρίτης. Χαρακτηριστικό, συνεχίζει, είναι το 
συμπέρασμα του Καλύβα: «Η πρώτη συστηματική εκστρατεία δολοφονίας αμά-
χων στην Αργολίδα έλαβε χώρα («ξεκίνησε» στο αγγλικό κείμενο) τον Νοέμβριο 
του 1943: οργανώθηκε από το ΕΑΜ και όχι από τις δυνάμεις Κατοχής» !!!! 14

Επιχειρούν επίσης να ξεχαστεί η λαϊκή στήριξη του ντόπιου πληθυσμού στο 
Δημοκρατικό Στρατό, ο τρόπος του αρχικού εξοπλισμού του, που βασίστηκε αρ-
χικά σε επιθέσεις και ενέδρες σε αστυνομικά και στρατιωτικά τμήματα, παραποι-
ώντας τα δεδομένα και φορτώνοντας τη συγκρότηση του ΔΣ σε ξένο δάκτυλο στο 
όνομα της υπαρκτής βοήθειας από τις τότε σοσιαλιστικές χώρες: «Στο επίπεδο της 
στρατιωτικής βοήθειας, ο ΔΣΕ εξαρτήθηκε απόλυτα από την υλική υποστήριξη των 
ξένων συντρόφων του. Στην πραγματικότητα, μόνο χάρη σε αυτή την εξωτερική 
στήριξη έγινε δυνατή η έναρξη του Εμφυλίου από την πλευρά του ΚΚΕ»15.

Ενίοτε, όχι σπάνια, αερολογούν: «Η ένοπλη αναμέτρηση του εμφυλίου δεν 
ήταν προϊόν συνωμοσίας της Αριστεράς ή της Δεξιάς… Τον ελληνικό εμφύλιο δεν 
προκάλεσαν ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Σοβιετική Ένωση αλλά η αδυναμία της ελληνικής 
κυβέρνησης να επιβάλλει τον νόμο και να εξασφαλίσει την ισονομία και η άρνηση 
της ηγεσίας του ΚΚΕ να συνεργαστεί με τους πολιτικούς της αντιπάλους τους οποί-
ους περιφρονούσε…»16. Ποιά νομιμότητα και με τι περιεχόμενο, των εγγλέζων κα-
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τακτητών, των συνεργατών των γερμανών; 
Αυτή η τερατώδης παραποίηση της Ιστορίας στηρίζεται στην ουσία σε μετα-

φυσικές, αντιεπιστημονικές απόψεις.
Η τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)  αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης και διαπάλης που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.  
Ενδεικτικό του γενικότερου ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από τις προθέσεις 

προσέγγισής του, είναι ο τεράστιος όγκος της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας γι’ 
αυτή την περίοδο. 

Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τον εμφύλιο έγινε στην Κοπεγχάγη το 1984 
με τίτλο: «Conference on the Greek Civil War, 1945-1949». Τα πρακτικά αυτού του 
συνεδρίου εκδόθηκαν στα Αγγλικά από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης το 1987. 
Με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη λήξη του Εμφυλίου, στις 18-20 Απριλίου 
1999, συνήλθε στο King’s College του Λονδίνου νέο επιστημονικό συνέδριο, με 
τίτλο: «Domestic and International Aspects of the Greek Civil War». Στις 23-26 Σε-
πτεμβρίου 1999 συνήλθε στο Καρπενήσι επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: «Πτυχές 
του Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949», τα πρακτικά του οποίου εκδόθηκαν το Νοέμ-
βρη του 2000 από τις Εκδόσεις «Φιλίστωρ». 

Το ενδιαφέρον τη κοινής γνώμης (η «ζήτηση» για Ιστορία), που καταγρά-
φεται, αναφέρεται στην έρευνα της Καθημερινής στις 8 Φλεβάρη του ‘09, είναι ιδι-
αιτέρως υψηλό (7 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν ότι η ιστορία του εμφυλίου 
τους ενδιαφέρει «πολύ» ή «αρκετά»). Στην ίδια έρευνα το 32% των ερωτηθέντων 
δηλώνει πως θα έπαιρνε το μέρος της Αριστεράς αν ζούσε στον εμφύλιο και μόνο 
το 14% τη θέση της Δεξιάς. Το 39% δηλώνει πως δεν θα έπαιρνε μέρος και το 24% 
δεν απαντά. 

Για την αστική τάξη,  το παρελθόν που εισβάλλει στο παρόν δεν μπορεί να 
εξακολουθεί να έχει τη μορφή  που δίνει αυτή η εξαιρετικά προσεγμένη έρευνα. Η 
ιστορία πρέπει επομένως να ξαναγραφεί.

Η ιστορία όμως και για την Αριστερά πρέπει, με μια έννοια, να ξαναγραφεί 
με βάση τις υλικές, τις αντικειμενικές  ανάγκες του νέου προγράμματος. Σ’ αυτά τα 
πλαίσια η «επαναστατική πλευρά» της ιστορίας και ειδικά η ιστορική και διεθνής 
σημασία και επίδραση της ελληνικής επανάστασης, της νίκης, της αντιφατικής εξέ-
λιξης και της ήττας της, μπορεί να ενισχυθεί με νέο τρόπο, που θα «διαπαιδαγωγεί», 
θα εμπνέει, θα εξοπλίζει ποιοτικά ανώτερα και πλατύτερα τις άμεσες προσπάθειες 
της εργατικής πολιτικής. 

Φυσικά ο μετασχηματισμός του εμφυλίου (και του ΕΑΜ) σε υλική δύναμη 
του παρόντος και του μέλλοντος, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον «εμφύλιο 
απόλυτη σταθερά» της αστικής ιστορικής ερμηνείας ή τη διαρκή αβεβαιότητα, τις 
πολυποίκιλες δηλώσεις μετανοίας και τη δογματική ακινησία. 

Ο συνειδητός μετασχηματισμός του εμφυλίου σε προωθητική υλική δύνα-
μη και πηγή έμπνευσης δεν μπορεί παρά να αναδεικνύει τα αγωνιστικά, τα κριτικά, 
τα προωθητικά στοιχεία, που και οι ήττες συχνά προσφέρουν, για μια νέα επανα-
στατική «σχετική βεβαιότητα», ταυτότητα και αυτοπεποίθηση.

10. Πολυμέρης Βόγλης,  Ο εμφύλιος ήταν η 
μοναδική επανάσταση στη νεότερη ελληνική 
ιστορία  --συνέντευξη στην      Αγγελική 
Μπούμπουκα, πηγή: thecricket.gr , 
αναρτήθηκε στις 28/09/2015

11. Στάθης Ν. Καλύβας,  Εμφύλιος Πόλεμος 
(1943-1949): Το τέλος των μύθων, Περιοδικό 
Επιστήμη και Κοινωνία,  Τεύχος  11, 
Φθινόπωρο 2003

12. Στάθης Ν. Καλύβας ,  Αριστερή βία: μύθοι 
και πραγματικότητα, εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»,  
8-5-2004

13. Γιώργος Μαργαρίτης, Όταν η μελέτη της 
Ιστορίας γίνεται... κουτσομπολιό, εφημερίδα 
«ΤΑ ΝΕΑ»,  8-5-2004

14. Mark Mazower, Μετά τον Πόλεμο. Η 
ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους 
και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-    1960, 
μτφρ. Ειρήνη Θεοφυλακτοπούλου, Αθήνα, 
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2003

15. Νίκος Μαραντζίδης, Ο ελληνικός 
Εμφύλιος και το διεθνές κομμουνιστικό 
σύστημα, εφημερίδα Καθημερινή, 08.04.2012

16. Θάνος Bερέμης,  Εμφύλιος μια Ελληνική 
υπόθεση, εφημερίδα Καθημερινή, 16.12.2012

Eπιπλέον βιβλιογραφία: 

Νίκος Κυρίτσης, Δημοκρατικός Στρατός 
Ελλάδας, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2012

Γιώργος Μαργαρίτης, Ιστορία του Eλληνικού 
Eμφυλίου Πολέμου 1946- 1949, Βιβλιόραμα, 
Αθήνα 2000-2001

Βασίλης Λάζαρης, Πολιτική Ιστορία της 
Πάτρας, Αχαϊκές Eκδόσεις, Πάτρα 1989-1990

S.A. Resnick – R.D.Wolf, Ταξική Θεωρία και 
Ιστορία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005
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Του ΔηΜηΤρη ΓρηΓοροπουλου

Η σύγκρουση και η έκβαση του εμφυλίου πολέμου σπάνια ερμηνεύεται από την επιστημονική και 
ιστορικοϋλιστική σκοπιά, δηλαδή ως γενικευμένη ένοπλη μορφή της υπεροξυμμένης βασικής 
αντίθεσης. Ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός (λαοκρατία-λαϊκή δημοκρατία) που ενυπήρχε 
ως δευτερεύουσα τάση στον αντιφασιστικό – εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, μετά την ήττα και 
υποχώρηση των δυνάμεων κατοχής, κυριάρχησε αντικειμενικά, αφού ζητούμενο δεν ήταν 
πλέον η απελευθέρωση της χώρας, αλλά η κοινωνικό-πολιτική συγκρότησή της. Κυριάρχησε 
και υποκειμενικά, με την μορφή όμως αυθόρμητης ταξικής συνείδησης, αφού η ηγεσία του 
πολυκομματικού ΕΑΜ, αλλά και του ΚΚΕ, έμενε προσκολλημένη στη λαϊκόμετωπική θεωρία των 
σταδίων του 7ου συνεδρίου της Γ’ Διεθνούς, στη λογική της εθνικής συμμαχικής και στρατιωτικής 
ενότητας των συμφωνιών του Λιβάνου και της Καζέρτας, στη λογική της εθνικής κυβέρνησης και 
της ομαλής κοινοβουλευτικής εξέλιξης, δια της οποίας αυταπατάτο ότι θα κυριαρχούσε πολιτικά, 
λόγω της ευρείας ηγεμονίας της στις λαϊκές μάζες.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΗΝ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ.
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Η πάλη για την εξουσία στις μετακατοχικές συνθήκες, η δυναμική λύση του 
“ποιος-ποιόν;” ήταν αναπόφευκτη διότι οι εθνικοαπελευθερωτικές δυνάμεις, στις 
οποίες ηγεμόνευαν οι κομμουνιστές και οι σύμμαχοί τους, είχαν δημιουργήσει μια 
μορφή κράτους, είχαν συγκροτήσει ετοιμοπόλεμο στρατό, κοινωνικές δομές, μα-
ζικά κινήματα. Στις γραμμές τους αναπόφευκτα, κυριαρχούσε η δυναμική ολοκλή-
ρωσης των κατακτήσεων τους, και όχι της υποταγής στις αστικές πολιτικές δυνά-
μεις, απούσες κατά κανόνα από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Δυσχερής θα 
ήταν εκ των πραγμάτων, η συνεργασία πολιτικών δυνάμεων που εκπροσωπού-
σαν αντίπαλα κοινωνικά συμφέροντα και τάξεις, αντίθετη πολιτική και ιδεολογία, 
διαμετρικά αντίθετη στάση (εξαιρουμένης της μειοψηφικής πατριωτικής αστικής 
τάξης), έναντι των δυνάμεων του Άξονα. Από την άλλη, οι ιμπεριαλιστές και οι κοι-
νωνικοί και πολιτικοί σύμμαχοι τους στις απελευθερωμένες χώρες, έχοντας με 
τη συνεργεία της μεγαλοκρατικής ΕΣΣΔ προβεί στην αναδιανομή του κόσμου, δεν 
διακρίνονταν από δημοκρατική ευαισθησία σεβασμού του συσχετισμού δύναμης 
υπέρ των λαϊκών, απελευθερωτικών, επαναστατικών και αριστερών δυνάμεων. 
Θα κατέβαλλαν κάθε προσπάθεια, για να εξουδετερώσουν και να καταστείλουν το 
λαϊκό κίνημα, θα προέβαιναν ακόμη και σε στρατιωτικές επεμβάσεις, υποκίνηση 
εμφύλιων συγκρούσεων, στρατιωτικές δικτατορίες, για να διασώσουν τα στρατι-
ωτικά καθεστώτα και να εξυπηρετήσουν τα στρατηγικά τους συμφέροντα πάση 
θυσία. 

Όντως, αμέσως μετά τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και παρά 
τις συμφωνίες Γιάλτας και Πότσδαμ, η Ευρώπη και εν μέρει η Ασία έγιναν θέατρα 
ταξικής πάλης για την εξουσία και την επιβολή ή αποτίναξη του ιμπεριαλιστικού ζυ-
γού. Στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ανατράπηκαν τα καπιταλιστικά καθεστώ-
τα, χωρίς να παραγνωρίζεται η ισχυρή παρουσία του κόκκινου στρατού. Σε χώρες 
όπως η Γιουγκοσλαβία και η Αλβανία είχαν αναπτυχθεί πανίσχυρα απελευθε-
ρωτικά κινήματα ενώ μετά την εκδίωξη των δυνάμεων κατοχής, ανατράπηκε το 
καπιταλιστικό καθεστώς, χωρίς μάλιστα την επέμβαση σοβιετικών στρατευμάτων. 
Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου αναπτύχθηκαν τα ισχυρότερα απελευ-
θερωτικά κινήματα (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα), λόγω της ύπαρξης ισχυρής αστικής 
τάξης στις δύο πρώτες, και της υπαγωγής τους στη σφαίρα επιρροής του αμερι-
κάνικου και αγγλικού ιμπεριαλισμού, εγκαθιδρύθηκαν ισχυρά αστικά καθεστώτα 
με προσωρινή συμμετοχή και των κομμουνιστικών κομμάτων στην κυβερνητική 
εξουσία (του ελληνικού μέχρι τα Δεκεμβριανά, και του ιταλικού και γαλλικού μέχρι 
το 1947). Η διατήρηση του καπιταλιστικού καθεστώτος δεν συνεπάγεται μη διεκδί-
κηση της εξουσίας από τις λαϊκές επαναστατικές δυνάμεις. Εξάλλου στην Ελλάδα 
την τριετία 1946-1949 διεξήχθη αδυσώπητος εμφύλιος πόλεμος, ενώ σε Γαλλία 
και Ιταλία συγκροτήθηκαν πανίσχυρα κομμουνιστικά κόμματα και κινήματα, που 
διεκδικούσαν δια της κοινοβουλευτικής οδού, στον απόηχο της κατοχικής εθνικής 
ενότητας, συμμετοχή στην κυβερνητική εξουσία, διεκδίκηση που εκφυλίστηκε σε 
τυπικό ρεφορμισμό. Στη Γερμανία, η παρουσία σοβιετικών στρατευμάτων αλλά 
και η επανασυγκρότηση του γερμανικού κομμουνιστικού κόμματος, αποτέλεσαν 
τους βασικούς παράγοντες για τη δημιουργία της Λ.Δ. Γερμανίας. Στην Κίνα η 
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πάλη για την εξουσία μεταξύ των επαναστατικών δυνάμεων και των εθνικιστών 
του Τσιάνγκ Κάι Σεκ, έληξε με την εγκαθίδρυση της ΛΔ της Κίνας. Ενώ την ίδια 
περίοδο εγκαθιδρύθηκαν η  Λ.Δ. του Β. Βιετνάμ, και της Β. Κορέας. 

Επιβεβαιώνεται λοιπόν η μαρξιστική ιστορικοϋλιστική θέση ότι η ταξική 
πάλη στον παροξυσμό της θέτει θέμα εξουσίας για τη διατήρηση ή την κατάργη-
ση του κοινωνικοπολιτικού καθεστώτος, ανεξάρτητα από την έκβαση αυτής της 
πάλης. Σε τέτοιες συνθήκες, η ανάγκη όξυνσης της ταξικής πάλης για την εξουσία 
διαχέεται στο κίνημα, ακόμη και αν η ηγεσία του έχει πραγματοποιήσει κοντόφθαλ-
μο συμβιβασμό με την αστική τάξη. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση αγωνιστών, 
όπως ο Άρης Βελουχιώτης, που με σπάνια διορατικότητα, διέκρινε τους κινδύνους 
της συμμαχίας με τον αγγλικό ιμπεριαλισμό, την αναπόφευκτη μετατροπή του, αν 
δεν υπήρχε λαϊκή αντίδραση, σε νέο δυνάστη του ελληνικού λαού μετά την απο-
χώρηση των Γερμανών. Αλλά και στις συμφωνίες Λιβάνου Καζέρτας και Βάρ-
κιζας αντέδρασε, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την επαναστατική γραμμή στο 
κίνημα, με επισφράγισμα τον ηρωικό θάνατο του. 

Στη χώρα μας, ειδικά μετά την αποχώρηση των Γερμανών και πριν την 
έλευση των Άγγλων δεν υπήρξε απλώς επαναστατική κατάσταση, αλλά κενό εξου-
σίας, το οποίο de facto είχε ουσιαστικά καλύψει ο ΕΛΑΣ με τις τακτικές και εφεδρι-
κές στρατιωτικές του δυνάμεις, αλλά και με ένα πανίσχυρο μαζικό κίνημα. Από 
την άλλη, η αστική τάξη, σχεδόν αποσαθρωμένη, είχε συσπειρωθεί γύρω από την 
κυβέρνηση εθνικής ενότητας, υπό τον Γ. Παπανδρέου. Στον  στρατιωτικό τομέα, 
παρέτασσε τις δυνάμεις του Ιερού Λόχου, και της ταξιαρχίας του Ρίμινι, αλλά και 
τους ταγματασφαλίτες και ακροδεξιές οργανώσεις. Αν στο κρίσιμο αυτό διάστημα 
οι βασικές δυνάμεις του ΕΛΑΣ είχαν μεταφερθεί στην Αθήνα με τον βαρύ οπλισμό 
τους, η επανάσταση θα είχε επικρατήσει με μικρές αντιστάσεις. Βέβαια, και μετά 
από αυτές τις εξελίξεις, οι Άγγλοι μπορεί να επενέβαιναν δυναμικά, μπορεί και όχι. 
Απόλυτη βεβαιότητα για τη νίκη της επανάστασης δεν μπορεί να υπάρχει… Υπήρχε 
όμως μια εξαιρετικά ευνοϊκή κατάσταση, την οποία όχι μόνο οι επαναστάτες, αλλά 
και οι ταλαντευόμενες δυνάμεις δεν μπορούν να αγνοούν. 

Αλλά επαναστατικές συνθήκες, όχι εξίσου ευνοϊκές, υπήρχαν και τους 
πρώτους μήνες του 1946. Πριν από τις εκλογές στις 31 Μαρτίου, στις οποίες η 
μη-συμμετοχή του ΚΚΕ υπήρξε σαφώς βλαπτική, ενώ η συγκρότηση του κρατι-
κού μηχανισμού και του κυβερνητικού στρατού, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, οι 
οργανώσεις των αστικών κέντρων δεν είχαν συρρικνωθεί με τις μαζικές εξορίες 
και ενώ η μεγάλη πλειοψηφία του λαού, ήταν με το μέρος του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Το 
μαζικό όμως πέρασμα στην ένοπλη πάλη πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 1947, 
όταν οι συνθήκες αυτές είχαν σε μεγάλο βαθμό εκλείψει. Συμπέρασμα: Η διαπί-
στωση της επαναστατικής κατάστασης, πρέπει να γίνεται με άκρα αντικειμενικότη-
τα, χωρίς βουλησιαρχία αλλά και χωρίς ηττοπάθεια, ενώ το πέρασμα στην επανά-
σταση (στη φάση της αποφασιστικής αναμέτρησης) πρέπει να γίνει την κατάλληλη 
στιγμή, για να μην χάνεται το momentum της ευνοϊκής συγκυρίας. 

Για τον ελληνικό εμφύλιο (που στην ουσία συμπεριλαμβάνει και τα Δε-
κεμβριανά) έχει επικρατήσει συχνά η αντίληψη του “λάθους”: ότι δηλαδή κακώς 

Αντάρτες στο Γράμμο
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έγινε, δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες συνθήκες, ότι διαπράχτηκαν εγκληματικά 
λάθη της ηγεσίας, ότι είναι αποτέλεσμα των εκβιασμών των Άγγλων, του οργί-
ου λευκής τρομοκρατίας μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας, του αυταρχισμού και 
αντιδημοκρατισμού των κομμουνιστών, της αντίληψης τους για την πραξικοπημα-
τική κατάληψη της εξουσίας. Χρησιμοποιούνται  ακόμη σχηματικά δίπολα, όπως 
: “πατριώτης-προδότης”, “αγωνιστής-ατομιστής”, “δημοκράτης-φασίστας”, “προ-
οδευτικός-αντιδραστικός”, κ.α. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίληψης 
αποτελεί η μικροαστική αριστερά (όπως ιστορικά εκφράστηκε στην Ελλάδα από 
ΚΚΕ εσ, ΕΑΡ, ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ) η οποία θεωρεί ουτοπική την επανάσταση του 1944-
1949 απολυτοποιώντας τον αρνητικό συσχετισμό που δημιουργούνταν (συμφωνία 
Γιάλτας κ.α.) με την υπαγωγή της χώρας στον αγγλικό ιμπεριαλισμό. Το λάθος της 
άποψης αυτής, είναι ότι απολυτοποιεί την πλευρά του συσχετισμού, και δεν την 
εξετάζει εν συνόλω και συγκεκριμένα (στρατιωτική και κοινωνική δύναμη του 
κινήματος, ηθική υπεροχή, διεθνής υποστήριξη κ.α.). Χωρίς να παραβλέπεται η 
ισχύς του ιμπεριαλισμού, έχει επανειλημμένα αποδειχτεί στην ιστορική διαδικασία 
ότι κατώτερες οικονομικά και στρατιωτικά δυνάμεις κατίσχυσαν του υπέρτερου 

Πρωτοχρονιά του 1949 στο Καρπενήσι
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αντιπάλου, κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες (Κούβα, Βιετνάμ κ.α.)  
Αυτές τις αντιλήψεις διασπείρει η κυρίαρχη ιδεολογία, για να αμαυρώνει 

και να ακυρώνει το απελευθερωτικό όραμα της επανάστασης, αλλά και η Αρι-
στερά που είναι επιρρεπής στη λαθολογία. Είναι αντιλήψεις ψυχολογίζουσες, 
ηθικολογικές, προσωποληπτικές, αυθαίρετες και υποκειμενικές. Κινούνται στον 
χώρο του εποικοδομήματος χωρίς άρθρωση με την υλικότητα των φαινομένων. 
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί υπέρμετρη τάση ιστορικών μονο-
γραφιών. Χρήσιμες μεν, αλλά όταν απολυτοποιείται το μερικό και ιστορικό, και πε-
ριθωριοποιείται το γενικό και λογικό, δυσχεραίνεται η πρόσβαση στην ουσία των 
ιστορικών φαινομένων. Τα λάθη, τα στερεότυπα, οι μονομέρειες, που αναφέρθη-
καν αναφορικά με την επανάσταση 1944-1949, λιγότερο ή περισσότερο, ισχύουν. 
Αλλά και όταν ισχύουν, ισχύουν ως επιμέρους πλευρές, χωρίς να αντανακλούν 
την ουσία, του φαινομένου της επανάστασης. Επομένως, η επιστημονική προσέγ-
γιση, αξιολόγηση και αξιοποίηση δεν γίνεται βάσει επιμέρους αντιλήψεων αντικει-
μενικών ή όχι, αλλά βάσει της ουσίας του επαναστατικού φαινομένου. Ήτοι, βάση 
της έννοιας νόμου-τάσης που διέπει τα σύνθετα κοινωνικά φαινόμενα. Τον χαρα-
κτήρα δηλαδή της επανάστασης ως κύριας δυνατότητας αρθρωμένης με πλήθος 
άλλων φαινομένων, που από δυνατότητα μετατρέπεται σε πραγματικότητα, υπό 
συγκεκριμένους όρους (αντικειμενικούς-υποκειμενικούς).

Η επανάσταση αξιολογείται ως θετικό και αναπόφευκτο, εγχείρημα για την 
υπέρβαση εκμεταλλευτικών και ιστορικά ξεπερασμένων κοινωνιών, και την με-
τάβαση σε ανώτερες και μη εκμεταλλευτικές κοινωνίες. Επιπλέον, η σοσιαλιστική 
επανάσταση, κρίνεται με γνώμονα τη σωστή και έγκαιρη, εκτίμηση και αξιοποίηση 
της επαναστατικής κατάστασης, τον λαϊκό, δημοκρατικό χαρακτήρα της, εφόσον 
προϋποθέτει ως υποκείμενο την πλειοψηφία της εργατικής τάξης και των λαϊκών 
στρωμάτων. Κριτήριο, ακόμη, αποτελεί η μικρότερη δυνατή προσφυγή στη βία, 
ανάλογα με την αναπόφευκτη αντίδραση της αστικής τάξης, και η πραγματοποίηση 
των αναγκαίων για τον σοσιαλισμό αλλαγών. 

Βάσει αυτών των κριτηρίων η ελληνική-σοσιαλιστική επανάσταση, κρίνεται 
θετική ως εγχείρημα υπέρβασης της εκμετάλλευσης, της κοινωνικής αδικίας, του 
αυταρχισμού και της εξάρτησης. Ήταν ρεαλιστική αφού υπήρχαν οι αντικειμενικοί 
και κυρίως οι υποκειμενικοί όροι της επανάστασης. Γιατί παρά τις απαράδεκτες 
συνθήκες του Λιβάνου και της Καζέρτας, ιδίως τη στιγμή της αποχώρησης των 
Γερμανών και προ της εισβολής των Άγγλων ιμπεριαλιστών είχε διαμορφωθεί 
εξαιρετικά πρόσφορη και διαχειρίσιμη επαναστατική κατάσταση. Τέλος η Επα-
νάσταση αυτή ήταν αποδεδειγμένα μια κίνηση από το κατώτερο στο ανώτερο, 
από το συντηρητικό στο προοδευτικό, όπως ήδη έμπρακτα είχε αποδειχτεί με τον 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, σε αντιδιαστολή με τον αστικό οικονομικό και πο-
λιτικό κόσμο, που απείχε ή συνεργαζόταν με τους κατακτητές. Και επίσης όπως 
είχε αποδειχτεί, με τις προοδευτικές αναδιαρθρώσεις οικονομικές, κοινωνικές, 
πολιτικές και πολιτιστικές τις οποίες είχε θεσπίσει το ΕΑΜ στην απελευθερωμένη 
Ελλάδα.

Αντάρτισσα του ΔΣΕ στο Γράμμο

Σημείωση:

Η συμμετοχή των γυναικών στο 

Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας ήταν πολύ 

υψηλή.  Από 12-15% το 1948, οι γυναίκες  

έφτασαν να αποτελούν το 25-30% των 

μάχιμων δυνάμεων του ΔΣΕ το 1949, όταν 

οι εφεδρείες του είχαν αρχίσει πλέον να 

εξαντλούνται. Με αντίστοιχα υψηλό αριθμό 

αυξήθηκαν και οι γυναίκες αξιωματικοί, οι 

οποίες διοικούσαν μάχιμες μονάδες, ενώ 

εκδίδονταν και γυναικείες εφημερίδες, όπως 

η Μαχήτρια, η Αγωνίστρια και η Παρτιζάνα.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι στους 

κόλπους του ΚΚΕ και του ΔΣΕ ιδρύεται 

στις 25 Οκτωβρίου 1948 η Πανελλαδική 

Δημοκρατική Οργάνωση Γυναικών 

με πρόεδρο στην αρχή τη Χρύσα 

Χατζηβασιλείου και στη συνέχεια τη Ρούλα 

Κουκούλου.  Πρόκειται για την πρώτη 

αμιγώς γυναικεία οργάνωση του κόμματος.
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τηΣ ΚιΚηΣ ΜΠαρΜΠαΒαΣιλοΓλου

Μιλώντας για την περίοδο του εμφυλίου και την αποτύπωσή της στον κινηματογράφο, 
αναπόφευκτα το πρώτο πρόσωπο που έρχεται στο μυαλό μας είναι ο Θόδωρος 
Αγγελόπουλος. Και αυτό γιατί, ήταν ο πρώτος Έλληνας σκηνοθέτης, που πήρε ξεκάθαρη θέση 
για την περίοδο και με μια ποιητική ματιά, μέσα από το έργο του προσπάθησε  να μιλήσει για 
τους «ηττημένους», δίνοντας μας μερικά αριστουργήματα όπως «ο Θίασος», «Οι Κυνηγοί» και 
το «Ταξίδι στα Κύθηρα». 
Σκοπός όμως του άρθρου είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονοι σκηνοθέτες 
προσεγγίζουν την ιστορία του Εμφυλίου και τη σκοπιά απ’ την οποία επιλέγουν να την 
αφηγηθούν.

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
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Ο κινηματογράφος πλάθει και αφηγείται ιστορίες, τις οποίες  αναδιαμορφώ-
νει και πολλές φορές τις καθιστά πιο εύληπτες, καθώς μέσα από μικρές αφηγήσεις 
παρουσιάζει μια ιστορική περίοδο.  Μπορεί όμως και πολύ εύκολα να «δημιουρ-
γήσει» συλλογική μνήμη  υποστηρίζοντας την πλοκή μιας ταινίας ως τεκμηριωμέ-
νη 1. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί κοινή παραδοχή ότι, οι ταινίες που εξετάζουν την 
χρονική περίοδο του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου, λιγοστεύουν. Δεν εννοούμε 
απαραίτητα ότι δεν κυκλοφορούν πλέον ταινίες ή και ντοκιμαντέρ με θέμα τους 
τον Εμφύλιο, στην πραγματικότητα όμως απλά χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο ως backround για τα τεκταινόμενα. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορία 
αποσιωπάται; Ή μήπως οι σκηνοθέτες δεν ενδιαφέρονται για τις «μεγάλες 

αφηγήσεις» -σε μια περίοδο που στον χώρο της τέχνης κυριαρχεί ο μεταμο-

ντερνισμός- και επικεντρώνονται σε πιο «επιφανειακά» ζητήματα; Όπως και να 
έχει η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. 

Η αλήθεια είναι ότι οι ταινίες που αφορούν τον Ελληνικό εμφύλιο από το 
1954 μέχρι και σήμερα είναι αριθμητικά πολύ λίγες. Τα χρόνια μέχρι και τη μετα-
πολίτευση, δηλαδή τις αρχές της δεκαετίας του ’70, χαρακτηρίζονται στον κινημα-
τογράφο ως μια περίοδος βαθιάς σιωπής. Δεν υπάρχουν ταινίες που να μιλούν 
για τα ταραγμένα χρόνια του 46-49 , καθώς οι πληγές είναι ακόμα νωπές ενώ 
στην επταετία όλα αποσιωπούνται. Η «έκρηξη δημιουργίας» ξεκίνησε επίσημα 
με την πτώση της χούντας. Αρχίζουν και στον κινηματογράφο (όπως και σε όλες 
της μορφές τέχνης), παραγωγές ταινιών από σκηνοθέτες που αντικατοπτρίζουν τη 
συλλογική μνήμη της Αριστεράς για τον Εμφύλιο.2 Σκηνοθέτες που επιλέγουν να 
ζωντανέψουν τη μνήμη για να προβληματίσουν και να διδάξουν, να αναζητήσουν 
τις αιτίες της ήττας (Ο Θίασος, Οι Κυνηγοί, Ταξίδι στα Κύθηρα, Η Κάθοδος των Εννέα,  
Happy Day, Τα Πέτρινα Χρόνια κ.α.).

Πως όμως μετά από αυτές τις σπουδαίες και αμιγώς πολιτικές- διδακτι-

κές ταινίες, με έντονο το διδακτικό στοιχείο του Μπρεχτ,3 φτάσαμε στο σήμερα 

όπου το πολιτικό υπόβαθρο  στις ταινίες σχεδόν δεν υπάρχει;
Σαφέστατα, καταλυτικό ρόλο στην ποιοτική έκπτωση των παραγωγών, έχει 

παίξει η κρίση. Πόσο μάλλον, όταν μιλάμε για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Γιατί και η 
πολιτιστική παραγωγή λειτουργεί με τον τρόπο μιας συμβολικής οικονομίας, όπου 
τα πολιτιστικά αγαθά είναι τα συμβολικά εμπορεύματα και η εξάρτηση από την αγο-
ρά δημιουργεί ιεραρχήσεις που προφανώς επηρεάζουν και το πολιτιστικό πεδίο.

Ταυτόχρονα, είναι αλήθεια πως, συνολικά, σε όλες τις μορφές τέχνης –και 
ιδιαίτερα στον κινηματογράφο και το θέατρο- παρατηρείται έντονη έλλειψη ενδια-
φέροντος για οτιδήποτε δυσνόητο (αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι) από 
τα μέσα της δεκαετίας του ’90.  Μια εποχή που στην Ελλάδα υπάρχει σε κάθε σπίτι 
τηλεόραση να «ψυχαγωγεί» το κοινό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
μεγαλύτερη κρίση στις μη εμπορευματοποιημένες μορφές τέχνης, τις οποίες έμει-
νε να παρ-ακολουθεί πλέον ένα σταθερό και μυημένο κοινό, χωρίς ο κόσμος να 
τις στηρίζει μαζικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την αλλαγή της ζήτησης του 
κοινού από τις πρώτες μετεμφυλιακές δεκαετίες, αποτελούν οι ταινίες του Αγγελό-
πουλου όπου (και μόνο αριθμητικά αν το εξετάσουμε), έκοψαν μεγαλύτερο αριθμό 

Σκηνή απ’ την ταινία Οι Κυνηγοί του 
Θόδωρου Αγγελόπουλου
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εισιτηρίων από πολλές σημερινές ταινίες που θεωρούνται πετυχημένες.
Αυτές οι ταινίες λοιπόν συμβολίζουν ακόμα και σήμερα τον ιστορικά κυ-

ρίαρχο τρόπο της διαφοράς. Στη σημερινή περίοδο σε μία χώρα όπου τα έργα 

τέχνης είναι παραδομένα στον βωμό παραγωγής της ομοιότητας είναι φυσικό 
και επόμενο να προσεγγίζεται το θέμα του εμφυλίου περισσότερο ατομικά και με 
επίκεντρο τα ανθρώπινα συναισθήματα. Προσπαθούν δηλαδή να προβάλλουν 
ένα -τέτοιου βάθους- θέμα αποστειρωμένο πολιτικά, υπερθεματίζοντας το «κακό» 
μιας εμφύλιας σύρραξης για την ανθρώπινη ύπαρξη, άσχετα με την ιδεολογία στην 
οποία πιστεύει. 

Γι αυτό το λόγο, θα εξετάσουμε κάποιες ταινίες που είναι κυρίως ανθρωπο-
κεντρικές και προσπαθούν να αποσιωπήσουν το ιδεολογικό- πολιτικό βάρος και 
βάθος του Εμφυλίου.

Στην ταινία «Βασιλική»(1997) του Βαγγέλη Σεντάρη, παρακολουθούμε τις 
δυσκολίες που αναπτύσσονται στις ανθρώπινες σχέσεις και μετά το τέλος του πο-
λέμου. Η πολιτική/ιδεολογία υπάρχει μόνο για να χωρίσει και να στιγματίσει την 
μετέπειτα ζωή των δύο ηρώων. Αντιμετωπίζεται, εν τέλει, ως πρόβλημα καθώς 
οι «συμμορίτες» καλούνται να ζήσουν σε μια κατάσταση συνεχούς καταδίωξης. 
Η ταινία προσπαθεί να παρουσιάσει με πολύ ζοφερό τρόπο τη μάχη που δίνουν 
δύο άνθρωποι καθώς δεν έχουν μέλλον όσο τους κυνηγά το παρελθόν. Ο αγώνας 
τους ενάντια σε κάθε κοινωνικό και πολιτικό εμπόδιο, αποτυπώνει επί της ουσίας, 
το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε στην χώρα μετά τον 
Εμφύλιο. Έναν πόλεμο καταστροφικό για τις ανθρώπινες σχέσεις όχι μόνο κατά τη 
διάρκειά του αλλά και στις ερχόμενες δεκαετίες.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την ταινία Βασιλική, κυκλοφορεί η ταινία Πανδώρα 
το 2006 του Γιώργου Σταμπουλόπουλου, όπου μας μεταφέρει στην μετεμφυλια-
κή Ελλάδα. Μέσα από τις εικόνες και την παράδοση μιας μικρής κοινωνίας μας 
παρουσιάζει τη δυσκολία προσαρμογής των ανθρώπων, ακόμα και χρόνια μετά 
τη λήξη του πολέμου, στα νέα δεδομένα. Η Ευρώπη προσπαθεί να συνέλθει από 
έναν καταστροφικό πόλεμο και η Ελλάδα από έναν «εθνικό διχασμό». Ο σκηνοθέ-
της μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις των ηρώων, δείχνει την έντονη προσπά-
θεια «εκσυγχρονισμού» της επαρχιακής Ελλάδας. Καθώς επίσης, καταγγέλλει την 
Αμερική που, σαν νέα Πανδώρα, φέρνει το σχέδιο Μάρσαλ. Μια ενδιαφέρουσα 
ιστορία είναι αυτή του πρωταγωνιστή όπου, ακόμα και μετά τη λήξη του πολέμου, 
φέρεται να είναι «στιγματισμένος», γεγονός που τον εμποδίζει στις σχέσεις του με 
τους συνανθρώπους του (σαν ένας άλλος Σπύρος του Θεόδωρου Αγγελόπουλου 
από το Ταξίδι στα Κύθηρα). Όμως και πάλι, ο σκηνοθέτης εστιάζει περισσότερο στις 
αντιθέσεις ενός λαού με νωπές ακόμα μνήμες από τον εμφύλιο, με έναν λαό (Αμε-
ρικάνοι) εντελώς διαφορετικό. Η ταινία αποτελεί, με λίγα λόγια, ένα σχόλιο για τον 
βίαιο εκσυγχρονισμό της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Λίγα χρόνια αργότερα  βγαίνει στις αίθουσες η ταινία «Ψυχή Βαθιά» του 
Παντελή Βούλγαρη.  «Δεν είναι πόλεμος ετούτο που μας βρήκε, κύριε Ταξίαρχε. 
Ντροπή είναι! Έλληνες να ντουφεκάνε Έλληνες;» λέει ο Θανάσης Βέγγος όταν πα-
ρακαλεί τον ταξίαρχο να του δώσει το σώμα του νεκρού εγγονού του για να τον 
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θάψει. Σε αυτή τη φράση, συμπυκνώνεται και όλη η ουσία της ταινίας. Ο Παντελής 
Βούλγαρης μέσα από κοντινά πλάνα και τη φωνή-οφ της μητέρας των δύο πρω-
ταγωνιστών, αφήνει πίσω τις ιδεολογίες και εστιάζει στα πρόσωπα και τον τρό-
πο που αυτά επηρεάζονται από τον εμφύλιο. Είναι χαρακτηριστική η σκηνή μετά 
από κάθε μάχη, όταν, και τα δυο στρατόπεδα, βγαίνουν να περισυλλέξουν τους 
νεκρούς τους και οι χαρακτήρες αναγνωρίζουν στους αντιπάλους γνωστά τους 
πρόσωπα. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης, σε συνέντευξή του για τον Εμφύλιο λέει « δεν 
έχει ακόμη ζητήσει συγγνώμη ο ένας από τον άλλο, συντηρεί ένα κλίμα που όλοι 
το εκμεταλλεύονται πολιτικά. Υπάρχει ο απόηχος και στη Δεξιά και στην Αριστερά». 
Ο Παντελής Βούλγαρης λοιπόν ενδιαφέρεται μόνο για αυτά τα δύο παιδιά, κρατά-
ει ίσες αποστάσεις και επιλέγει να ταχθεί με την «εθνική αξιοπρέπεια» την οποία, 
κατά την άποψη του, ο ελληνικός λαός έχασε με αυτόν τον πόλεμο. 

Η επόμενη ελληνική ταινία που κυκλοφόρησε για τον Εμφύλιο ήταν η «Δε-
μένη Κόκκινη κλωστή» του Κώστα Χαραλάμπους. Ο σκηνοθέτης, αν και νέος στον 
χώρο του κινηματογράφου, δεν φοβάται να πάρει θέση, αλλά και πάλι «ενώνει» τα 
δύο στρατόπεδα με τη βία. Μας μεταφέρει στην επαρχία μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας της Βάρκιζας, όπου τα σκηνικά βίας αλληλοσυμπληρώνουν το ένα το 
άλλο δείχνοντας να περνάει από όλη την ταινία η κόκκινη κλωστή. Η βία φέρνει βία 
και για τα δυο στρατόπεδα. Ακόμα και το γεγονός ότι ορισμένοι από τους χωρικούς 
καταφεύγουν στο βουνό είναι αποτέλεσμα των βασανιστηρίων που υφίστανται. 
«Δεν ντρέπεσαι βρε; Εσύ που φορούσες το σήμα του ΕΛΑΣ; Πουλήθηκες σε αυτά 
τα τομάρια;»  με αυτή την ατάκα ο σκηνοθέτης δείχνει την ασφυκτική κατάσταση 
που είχε διαμορφωθεί για τους πρώην αντάρτες. Οι τόσες σκηνές ωμής βίας που 
δέχονται οι αριστεροί, υπογραμμίζουν το πώς εξωθήθηκαν να φύγουν από τον 
τόπο τους και να ενωθούν με τους αντάρτες στο βουνό. Η ταινία, όπως προείπαμε 
όμως, εστιάζει στη βία, ανεξάρτητα από την ιδεολογία. Γι αυτό και ενώ, αρχικά, 
ο σκηνοθέτης παρουσιάζει μια κατάσταση αναγκαστικής φυγής και ένταξης στον 
ΕΛΑΣ, το τέλος της ταινίας εστιάζει στον κύκλο της βίας, όπου κάθε χτύπημα θα 
οδηγεί σε άλλο, δένοντας και τα δυο στρατόπεδα με ένα κοινό: την βία ως δικαιο-
σύνη.

Σκηνή απ’ την ταινία Happy Day του Παντελή 
Βούλγαρη
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Οι παραπάνω ταινίες, αποτελούν ένα χαρακτηριστικό δείγμα, για το πώς 
πλέον ο Εμφύλιος χρησιμοποιείται ως φόντο ανάπτυξης της ιστορίας μιας ταινίας 
και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την πορεία των ηρώων και τις σχέσεις των δύο 
φύλων. Σε άλλες δίνεται κυρίαρχα έμφαση στον άνθρωπο -ανεξαρτήτως φύλου- 
ενώ σε άλλες, το φύλο καθορίζει την μετεξέλιξή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
μετεμφυλιακή καθημερινότητα επηρεάζει τις ζωές των ηρώων, που αναγκάζονται 
να επιβιώσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση όμως, η χρονική 
περίοδος του εμφυλίου, λειτουργεί διαβρωτικά για τις ανθρώπινες σχέσεις. Το πο-

λιτικό στοιχείο και το ιδεολογικό βάρος του εμφυλίου έχει πια χαθεί.

Ίσως να μην είναι τόσο τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι παρα-
γωγές που αφορούν τον εμφύλιο, προσπαθούν να αναδιαμορφώσουν την ιστορι-
κή περίοδο και να την αποχρωματίσουν πολιτικά, κατασκευάζοντας ένα δικό τους 
νόημα. Γιατί όταν  το νόημα ενός έργου τέχνης γίνεται εμπόρευμα μετατρέπει 

τον θεατή σε αντικείμενο. Κατασκευάζεται λοιπόν ένα νόημα πλήρως εναρμονι-
σμένο με την καταναλωτική κοινωνία που προσφέρει στο θεατή μια ψευδαίσθηση 
πληρότητας, επιβεβαιώνοντας τους κανόνες του καπιταλισμού. Εφόσον λοιπόν, οι 
πρώτες ταινίες που αφορούσαν τον Εμφύλιο αποτελούσαν ένα έργο τέχνης, ως 
καθαρή σημασία του νοήματος, ήταν και πιο «επικίνδυνες», καθώς το κοινό που 
επέλεγε να είναι ενεργό (όσο αφορά τη διαδικασία ερμηνείας), είχε την τάση να 
αντιστέκεται στην ευπείθεια. Άρα λοιπόν, (ανα)κατασκευάζοντας την ουσία της 
ιστορικής αυτής περιόδου και αντιμετωπίζοντάς τη ως εμπορεύσιμο προϊόν, ταυ-
τόχρονα δημιουργείται μια συλλογική μνήμη για τον Εμφύλιο πλήρως απογυμνω-
μένη από το πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρό του. Έτσι, προβάλλονται περισσότε-
ρο το στοιχεία του εθνικού διχασμού και της βίας (που λειτουργούν ως κινητήριες 
δυνάμεις και για τα δυο στρατόπεδα) και εγχαράσσεται στην ιστορική μνήμη του 
λαού η περίοδος του Εμφυλίου ως καταστροφικός εθνικός διχασμός.

Αναφορές:

1.«Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στον κινη-
ματογράφο» [ανυπόγραφο] 1/12/2010, 

2.Κεχρής Δημήτρης: «Ο ελληνικός εμφύλιος 
στον Κινηματογράφο. Από το 1948 ως τη 
δικτατορία. Η αποτύπωση των ιδεολογικοπο-
λιτικών συσχετισμών στη μεγάλη οθόνη» ιστ. 
Toperiodiko.gr 25/7/2015.

3.Κυριακός, Κωνσταντίνος: «Από τη σκηνή 
στην οθόνη», Αιγόκερως, Αθήνα, 2002

Επιπλέον βιβλιογραφία:

Συλλογικό «Μνήμες και Λήθη του Εμφυλίου 
Ελληνικού Πολέμου», Επίκεντρο, 2008.

Σκηνή απ’ την ταινία Οι Παράνομοι του Νίκου 
Κούνδουρου
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Σε τι παραπέμπει λοιπόν το «Στάση Α Β Γ» ;

Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα θεατρικό έργο, βασισμένο και 
αναφερόμενο σε διάφορους τόπους εξορίας. Οι μνήμες των εξόριστων περνούν από 
τη Γυάρο, την Ικαρία, το Τρίκερι και τη Χίο και εν τέλει κάνουν Στάση στο κολαστήριο 
της Μακρονήσου. Τα τρία πρώτα γράμματα της αλφαβήτου αντιστοιχούν στα ειδικά 
τάγματα οπλιτών, που διαμορφώθηκαν εντός του προγράμματος «αναμόρφωσης»  
των κρατουμένων.

Ποια ήταν η αφορμή για να φτάσει μια τέτοια σκέψη μέχρι το σανίδι;

Η εποχή.

Πως δηλαδή συνδέεται η σημερινή εποχή με τη «Στάση Α Β Γ»;

Από τον εμφύλιο μέχρι και σήμερα έχουμε περάσει και περνάμε από διάφορες 
μορφές εξορίας. Ξεκινώντας από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης των στρατοπέδων 
συγκέντρωσης μεταπολεμικά, φτάνουμε στην Ελλάδα του 2016. «Η Ελλάδα του 
2016 έχει ένα δικό της άρωμα εξορίας για τα παιδιά της». 

Υπάρχει τελικά κάποιος στόχος στο μυαλό σου για αυτήν την παράσταση;

Και βέβαια υπάρχει. Οι παλιοί να θυμούνται από που έρχονται και οι νέοι να 
μαθαίνουμε τις ρίζες μας. Επίσης μέσα από την αποτύπωση του συνόλου των 
ομολογιών δεν με ενδιέφερε απλά και μόνο να αναδείξω μια «σημαία», όσο το 
να αποκαλύψω τι κατάλοιπα άφησε στις ψυχές αυτών των ανθρώπων η εξορία 
απέναντι στη δύναμη του ήθους τους. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου οι αξίες 
εκλείπουν και οι ιδέες κατακερματίζονται. 

Πώς συλλέχθηκαν όλες αυτές οι ομολογίες;

Έχοντας ξεκινήσει να γράφω το έργο, έφτασε ένα σημείο όπου έμοιαζαν ανεπαρκείς 
οι λέξεις των βιβλίων να γεμίσουν εικόνες στο μυαλό μου. Έτσι ένα πρωί 
κατευθύνθηκα στην οδό Αγίων Ασωμάτων στο Θησείο, που βρίσκεται το Μουσείο 
Μακρονήσου. Εκεί συνάντησα τον κύριο Γρηγόρη Ριζόπουλο, τον πρόεδρο του 
μουσείου. Έφτανε απλά η αναφορά στο έργο που βρισκόταν τότε ακόμη στα πρώτα 
του βήματα, για να προθυμοποιηθεί να με βοηθήσει, αρχής γενομένης με τη δική 
του προσωπική μαρτυρία. Στη συνέχεια συνάντησα την κυρία Νίτσα Γαβριηλίδου, 

Συνεντευξη τηΣ ΜαριαΣ ΜΠαρουτα Στον Παυλο 
αντώνιαδη

Στα πλαίσια του αφιερώματος για τα 70 χρόνια από την έναρξη του 
ελληνικού εμφυλίου πολέμου, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε μια 
θεατρική παράσταση που πρόσφατα τόλμησε να βουτήξει στα βαθιά, τη 
«ΣΤΑΣΗ Α Β Γ» γραμμένη και σκηνοθετημένη από τη Μαρία Μπαρούτα: 
μια σύνθεση πραγματικών ομολογιών από εξόριστους του μεταπολεμικού 
καθεστώτος.
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κόρη του Κώστα Γαβριηλίδη, πρόεδρος του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος. Αυτή 
ήταν και η επόμενη ομολογία της παράστασης. Οι άνθρωποι αυτοί βοήθησαν με 
υλικό που είχαν συλλέξει μέσα από τη Μακρόνησο, το Τρίκερι και τη Χίο και με τις 
προσωπικές τους εμπειρίες και εικόνες.

Αλλάζοντας θέμα, πως βλέπεις τη σημερινή κατάσταση στο χώρο του θεάτρου;

Υπάρχει πραγματικά πολύ υλικό και άνθρωποι με μεράκι, χωρίς όμως να δίνονται 
ουσιαστικά ευκαιρίες στους νέους. Πάντα θα υπάρχει χώρος για την έκφραση, και 
το θέατρο είναι κατ’ εξοχήν τρόπος και μέσο για αυτήν. Το θέμα είναι οι ίδιοι οι νέοι 
να πάρουν την κατάσταση και την τέχνη στα χέρια τους και να δώσουν ευκαιρία 
στις ζωές τους. Να μην περιμένουν έτοιμες συνταγές ή να εξαρτώνται από την 
υπάρχουσα τάξη πραγμάτων στον πολιτισμό. 

Κλείνοντας θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στη σκηνοθέτρια, 
σεναριογράφο και ηθοποιό της παράστασης, Μαρία Μπαρούτα. Στεκόμαστε πλάι 
σε αυτόν τον θίασο όπως και σε κάθε νέα προσπάθεια που παλεύει να αναδειχθεί 
ανάμεσα στα τέρατα της εμπορευματικής πολιτισμικής βιομηχανίας. Η εκ νέου 
μεταφορά όλων αυτών των εμπειριών, η ιδεολογική φόρτιση της μνήμης και η 
καλλιτεχνική μορφοποίηση στο σημερινό κόσμο, της ετεροτοπίας της εξορίας 
αποτελεί αξιοθαύμαστη αλλά και επίπονη διαδικασία. Ανεξάρτητα με την κάθε φορά 
πολιτική τοποθέτηση του καθενός ή την προσωπική σκοπιά και αισθητική εμπειρία, 
κρίνουμε πως τέτοιες πρωτοβουλίες και παραγωγές πρέπει να ενθαρρύνονται και 
να στηρίζονται. Να συμβάλλουν  οι νέοι και τα έργα τους λοιπόν, όπως μπορούν, στο 
καθημερινό ταξίδι αναζήτησης της ελπίδας που τόσο έχουν ανάγκη οι άνθρωποι..

[από το δελτίο τύπου της παράστασης]

Πραγματικές ομολογίες ανθρώπων που βίωσαν την εξορία στη Χίο,στο Τρίκερι,στη 
Γυάρο,στην Ικαρία και στο κολαστήριο της Μακρονήσου έρχονται στο φως. Η 
στάση του καθενός στην εξορία ξεχωριστή, μια στάση ολόκληρης ζωής. Ένα 
έργο επίκαιρο, ρεαλιστικό και αλληλένδετο με τη σημερινή κρίση αξιών. Αξίες 
διαφορετικές για τον καθένα, είναι ικανές να μας φέρουν κοντά στον θάνατο αλλά 
και στην επιβίωση. Μια Στάση ζωής, μια Στάση Α Β Γ.

Συντελεστές
Κείμενο-Σκηνοθεσία: Μαρία Μπαρούτα 
Ερμηνεύουν: Απόστολος Πολύζος, Νίκος Παπαθεοδώρου, Ιάκωβος Βέρδης, 
Μάνια Σπαθή, Μαρία Μπαρούτα 
Σκηνικά-Κοστούμια: Ελένη Θεοδωροπούλου 
Φωτογραφία: S&G Face2Face Photography-Στέλιος Δανιήλ & Γεωργία Σιέττου 
Στίχοι-Μουσική: Αντώνης Βαλσάμης 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Κατερίνα Στεργίου 
Επιμέλεια Κίνησης: Σχολή Μπαλέτου Ηλιάκη 
Γραφιστική Επιμέλεια: Ελένη Θεοδωροπούλου 
Επιμέλεια Κειμένου: Μάγδα Αλεβίζου, Νίκη Θεοδωροπούλου 
Σκηνοθεσία-Video Art: Σοφία Τότου-Ιάσωνας Σοφρώνης 
Εισιτήρια: Γενική είσοδος 10, Ανέργων/φοιτητών 7, ΣΕΗ 5 

Τεχνοχώρος Φάμπρικα, Μεγάλου Αλεξάνδρου 125 & Ευρυμέδοντος, Κεραμεικός. 
Κρατήσεις: 6974140889
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