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'Επιθυμ6 υd. εiγφιατfiorυ τd 'Eλληνικδν 'Aρ1ηyεToν Στqατoσ
( Διe6θwαιζ' 'Ιατoqtαζ, Στqατoσ ) yιd' τd' Bπtoημα, iδιαιτ6ρωq 1ρri-
oιμα xαi αυ7νd dν6ιδoτα ατoι3εEαπoδ Bθεαe ατi1 διιiθεofi μoυ.

Ε87αριατdl Bπ[αηe τδν πριbην dντιπq6αcυπo τfiE'Eλλιl'δoE oτi1υ
αoirν0oxoυ x. Γεc6ρyιo'AβIρωφ, yιd τi1 oυμμετoψfi τoυ ατfi διιiρ-
θωoη τdlυ yαλλιxdlν δoκιμiωυ τfie Βρyααlαe αδτfig,

T6λo9, Bπιθυμdl νd' Bκφ oυ πρδE τδν
τtωg' βoυλeυτi1 Θeαπρωτlαg yιd. τiE μα-
xqΕg, δι3oxoλεζ xαi y6νιμεg' yιd υd μΒ
βoηθi1oη oτi1 oυyyραψ}1 αilτofJqi'βμβλioυ. i;
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ΠριΔην' ΥπoυρyδE τ6o' Ε.ξωτ'e'1ιx(j)ν ( 19 56- 196 3 )

(Σημεi<oμα,iτiδ Q'γαιLιxi1 dxδooη)
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ΚEΦΑΛΑΙo Α'

MEPΙKΑ BAΣΙKA ΔEΔOMENA

'IΙ πeμπτoυo(α. 'Η πd,λη fiταν τoτιx{1, τδ παι1νiδι $1ταν παγx6-
oμιo. 'Η 'Eλληνιx| Xερα6νηoo6 δπ!ρξε τ&ντoτε Ενα dτδ τ& μεγciλα
oτωυρoδρ6μια τ!6 Eδρι5πηe, ιαL, δ6 θx τo6τoυ, δλoxλdρoυ τoδ x6-
σμoυ.

Χθδ6 oταυρoδρ6μι θρηαxειδν, ofμερα iδεoλoγιδν, δπ!ρξε xαi
εtναu π&ντoτε 8να oταυρoδρ6μι φυλδν, !πεiρων xαi μεγd,λων ναυτι-
xδν δδδν.

Γι' αιjτδν &ιριβδq τδ λ6γo, f1 'Ιoτoρiα, διd μ6ooυ τδν αiι3νων,

γd,.ρωξε ττ) Xερo6νηoo μδ τi αφραγiδω τ\ζ, TL' αiτδν οixριβδe τδ λ6-

γo 6λε6 oi oημαντιxδ6 ιρioειq τ!6 dνθρωπ6τητoq ξLoπωoαν 3πd,νω
τηζ'

Παρ' 6λo τδν α1ετιxδe μιxρδ γεωγραφιxδ 1δρo τ!e 'Eλληνι-
xle Χερooν{ooυ, f μoiρα τη6 ιατ' Ξταν&}'ηι}ιν θπηρ6αoε, x&τoτε
ψ&}'.ιoτα μi τρ6πo dπoτελεoματιι6, τsp πoρε|α τ!6 &νθρωπ6τητoe.

Ar]τδ δδν iπoτελεΤ δπερβoλf .

Π6ραoαν iiδη περιαα6τερoι &πδ εΙxooι αiδνε6, d,φ6τoυ ! Ξxβα-
αη τδν Mηδιxδν πoλ6μων tμπ6διoε τδν Mεγd,λo Bωoιλ6α νd, Ξπι-
κρωτi1oη oτi1ν iiπειρ6 ψαq ιαi. Lπtτρεr!ε τ!ν &νθιoη τδν δημoxρα-
τιxδν iδεδν πoδ Eoπειρε δ Σ6λων ατ!ν'Aθ{να. 'H α!μερα ιbριμη
κωi. τ6τε μ6λι6 o1ηματιζ6μενη Eriριilπη, ει)εργετεiται &ι6ψη &πδ

τie iδθεe α0τθe.
Π6ραααν i|δη δθxα αiδνε6 d,φ6τoυ, oτ|ν ειiρ$τερη περιox{ τ!q

Xεραoνfooυ, τδ Bυζ&ντιo ιiπε1ρ1ωoε τδν 'Ιαλαμιαμδ ν& δπo1ωρi'1-
αη μπρooτ& ατδν Χριoτιωνιoμ6.

Π4ραoε iiδη μιαδ6 αicλναq &πδ τδν Πρδτo Παγx6oμιo Π6λε-

μo, 6ταν i 'Eλλιi6, oτδ πλευρδ τδν Συμμ&1ων, iπθτρειpε τiν θπι-
βlωαη τoδ γενναioυ Σερβιxoδ jθνoυ6, τiν θλεliθερη ναυoιπλotα πρδ6
:i6'Ινδiε6 δι& μ6ooυ τ!e Mεαoγεioυ xαi τ| δημιoυργ[α θνδq δευ-
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τ6ρoυ μετrilπoυ, &πειλητιxoδ γι& τΙ6 io-xυρδ6 στρΦτι}ζ τoδ Kd,ιζερ
xαi τδν oυμμd,xων τoυ.

T6λo6, δπ&ρ1ει ιαi μι&, πιδ πρ6oφατη xαi βαθιd κρLoη, τ}1q

6πo'ια.q oi αυν6τειε6 βαριiνoυν &x6ψηxαi Φμ.ρ*'
Mετd' τδ τ6λoq τoδ Δευτ6ρoυ Παγxooμioυ Πoλ6μoυ, f Σoβιε-

τιxi "Eνωoη, i μ:γciλη αδτ} δ6νωμη xαi αυγ1ρ6νω6 oημαιoφ6ρoq

μι&6 iαxυρi6 Ξπqναoτατιxle iδεoλoγiαq, εTγε πρoaωρ{1oeι μLoα
oτ|ν εriρωπαι"i γi μδ γιγωντιαiα βi1ψωτα. Kατερειπωμ6νη ιiλλ&

φμητιx! xαi διωτηριilντα6 μεγdλε6 Ξφεδροiεq, εΖ1ε πρoωθ{1oει τd,

α$νoρct τγ]ζ, βδ τδν tνα i τδν &λλo τρ6πo, τoλδ π6ρω ciπδ τ& πρoπo-
λεμιxd α6νoρα, πLρα &τδ τδν Δνεiτερo xαi τδν Δo6ναβη, iααμε τiq
&xτΣe τhle' Aδρ ιατιx!6.

'o Στ&λιν, μ6oα oδ λ(γα 1ρ6νια, πρα,γμωτoπoιoδoε τ& δνειρα
τd, δπoΤω oΣ Tod,ρoι τoδ μαr5ρoυ &eτo6 €xαψων γιd, αiδνε6, ιιαi τd,

δπoΤα oi διriδo1oi τoυ6 τoδ θρυθρoδ &oτθρoq εTγαν ξαναιriμει γι&
μεριxδ6 δεxαετ[ε6.

Παρ' 6λα α?ιτ&, 6 Στd,λιν, 6 μεγιiλo6 αiτδ6 νιxηri6 τδν Διω-
oxθ,|εων τ!6 M6o.1α6 xαi' τt1e Γιd,λτα6, δδν εT1ε νLιhσεL oδ 6λα τιΙ,

πεδiα: &ναγι&a0ηxε νd. πωραcτηθ! dπδ τiq διεxδιx{oει6 τoυ ατi1
Mεo6γειo, xαi νd, dφh"η Ξxτδq τi1e ζι1lνη6 τ!6 3πιρρo!e τoυ τ{ν 'Eλ-
ληνιxi1 Χερo6νηαo, τ!ν δπo[α 6μω6 εΖ1ε πρooπαθdαει ν& xωθυπo-
τ&ξη ιατd. τ{ διd,ρxεια τoδ Δευτ6ρoυ Ποιγxooμioυ Πoλ6μoυ.

"Eτoι, &ν λ6γφ τ!6 oiδετερ6τητo6τi1q Toυρx[α6, δδν εT1ε xα-
τoρθ<ioει ν& γiνη x$ριo6 τδν θυρδν τ!q Mα$ρη6 Θd.λαooα6, δηλα-
δi7 τoδ 8ooτε6ρoυ, εi1ε a&oεu ΞπLaηe τi; δυνατ6τητα ν& τi6 Bλξ1η:
τ& νηαι&, τoδ Aiγαioυ, &πδ τd, δπoΤα μπoρεi ν& διενεργηθ! &πo-
xλειoμδ6 τδν Δαρδανελλiων, δι4φυγαν dπδ τi1ν ινριιρaLα τoυ fl xαi
ην θπιρρol1 τoυ. Συν6πεια τo6τoυ $1ταν 6τι δδν δι1θετε αδ δλ6xλη-

ρη τtν 'Ανoιτoλιx| Mεα6γειo oi3τa Εια !,ρειoψα.
Σfμερα, &πδ &πoι!η Ξρειoμdτων -μδ παραλλαγδ6 β6βαια oη

μoρφf τoυ6- τδ πρ6βλημα τ!6 M6oxα6 ε7ναι περιαo6τερo πρ6βλη-

μα θπιλoγle θρειαμ&των. Tδ (945, 6μ.s, t εix6να. fiταν τελεiω6
διαφoρετιxi1, fiτων &πoλ6τωq &ρνητιι$1: oδ μιci, τξτotω ιατιακιLρα''l,

f Xερo6νηooq xαΙ τd, νηoιci, τηq iιταν πρξψωτι πoλriτιμα. Kd.τω
&πδ ooβιετιxδ dλεγ1o, τ& νηoι& τoδ Aiγαioυ θ& θπ6τρεπα ν ξνα. τιι-
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1νiδι, πo') oi oυνθπειθq τoυ θ*, fiταν πoλliπλευρεq xαΙ πoλδ ooβαρ66:
θd, ciπoμ6νωνε τiν Toυρxiα, Θ& tξυπηρετoδσε &λλd xαi αυγ1ρ6νω6
αθ& dδενευ τoδ6 ν6oυ6 αυμμd,xoυ6 τ!6 Bαλxανιxi1q ιαt, iδiω6, θ&
Lπθτρeπε &πδ τ6τε τ}ν εri1ερ! xd,θoδo πρδ6 τi; Mεo6γειo xωi τiν
'Aφριιt1. ''Αν τδ Παρiαι &ξιζε ψιd' λειτoυργiα γι& τδν 'Eρρixo τδν
Δ',1 6λα αbτd. &ξιζαν γι&' τδν Στ&λιν €να d,δελφoxτ6νo &γιilνω. Kαi,

ψ&},ιoτα 6ταν δ &γωναq γιν 6των εiq β&ρoq &λλων. . .

'Η π&λη θ& fiταν τoπιx$1, τδ ποιι1νiδι θ& flταν παγx6oψιo.

'Aπαρ1δ6 xαi περιβιiλλoν. Γι& ν& &ντιληφθfr xανεi6 πδq ξ6-
oπαoειω|' πδ6 τ6oo tτLψoνω δπεατηρi1θη Εναq &νταρτoπ6λεμo6,
τoδ ιρ&τ"ηoε oωρ&ντα μ!νε6 xαi πρoξ6νηoε oτ!ν 'Eλλriδα' πε?Lσ-
ιs6τερeq ιατωoτρoφΕq xαi θliματω &τδ 6,τι δ Π6λεμo6 xαi, τ) Kατo-
χi, θ& πρtτει νd. Ξγη μι& iδθα τδν 6oων πρoηγ{θηoαν.

Σδ xοLθε &νθριbπινη xoινωνiα δπd,ρxoυν π&ντoτe &νθρωπoι 8-

τoιμoι ν& xd,μoυν π6λεμo, &πλδq xαi, μ6νo γι& ν& τδν xctμoυν (8λ-

ξη.iιs πeριτtτειαq), fr xαi γι& ν& ixωνoπoιf ooυv oυμφ6ρoντω (8λ-

ξη.iιs Ξξoυo'iω6 i) τδν δλιxδν δφελημd,των). oi d,νθρωπoι αδτo| πι-
θωνδν ν& εΖναι 1ρ{oιμoι γιιΙ τ'l) διεξαγωγi; θνδ6 ιiγδνo6: ψΣ τιατ&}τ-

ληλo xειριoμδ μπoρoδν ν& ciρ1iooυν τ!ν πιδ &xωτα)'6γπτη τeριπL-
τεtα, μπoρoδν νd, θυoι&ooυν ια,i α$τ!ν &x6ψη τi ζ.i τoυ6. 'ExεΙνo
πoδ &δυνατoδν νd, x&μoυν εΙνωι νιΙ διωρx6ooυν. 'Η μαxριd, περιπθ-
τεLα y.ΦτΦπoνεi, τδ συνεχδζ διαφεδγoν x6ρδo6 δθεΙ oτiν &π6γνω-
αη. 'o ιΦτeναΥια.σμδ6 πoδ πιθανδν θ& θπαxoλoυθ{η, xαi, oυν{-
θω6 θπαxoλoυθεi, δδν &ρxεi.

Γι& ν& &ρxLoη ψιd' πeριπθτεια ebρεLαq Lκτ&.oeωg, xαi iδlωq γι&
ν& διαρx6αη, &:τcωιτoilνται oi xατd,λληλε6 ι.pυxoλoγιxδ6 oυνθ!xε6.
Πρ4πει &ι6ψη τ&. γεγoν6τα πoδ πρoηγoδνται νd, ε7νωι εδνo'ixd, xαi

1. Σημeiωαητo6 μεταφραoτod: Συνfθη6 γαλλιxi1 Exφραaη, πoδ xαΘιερcb_
Θηxε &πδ τoi τθλoυq τoδ t6oυαiδνo6, δτανδ πρoτεoτdντη6'Eρρixoe δ Δ',
πρoxειμθνoυ -μετd' d,πδ πoλυετεT6 ιiγδνε6- ν& xαταλciβη &μα1ητi τδ Πα-
ρioι, dλλαξε cτd'at1 !ναντt τδν Kαθoλιxδν xαi τελιxιΙ &oπ&'cΘηιε τδν Kα-
θoλιxιoμ6. Στoδ6 δπιτελεΤq τoυ oi 6πoToι διεμαρτυρfΘηoαν, }'Lγeται 6τι &'ιτfiν-

ηoε: αParis vaut bien une messe)), δηλαδf : Tδ <Παρiαι &ξ(ζeι μδτδ πα_

ραπdνω μι& λειτoυργiαυ.
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iδiω6 πρ6πει ν& δτciρ1η μι& &πoφαoιαμ4νη xωi φανωτιoμθνη <δ$-

ναμιζ χρoιjσεωζ)).

Σ1iν παρoδσα. πεPLτcτωη, τ) <δ6νωμtζ xρoι]σΞωqυ !ταν τδ
Koμμoυνιατιxδ K6μμα' Eλλd,δo6.

Στi6 oeλiδε6 πoι) &xoλoυθoδν θ& διαγρciι{.loυμε αδ γενιxδ6 γραμ-
μδ6 τ!ν i.oτoρtα τoυ, &πδ τ| γθννηoτj τoυ δζ τ|ν θπo1! πoδ Eγινε
iνεργδ6 xαi φανερd, ξταναcτατιι6. 'H δρdη τoυ μδ τη μoρφ! αι)-

τ| θδ ιiπoτελLcη &.ργ6τερα τδ xιiριo θ6μα τoδ βιβλioυ τoι1τoυ.

Πρiν 6μω6 μιλdooυμε γιιΙ τ! γ6ννηαη xαi τiq πoλιτιxδ6 i) 3πα-
ναoτατιιΕq δραoτηρι6τητεq τoδ K.K.E., π?ξπΞL ν& αxιαγραφJ1ooυ-

με τ!ν ιoινων|ω μθoω oτi1ν δπoiα γενν{1θηιε xα.i' &νωπτ'5aΘηxε.
'Exεiνoι πoδ 1αωρiζoυν μ6νo τ! αημεριν} 'Eλλd,δα δδν μπo-

ρoδν ν& φαντωoθoδν πδ6 !ταν i x,irρ" τ!ν Ξπoxi; xοιτ& τ!ν δπoiα
&ργυoε νd. oaηψατLζeται τδ K.K.E., δηλαδi &μθαω6 μετd, τδν
Πρδτo Παγx6oμιo Π6λεμo.

Θd, μπoρoδoε ν& λε1θ! 8τι ιαi" ωiτδ6 &x6μη δ xδρoq τ!e'Eλ-
λd,δo6 !ταν διαφoρετιx661 τLατ|.1 μoλoν6τι τδ 3δαφ6q τηq !ταν τδ
lδιo, ! &ξιoπoLηα|1 τoυ iτοιν τ6oo ρι'ζ'.γξ διαφoρετιxi'1, cΔoτε γι&
τoδq ιατoLιoυ6 τη6 !ταν tνα6 iντελδ6 διαφoρετιzδq χδρog.

T& ciπ6xρημνω xαi ,}ηλ&, βoυν& τη6, .δηλωδ! τ& δ$o τρLτα τ-ηe

Χιbρα6, δδν εΖ1ων παρd, δπoτυπδδεs δδιxδ δixτυo, xατ&λληλo μ6νo

γι& f;μιoνιxδqθτιxoινωνiεq. oi πεδι&δεq ψω,ττLζoνταν &πδ τi1ν δλo-

νoo|α, oi &ρδε$oειq Ιραν π&ρω πoλδ περιoριoμθνε6, τ&. ψLoα xαλλι-
eργeLαq$ρων xατd" τδ πλεΤατoν &πηρ^trαιωψLνα ιω|' oi ooδειδq βρi-
σχoνταν oτδ dλεo6 τt1eLηραoLαq xαi τδν πλημμυρδν. oi πεδινoi
δρ6μoι fiταν θλd,xιoτoι xωl αδ oixτρd, ιωτ&oτωo^η. oi oιδηρoδρoμιxδ6

γρoιμμδζ -μoν!e π&ντoτε χατευθ$νσεω q- εTaαν τδ διεθνδ6 πλd,τo6

μ6νoν oτi1 γρoζμμi'Aθηνδν-Θεooαλoνixη6-Δυτιχiζ Eδρι6πτ7q. oi
Θω)'&.ooιεq θπιxoινωνiε6 μεταξδ τoδ Πειραιδ6 xωi τδν λiγων dξιo-
λ6γων λιμθνων fiταν &νειτΣq ιωi. ταιτιιL6. "0λε6 6μω6 oi &λλε6 !-
των π&ντoτε θλλιπεΤ6 xαi &ραιbι..

Δδν δπ!ρ1αν oUτε μεγd,λε6 π6λει6 oUτε μεγ&λεqΞπιγeιρ{1oz'.c".
'o πληθυoμδ6 τδν μ6νων &ξιoλ6γων π6λεων, δηλαδτ) τδν 'A-

Θηνδν xαi τ!6 Θeooαλoνixη6, δδν δτερθβαινε, γι& τi6 δ$o μωζi, τi6
τενται6oιεq xιλιriδeq. 'Eξd,λλoυ, ol δλληνιxδq βιoμη1αν[εq πoδ xα-
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τd τ& δυτιxd' ιριτ\ρια θ& θθεωρoδντo μεoοιioυ μεγ6'Θoυ6 μπoρoδ-
oαν ν&, μετρηθoδν ατ&, δd,xτυλω.

'Eξiαoυ μεγdλη fiταν f &π6oτωar1 μεταξδ τfre 'Eλλc[δo6 xαi
τδν d,νεπτυγμ6νων Δυτιxδν 1ωρδν oτδν xoινωνιxδ τoμ6ω xαi ατδν
τoψθα τi1q χoινωνιχiζ ci.αφαλ[oεω6.

'Η ληoτε[α oτi6 αημαντιxθ6 δδoJ6 δδν flτων μδν oυνi1θη6 &λλιΙ
δδν fiταν xωl θντελδ6 &γι,loτη.

Tδ oυνoλo τδν d,ναλφαβ{τ<υν δπερ6βαινε πιθαν6 τατα τδ 40o/o
τoδ πληθυoμoδ.

'H θργατιx! τ&ξη \ταν πραιτιιtιq &ν,5πωριτη. Σxεδδν τδ o$ν-
oλo τδν θργατδν δδν flταν xατd, xυριoλεξLω θρ^γατεq: \των μιχρo-
αoτoL, oi δπoioι Εργdιζoνταν oτi.q θλdaιoτεζ, περιoρισμΕνεq xαi. oL-
xoγενειωxδ6 tπιaειρ{1oει6'

Mεταξι) τδν iτδν L9L8 ιωi.7920,6'Eλευθ6ριo6 Bενιζ6λo6
τ?ατμ"qτoπoLηoε a&ριν τδν ciγρoτδν μιd, εδρυτriτη ciγρoτιx! με-
ταρρJθμιoη, πoδ oυμπληρ<bθηxε &ργ6τoρα &πδ δrjo diiλε6, &πδ τi6
δπoΙε6 fi ψtω Ξγινe τδ 1923. Πραxτιxδ6, δλ6xληρη f xαλλιεργ1-
σιμη Ti τ}1qΧωραq διενεμ{θη oτoδ6 xα)λιε?τητ&ζ τη6. Πρθπει ν&
πρooτεθ!,γιιΙ νrΙ δλoxληρωθ! i1 aLι6να, δτι, BMεi,ιpει tπαρxoδ6 γfr6,
δ μεγαλriτερo6 dριθμδ6 τδν riγρoτιxδν txμετα)ιλε6oεων δι6θετε tνα
δ6 π6ντε θιτd'ρια. (10-50 oτρLψψωτα), Εναq &ξι67,oγo6 &ριθμδ6 πεν-
;ε δ6 ε'lxooι tιτd.ρια, ια'i 6τt δ oiριθμδ6 τδν Ξιμετωλλειioεων πoδ
δπερ6βαινε αι}τi τ!ν iιταoη $1ταν ,τxετιιCaq &ci1ψαντoq.

'H cioτιι! τ&ξη \ταν πoλJ αημαντιxi1. Πeρυε),r&1.ιβανε μ6νo
μιxρoαατo$6, oΣ δπoioι 11των pωΘ'3τατα θμπoτιoμθνoι -6πω6 xαi
δαoι dνixαν ατi6 &λλε6 τdιξειq- ιiπδ τΙq iδ6ε6 τ!6 ΘρηaκεLωq ιαi,
{q Πατρiδo6, τ!q oixoγενεLαq ιαi. τ!6'Ιδιoxτηoiα6.

oδoιαoτιxδ6, τδ o0νoλo τoδ πληθυoμoδ &πετελεiτo &πδ τi6
xoινωνιxδq αi-ιτΕq τdLξειq. 'H λιτ6τη e τile ζωnle τoυ6 fiταν γενιxi
z.αi μεγctλη. Στoδ6 δρεoιβ[oυ6 ! λιτ6τηqΞφΘανε oτd, &xρ6τωτα δυ-
νιτd' 6ρια.
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πoδ Ξμετρδντo στ& δd,xτυλα, πραγψατικ&. πλo$αιoι fiτοιν μ6νo δooι
πλo,jτιoων oτδ θξωτεριι6, xαi. α'iτoΙ εΙ1αν 8να iδιαiτερo γ6ητρo,
δεδoμθνoυ δτι ! παρ&δooη τδν μeγ&λων θθνιxδν εδεργετδν fiταν
π&ντα ζωντων! xαΣ αυνεxιζ6ταν. oi 8θνιxoi εilεργ€,ται εΙ1ων [δρ6-

αει πoλJ oημαντιx& Σδρ0ματα, ιωi' αilτd.. θντυπωoiαζαν Ξξαιρeτιx&,

3πειδ! ! XιΔρα fiτων πoλδ πτωγ'i1'
Α,iτi ! δι&ρθρωο-η τt1c'ΧΔρωe, f1 δπoiα δ6 θνα αημεΤo θ6μιζε

τ! Δυoη τδν &ρ1δν τoδ 19oυ αiδνo6, &λιαξε μεταξδ τδν θτδν

L920 xαi. L940'
'H Mιxρααιατιι}1Κωταaτρoφ| τoδ L922 ιαi. h &φrξη iνδ6 θxα-

τoμμυρioυ πενταxoα|ων 1ιλι&δων πρooφ6γων, διπλαoiαoε τδν πλη-
θυoμδ τδν τριδν oημαντιxδν π6λειυν τ!6 Xc6ραe, δημιoιiργηoε μιd,

π p αγ ψωτ ιx)^1 θρ γατ ιx}1 - πρ oλετωρ ιαxi1 τ αξη, ιαi τeλιxd, δη μιo$ ργη oε

μιd, o1ετιxδ6 oημαντιxi βιoμη1ανlα.
Αiφνιδiωq, oi oυνθfrx=6 &λλαξαν. 'H &νιo6τη6 τδν τ&ξεων &ρ-

1ιαε ν& γ|νεται αioθητf .

'Eξd,λλoυ, διio εiρηνιxδq δεxωετiε6, xαi xυβερν{1oει6 πoδ τΙ6

θν6τn,εε μεταρρυΘμιoτιxδ xαΙ δημιoυργιxδ πνεδμω -iδ[ωe τoδ Bε-
νιζθλoυ, μεταξ'5 L928 xωi" 1932_ βελτiωααν τi6 αυνθ!xε6 oτoδ6

τoμεΤq τ}1e παpαγωγiζ, "δ, αυγιoινωνιδν, τ!e βιoμηγανLωq, τ'i]e

roινιυνιx!6 &oφαλ[oε<υ6, xαi, γενιx6τε ρα τi1e χoινωνιχiζ πρo6δoυ.

Παρ' 6λα ωi-ιτ&ri7 'Eλλαq, oτi6 παραμoνδ6 τoδ Δευτ6ρoυ Παγ-
xoαμ[oυ Πoλθμoυ, δiν &πεi1ε πoλυ dπδ τδ αημεio 6πoυ βριox6ταν
τ}ν Ξπαr5ριo τoδ Πρriτoυ Παγxoαμioυ Πoλ6μoυ. 'Hταν δδ &πoλ6-

τω6 διαφoρετιx| &πδ τi1ν' Eλλ&δω τ}1q 8eιωaτLαq 1 960- 1 969.
Γι& νιΙ τ#1 ιανεi,q τδ. π&lτα μδ λiγεq }'ξξειc, ιαi. τρεi6 &ριθμor5q,

τδ xατd, xeφαλi1ν θτ{oιo 3θνιxδ εio6δημω εiνωι o{μερα μεγαλ$τερo
riπδ 1.000 δoλλctρια, θνδ τδ L940 i1ταν 1ωμηλ6τερo &πδ t50 δoλ-

λ&ριαιαi τδ 192Ο 1αμηλ6τερo &πδ 100 δoλλd,ριω.
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Γ6ννηoη xαi πρδτα βr|ματα τoδ K.K.E. Tδ Koμμoυνιoτιxδ
K6μμα'Eλλοtδo6 (K.K.E.) γεννJ';θηxο oτδν Πειραι& τδ 1918, μδ &L-
λη μoρφi xαi μδ τδ 6νoμα αΣooιαλιoτιxδ 'Eργατιxδ K6μμαυ.

'Eπρ6xειτo γι& 8να ciα{μαντo κ6ψψα, πol) περιoριζ6ταν oτoδq
Σδρυτιiq τoυ xαl oδ λ[γoυ6 &ι6μη δπαδo$q, θμπνεoμ6νoυq xυρiωq
dπδ τδν Σooιαλιoμδ τ!e Δευτ1ρα6 Διεθνoδq. M6oα 6μω6 oδ δια-
στηψα διio Ξτδν, τδ Σoαιαλιoτιxδ 'Eργατιxδ K6μμω ciκoλoJθηoε
ριζooταoτtx6τeρo πρoσoζνατoλιoμ6.

'H πλ{ρηe Ξτιιρ&τηιτη τ!q Pιυoιxle 'Ετανα.oτ&.oeωq xαi, !
δρμil 

"ie Tρ[ηs Διεθνoδq Ξνio1υoαν τη θ6oη θxεiνων πoδ θπεδiω-
xαν τoλμηρ6τερη τoρεLα, oΣ δπoΤoι, $oτερα &πδ dντoνε6 cυζητ-/r:iειq,
θπεβλ{θηααν oτoδ6 &λλoυ6 oυντρ6φoυ6των. Kατd'τoδ6πρ<iτoυ6 μ!-
νε6 τoδ 1920, oτδν τiτλo τoδ K6μματoq πρooετ4θη, oδ παρ1νθεαη, f1

δνoμαoiα αKoμμoυνιoτιι6>, &τεφαoioθη f oυμμετoxi.1 τoυ α{ν Ko-
μιντ6ρν, xαii'ναq ν6oq xαi δυναμιxδ6 φoιτητ|e Ξξe\€γη θxπρ6oωπoq
τoδ μιxρoδ K6μματoq oτδ μεγd.λo Διεθνδ6 Συν6δριo τ!6 αKoμμoυ_
νLστL'Li)e Διεθνoδ6υ, πoJ Bπρ6xειτo νd, oυγxληθfr oτ| M6o1α.

Tδ δνoμα τoδ φoιτητoδ αι]τoδ 
-Δημoαθ6νη6 Λυγδ6πoυλo6-

&ξLζει νd. μνημoνευθ!, γιατi θd dλεγε xανεiq 6τι f μoiρα τδν Eταξε
o&ν δραματιxδ oiωνδ τδν μεγci.λων περιπετειδν τoδ K.K.E.

Πρ&γψατι, ατ|ν dρ1i; τ!τυaε ciπoλ6τωq ατ!ν dπoατoλ{ τoυ.
Tδν Σεπτ6μβριo τoδ iδιoυ 1ρ6νoυ, δ Πρ6εδρoq τ!6 Koμιντ6ρν,

6 Zην6pυεφ, πoδ ε71ε διεθνδq ινρoc,, &ν!ιγγειλε oτ}1 M6o1α, μδ φα-
νερi μd.λιατα iιανoπoLηaη, 6τι τδ K.K'E. εΖxε γiνει δμ6φωνα δε-
xτδ δ6 μ6λoq τ!e Koμιντ6ρν.

Aiτδ o{μαινε oυγxρ6νωq γ6ννηoη ιαiΘeαψατtx! θμφ&νιo-η oδ διε-
θνδ6 θπiπεδo.
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'Η λαμπρ}1 αι}d &παρ1! τoδ &πεoταλμ4νoυ τδν'Αθηνδν, εΙxε
$oτερα &πδ λiγεq δβδoμ&δεq τραγιxδ τ6λoq.

Συνoδδq τoδ Δημooθ6νη Λυγδoπo'5λoυ δρioθηxe &πδ τδ K6ν-
τρo 8να6 νεαρδ6 "Eλληνα6 πoδ εΖ1ε γεννηθ! oτ-}1 Pωoiα, δν6ματι
'A}'εξ&xηe, δ δπoioq γαραιτηρLoΘηκe 6c' &'ντιπρ6oωπoq Φe Ko-
μιντδρν oτ}1ν 'Αθ{να. Toδq δ6θηιαν 8μπιoτευτιxδq δδηγiε6, &φθo-
νo πρoπαγανδιoτιxδ δλιx6, xαΙ π1ντε 1ιλιd,δεq 1ρυod, δoλλctρια γι&
τiq πρδτε6 δαπd.νε6 δργανrioεωq τoδ μιxρoδ K6μματo6'

'Αλλe i $λη φθεiρεται ιιi. y&νe'ται, ιαi oυ1ν& πρoxαλεi xαi
τ}ν &πriλεια xαi, τδν πιδ io1υρδν iδeδν: ατ}1ν 'oδηoo6, oi δ0o.νεα-

ρoi "Eλληνεq &π6oτoλoι ναrjλιυoαν 3να μιxρδ πλoι&ριo γι&. ν& δια-
αxiooυν τ| Mα6ρη Θctλαooα' xατδ.τi1διi'ρxεια τoδ ταξιδιoδ 6μωq,

τoδq δoλoφ6νηoαν ιαi τoδq dριξαν ατ')'; Θiλααoα. 'Aμφiβoλη πτρη-

γoρι& &π6μεινε i oril'ληι|.,η τoδ oδxρανιxoU τληριi:ματoq &πδ τiq oo-

βιετιxδq &ργLqxαi. ! Eν oυνε1εiq. θxτ4λεη τδν μελδν τoυ...
oi iδ6εq δδηγoδoαν oη (ωi xαi Q δρ*oη, τδ aρυo&.φι &νoιξε

τ&φoνq.
Ποi.νω ατξν &νθριiπινη αιiτi1 τραγωδLo 'r'η, νi.ιxτιe τi1c' 20iF,

'oxτιυβρioυ 1920, θ& μπoρoδoε xανεiq ν& xτioη πoλλδ5 δπoθ6oει6
d.γνcboτων πoλιτιxδν αXυ, γιατi dαφαλδ6 δ θxλεxτδg τδν 'Αθη-
νδν, πoδ ,sτ!φΘηιe oτ! M6o1α, xαi δ θxλεxτδq τi6 λ{6oxι;, πoδ
θ& γιν6ταν συντoνισdζ oτ!ν 'Αθ{να, δριilνταq μαζi, xαi tπΙ τ6πoυ,
θd' πpoixιζαν dπδ την &ρ1| τδ K6μμα μδ μιλ io1υρi1 Ι'ryεo'υα.

Αr}τδ λ6γεται μ6νo xαi. μ6νo γιd νd, δπoμνηoθ! ! αημααiα τ!6
μoiρα6 oτi1ν πoρεiα τδν &νθρcΔπων, i) xαΙ γι& νd πληρoφoρηθoδν oi
&ναγνδατεq δριoμ6να χα?αιcηPLστιιd. γeγoν6τα. oγετmd' μδ τδ θ6-

μα, πoδ ciνi1xoυν oτi1 λεγoμ6νη αμιxρi Σoτoρiωυ. Γιατi xατd, τ& &L-

λα δδν ΞπιτρLπεται νd εΖναι xανεi,6 πoλδ αδoτηρδg 6ταν xρ[νη τoU6

πριbτoυg &ρ1ηγoδ6 τoδ K.K.E.
Πρoιxιoμ6νoι μδ πioτη, τ!ν πρωταρ1ιx| δ6ναμη x&Θε ψeγ&-

ληe πρoαπd,θειαq, &φιερcbθηxαν oQν δxπλfρωo_η δνδ6 xαθ{xoντo6
xατ' Ξξoa}p δrjoxoλoυ. EΙδαμε πιδ πd.νω 6τι f 'Eλλλq δδν fiταν τδ

xατdλληλo 8δαφo6 γιd, νλ. xαλλιεργηθoδν oi &γoυρoι τ6τε απ6ρoι
τoδ μαρξιoμoδ-λενινιoμoδ. Tδ μιxρδ K6μμα πoδ εΖ1ε &τoφαιsLoeι

τ!ν εioαγωγf τoυq oτi1ν 'Eλλ&δα, εT.γε &ναλ&βει Eνω tργo π&ρι τo-
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λδ διiαxoλo. Γι'αr]τδν dxριβδq τδ λ6γo, τ&. πρδτα τoυ β!ματα δδν

τδ δδi1γηoαν πoλJ μαxριd..

oi πρooπd,θειεq δργανι6oεω6 xαi dναπτriξεω6 τoδ K6μματo6, 6πω6
xαi oi μαιρi€ φιλoνιxiε6 δ6 πρδq τiν δπccxoi i d1ι oτ|ν Koμιντ6ρν

-δηλαδ| f θπιθυμiα τ!e πλειoι.pηφ[α6 πoδ τiν &μφιoβητoδαε ζω-
ηρ& ! μειo,}ηφtΦ- oυνιoτoδν τi1ν Σoτoρ[α τδν πριΔτων τLντe γρ6-
νων τiζ ζωiq τoδ K.K.E. Α,iτ& δμωq δδν μπoρoδν νd d1oυν θθη

Παρ'6λα αiτci,, μιd, oελiδα- τ:ηc' i.oτoρtαq αι}τfr6 παρoυoιctζει
εiδιxδ θνδιαφ6ρoν: f δρcioη τoδ K6μματoq xατd. τ}1διd,ρxεια xα|
μετ& τδν 'Eλληνoτoυρxιxδ π6λεμo τfrq Mιxρ&q 'AoLαq.

Kατd τ! διd'ρxεια τoδ πoλ6μoυ αδτoδ (1920-L922), τδ K'K.E.
Ειαψε ψ€,oα oτδ Στρατδ -6πoυ εΖ1ε πρooηλυ τLoευ },tγεq ξιατoντ&_
δε6 δπαδδν- μι& μεγdλη ΞιoτρατεLα ΙγτoταΘεtαq.'Η ΞxaτρωτεLα

πτνξfi τηc,, γιατi &πδ τδ 19|2 -3xτδ6 &πδ μιxρ& 1ρoνιxd' διαoτ{-
ψατα- ! ΧιΔρα βριox6ταν oδ π6λεμo, ! oυντελoυμdνη πρooπd.θεια

!ταν τεραoτLα, xαi πλεΖoτoι δooι παρd'γoντεq (θtoη τδν Mεγd,λων
Δυνd.μειυν, μεγdλη oδ βdθoq &ναδ[πλωoη τoδ θ1θρoδ xτλ') δδν 3πd-
τρεπαν ν& διαφανoδν εliνoΙxδq πρooπτικt'q.

Π ρ oπαγciνδα εiixoλη &πδ πλευρ&.1 θπι1ειρη ματo ),o^γ tαq, δ0 αxo-
λη 6μιο6-aλλ& μδ &ριατη διεξαγωγi-&πδ πλευρ&q δργανιi.toεωq.
'Ex τδν δατ6ρων, τδ K6μμα τ\ γαραιτ-i1ριoε od'ν μιd &πδ τiq x6ριε6
αLτLεq τ'i]e ατρατιωτιx!6 πανωλεθρiα e τo8 L922.

Στiν πραγματ'.x6τητα 6μιυ9' αriτ} 'ξ πρoπαγd,νδα. tπαυξe Ξν-
τελδq δευτερε6oντα ρ6λo μεταξυ τδν oημαντιxδν βαθυτ6ρων αi_
τiων πoδ πρoεxd'λεoαν τ}1ν Kαταoτρoφ!. "Aλλωoτε, oi &ρμ6διεq d.ρ-

t6s, iiδη dπδ τδ φθιν6πωρo τoδ 1921, dλαβαν δριoμ6να ψLτραLνιν-
τioν τδν &νωτ&των xλιμαxiων τoδ K6μματoc, ιαi.6αων πρoπα-
γανδιατδν fiταν δυνατδν νd, ci'πoxαλυφθoδν' ''Αν 6μωq τ& μ6τρα αriτιΙ
ipαν ιdπιιq d,πoτελεoματιxd, ατδ μ6τωπo, δδν fiταν iδιαιτ6ρωq
αboτηρ&. xαi δδν μεiωoαν τi6 δυνατ6τητεqγενικoτLραq δρdoεω6τoδ
μιxρoδ K6μματoq. Αδτδ φ&νηxε &ψLoωq μετ& τiν Καταaτρoφt1.
"oλα τ& oτελ61η, θνια1υμθνα &τδ ξιατoντ,{δε6 δπαδδν πoυ ετχαν
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iπιoτρθι}ει &πδ τδ μ6τωπo, 6πoυ εΖ1αν xηλ& θxπαιδευθ! ατiν πα-
ρ&νoμη δρ,io_η, 3πεδ6θηoαν oδ Ξντoνη ΞιoτρατεLαπρoηλυτιoμoδ
τδν πρooφ0γων.

Td tπι1ειρ{ψσ.τιx. 1ιταν τειoτιι&: oi πρ6oφυγεq δδν fiταν τιΙ
θιiματα δνδ6 ciπελευθερωτιxoδ πoλ6μoυ πoδ ε71ε τ,!ιει d.oγηψα. 'A-
πλδq πλ{ρωναν πoλδ dιρQ& 8ναν π6λεμo τ!e 8λληνιx!q πλoυτo-
ιρ*τLαq, π6λεμo πoδ dγινε γι& ν& δπηρετrjoη τδν βρετανιxδ iμπερι-
αλιoμδ oτδν δτoio &ντιταoo6ταν fγαλλιx| ιεφαλ'αιoιρατiα, πoJ μδ
τi oειρd. τηq εTγe θξoπλloει τi1ν Toυρxiα τoδ Kεμ&λ 'Aτατo$ρx...

Ληαμoνoδoαν βεβα[ω6 τiν Toυρxoαoβιετιx} oυνθ{xη τotl L927,
πoδ πρι6τη βo{θηoε τδν νιxητ! τδν Δαρδανελλiων ν& δημιoυργηο-l2

ταιτιιδ aτρωτ6'.. 'Aλλ& i 3πiμoνη πρoπωγ<iνδα δδν oταματoδoε

μπρooτd, aL τLτoια μιxρoπρctγμωτα'.. 'Eξ*λλoυ, πoλλ& ΘLψατω τ}1q

fiταν πρ6αφoρα γιd θxμετd,λλευαη, γιατi δρoδαε θν μ6oφ 3νδ6 γε-
νιxoδ 1doυ6 xαΣ ψι&.q τεραcτtαq riθλι6τητo6. 'Επιaeιρi1ψατα. $Fαν
εJxoλo νd' βρεθoδν xαi δλα φα|νoνταν ioγυρι!ι.

'Εργαζ6ταν λoιπδν τδ K6μμα μδ τρ6πo oυνετι!, Εξυτcνo, θπL-

μoνo xαi τιoλλδ6 φoρ}6 δηλητηρι<6δη.1
Kαi iπδ τi6 δ$o δ1θε6 περiμενοιν φcιντασμαγoριxcΙ iπoτελζ-

σψατα.i ξαφνυι&., δ πετρ6τoπoq, 6 &ιαs&λληλoq γι& τoδg εioαγo-

μ1νoυq oπ6ρoυ6, εΙaεγLνει γι' αriτoδ6 εUφoρη γ!.
Πρ&γψατι, τδ φθιν6πωρo τoil 1922 ιαi ψLoα o' Eνα μ6νo μ{-

να, πd.νω iπδ 1.300.000 πρ6oφυγε6, γυμνoi xαiπειναoμ6νoι, xατ€,-

φευτcιν oδ μιd, aιbρα 8πoυ ζoδoαν 5.000.000 dδελφoi τoυq.

Γι& ν& &ντιληφθfr ιανεiq τL a{1ψαινε α3τ6, &ρxei νιi oxεφθfr -
1ωρi6ν*, ληφθ! xιΙν ιiπ'δι{.iινi διαφoρd, πoδ δπ{ρxε oδ φυoιxo$qπ6-
ρoυζ- 6τι, xατ' &ναλoγ|αν, αrjτδ d,ντιoτoι1oδoε γι& τi1 Γαλλ[α μδ
&φιξη 13.000.000 πρoαφιiγων, xαi γιd, τΙ6 'Ηνωμθνε6 Πoλιτεiεq
50.000.000. Moναδιxδ iαω6 φαιν6μενo oτ!ν ioτoρiα τ!6 διαxιν{1-

1.'o γρ&φιυv, παιδΙ cix6μη, eIγε τ.γ. διαβdoει τ6τε 6ριoμ6να 8ντυπα oδ
ι6ιιινo 1αρτ[, πoδ βεβαiωναν 6τι oδ μεγ&λη ξθνη ΕταιρεLα elae ταραaωρη-
Θ! &πδ τ}ν Toυρxιι| Kυβ1ρνηαη f θxμετd.λλευoη τδν δατδν τδν νεxρδν τoδ
πεδ[,oυ τ!q ψ&aηq τoi Σαγγαρloυ -τ!6 πιδ φoνιx!6 μci1η6 δλoυ τoδ Πoλ6-

μoυ-γι& τ}ν παραγωγ} φωoφoριxδν λιπαoμdτων.
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σεωζ τδν πληθυoμδν. Ξ,ιφνιι&",! 'Αθj1να, μδ τi2ν oυνε1! πρooθ{xη
πρ61ειρων oυνoιxιαμδν, iνων6ταν μδ τδν Πειραι&, xαi μ6oα oδ λi-
γoυ6 μ!νε6 d,πoτελoδααν μιιi π6λη πoJ ξεπερνoδσΞ σαφδζ τδ Eνα θ-
xατoμμriριo t(ατoιxων.

,^'Απδ τδ &λλo μ6ρo6, &ν fiταν ιiλ{θεια 6τι oi &νθρωπoι α']τoi
ιατtφενγαν aL ^1ωρω ιατoιιηψLνη dπδ &δελφor5 q, εTνω θξiooυ dλη-
θινδ 6τι αr]τoΙ o[ ιiδελφoi, }1ταν ττωaoi, xoυρααμ4νoι xαi &πoγoη-
τευμ6νoι, ιαi' 6τι δπεδ41oντo &νθριllπoυ6 ξυπ6λυτoυq xαi ξεριζω-
μ6νoυ6 &πδ τi6 toτLεq τοιν, δηλαδ! &νθρcδπoυ6 μδ τδ θd,νατo oτ{ν

Qυ1i ιαi τ!ν ciγων[α xαi, τ!ν &βeβαι6τητα oτδ τπεδμα.
T6λo6, 6 Στρατ6q, πoJ γιd, δ6xα 1ρ6νια νιχoδσε -&πδ τδ 7972

δq τδ L922-Ξπloτρeφe θξoυθενωμ6νoq xα'i ταπεινωμ6νo6 μετd,
ciπδ μι& &νευ πρoηγoυμ6νoυ πανιυλεθρ|ω, ! δπoiω δδν fiταν &πλδ6

μιd, ατρωτιω τ ιιi1 ιατ αaτρoφi.' H |ρ τ α π ρ oια}.oδoε τi1 μεγαλ0τερη
ιρiaη τi1q Xιiρα6 ιiπδ τ|ν Ξπoγ}1 τi1q &νεξαρτηoi.αζ τηζ, πρoxαλoδoε

μι& dπδ τi6 ooβαρ6τερεq ιρLoειq oτ!ν τριo1ιλιετ! ζω! τoδ 'Eλλη-
νιoμoδ, γιατi περι6ριζε ξαφνιι& τδν γεωγραφιxδ 1δρo μθoα ατδν
δπoΤo δ 'Eλληνιoμδ6 ζoδαε d.πδ τ}y &ργαι6τητα. rHταν 

μιι} βαρυ-
τ&τη Ξθνιι$1, xoινωνιx| xαi oixoνoμιι}1 ιρtoη.

"oλα αδτd, 6μω6 δδν &π6δωoαν αxεδδν τ|.πoτε γιd τδ K.K.E'
Πρ&γψατη oτ& δτ6μενα aρ6νια dπεδοi1θη -6πωq θ& φαν! παρα-
ι&τω- 6τι oτ!ν τρdιξη τδ μιxρδ K6μμα δδν εΖ1ε πραγματoπoιi'7oει
xθρδη.

Περiπτωoη 'loω6 μoναδιι'i1, καi π&ντωq πoλδ θνδιαφ6ρoυoα

γιd, τδν θρευνητi7 τ!6 'Ιoτoρiαq xαΙ τδν τεoλιτιxδ παρατηρητ^'η. Για-
τΣ oτiν πeρLπτωoη αδτ! δ ioτoριxδq ,iλιoμδq διαι|ε6δεται xαi τ]τ-

τ&τωυ, &ντL, 6πωs θ& περiμaνε ιανεLq, ν& διxαι<iνεται xα| ν& νιx&,'

Tδ δλιxδ oτoι1εio δθoδαε πρδ6 τi1ν Εταν&oτααr1. Tδ oυναι-
oθηματ ιxδ oτo ι1εio συ]'χρατoδσε oτi1ν παρdδooη.

Nιxητle dνεδεi1θη τδ δε0τερo. "0πω6 oυμβαiνει oυνfθω6, τδ
&υλo -oi iδ6εq- &πεδε[1θη io1υρ6τερo &πδ τ!ν ilλη. 'Αξiζει νιi

μνημoνευθfr τδ xυρι6τερo αΙτιo αδτoδ τoδ φαινoμ6νoυ: τi6 iδ6ε6

τi6 δπεoτ!ριζαν δ6o &νδρε6 τoδ6 δπoioυ6 oi πρ6oφυγε6 &γαπoδααν.
'o πρδτo6 fiταν δ 'Eλευθθριo6 Bενιζ6λo6, 6 δπo7o6, μδ αxoπδ

τiν θνoωμd'τωση τδν 'EM{νων τ!6 'Ανατoλig o'η Mητ6ρα Πα-
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τρiδα, ε71ε Lτιγεtρi1aει τ! Mιxραoιατιιi1 Lιoτρατεtα. ΕΙyε ι&ψει
τoδ6 "Eλληνε6, xαΙ iδiω6 τoδ6 πρ6αφυγεq, νd,3λπiooυν xαi νd δνει-
ρευθoδν. 'H 8πιxiνδυνη ΞπιaεLρηaη εΤ7ε τελ'uxd. δδηγl.7oει oτ\ν ια-
ταoτρoφ\. 'Αλλ& i ιαταoτρoφ\ eΤγe γLνει δπδ τi1ν iryaoLα &λλιυν,
τδν &ντιπd.λων τoυ. Σ' αιjτδν ciπ4διδαν τi6 πρoΘ6αειζ' στoδζ &λλoυq
τiq ιαταoτρoφ66. 'Exεiνoν τδν &γαπoδααν γιd τi6 8λπiδε6 xαi τd,
δραiα δνειρα τoδ τoδq εt1ε πρooφ6ρει'

'o δειiτερo6 &νδρα6 πoδ oτl.7ριξε τi6 ιιΖδ6εqυ \ταν Ξναq dξιωμα-
τιx6q, 6 Nιx6λαo6 Πλαoτi1ραq, δ δπoΤο6 θi, Ξπανεμφανιoθ! $oτερα
d,πδ ε[xooι τiντε aρ6νw, αδ μ6ρε6 πoλδ xρioιμε6.

Γ6νo6 πτω1! q oiιoγeνεLαq, εT'γe &πoιτi1oeι ψloα oδ μι& δεxα-
ετtω d1 φ{μη τoδ d,τρ6μητoυ πoλεμιατoδ. Tδ t'922 εi1ε xοιλυι{.lει μδ
τδ Συνταγμct τoυ xα| μδ πρooωπιxδ xiνδυνo Ενα aυ1.ιρ6τημα τoδ
ΣτρατoU πoδ δπoxιυρoδoε ρα.1δαΤα. "oταν Lτ€,sτρel,le ατi1ν 'Αθi1να,

i1γ ετ ιιr* τηc' cτ ελθγη, ιαL, Ξτ ιιεφ αλ! 6 μ ι & 6 o τ ρ ατ tωτ ιxi'6 Kυ βε ρν d -
aeωq, (καψε τd. ιiδ6νατα δυνατd, γιοi, νrΙ dναxoυφioη ixεiνoυ6 πoδ
πεινoδααν xαi, xριiωναν.

Γνωoτδ6 γιct τi1ν πενiα τoυ, &γ6q, τLψυoqιαΣ τωρα φυψατυκ6q,
ε71ε γiνει γι&. τoδ6 τρ6aφυγεq τδ αυμβoλo τ},q xαρτερLαq ιαi. τ\q
πPoσωπιχiζ θυoiα6.

'Η ψ&ζα εΖναι τεριoo6τερo oυναιoθηματιxi1 &τδ 8,τι πιoτεrjε-
ται oυνl'7θωq. Πdντω6, εiναι περιαo6τερo oυναιoθηματιx| παρd. λo-

γιx{. M6νo πoδ γι& νιΙ δδηγηθ! &τιδ τοΙ, oυναιoθ!ματd τηe, πρL-
πει τd' αυναιoθ{ματα αδτd. ν& εΖναι oυμπυxνωμ6να ιαi d.πλoπoι-

ημ6να, ιαi. ιυρLωq πρ6τeι νιΙ ixφροtζωνται &πδ τi δραoτηρι6τητα
δριαμ6νων d,νθριΔπων' 6ταν τoδτo oυμβαiνη, oi &νθρωπoι α'iτoi
μπoρoδν ν& δδηγlooυν τi; μdζα ΞιεT περtτo'l 6πoυ oi Ζδιoι iπιθυ-
μoδν. Γι& τδ xαλδ } γι& τδ ιαx6. Στ}y'Ιατoρiα τδ εΙδαμε πoλ-
λδ6 φoρ66.

&ν διxαiω6 i) ιiδixωq- fiταν αriτoδ τoδ εiδoυ6 &νθρωπoι γιd τo')6
πρ6oφυγε6. ΘερμoΙ θθνιxιoταi xαi oi διio, μ6νo μδ τδ γεγoνδ6 αιiτδ
(φραξαν περιoo6τερo dπδ xriθε &λλoν τδ δρ6μo πoυ ε71ε riνoι1θ!
oτδ K.K.E. 'Η oυντριπτιxi πλειoι.|ηφ[α τδν πρooφ'5γων τoδq !ταν
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πLστh1xα), δλ6xληρη oxεδδν παρθμεινε μ61ρι τoδ θανd,τoυ των dφo-

oιωμ6νη o'α'iτoιi6'

'ΙΙ διiοxoλη παιδιxi1 f1λιxiα. Παρ' 6λε6 τi6 μεγ&λε6 πρooπ&-
θειε6 τδν λiγων πιατδν, τ&, πρδτα pi1ψατα τoδ K.K.E. δπ!ρξαν
d.πoθαρρυντιι&' Tdι πρδτα γρ6νια, aΕ ιανξνα &πδ τoδ6 τoμεiq 6πoυ
xατεβλi'7θη iδιαiτερη τρooπdΘεια-πρ6oφυγε6, oυνδιxd.τα, &γρ6-
τε6, Στρατδq- δδν π6τυ7ε &ξι6λoγα &πoτελ6oματα.

Στiq πρδτεq γενιxδ6 Ξxλoγδ6 oτi,q δπoiεq τδ K6μμα !λαβε ψε-
ρoζ L923 , iπΙ 800.000 Φiφ.u τδ K.K.E. iλαβε περLπoυ 20.000.
Ariτδ πρoεxd.λεoε φοβερ)7 &πoγoi1τευoη, xαi. }ραν oυγ1ρ6νω6 θaα-

ψατιxi1riπoxdλυι|η. "Eoπειρε τ! δι16νoια μεταξδ τδν !γaτδν, δθηoε
d1ν Koμιντδρν oδ βαΘ6τερε6 παρεμβd,oε υq, xαi" πyoεκd,λεoε ν6α πρoo-
τ&Θeια γιιi' τi1ν δργ&νωoη τi1q B&oεωq.

'Exεiνo, 6μω6, πoJ φαLνεται 6τι οiπ4δωoε μεριxd, Ζo1ν& d.πo-

τε}'Loψατα fiταν oi πoλιτιxδ6 oυνθlxεq τ!e Xιbρα6. 'o oγετπd. aτei-

ρ o6 xo ινoβoυλουτ ιoμδ 6 xαi. τ d' oτ ρ ατ uωτ ιιd- ψmρ oτ ρ αξιιoπ-L1ψατ α
πoδ πρoηγdθηoαν καi' διεδ61θηoαν τ! διxτατoρiα τoδ Στρωτηγoδ
Παγxriλoυ ('Ιo6νιoq 1925-AUγoυoτoq L926) &πeγot1τενoαν Ενα ψL-
ρo6 τδν θxλoγ6<υν.

"Ετoι, oτi6 Ξxλoγδ6 τoδ Noεμβρioυ τoδ 1926, τδ K6μμα dλα-

βε 42.Ο00 περiπoυ Ψiφorq, ιαi. y-,7ρη oτδ o$oτημα τ!e &πλ!6 dνα-
λoγιxi6, ιατi)'αpε oτi1 Boυλ! δ6xα Ξδρε6 Ξπi 286. 'o dριθμδ6 δδν

!ταν μεγciλoq, ciλλιi tsπ6τρεπε μιd, πρι5τηπαρoυoiα. 'Eπρ6xειτo 6μωq

γι* παρoυoiα ΞφJ1μερη.

Tδ t928 δ 'Eλευθ6ριoq Bενιζ6λo6, πoJ oi πρ6oφυγε6 τδν d,πo-
xαλoδoαν κΠατ6ρα τ!e Πατρiδoqυ, Ξταν!λθε oτ!ν fγεolα τδν Φι-
λελευθ6ρων, xωi' oτi.q 3ιλoγi6.τ!e 19ηqAιjγoυoτoυ t928 π6τυ1ε μι&
oυντριπτιx| νlxη. Tδ K.K.E., BπΙ περιoαoτ6ρων τoδ δνδq δxατoμ-

μυρioυ Ψiφ.u, oυνεx6ντρωαε μ6λι6 14.000. ΚανLναq d,πδ τoυ6 δ-
πoι.|ηφioυq τoυ δδν Ξξε}'iγ'η.

Kαi τδ πραγψα δδν τελεiωoε 3x.εE ΞξαιτLαq τ!6 ταραν6μoυ
δρd,oεωq τoδ μιxρoδ K6μμωτo6 xαiδνδ6 ooβαρoτd.τoυ θ6ματo6, πoι)
$1eιρe τδ 'lδιo 

-θ&. οiναφερΘi1 παραι&τω- δ Bενιζ6λoc, ,!i)φιaε τ&-
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χLστα' ενα. ν6μo, δ δπoΙo6 Ξπθτρεπε τi δiωξη πλεioτων 6oων μελδν
τoδ K6μματo6.

'o ν6μo6 αiτδ6 δδν fiταν iδιαιτ6ρω6 αδo.τηρδ6 δ6 τρδ6 τi6

μωρηθi δπoιαδτiπoτε μoρφ! δραoτ"ηρι6τητoq ιατd' τ\e ιαΘεoτη-
xνtαg ταξeωq'

T&, d,πoτελθoψατα fiταν iδιαιτ6ρωq o-zληρd ιαi. yLνoνταν &x6_
μη πιδ δυαdρεoτα dτδ τδ γεγoνδ6 6τι oi oυνε1εiq oiιoγενεια,cδq διε-
ν6ξει6 διαoπoδoων τoδ5 hγLτεq τoδ K6μματo6 γιd, μιci δεxαετiα πε-
ρiπoυ. oi διενθξει6 {'παιρναν oυ1νd πρoαωπιxδ xαραιτj1ρα, δλd
διαρxoδoαν &ι6ψηιαi,6των τd' πρ6oωπα &λλαζαν i) oυμβιβd.ζoνταν,

πoυ;

μoνiμω6. 'ΑλλιΙ oi παρεψβαoειq αriτδ6 xαi τδ ooβαρδ θ6μα πoδ iiδη
&νεφ6ρθη πρoxαλoδoαν μι*, πειoματιιi1 xαi Θαρρωλθω &ντιπoλij
τευση.

Αδτδ ε7ναι τ6oo ιi ξναζ -δΠoυλι6πoυλo q- i'φΘα,sε εioυ Lωq,
τδ xαλoxαiρι τo8 t'927, θεω τδν
αooιαλιoμδ !ταν < dντ ιμ αρξιoτ υιΕ q xαi d,ντιλεν ιν ιoτ ιι€,qll...

Π6ραoαν &πδ τ6τε τρι&ντα 1ρ6νια, xαi θλ ν6μιζε ιανai.q 6τι
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d.xoιiει τoδ6 αυγ1ρ6νoυ6 δξεi6 διαξιφιoμo'i6, τ!6 δεxαετiα6 δηλαδ}1

1960-1970. 'Eξ&λλoυ, &ν oτεφθ! xανεl6 6τι δ Πoυλι6πoυλo6 διε-
τΡ,ιφη &πδ τ& ατελ6xη τoδ K6μματo6 δ6 αθxθρδ6 τoδ πρoλεταριd.-
τoυυ, θ& αxεφθ! 6τι ! δπ6θεoη τoδ μεγd,λoυ μαρξιoτoδ τ!6 Γαλλi.α6'
τoδ Γxαρωντ0, δδν εΖναι ιαi. τ6oo νθα...

'Αλλd, i Lπιιρ&τηoη τδν αxoνφoρμιoτδνυ δδν δφεiλεται μ6νo
oτ|ν θπ6μβαση τ}ιζ Koμιντθρν. 'oφεiλεται LτLaηe -ιατd. μεγciλo
μ6ρoe- ατ!ν riπoφαoιoτιxi1 riναν6ωαη xαin!ν θνioxυoη τδν ατελε-
1δν τoυ. Πρd,γματι, ιiπδ τδ t924 περtπoυ, o[, <ιxoυτβιoτδ6ll xαi, oΣ

ι<1ατζ!δε6υ &ρaιoαν ν& παiρνoυν μθρo6 oτδν ciγιiνα.
κKoυτβιoτδ6υ δνoμd.ζoνταν 6ooι ε71αν oπoυδd,oει oτδ Koμ-

μoυνιoτιxδ Πανεπιoτ{μιo τδν 'Ανατoλιxδν Λαδν τ!e M6aγαq,
πoδ τd, &ρaιι& τoυ oτd, ρωoιx* ε7ναι KUTV. 'Απδ τδ &λλo μ6ρoq,
θπειδ! πα7,αι6τερα oτ!ν'Aνατoλ! δooι εTγαν τ&eυ πρooxυνητδ6 oτd,
ar'Ιερoo6λυμα 6νoμciζoνταν α1ατζ!δε6υ, τδ 6νoμα αδτδ δ6θηxε xαi
oδ 6ooυq εtaαν π&ει oτi1 M6o1α μδ τ!ν ειixαιρ[α διωφ6ρων oυνεδρiων
i) γι& &λλoυ6 λ6γoυ6

oi xoυτβιoτδ6 xαi oi 1ατζ!δε6 εΤxαν xαλr5τερη θxπαiδευoη xι
8νω εiδιxδ γ6ητρo, καi. eTγαν ΞταφLq μδ τδ αK6ντρoυ. "Ηταν δηλα-
δi1 xαλ6τερα πρoετoιμασμθνoι γιd, ν& διεξαγciγoυν τ!ν πd.λη θναν-
τioν τδν iα1υρδν πρooωπιxoτ{των πoJ d,ντετiθεντo oτiν dπ6λυτη
τειΘαρaLα'

'Aπ' 6λoυ6 αδτoJ6 τoδ6 d'φooιωμ6νoυ6 νεoφερμ4νoυ6, πoδ fiταν
oυγxρ6νω6 xαi ixανoi, δημεγ6ρτε6, θd. πρ6πει νd, oυγιρατηθ! τδ δ-
νoμα δν66, γιατi πoλU o0ντoμα dτ!ιτηaε ooβαρi; 3πιρρoi1 ιαL' e|t-

xoιsι τ5lτε aρ6νιω &'ργ6τερα, oτδν dνταρτoπ6λεμo, iταιξε 8ναν &πδ
τoδ6 πιδ oημαντιxoδ4 ιαi.'[aωq τoδ6 πιδ δλεθρioυ6 ρ6λoυq. Πρ6xειται
γι& τδν Ζαxαρd}η'

'o Nixo6 Ζαγαριdι}ηq γενν{θηxε oτi1 Mιxρd, 'Ααiα τδ 1902
xαi 1ραν €να6 ciπδ τoJ6 πριilτoυζ σπoυδαστ&6 τ!6 KUTV. Σπoιiδα-
oε ΞιεT πoλδ ν6o6, oτ!ν fλιriα πoδ φoυoxι|rνoυν oi ζ6με6 τie Φυxiq
xαi, τoδ πνε6ματo6. Σπoιjδαoε τ!ν θπo1i; πoδ ζoδαε ιix6μη δ iδρυ-

")β 
τt1e ν€,αq Ξπoa}1q, τoδ μεγd,λoυ 6ρriιψατoq καi τi1e ΞξLaoν ψεγdι-

λη6 πλdνη6, δ Λθνιν. "Ηταν φυαιxδ 6 ν€,oq &πατρι6 νιΙ θελ{oη ν& γl-
νη€,ναg d,π6oτoλo6.'Eξciλλoυ, πρoιxιoμ6νo6 μδ ioxυρ! ιαi θλxυoτι-
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x| πρooωπιx6τητω, μδ ζιoηρδ )Lα'i ψαχητLιδ πτεδμα, μιλc6ντα6 &-
πτα.Lστωe τd. ρωoιι&., διεxρiθη &ψioωq oτ! M6o1α μεταξδ τδν
&λλων δπoι.pηφ[ων ciπoατ6λων.

Tδ 7924, τδν doτειλαν oτ!ν 'Aθ{να, 6πoυ &νLπτυξε dντoνη
δραoτηρι6τητα''Aπηaaoλj'7Θη εiδιxδ6 μδ τ!ν δργd,νωoη τoδ παρα-
ν6μoυ μη1ωνιoμoδ, &λλd, 1ωρiq νd, tγη xανLνα εiδιxδ τiτλo ιαi γω_
ρi6 ν& tμφανLζεται odν €ναq &τδ τoJ6 xυριoτθρoυq δργανωτdιq. Φα'L_
uεται Lτksηe (lτι !,ταυξε oημαντιxδ ρ6λo ατi1 διευθυνoη τoδ K6μ-
ματoζ.

Tδ L927, 6ταν δδηγ{θηxε ατδ διιαoτl.';ριo μαζ| μδ μιιi δμdδα
oτελε1δν, bπε,sτi,pιξε φανατιι6τερα &τδ ιαΘe &λλoν τi5 χoμμoυ_
νLστLιL1ΘLaειq, xαi. Jδειξε θ&ρρo6 xαΙ πoλλδ6 tιαν6τητεq.

NΙετιΙ &πδ €να xρ6νo φυλυ.ιi1e, &νειη9'3yΘ"η 6 Ξιλειτ(lc,.
oI dναφoρδ6 τδν d.πεoταλμ6νιυν τi6 Koμιντθρν' 6τωqιαi t,ρυ-

σμ6νων oτeλε7δν τoδ K6μματo6, δδν !'ιρυpαν 6τι τδ K.K.E. δ'δν

!.καψe αioΘητδ6 τρo6δoυq xαi δτι ΞξαιτLαq αiτoδ oi διeν6ξει6 μεταξυ
τδν !γετδν d.πεθd.ρρυναν τi1ν τd.ντoτε μιxρ| dλλd. xαi. πd'ντoτε
d.φooιωμ6νη pdι,sη' 'Aντυθ6τω6. oi d'πεoταλψLνot τ'i,c, Koμιντδρν
&πει&}υπταν α,)τδ6 τi6 iιλ!θειεa ιαi. oυyν&" τδ ξxαναν μδ τoλυ δμδ6

Tε},'-ι&, \ Μ6o1ω &πeφ&oιcε νιi βιiλη τ,7ξη oτi1ν θλληνιx.i
χoμμoυν tστιχ\ ιLν'ηo'η. T & ταρ α,sι\ν υα υ-ilτi1c, τ'iiq παρeψβιioeιl q

δδν εΖναι γνωaτ&, καi. 8oα εiναι γνωoτ&, δδν εiναι &ταρα'Lτητo ν,}'

Ξxτεθoδν Ξδδ.
Γεγoνδ6 τ&ντωq εTναι 6τι, μετιi &πδ διd.φoρα διαβf ματα, τδν

Σεπτ6μβριo τoδ 1931, tνα6 πoλδ oημωντιxδ6 τα'P&των τoδ Kρεμ-
λiνoυ, δ'Ανατδλ ΛoυνατodρoιL1 πρ(^"ην'Eτ[τρoπo6'Exπαιδειioεωq
('Υπoυργδq Παιδε[α6) τ!6 Σoβιετιxlq 'Eνιilαεω6, flλΘε oτiν 'Aθ{-
να,6πoυ jμεινε π6ντε μ6ρε6.'Απδ τ6τε,i7 γραμμi &λλαξε. "Eγινε
&ιαψττη' Tδ K6μμα Ξxλ{Θη νd, αμπoλoεβιxoπoιηθ!υ, νd διωξη
6oα oτε}'L1'η δiαταζαν, ν& γiνη δμoιoγεν46, μδ μι& νξω ιαi.3νιυμθνη
i1γeoLα, ν& oταματj1oη τi1ν δλεθρiα απci,λη γωρΣq &ργLqυ, xαΙ τ6λo6
ν& riγωνιoθfr αγιd, τδ διxαiιυμα τie αιiτoδιd,θεoη6 τδν λαδν xαi
τoδ 1ωριoμoδ τoυ6υ.

'o l\ixoq Ζαaαριdι}ηe δνoμd,oθηxε <<ξνυqLα. fγεoiαυ, xωΣ δr5o
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χρ6νια &ργ6τερα αΓενιxδq Γραμματ6α6>, xαi Ξγινε δ μoναδιxδ6 xαi
παν[oxυρo6'Aρxηγδq τoδ K.K.E., δ μιxρδq Στdλιν τoδ μιxρoδ δλ-

ληνιxoδ κιν{1ψατoq, δ dμπιoτo6 τoδ 'lδιoυ τoU μεγdλoυ Στd,λιν xαi
δ &ντιπρ6oωπ66 τoυ oτdν 'Eλλdδα.

Γeμctτog dφooiωoη xαi 3πιδεξι6τηταιαi μδ &δυoιΔπ1τη oxλη-

ρ6τητα &πξναντι oδ 6αoυ6 oυντρ6φoυq τoυ δioταζαν, πρoαπd,θηαε ν&

3πιβriλη τi6 θ6oει6 τ!6 Koμιντθρν, πoδ d1oυν iδη dναφερθ!.
MεταξU αiτδν πρ6πει νd, oυγxρατi'1αoυμε δυo: τi1ν πριiτη γι& λ6-

γoυ6 loτoριxoπoλιτιxoδ oτo1αoμoδ, τi1 δε0τερη ΞξαιτLαc' τδν oo-

βαρδν oυνεπειδν τη6.
Mνημoνειlθηxε παραπd,νω ! απερioδoq τt1q τ&ληe 1ωρi6 &ρ-

γLq>. ''Ετaι δνoμαζ6ταν ατ!ν Koμιντδρν xαi oτoδ6 x6λπoυ6 τoδ

K.K.E' f περioδoq 192Ο-1930, γιατΙ θεωρoδoων 6τι τ6τε τd' oτε-
λ61η θμci1oντo Ξμτcνευoμ6να &πδ τδν ι<δπ-πoρτoυνιoμ6υ. Δδν θφαν-

τdζoντo pipαια τ6τε 6τι, μιoδν αiιΔνα &ργ6τερα, $oτερα d,πδ Eνα

πενταετ! Παγx6αμιo Π6λεμo πoδ oυνετd.ραξε τδν ι6oψo, xαi ijoτε-

ρα &πδ δxατδ μιxρoδe }) μεγdλoυq πoλ6μoυ4 i) θπαναατdoει6, ! λε-

γoμ6νη απci,λη 1ωρiq &ρxδ6υ Θ& εTy-e γενιxευθ! oδ 6λo τδν x6oμo
xαi θιi fiταν oτiν πραγψωτιι6τητα \ τd0'η γ$ρω &πδ τi1ν α&ρ1i'1υ,

δηλαδ| τ!ν ιiρ1i1 τ!e dπ6λυτη q πeιΘαρaLαq xαΙ μoνoλιθιx6τητo6 τoδ

χoμμoυν ιστιχo0 x6oμoυ.
'H δε6τερη δρd,oη π.oJ πρθτει ν& oυγxρατηθ! d.πδ τδ d,πoφαoι-

oτιxδ θθoπιoμα τiζ Koμιντδρν τoδ 1931 εΤναι περιαo6τερo oημαν-
τιιt1,γιατΣ &φoρoδoε τ!ν αδτoδιci,θεoηιαi τδν α1ωριoμδ τδν λωδνυ.
"o,τι φανερd, ε71ε πρoηγηθ! γιd μιιi δεxαετiα, δδν &φηνετcαψιd' &ψφι-

βoλiα γιιΙ τ}1 oηψαoLα τδν λ6ξεων: xαλoδoων τδ K.K.E. δημoo[ω6

xα), tνωντloν τi1qλαiιr)q θελJ'ioεω6, ν& τoλεμ{oη γι& τiν &νεξωρτη-

oiοι δ6o θθνιxδν θδαφιxδν περιo1δν. MιιΙ dπ' αδτδ6 !ταν f Mαxε-
δoνiα. Mδ τδν τρ6πo α$τδν θπ6βαλλαν oτδ K6μμα νd, ιiγνofαη τδ xιj-

ριo θμπ6διo, πoδ iiδη Εωq τ6τε ε7xε αυναντ{oει oτδν δι1olιoλo δρ6μo

τoυ. 'Eπειδd, 6μ.ζ, αrjτδ τδ θμπ6διo δ'iρξ" πd.ρα πoλJ oημωντιxδ

γιιΙ τi πρδτα β'lματα xαΙ Q μελλoντιxi πoρεLα τoδ K.K.E., Θ&

πρLπευ νd, τoδ dφιερωθ! μιιΙ εiδιxi7 ταρ&γραφoq.
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Tι& μι& &νεξιiρτητη Mαxeδoνiα. Δδν ε7ναι &παραLτητo νd. &-
o1oληθη ιωνεi.q μδ τδν γεωγραφιxδ 1δρo πoJ πρ6πει ν* λ1γεται
αMαxεδoνiαll, γιατi αυ1ν& dπo[xιλλε, &ναλ6γωq μδ τ! θ6ληoη τδν
xατωxτητCιν, τi6 ciντιλ{ιpειq τδν ioτoριxδν, }1 τiq &νdLγιε6 τδν
d.ντιφρoνoιiντων δημooιoλ6γων. Kατd, πoλι) γενιxδ τΡ6πo1μτoρεΙ ν&
λε1θ! 6τι πρδ6 ν6τoν xαi, πρδ6 δυoμd6 δ 1δρo6 αιiτδ6 συνoρεriει

μi ι.pηλιΙ βoυν& (τδν "oλυμπo, xαi δυτιxd, τ!ν δρooειρd, τ!6 Πiνδoυ
xαi τδν d.λβανιxδν βoυνδν) xαi 6τι περιλαμβd,νει xυρiω6 τ!ν xυ-

ματoειδ! πεδιd.δα πo[ &.ργLζeι oτδν "oλυμπo xαi φθd'νει loαμε τL-
ρα dπδ τd. Σι6πια'

Αnτt i μεγctλη xαi εδφoρωτ&τη περιoγ-i1,πρ6oφoρη θτi αiδνε6
γιιi εioβoλδ6 &πδ τδν βoρρ& xαi, τi1ν ciνατoλf , dγινε γι' αδτδ τδ λ6_

γo Ενα cioυν{θιoτo θθνoλoγιxδ μεΙγμα' ΧωριrΙ &πoμoνιoμ6να i δμ,ι-
δε6 xωριδν, π6λει6 } xαi oυνoιxiε6' μιλoiααν διαφoρετιxδ6 γλδαoεq
i παραφθoρ6ζ των, dνd,λoγα μδ τi6 γλωooιxδ6 αυνθ!xε6 πoδ εΖ1ων
Ξπuιρ ατ{1,s eι oτi6 διd.φoρε6 εioβoλ66.

Mιλoδoαν &ι6ψη xα.i i.oπανιι&', ιατ&},oιπo τt1e oηψαντιxi1q
ioραηλιτιxi1q ψεταναoτε'5cεω6 &πδ τi1ν 'ΙoπανLα τδ 7492.

'H 3λληνιxi1 γλιiooα xυριαρ1oδoε, γιατi !ταν ! γλciααα' τδν
αδτo1θ6νων, τoδ θμπoρioυ xα:i" τt1e 'Ειι}'ηoLαq. 'ΑxoλoυΘoδoε !
τoυρxuιt1, γιατi !ταν f1 γλιΔoαα τ\q Διoυι{1aεω6, τoδ Στρατoδ xαi
πoλλδν &πoLxων.

Αδτδ δδν oημα[νει 6τι oi δπ6λoιπε6 βαλxανιxδ6 γλδoαεq xαi
oi τoπιxδ6 διd.λεxτoι e,Ζγαν Ξξαφανιoθfr. 'Υπ{ ργαν lιαi. αbτLq, ψ&-
λιoτα oδ δριoμ6νε6 περιo1δ6 xυριαρ1oδoαν dναψφιoQ-fiτητα'

"oταν, τδν 19o ωiΔνα, πoλλδq βαλxανιxδ6 y-Γ,ιρεq &πLιτηααν τiν
&νεξαρτη,:tα τoυ6, ! NΙαxεδoνiα 3ξαxoλoυθoδαε ν&, παραμ6νη δπδ
τi1ν 'oθωμανιxi1 ΑδτoxρατoρLα. "Hτων φυσιχ6' τδ περ[εργo αι}τδ
θθνoλoγιxδ ιρι!ιψα νd πρoxαλ6oη πoλδ αoβαρi6 ιρLoeq. 'o λ6γo6
fiταν πoλδ &π}'66 x&θε Ξθνιxoγλωooιx! δμ&6 θπεδlωxε ν& δνωθ!

μδ τ! Mητ6ρα-Πατρiδα.'Ατcδ τi6 δ6o πλευρδ6 τδν oυν6ρων oi μδν
δνειρεrioνταν τoJ6 δ6, τor)6 <ιd}51*o'1a,r.

'H iδη θντ6νω6 περiπλoxη xατ&'cτωoη Εγι'νε πρ&γψατι ΕπιxLν-
δυνη 6ταν μιιi oiπδ αδτδ6 τi6 διειδιx{1αει6 tι,ινoπoι-i1Θηιε μδ τελεiωq
δυoανd.λoγo τρ6πo, xαi αδτδ μδ ζημiα τδν λoιπδν διεxδιxloεων
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xαi βλ6ι}ειυν. Tδ 1878 i Pωαiα, iγoνταq oυντρ[ι|ει τiν Toυρxiα,

δημιo'iργηoε μδ τ! Συνθi'7xη τoδ 'Αγioυ Στεφd,νoυ τ| αMεγdλη
Boυλγαρiαll, ! δπoiα περιελ&μβωνε, μεταξδ &λλων, δλ6xληρη τi;

Mαxεδoνiα μδ τ! Θεαoαλoνixη.
Αriτδ !ταν βtβαια 8να Ξφfμερo xατα,sιε{lαoψα, &φoδ δυo 1ρ6_

νια &ργ6τερα ! ΣυνθJ1xη τoδ Bερoλiνoυ θπαν6φερε τ! Mαxεδoνiα
θντδq τδν δρ[ων τ!e Toυρxiαq.

'Αλλa δ ιαιδq aτ6ρo6 τδν δπερφιd,λων φιλoδoξιδν εΤ1ε i!δ-η

φυτρciloει.'H πρoπαγciνδα γιd, μι& Mεγ*λη Boυλγαρiε fiταν θντo-

νωτ&τη, i1 &τψ6oφαtρω δηλητηριctoθηxε, xαi τελιxd, φανατιoψΕνεq
δμdδε6 xoμιτατζ{δων πρooπciθηααν αμδ φωτι&, xαΣ τoεxo6ριυ ν&

βoυλγαρoπoι{αoυν 6λη τ}y Εxτeταψ6νη αriτ! περιφ6ρεια, xαi iδiω6

τd' περLaωρα τ!6 ΘεooαλoνLxηq."oτωe !ταν 6μω6 φυσLχ6, δδν &ρ-

γηoαν νd, δημιoυργηθoδν xαi &ντiθετε6 dνoπλε6 δμctδεq, μδ oxoπδ
τi1ν πρooταoiα τδν αυμπατριωτδν τoυζ.

'Αxoλor5θηoε φoβερi αiψατoaυoi"α. 'Τπfrρξαν βLβαυω ιαΙ' oτιγ-

μδq !ρεμiα6, dλλιΙ γι& 1ρ6νια δ ιiνoρθ6δoξo6 xαΙ &νηλε}6 π6λεμo6
δiν dλεγε ν& τελειcioη.

Σδ δλ6xληρη τi1 1ερα6νηoo, τδ αμαxεδoνιιδ ζ!τημαυ φλ6γιζε
τd. τ&Θη, δηλητηρiαζε τi'q o1laειq μεταξδ τδν d.μθoω6 θνδιαφερoμ6-

νιον 1ωρδν, xαΣ oτiq ciρ1δ6 τoδ αiδνo6 &παo1oλoδoε πoλδ ooβαρcΙ,

τi6 Mεγciλε6 Δυνd,μει6.'o d,γιδνα6 διετ{ρηoε τ}νθνταof τoυ α1εδδν

δ6 τoδ6 Bαλxανιxoδ6 πoλ6μoυ6.

oi π6λεμoι αiτoi (1912-1913) &λλαξαν τελε[ω6 τ|ν δι|η xαi
θν πoλλoΤ6 τ}1 p&aη τoδ 6λoυ Cητηψατoc,.

'Η Mαxεδoνiα, i1 6πoLα δπδ τ!ν 'oθωμανιx| Aδτoxρατορiα
εTae &νωγxαoτιx& μιd, διoιxητιx! Ξν6τητα, τρι1oτoμ{θηxε. 'H 'Eλ-
λriq xαi ! Σερβiα γiνoνταν xυρLαρxeq τδν μεγαλυτ6ρων xαi εδφo-

ρωτ6ρων περιo1δν τη6. Kαi &ν f1 θθνoλoγ'.ιi1 ι*τ&aτα.αη δδν &)ιλα-

ζE πoλJ (πλ!θo6 'Eλλ!νων ΞγτατL)'ει,!αν τ6τε τ| Boυλγαρiα), f
Διoixηoη &λλαζε &πoλιiτω6.

Mιd, θντελδq νLαxατd.oταar1 d'ργι,sε νιΙ δημιoυργ!τωι oτ! Mα-
xεδoνiα.

'Aλλ,i i πραγψατιx}1ριζιx| dλλαγη eπiλθε μετd, τδ τ6λo6 τoδ
Πριilτoυ Παγxoαμioυ Πoλ6μoυ, 6ταν διεθνsi6 oυνθ!xε6 θπθβαλαν



30 (ΦΩTtΑ KAΙ TΣEKOΤPΙ !υ

x&τι πρωτoφανδ6 ατ!ν 'ΙoτoρLα; {ν δπo1ρεωτιxi &νταλλoζΥi -
θxτδ6 δλ[γων tξαιρθoεων- τδν μειoνoτ{των' Αiτδ α{μαινε 6τι
xατηργεi,τo τδ Ξθνoλoγιxδ ιριiμα τfr6 Mαxεδoνiα6.

'H Lγιατ&'oταoη oτi1 Mαxεδoνiα πoλλδν δxατoντdδων 1ιλιd,-
δων πρoαφ0γων ciπδ τi7 MιxριΙ 'AoLα xαi. τ|ν 'Ανατoλιιi1 Θρ&ιη,
βodθηoε ι1lατε νd tπoιxιoθi τδ δλληνιxδ τμiμοι dπδ δμoιoγενi .λη-
θυoμ6. oi oτατιaτtxδ6 πoδ dγιναν θxεiνη τ}p Ξπo1i1 dτδ c}1ν Koι-
νων[α τδν 'Eθνδν βεβαιιilνoυν 6τι f μητριxτ) γ).ιiααι ^γιd. τd. 93o/o

τoδ πληθυoμoδ τ!e Mαxεδoνiα4 fiταν ! δλληνιx_ξ. 'Εξ&7.}.o'l' πρLπει
νd ημειωθ! 8τι τ&ρα πoλλoi ι&τoιιoι, περιλαμβαν6μeνoι ατd. δπ6-
λoιπα δπτ& Εxατooτ&, μιλoδαων διd,φoρεq τoτcιν.Εq δ'ιαi.6z-τoυ6 oλα-

βιxfr6 πρoελει1αεωq, &λλd, fiτων δiγλωoooι. oi τaριoo6τορoι riπδ
αiτo06, γι& λ6γoυ6 θρη oxευτιxo66, παρ αδ6 oε ω q ν-αi. ;: ρ ιβi.)J,oντo6,
εtaαν ιατ &. πλε ιoι.|.lη φ iα oυνε iδη o'η δλλην ιx{.

φανταoLα &πδ τ!ν Βπo1i1 τoδ Mεγciλoυ 'ΑλεξcΙνδρoυ, τoi oημαιo-
φ6ρoυ τoδ 'Eλληνιαμoδ iααμε τi6 'Ινδiε6' αriτ! τ! 7Δρα -)1ν τ6oo
αiματoβαμμ6νη xαΙ θπιτ6λoυ6 θλευθερωμθνη.αiτη τ-\7-<λρα τoJ τιj:-
ρα !ταν τδ xυρι6τερo ιαταφilγιo τδν πρoαφιiγων, δ τρδ;oζ σιτo-
βoλδν τfr6 'Eλλd,δo6, ιαL, &πδ &π6ι],,εωq πληθυoμoδ, τιδ δiJ.ηνιx!
ταρd' πoτθ' αιiτ! τ! 1ιΔρα, τδ K.K'E. Επαι,ρνε τi7ν tντολi1 ν& τi.;

διεxδιxloη dπδ τ|ν 'Eλλd,δα, γι& νd, γiνη €να dνεξr7ρττ1τo xρατoq
πoυ θ& !ταν δoρυφ6Poζ τilζ Boυλγαρiα6.

Αδτδ ε71ε γι& πoλδ xαιρδ βαθει&. θπιρρo| xαi oτiν πoρeiα τoδ
K.K.E., xαΙ ατΙ6 c^μLoειq μεταξδ'Eλλd,δo6, Boυλγαρiα6 xαi, Γιoυ_

γxoΦ'αptαq.
Tδ 6λo ζη"ηψn γενν{θηxε γι& πριΔτη φoρ&, τδν Ntciιo τoδ 1921

ιαi, xατd' &νετL,τηψo μ&,λλoν τρ6πo' 'o'Aρ1ηγδ6 τ!6 Boυλγαριx!6
'Αντιπρooωπsiα6 oτδ Συνθδριo τi1q'ΓρLτηq Διεθνoδ6,πoδ tγινε ατ!
M6α1α, δ Koλci,ρωφ, μiληoε γι' αδτδ oτδν'Αρ1ηγδ τ!6 'Eλληνιxfr6
'Αντιπρoαωπεiα6, πo$ i1ταν Εναq ν6o6 διxηγ6ρo6, 6 Γεωργιriδηe, δ

δπoio6 δ6 τ6τε ε71ε δπooτηρlξει μδ ζ!λo τi;ν &π6λυτη τeιΘωρx-Lα
oτ!ν Koμιντ6ρν.

'o γροtφων αδτδ6 τi6 τραμμδζ ε71ε τiν ε?lιαιρLα ν&, τδν Τνωρι-
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oτ1 dιργ6τεραιαitτoυ 1,νωρiζει τi6 λεπτoμ6ρευεq &πδπρωτη τηγi1.
'H θπι1ειρηματoλoγiα τoδ Koλd'ρωφ \ταν f &x6λoυθη: &ν δπo-
oτηρtζ6των f δημιoυργiα ψιd.c, &νεξ&ρτητηq Mαxεδoνiα6, τδ K'K.
Boυλγωρiα6, πoU !ταν μ&λλoν &ναιψιι6, θd, γιν6ταν ξαφνιxd' o-ημoω-
τιιδ ιαi. θιΙ x6ρδιζε τi,6 ι|j1φoυ6 τδν Mαxεδ6νων τiζ Boυλγαρ[α6,
πoδ εΖxαν ιωταφ'5γεt θxεi πρ6oφυγεq. 'Απδ τδ &λλo μθρo6, τδ
K.K.E., dραι&, oτελε1ωμ6νo o' αδτ! τ!ν ιατ' Lξoγ\ν riγρoτιxi1 πε-
ριo1i1, θcΙ x6ρδιζε τi,6 ,].,J1φoυ6 τδν μειoνoτi.7των xα| 6λων θxεiνων
πoJ πρoτιβoδααν μιd. &νεξciρτητη Mαxεδoν(α. T6λoq, &ν fiταν δυνα-
τδ νd, δημιoυργηθi i &νεξ&ρτητη Mαxεδoνiα, δ xoμμoυνιομδ6 θ&
LνLγραφε dπδ τ6τε μιd, πριllτη δπoθi.7xη γι' αιiτδ τδ νθo xρ&τoq.

'o Γεωργιctδηe &π{ντηαε μδ d,oριατoλoγiε6, dλλιΙ μ6λι6 iπ6-
oτρε,.pε oτ!ν 'Eλλc{δα &ντeτ&aΘη ζ.ηρ& o' αδτ! τ!ν iδθα xαi μετε-
πz1δηoε ,sτδ oτριτ6πεδo τδν αμi1 xoνφoρμιατδνυ, γιri νιΙ τδ Ξγια-
ταλεiιpη xαi αι]τδ i5ταν,Επει'τα &πδ μιxρδ 1ρoνιxδ διd,oτημα,τδν θ-
διωξαν &πδ τδ K6μμα...

'H βoυλγαριx| θθο-η, μoλoν6τι \ταν &ντtΘετη πρδζ τcΙ αυμφ6-
ρoντω xαi τi.q τεπoιΘt1aειq τδν K.K. 'Eλλοιδo6 xαi Σερβi αq, &νεφLρ-
θη xαi πα}'t ιαi. bπεoτηρLaΘ"η Ξπιof μω6 τδν δπ6μενo 1ρ6νo ατ!
Σ6φα, μθαα ατoδ6 x6λπoυ6 τ!6 Bαλxωνιx!q Koμμoυν ιoτιι\q'oψo-
oπoνδiα6. 'H 'Eλληνιxi; 'AντιπρoαωπεLα dντετ&aΘη ιαi. τ&};l, Lτι-
xαλoυμ6νη τδ γεγoνδ6 ('τt i1τρ6ταoη αδτ! δημιoυργoδoε iπιιiνδυνα
πρoβλfματα xωi υioθετoδoε τi ιιαωβινιoτιx!> πoλιτιxi1 τ!6 βoυλ-
γ αρ tιi1e &ιsτ ιι'i1q τ &ξεω q'

M6λι6 6μωq δ 'Αρxηγδq τ!6 'Eλληνιxfrq 'Αντιπρooωπε[αq, Πε-
τo6πoυλo6, θπ6ατρeι}ε oτiν 'Αθl.7να, ιατηγoρ*1Θηxε δ iδιo6 &πδ τδ
K6μμα γι& μεΤγμα ααωβινιαμoδυ xαi αδιαoταoτιιoi χoμμoυνι-
oμoδυ, xαi τελιxd, διεγρdφη riπδ τδν ιατ&},oγo τδν oτελεxδν...

Tδ K'K.E. φαυν6ταν νd' παραπαLη.
Αι)τδ αυνθβαινε γιατi πoλλoi i1γLτεq τoυ δδν εTaαν xατα},&βει

6τι t1 πoλιτmi1 τoδ K.K. Boυλγαρ[α6 $ραν xατ&' βdθo6 f πoλιτιx!
τ|e Koμιντ6ρν'

'H riβεβαι6τη6 δδν μπoρoδoε ν&, διαρx6oη: d,ν τδ 6λo ζh'ηψ"
εTaε α(,oιo τ6λo6, θd, βoηθoδoε πoλδ τ}ν θξιiπλωoη τoδ Koμμoυνι-
oμoδ oτi Bαλxανιx} Xερo6νηoo. Γι' αriτ6, oτd, τ6λη τoδ t923,
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oτi1 M6o1α, !'Exτελεoτιx! 'Eπιτρoτi τ!6 Koμιντδρν xαΙ f 'Exτε-
λεατιx!' Eπιτρ oπ! τ! 6 Bαλxαν ιx! e Ko μμoυ ν Lστ Ltlitζ' o μoαπoνδiα6
ι]lt1φιoαν &π6φαoη ιατd' τ}1ν δπoiα τδ (η'ηψα τ}1q &νεΕαρτηoLαq τi1e
Mαιεδoνiα6 {ταν αζ{τημα dρ1i6υ. Α'iτδ o!μαινε δτι 6λα τci Koμ-
μoυνιoτιxd,K6ψψατα flταν δπoxρεωμ6να νd, rixoλoυθ{ooυν τi1 γραμ-
μi πoυ εiae aαραγΘi1. .

oi ciντιπρ6αωπoι τ!6 Γιoυγιooλαβtαq dντετ&γΘηoαν xαi, &ρ-
νi^1Θηιαν νιΙ d.πoδε1θoδν τ!ν &π6φαoη. 'Αντιθ6τιυ6, δ 'Αρ1ηγδ6 τ!6
'Eλλην ιxle'Aντιπρooωπ εLα.q --dτ ρ6pλεπτη dλλαγ}7 πoρεiα6- τ!ν
dπεδdaθη,1ωρi6 φαiνεταινd'€1ηθξoυαιoδoτηθ! γι' αιiτδ dτδ τδ K6μ-
μα τoυ. Tδ τελευταio α'iτδ πρoxιiπτει iδiω6 riπδ τδ 6τι ψ6λιq Zτθ-
oτρει}ε oτ|ν 'Aθ{να'fi θθαη τoυ jγινε τ6oo λεπτi1 δoτε ζαπευαε νd,

Ξξαφ αν ιoΘi1 ι&πoν oτ\ν'Αμερ ιx{.' Eξηφαν ioθη μd,λιoτα riπoxαλrj-
πτoνταζ τi1ν io-xδ τδν πεπoιθ!αειlν τoυ θπi, τoδ θ1ματo6 τ!q &νε-

ξαρτηoLαq τ!e Mαxεδoνiαq μδ τρ6πo τεoδ !ταν μδν 1ρτioιμo6 γι'
αδτδν ciλλcΙ 6x-ιιαi iδιαιτθρω6 xoμι[:δ6 xαi πρωτ6τυτoq π*ηρε ψαζL
τoυ δλ6ιληρo τδ ταμεΙo τoδ μιxρoδ K6μματo6.

Στδ μεταξ$, τδ K6μμα &xoλoυθoδoε τ!ν ταxτιx! τδν δπεxφυ-
γδν xαi διεβiβαζε ατ| M6oxα oυ.γ,xε1υμ6νεq &π6r1)ειq. Δδν τoλμoδ-
oε νιΙ λdβη oαφ! θ6αη. Toδ !ταν &λλωoτε dδ$νατo νd. τδ xd.μη,

γιατi xαi, o'α,iτ|ν &x6μη τ!ν τριανδρiα πoδ βριox6ταν τ6τε (1924)
θπυxεφαλi1q τoδ K6μματo6, μ6νo Εναq, 6 Mci,ξιμo6, !ταν δπδρ τ!6
πλf ρoυ6 πειΘαρaLαq oτi.q &πoφ&oeυq τi1q Διεθνoδ6. Ζητi7Θηιε τ6τe
riπδ τδ K.K'E. νd, riπoατεiλη d.ντιπρooιilπoυ6 ατ! M6o1α, γιd' νοi

λd,βoυν μθρo6 oτδ Π!ψπτo Παγx6oμιo Συν6δριo τ!6 Koμιντθρν, xαi
&φηναν ααφδ6 νd, γiνη ciντιληπτδ 6τι θ& oυζητoδoαν τδ αζ{τημαll.

Στδ Συν6δριo, δ 'Αρ1ηγδq τiq 'Eλληνιx!6 'Aντιτρooωπε{α6,
πoδ δδν fiταν &λλo6 &πδ τδν πιατδ ι<xoνφoρμιoτ!υ Mci,ξιμo, πoU d,νε-

φ6ρθη, &ντετ&1Θη μδ πoλδ θιiρρo6 oδ δαoυ6 δπεoτfριξαν τ{ν ciνε-

ξαρτηaLα τ!e MαxεδoνLαq.'Η oνζ-iγηoη π!ρε oxληρ! μoρφ{. T6oo
oi "EΜηνε6 6oo xαi oi Γιoυγxoo}τ&poι ιατηγoρ{θηoαν δριμ6τατα
&πδ Ξναν ci,πδ τoδ6 πριbτoυ6 Σoβιετιxoδ6 &'ντιπρooc3πoυ6, &λλd, δ
Mιiξιμo6 dντ6xρoυαε τi1ν Ξπι1ειρηματoλoγiω τoυ. Tδ x{ριo ΞτιxεL-
ρημd. τoυ $1ταν 6τι oτi Mαxεδoνtα εtγαν ψ67'ιq Lγιαταoταθ! δτcτα-
x6aιεq 1ιλιci,δε6 πρ6oφυγε6 &πδ τ} Mιxρ& 'Aaiα, 6τι αδτδ xανεiq
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δδν μπoρoδoε ν&, τδ &ρνηθ!, 6τι τδ γεγoνδs αδτδ ε7xε &λλ&ξει τ!ν
θθνoλoγιxi oιiνθεαη τ!6 περιo1!q, ιαi 6τι θμπ6διζε ατo$6 "Eλλη-
νεq Ξρ^γ&τεq ιαi &γρ6τεq νd, d,πoδε1θoδν τi1ν πoλιτιx}; τ!6 αδτoνoμiαq
τ!6 Mαxεδoνiα1υ.

'Aμ6oωq 6μω6 μετci ιiπδ αδτi1 τi1 θεμελ[ωoη τi1q &ρνi)aεωc,, &.-

Υνωστo ιατω &πδ πoιLq π'.Laειq i) d'πειλ6q, ! 'Eλληνιx! 'Aντιπρo-
oωπεLα, μδ Ξπιxεφαλis τδν 'Aρxητ6 τη6, dπεδ61θη 6αα ε71αν δπo-
aτηρ'ιξει oi Σoβιετιxo) xαi oΣ, Boriλγαρoι... 'Ατεδ61θη μd,λιoτα πo-
λδ τεεριαα6τε ρα, γυατΣ i1 &π6φα.aη τoδ Π6μπτoυ Πα1oιooμloυ Συνε-
δ'ρioυ 3π6βαλε αμι& Lν6τητα ΞργαoLαq γιοt, τδ ζh'ηψn τ!6 Mαxεδo-
νLιq ιαi. τi1q Θρr7ιηq>l.

Περi τ* τθλη τol iδιoυ 1ρ6νoυ ιαi. ιατd. τi διdρxεια δνδ6 θx-
τdιτoυ Συνεδρioυ, τδ K.K.E., dγo,Jlνταq.t τr.μη τδν πιδ σημαν-
τιxδν μελδν τoυ, &πaφ&oιζε o1εδδν δμ6φωνα 6τι: α"oαo διαρ-
xoδν f διαiρεoη xαi. fi ιατατLεoη τ\q Mαxεδoνiα6 ιαi τi1e Θρdιιηe ,
d.δυνωτoδμε νιi &τoφ0γoυμε 8ναν iμπeριαλιoτιxδ τc6λεμo. Γι' αi-
τδ xαi &γιονιζ6μαoτε γιd, τ!ν θνoπoiηoτ1 xαi τ!ν &νεξαρτηoLα τΓ,lν

τριδν τμημd,των τ!6 Mαxεδoνiα6 ιαi τi1q Θρdxη6>.
Tδ K.K.E. δεoμευ6ταν oαφδ6 xαi δριoτιxδq +) dτ6φαoη

!ταν δπox_ρεωτιx| xαi xαμιd διαφωνiα δδν θτιτρεπ6ταν.
'Απδ πλευρ&qπLoτeωq oτ!ν κΠατρiδωτoδ Σooιαλιαμoδ>, αδτδ

fiταν τ6λειo.
'Απδ πλeυρ&6 dρ1δν, fiταν riλλ6xoτo xαi παρd,λoγo.
'Aπδ πλευρ&6 πρo6δoυ τoδ μαρξιoτιιoδ xινt1ψατo6 ατ!ν 'Eλλd,-

δα xαi, τ! Γιoυγ;coα}ταβLα, \ταν πραγψατιι$1 παραφρoo$νη.
Παρ' 6λα α$τ&rτδ K.K.E. παρLψεινε πιoτδ oτi6 xατευθ$νoει6

πoδ εΙ1αν aαραaθi1oτ} M6oxα. ''Ειαψe μιd,μ6νo παραγιiρηar1,ιαl
α$τ!ν πρooωρινd,' &ντιλαμβαν6μενo 6τι εt1ε πιΘαν6τητεq ν& θxλθ-
ξη λiγoυ6 βoυλευτd,6 oτΙc θxλoΤδq τoi !926, δδν περ ιθλαβ ε τδ ζ-lγη-
μα oτδ πρoεxλoγιx6 τoυ πρ6γραμμα. 'Απλδ6 τδ ιiγν6ηoε.

Αιiτδ 6μω6 ιανθιαν δδν μπoρoδoε νd. παρεπλανiση. oi θπi-
ar1ψeq ι1ιπoφ&oει6δτr!ρ1αν, f φρααεoλoγ[α τoνq fiταν ciπoλ6τωζ σα-
φi1g'καi. δδν εΤ1αν πoτδriναxληθ! } doτcυιiiλoιωθ!.'o μαρξιαμδ6-
λενινιoμ66, πoδ δδν xατ6ρθωνε x*ν ν* PLζωση oτδν τ6πo, φαιν6ταν
τcΔρα βεβαρηΦos μδ μι& θθνιxi1 πρoδooiα, πoδ γιν6ταν περισ-

oo
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ι16τερo ιiπε1θi6 ιiπδ τδ γεγoνδ6 6τυ oιoπ6q τηζ iταν νd' &πooπd.aη
dτδ τi X<Δρα δ6o dπδ τi6 πλoυoι6τερε6 περιoxL6 τηq.

'Η &ντiδραoz2 δ"iρξ" dντoνη αδ 6λε6 τiq τ&ξειq τoδ πληθυoμoδ.
oi &oxoδντε6 τi1ν θξoυoi α Ε}'αpαν ι&Θe φ'5aeιlq ψLτρα, μεταξδ τδν
δπoiων xαi τ!ν &axηoη πoινιx!6 διιΔξειοq γιd. Ξ,oγr!ιτη πρoδooiα.
oΣ πιδ γνωoτol χoμμoυνισταΣ (Ζαaαρυ&8η6, Md.ξιμo6, Πoυλι6πoυ-
λoq xαi &λλoι) παρεπ6μφθηoαν oτd, δι:,-αατl.';ρια xαi xατεδιxd,oθη-
ααν, &ν ιαL, πρLπει ν& αημειωθ!, o[, πoινδ6 πoδ τoJ6 θτεβλ{θηoαν

fiταν μ&'λλoν Ξ}ιαφρLq'

"oλα αδτd,,πoδ &ναφθρoνται iδδ πoλδ περιληττιιd', δδν θπn-

ρLαoαν τi1ν iπiμoνη πoλιτιx! τoδ K.K.E. γι& τδ λ,Ιαxεδoνιx6. 'Αντi-
θ6τω6, μετ& τi1 oυντριβl'7 τoυ oτiq ixλoγδq τoδ 1928, τδ K6μμα,
ψiγ Ξ7oντα-q &λλωoτε π}'t'oν τLπoτε fi. 7α,τr1 xαi, δπδ τr)ν f1γεoiα
τo6 Ζα'x-αρυαδη, dλαβε rix6μη τoλμηρ6τερε6 ΘLoειq'

Tδν Δεx6μβριo τoδ 1931, τδ K6μμα Jλαβε Ξπi τoδ αζητi1μω-
τoqυ τ!ν πιδ oxληρi1 &π6φα,sη. 'Η &π6φαo'η iνεxρiθη δμoφc6νω6
ciπδ τi1ν Kεντριxi1 'Eπιτρoτη xαi μδ αiτiν τδ K6μμα διεxf ρυξε τrΙ
&x6λoυθα:

α'Η 'Eλλciδα εtναι μιd, 1ιilρα "iμπεοιαλιατιxi" πoδιατtιτη-
oο δι& τ!q βiαq δλ6xληρε6 περιo1δ6 xατoιιηψLνεq dπδ &λλεs θθν6-
τητεq. 'Eν δν6ματι τδν πιδ βααιιδν dρ1δν τoδ μπoλαsβιxιoμoδ, τδ
K.K.E. διαxηριiooει γι& τ| l\,Ιαxεδoνiα xαΙ τi Θρ&ιη τ!ν &ρ1! τ!6
αδτoδι&θεoη€ ψL1ρι ιαΣ τoδ διxα.ιι5ματoq τi1q &πoγ<bgηoηe dπδ τδ
'Eλληνιxδ Kρciτoq xαi δπooτηρiζει BνεργrΙ τi'c' Ξπαναoτατιxδq πρoo-
τ&Θει=q τδν πληθυoμδν τδν περιo1δν αι)τδν γιd, τ!ν Ξθνιxi1 τoυ6
d.πελευθ6ρωoη υ.

Tδ 1934 τδ Κ6μμω tπαν!λθε oτδ iδιo ΘLψα ιατd. τρ6πo &ι6ψη
3τιημ6τερo. Πρd.γματι, τδ Π6μπτo Συνθδριo τoδ K.K.E. dλαβε
axετuιe'ιq μιd, d,π6φαoη πoυ &ρ1ιζε μδ τ! δ{λωoη 6τι υioθετεΤται
ciτδ τδ K6μμα:

α'H δπooτi1 ριξη ιαi. Ξνioxυoη τδν 3θνιxoεπαναoτατιιδν δρ-

γανcδoεων τδν Ξθνιxδν μειoνoτj1τιυν xαi f ατερ6ωαη τδν διxδν τoυ
δργανωτιxδν θ6oεων ψLoα o'αιiτθ6, δiπλα ατ!ν xαθημεριν{ τoυ
π&λη γιd 6λα τd Cητ'i1ψατα' ια.i' τd.πιδ Ξt'&γιoτα,τδν θθνιxδν μειo-
νoτ{των, πoJ παλε6oυν θνd,ντια ατ!ν tθνιx{, oixoνoμιx! xαl, xoινω-



ΙΣTOPΙKH EΠΙΣKoΠHΣ}Ι ToΥ K.Κ.E. 35

νDιh ιαταπL.ση τiζ &oτ'.ιoτoυφλ'ιxd,διιηe 'Eλλdδαq xαi f &νωγνcΔ-

ριoη oτiq μειoν6τητε6 αiτδ6 τoδ διxαιcilματo6 τ!6αiτoδιciθεoη6 μ6-
γρι ιαi τol ιρατιιoδ d'πo1ωριαμoδυ.

Td' ιαLρια oημεEα αδτδν τδν xειμθνων &ναδημooιειioνται θδδ
γιιi τρεΖq xυρiω6 λ6γoυ6: Πρδτoν, γιατi &ργ6τερ0ζ, σδ δριoμ6-
νεq εiδιxδ6 τεριoτd.oειq, i.γtνe πρooτ&Θεια ν& &μφιoβη"ηθi i
$παρξ\ τoυ6. Χρ{oιμo λoιπδν ε7ναι νd, Ξπιβεβαιωθ! ! αδθεντιx6-
τηζ τoυζ xαi ν& λε1θi 6τι βρioxoνται oτd, Ξπioημα δημooιε0ματα
τoδ K.K.E., ιiπδ 6πoυ xαi ciναδημooιει}oνται θτt, L6ξει. Δε0τερoν,

γιατi tξηγoδν θν πoλλoi6 τi βαθειιi xαΙ διαρx! λα'ix! d,ντiδρααη
θναντioν τoδ K.K.E. Tρiτoν, γιατi dπoδειxνιjoυν τ!ν δλoxληρωτιx|
δπoταγi τoδ Koμμoυνιoτιxoδ K6μματo6 τ!6'Eλλriδo6 oτi,6 xατευ-
θ$ναει6 πoδ πρo{ρ1oντo &πδ τδ Ξξωτεριι6.

"Ιoω6 τεθfr f Ξριilτηoη: γιατi f Koμιντδρν ιαΘ6ριζε α,iτδ6 τi6
ιατευθ11νoει6 τi6 τ6αo δλθθριε6 γιd' τδ K.K.E.;

"Αq d.ρxεαθoδμε λoιπδν νd, Bπιαημd,νoυμε τd βαaιιd,.. αiτια πoδ θπη-
ρ6αζαν τoδ6 xατευθJνoντε6 τδ xoμμoυνιιlτυxδ ιLνηψα μ6oα oτd,
διεθν! πλαioιd, τoυ. Kατd τ| γνιΔμη ψαζ1 }lταν τ& δξ!6:

'H παρε1oμ6νη βodθειω oτδ K.K. Boυλγαρ[α6.
'H 3λπiδα νd παραoυρθoδν &πδ τ!ν xoμμoυνιoτιx! iδεoλoγiω

δριαμθνε6 μειoν6τητε6 τ!6 Boρεioυ 'Eλλo{δo6 ιαi τ\q Ι{oτioυ Σερ-
pLαq, γιd. τi6 δπoiεq π|oτευαν ια}ι6πιcτα6τι ζωηρd tπιθυμoδoαν τ!ν
Ζδρυoη ψι&.q dνεξ&ρτητηq Mαxεδoν[αq.

'H διατ{ρηo-η &νoιxτoδ δνδ6 ζητ{ματo6 πo$ d,ναμ61λευε τΙq
ΞxΘρ6τητεq μεταξι) τριδν μιxρδν 1ωρδν xαi μπoρoδoε νd, δημιoυρ-
γJηaη !'ναν τoπιxδ αiμπεριαλιoτιxδ> π6λεμo, π&ντoτε 1ρ{oιμo oτδ
xLνηψα.

'H θλπiδα 6τι, μδ μι& διαφoρετιι),1 €ρψηνetα τ\q πρooπ&θaιαq,
oi Ξθνιxιoτιxδ6 βoυλγαριxδ6 δργανιbαει6 θd βoηθoδoαν τi1 δημιoυρ-
γiα τoδ νθoυ xρd,τoυ6.

Tθλo6, ! Ξλπiδα 6τι τδ ν6o ιρdτoq, μeτ& τi1 δημιoυργiα τoυ,
θd' τδ υloθετoδαε δ διεθν-)16 xoμμoυνιαμ66, xαi θd, fiταν πoλδ xρ{-
oιμo, γιατi θ& βριox6ταν ατ! μ6oη μιxρδν 1ωρδν μδ θδραιωμ6νε6
θθν ιxιoτιxδ6 πeπoιθl1oει6.
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Mδ α$τδ6 τi,6 πρoιjπoθθoει6, τδ πo.ιχνιδι &ξιζε τδν x6πo xαi τi.q

θυoiε6 πoU θ& δφloτατo Ξνδε1oμθνωq τδ K.K.E.
'Hρθε 6μ.q i μ6ρα πoU ! Koμιντδρν &ντελ{φθη 6τιεT'1επ&9εt

oτραβδ δρ6μo. TιΙ 1ρ6νια π=ρνoδoα.l, xαi κανLνω dπδ τd &ναμεν6-

μενα d,πoτελLaψατω δδν εi1ε θπιτευ1θi. 'Eπιπλθoν, tνα iντελδ6
&πρ6βλεπτo xαi ooβαρ6τατo θ6μα εi1ε tγερθi xαi aτi.q τρε76 βαλ-
ιανιιLq xδρε6: xαi αδτoi &ι6μη oi πιδ πρooδευτιxoi αooιαλιατα|,
δδν τoλμoδoαν ν& oυνεργααθoδν μδ τd. Koμμoυνιoτιx& K6μματα) πoυ

τ& θεωρoδoαν ι6ψψατα πρoδooiα6 xαi διαμελιoμoδ τie Πατρiδo6.
Αδτδ fiταν τ6τε iδιαιτ4ρωq δυo&ρεoτo, ^(|.ατi. εi'x-ε &.ρai.,sει ! θπo1!
τδν λαΙxδν μετιΔπων, πoδ τd, θεωρoδoαν d.ρioτoυ6 Δουρε|oυq "Ιπ-
πoυζ) πρoσαρμoζoμ6νoυ6 xciθε φoρ& oτi6 αυνθ!xεc, ιαΘε χωραe'

"Ετoι, i1 &τoτυγLα τfr6 πρoαπd.θeια6 ν& dπoα1ιαθ! ! NΙαxεδo-
νtα t'γινε φανερ! &πδ πoλλδ6 πλευρ6q' Kαi, γι' αδτ6, &πλo0ατατα, i1

6ιη δπ6θεoη ληαμoν{θηxε. EΙ1ε διατηρηθ! ζιυντανi1 δεxατ6αoερα

γρ6νια, &τδ τδ t'921 t'ωq τδ 1935. Ti1ν &ν6ατηoαν xαi τ!ν ξπεια-
λθoθηααν xαi. παχι -o,iμπτωoη !- δεxατθooeρα 7-ρ6νw &.ρ^γ6τερα.

T! ληoμ6νηααν μετ&, τ!ν πριbτη περioδo, Τ'.& ν&. &τou.τfiaoνν

μι& μιxρi7 Ξιλoγυιi'1 θπιτυaLα. T} θυμl;θηxαν με;& τ} δε'jτερη

περ ioδo, γι&, νd, &πoφιiγoυν μιd. τρ o μαxτ ι x}1 xατ α,sτ ρ o φ$,: :}γ xατ α-

ατρoφi1 τoδ oυμμoριτoπoλθμου, δ δπotoq &ρy-ιae τδ 1946.

Πρd,γμωτι, fi &πooγιoτιx} πoλιτιx} i1'xατελε[φθη τδν 'Aπρi-
λιo τoδ 1935 μδ μι& dπ6φαo-η τ!6 'Exτελεoτιιi1q 'Eπιτρoπjq τoδ
K6μματo6, i1 6πoLα υioθ6τηoε γι,Ι 6λη τ!ν περιo1! τisι <&91i1 τ:ηe

&π6}'υτηq Lo6τ"ητ αq τδν μειoνoτf των)).' Eπρ6xειτo γι& μι&. 3ντeλδ6

&Μη γραμμ{1.
'Απδ μιd. γενιx6τερη cxoτv&, \ Ξxτ}'ηκτιιi nδ'η ψ=:αo:ρoφ$1

δεi1νει π6αo δ χoμμoυνιστιχδ6 x6oμo6 πρooαρμ6ζει τ'i'ν ;,')'υ-.ιιi1
τoυ oτiq τaρ''oτ&oeιq, ιαi. τtuq δδν tνoxλεΤτo(ι πoλυ d;δ L9i.oειq
oυνειδl1oεω6. Γιατi d,6 μi1 ληαμoνoδμε 6τι f oταδιoδρoμix ;oλ).δν
dπδ τoδ6 πριbτoυ6 xαi δυναμιxoδ6 iδρυτ&6 τoδ K6μματο c Ξτ7.Ξ y.α-

ταaτραφi1 μ6νo xαi μ6νo 3πειδi εΤ1αν τoλμdoει ν& oυ-|η:'iαoυν τΙ6

χοιτευθυνσεtζ πoδ τ6τε θπeβd,λλoντo 3x τδν &νω xαΙ τω9α Lγι-ατe-
λεiπoντo.. '

'Αλλ& &νεξ&ρτητα &πδ "i τρ"μμi τ!q Koμιντ6ρν, τδ K.K.E.
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εTaε ιαi εiδιxor)6 τoπιxoJ6 λ6γoυ6 νιΙ θ6λη νd πρooαρμooθ! ατΣq

περιιlτ&oεl4.

Mιxρθ6 νixe5 xαi μεγιiλη fiττα, 1935-1940. Kd,τω &πδ τi7ν

&γρυπτη "vγειsLα τoδ Ζαια.?υ&.δη, xα| παρ& τδ αiθνιxδ eη"ηψα''',
τδ K.K.E. eT'ρ πραγψατoτoυ'i1oeι ι&τoια' πρ6oδo. Πρoπd,ντων εT-

xε δργανωΘ! αδ δλ6xληρη τ! Χι5ρα. Eixε xαλ0ι].,ει 6λη τ!ν 'Eλλdδα

μδ πλ6γμα παραν6μων αγραφεiων xαi πυρ{νωνυ, 1ρηαιμoπoιιilν_
ταq-γιd. πριbτη φoρ&-πλ!θo6 d,μειβoμ6νων xαi, &φooιωμ6νων

r1παλλ/1λων. Tδ K6μμα εiγε xαψeι λαμπρ! LργαaLα πρoπαγd,νδα6,

elaε Ξπιoτρατε'5oει νLα ιαi' iιανd. oτελL1η' xαi xυρiω6 εi1ε μελε-
τi1,τeι ιαi' bπooτηρLξει 6λεq τi6 διxαιoλoγημ6νεq διεxδιxi'7oει6 τδν
Ξργατιxδν τ&ξεων' Εiaε Ετoι Ξτιτ'3aει νιΙ βελτι<Δαη x&πωq τ\ν
Ξιλoγυι'h1 τoυ θ4oη, εΤ1ε λciβe ι 5o/o τΓ'lν Ψiφ.r, δηλαδ! 50.000,

ατiq 3xλoγδq τoδ 1932 xαi, τoδ 1933'ιαi μπoρoδσε διxαιoλoγημ6να

πι& ν&, Ξ}'τ'ιζ'η 6τι θ& π?ατψωτoπoιoδαε cix6μη μεγαλιiτερα x6ρδη.

Πρ&γψατι, παρ& δριαμθνα σηψα\ιτLy-d, Bπιτειiγματω τoδ Bενι-

ζθλoυ, πoJ pριαroταν oτi7ν iξoυo[α dπδ τδ L928, h διεθνi6 oixoνo-

ψιιi1 ιρLoη τoδ 1930, 6πωq xαi. &λλoι oυντελεoταi, μεiωoαν τ}ν

αiγλη τoδ αΠατ6ρα τ!e Πατρ[δoqll, ιαi. μδ μιxρ} διαφoρ& Φiφ',
iaαaε τiq θxλoγδ6 τoδ t932 xαi τoδ 1933. 'Αργ6τερα, 'i'νcbριoε μι&
τoλδ 1ειρ6τερη}1ττα. Tδν λ'Ι&ρτιo τoδ t935, xαΙ μετ& τi7ν &πoτυ-

1i.α- Ξνδq xciθε &λλo παρ& δημoφιλoδ6 πραξιzoπ$,ψατoq φlλων τoυ,

δ Beνιζθλoq LγaατL},ει'J7ε τ} XιΔρα καi.ιατLφυγε δ6 πρ6αφυγαq aτt1

Γαλλiα.1
Δδν ε7ναι Ιαω6 αιiμπτωaη 6τι'i1 Ξγιατ&λειl1η d,πδ τδ K.K.E.

τiiq πo-},ιτυι\q τi1q <<&νεξαρτ"ηo'υαql> τ!6 MοιιεδoνLαq 'tγwe 8να μ6-
λι6 μ!να μετ& τδ τραξtι6πηψω: θφ6αoν τδ τραξιι6τηψα εixε dπo-

:'3aει, dνεψLνoντo ν6ε6 ixλoγ4q.
Td, ixλoγιx& x6ρδη τoδ ΛαΙxoδ NΙοτιiπoυ πoδ εΙ1ε δημιoυρ-

ρθ! οiπδ τδ K.K.E. fiταν μεγαλ,iτερα d,πδ τ& d,ναμεν6μgνo.: 99.000

Ψiφo,, δηλαδ! o1εδ'δν 10o/o 6oων ,J,lJiφιoαν ! Tδ διπλd,oιo τδν Q{-

7ων πoδ εi7-ε}'&βeυ oτi6 δυδ πρoηγoιiμενεqΞκλoγθq.

1. Πθθανε oτδ Παρioι τδ 1936.
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Eiναι dλ{θεια 6τι τδ ι6ψψα τoδ Bενιζθλoυ -τδ K6μμω τδν
Φιλελευθ6ρων- δδν εiγε ιατtβεt oτi6 3xλoγ16, tνδ i &πo1i1 τδν
ι}ηφoφ6ρων δdρξ. μιχρi1.'Hταν δηλαδ| πρoφωνδ6 6τι dρxετoi Φι-
λελειiθερoι ,{,lηφoφ6ρoι, &φoδ ατερ{θηxαν τδν iγLτη xαi. τδ x6μμα
τoυ6, εΙ1αν c!ηφLoει δπδρ τ!q "Aκραq 'Aριoτερ&6. ,ΑλL& 

αr)τδ εi1ε
δευτερεtioυαα aηψαoiα.

Σηψαo'ια εΙ1ε τδ &πoτ6λεoμα. Tδ ΛαΙxδ λ{6τωτo, πoδ δτiτλoq
τoυ δδν ξεγελoδαε ιαν!ναν, εΖ1ε xερδioeι !να' c^r1ψιν:,.ιδ &ριθμδ ι.|η-

φoφ6ρων, παρ6λo πoδ oΣ μιooi περiπoυ dτδ αiτoδq Θοωρoδoαν -ιαi ψ&}'ιoτα πρoaφ&.τaιq &ι6ψη- 6τι τδ K.K.E ' \:αν <ιι6ψψοι πρo-
δooiω6υ. 'H ciτμ6oφαιρα &λλαζε, i πρ6oδo6 o,lνe7.ιζ6:αν, \ &τo.
πo|ηaη τ\q ι<&νe|α1τηoLαq τ!e λ'ΙαxεδoνLαqν &τLφ=ρ: z.1ρδη. 'H
δρα τδν μεγd,λων θλπiδων, lαω6 μd.λιατ ω ιαΣ }1 cllρα :v1e Lπιτυ7-i.αq,

φαιν6ταν νd. Ξγη or2μd,νει.

Kατci τ! διd,ρxεια τoδ δευτ€ρoυ 8ξαμfνoυ τoi 1935, απoλδ
,Ν , ,1 a ι \ 

'υδωρ oχυλησεν 0πδ τdι:q γeφbραqυ τδν μιxρδν πo;αuδν τi6 'Eλ-
λciδo6.

'H θλιβερd ciπo1ωρηoη τoδ μεγdλoυ Bενιζ6λoυ, τ& τctθη πoδ
&φηαεπLoω τoυ, τδ γεγoνδ6 6τι τδ ν6o Koινoβo0λιo δδν περιελd,μ-

βανε Φιλελευθ6ρoυ6, δηλαδ| dντιπρoo<6πoυ6 τoδ μιooδ περ|τoυ
θxλoγιxoδ oιbματo6, i1 xαι}1 oixoνoμιx{ ιατd'oταar1, 67.oι α,jτoi oi
π ωρ &γ oν τ ε q πρ oxαλoδ oαν τcoλλδ 6 &νηaυγLε 6 i) δυ ααρ 6ozε ιεq.

Ti1 Δημoxρατiα, πoJ ataε &ναxηρυγθ! τδ 1924' Φ θaωρoδαων

γιcΙ πoλλd, aρ6νια δq 6ριoτιιi1, ciλλ& Ξ1ανε τωρω τ"i1ν 6ρψ^i1 ττ1q, καi
πoλλoi fiταν πλ6oν θxεiνoι πoδ θeωρoδααν 6τι μδ Bαoιλευoμθνη
ΔηψoιρατLω θ& &ντιμοτωπLζoνταν xαλιiτερα θoλδ6 xαi &ιττα'Θeiq ια-
ταoτd.aeιq, πoJ oi πρoαωπιxδ6 &ντιΘLoeιq τiq Ξιαναν dx6μη δυoxo-
λιΔτερε6. Α,iτ! τi1 μεταατρoφi1 τδν πεπoιθi1oεων τi1ν εr]νοoδoε xαi
i^1 πρooωπιι6τηζ τoδ θιθρoνιαμ6νoυ Bαoιλ6ιυ6, &φoδ δ Γει5ργιo6 δ
ts' iθεωρεΤτo &νθρωπo6 μετρημθνo6 xαi iiρεμo6, xατctλληλo6 γιοΙ ν*,

παLξη τδν ρ6λo τoδ oυμφιλιωτoδ.
"Βτιsι' μιd, δραiα πρωLα ('oxτιiβριo6 1935) oi 'Αρ1ηγoi τδν

'Eν6πλων Δυνd'μεων &πf1τηoαν τi1ν παραLτηση τiζ xoινoβoυλευτι-
x!6 Kυβερν{oεω6 πoδ βριox6ταν oτ!ν θξoυαiα, xαi. &ν6Θεoαν τiν
:τρωθυπoυργiα ατδν &π6oτρατo Στρατηγδ Koνδ0λη, φωνατLιδ πα.-
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λαιδ δημoxρατικ6,6 δπoto6 6μωq εT1ε xαi αδτδ6 &}λ&ξeι oτρατ6-
πεδo. Toδ d'ν6θEταν τ!ν dπooτoλ| τ!e διενεργεiα6 δημoι}ηφ Loψατoq,

μδ τδ δπoΤo δ λαδq θd, riπεφctoιζε γιοΙ τi μoρφ! τoδ πoλιτε15ματo6.
'o λα66, μδ €να τραγeλαφιxδ δημoι[lfφιαμα, <<&πεφ&νΘηυ δπδρ

τfr6 Bα,αιλευoμsvηe ΔημoxρατLαq, xαΙ τi6 τελευταiεq μ6ρε6 τoδ t935
δ Γειilργιo6 δ B' θπ6ατρει}ε oτi1ν 'Eλλ&δα.

'Eπ6oτρει}ε 6μω6 od,ν ιiληθινδ6 αυμφιλιωτ{q.
'o Koνδιiλη6, παλαιδ6 oτρατυc,lτιι66, θαρραλ6o6 xαi δυναμιι66,

πoνηρδ6 6μω6 xαi &νθρωπo6 πoδ dγωπoδαε τ!ν Ξξoυoiα, &ντετ&aΘη
oδ δριαμ6νω τoλμηρ& ψLτρω ΞπιειιεLαc' πρδq τo|ιq Lπαναoτ&τεq
τoδ 1935, μθτρα πoδ δ Bωoιλεδ6 iiθελε νιi Θθoη &ψLaωq oδ tφαρμo-
.rη. 'o Γειilργιo6 δ B', 6 δπoio6 θν τo0τoι6 δφειλε xατ& τoλδ τδν θρ6-
νo τoυ oτδν Koνδrjλη, τoδ πρoα6φερε τ6τε 8να δρcιι6τωτo μπαoτoli-
νι μδ d.ημ6νια 1ειρoλαβl1, τδν εi1αρioτηoε γι& τi6 'iτηρεoiε6 πoδ
τoδ εΖ1ε πρoαφ1ρει xαi τδν &πθλυoε. Kαi θxλ{θη &μθoω6 ΕναqΚα-
θηγηηq Πανεπιoτημioυ, δ Δεμερτζ!6, ατδν δπoio &νετθθη i θu-

τoλi1 νd, a11ηψατLaη Kυβ6ρνηη, ν& δφαρμ6η τ&" ψLτρα LτιeιιεLα6,
νλ διαλ'5η τ| Boυλ! xαi νd, πρoxηρυξη Ξxλoγθ6.

oi txλoγδq jγιναν τ!ν 26η 'Ιανoυαρioυ 1936, μδ τδ orioτημα
τfr6 &πλ!6 &ναλoγιx!6, ι5oτε ν& d'ντιπρooωπευθoδν ατδ Koινoβo0-
λιo 6λε6 oi πoλιτιxoxoινωνιxδq oiντιλ{ι|,,ειq'

T| φoρ& αδτ! f θxλoγιxi7 μ&xη δ"iρξε πoλδ oxληρ{1, xαΙ !
dπox) ψιιρ6τερη dπδ x&θο &λλη φoρd.

Tδ K.K.E. εi1ε tλαφρδζ ψετα.|LφLεσΘi1ιατc'l &πδ τδν μανδι1ω
δνδ6 Λα'ιixoδ Meτι6πoυ, &λλ& αιjτδ δδν παρεπλd,νηoε xαν4ναν. "Aλ-
λ<υoτε, i1 παρωπλ'&νηoη fiταν cix6μη δυoxoλιiτερη λ6γφ τoδ 6τι,
3πωφελo$μενα dπδ τ!ν ciναλoγιxi1, εt1αν iδρυθ! δ6o μιxρ& ι6ψψα-
τα, μδ ιiρ1ηγoδ6 τδν Πωναγιcbτη Kανελλ6πoυλo, Kαθηγητ} τ!e
Koινωνιoλoγ'ιαq, ιαi τδν 'Ιωd,ννη Σoφιαν6πoυλo, διxηγ6ρo. Kαi oi
δ0o flταν ν6oυ, ixαιραν μεγriλη6 θxτιμ{oεω6 xαi τd, x6ψψατ& τoνq
d'πευθ$νoντων τδ 8να oτo$6 διανooυμ6νoυ6, τδ &λλo oτoδ6 d,γρ6τεq.

oi dxλoγδ6 flταν xαλ& δργανωμ6νe6 xαi dγινοιν μδ ciπ6λυτη τci-

ξη xαi i1ρεμiα. 'Αλλci τ& &τoτε}τθoψατ& τoυq δδν θπρ6xειτo νιΙ φθ-
ρoυν τ!ν i1ρεμiα oτi7 Χι6ρα.

oi oυντηρητιιo|, oi δπoioι περιθργω6 δνoμd,ζoνταν ΛαCιoL,
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'() )Ιεταξ&c, oτiν Kιυνoταντινo,jπoλη, ιατd' r\ it&ρι'εtα θπια{μoυ Lτ,.cγ'!Φεωq.
'_\ριατερci τoυ, oτδ ι'iντρo, 6 Toδρxoq πoυ-r,τi'q [roυαδν ,Eoρδφ oδναiντiν, τ6-
:ε Πρθoβυq τt,g Τoιlgz'Lαq oτi1ν 'Αθ!να.
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θλαβαν 45'50λ τδν ι|.i{φων, πoσoστδ πoδ τoδ6 dδωoε 143 θδρε6

θπi αυν6λoυ 300. oι πρooδευτιxoi, oi δπoioι περι6ργω6 δνoμd.ζoν-
ταν Φιλελε6θερoι, dλαβαν \Lo/o τδν ι|;J1φων xd'i. ιατ' &ντιoτoι1iαν
141 8δρε6. oi xoμμoυνιoταi, μi .i μoρφi τoδ ΛαΙxoδ Mετc5πoυ,
5,750λ τδν ιpfφων (δηλoιδ! 73.500 Φ{lφorq) μδ 15 8δρε6, oi 'Eνω-
τιxoΙ (Kωνελλ6πoυλo6) xωμι& 8δρα, τδ 'Αγρoτιxδ K6μμα μι& €δρα.

Td, ιiπoτEλ6oματα αiτ& δημιoυργoδααν φoβερδ iδιθξoδo.
Πρd,γματι, oi δυo μεγ&λεqπαρατ&ξει6 θμιooδντo dπδ τi1ν θπo-

1i7 τoδ Πρriτoυ Παγxooμioυ Πoλθμoυ, 6ταν γι& 8να 1ρoνιxδ διd,-

στημα, δτcfrρ1αν oτi1ν πρotξη δ6o θλληνιx& xρ&τη, τδ xρd,τo6 τoδ
Boρρ& δπδ τoυ6 αβενιζελιxoδ6> xαi τoδ Ι'{6τoυ δπδ τoδ6 κβααιλι-
xoιi6υ. 'H &ντiθεo'η τδν διio παρωτ&ξeων εTγε παραψεLνει δξοΤα xαi
'ε1γe τd.ρeυ πdλι τ! μoρφi τoδ μiooυ6 6ταν Εγινε ψιd γιωγιoτeριι}1
δoλoφoνιx}1 &π6πειρα tναντioν τoδ Bενιζθλoυ' &π6τειρα πoJ !των
ιωi.i7 αiτLα τoδ βενιζελιxoδ xινi1ματo6 τoδ Mαρτioυ 1935. Tιiρα, oi
δrio παρωτci'ξaιq εIaαν iooι{:ηφiαει. 'o α1ηματιoμδ6 Kυβερνfoεωq

fiταν d,δι5νωτo6.

oi πιεoτιxδ6 πωρeψp&oειg τoδ 'Ανωτd'τoυ "Αρ7oντoζ γιd η
oυνενν6ηαη τδν μεγdλων xoμμd,των ' i1 ια;ωφανiq &νηoυ1iα τ!e
xoιν!6 γνιΔμηe, 6πωq xωi. 6ριαμ6να διαβ{μωτατδν'Αρ1ηγδν τδν
'Eν6πλων Δυνd,μεων, δδν xατ6ρθωoαν ν&, λ0αoυν τ1ν xρ[oη. Tδ μ6-
νo d,πoτ6λεoμω πoδ Εφeρων oi παρεμβο{,oει6 αiτδ6 !ταν ν&' τα'Pατα.-

θ! μδν δ βio6 τfrq Kυβερν{αεω6 Δεμερτζ!, &LL& ν& τεΘi1 Ξπυιeφα-
λ!6 τoδ 'Υπoυργεloυ 'Aμ$νη6 8ναq iqxυρδ6 &νδρα6: δ 3ν &πoατρω-

τεLq Στρατηγδ6 'Ιωd,ννηe Meταξ&q.
'H πρooωριν| αriτ! Kυβ6ρνηαη oυνεxd,λεoε τδ Koινoβo0λιo oτi6

&ρ1δ6 Mωρτioυ τoδ 1936. 'Eπρ6xειτo νd, oνψpi1 ι&τυ πoλδ θεωμα-

τιx6. 'H <bρα τoδ K.K.E. εiae aηψ&νει. 'Aλλd \ &ντiγηoη τi6 με-
γι*}ηq α$τiιq ιΔρα6 τoυ Ξψoιαζe xαi μδ τδν fi1o xriδωνo6 xινδ'1νoυ.

'Ω6 Πρ6εδρo6 τ!6 Boυλ!6, μδ .i δε6τερη ι}ηφoφoρiα θξελθγη δ

'Aρχηγδq τδν Φιλελευθ6ρων Θομιoτoxλfr6 Σoφoυληe. 'Eπi αυν6λoυ

300 ι}{φων, εΙxe λι*βει 158, θνδ διθθετε tL1-,!i1φoυq. 'H ι],,ηφoφo-

ρiα flταν pLpωια μυoτιx{, &λλ& δδν δdρx" oUτε f παραμιxρ| dμφι-

βoλiω 6τι oi xoμμoυνιoταi, βoυλευταi εi1αν δλoι ι[.iηφ{,oει δπδρ τoδ

Σoφo0λη.
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oi περιoo6τερoι ciπδ τoJ6 Φιλελευθ6ρoυ6 βoυλευτdq δδν μπo_
ρoδααν ν& d.ντιληφθoδν πδq εΖ1ε oυμβ! α']τ6. "Hταν &γανωιτυoψL-
νoι xαi \ &γανdιιτηa{ τoυq fiταν πραγψατιxi1.

Tδ Λαιxδ K6μμα, ξτεπα ιiπδ θoρυβιilδει6 &πoδoxιμ αoLeq, &-
πεxιΔρηoε ciπδ τ| Boυλ| εiq jνδειξιν διαμαρτυρiα6.

'H xoινi Υv6μη, xατd' τ}1 oνντριπτιι!1 τηe πλειoιpηφLα,fiταν
δργιoμ1νη: δδν fiταν δυνατδ ν& oυμμα1{oη xανεiq μδ τδ αx6μμα
τoδ xωριoμoδ τfr6 Mαxεδoνiα6υ. Παρ'6λα ωiιτ&, 6Bαoιλε66, θπι-
θυμcbντα6 νοi αεβαoθ! τδ Σ6νταγμα, &νLΘεoε oτδν Σoφo0λη τδν
oxηματιoμδ τ\e νLαe Kυβερν{oεω6.

'o Σoφor5ληq δ[oτααε. Πρ6τεινε oτoδq Λα'ixoυq νci δπooηρ[-
ξoυν τ!ν δπd'ρ1oυoα Kυβ6ρνηoτ7, μδ τδν δρo 6τι ! Kυβ6ρνηη, δiη-
ρεoιαx| λ6γφ τ!6 πρoελεriαεω6 τδν μελδν fηζ, θ& !ταν πoλιτιxi1
ciπδ τδ γεγoνδ6 6τι θ& !ταν γι& 6λε6 τic' τρ&ξειq τη6 δπε6θυνη 8νιJi-
πιoν τiζ Boυλ!e. oi Λαιxoi αυνεφc3νηoαν. "Ετoι, δ Kαθηγηdq
Δεμερτζ!q xαi δ 'Αντιπρ6εδρ66 τoυ Στραηγδ6 Mεταξ&q ταρ['ψεναν
oτiν θξoυαiα μδ τiq εiλoγiε6 δλoxλ{ρoυ o1εδδν τoδ Koινoβoυλioυ.
'Αλλ& xατ'αι]τδν τδν τΡ6πc.1δλ6xληρη f Boυλ}1 ΞξετLΘετo, θν ciγνoiφ
fηζ, σδ μι& διxαιoλotημ6νη 6oo xαi δδυνηρi; <βεντ6ταυ.

Πρ&γψατη μ6λιq dνεxoινcbθη i oυνεργαoiα τδν δl5o μεγdλων
xoμμdτων, τδ K'K.E. θδωoε oτi7 δημooι6ητα τδ xεiμενo μι&'q
συμφωνιαζ, δπoγεγραμμ6νη6 &πδ τδν xoινoβoυλευτιxδ θxτρ6cωπ6
τoυ _τδν Σxλd,βαινα- xαi ciπδ τδν Σoφoιiλη. Kατd, τ! oυμφωνiα
αriτ{, τδ K.K.E. riνελd.μβανε τiν δπo1ρθωoη νd, $πooτηρiξη μι& Kυ-
β1ρνηoη Φιλελευθ6ρων δπδ τi1ν πρoεδρ[α τoδ Σoφoιiλη. 'o Σoφo$-
λη6 dνελdμβανε τ!ν δπo1ρθωα2 ιiφ' tνδq νd' ιαταργi1oη τoJq d,ντι-
χoμμoυνιστιχoδg ν6μoυq τoδ Bενιζ6λoυ, dφ' δτ6ρoυ ν& λciβη διci-

φoρα ψiτρα δπδρ τδν d.πoρωτ6ρων τ&ξεων, τ& δπoiα 6μω6 fiταν
τ6oo δημαγωγιx&., c'Δoτε νd εiναι δντελδq dνεφ&ρψooτα.

'H πριΔτη δ6oμευαη θλευθ1ρωνε τd' atρια τoδ K.K.E., ! δε0-
τερη Ειαpνε &ριoτα τδ παι1νiδι τoυ, θνδ oυγxρ6νωq 3ξθθετε τoδ6
Φιλελευθ6ρoυ6.

'Aντιλαμβd,νεταt xανei.q γιατi δ Σoφo0λη6 δioταoε νd tφαρμ6-
η τ{ oυμφωνLα αilτi1.'Αλλ* τδ K'K.E. δδν μπoρoδoε ν& τ| λη-
αμoνJ1η. "oπωq δδν ληoμ6νηoε λiγεq ψ€,ρeq &ρ^(6τeρα, oδ μιιi θυελ-
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λιΔδη oυζ{τηη ση Boυλ{, ν& &πoxαλιiι.|η 6τι d,νriλoγεζ διαπραΥ-

μο(τεJσεtζ εTaαν d.ρ^trLaει xαi μδ τδ Λαixδ K6μμα !..'l
λ{δ τδν τρ6πo αδτδ τδ K.K.E. ιατLφερε χατi τoδ oυν6λoυ

τoδ πoλιτιxoδ x6oμoυ Ενα oκ}'ηρ6τατ0 yLτ$πηψα. Καi θειυρoδoε 6τι
θριciμβευε. Δδν γνιΔριζε 6τι !ταν -i1 παριμoνi1 τt1q ιαταoτρoφ76
τoυ. Γιατi,, &ν γιd, νd. xαταλdιβη τ|ν θξoυoiι μι& διxτατoρLα γρει&-
ζεται €να διxτd.τoρα, aρει&ζεται ΞπLaηq xαi δριoμθνεq εδνoΙxδq oυν-
θlxεq πoυ θd τ!q dνoiξoυν τδν δρ6μo πρδ6 τiν θξoυoiα. Kαi δ xα-
λ0τερo6 τρ6τoq γιd, ν& ιiνoι1θ! αι)τδq δ ,rι-oτe'.νδζ δρ6μoq εiναι ν&

&πειληθ! i1 \cυ1.Lα τ:i1e xαΘηψερινlq ζωiq τδν τoλιτδν xαi νd' xλo-
νιoΘ! ! Ξμπιoτoo6νη πρδq τoδ6 πoλιτιxo')q i.νδρ:; oi, δπoΤoι στελε-

xci_lνoυν xαi. ξ,τaι δλoπoιoδν τδ δημoxριτιz'δ ^-oλiτουμα.
Στ!ν περiπτιυo! μα6, τoδτo !ταν dx6μη ;ιδ &ληθω16, γιωτi, oi

δλιγαρ1ιxδq τ&.oειq iξεπρooωπoδντo d.πδ €ναν Ινθρωπo πoλJ [xαν6.
'o 'Ιωd,ννηq Mεταξ&'q, πo,i ciπεφoiτηoε πρδ:o3 &πδ τ} Στρα-

τιωτιx} 'Axαδημiα τoδ Bερoλ[νoυ, !ταν ψ6}''.< }'o7-ι^γδq 6ταν δ Bο-
νιζ1λoq τδν θπ6λεξε μeταξυ 6λων τδν &ξιωψατ'.τ-Cι'ι ^('.iνd' διαπραγ-

ματευθ! τiq δλληνooερβιxδq oτρατιωτιxδq oυu7ωνieg τo6 L912.
'tΙταν μ6λιq &ντιoυνταγψατdργηq 6ταν, τδ 1915, τoδ iν6θεoε τ}ν
&ργηγLα τoδ Γενιxoδ 'Eπιτελεioυ Στρατoδ. Α$:i τi 7'L'γι εΤναι &ρ-

xετd' ^γι& ν&. aαραιτηρiooυν τi6 txαν6τητεq τoδ i.νδρ6c.

Kατι} η δι&ρxεια αiιτi1q τiF, ταραγψ€νηq περι6δ'oυ, δ Πρωθυ-
πoυργδ6 Δεμερτζ!q π6θανε ιαL, δπωq flταν <iρxeτi cυσ|.y'61τδν διε-
δ61θη δ 'Aντιπρ6εδρoq τ!q Kυβερνi1oεωq, δ λIeτ:.ii:. 'o NΙεταξ&e
6μω6 δδν γαραxτηρυζ6ταν &πδ fr διoταxτιx6τr1τx:r'l7 ;ρoxατ6γoν
τoυ. 'Eνιoxυμ6νoq aπδ τi1ν δπooτ{ριξη τoδ Στρrτoδ. y-ri iδiιle dπδ
τδ πoλδ μeιωμ6νo x0ρoq τoδ πoλιτιxoδ x6oμoυ, Lνeφιν''.,sΘ'η aiη
Boυλi1, C'η'ηo.. τ!ν &ναβoλi1 τδν θργαoιδν τηq δ; τiν 30_i Σ:πτεμ-

βρioυ, xαi Ξπιπλ6oν τδ διxαiωμα ν& θxδiδη ψL1x.ρυ τ6:= νoμoθετιxd
διατd'γματα. Δ,εxαiξι βoυλευταΙ &ντeτ&γΘηcαν, 24Ι o'lνeφι5νη oαν.

1. Στ}ν περiπτο.lαη τδν Φιλελευθ6ρωv, r] oυνενν6ηαη eΙ7e γiνει μδ τi1ν

dγινε μδ τεριoριoμ6vo τ1ιv11ια τi1qp&ιτeωqθν&γνoiφ τ\q iγεaLα;' Πρ&γματι,
δ 'Αρ1ηγδq τδv ΛαΙxδν Παναγ!q Toαλδciρηe dπεδoxiμααε dντoνα τoδ6 λi-

γoυ6 δπαδo66 τoυ πo,] εΙ1αν &ρ1[oει τiq πρoαναφερθεioε6 oLlνεννo{oειq.
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Tδ Koινoβoυλιo εΙ1ε &νoLξει τδν τd.φo τoυ.

Tδ K.K.E. ξιανε τδ π&ν γι& νd. τδ 3νταφι&aη καi γιd ν& βriλη
Ξπd,νω τoυ μιi μεγdλη ταφ6τετρα. Kαi, od.ν ν& μi1ν !ταν -i|δη dρxε-
τ& βεβαρημ6νη ! &τμ6oφαιρα, doπουoε ν& &ναπτι5ξη μι& &γνωoτη

ψiγρι τ6τe δραoτηρι6τητα.
Στiq πoλλδs θoρυβc6δειq δημ6oιε6 θxδηλιboειq τoυ xαi oτ}ν

παρd.νoμη τρoaπ&Θeι& τoυ νd. δημιoυργi1oη μι& μυoτιx! δργci,νωoη

'5παξιο:'ψατιιδν xαi oτρατιωτδν, πρoσ6θεσε &λλεq δυo iδιαιτ6ρωq
&νηo'.lyητιιΕ6 δραoτηρι6τητεq: τiq oυνε1ε7q &περγLεq, xαΙ τiq δια-
δηλιboει6 oτoδq δρ6μoυ6, διαδηλιboειq πoδ xατ€λη^γαν αδ θπιθ6oειq

Ξναντioν xρατιxδν xτιρiων. λΙεταξδ τ6λoυq 'Aπριλ[oυ xαi τ4λoυζ
'Ιoυλioυ 1936, Ξγιναν 200 &τεργLεc,.''

"oλα α,jτd πρoετoiμαζαν τ6oo xαλd, τδ δρ6μo γι& τ!ν δλιγαρ-

aLα, ιiιoτε γεννi'7θηxε τδ θριiημα μi-ωs α,iτδ6 dxριβδ€ fiταν δ jπι-
διωx6μενoq oιoπ6q; ψΔτωs δηλαδ! τδ K.K.E. Ξπιθυμoδoε 

'ηr 
3γ-

xαθiδρυoη μι&.q διxτατoρLαq, ptβαιo 6τι μαιρo7-ρoνiωq ! διxτατo-

ρLα Ξργαζ6ταν γι& λoγαριαoμ6 τoυ.
'LΙ 3ξ{γηoη αδc| δδν φαi'νeται δρθf. 'Αντιθ€τιlq, φαLνεται μ&.λ-

λoν δτι τδ K6μμα δiν δπελ6γιoε xαλrΙτ| δ0ναμ{ τoυ, τδν βαθμδ τ!6
xρατmi1q &πooυνθ6oεω q ιαi. τiq iιαν6τητεq τoδ dντιπd.λoυ' 'o Ζα-

xαρι&δηq, τixνo τi1c' λενινιoτιx!6 8πo1!q' &νθρωπoq τoδ Στ&λιν xαi,

dναxαινιoτ!6 τoδ K.K'E', μετ& dπδ δριoμ6νε6 νLιεq, φαLνεται πδq
ε71ε δλπioει 6τι μδ μιd μα1ητιx! μειo,.|ηφiα θ& μπoρoδoε νd' xα'τα-

βd.λη μιιΙ νωθρ! xαi διηρ1μ6νη πλειoι.pηφlα. Aιiτδ εi1ε &λλωoτε oυ-

1ν& oυμβ! oδ &λλεq χδρεs. "oπιυq ιαi. &ν iaη τδ τρ&γψα, 6 Ζαy-α-

ριoiδηq θ1ληoe τ|ν iπo1} δxεiνη νd. πρo1ωρl'7η Ενα dι6ψη dτoφα-

αιoτιxδ β!μα: πρoεx{ρυξε γενιxi; &τεργ(.α γι& ην 5η Α,iγo0oτoυ.
T!ν πρoεxj'7ρυξε, &λl'& δδν πρ6λαβε νιΙ τiν xdμη.

T!ν 4η Αιiγoι1ατoυ, δ Mεταξ&q, δπoατηριζ6μενoq dπδ τδ Στρα-
τδ xαi μδ τ}1ν Bγxριoη τoδ Bαoιλ6ωq, θπ6βαλε τ!ν dναoτoλ! πoλλδν
&ρΘρων τoδ Συντ&,γματo6.

"Ηταν f διxτατoρiα.
Kαμιιt &ντiδρααη δδν πρoεβλfθη. Tδ K.K.E. πρooπctθηoε νd,

θξαφανιoθ! &πδ τδ πρooxdνιo xαi νd' Ξπιζ'iρη oτiν παρανoμiα' Tδ
θπ6τυ1ε μ6νo 3ν μ6ρει, γιατi τδ νθo xαθεoτδq δδν €ταιζe,

L5
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'o Mεταξ&.6, &νδραq λεπτoλ6γoq, πoδ παραxoλoυθoδαε τd, πd,ντα,
εΙ1ε tντυπωαιααθ! &πδ τi6 πρ6cφατεc, xατευθ$νoειq τoδ K.K.E.,
τδ δπoio, dντ ιγ ρ αφ oντ αq τiq &τo φ &σ ΞLq τrιqKoμιντ4ρν, πρ ooδι6 ρ ιζε
(Σεπτ1μβριoq 1935), μεταξδ &λλων, τ& 3ξ!6: Πρδτoν, !τρεπε
ν& 3ργαoθ! γιd τ!ν &νατρoπ! 6λιον τδν μi1 xoμμoυνιoτιxδν xαθe-
oτcbτων, περιλαμβανoμ4νων xαi τδν δημoxρατιxδν fl κooαιαλδη-

μoxρατιxδνll xαθεoτcbτων. Δεriτερoν, Επρeπε νd, θνιo1$αr; τδ K6μ-
μα oυμμα1ιiντα6 μδ πoλιτιxδq } αυνδιxαλιoτιxδ6 δυνd.μειq. Tρiτoν,
jπρεπε ν& μετατρ6,|η tναν θνδε16μενo ιιiμπεριαλιoτιxδ π6λεμoυ oδ
3μφυλιo π6λεμo.

'Eν διpει αr]τδν τδν &πoφd.oεων xαi ψθoα oτ! oxoτεινi ιαi. &-
πειλητιxi1 8oωτεριx! xαi διεθν! ciτμ6oφαιρα τoδ 1936, δ Mεταξ&6
xτ'3πηoε γρiγoρα, oxληρ& xαi d.πoτελεaψατα&.''Αν4θεoε τδ 'Υ-
πoυργεio Δημooiαq'Γ&ξεωq oτδν Mανιαδ&xη, tναν πιoτ6 τoν &τ6-
στPα'τo dξιωψατ*6, Ξλ&γιoτα γνωoτ6' δ δπoioq 6ψa:,q, 6τωq &τε-
δεi1θη &ργ6τερα, εΤ1ε τiq &παραLτ'ητεq Lxαν6τητεc, γι& νd &ντιμε-
τωπLaη τ!ν πoνηρiα xα| τi1ν ιαρτeρLα ψυ&.q Ξξαιρeτιxlq παραν6μoυ
δργανrioεωq.

'Eντδ6 τδν πριiτων εixoaιτeaa&ρων δρδν oυνελdφθηααν πλε7-
oτα f1γετιιd. oτελ€γη τoδ K.K.E. "oooι xρ6φθηxαν, &νειαλιiφθη-
oαν -δ Ζα^1αρι&δηe oαρ&ντα μθρε6 &ργ6τερα-xαi' θτθθηοαν δπδ
αriατηρι} φρoυρησ-η. 'Eλd.1ιoτoι fiταν θxεiνoι πoδ δδν oυνελ{φθηoαν
xαi &ι6ψη λιγ6τερoι txεiνoι -6πωq δ Σι&ντo6-πoδ θπ6τυ1αν νd,

διαφιiγoυν oτ| M6o1α. "Eτoι, τδ K.K.E. θoτερj.7θη 6ληqτ\c, fγεoi-
αζ τoυ.

'Aλλd, tπρ6xειτo νd Ξγη ιαi.&λλεq dτυ1iε6. 'H'Ααφdλεια εΤxε
&ριετΕq πληρoφoρiεq, o' αδτδq 6μωq πρooετ6θηoαν πoλλδ6 &λλεq,
πoλυ &π6ρρητε6, oi δπoΙεq πρoi'1ρ1oντo dπδ τd μυoτιx& d,ρ1εiα τoδ
K6μματoq πoδ d,νεxαλ0φθηoαν xατ& τi6 πρδτεq 3βδoμciδεq τ!q διxτα-
τoPLι[ζ διαxυβερν{oεωq. 'o Mανιαδd,xηq, dντi ν& 1ρηoιμoπoι{oη
τiq πληρoφoρiεq αδτδq γι& νd oυλλdβη 6λα τd, ψαγητ,.ιd ατελ61η
τoδ K6μματoq, riφoδ dxαμε μεριxδq oυλλ{qrει6, τi6 1ρηoιμoπoiηoε
μδ πoλδ πιδ πoνηρδ τρ6πo. Σην 'Αθdνα, τi Θεooαλoνixη xαi d.λ-

λoδ εΤ1ε δημιoυργηθ! μδ πoλλi θπιμ6λεια 8να εδρδ μυoτιxδ δixτυo
τoδ K.K.E. Mδ πλ{ρη λoιπδν ΥνCιη τ|1q ταιτιι\q ιαi. τi1c oυνθ6-
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σεωζ τoi παραν6μoυ μηχανtσμoδ (xατευθιiνoειe, διdρθρωoη, δν6-

ματα, εiδιx6τητεq τδν πρooιJrπων xτλ.), &νδρεq πo,) Ξπελ6γηααν

μδ πρooo1i1 ιΔoτε ν& μ!ν ε7ναι dντιληπτδ 6τι Επρ6ιειτo περi πρα-
xτ6ρων, εioε1cbρηoαν oδ πλεΤoτε6 μυoτιxδq δμdδεq xαi oδ πoλλoδq
πυρ!νεq. 'H δραoτηρι6τη6 τoυq διηυxciλ$νετo &πδ δριoμ6να μ6λη
τoδ K6μματoq, τ& δπoiα, μετ& dπδ μαxρ&φυλd.xιoη, δπ6xυι[,lαν xαi
δ61θηxαν ν& παlξoυν -θντδ6 } ixτδq τδν φυλαxδν- τδν ρ6λo πoι)
i|θελε f 'Aoφd.λεια. Αnτ| ! τελευταiα πρo1<1ρηαε τ6oo πoλr) o' α$-
τδ τδ πoνηρδ παιxνiδι, ιλaτε ιατd. ιdπorc τρ6πo δημιoυργηoε τδ
αδιx6 τηqυ Koμμoυνιoτιxδ K6μμα. Θd μπoρoδoε νd' π! xανεi,q 6τι
3ξ1διδε xαi τ! αδιx{ τη6υ χoμμoυνιστιχi1 θφημερiδα. Γιατi δδν &ρ-

γηoε ν*, Eλθη ! μ6ρα πoJ xυxλoφ6ρηoε Ξφημερiδα dxριβδ6 6μoια μδ
Qν παρd,νoμη Bφημερiδα τoδ ciληθινoδ K6μματo6, riλλ& Ξντ61νω6
διαφoρετιxi1 δq πρδ6 τiq θoωτεριxδ6 δι16νoιεq xαi τiq xατευθ0νoει6
ΞργαoLαq'

Σδ μιxρδ διciαcημα iπ!λθε &π6λυτη oι1γ1υoη. Στδ δixτυo τoδ
K6μματoq xανεig δδν !ταν πλ6oν β6βαιo6 γι& δτιδl1πoτε. Kανεiq δδν

γνιiριζε πoιδ6 !ταν πραγματιxδ μθλoq xαi πoιδq !ταν τρ&ιτωρ,
πoιδq παρ6μενε πιoτδq xαΙ πoιδq πρ6διδε. Πoλλδe φoρδq oi μi με-
μυημθνoι δδν μπoρoδoαν νd, διαxρiνoυν πoιd' &πδ τiq δυo θφημερiδεq

fiταν f πλαoτ!. Kαi θπειδ! ! 'Αoφ&λεια oυνελciμβανε τ6τε-τ6τε ψε-
ριxci dπδ τ& πιδ μα1ητιxd, oτελ6xη, πoλλ& μ6λη τoδ K6μματo6 πi-
στευαν 6τι &λλα μ6λη ε7xαν xαi, αδτd, xαμφθ! xαi πρoδιΔoει. Mερι-
xδq φoρδq oi, δπ6νoιεq βd,ρυναν &x6ψη ιαi" κoυντρ6φoυ6υ μδ xαΘιε-

ρωμθνα δν6ματα.
Φυoιx&, oUτε oΣ δπαδoi Ξξ€λ'ιπαν 3ντελδq, or1τε oi παρdνoμoι

πυρ!νεq Eπαυoαν νd Eργ&ζωνται. Στδ o0νoλ6 τoυ 6μωq τδ K6μμα
παρ6λυαε.

Π6ρα dπδ α0τ| τ|ν ταxτικ}1 πoδ oυνεδιjαζε πoνηρ[α xαi δ6λo,
Ξπιτηδει6τητα xαi δυναμιoμ6, θ1ρηoιμoπoι{θη xαi, &λλo τ€γνα-
oμα. EΙναι θνδιαφθρoν νd μνημoνeυθi tδδ' πρoπ&ντων θπειδ| δρι-
oμ6να πoλδ ημαντιιd. xαi δυναμιx& oτελ61η πλ{ρωναν τi,q oυν6-
πει66 τoυ &ι6ψη xαi 8ω6 τ|ν θπo1! τ!q δν6πλoυ &νταρaLαqτδν θτδν
1942-1949.

Σ' θxε|νoυ6 πoδ βρioxoνταν στιζ φυλαxδ6 i) fiταν θξ6ριoτoι
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aτ&' ν^ηoυd., 6πο:'q xαi. o' ixεiνoυq πo6. λ6γω τoδ χρωματισμoδ τoυζ,
oυναντoδoαν δυoxoλiε6 oτ! oταδιoδ aoψ'LL aoνζ1 Lπρoταθη i1 &'x6_

λουθη αυμφων(,α: &ν flτξτPry"φαν, ι.ti' !ν o,'lνε1-eLι δημooiευαν oτi6
Ξφημερiδεq τoδ τ6πoυ τi1q ιατoιιLαζ τoυζ μι& δ{λωoη &πoιηρ'5-
ξεω6 τoδ χoμμoυνισμoδ, τ!ν &πoxληΘεΤoα αδ.ξλωoη μετανoiαqυ, θd.

τoδq &φηναν +)σνχoυζ''H πρ6τααη δδν io7-υε μ6νo γι& 6ooυq fiταν
oτi6 φυλαz'δq βd.oει xαταδιιαoτυxCιν &πo7ιoecν διxιoτηρiων. 'H
π?6τασ"η !ταν δελεαoτιx'i1. "oao μd.λιoτι διαρz-oUoε ! διxτατoρiα
ιαi' <ραιν6τ αν oτερε& Ξγxατ eaτηψi'ιη, τ6o o ^γ υ'l 6τ ιν περ ιoo6τερo δλ-
ιυ σ τ Lκh'' Aπ6διυoe d.πρ ooδ6xητα &πoτ e},!o ψ ι.: ι'

Πoλλoi $eβαια &ρν'i1Θ"ηκαν ν}. {lπo1ρiι,!oυν δiλοloη 1ιετανoLαq,
παρ' 6λεq τi6 πρoειδoπoι.'|)σ.ιζ ιαΣ τi'q τ'.ξo=,.Ξ :r'il zα'Θecτδτaq, ταρ'
6λεs τis ταραι)'^i,oειc, τδν oixoγενειδν τoυ:. :δν oizoγενειδν πoδ
ε7ναι oyεδδν τdντα 6 μεγαλ'iτερoq θ1θρδ6 τδν δ,-.,oxi..,i'ιυν d.γιΔνcυν.
'Aλλ& πoλυ τeριaol:,τερo'. i1ταν ΞιεΤνo'. πoi). 7.,'.L6ψ!'ιoι καi. &τo-
γoητευμ6νot' δπ6γραιpαν. Tε}'υι&, τδ 1940. o|. αδ'r,}.ιυc;i'eζι }',ταν τε_

ρισσ6τερot &πδ 30.000.
Παρ' δλo πoυ 6λoι αδτoi δδν }'1ταν ψ!}"r' -:e'il Κ6ιuιτoc, }1ταν

πoλλoΣ Ξν oy€oει πρδ6 τδ o'jνoλo τδν 'Eλλ/1νο)ν /-O!ι!ιo\')|.στδν. Kαi
αδτδ 3π1φερε τ!ν πλ'ξρη c'5γx-υo^η. ΕTy'e' τρι^1ιιι:oio'"r,Θ-r, μι& θεα-

ματιxi Ξπiδειξη iλλεlι.pεωq πksτεωq xq'|. cs'lν,'-/'-r'c. ΕΤ7'ι δ'oΘ! 8να

ι&y"Lστo παρ&δειγμα oτoδq νοωτ6ρoυq xαi, oτoi'lc ).δ''nζ.:ο'l;. Kαi, τδ
πρ&γψα \ταν &x6ψη χεLρ6τερo Ξπειδ! μεταξ,) :δν ιιδη7'ιυoιδνll δ_

π!ρ1αν δριoμ6να aτeλ'€7--r1 μδ toi.δ &ξι6ιoγ.η δριtoη' \Ι::r-Ξυ αδτδν
τρ!πeυ ν&. μνημονευΘii 'iναq ν€,oq γει'ιπ6νoq ψ['o^r,q a7'd7;. t' δτoioq,
&φoδ d.ν6πτυξε ψey&}'η δρctoη ( &x6ψη xαΣ &ν&ψεoι o:,'ilζ rl'lτxΡα-
τoυμ6νoυζ τoυ), δπ6γραι}ο δl1λωαη 1ιετανoLαq τδ 1ι)3!). ;\εγ6ταν
'ΑΘανd.oιoq K)'&ραq' xαi" &ργ6τeρα τδ Qευδιiνυμ6 τoυ -"'\ρηG Bε-
λoυxιιbτηc- &ντ{1xηoε oδ πoλλ& βουν& xαi oδ πoλλ} φιρiγγα τv1q

f}rλαδoc.
τυ k.κ.ε. αioΘ&νΘτμe τδ xτ$πημα xαi. &ντε}'-i'2θη τi1 oη-

μαoiα τoυ' γυατi }1ταν xτilτηψα πoδ Eθιγε c}1ν xυρ[α δυνruη x&Θε ιι-
ν{μοιτoq: τδ i'7θιxδ τδν μα1ητδν. Στ).6 φυλαxιζ. oτ& νηoιd, τδν
3ξoρioτιυν xαi oτo,)6 παραν6μoυq πυρiνεq oi πιoτoi 3ξαπ6λυoαν μιd'
β'υιυη txoτρατεLα Lναντi.oν τδν κδηλωoιδνυ. To[c, y-αραxτ{1ριζαν
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d,νd'νδρoυ6, &τLoτoυg xαΙ θν67oυq Loγ&τηc' πρoδooiα6. 'ΑντιΘ6τωq,
oτδ εδρδ xoινδ δριoμθνα oτελθxη δι6διδαν 6τι Ξτρ6ιειτo γι* πoνη_

ρ| dντiδραoη τoδ K6μματoq: ! πλειoι.|ηφiα τδν αδηλωoιδνυ, δι6-
διδαν, θνεργoδoε xατ' tντoλ{ν, δoτε vd, εΖναι tλεriθερoι ot, d.ριoτε-

ρoi xαi ν& μπoρoδν ν& βoηθoδν τδ xiνημα. "Hταν μι&, διxαιoλoγiα,
dλλιΙ δδν 7ραν dιριβ'r'1c,.

'H iδιαiτερα αioτηρ! θ6αη πoδ dλαβε jναντι τδν αδηλωoιδνυ
6 2αγαρ&8η6 μ6λιq dπηλευθεριllθη - τδ L945 - δiν d.φfνει xαμιc}
ciμφιβoλlα περi αliτoδ. Tδ xαθεoτδ q εΙ^1;e xαi. π&}'ι Ξκψεταλλευθ!
ην ciνθριilπινη d.δυναμiα, δαπd.ναιq τoδ xιν{ματoq.

Καi. κατ' αiτδν τδν τρ6πo, τδ K.K.E., τδ δπoio, μετd. &πδ μιιt
πoλJ δ6oxoλη παιδιxi1 i1}'mLα,εΙxε oυoπειρωθ! γ0ρω ciπδ μιd, [,xα-
ν! iγεoiα ιαi" εTγε γνωρioει περioδo πραγψατυιi1c'πoλιτιx!c io1ιio6'
pρυaι6ταν τΔρα -Ξτειτα dτδ μιd. αιiντoμη διxτατoρiα- βαριd,
τρανψατι,sψLνo, τ6oo ciπδ πλευρ&.q δργανιΔαεωq 6oo xαi &πδ πλευρ&'q
i1θιxoδ δυναμιxoδ.

Δδν iπρ6xειτo νd, πεθd,νη. 'Λντιθθτωq μd,λιoτα !

Td Koμμoυνιoτιxd, K6μματα}1ταν τ6τε -xαi. ψξχΡιe δνδ6 αη-
μεioυ εΙναι πdντoτε- oixαλtiτερoι π6λoι €λξεω6 τδν xd.θε φ,5oεωq
δυoαρεoτημdνων. Kαi, τδ 3λληνιxδ xαθεoτδq τ\c, Ξτoaiic, i:ιεLνηe,
δooδ{πoτε Σxανδ xαΙ &ν !ταν, δδν ζπαυε ν& εΤναι διxτατoριx6, xαi
oυνεπδq νιi θiγη τi7ν θλeυθερiα xαi. i1ν &ξιoτρi'πeια τoδ d.τ6μoυ.
Tδ K.K'E., doτω πληγωμ1νo xαi xαταδιιυx6μενo, !ταν μoιραio ν&
πρooελxι1oη μι& μ6ρα &ρxετoJq ci,πδ 3xεlνoυq - iδiωq μεταξι) τδν
ν4ιυν xαi τδν διανooυμ6νων- πoδ δδν μπoρoδααν νd, &νε1θoδν α0τi1
τiν f1θιxδq dπαρd,δεxτη ιατ&'aταoη.

'AλλιΙ πρiν Ξxμεταλλευθi1 τi1ν xατd"oταaη xαi" xατoρθciioη ν&
&πoιτt1oη μι& εδρεiα λαix! βdoη, τδ &διiνατo xαl &πoδιoργανωμ4νo
K6μμα Ξπρετε νιi ζfoη μι& &λλη περioδo τi1q ioτoρLαq τ!q Χ<iραq:
τiν περioδo τoδ 'Eλληνo'[ταλιxoδ πoλ6μoυ.

'o π6λεμo6 αriτδ6 tπ6δραoε xατd. πoλλoδ6 τρ6πoυq θπi, τ!6 tξε-
λ[ξεωq τδν δλληνιxδν πραγμ&των. Xρ{αιμo λoιπδν εTναι νd. oκια-
γραφηθi θδδ τδ 1ρoνιx6 τoυ, xαl ν&' μνημoνευθ! xαi δ ρ6λo6 τoδ
K.K.E. xατd, ττ) διεξαγωγf τoυ.
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T& πρoeιiρτια. T!ν 28η'oκτωβρioυ t940, πρi,ν ciπδ τ!ν αδγ{,
δ Πρ1oβυq τi1q 'ΙταλLαq oτ|ν 'Aθ!να, δ Γxρd.τoι, ξ,Jπνηαε τδν
Mοταξ& xαL, aτενoacιρημ6νoq, τoδ θπ1δωαε €να τελεoiγραφo.

'Η 'Eλλdq xατηγoρεiτo dδixωq 6τι φιλoξενoδoε oτ& aωριx&"
τη6 riδατα βρετανιx&. πoλεμιx& πλoiα xαi 6τι πρoxαλoδoε 3πειo6_
δια εiq βdρoq τ!e 'Aλβανiαq, πoδ dπoτελoδoε πλ6oν τμiμα τ!q A,j-
τoκρατoρ'ιαq, τoδ περιφ{μoυ ιι'Ιμπ6ρoll. Γι& τoδg λ6γoυ6 αιiτoδ6 !

Kρ'4'ηs xα), τ!e Kερxιiραq, τδ λιμd,νι τoδ Πειραιδq xαi ην περιo1i1
τoδ oυνoρειiει μδ τ& &λβανιx& o0νoρα, o{ν "Hπειρo. 'Η dxταoη
τδν δ$o τελευτα|ιυν περιo1δν δδν ιαθoριζ6ταν oαφδq. Tδ 3γ1εiρη-

μα dπρεπε νd, dρ1ioη Ξντδq τριδν δρδν: τδ τελεoiγραφo, δηλαδ{,
δδν &φηνε x&ν &ρxετδ 1ρ6νo δoτε ν& μπoρoδν νd' oυνεννoηθoδν με-
ταξri τoυq oi &ρμ6διε6 &ργΕc'ιαi. νd, sTναι δυνατδ νd. oταλoδν Ξν oυν-
:1ε[φ δδηγiεq oδ τoπιxδ6 &ρ1δq xαΙ oυνoριαxi6 φρoυρ6q...

'Η oυνoμιλiα τδν δrjo &νδρδν δπiρξε θλιβερ{.
T&'Απoμνημoνει}ματα τoδ Γxρd,τoι, τ& δπoiα τιμoδν fiνΖτα_

i ιxi'; διπλωματ[α, &πoδειχνιJoυν, βd,oει θπιo{μων xειμ6νων, δτι Ξπi
d,ρxετoδq μ!νεq δ Γxρd.τoι εTγε πρooπαθ{oει ν& δδηγdαη 'η P,Δμη
oτδ δρ6μo τ!q dλ!θειαq ιαi. τi1c' λoγιx!e' ΕT7'e Ξξηγtρeι 6τι oi. xα-
ηγoρ[εq !ταν dπoλriτωq d.ναxριβeic'' ΕΤγε θπιμεiνeι 3πi τi6 Ξντι_

μ6τητoq τδν πρoθθoεων τoδ ΠρωΘυπoυργoδ NΙεταξ&, δ δπoioq
;oδ δνθπνεε μεγctλo oεβαoμ6, xαi. δ δπoioq -Ξλεγε δ Γxρd,τoι-
&π€φευγε θπιμελδq xci,θε πρ6xλη oη, xα\ πρooεπoιεiτo 6τι δδν ια-
:ι}'&pαινε δριoμ6νεq &πει),Lc,, γι& νd ciπoφυγη τδν π6λεμo. Kαi, τcΙl-

3ι, δ'Ιταλδq πρεoβeυτ}e βριox6ταν oτδ oπiτι τoδ "Eλληνoζ πρω-
θυπoυργoδ, δπo1ρεωμ6νoq ν& δπooτηρLξη τd' &ντLΘετα, μδ τδ τελε-
oiγραφo ci,νri 1εiρα6...
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'o Mεταξ&.6 πρooεπdθηoε νd, riντιxρoιioη τ&. Ξπιaειρ!ψατα τo6
τελεoιγρd.φoυ' 'Aλλ& δ oυνoμιλητJ1q τoυ δδν εT7-e xανtνα περιθι1ριo
oνζητi1oεοιq.

- T6τε j1oμε π6λεμo' τoδ εΤπε λυτημ6νo6 d.λλ&, oταΘερδ6 3-
xεiνoq πoJ εty-e x&.ψει τδ π&.ν γιd ν& dπoφυγη τδν π6λεμo'

Δδν γνωριζε τi1 oτιγμi1 ΞιεLνη 6τι oτ!ν πραγματm6τητα 6 π6-
λεμo6 εΖ1ε iiδη ιiρ1[oει: δυo δρε6 νωρiτερα, δxτδ iταλιxδζ μεραρ-
χLεs, h μiα τδν δπoiων fiταν 3φoδιαoμ1νη μδ iλαφρd ιαi' ψt'oα &ρ-

ψατα ψ&.χηq εtγαν ταραpι&.oεu τd' oriνoρα xαi πρo7ωρoδoαν δπi ξλ-
ληνιxoδ θδctφoυq.

'Απδ τi διx'ξ τoυ cιoπι&, δ NΙoυooλlνι εΖ1ε λ6γoυq ν& Ξπιτεθ!
ιατd τi1e 'Eλλci,δoq.

'Αxoλoυθoδoε &πδ d.ρxετδν θτδν ψιd. βιλxανιxi1 πoλιτιxd. Tδν
'Aπρ[λιo τoδ 1939 εtaε xαταλ&βειxαi πρooαρτt,oει'oτδ α'Ιμπ6ρoυ

dν'Αλβανiα. 'o Δει1τερoc,Παγx6oψιo6 Π6λsμoq εΤ1ε iiδη διαρxθ-
σει π6ρο(ν τoδ jτoυg, δ oυνεταiρo6 τoυ τoδ αΧαλυβδiνoυ "Αξoνoqυ
εTγε πραγψατoπoι{oει θεαματιxδq Lτιτνaiec', ν-αi. LιeΤνoq εiγe παL-
ξει τδν ρ6λo θνδ6 xoμπd,ρooυ, xoμπd.ρooυ &λλoτε μi1 tρωτωμθνoυ
xαi &λλoτε oijτε x&ν θνημερoυμ6νoυ. Tδν Σεπτ1μβριo τoδ 1940,

γερμανιx& oτρατε'5ψατα εTγαν aτρατoπεδε$oει oτi.; Poυμανiα, δ
Bαoιλεδq K&ρoλoq εTaε ταραιτηθ!, xαi γιν6ταν λ6γog περi μελλoν-
τιx\q γερψανoβoυλγαριx!6 oτρατιωτιxlq oυνεργα o[αq'' o ε'jτυχie
oυνεταΖρo6 xυριαρ1oδoε θπi 6λη6 τ!6 Δυτιxlq E,3ριbπη6, τ\c, γεψ&-
τ4e ^γoητe|α xαi πλoδτo, ιαi φαυν6ταν νιΙ οiμφιαβητi oτδν dτυx!
αυνεταΤρo xαi αδτ|ν cix6μη τi;ν πτωfi γειτoνιd, τoυ: τ& Bαλxd.νια.
Αδτδ !ταν d.παρdδεxτo γιd, τδν 'Ιταλδ διxτ&τoρα, πoυ !ταν λriτρηe
τoδ μeγαλεioυ xαi πιoτδq τoδ δ6γματoq τoδ ζωτιxoδ trc6ρoυ.

"Eπρεπε νιΙ E1η μιιΙ διxf τoυ Eπιτυ1iα, xα), αδ{ Bπρεπε ν& εt-
ναι xεραυνoβ6λoq.

'Η 'Eλλdq φαιν6ταν εsxoλη λεiα. Πρoφανδ6 oτδ Παλd,τoo Bε-
νξτoια δπελ6γιζαν πoλδ θπi τoδ i,7θιxoδ παρ&γoντoq' "oooι "Eλλη-
νεq &ξιωψατιxoΙ ε71αν ciναμει1θ! oτδ Kiνημα τoδ 1935 δδν ε71αν
tπαν€λθει oτiν θν6ργεια ιαi, }ρων πoλυd,ριθμoι καi &ξιoι. "Aλλoι
ciξιωματιxoi ε71αν θν τQ μeταξδ dτoταγΘi.δ6 μ| θμπν6oντεζ tμπι-
oτoα6νη oτδ xαθεoτcbq. Tδν 'Ιo$λιo τoδ 1938 εΤ1ε, θξri)λoυ, θxδη-
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λωθ! oτi1ν Kρi'η ψι&' &νταρoiα xατ& τoδ μεταξιxoδ xαθεoτδτoq.
'Aπδ τδ &λλo μ6ρo6, f Γαλλiα xαi ! Πoλωνiα, ! 'oλλανδiα xαi,

τδ B1λγιo, &oνγxρLτωq ιαλ'5τερα θξoπλιαμθνεq dπδ τ|ν 'Eλλ&δα,
εΖ1αν oυντριβ! μ6oα oδ λiγε6 δβδoμd.δε6. oi 'Hνωμ6νε6 Πoλιτεiεq
\ταν &ι6ψη oδδ6τερεq xαi !ταν γνωoτδ 6τι f xoιν} γν6μη θxεi flταν
θναντioν x&θε oυμμετo1!q oτδν π6λεμo' T6λoq, ! Σoβιετιx! "Eνω-
σ}], βδ τiν δπoγραφ! τoδ Συμφ<1νoυ P[μπεντρoπ-Moλ6τωφ, εΙγe
δηλι6oει 6τι θ& 1ραν Θεατ"'ηq. λ,Ι6νo i 'Aγγλiα πoλεμoδoε. EΖ1ε
δμω6 γνωρioει μεγd,λε6 &τoτυγi.εq, xαi τδ φθιν6πωρo τoδ !.940 φαr
ν6ταν Ξξαντ)'ημ6νη.

Π6ρα ciπδ 6λα α?ιτdι, δ 'Eλληνιxδq Στρατδ6 !ταν πoλδ dδιjνα-
τo6. 'H Χωρα fiταν &ι6ψηbτανdι1ττυy.τη1 τ& iφ6διct τη6 πoλJ περι-
oριoμ6να, xαi oΣ, πρooπdΘeιεq τi1c, διxτατoρiαq γιd τiν πρoιxoδ6τη-
oη τoδ Στρατoδ μδ oιiγxρoνo πoλεμιxδ δλιxδ ε71αν d,πoδιioει μιxρd
πρ&γψατα.

Δδν δπiρ7αν oi3τε &Ρψατα ψd,1ηc, oUτε dντιαρματιxδ πυρoβo_
λιx6, o$τε dξι6λoγo d.ντιαερoπoριxδ πυρoβoλιx6: γι& νd, πρooτα-
τευθ! δλη f Χωρα, oυμπεριλαμβανoμ4νων λιμθνων xαl oτρατιωτι_
xCoν Ξγιαταoτ&oεc,'ν, &πδ τoδ6 d.ερoπoριzoJ6 βoμβαρδιoμoιiq, δπ!ρ_
^trαν )ιυy6τερα dπδ 150 &ντιαeρoπoριx& πυρoβ6λα.

'o ταιτιxδq Στρατδq d.πετελεiτo dπδ 7O.ΟΟO &νδρεq, θx τδν
δπoiων 5.000 fiταν μ6νιμoι dξuωψατυιoL Αr]τoi d.πoτελoδoαν τ&
oτελ€y-η δεxα6ξι μεραρ1ιδν, πoδ fiταν €τoιμεq ν&, δπoδε1θoδν τoJq
&νδρεq πoυ θ& θπιoτρατε0oνταν. Tδ lι{αυτιxδ περιολdμβανε ξνα πα-
λαιδ θωραxιoμ4νo xαταδρoμιx6, 8να μιxρδ xαταδρoμιx6, ε|[ιocι
τoρπιλλoβ6λα xαi d.ντιτoρπιλ7'ιιd,8ξι δπoβρ01α xαi. ψε9ιι& ναρ-
ια)\LευτL}ι&.' 'Η'Aερoπoρiα δι6θετε 3xατδν τεν\ντα περiπoυ d.ερo-
πλ&να,τd, περιoo6τερα τδν δπoiων δδν μπoρoδααν ν& παραβληθoδν
μδ τ& iταλιx& oδτε δq πρδq τ"i1ν ταγ'3τ"ητα oijτε δq πρδq τi] δ6ναμη
πυρ66.

Td, 1ερoαΖα μεταφoριxd ψioα }ραν πoλ') φτω1d,. 'o Στρατδq
εΤ'γe Lλdaιoτα φoρτηγ&. αilτoιLνητα xαi oδ περiπτωαη πoλ6μoυ δπε-
}'6γιζε iπi, τδν iδιωτιxδν α'Jτoxινfτων πoυ θd ξτLταcsaε. Tδ πε-
δινδ πυρoβoλιxδ !ταν LπτoxLντρo. o[ μεταφoρ6 q, τiρα &πδ τιi αη-
μοiα 6πoυ JφΘανε δ oιδηρ6δρoμo6, γiνoνταν δq θπi τδ πλε7oτoν μi
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δπoζιiγια, !μι6νoυq ιαlr' &λoγα, τoi.l ι,Li. α,iτd., oδ περiπτωoη πoλ6μoυ,
θi !ταν πρoπdντων Ξ,τιτεταγ1ιiνα ζδι iδιωτδν. λΙδ α,iτδ6 τΙ5 oυν-
lv,ιεq, t1 d,ντιμετcirπιoη πoλ6μoυ Ξναντ[oν τδν ιιδxτδ 3xατoμμυρiων
}.oγ7δνυ, τi1C κxα)ιυτLραq &eροπoρLα-q τoi ι6,sψo'll> xαi δνδq oτ6-
λου ποδ oτ! λΙεo6γειo Laxνριζ6ταν 6τι μπoρoδoε ν&. μeτρηθi μδ τδν

βρετανιxδ ιsτ6)'o, E1τxν &ντLΘετη πρδζ ι&Θe )'oγ'.x'\.
'o NΙoυooλiνι τδ γνciριζε xα),&.Γ'.' ιLτ6,π?L'ι &-ρ7.Loητδν π6λε_

μο, iτεδ60η oτδν 3xφoβιoμ6. Toδ6 τe}'eν:α!''oυq ψ-rγιε' 'c lxαψε l'l,τt

μπορoδσΞ γιi νd τρoψdl.2^η τδν μιxρδ &ν:i'πα7'6 τoυ. Tδ pl.α.''lιτeρo

δψωq ιτ'ιτ'r1ψ& τoν ilπ},ρ'.-ε 1ιoυριT'c' 'γυ' ι':'.i'',.
'Ιδ νηoi, τiq 'Γ'ξνoυ, oτi,q Kυxλd.δΞ..1 ξ/-Ξ''1ιι'). εi'ι6να =t1qllανι_

γLιq πoil θεο_lρεiται 0αυψατc,,υργ''η' 'Γ'i1 Ιcτ, \'i^,,o'ioτoυ, Lo7τ'\ τΙ1c'

Πανα^γLιc', πρooxυνηταi &πδ 6}'εq τΙq γι-lνιi; τ|: 'FJ)'i'{δoq oυρρ4oυν

ixsi xαi oυμμsτ47oυν a' '!νq. τ?oσι15'')^fl|ιLΞ'r'l;ι''c''ιι6, τ6oo d.τδ

τ},c, τ)'eυρd.g τoδ π7.i;θoυ6 πoυ συ^1,χeντοιJyl::l-υ iιoo ι1'i &τδ τv'C,

πλευρi'6 τo6 Θρτ1cτxeι'lτιxoδ α|υc;Θ''r1ψxτog τδν ;or'οz''lν'r,τdιν. "Tiνι τo_

7''eψυιδ τ}'oiο, d'ρι"γψζνo oτδ )'ιψJ-ιι, d;oδ'iδ.ι .i':. :υ!ξζ.
Tδ 1940, 'bιιc':i',lγφ τig διοθνoδq !'l:io.<','3. z1'1ε oτυ'\:r' ΞιeT

Ξνx xαταδρoμtτ-i'l, τδ δeυτeρo οδ μ6γεθoq τt'oio :,'i'l L'jJ''ηιυιr'i oτ6_

).oυ. Kατ& τ"i δι{ρxεια 7.oιπδν τ}iC ψe^γ&'t"r'Ξ Θ7r1iιι'ι:'.ι'i6 Ξoρτi1C,

τδ xαταδρoμιxδ α,]τδ pυ0Lo0ηιε, τclρπι).):'cγ!''η ]-;i' ιιδπoβρ07ιo

&γν ι1l oτo υ Ξθ ν υι(l τητ rι qll.' Υπ! ρ trαν ν eι c r''υ γ-l-i. :', ι' -l ι'ι L: Le q.

Περιττδ ν&. oημειcυθ! oτι' ιανεiq δ}ν J;7.rνi0η δ-c πρδ6 τiν
ΞΘνικ6τ"r,τα τoδ ιιd.νd.νδρoυ xαi' βεβ'i).oυll '\;,'!7'η':'η'1. 'Αργ6τερα,
&λλωoτε, τ'iJν iμ6ρα τi1g x"ηρ'5ξειιq τοij τdξ,ιo''. -i, !()ν''γ-(lτ"ηζ τo'l
&πειιλ'5φΘ"η μ"L τeιoτ"i1ρtα πo') δδν ξτLτa:τLν ιι''ι'')- &'ιιι?ι9o),i.α.

''\τoφιo'υζoνταq 6ψ6q α,}τδq τig τρ& .Ze'-c !ι7ap''c',ιoi, δ }Ιου_

oo)'Lνυ εT7-e ι&ψε'. {.νι 7oνδρoειδδ-c }'&θοq Ξ.ι:''ιι''r,σΞ(υ.. Ετ/.e y"?'L'lΞ|.

(Ji.oευ τ'r1c, διx!q τoυ Qευδozαιoαρ,'ι:rlζ τ?r'oιι;ι.z/ι:τιΞOΞ' dντi νi
τρoψ&ξ"η, eΙ7-ε τρoιιλ6oει τ-iν d-"γαν&ιτ'r'o-r, Ξνδ3 i'i','z)''r,ρoι.l )'αo|-l,

εΤ7ε 7α).υβδιboει τ! θ6ληo"i τoυ, xιi τδν εi7e 5'l6;1''91i16il' γυριυ iπδ
του6'ξγ6τeq τoυ, oi. δποΖoι, δq ix:iνη τ'i,ν Ξ;,'-1"'ri, a'iν f;τrν δημo-

Ψ''}'εTζ.
'o Nαπoλ4ιυν Ξλεγε -xα), toωq\:αν xιτΔ.eρr' i;δ τ'}ν πρ,(tμα-

τιx6τ'ητα- 6τι "i1 &να)'oyLα τ}1q &τoτe}'eoψα:ιιl'lττρoc, lιΞταξ[ hΘ'.-
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xoδ xαi, δλιxoδ δνδq oτρατoδ !ταν θνα πρδ6 τρiα. 'o N'Ιoυooλiνι θ1-

ληoε ν&. δπoνoμε0oη τδ i'7θιxδ τδν 'Eλλl'7νων, d,ντi 6μωq α'jτoδ τδ δυ-
νd,μιυoε. Kαi jxαμε ιαi. κd.τt &λλo: πρoειδoπoιησε τδν d.ντiπαλ6
τoυ, xαi ixεΤνoq πρoετoιμd.αθηxε νιυρLτερα'

'o λΙεταξ&.q xαi δ 'Αρ7ηγδg τoδ Γενιxoδ'Eπιτελεioυ, δ Στρα-
τηγδq Παπciγoq, eTaαν &ργtoει, μετd. τiν ιατ&λη'!ητig'Αλβανiα<,
μι& &ξι6λoγη &λλ& xρυφi; 3πιoτρd.τευoη. Χιυρiq θ6ρυβo, ιιδι& προ-
oιυπιxδν πρooxλ'ξoεωνll, εΖ1αν xα.},ξoeι δπδ τd, 6τλ'α" ξναν &ριΘμδ
3φ1δρων, oi δπoioι εΖ1αν 8πανδριΔoει πληρ6oτeρα τd τμ!ματα xoντ&,

oτ& &λβανιxd, α'jνoρα.
"oταν oi πρoxλ{oει6 πoλλαπλαoιd'oθηxαν, α,)τ-| :i2 ταιτυι:i1 Ξ_

φαρμ6oθηxε τ6oo, δoτε τ!ν !μ6ρα τ!q xηρυξεωq τoδ πoλ4μου oi
τρεiq 3λληνιxδq μεραρ1iεq πoυ θx&λυπταν τ& d.λβανιxd oιiνoρα δδν

fiταν πλ6oν 3φεδριxδ6 μεραρ7[ε6, &λλ& !ταν πλl1ρειq, εi7αν μελε-
τl'ioει xαλd, τδ Ξδαφo6, fiταν 8τοιμεq γιd π6λεμo. ,,\δτδq oi τρεΤ6

μεραρ1iεq xατ6ρθωααν ν& oταματfooυν τ}1ν πρo3λαoη τδν δxτδ
iταλιxδν μεραρyιδν xαi, νd Ξπιτρ4,.poυν τ}ν iπιoτρ&τευoη xai τiν
&ν&πτυξη τδν θν 3φεδρεiα μoνd,δων.

oi oτρατιιυτιxθ5 €πι1ειρrioει5. Tδ iταλιxδ ox6διo 3πιθθαειυq

\ταν &ρrcτo oτ| o0λλη'.|,,l1 τoυ. 'o Στρατηγδ6 Bιox6ντι Πρ&oxα
Ι1ταν €.ναq dπδ τoJ6 ψελετητc7q τoυ xαι 6 xυριoq Ξxτeλ,εατ"tρ τoυ.

Tδ ox6διo πρo6βλεπε διio παραπλανηταLq LτιΘtoειq, Ψ'.& πα-
ρcii.i'ηλα πρδq τ!ν 'Aδριατιx! &xτt1, ψ&. oτδ &λλo &xρo τoδ μετιil_
πoυ, πρδqττ) Θεαoαλoνixη. Kαi oΣ δrjo θ& !ταν &ρxετ& io1υρ6q (μι&

ψeραρtrLα, "\ Σι€να, xαi διio aυντ&γψατα iππιxoδ τρoq τ-i1ν &xτ^'η,

τρεi6 μεραρ1Lrs-hBεν6τoια, ! Πd.ρμα, ! Πιεμ6ντε- πρδq τ} Θεo-
oαλoν[xη), δoτε d,φ' δνδq ν& διi.lαoυν τ!ν iντιiπιυoη xυρiιυν iπι06-
oεων, d.φ'δτ6ρoυ ν&. μπoρoδν νd. d.ναπτυ1θoδν μ6λιq θ& xατ6ρρεε τδ
x4ντρo, 6 x'jριo6 clτ6'x-oq τiq πριilτη1 φ&rsecιq'

Στδ z1ντρο πρoεβλ6πoντo δυo iπιθ6ozυq, ι&Θe μι&. διαφoρετι-
xiιs ψoρφ[e.

'H ψ,"&., βαριd,, oυμπαγ^\q, πιlxvfi, e]xe&.νιτ=Θ-r1 αδ δυo io1υρiq
μεραρxiεq, τ'| Φερρ&ρα xαΙ. τ}1 ψεραρ^1-Lα τδν Kεντα.6ρι,lν, oi δπoiεq
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Μετ&φραoη τ!6 δπιoτoλi6 oτd δλληνιxd,:

o NTOYTΣE ToY ΦAΣΙΣMOY
ΑPxΗΓoΣ TΙΙΣ KYBEPNHΣEΩΣ

Πρooωπιxi1
'AyιιπητΔ Βιαx6ντι,

Γυωρ[ξετε,xαi d.y δiy τδ yνcυqiξετε αd'E τδ λtyrι τtΔρα,
6τι dυτετd1θηυ eiq 6λαq τd'E πρooπαθεiαE αi, δπoiαι xατε-

βλi1θηααν διd' ι'd ατερηθfjτe τi1e διoιxy'1αεω6 κατd. τi7ν παρα-
μoνi1ν τfie Bνεqyεlαg'

Πιατε6ω 6τι τd yεyoν6τα, d'λλd' δπΔq πdy dλλo τδ Bρyoν
ααE, θd' μ}' διxαιcbooυν'

'Επιτεθfiτe μi τδ μ6yιατoy τηζ dπoφαoιατικ6τητog ιιαi
τfie τα7ι3τητog.

'H Bπιτυψiα τfie Bνeqyε[αE B'ξαρτdται πqωτ[ατωE dnδ τi1ν

τα76τητα αiτfie.
Moυooλiνι

Σημειι6αειq τoδ αυγγραφ6ιυ6:

-XVΙΙΙ 6ofiμαινε: 78oν Ετq τoδ Φααιαμoδ.'Hταν τδ d'παραi-
τητo αυμπλfiρc'.lμα τije fiμερoμηυlαq oτd E'yyραφα xαi τiq BπιoτoλΔg
τδν' Ιταλr7ν φααιoτdlν.

-'H Bπιoτoλi1 αiτi1 τo6 Moυooλiyι εΙυαι iδι6yραφog xαi dπηυ-
θι3νθη ατδ Στρατηyδ Βιακ6yτι Πριioκα τρεiq fiμ!ρεq πρδ τηq iταλι-
xfiq 6πιθtαεrιq xατd τfie 'Ελλdδoq. ''Aν 1ρειαξ6ταν μiα d'x6μη &π6-
δειξη 8τι τr) rrooβαρd.υ αυνoριαxd' 3πειo6δια τ6ν τελευτα|ων πρδ τf1g

θπιθ6αεωq fiμερdlν fiταυ dυdπαρκτα, καi 6τι τδ τελεoiyραφo fiταν Ενα

φθηνδ τ['1υααμα, f7 fiμερoμην|α τfig 6πιoτoλfiζ' dπoτελεt d'π6δειξη μi1
δ ειιτ ιx}1 dντ ιx ρ oιj o ε ω g.
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εΤ1αν 3νιαxυθi μδ &φθoνo πυρoβoλιx6, μδ πoλλιΙ ψεταφoρυιi. ψLol'
xαi μδ &.ριeτd' &ρψα.τα ψ&ιηe'oΣ μoνciδε6 α'}τδq Ξπρεπe, oΣ &τo-

oταoη 35 περiπoυ 1ιλιoμ6τρων &πδ τ& oιiνoρα' ν& xτυπ{1αoυν μΞτο)_

πιx& τ}ν io7_υρ} θ6oη Kαλπd.xι (Kαλιμπdxι,ιατd- τoδ6 'Ιταλo'):)

xαL, &φo6 τδ πραγμοιτoπoι{'7ooυν,ν& xαταλdβoυν τ!ν πρωτε0oυoα

τ!6'Ηποiρoυ, τ& 'Ιω4ννινα, πo') βρ'ι,sκoνται 30 1ιλι6μετρα νoτυ6-

τΞ?α.
'Η δειiτερη iπiθεoη, oτδ x6ντρo xαi. αι)τf, Ξλαφριd, τoλμηρi";,

d,πρ6βλεπτη, θd. γιν6ταν μθoφ τia ε$ρεLαq δρooειρ&q τ!6 Πiνδoυ, !
6πoLα ΞoτeρεΤτo δδιxδν dρτηριδν xοιΙ Ξπi τ|1q 6τoLαq δδν δπ!ρ1αν
παρ& θλεεινd. ψoνoτ&τια,ιαi, θ& δδηγoδo e oτi1ν τα.γiιτeρη δυνα{ xατd,-

ληΦη 'is xωμoπ6λεωq τoδ λΙετo6βoυ, ιΔoτε νd. ι6Qη τδν μoναδιxδ
ιiμαξιτδ δρ6μo πoυ τo')g τελευταioυ6 μ!νεq εΤ1ε oυνδ€oe ι τ'}1ν "ΙΙπει_

ρ o μδ τi6 &ξι6)'oγ εc'στp ατ ιιr)τ ιXδ e β&a ειq τ! 6' Ανατoλιx! c' Eλλ&δo-c.

['ι& τ}ν LτLΘcc^η αδτ_)i εΤ1ε διατεθ! ! πιδ φημιoμ6νη iταλιxi1 μεραρ-

7Lα d)'τινιoτδν, f <ιTζo0λιαυ, Ξνιo1υμθνη xαi μδ &λλα τψΙiψατα

&λπiνων. 'ΙJπρ6xειτo περi, 12.000 d.νδρδν, πoJ τiq μεταφoρ6q τoυq

τi"C' ΞξηaφdL}'ιζαν 2.500 {1μ[oνoι. 'o δπλιoμ6q τoυq fiταν LξαLρετoi

xαΣ'ιa7.υρ6c', γιατi διθθετε πoλλδ6 μoνdδεq 6λμων xαi δπτd πυρoβo-

λ'αρηi.eq δρειβατιxoδ πυρo βoλιxoδ.
Aδτ} f τoλμηρoτd.τη πρociθηoη φαLν6ταν ! πιδ εUxoλη xαi !

πιδ xαρπoφ6ρog: εUxoλη, γιατ| μ6νo δ6o τ&γψατα, xαi €να τρi.τo

ποδ iπiρx_s oτd. μετ6πιoθεν, φρoυρoδoαν τ}1 μαxριd' δρooειρd πoδ

θθεωρεiτo o1εδδν dπ6ρθητη λ6γφ τ!q διαμορφιioεωq τoδ iδd.φoυq

τηq. Kαρπoφ6ρoq, γιατi, i1 ιατ&v'η'!η τδν α'J16νων τoδ NΙετo6βoυ,

&φ' θνδq μδν dτoμ6νωνε τδ oτρατδ τiq 'Hπεiρoυ &πδ τiq κυρι6τeρεq

aτρατιιlτυxLc, $&rlεtq τ!6 'Aνατoλιx!e 'Eλλdδoq' dφ' δτθρoυ δημι-

oυργoδoε τi.,; δυνατ6τητα χαθ6δoυ πρδq τ! Θεooαλiα, πioω &πδ

τδν "oλυμπo, δηλαδ| πoλU νoτι6τaρα τi€ Θeooαλoνixηq.

oi μoνd.δεq αriτδq τoδ iταλιxoδ ατρατoδ' oυμπεριλαμβανoμ1-

νη6 τ!6αTζoιiλιαυ, εΖ7'αν μεταξδ τδν ταγμdτο'lν τoυq xαi μεριxd &λ_

βανιx& τ&γψατα, πρooφιλ! μδν ατδν 'Aντιβααιλ6α τie 'Αλβανiαq

Tζιαxoμ6νι, dλλd πoλδ λiγo θxτιμι6μgνα &πδ τδν ταxτιxδ 'Ιταλιxδ

Στρατ6.
λtι& io1υρ! d.ερoπoρiα, πoδ ξεxινoδoε τ6oo dπδ τδ λΙπρ[ντιζι
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ooo xα.i" &πδ τiν 'Αλβανiα, θ& δπsoτ-ξριζο αiτδ6 τΙ6 τ4ooερειq 8πι-
Θioe'.ζ, τρoπ&ντι,lν τ'i1'l xεντρι'ι.ιη, xα). θi βoμβdρδιζε π6λειζ τδν με-
τ6πιoθεν.

Θ& !ταν δ0αxoλo νd oυλλiβη ιανe|.q oτρατηγιl-δ α16διo πο-
ριαo6τερo τρoσηρμoσμ6νo oτi6 oυνθixεq τoδ iδd.φoυq: oυνεδ'jαζε
τδν αiφνιδιαoμ6, τ!ν πoνηρi παραπλ&νηcη, xα). τδ πoλδ io7υρδ xτυ_
π"ηψα-

Tδ βctθo6 oτoυ βρtcsιoνταν o'a d'ν '-,.ι:.υψerl,'ν-oi. aιoτo\ fiταν ψυ_
ιρ6, ιαi. &ν α',]τoi. xα'τJ'αψp&νoντo γρ-i;loρι, \, .i1ιννα τ,'ν6τιν Ξξιυ-
ρeτυιd' δυo7ερ{q. '() ''\ρ7'ηγδ6 τoil'Ιτα.},'.l'oδ Στρατoδ oτiν ,,\λβa_

'lLα, δ Στρατ'r,^γδq Βυox6ντυ ΙΙ1&.oxι, πρ o1β7'οτε oτ,' Θi y-ρeυ&ζoντq.ν

5-10 'ξμ3ρa3 γι&. νi φθctooυν τ& oτρατ:'iμιτ&. τo'.l ,sτ&. 'Ιιo&ννυνα'
xιi τδ λΙ1τooβo.

'.\λi.& τ6oεq &xριβδq ψ€ριq 7.ρε''&cΘην-zν 1,).νd διαιpευoθoδν τ&
),αμπρ& o1-t8ια ιry"i' νi δδηγ.{ooυν cτ-|,ν ?r'.;τι. ol πρδτεq Lκeiνεq
λiγεq f μ6ρeq bπv,ρZιν π1iγψa.τυ &τoφιo,',s-:,.xε; γι& τiν Ξxpαaη τoδ
πoλ6μoυ.

'r\πδ τi.q δ,iο τ:ριoπα.oτυιtq Ξτι}€r:ε,.c,^i, τ'.δ oτ1ψαντυx!1, LκεLνη
τρδq τ} Θ eaoα},o't'υι^η, d.ναπτυoooμ1νη jτi. 8δi.φoυ; διαxεxoμμdνoυ,
τo[ φιiαγ6τα.ν ια}'&., τρocυθ{θη i:}'&1ιoτι ιιL, ιιτ' oδoi,αν, δπ!ρ-
Ξε ιiπλδ6 μι& βαρει& ciπειλ.{.'ΙΙ Ι},λη, Ξτi" τ'r,c &'xτ,l,q, d.νεπτ'j1θη
πoλ') περιoo6τερo &τδ (',τι τδ Ι1}'πrce τδ'Ιτα).ιzδ ΣτρατηγεΖo.'Aνε_
πτ'l7-Θη πραιτι.xδq 7_ιυρi6 δυoxoλiεq. 'r\ν6τρ ι,!e ψιιρLq μoν4δε6
πρoxα)''3,lεοlq ια.i i.πεtτα δδν oυν/;ντηoε παρi μιi o'iντoμη βoλ!
πυρoβoλιxoδ δυo 3λληνιzδν &ντιτoρπιλ)'υιCιν y-αi. τoδg πυρoβoλι_
oμoυ6 δπo7ωρo6ντων oτρατιιυτδ'l, y'οlρoφι'1}''ξγ16ν z':ri, d.γρoφυλd-
xιυν, μδ τor)6 δπoioυ6 dπδ δλληνιxlq πλευρic ν-ιτeβL)'λeτo τ?oσπd.-
θεια ν& δημιoυργηθ! ! Ξντ'jπιυoη x&-πeιυαζ &"ντuoτ&cseωq. Εiναι &λl.i-
Θeυα.6τι μιd 3λληνιx! ταξ'.α.ρ7.Lα &πeoτ&},η δι& Θαλiooηg Jπl τ6πoυ,
ciλλ' αιjτδ i.γυνε 6ταν πλ6oν τδ i'τα),υιδ iππιxδ pριιsι6ταν θπi, τoδ
'Α14ρoντo6, δη}.αδ'{, dπδ &π6ι)εω e τ.ι)\(ΡαφLιoδ π).d.τoυq, νoτ,cυζ
τδν 'Ιωανν[νων (βλ1πε 1&ρτη fιπ'οiριθμδν t)'

'Αλλd i πQoi)ιαιs'Q α')τ{, &ν xαi' τα-tr-''lτ&τη, γ,"νl'lταrι πoλδ ciργ&
γι& τoδq 'Ιτα)'rι[q, γιατi f ψ[ιy.η ιριν6τιν &λλoδ.

Στδ iντiθετo oτρατ6πεδo, τδ δλληνιx6, τd. τρ&γψατα φαινoν-
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ταν iδιαιτ6ρω6 δυαμεν! τi,6 3ντελδ6 πρδτεζ iμ6ρ.s τδν θπιxειρi1-
or.l_.

'Ε)'ι'1ιaτoι τδ γνιiριζαν τ|ν Ξπo1! ixεiνη' xαΙ ol1μερα &x6ψη
cτπαν'ιο'q τδ μνημoνε,ioυν'dλλ&δ λ{εταξ&q xαΙ δ Παπd.γoq, θμπρδq

oτ! oυντριπτιx! oτρατιιυτιx! δπερo1! τ!e'Ιταλiαe xαi oτiq δυo-

16ρειεq τδν μεταφoρδν τoδ Στρατoδ' eΤ1α.ν Ξπυλ'!ξει γιd' τiν δρι-
oτιι:i1 &ψυνα &λλη γραμμi dπδ θxεiνη δτoυ διεξfγeτo δ &γΔν. 'Η
γραμμi αιiτ'i1 ixciλυπτε τiζ πιδ oηψαντuιΣq περιo1δq τ!e Χcbραe ,

!ταν ioxυρ! Ξι τi1c, φυoειΔ6 τηq, &λλ& pψrsxoταν δυτιx&xαi πoλJ νo-

τι6τερα τδν 'Ιωαννiνων. T! δυνατ6τητα διαρxεoτ4ραg &μυνηq oτδ

Κα},τ&xι, πoλ') βoρει6τερα, μεταξδ 'Ιιυανν|νιυν xαΙ oυν6ρων, oi δ6o

i1^γiτεqτ+)ν εΙ7αν &πλδqλdβει δπ' δι}ιν, 1ιυρi,q 6μιυq ν& εΤναυ &'πoφα-

oιoμ4νoι νd. δπεραoπiooυν τδ Kαλπdxι ιιμ61ριq Ξoa&.τclνl. Πd.ντιυg,

εΤ1αν τoπoθετlceι Ξιεi τδ μεγαλ0τερo μ6ρoq μι&.q μεραρ1iαq πoδ
τραιταδq περιελd.μβανε μ6νo 'Hπειρδτεq, oi δπoioι Ξτoι xυριoλε-
xτmδq θd, πoλaμoδoαν αδπδρ βωμδν xαi, δoτιδνtl. Tδ Ξδαφo6 εΤ1ε

πρoετoιμααθ'i1 xατd. τρ6πo μ&.λλoν πρωτ6γoνo, &λλ& εΤ1ε μελετηθ!
πdρα πoλυ πρooeκτιι&. Σδ τ1τoιo oημεΙo εΤ1ε μελετηθ!, δoτε
x&θε πιθαν| βoλ! πυρoβoλιxoδ fiταν ρυθμιoμ1νη Ξx τδν πρoτθρων

xαi μδ &π6λυτη &xρLpeια'
'H λ{εραρ7iα 'Ηπε[ρoυ, μδ 8να tξoγo }ryLτη θπi τoδ πεδioυ τ!q

ψ&aτ1e, τδν Στρατηγδ Kατoιμiτρo1 ταr,εχ.Δ?ηoε oτδν tγΘρo, y-ιoρic'

πoλλi1 d,ντioταoη, περi. τ& 30 7ιλι6μετρα.
ΔLγΘηιε τ"\ ψdιγη ατδ Kαλπd.xι' xαi, τi,;ν xρυatψ6τερη Δρα τηq,

iξoυoιoδoτημ1νη dπδ τ}ν 'Aθdνα ν& xρlνη f iδια xαi. νd. &τoφαoLaη,
i1\[εραρxLα &τεφ&oυoε ν& τ! αυνe 7 i oη αψ{γριq Ξc^1&τιυνll. 'Λπδ τ!ν
&ρx! διεφd.νη 6τι δδν ?.τρ6xειτo πορi μdxηe πρoxαλιiQειυg: oi oυγ-
xρo,5oειq δπ!ρξαν φoβερi aιλτ,ρLq.'H &ντioταo'η 71ταν L'.αιρeτιxd
θπ[μoνη, dλλ& xαi oi iπιΘ6αειq fiταν θυελλιΔδειq xαi θτiμoνο6. Tδ
δλληνιxδ πυρoβoλιxδ jβαλλε ψΕιαταπλ-ηxτιι:i1 &xρLpειι, &λλ& τδ iτα-
λιxδ !ταν πoλλατλd.oιo xαi βαρυ. oi tπιθ6oει6 xαi ol dντεπιθ6-
oει6 διεδ61οντo ! μιd' τ}ν &λλη αυνε1δq, ν(ιιτα.xαii1μ"€ρι. Tδ ιxλει_
δill τ!e τoτoΘecsLαe, €,ναq ψε^γα}'oq πετριΔδηe λ'6φoq, δνομαζ6μενog

Kραμπd.λα, ιατελi1φθη ιαi' &νειατελfφθη τρεiq φoρ6q. 'H &μυνα

διευxoλυνΘηxE iπδ τiq xαταρριιτdlδειq βρoχδq πo,) δυoχ6ραιναν
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τiν παρ6μβαση τiζ iταλmhp' &ερoπoρiα6, &λλa i Ξπiθεoη εTγε ψeγdι-
λη ιiπερo1| oδ δ$ναμη πυρ66, δι1θετε &ρψατα ψαx"ηe, πoδ jxαναν

μεγd,λη θντ$πωoη, ιαi i1ταν πολδ δρμητιxf . Ti,q αiματηρδ6 αiτδq
iμ1ρ.e ! θ6ληoη xαi ! dνδρεiα τδν μδν παρεβ&λλoντo μδ τ! θ1ληoη
xωi τ}ν dνδρεiα τδν &λλων. Ti1ν δεxdτη fμ1ρα τoδ πoλ1μoυ δδν

fiταν εilxoλo ν& π! xανεΙq πoιd, θ& fiταν f iιβαaη τils ψ,iLxηs αbτi1e'
πoδ &πoτελoδoε τ}ν ινρLα τρoaπd,θειω τδν 'Ιταλδν. Θ&' μπoρoδoε
ν&' τδ π!, &ν γνΔριζε τi αυν4βαινε &λλoδ: oτd βαθι& φαρ&γγια ιαi"
τiq &π6xρημνεq πλαγιδ6 τ!6 Πiνδoυ.

oi d.λπiνoι τ!6 αTζo0λιαυ, oυντρiβoντα6 τ& 3λαφρ& τψtματα
πρoxαλ$ι{.lεω6 τ* δπoiα αυν{ντηoαν, Ξιαψαν μιd θεαματιxi1 πρo6-
λαoη. o$τε τοt riπ6xρημνα ψl.Pη oijτε oi βρoxδq θμπ6διoαν τδν τα_

1δ βηματιoμ6 τoυq. Tδ πρωi τie 3ηq l{oεμβρioυ, o[ Ξμπρooθoφυ-
λαιtq τoνq tφΘαoαν o' Ενα f'ιQLπεδo, ατδ &λλo &xρo τoδ δπoioυ, με-
τ& ιiπδ εiixoλη τoρεtα τριδν δρδν, θd αυναντoδoαν τδν d,ντιxειμε-
νιιδ ,sιoπ6 τoυ6: τδν μoναδιxδ &ψαξιτδ δρ6μo τi6 Πiνδoυ. 'H πρo-
!)'αo! τoνq $1ταν τ6co γρiγoρη, iΙιaτε, ιατ&. τδ μεoημ6ρι, iταλιx*
dερoπλd.να, βλ6πoνταq oτδ δι.piπεδo πεζιι6, dριξαν δ6ματα πoδ περι-
εi1αν γλυxioψατα xαiμεταξωτd μαντiλια γι& ν& πρooφερθoδν oτoδq
ιατoLιoυg τ!q γειτoνιx!e xωμoπ6λεω6 τoδ Mετo6βoυ.

Δυoτυ1δq γι& τi1ν αTζo0λιαυ, τ& δδρα αδτοt τιΙ αυν6λεξαν oi
"Eλληνεq oτρατιδται. Mιι} io1υρ! μoνd.q iππιxoδ εΖ1ε μ6λι6 φΘ&oει
ΞιeΙ' xαΣ oi &νδρεq, &φoδ &φηoαν τd' &λoγ& τoυq oτδ δ*αo6, ζαπευ-
oαν πεζoi ν* xαλ0ι.poυν τ!ν τoλ6τιμη δδιι| dρτηρiα. Δδν Ξτρ6ιει.τo,
θξriλλoυ, γιιi τi μoναδιx| xdλυι|{ τηζ.'o Πατ&γogxαΙ oi θπιτελεΤ6
τoυ &ντελi1φθηααν τδν x|νδυνo, xαi i|δη dπδ η δεriτερη f μ1ρα τoδ
πoλθμoυ ε71αν τρoωθ{1oει πρδq τiq d,νατoλιxδ6 δπriρειε6 τ!q δρo-
oειρ&,6 6λeq τΙq μιxρδ6 θφεδρεΤεq τoυ6. 'Eπρ6xειτo περι θλαφρδν
τμημd,των πoδ διζθεταν λ[γo δρειβατιxδ πυρoβoλιx6, &φθoνω 6πλα
xαi δπλoπoλυβ6λα, πoλλi δρμi; ιαi &ριoτεq μεταφoρθq: μδ τ&
φoρτLα τoυ6 oτoδq δμoυ6, oi γυναixε6 xαi oi μi; ΞτιoτρατευΘiντeq
&νδρε1 τδν 1ωριδν δλ6xληρηq τfrq περιo1!e &νεφoδ[αζαν τiq oτρα-
τιωτιxδ6 μoνdδε6 δq τig θ6oειq τi6 πιδ πρoωθημ6νε6 xαi τΙ6 πιδ
&τρ6aιτεc,.

'H δραiα iταλιxi1 ψεραρaLα' f ιιTζo'iλιαll, βρ6θηxε o0ντoμα
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ιoψψLνη oδ τμ{ματα χο)ρισμ6να τδ 3να &πδ τδ &λλo &τδ &γρια 6ρη,
oτoυ lpρeaε o7εδδν oυνε1δq. 'Γd d,πoμoνωμθνα αiτ& τψ}iψατα πρoo-
εβd.λλoντo νi'lxτα xα'i !μ1ρα dπδ tνα 31θρδ παντωxoil παρ6ντα. ol
d.λπiνoι διεξ{γαγαν μεριxδq τoλμηρδq &'ντeτυΘLaεtq, πoδ τoδ6 oτoi-
1ιoαν πoλJ &κριβ&, dλλ& δδν xατ6ρΘωoαν ν& &λλciξoυν €ην ιωτd.-
σταση' Tδ Jδαφo6 fiταν πoλ,) δ0oxoλo. T& δφ6δια &ρaιoαν ν& λεi-
πoυν, γιατi oi βαcειq &νεφoδιαoμoδ fiταν πoλδ μαxριd', i γρr,μμi
εi1ε πoλδ 3πιμηzυνθ!, τ& δπoζιiγιοι Ι1τιν 6 &^γαπητδq oτ6xo6 τδν
'Eλλ!νιυν oxoπευτδν. 'H &μυνα θναντioν τδν oυνε1δν dπιθ6oεων i)

παρενo1λ{oειυν τδν 'Eλλi";νιυν !ταν &δ'Jνιτη' M6oα oδ λiγεq μθρε6,
περiπoυ 8ξι 1ιλιciδeq &.νδρε6 τi6 αTζoυλιαυ, xυxλωμ6νot ιαi' ιατ&.-
xoπoι, παρεδ6θηoαν γιd νd, μ!ν πεθctνoυν !

Αδτδ δπ!ρξε, πιθαν6ν, τδ xριoιμ6τερo ημεio τoδ 'EλληνoΙτα-
λιxoδ πoλ6μoυ: ! ιιTζoυλιαυ jλαβε τ'| δ'ιαταγi1 νci δπo1ωρ!αη τδ
τα76τερo' jπρεπε ν& αιυθ! 6,τt |1ταν δυνιτδ νi oωθ!.

KαΙ dπρεπε ν& διαoωθ! ιαiι4-τ'. &))'o: δδν fiταν γνιυoτδ π6-
oα Ι1ταν τ& δλληνιx& oτρατe,'3ψατα πoδ βρloxoνταν θπ[ τ!6 δρooει-

ρd"q, xαi εΖxε διαπιoτωθfr 6τι αδτd. εΤ7-ιν μι& 3ξαιρετιx| εriελιξiα.
''Αν τυ1δν λoιπδν τd' δλληνιx& τψ"b1ψατα }1τιν τo}'''ι&ριθμα, &ν πρo-

1ιυρoδααν μδ αιiντoνε6 πoρεiεq πρδq δυoμi; xr). xατευθ'jνoνταν π|-
oω &πδ τδΚαλπdxι, τ6τε oi Ζo1υρ6τερεg μoν4δε; τig iταλιxiq oτρα-
τιd.q τi1c, 'Aλβανiαq θ& βρioxoνταν xυxλωμ6ν:g.

'H Pιiμη, dνt1aυyη, o1εδδν πανιι6β'i"r,ττ,, τρoτiμηoε μιd πoλυ
πρooεxτιx| ταlιτιxt1: δι6ταξε τi γενιxη bτo7-δρ'r1,sη. 'o Bιαx6ντι
Πρ&oια δδν θθληαε νιΙ &ναγνωρioη τ\ν $1ττι:oυ. Tig ιρLoυψεq Ξιεi-
νεq δρεq oυνθλαβε μd,λιατα θνα o16διo τρ&^γγ'Lτ'. ΞiαLρετo' T! 10η
l\oeμβρioυ τηλεγρd.φηαε oτ! PιΔμη ιαi. τ96τc'.ν= τ}. τψ''ηψατ& τoν,
πoJ βρioxoνταν oτi1ν &ιτt1, ν& ι&ψoνν ,sτ9o2'i'1 πρδ6 d,νατoλd.q, νd.

δδε6ooυν πρδq τd,'Ιωd,ννινα, γι& ν& α&νoiξoυν !τoυ τi.q π0λε6 τfr6 π6-
λεωq xαi ν& πρoxαλ6ooυν τiν xατctρρευη δλoι'λ'{ρoυ τoδ &μυντιxoδ
aυ,sτt1ψατoc, τoδ 31θρoδll. 'o θλιγμδq αι]τδs θd δημιoυργoδoε γι& τδ
δλληνιxδ Γενιxδ 'Eπιτελεio ψι&. xατ&aτααη &πρ6βλεπτη καi. oopα-

ρi1. 'Αλλιi 6 εiφυlq xα). τoλμηρδq αιiτδq 3λιγμδq δδν Ξγωlε. 'o Στρα-
τηγδ6 Σoντoδ, 'Υφυπoυργδq τδν Στρατιωτιxδν xαi'Ανι6τατoq Δι-
oιxητ|q τδν jν'Aλβανiφ Δυνd.μεων, &τi1ντη,seoτδν Πρd'oxα μδ τρ6-
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τo τατεP6i 6 Πρ&oxα. iτρeτε ν&, πρoααρμooθi oτ!ν τραγψατιν.o_

τητd. }ια.i. ν& txτελ6oη τi διαταγi1.
Δδν πρ6λαβε νd, τδ xdμη. 'Απελυθη τ|ν δπoμ1νη xαi f δπo-

x<ilρηoη γενιxε0θηxε.
'o 'Eλληνoτταλιxδq π6λεμog εΤ1ε xριθ!. 'H xινητdρια δυναμη

xdθε d.νθρωπi.νηq πρooπαθεiα6, τδ i1 θ ι x 6, ΞξηφανLζετo &πδ τδ
iνα oτρατ6τεδo xα), δυν&μωνε τερα,sτLωq ατδ &λλo.

Γιd, τoδg 'Ιταλo'jq, πoδ ν6μιζαν 6τι εΤaαν 8ναν &πδ τoδq io1υ-

ρoτ6ρoυq oτρατo')q τfrq E,jρ6πηq, xαi oi δπoioι d.ν6μεναν gνα εUxoλo
θρiαμβo, i φrrη Ξμπρδ6 o' tναν &πδ τoJq μιxρoτ6ρoυq oτρατo')g τ!q
trιiριiπη6 γεννoδoε x&τι παραπ&νω &πδ ντρoπd: γεννoδoε τ}ν &μ-

φιβoλ[α δ6 πρδq τi1ν ixαν6τητα τδν fγετδν τoυζ) γεννoδoε €να &6-

ριoτo αloθημα &τελτιιsi'αc, xαi πρoδoα[α6.
Γιd, τoδq "Eλληνεq oυν4βαινε xdτι iντελδq διαφορετιx6. Eι-

1αν dντιμετωπloει τδν π6λεμo i|ρεμoι, &λλ& &πoφααισμ6νot' γιατι
iπεβd'λλετo ν& πρooτατε6ooυν τ|q €oτtεqτoυq. "Eπρεπε νd. x&μoυν τδ

xαθlxoν τoυ6. "Eβλεπαν τιbρα 8τι v1ταν oΣ πρδτoι πoδ νιxoδoαν
τδν αXαλυβδινo "Aξoναυ. "Eγραφαν μιd &πδ τig πoλδ δραiεq o:-
λiδεq τiq τριo1ιλιετoδq i.aτoρLαq τoυq' xαl εi1αν αιiτ! τ} oυναioOη-
oη. 'Eπρ6xειτo περi, μ6θηq. Tδ i1θιxδ fiταν τ6oo &ναττερωμ4νo δoτε,
&ν δ'Eλληνιxδq Στρατδq εΙ1e Ξπαρx\ψηxανιι&. μεταφoριx& ψLoα, i1

iταλιx! riπoxιilρηoη θ& εΖ1ε μετατραπ! oL &ταxτη φυγi7 xαi i 'Αλ-

βαν[α θ& εΙaε κατα)'^ηφθ! oδ μεγd,λo β&Θoc, ψt,Jα oδ λiγε6 δβδo-

μοiδε6.
"Αν 6μιlq τ& &πoτελ4αματα δδν 11ταν τ!τoια, δδν δπ!ρξαν καi

&o"'ηψαντα. ΣτΙq 20 Ι\oεμβρioυ, α{ν "Hπειρo, τ& δλληνικ& ιsτρα-

τε0ματα δφΘαναν oτ& oUνoρα μετ&, riπδ o7-eτυιδq μιxρδ6 ψ&x-ε'C,.'Η

ψ&γη bτi1ρξε πoλδ oxληρi7 oτδ &}.λo &xρo τoi μετc6πoυ, τδ d.νατo_

λιx6, θιεi 6πoυ τδ α,5μπλεγμα τδν βoυνδν τoδ'Ιβ&ν xαi τoδ \'Ιo_

ρciβα δημιoυργεi 3να τερ&cτιo xαi περlπλoxo φυoιxδ φρoυριo xαi
6τoν εΙγε &ργικd. θxδηλωθ! i πoλδ io1υρ} παραπλανητιx! θπlθε-
αη πρδq Q ΘεooαλoνLxη''Εxεi oi'Ιταλoi &μ6νθηxαν μδ πεΙoμα.'Aλ_
λ& τ!ν 14η l{oεμβρioυ, o[ τρεig iταλιxδq μεραρ1[εq δπ6oτηoαν μιd.
oφoδρ& &ντετ'υΘεoη, oΣ oxoπoi, τi1c' 6πoLαc, φανηιε &.ψfucoq 8τι Ι1ταν

πoλ,) φιλ6δoξoι. Tρεiq δλληνιxδq ψεραρx-i.εq, ιυρiιυq δυνd,μειq πε-
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ζπoi, Ξπeτiθηoιν μδ πρ6Θεo^11 νi. &νατρtlJ7oυν πλ-|ριυ6 τδν i7Θρδ
xι)L ν*. d.τe,'):i,cτo''l'l δ^t'6ι')''^r1vη τ-|'ν &'ιατo}ιιιi ζrrη τi,q 'λλβινLαc,.

o[ 'Ιταλoi, !πευτα iπδ λυoαωδ.η U'u'ινα, &νeδιπλcbθηoαν oτi'q
)v7'ιι!c' τoυ 'c τoπoθeoi'εc,, τoδ fr;α'ν πoλδ io7-υρ6τερε6, ιιi. Ξνιcτγ-$-
θ'riaιν tπ=l'^γ6ντιιq &τδ πr,)'7'&. τ1ι-\1ιατα, πo,) _ξ oυνoλιx.ξ δ,jναμ{ τoυg
i,τιν &νciιτeρ'r1 &.πδ τ-i1 δ'3ναμη 1ιιd.q ψeραρ7-Lαq'

',\).λ& i i'τα)'υι-b, Τρ,tμμ-η bπi.aτ"η γρ-'r;γoρα ooβαρi ρ.,ηγψατα, καi
a'ιiτl.θξoel.ζ τδν 'E)'λ{νιυν τ& iξεμετα).).ε,joντο. Πoλ),δ6 φ&'oευ3 τic'
ψ&';r1q !τα'"ρναν .-"i1 ψορφ"i1d.γδνog δι& τiq },6γ7τ,q, ιq.i. οi. ξτi' τ6πoυ
διoιxηττi &.ν{.φeρυ"ν oτδν Σtρατ-ηγδ Σoντoδ, τo,\ eΙ.ye oτδ μεταξδ
διαδο7θ! τδν Πραoxα, 6τι δδν !ταν δυνατδν ν& cs'.lτx?xτ^ηΘi1 "\ xα_
τi'oτιoη.

"Ετα'τα dτδ μεριz.oδq διoταγμοδq xιi. &πδ πoλλ-} αiματclxυoLα
xαi &πδ τd δυo μ6ρη (iδiιυ6 τ! 19η ιιi. τ.\ν 20i l{oομβρioυ), δ6θη-
>ιΞ γeνLN'r, oτo αδτ6, oδ

?'d! ν: 0& 3 δρειν| γραμ-
Ψ-i, τ.is'l πe Θ&. ιατε7,&.ψ-
pυ'ναν, τtρl-ν αi.ιτvιe, i)ι}'^η τΦJl ioy-υρ.\ δρooειρd. T!ν
"Eλληνε6 ιιτε},&'ψpαναν τ!ν π67'η τ|6 Koρυτoig, oημ
τοδ iταλιy'oδ μετιΔτoυ. Teg,ιcττLι γι& τiν Ξπo7-i1 Ξι:'tν"η

φ'iρων, θν μ6ρeι &7'ρ"rρτe'ι1ιtνων, Ετeφτε aτ& 7!9ια. τδν ,Eλλ.iνων.
',\λλ& 'η bτ60ecη δδν oταματoδoε θy.ε?. Tlo,seρα tπ,ιλεxτα τψ.,η-

ψατα, 3τoaτ^η9υζ6ψeνα dπδ &ριατo δρειpατυν-δ πυρoβoλιx6, Ξπαυρ-
ναν την iντoλ} νd. ιαταδιdlξoυrι &ιατ&ταυατα τδν 37θρδ oτ& βoυν&
πo') βρiozoντυ.ι ιατd. μlxoq τδν Υtoυγχoσλαβιτδν oυν6ρων. Tδ
L^γyεi'ρηψα !ταν πoλδ τoλμηρ6, ^γιατi. oi' 'Ιταλoi \ταν ΞιεT πoλυd,-
ριθμoι, aλλ& oΣ "Bλληνεq, 3xτδ6 &πδ τδ &ναπτεριυ 1ιtνo \Θυι6, εΤy-αν
Nαi &λλo π}εoν6ιτη1lε δ τληθυoμδ q τiiq πegυoytls |rou ιατ&. τλet-
o'J,',τ1φLαν δλληνιx6q, ι-αi' δ9eoLβιot τoδ τ6πoυ δδ!γηoαν μεριxoUq λ6-
'yoυq d'τδ ψoνoτd.τια ιατ&),)'ηλ.α μ6νo γι&' αT^γεq. 'Ετιπλ4oν, εixε
y.ιoνL,sε,., δ &νεφοδιαoμδq τδν &μυνoμ6νων !ταν δUoxoλo6, xαΙ oυ-
7-ν&- s,ταν δυνατδ6 μ6νoν μδ &eρoτ}'ανα.. oΣ δπεραoπιoταi &τε_
θαρριiνoντo. Ei1αν πoλεμ.!ηoει, eΤ7.αν ιαψει ψαxρLq xαi' ν-oπια,sτι-
xδ6 πoρεiεg γι& νd. χατα}\&βrJνν ατ& μετ6πιαθεν d.αφα)'εi q ΘLaειq,
ιαi τ6ρα dβλεπαν τδν Ξ1θρδ ν& διοιoδ0η ιαi c' αi'lτ!q.



o ΙrΔΛHNo.Ι.TAΔΙΙ(oΣ Πo-\EλιoΣ 6')

Παρ' 6λα αιiτd, μεριx& ?-τα7,υxd. τψ\ψατα', πρoπd,ντων τiζ με-
ραρ1Lαc' Bεν4τoια, πoλ6μηoαν μδ μεγdλo πεioμα. 'Aναγι&aΘηxαν
δμ.s νd- oτα1ιατ'fiαoυν τδν &γωνα xαi, πoλλ& νd. παραδoθoδν,
ξπειτα dπδ φoβερ& αi.ψατηροδq d'γδνεq, o[ δπoioι διεξl.71θηoαν με_
ταξ[ τv.c' 23ηq xα'i. τiic' 26ηq l{oεμβρioυ. Tδ dπ6ρθητo Π6γραδετ6'
zoντ& oτ} λiμνη 'o7ρiδα, ιατε)'tρΘ.η τ"ip 28η &πδ τoJ6 θπιτιθεμ6_
νoυq.'Eπρ6xειτo περi oπoυδα[αq πρoωθ{oεω6 πρδq βoρρ&ν, γιατi
τδ Π6γραδετζ -oτδ &.λλ'o &ιρo τοδ &λβανιxoδ μετcΔπoυ, εΤναι dλ{-
Θeια- p ρLoxεται πoλδ'!-η)'6τ ερ ι, &πδ ciπ6ιpεω ζ τ Ξωτ ?αφLxoδ πλd.-
τoυq, &πδ τδ μoναδιxδ κα)'δ )''.ιι&νι τviq 7ιoραq, τ}ν Αiλιbνα.

Στδ δπ6λoιπο μ6τωπo, μετd. dπδ μιd' oliντoμη d,νdπαυλα, δ
'Eλληνιxδq Στρατδ6 d.νελdμβανε ιαi' π&h τi7ν θπiθεoη. λ{εριxδq τo-
πυιΣq ;ι&yεq ciργoπ6ρηoαν d.πλδq τ!ν πρo6λααd τoυ. .Η y-ατ&oτα-
o"η γιν6ταν oυνε7δ4 ιρ'"oιψ6τeρη γι& τ!ν iταλιxi aτ1ατιd. τ!q 'Αλ-
pανLαg, xαi' aτiq 5 Δεxoμβρioυ δ Σoντoδ τηλεφιυνoδoε oQ Pιiμη
oτι t'τρl.πε νd. d.ναζητηθi πoλιτιx! λ0oη. 'H Pιυμη δδν d,xoλo,jθηoε
τ'| oυμβoυλl'7 τoν,ιαi. δ Σoντoδ o6ντoμα.1νι3ριoε δ iδιoq τL ιsΙ.1ψαινε
νi τLoη xανεiq oδ δυoμ6νεια.

'Αλλ&. oδτe oτoδ6 &λλoυq τoμεiq τoδ μετdlπoυ τ&τρ&γψατα πα-
coυotαζαν βελτiωoη γιλ τoJq 'Ιταλoυ6.

''Ετoι, τ'ip τε:^eυταLα δβδoμciδα τoi Lg40 δ'Eλληνιxδq Στρατδq

=Ι7ε xατα}'&βει oδ dλβανιxδ dδαφoq περιo1i7 βοtΘoυ6 30-50 1ιλιo-
ι6τρων, περιo1! πo') αυμπεριελiμβανε τi1ν π6λη τoδ'Aργυρoxct-
c:ρoν ιαΙ. τδ μιxρδ λιμd,νι τδν 'Αγi,ιυν Σα.ρ&'ντα. Tδ λιμciνι 6πoυ δ
'ιιoυoψ6q, oδ πεioμα τoδ θρηoxευτιxoδ αioθ!ματοq ιαi. πρδ6 δ6-
:-ι-ν τo6 l{τoδτoε, εΤ7ε διιoει τδ δνoμα τ.ηq x6ρηe τoυ, xoμ[ooη6'
"Εντα Toυ&νo. Πρd.γματι, ατ! Pωμη &ναγx&τΘηκαν ν&, ciναγγεi-
t,'''lν τ'hν πτcloη τoδ ιιΠ6ρτo "E,lταll ιαi. 67υ τoδ αΠ6ρτo Σctντι
Ιiιυτρd.νταυ... λΙεγdλo τetραγψα τiq λεγoμ6νηe μιxρle ioτoρiαq.

'Eν τQ ψeταξ'5, oτ| Pωμη δ }Ιoυooλiνι fiταν Eξω φρeνδν.
Γιd. λ6γoυq τo}''.τικoilc,, i1 ιαΘα9d. πρooωπιxo6q, δδν εΖ1ε iνη-

:ι:οιboει T''d- τd. o7L8ιdι τoυ τδν o6ντρoφ6 του τoδ αXαλυβδiνoυ

"1:J 
:,:Η::,,1 :;"# :: JJ}:J:" ;} :$'J;

ρeντLα, xαi δ lιΙτoδτoε βεβα[cυoε τδν Φ6ρερ δτι
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i1 Ξτιγei.ρηoη, &ριoτα πρoετoιμασμ1νη' θ& xxτ!ληγe ατην xατ&ληQη
δ).6xληρη6 τ!q 'Eλλοιδoq 3ντδq δλiγων δβδoμd.δων'

Kαi τιΔρα Ξβλεπε τδν δαυτ6 τoυ ν& διαQευδεται, νd. ταπεινcbνs-
ται, νd. γελοιoπoι!ταu,ιιΣ'/.aωq ψ&)ιoτα ν& ιινδυνε,5η ατδ ioωτερι-
xδ μ6τωπo. 'Απδ εixooαετLαq, \ταν ! πρcilτη fiττα τoυ. Kοιi θπρ6-

xειτo γι&. !ττα oυνταραιτιιt1' 'Aπ6δωoE τ}ν εδθ0νη στoυζ συνερ_

γ&τεq τoυ xαΙ τoδq ατρατηγo'5q τoυ, &ντ'.ιιτiaτηoε μεριxo'jq, xαΙ

!o1oλ'ξθη πρoαωπιxδ6 μδ τ}ν &τo,sτΦ''i, 3νιo70oειυν xα), μδ δρι_

oμ1να &πδ τ& o71διι Ξπι1ειρl';oeων.

Kατ6πωl διαταγ!q τoυ, ! μεραρ7iι \Ιπdρι, πoJ εΤ1ε θπιβιβαoθfr
θπi τδν πλoiων μδ oxoπδ ν&' ιατα)'&βη :iν K6ρxυρα , &τεoτ&),η ιατ'
εδθgiιν oτiν 'Αλβανiα τiq πρδτεq iμ6ρ.q τoδ πoλθμoυ. Xρηoιμoπoι_
ι5νταq διxi τoυ &e ρoπλd.να, δπω6 καi^γεCψllιι& Γιoδγxερe , τd 6πoΤα

τoδ doτeιλαν μ6λιq τ& eητηαε, δημιo6ργηo: μιd, πραγματιx! &ερo-

γLφυ9α πi.νιυ &πδ τ!ν'Αδριατιx{. "Hδη ιl-τλ τ'1διdρxεια τoδ lιΙoεμ-
pρLoυ εTy'c ιατoρΘιl:loet ν&. &ναττ'5ξ"η o'r,ψιντuιd τ! oτρατι& τiq
',\λβανiαq, &λλ&, πoλυ oνyν}. "ηi'lξανe ν-αi τ'i1 oilγyυaη πo,5 iπιxρα-
τoδoε oτo,)q x6)'τoνq τ"r1q'

T& iταλιxd, oυγγρd.μματοι πoδ μιλoδν γι& τiq πρooωπιxδq &ντι_

δρd,oει6 τoυ τi6 πρδτε6 δβδoμiδ:q, περιγρiφoυν 8ναν &νθριυπo δ

δπoioq !7'ανε oυ7-νd. τδν dλεγ1o τoδ iαυτoδ τoυ.

"Ενα y-αραιτηριoτιxδ iπειo6διo τδν διαθ4ogιbν τoυ &λλ& xα).

τo6 7αραιτi1ρoζ τoυ- βρLoιεται oδ μι& ε$φυi. τιρυ'poλ'| πoδ Ξxαμε
δ'Ιταλδq δημooιoλ6γoq x. λΙdριo To1ρβι oτδ βιβλio τoυ περi τoδ
'Ιταλoελληνιxoδ πoλ6μoυ τδ xα).6τερo βιβλio πo,) 1ρ&φτ'r,ιe iταλιx&
θπi τoδ θ1ματoq. [Ιαρατηρεi δ To6ρβι 6τι δ Mεταξ&q oτ& 'Απo-

μνημoνε0ματd. τoυ, τ& δπoiα τηρoδoε πoλJ ταιτux&, μι)'ιi.lνταq γιd,
τδ xρ0o πoυ eΤ1ε 3νoxf ,}ει r.αi, γιd. τ}. y-υ6νια ποδ δπ!ρξαν ΞxεΖνo

τδ {'τoq πριi.lιμα, γριφευ: <ΙΙoιδq ξLρευ τ't τραβoδν oi xαημ6νoι oi
oτρατιG:lταt ψαq ε'υq τδ μ6:cυπoνll. 'Λντιθ6τωq, δ λ'ΙoυooλLνι, 6ταν

iπi'ηρoφορ"ξθη ('τι yι.6νιζe' πoλδ oτ|ν 'Aλβανiα, ε7πε oτoδ6 συνoμι_

λητdq τoυ: α'Eξαiρετo αδτδ τδ γt6νt zαΣ α,]τδ τδ xρ6o. Διευxoλ$_
νoυν Q 1ρηoιμoπoiηoη τδν 6πλων μιxρoδ βεληνεxoδ6 ιαΙ. pε)'τιιλ_

νoυν α'iQ τ! μ6τρια iταλιx! φυλj'7ll.
\'Ιιλι1lνταq xατ' α,jτδν τδν τρ6πo, δ λΙoυooλiνι φαιv6τα'l βLβαια
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φτηνδζ δq &νθρωπo6. Xωρiq ν&' τδ &ντιλα ψp&νeτω 6μω6, fiταν xαλδ6
aτρατηγ6q' Γιατi τδ πριiιμo ιαi ταγi'l oτρδμα τoδ 1ιoνιoδ xαl δ

βαρJ6 1ειμιiναq τoδ t940 τδν θoωoαν, } τoυλd'1ιoτoν τoδ πρoo6-
φεραν ci1 oανiδα oοlτηρtαq ψιd'q &ν&πανλαq. Πρd^γψατι, f1 l5πo-

xρεωτιx! d,νd.παυλα λ6γφ τoδ 1ιoνιoδ, &ν πρooτεθ! oδ &λλoυ6 πα-
ρ&γoντeq, πρoεxd.λεoε τ}ν ciνoto1εη τ!6 δλληνιx!6 πρoελd'oεωq.
'Α6 oημειωθ! δτι €να &πδ τ& θλιβεριilτερα dπoτελ€oψατα τoδ βα-
ρυτd,τoυ θxεiνoυ 1ειμι6να \ταν 6τι oυνoλιιδ6, dπδ τiq δr1o πλευρ4q,

μεριxδq 1ιλιd.δε6 &νδρδν δπ6oτηoαν ιρυoταγi1ψατα ιαi' δτι πoλλoi
d.xρωτηριd,oθηxαν.

"Eτoι, δ νθoq 'Αρ1ιoτρ&τηγoq, δ Στραηγδq Kαμπαλλ6ρo, &ν-
θρωπoq &μφp6λoυ φηψηe &λλ& ειiφυlq xαi.i'xαν6q, μπ6ρεoε ν& oυγ-
zρατ{1a'η τδ iταλιxδ μ6τωπo τ!q'Αλβανiα6, νd, τδ βd,λη oδ ι&πoια
τ&ξηιαi. ν& πρoετoιμαoθ! γιd τoUq πρooε1εΤ6 μ!νε6. '

oi δυo πρδτoι μfrνε6 τoδ πoλ6μoυ δπfrρξαν dτoφαoιoτιιoi xαi δη-
μιor5ργηoαν μιd.ν &τμ6oφαιρα πoυ ΞπLζηcε &ρxετd. 1ρ6νια. Γι' αι]-
τδν d'xριβδq τδ λ6γo, xαi μoλoν6τι Ξδδ γiνεται μιd, περιληπτιxi
cιιαγ ραφ"ηι:η τoδ'EλληνοΙταλιxoδ πoλ4μoυ, τ&' x'5 ρια χα'Pα}ιτ"η?L-
oτιxd. τt1e τρΔτηe φ&aεωC, τoυ &πεδ6θηoαν μδ μεριxδq λεπτoμ4ρει-
εg. Δδν εΤναι 6μω6 δυνατδ ν& d'πoδoθoδν κατd' τδν Ιδιo τρ6πo 8cω
3πηxoλo$θηoαν. Στi6 3π6μενεq oελiδε6, i.1 ixΘεaη θ& περιoριoθ!
oτi6 πιδ orioιαoτιxδq τραμμδζ τδν διαδραματιoθdντων.

'ΙΙ δλληνιx! &ντεπiθεoη θπανελ{φθη περi τ& μ6oα 'Ιανoυα-
ρioυ τoδ 1941'.'LΙ dντLoταoη τoδ &ντιπdλoυ δπ!ρξε μeγαλιiτερη,
aλλd δδν θμπ6διαε &ξι6λoγη πρo1λαoη. NΙ6oα oδεΙxoαι !μ6ρεq δ Ξ-

7_θρδq εi1e dπωθηθ! τ6oo, Δoτε τδ &λβανιxδ jδαφo6 τδ δπoio ε71ε
xαταληφθ! &πδ τoJ6"Eλληνεq ν& d1η διτλαoιαoθ! (βλ.τδ x,!,ρτη).

Aδτδ fiταν aηψαντιι6, δxι 6μω6 ιαi. &πoφαoιoτιx6. 'Αφ' 3νδg
δδν εΖxε oταθ! δυνατδ ν& &ναπτυxθ! f τoλμηρ| θπiθεoη xαi πρo1-
λαoη oτ!ν περιox'} τoδ Π6γραδετq, ια| d.φ' δτ1ρoυ, oτδν xεντριxδ
τoμθα, δ 'Eλληνιxδq Στρατδq εiγε aταψατi1oει iμπρδ6 o' €να d,π6τoμo
βρα1δδεq φPdLτψα' ΕTae ιαταλ&βει μεριx& πρoπliργιd, τoυ, &λλci
τδ xriριo dπδ α$τ&, τδ Tεπελ6νι, ! γεν1τειρα τoδ θλιβερδ6 γνωoτoδ'Αλ! Παo&, δδν εt1ε π6oει.



i0 (ΦΩTΙA KΑΙ TΣEKOΥPΙ!υ

'o'Eλληνιxδq Στρατo6 τ!q'Ηπεiρoυ eΤγ.- τιl:,ρα δriναμη L4 ψε-

ραρχιδν, xαΙ γι& πρωτ"η φoρi. εΙ7-ε κ&τo'.α &ερoπoριxi ι&)'υ,!η, τt-
ραν ΞιeLνηe πo') τoδ πρoo1φερε i μ,"ρi 'Eλληνιx!'Αερoπoρ[α. Σδ
Ξν'υ,sγυcsη τ!q τελευταiαq, εΙ7-αν oπe'joει π6ντο δμciδεg dερoπλd.νων
λΙπλεν1d.ιμ xαi. Γ ιλ'αντ ιξτ o ρ τT1C B ρετανιxi €' Αερ oπo ρ iαq.' Eξci.λλoυ,

τδ 'Eλληνιxδ Πoλεμιxδ Ι\α'.lτιxδ Ξ"..'ηoφdλ,.ζε oτδ Στρατδ τ|,q ναυτι-
ιΣq γ'εταφoρ€q τoιl ν.ι|. εi7-e ιαταp'ιΘ'ι,se'. ιιi δρ'.,siιLνα μεγd.λα iταλι-
xd. ψετα^γιoγιι&'

"Ετcι, 6 Παπ&γoq, αioθαν6μενoq ioxυρ6τερo6 παρ&. τoτL, t1Θε-

λε τιbρα ν& ταραpυ&o"η τi.c, $ραγ(':'δειq τ,i)'e6 πoδ τoδ ζxλειναν τδ

,sτ*1oη τρ&γψατι δυα7ερ! τδν d,νεφoδιαoμδ τoδ &ντιπdλoυ.
Δδν παραoυρ6ταν oi3τε &πδ τ! δ6ξα oUτε &πδ μεγαλειιbδη o7-6-

δια. 'Eπρ6xειτo περi ψι&.q &ν&γx"ηg. \'.ιφoρεq 3νδεiξει6 Ξπειθαν 6τι
o[ Γερμανoi. θλ d.νεμειγν,5oντo oτ'|ν δπ6θaoη. 'Eξ4λλoυ, !ταν γνωατδ
δτι δ λΙoυooλi.lι iiθeλε τ&o"η Θ'loLα, ν&' Ξπιτι57η !να. &πoτ€},εoμα πρδ

τi1c, ^γερψωνυκ'i1c" ταρεψβd'-oειυ6 xαi 6τι 3τo'υψαζε oδ μεγriλη xλLψαια
τiν αΞαριν! 3πiθεoη>. Χρf;oιμo λoιπδν fiταν ν&, μ,{'ταtcυθoδν oΣ πρo-
eτoιψαo'υεq του'

N'Ιετ& dπδ μι& μιxρ! d.νd,παυλα,'i'7 δ7.).ηνιx'| θπiθεoη θπανi1ρ-

1-ιrsε ,sτ& μ1oα Φεβρoυαρioυ. Π1τυ1ε αβελτiωoη θ6oειυνll, &)'λd" 6y"t

τδ &νoιγμα τδν πυλδν.
oi &πι5λειε6 &πδ τ& δ,io μθρη δπ!ρξαν πoλ,) ooβαρ1q. Γι&, ν&

δoθ! μι& εi.x6να α'jτδν, &q &ναφερθ! τδ &x6λoυθo παρd.δειγμα, πoδ
&ντλoδμε &πδ τ}ν 'υτα)'ιx'i1 πλeυρd,: i''1 1ιερα97Lα αTζo$λιαυ, πoδ
εT7-ε Lν τQ μεταξυ πλ11ρω6 &νανεωθi, μ6νo xατ& ci1 διctρxεια τoδ

Φεβρoυαρioυ τoi L94L εTaε Ξιτδq μd1ηq 3.700 δπαξιωματιxoδq
xαΙ ατρατιδτε.q καi. t20 dξιωψατι.xo[q1 Ξπi oυν6λoυ t0.000 dν-

δρδν xαΙ 35Ο dξιωματι,xδν. Tδ παρdδειγμα δiνει τδ μθτρo τ!6 &ν-

τιoτ&oec,ιq πoδ oυνdντηoε f 3π[θεoη.

"Eπρεπε oυνeπδq dπδ δλ}.ηνιx!q πλευρ&q νιΙ dναβληθ! $1 ΞτL-

θεoη γι& ε'iθετι6τeρo 1ρ6νo, z"αi Ξν τQ μεταξδ ν}. γiνη f1 δ1oυoα πρo-

ετ o ιψαo'tα γιd τ}ν dπ6xρ oυ oη τ! e θπερ1o μ Lνηq ?.τ α}'ιιi1c, iπ ιθθoεω g.

Aiτ| εΤxε πρoαναγγελθi φoβuρi. 'o Moυooλiνι iiθελε ν& τη-

ρil"η ηu δπooyεoη πoδ ε71ε διioει. T\ 1,7η Ι\oεμβρioυ, μετ& τi6
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πρδτεζ &τoτυγLεq, εTaε τρ&γψατι βεβαuc3oει tπιo{μωq 6τι αθ&

oπd.ooυμε τ& πλουρ& τδν ''Eλλi'7νωνυ.

Tiq πρδτεq iμ4ρ.s τoδ Mαρτioυ 194t δι6θετε oτi1ν 'Αλβαν[α

28 μεραρ1iε6, 6λεq π)'{ρω6 δτoιμoπ6λεμεq. 'Eπρ6xEιτo ν&, τiq δπο-

oτηρiξoυν τρυαι6aια d.ορoπλd.να διιiξεωq xαi βoμβαρδιoμoδ -iριθ-
μδ6 τερd,oτιo6 γι& τ!ν 3πo1i1 θxεiνη. Γιd νιΙ τoνιδoη τδ i'7θιxδ τδν
&νδρδν τoυ, δ l{τoδτoε π!γε δ lδιoe oτi1ν 'ΑλβανLα &ρκετΣq +1ψi-

ρεq πρδ τiq Ξπιθ1oεωq ιαi" θπιθειilρηoε μ6γαλo μ6ρoqτδν ixεΤ τμη-

μd.των τoυ. Γεγoνδq μ&λλoν περiεργo, δiνθoυoιαoμδq μδ τδν δπoio

dγινε δεπτδq '1π!ρξε μεγd'λoq ιαi. ΞξLτ}'τ1ξε xαi τoJq πιδ Ξπιφυλοι-

κτι'ιoδq d.νθριbπoυq τoδ περιβdλλoντ66 τoυ.

T|ν 9η λ{αρτioυ, f iταλιx! Ξπ[θεαη iξεδηλιiθη θπi 6λoυ τoδ

μετιilπoυ. 'o xrlριoq δμω6 &ντιxειμενιxδg oxoτ6q τηq fiταν ν& &νoi-

ξη εδρδ ρiγμα oτδ x6ντρo, ιαi γ&ρη o' α']τδ νd, πρo1ωρj'7ooυν oδ

d'ριeτd.. μεγd'λo βd,θoq &ξι6λoγα τψ"'ηψατα oτρατoδ: διdoπαoη, δπερ-

φαλ&^γγιιlη, μεριxi xιixλωoη τδν θλληνιxδν θ4ogων.

Στiq θξι τδ πριυi τ!e 9τle Mαρτioυ, δ Moυαoλiνι dφθαoε o' Eνα

ταρατηρητ'\ριo, πor) βριox6ταν oδ διp6μετρo 800 μ1τρων ιαi εΙγε

μπρooτd τoυ 6λo τδ ιρioιμo τμiμα τoδ μετιiπoυ. "Aρ1ιoε &μ6oωq

μιd, πρoετoιμαoiα πυρoβoλιxoδ, ι<xατ& τi1ν δπoiα θπi μιciμιoη ιbρα

iρρiφθηoαν t00.0Ο0 δβiδεqυ' N{δ τ}ν θπιμ{xυνoη τ!6 βoλlq τoδ

πυρoβoλιxoδ, &ρaιoe f θπiθεoη τoδ πεζιxoδ, αθνδ oυνε1fr κ{ψατα

γερμανιxδν στob'lαe Ξπεδiδoντo oδ oφoδρoδq βoμβαρδιoμoli6υ. "o-
λη τ}ν iμ6ρoι, iταλιxd, xαταδιωκτιx& θxdλυπταν τ& oτoι1xαq. Tδ
iταλιxδ τεζικ6' xαi πρδ παντδ6 3xεiνo πoδ δρoδoε δπδ τ& 6ψψατω

τoδ l{τoδτos, iπετ6θη μδ oπd,νια θπιμoνi1 xαi τ6λμη.

Παρ' 6λα α$τdι, i1 μεγ&λη αιiτi1 θπiθεoη &π€τνx.ε.

Διi'1ρxεoε δ6xα !μ6ρεq. 'oριoμ6νεq iμ1ρ-q, τ'χ"' Φ t3η Mαρ-

τioυ, δπ!ρξε &x6μη oφoδρ6τερη &πδ τ!ν θπiθεoη τ}ιq9ηs Mαρτ[oυ.

Kατ& τoδq'Ιταλoδ6 αυγγραφεiq, <<τριακ6oια ιqν6νυα dβαλλαν Ξπi

μετιbπoυ δνδq 1ιλιoμ1τρoυυ xαi, oυνε1! x[ψατα &ερoπλd,νων <oδ

δπoδειγματιxoδq o1ηματιoμoJqυ βoμβdρδιζαν τoJq d.μυνoμ6νoυq.

'Eπρ6xειτo περi τ!e iπιθ6oεωq Ξναντioν τi,c, &τoφαaιστLι:i)e θ6oεω6

τoδ xθντρoυ, τoδ περιφ/'1μoυ βρα1ιbδoυq διΙ,6ματo1 73t. Tδ πεioμα

oτ!ν iπlθεoη !ταν 6oo xαi τδ πεioμω oτ!ν &μυνα. 'Aν&λoγo δπ!ρξε
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'o ΙΙoυαo)'iνι, ν(Dριζ τδ πρωi τiq 9ηg λΙαρ;|oυ 1941.'Aπδ πoλυ πρoωθημ6-
νo παρα':ηρ1τi,ρυo, ταραι-cι)'oυθεi τiν iξατ6λυoη τ!g μεγctληq L;αλuιi,q Ζπι0L_
oεωq. Πiοο: :o'ι'δΣτPατ&P1ηq ()$yιo Kαμπαλλ6ρo, '-\ρrr"ηγδs :6τe :eιν'Ιτα-
λιl"-δν Δυν&μειoν oτ}ν',,\λβανiα.
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ιαi. τδ αT.ψα τoδ 7νΘηxε &πδ τi1 μι& xαi &πδ τ!ν &λλη πλευρci..
ιιΣτoδζ πρ6πoδε6 τoδ λ6φoυ, oδ δριαμ1να oημεiα, dβλεπε xανεi6
περιoo6τερα πτι-ilψατα 'Ιταλδν παρ& βρci,1oυq !> ,Απδ τδ &λλo μ1-
ρoq, oτ& 'Ιcυd.ννινα dφθαναν xd.Θε βρctδυ 1.5OO,,Eλληνεq oτρατιδ-
τΞq τρανψατLεq. Td. νoooxoμεTα τi1e π6λεωq !ταν τ6oo γeψ&τα,
δoτε o[ τρανψατLεq,3ωq δτoυ μεταφερθoδν oδ &λλεq π6λει6, ξ&πλω-
ναν oτi6 αδλδq } xαΙ oτoUq γειτoνιxoδ6 δρ6μoυ6, παρoυoιd,ζoνταq
Ξτoυ ψι&. φριxcΔδη εiι6να τoδ διεξαγoμ4νoυ πoλ6μoυ.

'H ψ&χη, μαινoμΞνη, διj1ρxεoe 13 .fiμ6ρεq. Aδτδq τiq hψξρrs
oηψειι\Θηιαν μιxρδq διαιυμd.ναει6 δπδρ τoδ 3νδq i) τoδ &λλoυ, d,λλd
o[, δλληνιxδq Υρ,ιμμδζ δδν διεoπd.oθηoαν πoυΘενd,.

'o λ{oυooλ[νι, oυνε1δq xoντ& or|ν τριΙιτη γραμμi, $π!ρξε δ
πρδτoq πoδ πρoθβλε'!ε 6τι δδν θ& διαoπαoθ!. i{ιυρiq τδ dπ6γευμα

"is 9ηs NΙαρτioυ, iν τQ μ6oφ τενLι})q αioιoδoξiαq, βρ1θηxε μ6νo1
μδ τδν ΞξαLρετo 'Αρxηγδ τ-ηq'Ιτα),ιιi1q'Αερoπoρiαq, τδν Φραντζ6oxo
Πρixoλo, xαi τoδ εΙπε: α'H iπ(θεoη &τ€τυ7-ε {δη. 

,,E1ω πoλεμτj-
oει oτ& πρoγι5ψατα xαi γνωρ[ζω α,]τi, τ& πρ&γψατα. ,,oταν 

μιd,
ΞπLΘε,sη δδν iπιτυ.rχ&νη τiq δυo i) τρεi6 πρδτεζ δρεq, δδν θπι-
τυγγ&νει πλ6oν πoτ6ll.

'Aπoθαρρημ6νo6, d.νε1ιbρηoε &πδ τ!ν 'Aλβανiα τiν 2tη NΙαρ-
τioυ xιi μiληoε γι& πρωτη φoρd. περi, τi'c, &ν&γιηc, νd. xctμη <<μιd.

λεπτoμερfr ixΘeοη θπi τ!q xαταoτ&.oεω6 γι& τiν Α.\Ι. τδν Bαoι-
λ6α>. 'H βo{θεια τoδ Bαoιλ4ιυq Bixτωρo6 'Eμμανoυfλ, &πδ τδν
δπoio εt1ε &φαφioειx&Θε ΞξoνaLα d,λλ'δ δπoΤo6 εΖ1ε πoλλδ6 πα-
λαιδq ρiζε6, φαιν6ταν τι!ιρα &ταραLτητη'

'Eφ.ξis 6μωq, μι& &λλη βo{θεια, τ\ν δπoLα dx6μη λιγ6τερo
θπιθυμoδoε, τoδ fiταν ΞπLcηq &.παραLτητ"η: ! βo{θεια τoδ Χ(τλερ.
Πρoετoιμαζ6ταν iiδη.

'IΙ γeρμανιxi1 εloβoλιi. T}ν πριΔτη Mαρτioυ, μεταξδ Γερμαν[α6
xαi BoυλγαρLα.C, bπεγρ&φη 8να Σιiμφcυνo πoδ θπ6τρεπε oτ& γερμα-
νιx& oτρατε6ματα ν& 1ρηoιμoπoιl.7αoυν τδ βoυλγαριxδ jδαφoq. 'H
θφαρμofr τi-c oυμφιυνiαq &ρxιoε dμ1oωq. Δδν fiταν γνωoτδ τ6τε
π6oα d.xριβδe }ραν τ& oτρατε$ματα τ& δπoiα εio!λθαν oτ} Boυλ-
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^β.P'Lα1 d.λλ& εΙναι γνωoτδ ot1ψερα 6τι ατiζ dρ1δg 'Aπριλioυ δπfrρ-

1αν Ξπi τδν δλληνoβoυλγαριxδν xαΙ τδν oερβoβoυλγαριxδν oυν6-

ρων τ€ααερει-c γερμανιxδe ψεραργ-i.eq ιiρμd.των ψαγηc' ιαi" 8νδεxα

ψη'γαν oxLντ1τεq 

"'Αλλε6 
ψεριργi.εC, &πEιλoδoαν τ! Γιoυγxooλαβ iτ

βoρει6τερα. 'Τπ!ρ1αν, τ6λo6, μεριxiq μεγd}.ε6 μoνi.δε6, πoδ εiτs
ιατLβαιναν πρδq ν6τoν ε'lτε dμεναν oδ θφεδρεiα.

Toδq τρeiq πρcilτoυq μ!νεq τoδ πoλ6μoυ,!'trLr&q εΤxε dρνηθi
ν& δε1θη 3πi, τoδ 8δdφoυq τηe pρετανιx&, oτρατευματα o' θνio1υ-

αη τδν διxδν τηq, γι& ν& μ}ν πρoαφερθ! oτδν Χiτλερ ! &φoρμ! ην
δπoiα πιθανδν ν& ζητoδαε. "Αλλωoτε, !ταν γνωατδ 6τι ! Mεγciλη
Bρετανiα, ooβαρ& &πηo1oλημ6νη oτ! B6ρειo 'Αφριxi";, δδν μπo-
ρoδoε νd, oτε'υ}'η oτ!ν'Eλλ&.δα &ξι6λoγη βoJ'7Θεια. 'o Tocbρτoιλ iiθε-
λε ν&' τδ ιd.ψη, Ιραν γι' αι)τδν θ1μα τιμ!q: νd μ!ν &φεθfr μ6νoq
καi &po"iβητo6 δ μιxρδg o,5μμα1oq πoδ πoλεμoδoε !ρωιx& μδ
τ6oo δυoμενεig oυνθ!xεq. Γιd τδν λ{εταξ& 6ψωq ιαi. τδν Παπd,γo
δδν Ξτiθετo ζη:rηψo τιμis, dλλ& ζη.ηψo τακτtxo6 λ&θoυq, γιατi θcΙ

Lξq.oΘLνtζe t'να ψLτι:,πo oημαντιxδ xαi iiδη &ναιψα6, τδ μ6τωπo
τ!e 'Αφριxiζ, χωριζ ν&' θπανδριiνeταυ&ριετ&. τδ &λλo ψLτaπo, τv1c'

'trλλdδos'
'Αλλ& δ NΙεταξ&,q π6Θ;νε τ|ν 29η'Ιανoυαρioυ. "Eναq δπoυργ66

τoυ, δ Koρυζiq, &νθρ.'.oq Ξντιμoq xαi. τρατeζi.ττ]e βδ xαλ! φημη, τδν

διεδ61θη.'Eν τQ ψεταξ'3, oi γερμανιxδζ πρoΞτoιμασiε6 Ξδει1ναν oα-

φδq 6τι δ Χlτλερ δδν dναζητoδoε x*ν dφoρμi γιd, ν& παρ6μβη xα[

6τι εΤ7e ιατα}'\ξειoδ δριoτιxδq &πoφ&oεtq''H d'πooτoλ_i'7 pρετανι_

xδν ατρατευμd,των dγινε d,πoδεxτ! dπδ τ}1ν'Eλληνιx! Kυβ6ρνηoη.
'o Toιiρτoιλ Ξxαμε μιd πρooπd.θεια &νcΔτερη μδν τδν δυνα-

τoτ{των τoυ, dλλ& παρ' 6λα αδτ& &νεπαρx!' Στiq dρ1δ6 'Απριλioυ
δπ!ρ1αν oτ|ν 'Eλλdδα λiγo περιoo6τερoι τδν 60.000 oυμμd,1ων.
'Eπρ6xειτo γι& μι& μεραρ1iα Bρετανδν, δυo μεραρxiεq Arioτρα-
λδν, μιd, ψεραργLα Nεoζηλανδδν' xαl, ψιd. ταξιαργLα 3λευΘ6ρων

Πoλωνδν.
Td ατρατε6μ ατα αbτ&, xαλ& Ξξoπλιo ψiνα καi' βoηθoυμενα &πδ

τρε76 d.oθενεi6 δλληνιxδq ψεραρ7-Leq, !τρετe νd, xαλ0ιpoυν, πρδq d-
νατoλdq τ!e δρooειρ&.q τ!q Πiνδoυ, τδ μ6τωπo πρδq τ! Boυλγαρiα
ιαi τi1 Γιoυγxooλαβiα. Γι& c}1ν &μυνα τ\c, περιoγiιc' θναντioν τ!q
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Boυλγαρiαq, riπ!ρxε LπLaηc, ! αΓραμμi; Mεταξ&.υ, ! δπoiα &τετe-
λεiτo ciπδ μιxρ& φρoυριαx& oυγxρoτ{1ψατα πoJ fiλεγ1αν τiq ιυρι6-
τερε6 διαβd.αει6.

M6λι6 6μωq &πεφαoLoΘη ! &πooτoλ} oυμμαxιxδν oτρωτενψ&-
των oτ|ν 'Eλλciδα, oημειcbθηιαν ooβαρiq διαφωνiε6 μεταξυ 'Eλλ{-
νων xαl, Bρετανδν δ6 πρδq τ& o16δια ιiμυνηe. oi BρετανoΙ ζητoδ-
ααν, iiδη &πδ τ& τ1Lη Φεβρoυαρioυ, τi7ν &ψεoη &τoγιbρηoη μεγci-
λων δλληνιxδν τμημd,τcυν ciπδ τδ &λβανιxδ μ6τωπo. 'Eπi μι& δ-

βδoμιiδα φαLνεται 6τι oΣ Bρετανoi tπloτευoα'l 6τι παρoυαiφ τoδ Bα-
αιλ1ωq Γεωργioυ τoδ B' xαi τoδ x. "Αντoνυ'Hντεν, τ6τε'Τπoυρ-
γoδ τδν 'Eξωτεριxδν, 6 Παπ&γoq εΤ1ε oυμφωνioει ν& dπooυρθfr

ψLγα ψLρoq τδν oτρατευμd'των τoυ &π' ixεT. Tδ ciγγλιxδ Γενιxδ
'Eπιτελεio τη6 Mθoη6 'Aνατoλ!€ fiθελε νd δργανωoη τiν &μυνα oδ

μιd, γραμμi; τoδ θ' &ρytζε ατδ Αiγαio xαi, διd, τoδ 'oλ0μπoυ, θ&

aυνε7-ιζ6ταν 3πi τδν δρθων τie BΔ λΙαxeδoνi"αq.'Επρ6ιειτo &σφα-
λδ6 περi δργανιioεω6 μι&q io1υρ&6 τPιtLψ'i)ζ &μ6νη6. (T& πρciγμα_
τα riπ6δειξαν θx τδν δoτθρων - τδν λΙ4ρτιo - 8τι }1θνδε1oμ6νη αιi-
τ! d.ναδiπλωαη τδν 3λληνιxδν δυν4μεcυν θd fiταν καταoτρeττικΙ1,

γιατi ΘrΙ γιν6ταν xατd.. τΙ1 διd,ρxεια τ7β, ψεγ&λ'ηc, <Ξαριν!q 3πιθ1oE-
ωqυ τoδ NΙoυooλiνι.)

Tδ δλλ'ηνιxδ Γενιxδ 'Eπιτελε?o, μδ Ξπιxεφαλis τδν Πατ&γo,
oxεπτ6τα'l μδ διαφoρετιxδ τρ6πo: θd, fiταν δπωoδ{πoτε πoλδ δυ-
αxoλo ν&. ciντιoταθ! xανεi6 Ξναντ[oν μι&q pιρεfi4 γερμανιx!1 Ξπι-
θ4oεωq, τ6oo μ&.λλoν πoU oi Γερμανoi, x$ριoι oτδν d.6ρα, θ& oυν6-
τριβαν τ& μετ6πιoθεν. Δει1τερoν, Ξdν Ξγκατελε|πετo ψ!γα τψ\ψα
τ!6'Eλλdδo6, oυμπεριλαμβανoμ1νηe μd.λιoτα ιαi τi1e Θεooαλoνi-
xηg, θ& ιατεφθ,ρeτo βαρδ πλ!γμα xατd, τoδ i1Θιxoδ τδν 'Eλλτjνιυν.
Tρ[τoν, τδ dλβανιxδ μ6τωπo, &πoγυμνωμ1νo, θd δημιoυργoδoε xρi-
oιμα πρoβλdματα δπi τi1e νθαe γραμμiζ d,μ6νηe, ιαi πρδ παντδ6 θ&

&πεΘ&ρρυνε τoδq Γιoυγxoαλd.βoυq, πoι) τ6τε δδν εi1ιν &κ6ψη &πo-

φαoi.oει νd, dντιoταθoδν. T6λoq, ! Γιoυγxooλαβiα, πoδ δι6θετε 8να

o1ετιxδ6 xαλ& θξoπλιoμ6νo oτρατ6, &πoτελoιiμενo &πδ xαλoδ6 μα-
χητιiζ, Ξ&ν &πεφ&oιζe ν& &ντιoταθ!, θι} xρατoδoε δριoμ1νε6 θ6oειg

γιd' i!να διciαημα.
Στ!ν πρωγματιι6τηταrτδ δλληνιxδ Γενιxδ'Eπιτελεio φαiνε-
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ταL 6τL iπιθυμoδoε νd. Ξξαπoλιioη περi, τiν t0η 'Aπριλioυ' μi ;δ
μ6γιoτo τi,c' 1ια'7-ητιι6τητ6q τoυ, μι& γενιx! ΞπLΘεoη iπi, 6}'ου τoδ
dλβανιxoδ μετιΔπoυ, δoτε ν& xατα\'&p.η βoρει6τερα μι& io1υρ-)1

γραμμi ι&τoυ πiραν τoδ λιμ6νoq τ!q Αiλδνo6. Aiτδ θ& ciπe}'ευ-
θ1ρωνε ixανδ d.ριθμδ μoνd,δων xαi θ& θπ4τρεπε μι&,ν &μυνα xατd' τδν
Γερμανδν πoλδ περιoo6τερo &πoτελεaψατιι|1.

'H αυνενν6ηαη δδν fiτοιν εδxoλη xαL, Ξκτδq &πδ τiq διαφων[ε6,
δημιoυργ{θηxαν ιαi παρeξηγ{1oειq μεταξι) 'Eλλl.7νιυν xαi Bρετανδν.
Θd 1ρe ιαζ6ταν πολδq 7-δρo6 γι& νd, ΞxτεΘoδν λεπτoμερδq τd δια-
δραματιoθ6ντα. Tδ γεγoνδq εΖναι 6τι, μετd, τ!ν αΣματηρi1 Ξαρινi1
Ξπiθεoη τδν 'Ιταλδν, δδν δπfrρξε xρ6νoq oιjτε γι&, νd θxδηλωθ! !
γενιx! θπiΘεoη τδν 'E)'λ{";νων oUτε γι& ν& γiuη i dναδiπλωoη δπΙ
τile τραψψ}ts τ}7ν δπoiα εTγαν Lruoηψdνει oi Bρετανoi.

Πραγψατυ, τ!ν 6η 'Απριλ[oυ oΣ, Γερμανoi, παρ6λυαν τδ Bελι-
γρdδι μδ Ενατρoψακτιxδ &ερoπoριxδ βoμβαρδιcψ6,xαi. μδ δρμητi1-

ριo τi1 Boυλγαρ[α, iξoρμoδoαν μδ τiq θιυραxιoψLνeq xαi. ψηtrανoxL-
νητεζ μεραρχi.eq τoυq ιατ& τi1e 'Eλλd'δoq xαΣ τv1q Γιoυγxooλαβ[αq.
oi Γιoυγxooλd.βoι, διaoπαρμ6νoι θπi τδν πoλJ 8xτEταμ6νων oυν6-

ρων τoυζ xαi oυντριβ6μενoι &πδ τ-}7 Λoυφτβdφε' δδν πρo6βαλαν πρα-
xτικδq ιαψd. &ντLoταoη, τoυλ,&γιατoν oτd ν6τια διαμερLoψατατi1c,

1ιΙραq τoυq, πoδ θνδιθφεραν τ}ν &μυνα τ!q 'Eλλd'δo6.
oi Γιoυγxooλriβoι δφioταντo θxεi δυo x6ριεq θπιθ6oειq' 'H

ψcd. εTγe δq &ντιxειμενιxδ oy'oπδ τ&. Σx6πυα, xαi. &πθpλ'ετε oτδ ν&,

διαx6ι},,η ι&Θe ξπυιo,.νωνiα τδν νoτ[ιυν περιo1δν μδ τiq β6ρειεq,
πot) !ταν πλoυoι6τερεq xαi. ια}'[τερα δργανωμ6νε6.

'H &λλη Ξπ[θεoη, νoτι6τερα, εΙxε δ6 d.ντιxειμενιxδ oxoπδ τ!ν
'Eλλdδα. 'Ια1υρd, θωραxιoμ4να καi ψηγανoιινητι τψ!ψατα (.τρεπε
νd. διαo1iooυν ταγ[1q1σ( τδ με.1αλ'jτερo μ1ρo6 τ!q νoτioυ Γιoυγxo-
oλαβiα6 xαi ν&' εioβd,λoυν oτ!ν 'trλλctδα &πδ 6να oημεio, τδ δπoio
oΣ, Σ$μμα1oι θεωρoδoαν &oφαλiq: τ! βoρειoανατoλιx! γωνiα τ!6
δλληνιxiq λ'[αxεδoνiαq.

T6ooερα &λλα oυγxρoτt)ψ.ιτct γερμανιxδν μoνd,δων θξoρμoδ-
oαν d.πδ η Boυλγαρiα κατ' εδθεiαν 8ναντioν τ!6 'Eλλctδoq. Διio,
oδ o1iμα ταν&}'υαq, πρδq τ! Θεooαλoνixη, διio d,λλα πρδq τ& λιμ6ι-
νια τiζ Θραιηq' 3πi, τoδ Aiγαioυ Πελd.γoυq.
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'Aoθεν! δλληνιxιi τψ{ματα τρoιsεπ&Θηιlαν ν& &μυνθoδν, &λλ&'

oυνετρiβηααν &πδ τd, θ1θριx& &ρψατα ψ&γηq ιαi. σχεδδν διελυθη-
oαν. λ[6νo τ& μιxρ& φρo,5ρια τie ι<Γραμμ!e λΙεταξ&υ &ντε,sτ&θη-
ααν, d.πoμoνωμ6να, βαρυτατα βoμβαρδιζ6μcνα, κα|' δπδ τ-iν πiεαη
πoλλδν 3μπρηoτιxδν βoμβδν xαi φλoγoβ6λιον. Δδν παρεδ6θηoαν
παρd' 6ταν δλ6xληρη ! Θρdxη εΤy'ε xαταληφθi. o; πoλιoρxηταΙ
τ\c,ΒLρψαγτ ταρoυoLαrsαν δπλα xαθδq Ξ'-"iiρ7'oντo &πδ τ& σφυρo-
xoπ'ηψ!να μιxρ& φρoυρια oi λiγoι Ξτtζfirsαντeq'

EΖxε oωθfr i "ι,μi.Kατ& τ& &λλα, iτρ6xειτo περi, τoδ αμπλiτq
xρLγιll, τoδ xεραυνoβ6λoυ πoλ6μoυ, μδ 6λη τξν &δηφαγiα τoυ.

T!ν 9η 'Απριλ[oυ, δηλαδ! τ^i1ν τετd,.9ττ,.|μ1ρα τ!e 3πιΘ6oειοq'
ιατΦ'^i1φΘη f Θεαoαλoνix\, τ'h t0η τ& )Lψ&ν''α τ7,c, Θραxηc,.

'Eν τQ ψεταξ'3, τd. ψη7ανoxLνητι τψ'i,ψα.τα πoδ διεξ{γαγαν
τ| δευτερη iπiΘεoη πo'i πρoανεφ€ρΘη, ν.ι"τ& τ!6 Γιoυγxoαλαβi_
αq, δι6o7ιζαν d,νεν61λητα δλ6xληρη τ'\ν6τ'.o Σερβiα, xαi, δι& τδν
αιi1θνων τ!q Φλωρ[νηq, eLoLβα)'αν oτ-iν 'Ε)J.4δα."Aφηναν &ρl.aτe-

ρ& xαi τ!ν δλληνoβρετανιxi γραμμi &ψυντ'q τoδ 'oλιiμπoυ' xαi, δι-
Lβαυναν τ};ν δρooειρ&. τie Π[νδoυ ciπδ &νατoλδν πρδ6 δυoμri6. Χρη_
oιμoπoιoδoαν τ'ξ μ6νη &ψαξιτi1 δδδ πoυ τ-)1 δι1o7ιζε, τδ δρ6μo τoδ
Mετα6βoυ, δ δπoio6, θπειδ} βριox6ταν βαθιi oτ* μ:τ6πιoθεν, δδν

θπρoατατει}ετo (βλ1πε y.&ρτη bπ' &ριθμδν 2).
Mδ τd. πλευρ & ττ6 &x&)'υττα,xα'|. ia7'ιρ*. βoμβrρδιζoμ€ν'η &'πδ

τi Λoυφτβciφε, ! π6λη τδν'Ιωαννiνων κα"τe)'!r,φΘη τδ πριυi τ-ηq2lηc'
'Απριλ[oυ. 'Eπρ6xειτo π:ρi τ!e ινρLαq p&ccιoq &ν:φoδιαoμoδ τoδ

μα1oμ6νoυ oτ}1ν'Aλβαν[α'Eλληνιxoδ Στοατoδ, β*.rsεωq ! δπoiα βρι-
cx6ταν πλ6oν τδν θxατδ 1ιλιoμ6τρων oτ& μ:τ6πιoθεν. 'H νιxηφ6_

ρoq oτρατtd., τ) io1υρ6τερη πoδ εi1ε πoτL ταρxτ&ξeι ! 'Eλλdq, βρι-
ox6ταν jται xυxλclμθν"η xαi dτoιo;ιψ€νη iπδ τiq β,!,.rsευq τηζ. "B-
πειτα &πδ μεριxδq τoτιxΣq ψ&/-εe, &πειΘαρ7ιbνταq aτiq διαταγδq
τoδ Bαoιλ6ωq Γεωργioυ B' xαi τoδ Παπi,γoυ, μεριxoi oτρατηγoL
τηe παρεδ6θηααν τ}ν 22α 'Aπρυλi.o''ι.

Boρεiωq τoδ 'oλ0μπoυ, oi μd.1ε6 oυνε7ioθηxαν, &λλd, fiταν
πλ6oν φανερδ 6τι xαΘe ooβαρ! &ντL,sταa'η !ταν &δυνατη.

'o Γιoυγxooλαβιxδq Στρωτ6q, θπi τoδ δπo[oυ εΙxαν oτηρι1θ!
δριoμ6νεq 8λπiδεq, παρεδ6θη fi 17η 'Απριλioυ.



Χci.ρτηq iπ' ιiριΘμδν 2
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'H Λoυφτβct.φε, dφoδ d1ρ{oτενoε ιατd' τΙq πρδτεq iμ6ρ.c
o7'ι τ& δλληνιxd. d.ερoδρ6μια, !ταν xυρ[α τoδ iναερloυ 7cbρoυ. Στd,

u:τ6πιoθεν, π6λειq xαi, oυγxoινωνιαx.oi x6μβoι θβoμβαρδiζoντo συν_

e7-6... Tδ λιμd.νι τoδ Πειραιδq, λ6γφ τυ1αiου βoμβαρδιoμoδ πλoioυ

;oυ μετ6φερε LιρηιτιιΕq i'.i,eq, eTaε &7_ρηoτευθ!.

Tδ δλληνooυμμαxιxδ μ6τωπo εΤ1ε &πoxoπ! &πδ τiq p&aειq

τoυ. Δδν &τLψενε &i.Lη l',ioη dπδ την ταγεiα &ναδiπλωoη. "Eτoι,

μτoρεi νi λε1θi 6τu, tιτδq dπδ μιi ooβαρ! o0γxρoυoη xατ& τ!ν
δπo[α oυμμα1ιxδq μεραρ1[εq πρo6βαλαν πειαματιxi d,ντioταoη oδ

oτενδ μ4τωπo, δδν dγιναν πλ1oν παρ& dQιψαy-Lεc' πoδ θx&λυπταν

τ}ν δπo1ιbρηoη.
T!ν 21η 'Απριλioυ, oi Γερμανoi, δπερφαλdγγιζαν τδν "oλυμ-

πo, xαi. τ!ν tδιοι f μ1ρα τδ βρετανιxδ Γενιxδ 'EπιτελεTo dπαιρνε τ!ν
&π6φαoη τ!g Ξxxενιboεωq τi6 'Eλλ&δoq' Χιiρη oc|ν παραδειγμα-

τιxi ι}υ1ραιμiα τδν τμημ&των, πoδ xατ6ρΘcυααν ν&, &πoφιiγoυν {ν
x$xλωoη, ιαi γd'ρη oτ}1ν τoλμηρ! δεξιoτε1νiα τoδ βρετανιxoδ ναυ-

τιxoδ, 5O.00O &νδρε6 θπεβιβdoθηoαν oτ& πλoiα. oi &λλoι' o1εδδν

6λoι, d.π6φυγαν η o0λληQη,χαrη oτ| βo!θεια τoδ πληθυoμoδ, xαi
αιγd.-oιγd δι6φυγαν oτ!ν Aiγυπτo.

T}y 27η, τd. ναζιoτιιd. oτρατε'5ματα xατελ&ψpαναν τi1ν πρω_

τει1oυoα τ!q ΧΔραe. Στ}ν 'Αθ!να, τ|ν !μ6ρα ΞxεLνη, oi δρ6μoι fi-
ταν dρημoι, τ& παραθυρ6φυλλα xλειoτd.

T}ν δπoμ6νη, μδ dργoπoρiα 8ξι μηνδν &l'L& πoλδ εiρηνιx6τερα

&τδ 6,τι εΖ1ε πρoβλ1ι{:ει ! PιΔμη, ! iταλιx! ψeραργLα NΙπ&ρι xατε-

λdμβανε τi1ν K6ρxυρα. "Hλθε θν oυνε1εiφ ! oειρ& τδν &λλων νη_

oιδν xαi τ!q Πελoπoνν{ooυ, πoδ fiτοιν πλ4oν εδxoλη λεiα'

Δiν Bμενε παρ& f Kρi.η. 'o Bαoιλευq Γειilργιo6 ιατLφνγε
ξxεi.

'o Παπci'γoq ixρινε 6τι δφειλe ν& μεiνη θπi τoδ i1πειρωτιxoδ

δδdφoυq τ!q ΧιΔρ*q, μεταξδ τδν d.νδρδν πoδ εi1ε διoιx{1oει' EΖ1ε

τ!ν παρηγoριd' ν&, &xo,iαη 6τι δ Χiτλερ eΙ1ε δηλcbαει aτδ P&ιγoταγι
6τι, γι& νd τιμηθ! lξ &νδρε[α, oi "Eλληνεg &ξιωματιxoΙ xαi oτρατιδ-

τεq δδν θ& oυνeλαμβ{.νoντo αi1μ&λωτoι.
'Ωροιiα ΨΡ&,sη, πoδ δδν Jμπ6διoε &ργ6τερα ν& αυλληφθoδν xαi

ν&, μεταφερθoδν o{ν 'Ιτα},Lα xαi τ! Γερμανiα πoλλoΙ "Eλληνεq &-
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ξιωματιxo[. Γιi τδν Ιδιo τδν Παταγo iπeφυλd.7θη ! oxληρ_}'7 τιμi
τoδ γερ μανιxoδ oτρrτoπ6δoυ συ1rχΞντριΔoεωq τoδ oι)ρd,νιεμ πoυ?^(y-'

ΣτiνKρ{τη,δBαoιλεδq oυνoδευ6ταν dπδ μι& ν6α Kυβ6ρνηαη.
'o Koρυζiq, τατ?LΔτηc' ειiαioθητoq ιαi. fιτερ"i1φανoq, εTγ.^ αilτoι:.o-
νdoει τi1 18η 'Aπριλioυ. 'o 'Aνc6τατo6 "Αρ1ιυν θπ6λεξε γι& νi ;δν
διαδε1θ! τδν Tooυδeρ6, τραπεζLτη xαi αbτ6ν, γνωoτδ γιd, τoυ6 δε-

αμoriq τoυ μδ πoλιτιxoδq d.ντιθ6τoυ6 πρδq τδ xαθεoτδ6 τoδ Mετr_

ξ&. Χωρiq &μφιβoλ[α, θπρ6xειτo περi iνδε[ξεω6: δ Γει6ργιoq δ B'
dντιλαμβαν6ταν 6τι oijτε μιd. dπδ τis δραι6τερε6 oελiδεq τηζ'Eλλη_
νιx!6 'Ιoτoρiαg, πoδ xατ& πoλδ δφειλ6ταν o' α']τδν xοιi τδν Mεταξ&.
δδν δξoυδετ6ρωνε τδ γεγoνδq 6τι εΙγε oτηρLξει μι&, διxτατoρiα.

KαΙ εΖ1ε ν& &ντιμετωτLcη Ενα πoλδ δυoxoλo δγ1ε[ρημα. Για-
τi !ταν &πoφαaυaψ€νoq ν& oυνε1ioη τδν &γιΔνα. Γιd, ν& τδ x&μη, τoδ
jμονε f Kρi.η.

'IΙ Κρriτη, τ&φo5 τδν μιxρδν λε6ντιυν. Δυoτυ1δq, ! μεγαλ6_
νησoζ' μfxoυq περ[,πoυ 250 1ιλιoμθτρων xαi πλd.τoυq 30 δ6 6Ο, xα-
θδ6 βρioxεται oτδ ιLντρo τi6 'Ανατoλιx!q Mεooγοioυ, !ταν θνα

θξαlρετo δρμητ{ριo γι& τδν Χαλ0βδινo "Aξoνα. 'Απδ τδ &λλo μ1-

ρo6, ! &μυν& τηc, 1ραν πoλδ cioθενl'76. oi &νδρε6 τηζ' eπιστρατgυ-

μ6νoι, βρloxoνταν oτ!ν i1πειρωτιx! 'Eλλdδα, xαi τd. παλαι& 6πλα
πo'5, ιcατd. τiq τoπιxδq παραδ6oειq, x&Θε oiιoγ€νεια διατηρoδoε

xρυμμ6να, εΙγαν xατd' τδ πλεiατoν xαταoγεΘ:i1 &πδ τδ ιαΘeoτΔq.
Δδν δπ!ρ1αν oτδ νηoi παρ& μεριx&, μιxρ& βρετανιxd τμj1ματα, πoδ

e71αν &πoβιβαoθ! Ξxεi dπδ τδν Δεx6μβριo τoδ 1940.
EΤναι &λ{θεια 6τι, xατd. τi1 διciρxεια τ!€ γερμανιxlq εioβo-

λ!q αdν 'Eλλci,δα, περισσ6τερoι τδν 40.000 d.νδρδν, πρoπd,ντων

NεoζηλανδoΣ xαi. A$oτραλoi, μετεφθρθηoαν oτ!ν Kρi.η.o[ περιo-
o6τερoι, 6μωq, dπδ αiτoδq δδν μετεφ6ρθηoαν δ1 δργανωμ6νε9 μoνd,-
δεq. Δδν εTγαν ταρ& 3λαφρ& 6πλα, αυ1νd, δδν ε71αν xαθ6λoυ 6πλα
i) εi1αν L}'&aιaτα πoλεμoφ6δια. ΚαL, πρoπd,ντcυν, $1ταν ιατ&ιoπoι,
!ττημ6νoι, ταλαιπωρημ1νoι d,πδ oυνε1εi6 βoμβαρδιoμo,Jq, πoδ τoδq

&πει&λυπταν τ| oυντριπτιxi δπερofi τ!e γερμανιxie &ερoπoρiαg.
"Eφθαναν ατii μsγαλ6νησo μδ η ζ0μη τi1q\τταq oην ι|υxf.
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oi Γερμανoi τ& γνιδριζαν 6λα α$τ,!ι'. ''Αν π[oτευαν 6τι f ν!oo6

!ταν θξoπλιoψLνη' eIναυ &μφiβoλo &ν θ& εΖ1αν d,ναλοi'βει μι& τ6oo
δ$oxoλη ΞπtγεLρηoη. Π&ντω6, γιd, νd' τ!ν dναλdβoυν διθθεoαν μι&
δ$ναμη i:ξαιρeτtι'i;, τ6oo &πδ &π6'ψεωc, τoι6τητoq δoo xαi &πδ dπ6-
ι|εωq δγxoυ.

Td d,ερoπλd.να τoυζ) δεδoμ6νoυ δτι d.πεγειoδντo dπδ τ& dερo-
δρ6μια τ!6 'Eλλriδo q ιαi" τ}1e Δωδεxαν{ooυ' τ6τε iτα}'ιιt1q, xαi δε-
δoμ6νoυ τoδ &ριθμoδ τoυq, !τα'l, xατd' τoiqδπoλoγιoμoδ6 πoδ μπo-
ρoδν ν& γ[νoυν o{μερα, 6q 40 πρδ6 1 jναντι τδν βρετανιxδν dερo-
πλ&νων, τ& δπoTα &πεγειoδντo &πδ τiν Aiγυπτo xαi δφειλαν ν&

xαλιiι{.,oυν 8να μ4τωπo πoυ &ρxιζε oτi Συρiα xαi τελεiωνε ocην Kρ{-
τη xαi τ} Λιβ6η. Πενταx6ouα dερoπλd.να Γιoδγxερ6xαi πoλλδ6 δε-
xd.δεq o'υρoμ4νων d.νεμoπτθρων Ξξτ1aφdιλυζαν τiq μεταφoρ1q' Περιo-
c6τερω τδν 200 λ,Ι4ooορoμιτ, oτoi'lxαζ xαi &λλα &ερoπλd.να δι-
cδξεωqxαi βoμβαρδιouoδ, xdλυπταν τd. μεταφoριx& ciερoπλd,να xαi,
θ& r1πεoτl1ριζαν τi.q tπι1aιρ!oειq. 'o dερoπoριxδq αδτδ6 oτ6)'oq, τe-

ρ&aτιoq γιd τ|ν Ξπo1}1ΞxεLνη, εΤ1εδιoιxη{ αδτδν τδν iδιo τδν πε-
ρiφημo Pιaτa6φεν.

T& τμl1ματα τ&. δπoiα θπρ6xειτo ν& xαταλd'βoυν {ν Kρi'η
xαi τ& δπoiα περιελ&ψβανων oυνoλιxd, 22.000 &νδρεq περiπoυ, !ταν
8λα ΞπLλειτx'περιελdμβαναν, 6πω6 εΤναι γνωoτδ odμερα, τδ d,νθo6

τoδ Γερμανιxoδ Στρατoδ, { μoναδιx}1 ψεραργLα d'λεξιπτωτιoτδν'
περιε),d.μβαναν, &ι6ψη, xαi τ|ν πιδ φημιoμ1νη μονctδα τ!q B1ρ-

ψαxτ, τδ αΠρδτo Συνταγμα 'Eπιθ€oειυ6ll (τicoερα τ&γψατα),
τ& δπoiα &πετελoδντo dτδ &νδρε6 πoλδ ν4oυ6' oi ν4oι α,iτoi, !ταν
διαλεγμ6νoι μδ πoλλi7 tπιμ6λεια, εΖ1αν δπooτfr jντoνη txπαiδευoη
τ&oηq φ'5,sεο:'e xαi μoρφ! q' &κ6ψη xαi ! iδιωτιxil ζ.i τoυ6 fiταν
δργανcυμθνη xατd. τρ6πo cΔoτε τδ μα1ητιxδ πνεδμα ν& βρiαxεται
oτδ διpηλ6τερo oημεio τoυ. oΣ,,iνδρεq αδτoi θεωρoδoαν τoJq δαυ-
τo,jq των <<dηττilτoυqll ! M61ρι τ6τε 1ραν &\ττητoι. Kαi τc6ρα πf-
γαιναν' xατ}, διαταγ} τoδ Φ0ρερ τoυq, ν& xαταλdβoυν τ|ν Kρ{τη,

γι& νιΙ χρησιμoπoιηθ! δ6 dερoπoριx! βιiαη γι& 6i.η τ!ν'Ανατoλι-
x'| NΙεo6γειo ! "Eφθαναν θxεΙ μδ .'i ζrμη τ71q νLxηe ociν ,.[:υ1{.

Παρ' 6λα αbτ&, €ην πριiτη i1ψLρα τi1c, Ξπιx-ειρt'1ocωC, +] νLx'η

τoυq φd,νηxε dμφiβoλη. E7ναι, μd,λιoτα, δυνατδ ν& λε1θfr δτι, &ν
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Ξι.etνη τ\ν i1ψLρα καΣ o' α'jτδν τδν τ6πo, 1)πr)υ ιυ?Lωe xρLΘην-e }1

:|l7"η τi1cΚg|ρηe , δδν eitrxν oημειι"θ! &τν-1-i'1ψιτα ατ} διoixηoη τδν
Συμμdxων, ! νlooq πιΘανδν ν& μ}ν :'i-1ε xαταληφΘi'.

T!ν α')γ! τv1q 20ΙF' λΙαtoυ, μετ& &πδ Ξντoνo βoμβαρδιoμδ
;6λειυν ιαi. xαιρLων αημe[ιυν, oi Γερμανoi πρooεγει<iΘηoαν μδ dλε-
":,i.ττι:'τα xαi μδ &νeψ6πτερα oL τ€ooερα oημεiα τfr6 βoρεioυ d'_

ιτiρ'τiF, ν{ooυ (βλ1πe' 7'dιρτη δπ' dριθμδν 3). T& oημεiα αδτd, εΖ1αν
Ξπιλεγ! ξτaι Δr;τε νd παραλιiooυν Qν &μυνα. 'H πρoαγεiωαη 6-
ιιιυq' 3ιτδq &πδ μεριxδ6 Lππυ7Leq, πiye &r:γηψα. EΤναι δrioxoλo ν&
jzτεθi 

μδ λ[γεq )'Lξειc, \ i.oτoρLα αi'lτvρ' τ-ηe πρι5τηe hψ€ρ"q.'Exε7-
νO 6ιιωc, πoδ μπορε7 νd λεxΘη εiναι (lτt oΣ dπι5λειε6 δπ!ρξαν τερ&_
o;ιεq. oi διoιxηταi τδν τμημd.των, oi δπoioι Επεφταν πρδτoι dπδ
:i ciερoπλd.να, tφoνε'iθηoαν o1εδδν 6λoι. ol περιoo6τερoι dπδ τoδq
J.νδρε6 τoυq, εlτε iφoνε6θηoαν εiτε oυνeλdφθηoαν αi1μd,λωτoι. oΣ,
iνδρεq τδν oυμμα1ιxδν τμημ&των πoδ εΖ1αν Ξλθει &πδ ην 'Eλ-
7.i,δα, πoλεμoδoαν μδ τδ θciρρoq τ!q dπελπιoiαq... 'Aπδ τδ &λλo μ6-
ρoq,6ταν τιi αναζιoτιxd. }'ιoνταρ&ν.ιαD πρoσεγειoδντo ιoντd' oδ xα-
:oιιηψtνeq περιoγ€q, &ντ ιψε'τ ωπtζαν δλ6xληρo τδν πληθυoμ6, oυμ_

^-eριλαμβανoμ6νων τδν γυναιxδν xαi τδν Ξφηβων, πoJ πoλεμoδ-
oιν μδ παλαιd, 6πλα, μδ τoεxotρια xαi μδ &ξLνεc'.

'H πρoαγεiιυoη δδν !ταν xαθ6λoυ εljxoλη. Στoδq δυo d.νατo-
7.ιxoδq τoμεi6 (xoντ& oτδ P4Θυμνo xαi oτδ 'Ηρd,xλειo), 6πoυ βρι-
,τι6ταν τδ xαλιiτερo &ερoδρ6μιo τ!q νl1ooυ, oi πρδτεq δρε6 δπ!ρ-
iιν ιαταcτρεπτιxΣq γιd. τoδ6 ναζi. Στδ P6θυμνo, πoδ τδ δπεραoπi_

-Ξoνταν 8λληνιxd, xαi αr)oτραλιανd. τψ-'ηψατα, oi &},εF-ιττωτιαταi δδν
z-ιτ6ρθωναν ν& xρατdooυν παρ&' μεριx& &πoμoνωμ6να oτ7μεΙα, δ-
;oυ xα), i1μ0νθηoαν μ61ρι τ6λoυq. oi περιoo6τερoι d,πδ 6ooυg πρoo-
eγειι5θηoαν, 3φoνε$θηoαν }) !ναγxdαθηoαν ν&' παραδoθoδν. 'o oυν-
τιγψαταρ7"ηq πoδ διoιxoδoε α,jτδν τδν τoμ6α αi1μαλωτioθηxε.

Στδ 'Hρci,xλειo, Qν τρLτη i1ψiρα, εlaανΞνταφιαoθi 1.30O &λε-
"'-'.ττ ο:'τ ιo τ α|. xαΣ eT,γαν oυλλη φθ! με ρ ιxδq δxατoντd.δε q.

'Bν τo6τoιq, γυρω ιiπδ τδ 'Ηρd.xλειo xαi τδ P4θυμνo, ξτειτα
iπδ ζωηρδ6 oυγxρoriαειq τριδν fμερδν, iπιτιΘ6μενoι xαi d.μυν6με-
νoι τ{ρηoαν μι&, περiεργη aτ&.oη ciναμoνfie. ''Ετcιι, μ6xρι τδν
μoιραiων f μερoμηνιδν τi.q 26ηc, xαi 27ηe λ{αtoυ' oτ| BΑ &xτi;
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τ!e ν{1ooυ, oi &μυν6μενoι Σ6μμα1oι' "Eλληνε6 ιαi BρετανoL, \ταν
ν0ιτ)τcι:L1 dλλ& δδν 3ξεμεταλλε,5oντo τ_| νLι-'η τo'lc, πρδq δυoμ&6. Tδ
πρ&γμα }ραν &ι6ψη περιoo6τερo δυodρεoτo, γιατi πρδ6 δυoμ&q

xρυν6τ*ν ! 6λη μd1η.
'o 'Αρ1ηγδq τδν Συμμα1ιxδν Δυνi.μεοlν Kρ!τη€, τδν λεγo_

μ6νων Kρ6τoφoρζ' δ Nεoζηλανδδq Στρατηγδq Φρ6υμπεργx, Ξναq

dπδ τoδq i|ρωε6 τδν δJo Παγxooμ[ων Πoλdμιυν' εΖ7-ε oωoτ& d,ντι-

ληφθ! 6τι δ τoμεδ6 πoυ θi, iνδι6φερε περιoo6τερo τcυ6 Γερμανoδq

!ταν δ τoμε')q τ!q π6λειυ9 τdlν Χαν|ιυν, Ξπi. τic BΔ dx.τiq τiιc' ψ.'
γαλoν{ooυ. 'Aριoτερd. τiq π6λεωg '5π!ρ1ε δ xαλ'iτερo6 ι6}ιπoc,
τ!6 N[εooγεioυ, δ x6λπoq τi6 Σoυδαq' v.αi δεξι& Ξνα ,s^ηψαντικδ

dερoδρ6μιo, τoδ λΙd'λεμε. Διθθεαs γι' α,}τδ Ξιei τ&. ιαλ''5τερα. τψ^'η_

ψα-τ&. τr.ιυ (l{εoζηλανδoι5q, ιατ&. πρδτoν },6γo,xαi. "Eλληνεq, xατ&,

δο0τερoν), &λλd., δπιυ6 o{μeρα ιρLνo'lτα.υ τ& πρ&γματα, xατLτψηoε
τd. τψ\1'l"ατα περιαo6τερo &τδ 6,τι. iπρεπε.

oi Γερμανoi iπετ4θηoαν ιατd. τiic, τεQυoχtic, τδν Χανiων μδ
τi6 xαλ'iτερεq δυν{μειg τoυq. Kαi iδδ, xατ& τ'| διdρxεια τδν πρoo_

γειιioειlν, oi &πι3λeιεq δπiρξαν pαρευLc,. }Ιεριxδ6 διμoιρ[ε6 i'7-αoαν

τd' 50χ ! xαi μ6xρι τoδ oυν6λoυ τδν &νδρδν τo1)c'1 y.ιi' βρθθηxαν
dπoμoνιυμ6νεq δπδ oυνθ!χΞζ πoλυ δυo7-ερεi5'

Α,iτδ loωq ΞξηγεT, yι'lρi.c. p!βα'.α ν}' τ! διz.αιoλoγv1, ψd. τρ&ξη
&πLoτeντηc' pαρpαρlιτητrιq πoδ Jγωlε τ}ν πρcbτη i1ψ!ρα xαΙ. ιατd'
τ!ν δπoiα τd. ιιλιoνταρd.ιυαll 1ιετετρ&πηoαν oδ <'1zινεqll: δoλoφ6_

νηoαν -δδν μπoρεi νi. γi.lη λ6γo6 περΙ ΞιτJ'€oeωq- ε|[ιooυ &oΘε-

νεΤq xαi, τδν iατρδ 3νδ6 βρετανιχoδ στρατtωτtxol νoιsoxoμεioυ τ!q
δπαiθρoυ ν-ιi bπε7-ρLωααν τoδq l"L'τr''νζ dαθενεiq ν& oηxωθoδν &πδ

τd' κρεβ&τια τoυq ιαi' νi τo,)g 7_ρηoιμε0ooυν δ6 &oτiδοg. Πρooτα-
τευ6μενoι &τ' αbτ}1τ'}1 ζιυντοιν! dλλ& &oΘεν! &oπiδα, πρox-dlρηcsιν...

"oooι ναζi ιq'τ6cΘωoαν ν&, πρooγειωθoδν, πoλ1μη,sαν δ'x-'' ψ6-
νo μδ θ&ρρoq &ιiα xαi μi πoλλ} τ!''tr.νη τoδc' διεoπαρμ6νoυζ d,ντt-

τ&}ro'ιζ τoυ6: τoδq xτ'5τ'ηoαν πυxνιilνoνταq τi.q φ&λαγγtq τoυq. oΣ

περιoo6τερoι δδν dπ1βi.ει.{,,ιν πιρi μ6νo o' 3να xoινδ &ντιxειuενι-
ιδ oιoπ6'. τiq βρα/'6δειc, Θ€oε'.q πo') δ6oπoζαν ατδ &ερoδρ6μιo τoδ

NΙd,λεμε ιαi fiταν τδ xλειδi {ηc' &ψiινηc' τoυ. Συγxεντριυμ4νoι xατ'
αιjτδν τδν τρ6πo) oi 3πιτιθ6μενoι, παρ' 6λε6 τiq &πcJ}'ευLq τoνq,
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fΙοoαγεLωoη διμoιρi.α; :ot Ξπι)'ξzτ,,'.ι ΙΙριb:o,l Σ'x:ιΥ'!ι:oζ'Ιlπιθ6oει'l;

ffi

.;}_ #h}JΨ:

Γερμανoi &λεξυπ;ι,lτ''oταi πρooπερνoδν ;oυq νεxρo')g ]'{ε':ζηλανδoυq δπεραατι_

oτ&ζ τoδ λΙ&λεμε ι-αi' ι-αταλαψ('ι&νoυν τo')q γυριυ βρα7'ι6δε''c'i'6φo'ιc.
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- 4

Σ'lμμαxιxd τ}oΙα τ-αLγoν:αι oτδν γ6λπrι τi'c Σoυδα5, ξπeυτα &τδ &ερ,176ρ.16
':ιuβαρδιoμ6.
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!ταν τ6ooερει6 i) π6ντε φoρδ6 πoλυαριθμ6τερoι dπδ τoδq &νδρε6

τoδ νεoζηλανδιxoδ τdγματoq πoU δπεραoπιζ6ταν τδ oημεio θxεiνo.
Πoλδ xαλrjτερα δπλιoμ6νoι, xαl, δπιτιθ6μενoι oυνε1δq, ιατLoτηaαν
i|δη dπδ τδ &π6γευμα Lξαφeτιιd' δυoxoλη τ! θ6oη τδν dμυνoμ6νων.

oi d.πΔλειε6 τδν τελευταiων fiταν τρoμαxτιxδq xαi oi περιoo6-
τερoι &πδ τoδq d,ξιιυματυιo{q τoυq εΤ1αν φoνευθ!. Διio τ&γματα
(νεoζηλανδιx d. xαi αiιτd' 6τωq xαi. τδ δφιoτd'μενo τi1ν xυρiα θπiθεoη)
δδν παρεν3βηoαν γι& νd, &ναxoυφiooυν τoδ6 d.μυνoμ6νoυq oτδ x'5ριo

χεντριχδ σημειo? &ν xαi θπανειλημμ6νωq τo,}6 Cητηoαu βo{θεια.
Tδ βρdδυ, δ διoιxητ|e τoδ νεoζηλανδιxoδ τ&γψατoq πoδ δεx6ταν
τi1 μεγαλriτερη πLεoη θειbρηoε ('τι i1 ΘLoη τoυ γιν6ταν Ξξαιρετυιd.

Ξπιxlνδυνη xαi &ν1λαβε μιd oφoδρi1 &ντεπiθeoη, τiν δπoiα xατη(-ι_

θυνε δ iδιoq πρoaοιτιι&. 'H &ντεπiθεoη 6μωe &πLτνy-ε, xαi τδ νεo-
(ηλανδιxδ τ&γψα iξηoθ6νηoε d,x6μη περιαo6τερo' T6τε, μ6αα oτδ
oxoτd,δι, τδ αiμα xαi, τ!ν &βε,βαι6τ'ητα, oυν1βη τδ μιxρδ γεγoνδ6
μδ τiq μεγdλεq oυνθπειeq: 'o γενναiog Nεoζηλανδδq &ξιωψατιιδq
ν6μιoε 6τι τ& δr5o γειτoνιxd. ταγψατα δδν τoδ ζδωoαν τ} βol';θεια
πoδ τoδ6 εΤγε ζητ"'ηaεt γιατi ε?1αν θξoλoθρευθ!. oi &πιΔλειεq xαi i
oιιυπ) τδν &λλων ταγμd.των xαθιoτoδο'αν λoγιx} αδτ| τ!ν δρμη-
νεiα...'Aν6λαβε λoιπδν τ}ν ειiθυνη νd iνεργi'7oη &ντLΘετα πρδ6 τiq
διαταγδq πoδ εΤ1ε λd.βει, xαi νd, dπoουρθ! τi νri1τα. N1ι& oειρd
&λλων &τυ1δν γεγoν6των δευτερευoυoηc" cr1ψαoLαg lxαψe &x6ψη
ooβαρ6τeρεq τiq oυν6πειεq τoU λdθoυq.

Tδ πριυi τi'c, 2Lηq λ{αioυ βρ!xε τoυq ΓερμανoJg &λεξιπτa:'τι-
ατdq dπoδεxατιoμ6νoυq xαi ιατ&xoπoυq, ciλλ& xυρioυq δνδ6 xαλoδ
dερoδρoμioυ. Tδ x6ρδoq fiταν &πoφαotoτιx6, γιατi d.ν o[ &ντεπιθ6oειq
τ!q δπoμ6νηshψξραe iνα.ντioν τδν λ6φων πoJ δ6oπoζαν τoδ &ερo-
δρoμioυ δπ!ρξαν &γριεc, xαi iπiμoνεq, Bμειναν xαi, 1ωρiq ciπoτ6λε-
oμα. 'H πoλ'5τιμη xoιλdδα τoδ Md.λεμε παρ4μεινε oτ&, 11ρια τδν
ναζi., xαi. πoλλ& μεγ&λα Γιoδγxερ6 πρoαγειι5νoνταν oυνε1δ6 oτδ
&ερoδρ6μιo. N'Ιεριx& dπδ τd, &ερoπλdνα α3τd. ιαταoτρ6φoνταν &πδ

τiq βoλδq τδν Συμμci7'ων, &λλα 6μω6, πoλJ περιao6τερα, dφθαναν

ιαiξαν&.φεν^γαν, &φiγoνταζ θπi τ6πoυ ν6εq μιxρδ6 μoνοiδε6 xαi πo-
λεμoφ6δια, xαΣ παiρνoνταc' ψα.ζL τoυq τoδq τραυψατ'υεq.

Aiτδ !ταν dx6μη πoλυτιμ6τερo γιd, τo'5q ναζL, γιατL, &ν fiταν
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xtiριoι τoδ &tρoq, iι 'Αλβιδν βαoiλευe π&ντoτε oci θdλαooα. Boμ-

βαρδιζ6μενο &γρiω6 ciπδ τd d,ερoτλciνα τoδ Pυy-τy6φεν, μδ θυα[εg

μεγd.λεg (oδ τρεiq iμ1ρ.s δ6oxαταδρoμιιd ιαi τtoaερα d.ντιτoρπιλ-

λιxd βυθioΘη ιαν, iνα ντρcι|ντνωτ, διio xαταδρo ψ'"κ&, τξooe?α &ντι_

τoρπιλλιxd, θπλl1γηoαν ooβαρci), μδ τoυq &νδρε6 τoυ ν6xτα xαi !μ1ρα
3πi πoδδe πoλ6μoυ, μδ τd, πoλεμoφ6διri τoυ o1εδδν θξηντλημ6να,

τδ Bρετανιxδ Nαυτιxδ εΖ1ε xατoρΘι5oει νd. iμπoδLoη τ\c' Θαλ&oιsιe'q

μεταφoρ16. oi μoνciδεq τoυ iπετiθεντo θναντioν νηoπoμπδν iotrυ-

ρ6τατx πρoστατΞυoμ6νων, βδθιζαν μεγd,λα μεταγωγιxd \ xαtκια
δπερφoρτιυμ6να μi ΓερμανoJq &λ'πινιoτ&q, xαiiφενγαν γιd νd, oυν-

e1iooυν d.λλoδ τδν &γωνα i) γιλ ν& xαταπoντιαθoδν.
T!ν αiγi; τv'c, 23'ηc,, δ oτoλlαz'oq dντιτoρπιλλιxδν τoδ Λ6ρδoυ

}Ιd,oυντμπd.τεν δπθoτη θπiθεoη dπδ μεριxδq δεxdδεg βoμβαρδιoτι-
ιδν ιαi. oτo'5τιαq.':\πδ τd, τLντe νεωτ&τoυ τ'jπoυ πλoiα τoυ, πoδ

&ν6πτυooαν τα^tril1η1n 30 μιλiιυν, βυθioθηxαν τd. τρLα' μεταξδ αri-

τδlν !ταν xαi τδ πλoio τoδ διoιxητoδ NΙcioυντμπd.τεν, δ δπoΤoq

διεoιΔθη xoλυμπdlνταq'
Tiq !μ6ρεq αδτδ6 τoδ λ{αtoυ τoil t94t" τδ Bρετανιxδ lΙαυτιxδ

ι9ατ$'Θηκε oτδ $''.|.,oq τδν δραιoτ6ρι,lν παραδ6oεcbν τoυ. 'Τπθoτη τρo-

ψαxτυιd.. ιτντ{1ψατα, &λλd τ& &νταπ4δωoε μδ γενναι6τητα xαΙ ιpυ-

7-ραιψLα. Χ&ρη oτδ Bρετανιxδ Nαυτιx6, 'h1 δραLα δρειν! μοραρ1iα
τ!e B1ρμα1τ, }1 6τoLα tπρ6xειτo ν& μεταφερθ! διd θαλ*oo^ηc, xαi.

νd. ταLξη oημαντιxδ ρ6λo dπδ τiq πρδτε6 iμθρ.s, δδ ατdθηxε δυ-

νατδ νd, περ&cη. ''Αν xαi iox.νρ$1q'n πρoστατευoμ6νη, iδiωq &πδ

την &ερoπoρLα, 41αaε oτ& x6μοιτατoδ Aiγαioυ περιoαoτ6ρoυq d.πδ

5.000 &νδρεq.

Aι}τδ fiταν πo)'ιiτιμo γι& τ|ν &μυνα' d.λλλ δυoτυ1δ6 d.νεπαρ-

xLq. 'H θ&λαooα δδν !ταν πλ6oν, 6πcιqxατd. τδ παρελθ6ν, τδ μ6νo

μ6ρo6 6πoυ oi oυγxoινωνiεg διεξd.γoνται 1cυρi6 ν& &νoiγωνται xαi
ν& Ξπιoxευdζωνται ol δρ6μoι. 'Τπ!ρ1ε τι'λρα8να &λλo &νciλoγo μ1-

ρog, xαi μd,λιoτα πoλδ ει)ρJτερo &πδ xd,θε &πo,!η| f ciτμ6oφαιρα.

Kαi o' αιi{ν xυριαρ1oδoαν oi. ναζL.
'Eν τQ ψεταξ'3, oτ! μεγαλ6νγ]σo, i μd,1η δδν εΙ1ε xριθ!. Γι&

μεριxδq iψtρ"e 3μαiνετo ιαi φαιν6ταν dναπoφ&.aιoτη' Στ}; BΔ
&ιτi'1,8rcξ{1oντo δξJτατoι &γδνεq xαi &πδ τιi διio μθρη.
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Σημeιcbθηxαν μd.λtστα xαi μεριxd πoλεμιx& γεγoν6τc( θντε-
λδq 3ξαιρετιx&, π.71ι. i7 &ναxατ&ληι}η τoδ Γαλατ& oτie 25 Mαtoυ,

μετ* &πδ μιd θυελλιbδη dντεπiθεoη l{εoζηλανδδν, πoJ εt1αν φθd,-
oευ oτd. &νΔτατα 6ρια τ'i'1e ciνθρωπiνηe θξαντλ{oεωq.

"Eνα &λλo d-πδ τd γεγoν6τα αilτ &. τ?iτε'' ξτLaηsν& μνημoνευθ!.
Πρ6xειται γι& τiν &μυνα πρδτoν, xαi, tπeπα γιd τi1ν &ναιατ&.-
ληιpη τoδ 1ιlριoδ Kαoτθλλι &πδ 8να 3λληνιxδ τ&γψα. Tδ εΤ1ε oυγ-
ιρoτiiaευ Ξπi τ6πoυ Nεoζηλανδδ6 ταγψατ&ρ7.ηc., δ δπoiog Lπeoτρd.-

τευoε τoδq ψα'y''ητ&q τoν x,ι.|. τoδq δπλιoε μδ παλαιd. 6πλα τδν Bαλ-
ιαrιιxδν 11o).6μιυν xαi, iλλεiι}ει αriτδν, μδ μα7αiρια. 'Αντιμετcυ-
n[t'oνταc, φoβερoυq ψαγτρ&"q, 3φoδιαoμ4νoυq μδ &oυγxρiτωq i.νιil-
τερα 6π)'α, τδ μιxρδ αbτδ τ&γψα Εxαψε, oτδν περιoριoμ6νo τoμθα
τoυ, dληθι..,o')6 &θλoυ;.

Στδ oημεEo αiτδ θπιβιiλλεται ν& ιiναφερθ! ψιd' &ταιaLω τP&ξη,
cbατε oΣ μεταπoλεμιxδq γενεδq νd γνιυρiζoυν δg πoιδ oημεio xη-
νωδiα6 μπoρεΤ ν& φθοioη 8να πoλεμo1αρδq δλιγαρxιxδ xαθεoτιδ6.

"oταν ιατe)'i;φθη τδ Kαoτdλλι -αiτδ oυν6βη 6ταν Ξπεαε 6λη

! ν!ooq- δ Γερμανδ6 διoιxητ}1q x!ρυξε τoδ6 txεi "Eλληνε6 αEλευ-
θ1ρoυq orιoπευτ&φl: oιiτωq dδoξεν αriτQ ! "Exρινε 6τι δδν μπo-
ρoδoαν ν& θεωρηθoδν αi1μd.λωτoι. Συλλαμβαν6μενoι, δδν εΙ1αν xα-
ν1να διxαiωμα, μ6νo ν& πεθd.νoυν ! Kαi 6λoι oΣ &νδρεq πoδ δπερ{1-

σπισο(ν τδ Kαατ6λλι θξετελ6oθηoαν !... 'Αλλd. αδτδ δδν \ταν &ρxε-
τδ γι& νd. ιαταaιγ&'oη Q λ$ooα πoδ εΤ1ε πρoxαλθoει f νιxηφ6ρoq
&ντi.aταoη tπιoτρατευμ4νων oτρατιωτδν o[ δπoioι δδν δι6θεταντ&
xατd,λληλα δπλα. oi τελευταioι εtxαν διαπρd.ξει τδ φoβερδ &δixη-

μα νd, j1oυν πoλeμi'1oει 1ρηoιμoπoιιΔνταq ψαy-αiρια. ΕTγαν σημειω-
θ! ιαi τεριττιΔo:.ιq d.xρωηριαoμoδ Γερμανδν ατρατιωτδν (μι&
dρευνα πoU Ξγινε &ργoτερα &πδ Γερμανoδg διεπ[ατωoε τξντε d.xρω-

τηριαoμo$q), ιαi' oi τρ&ξειζ αδτδζ θπθβαλλαν μιι} εiδιxi; τιμωρiα:
200 ι&τoιιoι τoδ Kαατελλιoδ -x&τoιxoυ, 6y-ι στΡατLΓnταL) αΞλειj-

θερoι αxoπευταLπ- τoυφεxioθηxαν oτ!ν πλατεiα τoδ xωριoδ τi1ν

πρiυη iψξρ" 'vls 
καταλ'i1Qεωq τoυ ! Tδ δνoμα αr}τ!q τ\q $αιναc',

! δπoiα θν τo6τoιq θεωρoδoε τδν δαυτ6 τηξ (πoλtτtσμ6νo &νθρω-

πoυ, ox6πιμo ετναt ν& &ναφερθ! tδδ: 3πρ6xειτo περi τοδ Tαγμα-
τdρ1oυ Sοhaette.
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oi δ,jo αbτΣc, πρdLξειq !ρωιxie &μJνηq xα) d,ντεπιθθoεω6 δδν

bτ71ρξαν oi μ6νεq. Γι' αr]τδ δq τ'} ν'jxτα τtF' 25ηc' πρδq Γην 26η

xανεi-c δδν γνιbριζε d.ν !ταν νιxητ'|6 i) !ττημ6νoq.
oi διoιxηταi. τδν μιxρδν 8πi, τ6που τμημdτων Ξ,τLψeναν δτι

μιd δρμητιz'i &ντeτi'Θε,s"η μδ 6λεq τiq διαθ1αιμε6 δυνd.μειq θ& dπη-
λευθ6ρι.iνε τδ'ι τop"€,α Γα).ιτ}.-λ[d).οue' τoυλd7'ιaτoν xατλ μθγα μ6-
ρο6. 'Ε&ν ^\ τoπtι'i1 α?ιτ"b' tτιτυ'1'ια εΤ'1ε 1τPατψι'ioπoυηΘ:r,, φαΙνeτα-ι.
oi1ψερα πιθινδ -τoν|ζoυμε, ιιπιθαν6ll- 6τι ! γερμανιx! εioβo)''i
oτi1ν Kρiτη Θ& eΤy-e &'τoτil1e,' oτδ o,5νoλ6 τη6.

"07-υ δτt οi Γερμανoi δδν μπoροδoαν, Ξτc'ιLνoνταq, ν}' ."h φt-
ρoυν εiq τ€ριq. Ξφ6ooν εΤyαν πv'toν &τoκτ"|,,sα 3να αoβαρδ πρo-
π'iργιo. 'Aλ}'}. τδ tγaei.ρτ,ψα εΖ1ε !δη oτoιxLaευ πoλδ &xριβιi. EΖ-
y'αν y'd.alι πoλλi &ερoπv'&να ιαi' πoλλ& &πδ τ& ξιλειτ6τερα στρα-
τε'5ψατ&' τoυq. Kαi, α'}τd' 3πρooρiζoντo νd, παiξoυν αημαντιxδ ρ6-
λo ατ')ν Ξ:τ''ιειψξν"η θπιxεiρηoη Ξναrlτi.oν τ71c' Σopιετl.ιT1q Pιιoi.αq.
T!ν 25η λ[rtoυ, λoιπ6ν, eΤ1-ε &ρyLo* νd, γενν}"ται ατοδq Γερμα-
νoδ6 dμφιβoλLα, 6yι δq πρδ6 τjην !ιβαoη τi1q ιρητικ:;)q τερυπετεL-
αq, &λλ' δ6 πρδq d1 διctρxeιd τη6.

Δυoτυ7δq, φαLνεται 6τι oτ!ν &νοlτ&τη "\^γεoi.α τ!q Kρ6τoφoρ6
δπiρξε &πδ τ?;ν dρyi &μφιβoλiα δs πρδq η δυνατ6τητα ιiμ6νηe
τiq νi1ooυ. "Ετot, δνδ ατδν d.νατoλιxδ τομθα-P6θυμνo xαi 'ΙJρct-

xλειo-oΣ Σ0μμα7oι \ταν πdντoτε νιxηταΙ ιαi. oi ξκεΙ διoιxηταi
τδν τμημd.των ριοτoδoαν τ!ν 'Aνωτατ^η Δ,ιoLν-^ηcη &ν Ξτρεπε ν&

πρo7ιυρ/1ooυν πρδq Χανι& xαΙ λΙdλεμε, &ντi ν& διατα1θ! ! δρθo-

τdιτη α?ιτi1 xLνηoη, dπεφαaLaΘη ! &ναδiπλωoη oτδν βoρειoδυτιxδ
τoψtα, δηλαδ'} τδν τoμ4α τδν Xανiων'

'ΕγιατeλeLφθη τδ xλe ιδi, τvρ'&'ντι,sτd.oεω6. Kαi αδτδ δδν δπiρξε

μ6νo f dρ1'}1 τoδ τ6λoυg. 'Τπiρξε ι&τι τeψoo6τερo, γιατi δυo-

τυηΓ'lc, +] &ναδiπλωoη dγινε αδ μι& γραμμ! πoδ δδν εΙ1ε πρoετoι-

ψαoΘ-r1 xιi δδν εΤ1ε x&,ν με7ιετηθi. Πρδs μεγd,λην d.πελπιoiα τoδ
Tocilρταιλ, ποδ &πδ την dρ1i1 εΖ1ε oυμβoυλε6oει μι& πoλδ xαλ6-
τερη ταxτικ}1 &μ,.iνηe , τδ βριiδυ τ},c,27ηc' λΙαtoυ &πεφααioθη f γε-
νιι:i1 LιιLνιιaη τiic, Kρi'ηs.

'H θxx6νωoη δδν !τcιν ε$xoλη, o,iτε δ6 πρδq τiq xινdoει6 oτ!ν
ξηρ& o'iτε δ6 πρδ6 τiq Ξπιβιβd.oειζ oτd. πλoiα xαi τi7ν dνα1cirρηoη δι&
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θαλciooηq. Tδ !θιx6, πoJ δ6 τ6τε \ταν δι|ηλδ xαi oτ&, δrjo &ντιψα-
x-6ψeνα oτρατ6πεδα, ιατtρ9εε τιiρα &π6τoμα oτδ oυμμιyιxδ oτρα.
τ6πεδo. Στδν &νατoλιxδ τoμθα, 6πoυ f ιo0ραoη &γγuζε τd' 6ρια τ!q
iξoυθεν6oεωc''i1 foπo1ωρηoη πiρε o1εδδν η μoρφ.h τi; φυγis.
Σδ α',]τδν τδν τoμ4α, ! δπo1ωρηoη δπ!ρξε δυνατf, τρoτ&ντων 1&-
ριζ ση oιυτηρLα dlτLoταo^η θνδq 3λληνιxoδ oυντd.γματo6. 'Hταν
φτωγικ& 3ξoτλιoμ1νo xαi, αδτδ τδ α0νταγμα, &λλλ iπετελεiτo d,-

πδ τo,)6 μαΘητrΙq τic Σ1oλ!e τδν Eι]ελπiδων, &πδ 1ωρoφ6λαxεq
ια|ι &τδ Kρiτεq 3θολoντ1q. "ΙΙταν dπoμoνιυμ4νo τδ αιiνταγμα, xαi,

γι' αiτ6, dπδ τ!ν τρiτη i) τετ&ρτ'η i71ιLρα τ}1ζ, γερμανιx!q εioβoλ!e,
νoμioθηxε 6τι oΣ, Γερμανoi τδ εΖ7αν 3ξoυδετεριδoει. Συν1βαινε 6μωq
νd. ψ&γεταt π&ντoτe τδ o$νταγμα xαi νi ιι)'i.lττη τδν μ6νo δρ6μo
πoJ μπoρoδoαν ν& d.xολουθ{αoυν oΣ δπoyωρoδντε6 Ι\εoζηλανδoi γιi,
ν& φθdooυν oτ}1 ν6τ'.α &ιτ\. Καi. τδν θxci'λυ'}ε τδν δρ6μo αιiτδν
δe η, παραμoνi1 τ|; πλ{ρoυ6 tιιεν,Jιoει:'c,, ! δπotτ πραΥματo-
πoι^'r1Θ'ηxε τ}ν 1η 'Ιoυν|oυ.

'o Bαoιλε')6 Γεcbργιo6 δ B' xαi ! Kυβθρνηαi1 τoυ, μ6λιg xα_
τ6ρθωoαν ν& διαo1iαoυν τd, βoυν&, πo') τoJq γΔριζαν &πδ τδ ν6τo.
'o KωνoταντEνog δ Β', \λ'ιιLαq τ6τe δνδq !τoυq,tια1ιετδ θπιxLν-
δυνo ταξiδι oQν &γxαλι& δνδs d,ξιωματιxoδ.

Tδ Bρετανιxδ lιΤαυτιx6, 0υoιαζ6μενo xαi' τ&),ι, xαi δνδ &ντι-

μετcbπιζε oυνε7δq πoλλoδq xινδ6νoυq, ιατ6ρθcloε νd μεταφ6ρη oτ}iν
;\Ιγυπτo 18.000 &νδρεq (βλ6πε χ.&?τ"η, δπ'd.ριθμδν 3, oελ. 85).

'Eπρ6xειτo περi iπιτυ1Lαq''Ηταν τ6τε, δυoτυ1δ6, f περio_
δo6 τoδ Δευτ4ρoυ Παγzοoμioυ Πoλ1μoυ τoδ τδ oυμμα7.ιxδ ατρα_
τ6πsδo Ξ7-αιρLτ ιζe τi,g θπιτυ1η μ6νεq δπo7 ω ρ i1a εtq'..

'ΙΙ μciyη τiic, Κρt)τηe εTγε pθv,. Δδν γνιΔριζα'ι τ6τε 6τι γι&
τ'iν 'Ιoτoρiα, ιαi. ψLιsα oδ γενιx6τερα π),α'Loια,εixε xερδηθi xατ&
θαυμd,oιo τρ6πo.

Σ"i ψ&x"η txε'υνη, δ &ριθμδq τδν φoνευθ6ντω,,i Γερμανδν

!ταν &νιΔτερo6 τδν φoνευθ4ντιυν oδ δλα τ& &λλα μθτωπα τoδ Δευ_
τ1ρoυ Παγxooμiου Πoλ6μoυ &πδ ην ciρ1_i1 τδν i1θρoπραξιδν.
'Λx6μη ooβαρ6τερo, o[ &πιlλειε6 αι}τδq dφoρoδααν πoλδ θxλεxτd,
aτρατε'5ψατα, oτροιτεriματα xρο,Joεω6. 'Η d.ερoπoρLα εTy-ε Lτtoηc
δπooτ! πoλλi6 dπιΔλειεζ.
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'Aλλ& txjiνo πoJ oi ΓερμανoΙ εΙ1αν πρδ παντδq γ&oει cfiν
i'7πειρωτιx! 'Eλλdδα xαi oτ}ν Kρ'4.η, !ταν δ 1ρ6νo6: f iπiθεαη
ιατd. τi1q Σoβιετιxle 'EνιΔoεωg, πo') εΙ7ε πρoβλεφθi γι& η 15η
Mαtoυ' δδν μπ6ρεoε νd. &.ργLo"η παρ& τi1ν 22α 'Ιoυνioυ.

"Αν ! εioβoλ! oτ| Σoβιετιx! "Eνιυαη εTγε &ργLoeι oαραντα \-
μ6ρε6 νωρiτερα, δ ρ6λo6 τoδ ι<Στρατηγoδ Xειμδνo6υ θιΙ fiταν tντε-
λδ6 &λλoq ιατ&. €ην πoλιoρxiα τi1q Μ6oy'αc' xαi' ιατd' d7 θεαματιx!
xd.θoδo πρδq τδν Κα'3ιαoo, xdθoδo πoδ &πειλoδoe τ&. τετρtλαια τ|ηq

λ{6ηq 'Ανατoλ!e.

Tδ K.K.E. xαi δ 'Eλληνo'ιταλιxδ5 Π6λεμo5.'H πρcbτη dντi_
δρααη τoδ K6μματo6 δπ!ρξε &πρ6βλεπτη. Στi,q 30 'oxτωβρioυ τoδ
t940, δ Ζαγαρα8ηq, dπδ τ! φυλαxi 6πoυ βριox6ταν τριo{1ψιotπε-

ρiπoυ 1ρ6νια, &πη6θυνε μι& iπιoτoλ! πρδ1 τδν Mανιαδd.ιη. Δημo-
oιε0θηxε &ψL,sιιq oδ 6λε6 τiq θφημερiδεq.

'Eπρ6xειτo γιd μι& δραLα iιιληoη δπδρ τ!q dμ'jνηq ιαΙ. ια-
τθληγε δ6 3ξ!q: κ"oλoι oτδν dγιilνα' xαΘLναq oτ| θ6oη τoυ, ! νixη
θι} dνdxη oτ|ν 'Eλλctδα xαi oτδ λα6 τηq. o[ 8ργdτεq 6λoυ τoδ x6-
αμoυ βρioxoνται oτδ πλευρ6 βαξυ. 'Hταν xεiμενo 3πιδ6ξιo dπδ τi7ν

πλευρd' τoυ (! νixη oτδ λ'α6, 6γι oQ διxτατoρiα, oi Ξρyi,"τεc' o-
λoυ τoδ x6oμoυ), dλλ& !ταν oυγ1ρ6νωq xεiμενo χP'L)σLιιI γιd. τδν
dγcbνα. "Hταν ΞπLoηe ε'iθυγραμμιoμ6νo μδ τi6 δηλι5oει6 6λων τδν
πoλιτιxδν fγετδν, oi δπoioι &ντετiθsντo 6λoι oτδ διxτατoριxδ xα-
θεoτιlq. Πρd'γματι, 6λoι oi πoλιτιxo|, i1γ€τεq ε71αν xηρυ1θ! δπδρ

τ!q θν6πλoυ &ντιcτ&oεωq xατ& τoδ εioβoλ6ωq.
'H γνηoι6cηq τ!q tπιoτoλle τoδ Ζαγαριdιδη dμφιoβητdθηxε

&πδ τδν παρdνoμo μη1ανιoμδ τoδ K6μματoq. 'Απεδ6θη oτi1ν 'Α-
rιφα)'εuα xαi, διεxηρ01θη 6τι Eταν τλ'αoτ\. Δδν ε?ναι dxριβ6q. λΙδ
riλλαγi1 λiγων λ1ξεων, &νεγνωρioθη &ργ6τερι δq γνηoi,α d,πδ τδν 'lδιo

τδν Ζαγαρι&δη, xαi μετ& τ|ν dπελευθ6ρωoη τ!q ΧcΔραq περιελ{-

φθη oτd, ΞπL,sη1l"α δημooιεr5ματα τoδ K6μματoq.
EΖναι δ6oxoλo, xαi oτ& π}'αLoα' τoδ παρ6ντo6 βιβλ[oυ εΙναι

&cιoπo,νd' Ξξετdιaη xανεi6 τ& α|(τια τo[ πρoεxd'λεααν τδ γρctι|ιμo
αbτilc' τilc, Ξπιoτoλ!€ xαΙ τ!ν &μφιoβ{τηoη τt1c' γνηaι6τητ6e τηζ'



91 (ΦΩTΙΑ KΑΙ TΣEKOΥPΙ !υ

'ExEiνo πoδ πρ4πει ν& λε1Θη εΙναι 6τι τδ K6μμα, d.φoδ ΖνLιρυ-
νeτδν d.γιlνα χατ& τoδ λ'Ιoυooλiνι, ξπειτα τδν &.πεδoxiμαoε. NΙi μι&
8πιoτoλ_i τotl Ζαaαρυ&δη πρδ6 τδν λΙανιαδd.xη τiν 26η l\Ιoεμβρ[oυ,

-! δπoiα δμω6 δδν θδημοoιευθη- δ Ζαy-αρ'.&δηc, fiιταZε τ?αψψ-h.
'H Kεντριxi1 'Eπιτρoπ! τoδ παραν6μoυ K6μματo6 τδν &xoλo'5θη_

oε α{ νθα γραμμ! τoυ ξπειτα &πδ λiγε6 iμ6ρ.s, μδ 8να ψανιφ[.,sτo
πoδ xυxλoφoρoδoε oτiq 7 Δεxεμβρioυ.

'o π6λομoq' dλεγαν, πρoεxλl'7Θη &πδ τ!ν ι},Lια τr'lil Bαoιλ6ωq
xαi τoδ Mεταξ&., oi δπoioι Ξνεργoδoαν o,iμφωνα μδ τi6 δδηγiεq τoδ

βρετανιxoδ iμπεριαλιoμoδ. Δδν εT7-ε καψ'.& o1εoη ψL τ!ν &'μυνα

τ!q Χιδραq. 'ΑδιciQευoτη &π6δειξη fiταν τδ γεγονδg oτt 6 τ6}'eψoq

oυνε1ιζ6ταν, iνδ δ θ1θρδq εΙ7-ε ilτo7ρεcυθ! ν& δπo1cυρ!oη π6ραν
τδν 3λληνιxδν oυν6ρων. TιΔρα πλ1oν cι6τιlναν τ& παιδι& τoδ λαoδ
xαi Ξπ6μεναν ατ!ν οioβoλ! aΣ ξLνα δδriφη γι& ν& δπηρετ"ξooυν τ!
βρετανιxi7 πλoυτoxρατiα. 'H εioβoλ! oτ_i;ν ';\λβανLα Ι1ταν &x'61ι'η

πeριoo6τερo d.διιαιολ6γηττ1, Υ.αΘ' oaoν i^, &oφdλεια. τiq Χι1lρα6 μπο-
ρoδoε ν& ΞξαcφΦιιoΘ:η μδ τ} μεooλdιβηo'η τ:iic, Σoβιετιxiq 'Eνιb-
oεωq. 'Η Σoβιετιx! "Eνοloη διατηροδoο xαλδq o16oειq μδ τ! Γερ-

μανiα, ! δπoiα xυριαρxoδoε Ξπi τoδ "Aξoνo6 καi. 71ταν oiδετ1ρα
iνιντt τ:i1C δλληνoiταλιx!q oυγιρor5oeωq.

'o Στρατδq dxαλεiτo νd &ρνηΘη ν& πoλεμ_{oη π6ραν τδν oυ-
ν6ριoν. 'H Ξπι1ειρηματoλoγiα αliτ}7 dνεπτυ1θη oδ λ[γo xαΙ μδ φυλ-
λd,δια πoδ ιι.lιλoφ6ρτ1oαν oτδ μθτιυπo μεταξι) τδν μα7-ητδν. 'H
τελιx} πρ6oxληoη πρδ6 αιiτo')q iπαναλαμβαν6ταν περιoa6τερo πιε-
aτιι"'η.

λΙιιΙ dπδ τiq cγετιxΕq περιxoπδ6 τοδ μανιφ6oτoυ τiζ 7ηc' Δe-
xεμβρioυ L940, xεLψενo θπιoημ6τερο &πδ τ&, πρoπαγανδιoτιx&. φυλ_
λdδια' d1oι Ξπi, λθξει δq 3ξ!q: κKαλoδμε τoδq πoλεμιoτ4q μαq ν&.

d.ρνηθoδν ν& πoλεμl',;ooυν π4ρ' &πδ τ& oiνoρα τ!e πατρ[δαq μαq' Ti
(ητ&με oτi1ν 'Aλβανiα; 'o Λαδ6 δδ θ4λsι δευτερo Σαγγciριo ! Παiρ-
νoνταζ αδτ! τ!ν &π6φαoη, ο[, πoλεμιατ46 μαq νd. δπoβοtλoυν oτoJ6
dντιπd,λoυ6 &τLν αντ t τoυ6 π ρoτ&o eιq ε'υρ'\'ιηe, δ i7_ιυ 6 πρo oα ρτJr'o ευc'

xαi dπoζημιcioειqll.
Φυoιxd', f 'Aαφd.λειι jxαμνε 6,τι y.ρe'.αζ6ταν ιλoτε τd. φυλ_

λd'δια αiτ& νd, xυxλoφoρ{ooυν 6oo τδ δυνατδ λιγ6τορo.
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EΙναι δ6oxoλo ν& μciθη xανεi6 ^γιατL 6 Ζαγαρι,78ηc" &λλαξε

γραμμt ιαi γιατL αδτ! ! θθoη υioθετ{θηxε &πδ τδ K.K.E. EΤναι
δ0αxoλo &κ6ψη ιαΣ ν& τ|ν ξξητhoη ιανεLq.

Kατ& τ!ν παγiα λενινιoτιx}1 τωιτυκ{1, xciθε π6λεμoc,i1ταν ^Ιρ+)-

oιμo6 γιd τtp &νriπτυξη τoδ xoμμoυνιoτιxoδ xιν}1ψατoq. "ooo αi-

ματηρδq xαi 6oo διαρx4oτερoq, τ6oo &πoδoτιι6τερoq θd fiταν. 'Eξ-
d,λλoυ, αδτδq δ π6λεμoq γιν6ταν μεταξδ δrio διxτατoριδν, xαi τδ

ν& !ττηθ! i μ,&, i αiτ6xθων, Lot1ψαινε ν& δυναμιΔoη f &λλη, f
ξ6uη, h xαi διεθνδζ περιoo6τερo oηψιντιι!.

Πoιδq λoιπδν !ταν δ λ6γoq πoJ τδ K.K.E. &πεδoxiμαζε τιiρα
{ν &μυνα πoδ &ρ1ιxδ1 εΤ1ε iπιδoxιψ&aει; "Ιoω6 νd. εΤ1αν δoθ!

δδηγiεq dπδ τδ Lξωτεριx6, [}ι,sτε }1 Σoβιετιx! "Eνιυoη νd, 3μφανι-
oθ! oδ δ0o λαoυq πoδ πoλεμoδoαν δq τρoaτ&τιq τ!6 loυxiαq των

xαi τi1c, εiρ^i"pηc,.

"0πω6 xαi &ν i7η τδ πρd,γμα, 6ταν πoλJ d,ργ6τερα d'ργυoε i1

^1ερμανιx} iπlθεoη ιατd. τ71c, Σoβιετιxie 'Eνciloεωq, α'.iτ! ! τα-
ιτιι}1 ιαi' f πρoτρoπ} πρδq τ} },ιπoταξLα ληoμoν{θηxε, xαi" xατε-

βλfθη μdλιoτα τρooπ&Θεια ν& &μφιoβητηΘi i γν"ηaι6τ^ηe τδν φυλ_
λαδLων πoδ εi1αν xυxλoφoρl'ioει oτδ μ6τιυπo. Mετd. τδν π6λεμo, 6_

μωq, τ& ιεLψεν&. τoυq περιελ{φΘηoαν ατ& Ξπioημα δημooιειiματα
τoδ K6μματog.

'Απδ τδ &λλo μ6ρoq' δ γρd.φων τiq oeλiδεq αiιτLq, &παντι3νταq
oδ θτεριΔτηoη τiq EΔΛ ('Eνιioεωq Lηψoιρατιι\q'Αριoτερ&6) iπi
τ! e iξωτερ ι ιi6, τoλιτ ιxi1c', d-ν Lφe ρ ε τ& πρ oαναφερθ1ντα φυλλci,δια
xαi &ν6γνcυoε τεριιoτLq τoυq (Πραxτιxd τ:ηc, Boυλle τδν 'Eλλ{νων
τ\c'24ηe Φεβρ. 1960)' 1\Ιεταξδ τδν βoυλευτδν τ!e EΔA δπ!ρxαν
πoλλd, !γετιιd. oτελL1-η τoδ παλαιoδ K.K.E., xαi, δημooiφ πρoεxλ{-
θηoων τ!ν !μθρα θxεiνη νd, δηλcbooυν &,ν d.πoδoxιμd,ζoυν τδ τερuεγ6-

μενo τδν φυλλαδiων. 'Απi'1ντηoαν μδ παγερ! oιιυπ{.
λ{πoρεi λoιπδν ν& εiναι xανεi6 β6βαιoq 6τι f πρ6oxληoη γιιΙ

λuτoταξLα θν δρφ ψι!ιaηe 1ραν γνηoiα xαi dπθδιδε τ! γραμμi τoδ
K6μματoq.

Bεβαiωq, τ|ν θπoxi; ια.τ&. dην δπoiα! πρ6oκληoη αι}τ! διετυ-
π<6θη δδν εIy.ε xανΕνα &πoτ6λεoμα, τ6oo λ6γφ τ!e πoλδ περιoρι-
oμ1νηe δημooι6τητo6 πoδ Ξλαβε, 6oo xαi λ6γφ τoδ διpηλoδ πατριω-
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τι.χoδ φρoνi1ματoζ τδν !μερδν 3xsiνιυν. 'Αντιθ4τω6, oτδ μ1τρo πoδ
j','ινε γνωoτ! , ηj3ξηrlε τ!ν xαxυπoι|Lα, ^γιd- νd μ'); λε7θi τδ μiooq,
;oδ πρoxαλoiae τ6τa τδ K.K.tr.

Tδ K6μμα, 6μωq' δδν &l'Lαξεπriλιγραμμ} γιd τδ λ6γo αιiτ6.
\Ι6νo πo'5' &πoδιoργανωμ6νo, διoταxτιx6, ιατα8ιωx6μενo, δδν μπ6-
οεoε νd. &ναπτ'5ξη oδ 6Lη τ! δι&ρxεια τoδ'EλληνoΙταλιxoδ πoλ6μoυ

παρ& μι& πoλυ μιxρ| πρoπαγανδιατιx}1 δραoτηρι6τητα.
'LL xατ&oτα'oη &λλαξε ριζιx& xατ} :& τ1λη 'Απριλioυ, 6ταν

"ooα μ6λη τoδ K6μματo c' εTy'αν xrτ&. oioνδ'iπoτε τp6πo συνEρ-

γαoθ! μδ τiiν ',,\oφ{λe ια, ΞξηφανL,sθηoοιν &τδ τ"bp xνx\'oφoρiα. oi
αδηλιυoiεqυ Ξμειναν aτ'i1 aιι&., μ} γνιυρ[ζoντιq τL ν& xοt.μoυν. oI
τrττoL, πoδ εΤxαν xιτoρθcboει ν& δρoδν ζΔνταq oτiν πιρανoμiα'
τρoατ&Θηoαν ν& &ναδιoργανιυΘoδν ιι\. Ξνt.-ει'ναν τi,q πρooπ&Θει6q

των,
Πoλλoi 6μιυq, xαi d.πδ α,iτo')g &ι6ψτi τoi',q διpηλd ioταμθνoυg,

διθπραξαν Eνα αφ&λμα, πoυ θ& !ταν &^-ioτευτo &ν δδν fiταν βεβαιω-

μ6νo dπδ τd' ΞτLo"r1ψα' δημooιε'jματα τoδ K6μματoq: &ρ7.υcsαν νd.

υioθετoδν γραμμi ε,iνoΙx'| γι& τδν ",\\rιν11, jπειδ} π'ιoτε'ιαν 8τι

f Σoβιετιx} "Eνωoη fiταν φlλη τi1c' ΓeρψανLt'q.
'Η 22ι'Ιουνioυ t94t, μδ τ'|ν 3πiθεoη τ!q Γερμαν[αq ιατd

τ!6 Pιυoiαe , Ξδειξε π6oo εΤ7αν &διxo xιi ζηψi'ι:oe πρoαιυπιxd 6-

ooυ6 εΙ7αν LιτeΘi1 xατ'α'jτδν τδν τρ6πo.'Aλλ& τδ K6μμα δq o0ν-

oλo δδν (ημιιΔθηxε, γιατi, 6λα α'iτ&' διf ρxεoαν τoλ') λiγo xαi δδν

πρ6φθαoαν ν& 3ξελι1θoδν. 'Eξ&.λλoυ, ξνα νξo zαi, δυναμιzδ πνεδμα

&ναν6ωνE τδ K6μμα. [Ιoλλoi &πδ 8xεiνoυq πoδ xατd τ! διdρxεια
τ!q διxτατoρLαq Ι1ταν oτiq φυλαxθq, fiταν τι|ρα ο[, φoρεiq τii'. &να-

νειbαεωg τoδ K6μματoq.
Kατ& τi διd.ρxεια τiζ γερμανιxiq εioβoλlq oτ'iν 'Eλλci.δα, &ρ-

xeτoi. d.πδ τoυζ χρα,τoυμ6νoυq r'oμμoυνιoτ&q oυνε)'f φΘηoαν &πδ τoδq

ναζi. ιαi &τεoτ&ληaαν oδ γερμανιx& oτρα'τ6πεδα oυγxεντριboεωq.
'o Ζαaαρι&8Ιζ iταν μεταξδ αιiτδν.

oi πeριoo6τερoι 6μωq &πδ τoδq xρατoυμ4νoυq -μεριxδg 3xα_

τoντd.δεq- εΙτε δραπ6τευoαν xατd. iην xατd.ρρeνoη τδν δλληνoβρε_

τανιxδν δυνd.μεων' εiτε -xωρiq ν& μdθη πoτδ xανεiq τδν λ6γo-
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&φ6θηoαν 8λε,iθερoι ιατ6τιν εiδιxle δντoλlq τfre γeρμανιι-ηc, aτρα'-
τι.ωτιxt1e &ατυνoμiα4. ΦαLνεται 6τι εΙxαν ixληφθ! δq oooιαλιoταi,
Ξ1θρoi τδν xoμμoυνιoτδν.

"Eoπευoαν δλoι, oQν παρανoψLα, ν& πd.ρoυν €ην ιατ&oταo'η
oτd. γθρuα τoυ6. 'Ηταν 6λoι πιoτo|, oxληρoτρd,xηλoι, xαi o' αδ-
τoδq δ χoμμoυνιστιχδq x6oμo6 δδν ε71ε τLπoτe ν& πρooct,}η: δδν

\ταν ΞιτεΘe'.μ4νoι oδ xανενδ6 εiδoυg xατηγoρiε6, xαi εΤxαν 6λoι θπi

1ρ6νια δπoφ6ρει 1ωρiq νd xαμφθoδν.
Tδ dργo τoυq διευxoλ6νθηxε &πδ c|ν ξξξ^ξη τδν γeγoν6των:

tνδ &ρxιζαν τi.q ΞταφLq τoυq μδ τoδ6 oυντρ6φoυζ τoυζ τoδ6 διε-
oπαρμ6νoυ6 oδ 6λη τ| X<6ρα, i1 Βiρψαaτ παρeβLαζε τd, αoβιετιx&
o0νoρα.

Δδν 1ωρoδoε πλ6oν xανεi6 διoταγμδ6 δq πρδg τi1ν d,xoλoυθη-
τLα γραψψi1, δδν 1ρειd,ζoνταν πλ6oν ΞταφΕq μδ τδ θξωτεριι6, Ξπα-

φδ6 πoU !ταν πoλι5 δι1oxoλε6, δiν 1ρειciζoνταν x&ν δδηγiεq.
TιΙ πιδ γνωoτd. ατελ41η oυγxεντριlθηιαν τ6τε xαi διεx{ρυξαν

6τι d.πoτελoδν τ}ν Kεντριx! 'Eπιτρoπ! τoδ K6μματo6. Kαi, αυνε-
δριd,ζoνταq θν δλoμελοiφ , γι7ραξαν τiq ν6ε6 xατευθ0νoει6 τoδ K.K.E.
xαi,6ριoαν, μεταξδ &λλων, 6τι τδ ιαΘiμoν xd,θε "Eλληνo6 χoμμoυ-
νιoτoδ !ταν νd, δργαν<ioη τ!ν πctλη γι& τ|ν &μυνα τ!e Σoβιετιxlq
'Eνcioεωq xαl τiν d,νατρozr! τoδ ξθνoυ φαoιoτιxoδ ζυγoδ. Πρoo6_
θεoαν 6τι oi xoμμoυνιoταi' Ξπρετε νιi θξηγl.7ooυν oτδ λαδ 6τι μ6νoν
μι& λαΙx! Kυβ6ρνηoη, d,πoτελoυμ6νη &πδ iργciτε qιαi' &γρ6τε6, μπo-
ρoδoε νd,3λευθεριΔαη Q X<ilρα &πδ τ}1ν θxμετd.λλευαη τδν ξ6νων,

Tδ xεiμενo \ταν aαφθq, xαθαρδ xαi θπiημo. Tδ πρ6γραμμα
6λωr, 6oων θπ1ιoλoriθηααν &ργ6τερα ε7xε διωτυπωθ! dπδ τi6 πρδ-
:e6 δβδoμ&δεqτ71q Κατoγ!q. Toδ λoιπoδ, μδ τ!ν xdλυι}η ξνδe xω-
:oιoυ θθνιxιαμoδ (<ξ6νo6 ζυγ66υ, αd,πελευθ6ρωcΓη τ\ζ Χciραq>
z:).'),iπρeπε ν&, γ[νη &γωναq γι& τi1ν &μυνα τ!6 Σoβιετιx!6'E-
νcλceωq xαi γυd' τ!ν xωτd,ληι}η τt1q LξoνoLαc'.

Kανεi6 δδν τδ πρ6αεξε. oUτε oi πoλιτιxo) &νδρε6 τ!6 'Eλλci-
δoq, oiiτε oi πoλιτιxoi τδν oυμμci1ων 1ωρδν. "Επρεπε f Bφαρμoγi
ri;oδ τoδ πρoγρ17ψψατo6 νιΙ λ&βη τερd.oτεq διαoτd.oει6 γιι} νd γiνη
iν;ιληπτδ περi τiνoq Ξπρ6ιειτo'

'Αλλ& τ6τε f πριΔτη φ&oη τoδ tμφυλioυ πoλ6μoυ eT,γε &ργLoeι.
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H ΠPΩTH ΠPΑFH ToΤ Eλ{ΦΤΛΙoΤ ΠoΛEλ,ΙoΥ
(1,943-1944)

Tδ 6iνoιγμα τfr5 αιiλαiα5. "oταν xατε}'{ρΘη i 'Eλλri6, i Χ,ar-

ρα δι1ρ6θη oδ τρεiq ζδνε6 xατo1iq. oι ΓερμωνoΙ ιωτ€tαpαν τi1ν
'Αθfνα, τ!ν περιoxi1 τ!q ΘεooαλoνLιηq, τ-i1 oυνoριαx} ζιilνη πρδq
τ!ν Toυρxiα, τ!ν Kρ'iτη καi. τρLα ψεγ&}.α νηoι& τoδ Αiγαioυ' 'E-
πρ6xειτo περi τδν πλ6oν νευραλγιxδν xαi, ι*τoιιηψLνων αr1μεiων.

Mι& πλoυolω περιofi μεταξι) Boυλγαρiα6 xαl, Αiγαioυ Πελd-
^γoνq tπρ6xειτo ν& 7ρηoιμoπoιηθ! δ6 δ6λωμω: τ-}ν xατθλαβε δ

βoυλγαριxδ6 aτρωτ6q, xαi ψετd' d.πδ δ6o iτη i1 Ξιταaη αilτ-ηq τt1c,

περ toχiζ θδιπλαoι&oθη.
T!ν δπ6λoιπ-η 'Eλλciδω, i.7πειρωτιx| i) νηoιωτιx{, τ}1ν xωτL-

λαβαν τ& iτα}'m&. aτρωτει5ψατα.
Δoxιμd.αθηxε ια.i. x&τι' πoJ 6μω6 oημeiωαε τελιx& παταγΔδη

&τoτνγtα. oi iταλιxδ6 'Αρxδe Kατo1fr6 ciπευθ0νθηxαν αδ δooυ6 μι-
).oδααν τd, xoυταoβλα'1υιd., μιd, διd,λεxτoπoδ εItrε πoλλi6 λατινιxδ6
7'Lξειq (πtεoων xαi &λλoυ6 πoδ δδν τi7 μιλoδoαν) ν& δημιoυργη-
ooυν -6ταν Θd, τελεiωνε δ π6λεμoq- 3να Bλα1ιxδ Πριγx'ιπd,τo, πoδ
θi d.πoτελoδoε τ! γθφυρω μεταξδ τδν δrjo Λατiνων dδελφδν, τiq
'Ιτα}'Lαq ιωi τt1e Pουμανiα6. Πρδ6 τδ oxoπδ ωrjτδ δημιoυργ{θηxε
f ιιPωμαιx! Λεγεci.lνυ, \ 6πoLατρoιιLoΘηιε μδ τδν <<aτρωτ6 τηql.ι

zιi' po\Θηoε τi6 iταλιxiq dρxδq oτ} διoixηo1 τi1q Θεaoα7,Lαq'
'H ταιτυ>Φ ι&Θe ιαταιτητoδ fiταν o0μφωνη πρδ6 τ} νoo-

τρoπLα τoυ. oi ναζi, d'διctφoρoι dπLναντι oτ}ν xωθημεριν! ζωi1, fi-
:ην ιωλd' δργωνωμθνoι, xαΙ φoβερ& αι)ατηρoi dπLνωντι oδ x&θε d.ν-

;|δ-ραη, θνεργδ }) θνδε1oμ6νη . oL φαai'oτεq, bπερ6πτεq, 3πεδiδoν-
τo αδ πoλλδq φθηνδ6 θνoxλl.7oει6 xαi x&πoτε tδει1ναν xd,πoιo Ξνδια-
ο6ρoν γιd, τ!ν τr5xη τoδ πληθυoμoi. oi BoJλγαρoι -ιαi }1 Pωμαi-
z-i Λεγεδν- β&ναι.l,sot, fiταν oιληρoi, xωi τυραννιιoi, oδ xd,θε xiνη-
o'r' τoυq'
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'Ειτδq &'πδ τd' ιoιν& 7.α7αν-ττ1pιoτιι&' x&.Θεxωταιτητoδ, ε11αν

!να'ν xoινδ giδιzδ αxoπ6, oτδν δπoio &τLβ}'επαν μδ τoλλ! 3πιμoν{:

τ!ν &νε,iρεoη τδν xρυμμ1νων 6πλων.
Kατ&, τi διctλυoη τoδ 'Eλληνιxοδ Στρα.τοδ, περιoα6τερα &πδ

τ& δυδ τρiτα τδν i)'αφρδν 6π).ων δiν εΖ7-αν παρα8o0v' ιαi' d,πoτελοδ_

oαν αoβωρδ 3νδ:16μενo ziνδυνo. Tδ τρ6β).ημω ωilτδ &τηo7-67'τ1o:'

τρδ παντδq τi' iτα")''ιι&' aτρα-τεilψα.':α,γ'.q.1i. Ξzziνα φρoυρoδoαν τi6

δρooειρδ6 τi1q 'ΙlτeLρclυ, &πδ :i"q δτoT'zq εΙ7αν τeρ&osι oi &νδρε6

τoδ d,λβανιxoδ μeτιbτoυ γι& νi Lτ'.ot?L')oυν oτi6 3oτiεq τιυν.

λ{6λι6 ! xατ&π}eηξ"η ιαi \ πυιρi'α.:δν πρι|τιυν f μερδν π6ρα-

oε, ! μεγctλη ψi'ζα" τoi πληθυoμoδ &.ιs7,'}"i'Q',"." μδ τiν 8πιβicυoτj

τη5. T& πρoi6ντα ψι}'q L^ρια:αλe}':ιμμ1νη6 γ!q Ξπρeπε νd αυγxoμι_

oθoδν, δεxiδε6 1ιλιd.δ-ε6 απιτιδν 
-ιατΞσΞ?α.iJφ6νων 

i') αoβαρ& πλη_

γ6ντων- €πρεπe ν&, γiνoυν ιατ oιι"i1,s υψα, ι&Θε λ'o^γ:r1q πρoετotμcισια
{'πρeπεν&, γiνη .1ι& ν&. dντιμετωτιαθ! 3ναq πo)'δ δυoxoλo6 y-ειiιι\ναq.

Στ&, βoυν&, \ ιαπ&oτα-cτ1d,νηγγ4λλετo τoλδ τιδ δ,ioxoλη, παρ&

τiν xλειoτi oiιoνoψLα πoδ iτιzρατoδo" irci ια\πα9&. τ}ν &πiατου-
τη}'ιτ6τητω τδν δρεινδν π)'η0υoμδν. 'Ειτδq πoλ}'δ.lν &λ)'ων πρoΙ-

6ντων, &πδ τi6 πεδιd.δεq πρoμηθε6oνταν τδ ι|,,ωμi, τδ )'*δι xαi τδ
&λd,τι, xωi &φ' δνδ6 i iπιzoω.,ωνiα με τi.6 τεδιd,δεq fiταν δ,5oxoλη,

d'φ' δτ1ρoυ xαi. ξιei &x6pιη τd. niu"o onξν'.ζαν'
' o πληθυ oμδ q !τ p ετe ν d' tπ'"ζ{ισ4.' Ητ α.ν i, ιι-ι ρi.α &ταa76)'ηar1,

γι& ν& μ!'l πoδμε h ψ6"η.
Στi1ν 'Αθl'iνα \ ιατ&'oταaηfiταν d,λi'ιιΔτιr-η. Πλ!θo6 d.νθρcδπων

ixινεΤτo oδ &λλα πεδiα.
'o Στρατηγδ6 Tooλd,zoγλoυ -πoδ δπ6γρα'!e τ'i1ν &ναιωL}1

oτ!ν "ΙΙπειρo- eΤ7.e oa"ηψωτLcecια.τoγιx^i1Kυβ6ρνηoη, πor5 δδν EΖ-

7ε κανLνα λαΙxδ jρeιoμα'

'Aντιθθτω6, νLo'' &"ζιωψα.τυy-rιL, oi' δπct'λληλoι τoδ 'Υπoυργεloυ
'Eξωτεριxδν, πoδ 6λoι 

-τ;)'_i1ν 
δνδq- eΤ1.αν &.ρν"r,Θi ν& δπηρετη-

ooυ.l, xαi, πλEioτoι d.}'}'oι dι6ψη, πρooπαθoδoων &πδ νηoi αδ νηoi,

ν&. διαo7iooυν τδ AiγωΤo fΙL'l'α.γoq ιa.L, ψtaιρ ToυριLαq, ν&, μετα-
βoδν oτ!ν ΑΙγυπτo. "Eφευγαν oυ7-ν&., jφθαναν aπανLωq.

Γι' α,3τ6, :τoλλoi &ρaιζαν ν& δργανι3νoνται γι& νd, &ντιoταθoδν

oτδ θoωτεριx6.
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oi μυoτιxδ6 δργανc5oει6 δπ!ρξαν πoλυ&ριθμε6. Πo)rλδq δδν

ε7xαν ooβαρ&, μ6oα δρd,oεω6, μεριxδ6 δδν ε71αν x&ν ooβαρd πρo-

γ9αψψατα. "Αλλε6, θετιx6τερεq xαΙ ρεαλιoτιxθ6, πoδ δι6θεταν xd-
πoτε ξνα ατρατιωτιxδ d.oιlρματo, oυγx6ντρωναν λiγoυ6 d.νθριiπoυ6
ιαi xωΘ6ριζαν διαφ6ρoυ6 xωθεμι& αxoπo06: τi1 διενθργεια πρo-
παγdνδα6, τ!ν δργ&νωoη dπoδρd,oεων πρδq τi1ν A'lγυπρo xαΙ μετα-
δ6oεων oτρατιωτιxδν πληρoφoριδν, τ!ν &ναxo$φιαη τδν τcαo16ν-

oυμμα1ιx!6 d,πoβd,oεωq, πor) τ6τε πρoεβλ6πετo πρoαεxf6. Mερι-
ιξe &τδ τi6 δργανcboει6 αiτδ6 ((lπωqπ.a. f α'Αλixηυ, δ α"0μηρo6υ,
δ αK6δρo6υ x.&') oημε[ωoαν τ& 3π6μενα iτη ψeγα}'εqθπιτυ1iεq oτδν

τ oψ6α τi1e ιατ αaιoτetαq. Χ&ρ ιq oδ πλη ρoφoρ Lεq τ oν q xατε βυθ [oθη -
oαν μεγoiλα ψεταγωγιιd' τoδ θ1θρoδ, ιαia&ριq oτi;ντoλμηρ! δρcioη

μελδν τoυ6 dγιναν oημαντιχd σαμπoτd,ζ, πoδ τιμωρ{1θηxαν μδ
πoλλδ6 ΞιτελLoεuq.

'Eπρ6xειτo γι& μι& ειiρεiα πατριωτιr{ xLνηaη μδπoλλαπλoJq
cιoπo{q. "0λε6 oi τ&ξει6 τoδ πληθυoμoδ τδν 'Aθηνδν xαi μερι-
xδν &λλων μεγ&λων π6λεων Ξλαβαν μ6ρo6, βoηθoJμονε6 &πδ &ρ-

xετor56 d,ξιωματιxoδ6 xαi dπδ 6λo τδν xλ!ρo, tπιxεφαλ!6 τoδ δπoioυ

βριox6ταν δ'Aρxιεπiαιoπo6'Αθηνδν Δαμαoxην66.
Kαμι& &πδ τie δργωνι6oει6 δδν &ντιμετιΔπιoε ιατ' &ρxιΙ6 τi;

δημιoυργiα &νταρτιxδν δμd.δων, &ν xαi -6πωq Ξι πεLραq γvωρiζει
δ γρdφων- τδ θ6μω oυxν& αυνεζητl1θη.'ΤπελoγLζετo 6τι. τd' &πo-

τeΤ€aψατα δδν θιΙ &ντυoτ&Θψιζων τd &ντLπoινα πoδ θd, δφloτατo δ

πληθυαμδ6 τ!q δπω[Θρoυ, 6 δπoioq iiδη δπ6φερε πoλ6.

Kαμιd δργd,νωoη δδν tπεδiωξε ΞτLoηq ν&, δημιoυργ{oη εδρεiα

πoλιτιx! i) oτρατιωτιxi xiνηoη δπδ ξνιαiω zεντριxi διo[xηη. 'Αλ-
λωoτε, δ πoλιτιxδ6 ι6aψoq, δ δπoΤo6 διθθετε &νδρε6 dξioυ6 ν& τδ

xd,μoυν, δδν &ν4πτυoαε xωμι&. δραoτηρι6τητα πρδq τ!ν xατεr5θυνoη

α$τi1. Mετ& d,πδ πθντs dτη διxτατoρiαq, δ πoλιτιxδ6 x6oμo6 fiταν
διεαπαρμ6νo6, d,πoξενωμθνo6 &πδ τδ περιβ&λλoν xαi, πoλδ πρooxoλ-
λημθνo6 oτδ πα,ρελΘ6ν. Πoλλ& &πδ τ& μ6λη τoυ !ταν &πoρρoφη-

μ6νω dπδ τi6 μυoτιxδ6 &ντυoταoιαιξ6 δργαν<i:oειq, xα| περιoo6τερα

dx6μη f'7o1oλoδντo μδ θθμα δευτερεδoν τi6 ιρLoιψεq θxεTνε6 δρε6:

τi1ν &πoι{ρυξη 
"its 

Συνταγματιx!6 Bαoιλεiαq xαi τ{ν θπιoτρoφi



102 ((ΦΩ'ι'ΙA KAΙ TΣF]KOΤP] lll

γνι|ριζο ιαi, δδν ΞΓp}'c'πε 1.'τι ψl.'νoν Ξνα Ι(6μμα ο77ε μεθoδιxil &ρtr-Loeι

Lργαo|α ψαιρdq πνoiζ: τδ K.K.E.
A'iτδ fiταν τδ μ6νo πo,) εΤ7'ε ψεγdιλ'ηπεiρα oυνcυμoτιx'r1q Ξργα-

oLαc,''ΕξdL}\λoυ, μδ iγεoiι πoδ δδν iτiθ:τo πoτδ δπδ &'ψφιrτβ!τηoη,

μπoρoδoε xαλ''-lι-Eρα ν&. πρooαρμoo0! oτiq ν6εq oυνθixε6. T6λoq,
αδτ! f fiγεo'υι εΤ1ε &νανειυΘ! xαi, δι1θετε πλ1oν &νδρεq &ξιoλ6γoυ9,
8πο:,qτ.γ. τδν ''\νδρ6α Tζ'fi1ια,ν6o δυνrμιxδ διxηγ6ρo, i) τδν ΓιιΔργη
Σιd'ντo' τδν &πoxαλoιiμενo ιιΓ6ρoll, i.νθριυπo ι6ριμo, μ:τοημ1νo, &λ-
}'& θαρριλ1o xαi δπiμoνo.

'o τελeυταioq $τt1ρξε δ xυριoq πυ'ρ&γ<,ιν τ7'q &νανε,ι5aεcυ6τoδ

K6μματoq xαi Εταιξε 8π), πολλcΙ γρ6νια ρlι}'o cηψαν ,-,'x6. 'λξLζει γι'
αι]τδ νd. δoθoδν iδδ μεριx& β,.oτ?q"φm4' Ξo1.) στoL/'eτα. ΓεννdΘηz'ε
oτ}ν Kαρδiτoα τδ 1890. 'Εργdιτηq &πδ fλιxiαq 13 -τδν, σa?ατLι:)_

τηζ 
'4αi. 

dρ16ι-ερι λοy-Lαq &πδ τδ 1910 tωe τδ 1920, bπiιΡξe €να &-

πδ τd. πρδτα μ6λη τoδ Κ6ψψατoq, cτoil 'c ιlι}.τoνq τoi δπoLoυ ιιτ€_
λαβe μδ Ξπυτν7Lα πoλλδq xαLρυeq θdαει_c. lii-1z. c'i')'τ1φ0i δυo φoρ66,
δδν εΤ1ε xαψφ1i,, i τ:λευταiα τoυ &τ6δρ:ιo'r1 eΖ7'e γLνει' τδν Σεπτ1μ-

βριo τoδ 194L, xατ& τi1 μεταφoρd τoυ &πδ ι,L-'.λ φι'i.el-ι^i1 oΣ 4\'i:η.

ΕΤγe ιil'd" oφυρη)'ατηΘ! ατδ &μ6νι τi,q oι.}"r1v},q δρd.α:ωq. Tδ 1941,

μ6λι6 dφθαoε oτi1ν 'Aθdνα, &.oy-o}.t1Θ'ηιe &iιLoωqμδ τiν δρ^γ&νωo'η

τoδ K6μματoq, τδ δπoio &vγ6τeρα τδν L',-Lv'aΞ-z Γaνιxδ Γρα.1ι1ιατLα.

τfr6 Kεντριxi6 'Eπιτρoτi1e. Κατ' oboLα-ν δτiρξ: δ '_\ρ7_ηγδq τοδ
K.K.E. δq τi]ν θπιoτρoφ! τoi Ζα7"αρυιδη ατ_|ν 'E7'i'd-δα, τδ 191+5.

'Υπδ τiν fiγε,:Lα τoυ, i Kεντρ υι:i1'Επι'τρoτ'{, o'lνοδ-ριdζoνταqΞν
δλoμελεiφ -'0γδ6η'oλoμ6λεια πρors''r1ρiιo,;ε Θα'liιι,;''υ- τδ K6μμα
oτi6 oυνθlzεq τ"ηq tπo1-71c,. Χιυρi,6 ν& &ρνηθi τΙ.q pαc'"ι'€q τo'l &ρ7.Σq

xαi τδν τελιxδ cιolτ6, δηλαδ.h τiγ ιατ&λη,J1"η τ},q LioυoLαq-α?lτδ
aαφtιq xαθoριζ6ταν- τδ K6μμα θ& &γιυνιζ6ταν τ6ρα μ6νo γι&, τη
δημιoυργiω 3νδ6 ειiρυτ6ρoυ μετci.lπoυ iθν ιx!e dπeλευθε ρ ιΙl oοιυq' Κd.θε

ψνεLα Ξπαναaτ&oeωq iργατδν xαi &γρoτδν θ& dτεφε'iγeτo' 'Η iνερ-

γδq δρdoη Ετρεπε ν& περιoριoθ! oτ|ν iπιβicυoη τoδ "EΘνoυ6 δι'
6λων τδν μ4oιυν, oυμπεριλαμβανoμθνoυ xαi τoδ πoλ6μoυ. 'o μoρ-
ξιoμδ6 xαi δ λενινιoμδq πρooωρινδq jπρεπε ν& ληoμονηθoδν, xαi,

&ν ρi1νoνταν oυνθ!ματα γι& ν& πoλεμηθoδν xαi νd, δπoνoμευθoδν
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oi θπιxiνδυνoι &oτot (π.1' αoi dφεδρoι lxαψoιν τδν π6λεμo τ!6 'Aλ-
pανLαq, o[, μ6νιμoι &ξtωψατιxoi !ταν oτ& γραφεΤαυ), xατεβd,λλετo
oυγ1ρ6νω6 ιαL, πρδ τιντ6q, πρooπd.θεια oυνεργαolαq jντδ6 πλαι-
oloυ αΞθνιxoδll μδ δλoυ6 ατoJg xαλoδq τατριδτεqυ. 'H γραμμi.2
fiταν ει)φυ!6 ιαi xατ&ιληλη γιι} τδ xλiμα πoδ θπιxρατoδoε τ-)1ν

Ξπoxi7 Ξxεiνη.'Απ1μενe ν& θφαρμooθfr.
'H Kεντριx! 'Eπιτρoπ! τoδ K.K.E. δδν d1αoε xαθ6λoυ xαιρ6.
"Aρ1ιoε μδ μι& &ναδιoργctνωη oδ δλη τη Χι1ρα τδν μυoτιxδν

πυρfνων, πoδ δ xαθ6ναq εT.γε τρLα i) π6ντε μ1λη. Kατ6πιν iδρυoε
8να oυνδιxαλιoτιxδ iνωμ6νo μ4τωπo, πo,) τδ διη0θυνε μι& τριμελi1e
'Eπιτρoπi1, ! δπo[α περιελdμβανε μ6νo 8να ciντιπρ6oωπo τoδ K.K'E.
'Aλλ& δ d,ντιπρ6oωπoq αδτδ6 fiταν δ Θ6og, πεπειρ α.ψiνoq oτδν τo_

ψtα αilτ6, πρcilην βoυλευτ{q. Mδ ην iδι6τητα αιiτiν εΖ1ε διαxριθ!
γι& η ψαaητιι6τητd. τoυ. Kυριαρ1oιlμενo &πδ {ν πρocωπικ6τητα
τoδ Θ6oυ, τδ 'Eργατιxδ Mθτωπo ixαψε γρi"'1γoρα αio0ητi1 τ!ν πα-
ρoυo|α τoυ.

'Τπεoτ{ριξε ι&Θe πατρtωτιxi1 ixδ{λωoη πoδ γιν6ταν &'ντLΘeτα
πρδ6 τiq θντoλδq τo8 ιαταxτητoδ. "Eπαιρνε πρωτoβoυλLεqyρ+)o|,-

με6 ατδ πρoλeταριd.τo. 'Αντετc{.1θη φανερd. ατ!ν πρcilττ1 pLαη &πo-
oτoλ| 'Eλλl'7νων θργατδν o{ Γερμανiα.

Γιν6ταν πoλυ xαλi1 ΕργαaLα. Tδ K6μμα δημιoυργoδoε aυψτd.-
Θειεq, &τoιτoδoε x0ρoq. "Eπαιρνε diλλo 1ρδμα. oi πιoτoΙ πρoχω-

ρoδoαν' Πρo1ωρcbντα6, i1xoλoυθoδντo d.πδ &λλoυ6, πoδ γiνoνταν δ-
παδoi, γιατi, oΣ &νδρε6 πoδ ζητoδν Ενα &γc5να γι& ν&, d,ναxoυφiαoυν

Φν ιατqτuεoμ6νη ι.pυ1{1 τoυq γiνoνται o6ντρoφoι.
'Eπωφeλo6μενo dπδ αδτ|ν τ!ν xωτ&,sτα,sη τδν πραγμd,τιυν

ιαi' dπδ τi1ν &δρ&νεια τδν d.λλων Koμμd'των, τδ K.K.E. δημιo6ρ-

γηoε xαi &λλoυ εiδoυ6 δμciδεq, πoJ dπαιρναν τ|ν iδια μoρφ} μθ τδ
'Eργατιxδ M6τωπo.

'Η oημαντιx6τερη &πδ τiq δμdδε6 αδτδq δπ!ρξε ixεiνη πoδ
dxαμε τδν πρδτo'Ανταρτoπ6λεμo ( 1 943 _ 1 9 44) xαi iην Ξτ αν &.o τ α"oη

τoδ Δεxeμβρioυ τoδ 1944, ιαi. "i1 6τotα $π!ρξε δ πυρ}ν τoδ Συμμo-
ριτoπoλ4μoυ τoδ 1946-t949' Πρ6ιειται γι& τδ ιι'Eθνιxδ '-ι\πελου-
θερωτιxδ M4τωπoυ, γνωoτδ δq EΛλ{, xαΙ γι& τδν Στρατ6 τoυ'
τδν α'Eθνιxδ ΛαΙxδ 'Απελευθερωτιxδ Στρατ6υ, γνωατδ δq EΛΑΣ.
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''Α6 τονιoθ!' Ξπειδ! αιjτδ xατ4λαβε τ! θ6oη θπι1ειρ{ματo6 πoδ θν-

τυπωσιαζε o{ν dρ1i'1, 6τ'. oτd. &gμxd. αι]τ& τδ αEυ d.ντιπρoo<J:-

πευε τ} λ6ξη'Eθνιx6, τδ αAll 'η τiξη 'Απελευθερωτυκ6,-6ρoυξi-
νoι πρδ6 τδν μαρξιoμδ xαi πρδq τδν λενινιoμ6, δρoι xαθαρ& πατPL-
ωτιxoΙ-&oτιxoi.

Tδ EANI iδρ6θηxε &πδ τδ K.K.E. τδν'Ιo,jνιo τoδ 1941 oδ

oυνεργαoiα μδ δ$o μιxρd, αooιαλυoτυι&' ι6ψψατα πoJ ! λαix! βdoη
τoυq flταν τραxτιxδq &ν'3ταριτη. 'Αλλd, τ& δυo αι]τ& ι6ψψατα
d,ποτθλεααν τ|ν πρoθ-ξxη τi1ν πρooριζoμ1νη ν& διioη oτδ λ'Ι6τωπo

μιd, tμφctνιoη ooβαρ{, ξνια.Lα ιαi. πατριοιτιιi1' Kαi. αδτδ tπετνγy.&-

νετo iδiοl6 θπειδ! τ& δυo αδτ&, x6μματα δδν ioτερoδντo &νθρcilπιυν

γνωoτδν xαi, ixανδν, 6πωq π'γ. δ 'Ηλiαs Toιριμδxo6. Στηριζ6-

μενo oδ μι& δραατηρiα πρoπαγ&νδ α, i1 6τoLα iiξερε πδq νri θνθoυoιd.-

ζη η νεoλαiα, xαi dφoδ εioε1ιi:ρηoε αδ πoλλoδq πυρ!νεq &ντιoτ&-
oεωq, τδ EAM γνιilριoε &πδ τ!ν dρ1}1 μεγciλη ΞπιτνxLα.

'IΙ Eνoπλη &ντioταoη. 'Aντιθ4τιυq, δ <'Eθνιxδq Λαixδq'Απελευ-
θεριυτιxδq Στρατ6q>, δ EΛAΣ, δδν Eτυ1ε xαλlq δπoδo1frq.

Θεωρητιxδq, xατd. {ν πρoxi1ρυξη τoδ EANΙ, iδρυθηχε Γη

10η 'Aπριλioυ τoδ 1942. Στην πρ&ξη' τiν jπo1} Ξιε'ιν'η Ζνe'φωνL-

αθη δπδ .η μoρφi μιxρδν θν6πλων δμctδων oδ τρεiq δρεινδ6 περιo-

7Lq, oτδν Παρναoo6, τ}iν Πiνδo, τδν "oλυμπo, 6πoυ oΣ, δρεoiβιoι
δδν dβλeπαν oUτε'ΙταλoJq o'Jτε Γερμανo6q. Aδτ6, xαi τδ γεγoνδq
6τι oi δρεoiβιoι ζoδoαν δπδ αυνθixeq &τLΘανηq λιτ6τητo6, xαi γε-
νιxδ6 πoλδ δι}oxoλε6, δδν τoδq θπ6τρεπε νd, &ντιληφθoδν τ|ν &νd.γιη

δνδq θν6πλoυ &γδνoq, ΞξαιτLαq τoδ δπoioυ μπoρoδσαν ν& 1d.ooυν
τ& Lλ&γιaτα πoδ δι4Θεταν.

"Eτoι, &ν τ& 6πλα βρioxoνταν ε,3xoλα, oi μα1ηταi, θπεoτρατειi-
oντo πoλδ διioxoλα, τ6oo μ&λλoν πoδ f περιπ6τεια τoδ &γδνo6,

ΞF.αLρετo oτoι1εio 8λξεωq γι,Ι η νεoλαiα, δδν δπ!ρ1ε xαθ6λoυ Ξxεi-

νη τ! oτιγμd. oi διαταγθ1 τoδ K6ντρoυ !ταν α0oτηρ66. "Eπρεπε
νιΙ γiνη ixπαiδευoη, νιi θπιβληθ! πειΘαργLα' xαi ν& μ! γiνη xαμι&
ΞπuγεLρηoη πρΙν &,ναπτυ1θ! θπαρxlq δ6ναμη, ι16oτε νd &πoφευ1θoδν

&ντLπoινα πoδ θιΙ πρoχαλoδσαν τ}1ν E1θρ6τητα τoδ πληθυoμoδ. 'H
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oπiθα λoιπδν xαi ! αlγλη τoδ riγδνoq Ξλειπαν. Γι& τoδg λ6γoυq αri-
τoυ6 τδ φθιν6πιυρo τoij L942, δ πρδτoq τoμε'56, τ!e Po6μεληc (Πηρ_
να.ao6q)' δδν δι6θετs παρd 300 περiπoυ &νδρεq, xαΣ oi &),λοι δ6o &πδ

t00 tωe 150 &νδρε6 6 xαΘtναq' Ti διoixηoη αιiτδν τδν δμd,δων

τ!ν εΖ1αν τριμελεi6 'Eπιτρoπ46, $τε'5θυνεq oτiq 'ΑνιΔτερεq 'Eπι-
τρoπδq τδν d.ντιατoi1ιυν τoμ6ων αδτoΙ oi τeλευταiοι !ταν δπειiθυνoι
&'πLναντι τie Kεντριxlq 'Eπιτρoπiq, πoδ εΤ7ε τi1ν Ξδρα τηq oτ!ν
'Αθ{να.

Στi6 τριμελεi6 αriτδ6 διoιxl'7αειg 8να μ6λoq !ταν &ρμ6διo γι&
τiq oτρωτtοιτιιLq Ξπιγειρ''ηoeιq, {να. &λλo μθλo6 γιd. τ& πoλιτιxd, θ6-

ψατα, €να τρiτo, ιιδ Καπετ&νuoqll, !ταν Ξπιφoρτιαμ6νoq μδ τδν dνε_

φoδιαoμδ xαi τδν oυντoνιoμδ δλη6 τ!q δραoτηρι6τητoq τv1g ψoν&.-
δo6 τoυ.'o Kαπετd.νιoq\ταν oυν!Θιυg τδ ioxυρ6τερo μ6λo6 τi1c'τρι-

μελοδ6 'Eπιτρoπ!q xαi ατξ θ1oη αιiτ! Ξτoπoθετoδντo oi. i.ιαν6τε_

ρoι. Συνl,θωq,6 Καπετ&νιοq iπ6βαλλε d θ4λησi τoυ 3πi τδν δ,jo

&λλων μελδν τ!6 'Eπιτρoπ!q.
'Η πειθαρ1iα !ταν αrioτηρf' ! oτρατιωτιx'} θxπα|δευoη γιν6-

ταν xαθημερινδ6, τd. ψα1'fiψατα ΞπLcsηq. Δδν γιν6ταν λ6γoq περi

μαρξιoμoδ' περΙ Ξπαναoτd.oειυq τoδ πρoλεταριd.τoυ, περi τδν &θλιo-
τ{1των τoδ iμπεριαλιαμoδ, oυμμd.xoυ &ι6ψη τ},c, Σoβιετιxi6'Eνιi-
αεωq. Φαiνεται, &λλιοοτε, oτι τi1ν θπo1! ixεiνη δδν δπ!ρxε xαμιd.
iπαφ| μδ τoυ6 Σoβιετιxoιiq. λΙ6νo f 8πιρρo{ τoυζ +)ταν παροδoα.
Γιατi &ν τδ EΑNΙ, 6πωq ιαi. δ EΛAΣ, eΙ7-αν τd θξωτeριx& γνωρi_
σψατα. δνδ6 iθνιxoδ oυναoπιoμoδ μδ oooιαλιoτιxLq τ&"rlειq, xαi, &ν

περιελd,μβαναν xαΙ μ} xoμμουνιoτd,q' oτ!ν τρ&ξη }|'tγ x-oντo πλiρΟ)ζ
&πδ τoδ6 xoμμoυνιoτd.6.

'o Kρiατoφερ λΙ. Γoυντxdoυζ -δ δπoΤoq θd μνημoνευθ! xατ'
θπανciληQιν oτδ μ6λλoν- &.ναφt.ρeι δτι o[, πρδτoι Bρετανoi &ξιιυμα_
τιxoi πoδ !λΘαν oδ 3παφ! β τi6 δμd.δεq τie Poιiμεληq, τ:r1q Θεo-
aα}'Lαq xαi τvic, \Ιαxεδoνiαq, δδν oυν!ντηοαν oτlq τριμελεiq 'Eπι-
τρoπδq παρ& μ6νo μ6λη τoδ K.K.E. ΕΙ7-αν (lλoι,.{;ευδωνυμα. NΙερι_
xoi -δ λ'Ιctρxoq Bαφοιdδηe , μeταξδ &λλιυν δπiρξαν o[ μεγd.λoι
dρ1ηγoi τoδ'Ανταρτoπoλ6μoυ τoδ 1946-1949. "Aγγλoq &ξιω1ιατι-
xδg δ δπoΤoq &τeoτ&}'η oτiq &ρ7δq τoδ 1943 oτi1ν 'Αθ{να, γι& νd,

oνναντ\oη tξι &ντmρooιilπoυq τ!q Kεντριx!q 'Eπιτρoπie τoδ EΑNΙ,
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δδν oυναντj1θηxε παρ& μδ δ6o τ?6σωπα'1 τδν Σιd,ντo xαi τδν
Tζηψo, πoδ xαi oi δ0o frταν πρoocυτuκ6τητeq τoδ K.K.E' ,,Eνα

&λλo 1αραxτηριaτιx6, xoινδ oδ 6λoυ6 τoJ6 iπ6τεq τoδ EΑM /EΛAΣ, πoJ oυν{ντη oαν τ6τε oi Bρετανoi &ξιωψατιxoi, εΤναι 6τι
6λoι ciρνj'7θηxαν δτι frταν xoμμoυνιoταi.

'Τπfrρ1ε δμιυq μιd, ΞξαLρεo"η,3xτδ6 ciπδ τδν ΓιιΔργη Σt&ντo,
πoJ xαi αriτδq δδν τδ &ρν{1θηxε πoτ€,''Ετρ6xειτo γιd, 8να ν6o γεω-
τ6νo, ιαταγ6μενo d.πδ cην περιo7! τoδ Παρνααooδ, δραoτηρι6τατo
oτ6λε1oq τ:i1q παλαισ4 Ξπoγi1q, xα), αδηλωoiα)) 1qff 1939: τδν Θα-
νci'oη Kλciρα' 'o Θανcioηe Kλotραq oιjδ1πoτε &τtxρν'J1ε 6τυ \ταν xαi.
παρ6μενε xoμμoυνιoQq Ξxπeτoι.Θ"L1oεω6. Παρ& τi,6 δριoμ6νε6 dμ-
φιop'ητ"fioειq τi1q''λιραq'Αριoτερ&.q, φαLνεται β1βαιo 6τι αι'lτδq
πρδτo6 δημιo6ργηoε μι& δμciδα oτ!ν περιo1i1 τoυ xαl βγ!xε oτδ

βoυν6, {δη &πδ τδν Φεβρoυctριo τoi !'942. Tδ ,.pευδιΔνυμ6 τoυ, πoU

μ6νo μδ αδτδ fiταν γνωoτ6q, !ταν "Αρηq Bελoυxιιiτη€.
"oταν τδ EΑλ{ &ν{γγειλε Q δημιoυργiα τoδ ΛαΙxoδ Στρα-

τoδ, f δμdδα τoδ "Aρη δπ!ρξε δ πυρ!ν τoδ πριbτoυ τoμ6ωq (Poυ-
μελη-Παρνααoδq) xαi δ lδιoq ιατL}'αpe ατi1ν τριμελ! 'Eπιτρoπ! τ!
Θ6oη τoδ &ρμoδ[oυ γι& τi6 oτρατιωτιxδq Lπι^1ειρi1oει.q' 'H πρooω-
τιι6τηq τoυ 6μωq τδν ixαψε τP"hτo?α τδν μ6νo &ρxηγδ τoδ τo-
μ6ω6. "Αλλωoτe, α'.)τδq εtναι Ξxεiνoq πo,j, iξ iδiα6 πρωτoβoυλiα6,
ια'τd.. τ&. τ6λη τoδ 1942, &να']le τ| φλ6γα τo'5 x'ρειαζ6ταν oτδν
EΛΑΣ γιd ν& δξελι1θ!.

Στ!ν πρooωτιx6τητ& τoυ xαl, oτδ γεγoνδ6 τoδ Noεμβρioυ Θ&

θπαν1λθoυμε oδ λ[γo, γιατi. Ξτιβdι},λεται ν& &ναφερΘ}1 πρoηγoυμ4-
νcο6 δτι θν τQ μεταξJ εΖ1αν o1ηματιαΘ! xαi &λλεq Bνoπλεq δμdδεq.

Mι& dπδ αiιτθq, }'1 cηψαντιι6τεοη, δημιoυργ{θηxε λiγo μετd
τδν EΛΑΣ xαi Επαιξε μ61ρι τ6λoυq 8ναν &πδ τoδ6 πρδτoυ6 ρ6-
λoυq.

Στiq dρ1δq 'Ιoυν|oυ τot !.942 6 dτ6,sτρατoq Συντωγψατd.ργηq
Nαπoλ6ων ΖLρpαq, tνθαρρυν6μενoq &πδ "Aγγλoυq πρ&ιτoρeq, εΙaε
dναaωρ}'1aeι dπδ Qν'Αθ{να xαi' εTx-επdει oτ}ν "Ηπειρo, τδν τ6πo
τi1q xαταγωγlq τoυ. Θεωρητιxδq , Ξξηρτ&.τo dπδ τδ oυμβo0λιo μι&q
δργανιioεω1 τδν 'Αθηνδν, γνωoτlq &πδ τ& &ργιxdι τηζ δζ ι]ΔEΣ.
'Ω6 πρδq 6,τι &φoρoδoε τ!ν "Hπειρo 6μω6, 1ρων τρr*γψατι δ μ6-
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νoζ χαι &νeξ&.ρτητoq &ρxηγδq τ7c, y.Lν+)σε(,)c'. ΕTγε ιιβγfr oτδ βoυνδll
ιαi, ψLoα oδxρoνιxδ διd,oτημα μιxρ6τερo τδν τριδν μηνδν, εi7.:
ay'"ηψατLaει μιd δ$ναμη 200-250 &νταρτδν, &'ριετd. xαλ& δτi'ι_
oμ6νων xαi πoλJ xαλd. oτελε7ωμ6νων &πδ dξιωματιxoJq μoνiuoυq
xαi dφ1δρoυ6, δημoxρατιxQν τd.oεων. 'Ετρ6ιeιτo γιd. &νθρωπo &φo_

βo, dλλ& 6trυ &r!oγo. "Hταν aαρτoπαLιτηq, γλεντζ6q, εTγε ΞιτεΘ\
oδ διd,φoρα oτρατιο:τιν.,}' yLLν{tψατα. "Hrαν &γαπητδq &νθρωπoq,
dλλd, dξω dπδ τδν τ6τo τi,c' ιαταγωγ|'1q τoυ d.ντιπρooιilπευε τδ
πνεδμα τ!6 περιπετe i.αq' Παρ' 6λα αbτ&, oδ αr]τδν πρωτioτωq dλα-

1ε δ xλ!ρoq νd' δημιoυργ-l'icη d.1 oπLθα. ιαi. τ}1ν αlγλη πoδ fiταν
d'παραLτητεq γι& ν& dναπτυ1Θ! oην 'Eλλdδα ! Ξνoπλη &ντLaταaη
ιατ& τoi.l ιαταιτητot'

'Ιδoδ τd γεγoν6τα:
M61ρι τδ φθιν6πωρo τoil 7942,oi Συμμα1oι δδν εΙ7αν xαθ6-

λoυ iνδιαφερθ! γιd τd' δλληνιx&. τρdγψατα, παρ& μ6νo γιd' νd. διoρ-

γανci-looυν δixτυo πληρoφoριδν xαi δixτυo d.πoδρd'oεωq Bρετανδν,
πoδ τor)q εΤ1αν xριlι|ει διdφoρoι iδιδτεq. 'Αilιi τδ φθιν6πωρo, θν

6ιpει τi6 oυμμα1ιx!e Ξπιθ1oεωq ατ}1 B6ρειo'Αφριx{, oi oυμμα1ιxδq
&ρxΕq τiF' λΙ6oηq'Ανατoλ!e dτεφ&oιoαν νιΙ dλθoυν oδ Ξπαφi μδ
τor)6 πρcbτoυq &ντ&ρτεq xαi ν& (ητ{1ooυν τ! oυνδρoμ{ τoυq γι* νd.

ααμπoτd,ρoυν η oιδηρoδρoμιx! γραμμ-| πoδ 8νcυνε, μ6oφ Θεoααλo-
νtιηq, τi1 Ι-ερμανiα μδ τδν Πειραι&' "Ενα 1ι!γα. μ1ρo6 τδν πρoμη_
θειδν τoδ <<"Αφρικα Kδρπ4> τoδ P6μμελ Eφθανε δι& τiq γραμμiζ
αδτ!6 xαi φoρτων6ταν oδ μεγd.λα &ερoπλd.να i) xαi oδ πλo7α πoδ
ταξiδευαν oδ νηoπoμπ6q.

Tδ πιδ ει)παθδ6 oημεEo δληs .iq oιδηρoδρoμιxie γραμμη6
βριox6ταν oτoδ6 πρ6πoδε6 τoδ Παρναoooδ, 6πoυ τρεi6 γ!φυρεq, +]

μι& μετιΙ τi1ν &λλη, γεφιiρωναν &π6τoψα, &γρuα φαρι!ιγγια. Kαi, oΣ

τρεΤ6 γ6φυρε6 θφρoυρoδντo &πδ ioxυρ& iτα},ιιd. τψi1ψατα' 'Η 'Ανω-
τr!ιτη Διotιηcη τδν Συμμci1ων o{ M4oη 'Aνατoλ! &πεφd,oιoε λoι_
πδν ν& &νατινdξη τi1 μαxρ6τερη dπδ αbτtq, Q γ6φυρα τoδ Γoργo-
πoτd,μoυ.

Mι* δμciδα Bρετανδν xαi Nεoζηλανδδν d.ξιcυματιxδν, δπδ τ}
διoixηoη τoδ Συνταγματdφγoν E. Myers,8πεαε μδ d.λεξiπτιυτo τδν
'oxτιΔβριo τo8 7942 oτ|ν περιofi τδν τριδν γεφυρδν' TιΙ μΞLη
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ηζ συνοιντi]θηχαν μδ &ντ&ρτeq τoδ EΛAΣ' 'Exεiνoι τoJq μετα-
1ειρioθηxαν xαλd, &λλ& μoλoν6τι oi Bρετανoi τδζ'i1τηoαν xαΙ μoλo-
ν6τι d,πεxd,λυιpαν τδ oxoπδ τ!6 &πooτoλ!€ τoυ6, oi ciντd,ρτεq δδν

τoJq dφεραν oδ xαμι& Ξταφ"i1 μδ oioνδ{1πoτε δπεrjθυνo τoδ τoμθωg.
'o &ρ1ηγ66 τoυζ) δ "Aρηζ, δδν βριαx6ταν πoυθενd,. Δδν iiθελε νd

dγνoi1oη τiq διαταγδ6 τδν 'Αθηνδν, xαi Exτδ6 τo6τoυ' xαi δ lδιo6
πρooωπιxδq δiν Ξβλεπε μδ oυμπd'θειω τ|ν δπ6θεαη αδτi';. "Ηταν
dπηo1oλημθνoq μδ τiν θxπαiδευη xαi τ}ν &νdιπτυξη τδν διμoι-

ριδν τoυ (xdθε μiα εTaε τ6τe 30 &νδρε6), δδν oυμπαθoδαε xαθ6λoυ

τoJq iμπεριαλιoτ&4, xαi δυoφoρoδoε γι& ri7ν &ν&ψειξ\τoυq oτ!ν πε-

ριoxf τoυ.
MετcΙ &πδ dναμoν| δνδq μηνδq καi ξπειτα. &τδ ψ&ταιεq &να-

eη"t1o.',q, oi Bρετανoi, βλ6πoνταq 6τι i1 LπuγεLρηαl'7 τoυq xινδι5νευε

ν& πραγματoπoιηθ! d.ργd,i) xαi νd μ'i τirη xαθ6λoυ, ζoτειλαν θπει-

γ6ντωq τδν Tαγματd?/-η C. M. Woοdhοuse oτδν ΖLρpα, δ δπoΙoq

βριaι6ταν oτ}1 δυτιxi1 πλευρd τi6 δρooειρ&e τis Π[νδoυ. Tδν oυν{ν-

τηoε μετ& ciπδ πoρεiα t5Ο xαΙ πλ1oν 1ιλιoμ1τρων oδ ατeν& δρειν&

μoνoπdτια. 'o ΖLρpαc, δ4xθηxε' ια|' ξoπεν,se πρδ6 τ'i1ν περιox! τδν
τριδν γεφυρδν, oυνoδευ6μενoζ &πδ τoJ6 xαλυτ6ρουq &νδρεq τoυ.

T6τε δ "Aρη1 &π6δειξε 6τι εΖ1ε ι.|υ1ooιiνθεαη iγ4τoυ. oΣ δια-
ταγLc, τ}le Kεντριxle 'Eπιτρoπ!e fiταν oα.φεic,xαi xατηγoρη ψατm!q,
&λλιΙ δδν θ& τi,q θxτελoδoε o{ν περiπτωoη α,)τl";. 'H 3πι1ε[ρηoη
τoδ Γoργoπoτ&μoυ, &διdφoρo &ν 3πρ6xειτo νd. Ξτιτilx-η }) δ1ι, δδν

tπρεπε ν& γiνη &πδ τoδ6 Bρετανo')q oαμπoτδρ xαi τδν EΔEΣ, γιατi,
θ& δυoφημoδoε τδ EΑλΙ/EΛAΣ oδ 6λη τ|ν'trλλciδα."Eoπευαε λoι-
πδν xαi α?lτ6q, μδ δ6ναμη μεγαλυτερη d.πδ τoδ ΖLρ8α.

Πoλδ μελd,νι χρησtμoπoι{θηxε, xαi πoλl)6 φανατιoμδ6 θπι-
oτρατε6θηxε dπδ τiq δ6o παρατd.ξειq γιd. ν}, ciλλoιωθoδν oI d.ντioτoι-

1oι dριθμoi, πρδ6 δφελoq τi1c, ψυ&ζ, i) τ!q &).ληq. Φαiνεται 6τι ψυd.

d,ντιxειμενιx} ΞιτLψηoη τδν dριθμδν ιαταλΙryeυ oδ 150 &νδρε6 γιοi
τδν Ztρβα, xαΙ 200 ξοlc' 225 γι& τδν "Αρη Bελoυ1ιιΙ:τη. "Αλλωoτε,
δ dριθμδq τδν &νταρτδν τ!q μι&.q i) τ!q &λληq μερiδoq Εγεt Ξντε-

λδ6 δευτερε6oυoα oημαoiα: ! oιiγxρoυoη μδ τ!ν iταλιxi1 φρoυρr}
διi'1ρxεoε τ6aεq lιρεc, xαi δπ!ρξε τ6oo τειoματιΔδη€, &oτε ix τδν
δoτθρων φαLνεται β6βαιo 6τι i'1 Lτιγεiρηoη δδν θd, μπoρoδαε νd
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&xθfr oδ α|toιoν τθραq &, μιd, d.πδ τiq δ0o δμriδε6 δδν εT1ε λciβει μ1-
ρoq oτδ iγ1εiρημα. 'Ανεξαρτ{1τω6 τoδ 6γxoυ τoυ6, !ταν xαi oi δ'jo
&παραLτητεc'.

oi δrjo δμciδεq πoλ1μηoαν μδ πoλδ θctρρoq, xαi oΣ ξ6νoι δoλιo-

φθoρε76 εTtrαν 6λo τδν xαιρδ πoυ 7ρειd.ζoνταν γιd. ν&' xdμoυν xαλd,
τiν Ξργαoiα τoυq'

Πρiν ξημερ6oη i125η Noεμβρ[oυ, f μεγdλη γθφυρα !πeφτe.
KαΙ δδν !τεφτε u6νo f γ6φυρα: 6),α τd' δι}ηλ& βo{θρα ττ1q ε|'-7-αν

&νατινα7-Θ-η. λΙιd &τδ τi6 xυρι6τερεq δδoδc d.νεφoδιααμoδ τoδ P6μ_
μελ aΤyε διαzoπ| xαi δδν &πειa.τεoτ&Θη πρi.., πeρd,ooυν 8ξι δβδo-

μci.δε6.

oi δυo dνoπλε6 παρατ&ξεtq εΤ1αν πo).εμ.ηoet i1 μiα ατδ τ7,ευρδ
τ\q U'λληq. "Ιfταν i πριiτη xαi ! τελe υταi'α φορ&. "Επeιτα oxoτΔ-
νoνταν ψεταξ'5 τoυq.

λ'Ιετd' &πδ !ζυ ψ7ρεq, oi Bρeτανoi τoiιC' ζ-i)τηoαν τdλ',. "i βoi-
θειd, τoυ6, .1ι& ν& dνα'τυν&ξoυν μι& &ιLη dπδ τi6 τρeΤq γLφ'lρzq, τ"\

γθφυρα τoδ 'Ααωπoδ τoταμoδ. 'Απδ δλληνιxle τλευρ&.q \ y'ρτi,sι-

ψ6τηq τ}ιc' Ξπι7-ειρ'iioεωe cpαιν(lταν dι6ψη ψεγα"7,Jτeρη, γιατi τ6τε οi
"Eλληνε6 πρo6βλεταν 6τυ ΞτLιε'.τo f oυμμα7ι:,_i1 &τ6βαcsη oτiν'Eλ-
λd,δα. 'Exτδq τo,5τoυ' oi δυνατ6τητε6 τδν d'νταρτδν fiταν ιαi. αbτ!'q

μεγαλJτερε6, γιατi 8ν τQ μεταξδ δ dριθμ66 τo.)c, ετy. α"bξ.ηΘ\, i1ταν
ια}'|lτερα δργανωμ6νοι, xυ"Σ εΙy-αν xιΣ ψeριιd. o'3γyρoνα 6πλα πoδ
τo[q εΤ.xαν τρομηΘ:'joει oi BρετανoΙ μδ ρiιpειq &}'e1-uπτc5των.

'Αλλ* α'iτ} τi1 φoρd,, oi δ,io δργανι|oειq dρνy';θηxαν τ\ βoτ)θeιιi
τoυ6. ot λ6γoι τi6 &ρν\oeωc' τoυ6 εiναι πo),δ-xαριιτηριατιxoi τfrq
ΞξελLξεοlq τ\e ιαταrsτ&'oεωq ιατ& τδ δξctμηνo πoδ εΤx-ε διαρρειioει.

'o EΛΑΣ dρνl1θηxε, θπιxαλoιiμενoq τδ γεγoνδ6 8τt ψ6λιq εΤy-ε

&νατιν&ξει μι& o{ραγγα τ!6 oιδηρoδρoψLι|i)ζ γραμμiζ xαi 6τι εT7ε
πρoν-αλLaει ατ} Bθρμα1τ τiν d'πιlλεια 300 dνδρδν. 'Hταν τΡoφα'-
νδ6 μιd. διxαιoλoγlα &.pωoιψη, γιατi oτδν π6λεμo δiν d.ρνεiται ν&
Ξxτελtoη ιανεiq μιd' θπι1εiρηαη Ξποιδi ΞξετL),εoe μι&ν di.l'λη.

"ΑMωoτε, xατ& τo,)6 "Αγγλoυ6: ιιΠρδτoν, δδν τoδ6 εi1-e ζη-
τηθi i Ξπry-ε'ιρηrτη τi1q o!ραγγoq, \ 6πoLα ε71ε διαx6,}ει τi oιδηρo-
δρoμιxi1 ΞπνxoινωrιLα 3πi τ6ooερoιe μ6νo μ6ρεq. Δε0τε ρoν, eΙγαν xd.-

μει τ!ν Lπry-eLρηoη τ!6 α'ξρα1γo6 γι& νd, διxαιoλoγηθoδν xατd τi4
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ιατητoΡLα.ζ δτι δδν πoλεμoδoαν ξναντLoν τδν δυν&μεων Kατo1iq,
&}')'&' tναντLoν τδν i.λ).ων iγ6πλιυν δμi.υ'ων &ντυaτ&-,seωq. Tρiτoν,
τ}p eΤ.'1αν x&ιιει ^γ,.)' νi θμτνε'ioo'-.lν iιτιoτooυ'rr1 ,sτ"i1 Bρε:ανιxi
Στρατιιιτυι-:i1 ',\πoατoλl.7, ιλoτε νλ μπoρoδν ν& -(ητoδν τερυoc6τecα
o'υγ1ρoνα dτ).αυ.

Α,)τ'i; !;αν h τu^ψη τδν Bο:;αγδν ιb6 πρδ6 τ.| διl-αιoλoγiα
τv1q &ρνfioeιυs τoδ EΛΑΣ.

'o ΖLρpαC', ciπδ τδ il.}'o ψLρoq, &ρν-i,θηιε' ιατ^ητoο.ηιιατιxδq,
μδ τi1 δ{λωo^η 6τυ i1γ6φυρα τoδ 'Αoωπoδ β?,πn6.αu γeοι^γρα.φιxδq
oτδ x4ντρo τδν δυνdμεων τoδ BΛΑΣ , ιιl." 6τι y-qΙ. ψ6νo τδ ν& δoxι_

μctoη νd. φΘ&cη oτ"\'l τι7ι'o7'i', o-'r,1l'αυνe α?'lτoιτoν'ια.
' Η γ6φυ ρ α τoδ' Αoιυπoδ &ν ατ tν &-1Θηιε τ "\ ν'5 xτ α τ:i1e 24ηq' Ιoιι -

νLoυ,γd'ριq oτδ θci'ρρo6 3ξι Bρετανδν, δ zυρι6τερoζ τδν δπo[ων !ταν
δ l,{εoζηλανδδ6 λo1α.1δ6 Σι6ττ.'Η αιδηρoδρ oψtτ-i1 Ξπιιouνωνιoι δtΞ_
x6πη Ξπi. τLoaερειc, μ!νεq. 'Eγ1εiρημα θ-Ξαιρε τυxd. 7ρ.!ηoιψo, θαυμα_
oτ6, παρ&τoλμo, oδ Ξνα oημοio iα1υρδq φρουρo,5μενo &πδ τδν
θ1θρ6, xαi i dνoπλo6 δλληνιx! &ντLoταo^ri }Fαν &πoi,sα. 'Απoυαiα
d,x6μη πιδ ciδιxαιoλ6γητη, &φoδ τδ τιθαν6τερo !ταν (lτυ, ΞξαυτLαq
τs,q &πoυoLα6 α,jτ!6, τδ 3γ1εiρημω Θd' &πετbτ/'ανΞ.

'ΙΙ δργανιoμ€νη xαi &δελφoxτ6νo6'Aντ(σταoη. λΙετ&. τδν Γoρ_

γoπ6ταμo, 6 Ζiρβαq dγωlε δεxτδ4 oτδγ τ6πo τ:i1e ιcιταιγωγi6 τoυ
δqιρωαq. Γω,,6ταν i ν6α δ6ξα τie 'Hτεiρoυ. Tδ θορυβδδεq παρελ-
Θ6ν τoυ doβηνε, "Eταιρνε τδ 1ρδμα τoδ ciρ1ηγoδ. Kαi {νθρωπoι
μδ xαλδ δνoμα μπoρoδoαν ν& τδν d,xoλουθ{ooυν' oI Bρετανoi τoδ
ξoτeuλαν μι& &πooτo)Q μδ &ξιωματιxo()ζ τo\')e καi.&ρtrιcαν ν& τoδ

ρLγνoυν μδ ciλεξiπτcυτ,x (lτ},α, ρoυ1ιαμδ xαi 1ρυoδ6 }'Lρεq, iiloτε xα-
θε Jνoπλo6 &νδραq τoυ νd, ταLρνη, γι&, τi,6 &ν&γιεq τv,q oixo^γενεLαq
τoυ, μι& λiρα μηνιαiωq. 'H 'oργd,νωoη τoδ Ζiρpα παρoυoiαζε τδ
μειoν4xτημα τ!q δρrioεω6 oδ μιd, πeρυo7--i1 πoδ 3νδι6φερε λιγ6τερo,
dλλ& fiτα-ν πaριoo6τερo διατεθειμ6νη ν&, oυμμoρφιilνεται τρδq τi6
8ντoλδ6 τoδ Συμμα1ιxoδ Στρωτηγε[oυ

Στδ ατρατ6πεδo τoδ EΑN,Ι / EΛΑΣ δ Γoργoπ6τα ψoq εi-xe ΞτL.
σ^ηζπΡoιd.)'ξσΞι μt&, θεαματιx} Ξξθλιξη, xαi δ"Αρη6 !ταν δ xιiριo6
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τcα'P&των τη6. Γενναio6, xαλδ6 δργανωτi.76, φ,ινατmδq oτδ !παιρo,
δδν τoδ dλειπs oUτε ! εriφυtω oi3τε ι&'τoια πωιδε|α oj3τε -xατiτ!ν &πoιp! τoυ- 8να τn,aδμα διxαιooιlνηq. "Ηταν i d,δυναμ[ω τoυ.
Γιατi,, θν δν6ματι τ!6 ιιδιx!6 τoυ διxαιooιlνηqll, oι6τωνε μδ τ! με-
γαλ,jτερη ei'rxo),|,,ι' 'Ανωφ6ρoυν, ιαi φαLνεται dxριβ!q, 6τι ξaτeι},e
ατδ 3xτελεoτιxδ d'π6cταoψα Ε,ναν d.ντrlιρτη τoυ iπειδi1 εTy'ε ι),L,!e,.
Ενα ιoτ6πo'lλo !... Α,]τδ δμω6 δδν τδν θμπ6διoε ν& εiναι \τL.ηs'
"Eνα6 'Ιταλδ q oτρατηγ6q, πoJ δδν εi7ε ιανθνα λ6γo ν& τδν oυμπαθi,
δ 'Ινφd,ντε, εΤπs τδ 1945 oτδν γρ&.φoντω τi6 oελiδε6 α$τ6q: α'Ατδ
6λoυ6 τoδ6 dρ7,ηγoυ6 τoδ EAλΙ / EΛΑΣ πoδ γνιΔριoα, xαΣ 1,νι6-
ριαα πoλλo06, μ6νoν δ "Αρηe μoδ dxαμε θντιiποloη. 'Hτα.,, δυνατ66,
o τ oγαo τ ιι6 q, εt'1ε λεπτ 6 τητ α''.

'Απδ τ6τε, x&ρη o' α,)τ6ν, τδ γ6ητρο τoδ EΛΑΣ &ν7')'Θε ιατα-
xορ0φω6, xαi ! 'Eπιτρoπ| τoδ EΑλΙ oτ!ν'Αθ{νω ciντε).ηφθη 6λη
τ\ aηψωoi.α τδν μιxρδν θν6τλων δμd.δων τoυ. Tδ KKE &ντελ{φθη
ιαix&τt &λλo: δiν dρxoδoε πλ6oν τδ K6μμανd Βλθγxη τδ EΑλΙ.
"Eπρεπe νd. ιατα"oτρι'lθoδν o7.θδια γι& τ!ν ΞπLτειlξ"r1 τoδ τελιxoδ
oxoπoδ, δηλαδ| τtie ιατα}'!!εωq τi6 Ξξoνoi.αq,z.αi ! 3φαρμoγi1
τδν o1εδiων Επρεπe νλ &νατεθfr μ6νo o;oδ6 πιoτo06. Στoυ6 &λ-
λoυ6 Ξπρεπε νd, πρooφ6ρωνται διιαιoλoγie6.

Γιd, νd. γiνη α,iτ6, τδν Δεxθμβρ ιo τoi L942 oυν!λθε oτ|ν 'Αθd-
να 8να ξxταιτo Πανελ),!νιo Συν6δριo τoδ K6μματo6. Σ0μφωνα μδ
πληρoφoρiεq &πδ ιαλ'Lq πηΙξe, oυμφωνα μδ dρευνεq μεριxδν oυγ-
γραφLων, o6μφωνα ψΕ &τooπ&"oματα δηλιboεων fγετιxδν oτελε_

1δν πoJ δημooιευθηxαν &ργ6τερω oτι}, iπ[αημα ιεLψενα τoδ K6μ_
ψατoζ1 xαi τ6λo6 βd,αει τδν 6αων Ξ:τηxoλoιiθηoαν, oi d'πoφ&.aeυq
τo6 Ξxτdιτoυ Συνεδρioυ 6ριoαν, μεταξυ &λλων, τρεiq βαoιxδ ζισ.τeν-
θ$νoει6. 'Hταν oi d,x6λoυθε6:

Πρδτoν, iτρεπε νd, μoνοπωληθi f ciντioταoη μδ τ!ν Ξξαφdινι-
oη x&Θε &}'7'ηq &νταρτιxi6 δμd,δo6. Δε6τερoν, dπρεπε x&πωq νd. θλεγ-
1θoδν oi "Eνoπλεq Δυνctμει6 πoδ εΤxαν δργανωθ! oτ!ν Α'lγυπτo &πδ
τ!ν'Eλληνιx! Bαoιλιx'| Kυβ6ρνηoη, δυνd.μει6 πo[ &ρ71ζαν ν&. γiνων-
ταt σημoζντιxLq. Τρ'ιτoν, dπρεπε ν& φθαρη τδ x6ρo6 τoδ Bαoιλ6ω6
ν-αi τt1e Kυβερν!oειΔ6 του, cboτε x&Θe &ντLθεoη πρδ6 τδ EΑNΙ / EΛΑΣ
νd μπoρ! νri δρμηνευθ! δ6 ιiντιδηψoxρατ,.ιci1 xωi, d,ντιδραoτιxd.
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oi" &τoφ&oeι6 αδτδq LτLΘηaαν oδ θφαρμoγi) μi μεγdλη iτιμ4-
λsια xωi θπιμoν{.

'Απδ τ!ν &νoι'qη δ6 τδ zαλoxαiρι τoδ 1943, πoλλδ6 μιxρδ6 &νε-

ξ&ρτητεq δμciδε6 &νταρτδν, &πoτελo6μενε6 αυ1ν& &τδ xαλοδ6 i) xωi,

φη μιoμ6νoυ q &'-υω ψατ ιxo'56, 3ξo λoθ ρ ευθηxαν. Αδτδ oυν 1 βη π ρ oτ &ν _

των oτδ ν6τo, ατ!ν Πελoπ6ννηoo,6τoυ oi iθνιxιoταi xαi.oi'pαιs')'6_

φ ρoνε6 δ6απoζαν.T& ψLτ ρ α -i1 3ξoλ6θρ ευoη- Ξ}.ωμ βd.νoντo L^γιαi' ρ ι'l q.

'o EΔEΣ 6τLoτη πo),λδ6 ΞτιΘθaειq, ε'{τε ΞναlτLoν τoυ δζ συν6_

)'oυ εiτε iναντioν dπoμoνωμ6νων μoνd.δων τoυ, &λλ& xατ6ρθωoε

πdντoτε aiτε ν&. &.ντυaταΘΙ1 aiτε νd' &πooυρθ! y_αi ν& &τoφυ^;η τ'iγι

Lξ6ντωaη.
'H EKKA tραν i1 τρLτ^η αδ δ',iναμη dνoπλη δργdνωoη d,ντι-

aτ &-,sεωq'' Ητων δη μoxρ ατιxδν τ&oεων, ια.i. 6,sτ ? ατ''clτ ιιδ q &ρ xη_

γ6q ττ1q, δ Συνταγματ&ρy-τ1c' Υω??6q,\τα.ν !να.q oτρωτu,Jιτη6 1ωρi6

φ6po xα\ trωρi6 ι|6γο. Tδ πεδlo τ!6 δρd.oειil6 τηc' Ι1των ! Pcυμελη,

τ(,πrιζy'ατατωγ!6 τoU Ψαρρoδ.'H δμdδα'SτLcτη δ'jo τ6oo ioi'υρδq

tτιΘLoειq (πριbτη φορ& τδ λΙdρτιo τοδ 1943) cΔoτε διελ$θη' &)λd

:ιατ6ρθωoε ν&, Ξπωνα-αυoταθ!.

λΙι& ci')λη Ξτ'υΘεoη, &νr7l.o^γη ιiλλιΙ πρδc U'}.}'ηιατεi'ιθυνoη, εΤ1ο

dτρ6pλ'eττεq 6ao ιαΙ' 7ρi1aιψεc, συνθπεtεζ γιd, τδν EΛAΣ.
Kατ& τ&, τ6λη τοδ t'9!2, !ναq τωγψατ&ρ7'"r1q, δ Kωατ6τoυλοq,

δργd,νωoε ατ| Δυτιx'i Θεaaα)'i"α, oτoJ6 πρ6πoδε6 τie Πiνδoυ, μι&
δμd.δα &ντιoτ&,saιlq, μιxρ! &λλ& ια)'d cτε'i'ε7ωu6νη &πδ &\tωψω-

τιxo'5q.'Η δμ&6 α?ιτ\ ι&"λεoε dπδ τiν 'Αθ!να' γιd ν&, &ναλdβη τ!ν
&.ρ7τργLα, tνα ,sννταγ1l'ατd.ρa'η, δ δπoio6 t'y,-αυρe ια}'t1c, φ"i1ψηc'' dλλ&

πo,5,λ6γω τ!q oυμμετo/-:i1ξτoυ oτδ βενιζελιxδ xLνηψωτoδ 1935,

εT'p &πoμαxρυνθ! &πδ τδ Στρ&.τευμα. '0νoμαζ6ταν Σαρdφη6.

Aιiτ66' Βνθαρρυνθει6 &πδ dπεoταλμ6νo τi6 Kυβερν!oεωq τoδ δξω-

τoριxoδ,1 dτεδ67.θη τ')1ν πρ6τααη , ιωi. lfi1γe oτ'| Θεooαλiα.
'H oixoγ6νεια τoδ γρ&-φoντoq διηυx6λυνε τδ δriαxoλo ταξiδι

τoυ) χι !τaι, Lν πλ!ρει γ.,cioει τiiq &λ'"ηΘεLαq' μ:ταδiδoνται Ξδδ oi

iδθe6 πoδ tνθτνεαν τδν Σαρ&φη 6ταν !φΘανε μεταξδ τδν &νταρτδν

1. Toδ λo1αγoδ Toιγ&ντε, πoδ riργ6τερα ozoτιλΘην-ε oτiν 'Aθ!να, 6ταν

πυρoβ6ληoε τo')q &νδρε3 τi,g L;αλ''ιt1c, 'Aαφαλεiα6 πoδ τδν ciνεz4λυι]'αν zαΙ
πfrγαν ν& τδν oυλλdβoυν.



'ι_) Συνταγματd.ρ1ηq Ψαρρ66. 'o Nαπoλ6ων Ζ€ρpαq.
'() &Qo1oc'ιαi. &φopoc, cτρατυι\:τ,Ξ. 'o !ριυιxδq z-αt γλεvτζδ6 πατριιδτηq.
(oi φωτoγραφi,εq τo6 Ζiρpα ιαi. τotr Σαραφη φdρoυν τiq δπoγραφθq των. ΙΙρo6ρ1oν-
;αι dπδ τδ πρoαωπιxδ λεrixωμα τoδ \!'oοdlrouse, oτδν δπoΤo xωi εΙy'αν &φιερω0i.)

'o Συνταγματ&ρaηc, Σαρ&φηq. 'o μελαγ1oλι'ιδc y-αi'

στol αστLy!δq δργανωτ{q.



77lι αΦΩTΙΑ Ι{AΙ TΣEΙ{ol'PΙ !υ

τoυ. '[Ιταν, τρiν d.τ' 6λα, δπδρ τoδ δξυτ6ρoυ δυνατoδ &γδ.νoq ιατd.
τoi ιωταιτ'r1τoδ. Αιiτ6, γι& ν&, ιι-υτ\θv1 ciνηλεδ6 δ ξ7-Θρ6q, dλλ& xαi,

γι& ν&, μ!ν ιωτL1'η oτ\ν &ντLoτωoη τ-| μεγαλι1τερη θ1oη δ EΛΑΣ,
πoJ δπδ τδν dλεγ1o τoδ K.K.E., xoμψατoc' d1ι iθνιxoδ, ιατα'lτoilιsε
jπιx|νδυνoq 

γυd" τ'i1 Χciρα' Πioτευε τ!},oq 6τ,., (',ταν Θd. τsλεLωνε δ

π67.εμoζ, {πρeτ.^ νd. γλlη δημo,.i,,l1φιoμ6ι .1ι& τδ καθεoτciq, μi τi;ν
ii'πiδω 6τι θd, ιατηρyetτo f Συν:αγματιx! BααιλεLα, τ"ip 6πoLα
θεω ρ oδoε &τ αρ &8 eιτη, y-ωi. 6τ υ θ & j-1xαθ ιδρ,5Eτo τd.λι .ξ Δη μoxρ ατ iα'

'Αλλ& λiγo μετd' τ.|ν &φιξ-fi τo''ι oτ-}1 Θεoααλi α, xωi iπειτα dτδ
μι& θ:ρμ! δπoδo1{'7, tl Σωρd:φ-ηq xαi.-i1 ψ'.ιρ-\ δμd,6 τoυ xυx).ιbθηxαν
&πδ πoλδ δπ4ρτερο6 δυνd,μειq τoδ E,\ΑΣ.

"oooι &νδρε6 τoυ δδν κατ6ρΘωoα-ι ν}. διαφιiγoυν i) δδν δ61θη-
καν νd. ιωταταγo$ν riμ6oω6 oτδν EΛΑΣ Ξι:ε}'LoΘηxαν. 'o Σα-ρd-

Ψ^ηs, αiχψdL)'ωτoq &πεστ&}\η πρδζ ν6τoν, oτδ Στρατη^1εΙo τoδ "Αρη,
δπoυ γι& μεριxδq hψLρ"e dμεινε φυ7.αι|.σψξν()e δπδ τωποινωτιxδq
oυνθ!xε6. Bγlxε ιiπδ τi1 φν}'αx"\ τoυ ^,,ι& νi &να'γγεb.η δτι εΤ7ε δε-

1Θ! τ}ν πρ6τα,sη πoδ τoδ eΤ1-ε ^γ'''νe'". νd. &να}'&β.r, τd' xαΘ"'ηιoντα τoi
Στρατιωτιxoδ 'Αρ1ηγoδ τoδ EΛAΣ.

ΔΣν φαtνe:αι xαθ6λoυ 8τι τδν εΤyε δδηγiαει oτ!ν dπ6φαoη 6

φ69oq, γιατΣ E1ταν γεννωio6 &νδρα6. 'H o,jν;oμη δμω6 παραμoνd τoυ

μi τ'iν δμciδω Kωoτoπo6λoυ, i1 ιυι}'ιιo.η ιαi' oi' ξxτe},6oειq τδν dν-
δρδν τoυ, τδ ταξiδι τoυ oτδ λημ6ρι τoδ "Αρη Βε7'o'l/ιdπ.ri,τδν εΖ_

y.αν φυ-Lνεται τεLoει 6τι oi rsxt!ευq τoυ εΤ7αν τoδ 7.oιπoδ ξεπεραoΘi:
!πρaτε } ν& πεθi.νη ια''eiξ} ν&, πoλεμ/; r;.r, oτi"q τ&ξειq τoδ EΛΑΣ.

Πρoτiμηαε τ! δειiτερη λυoη. Kαi jδωoε ζται oτδν EΛΑΣ
θxεiνo πoJ τoδ Ξλειπs: ξνω ιαλδ θπιτελιxδ &ξιωψατυι6,8να δνoμα
Ξxτιμιbμενo &πδ ψ5ρα μ4ρoq τoδ τακτιιoil Στρωτoδ, πρoθ{xη πoδ
δδηγoδoε oτ'i1oxL'].,η 6τι EΑNt / EΛΑΣ δδν {μαινε ιατ' dν&yιην
K.K.E.

'Η Kεντριx! 'Eπιτρoπj τδν 'Αθηνδν δδν j1ωαε τ!ν εδxωιρiα.
"Eνα6 d,πδ τoδq xαλυτθρoυe iηq δ 'Ανδρ6αq TζΔψoe, ψLλoq πεπεt-
ραμ6νo τoδ K.K.E., dφυγε γι& τδ βoυν6. Tδν λ{ctιo τoδ 1943 δ
EΛAΣ διoιxE7τo riπδτριμελ! 'Eπιτρoτr| προ'τ^ηq oευρ&.q: Σαρdιφηq-
Στρατιιυτιxδ q' A'ρ7-'rΝ6q,"Αρη6-Kαπε τ&νιoq,Tζ{μα6-Π oλιτιx.δ6'E-
πLτρoπoq'
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T& d.τoτeλ6oματα δδν &ργηααν ν& διαπιoτωθoδν. 'Eντδ6 δλi-
γιυν μηνδν, oi jνοπλε6 δμdδ:q dται,ρναν .i μoρφi δνδ6 δργανωμ6-
'lo''l oτρα.:oδ, ^i^1 ψα7ητιι6τ^11ζ τo1Jξ ηi3ξανe, o'ι &ντLπαλεq δμdδeq iξα_

'sλδ6 ciβd.oιμε6. osτε oi &ρετδ6 τδν &λλων, τυoτoπoιηψθνε6 ciπδ
τεiρα τcoλλδν θτδν, o?jτε 6oα. &νLφερων o[, iπi, τ6πoυ ξLνou &ξιωψα-
τιxoi, xd,νoυν πιoτευτδ6 α'iτδq τi,6 ιατ'ηγoρLεq.

zoντd' τL oυν6βαινε, ιαi. i1 ινρLα dπooτoΤ.'i1τoυ6 fiταν πλθoν νd, πρo-
i'αμβd'νoυν τiq dδελφoxτ6νε6 αυγxρoli oevq, xα|., &ν !ταν δυνατ6, ν&
oυμφιλιι6νoυν τiq τρεiq xυρι6τερε6 δργανcδαει6, δηλαδ! τδ BΛλΙ/
EΛΑΣ, τδν EΔEΣ xαi ci1ν EKKA.

Tδ xατ6 xωi μεριxδ6. NΙι& φoρi ψ&}'toτω -oτis 26 'Ιoυλ 6ρθωααν νd, Ξπιτ$xoυν τ!ν δπoγρωφ|
5νδ6 αυμφιΔνo
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\Ιiα ιiπδ τi6 πoλδ oυνηθιoμ6νεq τ6τe τρ67'ευρεq γ3φυρε6. 'o δδoιπ6ρoq αiν
Lα:εoν.ε'\αζε, δ &γριεμ6νoq y'eLψαρpoq i) i θυε).).α την παρ6oυρε.
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λ(iα ciπδ τf6 oπd,νιε6 γ6φυρεq &ψαξι;i'q δδoδ τδν βoυνδν τ!6 'Eλλd,δo6,6πoυ
διεξ{γετo δ ciνταρτoπ6λεμoζ τiζ Κατoat1q (Φ<υτoγραφiα Woodhouse).

"Eνα dπδ τιi πoλλ& τ;αλι& γεφι'-lρια τδν δλληνιxδν βoυνδν πoδ ε71αν γiνει
κνρLωq ιατd' τδν 17o z'α[ τδν l8o αiιΔνα.

117
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τoζι πtθανδζ γι& τ! μεγαλυτερη iξaιδιxευμ6νη δπ1ρεoiα πoυ τρoσ_
θφεραν ατoδ6 Συμμ &'y'o'ιq oi. δλληνιxδq δργανciloειq &ν:ιsτ&6665g,

γιατi &xριβδ6 πρδ τ!6 &πoβ&oεωq oτ! Σιxeλiω δ'io io1υρδ6 μερo.ρ-
1Leq τiie ΒLρψα^1τ μετεφ6ρθηααν θoτευαμ6νω6 oτ!ν'Eλλd.δα, 6πoυ
δτiρ1αν fiδη τθooερsι6. Kαi δ$o θτιπλθoν γερμανιz'δq 1ιεραρyLeq
aτδ iτα7'ιιδ μθτωπo, μπoρoδσ.ιν ν& &λλciξoυν LιaΤ τi1ν πoοE|α τδν
θπι1ειρdαεων.

'Αλλd xιiθε ν6μιαμω !1eυ ν-α.i. τ!ν &λλη δQη τoυ.
Tδ EAλ'Ι / EΛAΣ εΤ7e ιαi" ωi'πδ πυaτL,let 6τ'' τ& pveτυ'',ιxd.

oτρατε'ιγι.ατα θd. &πaλευθ6ρωναν πρoσΞlδs τλ Χciρα' Επρεπz }''oυ-

πδν ν& &τα)')'ωγ'i1 ΞγιαLρωq dπδ τoδ6 &ντιπd.λoυ6 τoυ. "Eτoι, d.-

τυ1δ6, oi &\ιωψατuxoi τiq B.Σ.A. δρμηνε$oυν τ!ν dναζωπ'5ρωαη
τi1q ΞπιΘeτιx6τητoq τδν iλωαιτδν ιατd' τδν δμd.δων τδν 3θνιxιατδν
πoδ παρετηρ{θη τ}ν Lπo7;\ ΞιεLν"η. T'|ν iδια δρμηνεiα δi.loυν xα.i, 6-
λεq oi δλληνιιΞq πηγLq, Ξxτδ6 &τδ 6,sεq εΙνα'. τ-ι'q" Aιραq 'Αριoτερ&.6.

'Αλλd, μετ& τ!ν &π6βι,:η oτ"iγ 'Ιταi'i.α-, Ξγυνε φανeρδ 6;ι !
d,τελευθ6ρωη τ!6 Χcbραq dνεβ&}'λ.ετ,l. 'Ατδ τδ &λλo μ6ρoq, oi
d.δελφooxoτωψoi εT7ων 61cJ'.7Laeι &ιρυp&, δδν εi1αν Ξτ'.τ[/-aι &πo'
φαoιoτυιd. &.πoτελθαματα, xαΙ δδν εTaαν Ξπηρe&'oεt τδ i1Θυι6, τo''ι)'&.-

χLστoν δ6 πρδ6τδν EΔEΣ xωi τ!ν EKKA. Α,iτoi. προπi,ντων ot, πα-

ρctγoντε6 θπ6τρειpαν oτ! B.Σ.A. νd. Lτιτ'51η, μετd, τ!ν dπ6βαoη oτi1ν
'Ιταλ|α' τ! oυμφωνiα τi,q26ηq 'Ιoυλiου 1943.

λ'Ιδ τ} oυμφωνiω αδτ!, oi τρεiq δρ^1ανιboει6 θτiθeντo ιiτδ τΙq

διαταγδq θνδq Loινοδ Γενιzoδ Στρα"τ'ηγaLoυ, &ν ι-αi. διατηρoδoαν με-
γ&λo βαθμδ &νεξαρτηoiαq. 'Ι{ B.Σ'Α. θ& oυμμετεi7ε o' αliτδ τδ
Στρατηγεio. "Eδρα τoυ θi !ταν f tδρα τoδ':\ρ1ηγεioυ τoδ EΛAΣ,
τδ Περτo6λι, tνα δραι6τατo μιιρδ xιυρι6, d'πoμoνωμ4νo μ1αα oδ

πυr-νd. δd,oη Ξ}'&τηq, ατi1ν δρει'.,! Δυτιx! Θεooαλ|α.
λ[ετιi τi1 oιiνα,.|,,η τ!6 oυμφωνtαq, Ξπηxd,o'5θηoε δ μl;να6 τoδ

μ6λιτoq. Δι{ρxεoε λiγo.
oi τρεiq δρ^γανc\oe'.c' -iδiωe oi δ'5o πρδτεq-}1ταν τc5ρα'7.o'1'l-

ρ 6τερε6, xαλriτερα δργανωμ6,νεq, ιαi Ξξαxr.},oυθoδoαν ν *- &ν q.πτιo -
oωνται. 'o EΛAΣ δι6θετε περiπoυ 18.Ο00 ψωy''ητ&q, δ EΔEΣ
5.000, xαθδ6 ιωi. ξναν &ριΘμδ &νδρδν πoδ i'7oxoλoδντo μδ τ!ν 3τι-

iι)'ιρ εLω ιαi. &λ)'εq δτη ρ εoiεq.' FΙ EKKA, λιγ6τερ o iox, ρ'h -1 . 000
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ψαχητα'i τερaπoυ- πλεoνεxτoδoe ιωτd' τδ 6τι εΙ1ε τ!ν xαλi'l'=?.r,
ιαi'πιδ ειiυπ6ληπτη i1γεc'ια.. 'o Kαρτ&ληq, πρcilην δπoυργ6q, ν:ιil_
τατoq ια'i' xαλλιερ1.ημθνoq, !ταν δ πoλιτιxδ6 &?χ-ητ6s, δ Ψαρρ6;.
δ aτρατιωτιιδ6 &ρxηγ66. oΣ, διoιxloει6 τδν τριδν δργανc3oεων d-z.ι-
ναν 6,τc μπoρoδααν γι& ν&, δργωνcilαoυν μιxρoJ6 d,λλd πραγμα;ι-
roδ6 oτρα,τoιi6.

'Αλλ& θν τQ μεταξδ ψεγdιλ.ω διεθν! γεγoν6ταΞτηρθαζαν ριζιzi
τLq oκL'!ειq πoλλδν &νθρcilπων xαi ψeτθτρεπαν τd, q16δια τoδ
EAλΙ / EΛAΣ γιr}. τδ &μεoo μ4λλoν'

Tδ δεr5τερo θξ&μηνo τoi 7942 !ταν ! περioδo6 τδν Ξπιτυ1ιδν
τδν Δυτιxδν Συμμci,1ων| ψdL'ιη τoδ 'Ei 'Aλαμ6ιν, πρoθλαη oτi
B6ρειo 'Aφριι!, d'π6βαoη oτδ λΙαρ6xo xαi oτδ Nταxd,ρ, μδ ιiμερι-
κανιιΙ1 oυμμετox{.

Tδ πρδτo 8ξotμηνo τoδ 1943 !ταν f τερioδo6 τδ'r θπιτυxιδν
τ!6 Σoβιετιx!6'Eνcilαεω6 ιατα'στPoφ+]τ:iιζ στrατι&6 τoδ φδν Πιi-
oυλoυ6 oτδ Στdλινγy'?αντ7 &νoιγμω τi,q των&)ιωq τoδ Λ4νινγxριντ,
Ξπιτυ1!q &ντεπLθεoη 8νωντioν τi6 &πει)'ητιx!q πρoελd,oεω6 πρδ6
τδν Kαιjxωαo, τδ εδρδ αδτδ δρμητi1ριo xατd, τoδ Περoιxoδ K6λπoυ.

' 
Λ \ ι 

'lr\ 
,'Απδ τδ &λλo μ6ρo6, ατ& 3λληνιx& πλαLaια, εt1ε θπιτευ1θi i

διεiαδυη τδν &ριoτερδν oτ&' ιυβερνητιxd' ,ττρατε'5ψατα τ!6 Αiγ0-
πτoυ. 'Απδ 6λα τcΙ τψ$1ψατα τoυ6, 8να μ6νo εΤ1ε μεiνει &λcδβητo:
δ 'Ιερδ6 Λ'6-x-oq, δ δπoΤo6 d,πετελεiτo μ6νo dπδ &ξιωμοιτιxoJ6 πoδ
πoλεμoδαων <Ι16 oτρατιδτεq, ιαΣ δ δπoio6 xατ& τ!ν πρo6λαoη τ!e
Boρεioυ 'Aφρrui1e βριαx6ταν oυνε1δ6 oτi6 πρoφυλωιLq τ,i1q ,sτ9α-
τι&6 τoδ Moντγx6μερυ. "oλω τ& &λλα τψ{1ψατα πρoχoζλoδσαν &νη-
oυaLεq. Ti1ν &νoιξη τoδ 1943,δ6o ταξιαρxleq εΤ,γων oταoι&,sει' Lπu-
τρoπδ6 νθων d.ξιωμωτιxδν εt1αν πρooωρινδ6 &ναλ&βει τ! διoiιηαi1
τoυ6. 'H oτ&oη bπiρξa ψιιρδ.q διαρxεiαq ιωi. 6γ'. Ξξαιρετιιd' δξεiα,
ιiλλ& διαx6oι oι. &ξtωψατιιoi τoδ απωλαιoδ xαθεoτδτo6υ &πεμαxρ$ν-
θηoαν xαi \ πειΘαργLα διεαωλειiθη. Πoλλoi δπoυργoi, ιαΣ ψεταξ[
αrjτδν 6 'Αντιπρ6εδρo6 τ!6 Kυβερνfoεωq Πωνωγιιbτηq Kανελλ6-
πoυλo6, &νωγιd.oΘηxαν νd παραιτηθoδν, i θθoη τoδ Bαoιλ6ω6 i-
xλoν[oθη.

'Υπδ τδ φδ6 6λων ωι]τδν τδν γεγoν6των πρLπει νd, xριθoδν oi
πρooπ&Θειεq πoι\ xωτ4βαλε δ EΛAΣ τδ πρδτo δξ&μηνo τoδ 1943
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γι&, ν& dπαλλαγfr &πδ τδ EΔEΣ xαi τ'i1ν EKKA. Δδν τδ xατ6ρθω-
oε 6μι,16, ιαi.τ6τe τδ F]Α}Ι θθληoε ν& xερδioη 7'ρ6νo. Αιiτδ θξη.1εi
π):ηρLoτeρατδν μ{να τoδ μ6λιτoq τoδ Περτoυλioυ. 'Αi'i.d τδν ΑUγoυ_
oτoιαi.τδν 'oxτιbβριo τ& o,5ννεφα πrjxνωααν xαi' ψαi-ιριaαν' xαi, δπδ
τ!ν θπiδρααη δυo dτρoβλ6πτω\) τα?ατ6ντι,lν, i1ν-αταυγLEα t-Loπαoε.

Tδν ΑUγoυoτo, &ν':ιπρ6aωπoι τoδ Γενιxoδ Στρατηγεloυ τi6
'Αντιoτd.oειυ6 d.πεγειι|νoντo dπδ €ν α πρl''x-ευρo δρεινδ ri:ρoδρ6μιo.
fΙ^|sγαιναν oτ!ν Αiγυπτo. Tδ Συμμω7υιδ Στρωττ;r,εio 

='ηc' 
λΙ6oηq

'Ανατoλi6 i|θελε ν& Ξπ'''x-ε'.ρ-bioη μι& αυνοργαoLα ψeταξδ τδν βα-
oι)ιιxδν δυνd,μεων τoδ Ξξωτεριxoδ xωi, τ7'g'Αντrcτ&'oεω6 τoδ ioω_
τεριxoδ.

oi oυζητi1oει6 δδν fiτων εUxoλεq, &λλd i dντιπρooωπεLα τi,q
'Αντιoτd.oεω1 δπ6βαλο διd,φoρεq τρoτ&aeιq πoυ μπoρoδoαν ια.i.

!'τρετε νd. oυζητηθoδν. Δδν δ6θηιε 6μω6 δ 1ρ6νoq γι' αδτ6, γιατi
τ& μθλη τ:iiq &ντυτρooωτetαq πoJ Ξzτρooωπoδααν τδ EΑM /
EΛAΣ (τLooερα μ6λη, πoJ 8},α dνiμαν ατδ K.K.E., μi τδν Σt&ντo
xαi τδν Tζηψ" θπιιεφαλ!e) δπθβαλαν oυμπληρωματmΕq πρoτ&.-

oειq, riπρ6βλεπτε6 γιd, δλoυ6' xαi πoδ dφoρoδααν μ6νoν τ} διx{
τoυq δ9γd,νωση: δ EΛAΣ Ξπρεπε ν& ciναγνωριoθ! δ6 τμ!μα τδν
'Eλληνιxδν 'Eν6πλων Δυνd,μεων' (τρeπε νd γ[νη dνταλλαγ! dξιω-
ματιχδν πoδ δπηρετoδoαν ατd, ταιτιιd. τψs1ψατα τoδ θξωτεριxoδ
ιαi. τd. &-νταρτιιd. τψ'\ψατα τoδ EΛΑΣ. Tθλo6, τδ EΑΛΙ Jπρεπε ν&

d,ντιπρoαωπευθ! μδ τρεΖ6 δτoυργoυ6 oτ! Bαoιλιx! Kυβ6ρνηoη.
Φυa'.y-&, ιατ6π'.ν αr]τδν τδν πρoτd,oεω.,r, oΣ oυνoμιλlεq δδν

d'π6δ ω oαν. o i dν τ ιπρ 6 oω τ o ι τ'i,q'' λιραq' A ρ ι oτε ρ & q &πεx'c!ι ρ^ηa ων γ υ d"

τd δD.ηνιι&, βoυνd, dλλd &φηoαν π|o'ω τoυ6 μιd βαρειιi &τμ6αφαιρα
xα7-υτo'!Lαq xαi δυoφoρiαq.

Παρ' 6λα αbτα, i1 oτd'oη τδν Bρετανδν δδν &λλαξε &πLνωντι
τoδ EΑλ[ /EΛΑΣ.Kατ&' τoJq "Αγγλoυζ συγγραφεΤ6, αriτδ δφειλ6ταν
πρωτioτω6 ατδ 6τι oτδ Γενιxδ Συμμα1ιzδ Στρατηγεio τ!6 Nlθoηq
'Ανατoλ!6, oτιΙ &ρμ6δια γραφεiα' δπηρετoδααν μεριxoi, &ξιωψατι-
xoi πoδ oυμπαθoδααν iδιαιτ4ρω6 τδ d,ντd.ρτιxo τi1q"λxραζ'Aρι-
oτερ&6.

'Αλλ& δδν !ταν μ6νoν αδτ6.'H B.Σ.Α., ! δπoi,α Eβλεπε πλθoν
xωΘαρd. τΙg πρoθ6oει6 τoδ EΑΙ\{, fiταν xαΙ αδτi δπδρ τ!q oυνε1i-
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σεωe τ|ηζ βoηθεiα6 πρδ6 τδν EΛΑΣ. Aiτ6, γι& τoU6 δξ!6 xυρiω6
7.6γoυ6: πρδτoν, .ρ.,cbριζε 8τt \ταν τδ xατd πoλδ iαtrυρ6τερo d.νταρ-

1xδ ιLνηψα τi6 'Eλλriδo6. ΔεJτερoν, δ EΛAΣ ιατeΙ1-ε τ-}7ν πιδ
jvδιαφθρoυoα περιo1! τi6 ΧιΔρα6 &πδ &π6,!eω6 ατρατιιυτιr"δ.l
Ξτιy"ε'.ρ^'ηoeων. Tρlτoν, e\yε xαi. αδτδ πoλεμ!oειxατd. τoi ια:ι_
zτ"ητoij. T6ταρτoν, xαi' xωτd. τδν γρd,φoντα πρδ παντ6q, Ξφ6ooν t,,

EΛΑΣ (ητoδoε Ξπιμ6νω6 τ!ν δλιxτ) βol.7Θοιω τδν Συμμci1 ων ια.i.L_

φ6ooν αliτ! i βo{';θειcc θξηρτ&τo dπδ τiq εi,τηγt1oειqτ!q B.Σ.Α.,
τ& μ1λη τηq t1)'πιζαν 6τι μδ τ! oυν6trιoη τv,q poηΘεLαq θi μπoρoδoαν
ν& δτηρεd,ooυν τδ EΑM.

'Αλλi fiλθε i iμ6ρo-xαi δδν &ργηoe-τcoJ oi' αiτΛoeιζ τι&.
βo''ηΘeιω λιγ6oτεQαν, γι& νd, μ! λε1θ! 6τι !ταυoαν''Eτενεργoδoε
δ δειiτερoq ci,πρ6βλεπτo6 παρ&γων πoδ μνημoνευθηιε πρδ δλiγoυ.
Kωi τ6τε &ρ1-ιoε 6 Lντατιιδq d,δελφoxτ6νo6 π6λeμo6, δ 6πoioqιατ'
o'ioiαν, μδ διd.φορεq φ&oeuq i) διαxoπθ6, δι{ρxεαε 8ιυq τδ φΘιν6-
πωρo τoδ t949.

'Η iooρρoπiα &νατρ€πεται, δ €μφιiλιog π6λeμo5 &ρ11ζει.
Ti1ν 8η Σεπτεμβρioυ }1 'Ιτα}'Lα oυνθηxoλoγoδαs. Td i'τα.-)ιιλ ,sτρα--

τε'5ψατω, ciπoΘαρρυμθνα' δπoυ xαi &ν βρioxoνταν d'φoπλlζoνταν &πδ
τoδ6 Γερμοινo6q, i dx6μη -6πωq oτ!ν Kεφαλληνiω- ιατει?.oυ?-
γoδντo.

M6νoν ! ψεραρaLα αfΙινερ6λo>, πoδ xατεΤ1ε τ!ν xεντριx! Θεo-
cα)'Lα, Ξτ&aΘη &πoφαoιoτιx& δπδρ τδν Συμμ41ων. "Αλλα 'ιτα.)'υιd.

τψi1ψατα !ταν πρooxoλλημ6να o' αbτi1ν, εT7.ε Ξν oυν6λφ tB.000
&νδρεq, δι6θετε πλ{ρη xαΙ α6γxρoνo δπλιoμ6, xαθδ6 ιαi εiκoat
δρειβατιxd. πυρoβ6λα. Tδ i'7θιx6 τηq 11ταν βLpαιω aωψη}'6, aλλ& i
τειΘαρx.i.α διετηρε7τo, xαi δ διoιxη.iζ τηq, δ Στρατηγδ6 'Ινφ&ντε,

fiταν dξιωματιxδ6 μδ \γετιxLq iιαν6τητεq.
Πρoβλ1πoντα q, }'Lγεq δβδoμdδεq πρδ τ!e oυνθηxoλo1τj oεωc,, τL

θπρ6xειτo νd oυμβ!, εΤ1ε dλθει oδ θταφ! μδ τi7 B.Σ.Α. T!ν fμ6ρα
τ!q oυνθηxoλoγ{oεω6 πρ6τεινε ν& θ6oη τd ατρατειlματd, τoυ δπδ
τiq διαταγδ6 τδν Bρετανδν. 'Exεiνoι δδν ciπεδ11θηoαν τiν πρ6τω-

η, dλλ& δθ1θηxων ν& μεooλαβ{ooυν oδ διατραγματευoει6 μδ τδ



Σxρxφ'ηC,:Ινφ&ντε_\\'oodhou-se ')'τoγραφη :},c' c'l1tφιινLαq τiq 'Ιlλληνιxig
',\ντιoτd.oeιυ g ψL τ'i,ν i: α't'tι'-ii \Ι e ραρ7'Lα' ιιΙ Ι ινερ 6).o ll.

'H }Ιεραρ1iα αΙΙινερ6i.ου φθd'νει ατδ βoυν6. Kεντριz'η δψ&c': 'o 'Αρ7.ηγδq

ΙJ'eζυzo6 τie Μεραρy.Lω;, Στρα:η.1δq Tξιoδντι,τoe (6 δτoioq θπJoτρεQε o6ν-
τo1ιι cτcil3 Γερμαν,,υq), δεξι6τερα -ix τδν δπια0eν- 6 'Ινφ&ντε, ι-ωi' 6

\\'oοdhouse. 'Oμ&q δεξιιi: Σ'lνταγμα;iρ1'r1qPα.φ':6πoυ)'o; τoδ EΔΙΙΣ, Στρα-
:τ,^γδ3 Σα'ρ&φη:,'\P/''',s '-pα-'-τι^1ιq τo6 ΙlΛ_\Σ, ν"ιi' δεξ''ξ, μδ γενειd.δα ιαi 1ιαil-
Po σι.Ji)φ.J1δ "-\ρη6 Βε).oνy,'Δ1γ,q. Στδ βdθoq, &νδρε6 τ!6 αΙΙινερ6λoυ (Φιο-
;oyραφLα Woodhouse ).
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Γ:νιιδ ΣτρατηγεEo τi1e 'Aντιaταoεω6, oτδ δπoio oυμμετεi7-αν ιαi.
oi Ιδιoι. M' ωιjτδν τδν τρ6πo, oτiq LL Σεπτεμβρioυ δπ:γριiφη oυμ-
φωνLω, ιατd. τi1ν 6πoLα i1 μεραρ1iα κΠινερ6λoυ, xατανεμημιiνη αδ

μιxρδq μoνd.δε6, θct αυνεργαζ6ταν μδ τoJ6 ciντd.ρτεs ιαi θ& ξvσ.ι.?νΞ
u6ρo6 oτiq Ξπιaειρ{1oetq Ξναντioν τδν Γερμανδν. 'Αργ6τερα., δπδ
δριoμ1νε6 oυνθ!xε6, θ& τ!q παcε1ωρεiτo θνδε1oμ6νωq i'ναq Eιxoq
;η6 τoμειiq. 'H oυμφωνlα δπεγρctφη d,πδ τδν Σαρ&φη, τδy 'Ιν-
φdντε, τδν ΙΛ'oodhοuse (πoJ εTtre Ξν τQ μεταξι) πρoα1θ! oδ oυνταγ_

ψατdιργη ιαi &ρ.1'ηγδ τfr6 B.Σ.Α.) ιιi. dπδ iνα'ν &ντυπρ6oωπo τoδ
Στρατηγeloυ τi6'Αντιoτ &oεωc,.

Mετ& τi1ν &πoτυaLα ψιd.q t'πι7εtρ"i1oεω6, f 6τoLα \ταν θx τδν
πρoτ6ρων xατα8ιιαoψ6lη xαi, τ!ν 6πr.l|q g7"nu Jμπιατευθ! oτoδ6
'Ιταλoιi6 (τ}p ιατ&)'τμpη τoδ μεγdλoυ &ερoδρoμioυ τie Λαρioη6),
τoδq xατLνειμαν -oδ πoλδ μιxρd' τψ"h1ψατα- oδ διd'φoρα trωρι&
6πoυ δτ{ρy-αν io1υρδq φρoυρδ6 τoδ EΛΑΣ.

'Αλλ&, θxεi, oδ 6λα τd' γωρ'"&,τρι&ντωτLc,sερεtq fμ1ρε6 μετ&

i.τα'),ιιd. τψ{1ψωτα ιυιλcbΘ^ηιαν ιαi. &φoil'LoΘηxαν' oi &νδρε6 τoυ6
d'πεoτd.ληoαν oδ δρευ,,& oτρατ6πεδα ΞργαaLαq. 'o Στρατηγδ1 'Ιν-
φ&ντε' αi1μd.λωτo6, &πεcτα}ι-η oτδ Περτo6λι. Κωτ6πιν ρητi6 δια-
ταγi6 τoδ Γενιxoδ Συμμαxιxoδ Στρατηγε[oυ M4oηe 'Ανατoλ!q,
δδηγ{θηxε oτi1ν 'ΑλβανLα, xι&πδ 3xεi, μδ δπoβριi1ιo, oτi.2ν 'Ιταλiα.

'o EΛAΣ &'πoιτotae ξτoι t'ναν δπλιoμδ πoδ δδν τδν ε71ε πoτδ
δνειρευθ!, ιαi τδν δπoio fiταν &διiνατo νd. dπoιτi1oη δπoιαδ{.;πoτε
&λλη δλληνιx} δργd,νωαη dντrcτd.oεωq.

'Eν τQ ψετωξi-ι,8να &λλo oημαντιxδ γεγoνδ6 γιν6ταν oτi1ν 'Eλ-
λοtδα. 'Αξι6λoγεζ γερμοζνιιδ6 δυνd,μει6 μετεxινoδντo πρδq βoρρ&ν.
'Η x[νηη αrjτδν τδν oτρατευμd,των, δεδoμ6νηe τi6 πτι5oεω6 τ!6
'ΙταλLωq, θεωρ{Θηxε d.πδ τoδ6 "Eλληνε6 δe dρxil τ\q Ξικeνc\oεωq
τi6 ΧιΔρα6.

E7ναι τcΔρα γνωoτδ 6τι oi Γερμανoi αδτδ dxριβδ6 fiθελων ν&,

γiνη τειoτευτ6. Tδ fiθελαν' 8cτe oi ciλληλoμιαoιiμονoι &ντd'ρτeq νd.
νoμiooυν 6τι πρLπel, νrΙ tπωφεληθoδν τ!6 αd,τo1ωρ!oεcb6υ τoυ6 xαi
νd, ciρ1iooυν νd' d,λληλooxoτ<iνωνται, γι& νd.γiνoυν εliιoλιbτερα θr5-

ψατ α τi1q δ ρ γαν ω μ6νη 6 γε ρ μαν ιx! 6 ΞιιαΘ αρ ιo τ ιιi1q Ξπ ι^1ε u ρi1o εω q.
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oi Γερμανoi εΙ1ων μ6λιq aωoει τ"\ βofθειω τδν πoλυωρlθμων iταλι-
xδν φρoυρδν, xαi oi &ντ&ρτεq &πoτελoδααν πλθoν ooβαρδ xiνδυνo

γιd, τi,6 oυ1'xoυ.,ων|ε6 τoυq. ΕΙyαν λoιπδν &τr.,φαoLoει ν& xα:αφ4ρoυν
xατ& τoδ &νταρτoτΦ'€μoυ 8να xτ[τηψα πoδ θd τδν oυνθτριβε i
τoυλd,1ιoτo θ& τδν θξoυδετθρωνα γιd' δριoμ6νo 1ρ6νo.

'Η Bθρμα1τ &πθδιδε oηψαoLα' τ6oo oτδν EΛAΣ 6αo xαi oτδν
EΔEΣ. Στδν τελευταΤo, d'π6διδε μεγdλη oηψαaLα Ξπειδd, &ν xαi
λιγ6τερo io7.υρδ oυγxρ6τημα, i1ταν ψαx-'rριιδ ιαL, τρoπ&ντων,
ιατεixε τ! μι& &πδ τi6 δυo δδoδg Ξxιενdloεωq τfr6 'Eλλctδoq, πoυ

ιατtληγε oτδν dλβανιιδ λιμενα τiq Aιi}'δνoqoτ{ν 'Αδριατuxt1. 'H
δδδ6 αiτi1 $ραν &,sφαλiατερη γι&, τo,)q Γερμανo06, 8πeιδ! παρθ-
y.α.ψπτε τ'| Γιoυγxooλα$Lα, 6τoυ δρoδααν ol θπιxiνδυνoι ταρτιζ&νoι
τoδ Tiτo. Γι'αι]τδ ! B6ρμα1τ &πeφ&oιoe νιi dp1iη μδ μι& io1υρ};

θπiθεαη xατ&' τiην δυνd,μεων τoδ EΔEΣ, oτ!ν "Ηπειρo.
'EξεδηλιΔθη τ!ν 16η 'oz-τωβρioυ, dτδ πLντe oημεΤα d.νατo-

λιxδ6 τ!6 "Aρτηe ια\ 'ιoτιoανατoλιxδ6 τδν 'Ιωαννiνων, μδ θπι-
Θ6oειq πoδ &πLp)'eπαν oτ! δι&oπαoη τδν γραμμδν τoδ &ντιπd.λoυ

zαi, τ!ν x'Jxλωoη τδν τμημd.των τoυ.
'EπΙ δθxα iμ6ρ-s, δ EΔEΣ, μδ iπιxεφαλis 'δ, iδιo τδ 26ρ-

pα, &π€xρo''loε τi6 θπιθ6αειq τδν ναζi, oi δπo7oι εΖxαν dπ<iiλειεq.

"Ηταν ! πρωτη φoρ& πoδ δ EΔEΣ &πεδ61ετo τ!ν dληθινi1 μα1η,
τ!ν τελεiω6 διαφoρετιx! dπδ τi,6 Ξν6δρεq xαi, τi6 α$ντoμ=6 &'J1ιμ.α1L'

εq. Kαi iπετilγaανε.
'Αλλd. ζπειτα &πδ }'Lγaq iμθρ.s Ξφθαααν θπειγ6ντω6 θπi, τ6πoυ

π6lτε τdιγψατατ\q δρεινi6 ψeραρ7i.αq 'Eντελβi,ιq, τ& δπoΖι δι6θεταν

z-αi, μεγd.λo dριθμδ δλμoβ6λων διαφ6ριυν διαμετρημctτων' 6πω6 xαi
πoD'd' δρειβατιx& τcυρoβ6λα. 'Η iπiθεoη 1αν&ργιaε oφoδρ6τερη. 'o
Ζiρpαc' &ντελ{φθη τ6τe 6τυ αriτ! τi φoρ& i 86ρμα1τ 3πεδ[ωxε τ!ν
τλ{ρη iξoλ6θρευo{ τoυ.'Αναδιπλιiθηxs λoι]τδν Eτειγ6ντωq πρδq d-
νατoλd.6 -πρδ6 τ:i1 μεγ&λη δρooειρd,- &λλ& &ναδιπλιδθηxε γι&, νd, βρε-
θi δνιilπιoν μι&q 3πιβλητtχiζ συγ)ιEντρι3oεω6 μoνd.δων τoδ EΛΑΣ...

'Aγνooδoε 6τι θν τQ ψετιξ{, oτδ Περτo6λ'',εTaαν oυλληφθ! oi
&ν;ιτρ6oωπo[ τoυ, xαi δτι δ "Αρηe, Lπυιεφαβq ψιd.q νθαq μΞραρ-

7-i.αq6τ}''.oψLνηζ μδ τd' 6τλατi1e αΠινερ6λoυ, δι6oxιζε βιαoτιx& τi1ν

δρooειρd, γι& ν& τδν oυντρi,.pη' 'Αγνooδoε 6τι δ Σι&ντo6 xαi δ Σα-
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7αφηq α?lτoτρoolποιq ταραzoλoυθoδoαν dτδ πoλδ xoντ&, (dτδ τ-)1

}Ι:oo1ιbρα. ιαi. $o'ron &τδ ;δ Παyτoilρ'') τ"\ν ?:πυy-ε|ιρη,s'η αi.l '"'η' πr.ll'l
Ln?6n"'ro ν& τoU6 dπα.λ),ωi"η &πδ τδν ,s"ηψ*ντιι6τεΡr.l &ντi'παλ6 τo,.lζ'

oi &νδρε6 τr'i Ζtρβα dναγι&cl^r'ιαν νd. πΦ'eψ-'r'ooυν oδ δυo u1-
τωπα: πρδ6 &νυ-τc)'&q, Ξναντ'υo'l &νδρδν πr.,δ ei7'αν τδ iδιo α'|'''ιx ψL
α'3τol1q, ΞιαντLoν dδ:λφδν' πρδ6 δυoμd.6, θναντioν dνδρδν πo,\ eΤ7.α.ν

αiμα βoρεiων φυλδν, Ξναντ'ιoν F-θνων.'Eπi τ4ooερeι6 f μθρε6 διεξl1-
'ιΘη ψd,xη oι}'ηρo.-d'τη, γι& νd. φΘdιrτη oτδ &τoxoριi φοlψα τηe τ}ν 3O-i1

'oz-τωβρioυ, 6ταν ιιlκ)ιωψθνoι 3τd,νιυ oi μι& ιpηL-i βρα7_ιυδη ρ,iχη,
6λoι oδ, dνδρε6, dνe.ξα'ρτ\τοιq βαθμoδ, πrl'),Lψηcιαν δ6 &.z-ρoβoλιoταi
τδν τελιxδ &γd:'να τT1q &"πελπυotαq ιαΣ τrr,q τtψi,e.

'Αλλ& τi1 ν'5xτα. oi. 'Εδεoi-τε6 ΞξαιηανL,sΘ.ηιαν. Χωριoμ6νoι αi μo_
νdδε6 τδν δ1xα 3ω6 τρι&ντα d.νδρδν, εT7"αν }'.αταtrθ! νd &xoλoυθi_
αουν τ& πιδ &πρ6cτ'.τα ψLρ"η ιαΣ νd πoρευθoδν 1ωρiq διαxoτci.,; 3ωq
τ}ν &νατo)Q τoδ r)λioυ. oΣ περιoo6;ερoι δδν !^γυνα,ι dντυληττo'L. )lαi'
τ'\ν 3πoψLν'r1 -b1ψLρα pρLaxoνταν αδ &τ6oταoη &ρxετδν 1ιλιoμ6τρων
dπδ τiq θθoει6 τδν θ7θρδν, &δελφδν i) ξ6νων. 'o ΖLρpαq -6 δπoΙo6
ε71ε διαφ,jγει πρδq ν6τoν- εT7e δρLoeι oτoδq &νδρε6 τoυ cιιlν&ντ"ηcη

ψ=τd' &τδ tξι δβδoμciδε6, oδ μι& &i.Lη δρειν! τeριo7..h,, νoτiω6 τδν
'Ιωαννiνων.

T&, oτρα-τε0μ α.τα τoi "Αρη &νεδιπλcΔ0ηoαν ιαi. αbτi.' ια.i. t1Lει-
ναν &νLπαφα. "Αλλα τψ\ψατα. τoδ EΛΑΣ εT7-αν Ξν τQ μ:ταξδ oυν_
τρi,J.,ει μεριxδe ψυιρLqδμciδε6 &ντυcτ&.oeωq, dπδ τ),6 t,πoT,εq δ,io-τρεIq

fiταν ψ6νoν y-ατd' τδ δνo1ια &ντυaτασ|'q'ιLe1 δεδoμ6νoυ 6τυ, ταραλ'-
λ{λωq πρδ6 τ'\'ι πραγ1ιατιτ.:i1 'AντLoΞσ"σ"η1 bπ:fgχαν ιαi. ληoτoαυμ-
μο ρ [,ε6 i Jνoτλεq μ ιz.ρ o o μd.δ-ε6 y.εια.)\υ lιψξν ων δo o ιλ6γων.

'Αλλd. xαi oi ναζΙ δδν εi7αν 7-&o='. τδν γ6.''ρ6 τoυq. Kτυπoδoαν
πα'lτoδ, oτ& βoυνιi ια"i" oτi.q τεδιci,δεq. Συν6τριβαν x&Θe &ντLoταoη,
&λλd' πα'ιτα. o7εδδν oi. &ντLταλoL τoυ6 δδν d.πεδ6xoντo 

'"h ψ&χη,
τρωγψαφ1)σLι61δεδoμ6νων τδν μ6oων τoυ6. Α,)τδ 6μω6 Ξxαμε νd,

ξεoπ&. t1 δργ"'η τoυq oτ&' oημ:iα oτηρLξ=ωc, τδν d,νταρτδν. Πoλλoi,
6μη ρ o ι τoυφ.ι'irΘηy-σ.ν, πeρ ι'6 6111ερα &πδ διαx6oια 1 ω ρ ιd' ια.ηιαν
καΣ xατεoτρ,!ιφηoαν θντελδ6. Στδ d.πρ6oιτo ΓΙερτo,5λι, θδρα τoδ
Στρατηγεioυ τoδ EΛAΣ, ψ6νoν Ενα ,sπLτυ &πLψaινε. "Ιoω6 γι& νd,

Θυμiζη oτi6 μελ).oντιxδ6 γενιδ6 6τι o' α']τδ ε71αν xoιμηθ! oi Γερμα-
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νo). &ξιωματιxo|, Ξνδ oi &νδρεq τoυζ τυρπoλoδααν τδ χο(ρtτωμθνo
1ωριoυδd.xι.

'Αλλ& α'iτ! τ'| φoρd o[ δργιαμθνε6 φωνδ6 δδν θoτρθφoντo χυ-

ρLcιq Lναντi'oν α,jτδν: Ξoτρ6φoντo 8ναντioν τoδ EΛΑΣ. Kαi fiταν
φωνδ6 τ6oo Loaυρ6τερεq xαθ'δooν γι& τρωτη φoρd'.κατΙ1oρoι τoδ
ΕΛAΣ iραν oi. Σ,iμμα7oι.

'o Pαδιoφωνιxδ6 Σταθμδq τoδ Λoνδiνoυ, τδ λΙτΙ-Mπi-Σi, oτ}ν
δλληνιz| Ξιπoψπ"i,1τoυ, τ!ν 6πoLα &ιoυγεν xρυφd, πλεEατoι "Eλλη-
νεq, εΤyε πoλυ βoηθl1oει τ!ν &νdιπτυ'qη τoδ EΛΑΣ. 'H θθρμη ιαi
\ oυ1ν6ττ1e τδν iτoιiνων πor) διοτυπoδντo &τδ τ!ν πριlτε$oυσα τ7ιζ
Βρeτανιx:iiq A'iτoxρατoρiαq, εΤxε πoλJ oυντελ6osι oτδ ν&' &πoιτ'is
oη δ EΛΑΣ x6ρo5 xαi oτδ ν& ιαταταγoΓlν α' α,,jτδν μεριxδ6 1ιλι&-
δο6 νθoι πoδ δδν πρoθρ1oνταν dπδ τ!ν'Aριoτερd,. Tcbρα 6μωq, τδ
λΙπi-NΙπi-Σi &λλαζs τ6νo, μιλoδoε γιιi δμdδεq ληατδν, &πεx&l'ιlττε
6τι δ "Αρη6 εT1ε ΞπυτεΘi1 xαi, oυλλd.βει μθλη τ!6 Σ.Σ.A.1 "Eφθαoε

μ61ρι τoδ oημεiου ν&' ιαταγγεL)'η τδν "Aρη δq θγιληματ[α πoλ6μoυ.
'o iδιoq δ Toιiρτoιλ ιατ\γγει.}.= τ& γεγoν6τα θνιΔπιoν τoδ Bρε-

ταν ιxoδ Ko ιν o βoυλioυ, &ν ωφL ρ oν τ α6 λεπτo μ6ρ ε ι e q xαΣ &τoιαλ0πτoν -
ταq 6τυ €να6 "Aγγλo q &'ζ'.ωιιυ.τυιδc' εiae δoλoφoνηθ!.

Α,jτδ δδν bπviρζe i μ6uη &ντ[θετη δQη τoδ νoμiαματo6 γι&. τδν
EΛAΣ xαΣ "γυ&' τ! γενιxi'; ιατ&oταoη'

oI[ Γερμανοi. δδν Ξνδιαφθρoντo βεβαiωq μ6νo γι& τ"\ν Ξξαφ&-
νιoη τoδ EΔΕΣ. o[, 3πι1οιρy';oΞLζ τoνζ δι'l.;ρxεoαν τρεiq δλ6xληρoυ5

μiνε6 δ1 τ}ν xαρδι&. τοδ trειμιΔνα, ιαi' τd. τψ"i1ψατατot EΛAΣ, Ξoτιυ
xαi dρνo,iμενα τ"i1 ψdιγη, ταλαιπωρfθηιαν φoβeρ&., bπLoτηaαν &-

τιiλειε6, xαi oυ1ν& ι&πoυα &πoδιoργd.νωoη.
'Eξci.λλoυ, δ EΛΑΣ Ξfich'Θτ1 νi &ντιμετωτL,s'η ιαΣ ζναν &λλoν

i1θρ6, πoδ ιατd. p&Θoc, fiταν δημιo0ργημα τδν πρoxλητιxδν Ξνερ_

γειδν τoυ: τd. Τ&γψατα ' Aoφα}'e'Lαc,.

'H ιατo7ιι'i1 Kυβθρνηο-η (3πρ6xειτo περΙ τ!6 τρLτ'ηq-T,soλ&-
ιo^γ)'oν, ΛoγoΘετoπo$λoυ, Pciλλη) τd. εTγε δημιoυργl'7oει γι& ν&

&ν;ιψετωπLaη τi6 iπιθ1oει6 τoδ EΛΑΣ. Δημιoυργημ1να &πδ

1. 'Η πρ6oφα;η oυμμετo1i; 'Αμεριxανδν &'..ιωψατvιCυν oτ! Bρετανιx}
Στρατιωτιzi1 'Aπooτoλ} elae &λλ'&ξeυ τδ δνou& τη6, πo'j εIaeγLνeι Συμμα1ιz!
Σ:ρα:ιωτιx}'Aπooτoλ{ ( Σ.Σ,A. ).
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ψ'.ilιατoγυι}1Kυβ6ρνηαη xαi μδ τiν δλιxi po.lβεια τδν Γaρμανδν,
δδν !ταν δυνατδ νd' eTνα-u oυμταθ! oτδ λα6. Παρ,6λα αbτ&',6ψωq,
θγιναν oυμπαθ! 6τα.ν δ EΛΑΣ ΖξαπLλυoε ζντoνo ιαi ξeιαΘαρo
3μφυλιo π6λεμo. 'Eπιπλθoν, τ&' T&γψατα περιελd,μβαναν y'σ-i' ψε-
ριxoδ6 λαμπρoδ6 &ξιωματιxoδq πoδ εΙγαν xατoρθcboει νd, διαoω-
θoδν 6των oΣ, Ξνoπλε6 δμriδε6 τoυ6 dντιoτd.oeωq eiγαν oυντριβ! &πδ
τδν EΛΑΣ.' Αργ6 τερ α, τ d. T &γ ψατ α' Aa φ αλεi.αq Ξγαa αν Ξντελδ6 τδ
xι5ρoq τoνqιαi πρoεxd.λεoαν τδ μlαo6 τoδ πληθυoμoδ, γιατi oi να-
ζ), 7ρηoιμoπoLηaαν 69rc1ιLνα &πδ α'\τ&, iδiω6 oτi1ν 'ΑΘ.|να, ιατd.
τ'il σνΥy.ξντ?ωoη 'E7.λ-iνων πo,) &πεατ6λλoντo oτi.,; Γερμαν[α γι&
xατ α\t ατy. α σ τ ιι'i1 Ξ ργ αo Lα.

Στi1ν &ρ1} 6μω6 τoδ dδελφoxτ6νoυ dγδνoq, τd'πρdγψαταfiταν
διαφoρετιxd'. oi &νδρε6 τδν Tαγμdτων ,Αoφαλεiω6 θεωρoδααν 6τι
!ταν oΣ πρooτd'τεq δνδ6 ταλαιτωρημ6νoυ λαoδ. Αioθctνoνταν 6τι δ
λαδq τoδ6 δπεoτ{ριζε. "Eβλεπαν 6τι εT"xαν ixανoJ6 |γLταq x,xi' 6τt
fiταν ιαλd." δπλιoμθνoι. 'Hταν ΞπιΘeτιxoL..o EΛΑ' πλ{ρωoε d,-
z-ριβd τ!ν νπαρξ\τoυ6, iδiω6 oτ!ν Πελoπ6ννηoo xαΙ τ}p 'Aττιι\.

'Ι:[ταν, γι& τδ EΑM, i &λλη δι}η τoδ νoμioματo6.
T6λo6' αδτi1 i dρ1! τoδ πρωγψατιιoi tμφυλioυ etγε ιωi ψιd"

&λλη δυoμεν! πλευροΙ γι& τδν Λω'iιδ Στρωτ6.
'o φ6βo6 xαi τδ μlooq πoδ βαo[λευαν oτi1 Xι6ρα xαλλιεργoδ-

oαν dμφιβoλLεq ιυ"i μeμιpιμoιρiε6 xαΙ o.' αrjτoJq dι6ψη τoδ6 x6λ-
πoυq τoδ EΛΑΣ. 'Τπ!ρxε Ξπ'ιaηq ατoδ6 x6λπoυζ τoυ μι& xρυφ!
dλλιΙ βαθ0τερη δυo7.6ρεια, λ6γφ τδν διωφoρετιxδν ciντιλ{,{,.., ,roj
εΖ1α.ν δ6o iα1υρoi &νδρε6 πoδ xατεΤ'^1ων θ6oει6-xλειδιd,.

'Απδ τδ φθιν6πωρo, δ Σιd,ντo6 εΙγε π&ει oτδ βoυνδ ιαi. εTae

dπoατoλ! ατδν Tiτo. 'Hτων πoλ'cτιιδqθπiτρoπo6 τoδ Γενιxoδ Στρα-
τηγεioυ τoδ EΛAΣ. 'o "Αρηq fiτα, ιωπετdνιoq' 6 Σαρdιφηq
oτρατιωτιxδe &ρxητ6q''o Σιd,ντo6 fiταν δπδρ τδν d,ργδν iξελiξεων
ιαi τ\e συστηματtχiζ πρoετoιμοιoLαq, <boτε νd δυναμωoη πsρισ-
o6τερo τδ EΑλ{/EΛΑΣ. "Ηταν dx6ψη, ψξχΡrqδνδ6 oημε[oυ, δπδρ
τ!6 oυνεργααiα6 μδ τ!ν Σ.Σ.Α.

'o "Αρηe !των δπδρ τ-ηq dντιΘεroυ γραμμiζ. Γι' αδτ6ν, ! τα-
ιτoπoLηoη τδν λoγαριωoμδν Ξτρεπε ν& ε7ναι γρiγoρη xαi. ριζιι!,
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γιατi dΜιιδτιιω γυν6ταιν τδ παιxνiδι τδν θντoπ[ων μoνo(ρχoφασι-
οτδν xαi τδν ξ6νων iμπεριoιλιoτδν.

'H ΞξLτιξη τδν γεγoν6των μ&λλoν διxαiωνε τδν Σι&ντo, πρciγ-

μα πo,) δ "Αρηe δδντδ παραδε'y-6τωνεilyαρLoτωc'' 'Αλλ& αδ Γθρo6υ

δδν εi1ε πoτδ xαμφθfr, Ξνδ δ καπετ&νιoq!ταν παλαιδ6 αδηλωo[α6υ'

Α'iτ! !ταν ! μεγdλη d.δυναμiα τoυ. "Hτoι'/, Ιoω6 πρoπ&ντων, ! πιδ

μεγdλη τoυ &δυναμiα &πtναντι oτδν δαυτ6 τoυ xω). ! βαθriτορη, &ν

ιαi πιθανδν δτooυνεiδητη , ωiτLω τ\q oιλ'ηρ'6τητ6q τoυ.

Συνeννorioε ι6 ι,ι,αι &νταρoie5- oi" 
'sυνLπ=υεζ 

τ6ν ΞκxαΘαριoτιxδν

θπr1.ιρi1o".u τδν ναζ[ ιω[ τδν d'δολφoz'τ6νων αυγxρo'joe <':'ν 1γι-

ναν Ξτωy-θLaτερεq δπδ τ!ν Ξπiδρoιαη diλλιυν παραγ6ντων'

'H d,πeλευθ6ρωαη τie Xωρα6 i1ταν π&}ι' φανερδ 6τι δiν Ξπθxe''-

τo. 'o aειψiιναq &ρaιζε, δραματιxδ6 6τωq δ φoβερδ6 Ξιεiνoq y'εt-

μ.iuna 'oδ 
t'g41-!"g42, γιατi oi Γερμανoi, μδ iξηντλημLνα' τd" &πo-

ΘLψατ& τoυq, ΞτL;α.acων τρ6φιψα ιαi' ζδα, ψη7-ανΕq ιαi' Ξργα'Υjα'

oi BorLγnρoι,ΞπειτεLνoνταq τi1ν ιατo7t1 τoυ1 θπi' δλληνιxoδ iδd-

φoυζ' πρoσπαΘoδoαν νd, βoυλγωρoπoιj";αoυν τ|ν περιo1d: θxατoν-

τd'δεq d.τ6μων Ξξετελoδντo, xαi δπελoγtζετo 6τι πλ6oν τδν 50'00Ο

'Eλλfνων ei1-ων &πα1Θ! oτi Boυλγαρiα.

Kυριαρ1oδoε π&),υ 6 τρ6μo6 xωi }1 ψz^γ&}iη &^γωνLα, i1 πεLνα ιαL
τδ xριiο, o' α,}τ} τi xιbρα πoU !ταν φ[o='. τ:ι,l'1i'1 ιωi τιJιρα xατα_

oπαρωγμ6νη' "oλω α,]τ& τ& δεινιΙ ιαΣ oi. νι-"-|- τρoεxd,λεoαν θxεiνo

τδ δπoΙo f di.ιηLεγβη τδν 'Eλλdν ων ιωi. oi πρooπd,θειε6 τδν d,ξιω-

ματιxδν τi6 Σ.Σ.Α. δδν εΙxαν xατoρθι6oει νd θπιτ'5xoυν: τ!ν ciπo-

ιατ&aταoη τi1q εLptPηq μεταξδ τδν τριδν μεγi,λων &ντιoτωoιαxδν
δργανcbαεων.

Aδτi i εiρfνη 
-πρooωριν{"; , τρLπe'. &ψLaωq ν& αημειωθ!-

dγινε oιωπ1ρ&, ψ6νη τηq, ιαi oi τρεiq δργαν<iαει6 Ξπωφελf1θηxαν

ιboτε νd, &ναδιoργανωθoδν ιαi, νd, δυναμιbooυν. Tiν θξεμεταλλευθη

πoλδ 3πιδ6ξια ιωi. i1 Σ.Σ.Α. xαi xατ6ρθωoε νd oυγxεντρ<ioη dντι-

πρooι6πoυq τoυ6 oτiν Πλcixα τ!6'Hπεiρoυ, xoντ& o'8να &πδ τ&

&γρι6τερα τoπLω. 'ΕxεT, oτiq 29 Φεβρoυαρioυ τo6 L944, δπεγρct-

φη μι& ν4α oυμφωνiα μεταξδ EΛΑΣ, EΔEΣ xαi EKKA.
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'H Συμφωνiα τi1q Π)'αxαq &πετL}τεαε "\ β&oη 6λων τδν oυμ-
φωνιδν πoυ θπ6τρε,}αν &'ργ6τeρα oτ.\ν Lξ69ιoτη Kυβθρνηαη ν& 3;ι-
aτρL'!η oτ!ν 'Eλλciδα' T6τε, Ξξηιsφ&7,ιoe μιiν d.νd,πωυλω xαΙ. :},',
&νεφoδιαoμδ δλη6 τ!q θν6πλoψ 'Αντιoτ&oεω6 &πδ τoδq Συψψα-1-o'',:.

λΙδ τ! Συμφωνiα τ71q Π),&ιαq, oi δργανιΔoeιq dνελ&ψpανυ.',
τ|ν δπo1ρ6ωoη ν& μ!ν πoλεμoδν ψετα!r.ι5 τoυ6, ν& τεριoρiζωνται o:iq
περιo1δ6 πoδ xαθεμιd, ιατεΤy.ε, xαi νd, τoλεμoδν τδν θ7θρδ &τδ xo,.-
νoδ xαi 7"ωρυ,sτ&. 'Η Συμφωνiα περιελd,μβανε xωi, &λλoυ6 6ρoυ6 μι-
ιρ6τερ^ηq aηψαaLαq. Ei1ε τi6 ιiτoγραφδ6 τδν d.ντι;τρoocbπων ;δν
τριδν δργανιboεων, τoδ πρωτεργ&τoιl τ.ηe Kρi6, δηλαδ! τoδ Συν_
ταγψαταρyoυ Woodhouse, xαi τoδ βoηΘoδ τoυ, τoδ'Λμεριxανoδ
d.ξιωματιxoδ G. K.Wines.'o Kρiq fιτLγραφε γιd, λoγαριαoμδ ατoδ
'Eλληνιxoδ Γενιxoδ Στρατηγεioυ ιαi. τi1q Σ.Σ.Α.υ, δ }Yines γι&
τ!ν αΣ.Σ.Α., μθλo6 τδν Η.Π.Α.ll

T6oα θoλ& νερ& -xαi τ6oo αTψα- et7.αν xυ7't1oει δπδ τd.6 γε-
φ{?αζ, ωoτε α,iτi1 τ! φoρd ιανeic' δδν Ξπιτρeπ6ταν νd, d1η ι|ευδαι-
oθ{1αει6.'Eν τo6τoι6, dπειδ! μδ τ! ΣυμφωνLατ\qΠλ'dιιαq ια"ΘLναq
xd.τι xθρδιζε, 6λoι,xωρi6 νd ε?ναι β6βαιoι γι&.τLπoτε, dτρεφαν μ:ρι-
xi6 θλπiδε6.

T& γεγoν6τα, ιριν6μενα tx τδν δoτ6ρων, γεννoδν &πoρLεq ιαi.
τρoxαλoδν τi;ν αioτηρi ιριτικ"'η. Αriτδ oυμβαiνει o1εδδν π&ντα.
M6νo θxεiνoι πoJ dζηoαν μδ xd,πoιo αioθημα εiθιiνη6 ιρLoιψεq ιαi
δυo1ερεi6!μθρeq τ71q'Ιoτoρiα6 1^'lωρiζoυν π6oo αιiτδ εiναι &διxo.'Ex
τδν δoτ6ρων,6λα φαiνoνται &πλd' xαi cαφi1.'Η Ξξ6λιξη δδν εTναι
πλ6oν δυνατd -d1ει δλoxληρωθ!. Δiνει τiν tντιiπωαη 6τι 1ρ,ιν τ6-
oo oαφδ6 αiτιoλoγημ4νη, cSoτε oi θx τδν δατθρων xρ|νoντε6 διε-
ρωτδνται πδ6 oi Ξνδιαφερ6μενoι δδν dντελl1φθηoαν τ!ν πραγματι-
x! θννoια τδν γεγoν6τωy. 'Αντιθ6τω6, τ!ν 6ρα τi1c' δρd'oεω6 6λα
ε7ναι θoλ& xαΙ περiπλoxα, τδ αUριo εΤναι &β6βαιo xαi &γνωoτo,
xαi μπoρεi ν& iξελι1θ! πρδ6 διαφoρe τιιLq ιατeυΘ,iνoει6. Αδτδ oυμ-
βα[νει πρδ παντδq 6ταν {,ναq &πδ τoJ6 μεγd,λoυ6 ταρ&γoντεq τtιν
Ξξε)'tξεων oτox&ζεταt ιατd. τρ6πo περLπ}roxo. Εiναι τ6τε πoλδ πιδ
δiαxoλo νd.κατα\,!ι'βη xανεi6 τi6 πρoθ6oει6 τoυ. Tδ xωταλ.ωβαLνει
&ργ6τερα' &πδ τιi πρδτα &πoτελθoματα, αλλd, τ6τe εT.ναυ oυ1ν& πo-
i.υ ciργri.
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Στiq dρ1δq NΙαρτioυ L944, oτi1ν δλληνιxi σy'ηνh1δ παρd,γων
αiτδq fiταν τδ ΕΑλΙ/EΛAΣ, io1υρδ λ6γφ τ!6 δλιxi6 δυν&μει1lq

xr:δ πρoγρα.μματιαμoδ τoυ, λ6γω τ\q δ}',.γ&ρι0Ψ"0ζ y-αi. συγχΞν-
aPωτLk}ιζ ^b'γεts''.αq τoυ, ).6γω τie iλeυθερiαζ τoυ oτ}ν iτιλofr τδν

μθαων iνεργοiα6, Ξ)'ευθερLαq τoδ εΖ1ε διδα7.θi xα.i 3φαρμoοθ! d.τδ

τδν Λ4νω., xαi, τδν Στd,λω,,. oi μομυημ6νoι iαμ|τε6 fiταν τ6).o6 ioyυ-

ρoi xαi &τδ ψυd-c, &λληq dπ6qrει'lq: εTyαν μ6νoν 8να ,sxoτ6, δπηρ:-
τoδoαν μι&, θpηoxεiα.

'ΑντιΘ6τω6, oτoJ6 &λλoυ q dντυαταoυαxo,,i6, πολλo[, 7"ωρi6 νd,

παραμελoδν τi1 διxl'7 τoυ6 θρηoxεiα (τδ διx6 τoυζ (πLστoυωll) , !-
ταν σ1JτχP6νω6 πρoαηλωμθνoι oδ dντιλ"iιpει6 ιαi. oΕ jριδε6 τoδ εΤ-

'1α.ν τρδ πoλλoδ ξεπεραoΘ!. Δδν d'ντιλαμp&νoντα-ν 6τιιd';υ iντελδ6
ν6o αυν4βαινε. Πρ6πει, &λλωoτε, νιΙ δμoλoγηθi δτι αδτδ !ταν πoλr)

διioιoλo, δeδoμ6νoυ 6τι'b1 ταιτυν""i1 τoδ EΑλ'Ι, δηλαδ-| τoδ K.K.E.
τoδ τδ fiλεγ1ε' fiταν ατiq &ρ1δ6 θπιδ1ξ''α ιαΣ &oαφ"i1e. ''Hρxeoαν

6μω6 λiγε6 δβδoμciδε6 γι& νd, γλ,,η &ντιληπτδ 6τι τ}ν πρooωρυ,}
&ν&παυ)'α θd διεδ61ετo μι& τρoμερ! περioδo6.

Στis26 N'Ιαρτioυ L944 &ν'η^γγLλλετo ! δημιoυργiα μι&.6 Πoλιτι-
ιiμ, 'Ετυτρoπfr6 'Eθνιxiq 'Απολευθερωoεω6 -ΓΙBEΑ. "Eνα6 dπδ

τo[c, \γLταq τ!6 EKKΛ, δ Συνταγματ&ρtr'ηc,\Ιταιυ?τζile, &τoaιl-
ρoδαε dπδ τ}ν δργciνωof1 τoυ γι& νrΙ γiνη Πρ6εδρ6q τηζ. Πρoσω-
πιx6τητε6 μδ τρooδευτυιΣq τ&.aειq xαi, xαλδ 6νoμα (6τω6 π.χ. δ

Καθηγητiq τoδ Συνταγματtxo6 Διxαioυ Σβδλoq) γλ,,oνταν μ6λη
τi6 ΠEEΑ i) oτελ61η τ7,qνLαq διoιx_ioοω6.

Δημιoυργf;Θηxε ! θντ0τωoη 6τι τoδ λoιπoU θ& δπjρ7"ε μι&
ιιKυβ1ρνηoη τδν Boυνδνll. Πoλλoi, διηρωτδντo &ν Ξπρ6xειτo περΙ
τv,q &ρaie μι&6 πoλιτιzi6 }'υoεω6 τoδ μεγciλoυ d,πει}.ητιxoδ δρdμα-
:o6, i) &ν τδ δρci.μα περιετ)'Lιετo. ''Αν τδ K.K'E. δτo1ωρoδαε xαi,

aυνεργαζ6τα'ν μδ πρ6oωπα x'.iρoυq, } &ν joτηνε πωγiδα. N'Ι6oα oτi1ν

&.τeλτ,.,sLα, oi θλπiδεq fiταν ioxυρ6τερε6 &πδ τi6 dμφιβoλieq.
'Αλλ& μετ& dπδ δυo iμ6ρ.s τδ Πραxτoρeio TιΙ6 xα) τδ ραδι6-

φωνo ττιe M6οaα6 θπgτiθεντo ιωτd τi1e Kυβερν{oεω6 τoδ tξωτερι-
xoδ xαΙ Ξλογαν 6τι δδν dντιπρoocΔπευε τiπoτε, θνδ δ6 τ6τε ε1x'αν

δπooτηρiξει τi1ν 3ξ6ριoτη Kυβ6ρνηoη. 'o Tiτo θπLaηe joπευδε νd,
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iναγνωρioη Ξπιo{μω6 τ}ν ΠEEA. 'Ετρ6xe'.τo περi xαxδν oiω-
νδν.'Eπ1xoλoυθηoαν &λλoι, xειρ6τερoι.

ΣτΙ6 31 λ{αρτioυ, oτ}ν ΑΙγυπτo, &ξιωψατl'ιoi τoδ Στρατoδ,
;oδ Nαυτιxoδ xαi τ!6 'Αερoπoρiα6 

' 
(.iρ^ηonu d.πδ τδν Πρωθυπoυργδ

Tαoυδερδ νd, παραιτηθ!. 'o Tooυδeρδq ταραtτ!θηxε ciμ6αω6, dλλd
;αρ6μεινε oτ} Θ6oη τoυ μθ1ρι6 6τoν oLηψατιoθ! Kυβ6ρνηoη δεxτi1
iτδ τi6 "Eνoπλεq Δυνdμει6.

'Eπρ6xειτo περi διαβfματoq &ριoτεριζ6ντων d,ξιωματιxδν, }
ιι'i' &π)'δq δημoxρατιzδν, oi δπoioι δδν ε71αν xατα}'&βει τ,ιπoτe'
zιi. oL 6τoioι, oυ1νd, 7-ωρΙ6 νd, τδ θθλoυν, &νεψεLγΘηaαν oδ μι& dλη-
θιl'| d,νταρoiα τoδ Στρατoδ xαi τoδ lιΙαυτιxoδ. NΙετ& &πδ μεριxδ6
'i,ψθρεq, πoλλoi d.ξιωματιxoi oυνελj1φθηoαν &πδ τoJq oτρατιδτε6
:oυ6, &λλoι 3ρρ[φθηoαν oτ! θd.λαooα &πδ τoδ6 ναδτεq τoυ6.

Αiφνιδιαoμ6νoι dπδ αδτ| τ| θ'jελλα, δ Tαoυδερδ6 xαΙ δ Σoφo-
zJ.i6 Bενιζ6λo6 τηλεγραφoδoαν oτ!ν ΠEEΑ xαi ζητoδoαν τ! μεoo-
7'Jιβηo^i1 τηζ. 'o Γεωργιo6 δ B' iτθατρεφε 3πειγ6ντω6 dπδ τδ Λoν-
δiyo xαi δ{λωνε 6τι, μετ& τ}ν ciπελευθ6ρωoη τi6 ΧιΔρα6, δ λαδ6
θi &τoφαιν6ταν 3πi, τoδ zαθεατδτoq τ!q πρoτιμ{oεcb6 τoυ.

Στiq 13 'Ατριλ|oυ δ Bονιζ1λoq Ξπαιρνε τ_)1ν θντoλi1 νd. ox.ηψα-
:Loη τ"i1 ν6α Kυβθρνηoη. 'o Tooυδερδ6 δδν αυuμετεi1ε. Δ6oπoζαν
o'α,iτ!ν oi d.ντiθgτoι πρδ6 τ-).7 διxτατoρiα λ{εταξ&' xαi δ 1\α0αρ7-o6
BoJλγαρη6, πα"λα'.δe δημoxρατιx66, &νδρα6 io7υρδq ιαi &ψεψττoq,
Ξτiθετo Ξπιιεφil'71e τoδ l{αυτιxoδ. T6λoq, cτiq L7 τoδ μην66, δ Bε-
νιζ6λo6 dν\γγeι)'ε 6τυ &ντιτρ6oωπoι τδν τριδν d.ντιαταoιαxδν δρ-
','ινιΔαεων dφθαναν oτδ Kd,ιρo πρδ6 διεξαγωγiν oυνεννof1oεων γιd,
:δν o1ηματιoμδ Kυβερν{oεω6'EΘνιx!q'Eν6τητo6.

Δδν πρ6φθαoε x&,ν ν& Ξλπiαη ιανε|,q" H d'αυνεννoηoi'α d.ρηιoε
;i,λι πoλJ δξιiτερη' 'H &τμ6oφωιρα δiν !ταν xαθ6λoυ d.τμ6αφαιρα
iΘνιx!6 θν6τητo6'

;ρoαιδπων τi1q'Aντιoτd'oεω6, io-xυρi6 δυνd,μει6 τoδ EΛΑΣ xυ-
z}'ωoαν τδν α&ιpoγo xαi &φoβo oτρατιdιτηl>, τδν Συνταγματr!ιρy.η
Ψ'αρρ6, xαi, μετd, dπδ πενθl1μερε6 φoβερδ6 oυγιρo6oει6, Ξξoλ6Θρευ-
ozν τ}ν EKKΑ. 'o Ιδιo6 δ Ψαρρδ6 xαi μεριxoi d,ξιωματιxol τoυ
αlνελ{φθηoαν o' 8νω φαρ&γγι ιαi Ξaφdcyηoαν μδ μα1αiρια. Mεριxoi
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iτδ τoδq δq LιΘωυμα:o6 διααωθ6ντα.ζ &ξLωμ"ατιxo'j6, dξαλλoι &τδ
δ C' i'i1, toπaυ,s αν ν & ιατ ιτ αγoδν oτi T &γ ι,ιωτ α' A.o φ α).zi'ωq..'

'Αντιθ6τω6' oi Ξπιθ4oειq πoδ Ξγιναν τi6 iδιε6 ΞιeTνeq hψξ'ρrs
zατ&. τδν τμημ4των τoij ΖLypα, δ'}ν d,π4δ'ωoαν πoλλd, τρ&γiιατα,
^ι,,':xτ|. t:l EΔEΣ fiταν πoλδ ic7'υρ6τeροg ιαi' ια':eT,7-e ια)'(reρεq
ΘLoι'.ζ. Tαυτo7_ρ6νcυq, oτ}ν ΛΙγυπτo \ &ν:αρa'υα ξπαι.?νΞ διαoτd'-
o:ι6. Πoλλ& τψi11ιατω τoδ Στρατoδ r-αi, μoνd.δε6 τoδ lιΙαυτιxoδ διoι-
zOJντo πλθoν &πδ θπιτρoπδ6 δταξιωμα;ιxδν, ατρατιωτδν xαi
γαυτδ.l.

T'i1 νilιτα τv,e 22αe, δ Nαυαρ1oq }3oυλγαρηq riν6,θeτe oδ δμd-
δ-:6 d.ξιωματιxδν ν& &ναρρι7ηθoδν aτ&" ξ,πανα.,sτατηψLνα τλoiα xαi
ν\ :&. &να'ιαταλd.βoυν. Tδ xατ6ρΘωoαν, &φ$,νoντa.q oτ&ιαταoτρι|l-

',ιιτα. ιαi. csτd' x$τ"η νεxρoδ6 xαi τραυψιτLεq &πδ τi6 δ0o παρα-
:ι|'-eιq' Στiq 21+, &γγ}'ιι&. oτρωτε'!lγ'ωτα &φ6π}'f'αν μι& δλληνιx!
:α''.ιαρ7'Lα, iνδ μιΙ diλλη iτiθετo δπδ 3τιτ{ρηoιν.

oΣ θ6αειq ^γLνoνταν oαφciq, τd' ',ιi"oη βαΘilτω=α'
λΙθαα o' α,iτ! τ!ν &τψ6aφαιρα, tφΘα,sαν ατ!ν AΙγυπτo oi &ν-

:ιπρ6oωπoι τδν δλληνιxδν βoυνδν. }Ιeταξδ α')τδν βριor"6τα-ν δ νLog

xαi oπινθηρoβ6λoq Kαρτd'ληe, δ πoλιτιxδ6 &ρl-ητδe τi6 EKKA.
"Eνα6 &λλo6 πoλιτιxδ6 εiy'e φθ&oe'. oτ'iν Αiγυπτo λiγo νωρi-

τ:ρα. Δ$o φoρδq τιδ !λιxιωμθνoq dπδ τδν Kαρτd.λη, τρεΖq φoρδ6 πιδ
τoνηρ6q, τLaoερe'.q φoρδ6 xαλιiτερoq ρl1τωρ: δ Ι'ειi-lργιo6 l7απα'ν_

δ'ρ6oυ.

Δδν Ξν6τνεε ψeγΦ'η 3μπιατoo'iνη , o?jτε ιdν oτoδ6 βενιζολι-
z.οδ6-δημoxρατ''ιoδζ &τδ τoδ6 δπoioυ6 τρo\ρ7ιτo, γιωτi. εT7-e o'"1νd.

&i'}'&ξευ oτρατ6πeδo, dλλd !ταν νεoφeρμ6νo6, δδν εΙ1ε ΞιτeΘ\ oτi.q

Jριδε6 τiq NΙθoηq'Ανατoλi6 γα'i. i1ταν δεξιoτ6trνηe ατi,6 διαπραγ-
,ιq-τε{loειζ. Σ' α']τδν λoιπδν &ν.τθθη 'i1 τρoεδρiα μι&-6 διααx1'}οωq'
:r, δπoLα oυν!λθe oτδ Λiβανo μδ τ}ν Ξλπiδα. ν&' iτιτευ1θ! 

' 
τα9' δ\α

ocα- eΤy'αν συμβi' ψ'.& x&πoια- dθνιι! δν6τηe .

Tδ K.K.B. εi1ε Ξπιμ:i.νe'' ν). &ντ'.πΡooωπευθoδν o:'i1 Δ'.&cιιe-
'|τ1 τoi'l Λιβciνoυ τδ K6μμα, τδ EΑ}Ι, δ EΛAΣ xα). f ΙΙEΙiΑ
'1'ωριoτ&.,ια.| ιατ' &νdι^μην α'iτδ eΤ1ε γiνει δezτ6.'Αλλ& Ξτoι, 6λoι

z'j:oi oi dντιπρ6oωπoι, μεριxo), τδν δπo[ων δ'δν fiταν ιo1ι1ιoυνιoτωL,

39eΘηιαν θx:i, 6λoι μαζi, oτδ 3διΔλιo τoδ χατηγoρoυμθνoυ.'o Kαρ-
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.&}:ηq bπ'iρξε τρoμερδq xατ!γoρ6q των, Ξπιιαλoriμενo6 &τoδε[ξειq
iδ'ιctι.pευoτε6 6co xωl. δραματιxδ6 δ6 πρδ6 τi1ν θxτ6λεoη τoδ θξαιρθ-
;oυ &νθριbπoυ πoδ fiταν δ oτρατιωτιxδ6 &ρ1ηγδ6 τfr6 EKKA, δ
Σ''nτωγψατ&ρxη6 Ψαρρ6ζ. "oλoι oi oLιμμετε1oντε6 oτ! Διdozει.[.lη
ifrρξαν oxληρ6τατoι dναντι τδν dντιπρooιi-lπων τi6 ,Αριoτερ&'6.

"Ανθρωτoι 6πω6 oi Kαθηyηταi τoδ Πανεπιoτημioυ τδν ,Αθη-

νδν, Σβδλo6 xαi 'Αγyελ6πoυλo6, μ6λη τ!6 ΠEEA, ciντελ{φθη-
oαν γιd, πρciτη φoριt τoδ dxριβδ6 βρioxoνταν.

Mετ& 6μω6 &πδ τετρα:'ηψeρεq (17-20 Mαtoυ) δξιiτατε6 oυζη-
:-'ηoειq xαi μδ μεριxδ6 Lτυφυλ&ξεητδν &ντιπρoocbπων τ\q',Axραq
'_{ριoτερ&6, τj αΣυμφωνiα τoδ Λιβd,νoυυ Ξγινε dπoδεxτ} d.πδ 6λoυ6.
'Ω6 τρδ6 τi.q &ντωρτιιδ6 δργανιioει6, ! ΣυμφωνLα \ταν xατ' oboLαν

μι& 3πανdλη,.pη τoδ Συμφιbνoυ τ!6 Πλ'dκαq, ciλλιι δδν περιoριζ6ταν
o' αbτ6; &νtφερε τi1 αβαoιλεiα τoδ τρ6μoυυ πoJ Ξπιxρατoδoε oτ!ν
'Bλλctδα, μιλoδαε γιi τ} ,sτρατιωτιx}1 πρooπ&Θεια oτiν Αiγυπτo,
6τωq ιαi. γιci τi6 πoλιτιxδ6 ιαi ατρατιωτιxδ6 oυνΘlxeq <<τ$,q &τε-
i.:υθερcδαεω6 τ!q 'Eλλdδoq (...) dπδ μιιΙ Κυβθρνηoη,Eθνιx!6 .Eν6-

Ξ'rFoe)''

Στiq 24 λ,Ιαtoυ rτy-ηψατιζ6ταν Kυβ6ρνηαη Παπανδρθoυ. Σuμ-
uετεi1αν μεριxoi, ciτδ 6ooυq Ξλαβαν μ6ρo6 oτi; Δι&oxει.[.lη τoδ Λι-
β&νoυ,ιαi. π6ντε θθoeι6 !,ψεναν xενδ6 γιd νd, τi6 xαταλd.βoυν ol dντι-
τρ6oωπoι τi,g"Aιραq 'Αριoτερ&6. oi τeλευτα?oι γι& νri εioθλθoυν

6πoυ δ Σαρ&φηe xαΙ. ξνα μ6λo6 τoδ K.Κ.E. (δ Πoρφυρoγθνηq) εΤ-

7αν πd.ει γιd νri dναφ6ρoυν 6aα εlyαν συμβη xαi, oυμφωνηθ! oτδν
Λiβανo.

Kαi, θπηλθε π&λι τδ πoλιτιxδ &δι1ξoδo.
Tct βoυν& τ!6 'Eλλ4δ Llc νLoν τiν εiλιxρiνεια

z-αi τ! λoγιxi τ!q M6oηe λευταiα &πτjντηoε oτδν
Ιδιo τ6νo. EΤναι περιττδ ν θδδ oi λεπτoμ6ρειε6
τoδ θλιβερoδ παι1νιδιoδ, πoδ δι{ρxεoε δυo μ!νε6 ιαi, πoδ \ταν Ενα
ταιxνiδι τoνηρLαq' δ6λoυ xαi ι&τoτε α.tψατoq. Tiπoτε τδ νθo δδν
τρooετlθετo oτ!ν η περιγραφ!.

''Αq μνημoνευ aξιoπρ6oεxτo γεγoν66:
μιd, oειρ& riτυ1δν τληρoφoριδν LπLτ:ρεταu
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δρμηνεEε6 πoJ πρd,γματt μπoρoδσαν ν& θ6ooυν Ξν dμφιβoλiφ τi';ν εi-
7:'y-ΡLνeια τδν Bρετανδν ιαi τiie Kυβsρν!oεωq τoδ θξωτεριxoδ.

Λ6γφ διαφ6ρων θνδεiξεων φαLνετα'',6τι τδ trΑλΙ/EΛAΣ, xd-
τωq βd.ιιt1ια, δπo,'.!ιαζ6ταν 6τι iiθeλαν ν& τδ iξoλoθρε$ooυν. 'Eν τo'j_
τoι6, α,iτδ δδν fiταν dιριβLq. Πρδτoν, θπe ιδ'| {ταν ιiπλoUoτατα.τ?α-
γ.τLιδζ d'δυνατo. Δεiτερoν, iτειδi1 6)'εq &νεξαιρLτω6 oi τεριπτdloεuq

Παραδe[γματoq χ&?\, f ooβαρ6τερη dνδειξη πoU 3πεxαλεiτo τδ
EAλΙ !ταν δτι τδν'Ιo$λιo, δη)'αδ'| μετ* τ! Lι.dιcτιει|η τoδ Λιβri-
ν oν, 6 Ζtρβ αq εi7-ε Ξτυτ eΘ\ κατ d. τ oil 2 4oυ Συντ&γμιτo 6 τo U EΛAΣ
y.αi, τδ εiy'e i-ιπoyρεωoει νd, ΞγιαταιeLι}η τiq θ6oει6 τoυ, 1ωρi,6 !
Σ'Σ.Α. νi iπ6μβη. 'H &π&ν=ηaη, ατηριγμ4νη oδ &.πoδεi,ξει6 πo')

π9ocsει6ψ,.ζαν oi Ξπi τ6πoυ d.ξιωμq.τLιoi. τ:i)ζ Σ.Σ.A. xα'i δ EΔEΣ,
}1ταν 6τι τδ o,iντα.γμα αιjτδ τoδ EΛAΣ εt7"e tξL\θει τδν δρiων
πo,) εΤxαν δριoθη μδ τδ Συμφωνo τi1e l7),&ιαq ιαi' 6τυ y.ατ' αιjτδν

τδν τρ6πo παρεμπ6διζε 6λε6 τi,6 Ξ,nL7Ξ|.?-i)σΞLζ πoδ δ FJΔEΣ διεξi-
γ: Ξπi τi6 ιΞντQL/-i1c' δδoδ τoδ δδηγoδoε oτδ 7,ιμd"νι τ!6 Aiλδνo6.

'Αλλ& δλα α-bτ&, πρoφ&6g'.q :}, p&oι'1ιoL }'()\ι'oι.1δδν &τoτελoδoαν
:'|ν oδoiα τoδ θθμα"τo6. 'H oδoiα- 3ητt-ν 6':'', ΞνΓυ ()=αγ'α.τ'.ιΣs &λλ'ατξc'

oημειιΔνoνταν oτ& μθτωπ α. τtiq Pωo'υel'q ιυ-i. ='iie 
'Ιτα.)'i'αq, 6πωq xαL

oτδ ioωτeριxδ τδν βαλxανιιδlν 7ιορδ,,,, τδ Ξλληνιz.δ τo}'ιτιxδ d'διθ-

ξoδo dμενε oτδ νεν-ρ6 τoυ oημe?o.'tΙ μ6νη &)'}'α-'6i1 Ξ'π-'ηρ7ετo aτδν

oτρ ατ ιωτ ιxδ τ o μLα, &).'ιd. eΤ'6 u,1ξ τ=' l ι.x6τ ε ρ' η,; r'ψαoLx, γι α.τ i δυνd.-

μωνε τδ ιi.l?oζ τ:i)ζ Kυβορν{αeω6 Πατανδ'ρ6oυ. ΙΙρ{γματι, δυo 3λ-

λ'ηνl*iq μoiρε6 deρoτλdνων πολΞμoυσ,{,ν oτ'iγl'ΙταλLα, zα'i, μιλ δρει-
ν'i1 ταξια.ρ7-Lα. }1ταν ιαΘ' 6\α eτol'ψ"rj ν& δρ{oη oτ'i1ν πρd:lτ^r1 γρ,tμμi
;οδ μετcΔτoυ τi,q' Ιτ α),Lαq.' H Ξιxα0 ι9 υrrη τδν' Eλλην ιxδν' Bν 6πλων

\υνd,μεων eΤy'ε &ρxeτd' xαλi δημιoυ?Υηoε'. y.υ.i τ&),υ τ!ν αiλε0θερη
'Eλλciδα τoδ Ξξιυτεριxoδυ.

'Aπδ τi1 μαγιx{ ρdβδo oτi1ν τραγιx{ &ναμ€τρηoη. T!ν θπo-

7";i1 LιεLν"η, os:ε τδ ιi'ιρoq τt1c' ν6α6 Kυβερν-b1σΞωζ, πoδ δλoι oi Συμ_

μα1oι, πλ!ν τδν Σoβιετιxδν, δτεατl;ριζαν θερμct, oUτε oi τρooπ&'
θειεq τ!6 Σ.Σ,A. χo(τ6ρθωσαν νd βρoδν δι6ξoδo xαi ν& δcbooυν λι1-
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ση στδ δλληνιxδ πoλιτιxδ πρ6βλημα. Mι& αμαγιxi1 ρd,βδoqυ dλυo:
τδ πρ6βλημα oδ λlγε6 μ1ρεq zαi 1ωρi6 oυζητ{1oει6.

Tδ βρ&δυ τt1q25ηq 'Ιoυλioυ L944,iνα ρωoιxδ &ερoπλci,νo ζη-
τoδos dπδ τδν διoιxητ! μι&.q ciryλoαψεριιανιιi1q p&oεωq τi1q'Ιτα-
}'i,αq τ)^)ν &δεια νd, dπoγειωθfr γιιΙ νd xιiμη μι& πτ{oη νυxτερινfr6 θr-
παιδεrioεω6. Ti1ν iδια ν'5ιτω, τδ d.ερoπλ&νo αιjτδ πρ0σγειων6τοιν
oτδ Γενιxδ Στρατηγεio τoδ Tiτo: παρελd.μβανε δ6xα Pιbooυq &ξι-
ωματιzoJq δπδ τ*e διαταγd,6 3νδ6 αυνταγματd,ρ1oυ δνoμαζoμ1νoυ
Πoπιilφ. Δυo &πδ αiτoδ6 Βρρiφθηoαν μδ &ιεξiπτωτo oτ! Mαxsδo-
νLα, ιαi. τ!ν α'iγη τδ dερoπλd,νo πρoσγειων6ταν oτδ δρεινδ &ερo-
δρ6μιo τoδ EΛAΣ, oτi1 Δυτιx! Θεαααλiα.

'Eδδ πρ6πει ν& οiνoι1θ! μι& παρ6νθεαη, γι&, ν&, μνημoνευθoδν

&πooτo\':i1e Πoπ<ilφ, διαφoρετιxd, δ μ! 3νiμερoq &ναγιλoτηq δδν θ&

μπoρoδoε νd dντιληφθ! τ!ν d.λληλoυ1[α τδν γεγoν6των, iδiω6 τδν
γεγoν6των xατ& τδν ^trειψιlινα 1944-45.

Tδν λ'Ιci,ιo xαi τδν'Ιoιiνιo τoδ !,944 εTaeγiνευ ατδ Λoνδiνo xαi
oτi1ν oιicioιγxτoν &νταλλαγ| dπ6,],,εων μεταξδ Bρετανδν, 'Αμερι-
xανδν xαi Pι5oων, μδ τδ αxoπδ ν&' dxoυν τδν ι0ριo λ6γo μ6xρι τ!6
τeλιι\q νi.ιηq, oi πρδτoι oτi1ν 'Eλλciδα xαΙ oΣ τελευτωioι oτ! Poυ-

μανiα' Παρ&, μεριxoδ6 διoτωγμoδ6 θι μ6ρoυ6 τδν 'Αμεριxανδν xαi
xατd. δεriτερo λ6γo τδν Pιioων, Ξπετευ1θη 8να εΤδo6 oυμφωνiαq,
πoλδ μυoτιx'ils ιαi. 6'x-ι ,sαφδq xαθoριoμ6νη6, αδoxιμαατιxδ6 xαi
γιd' τρεiq μ!νε6υ.'H oυμφωνiω Ξπραγψωτoπoι{θη πλ{1ρωq θπi d,νω-

τ&τoυ θπιπ6δoυ τρε76 μ!νε6 dργ6τερα.
Tδν Σεπτ6μβριo τoδ L944, τd' ooβιετιιd' oτρατe'5ψατω εΙ^1αν

εio6λΘει oτ! BoυλγαρLω, τ}1 Poυμανiα ιαΣ τ}1 Γιoυγxoαλαβiα. 'o
TocΔρτoιλ fiθελε νd ξ1ρη πoδ βρLcrιeται xαi, γνr1lριζε 6τι δδν μπoρoδ-
oε νd" x-&'oη xρ6νo. Γνιiρ ιζe Ξπtoηq δτι, &ν oi δπo1ρειi.lαει6 πoJ d,νε-

λd,μβωναν oi Σ6μμα1oι i1ταν Ειτωιτεq xαi πρooωριν66, αδτδ δδν

θμπ6διζε ν& δπoθηxε6ετα'L ιατ' or]oiων τδ μ6λλoν xατd.- τρ6πo ψ6νι-
μo. T!ν 9η 'oxτωβρLoι-ι L944, ατ! M6o1α, &φoδ ρ$θμιoε μδ τδν
Στ&λιν δριoμ6να &λλα θ1ματα, &ντιψετcΙlπιαε ε,3θ6ω6 τδ θ6μα. 'Αλλ'
&6 d,φ{ooυμε τδν oδiνoτoν Toci-lρταιλ νd διηγηθ! δ iδιo6 αιiτi1 τi;
α\νt, τ!ν θxπληxτιx! &πδ πoλλδe &π6Qειq:
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αΔ{λωoα: ''Aq ταιτoπoιf ooυμε τi6 ιiπoθ6oειe μαq oτ& Bωλ-
ιανια. T d. oτρωτει5ψατd. oαq βρLaιoντωι ατ} Poυμα νLα xαi' oτi1 Boυλ-
^1α7i.α. "Ε1oυμ: oτiq xδρε6 αδτδ6 αυμφ6ρoντα, &πooτoλθc,, τP&'y-τo-

ρ:ζ. ''Αζ d.πoφriγoυμe ν& oυ1.xρoυoθoδμε θπi θεμd,των πoδ δδν dξi-
Ιo,lγ τδν ι6πo.'Ωg πρδ6 δ,τι &φoρ&. τ"}1 Mεγdλη Ι3ρετανlα ιαi. τ}1

Pιυoiα, τl θ& λ6γατε γι& μι&, δπερo1{ ιατλ 90o/o δπδρ !μδν oτ}ν
'Eλλο{δα xαi, γιd. μιd, iooτιμiα 50χ oτ! Γιoυγxooλαβiα;

υ'Eνδ μετ6φ ραζαν 6oω eΙπα, iγραrJ1α oδ μιoi7 ι6),λα aαρτL:

Poυμαν(α
Pωoiα
oi &Lλoι

'Eλλ&5
ΝΙεγdλη Bρετανiα
(μδ "i oυμφωνiα τδν H.Π.Α.)
oi &λλoι

Γιoυγxooλαβiα
oδγγαρ(α
Boυλγαρiα

Ρωoiα
oΣ&λλoι

l"Εoπρο:l'qα' τδ 1αρτi, μπρδ6 oτδν Στ&λυ,,,πoδ εixeiiδη&xoυαει
τ'i1 ψετιφραls'r1.'Επει9&ττ1oε μιd. ψ'.xg}1 oυγ-i1 xαi' ιατ6πtν π-r'ρε Ενα

μπλδ μoλυβι, Ειαψe oτδ 7-αρτΙ' Ξνα 1oνδρδ oiμα oυμφωνi.αc', ιαi xα-
τ6πυν τδ θπθoτρε,|e. Tδ δλo ΘLψαταιτoπoι.-fiΘηιe oδ λιγ6τερo 1ρ6-
νo &πδ (',,τι γρειdζετα'υ ιανεi.q γιd. νιi γρci,J:η τ&. ταρωπ&νω.'Επειρ&-
τ'r]6Ξ 

'Lατ6πLν μιd. μαzρι&, oιγl'7. Tδ 1αρτi, μδ τδ μπλδ oiμα 8μενε
oτδ x6ντρo τoδτρατεζιοδ. Tε).ιxδ6 εiτα'. - Δδνθ& βρoδν λiγo xυνι_
xδ νd φαιν6μαoτe 6τυ ρυθμiζoυμε ιωτd. τρ6τo τ6acl πρ67ειρo αδτ&
τ& πρoβλy'1μxτα, &τδ τ& δπoiα Ξξα.ρτ&τα'. \ .[xη πoλλδν Lxατoψ-

μυρiων d'νθριbπων; ''Λq τδ x*.ι.|oυμε α']τδ τδ 7.αρτL.-''oaι,ιρωτ\-
στε τo, εiπε δ Στd.λιν.υ

"o)'α α$τ&, δδν !ταν γνωoτ& τ(lτε --oilτε xd,ν μετ&, τi1 νixη-
rsτoδq &ρtr.ηγoδ6 τοδ K.K.E. λΙεριxδq iνδaiξει6 θπιτρ6πoυν τ!ν δπo-
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50%
50%

75%
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tLα 6τι oδ μιd, μ! dιριβδ6 rαθoριζoμ4νη !μορoμην[α oi, Σoβιετιxoi
iφηoων &oρLaτωq νd" ιωτα)τ&pη δ Σι&ντo6 8τt εTγe παρα1ωρηθi
oτoδq Bρετανoδq μι&, πρoνoμιoδ1o6 θ6oη oτ!ν 'Eλλdδα' &λλιΙ xαi
αr]τδ δδν εΖναι β6βαιo. 'Eν π&η περιπτclioει, oιiτε α,iτδ6 oijτε oi
iλλoι fγθται τoδ Κ6μματo6 γνιiριζαν &xριβδ6 τ[ αυν6βαινε, o$τε
$πoιpι&oθηxαν 6τι τδ K.K.E. εΙγε Ξγιατα7'ειφΘ! dπδ τi1ν κΠατρ[δα
τoδ Σoαιαλιoμoδυ, τ!ν 6πoiα δπεoτ{ριζε ιαΙ τi.1ν δπoiα δπεραoπι-
ζ6ταν μi τ6oη θπιμoν} xαi τ6oεq θυoiεq.

''Αν τδ γvcbριζαν, θ&. εΖ1αν dxoλoυθ{oει &λnη γραμμi; Πδq
νd' &παντi1cη ι*νεLq;'.. 'ExgΤνoι πoδ dζηααν &πδ xoντ& τδν xoμ-
μoυνιoμδ θν πoρεiφ, ξ6ρoυν 6τι γιd, δριoμ1νε6 'ιατηγoρLεq πιoτδν, i
}Ι6o1ω ε1aε τ&ντoτe δixαιo, δτιδi1πoτε xαi d,ν oυν6βαινε.

'Eπi τ!6 Ξπoγi1q τoδ Στd,λιν, χoμμoυνιστοιi 6πω6 δ Tiτo !τιν
τoλδ oπd,νιoι...

'AξLζeι 6μω6 νd, διερωτηθ! ιανεLq: γιωτL 6 Στ&λιν εΙ1ε δπo-

1ωρ{pει τ6oo εδxoλα;
Bεβαiω6, \ &π&ντηoη δδν μπoρεi ν&, εΙναι ιατηγoρηψωτιιi1.

Δδν θιΙ εΤναι 6μωq icωq xανεi.q ψωιριd' dπδ τ!ν d'λ{θεια, &ν oxεφθ!
τd, cix6λoυθα: δ Στd,}.ιν εiaε Ξππ{aει 6,τι iiθελε γιd' πoλλ& ιαi με-
γ&}'ω ΘLματα (Πoλωνiα, Bαλτιxδ6 1δρε6 xτλ.), ciλλd δλα ειiτ& δδν

ety'αν 6ριoτιιδ6 ρυθμιoθ!. Συγ1ρ6νωq, i δυναμi1 τoυ εi1ε Ξττsιτα-
θi xα), ατ& Bαλxd,νια, 6πoυ, μεταξι) &λλων' εi1ε iπιτιl1ει θxsiνo πoυ
τεριoα6τερo iπιθυμoδαε -ν& Ξ1η τd. trLρια.3λειiθερα ατ| Boυλγα-
ρiα, πρoπιiργιo πor) δ6oπoζε ατδν B6απoρo xαi ατd, Δαρδαν6λλια.

"Eπρεπε λoιπδν ι&τt ν&' παρα1ωρJ'2αη, &ν iiθελε νd, διατηρ{1oη
xαλδ6 αx6αειG μδ τoδq Συμμd,xoυ6, πoδ τoδ \των dκ6ψη πoλυπλεri-

ρω6 1ρ{oιμoι. Φαlνεται, oυνεπδ6, νλ θειΔρηoε τ6τε τ!ν 'Eλλdδα δζ
τδ xαλriτερo riντci,λλαγμα πoJ μπoρoδoε νd, πρooφ6ρη, δεδoμ6νoυ
6τι δ ToιΔρτoιλ &π6διδε α' αriτ|ν μεγ&λη aηψαoLα.

Πρδ6 δπooτ!ριξη αbτ\q τi1q oxLιJ1εωq, xαi γιd, νd, &ντιληφθ!
xανεi6 πδ6 τ!ν θxμεταλλευ6ταν δ Στd,λιν, d6 oημειωθ! θδδ μι&
i,επτoμθρεια τfr6 Γι&λταq: 6ταν δ Στd,λιν eiγεζητ"'ηoει ν& δπoατη-

ρiξoυν o[, TρεΤ6 Mεγdλoι τoδ6 πoλιτιxoδ6 dρ1ηγoδ6 πoδ εΖ1αν
).ciβει θνεργδ μ6ρoq oτδν d,γιiνα xατ&' τoδ ιαταιτητol, εT1ε oπε0-
σΞι ν& χαθησυ1d,oη τδν Tαι1lρτoιλ δ6 πρδq τ!ν 'EΜciδα. 'ΕιεΤ,, ε1-
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1ε βεβαιι5αει, αθ&, fiταν πoλδ θπιxiνδυνo δ Πρωθυπoυργδ6 (δηλα-
δ} δ Toιiρταιλ) ν*' 3πιτρθQη αδ &λλε6 δυνd,μειq Ξιτδc, &πδ τi6 βρε-
τανιxδ6 ν& εio6λΘoυν oτi ΧιΔραll.

'Eπρ6xειτo, oυνεπδ6, περi, τδν μιxρδν d'νταλλαγμ&των τd. δ-

πoiα παραaωρoδoε γιd, νλ λctβη τ& μεγαλriτερα.
'Eξ&λλoυ, xαi, αiτd, οix6μη δδν \ταν pLβα'.o 6τι τ& παρα1ωρoδ-

σε πΡατψατLι&. Κατd" τ\λoγυι'i1 τoυ xα| τ! νooτρoπiα τoυ, τ& πα-
ρα1ωρoδoε γιd, 6ooν xαιρδ oi oυνθfrxε6 δδν τoδ ΞπLτρετων νd dλλ*-

ξη oτ,*oη.
'H δμ6τερη γνωστi dπ6δειξη αbτi1q τiβ νooτρoπ|α6 ε1ναι !

dx6λoυθη: Στδν Tlτo, δ δπoio6 f'7ρνεiτo Ξπιμ6νω6 νd' Lπαναφiρη
τδν νεαρδ Bαoιλ6'α Π6τρo, εΙaε πεi μδ πoλλ! i1ρεμiα: αΔδν ε7ναι

dν&γιη ν& τδν ξαναφLρηe γυ& τ&ντω. Ξαναπ&"ρe τoν πρoσωριν&',ιαi.
oτiν πρcbτη εrixαιρ iα τδν μα1αιριΛ ν eιq'lγsυaα--i1oυ1α oτ'}1ν πλd.τηυ
(&πδ τδ βιβλio τoδ Dedijer <Tito parleυ).

'Τπδ αδτi6 τΙ6 oυνθlxεq,i1 tπL,sxeQη τ!6 &πooτoλ!6 Πoπδφ
oτ& θλληνιx& βoυν& φαiνεται ν& εi1ε δ6 oxoπδ τi1ν θνημ1ρωoη τoδ

Στd,λιν &πδ πρδτo 7-Lρι xα\ &πδ α']τδν τδν 'lδιo τδν τ6πo τoδ &γδνo6.

Λoγιιδ fiταν ν& θ6λη νd pωρiζη: iιαμιε ιαλd' dρ1-i.ζoνταq νd'

δπo1ωρfr; "Εωq πoδ dπρεπε νd φθciαη; Θd, μπoρoδoε, ιαi. π6τe,
<ν& μα1αιρciloη oτi1ν πλd,τηυ α']τδ πoδ εΤ1ε iiδη παρα1ωρ{oει i)

Lπ ρ 6ιευτ o ν d. παρ αaω ρ'iioη ;

Πρiν νιΙ xλε[oη αιiτ! ! παρ6νθεoη, πρΕπaυ ν& λε1θfr ιiτι oi Bρε-
τανoΣ πει1&aθηxαν xαΙ &νηo$1ηoαν πoλδ d,πδ α'iτ! τ')1 ooβιετιx}
3τioxει}η. 'Hταν iντελδ6 &πρ6βλεπτη. Δδν εi1αν iνημερωθ!. Γι&
νi δργανωθ!, eixa ^1ρηoιψoπoιηθ! t'νωτLy"ναaψα, "Eτoι δργανωμ6-
'rri, Ξξt1ρy-eτo τoδ πλαιoioυ τδν d,γγλoρωoιxδν αυνεννof;oεων. T6-
7'o6, 'lαω6 dπδ xαθαρ! o$μπτωoη, dγινε 6ταν oi ciρ1ηγoi τ!q Σ.Σ.A.
i;oιιoLαζαν oτδ Kd,ιρo. o[ Bρετανoi δδν iiξεραν τi odμαιναν 6λα

l.''':α' '-Hταν πdρα πoλδ d,ν{oυ1oι.
'Αντιθθτω6, τδ K'K.E. !ταν θνθoυoιααμ4νo. "Eω6 τ6τε, δδν

ιΤ.7-:. Ξπα'φ\ μδ τ! M6α7"α παρd, μ6νo μθoφ τoδ Γενιxoδ Στρατη-
'r:ioυ τoδ Tiτo. 'Eπαφ! δυoxoλη, τoδ Ξξd,λλoυ τρα'lψ&τuζε τδ φιλ6-
τ:!o :δ./ 'Eλλ{νων xoμμoυνιoτδν. Tc5ρα, δxτδ Pδooι &ξυωψατιιoL,

';δ :λq διαταγ&q θνδq oυνταγματ&ρ1pυ, &νελdμβαναν 8να δ,joxoλo
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'o Συνταγματciρ1η6 Πoπιυφ. Δεξcd''-clιl, δ Kαθηγητi6 τoδ Συνταγματιxoδ Δι-
zωt,'υ' A}'L''-ανδρoq Σβδλoq. Δευ;ερo5 &gυaτeρ& τoυ, δ'Aντιoυ νταγ ψατ&ρaηc
To6ρνιτoεφ, δ δπotoq με:& τδν π6λεμo δτηρ6τησε θτι τoλλα Eτη δq Συμβoυ-
).,ιζ τiiξ Σoβυετυι-i,c Πρεoβεiαq oτ-ξν ':\θiνα.
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Σ:δ x6ντρo, 6 "Αρηs Bελoυ7ιι5τηq. Δεξι& τoυ,
δμαδoq τ!q Σ.Σ.Α. Tαγμωτ&ρ1η6 G. K. Wines.
ν-αi 6 Σαρ&φ'ηc, (Φωτoγραφiε6 Wοodhouse).

δ &ρ1ηγδq τi,q &ψεριν.αιυιt1q
'Αριoτερi. τoυ, δ Woodhouse
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τιξiδι γιi νd. τoδq iτιoxεφθoδν.ι Tδ K.K.E. δε16ταν ι&πotα περυ-
;o'υτio'r' y-qi' ξnιiξ}Ωι16 θi. dταιρνε ooβυε'τιιi1βo{θεια, τiν δπoiα πoλ-
i'δq φoρ66, dD.& εiq ψ&τ"ην, eT.1-ε ζητ.i1oeι'

Δδν oυν6βη τLπoτs' dπδ 6ια α,]τd,. Στδ τdλo6, o[ Bρετανoi !ταν
ei.ry-αριaτηψLνo'. ια|. oi &λλoι !ταν ciπoγoητευμ6νoι: τδ EANI/
E,\ΑΣ δεtrθηz-ε ι!υ1ρ'i1 μετα1εLρuaη &πδ 6},α τd. μ6λη τi6 αoβιε-
ΞLι:rιζ &πoστΦ'iiq xαi. δδν dλαβe xαψιd. iιπ6ayεoη δλιxi6 βoηθεiαq.
Toυ6 iδ6θηααν, &ντιΘθτωq' oυμβoυλ66, πoJ τιθαν6τατα δδν !ταν
Ξιε|νεq πoJ περiμεναν. Toδ6 dδ6θηααν μd,λιoτα oΣ αυμβoυλδ6 1ωρi6
y.&.ν γd μτoρoδν ν& τi6 αυζητ'{ooυν. ΓιατΙ 6'τι oδoιαoτιxδ Ξπρ6κειτo
ν& λε1θ!, θλ6xθη μ6νoν ατδν Σιd,ντo, δ δπoio6 εT1ε μαxρd, oυνo-
μι7.iα, 3ντελδ6 μ6νo6, μi τδν Συνταγψατd'ρxη Πoπιilφ.

oi Pδooι, dπδ τδ &λλo μθρo6, φαi'νeται 6τυ &νLψεναν ν& βρε-
θoδν θνιi-lπιoν δνδ6 θρυΘρoδ στροιτoδ ciναλ6γoυ μδ τδν oτρατδ τoδ
Tiτo. 'Ατεγoητεr5θηoαν. Φαi'iεται o.b1ψερα βipαιo 8τι i.'1 ε'υoi1γ"η,τ^ii

τoυ6 μιλoδαε -d.δixω6, &λλωατe- απερi, μι&6 αυναθρoiαεω6 iν6-
τλων d,νδρδν, τol) δδν ilξtζa τδν x6πo ν& τoυq βoηθ/1αη1ιανΞLeD.

Δδν εΤναι γvιιoτδ τi. Ξ},t7Θ.η μδ τ!ν .?"γq'.ρ'ια α,iτ! ατ& βoυνi,
:iq Θεooαλiαq, o$τe ποιδ6 fiταν &9γ6τερα o[ iπιττιbo:ιq τδν λε_

7-ΘLντων. Tδ γεγoνδ6 εΙνω 6τι,sτiq 2 A'iγo,5oτoυ, δηλαδi1 μ6νoν μι&
δβδoμriδα μ:τd, τi1ν &φυξ.η τoδ Συνταγματd.ρ7oυ Πoτci'lφ, oΣ d.ντιπρ6-
σωπoι τoδ trΑλΙ / EΛAΣ oτδ Kriιρo, !λθαν' iξ iδiαq πρωτoβoυ_
)'i'αq, ιsδ 3παφ! μδ τ!ν Kυβ6ρνηη Πατανδρ1oυ. 'Ι{ Kυβ4ρνηαη Ξ-
z'αμο oυνoμιλtεqψαT'Lτoυ6 dλλd' δδν &λλαξε xατd'τLπoτετδ τρ6γραμ-
ψ& τ"ηe, i oδoiα τoδ δπoioυδπiρ1ε oτ! Συμφωνiα τoδ Λιβd,νoυ.

NΙετd dπδ μεριxδ6 διαφωνiεq xαi μεριxδq dριδεq, τ.i1 2α Σε-
;:εμβρioυ €ξι &ντιτρ6oωπot τoδ EΑι'Ι / EΛAΣ δρxiζoν:αν μθ-
7l' τ71q Kυβερν/'1oεω6 'Eθνιxi6 'Eν6τητo6. Δ0o &πδ αδτoι56, ψεταξ[
:δν δτo|ων tlΖLBγoq, δ θπιλεγ6μενo6 αδ "Hρεμo6υ, &,ντιπρooιbτευων
;δ K.K.E. 'Hταν τd μ6να μθλη τoδ K6μματo6 πoδ εiα{ρ1oντo oτiν
Ιiυβθρνηoη Παπανδρ6oυ.

'Η τρoμoιρατLα, 6ψωq, oτi1ν 'Eλλ&δα δδν μειιilθηxε. 'Aντιθθ-

l. ',\μ1oιυ3 δπδ τδν Πoπδφ pgιoι6ταν δ 'Aντιoυνταγψα;&ρaηq Τo!9-
ν'.:czc, 6 δπo[oq, μετd, τ'i-7ν ciπελευθ6ρο:oη, δπηρθτηaε πoλλd. 1ρ6νια δ6 Σ0μ-
L,''')'c'. :i,q Σopυετ'.ιic, ΙΙρεopεtαq oτiν 'Aθ{να.
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τωζ1 τLν6aαν περισσ6τερo χoζταθλιπτιχi στiν ΞταρaLα, περιαo6-
τερo d'πειλητιxi oτ}ν'Aθi1να. Στ!ν πρωτεJoυoα, 6λoι fiταν τεπεL-
oμ4νoι 6τι δ EΛAΣ πρoοτoiμαζε τi;ν xατdληι{,,η τ!q π6λεω6, δτι
θιΙ τ|ν πραΥμoζτoπoιoδoε μ6λι6 θ& d.να1ωρoδoων oi Γερμανoi, xαi
6τι ψαζυιΕq Ξκτε},Loευq }1τα'ν πυΘανtq. "Αλλωατa, oτ!ν sπαιθρo, xα),

iδiω6 oτ!ν Πελoπ6ννηαo, περιofi γνωoτi γι& τδν φιλoβαoιλιoμ6
τηq ετχα'ν iiδη γiνει πoλλδ6 Ξιτελ'Loειq.

Πd'ντω6, ατi1ν AΙγυπτo, ιαi ν-ατ6τιν oτ!ν 'Ιταλiα, δπoυ μετε-
φ6ρθη dργ6τερα, i'7ρομiα tπtxρατoiloε oτoδ6 x6λπoυζ τiζ Kυβερ-
νi1oεω6 Παπανδρθoυ. Tδ xυρo6 τηqεΙtrε ooβαρ& 3νιo1υθi dπδ δυo

γεγoν6τα διαφoρετιxi6 φrioεω6. Tδ tνα !ταν f tπανdλη,.pη τoδ dγδ-
νoq &πδ τi6 θλληνιxδ6 Ξνoπλεq δυνd,μει6, xαi iδlω6 f ciρiατη δρotoη

τ!6 'oρεινfre 'Eλληνιπ!e Tαξια.ρaLαq ατδ iταλιxδ μ6τωπo: ψα.χ6τΦν
θxεi oυνε1δζ ιqτd' τδν Γερμανδν, oτ!ν πριbτη γροιμμi.Tδ &λλo,

flταν i δτoγραφi; oτ!ν Kαζ6ρτα (26 Σeττεμβρioυ 1944) μι&.6 oυμ-

φων[α6 μεταξδ &φ' δνδ6 τi6 'Aνωτd,τη6 Συμμα1ιx!6 Διoιx{αεω6
( Στρ ατηγδ6 Γoυlλooν, Π ρ6oεδρo6'Τπoυργδ6 Χ&ρoλντ M&xMiλλαν )

xαi &φ'δτ4ρoυ τoδ EΛΑΣ xωi τoδ EΔEΣ (Σαρι!ιφηq-Ζξρ\"s).
Mδ τδ Σ0μφωνo τ!6 ΚαζLgταq d,νελαμβ&νετo ! δπo1ρ6ωoη νd,

τEθoδν δπδ τ&q διωτoιγd,6 τoδ Στρωτηγoδ Σx6μπυ, d,ντιπρoαι3πoυ τ!6
'Ανωτ&τη6 Συμμα1ιx!e Διoιx{oεω6, 6λε6 oi δυνd,μει6 τδν &νταρ-
τδν, 6πω6 ια|. ai. ταιτιιδ6 δυνd,μει6 πoJ θ& &πεpι$dιζoντo ατi1ν 'Eλ-
λd,δα. 'Ανα1τωριζ6ταν 6τυ ι&Θε πρ&ξη &ντLθετη πρδ6 τi6 διαταγδ6
τoδ Στρατηγoδ Σx6μπυ, θd, riπoτελoδoε ιo7'ω,sιψη παρc!ιpαaη' Κω-
ταδιxd,ζoντων ω'iατηρ& τd. 'Γ&γψωτα 'Αoφαλεiα6, &νελαμβciνετo f
δπo1ρ6ωη τ!e &πz1νoδ6 διcbξεω6 τδν δπoxωρo$ντων γερμανιxδν
oτρατευμd,των. 'o Σαρ&φη6 xαi 6 ΖLρpαq dνελd,μβαvαν ν&' Ξπιpι!ι-

λoυν τ!ν τdι.ξη oτi.q περιoaL1 των, &λλ& i1 'AττuιΙ1, xαi δριαμ6vεq
&λλε6 μιxρδq περιo1δq τ!e Xcbρα6, θ& παρ6μοναν δπδ τi1ν ιiρμoδι6-
τητα τoδ Στρατηγoδ Σπ1λιωτoπo0λoυ, δ δπoio6 θ&' θνεργoδoε &πδ

xoινoδ μδ τ! Bρετανιxi Διoixηoη. 'oρiζoνταν, τ6λo6, μεριxδ6 &λ}.ε6

λοπτoμθρειε6'
"oλα αιjτ& !τανπoλδ δραiα γι&, νd, εΙναι &ληθιν&. Kανεiq δδν

'l}'πιζε δτι θ& iφαρμoζ6ταν α,]τδ τδ Σ0μφωνo, ξoτω xαi. &ν !ταν
Ξτioημo xαi oαφδ6 διατυπωμ6νo. Tδ'iiλπιζαν &ι6ψηλιγ6τερo oτ!ν
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'Eλλdδα. "o7ι μ6νo oi αυμφωνiεq πoil εtaε δq τ6τε oυνdι}ει δ

EΛAΣ δδν τδν εTy'αν πoτΕ δεoμε0oει, dλλd ε71αν iπιπλ4oν τρoι|x-
}'Lcευ, &ψL,sωq i) δμμ6oω6, φoβερ& δεινd,,1 xαi oi δριoμ6νε6 περιo-

7Εq }1 ια.ταaτcιση ΞτιΞ πoλδ xειρoτερειiσe ι. ΕTaε πρoπαν;δ6 1ει-
ρoτερει1oει ατ!ν Πελoπ6ννηoo, 6πoυ τδ Γενιxδ ΣτρατηγεΙo τoδ

trΛΑΣ εE1ε dτoaτεiλ:ι oτiq dρ1δ6 τoδ θθρoυ6 τδν "Αρη xαΙ τδ
αδμα τδν θτιΜNτων τoυ, τδν λεγoμ6νων κNΙαυρooxo'Jφηδωνυ.

Στ!ν Πελoπ6ννηoo, τ&'T &γψατω'Αoφαλε|αq, διoιxoriμενα xα-
λd, zαi, βoηθoυμενα &πδ τδν τληθυαμ6, εΤ"trων xατoρΘcboeι νd, θπι-

βληθoδν αδ δλεq τΙ6 π6λει6, o' 8ναν δριoμ6νo &ριθμδ 1ωριδν xαi
oτor)6 ιυριoτ6ρoυq oυγxoινωνιαxoJ6 x6μβoυ6.'Eτρ6xειτo -Lιτδq
τfre 'Ηπεiρoυ- περi, τ!6 μ6νηe πeριoa\q, πoδ δiν τελoδoε iπδ τδν

€}'eγx-o τοδ EΛΑΣ.
'o "Αρηe θξ6ρμηoε ιατd" τ-r1c, Πελoπoνν{ooυ γι& νd θξoλoθρε0-

oη τ& Tdγμα τα' AaφαλεLαc, ιαi νd' &τoxατα'aτi1oη τδ x$ρo6 xαi τ}1ν

iα1δ τδν αυντρ6φων τoυ' Προ7-ιbρηoe &ργd. γιd ν& δργανωΘi1 xαλα,

xαi' &τδ τi'q 2Σeπτεψβρioυ δq τ[6 τελευταia e hψξρεs τoδ μηνδ6 θxεi-

νoυ (δηλαδi 6ταν cτi1ν ΑΙγυπτo ,sx-ηψατιζoταν f Kυβθρνηoη τ'r1e

'Eθνιx!q 'Eν6τητoq...) ΞπετLΘη xατd τδν π6λεων xαΙ τδν μεγci-
λων 1ωριδν τfr6 l{oτιoδυτιxiq Πελoπoνν{ooυ. 'H Kαλαμctτα, f
l1,5λoq, δ λΙελιγαλ&q, oi Γαργαλι&νo'' xα\ &λλεg π6λeι6 δπ{ρξαν

1. "Eνα ιiπδ τ& τι'ιρ6τeρα παpi.πoνα ;oδ τ)'ηΘυoμoδ τ!q riπαiΘρoυ

y'ατd' τoil EΛAΣ fiταν 6τι δργciνωνε θν3δρεq θντελδ6 δευτερευor5oηζ σιψα-
oLαq, y.ι'>ρi'q ν& λαμβ&νη δπ' διpιν τd' &ντLτo''νι τoδ θπαxoλoυΘoδoαν. Γι&
νιΙ θιδιzηθ! τδν θ&νατo δνδ; Γερμανoδ, rj R1ρμα1: oυνfθω6 τoνφ€ιυζe δLxα

μδ εixooι "Eλληνεq. Στδ λ'Ι1τooβo, 18 &πδ τo')q oημαντιxoτLρoυq ιατoL-
ιoνg τi,q z-ιυμoτ6λε<υq τoνφeiιtsΘηιαν tsτeιδ) oi 'Eλαoiτεq ε17ιν aιoτcboeυ

Eνα Pδoo αi'7.ψ&)'ι,ι':o πoδ τδν Ξξδ'αpιν δg oτρα;ιcΔτη τ!g Bθρμα1τ θπειδi1

fiτιν i'ττoz6ψclg Γeρμανoδ &ξt<lψατυν-rli,.' T& αoβιρ6τερα τερrcταctxd' Ξτι-

μωρoδν:o βεpιLωq πoλδ α0oτηρ6τερα. Σδ τdτoιε6 τιμιυρLεq, δφεiλoνται oi'

Ξμπρηoμoi πoλλδν δey-αδων 1ωριδν 2q.i' i'1 LιτL)'eoη τ!6 πλειoι]:ηφiαq τδν
y-ατoLιι,ιν τoυg. 'H τιδ &νατρι1ιtοτιx! περiπτωoη ε7ναu τoδ Διoτ6μoυ, oτ}ν

Kεντριx! 'tr)'λdδα. ΣτLs 16 'ΙoυλLoυ 1944, τδ 1ιυριδ αδτδ πυρπoλ!θηzε zαi
oi 228 y-&τoυιoi τoυ, &νδρεq Nαi γυναixε6, θξeτε)'6oθηoαν 6λoι. Eixooι &πδ

αδτoδg!ταν i1λιιLαqxd'τω τdlν π6ντε θτιiν, 38 !ταν !λιxi,α6 ciiνωτδνδξ!ν-
τα πθντε θτδν...
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τδι ΘLατρα αrληρδν μα1δν ιαi dι6ψη αxληρoτ6ρων αxυριboεωνυ.
oi ciνΘρωπooφαγδ6 δπ!ρξαν &νευ πρoηγoυμθνoυ. 'Η μεγαλ$-

τερη &πδ 6λε6 fiταν i "φ"γt τoδ Mελιγαλ&, πoδ iγινε ψeταξδ L2
γ.α.i" 16 Σεπτεμβρioυ 1.450 &νδρε6, γυναΤxεq xωl, παιδι&, xαi τερi
;oδ6 50 &ξιωuωτιxoJ6 xαi, &νδρε6 τδν Tαγμciτων 'Αoφαλε[αq' Lιτe-
λ6oθηxαν, xαi θρρiφθηααν o' θνω μεγci,λo πτ7γci.δι, πoJ αxεπd.oθηxε

μδ 1δμα.1 Tlπoτε δδν φαιν6ταν ν& μπoρfr νιΙ oταματ{1oη αriτδ τδ
ιiιψα τ}iq τρoψoιρατLα6. oi d'ντιπρ6oωπoι τ!6 Σ.Σ.Α. τωρLoταντo
d,νlo1υρoι θεαταi xαi πeριoρlζoντo ν& &ναφθρoυν τ& γεγoν6τω oτ}ν
' Aνωτ&τη Διαoυμμαxιιi1 Διoixηoη τ!6 NΙ6oη6'Ανατoλfr 6. T e)'υι&'

i Kυβ6ρνηoη τ!e 'Eθνιzi6 'Eν6τητo6, δπδ τi1ν πρoεδρiα τoδ Γ. Πα-
τανδρ6oυ, μδ τ}ν 8δρα τηe τ&ντoτε xoντd, ατ!ν ΚαζLρτα,dxαμε μιd
δ-oxιμf : d.πθoτειλε θτi τ6πoυ 8να &πδ τ& αημαλloντα ψLλητηq'

Tδ dπ6γευμα τt1q 27ηq Σεπτεμβρioυ,hψL?ncxατd, τ!ν δπoiω
εΤγαν γLνει πoλλδ6 θxτελ1oει6 oδ 6ιη τ-λp πeριoat1, 6 Παναγιcbτηe
Kανελλ6πoυλo6 &πεβιβcioθη οd1ν Kαλαμdτα. 'o "Aρηe &τcoυο[αζε,

^,,ιατi πρoετoiμωζε τiν πoλιoρxiα τ!6 Tριπ6λεω6, oτδ xθντρo τv1q

Πελoπoνν{ooυ. 'o Π. Kανελλ6πoυλoζ ξσπε|)σ. ν& τδν oυναντ{αη
o;δ αταθμδ τi1q διoικ{ρει66 τoυ. "ΕφΘανε Ξγια[ρωq γιd νd &τoτρθ-

γη μεγ&λη αf.ψατoaνoLα. Kαi 3τιρ6xειτo νd, εTναι μεγdλη ! αiματo-
7'loLα, γιατΣ &πδ τδ 8νω μ6ρo6 δ "Aρηe xαi oi <Mαυρooxoιiφηδε6υ
'{θeλαν ν&'xα.τα}'&poυν δπωoδdπoτε τ!ν Tρiπoλη, dλλci, ιiπδ τδ &λ-
7.o μ6ρo6, δ πληθυoμδ6 τ!6 π6λεω6 xωi" τd' T&γψατα'Αoφαλεiαq,
;oδ θxεi δι6θεταν xαi πυρoβoλιι6, εlaαν &τoφαalaευ ν& riγωνιoθoδν

ψxρre Ξoγ&των.
'o Kανελλ6πoυλoq, δμω6, xωτ6ρθωoε νd ματαιc5oη τiν αiμα-

;ηρi1 α$γxρoυoη. 'Eπιxαλo0μενo6 τδ Σ0μφωνo τ\q ΚωζLρταζ, πoδ
:t7-ε μεταδoθ! διιΙ τoδ MπΙ-MπΙ-Σi, πε{,θoνταq τd'T&γψατα 'Aoφα-
't.='ιαq ν&. xαταθθooυν τd, 6πλα xαΙ νd, φ0γoυν ^γιd. !νω νηo[, xαi θμ-
-7ανιζ6μενo6 μ6oα oτiν π6λη δi,πλα oτδν "Αρη -πρωγψα πoδ τoδ
6ΞoLχLσε &.ργ6τερα πoλλδ6 &διxε6 ιατηγoρLεq- xατ6ρθωoε ν& d,πo-
ciγη τ!ν αiματoxυoiα, πoι) θπρ6xειτo ν& εEναιs1 μεγαλ0τερη &πδ
i'oeq οiaαν oημειωθ! δ6 τ6τε ατδν &δελφoxτ6νo &γcilνα.

1. "Eω6 Φμ"ρo &ι6ψη,i1 Εxφραoη αi πr2γciδα τoi Mελιγαλ&.ll dπoτελεΤ
tι9ραaη φPty'ηζ.
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Χd'ριq oτδ Σ0μφωνo τ:ηq ΚαζLρτα6, περιoρioθηιa ΞτLoηq *1 αi-

ψατoaυ,sLα oτiν 'Αθfνα xαi tγινε δυνατ{1, μετ& iπδ tνα εiιocια$1ψe-

ρo,i1 &ναLψαιτη &π6βαaη ατ}ν 'Αττιx| τi6 Kυβερν{oεωζ τoδ θξω-
τερ ιxoδ.

Kυβερνητιxδq &τεaταλψLνo6 ατ!ν περLπτωoη αiτ| δπ!ρξε δ

Θεμιoτozλ!6 To&τaoq, ν6o6 xεi λαμπρδ6Kωθηγητiζ τoδ Διxα[oυ.
Πρoω1ειιbθηιε cτ'i1 Θεoααλiα τi6 3ντελδq πρδτε6 iμ6ρ.s τoδ 'o-
xτωβρioυ μαζi μδ τδν 'Aντρ6α ΖLβγo,8να dπδ τ&' oηψαντιx6τερα

μ6λη τoδ K.K.E. "Ετειτα dπδ oυνε7_! πoρeLα dρxετδν !μερδν,
!φΘαoe ατ!ν 'Aθdνα oτie 10 τoδ μην66. Στ}ν οiτμ6oφαιρα μ|ooυ6
zι). τρ6μoυ πoδ βαoiλευε ΞιεT,i1 &πooτoλ! τoυ !ταν xωΙ 8πιι[νδυνη
zc-i.')ιεπτ{l. Παρ' 6λα αiτd,, d,πευθυν6μενo6 π6τε oτδν EΛΑΣ μ6-
σφ τoδ Ζtβγoυ, π6τε oτoδ6 φλoγερoδ6 πατρuΓ'ιτeqτi16'Aντιoτ&oεω6
τδν 'Aθηνδν μθoφ τoδ 'Aρy'ιεπιox6πoυ, τoδ Στρατηγoδ Στηλιω-
τoτo$λoυ i) τoδ 'Aρ7ηγoδ τ!q 'Αατυνoμiω6 "Eβeρτ, πoδ j1αιραν
il'i',.iι τitζ γενυι\q Lιτιψ"i1,sεωq, &τευθυν6μενoq ι&πoτε xαi &πευθεiα6

α:δν πληθυoμ6, δ Θεμιoτoxλi6 Tod,ταo6 xατ6ρθωαε νd, φ1ρη oδ

L|toιo πLρα.q τ!ν dπooτoλ{ του, xαi ν& βoηθ'ξo-η τ!ν πρωτε,ioυoα ν&

Ξτανε$ρη x&'πoια i'7ρεμiα. 'Eπρ6xaιτo περi πρoπαρ α.σιε,να.στLx:;)ζ eP-

^,, α.aLαq, δ0αxoλη6 xαi, πoλ0τιμη6.
'Eιiν λoιπδν τLπr'τe δδν &λλαξE γι& τδ &μεoo μ6λλoν, θφ6ooν

δ).ω 3ξηρτδντo d,πδ τ')1ν iαoρρoπiα τδν δυν&μεων, τδ Σ0μφωνo τ!1
ΚαζLρταq εi7ε πoλU &}'λdcξει τ\ν xατ&aταση τ|ηq oτιγμ!6. ETxε
τ:cιoρ|αειτδν φoβερδ dδελφoxτ6νo &γωνωxαi. ε1χε τελιxd, Lπιτρθ-
',Jει τ{ν &πopLpωaη μι&6 'EΘνιx!6 Kυβερν{αεωq, τ')1ν δπoioι oυν6-

δgυoων oυμμα1ιxιiι ιαΙ 3λληνιx& oτρατε$ματα.
Δoθ6ντo6 6τι δ EΛAΣ fiταν oτ!ν πρ&ξη x'5ριo6 6λη6 τ!q

Χι5ρα6, Ξπρ6ιειτo περi, τεραoτiαq ΞπιτνaLαq τδν θθνιxoφρ6νων δη-
uoχρατιχδν δυνd,μοων.
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H ΔEΥTEPH ΠPAΞH
ToΤ EMΦΥΛΙoΥ ΠoΛEMoΤ

'IΙ ιiναγγeλiα τfi5 Θ6eλλα5. Στie L7'oxτωβρioυ 1944, 7ιL,:α

c' Ξνα παραλiρημ* θνθoυαιαoμoδ xαi. αυg0oεω6, f Kυβθρνηαη

iν:λ&μβανε τi1ν iξoυαiα oτi1ν 'Αθdνα.

oi dδιωλλαxτεq xατευθ0ναειq' τδν δπolων δ "Aρη, Bελoυ7ιιi-
:'r,ζ EFαν δ ψLγαq αημαιoφ6ρo6, φα'Ινoντων νd. jxουν Ξγxαταλειφθi.
''Ε_iινε 6μω6 oυντoμιλτατα d.ντιληπτδ (.'τι εTy'αν πρooωρυld, μ6νo τo-

;oθ:τηθfr oδ δειiτερη μoiρα, xαi 6τυ Ξτρ6xειτo περi, τoδ τθλoυ6 τoδ
(ι;ρcbτoυ γ'jρoυll.'o δε,5τερo6 θ& &ρ1ι(ε ξπe'ιτα dπδ λiγε6 δβδoμd,-

o-:6 xαi θ& fiταν πoλδ ωiματηρ6τερo6.

Mδ τi2ν θπιoτρoφ! τi6 Kυβερνf oεωq, τδ ψ6νo ζ^|τηψα πoδ εΤxε

- v *γ ψατ ι d,ν τ ι μετωπι αθi !τ αν θxεΤν o πο δ eiγ-ε Ξξ&']', e'" &ριeτ & π ωΘ ^η,

z').i.i, πoυ !ταν iντελδ6 δευτερεδoν: τδ ζdτημα τ!6 θθαειυ6 τoδ

Γ:ωργioυ τoδ B'. 'Αντi νd, ΞπιoτρL'!η μi τi;ν Kυβ1ρνηαη, xαi τδ

ιι-Θεoτοlτιιδ r'η.ηψn ν& λυθ! δι& δημo,.,LηφL,sψατoq α,jτ! τ! }'υ-

τη πρoτιμoδclε ι,x|. α,iτ! τ!ν δτo1ρ4ωoη εT1ε &να}'&peι-, δ Bαoι-
tιLq εT7-ε τελιx&, δεxθ! ν& ταρωψεLνη oτδ Λoνδλ.,o μ67_ρι τie διε'Eα_

'l'ωτiζ δημoιi.lηφioματo6 θπi, τoδ zαθεατο-lτιιoi ζητ'i^iψατo6 τ!q Χci-l_

?7.ζ.
Baβα.lωg, αιjτδ δδν πρoαθφερε xαμι& λ'ioη oτd, o,]oιαoτιxd,

|τ;i11ιατα. KωΙ &ν i1 <ι&ναLψαιτo6 d,πελευθθρωσιζD d,πoτελoδoε &-

'' ιψφιιιp"'ητ^ητη LπιτυγLα., 6i.α τd πρo βλ{',; ματε παρθμε ιναν φλ6γoντα
zαi. &τει),ητ';x&.

Πρi,l d,π' 6λα, δ Στρατιωτιxδq'Αρχηγ6q' δ Στρατηγδq Σx6μπυ,
δ'iν δι3θετE παρd πoλδ περιoριαμθνε6 δυνd'μειq. Γι& 6λη τ!ν i'7τει-

:ωτιx! 'Eλλd,δα, περi τd, φαα Ι\oεμβρioυ, δδν eΙaε πα.ρd' 20.000

J.νδρε6 περiπoυ. Γι& τ!ν '.Νττυκ'h1' μδ 6λε6 τi6 oτρατιωτιxδq xαi λι-
ι-νιxδq Ξγxαταoτ&oειq τ\el δiν εΙxε πωρd δrio βρετανιxδ6 ταξιαρ-
'/.1=e'
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}Ιεριzδq δλληνιιδ6 μoνd.δeq -θπιxiνδυνη παραγΔρηc"η τoδ Πα-
τανδρ6oυ πρδ6 δριαμ1νoυq δπoυργoδq τ-r1c' πρΔην ΠEEA- δτ!ρ_
7-αν περ'",scτ6τερo ατ} θeωρ[α παρ&. cτ'\ν tτρ,j,"ξη.'H περiφημη 'o-
ρειν! Tαξιαρ xLα, πoδ εΖ1ε βαττιoΘil ,rTαξtαrlιLα τoδ Piμινιll, θπει-
δ_| μετ* dπδ oxληρoδ6 d'γδνεq xατ& τδν Γερμανδν εΤ1ε d,πελευ-
0εριiloει τδ Piμινι, εΤxε ψ6νο τ& L}'αφρ& τηq 6τ)'α, ιαi" &ντΙ. νd. ιωτt-
7ηια|ιριεq Θθoει6 fiταν τεριoριoμ6νη ατoδ6 ατρατδνεc)aηζ' 'o θαυ-

ψi"oιοq α'Ιερδ6 '\.61oqll fiταν διααxoρτιαμ4νo6 csτd'νηoud'. "Ενα μη-
'1ανoκLντ1τo ταγψα Χωρoφυλαx! q pρπι.6ταν Ξ.πi δ7ηψαταγωγδν
πλo|ιυν, ι&πoυ cτ'|γl 'Αδριατιx!. 'o Σx6μτυ μπoρoδoε &κ'61ιη νd'

'iτoλoγi-(η oδ μεριx& δλ).ηνιz"&, πoλεμιx&. πλo7α, oδ δυo oμi'7νη δλ-
ληνιxδν ιαi' τρLα αμf1νη dγγλιxδν dsρoπλd.νων.

'H &δυναμiα τoδ Σx6μπυ γιν6ταν d,x6μη μεγαλ6τερη dπδ τδ

γε.1oνδ6 δτι τ&. ατρατs,5ματd. τoυ flταν διαoxoρπιoμθνα oδ 6λη τ'i1

XιΔρα xαi "'ηc;7-o}'οiντo μδ τερiεργα Jργα: ol &.νδρεq τoυ dxανων πρo-
oωρι'lδ6 t'9γα Ξτιψ)'"ητεLαq ιαi. δ}oπoιLαc,.

'O ηιιψalναq !ταν iπi Θ[ραιq, xα}. ! Χι|ρα $1ταν ιατεaτραψψLνη
ια-i" dπoψc'νι'ιψLνη. Tρ6φιμα u-αi' φα9ψαxα, bφ&.cψατα z-αi δτoδ{-
,ιατα' 6)'α ξ}'ειταν. 'Γιi xυρι6τερ6 ),'.ψ&.ν''ι-δ Πειραιεδ6 μεταξδ
αr]τδν eΤ1αν i:,τooτi1αoβαρδ6 ζηψLc', o[ περιoo6τερεq γθφυρe6 εΖ-
'7-αν &νατ'.να7θ!, oi oυγxoινιυνiε6 o;δ ioιιτεριxδ τi6 Χιbραq !ταν
θλεεινθ6. Π.z., μδ ;δν ioΘμδ τi6 Koρλ;θoυ xλειoμθνo, iπρετε ν&' ι&-
ψ'ηιανei.q τδν γ'iρo τiq'Eλλdδoe γιd ν&. μεταβi διd, θαλctooηq &πδ

;_| δυτιx'i dxτ'i1 τi,q ΧιΔρα6 oτi'y &νατoλ'υι:i,.

Γι' α'jτ6, Rρετανoi zαi 'Αμεριxανoi, πoλδ πρ),ν oυoταθ! !
UNRRA' d"νLΘεoα'ν oδ μιd εiδιxi1 δργ&νωoη, 1.νωατi1 dπδ τ& &91ιιd.
τoδ δν6ματo6 oτ& ri1γλιx& o&ν ENΙ-ΕΛ (}tilitary Liaisοn), νd. ciνα-
xoυφLo'η iτεοιγ6ντω6 τ}ν τυραννιxi,; d'Θλι6τητα. 'H Eλ{_EΛ Ξxαμε
Θαi.l1ιατα-'' περi τ&. τ6λη l{oεμβρLoιl εl'trz διανεiμει oδ δλ6xληρη τ}ν
'Ιiλλdδα :r;ε,?ι'σσoτLΡoυ6 dπδ t00.000 τ6ννoυ6 τρoφiμων. Αι)τδ μπ6-
ρεoε ν* ^γLν'r1 ψ6νoν 3ποιδ'| oi. περιoo('τερoι d,τδ τoδ6 &νδρεq τoδ
Σι6ψπυ Ξγxατεcτ&"Θτ1oαν oδ πoλλδ6 Ξπα.ρ7i'εq xαi. d.o7c)'i1Θ'ηιαν ψΣ
τδ !'ργo τGll d.πoΘ'rγ-ε$oειυν, μεταφoρδν xαi διανoμδν α,jτδν τδν
τρoφiμοlν.

'Ι'τδ α,)τδ6 :i.q,τννΘ-ηιeq' ! ΧιΔρα ιατεL7ετo oδoιαoτιx& &πδ
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:δν EΛΑΣ, δ 6πoio6 εiaε ιωi αυνεiδηαη αl]τoδ τoδ γεγoν6τo6.'o EΔEΣ !ταν riρxετ&, io_xυρ6q, riλλ*, περιoριαμθνoq oτ!ν ,,Η-

;eιρo xαi βριoι6των oτiq παραμoνδ6 τi6 διαλιioεcbq τoυ: oi &νδρε6
τoυ εΖ1αν ι|υxιxδ6 τρoaτoιμαoθ! γι& τ!ν &πooτρd.τε,laη.

'o τ6λεμoq δδν ε71ε τελειιlαει, ιαi. t1 &πooτoλi1 τoδ EΛΑΣ
z.αi τoδ EΔEΣ !ταν ν& iξαoθενlooυν τ& γερμανιxd' oτρατε('lψατα
;οδ dφευγαν γιi νd' πoλεμ{ooυν oδ &λλα ψθτωπα' oi δυo δργανω-
oeυq Ξξεil''iiρωααν xαλd, τi1ν &πooτoλ{1 τoυq, riλλd τδ τwεδμα δδν
'ξταν τδ 'lδιo oτoδq μδν xα). oτoυ6 δ6. oΣ &νδρε6 τoδ EΔEΣ oxθ-
Ξτoνταν 6τι εT1αν κ&ψει τδ xαθ!ιoν τoυ6, 6τι εΖxαν πoλεμi.1 cει,, ια|,
δτι μετ& τi1ν &πελευθθρωη dπρεπε νd, γυρiooυν oτd, 1ωριd, τoυ6,

oτδν oixoνoμιxδ τoψLα.
Διαφoρ&, '.,ooτρoπiαq βαoιι$1, i1 6πoLα δδν 3ξετιμ!θη rixριβδq,

oijτε τ6τε oUτε &ργ6τερα. "Αλλωoτe, δ EΛAΣ αioΘαν6ταν xατd'
τoλU io1υρ6τερo6 &πδ uλιx!6 ιiτ6ι.pειυ6.

Kατεi1ε τi6 πιδ oημαντιxδ6 περυoy-Lq' iδiω6 dπδ τ}ν &πoι]lη
;δν oτρατιωτιxδν x4ντρων, 6πω6 !ταν ! 'Aθi1να, i Θεαααλoνixη,
'\ Λι7ριoα. Kαi &ν dz6μη δδν !ταν dxριβδ q 6τι 6 EΛAΣ iπεδiωxg
;6τε πρiν &π' 6λα ν& xυριειioη 6π},α ιαi. πoλεμoφ6δια (αδτδ δπo-
oτηρlζoυν δριαμ6νoι ξ1νoι oυγγραφeiq),\ταν φυαιxδ νct πriρη τ}
μερiδα τoδ λ6oντo6 &πδ τδ τoλεμιxδ δλιxδ τoδ Ξγι-ωτL}'ειπαν φειi-\roνταζ ot γερμανιxδe ψeραργLεq.

Αδτδq δ oυνδυαoμδ6 τiq θνιo1δoεω6 θπi τoδ !θιxoδ xαi τoδ
δλιxoδ τoψLωq, ε|ναι io<,sq Lιεiνoq τoδ Ξιαψe τδ trΑM / EΛAΣ
τoλμηρ6τερo ιατ&' τδ τ6λo6 τoδ φθινoτιΔρoυ τoil 1944'

'o Παπανδρ6oυ d,παντoδoε ατri τoλμll ψατα αbτd" πρooπαθιJ:ν-
:αq ν&, xερδioη 1ρ6νo. 'Α Lι γενιxδ6
!ιωνε παραγωρ{oει6. Πρo L ταν διci.-
φoρα Ξπειo6δια, πoδ &λλoι ν

'Η ταιτtxi1 α'jτi1 !ταν d,oφαλδ6 διxαιoλoγημ6νη μ61ρι6 δνδ6
oημεioυ. Γιατi 6xι μ6νo f Kυβ6ρνηo-η fiταν πoλδ dδιiνoιτη, iιi.ci xαi,
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'lj Bρετανιxi1 Διoixηαη, παρ&, τ}ν ioxυρi; πρoσωπtχ6τητα τoδ Σχ6-

1ιτ'l, εTy-ε oυ7_ν& dμφιβo)'iε6 δ6 πρδq τδ τL Ετρεπe, νd, γiνη.
NΙδ τ!ν dπελευθ6ρωoη, f Σ.Σ.Α. ε71ε διαλυθ!. Εiaε μεγ&λη

πεΤρα., 1τιΔριζε τi6 μεθ6δoυζ πoυ Ξ1ρηαιμoπoιoδντo, γνιiριζε xαλd,

τ&, πρ6oιυπω 6λων τδy δμdδων. 'Aλλ& δiν !ταν πλ6oν πΦρoδσα
δατε ν& διατυπcilνη.η rr.bμη τηζ.'H πε7ρα πoδ e,Τxε &πoιτ}1aeι
}1ταν &γρτ1aτη: ! πεiρα δiν παραxωρeiτωt, dπoxτ&ταυ ι&Θe φoρd.
πρoαωπιxδ6. λΙεριxoi. Bρετανoi &ξιωψατικoi. τ!ν dπoxτoδa*ν τ6-
τε, !ταν αυνεπδ6 φυαιzδ νd διoτd.ζoυν δq πρδq τ!ν Eννoια i) τ}
pαρilτ'ητα αιiτoδ i ΞyεLνo''l τoδ θπsιooδioυ, δ6 πρδq τ'bp &ξi.α τoδ δo-

θ6ντo6 λ6γoυ i τ'i1 διxαιoλoγiα πoδ πρo6βιλλε τoδτo i) 3xεiνo τδ

πρ6oωτo. "Α}'λoq €ναq παρ&^γων ιαi. αiιτ6q, πoδ δδν iL_ξφθη &ρ-

zeτ& δπ' δQιν γι& τi1ν 3ρμηνεiω τδν τραγιxδν γeγoν6των Ξι--Lνηe

τ7,q Ξ'πoγv1q.

'Αlad, θ& ^1-ρtι&l'oνταν πoλλδq αελiδοq γι& ν& θxτeθoδν τ& γε-
γclν6τα πoδ δδ'ξγηoαν ατ!ν Ξπαν&'aτα-oη τoδ ΔεxεμβρLo'l τotl L944.
''Α6 μνημoνε,iooυμε λoιτδν ψ6νoν 6rlα &πδ τ& ιυρι6τερα γεγoν6τα
δδν gΤγαι δexτιx& &μφιoβητf;αεων, τ& tlπoiα ιαΣ εΤναι β6βαιo 6τι
δδ'iγηoαν aτ\ν αi.ψατηρoτωτη ΞξLγερcτη.

Στie 22 lioεμβρloυ' δ Σx6μπυ oυναντ{θηxε μδ τδν Σωρ&φη

ια-i. τδν ΖLρpα' xαi τoδ6 ζiρηaε ν&, &τoατρατευθoδν. 'o ΖLρpαq 8L-

70'ηxε &ψLoωq, iδiω6 3πe ιδ'i τot εT/αν Ξ|τyi1oευ πρoηγoυμ6νωq 6τι
&ν i'7ρνeiτo 'i) δio;αζε' θi πρoo6φερε oτδν EΛΛΣ τ'| διxαιoλoγiα
τo'i ζητoδαε γι& ν& μ!ν riποoτρατευθt. 'Αλλ& δ Σωρd,φη6, &oυγ-
ν-ρLτιιc' τ6τε Ζayυρ$lερoc,, &πtρρι'le τδ α"iτηψα τoδ Σx6μπυ κωi. ζ'!γ
:'r,cse γυd' ν& τδ δε7'θ! διαταγi τ-r,q Κ'lβερν'!r,oεωq, δπoγεγρωμμθνη

ψ&-}''.oτω &τδ 6)'oυq τoδq δπoυργo'56, oυμπεριλαμβανoμ6νων Ξxεiνων
τoδ πρo6ρ1oνταν &τδ τ')ν ΠEEΑ.

'Eπρ6xειτο περi. dρν{';αεω6 τδν 6oων εi1αν αυμφωνηθ! ατ!ν Kα-
!3ρτα. Δημιoυργ{θηxε ξτaιξνα. δrjαxoλo &δι1ξoδo. 'o Πρωθυ:τoυργδ6
Παπα'νδρθoυ d'πη'iθυνε τ6τε Ξxι}'η,τr1 πρδ6 τoJ6 δπoυργo66 τoυ

7c.il fiταν ψL}'η τ716 ΠEEA d.ιι& δxι μ6λη τoδ K.K.E., ιαΙ.ζi'1ττ1cse

'l). τδν βoηθ{ooυν. 'ExgΤνoι &πεδθxθηααν, xαi θν oυνεργαoiφ μδ
:δν αiiρεμoυ ΖLpγo ιαi" τi6 βρετανιxδ6 oτρατιωτιxtq &ρ'1Lq, ιωτ6ρ-
θωααν νd, φθdooυν oδ ν6α αυμφωνLα,€πeιτω dπδ oxληρδ6 διωπραγ-
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rrιiε6σειξ. 'Η oυμφωνiα πωρεδ6θη oτiq27 Noεμβρ|oυ oτδν Πα-
;ινδρ6oυ &πδ τδν Kαθηγητi1 Σβδλo, τδν Toιριμδxo (xαi oi δυo
i7.λoτε τ!q ΠEEΑ) xαi τδν ΖLβγo. T!ν δπoμ4νη, μδ dρxετ! δυ-
a^ι-oλ|"α, δ Πατανδρ6oυ τLτνLe νd δε1θoδν τi oυμφωνiα τd, δπ6λoι-
τα μ1λη τ!6 Kυβερν{oειb6 τoυ, τ& δτoiα πρoθρxoντων dπδ τi Δε-

'-υ&. 
ιαi. τδ K6ντρo, xαi ciνi]1γειλε διd, τoδ τ6πoυ τ[ ε71ε αυμφωνηθ!.
Td, oιjαιαoτικ6τερα riπδ τ& oυμφωνηθθντα 11ταν τιi δξfr6: θd

Jδ-ημιoυργεiτo Ξναq'Eθνιxδ6 Στρατ6q, i πρcllτη μεγ&λη μoνd,6 τoδ
f'τoLoυ θοt fiταν μιd μεραρ1iα &πoτελoυμ6νη ιiπδ δ,jo ταξιαρ1iε6,
;oδ ! xciθε μι& θιΙ 3ηταν ioτ1q δυνd,μεω6. 'H μι&, ταξιαρaLα Θd. &ταρτu-
]6ταν dπδ τiγ Tαξυαρ'1Lα τoJ P|μινι, τδν 'Ιερδ Λ61o, τμ{ματα τoδ
ΕΔtrΣ xαi μεριxoδ6 xληρωτoιiq, i &λλη, iooδιiνωμη, θ* περιε-
7.xψpανε μ6νo τψ"i^1ψατα τoδ EΛΑΣ. 'Αργ6τερα, θ& oxηματ[-

-Ιoνταν &λλε6 διio ψερα1aLεq, oτi6 δπoiεq Θd.xατετ&'oooντo xαi &ξιω-
'!ατL}loi xαi &νδρε6 πoJ εixων δπ1ρετdoει oτδν EΛΑΣ. "oλoι oi &λ-
7'oυ dντ&ρτεq, oiαo'δdπoτε δργαν<i:αεω6, θ& dφoπλiζoνταν xαi, θd, d'-

;ooτρατει1oνταν '
'Eπρ6xειτo περi, μι&6 ααφoδq θνιo1$oεω6 τ!6 θ6oeω6 'iq"A-z-ρα6 'Αριατερ&q. Παρ' 6λα αι]τd, 6μω6, τi1ν tδια !μθρα, τδ &τc6γευ-

ψa τiιζ 28η6, αημειcbθηxε μιd, ciτρ6βλεπτη ψεταατρoφt1: 6 ΖLβyoC'

Ιητoδoε τ!ν d,πoατρd'τευoη τi6 TαξιωρaLαqτoδ Piμινι xαi τoδ 'Ιο-

3oδ Λ61oυ τ'αi. &ξLωνε νd, ματαιωθ! δ &φoπλιoμδq τδν &νταρτδν.
Ti εf1ε συμβi; Πoιδ6 i) τL εTγε πρoxαλ6oει α,iτ! τ! ριζιxi;

μεταoτρoφ! θντδ6 εixoαιτεαod.ρων δρδν;'H μεταoτρoφ! fiταν
;6oo dπρ6βλεπτηxωi' θπιxiνδυνη, ωoτε τi1ν 3πoμ6νη δ Σβδλoq τiν
7'α ρ αxτ}1ρ ια ε δ 6 ι< α i φν ιδi α ιαi dν εξi1γητ ^ηll .

Πoλλδs δρμηνεΤεq θδ6θηαων :

- Mυoτιx| oυμβoυλ| τ\q\[oatrαq,! δπo[α, παραμ6νoντα6 o,i_
δ'6τερη, θ& jβλεπε εixαρioτω6 τδ παι1νlδι τη6 νd oυνεxiζεται &πδ
i.λλoν. 'H δρμηνεiα δδν πεiθει, γιωτi 6λα δεi1νoυν 6τι τ6τε δ Στd_
)'ι',, εiλιxρινδq πρooLφeρε τ!ν 'Eλλdδω δ6 d.ντιxεiμενo αυναλλαγ!6.

- Et1αν iπιβληθ! oi dδιd,λλαxτoι. Σoβωρ6τερη δρμηνεiα, &λ-
i.& δ1ι dπoλ0τωq πειoτιι$1, δεδoμ6νoυ 6τι eiaαν πρoηγηθ! τ!6 oυμ-
φωνLαq διαπραγματεriαειq, xα), 6τι 3πi τoδ xειμθνoυ πoδ εΖ1ε δoθ!
oτδν Παπανδρ6oυ ε71αν 6λoι oυμφων{αει.
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-'Υπεατηρ|1θη xαi μι& τρiτη δρμηνεiα: θνιitπιoν τ!6 ooβιε-
τιx!6 oιiδετερ6τητo6, oi αoxληρoill τoδ K.K.E ' εΤ.γαν (ητi1αει τi1

oυμβoυλi xαi τ!ν i'7θιxi1 αυμπαρ&.oταaτ1τoδ Tiτo, γνωoτoπoιcbντα6
oυγ1ρ6νω6 o' αr]τδν 6τι oi βρeτανιxδ6 δυνd,μει6 πoδ ε71αν &πoβιβα-
αθ! !ταν rioθενεΙ6 xαi πoλδ μιxρ6τερε6 ciπδ ΞxεΙνε6 πoδ &νεμθνoν-

τo. 'o Tuτo εtγε &παντ\oεt, riργd τδ βριiδυ τ!q 27ηe, 6τι Ξπρεπε
νd' xαταλ&βoυν τ!ν πρωτεr1oυoα ιαi 6τι θιΙ πρooθφερε τi;ν !θιxi'1
τoυ βo{1θεια πρδ6 τδ K.K.E.

E7ναι δJoxoλo ν& λriβη xανεi,6 θ€oη δ6 πρδ6 τ!ν δρμηνεiα πoδ
τρLπα ν&, δoθi. "Ιαω6 δδν θ& γνωoθ! πoτδ ! &λ!θεια.

Πd,ντω6, βLpαιo εΤναι 6τι ξ,νανθo γεγoν66, πoJ dγινε τ}1 ν'3ιτα
τi,q27ηq πρδ6 τ!ν 28η Noεμβρioυ, &λλαξε τi6 διαθ6αει6 τδν fγε-
τδν τoδ K.K.tr. Toδ6 jxαμε ν&, qxiooυν μι& oυμφωνiα πoδ εi1ε

μδ δυαxoλiα iπιτευ1θ! xαi ν* Ξπιζητ{ooυν τ!ν riναμθτρηη.
'H Kυβθρνηoη δδν μπoρoδoε παρ& νd &πoρρiι}η τor5q δρoυ6 τoδ

ΖLpγoν.'Aπoδo1i'1 τoυ6 θd, α{μαινε παρd,δooη μδ δεμ6να τ&. aLρια.
Tδ βρdδυ τi1q 29ηq αυνj'7ρxετo τδ 'Τπoυργιxδ Συμβo$λιo δπδ τδν
ΙΙαπανδρ6oυ, 1ωρi6 νd, πρoαxληθoδν ot δπoυργoi πoδ πρo{ρ1oντo
dπδ τ!ν ΠEEΑ.

Ti1ν δπoμ6νη, ! d.oτυνoμiα τoδ EΑλ{ f1ρνεiτo ν& δxτελ6αη
z-υβeρνητιx! dπ6φαcr1 πoJ εΖ1ε ληφθ! oτi6 24 τoi μην6ζ, xωi d.φo-

ρoδoε τ!ν &ντιιατ&'rlταoh:eηe &πδ τ|ν 'Eθνoφυλαx{: ! 'Eθνoφυ-
i'ωfi^'1 εiaε μ6λι6 o1ηματιoθi xαi περιελ&μβανε &νδρε6 τi1q x}'&oeωc,

:oδ 1936, πoJ εixαν πoλεμ{αει oτi1ν 'Αλβανiα. T!ν Ζδια fμθρα,
τψ:i1ψατα τoδ EΛΑΣ, &ριατα δπλιαμ6να xciρη oτδν 6πλιoμδ πoδ

=i'tr-αν Ξγxαταλεi..pει oi Γερμανo[, αυνεxεντρc5θηoαν γ6ρω dπδ τ|ν
;cωτε'joυoα.' 0λμoβ6λα xαi πυρoβ6λ α xωτε)τ&.ψpαναν θθαει6 oτoJq
t'oφoυq πoδ δ6oπoζαν τ!6 π6λεωq. 'oΖLβγoq, παρ&'τi1ν πρoαωνυ-

!'i.ι <<6 "Hρεμo6υ, δημoolευoε 8να &ρθρo oτi1ν θφημερiδα τoδ
K.K.E. oτδ δπoio, μοταξJ &λλων, dλεγε 6τι <<πLραoε ! δρω τδν
δ-ιαπραγμωτε6oεωνυ ιαi 6τι αμ6νoν τ& oil'α μπoρoδσo.ν ν&, λl1αoυν

;i,6 διαφoρ6ql>.

Στi.q 2 Δεxεμβρioυ oi δπoυργoi μ6λη τ!6 ΠEEΑ πωραιτ}1-

Θ'r,ια.ν, xαi ! Kυβθρνηoη 3ξ3διδε &π6φαar1δι& τ!q 6τoLαqx&.Θε &ν-

τα.ρτυιi1 δργci,νωoη διαλυ6ταν. "oλoι oi μ6νιμoι &ξιωμωτιxoi δφει-
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7.ιν νd, παρoυαιoιoθoδν ciμ6oω6 ατδ 'Υπoυργεio Στρατιωτιxδν. Συμ-
;aριλοιμβd,νoνταν ατo$6 τελευταioυ6 6αoι δπ1ρετoδoαν oτiq τ&ξειq
;oδ EΛΑΣ. "oπλα xαi πυρομα1ιxc{,, o[αoδ/;πoτε φ$αεω6, Ξπρεπε ν*
;αραδoθoδν &ψ€oωq oτi6 'Aρxθ6.

Tδ K.K.E' dπ'\ντηaε μδ μι& πρ6x}.ηo.η πoδ φαιν6ταν od,ν ν&
iτευθυν6ταν Ξx μ6ρoυ6 τoδ EΑλ{ xαi. τi1q ΠEEΑ 

-o,Jιψατω τ&
δτoiα xατ' oδoiαν δδν δφiαταντ o ιαi. π&ντc,lg δδν τ& ixπρooωπoδαε
μ6νo τoυ τδ K.K'tr''H πρ6xληoη e7'γε ψεγLoτηπραιτιι}1 aηψαoLα'
'ExωλεEτo δ λωδ6 ν& πρoβfr αδ πciνδημη θxδ^{λωo-η oτδ xθντρo τi6
;ρωτευoυσηζ, τ}ν 3η Δεxεμβρioυ, xαi Ξxωλoδντo oi Ξργ&τεg νιi xci'-

μoυν γενιx! &περγLωτiγ 4η Δεxεμβρioυ'
'H oυγxθντρωoη τ!e 3ηe Δεxεμβρioυ dγινε, μoλoν6τι τ\ν &πη-

γ6ρευαε ! Kυβ6ρνηη. Πυρoβoλιoμo), ιiντηλλciγηoων ψeταξδ δια-
δηλωτδν ιαi doτυvoμιxδν. T& δυo μ6ρη θρ{νηoων νεχρoυζ χoζι
τραυψατLεq.

Kατιi τi1ν 'Aριoτερ&, o[ d,oτυνoμιxoi πυρoβ6ληαανπρδτoι, γι&,

ταi πυρoβ6ληoαν πρδτoι, γιοt νιΙ διααπd,αoυν τδ φρciγμα τδν d,ατυ-
νoμιxδν. Στδ αημε7o πoδ βρiαxoνταν τd. πρd.γματα.1 h dλdθεια iπi,
τoδ πρoxειμ6νoυ δδν d1ει μeγd,λη oηψαotα: xωi δiν ιix6μη δδν εl-
7αν dντα},}ταγ! πυρoβoλιαμoi θxεlνη τ}ν fμθρα, ι&πoιo &λλo oo-

βαρδ δπεια6διo θιi oυνθβαινe. 'Η tπαν&oτωoη εΖ1ε θξαπoλυθi πρiν
d.πδ τ}ν 3η Δεxεμβρioυ.

'IΙ €πανdoταoη τoδ Δεxεμβρioυ τoiι L9t{+. Στi.c' 4 Δεxεμβρioυ,
περ|πoλoι τoδ EΛAΣ, Ξν oτoλfr, εi{λθων oτi6 περιφερειαxδ6 oυνoι-
x[ε6 τδν 'Αθηνδν, &λλε6 oτδ x6ντρo τoδ Πειραιδ6.

T& cioθεν! βρετανιxd, τψ!ψωτω d.π6φευγων xd.θε αriγxρoυoη,
&λλ& τδ βρ&δυ δ Σι6μπυ διθταoαε τδν EΛΑΣ ν& ciπooυρη 6λε6 τiq
δμdδεq τoυ πρi,ν riπδ τιΙ μεod,νυxτα τi1q6ηe Δεxεμβρioυ.

T!ν 3πoμ6νη τδ πρωi, ciπδ τδ Λoνδiνo, δ Tocilρταιλ τoδ &ν6-
θετε ν&, ιατα)'&βη τ!ν πρωτε$oυoα. Tδ τηλεγρc{.φημ& τoυ |1των
αxληρδ xαi. oαφθq: <Xωρl6 αiψατoaυoLα, &ν εΖναι δυνωτ6ν, &M&
xωi μδ αiψωτoaυaLω' &ν αι)τδ eTνωι &ναπ6φευxτo. M! διατd,oετε ν&
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Ξνεργ{oετε ιiq 3&ν eδρiαz.εoθa aΣ ια.τα-xτ"r1Θ=\cτυ' τ6}"11 cτ'ip 6πoi'α'

J-iεδη7'cbθη τ oπ Ly.η &'ν τ αρ o Lα''l .

Ti. pρετανιι&. ιsτρατeilψατα oυντ&7Θ'r,ιαν ψ: τλ xυpερν'η,-υι&.,
y-αi. δ Σι6u:πυ δι6;α.ξ: τiq δυνd.μειq τoυ τoδ !;αν διεoπαρμ1νε6 ατ'ξ,
bτ"r1ρec;Lυ. τ!q EλΙ-trΛ, ν&. o'l^γιeντριυθoδν oτ'}ν 'Aθdνα, τ} G)εo-

oα'/'oν|'ι'r1 i τδν B6λo, πρ&.για' d"zατ6ρΘω.-o γιi τoλλiq &"πδ αbτLc,.

Tδ βρo1.δυ τ!6 Ζδιαq 'b1ψLραC' δ Σι6μπυ y.&\eoa τoδq "Eλ).ην:6

ια.i" |Lνoυq δημooιoγρd,φo''lc, ια.i. tξ'h,γτ1aε τ'\ oταoη τoυ: ε17-ε γL_
νsι Jνoπλη τα'ρLψpαo'r1 Υ'.&. ν,)' iτιτευ7'θi τcoλιτιxδ &πoτ6λεoμα. Td.

':γι'h,ψα'τα- τoδ ΕΛ,\Σ εT'1'αν ,sταo'.&.oει. 'o iδιo6 ei1e δριoΘi στρατιω_

:'.ιLζ 8υcrtιητ'\qν-α'τi'lτι'ι σ1)ψφ(δνL,ιζ 6λιυν τδν μερδν, ιαi- eTχe clυνε_

πδqιαJ. τδ διz-αiωμα xαiτδxιθv,ιo'ι ν&' &'πoιατωoτt1,τη τ}γ &ξ"η.
',\)').& δπδ τ}5 διατα'1d'6 τoδ Σx6μπυ δπiρ7_ων μ6νoν οi μιxρδq

ι' lβε ?ν"r)τ'.xΕ c' δυν d.μa ιq, t'ν αq &'ιαΘ 6 ριoτo 6 d.ρ ιθ μδ 6 δ ργανω μθνων 
_?)

μi κΞλευθ6ροl,l oxοπsυ:δ'lυ, zαi bπviρ'1e '\ δργ&νωcτη αΧυ τoδ

Συντα'^γψατd.ρ1ου Γρiβω (τoδ μθλλoντo6'Aρ1η.1oδ τoδ &νταρτoπo-

λθμoυ oτi1ν Ι{υτρo), "'η δτοLα &νθiατατo ατδ (lηαεio, oτ}. δυτιxi, τ!q
',\zρ oτ6i.εω 6.' Λν0 ioτατo &'ι.6 ψτ,, &.ν ατ c)''''ι&''-'r,e' Axρ oτ('λeω q, τδ

ιιΣ0νταγμα Xιυρoφυλαxi6ll. Α,iτδ εi7ε iδια-iτερ"η oηψαaLα, γυατi.
Ξτρ6ιeυτo ^γι*. oυγxρ6τηψα ι':'.ρLιιν πo,) δθoπoζε τiq δδoδ πρδq τδ

Φ Jr') 

"η9o.' 
Eν;ελδq &.τoψc,',οlψLνo, oτεν&. πoλιoρxημ6νo, βoμβωρδι_

ζ(liιενo &πδ 6t.1ιo''c zα). πυρrrβoλ''x6, πιεζ6ψeνο ν{ιτα xαi' ^'ηψLρα

&πδ τολμηρ}. Ξ^;Leι9'i'μα'τα' :δ Σ'5νταγμα' d.μυν6ταν. oi πυρoβo'ιι_

oμo)- πoδ &y-rιi.'^(oντυ''l &τδ ξιευ δδν o"|μαιlαν ψ6νo τ'i1 ,sνν€xιa'r1 τi'q
0.'l':ιc,τ&oeωq, &λλ&' oυντε).oδαων oτ'| διατ_|ρηαη τoδ i1θιzoδ τδν πoλ-

7'δν πoυ εiaα'ι'\8τ1 δτoz-Jι!sι, y-α-i, τδν λiγιυν τoδ !ταν &x6μη iλε$_
|J.ρο,' ιαi &νΘLc;'; αν τ o.

"Ετoι, "Ι1 'Eλi.ιΙq δiν δτ!ρ1ε παρ&, oτδ xLντρo τδν 'Aθηνδν, oδ

il"'.d. !ιταaη περiπoυ τεood,ρων τετρα'.1ωνιxδν 1ιλιoμ6τρων, δτδ τ')1

ct-''iψu&'e &'νLaι-'lρ'l,qπo7'ι,τυx-r1e Ξ."-rιυoLαζ. 'Exυβερν&;o dπδ τδν Στρα-
:τ,^iδ Σxoψτυ, &ν xαi. πρLτει ν&, oημειcυθi 6τt 6 Σι6ψπυ' πoλιoρχη-
,r6νoq, δδν xυβερνoδoε dλλd διηιiθυνε ψ'.& ψαχ"η φoβερi &νιoη.

ΙΙρciγματι, ! 'Aττιx! !ταν πλημμυριoμ1νη d,πδ τμ!μωτα τoδ

Ε_\AΣ. Σ' αδτδν τδν π6λεμo τδν δρ6μων, τδν 3ντελδ6 εiδιxie
.ιoiQvβl 6πoυ δ &ριθμδ6 τδν μα1ητδν παLζει 8ναν d,πδ τoU6 πρ<Δ-
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:oυζ ρ6λoυζ' δ EΛAΣ ε7xε πολλd. τλ'εoνειτ'!ηψατω. ΕΙtrε τl,'ντoi
:iν πρωτoβoυλlα, jxαμνε 6δoφρciγματα iδδ, δπετiθετo Ξιεi, &να-
:!.ναζε oπLτιω γιd νd, πI'εLaη oτωυρoδρ6μια, ιατε},&ψpανε δι' iτιθξ-
o.ων ψeγd"}'ω κτLριω, &φoδ τ& x'jxλωνε, xαi. δι6θετε iναντioν α.'];δγ
ιιd, αυντριπτιx'); δ0ναμη πυρ66. oi &νδρε6 τoδ EΛΑΣ πολεμoδ-
ααν μδ Ξνω τεΖoμα πoδ λiγoι d.πδ αδτoδq dδειξαν Ξναντ[oν τδν Γe ρ-
ιιανων,

ΙΙo)'εuoδoαν μδ τδ Ιδιo πsiαμω ιαi. &πδ τδ &λλo μθρoq τοδ
δ8r'φρiιγμ'ατoq, ιαi' oυtrνd. LξατL},:lα"ν &'lτεπυΘLoευq.'Γδ &πrιτL}'εoψα'
oψaη \ταν 1'τι ιατ(:'ρΘιινοιν νd παρα1ιLνoυν Ξλε'jθερoι oL τLrsoe7ι
τερi,πoυ τετραγωνιx&' 7υ')'ι6ψε,τρα' Σδ 6}.εs τiq &t')'εq o'.lνo,.x{eq τ'i,ζ

π6λεω6 xυριαρ1oδoε δ τρ6μoq. 'Εxτε)'Lcτzυq ια-τd. tιατoντd,δε6, δx_

τoπLaειq xατ&. 1ιλιd.δεq oτ&. βoυν& τd' πλ'η,s''Laτερα πρδ6 τ'|ν 'Αθd_
να. Στiq &λλε6 περιo7δq .ηq Χιbρα6 δ τρ6μο6 ινριαρy-oioε ?ιτLaηe,
dλλd Ξxεi \ αLπαν&csταoηυ γω,,6ταν λιγ6τερo αic0'r1τ{1.'ΙJ "Ι{πειρo6,

μωzριν'| xα). d.πoμoνωμ6.νη, !ταν iλευθερη.'o oτρατ66 τηξ1 8|ιωζ1
}1ταν ιατd.. τδ iiμιαυ &πooτρατευμLνoq ιαi' τδ }1Θυν-6 τoυ δδν !ταν
xω)'6.

λΙεριxδq νηαiδ:q ιατε7-6p'ενeq iπδ τoδq "A.ρ1λoυq (ατδ ιDciιη-

ρo, oτ!ν Πd.τρα, oτδ d.ερoδρ6μιo xoντ& ατ}ν 'Αθdνα ν-τλ.) Ιραν
θλε0θeρεq. Στ'i λΙαz:δoν'ια εi'1-αν γi'lsι μεριzδq φρυιτΕq xαi &νανδρεq

ΞιτΦ'Loευq (6πωq Ξ,xε'ινη τoδ νθoυ r-ιi, φωτe ινoδ &ντι,s:α.cυαιοδ βιo_

μη1d,νoυ Β&γγoυ Γι}'α.β&νη, πoδ Jγωlο ψLaα. oτ'i'1 Θεoc;α)'oνLιη),
&λλd. δδν !ταν δυνα"τδ νd γλ,lη λ6γoq τερΙ Ξπα.ναaτ&cεωs. 'H iρgμη
αbτoιυpια97"Lα. τoi τoτuy-oi στ?ατLωτLy-oδ &ρxηγoδ τoδ EΛΑΣ
xα). τoδ xαπ eτ &ν tor.l τv'q Δ''ο ιι''r1oεω ζ λΙ αxεδoν Lαq, : oi λ Ιd.ρxoυ 13 α-

φειd'δη -6νoψα πoδ πρ6τει ν&' oυ^γιρατ'i,aoυψc !πeνt1ργ'rρε [5oτε
νd, μ! oημειωθi 3xεi jνoπλη σi)^(y"?oνσ'η μδ τ! βρετανιr-'| φρoυρd,, }
Ψαζ''ιd' &ντLτo''να Lνσ"ντLoν τδν &ντιτιθεμ6νιυν τρδ6 τ_iν "Αxρα '-\-

ριατερ&.
Στ!ν δπ6λoιπ"r' 7.cilρα, δ EΛΛΣ δiν s71: &ν&-^μτ1 ν& &γωνι_

oOi. Λ|γo_λi.γo, 0.υ. τd. τiι'h1ψατ& τo1) συτx.ντριilνονταν oτ!ν 'Ατ_
τνι:i1 καi' oτ!ν "H;τ;ιρo. Δθoτoζε xω:&- τLτo''o τρ(,πr:, ιlo;e μ6νo μδ
τ'\ν παyoυaLα xαi" τ'b1 δρd.αη τδν τα.aασ-?ατLωτιy_δlν τoυ δργανιb_
oεων (E.Π., oΠΛΑ) xανeΣg δδν :oδ &ιl"φι,sβ'ητr.liloe τ'iy tl-rιυoLα.
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'Exεiνoι πoδ τoλμoδαων νd. τδ xd.μoυν, 3ξετελoδντo. "Αλλωατε, dπδ
γενιι'i1e &τ6,lεωq, ! δτ6λoιταη Χιbρε λiγo 3νδι6φερε. ,'oλαταLζoνταν
oτ!ν 'Αθl';να, Ξδρα τ!e δλληνιx!e ιαi. τ\q βρετανιxi6 τo),ιτιxt1q xαi.
aτ ρ ατ ιωτ ιιv,q Ξξoυ o Lαq.

'Eιεi ! xατ&'oταoη \ταν κρLoυψη. 'o Σx6μπυ , πωρd' τ!ν fiρεμη
&ντL,sταoη:τoδ τcρoθβαλλ'e , &'νLφeρε τ-}ν xριoιμ6τ ητω τi,q ιωτα.'oτd.-
oεω6 ατoδ6 ciνω:6ρoυq τoυ ιω|. τοJ6 ;τληρoφoρoδαε 6τι, 1ωρi6 ooβα-
ρδ6 Ξνια1'jαειq, τLτoτε δδν fiταν δυνoιτδ ν& γi'lη.

Στi,6 11 Δε:,-:μβρioυ 6 Στρατi'.ρy-"η6'Αλεξciντερ fi)'θε δ ,lδιo6

oτ!ν 'Aθ{να, γι& ν&. Ξξετ&oη τi1ν ιατd-oτααη δπi. τ6πoν. Tδ τsθω-
ραιιoψLνo αilτoιLντ,τo τoδ τδν μετ6φερε dτδ τδ dερoδρ6μιo ατδ ξε-
νoδo1ε7o τ!6 λΙεγc{λη6 ΒρετανLαq, ιιτ!ν πρωτε,j oυoα τ-ηe τρωτευo$-
oη6ll, Ξβλ{θη &πδ τδν ixθρ6.

'o 'Αλεξ&ντeρ Ξ|.-ετLψηoε τ&. πρdιγψωτα, θνθr-ρινe }1ν dπ6φαaη
τoδ Σx6μπυ ν}, αlγx:ντρ rλoη ιατd.. τδ δυνατδν 6λε6 τΙ6 δυνciμειq
τoυ ατ!ν 'ΑΘ"i1να ιωi.8ιL'-αξa τ! μsτοιφoρd. ατ!ν 'Αττιx! μι&6 δλ6-
xΜρηe βρετανιι-r1q γιερα97Lαq, \ δπotα tιεtνη τ.i1ν ι3ρα βρυax6ταν
zαθ' δδδν πρδ6 τδ iταλικδ 1LLτωτo, πoδ τ6τε fiτων μ&λλoν iρ"μo.'H ψεραρ7tα- Ξπρ6ιειτo ν& dπoβιβααθfr μδ 3να d.ντιxειμενιxδ αxo-
π6: τ-i;ν d.πελευΘθρωαη τoδ λιμθνoq τoδ Πειραιδq xαi τ!6 δδoδ
τoδ τδν ο'υν6δaε μδ τ}ν πρωτε0oυoα. 'o Στρατ&,ρ1η6 'Αλεξd.ντερ
(lριζe δq γsνιx6τερo &ντιιe,ψενιιδ αxoπδ ψ&.q πρωτηe φctoεω6 τ!ν
&τελευθ3ρωoη .-},q'Aττιιiie, Ξγ7rLρηγια τερ&oτω, d.ν oxεφθ! xα-
νεi6 δτι Ξπρ6ιειτo περi 60 περiπoυ τετραγωνιxδν 1ιλιoμθτρων πυ-
ινd' ιατoιxηψLνων.

'o EΛAΣ ε7xε πληρoφoρηθi τ!ν ΞπLaιε'Jρη τoδ Στρατd,ρ-
7-oυ 'Αλεξciντερ ιαi &ντ6δραoε xατd. τρ6πo περ|εργo, iioω6 tπειδ!
ijθ:λε ν& τδν xd'μη νd, πιoτε0oη 6τι δ &γδν θd μπoρoδαε ,,i βρi
ei.ρηνιx:i1 λ0oη. T!ν 72'η Δειεψβρioυ d,πεαταλμ6νo6 τoδ EΛΑΣ ριil-
:ηoο τδν Σx6μπυ δπδ τoioυ6 δρoυ6 θd δe16ταν ν& δπoγρdι].lη αυμ-
'1ι'lν'υα &νω,sτoλi6 31θρoπραξιδν. 'ΙΙ d.π&ντηaη τoδ Bρετανoδ oτρα_
:ηγoδ δπ!ρξε ).αιωνιx"'r;. Nd, Ξxxενωθi1 i1 'Aττιι:'fil.

'11 &νταπ&ντηoη τoδ EΛΑΣ δπ!ρξε xατ' &λλoντρ6πo oτιαρ-
:''LΞ|.)ι.'iιi τ'|ν Ζδια i17ιLρω, λiγε6 δρεq d.ργ6τερα, μι&θυελλι6δη6 6πi-
Θιc'r, :Gn τμημd.των τoυ τoδ Ξτ'Ετρε'l7ε νd. xωτα},&pη διctφoρα &λλα
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2 .'L?Lα..' Ι{ βρετανoε)ληνιxi1 αθλευθθρ ω ζιΔνηυ περιoρ ιζ6ταν αiαθη -
:λ. ΚατLβωινε πeρ[τoυ oτd' τρi.ω τετραγωνιxd, 7-ιλι6μsτρα, i) loω6
ιxi' y-&.τω &πδ ωbτlι.

T!ν δτoμθνη \ ΞπLΘιoη δπ!ρξε ει}ριiτερη ιαi. oκ)'"rt?6τερη. }Ι6-
'''Lq &.ρυΘψδc' δλμoβ6)'ων y-α|. τεν-ilντα περiπoυ πυρoβ6)'α, 6πcιq ι.ιi.
i''iφoρα μθoοι δoλιoφθoρ&q, θτ6θηαων αδ Ξν4ρ1,g1o('

"07.:6 oi μoν&δε6 τoδ EΛΑΣ, 7ωρi6 νd, τ:ριμ6νoυν τi6 ιiνι-
c1''lcsecq τoυ ιατLφΘανα"ν, &νL')'αpαν αφoδρδq ΞτυΘLoeιq. Δδν Ξπραγμα-
:,'τoi."ηoαν 6μω6 μ:γd.λε6 πρo6δoυq, γυατi. 6λα τ&. ν-τLρυα πoδ fiλεγ-
'1.l.ν cτα''ιρoδρ6μια' τ& iπeρα,sπLrτΘηιαν oi θθνιx6φρoνε6 ψωyτραL
;oυ6 μ} μεγd.λo θd.ρρo6 ν.α.'ι &ι6ψη μ:γαλ0τερo πεioμα. 'H fμθρω
-iντωq ΞιεLν'η φαLνεται ν& δτ!ρξε f αxληρ6τερ.η y.α'i. h τιδ αi,μα_
;ηρη dτδ 6)'εq 6oεq εT7ων περd'oει ciπδ τi7ν dρ1! τδν θ1θρoπρωξιδν.

"oμoια }1ταν }1 i1ψLρα ιαi γι& τ!ν Π&τρα xαi γυd. τδν Πειροιι&.
Στ!ν Πd,τρα oΣ BρετανoΙ εi1αν δπooτ! θπiθεαη d,πδ δυνd.μει6 πoλδ
ιεγαλ$τερε6 ιiπδ τi6 διx6q τoυq. ΕE"1,ιν xωτoρθrioει νd, τ!ν dπo-
z-οo$αουν. Στδν Πειραι&., oi Bρετωνoi. εΙxων &ντeπιτεΘ-r1 ιωi. εLxαν
ιατoρθιλoε'' νd' dναιαταλ'd,βoυν τi1ν tδρα τoδ Nαυτιιoδ 'Eπιτελsloυ
γ-αi' ξ'να μιxρδ μ6ρo6 τoδ λιμ6νo6. 'Αιι& oi x|νδυνoι fiταν αoβωρoi,
z-αi δδν εTaαν Lπιτi'ly'ει τ!ν d'πελευθ4ρωαη τoδ xυρiω6 λιμ6νo6 xoιi
;oδ δρ6μoυ πoJ τδν oυν6δαε μδ τ-iν 'Αθdνω.

T6ooερα αμ{νη βρετανιxδν dερoπλd,νων εtxαν βoμβoιρδioει xαi
τoλυβoλ'l1αει τoJ6 &νδρe6 τoδ EΛΑΣ (δ Παπανδρ6oυ εi1ε &παγo-
ρειioει νd, dναμει1θoδν δλληνιx& ciερoπλd,να), dλλ&, oilτε αδτδ ε71ε
Ξπιτρ6ι.|ει τ!ν θλε6Θερη Ξπ'.ιoινωνLω ατ!ν πoλιiτιμη δδ6'

"ΕπεLτα, αiφνιδiωq, γιd λiγε6 iμθρ.s Ξπειρ&τηcε oxετιxi7 fαυ-
7-Lα'' Aντη)'λ'd.oooντo πυ ρ o βoλιoμo i. Γ lν oνταν μιxρδ6 &Q ιψωaLεq, Ξρ -
ρLπτoντ o μερ ιxoi, 6λμoι, d.λλ}' δiν oημε ιιΙ'iνoντων ciξι6λoγε6 oυγxρoιi-
αει6. '[Ιρεμiα &νεζiγητη"'Aν ! θπiθεαη εt1ε oυνε1ιαθ! μδ τ|νΙδιω
δρμ! xαi &νευ διαxoπ!g, eΙναι &1τωoτo &ν ! α3λευθ6ρα ζcbνηυ,
τ6oo d,δ6νατη τ6τε, θd, εix'ε κωτoρΘΔαει ν& &ντιoτωθi. 'Η δρμηνεiω
iραν &x6ψη περιoo6τερo d.νεξ^i.1γητη, xαθ' 6ooν &πδ τi'qπλευρ&'6 τoδ
trΛAΣ τ'i1 α'ψdι7η τδν 'Aθηνδνυ τi1 διη6θυνε δ Στρωτηγδq M&ν-
Ξω'Ld.ζ, πoδ flταν &λλoτε μ6νιμo6 &ξιωψωτυιδq xαi, δ δπoio6 !ταν
γνωoτδ6 δs &ξιoe ιαi 1ιαaητυιδq oτρατιc6τηq. 'Επρ6xaιτo λoιπδν
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πtΘων6τατα γι& &ναoτoλ'| τδν 1rεγiλη6 ιλLυ.αxoq iτι1ειρdoeων τ!ν
6πoLα LτLpα}.: δ τoλιτιxδ ζ πα.?α^(ων 1 &ναατoλ!6 τo') δπ!ρξε αωτη-

ρi.α. γιd' τoυ6 zυβ:ρνητυxo'Sq, δυoμ:νi6, &ν ('y-u δλεθρiα, γι& τoδ6

Ξταναα:d-τec.
"Ιc;οιq oi- τc}t'υ-ι'zo|. δπ:ζθ,lνoι ei7αν τloτ''ψ'i1,sz.υ νλ &ναμ:i.'loυν

τ|q Ξφ.δ-ρ.Ιε6 τo[ !',ρθυ'ναν &.πδ ('λ'α τ& ψLρ'η, y-υ'i' &-τδ ψαιρι'νξq )'6_
ιι-η;/)'z''g,6τοlqτ.'tr-. τ-i1()ιacτυ.}-oνi'ι"η.ΚJ"τoτε, !φ0ανα't μ4λιoτα. μ}
'ρoρ:'r;ii α-i:'':oιi.ν"η:α τO\\ τd εi-1.α' π&ρec &τδ τoυ6 Ι3ρετανo'56. Στδν
Βo7.o, π.'1-., τδγ δτοiον eT7-αν Ξτ-ιeνdloοι οi Bρετανo'ι, oi.'Ελ'αo'ιτeq

! v-r,ν-αν Lιατδ φορτ'r,γ d- αΙt oιi.ν'r1τα., Ξλαφρδ6 σαμπoταρ tσμ €ν ω' τ d-

i'; oΤα εr3ιo}'α- Ξτ υ cιeiι α"o ων .

'Εν τQ ψeτα,''-'5, 6γ.οlq, o'r1ψαντυι.t'q Ξ.νυrsy.'36E'.q ΞφΘωνα'l LτLoηq xαi.
',,ιi τδν Στρα-τηγδ 1{arvkesrvοrth, δ δπoio4, δπδ τ&q διωταγ&6 τoδ
Σz.6μπυ, διηυθυνε 1}.q Ξπ'.7-:lρ"'r1oztq. "ΕφΘωναν d.τδ τδ Ξαωτοριx6,

'i, dτe'pυpαζoντo &πδ τ'i'ν 'Ιτα.)'i.a'. 'oλ6xληρη i1 ψεραv7-i'α πo'5 ε|'x-e

Lπoa1eΘ'η δ 'Aλ:ξiντερ , 1η:αν €'τoυ1ιη ν& εio4λθη aτδν &γΔνα.

oi πoλιτιxo), δτε,jθυνoι τoδ EΛAΣ φα.|.νeτα,.6τι δδν τδ'ξξε-
ρυ-ν, τιαi' ioω6 γι' αbτδ Ξιx''.ι'αν ξναν ilv'}'oν δτo7.oγιoμ6: Σ:i.6 13 Δ:-
/.Ξ!"9?Loν1 τ'i1 c',-}:ηρ6τερ"η i'ψLρα τ"ηc' ψ&aηq, iφΘαle oτiν ',\0τiνα

i;δ τ} Γαλλια, 6τo'ι trτaν αδτε"'-6ρ''616q δ Στρατηγδq ΙΙ}'ιa '-^b,ραq,
i' q'πτωΙ6ζ, &γlδ1 xαi. γεννωToq oτρυ-τ'.ιλτηζ))) τoυ τδ t923 εi7-ε ΞιΘρo-
νioοι τδν Γειbργιo Β' ιαi. ε1xe &ναι'r'ρ[ξgl τi1 Δημoxρατiα. 'Eτρ6-
71'.1r, ^γυd.. νLo ταρ&γo'lτα ιαi" ^γυ&. τ).6 δρεq ΞιεΤνeq \ταν ,τr1ψαντυι6q.

Περi,εργη α$μτ:ιυαη' ,iν siναι α$μπτωoη, Ξxsiνo τoδ oυν6βη

)-',ιL,sοιq μετ&, τi1ν &φ''Z'η τoil Στρατ&ρ1oυ 'Aλ:ξd.ντερ, aυνLr,)^η τ-ιi'
).ιLoωq με;& τ}ν &φυξη τo6 Πλαoτ!ρα. 'o EΛAΣ ξoτeι7'e τ4.-
).,' ',ι'.)' &πoιsτoλ! oτδν Σz"6μτυ γι& ν& τoδ πi 6τι δε16ταν ν&. Ξιιε_
',o',;'η τ-i1ν 'AΘ"ipα., Ξ&ν Lιeiνoq δε16ταν μεριxoδ6 6ρoυ6, πo,) δ-δν

Ξr,:l'ν 
γ"Ξν φoβερoi, d)''i'd. φαLνoνταν ν&, δτoxρ'jπτoυν πoλλδ5 τονηρδ6

qLξ'!ι''ζ.
' o Σz-6 μτυ, &'ιρ υptι c, Ξπ: ιδ'| βρ κrι6t ων cL Ξξαιρετ ιιd' δ0ozo).η

O!cr,, &ρν'|'Θτ1ιe ν& aυζ"rρJr1oη α-'iτo')6 τoδ6 6ρoυ6.

'H ψ4ι7-τ, Jτανελ_iφΘη ζωηρ6τερα. 'Eτανελ{φθη oτ& β6ρsια τ|6
\ιυ3α6 ιωi,sτ'i1ν'ΑΘ{νω.
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Στδν βoρρ&, 6 ΖLρpαq, πoλJ πιδ &διiνατo6 τιλρα, }1των π&ντα
z\?Loζ τ'r,q'HπεLρου. Θ& fiταν τoλυ 1ρηoιμ6τερo 1,η} τδ EΑλΙ/
ΕΛr\Σ ν&' τδν &^1νo'iio"η ιυ-i. νd- oυ^γι-evτριboη 6λ:q τoυ τi6 δυνd,μe ιq
o:-i,ν 'AΘ"ipα. 'Αλλ& δδν τδ Jxαμ:.

1'i 18η Δεl-εμβρ[oυ, 15.000 πeρiτo'-l ψαy'ητα.i. ;oU E-\ΑΣ.
;oδ dπoτeλοδιsα-ν ψeρl.ιδq iπδ τi6 τια}'|'lτερeq μoνctδεq τoυ, μδ iπι-
7-Ξφα.}\:rιζ τδν "Αρη ια.i' τδν Σαρ'Jφη, Ξ'πετLθ"ηoαν κατd' τοi BΔEΣ
iτδ ν6τoυ ιαi' d.τδ &νατoλδν. xα| δευτεο:υ6ντι:,q, μθαω 'Αλβανiα.q,
iτδ βoρρ&.

'o ΖLρpαc' δδν :τρ6ιcθααe παρ& νd. διΔoη 3πi δ6zα iμ6ρεq μερι_
z!'q 1l'&7-εq δτιoΘoφυ)'αx!q, τoJ τoi ,sτoL1'.aαν &ριε-,d. iιιρυp&, ια'i
νi dτoαυρθ! ατ!ν Kθρxυρα'. "Eoωoε ξτo,.6,τι τoδ d,π3μεω,,ε &πδ τδ
oτρατ(l τoυ ιαL, πoνηρδ-c (ιπωq 

fiτυ.ν, loωaε xαi. "i ζ.i τδν φiλων
;oυ πoJ εTy-αν ψeLνet oτi.,;ν "Hπειρo'. τ-r,ρe μαζi τoυ ατiν K6ρxυρα.
500 dπδ τoδ6 πιδ oηψαLνoνταq ciριατερoδ6 τδlν'Ιωαννiνων, xαi δι6_

δωαs 6τι θd. θzτελoδoe δ6xα γιd.xd,θs']lδεo[τη πoU θιi σχoτων6το(ν.
Στ!ν 'Αθ{να , h ψ"ιη ξων&φγι(ε cL 6).ω τ&' αημεiα. T!ν πριΔτη

hψLρn, τ! 18η, μι& iπiθεαη Ξναντ'υoν τoδ &ερoδρoμ|oυ πo') y-?"rισL-

μoπoιoδoαν oi Bρετανo[, περiπoυ [5 7-υ},υ6ψετρα βoρεiιο6 τδν 'Αθη-
νδν, oτδ Tατ6υ, &τεz-ρo,ioθη, d)'λd τ'|ν δπoμ6νη τδ &ερoδρ6μιo z,α_

τελ{φθη xατ6τ'.ν νLαq ΞπιθLoεω6 &τδ τoδ6 'Eλαoiτε6. oi ξν''oΤ-il-
oει6 πoδ doπευoων ν& &τooτεi).oυν oi Bρ;τανοi, δδν ια.τ6ρ0ωoαν
ταρ& νd, dπελευθεριiooυν δxατδ &νδρa6 τη6 R.Α.}'. dπδ τoδs 350
πoδ ε?1αν αi7μα7'ωτιoθi.

T!ν 1δια ΞιεLν"η iμLρα, τ! 18η Δεzεμβρioυ, ix_τδ6 &λλων με-
γciλων xτιρiων πoδ δπ6ατηoαν θπiθεoη, ilπLoτ"ηoαν ΞπLΘecη oi Φυ_
λαxδ6 'Αβθρωφ, 6πoυ eΤ.aα.ν δ7νρωθ! xυβερνητ|.y.a τlι^i")ψσ.τσ- y.αi.

6πoυ Ξxρατoδντo τερooωπtι6τητeq, τ6oo τ}1e ".\ιραq 'Αριατερ&.q
6oo xα), τoδ x6oμoυ πoδ ε?7ε αυνεργαoθ! μδ τδν θ1θρ6.'o τελευ_
ταioq xα'τ9yιxδ6 Πρωθυπoυργδ6 pριoι6των μεταξυ α'jτδν. 'Η
iπiθεoη &.πεxρoιiαθη, dλλ& τi1ν bπo1ι5rη t1μ"Lρα, μeριxd, τεLy"η τv,q

φυλαxfr 6 δπενo μεriθη o αν, &'ι ετ ιν &yΘη oαν, ιαi τδ ιτ'υρ ιo iτυ ρ τoλ.{θη.
oi περιαo6'.ερoι &πδ τoU6 δπεραoπιoτd.q τoυ xαi oi 650 τ-ρατo$ψeνoυ
xωτ6ρθωoαν ν& φ6γoυν, &λλoι 6μωq ι&ηιων i) φoνευΘηιαν, xαi &λλoι
αixμαλωτiαθηιαν.
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'}Ι τυ1η τδν αi7μαλιilτων δημιoυργoδoε 8να &λλo φoβερδ πρ6-

βλημ". Στ!ν :,-αρδιΙ τoδ xειμcbνα, τoδ6 δδηγoδoαν o} oτρατ6πεδα
αυ1,xεντριΔαεωq 3ντελδq πρ6oιαιρα xαi πρωτ6γoνα, cτd. p6ρεα
τ7,q'Aττmii6. 'oδηγoδoαν ΞxεT xατ& 1ιλι&δeq ιαΣ τoUq δμl1ρoυ6,

&νδρεq ιαiγυναTxεq, δq Jπi τδ τλε7ατoν βαoιλ6φρoνεq. oΣ πeριαo6_
τερoι &πδ α'iτoδq 3ξετελoδντo. 'Exτελθoει6 γ|νoνταν ιαi ,sτ& τρo&-
oτια τδν'Λθηνδν.

'Eν τQ ψeτ,ιξiι, 6μωq, oi Bρeτανoi fiταν oi Θ6oη ν& &ρ1iαoυν

μι& ooβαρ! &ντετiΘεoη. 'o Σx6μπυ τδ τρoαν"h,^nειλε τ}ν 20! Δε_

xεμβρioυ ιαi εiδoπoιoδαg τδ xoινδ ν&, λιiβη πρoφυλαιτυι& ψLτρα.
'o Hawkesworth jριξε 6λα τoυ τd oτρατεi.lψατω oτ'ip &ντe-

πLΘεoη, 1ωρiq νd, ιρωτ$'oη xαμι& Ξφεδρεiα. T& aτρατεi.lψατ& τoυ

&παρτLζoνταν &τδ θλ).ηνιι& ιαi' βρετανιx& τιι"hψα.τα1 συμπΞρι_

λαμβανoμθνη q ιαi τi'q νeoαφ'.-y'ΘεLoηq &'^ρ1λ'ιιi,g ψεραρ-x-Lαq, xαi τd.

δπεoτj'7ριζαν βρετανιx& &ερoπ7'&να, πυρoβoλιxδ xαi 6λμoι xαi με_

ριιd.' &ρψατα ψ&ι"ηe.
'Eπi πθντε iμθρ.e Ξγιναν δ,5αxoλεq δδoμα1iε6. 'oριαμθνα τμf;-

ματα τoδ EΛΑΣ πd'Lψηιsαν ψL7-ρυ τoi-ι τsλευταioυ &νδρ66, 4χλ'α 6-

μω6 θx&μφθηααν. 'o \Ι&νταια.q πρooπαθoδoε νd xα)'υιpη τd, xενd

μδ iνιo16oει6 τoδ dφθαναν ixεiνε6 τiq !μ1ρεq.
Tδ αΙμα dρρεε, ! xυβερνητιx! τεριofi διευρυν6ταν oυνε1δ6, δ

EΛΑΣ θξαxoλoυθoδrτε νd. ψ&y-εται, d.λλ&. δπo1ιιρoδoε. Tδ !θιxδ'
τδν ξταναoτατδν xλoνιζjταν λ6γφ τδν oημα'lτιxδν &πιυλειδν,

λ6γφ δριαμ6νων λιπoταξιδν, xαi, λ6γφ τiq δρμis "is &ντιτυΘL,:εωq.

Tδ !θιx6 τoυq iπηρεαζ6ταν LτLoηq &lτδ 6,τι oυν6βαινε ατδν

τoλιτιιδ τoψLα. Α,jτδ δδν εΤ1ε xαθ6λου παρατηρηθ! τi,6 πρδτε6
δβδoμdδε6 τiiq Ξπαν αaτ &aeωq.'Αντιθθτωq'

Tiq πρδτeq θβδoμ&δεq τoδ αK6xxινoυ Δεx6μβρηll τδν 'AΘη-
νδν, f πoλιτιx! τ!6 Bρετανιx!6 Kυβερνi'7oεωq ε1.'1ε δε1θ! αφoδρo-

τ&:η xρυτιν-"i1. 'H xριτιx! γιν6ταν &πδ τi1 Bρετανιx! 'Αντιπoλlτευ-
rsη, &.πδ δριαμθνε6 Ξφημερiδε6 διεθνoδ6 x'5ρoυ6 καi. ι'-lx}'oφo?'ιαζ,

&πδ πρooωπιι6τ"rρεq τoδ Συμμα7ιxoδ x6oμoυ, &πδ α'iτδν &ι6ψη

;δν'Ιπουργδ τδν'Eξωτερtχδν τδν H.Π.Α., τδν Στεττi'lιoυ6.
'H &ντiληιpη 6τt Ξπρ6xeuτo τερ), d,γδνo6 ψεταξδ λΙoναρ1oφα-

oια;δν xαi Δημoxρατδν !ταν τi6 μ6δα6. 'Η riντiληι|η δνδ6 αiμα-
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.'rι?oi ΞτLεLΡ^b1ψατoq, δι&. τoδ δτoioυ μι& μιxρ} μειo,}ηφiα {θελε ν&

Tδν Δεx1μβριo, δ Toιiρτoυλ' ψαy-6ταν πρoαωπιxδ6 oδ τoλλ&,

,z.ν Jμφιiλιo τ6λeμo πoδ διαιρoδoe o'3ψψα7-.η;1cilρα. 
.H δλληνιxi δπ6-

Θιa"η Ξτρεπe νd. τελειιboη Υρiτoρα y.αi, ν& !γη {να xαλδ τ6λoq.
Συνoδευ6μενo6 dπδ τδν "Αντoνυ -Hντεν, τδν NΙd.x Miλλαν xαi,

'}''ι Στ?q.τ&gxη'Al'eξdιντερ, δ Tαωρταιλ !λθε δ iδιo6 oτ!ν πυρπo-
t oυψtνη πρωτε,1oυoα ,sτiq 24 Δεxsμβρioυ.

ΙΙρ6πει νd ciνoι1θi dδδ μι& μιxρi1 παρθνθεoη' γιd νd. 3xτεθ!
Ξνα γεγoνδ6 πoυ oυζητ{1θ.r,ιε &ριετd. xαi πo,) εiναι 3ντυπιυoιαxδ
iτδ πoλλδ6 τλευρ6q.

' θη &ργ6τeρα, xαi, ooβαρoi, τδ πtoτer!αν,
'i':ι δ 1ωρi6 νιΙ τδ γνιυρiζη, εi1ε τ.|ν fiττα τoδ
Ε-\Α diν LπLaιe'l7{ τoυ. 'o E η, εΤ1ε δπo-
'ιOv'ΞισΞL τiν tδρα 6λιυν τδγ 'Aρ7δν, τδ ξενoδo7.εio τ.ric, <ιΝΙ'εγ&.-

7.'r,q ΒρετανLαqll, xαi. Lπv6ιeιτo νd τδ &νατινd7-τ, τiγl !μ1ρα τδν Xρι-



'H 'Eπιτρoπ} δπδ τδ !γετιxδ ,sτL)'εaoq τoδ l3ρετανιz'oδ'Eργατιz-oδ K6μ-
-ιττoq Sir Wa]ter Citrinc (ατδ β&θo6 δεξι&.) Ξπιoxθπ:eταυ !ναν τ6τo Ξxτε-
'tloeωq τi,q ''\:τ'"ι-iq';Jπoυ δ &ριθμδq τδν jz_τελεoθ6ντιυν &νδρδν z_αΙ γυ-
'πυzeιν- δδν εi7-ε θτιτρ6ι!eι την :αφ} δλων τδν νεzρδν.

Θρdxη: 'Eδδ τLραoαν oi Boυλγαρoι φa.cLcsτe;.'o 0&νατog \ταν ια:αι6ρυφc'q,

i v-τηνιυδlα fiτανη iδια. Tδ ρ&oo (βλ1πe &ριoτeρα) o3ρνeι :δ ψαιαQρ''oy-6ρζ'
Χριoτιανoi δρΘ6δoξoι τd θυματα xαi oi Θ6τεq. lΙρδq δ6ξαν τi5 Xριo:ιανooυνηq'
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/j:oυ\(ξννι)\). Θ& ΞτετiΘoτo τ6τε ιαi. θd. xατελci.μβανε εUxo}'α τδ x!ν-
:.O τ'iζ π6λειοq, πoυ θ&. εT.γε παρα)''5oει λ6γφ τ'i1e ΞξαφινLaεω6 τδν
ic7-'r;γGιν του. Δδν iγtνε oψωq'\ &νατ'ιναξη τoδ ιilραioυ ξ:νoδo7εio,l'
)'L7-Θη, 3πειδi ε1γε ι-αταv.'5oευ Ξy-ei δ Tαιilρτoιλ, τoi', eΤ/ε ιiπoδ-1θi
νi oυναντηθ! μδ &ντιπρooιiπoυq τ|5 'Επα.ναoτ&.oειlq'

''Υτ&ρy'ευ &}'{10ευα' αδ 6λα α,]τci. 'Αλλd τδ πιδ cττ1ψαντιι-δ a.r1_

ιι:Ζo εΖναι &ναιρ'.β€c,.

Πρ&γψατι, τ'ip 26^η Δεxεμβρioυ μι& βρετανιx-i1 περiτoλo6, dν-
:eλδq τυ1αiα, &ν oιξe μι& αιδε ρ θν ια ιατ απ ακτ{1, o7 eτ ιιCι q xoντ&. ατδ
_Ξeνoδo1εΙo, \ δπoLω δδηγoδoε oδ xεντριxi1 δτ6νoμo. 'Αzριβδ6
i;δ x&τω εΤδe 8να ξιiλινo xιβιΔτ ιo ιαi &ιoυoε p^i1ψατα πoJ 1dνoνταν
ιi τα1δ ρυΘμδ πρδ6 τδ δυτιzδ ψLρoqτ:i1e τ6λεω6 (πρδ6 τi1ν πλατεtα
:!,6 'oμoνoiα6) πoυ xxτεL1-eτo dπδ τδν EΛΑΣ. "Αη.λoι oτρα-
:ιδτε6 ιατLpηκαν &ψLaιiq &πδ τi1ν ιαταπαxτ-i1 xαL, dιoλoυθc5νταq
:-ξν δπ6νoμo πρδ6 τ}ν &ντLΘετη xατε'1θυνoη, βρ}μα'ν ot' &π6oταo"η
150 μθτρων περiπoυ ι&τω &πδ μιd dπδ τi.qx'5ρυεq εio6δουq τoδ ξε_
νoδo1εioυ τ!e κMεγdλη q ΒρaτανLαqll τoλλ& ψιιρd. xιβιιτια μδ δυνα-
ιi;ιδα. Tci 8βγαλαν τ?ητo?α dπδ τ}ν πληoιθoτερη Ξξoδo τοδ xεν-
;Ξιy-oδ δπoν6μoυ, xαi δ διευθυντ!e τoδ ξενoδo7εioυ, €ναq d.πδ τoυ6
i.iγoυ6 πoδ εΖ1αν τηρηΘ! θν{μερoι τoδ γεγoν6τo6, μθτρηoε 5Ο-60
z,'pωτια xαi, oαxiδια.

Td' 6ιsα πρoηγoδνται, xαi, &λλεq &ι6ψηλeττoμ6ρειε6, δδηγoδν
τ;δ cioφαλδ6 συμπθρoζσμοι 6τι δ EΛΑΣ δτεν6μcυαe τ! θ6oη Ξ-
z:'L'lη ξεxuνιiνταq &τδ tνα ψLρoq (xoντ* oτ!ν πλατεiα 'oμoνoiα6)
-oδ &πεiae ciπδ θιε7 Eνα 1ιλι6μετρo περiπoυ. Δεδoμ6νoυ τoδ μεγd'-
)o'ι β&Θoυq τie δπoν6μoυ, τi6 oημαα'ιαq τo6 χτιριoυ' ιαΣ τρoπ&ν-
;ιυν τoδ γεγoν6τoq 6τι ! δυo1ερ!e μεταφoρ& τδν θxρηxτιιCoν tξα-
z-r).oυθoδoε &x6ψη, φαLνεται β6βαιo 6τι τi1ν 26η Δεxεμβρioυ xρι-
''C:αν &νεπαρx!1 f δυναμΤτιζ πoυ εt1ε oυγxεντρωθ!. oi 'EλαoLτε6'
ι'o'.π6ν, δδν θεωρoδoαν 6τυ f1ταν 3τoιμoι γιd, ν& πυρoδoτ{ooυν τ!
Δ-.,ναμ[τιδα. Θd. τδ Ξxαναν iαω6 τδ iδιo βρ&δυ i τ!ν δπoμ6νη.

"Αν τδ εΙaων cιεφΘ\ νωρiτερω xαi &ν fiταν 8τoιμoι, δδν θ&, εΖ_
'1-ιν τερtψεLνει γι& την πυρoδ6τηαη τd, Xριoτo6γ-ννα, fiψLρα ιωτd.
_),'ι δπo'υω i oτρωτιωτιx}1 ιατ&.oταoη !των ααφδ6 xειρ6τερη γιd, τ}ν
- t :'r,ρτ1 Ξιψeτci}.λευαη τδν d.πoτελεσμi.των τri1q Ξιgi)ξεω q.
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Bεβαiωq, δ EΛAΣ !Lαoε Ξν πρoχgιμθνφ μιd Ξξαιρετιιi1 ε'}-
y"αLΡLα. 'Aλλ& δδν τ\ν Εaαoa λ6γφ τ!6 iιπι,τιL,!eωq τoδ Bρετανoδ
Πρωθυτoυργoδ. Tiν d1αoε Ξπειδ! δδν fiταν €τoιμo6, xωi iπειδ_} τ'|ν
τελευτα|α oτιγψ"fi, θντελδq ιατd. τi'l'xη, ! τoλμηρi; 6αo ια), φoβερi
πρoετoιμαoiα τoυ &.πεrωλ'iφθη. 1

'H ΞτioxεQη τoδ Tocbρτoιλ Ξτηρ6αoε τ!ν τυ1η τoδ EΛAΣ, d.λ_

},d' ιατ& 3ντελδ6 διαφoρετιxδ τρ6πo.

1. KαOlzoν &ν:ιν-ευψενυι-6cητo6 θτιβ&λλει νd πρooτεθ! oτi1ν 6λληνιz-i1 dz-
δooη αδ:oδ τoδ βυβλi,oυ i &z6λoυθη '5τooημεiιυoη: Tελευταiα, δ αυγγραφεδ6
τοδ βιβ)'io,: Eτυ1ε νd. .1νc,lρioη ooβαρδ ofμερα θπαγγελματiα πoδ !ταν τ6τε
νεαρδ'c αν:4ρτηq τoδ El\ΛΣ, d.πδ θz-εiνoυ6 πoδ aυμμετθo7αν oτi μεταφoρ&
':δν Ξzρ'ηιcυxeιν. Kα:' α'3τ6ν' 'i1 xoπυαcτυι'i'1 ψeταφoρ&, μ6oα oτ& βριilμιxα
νερ& z-αi, μi πoλλδq φρoντlδε6 γι& ν& μi1 βρα7oδν τ& αoαxiδιαυ τ!q δυναμl-
:ιδo6, jγινε &τδ μι& δμdδα 50 30ελoντδν oτo')q δπo|oυ6 μ6νo τi1ν τελευταiα
a':c^;ψη &νειoLνιυααν :! oπoυδαι6τητα τoδ θγy-ειρi1ματoq. \ΙτiNαν οτδ δl-
'ι.:''lo τδν δπoν6μιυν &;δ μιd. αμπo6zαll τo'5 pρυoι-6ταν i',-ω &τδ τδ 'oρφα-

'lcl:PclφεEo Χατξηι-ιboτα τd ψeo&νυιτα, iξετλ!ριοoαν τiν dπcoτoλ! τoυq'
7αΙ. ξαναpγi1ιαν &πδ ;iν Ιδια αμπolixαtl oτiq 7 τδ πριoi. 'o νεαρδ6 τ6;ε
&ντ&ρτ'ηq, δδ θυμ&ται την &ι'ρυpi, τ!μερoμηνiα τ\q 3π6^γευαc, τoρεLαg τιiυ, oU-

τε 0υμ&ται ν& τi,1 oυνεδ'jαζε <(ι:e ψΕ z&πoα γιoρ{. Θυμ&ταυ 8ψιιq 6τυ πe_

ρlμεναν μδ &γιυνiα ν' &xo$ooυν τ! μεγdλη iι-ρηξ'η πo[ :oυq ε71ε λε10i
ilτι. Θd' τυν6.'αν oτi6 10 τδ πριοi, τ|,q +ιψe,ραc' ΞNεLνηe. T)lν &ναzιi.λυQη τδν
Ξz'ρ-r'xτυzt'ιν &πδ τoδq "Αγγλoυq oi!τe τ6:e τ!ν εΤ1ε τληρoφορηΘfr, o,3τε

&ρzε.-δν ιαυρδ &ργ(l':eρα. T! ματαiωoη τ$'C, Ξι-ρ$Εεωg &πoδLδει oτiq πoιxiλο6
διαφιυνiεq xαi dριδεg τo'j δπ!ρ1αν μεταξδ τδν 'i1γετδν τ!6 Δε:,-εμβριανiq θπα-
ναoτd'oεωq, oΣ oυντηρητιx6τερoι τδν 6πoLων (Ζ€p1o6, Σιdντoq) μπoρεΤ ν&

t'π"ηρε4.cΘ"ηιαν &τδ {ν &φυξ'r, τoiι Toc6ρτoιλ.

Γι&' τiν εi)'υι-ρLνeυα τδν &νωτ6ριο δδν μπoρεi ν& δγερθ! &μφιβoλiα, λ6γ<ρ

τcl} tr'αραxτ:ηρoe Ξι'eLνo'.l πoυ τ& &φηγεTται. 'A)'λ& δδν μπoρεT tπio_η6 ν& &μ-

φιoβητηθ! ! εiλιz'ρiνεια τoδ θπιxεφαλ!c, τiF' &.ftλυι\q περιτ6λoυ, 6πιoq ιαi
:oδ διευθυντoδ τoδ ξενoδoxεioυ, 6 δπoioq εΖδε δ 'lδιo6 αoαxiδιαll ιαi" <ιzt-

βιoτiδιαυ δυναμiτιδoq.
'FΙ πι,Θαν6τερη λoιπδν δρμηνεiα τρ€τeι νd εlναι 6τι γι& ν& εTναι πιδ oi,γoυρη

'i, Ξπυτι;y.Lα τoi Ξγ7ειρ\ψατo3, \ i1^γeaLα τoδ xινi1ματoq θd, θ6ληαε ν& θνιo1υ-
αη ;i1ν πoα6τητα τ(':ιν ΕιρηxτυιC,ιν,ν.ωL ιατ& o6μπτωoη τδ θγ1ε[ρημα &τεy"α-
i''iφΘη. "Αa oημειιυΟi 6τt, xατd' τη τu,Δμη τε1νιzδν, μεγαλo μ6ρoq τ!6 θxρη-
z-:ιz.iq δυνdμεω6 τδν &ερiι,lν θ& αξεθυμαινεll πρδq τδν &νoιxτδ δπ6νoμo.

\Ιδ τd. δεδoμ6να αδτd., δδν φαiνεται v& 1ωρ! &λλη δρμηνεiα -xαΙ' ψ&)'ιotα
μιi πoδ i1 ΞξLγeρo'η π'\γαυνε τ6oo &cy.ηψα, ξπειτα &πδ 23 fμερδν αiματo-

7υoLα ιαi" zαταcτρoφθq.
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Πρδτoν, εTy'ε &ψεoη tπiδραoη θπi τoδ {θιxoδ τδν δυo d.ντι-
;iλων: ιαι}1 oτδ i1θιxδ τοδ €ν6q, &ρLoττi ,sτδ }βυιδ τoδ 4λλoυ.

Δε0τeρoν, πLρα" &"πδ τiq δδηγi:6 τoδ dδωαs δ TocΔρταιλ ;ρδ6
'oδq Ξπi' τ6πoυ Bρετανoυq, θθληoε νd' Ξ'π"η1z&a"η &πoφαaυ,sτ,.ι). :.i'ν
-,'7'υτυι"h τλευρd. τoδ δλoυ ("ητ-i1ψατoq.

Πρδ6 τδν αxoπδ αδτδν δ9^γ&νωaε γι&, τiν 26η Δεxεμβρioυ μιd.
δι&oιe'!"η δπδ τ}ν πρoοδρiα τοδ'_\ρ7ιεπιoι6τo''l Δαμααz'ηνoδ, ατiν
c;oLα b'αβων μ6ρo6 o-r11ιαLνoντac, ''Ε),):r;ιeq πολι;ιxoi &νδρa6 τoυ
).'l:υπρocιl:,τeυαν 6λε6 τΙ'c,τ&oetq, xαi, τρεΤq &ντιπρ6oωτoι τoδ EΑλl/
Ε:\ΑΣ: δ αΓ6ρo6υ, δηλαδ'i1 δ Σιdντo6, δ \Ι&ιταιαq, xαi δ Παρ-
:oαλiδη6. "Ε)'αpαν ΞπLo"r1e μ€9oq oτ-h διd.oxε'],,η δ Tαci.lρταιλ ια.i. oi
e,,νoδoi τoυ, δ Πρ6αβυ6 τδν 'Ιlνωμ6νων Πoλιτειδν, 6 Σx6μπυ, xαi
'' Συν τ ατ ψατ dιρ tr-ηq Π oπ Δ φ.

'o Tαιilρτoιλ, Ξπιδ6ξιoq, &ρ1-ιce μi τ-); δl1λωoη 6τι 6 Πρ6εδρo6
Ρoδζβελτ xαi δ Στρατdιρ1.τρ, Στd,"7,ω,, γνι|ριζαν τ.ip ΞτLcιxε,J,,"'η τoυ
o:_)1ν 'Αθ{να xαΣ τ!ν ΞνLιριναν''Αφoδ μδ Ξλ&-Lυrsτωλ,61ια, xαi' odν
Ξντδ6 παρενθt,seωq, {καψe υ'ilτ"i1 τ!ν dπoτελεoψα'τικ'i1 τoπoΘLτηη
:7,g ΘLoεοlq τoυ, dθεαε τδ τρ6βλημα. Καi' ξπεl'τα dτδ μι& συγχινη-
.'.z'i1 iιιληoη, δ{λωoε 6τι &ρμ6διοι νi. τδ λιiooυν Ιρων oi,'Eλληνε6.
Ιiz.i, μδ δλoυ6 τoδ6 Ξιat παρ6ν:α'q ξLνoυq, &πεacoρηoe .

oi "Eλληνε6 {'1ιeυναν μ6νoι ciλλ& iατερoδντο 3πιδεξι6τητo6'
"lr;i τ& πdΘ^r1 τoυq !ταν πoλδ dντoνα. Tδ τνεδμω δδν εΤνα-ι τoτL ια-
\ι2,.,,6τα-ν i Φrzi φλLγeται.

Δι.εξi1aΘ"ηcsαν μαzρδ6 xαi δξεiε6 oι'lζητt)oeυζ γι* τδ παρελθ6ν,
i:ειδ! μεριxoi πoλιτιxoi &νδρε6, πωρ' 6v,α 6oα o,ινLβ.ηrτων, fiταν
::;ooxoλλημ6νoι o' α.bτ6''H 'trλλd6 ιωτLρρεε,f ,Aθ{να ιαυγ6ταν,
'z.:.i, iν τoιjτoι6 oτ} διci.oιε'lη LιεLνη oυζ.ητ/1Θηια'l &ι6ψτ1 ιαi. oi. εb-
η'JνΞζ ττe 8cιτατoρLαq λΙεταξ&. Δδν θτετευ7θη oυμφωνiα παρd, μ6_
'ι,' oL €ναoημεio -ιαi, αι]τδ μi μεριxiq Ξπl.c2ι.l),[7-gγq: oτ-iν &ν&γx"η
'ι)' &'να)'dιpη τ!ν 'Αντιβαoιλεiα δ 'Α97ιεπLaιclτoq \αψωoι.rγι66 πoδ
c:)γ Κατoγi1 εΙ1e &πoιτ-i1oει μ:γd.λo x'jρog.

Kατ& τd, &λλω, δδν oημειων6ταν τρ6oδo6. N{6νoν δξεΤω Βρι-
;:'.x'i1 oυζ'ipηoη γιν6ταν γι&' τδ παρελΘδν nqi. γιd' τδ παρ6ν, τ6oo
c 'i.q 26 6oo xαi 61i.q 27 τoδ μην66.'o αΓθρo6υ πρ6τοινε τελιxd. μιd λυoη γιλ τ{ν εiρ!νευoη τ!e
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Χιiρα6. oi 6ρoι τoυ 6μωζ fiτων τ6oo βαρεi6, (baτεπρθτει ν* διερω-

τηθ! xανεi6 d,ν δδν γν<ilριζε δτι !ταν d,παρ&δεxτoι, i) &ν δδν τoδ6 διε-

τ$πωoε γιrΙ νrΙ xαλυφθ! ζναντι πoλλδν dριoτερδν πoδ τδν ιατΥ)τo-

ρoδoαν 6τι ψθy.ρι τ6τε εTaε πoλδ πρo1ωρ{αει oτiν δδδ τoδ oυμβι-

βαoμoδ. oi 6ρoι τoυ iτo(ν oi cix6λoυθoι: ατ}1ν Kυβθρνηοη πoδ θd

c1ηψατιζ6των, τ& μιo&, aαρτoφνλ'&ιια θιΙ τ& iπαιρναν &ντιπρ6oωπoι

τoδ EΑNΙ. NΙεταξι) α']τδν θλ !ταν τd' 'Υπoυργεiω τ!e Διxαιoo6-
νηq xαi τδν'Eoωτεριxδν (πoJ τ6τε περιελ&μβανε xαi τδ 'ΤπoυργεTo

τi6 'ΑoφωλεLαq), xαΘδq ιαΙ. τd" Υφυπoυργεiα τδν Στρατιωτιxδν
xαi τδν 'Eξωτεριxδν. "oλα τd, ιυβερνητιxd, oτρωτε$ματα, συμπΞ-

ριλαμβανoμ6νηq τ!e 'Eθνoφυλαx! q xωi τiiq Χωρoφυλαxi6, θ& iπo-
ατρατεr1oνταν. Tδν 'Aπρ[λιo Θ& διοξfγoντo θxλoγδ6 Σνντωιτιιiηg
Συνελεr5oεωq.

'Αντi. d.παντ{γsεωq, oi πoλιτιxoi &νδρεq τi1q Le€ι&e &πeγΔρηoαν

&μθoω6 &τδ τi1 διciαxειpη'
'o Πλαoτ{1ρα6 &ρν{θηxε ν&, oυζητfαη τoJ6 δρoυq αιiτori6, d,λ-

λιi δπ_ηρξε θπoιxoδoμητυιδc, ιατd. τδ διx6 τoυ τρ6πo.

'o Σιd,ντo6 εΖ1ε φερθ! πoλδ θπιθετιxd., oυ1ν& &τeι'},ητm&, ι&.-

πoτε θραo6τατα. 'o Πλαoτ!ρα6 τoδ τδ &νταπ6'δωoε. "Eφθανε μd_
λιατω τ!ν ciντωπ6δoαη oδ τ6oo δξδ oημεio, δατs νd, τoδ μιλ! xd-
πoτε μδ ΞγΘρ6τηταπoδ 8παιρνε "i μoρφi μiαoυq, xαi αδτδ oδ γλιΔo-
oα xυδαiα.

Κ&πoυα oτιγψi1, θxεiνo6 πoδ tπoνoμαζ6ταν αδ λ{αδρo6 Kαβα-
λιiρη6υ 1τιiπ1αε τi1 γρoθιci τoυ oτδ τραπLζι xωi eTτε ατδν αΓ6ρoll,

πoδ flταν αυμπoλiτη6 τoυ dπδ τi1ν Kαρδiτoα: αΣιαoμ66, (ωγdρι l

''Αν δδ ax&,τηc, θct ooδ oπd.aω τ& παtδια!υ1
Kαμι&, 6ξεTα φραoη δδν dμεινε xωρΙq dνd,λoγη &π&ντηαη, ιαi-

dπδ τ!ν illρα τi'q δπoβoλ!6 τδν πρoτ&oεων τoδ Σιd.ντoυ i1 oνζiiτη-
cη iγινε 3μπρηoτιx{.

Λεπτoμ6ρεια, Ιαω6. Kαi, ! δξ$τατη γλι3ααω τoδ Πλωoτ{ρα

πιθανδν ν& d1η θντελδ6 δευτερειioυoα ar1ψαaLω. 'Αναμφιoβl1τητα

6μω6, θd Ξxαμε βαθυτd'τη θντ'5πωoη oτoδ6 &ντυπρo'τιλπoυζ τηζ

1. Στ& θπioημα πεiμενα τi1q Ξτoai,q, ! oτι1oμυθi,α α'3cξ &πoδiδεται μδ

i1πι6τερεq Εzφρ&cεtq. 'o γραφιον τi; μεταδiδει 8δδ δπωs τoδ τiiν εtπε δ iδιoc

δ Π)'αocηραg, xαθδ6 xαi &λλα γνωoτ& πρ6oωπα.
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"Αxρα6'Αριoτερ&6. Γιατi τ)1ν δiυτωτη αδτi1 γλι1looω δδν τ!ν εT7-ε

'1.'1τ1oιψoτoι{1oεt &πLιαντL τoυ6 δ βααιλ6φρων, δ πoλιτιx6q, i) δ ξ6_
νoq: τ!ν εΤ1ε 1ρηoιμoπoι"i1o* δ λα6q.

'H διci.oxειpη δδν xατ6ληξε αδ xωμιd. d.π6φαaη dλλd, εΤ1ε &πo-
c ιoιoτ ιxΣq Ξπιπτ ιJι,sειq.

'o Γεωργιo6 δ B' !ταν Ξναντioν τt1q Ξγιαταoτ&oεωq 'Αντιβω-
-'}'eLαe, γιατi δυo14ραινε τ}ν πρooπτιx! τ!6 Ξπιoτρoφiζ τoυ. 'H-
:ιν &ι6ψη περιαo6τερo θναντioν τoδ Πλαoτ{1ρα, δ δπoioqπρδ εixo-
oι 3τδν, πρiν πρoβfr ατ|ν θxθρ6νιoη τoδ Bαoιλθω6, εTγε ΞιτeλLaεt
Ξξι διαπρεπεtq βαoιλ6φρoνεq. Παρ' 6)'α αsτ&., δ Bααιλεδq Γειi-lργιo6
iιoυcε τiq Ξ:τiμoνε6 αυμβoυλδ6 τoδ Tαcδρταιλ, xαi ατi6 30 Δεxεμ-
:ρioυ d.πoδεx6ταν τ}ν 'Αντιβαoιλεiα ιαi δ{λωνε 6τι θ& ΞπLoτρeφε
αjν 'Eλλ&δα ψ6νoν μετd' τ} διεξαγωfr δημo,|ηφioματoc, xωi Lφ6-

G.' τ06τo θ&, xατ1ληγε δπδρ τi6 Συνταγματιxt1qΒαoi,εLαq'
T!ν δπoμ6νη, 6' λρ x-ιaπLσχoπoζ 6ριιζ6ταν δ6'ΑντιβαoιλεJq,

i Παπανδρ6oυ παρlτεtτo, xαΙ δ Πλαoτ\ραq oaηψ&τυζε Kυβ6ρνη-
;r,. cτ'|y δπoiα πλeιoι.|ηφoδoαν oi δημoxρατιxoi 'Υπoυργo[.

'Eν τQ ψεταξ'3, i riντεπlθεαη τoδ Harγkesιvorth aT7"ε &ναττ'l-

1.Θi πo}''3.

Tδ i1θιxδ τδν 'Bλααιτδν xατ4ρρεε, oi 3νιο_xJoει6 τoJ μ:τθφε-
^-ι'l &πδ τi.q Ξπαρ7Lεq δδν dφΘανιν xαΘ6λoυ γι& ν& oυμ;ιληριilαoυν τ&

zεν&, ιαi' τd. πυρoμα1ιx&., εiτε λ6γω oπατd'λ\ξ εiτε λ6γφ &τωλεiα6'
).'r7'υζαν ν& λεiπoυν.

Στi.q29 dγινε i τε},eιι;α|.α &ξι6λoγη o'jγxρoυoη. 'Αντιμθτιυπoι

i;αν δλληνoβρετανιxδ6 μoνd,δε6 &φ'3νδ6 ιαi &-φ'δτ6ρoυ t1 ψεραρ7-tα
:oδ EΛΑΣ πoδ ε71ε dλθει &πδ τδν Παρναoα6. NΙετ& &πδ διfiμερo
iγdινα, ! τελευταiα &νωγιd.oΘηιε ν&. Jγxαταλε|lη 6λεq τiq θ6oειq

:'f1e .

T!ν 1η 'Ιανoυωρioυ τoδ 1'945, πρooxληθεΙq θπειγ6ντω6, xα_
:LφΘαoε oτ!ν 'Αθ{νω δ "Aρηe, μδ Ξνιaxυμθνo ι'5ρoq μετ& τi1 νixη
:oυ θπi, τoi ΖLρβα, xαi τoδ Cητ'bβτμe ν& διboη xαi π&λι oτδν
ΕΛΑΣ τi1 ψαγ'ητιι6τητ&' τoι'l''Eπεδ6θη ατδ νθo Jργo τoυ μδ τ!
αυν{θη δρμ{ τoυ. 'Ι{τα.,r 6μω6 πoλδ &ργ&. Παp& τi.q πρooπ&ΘευLq

:oυ, παρ& τi6 Ξxτελ6oειζ λιτoταχτδν πoJ dγιναν iνιiπιoν τδν τμη-
ι&των τoυ6, δ "Aρη6 δδν xατ6pθωoε παρ& νd' &ργoπoρi1oη "i φrγi.
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Στ16 6 'Ιοινoυαρioυ, iφΘιc:, ιx}. 6 &')'λoc, θριαμβευτ'|e τ7β ψω_
ν"ρινiiq ιωi" "i11l'υdι7'ρτ1,ττ"ηc' iια7-ηq, δ Σuρ&φτ1c,' 'ΕιsΤ;oc, &πλδq διε-
τ'ιoτωoε τi1ν !ττα: oτi,q 5 'Ιανoυαρioυ f 'Λθl1να ΞτιNoωlωνoδog
Ξi.ε0θερω μδ τδ Φ&.ληρo y-αi τδν Ι1ειραι&. xαi oi 5λληνopρzτανιτ-Σq
πρoφυ).α.xδqβρiαxoνταν 40 y"αi τ)'Loν 7-υλ''6ψετρα- βoρεiωζ τiζ πρω_
τευo,5o'ηq. 'o EΛAΣ δτo1ωροδo:, μ:ριxδ6 μoνciδεq του τρ6πoνταν
eic, φνγ'iν.

'Eν τQ 1ιεταξ'3, δ Σx6μπυ εΖxε δε1θ! &πεoταλμθνoυq τoδ

EΑλ[, δπδ τδν 'lδιo τδν Ζiβγο, τoδ δπ1βαλαν Nα")''5τe?aζ τρoτ&_

oει6 γι& νd Ξπιτευ7θ! &ναoτoλ! τδν 31θρoπρωi,.δν.'o Ι3ρετανδ6

aτρατηγδq δat ψ6νoν τi6 &πθρρι'rLε, d,λλ}, &πθαυρe τoδ6 διxo,56 τoυ

6ρoυq πo') εΙ'1e xαΘrιρLaοι περi τd. ψLoα Δει=μβρioυ. Διxαιo)'oγoδ-
oε α'iτ'i1 τi1 oτ&oη τoυ &πδ τi';ν tλλει,],,η αεβαoμoδ τρδq 6λoυ6 τoδq

ια-ν6νεζ τoδ πoλ6μoυ, πρoπ&ντω't LιεLνoυq πoδ &φoρoδααν τoδ6

δψ-figoυq-2Ο.000 πeρiπoυ- ιαi' τ"i1ν ΞιτLλ'ao'η πoλλδν &πδ αιiτoυq.
'Eν τo11τoι6, ιατ6πυ'ι cυaτ&.oeων τoδ 'Αν:ιβαoιλ6ωq, oτi,6 8

'Ιανoυαρioυ xαλoδoε δ iδιo6 d.ντιτρoociτoυq τoδ &ντιπ&)'oν, xαi.

,s:iq \t τoδ μηνδ6 μι& oυμφωνLυ. bτoγραφ6ταν μδ τδν ΖLp"γo.

Πoλλd ΘLψα'-α παρεπ6μπoντo αδ μι}. δι&oιε''lη, πr'i.' ιαΘo?υζ6ταν
6τι θ& αυγ6λθη oτiq 2| τoδ μην65. &λλ& 'η τα.0oη τδν θ1θρoπραξιδν
&πoφαaιζ6ταν γι& τi6 15. T}ν !μερoμηνiω α'iτi; τ& ':ψ!ψωτα τoil
EΛAΣ Ξπρεπε ν& βρioxωνται 150 yυ7'ι.6ψετρω ψαy-?La d.πδ τ|ν
'Αθ{να. 'H Θsoαοι7'o'lLι"η, "'η Πε).oπ6ννηαrJζ y-σ'i τd. νηoιi Jπροπε ν&

iιxενωθoδν.
oi 6ρoι δδν ε77αν πλ4oν ταρd Θοωρητιx! o1εδδν dξiα.
"Αν xαl ψεριzd' &ντα'ρτυι& =ψi1ψατα", 

ιαi' τρil iταr,τδζ oi" &"ρ7'η-

γoL τoυq, δδν εi7αν 7-&.ozt τLπoτe d.πδ τ'|ν 69ψ-i1 τo'ιq xα), iiθελαν ν&,

o'ινe7'Looνν τδν &γdlνα, δ EΛAΣ δδν !ταν πλθoν 
-τηρoυμ6νο'lν

τδν &ναλo.rιδr- i τρoμ:ρ_i; δ0ναμη ποδ eΙ7'ο ια"Θυτoτ&ξε'. 6λη τ!
Χιbρα.'H &τειθαρ1Lωi1τανγ=νυι'i',h,πυιρLα.y.qi.'|η&.πo1ο''ητΞ1JσΥι τ6-
:υζαν τi.ζ 'ψυ1-Lc,, :i τνε{lιατα- θ6λωναν dπδ τiν Ξγκατα)'z'"'lη '-v1c,

\|6c7αq, xαi' i-:,πv'ρ7ε ιαi. ι&τι il}'}'o &-x6ψ"η: oi &νδρεq τoδ ψ{'1ρt τ6'
τe \ταν δεoπ6τα.ι, {'p).επων τι5ρυ- ν)' τoδq τεριβ&}'λη τδ μiαo6 τoδ

τληθυoμοδ. Σx6νταφταν ,sΣ ια0ε p'i,1l"α :o'lq, ν-αΙ' }1τα.ν bπo'19=ωψL_

νoι νιΙ zρ0βωντωι. 'Eτi. τL,soeρω ^y'ρ6ν''α, δ πληθυoμδ6 eΙ7-e flπoφLρεc
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_z-&.θε εiδoυq δsινd,, xαi τc5ρα 
-αυμφωνο( μg ιqν6να πoi-l io/.'5z'' o!

ziΘe τ6τo ιαi. γρ6νo- θυμ6ταν xυρiωq τd, τελευταiι δεινd,.

λΙδ τi6 αυνθixε6 ωbτLq, i"1 &νωpLωcη τi1q ιυν^|,aεωq iταν dδi-
'lα"τ"r1' oi. δπειjθυνoι τδ ιατ&}'αβαν καi' ιατL},"ηξαν αδ 8να αυμβιβr_
aψ6, τ'i1 Συμφωνiα τt1q Βdcριtζα6, πoδ δπεγρ &φη oτiq 12 Φεβρoυα-
C'ιo'ι 7945.

Πρi.l 6μω5 τρoxωρdooυν πρδ6 τδν oυμβιβαoμδ αriτ6ν, δπoθli-
zΞυσσ'\') τδ μ1λλoν: cτi'q Ξπαρy-Leζ δπoυ δ EΛΑΣ fiταν τoλδ δυ-
',ατ6q, ψυd. μeγo{λη Ξτ'.7εLρηc;η &ρy-ιoe fiδη &πδ τ!ν tΟη 'Ιανoυωρioυ.
"Ooo μυoτιx ' αilτδ il;αν δυνιτ6, xαi μδ τ-| 1ρηoιμoπoiηαη μ6νo πoλr)
;ιo;δν dνδρδν, ('τ}'α ια|. πoλεμoφ6δια π1ooeιτιxd"' 3πιλεγ6μενα
iτ o o : ξ i.)'oν τ q.'ι o τ }. β o υ ν & oδ & ριε τ d. 1ιeγ &).ε q π rι o 6 τ τtτ a ζ.' Αλε ι μ μ6 -
'lα μδ λιπαρtq oboLεq, o'lcιe,'lαouLνα o!' ιιP,llτυω ιαi ,sξ pαρi},,'α,
J;oπoθEτoδντo ,sΣ oπ\)'αυα i &λλoυq xρυ,|δνεq πoδ zαλ6πτoνταν μδ
jτιμ6λεια. oζτε :& βλ6μματα τδν &νθριiτων oζτε τ& νερ& τδν xα-
ταιγ[διον dτροπε νd, φθd.ooυν Ξιο6 τd, πoλ,i:ιμα δ6ματα.

''Αν f uεταγενLιsτeρτ1 &ναι&)'ν'l! τcoλλδν &πδ α,iτoδ6 τoδ6 xρυ-
'rδνε6, '\ oi. !πLo'ηψεq βzβα,.οloει6 δδν θeωρoδνται d.ρxετδ6 γιi ν&,

:'-i.να,' pLβαιo 6., ξ^γυ'tε f.7 jν λ6γφ Ξτυ-ρLgηaη, δ γρdcφων μτoρεΖ ν*

ημειιiloη tδδ δτι cιL τθooeve'ιq π6λειq-xλειδιd. δq πρδq τδ θ6μα- αδ-

'o, τi1 Λα.ψLα, τ'| Λd.ριoα, τ&-'ΓpLιια}'',x' ιαl. τ&, 'Ιωiννι',,α, γ,,ιiριoε
;ρ 6σωπα &ν αψφιopτ'τ"b,τoυ &ντ ιxe ιμ eν υι6τ'r,τ o c' πoδ 6πirρ'..αν ωbτ 6 -
;::6 μd.ρτυρεq. EΤδαν oi lδιoι τiq d'τoατολLc', y'ωρi'q βeβαiω6 ν&
'l^;ωρiζoυν τoδq τ6τrιιlq τδν πρooριαμδν τoυ6.

":\λλιυoτε, τδ πρ&^γψα δδν εixε π.?&.σΞl' xαθ6λoυ &ταρατΙ1ρητo'
t {1r \.\λλα τoτ: δiν τoδ οix: d'πoδoθi μεγιt).η στlψσ.σιL.ι.. Πoλλoi μοt-
},υoτα εT7αν &ι6ψη &ψφι$oλ'Leq δ:lq πρδ6 τiν tιτωo",1 τδν 3ν λ6γω
i.πooτoλδν, γιατi τd, δτλω πoJ -ιατd' τ-| Συμφωνiα τ'i1qΒ&ριtζαq

- ε7y,ε παραδιboει δ EΛΑΣ fiταν πoλ)'d,, !ταν περιoα6τερω &πδ
ο,τυ τρo!β}'eπε i ΣυμφωνLα.: el1αν πρ&^γ1ι*τι παραδoθ! 40.000 δ_
:;j'α, 2.000 αbτ6ψατα ιq.i. τΦ''lβ())'α, 160 6λμoι, μεριxδ6 δεxοiδε6
;υρoβ6λα. "Eπρεπε ν&. &ρ7.Lc;η αδ τρLτoq γ0ρo6υ γι& ν& θxτιμηθ! !
cr1μ.αoi.ω τv1q Ξιτ&.aeωg τδν xρυφδν d'πooτoλδν δτλων oτoδq δ-

3ει'loJ6 r-ρυQδνε6.

Π&ντω6 Jd,ν μεριxoi oιξπτoντα.ν {δη τδν ατρiτo γ0ρoll, πoδ
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δπiρξε δ &γρι6τερoq dπδ 6λoυ6, αδ δeυτερoq γ$ρoqυ, 6τω6 oi iδιoι
τδν δν6μαζαν, εtaε xλE[oει ιαi. eEχε πλi1ρω6 xαθfr'

Meριxδ6 παρατηρriσeL6 cι τιirν δoτ€ριoν. Tδ EA\t /EΛΑΣ
εΤ7.ε {.τo,. &.πoτ'5yει oτδν 8ναν &πδ τoδ6 ,6o 1$γoυ6 τi1q bπdLρ"'-=Δq

τoυ: τ'|ν πατ&7'η,!τ, τi1q ΞξoνcLαe.

Πoλλoi, oυ1^1ραφεΤ6, πoλ).oΣ πoλιτιxoΙ &νδρεq d.πδ τοJ6 τλ6oν

1^lωoτο,i6, Eπωq τ.7'. δ Γειilργιoq Παπανδρθoυ, xαi πλiθo6 &τ6μων

ποδ Ξζηoαν ξι=Tνα τ&. τρα'^γυιd' 7ρ6ν'.α., δτeoτf,ριξαν 6τc α?lτδc' }1ταν

δ μoναδιxδ6 λ6γoq δτdρξεω6 τoδ EΑλΙ y-αi τoδ ΕΛAΣ.
'H &'τo'!"η α,iτ{, πoλJ διαδεδoμθνη, e|'y-ε πo}'λατλδq xαΙ ooβα-

ρδq iτιπτι5αe ιq iπi, τ-riq Ξ\)'i.\εω6 τδν δiληνιz-δν πραγμciτων, xαl
πρLτeι νλ αυζ1τηΘ! θδδ μδ λiγα λ6για.

Πρδτoν' δδν εΤναι dnρ'.!he.Πρθπει ν& γiνη μι& διd.xριoη.

Tδ BΑλ'Ι /trΛΑΣ Ξu-υριαρ1-eΤτo y-α.i Ξ)'εγy-(',ταν &πδ τδ

t(.K.E., &λ7.& α,]τδ δδν dτoτελoδos :δ o,jνo).o τοδ μετι6πoυ. Χι-
i.ιdδe6 &,ν0ριllπων πo,i δδν εΤ7-αν xυ-ψ''&. c1-Lo'η μδ τδ K.K.E. εΤaαν

π?oσ/-ω?''r)6Ξυ o' αΔτ('.'Γδ οΙ1αν xd.μει iπeιδ'ξ iiO:λαν νd' &ντιoτα.'

θoiν ιατ,}. τoδ εioβo)€ωq, xαi. τδ EA\Ι fiταν 
_i',; ε,)ρ6τeρη zαi πιδ

γνωoτ'}"; &ντυaταoυαι'i1 δργctνιυoη. Tδ εΤ1αν xd,μaι δπειδi1 πoλλoi,

tr:αν &τo1ιoνωμθνoι oδ τοριoyδq πoδ xατεi7_ε δ EΛΑΣ xαi δδν μπo-

ροδoαν ν&. L&μoυν διαφoρ:τιxd.. Bεβαiω6, πoλλoi dτδ α,iτoδ6 &xο_

).o(lΦrtoα.ν :}p ιLντ1o'η ψL7ψ τL}'oυζ, oi πeρι'55[τeρoι 6μω6 &πε1οl-

?'rρΓaν1 e|tτε xα-τd. τ! δι&ρxεια διαQ6ρων ν-ρLoει,ιν πoδ τoδq ξ1νι_

σα\ ε:(τ. -ιαi. πρoπ&ντων- τiq πρδτεq hψξρre τoδ αK6xxινoυ

Δοxθμβρηυ.
Kατ& αυν6τεια.l, μιd μερiδα τoδ EΑλ{/EΛAΣ dπθβλ:πε ατ'}ν

&ι:i.oτα-oη, xαi μ6νo o' α.bτJrp.

'()5 πρδ6 τδ K.K.E., xαρδι& ιαi' Ξγν-Lφil'o τ!e δργανιΔoεωq,

ε1',,t-,' &lα+φ'.op'irητo 6τu εi7.ε δ6 x'.jριo σλOτδ a+)ν ιατ&λτγ!τ1 τ'i'q

!:ξo'loLα"q' :\,3τδ j7ει &τoδει7'θi &πδ τ! ox}tηρ'i1 Ξξoλ6θρουαη 6λων

τδν &λ7'ο:γ &ντιc;α.otα.xi:,ν δργανc3oeων (xα}, τδν bγ'.ecτLριιν &ιo-

β'1) , &'τδ :τoλ}.δ6 Ξτi'aη1ιεq δηλιboeι6 ν-αi ιe'ιγιενα- !γετδν τoδ K6μ-

iι.L1()C)1 
y"ω\. &πδ α'iτ'|ν τ6λo6 τi1 βαoιxi1 τoλιτιx! θεωρiα τoυ.
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Θιi fiταν 6μω6 &βciαιμη'ξ &πo,}η 6τι ! d,ντ[αταaη xωτd' τo(l

:iοβoλ6ωq δδν d,πoτελoδ aε Lτi.oηq Ξναν d.πδ τoJq oxoπoδq τoδ K.K. E.
ι16 !γετιxoδ παρ&γoντoq τoδ EΑM / EΛAΣ.

Tδ K.K.E. εl1ε τ&ντατ! Σoβιετιx! "Eνιυoη δq €να εΖδo6 ιι}Ιη-
:Lραq-ΠατρLδαqυ. 'Τπ!ρξε π&ντω πιατδ o' α.bτ-hu. Δδν διεφι|νηαε
τoτΣ ψαζi. τη6. oΣ διαφωνiε6 fiρθων πoλυ dργ6τερα, τi1 δεxαaτiα
196Ο-1970, 6των δηλαδi1 εΙ7αν;τλ{ρω6 &ναπτυ1θ! μ4oα ατoδq x6λ-
;oυq τοδ χoμμoυνιστtxoδ ι6oμoυ τερdoτιεq xεντρ6φυγεq δυνd,μει6.

'H 'Αντiαταιτη xατd' τi1ν Kωτo1! fiταν y-ρi1rιψη ατi1 Σoβιετιx!
'Ενωαη, αυνεπδ6 "\ &ντLaταaη βριox6ταν ιατ' &ν&γxην μεταξδ τδν
,j't-oπinν τoδ K.K.E.

'H δυoxoλiα τoδ K.K.E. oυνlατατo oτδ 6τι oi δ$o oxoπoi fiταν,
'lt/.ριe δνδ6 αημεioυ, &ντυφωτιxoi μεταξ6 τoυq: oi δπωδoi, δφοιλαν
',\ &"ντ''oτα"Θoδν y-ατd, τo6 ιαταιτητoδ, d'λλ& γι& ν& xαταλ&βoυν τ'}1ν

!'"'=cl'lιsLα Jπρεπε xαi ν& iξoλoθρε$ooυν 6λoυ6 τoδq &λλoυq μ! δμoιδεd,-
;:q πoδ πo7,'εμoδoων τδν ιαταιτητt1.

"Eται, τδ ΕΛλt / EΛAΣ δαπανoδoε τi6 δυν&μει6 τoυ o' 3να

iδ:λφoxτ6νo &yιil'lα, xαi iξd,λλoυ, &πoιαλilπτoντα6 δι& τδν Ξνερ-
'.'gιδν τoυ τoδ6 εiρυτθρου6 α:,-oπoιi6 τoυ, τρoια).oUoε μιd, βαθειci
iντiδραoη. Παρ' 6λα αbτ&,'i1 Ξξξ)'υξη τv1e &ντυφ&oeωq eΤy"ε &ργ6τε-

ρα tνα λoγιxδ ε[,ρμ6: 6oo \.i'l"η τδν 6πλων dxλωlε δτδρ τδν Συμ-

'ι&aιιν, δαo ! ιιΠατρiδατoδ Σoαιαλιαμoδυ φαιν6ταν Jxτδqxινδ,5νoυ,
τ6oo δ d,δελφoxτ6νoq &γδν γιν6ταν oηψωντιι6τερoq &πδ τδν d,γΔνα
ι,aτd. τoi εioβoλ6ω6.

"0πω6 xαi, &ν j1oυν τ&. τρ&γψατη Ξx τδν δoτ6ρων δυαxoλειjε-
:α'. xανεi'c, νd. ιατα)'&βη:τδ6 τδ K.K.E. &πLτυaο oτi1ν tπιδiωξη τoδ

βααιxoδ τoυ oιoπoδ.
Kατd, τ! διd.ρxεια τoδ ιιπριΔτoυ γ6ρoυυ (L942-L944), πρδ6 τδ

;6λo6, τδ EΑλ,Ι / EΛ,\Σ !ταν, i) τoυλd,yιατo μπoρoδoε εUxoλα
ν&, γiνη' δ μoναδιxδq z6ριo6 τ!6 Χιbρω6, xαi ν& &ρνηθ! κ&Θe ιsυψ-
p'.βαoψ6.

Kατ& τ! διd,ρxεια 19| ιιδευτθρoυ γ,jρoυυ (Δεx1μβριo6 1944)
τd.λι μπoρoδαε νd θπιβληθη τλ{;ρω6. NΙπoρoδαε νοi τδ θτιτιi1η τi,6

τρδτοq iμ1ρ.s, καi ioωq tτLaηc' μεταξδ L4 xαi. 18 Δεxεμβρ[oυ,
πρoπd,ντων &ν δδν εiaε &να.)'&.pει oυγ1ρ6νω6 τ} μεγdλη θπι1εiρη-



7j0 (ΦΩTΙΑ KAΙ TΣEKOΥPΙ lυ

ση 
'ιeτ&' 

τoδ EΔEΣ oξ &π6cιταtτη 500 1ιλιoμ6τρων ciπδ τδ x6ριo
πεδio τ!e ψdι1ηe.

Tδ γεγoνδ6 6τι d.τoτελoδoε ψευo'!.ηφiα, xαi τδ γεγoνδ6 6τι oi
&ντiπαλoi τoυ εixαν ιαρτeρLα ιαi. Θ&.ρρoc, δδν Ξξαoθεν[ζει xαθ6λoυ
τi,6 δ6o &π6'!ειq πoJ μ6λι6 iξετ6Θηoαν: 6λε6 oi Ξπuτνaeiq Ξνoπλε6
ξταναoτ&.,sειc' !γιναν &πδ ζιυντανδe μειoι.|ηφ[ε6 πoυ iiξεραν ν& θx-

μετα}'λευθoδ ν τiq τe ρ υcτ &.oεuq.

Στδ αημεio α,iτδ πρ6πει ν&, &νoιγi μι& ταρ6νθεη: γατL dγινε ! θ-
π'.γεi.ρ"r1o^ri ια-τd. τoi EΔEΣ, 1qi. γιατ'ι διετ6θηoαν γι' α'iτ}ν μεριxδ6
dπδ τi6 ια),{τeΡeζ μoνd.δεc τoδ EΛΑΣ xαi δριoμ6νoι d.πδ τoδ6 &ξι6-
τερoυζ i1γiτεq τoυ

Tρεi6 δρμηνεΤε6 δ6Θηxαν.'ΙΙ τρiτη ε7ναι f πιδ &'ληθoφαν!q xαi
jνδιαφ6ρoυoα.

Kατi τiν πρlιτη &τo'!"η, δ EΛΑΣ fiθελε νd dπαλλαγ! d.πδ
;δγ EΔEΣ γι& ν& i7-η τ&' μετ6πιoΘ6ν τoυ dαφαλi, xαi ν& μi1 δια-
τ9L7η τδν xlνδυνo τ!6 xαθ6δoυ τo8 ΖLρβα;τρδq τ!ν 'Αθ{νω. "Aπo-
,!τ1 δ7ι πευoτυιt1: 'o EΔΕΣ frταν &δ0νατoq, pρυax6τα'ν μαxριd., δδν
εi7ο iφ6δια. Δδν μτoρoδoε ν&. φθcioη ατ!ν 'ΑΘ{να παρd. μ6νo δι&
Θα}'αooηe. Αιiτδ 6μωq \ταν τ6τe π&ρα πoλδ δ'jαxoλo.

"Αλλωατε, μδ α,}τδν τδν τρ6πo θ& μπoρoδαε ν& φθ&oη ατi1ν
'Αττιx.i ιαi. &ν, f.'φιoτ&ψeνoζ LτL}εoη, &πoαυρ6ταν ΞγκαLρωq o' Ενα
νηoL.

'H δa6τερη d.τo,lτ1 εT,ναι 6τυ δ Σιd,ντoq δδν fiθελε ν& μoιραoθi
τδν θρiωμβo τ:ηqια'τα7'\'!εω6 τδν 'Αθηνδν μδ τδν Σαρ&φηy'α.ιπΡo-
πd'ντων μδ τδν "Αρη. "ΑπoQη &ι61ιη),υγ6τeρo τeιoτru!: δ <Γθρo6>
δδν jβαζε πoτδ τδ πρooωπιx6 τoυ συμφ6ρoν -θδδ &λλωατE ε7ναι
ζ'i1τηψα &ν δτ!ρ7_ε oυμφ1ρoν- πρΙν dτδ τδ oυμφθρoν τ!6 iδεoλo-
^γi.αq xαi. τoδ K6μματo6.

'Ι{ τρiτη &.πo''!η εiναι κ&τι περιoo6τερo &πδ δρμην:iα, γιατi δ
y-απετdν'oρ1oτη6 (dληθωlδ δνoμα,'Ανδρ1α6 Mo'5ντρι1α6), διoιxη-
;'i1q τ-rig B' λΙεραρ7'iαq τoδ EΛΑΣ, μεταδiδει μιλ πληρoφoρiα πo',},

&ν ληφθ! δπ' δ,Qιν, ι&νeι τ'i1ν 3ρμηνε|α d,πoλιiτω6 βdoιμη.
"0τω6 δ iδιo6 Βμτιoτε0θηxe oδ 'Αμεριxωνδ αυ1γραφ6α δλλη_

ν|.y.:r)ζ y.α.τσ.τωγie, δ y"απeτ,\ν'oρθoτηe οi1ε xηρυ1θfr iνωντioν τ!6
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διe ξαγωγi6 τiiq tπιaειρ'i^ιceωq ιατd. τoδ EΔEΣ. EΖ7ε δπooτηρi-
i=υ 6τι, dτoι d.πoμoνωμ6νoq 6πωq $1ταν, δ EΔEΣ !ταν d.xiνδυνo6,

6:t€τρeπε νd μ!ν do1oληθoδν μαζi τoυ, 6τt 6πoιoc, θd fiταν ι'5ριoq
;δν 'Aθηνδν θ& !ταν x6ριo6 i)'ηqτ:;1qΧι6ρα6.'o Σιd'ντo6 -ιατ&
;δν xαπετd,ν '0ρ6oτη- τoiΞξ\γη,sε, μετri τ! Συμφωνiω τi,q Βαρ-
7'.ζαq, τoδq λ6γoυ6 πor) τδν εiaαν ι&ψει ν& μ!ν dxoλoυθ{αη τ! oυμ-
3oυλf τoυ. EΤ1e λ6γoυq ν& τιaτL'l,ιη -τo3 εtaε πei- 6τι δ Tiτo θ&
jτενθβαινε oτ! B6ρειo 'Eλλctδα μδ io1υρδq μoνd.δε6 Γιoυ1,xooλd'-
3ων ταρτιζ&νων xαΙ δπδ τ|ν $,γaoLω 3νδ6 ιiπδ τoδ6 xαλυτθρoυζ συν-
:ρ6φoυ6 τo1), τoδ T6μπo (&ληθινδ δνoμα Svetesar Vukmanovic),
iτιxαλoriμενo6 δ6 διxαιoλoγiω τi1ν dν&γιη τie αυντριβis τoδ
ΕΔEΣ, τoδ πιδ iπιxiνδυνoυ d,νταγωνιoτoδ τoδ EΛΑΣ. 'Απδ α'jτδ
; c oixυπτε i'1 dν &γxη τt1e τ αaεLαq LxxαΘ αρLaεωs τoδ EΔ EΣ, xαΣ ψ&-
l.''oτα &τδ [xανoδ6 &ργηγo'5q, τolj, &ν ταΡLστατo &ν&γιη, θ& !ταν oδ

θ3oη ν& dντιμετωτrioουν τδν δυναμιxδ T6μπo.
EΤναι μιd' Ζξ'lγτ1oη -&ν aiναι &τ-ριβ'fiq- &τoλ,iτω6}'oγιxi1,xαi

;oλl) xατατoπι,sτυx:b1 θπi τ!6 Ξλλεiι|εω6 tν6τητoq τδν xoμμoυνιατι-
ιCoν xιν''ηaεων τδν διαφ6ρων 1ωρδν.

ΙΙρ6πει νd, ιλεioη iδδ f παρ6νΘε,sη α-i'lτ"\, γι&. ν& μνημoνευθ! μιd.
i.v')'η εbιαuρi'α πoδ Ξ7-α,sε τ}1ν Ξπ,'ι7-;\ Ξxaινη τδ K.K.tr.

Tδ K6μμα μπoρoδαε τρdγψατυ, &ν πωρlτε7τo τi,q τραγιxi,q
i;-:γ1ρoeω6 τoδ Δεxεμβρioυ τoδ L944, ν& ιατα.}.&pη ψ,}. Θtoη ΞξL-
'/..)')σα-1 ιαi.ioωq δaoπ6ζoυαα, ,sτ'i1ν τo}ιιτιιi ζ._h .ηs Χιiρα6. Kατ&
.δ τL)'oq τoi L944 pριcιι6ταν oτ'i1ν Kυβ6ρν'ηoη. Εi"7-e &πoxτt1o=υ
,;'lψψ&'1oιlc, oδ 6λε6 τi6 τ&r.euq τoδ πληθυαμoδ. oi πλEioτoι d.πδ αιj-
:o!q, ιω|' &ν &κ6ψη διατηρoδααν &ψφ'.βo}'Lεq &πLναντL τoυ, !τα'i τoδ
i.oιπoδ τ6αoν ixτsθe ιμ6νoι ι15oτε Θ& oυνoδoιπoρoδoαν ιατ' &ν&γι.'ην

ψωζLτoυ. 'Eξ&λλoυ, τδ K'K.E. εTy-εεio1ωρ!α:ι παντoδ καi. oi &'ιτL-
;ιλoi τoυ !ταν ιiδ6νατoι xαi διγ7ρημ6νoι' 'H πoλιτιx'i διαδιιαoiα
τoij πρooLφ'"ρε πλεoνεxτ{μ ατα csα-φi1, βLβωα, xαL, ψL τ!ν πd.ρoδo τoδ

7-ρ6νoυ, iaωq dτoφαo'.,sτ'.ι&'
Etναι δ,jo'zoλo ν&' ιατα}ι&p^η xανεic, πδ6 τδ K.K.ΙJ. &φηoε νd.

;oδ διαφιiγoυν 6λεq α,iτδ6 oi Jξαιρετιxδ q ebιαιρLeq.
"Ιoω6 α$τδ δφεiλεται oτδ 6τι τδ K.K.tr. &xoλουθoδαε δ6o οiντl-
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θeτε6 γρωμμδ6 xαi δδν &πεφd.oιζε νd, cixoλoυθ{oη τ| μι& i) τ|ν &λλη:

ι-'..lψαιν6ταν αυνε1δ6 μεταξυ τoδ dγδνo6 xαi τoδ oυμβιβαη,ιoδ, με-
ταξ[ τi'q γρωμμiζ τ!6 δυνdμεωq ια\ τ'r1e γροζμμiζ τ!6 πoλιτιx!6.
Χρηoιμoπoiηoε τδν &γc5να xαi τ} δυναμη μ6νo ατδν ατρiτo γ0ρoυ.
"Aν ε77ε νωρiτερα d.xoλoυθ{oει τi; μιd } τ}ν &λλη γραμμ{1, εΤναι

;ιθανδν 6τι 6 xαταaτρεπτιxδ6 γι' αι)τδν <<τρi.τoq γ6ρoqυ δδν θ& 1ρει-
ιζ6ταν.

'o Σιd.ντo6, δ κΓ6ρoqυ, θεωρy';θηxε -ιαi.\ταν ψξΙ-ρts δνδ6 ο-η_

μ:ioυ- δ πρωταγωνιoτi16 τ!6 πoλιτιxi6 γραμμiζ. λ'Ιετ& τδ Θ&να-

τ6 τoν ιατηγoρ{θηxε dπδ τδ K6μμα τoυ δ6 απρoδ6τη6ll, δ6 απρd.-

z-;ωρ τδν "Αγγλωνυ, δ6 δημιoυργδs "is <<,sτρωτη^γυιi16 τ!q oυνθη-

ιΦ,oγ\oεωq μδ τoδ6 Bρετανo$6 [...], .is aτρατηγιιi1q πoι) θπων6-

ceve τδ φεoυδαρxιxδ -&oτιxδ xαθεατιΔ6υ.
'Eν τoιiτoιq, αδτδq δ γιδ6 δνδ6 πρoλοτωρ[oυ, πρoλΞτd,ριoe δ iδιoe

i.;δ τ!ν i/'ιxLα τδν 13 θτδν, πεioμων μαxητ|e &πδ τ'}ν !λιxiα
;δγ 16 θτδν, δπ!ρξε 8νω &πδ τ&, πιδ πtoτ&, dπδ τ& πιδ πειθωρ1ιx&
ια) &'πδ τλ πιδ τoλμηρ& μ6λη τoδ K.K.E. Π&ντω oτi6 πρoφυλαx66,

;Lντω πρoxινδυνε6ωy δ Ιδιo6, oυνθ1ιoε τδν &γc5να xαi oτδν ατρiτo
',^iρoll δq Γενιxδ6 Γ9αψψατLαq τ!q Kεντριxlc 'Eπιτρoπ71e ψL7ρυ
:7,q 20iιc' Mαioυ L947 , 6π6τε πLΘανε δπδ αυνθixε q ι&τωq μυστη-
:ιιbδ=ιq. Θλιβερδ6 αυν6ποιε6 τi,q πLaτεωq xαi τi1q θπιμoν!6 ατoδq

i'1δνε6 ιαi. τiq δδιiνε6 τoυ6.

Πρωταγωνιoτie τie δυναμιxle γρoζμμiζ frταν &ναμφιo}η.^h-

:ιυ6 δ "Αρη6 BελoυxιcΔτη6. Δδν τιμωρi'7θηxε γι' α'iτδ λιγ6τερo.
'Exεiνo6 fiταν τ6oo ptpαιoq6τt ε1^1;ε δixαιo, ιυατε δπ!ρξε δ μ6-

'l.ιζ ToJ δδν iπoδ41θηzε τi1 ΣυμφωνLα τ71qΒ&ριιζωq"'oταν δπεγρd,-

:η ! Συμφωνiω, δ iδιo6 xαi μεριxδ6 δeιriδε6 πιoτδντoυ διθo1ιoαν
!c'.;τoι τd' &γρια βoυνd, πoδ aΔρ''ζων τ!ν 'Αθ!νω &πδ τiν 'Aλβανiα.
Π''r,γαινε Ξxεi γι& ν& πρoετoιμ&ση μι& νθα &νταρι:Lω'

EΙνωι ciπδ πoλλδq dτ6'ιειq θνδιαφθρoν ν& d,πoδoθoδν θδδ oi
cz€'!:'.q α,]τoδ τoδ &νδρδ6 μδ θνα 3ντελδ6 &γνωoτo θπgιo6διo.

T')";ν πρoτελευταLα ν(πτα τi1e ψωxρ&.q διαδρoμle τoυ, διωνυ-

z:L7:'loε oδ 8νoι xωρι6, aωψLνo μθoω αδ μεγciλα δd'or1, ιoντd, oτoδ6

L'''7.5lιq τoδ Mετα6βoυ, τδ δπoio xατ& τ!ν Kατox! τδ εiaων x&ι|ει
ιi Γ:ρμανoi δυo φoρ66. Tδ 1<υριδ α'iτδ δνoμdζεται Mηλιd,. 'o "Αρηζ
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δ-ιdλεξε Ξxεi γι& ν& xoιμηθ! μι& zα).'| u"α}''5βατoil β9ια"6τc'ι ιo'':λ
oτ& Ξρεiπια τ'r,q Ξιι7,η,sLα6' Tδ βρ{δυ, δiτλα ατδ ';ζ&ι'., {''ιαq ν!,oc,

:oδ 1ωριoδ, τ6τε φo'.τητ''ηq, cri1ψeρα διxηγ6ρo6 oτi1ν 'r\\'ipx, :i'ι
ριilτηoε τoυ& fiταν τ&. αtτια τ-r1q'fiττα.c, τoδ trΑM/EΛΛΣ.

- Δδ oxoτιilrsαψε &ριετoLq,':o6 &π-λ,νττia'. δ "Λρη,. 'o "'\_i-

γ).o6 iνδιαφερ6ταν ^γυ} τoδτo τδ αταυρoδρ6μι τoδ δνoμd.ζετιι'F]7._
7'd,δα. ''Λν δδν εi7αμ: &φ'Ι.,oeι 6ρΘυo ιανLνω &πδ τοδq φL\ουq τoυ, δδ

θi μπoρoδoε ν&. ξzψταρι&ρη πoυθενd,. oi &λλoι μδ dλ:γαν φoνιd.:
ν& τo6 ψd-q xατ&νττ1rτα.ν' Π6oeq ,!'.,/Σe iχει τδ 7ιlgι6 oαq;

- Χiλιoυq διιι6oυoυq, &'τ-i,ντηce δ ν4o6.

-"Ιiτρεπε 'l,}. ,τy.oτ<Ιlc;r.l''lμ: τo,)6 Lt-ωι6a'.o'ιq. Tδ μoο7_ciρι πe_
Θα.:|.νeυ 6ταν τδ u-eφα}'ι τoυ y-,'}'υψπ}ιo^η oτδ αΙμα. o[, Lτυ.νωoτ&aευc'
;6.1ι17σ"|ν6'1y oταν τd- τc'τ&ψυα. y-oιιι.νLooνν d.π' τδ α'υψι. Κωi. &ξLζει
τδν x6πo νd τδ 7_υαηe !,τcι,6ταν'ξ &μoιβi εΤναι'b,τελεt6ττρω τ71q

d.νθ ρ ιi-lπωlη 6 ιoιν ωνLα q.

'Hταν i γρ"μμi τT,q πoρ=Lαq τoυ... xαi, τδν ,rL,eυδαιoΘ{1oεdν

τoυ. oi, δμoτδεci,τε6 τoυ δδν τδν e|7αν d.xoλoυθj'iαοι τλ!ρωq, aiJ'& θi
τδ Ξxαμναν μετd, riπδ δ'jo 7-ρ6νια. Πρd,.1ψα τo') δiγ 3uτ6διαε iν τδ
μεταξυ τδ K.K.E. ν*, τδν πρoδιioη xαi, νd. Ξτuφιιλ[ξη ια.i o' αiιτδν
Ξνα τραγιxδ θd,νατo.

'H ζ.i τδν &νθρωπων eTνα'. φΘην}1 ια-τ& τ! διd.ρr-εια τδν iπα-
ναoτd,oEων. Θ& τδ δi xανεΙq ατ),6 oei.iδ:6 πo,) θ& d,xoλoυθ{ooυν, xαi,
oτi6 6πoiε6 θ& αxιαγραφηΘη ! ioτoρiα τoi &ν:ιρτοπo)'6μoυ oτi1ν
'Eλndδα xατ&. τ&. €τη 1946-L949.

'Yoτεριiγραφo. Στδ τθ).oq α'iτoδ τoδ Πριi;oυ NΙ6ρoυ6 πρ6πει ν&

τρoατεθ! Eνα δoτερ6γραφo τoδ 7ρονoλoγιxδq &νiμει ατδ Δευτερo
λΙ6ρoq. Α'iτ6, θπaιδ! δ riνα1,νιilατηq θd πcoτιμoδαε μi).λoν ν*, πi.η-
ρoφoρηθ! 3δδ τoιδ fiτα.ν τδ τθλοq τoδ "Aρη Bελoυ1ιιilτη.

'o "Αρηq π!γ: ατ!ν 'Α).βανiα γυατi. &ρν'i1Θτ,ν-ε νd. πuιττLQτ1 6τι

! M6o1α εtae Ξ^ματα}'εiQει τδ EΑ}Ι /EΛAΣ. "lJθε).ε νd. ξaιιθω-
ρioη τδ ΘL,ψα,ια],. νd, Ξπιατρ6ιJ:η γιrΙ νd, δργανιΔoη ξ'να νξ'o θπανα-
oτατιιδ oτρατ6.

Δiν sΖναι γνωoτδ τL Ξιαψe ατ'i1ν 'Αλβανiοι' EΖναι γνωoτδ 6τι
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iτ6oτρε..|ε oτ-|ν 'Eλλctδoι μετd, &πδ τLaoερeLe πε?Lπo') ψi,νεq, ιατd.
τδ τ1λo6 τ7'c' &νotξεωq τoδ 1945 ! cixριβ!6 \ψ:ρoiι^ηνLω δδν ε7ναι
γιωoτ'\- ΞπΙ xεφαλie μι&.6 ημαντιxi6 δμdδo6 dνταρτδν' Παρθ-
μaι,lε oτi6 δρoαειρδ6 τie Πiνδoυ, τρo1ωρcΔνταs δμωs πρδq ν6τoν.
Δδν τδν ιατεδLιιια'l.

Kαi, 6ταν ιΦνΞi.ζ δδν τδ τερiμενε' oτi6 18 'Ιoυνioυ, oi 'Αρ7-δ6
dνf11'γειλαν 6τυ i.o-1'γρfi τψ{1ψ.x.τα' τi6 'Eθνoφυλαιi1q εΤ7αν xωταδιιb-
ξει τδν "Αρη, xαi 6τι, aτiq 16' oi &νδρε6 τoυ, xυxλωψiνoυ ιdπoιι
ατ}ν δρe ιν'| Δυτιx! Θzoaα"λLα, εl7-αν &να1.ι-αoθη ν& δε7-θoδν .i μd_
1η, τoδ εi7ε8υαριLrτe ι 8ξι δρε6. 'l'τi,ρ1-αν νeιρoL, μεταξδ τδlν δτoi_
ων δ "Αρηe ια)υ tl δτα"ρy.τργ6q τoυ 'Γζαpελαq, πoδ τ&, κεφ&)'υα τ,r,lc,
a|yαν ΞxτeΘ'ii oτ'\ν xeντρικ:i1 τ)'α.τεTα τδν Tρuιx&λ'ων, δατε ν& μ}1ν
&τoψ5'lη i1 πα.ραψ'xρ}1 &μφιβoλiα 6τι εTtrα.ν τρdιγψωτυ φoνευΘi.
'H δψ&q τoυ d.τετελεiτo &τδ B0 &νδρε6 xαi μιd. γυνωLια xαi, διdθε_
τε, θxτδ6 dπδ &τoμιxi, oπ)'α, L4 βαρ6α πoλυβ6λα, δ6ο 6λμoυ6 xαi
Eναν oi,αtiρματo.

Α'Jτ'i !ταν \ Ξ.πto"ηψ.η dναιoi.νωoη, ιαΙ. aξ, πoλλi αημeiα τηq
Ιlταν dιρυβ!c,.

'Λλλ& δ &.νΘρωτoq πoδ ε71ε 7-'3oε'.τ6oo αΤμα δiν Ξτ6πριυτo νd
πεΘ&νη μδ τδ δτλo cτd" 7.Lρ''ω τoυ. 'o "Αρηq xαi. δ δταρ1ηγ66 τoυ
πρoδ6θηxαν &πδ ξνqν παλ.α'.δ o'iντρoφ6 τoυ6, τδν δπoio θεωρoδααν
iτιoτ6 τoυq φL7'o ν'α'i τoδ ατδ ,sπLτ,. τoυ εi7-αν 8υανυιτερε$oει' T!ν
α'3γ}1 εT7αν pγ71 iφιππo'. γι&, ν& ι&'ψo,lν α,iτoπροαcilπ ωq &να'γ6ριoη
τoδ 3δdφoυ6, πρoιειψLνoυ τ) δμ&6 νd, oυνε7iη τ}ν πoρεiατηe. Δδν
τρ6φΘαoαν δμω6 ν& τcρo7ωρ{ooυν πoλJ. "Επειsα''l oδ iν6δρα πoυ,
εiδoτoιημθνo6 &τδ τδν oixoδεαπ6τη τoυq, eΙx-ε αττjoει €ναq 6τ)'α'ρ-
7ηγδ6 τoδ EΔEΣ. Πoιδ6 ε7ναι 6 δπλα-ρyηγ6q, τδ γνωρ[-(oι'lν &ρν-ετ&
oηψωLνoντα μ6λη τoδ EΔEΣ. 'Exεiνo6 παρ4δωαο τ&. δJo κ='φ&λια
ατη Xωρoφυ)'α.ι'i"1.'H '5π6λoιπη &νταρτιι:\ δμ&6 τoδ "l\9η,ιατα-
διω1θηx: τi1ν 3πoμ6νη ιαi' τ)1 μεθετoμ6νη dτδ τ!ν 'Eθνoφυλαx_i.1
xαi τ! Χωρoφυ}'ιι:\zαi διαλliθηxe,&φoδ d'"φ"ηoe oτδ:τ.δio τδν ιiιpι_

ψα'7.υCoν t)'&y ιaτ oυ q νεzρ oδ 6 ιαi. tξυ α'?'7-ψα)'ι5τ o''l q.

A,iτδ δπηρξε τδ τ1λo6 τoδ iδρυτoδ xαi τoδ πραγματιv_oδ ',,\ρ-
'1-'ηγoil τoij Στρα;oδ :oδ K.K.E. πoi ν.νρ'.&9^tr-ηαε oδ δλ'6ι}:η9'η a^7-ε_

δδν τ}ν 'Eλλ&δα 3πi Ξνα xαi τλ6oν dτoq.
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"Αν 8να6 d.πδ τoδ6 oυντρ6φoυ6 τoυ τ6λμηoe ν& τδν πρoδι|loη,
α']τδ πιθαν6τατα δφeL}'eται oτδ 6τι δυo μiνeq νωρiτερα, τδν 'Ατρ[-
λιo τoδ L945, i &.νωτ&τη &ρx| τoδ K6μματo6, ! Πoλιτιx} 'Eτι-
1?oπh1 τδν εΙ1ε δημoo[α ιαττ1τoΡ"|rβεL δζ (ντεβια.σtoνuoτ|1ν'

'LΙ ).Lξ'η δδν εΤναι ν6α. oUτε oi θLιβερδ6 Ξπιττι5aeυ1 τ.ηq'

'ξ

TrΙ xεφ&λια τoδ "Αρη (&ριo;ερd.) ιαi' τoδ δπιρ1ηγoδ :,,'l Tξα9ξ)'α, ιPε-
μαoμ6να oδ !λεxτριzδ aτi'o τ,i1cιεντρυι\q π)'ατeLαq τδν Tριz-z&λιoν,



λΙEPoΣ ΔEΤTEPo



KEΦΑΛΑΙo S',

TΑ ΠPOBOPTΙA

'o xιΙrδιoν τoδ xινδιiνoυ xτυπd,ει μαxρι<i. "oταν διεξ{γoντo
διαπρωγματε0αειq γι& τ! Συμφωνiα τi1q Βd"ριιζαq' 6 Δει5τερo6
Παγx6αμιo6 Π6λεμo6 δδν ε?1ε cix6μη τελειc|oει. 'Η νixη διαφαι-
ν6ταν, &λλ&, τd πoλεμιxd, δπλα φ6νευαν ix6μη πoλλoU6 d,νθρ<iπoυ6.

Δδν fiταν γνωoτδ &x6ψηπ6τε τ& πυρoβ6λω θd, ζπαυαν νd, βρoντoδν,
τρoπd,ντων oτδν Eiρηνιxδ 'Ωxεαν6, 6πoυ oi'Ιd,πωνε6 ζxωνων πoλδ
δ$oxoλε6 τi6 πρooπd,θειεq τδν 'Αμεριxανδν γιd, τ!ν τελιx! νixη. Tδ
7αρo6μενo &λλ&, xατd, βd,θo6 τρoμαxτιxδ oυνθηματιxδ τηλεγρ d,φηψn
τoδ δ Tρo6μαν Ξλαβε ατδ Π6τανταμ 

-((τd, βρ1φη γεννj1θηwιν }Lα.-

).&υ- δδν εTy-ε &ι6ψη d,πooταλ!: f d,τoμιx! β6μβα δδν iραν &x6ψη
3τoιμη.

'H Mεγciλη Συμμα1[α διατηρoδoε τ&ντα &ριετoδ6 iα1υρoυ6
δ'εoμoι16' 'H oυνεργαotα, παρ& μεριxδ6 βαθειδ6 διαφωνiε6 xαi μερι-
ιΕq dι6ψη βωθ6τερε6 ci.πoγoητειioε Lζ) hpαν xατ' dρ1!ν xαλi xαi φαι-
νoμενιxδ6 &ρL,sτη.

Σd Γιdλτα 8ψωq (4-LL Φεβρoυαρioυ 1945),6πoυ τδ εδρr5τε-

ρo xoινδ ν6μιζε Ξπi μαxρδν 6τι 6λα τd, μεταπoλεμιx& πρoβλ{ματα
ε71αν λυθi, τLπoτε δδν εi1ε βρεi τ!ν πραγψατιx$1 τoυ λ6αη. 'Αντi-
θετω, f &ρρcloτια xαi oi d'δυναμ[ε6 τoδ Poδζβελτ, dπδ τδ 8νω μθρo6,
i iα1υρi1 θ6oη, i Ξlιειιpη διαταγμδν xαi ! δεξιoτεχνioζ τoδ Στd,λιν,
iτδ τδ &λλo μ6ρo6, εΖ1αν δημιoυργi'7oει τερ&cτια πρoβλi1ματα.

'ΑλλιΙ μδ τ!ν εl5ρεoη αφ6ρμoυλα6ll πoJ iιανoπoιoδαε τδν io-xυ_

ρδ xωi πoνηρδ &νδρα, xωi πoJ θξ*λλoυ doωζε τ& πρoa^1s1ψατα, &πo-
φε6γoνταν oi ooβαρδ6 Eριδεq, εiaε Ξτιτευ1x.θ! μιιi ixανoπoiηoη, διε-
z-ηριiooετo ψd7'ιoτα 6τι 6λoι !ταν ει}xαριoτημ*νoι.

Eδτυ1iα ρεαλιατoδ γι*, τδν Στd'λιν, ει}φoρiα δτoιμoθανd,τoυ
iδεαλιoτoδ γι& τδν Poδζβελτ, πoλδ &μφiβoλη ixανoπolηoη γιd, τδν
Tα<Δρτoιλ.
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'o πρδτo6 γνωριζε 6τι εiaε xερδiαει oδ δλω περιτoυ τ& oη-
μεiα: μδ ταραy-ωρ\aειq ιαΘαρδq τνπLιθζ1 εΤy.ε Lπιτι5aει 6,τι iθελε
o{ν ΠoλωνLα' γιd'τ}y ιλνεξαρτηoLα τi1e 6τoLαq εΤ1ε iξαπoλυθ! αιi-
τδq 6 &πtoτευτo6 π6λεμo6, oτ!ν Πoλωνiα πoJ εTaε τ6oo &γωνιαθ!,
πoδ εt1ε x,ioει τ6oo αΙμα, πoJ εtaε τ&ντα 170.000 μω1ητd6 tπi
αυμμαxιxδν θδαφδν. 'Eπιπλ4oν, δ Στd,λιν oυμμετεi1ε oτi6 <ζδ-
νeq xατo'y.i1q τ!6 Γερμανi αqll, τρ&γψα πoU xατ' oι]αiαν πρoετoiμαζε
τδν διαμελιoμδ τoδ Pιiι1. 'Eξriλλoυ, θξηoφd,λιζε 6τι τ& oυμμα1ιx&
oτρωτε'3ψωτα -τ& ciμεριxανιxd, πρδ παντδq- θ& dπoo6ρoνταν d,πδ
τi6 εriρεiε6 περιo1δ6 πoδ εΙ1αν dπελευθερωθ!. T4λoq, d.πoxτoδoε
πoλυ μεγciλα πρoν6μια oτ!ν "Απω 'Aνατoλl1, τ6αo oτ!ν iπειρωτιx!
'Αoiω 6oo xαi ατδ 'Αρ1ιπθλαγoζ πρδζ δυαμ&.6 xαi τρδq βoρρ&ν τ!6
'ΙαπωνLαq' θναντioν τt1q 6πoLαq δδν εΖxε &ι6ψη xηρ[ξει τδν π6λεμo.
Tδ dxαμε &ργ6τερα, μετ& τ!ν dτoμιx! β6μβ" τiq Χιρoo[μα xαi
τρi,ν ciπδ τ!ν ciτoμιx} β6μβ" τoδ lιΤα1,xαod.xι'..

''Αν δ πρδτoe <1νc6ριζευ, δ δε0τερoq, δ Poδζβελτ, ατioτευεll
6τι fiταν δ θμτπευoτ! q xαΙ. 6 διαιτητie ψι&.q νLαq περι6δoυ εiρ-'ηνηq
xαi dδελφoαliνη6. 'Eτoιμoθd.νατo, τδν &φηναν ν& πιoτε,5η xαi θxμε_
ταλλε$oνταν τ!ν εiφoρiα τoυ.

'o τρiτo6 <ιιαταλ'&βαινευ, xαi, γι' α'jτδ ψαx6ταν μδ 6λη τ! δ0_
ναμη τoδ aαραιτ71ρoq τoυ xαl, μδ 6λη τ-}1 διeιoδυτιx6τητω τoδ τcνε$-

ματ6q τoυ. 'ALL& γνιiριζε xαλJτερα &πδ x&Θε &λλoν 6τι ! 1ιilρω του
Ξψφανυζ6ταν &ι6ψη δq λΙαγciλη ΔJναμι6, θνδ πρd.γματι δδν fiταν.
'ΑδυνατιΔντα6 νd' d,ντιδρci,oη. δτo1ωρoδαε, xαi, εΤ1ε oυνεiδηση τoδ
πρ&γψατoq. λΙδ τi1ν ΞξαLρεoη τi6 'Eλλctδo6 ,6πoυ ε1γε xερδiαει, 1τcΔ-
ριζε δτι παντoδ &λλoδ ε77ε τδ πoλJ αciloει τ& τρocxi1ψατα, i) εΤ1ε
tξα.oφα}'Loει δευτeρε$oντα oημεΤα, xα). πoλλd, dπδ αδτd, ψ&),ιoτα,
πρooωρινδ6. ΠαριΙ τi,6 τ6τε θπioημε6 δηλcboει6 τoυ, τ& γρατcτ& τoυ
τi,qΞπoailq ΞxεLνηq, 'iτωατd, oτiμερα, d,πoδειxν6oυν 6τι α'iτδ6 fiταν
oi πρωγματιxLq τo''ι aιLQειq. 'Ηταν d,ν{αυ1oq. Kαi dγινε πoλδ πε-
ριαo6τερo &ν"i1oνηoq τoil6 δπ6μενoυ6 μ!νε6, λ6γφ τη6 τρoπ{6 τδν
γογoν6των παντoδ ατ|ν Eι}ριΔπη, 6πoυ πρol.iλαυναν τd, ooβιετιxd.
oτρωτεJματω. TιΔρα 6μω6 εΤ1ε &τLναντt τoυ oυνoμιλητ} ατδν δ-
πoio μπoρoδoε ν& 8ξηpoη τi6 ciνηoυ1iε6 τoυ.

Στis !'2 'Απριλioυ τoδ t945 π6θανs δ Poδζβελτ. Ti; Θ6αη τoυ
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zaΞe}\α'ρΞ δ'Αντιτρ6εδρ66 τoυ' €ναqΞπαρaιιλτη6 dμπoρoq εiδδν ρoυ-
7-'.cψoi γ6i γι.γιαλ'ερLαg, πo[ εixε διαxριθfr ατδν δημ6αιo pLo βdι.-
-_oνταq τdιξη oΕ μεριx& xαθαρδ6 8oωτεριx&, eη.t1ψατα. Δδν εT7ε
;:iρω τδν διεθνδν δπoθ6oεων. EΖ1ε 6μω6 xoινδ νoδ xαi, δυνα;δ

7-ιραιτt1ρα. '0νoμαζ6ταν Χciρρυ Tρoιiμαν. o[, αημαντιx6τερoι αυν-

='-1ατeq τoυ -πoδ o1εδδν 6λoι fiταν oυνεργd,τεq τoδ Poδζβελτ-
zι}J'υLρ^ρηoαν ciπδ τ'|ν πρc5τη f μθρα τi,6 &νηoυγ"Lεq τoυ δq πρδq τ!
c.'β'.g'.'i tξ&il'ω rτη.

'o Tocilρτoιλ τoδ6 βol'7θηαε iπωνειλημμθνωq, 1ρηoιμ oτoυdnταq
.δ r:αφLq xα). τερ[)'αμπρo $φoq τoυ. 'Αξ[ζει ν& μνημoνeυθ! 8ν πρo_
ιz'.ψLνφ τδ μl;νυμd 1oυ 1:i,q 12ηq λ[α'ioυ, γι&, τδ δπoio, πoλδ &ργ6-
τ:ρα, iξeδ{λιυνε δ iδιo6 μιd, iδιαiτερη &δυναμ[α. λΙι& 4xφραoη πoδ

=-ι'.τα ιαθrcρι|Θτμε παγιooψLωq, χρησιμoπot\Θηιε yιd' πρcilτη φo-
:i. Tδ μ/1νυμα flταν τδ dx6λoυθo:

α"Eνα oιδηρoδν παρατ6τα"aψα !,πaaε oτδ μ6τωπo. 'Α1τooδμε
;i αυμβαiνοι π|oω τoυ. ΦαLνeτω πoλδ πιθανδν 6τι τδ αιjνoλo τδν
;::ιo7δν πoδ βρlαxoνται d.νατoλιxδζ τiζ γραμμ!e Λriμπεx-Tεργ6-
τ.τ,_ΚLριυρα, θi, ε7ναι πρoaε1-δq oτ&' aLρα τoυ6. Πρ6πει νd, πρoα-
1:-oo'ιψε o' α,iτδ6 τi,6 περιoxδ6 τi.q Ξxτe:αψLνε6 περιo1δq πoδ ιατξ_
z:-ΓισΦν τd, d,μεριxωνιxd, oτρατε,jματα ψeταξδ "Aιζενα^1 xαΙ "Eλβα'
''i. δτotεq, δπoθ6τω, θ& xαταληφθoδν δπδ τδν Pciαιυν μ6oα oδ l-ιo-

::z.δ6 δβδoμdδε6, 6ταν θd, d.πooυρθoδν τ&, oτρατε'3ψατ&. oα6... 'Eν-
:',q δλiγoυ θ* εtναι sUιoλo γι&, τoδq Pιbooυ6 νd, πρo1ωρ.l.7ooυ.,r, d.ν

;ι θ6λoυν, tι:lq τi.q dιτΕq τ},q Boρεioυ Θαλd.ooηe xαi τ:i1q 'Aδρια-
:''ι7,e. .. EΤν α ι d,ν α μ φ υo pητ "hτ ω q ζωτ υιi,q ar1ψ α oL α q ν d, dλθ o υ με τ ci-l ρ α
:i μιd' αυνενν6ηoη μδ τi1 Pωoiα i ν& δoδμο xαλd, πoδ βριox6μαoτε
ι,5 τρδ6 α'3τ^i1ν, πρiν ν& iξααθενiooυμ: θανααiμω6 τoδ6 oτρoιτo$6

'ιz-6 i νd, τoυ6 d,ναδιπλcbooυμε oτiq ζδνε6 ιατotri,c,ll.
'Απευθυν6ταν oδ xωτd.λληλo δ6xτη γι& ν& oυνεxioη τ!ν πoλι-

.'.z-'η τoυ. 'o lδιo6 δδν θoτερεiτo μ6νo τδν μ6oων γι& ν& τ}ν θφαρ-

'ι;,η ciλλιi μετd, &πδ δυo μ!νε6 t7-ανε x&Θε Ξξo'π'ια. "0πω6 εiναι
'.^,ωcτ6, xατd' τ'i1διd,ρxεια τ7,q ΔιαaιiQεωq τoδ Π6τανταμ δ Tocbρ-
.o'.7' Ξxωνε τiq πρδτeq μετατoλεμιxδq ixλoγ}6 xαi dντειατeoταΘ-η
i;δ τδν 'Aρxηγδ τδν 'Εργατιιδν, τδν "Αττλη.

'o Xdρρυ Tρoυμαν πωρ6λωβε τ-}1ν ταωρτoι),ιαν"i1 o"r1ψαLα, xαi τ!ν
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y'r,ατησε μδ &λno $φo6 &λλ& μδ πoλδ περισσ6τερoι μ6oα. "Αλλωατε,

oτd. τερ&oτια' μ6αα πoδ δι4θετs h x'ρ" τoυ, πρooετiθετo 8να 6πλo

πoδ &ν6τρεπε τ& δεδoμ6νω τoδ πoλ6μoυ, xαi πoδ ιωνLναq &λλoq δδν

δι6θετε τ6τε: τδ d,τoμιxδ 6πλo, πo,) μδ δ6o βoλδ6 (XιρoaLψα-6
Αιiγo$oτoυ 1945, Nαγxωo&'κι-9 Αδγoι1ατoυ 1945) τελεlωνε τδν

π6λεμo ιατd' τ}1e 'Ιαπωνiα6.

oi πρooτριβδq μετωξδ oιid,αι1'ιτoν xαi NΙ6o_xα6 δπfrρξαν πoλ-

λ66, θπιxiνδυνεq, ιαi. oυ1νd, &φoρoδααν βααιx& Cητ'fiψα"ι. N{ετωξδ

τδν ooβαρoτ6ρων πρ6πει νd, μνημoνευθ! τδ θθμω τfr6 Arioτρiαq,

6πoυ δ Στd.λιν φαιν6ταν ν&θθλη νd Ξγκαταoταθ! δ6 ιν?Lσ-c1χoζ.'Εξ-

iooυ αoβαρδ !των τδ θθμα τ!q πε.ρtoγi1q xαi τ:i1q π6λειυ6 τ!e Tερ-

γLotηq, πo') sΤχE xεφαλαιcbδη ar1ψα.cLα γι&, τδν &νεφoδιωoμδ τδν
πoλυαρiθμων oυμμα1ιxδν φρoυρδν τ!6 Kεντριx!6 E'}ρ<iπ16, dλλ&

πoδ δ Tiτo αd'πoιτd,λιζεll ιαi. πραxτιxδg πρooαρτoδαε.
T& δ$o αιiτd, ζητj1ματα τρoaτι&λεαων πoλλδ6 πρooτριβθ6, τδ

δεliτερo μd.λιoτα δδl1γηoε xαi αδ oημαντιx} oυγxθντρωoη στρο(τευ-

μdτων xoντ& oτ} διεxδιxo$μενη xαi dμφιoβητoυμeνη π6λη. Tελι-
xδ6, μδ πoλλδ6 δυαxoλiεq, iπετειi1θη oυμβιβαoτιxi λ6oη.

Tiν θπo1i1 λoιπδν τoδ Π6τoνταμ μπoρεi xωνεiq νιiπ!6τιi|δη
τδ τcνεδμα τ!6 λ{εγιiληq Συμμα1iα6 δδν δπ!ρ1ε πλ6oν. Παρ' δλα

θπθλθει oυμφωνiα ΞπΙ μεριxδν δευτερευ6ντων θεμ*των, xαΙ δ6

πρδ6 τi; λειτoυργiα τoδ 'oργωνιoμoδ 'Ηνωμ6νων 'Eθνδν. Δδν μπo-
ρoδoε &x6μη νd γiνη λ6γo6 περi αΨυ1ρoδ Πoλ6μoυll.

oi πρδτε6 ixδηλ<i.loει6 τoυ 3πρ6xειτo ν& θμφωνιoθoδν μετ&
dπδ λiγoυ6 μ!νε6. 'Eμφανiαθηxων oτδν ν6τo, oτδ 'ΙρcΙν xαi, τ)1ν

Toυρxiα'
EΤναι πoλδ 1ρi1oιμo ν& oxιαγραφηθ! θδδ f ioτoρiα τδν txδη-

λc5oεων ω']τδν. 'Απηαx6ληoαν 6μω6 rαi, oi διio γι&, τ6ooυ6 μ!νε6
τ'| διεθν! πo7,uτιι$1, c{ioτε αδτδ δδν μπoρεi νcΙ γiνη παρd, μ6νoν &ν

'\cιιωγρ&φηoη περιoριαθ! xαi, &πλoυατευθ! oτδ tπαιρo'
Kατ& τδ τθλo6 τoδ L94L, o€η aειρ6τερη γι& τoδ6 Συμμω1oυ6

φdη τoδ πoλθμoυ, d1^1λιx& xαi ooβιετιxd oτρατε6ματα ιωτLλαβων

τδ 'Ιρd,ν (Περoiα). oΣ δ6o Kυβερνi1oει6 δ{λωoαν &μ6oω6 6τι τ&
oτρατε0ματ& τoυ6 θci &πooιiρoνταν τoδ6 πρriτoυ6 θξι μ!νε6 μετd
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;δ τθλoq τoδ πoλ6μoυ.'H δi1λωo.l2 αδτi θπανελ{φθη &πδ τoυ6 TρεΤ6

\Ιeγdλoυ6 6ταν oυναντi1θηxαν oτ!ν Tε1ερ&νη.
"oταν δμω6 τελεiωoε δ π6λεμoq ιαi πθραaε τδ πρδτo θξriμηνo,

i }Ι6qxα, πoJ εΤ1ε Ξν τξ ψeταξJ tντ6νωq δπoατηρiξει τoπιιd' aω-
?'.oτιxd.ιινi1ψατα, d,π6oυρε μδν τ* aτρωτεilψατ& τη6 &πδ τ!ν Tε1ε-

ρiνη dλλιΙ δ1ι dπδ τ}ν δπ6λoιτrη 1<iρω' Δδν τd &π6oυρε oiiτε μετd
1|.q 2 ΜαρτLoυ 1946, !μερoμην[ω τo{'ι, tπeιτα &πδ πoλλδq πιLaειq
zr). διαπραγματε'5oειq, εΖ1ε 6ριoθ! δ6 τελιxi] πρoθεoμlα τ!q πλ{-

ρoυq txxενcbαεω6.
'Η'Ιρανιxi Kυβθρνηoη, Ξν τQ μεταξυ, ε71ε δ0o φoρΕq &πα,τ1o_

t:'r,oεu τδ Συμβo6λιo 'Aoφω)'eLαq μi τi;ν dπειλ! αbτ}1 xατd' τi1e εL-

:ηνη6, dλλ& τδ Συμβo0λιo δδν μπ6ρεoε νd λι1oη τδ θ1μα.
Td. πρ&γψατω 1ειρoτ6ρευoαν. oi θoρυβ<iδει6 6αo xαi μεγd'λε6

iτeργLε6, η (ωlei δραoτηρι6τη6 τδν διαφ6ρων αiτoνoμιστtχδν
ξι&δων ιαi f $πooτ\ριξ'i'1 τoνq -χρυφi i) xαi θπiαημη- dπδ τi
\Ι6o_xα, oi δξεTε6 d'πειλθ6 τ!6 τελευταiα6, πoδ oαφdιq d,π6βλεπαν

o )ν ταραaι5ρηaη tιψετ αλλε0oεω6 πετρελαιoφ6ρων περ ιo1δν, δλα

riτ& δημιoυργoδoαν &τψ6oφωιρω a&.oυq' Tδ'Ιρdν θθεωρεiτo τ6τε
;'.lριτιδαπoθ{ιη,ια|.xατc,tδ6 φαιν6ταν ν& βγαiνη &πδ τ! oτ€γητηe.

'Απδ τδ &λλo μ6ρo6 oτδ Λoνδiνo, &ν μδ τδ qxηματιoμδ τ!q Kυ-
3:ρνi'7oεω6 τδν 'Eργατιxδν α8να &δειo ταξΙ oταψ&τηoe oτ|ν Nτci-
cυνιν')"( Στρ!τ 10 (τi1ν y.ατoιιLα τoδ Πρωθυπoυργoδ) xαi δ &νθρωπo6

-oδ xατΕβηιε dπδ α$τδ fiταν δ "Aττλη !υ i) &ν κδ"Aττλη !των tνα

-ρ6βατo ντυμ6νo πρ6βατoυ (Ξιφρ&cειq τoδ Toιilρτoιλ, xατ& τδν

Chastenet), δ 8ρετανδ6 Πρωθυπoυργ66, δ "Αττλη, ε?1ε 'Υπoυργδ
τδν 'Eξωτεριιδν τδ γιδ δνδ6 iατυνoμιxoδ πoδ εΤ1ε θργαoθ! δq 3ρ-

^iiτηc, &γρoιτ{1ψατoq xαi λιμενεργ&τηq: τδν "Eρνεoτ Mπθβιν. Αι)-
τδq δ φανατιxδ6 ooαιαλtστiζ συνεννoεiτo xαλι1τερα μδ τδν Ξμ-

;oρo εiδδν ρoυxιoμoδ xαt xιγxοιλερLαq ταρd.. μδ τδν τod'ρo τoδ

oooιαλιoμoδ. Tδ xαλoxαiρι τoδ 1946 δiν dρx6oθηxε πλθoν oτi6
l.L''.ειq: ξπειτα d'πδ μεριx& τoτιιd' θπεια6δια, &πL,sτεuλe Ξπειγ6ν-
τω6 βρετανιxd oτρατειiματα oτ!ν iραxινi1 dxτ} πoδ pρLoιeται dτt-
γιντι dπδ τi6 μεγ&λε6 Ξγxαταoτ&oειq τ\q Εταιρεiα6 πετρελαιoει-
δδν <'Aγyλo-'Ιρd,νιανυ, oτδ'Αμπαντd,ν.

"Αν τ& xεiμενα τδν διπλωμωτιxtιν διαxoινιboεων δδν τδ dλε-
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γo(ν, τδ ιiφoq τoυ6 xα.i τd. τΞ^(0ν6τα. δδν &φηναν πλ6oν xαμι& dμφι-

βoλiα δ6 πρδq τ! δυνατ6τητα μι&ζ στρατιωτLy.τlζ &.wλoαμερtχανt-
xi6 iπεμβdαεω6.

Eiτυ1δ6, δδν 1ρειd.αθηxε.
Tδν 1ειμι3να, δ oτρατδ6 τoδ 'Ιρd,ν, μoλoν6τι πoλJ &δ6νατo6,

ιατετρ6τωιsε τoJq α,iτoνoμιατd.q, πoδ ιατLφυγαν π6ροιν τδν oυν6-

ριον, 6πoυ βρioxoνταν io1υρδ6 ooβιετιxδ6 δυνd,μει6. 'Eξd,λλoυ, oi
ooβιετιxδq μoν&δε6 &τεαιiρθηoαν d:τδ τδ 'Ιρ&ν, xαi t1 Μ6,τxα Ξγια-
τ6λε ιQε τi'q &ξιω oειq τ'"&' πα? a:/-ω ?j1 oε ι6 πετρ ελωιoφ6 ρων πε ρ ιo1δν.
Tδ δπ6μενo xα)'oκα!ιρι 8υe 'Liy-Θηoαν γενιxiq 3xλoγδ6 xαi, Ξξελθγη

Koινoβoυλιo μi oαφ! &ντ υaoβυετ ιι! πλειoι.|.lηφiα.
'H Σoβιετιx'i1 "Bνωαη, ταρ& τi6 &πει}'Lq τηζ1 )αi πωρd. τi'q

τoτιxδ6 oτρατιωτιxδξ πρoEτotμασLεζ τ\ζ, δδν θxιν{θη. 'Aλλd ! xω-
:&.rτταcη εiaε &y"Θi1 oτi6 παραμoνδ6 3νδ6 νθoυ λ'Ιεγd.λoυ Πoλ6μoυ !'.'
Ι{αi αδτδ μεταξυ 1ωρδν πoδ ε37αν μ6λι6 πoλεμ\oeι i1 μι& δiπλα
oτ!ν &λλη Lπi τLa,seρα 7-ρ6να... "Αν 6μω6 δ π6λεμo6 ε?1ε &πoφευ-
'1Θ-η-{oωq λ6γφ τoδ μoνoπωλioυ τδν d'τoμιxδν 6πλων- oi oiωνoi
τρoαν{γyελλαν τιΙρα 8να &λλo εΤδo6 πoλ6μoυ, πoδ θλ δνoμαζ6ταν
ιιδ Ψυ1ρδq Π6λεμo6υ.

Πρoxειμ6νoυ περΙ αoiωνδνυ, μπoρoδoε νd 1ρηoιμoπoιηθfr δ

τληθυντιx6q, ξoτω y-αi &ν λαμβd,νoνταν δπ' δι}ιν μ6νoν τ&' π&.ρω τo-
λδ ooβαρ& περιoτατιx&. Πρd.γματι, ξ,πeπα. &πδ λ[γo xαιρ6, *1 oτα.-

oη τi1e M6qxα6 iναντι τi,c, 'Α1,x6ρα6 γεννoδαε &)'λε6 &νηoυ1iεq.
oi' ,τtrLaειq μεταξδ τt1q AbτoιρωτoρLαq τδν Tαd.ρων xαi τt1q

Αδτoxρατoρiαq τδν Σoυλτd,νων δπ!ρξαν θπi αiδνε6 iδιαιτθρωq xα-
ιΣq ιαi. πρoεxd,λεααν πoλλoδ6 πoλθμoυ6. 'H βαθυτερη αiτiα-δδν
Ι1ταν fi μ6rη- 1ρων 6τι f Αδτoxρωτoρiα. τoδ Boρρ&, ! Ρωoiα, εΤ1ε

&ν&γxη θλευθ6ρα6 διεξ6δoυ ατi6 θερμδ6 θ&}'ωaoεq πori περι6βρε1αν
τ')1ν Αιiτoxρωτoρiα τoδ Ι\6τoυ, τiν Toυρxiα.

oi, δ0o Αδτoxρατoρieq &λλαξαν ριζιιd." ψεταξυ 1917 xαi. L922,
ν-αi. δ νLoqινρLωρaoq τoδ Boρρ& δ"iρξ. δ πρδτo6 πoδ βo{θηoε τδν
ν6o xυρiωρxo τoδ N6τoυ ν& oταθερoπoιfαη δριoτιx& τi1ν LξoυaLα

:oυ. "Bτσι, oi. oγ€,oeιq μεταξδ τδν δ6o xωρδν δπfrρξαν tξαtρeτεq
Ξφ(looν διoιxoδαων oi πρωτωγωνιoταL, δ Λ6νιν xωi δ'Ατατoi'lρτ, xαi
oi διciδo1oi τoυζ, δ Στctλιν xαi δ 'Ινoνoδ.
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'H πρoc:πL)'ααη τδν θερμδν θαλααoδν, πρ6βλημα τoδ \ ΞξL-
i'.-:"'r' τCον θαλααoiων μεταφoρδν διηιiρυνε τθραν τδν τλαιαiων τδγ
o'io Ariτoxρατoριδν, μετ& &τδ μι& πριitτη διμερ! oυνενν6ηoη, βρi-
γ.= =δ 7936 ψιd.' γενιι6τeρη λ0αη, πoJ εΙ1ε θεωρηθ! 6ρι,sτιxt1. "Επeι_
:ι &πδ πoλλ)1 μελ1τη xα), διαπραγματε'5oει6 oδ πoλλδ6 πρωτe,5oυ_

a:'q, bτεγρd.φη ατδ Λ,Ιoντρδ τ!6 'EλβετLαq 
ψυi.' πoλυμερ!e αυμφωνiα,

j;i, τδν d'xoλoυθων γραμμδν, πoδ γενιι6τωτω διωτυπcbνoνται θδδ:
'Εν xαιρQ elρ''rpτi6, f διθλευo^η τoδ Booπ6ρoυ xαi τδν Δαρδανελλiων
ΘΙ 11ταν iλε0θ:ρη τ''d' θ'α τd, iμτoριxd, πλo7α. 'Eλε6θερη θ&, fiταν
Ξ-'ιoηe ! διθλευoη τδν πoλεμιxδν πλoiων τδν xωρδν τo'\ εΤ7'α.'ι

iz-τΕq od1 λΙαυρη Θd.λαooα. 'H Toυρxiα, w)?Lα?χoζ τδν Στaνδν,
θi μπoρoδoε ν& d.παγoρeJαη τi1 δι6λευoη πoλεμιxδν πλo[,ων 3ν πs-
C'.πτιlιoει πo)'6μoυ i dπειλ!6 πoλ6μoυ.

oi axtoeg τδν δrjo 1ωρδν &ρausαν νd, ι}υ1ραiνωγ1q'. ψετd' τ'i1

6!ι)σ",ψη τoδ Συμφciνoυ Piμπεντρoπ-NΙoλ6τωφ 1 ισ'i. r.1oειλ{θηoαν
;oλλ&, θπsιo6δια, μ&.λλoν δευτερευotiη q ,sηψαaLαc,, xατd τi1 διciρ-
zEιωτo6 Δευτθρoυ Πα1,xooμioυ Πoλ6μoυ. 'o 'Ινoνoδ, ταρ& τ& διci-
:oρα o0μφωνα &ψoιpαLαq βoηθε[α6 πoδ ε7xε δπoγρd.ι].,ει, ιρ&τηaε
uδ πoλλ} περLr:ιe'lη τ'i1 aωρα τoυ oτ! θ6oη τoδ αμ! iμπoλ6μoυll'
Kιi diλλαζε τ| θ6oη αiτ{, λ[γo-λiγo, o,5μφωνα μδ τ!ν πoρεiα τδν
3τι1ε ιρl1 αεων. Αljτδ μαρ τυ ρoδαε &x6 ψη περ ιαα6τε ρη τ ερLaιε']lη'

'Αλλ& δπoιoδ{πoτε εiδo6 περι,sxL'J1εωq εi1ε μιxρ| &ξLα γιd' τδν
Στd,λιν. λΙ6λιq δ lδιo6 αioθctνθηxε τ}1 διx{ τoυ θ6αη πoλδ io1υρ6_
;ερη, &λλαξε ιαi LιeΤ.νoq ,sτ&aη tνωντι τi6 Toυρxiα6. Γι& ν&, μνη-
μoνευθoδν μ6νo τ& oιioιωδ6ατερα, oημειιilνεται θδδ 6τι ατ} λ'Ι6qxα,
'oτων Εγινε ! oυμφωνiα γι& τ!ν χοζτ6ινoμi θπιρρoδν oτd Βι}'x&νια,
δ Στctλιν iiγειρε τδ θ6μα τδν Στενδν: oΣ oυμφων[ε6 τoδ Moντρδ 1-

;ρεπε νd, d,νωθεωρηθoδν.

Tδ iiγειρε xαi πd,λι ατi Γιd,λτω. Mετd, &πδ τθooερει6 μ!νε6,
ιατd" τi1 διd,ρxεια dπ' ε'iθεiα6 ουνεννo{αεων μδ τ!ν Toυρxιxi1 Kυ-
β6ρrηoη, ! NΙ6o1α i1γειρε τ&, &x6λoυθα ΘLψ*τω &ναθsιbρηη τoδ
xαθεoτδτo6 πoδ εΖ1ε δριαθi ατδ λΙoντρ6, Ξγιατd.cταoη μι&6 oo-

βιeτιιi1e p&oεωq 3ντδ6 τδν Δαρδανελλiων, xαi iπιατρoφi; ατ| Pω-
oiα τριδν διαμεριαμ&των τηζ xατε1oμθνων dτδ ην Toυρxiα dπδ
jν θπo1i; τoδ Πρ<1τoυ Πα'iocooμioυ Πoλ6μoυ.
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'o xιbδων τoδ xινδljνoυ εTy-ε π&λι σημdνgι.
Σ{μανε πιδ xαθαριΙ 6των δ Γεωργιαν66, 6'Aρaιaτρ&τηγoq

Πααδν τδν Pωoιδν, μiληαε γιd τ& Στεν& ατ!ν διpηλ6τερη ατciθμη
τ!ε Συμμα7|.αq,,sτδ Π6τανταμ: f Toυρxiω δδν dπρεπε ν& j1η πλ6oν

τδ διxαiωμα νd, xλε[νη τ&Στεν& αδ δπoιανδi'7πoτε περ|πτωαη, xαi !
Σoβιετιx} "Eνωαη jπρeπε ν& tγη μιd' μ6νιμη βcioη oτδ ΑiγαΤo.
Στδν Toιbρτoιλ xαθ6ριoε τ6τε 6τι h β&"η αδτ! dπρεπε ν&, εiναι τδ
λιμci,νι τ!6 'Aλεξανδρoυπ6λεω6 (ciνθφορε τδ τoυρxιxδ δνoμω τi6
π6λεω6, κΔεδεαγ&τφl), τ-riq τελευταiα6 π6λεω6 tπΙ 3λληνιxoδ Ξδci-

φoυ6, πρδ τδν δλληνoτoυρxιxδν oυν6ρων, oτ! Θρctxη.
Kανεiq δδν δπε1ιilρηoε' 'Αλλ&. δ Στ*λιν Ξπων'i1ρaετo θπi τδν

&ξιιiloειilν τoυ, θπ6μενε iπi διαφ6ρων θπι1ειρημd,των τoυ, &1^iooδoε

oυμβιβαoτιιΣqπρoτ&.oeιq πoδ διεβ[βαζε i oι}dαιγxτoν, xα| τελιxλ
ζoτειλε αoβιετιx& oτρατεi'lψωταxατd. ψiμoq τδν oυν6ρων τtlqxω-
ραζ τoυ πρδ6 τi;ν Toυρxiα.

'H xρioη φ&νηιε ΞπmειψLνη τδν Αtiγoυατo τoδ 1946.
'H Συμφωνiα τoδ Moντρδ πρo6βλεπε 6τι μετd, riπδ δ6xα 1ρ6νια

θd, &νανεων6ταν oιωπηρd, &ν xανεi6 &πδ τoδ6 αυμβαλλoμενoυ6 δδν

(ητoδαε τi1ν &ναθειilρηoh τ^ηe" H Σoβιετιxi1 "Eνωoη, λoιπ6ν, ζ{τη-
oε τiν &ναθεcbρηoη πρδ τi6 λ{ξεω6 τi6 πρoθεoμLαq, ιαi xoινoπoi-

ηoε τ!ν α|tτηoi1 τη6 oτi1ν oδd.oιγxτoν xαi, τδ Λoνδiνo. 'H M6oxα
&πoδε16ταν oυγxρ6νω6 8να αυμβιβαoμδ πoJ εT1ε πρδ πoλλoδ πρo-
ταθi &πδ τoδ6 'Αμεριxανoδ6 xωρi6 ixεiνoι νd, d1oυν v'&pευ πoτL xα-

ψυd' &τ&ντηoη, &λλ& πρoα6θετε μιd, ρ{τρα ι&"πωq &aωφt1, &ν xωi

ξεκ&Θαρη ατ!ν oιioiα τηζ:. h &μυνα τδν Στενδν θλ θξαoφαλιζ6των
&πδ xoινoδ ciπδ τi1ν Toυρxiα xαi τ! Σoβιετιx! "Eνωoη.

'H o,3ctoιγιτoν δδν &ργηoε νιΙ λriβη θπιημω6 θ6η δπδρ τ!q
τoυριιxi1q &τ6Qεωq, xαi αδτδ μδ διατυπrJ:αει6 &πoλιiτω6 χατητoρη-

ψατιxLq. Kαi. γι& ν& μ!ν &φhoη xαμι& &μφiβoλ[α δ6 πρδ6 τi6 αυν6-

τειε6 πoδ θ& μπoρoδαε νδ. t'γη τδ πρ&γμω, ζoπευδε ν& ατε[,λη μιd
ior'rρi ναυτιx} μoiρα xαi 8να d,πδ τ& μεγαλιiτερα &ερoπλωνoφ6ρα

ττ1q ν& πλωιαιcbαoυν τδ μ6νo d,μεριxανιxδ θωρηxτδ πoδ βριαlc6των
τ6τε cτ}1 Mεo6γειo.

Tδ Λoνδiνo xαi τδ Παρioι δπεατ{ριξαν ζ.ηρ& τi1ν τoλμηρ!
ΞνLρ^ρεια τoδ Tρoι1μαν, xαi δ Στd,λιν δδν θxινj1θη. Kαθ1να6 d,ντιλαμ-



T^{ ΠPoEoPTΙΑ 187

pων6ταν 6τι ιωτd. π&'αων πιθαν6τητα τδ μoνoπcbλιo τt1q dτoψιιile

β6μβ"q εΙae π&}'ι δcboει τi1 λυoη.
'Aλλ& xαθθνα6 &ντιλαμβαν6ταν ΕπLaηe δτι δ xιiδων τoδ xιν-

δ''jνoυ εi1ε τ&λι αημd.νει τδ xαλoxα|ρι τoδ 1946. Kατ* τ| δι&ρx:ια
5νδ1 8τoυ6, εΙ1'ε aηψ&νει oτ'iν 'Αλεξανδρoriπολη, oτ!ν Tε1eρdνη,
ατ!ν Kωνoταντωlo,iπoλη...

"oταν xανεic' ιτιLπτεταυ τδν δλληνιxδ d.νταρτoπ6λεμo, πρ6πει
;&ντoτa νd" oτoγαζετα-υ αbτd. τ& γεγoν6τα, πoJ τ) dννoιd. τoυ6 εΤναι

βαθει&, xαΙ τρoμαxτιx{. Γιατi, d,φoδ πρoετoιψα.aΘηιe iπi 3να περi-
;oυ xρ6νo, δ 5λληνιxδ6 &νταρτoπ6λεμ.oq &-ρy.toe oτ& μθαα τoδ t946.
"oταν δ xciδων τoδ xινδ'jνoυ ,:i1uω,'νε dπδ τ}]ν Κα,sπi.ω Θd,λαooε

μθ1ρι τoδ Αiγαioυ Πελd,γoυ6. "oταν μδ πιL,sε'.e ια'Ι. oτ?ωτυωτ,.ιξζ
τρoeτoιμαoiε6 oδ &λλε6 περιo1δ6 πρooπαθoδoαν νd, xαταλ{ξoυν
ixεi 6πoυ θd, xατ6ληγε δ riνταρτoπ6λεμo6, &ν εiaε Ξτιτ'5aει. "oτων
dλλoδ εΖ1ε μ6λι6 d,πoφευ1θfr Eνoπλη &ναψθτρηar1 μεταξ'5 τδν δJo

μeγαλυτθρων δυνd,μεων τoδ x6oμoυ...
Δδν fiταν, δδν μπoρoδαε ν& εΤναι αr1μπτωoη.

Bdρxιζα. Tδ ν€o xαΘεoτιΙr5. Θd, πloτευε xανεiq 6τι μετ&, d,πδ

jν δλoxληρωτιιi1 i1ττα. τoδ EAM/EΛΑΣ, !ττω στPeτLωτL>L$l)τco-

}''.τuκ}) ιαi t1Θιxt1' i1 Συμφωνiα τt1c' Βα.ριuζα6 θd, oυνi'7πτετo εijxoλα.
Δδν αυν6βη 6μωq α'.iτ6' Χρειd.αθηxαν δθxα περiπoυ !μθρε6 γι&

νi, γ[νoυν δειτoi, oi δρoι τoδ Σιd,ντoυ γι& τ| o61,ιληαη τi1q Διασ'LL-
',Jεω6, xαi πλ6oν τδν δ6xα iμερδν γι& ν& θπιτευ1θ! αυμφωνiα.

Αδτδ flταν φνoιι6, 3φ6ooν f ciντιπρooωπεLα τo6 EΑN{ δδν

3τωιρνε τ! θθoη τoδ !ττημ6νoυ, dλλ& τ}1 θθoη τoδ iooυ πρδ6 iooν
zxi. γιν6τα.ν ιωi, θρααεiα, iotrυριζoμ6νη 6τt bφL,sτωταυ xαι}1 ψε-
:αx-eLριoη. 'Απoδεiξει6 περi α'iτoδ δπ&ρ7oυν πoλλ4q. ''A6 μνημo-
u:υθ! μιd., πoδ &φoρ& τi1ν πρι6τη hψLρω τt1q Διααx6ι}εω6: δ

Σιd,ντo6 (ητoδoε τi1 oυμμοτox! τoδ K.K.E. ατ!ν Kυβ6ρνηoη xαΙ

/-o?hτηση γeνιx|i1c &ψνη,sτLαq. Θ6oη διαπραγμωτε$oεω6, 'iαω6, &λ-
7'i,, δεδoμ6νων τδν oυνθηxδν τ!e tπoxλ,q, ! θ6oη α'jτi1 dδει1νε τi1

'rρc(μμi] τ!ν δπoiα τδ K6μμα θιi &xoλoυθoδαε.
'H γρnμμ'h ωδτ! τoδ ciπθδωoε Ξξαιρeτιιd. &πoτελ6oματα. 'Η



188 (ΦΩTΙA KAΙ TΣEKOTPΙ !υ

Συμφωνiα εΙναu ξνα ψιaι?δ ιεLψενo, 1ιλiων πεντο(χoσιων πΞριπoυ
λ6ξεων, 1ωριoμθνo αδ θνν6α ιεφ&)\αLα1 πoJ d.φoρoδν τ&, cix6λoυθα:
τ}p &πoxατd.oταoη τδν πρooωπιxδν iλευθεριδν, τiy ιατ&ργηoη
τoδ Στρατιωτιιoδ }{6μoυ, τ!ν d,μνηoτiα, τor)6 δμ{ρoυ6, τδν'Eθνιxδ
Στρατ6, {ν d,πooτρd.:ευη τoδ EΛΑΣ, τ}y ΞxιαΘ&ριoη τδν Δημo-
o|ων 'Υπηρεoιδν, τip LιxαΘ&ριαη τδν 'Τπ1ρεαιδν 'Aoφαλεiα6,
τδ ΔημoQ{φιαμα 3πi, τoδ xαθεατωτιxoδ xαi, τiq'Ει},oγtq.'Ω6 πρδ6

τi6 τελευταΙεq, oυμφωνl'7θηxε δτι θ& γiνoνταν μετcΙ τδ Δημoι[,,{1φι_

σψα.

λΙδ τ)1 Συμφων[α α,jτ')1 τδ K.K.E. πρoθβαινε oδ δριoμθνε6 πα-

ραyωρt1oeιq. 'H πρι|τη \ταν pαoιι:i1 xαi d'πoτελoδαε πρoijπ6Θεoη

τv,q6Μ1qΣυμφωνiαq: Ξπρ6ι=ιτo γι& τ!ν &πoaτρ&τενη τoδ EΛΑΣ
xαi, τi1ν παρdδoαη τδν 6πλων αxατd, τoJ6 λεπτoμ:ρεi6 6ρoυq τoδ

πρωτox6λλoυ τoδ xαταρτιoθ6ντo6 δπδ 'Eπιτρoπtiq Ξ-'- εiδιxδνυ.
(Στ!ν πραγματιι6ττ1;α, 6πωq &νeφLρθη παραπciνω, ταρεδ6Θηoαν

περιoo6τερα δπλα &πδ 6oα εlae πρoβλεφθ!.)
λΙιιΙ &Lιη ταρα1ιlιρηaη, &ναπ6φευxτη, d.λλ' dπδ μι&6 in('')lεωc.

μiλλoν πλεoνεxτιx} γι& τδ K.K.E., 71ταν 6τι τδ K.K.E. dνε1τιb-

ριζε δ6 χPiσLψη τi,; δημιoυργiα δνδ6 'Eθνιxoδ Στρατoδ. Xαραxτηρ[-

ζεται 6μω6 i1 ταραγωρηoη α,iτi1 δ6 μ&λλoν ε,iνoιιi1 γι& τδ K6μ_

ψα, γιατi. ααi xoινωνιxαi xαi πoλιτιxαi &ντιλdιpει6 τδν πoλιτδν,
oi δπoioι θ& δπz7ρEτoυν εi6 τδν Στρατ6ν, θd !oεν oεpιoταbl'

Mιd, τρ[τη παραa<lρηcη ε7ναι τ6oo ΞπαL,sγυντη xαi τ6αo &νε-

ξητη"η, <Lloτε τδ K6μμα φαLνaτωt μ&λ)'oν ν& τ'}1 θθληoε γιd, νi,

διω1θoδν πoλλoi δραoτl1ριoι χoμμoυνισταi xαi ν& διατηρi1αoυν τδν

φανατιaψ6 τoυ6. Πρd.γματι, ! Συμφωνiα πρo4βλεπε 6τι oτ};ν 'Αθ{-
νακαi. τδν Πειραι&. Θd.aρειαζ6ταν Ξνταλμα oυλλ{;ιJ:εωq πρoχειμθνoυ
ν&. oυλληφθoδν πoλiτε6, dλλιΙ 6τι oτ!ν δπ6λoιπη XιΔρα, ψLγρι τv,c,

&πoιαταoτ&aεωq τδν Διoιxητιxδν, Διxαατιxδν xαi Στρωτιωτιxδν
'Aρ1δν, αδτδ μπoρoδoε νrΙ γiνη xαi, xωρΙ6 dνταλμα oυλλ{ι|εω6.
'Aλλ& πρδ παντδ6 cτ)ν Ξταρy-Lα δ x6oμo6 ζητoδα: 3xδixηoη'γιατi
Lιei 6 !ναq γνιbριζε xαi oυναντoδoε τδν &λλoν. λΙδ τιΙ oυμφωνηθ6ν_

:α}'oυ;6ν, Ξι τ"r,q φ0oεω6 τδν πραγμωτων, εi1αν μιxρ6τερη πρo-

o:ι'oLα ΞιeTνoυ πoδ τ! 1ρειi.ζoνταν περιoo6τερo...
Στδ 'lδιo πλαloιo τδν oxθιJ;εων π1Lπeι νd, μνημoνευθη i ρi-
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τρα 7τEρι &ψνηcsτi.αq, ! δπoiα, δεδoμθνηe τi,q' &τψ6oφαυραq τt'q Ξτo-
yi,q, ΞπLτρετε 3ρμηνεΤε6 δλθθριε6 γι&, δλoυ6 ixελloυ6 πoδ δiν βρi-
σχoντο{ν Ζτυxεφα)'t1q τoδ EΑM/E;\AΣ. Πρdγματι, dξτρoδ ντo τ}ιζ
&ψνηaτLαq δλoι 6oo ι εT'y-αν εiq pα-ρo q τoυ q Ξγι},^ξ1ιατ α τoδ Π oιν ιxoδ
Διxα[oυ, ατd. δπoiα δδν !oαν dπoλ6τω6 dπωραLτητα διd, τ!ν 3xτ€-
λεoιν τoδ πoλιτιxoδ Ξγκ)'"'η1ιατ oqll.

ET1ε δπooτ! πανωλεθρiα αδ 6λα τ,}' ψLτωπα, ιαi' τd' δπλα πoδ
πρooπαθoδαε ν& xρ0ι|η δδν μπoρoδα Ξxeiνη τ};
oτιγψt1. Bεβαiω6, oi' πιoτo|., oi ιiγνoi, μμω' 'Aλ-
λd. περiπoυ 6λoι xρ$βoνταν,ιαi. περιo πδ αJτoδ6

ρ6{ πρoπ βL".' &νταρ &.9-

τi Φ",q.) τδν
πιoτδν, 6λoι oi &λλoι, xαi, o[ αυνoδoιτ6ρoι, tξα,ρανLζoντα.l, oιωπoδ-
oαν, i) μιλoδoαν γι& ν& τoδq d.πoδoxιμd,ooυν. 'H oυντριττιx! πλειo-
ι}ηφiω τoδ πληθυoμoδ ιηρb1-Θηxε Ξναντioν τoδ K6μματ oq, ιαi, ψL-
ρo6 τoδ πληθυoμoδ-dπoτελο'iμeνo τρoπ&ντων &πδ θxεiνoυ6 πoJ

τeρα 6τι 6 τελιxδ6 oxoπδ6 τ!e 'oργανιiloεω6 !ταν \ ιατriλυrsη τ7,q
ΔηψoιρατLαq.

ciπδ θαμiτε6 πoJ παρ6μεν αν πι,sτo[, εTaων παραoυρθη oi αoβαρδ
πooooτδ dπδ τ'| γενιx| Ξ1θρ6τητα.
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Mδ δ$o t'Lξειq, τi6 πρδτε6 θβδoμ&δε6 τo6 1'945, &ν ε71ε χανειζ

oνψψετ&oaει oτδ EΑNΙ/EΛΑΣ, δ0αxoλα μπoρoδoε νdι ζiση oδ 8να

xωριδ i) oδ μιxρi1 π6λη. "Eπρεπε ν& 1αθ! oτ!ν &νωνυμLα τ-ηq ψaγα-
λoυπ6λεω6.

'Eνδ λoιπδν αiτd, fiταν τ& πραγματιxd, δεδoμ6να τilζ y-cιτCι-

aτd'oεωq, μδ τiq Συμφωνiε6 τ71e Β&ριυCαq τδ K.K.E. &πoxτoδoε

xωθεατδq νoμiμoυ τoλιτιxoδ ι6ψψατoq, μδ τi,6 tφημερiδε6 τoυ ν&

xυxλoφoρoδν Ξλειiθερα, μδ τιΙ μθλη τoυ δεxτ& ατiq "Eνoπλεq Δυνd,-

μει6 xαΙ oτi6'Υτηρεoiε6 'Ααφαλεiαq (θφ6ooν, βLβαια., xαλrjπτoν-

ταν &πδ τ!ν d,μνηoτiα) xαi τ6λo6 μδ τ!ν Kυβ6ρνηoη δπoxρεωμθνη

ν&, θξαoφαλi(η ατ&6 &τoμιx&q θλευθερ[α6, τδ διxαiωμα τoδ αυν6ρ-

aειsΘαι xαi. oυνεταιρiζεoθαι, τi1ν Ξλευθερtαν τoδ 8xφρdζεαθαι διcΙ

τoδ τ$πoυ... xαi eiδιx6τερoν τ!6 πλi1ρoυq &πoιαταcτ&αεω6 τδν

Ξλευθεριδν τδν αυνδιxωλιoτιxδν δνciloεωνυ'

ΠoτL, Ιoωq, oτ}ν 'Ιoτoρiα !ναc, !ττημ6νoq, πoδ εΖ1ε τελε[ω6

αυντριβ!, Sδν riπoxτoδos τ6oo γρiγoρα, xαi παρd' τδ x'5μα μiooυ6
xαi pLαq, ψιd.'' &πoιατ&aτωaη τ6,so πλtρη.

Td α.Ιτα τ\e Lπιτυ1-Lαq αbτ'i,q τoδ K.K.E. δπ!ρξαν δι&φoρα.

Tδ oημαντιx6τερo, dναμφrcβ{,τητα, δπ!ρξε i ioxrρi πiεoη πot) oi

Bρετανoi, oi δπoioι ciνεφoδiαζαν τi1 Χιbρα' "i1oxη,sων θπi τoδ 'Αντι-

βαoιλ6ω6, τδν μελδν τie Kυβερνi1oεω6 xαi τδν ατρατιωτιιδν. Αι]τδ

δδν !ταν xαθ6λoυ Lιπληιτυι6' Κατηγoρoδoαν τ6τε τoU6 8ρετανoδ6

6τι τoλεμoδoαν ατoδq δρ6μoυ6 τ!6 πρωτευo'iloηq ψιa.q φιλιxle 1cb-

ρα6, παiρνoντ αq ψLρoq oi iμφυλιo π6λεμo' θνδ τd oυμμα1ιxd oτρα-

τa5ψατα d.ντιμετι5πιζαν τi γερμανιx! &.ντeπiθεoη oτi6 'Aρδ6ννε6.

'Η &π&ντηoη ατiq ιατηyoρLεq α'iτδ6 δδν fiταν εδxoλη xωi δδν

dρxoδoε &πλδs ν&, δiνεται ι&πoια &τ&ντ'r1oη. "Eπρεπe ν&, &πoδει-

7-Θi 6τt θ&ν oi Bρετανoi &τcηoxoλoδντo' μ6νoι α']τoi &πδ τoδ6 Συμ-

ψ&7oυq, π6ραν τoδ ιυρioυ μετι6πoυ τoδ πoλθμoυ, τoυλd1ιoτoν ε7-

7-αν διαφυλdξat τiq δημoxρατιxδ6 θλευθερiεq oδ μιd, φιλιz;| 1Δρα'
Kαi α'jτδ !ταν τ6oo μ&,λλoν &παραiιτητo πoδ f Bc{,ρxιζα πρoηγεiτo

:7'qΓυ&},ταeλiγεq !μ6ρε6. Γι' αrjτδν τδ λ6γo, oi πι6oει6 πoδ !oxdθη-
oαν &τδτδν Bρeτωνδ Πρεoβευτ!, xαi iδiω6 &πδ τδν Στρατηγδ Σx6-

μτ..l, τoδ δπoioυ τδ ι6ρo6 oτ|ν 'Aθdνω i1των τερ&oτιo, δπ!ρξαν

ιo^γ&λεq xαΙ iπiμoνεq.
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TιΙ &λλα αiτια εΙναι δευτερεt5oντα. 'o 'Aρ1ιεπLaιoτoq, δq
iνθρωπo6 τi1q'Ειιλ'η,sLαq, Ι1των δπo1ρεωμ6νo6 ν& εΤναι λιγ6τερo
αιioτηρδq dπδ τδν πoλιτιxδ &νδρα. 'o Πλαoτ{ραq, &πδν &πδ τ}
7.ciρα Ξπi. eiιoot €τη (μδ μιxρδ6 διαxoπ16), Ξπηρεαζ6ταν &πδ τi6
oυμβoυλδ6 φiλων, παλαιδν oυμπoλεμιoτδν τoυ, oi δπoΙoι tν τQ
μεταξδ εΤ1αν oυνδεθ! μδ τδ EΑM. 'o Σα9dιφηq, στρατιωτιχδζ
jμπειρoγνιiμων oτi Β&.ρxιζα γι& τδ EΑλ{, flταν παλαιδq xαi
ατενδ6 φiλo6 τoυ 'Eξd'λλoυ, δ 'Τπoυργδ6 τδν 'Eξωτεριxδν xαi
iρxηγδs τ!6 xυβερνητιιi1q dντιποooωπεlα6 oτi1 Βdιριιζα, δ Σo_
φιαν6πoυλoq, &νΘρωπoq εbφυLoτατoq, εΖ1ε δεoμoδs dπδ τδ 1936
μδ τ!ν ''Aιρω 'Aριατερd,, δεoμoδ6 πoυ riργ6τερα, Ι3πωq θιΙ δoδμε,
ciπεxαλιiφθηoων ι,ιτ& τρ6πo πoλδ Θεαψατυι6' T6λo6, td,ν πoλλoΙ
"Eλληνε6 (ητoδoαν θxδixηη, περιoo6τερoι, βλθπoντα6 τ} αυντριβ}
;oδ EΛΑΣ, δδν d,π6διδαν xαμιd, ημωαLω ,ττiq παρα1ωρ{1oει6 πoδ
θd, γiνoνταν dπθνωντL τoυ xαl (ητoδoαν νd'τελειcbooυν oi διαπραγ-
ιατε$oει6 τδ τα16τερo.

"Ετιsι, τδ K.K.E., μετd, d,πδ μι& 3ξθγερη τ6oo ωiματηρd xωi,

μετ& riπδ ψιd. i1ττα τ6αo πλ{ρη, &πειατε,aτ&Θη d,πoλ0τω6 oτ&
;λ'αLoια τ!6 νoμιμ6τητo6. KαΙ ψ6)'ιq dπειατεaτ&Θη,πρo6βη oδ 8νω

θεωματιxδ xαιρετιoμ6.
Tδ βρriδυ τ}1q l'Lηq Φεβρoυαρ[oυ 

-oυνεδρiωζαν dx6μη oτi
Γιdλτα- δ Σιd,ντo6 δ{λωoε πρδ6 τoJ6 ξθνoυ6 &ντωπoιριτ&6: α'Απδ
;i; oτιγμ!'πo$ oi Συμμωxoι &πoφ&cιaαν 6τι fiταν 1ρ{1oιμo νd, πα-
ραμε|νoυν βρετανιxri oτρατε'3ψωτα oτi.;ν 'Eλλriδα, τδ πρ&γμα \ταν
δφ6λιμo...υ, xαi d,π6δωoε τ!ν θαμoβρετανιx! αυγrιρoυη oδ ποιρε-
Ξητηoη πoδ dπρεπε νιi ληoμoνηθfr...

Xρειωζ6ταν βLpαια πoλδ θdρρo6 xαi πoλδ αioΘηψα τειΘαρatαq
γιd, νrΙ τoλμ{ο-η νιΙ μιλ{αη ιωτd' τLτoιoν τρ6πo δ &νθρωπo6 αιi-
:66, πoJ elaει,xτηγoρηθ! 6τι d,xoλoυθoδαε μωλαxi1 γροιμμi. 'Αλλd,,
&6 θπαναληφθ!, oυνεδρiαζαν &ι6ψη oττ) Γι&λτα, xαi δ Συνταγμα-

=&?χts Πoπδφ pριoι6ταν τ&ντoτe oτiν 'Αθdνα..' 'o Στd,λιν διθ-
θeτε d,πooτ6λoυ6 xαi γτιiριζε ν* τoδ6 xρηoιμoπoιi1. "Αλλωoτε, δ

Στd,λιν, xαi, &νεξαρτi1τωq τi1q πρoσωτιχiζ τoυ θ6αεω6, dπρεπε νd,

εΙναι ειiτυfi6 γιd τ!ν &πoιατ&oταoη τoδ K6μματo6.
oi 6ρoι θν τo6τoιq τ!6 ΣυμφαlνLαe τtle Βι!ιpιι,ζαq xαi oi πρo-
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θ6oειq πoλ)'δν &πδ 6ooυ6 ξπαιζαν Ξxεiνη τi1ν 8πofi iγετιxδ ρ6λo
oτ'iν 'Eλ).dδα i1ταν Ξνα πρ&γψα, ! δφαρμoγ'i1 δμω6 τδν πρoθ6oεων

aτ'i1ν τρ&Zη !ταν &λλo πρ&γψα, Ξντελδ6 διαφoρετιx6.

Α'.]τδ γ4ννηαε τi6 μεγαλ'5τερε6 δυαxoλLeq, ιαΣ μαζi μδ &λλoυ6

'πα"ρ&γr.yagq &λληq φυoεω6, iπθδραoε βαΘ'5τα-τα 3πi τ!e Ξξε}'Lξεωq

τ!6 δληq y-α.τα.cτ&oeωq oτ&, δπ6μενα 1.ρ6νuω.

'ΙΙ δ$oxoλη &ν6ρΘιυoη, { &ν€φιxτη oυνενν6ηoη. Tδ t945
δπ!ρξε γι& δλη τ!ν Bιiριiπ-η Eναq 1ρ6νo6 iδιαιτ4ρω6 διjoιoλoζ.

Kατ& π&oαν 6μωq πιθαν6τητα, γιd ια"ψ,.&' 7-ωρα, Ξxτδq &πδ τ!
Γερμανiα, δδν δπ!ρ-Eε τ6αo δ,jαxoλoq 6oo γι& τ!ν 'Eλλωδα.

"oλα ζλειπαν. Td, τρ6φιμα, δ ρoυ1ιoμ6q, τ&. φ&ρψαια, τd ιω'
τoιxiδιω ζδα, τ& ψη^y.ανi1ψατα κωΣ τ& μθαω αυ1'xoι'lωνiα6, 6λα dλει-

παν. Γιd, θνα μεγ&λo μθρo6 τoδ πληθυoμoδ, xαi αδτ! i1 ιατoιιLα
dλοιπs: πoλλ& αημεiα oημαντιxδν oixιoμδν ε71ων βoμβαρδιoθ!,
v-αi τδ €νω πLψπτo περiτoυ τδν 1ωριδν εEiφ ιωi1. ΧωρΙ6 τi1ν

&νειτi'ψητη βof1θεια τ!6 UlΙR RA xαi τ}ν iδιωτιx} i) δργανωμενη

πραγμα'.ιxoδ λιμoδ. 'Ιπ!ρ'qe ^1ρ('νoq μεγ&λων, πoλδ μεγci.λων τα-

λαιπωριδν.
Πoλλoi oυγγραφetq τδ d1τooδν,6των μιλoδν ^μd.6oα 7τρoηTi-

θηααν τοδ συμμoριτoπoλθμoυ, i 6ταν xατηγoρoδν, &λλoτε τ'}ν d.νι_

ιαν6τητα τδν xυβερνi'1oεων, &λλoτε τ!ν d,πειθαρ1iα τδν πoλιτδν,
}')λoτε τi1 βoυλιμiα τδν μαυραγoριτδν i) τδν xερδoox6πων, &λλo-

τε τθλo6 τi.q &τεργLεq πoJ πρoxαλoδoε τδ K.K.E. "oλα α'jτ& δδν

}1ταν αΙτυα, fiτων d.πoτελLaψωτω, πoδ tx τδν δoτ6ρων γ|νoνταν
δευτερεJoντα α,lτια'

Πoλλoi qxoλιαoταi ioτoριxδν γεγoν6των ληαμoνoδν oυ1ν&,

μι& &πλ! 6oo xαΙ βαoιx! &λfθεια: 6τι oΣ dνθρcilπινεζ χoινωνiεq δδν

dτoτελoδν;αι &πδ d1'y6λoυ6 i) &πδ αρoμπ6τυ. Ληoμoνoδν 6τι &πo-

τε).oδνται dπδ &νθρcilπoυ6, ! xινητ{1ριo6 δ6ναμη τδν δπoiων εiνωι

i θνoτιxτcbδη6 θ6ληη dφ'δνδ6 ν& θπιζfαoυν, dφ'δτ6ρoυ νd, ixανo-

πoιf'iooυν τd.παΘη τoυ6, τd, xαλd } τd.ιωιd" π&θη τoυ6'

'H ιατ&oταoη λoιπδν ατ{ν 'Eλλιiδα τδ L945 Ξxανε τiν θπι-
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β[ωoη πoλδ δlioιoλη. T& π&Θη xαΣ τ&. μioη flταν oδ Ξξαι|η. oi ιiδυ-

να1ι!ιeq \ταν dναπ6φeνιτεζ) :η κil'.i1 διoixηoη fiταν d'δ0νωτη.

Στ}ν jλλειι.|η τδν d,γαθδν πρoαετθθη ψ|.& 
y"ατσ.στ?oφυxη oi.-

xoνoμιx! xαi νoμιαμα τ ιι}1 xατ &csτ αrsη.

Td, τα.μεΤα τoδ Kρd,τoυ6 Ι1ταν, φνon{ &δεια ιαi. oi εi.aπραξaιq

&a"'ηψαντεq.

Tδ ν6μιαμα, μετd dπδ τi7ν dxδooη xατ& τ!ν Κατo7;i1χαρτoνo-

μιoμd,των, πoδ xd,θε 8να d'ντιπρooιiπευε 3xατoμμ0ρια xαi, τελιxd'

διoεxατoμμιiρυα, εIy.ε xωταργηθ!. Kαi μαζi μδ τδ xαρτoν6μιαμα
εΤaαν Ξξαφωνιαθfr xαi o[ δπo1ρεcboaι6 πoδ ixφρd,ζoνταν μδ α'iτ6.
EΖ7ε δημιoυργηθ! μι& ν6α δρα7μ{, &λλοΙ, δτετιμ&τo xαΙ α,iτi1 μδ τα_

1δ ρυθμ6, γιατi τδ ν6μιoμα εtναι παντoδ ιαi π&ντoτε i1 εiι6να τt1e

iθνιx!6 oixoνoμ|α6 xαΙ τδν πρoβλθι};εων πoJ xd,νει ιανεiq γιd, iν
LξL}'ιξi'1τηq.

'H ciν6ρθωoη, ΞξαιτLαq τδν παραγ6ντων αδτδν, i1ταν Εξαιρe-

τιx&, δυo1ερf6.
oi &περγiεq πoδ oυ1ν&, tξαπL7'υε τδ K.K.E. δδν βoηθoδoαν

βεβα[ω6 τ\ν ιατ&ιlταoη, d,λλct δiν d,πoτελoδ oαν τLπoτε τδ Ξιπ}'ηιτυ-
ι6 i1Ξργαιτm\τ&ξη δπ6φερε dπδ τ!ν dνeργLα, dπδ τi6 x&θε εiδoυ6

aτερ\oειq, dπδ τ} αυνε1! δπoτiμηoη τδν fμερoμιoθiων.
ΒeβαLωq' τδ K.K.E. μπoρoδoε, &ν τδ iiθελε, ν& λιγooτθ,.pη αi-

oθητ& τi6 &περyLεq''Αλλcι δδν τδ iiθελε, γιατi γιd, τδν xαθoριoμδ

τi1q oτ&oε<bq τoυ θπενεργoδoε δ &)rλo6 dνθριbπινoq ταρ&γων: τδ

π&Θoq.

Tδ 1945 τd πciθη δδν εi1ων xαθ6λoυ ιαταcιγd.oοι. "Aλλωατε,
θxτδq riπδ τi,6 oτερ{αει6, xαi, &λλoι παρ&γoντεq τ& θρ6θιζαν' EΙναι
&ναμφιoβ!τητo δτι 6ooι εT1αν oυμμετ&caeι ατδν EΛΑΣ !ταν
τ6τε τδ &ντιxεlμενo πoλλδν xαi διαφ6ρων δι<iξεων, νoμiμων i) πα-

ραν6μων, διιαιoλoγημ1νων i δ1ι. oΣ διιbξοιs γ[νoνταν oυ1ν& d,πδ

πρ6oωπα i) &πδ iδιωτιxδ6 δργανcilαει6, δργανιboειq ι&πoτε &ψφι-

β6λων πρoθθoεων, 6πω6 π.y'. &πδ τis δμd.δεq τoδ NΙ&νταxα oτ!ν
Πελoπ6ννηoo xαi τoδ Σo6ρλα oτi Θεooαλiα' Γ|νoνταν iτioη6 διω-

φoρεq διcbξει q &'πδ xωτωτερα 6ργωνα τi1q Ltom{ρeωe.
Αrjτoδ τoδ εiδoυ6 oi διιΔξει6 δδν dπi'1ρεoιαν φαLνεται oτ}ν fγε-

o[ω τoδ K6μματoq, γιωτi βoηθoδoαν τδ πωι1νiδι ιαλ$τaΡω riπδ δτι-



79ζ (ΦΩTΙA KAΙ TΣEKOTΡΙ !υ

δ!πoτε &λλo. Φανd,τιζαν τ& μ6λη τoδ K6μμωτo6, oυoπεlρωνων 1.5-
ρω τoυζ 8ναν δριαμ6νo dριθμδ oυνoδoιπ6ρων <πρtυτεξαδθλφων>,

γLμ.ιζαν τi'q φυλαιLq, αδτd, τd, λαμπρd, Πανεπι,cτi1ψια τoδ Koμμoυ-
ν ι o μ o δ. T 6λo 6, πρ o μi1θευ αν Lξωi.ρ ετ α Ξτ υy'ει ρ^i1ψωτ ω γ ιd. τ! διε ξ αγωγi1
d.ντεπιθ6oεων πoδ ! ταιτtιt1τoυq fiταν πoιxιλ6μoρφη' Tδ K6μμα
ixμεταλλευ6ταν μδ xciθε δυγατδ τρ6πo τiν xαx! oixoνoψιxi1 ια-
τ&oταoη,ξ'cτωxα'i 1ειρoτερε6oντd.qτην. 'Απδ τδ &λλo μθρo6, πρo-
oπα'θoUoε νd, oυγxεντριilνη τi6 oυνδιxαλ'ιoτυιLq δυνd,μειq oδ 3να εriρδ
3ργατιxδ μ4τωπo, 6πoυ, 7ωρ),6 τδ K'K.E. νd, Ξμφανiζεται πoλδ oτδ
τρocι{'νυo, διη0θυνε dπδ τδ παραox!νιo τiq βαoιxδ6 xινiiαειq τδν
oυνδιxαλιoτδν. EΙναι παντoδ xα"|. π&ντoτe τδ μεγdλo μυoτιxδ τ!6
oυνδιxαλιατιι:ηq ιυνiρεωq, τδ δπoΤo oi xυβερνi';oειq, γενιxδ6, δδν

λαμβd'νoυν &ριετ&. δπ' δι}ιν i) xαi τδ dγνooδν: νd, γiνωνται oην dρ-

7ji ταρα7-ωρ{oειq &πδ τδ K6μμα oδ πoλλd, πεδiα, riλλ& νd' Ξξαcφα-
λLζeται f Διoixηoη t1, τoυλ'&aυoτo, i1 &πoφαoιoτιx! θπιρρoi 8πciνω

τη6. ΓιατΙ ! Διoixηoη ιαΘoρLζει τi1ν πoρεiα τoδ Συνδιx4τoυ xαi
6aι τ& μ6λη τoυ'

'Eξciλλoυ, τδ K.K.E. xατηγoρoδoε oυνε1δ5, oυ1νd Ξντελδ6
&'pαoιψα, τoδ6 θ1θρo$6 τoυ δ6 oυνεργd,τε6 τot xατακτητoδ. "Eνα6
τρ6cφατoq ν6μo6 περi, δooιλoγιoμoδ !ταν πoλil εiρδ6 oτi6 διατυ-
τΔoειq τ!6 3ννoiα6 τ!q αυνεργαoLαq ιαi fiταν αioτηρδ6 γιd, τoδ6
συνε?^(&.τεζ πd.oηq φ'3oeω6, xαi αriτδ διηυx6λυνε αrjτoδ τoδ εlδoυ6
τΙ6 θπιθ6oειq.

Tδ K6μμα d.ν6φερε ΞτLaηq xαi ιατε8Lιαζε δημooiφ ι&Θε πα-
ρ&βαoη τδν δρων τi6 ΣυμφωνLαc, τ\qΒdιρxιζαq.'Eλ11θη παραπ&-
νω 6τι oυxνδ6 δπ!ρξαν oi ταραpd.oειq αbτLq. Πρθποι 6μω6 ν* πρoo-
τεθ! 6τι oi θφημερiδo6 τoδ K.K.E. δεxαπλαoiαζαν τi6 ταραp&cειq
α'iτδ6 xαi τi6 παρoυoiαζαν μδ λεττoμ6ρειε6 Lξαιρετmd' ταPαπoLη-

μ6νεq xαi Ξξoγιωψ!νεq. Tδν Mci,ρτιo τoi L945, o[ d,ντιπρ6oωπoι τoδ
EΑM δπθβαλαν μι&, 

jντoνη dxθεoη παραπ6νων, oυνoδευoμ4νη iπδ
tνα μαxρδ xατ&λo^P o1ετιxδν περιπτc6oεων, oτδν Χriρoλντ λ{ιΙx
Miλλαν, τ6τε Πρ6oεδρo 'Υπoυργδ γιιi τi Mεo6γειo.

Γι& νι} γLνη &ναιeφαλαiωoη μδ θνα γενιxδ aαραιτηριaψ6: δ

τ6νo6 τoδ K.K.E. τi7ν Ξπofi txεiνη δδν !ταν δ τ6νo6 τ!6 τεριa.l'/-
ιpεω6 xαΙ τ!e πρooo1!6. 'Ηταν δ τ6νo6 τ!6 δπερoιpiα q ιωi τt1q πρo-
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ιλ'\ceωq. Kρυβει xανεi6 xαλriτερα τi7ν ctδυναμiα τoυ xαl
νει 6ooυ6 διoτdζoυν, 6ταν πρoια.Τ71.
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3μι|υ1ιb-

'o Γεωργιo6 δ B' γιν6ταν ιαi. πctι}'ι δημoφιλ!6, δ6 o0μβoλo
τi1q T&ξεωq.

oL fiγ Lτ αι τoδ' Eλλην ιxoδ Koμμoυν ιoμo δ δδν d'νεγνcbρ ιζαν, ταρ,
δ'α αbτ&', τoJ6 3αυτoιi6 των {ττημ6νoυ6.

. 'Exτδ6 τ:i1q x&πωe 1αιiδoυ6 ιατα,sτ&ceωa πoυ fiδη μνημoνε,i-
θηxε, τoδ6 βoηθoδoe xωi ! πoλιτιx:b1 ιατ&'oτα,sη. ΓιατΙ, &, δ ;Αρ1,-
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επloxoπoq-'Αντιβαoιλει)q x1ρδιζε oδ x,5ρo6 xαi Ξθεωρεiτo διαιτη_

τ\q &ντ υιeυ1ιιν,.κ6 e, δυναμιxδ6 y.α'i. χ?iισLψo ζ, δ Π7.ιoτi";ρ α q &πεκα'
λ0ττετo, τδ λιγ6τερo πoδ μπoροi χoινΞιζ ν&. π'i1, iναq πρωθυπoυργδ6

πoλδ d,δ0νατo6.

'Ηταν θαυμd,oιo6 oτρατιιλτ^ηq' δδν fiταν iναq Lπιτε}'rι6q, iνδ
! ωρα δδν γρειαζ6των τoU6 πριiτoυ6 &λλ& τoδ6 δευτ6ρoυq. Δδν μπo-

ρoδoε ν&, doxoληθ! μδ τ& μεγ&λα πρoβλl1ματα πoδ dφειλs νd &ντι-

μετωπiζη, ια|.,sυyν&., &ναμειγνυ6μενoq, τ& 1ειρoτ6ρευε. "Eβλα''{lε

Ξτi;s'r1c, τδ τα:tι6 τoυ ι'5ρoq 7'ρηoιμoπoιιbνταξ τα}\αLo06 τoυ φL-

λoυq, oi δπoioι, 8ν τδl μεταξ,5, eiτε eΙyαν Ξxτεθ! μδ τδ K.K'E. εiτε,
Ξπi. Κατo1'ir, μδ τδν Ξ7_θρ6. Kαi, oτωq Ξ}../-Θτ1, ioυγ7_ωρεiτo μδν δ

μιxρδ6 δoαiλoγo6, d.λλ& xανεiq δooiλoγo6 δδν !ταν &νεxτδ6 ατ& δι|,η_

λ&. 8πiπεδα τ'ηe Lυoυx"'ηoeωq. Tθλo6, δ Πλαοτl1ραqπρoeιil.eoε &}'^r1-

θινi1 δργl1, 6τα'ν ,sυνLpη 8να γεγoνδ6 '/-α'?Φy-τ'η?Lστuν.δτ'iic,oυγ1'ioεωq

,sτ}p δπoi.α βvL,sxoνταν τ6τε τd' πρ&1ψωτα': oτ& 'FΙνωμ6να "Eθνη,

oτδ Σ&,ν Φρανo|.cιo, δ'Υπoυργδ6 τδν'Eξιυτεριxδν Σoφιαν6πoυλoq
,l'r1φιoε Ξνωντioν τ!q εioδo)ιie τ!q'Αργεντιν'i'q, γΔραq φιλιx& δια-
xeυψiν'ηq πρδ6 τi1ν 'Eλλd.δα, τ}ν δπo,)ηφι6τ"ητα τ\q 6πoLαq δπεoτ{-

ριζαν oi 'ΙΙνωμ6νε6 11ολιτεie6 xαi f }1εγd.λτ1Βρeτανi.α dλλ& πoλE-

μoδoε ! Σoβιετιz} "Eνωoη !

"Eτoι, 6ταν μι&, πoλδ δυod.ρεοτη θτιoτoλf; τoυ, τoδ γρωφττ1ιε
τδ 194!' πρδ6 τδν Πρεoβευτ'ξ τiq 'Eλλdδo6 ατδ Bιo'j, δημooιειiθη-
xa ,sτi"q iφημερiδε6 τδν 'Αθηνδν,1 δ 'Αντιβαoιλεδq iπωφολl,θη

γιd, ν& ζτρi'o"η τ\ν ταρα!ιτ"r1a"i1 τoι.l ιαi. νd. τoπoθετloη oτi1 θθoη τoυ

τδν l{αι1αρ1oBoυλγαρη (βλ. Kεφdλαιo Δ', oελ. L3L-:l'32),&νθρωπo
io1υρ6, 3ξioου d,ντιβαoιλιxδ 6oo y-αi. dντιxoμμoυνιoτf .

'H Δε-ξιd δiν θμεινε i'nu9n6'.ηψLνη, i1"Aιρα 'Αριατερ& dx6ψη

λιγ6τερ o.' o Bo6λγαρη q δ μωq y.ωτ "|rl 
\oτ Lσ. y.σ.λυτε ρη Kυ β1ρνη oη, περ ι-

λαμβciνoντα6 o' α',iτdν' δπωq θ& Ξλεγαν o!μερα, &ρxετoδ6 (τΞχνo-

ιρ&"τεqll, xαΙ διατηριbνταq oτd' 'Τπoυργεiα τoυq 3xεiνoυq πoδ iθεω-

ροδντo oi xαλ,5τερoι 'Υπoυργoi, τoδ Πλαoτdρω. o[ δυoμονεE6 oυν-

θlxεq δδν &λλαζαν, β!βαια, &λλ& δπiρ1ε τoυλ&1ιoτo μι&, xαλ,5τερη

Κυβ6ρνηoη.

1. λΙi τi1ν θπιoτoλ} α'jτi &πexαλιiπτeτo 6ct δδν ν6μιζε 6τι (πρεπe i1

'Eλλd6 ν&. πoλεμ{oη θν:ντioν τv;'ΙτΦ'L4.
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'o 'AντιβαoιλεJ6 'Aρ1ιεπioxoτoq Δα1Lαaxην6ζ, ιατd. τi διdρxεια θπιo{μoυ
θπιoxθ(:εω6 oτ}ν'Aγγλiα, τδν Σεπτ6μβριo τoi 1945. Πioιο τoυ, 1ιορi6 γε_
νeιd.δα πλθoν, δ Συνταγματd'ρχηζ Woοdhouse. Δεξι& τoυ, δ &λλoτε βoηθδ6
Γενιxoδ Γραμματ6cυq τ!6 Koινωνiα6 τδν 'Eθνδν, Θανdoη6 'Aγνiδη6, τ6τε
Πρ6αβυ6 τfrq 'Eλλdδo6 oτδ Λoνδiνo. Στδ d.xρo dριατερδ τi1e φc'ιτo^1pαφtαq,
δ πoιητiq Γιδργo6 Σεφθρηq, τ6τε Συμβoυλoq ΠρeoβεLαq, Διευθυντ}e τoδ
\ιπλωματιxoδ Γραφεioυ τoδ'Aντιβαoιλ6ω6. Στδ &xρo δεξιd τfrq φωτoγρα-
7iαq, δ λιγ6τερo δημoφιλ!6 oτ)ν 'Eλλdδα "Aγγλo6, δ Πρ6oβυ6 τfr6 λΙεγdληq
Bρεταννiαq oτiν 'AΘfνα, Sir Rex Leeper.
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Tδ K.K'E', πoιi εΖ1ε πoλεμ{oει &γρiωq τδν Πλαoτ{ρα' Ξπε-
:i.Θ:,τo τιilρα ιατd. τoi 'Αντιβαoιλ6ω e \ατi" τδν εΤxε &ντιlιαταoτtγ
oeι μδ τδν Boυλγαρη.

'H ν6α Kυβ1ρνηoη, παρ& μeριxδq ΞπιτυγLeq oτδ θoωτεριx6,
l^lιbριoε xαi, αiτi1 πoλλδ6 δυoxoλiε6 xαi δδν μπ6ρεoε ν* ζfoη περισ-
o6τερo d'πδ π6ντe μ!νε6.

λΙεριx&, μεγd,λα πρoβλf ματα περιεπλi,xηoαν, &λλα δημιoυργi-
Θ^r'ι-ιν ιαi πρooετ6θηααν aτd. ταλαι&'.

Tδ ξνα &πδ αι]τ& fiταν διεθνoδ ζ φi'lcsεωζ xεi, πρoxαλoδoε τiν
&-'lτ1oυx-Lα xαi τi7 ζ.ηρi &ντiδραoη τoδ τληθυoμoδ, πρδ παντδq τiq
"λιραq Δεξι&.q, }1 6τoLα διθθEτε πoλλδq tφημερiδε6 xαi δριoμ6νεq
ο'c αoττj ρ ιε6 δ ργαν<iioε ι6.

"oταν ! Tεργ1oτη y.&θηιε γι* τδν 'Aνωτoλιxδ Συνααπιoμ6,
ιιi. τd. o6νoρα μεταξδ τi6 Γιoυγxocλ'αpLαq,'Αlβανiα6 xαi Boυλ-
^iι.9Lαq xωθoρ[αθηxαν 6ρι,sτιx&, oi τρεi6 γεiτoνε6 τ!6 'Eλλciδoq φct-
','r,ιαν ν&. oτρLφωνταυ θναντioν τηζ. oι λιμθνε6 τ\q Θρdιιηq, πoδ ΞπΙ
:ρ'ια γρ6νια εE7αν μεiνει oτ& γΕριω τδν Boυλγdρων, xαl, f Θεooα-
loνLιη, φα|νoνταν ν& εΖναι τd. ι'3ρuα &ντυιεLψεια τδν διεxδιx{-
o:ιbν τoυ6.

Tδ xαλoxαiρι τoδ t945, oΣ Ξφημερiδεq τoδ Bελιγραδioυ, τ!6 Σ6-
φιαq xαi τδν Tιρd.νων tξαπθλυoαν μιd Ξντoνη LxaτρατεLω ιωτd'
:i6'EΜηνιx!6 Kυβερνf oεωq, io1υριζ6μενε6 6τι oi 'ΑλβωνoΙ μωωμε-
θινoΙ τ!q'Hπεiρoυ xαi oi αλαβ6φωνoι τiζ Mαιεδoνiαq flτοιν θ6μω-
:α διcbξεων ιωi' pιαιoτ\των' Ti1ν 8η'Ιoυλioυ δ Tiτo θxφωνoδαε λ6γo
;eριoo6τερo ciπδ α'iατηρ6. Χρηoιμoπoιoδαε τ| γλιΔαoω τcoδ 1ρηoι-
ιιo;τoιεΤται 6ταν Lτoιψ&ζεται εioβoλi.7. Tδ K.K.E. d,πoδε16ταν τiq
zι:ηγoρi.εq τoυ μδ 6oα iγραφαν oΣ Bφημερiδε6 τoυ xωi μδ 6oα Ξλε-
','ιν oi fγ6τε6 τoυ.

oi &λλε6 θφημερiδεq dπαντoδoαν ιωτηγoριλντα6 τoδ6 τρεΤq
'i1γ€τεq τδν γειτoνιxδν 1ωρδν 6τι εTaαν iξoλoθρε0oει τi6 d,λλoτε
iνθoδαε6 3λληνιιδ6 μειoν6τητε6 πoδ βρloxoνταν oτd' θδ&φη τoυ6.
oi θφημερiδεζ τi)ζ "Aιραq Δεξι&6 (ητoδoαν τi1ν &μεαη xατ&τη'pη
τ|6 Boρε[oυ 'Hπεiρoυ xαi 6ριoμ6νων βoυλγαριxδν tπαρxιδν.

'Ιl ιατ&.oταoη τδν δλληνιxδν 'Eν6πλων Δυνd,μεων xωθιo.τoδ-
cι pεpαLωq γελoio τδ ωΙτημα τoδτo, d.λλ'αιjτδ τδ ε7δo6 τfr6 πoλεμι-
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x!6 δδν ιατεπρ&ννε xαΘ6λoυ τ&. πρ&γψωτα. 'o Tiτo ιαΣ 6 ψ''u.ρξq
&ι6λo'fioe τoυ, δ Χ6τζα, φ&νηιαν ν& θiγωνται ιαi dπξaτeιλ'α'ν oτ\ν
'Eλληνιx! Kυβ6ρνηαη cι)'ηρ6τατεq διαxoινcilαειq, πoδ Ξδιναν τ.i';ν

iντ0τωαη 6τu dπLβλεταν oτ!ν πρoeτoιψαoLα τv'q ιoιν16 TlcΔμηs
τoυq γι&, μιd εiαβoλ! ατi1ν 'Eλλd.δα.

Δδν εiναι γνωατδ πtιq xωi. γιατL -ioωq γd,.ρη aΣ διεθνεi6 με-
αoλαβ{αειq xαi. γc!ιρη ατ} αταΘερi1 oτd'oη τδν 'Αθηνδν- τδ xωy-|',

&πeφει5y'Θη' Πd'ντωq, f dτμ6oφαιρ α παρLψεινε βαρe,.&'
'Eξοtλλoυ, oτδ ioωτεριxδ πεδio, θxτδ6 dτδ τi,6 δυαv.oλiεq πoδ

fiδη μνημoνε'3Θηιαν, f πoλιτιx{ ιατd.oταoη γεννoδoε πoλλδq &νη_
oυη.Leq.

NΙ6λη τi6 Kυβερν{oεω6 δφioταντo oυνε1εi6 ΞπιΘLoειqιαi τρoo-
βoλiq γι* τδν 8να i) τδν &λλo λ6γo. M61ρι τoδ μηνδ6 Σοπτεμβρioυ,
πoλλoi δπoυργoi 

-δριoμ6νoι oτ1μαiνoντε6- εΤ7-αν παραιτηθi.
λΙεριxoi πoλιτιxoi dρxηγoi θεωρoδoαν τi6 Ξxλoγδ6 dπαραL-

τητε6 γιd. νd' &πoxα.ταoταΘ-r1 ι&πoια τ,7ξη τρωγψ&των. 'Αλλ& oi
Ξxλoγδ6 }pαν πραιτιxδ6 riδ,5νατεq: i1 ιατ&oταoητi1qΧcbρα6 δδν

φα.υν6ταν ν&. τi6 Ξπιτρ6πηιωi o[ θxλoγιxoi, ιωτ&λoγoι δδν εΖ1αν d.να-
θεωρηθ! dπδ τδ 1936.

Td, oαφδq δημoxρατιxd ι6ψψωτα (ητoδααν τδν oxηματιαμδ
μι&.6 xαθαρδc, τoλιτm\q Kυβερντjoεωq, dντιπρooωπευτιx!6 6λων
τδν τ&oεων Ζιτδq τΙ1q"Aκραq 'Αριατερ&.6.

T6λo6' 3τiθετo τδ ζ!τημα: Ξτρετε ν& γiνη πρδτα τδ δημoQ!-
φιoμα γιd τδ xαθεoτωτιx6; ''Η πρδτα oi θxλoγ66;

πoλιτιxδν &'πo1ρcboεων ιαi 6τι, μετd. τ!ν 3πιλoγi1 αιiτi1, oΣ, ixλoγei6
θd fiταν λιγ6τερo dπ1ρεαoμθνoι ciπδ τi6 dντιxoμμoυν ιaτιxΣq τ&aειq
τoυ6' 'Eξciλλoυ, δπεoτ{ριζαν 6τι τδ δημo,],,l.7φιo
iα1υρ6τερo &ν εΤ1ε δργανωθ! dπδ μι& δημoxρα

Tδ K'K.E. dxλινε δπδρ αbτ,i1q τiιq &π6,!εaη.
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aξ ι&'Θε Ζδθα ixλoγδν πρiν &τoιατωcsτωθ! πλl',;ρω6 \ τ&ξη. A'3τ6,

θπeιδ'i \τα.ν pLpαuo δτι θd Jπαιρνε πoλιi μιxρδ πoooατδ τδν Φiφ.r,
ια.i.'taωq 3πeιδ'} Lτoιψαζl.,'ταν γιi &λλo τρ&γψα.

\Ι!ν μπoρcbντα.qνd. &ντιμετωπ[oη αiτ! τ'i1 γενιx}1 o$γyυoη xαi,

τδν τi.ηθωριoμδ τoδ μεγdλωνe, δ Boυλγαρηe παραυτΙ1Θηιe τiν 9η

'Oz:ωβρioυ.
}tδ ζνα iντερμθτ-(o δπδ τδν Παναγιι5τη Kανελλ6πoυλo πoδ

δι'{ρz.eoε &πδ τi'c' 2 δs τie 20 l{oεμβρioυ, dπeιτα &πδ δξεΤα διαφω_

ν'tct" τo[ δδfγηoε τδν 'Αντιβαoι).6α ατ|ν τα-ρα'Lτηoη-πoδ iνεxλ{-
Θη i'L^γo &ργ6τeρα- ιαi, τρωτioτωq !τe''τα' &πδ μι& dντoνη βρετανι-
ι}1 τ ι. p Lψp α,s' r', t'' A'ρ7'τ1δ q τδν Φ ιλο)'ευθ6ρ ων Σο φ οιiλη e σ /.T)ψ&τ L-

ζε πoλιτιx! Kυβdρνηoη. 'o νθoq Πρωθυπoυργδc,7ραν 85 3τδν, &)'-

7'}. }ραν iτ&ν:α" &ιψαi,oq xαi ζωηρoq. 'H Kυβθρνηol"; τoυ περιελ&μ-

βα-νε &ντιπρooc5πoυ6 6λων τδν xoμμ&:ων, ψLx"ρt τiiq χεντρoαριστΞ-

ρi.q, xαi. eΤaε δq 'Τπoυργδ 'Eξωτεριzδν τδν Σoφιαν6πoυλo.

Tδ K.K.E. δρμητιxδ xαi €πιΘeτιx6. Γι& ν& Ξxτεθ! ψL ν-&-

πow- Εν6τ"rρα "bi Ξ€L:l''.ξη τiq 3oωτεριι:rιc' τo}\LτLy.:rlc' ιαταcτ&oεωq,
θυoιd.oΘηxε 'i1 7-9oνo)'oγυιi1 cυνL^1εια τoδ θ4ματoq. Πρ6;τει ('ψωqτιJι-

ρα νd oημειωθi 6τι 3ν τQ μεταξδ &ξι6λoγα γeγoνllτα εΤ7-αν ^γLνει

rsτδ ,sτ9ατ6τεδo τiq '' l\ιραq'Αριoτερ&.6.
"oπωq διεφd.νη, i1 ''λιρα 'Aριo;ερd εi7εια'}'d"dνΘLξει oτi,6 iπι-

πτιlιleιc' τ-riq 1ιεγ&^t'τiq πανωλεθρ[α6 ττ'q ιαi. εi7'ε ^γρt;γoρα ξωνα.ρ7-L-

oeι τ! δρd.oη τ\ζ. 'H δρμi -ηq 6μω1 εΙ1ε ι&πωq &ναιoπi1 xυ-τ&' την

4.νoυξ^η, ^('.α.τi. e1/ε μαθευτ! 6τι ζoδoε δ Ζα7.αρ,'&8η6, πo') μθ1ρι τ6τε
τιoτευ6τα'ι (lτυ εΙ1e πeθd,νeι oτδ Nτα14oυ.

T}. fγετιxd. oτe7'L'1-η δδν {θελαν λoιπδν ν& ixτεθoδν xωρiq νοι

γνιυρlζoυν τοι&. Θ*, Ιμαν i1 tραμμ"η πλειioεωq τoδ &νθριΔπoυ τoδ

Στd.λιν, δ δτoio6 rs|nτo1ια θ& jταιρνε πdλι oτd. γLρυα τoυ τ&. }γLα

τoδ K6μμα:ο6. Ι(αi oτi6 30 λΙαiου τoδ t945, lνα pρετανuxδ πo-
λεμιxδ &eρoτλ&νo &πεpLβαζε oτδ dερoδρ6μιo τ!6 'EλευαΤνoq τδν

παλαιδ 'Aρxητδ τoδ K6μματoq, περιβεβλημ6νo τcilρα μδ τ!ν αiγλη
τ}1q ψαιρ&'c' δδ$νηe ιαi ξLνo τvδc' ι&Θι ε,3θυνη γι& τi6 &πoτυxLε,q

τoil L944.
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oi τρδτε6 δηλιioειq τoij Ζαaαρ'.&δη, πoυ ε7δαν τδ φδ6 oτiq
8φημερiδεq τoδ K.K.E., ταρd. μεριxδ6 πρooεxτιxδ6 iτιφυ).d.ξeι'c. δ'iν
&φ"ηναν ιαψtd." &ψφιpoλ[α ιδ6 πρδq τi] γραμμi πoJ θ& &xoλoυθοUo::
' α''H Θd. ξαιαL'xoυμε tνα ιαΘecτδq 6μoιo d,λλ&. αboττ1ρ6-,e7,'

dπδ τδ xαθεoτδ6 τi6 μoναρ1oφασLστLy.:f)e διxτατoρiαq, jλeγe. i δ

&^γιbναq τoδ EΑλ'Ι γιd, τi1ν dθνιx! d.πελευθ6ρωoη θi, ατεφανωθη ui
τ');ν Ξ1,xαθiδρυ αη oτ!ν' Eλλotδα ψι&.q Λαiι'i;e Δ^η1ιoιρ αtLαqll .

Kεiμενo πeριεxτιι6, oxληρ6, oαφLq: δδν δτ!ρ7ε Ξνδιd,μεαη z-α_

τ&oταa"η, δδν δπ!ρxε oυνενν6ηoη i) αυμβιβααμ66.
oΣ &νθρωτcoι τoδ K4ντρoυ, ιωΣ πρoπ&ντων oi &νΘρωτoι τ!q Δ:-

ξι&.q,i1oνν αυxν& τδ &π|"csτευτo Ξ},&ττω1ιω νd. μi1 μελετoδν, I xαi
ν& μ! διαβd'ζoνν ι&ν, τd' xεlμενα τi1q ''Aιραq'Αριoτερ&q. 'Ao7.o-
λoδνται μδ τd διzd.τoυ5 xε[μενα, μδ τi6 διx66 τoυ6 dριδε6. 'Aναιq.-
λ0πτoυν τiq πρriξειq τδν &λλων, d,λλd' γενιxδq εΙναι τ6τε πoλδ dργ&.

oi πραξειq, θν π9oxειμ6νφ, δπ!ρξαν o;!ν dρ1i1 &ν&1ιευιτεq:
Ξπιφυλαιτ ιxδ6 xαi τoλμη ρ θq.

'Αναφ1ρoυμε 8να παρd,δοιγμω iπιφυλαxτυxi1q πραξεω6, πoδ j-
γινε πρδ τiiq &φLξεωq τoi Ζαy'αρι&"δη (&ρ1δ6'Απριλioυ 1945),6ταν

i 'Eνδεxotτη '0λoμ6λειω τ!c Kεντριx!6 'Bπιτρoπis, γ,d ν& διΔoη
d.πτδ δεiγμα τδν φιλειρηνιxδν τη6 διαθ4oεων, δδν θδioτααg νd xα-

'-α8υι&'cιη δ6 ιιντεβιαoιoνιoτ}υ θιεiνoν πoδ 'iπfrρEε t Ψrzi τoδ dν6_
τλoυ d.γδνo6 τoδ K6μματo6, τδν "Aρη Bελoυ1ιιΔτη. 'H αi.τιo},o^(Lα

τoδ ciνεφ4ρθη !ταν 6τι δδν εΤ1ε &πoδε7.θi τ! Συμφωνtα. τ\q Βα.ρ-
ιιζαq.'Ετρ6xειτo περi ιαταELιηe oδ θd.νατo. Kαi,6πωq θλ11θη iiδη,

\ ιαταELι'η αιiτ! δδν &ργηι:,ε νd φθdoη aτ}1ν Ξν-τL}'ec^i'1 ττ,q.
"Αλλε6 ΞτιφυλαιτιιΣq τρ&ξεtq d.φoρoδν τδν Ιδιo τδν Ζαγαρια_

δη. Π.x. oτ!ν πριiτη '0λoμ6λεια μετd, τ!ν Ξτιoτρoφτj τoυ (Δωδε-
xc{.τη'oλoμθλεια 

-τθλη'Ιoυνloυ), 6 Ζαy.αρυ&δη6, iνδ xαθ6ριos διd._

φoρε6 ciδιci,λλαιτeq ΘLoεu6 πρo6βη oδ μι& d,πρ6βλεπτα διαλλαxτιx!
δ'ξλωαη. Δεδoμ4νη6' ε,tπε, τ'i,e μεγciληq cηψα"oLαq τie λΙεooγεioυ
γιd τ! Bρετανιxi Αiτoxρατoρiα (...ΑδτoxριτoρLα!...), i θξωτε-
ριxi τεoλιτιx! τ!6 'Eλλctδo q {πρεπε νd, εiναι ρeαλυoτιτ$ ιαi νd. n-
νi1ται ψeταξ'5 δνδ6 π6λoυ εriρωπαιoβαλιωνιιoi, μδ 3τ[xεντρo τ.i Σo-
pιeτιι:h Pωαiα, xαi δνδ6 π6λoυ μεαoγεlαιoδl μδ Ξπixεντρo τ!ν 'Αγ-
γ}'Lα.
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'Eξctλλoυ, δπδ τ!ν i1γεoLα τoΓl Ζαyαρι&δη, τδ K6μμα Ξιαβε
θ1oη δπδρ τi1G πρooωρτdαεω6 oτ!ν 'Eλλriδα τi6 K6πρoυ, τ!6 Δω-
δεxανfooυ, xαi (μδ αoβαρδq Ξτυφ'i'&ξειq, Ξπειδi1 &ν\ιε oτi,ν'Αλβα-
νLα, Λα'tι}1 Δημoxρατiα) τi6 Boρεioυ 'Ηπεiρoυ. 'Eπρ6xειτo 6μω6
περi πρooεxτυιδν ταραyωρ{1oεων γι& λ6γoυ6 τωxτιxi1q. Kατ&. τ&
&λ).α, τδ orjνoλo τ!qδρcιoεω6 τoδ K.K.E. $1ταν€ναqoυνεfi6xαi, iδι-
α''τLρωq Jντoνo6 πoλιτιxδ6 d,γι5ν'

' Ειτ δ q τi'e oυoτηψατ υι7,q π ρ oτ αγd,ν δ α6, τco J 7 ρη αι μoπo ιoδ oε
xd.θe ε'lδoυ6 tτ'.7ειρ-i1ψατα xαi, περi τ7,q iπoLα6 Lt,θy'Θ-η,sαν fiδη λiγα
)'6για, μπoρeiιανεi.q ν& διαzρi.,,η oτ! δρdoη τoδ K.K.E. τρεTqι[-
ρυeq γραψψLq, h ψLn τδν δπoiων, πoδ θ&, dναπτυ7-Θ}1 τελευταiα, μδ
o αφ εiq διεθν εi6 τ ρ oeιτ &.o ειq.

'H πριbτη, πoδ Ξξεδηλι6θη μδ iδιαiτερη 3πιμoν{, \ταν i1γραμμi
τi6 oυνδιxαλιoτυιi,q δραoτηρι6τητo6. Γι& ν& dπoδoθi αriτ! μδ
μι& oυντoμι,lτ&-τ^r1 περLλ'r1,],,η, πρ6πει ν& oημειωθ! 6τυ xατ' &.ργd..c

sπ'iiρr.ε πoλδ δυoxoλη, ιαi 6τυ δδν 1τιbριoε τoτL πρα^γψατιι:i1 Lτt_
τυ7 Lα, τoδ ν & i 1η μεγciλη πρ α"xτ ιι\ oηψαoiα.' H πρooπd.θε uα 6ψωq
δτfrρξe τ6oo iπiμoνη ιαi τ6oo θπιδ6ξια, f,loτε, ,sτi.q ιiρ1δ6 τoδ 1946,
τδ Συμβoυλιo τ:i1q Γενιιi16 Συνoμooπoνδiα6 τδν 'Eργατδν πoδ δξ6-
λεξαν τd, oυνδιxd,τα εixε μι&, ττLρυγα &ιρωq &ρυoτερ&, xοιΙ δ Γε-
νιv-δ6 ΓραμματεJ6 τoδ Συμβoυλloυ !ταν μ6λo6 τoδ K6μματoq.

E7ναι dλ{θεια 6τt, γυd. λ6γoυq διxoνoμιxoδq d.πoλ6τω6 θεμι-
τo66, f τ6τε Kυβ4ρνηoη d.x0ριυoε τiq Ξxλoγδ q Ξιεiνεq ια'i 6ριoe
Πρooωριν! Διoixηoη γι& νd, διεξαγciγη α,Jτi ν1εq txλoγ16. EΙναι
ΞτLcιτ1q &λτjθεια 6τι ιαψvd. dτεργLα } Lαιxi1 Ξxδ{1λωoη δργανωμ6νη
&πδ τ& d'ριατερ& αυνδιxd,τα ('Eργατιxδ6 'Αντιφαoιoτιxδ6 Συνα-
oπιαμδ6-EPΓΑΣ) δδν oημεiωoε ΞππυγLα. Πd,ντωq, 6μωq, τ& dπo-
τελ4oματα τδν θxλoγδν πoJ θπετευ1θηoαν μeτ& &πδ μιλ γενιx!
τανωλεθρiα, &.πoδειxν0oυν 6τι μιd, πoλιτιx-)1 Λαιxoδ λ{ετι5πoυ ε71ε
&ιoλoυθηθ! μδ πoλλ| δεξιoτε1νiα μ6oα ατoδ6 x6λπoυ6 τi1q Ξργατι-
ν-},q τ&.Foεω6.

'H δε0τερη γραμμt !ταν τoλμηρ6τερη. 'Eπρ6ιειτo περi τ!6
7.oγυιΙ16 ιατα}''frξεωq τi1q ταιτuκi1c τ!6 oυνε7oδ6 ιατα\Lιηq-i sξ-
o1,z.ciloεω6- τδν διιiξεων πoδ δφioτωντo αoi δημoxρατιxoi πoλiτε6
dτδ τoU6 ψoναργoφωoiατε6ll. Πρd,γματι, oi θφημερiδε6 xαi τd, oτε-
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)'6γη τi1q'Αριατερ&6 δδν &ργηααν ν* μιλ{1αoυν πορi τ!6 &ν&γιτ6 δρ-

γανι5oεωqτδν διωxoμθνων πoλιτδν d,ν& τ! Χωρα oδ δμd.δε6 α,)τo-
αμ6νηe. Tδ K6μμα υ[oθ6τηoε τδ <αiτημαll xαi, δπδ τ!ν εiρηνιz-}1

x&λυι}η τt1q &ψiινηq, oi δμdδe6 αιiτδq δργανιilθηxαν oδ π&ρα τo\')'d.

1ωριci xαΙ oδ πoλλδ6 αυνoιx[ε6 τ6λεων. Παρd τδ δνoμd, τoυq,6μω6,
τδ δπoΙo 3πιμ6νωq πρoεβd'λλετo, ol αδτoαμυνLτeq &ρ7υoαν ν& γi_
νωνταt θπιΘετιx6τερoι xαi ν& 8ντε[νoυν τi1 δραoτηρι6τητ& τorιq.

T& &ρθρα τδν &ριoτερδν iφημερiδων, 6πωq ιαi. of" iryLτεq τi,q
'Αριoτερ&.6, δδν &ργηααν ν& μιλi";ooυν γι& τi1ν &νdιγκη μι&6 αiνερ-

γoδ d,μ6νη6υ. Tδν ΑUγoυoτo τoδ 1945,6 Ζαy-α'ρι&8^ηq, oδ λ6γo πoδ
j 
ξεφ ιΔν η oε oτ! Θ ε oααλo ν Lιη, ψL7,"r1o ε γι d, d'ντ iπo ιν ω ^1ρ^ηo t 7ιoπ o υιlιν _

:α6 αυνθημωτα τδν ξτδν'43-44. κ"Αν xρειααθi,υ εΖπε ατδ jνδoξo

θoυριo (α'Eμπρ66, EΛΑΣ, γιιi τi1ν 'Eλλriδα !υ) θd &ντη1l1aηxαiτ&}''ι
ιsτd" φαρ&γγιω ιαi. oτi.q xoρφδq τδν βoυνδν μα6.υ

Δδν θπρ6xειτo pLβαια γι& δμιλiα μδ διπλδq dννoιε6 ιωi. &πo-
-1ρdιcειc,' δiν θτρ6xειτo xαθ6λoυ rιd "-η γλcΔooα πoδ θ& μπoρoδoe ν&,

'1-ρηoιψoπol'{1oη δ d'ντiπαλ66 τoυ, ilν 6Ζαtr-αριriδη6 !ταν tl νυιητtiq'..
'ΑλλιΙ λiγoι &νθρωπoι πρ6oεξαν α'jτδ6 τi,6 θνδεiξειq, &ι6ψη 7ιγ6τε-
ρoι d.νηori1ηoαν. Γενιxδ6, θθοωρaiτo 6τι 6)'α α,iτ& fiταν ,}ευδoαπει-
λδq δνδs fττημθνoυ.

'H τρ[τη γραμμi, cτ'\ν &ρ7.11, διεγρdφη &πλδ6 oτδν δρiζoντα,
iλλ& 1ωρi6 πoλλ! d,ργoπoρLα !'γινε aαφ}1q ιω1. τoλμηρ'ξ. 'Απθβλε-
τe ατ}ν d.πoμd.xρυνoη τδν βρετανιxδν ατρατευμd,των.

Td, ατρωτεriματω αbτ&. δδν !των πoλυd,ριθμα &λλd, εΤxαν γιd,
;δ K.K.E. xεφαλαιc5δη oηψαoLα: d,πoτε7'oUoαν μι& Ξxδηλη dπ6-
δειξη τoδ θνδιαφθρoντo6 πoδ f λ{εγciλη ΒρετανLα iξαxoλoυθoδoε ν&

Εγη γι&' τ|ν 'Eλλciδα. 'Eνεθd,ρρυναν 3μμθoω6, μδ μ6νη τ!ν παρoυ-
aLα τoνq, τiq δπερβoλδ6 τδν φανατ tιδν τ-r1q " Aιραq Δεξι&q. T6λo6,
ιαi.'[oωq πρδ παντ6q, πωραλλj'iλω6 πρδq διd,φoρε6 βρετανιxδ6 oτρα-
;ιωτιιδ6 &πooτoλ66, βoηθoδααν ooβαρd, τ!ν izπαiδ'ευoη τδν ν6ων
3Μηνιxδν'Eν6πλων Δυνd'μεων.

'o 'Eλληνιxδ6 Στρατδq τt1q Ξπoγiβ Ειe'υνηq δδν μπoρoδαε ν&,

αυ'i'xριθ! μδ τδν ΞξαLρeτo xαi μaγd,λo oτρατδ πoυ εΖ1ε πo7ιεμ-ioει
τδν Χαλυβδινo "Αξoνα,6ταν δ "Αξων βριox6ταν oτ\ν &ιψΙ1τoυ, τδν
Στρατδ πo,) τδ 7941' εiγε δπερβ! τδν dριθμδ τδν 500.000 &νδρδν.
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'Eνδ 6μω6 d,ριθμoδαε πΞριπoυ 30.000 &νδρε6 τ!ν 3πoμ1νη τt1qΒα"ρ'

xιζαq, &ρtΘψoδog 70.000 xατd. τδ τθλo6 τoδ 1945. 'Ανεφoδιαζ6ταν

μ&.λλoν πeνιγρd' dπδ τoUq "A1γλoυ6, &λλ& θxπωιδευ6μενoq, μαζi
μδ τ'|ν 'Aoτυνoμiα, δπδ τδν oυνε1! xαi δρθoλoγιoμ1νo dλεγ1o τδν
"Αγγλων, &ρaιζε ν& γiνεται μι& δ1ι d.ιs''η1ιωντη δ0ναμη.

Γι& 6λoυ6 α'iτoJ6 τoδ6 λ6γoυ6, τδ K.K.tr. Ξπεδiωxε τi1ν &πo-

xΔρ"ηoη τδν "Αγγλων. 'Η πριbιμη θxδo1} τoδ ημερωloδ αυνθ/1-

ψατoq αΥankee, Go Ηοme !υ (Γι&γzηδεq1 πτlτα.Lνετe oτi1νπατρ[δα
aαq|), flγqγ^γ6ταν oι.lνε7δq ΞντoνιJ:τερα: <ιN& φ'5γoυν o[ "Αγγλoι !υ

Td λ6για αbτd. &ρ7'ιζιν πλθoν ν& γl',,ωνται 3νω xαθημερωlδ o$νθημα.

Tδν 'Ιo,5λιo τoδ 1945, oδ μι& &.π6φαoη τoδ Πoλιτιxoδ Γρα-

φεioυ τoδ K6μματo6 Ξγινε γι& πρcbτη φoρ& λ6γo6 περΙ αBρετανι-
xδν'Αρ1δν Kατo1i6υ'

Tδν 'oxτιiβριo, oτδ Z' Συνθδριο τoδ K6μματoq, oτδ δπoΤo

Ξ)'α'βαν μ6ρo6 300 &ντυπρ6,sοlπoι &τδ 6λη τ!ν 'Eλλ&δα, πoλλoi δμι-
ληταi xωτεδLιαcαν τ! ιιβρετανιu":i1 ιατox-tp. 'Επρ6ιειτo περi τoδ
Συνεδρ[oυ πoδ iπιofμωq ΞπιβeβαLωoε 6τυ δ τελιxδq oxoπδ6 τoδ
K6μματo6 fiταν <! νixη oτ!ν 'Eλλ&δα τ-ηq '\αLιiic, Lημ'oιρωτLαq.'.

xαi ! xαθι6ρωαη μι&.6 oooιαλxoμμoυνιoτιxlq xoυlω'liαqυ.
Tδν Δεxθμβριo, δ 'lδιo1 6 Ζαy'αρ&8"ηc, tπαιρνε θθoη oδ &ρθρo

πoι) δημooiευε oτi1ν ΞπLo'η1L"η fμερηoiα iφημερiδα τoδ K6μματo6.
}Ιεριx& &πooπ&.o1ιατα dτδ τδ ιεLψενo αδτ6: α...Tδ πρδτo θθνιxδ

α!τηψα α,iτ! τ!ν Δρω εΤναι ν& φ0γoυν ot "Αγγ)ιoι. 'H βρετωνιx!
ιατo1}1 !ταν Ξπi Ενα7-ρ6νo τδ μ6νo iμτ6διo γιd τi-;ν &ν69Θω,sη τi,c'

ΧιΔρα6... 'o 'Eλληνιxδ6 Λαδ6 &ντιμετcbτιoε τ6oec, θυελλe6 xα-i' xατ&.

(δ γρciφων δπoγραμμiζει) ιYlατε δiy θd xαταθlαη τd' 6πλα 6αo δtι'
θd Bψ Bξααφαλ[oει τi1ν εiρηνη xαi τδ μ!λλoν τoδ τ6πoυ τoυ
χατd. τΔυ τρ6πo πoδ τδ xαταλαβα[μει δ Δα6ζ>.

Αδτ! ! γλcboαα iπρετe νd' ia"η ι&πoιo &ντLxριoψα. Αriτδ dγινε
δρατδ μετ& €να ψΙ'pα.

'ΙΙ πριilτη €π(oημη διεΘνi16 πρo€xταoη. Τ'iγι2Lτ1 'Ιανoυαρi,oυ

1946 iγιναν oi δ0o διαφoρετιxd. μθρη -o0μπτωση πoυ πρoφανδ6
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δδν fiταν o'5ψπτωoη- δ'jo iν1ργειεq διαφoρετιxLq τ-α-τd" τδν :".lπcl,

6ι,ιoιcq δ6 πρδ6 τ!ν oioiα.
T!ν fμ6ρα ΞιεLνη ^i1Kεντριx} 'Eπι;ρο;-'| :oδ K.K.E. δημo_

oLe'loε ατi';ν 'Αθdνα !να 1ια'lυφLoτο τoδ π=ρυε)'&'ψpανε ιατ&)'oγo
xατηγoριδν ξναντ'ιoν τδν <ιβρετα.ν tιdν ιsτρατειliι&"των ιατo7.v,qll, τ)
δτoiα Ξθεωρoδντo τρi,'l &π' o7'α δπε6θυνα γιi τ_|ν κατ&'oταoτ1 o:'\
Χciρα. Tδ μα,νιφθoτo ζητoδoε τ'iρl &ψe,sη &ν&κλ'ηaη τδν Ι3ρ:τανδν
oτρατιιlτδν &τδ τ}ν 'E).)'d.δα, xα|' xxτLλ'τ1ε μδ τ! δ!λωαη 6τυ ξνα-

αδμα θ0ολoντδν δημozρα;δν Ξτρ:τ: ν& δημιoυργ'r1Θ}1, α1ιd' ν&" ιι_
Θα.ρLoη τ'i; ΧcΔρα &.πδ τd" v'o\lσ"?'/oφeσLσaLιd' σιoυτLδ'r' ια"i. νd' ια'ταρ_

γi1,τη αilτ'i1 (δ γρd,φων δπoγραμμi(ε υ) τ'i1ν riπειλi1 xατα τ[jS εiρi1ν'η€>.

T!ν iδια hψLρo", ! Σoβιετιx'| Kυβ6ρνηoη (ητoδoε d.πδτδ Συμ-

βo6λιo 'Aoφα)'e'ιαq τoδ o.Η.E. νd- &ι;7.r'}.γ18:i' μδ τδ ιιδλληνιxδ Θ1-

ψαll.'Ε''.η^γclδoε 6τι δδν δπiρ7ε τ)'Loν ια''lLνα4 λ6γoq τoδ ν& διxαιο_
i.oγ! τ!ν τα-ρα1ιoν^i1 τδν βρετανιxδ.,, oτρατευμd.των ατ!ν 'Eλλ&δα

xαi ilπεoτ"Ι'1ρυζε 6τυ i7 τα"ρoυoi.α τoυ6 ΞxεΤ &τοτe7.οδos αxiνδυνo γι&
τi; διεθν! εiρ!ντ;υ.

'Αντιλαμβd,νεΞα.ι. y.ανΞιq τωρα i.lτι τδ ιινd, φ,jγουν oi "r\γγ}.oιll

δ-δν !ταν iνα τoπυιδ αδν0ημοι: λ'εγ6ταν oδ &λλεq πρωτerioυoε6 xαi
'h hxo' τoν &ιoυ^(6ταν oτ'i1ν 'Αθ"ξνα.

"Hταν ioω6 f τρ(ιττ1 φoρ& dπδ τ'ip Lπo7-η τoδ Δεzεμβρioυ τoδ

L944 τoδ 3δημιoυργεiτo ! 3ντ'iπωoτ1 6τι 6 y-ιbδων τoδ xινδ'jνoυ

ai",ψα''νε πd.λι oδ 6).η τ! Χci-lρι.
'Ι{ xoινi1 τνωμη &ν^riail1τpι, "\ '''\ν-ρω Δεξι& βρθθηιε Ξνιa1υ-

ψLνηιαi. Ξγι'lε περιαo6:ερo θορυβι6δη6, ! Kυβθρνηoη, &ν ια"Ι" &"πe-

τελεiτo &πδ δημoxρατυιo|.lq, εi7-ε δ'joxoλo β'ιo, ιωi. i1 πLεoη γι& τ!ν
ταyι5τερη δυνατ! διεξαγωγξ τδν δxλoγδν ηillξτlιsa τo}'i-ι'

Η,iξηoε πoλδ xαi "'η LπυΘeτυι6ττ)ζ τiιζ "Αxpα6 'Αριoτερ&.6. T!ν
πριiτη διδ!λωαη, τ-ηc, 2L\c,'Ιωνoυαρ[oυ, τ!ν dxoλo,iθηoαν πoλλδq

4λλεq. 'Eπρ6κε,.τo τρoπd,ντων γι& μι& συ6Ξ'ηψωτLy'+l ΞιoτρατεLα
τoδ &ριoτεροδ τι5πoυ, dλλ& Ξπρ6xειτo y-αi' γι& διαβ{ματα πρδ6 τδν
'oργανιoμδ 'Hνωμ4.,,ιoν 'Eθνδν ιαΙ. τoδq πρεoβευτ&q τδν τριδν
λΙεγciλων Δυνd.μεων, διαβ{ματα μδ τd, δπoΤα- (ητoδoοcν Ξν δι6ψα.τ''

τδν'
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'H διεθν!6 πλευρ& τoδ θ4ματoq δxτυλιαα6ταν ατδ δραio &ρ-

1oντιxδ Lancaster Hοuse τoδ Λoνδi',,oυ, γιατi, δ o.Η.E' δδν δι1_
θοτε &x6μη τδ xoμ,.],,δ γυd,λινo &ν&ιτoρ6 τoυ τiζ Nθα6 'Τ6ρxη6.
'Exεi ! o'lζ\τηιlη δι{ρxεαε 3ξι δλ6xληρεs iμθρ.s.'o 'Aντρ1ι Bιoiναxυ bπeι:τ-!,p''ξε τii αoβιετιxi1 θ6oη. Δδν πρoα-
ει6ψιζε ιωνξνω νto oτoιaεio &λλd πρoαθφερε ατ!ν δπ1ροo[α τoδ
ΘLψατoq 6λo τδ π&Θoq xαi' τ-} δεξιoτεxνiα πoδ ε77ε Ξπιδεiξει oτi6
παaLγνοιoτεq δixε6 τ!6 λ{6oxα6, μeτ} τΙ6 δτoΤε6 τ6oεq τρo,sωπιι6-
τητε6 τoδ K.K. Pωoiαq εΤ-yαν 1-&.ccι τi1 ζωJr1 τoυq. Πρooθφερε iπi-
o"ηq, ιαi. πρoπd.ντων, τδ βοtρo6 Ξxεiνoυ πoδ &ντιτρooιbπευε.

Στd iiδη τρoωναφερΘθντω Ξπυaειρ-'ηματα τoδ K.K.E., τ& δπoiα
6μω6 παρoυolαoε μδ τoλλi1 δυναμη ιαi. εilφνtα, δ Bιoλ,,oxυ πρooL-
θgoE δτι oi διαμαρτυρiε6 δδν γ|νoντων μ6νo &πδ τδ K.K.E. &λλ& dπδ
δ7'6xληρo τδ 'EΘνιxδ 'Ατελευθεριιτιzδ λΙθτωπo. 'Eν δν6ματι τ!e
Σοβιετιxfrq Kυβερνl1oεω6' ! Σoβιετιzη 'Αντιτρooωπεiα iπ6μενε θπi

=7,q 
πρoτd.oε^ζ .ηζ, δηλαδ! Ξ.πi τ-r'q d.μ6ooυ d.ναxλ{αεω6 τδν βρε-

ταν ιιδν oτρατευμd,των.
'Η &τ&ντηoη' διατυπωμθνη &πδ τδν &λλoτs λιμενεργd,τη τoδ

Td.μεoη, δδν fiταν λιγ6τερo jντoνη. Tδ Συμβoυλιo 'Aoφαλε|α6, εΖ-
πε δ λ'Ιτθβιν , tπρεπe πρiν &πδ 6λα ν& &πoφαoLoη &ν oΣ &oθενεi6

βρετανιxδ6 δυνd,μειq πoδ ατd,θμευαν oτ}ν 'Eλλ&δω &πoτελoδααν
πραγψατι xiνδυνo γι&, τ}ν εiρl.7νη. αEδριαz6μεθα Ξιεi δq oιiμμαxoι
ι-αi. Ξγγυηταi, δι6τι ψi.q Ξx&},εoaν f Kυβ1ρνηoι6 τ!6 Χιilραq. ''A, i
'Eλi.ηνιx! Kυβθρνηoιq δδν μ&6 θθλη, δδν θ&, παραμελ,,ωμεν.υ

"Hτων Ενα Ξπι1εLρημα dλλ& xαi ψud' δ6oμsυαη.
"Eνα &λλo Ξτιy"e!ιρηψα τoδ λ{πθβωl περιεi1ε δπωινιγμδ πoδ Θ&

Ξπρεπε νd, εΤναι €ναqΞψ&)'τηq γι& τδν Ι]ιoiνιrxυ.'Ιδoδ τδ6 διετυπιΔ-
θη πoλυ &πλct, οiλλ& xαi μδ ox).ηρ6τατo δτoνooriμενo: Kωτ& τip &πa-
).ευΘ6ρωη τ'r,qΧclρα.q... <ιμiα Kυβ6ρνηoιc θξ 6λων τδν Koμμ&των
Laγ^r1ψατLτΘ'r,. Συνεφωνi";θ'η 6τυ, tφ' 6ooν δδν δπiρ1εν osτε d.oτυνo-

ψLα, oijτε ιsτρατ6q, oUτε πoλιτιx| διoixηoι6, βρeτανιx& ατρατε$μα-
τα !πρετε νd, μεταβoδν εi6 τi1ν 'Eλλd.δα μδ τ|ν tγιρυoυν τoδ Στρα-
τd.ρaoυ Στd,λη,,ll.

Kαi γι& νd. ιατα.βξη, ixωψe μι& ciντεπiθεα1 : Md,λιαταl 'Τ-
π!ρ1ε μιd riπειλ! πoδ ατρεφ6των xωτd' τiq εiρfνη6 τoδ x6oμoυ.
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ozτη π?oπατ&νδα πoδ €ιανε }1M6qα xαi 6λα

:r"." 
γι& νd oυxoφαντηθfr δ Bρετανιxδ6 Λαδg

'o Σoφoυλη6, δ ταλαιδ6 εT1ε oτεi._
λει oτδ Λoνδiνo τδν 'Τπoυργ ιαν6πoυλo
γιοi νd βεβαιιioη 6τι 6λε6 o[, βερν{αaι6,

idρ iχ:
Jπ o π6-
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,τy-εαη περi' dνωιλ'^'ryseωq τδν oτρατeυμ&των δταν θ& εΤxαν ixπληρω-
θfr oi βρ εταν ιxδ6 δπoxρ aιb 6'.'" q c τ+)ν' Eλ}'d,δω.

'Απδ τiq &ποpeωq τoδ 'oργανιαμoδ 'Ηνωμ6νων 'Eθνδν, δε-

δoμθνoυ 6τι τδ Συμβο'jλιo'AαφαλεLαq !ιανε τ& πρδτω p-h'ψατ&.τoυ,

τδ &πoτL}'εoψα \τα'l i'xανoτoυ"ητ,.ι6: μιd, πρooφυγj;, πoυ δδν d.πθ-

βλεπe oτδ περιex-6ψeνo τηq &λλ& oδ Ξντελδ6 &λλo πρdγμω, εlaε

τεθfr oτδ τεριθιlριo, τ& μ6λη τoδ Συμβoυλ|.oν e1aαν xαθθνα λ4βει

θθoη, δδν εE7-ο δι,ατυπωΘ-η pLτo, ιαi δδν εi1.αν aρηoιψoπoιηθ! &λλα

δια_διxα.oτιzd τe7-ν&c;ψατα γι& νd πα.ρεμπoδ[αoυν τiq 3ργαoiε6.

Στ'|ν 'Eλλ&δα, τd &τo':eλ'Laψωτα- τ:riq ιsopιeτυιle πρoαφυτie

|1:αν a'riμ"αντιν-d" δq πρδ1 τδ α0νoλo, 61,' εiι1&'ριoτω δ6 πρδ6 τδ

K.K.B. λΙιιi δημoxρα.τιl,;| Kυβθρνηση μδ &τ6κλ'ιoη xεντρoωριoτερ!

εi7_ε βρεθi oτ},ν &να^ριη νd' l'J,.pη θ1oη Ξναντioν τoδ K.K.E.,ιαLαi-l-
τδ iνcδτιoν τi6 Διεθνoδq Κo,.ν-rιeΓνιlμηε.'Η ΔεΞι& διxαιων6ταν.'ΙΙ
' E7'λην ιx').; Ko ω,,')"; 1'ν ιil μ η ei'1"e θντ6ν ω 6 πρ oο ιδoπo ιηθi.

ΕTy-αν ΞπLoη5 πρo:ιδoτoιηθ! πoλλδ6 τρωτε'5oυoε6: oτδ Λoν_

δi,lo oi 'Eργατιxoi, d.ντιδρoδoων ιατd' τδν oυzoφωντδν, xαi δ Στετ-

τλlιoυq, δ 'Υπoυργδq τδν 'Eξωτεριzδν ;δν H.Π.Λ., &να"μαζ6ταν

νd, δποoτηρlξη τ'i βρετα''lυy-:h ΘLoη, d.πoμαιρυν6μενoq Ξται dπδ τi1

δυoμενi o,3δετερ6τητα πoδ εi7ε τηρ{1oει θπi. τoδ ΘLψατoq τδν Δεx6μ-

βρυo τol L944.
"Ιoωq 6 Στd.7.ιν εiνη.'. ΞιεΤνoc, πo') περιαo6τερo &πδ xi,θg &λλoν

αl.oΘ&.νΘτμe τρooωπιxi τδ β4ρo6 α?lτ:r,q τt1e &'τoτu/Lαq. Πρ6πει ν&

λε7_θ! κioω6υ, .1ιατ| δδν μπoρei ν& εΖναι xανεi.c' pLpαωq περi τδν
i.ντιδρioειi-lν τoυ' lldντ<υ6, γεγoνδ6 εTνω 6τυ λh1εq μ6λι6 iμθρus

μετιΙ &πδ LτεΔη τ-\ Σιjνoδo τoδ Συμβoυλioυ 'Αoφαλqiαq, Lξεφιbνη-

αε τδν πoλrixροτo λ6γo τoυ, πoδ θ&, μπoρoδoε ν&,1αραxτηριαθ! !
πρcilτη κt1ρ'.lζ"η τoδ <Ψυ7ρoδ Πoλθμoυυ. Πρd,γματι, oτΙ6 9 Φεβρoυ-

αρioυ t946, oτ| }[6o7'α, &φoδ δoγμdτιoε 3πi. τ!e &δυναμiαζ τilζ
Ξτυτa,5ξεωq εiρτpυτ-}ie διοθνoδ6 ξξελLξeωc, αδπδ τδ oημερινδ xαΘε-

o τ δ q τT,q ιq-πυτ αλ'l.o τ υι}ρ' oiι-oν o ψLαq>, x&}'ειs e τδ λα6 τoυ ν & πρ αγ-

il"ατoπoυ"fiaη ψ& βυoμ'"η7-ωνιu) ιαi. oτρατιωτιx}1 &ν&πτνξη &πδ τi'q

τ'.δ o'ηψα-ντιι-Lc,.

'o &ντLι:,lπo6 τoδ λ6'1oυ α')τoδ oτδν x6αμo δλ6xληρo δ'iρξ"
;ο)',) μεγdi.o6. Στiq'ΙΙνωμ6νεq Πoλιτεiεq, i1 i1eaLα, πoδ ε71ε δια-
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φωτισθη ιαi. &πδ μι&, πρoφητιxi1 xαi βαθυoτ61αaτη πρoειδoτoiηoη
τoδ αυμβo'Jλoυ τi6 'Αμεριxανιx!6 Πρεoβεiα6 τ!6 NΙ6o-1α6,L xατ&.-

λαβε, ioιυq γι& πριiτη φoρd., 6τι ! παρεμπ6διoη τδν πoλλαπλδν
ooβιετιxδν διειoδ0αοων fiταν γι&' τδν 'Eλευθsρo K6oμo ζh.ηψo
ζ.iq t θανd,τoυ.

Στ}ν 'Aθ{να' τρεiq iμθρ.q μετ& τδ λ6γo τoδ Στd,λιν, ιιτi'q L2
Φεβρoυαρioυ, τρΔτη LπLτerc τ|q δπoγραφis .iιe Συμφωνiα6 τ!e
Β&.ριtζαq, ! Kεντριxi1 'Eπιτρoτ{ τoδ K.K.E., 3ν δλoμελεiq, d.πε_

φ&.oιζε ατiν δργdνωoη dνoπλoυ &γωνα Ξνdντια oτδ μoναρ1oφαoι-
oτιxδ δργιolt.

Tiν !μερoμηνLα αilτi1 'ξ 3λληνιx! "Aιρα 'Αριoτερ& τi θεωρεi
δ6 f μερoμηνtα τ-riq Lν&ρξειυ6 τoδ Tρiτoυ Γιiρoυ.

Πρ6πει νd, oημειωθ! δτι τδ K.K.E. εtxe, ψeταξJ &λλων, xαi
3να εiδιxδ λ6γo γιd ν& μ!ν ιiναβd.λη τi riΦη ωbτ:r1qτt1q &πoφ&aεωq

fiταν πλ6oν 3ντελδq βθβαιo δτι oi ixλoγδ6 θιi διεξ{1γoντo δπδ τδν
dλεγ1o ξ3lων παρατηρητδν. Γνι5ριζε 6τι δδν εΤγειαψιd. πιθαν6τητα
lcτιl ιdτoιαζ σ/-ετLy.iβ Ξπυτν1Lαq xα[ δδν {θελε ν& αυμμετd'oxη
ατi6 θxλoγ66. Γνιυριζε 6ψωq ΞπLaηe τδ K.K.E. 6τι μιd, Kυβ6ρνηoη
;oδ θ& oτηριζ6ταν ατ! Θ6ληoη τoδ λαoδ, ταρ' δλε6 τi,q d.δυνοιμiε6
τoδ xoινoβoυλευτιoμoδ, Θ& εΤxε τroλδ μεγαλιiτερo xliρo6 γιd νd, τoδ
x)'aLaη τδ δρ6μo. "Eπρεπε λoιπδν ν& τi1ν d.δυνατioη dπδ τi1ν τριiτη
τjμθρα τfr6 γεννf oειil6 τηq, xαi. \των &νr7γιη τδ K6μμα ν&, €τoιμαoΘ!
Ξ^μωi'ρωq.

'Exλoγθ6 μετ& &πδ δ€xα 1ρ6νια διxτατoρiα5 xαt πoλ€μιoν.
'Η Kυβ6ρνηαη Σoφo6λη δθν εΤ1ε ειjxoλo βio''Aντιθθτω6. Στδ α$νo-

ι. Toδ Tζδρτζ K6ναν. 'H μιxρd. ιαΙ, &π6ρρητη ΕιΘea\ τo'l τvls 22αe
'Ιανoυαρioυ τoδ 1946, πρδ6 τδ 'ΤπoυργεΤo τδν 'Eξ<υτεριxδν τδν Η.Π.A.,
τoδ δημooιε'iΘτ1ιe zα'τd. τδ μεγοιλυτερo ψ!ρoq τηq τδν 'Ιorjλιo τoil 7941
μδ ;}ν δπoγραφ| αXυ, δπ!ρξε i πριilτη μεγ&λη &νd.λυoη τ!6 νooτρoπiαq
ι.αL τ|,qπoλυτυxηq ;iq Σoβιετιz|6'Eνιioειoq. 'o Kdναν θξηγoδoε ^1tατiβρrsx6.
μαατε κθνc6πιoν μι&q πoλιτιx!6 δυνdμε<υq φανατιιeoq πεπειoμ6νη6 6τι δδν

iμπoρoδoε ν& δπ&ρξη 8ναq διαρxi6 oυμβιβαoμ66 (modus vivendi) μδ τ&,q
'Hν<υμ6να6 ΙΙoλιτεiα6, xαi' 6τt i1Σoβιετιx! "Eνιυoι5, dδιdφoρoq εi6 ci1ν λoγιx}ν
:oδ ατo1ααμoδ, fiτo iδιαιτ6ρωq dαioθητo6 εiq τi1ν λoγιιiν τiq iσ-χ0oeυ.
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).o δμωq, πLτν7ε.'AντιμετιΔτισΞ ψε?Lιiν6α τρoβλf ματα' π?|x'^(ψσ._

τonoiησΞ μεριxδ6 πρo6δoυ6, ιαi' ιατ6ρΘιιoε νi, διευριiν^η ι:τ'\ΧΔρα
τ\ν !ννotα τie δημozρατιι},qζωv1e, iνδ, 6τιυ6 τε7ιe^γρ&φ"η,\ ιατω-
oταoη !ταν &ρ'μ.ιδ,q o1εδδν 7α.cι}ηe.

Πoλλoi παg&^γoντεq c'.l'ιετL)'εoων a' ω?ιτ6, ciλλ& doφα.λδ6 i
τρoaι,:'τιι6τη6 τoδ Πρωθυπoυργoδ δπiρξε Ξνωc' &τδ τoυζ σημο.ντι_
ιoτt,goυq παρ&γoντeq. Δ:δoμ6νoυ 6τι θ& oυναντdooυμε xαi. π&.λι τδν
Σoφoυλη oτiq ιφoι1ι6τερε6 δρεq Ξoij &νaα.,oτ.)τo)Ξμoυ, 7ρt1aυψo εΤ,-

νωι ν&' aκ'.α.τ?ο(φηθη aδδ μδ λiγα λ6για δ ττρσ.Lδζ τo'),ιτu6q.
λΙδ τ!ν π'υτα ιa.i. τδ '1'αψΔ^i).rl π&ντoτε o;& aεL}eη, &ρεoτ-6p"ε-

νo4 ατδ 1ιoδμoρ ιωi. τd' }'o^γoταL^ρlια, ψLτρυoq ρi.ωρ, εΤ7ε &ρετLq &-
πλδs &λλd pαcιxLq'. fiταν tρeμo6 oδ riQιoτo βαθμ6, fi:αν γενναio6'
eΤ7-ειoινδ νoδ τετρd.γωνo, xωρiq ν&, α:ερiται lτoνηρLαg. Δδν 7αν6ταν
πoτL cτiq )'επτoμ6ρaιε6, πoδ Ξνoxλoδoαν &λλιοατε τ'iν παρoιμιιbδη
δxν^ηρLω τoυ, &λλ& Ι1ξερε π&ντoτε ν& διαxρiντ1 ψLoα oτ'ii c'5γ7ι.loη
τ)ν o'ioiα τδν μεγd.λων θεμ&των. Φλoγερδ6 τα.τ?Lι)τηζ1 &ντιβααι-
)'υι6q, Ξ}'αφρδq oτ!ν &ριoτερd, τoδ K6ντρoυ, δπ!ρLε 8να6 dπδ τo')q
τιoτoJq τoδ 'EλευΘερioυ Bενιζ6λoυ' "Hταν τι5ρα' oδ i1λιιLα 85 θτδν,
6 τατρι&ρ1ηq τδν <ιβενιζελιχδ'll)l δ 'Αρ1ηγδ6 τδν Φιλgλευθθρων.

"Αρ1ιoε μδ τ! βελτiωoη τδν oiιoνoμιxδν. ΕΙγa δq χυριoυζ
oizoνoμιxoδq δτoυρ.1oJ6 τδν Tooυδερ6, πoδ τcbρα dxλινε τρδ6 τct

δεξιci, xαi τδν Kαρτ&λη, πoδ τιi-lρα jxλινε τcρδ6 τ&, d.ριoτερci. Χdρι6
oδ μιd, xαλ6τερη διανoμ! τδν εiδδν πor) ζατsλνε ! Ul{RR-Α.,7'dριq
αδ δd,νεια πoil 7-oρ"i1γηoαν ! λ,Ιεγo{.λη Bρετανlα xαi oΣ 'Ηνωμ4νε6
[Ιoλιτεiε6, tr&ριq cΣ μιd, τoo6τητα 7ρυoδν λιρδν τoδ προμdθευoε

! Mεγd,λη ΒρετανLα xαi θπιολoδντo oτ! νLα. ΞπLaηψη τt|Ι^|r1 τoυζ,
(20.000 δρα1μ16, ζνωντι 180.000 πρoηγoυμ1νω6), ! Kυβ6ρνηoη
Σoφoυλη xατ6ρθωαε ν&, πoδηγετJ"; σηx&πωeτδν πληθωριoμδ xωi ν&

πρoxαλ4αη π&)ι xdπoιo αioθημα Ξμπιoτooι}νη6,
"Ετειτα' μδ τi1 αυνεργα,siα τi1e Παγxooμioυ Συνoμoαπoνδiα6

τδν Συνδιxd'των' jβαλε τeiξη aτ}1 συνδιχαλιστιxi1xLνηoη. Πρoεxd.-
λεoε βθβαια τi7ν δξεΤι d,ντiδραoη τi1q"Aιραq Δ,εξι&.q'γιατi δ πριΔην
Γονιιδ6 Γραμματεδ6 τ!6 Γ.Σ.E.E., μ6λoq τoδ K.K.E., t'πανεξε}.θ-

γη στt θθαη τoυ. Δεδoμθνων 6λων δoων εΙ1αν πρoηγηθ! -xαi
6oων πρoετoιμ&ζoνταν- &νελriμβανε Ξτoι μεγd.λεq εδθ6νε6, &λλd δ
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πL6σoυν τδν 'Αντιβαoι'}'ξα ιαi τδν Πρωθυπoυργδ ν&' διεξαγd'γoυν

πρδτα τiq θxλoγθ6. Mδ &ι6μη περιoo6τερo :τνεδμα 3λθ1θη oτ}

Boυλi,; τδν Koινoτ{των 6τι α! μ! παρθμβααη fiταν 8να6 μεταφυ-
oιxδ6 6ρoq πoδ δδν δια1ωριζ6ταν &πδ τi1ν τωρLψpαaην'

'Aλλd &ν τδ ζdτημα α,i;δ ρυθμloθηxε εUxoλα, &λλα δδν !ταν
δυνατδ ν& ρυθμιoθoδν ιαi. π9ozι&λεoαν ζιυηρ}q &ντιδρdαειs' oi 3x_

νoq Δ=ξυ&q, (ητoδααν τ}ν &ναβoλ} τδν Ξxλoγδν' λΙεριxoi &πsιλoδ-

oαν (.,τι θ& dπ6o1oυν. 'Αρxδq λΙαρτioυ, δ6xα δπoυργoΙ τoδ Σoφo'5-

λη εi1αν πωραιτηθ!, xαi δ 'Αντιπρ6εδρoq τiq Kυβερνioεωq Σoφo-

xλ!6 Bενι(θλoq &πεcy"Lζετo &πδ τoδ6 Φιλελευθθρoυ6 γι& νοΙ σχηψω'

Bo0λγαρη, &πδ τis ττ1q, Ξπι-

αη τδν τριδν λΙεγ&λ χωτ&τi1ν

τoJ6 oυμμ&xoυζ iων l1oουν δη-

ψoιρατ,.ιi. πoλιτε,jματα , εI^yε πρoanαλθoει τi6 &ντLaτoυ1εq Kυβερ-

νfioειq, xαθδq xαi τ} Γαλλιxi1 Kυβ6ρνηoη, ν& dτooτεiλoυν τoιρo(τη-

ρητ&q πoδ νd, παραxoλoυθηooυν τi1 διεξαγωγi1 τδν ixλoγδν'
'Η Σoβιετιx! Kυβθρνηoη ε|y-ε &παντ!oει &ρνητιxδ6' Πρoφα-

νδq δδν iiθeλe ν&. rLσaoπoL+)σηιιi ξι--Lν'η τ!ν fiττοι τ!6 'Αριoτερ&6,

xαΙ τρoπ&ντιυν ν& δ δυo&ρεoτo τρoηγo0μενo γι& &λλε6

7-δρε6 τoδ διxoδ τη6 oδ, τor) τi1ν Ξνδιθφεραν iδιαιτ4ρω6'

oi, &λλε6 6μι,16 υq ε1aαν δε1θ!, zαi τδν Δεx6μβριo

τoδ t945 oi &ντιπρ6αιoπoi τoυ6 8φθαναν oτi';ν 'ΑΘdνα κατd €ια'
τoντd,δε6 γι}, ν& αxημωτiooυν τ!ν 'Eτιτρoπ| γι& τ}ν πωρατΙ'1ρη-

αη τδν δλληνιxδν θxλoγδν, τ!ν 3πιτρoπ_i"1 τi1 διεθνδq γνωoτ{ &πδ

τd" &ρaιιd'τoδ δν6μωτ6q τηe d1γλιx& δq AMFOGE' Tδν 'Ιανoυd'ριo
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εΤ'xαν φΘ&c=ι 6λoι' τερΙ τoυq 1.200, xα). oi τρεΖ6 Kυβερνj'7oει6 τρo-
gιδoπoιoUoαν (,τυ ,','L παρατηρηταl Επρaτι νd. &να7ωρ'\ooυν τδ dργ6-

τερo ατ& μθoα' 'Απριλioυ.
NΙεριxoi πoλιτιxol io1υρiζoνταν 6τι !ταν πρoτιμ6τερo ν& γi-

νoυν ιαλ& τρoετoιμασμ6νε6 8xλoγδ6 oδ d,τμ6oφαιρα i1ρε1ιLαq, ταρ&

νd, δτd,ρ1oυν ξLνoυ ταρατηρηταi. 'Αλλ& \ τoνηρLα τoδ γ6ρoντα
Πρωθυπoυργoδ τδν δδηγoδoε oτi1 cιL'!η 6τυ, γι& ν* πειoθ! f Διε-
θν)6 Koι.l} Γνιbμη 6τι oi θxλoγδq eTy"αν διεξα1θ! ια)'&.,iπρετε πρo-

π&ντι,lν ν&, γiνoυν δτδ τ& 6μμωτα μεγd,λoυ dριθμoδ ξ6νων d,πεoταλ-

μ6νων.
Φoβo0μενo6 λoιπδν 6τι Θd' y",7cη τoJq πωρατη ?"ητΦζ, πρo1ιiρη-

oε, 3λπlζoντα6 6τι θ& dπoφιiγη τ!ν dπo1i7 μδ μι& πoνηρiα. "orη i
Δεξι&, ζητoδαε Ξxλoγδ6 μδ πλειo,'!,,ηφιι6,γιd ν&, αυνααπιoθi xαi ν&

oυντρ[Qη 6λα τλ ι6ψψατα τoδ K6ντρoυ xαi.τi,e 'Αριoτeρ&6. 'o Σo-

φo$ληe, 3πιxα).o,jμενo6 μ:ριxδ6 διxαιoλoγiε6, θπ6βαλε τ}ν &ναλoγι-

ι^i1, πo[ εiνooδoε 6λα τ& μιxριΙ, x6μματα. ErjνooUαε peβα!ιωq iτaυ

xαi, τδ διx6 τoυ, ποδ εT1ε iξαoθενl'7oει πoλU λ6γφ τ!q &πoιsaLcτeωc,

τoδ Bsνιζ6λoυ xα). i,6γφ τδν xατηγoριδν 6τι τ) Kυβ6ρνηα! τoυ e7_

1ε ε,iνol'7oει τ')ν 'Aριoτερd.. Π&ντωs δμω6, μδ τ!ν xαθι6ριυoη τoδ

d,ναλoγιxoδ ixλoγιxoδ oυ,sτ^i1ψωτ o q, iξoυδετε ρ ιbθηιαν o i διoταγμo i,

πoλλδν xoμμdτων.
Tδ K.K.E. Εψ=uνε ψL7.ρυ τθλoυζ αταθερδ δπδρ τ!q dπo1i1e.

"Eνα oημοio εΤ'να'. ιεφαλ'αιιiδε6 δ6 τcρδq αiτδ6 τi.q Ξι}'oγLC'.

'Απδ αδτδ Ξξηρτ&τo &ργ6τερα i1 xρLaη δ6 πρδq τip &πr''κατ&oταtrη

τ!e νoμιμ6τη τoq καi δq πρδ6 τδν d,ντιπρoαωπευτιxδ 'y"αραιτ"Ι'1ρα τoi
ν6oυ Koινoβoυλ|oυ: πoιδ fiταν τδ dληΘινδ πooooτδ τ'i,q &"πo7'i,c,;

'Η "Αxρα 'Αριoτερ& iιπeoτ'\1ιξε, θντδ6 xαi. tιτiιq τ}te 'Eλλ&-

δo6, xαi oυ1νd, τi1ν ΞπLoτευaαν, ('τt πεgLπoν τδ 50]ζ τδν ιpηφoφ6-

ρων &πL,saε. Αδτ6, δμω6, ε7ναι &πoλ'jτιlq &ναιριpLq'
Πρiν μνημoνευθoδν τ& αυμπερd,oψατα τ71c' ANΙFOGE, πρLτει

νd, ixτεθoδν μaριx&, γεγoν6τα xαΙ νcΙ μνημoνευθoδν μgριχoι &ριθμo|.

oi θx.λoγιxoi ιατ&),oγoι εΙtrων oυμπληρωθη μδ τ')';ν Ξγγρα-φ|

τδν ν6ων iιλoγ4ων. Ei1αν 6μω,; μ6νo μεριxδq &ναθεωρηΘ!. oi
περιoα6τερoι &πδ 6ooυ6 εΙγων πeΘ&νeι μεταξδ 1936 xαi. L945 ταρL-

μειναν 3γγεγραμμ6νoι. 'Τπδ τιΙ6 oυνθ{xα6 πo') βριox6ταν f 'Eλ-
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λ'd'qτ('τe, α,iτδ fiταν &ναπ6φευιτo xα). δδν oυντελoδαε βεβαiω6 ατi1ν
:iλιxρι'li Ειφvαoη τ}1q λ'αιJι},q θ:λf αεω;.

'Υπ|iρ7αν Jτoι 1.850.000 ΞγγsγραμμLνo,. ,!ηφoφ6ρoι (τ6τe oi
γυναTιεq δ}ν Q-l1φιζαν ).ι61ιη), &τδ τo,j-c δτoioυg πρLπet ν& &φαιρε-
Θoδν &λλoι 100.000 στρ.{τtωτιχo'γ ι,ιi' 7ωρoφ0}'αιεq (Ξπi αυν6λoυ

'Ι7 &πo'fi1 oυνeτδq :oi 50o,/o εΤναι Ξ'-oφΘdι},ψωq &να.xρυB.i"1q.
'Eξdλλoυ, ιαi. dν &ν1ψη ! θνηoιμ6τηe τδν iτδν t936-1945 fiτυ.ν i7

c;υν\ΘηC' (zα). &.λiμoνo, δδν !ταν), πoλδ &τλoi δπoλoγιαμoi dπo-
δειxν,joυν 6τt fi &τoy.-\, πo)ιLτ|''λ:h zωΙ φυoιoλoγ,'ιil (&oΘeνεTC', &τ6ν-
'ε 'cν..&'), εiναι d,δ'Jνα:o νλ δπερ1βη .'δ 25o/o.

'ΙΙ Αλ'ΙFoG[l, μετ&. &,πδ μι& πoλδ λεττoμερ! jρeυνα τδν Ξxλo_
^itι-Glν τ-α.τα}'6γιυν, δ-ξλιυoe 6τυ τδ 78!,'i τδν θγγογραμμ1νων !ταν
θ.oφα}'Gιq iγx'.lρo, τδ |3"7'o ilι'lρo (νe'xρoi ), τδ 99,r, &μφiβoλo. .Τπε_

)'i'γυζε 6:ι \ &τcl7i1 γιi λ6γoυq πoλιτιxoδ6 ιι11ιαl.ν6ταν αμεταξδ 10
ν-αi" 20\ιατ&' ψLγυoτo 6ριo, μδ πι0αν6τερo πo,rso,sτδ !'5o/n'

Πρ6πaι, jξci,λλoυ, ν& λε7-θ! (.,,τυ €να μιxρδ μ6ρo6 τ\q &πoa\qδ-
φε δq oνδ5 τδν ixλo 'Αρ,-
σa σΞ θμδ 7ιυριz_δν, μετα-
Zυ ψh 1:ι6 τoυq d.λλ&' oνtι6..
μ:ριxδq δμciδε6 &νταρτδν εi1εν fiδη xd.μοι τi.1ν Ξ'ψφd'.νιo.\ τo1)ζ xα'i.

Πρθτει cix6μη νi αημειωθi 6τι oi. &πL7-oντε6 d,ν!xων oτiν
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"λιρα'Αριατερ& χατ&, πλεtoν6τητα, aλ).d. 6'7t ιττδ ci.lνo}'o τo'.lζ'
Πρ&γψατυ, μ:ριx&, ψιιρd- u-o1ιψατa ιαi δριoμθνoι &νe"'-ιv;"r,τc,'' 8!''
Ξ).αpαν μ1ρoq oτi6 Ξ.l)'oγLC,' ΣυγιειρυψLνωq, δ Καρ .&7.ηq, δ Σβii-
).oq, δ Tαιριμtιιo6, δ Tooυδερ66, δ τα)'αυδq oυνεργ&ττ1q τοδ 'Ε}.sυ-

Θ:ρioυ Bενιζθλoυ Γeιbργιo q Καφαντ&'v'r1q, ιαi' 4λ'λoι.

Γι'α')τ6, μτoρεiνi ),ε7-Θ:r,6τυ, δq πρδ6 6,τυ &φoρo\r;ε τ_iν πoλι_

:υι}1 &τo7$,, xαi, εiδιx6τερα τ'\ν &.πoy"i1 τoδ K'K.E., α.?.lτ'b1 τ):rioι'αζe

τεριoo6τερo πpδq τδ t0ζ παρ& τρδ6 τδ 20-ozi πoδ i A}ΙΙrOGE iγθ_
gερε δ6 ψL^γιoτo.

'Ω6 πρδq τδν oεβα.oμδ τδν δφeιλ6μενο πρδq τδ Lι}.oγιι-δ &'πo-

τθλεo'μα, εiνωι πρoτιμ6τερo ν&, &ναφeρ9'ri ιανei.q oτd. csνψτερ6'oψa"τυ"

;|6 AλΙFOGE. Θd. fiταν πραγψατι iντελδ6 &ν6ητo νd" ιsιeφli,ιυ-_
νεi6 6τι iνυ.q τ6ao μεγd,λo6 dριθμδ6 τα.1ατηρη;Glν, πρoeρ7oψLνων
ciτδ τρεi6 διαφορετιxδq 1-δvεq 6πoι.l εΤ'1-. δυεξα'[)-η Ξιoτgα-τεi'α ν-ατ&-

:oδ δλληνιxoU αμοναρ1oφααιομoδll, θ&. oυμφωνoδoαν ν& τδν δτη_

ο:τ{αoυν &πoιρ{π1qy1 αq τ'i1ν &}eh,Θ:.α.

'H ΑNΙF'OGΕ !ιαψε μιd, αυατηματιι'i1 ιαi. λεπτo1,ιερειαx'h iρ_

^iα'cLα, πρ6, ια.τd. ιαi. μετ&. τi,6 tι}.oγLq' K&θε μiα Lιλ.oγιι'i1 τeQLrι'/'i1

iτιθεωρ!θηxε &πδ ξξt περ[τoυ δμdδε6 παρατηρητδν, oi δτoioι
τρo6βηoαν oδ τoλλδq δειγματoλη'QLεq Lι\'oγικδν xα,ταλ6γων, '4λ.T-

ξαν τi1ν Ξγιυρ6τητ& τo1)q y.ηi τ!ν 31η λΙαρτioυ πα.?"t)tLo)'o|5θησσ.ν

Ξτi τ6πoυ, δντδq xα)- ixτδq τδν ixλoγιιδν τμημd,των, τi1 διεξαγω.1'}1

;δν 3xλoγδν'
'Ιδoδ τδ τελιxδ oυμτ6ρααμoι τfr6 λεπτoμeρoδq ixθθoειυ6 τoδ

\\ΙFOGE δπ6βαλε oτi,q τρεΤ6 Kυβερν!αειq:
αKωτ& oυ'16πgιαν, f 'Aπooτoλ'ξ αυμπερα|νει δτι, ταρ& τ'i1νπα"-

:oδαα dντααη τδν πoλιτιxδν αioθημ*των oτ_i'1ν 'Eλλci,δα, oi oυνθ!_

ιιqfiταν τξ,τo'.eζ, δoτε Ξγγυδντo τ}ν xωλ_} διεξαγωγ| τδν -κ}.oγδν.
''oτι oi, ΞιλoγυιΣq διαδιr-αolε6' ατδ o0νoλ6 τoυc,, i1ταν 3λευθερε6 xαi
δ'υιαιεq, 6τι τδ γενιxδ &πoτθλιαμα d'ντιπρooιiπευο μι& &ληθιν} xαi
,^μuρη &π6φαιsη τoδ 'Eλληνιxoδ Λαoδll.

Δηλαδ! xαi. μι& oτoι1ειιbδηq μ6νoν &ντιxεuψενυι6τ'ηq Ξπυp&λ'
7.:ι ν& d.ναγνωριoθi -πρ6xειται περi, xεφαλαιιiδoυ5 αημεioυ γυd' τiγι
z'1Laη τδν 6oων Ξπηxoλo'5θηoαν- 6τι oτi,5 31 NΙοιρτioυ L946 Lξε-
δηλιΔΘη ατ!ν'Eλλ&δα ! λαιx} iντoλ! iλευθερα ια.i'i.x,xνoτoι'ητtι&.

η
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T& d.πoτaλθoματα τδν Ξxλoγδν, 6πωq ιαΘLνα6 τδ πρo6βλεπε,
δπ!ρξων εiνoΙzd, γιi τ} ΔΞ'ξυ&.'Hταν τιi d,x6λoυθα:

Κ6μματα Ψfiφoι % ''Εδρeq'

'Eνιαio'EΘνιxδ M€τιυπo 611.ΟΟ0 55,2 204
(Συναoπιαμδ6 τi6 -\eξι&6)

'EΘνιxi1 Πoλιτιxd "Eνιooη 214'000 19,3 70
(Συνααπιoμδ6 Kθντρoυ-

Kεντρoδεξι&6)

K6μμα ΦιλeλευΘ€ριυν
( Κ6ντρ oυ-Ι(εντ ρ oαρ ιoτε ρ&q)

'EΘνιxδ Κ6μμα'Eλλιiδo5
(Δεξι&)

Διιiφoρα K6μματα xαl
&νεξιiρτητoι

159.50Ο t4,4 L2

66.000 6 L7

58.000 5,1 1,1

344

oi ιυβeρν{oει6 πoδ πρo!λθων &πδ τδ ν6o Koινoβo0λιo, xατα-
νεμημθνo δq οi,νωτθρω, &ντιμετcΔπιoαν μ6xρι τoδ τθλoυ6 τoδ t949
τδν d,νταρτoπ6λεμo. EΤναι αυνεπδq 1ρ{oιμo ν&, λε1θoδν λiγε6 λ1ξει6
περi τδν xoμμ&των πoδ &ντιπρooωπεrjo.lταν ατδ Koινoβo'jλιo αδτ6.

'AργLζoνταq d,πδ τδ τ6λo6 τoδ πLνωιoq, μπoρεi ιανεi.q νιi dγνo{-
αη τ}ν τελενταLα ιατηγoρLα' EΤναι μιxρf, περιελdμβανε χυριωζ
clτotyεiα τi,q "-\xραq Δεξι&e πoδ δδν i,παιξαν xωνξνα ρ6λo θxτδ6

&τδ τ! δημιoυργiα δνδ6 ιiαυναρτi1τoυ θoρυβoυ'
Tδ'Eθνιxδ K6μμα' δπδ τδν ΖLρβα, τδν'γ^vωoτδ'Αρ1ηγδ τi6

'Αντιατd.oεωq, i1ταν τoπυι6 xατ' oio|αν, oi βoυλευταi τoυ πρoi1ρ-

1oντo &πδ τ!ν "Ηπειρo.
EΖναι 'i,νωατoΙ Ξτioηq oΣ, Φιλελs$θερoι xαl, δ'Aρxηγ66 τoυ6, δ

Σoφo0ληe, δ δπoio6, τδν Md,ρτιo τoδ t946, ε11ε ην τιμd, μδ δ6αxo-
λε6 oυνθ!xεq, ν& διεξαγctγη xωλδ6 θxλoγδe xαi νd τi"q adLση.

'H 'Eθνιx! Πoλιτιx! "Eνωo-η περιελctμβωνε τρLα x6ψψατα
δπδ τδν Σoφoxλ! Bενιζ4λo (36 βoυλευταi), τδν ΓειΔργιo Παπαν-
δρ1oυ (28 βoυλευταi) xαi τδν Παναγιιilτη Kανελλ6πoυλo (6 βoυ-
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λeυταi,). T!ν δπoμ6νη τδν θxλoγδν i E.Π.E. διελriθη ιαiιατ' αil-
τδν τδν τρ6πo τ*, τρLα x6ψψατα παρε1r1lρηoαν τi1 θ6oη τi1q &ξιωψα-
τ αi6 &ντ ιπoλιτειioεωq oτoJ6 Φιλελευθθρoυ6.

oi μεγriλoι νιxηταi τδν θxλoγδν !ταν oi 'l\ωiιoL,πoδ xατ6λα_

βαν τi6 171 tδρε6 &πδ τΙ6 204 τoil αυνααπιαμoδ των.
o[, Λαιxoi τελoδoαν δπδ τ|ν }γεoi.α μι&.6 θπιτρoτr!6, ciλλrΙ μετ&

τΙ6 θxλoγδ6 ξνα &πδ τ& μ1λη τηG, δ Kωνoταντiνoq Toαλδd,ρηq, dπαι-

ξε τδν πρδτo ρ6λo xαi περi τd, μθoω'Απριλioυ iξeλεγη'Αρxηγδs
τoδ K6μματo6.

'Ανει],,ιδ6 δνδ6 δμων6μoυ πριΔην Πρωθυπoυργoδ, &νθρωπoq xα-
λ66, Eντιμo6 xαi, ciπλ66, xαxδq ρ'i1τωρ, εIaε ι&ψει μι& μιxρ! πoλι-
τιτιi1 xωρυLρα, xαi δδν φαιν6ταν τρooριαμ6νo6 ν& γiνη 'Αρ1ηγδ6 δνδ6

μεγ&λoυ K6μματo6. 'Αλι& &πδ 6λoυ6 τoδ6 x&πωq γνωατoδ6 πoλι-
τιχoυζ !ταν δ μ6νoq πoδ δδν ε71ε ciπαρνηθfr τi.q&ρaLq τoυ, δ μ6νoq
πoδ δδν εΖ1ε διατυπιilαει tπιφυλciξει6 δ6 πρδ6 τi;ν παραδofi τfr6

Συνταγματιxi6 Bαoιλεiαq, i .i, 3πιατρoφi1 τoδ Γεωργioυ B'' 'H
τoπoθ4τηη ωδτ! !ταν, τδ 1946, τδ xαλr1τερo oυoτωτιxδ πoυ μπo-
ρoδαε ν& θμφανiη ιανεi.q oτδ Λωδ xαi, ατoδ6 πoλιτευoμ6νoυ6 γιd,
νd, xαταλd,βη !γετιx{ θ6oη.

"0λε6 ot πρooπ&Θειεq τδν δημoxρατιxδν, πoδ d,π6βλεπαν ατ!
διεξωγωγ| τδν ixλoγδν πρδ τoδ δημo,|ηφiαμωτoq, elaων &πoδιboει
ciρνητιxd, γι' ωδτoδ6 &πoτε\,Loψατα..

Γι& τ| μctζω, iδiω6 oτ!ν r5παιθρo, δ xoμμoυνιoμδ6 δδν fiταν
μι&, iδεoλoγiα i) μιd, πoλιτιxi1 x[νηoη. 'Ητων τδ d1,xλημω, ! βiα, τδ
αiμω. Eiρωνeiω τ!6'Ιoτoρtαq,6"Aρηe Bελoυ1ιcilτη6, tνα6 dπδ τoδ6
πιδ &γνoδq xαi. φωνατυιoδ6 iδεoλ6γoυq τoδ χoμμoυνιστιχoδ xιν{-
ψΦτoqε71ε oυντελθαει περιoo6τερo dπδ xd,θg &λλoν γι&νd, δημιoυρ-

γηθ! αδτ| f πεπoiθηαη. "Ετoι' dφoδ δ BαoιλεJ6 fiταν τδ αιiμβoλo
τδν d,ντιxoμμoυνιατιxδν τ&oεων ιωΣ τi1q dπoιαταoτd.oeωq τΙ1q τ&.-

ξ..q, i πλειo,}ηφiα τδν Ξxλoγ6ων ι{.l{φιoε oτi6 βoυλευτιxδ6 θxλo-

γδ6 πρωτiατω4 δπδρ τδν δπoι{.,ηφiων πoδ (ητoδααν τ!ν 3πιoτρoφ!
τoδ Bαoιλ6ω6.

Αιiτ} riπ!ρξε ! περiπτωci.η γι&, τoJ6 Λα'ixo66, γιd, τoδ6 αυμμd.-

χoυζ των, γιcΙ τδ K6μμα τot ΖLρpα, ιαi γιd' τδ i|μιoυ τδν βoυλευ-
τδν τ!e 'EΘνιx!6 Πoλιτιx!6 'Eνcboεω6. ''Αν τδ δημoι}j1φιoμα γιd



278 (ΦΩTΙA KΑΙ TΣEKOTPΙ ]υ

τ!ν Ξτιατρoφi τoδ Γεωργ[oυ τοU Β' aiy-ε πρoηγηθ!, τ& d,πoτελ6-

αματα τδν 3x)'oγδν θi, !ταν διαφoρετιxd,. oi ,.|ηφoφ6ρoι) ιχΦνo-

πoιημ6νoι ιιl' i)aυχ6τερoι δ6 πρδ6 3xεiνo πoδ θεωρoδoαν pαotx6,

Θi αioθd.νoντα'ι τ6τε περιoα6τερo 3λεriθερoι ν& θπιλ1ξoυν ι6ψψατα
zαi δπo''],lηφioυq.

'Αλλ& ol π:ριαo6τερoι ,.|ηφoφ6ρoι σy'ξπτoνταν xα.τ' &λλoν τρ6-
τo. oi oυνΘixεc, 1ραν τLτoυεq -δ Bιolνoxυ xαi, δ Σoφιαν6πoυλo6 εΤ_

/'α'ν τρrι5φξ1ωζ ι&-ψΞL 6,τι μτoρoδoαν γιιi νd τi6 tπιβαρυνoυν- i6o-

τ: '| 8τιλoγ! εi1ε πoλδ ciπλoπoιηθi. 'Επρ6ιeιτ,'l γιd iτιλoγi1 με-
ταξδ xoμμoυνιομoδ ιαi. &.ντιιoψψoυνιoμoδ, μεταξδ Σoβιετιxfr6 'E_
νcΔoεω6 xαΙ Δυτιxδν Συμμ&1ων, 1ιετωξδ ταξεωq ιαi' &ταξLαq, ψετα-

ξδ ν6μoυ xαi τρ6μoυ' Γι& τ'i μεγdλη ψαζα,6 Γειilργιo6 δ B' !ταν
τρoφανδ6 τδ oιiμβoλo τoδ Kαλoδ'

Δ,mαLωq i1 67-υ, tτo,' !ταν. Kαi \ταν iτcl', oδ τθτοιo oημεio,
ιλoτε b:lri,ρξαν xαi δπο'],,l',;φLoL σαφδq 7ρωψατto;ιbιoι δooiλoγoι, oυν-

ερ^γ&τεq τoδ θ7-θρoδ, oi δπoioι xατ6ρΘωcsαν ν& θxλεγoδν βoυλευταi,

μ6νo λ6γφ τ\c' 6'!ιψ'ηc τ?oσLω?+]σecΔ6 των ατδ oτρατ6πεδo τδν φα-
νατιxδν βαoιλoφρ6νων.

Kυρiωq μδ α'jτδν τδν τρ6πo ! Δεξιd μπ6ρεoε ν& 3πιτ01η μι&
τ6αo μεγd,λη πλειoι}ηφ|α. Mδ αιjτδν τδν τρ6πo δ Tααλδdρη6, τoδ

δπo [oυ δ φ ιλo β αoιλιoμδq o'jδ6πoτε δια,pε$ oθηx ε, ΞF.ε},Lγη'Αρxηγδe

τδν ΛαΙxδν ιαi" tγινε Πρ6εδρo6 τ!6 Kυβερν{oεωq πo,) γι& πριiτη

φoρi,, μετ&, 8Lια 1'ρ6ν',ω, oτηριζ6ταν oτi7 θθληoη τoδ Λειoδ'1
:E&ν δ Toαλδ4ρηe δδν εi1ο 6λα τd, πρoα6ντα τoδ fγ6τoυ, θ&

φανv1 &.9γ6τερω 6τι εi7-ε βωθδ τδ ωΖoθημω τv1e τιψΙ1c' xαi τt1q αbτα.'

παρν11oεω6 -dρετi1 &παραLτητη γι& τδν μεγ&λo δημ6αιo &νδρα.

1. Πρδ τi5 8zλoγi; τoδ Toαλδαρη δq'Aρ1ηγoδ τδν ΛαΙxδν, σχημα-
':LaΘ'ηι-ε μι& &λλη Kυβ6ρνηoη, δτδ τδν Πρ6εδρo τoδ Συμβoυλi,o''l'ΕπυιPατeLαq
Πoυλiτoα, τoδ zρατηae 3να περlπoυ δεxαπενθiμερo.
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Στ!ν τραγματtι6τ-r1τα., &λλε6 fμeρoμηνiε6 εΙναι o.ηiιανtιx6-
:eρεq, γυιτi ιiφορoδν τ-i1ν olrτLα. τoδ θ6uατo6.

oιl1,ιoo}'&Poι 6πεrsyLΘτ1oων βο{θεια π&oηe φiLcεωq ιιi. ζ!τ"ηoαν ν&.

oυντoνioουν δλε6 τΙ6 iνθργειε6.

Πoλδ μυoτιxd., τδ πρδτo Ξξ&ψ^rρlo
:'i,ρτιoε πi'ναιεq 6λων τδν d.τoθeμd.τιυν 

1

io1oλ!θηxε μδ τ! oυντf1ρ ηrst1 τoυq, xαL, 
1
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μετ6φερε oδ ξενo dδαφoq 6αα &πδ τ&" &πoΘLψωτα α'jτ& βρiαιoνταν
xoντ& oτd' oιiνoρα.

δευoη τoδ <ιΔημoxρατιxoδ Στρατoδυ.
Tδν N[d.ρτιo τoδ 1946, ΞπeaιLφΘ'η γι& πριi'lτη φoρ& τδ oτρα-

τ6πεδo τoδ 1\Ιπoδλxε6 δ Ιδιo6 6 Ζαγαμαδηq, LξεφΔνηaε μαxρδ λ6-

γo xαi, αυνoμiληoε μδ τoδ6 δπo'.pηφioυ6 oτρατιδτε6 τoυ, πoδ fiταν

δλoι &ντd.ρτεC' τot L943-ι-944.
'H !μερoμην'υα τ'ηq πρα^γψατιι-r1q &ρ1!q τδν Lπι7.eυρt1oεων εi-

ναι ! 30i1 λΙαρτioυ 1946, δηλαδi i iμ6ρ" τ\c, ιατα}$ψεω6 τoδ

Λιτotrιbρoυ.
Γλ/sται oυ1ν& λ6γoq περi δρ&oεωζ χoμμoυνιστιxδν θν6πλων

δμdδιυν xαi πρδ τis iμερoμηνLαq ωδτ7,q. Αιjτδ ο7ναι &ναιρι$Lq'

Δρdη iν6τλων δμ&δων δτiρ1ε ιαi. πα-λαι6τeρα' &λλd' τLπoτε

δδν τsiθsι 6τι oi δμd,δε6 α'iτδ6 θπeδiωxαν πoλιτιxoδ6 oxoπo'56: Ξπε_

δiωxαν ν& d.πoxτ!αoυν τ& δπ&ρxoντα τoδ &λλoυ. 'Εxei'νη τi1ν iπo_

aΙ1, 6ταν ! δiωξη τδ'l παρανoμo0ντων !ταν δ'5oxoλη ιωi 6λα ξλ=ι-

παν, i1 ληoτε[α &,νθoδos. Διηυx6λυνε 6μrs i ψεταψφLecs^i1 τηζ μδ

μι& δiθaν &φooiωαη πρδ6 τ! μι& i) τ}ν &λλη παρciταZ'η τδν &-

xρων. 'Aρxετoi λ{ατοιρ1oι α'jτoδ τoδ εΙδoυ6 θοi μπoρoδoαν ν& μνη-

μoνευθoδν.
'Aντιθ6τωq, ! Ξπiθεο-η xατ& τoδ Λιτo1ι6ρoυ, oτi6 30 λΙαρτioυ,

Ξγινe μδ τLτoιeq oυνθ!xs5, δoτε ν&, βρioxoυμε o' α'iτ'| τ')1ν πρc5τη

τ ρ α:γ ψατ uκ'i1 3xδi'7λωαη τo δ &ντ α ρ τo πoλ6 μo υ.

Δδν δπηpξe &λλωoτs i μ6rη, μδ τi1 διαφoρ&,6τι γι& μεριxoδ6

uζνε6 δδν iπανελ'iφθη xατ& τδν iδιo τρ6πo.

Στiq xεντριxδq xαΙ β6ρειεq τεριoat'q τ|q Χcλραq, τiν &νoιξη'

z-ιl i,δiω6 τδ ιαΙ'oιυ.Lρt, !γυναν πoλλ& iπ-ιo6δια iπi, xεντριxδν δη_

μooiων δδδν. NΙιxρδ6 δμ&δεq nx1},aι.ψ&γων 3λααιτδν, μεταξδ τδν

δπ o'ιι,lν clπ xν i,ωq p ρLaιoν τ ων νε oφε ρ μ6ν o ι, μ&λλoν π,- ω^1d" δπλιαμ6 -

')Ξζ1 σταψατoδoαν λaωφoρ ιTα, !ιαψναν πρoποζγi'νδ'ι χc'ι &πειλoδ_

cιν. "Επαcρrιαν τρ6φιμα, &ν δτ!ρ1αν, &λλ& xατ& τ& &λλα δδν iλ{-
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στευαν. Καιoψaτωyeιρiζoνταν ι&τoτε ταξιδιδτεq, &λλ& δδν oι6τω-
ναν πoτξ.

T& αυνθ{ματα. ipαν π&'ιτoτε τd iδια: αBγlxαμε ατδ βoυνδ

γι& νd τρoστατευθoδμε &πδ τoδ6 μoναρ1oφα'σιLστεζ. 'Αντιδρoδμε.
Πρ4πει ν& αcSαoυμε τδ Λαδ dτδ τ|ν ιαταπLeoη πoδ δπd.ρ1ει, d,πδ

τδν φαoιαμδ πos ξαναεγι*τα,sτ&Θηxε oτi1ν 'Eλλctδα. 'Aρ1lζει δ

τρiτo6 γ$ρo6. Πρoc!ξτe ! 'Eλ&τε ψαζL ψαq, α'iτ| ττ) φoρd, εlμαoτε

β6βαιoι γι& τi1 νixηυ.
Mπoρoδαε iiδη ν& μιλ{oη ιανoi'q γι& διαodλευoη τΙ1e τ&ξεωq.

"o1ι γι& Ξναν dληθινδ d'νταρτoπ6λεμo.

Aιiτδ μπoρoδoe ιανε|"q ν& τδ xctμη μετ& τδ δημoι}dφιαμα (1η

Σοπτεμβρioυ L946)' πoδ xατ1λη6ε oτiν θπιατρoφ! τoδ Γεωργioυ
τoδ B'' 'Ητoιν, τιΘαν6τατα, \ &π&ντηcη τoδ K.K.E. oτi1ν dxφρα-

ση τtlζλαtιt1q θελ{1oεωq, γιατi ! τερLττο:,oη τoδ Λιτo1cΔρoυ ;πο(νε-

λ{φθη τ6τε ψL ι&πωq πυxν6τερo ρυθμ6.
'ΙΙ τωxτιι"b1 !ταν παντoδ { iδια: oιiγxρoνη iπlθεoη, ιατ&. ψι-

xρδ6 δμciδε6, &πδ διciφoρεq χ6{τευθJνσεtζ. Συντoνιoμ3νη πρooτ&Θεα
θναντioν τoδ Στωθμoδ Χωρoφυλαι!6 xαi Ξξoλ6θρευoη τδν &νδρδν

τoυ. Σφαfr i xαi &xρωτηριαoμδ6 τoδ tπιxεφαλ!6, &ν oυνελαμβd-
νετo. 'Exτ6λεη μεριxδν πoλιτδν, γνωατδν δ6 παραγ6ντων τ!6
Δεξι&q' TαaεTα &τoψ&ιρυνoη μδ αυναπoz6μιoη τρoφiμων.

Στiq 14 Σεπτεμβρioυ Ξγωlε θπiθεαη ιατi. τoδ 1ωριoδ 'Αλι&x-

μων, ατd, β6ρεια διcιμερioματα τ!q XιΔραq.
ΣτΙ6 19 xατ& τi1q Πυρo6γιαννηq, πoλδ zoντ& oτ& &λβανιιi

o6νoρα, 6πoυ δ διoιxητ!6 τoδ Σταθμoδ Χωρoφυλαx!e, δ δπoμoi-

ρoζρχoζ Ko$ρxoυλα6 
-θπoνoμαζ6μενo6 

κτδ Λιoντd,ριυ- &oφ&γη t-
πεuτα dπδ τρoμερ| &μυνα.

Στi6 20,3πiθεη xατd' τoδ 1ωριoU Σoriρμενα,xoντλ ατ&γιoυ-

γxooλαβιxd, α$νoρα.
Σoβαρ6τερη fiτων f θπlθεoη -24Σεπτεψβρioυ- xωτ&.τi1q Lε-

6ι&τη6ιωμoπ6λεω6πoJ βρioxεταυ ψαιρ'.d. &πδ τιi αι1νoρα, oτ&δι-
oιιητ υι& 6ρ ιω Mαxεδoν iα6- Θεooαλiα6'

Αriτi; τi; φoροi θπρ6xειτo περi πραγψατιxi1e oτρατιωτιxi1q Lπι-

1ειρf oεωq, τ}ν δπo[α διηιiθυνε δ xαπετd,ν'Τι}ηλd.ντη6 (ι{.lευδιiνυμo),

xoιi ατiν δπoiα Ξλαβε μ6ρo6 -ioω6 λ6τφ μt δπciρξεωe θπi τ6πoυ
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θπαρxδν δυνd.μεων- ! ληατoαυμμoρiα τοδ Ζαρα")''ηιαi., ιιτ& dντα-
πoιριτd.q d.θηναixδν Ξφημερiδιυν, μιi αυuμoρiα'Aλβανδν.

T!ν τρoηγoυ ψ€ν"r1 ν''ιιτα, ιατε}"'r1φΘ"ηιsαν δττd. μιxρ&. 1ιυριd, γυ-
ρω &πδ τ'i1 Δ,εoι&τη, xαL, &φoi Ξξεμηδενloθη cων oi. }'L^γo'. ΞιεΤ '1-ω_

ρoφJλαχεζ, ιατεoτρ&φηcsαν τ&, oυρματα τδν τη),eγρ&φaιν xαl τδν
τηλεφιiνcυν. "Eτoι &τoμoνcυμ6νη, ! xωμ6πoλη fιπLr;:η iτiθεoη τ}ν
α,iγ}1 ciπδ διd.φoρε6 ιατευθ'5νoειq. T'|ν δτερ αo πLζoν τ αν oi. 7.cυρoφil -

)'αιtq τ^r1q ιαi. Ξνα.q &oθεν')q }'o7oq τoi Σ:ρατοU'1
'H oυ^μρoυoη δι!ρxεoε Ξωq τi,q 9 τδ βρdδυ, o:αν'η φρoυρi τ!q

xω μoπ6λεω6, ciντ ι).α-μ βαν o ψLνη ilτ υ xιν δ'5νευε ν&' iz. μη δεν ιo0}', &.ν τ ε-
τeτLΘη, διθoπααε τδν xλoι6, v-ωi, &τ:o,jρθη oτ&. γυριυ fo'lιiιψιτα'.

'ΙΙ φρoυρ& 4-φηνε Ξπi τ6τo'l, Ξ'ιτδq &'πδ πο)J.oδ6 α&γνo,l'lψL_
νoυ6ll xαΙ τρα''l1ιατtεq, 47 νειρr''5g. \Ιετοιξυ α'iτδν δτ!ρ7_αν δ0o iξι_
ι'l ψατ ιιoL, πoU τιΙ o rJ:, ψατ & τoυq &νευ ρ6θ ηcτ αν &.ιρ cοτ'r,ρ υαa ψLν υ'.

Tψi1ψατα. Στρατoδ ΕφΘαrsαν νιυρi,6 τ}ν t'πoψLν'r1. &'l'}'δ. ψot'tq
πρ6φθαoαν ν& Ξλθoυν oδ iπαφi μδ τoδ5 t'πυτ=ΘLνταq, oi tlτoic'l,. &τε_
oι1ρoντo &φoi eT'1αν dδειd.oει τi6 &τo0'ζxεg τ?j6 LΙ)i [l R.\ zα'i iφοδ
εT1αν πd'ρεt μαζi τoυ6 6,τt τρ6φιψι δι6θeτs τδ ψεγαv.o /ω?'-6. oi'
dπιΔλειε6 τδν iπιτεθθντων τρ6πει νi !ταν oopα-ρt,q. Δδν μνημo_
νE0oνται θδδ, γιατi oi &ριθμoi, δδν εΙνα.ι p(,pαυoυ: γι.λ ).oγoυc''!υ-

7.oλoγιxo0q, oi d.ντωρτιxδ6 δμdδ:6 πρoσποιθoδσαν ν& μ-);ν d.φf,νoυν
νεxρoδ6 χοζι τραυματiε6 iτi. τoδ τεδioυ τ}'q 1ι*7-.rρ.

' H iπι1ε iρη oη αδτ! t γ ιν ε, dτ ω q t}'t7.θ-r1, o :i.g 2!ι ιυ.i. 25 Σeπ;εu_
βρioυ. 'o Ι'ειbργιo6 δ B' jπ1ατρ:φ= c:-\ν 'lii.7.rδα o:i'C'27.

Δδν frταν τδ μ6νo Θiι.β:ρδ π'.lgoτL7νηψα τoδ τoU iτεφ,iλαooο
δ αΔημoxρατιxδ6 Στρα;δ6ll γι&, ν& τδν δποδ'ε7θ!. T)1 νυι:α τi'c,
1η6 πρδ6 τ}p 2α 'ozτωβρioυ ι&τμ= ιαi.3να &λ)'o τυρoτL-1ν^ηψα, πo_
).δ μεγαλιiτερo'

Αid τi φoρd. o[ &ν=&.ρτeq iτετθθηoαν ιωτλ τ71el{αo,joη6, o;.)';

λΙαxεδoνiα, dρxετ&, μαxρι& dτδ τd, ^iυclυγιocl.'αpιx& o6νoρω.

1. "ooo δδν θi γiνωνται τραγματιxδq oτρατιωτιz-J; iτιtrειρ{αeι;, δδν θ&

^1l,,,εται oτi6 oελiδεg αδτδ; διd.xριαη με;αξ') Σ;ρα:oδ xri,'Ι:)θνoφυ)'αιi,c'.'ΙΙ
:eλeυ:α[α α,3τi !ταν xλ{δoq τoδ Σ:ρι.,16, μδ &νδ'ρεq )'''^γiιτeρo dzπαιδgυ-
μ6νoυg, θλαφρ6τερα δπλιoμ6νrrυξ-c'.l/.νdδτ).ιαμθνoυq μδ παλαι& Δπ}'α-zαi'
μδ o:ελθ1η πo'\ ιατd' μεγ&λη &ναλoγLι }1;ιν dφeδρoι &.ξυι,ιψατιzoL'
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T& Ξπiημα dναxoινωθ6ντα γι& τδ Ξγxεtρηψω διαφ6ρoυν αi-
oθητ& dπδ τi1ν ποριγραφi1 τδν γεγoν6των πoι5 dxαμαν oi θφημερi-
δεq τis Lπoa\q. Mι& εix6νω πoδ ν& &πoδiδη &.ρι=τd' xαλ& 6αα oυνθ-
βηoαν εΖναι π'.Θαν6τατα ! &x6λoυθη:

T!ν 23η i3ρα τ71c, 1η6 'oxτωβρ|oυ, μι* <<τLψττηφ&λ'αγξυ, &πo-

β6λα, 1ειρoβoμβiδε6 xαi 6λμoυ6.
oi θφημερiδe6 τδν 'Αθηνδν dνf1γειλαν τi1 μεθεπoμενη τιt γε-

^γoν6τα δπδ τδν τiτλo <ιν0xτω τρ6μoυυ.

xαν 
-ιiλλοi, xωρΙ6 ciπoτ6λεσμoζ- τψ^i1ψαταΣτρατoδ πoJ εΤ1αν d,πo-

oτωλi d.πδ γειτoνιxδ6 φρoυρθq'

. -'H 
απ6μπτη φ&λαγξυ d.πετελsiτo &πδ θxωτδ περ|πoυ &τoμα. oi

&ντ&ρτεq,ιωτd. τiq'A?χLe, fiταν <dνιiτερoι εi6 d'ριθμδνυ d,πδ τoδ6
oτρατιδτε6 xωi τoJ6 1ωρoφιiλαxε q. Κατd' τi6 θφημερiδε6, d,ν{1ρ1oντo
τερiπoυ αδ 1[λιoυ6 ιαΣ &ν\ιων αδ κoυγxρoτ.fiψαταr> τεood.ρων γει-
τoνιxδν βoυνδν.

"Αν, dπδ μι&6 oiπ6ι|εω6, .ξ Nc{.oυoα fiτων μιd, fiττα γι&'τoδ6 Ξπι-
;ιθεμθνoυ6, xωi, &ν δδν ciπεx6μιoαν κλd,φυραυ, δηλαδi xυρ Lωq τρ6-
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φιμοι, &πδ μι&6 &λλη6 &π6ι{.iεω6 fiταν μεγοiλη ΞπιτυaLα" εT'aαν Ξπι-

τεθ!, γιιΙ πριilτη φoρ&, 3ναντioν π6λεω6 ιαi. εiaαν πρoξονfαει oη-

μαντιxδ6 ζηψrLs' oΣ '.].,υ1oλoγιιΕq Lπυπτιλoειq $ραν πoλ$πλευρε6

xαi. τ6co φωνερδ6 ωατε δδν aρει&ζoνται iδιαiτερη θπιαl'7μωνoη' "A6

ημειωθ! 6μω6 μι&, πoδ δδν εΤναι φυoιrδ νιi ji.Θη &ψLoωq aτ}1 aιL-
ι}η: 6λε6 oΣ μιxρδ6 π6λει6, τρoμoχρo(τημθνε6, θπ6μειναν νd' τi6 πρoo-

τατε0αη ! Kυβ6ρνηoη μδ αημαντιxδ6 φρoυρθq. Σ1εδδν 6λoι oi βoυ-

λευταi τ!6 i1πειρωτιx!q 'Eλλ&δo6 -iδiωq τδν βoρεiων διωμερι-

oμd,των- θπi xαιρδ &ντιμετ6πιζαν τθτoιεq θπiμoνε6 &ξι<Δoει6' Kαi

φυoιι&., δδν !ταν δυνατδ ν& txανoπoιηθoδν.

Tιiρα πλθoν θπρ6xειτo γι& πρωγματιxδ xλεφτoπ6λεμo'

ot xαταδρoμδq αυνεxiζoντωrι π6τεtδδ, π6τε txεΤ, &ν ιαi πρb-

πει ν& λε1θ! 6τι θπi μεριxoδ6 μ!νε6 xαμιd, δδν εT1ε τ| ατ7μααiα

τδν θγxειρημ&των τi1e Lεlτι&τηq xαi. τt1e Nαo6αη6.

Δδν !ταν γνωατδ xατ& τiν θπofi θxεiνη πδ6 6λω αι)τ& fiταν

δργωνωμθνοι xωi αυντoνιαμθνα.

Tδ εδρ0τερo xoιν6, δεδoμ6voυ 6τι f Kυβ6ρνηoη πρooπωθoδαε

νd μειcilνη τ! αημααiω τδν 6oων oυν6βαιναν, &νηαυ1oδoε &λλ& δδν

1νιilριζε παρd' τd. ημαντιx6τερα, γεγoν6τω. "oooι flταν δπεriθυνoι

3ατερoδντo &oφωλδν πληρoφoριδν δ6 πρδ6 τ}1 διευθυνη xαi τδν

oυντoνιoμδ τδν θπι1ειρi'1osων τδν &νταρτδν. Γνιiiριζαν τ6τε μ6νoν

6cω (β7'eτων, i) 6oα Ξπληρoφoρoδντo &πδ τoδ6 αi1μαλcbτoυ6' Συγ-

xεxρtψLνωq:
oi δμd,δε6 \των ψιιρLq. Περιελ&μβωναν 5 δ6 10 &νδρεq 3ντε-

λδ6 oc|ν dρ1{, 30 8ωs 80 &ργ6τeρα, oπανiωq περιoooτ6ρoυζ' 'E-
πρ6ιειτo qxεδδν τ&ντoτε γιd, πα.λαιoδ q Ξ}'αcLτεq ιαi Lτιιεφω}'71q

τoυq βρioroντων &ντ&ρτε6 πoδ ε71αν διαxριθ!.
'o δπλιαμ66 τoυq !ταν αδ dρioτη xωτ&'oτιoη, &λλ& θλαφρ66:

6πλω, μεριx& δπλoπoλυβ6λα, 1ειρoβoμβiδε6. Πρδ6 τδ φθιν6πωρo,
eiγαν ιαi μeριxoδ6 6λμoυ6 μιxρoδ διωμετρfματo6.

Kdθε δμ&δω ε?1ε αυν!θω6 τ! διxi1 τηζ μιχρi περιofi, (oδαε

εiq β&ρoqτoδ πληθυoμoδ τη6, xωi Βπιπλ6oν μδ τ& τρ6φιμα πo$ τ!e

&πLφeρα:ν oi xαταδρoμLq τηe. Πιατευ6των τ6τε 6τt αι}τδ6 !ταν oi

μoναδιxδq πηγδ6 &νεφoδιααμoδ των.
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Αδτδ6 oi μιxρδ6 δμd.δε6 i.xoλoυθoδoων τ'i1ν ταιτιxi τoδ κhit
and Γun)) (<ι7'τ'5τα xαΙ φ,iγευ). 'Eλαφρδq δπωq !ταν, oυνεγιbνoν-

ταν ιαi" dτoτελoδoαγ τ6τε δ0ναμη ixανi1 νd, &ναλ.&β'η ooβαρ6τ:ρε6

Lπιy.ειρ'\oε''.q. λΙ6λι6 oi Ξτυ7'e''ρ-\ιsευc' αιiτδ6 δλoxληρriνoνταν, τj διi-

ναμη διεατ&τo πd,λι αδ μιxρδ6 xαi, διd,oπαρτsq δμ&δε6. 'Η dλλειιpη

oτoλi6 διευx6λυνε τ!ν iμφdνια"'r1 τoυζ, 6τωq ιαΣ τ}γ Ξξαφ&νιr;\

τoυζ.
'H ταιτυx"i1!ταν Ξξα[ρετη, ! Ξφαρμoγη τηq ΞπL,τr1e.'Ανεπτ6α_

osτo oδ Ξιταaη xαi, dβeλτιιbνοτo. 'Ι1ταν β1βαιo 6τι α,jτδ δδν γω.'6_

ταν μ6νo τoυ, &φ' δαυτoδ. "Eιυq τδ φθιν6πωρo 6μω6 xανεi,6 δδν

'ifiερε &ιρυBδ6 αποιδq xαi, πδ6υ iπετiθετo. "Bγωlε γνιιoτδ λiγoυq

μ!νε6 d,ρ^16τερα,ιαi. ofμερα eTνα"ι &ι6ψη λεπτoμερ6oτερα γνιυoτ6.
Tδν ΑJγoυoτo τoδ t946, li Kεντριxi'; 'Eτιτρoπj τoδ K.K.E.

:Ζ1ε διoρioει 3να Στρατιωτιxδ 'Αρxηγδ xαi, τoδ ε71ε διbαει ε')ρεiε6

Ξioυ,sLεq γι&, xdΘε ζ^h"ηψn πoδ &φoρoδoε τδν ιιΔημoxρατιxδ Στρα_

τ6ll. Tδ δνoμα τoδ Στρατιωτιxoδ 'Aρ1ηγoδ fiταν λΙdρxo6 Bαφe ιdδηe .

Γεννημ6νoq ατi1 λ[ιxρ&'Aoiα τδ t906, xατ6φυγε τδ 1923 cτi1ν

Kιoνoτα'lτινoυπoλη xαi ξτeιτα oτ'i ΘεαoωλoνLιη- 'Ερ^γiι.oθηxε γιd,

μεριxd, aρ6νυα δc, ιαπνε9γ&τη6 oτην Kαβ&λα, &λλd &πδ τ"ip &φιi'fi

τoυ oτ!ν 'Eλλd.δα δπ!ρξε τρoπd,ντων 8να δραoτi'7ριo μθλo6 τoi
Κ.K.E' Συνελ{',;φθη Ξπανειλημμθνωq, δρατ6τευoε Ξτανειλημμθνω6,

βρ6θηxε π&ντα cττ}p πρcbτη γραμμi τδν πιoτδν. Στ}ν Kατo1{,

!ταν Πoλιτιxδq 'Eτiτρoπο6 τoδ EΛΑΣ λΙαx:δoνiα6, &λi.& τοδ &ρ"_

oαν iδιαιτθρω6 τ&, oτρατιωτ',ι&. ΘLψατα, i'7o1oλεiτo μδ α'iτi,, Επα'ι9_

\/Ξ πρoσωτιχ& μ1ρoq ,sL Ξπυ7.ειρJrioοι6. oi μ6νιμoι &ξιωματιxoi, τoδ

'Eπιτε)'ai,oυ τoδ EΛAΣ NΙαx:δoνiαq, πoδ xατ&. x&τoιoν τρ6πo \ταν
oi δ&oxωλoi τoυ ατ)1ν τ61νη τoδ τoλ4μoυ, μιλoδααν γι& τ! ((στρα-

τιωτιx| iδιoφυtαυ τoυ.

Δεδoμθνoυ 6τι oi μ6νιμot &'-tι,:ψατιιoi πoδ !ταν &λλoτε μ6λη
τoδ EΛΑΣ δδν Jνθπνεαν θμrcιoτoo'jνη γι&. νd, !γηθoδν o} τ6τoιoν

&γι5να, xαi δεδoμ6νoυ 6τι μεταξδ τδν ταλαιδν θλαoιτδν δδν ξεxι6-

,oυζeια"ψ''&. μoρφ! 6πω6 ξeacoρυζε &λλoτε i μoρφil τoδ "Αρη Bsλoυ_

/|.ΔΞη1 δ \Ιd.ρxo6 tscιφει&δη6 φ&ντ'ιe δq δ iνδεδaιγμ6νo6 'Αρ7ηγδ6

τδν νθων Lπαναo:ατιy.δν δμd.δων.

'o ιιΣτρατηγδ6 λ[dρxoqυ (αιiτδ !ταν πλ6oν τδ δνoμd, τoυ),



Χ&ρτηq δπ'&ριθμδν 4
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Ξδsιξο &μθoω q 6τι \-:αν στρo(τLωτιy-δζ i,γθττ1e.NΙ6λι6 διoρloθηιε ατi'1

'lLατo'.lΘLo'r,,Ξφιl^1εγι,}.τi Γιoυγιe.lo}'α|)Lα,Ξγιατεoτ&Θ'ηoτδ }ΙτoUλ_
ι-εq ιαi' τρoaπα}'ηctε.τρi,v d.τδ δ).α, νd' δργανιilαη τ'!ην Ξπα.φ'i1 μδ iJλ:6

τi,q jνoτλε6 δ-υνi,μeιq τo'ι ιxi. ν&. Ξ.τ''()ι).η o' αbτΣq:δν !),eγ'tr6 :o'l'
Συ^γ7.9oν<υq δρ^,,*νιιoz τδν &νeφoδιαομ6 (τoπιxδ } δια μ6ooυ

;δν oυν6οων), δημιo,iργηo: δixτυo πληροφoριδν oυνδεδεμ6νo μi
'δ ιLν:ρo' ιαi. ΞτξΡ,α7'ε τ!ν iδaoλoγιx.| διδαoxαλlα δλων τδγ d.ν_

δ-ρδν, zαi iδiιυ5 τδν Ξπυxeφα"},iiq.

T6λoq, ρυθμιoε λεπτoμερδ6 τ& τ|q διαβcioεωq τδν αυν6ριυν
πρδq τiq δ,jo xατeυθ'j.16g,.q, tlιsτe oi δμciδ:6 τoυ ν&. μτoρoδν ν& δι1ρ_
'/-ωνταL 

ψΞ iνeo'η, εΙτε γι&. d.νεφoδιαoμδ καi' &νd.πα''laη, εΙτε γι& τi
aωτ'r'ρ'ια τoυ6 oδ περiπτιοoη xινδ,jνoυ.

Κατα.)'αpα-υνe'. xυ'νei.ζ ια}''5τερα τιλρα π6q xαi, πoιδ6 δργdνιυoε
τi"q tπιy.ευρ'h'oευq Δaoι&τ-r1q zαΙ Nαo6oη6 , Ξπιaειρ^i1oευq τoλυ τoλμη-
ρδ6 γι& μιxρδ6 διd.oταρτε6 δμ{δε5 d'ντωρτδν. ΦαLνετα-,., &).λωατε,
6=ι,'dν !ταν dρeoτδq o;!ν xoμμoυνιoτιx{ \γεaLα τδν 'Aθηνδν γι&
ν}" 7υ.υρετηΘ-r, μδ α'jτ}6 it &ρrξη τoδ Bαoιλθω6' !ταν &ρeoτΣq ιαi
oτδν 'Aρ7-'η1δ ;oδ ]Ιπoδ)'ιeq^γuλ διcιφoρετιxδ λ6γo: νd, δoxιμd'αη
:''rγι ταl-:υι'i1 τoυ oδ μεγαλ0τερη ιv,L1ιαια.

Γιd, νi σ1)νΞ/'l'ση1 νi. Ξ'πaιτεLψη ια.i. νd' ι&ψη &ι6ψτ1 μεγα7''5τ:_
ρεq Ξπυ79υρ!oeιq, 6 \Ι&ριoe χρεl.qζ().*' xαλ'5τερη xαi. ει)ρ$τερη δρ-

γ&νaπ"η'
Tδν βοiθηoαν &ψt,scιq o' αδτδ oi τρεi6 γεLτoνεq τiq 'Eλλd,δo6,

z-αi iδiωq 'ξ Γιoυγxooλαβiα. Tδν βofΘηαε πoλδ zαi f Boυλγαρ[α,
&λλ& α']τδ Ξγι'lε μ6νoν dφoδ δ δυναμιxδ6 Δημητρδφ ΞπLpα)'ε π}:\-

ριυq τ'i;ν Ξξoυai.ω τoυ.
oΣ τρ:iq ^γεLτoνεq δδν Ξπ6τρε,.|,,αν μ6νo τ^ξ δι1λευαη τδν oυν6_

ρ(Dν τoυζ) τα δπoiα i'Eλλ&q -λ6τφ τoδ μ'ξxoυ6 τιυν- !ταν &δ,j-

νατo νd' φρoυρ''ηo'η: τ! διευx6λυνα'ν' ΚLντρα dνεφoδιααμoij xα],. ξx-
πα. ι δe'5 oeιυ 6 δη μ ι o υ ρ γ'i θ η ισ.ν, ψιz9 ξ q p &rτ e ι q t'γιατ ε rτ τ αΘη c αν ιoν τ d.

oτ}, α'5νoρα, ψeταφr'1ργy.χ ψLclω ΞτLΘ'ηaων oτi1 διd,θεαη τδν 'Eλλ{νων
iπαναατατδν. 'o δτ' ciριΘμδν 4 1&ρτηq δεixνει τi,q ιυρι6τερε6 &πδ
τi.q p&oειq αbτθq.

"oλα α']τ& δδν !ταν ιαΘ6),oυ πeρLεργα.
'H Γιoυγxool'αpLα, i1 Boυλγαρiα xαi ! 'Αλβαν Lω, taoνταqιoι-
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νη iδεoλoγiα , βρυcι6ψενeq ιsΣ &-ριcιτεq σ'/-LσΞLζ μεταξι1 τoυ6 xαi μδ
;'ii Σoβιετιxi "}Jνωoη, εTγα.ν x&Θε λ6γo ν& θ6λουν ν& γειτνιd.ζoυν
τρδ6 ν6τoν μδ μιd. xoμμoυνιoτιx} aιlρα.'Ετρ6xειτo τερi ΘLψατoq

&aφα)'ε-Lαq, 3πρ6xειτo περi, &νoiγματo6 θυρδν πρδq τi λ'Ιεo6γειo,

Lπρ6κeυτo τιΘα"ν6τατα.-oriμφωνα μi ταλαιδ6 θθoει6 τoδ K.K.E.-
τερi πρoααοτ{1α-ιυq δριαμ4νων παραμεθoρi,ων περιo1δν. T& τρiα

ιρατη Ιγαν d.πoλ'5τcυq oυνεπ! ατo,)6 oυλλoγιoμoli6 τιον, τ6oo μ&λ-
λoν πoδ ! 'Eλλ&6 fiταν πoλ') dδ6νατη xoιi τεριελ&μβανε μι& π6μ_

π:η φ&'lαγγα d.πoφαoυαψθνη ν& &γιυνιoΘi.
'Αλλ& δ ιιΣτρατηγδ6 λld,ρxo6ll' μoλoν6τι \ταν &τoφαoυ,τψLνoq

νd' πoλεμdoη xαi, μoλoν6τι Ξτρεφe' βαθδ oεβαoμδ γιd. τδν TLτo, εΙ1ε

μιi μιxρ'i1 iτιφ0λαξη: &τδ 6oαεΤναι ^yνωoτ& o\ψερα, φαLνεται o1εδδν

β1βαιο 6τι δδν iiOελε ν& Lξαρτd.ταt dπoι).ευoτυιd. &πδ p&σεrc';τοδ θd

BρLaιoνταν π6ραν τδν oυν6ριυ'l. Διηρωτ&τo ψ!r1πωq γεγoν6τα πoδ

^γLνoνταν &λλoδ, -('τωq oτ}ν Tεργθoτ\ π.χ.,- ψ"hτ-s τeνLι6τ€?α
,τ'..l 1ιφ L ρ oν τ α, ψ- ητ ω e ξLν ε q π α ρ ι ψp &- a ε t q ιαΘ ιo τ'ιδ a αν x&π oτε δυ oxε _

v-η τ'i1 aρτ1,stψoτoLη,sτi αl]τδν τδν β&oειυν.
Γι' α'jτ6, 1ιυρi.q ,& τΙq παραμελ{αη, φρ6ντιoe, iπιυφελoιiμενoq

ια"i' &πδ τi,q ε'Jxoλiεq πoδ τoδ ταρεT7ων &πδ βoρρ&, νd. !'1η iπi δλλη-

νιxoδ 3δd.φoυ6 μεριxδ6 pd.cειq μ&.λλoν o^ηψαντmLq,xαiτoλλδ6 &λλεq

δaυτερειioυoε6. A,iτδ τoδ dδινε xαi, μeγαλ,5τερη εri16ρεια xι'l{1αεων.

'ΙJ πρooπciθeL& τo1J αilτ}1 LτLτυy.ε. Πρiν &ρ7irη δ βαρυq xει-
ιdlναq, ot &πoθ!xε6 τoυ τρoφiμων, δτλων καi, πυρoψα1ιxδν oτ&

βoυν& πoδ βρ[α.ιoνταν xoντd ατ& o6νoρα, Lταρxoδ,sαν γι& ν& oυντη_

ρηΘi Ξπi πολλοδ6 μ!νε6 €να6 ατρατδq oαφδ6 μεγαλliτερo6 dπδ Ξιεi-
νoν πoδ δπ!ρ1ο περi τ& ψLrsα τol φθινoπcilρoυ.

'H δυoxo).iα τoιl oυν|.,sτατo αδ x&τι &λλo.
'o αΣτρατ66D τoυ iταν μιxρ6q. "oταν &νθλαβε τiν &9γηγiα

του, διθθετε 3.000 8ιo6 4.000 &νδρε6. λ'Ιeτd, d,πδ δυo μ!νε6, δι6θετο

6.000, τερi τ&, τ6λη Δeιεμβρioυ διθθEτε 8.00Ο, xαΣ Ξπι.τλ'Loν ιαi.
i.νδρε6 τδν βoηΘητιzδν δrηρεoιδν πoδ &ρ1ιααν ν& o7'ηματ(ζωνταt'

oi dριθμοi δδν εΖναι θντυπωoιαxoι, &λλ&, iν τo$τoιq Lπiτρeταν
:'i'ν $παρ"-'η Lιατδ tωq διαxooicυν δμdδων τδν 30 Ξω6 80 &νδρδν,

;v&'γψα τoυ, μ}τ!ν iφωρμoζoψ5lηταιτυι{1, 1ραν ixανδνd, &ναaτα-

:ιbνη τ! XιΔρα.
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'Αλλd, δ σχoπδζ δδν fiταν αiτ66. "Eπρεπε νd, βd,λλετoζι συνεχδζ
δ d,ντiπαλo6 δoτε ν& δδηγηθ! oδ xd.πoιoυ εΙδoυ6 oυνθηxoλ6γηη.
Χρειαζ6ταν, γι' ω,}τδ τδ ,rιoτ6, μεγαλ$τερo6 &νταρτιιδq oτρατ6q.

'Αλλ& i πρoo4λευoη ν6ων &νταρτδν δδν !ταν xαθ6λoυ [xανo-
πoιητιxt1. "Aν δδν δπ{ρ1αν oi ταλαιoi Lλαo'ιτεq τoδ λΙπoδλxιg, ιαi.
oi &λλoι a'3ντρoφoL τoυq ψL,sα oτ}ν 'Eλλc{,δα τcοJ xινδιjνευαν νd, oυλ-
ληφθoδν, δδν θ& δτfrρ1ε yξy qiiξτ1oη τδν &νδρδν τoδ ιιΔημoxρατι-
xoδ Στρατoδυ. o[, 3θελoν;αΙ !ταν στ&νLoL.'H fiττα τoδ 'Ιανoυαρioυ
τoΙ L945 }ραν τρ6oφατη, i1 dνdιψνηση τiβ Lγιατα),εL'l,lεωq dπδ τ!
λ'Ι6ο_trα fiταν ζωνταν} xαi τυραννιι{1, ιαi' τ6λo6 δδν !ταν 1τωoτδ -
! δδν γιν6ταν πιoτευτδ- 6τι cτδ βoυνδ δτ{ρ1ε ψι& ι&ποιq ooβαρ}
δργd,νωoη''Τ:τδ τ&q oυνΘdxα6 αiιτ&q, xαi oi πιατoi δiαταζαν. T6oo
περιoo6τερo πoδ αδτoi ζoδααν xυρiω6 oτi,q μεγd.λε6;τ6λει6: Zιεi &φ'
θνδ6 διιilxoνταν λιγ6τερo, &'φ' LτLρo'ι δβλεπαν 6τι τδ Kρd,τo q &φtrιζε
ν& αταθερoπΓJLiFαL ιαi. ν& δργανιi_lνεται.

Γι' α,iτ6, δ λΙciρxo6 πoλλαπλαoiαoε τi6 πρooπctθει66 τoυ πρδ6
6λε6 τi6 xατευθ'5νoει6.

Tδν 'oxτιiβριo, λiγo μaτ& τ} lΙd.oυαα, &νi;ργaιλe τ-| δημιoυρ-

γiω oτiν 'Eλλd.δα 3νδq Γενιxoδ 'Fjπιτελε[oυ. Bciπτιζο dτoι τoδ6 fγθ-
τε6 τδ.l τoπιxδν 'Αρ7ηγε[,ων πoδ εΖ1ε μ6λι6 δημιoυργ!oει, τoδq
oυνδ6oμoυ6 τoυ xαl, τoυ6 &ρ1ηγoυζ μΞριχδν βοηΘητιxδν δ:rηρεαιδν.
'o iδιo6 dτoυoL'ιζε oυxν& ατδ λ{πoδλxε6, πoυ εTxε δξε).ι1Θ! oδ η-
ψαντιι6τατo xLντρo, xαi δ6αxoλα Θ& μπoρoδoε ιανεiq ν& μιλfoη
περi δπciρξεω6 oτ!ν'Eλλdδε δνδq Γενιxoδ 'Eπιτελεioυ τoδ Δημo-
xρατuιoi Στρωτoδ. 'Ι{ διαx'ξρυξη 6μωq (lτt εTγε δημιoυργηΘ! 8να
Γενιxδ 'Eτιτeλοio lxoδoε xα}'d'ιαΣ dδινe x6ρo6.

"Ετειτα, 1ιυρi6 xαΘ6λoυ νd, παραμελi1η τ)6 αυν{Θει6 xαταδρo-

μδ6 oτd, xεντριιd'' γqi. p6ρεια δια1,ιαρ[αματα, Ξιαψe 8τι vρων δυνατδ

γι& νd' δημιoυργ'ξαη ξταναoτατιιδ6 δμciδε6 oτ!ν Πελoπ6ννηoo'
'Exei, oτδ ν6τιo &xρo τ!6 Χc5ρα6, δπoιαδfπoτε δρ,ioη, jατω xαi
πoλδ περιoριoμθνη, fiταν πoλ6τιμη ciπδ δ0o dπ6ιpειq: πρδτoν, d'ντ6-
xρoυε 3μπρ&xτω6 τ!ν xυβερνητιx} &'τo'!η xατd. τ}1ν 6πoiα δ xλε-
φτoπ6λεμo6 δργανcbθηxε xαi dνεφoδιd,ζετo &πδ τδ iξωτεριx6. Δε0-
τερoν, dπειθε τoδ6 πιoτoδ6 πoJ δioταζαν δτι ! Ξπαν&aταoη 71ταν

γενιxευμθνη ιαi 6τι ! δργιiνωoJ1 τηqΞπεξετεLνετo παντoδ.
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Στ}ν Πελoτ6ννηoo τ&' πρ,!"γψατα δ'δν τρo7-ι1lρηaαν τ6ao ια'}'&

ιαi' τ6oo γρiγoρα 6oo &λλoδ.

'Eν τo6τoι6, 6ψωq, ιατd' τδ τθλoq τοδ t946 δπ|ρ1αν oτd'. βoυν&,
τ!6 Πελoπoνν{αoυ, xαi iδiωq oτδν Tαsγετo, δεz.απ6ντο περ[πoυ

μιxρδ6 dνoπλε6 δμ&δ:6 -&ριθμoδoαν oυνoλιxi περi. τoδ6 300 &ν-

δρ.s- πoυ μδ τi6 α0ντoμε6 3πιδρoμ66 τoυq β:βαlωναν τλ,ν ΞιεT τα._

ρoυoiα τoδ Δημoxρατιxoδ Στρατoδ.
Αliτδ d.ρxoδαε γι& τδν &πoμoνιυμ6νo λΙoρι&. 'Αλλoδ δ αΣτρα_

τηγδ6υ Lψφανιζ6ταν πoλδ περιoo6τερo δι& τδν δμ4δων τoυ, γιατ),
iiθελε ν& 3πιβληθ! xαi ν}, d.πoδsL\τ1 6τυ i1ταν &ρι:π& ?.,τy-υρδc, y-αi xα-
λci δργανιυμ6νo6 δoτε ν& μπoρi νd. Ξπιβιcilαη, παρ&, τδν τ7α7il γg1-

μιilνα τδν βoυνδν. Αιjτδ τoδ !ταν 3ξd.λ},'oυ 7ρ'i1a'.γ.o, γι& ν& 3φαρ-

μ6ζη xαλ6τερω 8να &λλo α1θδιo: τ')ν 3πιoτρ*,τευoη &νταρτδν μθoφ
xd.πoιoυ ιατ αν ω1.ιαo ψoi.

Πρd.γματι, τoδ6 τελευταioυ6 μ!νε6 τoδ 1946, 6τοιν oi δμd.δε6

xατελd,μβαναν 8να 1ωριδ γι& μεριxδ6 δρε6, δδν πzρωρLΥ'υνταν π)'6oν

oτi7ν ixτθλεη μεριxδν πoλιτδν xα). τ!ν τρoμ{θεια τρoφiμων. Kω-
τ& τi6 βεβαιιiloει6 τδν 1ωριzδν, xαλoδoαν 6λoυq τoδq ταλαιoJ6 Jλα-
oiτε6, τoδ6 d,πειλoδoαν, ιαi. $πε7ρLοι'ιαν τ&ντα μεριxo'j6, iδiιυ6 μe-
ταξδ τδν νεωτθρων, ν&, τoJ6 d'xoλoυΘoUν.

Tιi 1ωρι&, τ!6 'Hπεiρoυ ιαi. τ7,q Δυτιxiq \[αxεδoνiα6' &πoμo-
νωμ6να oδ iδιαιτ6ρω6 δρεινδ6 τε?Lo^/eζ. δτ6φεραν περιca6τερo &πδ

αι]τoδ τoδ εtδoυq τ!ν iτιoτρd.τευoη τδν Ξν6τλων τoδ K.K.E., πoδ
τδν Δεxεμβριo εi1αν μeτoνoμααθi αΔημoxρατιxδ5 Στρατδ6'Eλλd-
δα6υ.

Αιiτ! !ταν oδ γενιxδ6 τραμμδζ i1 κατ&oταaη &τδ τ!6 πλευρ&6

τ!e θν6πλoυ χoμμoυνιστιχi1q dνταρaLαq ιατd' τδ τ6λo6 τoδ 1946.
ΠρΙν xλε[η \παρ&γραφo6 γιλ τ'i Υλ,eaη ιαΣ τd. πρδτα βd-

ματα τoδ Δ.Σ.E., α6τi1q τile μετεμιpυxιΔαεω6 τoδ EΛAΣ, θνδιαφ6-

ρoν θ&, fiταν νd, μνημoνευΘ! 8να 3γxεlρημα, &πδ τ& τελsυταΙα τoδ

1946, δευτερευoιiη6 ioωq ar1ψαoLαq' d')λ& χ.α'ΡΦιτηΡLστιxδ &πδ πoλ-
λδ6 ιiπ6ι{:ειq.

Στ d' &κρ αiα ν 6τ ια 8 ρ ια τi e' Hπε iρ oυ xαi' τ:i1q NΙαxοδoν |α6, δπ&ρ -

1ει μι& μαxρι&, δρειν| 1ωρ*δρα, μδ λiγε6 μιxρδq xoιλd.δε6 xα). πoλλ&

τnlxν&, δd,αη, μθoα oτ}ν 6πoLα pρLcxoνται Ξπτ&' 1ωριd,, πoJ τιΙ δJo
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τoυζ ετναι dριετ& σηψαντL1ι&.' 'H 1αρd.δρα 8oτερεiτo τ6τe &ψα|'-'.τi6
δδoδ. Σδ ιανξνω ciπδ τλ 1ωριd, δδν δ-iρx" 1ωρoφυλαx| }1 oτρα:63.

"Eνα6 δνoμαoτδ6 παλαιδ6 Ξ}'αatτηq, δ αKαπετ&ν Βαoιλ&ρα'qν,
τ}y ε7Lε ιατα)'&peι πρδ6 τδ τθλo6 τoδ θθρoυ6 μδ τρεi6 δεxοtδε6 d.ν-
ταρτδν τoυ, xαi, ζoδoε 3xεi δ6 x6ριoq τ!6 περιox!6.

Γιd ν& riμφιoβητηθη \ινριωρaLα τoυ xωi γιci ν& θνιo_xυθ!:δ
!θιxδ τδν ιατo'ιιων, oi &ρ1δ6 εi1αν α1ημωτLaει Ξιei μι& διμoιρiα.
πoδ περιελd.μβανε xυρiω6 &νδρε6 τiq περιo1!6. 'Eδιoιxoδντo xα)'d
dπδ iντ6πιo μ6νιμo &ξtωψατικ6, iρα'ν ιωλd' δπλιoμ6νoι, 3πιζητoδ-
oαν τ! μci1η, &λλd oi &ντiπαλoι τoJ6 τ!ν i.7ρνoδντo π&ντoτε..H περι-
o1i1 ζoδoε iμ4ρ.e &γωνLαq,δπδ 8να xαθεoτδ6 o1εδδν ,sυγιυριαρaLαq.
"Εναq νθoq βoυλευτ{6, δ δπoioq oυνoδεiφ Ξν6πλων ΞπεcιLφΘ"η τd"
δπτd.7.ωρι&, τδν 'oxτcυβριo, oυν{ντηαε jτανειλημμ6νω6 τ}ν xυβερ-
νητιxi1 διμoιρ[α, dλλd δδν dντελ{φΘη πoυθενd, τ!ν δμdδα τδν iν6-
πλιυν :ιoμμoυνιoτδν.

'Αxριβδ6 πρδ τδν Χριoτoυγθννων, ! διμoιρi.α &πεoτdι},η πρo-
oωρινδ6 ιiλλoδ. T!ν δπoμθνη, δ διoιxητ|6 τΙ,q πληaιLoτερη6 .Τπo-
διoιx!oεω6 Χωρoφυλαx!6, τoδ λ[ετα6βoυ, δπoμoiραρ1o6 λ{oriργαq,
δ θπoνoμαζ6μενoζ ((ΛJχo6υ, εiδoτoιfΘη &πδ αdαφαλi π1γ!νυ 6τι
δ Bαoιλci.ρα6 δδν εΙ1ε πλ6oν παρ&, ε'lxooι &νδρε q, 6τι \aνy'6τερoq

ιαi. 6τι oυ7νd. δργd.νωνε διαoxεδd,oειq.
'o αΛ0xo6υ fiταν γvωoτδ6 fι& τδ Θriρρo6:oυ xαi γιd' τi1 μανiα

τoυ 3ναντ|oν τδν xoμμoυνιoτιxδν δμciδων. λ{ιdν &πδ αiτδ6 τ}ν
εT1"ε &ντιψετιυτ|αει ατi6 παρυφδ6 τoδ NΙετo6βoυ. EΙ1ε oυγxρoυoθ!
ψωζL τηe, ε'|'γαν τρανψατιoθ! δ Ιδιo6, 8να6 bπαξιωψατιι6q τoν xαi'
€ναq &ξωψατιxδ6 τoδ Στρατoδ, riλλd εΤ1ε φoνε0αει τθooερειq &ν-
τ&ρτεq ιαi. εiaε oυλλd.βει δ6o αi1μαλι6τoυ6'

M6λι6 ΞμαΘε τ}ν d.δυναμiα τoδ oημαντιxoτ6ρoυ &,ντιπd,λoυ τoυ

ρμoδι6τητ66 τo xαθ6λoυ: π!ρε
ιLq τoυ xαΣ εix πoJ εΤ1αν τε-
τoυ, xαi μδ αυν αε τ!ν lδια νιi-

ιτα oτd' πρδτα oπLτια τoδ 1ιυριoδ τor) τoδ εΖ1ο δπoδοι1θi δ6 xα-
ταφ6γιo τoδ 31Θρoδ.1 Tδ o1θδι6 τoυ fiταν νd oυνεννoηθ! μδ τoδ6

!' 'Ετρ6κeιτo γιd, τδ Φλαμπoυρd.ρι, oτδ &νατoλιxδ 2αγ69υ.
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iθνι16φρoνε6 1ωριxoδ6 πoδ γνcδριζε ια:,td.xαi. ν& θπιτεθ! τi1ν αiγi1.
Δδν πρ6φθαoε ν& oυναντηθ! παρd μ.δ 8να ι&τoιxo, τδν Kιboτα

\Ιπατραxτciρη.
'o Bαoιλd'ρα6 δδν δι6Θετε εixooι &νδρεq. ΕΤaε περιooοτ6ρoυq

dπδ txατ6,6λoυ6 d.πoφαoιoμ6νoυq ιαΣ ια}'d. δτλιoμθνoυ6. 'Eπsτ6-
Θηoαν xατd' τoδ αΛ'jxoυl> &τδ δλε6 τi6 xατευθ0ναειq.

ΠoλλoΙ δθνoφρoυρoi. xρ6φθηxαν.

Tδ μεoημθρι, oi Ξπιζδντεqτ\c' ψιxρv'e xυβερνητιx!q δυνdμειυ6,

μεταξυ τδν δπo|ων δ dρ1ηγ66 τoυ6, πoδ θφερε δυo τρα'5ψωτα,1ραν

ιL7-ψ&}.ωτoι.'Αφoδ τoJ6 &,πεγ0μνωoαν θντελδ6, τoδ6 δπεxρ6cοoαν

ν&, παρελd.ooυν αδ τρiα tr;ωρι&, 6πoυ δ τληθυαμδ6 Jλαβε Ξντo).! ν&

τoδ6 ρi1νη πLτρεq xαi νd, τoδ6 βρiζη. Στδ τρi,τo 1ιυρι6, oi iθνoφ0-
'i'α,ιεc, &.φLΘηoαν 3λε'5Θερoι, o[ 1ωρoφυλαxε6 τoυφειL,sΘτ1ιαν ιαΙ' 6

ιιΛιixo6υ Ξaφιiγη'
'Υι|,,ioτη ιiβριq, πoJ d1ει διατηρηθ! ζωνταν! μδ τiν παρdδooη

δι&, μ6ooυ τδν αiι5νιυν, ciπδ τδν xαιρδ τ!6 'Αντιγ6νη6, τ& cι5ψατα
δδν iνταφιcioΘηxαν.

'FΙ 'Eλλ&6 ^γιν6ταν xαi π&λι ! γ! τδν d.νθριυπi'lιιν xαi Θαυμα-

oiων θεδν, πoδ εi1αν 6μωq τi'; δiιpα τ!6 τραγωδiαq.
Συμπληρωματιxδ oτoι1εio αδτoδ τoδ δρd.ματοζ1 χα?αxτη?L-

o;ιxδ &πδ &λλη6 &π6ι|εω6, δ λ6γo6 πoυ tξεφιilνηoε δ xωτετ&ν Bα-
o''}'d?αζ oτoδ6 xατoixoυ6 τδν τριδν 1ωριδν πoδ εΖ1αν διατα1θ! ν&

συτχEντρωθoδν γιd, ν& τδν d.xo0ooυν.

oi δημoxρωτιxδ6 δυνd.μιειq τ!e Χιbρα6, ε1πε, τιμωρoδoαν τoδq

μoναρ1oφαoioτε6 πoδ τυραννoδoαν τδ Λα6. Kανεiq δδν θd γλiτι,l-
νε αδτi1 τi1 φoρ&' Kανεi,6 6μωq δημoxρdτη6 δδν θ& θιγ6ταν &ν !ταν
7'r'τυx6ζ. MιιΙ &π6δειξη: δδν ε71αν θιγ! oi oτρατιδτεq πoδ !ταν
ττιδιd, τoδ Λαoδ xαi. ε|aαν δπo1ρειυτιxδ6 ΞπιoτρατευΘ!' "Αλλη
i.τ6δειξη: δδν εi1αν πeιρ&ξει ιιτ&' τ'i1ν ποριoδεiα τoυ τδν νθo βoυ-
t'=''lτh, τυατi. xατ& τδ δημoιpi]φιαμα εiy-e τωγΘ71δπδρ τ!q Δημoxρα-
:''.αc,,

Eiφυi16 δμιλiα, πoδ εi1ε θνιo.xυθ! μδ dπoδεiξει6.'Eν τoJτoι6'
δδν εΤ1ε λε1θ! xd,τι'3xεiνo πoδ oi &xρoατωi, δδν ΞμαΘων παρ& μετ&.
:δ τ6λo6 τoδ oυμμoριτoπoλθμoυ: iπi δ0o iμ6ρ.s δ xαπετd.ν Bαoιλct-

vtq εi1ε cτi1aεv δ iδιoq θν6δρα περιμ6νoνταq τδν βoυλευτ| ατδν



(ΦΩTΙΑ KAΙ TΣEKOΥPΙ !υ 233

αiιaθνα &πδ 6πoυ d,νεμ6νετo 6τι θd περcto"η. 'ExεΤνoq 6μω6 δδν π6-

ρααε &πδ θxεi, γιωτi, μδ xοtθε μυoτιx6τητα, εΙ1ε εiδoπoιηΘη &πδ

i,να τπτ6 τoυ βoox6...

'Eπi τfr5 &λλη5 δxΘηg.Στ!ν Kυβ1ρνηoη TααλδdρηΞ)'αγε δ κλ!-
ρo6 νd, d,ντιμετωτL,τr1ωiτi1 τ}ν Ξξαιρετικ& δυoxoλη xαi περiπλoxη
κατ&'oταaη.

Στ!ν dρ1{, o,jτε τδ εδρδ xoινδ &λλ&' oδτε xαi, f Kυβ6ρνηαη
εΖ1αν &ντιληφΘ! περΙ τiνo6 &xριβδq Lτρ6ιειτo.

'H cioτιxi1 νooτρoπ|α δδν iπ6τρεπε νοi διανoηθ! ιανεi.q iιτυ €τει-
τα &πδ τLντε iτη φριxτδν μαρτυρiων, iνδ ! ΧιΔρα !ταν γεμd.τη
ΞρεLπυα ιαi. τ&φoυq, xαi 3νδ ! νoμιμ6τηq εTaε dπoιαταoταΘi1, d.ρ-

1ιζε μιd νLα ξπαν&.aταoη. Θ& Ξπρ6ιειτo, 3νoμlζετo, γι& μεριxδ6
μιxρδq oυμμoρiε6 ληoτδν, δημιoυρfrματα τ\q &νε7εLαg,πoJ τi,6 εΤ-

7'ων Ξνυrl^x.'5oει μεριxoi, παλαιoi &ντ&.ρτεq, δημιoυργ{ματα τoi π&-
θoυ6 xαi, τoδ φ6βoυ. Aiτδ !ταν 6λo. Δδν μπoρoδαε νοi διαρx6oη.

'Aπδ αδτ! τ!ν Ξντι1πιυoη πρo6xυι{.,αν τ&. λατxd, ιαi. d.ργ6τε9α

ΞπLaηψω δν6ματα τδν αxoμμoυνtστoσυμμoριτδνυ xαi, τoδ κoυμμο_

ρ ιτoπoλθμoυυ.
''Αν 6μιο6 1ρει&aΘηιαν μεριxoi μ!νε6 γι& ν& γiνη λ6γo6 πeρi,

d,νταρτoπoλ6μoυ i) περi πoλ6μoυ, aρευ&aΘηιαν &ι6ψη ψeρυιoi μi-
νε6 γιd, νd γiνη &ντιληπτδ 6τι \ νLα jνoπλη oυρραξη δδν δφaιλ6ταν
oτ!ν d.πελπιolα λ[,γων 3μπαθδν &νθρcbπων.

Γι' αiτ6, xατ' &.ργ&q, i Kυβ6ρνηαη Toαλδd'ρη, πoδ &ναμφι-
oβητ{1τιο6 iiΘελε ν& ι&ψ"η τδ xαθixoν τη6, δδν μπoρoδoε ν& β&λη'
xατd, τi1ν d1γλιx! txφραoη, Jirst thιng: first (κτd. πρδτα τρ&γψι-
τα πρδταυ).

'Η θπιoτρoφ} τoδ }3αoιλθω6 Γεωργioυ τoδ B' δπ!ρξε μι& dπδ
τi,q πιδ θπe[γoυoε6 φρoντiδεq τη6.

Tδ δημoι|f φιoψα' 6γι τιi' ξ'πi. τoδ πoλιτευματo6 dλλιi Ξπ[ τie
jπιoτρoφlq τoδ Bαoιλθω6, &νηy1θλθη xατ& τiν Ξναρξη τδν iργα-
αιδν τi6 Boυλiq, oτi6 13 Mιtoυ, δι& τoδ λ6γoυ τoδ 'Aντιβαoιλ6ω6.
'0ριζ6ταν γιd, τ!ν tη Σεπτεμβρ[oυ.

T& &πoτsλ6oψατ& τo'.ι δπ!ρξαν oαφδ6 ειjνo'ix&, γι& τi';ν Ξτι-
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oτρoφ'i τoδ Bαoιλ6cοξ' T& 68,6o/o 6oων ,!fiφ'"cqν xηρ'57-Θηιαν δπδρ
τ\q Ξπιoτρoφ71e τoυ, τ,*' Ι1,3o/o Ξναντ|'oν, xαi. τd. 20o1o !ρυ'-αι
oτi.q ι&λπeq λευxd. ...|.,η 

φ oδ6λτ ια. o Σ, περ ιλαμβαν 6 μενo ι oτδ τε}'ευτατo
πoooατδ fiταν Ξναντioν τfr4 ΣυντωγψατLι7ιζ λΙoναρ1[α6, &λλd,, αυμ-
φωνα πρδ6 τi6 διαxηρ$ξει6 τδν δημoιρατιxδν !γετδν, εΤ7"ων ,l.η-

φLoεt ιωτ' α,]τδν τδν τρ6πo γιd, ν& δια1ωριoθoδν &πδ τoδ6 δταδoυ6
xαi τoδ6 oυμμci.1oυ6 τoδ K.K.E., πoυ ι[,;{φιζαν 3ναντiον.

'H λαΙx}; 3τυμηγoρiα δtrηρξ. oαφδ6 ξναντLoν τ:r1q Ξ'τιaτρoφ\q
τoδ Bαoιλ4ιυ6 oτiν Κρh'^η, oτδν Ποιραι& xαi' τ*) Θεoααλoνixη.
'Τr.iρξ. iδιαιτ6ρωc εiνοix! oτ!ν ιiπαιθρo, ιαi. πρoτd,ντων ατi6
περιo1δ6 πoδ εΖ1αν πeριoo6τερo δπoφ6ρει &πδ τδν Ξμφυλιo τ6).εμo
τi,qΚατoγi6' oi βoυλευταi, πoδ τ6λμηoαν ν& δπoατηρiξoυν τi1 Δη_

ψoκρατ'ια, ciπoδoxιμd.αθηxαν &τδ ψaγ&)η μερiδα φlλιον τoυ6.
ΕΙναι riλdΘεια 6τι δριoμ6νot &ψφl'opi,τ'ηαα.ν τ-i1γνηoι6τητα τδν

d.πoτελεoμd.των. Tδ tια.ψαν δμω6 7ωρi.6 τoλλ! θ3ρμη, γιατ), xαi &ν

&ι6ψ^η i1 διαδιxαoiα τoδ δημoι|ηφLoψατ,lq !ταν iδειiδηq (xαi βε_
βαiω6 oδ δριoμθνεq πeριo7'Εq y-&Θε &)')'o \:αν πα-ρd. iδεcbδηq), 

'τ.ιλι
τ& riπoτελ4oματα δδν θ& fiταν τcoλδ διαφoρετυι&. "Ετc,., δ Γειilργιo6
δ B' iπ4oτρε'iε oτi1ν 'Λθl;νx oτi.q 27 Σεπτεμβρioυ, ν6μιμα xα). δι-
ιαιωψατιx&.

λtιd &ιλη αoβαρ! d"πωax-6}ιηcτη τ!6 Kυβ:ρνdoεω6 δπiρξε τδ
θθμα τδν θΘνιxδν διεxδιx{oεων, oi δτoiε6 &τoτε}'oioιν πρoαtω-
νioυ6 π6θoυq πoδ ε1ιαν d.ναζωτυρωθ}1 ιατd. τ-); δι{ρxεια τoδ 'Eλλη_
νo'iταλιxoδ πoλ6μου: Διοδεxd.νηoα, B6ρειο6 "FΙτειρο6, K6πρoq. Α'j-
τδ !ταν φιlo'.x6, γιατi. ! μεγdλη n\'gι.o,Jl)τ1φLα τoδ )'αoδ πtoτg,lε 6-:ι,
&φoi εT7ε πoλεμl;αει ψξ/'ριe Ξo1d.τι,lν κατd' τoJ " '\ξo'ιoq oταν c)'η i1

E,iριΔπ-η flταν δπoδoυλcυμθνη, ! 'Α1_yλiα ^γoνα-τυaψL'ιη, oi 'ΙΙνωμθ_
νε6 Πoλιτεiεq xαi" +l Σoβιετιx| "Eνιυoη o'jδ4τ:ρe6, δδν !:αν δυνατδ
ταρ& ν& lxανoπoιηθoδν o[ διεxδιxdoaιq, τ6ao μiλλoν πoδ α,)τδ6 βα-
oiζoνταν oτ}γ &ρy--i1τδν Ξθνoτriτων. 'o λαδ6 δδν γνιiριζe δτι, δυoτυ-

l6s, h διεΘν'|e διxαιoo'5νη δδν δπdρyει.
'Eδδ 6 Toαλδdρη6 zαi, oi αυνεργ&.-:εq τcn bπ7,ρ7.αν )'ιγ6τερo

;'l7-ερoL. 'Eναωμd,τιυoαν μδν oτ')1ν 'Eλλd,δα τ& δq τ6το ιατε7.6ψενα
d.τδ τoυ6 'Ιταλoδ6 Διοδεxd.νηoα, ciλλ& γι& τi,q &λλ:q διεxδιxi.iοειq
δδν π6τυ1αν τtπoτε. oUτε x&ν μιd, &6ριoτη δπ6qxεoη.
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'Η ciπoγo{τευση τoδ λαoδ δπ!ρξε μεγ4λη.
Σδ &λλoυ6 τoμεi6, τoδ fiταν πoλδ τυeoτυιoi', oi. ι'lpερ'lτ,;,'ν-Lq

πρooπdΘειεq ι&Θε &^}'o;ταρ& &πθδωoαν 6ιsα d.ν:u6νovτo. Κα-.). :-i''ι
ξναρξη τδν 3ργαoιδν τi6 8oυλ!6, ! Kυβ6ρνη στl .τ/Ξ f.lπo,s1eΘ7, oi_
χoνoμιχi aταΘερ6τητα. xαi πρo6δo, &λλ& i π?α\(|ιατoπrJLηa-r, τeιν
δπoo16αεων !ταν τcoλδ &ργi7 γι& ν& εi-ναι δρατt1, i) xαi δδν "γιν6ταν
xαΘ6λoυ.

Παρd τiν iργc6δη τcρooτd.Θεια τoδ λαoδ z'α). μι& Ξντελδ5 iξαι-
ρετιx! Bαoδεi,α oιτηρδν, ιατ&.τi.q d,ναφoρδq τηs UtiRRA xαi, τoδ
FΑo, τδ φΘιν6πωρo τoδ 1946 iγεωργιzi1 ταρα.γω^γ-i1 εTy.ε Ξ:)'αφρGlc,
δπερβ! τd. 90ofo τi6 πρoπoλεψιxi,q, i, pυoψη7α"νυτ--i1 ταραγωγi τd,
45oλ' Τ δ iooζι5γυo tξωτερ ιxδν λoγαρ ιαoμδν 11τ α"ν ιατ α't;τ coφι.ν-(,,

ot eiaπραξευq τoδ Δημooioυ πoλ') ψυν-ρLq, τ&. iι"πoΘLψατα τi6 3xδo-
τιxt1q Tραπiζ'r'q &ai1ψαντα. 'o μ6νo6 τ9(lπoq γι&. ν& Δνπ^y.'5eταt ^i1

&ξi.α τoil νoμrσμο(τoζ $1ταν τ&ντα ! λιΔληoη 7ρυαδν λιρδν oδ oτα_
θερi1 τιμτi.

Bεβαiω6, δδν dπταιε 7υd' o}'α αδτi f Kυβθρνηoη. "Eπταιε 6μωq
}1 δx-ι, ΞxεLνη πλ{ρωνε πoλιτιxδ6 τ!ν oixoνoμιx'i1 ι*7-eξi.α, μι& dπδ
τi6 1ειρ6τερεq xα1εξLε,q, &ν δ1ι i, y-ευρ6τερη ciπδ 6λεq, γι&. ιαΘε
ΞξoνaLα.

'Exο? 6μω6 6πoυ ! Kυβ6ρνηoη Tαα7.δd,ρη &τθτυ1ε iντελδ6,
εiναι ατ}ν &τoιατ&lsταoτ. τv,q τ&ξειιs. Δδν μπ6ρεoε ι&ν νd. ξ .Zα.-

φανLoτ' τd. αLτια πoδ δυνd.μωνα-ν τiν &.νταgoi'α, i πoδ πρoo6φεραν
ατ'|ν d,νταρoLα Ξπιye'.ρ"fiψατω ιαλ.& γι& τi1ν 'Aνατoλ{, dλλ& πωλoυ-
ψεναιαi. ατ! Δ0αη.

"oγt 6τt δδν 'iiθελε νd' τδ ι&ψη. o[ πρoθθoει6 τ"ηζ }Fαν ιω)'Lq,
xαi, τδ ci.π6δειξε μδ Ξν6ργειεq τo).μηρδq γι& δοξιd Kυβ6ρνηoη, 6τιιq
11ταν π'γ. τδ xλεioιμo 6λων τδν Ξπω71ιαιδν γραφε[,ων τ!q'oργα-
νιΔoεω6 αΧυ, xαi, ! o6λληQη τoi M&νταια, τoδ θλιβερδζ τνωστoδ
&πδ τ!ν xωτ&}'η,lη τi,q Κα'}'αψ,ιταq τδν 'Ιανoυ*,ριo τoδ 1946.

'Αλλd dπδ dλλoιι|η x0ρoυ5 t -rγμiq, δρθoλoγιoμoδ } τνεδ-
μοιτoζ συνεχεiα6, i Kυβ6ρνηoη δδν μπ6ρεαε νd 8πιβciλη αδ 6λα τd'
oτελLγη τt'1q Δυoιxiaεω6 -xαi. τρoτd,ντων oτd'ιατι3τeρα ciπδ αι}-
τ&- τ!ν &ντιιeιψενtκ6τητα πoJ ιατ' &ρ1)ν εΙ1ε ! lδια.

"Eτoι, ατ! ζ.ηρi θ1θρ6τητα πo') 8να μεγdλo μθρo6 τoδ πλη-



236 ((ΦΩTΙA ΙLA.Ι TΣEKOΤΡΙ !υ

θυoμoδ iτρεφe xατ& τi1q "Aιραq'Aριoτερ&.6, πρoαετiθετo ι&πoια
μερoληι}:iα xατd, τi1ν 3φαρμoγη τδν ν6μων.

Αiτδ fiταν dx6μη περιoo6τερo θπιxiνδυνo, xαθ'6ooν τδν 'Ιo0-
νιo ! Kυβθρνη,:η eiγε liπoβctλει ατ} Boυλ} 8να αδατηρδ νoμoαx6διo
απερi. Ξxτ&κτων μ6τρων δι& τi1ν δημoαlαν τ&ξυνν, πoJ τδ εΖ1αν

Qηφioει 6λoι oi βoυλευταi, θxτδq &πδ τol)ζ Φιλελευθ6ρoυ6 τoδ Σo-

φoυλη, πor) ε71αν &π6ay-ει' Διιi τoδ ν6μoυ α,jτοδ μπoρoδoε νd, 3πι-

βrηθη i πoιν| τοδ Θαν&τoυ i) &λλε6 βαρειδq πoιν[,q, γι& διdφoρα
d.διxdματα dμ6oιυ6 } iμμ6αιυq o1ετιζ6μενα μδ τi1ν δργ&νωoη xαi τi1

δρdoη τδν d,νταρτιxδν oυμμoριδν.
'Eπιπλ4oν, ΞπετρLπeτo oτlq &ατυvoμιιΕC' &ρ7Lc, ν& jνεργoδν

ιωτ' oΙxoν Ξρευνεq oτi1 δι&ρxεια τ7'c, ilψLραq καi τv,c, ν0xταq, μδ
oxoπδ τiν d.ναxciλυ'iη 6πλcυν xαi πoλομιxoδ δλιxoδ γενιxδq, 'i) τ!
oυλλη,Qη διιυxoμ4νιυν, xαi' &κ6ψ-11 ν& &παγoρε0ooυν θπi δριoμ1νεg
νυxτερινδq δρεq τ|v 1cυρi6 &δεια x'ιιλoφo?i.α τδν πoλιτδν.

'Eξ&λλoυ, μδ νoμoθετιxδ διciταγμα, μδ τδ δπoΤo τρoπoπoι!-
Θ'ηxe ιαi. αυμπληριΔθηxε "i'1 τρo'taγLioυαα νoμoθεoiα' μι& 3πιτροπ|
d,πδ τδν Noμctρ1η xαi δ,jo διxαoτ&q εΙ7-ε τδ διxαiωμα ν& LιτoπLζ^r'

x&Θε πρ6oωπo (($πoπτoν δι' δνεργεiαq iναντioν τie δημoo[α6 τdξε-
ωζ, τiζ t1oυxLαc, ιαi. τ-r,e &.aφα'}'εLαq τi6 Xιiραqυ.

'o ν6μo6 αiιτ6q, -1ρ''i1oυμoζ λ δι[,;ει τiq Θυ6λληe πoδ &ρ1ιζε,

frταν oυγ1ρ6νω6 3πιxiνδυνo6, λ6γφ τoδ φανατιoμoδ πoυ Lπιιρα-
τoδoε ατd, ιατ<Jπερα 6ργανα τοδ Κρdτoυq, xαΙ μoλoν6τι γενιxδ6
δ ν6μo6 θφαρμ6oθηκε μδ &ντιxειμενιι6τητα, μεριxδ6 &διxε6 περι-
ττ ιllιs ειq πρ o εxdλεoαν Eντoνεq διαμαρτυρ iε g χαι χPη σtμoπ o ri1Θηxαν

εiρ,Jτατα γι&, τ}ν πρoπαγd.νδα θναντioν τoδ αμoναρ1oφαoιoμoUll.
'Απδ τδ &λλo μ1ρoq, περιπτι|rαει6 πoU &φoρoδoαν πρ6oωπα

γνωoτd,, δημιoriργηoαν τ!ν iντ6πωoη 6τι ! Kυβθρνηoη θδlωxε

1ωρiq λ6γo τiν 'Aριoτερ&. ΚαΘ^ηγτ1τα| Πανεπιoτημ[oυ xαE &νιil-
τερoι δπciλληλoι, oτεν&. oυνδεδεμ6νoι &λλoτs μδ τδ EAM, &πελιi_

θηoαν. 'o Σαρ&φηe, δ Mπαxιρτζ!6 xαi μι&, δxατoντd,δα dτocτρ&._

των &ξιιυματιxδν θxτoπiαθηxαν oτ& νηαιd.. KαΙ δδν !ταν γνωoτδ
τl'τe 6τι ! 'Aoφ&λεια εΤ1ε πληρoφoρηΘη -δρθδq i) 3oφαλμ6νωq-
6τυ Ξτρ6xeιτo νd, θγxoιταλεiιloυν τiν πριυτε'5oυoα γι& ν& oτελεxιb-
ooυν &νταρτι xd. τ ψi"1ψατ α'.'
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Παρεμβdoει6 ατi oυνδιxωλιoτιxi1 xtνηoη, παρεμβcioει6 θε-

μελιιυμ6νe6 xατd τor)q ν6μoυq d'λλd, πci.ντoτε εδνoΙxδq γιd, τd δε_

ξιd. aτJ'€yη, πρoxαλoδoαν LτLcτlq δ'q'5τητεc, oτδ θoωτεριxδ y-αi.

δπoQ[ε6 oτδ θξcυτεριx6. 'H dντ|δραrlη τ\q Lρ^γα-τιxi1c' τ&.ξεωq ιατ,}'
τi1q "Aι1αq'Λριoτερ&.q !ταν θν τo\5τoLζ τ6ooν ioyυρ{1, (ioτe o}'eq

oi. &περγLεq εi1αν μ&,λλoν &πoτ'51ει. "Ηταν δηλαδ) δυνατ6, μδ
περιoo6τερη περLoιεQη xαi,.[,,υ1ραιμiα, ν& δπιτυγ1d,νcυνται λ,Joει6
λιγ6τερo ioω6 ριζιxδ6 &λλ&, περιoo6τΞr,o ιατd.- βdθo6 &.πoτελεoμα-
τad4.

Tδ 7-ειρ6τερo $,ταν 6τι f Kυβ6ρνηoη Toαλδciρη πoλδ oυ1νd.

&ντLφαcxε' πρδ6 δαυτ{ν. Α,jτδ θxδηλων6ταν μδ διctφoρα λεπτo-
μερειαx& ^γeγoν6τα, &λλ&, xυρiιι6 μδ δυo περtcsτατιν-d" γενιx6τερ-ηq
oηψαaLαq.

Tδ ξνα δι!ρxεαε μ6νoν λiγoυq μiνε6, περiπoυ μ61ρι τile Ξ-
πιoτρoφlq τοU Bαoιλ6ιυq: γιd ν& μ!ν &νηoυ1{1αη .ξ Koιν} ΓνιΔμη,
oi 'Αρ1δ6 μεiιυναν i1 ιτηψα-oLα τδν δoων αυν6βαιναν oτd, βoυνd..
'Τπδ τi6 oυνθlxεq 6ψωq αilτ€q, πoλλoi xαλ6τrcτoι &νθρο-lπoι, xαi
iδiιυq πoλλoi πα.λαιoi θλαoiτεq, διηρωτδντo &ν αιiτi7 \ κdνεξ'!ry-ηττρl
α.itττ'ηρ6τ'ηq δδν δφειλ6ταν μ6νo oδ 8να πνεδμα μερoληιliαq xαi. ξι-
διx{oεcυq. Πρ&yψατι, &ν δδν oυν6βαινε τLτoτε τδ πολ,) ooβαρ6,
6πω6 διεxηριlαoετo, πρδq τ[ τ6ιsη αb,sτ"r'ρ6ττ1q

Tδ δεJτερo πeριcτατtι6, πoδ sUxoλα Lξ'rργε'Ττα'. ιΦL συ\(yω-

ρεTται, δι{ρxεαε τεριoo6τερo, τfjξηaε τ\ ,sι5γaυo'r1, xαi oδ δριoμ6_
νoυ6 xιixλoυq τ!ν ciντiδραoη: θνδ xυριαρ1οδαε "\ α?ιoττρ6ττ,q ια'i'
Bδιcixoντo oτε),i1η τi1q"'\ιραq 'Αριoτερ&.6, 

-oυ7ν& xατοιτερα oτε-
λi7η τηc,,-δπi'ρy-ε τλ'/,1ρ"ηq 3λευθερ[α δρ*,αειυq γιd, θxε[νoυ6 πol) o;d.
&νιλτατα ιλυψd,'ιι& τηq δργciνωνoιν χα,ι διηυθυναν τiν d.νταρo[α
πo'5 &ρ7υζε.

'oλ6xληρo τδ €τoq t946, μδ τδ δπo?o &o1oλεiται αι]τδ τδ
xεφ&λα'ιo' xαi ciργ6τερα γιi πoλλoυq μ!νε6 &x6μη, t'ι Ζα7α9υrL-
δηq, θτιxeφαλ!6 τoδ Πoλιτιxoδ Γραφεioυ xαi. τT1q Kεντριxie 'E_
τιτροπi,q, τδν iφημερiδων τoυ ιαi. τoδ παραν6μoυ 1ιηy-ανυoψo\
τoυ, Lργαζ6ταν δλε0θερα δπδ τ}ν τρooτα,sLα τδν 'Αρ7δν.

Bοβαiιυ6, αδτδ γιν6ταν γι& νct' δτ&9y.η fi Εψπραιτη &π6δει-
2τ, τoi αεβαoμoδ τδν δημoxρατιxδν χα.l6'lο)',i, dπ6δειξη iδiω6
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χρiσιμη γι& τδ Lξωτεριι6. Α'iτ6, 6μωq, δδν θμπ6διζε τδ πρ&γμα
νd, oτερ!ται δρθoλoγιoμoδ xαi νd εΤναι d,ντιφατιχδ πρδζ τ}ν 6λη

xυβερνητιxi1 δραoτηρι6τητα. Kαi, δπ!ρξε xαi αrjτδ €να d.πδ τrΙ

τoυxLλ'α Ξxεiνα αiτια πoδ δθηoαν δριαμ6νoυ6 παλαιoJ6 πιoτoδ6 τoδ

K6μματo6, πor) iφoβoδντo τiq διιΔξει6, ν&, βγoδν ατδ βoυν6.
Aδτoν6ητo εΙναι 6τι αιjτcΙ δδν δπ!ρξαν τd. αiτια τi'g &"ντωρ-

oiα6. 'H &νταρoLα θ&' γιν6ταν δπιυoδdπoτε, γιατi, τ& αΙτι& τηq

fiταν πoλr) βαθ0τερα. 'Aλλ& θμφανδq LτL,sηe εΤναι l'τt "']τη i
πριiτη xoινoβoυλευτιx| Kυβ6ρνη,sη, τoυλ'&x-ιcτo ψLxρι τ!q διε-

ξαγc'lγi1q τoδ δημoQηφ'ιoψατoq, δδν dφθαoε oτδ ιi,}οq τδν περιατd_

σεcυν.

'o Γειiργιoq δ B', δ δπoio6 Ξτυ1ε θερμoτατ-r1q λα|x:i1q δπoδo-

Ι-i)e1 τΡoσeτ&Θηoε, μ6λιq θπ6oτρε,.|ε' νd, βελτι<ioη τi1ν πoλιτιxi xα-
τd.aταcη. 'Aπoδε16μενoq τ}1ν τα.ρα.Lτηoη τoδ Toαλδdρη, πo') δπε-

βλ{θη γι& xαΘαρδ6 τυπιxoδq λ6γoυq' τoδ &ν6θεoε, δq dρ1ηγoδ
τ!6 πλειoιpηφLαq, νd' oγ'ηψατtrs'r' νθα Kυβ6ρνηoη, d.λλ& δπδ τδν

6ρo 6τι θd, iπετυγ1α.νε ν& διευρυνη τi1 βdαη τη6.
'o Σoφo0λη6, δ δποΤo6 Lν τQ ψεταξU εΤ1ε διεξαγdγει δη-

λητηριιΔδη &ντιπoλiτευoη θν δν6ματι τδν αδιωxoμ6νων δημoxρα_

τιxδν πoλιτδνυ, &ρν{1Θηxε x&Θε oυνεργαoiα. oi 'Αρ7_ηγoi τδν
τριδν xoμμ&τιυν τ!6 'EΘνιx!g Πoλιτιxiq 'Eνcioεω6 (Bενιζ1λoq,

Παπανδρ6oυ, Kανελλ6πoυλog), ζ'!γ^r1oαν ν& τoδq παραxωρηθoδν τ&

'ΥπoυργεΤα τδν 'Eξωτεριxδν, τoδ oixoνoμιxoδ Συντoνιoμoδ xαi
τ!q'Eθνιxiq 'Αμυνηe.

Αiτδ odμαινε 6τι δ νιxητ|6 τδν 3xλoγδν θ&, dπρεπε' xατ'
o,io[αν, νd. oτερηθ! τi1q ΞξoυcLαq.

''Ετaι, fi διε0ρυνoη τ!6 xυβερνητtxi1c' Q&rτεωq δδν iπετε'j1θη,
xαi δ Tααλδι!ιρηc' oγηψ&τιαε τi ν6α Kυβ1ρνηoJ1 τoυ Ξπi τoδ πα-
λαιoδ δπoβci.θρoυ τηζ. Mετ& 6μωq d.πδ 8να μ{να, δ Bαoιλεi6, oτδν

δπoΖoν δ Toαλδciρη e 1ραν πoλJ &φooιιυμ6νoq, τoδ δπ6δειξε νci

παραιτηθ! xαi πd.λι.

Aiτ! τ} φoρci, δ Γει6ργιoq δ B' δπεν1βη δ iδιoq oτiζ δια-

πραγματε0oει6, &λλd, 'f'7 διε'iρυνoη τ!q Kυβερνl']oεω6 xoιl τ&}'ι oτ&--

Θηxε dδιiνατη. 'o Toαλδdρηq ξαναiλθε μ6νoq oτiν θξoυoiα, }
δρθ6τερα μ6νog μδ τδν o0μμα16 τoυ' τδν Γoνατ&, δ δπoΤoq δδν
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πρoσjθετε τ|.πoτε oδτε oτδ xι1ρo6 oiiτε
βερν!ιsε,ωq.

239

ατi1ν ixαν6τητα τ!q Kυ-

'Γδ z'1ρo6 τ!q Kυβερν{oειυ5 jθlγετo τ6τε 67"υ μ6νoν &πδ τδν
oυμμoριτοπ67'eμo, πoδ ιαΘt'ναq πλ6ον τδν jβλεπε νd. dνα'πtbooε_
;αι, dλ}.& ια'i' &τδ τ'}1ν jzδηλη 3πιθυμiα τoδ Bαoιλθω6 ν&,cην &ντυια-_
:αoτfioη μδ &λ),η Kυβ6ρνηαη, ε'iρυτdρoυ oυναoπιoμoδ. Λ,]τδ δδν
}iταν βεβαLιιq xαλδ γιd. Ξναν &^γιλνα dναντ|oν Lταναaτατδν τeτεL_
ραμ6νιυν, &πoφα,sυoψ!νιυν xαl, τειΘαρ7'.r'ψLνcυν δπδ μiα διε,jΘυνoη
&πoλ6τιυ6 ΞνιαLα.

Ι[αρ' 6λα αbτd., Lιε'ιν-r1 -ξ Kυβ6ρνηoη, μδ 8να .Τπoυργδ 'Eθνι-
z},g'l\ψ|lντ'q πολδ μ6τριo, τδν λΙαυρoμι 1Jι}'^η (πoδ τδν dντιιατLoτη-
oαν δπιτυ1δ6, τδν 'Ια.νoυdριo τοU 1947, μδ τδν Γει6ργιo Στρci,τo),
ιαταλαpe περi, τδ τθλοq τoδ ια.λoxα"ιρι.6i 6τι ! dντiδρ αoη xατd,
τδν oυμμoριδν δδν μπoρoδσε πλ1oν ν& εΖναι ! lδια.

"oλo τδ βciρo6 τoδ d,γδνoq εΤγε &ναλ"r1φθi &πδ τi Χιυρo-
φ'lλαx^i1, cioθεν! ciριθμητιz.δq xαi διεoπαρμ6νη oδ πoλλoδq d.πo_

μoνωμ6νoυζ Σταθμo'iq, oi. t'πoio,. f.1nξγγn1qlt 6 i'ναq μετd, τδν
&λλo. T'ξ Χωρoφυλαxi τ! βoηθoδoε f 'Eθνoφρoυ ρ&, ΞξLaoν d-
νεπαρx!q &ριθμητιxδ6, ψε''-ρL<,ιq δπλιoμ6νη, ιαxilq Ξxπαιδευμ6-
νη, &ναι1ιιιd. rsτε'),ε7ιιψt'ν-r1. "Eγινε λoιτδν τ6τε oαφδ6 δτι oi αxoμ-
μoυνtστoσυμμoρiτε6υ, oi ι<z-oμμ9μγιoτoληoταΙυ δνoμα riμφιβ6-
}'rl'l &ξLαq ciπδ dπ6ιpειυq πρoπαγciνδαq- ζ[γυζα-ν πoλδ περιoo6_
τερo d.πδ 7:rioτ&q,ιαi. lιτt &λλα μ6αα fiταν &ταραLτητα^γιd. νd. d,ντι-

μετιυπιoθ! τδ d,νερ76μενo παλιρρoιαxδ xυμα. 'Απεφαo[oθη γι' αiτδ
νrΙ 7_ρηoιμoτoιηθ! 6 'Eθνιxδq Στρατ6q.

'Η Bρετανιx| 'Ατooτoλ{, πoδ εΖ1ε &να},d,"pει τ!ν δργdνιυoη
τoδ'Eλληνιxoδ Στρατdδ, δδν oυμφωνοδoε. 'o Στρoιτδ6 iραν &ι6_
μη ciδ'jνατoq, δ7-ι Ε'παριδq Lξoπ},ιoψLνoq, 6γι θταρxδq 3xπαιδευ-
μθνoq. Δδν Ξπρεπε, jλεγαν o[ Bρετανoi δπδ τδν Στρατηγδ Rawl-
lings, νi &παcyieηΘ}1 μδ τδ 3αιυτεριxδ μ6τιυπo o' 8ναν x},eφτoπ6_
λεμo, τoδ δπoioυ η ταxτιι:i1 fiταν &πoλιiτω6 διαφoρετιx| &πδ τ}iν
ταιτιι'\ τδν πoλθμων γιd, τoδ6 δπoioυq πρoετoιμαζ6τoιν δ Στρα-
τ6q. Παρ' 6λα αbτα, δδν δπ!ρxε &'l,},oc, τρ6πoq γι& ν&' d'ντιμετω-
πιoθ! ! ια.τd.rsταa'η, xαi ! Bρετωνιx} '-,\πooτoλ! d.ναγxctoθηxε
ν* δπo1cυρ{oη. "Eτoι, ! 1ρηαιμoπoLηrsη τoi'Eθνιxoδ Στρατoδ
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&πεφαcl'υaΘτ1τδν Αs.1oυoτo' y.αι στιζ &ρ1_δ6 τoδ φθινoπιiρoυ δ Στρα-

;δq xατ|λθe ατ}ν πoλεμιx}1 ιoν'ιoτρα.

Ι(ατ!λΘε πoλδ oυνgoταλμ6νo6, γιατi &ν δ λαδs xα), oi &ντι-

;ρ6oωποi τoυ ε1xαν ,)ευδαιoθfoειC', +l \γεcLα τoδ Στρατoδ δδν

zuτ εL7 e': o d.πδ xαμιd. ..pευδαioΘηoη.

Πρδτoν' λ6γql τi6 δπιμoνlc τδν Bρετανδν, oi δπoioι πα-

cα7_ωρoδoαν τδ πo}'εμιιδ δλιxδ τoδ &ναδιoργανoυμ6νoυ Στρατoi,

μ6νoν τδ $1ι,'o'l τερ'υτoυ τοU Στροιτoδ μπoρoδoε νd, &ντιμετωπ[oη
2,ρει.lδ π6λεμo. Tδ &λλo {μιoυ !ταν ψτlιανoy-Lνητo. Aδτδ !ταν
ιι)'δ ^γιλ !ναν ιλα.oυx|'l π67,.eμo. "Ηταν μειoνexτιxδ γι& Ξναν riν-

.l'9τoτ6}'eψο διεξοιγ6μενo ,τΕ y"ωρα μδ πoλλ& βoυν& xαi μδ &νε-

;ι9ιΣq δδιxδ δixτυo.
'Eπιπλ6oν, δ Στρατδ6 εTy-ε τ6τε δυναμη 92.0Ο0 &νδρδν. Αι)-

:δ φα,.ν6ταν i.ιανoτotητυιδ oτδν μ_i θν{μερo, δ δπoioq aκεττ6'
:α''l llτυ Lπρ6ιευτo νd. i.ντιμετιυπιoθoδν μεριxδq 1ιλιciδε6 &νταρ-

τδν' &}'λ&. fiταν &νεπαρxδ6 γι& τδν θπιτολιx6, πoδ θγνιΔριζε 6τι,

iπιτλ4oν τδν αυν6ριον πo,5 dπρεπε ν& Lλ6γy-cινται θπi xιλiων
;ιρ'tτoυ y_ιλιoμ4τριυν, jπρεπε ν&, τρoατατευθoδν oi π6λει6, oi

Ξ1xα:αoτ&ae,υq ιαi oi &πoΘ'r'ιeq x&θε εiδoυ6' oi αυγxoω,lωνιαxoi

ιr'ιψprl1 ιαi ,li' ^16φυρεq, xαi 6τι Ξτρετε &x6ψ"r' xαi' πρoπdντων νd,

z.τταδιω1θoδν zαi ν&, oυντριβoδν εilιLνητεq δμd.δε6 &νταρτδν. "Εργo
}ιν!φυxτo: ! 'Eλλ 6 γιν6ταν δλ6xληρη tνα <ιμ4τιυπoll.

Kατ&, τ! διd.ρxεια ψιd.q oυcκLJ1εωq tπΙ d,νωτd,τoυ θπιπ4δoυ'

;oδ Jγυ,,e τi;ν iπo7-^i1 ΞιεLνη, oi fγ6ται τoδ ΣτρατoU δδν &π6xρυι{;αν

;oυ6 φ6βoυ6 των. λ{ερLχoi. ζt1τηoαν νd γ[νη γενιxi1 Ξπιoτρdτευo1,
ιιδ-ι6τι δ &.νταρτoπ6λ'εμo6 δδν dντιμετωπiζεται ταρd' μδ πλημμriρα

o;ρ ατευμd.τιυνυ.
'Αλλ& τ& δλιx&. μ6oω dλειπαν. 'Απεφαα[oθη λoιπδν \ ωljξηoη

;|q δυνd.μειυq τoδ Στρατoδ oδ 200.000 &νδρε6.

'Επρ6ιeιτo περi, μι&6 xαθαρδq τυπLχiζ &τoφ&cεωq.'o 'Αρ-

7-τ;γδc'τi1e Βρeτανtι-r1e 'Ατooτoλi6 δ61θηxε τελιxλ τδν &ριθμδ τδν
135.000 &νδρδν, δ δπoioq θπi πoλλoδ6 μ!νε6 1μοινεoτδ1αρτi.Kαi
'1-9et&oΘτμε, τδν Ι'lo6μβριo τoδ t946, δ Rawllings νd, oυνoδε$oη δ

'iδιo6 ατδ Λoνδiνo τδν 'Αρ1ηγδ τoδ 'Eλληνιxoδ Γενιxoδ 'Eπιτελε|oυ,

'iιi ν& δε1θη δ Στρατωρx-ηc, Montgomery τδν iξoπλιoμδ &λλων
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3.000 &νδρδν ! Γι&, ν& μi νoμιαθ-η 6τι γ'ινaται λd,θoq, θταναλαμβi'_

νΞτα'L ια|' δλoγρ&φιυ6 δ &ριθμ66: τρei6 1ιλι4δeq...
'o Στρατδq Ξτιo,ρε};i1Θ'ηιe γι& ν&, δημιoυργ{αη τo''iι&/-ιcτo Ξπ'υ_

}'ειτα τψ!ηψατα xρo,!.lcεωq, τοδ τJπoυ τδν xoμiντoq, "γνωaτ& &';δ

τd. &ρ'tr-υx*. τoδ δν6ματ66 των δ5 ΛoK. 'Eπρ6ιeιτo γυd' L}.ι"7i.aττ,

oυμβoλ} oτδ τeρ&ιττυo Ξργo τoδ &νελd.μβανε δ Σ:ρατιr,, ΘLλ'oι-'αc

δμ.s i 6γt, i.τρετe ν&, τoλεμi'1oη μδ τ& μ6oα πoδ δτfrρ1αν.
'L) 'Εθνιzδq Στρα:66, δια.θ6τoντω6 3να oδμα dξιωματιxδν τριi-l_

τ'ηq τ&Ξεωc., lxαψε o,τυ xαλ'1τερo !ταν δυνατ6. Στi';ν Πελοπ6ννησo'

δρoδααν τ6=e τeρLπo'l τρυαι6aιoι dντ&ρτeg, o[, δποioι πρoxαλoδoαν

τoλλδ6 Ξνox}'\oεtc, dλλd δδν δημιoυργoδoαν &ληθινδ xiνδυνo. 'Ι'δ

Γενιxδ 'ΕπιτελeΤo, )'oιπ6ν, παρd, τig πoλδ iο_trυρδ6 ('ao xαi. ιiιν6τρεq
πoλιτιxδ6 τι.Laeιq, d.πθaυρε 6χα τd τψ'h,ψωτdι τoυ &πδ τ!ν Πελo_

π6ννηoo xαi 3μπιατειiθηxε δλ6ιληρη τiν περιo1i1 αiτi oτ! Χωρo-

φυλαx{. 'Απ6oυρε Lπ'ιr:ηe 6oα τψ\ψατω τt1q'Aττιιi6 elaων Lτ-ται-

δευθ!, xαi τ& doτειλε 6λω ατ! Θεooωλiα.
'Η riπoατoλd τoυq !ταν ν& πρoατατε6αoυν τiν πλo0αια πsδιcι-

δα πoδ τε?Lε,στoLχLζsτo &πδ εδρεtεq δρoαaιρ66. 'Aπδ Ξxεi, &πδ τδ

ι6lτρo τi6 'Eλλd.δoq, τ& τψi'1ψατα θd, dαπευδαν νrΙ βoηθf'7ooυν τ&

oημεiα πoδ θιΙ δφioταντo Ξπιθ6αει6, xαΙ δν oυνεxεiφ θ&, xατεδiωxαν

τoJ6 Ξπιτιθεμθνoυq.
MιιΙ &ιλη αημωντιx| &π6φαaη Ξλ{φθη τδν 'oxτc6βριo τoδ

1946. 'Aφoρoδoε τ! δημιoυργiα Moνd,δων 'Αμriνηq 'Υπωiθρoυ

(M.Α.Υ.). Σδ xdθε xωρι6, &νδρε6 πιoτo| ατi6 θθνιxδq παραδ6αει6 θd,

δπλiζoντo xαi θd iτiθεντo δπδ τds διαταγd,6 θφθδρων &ξιωμοιτι-

xδν, πoδ ιιτoι.xoioαν oτ!ν πaριφ6PeLα.) y'α"|' Θd Ξπεoτρα.τει1oντo

πρδ6 τδ αroπδ αδτ6. oi &νδρε6 θ& εΤxαν τδν δπλιoμ6 τoυ6 oτd, oπi-
τιoζ τoυζ, θd, γυμν&ζoντων τi.q ΚνρuωιLq, xαi θ& Ξτρεπε ν& εΙναι

oτ! διdθεoη τδν διoιxητδν τoυq γι& δπoιαδ{πoτε δπ1ρεoiα θ& τoυ6

(ητoδoαν ιωτd τiy iμθρ" t τ!ν ν,ixτα. 'ΑντΙ &μoιβ!6, θd, jπαιρναν

δριoμθνε6 μιxρδ6 παρo1δ6 εi6 ε?δo6'

Tδ ο_xθδιo fiταν xαλδ xαΙ. !γυνε δεxτδ μδ δνθoυoιαoμδ riπδ τδν

τληθυoμδ τ!e δπα[θρoυ, &ν xαi xατ& τo,)6 δπoμ6νoυ6 μ!νε6 δριoμ6-
νε6 dπoμoνωμ6νε6 δμdδε6 τδν M.Α.Υ' πλ{ρωααν dxριβιΙ τi1 δρd-

ση τoυζ.
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'Η μεγαλιiτερη δυαxo}'iι πoU d,ντιμετωπi.oΘηιε γιd τ! δημι-
o1)?^('Lσ' α']τδν τδν μoνd,δων, \ταν tι iφοδιαoμ66 τoυ6 μδ 6τ),α xαi.
πoλεμoφ6δια. f)i Bρετανoi &νεφoδiαζαν μ6νoν τδν ταιτιιδ Στρατo,
y.qi. $' Χι6ρα' δδν δι6θετa rsυν&.)')'ατψα ^(''& νd' &τor,&oη &πδ τδ jξω-
τeριxδ πoλεμ ιιδ f'D'ιι6.

Παρ'δλα α'Jτd., μδ τ}1 a''lγιLντρcυoη δλoυ τoδ παλαιoδ riλιxoδ,
τ!ν iτιoxευ! μογd'λoυ μθρoυq α,3τοδ, 6πιυ6 xα| μδ τ!ν d.γoρ&. δνδ6

dριΘμoδ δτλιυ..,' ιατoρΘ<\Θηιε &πδ τoδ6 πριΔτoυ6 μ!νε6 ν&, δημιoυρ-

γηθοδν πoD.δ6 δμdδε6 λ'Ι.A.Υ. Tδ ΞξαLρeτo i.7θιx6 τoυ6 τi.q txαψe
&ψLoιlq αημαντιx! βoηθητιx! δ'5ναμη,xαi, πoλλδ.6 δμοiδεq πoλ6μη-
oα.ν ταραπ}'ευρωq πρδ6 ταy"τLy'd. τψΙ1ψατα.

"Eτσι, &ν oi d.νταρτιxδ6 δμci.δεq εi7αν πα.ντoδ τ!ν πρωτoβoυλiα
ι-α|. π},εoνειτoδoαν &τδ πoλλδ6 iιπ6'!7ε'.q, μι& ooβαρi; &ντLaταa.η
&ρyιζε νοt δργανιiνετ α.ι.'Η &ντLoταcη αilτ\ δδν fiταν π&ντoτε Ξπαρ-
ιi1q, xαΣ ιdπoτε δδν μτoρoδoε ν& διαρxθoη ψL/-?L τ!6 &φ[ξεωq τδν
3νιox6oεων, δπω6 oυν6βη aτ}1 Δeaι&τη, τ!ν Πυρo6Υιαννη xαi &λ-
λoδ. 'Απoτελoδoε 6μωq μι&, &μυνα, ιαΣ oυγν&",6πω6 oυν6βη oτ}
l\d,oυoα, oi θπιτιθ1μενoι dνωγι&ζoνταν νd, τραπoδν εi6 φυγi;ν ciφτj-
νoνταξ τδ jργo τoυ6 fμιτελ16.

'Απδ τδ &λλo μθρoq, 6Στρατ6q, θνδ 3ξεπλdρωνε αiτi1 τi1ν dπo-
στo}\^η1 πρo9τoιμo.ζ6ταν γι&. ν& ιiναλιiβη τi1ν &νoιξη ooβαρ6τερε6
Ξπυ1ειρi1,sε'.q. Γιατi,, d.ν xαi oi μδν xαi oi δδ δoxiμαζαν μεθ6δoυ6
zαi παραxoλoυθoδoαν 6 Εναq τδν &λλoν, \ταν ιαi. oi δ0o &πoφαoι-
oμ6νoι νd, αυγxρoυoθoδν &γρια, μθ ι}υ1ρδ τδ πνεδμα μi τi;ν ιpυ/;
^iεψατη ψLcoq.

'H θπmρατLoτερη τcoλεμιx| xραυγ| τoδ ι<Δημoxρατιχoδ Στροι-
:oδll, frταν: αΦωτι& xαi ταεxo0ρι ll>

'Απδ τδ &λλo μ6ρo6 τoδ βαθιoδ φ6(ρο(γγιoδ) dντη1oδoε ! τcoλε_

μιx! xραυγ}1 τoδ 'Aγδνo6 τ!6 'Ανεξαρτηo1αq τoδ 1821, πoJ τiν
:Ι7ε υ[,oθετ!oει δ 'Eθνιxδq Στρατ66: α'Eλευθερ[α } Θciνατo6 !υ

Στi6 δι1o αriτδq πoλεμιxδ6 xραυγδ6 δπ!ρ1ε .i 
φ,io-η xαi δ λ6-

','o6 δπd,ρξεωζ αδτoδ τoδ οiδελφoxτ6νoυ &γδνoq.
Γιd, τδν Ξνα, fiταν i δρμi τ!6 3πιθ6oεω q ια'i. i] χατo(στρoφi πoυ

iαiνεταt &παρωLτητη oτδν oΖxoδ6μo πoυ dxoλoυθεi δλoxληρωτιxδ6
z-rτευθ$ναει6.
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Γιd, τδν &λλoν, !των τδ πεioμα τri1q &ψννηe xαi ! πεμπτoυo|α
τηe ζωiq τoδ ciνθρrlπoυ.

"Eνα βαθιiτατo 1ανδd,xι ε1γε &νoυfη μεταξυ τδν δ6o iδεo).o-

γιδν.
Kατ& τiν €ιφραo^η τoδ "Αρη BελoυxιcΔτη, ατδ πoτd,μι Ξτρεπο

νd' ιoκιινL,sη γι&, ν& Ξπυxρατt1cη f μιιΙ &πδ τi6 δ6o iδεoλoγiε6ll.
Θd' ιoιιtνιζε Ξπi τρLα 1ρ6νια.

'Aπδ τδ τoπιxδ oτδ παγι6oμιo. oi τελευτα?oι μ!νε6 τoδ
1946 tπρ6ιειτo νd' dπoιαλ6ιpoυν τi6 &ληθινδ6 διαoτ&oειq αδτoδ τoδ
τoπιxoδ πoΜμoυ τδν δπoio διεξ!γε 8να6 μιxρδ6 ciνoρθ6δoξo6 oτρα-
τ66, πoδ δι6θετs τ6τε λιγ6τερoυ6 &πδ ι0.000 ψωtr"ητc!ι4'

Στδν Στdλιν, πoδ ε|1ε &ρ7ικd' eητ{1aει νd' Εγη ατδν 'oργανι-

τoντα.q τ}γ 24η Αiγo'joτoυ Lg46, Lνωπιov τoδ Συμβoυλloυ 'Αoφα-
λεiα6, μιιΙ τρooφυγ| ιατd' τ'\q 'Eλλciδoq.

"0πω6 εΖναι δ ιαν6ναq oτi6 περιπτci_l oευq αilτLg, διεξ{1θηoαν
δ0o αυζητfoειζ: i μιa Ξπ) τ!6 &πoδo1i6 τi6 τρooφυγi6, ! &λλη,
μετιi τ!ν αθ1^yραφl.7υ τηq, iπ), τi,q obaLαq τηq'

'o 'Αντρ6ι Γxρoμ0xo, Σoβιετιxδ6 d,ντιπρ6oωπoq -δ μετθ-
πειτα Ξπi τoλλd. Eτη 'Ιπoυργδ6 τδν 'Eξωτεριxδν τi6 Σoβιετιxlq
'Eνιiloεω6-δπεoτ{1ριξε πρδτo6 τiν θiγραφ! τ!6 orixρανιxle πρoα-
φυfrq, μδ θτι1ειρJ'7ματα πoU Ξτoixιλλαν &πδ τoδ τρoμαxτιxoδ μθ-
1ρι τoδ xωμιxoδ.
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ΞφαLνoντ o λat1 μαντα (δπoγρdμμιη τoδ γρciφoντoq)''H
tξωτεριxi1 πoλιτιx! τ!6 'trλλdδoq -i δτoiα εi1ε fiδη περιγραφ!
ιλq Lτειτατιιi1-ιαi τ& oυνoριαx&, BπEιo6δια xαi &λλεq πρoxλd-
aeιq Lναντ'ιoν r-r,q'Aλpωνtαc,, ΞπηρLωζαν iπιxινδιiνω6 τ-)1 διεθν! d-
τψ6aφαιρα. 'Η θoωτsριxi1 ιατ&oτωoη, μδ τ}ν δπoiα δ oHE, xατιi
τδ Kαταατατιx6 τoυ, δδν μπoρoδoε ν& &οxoληθ!, αδδν !ταν Ξoωτε-

ρtx:i1 ταρd. μ6νo xατ&, τδ μ1τρo τor5 δδν δημιoυργoδoe διεΘνεi6 περι_
πλoxδ5 xαi δδν πρoxαλoδoε d,τειλδ6 xατd. τi1q εiρ{νηe καi τ7'q &aφα-

),εLαql.
Πρδ xαi μετd, τi7ν iγτρ"φi τoδ θ3ματo6 

-τ_)1ν 
δπoiα βo{θηoαν

xαi. oi'ΑμορυιανoL- δ Γxρoμ0xo δπεατ'l1ριξε δτι f 'Ελληνιx! Kυ-

βθρrηoη ψετeτρLτετo oΕ φα,τιoτιι"'η. 'Τποoτ"l1ριξε δτι o[, ιι&νε0θυνε6ll

πρ&ξευq τδν 'Eλληνιxδν 'Αρ7δν μτcoρoδααν ν& x&μoυν τ&.Βα)'ιd.-
νια θερμoxdπιo δνδ6 ν4oυ πoλ6μoυ. T6λo5, y-αραιτ$1ρι,sε τ!ν παρoυ-
o[α τδν βρεταν ιxδν oτρατουμd'των δq <ι d.πoφα,τucsτ ιι'i1 3νθd.ρ ρυνoη

γι&' τii oυντριβi .is δημoxρα.τiαq xαi" γυd. τ!ν Ξπiθεαη iναντioν τδν
γειτoνιxδν 1ιυρδνυ, ιαi.6q &τ6δειξη τ7,e xαταλ|.l,sειυq τδν χυρt6ιρ-

1ιxδν διxαιωψ&τcιν τi'q'Eλλciδo6.
Kciθε :ταρd.γραφo6 τδν δ0o μe.1d'λων &γoρευoει|ν τoυ ;ελεlcυνε

oτερεoτJπιι6 μδ τ}ν iδια φρd.oη: <ιTδ θ6μα εΤναι :τoλδ αoβαρ6υ.
' o d.ντ ιπρ 6 αω πo q τv,c, o δι9 αν Lα.q, Δη μi"ρη s }Ιαν oυ iλoxυ, Ξπα-

ν6i.αβε τ&. iπι1ειρi1ματα Ζιg'ινoυ τoδ Ξxsi δδν fiταν δ ιυρυ6q τoυ dλλιΙ
δ oυνd.δελφ66 τoυ. Td. Ξπανθ7.αβε μδ &λλε6 λLξευq, &λλ& dνθττυξε
iδιαιτ6ρω6 τi1ν xωμιx! πλευρ&.

ΙΙρd.γματι, δ l'xρoμ,ixo εi7ε δτoοτηρi.i-ε.υ 6τ'' ! o'iz'ρων[α iν_
διαφερ6ταν γι& τδ _(^{τημα iτειδi1 εΤ7-e ιoινd. oJνoρα- μδ τd. Bαλxd.-
για.!... 'o λΙανoυlλαxυ oυνεπλfρ<υoε τδ 3πι1εiρημα τρooΘL:oνταq
ξ1'' ^λ' oδιρανi"α εi7-ε δπoατi τLooeρευq εioβo)'δq Ξντδq τρ'/y1α iτδν
zι.i.6τu xα). μ6νoν αι]τδ τδ γεγoνδ6 Ξτ1βαλλε τi1ν τρooφυγ_l1 !... λΙι-
ιρ''r, τα'9&)'ευQη: ληoμoνoδoε (,τυ oi' εioβoλδ6 αδτδq δδν εT1αν ^γLνε'.

).τδ τd.Βα}'ι&νια,ιαi' 6τι, &ι6ψη a'ηψαντυu-6τερo, τ!ν iπo1} Ξxεiνη
oi' 3α'tzανmξζ /-δ?Ξζ, Ξιτδq τ'r1q'Eλλci.δo6, &να'ιψ''ι'i'q xαi ατδ &λλo

i'z9o τi,q Χεραoν!αoυ, \:αν 6)'eq o'5pι.1ιωy-o'. τ7,q oi'νρωνLωq'..
'\\q &νoι7θ! iδδ μι& μιz-ρ! πεpθνΘeoη, γιωτi oi λεπτoμ6ρειε6

L''.Lq εiνα,' /.σ-Ραy.Ξ'η?l'σaυιΣq ψ'.iq γ=νιιlyτερηc, ταx':υu-'ηc,. Χρloιμo
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εiναι, λoιπ6ν, ν& d.ναφερθ! €να dι6ψη θπιαημ6τερo ια), θξωφρενιx6-
τερo παρd.δειγμα: λιγεζ iμ1ρ.e &ργ6τερω, oδ &λλo 1δρo, δ lδιo6
6 Moλ6τωφ jxωμε μι&, αυγxριoη μεταξυ τ71q Ξ^μ'1ρξ1ητo6 τoδ
δημoιpηφiαμωτo6 oτ! Boυλγαρiα 

-εT'aεγLνει τi1ν 8η Σεπτεμβρioυ-
ιαi. τ}'q θγxυρ6τητo6 τoδ δημo,.pηφLoψατoq ατ!ν 'Eλλdδα. Tδ πρδ_
τo, τoδ δπoioυ oi θετιxδ6 ιp!φoι fiταν περiπoυ ioε6 πρδ6 τδν &,ριθμδ

δαιυν ιp!φιoα.,r' fiταν ioxυρ6, αvalableυ Tδ δeιiτερo, ιιλ6γω τδν
3ν 'Eλλc{δι oυνΘηxδν, δδν μπoρoδαε παρ&, ν& εTναι πλαaτoγρd.φηaη
τfrq θελ{oεωg τoδ λαoδυ.'. 'Ι-Ιταν διioxoλo ν&' πρo1ωρ!oη xανεi,6
περ ιoo6τερo.

Kατd, τi;ν θπofi 6μω6 ΞιεLνη, τδ xωμιxδ δδν πρoxαλoδoe τδ

γ6λιo. 'Αντιθθτω6, παρoυoiαζε dνciγλυφo τδ γεγoνδ6 δτι i φωτιrΙ
δδν xρυφo6xαιγε πυd', οiλλd' Ξxαιγε 6πωq ιαi'eι Ι7 φωτυ&'' 1ωρi6 δι-
oταγμo$6.

'Αλλi μεxριq θδδ μνημoνε0θηxαν τd λε1θ6ντα &πδ 6ooυg δπε-
aτ\ρtζαν τ!ν oixρωνιxi; πρooφυγ{1. oi &πωντdoει6 τδν d'ντιτιθs-

μ6νων oδ αiτ};ν !ταν &ν&λoγε6 πρδ6 τδ ιατηγoρητi1ριo τcoJ εi1ε
διατυπωθfr.

'H &πd'ντηη τoδ "Eλληνo6 &ντιτρooι1lπoυ (Δeνδρωμ!) ι1π!ρξε
oυ^μρατημθνη, πoλU λεπτoμερ{q, &ντ&xρoυoε oημεio πρδ6 oημεio
6λε6 τi6 xατηγoρLeq'

oi &παντi1oει6 τoδ d,ντιπρooιbπoυ τ!6 Ι\'Ιεγciλη6 8ρεταν[α6
(Kαντ61'xαν) xαi τδν 'ΙΙνωμ6νων Πoλιτειδν (X6ρoελ Tζ6νooν)
d'ντ4xρoυαν περιληπτιxd. xωL dτLρριπταν γενιx& 6λoυ6 τoδ6 iαxυ-

ριoμo'j6.'o τ6νo6 !ταν oιληρδ q xαi ι&πoτe π9ριφρoνητιχ66 (α...τδ
Ξπιy.εLρηψα δδν sΤναι ψαιριd' &πδ τδν iξωφρενιαμ6...υ), &λλoτε βα-
ρδ6 oδ δπoνooιiμενα (α...6λoq δ x6oμo6 γνωρiζει &λλε6 θλιβερδq
περιπτιiloει6 Ξδαφιιδν διεxδιxl'7oεων εi6 β&ρo6 oυμμ&1ιιν i) 3-

1θρδν..'υ), &λλoτε π&λι oαριαaτιx66 (α...θ6μα 3λαφρ6, iλαφρ& θ-

γερθ4ν... υ) '

'}Ι oυζ{1τηoη διεx6τη oτi6 tt Δεxeμβρioυ, κγι&, ν& μπoρ6ooυν
ol d.ντιπρ6αωπoι νd, oυνεννoηθoδν μδ τi6 Kυβερνl1oeι6 τωνll.

'Eπα.νελ!φθη ατiq 16.

T!ν πριilτη !μ6ρα νoμioθηxε 6τc 6λα Θd, διoρθιδνoνταν εUxoλα,

γιατi δ Αioτραλδ6 dντιπρ6oωπo6 δπθδειξε μιi δι6ξoδo d,πoλ'5τω6
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&ziνδυνη γι& 6λoυ6: tνα o_xθδιo &τoφ&,saωq, xατ&. τδ δπoio τδ Συμ-
βo0λιo ιι&φoδ &xoυoε τi6 διd'φoρεq &π6'!ειq, πρoχωρoδσε oτδ 3π6-

μενo θ1μαυ.
'Aλλ& αiτi i &y-ρ.μη πρ6ταoη δδν εΖ1ε τ}1ν ΞπυτνγLα πoδ d,ν€-

μοναν oi Δυτιxoi'
'o Γxρoμυxo δπ6βαλε διι6 τoυ o16διo &πoφ&aeω6 xατd, τδ

δπoΤo τδ Συμβoυλιo 'Ααφαλεiαq Θεωρoδαε τ!ν 'Eλλciδα Eνo1η 6λων
τδν xατηγoριδν πoδ εΤ1ε διατυπciloει ! o,ixρανLα, ια|. (ητoδoο,

ψeταξδ τδν &λλων, i 'Eλληνιx! Kυβ6ρνηoη ανi, 3γzαταλεiιpη τi6
διι1lξειq τδν iθνιxδν Ξν 'Ελλciδι μειoνoτ'ξτων...υ xα), τi6 <ιΞν6ργειε6

τδy iπιθετιzδν μoναρ1oφαoιoτιxδν ατoι1εi,ωνυ' Tδ Συμβoυλιo δ-

φειλε ν&, δηλωαη 6τι θ& διατηρoδoο 3γγεγραμμ6νo τδ d,πειλητιιδ
ΘLψα" <<Ξφ6ooν ! 'Eλληνιx| Kυβ6ρνηαη δδν θd εΖ1ε δπαxoι5αει oτi,6

oν oτ &csει.q τoδ Συμβoυλiου ll.
'Aντιλαμβd'νεταυ κανε|"q oτυ"i1 πρ6ταcsη α'jτ{1, μετd, τ!ν xατη-

γoρηψατυι\ &π6ρρt,]lη τδν xατηγoριδν riτδ τΣq 'Hνωμ4νε6 Πoλι-
τεΤεq, πρoια'λoδoε τi6 H ΠΑ xαi τiq jθετε oδ πoλδ λεπτ! θ6oη.

Γι' αιjτδν τδ λ6γo, ξπe'.τα &πδ τi,q &γoρε,iαει6 διαφ6ριυν &ντι-
πρooriπων, -τoδ "Ιiλληνoq μεταξδ α,iτδν,- δ 'Αμεριxανδq &ντε-
τιετ6θη τi1 μεΘεπoμ6νη.

Kατ6πιν δδηγιδν τ!6 Kυβερν_i;oεcΔ6 τoυ, Ξλεγο, θd. Qiριζε ια-
τd, τoδ αoβιετιxoδ otrεδioυ. 'Αλλd. εΖ1αv παρoυoυ&oευ ατδ Συμβoυ-
λιo, Ξλεγε, oυνoριαx& iπsιo6δια ιαi πe'ριπτΔσ€Lζ xσ"x71ζ ψeταγειρL-
σΞωζ Lιειoνoτdτων. oi 'Hνωμθνε6 ΠoλιτεΙε6 δδν τioτευαν 6τι ! 'Ιiλ-
λ&q fiταν δπeJθυνη, xαi' τd' jπειo6δια 

μτoρεΖ ν& δφε[λoνταν ((στδ

πρ6βλημα τoδ xαθoριoμoδ τδν oυν6ρωνυ. Πρ6τεινε λoιπδν ν& d.o1o-
}'ηθη τδ Συμβο$λιo μδ ατi.6 δυoxoλiε6 τδν oυν6ρωνυ xαi μδ τδ πρ6_

βλημα τδν μειoνoτdτων o' θxεΙνεq τi.q πeρ'.o7Lq" "FΙτων φο(νερδ δτt
:δ πρdιγψα μτoρoδoε ν& δδηγ{η πoλ'iι ψα"ιΡι&-, jφ6αoν, ιατ' oil_
oi.ων, !Θετε ΘLγι.α ιαΘoριoμoδ ν4ιυν oυν6ριυν...

'Η oυζ!τηoη δπ!ρξε δξziα. ιαi. y-ρτ1oιψoτot!θηxαν d,πδ τ& δ'jo

ψLρη ι&Θe &λλo τcαρi, διπλιυματιxδ q Ζιφρ&ceιq.
'o Γxρoμ'ixo €φΘαoa μθ1ρι τoδ oημεioυ ν& μιλ{'7oη πορΙ τ!6

ξτ''κξταζ τiq jλευθερiαq δπδ τiγι 6πoLα θτoπoθsτεiτo f1 δoυλεiα γιd,
ν& δ;τ-ηροτ{oη oυμφ6ρoντ α τoi ei1αν c1'eo'η ψΕ τd. πeτρL},αtα.
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'o Tζ6νooν ΕφΘαoε μ61ρι τoδ σημειoυ νιi μιλ{αη ααφδq πορi,
τδν βoυλγαριxδν διεxδιxi.7oεων iπi τ\q ΘρdLκηe, xαi περi τi,q Ξτ'.-
Θυμiα6 τδν Γιoυγxooλd.βων ανd, πρooτατε6ooυν τoδq δυατυ1ε76
Mαxεδ6νε6υ μδ τ}ν θνoωμd,τωαr; τi6 βoυλγαρ ιιi1q xαΣ τ!q δλληνι-
x!q Mαxεδoνiα6 oτ!ν 'oμooπoνδiα του6.

T}ν δπoμ6νη , i1 &ψεριιoινtxi1 d.ντεπiθεoη dγινε Ξντoνιi-tτερη xαi
π{ρε oυ1,xεxριμ6νη μoρφ-η' τη μoρφi δνδ6 o1εδioυ &πoφd,oεω6 μδ
τ}1ν δπoiα τδ Συμβoυλιo 'Aoφαλεiα6 oυνιατoδoε δπιτρoπi1 dπδ τρiα
μθλη, θπιλεγμ6να γιd, τ!ν dντιxειμενm6τητ&. τoυ4 dπδ τδν Γενιxδ
ΓραψψατLα, θπιτρoτ{ πoυ θ& &ναζητoδoε 3πi τ6πoυ τ}ν dλ!θεια,
ιIioτε τδ Συμβoυλιo ν& μπoρθη ν& &τoφαotaη τL iπρεπε ν& γi.lη.'o Γxρoμιixo δπερημυνθη τδν Θ6oεcδν τoυ μδ πd,θo6 xα). δεξιo-
τεaνtα.'H ιpηφoφoρLα Ξπi τi,6 &ψεριιανιι:i1q πρoτd.oεωq, πoδ διε-
ξlaΘη πρι'lτη, xατLληξε αδ μεγdλη θετιxi1 πλειoQηφiα. .EπτιΙ 

'{,,η-

φoι δπ6ρ, ψιd. &τo11ι.i1, μιd Ξναντioν.
'Αλλd, αδτi1 i μoναδιxi1 &ντiθετη ι{:!φo6 !ταν τ!q Σoβιετιx!6

'Eνcioεω6, θνδ6 τδν κMεγd.λωνυ, πoδ f dρνητιι.i1 τoυ ι.[,,!φo6 oτδ
Συμβoυλιo 'Αoφαλεiα6 θξιαoδται πρδq &νLιxt'ητo β4τo.'H dμεριxανιιi 3ν6ργεια εΙ1ε θξoυδετερωθ!.

Παρ' 6λα αιiτd., αδτδ6 oi ε'ixooι hψξρrs dγδνo6 oτδ Συμβoιi-
λιo 'Ααφαλε [ αq \ταν &τoιαλνπτυι66. 'Απεxciλυπταν xαλ0τερ α ταρd'
τoτδ 6τι δ μιxρδ6 oτρατδ6 τoδ Md.ρxoυ Ξνδι6φερε ζ.ηρ,Ι τi1 M6oxα,
6τυ 6 dγι'lναq τoυ flταν τoπιxδq dλλ& oι oυνθπει46 τoυ παγx6oμιε6,
6τι δ Tρo0μαν φαιν6ταν &πoφωoιoψθνo6 νd. d,ναλd,βη τδ ρ6λo τδν
Bρετανδν δ6 πρδ6 τt1ν πρooταoiα τ!q 'Eλλd.δo6.

oi θπιπτιbαειq ω?lτi'e τ!q διπλωμωτιxt1q ψ&aηe θπ) τ!e Διε-
Θνoδ6 Koιν!6 Γνωμηe xαi, θτi τδν oυμμd.1ων Kυβερνdαεων δπ{ρ-
ξαν oηψαντιιδ6 dλλd βρLoιoνται tξω dπδ τ& πλαioια τi1e ταρe.lι5ιsηq
d,ναλ0αεωq. λ'[ι& 6μω6 &πδ αiτδ6 αυνδ6εται oτεν&. μδ τδ θ6μα μα6
ιαi. εlaε oυνθπειεq θεμελιιΔδoυ6 aηψαcLαq.

'Η ταιτιιi1 τδν 'Αμεριxανδν ιατ&' 
'"h ψωxη oτδ Συμβo0λιo

'Aoφα}'εLαq Ξxαμε τi7ν 3λληνιx} διπλωματiα ν& oxεφθ! (lτι d}'}'η
δδδe θιΙ lτρετe νd, dxoλoυΘηθi.

Kατd, τδν 'oxτιiβριo xαi τδν No6μβριo, f 'Eλληνιx! ,.{.ντιπρo-

oωπεLα oτδν oHE δπθβαλε πρδ6 τδν Γενιxδ Γραμμωτθα τoδ 'oρ-
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Υανισμoδ {ξι ψνηψ6νυα γιd τ& θπειo6δια πoδ εΖ1αν γiνει oτ&, β6ρεια
o0νoρα τi1 Xιbρα6. Στi6 26 Noεμβρ[oυ, !τel.τω &πδ oυνεννoi'1αει6

μεταξδ'Aθηνδν, oi&oιγxτoν xαi, Λoνδiνoυ, ! 'Eλληνιx'i 'Α'lτιπρo-
aωπεtα θνημθρωoε iπιol'7μωq τδν Γgνιxδ Γραμματ6α -μδ τ6ooε-

ρειq iπιατoλδq-iπi 6λων αδτδν τδν dπsιαoδi,ων, μνημ6νsυoε &λ).α,

διsτι1πωoε ιωτηγ o ρ Leq.

T6λo6, oτi6 3 Δεxεμβρioυ, δ &ναπληριυτ}e &ρ1ηγδq τ!6'Eλλη-
νιx!6'Αντιπρooωπε|αq, δ'Αγνiδηe, δπ6βαλε oτδ Συμβo0λιo'Αoφα-
}'εLαq αiτηoη θρευνη6 θπΙ τ6πoυ τδν πρooτριβδν μετεξδ τ!q 'Eλ-
λdδoq xαΙ τδν βoρεiων γειτ6νων τη6. oi τελευταioι xατηγoρoδντo

6τι βoηθoδααν τδν &νταρτoπ6λεμo, πoJ dθιγε τi,; δημoαiα τ&ξ"η ιαi
τ}γ dιe ρ αt6τητ α τi1qΧιΔ ρ α6 : δπ{ ρ1αν dπoδε iξε ι6, δπεoτη ρ lζετo, 6τ ι

δ &νταρτoπ6λεμo6 εΤxε τi1ν iπiαημη βol'7θεια τ!6 Γιoυ1'xoo}'αpLαc,.

'H xατ&oταar1 μτoρoδαε ν& θ6oη oδ xiνδυνo τ! διεθν! εiρfνη xαi
&ιτφ&λεια.

oi αυζητl1oειq Lπi' τ'ile πρoσφυΥηζ ωδτ!6 θγιναν &πδ τ!6 10η6

ψLtr;ρt τi1q 19η6 Δεxεμβρioυ. 'Eπρ6xειτo περiπoυ γιci 3πανdληι|η τδν
αυζητl1αεων Ξπi τ!6 obxρανιι:r1q πρoσφυΥηζ.

Ti1ν δλληνιxi θ6'η ιiπεoτi'7ριζε αiτ} τ| φoρ& δ Ιδιo6 δ Πρω-
θυπoυργδ6 Kωνoταντiνo6 Toαλδci'ρηq, δ δπoΤo6 δπθoτη ζcυηρδ6 πρo-

oωπιxδ6 θπιθ6oε ιq δ6'Αρxηγδ6 α φ αoιoτ ιx! q> Kυ βε ρνi'1 oε ω q, αiτ Lαc'

6λων τδν ιωιd..ν.
'Αλλ& α'iτi1 τ! φoρd, ξτειτα &πδ ρητoριxδ6 ψoνoψαJ-Lεr,, xυρiιο6

μοταξδ' Eλλ!νων xαi Γ ιoυ],xo oλd.βων' fi ια.τ &}'ηξη τδν oυζητ! αεων

\τri1ρξe θντελδq διαφoρετιxi1 &πδ θxεiνη τδν πρoηγoυμ6νων oυζη-
;_ioεων'

'o 'Αμεριxανδq dντιπρ6oωπo6, δ Χ. Tζ6ναoν, πρ6τεινε π&λι
:δν ιαταρτιaμδ iπιτρoτrie γι& τ! διεξαγωγ| iρευνδν dπδ τi6 δ6o

;)':υρδ6 τδν oυν6ρων. 'ΙΙ ταρ6μβα"o"'η τoυ fiταν πoλδ io1υρ{, δ τ6-
νrιc' σνΥι?ατηψLνog, \ τρ6ταtlη 3λαφρδq διαφoρετιx{, γιατi ζητoδ_
ο: τδν xαθoριoμδ τδν μελδν ?!γι &τδ τδν Γενιxδ Γραμματ6α τoδ
'oργανιαμoδ' &λλ& &πδ τδ Συμβo6λιo 'Ααφαλε'ια6'

T!ν δπoμθνη, τ!ν 19η τoδ μην66, δ'Aντρ6ι Γxρoμ'5xo, ξπειτα
&;δ Ξνα oxληρδ xαi δριμδ ιατηγoρητ\ριo, δε16ταν αν& iξετd,oη τιi
^γιγoν6τα xαi, νιΙ μελετfoη τi1ν xατ&oταοηυ iπΙ τoδ θδciφoυ6 τδν
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τgσσd.ρων iνδιωφερoμθνων χωρδν μι& Ξπιτρo:τ}1 τoδ Συμβoυ7.io':.
'o μ6νo6 δπαινιγμδ6 πoδ dxαμε γιλ νcΙ διιωιoλoγξαr1 τ}1 ψe-'ιc:vo-
φl1 τoυ \ταν 6τυ f oυζ{1τηη εixε &πoδεiξει 6τι 'ΑμερLιανo}' zL'-
Bρετανoi, iνδιαφ6ρoνταν πρδ6 τδ παρδν γι&τ! διαδιxαcLα (Lννo,':'a=

τ! διαδιxαoiα τoδ τρ6πoυ iπιλoγie τδν μελδν τ:r1q'Ετιτρoii,q) zι'.
6τι δδν fiταν 8τoιμoι νd, δπooτηρiξoυν τi θθoη τ!6'Eλληνιxi6 Kι-
βερν{αεω6. 'H &π6φααη α,iτ! τoδ Συμβoυλioυ 'Αoφαλεiα6 &πoτa-
λoδoε μι&, &πδ τi6 μεγαλliτερε6 ΞτuτυtrLεq τ!6 Kυβερν!oεω6 Tαα}'-
δciρη oτδν διπλιοματιxδ 1ειριoμδ τoδ &γδνo6 ιατd' τΓυν d.νταρτδν.

'FΙ -πιτυ1iα δδν εΖ1ε Eπιτευ1θ! x-d.ριq oτ}1ν δλληνιxi7 7Γρoσφυ-

τη,\ x-&ρre oτd, διαβdματα τi'q'Eλληνιxie Kυβερν!oεω6 ιαi τ:i'q
δλληνιx!6 διπλωματiα6. ΣτoU6 "Eλληνε6 δφειλ6ταν τδ (',τι εΙγαν cιε-
φθ! τ!ν πρooφυγ} ιαi 6τt τiν εΙ1α.ν xοιλ& 1ειριoθ!. 'H Bπιτυ1iα,
μεoτ! oυνεπειδν, εiναι βθβαιo 6τι εt1"ε 3πιτευ1Θ! 1d'ρη oδ oυνεν-
ν6ηoη πoJ εΤ1ε tτ6λθει τα?α'σιηνLωιδ6 μεταξδ τδν αMεγd.λων>.

Πδζ i Σoβιετιx! "Eνιοoη δ1xΘηxε τ!ν 3πιτρoτη, πδ6 δ6-

aΘηιε αbτ'i1 τ| διεθν! Ξρευνα -τ! μoναδιx! μ61ρι o{μερα- Eπi
iδαφδν πoδ d.ν!xαν oδ τρiα μ6λη τoδ oυ1,xρoτdματ6q τηq; ΓιατL;
'o ι6γo6 δδν θ&, μαθευτ! Ιoω6 πoτθ.

Δ6θηxαν πoλλδ6 δρμηνεiε6, ιαi" καΘεψιd' &ναζητεiτd δφ6λη πoil
θci riτεx6μιζε ! NΙ6o1α παLρνoνταq αδτ! τ! θ6η:

- Πρ6ληι}η } τoυλd,1ιoτoν &ναoτoλ! μι&6 &μ6ooυ &γγλoαμερι-
ιωνιxi1q παρεμβ&αεω6, πoδ θθεωρεiτo τ6τε πιΘανs1.

-'Eνδε1oμ1νη διεriρυνoη τδν &ρμoδιoτ!τι,lν τ:ηq'Eπιτρoπi6,
ι5oτs νd, μπoρ! νd, ΞγeLρετωt 3πΙ μαxρ6ν, Ξντδ6 τδν x6λπων
τoδ Συμβoυλioυ 'Αoφαλεiα6, α,iτδ τδ θθμα τoJ θνδιθφερε τ!
M6o1α.

- Φ6βo6 6τι ξπeιτα &πδ μι& δεxd,δα β1τo πoJ εΖ1αν πρoβληθ!
xατ& τi.1 διd,ρxεια τoδ Ξτoυ6 tιεiνoυ, ! Σoβιετιx! "Eνωαη
Θd' ιωτ'ηγγL}'λετo 6τι παρημπ6διζε τ! λειτoυργiα τoδ oHE.

-'Ατλ! xLνηaτ1 μθoω oδ εiριiτερo παι1νlδι πoδ d,π4βλεπε oδ

μεγαλ,5τερα x1ρδη iπi Ξντελδ6 &λλων πεδ[ων. 'H Σoβιετιxi1
"Eνωoη εiaε πρ&γψατι τ6τε &ν^ηcυai.eg γιrΙ πoλλ& μεγciλα
o ixoνo μιxd, eητi1ψατ α.
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"oλω α']τ& τd. α1|τια iπωtξαν πιθανδν τδ ρ6λo τιlυ6. Δδν ε7ναι
&ν&γιη ν& αυζητηθoδν περιαo6τερo θδδ.

'Exεiν, πoδ πρ4πει νrΙ oημειωθ! εTναι 6τι! Σoβιετιιi1 "Eνωoη,
1ωρi6 πιθαν6τατα. νd' oυμβoυλευθ! τoJq &π' ειiΘεiαq iνδιαφερoμθ-
νoυ6 μιxρoδ6 oυμμct7oυ6 τηζ, χωριζ &oφαλδ6 ν& oυμβoυλευθ! τδ
K.K.E., πoδ πλi1ρωνε τδ λoγαριαoμδ μδ τδ αtμα τoυ, Ξλαβε μι&
&τ6φαcη &πδ πoλλδν d.π6,}ειιν δυoμeν!γιλτ!ν &νταρotα πoδ &ρ1ι-

-ζε: δυox6λευε τi1ν 3λευΘερiω τδν xινdoεων. oi γειτoνιxδ6 αooιαλι-
oτιxδ6 1δρε6 θξετ[θεντo oδ βαρειδ6 δπoι.[,liε6, &ν i'1ρνoδντo τi.q ΞτιoιL-
,.pει6 τδν παρωτ'ηρητiιν. "Eνα αδμω tνδεxω διεΘνδν δπαλλ{λιυν θλ

βριαx6ταν tπi, τ6πoυ γιd' νd' Ζξετdιoη xαΙ θνδε1oμ6νω6 νd, θπιβεβαιιο-
oη τiq xαταγγε}'Lεq πoυ θιΙ διEτιjπωναν oi δλληνιxδq &ρaiq, ιαταγ-
γελ[ε6 πoδ &λλωq θ& μπορoδααν ν& ciμφιαβητηθoδν.

Mδ τi1ν πdρoδo τoδ 1ρ6νoυ, jγινε &ντιληπτδ δτι ! ooβιετιx}
παραtrωρηιτη €τα.ιξε €'ναν &ι67ιη πιδ oημαντιxδ ρ6λo γι& τ} συντρt-

β"h .i's dνταρoLαq: τ&' oν1ιτερd.oμωτα τδν πωρατηρητδy τoδ oHE
βoi1θηoαν πoλr) τδν Πρ6εδρo Tρoυμαν γι& ν&, πε[oη τδν 'Aμεριxανι-
xδ Λαδ ν& δe1θi τ!ν πoλιτιxi'7 τoυ τ!6 βoηΘεiαq πρδ6 τi1ν 'Eλλciδα
xαi τ!ν Toυρxiα.

Tδ Kρeμλiνo δδν fiτων riλd,θητo.
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Mετ& τδ πρδτo xιiμα. 'o λ,Ιd.ρxoq δδν εΤ1ε μ6νoν r-ατoρθιb-
oει νd, -πιβεβαιιiloη τ!ν $παρξ\τoυ τρiν &πδ τδν 1ειμιilνα. Εiyε xα.-

;oρθcδoει ν& εΙναι 8τoιμo6 γι& ν& 3φαρμ6oη, 7ωρiq διωxoπΙ"1, τ}1ν

ταιτυιt1 τoυ xωi xατ*, τi1 δι&ρxεια τoδ 1ειμδνoq. Παρ& τΙ6 διd'φo_

ρεq dντιξo6τ"ητεq, ε11ε πρ&γψατυ Lπιτ'!aeι x&τt πo}'iι μεγciλo.
EΤναι'yνωατδ ο_ξμερα 6τι πρδ6 τδ τ6λo6 τoδ dτoυ6 δ αΣτρατη_

γ6qυ, γι& ν& iπιτ61η τδν τsλιxδ αxoπ6 τoυ, fiθελε ν&,θ1η oτi1 διciθε-
o{ τoυ Ξνω oτρατδ 5Ο.000 ciνδρδν. Αδτδs ε7ναι δ dριθμδ6 τδν μα-
1ητδν πoδ θεωρoδoε &παρα.Lτητoυ6 γιd, ν& 3ξoυδετεριioη τi6 παν-
τδ6 εiδoυ6 xυβερνητιxδ6 δυνdμει6.

oi δυo ιi'lριεq δυoxoλiε6 πoδ oυναντoδαε fiταν δ ciνεφoδιαoμδ6
ιαi"τρoτ&ντων ! θξευρεo-η δνδ6 τ6oo μεγ&λoυ &ριθμoδ μα1ητδν.

'Η λΙ6ο_1α, πρδ6 τiν δπoLω etae d.πευθυνθi, εT.x-ε dπαντtiseι ψΣ
bπειψυγLq, εixε περιoριoθ! oτ!ν dπooτoQ δνδq μιxρoδ dριθμoδ
&ξιιυ ματ ιxδν, αιωτηλδν παρ ατηρητ Cιν, πoδ ποιρ6μεν αν, xυ ρ |ω6, π4-

ραν τδν 3λληνιxδν αυν6ρων.
'Η Lπi.aιε'J1η-doτραπ! τoδ δ N'Ιc{.ρxoqΕιαψε ατ),6 βαλxανιxδ6

πρωτε0oυoε6 βελτiωαε αioθητιΙ θxεiνo πoδ εixε fiδη Ξ,πυτ'3aει.'ΕπL'-
τυaε πρ&γψα1γ q$ξ+)oεtq δ6 πρδ6 τδ παρα1ωρo$μενo δλιxδ xωi βελ-
τιιΔoeιq δ6 πρδ6 τi,6 διευιoλ6ναει6 πoδ εΤ1αν ταραaωρηθi. Σδ dν-
τd.λλαγμα δ6θηxαν, φ αLνετ αι., με ρ ιxδ6 γ ρ αττΕq i.lπo o^trLoeιq πo J &φ o-

ρoδoαν ιιβελτιcboει6 αυν6ρωνυ xαi τδ αxαθεoτδ6 τδν μειoνoτl..;τιονυ
τ!6 Boρεioυ'Eλλciδo6, ilπoa 1Loειq πo{ι, y"ατ &. μεριxoδ6 ξ5,,,oυ6 oυγ-
γραφ=Tq, δ6θηxαν μδ διxf τoυ ε'iΘ'jνη, δηλαδ! 1ωρic πρoxαταβo-
λιxi1 jγxριoη τoδ K.K.E. 'Eπρ6xειτo περl λoγαριααμoδ δ 6πoio6
θ*, διεxανoνiζgτo oτδ μ6λλoν. Πρδ6 τδ παρδν dπαιρνε ψιd" πρoιατα-
βoλ{, πoδ τοδ fiτων &πα9ωLτητη. "Eνα &ληθινδ δixτυo ατρατoπθδων,

βd,oεων xαi δδδν δημιoυργi1θηxε πθραν τδν αυν6ρων γι& τδν d,νε-
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φoδιαoμδ τoδ αΔημoxρατιχoδ Στρατoδ 'Eλλciδα6υ (βλ. 1&ρτη δτ'
d.ριθμδν 4, oελ' 226).

'A)A}, γι& νd. αbξlaη 6 ('γιoq τoδ αΔημoxρατtχoδ Στρατoi
'EΜ.d'δα6υ δ-iρx. μιi μεγciλη δυαxoλiα, ! θπιoτρd,τευη, πoδ δδν
tξηρτ&:o dτδ τδ θξωτεριxδ xαi, πoδ \των π&.ρα πoλδ δυqxερi.16.

Πρδτoν, δ Δ.Σ.E., μετ& ciπδ ζω! 8ξι περiπoυ μηνδν, &ρ^1υζ=

νd. €1n πρ6βλημα λιτoταxτδν. M$trρι τoδ τ6λoυ6 τoδ t946, πΞρισ-
α6τερoι τδν 600 &νταρτδν εΙaων L"μωταλεiι}ει τor)q oυντρ6φoυ6
των xαl εi1αν παραδoθi oτi6 xυβερνητιxδq δυνd.μει6. 'Eπρ6xειτo
τροτd'ντων γιd, ν6oυ6 πoδ εΙ1ων iπιoτρατευθ! βιω'ιωq, dλλι} λiγo-
λiγo 8να6 δριoμθνo6 &ριθμδq πotλo(tδν θλαoιτδν, dx6ψη ιαi. μεριxoi.
γνωατoi ιαπετ αν αToι, }'tτoτ &ιτηa αν.

TLτoτε τδ περiεργo oδ τoδτo. Φαντ&ζεταt xανεi6 gδxoλα τ&
πλεoνεxτ{ματα τoδ xλεφτoπoλθμoυ, d.λλ&, δδν ox6πτεται xανεi6 &ρ-
ιετ&' τiq δυoxoλiε6 dxεiνων πoδ τδν xd.νoυν. 'o &ντ&ρττ1e πoδ πρ6πει
ν& dλλιiζη xαταφilγυo τoλδ oυ1ν& dλλd δλo xιτα8ιιλιεται, πoJ εΖ_

ναι xατ&y-oπo6, xρυωμ6νoq ιαi. βρεγμενo6, ιαi πρLτει, παρ'δλα
α$τ&, ν&. φ'3γη ταa[τωτα,6 &ντd'ρτηq, τL),oq, πoδ δδν βλθτει xoντd,
τ}ν iπιτυ1iα, μπoρεΤ ε'jxολα νd θγxωτωλεi,.pη τδν &γc5'lα, &ν δδν
εΤναι αωματιxδ6 ρωμαλ6o6 xα| &ν δδν j1η d.λ6γιoτη ,'{.lυx{. Θ& τδν
LγIιωτα)'εLQη &x6μη εδxoλΔτερα' &ν-δπωq fiταν f περiπτωαη oτ!ν
'Eλλd.δα-pωρiζη 6τι &πδ τ!ν &λλη τλευρ&. τoδ θξαoφαλiζoυν d,_

ψνΥlστ'Lcι xαi δλευθερη Bπιoτρoφi1 ατδ ατiτι τoυ.
'o Δ.Σ.E. d.ντιμετι6πιαε α'iτδq τi6 δυοx6ρειεq o' 6λη τ} διιiρ_

xεια τoδ βioυ τoυ, &πδ τ!ν &ρfi 6μω6 δ λΙ&ρxo6 Ξιαψε 6,τυ \των
δυνατδ γι& ν& τi6 δπερνιxJ'7oη.

Tωxτιι:i1 διαφιiτιαη γιν6ταν γραττδ6 xαi διd, ζ.iroηq, δπδ μιi
;ειΘαρaLω δixαιη dιλ' α'iατηρd. oi d.ντdρτeq τρ6φoνταν ιαλ',}. xαi.
eΖ1αν γεν ιxδ6 xαλ} μετα1ε iρ ιη.' o λ'ιπoτ &ιτηζ, συλλ6[μβο(ν6 μενo6
Ξ^μαLρωc,, δξετελεΤτo τdντoτε.' Eν περ ιπτc5oaι θν6πλων αυ.γoι.ρo0-
oεων, oi νεoεπιστρατeυθ6ντε6, μδ θπιxεφαλlq τoδ6 d,ρxηγo$6 των,
iμ&,xoντo oτi7ν πρ<1τη τροζμμi. oi :τιoτoi iθελoνταi Ξψ&y.oντo πL-
oω &πδ α'iτoιi6. M6τρω &ιsφα}'eLαq fiταν &ταραLτητα, γιατi. i μ&λ_
't'oν pυαLα tπrcτρ&τενaη Ξφαρμoζ6ταν εiρ0τατα.'Aπδ δλε6 τi.q xα_
:αδρoβ6 τoυq, περiπoυ 1ωρΙ6 xαψιd. Ξξαtρεη, oi oυμμoρLεq tπθ-
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στρεφoζν oτi6 θ4oει6 τoυ6 αυνoδο6oνταq τ&ντoτε ξναν &ριθμδ νθων
3πιoτρd,των.

'H Ξπrcτρ&τευoη γιν6των ιατ&τρ6πo &πλ6: oτδ aωρ$' τδ τρo-
μoxρατημθνo xαi oυ1νd' xαι6μενo, συνειεντρoδντo 6λoι 6ooι εT;.αν
δεoμoδ6 μδ τ!ν 'Αριoτερd.. Toυq μιλoδoαν ^γι.[ τoδ6 αxoπoJ6 τoδ
d.γδνo6, γι& τi ptβαιηνLι"ηιαi τoδ6 oiπειλoδααν. 'Ex6ντEq-&ιoντεq,
μεριxoi d,xoλoυθoδααν, xαi &ν δδν xατ6ρθωναν νd δραπετε0αoυν &πδ
τi6 πρδτεq iμθρ.s, fiταν δ6oμιoι, γιατi 1,νιiριζαν 6τι Επιoτρ€,φoνταq

ρ ιιpoxινδJνευ αν πd'ρα πoλ'5.
T&, iπioημα δλληνιx& oτoι7εTα λξ,oυν 1.lτι oi. &νταρτυιΕq 6ψ&-

δε6τoδ Δ.Σ.E. εiy'αν 30o/o Ξθελoντ&6 καi' 70o/opιαLωq θπιατρωτευo-

μ6νoυq' 'H &ναλoγiα α,)τ! δδν εTναι dληθoφ ανi1q"'Εναq τ6oo oxληρδ6
dγωναq δδν θ&, μπoρoδoε νd, διαρx6oη Ξτi. τρ[α xαi πλ6oν jτη, &ν

f πλειoι,Lηφ[α τδν d,γωνιζoμθνων δδν θερμαιν6ταν &τδ πtoτη, xι-
νητ{ριo δ6ναμη xctθε dνθρωπhlη6 δρd,αειο6'

Αι]τrr i dν&ψειξη τδν μαxητδν, τδν δτoiμων γd' ιr!ιΘe Θυo'ια
xαi τδν d,τρoθυμων γι' αδτ{ν, ΖπLτρel,lε oτδν λ{ctρxo νd' ΞπεxτεLνη
τi.q Ξπι1-ευρ-h,oeιq ιατd' τoδ6 τρεiq πρι5τoυ6 ψ\νεq τoδ Lg47 .

Πρ6πει νd &ναφερθoδν μεριxλ rsυγι.ειρι1ι{να. τετoν6τα πoJ dφo-

ρoδν μι&ν δριoμ1νη 1ρoνιxi πΞριoδo, γι& ν& &ντιληφΘ! xανεi,6 τδν

ρυθμδ τδν Ξπιyευρ'i1oεων'

θναντioν δνδ6 μεγciλoυ 7ωριoδ τi6 'Hπεiρoυ, xαi δxατδ dνταρτδν
θναντioν τ\q 'Υπ&ττ1q, oτ!ν Kεντριx! 'Eλλ*δα. "oλoι oi χLJ?o-
φ'b'αιεq τi1qτε),eυταLα5, 15 &νδρε6, i.) 3φoνε6θηoαν i) τραυματioθη-
xαν } 3νεγρdφηoαν oτδν ιατ&),oγo τδν &γνooυμθνων.

Στi6 3 'Ιανoυαρioυ, ιiυνηaη πoλλδν συμμoριδν ιiτδ βoρρ&
πρδ6 τi1 Θgαoαλiα xαi. νoτu6τeρα. "Εγtνα.ν μερtχδξ αυγ:ιρoιiαει6.

Στiq 4 τoδ μην6q, κα"τrkλ"η,lη &πδ μιdν &νταρτιιi1 δμοtδα 3νδ6
πoλδ δρεινoδ 1ωριoδ τiq'Hπεiρου, τ!6 BωβoioΙq, 3νδe &λλoυ oτδν
θεooαλιxδ ι&ψτo,τoδ Σoυφλαρ[oυ, δνδ6 τρiτoυ νoτiω6 τ71q Λαy"Lαq,
τoδ Mεoo7 ωρ ioυ. lι[εxρ o Ι ιυ"i. τ ρ ω'.l ψατiεq' με ρ ιxδ6 Ξιτ e}'θo eυ q, pυα,ια

Ξπιoτρ&τευaη, &'ρπαγLq τρoφ[μων. N6o γεγoνδ6 y'α9αιτ^ηριoτιι6, }1

iπiθεoη y-,xτd. τoi Σoυφλαρioυ jγινε d'πδ 70 iπτεic,.
Στi6 6 τoδ μην6q, \ ιLνηoη πρδ ν6τoν, βd,αει xαλδ6 μeλετη-
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μενoυ αxεδloυ? πρoωθειται. Πoλλδ6 αυμμoρiε6 εio6ρ1oντει ατ|
Θeαoαλiα, αυνε1iζoυν τ!ν πoρεiα τoυζ χαι &ντιψετωτLζoυν μερι_
xδq αυγxρo0σΞιζ. Γινετοιι φανερδ 6τι oi μεταxινt1oειq τρoxαλoδνται
dπδ τ|ν πρooε1! &φl.ξη τtoν παρατηρητδν τoδ oΗE: εΖναι πρo-
τιμ6τερo ν& δπ&ρ1oυν περιoo6τερε6 δυνd'μει6 μαxρι& &πδ τd αιiνoρα.

'o Δ.Σ.E. δδν Bpιατθλειπε 6μω6 γι' αδτδ τi6 Eμφανioει6 τoυ

ατδν Boρρ&. 'Απδ τΙ6 3πτ& δq τi6 δezι 'Ιανoυαρioυ, δυδ 1ωρι&
ιωτα}ιαψβ&νoνται πρoσωρινδq oτi1 Θεooωλiα, Ξννθα oτ! N[αxεδo_

ν'υαιαi oτi Θρd,xη, γ'ινεται μιιi εioβoλ! μεγd,λων μoνdδων iπrcθων,

dναoτ6λλεται f πoρεiα δνδ6 τραiνoυ oτi.1 MαxεδoνLα' ιατωoτρ!φoν-
ται τρεi6 γθφυρε6 oτi1 Θεooαλiα. Kdθε θγ1εiρημα 3μφανiζει τd, 'lδια

περ iπoυ xαραιτηρ ιιsτ ιιd..
'Aπδ τ!6 LΙηq ψL7ρυ τi1qL5ηq τoδ iδιoυ μη'i 6ζ, xατα"λαμβd,νoν-

ται δυδ 1ωρι&, oτi1 Θεooαλiα, τθ,soερω ατ! λ{αxεδoνLα xαi. &νατι-
ν&ccεται μιιΙ d,ρxετ&. oημωντιx! γθφυρα.

Παντoδ θφαρμoζ6ταν ! iδια ταxτιιη, ψL τi διαφoρ& 6τι ια.τ&

τi6 τeλευταiεq θπιθ6oειq oi oυμμoρiτεq tπαιρνα-ν μαζi τoυ6 πoλλd,

&πδ τ& xτ{νη τδν χωριχδν. Αιjτδ θναυνsγε'ιc(Θ&. γιν6ταν ταιτιι&.
Tιi &ρπαγμλα πoLψνιω παρεδiδoντo oδ xωριxoδ6 πoδ ζoδoων oδ

&πoμoνωμ6νεq πzριo1Lq, oi δπoΤoι, dνoιντι δριαμLνηe ταρoavie ιτΣ

εΖδo6, δφειλων ν&, τ& χροιτoδν ατ} διαθεoη τδν &ντωρτδν. EΖxε dτoι

βρεθ! λυo-η oτδ πρ6βλημα τoδ εl]xoλci.tτερα φθ:ιρoμθνoυ sΙδoυ6 δια-
τρoφ!6: τoi.ι ιρLατoq'

T)γ L7η, Ξγιαινι&.aΘηιε &λλη ταιτιιi1. Στ! Θρcixη' xoντd, oτ&

βoυλγαριx* o'1νoρα, dxριβδ6 πρiν riπδ τ!ν αιiγ'l1, oi iντd,ρτε6, αυ.1_

zeντρωμ4νoι oδ 3παρxi dριθμ6, iπετiθεντo αυγxρ6νω6 θναντioν
δυo μιxρδν στροιτoπ6δων τoδ 'Eθνιxoδ Στρωτoδ. oi δ'jo διoιxητωi,
i.λλoι &ξιιυμωτtxoL,6πωq xωi d,ρxετoi oτρατιδτε6, dνευρiαxoντo τ!ν
δτoμ6νη νεxρoΙ oτ* λεηλατημ6να oτρατ6πεδ& τoυq. 'o αiφνιδια-
αμδ6 τoδ θ1Θρoδ &πoδiδει o-xεδδν π&ντoτε.

'Aπδ τ!ν fiψLρα α6τ^i7, ψΕaρι τi,q 3tη6 'Ιωνoυαρioυ, δηλαδ| iπi,
t4 \ψLρεq, oημειιilνoνται oαρ&ντω αυγxρo,5oει6 μεταξδ oυμμoριδν
y-c.|' ι'llεPνητιxδν δυνd'μεων. oi μιoi6 περiπoυ &π' αδτi6 δφεiλoντo
oδ δι|ιμε6 διΔξειq πoδ dxαμε δ Στρατδ6 Ξνωντioν &νταρτδν πoδ
εi7.αν xατα}'dβeι γιιi μεριxδ6 δρε6 διd,φoρα yωρι&.
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'o ρυθμδ6 Ξλαττci-lνεται ι&τωq τδν Φεβρoυd.ριo. Παρ& ταδτα
6μω6, oτ& ιεντριι&. aqi. p6ρeιω διαμερiαματα τi6 Χιi-lραe ημειιil-
νoνται jπιθ6oει6 θνα',,τioν περιoooτ6ρων τδν 75 1ωρiων. oi νεxρoi
xαi, τραυματiε6 μετρoδνται κατ& δxατoντd.δε6, δπω6 xαi. oi &τα-
γΘ h τ ε q ιαi. αi 1ψα7,ωτ ι oθ6ντε 6 χω ?''ιo L' Ση με ιc6ν oντα ι Lπ Loηe, "i^1 & -
νατLναξη μι&'6 δεx&δo6 γεφυρδν i τμημctτων oιδηρoδρoμιxδ., γρoμ-
μδν' Σημει<iνoντοιt, τ6λo6, διio 3πιθ6αει6 3ναντ[oν ατρατιωτιxδν
τ ψηψ&τ ων ατρ ατoπsδευμ6νων xoντd' oδ zωμoτ6λε ιq.

NΙεριxδ6 ΕπtΘLaειq διθφsραν ι&πωq dπδ τiq Ξπfitcεtqτoδ'Ια-
νoυαρ ioυ.

Παραδεiγματoq .1-&ριν, τ^iiν 72.η Φεβρoυαρioυ, oδ 3να 1ωριδ τiq
λΙαxεδoνiα6, oτ')1ν περιo1! τi6 'Αρδαiα q, oi dντ&.ρτεq Ξιανcαν 48
oπLτια..'Eξετθλεoαν διbδexα d,νδρε6, tξt γυναtxε.q, δ6o βρθφη xαi
τραυμd.τιoαν αoβαρ& διΔδεxα 1ωριxoi'lq. Tδ xωριδ α,iτδ εtxε ιαιδe
d'νταπoxριθi oτi1ν πρ6oxληη γtd8πιoτρci..υη, xαi f τιμωρiα τoυ
δπiρξε, γιd πρι6τη φoρci,, iδιωιτθρrυ6 αioτηρJ.,1.

"Αλλo παρ&δειγμα διαφoρετιxoδ εiδoυ6 iπιθ6oεω6 εTναι \ ΞτL-
θεoη πoδ dγινε θναντioν τ!6 τ6λεω6 τ7,gΣπ&ρτηq, τi1ν 18η τoδ μη_
ν66, ατδ ν6τυo &>ιρo τi6 Χιiρα6. "0λε6 oi oυμμoρiε6 τ!6 Πελoτoν-
ν{ooυ εΙ1αν σ'υ].}ζεντρωθi γι' αιiτδ τδ Ξγ7εLρηψα, πoδ fiταν μιχρiζ
διαρxεiα6 ιαi" εTaε oυγ,ιεxριμθνo aιoπ6: τi7ν ciπελευΘ6ρωη 6λων
τδν xρατoυμ4νων oτi6 φi,αιLq.'Ετρ6xειτo περΙ τ!6 εδx6λoυ 3τι-
ατρατε0oeω6.

''Αq ciναφερΘ:r1, τL)'oq,! περiπτωoη τi'q 9ηq Φεβρoυαρioυ , xατ&
τ!ν δτoiα Ξγινe αυγ1ρ6νω6 iτlθεoη δναντioν τ4ντε μεγd,λων χω_
ριδν τi6 Θeooαλiα6. oΣ iπιτιΘθμενoι d,νl.7ρxoντo oυνoλιxδ6 oδ 6ΟΟ
dνταρτεq.

8λ6πει καν ei.q 6τ t oτ-\ν \γersLα τoδ xιντiματo6 δδν jλειτε h φ ou -
;ωιs'ια.'H ταιτυι}1δδν !των π&ντoτε ! lδια. .Τπiρ1αν παρδJ,ι.γiq,
xαi oi παραλλαγδ6 α,iτδ6 flταν iπιxiνδυνε6 γιd, τδν &ντiπαλo.

'Exεiνo τδ δπoΙo fiταν LπLaηc, ξπιxiνδυνo γιd, τδν &ντLταλo, ιαi.
ψ&λιcτα πoλδ Ξπιxiνδυνo, !ταν ι&τt &)'},o: τ] ναρxoθθτηη τδν δρ6-
μων. "Αρ1ιoe τδ 1947. 'Aνετινd.oαoντo ξτoι oτo,)6 μεγd.λoυ6 δρ6-
μoυ6 τd' &ξιoλoγιΔτερ α ψLoα oυγxoινωνlα6' Ζδiω6 τ& λεωφoροiα xαi,
τ&' φoρτηγi αilτoxLνητα. oi δρ6μoι, τ6τε xαθδ6 flταν γεμd,τoι λd.x-
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y'oυζ. χ"αλLιLα xαi" λ'&oπη, δδν 8πθτρεπαν ατoδ6 δδηγoδ6 ν& d,ντιλαμ_

βd,νωνται τi1 ναριη πoδ τoδ6 περiμενε. Tδ 6πλo αiτδ !ταν γι&, τδ

&μεαo μ6λλoν tνα &πδ τ& πιδ &πoτελεoματιx& πoδ 1ρηoιμoπoiηαε
δ Δ.Σ.E.

Kαi, ! ioτoρiα θπωνωλαμβαν6ταν &πδ τδν Ενω ψi1να oτδν &λλo.

'Eπαναλαμβαν6ταν τ6co xανoνιι& ιΔατε ciπδ δδ xαi π1ρα δδν

θ& μνημoνευθoδν ατi6 oελiδε6 αιiτδ6 παρ&, μ6νo εiδιx& γεγoν6τα }
oη μαντιx& Ξγγειρiiψατ α.

oi λεπτoμθρειε6' 6μωq, πo,) oημειrilθηιαν γι&" τδν'Ιενoυ&ριo
xαi, τδν Φεβρoυ&ριo τoi L9l+7, &πoxαλJπτoυν xαi μ6νo αδτδ6 μr1ρι
πoιoδ oημεioυ i ζωi τi6XιΔρα6 εΙaε &ναoτατωθ!. 'Aπoxαλιlπτoυν

π6oo δ M&ρxo6 εΖ1ε δργανωθi1 xαλ'&, π6αo !ταν αi θ6oη ν& oυντo-

νiζη τΙ6 ,sτρατιωτtιΕζ τoυ θπιθθoεtq, δcτε &φ' θνδ6 ν& θxτελoδνται

xαλ& d.πδ &π6,!ει,:q ταιτtιi1e xαi &φ' δτ6ρoυ ν& εΖναι 1ρi'1oιμεq &πδ

πoλιτιx!q πλευρ&.6.

T!ν Ξπo1| Ξxεiνη (τ6λo6 Φεβρoυαρioν L947), δ Mdρxo6 Bα-

δνoμαζ6μενo αKαπετ&νιoll.
Tθλoq, τδν λ[d.ρτιo, 3xsiνo πoδ oτ}ν &ρx! φαιν6ταν ν& εΤναι

&πλδe 8να oτoι1εio πρoπαγ&νδα6, dγινε πρωγμωτιx6τηc,"'Eνω Γs-

νιxδ ΣτρωτηγεΤo δημι Ξ ν iδιo τδν M&ρxo

Ξπιιεφω-},:i1q, xαi. &πδ Υ δπτ& Διoιxl'7oειq,

πoι) f xαθεμι& fiταν δ n περωaLq" Θρ&ιη,
'Aνατoλιx| Mαxεδoνlα, Kεντριxi1 Mαxεδoνiα, "Hπειρo6, Θεooα-

λiα, Po$μελη, Πελoπ6ννηoo6.
oi ΔιoιxloοLζ ξτ?Ξπε νd' παραxoλoυθoδν τ}ν txτ6λεη τδν

iντoλδν τoδ Γενιxoδ Στρατηγεioυ, iδιαιτθρω4 δ6 πρδq τi6 oτρατιω-

;ιιLqΞπuaειρ{',;αει6, d,λλ& iπρεπε αυγ1ρ6νω6 νd' &ναπτ0ξoυν xωΙ διxi'7

τoυζ πρωτoβoυλiα δ6 πρδq τi1ν δργd.νωαη δτrηροαιδν πληρoφoριδν,

6τωq xωi 6λων τδν diλλων δπηρεoιδν πoδ δπ&ρ1oυν oτ&' Ξπιτελεiα

τδν μεγ&λων στρατιωτl.χδν μoνιδων'
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'H 8δρα τδν δπτd, Διoιx{oεων δδν fiταν oταΘερ'\' NΙετεφ6-

ρ:τo, &ν oi θπι1ειρ"ioeυq τδ tπLpα}ι}ιαν, ιcιi. τ6τe i1 iπιμελητεiι
1p6ντιζε ε'lτε γι&, τi μεταφoρ& τoδ &πo0ηzευμ6νου δλιxoδ εiτe ^γ,.ξ

:'b'ν dπ6ιρν,! l1 τoυ.'H πaρLπτωaη αi.lτh}lταν aπ&νtα, ιαi &ι6γι^r, oτα-
'ι''oτερα oυνθβαινε oi' &ντ&ρ .-εq ν& x&.ιso'.lν τ&' &πoΘL',Lα-,&. τoιlq oδ τρ6-
iυψα ιαi" πoλεμoφ6δια. NΙι& &πδ τi.q aπ&νιeq ωιiτδ6 περιττcboc,'e
'\;v,ρξe θxεiνη δνδ6 &τδ τo,)q xιλυτ4οoυ6 &|-υωψxτιιo'\6 τoδ Δ.Σ'E.,
:oδ Στρατηγoδ Kιι[τoα (&λλoτε iφ4δρoυ dξιωψατυιοδ), δ δπoioq
:i7ν 9η Φεβρoυαρioυ, μετ&, οtτδ μι& μri1η πo') διl.7ρxεαε 16 δρeq,
i.ναγι&oΘ^rpe. νd. ΞγxαταλeiQη oημαντιιδ δλιιδ xαi. 20 νεxρo66.

'Αντιθ6τω6' τδ Γενιxδ Στρατηγεio τoδ NΙci.ρxoυ ε?1ε μ6νιμη
3δρα: oτ} βoρaιoδυτιx} πλευρd, τ!e Χι5ραq, xoντ&, oτ} λiμνη τi6
ΠρLoπαq, Ξντεδθεν τδν δλληνoαλβανιxδν xαi τδν δλληνoγιoυγxo-
αλαβιxδν συν6ρων. TιΙ δρη τoδ Γρci,μμoυ xαi, τoδ ΒLτot aaηψατL-

ζoυν δxεi πρoπ6ργιo μδ oτενδq διαβd.oει6, γυμνδ6 xαi d.π6τoμε6, πoδ
τεριβd,λλoνται &πδ πυxνd, δ&oη. 'o Στρατδ6 δδν ε7xε φθ&oει oτi1ν

&γριω ωiτ| περιoχ{1, f δπoiα &λλωατε βρiαxεται πoλδ xoντd, oτiq

βrλoειq θφoδιαoμoδ ciπδ τδ θξωτεριι6. 'Exεi δ N{&ρxoq eΙγε Ξγxα-
ταoτi1oει τ!ν 8δρα τoδ διxoδ τoυ Γενιxoδ Στρατηγεioυ, &πδ δτoυ
6μω6 δ iδιo6 ciπoυoiαζο αυxνd,.

"oλη αriτi1 ! δργd.νωoη ιωi i1 xωταπληιτιx| δραατηρι6τηe
πor) πρo6xυπτε &πδ αδτ}ν εΤναι rix6μη τcεριαα6τερo dζιoπρ6oειτεq,
γιατΙ ! iryεo'ια τoδ K.K.E., 6πω6 ε7νωι 1,νωατδ ol1μερα,δδν {ταν iδι-
αιτLρωq ειiμενiq oτi1ν 3ξ6λιξη τoδ Δ.Σ.E. 'o παρd.νoμog μη1ανιoμδq
τoδ K6μματo6 δδν εΙ1ε τεθ! oτ} δι&Θεαη τoδ Στρατoδ τoυ. Γιd, θνα

1ρ6νo περiπoυ, f f1γeoiα, πρδ παντδq δ Ζαγαριdιδηζ, txηρ6oo.τo
δπδρ &λληq ταιτιι\q: 'oργd,νωoη oτδ βoυνδ tν δ''|ει τoδ μ6λλoντo6.
'Exεi, περιoριoμ6νη δρdoη. Πρδ6 τδ παρ6ν, δ dγdlνα6 τoδ πρoλε-
ταρι&τoν οτΙ6 π6λει6 θ& εi1ε τδ πρoβciδιoμα. 'H δρωαη ατ& βoυνd.,
τυ1δν d.ναπτυoooμ6νη, θ& μπoρoδoε, $πδ μoρφ!ν &ντιπoiνων, νd.

εΖναι δλθθρια γιοi τδν &γωνα. μ6oα oτiq π6λειq.
"Αν xανεi6 πιατε'5oη 6oα δ Md,ρxoq Bαφει&δηe δπεατ'ξριξο iγ_

τP&φωe xαΙ iπιαξμωq 6τα:ν, τcoλδ d,ργ6τερα, πρo6βαινε oτi1ν θx-
ιαΘd.ριoη τδν λoγαριαoμδν τoδ παρελθ6ντo6 (ιΘeo^fi τoυ τoδ
'oιτωβρioυ 1957 πρδq τi1ν Kεντριx'i 'Eπιτρoπd), ol τ6λει6 &ν6-
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στειλων τ|ν θξ6λιξη τoδ Δ'Σ.E. xατd.τδ L946ιαi xατd τoδ6 πριi-
τoυq μ!νε6 τot t'947.

'Eν πcio17 τεριττι5oει, μδ τ! βo{θεια }) 1ωρiq τi1 βo{θεια τδν
π6λεων, δ Δ.Σ.E., xυρiω6 γd.ριq oτ+)ν ξLνη βoi1Θεια xαi τi,6 iιαν6τη-
τε6 τoδ'Αρ1ηγoδ τoυ, xατ6ρθωoε μ6oα αδ λiγoυq μiνε6 νd, &να-

πτ0ξη μι& δραoτηρι6τητα πoδ &νεoτ&τωoe τ! Χ<Δρω'

Bεβαiω6 δμωq, αiτi \ &ναoτ&τωση τ7ζ XιΔρω6 δδν γιν6ταν
1ωρΙ6 ν& o1μειιilνεται μι& αoβαρi1 στρoζτιωτιχiJ d.ντi,δραoη.

"0πω6 θλ61θη' δπoυδ!πoτε oi.&ντd.ρτεq iπετlθεντo, iiατερα &πδ

}.iγε6 δρε6 δφioταντo π&ντoτε &ντεπiθεαη xωi tπρεπε νd d.ρνηθoδν

'\ ψdιιη ιαi. ν &. τ ρ απoδν ε iq φυ1'i"1ν. Π oλJ oυ1ν& δφ loταντo &πιiλε ιε6,

πoδ δδν μπoρoδoαν νd, τi6 &πoxριi''}oυν πωiρνoνταq ψα.ζL τoυ6 τoJ6
νεxρo06 των, o6μφωνα μδ τ! διαταγ| πoδ ε?1αν. T6λo6, μεριxδ6 δ-

xατoντd,δε6 θ6αεων -π6}'ειq, συrJ(oινωνιαxoi x6μβoι x.&.- Ξτρo-
oτατειjoντo &ριετd. xα7'&.

Δεδoμθνων τδν περιoτd.αεων, α,iτδ !ταν πoλιiτιμo, oυγ1ρ6-
νω6 6μω6 fiταν xαi &νεπαριtq: oi. dντ&ρτεq γiνoνταν αυνε1δ6 io1υ-

ρ6τερoι.
'o Στρατδ6 λoιπδν &πεφ&oιoε ν&. ιαταφLρη 8να oxληρδ xτ$-

πηψα xατd. τoδ Δ.Σ'E.
Tδ Γενιxδ 'Eπιτελεio }'ραν Ξν πλl1ρει .,τιboει τδν εiδιxδν oυν-

θηxδν τoδ &γδνo6 xαi. τi1q &νεπωριεLαq τδν μ6oων πoδ δι6θετε.
"Exρινε 6ψωq 6τυ τδ f'7θιxδ τoδ πληθυαμoδ xαi τδν'Eν6πλων Δυνd,-

μεων, 6πω6 xαi λ6γoι διεθνoδ6 oηψαoLαq, δδν iπ6τρεπαν oτδ Στρα-
τδ ν&, τεριoρi,ζεται ατδν d,μυντιxδ ρ6λo πoU εΙy-ε tωq τ6τε.

'Aλλ& πρiν &ρxLoη ! dxθεo_η ωδτi τ!6 πρι5τηe εbρεLαq ιαi.
qxεδιαoμθνηg &ντεπιΘLoeωq τoδ 'Eθνιxoδ Στρατoδ, πoδ &ρ1ιoε τ!ν
14η'Απριλioυ, πρ6πeι ν& μνημoνευθoδν &λλα γεγoν6τα, πoλιτιιd,
ια|. oτρατιωτικd', πoδ oυν6βηoαν dπδ τ!ν dρ1i1 τoδ dτoυ6 xωi Βπη-

ρ6αoαν τi6 γενιx6τερεe θξελLξειe'

ΠρooπdΘeια &ντιπλημμυριχoi φρ&γματo6. oi αυνθfrxε6 δπδ
:i6 δπoiεq βριox6ταν f Χιiρα τδν 1ειμιiνα τoi-ι L946-47, δδν fiταν
δυνατδ παρ&' ν& δημιoυρpjooυν μιd, πoλr) xαιi oixoνoμιx! xαi δημo-
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σιoνoμιχt ιατ&στασι' Kαi &ν dι6ψηi1Διolxηη !ταν τ6λεια -τo')
δ-δν fiταν- xαi, &ν cix6μη oi απλoιjoιoιυ xαi, oi αx:ρδoox6τoLll E|7'a',

|θιxδ6 &ρ1δ6 -πoJ δδν εΙ1αν- f oixoνoμιx} xαi, δημooιoνoμιx!
ιατ&.στα.ση θ& fiτων πot'δ xιιLq.

"oταν τδ φθιν6πωρo τol 7946 εΙ1ε θνταθ! δ oυμμoριτoτ6λe-
μoζ, gγινε πρoφανδ6 6τι osτg (να Ξ)'&aιoτo oiιoνoμιx!6 oταθερ6τη-
:o6 δδν μπoρoδoε νd iπιτευ1θ! μδ τ!ν δμoιλ! λειτoυργiα τ!6 oυν{_
θoυ6 παραγωγιι!6 δραατη P''6τ^ητoξ. Περi πρo6δoυ δδν fiταν δυνατδν
νi γ[νη βεβαiω6 λ6γo6.

Tδ Λoνδiνo' πoJ Bxτδ6 &πδ τ!ν πoλιiτιμη πρoαφoρ& τ!e
UNRRΑ πρoαθφερε τ}p &παραLτητη βodθεια oτ}1ν ιατερειπωμ6νη
'Eλλdδα, εi1e &ρaLcει d,πδ τδ L946 νd. λθγη ατ}1ν orid.oιγxτoν 6τι oi
διx66 τoυ δυαroλiε6 δδν τoδ Ξπ€τρεπαν νιΙ xρατ! ατoδ6 δμoυ6 τoυ
;δ θλληνιxδ φoρτio.

'Η 'Αμεριxανιx! Kυβ6ρνηη, θξciλλoυ, οΤ1ε Ξπιαdμω6 πληρo_

φoρηθi ciπδ τδν "Ελληνα Πρωθυπoυργδ xαi &πδ μι& δμciδα xoινo_

βoυλευτιxδν d'νδρδν τ!6 d'ντιπoλιτε11αεω6, δπδ τ!ν πρoεδρiα τoδ
Σoφoxλ! Bενιζ6λoυ, 6τι oi d,νυπ6ρβλητε6 oixoνoμιιδ6 δυo1Eρειε6
;oδ d,ντιμετc3πιζε i1 Xιiρα, xινδrjνευαν νct d,νατρθι{:oυν 6λα 6oα μδ
:6αεq θυαie6 3α<6ζoντo oτ& πεδiα τδν μα1δν.

T6λo6, μιd, d'αφαλ6oτερη γι' α'iτoδ6 πηγ}1 πληρoφoριδν δημι-
oυργ1θηxε d,πδ τoδ6 Ιδιoυq τoU6 'Αμeριxανo6e,6ταν μιd, &τooτoλi.;
εiδιxδν δπδ τδν ΠδλΠ6ρτερ &πεoτ&),η θπειγ6ντω6 &πδ τi1ν oid_
σιγχτoν γιd νd, μελετJ1oη τiν oixoνoμιι}1 xατ&oτωcτ1τ!e Χιiρα6.

'Eν τQ ψεταξ'5,'AμεριxανoΙ xωi Bρετανoi εΤaαν Ξπιar1ψ&νει
θπιμ6νω6 ατ!ν 'Eλληνιx! Kυβθρνη,τη xαi. ατ!ν 'Αντιπoλiτευo1 δτι
8να xυβερνητιxδ qxiμα εδρυτd,τoυ oυναoπιoμoδ \των dπαραLτητo
cboτε i Διεθν!6 Koινi Γν<ilμη νd, πειαθ! 6τι δδν xυβερνoδν μ6νo oi
Δεξιoi.

Tδν 'Ιανoυd,ριo τoil t'947 oγηψατLalηιε ν6α Kυβ1ρνηιrη αbτ\,q
τiq μoρφiq. Διατηρoδαε μεριx& dπδ τ& πωλ'αt& τηζ χlιr,Φιτη?LστL-
xd, (Toαλδdρη6, 'Υπoυργδ6 τδν 'Eξωτεριxδν. ΖLρβαq, 'Aoφαλai-
αq) dλλ& πρoεδρευ6ταν &πδ 8να oεβαoτδ xαi μετρι6φρoνο( τραπE-
ζiτη, τδν Mriξιμo. Περιελdμβανe LπLoηq τo')6'Αρ1ηγoJq τριδν μι-
xρδν Koμμd,των τoδ K6ντρoυ -Bενιζ6λo, Πωπανδρ6oυ, Kανελλ6πoυ-
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).o-, τδν δπoiων τιi 70 μθλη d,ντιπρoodlπευαν τδ €να τLψπτo τoi
Κoι.loβoυλioυ.

''ΕτcL, oτi1ν &ρ1i τoδ N1oυ "Eτoυ6, 6ταν δ oυμμoριτoπ6λεμo6
i;εxαλυφθη iδιαιτ6ρω6 θπιιiνδυνo6, oi 3oωτεριxδ6 πoλιτιxδq oυν-
Θv'ιεq τi1q' Eλλriδo 6 tιαψαν εrixoλcb τε ρ ε6 τ i6 θν 6 ρ γε ιε6 τi,q aω ρ αq π oδ

iγοiτo τδν δημoxρατιxδν 1ωρδν τoδ x6oμoυ, τiζ μ6νη1 δπερδυ-
''&ψεωq τ'i1q θπoΙ-:i)q Ξιεtνηe, τδν 'Hνωμ6νων Πoλιτειδν τi6 'Αμε-
?Lιiιq'

Διd,φoρα γεγoν6τω μπoρoδν ν& θεωρηθoδν δ6 oi ιατd' τδν Ενα

i τδν &λλoν τρ6πo αυντελεoταi τoδ Δ6γμωτo6 Tρo,iμαν. 'Αυ.d τδ
&πoφαoιoτιιδ γεγoν66, τ6oo δ6 πρδ6 τoδ6 τ,jπoυ6 6,so xαi. δ6 πρδ6
jν oioiα, δπ{ρξαν τd διαβ{ματα τ&' 6πoiα. dxαμε ατ}ν oδci,oι-
1,xτoν δ Πρθαβυ6 τ!6 Mεγd,λη6 Bρετανiα6 τ}y 2Lη Φεβρoυαρ[oυ.

Tδ Στθιτ Nτιπd,ρτμεντ εixε iiδη 3πιonμω6 πληρoφoρηθ! δτι
oi βρετανιxi6 δυνd,μει6 oτ!ν 'Eλλο{.δα θ&' περιoρi,ζoντo αi ψιd. τωξι-
αρaLα,i1δπoiα, &λλωατε, θ& dμενε θxεi μ6νo xαi μ6νo θπειδ! ooβιε-
τιx&, ατρατεriψωτα oτ&Θψευαν ατ! Boυλγαρiω. T!ν 21η Φεβρoυα-

ρioυ oi βρετανιxδ6 πρoειδoπoι{oειq dγιναν 3πiμoνε6, μδ δυo δια-
xoινιΔoει6 πoU παρεδ6θηoαν ατδ d,μεριxανιxδ 'Υπoυργεio 'Eξωτε-
ριχδν.

Mδ τ!ν πριilτη διαxoiνωαη ! Bρετανιι! Kυβ6ρνηαη δπενθυ-

μιζε τi; α0μπτωαη &π6Qεων τδν διjo Kυβερνdαεων δ5 πρδ6 τi1ν
&ν&γιη τfr6 διωτηρ{oεωq τi1q &νεξωρτ^ηoLα6 τ!6 'Eλλciδo6.

NΙδ τ! δε6τερη, θξετiθετo ! oixoνoμιx} ιωτ&rτταoη τ!6 Xιbρα6
r.αi θτoνi,ζετo 6τι δδν θri !ταν πoτδ δυνατδ ν& γiνη ι&τ,. τδ dπoτgλε_
oματιxδ &ν ! 'Eλληνιxi1 Kυβ6ρνηαη δδν xωτ6ρΘωνε ν&, 3ξoυθενcioη
:i6xoμμoυνιoτιιδ6 δμd,δε6. 'Η 'Eλλd6,8λεγε ! διαxoiνωoη, θ&,xρει-
ιζ6ταν γιd. τδ 1'947 βol'7θεια oδ ξλo oυν&λλαγμα 21+0 Εωq 280 δxα-
:oμμυρiων δoλλαρiων, 'H Bρετανιx! Kυβ6ρνη,rη fiλπιζε 6τυ 1ιετd'
η, 1η'Απριλioυ ! oixoνoμιxi1 αιiτ| βo{θεια θd' dβciρυνε τi,6 '[{νω-

μ6νε6 Πoλιτεiε6.
oi δυo αδτδ6 διακoινdroειq ιαi τd' μην0ματα πoδ d'ντl7λλαξαν

J;ν 1δια !μθρα δ Στρατηγδ6 N[dρoαλ xαi δ "Eρνεoτ λΙτιθβιν, τ6τε
'ΤπoυργoΙ τδν 'Eξωτεριxδν τδν δ0o 1ωρδν, ιiνθτρει|,,αν ciδρri-
''eια,}1 6πoLα' πoλδ πιθαν6ν, δiν ciν6μενε παρd, τi1ν ebιωρtα γιd, νd
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'Υπoβciλλoνταq τδν ν6μo αι)τδν δ{λωνε δτι ατδν x6αμo δλ6-

&π6πειρεq 6 των &πδ jνoτλε6 
μειoι{,,ηφiε6.υ (Bριox6-

μαoτε ατδ Mιλoδoε, βεβαiω6, περ| τδν 'Ηνωμdνων
Πoλιτειδν δημoxρατιxls 'Eλλdδoq τi1q Ξπoγ|q Ξxεi-
νηζ.)

'H Boυλ! τδν τδ
Δ6γμα μδ μεγriλη τη
δ6oη μι& βo{.7θειω , δα
xαi 150 δ:ιατoμμυρiων γι& τ!ν Toυρx[α.

'Eπi τoδ πω"γ,xooμioυ πεδioυ, ωιiτδ εT1ε τeρ&c'-ια aηψαo,υα:
Ξπρ6ιειτo περi τ!e riρ1!q μι&q ΞιoτρατeLωq γιd, τi1ν ποριoτoλi1
τ!q ooβ αεω6. 'H ΞιoτρατεLω ιευ-
ρυνθi π μ!νε6 oiργ6τερα, δι& τoδΣxεδioυ oτδ δπoio ! Eδρωπη ια.Ι'
xατeoτραψψ6ιη, μπ6ρεoε νιi &νoρθωθ! oδ διd,ατημα μιxρ6τερo τδν
δ6xα θτδν.
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"oλω 6μιο6 α,.)τ&, Ξξελιoo6μενα, τ6νιζων τιεριoα6τερo παρ&

Γι& πριiτη φoρ& oτiν '[ατoρiα τ&' o,5νoρα τiq θΘνιxle δημoxρα-

τ[α6 διηυρ'jνoντo &πδ τiq 'Ηνωμθνε6 Πoλιτεiε6 μitrρι τδν δρiων

τ\q πα^μoaψioυ δημoxρατLαq"Η διε'5ρυναr1 αδτ! γιν6των μδ πρα-

ιτtι&' ψL,sα, πρciγμα πoδ τ!ν txωψνε πoλδ περιαo6τερo &πoτελε-

oψατιx\. Δεν !ταν δυνωτδ ν& γiνη δεxτ} &πδ τ| Σoβιετιx! "Eνω-

σγ], τi oυoτηματιι| &ντiπαλo τδν δημoxρατιxδν iδεδν. Δδν !ταν
δυνατδ νrΙ γiνη δεxτi1, d.x6μη περιoo6τερo, Ξπειδ! τδ Σ7'6διo Mciραα}.

y-α,.ρετ'υoΘτμε μδ 3νθoυαιααμδ zαi &πδ α'iτδ6 &x6ψη τiq 7.δρε6 δπoυ

! ρωαιx! !γεμoν[α εiy.ε &9y.Loει ν& θπιβd.λλεται' Tδ πρd.γψω Ι1των

tπιxiνδυνo. Γι' α'jτδ oi διαπρωγματει}oει6 τi6 δπoiε6 δ λΙoλ6τωφ

πρoαωπιxδ6 διεξ{γαγε γι& τ!ν d.πoδo1i; τoδ Σ7εδioυ N{d,ραωλ,

xατL}'ηξαrl oδ πλ!ρε6 &δι6ξoδo. 'Αδιθξoδo πoδ τ!ν 2α 'Ιoυλioυ xα-
τL}'ηξe oδ βαρει& ιαταγ^γε}'Lα xωτd,τoδ Σ1εδioυ, τδ δπoΤo, xοιτ& τδν

Moλ6τωφ, αθ& δδηγoδαε τΙ6 1δρεq τi6 E'iριΔπ-η6 ατ'|ν &πι5}'εια τi1q

θθνιxie xαΙ oixoνoμιx!6 των &νεξαρττ1,τLαqν.

Πρiν &πδ τd' ψilsω 'Ιoυλioυ, δπδ τ!ν μιιΙ } τ|ν &λλη μoρφi;,
i1ρνoδντo τi1ν dπoδo7jlτoδ Σ1εδioυ λ'Ιd,ρoαλ ! 'Αλβoινiα. ! Boυλγα-

ρiα' ! Φιλλανδ[α, ! oδγγαρiα, ! Πoλωνiα, ! PoυμωνLα, Ι'1 Toε1o-

oλoβαxiα xαi i Γιoυγxooλαβi,α. T!ν 5η 'oxτωβρioυ d.νηγγ6λλετo I
δημιoυργiω τ!6 Koμινφ6Pι-ι.

'ΙΙ E,iρΔπη 1ωριζ6ταν xατd. τρ6τo oαφ!, βαθυ, Ξπιxiνδυνo.

Αδτ! ! διαiρεη ιαΘrcτ& dνιtγ)υφη τ!ν oδoiα τoδ &γδνo6, δ

δπoioq iξελιoα6ταν oτiν 'Eλλctδα κα.i" ξτε'.Θe ι&-Θε ιαι(',πιoτo &ν-

θρωπo, μδ θπι1ειρfματα στηρι1rμθνω oδ πραγματιx}, γεγoν6τα,6τι o'ι

δπερβoλδq τi1q"1ιιραq Δoξι&q δδν !ταν xαθ6λoυ i dφoρμi τoδ τo-

πιxoδ πoλ6μoυ oτiν 'Eλλdδα.
'Eξd,λλoυ, εΖναι φανερδ 6τι t1 θLoη πoU δπεoτ!ριζε ! 'Eλλη-

νιx! Kυβ6ρνηoη iξυπηρετεΤτo θαυμd,αια d,πδ τδ δ6γμα Tρo'iμαν,

τ6αo oτδ i1θιιδ xαi πoλιτιzδ 6oo xαi, oτδ oixoνoμιy"δ πεδio. Kατci

τiν iδια Ξπoγ{1, τ\ν ιατ&oταaη Lπ'ηρLαr:e ιαi'1ναq &λλoq ε'jνoιιδ6

παρd,γων: ! 'Eπιτρoπ! τδν Παρατηρητδν τoδ oHE.
'Η 'Eπιτρoπ! oυν!λθε γι& πρ<ilτη φoρ* oci1ν'Αθ{να τ|ν 30}

'Ιανoυαρ[oυ L9L7, bπδ τiν πρoεδρiα τoδ Γενιxoδ Γραμματ6ω6
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τηζ, τoδ Γιtoρβηγoδ Συνταγματd,ρ1oυ Lount. Περιελciμβανε dγi
iνα &ντmp6oωπo γι& ι&Θε ψL}ιoq τoδ Συμβoυλ|oυ 'ΑoφαλεLαq :o1
oHE, δηλοιδi τi6 Α')oτρiα6, τoδ Bελγioυ, τ!q Bραζιλ|.αq, τ7,:

Ι(iνα6, τ!6 Koλoμβiαq, τδν 'Ηνωμθνων Πoλιτειδν, τ!6 Γαυ.iιg.
τηq λΙεγd.ληq ΒρετανLαq, τ!6 Πoλωνiαe, τ!q Συρiαζ ιαi τT)c, Σrι-
βuετυκ71e 'Eνcilαεω6. 'Η δνδεxαμελi6 αι}τ! 'Eπιτρoπ} βριaι6ταν
oδ θπαφ} xαΙ πρooxαλoδoε oυ1ν*, oτiq oυνεδρι&σεLζ τηζ τiaaερe'υq
oυνδθαμoυ6, πoδ &ντιπρoαιΔπευαν τ!ν 'Αλβανiα, τi Borlλγαρiα,
τ| Γιoυ1,xooλαβiα xαi τ!ν 'Eλλciδα. oΣ oυνoδoi τδν oυνδ6oμων

fiταν x&τoυ-xd,πoυ πoλδ περιoo6τερoι &πδ θxεiνoυζ πoδ oυν6-
δευαν τ&, μ6λη τ!q 'Eπιτρoπ!q. oi Boυλγαρoι d,ντιπρ6oωπoL1 τ.χ.,
fiταν δθxα, 7ωρi6 νd, λoγαριαoθi δ'Αρ1ηγ6q των, πoδ !ταν δ

lδιoq δ 'Aντιπρ6εδρo e τt1q Δηψoιρα'τLαq ιαi. τi1q'Eθνιιiq Συνελε0-
cεcoq τi1e Boυλγαρiα6.

oi πρδτε6 oυνεδριdoει6 δπ!ρξαν θoρυβ<Δδει6, γιατi, o[ τρεiq

βαλxανιxoi &ντιπρ6αωπoι iπθμeιναν μδ τd,θoq rsτiq &τLoτeυτεq
,sυxoφαντ'υεq των ιατ&. τi6 'Eλλciδo6. Πoλιτιxoi &νδρε6 τ!6 'Eλ-
λdδoq ! φυoιoγνιυμiεζ τiζ 'Αντιoτ&.oειιq xατηγoρoδντo δ6 πρd.-
y.τoPεe τt1q Γιεaτd"πo. oi "Eλληνεζ (μoναρχoφασLστeeD κατηγγL}'-
λoντo γιd, τ!ν τυραννiα πoU &oxoδααν θναντioν τδν &λλων δημo-
xρατιxδν πoλιτδν, δπεραoπιoτδν τ!q εiρ{νη6. "oλεq oi μετωπo-
λεμιxδ6 Kυβερνfoειq, oτηριζ6μενε6 oτΙ6 βρετανιxδq δυνd,μει6 xατo-

χic,, }tταν φαoιoτυιΕq ιαi δδν d,ντιπρooιiiπευαν τδν 'Eλληνιxδ Λα6.
'H τακτιxt1 αδτ! πρoειdλεαε μι&, &ντi,δραoη πoδ δδν περ[μεναν

oi τρε7q &ντιπρ6oιυπoι. Kαυoτιxδq dλ{θειε6 τoδq 8λ61θηoαν δημo-
oLq ιαi δ πιδ θoρυβ<iδηq &πδ τoδ6 τρεi6, δ Γιoυγxooλd,βoq &ντι-
πρ6oωπo6, ιατηγoρ{1Θηιε oαφδq πδ6 x&μνει τ& d,δ,iνατα δυνατd,

γιcΙ νd, μ|ν ciντιληφθi τ}ν ci{θεια f 'Eπιτρoπ{. "Eνα δραio xαi
&τoτελeaψατιxδ μd,θημα τoυ6 θδ6θη d.πδ τδν γθρoντα Σoφo$λη,
δ δπoioq fiταν θν τo0τoιq δ διxηγ6ρoq τδν αδιωxoμ6νων δημoxρα-
τιxδν πoλιτδνυ, δ &ν6νδoτoq&ντLτα-λ'oc, τi1q Δε7.fi4.

Πρ6ιειται περΙ ciληθινoδ μαθ{ματo6 δημoxρατιxlq &γωγ!e,
ιαi. dξLζω νd, μνημιoνευθ! α' αιiτδq τiq oελiδεq.

'o Σoφo6λη6 λoιπδν δ{λωoε oτiq 9 Φεβρoυαρioυ !'946 πρδq'
τδν'Eλληνιxδ ιαi ξ6νo τι5πo: κ'Η d'νc6μαλo6 ιατ&oταoιq Εaeι α|.τια
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θξωτεριx& xαΙ Ξoωτεριx*.'Η'Eλλde ηγxγε Ξνcilπιoν τoδ Συμβoυ-
λ[oυ 'Aαφαλe'tιq τδ ζ"h'ηψn 6τι oΣ dνoπλoι &ντd.ρτωι δρμδνται θx
τoδ tδd,φoυ6 τ!6'Aλβανiα6, Γιoυ1,xooλωpLωqιαi. Boυλγαρi,α6. Tδ ζt-
τηψα, δqπρδ6 τi1ν dλ{θειciν τoυ xαi, τ"i1ν ixταoLν τoυ, δθoν ν& δια-
τιoτωθ! δi θπιτoπioυ θρε0νη6, μi oδηe &λλω6 δυνατite .ile &τo-
xρoιi oειi6 τ or) .xατ' d.ντ ιxε ιμεν ιx{1ν xρ ioιν xαi φ ιλoδ ιxαiαν oυνε [,δη oιν.

>Αl διαφoραi dντιλ{Qεων δ6 πρδ6 τ!ν &ντιμετ,ilπιoιν τ!6 θν6-

πλoυ d'νταρo'ιαq &ν&^γoντωι εi6 τ!ν θoιοτεριx{7ν ψαq πo}'ιτιx{1ν, d,πo-

τελoδν θxδ{λωαιν τi,q xανoνιιi6 λειτoυργiαq τΓιν δημoιρατιxδν

μα6 θεoμδν xαi, δδν δ6νανται νd, διxαιoλo'fiαoυν oiανδ{πoτe &ν&-

μΞιξιν, λ6γφ i Bργφ, τδν γειτ6νων μα6. Λ6γoμεν τoδτo πρδ6 τ&
Ξ1θριx& ιρ&τη τi1q 'Αλβωνiα6 xαi BoυλγαρLαqxαi. πρδ6 τiν φiλην
Γιoυγxooλαβiων, &πδ τ!ν 6πoiων πρooδoxδμεν μεiζoνα ιαταν6η-
αιν 3δραζoμενην iπi τ!g παγLαq φ}'Lαq τδν Λαδν μαqυ.

T,),'.ι&' f 'Eπιτρoπj μπ6ρεoε ν& θργωoθ!.'Aντιμετdlπιαε δυo-

1ερε?6 xαταoτ&,sεuq, iδiω6 6των μι& μαρτυρiα αr2μαντιxi1 ΞπιβepιL-
ωνε τi';ν iξιυτεριx! παρ6μβααη. NΙπ6ρεαε δμωq νri dιoυoη θλεri-

θερα dντιπρoαcilπoυ6 τi6 'Αριατερ&'q, ιιxαπετ&νιoυqυ tν Ξνεργεiφ

τoδ Δ.Σ.E., λιπoτ&ιτεq τoδ Δ.Σ.E., μεταξυ τδν δπoiων δπfrρ1αν
ιαi τρeiq xαπεταναΤot o1μαντιxoi. λ'Ιπ6ρεoε LτLoηq νd. Ξξετ&,τη

τoλεμι.ιxδ δλιx6, "}) €γγρωφα πρoερ16μενα &πδ τ! Γιoυγxooλαβiα,
τo'5 εi1ων βρεθ! ατ& γLρι'α &ντωρτdιν' 'Αργ6τερα, ψετα.φ!ρoνταq
τiν 8δρω τη6 oτi1 Θεooαλoνixη ' Ξιιν'i1Θ"η iλε,jθερα xoντ& ατd, α$-
νoρ 0(.

oi 'Αρ1δ6 xαi δ Λαδq πρooεπ&Θηaαν ν& διευxoλliνoυν τ!ν
Ξρευνα. 'tΙ aτ&,sη αiτi Ξφθαoε ψLχρη δπερβoλ!e, 6ταν τi1ν 3η
}Ιωρτioυ L947 , oτ"\ν 'Αγ6ριανη (Θεooαλiα), ! 'Eπιτρoπi'1, d.φoδ

ixoυoε τLιsoερειq &πδ τoυ6 πιδ γνωατoι5qιωπετ&νωυ6, παρηxoλori-
θηoε παρ6λοιo-r'; μoνd,δων τoδ Δ.Σ.E. !

Πρ&γψωτη τ!ν iμθρα ΞxεLνη, μπρooτ& ατ!ν 'Eπιτρoπi; τδν
'Ι{νωμθνων 'Eθνδν, θγγυ{τρια ιαΣ πρooτ&τιδω τ!e &νεξαρτηoLαq
;δν μελδν τηq, πωρΙ1λωoαν Εναq λ61o6 πεζδν &νταρτδν xαi δ0o

i}.εq [τπιxoδ. "oλoι oi &νδρε6 fiταν δτλιoμ6νoι μδ oπλα, &ρxeτd.
δτλoπoλυβ6λα xαi φoρoδoαν oτoλ{. Mεταξι) αδτδν δπ{ρ1αν xαi
μεριxoi πd.ρω πoλδ ν6,oι.
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Kατοt τ!ν dναaωρηafi τηq dπδ τiν 'Αγ6ριανη, }1 'Ετ'.:7o--'r,
oυνoδε6θη dπδ τιμητιx! φρoυρ& 150 [ππθων ψL7ρc τiiq c:ρo,i'r,c
τoδ δρ6μoυ. Tδ πρdγμα !ταν πoλδ γραφιιδ &λλd oυqρ6νωq ιι;.
ιωψtxoτρα^γιι6.

'Eπi, δ6o μ!νε6, δδν Ξoημειιυθη ε|q βiLρoq τ!6 'Eπιτρoτ-r,q τι.vλ
μ6νo Ξνα δυod,ρεατo Ξπεια6διo, τδ δπoio 6μω6 δ ooβιετιxδ6 d,ν:ι_
τρ6rsωπoq Ξπiμoνα iποxαλ6αΘη ατδ Συμβo0λιo 'AoφαλεLαq: &;δ
€να aτρατ6πεδo πρoαφ6γων θρρiφθηααν λiθoι xαi διετυπcbθηoαν
Uβρει6 xατd. τtυν &πaoταλμ6νων τiq Pωαiα6, τ!6 ΠoλωνLαq, τ7,q

'Aλβανiαq, τ!6 BoυλγαρLαq, τi1q Γιo'.lτxooλαβiαq, πoJ πtιτcιLνcιν σa&.

βoυν&, γιd, ν& α.lναντy';ooυν τδν λ,Ιctρxo.
'ΙΙ 'EπιτρoτQ &νε7-ιΙιρηaε d.πδ τi1ν'Eλλciδα, xαi μετd, ciπδ oιjν-

τoμη παρoζμoν! oτi1ν 'Aλβανiα, τ! Boυλγαρiω xαΣ τ"i1 Γιoυ.1oιoαλα-

β|α, oυγιeντρ<iθηxε oτ! Γενευη, &πδ 6πoυ, τ}y 23"η Mαtoυ, bπLpα-
λε τδ π6ριoμd, τη6.

Αι]τδ τδ τ6ρ'.αψα περιελ&μβανε δ6o μ6ρη: τδ πρδτo &φoρoδαε
τi,6 αυoτdαει6, τδ δε0τερo τd, αυμπερd.oματα. Tδ πρδτo εi1ε γ[νευ
δεxτδ μδ 9 ι|{φoυ6 xατd'2 (Σoβιετιx! "Eνωoη, Πoλωνiα), τδ δει5τε-

ρo μδ ιp{φoυq 8 xωτd' 2, xα'i ψιd. &πoa{1, τ!6 Γαλλiω6.
'Απδ τi6 oυaτ&oειq, πoυ !ταν 6λε6 λoγιxδ6 aλλ&, θ& \ταν ιαi.

d,πoτελεoμωτιxδ6 μ6νo d,ν d'φoρoδoαν γe iτoνε6 φι}'ιxd' διαxειμdνoυ6,
τρ€τeι νd, oυ1,xpατηθi θxεiνη πoδ oυνιoτoδoε τi1 δημιoυργ[α γι&
8να 1ρ6νo μι&6 διοθνoδq Ξπιτρoπ!6 παρωτηρητδν, ! δτoiα ιαΘaτρ-Tq
μ!νε6 θιi ciν6φερε τiq iπi τ6πoυ διαπιατιΔaευq τηq oτδ Συμβo0λιo
'Αoφωλε[α6. ('H oυατααη αiτi1 dγινε δεxτ} &πδ τδ Συμβoυλιo 'Α-
oφω)ιεLωq ξπειτ ω dπδ μαιρδ6 o'lζητ-fioeιq')

'Απδ τd oυμπερd.oμωτα, πρLτευ πρoπd,ντων ν& αυ1,xρατηθi _ξ

ιατητo?ηψΦτιx! βεβαiωoηιατd" τ!ν δπoiα ι<oi τρεi6 γεiτoνε6 τρδq
13oρρ&,ν, xαi iδiιυ6 τ] Γιoυγιooλαβ'ια, Ξξeπαtδευoαν τoJ6 d'ντd.ρτα6,
τoυ6 πρoμf;θευαν 6πλα xαi πoλεμoφ6δια, τoδ6 διηυx6λυναν τ|ν δι6-
λευoιν τδν oυν6ρων xαi τoδ6 παρεi1oν &αυλoνll.

'H 'Αριατερd" &ψφυ,τpi1τηαε Θoρυβωδδ6 τi1ν εi-},ιιρLνa,.α. :δν
oυψπeραoψ&των, &λλ& oi zυβoι εi1αν ριφθ!: 'H Διεθν!6 Koιν!
ΓνιΔμη εΤxε εriρ6τατα xαi, δπε'jθυνω διαφωτιαθη &πδ διεθνi δμctδα,
oτ!ν δπoiα ψ&}*aτα δδν oυμμετεi1ε f 'Eλλdq.
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Στδν παρdγοντα. αbτ61 πoδ θπ-ηρ6ααε εliμενθατατα τδ ι&πωq
z7.oνυrsuLνo i',;θιxδ τδν χυβΞρνητιχδν oτ!ν 'Eλλciδα, πρooετiθετo
ι&τ'. &}'λ'o σηψαντLι6:6λoq δ πoλLτιχδζ ι6,sψoq τ!6 'Eλλ&δoq εTaε
:'r,v!η,sειιoιν'\ aτ&,τr1γι& ν& διωφυλdξη τi6 &ρ1δ6 τ!6 &ληθιν!6 δη-
uoιρατLαq, τΙa dρ1δ6 πo[ Lξαoφαλiζoυν τ!ν θλευθερiα xαi, τi1ν

)-:,ιoπ ρLπ=υα τoδ &νθρι5πoυ.

Δδν μπoρoδαe $Lpαια ν&, γiνη dx6μη λ6γo6περΙ πλi'7ρoυ6 d'λλη-

λε.ρ16ηe. oi Φιλελε0θερoι, δπδ τi1ν fγεoiα τoδ Σoφo6λη, διεξfrγαν
τ&ντoτε μι& &ντιπoλiτενη δξεiα ιαi. x&τoτε δηλητηριιbδη. 'Αλλd
iπδ α'iτ! &xριβδq τ}ν dντiθεoη τρohκυττε i μεγιiλη δ'iνωμη τiq
c1.ετυιi,c, dλλη}.:"ρβη6, πoδ διεγρ&"φετo γενιxδ6 xαi, τcori, δπωq

διεφd.νη πρoηγoυμEνω6, 3ξεδηλoδτo τi6 ooβαρ6τερε6 δρεq.
'H Ζδια &λληλεγγr5η δδν δπfρ1ε oτδ oτρατ6πεδo τi6'Aριoτε-

ρ&ζ. 'Η πευΘαρ7Lα fiταν &π6λυτη θxεi, γιατi, δiν $dρx. δυνατ6τηq

νi αυμβαiνη τδ &ντiΘετo. K&τω dπδ τi.1ν θπιφd,νεια 6μιυ6 δπ!ρ1αν
dντιθ6oει6 πoδ εΤναι o{μερα πληρθoτερω 1τωoτ66.

'o Στρατιωτιxδ6 'Λρ1ητ6e, t, M&ριo6, Ξνιoxυμ6νo6 riπδ τiq
Jτιτυ1iε6 τoδ Δ.Σ.E., Ξτυτ''lχLεζ τδν δπoiων ixεΖνo6 !ταν δ πρω-
τeργ&τηq, εE13 &πoxτ'i1σΞι μιd, &νεξαρτηaLα, 67_ι τ$πων &λλd oιj-
ιsLαq, τo[ δημιoυργoδoε δυααρ6αxειεq ψLoα oτ!ν iδια τ!ν fγεolα
:oδ K.K.E. oi δυαωρ6o-zειε6 α'}τδq 1ραν xαi. πρooωπιx!6 xαi, δoγ-

iJ"αaLι:fιζ φ'5oεω6.
'o Ζαa,ιρι&8ηq xα.i, oi πρoαωπιxd. πιoτo|, o' αiτ6ν, &ν xαi βε-

βαiωq δπεατ^i1ριζαν τδν d,νταρτoπ6λεμo, τLoτευαν περιoo6τερo oτ}ν
δρθ6δoξη χoι\,,ωνιχi Ξταν&oτααη τoδ Λ6νιν ιαi τoδ Στd,λιν, θxε[νη

;oδ 3ξoρμ& &πδ τi6 π6λειζ' Δδν πioτευαν oτδ νθo ε7δoζ θπαναoτα-

: υxi1q ιuνi1oεω 6, τδ τ 6τ ε ν εo φ αν i6, τoδ Mcto-Toδ-Toιiγx, πor) ξεxιν&.
iτδ τΙ6 d.πoμoνωμ6νε6 περιo1δ6 xαi πρo1ωρεi πρδ6 τΙ6 π6).ειq.

'o Σιd.ντo6, θξciλλoυ, δ αΓ6ρo6ll, πoδ dxαιρε π&ντoτε πoλλoδ
α:βαoμoδ, 6ταν Ξγl.νε πρoφανδ6 6τι oΣ 'Ηνωμθνε6 Πoλιτεiεq πρoaL-

'ι=9ων aτδν d,ντiπαλo αημαντιx} πoλιτιι! xαi δλιx'| βo"i1Θεια, &ρ-
'/-,.σε ν&' i!1η dμφιβoλiε6 δq πρδ6 τi7ν ξξL\ιξη τi'1q &νταρoLαq.

Td θπι1ειρl'7ματα πoJ ζθεαε θνcbπιoν τ}1e iγεoLαq, aι'ιρi.qπ&Θoq
i7J.i oωφδ6, εiaαν tναν &νωμφιαβi1τητo ρεωλιoμ6: f 'Aμεριx!
ιι:Lpαινe oτδν oτiβo, xωi oυνεπδq fiτων o_xεδδν &δ0νατo νd'xατα.-
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lι,φΘv''\ Ξ'.-ο'lo'υα Ξνδτi'ιlc'.'t'δ Ι(6μμα μτcoρoδοs ν& πρoxαλθη θτει_
α6δια, δδν μτoρoδαe δμιυ6 νi Jτιβ).ηθ!. "Eτρ=τ: ι&':ι ν,). ^γLνη ^t'oι._

;δν τρiν φΘ,i.o^η aτ'i;l 'E),7'&δα. 6 δ^μoq τ-r,q d.ψερι.ιqνυxiρ' βoτ1ΘeLαq'
Tδ K6μμα fiταν τiντoτε ν6μιμo. ΕT7-ε 8'.ιφoρε6 διευzoλ,iνoeι6.
"oλω α']τd. θ& oτωματoδcα'ν 1ιυ&. μθρα. "[Ιταν &τ-6ψη ια''ρδq γιi ν&,

oωθi τδ K6μμα μ6oφ δνδ6 xαλoi αυμβιβαoμoδ, πoδ θri τδν θπε-
:il^11ανων d'πδ θ6αεωq ioγ[oq. Α,]τδ θ& Ξπθτρετε τδν πoλιτιxδ &γιΔ_
να, τoδ !ταν βραδ$τερoq d'λλ' &oφαλ6oτερo6. "Eπρετε ν& μελετηθ!
\ τωιτιι\ αbτt1.

'o Ζαaωρι&8η6 δδν iiθελε νi d,xoυoη τLπoτe oaeτmδq ια.i &.ντι-

δρoδoε θντ6νω6 3ναντioν ω,jτδν τδν &π6ιpεων.
'0ριoμ6νoι φ|λoι τoυ &πθδωoαν dργ6τερα ωδτδν τδν θταινα_

rττωτtι6 τoυ ζ!λo oδ €νω oυνδυαoμδ αυνδρ6μoυ xωτωτερ6τητo6-
d.πoτ6λεαμω τδν περιατd,αειον, xαi oυνδρ6μoυ d,νωτερ6τητo q -,dπo-
τ6λεoμα τ!6 νooτρoπi αζ aoυ. "Hτων 6 Ξxλειτ6q, δ Ξxλεxτδe τ!q M6_
caαq,6 ixλεxτδ6 τoδ λαoδ ((τoυ))' 'oριoμθνoι τδν θεωρoδoαν ξνα ei-
δoq Mεαoiα' xαi Ξτα jβλε;τε xαi, δ lδιoq τδν δαυτ6 τoυ.

"oλoι oi &λλoι, oi xωτΔτερoL τoυ' εT1ων ι&'ψευτ"i1ν Επων&aταoη

μ61ρι τδν 'Ιανoυdριo τot L945. Παρ'δλiγo θ& Ξβαζαν τ|ν 'Eιi.d-
δα ατi6 &γι&}'eq τi,q ψεγ&},τ1q αooιαλιoτιιi q olιo^γLνειαq, aτ&' aLρια.
τoδ oεβαoτoδ 'Aρ1ηγoδ, τoδ Στd.λιν. "Αλλoι α6ντρoφoι, oδ &λλεq

χδρεζ, εtaαν ιd'ψει τδν lδιo &γωνα ιαi εΤaαν Ξπιτil1εt.
'o iδιoq, δ Στctλιν τi6'Eλλ&δoq, $1ταν δ μ6νoq πoδ δδν εΖ1ε

oυμμετd,qxει aξ ξταν&.oτααη. Tιbρα πoδ f iπαν&oταcτ1 εΤ'y'e &ρ7.L-

αει, πoδ ε7xε 1τωρioει τi6 πρδτε6 LτtτυaLεc, τηq x,ιi δπεoτηρiζετo
d.πδ τρeΤ6 γειτoνιxδq χδρεζ, τciρα πoU δ iiδιo6 !ταν δ &ν,Jιτατoq

&ρxητ6s τηζ1 ξπΡετε i1 Lπαν&cταaη νd, oυνεxιoθ! xαi ν& θπιτυ1η !

'Eπρ6xειτo περi τ!q &πoιατωoτ&oειb6 τoυ.
Δδν ε7ναι ! πρ<bτη φoρ& πoδ toτoριxd γεγoν6τα Ξπηρεd,oΘη-

xαν &πδ τθτoιoυ εiδoυ6 ι|υ1oλoγιxd, o0νδρoμα.
'Αλλd. ciπδ τδ &λλo ψLρoc,, τd. Lπι7'εuρ'i1ψατω τoδ ιιΓ6ρoυll δδν

!ταν xαθ6λoυ ιiβ&αιμα xαi δδηγoδoαν oδ βαθει& &ντLΘεaη.
"oταν s1'Eπιτρoτ{ τδν Παρατηρητδν τoδ oHE μετ6φερε τ!ν

8δρα τηq oτ! ΘεooαλoνLxη, 6 Ζαaωρdι}ηc' f,ηγε Ξκei, x,ιi εtναι a$1_

μερω βθβαιo 6τι ξπeιτα &πδ λiγε6 ψLρεq ε1'γε μαxρδ6 αυνoμιλiε6,
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dφ' 3νδ6 μδ τ! ooβιετιx}1 xαΙ' τiν πoλωνιx! d,ντιπρooωπεLαιωi&φ'
δτ6ρoυ μi τoδ6 ciπεατωλμ6νoυζ τiζ'Αλβανiα6,Boυλγαρ[α6 xαl Γι-
oυ1,xooλαβiα6.

'Η xeντριι^fi τoυ θπι1ειρημοιτoλoγiα !ταν 6τι, μετιΙ τi1ν ci'ναγ-

γελiα τoδ Δ6γματo6 Tρor5μαν, τδ K.K.E. Επρεπε νd θπιτ$1η γρ{-
Υoρoζ σημoιντιιd' dπoτε}'θσψΦτι1-1 xαi 6τι γι' αr)τδ Επρεπε νιΙ λdβη
&ψLoωq τi1 μεγαλι}τερη δυνατ! δλιxi1 xαi f1θιx! βoj1θειω.

oi &παντi1,sειa δπ{ρξαν ixανoπoι-ητιι6ζ, dλλ& iδιαιτ6ρω6 θν-
διαφθρoν εiναι ixeiνo πoδ εΤπαν oτδν'Αρ1ηγδ τoδ K.K.E. o[πρδτoι
oυνoμιληταi, τoυ, δ .Ρδoo6 Γxρd,oυερ xαi δ Πoλωνδ6 Kρ4oυμβαx.

'Ιδoυ τερi tLνoq πρ6xει'τα'L: 'IΙ'Eπιτρoπ! ε71ε d,νταπoxριθi
oτ!ν θπιθυμiα τoδ λ'Ιd.ρxoυ ν& Ξμφανιoθ! δ lδιo6 θνriτι6ν τηq xαi'
e|1ε &πo,sτεLλει oτd, βoυν& μιd δπoεπιτρoπ-τ), δπδ τδν B6λγo 'Aν-
τισυνταγμoζτriρ1η DeΙvoie. 'Η δπoεπιτρoτr! αiτ{1 εΤ1ε dxoλoυθd-
αει τδ δρoμoλ6γιo xαi, τi6 δδηγiε6 πoδ τ!q ε71ων διαβιβαoθi &πδ
τδ iπιτελεio τoδ Δ.Σ.E., ciD,ιi $ατερα riπδ περιπλd,νηη 3ξι fμερδν,
$oτeρω ciπδ φιλoξενiα ιiπδη μι&xαi τ|ν&λλη &νταρτιι}1δμο{.δα, δδν

ψπ6ρeιsε ν& oυνωντηθi μδ τδν ι<Στρατηγ6υ. "Υατερα &πδ αιiτrl, οiπε-

φ&oιoε, μδ Q{φoυ6 '7 xατd.2,νd. LπιιιτρLΨη ""i Θεoααλoνixη' Πωρθ-

μειναν ατd, βoυν&. μ6νoν o[ διio πoi εly-ων l,lηφLoει θνωντioν τ!6
Ξτιoτρoφie oτ} Θεαααλoνixη, δηλαδ} δ Pδαo6 d,ντιτρ6αωπo6 xαi
δ Πoλωνδ6 oυνd,δεi,φ66 τoυ, μαζi, μδ τρεi6oυνδθoμoυq τδν βoρεiων
γειτ6νων. T6τε, δq Ξιθα'3ψατoq, αυν{ντηoαν τδν Md.ρxo oτ} Χρυ_
ooμηλιd,, μιxρδ 1ωριδ 7αψ.rvo μθoα αδ 8να μεγ&λo δdoo6, βoρειoδυ-
τιxd. τδν Mετεcbροlν.

'o Ζα1αρι&δη6 αιlνoμiληoε μδ τoJ6 Γxρd,oυερ xαi, Kρ&,oυμ-
pα.x d7ν 23η λΙαρτioυ, δηλαδ! τi1ν δπoμθνη τfr6 θπιoτρoφ!6 τoυq
&πδ τi1 Χρυooμηλιd,.

'Hταν xωi oi δ'jo θνθoυoιααμθνoι. Toδ θδ{λωoων 6τι εT1αν πoλδ
jντυπωαιαoθi &πδ 6λα 6oω εtaαν δεi xαi 6τι fiταν πετειoμ6νoι 6τι
'\ νLιη fiταν πoλδ πιΘαν"'η.'Υπεo1LΘηoα'ν ν* 

'5πooτηρiξoυν o{ν &να-

φoρd. τoυq 6τι δ Δ.Σ.E. i'πρετa ν& λιiβη &νεπιφ0λαxτη βodθεια.
ΕTπων 6τu τd' πρdγψατα τoδ6 ΞφαLνoντo &πoλ$τω6 δριμα δατε τδ
K6μμα νd. υioθετloη θπιo{μω6 τδν ζνoπλo &γι,lνα ιαi. 6τι\ iγeoLα
τoδ K6μματoq tπρεπε νd λciβη oαφ! θ6oη.
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'H !γεαiα Επρεπε, xατ' α6τoi.lq, νd. Ξγιατα},εL'ψητiq π6λειq ια|.
',i' &φ"i1oη θxεΙ μ6νo μιxρδ6 δμd,δε6, πoδ θ*, iξεμεταλλε6 oντο 6oo
fiταν δυνατδ τd' π)'εoνειτ^'ηματα τoU πρoo6φερε ! νoμιμ6τηq.

Tθλoq, βεβαiωoαν δ δπo q

δ-δν μπoρεΤ νd θxτιμηθ! τi, δδν δ
&ν μιλoδααν θν δν6ματι t &,
ρααυρθ6ντε6 dπδ τδν θνθoυαιωoμ6 Toυ6i '\Αl,l δ Δ.Σ.E., εtπαν, μπo-

μι&q μιxρ!6 περιo1:iiq xαi, νd, oυaτ^'ηo"r1

, ! Kυβθρνηoη αδτ! θλ &νεγνωρiζετo
}ιaτιιtq χδρεs. Θd. μπoρoδααν τ6τεν&

αυναφθoδν &ψθaωq a φωνiε6 μδ τ!ν Kυβθρνηαη τoδ
K.K.E., xαi. ξτaι ot xδρεq Θοt μτoρoδoαν νd πρoo-
φ6ρoυν oΣανδτiπoτε δ χρειωζ6των.'o Ζωaαρια8ηq εiy-ε ΞπLaηq μι&' μαxρd, ιαi' τΡooωπιx} oυνo-
μιλiα μδ τδν Λαβρiταeφ, τδν 'Αρχηγδ τ!6 Σoβιετιx!6 ,Αντιτcρo-

oωπeLαq oτ!ν 'Eπιτρoπ-| τδν Παρατηρητδν.
"oλα α$τri θνεθd,ρρυναν τδν 'Αρxηγδ τoδ K'K.E. ια.i. τ6νωoαν

τiq φιλoδoξiεζ τoυ. Φυαιι! oυνξπεtα 6}.ων ωδτδν, !ταν νd, &}'λ'dιξη
τ'\ν τωxτυιi1 τoν'

Tδ dxωμε τδ Ζδιo Ξxεiνo βρciδυ μτρoατd oτι} d,νιiτερα oτελ6-
/-\ τoil K6μματo6 ατ! ΘεooαλoνLιη, πρδq τoδ6 6πoioυ6 μiληoε ατδ
ξενoδoxεio α'Αατ6ριαll, 8πoυ xατoιιoδoε. "Αλλωoτε, i θλευθερiα
τδν xινl'7oεcbν τoυ εi1ε πoλr) διευxoλυνθ! dπδ δ,Jo θα"νci.τoυ6 πoυ

T'ην 20t λ{αρτioυ 6 ΖLpγoq, αδ "lΙρεμo6ll, θδoλoφoνεiτo oτi1
Θεoααλoνixη &τδ ξνα. παλαιδ L7'αoLτη πoδ εixε μ6λι6 iπιoτρθ,..|ει
dπδ τδ NΙτoδλxε6, πoδ τδ περι6γραφε μδ φρixη: ! αυζυγ66 τoυ εΙηa
τωρωψeLνει Ξν.εt, yιd' νd, πρooφθρη εiδιzδ6δπηρεoiε6 oτo,)6 oυντρ6-
φoυζ... Tδ K.K.tr' xαi τδ EΑλ{ d.π6δωoαν βεβαiω6 τδ θd,νατo τoδ
ΖLβγoυ oτoδ6 <μoναρy"oφαoLoτεqυ xαi διεδ!λωoαν βαθυτd,τη λ0πτ1

γι& τ!ν &πω7'eι& τoυ. Mfoριq θνδ6 oημεioυ 6μ'q, i ciπιiλειd, τoυ
διηυx6λυνε ooβαρd, τ!ν dλλαγη τoρεLu'q τoδ K6μματoq,γυωτiLπρ6-
κeιτo γιd' &νθρωπo ooβαρ6, τδν δπoio 3α6βoντo 6λoι.

Διio μ!νε6 dργ6τερα, oτiq 20 λ{αtoυ, δ Σι&ντo6, νooηλευ6μονo6
dπδ μεριxδ6 μ6ρε6 oτ!ν Kλινιx! τoδ Kαθηγητoδ K6xxαλη, πθΘανE
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ιαi αbτ6q. Δδν fiταν γνωoτδ $1'. \ταν &σΘενt1q. Συμβαiνει 6μω6 &ν-

θρωπoι ν& πεθωiνoυν dπoτ6ψωq, xωρ).6 ν& πρoηγηθ! μαxριΙ dαθ1_

νεια ιω| 1ωρi,6 τ& ω|[τιω τo6 θανd.τoυ νd, ε7ναι π&ντoτε oαφ!. Aδτi;

δ"iρξ" ιαi. i1 περLττωo1 τoδ αΓθρoυυ.
'o Kαθηγητi16 K6xxαληe, διαxεxριμ6lo6 xειρoυργ6 q, Ι1των ψL-

λo6 τ!q Kυβερν{1αεω6 τδν Boυνδν τoiυ L91+4" Eπτd μ!νε6 μετd τδν

θd.νατo τoδ Σι&yτoυ, θd, τδν αυναντi'7ooυμε 'Υπoυργδ Koινωνιx!q
Πρoνo[α6 xαΙ 'Υγιειν!6 oτ!ν 'Eλευθερη Δημoxρατιxi Kυβθρνηη
δπδ τδν λΙωρxo Bαφειciδη.

'o ΖLβγoq ιαi. 6 Σ'/ντoc' \των,loωq, τ& δυo !γετιxd, oτελθ1η

τoδ K6μματoq πoδ !1αιραν τoδ μεγαλυτθρoυ oεβααμoδ. 'Η τυaωLα"

L -Lαφd'.νιoη !γετδν &'φi1νεt π&ντoτε τδν δρ6μo θλε0θερo oτ& &λλα

ψL}'η τi,q !γεoiαq.
'Eν τoJτoι6, ατ!ν περiπτωo^'η ψαq, τd μθλη α,iτ& βρioxoνταν

:ιbρω 3νιbπιoν μι&6 νLωq πρoaωπtι6ττρoq, 'h1 6πoLω ιωi αυνεxδq

μεγ&λωνε. 'Βτcρ6ιευ;o τcερi. τoδ NΙαρxoυ Bαφει&δη, γι* τδν δπoΤo

ιατ&. τ}1ν περioδo ΞxεLνη γιν6ταν πriρα πoλ')6 λ6γo6.

'H πλημμriρα παραβιιiζeι τ& φρciγματα. "oλα τ& ειiνoτx& γιd,

τi1ν xυβερνητιx! θ6αη γεγoν6τα πoδ θμνημoνευθησοζν πρoηγoυμ6νω6,

δδν ciν6ατειλαν τ'r) xειρoτ6ρευαη τ7'q aτ ρ α; ιωτ ιι-116 ιωτ αcτ &"oεωq'

',\ντιθ4τωq, δ'jo &πδ τ& γεγoν6τα αιiτ& -! παρoυoiω τδν παρατη-

ρητδν τoδ oΗE xαi i1 dνωγγε}'Lα τoδ Δ6γματoq Tρo6μαν- πρoε-

x&7,εoων τi1ν Ξντωoη τ!6 δραατΙPι6τητoq τδν &νταρτδν.
'o Md,ρτιo6 τoil L947 δπ!ρξε φoβερδ6 ψhuαe'
Δδν πθραoε μι& μθρα 1ωρiq iπειo6διo, μι&, μ1ρω 1ωρi6 τδ αiμα

ν& τρ6ξη &φθoνo αδ 6λα τ& oημεiα τ!6 Χιbραq.

Χωρi,6 ν& δπoλoγιαθoδν τ& μιxρ6τερω Ξπειo6δια (&ρπαγδq τρo-

φiμων oδ μιxρi 1ωριci 1 ιΦτα"στr,c,φδ6 γεφυρδν, θπειo6δια iπi τδν

μεγ&λων θθνιxδν δδδν xτλ.), μετωξδ τ-r'q Lηeλ'Ιαρτi,oυ ιαi. τ-r1q L}ηe

'Ατριλioυ jγιναν 9l xωταδρoμ36, δμoιε6 μδ ixεiνε6 πoδ τεριεγρ&-

φηoαν oδ πρoηγo$μενεq πωραγρ&φoνq'
'H διαγωγ! τδν αυμμoριδν !ταν τιilρα πoλι) oxληρ6τερη &πδ

ciλλoτε. Tιiρω oi αυμμoρiε6 θxτελoδααν παντoδ τoδ6 Πρoθδρoυ6
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;δν Koινoτdτων, Ξφ6αoν \ταν ΞΘνιι6φοoνε6. 'Exτε),oδααν τoυ6 ia-
ρeΖ6, τoδ6 δημooioυ6 iπαλλ{λoυ6 ιωi aηψαLνoντεqπ,.lλLτε.q. Πυρ;o-
i'oδoα'r iδιωτιx&. cπLτuα, δημ6αιω ιωτα.στhψαταιαΣ ιτLρυα ιo\\)(i-
φeλδν [δρυμd,των.

Αiτ! δπ i -.ρ q ιωψoπ6
δoδ. oi xd.τoι Lφνγαν dρxδ6 'Α ν
Koζci,νη, d.φoδ ωνται τoυ6, τδ δ
Γραφεio, δ ΣταΘμδq Χωρoφυλαx! qια'i. 40 cπLτtα, ψLaα oτ&' δπoTα
ι&ηιαν ζωντανδ6 €ξι γυναΤιeq. "0πω6 τδ περιγρci.φει 3να6 δημo-
διδdαxαλo6 τi'q τeρωy.:ηq, αfiταν u,Ι ζis τ!ν &πελπιoiω μδ oυνθ!-
ιεq xo)'d.oεωqν.

Αδτδ δημιoυργηoε €να πρ6oΘaτo πρ6βλημα, τδ πρ6βλημα τδν
πρoαφ6γων. λΙεριxoi ξ1νoι αυγγραφεΤq ν6μιααν 6τ,. τδ πρ6βλημα
αδτδ εΙ1ε δημιoυργηθi d'πδ τδν Στρατ6, πoυ iiθελε ν& &φ.l1oη τoδ6
oυμμoρiτε6 o' iνα dρημo 1δρo. Αιiτδ !ταν ιiληθινδ μ6νo xατd τδ
1948, πoλυ dργ6τερα δηλαδ{.

"oaoι Εζηaαv iπi τ6πoυ τδ θθμα' 1,νωρiζoυν 6τι :r.l,ιλ.&χιaτoν
ΞπΙ' ξνα 1ρ6νo &λλω fiταν τ& ω|(τ,.α. ωbτ.rβ τ!6 δροιματιx:r,c, πρooφν_
γι&6. oi 1ωριxoi μδ διx{ τoυ6 πρωτoβoυλiα iγxατ6λειπαν τΙ6
Lιsτ tεq τ oυ q, oυνi1Θω6 ιατ d' dη διd,ρxε ια τ\q ν|'ιxτ αq, iπε ιδ_i tι=T p α_
oiλευων δ τρ6μo6 ιαi' i1 dγιιν'υα.

Tδ ρεδμα αr]τδ τδν πρooφ0γων, xατd, πρδτoν λ6γo oτd. β6ρεια
διαμερioματα ιωL ιατ&' δε0τερoν λ6γo ατδ ιLντρo, διτλαoiαζε i)
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ιry'}. τ?tτ},αoLαζε τδν τιληθυαμδ τoλλδν μιxρδν xoιΙ μθαιον π6λεων.
Tδν λΙctρτιo τoi Ι947 ε71ε θrjλθει μι& &π6τoμη δι61'xωoη

τoδ d.ριθμoδ τδν πρooφ,5γων, πoU xυμαιν6ταν γυρω ατi6 400.00Ο.
"o).α αδ;& &.πoτελoδoαν 8να μιxρδ ψειoνLιτηψα γι& τi6 oυμ-

μoρi:6: !7αναν Ετoι ιLντρω dνεφoδιαoμoδxαi θπιoτρατε6αεωq, τd.

tnoΤα Eραν iiδη πoλυ rtyq'.ψιι&.'Aπoτελoδoαν, &ντιΘθτω4 πoλU με-

γ&}'o ψειoνLιτημα γι&. τ!ν Kυβθρνηαη, πoδ Ξπρεπε ν& &qxoληθfr

μδ τ'| oτθγαoη, τ! δ'ιττρoφ| xαΙ τ!νδγειoνoμιxi; π:ρ|θαλ,|η ω'Jτδν

τδν i.νθρci_lπων, oi δπoioι !φΘαναν &πδ τi, χolΡ''&.τoυζ μδ μ6νo 6oα

siδη μπoρoδoαν νd. μεταφ6ρoυν πεζoπoριiντα6 αδ δ,joxoλΦ ψeΡη.
'Eτρ6xειτo γιd' tνα μεγωλo πρ6βλημα, τcoδ fiτων &ι6ψη oopα-

ρ6τερo Bπειδ} oi δτερτρoφιxδe αι]τδq π6λει6, γεψ&τeq πλθoν &πδ

&Θλι6τητα, !ταν o1εδδν π&ντoτe ατρατιωτιxδq p&aειq, τρ&γψα
ποδ θμμθoω6 ΞπηρLωζε τδ i'7θιxδ τδν oτρετευματων.

'o Στρατ6q, θξ&λλoυ, !ταν φoβερ& κωταπoνηψ5loζ. 'H iνταατ1

;oδ oυμμoριτoπoλ4μoυ τoδ jπθβαλλε νcΙ βρiαr"εται oυνεxδ6 oL xα.-

:d.oταoη oυνωγερμoδ xαi ν& xαταδιc|xη jν6πλoυq, oi δπoioι, δq Ξπi

τδ τλεIoτoν' y-τυτoioαν xαi' ζτε'.τι iξηφανiζoντo.
'Αλλd δ Στρατδ6 εtaε τιλρω ιαi €να' πρ6oθετo λ6γo γι& ν*, iν-

τeLνη τiq προoτεd,θειθ6 τoυ: τδ Δ6γμω Tρo6μαν εΤ1ε &ναγγελθi dλλ&

δδν εΖ1ε dx6μη 8φαρμooθ!. "Eπρεπε λoιπδν ν& θνεργ! ιωτd. τρ6πo

πoυ ν& μi';ν &τoθαρρ6νη τoδ6 μ6νoυq μεγ&λoυ6 φιλoυζ πoJ fiταν oδ

θ6oη νιΙ αbξ"i',oo'lν xαi, ν& δνιo1ιiooυν τ&, μα16μενα τψ$ματα. 'Υr,iρx-
τLλ'oq xαi κ&τ'. &}'),o'. dπδ τi6 &ρ1δ6 Φεβρoυαρioυ o[, αυ1'xρo$αειq

}1τα'ν φoνιι6τερε6. Γι& λ6γoυq iντυπcboεων ατδ θξωτεριxδ } γιιΙ ν&

iνιοa,iooυν τδ i'7θιx6 τoυ6, oi &ντ&pτεq Ξ^ματL}'ειταν x&πoτε τ}y
ταιτtιi1 τoδ <1τιiπα xαi φιiγευ xαi, iφdρμoζαν τi1ν ταxτry'η τi1e

θμμ6νoυ &ντιoτ&oεωq πρiν &πδ τ!ν Ξγxατd,λειι{.lη τoδ λεηλατημθνoυ
oixιαμoδ.

Αι)τδ παρετηρεΤτo d.x6μη xαi, oδ δριoμθνε6 π:ριπτιbαει6 oτi6
δπoiε6 δδν εΖ1αν dριθμητιxi δπερox{1.

"Ετcι, π.χ., h θπiθεoη περi τd. τ6λη Φεβρoυαρioυ τριδν oυμ-

μoριδν ιωτ&' τ\q χωμoπ6λεωζ "Αγιoq Γειbργιo6τ!e Φωxiδo6, δπoυ

δτciρ1αν ημoιντιχδζ πoo6τητε6 τρoφiμων, ιατθληξe oδ μ&1η πoυ

δ'ιτ]ρxεoε δεxα6E,ι δλ6xληρεq δρε6.
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'BπLoηe f ιαταδiωξη εi6 βdθo6 ατd, βoυνd, BαρδoJoιω (Poιi-
μελη, τ6λo6 Mαρτioυ) 1.30O riνταρτδν πρoειd,λεoε oυγxρo6αοι6
πo$ d'φηoαν θπi τoδ πεδ[oυ τΙ'e ψαxηe 200 dντ&ρτe6 νεxρoιi6' Kετd,
τ! διd.ρxεια τi1qιατω8ιωξεω6 αδτ!6, μεταξδ τδν νεxρδν τoδ Στρα-
τoδ βριαx6ταν δ βoυλευτ!6 Δεδo6η6, &λλoτε dξιωμωτιxδ6 τoδ
Ψαρρoδ, δ δπoio6 eΙγε Ξγxατα},εiι.|lει τi] Boυλi xα'i, εtaε κατωταγ}1
θθελoντi;6.

"Α6 dναφερθi1 &ι6ψη f ol.,γxρoυαη oτδ Λιδωρixι (Po6μελη,
ri-ρ1δ6 'Απριλioυ), xωτd τ!ν δπoiα ιαταψετρ{βηxαν tO3 &u.rιρ'rq
νεxρoi. ot &φαιψdξειq αbτLq' μεγαλriτερε6, \ταν loωq ειixoλιiτερα
δπoφερτ66, θπειδi1 αrjτδ τδ τρiμηνo τoi Lg47 oΣ θθελoνταi τoδ
Δ.Σ.E. fiταν πoλυαριθμ6τερoι.'Η δριiαη τoδ Δ.Σ.E. xατ& τδν 1ει-
μ<iν^αlιαi f θντ$πωoη 6τι τδ Kρciτo6 δδν fiταν δυνατδ ,,Ι Ξ,.,ρi.ηbη,
ciπ6διδαν ιαρπo'5q'

Tδν 'Απρiλιo τo6 7947' δ dριθμδ6 τδν d,νταρτδν δπερ4βωινε
τi6 16.000. 'Ττc!ρ1αν tπιπλθoν μεριxδ61ιλιd'δε6 ciνδρδν 

"δr'βoη-θητιxδν δπηρεoιδν, λiγε6 δεxciδε6 1ιλιd,δων oυrδ6oμωu-πιηρλφo-
ριoδoτδν, πoλυd'ριΘμoι αυμπαθoδντε6, &νδρε6 xωi γυνα[xε6, oi δ-
πoioι πρoo6φερων oυ1νd μιιρδ6 aρηψωτιxΣq εioφoρ66. ,Eπρ6xειτo
δηλαδi γιd μι* oτρατιωτιx! ιωi. παραoτρατιωτιι\ δ0ναμη xd.θε
&λλo πωρ& &afiψαντη. Πρdγμα ooβαρ6τερo, ! δυνωμη αδ"η ηUξαr..'Απδ τδ &λλo μ6ρo6, ιατd. τ}p θπo1i1 θxεiνη ηijξωνa.υ, aμo
τδν Bπαναoτατδν αδ 6ριoμ6νε6 περιo1δ6 .r) ιiuτi'δραoη irnr"io,
δνδ6 εiδιxoδ παρ&γoντoq: f dντiδραη θναντioν τδν διjξεων τ!6
"Axραq Δεξfi4' oΣ διιΔξειq αι)τδ6 δδν elγαν πoτΕ θντελδ6 Ξξαφωνι-
oθ!. Ι{oλαταδτα, 6μω6, τd, xυβερνητ ιιd. ψθτρα, ! ciπoδoxιμωαlα
τδν διιbξεων dπδ τ!ν xoινi1 γνωμη , ιαi. i1 ιαταγγε}ιLα' τoυ6 oτi1ν
Boυλ{ τ),q εΖ1αν &ρxετd. περιoρioει.

Tiν &νoιξη 6μωq τoδ L947 Ξπωνε}'fiφθηααν Bντoνciτερε6 oτ!ν
περιo1i τt1qΣπdLρτη6.

^ Kατd, τi1ν θπo1! ΕιεLνηf1 αβεντ6ταυ \ταν &ι6ψη d,ρxετd, oυνη-
θιoμ6νη oτ!ν 'Eλλctδα. ΣτoJ6 Λ'&ιωνεqxαi oτor)6 Kρ η"ιιoδq \"nu
oτεν& oυνδεδεμενη μδ τiν 8ννoια τ|c, τιψ!e τoδ ciτ6μoυ l) *αi di.η6
τ!6 oixoγενεiαq τoυ.

oi Σπαρτιd,τεq $1ταν o} riQιoτo βαθμδ αυντηρητιxoi xωi &νfr-
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xαν π&lτoτε χατ& μεγdλη πλειoν6τητω oτiν θθνιxιoτιι}1 Δ'εξιdι.

oi τd,oει6 τoυq αιiτδ6 δξ$νoνταν τ6τε dπδ τδ γεγoνδ6 6τι oi δμ&δε6

τδν &νταρτδν τfr6 Πελoπoνν'ξooυ βρiαxoνταν δ6 iπΙ τδ πλεΤατoν

oτ&, βoυνd, τ!q Λαxεδαiμoνoq xαi, δημιoυργoδoαν ooβαρ&, Ξπειo6-

δια. 'Ανεφθρθη iδη τ] xαταδρoμ'| πo[ ιατL)'η€ε oτ}ν &πελευθθρω_

oη τδν xρατoυμ6νων oτi6 φυλαxδ6 τi'ζ, ΣπdLρτη6' 'Η Δεξι& &ντι-

δρoδαε, &λλ& α'.]τδ δδν βελτiωνε τ'i1νκωτ&.aταoη. "0λε6 oi μεταπo-
λεμιxδq Kυβερνioειq εTyων τα),αιτωρηθi dπδ τ& γεγoν6τα αδτ&' xαi
eΙaαν ιαταβd.λει μεγd,λε6 πρooπd.θειε6 γι& νd τ& d.πoφ'iγoυν.

Mθoω o' α'iτ!ν τ}ν &τψ6oφαιρα, τ'i1 νi-:'ιτα τ\q 2Lτ1e N[αρτtoυ'
jφoνειiΘηoαν oδ μι& θν6δρα:τoδ εΤ1ε oτηθ! Ξξω &πδ τi1ν π6λη τ!q
Σπαρττ1c, δυo &ξιoo6βαoτoι &νδρε6, Θεωρo$μενoι δq &νl';xoντεg ατ!ν

},^γεaLα τ71e " Αιραe Δεξι&s.
T|ν δπομ6νη ν|lιτα, dνoπλε6 δμdδεq &1'νcbατων, πρoφανδ6 τie

Δεξι&'q, dψπαιrtαν oτi.; μιxρi1 π6λη τoδ Γυθεioυ, iπlνειo τ71q Στ&ρ-

τ'r'q, ιατελ&ψβαναν τi,6 φυλαxδ6 ιαi, θφ6νευαν τρt&ντα xρατoυμ6νoυq

xoμμoυνιατd.q. 'Eφ6νευαν xαi &λλoυ6 δxτδ dριoτερoδ6 πoλiτεq'

Στi.s 25 τoδ μην66' iφ6νευων δεxατθooερει6 αδ Ξνω γειτoνιxδ 1ωρι6'
ιαi aτiq 30, αδ &λλo xωρι6,8φ6νευαν &ι61ι"η L9 &τoψα,6λα γνωατd,

γι& τδν &ριατεριoμ6 τoυq.

'H Kυβθρνηoη eiaε κηρ'5ξω oτρατιωτιxδ ν6μo oδ 6λη τ| Λα_

xωνLα,sτiq 23 N[αρτioυ, dλλd i Δ,εξυd.εΙxε3ξαγριωθ! xαi αυν61ιζε

:& &ντLτoινα. 'Eννooδαε νd, θξoυδετεριboη μ6νη τηq τδν τρ6μo δι&

τoδ τρ6μoυ. t{6μιζε 6τι αυν6τριβο τδν θ1θρ6, xοιi τδ Ξπετ'}γ1ανε

:oτvι&., &λλ& γενιx6τερα !παυζε τδ παι1νiδι τoδ &ντιπd'λoυ. Tδ

tτωιξa, πρoπdντων, 3νια1rioντα6 τ)6 πρoα1ωρi'7oειq oτi6 Ξταναoτα-

τιxi6 δμd,δεq xαi. ΞιΘLτoνταq τi1ν Kυβ6ρνηη oδ xατηγoρiεq Lπt-

βλαβεiq d,πδ πoλλδ6 in$'!ει6.
"Eπρεπε λoιπδν ν& διατεθoδν oτρατιωτιx& τψ{1ψατα ιαi' ξναντL-

oν α,]τδν τδν Ξξτρεμιoτδν, ατ!ν Πελoπ6ννηoo xαi d'λλoδ, Ξνδ τ&

ιsιρωτεr5ψατα !ταν !δη &νεταριΙ1 γιd, τδν &^γωνα ιατ& τi1e Ξπανα-

cτατ"ηψLνηq
Χρειd.o & γiνoυν πoλλδ6 oυλλ{1ι'[:ει6, xαi, περi τd τL-

).η 'Απριλio 1θoδν παρ&νoμεq xαi ν& διωλυθoδν βιαiω6
().eq oi δργανιλoειq τ!q Δεξι&1.
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'o Παπανδρ6oυ, δ Πρωθυπoυργδ6 τoδ 1964, τ6τε 'Υπoυργδ6
'Eαωτεριxδν, xαi δ Ζθ'ρβαq, τ6τε 'Υπoυργδ6'Ααφαλεiαq, δπiρξαν
oΣ πρωταγωνιoταE τi1e tφαρμoγfr6 αrjτδν τδν &πoφd,oεων πoδ τε-
λιx* oυν6τριι|.iαν τi6 δργανιiαει6 τi1q''Axραq Δεξι&e.

'Eν!ργηoαν ΞγιαLρωq
'o δρiζων, iiδη αxoτειν6q, Ξπρ6ιeuτo νd γiνη αυνε1δ6 βαρri-

τeρoq' ιαi. oτδ τ4λo6 θντελδ6 αrιoτειν66. Δδν θπρ6xειτo ν& αiθριci-
αη παρ& Eπeιτα dπδ διio χρ6νια.



KEΦΑΛAΙo Θ,

((EΛEΥΘBPΙA "H ΘΑNΑToΣll

'H €πι1ε(ρηoη <T€ρμινoυ5>. 'Exοi 6τoυ εTγων φΘ&oει τd.πρd,.γ-
ιιτα, τδν λ6γo τδν εi1αν τ& 6πλα.

'o oτρατηγιxδ6 oxoτδ6 τoδ δνδ6 !ταν νd θνo1λ! αυνε1δ6 πε-
ριαo6τερo τ!ν xαθημεριν} ζω! τoδ &λλoυ, c6oτε νd. τδν δπo1ρεciloη
νi ζητdoη dλεo6.

'o ατρατηγιxδ6 oxoπδ6 τoδ &λλoυ !ταν ν&, riναxαλυ,rLη τδν
λντiπαλo xαi ν&. τδν oυντρiι}η, 3:oτε ν& μi1ν τoδ εΖναι δυνατδ ν&
δρi' Αδτδ !των πoλJ πιδ δυoxoλo νd θπιτευxθ!.

"Eτoι oυμβαLνει π&ντω oτoJ6 dντωρτoπoλ6μoυ6'
Παρ' δλα αi.ιτd., τδ Γενιxδ 'Eπιτελsio Στρατoi, γι& τoδ6 λ6γoυ6

;oδ 'iiδη ?:ξετ!Θηααν, fiταν δπoxρεωμ6νo ν& δoxιμd,αη ν& φθdαη
oτδν dντιιειμενιx6 τoυ αxoπ6. "Eπρεπε τoυλd.1ιατo νd. ιατα.φLρτ1
Ξνα io1υρδ πλ!γμα xατd, τoδ d.ντιπdλoυ, δoτε νd. μειωθ! f θπι-
Θeτυx6τ'ηq τδν δμctδων τoυ.

Kατd τ! μeλ6τη xαΙ τ!ν π?oτα.?α.(')/..υi ω,iτ!q τi,q Lπυaειρ{1-
αεω6, τδ Γενιxδ 'Eπιτελεio c1ηψ&τιcsε τi1ν θντ0πωoη δτι τδ xαλδ
'ξθιxδ τδν oτρατευμd,των xαi τδ ψαy".ητιιδ πνεδμα τoδ Σcbμωτoq
τδν'Αξιωματιxδν θd, Ξπ€τρεπε ν& Ξπιτευ1θoδν αημαντιxd' d.πoτε-
7'toψατα. Γι'αiτ6, τδ οx6δι6 τoυ ciπ6βλοι|ε τελιxd, oτδν 3γxλωβι-
oμδ xαi ιατ6πιν oτi1 oυντριβi1 δνδ6 μεγctλoυ μ6ρoυ6 τδν dντωρτιxδν
δυνd.μεων.

Mεριιδq διαφωνiε6 πoδ i.2γ6ρΘηααν δ6 πρδq τ!ν cixoλoυθητ6α
ταxτιx{1' &νLpαλων τi1ν iφαρμoγ! τoδ oxεδioυ tω6 ατ& μ6oω'Απρι_
λioυ. "Eτoι \ Ξπιy"εLρηcη <ιT6ρμινoυ6ll 

-ωιjτδ !ταν τδ xωδιx6 τη6
δνoμα- &ρ7-ιoε τiq 5 'Aπριλioυ μδ τi.1 ψεταιLν"ηoη μιxρδν tθνιxδν
δμotδων πoδ φαiνoνταν νd, d.πoβλdπoυν oδ xωθαρδ6 d.μυντιxoJ6
oιoπo'3q' ot δμciδε6 αriτδ6 ciπετελoδντo riπδ aτρατtCυτεq, 1ωρoφυ-
λαιε6ιωi M.A.Υ., ιαi xατε}'&ψβαναν διαβctaeιq xαi. γ1φυρε6 βo-
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ρεiω6 xωi νoτιωζ δλoxλj1ρoυ τoδ δρεινoδ αυγxρoτ{ματo6 τ!q Kεν-
τ ΡLy.:rF' 'trλi.dδoe .

"oταν oi ψετωιυνt1oειq ωδτδ6 oυνεπληρ6θηoαν, τ!ν αδγ} τη6
9ηe 'Ατριλioυ, δλω τd, διαθ6oιμα &ερoπλd.νoι dριξαν oτΙ6 θ1oει6
6πoυ δτciρxαν συμμoρι0ιχδ6 δμdδε6 1ιλι&δε6 πρoxηρliξεων' μδ τΙ6
δπoiε6 i Kυβ1ρνηαη xαλoδαε τoδq d'ντdρτε6 ν& παραδoθoδν xαΙ νλ
8πωφεληθoδν τi6 &μνηoτiαq πoJ εΤ1ε tξαγγελΘ!.

Kατ6πιν' τρεi6 δμdδεq io1υρδν ταιτιxδν μoνd.δων θξ6ρμη-
oαν πρδ6 τd, βoυνd.. Ξεxινoδαω',r ciπδ ημεiα πoλδ d,τoμαxρυαμ6να
τδ Ξνω &πδ τδ &λλo, &λλd f γενιx} ιατε'5Θιn,s"i1 τoυ6 !ταν ! Ιδια.
Kωθ' δδ6ν, iιαψαν διd,φoρε6 xυxλωτιxδ6 ιιν"fioeιq τoπLk:iιζ ση|ιω-
aLαq.

'H μiα δμd6 ξεxινoδoε &πδ τδν ν6τo (Λαμiα, μ6αω Kαρπενη-
oioυ, oδ δ,}6μετρo περiπoυ 1.000 μ6τρων) xα.i πρoxωρoδoε πρδ6

βoρρ&ν.
'H δευτ6ρα ξειινoUoε dπδ τ!ν "Ηπειρo, &xoλoυθoδαε τδν 'Λ7-ε-

λδo xαi τoδ6 παραπoτdμoυq τoυ, xαi, πρo7ωρoδαε πρδ6 d.νωτoλdq.
'Ι{ τρiτη ξεxινoδαε &πδ τi1ν &ντLθετη χατεrjθυνση, ciπδ τi1

Θεαααλiα, xαi πρoxωρoδoε πρδq δυoμd,6.

oi τρaΤ6 μοιζi εΖ1ων 16.0ΟΟ ψωy-ητ&.q, πoU δπεατηρiζoντo &τδ
δρειβατιxδ πυρoβoλιx6, &πδ 6λμoυ6 xαi. &πδ ψ.?|.y"ξc, δεxdδεq &ερo_

πλd.νων -μεταξδ τδν δπoiων r1πiρxαν ιαi' ΣπLτφα.tρq ια.i. C1+7-
τ&' δπo7α, dνωλ6γωq τδν περιατdoεων, θ&, βoμβriρδιζαν xαi θ& τo-
λυβoλoδoαν.

oi &ντ&.ρτεq αiφνιδιd.ατηxων. "Ενωq περiεργoq oυνδυωoμδ6 τδν
ταιτιιδν δεδoμ6νων dxαμε θντoνιilτερo τδν αiφνιδιωoμ6 τoυ6 τ!ν τρi,-

τη μ6ρα, 6ταν &ργιoε μεγοtλη *nγoγq'.ρi.α' 6των τωγ[ ατρδμω dπδ

1.ι6νtLι&λυιJ1ε τd βoυνd', xωΙ ! θερμoιραoLα ζτεoε δπδ τδ μηδ6ν.
ot &ντd.ρτε6 ν6μιoων 1'τι 6 Στρατ66, oυνηθιαμLνoq aτi1ν ταιτιιi1
τ!q dμυνη6 xαi τδν περιoριoμ6νων xαταδιclξεων, δδν θi αυν67ιζε
τ!ν θπiΘεoη τoυ μδ τLτoιeq δυoμενεiq ιxιριν-Lq oυνθ!xε6, oi δπoiεq
&τLι}'eιων τ}ν 3πθμβαo-η τ!6 &ερoτoρLαq xωi" xαθιoτoδoαν τi.q Ξπr
'1 ειρ^iρε ιc, διiαxoλsq ιαi. ΞπωaΘεiq.

Γι' αι]τδ oΣ &νταρτιxδ6 δμdδε6 δδν διελ$θηααν παντoδ xα|
LγxαLρωq.
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'Αλλ& i θπiθεαη τoδ Στρωτoδ oυνε7-LcΘηκε xωρl6 διωxoπτ],
''!.,ιτα ιαi. hψL?o, αυ1ν& μδ ΖtoνοOJελλα. λ'tι& δλ6xλη ρη 'l[ιτα,
oLψeγdιλo δ'}6μοτρo, oi θπι1ειρ!oειζ συνΞχισθηxαν μδ θeρμoxραoiα
cαφδq x&τω τoδ μηδeν66. Ti,6 τελουταiε6 μ6ρε6 αυνε1ioθηxαν μi
ιx.τ α.ι).ν σ ψLα.Lα β ρ oγ"i1.

oi oυ'γ"xρoιioει6 δπ{ρξαν πoD.δ6 ια]." αi.ψατηρLq. oi. &ντ&ρτeq
ιι:6ρΘωναν τ&ντoτε ν& διαφε$γoυν, dλλ& o1εδδν τ&ντα δπe7.ρe-
ιiντo ν& δε1θoδν πρδτα τoιlλ'&χιaτoν μι& dρ1'ξ ψ&./-'te.

Anτi i δ0oxoλη xαταδiωξη δι_iρxεαε 8νδsxω hψLρ.e.
Kατ6πιν, dπδ τi6 20 ξ'ωc' τi.q24 τoi μην6ζ, μδ Ξνα ψεγ&λo ια\

:ι/.15τσ'τoν δλιγμ6, 8να oημαντιxδ μ6ρo6 τ6ν ψα7-oψLνων τμημd,_
;ων διεξdγαγε μδ &ρxετ'i1 ΞππυxLα &νd,λoγε6 Ξτιyειρ-i1oεuq oτ&.

\ioια -xλdδo τi6 xεντριx!6 Πiνδoυ πρδ6 τd νoτιoα.rατoλιια- ιαi.
oτδν "oλυμπo. "Eνα &λλo μθρoq τδν τμημ4των, μδ λ''.^γ6τερ'η Ξπ'._

:'-l7i.α, πρocπci.θηoε ν&, 3γx)'ωβioη τo[q &ντυτ&)'oυq πoδ pρLoκc''r'αν

oτiν "oρθρυ, βoυνδ κoντd' oτ'i1 Λαμiα'
Στi6 3Ο 'Ατριλioυ, ! θπι1εi,ρηoη ιιTθρμινoυ6ll iτελεiιυνε xα).

:i ατρωτε6μ ατα θπανfiρaoντo oτoδq χατο(υλtσμo'j q των ' "Hται ν-α_

:*ιoπα, περιελd,μβαναν πo)λδ6 δxατoντd,δε6 d.oθενδν, &λλd oι d.τ6-
7.ει46 των-τoυλd'1ιoτoν xατd" τoδ6 3πιol'7μoυ6 &ριθμoδ6 δiν !ταν
ι=γ&λεq: L20 &ξιωψατtιoi. xα.i ατρατιδτεq, νεr.ρoi xαi βαριi. τραυ-
ιιιτιoμ6νoι.

'Αντιθ6τω6, oi ciπc5λειε6 τoδ &ντιπ&λoυ !ταν cτopαρLq: 647 νε-
z7oL (&πδ τoδ6 δπoioυ6 100 περiτcoυ ε|aα.ν πεΘ&νeι dπδ τδ xρ0o),
;eρi, τoJ6 t00 τραυματLεq xωi' 412 αi7ψ&}'ιoτoι. oi τρανψατ'ιεq
'|:αν doφωλδ6 πoλδ περιoo6τερoι: xωταδιωxi,μενo, xαi μi}'ιoτα μδ
θiελλα, Ξνα oτρd,τευμω διiαxoλα Ξνταφ'.dζgl i) παiρνει μαζi τoυ
τoδ6 νεxρoli6, Βνδ ειjxoλα πιx'L?νΞL 6ooυ6 τραυματ[ε6 μπoρoδν νd,

3rδiooυν.
Tδ xτ6πημω fiταν αxληρ6' i1 ΞξαcΘ€ντ1oη δριoμ6νων ιιδιoιx'i-

α:ωνυ τoδ Δ.Σ.B. Ι'ταν oopαρi1'τδ i'7θιxδ τδν d'ντωρτδν eΤ1ε ι)'o-
νιoθi: o[ dριΘμoi, xαi ol xαταΘLoeυq τδν αi1μα'λriτων τδ &πε_

δ'ε iινυαν.
λΙ' 6λα τα6τω, τ& γονιx& d,πoτελ6oματω :-riq Ξπ'.7ειρηoεω6

ιιT6ρμινoυ6υ δδν !ταν ixανoπoιητιιd'-: 6 6'γιac':δν d.νταρτδν ei7-ε
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θ6oιμε6 δυνd,μει6 i1ταν &νeπ'ιρxεiq'

aειρ{1oειq εt1ων oυνε1ιoθi μδ &λλε6 τoδ αriτoδ εΙδoυ6, πρiν τε-
λειcboη oτιΙ βoυν& 6 γειψιΔναq' δ oxληρδ6 πυρ!ν τoδ Στρατoδ τoδ
Στροιτηγoδ Md'ρxoυ θ& εΖ1ε τινω1θ! oτδν &Lρα xαi δ $π6λoιπoq
Στρατ6q τoυ θ& μπoρoδαε νd διωλυθ! xαi νd, a&oη τδ !θιx6 τoυ.
λ{ιιi εtixαιρiω εΤxε 1ωθ!υ.

EΤναι rixριβθ6. 'Αιi'& δδν δπiρ1αν Ξπαρxi1oτρωτε6ματω. ,,Αλ-

λωoτε, δδν μπoρoδααν νd, 1ρηoιμoπoιηθoδν 6λα, γιατi oi &νδρε6
τoδ λ{dρxoυ δδν βρioxoνταν μ6νo oτd, βoυν& τ!6 Kεντριxiq .ει-
λοtδo6. Bρiαxoνταν πo.ντoδ, μi τδ δd.xτυλo ατi oxανδ&λη.

Πρd,γμωτι, ιατd. τi.q εtιoou i^1ψθρε6 πoδ δι{ρxεoε f θπιxεlρηαη
ιιT6ρμινoυ6υ oi θπιδρoμδ6 τδν dνταρτδν α-lνεxioθηxαν α;εδδν παν_
τoδ. Mεριxδ6 &πδ αιiτδ6 &φoρoδoων μεγciλω xαi πλo$oιω '7.ωρι&.
NΙιιΙ (23 'Aπριλioυ, θπ), τoδ δρoυq Πd,ρνων) oυν6τριι|ε πλfρω6 θνα
λ61o Χωρoφυλαx!6 d,πoτελo6μενo dτδ 93 ,iiνδρε6. Mεριxδ6 θπιδρo-
μδ6 Ξγινων &ι6ψη ιαi. oδ μεγd'λα νηoιd,.

'Η Kρ{τη, πoδ !ταν oaετιxδq iorχη, &ργιoε xαi αδτi1 ν&
πρoxαλ! d.νηoυ1iε6. Στiν Kρ{τη θατ6λλoντo τ6τe oi' νεooιjλλεxτoι
πoδ δδν iν6πνεαν θμπιoτoo6νη. T6λη 'Aπριλioυ, περιoo6τερoι τδν
5Ο oiπδ ωδτoJ6 ΞyxατLλeιi,lαν αiφνιδiω6 τoι56 xαταυλιoμoδ6 xαi,
ταLρνoνταq φυoιx& κα.i τd.6πλα τoυ6, δνιΔθηxαν μδ τi,6 μιxρδq δμ&-
δε6 d,νταρτδν πoJ βρioxoνταν oτ& xρητιι&. βoυνd,.

'Αριθμδ6 d,νταρτδν &oi1ψαντoq, Ξπαρπ}1q 6μω6 γι& νd, διατα-
ρ&ξη ooβωρd' τ}ν !oυ1iω μι&6 μεγαλoνi1ooυ, &ν oi dντd.ρτε6 iiθε-
λαν ιαi i1ξεραν νd διεξαγciγoυν &νταρτoπ6λεμo. Kωi, δυατυ1δ6,
τ6τε oτ!ν 'Eλλriδα xωi, iiθελαν ιαi. i1ξεραν'

oi μoνdδε6 τoδ 'Eθνιxoδ Στρατoδ Ξπρεπε λoιπδν ν& δρoδν oδ
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δλ6xληρη τ! Xιiρα.'Ax6μη ιαi. oτi.q πoρtoχδζ 6πoυ εΤ1αν μ6λι6 πo-
λεμfoει ξτi. εi>coaι iμ6ρ"q 1ωρΙ6 xιΙν ν& πρoλd,βoυν νd, ξεxoυραoθoδν.

Meριxδ5 &oτραπδ5 πρiν ιiπδ δ6o &oτρoπελ€xι,α. Kατd, τδν
Md,ιo xαi τδν 'Ιo,iνιo, oδ 6λη τ| Xιbρα oυνε1ioθηxε δ ciνταρτo-
π6λεμo6 τoδ j1ει περιγραφ! €,ωq τ<5ρα' λ{εριxi6 dπδ τiq 3πιδρo-
μδ6 εΤ1αν ψ&}'toτα doυν{1θιoτη tιταoη.

Παρd'δειγμα,i1 περLπτωoη τ!6 Φλωρiνηζ. 'H π6)'η αilτ-\, &τo-
μoνωμ6νη ατ} μ6o-η ι}ηλδν λ6φων, xoντ& oτ& γιoυγxooλαβιx& o6-
νoρα, δπθoτη ΞπιΘLcειq oτi6 t9, 29 ιαi. 31 Mαtoυ. T| δε6τερη
zαΙ τ!ν τρiτη φoρd, τi1q LτετLΘηorζν πλ6oν τδν 1.000 d,νταρτδν xαi
1ρει&'oΘηιαν αiματηρoi &γδνε6 γι& νιi τoJ6 θxτoπiooυν. Mεταξι)
τδν νεxρδν d.νταρτδν, 8να γνωoτδ δνoμα, δ xαπετdν Tζoυμερxιc5τη6,
Γενιxδζ'Αρxηγδq Noτ[oυ Πiνδoυ (τδν βoυνδν 'Αγρ&φων, Κ6ζαxω,
Χαoiων, &λλoτε δπoλo1αγδ6 τo6 ταιτιxoi oτρατoδ, riπδ τ! Σ1oλ!
Eδελπiδων, δνoμαζ6μενo6 KωναταντΖνo6 Mαλτ6ζo6).

oτδ Kιλxi6, xoντd, oτd, γιoυγxooλαβιx& o0νoρα, xαi d'πεxρo6oθηoαν

μετd, d.πδ &γωνα πoδ τελεiιυoε μδ τ}ν d'νατoλ! τoδ fλioυ. Στie 25
'Ιoυνioυ, ctνd'λoγo6 3πιδρoμi1 θναντioν τ!6 xωμoπ6λεω6 Mεταξd'δεq
oτ! βoρειoανατoλιx} &ιρητ\q 'Eλλctδo6, ατδν νoμδ "Eβρoυ, xoντ&
oτ* βoυλγαριxd, or1νoρα.

oi θτιδρoμδc, xωτd. τδν 1ωριδν δδν ciνεατ6λλoντo xαθ6λoυ,
dλλd', θν τQ μεταξυ, iπιδρoμδ6 6πω6 ω'iτδ6 πoJ πρoανεφ6ρθηoαν

φαLνεταt 6τι o"fiψαιναν ι&τotα &λλωγη ταιτικ:i1q.
'Η ταιτtx:i1αδτi1 Eδωoε λωβ! oδ πoλδ d,νηoυ1ητιxδq 3ρμηνεiε6,

6των θγν<ioΘη τi oυν4βη oτδ Στρααβoδργo τ}ν 25η 'Ιoυνioυ.
'o Ζαaαρι&}ηq εiaε &νωγωρ\ca &,lτδ τi1ν 'Eλλ&δα μετ&, τi6

αυνoμιλiε6 τoυ τ!q Θεoαωλoνixη q xωi. εΤ.ae tπιoxεφθ! τδ Bελιγρd,-
δι, τ!ν Πρdγα xαi τi1 M6o1α. Στiq 25 'Ιoυνioυ, αυνoδευ6μενo6 dπδ
Ενα i1γετιιδ oτ6λε1o6 τoδ K.K.E.' τδν Πoρφυρoγ6νη, θνεφανioθη
oτδ θτ{αιo Συν6δριo τoδ K.K. Γαλλiα6, oτδ Στραoβoδργo.

'ExεΤ, 3ν πλfρει αυνεδριdoει xαi δπδ θι1ελλαν xειρoxρoτημci-
:ων, διεxi'1ρυξε 6τι τoδ λoιπoδ <<εtaαν πληρωθ! 6λε6 oi πρoijπoθ6-
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σΞtζ γι& τη δημιoυργiα oτi1ν'Eλλd,δα μι&6'Eλε0θερηs Kυβ1ρνηo-ηsυ

xαi ζητoδoε ιιτ! βoi1θεια 6λων τδν Koμμoυνιατιιδν Koμμd,τιυν γιd,
νd. δπιτευ1τ! f τελιxi'; νixηυ

'Απδ xυβερνητtιi1e πλευρ&q, Ξπιoτειiθη 6τι i1 tτL,τηψη ωδτ}1

διαx{ρυξη, πoδ ε71ε δ-ιατυπωθ! μετ& dπδ ΞτLoxεrJ1η oδ τcρωτε$oυ_

σεζ τoδ 'Ανατoλιιoδ Συνωoπιαμoδ' o{1μαινε 6τι ! M6oxα π[ατευε

τιbρα oτ'| νixη τoδ Δ.Σ.E., 6τι { &δεια γιd, τi1 δημιoυργiα'Eλευ-
θθρα6 Kυβερνi1oεωq ε71ε δoθ!, ιαi 6τt τδ πρc[γμω ξτLκεvτo.

'Η 3ρμηνεiα fiταν &ληθoφωνi;q'

Γι' α'}τ6, x&Θε ΞπυaeLρηαη εδρυτθραq oηψαaLαq, &ν γιν6τoιν
oτi1 B6ρειo 'Bλλciδα, Ξπαιρνε τιbρα &λλη dννoια: fiταν θξαoφd,λιoη

μι&.6 περιo1!6 γι&, τi1ν Lγxατd.oταoη τ!6 α'Eλε0θερηζ Kυβθρνησηζ)).

"Eνα6 d,πδ τoJ6 πρcbτoυζ συνο(Υερμoδ6 !ταν oτ& μ4oα 'Ιoυ-

λioυ. "[Ιτων πoλδ δυodρεcτoq, γυατ|' δριoμθνε6 'Αρxiq {'J-αoων τlην

,.[.,υ1ραιμiα τoυ6.
'Ι'i1 νi'lιτα. τT1q L3τ1e 'Ιoυλioυ 794i , δxτδ π}'i'1ρη τdιγψατα τoδ

Δ.Σ.B., &.ρυaτα δπλιoμ4να, δυνd.μεωq τδ ιαΘLνω 450 &νδρδν, πθρω-

ααν τ& d,λβανιxd, α0νoρα. 'Eξoυδετ6ριυoαν μι&, θθoη-xλειδi (πoδ θιΙ

αυναντ_/;ooυμε dργ6τερα) , τ! γ6φυρα Mπoυραζd,νι, xαi δι1ρ6θηoαν

oδ δυo αlγιρoτ!ψατα.
'fδ θνα, δυνd,μaω6 δι1o ταγμd,των, θπετ6θη &νεπιτυ1δ6, οτi6

L6 ιαi L7 τo6 ψην6ζ, ιατd. τ}1q Koνiτoηq, oτ! βoρειoδυτιx| γωνιd,
τi6 'Ι-Ιπεiρoυ, πoλδ xoντd, ατ& &λβωνιxιi o6νoρα. Tδ &λλo, Ξνιαxυ-

μ6νo dπδ δμ&δε6 πoJ εΖ1αν ι,ιτLβει &πδ τiν δρooειρ& τ!q Π[νδoυ,

πρo1ιΔρηoε πρδ6 τ& 'Ιω*ννινα.
'H πρωτει}oυαω τ'i1q'Ηπeiρoυ, &ν xα), 8δρα Mεραρxi.αq, Ξoτε-

ρεiτo ατρατευμd.των xαi ιατεn-fiφθη d.πδ &ν'ηoνaLα.'H &νηαυxiα

ηUξηαε, 6ταν !γινε 1τωoτδ 6τι βoηθητιxδ5 δπ-r1ρεoio6 τfr6 Mεραρ-
^trLαq εΙaαν διατα1θ! ν& φιiγoυν &πδ τ!ν π6λη xωΙ ν&, xd.ιpoυν 6,τι
δδν !ταν δυνατδ νd, πd,ρoυν μαζl τoυ6.

'Η oιLtη ψι}'q ψαζιx71q ΞπυΘLιlεωq, θξαπoλυoμ6νηq &πδ τiν
'Αλβανiα, μδ oxoπδ νcΙ, xαταλctβη τ!ν δ1ι Ξπαριδq πρooτατευoμθ-
νη "Hπειρo, δoτε νd' Lγ*αταoταΘi1ΞxεΤ ! Kυβ6ρνηaητoδ K.K.E.,
Ξφερε μεγαλ$τερα &πoτελ6oματα dπδ ExεΤνα πoJ μπoρoδααν νd,

φ6ρoυν oi d,ντ&ρτε6.
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'Αλλ& i aιLpη \ταν &β&oιμη. 'o ΖΕ,ρβαq,'Υπoυργδ6 τ6τε
'Αoφαλεiα6, ζατευoε δ iδιoq ατd, 'Ιω&ννινα τtd, νd, τoνclroη τδ
},Θιι6, &ξιωψωτιιoi. dπεoτd,ληoαν ιiπδ τ!ν 'Αθτiνα γιd, ν& τιd.ρoυν

3zEiνoι τ\ν xατ&.oταoη ατd' γLρια τoυq, ιai τlooερα τdγψατα τα-
z:ιxoij oτρατoδ μετεφ6ρθηoων θπειγ6ντωq γιd, νd, φρdξoυν τδ δρ6μo
;δν εioβoλθων.

Toδq τδν iφρωξαν aΣ &π6oταaη 22 1"ι),ιo1ιLτρων &πδ τi1ν π6-
i'η. 'Aλλ& tγινε &πδ πoλλδ6 Ξνδεiξει6 φανερδ 6τι τδ o16διo τδν
iνταρτδν δδν πρoθβλεπε θπiθεαη xωτd, τδν 'Ιωαννiνων. N{ετ& &πδ

μιd, α6γxρoυoη πol) δι{ρxeoε &ριετLq δρεc' -L7 'Ιoυλioυ- xαi
;oδ &φηoε 3πi τoδ πεδioυ τ-ηq ψ&7-"r1e 107 &ντc!ιρτεq Ξxτδq ψ&γηe
z.αi μεριxoδ6 αi1μαλιbτoυ6 

' 6),α τ&' τψ"i1ψωτα τoδ Δ.Σ.E. ΞξηφωνL-
oθηααν. ΕΤaαν ιατευθυνθfr πρδq τiiν δρooειρd, τ!q Πiνδoυ.

'Eπρ6xειτo περΙ μεταxινi1oeωq νεoσχημoζτισθ6ντων τψηψe_
των γιd, ν&' 1ρηoιμoπoιηθoδν d'λλoδ, oδ &λλη ΞτυγεLρηo"η, xαi. τδ
Στρατηγεio τoυ6 εΙ1ε ιiπλδ6 θελ{oει ν* τρoμciξη τ!ν "Ηπειρo.
"Ιoω6 εΤ1ε θeλ"ξoει νιi δ! xαi τL dντLaταιτη θ& oυναντoδoε, τL ψπo-
ρoδαε νd, Ξτιτi.ly'η 1ωρi6 πoλυ 1ιε'γ&λeq θυoiεq.

'H 'Eλληνιx! Kυβ6ρνηαη dφερε τδ ΘLψα eic, γνδαιν τoδ Συμ-
βoυλioυ 'Aoφαλο[α6. 'Απtατειλε μι& iπεiγoυ ιsω ixxληoη ιατd'
τ_} διd,ρxεια τ!q εioβoλ!6, xαi μετ& dπδ λiγεq iμ6ρ.q &νLφe,ρe λε-
ττoμερδ6 τd, γεγoν6τα. λ{δ dποδεiξειq oτd. 7-Lρια xατηγ6ρηoε
;!ν 'Αi.βανiα 6τl. παρεβLααε τδ Ξθνιxδ dδαφo6.

τ'i1 oτωψατ&. u'ανεiq μδ φ0λλα χαρτιoδ, 6oo xωλd, ιeLψενα. xαi &ν

εΙναι γραμμθνα o' α']τd..
'Eν τQ ψeταξ'3, oi d,ντd.ρτεq πoδ εΤxαν LξαφανυoΘi1 dπδ τi1ν

"Ηπειρo πρo1ωρoδααν πρδ6 &λλη xατειiΘυνση: δι6σχtζαν τ!ν δρo-
oειρ& τ!e Πiνδoυ πρδ6 d,νατoλ&.q,γυ& νd, iπιτεθoδν xατ&, τδν Γρε-
βενδν (6.000 x&τoιιoι xαi, 8.00Ο :τρ6oφυγε5), πρωτsυoJoηq θπαρ-

1-i"αq, oL μιιi μιιρi; xoιλd.δω &πoμoνωμ6νη μθoα oτ& βoυνd,.
'Αξiξει ν& θxτεθi f θπιxεiρηoη μδ μεριxδ6 λεπτoμ6.ρειεq, γιωτi

&πδ 6λεq τi'q Lπιaειρ\oει6 τoδ dνταρτoπoλ6μoυ, μ6νoν α'3τiq τδ
α16διo θxτελθoεω6 περι!λθε oτd. γθριω τoδ Στρατoδ. Bρ6θηxe oδ
ξναν ιqπετ&νιo, τδν Kατoι6νη, τoil oxoτcΔθηιε ιατd..i μ&xη.
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'Απoδειxνιlει 6τι, tιτδq dπδ τ}ν ταιτLι"h τoδ α1τιiπα xαΙ φrjγε>,
δ Δ'Σ.E. 1ραν εiq θ6αιν ν& o7.εδιciζη xαλιi, iπι1ειρ'i,aευq ι&πoια"c'
(fηψα.σLα.c,' "Aλλωoτε, τδ o16διo Ξιτε},L,seωq εΖxε τiν δπoγραφ!
α Σ τρ ατηγδ 6 ΚιιLτ cs α.c,l>.' Eπρ 6xε ιτo πε ρ i πρ ιΔην θφθδρ oυ &ξιωψατ ι-
xoδ τoδ ταιτιxo6 Στρατoδ, γνωoτoδ ιiπδ τ! δρdoη τoυ δq ιατε-
τd,νιoυ τoδ EΛΑΣ, δ δπoio6 }1ταν τιbρα'Αρxηγδe τoδ 'Aρ1ηγεioυ
Kεντριx!6 NΙαxεδoνiα6 τoδ Δ.Σ.E.

T& x6ρια oημεiα τoδ o1εδioυ !ταν τ&, &x6λo'lθα:
T! διε$θυνoη τ\e ψdιlι-"ηe dνελciμβανε 6 ιαπετdν Γιαννo'ιiλη6,

TαξLαργoc' τoδ Δ.Σ.E., γνωoτδ6 dπδ τi1 δρd.oη τoυ δq ιατετ&νιoq
τoδ EΛΑΣ, διxηγ6ρo6, θεωρo6μενo6 δq €ναq ciπδ τoδ6 &ξι6τε-

?o1)e \απετανα.Loυc, τoδ Δ.Σ.E. 'Ω6 Σταθμδ6 Διoιxdoεωq τoδ δρι-

ζ6ταν -oxληρ} εiρωνεiα τδν xαιρδν- Ξνα Ζξωxλt1aι πoJ βρioxε-
ται oδ λ6φo, oδ &π6cταoη τριδν 7ιλιoμ6τρων &πδ τ!ν π6λη'

"Eνδεxα τ&γψατα 8τiθεντo δπδ τiq διαταt'q τoυ, 6λα δπδ τ!ν
διoixηoη γνωoτδν xατετφlαLιl'ν. "oλα τd' τ&γψατα !ταν πλ{1ρoυ6

oυνθθoεωq, δηλαδ! εΤ1αν τδ xαΘLνα 400 ψαaητd.q xαi 50 &νδρεq

τoδ Ξ1ειρiζoντo πoλυβ6λα xαi 6λμoυq διαφ6ρων διαμετρημd.των.
(Πρ6πει ioωq νd, oημειωθ! θδδ 6τι τd, πoλυβ6λα oπ&νtζαν

τ6τε ψεταξδ τδν ταxτιxδν τμημd,των, πρdγμα πoδ τd dβαζε oυ1νιΙ
oδ μειoνεxτιil1 ΘLoτi' oi &ντd.ρτε6, διωθ6τoνταq βαρiα πoλυβ6λα,

μπoρoδσο.ν νrΙ βdλoυν xατd, τδν dντιπd,λων τoυ4, πρiν θxεiνoι νd,

εΤναι oδ θθoη ν& &νταπoδιΔooυν τ& πυρ&. 'Γαιτιxδ ψειoνθιτηψα,
τoJ Ξπ_ηρ6αζs xoζi τδ i'7θιxδ τδν &νδρδν.)

ΠLντε τ&^γγ'ατα θ& κατeλ,Lψpαναν &ργιΙ τδ βριiδυ τ}1q 24ηc,
'Ιoυλioυ τi6 θ1oει6 πo,) 6ριζε τδ o_x6διo.'Ηταν θ1oει6 πoδ ε71αν

δρθoλoγιιδq iπιλεγfr θπi 6λων τδν δδδν πoδ oυν6δεαν τ& ΓρεβενιΙ

μδ τiq 1,υρω τεριφLριιεq.'Exεi oi δρ6μoι θ& Βναρxoθετoδντo, δρι-
αμ6νεq γ6φυρεq Θ& &νετινct'ζoντo, xαΙ ξτoι τ&" πθντε τ&^γψατα) βoη-
θo'5μενα d,πδ αι]τd, τd' ψLτρα, Θd" &πξι),eιαν τi1 δι6λευoη θνιo16oe ων.

T& o0ρματα τηλεφιbνων xαi τηλεγρctφων θ& x6poνταν πρδ τoδ με-
ooνυxτioυ.

Στi6 3.30' τt1q 25ηq, πLντε τ&γψατα θ&, θπετiθεντo xατd. τ}1q

π6λεωq d,πδ 6λεq τi4 πλευρ6q, θνδ 8να &λλo τd,γμα θ& Ξταιρνε θθoη

oδ 8να αημεio τδν παρυφδν τi6 π6λεωq' Κ&θε iδ6α δπo1ωρ{oεω6
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i;εxλεiEτo. 'Eν περιπτΔoευ dντυoτ&.aεωζ στιζ εio6δoυ6 τ\q τ6-
7'=ωq, fi &ντtoτωaη θd, !1τoεiτo ια'i x&Θε τμiμα θd, θξoρμoδαε πρδq
:δ oτ6γo πoδ ααφδq τoδ δριζ6ταν. oi oτ61oι !ταν oi δξ!q: oi Σταθ-
ιoi, Διoιxi1oεων τ!6 φρoυρ&,6 ιαi. τ\q Χωρoφυλαx!q, oΣ φυλαxθq, oi
iτoθlxεq τρoφιμων? τδ Δημ6oιo Tαμeio xαΙ oi Tρdπεζεζ, τδ Tα-
7-lδρoμεio, τδ Γυμνdαιo ιαi. τd φα.ρψαxaΤα' Kd,θε xτiριo πoδ θrΙ

"';e'ραoπιζ6ταν δ θ1θρδ6 Ξ.πρεπε νd, 3ξoυδετερωθ! μδ oxληρ6τατεq
jτιΘθoει6. Στi.q 4.30' Θ& εi.aερ x6ταν oτ!ν π6λη τδ Ξν θφεδρεi q τ&γψα
z-ιi, θ& βoηθoδoε -δπoυ Θd'γρειαζ6ταν- ατi1νπραγματoτιoiηαη τoδ
:sλευταioυ αxoπoδ.

Κ&Θε &ντLoταoη Ετρεπε νd' Ξa"η oυντριβ! ψLaρι τ'i1e 6ηq πριoι-
ν-r1q, [Δoτε τ& d.ερoπλd.νω νd, Ξβριαxαν μιd, π6λη πλ!ρωq ιατeι},ηψψt-
'ιη ιαi ν& μ!ν μπoρoδν ν&, riναxαλ0ι|oυν τoJ6 θπιτιθεμ6νoυ6.

Tδ αx6διo εi1ε d,αφαλδq &ριoτα oυλληφθ! xαi" εTaε }lατα'?_
:ιoθ! θν πλdρει γνcΔαει τδν δυνοtμεωνπoJδποραoπiζoντωντ& Γρε-
βενri: 500 d,ξιωματιxoΙ xαi ατρωτιδτε6, 100 xωρoφ0λαxε6, 50
}Ι.Α.Τ., πoδ δι6θεταν 4 πυρoβ6λα, λiγoυ6 6λμoυ6 xαi δυo δλοιφρ&

&ρψατα ψ&xηe.
'Eπρ6xειτo, oυνεπδ6, περi φρoυρ&6 δυνd,μεω6 τρεΤ6 φoρδq μι-

ν-ρ6τερηq &πδ τ! δ6ναμη τδν Bπιτιθεμ4νων, δπτd, φoρδg μιxρ6τερηq
&ν θλαμβdνoντo δπ' δ,.|.lιν ιαi, oi δυνd,μει6 πoJ θx4λυπτων τoJ6 Ξπι-
τιΘεμ6νoυ6. 'H μιxρ! αδτ| φρoυρ& εtaε Ξπιπ),θoν τδ μειoν6xτημα
νλ εTνωι &.ριετ&' μαxρι& ciπδ τΙ6 π6λει6 τδν Tριxxci.λων xαi τ!e Ko-
ζd,νη6, 6πoυ δπ!ρ1αν &ξι6}'oγα τψt1ψατω Στρατoδ. E71ε 6μω1 τδ
π}'eoνLιτηψανd. iaη Ξπιιeφα}'i1q τηq ενω στρoζτιΔτη? τδν'Αντιoυν-
ταγψατ&ρxη τoδ Πεζιιoδ Κc!ιoτα Πανταζ!, πoδ ε71ε δc6oει 3πιτυ-

aεiq Ξξετ&oει6 ,sτd' πEδiα τδν μωxδν τi6 Mιxρ&.q 'AoLαqxαi τi1g
'Aλβανiα6. 'o Πανταζ!q εT'γε δoφρωνθ! 6τι ι&τι δτoιμαζ6ταν
θναντioν τie φρoυρ&6 τoυ ια| εΙ1ε λd,βοι τ& μθτρα τoυ. "Eφθανε μd-
λιoτα μθxρι τoδ αημεioυ, x&Θε βρdδυ, μετ&, τ!ν &παγ6ρευoη τfr6
xυxλoφoρ[α6, νι} xρυβη Ξιτδq τ:r1q π6λεω6 Eναν ciπδ τoU6 xαλυτθ-
ρoυ6 λ6xoυ6 τoυ, δυνd'μgω6 120 dνδρδν.

E71ε εiδoπoιηθ! γι& τ!ν δπιxειμθνη ΞπLΘεoη μια| δρα πρiν
Ξxδηλωθ!. "Eτoι, dλειι.pε τδ τoλriτιμo oτoι1εEo τoδ αiφνιδιαoμoδ
ατδ δπoio δπελ6γιζαν oi iπιτιθ6μενoι.
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Σδ y-d,θε εΙooδo τ!6 π6λεω6 τoδ6 d,ν6μενο.ν διoζσταυρωμ6να
πυρd,, τ&, δπoEα πρoτ)ρxoντo dπδ σπLτLα πoδ ε?1αν γLνει τρ6aειρα
πoλυβoλaiα. "Eνα μ6νo ρηγμα &νoLaΘηιε, y.ι αιjτδ ζxλειoε μετ& d'πδ
&γωνα μι&6 ωρα6 πoU Ξδωoε iφεδρεiα f δπoiα ξ,sπευoe θπ), τ6πoυ.

Kατ&, τ!ν 5η τρωινf1, δ6o λ61oι pγiμαν ciπδ τ!ν π6λη xαΙ
θπετ6θηoαν αiφνιδιαoτιxδ6 Βνωντioν τoδ τdγματo4 850 τδν &νταρ_
τδν, πoδ 71των &x&λυπτo. Tδ &ντ&.ρτ'.xo τ&γψα δπε1ι6ρηαε &τd,-
xτω6, d.φJ1νoνταq Ξτi τoδ πEδioυ τ!e αυγxρoιiαεωq 87 νοxρoδ6 xαi
47 τραυψατLεq'

"ΕxeLνη τ!ν δρα περiπoυ) δ διoιxητle τ!e φρoυρ&6 Γρεβε-
νδν xατ6ρθωoε νd, Eλθη αδ 3παφi1 διd τoδ doυρμd,τoυ μδ τ} λΙε-
ραρaLα τoυ, πoil εi1ε τi1ν 8δρα τηe oτd.TρLιιαλα' oδ &π6αταoη 80

1ιλιoμ6τρων. 'Αν6φερε τi oυνθβη xαi d,ν{γγειλε 6τι &ρ-y-ιζε γενι-
xi1 &ντεπiθεoη.

KαΙ πρctγματι, ιατ6τιν oi1ψατoq γνωoτoδ Ξx τδν πρoτ6ρων,
6λoι oΣ &μυν6μενoι Ξβγαιναν &πδ τrΙ ιρηaφ'5γeτdι τoυ6, δ Ξxτδ6
τ!6 τι6λεω6 xρυμμ4νo6 λ6aoq πρo7ωρoδoε πρδ6 τiν π6λη, xαi ! 3φε-
δρεiα τfr6 Διoιxi'7oεω6, μδ τδν'Αντιoυνταγψατ&ρaη τoυ6 θπιxεφαλi6,
Ξξoρμoδααν αδ ξνα κd'νθρωπoxυνηγητ6υ.

'o αiφνιδιαoμδ6 δπ!ρ1ε τιiiρα, riλλd, εiq pα.ρoq τδν 3πιτιθε-
μθνων' Στlq 6 τδ πρωi, δ0o &λλα τωγψατα τoδ Δ.Σ.E. ζoπευδαν
ν&. ιiπoαυρθoδν riπδ "\ ψ"ιη.

Λiγo &ργ6τερα, oi Ξπιτιθ6μενoι tτoλυβoλoδντo riπδ d.ερoπλri-
να πoδ εΖ1ων dλθει ciπδ τi1 Λd,ριoα.

Στi6 10, αταματoδoε δ d.γιiνα6 ιαi. oi. iιντ&ρτeq d,πεαJρoντo
πρδ6 τιi βoυνd.

'Ατυ1εi6 o{ν θπiθεoη, δπ!ρξαν ειiτυxεΤ6 oτiν δπoxιiρηαη:
μ6λι6 &ρ1ιoε f ιiναδiτλωo-η τoυ6, oυνν6,φι αoε, ια|.}1&eρoπoρLα &ναγ-
ιd.o0ηιε ν& διαx6ι|η τi1ν παρ6μβαoητηs.'Eπιπλ6oν, τδ ciπ6γευμα
&ργιoαν βΡoχξe, oi δπoiε6, μδ διαxoπθq, διJ.7ρxεoαν μiα δβδoμοtδα,
ιαi. ξ'τα oi Ξνιo-x6oει6 πoJ dφθαoαν ciπδ διciφoρεq xατευθδ',roει6 δδν

μπ6ρεoαν ν& πd.ρoυν Ξταφ}1 μδ τoδ6 ΞπιτeΘLνταq.
'o Δ.Σ.tr. &φηνe oτi.6 παρυφδ6 τ!6 π6λεω6 197 νεxρo66, με-

ταξδ τδν δπoiων ξνων xαπετdνιo, τρεi6 διoιxητd,6 λ61ων, δxτδ
διoιxητd'6 διμoιριδν. "Αφηνε &ι6ψη, oδ oτρoγγυλoJ6 riριθμoυ6,
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200 βαριd τΡσ-υψα'τ|'σψLνoυq, 300 αiυ1ψα.λ.l:lτoυq 65 ω'Jτ6ματα, L50
6τ}'α.

o[ dπιiλειε6 τ!6 φρoυρ&.q δδν εΤναι γνωoτθq. oi iπioημoι
&ριΘμoi (12 νeιρoL'22 τρωνψατLε6) δδν ε7ναι &ληθoφανεiq'

Tδ μ&θημα !ταν oxληρδ γιd, τδν Δ.Σ.E.
Σ!μερα εΖναι γνωατδ δτι τδ {θιx6 τoυ εi1ε xλoνιαθ!, 6τι !

ιριτm}1 δνωντioν τδν διoιxητδν τδν ταγμd,τιιν xρo,1oεω q bπiρξε
α,ioτηρ&' 6τι iπεβλi'7θηoαν zυριi.lαει6.

Εlνuι ΞπLoηq γνωoτδ δτι oi Γιoυγxooλd'βoι, τoJ-c δπoioυq εi-
7ων βεβακλoευ 6τι i'1 π6Lη Θd xατελαμβd,νετo, ΞπLιριναν τ:i1ν τα.ιτι-
xi1 πoδ οixoλoυθJ'iθηxε ιαL ΞξLφρωoαν &μφιβoλLεq δq πρδ6 τ| δυ-
νωτ6τητα Ξγιαταoτ&oεω6 oτ!ν 'Eλλd.δα μι&6 'Eλευθθρα6 Kυβερ-
νi1αεω6.

'o Δ.Σ'E. 6μω6 δδν riπεθωρρ$νθη. Συνθ1ιoε 7-οlρi,6 διαιoπj
τiq θπιδρoμ66 τoυ θναντioν dπoμoνωμθνων xωριδν, xαΙ oi δριαμ6-
νεq περιπτ ιlloει6 d,νθλαβε xαΙ μεγαλιiτ ερeq Ξτυaειρ\oειq'

Ti1 ν,ixτα τη6 3Ο!6 'Ιoυλioυ €ιωψe aνγaρ6νω6 πθντε θπιδρo-

ψΣ6 xατd. xωμoπ6λεων τi1q Θρωxηq.
T|ν δπoμ1νη νδxτα, d.λλd, πρoφανδ6 μ6νo γι& λ6γoυ6 ι.pυxo-

λoγιxo66, ΕτετLΘη ιατ d. τ-ηe'Αλεξωνδρoυπ6λεω6.
T!ν 5η Αιiγo0oτoυ ιωτε}'d'ψpανε γιι} μιrΙ ν0xτα τiν 'Aρ&aωpα,

xoντd, ατδν d,ρ1αιoλoγιxδ xδρo τδν Δελφδν.
Ti1 νlixτα τ\q L8τ1e, βoηθo6μενo6 dπδ μιd &ριετd' ioxrρi

κπθμπτη φ&λαγyωυ, διεξ{γαγε iα1υρi; θπiθεη ιωτd τt1e Nαoιioη6,
oτi1 Δυτιxi1 Mαxeδoνiα.

Στiq 25, i1ταν i1 oειρ& τ!6 Nιγρiτα6 oτi Mωxεδoνiα, πoδ
δπ6oτη xαi αδτi1 iαxυρ& Ξπiθεoη.

Σδ 6λε6 τi.q πeριπτιλoειq αbτi'q, 6πωq ιαi" oδ πoλυd,ριθμε6 &λ-
λε6 μιxρ6τερ\e aηψαιτLαq' i διαγωγ| τδν τμημd,των τoδ Δ.Σ.E.
!ταν πoλJ πιδ oxληρ! d,πδ &λλoτε: ixτελoδoαν περιoo6τερoυ6
πρoι11oντε6, δδν Ξξαιρoδoαν τi6 γυναixε6, πυρπoλoδααν πoλλ& δη-

μ6oιoι xαi iδιωτιx& ιτLρια.
'H &πoτυxiα τδν Γρεβενδν δδν εixε βελτιιiloει τ}1ν ιατd'oτα-

σ'] γι& τoδ6 xυβερνητιxo66. 'Αντιθ6τω6, εlaε πρoια.λ'Loει τ!ν 8ντα-
αη τoδ xλεφτoπoλ6μoυ. Δδν γνιΔριζαν τ6τE oi θθνιx6φρoνεq 6τι
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δδν εl1ε xd,ν οiπoθαρρriνει τoδ6 &ντ&ρτεq δ6 πρδ6 τi1 διεξαγωγi;
ooβωρoτ6ρων iπι1ειρ{';oεων xαi δτι δ0o πραγμωτιxi6 μd.1ε6 Θ&

γiνoνταν πρiν τελειciαl2 τδ L947 '

'H γeνιx{ ισ'τ&σταση πρiν &πδ τ{ Θ$ελλα. 'Η ιατ&.aτωoη
δδν θβελτι<bνετo dπδ τδ γεγoνδ6 δτι δ Στρατδq Εxαψνε τδ xαθlxoν
τoυ xαl 6τι τδ i1θιx6 τoυ i1των ιαλ'6'

'Η &νηoυ1iα τoδ λαoδ -&τχo6 θd, dπροπε ν& δνoμαoθ!- ηδ-
ξανε. Tδ iδιo xαi f δδ$νη τoυ. Mδ αδτδ6 τi6 oυνθ!xε6 δδν fiτων εδ-
xoλo ν& xυβερνηθi ! Xιilρα.

"Αλλωoτε, ατi6 πoλλδ6 ΞπιxρLaειq πoJ διετυπoδντo xατd, τ!6
Kυβερν{oεω6 πρooετiθετo μι* &λλη, πoδ θρx6ταν xυρiωq &πδ τδ
Ξξωτεριx6.'Eoτρθφετo xωτ& τoδ ΖLρβα,δ δπoioq τδν 'Ιo'iλιo εi1ε
oυλλ&βει, oτiν 'Αθ{να, τ! Θεoαωλoν|xη xαi τρεi6 &λλεq π6λειζ,
πλθoν τδν 3.000 dτ6μων, μεταξδ τδν δπoiων !ταν πoiιλoi &πδ
τoδ6 παλαιoδq\γLταq τoδ EΑM. 'o ΖLρpαq δπεoτJ.7ριζε 6τι δ μυ-
oτιιδq μη1ανιoμδ6 τoδ K.K.E. θπρ6xειτo νλ xινητoπoιηθ! xατ6-
πιν τ\q θιι}'}1oεωq τoδ Ζωaωρι&δη dπδ τδ Στραoβoδργo xαi, 6τι
αδτδ dπρεπε ν& &πoφευ1θ! μδ xc{.θε τΡ6πc. 'Απδ τδ t-Ξ'ωτεριxδ
8ψωq, &ι6ψη xωi d.πδ φιλιxδ6 χδρsζ, τδν xωτηγoρoδααν δ6 φωαi-
oτω, πoU Ξξετ6πιoε oτd, νηoι&,20.000 &τoψαxωi. φυλd,xιoε xιλιd,-
δε6 &λλoυ6. TιΙ φημoλoγoδμενα !ταν iδιαιτθρω6 δπερβoλιx& dλλ& oΣ

xατi1γoρoι θπθμεναν'
'o M&ξιμo6, &πoθαρρυμLνoq, παρxτi1θη τi6 τελευταiε6 fμ1-

ρο6 τoδ Αιiγo6oτoυ. "Hταν τδ τ6λoq τoδ αυνααπιoμoδ Δεξι&6-Kθν-
τρoυ. oi Λαtιot, μ6νoι τoυ6, cxηψ&τιaαν d'ψLoωq Kυβθρνηoη, &λ-
λri rανεi6 δδν Ξπλαν&.τo: Ξνδ ! Χιilρω φλεγ6ταν,&ρaιζe μιιi ooβαρi;
πoλιτιx! ιPLση'

T6τε δ Kωναταντiνo6 Toαλδ&ρη6 γνriριoε τ!ν δραιoτ4ρα τoυ
ωρα. Λ[γoι πoλιτιxoi oτδν x6oμo 1α<iριoαν τLτoιω (λρα,xαi. &cφα-
λδ6 xανθνα6 διxτdτωρ. Στηριζ6ταν oδ εδρεtα }'αiι}1 β&.oη, διθθετε

τ!ν πλειoι].lηφtα τi1q Boυλ!q, εΙ1ε oημειιilσει μεριχδζ πoλδ oημαν-
τιιΕq Lτιτυaiε6 (Δ6γμα Tρoυμαν, 'Eπιτρoπj τoδ oΗE), δδν εΖ1ε δ_

πooτ! xαμιd, θεαματιx} !ττα, μπoρoδoε dξι6λoγα ν& Ξπιμεiνη xαi
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ιl Bαoιλεδζ ΙΙαδ)'os.

'o Bαoιλεδq Παδλoq θπιθειυρεΤ τμiμα Πεζιzoδ
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νιΙ xρωτ{o-η τ!ν θξoυoiα' T6αo μ&'λλoν πoδ δ Σoφoυλη6 τδν d.ντι-
πoλιτευ6τω.l xατd' τρ6πo Lξαιρετιιd. oxληρδ xαi μεριxδq φoρδ6 &δι-
χo. Σδ τ6τoιo oημεio, r1loτε ! ΔεξιιΙ νd' θπoνoμd,ζη πλθoν τδν μεγd'-
λo γθρoντα αΒωμoβoJλγαρoυ.

Στδ πρδτo νεδμα, δμω6, πoδ €ιαψε 6 Bαoιλει)q, Παδλoq oτδν
Toαλδciρη -δ Γειbργιoζ 6 B' εTae τεΘ&νει τiν (η 'Απριλioυ- δ
Tαωλδriρη6 πρooθφερε τ!ν πρωθυπoυργiα oτδν Σoφoιiλη, πoJ ιiτδ
τie 354 8δρε6 τ!6 Boυλfr6 δι6θετε μ6νo τi6 46 !

'o Σoφoriλη6 tδ61θη. 'o Toοιλδd,ρηq Εγυνο'Αντιπρ6εδρoq
τi6 Kυβερν{oεω6 xαi διετfρηoε τδ 'ΥπoυργεΤo 'Eξωτεριxδν. με-
ριx& μ1λη τfr6 d.μιγoδ6 Λαtι71q Kυβερνdoεωζ -t3 iπi 24- δια-

"Eνα μ6ρo6 τoδ K6ντρoυ 
-Bενιζ6λo6, Kωνελλ6τoυλo6, Πα-

πανδρ4oυ- xαi. τi1q "λxραq ρβαs- δδν αυμμετei1αν
o' αiτ! τ|ν Kυβ6ρνηoη, d.Μ μπoρoδoε πλ6oν νd μι-
λ{oτ7 xoινεi6 περi δνδ6 εlδoυ6 ψψαγLα-qll,ιiφoδ o' αliτi1ν

}<α'L τα. ερειπια.
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'Η Eλλειι.[:η &πoτa},εoψ&των oτδν τoμ6α, τδν tπι1ειρdoεων'

δριoμ6νεq πρooωπιxδ6 &ντιπ&Θεrcq i) xαi B1θρ6τητεq, -ιατ&λot-
πα πωλαιδν τραξιιoτηψ&των r,) xαΣ τδν &νταρoιδν τ!6 M6oηe

'Aνατoλ!6,- &λλoι λ6γoι &x6ψη, δημιoυργoδoαν μιd, δυαdρεoτη

ιωτ&oταrsη oτ!ν xoρυφi1 τoδ Στρατoδ. 'H d,νd,μειξη τfrq'Αμεριxα-
νιx!6 xαi τi6 Bρετανιx!6'Aπooτoλiq, riντΙ ν& βoηθfr, περι4πλεxε

τd. πρ&γψατα. oi'Αρ7.ηγoi τδν δυo'Απooτoλδν -χωριζ διxαiωμα

Φiφor, &Lλ& μoιραiωζ μδ βα.ριiνoυαα γr,Δμη- !των μ6λη τδν

διαφ6ρων oτρατιωτιxδν oυμβoυλiων, xαi αiτδν ιix6μη πoδ ζxα-

ναν τ|6 πρoαγωγδ6 xαΙ τi,q τoπoθεττ]oειq.

Kανεi6 dπδ τo,5q "Eλληνε6 στPα'τLωτrxoi-lq \γLτaq δδν xωτ6ρ_

θωνε ν& iπιβαλλεται πλfρω6 θπi, τδν &λλων' 'Ax6μη ^treφ6τερα,

δπ!ρ1αν xαi &ντιζηλiε6 μεταξ$ τoυq'
'o μ6νoq πoδ ΘιΙ μπoρoδαε ν& iπιβληθ!, xαi oτoJ6 oυμμd'-

χoυζ στρ0ζτηγoδ6 &ι6μη, δ 'Aλ6ξανδρoq Παπ&^γoq, δδν δε76ταν

ν& &ναλciβη τi1ν dρ1ιατρ ατηγLα. "Eθετε 6ρoυq τoδ &φoρoδoαν,

μεταξδ &λλων, τδν δγxo xαi τi1 δι&ρθρωoη τoδ Στρατoδ' Δδν fiταν
6μω6 δυνατδ ν& ωδξηθ! 6 6γιo6 τoδ Στρατoδ.

Tδ θθμω τ\q &νωτ&τηe 6τ?σ"τLωτLx71e i1εoLαe εi1ε μεριxδq

φoρδ6 Ξπιπτc5oειq πoιxiλεq ιαi θπιxiνδυνε6.
'H Kυβθρνηo_η Σoφotλη, γι& διαφ6ρoυq λ6γoυ6 πoυ Ξξθρ7'oν-

ται τδν πλαιoiων τoδ βιβλioυ αiτoδ, δδν δπ!ρξε πd.ντoι iδιαιτθρω6

3πι:υ1i6 ιsτi.q παρεψpiισεLc, τηc' ατ!ν xoρυφi'1 τoδ Στρατoδ' Toυλd_

χtστoν, δμω6, oi παρεψp&oetq αδτδ6 γl'loνταν d.τδ μι& Kυβ6ρνηoη

siρ6oe αυναoπιoμoδ.
'Hτων ! μεγdλη δυναμη αbτi1e τ'i1e Kυβερν{';αεωq, τ71q 6πoLαq

πρoi1δρευε tναq &νθρωπo6 86 8τδν: d.ντιπρoαcbπευε τδ "Eθνo6'

Tδ K'K.E. δδν εi1ε θντυπωαιααθ! ιiπδ α'iτ6'

Eiναι &λ{θεια 6τι oη μειιilθηxαν μερ ιxδ6 oυμφ ιλιωτιxδ6 1ειρoνo-
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σ)ν6ρων, (ητoδαε μιd, γενιxi1 αυμφιλiωoτ7, μιλoδσε γιιΙ διαφ6ρoυ6
6ρoυ6. Πρ6τεwe ιατd'παυη τoδ πυρ66, δημιoυργiα Kυβερνi.7oεω6
πoδ θd, περιελciμβανε τδ EAM, xαi ζητoδoε dx6μη τi1ν παρoυoi-

'aCητiζ θ6oεω6 τoδ Δ.Σ'E. Ξνcbπιoν τδν'Hνωμ6νων,Eθνδν.
Σ1εδδν συγχρ6νωζ, τδ EAM, τoνiζoντα6 δτι δδν Εaει ιαψι&.

o.16η μδ τδν Δ.Σ.E., πρ6τεινε θγγρriφω6 νd γiνη διαπραγμd,τευoη

εδρ$τατα ψθτρω ΕπιειιεLαq ιαi. d.φoπλιαμoδ τδν M.Α.Υ., τoδ6
δπoioυ6 aα.ραxτ'\ριζε <αυμμoρiτε6 τi6 Δεξι&,6υ.

'o Σoφo0ληe δδν θ6ληoε νοΙ rixo6αη τLπoτε d,π' 6λω αι]τ& xωi
xαθ6ριζε oωφδ6 τ! θθαη τoυ: δδν !των δυνατδ ν& γiνoυν διαπραγμω-
τε15αει6 μεταξUKυβερν{1oεωe i1 6τotα θνεργoδoε p&oει )'αiι\q Ξν-
τoλ!6, xαi μι&6 μειoι}ηφ[,α6 πoδ θννooδoε νιΙ Bπιβληθ! μδ τi1 φω-
τιd' xαi. μi τδ οιΙμα. 'Eπεαl.7μαινε, θπιπλθoν, 6τι 6λα 6oα ζητoδoε
δ Md.ρxoq, xαi πoλδ περιoo6τερα dι6ψη, περιελαμβd,νoντo ατi6
πρoγραμμoιτιxδ6 δηλ<iαει6 τfr6 Kυβερνdoεω6 iνcbπιoν τ!6 Boυλ!6.
'Eπεα{μαινε, ΞτLar1q,6τι f Kυβtρνηoη εtγε δεoμευθ! νcΙ xαλθoτ1
ταρατηρητd.q τoδ oΗE ψ6}'ιqdπoιαταoταθ! f εiρfνη, γιd, νd, πα-
ραxoλoυθ{ooυν τ!ν θφαρμoγi1 τδν μ6τρων oυμφιλιc5oεω6. 'Η Kυ-
β6ρrηη i1ρνεΙτo, αυνεπδ6, ιιzιΘε oνζiρηαη μδ τ!ν &νταρctα.

'H μ6νη δπo1ιΔρηη πo}ι Ξιαψe δ Σoφo0λη6 flταν ν& παρα-
τε[νη Ξπi δ6o μ!νε6 τ!ν πρoθεαμLα τi1q &ψνηoτLαq, πoδ εΙ1ε μ6λι6
}'i1ξειιαi. πoδ dφoρoδoε δλoυ6 6αoυ6 θοt iiθελων νd, θγxωταλεiιpoυν
τ|ν &νταραiα i) c|ν παρωνoμiα. 'oριoμ6νoι iiλπιoαν τ6τε 6τι, δεδo-

μ6νoυ τoδ oεβαoμoδ πoU θν6τcvεε δ λ6γo6 τoδ γηραιoδ χεντρoαρι-
ατερoδ, τoδ Σoφo0λη,fi &ψνηaτLα θd ιiπθδιδε. Δδν riπ6δωoε σχε-
δδν τiπoτε.

"Αλλιυατε, τδ K.K.E. υioθετoδoε, dπδ τi1 διx{ τoυ πλευρd,,
πoλδ πιδ oτcληρi rραμμt. 'H νθα γραμμi τoυ &πεxαλ$φθη ατΙ6
8'oxτωβρioυ &πδ δrjo ιεLψeνα πoδ δημoαιειiθηιαν oτ!ν tπio-ημη
θφημερiδα τoδ K6μματo6, τδν Pιξooπd'oτη.

Mδ τδ 8νω xεiμενo d,νεxoiνωνε 6ριoμsvε6 dπoφ&ιsειq τiζ Γ'
'0λoμ6λεια6 τ!6 Kεντριx!6 'Eπιτρoπjζ' πoυ εΤxε αυν6λΘει oτ!ν
'Αθfνα dπδ τie |2 Εωq τi6 15 Σεπτεμβρioυ: τδ K.K.E., πoδ θω6
τ6τε δδν εixε πoτδ &ναγνωρioει Ξπιafiψωq 6τι αυνεδθετo μδ τδν
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Δ.Σ.E.' &νελ&μβανε τ<5ρω &νεπιφυλ&xτιυ6 νλ δπooτηρiξη τδν dνo-

πλo d,γcilνω τoυ.

Tδ &ιi'o xοiμενo 1ραν !να &ρθρo τoδ Ζωγωρυ&.Ση, τδ δπoio

εl^trε aτei"},eι &πδ τδ Ξξωτερυι6,6πoυ 8ξαxoλoυθoδoε ν& βρioxεται.
Δημooιεriθηxε οτδ'l Pιξοαπιiατη τiq 8ηs'oxτωβρioυ 1947 μδ τδν

τiτλo α'Τπδρ βωμδν xωi δoτιδνυ. NΙδ τδ &ρθρo α,iτ6, δ 'Αρxηγδs

xαλoδαε τoJ6 πιoτor)6 νιΙ βoηθ{',;ooυν τδν Ξνoπλo &γιJινα' τoνiζoν-
ταq6τι αδ dγιΔνα6 ψαq, &γωναq δπδρ βωμδν xαΙ 3ατιδν, εtναι &γιi-
να6 γι& τi1ν 'Eλλciδα xαi τδ Λαδ xαi od,ν τΞτoιoq δδν μπoρεi παρd,

ν& θριαμβειiαηυ.
'Τπδ ω'jτd,6 τ&6 αυνθ!xα6, ! νoμιμ6τγ]ζ τoδ K6μματo6 δδν

fiταν πλθoν νoητi1. λ{ετωξυ t5η6 'oxτωβρioυ xαi τ6λoυ6 τoδ dτoυ6,

μιd, oειρd, xυβερνητιxδν μ6τρων Ξξηφανιoε τδ K.K.tr' &πδ τiν
δλληνιxi1 πoλιτιx! ,fnηνh. oi Ξφημερiδεζ τoυ dπτ,;γoρευθηoαν, τd

γρ αφεiα τoυ θxλε lαθη oων, 6 a ω ιs τε}'Lγη &νευ ρ6θη oαν αυνελi;φθηoων,

xαi τδ K6μμα ixηρ61θη παρ&νoμo.
Kαταδιzαoμ6νo d.πδ τ! oυντριπτιx! rλειoι|,,ηφiα τιoδ θxπρo-

oωπoδoε ! Kυβθρνηoη τoδ α'Eαμoβoυλγαρoυll, τδ K6μμ" ξξη-

φωνLoΘτ1 dπδ τoδq δημoαioυ6 1riρoυq γι& ν&. θμφανιoθ! oτ& βoυνd.
Tωρω Lπρ6xειτo περi πoλ4μoυ ψLχΡιs La1&των"
Δδν !ταν 1τωατδ τ6τε 6τt δ π6λεμoq θ& &λιαζε τιiπoυ6 xα).

βoPΨi' xαi δiν εΙνωι &.ι6ψη xωi o{1μερα γνωoτoi oi rixριβεΤ6 λ6γoι
πoU πρoεxd'λεoαν αιiτi1 τ!ν ιiλλαγi'7.

Πρθπει ioω6 νd. ciναζητηθoδν zαi oδ Ξπεψ$&,sειq ξLνων aτρα-
τιωτtχων.

Γιατ) τδ xω)'oιωLρι τoi L947 , oi oυμφωνiε6 πoδ εΤ1ε δπoγρ&-
ι{,,ει δ M&ρxoe τδ L946 αυζητ{1θηxων ιαiπ&}'t oτδ Mπλ6ντ, μεταξδ
α,jτoδ xωi &ντιπρooΔπων τδν Γενιxδν 'Eπιτsλεiων τ!e 'Αλβανi-
αq xαi τiq Γιoυγxooλ.ωβLαq. Σoβιετιxoi dξιωμωτιxoi !των πωρ6ν-

τεq κατ&' τiq διωπραγμωτε6oει6.
'Απεφαoioθη τ6τε Ξιεi d.φ' δνδ6 h "$ξηoη 

τ!6 βoηθεiαq τδν

γeιτ6νων ιαΙ. \ παρ,ι'x-.i,ρηoη πιδ d'πoτελεoματιxoδ δλιιoδ (r*ρo-

β6λων διωφ6ρων διαμετρημd,των, φoρτηγδν αiτoxιν{τιιν, αταθμδν
d.αυρμd,τoυ xτλ.), &φ' δτ6ρoυ i βελτiωη τδν αυνθηxδν ixπαιδε6-
oεω6. 'Aπεφαoioθη &x6μη f οτd,θμευoη Ξτi τδν o.lν6ρων περισσo-
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τi,ρων ταιτιxδν φιλιxδν oτρωτενψ&των. Αiτiα τ!6 λ{ι}εω6 τ!6
:ελeυταLαq &τoφd.oεωq \ταν 6τι oi oυαrεφθ6ντε6 oτδ Mπλδντ φo-
β{θηxαν 6τι θrΙ μπoρoδαε νd, iπι1ειρηΘfr x6xλωoη τμημd.των τoδ
Δ.Σ.E. &πδ τδν 'Eλληνιxδ Στρατδ μδ θλιγμoυ6 θxτδ6 τoδ δλληνι-
xoδ θδctφoυ6.

Σδ dντιiλλαγμα, δ jνoπλo6 δΜηνιxδ6 xoμμoυνιαμδ q ΞτLΘετo
ιατd. κ&τoιoν τρ6πo δπδ τ!ν xηδεμoνiω τoδ γιoυγιooλαβιxoδ xoμ-
μoυνιoμoδ, γιατi τoδ παρω1ωρoδαε Ξλεγxo τoδ ατρoιτoδ τoυ. Πρd,γ-

ματι, θδημιoυργεiτo 8να αKoινδ Bαλxανιxδ Γενιxδ 'Eπιτελεioυ
xαi δ Δ.Σ.E. θ&, δφioτωτo τδν Ξλεγ16 τoυ oδ τ6τoιo αημεio ιbατε
o[ τoπoθετrioει6 τδν d'νωτ6ρων d.ξιωματιxδν iπρεπε νd, iγxριθoδν
οi.πδ τδ Koινδ'EπιτελεΤo.

Beβαiω6, αliτi1 f &ν&ψειξη, &o-roυμ6νη πρoπ&ντcον &πδ τoδ6
Γιoυγxooλ&βoυ6 πoδ Ξδ6oπoζων oτi1ν d.νωτd'τη xoινi1 Ξπιτελιxi1
δμd,δα, πρoxαλoδoε μεριxδ6 αυ1,xρoι}oει6 μδ τδν NΙctρxo. 'o τε-
λευταio6 δδν fiταν π&ντoτε α6μφωνo6 μδ Φ, τωιτιx}1 1) τd o16δια
τδν βαλxωνιxδν oυντoνιoτδν τoυ, 3πιxεφαλi6 τδν δπoiων βρι-
oι6ταν θνα6 Γιoυ1cιooλd,βoq oτρατηγδ6 δνoμαζ6μενo6 Π6πoβιτq.1

Λiγα εΙναι 1πωατοt γι' αδτδ6 τi6 διαφωνiε6. Φαiνεται πriντcυq
βLpωιo 6τι δ Mctρxoq δδν δπo1ωρoδαε εδxoλα, ιiλλιΙ 6τι -iδiω6 o;.)'1ν

&ρxη- δπε1ρειΔθη ν& δπox0ι{:η oδ oημαντιxd' ΘLψωτω. "Α).λιυoτε,
6πω6 θ& φωνi1 παρωx&τω, iπi oτρατιωτιxδν ζητημd,τιυν διαφω_
νoδαε αυ1νd, μδ τδν Ζαaαρl'&8η xαΙ &λλoυ6 fiγLτeq τoδ K.K.E.

"oπωq xαi d,ν eTναι,6πoια. xαi &ν \ταν τd' αiτtα, περi τδ τθ-
λo6 τoδ L947,6 Δ.Σ.E, xωρi6 νd, tγιατα},εLι!η τ!ν πωλαιd, τακτL-
κ{1 τoυ' θφ{ρμooε xαi μι*. &λλη, πoδ θ& θxτεθ! oτi.q &ψθaωq Lπo-
μενε6 oελiδε6.

'Απδ xυβερνητLιrβ πλευρ&6, μετ&, τiq &πoφd,.oειq .ie Γ' 'oλoμθ-
}'eιαq τi1e K.E. τoδ K.K.E, d,νεμ6νoντo νLεq Ξξε}'Lξει6, &)rλd δδν
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Βπιoτειjετo 6τι θ& iημειoδντo πoλδ πρooε1δ6 ooβαρ& θπεια6δια.

T& oυμπερ&σψατα' μι&ζ μΞγdληq oυaιL,!εωq τi1q aτρατιωτι-
ιv6 i1yειτtαq, πoδ Ξγινε oτδν 86λo δπδ τ!ν πρoεδρiω τoδ Bααιλ6ω6
Παυλoυ xαi μδ τi'; αυμμετo1i τδν ξ1νων ατρωτιωτιxδν dπooτo-
λδν, εTναι Lξαφετιx& θνδιαφ6ρoντα.

'Ιδo$ τ&, αυμπερd.oμωτα αbτ&: oi oυμμoρiτε6 θξαxoλoυθoδoαν

νd, d1oυντiν πρωτoβoυλiα. 'FΙ ταxτυι}1 πoδ &xoλoυθoδoαν &πθδιδε,

xαi oυνεπδ6 δiν εt1αν ιανLνω λ6γo νιi τ!ν dλλ&ξoυν. 'o 1ειμιiνα6 Θci,

μεiωνε τ! μεγciλη εilιινηoLα τoυq. E71αν dνr*γιη μι&6 μιxρ!6 doτω

περιoat1q γι& ν& Lγιατωoτt1aoυν 8xεi αKυβ6ρνηoηll, dλλd, tπρεπε
ν& 1ιωρiζoυν δτι δδν θd, μπoρoδαων ν& δπερωoπιoθoδν τδ Eδαφ66

τηζ. T& δρειν& oυγxρoτi'7ματα τoδ Γρdμμoυ xαi, τoδ Biτoι, τδν
δπoiων f &μυνα !ταν εrixoλcbτερη xαi τδν δπoiων ε1ae &ργL,sει i1

δ1$ρωoη, εIxων τ6,so μιxρ& 1ωρι& δoτε ν& εΤναι d,παρ&δεxτα ιJιq

8δρω αKυβερν{";oεωqυ. Kατ& oυν6πειαν, δ μεγciλo6 ιiνδυνoq fiταν δ

&νταρτoπ6λεμo6 6πωq διεξ{γετo μ61ρι τ6τε. "Eπρετε f xυβερνη-

τιxi πλευρd ν& Ξπωφεληθi "is a^1ετm71q }1,sν^x-tαq τoδ 1ειμιiνα,
c6ατε ν& αδξηθ! πoλυ i ΞπυΘετιx6τηeτoδ Στρατoδ xωτ&, τ}ν &νoιξη.

Αδτδ xαi d.πεφαoioθη. 'o Στρατ66, πoδ d.ριθμoδαε 92.00Ο

&νδρε6, θ& dφθανε τoδs t32.000, xωΙ θd, xατεδiωxε μδ δραoτηρι6τητα

τi6 oυμμoρiε6. oi βoηθητιxδ6 δυν&μειq ('Eθνoφυλωxi lι,αi M.Α.Τ.)
θ& θνιo1$oντo ooβαρδ6, δoτε ν& παiζoυν μεγαλ$τερo ρ6λo oτi1ν

τρooταcLω τδν xατoυxημ6νων xιilρων. Tθλoq, δ Στρατηγδ6 Bεντi'1-

ρηζ' χcιλδζ δργωνωτ'|q κωi. ψαγητικδq ατρωτιιilτηζ, θ&, dνελd.μβανε

&ψLoωc, τiν !γεo[α 6λων τδν oτρατευμd,των πoυ βρioxoνταν ατd,

β6ρεια διαμερiαματα.

'ΙΙ πριilτη μtixη. 'H orioxεQη αιiτi1 Ξγινε μεταξδ L6ηqxαi20'iq,
'oxτωβρioυ t947.

'Αλλ& γι& νd τεθoδν αδ iφαρμoγi'1 oi &τoφ&oει6 πoJ εΖ1αν

ληφθi, dπρεπε πρδτα ν& φθdooυν oτ}ν 'Eλλdδα τd. ('π}'α πoδ τ!6
πρoo6φεραν ot 'Hνωμ6νε6 Πoλιτεiε6. Δδν flτων θ6μα fμερδν }
8βδoμd,δων. 'Eξd,λλoυ, oi πρoβλθ,.|ει6 δ6 πρδ6 c| oxετιxi'; !oυ1iα
xατd τδν 1ειμΔνα fiτων λανθαoμ6νε6.
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Πρd.γματι, xατd. τ'i1 διdρxειω τi1q ,sυoιθι|εωζ τoi B6λoυ, πε_

v'ιeργaq πληρoφoρiε6 περι{1ρ1oντo oτδ Γενιxδ 'EπιτελεΤo. Στi1 με-
',.iλη δρoαειρ& πoδ d'πδ βoρρ&. πρδ6 ν6τoν διαιρεi τ!ν 'Eλλdδα oδ

δio μ6ρη, πωρετηρoδντo πoλλδ6 xινi'7αει6 &νταρτιxδν τμημ&των.
'-\ρxετ& dπδ αδτd oυν6δευαν ατιΙ βoυνcΙ τ:riqΚεντριι!6 'Eλλdδoq
,'?'γ-oΥLνειεζ d.νταρτδν, oΣ δπoiεq, πεζη t oδ !μι6νoυ6, τcρoxωρoδ-

cαν πρδq βoρρ&ν. 'Η πoρεiα αilτ'fi, oπωq xαi &λλε6, εTaων &.ργLoeυ

:i.q πρδτεq "i1νιLρeq τoδ 'oxτωβρioυ.
oi &ρμ6διoι xυβερνητιxoi στρατtωτιχoΙ παρd,γoντε6 aιtφΘτγ

zιν 6τυ δλα αιjτ& δδν μπoρoδααν παρ& ν& αημαiνoυν 8να πρd.γ-

ιι:. e-υaαν iiδη &ναφερθ! dπαγωγδq ταιδιδν oδ περιoριoμ6lo dριθ-
ι6. 'Απδ τδ &λλo μ6ρoq, πo)ιλθq olιoγLνεuεq dνταρτδν θξαxoλoυ-
θoδoαν ν& xατoιxoδν oi xωριd, τ!6 Kεντριxi6 'Eλλdδoq. Αr]τδ
'ξ;αν 3πιβλαβδ6 γι& τδ i1θιxδ τδν μα1ητδν, γιατi ! Kεντριx! 'Ελ-
i.i6 fiταν τεριoα6τερo Ξxτeθειμ6νη ατi6 jτιθθoειq τoδ Στρατoδ. 'o
l.Σ.B. θ& θ6ληoε λoιπδν νd. Ξl-αoφω\Lαη τi6 oixoγLνειεq ωbτLq,

oτι'uq ιωΙ. τd. d.τωγΘLντα παιδιd,. Td. xαταλληλ6τερα μ6ρη γι' α,iτδ

;δ αxoπδ !ταν ! 'Αλβανiα xωi. τd. βoρειoδυτιx& y'αταφi)τLd.' πoi
:Uxoλα ciνεφoδιd,ζoντo. Γι' αιjτδ ιαi. }1 τρα^γιιi1 αriτ! πoμπ1 xωi τcΙ

ψtτρα &.cφΦ'εLαq ττ1q πoυ tλαμβciνoντo.
'Eπρ6xειτo περi αιiτoδ. 'Αλλ& θπρ6xειτo xα) γιd, xd,τι &λλo.

Kατ& τ! φαoιατιx} iτiθεoη τoδ 1940, δ 'Ιταλδq 'Αρ1ιoτρd,-

:τtτ(Jc)' μδ μι& τoλμηρi πρoιΔθηoη &λπινιoτδν, θ6ληoε νd ιατα}'d''

βη .i, 'Eθνιzi; 'oδδ i δπoiα διcΙ τδν αix6νων τoδ λ'Ιετo6βoυ δια-
a7-Lζει τ}p δρooειρd, τ!6 Π(νδoυ. Θ& &πoμ6νωνε ζτoι {ν "Hπειρo.

Αδτδ &xριβδ6 θ6ληoε νd. x&ψη τδν 'oxτιiβριo τoδ L947 ιαi.
δ Δ.Σ.E.

'o πoλr5τιμoq δρ6μo6 δδν 3φρoυρεiτo ατδ d.νατoλιx6 τoυ τμfr-

μα, μi'7xoυq περiπoυ 50 1ιλιoμθτρων, γιατi ixsi τδ μ6ρoq !των πε-

ριoo6τερo βωτδ xαL, &ν aρaιαζ6των, ! &μυνci, τoυ θd, γw6των &ρκe-
τ& εUxoλα dπδ τi6 iα1υρδ6 φρoυρδ6 πoJ βρioxoνταν oτi1 Θεαoαλiα.

'EφρoυρεΤτo axετιιΓlc, xαλ& -,τxετιxδ6, oδ dναλoγiφ πρδq
τiq διαθ6oιμεq δυνd.μει6-, μ6νo Επεvτα ciπδ &λλα 20 ^1ι}''.6ψeτρα,
oτ! διαδρoμ| τδν δπoi,ων ιiπ!ρ1ε μd,λιoτα καi. Εναq αιi1ενα6 $1L,oυ6

1.700 μ6τρων, f Kατdρα. 'Eφρoυρεiτo oδ 8να τμiμοι τoυ, μ{xoυq
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35 1ιλιoμ6τρων, πoδ βρi.oιeταυ θπi &πoτ6μων xλιτ6ων oi δπoTε6
,τ1"ηψατLζoυν βαΘιd φαρctγγια. 'Exεi oτd.θμευε ψι,d' ταξtαργLω δυνd,-

μsω6 1.300 ciνδρδν, i1 6πoLα δι6θετε 6λμoυq, τθooeρα πυρoβ6λα
xα[ δ']o jλzφρ& &ρψατα. ψd,xηs.

Πυρoβ6λα, &ρψατω ιαi. ξνω τ&γψα πρocτ&τευων μιd μεγctλη
γLφνρα oτδ δυτιxδ &xρo ωliτoδ τoδ τμ!μoιτo6 τ!q δδoδ.

"Eνα &λλo τ&γ1ια πεζιxoδ, τδ io1υρ6τερo, τδ 584, 3νιo1υμ6νo
xαΙ μδ tναν o,jλαμδ 6λμων, μδ διoιxη:i1 τδν 'Αντιoυνταγψατd.ρ-

xη Γ. Παλαντ&, φρoυρoδαε τδ &λλo &xρo τδν 35 ωr]τδν 1ιλιoμ6-
τριυν. Kατεi1e τ&' δεoτ6ζoντα τoδ λ{ετo6βoυ ιiι.pιbματα αKα-
ρα.x6λι-Tooιiμα-Mπoιiτooυμα Bριioηυ. Kd,τω &πδ τ16 δαoωμ6νε6
xλιτδ6 τoδ πρc5τoυ δ,{,,ιδματo6, τoδ δπoioυ f xoρυφi) εiναι ατ&
1.500 μθτρα, &πδ τδ δι.p6μετρoτδν 1.050 μ6τρων δ6 τd 1.28O, βρi-
σx.ταL τδ NΙ6τooβo. T!νxωμ6πoλη τ! 1ωρiζει θνα βαθδ φαρι*γγι
d'πδ τδ 1ωριδ 'Αν{λLo1 σηψαντLιδ oημεΖo διαβd'oeω6 dπδ διοtφo-

ρε6 xατευθιiνoειq.
'o διoιxητ'i6 τi'q τα"ξuωργLα6, δ Συνταγψατd,.ρyηq Δ6βα6 (δ

ψeτd. εtxooυ y'ρ6νια δργανcυτi16 τv,e ιατ&' τδν Δεx1μβριo τoδ 1967
&πoτυ7'oiι cηq oτ ρ ωτ ιωτ υι},q Ξν a ρ^γεLα.q τoδ Bαoιλ4ω6 Kωνoταντi_
νoυ) εTy'e Ξγιαταoτ^i1,sει τδ Σταθμδ Διoιι^!1oεΔq τoυ oτδ μ6αoν
τοδ Ξπιxινδιiνoυ τμ_|ματoq τiiq &.ψαξtτηq δδoδ. Δι1θετε 3xεΤ Ξνα
τ&γψα, Ξ^γιατεoτηψ{νo oτoδq γυρω λ6φoυ6.

'o Δ6βα6 εΙ1ε d.ντιληφθi δτι 3τouψαζ6ταν 8ναντioν τoυ tπι-
7εLρηoη δ'ιi1e ιαi ε.T1ε θπιμεiνει ν& τoδ oταλoδν θνια1$oειq.
Toδ dατειλαν ciπδ τi1 Λ'&ριoα μδ φoρτηγ& αi'lτoιLνητα 

-μετoιφo_
ριxδ μθαo πoλυτελεiα6 γι& τδν 'Eλληνιxδ Στρατδ τoi L947- ξνα
6λ6xληρo τriιγψα'.

Td' ταιτυιd,' τ&γψωτα τi1q Lτoahlq ΞxeLν.ηq εt1αν δ'5ναμη 70O
&νδρδν, &ν fiταν ν6α i.) &νανεωμ1να, 350 Εωq 450, &ν !ταν ταλαι-
πωρημθνα. Tδ τd.γμα πoδ θoτdλη oτδν Δ6βω εΖ1ε δυναμη 50O ciν-
δρδν, dφθαoe τδ d.π6γευψα τiιζ 18η6 'oxτωβρ[oυ, xαi Ξλαβe θ6-
oει6 γιiρω &τδ τδy Σταθμδ Διoυι"'ηaεωq, δ6 θφεδρεiα τoυ.

"Eφθανε Ξγιαtρωq' ΣτΙq δ6xα τδ βρdδυ τ!q t8ηe, ψLoα aτ}1

oιωπ! xαi, τδ αxoτd.δι μι&q βρo1ερi q ν'3xταq, δ).ε6 oi Θ{,:ειq τi1q τα-

"-ιαργ 
Lαq δ φ ioταντo oιiγxρ oνη io1υρ! θπ[θεoη.
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Δ$o &λλε6 iπι1ειρτjoει6 δλx!6 βoηθoδoαν τi6 τoπιxδ6 iπιθ6-
σεLζ,

'H μιd, flταν f ιωτ&λη!lη, ναρxoθ6τηoη xαi, δoλιoφθoρ& τδν
δδδν δι& τδν δπoiων μπoρoδoαν νd, Ξλθoυν θνια1ιioει6.

'H &λλη διεξ{1γετo oδ πoλλ& o-r1μοiα τ!6'Hπaiρoυ, xαi iδiωq
τ!6 Θεαoαλiα6, διd μιxρδν i xαi ooβαρδν θπιδρoμδν, δoτε ν&

d.παo1oληθoδν μδ αiτδ6 oi, θxεΖ σταθμειjoυσε6 δυνd,μει6 τoδ 'Eθνι-
xoδ ΣτρατoU.

'Eπi τ6πoυ, iiδη dπδ τ&, μεod,νυxτα' Ξγινε φανερδ 6τι δυνd,-

μει6 πoλδ &νc5τερε6 dπδ θxεiνε6 τi1e ταξιαρaLα6 τoδ Δ6βα dπ6βλε-
παν oτ|ν πλdρη αυντρr}h 

"ηe' 
Πoλδ &ργ6τερ0( Eγινε γνωατδ 6τι

oi xυρiω6 θπιτιθθμενoι d,νdρxoντo oi 5.000 &νδρε6, oi φρoυρoδντε6
τi6 διαβd,oειq oδ 3.000, xαi. i5τt oi θπι1ειρoδντε6 θπιδρoμd,6 δπερθ-

βαιναν xατ& πoλr5 τoδ6 1ιλioυ6.
'H tπiθεo-η δι{ρxεαε, μδ μιxρδ6 διαxoπ6q, Lννθα iμLρεq ιαi

ΞννLα ν{ιτεq.
Td, xιiρια χα.?ιa'σηΡLστιι& τηq !ταν τ*, cix6λoυθα:

o Tiν io'xυρ6τερ{ τoυ6 θπiθεη oi θπιτιθ4μενoι Ξν{ργηααν dπδ
τ!ν αιiγi τi1q L9ηq μδ διiναμη τριδν τωγμd'των xαl μι&.6 διλo1iα6,
θναντioν τδν θ6oEων τoil τ&"γψατoq 584. 'H ψ&γη oυνεγLoθηxε μδ
oφoδρ6τητα xαi &πδ τ&δ0o μ6ρη θπΙ δεxd.ωρo, xαi 1αλαριiθηιε θλω-

φρδ6 τi6 iπoγευματινδ6 δρε6, 1ωρi6 oi Bπιτιθ6μενoι ν*, 3πιτ$xoυν
τ!ν θxπ6ρθηoη τδν θ6oεων τδν ciμυνoμ4νων, oi δπoioι 3μd,1oντo
&πoφαoιoτιx&, xαi θαρραλ6α. KατcΙ τ! διd,ρxειω τfr6 δλofμερηq
αbτi1q ψ&Lηq, &λλo τ&γψα τoδ Δ.Σ.E., xαλυπτ6μενo ιiπδ τ!ν δ-

μlχλη, πωρi;ιαψιpε &πδ d,νατoλδν τ! διd,ταξη τoδ 584 τ&γψατoq,
xαi ιατθλαpε τδ &π6ναντL1 νoτLΦνατoλιxd τoδ Mετα6βoυ, 1ωρι6,
τδ 'Αν{λιo. 'Απδ txεi πρo1cδρηoε πρδ6 τi; 1αμηλ6τερη αυνoιxiω
τoδ Mετo6βoυ, ! δπoiω δδν θφρoυρεiτo, xα|, dτoι xωρi6 δυαxoλiα
κατθl'ωpο τi μιΦ περiπoυ xωμ6πoλη.

o Ti ν0xτα τi1q Ι9ηq πρδ6 τ|ν 20| θπωνελfφθηoαν αφoδρ6τερε6
o[ θπιθ6αει6 τδν θπιτιθεμ6νων xωτd, τδν θ6αεων τoδ 584 τ&γψω-
τoq oτd'. ιiι.pι6ματα Kαρoιx6λι xαi Too$μα, μδ io1υρ& μ6oα πυρ66,
δλμoυ6, πoλυβ6λα, δπλoπoλυβ6λα ιωi aειρoβoμβiδεq xαi i1 ψ&aη,
&γριι xαi, &πδ τιi δ0o μ6ρη oδ δρμ{ ιαi &πoφαoιατιx6τητα, διdρ-
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ιεσΞ πeντε δρε6. Ti6 πρωινδζ δρε6 o[, Ξπιτιθεμ4νoι &νω.γx&aΘ"ηxαν
νd, δπo1ωρ{ooυν ατd, oημεiω ciπδ τd 6πoiω εtaων ξειιν{1oει.

o Χαραx-τηριoτιxδ τoδ f.7θιxoδ ιαi τ-ηξ &πoφαoι,sτιι6τητoq
τoδ πoλιoρxημ4νoυ τ&γψατoq,τoδ γνιbριζε δτι δτερααπιζ6ταν θθ-
oειq ψεγ&},ηq τcιtaτL.Λi1c oηψα,sLα-q γιd, τi1ν !κpαaη τ'riq 6ληq ψdιy-ηe,
εΤναι τδ o!μα πoυ ciπ6oτe ιλε τ!ν 2Oi; τoδ μηνδ6 oτi1ν VΙΙΙ Ntεραρ1iα
δ διoιxητ}e τoδ τd.γματoζ: (oι &νδρεq μoυ xα), 3γω, Ξλεγε τδ αiμα
τoυ, θ& τ6αωμεν ψξχPιe 3ν66, &λλ& τδ NΙ6τooβo δδν θd γiνη πρω-
τεδoυoα τoδ λ{&ρxoυυ.

O Ti ,0r.o τiiq 20ilq πρδ6 τi7ν 21η,i1 ψεγ&}'η xαi θλιβερ} πoμ-
π}1 πoυ Lρa6ταν &πδ τδν ν6τo eiaε διθλθει δι&, μ6ooυ τ!q διαxεxoμ_
μ6νη6 γραμμ\q τ'iιe ταξιαρaLαq, xαi τιατ6πιν αδτoδ πoλλδq oιπδ τi6
&νταρτιxLq δμοtδε6 πoυ τi1 αυν6δευαν δνιΔθηxαν μδ τoδ6 θπιτιθε_
μ6νου6. 'ΙΙ πiεoη, dπδ τη6 27ηq, Εγινε μεγαλυτερη.o "Eνα τdγψα τ}1e ταΕιαc1ιiα6, πoδ περιελd.μβανε, 6πωq iγνιi-
αθη ciργ6τερα, aτoυ1εtα τT1q "Aιραq'Αριoτερ&6, i1,xατ6λειιpε δJo
φoρδ6 τi6 θθoει6 τoυ xαΙ. bπεtrωρ'ηαε &τ&ιτωq. 'EocΔθη xαi &πε-
φευxθη θπιxiνδυνo ?vryψα a&ριq oΣ &ντετιΘLaaιq γειτoνιxδν λ61ων
xα| oδ d.ναδ[τλιυoη 3πi io1υρoτ4ρων θθoεων.

o Στδ Καραι6λt, oi πoλιoρxημ Lνoι εΤ.γαν βρεθ! oδ Ξξαιρeτιxd'
ιρLouψη ιατd.aταoη, Ξπειδ! &ρaιζων νd. ατερoδνται πυρoμα1ιxδν
xαΙ τρoφiμων, ιαi. \ πLεoη πoδ δφioταντo fiταν αυνε1!q xαi
iο-xυρ!. 'o &νεφoδιααμ66 τoυq dγινε δυνατδ q 6ταν δυo !μθρε6 xα-
7,oxα'υρtαq (23 ιαi.24) Ξπtτρε,!αν oτd, d,ερoπλ&να- ν&' τροιγματoπoι-
ηooυν πoλλδe ρLQειq tφoδiων, &ν xαi, πoλλδ6 &τδ αi.ιτt'q, λ6γω τoδ
δρεινoδ xαi τoδ τεριoριoμθνoυ τoδ Ξδ&φoυ6, περιfρ1oντo oτo156
πoλιoριητd.q. 'Aλλd Ξxτδq τδν ρiQεων, 1ι!ιριq oΕ 8να εtiφυ& δλιγμδ
τoδ Δ6βα xα'υ 1ιυd" τoλμηρoτciτη iξ6ρμηoη, &νoLaΘηιε &λλη, μ&λ-
λoν ciπρ6βλεπτη δδδq Ξπαφ-ηq μδ τoδ6 πoλιoρxημ6νoυq: xατελ{.,1φθη_
o ρεiω6 τoδ Kαραx6λι, τρ&γψω πoδ Ξπ6τρει}ε τ}ν
i ων μδ πεζoδ6 xωi fμι6νoυ6.

τoδ Mετo6βoυ εΤ7ε &ναιατα7'ηφΘ! dλλd, εΤ1ε
ιαi' τ&λι θγxαταλειφθη λ6γφ βoλδν &τδ τδ'Ανi1λιo xαi, iπιθ6oεων
τoυ δξατoλrioντo dτδ x&τω πρδq τ&. π&νω. oi κ&τotxot, &φoδ &ρ_

7υιδq εiaαν βoηθ{oει τδ ταγψα, εΖδαν τd' α1oλεΤα τoυ6 νd, xαi-



ι(E_\EΤΘEPΙA ''Η ΘΑNATOΣυ 301

^,'ω\ιτCιL1 τ& oπLτιω τoυ6 νd, λεηλατoδνται, τδν δl'7μαρ16 τoυ1 (Bα-
o'υ}'eιo Ζαo{loη) ν& αδτoxτoν! τi1ν δρα πo,) θλ αυνeλαμβd,νετo,

zιi. etxαν εiτε xρυφθ! ατ*, δπ6γεια, εΙτε τρωπfr πρδq τd δι|ιΔματα
;oδ xατεi1ε τδ τ&1ψα' Ζoiioων oτδ δdαο6 i) μ6oα oτoJ6 θdμνoυq,

o..,1ν*, μδ βρoxi, xωi τδ ατρατιωτιxδ τμiμo( dτρεπε x&πωq νd"

;oδa βoηθ! dπδ dπ6ι].iεω6 διατρoφ!6. Αιjτδ δδν 3νioxυε p6'βαια τ^i1ν

i.μυνα.
'Η iννεα{μεPoq ψ&χ-η fiταν μιd' αειρ& 3πιθ6αεων xαi d'ντεπιθ6_

αεων. 'Ωq θπi τδ πλεioτoν, iξαπελυoντo τ! ν6xτα, xαi oυ1νd, τ&
Ξγy'ειρi'1ψατα, dπδ τd, δυo μ1ρη, γiνoντων dπδ τi6 πιδ &τρ6αιτεq
τoπoθεoiε6. T!ν !μ1ρα γω16ταν αυνJ'7θω6 τυxν! d.νταλλαfr πυρδν
|/\9Φoπ^ων πεζιχoυ χαι oΛμων.

Α,iτi δπ!ρξε oδ γενιxδq γραμμδζ h ψd,xη tω6 τδ βρd,δυ τfra

tνdιτηq hψLρne
T|ν 3πoμ6νη , aτiq 28, i1 πLεcη θμειιiθη.
Πoλλδ6 δυoxoλlε6, μεταξδ &λλων μιοΙ, πoλι) πυxνi1 δμi1λη

πoδ ,sxLταoε τi,6 d.νατoλιxδ6 xλιτδ6 τi6 δρooειρ&.6 θπi 48 δρεq'
iμπ6διoαν τ!ν τρoιiθηαη τδν Ξνιo1,joεων πoδ !ρaoνταν &πδ τ|ν
"Ητιειρo ιαi τρoπ&ντων &πδ τ! Θεαoαλiα. 'Αλλ& oτi.q 28, oi θνι_

o1r5oει6 αsτ66, δτoατηριζ6μενε6 ια.i d"τδ βoλi6 πυρoβ6λων xαi,

δλμων, ΞξαπL}'νων ioxrρi θπiθεoη ιατd.- τδν τμημ&των τoδ Δ.Σ.E.
πoδ δπερi'1απιζαν τΙ6 πρoαπελ&αειζ πPδζ NΙ6ταoβo.

'H &ντLoταod τoυ6, &γρια oτi1ν &ργ!, LξηaθLνηoe πρδq τδ

βρriδυ, γι& νd ψετατραπi1 τ!ν δτoμ6νη oδ &μυνοι δπιoθoφυλαxδν.
oi πoλιoρxηταi doπευδαν ν& &πooυρθoδν, γιατi, xινδ6νευαν νd με-
τατραπoδν oδ πoλιoριημ6νoυ6.

Tiν 30i 'oxτωβρioυ, ξπLτευo τiq d.πελευθερδoεωq τiq περι-
o1!a &πδ τδν τoυρxιxδ ζυγ6, τδ L9L2, &ιoilγoνταν oi τελευταΤoι
πυρoβoλιoμoi. oΣ ,iiνδρεq τoδ N1dρxoυ L"q'ηφανLζoντo χο(τoιδtωχ6_

μενoι &λλ*, d'ρνosμενoι .\ μ&'ι-η."Eφευγαν γρiγoροι, γιd, ν&, d,να_

παυθoδν oδ μ6ρoq &,sφωλLq πθρων τδν oυν6ρων.
'Η dντi.csταaη τi1q ταξαργLαq, τρoτ&ντων jxεiνη τot τ&.τ-

ψατoq τi1g θ6oεωq-xλειδi Kαραx6λι, εΖ1ε μεγioτη oημαo[α. ''Αν

εΖ1ε xαμφθfr, i γενιxi1 xατd.oταoη θ&, εΖ1ε ooβαρ& 3πηρεαoθ|.
'H oτεν! xoιλd.q τoδ Mετo6βoυ -&q γαραιτηριoθi δρθ6τερα
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δ6 πλωτδ φαραγγι- χυχλciνετο(ι dπδ α,ioτηρδζ χoρυφoτροιμμ6q, τδ
διp6μετρo τδν δπoiων ιυ1ιαLνεται μεταξυ 1.500 xαi, 1.900 μ6τριυν.
oi xoρυφδ6 φθci-νoυν 8ω6 τd, 2.300 μ1τρα. Tδ Ξδαφo6 εΤναι &λλoτε

γυμνδ xαi d.π6τoμo, &λλoτε πυxνd, δαoιυμ6νo. 'o 7ευψιJιναq εTναι
τραχ[q xαi, πρι6ιμoq. 'Ιδειlδειq oυνθ!xε6 γι& τi1ν &μυνα.

Td' dνταρτιιd. '-ψi1ψατα- λoιπδν πoδ tπετiθεντo ιατd. τviq τα-
ξιαρaLαc' τoδ Δ6βα, μπoρoδoαν, ιατd. τd. ταxτtxd. δεδoμ6να τ!q
ψ,*χηs, νd. εTyαν *πιτυ1δ6 τελειr]roει τ!ν θπiΘεol1 τoυ6 μ6oα oδ

μιιΙ δ6 τρε?q iμ6ρεq. ''Αν αι]τδ εΤtrε oυμβi xαi. τd' iπιτιθ6μονα
τμ{ματα iνoδντo μδ ixεΤνα πoU δπερ{oπιζαν τi6 διαβdoει6 πρδq
τiν xoιλd,δα, i d.πελευΘLρωa\ ττiq θcΙ !ταν μι& -ντελδ6 &λλη
δπ6θεαη.

'Αλλ& &ν i1 ιoιλ'd.q, βoηθoδν.rοq xαi τoδ 7ειμδνoq, εi1ε μεiνει
aτd. xΕρια τδν d.νταρτδν, τ6τε τδ K.K.E. θ& δι6θετε τδ dδαφo6
τoL '1ρειαζ6:ω.ι ^γtd' ν)' L1zαταo:"fia.r1, παντarq ν-ατd. τoLg /ΞLψε_
ρινοδ6 μ!νεq, τ}ν Πρooιυριν}1 Κυβ6ρνT)σ-h τoυ. Θ& εΖ1ε Ξπυτειl7Θv1
στPαaTlτL^/,δζ oxoπδq πoλ') μεγαλ,3τερoq d.πδ θxεiνoν τ:r1q ιατα}e|γ

Qεω6 μι&6 ιυρLαq γιci, τ!ν "Hπειρo δδιxie &ρττ1ρLαq.
'Η d.πoγofτευoη oτoδ6 ι6)'τo'lζ τoδ Δ.Σ.E. bτ'i,ρ".-e βαθειci..

"oπωq θγνιioθη &ργ6τερα &πδ τδ μηνιαto περιoδιxδ τoδ Στρατoδ
τoδ λ{d,ρxoυ Bαφειciδη <,'Δ"ηψoιρατιιδ6 Στρωτδq 'Eλλd,δαqll (τεδ_

7o1 'Απριλ[oυ 1948), oi διoιxητα) τδν ταγμdτων ν-ατη"γog"'ηΘη_

oαν αγιd. Ξλλει,'],,η φανταoi.αq xαΙ πριυτoβoυλiα5ll. Γι' αιjτδν τδν
7,6γo, εΤπαν oi ιρ'jrγo[, <<δδν μπ6ρεoαν νd, πρooαρμ6οoυν τoδq
,iγδνεq oτi6 oυνθixεq τv,q oτu"γψi,c,ν.

'o Δ.Σ.E. εtaε yu-oει τ'i,;ν τρι6τη &l'ηθιν-) ψ&7τ1 τr.li &'ντα9τo-
πo).6μoυ. ΠριΔτη γι& τ} a"ηψαo'υα' τδν &ντιxειμeνιxδ'l τ^rlζ σxo-
πδν' γιd, τi διctρxειd, a"ηq τLd' τδν dριθμδ τδν &νδρδν πoδ εΤ1αν
σ1)ψψ.τ&σχεL.

EΤ1e διαρx6oει -μαζi, μδ τoυq &γδνε6 τδ'l τρooπελd,oEων-
12 "'ηψLρeq. oi &νδρεq πoδ εΖtrαν ,sυ1ιψeτd-,s7eι dπδ τi δ'io μ6ρη
!ταν: oτδ x$ριo πεδio τδν θπι7ειρ{oεων, 7.00O oτ_|ν d.ρ7{, 8.50O
θω6 9.000 μετιi τi δο'jτερη μθρα' Σ:iν περιφ6ρεια, πρδ6 τδ τ6λoq,
πλζoν τδν 15.00Ο μα1ητδν, 1ωρi6 ν&, δπoλoγιoθoδν ξxeiνoι πo,)
d,λλoδ ζxαναν i) ciπ6xρoυαν iπιδρoμθ6.
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'o ταxτιxδ6 Στρατδ6 εΙγe ιrkΘε λ6γo ν&, εΖναι [xανoπoιημ6-
νoq. Πρδ παντδq θπειδ| τδ i.7θιxδ εTγε ιαi. π&},L &πorια'λυφθi Ξξo-

1o, δπδ oυνΘ{xα6 iδιαιτ6ρω6 δυαxερεiq...
'Η xραυγξ αθλευθερiα i) θdνατo6υ eTaε'toωq μιιiν riπ6xρωη

d.πελπιo[α6' ιiλλ& εΖ1ε πρoπd,ντων τ| φλ6γα τt1q πLoτeωq xαi τ!e
θεληματιx6τητoq πoδ πηγ&ζεu ciπδ αδτ{ν.

'Η δeιiτερη μιixη. Πρiν ixτεθ! i δευτερη xαΙ μεγαλιiτεPη ψdLχη,
πoδ dγινε μετ& dπδ δ0o μ!νε6, πρiτει νιi θπιαημανθfr 8να γεγo-
νδ6 πoδ dφoρ& τ!ν πρc\τη. Πρθπει, γιωτi τδ γεγoνδ6 αr]τδ εΖναι
τιΘαν6τα.τα oυνδεδεμ6νo μδ τi6 μct1ε6 πoδ θπεζfτηαε δ Δ.Σ.E. xαi
πoδ τoυλ&xιoτo LνLιρ'.νε τδ Koινδ Bαλxανιxδ Γενιrδ 'Eπιτελεio.

MετιΙ &πδ αυνεννo{oει6 x,xi. aυoιL'!eι6 3νδ6 xαi πλ6oν dτoυ6,
ιαi. ταρd.. τoJ6 διoταγμoδ6 μεριιδν Koμμoυνιoτιxδν Koμμd,των,
δ Στciλιν ξτ!τυχε τ|ν ciναβiωoη τ!6 Koμιντθρν. T}ν εΙ1ε διαλ6oει
τδ 1943 γι& ν*. θξoυδετερrioη τiq δπoι|iεq τδν oυμμct1ων τiq ατιγ-
ψ\q θκεiν'ηe, τ|ν θπαναoυνιoτoδoε τδ L947 γιιi νcΙ, &παντ\cη ,sd,p
δμοtδα πoδ αiτoμctτωq θδημιoυργεΤτo &πδ τi1ν πελqτeLα τoδ Σ1ε-
δ[oυ Moiρoαλ.

"H θμφ&νιoη fiταν ατiν &ρ1i1 μετρι6φρων: (Koινδ Γραφεio
Πληρoφoριδνυ τδν θνν6α K.K. πoδ τδ 'iδρυαν. Tδ 6νoμα δι1φε-

ρe ιατd.. μιd, μ6νo oυλλαβ! &πδ τδ πρoηγoιiμενo 6νoμα: Koμιντδρν-
Koμινφ6ρμ. 'Hμερoμηνlω γενν{oεω6 !ταν f 5η 'oxτωβρLoν 1'947.
oi γoνεΤq !ταν Pδooι, BoJλγαρoι, Γd,Μoι, Γιoυγxooλriβoι, 'Ιτα-
λoi, oδ1.yρoι, Πoλωνo[, Poυμdνoι, Tαε1ooλoβd,xoι.

"Aλλα K.K' δδν εt1αν xληθ! ν& λd'βoυν μ6ρo6, oiiτε oτiq
δυoxερεi6 πρoετoιμαστιxΕq φ&-aειq oδτε odν τελιxi φd,oη. Αδτδ
{aγνeιαi γιd, τoδ6 Kινθζoυ6 xoμμoυνιατd.6, xαi γι*, τoJ6 "Eλληνε6,
oi δπoioι θν τo0τoι4 fiταν γεiτoνε6 πoλλδν [δρυτδν, xαi oi δπoioι
θxεiνη τi1ν ιbρα Ξ1υναν &φθoνo αΤμα γι&, τ}1ν xoιν{ τoυq δπ6θεoη.
'Αντιθ6τcυq, 8ναq ρ6λo6 δεoπ6ζων παρεxωρεiτo ατδ K'K. Γιoυγxo-
oλαβiα6, τρ&γμα πo,3, γιd, διαφ6ρoυ6 λ6γoυq, τoδ ατoi1ιoε τiν
baΘρ6τητα δριoμ6νων &δελφδν Koμμd,των, ιαi. iδιαιτθρω6 τoδ
K.K. Γα)λiαq xαi τoδ K.K. 'Ιτιλiα6. 'oλoxλ{1ρωση τiζ ε,iνoiαq,
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x,ιτ6τιν χcιτηγoρημoζτιxδν δδηγιδν τoδ Στd.λιν: τδ Bελιγρci,δι δρι-

ζ6των 6s tδρα τ!q Koμινφ6ρμ.
Σ{μερα dντιλαμβd,νεται xανεi,q -δ 'Αντρδ Φoνταiν1 τδ d1ει

λαμπρrΙ &πoδεiξει- 6τι i αM6oaα εΤγε δθl1αει τoδ6 Γιoυγxo-
αλd,βoυ6 ν& τεθoδν θπιxεφαλiq, γιιΙ ν& τoδq &πoμoνιΔoη dπδ τ|ν
riπ6λoιπη K[νηoη xαi νd, τo[q ιαταoτ{oη μιoητoυq ατoδq &λ-

λoυ6υ.

T6τε, δδν εTγε γLνει &ντιληπτ6. 'Αντιθ6τωq' πoλλoi Ξβλεπαν

o' αιjτδ 8να δεiγμα θμπιoτooιiνηq xαi εδνoiαg.

Παρ' 6λα αilτd., φαLνεται β6βαιo 6τι oi Γoυγxoαλd.βοι, λε-

πτoi xαi πεπειραμ6νoι δq πρδq τΙ6 διαφoρε6 oταλινιxδ6 τ*κτιι!q,
δδν &ργηααν ν&, xαταλ&βoυν τoδq oxoπoδq τoδ δεoπ6τoυ τoδ Kρεμ-
λ[νoυ. 'o Tiτo xαi oi oυνεργ&ται τoυ εΤ1αν iiδη τ6τε θτιoημ*νει
πoλλδ6 μιxρδq θνδεiξειq πoδ εΤxων διεγεiρει τ}7ν xα1υπo,|iω τoυ6.

Δυoτυ1δ6, θφ6ooν oi γιoυγxooλαβιxδq dρ1δq θ& διατηρoδν

τ}ν παλωι& αθπiαημηυ oτdoη τoυg, ιατd'' τjην δπoiα ! 1ιilρα τoυ6

δδν εΤ1ε xαμιd, d,πευθ εLαq &νr*ψειξη oτδν δλληνιxδ &νταρτoπ6λε-

μo, δδν θιi γνωoθ! πdlq h Lξilιt η τδν oxθoεων M6o1α6-Bελιγρα-
δioυ iπηρθααε 6oα oυν6βαιναν oQν'Eλλciδα.

Πctvτω6 6μ.s, t dλλαγ| oτρατιωτιx!q ταιτικi1q xαi δριoμ6-
νων πoλιτιxδν xατευθ6νoεων τoδ K.K.E., oυμπiπτει μδ τi6 πρδ-
τε6 δυαxoλlεq πoδ γνι1ριoαν oi cγLoειq τoδ T[τo μδ τi M6o1α.
ΦαLνεται λoιπδν πoλδ πιθανδν 6τι δ Tiτo θδoxlμαoe -διd. τoδ

Koινoδ Bαλxανιxoδ 'Eπιτελε|oυ- νd διioη oτiν 3λληνιx| δπ6-

θεoη μιιi πιδ d,πoφαoιoτιx! τρoπi1, lΔaτε νd, αioθd.νετα-ι &oφω-

λ6oτερo6 πρδ6 ν6τoν: γι' ωiτ}1 €ην αiτLα- πιθανδν xαi oi δrio πρδ-
τεq ψ&aεq τoδ δλληνιxoδ &νταρτoπoλ6μoυ.

"oπωq xαi &ν tγη τδ πρd.γμα, δ &νταρτoπ6λεμoq διατηρoδoε
π&ντoτε 6λη τoυ τ!ν jνταoη, παντoδ oτ|ν 'Eλλd.δω, ια.i. α'jτδ d-
πoτελoδoε τ}ν xυρiα αΙτLα' τi,q &να.oτατι]ιaεω6 τ!q Χ6ρα6' T<Δρα

6μω6 δ d,ντωρτoπ6λεμo6 Jπαιρνε xαi μιd, &ii.η μoρφl1. 'Η μdχη
τoδ Mετα6βoυ δδν 3πρ6xειτo νd, εΖναι i μ6rη cγοτιι}1 dνδειξη.

ΠερΙ τ& τ6λη Noεμβρioυ, oi δυνd.μει1 'Hπεiρoυ τoδ Δ.Σ.E. -
1. Bλ' Bιβλιoγραφiα. Πρ6xειται γιd τδν oημερινδ d'ρaυoνντ&ιτη τic με-

γciληq παριoιν!6 θφημερiδo6 Λδ M6ντ.
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5-6.000 ψαχηταi fiτων διαoxoρπισμθνεζ θπΙ τ!6 δρooειρ&q τfr6
Πiνδoυ, oδ μι& περιo1| izτεινoμ6νη &πδ τoδ6 αilχξνεζ τoδ Mε-
:o6βoυ 8ωq τδν Γρriμμo. 'Aνεμ6νετo 6τι ΘιΙ διε1εiμαζαν ξιεE ιαi
θ& ζxαναν iπιδρoμδ6 πρδ6 τ! μιιi i) τ|ν &λλη xατε'iθυνoη.

T6λη Γioεμβρioυ φd.νηxε 6τι d,πoβλ6πoυν oδ &λλoυ6 αxoπoιi6.
Πρδτoν, Ξνιoγ[Q^ηγqy αΖφνιδiωq μδ 1.Ο00 μω1ητrΙ6 &λλων

Διoιxl1oεων xωi μδ 2.500 Σλαβoφcbνoυζ τ!6 Διoιιfoεωq Mωxεδo-
νiαq, ι)πδ τδν 'Τι)ηλctντη.l 'Αμdocη ψeτd.., δπδ τ!ν τρo,sταoLα

ψ,.&q πυιν\q δμixλη6, 6λεq α,)τδq oi δυνiμει6 θγxατ6λει,..].,αν τi1ν
;,ρooειρ&. ιωL, oL δυo τμ_iμα-τα, xατ!λθαν oτiν "Hπειρo' περiπoυ
α;δ μ6ooν τ!q περιo1ie μεταξυ 'Ιωαννiνων xαi, &λβανιziq μεθo-
cioυ.

o[ μιxρδq φρoυρδq τoδ Στρατoδ 
-κrkΘε μιd δυνdμεω6 3νδ6

3ω6 δ$o λ61ιυν- πoδ βρi,oxoνταν oτδν δρ6μo τoυq, δπo1ωρoδoαν
oτ* 'Ιωd,ννινα, θδρα τ!q VΙΙΙ Mεραρ1iα6. Tδ Kαλπcixι xαi &λλε6
Θθoειq, φυoιxδ6 δ1υρ!q, xατελαμβd,νoντo εδxoλα ciπδ τΙq δυνd,μει6
;oδ ΝΙctρxoυ.

'o d,ντιxειμενιxδ6 oxoπδ6 φαιν6ταν 6τι \των νci. xoπ! i "H-
τειρoζ oτ& δ,Jo, α,iτ'i τ! φoριi δxι dπδ βoρρ& πρδ6 ν6τoν, dλλ*
&πδ δυoμδν πρδq d'νατoλdq.

'Aλλ& oι oημαντιxδ6 α'iτδq δυν&.μει6, iνδ πρo1ωρoδoαν πo-
)'δ δυτιx6τερω, μδ xοιτε0θυνoη τ!ν 'Hγoυμεν|ταω, &τLναντυ &πδ
τ!ν K6ρxυρα, d,ντi νd, oυνε1looυν τ!ν πoρεiα τoυq, ΞγιαΘLστσ.')τo
oτ_}2 Moυργx&να",t'να &γριo, πoλri oτεν6μαxρo βoυνδ πoδ x6pευια-
θ6τω6 τi;ν δλληνoαλβανιxi1 μεθ6ριo'

'H περιο1! δδν fiταν xατciλληλη γιd' &7.υ67'oγω Ξγ.'11ευρ-i1ψατα

d.νταρτoπoλ6μoυ xαi fiταν πoλ,) &oωιoxατoιιημ6νη. 'Eξdλλoυ, f
λ'Ιoυργxdνα, πoJ o1ηματLζεt 8να εΖδoq γεφ'lραq μεταξδ 'Αιβα-
νLαq κα"Σ 'Eλλciδoq, ixει ψεριιd" μιxρλ xαi φτω1& 1ωρι&, πoδ

f,ταν d,πoλιiτωq dxατd,λληλω γιοi ν& διω1ειμd,ooυν τ6ooι &νδρεq.

Tδ oιjνoλo τδν θνδε[ξεων δδηγoδoε oτiν πρ6βλε,|η oτ'" δ

Δ.Σ.E. Lτoυ1ιαζ6ταν γι*, 1ειμεpινΙ1 Ξιo.-ρατεLα μδ δρμητ!ριo τi1ν

1. 'Eπρ6xειτo γιd. tνα.v &πδ τo,)6 ια')''ιτL?o'ιq ιιπeταναLo'l6 τi1q &νταρ-
cLαq, πo$ ε17ε aηψαντιιi1 δρ&oη δc'xαπετ&νυoq τoδ EΛΑΣ ατ}ν Kα;o7"!,
oτ) BΔ L(αxεδoνlα.
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'Aλβανiα' μθoφ NΙoυργx&ναq, γιιi ν&. &τει}''i1o'η τi1ν "Hπειρo,loωg
zαi α,jτd. τ& 'Ιωdννινoι, ιλcτε xd.πoυ ν&, Lyxαταoτ}1cη τiν Πρooω-

Ρ,.ν'h τoυ Κυβθρνηoη. 'Γδ Γενιxδ 'EπιτελεΤo εΤ1ο &λλιυoτε πληρo-

φogi.εq ια.d. τiq δπoTeq o[, τρεiq β6ροιoι γεlτoνεq -κσ.τ' &λλoυq

μ6νo { l'ιoυγxooλαβi.α- φαLνoνταν d'νυπ6μoνοι ιαiτLεζαν ν& δγxα-

ταιsταΘ-r1 τδ τα.7'5τe'ρo i Kυβ6ρνηoη τoδ K.K.
'H ciπeιλ} φαuν6ταrt ooβαρi1, i vΙΙΙ Mεραρ1iα dπρεπε νd'

θνεργl;oη Jγιαi,ριυq.
'Η λ{εραρ1iα δι6θετε n6ur" 1α7-ιαργLεc,, x&θε μiα δυν&μεωq

1.700 8ωq 2.000 &νδρδν. Δ'jo τα"4αρ'1i.εq θπi1νδρωναν xαθ' 6λo τδ

μixo6 τoυ τδν δρ6μo τoδ NΙετα6βoυ. λΙιcΙ &λλη' θxεiνη τoδ Δ6βα,

πoδ εi7'ε iνιo1υθi μδ τδ 582o Tdγμα, p9ιoι6ται oτiν K6νιτoα,

πoλδ xoντ& oτ!ν ciλβανιxi1 μεΘ6ριo, oτ')1 βoρειoδυτιx'i1 γωνLα τi1q

'Hπεiρoυ. oi δυo &)'),εq ταξαρ1iεq φρoυρoδαων αημεΤα στ?σ-τ'ητL-

11:i1ζ στ)ψα-σLσ"6, i) d,πoτελoδoαν τi1ν iφεδρεiω τ!q Mεραρ1[αq'

"Εξυ &πδ τd. δ6xα τ&γψατω τδν δ6o αi'ιτtoν τα'tqιαo1ιδν, θνι-

o1υμ6να xαi &πδ x&Θs διαθ6oιμη δμιiδα 1ιυρoφυλ&xων, &παsτ&-

ληoαν περi τ&. ψ€aα Δεxεμβρioυ πρδ6 δυoμ&6, xαi xυρ|ωq θναντioν

τi6 Moυργxd,ναq.
Αiτδ dxριβδ6 iπιθυμoδoε δ Mdρxoq ν& x&μη δ d'ντiπαλ66

τoυ.

Στ\C, 24 Δεxεμβρioυ, δ tΙoρφυρoγ6νηe , δ o'jντρoφo6 τo8 Ζα-

1αριci.δη oτδ Στραoβoδργo, μιλoδoε &πδ τδν Pαδιoφωνιxδ Σταθμδ

τoδ Δ.Σ.E., πor) τ6τε βριαx6ταν oδ dλβανιxδ dδαφo6"'Eφερνε τδ

μεγdλo μl1νυμα: ! Πρooωριν} Δημoxρατιx! Kυβθρνηoη Λε6τερη6

'Eλλd.δαq εTxε aγ'ηψατιαθ! δπδ τ!ν πρoεδρiα τoδ M&ρxoυ Βαφεια-

δη, δ δπoioq διατηρoδαο xαi. τδ 'Υπoυργεio τδν Στρατιωτιxδν'
"Eξι μ6λη τ!q Kεντριx!6 'Eπιτρoπis τoδ K'K'E' 4παιρναν

τ& &λλα γα"ρτoφυ)'&"ν-υα ('Αντιπρoεδρiα,'Eξωτεριxδν, Διxαιooιi-

νηξ, Γεωργιαq, oiιoνoμιxδν, 'Eθνιx!q oixoνoμiαq)' xαi δ δια-

τoq.
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Kατd, τδ διci'γγελμα τ!6 αΠρoαωρtνiζ Δημoχρoιτιχηζ Kυβθρ-
νησηζ)) πρδq τδν 'Eλληνιxδ Λα6, <πρδτoq ιαi x0ριo6 oxoπδq
τiq Ιlρooωριν!6 Kυβ6ρνησηc, ετνσ.L ν&, xινητoπoιdoη 6λεq τΙq δυ-
νctμει6 τoδ Λωoδ γι& τ| γρiγoρη d'πελευθ6ρωoη τ!6 X<Δρα6 dπδ
τoδg ξθνoυq iμπεριαλιoτδC, ιαi &πδ τoδq ντ6πιoυ6 γραιx$λoυq, γιιi,
)ν ιατoxilρωoη τi6 θθνιxle ιυριαργLαc', γι& τ!ν δπερctoπιoη τ!q
θδαφιxlq dιεραι6τηταc. &πδ ι&Θe ξ6νη iμπεριαλιατιxi1 θπιβoυλ{,
γιd' τ! νtιη τi1e ΔηψoιρατLωq' 'Η dνωγνιbριoη πλ6ριαq iooτιψLα-q
oτi,6 θθνιxδ6 μειoν6τητε6 ιαi τoδ διπωιιiματo6 τ!q dλει1θερη6 i-
θνιxlq &ναττυξ!qτoυ6. 'H δημιoυργ[α γερoδ λαΙxoδ Στρατoδ, Στ6_
λoυ xαi 'Αερoπoρiαq μι&q ioy.υρie 'Eλλ&δα6, [xαν!6 νd, δπεραoπi-

ι-&Θε ξενιι}1 iμπεριαλιoτιx| iπιβoυλ!, oδ oτεν! dδερφιxi1 συνερ-
γαoiα μδ 6λoυ6 τoJ6 φiλoυq γειτoνιxoJq λαoιi6ll.

Mδ τδ lδιo διctγγελμα, f Πρooωριν! Kυβ6ρνηoη δπoo16ταν
jν δθνιιoπoLηo'η τ\c' βαροι&6 βιoψηaανLαq xωi, 6λων τδν ξ6νων
oτ'}1ν'Eλλctδα περιoυαιδν, d.γρoτιxδ6 μεταρρυθμioειq, τ! oυμφιλi-
ιυoη μεταξδ 'Eλλ{νων, φιλιxδ6 o1-Lιsειq μi 6λεq τi6 δημoxρατιxδq
7δρεq.

"oλα !ταν Ετoιψα γι& ν&, ται7Θi1τδ παι1νiδι. Δδν dλειπε παρ&,
6 ι:τLpoq 6πoυ θd, πα.υζ6ταν.

'Ωq πρδ6 τδ oτiβo, εt7αν oωoτ& πρoβλθQει oτd, 'Ιιυd.ννινα,
dλλοt εT1xν πρoβλ6'],,ει θν μεγεΘ,jναει: ! θxλoγη τoδ Δ.Σ.E. εExε
;εριoριoθi ατi1ν K6νιτoα, πoδ εT1ε μ6νoν 5.0Ο0 xατoixoυ6, ciλλ&
ei1e τδ πλεoν6xτημα νd" βρ'ιοιετα'. πoλδ xoντ& oτd, ciλβανιxd, oυνo-
ρα. oi ψεταιιν{1oειq πρδ6 τ! Moυργxctνα riπθβλεπαν μ6νo ατ}ν
ταραπ,}'&νηar1 τoδ Στρατoδ. 'o ,sτ6troq \ταν $1 K6νιτoα.

'H K6νιταα, &πλωμ6νη oi μιd, θλαφριi xΦτωφξPεUr', πεPL-
βd'λλεται πρδq d.νατoλ&'q καΣ πρδ6 ν6τoν ciπδ πoλδ &γρια βoυνοi.
Πρδ6 βoρρ&ν, οxεδδν oτiq παρυφδ6 τ!6 xοlμoπ6λεωζ, {'ναq oτε-
ν6μαxρo6 βραxciδη6 λ6φo6 τi; 1ωρiζει ciπδ τδν θαμν6τoπo πoδ
σ1)νεχi.ζεταL ψ€γρι ια.i. μ6oα ατ!ν 'Aλβων[α. Πρδq δυαμd6, oτδ
:L}ιoq τ:i1c ιωτωφL'ρειαq, ΞxεT 6πo'l φθd'νoυν τd, τελευταiα oπLτcα,

=tναυ i1 μιxρ! πεδιctδα τoδ 'Αciloυ, πoταμoδ πoδ διαoxiζε ι ξπειτc
τi1ν 'Αλβανiα xαi. x(nεται oτδν x6λπo τ!6 Αδλδνo6.
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'Απδ αι)τ! τ!ν xατε6Θυνση) gναντι τi,q 6τoLαq δδν δπfrρxε

ια.ψLd. φνσLy.'i1 τρooτωo'ια, oi, i.νδρεq τoδ λ'Ιd.ρxoυ θξαπθλυoων τ!ν
ωiφνιδιαoτιxf τoυ6 θπiθεαη.

T|ν 8ξατ6λυσαν πρδ τ-ηq αiη71G τii6 i'1ψLραc' τδν Χριoτoυγ6ν-
νων, τρεiq t'ωqτLooερεtζ δρεζ μετ& τi'; λειτoυργiα τoδ μεooνυxτioυ,
oτi.qΕξι τδ πρωi τi'c'25"r1c, Δεxεμβρioυ.

oi &ντd,ρτεq ιατ6ρΘιlcsαν νd φθciooυν &ταρατi,ρ^ητoι ψLγριq
&πooτ&oeωq 2Ο0-300 μθτρων dπδ τδν xατoιxηψLνo xδρο, dλλcl

oi αxoπoi iα{1μαναν Lγxα.iρι'lc, oυναγερμ6, xαi πυxν& πυρ&. πρoερ_

y"6ψενω d,πδ τ& περιrτo6τερα aπLτια δπεδ61θηααν τ& d'νταρτιxd

τψ"fiψωτα. Δδν πρ6φθαoαν ζτoι ν& εio7ωρi";ooυν ατor)q δρ6μoυ6 τi6
μιχρiζ π6λεωq.

NΙετr} τ')1ν dπoτυy-Lα τoδ αiφνιδιαoμoδ, ! ταxτυι:i1 &.ιταξε &.ψL-

αcυ6. 'Η 3τiθεη γενιxε'jθηxε, tναq Ξκπληxτιxδ6 &ριθμδ6 δλμων

xd,θε διαμετρ{;μωτo6 &'ρtr-ιoε ν& βriλλη >cατd τΙ1e π6λειυ6' xαi γι&
π9ι5τ"η φoρd, πυρoβ6λα jβαλλαν xατd. τδν io_1υρoτ6ριυν oημsiων
τi6 &μυνηq'

Πoλ') δυτιx6τερα, oτiν πεδιd.δα, δ6o iα1υρoi. λ67-οι 3νιoxυμθ-
νoι d.πδ 1ωρoφυλαxεe xαi. λΙ.A.Υ., δπδ 3ναν &ξιo διoιz.ηττ!, τδν λo-

1αγδ Θε6δωρo Biτo, φρoυρoδααν τ| γ6φυρα NΙπoυραζd.νι, xλειδi.

τδν oυγxoινωνιδν :i6 περιφερεiαq μδ τ|ν'Aλβανiα. Oi δυδ λ61oι
δδν πρ6φθαααν x&ν νcΙ &,μυνθoδν. Συνετρiβησαν d.πδ τυιν6τατα.
πυριΙ ιdθε εiδoυq, τ& δπo7ω διηρxεoων δυo δρε6. oi3τε €να6 dξuω-

ματιxδq δδν διεαι5θη. 'Αρxετoi &νδρε6 l,-ατ6ρθωoαν ν& xαταφ,iγoυu
oδ γειτoνιxoυ6 λ6φoυ6. "Εναq &πδ τoδq r"υριoτ6ρoυ6 δρ6μoυζ 7cρδζ

τδν β6ρειo γεiτoνα !ταν 3ν;ελδq 3λε'5θορo6.

Πρδ6 βoρρ&ν τiq xιυμoπ6λοω6, δηλαδ! πρδ6 τ!ν 'Αλβανiα'
€ναq }'61oq τo6 τ&γψα:oq 582, πoδ βριox6ταν πολδ xoντ& oτi1 με-
Θ6ρυo, d.ναγν-dιoΘηιc νd, &ποoυρθ! pυαoτυx&. "Eνα6 δε6τερoq λ6yoq
τoδ Ιδιoυ τdyψωτoq, Ξ,γκατεoτ'r1ψLνo1 λiγo πιδ τioω, τδν &ιoλoυθη-

oε μeτd, ciπδ μιxρ'}1 &'!ιψα"'fiα. 'ΑντιμετιΔπιζαν, τηρoυμθνων τδν
dναλoγιδν, απλημμ0ρoι &νταρτδνυ.

Ti &λnα αημεiα d.νθioταντo 6λα, &λλ&, i1 πLεoη !ταν πoλδ

io'1υρ"\''Η xιiιλωoτ1 sραu τ6oo ατεν} xαi oi θθαEιζ τδν πoλιoρ_

xημ6νων eTγαν τ6ao περιoριoθi, δoτε &ν d,νoιγ6ταν €να ρ!γμα,
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6λα μπoρoδααν ν& τEλειιilαoυν μ6oα αδ δ$o δρε6. Γι& νd, oυμπλη-
ρωθoδν τd. &τυγ\ψατα, τδ τζΣτ τoδ Δ6βα, πoδ τεi1γαινε ν& θπιθεω-

ρ!oη dπειλoυμενε6 θ4oει6, πρooExρoυoε περi τδ μεoημθρι τi1e πρω-
τηq }]ψLραc' oΕ ν&ριη, ιαi, 6 &ξ'"oc' διoιxη{e τδν πoλιoρxημθνων
τρ αυματ ioθη ιε o oβ ωρ dι.

'Eπρ6xειτo, 1ωρi6 xαμιd, &μφιβoλiα, περi θπιθ6αεω6 δλx!6,
xαλd, διευθυνoμ6νηe lιαΙ διεξαγoμLνηq &πδ &νδρε6 πoδ πoλεμoδoαν

Υενναtα.
'Αργ6τερα, Eγινε γνωoτδ 6τι τi; μc{.1η διηιiΘυνε πρooωπιxδ6

δ Mriρxoq' Tδ Στρατηγεio τoυ fiταν Ξγxατεoτημ6νo oτ!ν Kαoτd.-
νLανη. χα.ΡLτωμθνo μιxρδ 1ωριδ βoρειoανατoλιx& τ!e Koν[τoη6,
oΕ &π6aτα.oη 17 1ιλιoμ6τρων. 'Hταν i πρ<iτη φoρ& πoδ παραψL-
ριζε τoιi6 Βξ θπα1-y6λματoζ στPατLωτιxor)6 xαixατΕpαινε 6 Ιδιo6 oτδ
oτiβo.

Tδ o1θδιo Bνeργεiαq εi1ε πoλλιi xoιν& oημεiα μδ τδ o16διo
τ7s ψ&xηs τoδ Mετo6βoυ, oυμπεριλαμβανoμ6νoυ τoδ oxεδioυ τ!e
παρ απ}ιανt1ιsεω6 τoδ d.ντιπd,λoυ.

Γιατi μδ μιd dπ6τoμη ιαi" ταγeTα. oτρoφi τδν δυνd,μεων πoδ
etxε αυγxεντριiαει oτ! λΙoυργxd.να, xαi μδ &Με6 πoJ μετ4φερε
&πδ ciλλoδ, λiγo πρiν dπδ τi1ν θπiθεoτ7, δ Mc{ρxoq εiaε xαταλ&pει
oδ βd,Θoq 6λη τ! γιiρω&πδτ}νK6νιτoω περιoai1. Πρδ6ν6τoν, πρδ6
τ& 'Ιω&ννινα, τ!ν εΤ1ε xατα\'&βeι oi βd,θo6 μεγαλ0τερo τδν 40
7'ιλιoμ6τρων.

"oλα τ& oτρατηγυxd' oημεiα τi6 περιo1!6, μδ τδ Κα},τ&xι
δc, &ξoνα τoδ φρciγματoq, xατελαψβd,νoντo ciπδ io1υρδ6 δυνd.μειq.
Πλ6oν τδν 10.Ο00 μα1ητδν Ξφραζαν τoδq δρ6μoυ6 πoδ δδηγoδααν
oτδ πεδ[o τ'ile ψ&xηe.

Γι& τ! ψ&xη εT.γε διαθ6oει δ$o &πδ τi6 xαλ0τερε6 xαi θνιo1υ-
ψLνεq ταξιαρ1iε6 τoυ -τi 16η xαi τ}ν 32α- oυνoλιx!6 δυνdμεω6
7.000 dνδρδν. EΤ1ε διωθ4oει Ξπιπλ6oν δυo λ6xoυ6 δoλιoφθoρθων,
διio πυρoβoλαρxLeq δρειβατιxoδ πυρoβoλιxoδ τδν 75, μεγιiλo dριθ-
μδ 6λμιον, xαi γι&, πρωτη φoρ&, &ντιαερoπoριx& πoλυβ6λα.

MετιΙ ciπδ μιd, d.νd'παυλα, τδ βρd,δυ τ\q 25ηc, Δεxεμβρioυ f
ψ&γη ΞτανΟ'Ι1φΘη, &γρια, 3ω6 τδ πρωΙ τiq 31η6 τoδ βην6c.

Δδν εΖ1ε παρ& μιxρδ6 διαxoπ66, xα[, μoλoν6τι oτδ o$νoλ6
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τηζ })ταν &pLpαl.η, oi δπερααπιαταi δτιε1ρεoδντo νd '5πoxωρi1ooυν
oδ διdφoρα σημετα.

Πρδ6 τi1ν πεδιd.δα, μιrΙ δομητιx! δπiθεoη τδν d,νταρτδν τoδζ
θπθτρει|ε νd. ιωταλ&poυν τδ x&τω μ6ρo6 τie π6λεω6. Δδν 8πετειj-

aΘ^η \ &ναιατ&τ'ηd1\ τoυ dπδ τoδ6 δπερωoπrcτ&q, dλλ& xωτ6ρθω-
oαν νd, d.ντιμετωτciooυν τ}ν τcρo6λααη τδν θπιτιθεμ6νων αδ μιοi, πρ6_

χΞιρη γρoζμμi &μ6νηq πoJ Βοxηματiαθη μ1αα oδ δαιδ&λoυq oτενδν
δρ6μων.

Πρδ6 βoρρ&ν, τd. τ&γψατω 582 (Lιτδ6 τoδ λ61oυ oτδ NΙπoυ_

ραζ,!ινι) ιαi. 584, δπδ τδν δπεραoτιατ! τoδ Mετα6βoυ oτ!ν πρoη_

γoυμ6νη μd,1η 'Aντιαυνταγψατ&ρaη Γ. Παλαντ&, Ξκαψαν περι-
oριoμ6νε6 oυμπτ0ξει6, ξι&-}.υπταν τi1ν π6λη, oτiq ταρυφLq ττ)el

oδ δλo τδ μ!xo6 τηq ιωi. ιατεT^trαν τδ oτεν6μαxρo βρα1c5δη λ6φo
τoδ Πρoφ{τη'Hλiα.'Hταν;τρδ6 τιΙ θxοi, πρδ6 βoρρ&.ν, τδ τελευ-
ταΤo πρoπυργιo τi1q π6λεω6. ''Αν dπεφτε τδ τιρoπr5ργιo αi'π6, x&Θε

&μυνα Θ&, ξτων &διiνατη.
o[ δπεραoπιαταi, τoδ λ6φoυ &νθioταντo' γιατΙ. εTaαν πλtρη

oυνεiδηoη τi6 &πooτoλiζ τωr. 'o διoιxητ{e τιιν,1 δ Tαγψατ&ργηe
Περiδηe, -oτi7ν Κωτoai1, tναq &πδ τoδ6 xαλυτ6Poυc, }Lατεταναioυ6
τoδ EΔEΣ- !των μεταξri τoυ6, γι& ν&. τo,)6 δπενθυμiζη τi1 o-r1μαoiα
τoδ &γδνo6.

Θ& tνδιαφ6ρη Ιoω6 τδν &ναγνcilατη ν& πληρoφoρηθ! 6τι,
!πευτα &τδ εtιooι &xριβδ6 xρ6νια, τδν Δεx6μβριo τoδ 1967, dν
δ Δ6βα6 !ταν δ δργανωτ!q τoδ d.πoτυx6ντo6 βαoιλιxoδ θ1xειρi1-

ψατoζ' δ Περiδη6 δ"iρξ. δ xι5ριo6 Ξιτελεoτ{1q τoυ. 'Ηταν τ6τε
διoιxητii6 τoδ io1υρoτ6ρoυ, τoδ Γ' Σι5ματo6 Στρατoδ, πo[ Lxd.-
λυπτε τ! Θ9dιιη xαi την 'Aνατoλιx! Mαxεδoνiα. oi δυo &νδρε6
εΤtrαν αυνεργααθ! &πδ μαxρoδ 1ρ6νoυ. 'Αλλ&, τδ &oτρo δδν fiταν
τδ 'lδιo μετct &πδ εiιooι Ξτη...

Tδν Δεx6μβριo τoδ Lg47, παρd' τ}ν &πioτευτη π[εη αδτδν
τδν αiματηρδν XριατoυγAlνων, τδ &aτρo τi1e Koνiταη6 dλαμπε
τ&ντoτε. M6νo πoJ i r,ιμΦη τoυ !ταν &.oταΘ\q'

Kανεi6 δδν μπoρoδoε πρ&γψατι νιΙ π! &ν f; πoλιoριηψθνη

1. 'o 'Αντιαυνταγματdιρaηq Παλαντd'6, λ6γφ τoδ τραυματιoμoδ τoδ
Δ6βα, εΙ1ε ciναλciβει tsν τQ μεταξδ τ} διoixηoη τv1q TαξυαρηLαc,.
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φρoυρd, Θd &νθioτατo μ6χρι τ}ιs &φLξεωe θνιαxιlαεων. Στδ ημεio
αι)τδ πρ6πει ν& oημειωθ! 6τι f φρoυρd, δδν πoλεμoδoε θντελδ6

μ6νη. ol ι&τoιxot τ!6 π6λεω6, &νδρε6 xαΙ γυναΤxε6, !ταν oτδ
πλευρ6 τ\e, ε'[τε μδ τδ 6πλo oτδ 1θρι εiτε γιd, νd, πρooφ4ρoυν x&θε
λoγ!6 δπ-ηρεoiε6. 'Απδ τ|ν δπ6λoιπ-η 6μω6'E)λriδα, f μ6νη βol.7Θεια
πoδ θπαιρναν oi πoλιoρxημ6νoι, 6ταν ιωΘ&ριαε δ or}ραν66, fiτων oi

ρiQει6 Ξφoδiων xαi πυρoμα1ιxδν &πδ &ερoπλdνα, xαi o[ πoλυβo-
λιαμoi πoJ dxαμαν dερoπλctνα iπτ&ψeνα πctρα πoλ$ 1αμηλοt.

"oλη i 'Eλλιia παραxoλoυθoδoε μδ ciγωνiω αδτ| τ|ν πρ<iτη

μεγοiλη ψ&γη, ιαi πoλλoi |1των oιεττιxoi. Στi6 28 τoδ μην6ζ,
Kυβερν{1oει6 φιλιxδν 1ωρδν d,νηoιi1ηoαν oopαρdι. Στi.q29,! Bαλ-
ιανιιi1 'Eτιτρoπ! τoδ oΗE,l &τηriθυνε μι& θπioημη πρoειδoπoi-

ηαη πρδ6 τi6 Kυβερν{oει6 τδν τριδν γειτ6νιυν τi6 'Eiιλd,δoq: κMιci,
ci.ναγv<iριη, ζoτω ντδ φ&ιτoll Bλεγε i πρoειδoπoiηαη ατ!6 Πρo-
αωριν!e Kυβερν{αεω6 θ&, ciπoτελoδαε παραβiαση τoδ ΔιεΘνoδ6
Διxαioυ, τδν αυνθηxδν εiρ{νη6 xαi, τoδ Χciρτoυ τoδ oHB xαi
θιi δημιoυργoδoε ooβαρ! iπειλi1 ιατd. τ\6 διατηρfαεω6 τi1q eiρh-
νη6 xαi τi6 διεθνoδ6 ciαφαλεi,α6υ.

Tδ xεiμενo $1ταν πιeaτιx6' 'Η ciνηoυγLα ΞτL,sηe.
''Αν xαi ! φρoυρ& d,νΘioτωτo, i1 xατd'oταaη αυ1νoi, φαιν6ταν

&πελπιoτιι$1. Ti1 ν6xτα τη6 30!6 Δεxεμβρioυ 3πιoτε$Θη 6τι 6λα
τελειcΔνoυν'

Mθαα ατ!ν π6λη, ol δπερωoπιαταi xρατoioαν. T&.aτLτια oτ&'

δπoΖα εΙ1αν δ1υρωθη &πaια}'(ιπτoντo μιxρ& φρoJριω ixανd, ν& &ντι-

1. 'ΙΙ 'Eπιτρoπ| Παρατηρητδν τoδ oHE ε71ε oυoτi1oeι τ| δημι-
oυργiα μι&'q 'Eπιτρoτε!e πoυ θ& ci1ν &ντιxαθιoτoδαε xατd' τρ6πo μoνιμ6τερo.'H πρ6ταη εT1ε dπoρριφθ! oτδ Συμβoυλιo 'Aoφαλεi,αq (4.8.794'] ), γuατi
{ Σoβιετιxi; "Eνιυoη εΙ1ε πρoβci.λει β6τo. Kατd' τi διdρxεια τoδ φθινoπιi-
ρoυ 6μω9, f1 Γενιx! Συν4λευoη τoδ oFΙE, μδ 40 ι],l!φoυ6 }ναντioν 6 xαi μδ
77 &πoa€q, ε71e δημιoυργi1oει μι& δμ&δα θρευνηe πoU δνoμ&oΘηxε αBαλια-
νιx! 'Eπιτρoπf υ. Περιελciμβανε iντιπρooιi:πoυ6 τ!G Aδoτραλiαq, τv'q Βρα-
ζιλiα6, τfr6 Γαλλiα6, τδν 'Hνωμ6νιυν Πoλιτειδν, τiq λ{εγd.λη6 Bρετανiα6,
τoδ Mεξιxoδ, τ!6 'oλλανδiαq ιιΙ' τo6 Παxιοτdν. oi γεiτoνεq τie 'Eλλciδoq
εΙ1αν δηλιΔoει 6τι δδν Θd. θπ6τρεπαν oτi1ν'Eπιτρoπ| νd εio6λθη oτd' Bδciφη
τoυq. 'Η Bαλxανιx| 'Eπιτρoτr} Ξγxατeaτ&Θη oτ!ν 'Eλλclδα oτi6 21 Noεμ-
BpLoυ |94'1 ιαi &ρxιaε &μ4oω6 μιd. λεπτoμερ! Eρευνα.
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αταθoδν. 'Αλλd, ατδν Υυμν6' Ξπυψ'i1xη λ6φo ! ιωτ&.στα.σ-η γιν6ταν
&φ6ρητη. oi βoλδ6 τδν τυρoβ6λων xαi, τδν 6λμων δδν fiταν πλ6oν
τδ 1ειρ6τερo dπδ τ& κωx&,^γιατiιδaεq τδν βρd,1ων πρoaτ&τενων
&ρxετd' ιαλ& τoJ6 i.ιπεραoτιaτd.ζ των. oi τελευταioι 6μιο6 fiταν
iξηντλημθνoι ιαi. Ξπρeπe νd, d.πoxρorioυν αυνε1δq θπιθ6oει6 τμη-
μd,των, τεoδ oυ1ν& !των &νανεωψLνω ιαi d,ναπαυμ6να.

Στi.6 9 i .i,ρn, τδ βρdδυ τη6 30iq, μι& &γρια LτLΘει;η &πε-
xρoυoθη. Td, μεαd.νυxτα, μι& δεUτερη iπ[Θεoη, dγρι6τερη xαi' &_

ι&.ψπτωq τειcψατιι*1, xατ6ρθωoε ν&' xα'τα}'&pη τδ τ6ταρτo περi-
τcoυ τoδ oτεν6μαxρoυ λ6φoυ -τi'1 νoτiα αiaψ'\ τoυ- &λλd, δ λ6-

1o6 πoδ τδν δπεραoπιζ6ταν μπ6ρεoε ν& δπo1ωρJ1oη xαi νcΙ θνωθ!

μδ τoδ6 &λλoυ6 δυo.
'Αxριβδ1 πρδ τ!6 αbγi1c, τ\C, 31η6, oi &ντ&.ρτεq θξ6ρμηααν

πciλι ciπδ ;τoλλδ6 xατευθιiναει6. 'Υπ!ρξαν φαoειqxατd τiζ δπoiε6
δ dγδν !ταν μιοi &γρια zτ&λ.η oδμα μδ αδμα. 'Αλλ& μδ τ|ν &να-
τoλ! τoδ fλioυ oi θπιτιΘ6μενoι ci.πεαriρθηoαν.

Κατ6πυν, Ξπειρ&τηaε cγετιx}1 i.7ρεμiα. Παρετηρεtτo ιiπλδq
d.νταλλαγ! λiγων πυρδν oδ 6λη τi1ν περιφ1ρεια. oi &νδρεq διηριυ-
τδντo &ν fiταν ! }pνaLα πoδ πρoηγεiτα'ι τi16 μεγdλη6 θυ6LLη6.

Δδν θπρ6xειτo περi αιjτoδ. "Hταν ! πριiτη ciμφιτωλd,ντευη
τoδ θ1θρoδ: oi θνιoxιiαει6 τιoJ πρoxωρoδααν αυγxλiνoντα6 xατd,

τoδ oιδηρoδ xλoιoδ, &ρy-tζων νd, τδν oπd,ζoυν.
Δυo τ)μ6ρε6 πρoηγoυμ6νωe, εT^1ε πtaεt τδ Κα},π&xι, πor) τδ

εΙ1ι;ε ΞιπoρΘi1oει ! Σ1oλ! 'Eφθδρων 'Αξιωματιxδν τ!6 Kερx6ρα6

-πoδ μετετρ&τη &πδ τ! μι& !μ6ρα oτi;ν &λλη αδ τμ!μα xρo0-
σεωζ,- τψ'i1ψατα ΛoK, xαi. &νδρε6 τ!6 VΙΙΙ Mεραρ1iα6. Mδ τδ
Καλπ&ιι Ξλει5θερo, τd. ταιτιιd' τψ{1ψατα ξx&7'υπταν θλαφρδ6 τ&
πλουρd, τoυ6 xαl τιρo1ωρoδoαν xατd, ψhμoq τiβ &ψαξuτt1q δδoδ dνα-
τρtπoνταc, x&Θε &ντLoταoη. Tδ μη1ανιxδ d,xoλoυθoδoε ιαi. ιατε-
aιε'3αζε πρ61ειρε6 &λλιΙ xαλiq γ6φυρε6 θπi, τδν βctθρων τδν πα-
λαιδν γεφυρδν πoJ εΙ1αν 6λε6 &νατινα1θi.

'Eν τQ μεταξ$, oτi6 30, μιrΙ διλo1iα δπδ τδν Ταγψατc!,'ρaη
Γεcilργιo Λυγερd,ιη, πoδ fiταν xαi αriτδ6 &τδ τoδ6 παλαιoδ6 xα-
τεταναi'oνq τoδ EΔEΣ, Ξφθανε ατi1ν K6νιταα. Εiaε διαoxiαει d.π6-

χρημνα βoυνd', εTaε τερπωτ'\aει ψθoα oδ xειμd,ρρoυq, ιαi eiaε ψlfη
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μ6oα oτ!ν πoλιoρxημ6νη π6λη &φoδ πρoηγoυμ6νωζ εiaε περd.aει
dπδ μ6ρη πoδ θθεωρoδντo πΡα'LτLιδq &πρooπLλαατα. 'Eβι&ζετo

! διλoxiα, δ1ι μ6νo γιrΙ λ6γoυq ιαΘ'iμoντoq: iiθελε νιΙ φθotoη πρiν
dπδ μι& δμ&δω ΛoK, πoδ Ξπι1ειρoδoε τδ Ιδιo τ6λμημα &πδ &λλη
rζατΞυθυνση. T& ΛoK εio!λθαν ατi1ν π6λη νωρi6 τδ πρω), τ!q 31η6.
'Η &μυνα τ!6 π6λεω6 εixε θνιo7υθfr πρδ τi6 &φLξεωq τδν μεγci_
λων iνια1ι1αεων.

Tδ !θιxδ εiaε πr*}'υ παLξει τδ ρ6λo τoυ. 'Η K6νιτoα εTaεoω-
θ!. oJτε xαi α'jτ! τi.; φoριi δδ δπiρ1ε π6λη 3λληνιx! γιιi νd δγxα-
ταoτα0'i1 f <Πρooωρινi1 Δημoxρατιx} Kυβ4ρνηση τiζ Λειiτερηe
'Eλλc{.δα6υ.

Kαi, αd.ν νd μ!ν dφθανε αδτ6, oi θλευθερωταi xαl o[ δπερα_
oπιoταi' τ-r'q Κ6νιτaαq Επαuρναν τ! διαταγi1 νλ xαταδιιiξoυγ τδν
j1θρ6.

'ΙΙ xαταδiωξη θγινε, dλλd, δ1ι αi μεγctλo βdθo6. Δδν εΤ1ε
dννoια xαi δδν &ξιζε πoλλδq θυoiεq, iφ6αoν, μi τ| μεθ6ριo δiτλα
τoυ6, o[, dντ&.ρτεq μτoρoδoαν νd, ciπoφ0γoυν τ!ν xυxλωαη. Θ& dπω-
θoδντo ιiπλδ6 xαi θ&, π-i1yαιναν νd. d.ναταυθoδν xαi νιΙ &ναδιoργα-
νωθoδν μδ xciθε &lsφ&}'ειω.

"Aλλωoτε, d.ν δριoμ6να τψt1ψατα τoδ Δ.Σ.E. &πεor1ρoντo,
ι&τoτε μd.λιoτα &τ&ιτι,ιq, &λλω πoλεμoδoαν μδ πεioμα. oi δια-
p&oεtq :τρδ6 τ!ν Καaτ&νιανη, 3δρα τoδ Md,ρxoυ, i1μ0νoντo ioxυ-

ρ6τατα ιαi τd. πυρoβ6λα xαi oi 6λμoι τδν d,νταρτδν !ταν πdντoτε
θν πλfρει δρd.αει.

'o d.ντιxειμενιxδ6 αxoπδg .ηq xαταδιc5ξεω6 fiταν ν* απαλ-
l'&ξη &πδ xd.θε xiνδυνo τ!ν K6νιτoα xαi τi1 γυρω τηq περιφ6ρεια.
'o αιoπδ6 Lπeτe'51Θη μ6αα αδ μιλ δβδoμd.δα,ιαi ιιτiq 7 'Ιανoυα-

ρioυ d.xo'ioνταν oi τελευταΤoι πυρoβoλιαμoi'
Στδ πεδio τ:iiq ψ&Ι-ηe pρLΘηxαν 240 &ντ17ρτε6 νεxρoi ια.i 77

βαρι& τραυματιoψ!νo,'. oi oυνθ!xε6 ΞπLτρεπαν τi1 μεταφoρ&, ιαi
νεxρδν ιαi τραυψατιδν. Mδ βι!ιoητi.q πληρoφoρiε6 πoλλδν α'Ζaψα_

λcllτιυν, ol &πciλειε6 τoδ Δ.Σ.E. δπελoγlαθηααν oδ 1.300 &νδρε6
περiπoυ Ξιτδc' ψdLχηc'. oi ri,πιbλειεq τΓιν τακτιιδν τμημd.των &ν!λ-
θαν αδ 513 νεxρoυ6, τραυματiε6 xαi &.γνooυμ6νoυq.

'Hταν f δε6τερη μrixη δλx!6 πoδ θδ6θη, dλλιi !ταν πoλυ
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τειδ θπιιiνδυνη γt& τoδ6 Bθνιx6φρoνεζ, λ6γφ τ}1q ^γειτνι&oεωζ τδν
συν6ρων xαi τδν μ6αων πor) εΤ1αν 1ρηαιμoπoιηθ!.

'Ω6 πρδ6 τδν &ριθμδ τδν αυμμετασχ6ντων' εΤ1ε d,ν6λθει, θπi,

τ6πoυ xαi ατi1ν περιφ6ρεtα, σδ 38.000 περiτoυ &νδρε6. '[Ι xυβερ-
νητιxi1 πλευρd., ιατd' τ"i1ν τελιxi1 φ&rη, εT^13 ρtξaι ad1 μdxη -αδ
oτρoγγυλoδ5 &ριθμoδ6- 10.000 dξιωματιxoJc' xαi. oτρωτιδτε6,
5.00Ο iΘνoφρoυρoJ6 xαi περi τoδq 1.000 1ωρoφιiλαxε6 xαi λΙ.Α.Τ.,
δηλαδ| oυνoλιx& 16.000 &νδρε6, xαΣ μδ τoδ6 &νδρε6 τi1q ταξιαρ-

γLαq τoi Δ6βα 18.000 περiπoυ.
Πoλλ& oυμπερdoμωτα. πPoey"υπταν γιd, τi6 δυo πλευρ6q. NΙε-

ριx&. θd 8xτεθoδν αδ πρoαεxδ6 y\εφ&λα.Lo.

Tδ oημωντιx6τερo flταν Ιoωq 6τι τδ dθιxδ xαi τδ πεioμoι τδν
d'μυνoμθνων &πεια.}'i.lπτετo -γι& νιi λε1θ! τδ Βλd.1ιoτo- Ιoo πρδ6

τδ πεΤαμα τδν iπιτιθεμθνων.
Toδ6 τελευταioυ6, τor)6 θβεβαiιυναν 6τι ciπδ τ'ξν &λλη πλουρ&

τoδ δδoφρdγματo6 βριox6ταν α! oατLλα oτ!ν δπηρεoiα τoδ iμπε-

ριαλιoμoδ xωi, τoδ ξtνoυ xαπιταλιoμoδυ.
oi riντd,ρτε6 λoιπ6ν, μετ&. dπδ δ6rω δxτδ ψiyεq, xαi. τιoρα

xαλtiτερα παρd. πoτL, d,ντιλoιμβd.νoντα.ν 6τι oΣ &λλoι πoλεμoδoαν,
παρd. ι&Θε &ντιξo6τητα, μδ μεγctλη &πoφαaιoτιι6τητω xαi μδ τ}1

Θυo[α τ!6 ζω!q των. Πρciγμα. πoιi, ατoδ6 xαυρoiιq μα6, δδν γLνεται
ατ!ν δπηρεoiα τδν &λλων &λλd μ6νo oτ!ν δπηρεαiα τδν πεπoι-
θi'2oεων.

'Ω6 πρδ6 τoδ6 &μυνoμ4νoυ6, ωιiτoi jβλeπων xαλι5τερα τi6
&ντιxε''ψενtιδ6 δυoxoλiε6 τoδ &γδνo6, &λλd τδ i1θιx6 τoυ6 &ν"i1ρaε_

τo κατακoρ[φω6. Tδ πνεδμα τoδ oτρωτoδ τ!6 'Αλβανiα6 d,νεγεν-

ν& E7ναι κανεi.q β6βαιo6 γι& τ! νLxηγιd. νd, πoλεμ&, ψLχψe θo1ciτων.
'Η πρoγoνιx! πoλεμιxi1 xραυγi1 κ'Eλευθερiαi) Θd,νωτoqυ εiaaξανα-
πd,ρει 6λo τηζ τδ ν6ημα.

Στδ τθλo6 αιjτoδ τoδ ιεφαλαioυ, θ& dπρεπε ν& γiνη μνεlα
μι&q 1ειρoνoμiα6 πoJ εΙ1ε δριαμ6νη &n'ηxηoη xα| θμνημoνειiθη oδ

πoλλ&, xε[μενα'
'o Bαoιλεδq Παδλoq εΖxε d,πoxαλυφθ! μεγciλo6 βααιλειi6. Συν-

εδυαζε τ!ν xαλoαιiνη, τδν ιoινδ νoU xωi τδ x0ρo6. Tελευταiα, γιν6ταν
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αiαθητi; \ &πoυotα τoυ &πδ τi6 γραμμδ6 τδν πoλλδν μετιiτων:
δδν εΖ1ε δoθ! δημoαι6τηe oτδ γεγoνδ6 6τι !ταν xλινi'7ρηe, &ρρω-

oτo6 &πδ τ6φo.
'Αxριβδ6 6μω6 μετ& .\ ψdrxη τ!q Koνiταηq, &ντi τoδ Bαoι-

λ6ω6, ! Bαo[λιαoα Φρειδερixη dφθαoε i.ερoπoριxδ6 ατ& 'Ιωd.ννι-
να. 'Α1τ6ηoε τΣq d,παγoρειioει6 τδν στρατιωτιχδν &ρ1δν ιαi', oνν-
oδευoμ6νη μ6νo d'πδ t'νω τζ'ιπ, π!γε oτ|ν K6νιταω τi1ν αiγ}1 τfrq

7η6 'Ιανoυαρioυ. EΙ1ε διωνr1oει 75 γι'}'ι6ψετρω o' ξνω δρ6μo πoδ
δδν !των xαθ6λoυ &aφαλi1q, xαi i1των Eτoι μι& d,πδ τΙ6 iντελδ6
πρδτε6 πρooωπικ6τητεq, ν-αi. i πρcbτη γυναLxα πo$ iπεox6φθη
τ!ν τ6oo τoζλαtπωρημθνη πoλιoρxημ6νη μιxρ! π6λη.

'H 1ειρoνoμLα αijτi1, πoJ πρoεxd.λεoε ΞνθoυαLασψ61 εlaε τi1

aυνLaει& τη6 αi μι& θντoνωτ&τη πρoaωπιxi7 δραoτηρι6τητω δπδρ

τδν πωιδιδν τδν πρooφ0γων, πor) εΖ1ων iδιαιτ6ρω6 ι1πoφ6ρει d,πδ

τi6 oυνθ!xε6 xoλd.αεω6 τ71q Ξτoav)c' LιεLνηe.
"Eτoι, μδ Eξαραη α.ioΘ'fiψωτoq &δελφoo0νηe Lξ6aωq δλληνιxoδ,

f1 Bοιoiλιooα Φρειδερixη ιατ6ρθωoε νct γiνη τ6τε, ψL,sα oδ Ξλci-

1ιoτo 1ρ6νo, τδ δημoφιλ6oτερo πρ6oωπo oτ!ν'Eλλdδα. Δυoτυ1δq
d.ργ6τeρα, μδ μι&, {ξαρoη τεLaψωτoq Ξξ6γωq πρωoιxoδ, r) Bαoiλια-
oω xατ6ρθωαε νd' aπωτα},i1η α,3τδ τδ τερd,ατιo χEφdλc[ιo δημoτιx6-
τητoq θπεμβαiνoντα6 oτ!ν 3oωτεριxi1 πoλιτιx{ xαi πρooβdλλoντα6

6λoυ6 θxε[νoυ6 o[ δπoioι, θτιxεφωλ!6 xωΙ μδ {ν θντoλi1 τoδ λαoδ,

eΙa*ν lπaραoπιαθ! xαi. ιτLoει τδν τ6πo.



KEΦΑΛAΙo Ι',

t948 EToΣ ΔEΙNΩN

T& oτρατιιoτιx& δeδoμ€να' Γιιi τoδ6 δ0o dντιπd,λoυ6, τδ 194E

!ταν xρoνιd, μεγd,λων θυoιδν, ματαiων 3λπiδων xαi πιxρδν &πο_

γoητε6oεων,
Στδ xoμμoυνιoτιxδ ατρατ6πεδo, τ& &πoτελ6oψατα τG:lν ψα--

xδν τoδ Mετo6βoυ xωi' τi1q K6νιταα6 πρoεxd'λεααν dντoνη riντiδρα-

η. Σημεiωααν xαi τi;ν ιiρ1i1 τ!6 oυγxρoυαεω6 μεταξδ πo},ιτuτ-t,q

ια|i. oτρατιωτιιi1q iγeoiα6 τ'i,q &νταρaLαq.
'Η πoλιτιx} tryeoLα i|θελε νιi δργανωθ! Εναq τcραγψατιιδq

Στρατδ6 πoU νrΙ μπoρ! νιΙ d.ντιμετωπiαη τδν 'Eθνιxδ Στρατ6, ν&

xορδioη Ψ&χ"ζ, νd, xαταλd.βη περιo1δ6 xαi τoυλd,1ιατo μιd. π6λη.
'o oxoπδq !ταν ! xατ&xτηaη τi6 θξoυoiα6. "Eπρεπε λoιπδν ν&,

πρooαρμooθ! ! δργιiνωoη ιαi i1 ταιτιx}1τoδ Δ.Σ.E. πρδ6 τδν θπι-
διωx6μενo aιoπ6.

'H ατρατιωτιxi fγεoiα εTaε &ντiΘετη γν6μη: δ Δ.Σ.E' εΤxε
Ξπιτ'3aει Θεαψωτιιd' d.πoτελ6oματα θναντioν θνδq πoλδ io-xυρoτ6-

ρoυ d,ντιπd.λoυ. M6λι6 θ6ληoε νd διioη &ληθινδ6 ψ&χεζ, εixε .i,νω-

ρioει αiματηρδ6 ciπoτυ1iε6. "Ηταν &παραLτητo νd, oυνεxιoθ! f
θφαρμoγi; τ\q τα}'αfi.q ταιτtx\q.'Η δρω τ!6 dλλαγ!6 θ& tρ16-
ταν 6ταν δ 'Eθνιxδ6 Στρατδ6 θd, ιiπεθαρρ6νετo, 6ταν f XιΔρα θιΙ
ιατω}'&pαινe 6τι δ Δ.Σ.E. δδν fiταν δυνατδ ν&, νιxηθ!.

'o Ζαaαρι&δη6 δπεoτdριζε τi1ν πριilτη θ6αη, δ Mriρxoq τr)

δε$τερη' ΓιιΙ τ|ν Ξπofi θxεiνη, εΤ1ε δixαιo δ δεr5τερoq. Δδν xατ6ρ-
θωαε 6μω6 ν&, θπιβriλη τi1ν &πo'|f τoυ xαΙ ! διαφωνiα λ0θηz.ε μδ
oυμβιβααμ6.

'H πoλιτιx! \γεoLα Ξπεxρdτηoε δ6 πρδ6 τi1ν &ναδιoργ&νωιs^r1

τoδ Δ.Σ.E., πoδ &ριθμoδoε τ6τε περ[τoυ 24.000 &νδρε6. (Δδν πε_

ριλωμβctνoνται oτδν &ριθμδ αδτδν oi &νδρεq τδν βoηθητιxδν δπη-

ρεoιδν.)
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Td, περιφερειακ&. &ρaηγεiα τoδ Δ.Σ.E. θd, διαλ'joνταν, oi δμd,-

δε6 θ& d,πoτελoδoαν μεραρ1iεq. Kdθε μεραρ1lα θιi ε71ε τρeiq τα-
ξιαρai.εq' ι&Θε ταξιωργLα τρtα τ&γψ,ιτα δυνdμεω6 430 ιiνδρδν. Tδ
τωγψω Θ&. εΙγε τρεΤ6 λ61oυ6, 8να λ61o μη1ωνημd.των, θ& δι6θετε

πoλλδ6 1ειρoβoμβiδε6, 6 6λμoυ1, 4 pαριd' πoλυβ6λα, 25 δπλoπoλυ-

β6λα, 60 α'3τ6ψατα, xαi διdφoρα &λλω πoλεμιx& 6πλα. ΚdιΘe τ,!ι^γψα

θd, δι6θετε τηλ6φωνo Lx,sτρατεLαq, oταθμδ &ωρμdτoυ, xαL' γι&. τ}1

διευx6λυνoη τδν μεταφoρδν τoυ, 40 μoυλd,ρια.
TιΙ εiδιx& 6π}'α, 6πωq τ& πυρoβ6λα xαi τ&, &ντιαερoπoριx&

(τυρoβ6λα_πoλυβ6λα) xαi εiδιιδ6 μoνd,δε6 αδoλιoφθoρ4ωνυ, θd, fiταν
ατ! διciθεoη τi'q ψεραρx-Lαq.

Πρ6πει νd oημειωθ! 6τι f δ6νωμη τδν ταγμciτων fiταν oυ1νd

ιατιLτeρη i,πδ Ξxεlνη πoδ μ6λι6 μνημoνειiθηxε o&ν δργανιx{ τoυ6

δυναμη. oi ταξιαρaLε6, πoJ iπρeπe νd, E1oυν τoυλd.1ιατoν 1.400
&νδρε6, δδν εΤxων oυ1νd, παρ& μ6νo 1[λιoυq.

Mι& &λλη xα'.νoτoψLα πoδ θπ1βαλε f πoλιτιx! }1ε,sLω &φo-

ρoδoε τoδq πoλιτιxoδ6 xoμιoαρioυ6. Θci o1ημd.τιζαν τoδ λoιπoδ
tνα εiδιxδ oδμα δπδ 8να 'Ανcbτερo ΣυμβoJλιo, xαi θ& ξπαιζα',
oημαντιxδ ρ6λo oδ 6λε6 τi6 μoνd,δε6, ciπδ τ! μεγαλιiτερη, τt με-
ρωρ1Lα, €ωq τ+] μιxρ6τερη, τi1 διμoιρlα.

Πoλλιi ciπδ α']τd τd. εTaε xαθιερrioει xαi μ6νo6 τoυ δ N[d,ρ-

xo6 Bαφειd.δηζ, dλλ& f fγεoiα δδν !ταν ixανoπoιημ6νη dπδ ciν
τευΘαρxLα ixεiνων τδν &νταρτδν πoδ δδν εlaαν ιωτωτωγ! Bθελoν-

τιxct. N6μιζε 6τι μδ τi1ν xωλι5τερη δργ&νωαη τδν πoλιτιxδν xo-

μιoααρiων θ& βελτiωνε τ}y ιατ&aταoη. 'Eξ&λλoυ, oiiτε ! d,ναλoγiα
τδν θθελoντδν θθεωρεiτ o i.κανoτoιητιιi1'

Γι' αδτδ τδ λ6γo ηιiξανε oυνε1δ6 περιoo6τερo δ &ριθμδ-c

τδν γυναιxδν μετωξδ τδν μαxητδν. Kωτ& τδ t948 xαΙ τδ 1949.
oi γυναixε6 ιατL)'αpαν &ξωπρ6csειτη θ6oη oτoδ6 x6λπoυ6 τoi
Δ.Σ.E. Tδ πoαooτ6 τoυ6 xυμαιν6των μεταξδ 10 xαi. 25o/o, &νω}'6-

γω6 τδν τμημd,των xαi τδν Ξπo1δν. Εiγων φανωτισμ6, πoλεμoδ-
oαν xω}'&' xαi f δπoδευγψα-τιιi1 διωγωγ{ τoυq εlaε xoιi 8νω &λ).o

ημαντιxδ d.πoτθλεoμα: ιtντριζe τ}1 ψα^trητux6τητω ιαΣ τδ πεEoμι
τδν &νδρδν πoδ πoλεμoδoων ιoντ& τoυq.

'H ν6α διciρθρωoη τoδ Δ'Σ'E., πo'5 θ0μιζε d διdρθρωη
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ταxτιιo6 στρoζτoδ, δδν fiταν f xωτdλληλη γυd. Ενω oιlνoλo dνταρτι-
xδν δμriδων. 'Αλλ& ! πoλιτιxi1 i1γεcLα ΞπLβα}'e τ|ν ,iiπoι],,{ τηe δe
πρδ6 τi1ν &τoλoυθητ6α ταιτιι$," Eπi τoδ αημεioυ ωδτoδ Ξπ!λθε δ
oυμβιβαoμδ6 τδν διαφωνo'ι5ντων: δδν θ& δiδoνταν πρωγψατιιΕq
ψ*χ.q, θοi γ[νoνταν μ6νo θπιδρoμ66' αυν{θω6 νυxτερινδ6 θπιδρoμ66,
:τoυ θ& d,π6βλεπαν ατ!ν πρoμ{θεια τρoφiμων xαi &λλων εiδδν,
xαi oτδν xλoνιoμδ τoδ i1θιxoδ τoδ d.ντιπd,λoυ. oi βotoει6 τoδ Δ.Σ.E.
θ* πoλλαπλαoι&ζoνταν,<15oτε νd αiξηθ! ! εδελιξiα τδν τμημd,των,
dλλ& δδν θct Ξδημιoυργoδντo μεγd,λεq β&oεtq,3xτδ6 d.πδ 6aεq \ταν
oτd, βoυνd, Ξπi τδν αυν6ρων. 'Erεi θιΙ γιν6ταν δ1ι1ρωoη τδν περι-
o1δν τδν βdoεων.

T6λo6, \ ΞπιΘετιι6τη6 θd ηsξανε xαi αf XιΔρα θ& εΤ1ε τ! με-
ταaεLρυoη θ1θριx!6 χ6Pαe''>, δoτε νd, παραλιiη ! oixoνoμiα, xωi,
τδ i1θιxδ τoδ d,ντιπd,λoυ νd, δπooτ! πλ!γμα.

Στδ xυβερνητl.ιδ oτρατ6πεδo, dντιΘθτωq, &πεφωoLζετo μι*, &λλοη.})

ταxτιιt1q.
"Eω6 τδ L947, θxτδq dπδ τ!ν περlπτωoη τ\q Ξπιaειρi1oεωq

αT6ρμινoυ6υ, δ Στρατδ6 εΖ1ε &xoλoυθfoει μι& τωιτιι}1 πoδ ε7xε
&πoδει1θ! ΞπιζηψLα. ΓιcΙ xd.θε ΞπιaεLρηoη 

-o^1εδιωζoμθνη i6γι- ΞτLΘετo 8να περιθι6ριo 1ρ6νoυ πoδ θπoiιιMε μεταξδ διio xαi
8ξι fμερδν. Κατ6πιν, τd. τψ\ψωτα €πρεπε νcΙ θπιoτρ6ι{.,oυν oτοι)q
xατωυλιoμoιi6, γι&, ν& μ! μ6νoυν θπi πoλδ aρ6νo &πρooτ&τευτεq oi
π6λειq. Αδτδ fiταν λoγιx6, δεδoμθνη6 τi1e &νeπαρxεLαq τ(ιν oτρα-
τευμd,των, dλλιi &πδ τδ &λλo μ4,ρoq δι4xoπτe Ξπιaaιρt1aει6 3ν θξελi-
ξει ιαi. Ξπθτρεπε oτiq dνταρτιxδ6 δμctδε6 νd. Ξξαφα;νLζωνται μδ με-
γ&λη εδxoλlα.

'Απεφααioθη λoιπδν ν& μ!ν τLΘeται περιθιΔριo xρ6νoυ oτiq
xατω8κ!ιξευ1 &λλ& νd αυνε1iζωντα ι ψθxpιq tξoλoθρεrioεω6 τδν oυμ-
μoριδν ιαi. τt1q xατωki1Qεωq τoδ xαταφυγ|oυ των.

Γιιi ν& εtναι αι]τδ Lφιιτ6' πoλλωπλααι&oθηxαν τd' τ&γψωτα.
τ!6 'Eθνoφρoυρ&6, xαi ΕξoτtLoΘηιαν x&τωq xαλr1τερα. Tδ xαλo-
xαiρι τoδ 1'948 εiaαν γi.νeι 97, ιαΘξνα δυν*μεω6 50O ιiνδρδν. Bε-
βαiω6,δiν μπoρoδoαν νd αυγxριθoδν μδ τ&' τ&γψαιτα τoδ 'Eθνιxoδ
Στρατoδ (ατελθ1ωη, δπλιoμ66, &νδρε6 δ1ι τ6oo νθoι, xτλ.) ιD.λι}



320 (ΦΩTΙA KAΙ TΣEKOΤPΙ Ιl

δ &ριθμ66 των, f xατανοψ'i1 των (23 ατi1 NΙαxεδoνLα, 1'4 rιτ}1 Θea-
oα)'|υω,9 oτ}ν "Ιlτειρo xτλ.) xαi τ) oυνεργα,s'ια των μδ τ!ν πoλιτo-
φυλαx! τδν λΙ.Α.Ι., Ξτ1τρε,'.pε oτδν Στρατδ νd. riπελευθερωθ!
xατd. τoλl) ciπδ τi1ν ciμυντιxi.1 τoυ d.πoστoλ{.].

'o Στρατδq Ξβελτιιilνετo ιαi. αbτ6q, xαi. xωτd. τi1 διαδρoμi1
τoδ t948 γιν6τα.ν iιl-1-υρ6q. 'Eιiν δ δγxo6 τoυ jμενε δ iδιo6 (135.000
&νδροq περiπoυ), δ θξoπλιoμ6q τoυ xαl ! δργciνωo! τoυ oημεiιrναν
μεγdλεq τερo6δoυ6. Tδ μειoν4xτημα τoδ Στρατoδ }ραν 6τι &να-
διoργανιυν6τ αν ια| ξιπαιδευ6ταν oτ}1 y-ρ\o"η τoδ ν6oυ d.μεριxανιxoδ
δλιxoδ, iνδ oυγ7ρ6νιιq Ξτρεπε νd' ψ&yεται 7ωρi,6 διαxoπl.7. Γιατi,
δ NΙciρxo6 δδν &φηνε xωνξνα. περιθcΔριo 1ρ6νoυ.

Σ1εδδν πoζντoδ' dλλ& πρoπd,ντων ατ! Mαxεδoνiα, τ')1 Θεooαλiα,
τi1ν "ΙΙπaιρo xαi τ!ν Kεντριx! 'Eλλ&δα, &πδ τ!ν &'ρy-"i1 τo6 Ετoυq,

γiνoνταν συνΞχδζ iτιδρoμθ6. EΙ1αν τ!ν iδια μoρφi1 μδ τtq Ξπιδρo-

μδ6 πoυ περιεγρd.φηoαν oδ πρoηγoιiμενα ιεφ&λ'αια, xαi δδν δι6φε-

ραν παρ&, μ6νoν xατ& τδ 6τι !ταν δρμητιι6τeρεq xαi, διεξl'7γoντo

μδ μεγαλυτερη αxληρ6τητα. oιjτε μι& !μ6ρα δδν πθραoε 1ωρi,q
ν*, γiνουν τoυλ&yιaτoν τρεi6-τ6ooερει6 θπιδρoμ6q ' Κ&πoτε γiνoνταν
ιαi' oL ιLντρα d"ριeτd' aηψαντιx&..

T! νυxτα τi,q 5ηe Φεβρoυαρioυ, μι& &πδ αbτ€ 'c, ψιxρoτLραq
oηψα"ιsLα.q oiλλd τoλμηρ'\, ε1yε μεγ&λε6 ιJ:υ1oλoγιxδ6 ΞπιττιΙιoειq'.

μι& δμdδα 100 περiπoυ d,νταρτδν ΞπετLΘη xα-i ν-ατL),αβε γι&, μερι-
xδq δρε6 τδ 1ωριδ Πr5λη, ατoδq πρ6πoδε6 τi6 ΙIciρνηθog, oτ!ν
'Aττm"i1, δxι ψακρι&. &πδ τd, τρo&oτια τδν 'Αθηνδν. Ti ν6xτα
τ}1q 10ηc' Φεβρoυαρioυ, iνδ δυo δμdδε6 d,νταρτδν πρo7ιιρoδααν
&τδ διd.φoρεq ιατευΘ|.noει6 πρδ6 { ΘεαααλoνLιη y.ωρiq ν& φθd-
ooυν μ17ρι τ!6 π6λεωq, τδ x6ντρo τη6 Ξβλ{θη &πδ τd πυρ&. πυρo-

βoλιxoδ.
'o N[d.ρxoq εT7-ε τ&}''. Ξτυτi.ly"εt τδ oxoπ6 τoυ, γιατΙ τd δυo

ωbτd' Ξγγειρ"'η1ιατα, ιsτd. δπoiα δδν dδιιoε &λλη c''nLχeυα, &τ6βλεπαν
oδ zαθαρδq Qυ7Φ'oγυι,*' &πoτε)'Loψατα'. &.φ' δνδ6 ν& δη δ πληθυ-
oψδq (lτι δ Δ.Σ.E. μτoρoδoε νd" φΘιoη μ61ρι τδν προαoτiων τδν

μεγα.λυτ6ρων π6λειιν, &φ' δτ6ρoυ νd, jπ1ρεαoθoδν oi 'Αριoτερoi πoδ
ι9\poνταν ΞιeΤ.
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"oτωq καi. xατd' τδ παρελθ6ν, δ Στρατδ6 χατΞδιωχε τoυq θπι-
τιθεμ6νoυq, &λλ& δδν θπετδγ1ανε ooβαρ&. d.τoτελ6oματα. Τδ i.7θιxδ
τoυ δπ6φερε &π' α6τ6, xαi, oτ|6 &ρ1δ6 λ{αρτioυ iπρ6xειτo νοi, δπo-
cτ:r1 xαi. θνα πλ!γμα &λλoυ ε'lδoυ6.

Tδ Γενιxδ 'Eπιτελεio δτoiμαζε γι& τδ xαλoxαiρι μιi μεγciλη
Ξπι1εiρηoη: τ\ν ιατ&λη'l1η τ-r'q ιυρLαq pαoεωq τoδ Δ.Σ.E., τδ
Kαταφιiγιo τoδ Γρciμμου, oτ! βoρειoδυτιx! &xρα τ7'q δρooειρ&.6
τ!6 Ιliνδoυ, ciληΘινδ φρoυριo oτηριζ6μενo oτοi d.λβανιx& oυνoρα.
Γι& νd, ια'},i',l'η τδ d.ριατερδ τλευρδ τδν oτρατευμd.των πoδ θri
πρoθβαιναν o' α'iτ} τ'i;ν iν6ργεια, τδ 'Eπιτελεio θ6ληoε τρoηγoυ-
μ6νω6 νd, ΞιxαΘαρLar1 τi1 λΙoυργxci.να, €να &γριo oτεν6μαχρo βoυ-
νδ τoδ d.ρ7-Lζeι oτiiν 'Αλβανiα xαi τaλειιiνει ατ!ν "Hπειρo. Tιi orj-
νoρα περνoδν iπd.νω τoυ xαθ6τω6, περiπoυ oτδ μ6αoν τoδ μixoυ6
τoυ. 'ΙΙταν γνωoτδ 6tι εΤ'7-e δ7.υρωθη ιαi"6τι τδ δτaρi;oπιζαν 1.300
Ξω6 2.000 &νδρε6, ε'jxoλα iφoδιαζ6μενoι &πδ τ}ν 'Αλβανiα.

1'!ν iπι1εiρηαη, τδ xιυδιxδ δνoμα τ!6 δποLαq fiταν ιιΠ6ργα._

μo6υ, τ!ν &ν6λαβαν Lπτd. ταγψατα τη6 VΙΙΙ λΙεραρ7iα6, λoy-oc, ΞΘε-
λoντδν, δυo o,iλαμoi τaδινoδ πυρoβoλtχoδ xαi μι& μoiρα 'oρεινδν
Kαταδρoμδν (ΛoK).

'L7 Ξπι7eLρηrτη &ρaυoε oτi,g 28 Φεβρoυαρioυ xαi, τελεiιιαε oτi,q
6 λΙαρτioυ μδ μιd &πoτ'lχi.α'. fiταν ! τριυτη φoρ& πoδ δ Δ.Σ.E.
|-ζ-'|1ρ'xeτo νtιητi1q &πδ d.ναμ6τρηση μδ τδν 'EOνιxδ Στρα:o.

'-Eπi π6ντε iμ6ρ.q h ψ&ι', }1ταν &ψφLβoλη, &λλ& τi1 νυιτα. τ}'q
4'ηqΜαρτLoν μι& αiφνιδιαoτιι.\ Ξ'πLΘε,τη &πδ δυνciμειq rlτi.q 6πoieq
oυμμετε71ε \o4-oq τv,q ιιΔημoxοατιxi6 Γ{εoλαiα6υ, &νθτρε,.|ε tνα
δλ6xληρo τqιτιxδ τ&γψα.'Ι{ Θθoη εΤ.y-e d.ρυ,sτα iπιλεγi' τδ ρiγμα
!ταν Ξτιxiνδυνo, Ξπηxoλουθηoαν &ψLoιlq &.λλε6 Ξπιθ6oει6. Tοi τμ{1-

ψατα τ}1q VΙΙΙ }Ιεραρ7_i-αq dνα^γxdιo\ηχαν ν&, δπo7ωρ!αoυν.
NΙiα ν6α tπι7eLρηcη dνeλ!φθη ιατ& τv'q δ1υρ&6 τoπoΘe.ci'αq

τ!6 λΙoυργxci.ναq oτi.q 30 NΙαρτioυ, δπδ τδ xωδιxδ 6νoμα α'Ι4ρα-Ξtl,
παρrΙ τi,6 &ντιρρi1oε'"q dξιωψιτιxGl''ι τη6 VΙΙΙ \Ιeρα97Lαq, πoυ &ντε_
τiθεντo αδ Ξπιθ1αει6 iναντioν δ1υρωμ6νων θ6oειυν πo,) βρioxoνταν
oδ 3παφi1 μδ τd, oυνoρα.

"Αλλoι 6μωq dξιωματυιoi. εΤ7αν &ντiΘετε6 γνδμε6, xαi. τi.q

'\τεa τi1ρ ιξε ζωηρ 6τ ατ α δ' Α ρ1ηγδ 6 τ| q' Αμε ρ ιxαν ιx| 6'Απoατoλi 6
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Στρατηγδq BcΙν Φλj1τ, xαλδ6 ατρατιι|iτη6,ι πoJ εΙ1ε διαxριθ! oτδν

Δευτερo Παγx6oμιo Π6λεμo. 'o BιΙν Φλ!τ ν6μιζε 6τι jπρεπε μδ
xdθε θυoiα νd, Bxxαθαριαθ! τδ κρηoφ$γετo τ!6 Moυρ1'x&ναq, xαi.

φυσιχ&, i γr,1,μη τoυ θβd,ρυνε.

'Η θπι1εiρηαη κ'Ιθραξυ oημεiωoε μεριxd, μιxρ& d,πoτελ6oμα-

τα ιiλλιΙ 8γxατελεiφθη τi1ν 5η 'Aπριλioυ. 'o λ6γo6 αδτ!6 τ!6 &πo-

τν1Lαq !ταν 6τι τδ πυρoβoλιxδ δδν εΤx_ε ooβαριi θνo1λfoει τιΙ δπ6-

γεια πoλυβoλε7α πoδ Lxd.λυπταν 6λα τ& oημεiα πρooπελd,oεω6,

πoδ fiταν &λλιυoτε xαi, ναρxoθετημθνα'
'o Στρατηγδq Biν Φ)'{τ, θρωτηθεΙq dπδ δημoαιoγρd,φoυq

μετ& ciπδ "i.η 'η δευτθρα &πoτνγLα, Ξι].'αλε τδν ιiμνo τ!e VΙΙΙ λ1ε-

ραργLαqxαi δfλιυoε 6τι αf λΙoυργxd,να, διxαoμεvη &πδ τ!ν δλλη-

νoαλβανιxi1 μεθ6ριo, dθετε πoλιτιxδ πρ6βλημα τ!6 riρμoδι6τητo6

τoδ o}ΙE ιαi τi'q 'Eλληνιx|6 Kυβερνl'7oεωq' ιαi 6x-t τoδ Στρα_

τoδ, δ δπoToq δδν !ταν δυνατδ ν& λJαη τδ ζ{τημα δι& τδν 6πλωνυ.

oi 8πι1ειρ{oειq α Π1ργαμo6lt xαΙ α'Ι6ραξυ εtγαu oτoυy-Loει dxρι-

β& oτδ Στρατ6. 'Exτδ6 τoδ i1θιxoδ, πoδ εΤ1ε πληγi, δπ-ηρ1αν 596

&F,ιι':ψατιιoi" xαi, oτρατιδτεg νεxρoi xαi τραυματLeq ιαi. L78 ξξα-

φανιoθ6ντε6.2
oi αδιαπιoτιυψLνaqll d,πι|λειεζ τoδ Δ.Σ.E', ξιτδc, &πδ 87 αia-

μαλιbτoυ6' \ταν 3t2 &νδρε6 Lιτδc, ψ&aηc,. oi πραγματιxδ6 &πιiλειε6

δπoλoγiζεται 6τι θ& fiταν διπλd,oιεq.

λΙετd, &πδ δθxα !μ6ρε6, μιd, &λλη LτtγεLρηoη, πιδ διxαιoλo-

γημενη xαi πιδ αoβαρl'7, &νελ!φθη oτi1ν Kεντριxi1 'Ελλdδα, oτi';

Poυμελη.
NIετ& τ|ν Ξτu1ειρryτη <T6ρμινoυ6υ ('Απρiλιoq L947), δ Δ.Σ.E.

1. ιιTroupierll oτδ γαλλιxδ ιεiμενo. Σημαiνeι iγθτηg oτρατιιυτιxoδ

τψ}'ψατoq, z'αλδg πoλεμιoQq θπi τoδ πεδioυ "'"ηq ψ&xιc, xαλδq δδηγδq xαl θμ-

ι|υ1ωτηq &νδρδν. Συ1ν& θ1ει xαΙ τiν Eννoια τi6 μ&λλoν δυoμενoiq παραβo-

)!6 μδ τδν xαλδ θπιτελιxδ dξυωψατνι6.

2. 'Απδ τoυq θξαφανιoΘ6νταq αδτoδq αi1μαλιiτoυq, ε7aε τlιτe 1'ν<υoΘ! &-

oρiατωg (ιτυ 720, μεταξυ τδν δτoiιυν 4 ιiξιωματιl'-oi ν-αi' €ναc' iατρ6q' εi1αv

θxτελεoθi xoντ& ατδ 1ωριδ Tααμαντ&- "Γδ t971., &πεxαλυφθη oδ 3να ρ6μα,

o τoδ 1ρ6νoυ τδ νερδ elae παραa'bρ τα, δ-

τερυeiy'ε 120 oxελετoιi6. Td 16ριτ fiταν

, πoλλ& ι6ιαλα !ταν oπααμ6να oδ ια'
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tδθαπoζε πriλι ατδ δρει
x&πoυ νoτiω6 xαi δυτιx
&ιρα τ}1q δρoαειρ&,6 τ!
τδν βoυνδν fiταν μεγctλη. Πρoπd,ντων, θπειδ! &πειλoδoαν αoβαριΙ
τi6 oυγxoινωνιαxδ6 dιρτηρiεq πoδ δνιbνoυν τ!ν ,Αθ{νω 

μδ τ! Θεo-
oαλoνixη.
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τδ 3φi'1ρμoζαν σηψαντLι&, i δρμη τoυq iξαιρετιxi1' ταρ' 6λα αiτd'

6μωq, oi πρoβλ6ι}ει6 Ξπ1λ!θευoαν μ6νo μεριxδq.
Χρειd,αθηxαν d,γδνε6 aαρ&ντα !μερδν xαi iξαντλητιιLq xα-

ταδιciiξειq, dπδ 15 'Aπριλioυ ψt1x.ρι 26 NΙαtoυ, γι& νcΙ iπιτευ1θ!
€να μ6ρoq τoδ d,νοιμενoμ6νoυ d.πoτελ4σψατoζ'. μετρ{θηxαν 6t0 &ν_

τ&ρτεq νεxρoi, 310 τραυματiε6 xαi oυνελJ'7φθηoαν αi1μ&λωτoι 995

α'iτoαμυνiτε6. Bρθθηxαν 3π'υcr1q &ριετΕq μιxρδ6 d,πoθlxεq πoλε-

μιxoδ δλιxoδ xαi τρoφiμων, πoλλ&. πoiμνια xαi. μεριx& τυρoχo-

μaiα. Kατεo τ ρ &φτ1a αν, iξciλλoυ, δι d.φ oρ εq &λλε6 θ1'xατα a τ &rτ eιq.

"oλα αiτd, δδν fiταν &,s^i1ψωντα'. τδ δλιxδ xαi i1θιxδ πλ!γμα

fiταν αxληρ6, oi oυγxoινωνLec, τ-ric, πρωτευoιiο16 μδ τδν Boρρ& εΤ-

yαν Lξαoφαλ,ιoθ!, :τdντω6 γι& δριoμ6νo xρ6νo.
ot τEλευταiεq αδτδq λ3ξει6 -<γιd δριαμθνo 1ρ6νoυ- μιλoδν

xαi, μ6νε6 τoυ6 γι&, τδ παθητιxδ τi,q Lπιγευρ\σεωζ: aι περιoα6τερoι

dντ&ρτεq τ!6 Po6μεληq, d.πoδιoργανωμ6νoι, xρυμμθνoι, Ιαωq μδ

τραυματιoμ6νo i'7θιx6, βρioxoνταν πdντoτε ixεi, !ταν π&ντoτε πα-

ρ6ντε6' xαΙ δ Στρατδ6 δδν διθθετε d.ρxετo')6 &νδρεq γιλ ν& xατα-
).&pη ιατ&' τρ6πo μ6νιμo θxεiνα τcΙ βoυνd. oi &ντiρτε6 Θ& γiνoνταν
τd.λι x$ριoi τoυζ...

Δυo &λλε6 Lπιγaιρ^iγτeυq, &νd.λoγε6 &λλ& μιxρoτ6ραq Ξιτ&oεωc',

d,νελ!φθηoαν μεταξδ 25η6 λ'Ιαtoυ καi.5ηc, 'Ιoυνloυ, γιιΙ ν& ξxxαΘα-

ριαθoδν δ0o &λλω βoυν& βoρει6τeρω τ}1e Po0μελη6: ! "oρθρυ6 xαi

τιi "Αγραφα.
'o Στρωτδq εTaε ιατd' τΙ6 τρεΤ6 α'iτδ6 θτιxειρi1oεtq202 &ξtω-

ματιxoδ6 xαi oτρατιδτεq ixτδ6 ψ&y-ηe xαi 27 dγνooνψLνου6' Γι&

τip !ιτω,τr1 τi'q Ξπtγειριoεω6 δδν !ταν πoλ6, xαi. oi',;μαινε ('τu τd'

τψfiψατα τoδ Δ.Σ.E., 6ταν fiταν δυνατ6' i1ρνoδντo τi μ'ixη'
'Αλλ& εi1ε aαΘΙ1 x&τι &λλo: f ι.pευδαiαθηoη 6τι fiταν δυνατδ

ν& θλεγ1θ! ιr1ετιιtιq εtjxoλα }1 xατ&oταoη δι& τ!6 io1lio6 τδν

6πλων.
'o dνταρτoπ6λεμoq εT1ε πλθoν διαρx6oει δυo dτη. 'o Στρα-

τ66, oυνε1δ6 io7'υρ6τερoq, εl1ε xdμει πλdρω6 τδ xαθfrxoν τoυ,

νυ1θημερ6ν, xαi o1εδδν παντoδ εΙaε νιι{1csει. TιΙ πρ*γματα 6μωq

δδν θβελτιιiνoντo' 'AντιΘ6τω6, μπoρoδoε ν&, λε1Θ! 6τι 1ειρoτ6-

ρευοιν.



Χdρτη6 δπ' dρι0μδν 5.
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Δδν εΤ1αν παρoυσιασθi πeρrcτατιxd' &τεtΘαρyLαq, &λλ& ! dμ-

φιβoλiα -γιd, ν& ψ}1 xαραιτηριoΘi1 &ταtcltoδoξiω- &ργιζε νd, γεν-
ν&ται oτ& Ξν ΞxoτρατeL,ιρ oτρατε'3ψατα. Σδ 6ooυ6 βoυλευτ&.6 θπε-

ταν θμπιoτευτιxδ6 6τt ιαλ'd. θrΙ fiταν ν& iρευνηΘ! 'f7 δυνατ6τηe

μι&.6 απoλιτιxi6 λ6oεω6υ.
"Αλλωατε' oi oτρατιωτιιtq α'|ιτΕq Ξπιγειρ\aειq δδν fiταν f

ψ6νη αLτLα τot cιεπτυxιoμoδ πoδ δr.ηρx..

'Aπειλητιxδ iντερμ€τζo. Πρ&γψατι, δxεiνη τeρiπoυ τ|ν 3πo7-!

&λλoυ εΙδoυ6 d.πειλδ6 π!ραν 6λη τoυ5 τi1ν €ιτα,τη.
'H d,παγωγi1 τα.ιδιδν δδν ε71ε πρdιγψατι θεωρηθ! x&.τι oo-

βαρδ 6ταν πρωτod.ρ7-toε, xατd. τ&, τ1λη τoi t'947. 'Eτιoτε6ετo
6τι ξνω τLτoυo τeρατo0ργημα δδν μπoρoδoε παρ& ν& εΤναι περιo-

ριoμ4νo, ιαi. 6τι δφειλ6ταν, toω6, αδ εiδιxδ6 oυνθ!xε6, 6τωq τ.γ.
oδ πρoαωπιxδ6 d'ντεxδιxτjoει6.

' Αλλd o i περ ιπτ ιλ o ει 6 πoλλαπλαoιd.ζoνταν. Φα iνoνταν δ ργαν ω-

μθνε6. Tελιx&, ,sτi.q 1t NΙαρτioυ 1948, τδ απαιδoμd.ζωμαυ ciνηγ-

γ6i.θη 3πιol'7μω6 &τcδ τi1ν Πρooωριν| Kυβθρνηoη τoδ Md,ρxoυ Bα-

φειriδη.
'Ι{ riνα1γελiα !γινε διd, τoδ Pαδιoφωνιxoδ Σταθμoδ τoδ Bε-

λιγραδioυ.
'H Πρooωριν! Kυβ6ρνηoη &νi'1γγειλε 6τι εΙγe dπoφαoLoeι

νd oτεiλη τd, παιδιrΙ τδν περιo1δν πol) xατελdμβανε oτi6 φιλιxδ6
1δρε6 πoδ θ& δ6xoνταν νd τ& φιλoξενriooυν. 'H dπ6φαoη αiτi;
εΖxε ληφθ!, dλεγε, λ6γφ τδν xινδ6νων πoδ δι1τρεaων τd"Eλλη-
ν6πoυλα &πδ τδν δπooιτιαμ6, &πδ τoJ6 dγρioυ6 βoμβαρδιαμoδ6
τ!6 μoναρxoφαoιoτιιi,q &ερoπoρiαg' dπδ τi1 λi'7oτευoη τδν 1ω-
ριδν, &πδ τ! δoλoφoνiα τoδ λαoδ oτiν δπoiα τρoθβαιναν oi φαoi-
oτε6. T& 'Eλλην6πoυλα αbτd. θ*, dμεναν oτδ iξωτεριxδ μθ1ριq
6τoυ &λλciξoυν oi oυνθ!xε6 πoJ Lπιxρατoioαν odν 'E)ιλd,δα.

'H &να'γγελiα oυνLτιπτe μδ μι& Εξαρoη τi1q &πω^γωγie τα'-
διδν !λιxiα6 3 €,ωq 1'4 ΞτΓnν.

oi oxηνδ6 πoδ Eγινων oδ δριoμ6να xωρι& !ταν αiτ61ρημα
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τραγιιLg' Mητ6ρε6, ΞξαΜεe ciπδ riπελπιoLα, ΞπeτtΘεντo xωτ& τδν
d.νταρτδν. "Αλλεq &γιr!ιλιαζαν τ& παιδιd. τoυq xαi δδν τ& ciπo1ω-

ρ[ζoνταν παρr} 6ταν ιτνπ{1ψατα μδ τδν δπox6πανo τ16 i,ριaναν γ&.-

μω. Στi6 εiτυxθoτερε6 περιττιloet6 -δ γριiφων γνιυρiζει τρεiq-
o[ γoνεT6 xαi τd, πα,ιδιd τoυ6 dφευγαν τPLχoντα.ζ πρiν τoJ6 φθciooυν
ot &ντ&ρτeq: fiταν πρoτιμ6τερo ν&, φυγoυν oτ&. βoυνd, xαi, τoδ6 λ6γ-

γoνq Lγιαταλεiπoνταq τd, πd,ντα...
oi θεoi διιJ.ioδoαν γι& &νθριilπινη τραγιυδi,α, xαi φαiνεται πδ6

! διι|α τδν θεδν δδν περν& εUxoλα'
T6λoq Mαρτioυ, f ciλβανιxi1 πρωτειioυoοc ciνl1"γγειλε 6τι εΙ1ε

μ6λι6 δε1θ! 300 'Eλλην6πoυλα, ! βoυλγαριx! 600, i γtoυrχo-
oλαβιx! 400... KατιΙ τδ 1949 6 αυνoλιxδq dριθμδ6 θ& Eφθανε τi6
28.000...

Tδ θ6μα πPoeχ&λεσε βtβαια ζ.ηρδq ciντιδρct'αειq.
'H "Αxρα 'Αριoτερd, πρoaταΘηaε διεθνδ6 νrΙ διxαιoλoγi.1oη

τd. τρ&γψωτα, δπoατηρ[ζoντα6 6τt tτρ6ιειτo γι& παιδιd, πoδ oi

γoνεΤq τoυ6 eT.γαν ζητi1oει τδν 3xπατριαμ6. Aiτδ fiταν ciλJ1θεια

γιd, περιoριoμλo &ριθμδ παιδιδν, πρoερ1oμ6νων &πδ oixoγ6νειε6
πoδ εi1αν μεταφeρθ! oτδ Kαταφ0γιoτoδ Γρd.μμoυ' Kατ&, τιi &λλα,
πιατoπoιτ!θηιαν Ειατoντd'δε6 περιπτ<lαsων πoδ δδν &φηναν oUτε
αxι& &μφιβoλtαq: Ξπρ6xειτo τεερi ciπαγωγδν.

"ΑΜ<υoτε, f1 Bαλxανιxi1 'Eπιτρoτr| τoδ o.H.E. μετ6βη iπi
τ6τoυ, &xoυαε τd. πωρd-τoνα τδν γoνθων, παρηxoλoυθηoε τd, orj-
νoρα, xαi, μδ μαxριΙ ιiναφoριi βεβαlωαε 6τι εΤγε &ταaΘ,i1 μεγ&λo6
ciριθμδ6 παιδιδν πoδ εΙ1αν περd'oει τd, o0νoρα xατcΙ δμci.δε6.

'H 'Eλληνιx! Kυβ6ρνηαη &νεφ6ρθη oτd,'Hνωμθνα "Eθνη, oτη-

ρtζoνταqci7ν πρooφυγl1 τηe oδ πoλλδ6 αι.lγιεxριμ4νεq πeριπτιboευq.
Π ρoεxλi1θη π ωγx6 oψιo q ιατ αιρ ανγi1.
'Eντδ6 τ!6 ΧιΔρα6, δημιoυργl1θηιαν τ6τε, oδ ιiαφαλ! μ4ρη,

απαιδoυπ6λει6υ. o[, πρ6oφυγε6 πoδ dφθαναν &πδ 1ωρι& τδν βo-
ρεlων περιoxδν μπoρoδoαν, &ν τδ fiθελαν, ν* ατεiλoυν θxεi τ&
παιδιd, τoυ6. Mεριxδ6 xιλιctδε6 xυριδν, πoδ πρoαεφ6ρθηααν θθε-
λoντιx&, μδ τ| Bαoi\ιoaα Ξπιxeφαλ!e, μετ6τρει.|.lαν αδτδ6 τiqπαt-
δoυπ6λει6 oδ &ληθινδ6 oixoγενειαxδq ΕoτLeq.

'Αλλ& i dπctνθρωπη θπιaeLρηaη θξαxoλoυθoδoε'
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ΓιατLγιν6ταν; Γιατi oυνεxιζ6ταν, &φoδ ε?1ε πPoy.α'λLσεL τ6σeζ
d,ντιδρd,oειq:

oi δυo LξτΝt1oε'.q πoδ πρoπ&ντιυν δ6θηxαν τ6τε !ταν: Πρδ-
τoν, 6τι τδ K.K.E. iiθελε νd, διαθ6τη αδ πρooε1δq μ6λλoν ooβαρδ

dριθμδ ν6ων oτελε1δν, φανατιιδν xαi ια}'d xατηρτιαμθνων. Δε,i-
τερoν, 6τι δ Δ.Σ.E. iπωφελ_iΘηxε γιd, ν&. τρoμoxρατdoη xωλriτερα

xαΙ νd, δπoδoυλΔoη τδν πληθυαμδ τ!6 δπαiθρoυ xαi, γι& ν& aτ&c'r,

τδ i1θιxδ τi6 Xιi-lρα6.

Πd.ντω6' τδ δε'jτερo α'jτδ α'lτιo εtae καi. dντLΘετα &τoτΦ'L-

σψατα. γιοi τδν Δ.Σ.E. Γιατi,, περiπoυ τ!ν.Ιδια iπox{, δ Στρατδq

dπεφdcιaε ν& txxενιboη δντελδ6 6αα xωριd, βρiαxoνταν xoντ&,

ατi6 περιφ6ρειε6 πoU iiλεγ1αν oi dντdρτε6. "Ηθελε ν& δημιoυργ{-
oη τδ xενδ γιiρω τoυq, νd, τoJ4 oτερ{oη πληρoφoριδν xαi &λλων

ει]xoλιδν πoδ Ξβριαxαν Ξxεi. TLπoτε λoιπδν δδν βoi'7θηαε περιoo6-
τερo o(δτδ τδ δ6oxoλo ιαi &xαρo Eργo τ!6 Lιτoπtoεωq xωριxδν 6oo

τδ πωιδoμd,ζωμω'
ΒLpαια, τδ dργo αδτδ δημιoυργoδoε &λλα τρoβλfματω: τiν

&νoυξη τoδ 1948, oi x&τoιιoι τ!6 δπωiθρoυ πoδ εΤ1αν ιατα.φι5τεL

oτi6 π6λει6 δπερ6βαιναν τiq 7Ο0.00Ο. -Ηταν ooβαρδ οi,πδ πoλλδ6

&τ6ι!aιq'
Πρδτα-πρδτα, ! d,πd,νθρωπη πλευρd,. Ξεριζιυμ6νω &τoψα, ψα-

xριr}, ciπδ τδ' oπLτια τoυq, oυ1ν& x&τω &τδ ψLτρια.τρ6aeιρη oτLγ'η,

ζoδoαν xciρι6 ατδ διανεμ6μενo oυαo|τιo, μθαα αδ π6λει6 πoδ ε71αν

αiφν ιδiω6 15περxατoιxηθ!.
Δε'5τερoν, f oixoνoμιx:i1 πλευρd,. Aιjτoi oi &νθρωπoι, πoυ &λ-

λoτε oυν6βαλλαν oτ!ν oixoνoμiα {q Χ6ραq, θxμεταλλευ6μενoι
πρoπd.ντων δcto_η xαi pooxLq, ζoδoαν Φμ.ρ* εiq βdρoq τδν δημo-

oiων oixoνoμιxδν μ6αων, πoU !ταν iiδη πoλυ θξηoθeνημ1να.

T4λoq, τρLτει ν* oημειωθ! δ &μεαo6 xαi Ξπιβλαβiq &ντi_

'ιτντoζ 
πoU εixε τδ πρooφυγιxδ αδτδ xriμα oδ €να μ6ρog τoδ πλη-

θυoμoδ τδν π6λεων xαl oτδν Στρατ6' Γι& ν& δoθ! 8να μ6νo παρd.-

δειγμα: τ&, 'Ιωdννινα, x6ντρo ατρατιωτιxδ &πδ τ& πλ6oν oημαν-

τιxd, !p}'eπαν μ4oα oδ λiγoυq μ!νεq τo$q 25.00Ο χατoιχoυζ των

ν& γiνoνται 80.000. 'Η πλειoν6τΙζ τδν πρooφιiγων αι)τδν ζoδoε
oΕ παραπi1γψα.τ% πP6χεL?α y.ατα'σιeυασμ6να' καi Εναg dριθμδq
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oδ oxηνθq' Φαντ&ζεται xανεΙq εUxoλα τi fiταν '| xαθημaρινi ζ.i
o' αδτδ1 τΙq o1εδδν αδτoo16διεq ιατoιιLεq' 6πoυ φυαιx& dλειπε

xd,θε &νεoη. Kαταλαβαiνει xανεi,q πδ6 μπoρoδoε ν& iπηρεαoθ!
τδ i'7θιxδ τoδ Στρατoδ, 6ταν !ταν Ξπi, τ6πoυ xαi ζoδoε αι]τδ τδ

δρd,μα, 6ταν dβλεπε πoδ εΤ1αν δδηγdoει δυo Ξτη d,γriνων xαi. θυ-

oιδν.
Kαi αιjτ& δδν frταν 6λα.

Περiπoυ xατοi τ-|ν 'lδια Ξπo7i1' Eναq &λλoq παρd.γιυν &νεcτ&-

τωσε πΞρtσσ6τερo τ-| ζωr) oτiq ΞταργLεq;:i; ναρxoθ6τηoη τδν δδδν
πoυ τi,q 3νωναν ψεταξ'5 τoυq. 'H ταιτιx:i1 α$Q εΙxε π&ρα ψεγ&-
λεq διαoτ&oειq.

Kατ& τδ ιαλoιαtρι τoδ t948' oδ δριoμ6νε6 περιφ4ρειεq, oi
oυγxoινιυνiεq εΤ1αν γi'lει πoλυ 8πιxiνδυνeq. ΛειυφoρεEα xαi, φoρ-
τηγci &νετιν&σσoντo μδ τ6τοιo ρυΘμ6, ιλcτε π&ρι πoλλoi δδν τoλ-

μoδoαν, ατd. β6ρεια διαμερioματα dλid xαi oi μεριx&' τoδ x6ντρoυ

&x6ψη, νct 1ρηoιμoπoιdooυν τoυq δρ6μoυζ πoδ oυν1δεαν πρωτειj_

oυoεq νoμδν.
ΠρooπαΘoδαε xανεi,6 νd' θξαoφαλioη θ6oη oδ μι& στ?ατLωτL'

x! φd.λαγγα: δυδ-τρiα ναρxαλιευτιx& αδτoxiνητα iπιxεφαλie ,

&νoιxτd, φoρτηγιΙ γεμ&τα oτρατιδτsq δπλιoμ6νoυq μδ α'iτ6ματα,
xατανεμημ6να oδ διd,φoρα αημε7α τi1c, φ&),αγγoq. 

'fαξ[δευε xανεiq
αυνdθωg μδ τα10τητα 10 8cυq 15 7ιλιoμ6τριυν τ-}1ν ο-lρα. Kα[, φυ-
oιxd,, ταξLδευε μδ τ}1ν ι],,υ1! oτδ oτ6μα.

T|ν &νoιξη' 8να d'πoμoνιυμ6νo dλλd τραγιxδ γεγoν6q, βdρυνε
πeριoo6τερo τiν &τμ6oφαιρα.

Tδ 1\Ιεγdλo Σdββατo, 1η λΙαtoυ τoδ 1948, xαi ιbρα δ6xα τδ

βρd.δυ, oτ}1ν εiooδo xεντριxlq ΞιxληcLαq τδν 'Aθηνδν, τoδ 'A-

γioυ Γεωργioυ τoδ Kαρυτoη, 3δoλoφoν{θη δ 'Υπoυργδ6 τ!q Διxαι-
ooιiνηG Xρiατoq Λαδ&.s -xαμιd o16oη μδ τδν Λαδ& τηc' 2tηζ,'Α-
πριλioυ L967,- λαμπρδq διxηγ6ρoq, &ντ]xcυν oτ|ν &ριoτερi1 πτ6-

ρυγα τoδ K6ντρoυ. 'o νεαρδ6 δoλoφ6νoq' oυλληφθεiq, δi'7λωoε 6τι
δνoμd,ζεται Στpατ71c λΙoυταoγιd.ννγ]ζ xαi, 6τν eTγε Jνεργl'7oοι αυμ-

φωνα μδ θντoλδ6 τoδ K.K.E. Tδ Ιδιo βρriδυ oτiq 1Ο'3Ο', δ Pαδιo-

φωνιxδq Σταθμδq τoδ Δ.Σ.E., Ξγκατεaτηψiνoq dπδ λiγoν xαιρδ
oτδ Bελιγρctδι, εTx.ε τλtξει τδ θγxιiμιo τoδ δoλoφ6νoυ, πιoτoδ μα-
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χητoδ τiζ π6λεωζ τδν 'Αθηνδν. Kαi τδ 3γx<1lμιo τελεiωνe μδ jx-
xληoη πρδ6 τιΙ μ6λη τoδ K.Κ.E. πoδ βρioxoνταν στiν 'Αθ!να:
τoJq xαλoδoε νιi βoηθ{αoυν τδν Δ.Σ.E., δoλoφoνιbνταq τδν Πρω_
θυπoυργδ Σoφo0λη, τδν'Υπoυργδ 'Eξωτεριxδν Toαλδ&ρη xαi τδν
'Τπoυργδ Δημoo[α6 T&ξεωc, P6ντη.

Σdν'Aθ{να, ! εiδηη ιυxλoφ6ρηoε dμ4oωq.
"Eτoι, τδ Πd.o1α δπ!ρξε ιατd' τδ 1948 γιd frν πρωτε6oυ-

oα τi1e Χι1lραq fμθρα π6νoυ xαi" &γαναιτj1oεcl6, δ6oυq xαi πνε'1μα-
τo6 Ξxδιxτjoεωq.

'H Kυβ6ρνηoη δπεxρειilθη ν& dντιδρciαη jντoνα: i1 &τ6φαcii
τηe νd, oυνε1ioη μ61ρι τ1λoυ6 τδν ciγι6να διεδηλιiθη ζωηρd,, dγιναν
πoλλδ6 πρoληπτιxδq αυλλf ι.[.iει6, xαi oτi6 4 Mαioυ &ργιoε f πιxρ6-
τερη &ντiδραη: ! θxτ6λεoη xαταδixων oδ θd.νατo πoJ βρ[oxoνταν
d.πδ μαxρoδ oτi.q φυλ'αιiq.

'H Koμινφδρμ θξαπ6λυoε &μ4oωq θ6ελλα διαμαρτυριδν.
Tδ Kεντριx6 τη6 ΓραφεΤo, 6λoι oi Pαδιoφωνιxoi ΣταθμoΙ τoδ

'Ανατoλιxoδ Συναoπιoμoδ, 6λα τ& Koμμoυνιoτιx& K6μματα τoδ
x6oμoυ xατεδlxαoαν αδτδ6 τ16 θxτελθoει6. MεριxoΙ μιλoδoαν γιd,
θxατoντd,δεq Bxτελ6oεων πoU εΤ1αν γiνει i iπρ6xειτo νd' γiνoυν.

Mδ dργoπoρiα λiγων !μορδν, ! Σoβιετιxi; Kυβθρνηoη πρo6_

βη oδ Ξντoνo διdβημα ιαi ζiρηoe ιiπδ τ|ν 'Eλληνιx! Kυβ4ρνηαη
ν&. oταψατi1oη dμ6oω6 τi6 θxτελ6oειζ. 'Η ιαταxραυγi1 δδν &ργηoε
νrΙ tπεxταθ! xαi oτi6 Δυτιxδ6 Xδρεq, 6πoυ διετυπci.lθηoαν αδατη-

ρΣq ΞτxρLoειq.
'H Kυβ6ρνηoη Σoφo6λη, &τ&φαaη, πρo6βη oδ μεριxδ6 διευ-

κρινLaeιq μετ& dπδ μιιΙ δβδoμιiδα, μδ δηλιiloειq τoδ Πρωθυπoυρ-

γoδ xαi τoδ 'Υπoυργoδ Δημooiαq Tdι.ξeωq.
'o Σoφoιiληe, oδ oυν6ντευξ\ τoυ τie 7ηe Mαtoυ L948 πρδc,

τδν dνταπoxριτ}1 τoδ PιΔυτερ oτiν 'Aθdνα δj1λωoε τd 3ξfr6: α'H
&π6φαoιq διd τ|ν θιxαΘ&ριaιν τδν διxoγραφιδν τδν xαταδιxαoθ6ν-
των εiq θd.νατoν 3ι{φθη δπδ τ!e Kυβερν{oειυq πoλδ πρδ τ!q δoλo-

φoνLαq τoδ Χρτjoτoυ Λαδ&.. 'AπεφαoLoΘη τ6τe 6τοιq 6λαι α[ διxo-
γραφLαυ θπi τδν 6πoiων τ) διαδιxαoiω εixε oυμπληρωθ!, oυμπερι-
λαμβανoμ6νη c, ιαi. τi1q riπoρρi,{.lεωq αiτ{1oεωq γd'ριτoq, διαβιβαoθoδν
πρδg τoδq &ρμoδioυq δημoαioυq xατηγ6ρoυq, oΣ δπoioι θd διατcio-
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σoυν τ?)ν Ξxτ6λεoιν τδν xαταδixων συμφd)νωζ πρδζ τδν ν6μoν, oι}-

δεμiα δδ μεταβoλi θπ!λθεν εi6 τi;ν διαδιxαoiαν αδτ{νυ.
T}ν 1δια μ6ρα, δ 'Τπoυργδq Δημoαiαq Tciξεωq xαi πρoαωρι-

νδe Φe Διxαιooιiνηq, P6νη6, διαι}ε0δoντα6 τΙq εiδi'7oει6 περΙ δμα-
διxδν θxτελ6oεων γιd λ6γoυ1 &ντεxδιx{oεω6, δ!λωoε oτδν &ντα-
πoxριτ| τoδ P<6υτερ 6τι <ιξι τδν 2.961 'Eλλ{νων xαταδιxαoθ6ν-
των εig θd.νατoν δι' tγxλ{ματα διαπρα1θ4ντοι πρδ xαi μετ& τ!ν
Ξταν&oταoιν τo6 L944, L57 εtγoν θxτελεoθ! πρδ τfrq 1η6 Mαtoυ
τρiγoντoq dτoυq. Mετd, dν tην Mαtoυ θξετελ6oθηoαν 2L εiq τd'q
'Αθ{να6 xαi. L9 o{1μερoν εiq Αiγιναν. EΙναι dν6ητoν ν& δμιλ! xα-
νεΤq περi δμαδιxδν θxτελ4oEωνυ oυν61ιαε δ P6ντη6, πρooθ6τoνταq
6τι eTγαν δπoβληθfr L.L00 αiτi1oειq γ&ριτoq, oi 500 τδν δπoiων
εΖ1αν &πoρριφθ!. oi Ξxτελεoθ6ντεq εTγαν xαταδιxαoθ! εi6 θd'να-

τoν γιατi εTγαν cxoτιlloει θν ι.|υ1ρδ , xαi. 6γc xατ& τ}1 διd,ρxεια αυγ-
xρoι1oεων, τoυλd,1ιoτo 8ναν &νθρωπo. 'Απδ τoδq 157 πρΔτoυq Ξι-
τελεoθ6νταq, πoλλoi ε|aαν oιoτlισει περισσoτ6ρoυ6 τoδ δν6q, xαi
(ναq εTaε oιoτ6oει 27 'L

'Απδ τδ &λλo μ6ρoq, λ6γφ φημδν πol5 xυxλoφ6ρηoαν oτδ
θξωτεριxδ περi διεθνδν θξελiξεων πoδ θ& δδηγoδααν τ|ν &νιΔμαλη
κατ&aταoη oτ|ν 'Eλλοtδα oδ oυμβιβαoτm}1 λυoη dνdλoγη πρδζ
τ! Συμφωνiα τi,c, Β&ριιζαq, δ Σoφoυλη6, δπ'δι.pιν τoδ δπoioυ Ξτ6-

θηoαν τd oγετιιd. δημooιει5ματα, δ!λωαε τιΙ δξ!6, oτi.q 14 Mαtoυ:
α'oτιδ{πoτε xαi &ν γiνη διεθνδ6, $1 ΞxιαΘ&ρtσιζ τiζ iν'Eλλci,δι
xαταoτ&cεωq θ& θπ6λθη } δι& παραδ6oειυ6 τδν oυμμoριτδν2 &νευ

δρων } διιΙ τ!q oυντριβ!1 αιjτδνυ.
"Eπειτα 6μωq dπδ λiγε6fμ6ρεq, Ξνα &λλo τραγιxδ γεγoνδq βd-

7' Σημεiωαητoδαυyyραφ6ωs.' Στi γαλλιιi1 Ξxδoαη τoδ βιβλ[oυ αδτoδ
dπεφε$1θη ν& &ναφερΘfr ι&τι τo.δ εlναι πααiγνιοoτo oτ}ν 'ELλdδα: 6τι δ

δoλoφ6νoq τoδ &ειμν!oτoυ Χρloτoυ Λαδ&, Στρατ!6 Moυτooγιdννηg, 61υ ψ6νo
δδν 3ξετελ6oΘη τ6τe, 6aυ μ6νo εΤναι θλε6θερoq, ciλλ<i oδ μιd. &xαταν6ητη
πρ6αφατη πρoπαγανδιoτιx| θμφctνιoη τoυ, oτiq 2 Φεβρoυαρioυ 1973, οτiν
'Αθηνα, τoδ παρεo14Θηoαν i1θιxd &παρdδειτeq διευzoλιiνoειg c6ατε ν& θπιτli1η
τ} δημιoυργiα eιiρυτ6ριον θντυπιiloειυν'

2' Σημεiωoη τo6 μεταφραoτo6: Στδ γαλλιxδ xεiμενo 1ρηoιμoπoιεiται
i1 \θξη αυμμoqiτεE ψΕ λατινιxd oτoι1εTα, xαi dμ6oω6, Eντδ6 παρενΘ6oειυg,

γαΜιxd: ληατιilν.
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ρυνε θπι τi1e καταoτ&.oεωq xαl Ξν61ληoε xαl πρooωπιx&' τδν μεγd,-
λo γθρoντα.

Στie 9 Mαtoυ, δ &πεoταλμ6νo6 τoδ μεγd,λoυ dμεριxανιxoδ
oυγxρoτdματoq <Koλo$μπια)), δ δημoσυoγρ&φoq Πδλ Π6λx, θξη_

φανioθη ιiπδ τδ ξενoδo1εio τoυ oτ} Θεooαλoνixη. "Hταν d.oρioτωg

γνωoτδ 6τι,μ1αφ φiλων τoυ τi1q''Aιραq 'Aριoτερ&6, εΤ1ε 3πιτ6_

1ει νd τδν δε1θfr δ M&ρxoq. 'Aλλ& oτΙ< L7 τoi μηνδq τδ πτδμα
τoυ &νευρ1θη oδ μιd,ν &xτt1, ιoντ&. oτ! Θεoααλoνixη.

'Η 15π6θεoη dxαμε πoλJ θ6ρυβo, xαi δ θ6ρυβo6 Ξγινε &ι6ψτ,

μεγαλr5τερoq γιατi θπΙ πoλλδq δβδoμciδεq δδν μπoρoδoε ν& d,ναxα-
λυφΘfr xαμιιi dνδειξη πoδ θd, Lτ€τρεπε ν&' d.ντιληφΘ! xανεiq τL

εΙ1ε αυμβfr. Tδ πρciγμα περιεπλd,xη οix6μη περιoo6τερo 6ταν oτε-
νδq αυγγεν!6 τoδ Πρωθυπoυργoδ, o0μμαxo6 τ!q 'Αριoτερ&,q xαi
φiλoq τoδ Π6λx, θθεωρ{'7θη $πoπτoq oυνεργαoiαq μδ τρoμoxρατι-
ιδq δμd,δε6 τoδ K.K.E. Tελιxd,, μετ& &πδ θξoνυxιoτιx! &νdιριoτ,
xαi μιd. &ι}oγη δixη, &πeφriνθη ! διxαιooιiνη: δ δυoτυ1iζ δημo-
oιoγρd.φo1 εiaε τLoει θυμα μι&.q μυoτιxlq χoμμoυνιστtχηs δργn-
νιΔoεωq, μδ oxoπδ δ θd.νατ66 τoυ νd &πoδoΘ! oτ| Δεξι& xαi τi.3

'APχξζ, πoJ δδν oυμφωνoδoαν μδ τ!ν LτLoxε,!\ τoυ ατδν Mctρxo.
'Η εriρεiα δημooι6τηe i1 6πoLα θδ6θη διεθνδq, τ6αo oτ}2ν ιiνd-

χρtση 6σo xαi oτi1 δixη, !oυ1αoε ιdπωq τ}ν &ντiδραoη πoδ πρo-
6ι&λεσ€, oτδ Ξξωτεριxδ f δoλoφoνlα αι)τ!, dλλιi δδν την Ξξηφ&νιaι
θντελδq. Στiq 'Ηνωμθνεq ΠoλιτεΙεq'τLτoτε δδν dβλαι|ε τδ θλλη_
νιxδ θ1μα ιατd.τi1 διd.ρxεια τoδ oυμμoριτoπoλθμoυ 6oo ! δπ6θεoη
Π6λx. 'Η &ψεριιανιx}1 xoινi1 γνι|μη, oυνηθιoμ6νη Ξν τoιiτoιq oτi6
δoλoφoνιxδq xαl oxoτεινδζ μηχανoρρoιφiεq, δδν d,ντιλαμβαν6 ταν πGl3
oi Eγιληματiε6 δδν &πεxαλιjπτoντo d.μ4oιυq.

Eδτυxδq, δδν oυν6βαινε τδ Ιδιo μδ τiq διdφoρεq &μεριxανιxδq
d,πooτoλδq πoJ βρioxoνταν oτ}ν 'Eλλciδα. 'ExεΤνε6 fiταν πεπειαμ6-
νeq 6τι f δλληνιx! διxαιoo$νη eΙγe x&ψει τδ xαΘlxoν τη6.

Στδ oημεio αδτδ μιd, &λληq μoρφlq διευxρlνιoη φαiινεταυ &τα-
ραi.τητη. Tiν tπoxi1 LιεLνη, ιαi. &ρ^γ6τερα &x6ψη, δριoμ6νoι ξ6νoι
δημooιoγρdφoι δπεατfριξαν 6τι i1 'Eλλdq διoιxεiτo dπδ 'Αμεριxα-
νo$q,xαi, 6τι δ Στρατ6c, τηC, βριox6ταν δπδ τd,q διαταγ&,q 'Αμερι-
xανδν d,ξιωματιxδν.
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'Ηταν &πoλriτωζ &ναιριpt'c,.
'Aπδ τie iφαρμoγlq τoδ Δ6γματoq Tρoυμαν, δ,io oημαντι_

xδq d.μεριxανιxδq &πoατoλδq θγxατεoτd,θηoαν αcην 'Eλλdδα: μι&
oixoνoμιx{, ψd. aτρατιωτιι{1'

'Η πριilτη, Βν oυνεργαoiφ μδ την 'Eλληνιxi1 Kυβ6ρνηoη, δι6-

θετε τ!ν oixoνoμιx! βo{θεια πoti oi 'Ηνωμ6νε6 Πoλιτεiεζ τρooL-

φεραν oτ!ν 'Eλλ&δα xαi ζδιδε oυμβoυλδ6 θπi τ!e ταιτιxt1q τo[
iπρeτe νd. dκoλoυθηθi oτoδ6 τoμεi6 πoδ εΤ1αν o16η μδ τ| βo{Θεια.
Mετ& τ!ν xατανoμ} τ!q βoηθεiαq oτiq &ρμ6διεq 3λληνιxδ6 dρ16q,

τ'i1ν διε1ειρiζoντo ixεiνε6. Στd &νιi-lτατα ιλ'tψ&xια, μ6λη τ!e'Αμε-
ΡLy.ανLx:i)ζ'Απooτoλlc εΖ1αν δικαiωμα νrΙ Ξνημερdrνωνται θπi, τ!q
δια1ειρloεωq xαi jδιναν oυμβoυλθq. oιjδ4πoτε oi 'Aμεριxανoi διε-

xειρioθηoαν }1 &πεφ&oιoαν μ6νoι 3πi τfrq χατανoμiζ i) τ!q δια-
θ4oειυq τ!6 βoηθεiα6 τδν'Hνωμ6νων Πoλιτειδν'

Bεβαiωq, δεδoμ6νoυ 6τι μδ τ)q d.ναφoρ6g τoυq μπoρoδoαν ν&,

Ξπηρεd.ooυν {ν xατανoμi τδν 1ρημ&των i) τδν dγαθδν, i γu.Δμη
τoυg εΤ1ε βαρ6τητα, xαi 6ταν 6 &ντioτoι1oq "Eλλην &ρμ6διoq εΤ1ε

&ντ[θετη γν6μη -πρ&γψα πoδ δδν i1ταιν oπ&νιo- θδημιoυργoδντo
δυod,ρεατεq ιαταoτdoeιq. 'Aλλd γενιxδq τ& μ6λη τ!e 'Aμεριxανι-
ι!q 'Απooτoλ!6 περιoρiζoνταν oτδ ρ6λo τ6lν ταρατηρητδν xαi
oυμβo6λων. Koιi ! oυνεργαaLα E'1ταν i.xανoτouητυι{1'

"o,τι θλ61θη γι& τ|ν oixoνoμιx! 'Απooτoλ! iαx6ει xαi γιd,

δ ρ6λo6 τηq δυoxoλcΔτερoq' Tδ ιαλ'oιαLρι τoδ 1948 περιελd,μβανε

250 &ξιωψατιιo'3q, 8να μ6ρoq τδν δπo[ων !ταν δxπαιδευταi xαl,

δπηρετoδoαν oδ oτρατ6πεδα ixπαιδειioεωq. Περιαo6τερoι τδν
τενi1ντα i1ταν &πεoπαoμ6νoι oδ ΞπιτελεΤα μoνd,δων Εν Ξκ,sτρωτεLq.'

Πoτ6, oδ ιαψLα τερLπτωoη, 'ΑμεριxανoΙ &ξιωματιxoi δiν διoi-
xηoαν δλληνιxδq μoνdδε6, μιxρδq } μεγci,λεq, xαΙ πoτδ δδν θπ6βα-

λαν τi6 &τ6,!eιc, τoυq oδ "Eλληνεg διoιxητ&6 μoνd.δων. 'H παρoυ-
ιιLα τoυq {ταν d.πoλ$τωq φνavxi1, &φoδ ! 1ι1lρα τoυ6 πρoo6φερε

&θρ6ιυ6 8να δλιxδ oιiγ1ρoνo xαi τouιLλo oδ Ξνoπλε6 δυνd,μει6 τδν
δπoiων τδ oιiνoλo (Στρατ69, l{αυτιx6, 'Αερoπoρiα) Ξφθανε τoδ6

t67.000 ιiνδρεq.
'Η oυνεργαoiα d,ξιωματιxδν διαφ6ρων 3θνιxoτi1των εΙναι
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τ&ντoτε λeτiη iδiωq oτiν χoρυφi] 6πoυ λαμβd,νoνται oι σημαντι-
ιΕq &πoφ&oeιq' ''Ετoι \ταν ιαi oτ|ν 'Eλλciδα y'α.τ&. τ| διc{.ρxεια
τoδ oυμμoριτoπoλ6μoυ. Kαi 6μωq, f oυνεργαoiα ψεταξ$'Eλλi-
νων, 'Aμεριxανδν xαi Bρετανδν ciξιωματιxδν -γιατΙ π&ντoτε 7γ
ταν παρoδoα xαi μι& μιxρ! Bρετανιxi1 'Aπooτoλ!- δπiρξε ΕξαL-

ρετη. oUτε oi &πoτυ1iε6 oτ& πεδiα τδν μα1δν, oi1τε f d)nειQη
&πoφαaιaτιιδν dπoτελεoμd.των, oilτε ! θλιβερi1 δπ6θεo-η Πδλx xλ6-
νιoαν αδQ τ! oυνενν6ηη.

"ooo γιd, Qν δπ6θεαη Π6λx, &λλα γeγoν6τα πoλU ει1ρυτθρα6
oηψαotαq ην jβαλαν oυντ6μωq oτδ περιθ<iριo.

'H ρ{ξη Bελιγραδ(oυ-M6o1α5 xαi o[ diμeoε5 oυν€πει€5 τη6
Στi6 31 Mαioυ 1948, i Πρooωριν! Kυβ6ρνηo-η τoδ Md,ρxoυ Bα-
φειd,δη' 1ωρi6 αδτδ ν& d.ναμ6νεται xαθ6λoυ, ciπηr5θυνε μιd jxxληη
γι* ην xατdπανaη τδν 31θρoπραξιδν.

Tδ sφoq !ταν πoλδ θπιθετιxδ θναντioν ατδν ξ6νων iμπερια-
λιoτδν xαi τδν 'Eλλ{νcυν πρoδoτδνυ, dλλ& oi φιλειρηνιxδ6 θ1oειq
διεxηρ6oooντo oαφδq: 6 Δ.Σ.E. δδν πioτευε oτ!ν &πoxλειoτιx}1
ΞξoυoLα τ|ν tπιβαλλoμ6νη διd τi1c, β'Lαq. Πρ6τεινε ν& πα6oη riμ4-
oω6 6 riγcbναq, xαi riπoo16ταν 6τι θιi βoηθ{o-η γιd ν& 8πανε6ρη !
'Eλλιis τiν foυxiα xαi μι& ζωi1 dπoλ$τω6 δημoxρατιx!.

T}ν 3πoμ6νη, 6Ζαγαρι&8ηq, oτδν iδιo τ6νo, δfλωνε 6τι oΣ πρo-
τd'ιsειq τ!q Πρooωριν!e Kυβερνj.7oεωg flταν εiλιxρινεΤ6.

Σδ 6λεq τiq πρωτεJoυoεq Ξoπευoαν νd, δρμηνε6ooυν 
"'j'η -η

θεαματιx! xειρoνoμiα.
Γιd τ!ν 'Aριoτερ&, θπρ6xειτo περi τ!6 ψεγ&ληq 1ειρoνoμiα6,

κΞιεLνηeπoδ δ Bd,ν Φλ|τ εΖy-ε ιiπoρρiιpειυ. Γιd πoλλoδq !ταν δεiγμα
dδυναμiα6 i) !ταν 8να6 πoνηρδq δλιγμδq πoδ Ξβαζε την 'Eλληνιx!
Kυβ6ρνηαη oi δ6oxoλη θ6η, &φoδ oi τ&ντεq 3πιθυμoδoαν τ!ν
εiρl1νη. T6λoq, γιιt &λλoυq fiταν, oliμφωνα μδ πληρo φoρLεq &πδ τδ
Bελιγρd,δι, τδ &πoτ1λεαψα ψι&q αυox1ιpεωq πoδ ε71ε γiνει o' αδ{
Qν π6λη περi τ& τ6λη Mαρτioυ, μεταξδ μελδν τoδ Γραφεioυ τfr6
Koμινφ6ρμ, τo6 Ζαaαρl.&δη, xαi, τριδν μελδν τ!e Πρooωριν!6 Kυ-
βερν!oεω6.
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Kατ& τiq πληρoφoρiεg αijτLc',h Koμινφδρμ εΤ1ε πειoθfr 6τι δ

Δ.Σ.B. δδν μπoρoδαε ν& θπιβληθη. Mιd τLτoυα oτduτη τi1c, Koμιν-
φ6ρμ εΤναι πιΘανi,, δεδoμθνoυ 6τι, xατd. τδν Tζiλα6, δ Στd.λιν εΤ1ε

τi1ν dx6λoυθη oυνoμιλiα μδ μιd γιoυγxoαλαβιx} dπoατoλi.7 :

Στdλιι': -ΙΙιoτε'jετε 6τι il Ξταν&aταoη oτ}ν'Eλλdδα μπoρεi νd
Ξπιτυγη;

Κclρυτlλι: -Nαi, &ν δδν dναμειxΘoδν ξ6νε6 δυνd.μειq xα| &ν δδν γi-
νoυν πoλιτιx& xαi. oτρατtωτιx& λd.θη.

Στd'λιι': -[Ιd'ντoτε τd, <ι3d'νυ xαi τr} αd.λλd.ll. "o1ι ! Δδν iιπr!ι.ργeι

xαμιd. πιθαν6τηq tπuτνγLαc'. TL νoμiζετε λoιπ6ν; "oτι f Mε-
γd,λη BρετανLα ιαΙ. ot 'Ηνιυμ6νε6 Πoλιτεiεg, τδ ioxυρ6τερo
xρ&τoq τoδ x6oμoυ' θιΙ μ&.g Ξπιτρ6ι.|oυν νιi διαx6ι.|oυμε τi,q

oυγιoινων[ε6 τoυq oτi7 N{εo6γειo; Koυταμd.ρεq ! Kαi θπιπλ6oν,
δδν d1oυμε oτ6λo''H ξπαν&.cταoη πρ4πει νd oταματjioη μ6λιq
αι]τδ θd εΖναι δυνατ6.1
[Ιρ6πει 6μω6 ν& παρατηρηθ! 6τι oL πρoτ&oειq Βαφει&8η-Ζα-

1αρι<iδη διεxηρυ1θηoαν πLντε μ!νεq μετd. τξ oυνoμιλiα αbτ$1, ιαi
-iδiωq- τρεig περiπoυ μiνε6 μετd τ| ουνd,ντηη τoi Ζαγαρι&-
δη μδ μ6λη τoδ Γραφεioυ τ!q Koμινφδρμ oτδ Bελιγρdδι. "Αν θ-
τρ6xειτo γι& oυμμ6ρφωoη oδ oυμβoυλi-διατατ{]1 δδν ΘιΙ ημειω-
ν6ταν α.δτi1 ! riργoπoρiα. Φαiνεται λoιπδν 6τι τct. α'iτια αiτδν τδν
θεαματιxδν πρoτd.oεων πρ6τεt ν& &,ναζητηθoδν d,λλoδ. Kαi, νri πoδ:

oi o16oειq Στd.λιν-Tiτo δηλητηριriζoνταν dπδ !μ6ρα oδ fμ6-
ρα. oi θνi'1μερoι τδ γνι6ριζαν.'H θ6ο-η τoδ K.K.E. xαi τoδΣτρα-
τoδ τoυ fiταν d,πδ τΙ6 πιδ λεπτ66, γιατi ! dρι6 γιν6ταν μεταξJ τoδ
α,iταρxιxoδ xαi, &διαμφιoβητ{τoυ 'Αρxηγoδ τ!q αKιν{αεω6υ, xαi,
Ξxεiνoυ δ δπoio6, Ξπi, τ6πoυ, βoηθoδoε 1ιυρi6 Ξπιφυλd.ξει6. BΙναι
λoιπδν πoλδ πιθανδ 6τι ol ciρ1ηγoΙ τi6 &νταρaLαg, βλ6πoνταq τη
θ0ελλα ν& πληoιciζη, θ6ληoαν νd, δoxιμd,ooυν τiq δυνατ6τητε6 θνδ6

oυμβιβαoμoδ.

1. Meτιi &πδ εlxooι π6ντε 1ρ6νια, μι& φρciαι1 αbτiιs τ"ηc oυνoμιλiα6
xd.μνει iδιαiτερη θντιiπωαη: αΔδν θ1oυμε oτ6λoυ. EΙναι θνδιαφ6ρoν ν& διερω_
τηΘ! xανεiq πoδ Θ& βρioxoνταν oi1μερα i 'Eλλιiq, i; Γιoυγxooλαptα ιαi ii
Toυρx(α, &ν δ Στ*λιν δι6Θετε τ6τε τδv io1υρδ ατ6λo τ!G l\Ιεooγεioυ πol)
διαΘθτoυν oi δι&δo1oi τoυ'..
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Γιd, μιd,-δυδ iμ6ρ.s, f Kυβθρνηη Σoφo6λη φ&νηxε o&ν ν&,

μ!ν xαταδ11Eται νd' &ταντi1cη' Kατ6πιν oψ^c, h'Eλληνιx! Kυ-
β6ρrηoη &πη'i0υνε, oτiq 3 'Ιoυνioυ, τηλεγροi,φημα πρδq τiq Kυβερ-
ν{oοι6 BoυλγαρLαq, Γιουγxooλαβiαq, oδγγαρi.αg, ΠclλιυνLα6, Toε-
'yoaλopαxLαq, xαi πρδq τδν Γενιxδ Γραμματ6α τoδ o.ΙΙ.E' γι&

μδ τiν &πδ 2L λΙαtoυ &π6φα,sη τ!q Bαλxανιι71q'Ετrcρoπiq θπΣ

τ!q'Exθ6αεωq γι&. τ!ν &παγωγ! τδν'Eλληνoπαiδιυν,ν& dλΘη oδ

&π' ε,iθεiα6 oυνενν6ηαη μδ τi6 Kυβερν{αει6 τδν βoρεiιυν γειτ6νων
γι& νd Ξταναπατριcθοδν oτ-|ν 'Eλλ4δα 6aoι &παy-ΘLντεq 'Eλλη_
ν6παιδε6 βρiοxoνταν oτiq 1δρεq τoυq, xαi γι&. ν& παραα1εΘi γι'
αιjτδ x&θε διευx6λυνoη.

'o Πρωθυπoυργδq Σoφo0λη6, μιλι1νταq oτ}.q 4'Ιoυνioυ περi
τoδ τηλεγραφi1ψιτoq γιοi τδν tπαναπατριoμδ τδν &πα1ΘLντι'lν
'E)'ληνoπαiδιυν, εΙπε 6τι ιιτδ διd.βημα αr]τδ d.πoτελεi πρδτoν μiαν
Ξτυιτr,ψoτ&την d.π6δειξιν τδν εΖρηνιxδν διαθ6oειυν τiq 'Eλλdδo6.
Δεriτερoν, &πoτελε7 8ν &λd.νθαoτoν μ6ooν iξcιxριβιi.lαειο6 τδν δια-
θ6oεcυν τδν δoρυφ6ρων τ!< Σoβιετιx!6 'Eνcioειυq,xαθδ6 ιαi. τ\q

βαρυτητoq τδν πρoτd,oεων τoδ NΙci.ρxoυ.'Εd.ν oi δoρυφ6ρoι d.πoρ-

ρiQoυν τδ δλληνιxδν αtτηψα } δδν ciπαντloουν xιθ6}'oυ, τoδτo θ&

oημα[νη 6τι δδν tγo'ιν ιαψψLαν διd'θεoιν ν&- dπoxαταoτJ',;ooυν εi_

λιxρινδq τd.q a1-€aειq των μδ τ|ν 'Eλλdδα, xαi 6τι αt τρoτ&oειq
τoδ Mdρxoυ d'πoτελoδν πρoπαγανδιoτιx& πυρoτεxνi1ψατα aιιρi'q
xανξνα περιε16μενoνυ.

'o δλιγμδ6 fiταν θπιδ6ξιoq.
Στi,e 10 'Ιoυνioυ oi Kυβερν!αειqτi1qoδγγαρiαq xαΙ. τ'iic Πoλιυ-

νiα6 &παντoδoαν dπoρρiπτoν,cd.ζ τδ αiτημα τie 'Eλληνιxlq Kυβερ_
ν!oεω6.

o[ πρoτd.oειq τoδ λ{d,ρxoυ δδν εΤxαν διαρx6oει πoλ0.
Δδν εΤ1αν &λλιυoτε xατ& τLπoτε μει<L,αει τiν Eντααη τoδ &ν-

ταρτoπoλθμoυ, πoδ παρ6λυε d Χι|ρα &πδ τi2ν Πελoπ6ννηoo 8ωq

τd, oι1νoρα, ciπδ τδ ΑiγαΤo π6λαγo6 8ωq τδ 'Ι6νιo.
*Αν dπρεπε νd. γiνη μι& &xριβ!6 dxθεoη τoδ τ[ oυν6βαινε, θd,

Επρeπε νd, xαταρτιαθi 8ναq πoλδ μαxρδ6 xατ&λ'oγo1 1ωριδν πoδ
εtxαν δηωθ! xαi πυρπoληθ!, xαi 8να6 &λλoq xατ&λoγoq d.τ6μων

:
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πoδ εΙ1αν Bxτελεαθ!. Δδν θd πρooετiθετo τLτoτe &λλo oδ 6λα 6αα
B1oυν iiδη θxτεθ! oδ πρoηγo$μενα xεφd.λαια, θxτδ6 'loωq μι&,q

μιχρiζ παραλλαγ!6: περιαo6τερo παρ* πoτδ oi. dντd.ρτεq λεηλα-
τoiσαν τ& νoooxoμεΤα xαi τd' φαρψαιεiα: oi τραυματLεq xαi oi"

diρρωoτoι !ταν πoλλo[, τ&' φ&'ρψαια xαi τδ δγειoνoμιιδ δλιxδ !ταν
dνεπαρι!, γιατi oπd,νιζαν xαi oτoJq βoρεioυq γεiτoνεq.

Mδ δ$o λ6ξειq, i1xαταoτρoφ! θπεξετεlνετo, δραματιxd' μoν6τoνη.
Mδ τ{ν ΞξαLρecη λiγων νηoιδν, i 'Eλλd,q θφλ6γετo &π' &xρoυ εi6
&xρoν'

Δ0o oημαντιxd, γεγoν6τα iπ6τρει.pαν, ταρ' 6λα αsτ&, τΙp d.ναν6ω-
oη τδν θλπ[δων.

Tδ πρδτo !ταν f μεγdλη 8πiθεoη πoδ iξαπ6λυαε δ 'Eθνιxδq
Στρατδ6 περi τd. μ6oα'Ιoυνioυ. Tδ γεγoνδq αι}τ6, xαθαρδq oτρα-
τιωτιx!6 φrioεω6, θ& txτεθ! ατiq 3π6μενεq oελiδεq, ατ! oxετιx}
iδιαiτερη Ξν6τητα'

Tδ δε6τερo γεγoνδ6 fiταν θντελδq &λλη6 cηψαoLαq''Eξηγoδ-
oε, πιθαν6ν, τi6 πρoτd,oειq εiρ{νηq τ}1c, 3Lηc, λΙαtoυ. 'Αλλ& τδ
τελευταΤo α'3τδ Ξξετ&ζEτοιι παρεμπιπτ6ντωq, γιατi o[, oυνLπε;ιξζ
τoυ ξεπερνoδν xατd, πoλδ τ& τoπιx& τ},αLoυα τoδ θ4ματoq.

Στie 28 'Ιoυνioυ δ 'Eλευθερoq K6oμo6 θπληρoφoρεiτo γι&
πρ6η φoροt 6τι μιd ooβαρ! oιiγxρoυoη γιν6ταν oτo')q x6λπoυq
τoδ Koμμoυνιoτιxoδ K6oμoυ. Πρd.γματι, μδ &π6φααη τ!e Koμιν-
φ6ρμ, πoδ εi1ε oυν6λθει oτδ Boυxoυρ6oτι, δ'Ανατολιxδg Συνα-
oπιoμδq LτετLΘετo δριμ'iτατα xατd, τoδ Koμμoυνιoτιxoδ Κ6μμα-
τoq ΓιoυγιoιsλαpLαq: τδ 1αιδεμ6νo παιδi d.ντιμετωπiζετo δs μι-
oητ6, θπειδ! τoλμoδoε νd, dντιαταθi.

Δραoτi'1ριo6 δπαδδq τoδ K6μματoq dπδ i1λιιLαc, δεxα6ξι θτδν,
αi1μdλωτoq τδν PcΔoων δ6 ατρατιciτηζ τoδ Aδoτρooυγγριxoδ
Στρατoδ, δ Bdλτερ (ι}ευδι1lνυμo τoδ Γι6oιπ λ{πρδζ-Tiτo πρδ τoδ
Πριilτoυ Παγxoαμioυ Πoλ6μoυ) εTγε xαταταγi oη Pωoιx!'Eρυ-
θρ& Φρoυρri, εΙ1ε πoλεμΙ1oει tιq απαρd,νoμo6ll τδ xαθεoτδq τoδ
Bαoιλ1ω6 'Αλεξci,νδρoυ Kαραγειilργεβιτq, eT1e γiνει Γενιxδ6 Γρoμ-
ματει)q τoδ K.K. ΓιoυγxooλαβLαq'Εiγε Lτιxρoτiρει τδ Συμφιυνo
P[μπεντρoπ-Moλ6τιυφ, ιαi 6ταν f αΠατρiδα τoδ ΣooιαλιoμoUυ
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βρ6θηxε oδ xiνδυνo, εΖ1ε iξαπoλυσει χαι θαυμd.oια διευθιiνsι €ναν
i.νευ πρoηγoυμ4νoυ dνταρτoπ6λεμo.

Α'jτδq λoιπ6ν, δ πιoτδq μεταξδ τδν πιoτδν, α{ιωνε τιbρα xe-
φd}'ι ΞναντLoν τoδ δπερτd.τoυ'Αρxηγoδ τoδ Διεθνoδ6 Koμμoυνιoμoδ.

Γε.1oνδ6 y.αταπ}\ηy.τLχδ γιd τ! διεΘν! πoλιτιxi1 cιην.\.
oi λ6γoι !ταν πoλλo[. 'o βαθυτερoq λ6γoq fiταν 8ναq: 6 Στιi-

λιν, αr}ταρ1ιxδq oτδ {παιρo, πεπειoμ6νo6 περi τ!q &ν&γxηc. -Ι1
ψανιαxδq- τ!6 πρoαωπιx!6 τoυ !γεμoνiαq, δδν μπoρoδαε ν& δε-

1θ! νd d.ναμετρηθoδν μαζi τoυ &λλε6 πρooιυπιx6cητεq. Kανεiq d.ρ-

1ηγδ6 oτδν χoμμoυνιστιy.δ x6oμo, περιλαμβανoμ6νιυν τoδ Δημη-
τρδφ xαΙ τoδ Γxoμoιiλxα, δδν εΤ1ε τ!ν πρoαιυπιx6τητα τoδ Tlτo
xαi, δριoμ6νιυν μελδν τv,q ΞξιLρεττ1q δμdδoq τoυ. o[ τελευτατoι,
i.λλιυoτε, Ξπ6τρειj;αν oτoδ6 δαυτo'j6 των πρ&ξeι9 } λ6ξει6 πoJ δ1ι

μ6νo iρ1Θιζαν dλλd ιαi d.νηoυ1oδoαν τδν Στd,λιν. 'Aπδ τ} μoνo-
λιθιx!, dτoλυταρ'1ιιi πλευρd, τoυ, δ Στd,λιν εΤ7ε δixαιo: o!μερα
βλ6πει xανei.q π6oo δρ6μo διdνυoε δ τιτoΙoμ66.

EΖ1ε λοιπδν &ρaL,sει τiν πoρεiα τoυ iiδη &τδ τδ 1944.
Tδ πciρα πολ,) xατατoπιατιxδ βιβλio τoδ Nτ6ντιζερ, πoδ δ

Τiτo δηλιbνει 6τι ciπoδiδει xαλd. τiq oυνoμιλiεq τoυ μδ τδν oυγγρα-

φLα,L ιαΘtoτ& φανερδ 6τt, τδ L944, oi διαφcυνiεq μεταξδ τδν δ$o
dνδρδν εΙ1αν '{δη &ρaLoeι.

'Αλλ& δδν Ξπρ6xειτo &ι6ψη γλ' μεγd'λα τρ&γψατα.
'l\ργ6τερα, oi Γιoυγxooλd.βoι δπεoττiριξαν 6τι ixεΤνoι oi

Ιδιοι εΤ1αν Ξλευθεριiloει Φ ι.ρ" τoυq. 'o Στdλιν d.πθρριπτε dνoι-
ιτ&. α6δ, τiν &ντiληQη, Θειυρoδoε 6τι τd. Bαλx&νια εΤγαν d,πελευ-
θeροlθ! &πδ τi oτρατειiματci. τoυ, xαl ν6μιζε 6τι γι'αiτδν τδ λ6γo
('v'ι !πρeπε νd. oυγtrιυρηΘoδν oτoδq &νδρεq τoυ' συμπεριλαμβανo_

ψ€νηq ιιi. τ7iq )'εη),αιsLιq ιαi. τoi βιαoμoδ.
'Ιiπειδ! τ6λμηoε &πλδq ν& θ6oη τδ θ6μα, δ NΙiλoβαν Tζiλαq, αri-

:δ τδ ιsτiλey.oc' ψε^γ&ληqxλd.oeιιq, γνci.lριoε τ)1ν πριi,τη τoυ δυoμ6νεια.
"l)τeιτι !λΘαν ii.λλα Θ4ματα, ooβαρ6τερα: f διεxδlxηoη τ!q

Te'ρ^1icιτηq &πδ dν'Ιταλiα, τi6 Noτioυ Kαρινθiαq dπδ τ|ν Aδoτρiα

7. Ε1'ναυ θν τo$τrrιζ τερLερ"γo i'11'', &ργ6τeρα, δiν μπoρoδoε νιΙ βρ! z.α-
γ:i.: ;oυ0εν& Ξνα &ντLτνπo τoδ iνδιαφ6ρoντog βιβλioυ αδτoδ, τδ δπoΤo oδ-
δ3;o;e iπανεξεδ60η.
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ιαi" τi1c, λΙαxεδoνiαq ιiπδ τ|ν 'Eλλdδα ιαi. τi1 Boυλγαρiα. Διεxδι-
x'i^1oειq πoυ δ Τiτo tγειρε iπιμ6νιυg, 1ωρi6 ν& oυνaννoηθ! πρoηγoυ-

μ6νιυq μδ τδν Στ&λιν. 'o Ξλεγ7o6 τie 'Aλβανiα6, dμμεooq &λλ&.

iα1υρ6q, 3ρ1θιζε Ξ.πLaηc,. Tδ iδιo oυν6βαινε μδ 'ηu 
πρoιsπ&Θεια τo6

Ι3ελιγραδioυ ν& xdιψη τ-)7 Boυλγαρiα μ6λoq τfrq 'oμooπoνδiαq τδν
Γιoυγxooλαβιxδν Kρατδν, iνδ ! λΙ6αxα 3πιθυμoδoε μιd, Bαλxα-

θci fiταν io6τιμι μ6λη.
"oλα αι)τ& d.πoτελoδoαν p€βαια Lπαρxi1 αtτια ^γi. ν& θυμιioη

xανεLq, ξ'oτοl xαi. &ν δδν fiταν δ Στd.λιν δ Tρoμερ6q. "Αλλωατε, !
δμ&q τoδ 'Γiτo, τ}ν 6πoLα 6 oυγγραφεJq εΤ1ε τδ πρoν6μιo νd. γνω_
ρtζη xα}'&, 3νδ !ταν πρ&^γψατυ ΞξαφeτιxΙ1, εΙ1ε &λλoτε τi;ν ιiδυ-
ναμiα νd' πιoτε'iη 6τι 6λα τr"1g Ξπετρ!πoντo.

ol dντιδρctoειq τi,q NΙ6oxα6 δπiρξαν πoλλ4q, dλαβαν διdφo-

ρεq μoρφ6q, xαi \ txταoτi τoυq τ|3ξανε oυνε1δ6.
Δυoτυ1δq, i1 &ιρωc, 3νδιαφ4ρoυoα i',lτoρ'υα τ7,c, ρ-fiξeιυq ψετα-

ξδ BελιγραδLoυ xαi. \[oσyαc' δδν μπoρεΤ νci γ[νη θδδ μδ x&πoια
πληρ6τητα. ΘιΙ Ξνδιαφ6ρη 6μ.e τδν d.ναγνιiloτη νd, πληρoφoρηθη
τ&- x'ιρια γε^γoν6τα αι)τ!q τ!q iιιτoρLαq, ('το:,q xαi' ψεριxΕq 7αρα-
ιτηριoτιιΕq λεπτoμθρειεq, Ξλ&aιaτα γνιυoτδ6 Lxτδq τ,;)c, Γιoυγxo_
o}'αptαc,. Γι' αr]τδ παρατLΘεταt Ξδδ 3να o'jντoμo 1ρoνιxδ τ}1q πo-
λυoj'7μαντηe αbτ}1c, ρ+βεωc'.

Tδν Φεβρoυ&ριo τoδ 1948, oi d'ντιδρd.oειq τ1e Μ6aγαq φ&_
νηxαν νd' δημιoυργoδν xινδ'jνoυ6 γιd τ|ν oixoνoμιx! &ν6ρθωoη τ!e
ΓιoυγxooλαβLαq. ΠρdLγψατι, μετd &τδ &ιαρτεq ξ.παφΣc' γι& τiν
lδρυη Boυλγαρoγιoυγxooλαβιx!6'oμooπoνδiα6, ! NΙ6o1α, &τ6-
τoμα xαi γωρi.q xανtνα πρo'iδεαoμ6, cixυρωαε ooβαρ6τατε6 Ξμπo-

ριxδq διαπραγψατεilcειq ψεταξδ τδν δυo 1ωρδν, πoJ πρoεβλ6πoν-
τo γιd, τδν 'Απρ[λιo. Δεδoμ6νoυ 6τι oi εioαγωγδq xαi, ot θξαγωγδ6
τ!€ Γιoυγxoo}'αpLαq γiνoνταν xατ& πoλJ μεγd'λo πooooτδ πρδ6
xαi &πδ d Σoβιετιx! "Eνcυoη, ! ιiπειλr) fiταν βαρει&.

o[ Γιoυγxooλciβoι εt1αν τδ θdρρo6 ν* θπιημd,νoυν xαi νd.

dπoρρ[ι|oυν dν πρ6xληoη. Στi6 dρxδq λΙαρτioυ, ! Kεντριxi 'Eπι-
τρoτι! τoδ K.K.Γ. μδ μιdν dιπ6φαoη γραμμ1νη oi iiφo6 πoλδ oα-
φθq, 3ρμ{νευoε Qν dναβoλ| τδν διαπραγματε0oεων δ6 &παρriδε-
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)ιτη τt€ση' xαi dρν{θηxε χοιτηΥoρηματιχ& τιζ αoβιετιιδq xατεν-
θ$νoειq γιd, τi1 δη μιoυργiα BoυλγαρoΥιoυΥχoσλαβιx!e' o μooπoνδiαq.

Στis 18 Mαρτ[oυ, δ 'Aρ1ηγδ6 τi'q Σopιετικi1q Στριτιωτιιi1c,
'Απooτoλ!6 od Γιoυγxooλαβiα &νi1γγειλε oτδν 'Aρ1ηγδ τoδ Γε_
νιxoδ 'Eπιτελεioυ τ!q Γιoυγxooλαβiαq (τδν Κd:τoια Π6πoβιτ6,
τδν d,ργ6τερα διαxεxριμ4νo 'Υπoυργδ 'Eξωτεριxδν τ!e 1ιbραq τoυ)

6τυ εTxε λciβει τ!ν θντoλii ν& φ$γη dπδ d Γιoυγxooλαβiα μδ 6λα
τ& μ6λη τfrq 'Απooτoλiq, Υιατi τoδ6 περι6βαλλε xαx! διd.θεoη xαi
d'ντιμετ<ilπιζε θ7_θριx| μετα1ε[ριαη.

T|ν θπoμ6νη, δ iπιτετραμμ6νo6 τ!e Σoβιετιx!g Π ρεαβεiα6 dνε-
xoiνωνε xαi oτδν Tiτo πρooωπιx& αiQ τ}p &π6φαar1, ! δπoiα xαΙ
3φηρμ6ζετo α,iθημερ6ν.

Xωρiq &ργoπoρLα, δ Tiτo &πη,jθυνε θπιoτoλ! πρδ6 τδν Mo-
λ6τιυφ. 'Eξ6θετε τΙ6 xαλ1g τoυ διαθ4oειq, dλλ& δ τ6νo9 \ταν oτα_
θερδq xαΙ i1 ιατ&ληξη oxληρ{. αEΙναι φανερ6, dλεγε, 6τι o[ λ6γoι
πoδ θπιxαλεioθε δδν εΙναι πραγματιxoi. 'Eπιo'jρoυμε ci',;ν πρocoγ{1

oαqL cττi"q πληρoφoρiε6 πoδ θ& iγeτε &πδ μ} θπioημεc π1τξe.
Δδν εΖναι xατ' &ναγxην &ντιxειμενικ!q, dκρtpεΙq i) xαλlq πρoαιρ6-
σεωζ.))

'Η dπdνηoη πρδq Qν 3πιατoλ! α6τt1, εTγe \ψερoψηνLα 27
NΙαρτ[oυ xαi τiq δπoγραφδ6 τoδ Στd.λιν xαi τoδ λ{oλ6τωφ.

'Eπεδ6θη oτδν Tiτo &πδ τδν πρεoβευQ xαi, τδν Ξπιτετραψψi-
νo, oδ μιd. oυνd,ντηη xατd. τ!ν δπoiα o[ διio Σoβιετιxoi &ντιπρ6-
oωπoι δδν θxλ{θηoαν ν& xαθiooυν.

oi δxτδ δαxτυλoγραφημθνεq oελiδε6 τη6 fiταν, δq πρδq τδ
iiφo6 xαi τ}ν oiαiα, oτανLαq βαναυo6τητo6. 'H θπιoτoλ| &ρ1ιζε

μδ η, dx6λoυθη φΡαση| αΘειυρoδμε τiν ιiπd,ντηαJ7 oα6 ι|ευδoλo-

γoδoα (mensongδre) xαΙ δ1 θx τoδ λ6γoυ τoriτoυ &πoλυτωq &πα-

ρdδειηυ.
'Αxoλoυθoδααν δrjo εiδδν ιατηγoρiεq. oi μδν &φoρoδoαν τi1

|. Σημεiοlαητo6 μεταφραατoσ.''H φρdoη, 6πωq Ξτi. λEξει ciντεγρ&φη
dπδ τi2ν iμιεπioημη γιoυγxooλαβιx! μετdφρααη oτ& γαλλιxd, εTναι πoλδ
oxληρ6τερη, &λλd. διioxoλα ψεταφρ&ζεταt. 'H θνvoιd τηq εΙναι μεταξδ τiq
Ξxφρ&aeι'ιq πoδ 1ρηoιμoπoιτjΘηxε ταρατ&νοι ιαi τ\g Ξιpρ&oeιl,g: Σ&6 πρoει-
δoπoιoδμε, πρoφυλα1Θ!τε dπδ πληρoφoρ[ε6 xτλ.
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ψeταxεLρυoη τδν Σoβιετιxδν oτρατιωτιχδν στi Γιoυγxoαλαβiα,
oi &)'λε6 fiταν πoλδ ooβαρ6τερeq: oi Γιoυγxooλdβoι fγ6ταL xατη-
γoροδντo γι& iδεoλoγιxLq παρεκι},ioειq (ντεβιαoιoνιαμoriq), xαi. L-
πειδ} εΤ1αν 3πιβ&λει oτδ K6μμα τ! διxτατoρi α ψι&'q ψιxρi16 δμciδoq.

Γι& νd μ!ν &φ{αoυν ιαμιd. dμφιβoλiα, δ Στd.λιν xαi δ Mo-
λ6τιυφ iπετiΘεντo xrl πρooιυπιxδ6 θναντioν μεριxδν &πδ τoJ6
xυρioυ6 oυνεργdτεq τoδ Tiτo, τoδ6 'Υπoυργoδq Πληρoφoριδν, 'Eθνι-
xi6'Αμ0νηe,'ΕΘνιxlq oixoνoμiα6 ιαΣ'Eoωτεριxδν. "Eγραφαν:
ιιEΙναι &ν6τ1τo (absurde) ν* &xoυη xανε|g τi6 μωρ[εq πoδ μεταδi-
δoυν 8δδ xαi, jxεi περi τoδ Σoβιετιxoδ Koμμoυνιoτιxoδ K6μματoq
dμφiβoλciι ψαρξιoταi' 6πωq δ Tζiλαq, δ Boυxμd.νoβιτ6, δ Kiντρiτq,
6 P&νxoβυτq xαi &λλoιυ.

'H τελeυταiα φρdιaη τ71c' θπιoτoλi6 d.πoτελoδoε φoβερ| &πει-
λ'i: ιιΘεcυρoδμε 6τι ! πoλιτιx| oταδιoδρoμiα τoδ Tρ6τoxυ περιλαμ-
βd.νει 3να 3παρxδq μdθημαll.

'o Tiτο €^γρα'lε δ iδιoq τ}p &π&ντ"r1oη oτiq δ6o δρεg πoδ Ξπη-
xoλoriθηοαν .i rηΦη τi6 iπιoτoλie.'Eπρ6κειτo περi, oταθερ&.q
&λλ& μετριoπαθoδ6 &ντιxρo'ioεωq 6λων τδν χατηγoριδν' περi. δη-
λrioειυq πLoτεωq πρδq τδν xoμμoυνιoμδ xαΙ. φtλLαq πρδq τi] Σoβιε-
τιx! "Eνωoη. 'Επρ6xειτo δμωq xαi περi μι&.6 δηλιioεω6 &νεξαρ-
ττ,rι'ιαq ιιi ιυριιa'1Lαq'

'Ι1 &π&νττ1clη τoδ Tiτo, μδ μεριxδq dλλαγδq θxφρd,oεων -πρδqτδ i'7πι6τερo- θνεxρiΘη μετ&. &πδ μαxρδq ,sυζητt1oειq dπδ τiν
Kεντριxi1 'Ιiπιτρoπ! τoδ K'K.Γ.' μ6νoν δυο μ6λη τ!6 δπoiα6 (δ

Ζoι5γιoβκq μδ &γριo π&Θo6, δ Χ6μπραγx &oθενδq) δfλωoαν 6τι
!ταν <ι3ναντioν αiτiq τie θπιx[νδυνη6 oτd,oεω6 &πξναντt ατ! Σo-
βιετιxi1 "Eνcυoη xαi τδ Koμμoυνιoτιxδ K6μμα τη6υ.

'H &π&νττρη 8πεδ6θη &πδ τδν Bλd,ντιμιρ Π6πoβιτq, Πρ6oβυ
τ|q Γιoυγxooλαβiαq oτ}7 M6o1α, oτδν λ,Ιoλ6τωφ, oτδ 'Τπoυργeio
τδν 'Eξωτεριxδν' ιιn61ρgμoiφ δνδq γραμματ6ιυqπor) xρατoδoε oτο-
νoγραφημ6νεq oημειιΔoειq' 'o λΙoλ6τω φ Ι1ταν πoλδ νευριx66υ.

Διxαιoλoγημ4νη νευριx6τηζ. 'o x[ρι6q τoυ xαi δ iδιo6 εΙ1αν
,sαφtaq 1d.αει τδν πρδτo γ0ρo. "Hταν ! Ξπo1i1 xατ& τ}ν δπo[α μιd'
1ειρoνoμiα τoδ Στd.λιν 6ριζε τi1ν τ,51η τδν δπηx6ιυν τoυ oδ 6λo
τδν x6oμo... θπανειλημμ6νεq 'Eνδ θδδ, o[ xατ&ρeq τoυ δδν εΙ1αν
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χαρπoφoρiσει, δδν εΤ1αν x&,ν ταρ&ξeυ τ!ν i'1ρεμiα xαi. τ'|ν &ξtoτρt-
πEια τoδ μιxρoδ dντιπd.λoυ τoυ.

'o Στdλιν doτειλε τ6τε oδ 6λα τd μ1λη τi6 Koμινφδρμ &.ντ[-

γραφo τt1q φoβερis θπιoτoλi€ τoυ τi6 27ηC' Μαρτ'Loν, ιαi' ζ!τ^rioε
νcΙ λd.βoυν θdoη θπi τ!e διαφιυνiαq τoυ μδ τδν παλαιδ δποιδ6 τoυ.

Tδ Exαμαν 6λα τ& μ6λη τηq Koμινφδρμ xατd τρ6πo cαcρδq

μερoληπτιxδ xαΙ oυ1ν& πρooβλητιx6.
'o Tiτo δδν παρ6λειπe ν&. &ταντ&. Tδ dx.αμνε 6μιυq 1ιlρi,g

νd πα0αη νi δπoγραμμLζ'η τiy τ'υaτ^η τo'l τρδq τδν ψιρξιoψδ ιιi
τ'i1 φι}'tα τoυ πρδ6 τ| Σoβιετιz'i; "Eνο-loη.

'o Στd.λιν !ταν jξιυ φρενδν. '[Ι δπ6θεoη δδν μπoρoδαε ν&

παραψεLνη πλ6oν oτd, ταραcsxΙpια τδν Koμμoυνιoτιxδν Koμμd.τιυν.
T!ν 1η NΙαioυ, xατ&. τ\ ψεγ&}'η ταρiλ'αo'η πoυ fiταν xqΘ'.ε_

ρωμ6νη γιd τ|ν iμtρα ΞxεLν'η oτδ Bελιγρdδι, Ξνι μ"6νo ψLιoq τ76
Kεντριx!q 'Eπιτρoπiq τoδ K.K.Γ. δδν βριox6ταν oτ'iν θξ6δρα

τδν δπιo{μων: iτo(ν μδ τoδq παρελα0νoντεg, μδ τδ λα6, ιαi. π6ραoε

μδ δπερoι],'iα Ξμπρδq dπδ τξν θξ6δρα. 'Επρ6ιειτo τερi' τoi Ζo'5-

γιopιτq, 8xεiνου πoδ εt1ε ζ.ηρ& &ντπαy"Θ:r1 oτ|ν &ρνητιx^i1 &π&ντη-
o-η πρδζ τδν Στciλιν xαi τδν Moλ6τclφ.

' H πρ6xληoη dφθανε oτ} δημooι6τητα. ' l Ι πρoειδoπoiη αη !ταν
ooβαρ{. Kαi δδν θπρ6xειτo νd. oταψιτiir:η LxeΙ.

Στi6 5 λΙαioυ, μι& θπιoτoλi1 τ!€ Kοντριx!6 'Eτιτρoπic τoδ

Σoβιετιxoδ K'K. παρεδiδετo oτoUq ΓιoυγxooλdβoνC' hγξ'τιc'. ΕΙ7ε
πdι)'t τi.c, δπoγραφδ6 τoδ Στd.λιν xαi, τoδ λΙoλ6τωφ.

Σδ εixooι π6ντε δαxτυλoγριφηψLνeq oελiδ-εq, ! NΙ6α7'α oυνε-

ocilρευεxαi ciνεμεiγνυε τi6 βαρ,5τερεq ιατηγoρLeq μδ τiq ταπεινωτι-
ι6τερeq ιiβρει6, 6πω6 Θri €xαψνa Ξνα6 δργιoμθνo6 Tαd.ρo6 τιoδ θ&

πioτευε 6τι μπoρoδαε ν& oυντρi'.pη τδν θ1θρ6 τoυ μδ μ6νη τi1ν ix_
δi1λωαη τiic'6ρτi1e τoυ. oi xατηγc'ρLεq ιαi oi sβρει6 3πoixιλλαν dπδ

η βεβαiωo-η 6τι αδ ΙΙρθoβυ6 τδν Ιl.Π.Α. ατδ Beλιγρctδι φερ6ταν
oτ'| Γιoυ1'xoo\'αpLα oιiν ν& fiταν δ x'iριo6 τoδ τ6πoυll, ψθ7-ρι τv,e

&π6λυτη6 d.ρνJ1αεω6 τoδ ρ6).oυ πo[ εt'1ε παLξευ δ Γιoυ1,xooλαβυκδq
Λαδ6 oτi1ν d,πελευθ6ρωoη τi,q 7.ωραq τoυ. T& &ναθ6ματα xατd, τδν
'iiγετδν τoυ flταν d.νciλoγα.

'Η θπιατoλi1 ιατL}'ηγε μδ τ|ν οiπ6ρρι,}η τ!6 γιoυ1,xooλαβιx!6
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πρoτd.aεωq ν&, dλθη Σoβιετιxi1 'Aπoατoλ'i xαi νοi, i'ρευν'i1o-r, eτi. τ,5-

πoυ τiq ιωτηγoρLεq, xαi ζητoδoε ν& &1θ! τδ θθμα Ξνdlτ'.oν τ!6 Κo-

μινφ6ρμ.
'Η Kεντριxi1 'Eπιτρoπ-}1 τoδ K.K.Γ. περιoρioθηxε ν& dρνηθi

τ!ν dνdμειξη τie Koμινφδρμ α' α'iτi1 τiiν dριδα.
'o Zoυγιoβιτ6 ια.Σ δ Χ6μπραi,x ιiπεβλl1θηoαν dπδ τ'|ν K:ν-

τριz! 'Eπιτρouη xαi dπδ τδ K6μμα. Mετ& dπδ λiγεq fμ6ρε6 oυν_

ελfφθηoαν ιαi d'ρ11toε εi.q β&ρoq τoνq αaωιριcη Ξπi Ξoγ&τη πρoδο-
oLq'

'o Στctλιν Ε'y-ανε ιωi τδν δε$τερo γυρo. oi φoβeρωτερεq d.πeι-
λ6q τoυ, oi ooβαρ6τερε6 πρoaιδoπoιl1oειq τoυ δδν xλ6νιoαν y-αΘ6}'oυ

τδν παλαιδ d'x6λoυθo. oi πιoτoi oτδν &ρ1oντα τoδ Kρεμλiνoυ φυ-
λαxiζoνταν. Toδ d.π6μεινε 6 τρLτoq γiρoq, Ξxeiνo6 πoδ θλ ταιζ6ταν
δημooiq, d.πδ xoινoδ μδ τoδ6 aνψψ&γoυq τoυ. Θri τδν €7-ανε ιαi.
αδτδν xατd, πoλδ θεαματιxδ τρ6πo.

''Ετειτα dπδ πoλλδ6 πρooπd,θειε6 γι* νd oνψψετ&atrη δ Tiτo
πρoαωπιxδ6 ατi1 διrio:ιει|η τie Koμινφ6ρμ, f δπoiα, o-ημειωτθoν,
Ξπρ6ιεπo νd oυνθλθη ατi1ν oδxρανLα,y.ωρi.q δηλαδi1 oυνθixεqπρo-
oωπικv,q &oφωλeLαq,- ! xoρυφ} τoδ διεθνoδ6 χoμμoυνtσμoδ oυν!λθε

1ωρi6 τoδ6 Γιoυγxoαλ&βoυ6, τ}ν 20! 'Ιoυνioυ, ατδ Boυxoυρtoτι'
Στi6 28, \ &π6φαcη τie Koμινφ6ρμ, ποι) θλ{φθη δμoφciνιυ6,

δδν εT1ε πληρoφoρηθi τLπrlτe aγετιιδq.
Tδ K.K.Γ. xατηγoρεiτo δτι &xoλoυΘoδoε Ξoφαλμ6νη γραμ_

ψ''η, oτ υ LγιωτLλ'ειπε τδν μαρ ξιoμδ_λεν ιν ιoμ6, 6τ ι oι.lxoφ ωντoδoε τ')1

τεριx& τoδ K6μματoq, 6τt εtaε }.tπoτακτt1oει &πδ τ!ν oixoγ6νεια
τδν K.K., d.xoλoυθc6νταehτLτεeπoδ εT1αν iδθε6 3θνιxιατιτΕqxαi ρε-
βιζιoνtoτυxLq. oi ιιδγιεΙ6 δυνd.μειqυ τoδ K6μμωτoq iπρεπa ν& δπo-

xρειiαoυν τoδq hγLταq των νd, iπωνθλθoυν oτδν rαλδ δρ6μo' 'i|, &ν

!ρνoδντo, €πρeπe νd' τoδ6 &ντιxαταoτ\oo'lν'
Mδ τi1 νooτρoτiα τδ',, xoμμoυνιoτδν xατ& τ|ν θπo1! ξxεhlη,

xαi μδ τδν dλo1o τoδ d.αy-oδos τ6τε i1 Σoβιετιx! "Eνωη oτδν
Koμμoυνιoτιxδ K6oμo, α']τδ iαoδυναμoδoε μδ xωταδixη εi6 θd.νατoν.
"oλα τd, K.K. oυνεφιδνηoαν μi ωiτ! τ!ν xαταδixη.Tδ tνα μετd, τδ
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&λλo, μδ Ξιφραoeιq πoλδ ζωηρ66, xατε8Lιωoαν τδν ιιντεβtασιoνι-
αμδυ τoδ τιτoΙoμoδ.

'Αλλ& δ Γιoυγxooλd.β oq Στρατ&ρy-ηc, ιαi i1 i1γετtιi1 τoυ δμ&q

iπ6μειναν, παρ' 6λα αι}τci. 'oργciνωoαν τ! μ6νη δυνατ! &ντiδρααη,
τi1ν dντiδρααη δλox)'fρoυ τoδ K6μματoq ιαi. τoδ Λαoδ'

"Eδωoαν, πρiν d.π' 6λα, μεγci,λη δημooι6τητα oτΙ6 3πιoτoλδ6

πoJ εΤ1αν &νταλλαγ! ψεταξ[ α,]τδν xαi τoδ αoβιετιxoδ K.K., xαi.

πρoεxd,λεoαν μ' αr}τδν τδν τρ6πo τi1ν dντ|δραoη δνδ6λαoδ πoδ!-
ταν bπερiiφανo6 γιατ), εTaε κd'ψει τ6αα πoλλ&, xαi, θυoιd,oει τ6oα
πoλλιi, γι& ν& διωτηρfoη τi1ν d.νεξαρτησιoζ τoυ.

'Αμ6oω6 ξπειτα δργ&νωoαν 8νω μεγdλoΣυν6δριo τoδ K.K.Γ.,
oτδ δπoio dλαβαν ψLρoq2.344 dντιπρ6οωπoι, πoJ iπελ6γηoαν d.πδ

δλε6 τi6 περιφ6ρειε6 τ!e Xι5ρα6, διd, μυατιx!6 ι|.,,ηφoφoρlα6, dπδ τιΙ

468.000 μ6λη τoδ K6μματo6. λ{εταξυ τδν&ντιπρoαι1πων, ψ6νo €ξt

δδν πρo{1ρ1oντo &πδ τi'q τ&ξειg τδν &νταρτδν τoδ Tiτo.
Tδ Συνθδριo διi'7ρxεoε €ξι iμθρε6 xαi oi oυζητl'7αει6 μετeδi_

δoντo oδ 6λη τi; Γιoυ1,xooλωβiα δι& τδν Pαδιoφωνιxδν τηq Σταθ-

μδν.
Στδ τ6λo6, μδ παμι!ηφ[α, iνεxρiθηααν ot θ6oει6 πoδ εΖ1ε λci.βει

! fγεoiα τoδ K6μματo6. 'Exεiνo πoδ fiταν &x6μη oημαντ'.ι6τεPo
εΙναι 6τι τδ Συνθδριo q$1[ ξt-απLλυoε xιiμα dνθoυoιααμoδ πo,) xα_

θιθρωoε τδν Tiτo δ6 μεγ&λo 'Αρχηγ6.
"Ετoι, 8να φιλoooβιετιxδ oτρατιωτιxδ πραξιι6πηψα. πoυ δρ_

γωνιiθηxε ξπειτα &πδ λiγεq iμ6ρ-s &πδ δμdδα &ξιωματιxδν 
' ψ.τα-

ξδ τδν δπo[ιυν τρεi6 oτρατη"γoL, &πεxαΤ'5φθη xcυρiq πo)λ| δυαxo-
λiα. oi περιoo6τερoι αυνελ!φθηoαν iνδ πρooπαθoUoαν ν&, τερd.-

ooυν τd, α$νoρα, ιαi. Lξετε)'Loθηoαν.
'o Στρατciρ1\e κωi. oi φiλoι τoυ !ταν &νΘρωτoι τoδ θταγγ6λ-

μοιτoζ. "Ηξερων πδ6 ν& πρoφυλ&ooωντα-ι.
'Αιi.ci δπiρ1ε ιαΙ τδ Jξωτεριx6, δπ!ρ1ε δ 'ΑνατoλιNδq Συν_

αoπrcψ6q, δr{ρ1αν τd. Koμμoυνιoτιxd. Ι(6μματα 6)'oυ τoδ z6oμoυ.
'o'Eρυθρδ6 Tod.ρo6 τααδν τδν Pωoιδν ξl.'\γευρε 6λoυ6 τoδ6 δπα-
δo$q τoυ Ξναντioν τ71q &τLaτε'ιτηq ιαi 3πιxiνδυνηq αΣρ6oεω6 τoδ

Bελιγραδioυ. Kανλα ψLooν τιLoεωq ιωi' xαμι& oυxoφαντiα δδν

dμεινε ci1ρηoιμoπoiητη γιrΙ μεριxci 1ρ6νια.
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Td, 1ρ6νια θxεiνα δπ!ρξαν iδιαιτ6ρω6 δ$oxoλα γι& τδν TLτo

xαi τoδ6 θπιτελεi6 τoυ, &λλd. αδτoΙ δδν t1lαoαν τ}ν ι|υxραιμLα τoνq.

B1βαιoι γι& fη θ6oη τoυq ψLaα oτjη Xιiρα, πρooεπ&θηoαν μδ
i'7ρεμiα ιαi. dξιoπρ€τεια, ιαi. &πoφεriγoντα6 xαi. τ|ν παραμιxρη
πρ6xληoη, ν& πε|ooυν τiq αΛαixδq Δημoxρατiεqι 6τι i1 Γιoυγxo-
oλαβiα &ν'i1ιε xαi iiΘελε νd, dν{xη oτ|ν o'ιιoγLνει&' τoνq'

'Η ταιτιx}1 αδτ{, dπoλr5τιο6 λoγιx{1, πρ4πει ν& &πoτελoδoε

Eναν dπδ τoδ6 παρdγoντεq πoδ Ξπ6δραoαν δoτε δ Tiτo ν& oυνε-

γ[oη τi1 βofθεια πρδq τoJq "Eλληνεq &ντ&ρτεq: γιλ νλ παραμεlνη
xαλδq ιoμμoυνtστiζ Ξπρεπε ν& oυνε1[oη τ} βol1θει& τoυ πρδq τδν
Δ.Σ.E. 'Aλλαγi oτ&cεοιq Θ& αl;μαινε LξαoΘLνηo{1 τoυ oτor)6 x6λ-
πoυq τδν Koμμoυνιoτιxδν Koμμd,των.

'H βoi1θεια δδν θμειιbθη τ6τε oi3τε xατ&' ψυ& oφαi.ρα' xαi τδ
φθιν6πιυρo, ατ! Συν6λευoη τδν '[Ινωμ4νων 'Eθνδν (βλ1πε παρα_

x&τω), oi Γιoυγxooλ&,βoι &ντιπρ6oωπoι, &πoμoνιυμ6νoι &πδ τoδq
παλαιoJq φiλoυq xαi oυμμd,1oυζ των, δπ!ρξαν oi Θερμ6τερoι oυ-
ν!γoρoι τoδ λ{d.ρxoυ. ('o Kαρντθλι, μd.λιατα, &ρxηγδs τ!q Γιoυγ-
xooλαβιx!e'Αντιπρooωπεiαq, &νθριυπoq πoλδ μετρημ4νoq, tφΘαaε
τi,; φιλoφρ6νηση -δ Bιolνoxυ !ταν παρδν- μ61ρι τoδ αημεioυ ν&

3xφων{1oη Qν 29η Noεμβρioυ L948 Ενα μεγ&λo λ6γo ατλ ρω-
oιιι7.)

'Eξ&λλoυ, 6μιυq, δπ!ρ1ε xαi Ξναq &λλog ooβαρδq παρd,γιυν πo,)

oυνηγoρoδoε δπδρ τ!q oυνε1|oειυ6 τ}1q poτ1ΘεLαζ πρδζ τδν Δ.Σ'E.
Kατ& τδ δε,5τερo Ξξ&ψηνo τoδ 1948, τδ K.K.E. &π1φυγε ν&

Ξxτεθ! o{ν dναμ6τρηoη μεταξδ Μ6oy-αq xαΙ Bελιγραδioυ. "Hταν
Ιoω6 τδ μ6νo Κoμμoυνιoτιxδ K6μμα oτδν x6oμo δλ6xληρo πoδ τf-
ρηoε αι)η iη oτ&aη. Kαi δπ!ρ1ε ooβαρδ6 λ6γoq γιd ν& τδ x&μη.

Kαταδixη τoδ T[,τo ol1μαινε ατ6ρηoη τi1c, κνρLαq πητ:ηc' τ?o-

φiμων xαi πoλεμoφoδiων xαi ci,πιbλεια τδν εixoλιδν πo,) πρoo6-

φερε i θλεriθερη διciβαoη τδν γιoυγxooλαβιxδν oυν6ρων πρδ6 τig
δ,jo xατeυθ0νoειζ. 'Απδ τδν 8να μiνα ατδν &λλo' α')τ& δδν μπoρoδ-
oαν ν& d.ναπληρcυθoδν. 'Απδ τδ &λλo μθρo6, xαταδLκη τoi Στdλιν
o{'7μαινε τi6 iδιε6 &πιbλειεq &πδ &λβανιx}ts ιαi. βoυi.γαριxlq πλευ-

ρ&6, xαi θπιπλ6oν d.πoμ6νωoη &πδ τδ o$νoλo τoδ Koμμoυνιατιxoδ
K6oμoυ. 'Η xατ&oταση τδν τ)γετδν τoδ K.K.E., πoδ διεξ!γαν
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μι&. Θανd,αιμη πdλη, flταν &πδ τi6 πιδ λεπτ66. 'oπoιεoδl1πoτε χαι
&ν !ταν ol oυμπd,θοιθζ τoυζ, dπρεπε νd, oιωπiooυν.

λΙδ α')τδq τi,6 oυνθixeg, δ Tiτo, oυνεy-Lζoνταq η βo{θειd
τoυ πρδq τδν Δ.Σ.E., δδν &πεδεixνυε μ6νον 6τι Ξμενε πιoτδq oτi1
δ-ιεθν! xiνηoη: περιxυxλιυμ6νoq δπωg !ταν d.πδ 31θριx& Koμμoυνι-
oτιxi K6μματα1 π?oσπαθoδos ν&. πρooεταιριoθi τδ K.K.E' , τPd^f
μα πoδ ,si1ψαtνe Qν 'Eλλciδα, &ν αδτδ νιxoδαε. 'Eν περιπτιδoει
νi'ι'r'q, x&πo'.ι ΘJρα τoδ jμενε τoυλ&1ιoτoν &νoιιτ'i,1. Δδν d.γνooδoε,
&)'λιυoτε, i|τι &ν ψεταξL) τδν oημαιν6ντcυν 'Eλλ{νιυν xoμμoυνιoτδν
bπv,ρ7αν, μδ Ξπιxεφαλic 

'δu 
Ζα7-αρι&8η, dπ6oτoλoι τ71q Ν[6oaαq,

'\πi,ρyαν &λλoι, xαi, πρδτog δ λΙci.ρxoq, πoδ Eτρεφαν γι' αiτδν με-
γ&λo ιsεpιoψ6.

Γι' αδτδ xαi. xιτ&. τoδq πριΔτoυ6 μiνεq τ|ηq ρ.'r1ξe.ιoq Bελιγρα-
δi,oυ_r\Ι6o7α6 xατd- τi.τoτs' &πoλ0τωq δδν iμειι5θη f δλιx! xαi i1θι-
ιi1 po'i1Θe'ια πoυ ! Γιoυγxooλαβiα πρoodφερε πρδq τδν Δ.Σ.E.
Αδτδ πρoεxd.i'εoε βαθειd. &τo^γot,τε'.ιoη oτoδq Δυτιxο6q, xαi, iδicυ6
oτoδ6 "Ιiλληνεq.

'H aτ&aη τi6 Γιoυγxooλαβiαq jναντι τoδ Δ.Σ.E. &λλαξε θν-
τελδ6 6ταν δ0o γεγoν6τα, πρoφανδ6 67υ γωρi.q oυν6πειεq, διεπι_
oτcbθηοαν, o1εδδν oυγ7-ρ6νωq, τoδ6 πριi.rτoυG μiνεq τoδ 1949.

Πρδτoν, 6πωq θ& φανi oτδ δπ6μενo 1λεφ&λαLo1 Εγυνε τ6τε φα-
νερδ 6τι h "i''ιη 

τδν 6πλων &λλαζε ιαΣ 6τι δ Δ.Σ.B. iγανε τδ αi-
ματηρδ παι1νiδι τoυ.

Δευτερoν, λlγoυq μ!νεq μετ& Φ ρηξη μδ τ-η M6o1α, tναq oυψ-
βιβαoμδ6 τ!q Γιoυγxοoλαβiαq μδ τδν'Eλε0θερo K6oμo φ&νηιε &πα-
ραLτητog γι& τiν tτιptωo^fi τηe.

ψατα, xα'3aιψα ιαi φ&ρψαxα, {πεφταν τραιτιιδq oτδ μηδ6ν.'o Στd.λιν xoλλoδoε τδν Tiτo oτδν τoΤ1o: } oυνθηxoλoγoδoε,
ν.ριν6ταν \ τρooωτιι-i1τoυ τJ1η, xαi f Xωρα τoυ δπoδoυλων6ταν,
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! dπρεπε ν& πληαιdoη τ| Δυαη, ν& d.oτιxoπoιηθi, i) τoυλd.χtστoν
ν& μπoρi νd. xατηγoρηΘrr1 6τι lxαψνε πλ4oν &oτιxδ ντοβtασtoνισμ6.

'o τoλμηρδq Γιoυγxoαλi.βoC, \γiτηe Eπρsπε ιιτ' &'ν&γι-ιν ν&.

Lπιτ'ιγη μι& λoγιxη xαi &ξιoτρεπ! πρoo6γγιαη πρδζ τi Δυαη. Γιi
ν& τi1ν x&ψη, t'πρετε ν& &λλdξη τ-iν τoπoθ6τη oΙ1 τo'l !ναντι δυαφ6_

ριυν αoβαρδν θεμdτων, μεταξυ τδν &λλ(υν ξνιντι τoil δλ)'ηνιxoδ
d,νταρτoπoλ4μoυ.

Kατ&' τig bτ&ρ11lυoeq iνδεiξειg, δ 'Ι'iτo &ρ'y-υoe νi μοιιbνη i).{_

7ι,lτα τ\ βofθεια xαΙ τi6 διευxoλiναειζ πo\) πρoσθφερε πρδq τδν
Δ.Σ.E. τi,qθντολδqτe)'ευταΖε6 θβδoμciδε6 τoδ 11]118.'Αλ).&, πρo7ω-

ρoδαε ciργd ιαi ιατd.. oτdδια, xαi, μ6νoν aτi.c, &ρ7-LC, τi,q &νoιξειιq τoi
|949 h μεiωαη πoδ πρoαναφ Lρεται 1γυνε αLoΘητ''η. 'f δν 'Ιoυνιo μπoρεΖ
νιΙ λε1θη 6τι δδν βoηθoδαε πλ1oν Qν &νταρoLα oτ|ν 'Eλλciδα' T4λoq,
oτiq t0'Ιoυλioυ, oδ λ6γo τoυ πo,i iξεφιΔνηoε oτiν Π6λα τfre Δαλ-
ψατLα.q δτ)λcυoε 6τι θ& ζxλεινε ιιπρooδευτιxd,υ τd, δλληνoτtoυΥχo_
oλαβιxct o,jνoρα, λ6γω τδν πoλλδν πιραβυ,!ιrleΔν τoυζ, λ6τφ τiζ
&τωλεLαq πoλλδν Γιoυγxooλd.βων χατ& τ& iπειo6δια πoυ oυν6δsυαν
τi"q ταραβι&.oειq, ιαΙ. λ6γφ τiq Qευδoδ6 πληρoφoρiαq πoδ εt1e με-
ταδcboει ραδιoφωνιxδ6 δ Δ.Σ.E., πληρoφoρiαq ιιτ& τiγ δπoLα
ιιεTxε θπιτραπ! oτδν 'Ελληνιxδ Στρατδ ν& περ&oη τd. o,iνoρα γιi
ν& Ξπιτεθ! xατd' τoδ d.ντιπdλoυ τoυll.

NΙ6νo λoιπδν τiν θπo1! ixεiνη τε}'εiιυoε πλliρωq \ &ψεaη &ν&-

μειξη τi1c, ΓιoυγxooλαβLαq oτδν 3λληνιxδ &νταρτoπ6λομo.
'Απδ 3λληνιx!q πλευρ&.6, 6λα αrjτ& δδν θπηρ6αoαν &τoφαa'._

ατιxd, Qν θξ6λιξη τ}'c, τ6τe ιαταoτ&oeοl6. 'Απaτ4λεoαν 6μωq δυo_

ψεν71 παρ&γoντι γιd. τδ K.K.E., πρδτoν θπειδ! Lπηρ€αoαν τδ i'7θι-

xδ τδν δπαδδν τoυ, δe'Jτερoν iπειδ{' μετd' τoυq Ξντeλδ6 πρc5τoυq

μ!νε6 τoδ |949,πeρυ!τλeξαν τ& δργοινcυτιxd θ6ματ:ι πo') dθ:τe f
παρo1! τ71c, ξLνηc, βoηθεiαq πρδq τδν Δ.Σ.E.

'Επi τoδ εr)ρωπα'ixoδ ποδioυ, i μ&λλoν iπi, τoδ ταγιooψi.oυ,

! 6λη δπ6θεoη &τeτ€λ'εae δυoμεν6oτατo παρ&γoντα γι}. τδν oτι-
λινιoμ6.

"oταv δ Στd,λιν θξαπ6λυαε t'ην txoτριτe iι τoυ ιιτd" τoi TLτo,

β6βαιoq 6τι θd. &ρxoδoε ν&. xιν{oη τδ δctxτυλ6 τoυ γιd νi τδν oυν-
τρi,rLη, δδν δπoι{.,ιαζ6ταν xαθ6λoυ 6τι πρo1ιυρoδoε πρδq τiν πιδ
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θεαματιxi1 \ττατ71q ζω!q τoυ. Δδν φανταζ6το[ν δτι oi Γιoυγxooλd,-

βoι, &νδρεq δυνατo|, δπερ!φανoι xαi πoλδ oυνδεδεμ6νoι μδ .η γi
τoυq, &νeξαρτ{τωq τδν πoλιτιxδν τoυ6 τd.oεων, fiταν εδγνι6μoνεg
πρδ6 τδν TLτo xαi. τoδ6 φiλoυq τoυ, δ1ι τ6oo 3πειδi1 εΙ1αν θαυμd,-
oυα &ντι,sταΘt1 ιατd. τ|ν Kατo1{, 6αo 3πειδ! εiγαν ιατoρΘιboει νd,

διαφυλd,ξoυν την &ξιoπρLπεια' ια.|. τ\ν &νεξαρτηoLα τi1e aΔραq τoυq
ζναντι τoδ πανιo10ρoυ Kρεμλiνoυ. 'o Στd,λιν δδν iiξερε 6τι δ νεα-

ρδ6 μα1ητ!q Bctλτερ, 6 Ξπα.ναaτ&τηq TLτo, τrλ ρα πoδ !ταν Στρα_
τ&.ρ7-ηe, π}'ηoι&ξoνταq τ! ΔJoη δδν θd &oτιιoτoιeiτo πραγψατιιd:.'
Δδν {ξερε 6τι δ 6ριμo6 dρxηγδs ιρdτoυq θd δημιoυργoδoε 8να oo-
oιαλιoμδ δ'joxoλα xαθoριζ6μενo μδ λ[γεq \'iξeιq, ciλλ& πoδ παρα-

μ6νει πd,ντοτε μ1oα oτδν xομμoυνιoτιιδ &oτεριoμδ xαi εtναι &πλδq
6να6 Ζδι6ρρυθμoq oooιαλιoμ66. 'Αγνooδoε 6τι δ Tiτo θ& ιiπευθυν6-
ταν μι& fiψερα τiρα &πδ τδν Koμμoυνιoτιxδ K6oμo xαΙ θd, tδρυε

η o1oλ! τoδ Tρiτoυ K6oμoυ.

'Αλλd, i παρθνθεoη γ,&.η ρiξη NΙ6o1αq-Bελιγραδioυ παρ1αυρε 1ρo-
νoλoγιx&. τiν Ξxθεoη τδν γeγoν6των.

'Ωq πρδq τδν δλληνιxδ dνταρτoπ6λεμo, πoδ μdτωνε xαΣ ιατθ-
στρεφε τ! Χωρα, βριαx6μαoτε ατ& δεδoμ6να τoδ xαλoxαιριoδ τoδ
1948' 6ταν &ι6μη δ Tiτo βoηθoδoε oημαντιxd. τδν Δ.Σ.E'

'H dμφιβoλiα τδν xυβερνητιxδν 3πi τ!q δυνατ6τητoq ψιδ.'q τα_

1εLαq ιαi" &πoφαιsιoτιxi,q νLιηe Ξξαxoλoυθoδoε, γι& νd μ! λε1θ!
6τυ ηi3ξανε.

"Ετoι, εΙaε aηψ&νει \ t5ρα τ!6 μεγriληq Ξπιθ1oεωq πoδ δ

Στρατδ6 πρoετoiμαζε d.πδ πoλλδν fiδη μηνδν.
oi θυoiεq θd !ταν μεγciλεq. oi ciπoγoητε'Ιoειq, ΞπLoηq.

'ΙΙ μεγtiλη &νΘριoπoΘυoiα: 'Eπι1eiρηoη <Koροrν[6υ. "Eω6 τ6-
τε, xανε|.q δδν εΤ1ε τoλμ{oει νd φθd,oη 8ωq τδ δρεινδ oυγxρ6τηψα
τoδ Γρd,μμoυ. Θ& τδ τoλμoδoε τιbρα δ 'Eθνιxδq Στρατ6g.

Στoδq oτρατιωτιxor)q x,jxλoυq, 6πωq ιαi μεταξJ τδν πoλι-
τιxδν &νδρδν πoδ γνι1ριζαν τL oυνθβαινε oτ& πεδiα τδν μαxδν,
δδν δπ!ρ1ε -λiρηs δμoφωνiα. Πoλλoi dμφ6βαλλoιν &ν Ξπρεπε ν&
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dναληφθ! τξτoια Ξπιγεtρηoη. "Aλλoι 6μωq oτρατηγoi, xαi πρδ παν-
τδq δ Στρατηγδ6 B&ν Φλ{τ, πioτευαν 6τι Ι1ταν &ταραLτητη ιαi.
δτι θιi ΞoτLφετo μδ Ξπιτυ1iα.

Πρoετoiμαoμ6νo ciπδ μαxρoδ, δπδ τδ xωδιxδ δνoμα ιιKoρω-
νi6ll, τδ ΞγγεLρηψα &ργιoε oτiq L4'Ιoυνioυ. 'Τπ!ρξε ! μεγαλυτο_
ρη, ! δυoxoλc5τερη xαΙ τ) πλ6oν φoνιx! μdxη θxεiνoυ τoδ πoλ4μoυ.

'o 1δρoq oτδ δπoioν Θd, γιν6ταν εΤναι πoλr5 &νcSμαλoq: μι&,
oειρd, αi16νων πoδ τδ $ι.|oq τoυ6 xυψω|.νεται μεταξδ 1.5Ο0 xαi
2.000 μ6τρων, μδ xλιτδq &λλoτε dτ6τoψεq xαi βρα1ιbδει6, &λλοτε
oxeταoψLνεq ciπδ πυxνd, δd'oη.

'Eν xατ6'.[,eι, τδ δρεινδ αιiτδ oυγxρ6τηψα Ξaευ τραπεζoειδδ6
σχ7ψα μδ τρεΤq πλευρ4q, ψ^i'μoνq, i1 ιdιΘe μι&, t00 xιλιoμ6τρων πε-

ρiπoυ, μδ τiy τeτ&ρτ'η πλευρ& πρδq βoρρ&ν μl1xoυ6 περiπoυ 50 1ι-
λιoμθτρων. 'H τετ&ρτη πλευρ& βρLoιeταυ oτd dλβανιx& oriνoρα.

Tδ τραπ6ζιo αιiτ6, {ν θπo1! θxεiνη, δδν εΤ1ε xαμι& ιiμαξιτi'7
δδ6' &λλ& πρδq βoρρ&ν, θπi d.λβανιxoδ tδd.φoυq, εΤγε xωΘ' 6λo τoυ
τδ μlxoq μιd, παλαι&' δδ6, πoJ εΖ1ε διευρυνθ! xαΙ θπιαxευαoθ! ciπδ

τoδq 'Ιταλo,Jq. 'ΙδεCbδηq κατd.oταoη γιd τδν d.νεφoδιαoμδ τoδ Kα_
ταφυγ[oυ μ6oφ 'Aλβαν'υαq, 6πωq xαi γι& τ!ν &πoμ6νωo{ τoυ &πδ

τ'ην L^^αrα'
'H γενιxi1 διpη τoδ τ6πoυ εΙναι &γρια. Στδ βd.θo6 τδν xλι-

τ$ιυν πoδ riνεφ6ρΘηoοιν πρoηγoυμ6νωg, μιxρoΙ πoταμo[, πoδ θπi 8ξι

μ!νε6 γlνoνται θoρυβιΔδεuq aεLψαρρot, διαo1iζoυν ατενδq xoιλdδεq.
ΨΙηλ& δρη δρθcbνoυν τoδq δγxoυq τιυν γr1ριυ &πδ τδ Kαταφιiγιo.
Πρδq ν6τoν, ! δρooειρ& τ!q Πiνδoυ, πρδq βoρρ&ν τ& &λβανιx&

βoυνd (βλ6πε γ&ρτη δπ' dριθμδν 6)'
Tδ 'Ανc5τατo Στρατιωτιxδ Συμβoυλιo τ!q Πρooωρινlq Kυ-

βερνi1oεωg εi1ε τ}';ν 8δρα τoυ oτi1ν 'Αετoμηλiτoα, δραio xτηνoτρo-

φιxδ 1cυριδ αδ δι}6μετρo 1.400 μθτρων. 'Exεi δ Δ.Σ.E. εTγε τd.ρει
τiiν &π6φαoη ν& δπεραoπioη τδ Kαταφ'iγιo τoδ Γρ&μμoυ πιθαμ!
πρδq πιθιμ{.1

1. Tδ 'Aνι5τα;o Στρατιιoτcι-δ Συμβoυλιo, δπδ τ)ν πρoεδρiι τo6 Ζα7α-
ρι&δη, περιελ&μβανε τd. μ1λη τoδ Πoλιτμπυρδ τoδ K.K.E., τδν }Ι&ρz.o, τδ
'EπιτελεΤo τoυ z-αi τ& μ6λη τoδ Διευθυντηρioυ τδν Πoλιτιy'δν Koμιooαρiιυν.
'H ΙΙρooιoρινi Kυβ1ρνηoη ιαi 6}'εq ot &ν<Ιτατeq ciρ1δq τ!6 &νταρcLιq eT7αν

τ!ν θδρα τoυg oτ!ν 'Aετoμηλiτor xαi ατδ γειτoνιxδ xωρuδ Γρdμμoq.
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Γιd, τδ αxoπδν αiιτδν εT./αν ^(iνοι δυo δ7-,.l91,111a-','7!C ^γ9ι'ιμ{4,
ι&Θe ψLα βiθoυq μeριxδν 1ιλιoμ4τριυν. 'ΙΙ πριlτη, δνoψL|,'lψξν7,
κΞiοlτeρυx,i1 {μυναll, Ξ.πρ6xe''τo νi δπεριαπιoθ! τiq δδoυq τρooτε-
λi.αει,lq' 

^-oδ μ4oι d.πδ βαθι& φιραrlγυα δδηγoδoαν o:i., ιeν.?,.y.δ
δρ.ινδ oυγxρ6:ηψα. 'H δe,iτeρη' .ξ ιιΞoω:εριx"i1 4ψυνιν, προo;&_
τε'lε :δ iδιo τδ ιΞl)τ?|.'(δ rτυ^1ιρ6;ηψα.

oi δ1υριυμ6νe6 γραμμδq dπsτελoδντo &πδ πo)'υβoλεiα (i xαi
θ1oει'c πυρoβ6λιυν)' ;&' δπoiα oυν^ξθιoq \ταν oιeταaμ1να μδ 6_10
ο:ιρδq xoρμδν δ6ντριυν xαi ξνq. oτρδμα ciπδ 7.δμα. 

.tΙ ciπ6xρυQη
τoυ6, τδ xιψoυφ}'&ρυaψ&τoυq, !ταν τ6λειo, t1&ντo7-i1 του6 oδ β6μ-
peq &ερoπ}'&νιυν i) πυρoβoλ αoij ιαλi1, o[ θ6oειq τoυq δρθoλoγιx&. δια_
}'eγμ6νε6: τ& πυρci τoυq διsoταυρoδντo xαi, &λληλoεπρoατατε'joντo.
ol τρο,sβ&ceιq τδν δ7-υρωμ1νιυν γραμμδν fiταν ναρxoθ ετηψt'νε.q.

'O Δ.Σ.E. δν6μαζε αι]τ& τ& βoυν&. oτ& iγyραφι τoυ xα), oτ&
τραγoυδια τoυ ιιτ& "-l\παρτα Kdoτραll.

'O }Ιdρxo6 ιατ&λαβε πoλδ iγxαiρω q 6τu 6 Στρατδg πρoετot-
μαζ6ταν γιd. iτiθεoη xατd. τoδ Kαταφυγioυ. Ι'ι' αδτ6, &ν6Θεoε 6),εq
τi,6 Jπιδρoμδζ σdν δπ6λoιπη 'Eλλciδα oδ iλαφρ& τψ{iψατα, xαi fiδη
dπδ τδν ',\πρiλιo d.ρ1ιoε νd, oυγxεντριbνη γ6ριο τoυ σημαντιχδ dριΘ-

μδ oτρατευμd.των. o[ δυo γραμμδ6 &μ0νη6 3πηνδρcbθηoαν τελιx&'
μδ περιoooτ6ρoυq τδν 12.500 μα1ητδν. Boρει6τερα, oτδ Biτoι, τδ
a'r1ψαντυι6τερο πρoπ,jρ.1ιo τoδ Kαταφυγioυ, θξiαoυ δ1υριυμ6νo xαi,
αbτ6, τoτoθtτηαε 1.500 &νδρe 6. T6}'oq, &φηce ιsτ& βoυν& τ!q '[Ιπεi-
ρoυ περ). τoυq 3.000 dνταρτεq δπδ tναν τoλμηρδ xιτec&ν,.o, τδu
Γιαννo'5λη. T& τελουταiα αδτ& τμl1ματα θ& δρoδoαν xιτ&. τiν xρi-
σ'fl τ()υc)1 μδ oxoπδ νci διαx6,}oυν τi,q αυγxoινιυνiεq τoδ dντιπd.λoυ,
μ6λι6 θ& &gμζαν oΣ 3πι1ειρ-ξoειq.

ΔLxαi1ψLρεc, πρδ τ|q tπιΘ6oειυ6, d,διd.xριτεq oυνεντε0ξειq ξ6-
νιυν &ξιιυματιxδν, xαi ! dx6μη περιoo6τερο &διd.xοιτη δημooι6τηq
πoυ δ6θηxε oδ tνα Lα?τ'η, πληρoφ6ρηoαν τδν λΙctρxo θπi, τoδ o1ε-
δioυ θνεργεiα6 xαΙ 8πΙ τ!6 .l)μερoμην'ιαq τv,q Lν&ρξeωc, τη'c... 'o
ε'iφυ}e x.απνεPτατηζ-'Αρ1ιoτρdτηγo6, θπωφsλ{θη φυoιx& γιi ν&,

θπιoπε'ioη Φiν &φtξ'η τδν τελsυταiιυν tφεδρειδν τoυ χαι γι&. ν& τiq
xατανεiμη xατ& τδν τρ6πo πo,i θπ1βαλλαν τ& o16δια τol &ντυπ6.-
λoυ τoυ.
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Ι'ιd.ν&. xαταλ&pτ1τd' ιι"Aπαρτα Κ&aτραll, τδ Γενιxδ 'Eπιτελεio
eΙ7-e ,sνγιεντριioει 8πi τ6πoυ μι& 3ντυπωαιαx! δυναμη. Π6ντε με_

ραρ1Lεq,40.000 &',δρeq θν 6λω, δπooτηριζ6μΞνoι dπδ d,ερoπoρiα, πυ_

ροβoλιxδ xαi. τi,q βoηθητιxδ6 ,5πηρεoiεq, θ& &νελdμβαναν τ!ν xυρiα
iν6ργεια. 7.500 &νδρεq τoδ Στρατoδ xαi. 4.500 τ!q 'Eθνoφρoυρ&q

θ& φρoυροδoαν τoδq συΥχoινωνιαχoυ6 x6μβoυq τ!q'Hπεiρoυ xαi. θd

&ντιψετΔπ'.ζαν δooυ6 θd παρενo1λoδoαν τiq oυγxoινωνiε6' dπδ τ}1ν

Πiνδo tωq τi λΙoυργx&να. Σδ &λλα τμ{1ματα, cηψα'ιτux6τeρα, εΤ'y-ε

d.νατεθ! f iδια &πooτoλi1 oτi Θεooαλi,α xαi τ| NΙαxεδoν|α.

Tδ ox6διο Ξνερ^γεLιq πρo6βλεπε τρεΙq φ&oειq: f πριbτη !ταν
πρoπαρασχευαoτυι:i1xαi &π6βλεπe odν LxxαΘ&ριaη τδν γυριυ riπδ

τδ Ι(αταφ'jγιo περιo7δν. 'Η δε6τερη dπ6βλεπε oτ!ν xατciλη pη ψLoα
αδ ).iγεq iμ6ρ-s πoλλδν io1υρδν θ6oειυν τis γραμμηq iξωτεριxlq
&μυνηc. NΙ6λι6 αriτδ Ξτετυγy&νετo, Ξοτω μεριxδq, θ& &ρ1ιζε i
τρLτη φ&rτη, i1 Ξπ,.τ'laLα τi,c, 6τotαq 6ψιυq Lξηρτa'τo xατd πoλυ &πδ

τd d'πoτελ'ξoματα δνδq Ξξιυρετυxd. τολμηρoδ δλιγμoδ: μι& δλ6xλη-

?τt ψ.?ιΡLLα πoυ θ& ixxι'loδoε &πδ τδ }iεατ6ριo, oτδν βoρρ&, xαΙ

μι& &λλη dπδ τ_iν K6νιτoα, ατδ ν6τo, θ&. πρo7ιυρoδcsαν ιατ& ψtμoq
διαφ6ροlν 7ειμ4ρρι,'lν ! Ξπi 4λλιυν γραμμδν' ιiloτε μ6oα αδ δυo !
τρεi6 !μ1ρe6 ν& xαταλ&βoυν τδ ixεi τμiμα τ'ηq &}'pανιιv6 μεθoρioυ
xαi νd. διαx6')oυν τiq oυγxoινιυνiεg τoδ Γρciμμoυ μδ τ!ν 'Αλβανlα.
T6τε ! μετω^-ιx! iπ[θεoη, },6τo'υι δδν θιi εΤ'y-e peβαLωC, oτα1Lατ$,-

ooι, θ& θγενιxε,5ετo, Θ&. iνοτεiνετο, γιd. νd. xαταληφθoδν 1} ιι"Απαρτα
Kd.oτρτll xαi. τ& τελευταiι τρoπi.lρyι& τoνq.

'Αλλ& i xατ&ρτιaη o1eδioυ eT'νιυ {να πρ4.γψα, | θφαρμογ!

τoυ eΖναι x&τι. ζλ')'o δντε7'δq δ'.ιφo?ετιx6'
'H 3πiΘεoη L"-απe'i'υΘ^r1 μδ δρμi, !πε,.τα d.πδ io1υρoυ6 &εροπo-

ριxουq βoμβαρδιoμoδq xαi. τρoοτoιμιoiα πυροβoλιxoδ. Δ'jo μεραρ-

7'ιeC, ι'τετLΘηo,Lν στi'ζ 11r 'Ιoυνioυ 1948 &πδ δυτιxδ-c xαi νoτιoδυτι_

xδq Θ6oειq' δυo &λ)'e6, oτiq 16, &τδ &νατoλιxLq ιαi νoτιoανατoλι_

ιLq Θ€'oe'.q.

Σx'ληρoi &γδνε6, 7-cυρiq διαxoπ'i',, δrc"'-''η7-0τ1oαν ι}q τ|q 20 τoij

ψτp6q' ιαi. ,sξ δριαμ6νoυ3 τoμsΖ6 δq τΙq 25.

'Ιl;τν &γδνεq πo)'i.l φoνυxr'L [Ιαρ' (i'α αiιτ&, &ν eΙ7-αν Lιιι-
0lριoθ! oi γ'1ρι,l τoi ΚαταφυγLo'ι τoπ,'}εcLe 'c, xαi- dν eΙ'1αν xατα_
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ληφθ! δριαμtνeq αd.ταρτεζ)) θ6σεtζ (n.l'' \ Mεγ:tλη "oντρια, πo,)
i1λεy'ρ δ0o oτενδq xoιλd.δε6), δδν εΖ1ε oταθi δυνατδ νd. &νoυ7.Θ7,
€να τραγψατιxδ ρ!γμα oτ-);ν iξιυτερι"i τρnμμi dμυνηe . Δ,Lιι },ψi_
ρεq εTγαν περ&oευ, δλα εi1αν δor.ιμαoθi, eΤ7ε ψ&)ι.oτα &ρ7Lcει }'

iφαρμoγ! xαi τ}1q τρtτηc' φ&'aει:,q τoδ o7εδioυ, &τoτeλLoψιτα" oψι q
&πoφαotcτιx& δδν εi7αν Lπι;eυ7Θ]'

oi l'6γοι fiταν πoλλoi:
Πρδτoν, τ&. im6γεια πoλυβoλeΤα τoδ Δ.Σ.E. δδν εΙ7αν o1:δδν

θιγη dπδ τi1ν &ερoπoρLα xαi' τδ πυρoβoλιx6. Δε,jτερον, τi πυρoβ6-
λα τoυq, oΣ 6λμoι ιαi.τd. πoλυβ6λα, γ,.&' τρωτη φoρd. 7-ρη,s,.ψoποιoδ-
σαν πυρoμαχmd. ιατd. βoυληoιν. Τρiτoν, τ& ναρxoπ6δυα fiτιν εilρυ-
τερα.xα|.πυιν('τερα &πδ 6αo δπετiθετo. 1'6λo9, ιαi.τρoτ&ντοlν, i μα_
7,-ητιx6τηq τδν δπερααπιατδν δδν μπoρoδoο ν& εEναι μεγαλ'jτερη.
'Ωod'ν γιd ν& oυμπληριυθoδν οi &τνy.Lεq τ$'q ψεγιv'τ1c' ΞιeLν"r,q Ξτ,.Θ!._

oεωq, οi δυo μεραρ1iεq πο') θπρ6xειτο ν& xυxλιbαoυν τδΚατιφ,!^γ,'o
δδν μπ6ρεoαν ν& πρo7ωρ{ooυν π6ραν τδν τριδν !ωq τiντι 7'l'λυoψ€_
τρων. Boλδ6 πυρoβoλιxoδ xαi πoλυβ6λιυν, πρoερ16μενεq dπδ τδ ιiλ_
βανιxδ 8δαφoq, παρεμπ6διζαν πo)'δ riν πρoιiθηoi1 τo,lq. \Ιιi &πδ
τΙq δ0o ωiχψ!.c' τδν πρoωθ{oεων αiτδν, i1 4LηTαξιιρ7-Lα, fιπLaτη
βαρειδq d.πcbλειεq.
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δδιx! dρτηρLα csξ &π6oταoη 20 μ6λι6 1ιλιoμ1τριυν dπδ {ν πρω-

τει1oυσα τ!q 'Ηπεiρoυ, τ& 'Ιωd,ννινα. T& τψ\ψατα τoδ Γιαννoιiλη,

πoδ xατ6ρθωναν ν& περνoδν μεταξυ τδν ταxτιxδν τμημd,τιυν, !ταν
oQν "Ηπειρo, θπi δ1xα iμ1ρ.e, πανταγoi παρ6ντα.

"Eγινε φανερδ oτδ Γενιxδ 'Eπιτελεio, ('πωqxαi. oτ!ν';\μερι-
κανιx\'Απooτoλi";, πoδ εΤ1ε θερμd, oυνηγoρ{1oει δπδρ αδτ:iiqτi1q Lτι-

1ειρfoειυq, 1''τυ εT^1αν δπoτιμηθ! πoλλoΙ ταρ&1oντeq.

"Bπρεπε ν&. &λλd.ξoυν τd, o11δια τ-ηc' Ξτυγευρ-L1oειυq <Koριυνiqll.

Δδν εΤναι φρ6νιμo ν& γiνεται di'Lαγ! o1εδioυ τ!ν ιυρα τi1c' ψ&7τ6,
dλλ& εΙναι δλ6θριo ν& μi1 γiνεται, &ν αδτδ &τoια)'[πτεταυ &παραL_

τητo.
oi φoνιxδq μd1εq διεx6πηoαν δπΙ π6ντε'.!μ6ρε6. 'Αξιωματιxoi,

τoδ Γενιxoδ 'Eπιτελεioυ, Ξπιιεφα},i1e τδν δπoiων fiταν δ Διευθυντ_)";G

τoδ Γραφεioυ 'Eπι1ειρj'7oεων xατd. τδν 'EλληνoΙταλιτδ π6λεμo, δ

Στρατηγδ6 Kιτριλd,xη6, μελ4τηoαν τi1ν ιατ&.cταoη μαζi, μδ τoδq δι-
oιxητ&q τδν μα1oμ1νων μoνd.δων.

T& ν6α o16δια διθφεραν πoλδ dπδ τd' ταλαu&..

Λ6γφ τδν io1υρδν πυρδν πo$ πρofρ1oντo d.πδ τδ dλβανιxδ
jδαφo6, θd, θματαιιilνoντo oi διio, d,ντιθ6των xατευθιiναεων, 8πιθ6oειq

ιατ& ψi1ιoq τ!q dλβανιx!6 μεθoρ[oυ. λΙετωπιxδ4 δπιθ4αειq, oυνδυα-

ζ6μενε6 μδ λεπτoJq δλιγμoδq oτi,q πλ6oν &πρ6oιτeq διαβd.αειq, δπιυ6

xαi μδ αiφνιδιαoτιxδ6 δπιθ6oειq xατd. τi1 ν(lxτα, θ& &π6βλεπαν oτ!
διdνoιξη τδν δδδν πρoσπελ&σεωq τoi Καταφυγioυ. Πoiμνια θιΙ

δδηγoδντo cτiqκατ&λληλεq θ6oειq, xαL, πρδ τδν θπιΘ4oεcυν, θ& 3ξα_

πελ'5oντo πρδg τ&, ναρxoπθδια.
Αi'η i αν1α πρι}τη φ&ιsηι &ργιaε oτis 28 'Ιoυνioυ xαi δι/,;ρ-

xεoε μ61ρι τils7ηe 'Ιoυλioυ, xαi oδ μsριxoδg τoμεiq ψLγρι τt1c, !.4ηc'
'Ιoυλioυ.

Mδ μεγciλεq θυoiεq, μδ xαταλ{,rLευqιαi' &ναιαταλ{ι|ειq θ6oεων

δ6o xαi τρεΤ6 φoρ11, μδ dπιbλειεg oδ ciπρ6βλεπτα ναρχoπ6δια) μδ
&λλαγi; δλιγμδν &ναλ6γωq τδν ξx&oτoτε συνΘηχδν7 δ Στρατδ6 xα-
τ6ρθωoε τελιx&, ν& xriμι}η μι& &μυνα &νευ πρoηγoυμ6νoυ, xαi νd,

ιαταλdιpη η, 7η 'Ιoυλioυ 8να μ6ρoq τi1q Ξξωτεριι!q γραμμ!6 dμυ-
νηζ.

Σδ πoλλ& ημεiα δδν εΤ1ε oημειcboει παρ& μιxρδq πρo6δoυq.
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oi dπι5λειεq fiταν ooβαρδ q καi γιd' τoι)6 δυo dντιπd,λoυq, xαi
oΣ τcρoαπd,θει€,qτoυq μεγd.λεq, τρ&γψα πoδ θπηρ4αζε τδ i1θιxΙ xα|
oτi6 δJo πλευρ16.



'Eπιxεtρτ'1oτ1 . K o ρ ω νig
1 6 'Ιoνν - 21 Ailγ. 1946

t."

'/,ι'ι.,,1,u1ι; Ξ

i!ιιιιι -' .. _\:'/ιιι'' i ' \ιιi:\

Χ&ρτηc δπ' &ριΘμδν 7.
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yL?ατLιδζ Στρατδq> (τoδ Σεπτεμβρioυ 1948) &π6δωoαν τ_)',;ν dπω-
λεια 6λων τδν μα1δν τoδ Γρ&μμoυ oτ}ν πτιiloη τδν γ$ρω &πδ τδ
'Eπταxcilριo βoυνδν. 'Η πτciloη τoυ6 δφειλ6ταν,.ιατ'αriτoιi6, α{ν
xαιi1 ΕιτLψηση τi)e aηψαaiαq τδν τoπoθεoιδν, oτ!ν &"νεταρx-η δx[-

ρωo{1 τoυ6, ιαi' aξ λctθη πoυ dγιναν &πδ τi1ν &νωτ&τη i1γεaLα ιατd.
τi1 διεξαγωγ| τ!6 θπιθθoεωζ τoδ 'Eθνιxoδ Στρατoδ.

Χωρi6 ν& &ναφ6ρoυν τδ 6νoμd, τoυ, Xατ' oδoiαν θπ6zριναν τδν
NΙdρxo.'Ηταν ooβαρ6'

"Hταν xαi βααιxδ6 &διxo. 'o Mciρxo6 Bαφειd,δη6, δ d'π6oτo-
λoq τoδ d.νταρτoπoλ6μoυ, πoδ φανερ& διαφωνoδoε μi τ| διεξαγω-

γ| μεγdιων μα1δν' δπiρξε δ πρωτεργd,τηe σ'bτ:ηζ τ\q Θαυψαoτic,
ιiμ6νη6. Tιiρα, ξxανe τd. riδ,jνατα δυνατ& γιd νd oεβαoθ! μι& πρ6o-

φωτη &π6φαoη τoδ'Ανωτd,τoυ Συμβoυλioυ, τiy πdιαγ1 θυoiφ &μυνα,
c6oτε ν& διαoωθ! ξ,sτω xαi. tνα τψi1ψα τoδ Kαταφυγioυ.

Ζητoioε τδ μ1γιoτo τ!6 &πoδ6oεcbq τoυq dπδ τιi τψ^i11ιατ& τoυ
πoδ δρoδoαν oτi1ν δπ6λoιπη 'Eλλ&δα, δατε oi γειτoνιxol, i') μαxρι-
νoi &ντιπεριoπαoμoΙ νλ &ναxoυφiooυν τδ Γρdμμo. 'Απδ τδ &λλo

μθρo6, δ λ{riρxo6 δργ&νωνε πρooειτιι&. τi1ν &μυνα iπi. τ6πoυ.'Eπι_
πλ6oν τδν θνιo1ιioεων πoδ &νεφθρθησαν πρoηΥoυμ6νω6, Eφερνε μδ
αυνε1εΙ6 πoρεiε6 8ξι λ61oυ6 dπδ γειτoνιx*, βoυνd., xαi -dληθινδ xα-
τ6ρθωμα, δεδoμ4νηe τ!q πoλιoρxiα6 τoδ oυγxρoτ!ματoq- μιd, τα-
ξιαργtα. &πδ βoυν& πoδ βρioxoνται xoντ& ατ& γιoυγxoαλαβιxd' o0-
νoρα, χαι &λλη μιι} &πδ dx6ψη μαxριiτερα: &πδ τδν "oλυμπo'

oi 3νιqxιioει6 αδτδ6 θπρ6xειτo νd, xαλ0Qoυν τi6 &πcbλειε6, xαi
ν& ciναβιβciooυν τoJq ψαy-ητd"q πoJ ci,πδ τ!ν &ρ1i1 δπεραoπioθηxαν
τδν Γρd,μμo, oδ περιoooτ4ρoυq &πδ 16'ο00.

'Απδ τ!6 διxlq τoυ πλευρ&6, δ Στρωτδ6 Ξτo'ιψωζe xαi αiτδ6
αoβαροt τi αν6α δειiτερη φοtoηυ. 'Exτδ6 dπδ τδν d,νεφoδιαoμδ τδν
πρoωθημ6νων τμημd,των, τδ μη1ανιxδ μδ νυxθημερδν 3ργαα[α xα-
τεcxε'5αζε μεριx&, τψilψατ,ι ciμαξιτδν δδδν. 'H dερoπoρiα βoμβ,iρ-
διζε xαθημερινδ6, 1ρηoιμoπoιc3ντα6 γι& πριiτη φoρ& xαi Ξμ-ρη-
aτιιLc, β6μβ.s'

'H πρoετoιμαoiα τoδ Στρατoδ π!ρε xαΙ μιd &i.Lη μoρφt. "E-
γινε μι& ριζιxi1 oiλλαγη oτ! δι&ρθρωoηιαiτ{ oιiνθεoη τ!q xoρυφ!6
τδν διoιιfoεων.
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Td iπιτιθ6μενο( στρoζτειjματo( d.πoτελoδoαν τ6τε τδ B' Σδμα
Στρατoδ.'Ι{ μoν&6 Ι1ταν π&'ρα πoλδ μεγd,λη γιd,τ6oo ciνιiμαλo dδα-

φoq, γι&. τ6oo μεγd,λεq &τo,sτ&aeι6, γιλ τi6 xαθημερινδ6 dλλαγδ6
xα) τ& &τρ6oπτα τδν μα1δν.

Td' oτρατε0ματα λoιπδν τoδ βoρε[oυ xαi βoρειoανατoλιχoδ τo-
ψLωq ,5aηψ&τιoαν μ6να τoυ6 τδ B' Σδμω Στρατoδ, ιαi' LτθΘηoαν
δπδ τd6 διαταγd'q δνδ6 dρioτoυ θπιτελιxoδ d'ξιωματιxoδ, τoδ Στρα-
τηγoδ Kιτριλd,xη.

Γι& τη διoixηoη τδν oτρατευμctτων τoδ νoτioυ xαi νoτιoδυτι-
xoδ τoμ6ω6, 6πωq ιαi. 6ληc, τtF,'Hπεiρoυ, θxλ{θη δ Στρατηγδ6
Toαxαλδτo6, δ 3λευθερωτ!6 τoδ Piμινι xατ* τiν θxoτρατetα τi1q
'Ιταλ'Lαq τδ 1943, πoδ εΤxε δoxιμαoθfr oδ τcoλλ& πεδiα μα1δν xαi
πoδ !ταν €ναq ψα^trητtκδ6 iπLτηq, ciγαπι6μενo6 &πδ τoυ6 &νδρε6 τoυ.

'o Toωxαλδτoq!φΘαoε μδ μι& μιxρ}δμciδαdξιωματιxδν τoυ,
καi' &)'λαξε &μθorυ6 τ}ν d'τμ6oφαιρα oτδν τoμ6α τoυ. 'Eπi δ6xα

iμ6ρ.q xατεδiωξε, μδ 6oα τψ\ψατα μπoρoδoε νd, διαθ6oη-xωΙ δiν
fiταν λLγα- τi6 Θαρραλ6ε6 δμctδε6 τoδ xατετd.ν Γιαννo6λη. Κατα-
δiωξη dδι&xoπη xαi. αiψατηρ$1. oi &νδρsq τoij Γιαννo0λη&ναγx&aθη-
xαν νd. διαλυθoδν '} νιi xαταφ6γoυν oτ!ν δ1υρωμ1νη Moυργxd,να.
Kατ' αι]τδ τδν τρ6πo θxαλ0φθηααν πλ{ρω6 τ& πρδ6 δυoμ&6 πλευρ*
6}'ηq τηq dναντι τoδ Γρciμμoυ παρατdιξεωq τoδ Στρατoδ.

'' Επεπ,ι ciτδ τi6 πρoετo ι μαo iε6 αδτδ6 ( αυνoπτιx6τα τ α, pepαLω q,

dναφερ6μενε6), iπi τ!q περιφερεiα6 τoδ Γρd,μμoυ, iπΙ τ!6 tξωτερι-
xt1q ιαi. ioωτεριx!6 γρο.μμiζ d,μriνη6, δ 'Eθνιxδ6 Στρατδ6 &.ρarcε
τi1 νLα ΞπLΘεoi1τoυ. Ti1ν &ρ^13aε oτi6 15 'Ιoυλioυ &πδ βoρειoανατo-
λιx4, δηλαδi1 ciπδ τi1 Mαv-εδoνiα, ,sτi'q 25 d,πδ νoτιoδυτιxri, δηλαδi;
&τδ τ!ν "Hπειρo.

Δδν αημεiωoε Ξπιτνx-Lεq ci;τδ βoρρ&, 6πoυ θoτd,θη dδιjνατo ν*,

θxπoρθηθoδν o[ τρoμερδ6 θθoει6'Aλεβiτoα-'Αμμo$δα, ΓoJπατα-
Π0ργo6 xαi, &λλε6 γει.τoνιιtq (βλ6πε a&'ρτη sτ' &ριθμδν 7). 'Αλλ&
i iqιrρil πiεη θd. oυνε1ιζ6ταν, ξoτω καi. &ν δδν θπετ6γγανε παρd,
δευτερε'joντε6 d.ντιxειμεν ιιo[ζ oxoπoiιζ.

'Αντιθ6τω6, Ξξελιαo6ταν xαλd ! Ξτiθεoη dπδ νoτιoδυτιιci, ψΕ

φd.aεη 6ψωq aπανLαq oι}'ηρ6τητoq.
Στiq 26 'Ιoυλioυ, τ!ν αιiγi1, ξπειτα ciπδ io"1υρi; πρoετoιψα'oLα'
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τιυρoβoλιxoδ , τωxτιιd. τψt1ψατα xατε)'&.ψpανων τ{1ν dπδ τ! φιiαη xαi
d,πδ τδν &νθρωπo io^xυρ6τωτω δ1υρωμθνη θ6oη κKλθφτη6>, αδ δ,{,6-

μετρo 1.846. 'Η xoρυφoγραμμ! fiταν πoλδ d,π6τoμη &λλ&d,πoφαoι-
oτLxt1e ιτrμαoLαq γι&. τ!ν Ξξξ}'ιξη τi6 θπιθθoεω6. "Ηταν f θυρω τoδ

δυτιxoδ Γρciμμoυ. λΙετιi &πδ δ0o δρδν πυxν&, πυρd,6λων τδν 6πλων
xαΙ μι& θυελλιiδη d,ντεπlθεoη, oi &ντd.ρτεq Ξτθτυaαν νd. &ναxατω-
λciβoυν τ!ν xρioιμη θ6αη. 'Ai.Lιi xαi. τ&' τα}LτlL&' τψ{1ψατα δδν iiθε-
λαν ν* δε1θoδν 6τt i'1ττ!θη,sων,ιαi. <,.γαντζι1lΘηιανυ oτ& βρ*1ια, oδ

&π6aταoη 200 μθτριυν &πδ τ')'1ν xoρυφoγραμμ{1.
'Eτci πθντε iμθρ.s καi τLντε νι}xτε6, ατρατιδτε6 ιαi. &ντ&ρ_

τε6, d'νεφoδιαζ6μενoι μ6νo xατd. τ! νιixτα oδ τρ6φιμα, νερδ xαi πo-
λεμoφ6δια μεταφερ6μενα &πδ πεζoυq' d.1ιφιcβ'i1τηoαν δ tναq &τδ
τδν &λλoν τoδ6 βρcixoυ6, πoλεμιiντα6 μδ τi61ειρoβoμβiδε6, τ&. 6πλα,
τiq λ6γ1εq. Σδ μιi πρ6ταcη αυμττJξεω6 &πδ τi6 ιατe'1-6ψeνεq Θ6-

oeιq, 6 Tααxαλδτo6, dπδ τδν Πρoφ"|τη'LΙλiα τi6 Koνiταη6, riπδ
6πoυ διηυθυνε τi,6 θπιxειρτjαει6, d.παντoδαε: κoJτs 50 Lιατoaτd.
o$μπτυξη. Θd, μεiνετε ixεi πoJ βρioxεoτε.'o K)'6φτη6 Θd. ιατα),η_

φθi, Ξoτω xαi Ξd,ν τρ('ιeιταl. ν& περdoη 6λo τδ Α' Σδμα Στρατoδ
&πδ Ξxεtll.

Tελιxd, oτie 04.30 τtiq LηeAiγoιioτoυ, θξ6ρμηoε αiφνιδιαoτι-
ιd' ιατd' τoδ Kλ6φτη τδ Tciγμα 583, μδ Ξπ*εφα}"i1e τδν διoιxητr!
τoυ Tαγματd.ρχη Γ. Koυμανd,xol ιαi. ιλιψdιιo xρo0oεω6 d.τoτελo6-

μενo &πδ iπιλ6xτoυ6 d,ξιωματιxoU q ιαi' oτρατuδτε6. o[ πρδτε6 δμd'-

δε6 ατηδηoανυ xυριoλεxτυιd. csτd" tr.α9αxι\ψατα τδν &νταρτδν xαi,
ξτειτα d,πδ oι1ντoμo &γωνα oτδν δπoΤo τd x'jρια 6τλα !ταν oi ι6γ-
aεq xαi oi 1οιρoβoμβiδε6, δλoxλ_iρcυoαν τ!ν ιατdιλη'J1η τi1q τoτo_
ΘeoLαq.'Αμθoω6 xατ6πιν, τd' τψ'liψατα ψ&aηq Ξνl.oγi)θηxαν &πδ τδ
T&γψω 584 xαi' μι&, διλo7iα τoi 527 ' xα| π&ντoτε δπδ τ!ν iryεa'ια
τoδ Koυμανd.xoυ, &ν6λαβαν &λλεq iπιΘθαειq ιατd. ψtμoq τ-ηe &γρLαc,

χoρυφiζ τoδ Σμ6λιxα ' "Ετευτα &πδ φoνιxδ6 oυμπλoxi6 xαi πoλ-

1. Θd, θνδιαφ6ρη 'lαωg τδν d'νι1'νιi.loτη νd, πληρoφoρηθi 6τι δ Tαγμα_
τ&ρ7-ηq Κoνψαν&xoq, πo[ διεzρiθη xαi oδ &λλα πεδiα μα1δν τi6'Eλλ&δo6
ιαi' :i,c ΚoρLαq ι-αi τo'5 &ργ6τερα dιαμε μι& ΞξαLρeτη cτριτιιιτυιi1 oταδιo-
δρoμiα, fl:αν, μετα :}ν 21η 'Aπριλio,.l 1967, τΦ'υτυt'δ6 θξ6ριoτo6 Eπi τρ(α

1ρ6ν ια.
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Στi6 oU, xληρδ6 ψd'ιaεq, εΤ.y.ε

xατα}'τ1φΘ i e νηq1 6πωζ rni, ,rJ-
λd' μιxρd ρio λd.δε1. NΙ6νoν o[ θ6_
oει6 'Aλεβiτoα ιαi. Γo0πατα, πρδq τ&" βoρειoανατoλtι&, πoδ &νiμαν
oτην 3ξωτεριxi; &μυνα, i.7μ$νoντo τ&ντoτε.

'Bπρ6xειτo γιd, τδν δι ιιoi τ&γψατoq' δ δπoΤoq
et7ε Ενα dπδ τd πιδ φιλ6 α γιd. τoJ6 x6xλoυ6 τ!6
"Aιραq'Aριoτερ&6: δνoμα ,,Αρη6.
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MιιΙ πciλη αδμα πρδ6 oδμα 3πηιoλo6θηαε. .,Eναq 
xoρδq τoδ

θανd.τoυ. oi δυo &νδρε6' &για}rιαoψLνoι δπω6 \ταν, τα)'=,'loν:αq,
xατ&)'αpαν i5τι &ρyιζαν ξ,ιφνιι&' νd, γλιατρoδν oδ μιd, &π6τoψη ιαi.
βαθει& ιατωφLρεια. "oταν !φΘαoαν ατδ βdΘo6 τoδ xρημνoδ, ξε-
o1ιαμ6νoι ιαi. xαταψατωμ6νoι, ζoτευoαν πd.λι νd, Ξπιτεθoδν t'l Ξναq
xατd, τoδ &ιλoυ μδ τ&' ψα;7.αLρυα τoυq. ,o ιατετdν',Aρηq πLθανe
iπi, τ6πoυ &τδ μιd, ψαγαιρd' ατδ ατ!θo5. Tδ μα7αiρι \iαν &x6ψα
φυτεμθνo oτδ oτ!θo6 τoυ, 6ταν τδν dθαι[,;αν τd' ταιτυι&' τψ.\ψατα''.
Δδν εΖ1e 6μ.s βτi &πδ θxεi νιιητ\q oUτε δ &ντLτα},6q τo,l. 'o
δπoλo1αγδ6 Παπαδ6γιανν^ηq εT13 δεxθη μιd ψrιραtα μα1αιρι& o;δν
τρd,1ηλo. Tδν παρ6λαβαν τiν δπoμ6νη τδ ττρωΣ d.νδρε6 δνδ6 &λλου
λ61oυ. [Ι6θανε τi1ν Ιδια !μθρα oδ ι&πoιo νoooxoμεio ΞιoτρατaLxq.

o[ θεoi διι.poδoαν...

o| ψ,7aεq αυνε1ioθηxαν αxληρδ6 xαi, dδιd,xoπε c 'ιLγρι 
τi1q 20,/c'

Αιiγo6ατου' Ti6 τελευταiε6 iμθρε6 a$Θηxε πoιυ αlμα.'oi dντciρ-
τ_ε6 δπεραoπLζoνταν μδ iδιαiτερη Ξπιμoν! τδν xεντριxδ πυρ{να τoδ
Kαταφυγioυ, δπoυ βρioxoνταν τ& 1ωρι& 'Αετoμηλ[ταα xα| Γρciμ-
μo6, o[ 8δρε6 τ!q Πρooωρινi6 Kυβερν!oεω6. Tιbρα iψcoq εΤ7α'ν
δπερφαλαγγι,sΘv1 xαL, παρλ τi6 τρo,τπ&ΘευLq τιoν, δδν μτoρoδoαν ν&,

θπιτδ1oυν θετιx& &πoτε),Loψατα. Σi λiγo δδν θιΙ μπoρoδoαν oUτε
ν& dμυνθoδν.

M6νoν δ Md.ρxo6 τδ dντελ{φθη , xαi τ:i.11Bη τoδ μηνδ6 d.πεφd_
oιoε μ6νο6 τoυ τ! γενιxi1 δπo1ωρηη.

'H Πρooωριν! Kυβ6ρνηoη, ιαi' τoλλδ6 dπδ τi6 δπηρεαiε6
τηζ1 ετχαν ΞγιαLρωq φυγει γι& τi1ν'Αλβανiα.'o Mdρxo6,6 &ντL-
παλo6 τδν μα1δν Ξι παρατriιξεω6, dλλ&, δ xαλδ6 ατρατηγ66, πoι)
αυγ1ρ6νω6 d.τδ τ}1q πλευρ&6 τoυ dxoλoυθoδαε xαλi7 πoλιτιx! τα_
xτιx{, δδν ν6μιαε 6τι dτρεπε ν& τoδ6 μιμηθi μi 6,τι d.τ6μεινε &πδ
τδν oτρατ6 τoυ.

_ oι μ6νε6 διαβctoαι6 πoJ }ραν α11ετιιδ6 Ξλειiθερε6 , \ταν τi1q
Σλ,iμνιτoα6 xαi τoδ NΙoνoπriλoυ, πoδ &ρ1ιoαν νd, xαταλαμβd.νωνται
ciτδ τδν'Eθνιxδ Στρατ6. Mδ μιd ioxrρi ΞπLΘεaη,6 Mciρxoq θλευθθ-
ρωαε oτi6 20 Αr)γo0oτoυ τoδ6 γειτoνιxoδ6 1ωρoυ6 τδν διαβd'oεων
πρδq τi1ν 'Αλβανiα, xαi iδiω6 πρδ6 τδ Biτoι. Πρδ6 τi1ν ,Αλβανiα
ζoτειλε dμ6αωq περi τoU6 L.500 ψαγητι!ι6 τoυ, πλθoν 'δ, b.O00 .ρor_
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ματιδν' o1εδδν 6λo τδ πυρoβoλιx6 τoυ, περ| τιl 50 πυρoβ6ια. Δη-
λαδ} 6αoυ6 ιαi. (l,τι -λ6γφ δυo1ερειδν oτiq μεταφoρδ6- δδν μπo_
ρoδαε ν& oωθ! παρ& μ6νo δι&, τ!6 διελε0oεω6 τ!e ciλβανιxle με_
θoρi,oυ. 'Aλλd δ παλαιδ6 ιαπνεργ&τηGτiiqΚα.β&}'α6 oτρατηγδ6 τιΔ-

ρα, δδν Ειαψε ψ6νo α,jτδν τδν θπιτυ1! δπo1ωρητιxδ 3λιγμ6. "Ειαψε
ιαi.Εναν &λλoν, Ξξαiρετo: τδ δτ6λoιπo τδν δυν4μεcbν τoυ, περiπoυ
8.000 μα1ητ&.q, τoδq xατη0θυνε βoρει6τερα, τρδq Biτoι, θπi δλλη-

νιxoδ tδ&φoυ6.

"Ετcu, τδ Biτoι, oυ'1'xρ6τημα δxτδ βoυνδν, ατηριζ6μενo iπi
τδν &λβανιxδν αυν6ρων ν.αi" τT'c' λiμνηe Πρ(,oπαc,, πoυ !ταν Ξπi-
αη6 δ7υρωμ6να.' βρθθηxε μδ μι& oημαντιx'i1 φρoυρd,. λΙαζi μδ 6ooυ6

βρioxoνταν 3πi τ6πoυ, μδ 6ooυ6 &πδ τδν Γρωμμo π-r1γα.ν Ξιεi ψLaφ
'Αλβανiα6, xαi μδ νtα τψ'ιηψατα πoδ Jφθαααν &πδ τi.; Γιoυγxooλα-

β[α, ! φρoυρd. τoδ Biτoι tφΘαoε ψLoα oΕ !να ψ$,να τoυ6 13.0Ο0 μα-
χ'ητd,.ζ.'Ηταν θπιxiνδυνo xαi, μπoρoδαε νct γiνη δi.6Θριo.

'O διoιxητ!e τoδ B' Σι|ματo6 Στρατoδ, δ &ριoτoq Ζτιτε}'ιιδq
Δ. Kιτριλd,xη q, εT.aε τρop}'6ιpει τoδ6 δ,-1o 3i.ιγμoδ6τoU λΙd.ρxoυ. 'Απδ
τi,q L0τ1q Α,}γo,joτoυ εΙae ζητΙ,oεt Ξνια1,jαει6 dτδ τδ Γsνιxδ'Eπι-
τελεΤo γιd, νd. ιατα}'&$η τδ Biτoι xαi, γι& ν&. xλεioη τiq διαβd,oει6

πoJ πρo6βλe πε 1'τι θd, 7_ρηoιμoτoιoδoε δ Δ.Σ.E. 'Eλλε[ι],,ει διαθε-
aLψων oτρατευμd,των' δδν τoδ &πεoτdληoαν tνιa7.'5aειq'

'Αλλ& δ λαμπρδ6 3τιτελιr-δ6 δδν fiταν Ξr'Lcιoυ i.ιανδc' διoιxη-
τ'i1q cτδ πεδ-io τtq ψ&7-'ηe, δδν i|ξερε ν& iνθoυoιotζη τoδq bφυoταψL_

νoυζ τoυ ια'i ν&. λαμβd.νη μ6νo6 τoυ πρωτoβoυλiεq Ξν iλρα ψ&x."ηe.

Δoxiμααε νd, xλεioη τΙ6 διαβd.oειq oτi6 20 ιαi" oτLq 21, dλλ& εi6

ψ&"την' 'FΙταν πoλδ dργd,. oi oυνθπειε6 αδτoδ τoδ λd,θoυ5 θ& dπε-
xαλι1ττoντo τ ρo ψακτ ιιLc,.

Π&ντωc,, περΙ τιΙ, τθιη Αiγo'io;oυ' δ Στρo(τδq εΤ1ε xορδioει τ!
ψ&aη τoi Γρd.μμoυ. T& <"AταρταΚ&.oτραll, δλ6xληρo τδ oυγxρ6-
τημα τoδ Γρci.μμoυ, εl7-αν xαταληφΘ\'

Στd..aLρυα τoδ Στρατoδ τερι6ρχoνταν μιxρδ μ1ρo6 τδν 6πλων

:oδ Γρ&μμoυ καi" ψL^γω μ6ρoq τδν θφoδiων τoυ: 85 βαρθα πoλυβ6_

i.α, 326 αbτ6ψατα,1.480 δτλα,94 6λμoι, xαi, πoλJ μεγd,λε6 πoo6-

τητε6 πo).εμoφoδ[ων xαi τρoφiμων.

Oi νεxρoi τoδ Δημoxρατιxoδ Στρατoδ oτd, ποδiα τ!6 μd1η6
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δπoλoγiζoνται oδ 2.5O0, oi αi1μd.λωτoι xαi λιπoτ &ιτεq oΕ ι.053,
,'i. τΡανψατi.εq -κατλ τληροφoρiε6- oδ πλθoν τδν 3.O00. Συνoλo
δ-ηλαδ! dτωλοιδν, 6.5O0 περiπoυ.

q, oL &ντ&.ρτe6(σχη 
τιoτd.oεωq... τd'

τα}Lτ

'Αλλ& αδτδ o{μαινε γι& τd δυo μ1ρη πλ6oν τδν 12.0OO dν-
δρδν θιτδ6 ψdιxηe.''

.- Bεβαiω6, oi xυβερνητιxoi θβλεπανxαi τiν xαλi1 πλευρd'.',Ηλ-
πιζαν 6τι x&πoτ:o θd, ζxλsιναν τd, γιoυγxooλαβιxd oιiνoρα. Διgπi-
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στωνο(ν μt& σημαντιx! βελτiωαη τoδ διxoδ τoυξ d,νεφoδιοισμoδ.

"LΙταν ixανοπoιημ6νoι &πδ τ'i1 ψαγ'ητιι6τητα 6λων τδν τμημdτων
xαi θα0μαζαν τi6 iπιδ6αει6 τδν ΛOK.

'Aλλd δ oτρατιcJιτ'ηq πoδ βρiαxεται d.διαr<.6πωq csΕ LxoτρατεLα
θτi διετiαν xαi πλ6oν, δδν ciρxεiται oδ αδτd,: y-ρειωζετωι &πτd" &πo_

τe76o1ιωτα, τoυλdχιστoi &πoτΟ!aψατα Ξπαρι'i1γιd ν& μπoρi ν& λ6_

γη oτδν δαυτ6 τoυ 6τι τδ τελιxδ &,πoτ6λεoμα ε?ναι βθβαιo.
Δδν μπoρoδoε xανεΙ6 ν& τδ τε! αiτδ μετd' τδν Γρdμμo. EΖναι

t'ναq &πδ τoδ6 λ6γoυq γι& τoδq δπoioυ6 μeτcΙ dπδ €να ψ{yα f oυν-

Ly'ευα τv,e ν'υxηq φαιν6ταν ν&, ε7ναι μud, θπιxiνδ,lνη fiττα.

Φ6βo6 χαταστρoφfr5, παρ& τ| ν(xη. λΙετd, τ!ν α|ιψατηρi1 νLιη
τoδ Γρd.μμoυ, τδ Γενιxδ'EπιτελsΤo θλαβε τi6 d.x6λoυθε6 &πoφ&'cειc,:

λ'Ιι& μεραρ1lα τoδ νoτιoδυτιιoδ τoμ6ωq θ& dμενε oτδν Γρd.μ_

μo, γι&. ν& μ!ν τδν &ναιαταλdβη δ Δ.Σ.Ε.
Δ6ο μεραρ1lε6 τoδ iδioυ τoμ6ω6 Θ& θπετiθsντo δυτιx6τερα,

xατ& τi1e περ[φημη< NΙoυργxd.να6.

oi μεραρ1iε6 τ!q βoρειoανατoλιι!6 πεpLclχi1eι τρεi6 θν 6λφ,
θ*,3πετiθεντo ιατd. τoδ oυγxρoτt1ψατoq τoδ Biτoι.

'o γενιxδ1 dντιιειψενιιδq ιτιoπδq fiταν ν& xαταληφθoδν 6λα

τ&' βoυνιΙ πoJ !των xoντ& ατ& o0νoρα. 'H iδθα fiταν δρθf, ιαi. \ταν
o0μφωνη μδ τ!ν παλαι&, ταιτιι\ περi. d.διαx6πoυ διc6ξεωq τoδ δπo-

1ωρoδντo6 &ντιπd,λoυ. λΙδ &νδρε6 8μω4 xoυραoμθνoυ6, μδ μεραρ7'iε6
μειωμλη6 ciριθμητιxle δυνd.μεω6, Ξπρ6ιειτo νd &ναληφθ! ΞτιaεL-

ρηαη tναντioν θ3αεων Ξξαυρετuιd' io1υρδν. 'o θ1θρ66, θxεi, δδν !ταν
αθν δπo1ωρl'7σEι)) xαl d,νεφoδιd,ζετo &νετω xαi' &oφαλδ6.

'Η λΙoυργxd.να εΤxε θλιβερ} φfμη. EΖ1αν oημειωθ! txεi τρεi6
&πoτυaLεq, xαΙ τ& γραπτ& ιαi. τd' τραγo'iδια τoδ Δ.Σ.E. τ!ν δν6-

μαζαν <τδ'Ανταρτ6xαoτρoυ. Σδ f μερ'l'1αιε6 διαταγδ6 dλεγαν 6τι θ&

dμυν6ταν π&ντoτe 6πωq τδ Στ&λινγxραντ <ιxα|. 6τι oi μoναρ1oφαoi-
oτε6 θd Ξaπαζαν ξιεT, τd' μoδτρα τoυ6υ.

Αι]τδ τδ Στd,λινγxραντ, oτeν6ψαιρo xαΣ βρα1δδε6, πoδ τδ μιo6
τoυ &ν{xει oτi1ν 'ΑλβανLα, }ραν iδιαιτ6ρωq Ξπιζ-i,1ψιo,γιατi διηυx6-
λυνε πd,ρα πoλJ τi6 θπιδρoμδ6 εi6 βciθo6, xωi, μπoρoδoε ζται νλ d,πει-
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t:'r'oη &νd' π&.,sα'ν rsτιγ1-ιi1 τiq ζωτιxδ6 oυγzoινωνLeq τ-r,q'Ηπεiρoυ.
Γι' α,jτδν d.xριβδ6 τδν }.6γo ια)ι}1ταν πo)']'l ια),&' δ7-υρωμθνο. T}.

L7-υροl1ια:''ιd. iργω -τδ' πeριoo6τερα \τιν ψ''γ7i xαi. πρ67.ευρα-

;oδ δ'EΘνιxδ6 Στρατδ6 ιατaψLτρηoe &ρ^γ6τερα oτδ 3λ).ηuιxδ τψ-r'ψα

;oδ βoυνoδ, δπερ6βαιναν τiq 2.500. 'Υπip7μν ΞτLc'ηq ια.i.ναριoτL}ια-.
'Ι1 δπiθεoη 4'ρ71aε oτie tΟ Σεπτεμβρi,oυ. Δδν &ρ7.ιoε μi 6λα

:&- &ρy-υι6c, τρooρυζ6ψeνα" γι& τ!ν Ξτι7.eLρηcη oτρα:='5ψατα, "για'τi

!'να 1ιLρoq α,iτδν, ι-αΙ. &"ργ6τ:'ρα δλ6ι-λ''rρτ1 ψερα97'Lι' d.πεoτdληoαν

oτδ Biτoι, 6πoυ 6πωq θd δoδμε- τd. πρ&γψατα τ'i1γα'.ναν &'o1η-

μα. λΙoλαταδτα, t, Tcsων-αi'δτoq δι6θeτε μι& μεραρ7-i"α xα}' ψtd. τα-

ξια.ρaLα γι& νιΙ ιατα\&()η τ-i λ[oυργz&να.
λΙδ πoλλi δυoxολiα τ&' ταιτιιd- τψ\ψατα xα.τL')'αpαν μεριx&

πρoωθημ4να φι}'&ιια τoδ <ι'{γ;61ρ-6ια-cτρo'.lιl, dλλ& &πδ τ_i δε'iτερη

'ξδη !μθρα ι&'Θ.^ τ9oιi'0'ηo'η \ταν d.δ'iνατη. λΙιi &γρια il1ι'lνα- &πL_

xρo'-lε τiq τιδ πειoματιιΕq Ξτ''lLaaιq. Kαi αiφνιδiιοq, oτi6 18, iνηγ_

γθ7.λετo (lτυ,7'&ρ'η αδ Eνα xd'δ δ).ιγμδ &τδ βoρειoανα"τo},'.ι&",ii i1ιυ_

να eΤ7o oυντριβi, xαi ! }{oυργxανα 6}'6il'ηρη ιατei.7-ετo irly'υρd-

&πδ τδν 'Eθνιxδ Στρατ6.
'ΙΙταν τ6τε 6λoι τ6,so &ττ1,τ7.oλημ6νoι μδ 6oα rs'ιθ\α-''ναν dπδ

τ!ν &λλη τλευρ& τi6 Ι1iνδoυ, tι<s':ειανεΙ'q δiν διηρωτf1θη τoιδ !ταν
;δ μυoτιxδ αδτoδ τοδ τ6oo α.iφνιδioυ δoo ι-α.i- ιαρπoφ6ρoυ δλιγμoU.

'Αρ.16τερα δδν Ξγινo λ6γoq πeρ}. α.'iτoδ, y"αΙ.ξτaυ7'i^γoιa|ναυ Lxeiνoιπoδ
.iνωρ iζoυν τL o'lνL\^η.ΕΤναι ioωq τ.α.ιvδqν& λε1θ! τL &ιρtβΓιc, oυν6βη '

Tδ 'Ιiπιτε).οio τοδ Σιiματo6 Στρα.τoδ, 6τωc, ιαi δ Toαxαλδ-
τoq. πoυ τΞ|"σψωψLνoc' διηυθυνe δ 'lδιo-c τ!ν Jπiθεoη, tτε'ιoΘ'r,oαν

τρη1'oρα. δτι δ'}ν μπoρoiαε ν&. γi.ν"r1 :Lπoτε.
1'd. o7'6δια iτιθθosωc iπ'ιζαν'
"()λεq oi 8υo,'ι'iιαe,'c' =αi--ι.ry'?'/,'dyl 

τ()πo()Ξ1!riΘ'rιια', ιoν:λ c:-i1

γραμμ'h τo! πυρ66, dΔo;E νd. τα'ριzr.,v'cl'lΘoiιν &.τενΘe|.αq τ| δρdαη

ιωi. ν& Clνα'ι ;9r.,oιιπιxδ6 δτeυθr]γΞζ γt α-i-rτ!r,ν' TLcτ'seρα- &τδ ;i
Ξιt'ex: 6τ ερ α τ &"^i ψατ ι. διoιxo'5μeν ι &τδ &|'-ιω1ιυ"τ''ιοil ζ τoδ eΙ7.ι'l

&τ c'ιτ''ηa εt φi uη ( Ιi o υ μ ι'ν &.y-r.l e, ΙJ : ρ i δη e, Kαλo^;: ρ 6τo''i'o ζ. Κo i'6 _

νυυ- 
'c) 

€},αpαl 0to-r1 &νατo7.υι&:7,,- }[oυργxd,να6, oδ λlγα 7.ι7'υoψ=τρα-,

Lιεi 6τo'.l s1τα't ,'li. τιδ &τoι-ρτiψνe.q τλα^γυLq. Σδ ixεiνo &ιρυpδq τδ

μ6ρo6 δι{ρ7-oγ:o τ& θ)')'ηνoαλβαν''ι&. ,:'!.lνo?α-. Kd.θο δ}'ιγμδq 11τιν
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dδ,5νατo6, γtο(τι d,λβανtz-δ6 τερiπoλo|. πΡoστd.τΞυαν τδ Ξδαφ66 τoυq.
'ΙΙ xoρυφη τoδ βoυνoδ, oδ δ{6μετρo 1.806 μ6:ρων, δεατ6ζει

τT,qπε1ιcl1i,q. Tδ τciγμα τoδ Kαλoγορoπoυλoυ 3πρ6xe ιτo ν& τ!ν xα_
τα}'&pη αδιερ76μενo &πδ Ενα" μθρoq 3τιιiνδυ'ιo 67.ι μ6νoν δι& τ& ια_
τoLy-υα &λλri xαi διιΙ, τoδ6 λαθρεμπ6ρoυ6ll ( !...). 'fδ τi.^,,μα πρo7-ιυρoδ_
oε γρ"i1γoρα. 'Ανθτρε,τa τ\ν &ντLcsταoη τoδ oυνα'rτοδo:,:,-αi πoδ !ταν

&π6ιρηψνoq τ6πoc' ιαi. δδν εi7ε τοπoΘ=τ-i1oeυ Ξν-ε7 i.o1-'lρξq δυνοi.μει6.
"Αλ),ιυoτε, t'l &ντLτα}'r'ζ δτε}'6γιζε xαi Jπi, ψιU'q dι)')'τ,c' τρooταoLα.q,
πoδ δ-δν !-ργ'ηo= ια'l. νd. jxδ-ηλcυΘ|: ciτδ τδ δλληνιxδ 7ιυριδ Σιυτ{ρα
τie Boρεioυ 'Hπεiρoυ, Ζπi. &'}'pανυιoU θδctφoυ6, δδν &ργηoαν ν& &ρ_

7-Lcsoιlν πυxνd. τυρ&. πυρoβoλιr.oδ iναντio.r τoi τ&^γι,ιατoq Kαλoγερo-
πoιλoυ. 'Ατδ τiν Ιδια xατε'jθυνoη, &λ).&, &πδ Θξoe''c, πoδ βρiαxoν-
;α-ν πoλδ πλτ,ι;υLoτερα, 4.ρ7ιaαν τυρ&. πoλυβ6λcυν xηi &λλων iλοι-
φρδν δπλων'

'o Στρατηγδ q'Γoαια}.Γιτoζ. δ t:lπoirιζ8vυoι6ταν iτi, τ6πoυ μδ τδ
'Eτιτsλgio τoυ, τ|ρε τ6τεπρc,ca:,τυν-&τiγ ε,}θ$νη μιi6 τoλμηρ!q δνερ_
"γεLαq'. τδ δλ).ηνιxδ τυροβoλιxδ jξουδ-ε:3ρωoε, τ&. &λpανυx&. πυρoβ6-
)ια, ισ'ταστpLφoνταζ y-ωτ' &ν&'"(ι"rlγ ^aqi' 1ιερυxd- σπLτLα τ-r,q Σωτ^\ρα .c.

Συγ7ρ6νωq, !'να"q λ'67.oq πεζιιoδ θξορμoδoε κατ& τδν θθαεων τδν
τoλυβ6λιυν, τd' δτoTα ix τoδ &ιsφα}'oiq Ξπαuρνα-ν ψLρoc' oτ"ηψdL/"η.

"Hταν h nρ'ω'-η φo?dL, h μoναδιx!, ιατ&- τ"\ν δτoiα ciπδ δλλη_
νιx!6 πλευρ&q &ντeπεδ6θη i φιλoφρ6νηoη τδν 1ιλιd'δων jπιδρoμδν
&πδ ξθνoυ dδci,φoυ6.

'H oxληρ6τηc, τv'q ψ&aηc, δδν Jμειιυθη. 'Αντιθθτω6' fi &ψ''ινα
oxληρ,jνθηxε περιoo6τερo. 'Αλλ& dπδ τi1ν δρα Ξι=Lνη, oi &μυν6με-
νoι, δτω6 xαi oi oυγιoινωνiε6 τoι'lq, pρLoιoνταν δπδ τd. πυρ& τδν
διpηλδν χoρυφoγραμμδν πo,) t'ωq τ6τeτoδ6 πρooτd.τευαν. Πρd.γμα_
τι, τδ πρωi τ71q L6τ6, μετd, &πδ o6ντoμo ιiλλ& αxληρδ &γι6να, oi
&νδρε6 τoδ Kαλoγeρoπo'jλoυ ιατελd-ψβινων τi1ν xoρυφ! 1806, xλει-
δi, τfr 6 ciντιoτ d-oεωq.ι

1. O'ijτε oτ& ',\πoμνημoνe'3ψατα τoδ Στρατηγoδ Τoαzα)'ιiιτoυ, oUτe oδ
ii).λεg πρooιτδζ πηγδζ μτoρεT xανεiq ν& βρi :}v Ξξ-ητιo.η τt'g τ .-ι5ιsει,ιg τt1q
\Ιoυργxd,να5. "o,τι dναφ6ρεταυ παραπ&νω πρot'ρaεται &πδ ciνθριilπoυq πoδ
1ζηoαν τiq λεπτoμθρειεq τits ψ&xηc.
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N'Ιετιi &τδ ε|[ιo,sι τθocιeρΞιζ δρεζ, h ψ&ιrl ξπωυcε. oi &ντr79;εq

iτεo,jρoντo oτi1ν 'ΑλβανLα, Ξxτδq &πδ 8νω μ6ρo6 αιiτδν πoδ xα-
:6ρθωαε ν& διαo1ioη τi6 Bθνιxδ6 γραμμδζ xαi, ν& φθdαη oτiq δα-
cωψLνεq περιo7-δ6 τi6 Π[νδoυ.

'Η 3πι7εiρηoη eΙ7-ε cτou1Laει oτδν Στρατδ 577 &ξιι;'ψατιιoi'ιq
zαi oτρατtlτεq Ζιτδq ψd,'ιηs.',,\λλ& αι]τδ δδν δπελoγiζετo τ6τε'..
'Exeiνο;τoδ δπελoγiζετo πρoπd.ντιυν εiναι 6τι ! 'Αλβανiα δδν μπo-
ρoδoε πλ6oν νi βoηΘi;oη τ!ν dνταρoiα διd, μ6αoυ αJτoδ τoδ Ξπυψi,-
ιονq 6co ιαi" &,sφα')'oi6 διαδρ6μoυ.

'}{ταν δμ'q i μ6νη ε'iτυ7ie cυνLy.εtα τ'i,q νLν-'r1q τoδ Γρd.μμoυ.
Γιατ). τ|6 iδιε1 iιεiνεq iμ6ρ.s, dλλoδ, τ,}" πρ&γψατα €φΘαoαν ψLγρυ
τδν δρiων τ:i,q ιαταιsτρoφi,q.

T& βoυν&. τoδ Biται, μδ τ');ν πiαω τoυ6 πλευρ& ατd &λβανιx&
ιαi oτd. γιoυγxooλαβιx& αιiνoρα, μδ τi6 xαλδ6 δxυριbαει6 τoυg, μδ
τor)6 πoλυαoiθμoυ6 ιαi. πεπει?αμ4νoυq δπεραoπιατd.ζ τoυζ, &νδρεq
ιαi. γυναΙιεq, &τt'ιρoυaαν δλε6 τi,6 θπιΘθoει6 πoδ 3ξαπ6λυααν θναν-
τioν τoυ6 'τd' ταιτιxd. ,sτρατεilψατα d.πδ τie 22αq Λbγo'5oτoυ μ61ρι
τi,q Ι4ηq Σεπτεμβρioυ.

'Ed,ν xατ&. τi.q τL,scιερzu6 πρδτε6 iμθρ.c cηψeιι!θηxαν μιχρo-
eπιτυtr;teq μδ τ!ν xατα}'η'!η λi,γων φυλαι[ων, 3ν oυνε1εiφ μι& θ6o-η

ιατελαψβ&νετo γι& νi, 1αθ! τ_iν δτoμ6νη, Ξπεπα &πδ φoνιxδ6 ψαχεs'
'o Στρατδ1 τιυρα βριαx6ταν τρ&yψατι μπρδ6 oτ&' ι<"'Lπαρτι

Κd,oτραll. TρoψαιτιxLq τoπoθεoiε6, 6πωc, τ'y'. τδ Ntciλε_Md.δε xαi
τδ Blτoι, ατδ &νcΔτερo τμiμα τoδ 'Aλιd.xμoνoq, ε1,1αν πoτιoθ! μδ
πoλJ αΤμα, ciλλ& δδν Ετεφτιν.'Eτi εixoαι τρεiq iiμ6ρεq f θπiθεo-η
πiρε 6λε6 τΙ6 δυνατδq μoρφδζ dιr.& oi &νταρτuιΕq θθoει6 παρθμει-
ναν &θιxτε6, Ξ7-Θ ρ *Lq, &πεu)'ητ ιτ-Lq'

EΤ1ε πιoτευθ! 6τι διd τt1q xαταλ\1J|εω6 τoδ Γρd,μμoυ 6λω θd
τfiγαιναν xαλUτερα. Δυoτυ1δ6, δδν iπρ6xeιτo xαθ6λoυ περi αδτoδ.

'Αντιθ6τω6, τ&' πρ&γψατα τ{1αιναν πoλδ 1ειρ6τερα. 'oριoμθ-
να βρd,δια, oτoδ6ιαταυλιαμoriq, ol ατρατιδτε6 Eλεγαν: αToυ6 δι<1l_

χνoυμε ατi1ν 'ΑλβανLα, ξαν&1y.oνται &τδ τ! Γιoυγxooλαβiα. oi
'ΑμεριzανoΙ πor) μ&.6 βoηθoδν, εΤναι oτ!ν &ι}η &ιρη τoδ x6αμoυ.
oi Σλciβoι πoJ τoJ6 βoηθoδν, ε7ναι δiπλα. Toδq xυνηγoδμε διio

γρ6νπ. Ti πετri1αμε;υ
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'Η &μφιβoλi α, *1 &πoγo"i;τΞυση, i ιc;15r,αση7 δ θdνατo6 τoδ συν-
τρ6φoυ. ! &δυναμiα 3xπoρθ-ξαεωq τ\q νLαq γραμμiζ τoδ Δ.Σ.E',
n7'[y''ζαν τδ t1Θυι6.

Σ:i.q 74 Σεπτεμβρiου, δυo 6λ6l_ληρα τ&γψατα i1ρνdθηoαν νd
δπεραoτιαθoδν τiq θ6oειq τoυ6, d.ν xαi, δδν πl.Lζoνταν αoβαρd. 'H
αi.lτατ&Ρνηιl"η xαΙ δ !ρωιαμδq τδν &ξιωματιxδν xαΙ λiγων oτρα-
τιιυτδν δδν xατ6ρθωoαν '.,,&, &λλctξoυν τ-\ν xατ&aταoη. oi &νδρεq
πLτα.ξαν τd- 6τ}'α" τoι)ζ χαL. ν-ατα)'ηφΘLντε6 ciπδ πανLy.61 ΞγιατL}'ει-

'!αν τi'c, Qξ5gι'q τoιlq ια"|" ξoτευoαν πρδ6 τip Καcτoρι&.
Στ16 παρυφδ6 τi6 π6λεω6, τψ\ψατα μδ xαλδ i.7θιx6, πot5 εΖ1αν

jν τδ μεταξυ εiδoπoιηθ!, !φραξαν τδ δρ6μo τδν φυγd.δων. Συνε-
}:'ηφΘηaαν dπδ ;i1 Στρατιωτιx}1 'Αoτυνoμiα ιαi. παρeπLψφΘηααν &-

ψLoωq oΣ ξxτα.ιτα oτρατoδιxεΤα, δη}.αδ} oδ διxαoτf ρια τoδ d,πετg_
i'o]ντo πρωτiατωq &πtt &'ξυιuψα'-ιxoδ6 μi1 &ν"|r)τLoντεζ στi στρo.τtω-
τιz! διxα'ιooυνη. oυν'ξΘω6 &πδ &|qυωψατtχoυζ aν ΞιaτρατεL4. 'Eβδo-
μ-"i,ντα δxτΔl φυγd.δε6 Ξξeτε}'Lιs}.ηoαν ΞιeTνec, τi6 !μ6ρε6.

'lΙταν 6}'c'υ 1ια.7ηταi τoδ Γρciμμoυ...
"o)'e6 α'jτδ6 ol ).εττoμ4ρειε6 δδν dγιναν γνωoτδ6 τ6τε ατδ ε']-

ρ,jτερο ιoLν6. 'lΕ^μναν γvωoτδ6 6μωq oδ μεριzd, μθλη τi6 Kυβερ_
ν'ξoεωq, oτδ Ι'ενιxδ 'Eπιτολεio ιαi' ,sτ-i1ν i1γεoLα. τoδ Δημοxρατιxoδ
Στρα.τoδ.

'[Ι πρciτη Ξνt'ρ^γ=υα τoδ Γsνιxοδ 'Eπιτελεioυ \ταν i1&ναδiπλω-
oη τδν γραμμδν του. 'ΙΙταν πo)'J πρoωθη ψLνεq, &τLβ}\επαν aτ.iγl
dτiθεαη, τδ ρi.γμα frτα'ν Ξτιxiνδυνo, τδ i.7θιxδ δδν iπθτρεπε jτiΘε-
αη. "oλα τd. τψi1ψα'τα ιατL)'αpαν &μυντιxδ6 ΘL,sειq, μδ xυριo dντι-
ιeιψeνιιδ oιoπ|' τ'i1ν ιdιλυΦη τ:i,c, Κα.ιττoρ'.d'q, ,τηψωντιιiq β&oεωq
τoδ Στρατoδ τi6 Ι3Δ ΛΙαxεδoνiα6.

1'δ Γενιxδ 'Eπιτeλaio εi7-ε Ξ,νeργt1oaι δρθd ιαi" ΞγιαLρωg'
Γιατi δ λΙdρxo6 ιαταλ'αpe &1ιL,sωq τi1 oημαoiα τi6 φυγ!e τ!e

14η6 Σεπτεμβρioυ, xαi Joπευoε νd. πρoετoιμαoθη γιd ioy.υρ! θπi-
Θεo'r1 ιατd- τ7,q Καoτogι&.6, tδρα6 τoδ B' Σιδματo6 Στρατoδ.

C)Σ, τρoετoιμα'oLεq τoιl δι{ρxεoαν ψL7ρι τ\e 19η6. Kατ& τi;
διd.ρz-εια τ:r,q i1ψLραq dντηλλd.oαoντo πυρoβoλιαμoi, 6πω6 oυμβαi-
νeι τ&ντα μ:ταξυ Ξ7θριxδν ατρατδν πoδ βρiαxoνταL πα.?ιaτΞτ(ιτψL-
'lo'' δ Ξναζ &πξναντι ατδν &λλoν. 'Αλλ& τi,6 νilιτeζ, oτiν περιofi πo')



ι948 : EToΣ ΔEΙNΩN 369

Ι,λ'eγy'ε δ Δ.Σ.E., γiνoνταν πoλλδ6 ψ--τ*x',νi'1oeuq ατρατο'lμd,των. ΕΖ_

7'ιν )ιηφΘi, τ6cτo αbcsτηρ& μ1τροι &orρα-),e'υαq, (]ιaτe τi'πο-.c δiν uπo-

3oδoε νd. μεταδoθi πLραν τ71e tρctμμηζ tπαφi1e,ιαi τLπoτ= δδν φα'ι_
'16ταν ciλλαγμ6νo, αliμφωνα μδ τi6 d.ερoπo?r'ιξ'ζπα?α1ηci,oε,'q :},q t-
-oμ"Lνηc.

Καi ιωτ6πιν, τ'\ ν'5ιτα τi1q 19'ηe, Ξξαπe}'$Θη γονιιi1 ξ.πi'Θ=,τrι
jνxντ|oν δλoxλ{ρoυ τoδ μετιi'lτoυ τiiq Καcιτoριd.q.

'[Ι 3πiθεoη δπηρξε δρμητιx! ιαi. cι}tηρi1, ιαi. δ'"i,?κece'/ι,l?Ι'ζ
zαμι&, διαxoτr| 3ω6 τδ προi. τ-r,q 2L'ηq.

'o λΙdρxo6' :τoδ διη'jθυνε πρooωπιxδ6 τ}γ Lπυ7eLρηcη, tρ,. .Zε

cτ\ ψαy-η τi"q xil'bτeρLq τoι.l τα.?-tαρ'trLεq' ΚατL),αβαν cηψαντυιΣq
Θ['cεη' xαi, oδ πoλλ&. ημεEα ΞφΘαιsαν' δι& μ6ooυ τδν xυβερνητι-
z-δν γραμμδν, αδ βd,Θo6 3-4 1.υ}'υoψLτρων. Tδ μειωμ6νo i1θιxδ xαi,
'bi xoι!ραrη τoδ Στρατοδ δiν μπoρoδoε ν& d'πo:ιρυβ!.

'H τ01η τi6 Kαoτoρι&.q |ιταν 6τι τδ l'ενιxδ 'Eπιτελεio ε71ε

διαθθoει izεi δ'jo μεραρ1iεq xαi -πoλδ oioιαoτιxδ- τiq εTaε κατα_
νεi,μει αδ βdθoq 15 1ιλιoμθτρων.

Στi6 21' τδ Σδμα Στρωτoδ' tνιoxυμθνo xαi μδ νiω τψ'i1ψατα
τor) τoδ d'πEoτθλλoντo θπειγ6ντω6, Ξξατ€}'νe io1υρi1 dντeτLΘε,sη ιαi
&νeιατε)'&"ψβανε τΙ6 τoπoθεoiεq πoδ ε71αν dπoλεoθ!.

Δεδoμ6νηe τi,q ιρLoεωq πoδ εΖxε oημειωθ!, αδτδ frταν πoλδ
&ξι6λoγo.

'E&ν δδν 8τiθετo πλ6oν ζi1τημα xαταλ\'pεω6 τoδ Biτoι, τoυ-
λdxιατoν δδν ημειων6ταν μι& μεγciλη i1ττα., xαi μτoρoδoε ια.νei.q

ν& δπoλoγiζη θπΣ τ!6 αταΘερoπoιdoεω6 μι&q γροζμμiζ.
'o Δ.Σ.tr' 6μω6 dτρεπε γενιxδ6 νd, εΖναι Σxανoπoιημ6νoqι \τ_

τημθνo6 ατδ διx6 τoυ gδc(φoζ, τραυματιoμ6,νo6 xαi, τ.ατατεψα'x-ι,sψθ-
νo6 πρδ δνδ6 μ6λι6 ψην6ζ, Lνεφωνtζετo τωρα νιxητ!q ιωi. &πει}'ητι-
ι6c,. "Επωρνε τ&λι θdρροq.

'o Ζα1αρι,78η6, διxαιoλoγo,3μενo6 πoλδ Ξπιδ1ξια γι& τδν Γρ4μ-
μo, dγραι.|ε oτδ μηνιωto oτρατιωτιxδ περιoδιxδ <Δημoxρατιxδ6
Στρατ66υ (τεδ1o6 l{oεμβρioυ L948) :

αΓιcΙ, τi1ν iγεcLω τoδ Δ.Σ.E., θλεγε, τδ o16διo Γρdμμoυ_Bi-
τoι τρ6βαλλs αd,ν Eνω δργανιxd, δεμ6νo oι1νoλo, πoδ d.π1βλεπε oτδ
νιΙ Ξξαντλτjαη τ!ν θπιθετιx| δυνατ6τητα τoδ μoναρ1oφααιαμoδ, νd,
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δλoxληρωoη τ}1 oτρατηγυxi1 ΞπιτυγLα τoδ Δ.Σ.E., xαi, ν& τoδ δc5αη
oτδ 1949 τ'| δυνατ6τητα ν& iτιδoθ! oτ!ν 7cρατματoπoiηαη τδν τε-
λιxδν τoυ θπιδιιΔξειυν. 'o Γροtμμo6 δδν Ξγινε 6 oτρατ'ηγυιδs τd-
φog τoδ ψoνα'?χoφα.σLoμoδ. Tδν &νotξe iψιlq τδν τd,φo α']τ6ν. 'H
oτρατηγ'.τ) τoδ μoναρ7oφασισμoδ, μδ τδν δλιγμ6 ψαq &τδ τδ Γρdμ-
ψo, aι6ντα,!e μπρooτd αδ xενδ xαi. πLaτε,|ε 6τι 6 Δ.Σ.E. dφυγε &τδ
τδ Γρciμμo oυντετριμμ6νo6 γιd, ν&, dπoφilγη τ!ν δλoxληρωτιι} διd,-
λυoη. Tδ Γενιxδ Στρωτηγεio δμω6 τoδ Δ.Σ.E. ζzανε τδν δλιγμδ
ψΕ ξει&Θ αρ α δ ιαγρ αμμ6νη rsτ ρ ατ"ηγ ιιi1 Ξτcιδ i,ωξη ll.

'Eδδ Ιoω6 πρLπει νd, δημoαιευθoδν μεριxδq &:τδ τi6 190 φω-
τo^γραφLεq πoδ περιλαμβctνει τδ &ναμνηατιxδ λε,jxωμα τ!e δeυτ6-

ραq tτετεLoυ τ!6 iδρrioεωq τoδ Δ.Σ.E. TυπιΔθηxε xατοΙ τ!ν θπo1i1
θxεiνη oτδ διx6 τoυ τυπoγραφε7o1 xωi, βρθθηxε &ργ6τερα o'tναaω-
ριδ xoντd, oτ| λiμνη Πρθoπ* 'o αυ1^yραφεJ6 εΤναι xd,τo1o6 θνδ6
dπδ τd, aπ&νια &ντLτυπα'ioω6 τoδ μ6νoυ.

1. "oτο:q παρατηρoδν εiδιzoi, oτ!ν τιlπoγραφLα, τδ Λε,Jz'ιομα τυπιiθηxε
oδ τoλ,i πρ,"aευρo πυeoτi1ρυo' Tiq φω:oγραφiεq δμω6 τiq θπεξεργαoΘηιe bξαL-

Pe '-oζ τσLΥx'oτρd.φo6. Kα:oρO<,ιΘηxe t'τcι ν& ;υπιυ0oδν o7.εδ6ν, δπδ μ1α μoρφ|
βα0υτυτLα3, πριγψα τo6, δ6 τρδg ;t,q φιιτoγραφLeq, dξoυδeτ6ρωoe &ρxετ&
;ην &τ€l'ευα τoδ τι,εoτηρioυ.

['ΙΙ αυν!μια τoυ χειμlyoυ oτi1 αελ. 393]

'Ιδ &π6ναντι εixoνιζ6μενo )'ε'jzιυμα Bxει διαoτd.oειq 0,28 x Ο,2t μ.



T0γ Δ

q"jφa4'2ξ'
d ' Tτρ+/ιΣ

'ι' Ι .-e
', ). "=t-, ...f ryz

,*,

p0UR tΕ DEUXΙEME ΑNNΙγERSAΙRE

DE L'ARMEE llEM()CRATICIUE

DE GREcΒ

:Λ\Ξ
\-- '-:' Γl]llfun

dil l11ιnι a!ιιailiι (''l,ι ι nI
]. ΑΙl)lt:Ι' 1)|'1ιιχ:H.ι'Ι 1|]t 1| ])l| ι'Ιlb]:[.

" [ι'\'ιτι'
τoi' ]iιιxοi Λη7'ηyεi,'ι: τ,ι|l

ΔΙι 1IO^P'lTlκι)) :1 P'11 |)Ι ΕΛΛΛ lΑΣ



9 a., AΠo T() ΛEΤKΩNΙ_\ ToΤ Δ.Σ.E.



AΠo To ΛEΤKΩMA ToΥ Δ.Σ.E J/J

Στρατηγδ1 \Ιαριo;,
'Αρxηγδ s :oδ α Δη μoz'ρα :''ιcιil Σ: Pατ oi'Eλλciδαq,l



AΠo To ΛEΥKΩNΙA ToΥ Δ.Σ.E.

'kΤ' ν-ατ&:αξη



.,\Πo To ΛEΤKΩλIA ToΤ Δ.Σ.E

j' ':,

\'{
{



:116 AΠo To ΛEΥKΩMA ToΙ Δ.Σ.E.

'H θxπαiδευoη. oi νεooυλλεxτoι ε7ναι oυ1ν& oxεδδν παιδι&.



AΠo To ΛEΤKΩI{A ToΥ Δ.Σ.E.

I

j&Ξ-'.
bJ:'ξ.a

*1';Ξ*

1'υναΙz'ε6 o:iν θz-παiδευoη

r



l Ιρoe:oυψα,sLα γ υd' δ7-'5ρωo'η ι-αi.



AΠo To ΛEΤKΩMA ToΤ Δ.Σ.E. 379



380 ΑΠo To ΛEΤKΩMΑ ToΤ Δ.Σ.E.

,9f; *



O L τ'ril'ετ ι"ι-o'.ν ων Leq.





a'



ΛΠo To ΛEΤKΩMΑ ToΤ Δ.Σ.E.384



iφrrδ 6φ0αoαν cτδν :oπrι '-o|'l πρooρι',s1ιoδ :oυζ.





i



).. Ξ

Ι ι i-τ-'.ziι



ΙΙr}''lpo}'α zαi ]aq1''7,1i th'ψo'' c:}1 ψi1'r,



ii
I



j

ι
Tδ πεζιz-δ cτη 1ια7'η.



392 ΛΠo To ΛEΤKΩ\1Α ToΙ Δ.Σ.E.



l9'ι8 : Ι1ToΣ ΔEΙNΩN ao9

'Ι!dν eT'yαν 7'6^γoυq ν& αilτcr=πα'''lo|l'ι1α'L rτ':δ '1'οlv''i' l|υΞlιc', τ'i1 νLι !_

δρα τie Προoωρι'li6 Kυβ:ρν'io:ω q, ιrιi' 'ι)' ai'ν'ι'' ε?.,/-c-?''στημ4νoι'

δδν oυν6βαινε :δ Ιδιo o:_i1ν 'r\θηνα.'ΕιzΤ},ταν i-,v'o'' πo\δ &ν''ric;ιl-1oυ'

Tδ !θιz-δ τrrδ Στρατ:,1 ψατoζ .τ/-Ξ xλoνιoθ!.
'O Σoφo'iληq 1 τα?il τd. 8E τoυ /'?oνLα-1 τ-r'^lε &.eρrlτo?Ly-Clc, στ''r)')

Καατoρ''j.', LπεoιLφ()"r1 :& :ψ'i,1ια"τα' μiληαε c:,ιiιζ cτ't?ατιδτεξ. '()
'Τπr:,υργδ6 τδν Στρατιιυτιxδ'l, ξνα"q &.τil ':o|lq xα)'υ:€ρoυζ βoυλ:υ_
τd.6 τoδ Λα/xrfi Κ61ιψατ,'q, δ ['οιllργιοq Στρd,τoq, ιαi. δ 'λρ7-ηγδζ'

τoδ Γενιxoδ 'liτιτελεioυ, ξια-uqν τδ Ιδιο. 'O 'r\ρ7-ηγδ6 τie 'Aμ:-

ρtν-ανυι-r'c, 'Ατooτoλ|6, δ Στριτηγδq Ι}iν Φi''ξ;, πoi, εΙ/'= τιc*ι.)-
λoυθ"{αει ιαi 67'ec, τi.q p"&7-eq, τoδ6 3μιμ{0η'

'o τeλευταioq (l1ιι'lq ταρi' }'L^io νd, δημιoυργ'iio'η ενα ,;,"βq-?δ

iπειo6διo. Στ!ν Kαoτoρυ&' oL' oυ^γιLν:ρωclη d.νωτ6cο.lν &-'.υιo',ιυ-τ''_

ιtιν, xα.ττ1γ 6ρη αε τδν Σ τρ ατδ oτ υ'1ρ'ηoιψoπoiη αε τiν &ψ"-v'.7ιu rr-'v,

po-i1θεια. 1ωρi6 ν&. cτυντρ'''iη τδν Ξ'y-Θρο, z-αi, διηρωτf;θη &ν δδν dμ:ν:
πλ6oν ατoδ5 'AμεριzανoJq ταv). ν& &να7'coρi,c:oυν.

'Ετρ6ιευτo περi, παοαμεριoμoδ τδν &ντιxειμ:νιzδν δυo7ε_

ρe ιδν, 8τρ6z-ε'.τr' τΡoπ&ντων τcερi, Lγτ'.1ι'!rioειιc, τoJ p&7o'lq τoi 7-ρ'i';

γ"ατoq t:'q ioo'ι τρ)'q τδ β&ρoc' τoi αiψατoq. Ληoμoνoδα= δτυ &πδ

τoδq δυo o''l1ιψ&7-oυq':7,q lιραc, ΞιεLντ,e, δ 'E).7'ηνιxδ6 Σ:ρα;δq πλf_

ρωνε τδν βαρυτeρo t.ο^γα'ρυα'rlψo.

}Ιi i;ρεμiα, οi "Eλi'ηνεq & 'Ltιιψατιν-o'L &τLιρo':,ctα-ν τi1ν πv6ι}'τγ
αη. Toδ &πLδειξαν η:'. 6}'εc, oi Lπι7-ε,"ρ''rρ3''g =|'7-αν 

Ξ^γι-ρ'.07' ια'i' y-'ι_

πoτε δτoδει1θ! &τδ τoυq' Λμερ ιx αν oL e στ ? σ.τ Lο:'τ ιιo'\ e αυ μβoυ).oυq'
'o Bdν Φ).fτ, ixνeυ?''σψLνoζ Ιoω6 &πδ τδ γεγoνδ6 i|,aι ξ7q'.Υ'e τ'iγl

τ-α}'η €,ιoq τ6το oταδιoδρouiα του. &λλ&, xατ&. QαΘr''c, tντυψoq a"ν_

θρωτεo6 ιαi. xα"^δe o;ρατιdlτ'r6, δδν 3τ6μ:ιν:. 'Ιδ θπ:ια6διo jθεω-

ρiΘη }'tβαν xαi i 'Λμεριιανtτ:i1 'Απooτoλ! ξ',=ωιo'),rινΘτiιsg ν& δπo_

oτηρ'υζη :δν d'νεφοδιαoμδ τoδ'Ελληνιxoδ Στρατoi.
Eiτυ1δ6 γιd, τδν Στρατ6, oi' &ν"r,ιsν7i.εq {'φΘαaαν πο'i''\ ;'.δ πξ_

ρα &πδ τδν Στρωτηγδ Ι]&ν Φλητ. ΙΙερi τ&' ψL,sα'Ozτωβρioυ, δ

'Υτoυργδq τδν 'Eξωτεριxδν τδν H.Π.;\., δ Tζδρ;Ι λ[i.ρoαλ, πoυ
δι6θEτs τ('oo x'5ρoq, oυ'loδευ6μενo6 &πδ τδν 'Aμεριxαrδ 'Ιπoυργδ
'Eθνιxi6 'Αμυνηq ιαi. &.?ιετaδe βoηθoυ6 τoυ, jφθανe ατ'iν 'Αθ{να

γι&, ν&, Lξeτ,ia'η iπi τ6πoυ τip ιαx'i1 τoρεLα τδν θπι7ειρ'ξαεων.
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'o γρ&φr'..l π|.σ1Ξ'3ΞL 6τι γνωρiζει πδ6 τ) iριiτη ση (α?tπΞL νd.

φιiγoυμε;ll, &ν xαi τoυ6 !ταν t'νotr-)ιητιιt1, ε71ε τεθi &πδ δριoμθνoυ6
δ,ι{,,ηλ& ioταμθνoυ6 'Aμερ υxανo'5q. 'Αλλ& i &π&ντηcη τoδ Md.ρoαλ
fιπT1ρξe x.ιτητo?τlp'.ιτιx"i: δδν dπρεπε νri φ0.1oυν.

'Απδ τδ &λλo μ6ρo6, xαi, δ Σoφo$λη6 δδν |1ταν εil-y-αρ'.oτηψL_

νo6.'Απoθαρρυμ6νoq &τδ τd &πoτΟ'Loψατα, xαΙ δπδ τ!ν iπιρρoi1
τα).αιδ'., &πoc;τρ&των &ξιωματιxδν πo') !τα-ν φi).oι τoυ ιαi. εTy"αν

y-i.l?oζ, ξπbι?ωiε τoδ6 στ?ωτLωτLy'o[q \γ!ταq, xαi α']τδ δδν βoηθoδ-
αs xαθ6λoυ τ&. πρω^γψατα. T& βoηθoδαε μ6νoν &πδ μι&.q τλευρ&q:
kι 6 ψ-.γ&λoq τL?oζ ξπei.Θaτo συVΞχδζ περιoo6τερo 6τι jτρεπε ν&

τεΘi1 Ξπmεφαλfrq τoδ Στρατoδ δ Π*π&γoq xαi. 6τυ iτρεπε νd τoi
δoθoδν μεγcιλΞζ ciρμoδι6τητε6.

'Απδ xυβερν'ητLy-iιζ πλευρ&6, fiταν Ιoω6 i πιδ oxoτειν! <iρα
τοδ &νταρτoπoλ6μoυ. Δδν εΖναι δπερβoλ! νιi λε7θ! 6τι ιsτi.q &.ρ/"Εq

τoδ φθινoπιbρoυ τoδ [948, εT'xε xανε|.q τ!ν iντliπωαη 6τι τδ oι-
δ-ηρoδν πα'?απLτασψα i,πεφτε oτ!ν'Eλ}.dδα. 'o xιbδων φα'.ν6ταν ν&

μ-| o-ημαiνη πλθoν τδν xiνδυνo &ιι& τ!ν d.πιlλsια τδν θλπiδων xαi
τ!6'Eλeυθερlαq.

Παρ' δλα αbτ&, 6 Λαδ6 oτδ o$νoλ6 τoν, ιαΙ. iδιαiτερα δ Στρα-
τ66, δι6θεταν &ι6ψη ψ=γdιλα &.πoΘLψατα θελ!αεω6. Σδ Ξνα λωδ πoδ
}.d.τρeυe τ!ν ΞλευΘ:ρiα", i1 γeνναt6τ"ηq xαi. τδ πεioμα τ-ηq &π),πιoLαg
!ταιζαν ρ6λo. Kαi τδ &φθoνo d.μεριxανιxδ δλιxδ frταν Ξxεi γι&, ν&

τd. &ξωτott1ooιlν '

δηλιΔθη τ6τs αδ 6λη τ!ν 'Eλλciδα, iδiιυ6 ατΙ6 x=ντριιΣq ια-i" τi.q ν6-
τιε6 περιφ6ρεrcq, &ντεcτd,θμιαε μι& &νανεcυμiνη ψαLητιx6τη6 τδν
'Εν6πλων Δυν&μεων. Etναι &λfθεια δτι oi παλαιδ6 xωi, &ιαρτeq
:ωιτυιLq 3φαρμ6ζoνταν π&ντα, δπωαδ{πoτε 6μ.q t d'ντiδρααη τoδ
Στρατoδ tξεδηλιiνετo παντoδ.

ΙΙeρΙ τ& μ6oω Σεπτεμβρioυ, Ξνα ναυτtzδ θπειo6διo θπθτρειpε ν& γi-
νoυν d.ντιληπτ&, καi νd dντιμετωπιαθoδν ιαλ$τερα, δαα oυνθβαιναν
ατ'}';ν Πελoπ6ννηoo.

'H &νταρoLα εΙ7"ε λ&pευ Ξy-εi διαατd.αειc,!,sεq πρδ6 txεΖνεq πoδ
εΤ'tr"ε cτd. β6ρeια διαμερioματα. A,]τδ !ταν δλ1θριo γιd, τδ i1Θυκ6,
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Τ''ατi. 6 πληθυαμδ6 τi6 Πε7'oτo,l'ι"|'coυ !ταν alωατδ6 γι& τ).6 τρo-
τιψ''r1azυq τoυ πρδ6 τ'i1 \e?'.d,.' Πδ6 6μιυq oΣ αυμμoρiεq ipρc,sιαν Ξι:-i
τ6αoυ6 {.νδρεq, 6τ}.α- ια"i' τ,i'eψo?6δ'3;

Συν6βη )'oι'π1lν, τ).q τoλj τριυιν}q tιρ:'q :v1q 6η6 Σaττεμβρioυ
194E,6να. τΞ?l.τo}\Lιδ ':o6 cτ6)'o'.l, δ ιιΙ1oλeμιoτ{e,l, τοδ τεριπoλoδ-
oε oτi,6 dνατo}υ'ιt'q &ιτΞq τ:i,q ll:λοπoννl1ooυ, oτ! {)αλιcloLα 

'τΞριo_'r.η τiιc, Kυνoυρiαq, ν&, διαxρiνη τσ./-υxLν^ητo 1ι''ιρδ oι&.φoc, νd' ιινt,_
τα't xoντ& ιττ"\ν &ιτ-i1 ια.i. νil &1νo'r, ov,1ια τoδ πoλεμιxoδ νd. ατα-

ψατtρη ^γιd.' !')'e^,-1o.'Aντi. α.'JτοU, τδ τα'tr-υnLγητo ot&.φoq Ξτλeυoε
6}'oτωxδq τρδq i!να. Ξρημιxδ 6ρμο. τoδ Φωxιανoδ, νoτυoα''lα.τo}.υιd.

τiiq xι'lψoπ6)'ειυ6 τoδ Λειυνιδioυ, τ! oτεν! εΙooδo τoδ 6τοLoυ φα'ι-
νoνταν y&, zλεiνoυν δ,io δτερzaiμ:νoι λ6φoι. Tδ μιxρδ τi.oio iξη-
φανLoΘη. N16λι6 τδ τ:ριπoλιxδ τοδ Στ6λoυ π)'ηo'υαaε πρδ6 τδν 6ρμo
xα). iνδ tτol'ψαζiιτα'l νd. ια;epαrs"η β&ρια γ'.& νd. &.πoaτεLλη &ryηψα
oτδ πετρελαcoxLνητo oν-&.φoq, θδθ1θη &πδ τοJ6 δτερxeιμθνoυq λ6-
φoυζ y-σ'τα.L^(ιc;τuι&' πυρ& 6λμων xαi πoλυβ6λων.

'ΙΙταν φανερδ ('τ'. ΞπΡ6ιευτo γι}, &τ6μερo x,Li. &.dfιψαντo 6ρμo,
πoJ εΖ1ε δμω6 δργανω0! xαi Ξφρoυρεiτo xαλ& dπδ iqιrρi &νταρ-
τιx'} δμdδα πoδ βριαx6ταν oδ φυoιxd, δ1υρδq θ6oει6 γιd, ν& δπoδε-
1θη τδ cν.&φoq.

'Αλλ& τδ τεριπoλιxδ τoδ oτ6λoυ τδ xυβερνoδoe Eναq θαυμci.-
rsuoq νθo6 Θα7.αoo6λυxoq, &τδ τ-)1 Χειμciρω τi6 Boρεioυ 'Hτcεiρoυ,
δ Π6ρρo6 Σπυρoμfλιo6. 'Ay-&Τυπτr.lq Llτi. τ'i)e γεφ'5ραq τoυ, μδ τoδ6
πρoβoλε76 τoυ &ναμμθνoυ6, βd.λλoνταqιατd. τδν &νταρτιιδν Θθoεων

μδ δλα τd. ψLoα πoδ δι6θgτe τδ πλoΤo τoυ, δρμηoε πρδ6 τi7 oτενi1
εiαoδo τoδ 6ρμoυ. Tδ μιxρδ πετρελαιoxiνητo ια|. o[, γυρω ΘLaeυq,
τδν δπεδ67θηoαν μδ πυxνd, πυρd,. 'Αλλ& i ψoνoψαyLα fiταν &νιη'
T& πυρd τ!q μι&6 πλευρ&6 !πr!αν d'πoτ6μωq, τδ μιxρδ oι&φoq L-
δ67θη μεριxδq ιαLρcεq βΦ'Lq, ιαi Ξημειcbθη iπ'α']τoδ ξnρηZ"η'

Αi1μci,λωτoι δδν oυνελ{φθηααν. 'Eξoνυ 1ιaτυι:i16μωq jρ:υνα διε-
τiατωoε 6τι τδ μιxρδ πλoio !ταν -7-ωρητm6τητoq250 τ6ννων, 6τι
eTγε &lτoπ)'ε'3oει dτιδ τδ Δυρρ&1ιo τi6'Αλβανiαζ, ια|' 6τ,. μετ6φερε
φoρτio 2.000 6πλιυν ^γeργιανuιi,q'(Φτσ'σy-Ξ1)ilζ1 1OO πoλυβ6λων xαi
δπλoπoλυβ6λων, 3.000 ναρxδν, μεγctλo ciριθμδ φυoιγγiων, χεtρo-
βoμβiδων, 8πωq ιαi πρoπαγανδιατιxδ δλιxδ τoδ K.K.E. (βιβλiα,
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iφημερiδε6, 1αρτi τυπoγραφιιδ xτλ.). 'ΑπεδεLxΘη &ι61ιη &πδ τ!ν
ταυτ6τητα xαΙ τδ fμερoλ6γιo τoδ πλoioυ 6τι δ xυβερν{τηζ τoυ iταν
'Aλβαν66, δ Χαod.ν NΙoυoταφ&, xαi τδ πλ{ρωμοi τoυ d,τετελεΙτo
d.πδ "Eλληνε q &ντ&.ρτεq.

E'jρ0τερη tρευνα πoJ dγινε θξ dφoρμi6 τoδ θπειooδioυ τoδ μι-
xρoδ α'iτoδ πλoloυ -πιβεβαiωoε πλiρω6 πληρoφoρiε6 ιατd'. τi.q

δτoiε6 τ6ao &πδ τ|ν'Αλβανiα 6oo ιαi' &πδ &λλoυ6 λιμdνα6 τi6 λ{ε_
αoγεioυ, 6πoυ δρoδoαν &νΘρωπoι τoδ K.K.E.,1 εΤ1ε &πο,sταλ! oτi;ν
Πελoπ6ννηoo αημαντιxδq dριθμδ6 d'νταρτδν ιαi πoλJ πoλεμιxδ
δλιx6.

'H dπoxciλυ']:η δπ!ρξε πoλυ 1ρ{αιμη γιri τδ f.7θιxδ xαi γιd τ!ν
δργ&νοιo"η ιι}'υτ€,ραq παραxoλoυθf oεω6 τδ',, dxτδν τ!6 νoτioυ 'Eλ-
λdδo6.

Tδν 'Oxτιbβριo, τδ Α' Σδμα Στρατoδ, fioυy-o τcλρα δ6 τρδ6 τ!ν
"Hπειρo, ζατsιλg ψLγα ψLρoq τδν μoνci.δων τoυ πρδ6 "t γραμμil
Γρd.μμoq-Biτoι.

Α'iτδ θτ6τρε,.Ι:ε oτδ ΓEνιxδ 'Eπιτελεio νd. Lτι7-e.ιρ-i1oη νLα ΞπL_
θεc"η xατd. τoδ Biτoι, μδ μεγαλJτερεq δυνd,μειq, πoJ jτ6θηoαν δλεq
δπδ τ&q διαταγ&q τoδ Στρατηγoδ Toαxαλιj.iτου.

"oταν 6 τελευταΙoq &νi'l'α.pε τi; διoixηo! τoυ6 -τdλη 'oxτω-
βρioυ-πoλλoi &γδνε6 εΤ7-αν i|δη βελτιιioει τi6 θ6αει6 τδν iθνιxδν
aτρατaυψ&των' Δυo φoβερi6 τoτoΘεoLεg eTJαν ιωτα.)'ηφθη &πδ δυo

μoiρεq τδν ΛoK, τi6 δπoEε5 διoιxοδoαν oi Tαγματd,ρ7ε1 Χρ' Πα-
παδ&τo6 zαi Ι. NΙαν6ταξ, μδ oυντoνιατi1 Ξπιγeιρ\oεων τδν &λλoτε
δπoδιoιxητ'ξ τoδ 'ξρωιxoδ 'Ιερoδ Λ61oυ τ!q M1oη6'Ανωτoλ!6 Συν-
τ αγ ψατ αρ7-"r1 Kυρ ιci,xo Π απαγειυ ργ6πoυλo.'Αλλ& ατi6 t 0 l{oεμβρ ioυ
δ ρυθμδ6 τδν αυγxρο$oεων &λλoιξε'. &ρ^11-ι,sε γενιx! 8πiθεoη tναντioν
6λων τδν θ4osων πo,L εΙ1αν ιiτo'.α. α;ρατιωτιxi] o-ηψαoLα. 'Η εi-

1. λ'Ιεταξδ αδτδν, θνα6 &πδ τo')6 aηψαντυιoτLρoυ6 fiταν δ oυνδιxαλιoτι-
xδc' \γLτηq ναυτεργατδν, 'Aμπα:ιθλoq. 'Λν4ττυooe τi1 δρdoη α'Jτ) ατi Γ6-
νopα ιαi oτi NΙαooαλLα. Συνελ!φθη μετδ τδν oυμμoριτoτ6λεμo xαΙ xατεδι-
ι-&aΘ"η cΕ Θ&νατ,l' &λ)'& δδν θξετελ6oθη. "Eμεινε &ριeτd' y.ρ6νια oτi6 φυλα-
ιL,.. 'H o6ζυγ6q :oυ, '-\γγλiδα, ,iτ!ρξε θπΙ Eτη "ξ δoτεριz-i iρrie tπειoo-
δlων πoδ γiνoνταν ια;d' tΙ1 διd'ριεια θτιoz-6'}εων μελδν τiq Bαoιλιx!6 oixo-
γενεiα6 τ!G 'ED'dδo6 } &λλων δλληνιxδν πρo,sωπυιoτ\των oτδ Λoνδ[νo.



1948: EToΣ ΔEΙNΩN 397

ρεiα αδτ! θπiθεoη δι{ρxεαε π6ντε f1μθρεq ιωi πLντε ν$xτε6, &διd.-
xoπα. Σδ 6λo τδ μ4τωπo βoρsiω6 τΙ,e Καaτoρι.&6 διεξf1θηααν πoλ-
λδq φoνιxi6 ΞπιΘL,seιc' ιαi' &ντεπιΘLαaιq. 'oρεινi q ΘLrτ=ιq-ι}'e,.δι& xα_
τελl; φ θη oαν xαi &ν αy-ατ ελi'φΘ.r1o αν, y.&π o τ e μd.λι ατ α il),)'αξαν xυ ρ i o υ 6

ιαi' τρeΤq φoρL6.
'H τ'51η θθληαε δλε6 αιiτδ6 oi θθαει6-xλειδι& νd, βρioxωνται

aτd' γLψα τCoν ται:tιΓιν τμημd.των 6ταν ξνα πα1δ oτρδμα' χLo-
νωl ι:ιLπαoε 6λη τ!ν περνo^1|1' ι&ψπoιlq ιαi βo'.lν&. "Αλλe6 xιoνo-
πτι3oει6 iπ1xoλoυΘηoαν, δ 7ειμιllνα6 δπ!ρξε τριilιμo6 xα). πoλυ βω_

ριi6. 'Απexλεiοντo πλθoν d7-ι6λoγεq Lπυ7.ειρi,oe.υq ατ}ν περιo1} τoδ
Biτoι.

ol &νδρε6 Ξxτδg ψ&aτiq θμετροδντo π&)'t xατd. δxατoντd.δε6.
'Απδ τrΙ δυo μ6ρη.

'H αiμoρραγLα Ξπρ6xεn-o ν&, oυνε1ιoθ!, dλλ& πρδ6 τδ πωρδν
αδ περιφ1ρειε6 πoδ iραν ψu'ν-ρcd' dπδ τd α6νoρα. Koντd, oτ& oιiνo_

ρα, &ργ6τe.ρα., τδ ιαιδ Θ&. &ργιζε τα}'ι ιαi. oΣ, 7-εiμαρρoι Θd' κoxιL-
νιζαν μδ τi1ν iδια {'ντωoη. Tιbρα, dλλoδ θd βρoντoδoαν τd, πυρoβ6λα,
ciMoδ γεγoν6τα &)'ληq φ0αοωq θ& θπηρ6αζαν τ}ν πoρεiα αδτοδ τoδ
dγρioυ πoλ6μoυ.
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'Eπi τoδ διπλιυματιxoδ πeδ(oυ. 'Ενδ α;-ξν'Ελλdδ-α Ξψα-υνι,o

δ &νταρτc,τ6λεμoq, oi Δ,io K6αμoι τδν Ξzαμναν τδ &ντιιει1ι'eνo :,ι'.7'q

Θε'α1ιυ'τtι'r'e διπλωμα;ιxi q &να',ιeτρ''r,oειυ6. 'H &ναψLτρηa-r, αbτ-i1 ^,,''-

νl'ταν oτ'i1 Γ:νιxi Συν67.ευoη :oδ'oργανιoμoδ 'Ι{νωμθνω.l 'Eθyδy.
'lΙταν t"-ωυρa:'.xd' ιιαι?L&.1 δ'4eΤα xαΙ' θoρυβιbδη6.

'Ανεμ6νετo. Φα''ν6ταν νd. t'ρ7-eτα.υ. oi iνδ:i,ξειe d'φΘονoiιsαν.
Στi,6 16 Σεττομβρioυ t948, 'i] Βα7.xαν,.ι:\ 'Ιiτιτρoπ-| &νey-o',._

νalcτe '6τυ$1ταν oυp"φc'lνη μδ μιi πρ6τα,sτ1 τοU Γενιxoδ Γραμματ6ω6
τoδ OHE, πoδ δδν \ταν ιαΘoλoυ γνιυoτ'i1 δ6 Jxεiνη τ\ν iiψLραιαi.
τoδ π&ντι,lc,, γι&, τ'|ν Ξτo'1-i1 Ξxei'ν'η, &πoτε)'oδoε τολμηρi πρωτoτυ-
πLα: τ'\ δημιoυργiα" μι&6 Διe0νoδ6 Δυνdμeωq ποδ θd. 'i1}'eγ7ε τd. Lλ_

λτ1νυιd" o0νoρα.

Στi.q Li, oi iφημερi,δε5 τoδ 'Ελευθ6ρoυ Ι(6oμoυ δημooiευoων
il'ηρoφog'ιeq τo[ :'Ι7αν πρoθλθeι dπδ τρωτε'1oυoe6 &να"τo)ι.ιδν

7_ωρδν, ια-τ&- τi"q δπoΤεq f, ιιΠρooωριν! Kυβ6ρνηoη τδν Boυνδ'lll

-(ητoδoε τ"iγ €γιρυoη νd. &πoατs[λ'η Ξναν &ντ,'π?i.,clωπo oτ')1 Γενιx)1
Συν6λευoη γι& ν&, LxΘLoη τ! θ6oη τ"fβ' y.αi. νd' iιποβ&}'η πρoτ&.oειq
oυνεννoy',αειυq.

Στi6 t 8 Σ:πτεμβρ ioυ, oi Ι(υ βερνf o εLc, τ:rβ Γ α)'),i'αq, τδν' H yιυ_

μ6νων ΙΙoλιτειδν xαi, τ!q }Ιεγιiληq Βρ=-:ανLα'c, &τaxiλ'νπταν 6τι
ατi6 13 τοδ μηνδ6 εiy'αν &πευΘi'lνει τρδ6 τ!ν 'Aλβωνιz! Kυβ6ρνηoη

μιd. πoλδ dντoνη διαμαρτυρiα γιd, τδν ρ67.o πoυ !'παυζε oτδν &ντω9_
τoπ6}'ε1ιo τiq'Ελλdδo6.'ΙΙ'ΑλβανLα.' ψυd. ciπδ τi,6 ψυιρ6τε9=q 1-iι-
ρεq τi,q B,3ριΔπη6 τo'5,)'6γφ τie εiθυγραψψLoεΔ6 τηζ μδ τδν Φα_
σLσμ"61 δδν !ταν &ι61ι'η ψLλoc' τoδ olΙE, εT7'e &"πoρρ'ι'!οι μ:τd. ;ερι-
φ ρ oν'Ι',o 

=ω 
c' τ')';v πρ oε ιδοτ rιt'rιιsη τ δν τ ρ ιδν } Ιεγd,λιυν Δυν d.μeων. . .

'ΓL)'oq, ιαL'[oιιq τ9δ πα'ιτ6q, oi. &ι?,.βeic xα). θe μελιωμ Lνaq &να-

φoρδq τie Βαλ'xανιx'r,e 'EπιτρoπiG πoδ βεβαi,ων αν 6τ,. δ Δημoxρα-
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τιxδq Στρατδq !πωgνe &ποτε7'εoμωτιxi1 βoτiθe ιω &πδ ;δ θξωτeριx6,
Ξ9LΘ''(α-'l σ\')νΞ'/'δe τδν 'Ανατoλιxδ Συναoπιoμ6. Kατd, τ-iγι Εναρ2'η
τδν Jρ^,,α-αιδ.iν τ},c, Γεν''ι-ie Συνε).e,ioΞωζ, δ aρΞθισμδq α,3τδ6 ε71ε
iδια-ι:6ρωq dντα.θi. ^γυα''-ι' i1 'FJπιτρo,τξ &νt'φeρz ;τo)'υαρiθμoυq xαi
Lir'φΘil'ψ,.l'-ιq ταlαpυ&.aeυg τδν oυν6ρων ν-ατd. τ'i1 διd.ρx:ια τi,q 1l'&_

χ0c, τοJ Γρd.μμoυ'
'[Ι Γενιx_i Συν6λeυoη τoU O}{E δδν εΖ7_e τ('τε τ'i1 oημeρυ;'|

τηe ψoρφti.
Δδν εΤ7-ε ψL}''η &o'ηψ,!'ντoυ ρ&.?oνc. OUτε μιd. θ6oη δδν ι&'-ΞL_

7'e'τo iιπδ y-ι5ρα τi1e 6πoιιq τδ διεθνδq pαρoq }ρα'l, o7':δδν &πoι),eυ_
ιsτυι&.,'\ μι& iiφoq πoδ δι6θgτ. oτδν ()H E. 'H Γενιx-| Συν6λευoη
ei7e τ(lτeil8 μ6λη, dντi, τδν t32 πoδ t-1-eυ rτ-\ψ=ρα., &λλd., γι& τi μα_
τιυμ6νη &νΘ9ιιπ6τ"11τα τoδ Δευτθρo''l Πα.γxooui.oυ ΙΙολ6μου, \ταν τδ
}.i,xνo τδν d7.τiδ-ων ψΕ ταγxooψιoυ1 δρiζoντεq. Oi 7-δρε6_μi)'^η &ντε-
τρooιυτο'joντο dτδ {νδρεq τoi'l, γ';v'l'1^ioιlq ια\ιoδq'}1 ιαν-o,!.lc,, εΙ7αν
διaθνi πρoβo)''{.

Tδ φθιν6πιυρo τοδ 1948, θi. oημ:ιων6ταν ctτρr'lφ.\ oτ-\'l τo-
ρe'tα τ},c, Ι'ε'lυι},c Συγελειjoεω'c . @) ^γυν6ταν φα.ν:ρδ 6τυ, ψe '-α".-L
:iλλων δγιδν &πaoτr'il'δν, iπρ6xειτo ν&. !7τ, u-αi. τ.|ν &τooτoλ_).1
τoδ μεγαλυτ6ρoυ δ-ηuα.vοrγ''ιr'l|9 βiiψατoq :oJ ι6rτ1ιoι'l, τoδ oτi,βoυ
oτδν δπoΤo, δπδ τ& β}'tψψατtι δ)'6ν-)'-riρ.r1q τ7,c' τo}''ι'τυoψ1νηq d'νθρω-
τ6ττ)τoζ1 Θd' d'π.'1'α')''υνoδντo 3πi, διεθνoδq πεδioυ τ& oυμφ1ρoν τα, τd"
τdιΘ'η ιαi. x&πoτε .\ .1-υδαυ6τ^ηc''

Α']τ! ';; 'Ι'ρiτη Γενιx-ξ Συν17'ευoη , 4?7,5, τi'q Ξ1γαoi.εq;ηq aτδ
[ΙαρLaυ, τ'iγι 22α. Σsπτεμβρioυ 1948.

"Ι{δη dπδ τδν ;ριδν πριi:ιυν !μsρδν hτLρΘη τδ δλ}'ηνιr.δ θ6_

μα. λΙoλoν6τυ i1 'i'1ψeρτi,:Lι 8''α.τα".--η λ,ταν p:pα'ρτ'ψLν.η ν-α'i oι]oιαoτι-
ι"i', τδ €),λ'r1νιιδ Θiψα" !^γ,.νε &1ι[.oι:'q τδ ψL^γα &',lτυu-e'υψeνo διαφωνlα'5.1
o[ 'Ιπoυργο). τδν 'Eξιυτeριxδν :'i'c' Γαλ)!υα'q (Poβ6ρτoq Σoυμciν),
τδν'ΙΙνωμ6νων [lολιτειδν (\1ιρoαλ), .-ηζ \Ιeγi).ηq Βρεταν|'αq
(λΙπ6βιν), &'νLpα'.ναν διαδo7'ιzi oτδ βiμα γι& ν& xαταττε'L)'oυν τi.ζ

1. 'H r,,jolr τi,q aυζ.r'τλ,aeιlc,, 6τι,ιq zα| τi iνrδημooιε'l6μενι &τoaπ&.-
csψα:α &γopευoειυν, θ7'i;φ0ηorν &τδ :&. ΞτLc.r'ψx πρι.z-:,'z)- τoδ OΙΙE ,ΙΙ 

δ.ι-
eυzρi,νιoη αi:h i',s/'beυ l'αi γ,'i 6λε6 τi.-c &λλε5 τρooφυγδq 3τL τoδ θλληνιz_oi
0!ψατo3 oτδν'oργανιαμδ'ΙΙνιυμ6νιυν'Eθνδν.
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πα.Pα,ρL&.σε'Lζ τδν 3λληνιιδν oυν6ρων' γι& ν& ,5πενθυμi,ooυν 6τι f
'Eλλ&6 d,πoτελoδoε oπανLα περiπτωoη dπoιαταoτ&oεω6 τ!6 νoμι-

ψ6τητoq δπδ διεθν! dλεγ1o, γιιΙ ν& (ητ{ooυν τ6λo6 ν& dτoιωτα-
oταθi xαi txεi f εiρfνη.

"Αλλoι dντιΘLτωq, μδ τδν Bιo|νoιυ €πvιεφαλi1q, τδν μεγd,λo
ιατ{1oρo τδν περιφ{μων διxδν τi16Μ6oγαq, δπεoτ{ριζαν τi7ν ciν-
τLΘετη Θθoη;6aα oυν6βαινα.ν oτ!ν 'Eλλd'δα δφεlλoνταν oδ iμτερια-
λιoτιιδ6 xαi'. φιxoυoτιxδ6 μη1ανoρραφiε6.

'Eπi f μ6ρε6, xατηγoρLεq ιαi &παντi1ιsει6 διεδ61θηoαν dλλτ])'α6.
'Eξεφωνdθηoαν θαυμd,oιoι λ6γoι, πoΜoi ρi.7τoρε6 μεγd,λoυ xυρoυ6

xρηoιμoπoiηoαν λ6ξει6, δμ66.
'Απδ πoλλδν πλευρδν, τδ xυρι6τερo dντιxεlμενo τ7,q &ναψε-

τρfoεω6 δδν fiταν τδ δλληνιιδ θ6μω αriτδ xαθ' δαυτ6, ιiλλi i Bαλ-
ιανιx}1 'Eπιτρoτrl'7. Γι& τoδ6 μδν !ταν &παραLτητη, γι& τoδ6 δδ

€'πρεπe ν& διαλυθ!.
'o Bιoiνoxυ joερνε τδ 1oρδ δπδ τδν !1o αιiτ!6 τi'q ψoυoιι-r,q.

''Αν δ Στdλιν eΙγε πεt πρδ δειαμ{νoυ oτoδ6 Γιoυγxooλ&βoυζ συνo-

μιλητciq τoυ 6τι \ &ντωρoLα oτ|ν 'Eλλciδα Επρeπe νd. ,sτωψατ-i,o.η,

f Σoβιετιx! "Eνωoη θνεφανiζετo π&ντoτε oτδν oHE δq ! μεγιi-
λη πρooτ&τιq τoδ K.K.E. xαi τoδ d,γδνo6 τoυ.

Kατ& τδν Bιoiναxυ, f δημιoυργiα τ!6 Bαλxανιιi6'Bπιτρoii,q
flταν παρ&νoμη, δπηρετoδoε τd, oυμφθρoντα δριoμ6νων iμπεριαλι-
oτιxδν δυν&μεων ιαi.6aι τi;ν εiρdνη, xαi f &πooτoλJ1 τηe !ταν νi
μεταθ1η τi6 ιiληθινδ6 ειiθ6νε6.

'o Kαρντθλι, δ διαxεxριμθνo6 Γιoυ1,xooλriβo6 d,ντιπρ6oωπoq.
&πoμoνωμθνo6, xατηγoρo6μενo6 δ6 dπooτ&τηc,, πρo6βαινε oδ τλeιo_
δooiεq, μδ τ!ν θλπiδα νd, ξαναxερδLaη x-αψLνo dδαφo6, i) τoυλot7-ι-

oτo νd, ι,7ψη ιωβ Ξψφ&νι.oη oτ}1ν παλαιci πε}'ατεLα τoυ. Kατ' αιiτ6ν,
Επρeπe &πλoιjoτατω νιt, διαγραφ! τδ 3λληνιxδ θ6μω &πδ η, iμ.ρη-
oiα διciτωξη. αN6εq οiλυoiδεq, jλεγε, Εγoυν ι*ταoxευααθ! γι&' τδν
'Eλληνιxδ Λα6ll... 'H Bαλxανιxi7 'Eπιτρoπi7 εΙ1ε δημιoυργηθ! xατd
ταραβαoιν τoδ Χciρτoυ τδν'Ηνωμθνων'Eθνδν, xαΙ oi δραατηρι6_
τητ!q τηq δηλητηρiαζαν τiq aγLoeιq μεταξι) τδν βαλxανιxδν 1ιυ-
ρδν ιαi τ!6 'Eλλciδo6.

' oλoxλη ρωτιxd, xαθεoτδτ ω aαρ αιτ{1ρ ιζαν δe <ινθε6 ciλυoiδε6>
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τi6 Bxλoγδ6 δπδ διεθν! Ξλεγ1o... "Ηταν δJoxoλo νd πdιη χανειζ πιδ
-!^-

o[, d,παντ{1oε ιq \τ αν r(ανστ L'(Lζ.

'Η riγ6ρευoη τoδ Mπ6βιν 15πδρ τ!6'Eλλciδo6, (χ6ραq πoJ εΙ1ε
δπooτηρlξει μδ γενναι6τητα τ| oυμμα1ιι| δπ6θεαηυ, xατ6ληγε

μδ tνα ιατηγoρητi1ριo oαφδ6 6αo xαi oxληρ6: αΓνωρiζoυμε τ|6

θπιθυμiε6 τδν βoρεiων γειτ6νων τ!e 'Eλλ&δoq, t}'εγε, νd' ξπειτεL-
νoυν εi6 p&ρoqτηe τιΙ θδ&φη τoυ6. Aiτδ δδν πρθτει νd, παραoιωπη-
θ!, xαi &q μi1 νoμιoθ! 6τι θ& ληoμoνfooυμs αιjτδ τδ γεγoν66. [..']
Δδν oυμμετθ1oυμε ατδν ι!υ1ρδ π6λεμo πωρd'. μ6νo γιd ν&, d,μυνθoδ-

με, xωi θxεiνoι πor) τδν d'ργιoαν δδν Ξ1oυν παρ&, νd, oηxι6ooυν τδ
δcirτυλ6 τoυq xαi νd, διΔαoυν μιd διαταγ}7 γιοt νcΙ oταματi'1ooυν 6λα

oτ!ν'Eλλd,δαυ.
'H αυζJ1τηoη δδν δπ!ρξε εiixoλη. Περιεπλctxη &x6ψη τeριo-

o6τερo &πδ τδ γεγoνδq 6τι θπανειλημμ6νω6 τδ K.K.E. (J1τηοε νιi

μιλfoη oc| Συν6λευoη. Tδ Cητη,sε εiτε δι' &πευθεlα6 πρoσφυγδν
τ!1 Πρooωριν!6 Kυβερνdoεωq ε'iτε διd. πρoτd.oεων φιλιxδν τηζ χω-
ρδν ν&, cixoυoθfr Εναq &ντιτρ6σωπoζ τ!q α'Eλευθερηq 'Eλλdδα6υ.
"oλεg α,iτδ6 oi πρoτd.oειq ciπερρiφθηoαν μδ μεγd.λη πλειoι}ηφ[α.

'ExεZ 6μω6 6πoυ f διπλωματιxi1 αδτ! dναμ6τρηoη πiρε μoρφi1
tξαιρετιιd. δξεiα, fiταν oτ!ν Πoλιτιxi1 'Eπιτρoπd.

Tδ oυνε1δq τδν θργαoιδν τ!q Πoλιτιxlq 'Eπιτρoπie, i λιγ6_
τερo αδστηρ! διαδιxαolα τoυ6, τδ γεγoνδ6 6τu ξιeT t'τoιψ&ζεται }'1

τελιx! ΞργαιsLα τ!6 Συνελευoεωq oυνεδριαζo0oη6 θν δλoμελε[φ, !
περιoo6τερo λεπτoμερειαxi1 δπι1ειρηματoλoγiα πoδ παρoυoι&ζεται
ΞνιΔπιoν μιxρoτ6ρoυ rixρoατηρioυ μδ δμιλiε6 πoδ d1oυν xd':πωq τ}1

μoρφ! oυζητdoεων xαΙ δ1ι μεγd,λων d,γoρειioεων, 6λα αιjτ&, θπε_

νεργoδν c6oτε ! ciτμ6oφαιρα ν*, ε7ναι 3ντελδ6 &λλη oτi1ν Πoλιτιx}
'Eπιτρoπ! d,πδ Ξxεiνη τ!6 δλoμολεiαqτ'i1e Συνελε0oεωq: μπoρεi νri

9,Τναι πoλδ θερμ6τερη, πoλJ Ξμπαθ6στερη.
oi oυζητJ1oει6, δπoυ Ξπαιρναν μ6ρo6 xαi &ρ1ηγoΣ d,ντιπρooω-

πειδν, 6πωc, π'a. δ Bιoiναl.ιυ, διεx6πτoντo dπδ πoλλδ6 Qηφoφoρiεq
iτi διαδιxαoτιxδν θεμd,των, θπi o1εδiων d'πoφd,oεων i) iπi τρoπo-
λoγιδν Ξπ' αδτδν.
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'Η δεoπ6ζoυoαΘLoη τ!ν δπoiα εlγαν τ6τε oτδν oΗE oi 'Hνω_

μ4νε6 Πoλιτεiε6 xαθ6ριζε θx τδν πρoτ6ρων τδ &πoτ6λsoμα τδν
ι.pηφoφoριδν, &λλιΙ δδν λιγ6oτευε oδτε τi1 νευριx6τητα τδν αυζη-
τ{oεων oriτο τi1ν 6ξbτητα τδν θxφρd,oεων.

'o Πρ6εδρo6 τ!6 Πoλιτιxiq 'Eπιτρoπf6, πoJ !ταν δ Ιδιoq δ
Πδλ'Ανρi Σπ&.αx, tπρεπε ν& παρεμβαiνη oυνε1δ6, Ξπιδειxν,5oνταq
δ1ι μ6νoν τiq ρητoριxlq τoυ Σxαν6τητε6, d.λλd, xαi τi1 θ6ρμη τoδ 1α-
gαιτt1ρoq τoυ. "oταν π.x. δ Bιoiναlιυ, ατΙ6 3 Noεμβρioυ, x.αραιτ.!i-
ριoε τδν διαxεxριμ6νo 'Υπoυργδ τδν 'Eξωτεριxδν τδν Φιλιππlνιιν
ν{1oων, τδν Poμoδλo, πoδ δπεoτfριζε τi1ν δλληνιxi1 θ6oη, δ6 α&δειo

βαρ6λιυ ( !...), δ Σπααx δθν περιoρiαθηιε νιΙ τδν dναxαλ6η oτi1ν
τι!ιξη' Πρoo1θεoε: α...δ μθγα6 i1θoπoιδ6 τ!6 διεθνoδ6 oιηνi1q ιατL-
βηιε ατδ θπiπεδo δνδ6 xωμιxoδ (οom6dien) &νευ αημαoiα6υ.

Ti1ν θπo1i1 tιεLνη, i γλciαoα αιiτ! δδν !ταν xαθ6λoυ αr.lνηθι-
αμενη oτd, 'Hνωμθνα "Eθνη.

'Exεiνη πoδ τ!ν πρoιαλoδoε xαi &πε1αλiνωνε τ& πdΘη, i1ταν

-6πωq xαi oτi Συν6λευαη- ! Bωλxανιx! 'Eτιτρoτc!: oi &ναφoρ6q
τηq ιατeoτc&.οαζαν τ}ν xoμμoυνιατιx! θ6αη. T& αυγιεxριμ6να γε-
γoν6τα πoδ θμνημoνεrjoντo oτi,6 ciναφoρ6q τηq &πoτε)'oδoαν dπoδsi-
ξειq τr)q τεραoτLαq xαΙ πoλυo1ιδoδ6 βoηθεiα6 πoδ dταιρνε δ Δ.Σ.E.
οiπδ τδ tξωτεριxδ xαi. &νLτρεπαν τ!ν tπι1ειρηματoλoγiα ιατd, τi1ν
6πoLαLπρ6xειτo περi &γvoδ xαΙ &πλoδ θμφυλioυ πoλ4μoυ. Γι'αδτδ
oi dντιπρ6oωπoι τδν χoμμoυνιστιχδν xωρδν ιατθβω)λαν &πεγνω-
oμθνε6 πρooπ&Θειεq γιιi νd, d,ντιxρoιlooυν τi6 d'ναφoρδ6 τi6 'Eπι-
τPodζ, xαi 1ρηoιμoπoιoδααν xdθε ε'iδoυ6 Ξπιγειρi1ψατα.|

'o Koδβ ντδ Mυρβiλ, δ ciργ6τερα'Υτoυργδq'Eξωτεριxδν ιαi
Πρωθυπoυργδe .ie Γαλλiα6, τ6τε νθ.oq xαi διαxειριμθvo6 διπλω-
ματιxδ6 δπd)ιληλo6, παρετi1ρηoe μδ xιoδμoρ oδ μι& oυνεδρiαoτ1 6τι
oi γεiτoνε6 τ!6 'Eλλciδo6 δι6θεταν tνα ΞξαLρετo μ6oo γιrΙ νd" &νατρL-
ι!oυν τi6 θναντioν τoυζ'LατητoPiε6: τ! αυνεργααiα μδ τ} Bαλxανιxi1
'Eπιτρozι{, ι6ατε αr}τ! νd, μπoρ6αη νd, ταρατηρ$1cη τt α.-ινLpωινε &πδ
τi1ν &λλη πλευρ& τδν αυν6ρων.

1. Σημεiαlαη τoi μεταφραατοι].. Στδ γαλλιxδ xεiμενo &xoλoυθei γαλλι-
σμδζ μi μεταφραζ6μενoe' θπi λ1ξει: <<...ιατeoιe,5αζαν β6λη dπδ δπoιoδfπoτε
ξυλoυ.
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Α']τδ Ιαωq δδl1γηoε τδν Γιoυγxoαλ&βo dντιπρ6oωτo λΙπ6_

μπλερ ν& βεβαιιiloz,; 6τυ 6 Lκτρ6oωπoc, τ71e Γωλλiαq oτ_|ν'Eπιτρoτr}1

xαi δ βoηθ66 τoυ δπ!ρξαν &νθρωτoι τoδ Bια,j..'
Πρθπει ν&, }'εxθoδν δ0o λ6ξειq γι' α'iτδν τδν Γιoυγxoαλdβo &ν-

τιπρ6oωπo. ΓιατΙ δπfrρξε ατδν oΗE δ πρo4γγeλoq τδν δoλιoφθo-

ρθων τδν oυ_(ητl';oεων πo') Ξγiνoντo txei, xαi Ξπειδl'7, 3ξ&λλoυ,

8βλα,}ε πoλJ τi αioΘ'iiψατα φιλiα6 πoδ oi "Eλληνε6 &ν4xαθεν Ξτρε-

φαν γι& τoδ6 Σ1ρβoυ6.

Γι& τΙq &ναyxεqτflq θθoεω6 πoδ δπεατ!ριζε, δ περi,εργo6 α'iτδ6

d.ντιπρ6αωπo6 iπεδ6θη αδ πoλλδ6 δηλητηριιbδεLe τ?oσωπLιδ6 θπι_

θ6oει6 θνωντioν δλληνιxδν πρoσωπιχoτ{των. Γι& ν& θεμελιιbαη

τiq ιατηγoρLεζ τoυ, &νθφερε xωρi6 διoτωγμδ &ριθμoδ6 xαi γεγoν6-
τυ" τcρo;1;εLρι,ιζ ιατα'σy'Ξυααμ4νω. Bεβαiωoε π.y. 6τι 8να6 ciπδ τoδq

λ6γoυ6 τ!6 αo<υτηρiαζ)l aι}γ 'Eλληνoπαiδων 
-δηλαδi1 

τoδ παιδoμα-

ζc'lψατoq- fiτα, 6τι δ 'Eθνιxδ6 Στρατ6q, κατ&' τ}1διd,ρxεια τδν μα-
xδν, xρηoιμoπotoδσε τd, παιδι& γιrΙ ν& xαθαρiζoυν τ& ναρxoπ6δια.
'Ι{ $βριq xαi f d,διαντρoπιιi !ταν τ& x'Jρια χα?ιιy"τη?Lστuιd' τ'i,c,

γλci_loαα6 τoυ. Γιd. νi μ}1 λε1θoδν πoλλd, Bπi τδν ooβαρδν παρα_

πτωμd,των τoυ, θd, dvαφερθ! {να, γενιιi,q φ6oεω6: δ λ1τθμτλερ xα-
τ6ρθωoε ν&, ixφωνdαη, iπi τoδ δλληνιιoδ θ6ματo6, )'6γo διαρxεiα6

τεoαd.ρων δρδν... Pεxδρ πoυ δδ ξεπeρ,ioΘηιε αδ xα.μιd,ν α'lθoυoα

τoδ oHE, &φoδ xα), δ ilδιo6 δ Φιντδλ Kd,oτρo, 6ταν Ξλαβε μ6ρo-c

oτi,6 θργαoiε6 τδν 'Ηνωμθνων 'Eθνδν, δδν μiληαε περισσ6τερο

dπδ τρι,τrjμιαι δρε6.
Mετ& &πδ δεxαπθντε δλ6xληρε6 iμ6ρ.s τ6τoιων oυζητ{oεων, {

Πoλιτιx! 'Eπιτρoτri1 &πεφ&srcε δι& 41 Φiφ., δπ6ρ, xαΙ 8 ιατ&,
ν& περιoρioη τ! διd,ρxεια τi1qιdLθε 6μιλiα6 αδ δ6xα }επτα. 'oΥρrr-

φιxδ6 Mπ6μπλερ' πo') δδν θθληoε ν& δεxθ! τi1ν dπ6φαoη, πρ6τεινε
ν}. μ!ν θφωρμoαθ! α,iτ! δ6 πρδ6 3xεiνoυ6 πoδ εt1αν ι}ηφiαει Ξναν-

τLoν ττ1etxαi Ξλαβε τ6τε ξνα oxληρδ μriθημα.'Hταν αxληρ6, θπειδ!
τoδ 3δiδετo δημooiφ ciπδ Ξxeiνoν ατδν δπoio 'iiθελε ν& εΙναι &ρε-

oτ6q. Πρ&γψατη &ψLaωq, oδ τ6νo παγερ6, δ Σoβιετιxδ6 &ντιπρ6-

σωπoζ δl'7λωoε 6τι δ x6ριoq Mπθμπλερ δδν fiταν θξoυoιoδoτημθνoq

ν& δμιλfr θξ δν6ματoq &λλων 1ωρδν...
"oλα ωι]τ& δδν oτ&θηxαν ixανd, νιi !oυ1d,αoυν τδν iδι6ρρυθμo
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&ντιπρ6oωπo τi6 Γιoυγxo aλαβLαq,
ι&τoιo dπoτt)'εoψα.

105

riλλ& 3π€τρειpαν νd, tτιτe'η-Θ'r'

Παριi τi6 oυoτηματιxδq ταραιω),ι5oει6 πoδ oννa1'i.ιsΘ'r,ιx'ι ψL-

1ρι τθλoυ6, παρ& τiq τoλλδq πρoτ&oευq πoδ jπρεπε νd. ια-:α7''i'-,.o''ιν

oδ ι.|ηφoφoρiεq, oi Ξ.ργωoLεq τiιc, Πoλιτιx!6 'Eπιτρoπ{q τet'zLωcι',

μδ μιιi νυxτεριν! oυνεδρiαoη ατi6 9 l{oεμβρioυ.
Mιd, μαxρ* dτ6φαoη dγινε δεxτi1 μδ μsγοtλη πλειoιpηφir' \Ιj

αbτ'i1ν, τd, oυμπερd'oψατα τ'i1q Βα}ιιανυιTρ 'Eπιτρoτiq γLνoντι''l
d.πoδεxτd,, ! βofθεια τδν γειτ6νων πρδ6 τδν Δ.Σ.E. y.ατωδ'.y-c-Ξ6-

των κωi,-γιd. νi, ciναφερθoδν μ6νoν τd, oioι<lδη- ταρατeιν6τινf, &_

πooτoλ} τ!6 Bαλxανιιi1e' Επυτ ρoii'q.
T6λo6, τ!ν iδια ν|ιιτα, γι*' πρ<Δτη φoρ& δ6 πρδ6 τδ Θ6μα;oδ-

τo, f Δ6oη oυμφωνoδoε μδ τ!ν 'Ανατoλ!: ! Πoλιτιx! 'Ετ'.τ?r:,τ.r,

Φiφ,ζ" δμoφιilνιο6 ψυ&'τρ6ταoη &πoφd.oε,ωq δι& τ!6 6πclLαq δ Πρ6e-
δρo6 τ!6 Γ' Γενιx!6 ΣυνελεJoεω6, 

-δ'Τπoυργδq τδν 'Eξωτεριιδν
τ!q ΑδoτραλLαq,"Εβαττ- θπεφoρτ[ζετo ν&, xαλ6αη τoδq &ντιπρooδ_
πoυ6 τ!6 'Αλβανiα6, τ!e BoυλγαρLαq' τi1c, ΓιoυγxooλαβLαq ιαi :-r,c
'Eλλciδoq ν& πρooπαθ{ooυν ν& βρoδν μι&. λιioη ατd, πρoβλJ.7μωτα τoυ
ΞπηρLωζαν τiq a^xLoευq τδν 1ωρδν τoυ6. 'o Σπd'αx, δ Tρυγxβe_
Λl'7, Γενιxδ6 Γραμματεδ6 τoδ oHE, ιαi ,λργ6τερα δ Σε)'iμ Σzρ_
πθρ, μ6νιμo1 d,ντιπρ6αιυπoe τ!6 Toυρx[ αq, Ξπρ6ιειτo νd, βoηθlooυν
τδν "Eβαττ δ6 μεαoλαβηταi'

Στi6 26 Ι\oεμβρioυ, ! Γενιxi; Συν6λευoτ1 3ν δλoμελεiφ !o7o_
λ{θη xαΙ π&λι μδ τδ θλληνιxδ θ6μα.

'H oυζ{τηαη d.ργιoe &aγηψα''o Bιoiνoxυ, δπoατηριζ6μενo6

μδ π&θo6 ciπδ 6λoυ6 τoδ6 oυμμci.1oυζ τoυ, δπ6βαλε θνα o1θδιo d,πo-

φd"oεωq y.ατ&' τδ δπoio 6λα τd" ξLνα. oτρατε(lψωτω oτ|ν 'Eλλd.δα J-
πρεπε νd, &πo1ωρi'1αoυν &ψLoωq. Tδ o-x6διo dπερρiφθη μετα ciπδ
oυζ'\τ ηoη Εξαι ρ ετ ιιδ q δξεi α.

Kατ6πιν &}'}'αξε ! &τμ6αφαιρ ω, xαi. τd. o1θδια d,πoφi,oειιν πoδ
εTaε Ετoιψ&oει f Πoλιτιx! 'Eπιτρoπi 

-Ξνα &πδ αiτιi d,φoρoδoe τ&
&πωaΘθντα παιδι*1- jγιναν δExτd,.

7. Κατd' τ)ν dπ6φαoη αι)τη, 6 ΔιεΘν)q'Eρυθρδq Σταυρδ3 θ& d,νελiμ-
βανε ν& &ναζητ!oη ιαi' ν& ξτανατατρLcη t&' &παxΘ6ντα πιυδt&, ιατ6πυν αi-
τ{αεων τδν γoνdcιν τoυ6.
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"EληEε dτoι μιd μεγd.λη διπλωματιx} μ41η, πoδ εi1ε διαρx6-
oeι πθραν τδν διjo μηνδν. "Hταν d,πδ πoλλδν πλευρδν d,πoxαρδιω-
τιx{, dλλ& δδν εΤ1ε δoθ! εi6 ψdιτην. 'Η Διεθνi16 Koινi7Γνιilμη μπo-
ρoδoε νd, xατα}τ&.βη xαλ$τερα τ! ooβαρ6τητα τoδ δλληνιxoδ θ6μα-
τo6. Mιi διεθν!e 'Eπιτρoτε! θd, μπoρoδoε νd, θξαxoλoυθ! τ!ν παρα-
xoλoriθηαη τδν oυμβαιν6ντων θπi τδν δλληνιxδν oυν6ρων. T6λo6,

ε7xε τεθ! oδ xiνηoη μι& αoβωρi1 διαδιxαoiω θξευρθoεω6 λrioεω6.
Δυoτυ1δ6, oτδ τελευταio oημεio, €να riπδ τ& ooβαρ6τερα, δδν Ξπε-

τε J1θη oαν &τoτ ε}'t c ψωτ α.

oi πρooπd,θειε6 τδν μεooλωβητδν δι!ρxεoαν εΙxooι !μ6ρε6.
Στi'q14 Δεxεμβρioυ, δ "Eβαττ dνJ1γγειλε 6τι elaε iπ6λθει συμφωνια
Bπi πoλλδν θεμd,των, &λλ& 6τι Ξπi &λλων-τ!ν δριoτιxi dναγνιΔρι-
ση τi6 δλληνoαλβανιxlq μεθoρloυ, iδιαιτθρω6-δδν εΖxε θπιτευ1θi
oυνενν6ηoη. oi μεooλαβηταi θ&, Ξπανελd'μβαναν &ρ^ρ6τερα τ!ν πρo-
oτ&Θed. τoυ6, xαl δ"Eβαττ διετ,jπωνε τ}ν θλπiδα 6τι τ6τε θιΙ θπε-
τυγ1d,νoντo xαλλ d.πoτελθoψατα..'

Φυoιxd,, ! θi.πi6 διετυπoδτo γιd, τδν τ6πo. Πoλδ &ργ6τερα oi
c1Loειq μδ τ& βωλxανmd. xρ&τη &τειατecτ&Θηoαν, xα| πρiν dπδ
oλ'u τi1q'Eλλctδo6 μδ τ} Γιoυγxooλαβiα. 'ΑλλιΙ, τ6τε, περi τ& τ6-
λη τoδ 1948, oi περυ,sτ&'cειq &πθxλειαν τ,ην &πoιωτ&aταa$1 τoυq'

Aiματηρδ iντερμ€τζo. ΣιΙν γι& ν&, θπιαημανθ! αiτ6' θxεiνη τi1ν

Ξπo1! dγινε μι& &πδ τi6 πιδ τoλμηρδ6 x?i τi6 πιδ αυ1τιλoν ιoτιιLq
Ξπιδρoμδ6 τoδ Δ.Σ.E.: f tπιδρoμ! τ!6 Kαρδiτoη6, π6λεω6 20.000
περiπoυ ιιτotιων, πoδ μδ τoδq πρ6oφυγεq dφθανε τ6τe τic,5Ο.000'

Mιxρi1 dλλιΙ εriημερoδoα, ! π6λη βρiαxεται oτ}1 θεooαλιxi1 πε-
δι&δα, oδ &π6oταoη 26 xιλιoμ6τρων ci,πδ τδ oημαντιxδ ατρατιωτιxδ
ν-3lτρo πoδ !ταν τ6τa τd' -ΓρLιιαλα. Kατ& τ! ν'5xτα τ,i1e 1lηe πρδe
-ι L2η Δεxεμβρioυ 3πετθθηoαν Ξναντioν τηq τLaoερειq ταξιαργ-Lεq
πεζιxoδ ιαΣ Ενα oι1νταγμα iπ'πιxoδ τoδ Δ.Σ'E. 'Η &μυνα τδν θθ-

αEων d'ντιoτ&oεωq ιρ&τηoε μεχρι τ6λoυ6, dλλdι i π6λη xατελi'7φθη

δi.6xληρη τi1ν iδια θxε[νη ν6ιτα.
Δη μιoυργl1θη xε &ν αaτ &τ ωoη &νευ πρoηγoυ μθνoυ.
'Eφoνε0θηααν 37 πoλiτεq, τραυματioθηιων L05' xαi 980 ciπτ1-
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1Θηoων. Mεταξδ τΓ'ιν ιiιταaΘ6ντων δτ{ρ1ων &νδρεq xαi γυναixe6,
iατρoΙ ιαi διxηγ6ρoι, δημ6αιoι δπd,λληλoι xαi dμπoρoι, λiγo &πδ

6λα. 'Eξ&λλoυ, δ oιδηρoδρoμιxδ6 ατωθμ6q, δυo &λευρ6μυλoι xα), πε-
ρi, τ& oαρd,ντα. aπLτια θπυρπoλj1θηoαν. Tετραx6oα. πεν$pτα ιατα-
aτ*1ψατω xαi, τδ νoαoxoμεio θλεηλατ{θηααν. "oμηρoι xαi, λd,φυρα

d'πεoτd'ληoαν d'μ6oω6, 1ωρi6 τ}ν πα.ραψιιρ}1 dργoπoρiα, πρδ6 δυ_

oψ&g, oτd- &γρια βoυν& τ!6 δρooειρ&6 τ!6 Πiνδoυ.
Td' ταιτιιd. τψ'i^1ψατα δδν μπ6ρεoαν νcΙ παρ6μβoυν παρ& riργ&

τ}ν δπoμεvη τδ d.π6γευμα. o[ δρ6μoι εΙ1ων ναρxoθετηθ! ιαi oδ
δριoμ4νω oημεΙα xαταιsτραφh', xαi θξd.λλoυ f φρoυρ& τCιν Tριxκ&-
λων δδν 'i,νιiριζε d.ν ! τoλμηρ! θπιδρoμi δδν εΖxε γLνει ια'τ6πw
μι&.6 δξαιρετ Lιτ]q συTιεντριiloεω6 d,νταρτιxδν δυνd.μεων. " Ετρεπe
λοιπδν ν& ε7ναι εi6 θ6αιν ν& d,ντιμετωπioη τδν i1θρδ μδ μι& io1υρi1

&ντaτLΘεoη, xαi ν&' πρoφυλα1θ! 3ξ*λλoυ dπδ θνθδρε6 πoδ fiταν δυ-
νωτδ νd, τ!ν d.ν6μεναν xαθ' δδ6ν.

"Eται, oi θπιτεθeντεq ταρLψειναν oi &διαμφιoβ{τητoι xυριoι
τi,q π6},εωq θπi, 18 δρε6. "Eπειτα &πδ αi.ιτLc,, aρεd.aθηιε dγωναq
δ1xα δρδν γιιΙ νιΙ θγxαταλεiι|oυν τi1ν π6λη.

'o Qυ1oλoγιιδq &ντLιτυπoq fiταν τρoμερ66. 'Ηταν f πριiτη
φoρd, πoδ μιd π6λη ττoJ βριox6ταν oδ τcεδιd.δα xατeλ'αψβ&νετo xαi
θδηoδτo &πδ τoυ6 &ντ&ρτeq. Δδν αioθαν6ταν πλ6oν xανεΙq &αφαλ!q
παρ& μ6νoν oτi6 μεγctλε6 π6λει6. Tδ 1ειρ6τερo i1ταν 6τι αδτd, oυνθ_

βωιναν μετ& τi νιxηφ6ρo iπiθεo-η τoδ θθρoυ6, μeτ& dπδ τi6 θπιxiν-
δυνε6 &πoτυ1ieζ τoδ φθινoπc3ρoυ.

Δδν θπρ6xειτo ν& ε7ναι δ μ6νo6 oυναγερμδ6 αιjτoδ τoδ εiδoυ6.
Ti1ν 23η Δεxεμβρioυ, τ&. ψεo&νυιτα, μoνd,δεq τoδ Δ.Σ.E., xα-

λ'iτερα παρ& πoτδ δπλιoμ6νε6, θπετiθεντo oυγ1ρ6νω6 xατd' τ\,q
'Eδ6ooηe ιωi. τi1c, NαoιioηG. Αiτi; τi; φoρ& 6μω6, oi 3θνιxδq δυνd,-

ψειq εTaαν &ντιληφθ! τiν πoρεiα αr]τδν τδν τμημd,των xαi τd' eΙaαν
παραxoλoυθ{oει, &πδ τi6 18 τoδ βγ]ν6ζ, 6τωνξexLνηoαν &πδ τδ Bi-
τot. "Bτcι, f "Eδεoαα xωi ! Nd,oυoω δδν xατελ{φθηoαν, iiιιΙ γιιΙ
νd, dπελευθερωθoδν ciπδ τδν xλoιδ πoδ τi6 ciπεiληαε , xρει&oΘηιαν
πoλδ αxληρoi &γδνε6 δtαρκεLα.q ε]{xooυ τεαociριυν δρδν.

iπiθεo-η πoλδ πιδ φιλ6δoξη: ΞτετθΘηoαν αiφνιδιαoτιxd'κατd...τδν θ6-
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αεων NΙπixopιx xαi, Π&oιoβo, τi6 δJo θ6oει6-xλειδι& τie γρωμμiζ
οiμιiνη6 τfr6 Kαoτoρι&6, θδρα6 ψeραργLαq τoδ 'Eλληνιxoδ Στρατoδ.

Σ7-εδδν 6λε6 oi μoνd.δε6 τoδ Biται ε71αν dλθει ciπδ txεi xαi
ε,T'γαν ιαταΙ'&βει xατctλληλε6 θ6oει6, <l1oτε μ6λι6 θδημιoυργεiτo ρiΥ-
ψα νd' xατLpoυν ατ!ν τεδιd,δα xαi νd, xαταλdβoυν τ|ν π6λη. 'Αναγ-
ι&oΘηxων νd ciπooυρθoδν μαζi μi τιΙ τμ{ματα πoδ εΙaαν ι&νει τ}1ν

αiφνιδιαoτιxi1 iπiθεoη, γιατi 6λη i γρ"μμη &μ0νη6 eΤ'x'ε ιρωτ{1a*.
Αιiτδq o[, τρεi6 θτι1ειρloεtc, aτoLy-ιoων oτδν Δ.Σ.E. πλθoν τδν

500 νειρδν xα| πλ6oν τδν 1.000 τραυματιδν.
Ti1 νυxτα τi'c,28ηe Δεxεμβρioυ \ταν i1 oειρd, μι&q &λλη6 μι-

xρlq π6λεω6 τ!e NΙαxεδoνLαq, τi1e 'Αρδ6αq, Bναντioν τ.i1q 6πoLαq

-6πωq xαi 3ναντioν τi6'Eδ6αoηq- ixρηoιμoπoιi1θη xαi πυρoβoλι_
x6. Kωi oτi1ν περiπτωη αiτ{, f π6λη xατ6ρθωoε ν& &μυνθfr.

'Ηταν μιd, παρηγoρι& γι& τ!ν xoινi1 γνιiμη, dλλιi δδν 1ραν &ρ-
ιετ{1: Ξπεπα oiπδ τ6oη α[ματo1υo[α, δ Δ.Σ.E. tπEδεixνυε ηiξημ6-
νη ψα^trητιx6τητα xαL, γι&, πριiτη φoρ&, tπετLΘeτo ιατd.' π6λεων.
A'iτ! ! τελευταiα ταιτιιi1 3ντυπωo[αζε ιαi' φ6βιζε'

Περi τiνo6 θπρ6xειτo; Γιατi δ Δ.Σ.E. τoλμoδoε xαi δε16ταν
νd πληρcilνη τ6oo cixριβd, αδτ& τ&, φιλ6δoξα Εγxειρ-i1ψωτα; oi riπαι-
oι6δoξε6 δρμηνεΤε6 !ταν πoιxiλε6 xαi !ταν dπoλιiτω6 διxαιoλoγη-
μ6νε6. 'Αλλ<ooτε, ! δραoτηρι6τηe τoδ Δ.Σ.E. δδν περιoριζ6ταν ατi6
ΞπιΘLoειq θναντioν τδν π6λεων. oi παλαιδ6 oυν{θειε6 δδν ε7xαν Ξγ-
xωταλειφθ!.

'o πLναξ θιΙ fiταν μαxρδ6 &ν dπρεπε ν& μνημoνευθoδν 6λε6 oi
Jπιδρoμδ6 πoU Ξγιναν &πδ &ντ&ρτυιε6 δμdδε6 xατ& τδ τελευταΤo δ[-

μηνo τoδ 1948. 'Αφoρoδoαν oυ1ν& ημαντιxδ6 xωμoπ6λειq, πoυ χοι-
:eλαμβ&νoντo γι& μι& i) δυo μ6ρε6, ilτωqπ'a. \Σιωτιιsτα oτ| λ[ω-
zεδoνiα ιαi i1 γενLτειρω τoδ ΖLρpα' τδ 8oυλγαρ6λι, oτ!ν "Ηπειρo.

'Eτιδρoμi6 γiνoνταν oδ 6lη τiν |πειρωτιx| 'Eλλd.δα xαi oδ
ιzρι.γξ νηoιd,. Στiν Πελoπ6'rνηoo, Ξφηρμ6ζετo i πωλαι& τα'LτL'Lι1
τδν μιxρδν δμ&δων δυνd,μεω6 30 8ω6 100 ιiνδρδν, πori i1ρνoδντo c}1

ιιi1η ιiλλιΙ $1ταν πανταaoδ παρoδαε6.
Tδ i1θιxδ xλoνιζ6ταν xαi dπδ αδτ6. Kλoνιζ6ταν ιiμθoωq θπi

:6τo''l, Ξμμ6oω6 oδ 6λη την 'Eλλοiδα.
Γι' αδτδ τδ λ6γo, τδ Γενιxδ'EπιτελεEb &πeφ&aιaε ν& &oxoλη-
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θ! ooβαρ& μδ τoδ6 4.000περiπoν&ντ&ρτeq πo0, xωτανεμημ6νoι oδ

πεν{pτα περiπoυ δμ&δε6, xαταπoνoδoαν 6λη τ}ν Πελoπ6ννηαo.
Mιλ μεραρ1Lα, ψιιρd.' τψ$1ψατα ΛoK, δρειβατιxδ xαi πεδινδ

πυρoβoλιxδ ιαi 6λε6 oi τoπιxδ6 δυνctμει6 τ&,τηc' φiloεωq -περlπoυ
11.000 &νδρεq- θτ6θηoαν oτ| διιiθεoη τoδ Α' Σ11lματo6 Στρατoδ'

'o Στρατηγδ6 Toαxαλδτoq &ρ7"ιoε τi1ν dπooτoλ! τoυ μδ μι&
doτυνoμιxi θπι1εi,ρηαη πoδ πρoεxd,λεoε oφoδρi1 d,ντiδραoη &λλ& πoυ

&πεxαλriφθη oωτ{';ρια: τiq διio ν0xτε6 τic' 28ηe xαi 29'ηC, Δεxεμβρl-
oυ, 1ιυρi6 νιi θνημεριiloη τ|ν Kυβ6ρνηoη } τoδ6 &νωτ6ρoυ6 τoυ, συν-
6λαβε δλoυ6 δooυ6 θθεωρoδντo δ6 oυνεργαζ6μενoι μδ τiq αυμμoρiε6.

Συνθλαβε 4.500 &τoμα. ΠρΙν 3π6μβη f Kυβ6ρνηar1, εEaε &πooτεiλει
oτ*' νηoι& περιoooτ4ρoυ6 dπδ τoδ6 μιooι1q.

Ariτδ δπ!ρξε τδ μoιραio ιτilτηψα μδ τi1ν Ξξαφ&νιcr1 τoδ δι-
ιτ$oυ τoυ6, oi &νταρτιxδ6 δμωδε6 oτερ{θηxαν ωiφνιδiω6 πληρoφo-

ριδν xαi &νεφoδιωoμoδ. Παραxd,τω θdιl θξηγηθ! γιατL oi. Ξπιaειρ'i1-
aeιq τi1q Πελoπoννfooυ, θνδ θξελi1θηxαν βραδυτερα dπδ &Mε6,
δπ!ρξαν δλθθριε6 γιιΙ τδν Δ.Σ.E. Σδ d'ντιατriθμιαμα 6μω6, oτ& xεν-
τριxd' ιωi τcΙ, β6ρεια διαμερioματα τ!e Χcδραζ, δ Δ.Σ.E. εTx-ε πων-
τoδ τ|νπρωτoβoυλiα xαi o-l'1μεiωνe ΞπιτυaLeq. Περi τct μ6oα'Ιανoυ-
αρioυ μd,λιoτα ημεiωoε μι& μεγd,λη ΞτπνaLα.

Πρd.γματι, τδ βριiδυ τie 9ηe 'Ιανoυαρ[oυ &ρaιaε μι& oειρ&,

tπιθ6αεων πoι) δι{ρxεoαν 6λη τ! νιixτα xαi τ!ν δπoμ6νη iμ6ρ".
'Eατρ6φoντo xατd. τ}1e 'Eδθαoηe xαi &λλων oixιoμδν πoJ βρiαxoν-
ται o€η βoρειoδυτιx! περιofi τ!6 Mαxεδoνiα6.

"Επευτω 6μω6 dπδ oαρ&ντα δxτδ δρε6, dγινε dντιληπτδ 6τι
Ξπρ6ιειτo περi παραπλανητιxδν tπι1ειρ{1αεων: τ! νr}xτα τhte LLηe,
νoτι6τερα ιiλλ& ατ|ν iδια περιox{ , τLooερeιqτωξιαρaLεq τoi Δ.Σ.E.,
δπooτηριζ6μενεq &πδ πυρoβoλιx6, ιατολ'&ψpαναν τi; μιxρ} βιoμη-
1ανιxi1 π6λη τ!6 1\αo$oη6.'Η φρoυρd τ!6 π6λεω6, riπδ 500&νδρεq
περiπoυ, πρoθβαλε ι&τow. &μυνα riλλιΙ θξoυδετεριiθη πλj1ρω6.

oi oxηνδ6 τ!6 δηιΔαεω6 τfre Kαρδlτoη6 θπανελi1φθηoαν: δημ6-
aια xτLρια, τρ&τεζeq, δ$o θργooτd.oια, πoλλd, oτLτυα, θπlρπoλoδν-
τo, τ*, xαταaτ{1ψατα θλεηλατoδντo. 'Eπιπλ6oν, 409 &νδρεsκαi,210

γυναixε6 &πf1θηoαν d.ψθoωq oτ& βoυνci,.
Πρiν &να1ωρ{ooυν, oc}1ν xεντριx| πλατεiα oυν6βη €να τρα-
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γιxδ Eπειo6διo: δ δfμαρχoζ τi]ζ π6λεω6, δ Nιx6λαo6 Θεoφiλoυ,
8μπoρo6, i1λιιLαq 50 θτδν, 3ξυβρiαθη ciπδ τoδ6 εioβoλεi6 δ6 κθ-

1θρδ6 τoδ λαoδυ xαi αλαxδ6 τδν 'Αμεριxο(νδν))' θπειδ! εΤxε δργα-
νciloει δπoδoxi -ρδs τιμi1ν τoδ Στρατηγoδ B&ν Φλj.7τ.

- Δδν εiμαι δπcηρ6τηq xανeν6q, &π\ντηaε θιεiνo6 &πλ& xαi fi-
ρεμα. EΤμαι 8να6"EΜηναqπατριιbτηe, xαi oi oυμτoλiτε6 μoυ μδ 8-

βγαλαν δ{μαρ1o. 'Hταν λoιπδν τδ xαθlxoν μoυ ν& δε1θδ θπια!-
μω6 ατ!ν π6λη μα6 τδν 'Αρ1ηγδ τ!6 'ΑμεριxανL}Lilζ 'Απooτoλ!6.

'o Nιx6λαo6 Θεoφiλoυ δδν πρ6φθααε ν& cixoλoυθ{αη τoJq oυμ-
πoλi,τε6 τoυ πoδ &τ;lηγΘηoων oτd, βoυν&. 'Eξετελ6αθη θπΙ τ6πoυ.

'Η τρoμoxρατiα δι{ρxεoε τLacερειq hψθρ"e.'H &ντεπiθεoη τoδ Στρατoδ, μoλoν6τι ioιrρi, δδν μπ6ρεαε
νd' θιτoπLar1 τo[q &ντ&ρτεq παρd. μετ& ιiπδ dγδνε6 πθντε !μερδν
xαi πtντε νυxτδν. ΣπανLωq oi &ντd.ρτεg εΙxαν πoλεμloει μδ τ6αo
πεΤoμα, εiτε oτi6 γ6ριο τ!6 Nαo0oηe θ1oει6 εiτε oτi,6 ταρυφδ6 τ!6
π6λεω6. "Eδιναν τ!ν θντ6πωoη 6τι πoλεμoδoαν μi oxoπδ ν& μεi-
νoυν xι1ριoι τoδ μ4ρoυ6. Kαi, 3πρ6xειτo πd.λι περi τ6λεω6'..

EΤxε xανεi6 τ!ν 3ντriπωαη 6τι, ιατ&' τδν πoιητJ1, δδν δπ{ρ1ε

..'πιδ κdτι'l dλλo oxαλi
νd' xατραxυλi1αη πιd βαθιd'
ατo6 xαxo6 τi1 oxιiλα'.'L

Στδ πoλιτιxδ πeδ(o. Αδτi f xd'θoδo6 ιιατoδ xαxoδ τi1 αxd,λαυ
δδν μπoρoδoε νd, μεiνη xωρi6 πoλιτιxδq αυν6πειε6. Πρoxαλoδoε
πoλλδ6 διαφωνiε6, πo$, διxαιoλoγημ6νε6 i δχr, xατθ}'ηγαν, ψLιsα
oτ! γενιx! &νηoυatα, oi δυod,ρεoτεq xωταaτ&-oειq'

o[ Φιλελε6θερoι, o0μμα1oι dταLριαoτoι μδ τoδ6 Λ'αiιoi'lq, τα-
λ'ωιτ ω ρi1Θηιαν πε ρ ι αo6τε ρ o.

Tδ K6μμα τδν Φιλελευθ6ρων, πoδ εt1ε iδρυθ! dπδ τδν 'Eλευ-
θ6ριo Bενιζθλo, εΙxε δι1αoθ! ιατd. τΙ.q παραμoνδ6 τδν 3xλoγδν τoδ
1946. 'o 8να6 xλd,δo6 ε71ε'Aρ1ηγδ τδν γηρωιδ Σoφo$λη, δ &λλoq
τδν Σoφoxλi Bενιζ6λo, γιδ τoδ μεγd,λoυ iδρυτoδ.

1. Kωoτ! Παλαμd., '() ΔιυδeκιiλoyoE τo6 Γι3φτoυ, <Πρoφητιx66υ.
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Λiγο μετ& &πδ τδ σχηματισμδ τ'i1qπρωτηe Kυβερν'ξoεω6 Σo-

φoιiλη, oi δυo xλciδoι εTaων oυγ1ωνευθfr, μδ αxoπδ τjν &πoτeλεαμ:ι-
τ Lι6τ ερη d,ντ ιμετι6πιoη τfr q xo μμoυν ιατ ιx! q &ν τ αρ o Lαq'

'Aλλ& i γενιx! d.παιαιoδoξiα, μι& αειρi, διαφωνιδν 3τi, ;δν
μ6τριυν πor) dπρεπε νd, ληφθoδν, i oυμμετo1! oδ μι& ΚυβLgντ'ar'
δπδ τ!ν δπolα τ&, τρ&γψατα εΤ1αν πoλδ 1ειρoτερε,5oεt,πρoεxi.}'εoιν
ν6α δι1oτ6μηoη τδν Φιλελευθ6ρων.

'O Σoφoxλi6 tseνιζ6λo6 xαi, oi φiλoι τoυ &πεxc5ρτ1,sαν &τi', -),''
Kυβ6ρνηoη τi,q τρδτε6 iμ1ρ.e τoδ l{oεμβρioυ, 6ταν ατην Kαoτo3ιi
xαi oτ& βoυν&, τοδ Riτoι 3μαiνετo \ ψα7'η. 'H Kυβθρνηαη&ν=r;1-τ,-

ματi,oθη, ταντα fιτδ τi1ν πρoεδρiα τoδ Σoφo6λη, &λλ& Ξπi. ,s=eνω_

τLραq βαoe'ωs. Tiν δτoμ6νη, 19 Ι\oεμβρioυ' 54 φιλελευθερoι βoυ-
λευταi iπi, oυν6λoυ 83,ιατLΘεταν δ{λωoη oτ! BoυλJ'7,διd τie tι;oi'ιζ
dνεγνιΔριζαν δq'Αρ1ηγδ τoδ K6μματo6 τδν Σoφoxλ! Bενιζ6λo.

'o γ6ρo6, &τr:,.ρα'1oq, &π'fiντηaε (lτι εiaε Ξxλεfr'Aρ1ηγδ6 τoi
K6μματoq &πδ τδν '\α6,67-υ &πδ τoδ6 βoυλευτd.q, ιαi. 6τt oυνeπδq
θd. dμενε ξxei 6πo'.ι βριox6ταν' 'H Kυβ6ρνηoη 6μωe εiaε x-&cε'. ψe-

ριxoδ4 δπoυργoδ6 πρδ6 τoδ5 δπoioυq 6 ι6oψoq Ξτρεφε Lψπιoτo,ii'l-
νη ιαL, τδ αoβαρ6τερo, oτ! Boυλi1 εΖ7-ε μ6λι6 Ξτπi'lγει πλεuo'!τ'φLα

μι&q ιΙriφου...

Γιd. νd, αυμπληρωθ! πληρωq ! περιπλox! , aτiq 24 Noεμβρioυ
δ Πριυθυπoυργ66, τco,) πληoLαζε τ& iνενfντα τoυ xρ6νια, ilφLoτα-

τo μιd, μ&λλoν βα-ρει& πρooβoλ! τινευμoνιιoδ oiδdματo6. Χρειcioθη-
xe νd' ταραψεiνη xλινdρηc ψLclω oτδ πρωθυπoυργιxδ γραφεΤo. Γιd.

μεριxδq iμ6ρ.s, πoλλοi τδν θεωρoδoαν δτoιμoθd'νωτo. 'Αλλ&, δ y.α-

τατληxτιιδq γ6ρo5' πoδ ιατd' τi1 διd.ρxειω τ!e doθενεiαζ τoυ δδν

ξταυ,sενd. ι&νη πνεδμα xα|, νd, τeιρ&ζη τo')6 γιατρo'56 τoυ1 oυνiλθε
ιωL dνLλαpε:τdλι c| διe$θυvoη τδν xυβερνητιxδν πρωγμd,των.

T!ν &ν6λαβε τ6ooν o,]oιαoτιx&, Ιlιoτe 6ταν ατiq 9 'Ιανoυαρioυ
δ Bαoιλεδ6 Παδλoq θxd,λεoε δι' iπιoτoλ!6 τoυ τor)6'Aρ1ηγoυ6 Koμ-

1.'o Γιiλλoq ^γυα:ρ63'Kαθηγητ}g NτoνζελιΔ, πoδ εΙ7ε θπειγ6ντιυ6 με-
ταzλτ,Θ'η &πδ τδ Παρioι, τoδ ουν4ατηoε νd. μ4νη o,.lνεχδζ '1ατλ'ι,ιψLνoq &ν&_

oxελα, doτιο zαi &ν αiτδ !:αν δioιoλo. Toδ d'πi1v:ηοε: αEΙναι δλoφ{'νερo,

γυατρL ψ,ι'.l, 6τι δδν εiαθε &τδ θδδ. '!]δδ ι'αΘ6ναq γνιυρiζει 6:'' α'i:δ εΙναυ
τrι)'δ εijz-o}ιι γιd. μ6να, δι6τι ! Δεξι& μδ θνo1λεΤ 6ao ιαi i 'Aριoτεραlt.
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ψ&των νd, o_1ηματiαoυν αKυβ6ρνηη 'Eθνιxi6 Σωτηρiα6ll, δ Σo-

φo6λη6 &ρx'toε dμ6αω6 τΙ6 o1ετιιδ6 διαπραγματευoειe. o[ πρoaπα-
θειθ6 τoυ ΞoτLφΘηoαν &πδ ΞτιτυγLα xαi Lo^1ηψατLoΘη Εναq εδρr5τα-

τoq oυναoπιoμ66.
'Ι{ ν6α Kυβ6ρνηoη δρxioθηxε oτiq 20'Ιανoυαρioυ. 'H πλειo-

'lηφ'ια πoil ΞτLτνaε !ταν αυντριπτιx'i1 223 ι|l!φoι δπθρ, 54 xατ&.
"oλοq oΣ τελευταΤε6, τi1q"Axραq Δεξι&6' Tδ μιxρδ ι6ψψα τoδ Γεωρ-

γioυ ΠαπανδρLoυ -22 Φiφoι.- πoδ δδν d'πεδ61ετo τ*1ν πρωθυπoυρ-

γiα τoδ Σoφoι5λη, Ξδωoε ι}!φo dνoχiq.
'Ι{ταν ! xαλ6τερη Kυβ6ρνηoη πoδ μπoρoδoε ν& j1η ri 'EλλιΙe

γι& ν& ξανανθβη <<τ}1 oι&λα τoδ χo(χoδ)).

"Eνα6 πoλU θxτιμc5μενo6 oixoνoμoλ6γoζ' πo.λαtδζ ΦιλελsJθε-

ρo6, δ Διoμ{δη6, dνελriμβανε τiν &ντιπρoεδρiα τ!e Kυβερν{oεωe.
'o Bενιζ6λoq xαi δ Mαρxεζiνηq -'Aρ1ηγδ6 θνδ6 μιxρoδ πρooδευτι-
ιoi x6ψψατoc,τ}1q Δεξιa.q- εiol";ρ1oντo oτ!ν Kυβ6ρνηoη 1ωρi6 1αρ-
;oφυλ&xιo. Kαi o[, τρεi-6 Ξπρ6xειτo ν& αηxcbooυν μ6ρo6 τoδ β&ρoυq
τoδ jφεραν oi γηραoμ6νoι δμoι τoδ Πρωθυπoυργoδ. 'o Tααλδ&ρη6
Jμενε ατδ'Τπoυργε7o'Eξωτεριxδν, δ Kανiλλ6πoυλo6 dνελdμβανε
τ!ν 'Eθνιxi1 "Aμυνα, δ Kαραμανλ!6 τ'iν Koινωνιxi1 Πρ6νoια. 'o
K. T od,ταo6 

-LξαLρ 
ετ o q Kαθηγητη6 Π ανεπιoτη μ ioυ- d1ν Π αιδε iα,

δ \Ιαδρoq, δ fiδη &ρ1ηγδ6 τoδ Kθντρoυ, τ!ν 'Eθνιx! oixoνoμlα.l
Γι& ν& oυμπληρωθ! ! xαλ! θντιiπωoη πoδ Ξxαμε f.7 ν6α αι)τ|

Kυβθρνηο-η Σoφo$λη, oτΣq 21, τ|ν θπoμενη τ!6 δρxωμooLαq τηq,
&νη1γ6λλετo 6τι δ Παπd.γo6 riνελriμβωνε Qν &ρarcτρωτηγLα'

'o Παπd,γo6,6τωq Ξτρ&φη iiδη, Ξθετε 6ρoυ6: iiθελε νιΙ j1η
;i,6 Ιδιε6 &ρμoδι6τητεq πoδ ε71ε ιατd... τΙ1 διd,ρxεια τoδ 'Eλληνoiτα-
)'.ιz-oδ πoλθμoυ 1940-794L' 'Eπρ6xειτo ηδη περi, &ρμoδιoτ{των
δνδ6 πωνιqx$ρoυ'Aρ1ηγoδ. Tιiρα, ιατd' p&Θoq, oΣ &ρμoδι6τητε6 θοt

δ'ι1υρr5νoντo γιωτi, διd, τ!q &ναpιυρioεc56 των, αbτoψ&τωq Θ& &τo-
νoδoε δ ρ6λo6 τ!e 'Aμεριxανιxlq 'Aπooτoλ!q. 'o Παπd,γo4 Ξθετε δ-

;iαη6 τδν 6ρo τ!e αioθητiq α?ιξ'l'1oeωq τoδ δγxoυ τoδ Στρατoδ ξη-
ρi6. Toδ ζδωoαν πλdρη ixανoπoiηoη θπi, τoδ πρcbτoυ 6ρoυ. Tδν γ6-
7.αoαν Ξτi. τoδ δευτ6ρoυ. 'Eδ61θη.

1. Στδ γαλλιxδ xεlμενo δδν &ναφ4ρεταt fJτι tl oυ1-yραφεδ6 τoδ βιβλioυ
:'i:oδ &νελdμβανε τδ'Τπoυργεioν'Eφoδιαoμoδ.
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'Απδ τi1 μιιΙ f μ6ρα ατ|ν &λλη, 6λεq oi "Eνoπλε6 Δυν&μει6 τ!6

Χιiρω6 θτiθεντo δπδ τci'6 διαταγ&6 3νδq μ6νoν d,νθρciπoυ.

"Eφθανε dxριβδ6 τ'}1ν ιΔρα πoδ dπρεπε' Πρδ 36 δρδν εt1ε &ρ-

1ioει μιd' riπδ τΙ6 πλθoν θεαματιιΕq ψιγeq τoδ αυμμoριτoπoλ6μoυ:

\ ψ&xη τoδ Kαρπενηoioυ, oτiν Kεντριxi1 'Eλλriδα.

ΘιΙ γiνη λ6γo6 περi αδτ!6 oτi; μεθετroμθνη παρ&'γραφo. Γιατi, πρΙν

τελειΔαη h ψ,!rxη τoδ Kαρπενηoioυ, ooβωρ6τατα ^lεγoν6τα γiνoνταν
&πδ τ!ν &λλη πλευρ& τoδ δδoφρriγμοιτoζ.

Στie 27 'Ιανoυαρioυ, δ δπi ξ6νoυ tδd,φoυq, θ1'1'δ6 τoδ Bελιγρα-
δloυ, Pαδιoφωνιxδ6 Σταθμδ6 τ!q αΠρooωριν!6 Δημoxρατιx!6 Kυ-

β6ρrηoηe Λε0τερηe 'Eλλd,δα6ll, μετθδωoε τd, cix6λoυθα:

αΠρoτεiνoυμε:
υ1. NιΙ &πo1ωρ{ooυν &πδ τi1ν'Eλλd,δα 'dιψLoωq δλεe o[ ξc/εs

oτρατιωτιxδ6 δυνd,μειq, δλε6 oi ξ6ιεζ &πooτoλθ6' ν&, oταψατt1,τη ια-
θε ξ6νη iμπεριαλιoτιιi1 ΞτLψpα.at1 oτi1 Xιilρα μα6, ν& d,xυρωθoδν

6λε6 oi αυμβcioει6 xωi oi oυμφωνiε6 πoδ θiγoυν τi1ν iooτιμiα xα[ &νε-

ξαρτηoLα τ!6 πατρiδα6.
υ2. N& γiνη dμ6oω6 &ναιωγ{1. oi&ντiπαλoι ατρατoi θ& xρα-

τ{1αoυν τΙ6 θθoει6 πoδ xατξoυν α{μερα.
υ3. N& δoθ! dμθoω6 γενιx! d'μνηoτiω 1ωρiq xαν6να περιoρι-

oμ6, ν& dπoιαταoταΘoδν &μθoω6 6λε6 oi πo7,ιτιxLq,oυνδιxαλιατιxδq
xαi λατxδ6 θλευθερiε6, νιΙ δoθ! πρωγψατιβi.aoτl'ψLα oδ 6λε6 τΙe θθνι-

xδ6 μειoν6τητε6'
))4. N& d'ρ1iooυν &μθoω6 διατραγματe6oει6 γι& ν&, oxηματι-

oτ! Kυβ6ρνηη δεxτi xαi &πδ τ& δυo μθρη.'Η Kυβ6ρνηoη αδτi;

ν& θφαρμ6oη c}1 αυμφωνiα ιαi ψθoα αδ δυo μ!νε6 νιt, xdνη iλε$θε-

ρε6 θxλoγ6q,6πoυ δ λαδe θ& iπoφωνθi τελeoiδιxα xαi xυριαρxιx&

γιcΙ τδ πoιδ6 θθλει ν& τδν xυβερνfαη xαi πδ6 θ6λει νrΙ xυβερνηθ!.
Αι}τδ6 ε7ναι oi. τρoτ&oeιq ψαq'ν

'H νθα Kυβθρνηo-η Σoφo6λη, δδν &πl1ντηαε εiθ6ω6, &λλιi τδ
ΕxωψεΞψψθoω6 διd, τδν πρoτραμματιxδν δηλι6oεων oτi6 δπoΤεq πρo-
6βαινε oτi6 2 Φεβρoυαρioυ θμφανιζoμ6νη oτi1 Boυλ!:

<'o θθνιxδ6 ιiγδν xατ&, τoδ αυμμoριτtσμoδ θιΙ θνταθ! εi6 τδ
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€παιρoν, μδ η, πεπoiθηoιν ΒπΙ τ!e τελιxi1q νLιηq, ^ξτιq θd. θπανα-
φ6ρη τ!ν εiρ!νην, τ|ν γαλ{νην xαi τ}ν δμ6νoιαν μεταξδ τoδ .Eλλη_

νιxoδ Λαoδυ.

T!ν 3πoμ1νη, oτΙ6 3 Φεβρoυαρioυ, δ Παναγιιiτη6 Kανελλ6πoυ-
λo6, 'Ττoυργδ6 τδν Στρατιωτιxδν, dδινε διευxρινiαει6 d.πδ τoδ
β\ψατoq τi6 Boυλfr6 θπd.νω oδ μιd, iδιαiτερη &πoι|.lη, πoδ περι6ργωq
dμφιoβητ{θηxε LιεTνεq rixριβδq τi6 !μ6ρε6 dπδ τδν διεθν! δoνxι-
1ωτιoμδ τ}'q ΔηψoκρατLαq:

αΔηλδ ciπδ τoδ θπιo-rjμoυ τorjτoυ β-i,ψατoq 6τv oL ψετL-y-oντεq
τi6'Eλληνιιi6 Kυβερνi.7oεωq d1oυν oτερριΙν ιαi &ι),6ν"ητoν πL_
oτιν πρδq τoδ6 δημoxρατιxoδ6 xαΙ xoινoβουλευτιxoδ6 θεoμoδ6
ιαi' 6τι εTναι &.πoφαoιoμ6νoι α,3τ}ν τα,3την τ!ν δημoxρατuι6-
τητα τδν θεoμδν νrΙ δι|ιbαoυν δq ,τηψαLαν xατ&, τoδ χoμμoυ-
νιoμoδ. Θ& oυνε1ioωμεν τδν &γωνα ιατd. το6 χoμμoυνιστo-
συμμoριτLσμoδ μ6xρι τ7,qνLιηq, θν δν6ματι τδν δημoxρατιxδν
iδεωδδνυ.

'Αλλ& τi a\ψαuναν oi νθε6 τρoτ&ceιq τoδ Md.ρxου;
T6αo oτδ Ξξιoτεριxδ 6oo xoι), oτ!ν 'Eλλd.δα, δ6θηxαν o[, oυν{_

θειq δρμηνεiε6 (ciδυναμiα, παγiδα, xτλ.), μδ τi7ν πρooΘ{xη ψL&ζ
νLαc,: \ λΙ6ο-xα' &νtγsν1ηγιd. την'Ατλαντιx} Σ'lψψαγLω πoδ 8xυo-
φoρεiτo (θd, Ξγενν&.τo τ!ν 4η 'Απριλioυ), πρooταθoδoε νd. &πoια._
ταcτ''r1oη τδ τα1ιiτερo τ!ν εiρ{νη oτ}ν'Eλλciδα, γι& νd, δoxιμd.αη
ν& :!ν ιρατi1oη Ξxτδq τite ψεγ&},τie oυψψαaLαq τ!6 Δ6oεω6.

"Eατω xαi dν 6λε6 oi δρμηνεiε6 αδτδq εTxαν μι& δ6oη ιiλ{_
Θειαc,, &πειωλιiφΘηααν &aρηcτεq ξπε'ιτα &τδ λiγε6 iμ6ρ.q.

Tδ τ€λo5 τoδ M<iρxoυ . ΣτiC, 4 Φεβρoυαρioυ Lg4g, δ Pαδιoφωνιxδ6
Σταθμδq τfr6 αΠρooωρινi1 Δημox ΡΦτLy.τζKυβ6ρνηoη6ll dνεxoiνω-
νε τiq &πoφ&oει6 πoJ εi1αν ληφθi oτi6 30 xαi 31 ,Ιανoυαρiου 

&πδ
:|ν'Ανωτd,τη ΔιoLιη,τητoδ K'K.E. 'H fγεoiα τoδ K.K.E. εΤ.7e cιl-
νθi'θει oτδ Γρriμμo, Ενα ψLρoq τoδ δπoloυ, xoντ& oτ&, o$νoρα, ε77ε

-oτωq θd δoδμε πιδ π6ρα- xαταληφθi ιαi παλl dπδ τδν Δ.Σ.Ε.
\ιi τi6 dναxoινcboεωq αbτile ciνηγγ6λλετo 6τι:
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κ'Η Πθμπτη 'oλoμ4λεια τ!q K.E. τoδ K.K'E., παitρνoνταq
riπ' 6ι}η τηq 6τι πoλλoδq μ!νε6 oi α0ντρoφoι Χρυαα Xατζη-
βαoιλεioυ xαi Md,ρxo6 Bαφει&δηe fiταν βαρι&, &ρρωoτoι xωi
δδν μπoρoδoαν ν' d'ντωπoxριθoδν oτd. ιαΘ\xoντο( πoυ τoδq εΙ1ε
ιiναθθoει t K.E. τoδ K.K.E., &πoφ&oιoε δμ6φωνα ν&, τoδζ
dτω}τλ&ξη &πδ ιαΘε xoμματιx} δoυλειd,.
υΛειiτερη 'Eλλd.δα, Γρciμμo6, 31 Γεν&ρη 1949.ι

Mετ& ιiπδ τρεi6 f μθρε6, f Πρoαωριν} Kυβθρνηαη xατηγoρoδ-
oε δ6 xαιρoαx6πoυq (αδπoρτoυνιατδ6υ) €ξι &τδ τoδ6 πιδ φημιαμ6-
νoυ6 d,ρ1ηγoJq τoU Δ.Σ'E. xαi d.νfγyελλε τi1ν d,πoμ&xρυνo! τoυ6.

Mεταξι) αδτδν !ταν δ <'Αντιoτρdτηγoζ)) ΚιιLτoαq, &λλoτε dφε-

δρo6 &ξιωματιxδ6 τoδ ταιτLιoi Στρωτoδ, δ δπoio6 flταν τ6τε Στρα-
τιωτιxδ6' Aρxητδe τ! 6 Δυτ ιx!6 Mαxεδoν iαq, δηλαδ! τi6 τεριφ ερεLαc,

πoδ τεριελ&μβανε τi1ν περιofi τoδ Biτoι xαΙ τδν π6λεων 'Eδ6o-

η6, Nαo$oη6, Kαoτoρι&.6 xαi Koζctνη6. Mεταξδ αriτδν oυγxατελ6-

γoντo θπioη6 xαi.6ιι.TαξLα.ρχoζD Για.ννo6ληe,1θxεΤνo6 δ δπoio6 εΤ1ε
τ6oo xαλd, πoλεμ{oει oτ!ν "Ηπειρo τδ 1948,6ταν δ Γρd.μμo6 δφi_

1. 'o Γιαννo$λη6 xατ{γeτo dπδ τδν Γρ&μμo, &πδ τδ 'Eπτα1ιilρι, xαi
δπ!ρξε Eνα6 ciπδ τoδ6 πριilτoυ6 δργαν<υτιi6 τoi EAM/EΛΑΣ τie περιo1!6.
Δδν εTναι γνωoτδ6 δ λ6γo6, &λ)'d. δ Ζαaαρtd.δηq τδν d,ντιπαΘoδoε πoλ0. Aδτδ
xατ' oδoiαν τδν δδi7γηoε oτδ θxτελεoτιxδ &π6oπαoμα. 'H θπloημη αiτιo-
λoγiα δδν εΙναι β1βαιη. Kατd' τδν Eude (βλ6πε παραι&τ<ι), oτiq 2Ο Aιiγoυ-
oτoυ 1948 θυμτ]θηxαν δτι τδ 1942 ε?1e λdβει μdρoq oδ μιd, θΘνιxιoτιx} xi-
νηoη, xαl xατεδιxdι.oΘη τδ 1948 μδ αriτδ τδ αiτιoλoγιx6. Kατ' &λλoυ6, δδν

τoδ toυγ1<i:ρηoαν τδν τρ6πo μδ τδν δπoio &ττi1ντηae oδ θριΔτηoη τoδ B. Bα-
oιλε(oυ -θνδ6 τδν 1,νιοoτoτθριυν ofμeρα δημooιoγρd.φιυν τδν 'AΘηνδν_
caeτιι& μδ r}1ν αiτoν6ψηση τis Mαxεδoνiα6: eTae &παντi1aeι χατηγoρημα-
τυιd' 6τυ τδ K.K.E. δπερημ0νeτo τfrq θδαφιx!6 &xεραι6τητoq τiq 'Eλλdδoq.
Kαi ! δεl5τερη 6μωq δρμηνει,α δ}ν φαiνεται πιΘανf .'H oυνoμιλiα μδ τδν Bα-
oιλεloυ e?1e γiνει τ!ν &νoιξη τoδ 1941 , 6ταν δμd.q 'Eλλi]νων δημooιoγρd.φιυν
περιετλαν&τo oτd' βoυνd, μαζi μδ τo$q θxπρoα6πoυ6 τ!6 Bαλxανιxlq 'Eπι-
τρoτrlq ol δπoioι θπεδ[ωxαν νd oυνανdooυν τδν Mciρxo. o[ "Eλληνεq δημo-
oιoγρdφoι oυνηνdΘηoαν τ6τε μδ τδν xατετd.ν Γιαννor1λη. Kαταδ(xη λoιπδν
ιαi Lιτ€}'eaη, μετ& &τδ δθxα θπτιΙ ψiPεq Ξξαιρ€τoυ πoλεμιx!6 τoυ δρcioειυg;
(KατιΙ τ| oυνdντηαη θxeiνη δημooιoγρd'φ<υν-Γιαwoυλη θλ!φθη zαi ! &ν6xδoτη
Εωq τcbgα φωτoγραφiα πoδ δημooιeιiεται ατδ βιβλ[o, xαi 6πoυ 6 ιατετ&νιog eT-
ναι θν oτoλfr, θν μθoφ τδν δημooιoγρctφων. 

) (Σ.τ.M )
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στατo τiν π?ωττι μεγciλη θπiθεαη. Αδτδν 6μω6 εiδιxδ6 τδν d,νθμε-
νε τροιΥιχ6τερη τ01η: μετ& &πδ μι&, παρωδiα δixη6, dντιμeτιλπιoe
τδ θxτελεατιxδ d,π6oπαoμα...

"ooo γι& τi Χρ6oω Χατζηβαoιλεioυ xαi τδν M&ρxo, oiiτε
doθενεi6 fiταν oiiτε αδπoρτoυνιoτ6qr. 'H Xρυαα Xατζηβααιλοioυ,
oυζυγo6 τoδ'Τπoυργoδ τδν 'Eξωτεριxδν τ!6 <Πρooωριν!6 Kυβ6ρ-
νηηζ)), τoδ Po$αoυ, fiταν ! πιδ γvιυατ}1 γυναLια xατd, τ!ν &νταρ-
αiα τoδ K.K.E., xαi fiταν θπιxεφαλle τoδ γυναιxeioυ μυoτιxoδ μη-
1ανιoμoδ τδν 'Αθηνδν . Εtγe ξαναπd.ρει τδ δρ6μo τδν βoυνδν πρδ
δλiγoυ xαιρoδ, xαi δδν !ταν αoβαρ& &ρρωατη, θφ6ooν εΙ1ε μ6λι6
λd,βει πoλδ tνεργδ μ6ρo6 ατδ 'Aντιφαoιoτιxδ Συνθδριo Γυναιxδν
τ!6 Boυδαπ6oτη6. ('Αργ6τερα, dρρciloτηoe πρ&γψατι πoλδ ooβαρct.)

oΣ λ6γoι τ!e dπoπoμτ{ q τηq \ταν d,λλoι: oτi6 t5 Noεμβρioυ
1948, oδ oυνεδρiαoη τi6 Πoλιτιxi6 'Eπιτρoπ!6, dγινε μιd, πoλδ

'xληρi d'ναμθτρηη, -Ιαω6 ! τελευταiα,- μεταξυ τo6 Ζαγαριc!ι8η
xαi τoδ Mctρxoυ. 'Η Xρ$oα !ταν f μ6νη πoδ θτci1θη ciναφανδδν $πδρ
τδν &π6ι.|,,εων τoδ Mci.ρxoυ... Αιjτδ fiταν τδ €γι)'ηψ& τη6. 'Hταν d,λ-
λωoτε τδ Epιλημα xαi 6λων τδν &πoπεμφθθvτων xατιΙ τ!ν θπofi
ΞιεLνη oτρατιωτιxδν fγετδν τoδ Δ.Σ.E': dμεναν τcιoτoi, ατδ ατρα-
τηγ6 τoυ6.

EΙναι oυνεπδe &x6ψη περιαo6τερo θνδιαφ6ρoν νd, πληρoφoρη-
Θ! xανεi6 τoil6 λ6γoυ6 γι&, τor)6 6πoloυ6 dπεπθμφθη δ 1διo6 δ Md,ρ-
}loζ'

Δ6θηxαν πoλλδ6 xαi πoιxiλε6 Ξξηγi1oetq, &),λ& fiταν oυxν& d,oω-

φεiq, x&πoτe &ντιφωτιι6q, qxεδδν π&ντoτε &νεπαριεΙq.
ΠιΘαν6τατα δδν θιΙ ιαταcτi1 πoτδ δυνωτδ ν& xαθoριoθoδν μδ

pepαι6τητα oi λ6γoι τ!6 &πoβoλ!6 τoδ Md'ρxoυ, 3φ' δνδ6 θπειδ! ιri-
θε πλευρd, θd: i.θγη tιεΤνα πoδ τi oυμφ6ρoυν, &φ'θτ6ρoυ θπειδ! KJ-
ριo6 o7δε &ν ιαl π6τε &ρaεEα ξθνων Kυβερνj.7oεων Ξπi τoδ Θtψωτoq
θ& δoδν τδ φδ6 τ!6 δημooι6τητoζ.

oi L6γoι τ!6 ιiπoβoλ!6 τoδ Md,ρxoυ φωiνεται νd, εΙναι δ6o, iν-
τελδ6 διοιφo ρετL'$]ζ φ6oεω6 6 Εναq d,πδ τδν &λλoν.

'o Mciρxo6 εΖ1ε μεγc{,λo oεβαoμδ γιd, τδν T[τo. Συγyθνευε
πνευματιx& μαζi τoυ xα.i ιiπδ τδ γεγoνδ6 6τι 7ραν xωi ωriτδ6 μ&λ-
λoν θΘνιxιocξζ-χoμμoυνιστj16. 'o Mriρxoq εiae πρooφd,τω6 θxδηλω-
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θfr δπδρ τfr6 θδαφιx!q &ιεριι6τητoq τt1q'Eλλd,δo6, πρ&γμoι ;oδ
εΤ1ε πρoxαλ6oει τi1ν μ!νιν τoδ Δημητρδφ θναντioν τoυ. Δδν aΖ1ε

παρ& μιd, αoβωρ! διαφωνiω μδ τoυ6 Γιoυγxooλωβoυ6, oxετιx& μδ
τ|ν θντoνη &ν&ψειξη τfr6 Γιoυ1oιooλαβιx!6 Στρωτιωτιxlq 'Απoo:o-
λ!6 oτ& Θθψατα, τoυ xαl iδιαιτ6ρω6 μδ τ|ν &νdι.ψειξη τoδ Στρατηγoδ
Π6πoβιτ6, α...6 δπoioq θ6λει νλ cιεπ&πη τ|ν 'Eλλctδα μδ θρε[πιω,

πρdι^γψα πoδ ε7ναι ιαιδ ιαi γι&, τδν &γιbνα ιαΙ γι& τδ μ6λλoν τi6
Kιν{oεω6υ. Tθλo6, δ M&ρxo6, o&ν xαλδ6 xoμμoυνιoτrj6, τc|oτευε xαl
txεiνo6 6τι i Pωoiα fiταν f αΠατρiδα τoδ Σooιαλιαμoδυ, ιiλλ&,

δπεoτ{ριζε 6τι τδ K.K.E. δδν dπρεπε ν& ciναμει1Θ! ατ!ν Eριδω με-
ταξδ Στd,λιν xαi Tiτo. Πioτευε 6τι &ν δ τελευτα7o6 dπαυε ν& βoη-
θ! τδν Δ.Σ.E., δ riγιiνα6 θ& !των π&ρα πoλδ πιδ δrioxoλo6.

oi Γιoυγxooλ&βoι, Ξξdλλoυ, εΖ1αν π&ντoτε πoλδ xωλδ6 α16-
oει6 μδ τδν Mctρxo. "Ητων d,π6λυτoq x6ριo6 τoδ Mπoδλxε6. Tδν με-
ταaειρLζoνταν xαλd, xα), τδν βoηθoδoαν μδ γενναιoδωρiα. Mιxρi;
Ξνδειξη iλλ& πoλδ χα.?α}lτηPLστιx!, πoδ laει 6ψωq Lλ&arcτα Lru-
oημανθ! 8ω6 oi1μερα: oτδν oHE, δ Bιoiνoxυ xαi 6λoι oi φiλoι τoυ

μιλoδoαν π&ντoτe γι& τi6 αδγιεi6 δυνd,μει6 τoδ'Eλληνιxoδ Λωoδυ,

γι& τi6 αciληθινδ6 δημoxρατιxδ6 δυνd.μει6ll xωi, τ& τoιαδτα. 'o Mπ6-

μπλερ μιλoδoε o1εδδν π&ντoτe γιλ τδν Δ.Σ.E., γιιΙ τi1ν Πρooωριν!
Kυβ6ρνηoη, γιιi τδν λ{dρxo.

ΦαLνεται λoιπδν o1εδδν β6βαιo 6τι i Koμινφ6ρμ, δηλαδt1 !
M6αxα, Cη"ηo" dπδ τδ K.K.E. νιΙ διιiξη 6λoυ6 8xεiνoυζ πoδ δδν

fiταν 8τoιμoι νd, Exδηλωθoδν θναντioν τoδ Bελιγραδioυ.
Αδτδ &λλωoτε Ξξηγεi δριoμ4,να γεγoν6τα πoδ oυν6βηoαν &xρv-

βδ6 πρδ τδν θxxαΘαρioεων τoδ Md,ρxoυ xαi τδν φiλων τoυ: τ!
αυμμετo1η oτδ E' Συνθδριo τoδ Koμμoυνιoτιxoδ K6μματo6 Boυλ-
γωρLαq τoJ Ζωaωρι&δη xαi δ0o &πδ τoδζ σημωντιχ6τερoυζ φιλoυζ
τoυ, τoδ 'Ιωαννiδη xαi τoδ Bλαντ&,. Ti1ν iπioxειpη μι&ζ ooβιετι-
x!6 &πooτoλiq oη, 'Αλβωνiα xαi τi1 Boυλγωρ[α, πoJ εΙ1ε δq
oτιoπδ τ!ν δργciνωoη μεγαλυτ6ρoυ d.νεφoδιωoμoδ τoδ Δ.Σ.E. διιΙ μ1-
αoυ τδν δ6o αrjτδν 1ωρδν. T6λo6, τi7ν ciπoπoμτr| &πδ τδ Στρατη-
γεΤo τoδ Δ.Σ.E. τoδ Στρατηγoδ Π6πoβιτ6 ιατd. τi'6'lδιεq θxεiνε6

iμ6ρ"e πoJ d,πεπ6μπετo δ Md,ριo6'
'ExεΤνo πoδ εΤναι β6βαιo Eiναι 6τι τ6ooν εiρεiεq ΞιιαΘαρLaeιq,
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Ξν πλl1ρει ψ&aη xωi Ξνδ δ riντiπαλo6 γιν6ταν θπιθετιx6τερoq, Θ*

!ταν d.τtoλιiτω6 dδιαν6ητε6, &ν δδν δπiρxε ι&πoιo νεδμα dπδ τi1
NΙ6εxα.

Πρθπει 6μω6 ν&. θεωρηθη θξ[αoυ pbpαυo 6τι μ6νo τδ νεδμα
τT,q Μ6ctrωq, i) doτω ιωi ι&τι π6ραν αδτoδ, δδν θ& iπαρxoδoε, &ν
δδν εΤ1ε oυγ1ρ6νω6 δημιoυργηθ! xαi }1 ιατ&},ληλη dτμ6oφ αLΡιx. τL'
αiτδq τi6 LιιαΘαρLoε'.q'

Γιατi, &ν δ Md.ρxo6 εΤ1ε x'iρo6 ιαi. E1ταν &γατητ6q, εΤaε xαi.
io1υρoJq d'ντιπd.λoυ6, Lπιxεφαλi1e τδν 6πoiων βριox6των δ 'lδιoq δ
Ζωaαριc!ιδηq.

oi διαφωνiε6 μεταξδ τδν δ6o &νδρδν flτων oδoιωατ ιxLqιαi. πα-
λαι6e. oi &πoτυγLεq xαi f dλλει,]lη δριoτιxδν iπoτελεoμdτων δδν

μπoρoδoαν παρd, νd, δηλητηριciζoυν τi6 o1θoειζ τoυζ xαi νιi μειιυ-
νoυν τδ xιiρoq τoδ oτρατηγoδ. Πoλλδs θνδεiξει6 δδηγoδν oτδ ωμπ6-
ρΦσμo( δτι μετd, τδ Γρd,μμo xαi τδ Biται 6 Md.ρxoq 8xανε jδαφoq

xα.i ('τι 6 Ζαxαρυ&8ηq ιατελd.ψβανε τ-| θθoη τoδ oδoιαoτιxoδ 'Αρ-
1ηγoδ τoδ Δ.Σ.E. λΙετωξι) l{oεμβρioυ 1948 ια.i' Φεβρoυαρioυ
1949 διεπιατιbθηoαν μαζιxδ6 jπιθ6oει6 xατd, π6λεων, Jγιναν τερd-
ατιε6 θυoiε6 γιrΙ νλ παραταΘi1 "h1 κωτo-y-i1 τoν6, ιατox"i1 f δπo[ω θν
τo\iτoιζ δδν !ταν δυνατδ νd, διαρx6αη. "oλα αδτd. fiταν ξLνω πρδq
τδ πνεδμα τoδ Md,ρxoυ' τoδ παλιoδ dνταρτη, τoδ πιoτoδ aτiq &'ρaΣc,
τoi &νταρτoπoλ6μoυ. Σ{μερω ε7ναι γνωoτδ δτι δδν 3ν&ρινε &x6ψη
xαi μεριxδ6 ψ&aεq πoδ εΖ1ε διευθ,iνει δ iδιo6.

"Eτoι δ πoλιτιxδq xαi 6 aτρατιωτιxδ6 dρxηγδs ε71αν xoινδ
axoπ6, τ^i1ν ιατ&)'η'l.η τi,q Ξξoυoiα6, ciλλd, ε1γαν ταxτιxi7 διαφoρe-
τυι'i1' ''Ιoωq ν&' διθφερε xαi, δ τeλιxδζ πρoσανoζτoλιoμ66.

Α'iτδ6 oi βαθειδ6 διαφωνiεq φιioεω6 &ντιιει'ψενιι'i1e, φαLνεταυ
6τι oυνoδε0oνταν d,πδ &λλεq, πoδ πρoLιυπταν οiπδ πρoαωπιxoδ6 λ6-

Υoυζ.
oi δ6o &νδρε6 flταν διαφoρετιxoδ x.αραιτi'ρoq xαi διαφoρετι_

z:i,q τwευψωτιxlc δoμiq. 'o παλαιδ6 xoυτβιoτ!6 !ταν δoγματιx66,
cα.νατιι6c,, d.π6λυτo6, θιγ6ταν εijxoλα. 'Απδ τ!ν θπofi τδν πρω-
;ων βημd,των τoυ oτδ Κ6μμα. εiaε xτwτfioει αxληρd τoU6 παλαιo66
;o) συντρ6φoυ6 πoJ δδν εi1αν ιixoλoυθl.7oει "i γρ"μμil τi1qΜ6o7αq,
i ;oδ εΖ1αν oτιγμδq d.δυναμiα6.
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Χαραιτηριcτιx{ τ!e νooτρoπiα6 αδτ!6 εΤναι μιd, iδι6γραφη θ-

πιoτoλ| τoi Ζαaαρι&δη, &νθxδoτη δq of μερω, πoδ περιi)'θ: o;i
1θρια τoδ Στρατoδ μωζi, μδ &λλα d1^1ραφα. Eiναι '1-αριν-:τ,7'-,l .'.z},

Ξπ'ιoηq τt1q aι}'ηρ6τητo6 δριoμ4νων oτελεxδν , καΙ. tξτ1aΤ. ψ=7'.zδg
τ!ν θιτ6λεαη τoδ Γιαννoriλη. Γι' αriτoJ6 τoδ6 λ6γoυ6 ια|. &|'-L'."-'. 'ιi
μνημoνευθoδν θδδ d.πooπ&oψατ& τηe.

T!ν 26η 'Ιoυλioυ t948, iν πλi1ρει μciχl, δ Ζα7αρ,.&8τ,q f;γ,'-'-
θriνετo, μδ 1ειρ6γραφη θπιoτoλ! τoυ αδ 6ναν &πδ τoδq τιδ ;'.,s:r''5ζ

τoυ, τδν Mπελoγιd,ννη,1 πoλιτιxδ ιoψιao&ρυo τ6τε τi,g τα''.ι.x77.1nr,

τoδ xαπετ&ν Γιαννor1λη, Ξxοiνηe τt1e ταΞια-ρ7-Lα6 πoU !ιιψνe o)ν
"Hπειρo xατωττληxτιιδ6 3πιδρoμδ6 καi &νeιo[φtζε τδ Κιτιφi','iι,'
τoδ Γρciμμoυ,6ταν δ 'Eθνιxδ6 Στρατδ6 tπετiθετo θναντioν τoυ &;Σ'

6λε6 τi6 πλευρθ6.
'o 'Αρ1ηγ6q, λoιπ6ν, Εγραφε Ξν Εξc!ι'J1εu πρδ6 τδν Mπελoγιd.ν-

νη 6τι αdπρεπε ν& d'πoναρxιiloη τoJ6 xoμμoυνιoτδe τi1e τα'=ιιρ7"Lαq

xαi xυρiω6 τoδ6 πoλιτιxoJ6 Bπιτρ6πoυζ, χoμισσ&ριoυ6, xαl, ν&, d'πα7.-

λ&ξη τi; μoνd.δα dπδ τ& δειλ& xαi σπασψθvα. oτoιaεiαll' "Εγραφε
τ& d,νωτ6ρω, jλεγε, γιατi ε31ε πληρoφoρηθ! &πδ τoJ6 Πoρφυρo-

γLνηιαi. Poδαo περΙ τ!€ &πελπιoτιxi1qιαταιιτ&aεωq τ!6 μoνd.δo6
αιiτ!6. Σην iδια θπιoτoλ{ τoυ θπEτiθετo dx6μη xατ&' τeoν ψα7η-
τδν τoδ Δ.Σ.E. πoJ εt1αν τδ θc{,ρρo6 ν& διατυπι5αoυν 1τcilμη, xαi,

E^γραφε 8τι €ναq μαχητiζ εE1ε πεΤ αθd,'πρεπε 6 Ζωaαρυα8ηζ νd'βρη
τρ6πo νci ι&νη Ενω αυμβιβαoμ6, ν& μ! ακoτων6μωoτε &διιαυ, 6τι
&λλo6 εT1ε πεi α&ν μπoρoδoαν, &e μ&e δiνανε 3Ο0 δρο{.μιω ,J.lωμi,υ.

αTθτoιoι ψαxητLq, oυνfoιζε 6 Ζαγαριωδη6 ατi1ν 8πιoτoλd τoυ, δe i-

1νoυν 6τι oτdlsανε, βoηθ&νε τδ μoναρ1oφαoιαμ6, εiναι πρoδ6τε6
τoδ d.γ<1να τoδ λαoδ, &1ρηoτoι xωi θπιxiνδυνoι. Διd.λεξε τoδ6 πιδ
xωλoδ6 xαi γτ'3πα €η oαπL\'ωy'|r'ταιLφα},α, νλ ξεριζιilo-ηq τoδ6 τρω-

1. 'Eξετελ6oθη oτ|ν 'Aθ!να τδν M&ρτιo τo6 7952, θπΙ Kυβερντ]oειυ6
Kθντρoυ, πρoεδρευoμ6νη1 &πδ τδν Πλαoτ!ρα. E11ε xαταδιxαoθ! δ6o φoρδq
oδ Θd.νατo &πδ δ6o ταιτιι& ΣτρατoδιxεTα. oi λ6γoι τδν xαταδιxδν ιαL τ71c

Ξ'ιτε}'€ceι'ιq τoυ !ταν: ε71ε μπ! xρυφ& ατiν'Eλλdδα διd μ6αoυ τδν δλ-
ληνoβoυλγαριxδν oυν6ρων. EΤ1ε μαζi τoυ τoυλd.1ιoτoν δ6o πoμπoU6 &oυρ-

μciτoυ.'Eπεδiδετo cΕ ιαταoιoπεi,α. λ[αζi μδ θvαν dπδ τoδq doυρμdτoυ6 τoυ,

βρθΘηxαν d'ντiγραφα μηνυμdτιυν τoυ xαi 6 xρυπτoγραφιx6q τoυ xδδιξ.
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μπoυχισμoυζ x.αi. τi'e αδθαιρεolε6, ν&, π:i.,.,|,loυν oi' 
-)'''πoτα'"\Lεe, ιαΙ'

6πoιoqx&νευτ"i1ν πρoδooiα ωιiτ} ν& τL&νεταL xαi, ν& ιατα8tι&ζετα,.
διd βo!6 xαi ν& Ξιτε)ιvραι μπρooτd, oτδ λ67o...υ

"FΙταν h'i'ιη πoδ τελιx& Ξπεφυλd.xθη οτδν lδιo τδν Γιαννoιi-
λη...

ΙΙρ6τει τ6λo6 ν& oημειωθi (,τt,Lxτδq τδν διαφωνιδy τδν διio
dρ1ηγδν, δπiρ1αν ιαi oi. &ντυζηλie6 τδν &νθριiπιυν τoδ περιβd.λ-
λoντ66 τoυ6. NΙεριxoi Θεωρoδoαν τδν 3αυτ6 τo\)e i.ιων6τ.ρo dπδ τδν
'l\ρ7κsτρ&τηγ6 τoυ6. NIi1 ληαμoνoδμε τi1ν ιριτυι}1πoδei1e γiνει εi6

βciρo6 τoδ Ν'Ι*ρxoυ ατδ περιoδιxδ τoδ Δ.Σ.E. γιd τ! μ&1η τoδ
Γρdμμoυ &πδ τδν'Aντιατρdτηγo NΙπαρτζιiτα xαi τδν 'Αντιαυνταγ-

ψατ&ρaη Bενετoαν6πoυλo1 (βλ6πε oελ. 355).
"Eτoι, ('ταν t1 NΙ6αxα ζ"\τηaε i) joτω dδωoε τi1 oυμβoυλi1 ν&

ixxαθαριoθ! δ λΙctρxoq xαi oi φiλoι τoυ γι& λ6γoυ6 otrετιζoμθνoυ6

μδ τ!ν &ναψθτρηcη μδ τδ Bελιγρdδι, πoλλd. fγετιx& oτοt7-η τoδ
K.K.B. ε1γων xαi θxEΤνα λ6γoυ6, &λλη6 φυoεο;6, γι&, ν& iνεργl.7ooυν
πρδ6 α0d1ν τ!ν xατειiθυνoη.

EΤναι λoγιxδ νιΙ δπoθ6oη xανεi6 6τι δ λ{ci.ρxo6 xαi o[, πλ6oν oη-
μαiνoντε6 ciπδ τoυ6 φiλoυ6 τoυ εΖ1αν riντιληφθ! τL a7-ε8υωζ6ταν'
Στiν περiπτωoη αι)τ{, o'ι πρoτ&oe,.q ε'ιρ.i^sιηe πoJ ε|xαν iξαγγελθ!
ραδιoφωνιxδ6, πιθανδ6 νcΙ !ταν μιi. dπελπιoμθνη πρooπd,θeια γιd,
ν& Ξπιλυθ! τδ 6λo πρ6βλημα μδ τδ oυμβιβααμ6.

"Α6 μνημoνευθ! δπδρ αbτ:r'qτiiq &π6ι|εω6 6τυ oi lτρoτd-oει6 δδν
θτανελi1φθηoαν, 6πωq oδ &λλε6 περιπτιboειq, &πδ τδν Ζα1-αρt&8η,
xιi" 6τυ Ξξciλλoυ jγιναν ατi6 27 τoi μηνδ6 xαi ! dτ6λυoη τoδ NΙdρ-
xoυ ατi.6 29 xαi.30. (Kαi πρLπet νd. αημειωθ! 6τι πιθαν6τερo εΤναι
oi&πoφωrτειc, ν& θλ_iφθηoαν μετd &πδ δ0o iμ6ρ.s, &φoδ &νηγγ6λθη_
,sr'ν rττi.q4Φεβρoυαρioυ.)T6λoq,6τι τδ Noθμβριo τoδ t948, xατd, τ!
oυν:δρ iαoη τ7'q ΠLψπτ'ηq' 0λoμ4λεια6 --α,]τδ iγνι|αθη &ργ6τερ α- δ

l. ΙΙερiεργη εlναι τ) oταδιoδρoμiα τoδ Ι]ενετoανoπoilλo'.l'' &π6φoυτoζ τΙβ
Σ7-d'i,q τCιν Eiελπlδιυν, ']τηρ4τηoε ια'τ&. τd' jτη 1936_37, θπi Γεωργioυ
B', δ3 Διoιxη:iq τδν tr,iζ<|νων τi,c, Βαo'.λ'υν-:i1c' Φρoυρ&g. 'o &δελφ6q τoυ,
;ι': δ;ηρετoδoε tπLoηq oτδν Δ.Σ.E., !ταν, δq &ξυιιψατmδq τiq Xωρoφυλα-
ι-i,:' Lπιoπυrτ:iq τoδ λ,Ιανιαδdιη !... 'H oiιoγtνευα {ξερε ν& ψεταψφυLζετα''
ι-ι't.y.'
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Mriρxo6 ιατηyoρi1Θηxε &πδ τδν Ζαγαρdι.8^η 6τι θειυρoδo: τδν &^ιΔ-
να aαψLνo &ν δδν δτεατηρiζετo &τδ ξθνα oτρατεilψα:α-} διεθνeiq
ταξtαρ x"Lεq'

'Eν πd,o1 περιπτcλaeι,! oiλληλoυ1iα τδν γεγoν6των δτ|ρξε :6-
τoια, (λoτε δ iδρυτ!6 xαi θμ,.,pυ1ωτi16 τoδ αΔημoxρατιxoδ Στρr:oδ
'Eλλd,δα6ll δδν μπoρoδoε πλθoν παρ& νd, δπoταγ!,1ωρ).q δυνι:6:1-
τα dντιδρd.αεω6.

Tδ Ξxαμε ψΕ ι&πoα μεγαλoφρooιiνη.
Στi,q 8 Φaβρoυαρioυ t949, δ Pαδιoφιινιxδ6 Σταθμδq:oδ Δ.Σ.Ε.

μετθδιδε τρox-i"ρυξη τoδ Λ{ci'ρxoυ -i iμ"ρoμηνLωτηq\:αν :-r,c 4τ,'<

τoδ μην6q1-'i1 6τoLα cilτηυθ0νετo κπρδq τδν 'Eλληνιxδ ,\16, τδν
Δ.Σ.E., xαi, πρδ6 δλου6 τoδq oυντρ6φoυq μoυ oτδν d,γιiναυ.

Ntδ τ!ν πρι5τη φρcιη, πoδ flταν Ξν τo'iτoι6 φρ&aη τευΘιρ7-τ'-

μθνoυ xoμμoυνιoτoδ, d'πεxδυ6ταν dμμ6oωq τδν εδθυνδν γι& 6λε6 τiq
πρ6oφατεq ΞπυΘLoειq iναντioν π6λεων. 'H δγεiα τoυ, dλεγe, εΤ7--

1ειρoτερθ.],,ει μετd. τδν Γριiμμo xαi, δδν τoδ εi1ε LπIτρLQευ ν*' Lι-
πληρωαη τ!ν &πooτoλf1 τoυ.

'H πρoxl;ρυξη 1ραν o$ντoμη xαi λιτd: 7αιρετoδoε τo,)6 αυr-
τρ6φoυ6 τoυ, tπαινoδoε τδ Πoλεμιxδ Συμβoυλιo, δfλωνε oτι, ψθ1ρ'.
νεωτ6ρα6 &πoφd,αεω6, δ 'Ιωαννiδηq θd !ταν Πρ6εδρo6 τ!6 Kυβερ-
νJ'7αεω6, τρoειδoπoιoδoε 6λoυ6 6τι il &ντLπαλoq θ& πρooπαθoδo: ν&'

Ξxμεταλλευθi τ!ν dπoμcixρυνo/.1 τoυ xαi, δi';λωνε 6τι \ταν pLpαιoc

γιd τ! νixη. Kατθληγε ζητωxραυγωζoνταq δπδρ τ!6 Πρoαωρω,,i6
Kυβερνi1oεωq, τoδ Δ.Σ.E., xαi, τoδ 'Eλληνιxoδ Λαoδ.

Δδν τcαροτηρΙ1Θη 6τι &πLφυγε νιΙ ζητωxραυγωαη δπδρ τoδ
K.K.E....

Λiγo dργ6τερα, xυxλoφ6ρησε i φ\ψη6τι δ Mciρxo6 εtγε τε-
θdνει i) &ι6ψη 6τι εΙ1ε τoυφεxιαθ!. Αδτδ !των &να}'ηΘ6q, dλλ&
εΤναι γνωoτδ of μερα 6τι μ6νo τδ xriρo6 τoυ τδν ζoωoε &πδ τδ θd-
νατo.

Πρδ6 τδ παρ6ν, δq xαλδ6 xoμμoυνιoτ!q xαΣ tιq στPατLι)τηt1
ΞξηφανLζετo. Θ& τδν αυναντ{ooυμε &ργ6τερα, πioω &πδ τδ Σι-

1. Kαi i2 διαφoρ& τδν διio αriτδν !μερoμηνιδν ol.lνηγoρεi δπδρ τ!6
&π6ιpειο6 6τι -ξ &πoβoλi1 τoδ λ[&ρxoυ dπεφαoi,oΘη μεταξδ lηq xαΙ 3η6 Φε-
βρoυαρioυ.
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δηρoδν Παραπ€ταoψα, νιΙ ΞπιδιιΔxη μeρLχδξ φoρδ6 ν& διxαιoλoγ{oη
τi1 δρd.oη τ! διx{',; τoυ χαι τδν φiλων :oυ.l

"}1ταν τδ τθλο6 δνδ6 xeφαλαioυ. 'Αλλ&, τd. τρ&γψατα. δjν π:ριoρi-
ζoνταν μ6νoν ατ!ν &πoμd,xρυνoη τoδ'Aρ7-ιατρατt1γoυ τoδ Δ.Σ.E.,
Πρo6δρoυ τie Πρoαωριν!q Kυβερν!oεωq.

Πρctγματι, ! Πθμπτη '0λoμ6λεια Ξλαβe oυγ1ρ6νω6 xα). μιd.
&λλη θεαμωτιx"i1 &τ6φωclη: iπαν6φερε τδ K6μμα oτ^b1ν &ρ7.ιι\ τo'l
θ6η δ6 πρδq τδ NΙαxεδoγιxδ (ητηψα.

"oπωq θιθ1θη ατi1ν dρ1! ωljτoδ τoδ βιβλioυ, i γραμμ} τ!ν

1. Δδν πρ6πeι νιΙ &γνoηθ! θντελδ6 μιd. τελεiι,l6 διαφoρε;ιz'! 8z-δoxi τ!q
Ξ'.-α9ανtoει'l3 τo6 \[αρν.o'l ΦαLνεταυ &πLΘανη, &).λd. δ iπoc:'ηριzτ^fiq ττ1Ξ, δ

Eude, dριoτερδq oυγγραφε6q, δηλc6νει 6τι τoλλ& &πorsπ&oψα:α τoδ βιβλ|oυ
;oυ βαolζoνται oδ oυνoμιλLεq πo,j εi1ε μδ παλαιoυq xατεταναioυq, τδν δ-
τoiιlν βεβαi<υ6 δδν μπoρεΤ νd' &ναφdρη τ& δν6ματα. Kατ' α,J:6ν, τ} ν'}xτα

τi'q 20i1q πρδc' 21'η Αiγ,lυo:oυ τoδ 1948, (lταν δ \[αρxog ν-ατ6p0<,ιoε νd. δια-
περαιιbo"η τ& oτρατε,iματ&. τoυ &τtl τδν Γρ&μμo πρδq ;δ Riτoι, i π6ραν τδν
oυν6ριυν, 6 Ζαyαρυ&δ'ηq τδν Eoτειλε oτi;ν 'Aλβανiα. Kαθ' δδδν 6μω5, oυνo-

δευ6μεvoq &πδ δ1zα &νδρεq τoυ, &ντελiφθη t\:υ ταρηιoλo'lΟεΤτo &πδ :δν
ΙΙoλυδι1lρα, γνιυoτδ γι& τΙq δτηρεoLεq τoil πρoo4φερε cτδ αιαΘ&ρ''csψο.)) τδν
oz.ληρoτρd1ηλιυν. '() }Ι&ρz-o6 Lπετ&/'ηε :}ν πoρεiα τoυ zαΙ oi πυρoβo)'ιoμ,li.
iν;ηλλ&γηoαν oδ &)'βανιxδ dδαφo6. λΙι& &λβανιxi τeρLπo}'oq βριoz1:ταν θπi
τ6τoιl, ταρeνtpη, ιαi' τe')'tx,\. Eθεoε τ'i διιυz-oμ6νη δμd.δα δπδ τ!ν πρooτααiα
:ξ; Σoβιετιxic'Ατoo:oλig.

Δδν μπoρεi xανεi6 ν& &πoρpL]lη y.ατηΙoPηψατLχ&, αδd τi1ν &πo,}η. Πρ6-
πευ (lψιlq ν& παρατηρηθ! oτι&φtpευ &νατ&νcη-,α πoλλd θρω:fματα.

ΙΙeη 6 7'α'1ωριiδη3 8,)αλε τδν 'iμνo τvιc, στP.ιτητLy"iq τoδ Γρ&μμoυ, πo')

2i'7'ε δρι'cΘ:η ιαL Ξφαρψoc\\ &τδ τδν \Ι&ρzo; Γιατ| o:δ λευztυμα γι& τ& αΔi_

7'ρoνι τoil Δημoxρα:ιz.oδ Στρατoδ 'Γlλλciδαqυ, πoδ θξεδ6θη :δν }ιΙoθμβριo

:oi 1948, δ6θηιε oτδν \Ιιριo τυ1lη;ιιi θ1oη τoλ') &νιoτ6ρα δλιoν τδν &λλιυν
cs:J'ε7eoν' ioη περ|τoυ μt τot Ζαaαριiδη; Γιατi, δ }Ιπθμπλeρ τδν dνdφερε

;ρoocoπυzδg oτδν O ΙΙ.Ε. y"α). γατL τ,')'}.d. €^γγραφα 'i1 πρoιηρil"c.εtq 6πo:t_
Θ=:ιι' 6:'' Eφεραν τiν ilπoγραφ'i1 τclυ; ΓιιτL νΙ τρoβ{'λλεται ζ:oι Bτi, Ξr-υ ψiγ
νε;,3νδ εΙ7'ε i|δη &πoπεψφΘi, z-α| δδν θ& !τιν δυνατδ ν& &ργoπoρηoη ! &ναγ-
',:'ι'tα ':i,Ξ &πoπoιιπ'i'Ξ τoυ; 'Eξci.λλoυ, πδq o:i,6 15 Noεμβρioυ Eγινε i d'να-

ψt:ρηoτ1 Ζαyαρυ&δη-\Ι&ρι-oιl xατ&. τiν δτoiα δ τελευταto6 δτεoτηρi1θη &τδ
;i Ιρ'Joα Χατζηβαoιλε|oυ; Γιατi, :6λo6, μεταξ'j πoλλδν Lιατoντ&8ων αiy'_

μrl'ιb:ιυν τ,,,) oυνελi]φθηoαν με:αξl) Σεπ:εμβρioυ 1948 xαi. '1ανoυαρioιl 191t9,
,"J:= eνα3 δδν μlληαε πeρi θξαφανioεωq τoδ \Ι4ρzoυ;
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δπoLα "\ Kομιvτδρν etη-e Lτυβ&).ει ατδ K.K.E. Ξcoq τδ L933, }ραν -'η

τροιμμ_η τig δημιoυρ^γLαC, Ξνδc' <ι&νeξωρτ'\τoυ λΙαxεδoνιy.,''i Κ?&-
του6ll, τδ δπoΙo Θi, πe ρ ιε,λc{.μβαν ε πeρυo 1Σ'qτ!6 λΙαxεδoν Lαq τo\ &'ι},-
ιων oτη Boυλγαρiω, τ! Γιoυγxooλ.αβLα ιαi τ}ν 'ED.dδα' 'Ετi :i
e?.lxαφLp, ε71ε πρooτεθv1 καi. \ δλληνιιi1 Θρdιιη.'.

'Απδ τδ t935, γι& λ6γoυq πoδ d1oυν {δη 3xτεθη (Κe,74)'L'.o
B', αελ. 28-37) τδ K.K.E. εΙLε &)')'&ξει θθoη xαi aT7z ,li'oΘ=:.'r,_

αει τ!ν dρfi τδν ιιloων διxαιωμd.των γιd' τi6 μειoν6τητε6ll. 'H i9-
fl1 αbτi1 δδν εΤ7ε θγxαταλειφθ-η xατd. τi1 διdρxεια τoδ oυμuoοιτo-
πoλ6μoυ. " Ι rs οι q εTγαν γ iνε ι δευτε ρευ o'5αη 6 cηψα-a Lαq τ α ρ α7-cι v. i.',τ :,.c

πρδ6 τδν Tiτo, d.)J.d, ! θπ(oημη τρo.μμi] τoδ K6μματoq eΤ-1-ε τx-'.._
μεiνει f lδια.

Στ& τθλη 6μω6 τoδ 'Ιανoυωρioυ, ! tΙ6μπ-τη 'o}οψL}'ε,ι !z.r,_

ριioαετo δμoφιiνω6 δπδρ μι&6 &νεξαρτ^i1τoυ λΙoιxεδoν iαq.' H'Εi'7.ic.
δηλαδ!, θd, jπρεπε νd, παρα1ωρi.7oη oτδ νLo ιρ&.τoq μι& dτδ τ|c
πλoυoι6τερθq τηq τ.?LφL?εL€ζ1 ιατoLtlηψ6νη dπδ tν&.ψc,τ,. ιαi. τ)'ξcι'ι
δxωτoμμ0ριo &τoψ'ι, dπδ τd, δπoiα μ6νo τδ 8να ξιωτoaτδ μι7.οio:
oλαβιxδ6 διαλ6xτoυ6.

Σd,ν γιd, ν* tπιoφραγιoθi μι& oυμφωνiα, μδ τ-iν t8υα. dτ62ιo.r,
τ!6 Π6μπτηq'Oλoμ1λειαq 6ριζ6τιν δτι θd, αυμμ:τεi7: :oδ )'oι;oi
oτi1 διε'5θυνoη τoδ dγδνoq€να ψ€),oq τoδ l{oΦ, δηλωδ! τoi ιιΣi'α.-
βoμαxεδoνιxoδ λ{ετc5πoυ'Eθνιxie'Απελευθεριbσεωζ)).

Θ& 3xτεθη παραι&τω πδ6 iξεδηλι5θη Ξπιo{μιυ6 ! αυμμετo7-)1
τoδ lι[oΦ o' αiτδν τδν δπoτιΘ6μενo 3λληνιxδ αΞμφ'5λιo π6λομoll.

'ΑλλιΙ fiδη, xαi μ6νη α,iτ! f &τ6φω,sη τi1q ΠLψπτη1 '0λoμ6-
λεια6 !ταν μεoτ! oυνεπειδν.

Σl'7μαινε, μεταξδ &λλων, oτι παρd. τi6 μεγωλ6oτoμ:6 διαxηρυ-
ξει6 τoυ, τδ K.K.E. &ρaιζε νd, &ντιλαμβ&νeται δτι ooβαρi, xινδ0_
νευε ν&, 1dιoη τδ φoβeρδ αiματηρδ παι7.νiδι. ''Εταιιζε τδ τελευταio
xαi, iπιxiνδυνoγαρτL τoυ. Eδθυγραμμιζ6ταν ξπi τoδ μαxεδoνιr,.oδ Θ6_

ματo6 μδ τi6 βoυλγωριxδ6 θπιδιι1lξευq καi" τiq χρησιμoτoιoδoε 3νεν-
τ Loν τ-r1c, Γ ιoυ1,xo αλαβ iα6.

Πρd.γματι, τδ ν6o ιρ&τoq θ*, o1ηματιζ6ταν xα:& ψLγα' ψLρoc,
&πδ γιoυγxooλαβιxd, Ξδοtφη, xαi θιi fiταν 3πιπλ6oν €ναq δoρυφ6ρoq
τ!6 BoυλγαρLαq, γιατi ciφ' 3νδ6 θ& !ταν χoμμoυνιστιι6' &φ' ΕτL-
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ρoυ θ& εΙ7ε x*τd' il'ευo'J1ηφ'ια ιατrιLy-o''lζ βoυλγαρ iζoντεq. Kατ& τ!ν
Ξπoy";\ tιaLνη,i δμds τoδ Tiτo δδν εΤ1ε πρoφθd'oει νd δημιoυργl',;oτ1

xαi ν& xαλλιεργ{1oη τδν μαxεδoνιxδ iθνιιιoμ6, ιαi' εTναυ γνωoτδ
δτι δ βουλγαριoμδq 3πeξετεiνετo xαΙ δ6 τd' Σx6πuα.

Σi.ν μα1αιρι& 3ναντioν τ!6 Γιoυ1,ιooλ'αpLαq, o&,ν δπηρεoiα πρδq

oτευθ! 6τι ωbτ'\ ! &λλαγ| oτ*.oεωq δ6 πρδ6 τδ Nlαxεδoνιι6, &τo-
τελoδoε 6ρo τoU εΤ1ε τεθfr oτ')1ν d.ντιπρooωπε|ω πoδ δπδ τδν Ζα_

1αριo{δη oυμμετθα1ε τδν l{o1μβριo τoδ t948 oτδ Συν6δριo τoδ
K.K.B. oτ! Σ6φια.

"oλα ωδτd, δδν dμεναν βεβαiω6 1ωρi6 &ντdλλαγμα: f δλιx!
βo{Θεια τie BoυλγαρLαq τρδq τδν Δ.Σ.E. ηijξανε d.πoτ6μω6 xαi,

π&9α τoλil.
'Ωατ6oo, 6λω α']τ& δδν ζπαυαν ν&, ε7ναι πρ&ξε,'q &πoγνΔoεωq.
Γιατi xαi τδ oτρατ{γημα α,iτδ δδν μπoρoδoε νd, oιΔαη τ!ν

ν-ατd.oταo'η'. &πδ τi1ν &λλη πλευρ& τoδ δδoφρdγψωτclq 6 3ξoπλιoμδ6
i1ταν τΔρα xαλ'6q, f διoixηoη }1ταν ια),ι5τερη, ιαi. δπiρxε π&ντoτε
ti &π6φαcη γιd, πειoματιx! πd,λη' i) xαi γι& τ!ν δπερτd'τη θυoiα,
&ν 7-ρειαζ6ταν.

'Eπi τoi στρατιωτιχoδ τoμ€ιo5. Στδ &ναμεταξυ' dγινε h ψ&xη
:oJΚιρπεν"ηαioυ.'H μιιρ| π6λη, δυτιxδ6 τiie ΛαψLαe, oδ δαocΔδη

;:ριo1! xαi oδ δ'.p6μετρo o1εδδν xιλiων μ6τρων, bπLoτη πoλι5πλευ-

9r' ΞτLΘeoη ciπδ 5.000 &ντd.ρτεq, τi.1 ν'ixτα τi1q L9ηq'Ιανoυαρioυ.
oi θπιτιθ1μενoι ciνlxαν oτi6 δυνdμει6 τi1q A' Mεραρ1iα6 Θεo-

aι\'!υαq, δπδ τδν TωξLωρao τoδ Δ'Σ.E. Γιιiτη, xαΣ τ\q Mαραρx[αq
Poυμελη6, δτδ τδν |ωF-Lαρao xαi. ιατ6πιν Στρατηγδ Διαμωντ!, oi
f';oTeq !ταν xαλd, δπλιoμ1νε6 xαi πoλδ ψαγητιιθq. Tiq διoιxoδαων

oi z.αλ6τερoι xαi δνoμαoτ6τερoι τωξLαρχoι τoδ Δ.Σ.E. "Eνα &πδ τd
ιeγα),'jτερω δν6ματα τoδ K.K.E., δ Kαραγεcbργη6, &λλoτε xαλδ6
].Lτρδq xαi ξπειτα δημoαιoλ6γo6, διη$θυνε τδ o6νoλo τδν θπι1ειρJ'7-

o.ων δ6'Αρxηγδs τoδ Kεντριxoδ Γενιxoδ'Αρ1ηγεioυ Noτioυ 'Eλ-
z.J.δ'oq (K.Ι-.A.l't.E.), δηλαδ! τδν περιoxδν νoτiωq τ!6 Πiνδoυ.

'H φρoυρ& τoδ Kαρπενηoioυ -1.40Ο &νδρε6 θλαφρd δπλιαμ4νoι
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-&ντLoτηδ6 τδ πρωΙ τi'q2Lηe, 6π6τε τραιταδc, tΞo''8'-..^-ι'b'r'

πλ{ρωq. 'Η μιxρi1 π6λη' i) δρθ6τερα ! oημαντιx! ιωψo;').'r,.):r,-
λατ{θηxε xαi θν μ4ρει πυρπoλ{θηxε. TιΙ λdφυρα ! ταν πo}')') zL|. -'''--
x[λα. 'o πληθυoμδ6 δπ6ατη ooβαρδq d.πιbλειε6: |.30ll !.',δ:z: zι.'.

γυναixεq αjπεoτρατε$θηoαν.ll ιαi dπeaτ&},ηcαν &.ψLoωq 5! ^l1'.1'' ι'.z''ι'

βoυνd'' Πενdντα &λλoι oημαiνoντgζ πoλ[τε6 τoδq &l-r'7'o',Θ''-'ηL,.

α'iτoi 6μω6 γι& ν& μ!ν θπιoτρ6ιpoυν πoτ6.
'H iπιτυ1(,α αilτiιe τ7iξ αθπιoτρατε'5oεωqυ -δτω qιι.ι.:i,: Ξ'-'--

ατρ ατε'joεω 6 τ! e Kωρ δ iτo ηq ν-α-i τ! q N αo6oη 6 - εΙy.αν ψe^,' 
ι. c :' r, s r,-

ψα,s'ια, γιατi θxεlνη τ!ν θπo1i1 !ταν o1εδδν dν'5ταρι.r''' ,'i. 2^.'''-

iθελoνταi, xαi oΣ, &πιδλεL.ζ $lταν pαρειlq.
'Aλλ& δδν !ταν μ6νo αnτi ! eilad-ρ'.oτη γιd, τδν Δ.Σ.Ε. ;i..,-

ρ,i τiq θπι1ειρ{oεωq τoδ Kαρπενηoioυ. 'H ι|υ1oλoγιιi1 π}'e''v)'r,.ι',
tξαιρετ m\q cηψαaLαq, γιατi δ &ξι6}'oγoq αιiτδq oiιιoμ δ q €ψ='''' z "'-''
τ\ν ιατo'1}1 τδν d.νταρτδν &πδ τiq 20'Ιανoυαρi,oυ 8ω6 τic E Φ:-

βρoυαρioυ. Kαθ' δλη τi1 διd.ρxεια τoδ oυμμoριτoπoλ4μoυ δ'δν :Ι7-.

παρατηρηθ! ιατ&ηQη xωμoπ6λε<υq θπi τ6oo δι&oτημα'
'Eπi δexωπθντε !μ1ρe6 δλε6 oi π?oσπ&.ΘεLεζ τoδ Στρα;oδ τ3δ:

d.πελευθ6ρωαη τoδ Kαρτcενηoioυ δδν εi1αν ιαρπoφoρ{1oει' 'Η ;e-

ριo1r) !ταν δρεινf , δλε6 oi γθφυρε6, ιαΣ oi. ψmρ6τερεq &x6ψ"r'. e|.7.ι.',

d.νατινα1θi, δλoι o[, δρ6μoι πρoσπελd,σεω q εΤaψν ναριoΘeττ,Θ-r, zιι.
τo')6 δπερααπiζoνταν μδ πεΤoμα τψ{1ψατα πoδ δ Kαραγε6ργτ,q e|7-ι

ψετωιιν\oει &πδ γειτoνιx& βoυν&. Πρδ6 τδ τL}'oq, €να τα7'\ o=ρCo-

μα 1ιoνιoδ Ξx&λυ,.{.lε 6λη τ'|ν τεριφLρε'.α, δq xαi. τi.g τα9&7''.=c' --=-

ριoa!q. Tδ &νoιγμα ρ{γματοq !ταν πoλδ διjoxoλo.

Στ}ν 'Αθfνα dντελdφθηoαν γρ{γoρω 6τι 6 oxrιπδq Ψ'.d'e :6cs,'

iπiμoνηq dμ0νη6 δδν fiταν \ <<Ξπιrsτρ&τευoηυ xαi f μετωφoρd, 7.α_

φιiρων, oxoπoi, &λλωoτε τoδ εTaων πρατματoπoιηθ] &τδ τ16 Ξντe-

λδ6 πρδτε6 f μ6ρο6: \των πρoπ&ντων δ oτρατ\Υ'.ιδc, oxoτδq τ-r,q

θπειγoriαη6 μεταφoρ&.6, oτ!ν Kεντριx! 'Eλλd,δα, θνδq μ6ρoυ1 :δν
τμημωτων τoδ 'Eθνιxoδ Στρατoδ πor) d.oxoδααν μεγ&λη π'ιeaη Ξπi
τδν d,νταρτδν τ!q Πελoπoνν{αoυ.

'o Παπd,γo6 δδν jπεos oτ!ν παγiδα. 'Αντιθ6τω6, ιωτd- τiq
δυαxoλε6 Ξκεiνεq πeριaτ&.oεtq, Ξπθδειξε d'ψLoωq τi.q iιαν6τητLq τoυ

δ6 fγ6τoυ ιαi δ6 oτρατηγoδ.
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xοδ πoλ6uoυ, ι,ιΙ. γωρi.q &ργoτoρLα, jλαβs 
μεριxδ q &τoφ&.,sεtq τo[

xανε|6 δδν ciν6μeνε.
'AφJρρεoe τ! διoixηαη &πδ τδν Στρατιιιτιxδ Διoιxητ! Po0-

ψε}'ηc,, ΞξωLρeτo dF.ιωψα"τυx6, pαoυ),6φρoνα, παλαιδ φiλo τoυ, xαi,
τδν παρ6πεμι|ε oτδ Στρατoδιr'εio. 'LΙ ιωτηγoρLα \ταν 6τι δδν εΖ1ε
φρoυρ'{oει, 6πιυq τoδ εi1ε δπoδει1θ!, τi6 διωβd.oοι6 dτδ τi6 δτoiε6
τ&' &νταρτυιd. τψt1ψατα πLραoαν xαi. ι,'ιx}'ι,loαν τδ Kαρτεν/1oι.

'l\ντιΘ6τι,lc, &"νeι&χεoε oτi1ν 3νθργεια €να oτρωτηγδ 
-Fηταν τ6τε

Παπιγoq δδν μετεxiνη oε παp& Εναν
μ6νo αxαλδτo. Mδ α,jτδν tπLoηq δδν βρι-ox6τ &λλ& i δπ6θεoη τoδ Kαρπενηoioυ
διαρxoδαε πoλδ xαi iπηρ6αζε τδ }βuι6. Στδν Toαxαλδτo d,νετ6θη

! διεξαγωγi; μι&6 oxληρi q &ντετιΘLoeωq.
Διy'1ρxεoε τLcoερ,x fμερoν'jxτια xαi oυ1νd, διεξτi1θη δπδ αφo-

7. Σημεiιιαη τo6 μεταφραατod.. Αδτδ λ'€^1eτιt ατδ γαλλιxδ xεiμενo μδ
γ:ιλλιoμδ πoδ διjozoλα μeταφρ&ζεται κΠiρε τiq &πooτ&oευqτoυ θναντι 6λιυν>.

2. Troupier, oτδ γαλλιzδ xεΙ'μενo.
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δρδq 1ιoνoθ0ελλεq. Στi6 9 Φεβρoυαρlου, δ 'Eθνιxδq Στρα-.δc ιι_
τελciμβανε xαi.π&λι τδ Kαρπεν'l';oι. Δδν μπ6ρεoε δμωq νd y-ι.l.δ'.οl-

ξη θπi, πoλ,) τδν &ντLπαλ'o, λ6γφ τoδ πα1Loq oτριiματoq 7.'.o'l''a7
πoJ θx&λυπτε 6λη τi1 XιΔρα, xαi iδιωιτ1ρι,lq τ& po'lνi,..

Δδν πρ6φθαoαν ν&, 1αρoδν oτ}ν 'Αθ{να: τi μeθeτou!ν-r, ').77'''_

ζε ! πoλιoρxiα τi6 ΦλωρLνηq, τ6}'εοιq d.πoμoνωμθνηe ψLcι aΞ !,'''_
ν&, πoλδ ιoντ& oτd. γιου.1xooλαβιxd, oιiνoρα, y-αi. oΣ &-π6oτιo'r, !ιι
1ιλιoμ6τρων περiπoυ d'πδ τλ riλβανιx& o'jνoρα.

'o Ζαxαρυ&}'ηq εiy-ε πρoαωπιxδ6 &ο-1oληΘη μδ α,):i ':''r,'l Ξ-,.-

1"εLρηoη ιαi ε17-ε Ξμπιoτευθi τ}p LxτL}'εa"'η ττ,q oτi'q ια7'{l-'ιv=: ',ιo-
νdδε6 τoδ Δ.Σ.E. πoδ ε71αν πoλεμl";αει oτδν Γρd.μμo y.ai. 15:.\ β!16'-.
Oi δυνciμaι6 α,iτi6 d,πετελoδντo &πδ τLντε ταξιωρy.Leq, 'η Σ7-ot:'r'
'Αξιωματιxδν, λ67 r.lυq δολιoφθoρθων, iππιxoδ, φoρ6ων ψπαΙo''zιq'
τδ o,jνoλo oυμπληρων6ταν μδ εΙxooι τcυρoβ6λα τδν 75 xαi :δν 1(l5.

'H δxτθλεαη τ\q tτι1ευρi,cεωq eΤx'e ciνατεθ! aτδν ιι-=:)'',
Γo0oια, πoδ !ταν δ Ι'eι|ργιoq Bρoντioιo6, μπωλωματ}5 *'}'}'oτ= o:Σ'
Συρρ&xo, 8να δραio 1ωριδ τδν ''}ηλδν βoυνδν τi6'Hπεiρoυ ." H:l'',
ατενδ6 φiλo6 τoδ Ζα1αριαδ'ri, μιαoδoε τδν M&ρxo, ιαi. εΤ7-e δ-ιαz3ι_
θi αδ δουτερο,5oυαε6 Ξπυa=ιρiirse,.q γι& τ'i';ν τoλμηρ! ταιτιι'i1 Trl! 71-i.

τδ μεγciλo Θd.ρρo6 τoυ.
'o Ζαtr'αριαδηe εi1ε iτιθεωρloει 6λε6 τiq μoνd.δε6 π7δ τ7,3

JπιΘ6oεcυ6' εTρ Ζξηγ"\aει oτοδ6 &ντ&ρτεq τ!ν Ξννoια τtιι &.τ,'?i_
σεων τiζ Πiψπτ'r1c" 0λoμθλεια6, xαi, τοδq εi1a ζητ\ae,. ν*. pοr,θ''r,-

ooυν γι* τ}ν xατctληιiη τ!6 ΦλωρLντ1q, 6τo'l ! Πρooωρινi K.lβ6ρ-
νηoη θ& LγιαθLoτατo dμ1oω6. 'o iδιoq, μδ τ!ν δμd.δα πoυ :}'lν o''l'ι_

6δευe , Θd, παρωxoλoυΘoδαε τi7ν θπlθεoη &τδ x&.πo,.o παρα:τ,ρτ,:i'9'.,'
oδ δπερxεiμενo γειτoνιxδ $,J,,ωμα.

Στiq 8 τδ πρωi τ-r1q L2ηq Φεβρoυαρioυ, o0μφωνα μδ :i διι:τ-

μoνi1 τδ βραδυ, €πρετε ν&, εΙ1ε ιατα)'t1ξει oτ!ν πλf,ρη ιxτ&i.τ,'!τ,
τvie τ6λεωc'.

'Αλλd xαi ΞιeLνη τ!ν ωρα καi d.ργ6τερα &ι6ψτ1, ψL :}' zιν,ι-
ιι&}''ια τoυ, t'l Ζαx.αριd,δη6 δδν μπoρoδoε ν& δ! παρ& ψυ}' ψ&7-'r, τo\
δμαiνετo.

1. tsρ6θηxε oτδ ααxlδιo τoδ xαπετdν Λε';τ6ρη, πoδ ozoτιiθη'z.ε oτ-i' ψ&7'τ,.
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T! ΦλιΔρινω, λ6Υφ τiρ, ΘLoε(]lq τη6, '5περαoπιζ6ταν μι& μεραρ-
y.i.α τoi'Eθνιxoδ Στρατoδ, xαλd, δπλιoμθνη riλλ& πoλυ θξηoθενημθ-
νη dπδ τi.q ψ,7χεq τδν τελευταiων μηνδν. T! διoιxoδαε €ναq ΕξαL_

?Ξ1oζ στ?ατLωτηe, δ Στρατηγδ6 lι{ιx6λαo6 Παπαδ6πoυλo6, πoδ λ6-
γφ ;δν μεγdλων γxρiζων μoυoταxιδν τoυ θπoνoμαζ6ταν d.π, δλoυ6
ιι ΙΙ αππoti6υ.

'o αΠαππo'j6υ, λoιπ6ν, 1,νωρiζoντα6 6τι εtναι d.πoμoνωμ6νo6,
εΤ7.ε 3πιμελδ6 δργανι1lαει τ}ν &μυνci τoυ. Tδ πρωi τie L2ηe, εiaε
7-αcet τρLα πρo1ωρημ6να φυλαιυα dμυνη6 τ!q π6λεω6 πρδq βoρρ&ν
zαΙ δ0o πρδ6 ν6τoν, ιαi. εtγε δπooτ! δριoμ6νε6 E1θριxδ6 διειoδ6-
oευq ψLaα oτi1ν iδια τ!ν π6λη. NIδ μι& io1υρi1 6μω6 ιiντετιiθεαη'
cυγyρoνη παντoδ, dναxατελ&ψpανε τd. d,πoλεoθ6ντα ημεiα &μιiνηe
ιαi. ιατ6ρΘωνs ν& xυιλ.6oη Eνα μθρo6 τδν riνδρδν τoδ Δ.Σ.E. πoι)
eΤ7.αν ψπi1 μθoα oτi7ν π6λη' Nωρiq τδ dπ6γευμα, ε7xε xλειδc3oει
ιs' €να ιτLριo 2Ο0 dπδ αriτo$6.

'H 3τiθεoη τδν dνταρτδν iπανελ{1φθη τδ &π6γευμα θντoνιi-
;ερη' πεισματιx$',ιdτoτε θυελλιΔδηe.'H φρoυρd d.μυν6ταν, xαΙ αδ
δριoμθνε6 τεριττΔaειq πρo6βαινε αδ τoλμηρδ1 &ντεπιθθoειq πoδ
xλ6νιζαν τδ i'7θιxδ τδν ciνδρδν τoδ Γo0oια.

Στi.q L2xαΙ t3, λiγε6 δρε6 xαλoιαιρLαq θπ6τρε'.|.lαν τ!ν παρ6μ-
βαoτ1 τ:i,6 &'ερoτoρLαg, μδ πoλλ& x'3ψατα &'ερoπλ&νιυν. Στi6 13, τ&
Ξψ"ιr1ψατα. τoδ Δ.Σ.E. πoδ φρoυρoδoαν τi6 δδoJ6 πρoαπελd'oεωq τiq
Φλιυρiνηq, δφioταντo τ!ν πριiτη μιxρ! πiεoη &πδ τ& ταιτιιd τψ\-
ιrατα τoδ joπευδαν ciπδ διdφoρε6 xατευθ,iνoειq. 'Η πiεoη αι)τη
^ι'.ν6ταν μεγdλη τ!ν δπoμ6νη, αημεiωνε πρo6δoυq, xαi δ αΠαπ-
;oδqι LξαπLλυε xωi, αiτδ6 riπδ τi1ν πλευρd, τoυ io1υρ! ciντεπiθεoη.

'Αλλ& xατιi. τi6 δ0o τελευταΤε6 iμ6ρ.e oυν6βαινε xαi' x&τt &\,-
7'rι: &?xετ&. ioxυρδ6 μoνd.δε6 τoδ 'Eθνιxoδ Στρατoδ ΞπeτLΘεντo ια-
:i τδν βd.oεων τoδ Biτoι... 'Eπρ6xειτo περi, &ντιπεριαπααμoδ. 'Αλ-
).i τLπoτε δδν εΤναι πoτδ β1βαιo oτδν π6λεμo, xαi δ &ντυπεριoτω-
cιδq Εψoιαζε μδ xυρiω θπiθεoη.

:e|ιψατα τoδ μπαλωματ!-ατρατηγoδ, iττημ6να ιαi xατ&xoτα, γιd'
νi μi1 1αθoδν, dπεo$ρoντo δι&, μθooυ θνδ6 δυox6λoυ θδ&φoυ6 oxε-
;rαι6νoυ μδ 1ι6νια. 'Απεo6ρoντo ε!τε πθραν τδν δλληνoαλβανιxδν
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xαi, δλληνoγιoιlγιorsλα$ιιδ,l oυν6ρων, ε't:ε aτδ Κα-.ι.i'|'-','o -η| ?,'.-

τσL.

oi νεxρoi &ντ&ρτεq ιατd. τΙ.q Ξπυ7-ειρJr,oeυq αΙ:Σq :'-ot.o-'':.|,'',-

τα.L ()τL δπερ6βηoαν τoυ5 1.000, &φoδ 783 &"ε''l?tΘrρLν c:ξ -'d:.ι
τ"ηq ψ&7'η6, oi q.?"/ψ&}'ωτoι τoδ6 350, oΣ, τραυψατi'eq 1;,'υ ιz.=..!:_
θηααν εUxoλα, )'oγql τ7,c, γeυτνυ&tτει'ιq τv,q&\pα'ι'.ι.7'q zl-i.-'.,.,ι.l-''/'.'-
o}''αpιι|'e μοθoρio'l) τoδ1 t.Γl00. 'Eτιτ7'θoν, aτii Φ7'οlC''νι.. 4 Δ.\-.Ε..
d.ντi ν&, τ&"ρ^ι', λ'&φιlρα, iφηνe ζναν πoλδ oηιιαντ,'ιδ &-.'.Θ,ι;' !'',::) i':
xαινo'jριων 6πλιυν.

'ΙJ μαζιx! dτiθεoη ιατ}" τ6}'=coν oτoL7-υζe &ιρ''|ι)..'FΙ ιD7ι,-

ρινα tπρ6ιe,'τo νd- ε1να-ι -b, τελeυτα"Lα tπυ7'eLρ-r1o-η α',τ,'i :,,i ='i.δ,''-
oΣ, oiωνοi, δδ, !ταν l,.αλοi δ6 πρδ6 τ! oτρα-:,.ω:ιι-i, :!7-ν'r, :,'.'

Ζα7-αρια8"11. Θ&. .1iνoνταν πoλδ 1eιρ6τερoι.

Στ!ν ΙΙελoπ6νν'ηoo τ&' γεγoν6τα tξeλLa,soνταrl ρα.1δαiωc. 
'|')' .,ti,_

ψα"τα τo|l Στρα'τoU, xαi iδiω-c τδν ΛoK, σημειωναν ιdιΘε ψtvι- !-'.-

Ιlερi. τ& τLλ'τ1'Ιανo''lαρLo'l, ψ''& &τδ τi6 μεγαλ,5τερε6 τaoσ1)-Γ)Ξ,.Ξ:
τCιν &"ντιρτ'.xδν δμd,διυν ιατLληγe aΞ xαταcτρoφJ1. Πo)'λδq διiδ-.c
εΤ7αν δνcυθ! ιαi. εΤ'1αν 8τιτεθi ιατ& τ:r1q ιωμoπ6λεω6 τoδ _\:ι'lν:-
δioυ, μδ τδ αxoτδ νi πρoμηθευθoδν τρ6φιμα. πoJ τo1)ζ $'τυ-ι i;-l-_
ραLτητα. 'Η tπc'1eLρ"r1oη τLτι.l7-ε, ciλλd τ!ν 3πoμ6νη oi 3τι:eθ6γ;:ε
bπ€oτηaαν τ6o,' i'a/.'lr'il δiωξη, 15oτε iντδq p'υd.q ψ6νo i'1ιtvαc. !;,.
1'000 περiπoυ dνδρδν, taαoαν πλ6oν τδν 25O.

' b)π ρ6ιε υτo πε ρ i, τoδ μεγαλυτθρoυ Ξ^γ7-ειρi1ψατ oq ;},c' κΞzo-' ^' ι_
τε'Lαζ') τi6 Πελoπoνν\oo'ι.'H πραγματtιi1 (lψι,lq Ξτυτ,'l/-i'α 

=-r,c' 
!z_

o τ ρ ατ ε Lαq δφε ιλ6ταν oτiq πολυd,ρ ι Θ ψεq &'! ιψαγLec'.
λΙετ& τiq αυλλ{1|ειq τoδ Δexεμβρioυ xαi, τδν τ7'i,9-r, !}'e^γ7-o

τδν dxτδν, ol δμοiδε6 τi6 Πελoπoνν{oου Ξaτeρ-'ηΘτ1cι-ν ι')'-fι?o?a-

ριδν xαi, d.νεφoδιααμoδ. 'Aντιθθτω6, δ πληθυoψδc, ξανLβρυozz '-i'
θdρρo6 τoυ ια.i. βoηθoδoε τd" ταιτικd. τψ\ψατα, iδiωq μδ :-i,ν ;ιρo7}1
πoλυτiμων πληρoφoριδν. "Eτoι, δδν !ταν πλ6oν oi &ντ&ρ-:eq πoδ
llsτηναν iν6δρεq &λλ& δ Στρατ6q, δδν !ταν ixεZνoι τo,\ lxανιν Ξτιδρo_

μδq &λλd δ Στρατ66, πoδ τoδ6 xυνηγoδoε δq .-&' τ.α:α.φi.l^,,υ& τoυc,.
"oταν oi &ρ1ηγoi τoδ Δ.Σ'E. Πελοπoνν{1oο'l &ντe}'iρΘηcων,
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μδ τ|ν iπiθεoη χατd, τoδ Λεωνιδioυ, 6τι δδν μπoρoδσαν πλ6oν νci,

δρ&ooυν oδ εδρεiα ι}'Lψαια, δταν εΤδαν 6τι δδν δdρx. τρ6πo6 νd,

βoηθηθoδν δι& θαλd,ooη q xαi 6τι ! Ξν τo$τoιq μεγαλη ΞπLΘεaη ια-
τ&, τoδ Kαρπενηoioυ δδν τoδ6 εtaε &ναιoυφiαει, διfρεoαν τiq μo_
νd,δε6 τoυ6 oδ πoλδ μιxρδ6 δμd'δεc. 'H θντoλ! !ταν ν& περιoριoθoδν
&τox7,eυcιτυιGl6 oτd, βoυνd., μδ oxoπδ μ6νo d1ν Βπιβiωo! τoυ6, 8ωq

6τoυ riλλd.ξoυν oi αυνθ!xεq.
'Aλλ& oτ!ν 'Αθ{να ιατ&λαpαν dψLoωC, τi1 ν6α ταxτιx\, xαi

'ε,α ψLτρα iλl1φθηoαν γιd νιi d,ντιμετωπιoθfr: ol μoνd,δε6 Επρετε
νi διαιρεθoδν xαi αιiτδg oδ μιxρ& τψ{1ψατα, τ& δπoΖα, dντλιbντα6
τληρoφoρiε6 &πδ τδν πληΘυαμ6, θ&, xυνηγoδoαrι ν{lιτα xαi !μθρα
;oδq &ντd.ρτε6 δq τδ τελευταio y.ατα.φ\5τL6 τo1)ζ.

TcΙ &πoτελθoματα δδν d-ργηcαν νd φανoδν.
Στi,6 ιiρ1δ6 'Απριλioυ, ciπδ τi1ν K6ρινθo δq τi] Σπιιρτη θμε-

τρδντo 2'040 &ντdιρτε6 νεxρoi ιαi.7.799 αL1.ψ&λωτot } λιπoτcixτε6.
oi dρxηγoi. τδν δμci.διυν !ταν δλoι μεταξδ τδν νεxρδν. Λtγεq δε-
zi8εq &'νταρτδν εΙxαν ΞξαφανuoΘi' δρrcτιι&, xρυμμ6νoι aξ aπLτια
αυγγενδν τoυ6. Δδν &πLψειναν παρd. L).&yιoτε6 πoλδ μιxρδ6 oυμ_

μoρieq πoU xατεδιι6xoντo εUxoλα.
T6oo εδxoλα, cboτε xατd, τδ πρδτo δεxαπενθl'7μερo τoδ 'Απρι-

7'ιoυ μι& δλ6xληρη ψεραρ'trLα xαi. τ&. ΛoK μετεφ6ρθηoαν oτ!ν
Kεντριxi1 'Eλλci,δα, 6πoυ θd. θξαπελ$ετo θνω δε0τερo α1τθνιoμαυ
;oυ θ& Ξφθανε t'ωq περLπoυ τ& 6ρια τ!6 Mαxεδoνiα6. 'Eπρ6xειτo
τeρi τiq LτLχεL?{ρεωζ πoδ εi1ε τδ xωδιxδ δνoμα <Π0ρoζυλoζ)).

'Aλλ& πρi,,l &να).υθ!, μδ μεγctλη oυντoμlα, ! θτιxεiρηαη αιiτ{,
;ρLπει ν& λεxθoδν λiγε6 λθξει6 γι& τ! γενιx! aτρατιωτικi1 ιατd-
σΞα-ση1 6πωq ιαΙ. γι& τi1ν περLεργη μεταμ6ρφωoη τ!6 Πρooωριν!6
Kυβερνηαεω6.

'H δλoxληρωτLι+] &πoy.ατ&oταoη τi1e τdιLeωc, oτiν Πελoπ6ννηoo
Ξπ^ηρLωζε τoδ λoιπoδ 6λoν τδν dγιilνα: δ πληθυoμδ6 τ!e δπαlθρoυ
ΙiJ,αζε oτ&oη. EΖ1ε πλ6oν τ!ν &π6δειξη 6τt \ νLιη fiταν δυνατd,

6;ι θ& iπιxρατoδoαν π&λu εiρηνιxδ6 oυνθlxεq ζωie.
Tδν τελευταio xαιρ6, τδ μiαo6 τoδ 1ωριxoδ iναντioν τoδ d,ν-

:iρτoυ eTaε φΘrioε,. oτδ &πoxoρr5φωμd, τoυ. Παρ' 6λα αδτd, τoδq
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&νταρτεq βoηθoδoε, γιατi θxεiνoι, μδ oιδερ6νLo χ.LPL1 τιμωρoδσαν
γρiτoρα' Tιμωρoδααν 3xεiνoυq πoδaαραιτi1ριζαν δ6 i1θρoιiq τoυ6,
dλλλ δ1ι μ6νoν α')τoδ6 ιαi. τiζ oixoγLνειLq τoυ6. 'Exτελoδoαν oυγ_

γενεΤ6, {,ιαιγαν aπLτιω, &τ}1αν πoiμνια.r "oλα αι)τ& τ& jβλεπε
xαi τ& ζoδoε δ ι6cψoq oδ πoλλd, y-ωριdι'. Tiπoτε δδν fiταν πιδ oυγ-
xινητιxδ dπδ τδ νd βλ6π-η xανei.q ξεxληρioματα δλoxλ{ρων oixo-
γενειδν... 'Eπειδ! εTγαν <ιbπooτηρLξεt τ!ν 'Eλευθερiαυ, dλεγαν oi
μ6ν, 3πειδi1 fiταν αiLθρoi τoδ Λαoδυ, dλεγαν oi &λλoι.

ιαoLα oαφδ6 xαΘoριoμ6νη' xαi τδ πoλδ θd ιατθληγε oτ! φυλαxl1.
Δδν εΖ1ε oημειωθ! παρd, μιd, ΞξαLρεoη: oi oυλλ{,r|ει6 τoδ Στρατη_
γoδ Toαxαλι5τoυ oτ!ν Πελoπ6ννηoo, ιωi i1 LξαLρεaη δδν εΖ1ε xα-
ταλ\ξει oδ oυντριβi1 d.λλd oδ ΞξoρLα.

Kατ&. oυν6πειαν, f τιμωρLαπoδ iπ6βαλλε δ Ξνα6 δiν μπoρoδ_
oε νd, oυγxριθ! μδ ixεiνη πoδ δπ6βαλλε δ &λλοq.

"Eτoι, δ πληθυαμδq τ!6 δπαiθρoυ, dπδ φ6βo, γιd, ν& Ξ,τυζt1aη,

t. Σημεiαlαη τo6 oυyyραφtωe yιιi τδ tλληυιxδ &ναφερ-
0i aδδ, odν πνευματιx6 τoυ μνημ6oυνo, τδ παρdδ δελφιu_oδ
φlλoυ 'Απooτ6λη }Ιπo$μπα i) Γαλriνη. Δυναψυz-6q, πα;ριιΔ_

τoι"α ν'5ιτα, oi δυo πιoτoi ατρα;ιδτεq τoδ λo1αγoδ δoλoφ6νηoαν :δν dξιιυ-
ψαtcx6 τoνg xαi oτδν Δ.Σ.E. Ti
λητιx| oυμμoρiα νη τoδ }Ιπo6μπα
δ μιxρ6τερoq γιδ pρ&y'υα. ΙΙατLραg
τυaΘ&γιc':ινα xαi. γιδ6- μδ τδ μ
aφ&ξoιlν, δ 'Λπooτ6ληq τoδ6 φι6ναξε: κΣφctξτε, ζα^γαρυα, oτδ τθλc,s θ& o&c
oφ&ξη 8)'oυ3 ! 'Eλλdδαυ (μαρτυρiα τoδ oμl1τη). Td πρ6βατd τoυ, γυρω
oτ& 800, τιi πiρε ψαζL τηc, τ) oυμμoρ|α. Στδ oπlτι dμειναν γρι& μητ6ρα,
^γ'ιναtxα, 6να6 γιδq 20 θτδν, xαi' τξντε ν-oρtτoια \}'υι"Lαq 2-15 Ξτδν...
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dxρυβε τδ μiooq τoυ πoυ μεΤd.λωνε xαi βoηθoδoε 3xεiνoν πoδ μι-
ooδοε γιατ) φοβ6ταν πδ6 μπoρoδσε ν&. τδν oυντρiι{.,η.

Mειoν6xτημα πoδ παρoυoιωζεταυ xαi. γLνεται 3νεργδ oδ 6λoυ6

τor)6 &νταρτoπoλ6μoυq, μειoνθxτημα xαi &δυναμlα, &λλd, oυγ1ρ6-

νω6 μεγαλεio τoδ xαλυτ6ρoυ πo}.ιτιxoδ xαθεoτδτo6 πoδ βρ6Θηxε
Ει'ιc o{iψερα: τoδ δημoxρατιxoδ.

Χαριq 6μω6 ατ}ν πλi',;ρη εiρi,;νευη τ!q Πελoπoνν{ooυ, τδ μειo-
νLν-ττ1ψα α'iτδ &ρ1ιoε νλ 3ξουδετεριiνεται oδ 6λη τiν 'Eλλdδα. 'o
1ωριxδ6 &ρy-ιζe νd βγαiνη dπδ τ!ν dγρoιιLα τoυ, δπoυ 8ιρυβε θπι-

μελδ6 τδ μiooq τoυ.
'Αλλ& βεβαiωq i1 dντωρoi,α δδν εΙxε τελειιjloει.
tΙερi τ& τ6λη 'Απριλi,oυ, δ Παπ&γo6 δτc6βαλε πρδ6 τ}ν Kυ-

β1ρνηoη d.ναφoριΙ Ξπi τδν 6αων εΙ1αν oυμβ| xατ& τδ τρi,μηνo τ!6
&'ρtr-ιcτρατη^γiαq τoυ. 'ΙΙταν αioι6δoξo6, &λλ& i αioιoδoξiα τoυ fiταν
πoλU oυγxρατημ6νη.

μαντ! xαΙ Γιιiτη -txεiνεζ- πoδ ε71αν θπιτεθ! xατ& τoδ Kαρπενη-
oioυ- εΖ1αν xαταδιω1θ! iπi aαρ&ντα iμ6ρ.s, &xαταπα'5aτι'lc, xαΙ.

μδ xαxδq xαυρικLq oυνθ!xεq' &λλ&, ε71αν xατoρθcboει νd φθωooυν
oτd. ν6τια dιιρα τi'c' δρooειρ&.q τiq Πiνδoυ xα[ ν& xρυφθoδν.

Στi1ν τεδιciδα τfr6 Θεooαλiα6' oi oυμμoρi,ε6 εΖ1αν διαλυθi. T&

περiφημα tφιπτα τψ{1ψατα. τoυ6 εΖ1αν αυντριβ!. Στis 6 λ{αρτ[oυ,

xoντd, oτ}ν Kαρδiτoα, τδ xαλr5τερo d.πδ α,]τ&, τ& τψ\ψατα iaαoε
6λoυ6 o1εδδν τoδζ [ππEiζ τoυq' πoδ t'φΘαναν τoδs 250.

'o Kαραγειiργηe πρoαπd.θηoε, μδ &ιαψπτη δρωoτηρι6τητα,

ν&, oυγxεντριboη ξανcΙ τi6 δυνd.μει6 τoυ xαi. ν& εioβαλη xαi πd'λι

ατ!ν Kεντριx! 'Eλλdδα. Toδ iπετθθηcαν ταιτιιd' τμi1ματα θνδ

τρo6βαινε oτ! oυγx6ντρωoη τδν μoνd.δω'r, ιαi &ναγxd-oθηxε νοΙ φυ-

^γ'r, pαoτιι&' πρδq βoρρ&ν. NΙ6νo i1 ψe'ραρx.Lα τoδ xαπετdν Διαμων_

:i xατ6ρθωoε νλ πeρ&oη ψLoα &πδ τi6 xυβερνητιxδq γραμμ6q, xαΙ

ν &. Lγιατ αo ταθ! πdλι oτd, βoυνd, τt1q Κeν τ ρ uxi q' E).r'ιiδoq. Π &ν τω 6'

ατi,q θπι1ειρ{1oειq αιiτδ6 oi dπιΔλειεq τoδ Δ.Σ.E. 71ταν oηψαντιιLq'

T6λoq, γιci, ν& μ!ν &ναφερθoδν παρ& μ6νo o[, ooβαρ6τeρε6 αυγ-

ιvoilιlει6 πoυ Ξμνημoνε0oντo oτ!ν &ναφoρ&, τoδ Παπd,γoυ, xατ& τδ

τρiμηνo δxεΤνo δ Δ.Σ.B' εΙ1ε oημειιilσεt μt& dξι6λoγη θπιτν-x-Lα"
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μι& ν6α ψεραρaLα τoυ, xαλ& θxπαιδευμθνη xαi jφoδιαoμθνη μi 3ν_

τελδq o0γxρονo ooβιετιxδ riλιx6, δπετ6θη τδν'Απρ[}.ιo γ-x:λ ..'|
Γρ&μμoυ.

Στi1 διd.ρxεια αiτle τie θπιθ6oεω6, ιiπδ tνα τρoι-='1-<lv'r,ιe',,'

ταρατηρητt1ριo oτδν Γρctμμo, 6 tξαLρετoc, Γciλλoq τoι.τ1=-'rι:^ Πiυt.
'Eλυ&,ρ ciπηυθυνε πρδq τ& xυβερνητιxλ oτρατε(lψατα τip Ξzz).τici,

τoυ απoδ τi1 μετ4διδαν 200 μεγctφωναυ. 'Απηυθδνετo, Ξλε'1: . 7?ηc

θxεiνoυ6 πo') α!των xατΦνατy"α.σψθνoι νd, δπ_ηρετoδν ψ'.& Κ'ι9ε?'rr,-
ση πoυ δδν τoδq θxπρooωπoδoευ, πρδq θxεiνoυq πoδ ι<!;αν ι};δ
μ6ρo6 τδν δεoμoφυλdxων xα) τδν δημiωνυ. Toδq πρooxα7'oio: γi
περdσoυν dπδ τ|ν &λλη πλευρrΙ τoδ δδoφρd.γ ψατoq xαi' τoυ6 β:βτiω-
νε 6τι θd εΖνωι Ξλε6θεpoι xαi θd, τιi1oυν xα}'\q ψετα1εuρi.rsεωq,'i'.ι'
τi,, Ξλεγε, αγιd. πρ<iτη φoρ& oτi1ν 'Ιoτoρiα {'ναc, aτρατδq αioΘι',L-
ταν τ6rso io1υρδ6 δoτg νd, μπoρ! ν& iπιδεiξη τLτoια- Lψτιo:oc'ντ,
πρδq τδν &νθριοπoυ.

Θλιβορi1 περιπ{τεια τ:iiq &φΦ'εLαq ιαi. τ71e xαλ!c ;ioτeιυ6.
'o oυγγραφεJ4 εΖναι αδ θ6oη ν& βεβαιι1lαη 6τι oτ&, u.υpιρντ,-

τυxd.. aαgαxdιματα, 6ooι &ιoνaαν τ!ν Ξxxληoη xαi τ} ψeτ&77ιat,
τη6, δδν π'ι,sτe'!αν o,jτε γι& μιrΙ oτιγμ} δτι γνωατδ6 Γ&λλoq -uo';r,-

τ!e μιλoδoε xατ' αδτδν τδν τρ6πo. "oλoι πioτsυαν (',.'' Ξπ?6zc'-:η

περi. 1oνδρoειδoδ6 τε1νctoψατoc'1 xαΙ γελoδoαν.
Δεδoμθνoυ 6μω6 δτι τδ με.1ωλ0τερo μ6ρoq τδν ταιτυy-δν :μη-

μd'των fiταν &ταaγoλημ6νo μδ τδ ι1τθνιαμα &πδ ν6τoυ πρδ6 β.,3_

ρ&νll, τδ μεγd,λo δρεινδ oυγxρ6τημα τoδ Γρd,μμoυ διθΘετe ΞZτ,aΘι_

νημ6νη μ6νoν &μυνα. N{ι& jμπ:ιρoτ6λe ψη ψeραρ7-i.α' i ΙΧ, ;o'.l

tx&),υπτε τd. aηψαντιι6τeρα Lge.L,sψατα. τ'r,e τeρω-1-i,q, εΙ79 ψ=:ιz'._
νηθ! oτi6 dρ1δ6 τoδ d;oυq oτ!ν Πελoπ6ννηoo γι&, τi,6 Ξι.ι-ι.Θxv'._

στι.k:e Ξπυ7ε'.ρΙ1oειq. "Eται, παρ& μιd. πgLσψxτLχhν &?^/''.ι'i' &',=i-

oταoη τδν δπ:ραoπιoτδν τoυ xαi τoλλδ6 ξπιυτα &ντeτιΘLcι,.c', tl

Δ.Σ.E. τLτυχεν& διατηρ{;oη o7-εδδν 6λee τiq θ6o:ι.q τoδ eΤ7.= ι.ι:α'-
λc{.βει oτδν Γρ&μμo ια.τ& τ'i1 θυελλιbδη ΞτLΘεc'i1 τoυ τoδ '_\τcι).ioυ

oi μ:γι}'ε6 θυoieq τoδ θ6ρoυ6 τoδ 1948 aΙ7"xν ^l'υν='. ψ&:αια.
'Γδ Kαταφυγιo τoδ Γρd.μμoυ, &ν ιαl. y-&τι.'c, )'t γoτeρo tιτετα_

μ6νo &τδ &λ).oτε, εΤy-e Lταναoι.lατωθ!...
''Α5 πρooτεθ! 6τι oi iπιδρoμδq eΖc, pdLρoc,7'ωριδν Ξ'iαιdιoιl-
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Θoiioαν, &ν z.αΙ !ταν λιγ6τερε6, il.1;ι τ6ao τoλμηρθq, xαi, περιoριoμ6_
νs6 αδ δριoμθνε6 μ6νoν περυφLρειεq.

"oλα αιjτd, σ"|r)ψα'Lνων 6τι i1 τ&λη δδν εΤ1ε xαθ6λoυ τελειιiloει. Σli-
μαtναν 6μω6 δτι π'i1yατνε xωλ0τερα γιd τoδ6 3θνιx6φρoνε6.

'Eξd,λλoυ, ! διαγωγ| τoδ Στρατoδ fiτων δπoδειγψατL'Lh.'Η
ΞπιΘετιι6τηq τoυ ηUξανε. "0λε6 oi &πooτoλδ6 πoδ τoδ εlaαν &να-
τεθ! εi1αν διεξα1θi μδ δρμi. oi διαφωνiεe μεταξδ oτρατηγδν
εT7"αν πα|ιoeι. oi ξ6νoι d'ξιωματιxoi εΙ1αν τεριoριoΘ! oδ ΘLoeιq τα-
ρατηρητδν, ρ6λo δ δτoΙo6 xαΙ μ6νoν τoJ6 riν!xε. "Aλλωoτε, εΖ1αν
xctθε λ6γo νd, sΤναι lxανoπoιημθνoι: δ Παπd,γoq εTaε ξαναφτι&ξει
τδ oτρατδ τ!6'Αλβανiα6.

Δυoτυ1δ6, θλιβερi1 dπ6δειξη, oi ciπιilλει6q τoυ τδ πιoτoπoιoδ-
σαν: dπδ 20'Ιανoυαρioυ μ&xρι 20'Απριλioυ τoδ 1949, o[, νεxρoΙ
ιαi τραυψατiε6 τoδ 'Eθνιxoδ Στρατoδ ciνf ρ1oντo oδ 4.332 &ξιωψω-
τtιo'3q, δπαξιωματιxoδ6 ιαi oτρατιδτeq.

oi dπιΔλειa6 τoδ Δ.Σ.E., oυμπεριλαμβoινoμθνων xαi τ!q Πε-
λoπoνν{'iooυ, !ταν πoλδ βαρ6τερε6: 6'225 νειρoL, 8.011 αixμd.λωτoι
y-α)L }'''πoτ&ιτε6 -μεταξι) τδν δπoiων πoλλoi τραυματiε6- xαΙ
1.559 αi1μdλωτoι jνoπλoι τδν βoηθητιxδν δπηρeoιδν. Σιiνoλo
|4'237, πo'5, δεδoμθνιον τδν oυνθηxδν, fiταν τερd.oτιo.

'Η 'Eλληνoβoυλγαριx{ Kυβ€ρνηoη. Στ}ν iεραρ1ιxi1 xoρυφi1
:oδ αMεγctλoυ Σηxωμoδυ, δ &ντLιτυπoq αδτδν τδν &'πoτυ1ιδν Ξγι_
νε πoλδ oιioθητ66.

NΙετοΙ. τi1ν &πoμd.xρυνoη τoδ N[&ρxoυ Bαφειd.δη, τ!ν πριυθυ-
;o'lρ^γLα &νθLαβε γι&, πoλδ λiγεq !μ6ρε6 δ 'Ιωαννiδη6, xα]i. 4πειτα
δ iδιoq 6 Ζαy'αριdι8η6. 'Αλλd, μεταξ') 30!6 Mαρτioυ xωi 5ηe 'Απρι-
7'Lo'ι ξ^ματLλειι].iε xαΙ Ξιεiνoq τ!ν πρωθυπoυργiα, d,νεqxηψ&τιoε ρι-

-Ιιzi τ!ν Πρooωρωl! Kυβ6ρνηoη xαΙ δ iδιo6 πωρLψeι.νε -_πoλδ ioxυ_

7δc π&ντoτε- Πρ6εδρo6 τoδ Πoλεμιxoδ Συμβoυλloυ xαi Γενιxδ6
Γραμματεr)6 τoδ K6μματo6.

'H πρoεδρ[α τ!6 Kυβερν{oειυq &νετ6θη ατδν Πωρτoωλiδη, &λ-
7.o;E Γeνιxδ Γραμματ6α τoδ EAΝΙ, 8νων &πδ τoJ6 παλαιoτ6ρoυq
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τoδ K.K'B., tl δπotoq μδ μιi δεx1,δα fiγeτ'.ι&' oτe}'L7'η eΖ7e δρατ:-
τε,5oει o;i,5 2j Δezεμβρioυ τoδ |947 &πδ 8νω νηoi τoδ Αiγrioυ,
(lτo'ι εΤιε Ξxτoπιoθi. 1

Στi1 ν6α Kυβ6ρ',ηση συμμΞτεitrαν 6λoυ περLπo'', e,i' ;a}'a'.C)i
δπoυργoi, d'λλ& -η μιxρ-i; δμriδα τoυq διηυρiνΘ'η αiι;0η') zιi. ;e-
ρLεργα.. Πρ&γψατυ' Jxτδ1 τoU Καρα"γει'lργτ1, 6 δτoToq d.,,ιν: '}'τoυρ-

γδq Πoλεμιxoδ '.\νεφoδιαoμoδ, τLcoeρα μL}:r1 τo|l α'λ^ιρo:'l-oJ
K6μματοqll ια'i. δ Γ?o(og, dντιπρ6oωποq τδν Συνδιz-i.;ιoν. iγe_
}'&'γι.r,)αναν διd'φoρα δτoυργεiα. Tδ ixπληxτmδ l'ψ,'lc, 1,:ιν a.7'7.,:,'.

τρεΤ6 l}οiλγαvo'' ια:e'/.&.μβαναν θdoειq πριΔτ^ηζ τ?α.iιψ:rιζ: δ Π j.-

oιαv' \Ι'"τ?6φozυ, Πρ6εδρclζ τoδ NoΦ, ciνελd.μβανε τδ '}';oυο'',:io
'Επιaυτυoψoi, δ Στd.βρo 1'ι6τceφ, τoδ NOΦ, 6ρυζ6ταν Δι:,..,θ'lν:ic
λΙaιoνoτ'i1τιυν oτδ' )'πoυργεiο' Eαωτeρ ιxδlν y"αi δ Βαγl L'i'τ, Ιζ6:,;''ι?
^γυν6ταν τ,ιιτιιδ μ6λo6 τoδ 'Ανωτd.τoυ Πoλεμιxoδ Συμβoυ7'ioυ.

' Επ ρ 6ιe,'τ o π e ρi" Liαo φ α.λ ioεω 6 τ71c, $oηΘeL αq τ7'q Β o'i'^ γ αρ Lιc''
}1 δτoLα xαθLoτατr'l πoλ,5τιμη, dφoδ δ TLτo τ6ρω πλ6oν μ:iιυν. :i
βo{,Θευ& τoυ. ',\πδ ψ'.&q &λt'τ,q 6μω6 πλουρ&.q, Lπρ6ιeιτonΞ?i. Ξ}ιζ

τ'i'''r'ρrlνq &τoμονιioειυq τoδ K.K.E . ψLoα oτ}ν 'Eλλciδα.
[Ιραγψατυ, τoλλ& παλαιd' oτελ{1η τoδ EA\Ι eΙ7-αν 8υαz6'1e,'

τi"q a7Lcetq τoυq μδ τδ K6μμα. λΙι& 6μdδα τδν !γετδν τo') 1δ Ξτ-/-Ξ

ι&pιaι τδν Φεβρoυd.ριο τoδ t949, δι& τ|q xαταγγελLαc, δια.φ6ρων
ιsφω}ιψ&-των τoδ K.K.E. Ti1ν Ιδιω τερiπoυ Ξπoa'/i, ! 'oλoμ6λεια τie
Kεντριxi6 'Eπιτροπi6 τoδ μιxρoδ ι:ooυα),υcτιxoi ι6ψψωτoq, τr'i
EΛΔ, δτδ τi1ν &ρtrτ1Lα τoδ 'Hλiα Toιριμci_lxoυ, τoδ μ6λλoν;oζ'-\ν-
τιπρo6δρoυ τ!6 Διεθνoδ6 Σooιαλιoτιx! ζ, ετ'L. xωτα^γ^γeL}'e'. 3ν;6νω-c

τ\ν &lτ6φαoη τiq ΠLψπτη6 '0λoμ6λεια6 τiq K.E. τoδ K.K.E., δη-
λιΔνoντα6 6τt ι<γqταδLxαζεt &νεπιφi),αιτω τi1 o'r1ψαLα τoδ d.διd)'λr_

1. lΙεταξυ α,jτδν !ταν l,-αi 6':\νδρ6α6'|ζhψ"e, cb')'oτe ψLl'oy :-r; i.c7'.1-

ρ!g:ριμελoδq'Επιτρoτic τoδ EΛΛΣ (μαζt μδ τδν Σαρd.φη z.α|:δν "_\ρη)
ιατd. τ"i1 δ''&Ργ-ε''α τ-r,5 Κα-.o7-i,g' }Ι6λιq dφθαoε oτδν Γρiμμo -'_\;ρi)'ιo;τoδ 1948- μετεφ6ρθη &μdoωq oτδ Rελιγρdδι, ^(''ατLvιταν, φαtνε:α'., coβαρ& &ρ-

ρωστoζ.'Aργ6τερα, 6C, e,y.1ρδq τo6 Zα1αρ'"&δη, τ€ρα,se &τδ :i μιi gυλαz-i
or|ν &λλη, oτ}ν o'iγγαρiα zαι d,λλoδ, ψ!7ρυ τδ 1956, δτ6;ε, με:i :δν θ4να-
τo τoδ Στ&λιν,oi, i'γ€τεc, τoδ K.K.E. xαν6νιoαν :oδ3 ψε:α-.-'' 10';1.- 1r1γqρι"6_

oμo,jq. "oπιυq θ& φαν! ταραz&τ<,ι, τδ 1956 δ Ζιaαρυ&8ηq &πεψαιρ|η07,, il
Tζηψα< ιαi &λλoι &πexατεcτ&Θηcαν.



L36 ((ΦΩTΙ-Α. Ι(AΙ TΣEKOΤPΙ !υ

|/τo1) σεχ-τα.?ισμoδ πoυ ιiι|ωoε i K.E. τoδ Κ.K.E., τi6 δυναμιxiq
Ξτυιρ&τηo'ηq, ιαi' ;v'G Ξπιβoλi6 χoμμoυνtστtχoδ xαθsoτδτoq oτ!ν
'Eλλciδα διd τ|6 dν6πλoυ βiα6ll.'Eπioηζ, ((χαταδtχ&ζει ρητd' ιαi.
dνεruφ'5λα7.τα τ! θθoη τi'q &τ6φαcηe τ:ηc' K.E. τoδ K.K.E. γι&
oλαβoμαxεδoνιxδ λα6, μδ τ!ν 6πoLα &πoψαxρ0'.,εται dπδ τδ πρ6_

βλημα τi6 &ναγιlριoηq τδν ταγκ6oμια xαθιερωμ4νιυν διxαιιομ&-
των oiαoδ!πoτε μειoν6τηταq ιαi ξαναγυρiζει oτδ o'5νθημα τiq
'ΕναLαq ιαi. 'Aνεξ&ρτητηq MαxεδoνLαc ιαi. Θρdιxηe, πoJ d'πoτελεΤ

πeριφρ6νηoη πρδ6 τδ π&γιoινo θθνιxδ αioθημα τδν 'Eλλ'iνωνυ.
"Hδη λoιπ6ν, διd, τ!6 εΖα6δoυ δ'jo μελδν τoδ lι{oΦ odν Πρo-

oωριν! Δημoxρατιx} Kυβ6ρνηoη, τδ K.K.tr. &τεδεixνυε 6τι ΞθEτε

oδ 3φαρμoγ! τi.q ν€,εq τoυ &ρ7δ6 dτi τoδ NΙαxεδoνιxoi Cητηψω'roc,
xαi 6τι Bννooδoε νd. &πoaπ&aη ιiτδ τ! ΧιΔρα α'jτ! τ!ν πoλriτιμη
ια|" ιατ' 3ξo1!ν δλληνιxi1 τεριφ6ρεια' τ! λΙαxεδoνiα.

'Ετρ6xειτo περi τie dπωλεiαq 6λων τδν oυνoδoιπ6ρων, πλ!ν
3z'οiνων πoδ δπ{xoυων τυφλ*, oτ! M6o1α.'Eπρ6xειτo, παριλλjiλωq,
τερi τ!e τoνιΔoεω6 τ!e θελ{1αεω4 τδν Ξθνιxoφρ6νων ν& oυντρiι|oυν
τip &νταρoLω.

"Ετoι, 6ταν oτi,q 3 N{ωtoυ, θν 6ι|ει τi,q ψεγdLλ'ηc' θ6ελλα6, !
Πρooωριν! Κυβ1ρνηoη διεxl'7ρυξε τ)6 πιδ μετριoπαθε7q πρoτd.oειq
:η6 πeρi oυνεννofoεω6,1 ! 'ΑΘ{νω &πLρριr!ε τiq τρoτ&cειq, 6τωq
xαi δριoμ6νεq c1ετυιΕq τtL,seιc' τ!6 Σoβιετιx!6 'Eνι5αεω6, δπδ τ!
^γeνυιi1 iπιδoxιμαoiα τi'1q ιoινi1q γνιiμηs.

Γι&, τ!ν 'Eλληνιxi1 Kυβ6ρνηoη δπiρxε π&ντω ψιd" dπαραLτη-
;η τρoijπ6Θεoη γι&, νci oυζητ'l1oη μδ τδ K.K.E.:f παρctδooη τδν
dπλων τoδ Δ.Σ.E.

Tδν 6ρo αδτ6ν,1ωρi6 τδν δπoio δδν Θ& δπ!ρ1ε τδ αloθημα
:7,c, &oφα}'εLα6, ! Kυβ6ρνηoη γνι5ριζε 6τι μπoρoδoε τιδρα ν& τδν
ΘL:"ri &νετdιτερα παρ& πoτ€.

T& γεγoν6τα θd, τδ d'τεδεiχ./υαν.

1 oi πρoτ&.oειq αiτδ6 δδν περιελciμβ,'ναν ιατ' oδoiαν xαν6ναν 6ρo B-
:_'ι.''ρε:υι-d' βαρ'i. Δδν μιλoδoαν z'd.ν γιi τiν dνdxληoη τδν ξ6νιυν &πooτo-
)δν 'H Πρooιιρινi1 Kυβ6ρνηoη δ{λιυνε 6τι εiναι θτoιμη ν& δε7'θ! μι& μεoo-'li!τ'c^η τρδq ΕπLτευξη ιαταπαirceωq τoδ πυρ66, μδ τελιxδ oxoπδ τi1 διεξα-
','cι'''i, Lz}'oγtιν δπδ τδν dλεγ1ο τoδ 'oργανιoμoδ 'ΙΙνιυμ6νων 'EΘνδν.
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Teλeυτα[ε5 xαταδιιbξειg xαi τελeυταie6 ψ&ae5. N{δ τ& o16δια
λεπτoμερδq ιωτηρτυoψ5,lα, τδ Α' Σδμα Στρατοδ' δπδ τδν Στρατη-

γδ Toαxαλδτo, LξαπLλυε:!ν 5η NΙαtoυ oτ!ν Kεντριx| 'Eλλιiδα
τi6 iπιθ6oειq πoδ πρoeβΜπoντo &πδ τ'iν iπι1siρηoη αΠliραυλο6ll.

'o &ντiπαλo6 τελoδoε δπδ τδν νεαρδ Κoλιγιd.ννη, τδν μθλλoν_
τα Γενιxδ Γραμματθα τoδ 3ν LξoρLq, K.K.F]., δ δπoio6 εΙ1ε μ6λι1
&ντιxαταoτ'i1oει τδν Kαραγει6ργη δ6 'Αρ1ηγδ6 τoδ K.Γ.Α.N.E.

'o Tααιαλδτo6 δι6θετε τi6 δυo μεραρ1iε6 τoυ, 6λεq τi6 δπi
τ6πoυ φρoυρ66, δμdδεq τδν τεριφτ]μων ΛoK, ιαi τtιsoερα τψιψα-
τα τεΘωραιισμ6νων xαΙ ιiρμd,των ψdcχτts. 'Eν oυν6λφ, 50.0Ο0 &ν-
δρ.s.

'o Koλιγι&ννη6 διιiθετε δυo μεραρ1iεq oυνoλιxi6 δυνd.μ:ω6
6.000 &νδρδν. Ti6 διoιxoδoων διjo ciπδ τo,)6 γενναιoτθρoυq ιαi. ψα_

aητιιoτLρoνq oτρατηγoδ6 τoδ Δ.Σ.E.: δ xαπετ&,ν Διαμαντ}6 xαi δ

νθoq xαπeτdν Γιιiτη6. Δι6θετε rix6μη μι& τωξιαηaLω lπτιxoδ rαi,
&λλε6 τoπιxδ6 δυνd,μει6, oi δπoΤεq μαζi &ριΘμoδoαν περiπoυ 6.000
6πλα. 'Eν oυν6λω, 12.000 ψαy'ηταL.

Στi.q 25 'Απριλioυ, δ 'Eθνιιδq Στρατδ6 &ρ7-ι,sε νd' ιατa),αψ-
β&νη 6λεq τΙ6 διαβdoειq βoρεiιι6 τ!6 τεριφερεLαq (lτo'l βρLcι,lνταν
oi δυν&μει6 τoδ Koλιγιd.ννη. NΙετ& &πδ δ6xα iμ6ρ.s, oλ,α. τ&' τψ"'r;

ματα τoδ Toαxαλιi.lτoυ ΞξαπL)'υ,των τ!ν θτiθεol1 τoυq.
'o xαπετd,ν Διαμαντi'16 xαi 6 ιωπετ&ν Γιιilτη6, jμπειρoι d.ν_

τ&'ρτεq, εΤ1αν d,ντιληφθ! τδν xiνδυνo. Συνεβo,5λευoαν λoιπδν τδν Ko-
λιγιd.ννη ν&, xατανεiμη τi6 μoνd.δε6 τoυ oδ δμd.δεq τδν 80 Ξωc, 120
d.νδρδν fi xαΘeψιdc. oi δμd.δε6 αiτδq 8λαβαν τi7ν tντoλ! ν& d.πoφευ-

γoυν, xατ&, τδ δυνατ6, xciθε Ξπαφi μδ τi6 θΘvιxδq δυνd.μοιq ια]i' νd"

ιρ,5βωνται, ι1oτε νd, ξαναρ1iooυν τi2 δρ&oη τoι.lq, 6ταν δ Στρατδ6
θιi εΤ1ε πλ6oν πρo1ωρ!oει πρδ6 βoρρ&ν.

Σ0μφι,-lνα μδ πληρoφoρLεq αitr;ψαλ'c!των πoδ oυνελ-iφΘηoαν xα-
τcΙ τi1ν Ξτι3εLρηoη αiιτt1, oi dρ1ηγoi τδν d.ντα-ρτδν i|λπιζαν 6τι τd.

ταxτιι&. τψ^h1ψατα, ταλαιπωρημθνα μετ& τ6ooυ6 &μυντιxo')6 &γδ-
νεc', ιαi. ιix6μη περιoo6τερo ιoυραoψLνα τιλρα, !πεcτω &πδ μαxρδ6
πoρεiε6, δδν θd, oννtxιζαν iπi, τoλ,) τ!ν xαταδiωξ^η, xωΙ. πρδ ταν-
τδ6 oδ μθρη πoλυ δJoβωτα.

'Αλλ& oi dξιωματιxoi. τoδ 'Eθνιxoδ Στρατoδ εΙaων )'&βευ αi'l-
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σ;ηρδ-ζ 3ντoi''δ-c ν& μi1ν dνα.rιτεLλ'o'lν τoτξ ιαi' πoυΘ:ν& τi1 δiωξη. 'H
ψυιv6τερ^r, δμciδα &νταρτδν dπρετε νd. xυνηγηθ| ψLγρυ τi1q θξoλo-
θρευoοcil6 τη6. Kαμι& διxαιoλoγiα δδν θd γιν6ταν δsxτ}1 γι& διαxo-
π') διcΔξειοc, ixτδ6 &πδ περLπτωclη πλl.7ρoυq dπωλεLαq Ξπαφv1c,. Tt-
}'oq, x&Θe μoν&,q jπρεπs ν&, εΖνωι pLpαυη 6τι, πρo7ωρcilντα6' δδν
4'φηνε π'υoω τ'ηq &ντ&ρτεq.

'LΙ ταιτυιi1 ιαi' τd- μ4oα τoδ xλαoιxoδ πoλθμoυ πρooηρμ6-
ζoντo o:!ν ταxτvx}'1 τoδ d.ντωρτοπoλ6μoυ.

}Ιδ α,jτis τi6 αυνθixε6. δδν dγινs ιαψιd' ψdιy-η. "Eγιναν πoλυd.-

ριΘμε1 &ι|,,ιμα7'i"eq. "Εγινα.ν τ6oo πoλλ66, δoτε ! θτι1εiρηoη αΠιi-
ραυ7,oζD δι_l'7ρxεoε τεριπoυ τρεΖq μiνε6. Πρδ τoδ τ6λoυ6 6μω6 'Ιoυ-
7.ioυ, τδ ι<y-τLνυoψαll εΖxε θντελδ6 xαΘα9Loeι τ!ν Kεντριxi 'Eλλ&-

τδ ν6τυo τψi,ψα τiq δρooειρ&.q τ!q Πiνδoυ.
Σδ 6λη α'iτ! τ!ν εδρeiα πΞ?Loχh1 δδν Ξμ:ναν πλ4oν παρi με-

ριzδq μιxρδq δμd,δεq d.νταcτδν: 3oτ:ρoδντo !θιxoδ, fiταν d.δυναμs6,
d.oιiνδετε6 ψεταξiι του6. Δδν μπoρoδoαν ν& oυγxριθoδν μδ τi.6 xρα_
:αιδq δμd,δεq πo|ι εT7-e' τ6ιso xα},d' δργωνι6oει δ λΙciρxoq. 'Eξ&λλoυ,

μ6λιq ΞνεφανLζoντo x&τo'l, τΙ6 xατ6διδε δ πληθυoμδ6 xα). Ξδιιixoν-
τo d.μθoω6 dπδ τ! Χωρoφυλαxi1 xαi' τEc, iπi. τ6πoυ jλαφρδ6 δυνd.-

μ:ι.6. 'ΙΙ μι& μετ&, τ!ν i.λλη, } παρεδiδoντo i θξoλoθρ:υoντo.
"Eνα μιxρδ τμiμo( τδν d.νταρτιxδν τμημ4των -250-300 &ν_

δρ.s, i περιoo6τερoι, xατ' &λλoυ6- δπδ τδν Koλιγι&ννη, 'Αρ1ηγδ
τoδ K.Γ.Α.l{.E., xαi τδν xαπετ&ν Γιιiτη, Διoιxητ! τi'c A' λ,Ιεραρ_

7.Lυ.q Θεo,sαλiα6 τoδ Δ.Σ.E., xατ6ρθωoαν μδ 3ξαντλητιxδ6 πoρεiε6
νi διαφιiγoυν πρδ6 βoρρ&ν, xαi, δι& τδν 'Αντι1αoiων-"oρ}.ιαxα νd,

7θ&ooυν oτδ Kαταφ,iγιo τoδ Γρd.μμoυ. "Eνα &λλo μ6ρo6 πLταξe τ&
o;}'α ιαi. xρυφθηxε ,sξ oπLτα oυγγενδν'

oi περιαo6τερoι dπδ τoJq d,ληθινoδ6 πoλεμιατd,q' τoδ Koλι_
^',υ1νν"η εΤ1αν oxoτωΘ!.

'LΙ Ξτι1εLρ'ηoη ιιΠJραυλo1ν εΙ"1ε aτoι1;ioει oτδν Δ.Σ.E. 1.059
', ιι-ρ o'5 c,, 2.558 αiaψαλcΔτoυq, 1'.02L }'ιπoτ &xτ eq.

\Ιεταξδ τδν νεxρδν !ταν δ 'Υπooτρ&τηγoq xατετdν Διαμαν-
;ic -Διoιxη τhe τ'ile ΙΙ N[εραρ1iαq Poιiμεληq, πoδ εΖ1ε παγιδευθ! oδ

ι'.λ 9dι'1-η $''],,oυq 1.150 μ6τρων- fiταν τρεiq ταξLαρaou, θννθα dν-
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τtσυνταγματd.ρ1εq, δεxαoxτδ διoιxητ αi τ αγ ψ&τ ων, a ιC )'', : ι- i'.'''. -

xηταi λ61ων, τενΙyτα 8ναq &λλoι &ξtωψατuιoL, τtocιC='.: i.'l':'-''''.

Mεταξδ τδν τελευταiων, !ταν 6 'Aρy.i;aτρoζ Ξ:Γιc, iι.?'1..'1.'.L: :''|
Διοιμαντfr.

Σδ 6ooυ6 δπooτηρiζoυν 6τι τ!ν Ξπrl1-;i1 LιεLνη δ''ι:-'i''/.0'r, c-,
'Eλλciδω π6λεμoq μδ ληoτooυμμoρlε6 τoδ τsριελJ-μpανl.'l zl-'. ;ι'-'.-
xoU6 xoμμoυνιoτd.q, δ &ριθμδ6 τ-α'i. \ φ'5o'η τδν θυoιδν α'?'l:Gt, -'-'':-
φ1ρει τεxμdρια γι&, πoλδ oτoaαoψ6.

Γεγoνδq /.α?ιay'τη?Lστ;xδ τi,q ια}\rιe δ?τανcbαeιυq :ιi l ' Ε
εΤναι τδ δτι oτδ rsηψαντιιδ τo}'ε1ιιιδ δλιzδ που Lγν-α:L7ι''''l.', ! ''
τ6πoυ oi &ντd.ρτεq, lfηρx-ε iπιβλητιxδ6 dριθμδq oτιΘιιi., ).ι ':-
μd,τoυ'

'o dνταρτoτι6λεμo6 ξε''!υ7.oioe. "λρ'μCε t'' τoλεiιaq Θ!c=ι''',
Πρi,ν δμω6 ξεd7υ'1'!r1oη,εΤ1ε μεριxoδ q τeλ'ε'.lτα'υο'.,c' o1l'δ.ι'c''ι,' ':.
Πρiν dπδ τδ xαλoxαLρυ,δ Ζαy-αρι&δηe δι6λ'lo: τd' δz:tυ c:''L.-

τ6πεδα Ξxπαιδε0oειυ6 πoδ δπiρ7_αν oτd' βoυν&' 'Ειτi'q )L-;' :,'':.
&νδρε6 t'i1q Σ7.ολ7,q'Aξιωματιxδν πoδ Ξxληθ'ηcαν clτill Γ''i-ιl,'.
6αoι &νδρεq, δπδ o[,ανδ{πoτε iδι6τητα, βρiαxoνταν ,s:&" ι-t',:vl' .z_
παιδε'joεωq Eλαβαν τ!ν θντoλ! ν& o1ηματiαoυν δμ&δ:6 ιυ.i.',)- δ',:.-

ξαγ&γoυν xλεφτoπ6λεμo ((παλαιoδ τJπoυtl. oi oxoτoi Θi },:l'','' ν)
δπηρεαoθi τδ i1θιxδ τo6 dντιπ&λoυ, ν& αΞπιατρατευθoUνll i.νδ:::
xαi, γυναixε6, νd, μεταδiδιυνται πληρoφoρiεq. 'o &νεφoδια.o'ιi'3 :ι-'t,
δμ4δων δδν d.πoτgλoδoε πρ6βλημα, γuατ'L ! δλιxi1 pot,Θeυl-;ζ; '\i -

βωνLαq xαi. τi1q Boυλγαρtα6 δπερεxd.λυπτε τ! γιoυγxo a7'ιβ'.ι'i, loi,_
θεια, πoδ τ6τε εΤae περiπoυ διαxoπ!. α'H εiγ6νεια 

".17,1'1-311i1'21'.νι
λ6γoυν o[ Γctλλoι:1 δ'Υπoυργδ6 'Eπιoιτιoμoδ τ!6 ιι'Eλευθ: vτ,c,'Εt _

λciδα6υ δνoμαζ6ταν Πd,αxαλ λΙιτρ6φo-xυ...2

7, Σημεtωoη τo6 μετcιφqcιoτοσ.' 'H τραγ1ιατυιη eννo''L :-r'Ξ '.,-ι').'ι'''z'r':

α6τi'q Lιφρ&'ceωg (αnoblesse obΙigeυ) ε7ναι, νoμiζoυi'l'e'. (l:αν 
=i.oι'- =\^(eν'i,:

:i1, &ιριp€aτερα' (lταν &νΙ1zηc'oτip τ&iη τδν εiγενδν, iaeυc' Lτ'η'l-'=ηψ!ν=: "'-η_
7ρειΔcευg'

2' 'H 'Αλβανiα θβoηθεiτo δι'i,πooτoλδν, μ6oορ }Ιαυρη; Θι)'i'scτ; zi.
}[εooγεioυ. 'ΙΙ Boυλγαρiα δι'&τooτoλδν &πδ τ.i1 PoυμrνLα,$' 6;,'Lι ;''()ινi'ν
y-ατ6πυν oυμβoυλδν τi,q\['6c/-αq- ?,'hΘηoe αio9ητi :δν Δ.Σ E , 'iδη i-δ '-,'i'Ξ
τελευταi,oυq μ!νεg τoδ 1918. EΙ1ε θπ|oη; θ3αει o:! διιiθεoη:δν ;).η',,ιυμiνων
iνταρτδν τd νoooxoμεTα τηq.
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στLτψtιζ δδν μτ6ρ:ααv νd. xd.μoυν μ:γd,λα πρ&γψατα.

Περi τ& τ6λη 'Ιουλio τψ!ψατα τoδ
'EΘνιxoδ Στρατoδ '-d.x τ&axet oτ\ν
Ξ,τυaεLρηoη κΠ6ραυλo6υ, περιoχδζ τoδ
Γρc{,μμoυ xαi τoδ Biτoι. 'Eπ| τ6πoυ dμεναν μ6νo δευτερειioντα θλα-
φρd' τψt1ψατα, aτd' 6τoTα d,νετiθετo &λλoυ εiδoυ6 ciπooτoλ{: 6 ξτω-
νατατριoψδq τδν πρooφliγων πρδ τoδ φθινoπι5ρoυ, dργo δυo1ερδq
ciλλ&, Ξπεiγoν.

'tΙ μ,ixη τιirν oυν6ριυν. 'o Παπciγo6θννooδαε νd.3xμεταλλευθ!
τig Ξπιτυ'1tε6 τoδ Στρωτoδ 7ωρi6 τ}p ταρωψιιρ! &ργoπoρiα.

"Hδη oτi,6 &ρ1δq Α'jγo0ατoυ, dπδ Φλωρiνηe μ61ρι Kαoτoρι&.6,
καi &τδ Κoζd:ν"ηe μ61ρι 'Ιωαννiνων, o1εδδν τd δυo τρiτα τδν ,Eλ-
ληνιxδν 'Eν6πλων Δυνd,μεων, &ρτLωq Ξξoπλιαμθνων, βρiαxoνταν oδ
ΘLoη ψ&aτ1q.'ΙΙταν παρατeταγψLνε6 θxεi θττd' μεραρ1 Lεq πεζmoi
ι.αL ψιd. δλ6xληρη ψε9αρ'7-i.α ΛoK. Δι6θετqν 6λ.α τ& o0γ1ρoνα μ6-
oα. τυρ6q, oυγxoινωνιδν ιαi. τ^ηλεπιxoινωyιδν. 'Ανατoλιx6τ ερα, &τL-
ναντι dπδ τ_} βoυλγωριx! μεθ6ριo, δτiρ1αν δ6o &λλε6 μεραρ1iε6
y-αi, δ'jo ταξιυ.ρaLεq, πoδ d,πoτελoδoαν τδ Γ' Σδμω Στρατoδ. Στd,
μ:τ6πιoθεν αbτi,q τi1e Στρωτι&q, τ&, ciερoδρ6μια Ξξυπηρετoδoων μιd,
&"ερoπoρ'ια μιxρ! oδ δγxo ιiλλ& βελτιωμ6νη aΕ πoι6τητα, xα[ πρo-
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πd,ντων πρoιxιoμθνη μδ Ξμι|υ1o δλιxδ πoλδ πεπειραμ6νo oτ|6 θπι-

xειρi'1oει6 δνδq δρεινoδ πoλ6μoυ.

oi δυν&μει6 αiτδ6 ε7xαν τιbρω λωβει τδ 6νoμα αΠριΔτη Στρα_

τιd,ll xαi εΤxαν τεθ! δπδ τ&6 διαταγci6 τoδ Στρατηγoδ Bεντl'7ρη. T&
τρLω Σωψατα Στρατoδ θδιoιxoδντo ciπδ ατρατηγoδ6 πoδ εΤ1αν διb_

oει Ξξετd'oει6 oτd, πεδiα τδν μαxδν (Toαxαλδτo6' \Ιανιδdxη6'
Γρηγoρ6πoυλoe). 'Ωq πρδq τi6 διoιx{1oει6 τδν μεραρxιδν xαi, τδν
τωξιαρ1ιδν, εtx-ων ιωi αiτδ6 &νατεθfr 6λε6 oδ dξιωματιxo,)q τo')

ε71αν διαxριθ}1 ιατd. τδν oυμμoριτoπ6λεμo'
"oλα αtjτd, ηi3ξωναν βεβαiω6 τ!ν d,π6δooη τoδ Στρατoi.
'o Παπciγo6 !ταν δ dνδεδειγμ6νo6 &νθρωπoq γι& ν& ιιψτi αiι-

τδ6 τiq τoπoθετ{oει6, γιατl,, Ξxτδ6 τoδ x'iρoυ6 τoυ, fiταν γνωoτδ
6τt εlae τδ τd,λαντo τi,qxαβq Ξπιλoγfrq τδν oυνεργατδν τoυ.

'H uμ*xη τδν oυν6ρων>, γνωoτ! δπδ τδ xωδιxδ 6νoμα αΠυρ_

o66υ, riνη1γ6λλετo λoιπδν δπδ θξαιρ3τoυ6 oiωνoδ6 γι& τi6 xυβeρντ;-

τιxδ6 δυνd,μει6.

oi γενιxδ6 oυνθixε6 $1ταν τ6oo εiνoτxδq <1loτε θιi. Ξπρεπe νi
dναμενη xανεiq δτι δ Δ.Σ'E. θri riπεo0ρετo ΞγιαLρωq. Δδν oυν6βη

xαθ6λoυ αδτ6
'Αντιθ6τω6, τδ Πoλεμιxδ Συμβo6λιo τi1q &νταρaLαq εTχε ψ6-

λι6 λci.βει δμoφι6νω6 τ}p &τ6φαaη νd' ιρωτ{1oη ψL ι&Θe θυoiα τιi
δι5o δρειν&, oυγxρoτi'7ματα. 'Η διαταfr μιλoδoε γι&, α&μυνα iπi τ6-
πoυ, x.ωρiq τiν παραμιxρ! Ζδ6α θγxατωλei,J.lεω6 θ4αεωqυ.

EΙναι o!μερα γτωoτδ 6τι ! Πρooωριν} Kυβθρνηoη i|λπιζε δτι
'f7 &μυνα θd, μπoρoδoε νd, διαρxθαη θωq τδν 1ειμιiνα, xαi' 6τυ τ6-
τε ! φ6oη τoδ θδciφoυ6 θ& &π6ιλsιε τi6 Eπι1ειρ!oειq. "Hλπι-(αν 6τι

μετd, τδν 1ειμ<iνα δ Στρατδ6 θ& εΤ1ε 1d.αει τδ f1θιx6 τoυ -λ6γφ
dπoτυ1ιδν xαi &πωλειδν- xαi 6τι δ Δ'Σ.E. θrΙ μπoρoδoe , Lξαιτtαq
α$τoδ, νrΙ δπαναλd,βη τΙ6 νυxτερινδ1 tπιδρoμ€q τoυ Ξναντioν xαλd
διαλεγμ4νων θθoεων, xαl 6τι θ& μπoρoδαε ν& ciρ1loη μι& γενιxi dν_

τεπ|θεoη, ν& &νατρθ,rbη τδν θxθρ6, ν&' xατα.\'&pη π6λeιc', xαΙ oιγ&,-

oιγ& νd, πλατ$νη τδν 1δρo τ!6 ι'Eλε$θερη6 'Eλλotδαqυ.

Αδτδ6 τΙ6 λανθωoμλε6 θλπiδε6 φωLνeταυ 6τι δδν τi6 dτρεφαν

μ6νo oi tffLτεC' dλλ* ιαΙ oi μα1ηταΙ τoδ Δ.Σ.E. oi τελευτωΖoι !ταν
τ<Ιlρα λιγ6τερoι xωi τδ πoooατδ τδν γυναιxδν dφθανε τd.25o/o, &).-
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λ&, fiταν 6λoι d'πoφαoισμ6νoι ν&, δπεραoπιoθoδν τd, διio δρεινd, oυγ-
xρoτi'1ψατα πoδ dπoτελoδoαν τiν τeλευταiα αανiδα oωτηρiα6 τoυ6.
T& γνι5ριζαν &ριoτα ιωi τd. θεωρoδoαν dπ6ρΘητω.

Δδν fiταν βεβαiω6 ciπ6ρθητα dλλ& fiταν xα)',3τερω παρ&, πoτδ
δ1υρωμ6να: τ& δπ6γεια πυρoβoλεiα τoυq εt7.αν πoλλαπλαoιααθfr,
τ&. π&oηc, φιioεω6 πoλυβ6λα fiταν πoλυd.ριθμα, xαi xd,θε oυγxρ6τη-
μα δι6θετε L6 ιαν6νια ιαΣ 15 d,ντιαερoτoριx& πυρoβ6λα. Αi1μdλω-
τoι εT1αν διi:αει τi,6 πληρoφoρiε6 α'Jτd6.

'o dριθμδ6 τδν δπεραoπιoτδν δδν εΙναι &πoλ$τω6 θξηxριβω-
μ6νo6. Πoιxiλλει d'ναλ6γωe τr)ζ πητ7)q πρoελειioεω6 τδν πληρoφo-

ριδν. oi πιθαν6τερoι d.ριθμoi, xατ& τi μελ6τη αbτt1, εTναι oi" &ι6-
λoυθoι: 7.000 μα1ηταi oτδ Biτoι, 5.000 oτδν Γρd,μμo, 2.5OO ciπo-
θεραπeυθ6ντεq τρανματLεζ χατανεμημ4νoι oδ θφeδριxιΙ τψi1ψατα
θιεi ιoντd., ιiλλ& Bπi, &λβανιxoδ θδciφoυ6. 'Ανατoλιx6τερα, 1.3OO
&νδρε6 ατδ Kα'iμαxτoαλ&ν xαi, 1.5Ο0 ατδ Mπ1λε6, 6λoι oδ Bπα-
φi -dντιoτoLχ^r μδ τd, γιoυγxooλαβιxd, xαi τd, βoυλγαριx& o$-
νoρα.

'o Παπd,γo6 &τaφ&aιoε ν& &φ!η γιd' &ργ6τερα. dγ LιxαΘα-
ριαη τoδ Mπ1,λε6, ιiλλ& νιΙ xατα),&βη τδ KωΙμαxτααλdν πoδ βρι-
oι6ταν πληoι6ατερα πρδ6 τ& δ$o δρειν& Κωτωφ6για. Tδ dιαμε oτi6
dρ1δ6'Ιoυλioυ, μδ μι*, oειρd, αυ1,xρo$αεων πoδ δι{ρxεααν μιd βδo-
μdδα. oi περιoo6τερoι δπεραoπιoταi, τoδ Kαiμαxτoαλd,ν δι6φυγαν
oτ| ΓιoυγxoΦ'αpLα,6πoυ dφoπλi,sθηιαν. oi &λλoι -τδ €να τρiτo
περiπoυ- πρoτiμηoαν νd, οιoτωθoδν θπi τ6πoυ.

'o Παπd'γoq, δ δπoio6, 6πωq ιωi ιατd, τδν 'Eλληνoiταλιxδ
τ6λεμo, εΖ1ε δ6 πρδτo θπιτελιxδ βoηθ6 τoυ τδν Στρωτηγδ Kιτρι-
}'&ιη, eiaε 8τoιμd,oει γιrΙ τ}ν θπiθεoη rατ& τδν δ$o Kατωφυγiων
q1θδιo λεπτoμερ6ατατo. Tδ ιliριo γενιxδ χα.?α'LτηPLστιx6 τoυ fiταν
i1 ταραπ}'dινηη τoδ θ1θρoδ.

Tδ oυγxρ6τημα τoδ Biτoι, τδ δπoio δδν elaε xαταλ'ηφθ! ιiπδ
:δν Στρατδ ιατ&. τ}1 διdρxeια τoδ αυμμoριτoπoλ6μoυ, !ταν λιγ6-
:eρo 1τωoτ6, xαλι5τερα δ1υρωμλo xαi εΤ1ε περιoαoτ6ρoυ6 δπερα-
oτυoτ&ζ'' {,τρeπε λoιπδν νd, πιατθιpη δ θ1θρδ6 6τι \ ΞπLΘe,τη ιατd.
;oi Biτoι, 6πωq xαi ιατd. τδ 1948, θ& dμενε γι& τδ τ6λo6. "Eτoι,
j 2α Αδγoιioτoυ, μετd, &πδ ioxυρi1 πρoπο(ρoζσχευi; mρδν πυρoβo-
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λιxoδ xαi d,ερoτoριxoδ βoμβαρδιoμoij, θξαπελυθη io1υρ'i jπi,θεατ1

xατ& τoδ Γρdμμoυ.
'H παραπλανητιx! αriτ! θπι1ε[ρηο-η διε({11Θη μδ τ6η δρμ{,

δoτε ζδωos oαφδ6 τi1ν 3ντ0πωoη 6τι !ταν f1 ιυρ'ια 8πiΘεoη.

ot oτρατηγoi' τoi Ζαx-αριd,δη Ξoπευoαν νd, μεταφθρoυν ατδν
Γρdμμo 6λε6 τoυ6 τiq &αθενε7q θφεδρεiε6. λ{δ τ'iν i'lτoιsτ\ρνξη xαi'

βoλδν πρoερ1oμ6νων &πδ τδ &λβανιxδ Eδαφo6 βoλδν πoδ !ταν
oυ1ν& πoλδ φoνιxLq-τd. &νταρτιι& τψ^i1ψατα δπεραoτioθηxαν μδ
πεEoμα τd βoυνci τoυq, ιαi. &νθλαβαν ψ&}'ιoτω xαi πoλλδ6 dντεπι-
θ6αει6.

Παρ' 6λα αδτci, iντδ6 πθντε iμερδν, τd δυτιxδ6 τoδ Γρctμμoυ
aτρωτε'5ψατα xατ6ρθωoαν ν&, d,πειλ{ooυν πoλλδ6 oυγxoινωνιαxδ6
&ρτηρLeq xαΣ νd, xαταλd.βoυν xαi νd, ιρατi1ooυν πoλλδ6 θθoει6-xλει-
διd', ! xατo1! τδν δτcoiων θοt διηυx6λυνε τ|ν τελιx! πρooπd,Θεια.
Tδ τ&γμα τoδ Koυμανd,xoυ (βλ6τε Kεφd'λαιo Ι', oελ. 359) αiφνι-
δiαoε τoδ6 &ντ&.ρτεq ιαi ιατLλαβε θνα φoβερδ πρoπυργιo (δι],,6μετρo

1.80Ο) πoυ θδ6απoζε oημαντιxδν διαβd'αεων τi1qπεριoγi1e τδν δλ-
ληνoαλβαν ιxδν oυν6ρων.

'H θπι1εiρηoη aτo'ιaιoε dxριβ& ατδν Στρατδ (583 &ξιωματι-
xoi xαi ατρατιδτε6 Ξιτδq ψ&aηq) &λλ& διευx6λυνε πoλ') τ}ν θπι-

χεLΡηση ιατd, τoδ ΒLτoι, γιατi δλ6xληρo αxεδδν τδ πυρoβoλιxδ τoδ
'Eθνιxoδ Στρατoδ πor5 !ταν oτδ Γρriμμo, &μθoω6 μετ&, τi δρ&oη

τoυ τi6 πρωτηq hψLcns, εΙ1ε θν τQ μεταξδ μεταφερθ! oτδ μθτω_
πo τoδ Biτoι.

'Eναντioν τoδ oυγxρoτi1ψωτoq τoδ Biτoι, πoδ εtxε Εxταaη Ξν

xατ6'J1eι τερiπoυ 300 τετραγωνιxδν 1ιλιoμ6τρων (:]QQ.000 oτρεμ-

μd.των), δ 'Eθνιxδ6 Στρατδq Ξτετθθη τ! 10η Αδγo$oτoυ. oi μd-
xε6 Βμαiνoντo ατδν Γρ&μμo, ιωi τLπoτε δδν θπ6τρεπε νλ δπo,.{,lιαoθ!

xανεiq 6τι τi7ν 'lδια ιλρα &ργιζe &λλoδ μι& εδρ6τερη xα), dx6μη πιδ

φιλ6δoξη θπiθεoη' Ariτi 6μωq θξατελ$ετo &πδ π6ντε ημεiα, μδ
θντoλ| τ}ν πd.oγ7 θυoiφ διεioδυoη Eντδq τoδ oυγxρoτ*1ψατoq.'Εξα-
πελ6ετo xαi &πδ &Μα δrio oημεiα, oτd, δ6o &xρα τi1e παρατ&ξεωq'

μδ tντoλ! τ!ν πρoιiθηoη, riπδ ciντiθετε6 xατευθι1νoει6, παρdλληλα
πρδ6 τ& ciλβανιxιi o0νoρα (βλ6πε γ&ρτη ilτ' &ριθμδν 8), δoτε νd
xυf.ωΘi 6λo τδ α.ιγzcρ6τημα τoδ Biτoι'
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oi περιαo6τερε6 τδν io;υρδν αιjτδν θπιθθoεων αiφνιδiαααν
τoiιq &ντ&ρτε6 xαΙ αημεiωoων γι' ωι]τδ xατd, dν πρ<ilτη iμLρα αi-
oθητδ6 πρo6δoυ6' 'H d,μυνα θγινε diγρια ιαΣ πειoψατιx'}1 d,ργ6τερα,

τδ πρωi τ\c,ΕτoψLνηe, τi1q 77ηq τoδ μην66, dλλ& fiτων πλθoν dργd,

γιατi. εty''ιν πρ ο('γμoζτoπoιηθ! oη μαντ ιxδ6 διε ιαδι1αει6. Π dντω 6, &πδ

τ! ατιγμi; LκεLνη i1 μd1η τoδ ΒLτ,sι Ξγuνε πoλυ ozληρi1.

oi μδν πoλεμoδoαν μδ τ!ν δρμi1 πoδ δiνει τδ 6ραψα τ71e τε-
)'mh,q νLιηq ιωi τ\q &πoιωτωaτ&cεωq τi1e tλευθερlα6' oi &λλoι, &ν-

δρε6 xαi γυναΙxε6, πoλεμoδoαν μδ d'νciλoγη δρμi, μδ τ!ν δρμ! πoδ

δi.lει ! &πe),τιoLα, τδ ναυd,γιo τoδ θαιiματoζ oτδ δτoio el-xων πι-
oτL'!e'', ! dπι5λεια τoδ τ6πoυ 6πoυ ε71αν γεννηθ!, ! πρooπτιx!

ψι&.q Ι-ωψL-lηq ζωie' ζ.is Ξξ6ρrcτηe tτειτα &τδ τρLωaρ6νια δπερ-
ανθριilπων πρoαπαθειδν, oτερi";αεων xαi, θυαιδν.

Kciθε τμ!μα γfr6 πoJ x-αν6ταν, γιν6ταν &ντιxεiμενo, φoβερδν
&'ντεπιθθoεων. Στiq L4 τo$ βIν6ζ, γι& ν& &ναxoυφιoθ! τδ αυpcρ6-
τημα τoδ Biτoι, δ Δ.Σ.E. iξαπ6λυoε io1υρ| d,ντεπiθεατ1 oτδν Γρ&μ-

μo. Συνετρiβη γρiγoρα.
Γιατi τciρα δ Στρατδ6 δδν εΤ1ε μ6νo δρμ!; fiταν xαi πoλι)

iαxυρ6τερoq. ''Επειτα, ατδ Biτoι, μετd τi6 θντελδ6 πρδτε6 θπι-
τυχLεζ1 Ξπωφελεiτo δνδq &λλoυ ταιτιιoi πλεoνεxτ{ματo6: μδ τi1

διci,νoιξη πoλλδν ρηγμd,των (βλ6πε β6λη ατδ 1dρτη δπ' iριΘμδν 8),

τδ δρειβατιxδ πυρoβoλιxδ xατελd.μβανε xαλriτερε6 xαi πoλJ ιατ&λ-
ληλε6 θθoειq, xαΙ xτυπoδoε d.πoτελεoμωτιιd.τd" δ1υρωμεvα o1μεiα,
τoδ !ταν πλ6oν xαλ0τερω 6ρατ&.

'Η μ6νη iπ[θεαη πo') δδν Ξξελi1θηxε αιiμφωνα μδ τ& oxθδια

\των ΞιεLνη \ 6πoLα d,πδ τδ ν6τιo &ιρo tπρετε ν&, πρo1ωρi1oΙ πρδe

βoρρ&'ν, xατd.'' ψi'xo6 τ!6 &λβανιx!6 μεθoρioυ. 'Υπ!ρξε riργη.

Tδ oφciλμω |1ταν 6τι &ρaιae i1ψLρωxαi. δγι νi'lxτα, δπω6 πρoε-

βλθπετo' Kωτ&, τ& &λλω 6μω6, τd' κ'5ρια αiτια τi16 βραδυτητoq δδν

fiταν μ6νoν f δυoxoλiα τoδ θδοtφoυ6 xαi ! πρoβαλλoμelη &μυνα:

!ταν xαi τd' Lξαιρετιι&, φoνιx& πυριΙ πoυ πρo{ρ1oντo &πδ τδ &λβα-

νιxδ Ξδαφo6.

Tλ πυρ& αιiτd, !ταν τ6oo φoνιx& δoτε oτ!ν 'Αθ{να πρoει&.-

λεoαν ooβαρδ6 διαφωνiε6 μεταξυ τδν Ξνημ6ρων 'Τπoυργδν xαi τoδ

ΓΙριυθυπoυργoδ των. Πρd,γματι, μεριxd, μ6λη τ!6 Kυβερνi1oεω6
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Διoμ{δ1 (δ Σoφoυλη6 ei1ε τe'Θ&νει ,sτic,24 'Ιoυνioυ ιαi. εi1ε &ντr
Υ-ατασταΘ}1 &τδ τδν 'Aντιπρ6εδρ6 τoυ) iπθμειναν νd, εio6λθoυν 3λλη_
νυι*. τψ'i,ψατα. oτ-i1ν 'Αλβανiα xαi ν&, iξoυδετερcΔooυν 6αoυ6 παρε-
νLpαtναν tιτoi &oφα)'oi6 oτ! ψω'7'η.TJ'υι-&, οi. &τ6,!7ε''g τδν 'Τπoυρ-

γδν α'3τδν δδν Ξλiφθηoαν δτ' διpιν. Tδ 3λληνιxδ αΙμα δδν oτoL7ιζe
τ6τε &ιρtpα.

ΣημοιΔθηxε xαi' &)'}'o iπειo6διo, oτδ δτo7o ! 'Αλβανiα ε,)θ6cυ6

&νεμεiyθη ιατd- τ"i1 ι,ι&'l,-η τoij ΒLτcι.
Σδ €να λ6φo πoδ pρυ,sι6ταν oδ iπαφ! μδ τd ciλβανιx& oιjνo_

ρα, i^1ινε &ντυ7'τ1πτ6. μετλ d.πδ μiα πoλδ αiματηρ! o'Jγxρoυαη, δτι
!να.q)'6Loq τoδ μιxρoδ'Αλβανιxoδ Στρατoδ εi7'ε τoλεμ{oει, μδ γεν_
ναι(lτ"ητα ψ&λυoτα, μαζi, μδ τoδ6 οi'ντd.ρτε6. 'Επi, τoδ τεδioυ τi6
ψ&.7.ηq pρLΘηκαν τd. -x-αρτ'"d. τoδ διoιzητoδ τoδ λ67oυ, ψ:.τρ^i",Θηιαν
ε''Lιo,st'Al'pανoi oτρατιδτεq νεxρoi, xαi" c'.lνe)''i)φ(Jηααν δττ& αi11ια-
)'ιυτοι. Περiεργo θπειo6διο, μδ τδ δτοio Ξν τo'5τoιq δδν ιiξiζeι ν&

&lr1.Φ'ηΘ7' ιανεLq, iδiιυa iτειδ! δδν φαiνεται νd' εTy'e oημειιυθi &λλo
&ν&)'oγo.

Tδ αημαντιxδ γεγoνδ6 eTναι 6τ'. i ψΦ--η τoδ Biται, (,ao ια.Ι.

&ν δπ!ρξε &^γρια ιαi. πε,πψατικfi,ιατ' οiι,sLαrι,τελε[ιυνε τδ βρdδυ
τ7,q 'Ι5"ηe Α,)γo$oτoυ. Στi6 16, \ &ντLιsταoη ξπαυε ια.i. oτ&, πλθoν
&τ69Θητα o-r;μεiα τoδ δρe ινoδ ιsυ^lιρoτ-fiψατoq'

'H Πρoαωρινi7 Kυβθρνηαη εΤy-ε βυαoτιx&. &πo7'ω9i1αeι ciπδ τi1ν
;6τε πριrτεrioυoα (τδ 1ωριδ Πυξ66, δυτιx& τ.r,q),Lψντ1qτ|e NΙιxρiq
lΙρtατα6), γιd ν& xαταφiιγη oτ!ν 'Αλβανiα. T.iν &.xo)'oυθoδααν
4'()00 μα1ηταi (μεταξυ τδν 6πoiων &ιαΘ(lριcsτoq&ριθμδq τ?ωυl"α.-
;ιδν), πoδ &πεατ&)'τραν &.ψLoωq oτδν Γρd.μμo. Χiλιoι τερiτroυ &ν_
δρeq &να-^γιdιrτθηxαν νd. ιαταφ{l^1o'ιν oττ) Γιoυγxo ιl},αpLα, $n9ι-ι &φo-
;} isΘηιαν ιαi μ:τeφ6ρθηoαν αδ ατρατ6π:δα oυγxεντρcboειυ6.

'FΙ δευτερη φdιoη τv,q iτυ7'e'.ρ.fioεωq ιιΠυρo66υ, δηλαδi; r) φοt_
Cη Ξ7ιζ ιατω}'"|iQeωq τoδ Biτoι, fiταν τολδ τιδ αi,ματηρi dπδ τi7ν
;icil:'η, τ:r,c, πα9α.π)'α'ντlτLι}ιζ iτιθ6oεωq ιατ,*. τoδ Γρd.μμoυ: iντδ6
-L',.'. "i,ψeρtιν δ 'EΘνιxδ1 Στρατδq εΤ7a 1.ti82 &ξυalψωτυιo,\q ιαi
σ:.q-ΞLδτΞζ Ξιτδc' ψ&7'ηc'. '() Δ.Σ.E. eΙ7-ε 1.L82 νεχρoυζ ιαL, ν-ατ&.

. o|' 2 a?'7-uαi'ιiτoυ6, ioo περ i.τoυ &ριθμδ τρα.υματιδ.l.
'-\τδ τ|6 τλευρ&q τoδ oεβαoμoδ πoδ δφ:[λεται ατi ζωi1 τoδ
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&νθρι1iπoυ, ! δxατ6μβη $1των &νωτριχLαστLι\. ''Αν 6μω6 θλciμβανε
xανεiq δπ' 6ι|.lιν τoυ μ6νo τ! ατε1,ν} στρoζτιωτιχi πλευρd,, δ δ1,xo6

τδν διjo ατρατδν δδν θπ6τρεπε τi1 oυpιριoη τδν ciπωλEιδν' Γιd,
τδν Δ.Σ.E. τδ πλ!γμα i1ταν πd.ρα πoλJ βαρ0τερo.

Γιd, τδν Δ.Σ.E. $1ταν ιατ' oιjoiαν ! απαλαιd, φρoυρ&υ πoδ πo-
λεμoδαε. Πoδ πoλεμoδσΞ y.αi π6θαινε... 1ωρi6 θλπi,δα...

Mo}.αταδτα, παριΙ τ} θεαματιx! fiττα τoδ Biται, δ δλληνι-
xδ6 xoμμουνιoμ66,8ν πλ{ρει δμοφωνiφ' &τεφd'oιoε νd, oυνε1io-η τδν
&γι'lνα' "Eνα d,ναxoινωθδν τoδ Πoλεμιxoδ Συμβoυλioυ, τoδ Πoλι-
τιxoδ Γραφεioυ τ!6 K.E. τoδ Κ.K.E. xαi τoδ Γενιxoδ 'Αρ1ηγεioυ
τoδ Δ.Σ.E., πoδ ε71αν αlνεδριd,αει dπδ xoινoδ oτi.q20 Α'iγo6oτoυ,
δdλωνε: α'o θ1θρδ6 αυ1zιεντρc6νεται oτδν Γρdμμo γιd μιd &πoφα_
αιoτιx! iναμ6τρηη. Στδν Γροtμμo j1oυμε 6λε6 τi6 δυνατ6τητεq νd,

xαταφLρoυψε τδ θανd.oιμo πλiγμα oτδν θ1θρ6. "E1oυμε oiρxετ! διi-
ναμη, iαxυρ& ψθoα xαi. πλeoνεxτιxδ dδαφo6. Στδν Γρdμμo &πΕτν^1ε

π6ρυαι δ μoναρ1oφαoιαμ66. Στδν Γρciμμo φLτoq τoi ιαταφLραψε
ooβαρδ aτνπηψα μδ τδν δλιγμδ τoδ 'Απρiλη. Στδν Γροiμμo, 2 μδ
8 Αδγo$oτoυ, tcπαoε τ& μoδτρα τoυ. "E1oυμε xαi τ-)1ν πεΤρα τoδ
Biτoι xαi τδ ooβαρδ μd,τωμα πoδ πρoxαλθoαμε oτδν i1θρδ oτδ
Biτoι. 'Eδδ μπoρoδμε ιαi πρLπεv νd θdι}oυμε τδν μoναρ1oφαoι-
oμ6υ.

"0λε6 oi διαταγδ6 πoδ βρ6θηιαν oδ νεxρoδ6 μετ&, τi1 μd1η
fiταν γραμμ4νε6 oτδν 'lδιo τ6νo. 'Eπθμεναν: α'o Γρdμμo6 θd, γι-
ν6ταν γιd. τδν Ξ1θρδ τδ &ξεπLρωoτo βoυνδ xι δ δριατιι6q τoν τ&'-

φoζ)).
"oπoιoι xαi &ν fiταν ol αxoπol τi6 &μυνη6 τoδ Γρd.μμoυ, xα-

τα)'αψβ&νεται xανεi6 oiπδ δ6o6 6ταν βt'Lπ-η μδ π6η θλαφρ6τητα τδ
iδεoλoγιxδ πεioμα λiγων τ)γετιxδν ατελε1δν μπoρεE ν& δδηγηη oτδ
θ&νατo &νδρε6 xαi γυναixε6 ατδ &νθo6 τi,q i1},ιιLαq τoυζ' χαι στδ
&νθoq τδν ,.pευδαιαθ{oει5ν τoυ6.

Γιατi &ν 6 Ζα1αρu1ι'8η6 xαi, δ Γoιioια6 xινητoπoιoδααν 6λεζ τiζ
δυνd,μει6 τoυ6, γνιbριζαν δτι δ Στρατδ6 Θ&. ιατLφερe φoβερδ xτυ-
πηψα.

Mδ μιιΙ &π6τoψη xαi ραγδαiω ψεταιLνηar1 oτρατευμ&των, με-
γιiλo μ6ρo6 τδν μoνdδων πo') ε71αν ιατα),'&pει τδ Biτoι βρθθηxαν
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3νciπιoν τoδ Γρd,μμoυ, δ δπoΙoq i|δη ΒπoλιoρxεΤτo oτενd,. 'Eδδ, i
tπiθεoη ciνεμA,,ετo xαi δ ωiφνιδιααμδ6 δδν μπoρoδσε νd, θπιτ$xη πα-
ρ& μ6νoν δ6 πρδ6 τoπL}(ξ,ζ Ξπιy-ειρ!oεtq. Γι&, ν& bπdιρξη τωaiυ &πo-
τ6λεσμο( xαi, νd, μειωθoδν oi d.πc3λειε6, dπρεπε xυρLω6 νri δπoλoγi-
ζηxανεi.c' oτ! oxληρ6τητα τδν πρcΔτων xρoι}oεων, ιΔατε νd. d.νoι-

1θoδν ρfγματα ια.i. ν&, xλoνιoθ! τδ i'7θιxδ τoδ d,ντιπd.λoυ.

oi xρoυoει6 Ξπρ6xειτo ν& εtναι τ?oψαιτLx.Lc''
Στi.q 22, 6λα !των 8τoιμα. 'o BαoιλεJ6 Παδλo6, oυνoδευ6με-

νo6 &πδ τδν Στρατηγδ Bεντ{ρη, τδν Στρατηγδ BιΙν Φλ!τ xαi" &}'-

λoυ6 ξ4voυ6 dξιωψατιιo'5q, εlae φΘ&.aeυ θxεiνη τ'}ν !μθρα o' tνα πo-
λδ πρo1ωρημθνo φυλd,xιo τoδ δρoυ6 'Αμμo$δα. 'Eπρ6xειτo h &φ'
ξi1 τoυ νιΙ δωαη τρ6τoν τινd, τδ c}μα τT1qθξαπoλ$oεω6 τi1qΞτιΘL-
αεω6. Ti1ν τελευταi,α 6μω6 oτιγμ{, xατ6πw διατωf 6 τoδ 'Αρxι_
ατρατi'7γoυ xαl παρ& τ}ν Ξπi τ6πoυ d.φuξη τoδ Bαoιλ6ω6, f θτiθεη
&νεβλ!θη θπ[ τριf μερoν.

ΓιιΙ τ}ν ciναατoλ! τ!6 3πιθ6oεωq 6 Παlτ&γoq εTy-ε Ενι aιtoυ-
δαΤo λ6γo, πoJ θπρ6xειτoνd' εΖναι τρoμερδ6 γι& τδν θ1θρ6: ol'Αμε_
ριxανoi, εΤ1αν μ6λι6 ταραδcioει 50 &ερoπλd'να Χελντd,ιβερ6 πoδ εT1αν
τ! δυνατ6τητα. νd. x&νoυν xαθ6τoυ6 θφoρμ{oει6 ψLαω oτd. βoυνd,,
νd, πoλυβoλoδν, νd, βoμβαρδiζoυν i.) ν& xα7νε μi θμπρηατιxδ6 β6μ-
β.e, μi μεγriλη &ιρLβευα. "Hθελε λoιπδν 6'Aρaιaτρr!ιτηγo6 ν& εTναι
oδ θ6αη ν& δρd'ooυν ιαi. τd. &ερoπλ&να αbτα'

"Ετcι, πρδ τ!6 α6γi'q τi1q 25η6 Αiγo6oτoυ, 8να6 xαταxλυαμδ6

φωτι&q xαi oιδ{ρoυ dπsoε Ξπi τδν δρεινδν Θ4osων πoJ δπερ{oτει-
ζαν τδ τελευταio φρo0ριo τoδ Δ.Σ.E. Tδ xλειδi τ!6 dμ6νη6 πρδ6

βoρρ&ν, μι&,!ηλ! ρ*1η μεταξδ τi1q Ι xαi. τ!6 ΙΙΙ Mεραρ1iα6 (βΜ-
πε ad.ρτη δπ' ciριΘμδν 9), αφυρoxoπfiθηιε d,πδ δxατδ πυρoβ6λα
xαi dπδ τ!ν riερoπoρiα. 'o βoμβαρδιαμδ6 τδν θ6oεων πoJ !ταν
θνciπιoν τ!6 ΧV Mεραρ1iα6 i1ταν θτLcrηq ciπδ τoJ6 io-xυρoτ6ρoυ6.

"Eτoι, δ Στρατηγδq ιωπετdν Γoιioια6, δ μπαλωματi16 τoδ
Συρρd,xoυ Γιδργo6 Bρoντioιo6, ν6μιoε 6τι τδ o-16διo τoδ &ντιπd.-
λoυ fiτων ν& εiαβ&λη ατδ δ1υρδ Kαταφr5γιo διωαπcbνταq 

"il γρoμμil
Tociρνo-Πι5ργoq-Κι&φα-'Αρενα. T!ν 3νiq1υαs λoιπδν &μ6oιυ6 μδ
6λε6 τi6 θφεδρεiε6 τoυ.

Αι]τδ διευx6λυνε τ!ν θφαρμoγ| τδν αxεδiων τoδ 'Αρ1ιoτρατ{-
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γoυ. Γιατi. i ioxrρi πiεoη iπi τie τραμμie αiτ|)e, i1 tlπoLα cτi.q

6 τδ πρωi iξεδηλciθη xαi μδ ψωζιxΣq θπιθ6αει6 πεY.ιxoil, &π1βλεπε
oυγxρ6νω6 ιαl" oΣ ι&τι &7'}'o; τi1 μεiωη τi'q αi.ψωτo1υoiα6 πoι)

γιν6ταν γι& ν&, θπιτiιχ\ τδ τoλμηρδ xλεiαιμo τv,q ταν&),ιαq παρd)'_

ληλα πρδq τd, ci.λβανιx& αJνoρα'θxεiνo τδ Lγ1εtρηψω τoil εi1x-ε εLq

μctτην δoxιμααθ! τδ Ι948 xαi. πoδ θ& θπωνε)'αμβ&νετo τιbρα: &πδ
ν6τoυ xαi riπδ βoρρ& θd, xυxλων6ταν 3πi τδν oυν6ρων τδ oυγzρ6-
τημα τoδ Γρd.μμoυ, Jνδ αυγ7-ρ6νω6 θ&. δφiατατo xαi. io1υρi1 μετω-
πιx! θπiθεαη Ξπi πoλλδν oημεiων.

'H &μυνε δπiρξε παντoδ &γρυoτ&τη. ol μαζιxοi βoμβαρδι-
oμoi φαιν6νταν νd, μ!ν e1aαν τρoιαλ6oει ooβαρδeζ'ηψLεe.Γρl1γoρω
6μιυ6 θγινε d'ντιλη:ττδ 6τι εΤ'y-αν π&ντωq θπηρεd,oει τδ i'7θιx6. Γιατi,
6ταν ιατd' τδ μεημθρι τ:iιζτΡ6ττιζ iμ6ρos τδ &πειλητιxδ xαi &πo-

φαoιtlτνxδ Tod.ρνo (δι];6μετρo 1.430, δiπλα ατδν Πυργo, oτδν ad'ρ-
τη 9), xατελ{φθη μδ μιd, τελιxi1 iπiθεη δι& τiq )'6γ1τ1e, δδν jγινε
ιdν &τ6πε'.?ω &ναιατΦeiγlειb6 τoυ δι'&ντεπιθ6oεωq.'ΕπLoηq, oi μe_

γα}'ηq ,ηψωoi"αqγeυτoνιιLq τoτoΘε,si.eq πoδ xωτελ{φθηoαν μiα Eω6

δ$o δρε6 &ρ^γ6τερα, aτoLau,sαν πoλδ αiμα, dλλd. Ξμειναν δριoτιxd
oτd. aLρια τΓ,:lν ταιτιιδν τμημd.των.

"E ιυq τδ βρ &δυ, ιωτ 6π w αφ oδρ oτd.των oυ1,xρ o'iαειυν, ιατ e)'αψ-

β&νoντo xαi &λλε6 θ6oειq-xλειδιd, τi6 dμυνηq τoδ Γρd,μμoυ'
Xciριqατi1ν ιατdιτη,!η α,jτδν τδν θθoεων, μεριx& τψ\1l"ατατoi

Στρωτoδ xατ6ρθωααν νcΙ διειαδ0ooυν xατd, τ! ν6xτα iντδ6 τoδ δρει-
νoδ Kαταφυγioυ. oi δ0o πρoωθfαει6, παρd.λληλα τcρδ6 τ&, α'iνoρα,
θξελioooντo xαi α,}τi6 ixανoπouητυιd...

T!ν δπoμενη τδ πρωi, oτic,26 τoδ μην66, ! δ''};η τoδ πεδioυ
τ'i,q ψdι/;ηe fiταν Ξντελδ6 διαφoρετιx! &πδ 6,τt !ταν τρδ εlxooι τεcτ_

od.ριυν δρδν.
Στi6 26 oi. ψα'y-εq γiνoνταν πλ6oν 3ντδ6 τoδ δρεινoδ oυγιρoτ"'r1-

ψατoq xαi &πδ τδ &λλo μ6ρoq dxλεινe περιoo6τερo f τoλuηρ! τα_
ν&}''.α τoil Ξπρ6ιευτo νd, oφραγioη τ&, ciλβωνιx& o6νoρα. 'Η βoλi]
τoδ δρ:ιβατιxoδ πυρoβoλιxoδ !ταν πoλδ περιαo6τερo d.πoτελεαμα-
:'ιh, τ'"ατi γυν6ταν d,πδ πιδ πρoωθημ1νο6 xαΙ xαλ6τερε6 θθαειq. 'H
d.:ρoτoρiα oυν11ιζε τi.q LτυΘL,τcιq τ"riq, oi. δπoiεq, oδ πιδ περιoριαμ6_
νo 1δρo, !ταν περιoα6τερo tντυπωrsιαιΕq xαi φoνιιiq'
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'o z-απgτ&ν Γι:ννoiληΞ, δρθιo6 δεξιd., θν μ6oφ 'Eλλ!νιον δημooιoγρciφων, τδν

\Ιιρ:ιo .-cι8 19!ι;.. ',\xριβδ5 πloιυ &πδ τδν xαπε:&ν Γιαννo,jλη, δ &εiμνηατoq
Ιiι5o:α; 7αφeι'ρllπo'l')'o3. 'trμτρ6q, xα0υcψLιoq oτδ x4ντρo, δΒ&6oq Bαoιλεioυ,

-ι\ e1'7'e ριl:ifsευ τδν zαπe:&νω γι& τ}v &νer-αρτ^r,oLα τic λΙαxεδoνiα6. Πioιι
i:η :δν l:lιoιi'εioυ, &ρυrττερ&, 6 Β&ooq Toιμτιδd'ρo;.

\

\

λ

'ΤQηλiν:ηc,'Υπooτρ&.τ'r1γoq τoδ Δ.Σ.E.
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Δημ. Rλαντ&q,
' |'-oaτρiττ,^1''i :οδ -\.Σ.Ε.
'Ιτoυργδq Γεωργiαq τ|q

Ι l ρooιυρινfrq K',βερνηοειu:.

'_\ντιo:ρd'τηγo6 Γoυoια6
( γευδιirν'rμo :oδ μ;α7.ιυματi

: rι1 ΣυP P d:ι-o'l Γ ιιi: ργo'l
Bρoντ[oιoυ ).



Π6τρoq Ρoδoo6,
'Ιπoυργδq'Eξιυτεριxδν
(δ o,5ζυγo6 τiq Xρrjoαq

Xα;ζηβααιλεioυ ).

αΦΩTIA KΑΙ TΣEKOΤPΙ !υ

Γιciννη; 'Ιιυαννiδηe,
'Aντιπρ6εδρoq τ!6 Ι(υβερντ]oειυ6
'Ττιrυργδq :δν'Εoιυτεριxδv.

tsαoLληq ΙΙπαρτζιiiτα6,
')'πooτρiηγo; τιrU Δ.Σ. tr.
'Τπoυργδq oiz'oνoμιzδν
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Στiq 26, τδ πsioμα τv1q &ντυcτ&oΞωζ Ξτ'/.Ξ μειιυθ!. Διετηρεiτo
πλiρε6 oδ δριoμ6νε6 θ6oει6, dξααθενoδoε oδ &λλε6, xαi oδ μeριxδq
dπωυε 8ντελδ6.

'H &μυνω Ξπρ6ιειτo νιΙ δε1θ! 8xeiνη τ}ν !μθρα Eνα &λλoυ

ε'lδoυ6 xτιlτcημα, τδ δπoio δδν &ν6μενε.

"Εωqτ6τε, !'Αιβανiω εTaει&νει τδ π&,ν γιd, νιΙ βoηΘi',;αη τδν
Δ.Σ.E. 'ΑλλιΙ τ!ν 25η Αδγo'joτoυ, oi διio θπιθ6oeι6 τoδ Στρατoδ
ιωτd' ψ}'ιoq τδν d,λβανιxδν oυν6ρων δδν παρενo1λ{'iθηxαν riπδ αo-

βαριΙ πυρd πρoερ16φνα ciπδ τδ &λβανιxδ jδαφo6. Tδ ciπ6γευμα τ&
πυριt αδτ&, oτω1ι&τηcταν θντελδ6.

'o 'Eμβδρ Χ6τζα, δ νθo6 τ6τε'Αλβανδ6 διxτd,τωρ, eiγε ωi.φνι_

δiω6 φoβηΘ!: !ταν ciπoμoνωμθνo6. 'o Tiτo δι6xειτo Ξ1Θριι& &τL_
ναντl τoυ. Θ&λαooα τδν 7-ιΔριζε d.πδ τoJ6 τρoιsτd'τεq τ71q aωρωc,
τoυ, πo,5, μετ* τoJ6'Ιταλoδ6 xαi πρδ τδν Kιν6ζιυν, !ταν oi Pδooι.
'Ed,ν δ 'Eλληνιιδ6 Στρωτ6q, d'ναδιoργανωψLνoq, γεψ&.τo6 δρμ{, xαi
oυγrεντρωμ6νo6 Ξπi τδν oυν6ρων τoυ) τoδ Ξδινε ξαφνιx&. tνυ- &π6-
τoμo xτ$π1μα,1 θd, xατελdμβανε &νευ &ντιoτ&'oεω6 δλη τ| l{6τιo
'Αλβωνiα, τ!6 δπoiα6 δ πληθυoμδ6 sραν ιωτd. πλειoιpηφiα 3λληνι-
x66. Δiν θ& oταματoδoε παρ&, oτi,6 xαταλληλ6τερε6 γιd. τiν &μυνci
τoυ τoπoθεσιε6, πoJ δiν θιΙ εΖ1ε πωρci νd, διαλ6ξη. Kαi 6ταν δ 'Eλλη-
ν ιxδ6 Στρατδ q Ξ1xαΘLoτ ατo Ξxεi... <ιψαιd'ρ ιoι oi xατLγoν τεqll.'.

Στiq 26 Αιiγo'iατoυ λoιπ6ν, Ξν πλ{1ρει μ,iχτl' δ Pαδιoφωνιxδ6
Σταθμδq τδν Tιρd,νων Ξαπgυoε ν& d,ναγγεiλη 6τι 6πoιoq "Eλλην
δι{ρ1ετo τd, d,λβανιx& o'jνoρα θ& riφoπλιζ6ταν, θd, αυνελαμβd,νετo
xαi θd θτiθετo δπδ περιoριoμ6ν.

"Ετot, δ 'Αλβανδq δ{1λωνε θμμ6αωq πρδq 6λo τδν x6oμo 6τι

i ψ,*xη ε\aε aαΘi1. Kαi !ταν μ6νo ! δε,jτερη iμ1ρ"...
Παρ' 6λα α'iτd, πoλλd, πρoπ,jργια τoδ Δ.Σ.E. !μυνθηααν μ6_

xρι τoδ τελευτωioυ &νδρ6q. 'Aλλd, !ταν ψ&τα.ιo'
oi oxληρδ6 ψ&aεq cυνεaLcΘηκων 1ωρi6 xαμι& διαxoτι! oτi,6

26 ια'i oτiq 27 , &λλ&, oi πρ6oδoι τoδ oημεiων ων τ&' τακτιι& ατρα-
τε'3ψατα 8δει1ναν oωφδ6 (lτt \ ψdιγη εΤ1ε xριθ!. "Eπρeπε πλ6oν

7. Σημεkιαη τo6 μεταφραoτo6: Στδ γαλλιxδ xεiμενo, coup de grffi.
Kατd, λ6ξη, αxτ6πημα μδ τd' νri1ια τoδ πoδιoδυ. Λθγεται oυν{θω6 γιci τδ xτ0-
πημα τoδ λ4oντoq i) τ!q τ[γρεω6.



'o α,..lμμoριτoπ6)'εμoq μ6λιq θτελεLo.roε. 'o Παπ&γoq, τρoαaΘei'5 oδ Σ:ρατdρ-
7-η, θπιθειυρet τ& oτρατε'1ματα τoδ μετdlπoυ."Αιιo: Στ! ΘεooαλoνLzη,Ξντζo
μ6oιυ μι&q ψεραρaLαc'πεζυιo6. Κατω: Κoyτd. oτi βoυλγαρι.z_i μεΘ6ριo, θντQ
ψea ι'l',ι'.14 : eΘωραz,'ιs ψLντ,Ξ ψePa.P / LαΞ



-
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ν& τελειι5oη τδ τα16:ερo, ^γιd- νd. μειωΘoδν xατd. τδ δυνατδv oi &τdι-

Tδ βρciδυ τi1c'27ηq,6λoι oi διoιxηταi, τδν μερα.ρ7ιδν τoδ,Eθνι-
xoδ Στρατoδ Επαιρναν τi1 διαταγi1 ν& iπιτεθoδν ιαΘ' 6λ'η τ! νυxτα
iναντioν τδν θθαεων πor) &νθioτωντo &ι6ψη, xα| iδiιυ6 θναντ[oν τδν
θ6oεων πoJ oτηρ[ζoνταν oτ!ν ciλβανιx! μεθ6ριo. 

.H θντoλ! 6ριζε
6τι i δπiθεαη θd. αυνe1ιζ6ταν 1ωρi6 xoιμιd, διαxoπ_ξ.

ΣημειιΔθηxαν μεριxδ6 orιληρδq σι)τy'Ρo\5σΞLζ xατd' τi5 δυo 3π6-
μενε6 !μ6ρε6. 'Hταν δμω6 μεμoνωμ6νε6.

Στiq 28, τ!ν 3βδ6μη €aπeριν{1, ια.τe)'α1ιβ&νετo ! xορυφ) τoδ
Γρd.μμoυ, oδ δQ6μετρo 2.520 ψLτρcοv. Στi.6 29 ιατελαψβ&νoντo &}.-
λε6 δεαπ6ζoυoεq xαi δ1υρωμ6νε6 θ6αει6. Tδ πρωi τη6 3Oi6 Αδγo6_
στoυ gπεφτε τδ φoβερδ Κ&ψενtι, ! iο-xυρ6τερη Θθαη_xλειδi oτ!ν
dLβανιxi; μεθ6ριo.

Στi6 δθxα τδ πριυi τi,q i']ψLρα'q ΞιεLνηe δ &γδν Ξ).ηγε.

laανε 922 νεxρo66, xαi, τερΙ τoJ6 1ιλioυq α.ηψαλοτoυq xαi, λιπo_
τdιτεq. EΖ1ε δπo1ιυρJ.7αει παiρνoνταq ψαζL τoυ περi τoδ6 1.5ΟO
τρωυψατteq.

'H εlx-ε &πoφωoιαθ! ιiπδ xoινoδ, ιiD.d γι& τoδq
&λλoυ6, 'i1γLτεq: xωνξνα. μθλo6 τoδ Πoλεμιxοδ Συμβoυ-
λioυ, τo cb, i) τoδ Γενιxoδ 'Αρ1ηγε[oυ τoδ Δ.Σ'E. δδν

fiταν μεταξU τδν νειρδν.

νoυζ.

νo Αδγoυoτo Eφθαναν oΣ 2'280 νεxρo66, 3.OO0 περiτoυ τραυματiε6
ιαi Ι.632 αi7-ψαλc6τoυq ιαi λιπoτdιτeq.



ΠΡoΣ TH ΛΤΣΗ

'Η Ξτιτd,φιoq π7'&ιω eixe oφραγLoει τδν ταφo γιd, τδν δπoio
εi1ε μιλi'7oει τδ K.K.E. 'Aλλd', ciντιθ6τω6 πρδ6 τi6 θλπiδεq τoυ, δ

τ&φoq €ι}'εtνε τd, ocbματα τδν παιδιδν τoυ, ταρd, τi6 πρooπdθ:ιθ6
τoυ6 xαi τi6 θυoiε6 τoυξ...

'o αvτωρτoπ6λεμo6 εΤ1e o'}αιαατιx& τελειιΙ:αει.
'o 'Eθνιxδ6 Στρατδ6 εi7ε τ).υιd θξ6λθει ,ιxη.!6 dτδ Eνα φo-

βερδ xαi iδι6ρρυθμo π6λεμo, τoδ i1 τακτυιj1 τoυ τoδ $1ταν ξL"ιη.
T!ν παραμori .is Ξνriτηq Ξτeτεloυ τiq θνd.ρξεω6 τoδ'Eλλη-

νoiταλιxoδ πoλ6μoυ, τ"i'1ν 27η'oxτωβρioυ t949, δ 'Αλθξανδρo6
Π απ&γ o q πρ o{";γετo oδ Στρ ατciρ1η -τ iτλo 6 d,πoνεμ6 μεν o6 γιλ πρ ιi: -
τη φoριΙ oδ "Eλληνα &ξυωψατιι6.

λ{Ξoα oτoδ6 τ&φoνq xαi τd, ΞρεLπια, τd, oυooωρευμ6νω θπi θν-
νLω Ετη πoλθμoυ ιωi &νταρτoπoλ6μoυ, δ 'Eλληνιxδ6 Λαδ6 γνιiiριζε
xαi τ&}'ι θπιτ6λoυ6 τi1ν Ξλευθερiα ιαi. τ}1ν εiρJ'7νη.

ΑδτιΙ τ& &γαΘω, τd, τ6oo &πλrΙ xαi τ6oo φνoιιd-, εΤxων τ6oo
πoλδ ληαμoνηθη xαi φαLνoντων τ6αo δραiα, ι15oτε διηρωτ&τo ιω-
νεΙ6 d,ν Θ&. τd. 7αιρ6ταν γι&. πoλδ xαιρ6.

Α']τδ τδ &γxoq Θ&. βd.ραινε oτ!ν xoινωνιι}1 ιαi πoλιτιx| (ωi
τoδ τ6πoυ ιατd. τd' δπ6μενα aρ6νυα.
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T& τελευταiα oxιρτr)ματα. oi αυμμoρie6 πoδ παρ6μειναν oτ!ν
'EλLdδα μετci τ!ν xατ&)'η'!η τδν δ,jo παραμοθoρiων φρoυρiων δδν

Laoυν xατ' o,joiαν ioτoρ [α.

Δυo riπδ αδτδ6 fiταν x&πωq Ξπιxiνδυνε6.
'Αντi ν& 3'ματαλε[,ι}oυν τδν Γρωμμo γι& τi1ν 'A)'pανLα, &xo-

λoιiθηααν τ& ιιoνoπd,τια τιoδ δδηγoδoαν πρδ6 ν6τoν, ιαL, διαθ6τoν-

τα6 600 ψαaητd.q περiτoυ xα| ixανoδ6 διoιxητd.6-Γιι5τη, Πετρi-
τη, ΦερραΤo- εiα!λθαν ατ! μεγriλη δρoαειρ*, τi6 Πiνδoυ. "Αλ-
λε6, μιxρ6τερεq, ι&τoτε δπδ φημιαμ6νoυ6 διoιxητ&q, 8πω6 π.χ' 6

αΣτρατηγδ6ll Ι'xιoυζ6λη6, &λλoτε διoιxητle τoδ ΔημoxρατLy'oi
Στρατoδ Πελoπoννlooυ, κατLφνγα.ν oδ &λλα βoυνci, τie 'Eλλciδοq.

'Aλr.& πρδ τoδ τ6λoυ6 τoi 1949 iξoλoθρειiθηxαν 6λε6, xαi oi
&ρaη^γoL τoυ6, 6ooι τoυλd.1ιoτoν δδν μπ6ρεoαν ν& φθctαoυν ατi1ν 'Αλ-
βανiα, φoνε0θηxαν. Δδν εΤναι λoιπδν αiτδ6 oi, δμdδε6 πoδ τcρoεx*,-

λεααν τδ &γγoqγι&" τδ δπoio dγινε λ6γoq ατδ τ3λoq τoδ πρoηγoυμ4-
voυ xεφαλαioυ.

T&. αi[τιω αιjτoδ τoδ &17oυ6 !ταν πoλδ βαθυτερα.
'Hταν, πρδτoν, \ πLaαη τδν αλαβιxδν xρατδν πρδ6 ν6τoν,

πρδ6 τi6 θερμδ6 θd.λαααε6.

Δδν fiταν νLα αbτi1 \ πLeη. 'Eπρ6ιειτo περΙ μoν[μoυ πoλιτι-
xi6 τδν αλαβιxδν xρατδν, πoλιτιxi6 πoJ δδν εΤ1e πoτδ διαιpευ-
oΘ! διιi μ4ooυ τδν αiιΔνων, xαi" &νεξα9τ{τω6 τδν xoινιυνιιδν i')

πoλιτιxδν xαθεατιbτων τιoδ εi1αν, i) τδν αυμμαxιδν τιoδ τd. ε17-αν

πρooωρινδ6 oυνδ6oει μδ τ{ν 'Eλλciδα xαi τ!ν Toυρxiω.
'Υπδ τδ χoμμoυνtστιχδ xαθεoτιbq, πoJ εi1ε διευρ'5νει τoδ6 φυ-

λετιxoJ6 δεoμoδ6 μδ δεoμo'56 iδεoλoγιτo,56, i1 πLεcη ωi'ιτjη εΤaε πι!ι-

ρει τiν δξJτερη xαi, τ}ν αi,ματηρ6τερη μoρφ! τηe.
"oλα αιjτd, εi1αν θνεργδ6 dλθει εi6 γνδoιν τoδ 'Eλληνιxoδ



462 ((ΦΩTΙA ΙL{Ι TΣEKOΤPΙ lυ

Λαoδ δλoxλfρoυ, μεταξυ L944 xαL 1949. Kωθ6ν α.ζ τd. σxΞπτ6ταν
xαi jβλετε 6τυ Lπρ6xειτo τερi τt'q'Ιoτoρ'ιαc,y-αi.6/'ι περi πρoπαγd.ν-
δnq.

γcνtιi,e &.ντ1,s'ly Lαq, ιαi. Εxαuνε
ν πoυ iiθε).ων νd, xαλλιερfroουν
δ6 βoρρ&ν.

λ'Ιι& &).λη αΖτLα \ταν f1 8w.πLr;:ωo"η ('τι υ εΖ7'αν θε-
λl1oει νrΙ Lνeργoπoυ{1ooυν αδτ-| τ!ν πiεoη πρδ €θε;αν, γιλ
προlτη φoρ& ιiπδ αi<iνων, !να"ν iιανδ ciριθμδ δτoiμων νd'
τo'}q βoτ'Θ'ilooυν. λ'Ιετ& τδν αυμμoριτoπ6).εμo, δι6θεταν τdντo:ε τξ-
τoιε6 iφεδρεiεc' u.αi. ατ!ν 'E}.λciδα ιαΣ oτi.q 1δρεq τoυq.

Στ!ν 'Eλλιiδω δι6θεταν μεγdλoν dριθμδ αoυμπαθor-iντων)) -πEρ {,να ψLρoc, τoδ δπoioυ fiταν 3τoιμo
Υιd α d'}')'o fiταν !!τrι,.ψo xαΣ γι& &γδνε6,
€νω o, !ταν 3τoιμo γι&" ιαΘe' Θι'ιoLα.

τδν oυν6ρων, τ&' oλαβιιd'' xρ&τη δι6θεταν, μετd, τδν
ηxωμ6υ, 8ναν dριθμδ 'Eλλ{νων πoλδ μεγαλriτερoν dπδ

αυνf1Θιυ6 νoμiζει ιανεLq.

τδν 76.965 dτ6μων d.πετε).εiτo τρoπd,ντων &πδ y-ατoLxoυζ τδν
βoρe [ων Lπαρ1ιδν 

-μεταξυ αδτδν d'ρxετoi, ιιoλαβ6φωνoιυ, πo,) Θεω_

δoτiε6 των.
'Τπ{ρ1αν dπιπλ6oν τd 28.000 &τα7-ΘLντα παιδιd,, .lτoυ 3πρ6-

xειτo νd, δπooτoδν σΥ1ι!'cιντLι-i1 διαφcΔτιαη xωi νri eTνω πril'[ 1ρJrs
σLμα σδ πρoαεxδq μd,λλoν.1

1. KατιΙ τi,q δυo δπ6μενεq τoδ oυμμoριτoπoλθμo,-l δεzαετiεq, θπανατα-
:ρLcΘ'r,l-αν 19.718, θy' τδν δπoi,ιιν 3.688 !ταν παιδιd..
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'Ττ{ρ1αν τ6λo6 oi αzληρoi, ψω7.ηταΣ πoJ εi1αν ψ67,ιq Ξγιωτω-
λεiιpει τ& πεδiα τδν μαxδν ιαi \ταν &ψLoωq διαθ6oιμoι. oi, τε-
λευτα7oι, rcερι).αμβανoμ4'νων xαΙ τδν τραυματιδν xαi τδν νεooυλ_
7,bιτων πoδ δδν εΖ7αν oυμπληριioει τ!ν δxπαiδευ,si1 τoυq, &νΙ1ρaoν-
τo τδ φθιν6πωρo τοδ 1949 αδ 16.000 περLπoυ &νδρεq xαi γυναixε6.
Kατ& 7δρε6, xα;ενLψoντo τ6τε περiτoυ δq Εξ';'q 8'000 oτ!ν 'Αλ-
βανiα, 5.000 oτ! ΓιoυγxooλαpLα,3'000 ατ-} Boυ}.γαρiα.

Πρ6oφυγeq xαi' ψαyητωi μπoρoδααν, &ν ταρLoτατo dνdγxη, νd,

d.τoτελ6ooυν μι& δ,iναμη xρo'ioεω6 πoλδ μεγαλυτερη dπδ ΞxεLνη
τcoJ διθθετε' iδiωq oτi,q &.ρx.Lq, 6 αΔτ1ψoιρατιιδ6 Στρατδ6 'Eλλcι-
δoζr.

'[Ι εizδν φα'.ν6ταν ιτιoτευν!.'H φωτειντ] τoυ &.xτi,q iραν -i1

rsτ&.cr1 τ-ηq Γιoυ1,zoo7.αβ Lαq, πρ&"γψα" που δδf;γηoε τα7i.11L1q τ!ν 'Α-
θ'i1να.,sτi1ν δδδ τi6 ια)'},ιeργeLα.q xαλδν ay'Loeων μδ τδ Bελιγρctδι.

'Ai'id αι]τδ δδν jφθανε 
γιd, νιi Ξξαφανι,sΘ7, τδ &γtr'oq.

"Αλλωατε, τδ 3ν 3ξoρiα κ.K.E. Ειι1ινε 1.l,τ'' aρε'.α"ζ6ταν γι&
νιΙ διατηρ! τδ &^Lo6.'Επρ6xeuτo ioιυ6 περi, τδν τsλευταi'ων cι.ιρ-
τημd,των τi1q πΦ,υτιιΙ16 τoδ Ξν6πλoυ dγδνoq, ciλλιΙ iπηρ6αζαν τδν
πληθυoμ6, δ δπoio6 θπi, 1ρ6νια eTxe ζi,'ae'" δτδ oυνΘ!xε q ιo}.d"oεωq.

λΙaριxδ6 μελ6τε6, d'ψoτεq ιατd. τd. &)'λα, 6των θxθ6τoυν τ!
oτci,oη τoδ K.K.E. xατd. τ!ν Ξπoβ7 ΖιεLνη, μνημoνεioυν μ6νo μιd.
φρ&,τη &πδ τδ διd..1γελμα τi6 ιι[Ιρoαωρι';ζq Δημoxρ α.ΞLy.}ιζKυβθρνη_
ar,qllτi'e 15η6'oxτωβρioυ 1949,:τoδ μ:τεδ6θη τ!ν 3τoμ6νη &πδ τδν
Pαδιoφωνιxδ Σταθμδ τ},qΣ6φιαq' Kατ&. τ} φρd'o-r1 αiιτt1,<ιoΣ ciντd.ρ_

τιxε6 δυνdμει.q εΙy-αν διαx6,}ει τic, Ξπυ7-eιρ-h1aeιq ιαi oτω1ιd.τηoαν τδν
d,γιilνω γι&, νοΙ, &πoφe'.ry\v, δλozληρωτιxδq &φανιoψδq τ!6 'Eλλο{.δαqll.

Tδ διciγγελμα 6ι,ιωq α'3τ6, t'τoι παρoυoιαζ6μενo, δiνaι Ξoφα)-

ψθνη ε?.x6να τi,q πρα7ψατυx6τ"η.-oq.'H dλ{θsια e1να.,. 6τι &ψLoο:,q

μετd τ! ψα7η τδ:lν oυν6ρων βρLaιει ιανεi'q λiγo &π' o}'α" oτi.q &'πo_

φαaειq τoδ K.K.E.
ΓιιΙ νrΙ μ!ν xoυραoθ! δ riναγνιboτ.r,q, &ναφLρoνται μ6νo μεριz.&

1αραιτηριιττιxd;
Πρδτoν, i1 "Εxτη'o).oμ6λειατi6 K.E. τoδ K.K.E. τ'i,q '9ηc,

' Oxτω βρ ioυ 1 949 διεxτj ρ υ ξε (lτ υ &τεφ ασLσε (( ν d, o: α1ιατ.h,oη,τi",1l'ερ α
τδν dνoπλο dγιινα, &φ"i1νoνταq μ6νo μιxρ&, d'ντ&ρτ,'xα τμ.ξματα od.ν
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μθαo πiεη6. Tδ λαιιδ Ξτω''lαrιτατυιδ xiνημα δπo7ρειΔθηxε αδ μιιΙ
πρoαωριν! δπo1<ilρηη... "Α6 θριαμβoλofr xαi d6 πανηγιlρ|ζη ξ

ξεν6δoυλo6 φαoιoψ6q.'H 'Ιoτoρ[α τδν E1ει χαταδιχ&σει 6ριoτιx&.
'o Δημoxρατιχδζ Στρo(τδq 'Eλλciδαq, πoδ jγινε βρω1νιΙ6 γι&. τoδ6

θ7_θρ oδq τi 6' Eλλαδα6, θ&' dνταπoxρ ιθ! oτ!ν ioτ o ρ ιιi1 τoυ d.πoστoλi],
:oδ νεxρoθctφτη τoδ μoναP/oφασtoμoδ...ll

Δε,jτερoν, o' αιjτδ τδ 'lδιo τδ διci1γελμα τ},q L5ηq περιλαμβci_
νoνται oi &x6λoυθεq φραaeιq: ιι...Γελιoδνταυ Θαν&lsιψα 8ooι φαν-
':&ζoνται 6τι δδν i-ιπαρ7ει Δ.Σ.E. 'o Δ.Σ.E. δδν y_ατ6θεαε τd. oτ')'α..

λΙ6νo τ&' ΞΘεoε ταρ& τ6δα. 'o Δ.Σ.E. δδν λ,5γιαε, δδν αυντρiφτηxε,
παραμ6νει io-1'υρδ6 ψL &ιLραιeq τi6 δυνd.μει6 τoυll.

Tρiτoν, τδ Γενιxδ'Αρ7-ηγεio τoδ Δ.Σ.E., μδ τ!ν f μερηαiα δια_
ταy"'η τo'l τ'i,q 28ηq 'oxτωβρioυ 1949 τ6νι-ζε: αoi xιiριε6 δυνd.μει6
τoδ Δ.Σ.E. oταψ&τηoαν τi,6 πoλεμιxδq Ξτυ^ ε'.ρ\oει6' Αι}τδ 6μωq
δδν oημαiνει ωνθηxoλ6γηoη ιαi. i'lτoτα'γ'\. Δδν αημωiνει 6τt ιατξ-
θεoαν τ&, 6πλα. 'o π6λεμo6 oταψ&τηoε, 6 &νταρτoπ6λεμo6 αυνε1i_

ζεται. ..ll
'Ι'6ταρτoν, τδ Πoλιτιxδ Γραφεio τi6 K.E. τoδ K.K.E., μδ

iμπιατευτιx! &πoφααfi τoυ τ:rιζ 11η6 lιΙoεμβρioυ 1949, πoδ δδν &ρ-

γηαε 6μω6 ν& xoινoλoγηθ!, xαθ6ριαε νLα ιαΘiιoντα δρ&αηq τoδ
Δ.Σ.E. xαi, τ6νιoε 6τι ιιτ&, τψΙ1ψατα τoδ Δ'Σ.E. θri διατηρηθoδν
6oo pαoταει fi ψετωpατιι'i1 περioδo6, xαi f δρdoη τoυq θ& &νoLξη
ιαινo'5ριεq πρooπτιxδ6 ατi1ν πoλυπλευρη λαΙx! πdι).η γυd" τ!ν τε-
λm\ ν'ιιη. T& 6πλα πoδ xρατoδν Φμ.ρo oi 3ξoπλιoμ6νoι &γρ6τεq
θ& ατραφoδν ξν&ντια oτoJ6 ixμεταλλευτδ6 xαi θ& δνωθoδν μδ τi6
δυνd.μει6 μαζ...D'

"oταν oi αυμμoρiεq ΞξαφανLaΘηιαν καi 6}'α αιiτιΙ i1oδoαν ιpευ-
τιxα, &λλoι παρ&γoντεc' θπενfργηoαν δ6 διεγερτιxδ τoδ δδυνηρoδ
θμβoλioυ τoδ αυμμoριτoπoλθμoυ. 'Eπρ6xειτo γιri τi6 πoλυd,ριθμεq
ixπoμπδ6 πoδ γiνoνταν αδ δλληνιx! γλιbooω riπδ ραδιoφωνιxoδ6
oταΘμoδ6 τoδ 'Ανατoλιxoδ Συναoπιαμoδ: fiταν δλε6 θμπρηoτιx66.
'Eπρ6xειτo ΞτLιτr'e γι& τoδ6 φλoγερoJq &γωνιaτLq, oi δτoioι, θφo_

διααμθνoι μδ 1ρτjματα xαi αταΘμoJq &oυρψωτων, Ξφθαναν xρυφ&
oτ!ν 'Eλλdδω γιd, ν&, &ναδιoργανc5αoυν τδν παρd.νoμo μη1ανιoμ6.

"Eτoι, ! θντ0πωoη δτι δ dνoπλoq riγδν fiταν δυνατδ ν& θτανα-
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ληφθη, δδν θξηαθενηoε. Tδ &γ1oq παρ6μενε. "Αλλωoτε, αδτδ !ταν riν-

τιxειμενιxd. διxωιoλoγημLνo ιατd. τd. πρt'ιτα. tτη.
Για-τi, &ν τδ K.K.E., παρ&νoμo 6πω6 !ταν, πρooανατoλioθη-

ιe &πδ τδ 195Ο πρδ6 μι& πoλιτιx} δρ&αη μδ ν6μιμη ψετ,ιψφLεoτ1,

i θν Ξξoρiφ i1γεoLα τoυ xαi. €να. &ξι6}'oγo μ6ρo6 τδν oτελε7δν τoυ

δδν φαhloντων νd' εT1.αν Ζγιατω}'eL'!ει τ}ν iδ6ω τi,q Ξτανωβι|ειlq
τoδ d'νταρτoπoλ6μoυ. Φαiνoνται νιi ciν tγιατL),eu]lων ξπειτα &τδ

&ρxοτ&. ag6νια. Πoλλδ6 iνδεiξει6 8πιτρ6πoυν τ!ν δπooτ{1ριξη αbτ-r,e

τ\q&π6,J1ει'ιq.
Α')τ! f ριζιx} &λλαγi) δφεiλεται xυρlωq oτoδ6 dxoλo0θoυ6 λ6-

γoυζ: Πρδτoν, ατi1ν ixθρ6νιη τo6Ζαaαρι&δη xωi μι&6 δμci.δo6 φi-
λιlν τoυ, πoδ oυνετελ6αθη μεταξδ t955 xαi 1957. Δε0τερoν, oτδ

6τι τcoλλoi &πδ τoJ6 παλαιoU6 ψωγητ&.c, τoδ &νταρτoπoλ6μoυ iγ{-
ραoαν i) βoλε'5θηxαν ι&τι,:q, xατd τδν 3να } τδν &λλo τρ6πo. Tρi-
τoν, oτi1 βελτiιυoη τoδ βιoτιxoδ tπιπθδoυ τoδ δ)ληνιxoδ λαoδ, πoδ

fiτων &π6τoψη xαi tντoνη τ.αi. g|-χ. γiνει iδiω6 δτδ τiq δημoxρατι_
xδq &λλ& ιαi. i.o'1-υρΕq Kυβερν{oει6 Kαραμανλ!, πραγ1ια πoυ δη-

μιoυργoδoε αυνθ!xε6 &κρωq δυoμaνεi6 γιd τ!ν iπανdληι.|η d,νταρ_

τιx!6 δρdαειοq. 'Ι'6λo6, oτδ γεγoνδq 6τι oi. ι&Θε φ,5oεω6 "Eνoπλoι
Δυνd.μει6 τη6 'Eλλciδoq $ραν oηψαντιιLq, xαλd, δργανωμθνεq, δπδ

αυνε1! Βταγριiτινηαη, xαΙ Ξπιμελδ6 ΞxxαθαριoψLνεq &πδ d,ριατερi_

ζoντα ιττoιaεiα'
'Eξd.λλoυ, ιαi αιjτδ 11ταν ΞτLaηq βαoυι6, oi oυνθlxεq ατi7ν E')_

ριilπη εT1αν :τoλυ dλλdξει xαi δδν fiταν ε,iνoixδ6 γιd τ6τoιoυ εiδoυq

ciγδνε6.
Αιiτδ εΤ7e &λλωατε δδηγJ'7oει oδ oαφi [}ελτiωoη τGlν atr"Laειυ'l

τis'Eλλdδoq μδ τoδ6 βoρεioυ6 'γeLτoνL,q τηζ. oι ,s7-Loε'"q α,iτδq !ταν,
τ:ρi τδ 1960, θξαiρετεq μδ τ} Γιoυγxooλ'αβLα,:τoλδ xαλδ6 μδ τi1

Poυμανiα, ιαλδ6 μδ τ! Boυλγαρ[α. Δδν εΤ7ων &τoιατααταθi μδ
τi1ν'Αλβανiα.

''Ετσι.l &ν δ αυμμoριτoπ6λαμoq oυνετρiβη τδ !949, δδν Ξξ3_

τ.,/ευσΞ παρci μe;cΙ dπδ δ6xα τεερiπoυ yρ6να.
Δυoτυ7δ6, δ Lαδs δδν τδ πiατEυ:. 'H π).eιoν6τηq LιεLνων τrlil

Ξζηcταν τ-\ ψαoτιγα τoδ oυμμoριτoτoλ6μoυ, δδν θd τδ πκsτL'!τ1 irsωc,

πoτL.
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'Aπι,lrλειe5, ζημi.s xαt φιioη τoδ &γδνo6. 'o d.νταρτo7ι6λε-

μο6 τδν 3τδν 1946_t949 δδν &φτγle πLoω τoυ ταρ& Ξρe [πια.
oi νεzρoi τδν xoμμoυνιoτδν πo,) &νeυρθθηoαν ατιt τεδiα τδν

ψα"7Cιν ciνiλΘαν oδ 36.839. 'o αυνoλιxδq riριΘμ66 τoυ6 θri τcρLπet
ν,*. π}'ηaι& 'ζη τoδ6 5().000, δεδoμθνoυ oτι ιατap&)'},Ξτo σl)στηψσ.τLyλ
τρooπ&Θευα νd" LξαφωνLζι'lνται. Δδ.l εiναι γνιυoτδ6 δ dριθμδ6 τδν
τραυματιδν ^γυατi, 6ταν ω6τδ }1των δυνατ6, μοτεφ6ρoντo τ€,ραν τδν
oυν6ρων. Πd.ντω6' πoλ)'oi &τδ ωιiτoυ6 Jμειναν μ6αα oτ.|ν 'Fj7.λdδα
xαi, 'lτεριλαμβ&νoνται a,-o[q αiyψαλci.lτoυ6 (2(). 128) z-αi, τoδ6 λιπo_
τd'ιτεq (21.258) τοδ Δ.Σ.E.

'Απδ τie :τλευρ&6 τδν 3θνιxιατδν, oΣ d.:τιiλΞLeζ $lτcιν.

'Ειτε)'ειsΘLντεζ πoλLτεr, 4.123
'Exτελεoθ€ντe6 Σερε76 165
Πoλiτε6 φoνευθ6ντεq &.τδ ν&'ρι=q 931
Φoνeυθθντεq &t-ιωψατιιoi' xαi, &νδρe6 Χωρoφυλαx?j ζ 1.579
TραυματιoΘ6ντeq &ξιι,lψατιxoi xαi, &νδρe6 Χωρoφυλαx| q 2'329
Φoνευθ4ντεq dξυι'lψατιιoi' zαi, Ινδρεq τoδ Στρατoδ L2.777
TραυματιαΘ1ντε6 dξυι,lψατιNoi xαi &νδρε6 τoδ Στρωτoδ 37.732

'Ωq :τρδ6 τ&. Ξγ1-e''ρiiψατα τd' δπoΤα &νLλαβs δ Δ.Σ.E. ciπδ τδν
'Λτρi).ιo τoδ 1946 €ωq τδν Δexθμβριo τoδ 1949, μτcoρoδν μετλ βe_
βα'.6τητoq νd. μνημoνευθoδν τ& 3ξ!6:

Eiαβoλδ6 oυμμoριδν αδ oixιoμoδ6
' Επ ιΘ L,s ε'. ζ ιατ d. y-α.τ α'υ}'ι oμ δν Στ ρ ατ o δ } \ιυ ρ o φ υ)'α-xζ 6
Ι3oλδ6 6πλων γενιxδ6 ιa-τd- oi'ιυαψδν (τερiτoυ)
J3oλi6 βαρ6ων 

_i 
μθoιυν 6τχων ιατd. xαταυλιoμδν Στρα_

τoi xωi. Χωρoφυλαz!q
Δoλιοφθoρδ6 x-ατ&' oιδηρoδρoμιzδ-ιν γραμμδν
Κατ αoτ ρoφL6 γeφυρδν oιδη ρoδρ6 μιον
Kαταατρoφδe γεφυρδν &μωξιτδν δδδν

2.030
1.446
3.1 50

510
52c
330
476

'H &r-Lα- τδν ζημιδν τoδ τρcιeι}'"'η}^ηaαν &τδ τδν oυμμoριτo-
τ6λeμo δτeλoγioθη Ξταιρ''pΓιq ιατd. τd. Ξτη 1950-1951 &πδ τδ
')';τoυργ:io,., Σ'lντονιoμoδ τiq '}ii.λ&δoG μ6νον ιbq πρδ6 τιi &γαθd
τd. δλιxδ6 ιαταcτραφLντα: &νLρy'εται oδ 250 Ξxατo7ιψ,3ρcα δoλλci-
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?Lα. &τo?α.στιιiiq &ξLαq τoυ t948. 'E&,ν προoθ6σfι zι.'/Ξi-. τr''' )'"'-"ι

τδν oiy-ιδν πo'5 δτθατηoων ζηψLec, (100.00Ο πzvi';r'2). ::r, c":'r,'-'r,_

ι:τ1 τGlι τρooφ{1^γ1111 . ια|.:"i1'l &-'-Lα τCον ιirρδν iρ','α.ol.y-: -''' )'-ι'''
)'LaΘηιαν, φΘ&'νcr'lψe oτδ Ξν* διoεzατoμμυριo δo7'7'i-9ιz' :',, 1l'1:''

'υ &ριθμδq α?'lτδq τωLρνeυ 6'),η τi1 oηψαcsLα 1r'''l i'ι cl-='-(Ji, Ll._

νeiq 6τυ {; Χcilρα- eΙ1e 'i,δτ1 flποoτi, copα-ρt'q ιαΞσ-6:?0''Ξ: zι:i'' ')'

J;η 194()_1t)44, ιαL 1,τι:δ ξΘν''ιδ εio6δημα ιt:λ ι=ι:ι)-"r,', ''-='-_

Lpω'.νe τ6τε ψ67.ιq τ& 100 δoD.d.ρια Ξτηoiιυq. Δηi'α-δi :\',!y- zz'
φ&}.α.ια. iτδ τ&. δτoΤα L'qηρτi'το ! dνoιxoδ6ψηo'η ιαΙ. i, -^-oοδ'': 'i'.
Χιiρα6 Jδημιoυργoδντo πo7'υ δ0ozο)'α xαi, βραδυτωτα. ' )';δ :η ''C.:

α,]τδν τδν δeδομ6νιυν, 6 πvoα'να'φe'ρθεi.q &ριθμδq τοδ δνδq δ''o:.zL-

τoμμυριoυ })aα\ τΞ?&'στLo 
'ζ.

'Ι'π'r,ρ7e xαi μι}. &λλη &.πιΔλeιω, &λλoυ εΙδoυ6' d\λi.;ιρα τc'-

λι5 αημαντιz-i,:λ6γφ τoδ &νταρτoτoλ6μoυ, i 'ΕLι&q bπv'ρ-qε'7, μo_

ντ1 7ι5ρα τoδ'E7'ευ0θρoυ Ιi6αμoυ τoδ δδν Ξπωφελ!θη τoδ Σ7_:δiο'-,

λ[d.ρoαλ, 7-d.ριq,sτδ δπoio:η E,iριilτη dναδιoρ'iανιilΘηxε ψ€αα aL i'L','ι
'1-ρlινυα.. Πρ&γψα.τι, id,ν iξ*ιρθαη ιωνεi"6 μεριxδ6 μελθτε5 πΡoτ?σ.ψ_

μωτιoμoδ ποδ Ξx τδν δoτθριυν &πeιυ)''5φΘ"ηoαν πoλδ y-ρ"i1aιψeq, o1.

πιaτc5rιeυc, τoδ Σ1οδioυ λΙ .ρoωλ γι& τ'iν 'Eλλciδα 7ρτ,cτι1ιoτoυi,Θη-
z-αν γι& ν& μπoρ6oη δ'Ελληνιxδ6 Λαδq νιi ζ\aη ν-αi ν& &νoιxoδoμ'ξ-

cs'η ψeριιξ Ζ1eLτυα.

Γι& 7_ιΔρα τ(.,:ο f.lταν&πτυχτη) Lπρ6ιειτo περi. dπωλεiα"c' ψfi4

μoν αδ ιx| e e''.lιω ρ Lα q.

ΣτοL7'ιζa &xριβ& f 3λουθ:ρiα. Α,jτδ δδν !ταν δυνατδ ν& ληoμo_

νηθi. 'Γ6oo 
μ&,λ7.oν πoir, ξγ-τδζ 1ι''Ξ.q ψιxρ-r1e ψεn'!^r1φLαq, o}'oι }1ταν

τεπειoμ6νoι, διxαiωq i &δixω6, ('τυ α.ilτd'τd..φoβερ& δe ιν& s77_αν πρo-

ν'kηΘi, &πδ i:oψα τoi δπηοετoδoαν ξLνα c;υψφLρo'ιτα.

Γι' α_'j;δ τδ )'(.,^γο,Ξaη cliψεgα &ι61ιω, δταν μι7.&. Lανei.q γι&τ!
θλιβ:ρ) Ξι=Lν"η Lπο7-'fi, δδν μπoρ:I ν& μιλ'|oη 'iι& αΞμφ67.ιoτ6λΞμo))

7_ωρi6 ν& θεωρηθ] (':ι ψερov'"r,πτεi δπδρ τ},q"Aιραc' 'Αριoτερ&'q'

'|l &'l:iβεια- ιil6 πρδ'c τ'i1 φυoη ω']τoδ τοδ πoλ6μoυ δδν οΤναι

δ'τ7'"'r1.

'L) drταρτoτ6}'eψog ;δjν Ξτδν L946_49 bτ},ρ'ce &cτφω7'Glq!ναq

L1ιcρi17'1.q, πc,'λ'eψoq &'τδ τ},c' τ)'.''lρ&q Δτ'. διe"--|7-0^η ψe:α"-'\'Eλλ^|νιυν'
'Αi.λ& δδy bτ7,92e Ξψφi17'ro.. τo7'εψoq, &ν xριθ'ζ &πδ τδ π6oo
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Θιi !τεν δυνατδν ν& διαρx6oη xωρi,6 τi1ν &φθoνη xαi, αυoτηματιxi1
βo{θεια γειτoνιxδν 1ωρδν. Xωρi,6 &νoιxτd' oliνoρα xαi,7ωρi,6 τtτoια
βoτ]θεια, f.' &νταρτoπ6λεμo6 μπoρoδoε νd, θξωπoλυθη &λλ& δδν δπd,ρ-

1ει oδτε iγνoq &ψφιβoλLαq 6τι θ& ε71ε oυντριβ! ψLαα- ιτt. },Lγ"q
δβδoμιiδε6, τδ πoλJ μθoα oδ λiγoυ6 μ!νε6.

T& αtτια τfi6 fiττα5τoδ αΔημoxρατιχoδ Στρατoδ'Eλλιiδα5υ.
Td. α|[τια αδτ& oυζητ-ξθηxαν πoλ6. Tδ εδρδ xoινδ xαi δριoμ6νoι δη-
μoαιoλ6γoι νoμiζoυν 6τtτ&' α|tτια εΤναι xυρiιυ6 δ6o: Πρδτoν, hξΡrq
Bελιγραδioυ-Nt6oxα6 xαi τδ xλεioιμo τδν oυν6ρων πoδ Ξπ1xoλo0-
θηoε, xα), δε$τερoν, ! δλιxi; βol1θεια πoδ 3δ6θη dπδ τi6'Hνωμθνεq
Πoλιτεiε6 πρδ6 τi1ν'Eλληνιxi1 Kυβθρνηαη. NΙεριxoi, τερLσσ6τερo
θνj'7μερoι' πρoαθ6τoυν τ!ν dριδα μεταξJ Md.ρxoυ xαi Ζαγαρι&δη,
πo[ xωτL7'ηξε oτiν d.τ6λυαη τoδ πριΙ:τoυ xαi τ!ν dλλαγ! ταy.τLy'lιζ
πoU 3πεβλdθη dπδ τδν δε0τερo.

Πρ6xειται περΙ d.πλoπoιi1oεωq ια.L, Lπιπ},Loν, τcερi &ρoLωq
τ!6 dληθεiαq. ΘοΙ, 3πιαημανΘi1 πωραx&τω πoιd' εΤναι ! &),{βεα tιq
πρδ6 τi6 ciντιλ{ι|ει6 α}τLq, τΙ.q τ6oo διαδεδoμ6νε6.

'Η xυρiα αiτtατi1q,fiτταqτoi Δ.Σ.E. δdρξ. ! oταθερi1 &τoφαaη
τ!6 τιλειoν6τητo6 τδν 'Eλλ{νων νd, πoλεμ!ooυν θνεντ[oν τoυ μ61ρι
τ6λoυ6.

'H πλειoν6τη6 αiτi1 εT1ε xαλd, θμβoλιαoθ! &πδ τi6 ταλ'α:ιπω-
ρiε6 τδν θτδν 1943-1944,xωi. θγνιiριζε δτι, &φoσ εi1ε θξαπoλυΘ!
€ναq dνταρτoπ6λεμoζ, τδ μ6νo πoU μπoρoδαε ν&, γiνη fiταν ν& xτυ-
πτ7θ! iν6πλω6. Tδ dxαμε ! πλειoν6τη6 μδ iμμoνf; , ψΕ Ενα &τL-
στευτo πνεδμα θυoiα6, πωρ& δριoμθνεq ci,ντιξo6τητεq δq τιρδ6 τi1ν
i'ιβαcη τoδ riγδνo6. "Αν δδν !ταν d,πoφαoιaψLνη νd, oυγxρoυoθ!,
δλoι oΣ &λλoι παρ&γoντε6 δδν θ* fiταν &ριετoi γιιΙν& τ!6 Ξξαoφω-
λiαoυν τi1 νLιη.

Στ! μαρξιoτιιs1 πLoτη τi6 μειoι.|ηφiα6, ! πλειoιJ1ηφLω &ντθ-
ταooε τ} διx{ τηq πLoτη,6γιπ&ντoτε oαφδ6 xαθoριoμ6νη, &λλ&πoδ
xατdι βc!,.Θoq !ταν f πLιsτη τi1q &γι6τητoq τδν d'τoμιxδν 3λευθεριδν
ιαi τi1q xωλδ6 Ξννooυμ6νη6 δημoxρατiα6.
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Bεβαiω6, αι]τδ δδν dφθανε: tπρeτe ν& dμυνθ! ιανεi.q xωi ν&,

Ξπιβdλη τ! διx{1 τoυ πioτη.
ΠαραπλανημLνεq dτδ τδν δγxo τoυ6 xαi, dτδ τi7ν ε'iζωiω τoυ6,

oi πλειo,.|ηφlε6 δδν oυνειδητoπoιoδν αυνf θω6 δτι, &ν τα.ραιsτ'i1 &ν&γ-

ιη,πρLπeι νd' xωτθβoυν oi lδιε6 oτδν οτiβo τoδ &γδνo6 xαi ν&. θπι-

βληθoδν δυναμιx&.
o[, πλe ιoι}lηφi.εq τoi.l, 6ταν ilφLoτωντα'. LπLθε,sη, δδν εΖναι d.πo-

φαoιcψLνεq ν&' δρciooυν ιατ'αbτδ'ι τδν τρ6πo, xαi ν& δρdαoυν 8γ-
xαLρωq,εΖνωι xαταδιxαoμ6νεq ν&, δπoδoυλωθoδν oτi6 τoλμηρδ6 μειo-
ΦηφLre. oijτε 6 &ριθμ6q, oUτε ! &φθoνiα τδν μ6αων παiζoυν τδν
xriριo ρ6λo. Tδν παiζει f θ6ληoη, \ iγιαtρη δρcioη, f ταxτιx! πoδ
θιi dxoλoυθηθ!.

'H 'Ιoτoρiα τδ dπ6δειξε Ξπανειλημμ6νω6. 'Ιδiω6 xατ& τδν εi-
xooτδ αicΔνω.

'o 'Eλληνιxδ6 Λαδq ιωτd. τ}1 μεγd,λη τoυ πλειoQηφLα εTae

1ωρi6 διoταγμδ xαi Lγια'ιρωq, ιiπεδ61θη τ'|ν πρ6xληoη.

Mι& &λλη αiτLα τi'c, {|ττα6 τoδ Δημoxρατιxoδ Στρατoδ, 'loω6 ! δeυ-

τερη &πδ &π6'!εωc, oηψωoLαq, ε7ναι ! cτααη τ71q μειoι}ηφiα6' Για-
τi &ν, περiπoυ ατδ α0νoλ6 τη6, ! πλειo']lηφtα 1ραν &πoφααιαμθνη
ν& xτυπnθ!, τδ μεγωλιiτερo μ6ρo6 τ!e μειoιpηφiα6 δδν fiταν'

Kατ& τoδ6 πριJlτoυ6 μ!νε6 τoδ &γδνo6, δ λ'Ιd.ρxo6 εΤ1e δπoλo-
λoγiαει 6τt 7-ρειαζoταν 50.000 ψαaητd.qγιri νr} iξoυδετερc5αη τδν'E-
θνιxδ Στρατδ xαi, νd, bπo1-ρecl,τη τ!ν Kυβ6ρνηαη ν& δε1θ! μιd, αυμ-

βιβαατιx! λ'jο_η. Δδν μπ6ρεoε 6μωq πoτδ νd φθ&η α,iτδν τδν &ριθ-

μ6. Tδ πoλ'j, oτδ d.π6γειον τ-r,qiιτx-(loq τoυ, ν& π}'ηaLωoε'loω6 τoδ6
30.000, xαi αι]τδ δπολoγiζoνταζ ιαi τoilζ βιαiω6 tπιoτρατευθ6ν-
τω6, &νδρε6 xαi. ^γυναiιεq.

Θ& παρατηρηθ!, ioω6, 6τι oi νεxρoi τoδ Δημoxρατιxoδ Στρα-
τoδ d,νii.θαν αδ 50.000, 6τυ περιoo6τερoι τδν 15.000 Ξγxατ6λει-
ι.|αν τ! Xιilρα μετd, τδν &γιJνα., (lτ'. flπ7)?χα.ν ιii ζνoπλoι i) &oπλoι
τδν διαφ6ρων δπ1ρeoιδν,ιαi. τL)'oc, o[, πληροφoριoδ6τε6, πoδ &ν{ρ-

7-r'ντo aL πoλλδ6 1ιλιd,δεq.
"oλα α'jτιi, eΤναι dι9''p}1'
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'Ωoτ6oo, dν τδ t946 ια.i" 1947 ('ιsoι πtaτευαν oτδ K.K.E ' ei-xαν
rrα.τα.τατiι oτδν Δημoxρ α.τLιδ Στ?ατ(l, ot ψα7ηταi τoυ θιi eΙaαν τα-
aι5τατα δτερβ! τi6 50.00(). 'o \Ιd.ρxo6 Θd' βρυrr,,-oταv ατiν &νr!cγxτ1

ν& dρνηθ?) τ! oτρd,τευoη μεριxδν δεxd,διυν 1ιλι&δων iθeλoντδν.
Oi, βοηθητιxo), zαi, oi πληρoφoριoδ6τεq 1ραν 1ρl;oιμoι, &λλοt

!ταν &λλo πρ&γψα.'E1ρηoιμοτoιoδντo oδ βoηθητιxδ6 δτηρεoiε6 oi
x&τoιιoι τδν 1ωριδν πoδ iiλε1ε δ Δ.Σ.E.' οi δτoioι γιd, τδν &λφα

\ 9h'" λ6γo 3xρiνετo 6τι δδν θ& γ[νoυν xα'}'oi. &ντ&ρτε6. oΣ πληρo_

φoριoδ6τεζ, θξctλλoυ, !των μ6λη τoδ K6μματo6 i) ααυμπαθoδντε6υ
πoιi, παρd τi6 πυLoευqτoδ μυoτιxoδ μη7ανιoμoδ, xα.i. &ηγ6τερα τiq
Ξιι},i1oειq τ!4 Kεντριxi6 'Επιτρofr6, δδν Ξβγαιναν oτδ βoυν6.

Αδτδ6 ε7ναι δ )'oγoqγιd" τδν δπoio αυνεxδ6 τερLσσ6τερo eχρει-
αζoντo ol αβιαiοl6 iτιατρατευ6με'loιll, πoδ πoλεμoδoαν λιγ6τερo
xαλ& d.πδ τoδ6 iθελoντ&.q, xαi. ποδ αυ1νd. &τoγo{1τευαν τ6αo πoλδ
ι5oτε τoδ6 ζατελναν oδ oτρατ6τεδα iργααi,α6 oτi1 Pωolα xαi τ!ν
Πολωνiα.

EEyαι λoιπδν φανερδ 6τι μ6νoν 3να μιxρδ πoooατδ τδν πιoτδν
βγ!xε oτδ βoυνδ xαi θτ6δειξε πLoτη &x)'6ντ1τη ιαi θξαιρετιxδ ;τνεδ-

γαλ0τερo μ6ρo6 τδν π
d.νιυνυμ(,α τδν μεγd.λων
δυνατ6τητα τiqνLxηq,

σΞL ισ"ι'h ciνdμνηη ψι&q πρ6aφατηq 
'ιαi. 

&νriλoγηc, περιπτιΔoεω6:
πιΘαν6τωτα, τδ ωiμα ποδ εΤxε 1υθi πρδ δλiγoυ χαtρoδ, ΞπηρLαζε
xαΣ τiq διio τd,oει6, dλλ&, xατιΙ διαφoρετιxδ τρ6πo τi1ν ιαΘεψιd'

Tδ γεγoνδ6 εTναι 6τι oτiq ταξεtq τoδ Δ.Σ.E. δδν !ταν ixανo-
πoLητLι"h oUτε ! πoι6τηq oδτε ! πoa6τηq.

'Η θξαoθθνηoη δνδq oτρατoδ εTνα,. π&ντoτε ιαιδq oiιυν66: δ
Δ.Σ.E. iξαoθενoδoε 1ωρ16 πoτδ νd" lxηφθd.oe ι τδ $ι{,lo6 τoδ dριθμoδ
τoδ Ξτεδiιυxε.

'Εdν ιατd. τδ 1947 δ NΙdρzo6 διθθετε 50.000 ψα7-ητ&q, τδ τL_
λo6 τoδ ciγδνoq θ& !ταν διωφoρετιx6. "Eναq αυμβιβαoμδ6 εδνoΙxδ6
γι&. τδ K.K.E. θ& !ταν πoλδ πιθων66. Tδ τ6λoq θd !ταν 3νδε1oμ6-
νω6 διαφoρετιxδ &ν εT7ε φΘαoει αδτδν τδν οiριθμδ ξaτω ιαi. πρlν d.-

ι6ψτ1 7ρηaιψoπoιηθ! πλ!ρω6 τδ &1ιερtιανtxδ πoλεμιxδ δλιx6, δηλα-
δ! πρδ τoδ τθλoυ6 τoδ 1948.
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'Αλλd i τ),e''rι6τηζ τδν 'Eλλ{νιυν χoμμoυνtσ;δ'l' &ν xαi. τα_

ρ6μενε ππτ}1 ι;τiq τΞ1τoLΘ'iρεLc' ττ]e, δδν !;αν διατεθeυψLιη ν&" pγ'λ,

oτδ βoυν6, πρdγμα &λλωoτs τoδ iπανειλημμ6νω6 ιωi. Ξπucfiψωqιω-

τηγγ6λΘη τoτs' dπδ τδ Κ.K.E. A'jτδ δπ!ρξε ξ'να &πδ τ&. xilριq qi1γq

τ}1q Ιρταq τoδ Δ.Σ.E.1

Στ& δ'jo αiιτ&' αi[τα τρLτε'. &ψ[,cτωq ν& πρoατεθi 3να &λλo:! δλι-

ι:\ βo\Θeυα. πoυ δ6θηxε oτi1ν 'Ιiλλdδα xατ' &1ad.q &πδ τi1 λ{εγd.λη

Ι3ρετανiα, ξπευτα &πδ τi6 'ΙΙνιoμ6νε6 ΠoλιτεΤε6.
'LΙ βρετανιx} pr;b'Θe''α δπ!ρF.ο σ^/-.τLιδζ ΨLι?h, παρ' (l7'α αbτd'

67ιωq }ραν πoλ6τιμη xαi. dτoφαauoτmt1.
Kατd. τi1ν riπελευθθρωoη τi6 Χιiρα6, δ 'EλληνιxδqΣτρατ6q,

Jxτδ 6 &πδ ).iγε6 μoνοtδε q, |1τ αν τ ρ αιτ ικδ q &ν'5π αριτ o q.'Αναδ ιoργα-
νι|θηxο aωρυc' ,5τ'h λΙεγd,λη Bρετανiα, xαi :τλαιoιι|θηιε &τδ τ! Χω-
ρoφυλαx! zαΙ τ-|ν'EΘνoφυλαxf ,πoδ iξoτιλloθηxαν μδ παλαιδ δ)'ιxδ

i) μδ 6πλω πoδ d.γoρcioΘ^ηιαν oτδ Ξξaπερυι6.
Tδ oιiνoλo !ταν μιxρδ ιαi }ραν dνεπωρι!'q γιιΙ τ! ψε^γd''}:η τ,k-

1. KαOiz-oν &ντιι'ει.ψενι'ι6τητo'c θπιβdλλει νιi πρooτεθi 6τι: α) oi αυν-

θlzεq α:ρατευoειυq !ταν θντελδ6 διαφoρετιzδq oτi6 δυo δy-θε6. Στδ θνα oτρα_

τ6πεδo, :δ xoμμoυνιoτν.6, i1 &να^γxαoτιx} oτρdτευoη, δπαδδν xαi μi1 δ_

ταδδν, γιν6ταν oJ περιoριoμLνeg τερυφLρeυeq, ιαi. ιτυγνd' γι& μι& i) διio !-
μ6ρε;. Στδ θθνιz.δ δημoxρατυzδ oτρα'-6πεδo, γιν6:αν μδ &νεoη. β) Στδ:,-oμ-

μ.]llνtστιχδ oτρατ6πεδo, tπi' t'να y-αi. πλLoν aρ6νo,'\i11εaLα τoδ K6μματoq o'j-

τe LπL,sηψα υioθ6;ηoε τδν Δ.Σ.tr. oiiτε δθηαε ooβαρd, τoδg δπαδoδq πρδq

iην ιατ&τα'-'!^, τ)ιl3. ''()ταν τδ Ezαμε (1918), ! θθελoντιιi πρooθλευoη oη_

ψeLιlcε ι.&τoυα αijξηoη. '_\λλιi μ6νoν ιιz&τotαll. γ) ΙΙραιτυι&, ii ν'ω:&ταξη
θθελoντδν oτδν Δ.Σ.E. παρoυoi,αζε ι&τorcq δυoxoλiε6, oi δπoiεq μπoρoδoαν
ν& γi'νoυν z'αl πoλδ μεγciλεq, ciν &φoρoδoαν φυλαxιoμ6νoυ6 | Ξz-τoπιoμ6νoυ6

αδ vηαιd,. Γενιz& 6μιυq, Ενι5 νLoc, &νδραq τo,j tθελε νι}. βγi oτδ βoυv6, τδ

μπoρoδoε. δ) "Αν oτδ θθνιxδ δημoxρατtιδ oτρατ6πeδo i τρoΟυμiα γι& τδν

d.γdiνα fiταν γενιxδ γν<iριoμα, δπ!ρξε xαi o' α'jτδ τδ oτρατ6τεδo θνα πooo_

oτδ α!μετ6ρωνυ πoδ παρ[oταναν τoδq ffρωεq, &φoδ εi1αv φρoντioευ νd. ια:α_
λciβoυν Θ6oειq &oφαλεiq y"αi θνioτε ιερδoφ6ρεq.

T& &νιυτ6ρω (ιψιlq, &παραLτητα γι& τi1ν πληρη &ντ''y-εtψεν''ι6τητα, δθν

d,νατρ6πoυν τδ βαoιxδ δεδoμ6νo πoil &ναφi,ρεται oτδ z-εlμενo: γενιxci, &τδ τδ
θνα μ6ρoq δπiρξε riπρoθυψLα ιαi' διoταγμδ; γι& πρoo<oπιx} oυμμετo1} oτi1ν

dνoπλη &ναμ4τρηoη, &πδ τδ &λλo,5π!ρξε μεγdλη πρoθυμi,α. 'Ιo6τιμα ιαi' &τδ

τi6 δlio πλευρδq τoδ λ6φoυ, δπfrρξαν τj γενναι6τηq ιαi τδ τεioμα.
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λη ;τoU &ρaιζe''Eν τo6τoι6, μδ αriτ! τi1 βodθεια, μδ αιiτδ τδ δλι-
xδ d,ντιμετωπL,sΘηxαν δxατoντd,δε6 dπιδρoμδν τoδ Δ.Σ.E., 3xρα-
τ^l''1Θη cy"ετιιi1 iooρρoπLω,ιαi xερδdθηxαν o[, δ.io xρioιμε6 ψ&aεq τoi
τdλoυ6 τoi 7947, τoδ Mετα6βoυ χαι τηζ Koνiτoη6.

Bεβαiω6, i βo{θειω τδν 'Hνωμ6νων Πoλιτειδν ε7xε iντελδ6
&λλε6 διαoτd,oευq''ΕπLτρει],,ε νι} Ξπζ^i1,τη τδ Κρ&τoq παρ* τ!ν !μι-
παρd,λυoη τi6 oixoνoμLαq τrle Xι3ρα6, ΞπLτρε,J1e νci, διαρx6oη τδ
τcνεδμα riμυνη6, iτ6τρε,,Lε νd ciναπτυ1θi δ Στρατδ6 xαi ν& γiνη
8να6 Στρατδ6 oι1γxρoνo6 xα|' aηψαντιι6q.

Στδ oημεΙo ωδτδ πρ6πει νd, ciναφερθ! 8να6 &λλo6 παρ&γων πoδ {^1ει
ox6η μδ τδν πρoηγo0μενo, dλλd, ατδν δτoio δδν &:τoδiδεται αυν{-
θω6 ! δ6oυαα ar1ψωoLα.. τδ εlδo6 τoδ πoλεμιxoδ δλιxoδ πoJ θ1ρη-
αιμoπoιεEτo d.πδ τoδ6 δ'5o dντιπci'λoυ6.

"Ω6 τδ φθιν6πωρo ωij 4.947, ιαi' ioωq xα), λiγo dργ6τερα, τδ
δλιxδ τoδ Δ.Σ.E. δδν !ταν ιατclτeρo &πδ τoδ 'Eθνιxoδ Στρατoδ,
γιατi fiτων πeριαα6τερo 7Γρoσoιρμoσμ6νo oτi6 &νdιγxεqτoδ xλεφτo-
πoλ6μoυ.'Υπ!ρ1αν ψ&λtoτ ω xαΣ πeρ υπτ ιlιoειq -.6πω q π.1. αδτ! πoδ
dναφtρΘη riλλoδ, τδν βαρ4ων πoλυβ6λων- ατi6 δπoΤε6 τδ δλιxδ τoδ
Δ.Σ.tr. fiτοιν ciνιΔτερo.'Eξd.λλoυ, Ενω ψLρoqτoδ δλιxoδ τoδΣτρατoδ
πoδ fiταν ΞξαLρeτo,π.7-' τδ πεδινδ πr.lρoβoλιx6, !ταν θντελδ6 &xρη_
oτo γιd τi6 αυ1,xρo'ioει6 πoδ γ|νoνταν oδ δρεινδ6 περιoatq, ατερoιi-
μενε6 αυνi1θω6 &μαξιτδν δδδν.

'o Στρατ6q, ιiτδ &τ6ι{,lεω6 δλιxoδ, εΙ7_ε μ6νo τδ πλεoν6xτημα
τi6 &ερoπoρLαq, πo[ dτoυoLαζε πλ{ρω6 ciτδ τδ dλλo oτρατ6πεδo.

'Aπδ τoJ6 πριiτoυ6 μ!νε6 δ Mαριoq εT'γe ζητipει d.ερoπoριxi1
xciιυι.pη. 'Υπεoτi1ρtξε μd,λιoτα 6τι μπoρoδoε νd, διωτηρi1oη διx{ τoυ
&eρoτoρtα oδ dερoδρ6μια πoJ θd, xατεoxεrjαζε γ$ρω dπδ τ} Mιxρ!
Πρ6απα. oi πρooτd,τεq τoυ 6μω6 δδν τ6λμηααν πoτδ νd, &νταπo_
xριθoδν ιsτΙ.q παραxλi1σεtζ τoυ' γιατi θφoβoδντo 6τι μι& τ6τoια &διd,-
ιpευατη dπ6δειξη τi6 &ναψεLξειi6 των θd, μπoρoδoε νd, τcρoxαλ6η
&μεαη ιiμε ρ ι καν ιι}1 π αρ Lψpαoη'

''Ετcι, oi &ντd.ρτe6 δδν ε71αν d,ερoπoρ[α, Ξνδ oi oτρατιδτεq
eΙ1αν. 'ΙΙ ι!υ1oλoγιxi1 ΞπLπτωcη, iδiω6 oτ!ν &ρa"i1, i1ταν aηψαντιιi1'

T&" ταιτιy'd. d,πoτολ6oματω, &πδ τ!q πλευρ&.6 τoδ Στρατoδ,



ΑNAΔPOMEΣ KAΙ ΠPooΙΙTΙKEΣ tL73

d,φoρoδααν πρoπd'ντων τi6 ciνα1τωρiσειζ 3πι τoδ θδd.φoυq, τi6 μετα-
φoρθ6, xαΙ τδν d,νεφoδιασμδ πoλιoρχoυμ6νων θ4oεων.

'Αλλd 6λα ωbτ&, xατd. τ!ν πριiτη φrioη, δδν !ταν iδιαιτ6ρω6
d,πoτελεoματm&.'H d,ερoπoρiα δι6θετε λiγα xαλ& &ερoπλctνα (Σπιτ-
φ&φq xαi. C47), τ&' δπoiα &λλωoτE δδν θ1ρηαιμoπoιoδντo πoλ6.
'o μεγαλliτερo6 riριθμδ6 τδν dερooxαφδν fiτων βαρι&, xαi βραδυιi-
νητω -Nταx6τα DC6 xαi Αnson,- τ& δπoiα πρo6βαινων oδ βoμ-
βωρδιoμoυ6 xα| πoλυβoλιoμo06, oiΜ& δδν εTaαν xαταoxευαoθ! γι&
τθτoιε6 dπooτoλ6,6, τ6αo μ&λλoν πoι) αδτδ6 γ|νoντων, o-xεδδν π&ντα,
oδ δρεινδ6 περιox-Lq. Mδ ωδτδ6 τi6 oυνθ!xε6, f d.πoτελεoψατLι6τηq
τ!6 d.ερoπoρiαc, θξηρτa.τo περιoo6τερo &πδ τiν τ6λμη τδν &ερoπ6-

ρων πωρ&, &πδ τiq δυνατ6τητε6 τδν d'ερoαxωφδν. 'Aπδ τδ &λλo μθ-
ρo6, oi dνταρτιxδ6 δμdδε6 θπρooτωτειioντo &πδ c|ν εixινηαiω τoυ6,
xαΙ &πδ τδ γεγoνδ6 6τι θνιΙrνoντων γιd, ν&θπιτεθoδν, αυνJ1θω6διαλ6-
oνταν μετd, τδ θγ1εiρημα, καi. xατd' xαν6να θνεργoδoων τ! ν0xτω.

'Η xυβερνητιxi &ερoπoρLω iπαιξε pepωLωq oτ7μαντιxδ ρ6λo
oτ!ν &ντιμετωπιη τoδ Δ.Σ.E., δxι 6μω6 iδιωιτ6ρω6 &πoτελεoμα-
τιι6. Td' πρ&γψωτ,ι 6μιυ6 &λλαξοιν 6ταν βελτι<J.lθηxε τδ δλιι6.

Td, &ντιαερoττoριxd, πυρoβ6λα xαi τεoλυβ6λα, μδ τd, δπoiω πρoι-
xLaθηιων δριoμ6να &νταρτmd' τψ{1ψωτα-πρoπd,ντων τδν δrjo αι.l-
νoριαxδν αφρoυρ|ων>- xαΙ oi tπιτυ1[ε6 πoδ oημεiωααν,1 δδν &ρxoδ-
αων γιd, ν& παρηγoρf αoυν τoδ6 &νδρε6 τoδ Δ.Σ.E. oi &ερoπ6ρoι, πoι)

fiταν iξciλλoυ πoλδ πιδ πεπειραμθνoι, δδηγoδoαν τoδ λoιπoδ &ερo-

1. oΣ 3πιτυ1lε6 α,iτδq.δπ!ρξαν μεγαλιiτερε6 &πδ 6,τι oυν{θ<ο6πιoτε0ε-
εται. Π6ραν τδν 490 αβλαβθντωνυ &ερooxαφδv xαi, τδν 37 τραυματιoθθν-
των &ερoτ6ρων -&πδ τd, βλi1ματα, τiq &ναγιαcτιxδ6 πρooγειιi:oει6 xαi
ιdπoτε τiq δoλιoφΘoρ6q- oi d,ντιαερoπoριxδq βoλδ6 τoδ Δ.Σ.E. xατ€ρρι-
Qαν ιατ& τδν αυμμoριτoπ6λεμo 58 &ερo,sx&φη xαi, oτ6ρηoαν τ-}] ζωi 36 &-
ξιιυματιxδν xαi 6 δπαξιιυματιxδν τ!6 'Αερoπoρiαq. Tδ μεγαλ,iτερo μ6ρo6
αljτδν τδν ιiπcολeιδν δφeιλ6ταν oτδ θπιxlνδυνo τδν &πooτoλδν τδν dερo-
πλdνων, τd. δπoiα, iπτd,μενα oδ 1αμηλδ $ι.po6, &ντιμετιbπιζαν rtαi πoλλ&
πυρ& πεζιxoi. ''ocω c4ιψατα dερoπ6ρ<υν dνευρioxoντo δπδ τδν θΦνιx<iν δυ_
νdμειον, \ταν π&ντoτe φριxτ& &xρ<οτηριαoμ6να. Aδτi1 fiταv "i1 περiπτωoτ;
xαi τoδ oι6ματo6 τoδ 'Aμεριxανoδ 'Aντιoυνταγματ&ρ1oυ "Evτερ, .is 'Αμ.-
ριιανυxt1q 'Aπooτoλ!q, δ δπoTo6 θπ6βαινε, tιq παρατηρηThq, θνδ6 δλληνιxoδ
&ερoπλd'νoυ τεo,5 xατερρi,φΘη τ}1ν 23η 'Ιανoυαρioυ 1949, θνδ δπερiτετατo τoδ
πεδioυ τ!6 μci1η6 τoδ Kαρπενηoioυ.
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πλ&να περυoα6τερo εδ6λιxτω, τεoδ μπoρoδoαν ν& βciλλoυν ταaiυ1gρq-

xαi μδ πsρισσ6τερη &ιρLpeια. oi Qυ1oλoγιιLq ιαi. oi.ταιτυιLq Lπι-
ττιΙιaεtq dγιναν πoλδ ooβαρ6τερε6.

''Ετσι, παρd τξν &πLoτευτη δρμ! τδν ταιτιιΓlν τψηψ&των xα-
τd, τδν Αsγoυατo τoδ 1949' -oi ciτει6λει66 τoυ6 d.πoτελoδν τi1ν ci,δι&-

ι|ευατη dπ6δειξη ωilτ'i1e τite δρμiq- τδ Biτoι xαi δ Γρciμμo6 δδν θ&

εΙaα.ν πLoει μ6oα oδ λiγε6 f μθρε6'&ν δδν δπfrρ1ε f μαζιx! παρLψ-

βα.ιτη τtυν dερoπλd.νων, xαi iδιαιτ6ρω6 τδν Xελντd,ιβερ6, θπηνδρωμ6-
νων μδ θμτεlρoυq ιαi. πεLoψoναq τO,εψιcsτ&-q, τ& 7_α.ραδρω ψLνα α6τd.

βoυνd', oτηριζ6μενα aτd.c;'!lνo?α, io-Lυρ& δ7υριυμθνα, Θ&. εi'1-α'ι &-ι;φα-

λδ6 d,ντιαταθη iπi μεριxδ6 3βδoμctδε6.

Πd,ντιυ6 δμrs, ,i δφ6λεια &πδ αiτδν τδν θxαυ17ρoνιαμδ τoδ
δλιxoδ τoδ 'Eθνιy-oδ Στρατoδ δδν jγινε ol'oΘηr'h παρd. τρδq :δ τ6-
λo6 τoδ d.γδνo6. Γιατi τ6τε ψ6νoν &τειτ"'r1θη τδ α'jγ7-ρoνo αδτδ δλι-
ιδ xαi. γιατi" 7ρευαζ6τα'ι xαi' aρ6νoq γι& ν&' θxταιδευθoδν oi. 1-ειρι-
oτωL τoυ. Kαi ! θxπαlδευαη γιν6των Ξνδ i ψ&y-η ΞψαLνετo πα'lτo6,
θνδ oi Ξθνιxδ6 δυνd.μει6 !πρeπe νd εΤναι πανταγoij παρoδαε6.

'FΙ dρι6 μετωξδ Bελιγραδioυ xαi NΙ6o1α6 δδν μπoρε? ν& θεωρηθ!
δq Ενω &πδ τ&, ο-ημαντιx& αiτια τi1e i1τταq τoi Δ.Σ.E.

Γιci νcΙ διxαιoλoγηθ! , xωi γυd' νi. εiναι ε.ba&.ρυιττo ατoJ6 xυ-
ρioυ6 τoυ, τδ K.K.E. δπεατ{ριξε 6τι δ λ6γoq τi1q ιτταq τoυ fiταν
f απρoδooiαll τoδ Tiτo. Αδτδ δδν εΤναυ &ιριpLq.

"oταν δ Tiτo πρωτdρx-ιoε ν& λιγooτει5η τ} βol1θειci τoυ, ! fiτ-
τα εIaε &ρaLoει νd, διαγρd,φεται. "oτων ! μεiωoη τi6 βoηθεiα6 jγι-
νε αiαθητ{1 -τ!ν &νoιξη τoδ 1949- i1fiττω fiτων πλ6oν β6βαιη' "o-
ταν {ι}'ειoων τd, γιoυγιoαλαβιx& oriνoρα ('Ιoιiλιo6 L949),"i1|1ττα εt-
ae o?ιoιαaτιιd, oυντελεαθ!: δδν d.πθμεινε παρ& νοΙ τληρωθ! τδ τi-
μημα τoδ αtψωτoq πoδ 1ρειωζ6ταν γι& ν& π6αoυν τιi δυo τgλευτωΙα
xd.oτρω'''

'H dλλαγj oτ&,sει,ιq τ!6 Γιoυ1,xoa-}'αpLαc, εi1ε &νωμφιo'βητ{-
τω6 &λλε6 ΞπιπτΔ,sεtq: α.lντ6μευoε τ'l) δι&ρxεια τoδ ciγδνo6, λιγ6-
στευσε τ!ν αiματo1υo(α. 'Aλλd, δδν &LLαξε τ|ν τυxη τδν 6πλων'

EΙναι δυαlιoλιΔτερo ν& &πoφανΘ! xανεi6 θπi τδν oυνεπειδν πoδ
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eiae δq τρδ6 τi1ν €ιpαcrη τoδ &γδνo6 h ξρre μεταξU NLκoυ Ζαaα-

ριdδη xαi NΙd,ρxoυ Bαφειdδη' 'Ιτfrρξε βεβαiοl6 &ιρωq Ζτιζ-ηψ'υα γd'
τδ oτρατ6πeδ6 τoυ6, τ6oo ciπδ oτρωτιωτυι'i,q 6cιo ιαi. &τδ ι.[:υ7'oλo-

γιx!6 πλευρ&.q. 'Αλλ& ciπδ τoδ oημεioυ α,)τoδ μ61ρι τoδ ν& πtστευ-

θ!, 6πω6 oυμβαiνει ι&πoτε,6τι &ν ε71ε oυνε1ιαΘ! \ ταιτιιi1 τoij
αhit and runυ (<ιaτi'lπαxαi τρLaαl, δηλαδ! φυγε γρl1γoρα) &λλη

θιΙ !ταν i1 ιωτ&xηξη τoδ &γδνo6, δπαρ'xει μι&, d.π6ατααη \ 6πoLα

δδν xαλrjπτεται'
'H τωxτιιi1 τoδ Mdρxoυ' τoδ μeγ&λoυ δργωνιoτoδ, τoδ xαλoδ

θμ,|υ1ωτoδ πoλεμιατδν, τoδ d,ρiατoυ στ?ατLωτLkoδ !γ6τoυ, fiταν
πoλδ xαλ{' &λλ& !ταν διxαιoλoγημ6νη ψa?L τερiτoυ τδν μθαων τoδ

'l'948. "Επεuτω τ&, δεδoμθνα τoδ πρoβλt1ψατo6 &τ)'αξων ριζιx&.
Πρd,γμωτι,τi1ν iπo1i; ΞxεLνη, πωρd, τ} βελτiωoη τoδ δπλιoμoδ

xαi. τi1q δργανrioεω6 τoδ Δ.Σ.E., f iooρρoπiω τδν δυνd,μεων ει]νo-

oδoε oυνε1δqπεριoo6τερo τδν'Eθνιxδ Στρατ6. Tδ πρ&γμα oυνe-

aιζ6ταν ιαi fiτων aαφΣ6 6τι θ&, oυνε1ιαθ!, iπeιδi1 &φ' 3νδ6 o[, θθνι-

x6φρoνε6 μπoρoδoαν ν& διαθ6τoυν d.ριθμδ μω1ητδν πoλδ μεγωλli-
τερo &πδ θxεiνoν τδν xoμμoυνιoτδν, xαi 3πειδ} dφ' δτ6ρoυ i θφ"ρ-

μoγ{ τoδ Δ6γματo6 Tρoιiμαν !γγυ&τo τδν &νεφoδιαoμ6 τoυ6.
'Εξdλλoυ, τ}ν tδια θxεiνη θπo1i1τδ K6μμω Ξτρεπε νιΙ λdβη ι1π'

δι.|ιν τoυ 6τι dργ& i γρiγoρn θd fiταν δπo1ρεωμ6vo ν&. πdιρη ΘLoη

δπδρ τ!6 M6α1α6 ιαi. xωτd. τoδ Bελιγραδioυ. Δεδoμ6νη6 τ!6 δε-

oπoζoιiαη6 θθoεω6 τoδ xoμμoυνιoμoδ oτ& Βα)'ι&νια, ιαi. τ-ηq io_xιio6

xαi τoδ x6ρoυ6 τfr6 Σoβιετιx!6 'Eνιiloεω6, ! oδδετερ6τη6 τoδ K.K.E.
Eναντι τi1q M6qxα6 δδν μπoρoδαε ν& διαρxθη. 'Αλλd μιιΙ dρι6 μδ
τδν Tiτo θ&' περι4πλεxε d.oφαλδ6 τΣq oγL,sειq μδ τδ Bελιγρd,δι, xαi,

γιd, 6πoιoν t1ξερe νd. πρoβλ6,}η, θ& δδηγoδoε ψιd. i1ψLρα oτδ xλεi-
oιμo τδν γιoυ1,xooλαβιxδν αυν6ρων.

"Εναq &νταρτoπ6λεμo6 6μω6 θπi εδρε|α6 ι}'Lψαιoq, δδν μπo-
ρεi νιΙ διαρx6cη παρ&. μ6νoν &ν δπooτηρiζεται ciπδ μ6γα μ1ρo6 τoδ
πληθυαμoδ τ!6 δπαiθρoυ, i d,ν βoηθiται διd μθooυ αυν6ρων πor)

εiναι ciδιiνατo νd, φρoυρηθoδν. Πρ6xειται περi dξιωψατoq. 'Ιo1ιiει

"ΕπεLτα' δ'.iρx. xαi. x&τι &λλo πoJ &λλαζε τιΙ δεδoμ6να τoδ
πρoβλ{ματo6: ! jλλειι{.iη ν6ων μα1ητδν γι& τiq ΞπLaειρt1αει6 τoδ
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Δ.Σ.E. oi riπιilλειε6 !ταν μεγd.λεq ιαΣ εΙaων δδηγfioει oδ διioxoλα
Ξγγειρi1ψατα, πoδ riπ1βλε παν xυρLωq oδ ciπoδoτιx6 τερεq βLαιεq θπι-
oτρατε'3oειq. Tδ πρd,γμα tττoLγιζε dκριp&, ιαi. παρ' 6λα αιiτ& μ6λι6
Ξπετυγγ&νeτo f αυμπλτiρωαη τδν xενδν.

ol παρd,γoντεq α?LτoL, ιαi &λλoι &ι6ψη, €πρεπε νd, δδηγdαoυν
τoδ6 !γ4τε6 τoδ K.K'E. oτδ αυμπ6ραoμα δτι δ 1ρ6νo6 δo0λευε πλ6oν
θναντioν τoδ αMεγd.λoυ Σηxωμoδll. Αι]τδ !ταν τ6oo φανερ6, <1ατε
τδ K6μμα {πρεπε νιi λ*βη ρuζιι&' ψ!τρα. Δδν μπoρoδαε ν& d.xoλoυ-
θηoη παριi διio δρ6μoυ6: 6 {,να.q' δ δρ6μo6 τi1q &ναζητ'l)αεω6 δνδ6
oυμβιβαoμoδ' xαλoδ i) xαxoδ. 'o &λλo6, τ!6 διεξαγωγ!q δνδ6 oxλη-
ρoτ&τoυ πoλ6μoυ δοτε νd, iπιτευ1θoδν τd' dπLΘανα', πρi'ν i1 ιατ&-
στo(ση χειρoτερε'5oη &x6ψη περιιlo6τερo.

'Η ταιτιιi1 αild1 &τLτ''ιγε, εEναt &)'*'βεια, ατ! Φλιilρινα xαΙ
dλλoδ, oiλλιi γνιilριoε θεαματιιδ6 Επιτυ"1Lεq oτi1ν Kαρδlτoα, τi1 Nct-
oυαα, τδ Kαρπενl'7oι, xαi dθεoε oδ δoxιμαoiα τδ i1θιxδ τoδ 3Θνιxoδ
oτρατoπ6δoυ.

Συνεπδ6, πρLπεt ν& λεxθ! 6τι &ν δ Md.ρxo6 etae &ρ,.61q ξγ1γ-
μηoει τ!ν xατ&aταιτ^η oτi1ν &ρ1! ιαi ψLγρι περiπoυ τ& μ3oα τoδ
1948, h ταιτιx\ τoυ δδν !ταν d,π6λυτα δρθ| γιιΙ τi ψeτLπeιτα τε-
ρioδo. 'Η |ττα δδν θ& dπεφε$γετo. TcΙ dπoτελθoματα τoi <<aτενL-
σμoιτoζ)) τ!6 Πελoπoννi1ooυ ιωi"τi,6 Kεντριx!6.Eλλdδoq, δπoυ 3φηρ-
μ6ζετo i1 τ αιτ mΙ1 τoδ &νταρτoπoλ6μoυ, d,πoτελoδν riδιοtιpευατη &π6 -
δειξη.

Biναι λoιπδν dp&aιψη { &πo,.|.lη xατ& τi1ν δπoiω, &ν δ6 πρδ6
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τ!ν δργctνωo"η xαi. τ'i1ν ταιτιι:i1 ei7-αν !'τuρατ-i1azυ oi. &π6'!eιc, τ,'t
λΙciρxoυ, i1 i1ττα Θ& dπsφευγετo. "Αγ τoδ εi1αν δcio:ι δγxαiρω6

-πρLτeι 
ν&, iπιατ7μανθ! τδ αΞγxαlρωqll τd' ψLcα πoδ ζητoδαε,

θιΙ ε71ε Ξτπ'3γaι &ι)'α. &lτoτeλLσψατοι1ioωq τoλl) διαφoρετιxd,. 'Αλλ&
i1 ταιτιιi1 τoυ Ξφηρμ6oΘη 6ooν γα'.ρδ fiτων λoγιxδ νd, Ξφαρμooθi.
''ΕπεLτα, πρLτeι ν& d'να1τωριoΘ\ oτι δrrηρx" λoγιx! o' αδτδ πoι)
δoxiμαoε 6 Ζα1βρι&8ηq.

'Exεiνo τoU δ'joxoλα ciντιλαμβd,νετα"t τ.ανε|.q, εtναι ot διαλoγι-
oμoi τoδ Ζαaαρue!ι8η μετd. τ!ν &νo'.7-η τoδ L949.

'o &γδν eT7ε ν-ριΘ'ri. Tiπoτε δiν μτoρoδαε νιi, cia.Ldξη τi1ν ια_
τ&.oτα,sη. Για;i α'jτδq δ ψL'xριq teη&των &γιiν; Γιατl ν& 6δηγfoη
εi6 μciτην ατδ θd,νατo τ6ooυ6 ;τoλλoδ6 ciτδ τoδ6 διxo',i6 τoυ' μεταξ,)
τδν δπoiων pρι,sι6των ιαi 6,τt &τLψενe &πδ τδ &νθo6 τoδ K.K.E.;

Δδν μτoρεΤ ν& δπciρxη παρ& μιd &'π&ντηo.η; λ'iryεa'υα τδν'Eλ_
λ{νων xoμμoυ.lιoτδν, μδ 3πιxεφαλiq τδν Ζαaαρl.d}η, εT7αν γε}.α-
αθ! 1oνδρoειδθoτατα. Εlaαν τυoτLιpει 6τι μπoρoδααν ν&, xρατ{1ooυν
τd.ι<"Aπα.ρτα Kdατραυτoδ Γρci,μμoυ xαi τoδ Biται. Λ6γφ τi1qτε-
πoιθi'7oεω6 αilτi1e, δδν δioταααν πρδ oδδεμι& q ΘυoLαq'

Πoλλδe Ξνδεiξει6 πεlθoυν δτι o[, Boυλγωρoτ ιαi"Αλβανoi fγ6-
τεq Ξ1oυν μεγd,λo ψLρoq τv1q εiΘ6νη6 γιd, τ!ν dτoφαα"η πoδ δλJ1φθη.

Εt7.αν πιΘων6τατα ιωi α.i'lτoi. &πατ"ηθi ιi6 πρδ6 τi,6 δυνατ6τη-
τε1 riμ0νηq. 'Αλλλ αι]τoi ε71αν €ναν θ:τιπ)joν λ6γo γιd, νιΙ ληφθ! i
λ λ6γφ dlτ6φαoη; μετ& τi1 ρiξη μθ τ! Γιoυ1,xoo},αβLα'!ταν oυμ-
φt'ρoν γι' α,jτoJ6 ν& δπciρ1η, ζoτω xαi iπi μιxρoδ τμ{ματo6 τoδ
θλληνιxoδ θδd.φoυ6, 8να δ)ιληνιxδ Koμμoυνιoτιxδ K6μμα θ1θριxδ
πρδ6 τ! Γιoυγxooλαβiα'

Αδτδ iξηγεi xαi, τi1ν διpιμη αυμμετo1i1 ατ!ν αΠρooωριν! Kυ-
β6ρνηoηυ δ6o Boυλγriρων, 3ξηγεi τi1 γενναι6δωρη βo{;θεια πoυ oi
δυo 1δρε6 πρoα6φεραν oτδν Δ.Σ.E. μθ1ρι τδν 3ντελδ6 τελευταiιυν
!μερδν, xαi θξηγεΙ διωφoρα μιxρ6τερηe oηψαaLαq γeγoν6τα, 6τωc,
π'χ'τ}loυμμετo1'|'Αλβανδν oτρατιωτδν αi μιd dπδ τiq τελευτα7εq
αυγxρotioει6 πoJ Ξγιναν αi δλληνιxδ Jδαφo6.

T6λo6, Εναq &}'}'oq πωρ&γων τi1q i]τταq τoδ Δ.Σ.E. δ"iρξ" h &ρl-*
oτρατηγLω τoδ Πωπd,γoυ.
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Γιd, ν& θxτιμηθ! μδ ciπ6λυτη &ντιιεuψενιι6τητα "i1 σηψα'σLα. τoi)
τα'P&τoντoζ α'jτoδ, πρLπ='. ν& oημειωθ! 6τι, (:'τα'ι 6 |Ιατ&γoq &νt-
λαβε τi1ν d.ρ7r'ατρα:-ηγiα, δριoμ6νoι τoλυ σ^r]ψαντ|"ιoi. ταρ&γoντec,
εΤ7'αν Ξπ:,νεpγfirse'.'}i Ζτρ6ιευτo νd. Ξ.πινεaγ-'ηr;oυν δπiρ τoU xυβ:ρνη-
τιroδ ατρατoτ4δoυ. Π.l-. h δ9γανι':cι"η τoδ'Ι]θνιzoδ Στρα:oδ, f τ:Ι-
ρα τδν oτελ:7'δν dπδ τδν &νταρτoπ6),eμo τ|6 διετiαq 1947-1|)48,

\ dξυoπo'υηcη τoδ εi6 αi3ξo'laαν ν-λLψαια τα'?α7ω?oυιιθνoυ ciμεριxα-
νιxoδ πoλεμιxoδ δλιxoδ' f γιoυ1,xooλαpυι\ pc,i1θeιαπρδqτδν Δ.Σ.E.
πoδ εΤxε ι&πιlq &9aLoευ ν& μ:ιoδται' oi ΞπιJεtρ-i.1oει6 oτiν Πeλoτ6ν_
νησo, πoδ βρ'ιaιoνταν oτ}ν τριbτη τoυζ φ&.ση ιαi. π.'ηγαιναν xα},d..

To6των 6μω6 δoθθντων,πρ6π:ι &ψθcιοq ν&, πρoατεθi 6τι τoλ-
λd dπρeπε ν& γiνoυν &ι6ψη ιαi.6τι dγιναν πρωτiατω6 1dρι6 ατδν
Παπ&γo.

oi θξoυoiε6 πo'] τoδ παρε7_ωρl.iθηoα.,,, τδ x6ρo6 πoδ εTγε, ιαi.
'i1 πρotsωπm6τηζ τoυ, τδν dxαμαν ν& i.dβη δλε6 τi6 yρ\cltψεq &πo-
φ&oειq 1ωρi6 d.πιilλεια 1ρ6νoυ, ν& iπιβciλη α'ioτηρi; πeυΘαρx.Lα aL
6λoυ6 τoδ6 βαθμoυq τi1e tερωρ7Lα6 xαi νd, δcΔoη ατδν Στρατδ τδ μθ-
γιaτo τ7'q d'πoτελεoμωτ ιι6τ'ητ 6 q τo'.l,

'H &πoτελsoψα.τLι6τηζ δνδ6 ατρατoδ δδν iξαρτ&ται μ6νo ciπδ
τδν δ1,xo του, τδν δπλιoμ6 τoυ xαi τδν &νεφoδιασμ6 τoυ: Ξξαρτ&-
ταt d.πδ τδ πνεδμα τoδ oτρατε0ματoζ' ci:τδ τ!ν θπιλoγ! τδν xυ-
ριoτ6ρων !γητ6ρων τoυ, &πδ τi1ν xατανoμ! τδν μoνci,δων, &τιδ τ!ν
τωχ15τητα' τδν μετωxιν{αεcbν των, ιαi τL},oq &πδ τ& o_1θδια πoυ θd
Ξφαρμooθoδν.

Σδ 6λoυ6 αι}τoU6 τoJ6 τoμεi6, ! πρoαωπιx| oυμβoλ! τoδ Πα-
πciγoυ δfrρξε xεφαλαιιbδη6.

'Αναμφιβ6λωq, 6 Πωπd^γoζ 7tταν Εναq &πδ τo'56 d,πoφαoιατι-
κoδq παρ&^γoντεq τi,q "iρταq τoi Δ.Σ.E. 'Ηταν, πιΘαν6τατα, 6 ψo-
ναδιxδq παρd,γιυν τt1q !ττα'q τo'l ιωτd' τ}1 διd,ρxεια τoδ 1949. Χω-
ρi6 αiτ6ν, εΤναι πιθανδν 6τι δ αυμμoριτoπ6λεμo6 δδν θ& εi1ε λ{1ξει
τρδ τfr6 dνoLξεοιq τoδ t950.

Beβαiω6, xoιi &λλoι παρ&γoντε6 αυν6βαλαν oτ!ν !ττα τoδ Δ.Σ.E.
Πρθπει ν& &ναφερθoδν oi ixαν6τητεζ )(α'i. τδ πνεδμα δν6τητo6 τoδ
α'lγ6λoυ ο.1εδδν τoδ πoλιτιxoδ x6oμoυ, f δμαλi λειτoυργiω τoδ
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Koινoβoυλioυ xωθ' 6λη τ! διdρxειω τoδ θν6πλoυ &γδνoq, δ πωτριω-

τιoμδ6 xαi ! δρciαη τoδ Bααιλ6ωq ιαi. τi1q Bωoιλiαoηe, xαi &λλoι

παρd'γoντεq &ι6ψη.
'Αλλ& πρiν ι},eLaη α'iτ! ! παρ&γραφo6, τρLτει νd, 3;ταναλη-

φθ! 6τι 6λoι oi πρoαναφeρθ6ντεq παρ&γoντε6, d,μεαoι i) dμμεooι,
θ& fiταν d,τελθoφoρoι &ν ζλειπs €ναq &πδ αiτo,i6: i1 &τ6φωaη τi'6
πλειoν6τητo6 τoδ'Eλληνιxoδ Λαoδ ν& πoλεμdoη ιαι, Ξν dν&γιn, νd'

θυαιαoθ! γι& νd, διαoιΔoη τi6 d,τoμιrδ6 θλευθερiε6 oτ! γη oην
6πoLα. εEaαν γεννηθ!.

'Aναδρoμδ5 xαι πρooπτιιi5."Επεuτα &τδ ε|ν <<ιαταoτρoφ''ηl, τδ

K.K.E. &ναδιoργανcΔθηxε oδ τρεi6 xλdδoυq, cα"φδq διαφoρετιxo06.
'o 8ναq fiταν oτδ Ξ'c"ωτερ'.ι6, oi &λλoι δυo !ταν oτ|ν 'Eλλciδα.

Στδ θξωτεριι6, 6ooι' ε11-αν φ'3γετ &πδ τ!ν 'Eλλd.δα d,πoτελoδ-

oαν τδ αK.K.E. iν iξoρiφυ, τδ δτoio θi, μπoρoδoe tπLcηe νd δνo-

μαoθ! τδ ιιiπiο-ημo K.K.E.υ. Αδτδ εΤ1ε τi1ν Kεντριxi1 'Eτιτρoπ/7

τoυ (τ!ν K.E.) μδ τδ [Ιολιτιx6 τη6 Γραφεio (ΠoλιτμπυριΔ), δρ-

γ&νωνε Συνθδρια, αυμμετεi7ε oδ Συν6δρια &λλων Koμμoυ'lιoτιxδ'l
Κoμμ&των,3ξ1διδε περιoδιxd., μιλoδoε δι& τδν ixπoμπδν oδ δλ-

ληνιxi γλι5oαα τδν ραδιoφωνιzδ.l oταθμδν τoδ 'Aνατoλιxoδ Συ-
ναoπιoμoδ. 'ΙΙo7oλεiτo μδ τi1 oυντ!ρηαη τδν &πα7-Θ5lτων ταιδιδν
ιαi τ'i1 λειτoυργiα τδν o1oλεiων τoυζ) διη'5θυνε τ}ν xiνηoη ατ!ν
'Eλλriδα. Περιττδ νd. ημειωθ! 6τι δεtr6ταν τ|ν dν&λoγη χgηψα-
τoδ6τηoη.

T& μ6λη τoυ !ταν διεoπωρμθνω oδ δλε6 τiq 1δρε6 τoδ Συνω-

oπιαμoδ, &λλd, ιυρ[ω6 ατ! Σoβιετιxi1 "Eνιυoη, ατ! Poυμανiα xαi-

oτ!ν oδ'ρyαρiα. Σδ μιxρ6τερo &ριθμδ βρiorιoνταν oτ!ν Πoλιυνiα xαi
τ! Boυλγαρiα.1 Tδ μεγ&λoιLντρo τoυ6 oτ! Ριοoiα fiταν ! Tαox6νδη,

! πρωτε'5oυoα τoδ o,ioμτΞιtστ&''ι, αημωντιx! π6λη πoδ pρLaιeται
oτd. ouνoρα τ7,qPωaLαq μδ τ!ν ΚLναιαi. τδ'AφγανιατJ"ν.

'Exεiνoι:τoδ δδγ ε1aων τδ πρoν6μιo ν& dα1oλoδνται μδ τi1 διoi_

xηη τoδ K6μματo6 (γραφeΤα, δημoαιε,joει6, α1o).εiα, Ξιπoψτi,q
κτλ'.) Ξργαζoνταν oυνf1θω q t)q Ξργατεq xαi ζoδoαν cL ξLνη τη τi,

1 . ΙΙερi τeoν zαταφιlγ6ντιυν oτ! Γιoυγxoαλαβiα , pλLπe παραι&τι':.

419
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πειθαρ1ημΞνη xαi μ&.λλoν &.cν-ητιιi1 ζω! τoδ xαθeoτδτo6 δπδρ τoδ
δπoioυ εTγαν τ6oo πoλδ ciγωνιoΘ!.

'H διoixηη τoδ K6μματo6 d.ν!xε ατi7ν δμciδα Ζαγωρι&8η. ΣΣ
6λε6 τi6 συ].)ζΞντρ6σΞι6 τoδ K6μμα'τoζ1 h 6μ&6 δμνoδoε τδν Γενιxδ
Γραμματθα, xαi διεδ{λωνε τ!ν π[oτη τη6 πρδ6 τ} Σoβιετιx! "Ενω-
ar1 xαL τoδ6 {γ6τε6 τη6.t

Στi6 δ6o πρδτε6 αυ1,xεντριΔoει6 τoδ K6μu ωτoζ1 ψ6ν0 6 τ._
λευταioq απρωθυτoυργ66υ' δ Παρτoαλi,δη6, xαi δ Kαραγειiργηq, δ

iατρδ6 πoδ εT7-ε γLνει δημoαιoλ6γo q, t'πeιτα κoτρατηγδ6ll ιαi ξπει_
τoι (δrτoυργ66ll, διετ,iπωααν ιριτιx}1 xατd. τoij Ι'ενιy-oδ Γραμμα-
τθω6. 'o Mctρxo6 δδν θxαλεtτo πoτδ oτiq oυ1,xεντριΔαε υq αbτLq.

Στδ Tρ[τo Συν6δριo τοδ K.K.E. ('oxτιiβριo6 t95O), xαi οi
τaεTqπρoαναφερθ6ντε6 διεγρd,φηoων d.πδ τδ K6μμα, xαi δ Σιd,ντo6

7 α ρ αιτηρ LoΘη)ιε ψετ αΘ αν ιaτ Lω q ιιπ ρ &xτo ρ αq τδν B ρ ετανδν, θ1θρ δ q

τi,q Ξργατ ιιi1q τ αξτ,qυ.
Kατci Γriλλo ,sυγγραφtα τ},q"Aιρα6 'Αριατερ&6' πoυ τρo6βη

oδ Eρευνα oτiq 'Ανατoλιxδ6 Χδρe6, δ Kαραγεri;ργη6, π6θανε πρδ
τoU 1956 αo' 3να xsλλi πoδ δπfrρ1ε oτδ δπ6γειo τi6 iδιωτιxlq xα-
τoιιLα6 τoi Ζα13ρι&8ηι.

'ΙΙ oειρd, τT,c,ΞιιαΘαρLoεω6 τoδ τελευταioυ !λθa μετd τδνθ&-
νατo τoδ Στd.λιν.

Tδ 1955 dπ-ηυθυνθη μι& iπιατoλη πρδ6 τδν Kρoδτoεφ τ!ν
f'τotα ilπLγραφαν 450 μ6λη τoδ K6μματo6 πoJ βρiαxoνταν oτ!ν
Tαox6νδη. "Hταν i1 τρωτ"η 3πiθεoη. "Επεtτα, oτi1ν '0λoμ6λεια τ!6
K:ντριz'!6'Ετπρoπi'q xαi oτδ Πoλιτμπυριi, δ Koλιγιd'ννη6, δ νεα-
οδ6 αd.ντιoτρ&.τηγoqll τoδ Δημoxρωτιιoi Στρωτoδ, xωi δ Γrρ6ζo6,
t' &ντυτρ6oωπo6 τδν oυνδιxd,των oτ!ν Πρoαωριν! Kυβ6ρνη oη, &νt-
)'ιβαν τδ 1956 νιi Ξxθρoνiooυν τ!ν δμοtδα. 'o Ζα7.αριαδη6, δ Mπαρ-
:'.,J,:αq, δ Bλαντ&6, 6λoι πoλδ στ]μαντιχoι τα.ρ&τoντεζ &λλoτε, dλ_

1. Δυo ταραδεt^γψατα ψεταξδ πoλλδν: 'Ιιυαννiδη6, πρoo<υρινδ6 απρ<υ-
Θ''-o'lp.γδql μετd. τδν λ{dρxo: α'Η θ6oη τo6 ιαΘeν6q μα6 oτδ K6μμα εiναι
c'tιiρ:'r,cη τ!6 τoπoΘdτηo!6 τoυ Bναντι .:v1q Σoprcτυι.\6 ,,Eνωoη6υ (Συν6_
δ3'-o':o3 Ι{.K.E. τδ 195Ο). Bλαντi6, μ1λog τiq Kεντριx!6'Eπιτρc,τfr6 z_αi

-j: Ιiυβερνηoειυq τoδ λ[dρxoυ: αE'iμαo:ε oi oτρατιδτεq τ!6 μεγd.ληq ατρα_
:'.11 :oi Στdλιν. "oπoυ δδηγεi δ Στdλιv, θxεi εiναι i1νLxηβ!'pαιην (oτδ 'iδιo

' ,νdδ'ριo ).
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')''λ. ι,ιi. &λλoι ).ιγ6τερo γνωoτo l, διεγρd.φηoαν &πδ τδν χατ&λoγo τδν
oτe)'ey'Gν.

'O Kαραγειilργη6 xαΙ δ Σιdντoq &πeιατersτ&ΘτρΦ'l ψΞtσ.Θα''lα"-

τlιυq, δ λ'Ιci.ρxo6 xατL7'αpε τi1 Θ6αη τoυ oτ}ν Kεντριxi1 '-Eπιτρofr.
('Απεxλεioθη ιαL τd)ι οiπδ τ'|ν 'Eτιτρoπi ιατd' τδ "oγδοo Συνθ-
δριo -1961- ιιλ6γφ τ\c' δξ[τ'ητoq τi1q ιρπιιie τoυll')

oi αΞxθρoνιαθLντεqtl, (,ooι &πδ α,iτoδ6 fiτdι.ργoνν &x6μη, δδν

φαLνoνται ν&, ζoδν δπδ xαλδ6 oυνθ!xεq. ''Εναq &τδ τo,)6 μεγο{.λoυq
τoδ δλ).ην ιxoδ xo μμoυν ιoμoδ, δ' Αν δ ρ Lαq Τ ζ'λ,ψαq, εTy-ε -)'Lγ eτ αt-
τ').;ν τ,i1η, πρδq τδ τ6λoq τoδ βi,oυ τoυ, νd, διoριαθi θυρωρδq 3νδ6

μoγd.λoυ &ιινi1τ oν τt1q Π ρdL^γ αc'...' o Ζω 1αριd,δηq, δι' 3πιoτολ!q τoυ

τoδ παρεδ6Θη ατiν 'Eλληνιx! Πρεoβεiα τi1q\16σ/αq (dρxδe 1962)'

ζ"i''τηrιε νd Ξλθη oτi1ν'Αθl'7να γι& νd, διbαη λ6γo :Glν τρ&ξεdrt τo'.t

iνιbπιoν τiq διxαιoαυνηq.
'Eπρ6xειτo 'lαω6 περi, ταN':Lx-r,q πoυ θd, τoδ iπ6τρεπε ν&. δρα._

oτηριoπoιηθ!. 'Aλλ& μπoρεi xοιi, ! jλλειιpη &,νθoειυ6 νd. τδν δδiτη_
αε o' α']τδ τδ διciβημα. Γιατi, ! φυλαxi1 i1 t1 ΞtoρLα' o' Ξνα. ν'r1ci.

τoδ Αiγαioυ τιθανδν ν&, !ταν lτ'.δ eb'ι&"?ιoτα &πδ τ"i1 ζωi1 δνδq zoυτ_

βιoτoδ δπδ δυαμ6νeι αν, ,sτi'q 1δρε6 τoδ ,)'i1oυ6. 'o Ζα7αριαδηζ' συ^l.-

ιeιρtψLνaη, τ'|ν 8πo1i Ξxεi',,η ζoδαε aαψLνoq o' Eνα 7ιυριδ τδν o,]_

ραλiων, δq δπdλληλo6 τi6 Διευθ'iνoειυ6 'Tδd.τιυν xαi, Δαoδγ... 'ΙΙ
'Αθ'l'1να εΙ1ε τδν ανoμτιoμδ ν& μi1ν ιiποδε1θ! :iγl πρ6ταo"i'1 τoυ1ισ.|.

&φ' δτθρoυ τ'i1 αxληρ6τητα ν& διilαη τδ γρ&ψψα τoυ oτi δημoαι6τητα-.
"oαoι διoιxoδν τδ 3ν LζoρL1 K6μμα, o'5μφωνοc μδ τoλi.δ6 πλη-

ρoφoρiε6, ζoδν &νετα.
Kατd, τ& τε)'ευταiα oψι'lc, γ"ρ6νυα, t'πeπα &τcδ διd,7oρε6 δια-

φι'lνLεc, Ξπi. τδν t''τoLων v'L^γα eΤ'να.'' γνωr;τ&., 
jπi).θ. 

ρi,ξτ1 ,sτo'\c, ιl',}-
πoυ6 τoδ Κ6ψψυ-τoq.

'Ιiπ!λθε cτi'c, &ρ7-Σ6;oU 1.968, μετi. &τδ Ξγα θυs7.λδδEq Συν6-
δριo ποδ oυνiλθε oΣ πΦq:iq Boρεio,l 'Ιταλi'αq.

Td δπδ τδν Παρτcαλiδη 'ξγετιx& oτe}'L7-η,:τo') δι6μενων ατδ
Br'νxr'υρLι:τ'', βoηθo'iμενα xα.i. &τδ βo,17'ευτ&.6 πoδ &'ιe7ο\ρ"r1oαν dτδ
τ'|ν'Αθi;να μετ& τδν'Aτρiλιo;oδ 1967, fiλθαν αδ ?l'.-εΤ'υ- o'3^γιρoυ_

αη μδ ixe iνo1-)ζ τo1')1δπδ τ!ν iγεrτLα τoδ Koλιγιd'ννη, δι6μεναν ατi
λl6o1α.
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Δημιoυργl'7θηχo(ν δ'jo K.K.E. Kαθ6να διεx{ρυαoε 6τι θxεiνo
fiταν ιιK6μμα)). 'o δι1αoμδ6 \ταν πραγψατιxδ6 xαi βαθιi6.

oi. ιατηγoρLεζ πor) ιαΘξνωdπδαιjτ&' τ& K'K.E. διετιJπωνε ια-
;& τoδ &λλoυ περιελ&ψpαναν τοt oυν{θη Επιaειρi1ψατα. πoil d,xo0γoν-
ΞαL πΡ0σφ&τω6 oτi6 ρ{ξειq πoδ παρατηρoδνται ψεταξδ διαφ6ρων
Koμμoυνιoτιxδν Koμμd.των, } xαi μ6oα ατoδ6 x6λπoυ6 των.

Αliτι}, 6μω6 δδν d.πoτελoδααν τ! βεθliτερη αiτLα τi1q dριδo6.
Σdν πραγμωτιι6τητω, θπρ6xειτo περi διαφoρ&.6 ciπ6,],,ειυν θπi δυo
θεμctτων πoδ d.φoρoδαων τ!ν 'Eλλdδα.

Tδ 8να ciφoρoδoε τδ πρ6oφατo παρελθ6ν: i Kεντρι:,η 'Eπι_
τρodr1, ! 3δρειioυoω ατi1 M6α1α, Ξιατηγoρεtτo 8τι εtaε πoλJ πα_
ρLψpη xαi ε71ε θoφαλμ6νω6 διευθ0νει τ!ν xiνηαη oτi1ν 'E)ιλd,δα πρδ
τ:r1g'Επαναoτ&.,sεωq τi1q 2!'ηq'Απριλiου 1967. 'H &λλη διαφων[α
&φo ρ oδαε τ}ν rixoλoυθη τ θα τ ωιτ ιι!: i' Επιτρoπ-i; τιq Μ6 σιαq Ξια-
τηγoρεiτo 6τι &xoλoυθoδoε δπερβoλιι& τi6 δδηγiε6τδν Kυβερν{-
osων τoδ 'Ανατoλιxoδ Συνωαπιoμoδ , ιαi 6τυ d.αlιoδoε μ&λλoν μα-
λαx} πoλιτιx} dνωντι τoδ ν6oυ xαθgατδτo6 πoδ θγxατεατctθη oτi1ν
'Eλλciδα dτδ τδν 'Απρiλιo τoδ t967. 'Exατηγoρεiτo 6τυ πρ6διδε
τi6 ιiρ1δ6 τoδ μαρξιαμoδ-λενινιoμoδ xαi 6τι riπεθd.ρρυνε τoδ6 τcι-
ατoδ6 πoδ ζoδαων ατi1ν 'Eλλriδα'

ΕTναυ περιττδ νd αημειωθ! 6τι νιxητi1ζ eξiλθε δ δπδ τδν Ko-
).ι.γt&ννη 6μιλo6: ixεiνo6 μ6νo βoηθεΤτα.L ζy.τoτε dπδ τδν 'Ανατoλι-
xδ Συνααπιoμδ xωi διαθθτει τcΙ μ4oα τi,q πρoτωγ&νδα6 τoυ. .o
Παρτoαλiδη6, d,λλoτε tνα6 dπδ τoJ6 μεγd,λoυζ τoδ K'K'E., ια.i. τe_
7.ευταio6 πρωθυπoυργδq 

"ie Πρooωρινi6 Kυβερνl.7oεω6' τιαρd τd, 68
':o'ι aρ6νtα, fiλθε μαζi μδ &λλoυ6 πιατoU6 xρυφd, oτ!ν .Eλλd.δα τδ
1971. "Hλθε γι& ν& d,νωδιoργανιiη τδν μυoτιxδ μη1ανιoμ6.

λΙετ& &πδ δριoμΞ,νo xρoνιxδ διd.oτημω, παρd. τ.b, ψεταψφLεcl1
τoυxαlτd, πλ'αoτ& τoυ θγγραφα,d,νεxαλriφθη, αυνελ{φθη xαΙ φυλα-
z|υoΘτμε. Πρoδ6Θηxε, φαLνοταυ,ciπδ 8ναν πoλδ παλωι6 τoυ oιiντρoφo,
L t'τoi'oq 6μω6 δπ{xoυε τυφλci τ&. iyετιxd' oτελbxη μoοxoβιτιxδν
zα'':eυΘbνoει,ιν. oi τελευταioι αδτoi iφoβoδντo πιΘ,ιν6τατα -πφ-
zι''τα.ι πeρi. δπoθ6oεω6- δτι &ν 8xεiνo e βριoι6ταν θπi τ6πoυ xαi jν
l:4-oε'', θ& iμaιoδτo ι,ιLιτα oτi1ν 'Eλλdδω ! δ0νωμη τoδ iν ΞξoρLq
K6μuατoq.
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'o Δημ!τρηq ΙΙαρτoαλlδηc,
πρδ τoδ τoλ6μoυ.
'H δρα τi1q i'ay-'loq'

}Ιdλo; τ!c Κεντρυz.7,g 'Eτιτρcτ!c
τoδ K.K.tr., 'Υπoυργδq τoδ ΕA\Ι/
EΛAΣ,'Aντιπρ6αιοτoq τoδ K6μμα-
τoq oτi.q ι.ρυaυψ6τερe'- διαπραγμα-
τεlioειq τoυ, Πρ6εδρoq τ!q ΙΙρooω-

ρLνlq Kυβερνioειυ5 τoδ Δ.Σ,B. τδ
19|ι9.

' () Δημ'ξτρηq ΠαρτααλLδ'ηe,
p-eτd' : ρι'aιya an!ντe t :τ1.

'Ι{ ωρα -?rie τLψr)q'

'Aγιυνιζ6μενo6 γd' τi3 πετoυΘ'λ,cευq

τoυ, παριμ6νει δραoiριo6 &γωνι-
cτi1q, παρd. τiν !λιι|α, τiν dλλειιpη

μ6oιον xα| τiν dπoδoz.ιμαoiα τoδ θ-

πιαiμoυ K.κ.E. 'H φωτoγραφiα
α,jτ) -τoδ 1972 eΤνα'"i, φιoτoγρα-
φiα θνδq φυ)'α/-L6ψξνoυ.

-qrΨ
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"oλα αι]τd, δδν iνιo-yrioυν, βeβα|ω6, τδ iπiαημo K.K.E. 'Eciν,
Ξξctλλoυ, ox=φΘ-η xανe|Lq 6τu f,lπαρaoυν ιαi. ψεταξυ τδν .Eλλl1νων

xoμμoυνιατδν ψαo'ιxΕq τ&aε'.ζ,6τι τoλλd cηψαLνoντα μ6λη τoδ K6μ-
ματo6 διεxfρυξαν πρδ χαtρoδ' &πδ τi'q φυλαxδ6 6πoυ βρLoιoνται,
6τι e|να'. δπδρ δνδ6 Koμμoυνιoτιxoδ K6μματo6 τcoJ νιΙ, μη δ61εται
τ!ν θπιρρo! τδν oυντρ6φων τoδ iξωτεριxoδ' xατωλ'αpαLνει xανεi6
6τι τδ πα)'αιδ K.K.B. $τLaτη ιαi. 1φi.oταταt &ι6ψη Ξξαυρετυxd' rso-

βαρi1 xρio-η.

Γι& ν&. oυuπληρωθ! αiτ-i; i πoλι) oυντoμη aιιαγρd.φηoη τoδ
αΞν ΞξoρLυ, K.K.E.υ' &q τρoατεθoδν δυo πληρoφoρiε6:

Πρδτoν, 6τυ !''ια μθρo6 ciτδ 6coυq !'φιlγωv ciπδ τ!ν .E)J.4δα

τρδ τoδ 1950, cixoλoυθηααν iντελδ6 διxf τoυ6 τ?σ"ψlι"h. 
,,()or',. &τδ

α,iτoδ6 μ ιλo δ ααν μ ιd, διd.λεxτo o7'αβιι71q () &oeιl q, ιατ Lφν^γ αν i οlrγ_
ιeντριllΘηxαν αιγιΙ_αιγ& oτ} Mαxεδονiω τδν Σxoπiιυν, τo$, $n61q
eTναιγωaτ6,{7eι &ρxετ}1 α,jτoνομiα ψLoι oτ&' δμoαπονδιαxd' π}ιαL-
6Lα. τiβ Γιoυγxoαλαβ iα6.

'o dριθμ66 τoυq etναι δ..|Jηλ6q. Πιθανδν ν&, l1περβαiνoυν τoJ6
35.000. 'Eρ.1otζoνται ixεi μδ τi,6 lδιε6 ιsι'lνΘ7iιεξ ('πolq xαi. οt α-iιτ6-
'1'0 oν εg τi,q πε ρ ιo7.'i,q, αταδιoδρ o μoδν, φθd.νoυν ψ&}ιιoτ αz-αi μθ1ρ ι τδν
&-',ωτdτων θ6αgων. 'Aφoμoιιbνονται. 'Eν τeλε,lτα'ια &ναλ6oει,δ &r-
:ι'ρτoπ6}'eψo6 τελεiωoε xαλ& γι' αδτoυ6.

Δυατυtrδ6, 6υya.ι1 q)''!^γ6ντ α.ι (lλ'ot μeταξδ τδν πρωτεργατδν
. 
-ηq τρoταγ dινδα6 τδν Σιoπ'ιι,ιν ατ-)1ν δλ).ην ιxi1 λ{α:τεδoν iα 1 τ?oπα.-

'ii.νδα πoλδ Ξτιβλαβi γιd τi6 3λληνογιoυγxoαλαβιxδ6 o1θoειq' πoδ

=tνα-,. xωχΣζ &λλ& δ 'BλληνιLδq Λαδq θd τi,6 iiθελε ΞξαLρeπeq.
'H δε,5τερη π},ηρoφoρLα εΤναι δντελδq &λληs φrioοω6.
Tδν 'Ιανoυd,ριo τoδ 1973 ciνηγγ6λθη θπιofμω6 δτι δ Γενιxδ1

Γ9z.μuατευ6 τoδ K.K.E., δ Koλιγιd,ννηq, &ντειωτεoτriθη ciπδ τδν
-\r:i7'αo Φλωρciιη. Δεδoμθνoυ δτι δ Koλιγι&ννηq ε1^19 μεγd.λo xιi-
3,oq ψιταξδ τδν 'Eλλl1νων χoμμoυνιστδν, xα), δaδoμ4νoυ 6τι \ &π6-
).''l,;i,;oυ !'^γυνε τLντe περiπoυ 1-ρ6νιω μsτd τ! δι1oτ6μηoη τoδ K6μ-
'Jι.:.Jζ, δυαxo7.ε,jεται xανεi6 ν&' Ξξηγ$,o^η α'iτ! τ!ν ιiλλαγl1. 'Exεiνo
:L f'τr'To πρLπeι νλ oημειωθ! εΤναι x&.τι πoJ μ6νoν oi θνdμερoι
^,^,ωοiζουν: Χαρiλαo6 Φ),ωρ&ιηq εiναι τδ riιηθινδ δνoμα τoδ Kα-
-z: \'' Γ'.Δτη, θxε |νoυ τcoδ Ξ;cωνειλημμ6νω6 oνν αντ.'ηoα'ψε τoλμη ριi
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Kιυνoταντivoq Koλιγιdννηq.
Παλαιδ oτθλε1o6 τoδ K6μματo6, δ-
πo,sτρ&τηγoq τoδ Δ.Σ.E. Διαδθ1Θη-
ν.ε τδνZωaαριdδη xαi Eμεινε Γενιxδq
Γραμματεδ6 τoδ K.K.E. tξωτερι-
xoδ, τoδ δπoioυ f Eδρα ε1ναι xd.πoυ

oτdΘη τδν 'Ιανoυdριo τoδ 1973, &λ-
λ& oi δπαδoi αJτoδ τoδ xλciδoυ τoδ
K.K.t]. -πoδ παραμ6νει τδ io1υρ6-
τερo_ θξαxoλoυΘoδν νd' δνoμci.ζων-
τ α υ <<ι.oλ'υ^γ υ ανν ιzo i ι l .

Xαρiλαo6 Φλ<υρd'xηq.

Γνιυoτδ6 xατd τδν oυμμoPιτoπ6λεμo
δq xαπετdν Γιc6τη6, δπooτρd.τηγo6
τoδ Δ.Σ.E. 'Απδ τoδ 'Ιανoυαρioυ
1973, &νεδεixΘη Γενιxδq Γραμμα-
τεδζ τoδ K.K.E. θξωτεριxoδ.
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μαχ6μενo μεταξδ L946-L949, Ξxεiνoυ πoδ μετri τ!ν xαταoτρoφi1
τoδ Δημoxρατιxoδ Στρατoδ ατδν Γρriμμo τδ 1949, ciντi νd, &xo-
λoυθfη τoU6 oυντρ6φoυξ τoυ xαi ν& 

'Lιxτωφ[Υη 
ατ!ν 'ΑλβανLo, fr-

ρε πctλι τδ δρ6μo τδν δλληνιxδν βoυνδν, 3πιxεφαλ!6 iο-xυρi6 oυμ-
ψoρtαq, γι& νct' oυνε1ioη τδν ζνoπλo dγιllνα. Γι& ν& oυνε1iη μι&
τctλη 1ωρi6 iλπiδα μετ& τ! μεγciλη &πελπυaLα, μετd, τi1ν tπανEι-
λη μμ6νη διciι[lευη τδν,.{,,ευδαιαθ{ oεων...

'Η μετ6πειτα ioτoρLα τoυ-στotχεiα d,πoλ6τω6 tξηιριβωψt_
να-δπ!ρξε f lατoρiα δνδ6 τειαματιxoδ &.γωνιoτoδ: xατ6ρθωoε ν&

φ6γη dπδ τ!ν 'Eλλciδα περi, τ& τ6λη τoδ t949. 'EπανiλΘε μδ πλα-
ατδ διαβατ{ριo' Συνελ{φθη xαl xατεδιι&oΘη, riλλ& Ξπιυφελoιiμενo6

γεν ιxδν μ6τρων ΞτιειιεLαq, &πηλευθερ ιiθ η τ δ L96 4. Συνελ{ φθη ξαν&
τδν 'Απρiλιo τoδ 1967, ciπr2λευθερι|θη τδ t971 ιαi. iφυ^γε xρυφιΙ
&πδ τi7ν 'Eλλciδα τδν 'oxτιbβρι9 τoδ 1972.

Tδ θ&ρρo6 τoυ, f tπιμoνi'7 τoυ, }1 τLoτη τoυ πρδ6 τδ 8πioημo
K6μμα, xωi, τδ γεγoνδ6 6τυ βρl.cy$1qν oτiν 'Eλλι{δα €ωq τδ τ6λo6
τoi t'972 ε'iν6ηααν d,αφαλδ6 τδν διoριαμ6 τoυ.

Παραμ6νει, παρ'δλα αιiτd., τδ περiaργo γεγoνδ6 6τι €ναq &ν-
δρα6 γνωατδ6 γιcΙ τ& αiματηρ& xατoρθι5ματ&, τoυ 3τελs1η γιd, νd,

διευθ0νη 8νω K6μμα πoδ θ4λει ν* ληαμoνηΘoδν oΣ, 3παναcτωτιτιtq
περioδoι τoδ παρελθ6ντoζ τoυ.

Πρθπει ν& λε1θoδν τιΔρα λiγε6 λ6ξει6 γιιΙ τi6 δυo &λλε6 μoρ-
φi6 δπδ τi6 δπoiεq, μετ& τi-1ν xατα,sτρoφ"'η, ΞπLζηoε τδ K.K.E. 3ν-
τδ6 τ!6 'Ei.λriδo6.

'Η μιd, εΙναι 6 παρd,νoμo6 ψηaανιaψ6q.
'Eπειδ! εiaε oωφLoτερo 3παναoτατιιδ y-αρωιτi.7ρα τερΙ τδ

t950, xαi θπειδi1 oi &ναμνfoει6 τoδ oυμμoριτoπoλ6μoυ !ταν πoλδ
ζωντανLq, πoλλ& ciπδ τ& μθλη τoυ fiταν εiτε ατ! φυλ'αιi1,ε'lτε δτδ
Ξιτ 6τ ιo ιν, εΙτε δπδ ταρ αxoλo ιiθη αιν''Αργ6τε 

ρ α, 6τ αν i'1 Ξπ αν &),τfi η
τi1q &νταρoLαq δδν φαιν6των πλ4oν δυνατ{.7, δ μη1ανιαμδ q βρθθηκε
πιδ Ξλειiθερo6 xαi δπjρξε xαi πιδ δραoτl;ριo6.

T& :τεδiα δρriαεω6 τoυ, γενιxδ6, fiταν xυρiω 6 τρ,ια:
Πρδτoν, fi dνιiπτυξη τoδ lδιoυ τoδ μη1ανιoμoδ oτiq π6λει6

ιαi. τ&. aωριr!ι. Φυomd', { δρωατηρι6τηe α'iτi1 δδν &νεπτ,joαaτo δπδ
τδ φδ6 τoδ !λioυ, τ6oo μ&)λον πoJ τδ K.K.E. \ταν παρανoψo'
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Π&ντω6, oΣ, περιπτcilαει6 πoδ ! 'Aoφd,λεια &νsι&λυττe &πεδgixνυαν

6τι γιν6ταν πρooπd,θεια μδ δεξιoτε1νiα xαi iπιμoνi1, ια'i' ('τι h n1o-

απd,θεια d.φoρoδαε xυρiω6 τoδ6 πoλJ νθoυq.

Tδ &λλo πεδioν δρd,oεω6 fiταν ατδν oυνδιxαλιoτιxδ τoμ6α' Γιd'

τ! δρ&η oτδν τoμ6α αι)τδν ! \γeo'ια τoδ K.K.E. eΤ1ο δcboει oα-

φεi6 δδηγiε6' iiδη &πδ τδν 'oxτιiβριo τoδ t950.
"Eπρεπε ν&, εio1ωρi'7ooυν ιιαδ ι&Θε ψωζιι}1δργdνωαη μετ&' &πδ

ιαλi1 LξLταoη τδν θεμd,των πoJ θνδι6φεραν τi'c, ψ4'-ζεc, xαi, 1ωρiq ν&

βdζoυμε oτδ oτiθo6 xd,θε μθλoυ6 tνα αημ&δι πo') νd, δεi1νη 6τι

εΖναι μθλo6 τoδ K6μματo6.'. δδν dπρετe τοτδ νd,7_ρηαιμoπoιηθoδν

ατi1ν παρd,νoμη δργ&νωoη μθλη πoδ ely.αν dνα.'}'cipει ν6μιμη δραατη-

ρι6τητα. 'o παρdνoμoq μη1ανιαμδqt'τρετε ν& διαφυλα1θ! odν τiν
x6ρη τδν μωτιδν μα6υ.

Td, xεiμενα α']τ& δδν fiταν γνωoτλ τ')1ν jπo1')1 θxεiνη, dλλ& τδ

πeριε7'6ψεν6 τoυq τδ αυναντoδoε xανεi6 cτ^i1ν πρ&ξη. Πρciγματι,

&τoμα 1τωατ& γι& τΙ6 μαρξιατιιLq πεπoιΘ"'r,rsειζ τoυζ &νLττνrτaαν

μεγd,λη δρd,αη oτδν αυνδιxαλιαμ6, χωρiζ δμω6 πoτδ νd, iπιxαλg_

oθoδν τi,6 &ρxδs t τi1ν ταιτιxt1 τoδ xoμμoυνιoμoδ. Λiγo_λiγo' η-
μεiωααν μεριxδ6 ΞτrcυaLεq, &λ)'oτε εiαερ7.6μενα ατiq διοιx!αει6 δρι-

σμ6νων αυνδιxd.των' &λλoτε -cπανυ6τερα- 
παiρνoνταc' aτd" aLρυα

τoυ6 δλ6xληρη τi διoixηη.
Aδτδ !ταν iδιαιτ6ριι6 1ρ{;oιμo oτδ K6μμα, γιλ πoλλoJ6 xαi

φανερoJ6 λ6γoυ6, &λλ& xαi 3πειδ! βoηθoδoε πoλυ τi1 δρd,oη τoδ μυ-
oτιxoδ μη1ανιoμoδ ατδν τρiτo τoψL,ι τi1e δρο{αεΔ6 τoυ: oτi.6 δημ6_

oιε6 θxδηλιi.loει6. Aliτδ6 δδν γiνoνταν πoτδ αμδ oημ&δι oτδ oτ!θoq

πoδ νd, δεi,1νη 6τt -11ταν xανεi,6 μ6λo6 τoδ K6μματo6υ. 'Αντιθ6τω6'

Γ[νoνταν π&ντoτε γι& νιΙ βoηθηθoδν ιατ&' τρ6πo θoρυβιbδη

-x,αi μεριzδζ φoρδζ ωiματηρ6- iιδηλιΔαει6 μδ iντελδq &λ)'εe y'α_

τευθ$ναει6: θβoηθoδντo oi 3θνιxιoταi oτi6 διαδηλιiσειζτων κατd. τ'rρ,

Δ,5αεωq xαi δπδρ τ!e 'Eνιioεω6 τ!6 Kυπρoυ μδ τ!ν 'Eλλd,δα, oτi1ν

6πoiα &λλωατε &ντετd,saετo i Σoβιετιxi "Eνιυαη &xριβδq 6oo xαi
δριαμ1νoι Δυτιxoi.. 'Eβoηθoδντo oi θργd,τεq oτi6 αυνδιxα},ιaτιxLq

των διεxδιxi";oει6, f "Eνωη K6ντρoυ ατi6 θπιθθoευq τηq κατd'τi1e
'Eθνιxle Pιζooπαoτιι!6 'Eνcbαεω6, oi εiρηνιoταi oδ απoρεiε6 εiρ{";-

νηζ)).
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"Eδιναν δμω6 τ! βo{θεια πωi.ρll6γ1q.. π&ντα τδ πρoβd.διoμα-,
oπ&ζoνταq τζαψια, φθd,νoντα6 ψLxρu o'-ιγxρoιjαεων μδ τ-)1ν 'Αo"r_
νoμiα.

oτoν μι&6 xαταoτd',sεω6 πoδ αιγ*_oιγd δδν θd. μπoρoδαε ν&, Jλεγ_
1θi. T& &πoτε),Loψατα' ετναL γ,,ωατd,.

Θd τηρioη μδ rixρiβεια τi1 δραoτη-
ρu6τητα δ,5o γενιxδ6 ur.,ρ.r'iρ.qr, .j6
δπotε6 θ ι&Θε πeρtπτι,loτ1.
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'H μiα εΙναι τoδ B' Συνεδρioυ τiq KoμωlτLρν,'i1 &λλη εΖναι

τoδ lδιoυ τoδ Λ6νιν.
'Η πριiυτ'r1 αTδ γεγoνδq 6τι τδ Koωloβoυλιo ε1ναu Εναq θεαμδq

τoδ d.oτιxoδ ιρ&τoιlq δδν &τoτgλεi tπιy'εLρηψα θναντloν τi6 αυμμε-
τoγt.q ψαq oτoJq xoινoβoυλευτιxoδ6 &γδνε6. Tδ Koμμoυνιoτιιδ
K6μμα δδν εio6ρ7εται oτδ Koινoβo'jλιo δ6 δργανιzδ τμiμο( τoυ,
dλλd μδ τδ o-zoπδ νi δρdαη μ6oα oτδ Koινoβo'j7'ιo xα.τd' τρ6lτo
πoJ νd. δθiαη τi.q\α-tιΕq ψdιζec'νd. ιαταoτ9t'!o'.lν τδ ψη7-ανιaμδ τoδ
ιρd.τoυq xαi' αbτδ τδ iδιo τδ KoινoβοUλιoll (ταρ&γρα.φoc' 10 τoδ

'].'ηφLιτψατoq τoδ Συνεδρ ioυ).
'Η δe,iτeρη, &τδ ιeLψενo τoδ ,,\6νι'.,: ιι'r\τδ 6,τι πρoηγεΖται,

πρoι(lπτευ &πδ τδ €να ψLρoq δ :τρooωρινδ e 1-αραι';i.,ρα.q τv,q ΘLaειlq

Ψαq δe πρδq τi6 ιoινLq ψαq ΞτιOθoειq ιατd' τ},q &rlτυι7,q ταξεωq
πραγμd'των, &φ' LτLρoυ τδ καΘ},xoν ν&. ταρα'ιo},oυθoδμε &τδ xoντd,

τδν oυμμα7o δ6 θ1θρ6ll.ι
"oLη t ταιτιιi1τi6 EΔΑ, d.πδ τδ 1950 ξοle xαi τδ [967,8}'η,

xωρiq :ιωμι& Lξα'υρe.oη tναντ'. ιαΘε ΘLψατοc' xαi' ι&Θε πρoocbπoυ,

μπoρεi νd. Ξa"η τiq ταραπ&νι:l φρ&.cειq δ6 πρoμετωπiδα.
Γιd' νd' δoθi 3να6 dι6ψ'η 7αραxτηριαμδ6 τv,q ταιτvιiq τi,q

EΔΑ &πδ τδ 1950 8ω6 τδ L967, πρLπeι ν& πρooτεθ! δτι πoτi
xαi, oδ y-ων6ναθLψα i trΔΛ δδν βρ6θηze αδ διαφωνiα μδ τ! γραμ-
μt τiq λ{6o1αq.

"o7,ω αιjτd. δδν βoηθoδcαν, βεβαiω6, o'jτε τ}ν xα).} λειτoυργiα
τoδ xoινoβoυλευτιoμοδ, oUτε τ!ν &πoιατd"aταoη τoδ αirsΘ*iψατoq

&cφΦ'ε'ιαq xαi. τ&ξεω6 ατδ δτoio &π6βλεπε τ) oυντριπτιz"! πλειo-
ι.|,,ηφ[α τoδ λωoδ.

'Αλλ* 6λα α,]τ& εΤναι π7'Loν ξειτeραclψLνα... Σ!μ:ρα,6πωq εiδαμε,
τδ K.Κ'E. δι6ρ7εται μι& ooβαρi1 ιρLoη,'toωq τ'i1ooβαρ6τερη πoι)
διiλθε πoτ6. "Αλλωατε, τδ τoλιτιxδ περιβd,λλoν τoδ x6αμoυ δλo-

1,xληρoυ d'λλiζει, δ xoμμoυνιαψδq t'τLιsτ1q.

Στδ ιρατυιδ πεδlo' δ xoμμoυνιoμδ6 Ξγινε aαφtιc, iθνιxιoτι-
x66: &π6δειξη &πoτελεi τδ γεγoνδ6 6τι ι&Θe Koμμoυνιoτιxδ K6μ-

1. Γρ&φoνταq αoιiμμα1oυ, δ Λ6νιν 3ννoεΤ τδν αoυνoδoιπ6ρoυ Φs ιι'Pαe
Lxεtνηq, oooιαλδημoxρciτη i) ιiλλoν.
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μα τoυ δδν sΙναι lπo7ρεcυ',ιLνo ν& δταxoι5η o' 3να &λ)'o, εΤναι, μδ
dλαφ ρ δ6 loιυ 6 παρ αλ). αγ Lq, f.,' τLστδ c) ι)'"r1ρ oν 6 ι,ιo q τδν μeγd.λων γρ αμ-
μδν πoJ τ& γεcυπoλιτιxd. δεδoμθνα εiaαν Ξτιβ&λει στoυζ zτρoιατ6-
y01)ζ τoυ' 'Ax6pιη, α' θxsiνoυq τoJ6 πρoxωτ61oυ6 πoU !ταν Tod,ρoι

} BαoιλεΖ6.
'Ed,ν λoιπδν δτd,ρ1oυ'l ριζιxδ6 ciλλαγδ6 oτδ iδεoλoγιxδ τεεδio,

δδν πρ6πει ιανεΣq ν& παραoυρθi xαi νrΙ ληoμoν{o-η τi6 γεωπoλιτι-
xδ6 oυνιoταμ6νε6' Αtiτδ μπoρεi νd, εΤναι Ξιτ&xτιlq 8πιxiνδυνo.

Bεβαiω6, τδ διεθνδ6 περιβd,λλoν ε1ναι τι\ρα Ξντελδ6 διαφoρε-
τιxδ &πδ 6,τι }1ταν τρiν μεριxδq δεxαετiε6. Bεβαiω6, }1 τe1'νufi1 &}.-

)'αξε πoλλri πρωγψατα. Λ6γφ τδν γεγoν6τιιν αiτδν, &λλαξε xαΙ δ
τρ6τoq d,ντιμετωπioεω6 τδν πρoβλημοtτων.

'Αλλd, τ& πρoβλdμωτα δπdρ1oυν.
'Aν oxεφθ! y.αν:.i.e τi1ν ταγι6oψια εiι6να, τi1 Σoβιετιx! "Eνω-

ση x.α.L τJ1ν Kiνφ π.7-'' 'il &ν αιεφθ! τi.q τoπιιLq εix6νεq, τ! λ{θoη
'Aνατoλii π.1., θ& δi 6τι αιjτd, τrΙ πρoβ}'\ψατα εΙναι πoλλ& xαi
ooβαρci. EΖνωι δπoxρεωμ6νo6 νιi τ& λωμβdνη xανεiq riτr' διpιν xαΣ
νd. πρoφυλd"γεται &τδ ubτ&'

Πρ6τει νct Jλπiζεται 6τι τελιxd, θd, oυμφωνηθoδν πραγματιxδ6
λ0oει6, πoδ θιi &ντιxαταcιτiαoυν τ!ν Ξμμoν! tπi τ!6 iooρρoπiα6
τδν δυνd.μεων.

'H διοxιλιετoδ6 διοιρxεiαc'&φrt ιι&ν θθλη6 τi1ν εiρ{νη, ν& εioαι
Ξτoιψoq γιd π6λεμoll , i.a7-'5eι δυατυxδ6 &ι6ψη' 'Aλλd, εΖνωι μοατ!
τεραατ|ων xινδ6νων. λ,Ιδ τ! oυνε1! τρoετoιψαoLα γιd. π6λεμo, ρι-
ι}oxινδυνειiει xωνεi.6 νd φθ&oη o' αιiτ6ν, γιri ν& μ! λε1θη 6τι φΘ&-
νει o' αδτδν π&ντoτε...'Exτδ6 τλθoν 3d.ν xινδυνεliη ν& φθd,oη oτδν
dτoμιxδ π6λεμo...

'Eξd,λλoυ' oτδ iδεoλoγιxδ πεδio' δ xoμμoυνιoμδ6 δδν ε|ναι, xα-
θ6λoυ θxεiνo πoJ !ταν.

'Eνδ δπ3o1ετo τδ θαδμα, a&'ριqoτiq θεωρiε6 τoυ 3φαρμoζ6με-
ν:6 ciπδ τδ 8πιoτημoνιxδ κρ&τoq, βρLΘηιε r5πo1ρεωμθνoq ν&" ι&ψη
σημο(ντιχδζ πωραaωρ!,oεuq oτiq &ρaLq τoυ. Παρ' 6λα ω$τd., ψeτd"
d.τδ πεν{ντα δλ6xληρα aρ6νια, oi πρ6oδoi τoυ, &ν xαi θετιx66, δδν
oυγxρ|νoντει μδ τiq πρo6δoυ6 τoδ'Eλευθ6ρoυ K6oμoυ.

'Eνδ &λλoτε !τεν δνωμ6νoq ιαi δδν εΖ1ε ταρ& !'να μ6νo ι6ν-
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τ?o1 τιJ?α εΖναι διεoπαρμ1νoq zαi, &πδ δεxαετiαg xαi τλ4oν εiηλ-
θε ατi1ν τaρi,οδo τoδ ιι;τoλυy-εντριαμoδll. o[ &ντιδρci.αει6 πoδ δoxι-

μd,ζoυν νd, τδν 3παναφθρoυv ατδν παλοιιδ δρ6μo μδ διd.φoρα μθoα,

περιλαμβανoμθνη6 oτ&, 1ιL,sα. αb;d ιαi" τ},q aτρα:ιωτιιi1q εiαβoλie,

3πιτυγ1dνoυν τoπιιd. &πoτε)ta1ιατα dD.& :τρoxα)'oδν βαθ'5τερε6 xαi

ε,)ρ'5τερε6 διαιρ6oει6 τoδ xoμμoυνιo;ιxoδ κ6oψ9ι1.

oi διαιρ6oει6 αbτΕc, LπηρLαoαν βαθι& τδν d.ναπρooανατoλιαμδ

3νδq μεγ4λoυ μ6ρoυ6 τ!6 νεoλαiα6.

"Eτoι δ xομμoυνιαμδ c, ξετερ&aΘηιε.
Δδν πρ6zειται τιλ4oν τερΙ τoδ 3d,ν τ& μθoα τoυ εΖναι xαλd, i)

ιαι&: πρ6ιειται τερi, τoδ 6τι δiν Θειυρεiται πλ6oν 6τι pρLoνε.ται

oτi6 τιρoφυλαxδ6 μι&6 d.νθρωτc6τητoq πoδ &να"ζ^ητεi τδ τ6λειo. Bρi-
σ/'Ξτα'|. tδδ, περιoo6τερo συντηρητυιδq &πδ ξτανα,sτατtx6q, περιc'
o6τερo iθνιxιoτιxδ6 παρ&, διεθνιoτιx66, δι1αoμ6νoq xαi, Ξρ iζων μδ τδν

'Eλε6θερo K6αμo xαi αυx_ν& μδ τδνTρiτo K6αμo, dλ7.ιΙ δδν pρLcιe-

ται πλ6o'/ ατi6 πρoφυλωxθq. Δδν δλxυει 6πω6 &λλoτε τ')ν xo1λciζoυ-

oω νεoλαiα.
'Aι6ψη-1-ειρ6τερα, α'iτi1 ! νεoλ'αLα, oτi1ν δπoiα πρoσφ6ρEται

τε γιd ν&, τ! διxαιoδται, δδν γνωρ iζ ει ιαi. i1 iδια τi θ6λgι.

"Bνα μεγdλo ψLρoq τηc, φα'υνεται &πλδ6 ν* θ6λη νd. εiναι διαφo_

ρετιx! &πδ τi.6 πρoηγο0μενεe ^γeνεLq,&λλd xωρi6 ν& μπoρ! νd. xα-
θoρ[αη πCυg ιαi. πrjoo 8αφoρετιxi1 θ&, 'iiθελε ν& εiναι.

"Eνα &λλo ψLρoq τηe διαxηρ0ooει 6τι εiναι dναρ7ιxi1, aιlρiq
xrΙν νd' ι:ιεφΘ'i1νd, xαθoρiαη τi dιριβδ6 σημαινει αrjτ6' Φαiνεται νd'

θ6Lη ν& γxρεμiη τδ πωρελθ6ν,1ωρ[q ν& γνωρ[ζη τi θ& oixoδoμ!_
oη oτ! θ6η τoυ, 7ιυρi6 ν& oιoτLζεταt γιd τiq cτερtρaιq πoυ ωiτ}

ιαΘιoμ'Lνη μ6αα oδ Lρε'ιπtα.
'Σ' αιjτδ τδ x-,Loq τδν iδgδν xαi τδν xd.θε εΙδoυq oυγxρo6oεων'

πoλλoi EΤγωι θx:iνoι πoδ xηριioooνται δπδρ τ}1q θaραπe'ιαq δι&, τoδ

δλoxληρωτιxoδ xρd.τoυ6: μαιρoυ' ι6ιιινoυ i) λαυxoδ, dναλ6γω6

τδν τd,oεων... Ξxεiνoυ πoδ μπoρεi νιi iπιβληθ!. 'Ey-aiνo πoδ τοδ6

tνδιαφθρει εiναι ! ταξη τoij δλoxληρωτιxoδ xρd,τoυ6.

Πρ6xειται γι&, θεραπεiα πoJ dνωoτθλλει πρooωρινδq τd, oυμ-
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πτ(^ψατα τoδ χαχoδ, cilλιΙ πoδ rsτ\ν πρdιξη ιαΘrcτ&- τi7ν d.αθ6νεια
oopαρ6τερη.

ΘL^γoνταq τi1ν Ξλευθορiα ιαΣ τ-i1ν dξιoπρLτειατoδ &τ6μου, τcor)

&ξLζoυν 6ao ιαi. hζo'h, ιαΘυoτd- τ!ν dλλειι],,η τcρoαανατoλιoμoδ βα-
θriτερη, xαi. ξντεLνευ τδ ιωι|., μθ1ρι τoδ oημεioυ πoJ δ Ξλεγ166 τoυ
θ& gΖναι &δ'iνα;o6. Πρ6ιευταt γι& τ!ν Ξξα.oφri},ιaη τ!q foυxiα6 τoδ
o!ψερα, μδ τiμημοι τ-\ν dναρy''ια τoδ α$ριo. 'Aλλοt, i &νωρ7Lαδδν μπo-
ροi ν& διαρx6η: εiναι f δδ,jνη, ξπaιτα i1 περυπiτεια, τδ &γνωoτo.

"Αλλoι ι\?ilaaoντυ"ι δπδρ τi6 διατηρ{oεω6 i1 τ}1q dπoιατα-
oτd-oεοlq τoδ πιδ &γνoδ xoινoβoυλευτιoμoδ'

Αrjτ'i f ΘeραπeLα. ε1να.'. &ναψφuιsp!τητα πλτ1oυεoτ!'ρα πρδ6 τi6
θπιΘυμiεq ψυ.q, ιαi εΖναι περιoo6τeρo d'ξια μι&.6 iλε0θερη6 &νθρω_
τ6τ'ητoq''Αλλ& δ d'γνδ6 xoινoβoυλευτιoμ66, ! αυγxρoνη Δημoxρα-
τLα, \ πιδ πρoωθημ6νη, γενν{7θηxε xαi θφαρμ6oΘηxe ιατd. τδν t9o
αicJ:'να, μδ δεδoμ6να }'Θιx&, xoινωνιι&' ιαi. oixoνoμιxd' θντελδ6 δια-
φo?eτmd' τδν oημερινδν. Td δεδoμ6να 6μω6 αδτd, εΤναι θxε|να πoι)
z-αθορ iζoυν τ!ν dπoτελε oψατιι6τητ α τδν πoλιτιxδν αυατημd.των.
'Αx6μη περιoα6τερo 6των πρ6ιe,.ται γιd' Ξνα πoλιτιxδ o$oτημα πoδ
τρooφ6ρει ψεγαλα- πρoν6μια αδ δxεiνoυ6 πoJ θθλoυν ν&, τδ xαταρ-
'βooυν δπωoδfπoτε xωi μδ δποιαδl.7πoτε μ6αα.

Σr|ν τελευταi.α lτερ'ιττι,loη, τδ φ&'ρψαιo λαμβd.νεται ειi1αρi-
oτω6 d,λλ&, δδν φαiνεται ν& εΖναι d.τoτελεoματιx6. Tδ γεγoνδ6 6τι
o;δv x6oμo δλ6zληρo λιγoατε'iει αυνε1δ6 6 ιiριθμδ6 τδν 1ωρδν πoδ
t7oυν &^γνδ x oψ6, δφεL),ετωt oτi1ν τυ1η.
'Eξd,λλoυ, τδ τ6oo o εδxoλα xαταργεiται
δ d.γνδ6 xoινo e, &π 3αυτδ ημαντιxδ μει-
o'ι!ν-τ'ηψα'

"Ετat, 'b1 διατ{ρηo-η τoδ πoλιτιxoυ αυατ{ματoq μδ τδ δπoio
;r, &νΘρ,3τινη ζω! &πoxτ& τ-b,ν &ξLα ττ1g, i.1 ΕπιpLωo1 τoδ δημoxρω-
:'.y-,',t oυoτtψατo6' δδν Ξξαρτ&.ται πλ6oν d,πδ τip iιαν6τητd, τoυ ν*,

iν':ιψe;ωπLζη αiματηρδ6 &νταρoLεq 6πωqΞιεiνεq πoδ iξαπ6λυoε τδ
K.K.E. &πδ τδ 1943 i!ωc,τδ L949.

Bεβαiω6, πρLτει νd θ6λη xαi νd, μπoρ! xανεi,6 νd d,ντιμετωπi-
cr, :Lτoιεq &νταρoLεq, γιατi d.λλιιlτιιω τi'q πρoxαλεi.

'Αλλ& i θπιβiωoη τ!e δημoxρατLαqΞξαρ.-&ται, νoμiζoυμε, dπδ
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€'ναν πωρ&γoντω διεθνoδ6 ,:ηψαιιLαq xαi dπδ 8ναν &λλo πωρ&γoντα
Ξαωτεριx!6 cr1ψαoLαq.

'o 8να6 ε7ναι ! &πoτελεαματιxi jνiqxυoη τδν μεθ6δων μδ τi6
δπoiε6 θd' λιjωνται εiρηνιxd. oi γεωπoλιτιxδ6 διαφoρ66.

'o &λλo6, ! xoιλι1τερη ρ0θμιαη xoινoβoυλευτιxδν πoλιτευμd'_
των, τd. δπoiα, θνδ θ& αθβωνται πλ{ρω6 τi6 δημoιρατιιLq d.ργLq,
θ&, εΙναι πρoσηρμoσμθνα πρδ6 τi6 oυνθfrxε6 τδν oυγ1ρ6νων xαιρδν.

TEΛoΣ
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