
ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ - ΚΚΕ

Αρχική Σελίδα

    Μύθος 1ος : 

    Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δεν είχε σχέση με το ΚΚΕ. Ήταν ανεξάρτητο και δεν είχε πολιτικούς 
ή άλλου είδους σκοπούς παρά μόνο την απελευθέρωση της χώρας από τη «χιτλερική 
λαίλαπα». 

Κατάρριψη : 

   Την εποχή εκείνη τόσο το ΕΑΜ όσο και ο ΕΛΑΣ απέβλεπε ακόμη σε οικονομικές 
και πολιτικές διεκδικήσεις και όχι σε ένοπλη αντιστασιακή δράση εναντίον των 
δυνάμεων κατοχής.   

    Ο Γιάννης Πετσόπουλος στη σελίδα 37 του βιβλίου του «Τα πραγματικά αίτια 
διαγραφής μου από το ΚΚΕ»  σημειώνει :

«Η ηγεσία του ΚΚΕ όχι μονάχα στην αρχή κλωτσούσε, μα και κατάγγελνε το 
αντάρτικο για τυχοδιωκτισμό και τα σαμποτάζ για προβοκάτσια. «Με την 
κουμπούρα δεν τρώει ο λαός ψωμί», έλεγε στην εισήγησή του ο Γιώργος 
Σιάντος».

    Η στάση αυτή προκύπτει και από την εισήγηση του γγ του ΚΚΕ Γιώργου Σιάντου, 
κατά τη διάρκεια της 8ης ολομέλειας της Κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ (πρώτο 
δεκαήμερο Ιανουαρίου 1942), αλλά και από την Παράγραφο 10 της απόφασης της 
νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Σεπτέμβριος 1941 και προκήρυξη πολιτικού 
γραφείου του ΚΚΕ της 19 Απριλίου 1942. Περισσότερα εις: «Το ΚΚΕ Επίσημα 
Κείμενα», τόμος πέμπτος, σελίδες 51 και 69-70). 

http://sfoulidis.landofheroes.org/index.html


    Ο Κρις Γουντχάουζ 
(δεύτερος αρχηγός των 
συμμαχικών δυνάμεων 
στα βουνά με τους 
αντάρτες) στο βιβλίο 
του «Το μήλο της 
έριδος» (1948) γράφει 
για τους σκοπούς του 
ΕΑΜ :

«Δια τους ηγέτας του 
ΕΑΜ – ΕΛΑΣ η πάλη 
κατά των Γερμανών 
ήτο δευτερεύουσα 
μέριμνα, η οποία 
ανελαμβάνετο μόνον 
δια σκοπούς 
εξυπηρετούντας τον 
αρχικόν σκοπόν της 
κατακτήσεως της 
εξουσίας».

    Ο Nicolas Hammond 
στο βιβλίο του 
“Περιπέτειες με τους 
Αντάρτες” σελ 210 
γράφει:

“Η τακτική του ΕΛΑΣ 
ήταν να κρατάει 
αμυντική στάση και να 
οπισθοχωρεί μπροστά 
στις Γερμανικές 

επιδρομές”

   Ο γενικός γραμματέας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Θανάσης Χατζής γράφει : 

«Το ΚΚΕ ήταν η ψυχή του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ο εγκέφαλος και η ραχοκοκαλιά όλων των 
Ελλήνων.

   Εγκύκλιος του ΚΚΕ το Δεκέμβριο του 1943 προς τα στελέχη του γράφει : 

«Το απελευθερωτικό κίνημα είναι μορφή οξύτατου ταξικού αγώνα. Η λαϊκή 
δημοκρατία πρέπει να είναι η προβαθμίδα για την πραγματοποίηση της 
δικτατορίας του Προλεταριάτου στη χώρα μας» .

    Ο Ε. Καλαμπαλίκης διοικητής της X Μεραρχίας του ΕΛΑΣ στο βιβλίο του «Η 
Εθνική Αντίσταση 1940-1944 ζητά δικαίωσιν» γράφει :

Ο τότε γγ του ΚΚΕ Γιώργος Σιάντος. Πίστευε τότε ότι 
δεν έπρεπε να ξεκινήσει το ΚΚΕ ένοπλο αντάρτικο.



 «Το ΚΚΕ ΔΕΝ τόλμησε να βάλει στην ονομασία του ΕΛΑΣ και τους 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΕΔΙΩΚΕ ΕΥΘΥΣ ΕΞ’ ΑΡΧΗΣ π.χ.  
«Κομμουνιστικός ή Σοσιαλιστικός Απελευθερωτικός Στρατός». Οι πολιτικοί  
σκοποί του ΕΑΜ κυκλοφόρησαν στους μη κομμουνιστές μετά το ’44. Δεν 
τόλμησαν να τους κυκλοφορήσουν κατά το διάστημα της κατοχής μεταξύ των 
Εθνικοφρόνων ΕΑΜιτών». 

     Ο Βουκμάνοβιτς Τέμπο, Γιουγκοσλάβος στρατηγός της αντίστασης στο βιβλίο του 
«Το ΚΚΕ στον αγώνα της Εθνικής Απελευθέρωσης» στη σελίδα 15 γράφει : 

«Μοιραίο αποτέλεσμα της γραμμής αυτής ήταν η στρατιωτική αδράνεια των 
μονάδων του ΕΛΑΣ, εκτός αν πλήττονταν από τις εχθρικές δυνάμεις. Ορισμένες 
μάλιστα μονάδες του ΕΛΑΣ είχαν λάβει ρητή διαταγή να μην επιτίθενται κατά των 
αμυντικών θέσεων του εχθρού, για να μην προκαλούν την αντίδρασή του» 

      Ο Κώστας Καραγιώργης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του Ριζοσπάστη και αργότερα 
«ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ» του ΕΛΑΣ σε υπόμνημά του προς το ΚΚΕ αναφέρει : 

«Κατά πρώτο λόγο η γενική τακτική είναι, να υποχωρούμε μπροστά στον 
προελαύνοντα εχθρό, μη λυπόμενοι το έδαφος, που χάνουμε. Να διατηρούμε τις 

δυνάμεις μας ακέραιες για τους μελλοντικούς σκοπούς μας. Αυτά μας 
διατύπωσε ο Σιάντος. Στην νοοτροπία ο ΕΛΑΣ πρέπει να κινείται πάνω στο παλιό 
καραβανάδικο πνεύμα (ο Κατσαβρός τα θυμάται), ραχάτι, καλοπέραση 

πολιτικολογία και πολεμικός συμβιβασμός στην ουσία με τον 
κατακτητή». 

   Ο Θεόδωρος Μακρίδης, στρατιωτικός εγκέφαλος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΚΚΕ κατά την 
κατοχή, στο βιβλίο του «Ιστορία της Αντίστασης», τόμος Α’, σελ 410 γράφει : 

«Εγώ αναφέρομαι στο γεγονός ότι οι ΕΛΑΣίτες εκεί στη Μακεδονία προτίμησαν 
να τρέξουν στη Θεσσαλονίκη, που μπορούσαν να την έχουν οποιαδήποτε στιγμή 
στα χέρια τους, αντί να εξοντώσουν τις Γερμανικές δυνάμεις στην περιοχή τους...»

ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

    Μας λένε ότι το "πατριωτικό ΕΑΜ" οργάνωσε κινητοποιήσεις για να μη σταλούν 
εργάτες στη Γερμανία! Επιπλέον δεν στάλθηκε στρατιωτική μονάδα στο πλευρό των 
Γερμανών μόνο από την Ελλάδα!

   Είναι έτσι; Οι ... ίδιοι "πατριώτες" κομμουνιστές με προκηρύξεις τον Σεπτέμβριο 
αλλά και στις 5 Οκτωβρίου 1942 καταγγέλλουν την ανατίναξη του κτηρίου στο οποίο 
στεγάζονταν η φιλογερμανική οργάνωση «Ε.Σ.Π.Ο» (Εθνική Σοσιαλιστική Πολιτική 
Οργάνωσις) από την οργάνωση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ «Π.Ε.Α.Ν» (Πανελλήνιος 
Ένωσις Αγωνιζόμενων Νέων). Αναφέρονται τα εξής : «Η κομμουνιστική οργάνωσι 
Αθήνας δηλώνει και άλλη μια φορά πως οι κομμουνιστές καταγγέλλουν την 
ατομική τρομοκρατία.... Εμείς οι κομμουνιστές σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε 
χρήσι του ατομικού σαμποτάζ, που ξεφεύγει από την οργανωμένη μορφή και 
καταντά όπλο στα χέρια του εχθρού...Η ανατίναξη της Ε.Σ.Π.Ο είναι προβοκάτσια 



(!), που είχε σαν συνέπεια άσκοπα θύματα!» Μάλιστα αποκαλούν την Π.Ε.Α.Ν 
«Αντεθνική συμμορία που τη καθοδηγούν πράκτορες του κατακτητή!» 

   Η Ε.Σ.Π.Ο είχε ως σκοπό εκμεταλλευόμενη την πείνα και τη δυστυχία του λαού, να 
σχηματίσει στρατιωτικό τμήμα που θα πολεμούσε στο πλευρό των Γερμανών στο Αν. 
Μέτωπο! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ; Η ΕΛΛΑΔΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΩΝ!

   Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του Λονδίνου και της Μόσχας μίλησαν με ενθουσιασμό 
για το εγχείρημα, χαρακτηρίζοντάς το ως το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ 
(ΑΤΟΜΙΚΟ κατά τους κομμουνιστές!) στην τότε κατεχόμενη Ευρώπη! 

Αυτοί που συμμετείχαν ήταν :

--Αντώνης Μυτιληναίος--τεχνικός 
OTE

--Σπύρος Γαλάτης--φοιτητής 
Νομικής

--Νίκος Λάζαρης-- φοιτητής 
Νομικής

--Νίκος Μούρτος--Τεχνικός

--Τάκης Μιχαηλίδης-- φοιτητής 
Χημείας

--Σπύρος Στανωτάς-- φοιτητής 
Ανωτάτης Εμπορικής

--Ιουλία Μπίμπα--Δασκάλα

--Αικατερίνη Μπέση--Οικιακά

    Από προδοσία συνελήφθησαν πολλά στελέχη της Π.Ε.Α.Ν αλλά και ο αρχηγός και 
εκτελέστηκαν στην Καισαριανή άλλοι τον Ιανουάριο και άλλοι τον Φεβρουάριο του 
1943.

    Στα Δεκεμβριανά οι κομμουνιστές συνέλαβαν τον Νίκο Λάζαρη που δεν είχε  
συλληφθεί από τους Γερμανούς και κατετάγη αντάρτης του Ζέρβα και τον 
εκτέλεσαν ως ΠΡΟΔΟΤΗ! Ο νοών νοείτω!

ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ - ΚΚΕ



    Ο Β. Μπαρτζώτας-Φάνης επικεφαλής της Κομμουνιστικής οργάνωσης Αθήνας 
(Κ.Ο.Α.) στη μελέτη του «Η πολιτική των στελεχών του ΚΚΕ τα τελευταία δέκα 
χρόνια» μας το βεβαιώνει κατηγορηματικά :

    «Το Α΄ Σώμα Στρατού του ΕΛΑΣ, είχε επεξεργαστεί το φθινόπωρο του 1943 
και την Άνοιξη του 1944 πρακτικά το ζήτημα της εξουσίας και δώσαμε όλα τα 
στελέχη του κόμματος στον ΕΛΑΣ. Η επιτροπή πόλης της ΚΟΑ αποφάσισε στις 
αρχές του Σεπτέμβρη 1944 την ένοπλη εξέγερση». (Το Δεκεμβριανό Κίνημα – 
Πολιτική και Κοινωνική Βιβλιοθήκη).

Την προετοιμασία αυτή «προδίδουν» και τα λόγια του Βελουχιώτη στον 
αποχαιρετισμό του προς την 3η Μεραρχία του ΕΛΑΣ (Πελοποννήσου) :

«Ο Μωρηάς τώρα είναι ελεύθερος από κατακτητές. Όμως δεν είναι ελεύθερος 
από εσωτερική αντίδραση. Πρέπει να συντριβεί κι αυτή για να μπορεί ο ΕΛΑΣ 
να πει πως εξεπλήρωσε απόλυτα την αποστολή του. Πιστεύω απόλυτα πως ο 
ΕΛΑΣ Πελοποννήσου θα εκπληρώσει απόλυτα το καθήκον του. Είμαι βέβαιος 
ότι θα συνεχίσετε το έργο σας θαρραλέα και αποφασιστικά. Ο νους μου 
φτερουγίζει στη στιγμή που θα ξανασυναντηθώ μαζί σας σε καινούργιες μάχες 
και δόξες και εύχομαι αυτή η στιγμή να μην αργήσει».

    Πάλι ο Bουκμάνοβιτς-Τέμπο στο βιβλίο του «Le Parti Communiste De Grece 
Dans La Lutte De Liberation National», (Παρίσι 1949) γράφει ότι ο Σιάντος που 
υπερηφανευόταν για την αριθμητική δύναμη και πολεμική ικανότητα του ΕΛΑΣ, σε  
ερώτησή του «γιατί τότε δεν κάνετε μεγάλης έκτασης επιχειρήσεις κατά των 
Γερμανών;», απάντησε πως «σκοπός του είναι η διατήρηση ανέπαφης της δύναμης 
του ΕΛΑΣ για τη μάχη κατάκτησης της εξουσίας στην Αθήνα κατά την 
απελευθέρωση»   

O Βουκμάνοβιτς-Τέμπο. Δεξί χέρι το Τίτο και αρχιτέκτονας του 
«Μακεδονικού» κρατιδίου των Σκοπίων. Ήταν ο σύνδεσμος με το ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ - ΚΚΕ και έγραψε αρκετά για αυτό το θέμα. 

Εδώ σε σύσκεψη με τον Τίτο (ο δεύτερος από δεξιά με το καπέλο)



   Για να «διασκεδαστούν» οι φόβοι των φανατικών κομμουνιστών από τις 
διακηρύξεις του ΕΑΜ, κυκλοφόρησε μεταξύ των στελεχών του ΚΚΕ το 1943 η 
παρακάτω εγκύκλιος : 

«Το απελευθερωτικόν κίνημα είναι μορφή οξυτάτου λαϊκού αγώνα. Μορφή που 
στη πραγματικότητα δεν αναιρεί, αλλά επιβεβαιώνει την πάλη των τάξεων, έστω 
και αν φαινομενικά σταματάει η διεκδίκηση των σκοπών του Προλεταριάτου. Η 
Λαϊκή Δημοκρατία, που πρέπει γενικά να προπαγανδίζεται, στους ΕΑΜίτες 
πρέπει για τον συνειδητά ενταγμένο κομμουνιστή να είναι μόνο προβαθμίδα, το 
μεταβατικό δηλ. στάδιο για τη πραγματοποίηση του σοσιαλισμού, δηλ. της 
δικτατορίας του προλεταριάτου στη χώρα μας. Βέβαια η προσεκτική και 
συστηματική προπαγάνδα των καθαρά κομουνιστικών σκοπών μέσα στις 
καινούργιες λαϊκές μάζες των ΕΑΜιτών πρέπει να αποβλέπει στο να αυξήσει τον 
αριθμό των οπαδών μας». Αυτό όμως πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην 
τρομάζει εκείνους που δεν είναι ακόμη ψυχικά και σωματικά προετοιμασμένοι 
γι’ αυτό το σκοπό».

    Πάλι ο Βουκμάνοβιτς-Τέμπο στο βιβλίο του «Le Parti Communiste De Grece 
Dans La Lutte De Liberation National», (Παρίσι 1949) σελ 25 γράφει : 

«To KKE έδρα υποχθονίως εντός του EAM. Τα μέλη του κόμματος δεν έπρεπε 
να λαμβάνουν τον λόγον ενώπιον των μαζών ως κομμουνισταί. Οι κομμουνισταί 
δεν είχαν το δικαίωμα να ομιλούν εξ’ ονόματος του κόμματος, αλλά μόνον εξ’ 
ονόματος του ΕΑΜ. Γενικώς το κόμμα απέκρυπτε συστηματικώς το πρόσωπόν 
του από τας μαγάλας μάζας του Ελληνικού λαού». 

   «Δεν ημπορούμεν – εδήλουν εις τον αντιπρόσωπον του Γιουγκοσλαβικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος τα μέλη της Κ.Ε. του ΚΚΕ Τζήμας και 
Καραγιώργης – να επιτρέψωμεν όπως το απελευθερωτικόν κίνημα λάβει 
εντονότερον «χρώμα», διότι τότε η αντίδρασις θα μας κατηγορούσε ότι 
δημιουργούμεν ένα κομμουνιστικόν στρατόν.» 

   Και δηλούντες τούτο εξετέλουν πιστώς τας εντολάς του Μπολσεβικικού 
Κόμματος της Ρωσσίας, το οποίο είχε δώσει αναλόγους διαταγάς και εις το 
ΚΚΓ.» 

    Τον Ιανουάριο του 1943 το προσωπείο πέφτει! Η «Κομμουνιστική επιθεώρηση» 
του μήνα δημοσιεύει την απόφαση της Πανελλαδικής συνδιάσκεψης του ΚΚΕ τον 
Δεκέμβριο του 1942, η οποία αποκαλύπτει τα ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ σχέδια του ΚΚΕ που 
κρύβονται πίσω από το ΕΑΜ :

«… Το κόμμα μας αμέσως μετά την ξενικήν υποδούλωση, χάρη 
στη θαρραλέα επέμβαση των απελευθερωθέντων εξορίστων στελεχών 
μας και τη βοήθεια των κρατουμένων μελών του στο στρατόπεδο 
Ακροναυπλίας, ανασυγκροτεί την κομματική καθοδήγηση, 
αναδιοργανώνει τις δυνάμεις του σε όλη τη χώρα για άμεσο πολιτικό 
σκοπό την αποκατάσταση των λαϊκών ελευθεριών και κατοχύρωση 
όλων των δικαιωμάτων του Ελληνικού Λαού. Πάνω στη βάση αυτή 



συγκροτείται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) με λίγα 
κόμματα και λαϊκές οργανώσεις στην αρχή…Οι Έλληνες μπολσεβίκοι 
να είναι βέβαιοι ότι δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για καινούργιες 
και σοβαρές κλίκες αντάξιες του ιστορικού προορισμού του 
καινούργιου κόμματος. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ 
διακηρύττει ότι κεντρικό καθήκον του ΚΚΕ παραμένει η απελευθέρωση 
της Ελλάδας και του Ελληνικού λαού από κάθε εξωτερική και 
εσωτερική σκλαβιά… Η συγκρότηση προσωρινής Κυβέρνησης από τα 
κόμματα και τις οργανώσεις που αγωνίζονται σύμφωνα με τους 
σκοπούς του ΕΑΜ, αμέσως μετά το διώξιμο του ξένου καταχτητή, η 
οποία θα αποκαταστήσει τις λαϊκές ελευθερίες, θα ενεργήσει 
δημοψήφισμα για τη λύση του Πολιτειακού ζητήματος και εκλογές 
συντακτικής εθνοσυνέλευσης αποτελεί τον πιο σωστό τρόπο λύσης 
του εσωτερικού ζητήματος… Η πραγματοποίηση του έμμεσου 
πολιτικού σκοπού του κόμματος μας – Εθνική απελευθέρωση και 
λαοκρατική λύση του εσωτερικού καθεστώτος – αποτελεί τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή μοναδική επαναστατική θέση. Μόνο αυτή 
ανοίγει πλατειά τον δρόμο για την πραγματοποίηση των πάρα πέρα 
στρατηγικών σκοπών του όμματος μας την εγκαθίδρυση της λαϊκής 
δημοκρατίας … το κόμμα μας αγωνιζόμενο για την πλήρη ισοτιμία των 
εθνικών μειονοτήτων που ζουν στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβη κάθε 
προσπάθεια διαφώτισης τους. Οι εθνικές μειονότητες πρέπει να 
οργανωθούν πάνω στη βάση της κοινής αδελφικής αντιφασιστικής 
πάλης με τον Ελληνικό λαό …»

Στις 15 Φεβρουαρίου του 1943, στο έντυπο του ΕΑΜ Μακεδονίας 
«Ελευθερία», στη Θεσσαλονίκη γράφει :

«Ας αγκαλιάσουμε τα επερχόμενα γεγονότα, τη θύελλα που θα ξεσπάσει 
πάνω στη χώρα μας κι ας αγωνιστούμε για τη λευτεριά του λαού. Ας 
αντισταθούμε σε κάθε αντίδραση των προδοτών κι ας μη επιτρέψουμε την 
εγκαθίδρυση αντιλαϊκού τυραννικού καθεστώτος μέσα στο τόπο μας. Έλληνες, 
Μακεδόνες, Εβραίοι, Βλάχου ενωθείτε για τη λευτεριά».

Να κάνω κανένα σχόλιο για το «Μακεδόνες»; Ας το αφήσω καλύτερα…

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

    Γράμμα του Μάρκου, αρχιστράτηγου του ΔΣ προς το Ζαχαριάδη. Αν και γράφτηκε 
το 1948 φανερώνει τους σκοπούς του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΚΚΕ εις βάρος της χώρας μας…

Περιέχεται στο βιβλίο «Η Ελληνική ανταρσία», (The Greek Sedition, σελ.210) του 
F.A. Voigt.

  



  «Σύντροφε,

  Ως αρχηγός του Ελληνικού Στρατού, είμαι υποχρεωμένος να σας 
επαναλάβω εγγράφως τα όσα σας εξέθεσα προφορικώς προ της 
αναχωρήσεως μου δια Μόσχαν, λόγω της στρατιωτικής τακτικής την 
οποίαν ακολουθούν το Στρατιωτικόν Αρχηγείον και η Κυβέρνησις της 
Μόσχας.

  Γνωρίζετε καλώς το ιστορικόν μήνυμα του συντρόφου Στάλιν του 
Δεκεμβρίου 1944, το οποίον μας παρεκίνησε να κυρήξουμε την λαϊκήν 
εξέγερσιν με τα γνωστά και τραγικά αποτελέσματα άτινα μας 
οδήγησαν εις Βάρκιζαν και άτινα οφείλονται εις το γεγονός ότι όταν 
απηφθύνθημεν δια βοήθειαν προς την Μόσχαν ο σύντροφος Στάλιν, 
λησμονών τας υποσχέσεις του ωμίλησεν περί διπλωματικών 
υποχρεώσεων.

  Ότε τέλος η Γερμανία ηττήθη ο σύντροφος Στάλιν αντελήφθη ότι ήτο 
ελεύθερος πλέον να δράση και ότι ηδήνατο να στραφή προς την 
γωνίαν εκείνη του κόσμου, την αποκαλούμενην Ελλάδα, γνωρίζων ότι 
αύτη του ήτο απαραίτητος δια την συμπλήρωσιν των φιλοδόξων του 
σχεδίων, γεγονός όπερ εξεμεταλεύθημεν δια να φέρουμε εις πέρας την 
πολιτικήν μας της συστάσεως λαϊκής δημοκρατίας εις την χώραν μας 
και να πραγματοποιηθεί ούτω το όνειρον μας, το οποίον επί 28 έτη 
μας έβγαζεν εις το πεζοδρόμιον (δηλαδή διαδηλώσεις, οχλαγωγίες εις 
τας οδούς).

  Από της στιγμής εκείνης αρχίσαμεν να εξαναγκάζομεν τα μεγάλα και 
μικρά χωριά της Ελλάδος εις την εξέγερσιν, συμπεριλαμβανομένην εις 
αυτό τούτο το επιτελικό σχέδιο των συμμάχων μας δια να δυνηθώμεν 
να προκαλέσωμεν την οικονομικήν κατάρρευσιν της χώρας και να 
εξαναγκάσωμεν την Κυβέρνησιν των Αθηνών να μας δεχθή εις τας 
γραμμάς της, όπερ θα εσήμαινεν το πρώτον βήμα προς κατάληψιν της 
εξουσίας. Ότε όμως αντελήφθημεν ότι η Κυβέρνησις των Αθηνών ήτο 
αποφασισμένη να εξοφλήση άπαξ δια παντός τας διαφοράς της μεθ’ 
ημών, απεφασίσαμεν να δημιουργήσωμεν κανονικόν στρατόν εκ 
50.000 ανδρών δια να καταλάβωμεν τη βοηθεία των ενόπλων 
δυνάμεων την Κυβέρνησιν. Το αντίτιμον της επιτεύξεως των άνω ήταν 
η υπέρ των γειτόνων μας νέα διευθέτησις των συνόρων μας και η 
εκ των προτέρων αποδοχή των δυσμενών όρων του συμφώνου 
ειρήνης. Ούτως ο σύντροφος Στάλιν έφερεν εις πέρας τους 
σκοπούς του σχετικώς προς την Αλβανίαν, Γιουγκοσλαυΐαν και 
Βουλγαρίαν, δίδων εις αυτάς τα όσα ήθελαν εις βάρος μας, δια να 
δυνηθώμεν να προβούμεν εις την απόπειραν συντρίψεως του 



Έλληνος πολεμιστού, του παραδείγματος τούτου του θάρρους.

  

Με συντροφικούς χαιρετισμούς

  

Στρατηγός ΜΑΡΚΟΣ

 

-Τέλος Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Ι. Ιωαννίδης γράφει στα 
απομνημονεύματά του : - ΠΡΟΣΟΧΗ ! -«Παρόλα όσα γράφτηκαν, σκοπός μας ήταν 
πάντοτε η προλεταριακή επανάσταση. Κατά την Κατοχή το ΚΚΕ, με φανατισμό,  
χρησιμοποίησε ΑΔΙΣΤΑΚΤΑ κάθε μέσο, ΟΣΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ, ΦΤΑΝΕΙ 
ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ(!!). ΕΤΣΙ Η ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ 
ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ΗΤΑΝ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΚΕ»

ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ - ΚΚΕ

Μύθος 2ος : 

    Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΚΚΕ δεν έδειξε καμία διάθεση για την κατάληψη της εξουσίας ούτε 
με τα Δεκεμβριανά, ούτε ΠΡΙΝ, ούτε με τον «εμφύλιο». Γι’ αυτό δεν επεδίωξε ΠΟΤΕ 
την μονοπώληση της «Εθνικής Αντίστασης» 

  Κατάρριψη : 

   Το ΚΚΕ ευθυγραμμίστηκε με το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο Ρίμπεντροπ-
Μολότωφ της 23ης Αυγούστου 1939 και διακήρυττε ότι δεν πρέπει να πολεμήσουμε 
εναντίον του άξονα κατηγορώντας το Μεταξά ότι...προετοιμάζει πόλεμο!   



    Σχετικά με τους σκοπούς του ΕΑΜ αυτοί που επέκριναν το Βελουχιώτη για την 
καθυστέρησή του στην ενέργεια του Γοργοποτάμου μας ενημερώνουν:

«Η δράση είναι συνυφασμένη και μ’ αποτυχίες και σφάλματα. Και στην 
περίπτωση του Άρη υπήρξε σημαντικό σφάλμα η άρνηση του Άρη ν’ ανατινάξει 
χωρίς συζητήσεις την Γέφυρα του Γοργοποτάμου... Έτσι η γέφυρα του 
Γοργοποτάμου ανατινάχτηκε αλλά δύο μοιράστηκαν την δόξα του εγχειρήματος, 
με δεύτερο τον Άρη. Η ολιγωρία του Άρη στην ανατίναξη της γέφυρας του 
Γοργοποτάμου ήταν μεγάλο σφάλμα που σήμερα κρίνεται μεγαλύτερο, αν 
λάβουμε υπ’ όψη και τον βασικό σκοπό του Εαμικού κινήματος που 
ήταν η μονοπώληση του αγώνα της Εθνικής αντίστασης...» 

   (Διονύσης Μπενετάτος σημαίνων στέλεχος του ΕΑΜ, «Το χρονικό της κατοχής» 
σελ. 86)

   Άλλη μια απόδειξη είναι και το γεγονός ότι λίγες μόνο ημέρες μετά την επιχείρηση, 
δηλαδή τον Δεκέμβριο του 1942 συνήλθε στην Αθήνα η Δεύτερη Πανελλαδική 
Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ. Αυτή αποφάσισε τότε εμμέσως πλην σαφώς («Το ΚΚΕ 
Επίσημα κείμενα», τόμος πέμπτος-1940-1945, σελ. 91-92)  την εξόντωση όλων των 
Εθνικών οργανώσεων αντίστασης αλλά και κάθε αντιτιθέμενου σε υποταγή από το 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Η απόφαση αυτή ήταν σύμφωνη με το νόημα της ΑΡΧΗΣ που είχε 
διατυπώσει ο γγ του ΚΚΕ Γεώργιος Σιάντος κατά την οποία : «Πας τις αρνούμενος 
να συνεργασθή με το Κομμουνιστικόν Κόμμα θα θεωρηθή γκεσταπίτης» (!!!) 

Το σύμφωνο Ρίμπεντροπ – Μολότωφ υπεγράφη στη Μόσχα στις 23 
Απριλίου 1939. Το ΚΚΕ ουδεμία αντίσταση έκανε μέχρι της 22 Ιουνίου 1941 
που η Γερμανία επετέθη κατά της Ρωσίας. Τότε το ΚΚΕ κάλεσε τον Ελληνικό 
λαό να υπερασπίσει την …Σοβιετική Ένωση.



    («Ο Γεώργιος Καρτάλης και η εποχή του, 1934-1957», Κομνηνός Πυρομάγλου, 
τόμος Α’, σελ 351).

   Στην περιοχή των Καλαβρύτων, κοντά στα χωριά Βεσσίνι και 
Λεχόυνι υπάρχουν δυο απέριττα μνημεία, δυο σταυροί. Στη βάση των 
μνημείων αυτών είναι γραμμένα τα ονόματα 42 νέων παιδιών. Δεν 
ήσαν δολοφόνοι ή προδότες. Μόλις είχαν τελειώσει την σχολή 
αστυφυλάκων και πήγαιναν σιδηροδρομικώς εις την Πάτρα για να 
συμπληρώσουν τη δύναμη της Αστυνομίας της Πόλεως.

   Ήταν Κυριακή 9 Απριλίου του 1944, των Βαΐων, Ώρα 7η πρωινή. Οι 
καμπάνες των γύρω χωριών ηχούσαν χαρμόσυνα και καλούσαν τους 
πιστούς στην εκκλησία για τη μεγάλη γιορτή. Οι αστυφύλακες, φτωχά 
παιδιά του λαού, αμέριμνοι κατευθύνοντο προς την Πάτρα. Έξω από 
την Κόρινθο στο 157 χιλ. της οδού Αθηνών – Πατρών μεταξύ του 
Δερβενίου και της Αιγείρας, οι δολοφόνοι του ΚΚΕ – ΕΑΜ εκτροχίασαν 
την αμαξοστοιχία, την ακινητοποίησαν και άρχισαν να βάλλουν 
εναντίον των επιβατών από όλες τις κατευθύνσεις. Πολλοί 
τραυματίστηκαν – αστυφύλακες και πολίτες, άνδρες, γυναίκες, παιδιά. 
Δυο σιδηροδρομικόι, ένας αστυφύλακας και ένας Γερμανός 
στρατιώτης εφονεύθησαν αμέσως.

   Οι 42 αστυφύλακες που ευρίσκοντο στην αμαξοστοιχία, 
συνελήφθησαν. Άλλοι τραυματίες και άλλοι κατάκοποι, ημιθανείς, 
φαντάσματα αληθινά του εαυτού τους. Μαζί με αυτούς και δυο 
χωροφύλακες.

   Η πομπή των συλληφθέντων αστυφυλάκων, μαζί με 4 γυναίκες που 
κατευθύνοντο και αυτές σε ένα ενδιάμεσο χωριό, εκινείτο προς 
Ζαχώλη. Τα βασανιστήρια οι εξευτελισμοί και οι προπηλακισμοί δεν 
περιγράφονται. Άλλους τους τρυπούσαν με τη ξιφολόγχη, άλλους 
κτυπούσαν, έδερναν.

   Μαστιγούμενοι βάναυσα κατά την πορεία, οι τραυματίες μετά τη 
Ζαχώλη, ήταν αδύνατο να κινηθούν, Και η διαταγή έφτασε την Μεγάλη 
Πέμπτη 13-4-1944. Όσοι δεν μπορούν να κινηθούν, να εκτελεστούν 
αμέσως. Και οι δολοφόνοι χωρίς καθυστέρηση εξετέλεσαν τη διαταγή. 
Οι αρχιφύλακες Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος, Μουτζούρος 
Σπυρίδων, οι αστυφύλακες Πετρινιώτης Ευάγγελος, Σταματόπουλος 
Γρηγόριος, Φειδός Βλάσιος και οι χωροφύλακες Φουράκης Αντώνιος 
και Αβλύχος Ανδρέας έπεφταν από τις δολοφονικές σφαίρες.

   Οι υπόλοιποι 35 αστυφύλακες και οι 4 κοπέλες συνέχισαν την 
βασανιστική πορεία. Οι εξευτελισμοί, οι ταπεινώσεις και τα ανήκουστα 
βασανιστήρια συνεχίστηκαν τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο 



Σάββατο. Τη Κυριακή του Πάσχα 14 Απριλίου 1944 η πομπή των 
μελλοθανάτων είχε φτάσει στο Σουληνάρι, της περιοχής Καλαβρύτων. 
Τότε έφτασε και η διαταγή από το ΚΚΕ – ΕΑΜ. Να εκτελεστούν όλοι, 
αμέσως, χωρίς καμία διάκριση. 

   Πριν από την ομαδική σφαγή, οι δολοφόνοι του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ 
υπέβαλαν τα θύματα τους σε πρωτοφανή βασανιστήρια. Τους 
έσπασαν τα πόδια και τα χέρια, τρύπησαν το σώμα τους με μαχαίρια, 
τους έβγαλαν τα μαλλιά.

   Ήταν 16 Απριλίου του 1944. Κυριακή του Πάσχα. Η μεγάλη ημέρα 
της Χριστιανοσύνης.

 

Ορισμένοι ζητάνε «επίσημο έγγραφο το ΚΚΕ» που να μιλάει για κατάληψη 
της εξουσίας θα ρωτήσω : Πως από τη μια κατηγορούνε τους Άγγλους και την 
εξόριστη κυβέρνηση ότι ήρθαν να πάρουν την εξουσία από το ΚΡΑΤΑΙΟ ΕΑΜ και 
από την άλλη μας λένε ότι δεν ήθελαν την εξουσία;

    Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΚΚΕ ήταν εναντίον της κατοχικής κυβέρνησης αλλά εναντίον και 
της εξόριστης! Και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος!

    Βάλτε την φαντασία στο full : «ΤΟ ΚΚΕ-ΕΑΜ-ΕΛΑΣ σας ενημερώνει πως την 
επόμενη εβδομάδα θα προβεί σε καταλήψεις όλων των δημόσιων κτηρίων και 
των καίριων σημείων της πρωτεύουσας με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας 
μια που οι «μοναρχοφασίστες» δεν αναγνωρίζουν ότι ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ πολέμησε 
εναντίον των κατακτητών!»

ΠΕΡΙ ΕΔΕΣ - ΖΕΡΒΑ    

    Το μίσος των κομμουνιστών για το Ζέρβα είναι μεγάλο γιατί έπαιξε πολύ μεγάλο 
ρόλο κρατώντας τα καλύτερα τμήματα του ΕΛΑΣ μακριά, και έτσι ευτυχώς σώθηκε 
η Αθήνα στα Δεκεμβριανά...

    Το πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΚΚΕ Παντελής Καραγκίτσης (ψευδώνυμο 
Ορφέας Βλαχόπουλος) μας ενημερώνει...

Η προσπάθεια του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΚΚΕ ξεκίνησε από την κατοχή. Κατηγορούσε 
τις αντιστασιακές οργανώσεις σαν συνεργάτες των Γερμανών και αν δεν 
προσχωρούσανε σε αυτό (οι… πρώην συνεργάτες!) τις διαλύανε! 

   Σκοπός των κομμουνιστών δεν ήταν η αντίσταση, αλλά η κατάληψη της Εξουσίας 
ύστερα από την αποχώρηση των Γερμανών. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΑΡΙΣΤΑ ΤΟ 
ΥΨΗΛΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΛΟΓΩ 4Ης 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Οι «καπεταναίοι» παίρνουν επίτηδες ονόματα αγωνιστών του ’21 
και τη νεολαία τη βαφτίζουν ΕΠΟΝ για να συγχέεται με την ΕΟΝ. Έπρεπε όμως να 
μείνουν η μοναδική στρατιωτική δύναμη, έτσι στρέφονται εναντίον όλων των 



Εθνικών-Πατριωτικών και πραγματικών αντιστασιακών οργανώσεων. Διαλύουν την 
ΕΚΚΑ και δολοφονούν τον συνταγματάρχη ΨΑΡΡΟ μαζί με 152 παλικάρια του στο 
ΚΛΙΜΑ Δωρίδας, διασπάνε τις Εθνικές ομάδες αντίστασης στη Θεσσαλία, όχι μόνο 
δεν βοηθάνε τα τμήματα του ΕΔΕΣ όταν αυτά μάχονται εναντίον του εχθρού (Κλειδί-
Σκουληκαριά 17-24/1/43, Κάτω Παναγιά 14-24/2/43, Ποταμούλα-Βάλσαμο 9-
21/3/43) αλλά συνεργάζονται με τους Γερμανούς και επιτίθενται εναντίον του Ζέρβα 
(Τζουμέρκα 31-10-1943, επίθεση Γερμανών και ΕΛΑΣ κατά ΕΔΕΣ)

   Στη Μέση Ανατολή ΕΑΜΟΕΛΑΣΙΤΕΣ με πρωτοφανείς δολιοφθορές αχρήστευσαν 
τα οχήματα και τον συμμαχικό οπλισμό, διέβρωσαν μονάδες και εξευτέλισαν τελείως 
την Ελλάδα στους συμμάχους σε μια από τις κρισιμότερες φάσεις του πολέμου...  

     Για να δούμε κάτι από την εγκληματική δράση των αριστερών εναντίον των 
ΕΘΝΙΚΩΝ αντιστασιακών οργανώσεων... 

     Να πούμε για την επίθεση ΕΛΑΣ και βουλγάρων εναντίον των εθνικών 
αντάρτικων ομάδων του Φωστερίδη (Τσαούς-Αντών) στην Κρηνίδα στις 21 
Σεπτεμβρίου 1944;

   Να θυμηθούμε την προδοτική θέση απέναντι στους αντάρτες της ΠΕΑΝ στην 
έκρηξη της φιλοναζιστικής ΕΣΠΟ που έγραψα στην αρχή;

    Να πούμε για τον δόλιο τρόπο με τον οποίο καλούσαν τις αντιστασιακές ομάδες 
για συζήτηση και τις ανάγκαζαν να ενταχθούν στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, αλλιώς τους 
πετσόκοβαν όπως έγινε με το 5/42 σύνταγμα του συνταγματάρχη Ψαρρού; 

Επόμενη Σελίδα                                                                                       Αρχική Σελίδα

Συνταγματάρχης Ψαρρός

 

    Από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων («Η 
Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων 1941-1945», σελ. 100-112). 

Αφοπλισμός του 5/42 Σ.Ε. στη Στρώμνη Γκιώνας

    Το απόγευμα της 13ης Μαΐου, στη Στρώμνη, ο Άρης Βελουχιώτης με τους 
καπεταναίους που επεσκέφθησαν τον Συνταγματάρχη Ψαρρό, συνεζήτησαν 
φιλικότατα και συνεφώνησαν για κοινή αντιμετώπιση της Ιταλικής επίθεσης.

    Δυστυχώς παρά τα συμφωνηθέντα, ο Βελουχιώτης κατά τα μεσάνυχτα και μετά 
την υποκλοπή των συνθηματικών κύκλωσε το 5/42 με πολλαπλάσιες δυνάμεις του 
ΕΛΑΣ και ζήτησε τελεσιγραφικά από τον Ψαρρό “Να διαλύσει το 5/42 σε 3 ώρες και 
να παραδώσει τον οπλισμό του στον ΕΛΑΣ, διαφορετικά θα κοκκίνιζαν τα νερά του 
Μόρνου από τη σφαγή”.

    Ο Ψαρρός κατάπληκτος από την σατανική πλεκτάνη του ΕΛΑΣ αποφάσισε να 
αυτοδιαλύσει το 5/42, για να αποφύγει την αιματοχυσία.
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    Ο Συνταγματάρχης Ψαρρός συλλαμβάνεται αιχμάλωτος από τον Άρη Βελουχιώτη 
και οδηγείται στο Μαυρολιθάρι, με επέμβαση όμως της Αγγλικής Αποστολής αφέθη 
ελεύθερος με τους αξιωματικούς του.

    Την 28ην του ίδιου μηνός εκδίδεται εντολή από το Αρχηγείο του ΕΛΑΣ να 
αποφεύγονται αφοπλισμοί και επιθέσεις εναντίον ανταρτών και άλλων Ανταρτικών 
Οργανώσεων και επί πλέον να επιστραφεί ο οπλισμός του 5/42. Και τα δύο όμως 
έμειναν στα χαρτιά.

    Αρκετοί αντάρτες του 5/42 που διέφυγαν ένοπλοι, απετέλεσαν βραδύτερα τον 
πυρήνα αναδημιουργίας του 5/42 Συντ/τος. 

    Την 29ην Μαΐου εκλήθη ο Συντ/ρχης Ψαρρός στο στρατηγείο του MAYERS και 
παρουσία της τριπλής ηγεσίας του ΕΛΑΣ, του διαβίβασε την απόφαση του 
Στρατηγείου Μ. Ανατολής για την ανασυγκρότηση του 5/42. Την πρώτη μέρα του 
Ιουνίου ο Ψαρρός επέστρεψε στη Παρνασσίδα. Μέσα σε μια εβδομάδα το Σύνταγμα 
είχε πλήρως ανασυγκροτηθεί.

Συνταγματάρχης 
Δημήτριος 
Ψαρρός 

Διοικητής του 
ηρωικού 
Συντάγματος 5/42

κατά την κατοχή.

 

Επίθεση του ΕΛΑΣ στη Ταράτσα Γκιώνας
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    Στις 23 Ιουνίου χίλιοι περίπου αντάρτες του ΕΛΑΣ υπό τον Καπετάν Νικηφόρο 
επιτίθενται κατά των 200 ανταρτών του 5/42 ΣΕ στη περιοχή Ταράτσας της Γκιώνας. 
Ολοήμερη η μάχη. Το 5/42 είχε απώλειες τρεις νεκρούς: Τον Αξιωματικό της 
αεροπορίας Ηλία Τσίγκα και άλλους δυο αντάρτες, καθώς επίσης και πέντε 
τραυματίες. Οι απώλειες του ΕΛΑΣ δεν ανακοινώθηκαν.

Επίθεση ΕΛΑΣ στο Ευπάλιο

    Την 1ην Απριλίου 1944 οι κάτοικοι του Ευπαλίου Δωρίδος υποδέχθηκαν θερμά 
τους άνδρας του Δεδούση και το βράδυ διασκέδαζαν όλοι μαζί στο Γυμνάσιο του 
χωριού. Μετά τα μεσάνυχτα το Τάγμα του Κρόνου του ΕΛΑΣ επετέθη αιφνιδιαστικά 
για να αφοπλίσει το Τάγμα Δεδούση.

    Οι αντάρτες του 5/42 έκαναν αντεπίθεση, έδιωξαν τους επιτεθέντες και συνέλαβαν 
αιχμαλώτους. Στη μάχη σκοτώθηκε ένας αντάρτης του 5/42. 

Η Τελική Διάλυση του 5/42

    Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών οργανώσεων ΕΛΑΣ 
– ΕΔΕΣ – 5/42 για τον σχηματισμόν Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος και ενοποίηση 
του αντάρτικου αγώνος, η ηγεσία του ΚΚΕ αποφάσισε να διαλύσει οριστικά το 5/42 
που αποτελούσε σοβαρότατο εμπόδιο στη κάθοδο του ΕΛΑΣ προς Αθήνας για την 
κατάληψη της εξουσίας.

    Προς τούτο ο ΕΛΑΣ τον Μάρτη του 1944 κινητοποίησε πολλαπλάσιες δυνάμεις 
του 5/42 από διάφορες κατευθύνσεις προς την τοποθεσία Τρικόρφου – Κλήματος 
Δωρίδας, όπου τελικά συγκεντρώθηκαν τα τμήματα του 5/42 μετά τις εκκαθαριστικές 
επιχειρήσεις μεγάλων Γερμανικών δυνάμεων στην Παρνασσίδα. 

    Της τελικής σύγκρουσης προηγήθηκαν σωρεία προκλητικών ενέργειών και 
επεισοδίων του ΕΛΑΣ εις βάρος του 5/42 Σ.Ε. στο Σερνικάκη από τον Νικηφόρον, 
απαγωγή Υπολ/γου Βλάικου και οπαδών του Συντάγματος, αφοπλισμός ανταρτών 
του 5/42 στην Ερατεινή από τον Κρόνον κλπ.

   Ο Λοχαγός Δεδούσης ευρισκόμενος στη Βόρεια Δωρίδα, μόλις πληροφορήθηκε τα 
γεγονότα αυτά, εθεώρησε καθήκον του να πάρει έκτακτα μέτρα άμυνας. Δια λόγους 
ασφαλείας δημιουργήθηκαν τα γεγονότα Πενταγιών – Κροκύλείου – Μανάγουλης – 
Καστρακίου, Τριζονίου (αφοπλισμοί, συλλήψεις, επιθέσεις κλπ)

    Την 14-4-1944 ο Σιάντος. Γεν. Γραμματεύς του ΚΚΕ, δίδει την εντολή “Να 
ξεκαθαριστεί η κατάσταση με το 5/42 Σ.Ε. δυναμικά και κεραυνοβόλα χωρίς 
χρονοτριβές”. Η εντολή ανατέθηκε στον Άρη Βελουχιώτη. Το πρωί του Πάσχα (16 
Απριλίου) και ενώ οι καμπάνες των χωριών καλούσαν τους Χριστιανούς στις 
εκκλησίες για το “Χρηστός Ανέστη” το Τάγμα Νικηφόρου επιτέθηκε σφοδρότατα 
από το χωριό Μαραθιά κατά των τμημάτων Κούτρα και Καϊμάρα προς διαρπαγή των 
εφοδίων του 5/42 Σ.Ε. (Σκάλα Καραΐσκου) και αποκοπή των τμημάτων αυτών από το 
υπόλοιπο του Συντάγματος που είχε εγκατασταθεί επί των υψωμάτων του κλήματος. 
Μετά την απόκρουση του ΕΛΑΣ ο Συντ/ρχης Ψαρρός απελευθέρωσε 60 αιχμαλώτους 
ΕΛΑΣίτας. 



   Από τους άνδρες του 5/42 τραυματίστηκαν σοβαρότατα οι εξής:

   Α) Ο ανθ/γος Κοκορέλης Κ. ο οποίος διεσώθει από τον Λοχαγό Καϊμάρα που τον 
βρήκε σε αφασία κατά την ώρα της αντεπιθέσεως. Ο ήρωας αυτός έμεινε ανάπηρος 
εφ’ όρου ζωής και πάλεψε επί 38 χρόνια σαν τον Διγενή με τον χάρο στα 
“μαρμαρένια αλώνια”.

   Β) Ο έφεδρος ανθ/γος Πριγγής Ευαγ. Γραμματέας της Εισαγγελίας Φωκίδος, που 
τραυματίστηκε στο πόδι. Ο αγνός αυτός ήρωας δεν θέλησε να μεταφερθεί στο 
νοσοκομείο Γαλαξιδίου, αλλά παρέμεινε κλινήρης στο "σκάλωμα" και την επόμενη 
εσφάγη από αντάρτες του ΕΛΑΣ πάνω στο κρεβάτι του.

   Την Τρίτη πρωινή ώρα της 17 Απριλίου 1944 το 5/42 Σ.Ε. δέχεται αιφνιδιαστική 
και σφοδρότατη επίθεση σε όλο το μέτωπό του από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, που ήταν 
δεκαπλάσιες του Συντάγματος.

   Το 5/42 Σ.Ε. εξαναγκάσθηκε να αμυνθεί σθεναρά, πλην όμως ο αγώνας ήταν 
άνισος, οι δε απώλειες πολύ σημαντικές. Τα τμήματα του 5/42 πιεζόμενα 
αναγκάζονται να αναδιπλωθούν προς νότο και τελικά μετά τη διάσπαση του κλοιού 
του ΕΛΑΣ από το στρατηγείο Καϊμάρα να διαφύγουν προς ανατολάς και τμήμα 40 
ανταρτών να διαφύγουν με βάρκα στην Πελοπόνησο. Έτσι διαλύθηκε το 5/42 Σ.Ε.

   Ο Συνταγματάρχης Ψαρρός, παρά τις επίμονες συστάσεις των Αξ/κων του να 
ακολουθήσει τα διαφυγόντα τμήματα και να σωθεί, αρνήθηκε και έμεινε στο 
“σκάλωμα”, όπου παραδόθηκε στο Τάγμα του Νικηφόρου, με σκοπό, όπως είπε, “Να 
περισώσει ότι μπορέσει, έστω και με προσωπική του θυσία”, εννοώντας τους 
αιχμαλώτους, τους τραυματίες και τους οπαδούς του Συντάγματος. Ο Νικηφόρος 
απέστειλε τούτον υπό συνοδεία στον Άρη Βελουχιώτη, αλλά δυστυχώς τον 
συνάντησε καθ’ οδόν ο εξτρεμιστής Ταγ/ρχης Ζούλας του ΕΛΑΣ ο οποίος τον 
εκτέλεσε, όπως αναγράφει ο ίδιος στην έκθεση του την 2/3/1951. “Τον Ψαρρό τον 
σκότωσα εγώ, όπως είμαστε σύμφωνοι με τον Άρη” (Βιβλίο Γρ. Φαράκου σελίδα 
296) 

   Δυστυχώς την ίδια τύχη είχαν πολλές δεκάδες Αξιωματικών και ανταρτών του 5/42, 
οι οποίοι βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Συνολικά θυσιάστηκαν για την Λευτεριά της 
Πατρίδος 303 αγνοί αγωνιστές του 5/42 Σ.Ε. (πεσόντες ηρωικά ή εκτελεσθέντες) ως 
κατωτέρω:

  Πεσόντες στη μάχη με τον ΕΛΑΣ:27

Εκτελεσθέντες από τον ΕΛΑΣ αντάρτες: 206

Εκτελεσθέντες από τον ΕΛΑΣ οπαδοί: 70

Συνολικά 303

Όπως λέει και ο Ζούλας, τον Ψαρρό τον σκότωσα εγώ όπως ήμασταν σύμφωνοι με 
τον Άρη (του ήρωα!)...(αφού βέβαια ήταν γραμμή του κόμματος...) 

Επόμενη Σελίδα                                                                            Αρχική Σελίδα
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ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ - ΚΚΕ

 

    Να πούμε για τα πραγματικά ολοκαυτώματα των αγωνιστών της Π.Α.Ο από τον 
ΕΛΑΣ; Στην Τριάδα, στον Προμαχώνα, η σφαγή στη Βροντού στις 21.9.44, στα 
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ και ΜΑΪΜΟΥ ΝΤΕΡΕ, στην Αρναία (1.11.44);

    Να πούμε για τη μάχη των Βουλγάρων με τους αντιστασιακούς των οργανώσεων 
Ε.Α.Ο-Ε.Σ.Ε.Α (Εθνικές Αντάρτικες Ομάδες – Ένωση Συμπολεμιστών Εθνικού 
Αγώνος) στις 8.4.1944;

    Επιθέσεις κατά του Ε.Σ. της οργάνωσης της Πελοποννήσου στις 15 Ιουλίου 1943, 
στις 5 Αυγούστου, στις 6, στις 15, στις 17, στις 24, στις 16 Σεπτεμβρίου, στις 23, στις 
10 Οκτωβρίου, στις 16, στις 21, στις 28 στην Παληόχωρα Ταΰγετου.

    Να πούμε για την αντιστασιακή οργάνωση Ε.Σ.Α.Π. (Ελληνικός Στρατός 
Απελευθερωτικής Προσπάθειας),  του Κωστόπουλου που εντάχθηκε και ο Σαράφης 
τον Ιανουάριο του ’43; Την 1η Μαρτίου 1943 αφοπλίζει ο ΕΛΑΣ τους κοιμώμενους 
αντάρτες του Κωστόπουλου (που είχαν πάει εκεί για να πάρουν πίσω τον 
Ταγματάρχη Αντωνόπουλο που είχε συλλάβει ο ΕΛΑΣ) και τους περιφέρει δεμένους 
στα ΑΓΡΑΦΑ ως ΠΡΟΔΟΤΕΣ! Φτυσίματα και αποδοκιμασίες από αντάρτες και 
κατοίκους. Τα ίδια στο Καρπολέσι και στη Σπινάσα. Στις 10 Μαρτίου στη 

Σπερχειάδα εκτελούνται 7, ενώ οι άλλοι με 
επέμβαση της Αγγλικής Αποστολής και προσωπικά 
του Μάγιερς ελευθερώθηκαν ΕΚΤΟΣ από το 
ΣΑΡΑΦΗ που προσχώρησε στον ΕΛΑΣ και 
προάχθηκε σε ΣΤΡΑΤΗΓΟ! Για αυτό το λόγο 
λοιπόν, μετά από ένα εξάμηνο στη Συνδιάσκεψη του 
Λιβάνου, ο εκπρόσωπος της οργάνωσης του 
Ψαρρού, Καρτάλης είπε : «όλοι προάγονται σε  
στρατηγούς δια διατάγματος, αλλά ο Σαράφης 
προήχθη δι΄ εμπτυσμού»!! (ροχάλα στη μάπα!)

    Πριν γίνει αυτό, όταν τον συνέλαβαν το Σαράφη, 
ακολούθησαν αναφορές σε όλο τον τύπο του ΕΛΑΣ 
ότι ο Σαράφης ήταν ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ 
ΙΤΑΛΩΝ! Ύστερα όμως από ένα μήνα, ξεχνώντας 
αυτά που είχαν γράψει για αυτόν, έγινε αρχηγός 
του ΕΛΑΣ...!! 

Να πούμε για τον Ιωάννη Τσιγάντε που 
σκοτώθηκε από τους Ιταλούς και ήταν αρχηγός της 
οργάνωσης «Μίδας 614»; Ανακοίνωση των 
«πατριωτών» πως και αυτός ήταν προδότης! Γιατί; 
Μάλλον γιατί ο Τσιγάντες «τόλμησε» να πει το 

 
Η εφημερίδα του ΚΚΕ που 
αποκαλεί τον Σαράφη 
προδότη, δήμιο και 
πράκτορα των Ιταλών. 
Αργότερα το ίδιο πρόσωπο 
θα γίνει στρατηγός του ΕΑΜ 
και μάλιστα δι' εμπτυσμού. 
(Κάντε κλικ επάνω στην 
εικόνα να γίνει μεγαλύτερη).
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ΚΟΡΥΦΑΙΟ : «η Ελλάδα δεν είναι, ούτε μπορεί να γίνει πατρίδα των οργανώσεων,  
των κομμάτων και των δογμάτων»!! Το ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΚΚΕ είχε διαφορετική 
άποψη!

Με προμετωπίδα λοιπόν την Αντίσταση κατά του κατακτητή και σκοπό την 
απελευθέρωση, πέρασε στο λαό σαν κίνημα που εξέφραζε τη συλλογική θέλησή του. 
Έτσι το αγκάλιασε ο λαός, και με τον πομπώδη τίτλο «Εθνικό Απελευθερωτικό 
Μέτωπο» πήρε πανελλήνια ακτινοβολία. Όλοι αυτοί όμως οι απλοί άνθρωποι που 
κατετάγησαν δεν είχαν ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με την κομμουνιστική ιδεολογία και 
ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ το προλεταριάτο, υπηρέτησαν το ΕΑΜ ΧΩΡΙΣ να αντιλαμβάνονται 
τους σκοπούς που κρύβονταν πίσω του. 

Για να δούμε τι λέει και ο Εμμανουήλ Ι. Μπαντουβάς κορυφαίος Κρητικός 
αντάρτης της Εθνικής Αντιστασιακής Οργάνωσης Ε.Ο.Κ (Εθνική Οργάνωση 
Κρήτης)...

Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη, με πρωτοβουλία του Γιάννη Μαντουβά, σε 
σύσκεψη, αποφασίζεται όπως: Πρώτα σε περίπτωση που ο ΕΛΑΣ θέλει να 
επαναλάβει τα όσα έκανε στη λοιπή Ελλάδα, εξοντώνοντας στη Μακεδονία τους 
αντάρτες της Π.Α.Ο. στη Πελοπόννησο του αντάρτες του Ε.Σ., στη Ρούμελη 
διαλύοντας τους αντάρτες του Ψαρρού και γενικά κάθε αντάρτικο τμήμα, που 
δεν είχε κομμουνιστική καθοδήγηση, να μην βρεθούν άοπλοι, όπως συνέβη με 
τους υφιστάμενους την επίθεση του ΕΛΑΣ στη λοιπή Ελλάδα και δεύτερον να 
διαφωτίσει τον κόσμο, ότι οι αφορμή εχθρότητας του ΕΛΑΣ με τους υπόλοιπους 
αντάρτες ήταν ότι δεν δέχονται να γίνουν εκτελεστικά όργανα των προθέσεων 
των κομμουνιστών, που είχαν την ηγεσία του ΕΛΑΣ. Ακόμη να μπουν στη 
μετωπική αντιμετώπιση των Γερμανοσυνεργαζομένων και εκκαθάριση τους και, 
ιδιαίτερα με τους πράκτορες ενός Γερμανού ομαδάρχη, του Σούμπερτ, που έχει 
ήδη κάψει αρκετά χωριά και είχε βασανίσει και εκτελέσει πολλές δεκάδες 
πατριώτες, ασκώντας σκληρή τρομοκρατία. Οι στόχοι αυτοί πέτυχαν ευτυχώς 
και οι δύο. 

    Κοινώς οι σύντεκνοι πήρανε μέτρα για να μην επαναλάβει ο ΕΛΑΣ  τα όσα έκανε 
και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά των άλλων αντιστασιακών οργανώσεων!! 

     Ο Ζέρβας ΕΥΤΥΧΩΣ δεν είχε την τύχη του Ψαρρού και των ανταρτών του που 
έσφαξαν οι «πατριώτες» αριστεροί με διαταγή του αρχηγού του ΚΚΕ Γ. Σιάντου 
(«Γέρος»).

Επόμενη Σελίδα                                                                            Αρχική Σελίδα

 

ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

    Να και η οδηγία του Σιάντου και η αναφορά στη συνέχεις της εξόντωσης του 
Συντάγματος Ψαρρού.
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    Ο «Κώστας» στον οποίο απευθύνεται ο Σιάντος είναι ο Κώστας Δεσποτόπουλος, 
αργότερα βουλευτής!!, στον οποίο αναφέρθηκε η σφαγή του Συνταγματάρχου 
Ψαρρού...

    Στις 23 Οκτωβρίου 1943 το ΚΚΕ επιτίθεται στην Πετρίνα Μεγαλόπολης κατά της 
ομάδας ανταρτών του Καραχάλιου, τον οποίο σκοτώνουν.

    Στις 27 επιτίθεται στην περιοχή Παληοχώρας Καλαμάτας κατά της ομάδας 
ανταρτών του Βρεττάκου, τον οποίο σκοτώνουν.

    Στις 6 Αυγούστου 1943 επιτέθηκε κατά της αντάρτικης ομάδας του 
Θεοφανόπουλου, τον οποίο δολοφόνησαν. Τα ίδια με τον υπολοχαγό Δροσόπουλο, το 
λοχαγό Σακελλαρίδη κ.α

    Σκοπός του Βελουχιώτη ήταν να συντρίψει τις δυνάμεις του Ζέρβα. Το αποδεικνύω 
πιο κάτω με τη διαταγή του Άρη στις Καλαρύτες που ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ και δίνει εντολή για επίθεση εναντίον του ΕΔΕΣ. Πέρα από αυτό 
υπάρχει και η γνωστή στιχομυθία του Κομνηνού Πυρομάγλου με τον Κόζιακα 
(Θωμάς Πάλλας - ΕΛΑΣ) που είναι καταχωρημένη στα πρακτικά του συνεδρίου 
του Λιβάνου στα Πράμαντα Τζουμέρκων: 

    -Κόζιακα, ελάτε να χτυπήσουμε μαζί τους Γερμανούς 

    -(Μετά από εντολή του Άρη) Κομνηνέ, για μας εχθροί δεν είναι οι Γερμανοί,  
εχθρός είναι ο Ζέρβας!!!!!!!!!!!!   

    Τι άλλη κυνική ομολογία χρειάζεται;

    Το ίδιο παραδέχθηκε και ο Άρης στην έκθεσή του μετά το τέλος της 
εκστρατείας στην Ήπειρο, που την ξεκίνησε από τη Στερεά, λέγοντας μάλιστα : 
«Ο Ζέρβας συμμάχησε με τους Γερμανούς για να μας διαλύσει» !!!!



    Να δούμε τι γράφει ο Chris Woodhouse στο βιβλίο του  «το μήλο της έριδος», σελ. 
252-254 για τους «πατριώτες» του ΕΑΜ:

          Στις 8 Οκτωβρίου ο ΕΛΑΣ επιτέθηκε κατά μονάδων του ΕΔΕΣ στη 
Θεσσαλία, επεκτείνοντας παράλληλα την επίθεσή του κατά των οργανώσεων 
ΕΣ, ΕΟΑ και ΠΑΟ. Την ίδια μέρα ο Συνταγματάρχης Ραυτόπουλος, ο ανώτερος 
σε βαθμό αξιωματικός του ΕΔΕΣ στο ΚΓΑ, ανακλήθηκε από τον Ζέρβα. Στις 10 
Οκτωβρίου, έγινε η επίθεση στο αεροδρόμιο της Λάρισας με οικτρή αποτυχία. 
Στις 12 και 13 Οκτωβρίου, οι επιθέσεις του ΕΛΑΣ εναντίον όλων των 
αντιπάλων του, με εξαίρεση την ΕΚΚΑ, γενικεύτηκαν σε όλη την Ελλάδα και τα 
υπόλοιπα μέλη του ΕΔΕΣ στο ΚΓΑ τέθηκαν υπό κράτηση. Αλλού στις 13, ένας 
Νεοζηλανδός αξιωματικός σκοτώθηκε από σφαίρα του ΕΛΑΣ. Την ίδια μέρα η 
Ιταλία κήρυττε τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Ο στρατηγός Ινφάντε 
επωφελήθηκε από το γεγονός και ζήτησε από το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ να του επιτρέψει 
να συγκεντρώσει την μεραρχία του, για να αναλάβει έναν καθορισμένο τομέα 
του μετώπου κατά των Γερμανών. Στις 14 Οκτωβρίου το πρωί, το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ 
έκανε δεκτή αυτή την αίτηση και το απόγευμα αφόπλιζε όλους τους Ιταλούς. Σε 
καμία περίπτωση δεν κατήγγειλε επίσημα ούτε το σύμφωνο «Εθνικών 
Ομάδων» ούτε την Ιταλική συνθηκολόγηση. Το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ 
δεν έπαψε όλο τον χειμώνα του 1943 (όπως και πάλι τον Δεκέμβριο του 1944) 
να ισχυρίζεται ότι πειθαρχούσε απόλυτα στο γενικό Στρατηγείο Μέσης 
Ανατολής (με μόνη εξαίρεση τις περιπτώσεις διαταγών που στηρίζονταν σε 
«φανερή παρεξήγηση»), ενώ παράλληλα εξορμούσε για την διάλυση των 
δυνάμεων των αντιπάλου του οργανώσεων. 

Ο οπλισμός της μεραρχίας Πινερόλο και ιδιαίτερα η ορεινή 
πυροβολαρχία του, μεταφέρθηκε με σπουδή μέσα από την οροσειρά της 
Πίνδου, για να χρησιμοποιηθεί από τον Άρη Βελουχιώτη κατά του Ζέρβα, ενώ 
παράλληλα κλεινόταν τοπική ανακωχή με τους Γερμανούς. Ο χρονικός 
προγραμματισμός της όλης επιχειρήσεως έδινε την εντύπωση πως ήταν 
αριστοτεχνικός, το ΚΚΕ φαινόταν ότι κυριαρχούσε σε όλη την Ελλάδα, τη 
στιγμή που πλησίαζε το τέλος της Γερμανικής κατοχής. Το Γενικό Στρατηγείο 
του ΕΛΑΣ μάλιστα διακήρυττε, ότι είχε διαταγή από τις Βρετανικές αρχές να 
επιτεθεί κατά των αντιπάλων του, επειδή ήταν ένοχοι συνεργασίας με τους 
Γερμανούς. Φαινόταν πολύ πιθανό ότι η διακήρυξη αυτή θα έφερνε το 
αποτέλεσμα της πριν προλάβουν οι Βρετανικές αρχές να την καταγγείλουν. Αν 
το σχέδιο του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ σημείωνε οριστική επιτυχία, μέσα σε λίγες μέρες 
δεν θα είχε πια σημασία το τι θα απαντούσαν οι Βρετανικές αρχές. Αλλά σε δύο 
μέρες, αποκαλύφθηκε ένα πολύ σοβαρό λάθος υπολογισμού: Οι Γερμανοί δεν 
έφυγαν από την Ελλάδα, παρ’ όλα αυτά! Αφού παραπλάνησαν με επιτυχία τα 
δίκτυα πληροφοριών όλων των ανταρτικών οργανώσεων και προκάλεσαν 
επίσης τη διασπορά παραπλανητικών φημών σε όλη τη χώρα, στράφηκαν κατά 
των ορεινών περιοχών από τα ανατολικά και τα δυτικά και κατάφεραν 
συντριπτικά πλήγματα στην Αντίσταση με όλη τους την άνεση. Στο χάος που 
ακολούθησε, φαινόταν αμφίβολο αν θα κατόρθωνε να επιβιώσει καμία 
οργάνωση.

Γύρω στα μέσα Οκτωβρίου ήταν κιόλας φανερό ότι τα σχέδια του ΚΚΕ 
είχαν ναυαγήσει. Πέρασαν όμως τρεις μήνες ώσπου να το αναγνωρίσει. Οι 
Γερμανοί ανακατέλαβαν τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και τις γραμμές 



επικοινωνίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, που είχαν εγκαταλείψει οι Ιταλοί. Η 
Ελληνική Αντίσταση εξασθένησε σοβαρά, με την εξάρθρωση όλων των 
αντιπάλων του ΕΛΑΣ εκτός από τον ΕΔΕΣ, που λίγο έλειψε να υποκύψει κάτω 
από τις ταυτόχρονες επιθέσεις του Άρη Βελουχιώτη και των Γερμανών.

Επόμενη Σελίδα                                                                                            Αρχική Σελίδα

 

  Μύθος 3ος : 

    Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΚΚΕ δεν έκανε ταξικό αγώνα αλλά απελευθερωτική προσπάθεια για 
αυτό το λόγο δεν συνεργάστηκε ούτε με Αλβανούς ούτε με Βουλγάρους ούτε με  
Γερμανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής. 

      Κατάρριψη : 

   Το ΚΚΕ ευθυγραμμίστηκε με το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο Ρίμπεντροπ-
Μολότωφ της 23ης Αυγούστου 1939 και διακήρυττε ότι δεν πρέπει να πολεμήσουμε 
εναντίον του άξονα κατηγορώντας το Μεταξά ότι...προετοιμάζει πόλεμο!

    Η ΚΕ του ΚΚΕ στις 20 Απριλίου 1940 κυκλοφορεί ένα μανιφέστο. Αυτό 
δημοσιεύεται στο «Ριζοσπάστη» στις 2 Μαΐου 1940:

Μία Μάχη Μαϊμού  

Η ... απελευθέρωση της Βέροιας!

    Η φωτογραφία προέρχεται από το αρχεία του Ριζοσπάστη και κατασχέθηκε στα 
γραφεία του το 1947, όταν, επί τέλους, η Ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει 
εκτός νόμου τους κόκκινους δολοφόνους των Ελλήνων. Από πίσω η φωτογραφία 
γράφει «κατάληψη Βέροιας. Ανακοινωθέν 7.9-29.10.44 σε μάχη με τους 
Γερμανούς»!

    Προσέξτε πως γράφουν οι συμμορίτες του ΚΚΕ και οι συνοδοιπόροι τους την 
ιστορία της «Εθνικής Αντίστασης». Κατά τη «μάχη» οι αγωνιστές έχουν τα όπλα τους 
στη πλάτη, στα χέρια τους τσιγαράκι και ... καλαμπουρίζουν!

    Στο βάθος, μπροστά στο σταθμό ένας ΑΟΠΛΟΣ αγωνιστής κάνει το περίπατό του 
ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ! Στο άκρο αριστερό - αριστερά πίσω από το δένδρο, 
ένας άλλος «αγωνιστής», άοπλος έχει εγκαταλείψει τη μάχη και ασχολείται με 
κάποια ... επείγουσα σωματική του ανάγκη.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να μη ξεχειλώσω την σελίδα, έβαλα τη φωτογραφία σε σμίκρυνση. 
Αν θέλετε να την απολαύσετε με κάθε λεπτομέρεια. Κάντε κλικ εδώ.
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Το πέρασμα της βασιλομεταξικής δικτατορίας στην υπηρεσία των Αγγλογάλλων, 
συντελούμενον μέσα στις συνθήκες της έντασης των σχέσεων τους με την 
Ιταλίαν, σημαίνει - ούτε λίγο, ούτε πολύ - πρόσκληση προς τους ιμπεριαλιστές να 
βγάλουν τα μάτια τους πάνω στα Ελληνικά εδάφη και εξουσιοδότηση τους να 
μην αφήσουν πέτρα πάνω στην άλλη, στη δυστυχισμένη πατρίδα μας». (Όρα εις 
έκδοσιν της ΚΕ του ΚΚΕ με τίτλο: «Το ΚΚΕ από το 1918 ως το 1926» εις 
παράρτημα κειμένων της περιόδου 1932-1941, σελ. 498). 

    Στις 30 Απριλίου 1940 κυκλοφορεί προκήρυξη του ΚΚΕ που έλεγε τα 
ακόλουθα :

    Ο πόλεμος, όπου η δικτατορία ετοιμάζεται να σκοτώσει τα παιδιά σου, να 
φέρει τον θάνατον στα γυναικόπαιδα και την καταστροφή και τον αφανισμό 
σ’ ολόκληρη τη χώρα, δεν είναι αγώνας για την πατρίδα μας… Ο πόλεμος που 
ετοιμάζει η δικτατορία θα μας οδηγήσει στη μοίρα του Πωλονικού λαού. Η 
δικτατορία κατεβαίνει στον πόλεμο αυτό με μοναδικό «σύμμαχο» την 
ιμπεριαλιστική Αγγλία (ενθ. ανωτ. Σελ 507-508)

    Όταν επιτέθηκαν οι Ιταλοί η ΚΕ του ΚΚΕ βγάζει μανιφέστο (7 Δεκεμβρίου 1940) 
που έλεγε τα εξής :

Ο πόλεμος αυτός προκλήθηκε από τη βασιλομεταξική σπείρα, που διατάχτηκε 
από τους Εγγλέζους ιμπεριαλιστές, δεν μπορεί να έχει την παραμικρή σχέση με 
την υπεράσπιση της πατρίδος μας. Ούτε είναι βέβαια «πόλεμος κατά του 
φασισμού», όπως δήλωσε κυνικά ο αρχιφασίστας Μεταξας, ο δήμιος του λαού 
μας. Μα ούτε και πόλεμος για την απελευθέρωση των Ελληνικών μειονοτήτων 
της Αλβανίας απ’ το ζυγό του ιταλικού φασισμού και της Αλβανικής 



αστοτσιφλικάδικης κλίκας, γι’ ατό ο πόλεμος αυτός δεν μπορεί νάχει καμμία 
σχέση με την ελευθερία» (ένθ. ανωτ. σελ. 509-510)

    Αντιλαμβάνεται κανείς;

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

    Μετά την κήρυξη του πολέμου ο Ζαχαριάδης γράφει μια επιστολή με ημερομηνία 
31 Οκτωβρίου 1940 και καλεί τους Έλληνες κομμουνιστές «να δώσουν όλες τους τις  
δυνάμεις, χωρίς επιφύλαξη στον πόλεμο αυτό, που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά». 
Στις 26 Νοεμβρίου όμως ανακαλεί την προηγούμενη επιστολή και ισχυρίζεται ότι η 
Ελλάδα κάνει ΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ!!!! Τέλος στέλνει και τρίτη επιστολή (15 
Ιανουαρίου 1941) προς τα μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, όπου χαρακτηρίζει τον πόλεμο 
φασιστικό, κατακτητικό, ιμπεριαλιστικό  από μέρους της Ελλάδας (!) και υποστηρίζει 
ότι ο Μεταξάς είναι ο υπ’ αριθμόν Νο. 1 εχθρός του λαού και της χώρας!!!

   Επιστολή πρώτη του Ζαχαριάδη στις 31 Οκτωβρίου :

«Προς τον Υφυπουργό Δημοσίας Ασφαλείας» 

  Ανοιχτό Γράμμα

   O  φασισμός  του  Μουσολίνι  χτύπησε  την  Ελλάδα  πισώπλατα,  δολοφονικά  και 
ξετσίπωτα με σκοπό να την υποδουλώσει και εξανδραποδίσει. Σήμερα όλοι οι Έλληνες 
παλεύουμε για τη λευτεριά, την τιμή, την εθνική μας ανεξαρτησία. Η πάλη θα είναι 
πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος πού θέλει νά ζήσει πρέπει νά παλεύει, 
αψηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν 
πόλεμο εθνικοαπελευθερωτικό, ενάντια στο φασισμό τού Μουσολίνι. Δίπλα στο κύριο 
μέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ 
ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΟΥΡΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ.

   Κάθε πράκτορας του φασισμού πρέπει νά εξοντωθεί αλύπητα. Στον πόλεμο αυτό πού 
τον  διευθύνει  ή  κυβέρνηση  Μεταξά,  όλοι  μας  πρέπει  νά  δώσουμε  όλες  μας  τις 
δυνάμεις, δίχως επιφύλαξη. Έπαθλο για τον εργαζόμενο λαό και επιστέγασμα για το 
σημερινό του αγώνα, πρέπει να είναι και θα είναι μια καινούργια Ελλάδα της δουλειάς, 
της  λευτεριάς,  λυτρωμένη  από  κάθε  ξενική,  ιμπεριαλιστική  εξάρτηση,  μ'  έναν 
πραγματικά παλλαϊκό πολιτισμό. Όλοι στον αγώνα, ο καθένας στη θέση του και ή νίκη 
θα είναι νίκη της Ελλάδας και του λαού της. Οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου στέκουν 
ατό πλευρό μας.

   ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

   Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

 

Επόμενη Σελίδα                  
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 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Δεύτερη επιστολή της 26ης Νοεμβρίου 1940 («Ριζοσπάστης, 9 Μαρτίου 1947») 

«Μεταξάν Πρωθυπουργόν» 

Ανοιχτό Γράμμα

   Ολόκληρος  ο λαός  της  Ελλάδας  ξεσηκώθηκε  σαν ένας  άνθρωπος και  χάλασε τα 
σχέδια  τον  φασισμού.  Με  το  αίμα  του  ο  λαός  εξασφάλισε  τη  λευτεριά  και  την 
ανεξαρτησία του. Έξω άπ' αυτά ή Ελλάδα δεν έχει καμιά θέση στον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο  ανάμεσα στην Αγγλία  και  Ιταλία-Γερμανία.  Αφού ο λαός  μας  υπερασπίσει 
αποτελεσματικά την ανεξαρτησία και την εθνική λευτεριά του,  σήμερα ένα μοναχά 
πράμα θέλει: Ειρήνη και ουδετερότητα με τούτους τους όρους:

   1) Νά ξανάρθουν τα πράγματα όπως ήταν στις 28 του Οχτώβρη 1940 δίχως καμιά 
εδαφική - οικονομική - πολιτική ζημία σε βάρος της Ελλάδας.

   2) Οι πολεμικές δυνάμεις της Αγγλίας νά φύγουν όλες άπ' τα χώματα και τα νερά της 
Ελλάδας.

   Με βάση τους  δύο αυτούς  όρους να ζητήσουμε αμέσως από την κυβέρνηση της 
Ε.Σ.Σ.Δ. να μεσολαβήσει για να γίνει  ελληνοϊταλική ειρήνη. Αυτό σήμερα είναι  το 
μοναδικό εθνικολαϊκό συμφέρον.  Και  ή πράξη έχει  αποδείξει  ότι  μόνον ή Ε.Σ.Σ.Δ. 
σήμερα  έσωσε  την  ειρήνη  και  ουδετερότητα  της  Γιουγκοσλαβίας  -  Βουλγαρίας  - 
Τουρκίας.

26 του Νοέμβρη 1940 Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Υ.Γ. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε ειρήνη έντιμη και δίχως κυρώσεις και για 
να ξεκαθαρίσουμε άλλη μια φορά τόσο τον εθνικό - αμυντικό - απελευθερωτικό 
χαρακτήρα του πολέμου πού κάνουμε, όσο και ότι είμαστε ξένοι προς τον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο πού κάνουν οι πλουτοκρατικές μεγάλες δυνάμεις. Αν σήμερα 
δεν δουλέψουμε για μια έντιμη ειρήνη, ο πόλεμος θα χάσει για μας τον εθνικό 
αμυντικό χαρακτήρα του, θα γίνει κατακτητικός και τότε θα έχει αντίθετο το λαό.»

    Τρίτη επιστολή στις 15 Ιανουαρίου 1941 προς όλα τα μέλη του ΚΚΕ :

Τρίτη επιστολή της 15 Ιανουαρίου 1941 προς όλα τα μέλη του ΚΚΕ : 

   «Το γράμμα αυτό το γράφω, γιατί παρουσιάστηκε μια βασική ριζική διαφωνία μου 
με την Προσωρινή Διοίκηση πού παρουσιάζεται σαν εκπρόσωπος του ΚΚΕ από το 
Σεπτέμβρη του 1940. Είχα δεχτεί την πολιτική μόνο συνεργασία με την Προσωρινή 
Διοίκηση (παρά τους σοβαρούς δισταγμούς μου), γιατί είχα εμπιστευθεί α ένα παλιό 
σύντροφο  να  καθαρίσει  το  ΚΚΕ  από  τη  χαφιεδική  σφηκοφωλιά  του  Μάθεση  - 
Παπαγιάννη.



   Από την πρώτη στιγμή είχα παρατηρήσει σοβαρά λάθη στην πολιτική γραμμή της 
Προσωρινής Διοίκησης, που αυτή παρά τις υποδείξεις μου αρνήθηκε να τα διορθώσει, 
όπως δεν δέχτηκε και άλλες υποδείξεις μου. Ή δασική, όμως, διαφωνία μας, που θ' 
αναφέρω  πιο  κάτω,  με  αναγκάζει  να  μιλήσω  ανοιχτά.  Το  γράμμα  μου  πού 
δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες στις 2 του Νοέμβρη 1940 αποβλέπει ατά παρακάτω: 1) 
Να  δώσει  έγκυρη  ενιαία  κατεύθυνση  στους  κομμουνιστές  όλης  της  χώρας.  2)  Νά 
κινητοποιήσει το λαό στην αντιφασιστική εξόρμηση για την εθνική ανεξαρτησία και 
λευτεριά. 3) Νά αποκαταστήσει ατό εσωτερικό τις λαϊκές ελευθερίες, μία λαϊκή αντί-
πλουτοκρατική  πολιτική.  4)  Νά  κάμει  τον  πόλεμο  εθνικό  αντιφασιστικό, 
αντιϊμπεριαλιστικό με βασικό και μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση τής εθνικής μας 
ανεξαρτησίας, τής ειρήνης και ουδετερότητας μας, έξω από τον γενικό ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο.  Αυτό  θα  μπορούσαμε  να  το  πετύχουμε  μόνο  μ  έναν  ολόπλευρο 
προσανατολισμό  στην  Ε.Σ.Σ.Δ.  και  με  μια  πραγματική  βαλκανική  συνεργασία.  Ό 
Μεταξάς  από  την  πρώτη  στιγμή  έκανε  το  αντίθετο,  έκανε  πόλεμο  φασιστικό, 
κατακτητικό  πόλεμο.  Ενώ,  αφού  διώξαμε  τους  Ιταλούς  από  την  Ελλάδα,  βασική 
προσπάθεια  μας  έπρεπε  νά  είναι  νά  κάνουμε  μια  ξεχωριστή,  έντιμη  και  δίχως 
παραχωρήσεις  ελληνοϊταλική  ειρήνη,  πράγμα  πού  μπορούσε  νά  γίνει  με  τη 
μεσολάβηση της Ε.Σ.Σ.Δ., ή μοναρχοφασιστική δικτατορία συνέχισε τον πόλεμο για 
λογαριασμό,  όχι  του  λαού  τής  Ελλάδας,  μα  τής  πλουτοκρατίας  και  του  αγγλικού 
ιμπεριαλισμού.  Μετά  το  διώξιμο  δε  των  Ιταλών  από  την  Ελλάδα,  το  αίμα  των 
φαντάρων μας χύνεται  άδικα,  σήμερα δε ο εγγλέζικος  ιμπεριαλισμός  εισπράττει  σε 
αίμα των παιδιών της Ελλάδας, τους τόκους των κεφαλαίων πού διέθεσε το 1935-36 
για  την  παλινόρθωση  του  Γεωργίου  και  την  εγκαθίδρυση  της  μοναρχοφασιστικής 
δικτατορίας  του  Μεταξά.  Αφού  δε  ο  Μεταξάς  αρνιέται  να  αποκαταστήσει  τις 
ελευθερίες  του  λαού,  να  εξασφαλίσει  την  ειρήνη  της  Ελλάδας  και  κάνει  πόλεμο 
κατακτητικό ιμπεριαλιστικό, πού όλα τον τα βάρη τα πληρώνει ο λαός, παραμένει (ο 
Μεταξάς) κύριος εχθρός τον λαού και της χώρας. Ή ανατροπή του είναι το πιο άμεσο 
και ζωτικό συμφέρον του λαού μας. Λαός και στρατός πρέπει να πάρουν στα χέρια 
τους τη διαχείριση της χώρας και του πολέμου με σκοπό ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία, 
εσωτερικό αντιφασιστικό, αντιπλουτοκρατικό λαϊκό καθεστώς, ολόπλευρη προσέγγιση 
προς  την  Ε.Σ.Σ.Δ.  και  βαλκανική  συνεργασία  με  βάση  την  ειρηνική  λύση  των 
εσωβαλκανικών διαφορών. Όλες τις απόψεις μου αυτές τις ανέπτυξα σε ένα ανοιχτό 
γράμμα  και  ένα  σχέδιο  απόφασης  πού  στις  22-11-1940  έστειλα  στην  Προσωρινή 
Διοίκηση. Αυτή αρνήθηκε να δεχτεί και να δημοσιεύσει αναπτύσσοντας μια καθαρά 
σοσιαλπατριωτική επιχειρηματολογία πού έχει αυτή τη βάση: Ό πόλεμος της Ελλάδας 
εναντίον  της  Ιταλίας  στην  Αλβανία  είναι  παρόμοιος  με  τον  πόλεμο  της  Ε.Σ.Σ.Δ.  - 
Φιλανδίας  και  ότι  ο  Μεταξάς  είναι  ο  πρωτεργάτης  στον  παγκόσμιο  αντιφασιστικό 
αγώνα. Ή Προσωρινή Διοίκηση θέλει να υποδουλώσει ολοκληρωτικά το ΚΚΕ στην 
μοναρχοφασιστική  δικτατορία  αντί  να  οργανώσει  την  ανατροπή  της.  Έτσι  ή 
Προσωρινή Διοίκηση και  το ανοιχτό  γράμμα μου της  2-11-1940 (πού ακέραια την 
ευθύνη του την έχω εγώ μπροστά στο ΚΚΕ και στην Κ.Δ.) το καταντά ένα καθαρό 
σοσιαλπατριωτικό ντοκουμέντο πού πάει να λερώσει την τιμή του ΚΚΕ. Αυτή είναι ή 
διαφωνία μου και ή στάση της Προσωρινής Διοίκησης. Έτσι, πίσω από τη στάση αυτή 
καθαρίζει  ολότελα  και  τούτο:  Ότι  η  Προσωρινή  Διοίκηση  είναι  δημιούργημα  και 
όργανο του Μανιαδάκη και ότι ο Γιάννης Μιχαηλίδης, Ψηλός, Κατσαναίβης, Κάμος 
πρόδωσε την  εντολή  που  είχε  να  καθαρίσει  το  ΚΚΕ από  τη  σπείρα  του  Μάθεση, 
πουλήθηκε στη μοναρχοφασιστική δικτατορία. Ύστερα από όλα αυτά, ή στάση όλων 
των μελών και στελεχών οργανώσεων του ΚΚΕ και τής ΟΚΝΕ μέσα στη χώρα και το 
μέτωπο πρέπει  νά είναι  αύτη:  Ό λαός  τής  Ελλάδας  υπερασπίζει  στον πόλεμο αυτό 



μόνον την εθνική του ανεξαρτησία. Είναι ξένος ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο 
Αγγλίας-Γερμανίας και Σία. Θέλει χωριστή, έντιμη, άμεση ειρήνη με τη μεσολάβηση 
τής Ε.Σ.Σ.Δ. Αναγνωρίζει την αρχή τής αυτοδιάθεσης μέχρις αποχωρισμού για όλους. 
Θέλει την ελευθερία του, τη δουλειά του, την επικράτηση τής θέλησης του πού του 
πνίγει  ο  Μεταξάς.  Εξωτερική  συμμαχία  με  την  Ε.Σ.Σ.Δ.  και  αληθινή  βαλκανική 
συνεννόηση.  Οι  λαοί  και  φαντάροι  τής  Ελλάδας  και  Ιταλίας  δεν  είναι  εχθροί  μα 
αδέρφια και ή συναδέλφωση τους ατό μέτωπο θα σταματήσει τον πόλεμο πού κάνουν 
οι  εκμεταλλευτές  κεφαλαιοκράτες  του.  Για  νά  γίνουν  όλα  αυτά,  λαός  και  στρατός 
πρέπει  νά  ανατρέψουν  τη  μοναρχοφασιστική  δικτατορία  του  Μεταξά  πού  είναι  ο 
κύριος  και  βασικός  εχθρός  τους  και  νά  εγκαθιδρύσουν  τη  λαϊκή  αντιφασιστική 
κυβέρνηση. Για νά μπορεί ένας λαός νά κρατεί την εθνική λευτεριά, πρέπει νά είναι και 
εσωτερικά λεύτερος. Λαός εσωτερικά σκλάβος δεν Θάνε άξιος νά κρατήσει και την 
εθνική του ανεξαρτησία και κάθε νίκη του εσωτερικού του τυράννου θα δυναμώνει τη 
σκλαβιά του.

   Αυτός είναι σήμερα ο δρόμος του ΚΚΕ. Κάθε μέλος-στέλεχος οργάνωσης αύτη τη 
γραμμή πρέπει  να μπάσει  στις  μάζες  και  οργανώνοντας  τες  γύρω απ αυτή,  να την 
επιβάλει  νικηφόρα.  Ακόμα  μην  ξεχνάτε  ούτε  στιγμή  τους  φυλακισμένους  και 
εξόριστους  μας.  Στην  Κέρκυρα  κάθε  στιγμή  η  ζωή  των  καλυτέρων  παιδιών  μας, 
Νεφελούδη, Σιάντου, Παρτσαλίδη και τόσων άλλων, είναι σε άμεσο κίνδυνο από το 
μαχαίρι του Μεταξά και τις μπότες του Μουσολίνι. Εγώ είμαι γερός και καλά. Όλη μου 
ή σκέψη και ή καρδιά μου είναι ατό Κόμμα, όπως και ή ζωή μου είναι δοσμένη σ αυτό.

Ζήτω το ΚΚΕ! Ζήτω ή Κ.Δ.!

Αθήνα, κρατητήρια Γενικής Ασφαλείας. 15-1-1941

  

Γεια χαρά

ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ»

 

    Σύμφωνα λοιπόν με κάποιους δεν παίζει ρόλο ότι ο Ζαχαριάδης τα γύρισε από 
άσπρο-μαύρο αλλά ότι έστειλε έστω την πρώτη επιστολή! Και σταματάνε εκεί!

    Η προσωρινή διοίκηση του ΚΚΕ  έστειλε επιστολή στο Ζαχαριάδη, στις 3 
Δεκεμβρίου 1940. Στην επιστολή αυτή απάντησε ο Ζαχαριάδης στις 6 Ιανουαρίου 
1941.

   «Θα τα πω έξω απ τα δόντια. Δεν είμαστε παιδιά για να λέμε και ξελέμε. Όσα είπα 
ήταν καλώς είπωμένα. Μάλιστα η «επιχειρηματολογία» σας με κατέπεισε 
ολοκληρωτικά ότι έχω 100% δίκηο! Χτυπάτε το μηχανισμό και λέτε ότι στην τωρινή 
κατάσταση της Ελλάδας ανακαλύψατε το «νέο». Μα στην πραγματικότητα το «νέο» 
αυτό είναι ο πολύ παλιός σοσιαλπατριωτισμός του 1914 και 1939! Κατακεραυνώνετε, 
τον μηχανισμό. Και όμως... λέτε: η περίπτωση Ελλάδας - Αλβανίας είναι ή ίδια με την 



περίπτωση Ε.Σ.Σ.Δ.- Φιλλανδίας!!! Συγκρίνετε τη δήλωση τον Στάλιν 
(διαστρεβλώνοντας την) για τους γαλλ. έξοπλ. στην εποχή του γαλλοσοβιετικού με την 
Ελλάδα της μοναρχοφασιστικής διχτατορίας. Γιατί να μην συγκρίνετε το Ντελαντιέ του 
1939-40 με τη σημερινή Ελλάδα; Δεν είνε πιο σωστό; (Ή διαστρέβλωση τον Στάλιν 
είναι αύτη: τότε ο Λαβάλ στη Μόσχα ζήτησε μια δήλωση απ' το Στάλιν για τους γαλλ. 
έξοπλ. Ο Στ. την έκανε από συμφώνου με την Κ.Δ. και τον Τορρές. Τότε η αντίδραση 
στη Γαλλία θέλησε να βρει αντίθεση ανάμεσα στον Στάλιν και το Κ.Κ. Γαλλίας. Και 
αυτό απάντησε με το περίφημο πλακάτ: Ό Στάλιν έχει δίκηο! Μα τι σχέση μπορούν να 
έχουν όλα αυτά με τη σημερινή Ελλάδα; Και όμως κατατροπώνετε το μηχανισμό!!!) 
Λέτε: ή είσοδος της Ελλάδας στον πόλεμο μετάτρεψε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο σε 
αντιφασιστικό (!) για την ελευθερία της Ελλ., των Βαλκανίων, της Ε.Σ.Σ.Δ. και... 
βάλε!! Μη χειρότερα!! Λέτε: ο λαός κάνει αντιφασιστικό πόλεμο. Μα ο Μεταξάς; 
Κατά την ίδια λογική επειδή και για τα εσωτερικά ελληνικά ζητήματα ο λαός είναι 
αντιφασιστικός στην Ελλάδα δεν έχουμε μοναρχοφασιστική δικτατορία μα λαοκρατία! 
Όσο για τον ενθουσιασμό τον Λαού (αυτά που λέτε θυμίζουν αρθρογραφία «Εστίας» 
και Σία) δεν ξέρετε τι γίνεται ούτε στο Μέτωπο ούτε στα μετόπισθεν. Γενικά τα 
επιχειρήματα σας είναι «πιστόν αντίγραφον» με τον αντιφασισμό κ.λπ. πού κοπανάει 
τόσο ο Μεταξάς και Σία όσο και ο εγγλέζ. ιμπεριαλισμός. (Τώρα βλέπω ότι τα λάθη 
στην αρθρογραφία του «Ρίζου» και αλλού -που παρά τις συστάσεις μου δεν 
διορθώσατε δεν ήταν τυχαία). Μιλάτε πολύ για το συμφέρον της Ε.Σ.Σ.Δ. ξεχνόντας 
ότι το συμφέρον αυτό είναι διαφορετικό και αντίθετο προς το συμφέρον τόσο του 
άξονα όσο και της Αγγλίας και αν ο άξονας θέλει να κάνει τα Βαλκάνια φασιστικό 
προγεφύρωμα, η Αγγλία τα θέλει όχι μόνο αντιαξονικό μα και αντι-σοβιετικό 
ορμητήριο ξέροντας το βασικό στην περιοχή αυτή σοβιετ. ενδιαφέρον. Και αυτούς 
ακριβώς τους σκοπούς της Αγγλίας εξυπηρετεί σήμερα ο Μεταξάς. Εσείς λέτε ότι  ο 
Μετ. πολεμά σήμερα κατά του φασισμού και για την ελευθερία Ελλ. Βαλκ. κλπ... Γιατί 
τότε εφαρμόζει εσωτερικό φασισμό, δε δίνει αμνηστεία στους κόμ. γιατί ζητά από τους 
εθελοντές πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, γιατί πιάνει φαντάρους 
κομμουνιστές του Μετώπου και τόσα και τόσα παρόμοια;

   Στραβοκαταλάβατε απόλυτα τη γραμμή της Κ.Δ. και του ΚΚΕ. Το βασικό δεν είναι 
αν η Ελλάδα βρίσκεται στην Αλβανία, μα ποια Ελλάδα βρίσκεται στην Αλβανία και 
γιατί. Ή Ελλάδα αυτή είναι του Μεταξά + έγγλέζ. ίμπεριαλ. και τους καταχτητικούς 
φασιστικούς σκοπούς της τους ξεκαθάρισε και πάλι ο Μεταξάς (πρωτοχρον. 
διαγγέλματα του + συνέντευξη του). Η πολιτική του ΚΚΕ απόβλεπε στο ν' αποσπάσει 
την Ελλάδα απ' την Αγγλία και να την προσεγγίσει στην Ε.Σ.Σ.Δ. μαζί με εσωτερικές 
αλλαγές. Αυτού απόβλεπε και το «ανοιχτό γράμμα» μου της 31 -Χ. (που τη 
δημοσίευση του, την αποστολή του έτσι όπως ήταν γραμμένο, την υπαγόρευσε κυρίως 
και ή εσωτερική κρίση του ΚΚΕ και ή ανάγκη να δοθεί σ' όλους τους κομμουνιστές 
της Ελλάδας έγκυρη ενιαία κατεύθυνση). Πάντως το γράμμα εκείνο, 
καμουφλαρισμένο, τάλεγε όλα και μιλούσε για εξόντωση και του εσωτερικού 
φασισμού. Πάντως το γράμμα εκείνο ήταν μονάχα μια προσπάθεια πού προϋπόθετε 
όλους τους κατοπινούς ελιγμούς πού θα γινόταν αναγκαστικά. (Εσείς, αντίθετα, δένετε 
οριστικά το ΚΚΕ στο Μεταξά και στο σοσιαλσωβινισμό και έτσι παθαίνει το 
μεγαλύτερο ΑΙΣΧΟΣ στην ιστορία του). Τα πράγματα είναι καθαρά: Ό λαός θέλει 
μόνο τη Λευτεριά και ανεξαρτησία τον εσωτερική και εξωτερική. Αυτό είναι δυνατό 
μόνο με εσωτερική αντιφασιστική στροφή + σύμπραξη με Ε.Σ.Σ.Δ. Ό Μεταξάς κάνει 
τα αντίθετα, μας δένει οριστικά στον ίμπερ. πόλεμο για λ/σμό της Αγγλ. μας μπλέκει 
και με τη Γερμ. (βλέπε γερμ. βοήθεια στην Ιταλία) και κάνει πόλεμο φασιστικό - 
ίμπεριαλ. - πλουτοκρ. - καταχτητικό. Καθήκον του ΚΚΕ: Να ζητήσει η Ελλάδα 



μεσολάβηση Ε.Σ.Σ.Δ. για έντιμη ειρήνη. Ό πόλεμος στα χέρια στρατού - Λαού: 
ανατροπή Μεταξά. Αυτός είναι ο κύριος εχθρός! Λαϊκή Δημοκρατική εξουσία. (Αν 
όπως λέτε ο Λαός είνε με το Μεταξά, τότε το ΚΚΕ πρέπει να πάει ενάντια στο 
ρέμα. Απ' την Κορυτσά και πέρα οι στρατιώται μας σφάζονται άδικα, για ξένα 
συμφέροντα). Αυτή είναι η γνώμη μου. «Παληός» μαρξισμός θα πείτε. Ναι μα όχι 
σοσιαλσωβινισμός. Και έχετε υποχρέωση τιμής τη γνώμη μου αυτή, δηλ. το ανοιχτό 
γράμμα πού δεν δημοσιεύσατε 2): το σχέδιο απόφασης πού σας πρότεινα και πιστή 
απόδοση αυτού εδώ του γράμματος να τα δημοσιεύσετε στο «Ριζ.» συνοδεύοντας τα με 
όλες τις αντιρρήσεις σας κ.τ.λ. αν δεν πειστείτε ότι έχω δίκηο. (Κοκορέβεστε ότι 
ανακαλύψατε το «νέο» και όμως δεν βλέπετε το ΝΕΟ στην κατάσταση πού επιβάλλει 
τη στροφή πού σας προτείνω. Δίχως τη στροφή αυτή και το «ανοιχτό γράμμα» μου της 
31. Χ καταντά ένα σοσιαλπατριωτικό προδοτικό ντοκουμέντο. Έχετε υποχρέωση τιμής 
να κάνετε αμέσως τις δημοσιεύσεις πού ζητώ πιο πάνω.  Αλλοιώς θα πεισθώ 
τελειωτικά ότι πίσω απ' τη Π.Δ. κρύβεται ύποπτη   βρωμοδουλειά   του   Μανιαδάκη   
και   της ασφάλειας. Όταν ο Μανιαδάκης πήρε τα τελευταία μέτρα ενάντια μου χάρηκα 
γιατί τα απέδωσα στη δημοσίευση και τοιχοκόλληση τον νέου γράμματος μου. Έπεσα 
έξω. Ίσως τα μέτρα να οφείλονται ατό ότι ο Μανιαδάκης έλαβε «αρμοδίως» γνώση τον 
νέου αυτού γράμματος. Ποιος ξαίρει; Κάποτε είπα στον Ειρηνοδίκη ότι τη φωλιά του 
την σκάτωσε. Και αυτός «φρονίμως ποιών» δεν απάντησε! Τώρα ποιος είνε ο 
Ειρηνοδίκης ίσως να θυμάται ο Κάτσος). Και κάτι άλλο: Κάποιος από σας κάνει το 
«θεωρητικό». Μα του πήρε ο διάολος τον πατέρα. Λιγώτερη φλυαρία - Λιγώτεροι 
ιστορικοί παραλληλισμοί (όπως λ.χ. της Φινλανδίας!!!) γιατί είναι κακοτοπιές!

   Πάντως το παράδειγμα του ΚΚ Κίνας κυρίως απ' την αιχμαλωσία του Τσαγκ-Κάϊ-
Σεκ και δω κάτι μπορεί να τον ωφελήσει. Για τις μικροδιαφορές μας: Εσείς μπορεί να 
στέλνετε πολλά, μα εγώ παίρνω πολύ λίγα. Απόδειξη: Απ' τον πόλεμο και δω πήρα 
μόνο τον 1ο πολεμικό «Ρίζο» και το «Δελτίο» με την απόφαση σας. Τίποτε άλλο. Πριν 
1 μήνα λέγατε: Σε 4 μέρες θα πάρεις την 1η πολεμική προκήρυξη μας και το «Ρ.» του 
Δεκέμβρη. Ακόμα να τα πάρω! Θέλω όλα τα υλικά σας (έντυπα) απ' τον πόλεμο και δω 
όσα δεν πήρα. (Απ' τον Κατσ. εγώ είχα ζητήσει εξηγήσεις. Αυτός δεν μου έδωσε. Μετά 
ζητήσατε σεις από μένα. Μπορείτε να τις πάρετε απ' τον ίδιον). Όταν μου είπατε ότι το 
Χόντζα δεν τον ξέρετε σας απήντησα ότι δεν πρόκειται για Χόντζα μα για ΧΟΝΖΑ και 
σας ξαναρωτούσα, αν τον ξέρετε. Δεν απαντήσατε. (Μου ζητήσατε διευκολύνσεις για 
σύνδεση σας με πρόσωπα για λεφτά κ.τ.λ... Σας απάντησα. ΟΧΙ. Μόνο πολιτικές 
γνώμες δίνω). Οι γνώμες μου για τον πόλεμο να μπουν στο αχτίφ Κ. και Κ.Ν.. Πάντως 
η συνέχιση της συζήτησης μεταξύ μας δεν έχει νόημα. ΕΡΓΑ χρειάζονται. Να γράφετε 
πιο ζωηρά και αραιά να τα βγάζω εύκολα και γρήγορα. (Αν η προσπάθεια της Π.Δ. είνε 
παστρικιά δουλειά μη ξεχνάτε ότι δεν έχετε δικαίωμα να ατιμάσετε το ΚΚΕ). (Αν δεν 
κάνετε τις δημοσιεύσεις θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω ένα μέσο πού ίσως 
προσωπικά μου κοστίσει ακριβά μα το ΚΚΕ θα το ωφελήσει.) Αν αποφασίσετε τη 
δημοσίευση μην αργείτε ούτε δεφτερόλεφτο. Τα γραφτά μου όλα να τα φυλάχτε. 

   (Ο σύνδεσμος μας κάνει ανοησίες.)

   6.1.41»

    Και φωτοτυπία του ιδιόχειρου της απάντησης Ζαχαριάδη.



    Τις επιστολές του αναγνώρισε ως γνήσιες ο ίδιος ο Ζαχαριάδης με επιστολή του 
στον Ριζοσπάστη στις 11 Μαρτίου 1947.



ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ - ΚΚΕ

    Το σύμφωνο Ρίμπεντροπ- Μολότωφ υπογράφτηκε στη Μόσχα στις 23 Αυγούστου 
1939. Το ΚΚΕ καμία αντίσταση δεν είχε κάνει μέχρι της 22 Ιουνίου 1941 που η 
Γερμανία επιτέθηκε κατά της Ρωσίας. Τότε το ΚΚΕ κάλεσε τον Ελληνικό λαό να 
υπερασπίσει την...Σοβιετική Ένωση!

Απόφαση της Κ.Ε του ΚΚΕ (1.8.1941) :  «Το ΚΚΕ καλεί τον Ελληνικό λαό, όλα 
τα κόμματα και τις οργανώσεις σε ένα Εθνικό (SIC!!) Μέτωπο της 
απελευθερώσεως για την καθημερινή υποστήριξη και υπεράσπιση της Σοβιετικής 
Ένωσης» Τι «πατριωτισμός»! 

Σχετικά με Αλβανούς : 

Συμφωνία με τους «τσάμηδες»! 

    Όσοι δεν γνωρίζουν τι ήταν οι Τσάμηδες χάνουν! Μουσουλμάνοι Αλβανοί 
συνεργάτες των (ΦΑΣΙΣΤΩΝ) Ιταλών και των Γερμανών που έκαναν πλιάτσικο, 
έδιωχναν τους Έλληνες από τα σπίτια τους και τα έπαιρναν εκείνοι! Το θέμα είναι 
πολύ λεπτό ακόμα και σήμερα, καθώς ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ ανακινεί θέμα Τσαμουριάς και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ «ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ» 
ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ!!!! Αυτά τα σπίτια δηλαδή που έπαιρναν από τους Έλληνες στην 
κατοχή! Υπάρχει και απελευθερωτικός στρατός Τσαμουριάς! UCC! Πρωτοπόροι; 
Πάλι οι αριστεροί!

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 
(ΕΑΜ) 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH 

    Αριθμ. Πρωτ. 39

    Γιάννινα 26-1-45 

    Προς

    Την Νομαρχιακή Επιτροπή ΕΑΜ Θεσπρωτίας 

    Παραμυθιά

    Αγαπητοί Συναγωνιστές

    Σας κοινοποιούμε απόφαση της Νομαρχιακής 
Επιτροπής Αργυροκάστρου σχετικά με την επάνοδο των 
Τσάμικων οικογενειών στα σπίτια τους.



    Πρέπει να πάρετε όλα τα μέτρα για την καλύτερη 
υποδοχή τους από μέρος του Χριστιανικού στοιχείου για 
τη στέγαση τους και γενικά για την αποκατάσταση τους 
και ομαλή συμβίωση τους με τους Έλληνες.

    Στους επανερχόμενους τσάμηδες θα γίνει εντατική 
διαφώτιση.

     Θάνατος στο φασισμό – Λευτεριά στο λαό.

     Για την Πανηπειρωτική Επιτροπή του ΕΑΜ

     Προεδρείο ΕΑΜ Αργυροκάστρου

    Τμήμα Διοικητικού

    Αριθ. 7 
1ΕΧ44                                                                               
19-1-45

  

  

Πανηπειρωτική Επιτροπή

Γιάννινα

     Οι Τσάμικες οικογένειες που βρίσκονται εντός της 
Αλβανίας πήραν διαταγή να μεταβούν στα χωριά τους 
στην Ελλάδα, επειδή η κατάσταση τους χειροτερεύει 
από μέρα σε μέρα.

  

    Θάνατος στο φασισμό – Λευτεριά στο λαό

    Για το Προεδρείο ΕΑΜ. Νομαρχίας

 

    Άντε και άλλο ένα....



    Να πούμε για το Μ.Α.Β.Η. (Μέτωπο Απελευθέρωσης Βορείου Ηπείρου) που οι 
κομμουνιστές τους πρόδωσαν στους Αλβανούς και αυτοί τους σκότωσαν! Αργότερα 
ο Ριζοσπάστης θα παραδεχθεί : «Είναι γεγονός ότι οι Αλβανοί κατάσφαξαν Έλληνες 
της Β. Ηπείρου»! (2 Ιουνίου 1945). Δεν μας είπαν όμως ποιος έδωσε τη δυνατότητα 
αυτή στους Αλβανούς! Μήπως οι συνεργάτες τους, του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΚΚΕ;

    Έφτασαν στο σημείο να προτείνουν την ίδρυση κοινών υπαρχηγείων με τους 
Αλβανούς, συγκρότηση μικτών ταγμάτων και αναφορά της Ν. Ηπείρου ως 
Τσαμουριάς! (Κάντε κλικ να μεγαλώσει) 

   Από το Στρατηγείο Δυτικής Μακεδονίας του ΕΛΑΣ (22.8.1943)!: (Κάντε κλικ 
να μεγαλώσει να διαβάσετε το κείμενο)
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    Ο Βελουχιώτης επικαλείται εκ μέρους του ΓΣ του ΕΛΑΣ την ενίσχυση του 
«Αλβανικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού» για την εξουδετέρωση του 
Ζέρβα. Τσιμουδιά για Γερμανούς!

    ΕΛΑΣ

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
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    ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ

    Προς

    Τον σ. ΤΖΙΩΤΖΙΑ, μέλος του Επιτελείου του Αλβανικού 
Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Αντιπρόσωπον ΕΛΑΣ στη 
Πανθεσσαλική Συνδιάσκεψη Ανταρτών που συνήλθε στην 
ΚΑΣΤΑΝΙΑ

    ΟΠΟΥ

    Αγαπητέ Σύντροφε.

    Πρώτα σου στέλνω τους θερμότερους επαναστατικούς 
χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια μου δια την εξέλιξη και 
δράση του αδελφικού μας Λαϊκού Στρατού σας.

    Ύστερα σε πληροφορώ τα εξής: α) Βρισκόμαστε σε πόλεμο 
σκληρό με το Ε.Δ.Ε.Σ. (του προδότη Ν. Ζέρβα), όπως προ 
καιρού οι σύντροφοι μας Σέρβοι με τον προδότη Μιχαήλοβιτς. 
Αυτοί μας επετέθησαν πρώτοι και σε συνεργασία με τους 
Γερμανούς και με την απόλυτη βοήθεια σε πληροφορίες, 
πολεμικό υλικό και χρήματα των Άγγλων.

    β) Η προσπάθεια μας εναντίον όλων εξελίσσετε ευνοϊκά. 
Αντιμετωπίσαμε τους Γερμανούς χωρίς πολλές 
ζημιές.Διαλύσαμε σχεδόν τον Ζέρβα, που τώρα έχει τραβηχθή, 
συνεργαζόμενος ανοιχτά με τους Γερμανούς στην περιοχή 
Λάκκα – Σουλίου, με τις υπόλοιπες ελάχιστες δυνάμεις του.

    γ) Το τμήμα της περιοχής Γκραμπάλα – Καλαμά 15ο 

Σύνταγμα VIII Μεραρχίας αντιμετωπίζει τώρα όλο το βάρος 
των υπολειμμάτων του Ζέρβα. Ημείς δεν μπορούμε να 
συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας αν δεν βεβαιωθούμε για τις 
τελικές προθέσεις και σκοπούς των Γερμανών ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 
ΑΡΤΗΣ.

   Θέλουμε λοιπόν από σας να μας βοηθήσετε στα εξής: α) Να 
έχετε στενή σύνδεση με τα τμήματά μας και να τους 
διευκολύνετε όσο μπορείτε σε περίπτωση συμπτύξεως τους δια 
πιέσεως προς τας γραμμάς σας όπως έχουν διαταχθή. β) να 
τους ενισχύσητε, όσο σας είναι δυνατό με πυρομαχικά και 
τρόφιμα, χρεώνοντας μας, γιατί επί του παρόντος είναι 
απολύτως αδύνατο από τεχνικούς λόγους να τους ενισχύσουμε 
εμείς από δω. Με τον ίδιο σύνδεσμο σε παρακαλώ να 
μου στείλεις μια που δρω τώρα προσωπικά στην Ήπειρο, όσες 
μπορείς περισσότερες πληροφορίες για το κίνημα σας και τις 
κινήσεις των Γερμανών στη περιοχή σας 



Σ.Δ. 26 ΧΙ 1943

Με συντροφική αγάπη

Τ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Κοινοποίησις

 

    Καταδιώκουν όλους τους πατριώτες της Β. Ηπείρου! Η Πολιτοφυλακή του ΕΛΑΣ 
συλλαμβάνει τον Μητροπολίτη Κορυτσάς και τον έστειλε «σε στρατόπεδο 
προσωπικοτήτων»!!!

 

    Με τους Αλβανούς υπάρχουν και άλλα έγγραφα, με κυριότερα στις 10 Αυγούστου 
1943 και 13 Δεκεμβρίου 1943 κλπ.



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ

    Τον Μάρτιο του 1941 μαίνεται ο πόλεμος στη Β. Ήπειρο. Οι Ιταλοί εξαπoλύουν 
την τελευταία τους επίθεση, πρόκειται για την επίθεση της Άνοιξης (Primavera) στην 
οποία μετείχαν και τάγματα μελανοχιτώνων! Τότε η Κ.Ε του ΚΚΕ καλεί με 
ανακοίνωση την οποία κυκλοφόρησε στις 18 Μαρτίου 1941 τους Έλληνες να 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΤΕΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ...ΗΡΩΪΚΟ ΛΑΟ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ!! 

Η Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. καλεί τους φαντάρους, τους ναύτες και τους αεροπόρους μας 
να πάρουν στα χέρια τους την διοίκηση των μονάδων τους, εκλέγοντας 
προσωρινές επιτροπές που να αντιπροσωπεύουν όλους, από τον στρατιώτη μέχρι 
τον στρατηγό, όσους συμφωνάνε σε τούτο το πρόγραμμα δράσης. Να προτείνουν 
ειρήνη στους απέναντι αντιπάλους τους και να απαιτήσουν από το άλλο μέρος 
παραίτηση της Κυβέρνησης και σχηματισμό προσωρινής, αντιπολεμικής, 
αντιδιχτατορικής Κυβέρνησης μετώπου εθνικής σωτηρίας – ειρήνης, σταμάτημα 
του πολέμου, ακύρωση των πολιτικών και στρατιωτικών συμφώνων που 
κλείστηκαν από τους Εγγλέζους και προσανατολισμό της χώρας προς την 
Σοβιετική Ένωση. Η Κ.Ε. καλεί την εργατική τάξη και ιδιαίτερα τους εργάτες 
μεταφορών, ναυτεργάτες, λιμενεργάτες, αυτοκινητιστές και εργάτες πολεμικών 
εργοστασίων να εφαρμόσουν το πιο φαρδύ ενιαίο, εργατικό, αντιπολεμικό 
μέτωπο, με τους αρχηγούς και με τους εργάτες όσους συμφωνούνε στη 
πλατφόρμα του μετώπου εθνικής σωτηρίας – ειρήνης συγκροτώντας επιτροπές 
εργασιακές και σωματειακές ομάδες να παλέψουν με συγκεντρώσεις, με 
διαδηλώσεις, με οικονομική και πολιτική απεργία…Να κάνει (ο λαός) ότι μπορεί 
για να σταματήσει τον πόλεμο που έφερε η αγγλόδουλη σπείρα προκαλώντας την 
Ιταλική εισβολή…Να πάρη παράδειγμα ολόκληρος ο ελληνικός λαός από τον 
ηρωικό αδελφό λαό της Βουλγαρίας…» 

    Ο «ΗΡΩΪΚΟΣ» ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ΣΥΜΜΑΧΟΣ 
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ!!!! ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ!!!

    Η προδοσία συνεχίζεται και μετά την επίθεση των Γερμανών! Μανιφέστο της 3ης 

Μαΐου 1941 όπου το ΚΚΕ συμπεραίνει ότι «η συνέχισις του πολέμου της 28ης 

Οκτωβρίου 1940 έγινε αιτία να προκαλέσει την χιτλερική εισβολή» η οποία θα 
αποφεύγονταν αν το Έθνος μας «πετούσε τα όπλα και παραδινότανε ή 
συμμαχούσε με τον Άξονα, όπως ο ηρωικός Βουλγάρικος αδελφός» ! 
(«Η ιστορία του ΚΚΕ», 1947, τόμος Α’)

    Στις 14.4.1941 καλείται ο λαός «να σκεφθεί πόσο διαφορετικά θα ήταν η θέση του 
σήμερα, αν η επιστράτευση της 28ης Οκτωβρίου μετατρεπότανε σε λαϊκό ξεσήκωμα δεν 
έγινε, αιτία είναι η πλάνη του λαού ότι ο πόλεμος ήταν δίκαιος»!

    Για το ΚΚΕ λοιπόν υπεύθυνος του πολέμου ήταν η «βασιλομεταξική σπείρα»  
και σε κύριο άρθρο του Ριζοσπάστη (17 Ιουνίου 1941) «ξεχνάνε» ότι μας 
επιτέθηκαν οι Ιταλοί και αποδίδουν την ευθύνη στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου.



Μόνο ο τύπος του κόμματος μας στάθηκε ο μοναδικός και ατρόμητος πολέμιος 
των μεγάλων αυτών εχτρών της Ελλάδας κι ανάμεσα στο διωγμό το φοβερό που 
οργάνωσαν εναντίον του τα όργανα της διχτατορίας, κατάφερε ως το τέλος να 
συνεχίσει την έκδοση του και να χτυπά αλύπητα και ανειρήνευτα τον πρώτο 
εχθρό της χώρας μας την μισητή Βασιλο-μεταξική σπείρα. Μόνον ο τύπος μας 
ξεσκέπασε έγκαιρα το ξεπούλημα της χώρας μας στους Εγγλέζους ληστές, 
ιμπεριαλιστές και συνεπούμενα την έξοδο της Ελλάδας απ’ την ουδετερότητα. 
Μόνον ο «Ρίζος» μας βροντοφώναζε για τον κίνδυνο που διέτρεχε η χώρα μας με 
την έξοδο της στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στο πλευρό των Εγγλέζων και ενάντια 
στον άξονα, χωρίς κανένα συμφέρον για τον Λαό μας μα μονάχα για τα 
συμφέροντα του Εγγλέζικου κεφαλαίου, της Βασιλομεταξικής κλίκας και μιας 
γκρούπας της ντόπιας πλουτοκρατίας και καλούσε το λαό μας να παλέψει για την 
ουδετερότητα και ανεξαρτησία της χώρας μας. Και μέσα στη συνέχεια του 
καταστροφικού για το λαό μας πολέμου, μέσω του «Ρίζου» υπέδειξε το κόμμα 
μας σαν μοναδική σωτηρία για τη χώρα μας την ανατροπή της πουλημένης 
διχτατορικής σπείρας, την ανάληψη της εξουσίας από μια Κυβέρνηση Μετώπου 
Εθνικής – Σωτηρίας – Ειρήνης, που θα υπέβαλλε προτάσεις ειρήνης στον Άξονα 
χωρίς προσαρτήσεις κι αποζημιώσεις που θα προσανατολίζονταν οικονομικά και 
πολιτικά με την ΕΣΣΔ.

    Ο αγώνας του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΚΚΕ που... κάποιοι προσπαθούν να διαχωρίσουν 
ήταν ΤΑΞΙΚΟΣ. Γι' αυτό στους συμμάχους των Γερμανών Βουλγάρους 
απευθύνθηκαν οι κομμουνιστές για να ελευθερώσουν πρωτοκλασάτα στελέχη 
τους.
    Στις 28 Ιουνίου 1941 πήγανε στην φυλακή της Ακροναυπλίας 2 Γερμανοί 
αξιωματικοί της G.F.P. (Μυστική στρατιωτική Αστυνομία) μαζί με τον εκπρόσωπο 
της Βουλγαρικής πρεσβείας στην Αθήνα, και βάσει της υπ' αριθμόν 621 διαταγής της 
G.F.P. διατάζεται η αποφυλάκιση (!) 27 ηγετικών στελεχών του ΚΚΕ! 

    Οι... πατριώτες δήλωσαν "Βούλγαροι υπήκοοι" εφ' όσον ο ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ, ΩΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ! από τους 
Βουλγάρους ΦΑΣΙΣΤΕΣ και ζήτησαν από αυτές να επέμβουν οι Γερμανοί για να 
αποφυλακιστούν από τη φυλακή γιατί -δήθεν- κρατούνταν ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ αλλά γιατί ήταν ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΕΣ! και αγωνίζονταν για την 
αυτονόμηση της Μακεδονίας! 

    Οι Γερμανοί απελευθέρωσαν τους παρακάτω:

1. Ανδρέας Τσίπας, αναπληρωτής 
γεν. Γραμματέας του ΚΚΕ!!!! 

2. Ανδρέας Τζίμας ή Σαμαρινιώτης 
ή Τζίμωφ, πρώην βουλευτής 
Καστοριάς, μέλος της ΚΕ του 
ΚΚΕ και καθοδηγητής του 
ΕΛΑΣ Μακεδονίας... 

3. Κ. Λαζαρίδης, μέλος της ΚΕ του 
ΚΚΕ

4. Λάζαρος Ζησιάδης ή Τερπόβσκυ, 
μέλος του Μακεδονικού γραφείου 
του ΚΚΕ

14.    Δ. Τσιτσίνας
15.    Νικόλαος Σωτηρίου
16.    Μιχάλης Σκουπακίδης
17.    Νικόλαος Χαϊβανίδης
18.    Ρούσος Χαριζάνης
19.    Εμμανουήλ Καζαντζής
20.    Κωνσταντίνος Λάμπρου
21.    Δημήτριος Λέσκας
22.    Φώτιος Ουρούζης
23.    Παντελής Τζίκας
24.    Ιωάννης Κωνσταντινίδης
25.    Θεόδωρος Ευθυμιάδης



5. Ζήσης Βελιόπουλος
6. Ζήσης Καλλιμάνης
7. Αναστάσιος Καρατζάς
8. Πέτρος Κέντρος
9. Λάμπρος Μόσχος
10. Κυριάκος Μπιλάλης
11. Αθανάσιος Πέϊκος
12. Λάζαρος Μποζίνης

13. Στέλιος Παπανεδέλιος

26.    Λάζαρος Ντάμιος
27.    Εμμανουήλ Χαραλάμπους

    Ο Λάζαρος Ζησιάδης ή Τερπόβσκυ από το Δενδροχώρι Καστοριάς μόλις 
απελευθερώθηκε προσλήφθηκε στην υπηρεσία της Βουλγαρικής Πρεσβείας και το 
1943 έγινε γγ. του ΚΚ Μακεδονίας.

   Ο Ανδρέας Τζήμας ή Τζίμωφ από τη Σαμαρίνα (εξού και το «Σαμαρινιώτης») 
βουλευτής Καστοριάς κατά το 1936, συνεργάστηκε με τον περίφημο τυχοδιώκτη 
Αλκιβιάδη Διαμάντη που εργαζόταν με την προστασία των Ιταλών για τη 
δημιουργία Κουτσοβλάχικου κράτους στην Πίνδο. Αργότερα έγινε πρεσβευτής της 
Π.Ε.Ε.Α. στον Τίτο.

     Το κορυφαίο το αφήνω να το πει ο Ελευθέριος Σταυρίδης πρώην γ.γ του ΚΚΕ στο 
βιβλίο του «Τα παρασκήνια του ΚΚΕ», σελ. 528:  

«Ετυφέκισε το ΚΚΕ τα 27 αυτά στελέχη του δια την επαίσχυντο αυτή από 
πάσης απόψεως πράξις των και εκείνους εκ των ηγετών του  που την ενέκριναν;  
OXI! 

    Και ταύτα πάντα εγίνοντο καθ’ ην εποχήν το ΚΚΕ επηγγέλετο δια του ΕΑΜ 
«Εθνικήν Αντίστασην» κατά του κατακτητού και απελευθέρωσιν από του ζυγού 
του φασισμού»! 



ΚΟΜΟΤΙΝΗ 1944: ΕΑΜοβουλγαρική Συναδέλφωση. Οι Βούλγαροι 
Υπουργοί Τερπένζεφ και Νέϊκωφ (σημειώνονται με τους αριθμούς 
1 και 2) με τον Λοχαγό Κωνσταντάρα, διοικητή της VI Μεραρχίας 
του ΕΛΑΣ (3) του Ιορδάνογλου, φρούραρχου του ΕΛΑΣ Καβάλας, 
του Βαγγέλη Μερκάτα, αρχηγού του ΚΚΕ Καβάλας (7) και άλλων 
Βουλγάρων και Ελλήνων  κομμουνιστών. Την ΕΑΜοβουλγαρική 
συναδέλφωση δαφνοστεφανωμένοι (σαν χαβανέζες) ΕΛΑΣίτης 
αντάρτης και Βούλγαρος στρατιώτης.

 

Εικονίζονται: Ο αξιωματικός του ΕΛΑΣ Καραϊσκάκης και ο 
Βούλγαρος υπολοχαγός Φρούραρχος Ξάνθης. Από τον 
Απρίλιο 1942 μέχρι τον Σεπτέμβριο 1944, ο Καραϊσκάκης 
φρούραρχος του ΕΛΑΣ Ξάνθης και ο Βούλγαρος 
φρούραρχος είχαν κοινό γραφείο!

Τι έκαναν οι αθεόφοβοι (όνομα και πράγμα!) του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ; κυκλοφόρησαν 
γραμματόσημα της... «αυτοδιοίκησης Έβρου» που αντικαθιστούσαν τη δραχμή με 
το...βουλγάρικο λέβα:



Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι οι σύμμαχοι του ΚΚΕ (καθ’ όλη την διάρκεια της 
κατοχής) Βούλγαροι απήγαγαν 50.000 Βορειοελλαδίτες και τους πήγαν στην 
Βουλγαρία για καταναγκαστικά έργα. Όταν όμως αυτοί οι όμηροι επέστρεψαν και 
ζήτησαν αποζημιώσεις το ΚΚΕ ούρλιαζε: «κάτω τα χέρια από την δημοκρατική 
Βουλγαρία».
Τον Ιανουάριο του 1944  στις Καρυδιές Έδεσσας, ο Βούλγαρος εγκληματίας 
πολέμου Κάλτσεφ και ο Ανδρέας Τζίμας υπέγραψαν στο όνομα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 
(όπως οι ίδιοι αναφέρουν)και του Βουλγαρικού στρατού το εξής συμφωνητικό:

 

 

«1) Αι επαρχίαι Κιλκίς Παιωνίας, Αλμωπίας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Αριδαίας, 
Φλωρίνης και Καστοριάς εκχωρούνται από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ως ζώνη δράσεως του 
ΣΝΟΦ.

2)  Το ΣΝΟΦ έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τη ζώνη της δράσης του και σε 
άλλες νοτιότερες επαρχίες ύστερα από την εξασφάλιση πλήρους κυριαρχίας στις 
παραπάνω επαρχίες.

3)  Ο Βουλγαρικός Στρατός κατοχής της Μακεδονίας παίρνει την υποχρέωση 
να καταλάβει τα αστικά κέντρα της Μακεδονίας υστέρα από την αποχώρηση των 
Γερμανών και  την παράδοση τούτων εις τας αρχάς του ΕΑΜ.

4)  Αποφασίζουν από κοινού ΕΑΜ και ΣΝΟΦ την δημιουργία   αυτονόμου  
Μακεδόνικου  Κράτους Σοβιετικής Oργάνωσης το οποίον θα ζητήσει να μπει κάτω 
από την προστασία της Ρωσίας.

5) Για την ενίσχυση ΕΑΜ-ΣΝΟΦ αναλαμβάνεται ή υποχρέωση της πλαισίωσης 
της Διεθνούς Μεραρχίας πού  θα  ιδρυθεί στο Καϊμακτσαλάν από Βουλγάρους 
αξιωματικούς και ο εφοδιασμός της με πυρομαχικά.



6)  Να φροντίσουν οι Βούλγαροι για την κατασυκοφάντηση κάθε δυναμικού 
εθνικιστικού στοιχείου στις αρχές κατοχής,  ώστε  να μη αναπτυχθεί εθνικιστική 
κίνηση. Καθιερώθη τέλος ως σημαία της Σοβ. Δημ. Μακεδονίας η βουλγαρική 
τοιαύτη, με αντίθετο φοράν των χρωμάτων και με αστέρια εις το κέντρον».

ΚΑΛΤΣΕΦ

            ΤΖΙΜΑΣ

Όπως καλά διαβάσατε ιδρύεται αυτόνομο Μακεδονικό κράτος, ενώ ολόκληρες 
επαρχίες της Β. Ελλάδας εκχωρούνται στη ΣΝΟΦ! 

Για το Σύμφωνο αυτό ο Kris Woodhouse αναφέρει ότι: «Εμφανίζεται ότι την 
υπέγραψαν ένας Έλληνας κομμουνιστής και ένας Βούλγαρος αξιωματικός του 
τακτικού στρατού, σε ένα χωριό στο βουνό Καϊμακσιλλάρ (στα 
ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα), τον Ιανουάριο του 1944. Έτυχε, την εποχή εκείνη,  
να επισκεφθεί την περιοχή Αμερικανός αξιωματικός της ΣΣΑ, συνοδευόμενος από 
έναν Έλληνα κομμουνιστή (τον Αντρέα Τζήμα). Στην αναφορά του, για την 
επίσκεψη αυτή, παρατηρούσε με έκπληξη, ότι ένας αξιωματικός με "κάποια 
ξενική" στολή τους συνάντησε σε ένα χωριό, στο βουνό Καϊμακσιλλάρ, τον 
Ιανουάριο του 1944. Η αναφορά αυτή ήταν γνωστή σε πολύ λίγα πρόσωπα, 
ανάμεσα στα οποία κι εγώ·' και είναι σχεδόν βέβαιο, ότι δεν ήταν γνωστή σε 
κανέναν, ο οποίος θα ενδιαφερόταν να κατασκευάσει μια σκευωρία. Η σύμπτωση 
είναι τουλάχιστο αξιοσημείωτη».

Woodhouse: Το Μήλο της Έριδος σελ. 243.

Επαληθεύεται λοιπόν ότι ο Α. Τζήμας ήταν στη περιοχή την εποχή εκείνη. Επί πλέον 
και ένας αξιωματικός με «Ξενική Στολή» (άρα αξιωματικός τακτικού στρατού) 
περιφερότανε μαζί με τον Α. Τζήμα στα Ελληνικά βουνά. Γιατί άραγε για τουρισμό;



            Στο Μελισσοχώρι στις 20 Σεπτεμβρίου 1944 το ΚΚΕ και ο Βουλγαρικός 
στρατός κατοχής υπογράφουν το εξής «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ» συμφωνητικό : 

«Σήμερον την 20ην Σεπτεμβρίου του 1944 εν Μελισσοχωρίω Μακεδονίας οι 
υπογεγραμμένοι αντιπρόσωποι του ΚΚΕ, του Βουλγαρικού Στρατού, του 
Ε.Λ.Α.Σ. και της Π.Ε.Ε.Α. συνεφωνήσαμε και αποφασίσαμε τα κάτωθι, προς 
ενίσχυσιν του κοινού απελευθερωτικού μας αγώνος καθώς και δια την 
μελλοντικήν μας συνεργασίαν.

ΑΡΘΡΟΝ 1ον. Άμεσος υποστήριξις του Ε.Λ.Α.Σ. με πολεμικόν υλικόν δια του 
Βουλγαρικού Στρατού.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον. Ό Βουλγαρικός Στρατός δεν θα επιτεθή κατά του Ε.Λ.Α.Σ. και θα 
υποστήριξη τας επιχειρήσεις του και εναντίον Κυβερνητικών Στρατευμάτων και 
εναντίον Εθνικιστικών Σωμάτων.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον. Κατά την Αγγλοαμερικανικήν απόβασιν εν Ελλάδι ο Ε.Λ.Α.Σ. 
υποχρεούται να συμπεριλάβη εις τας τάξεις του Βουλγαρικά Στρατεύματα και 
να τα υποστηρίξη.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον. Κατά την απόβασιν θα ενωθούν τα Βουλγαρικά Στρατεύματα και 
ο Ε.Λ.Α.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον. Ό Ε.Λ.Α.Σ. υποχρεούται εν περιπτώσει υποχωρήσεως να 
υποστήριξη τα Βουλγαρικά Στρατεύματα μέχρι συνόρων.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον. Όλο το Βουλγαρικό πολεμικό υλικό το ευρισκόμενον εις 
Μακεδονίαν και Θράκην θα παραχωρηθή εις τον Ε.Λ.Α.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον. Ό Ε.Λ.Α.Σ. αναλαμβάνει τον έφοδιασμόν του Βουλγαρικού 
Στρατού.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον. Ό Ε.Λ.Α.Σ. αναλαμβάνει την προστασίαν της Βουλγαρικής 
μειονότητας και της περιουσίας αυτής και θα διευκολύνη έφ' όσον αύτη θα 
ζήτηση την αναχώρησίν της εις την Βουλγαρίαν, συναποκομίζουσα και την 
περιουσίαν της.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον. Από κοινού άγων εναντίον εκείνων πού εναντιούνται εις τον 
Ε.Λ.Α.Σ. και το ΚΚΕ.

ΑΡΘΡΟΝ   10ον.   Το  ΕΑΜ,   το  ΚΚΕ  και   ο Ε.Λ.Α.Σ. αναλαμβάνουν να 
σχηματίσουν μίαν Διεθνή Μακεδονίαν μετά το τέλος του πολέμου.

ΑΡΘΡΟΝ   11ον.   Κατάργησις   συνόρων  μεταξύ Βουλγαρίας - Ελλάδος και 
Σερβίας.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον. Ουδείς Βούλγαρος θα συλληφθή εν Μακεδονία και Θράκη από 



τον Ε.Λ.Α.Σ.

  

Εν Μελισσοχωρίω την 20η-9-1944 Δια το Κ.Κ. Βουλγαρίας: Φιλίπποβιτς, Γραμ. 
Βουλγαρικής Λέσχης

Δια τον Βουλγαρικόν Στρατόν: Γιούνωφ, Υπολοχαγός

Δια τον Ε.Λ.Α.Σ.: Αυγερινός Δια την Π.Ε.Ε.Α.: Στασινόπουλος»

     Έτσι λοιπόν; Το ΚΚΕ συμφωνεί με τους Βουλγάρους για μία «Διεθνή 
Μακεδονίαν»! και φυσικά ουδείς Βούλγαρος κατακτητής θα συλληφθεί στη 
Μακεδονία και Θράκη από τον ΕΛΑΣ!

    Από την «αντίσταση» του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΚΚΕ :

Βούλγαροι αξιωματικοί και στελέχη του ΚΚΕ στη Δράμα. Ο καπετάν Λάμπρος 
(1), ο διοικητής της VI μεραρχίας του ΕΛΑΣ Κωνσταντάρας (2), ο Βούλγαρος 
στρατιωτικός διοικητής Κομοτηνής (3) και άλλοι αξιωματικοί του ΕΛΑΣ και 
του Βουλγαρικού στρατού.

    Τέλος, όσοι δεν πείστηκαν σχετικά με τους Βουλγάρους ενημερώνω : 

    1)      Χαρ. Κατωπόδης (καπετάν Αράπης, υπολοχαγός) στρατιωτικός αρχηγός του 
ΕΛΑΣ του ΚΑΪΜΑΚ-ΤΣΑΛΑΝ : 



    Στις 5 Ιουνίου 1944, ΔΗΘΕΝ ΑΠΟ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ, τον δολοφόνησαν γιατί σε 
σύσκεψη στελεχών κατηγόρησε το ΚΚΕ ότι πρόδωσε την αντίσταση και 
συνεργάζεται με Βουλγάρους.

    2)    Ζαχαρίας Ζαγορίτης από την Αρναία Xαλκιδικής, στρατιωτικός αρχηγός του 
ΕΛΑΣ Χολομόντως. 

    Εκτελέστηκε μετά από ενέδρα γιατί αντέδρασε για εκτελέσεις Εθνικών στελεχών 
Χαλκιδικής.

     3)  Περίπτωση 28ου Συντάγματος ΕΛΑΣ.

   Όταν ιδρύθηκε το Σ.Ν.Ο.Φ. (Σλαυικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο) από τον 
ΕΛΑΣ και στο οποίο μπήκαν και Βούλγαροι κομιτατζηδες που είχαν σταλεί στην 
Δυτική Μακεδονία, οι τελευταίοι άρχισαν να διακηρύττουν ότι «η Μακεδονία ανήκει  
στους Βουλγάρους» και να προκαλούν.

   Η στάση αυτή των κομιτατζήδων προκαλεί αγανάκτηση στους Εθνικιστές Ελασίτες. 
Ο διοικητής του 28ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ ταγματάρχης Χρήστος Λαζαρίδης 
συνεννοείται με τους ανθ/γους Θεόδωρο Ευφραιμίδη και Πέτρο Δάγκα και 
αποφασίζουν να χτυπήσουν και να εξοντώσουν το κομιτατζίδικο τάγμα.

   Το ΚΚΕ το αντιλαμβάνεται, τους συλλαμβάνει, τους βασανίζει και τέλος με 
«στρατοδικείο» τους καταδικάζει σε θάνατο!

   Για όσους ενδιαφέρονται για περισσότερα, υπάρχουν δύο αποκαλυπτικότατα βιβλία 
που προέρχονται από Εθνικούς συνδέσμους Ελασιτών, τα :

   «Αποκάλυψις της Εθνοπροδοσίας του ΚΚΕ και των συνοδοιπόρων του», έκδοση 
1961 του «συλλόγου Επαναπατρισθέντων εκ του παραπετάσματος» και το «Η 
Προδομένη Αντίστασις» του «Εθνικού συνδέσμου Μακεδονίας και Θράκης 1941-
1945» έκδοση 1962.   

Επόμενη Σελίδα                                       

ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΣ 

ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΣΤΗ ΔΕΣΦΙΝΑ 

  

Σεπτέμβριος 1943

  

http://sfoulidis.landofheroes.org/ethniki02/germanoi10.htm


    Σύντροφοι, τον σκοπό μας μέχρι της στιγμής δεν τον είχαμε αποκαλύψει για 
λόγους σκοπιμότητας. Τώρα εμείς παιδιά του φτωχού λαού και πρωτοπόροι του 
αγώνα θα αγωνισθούμε για να δώσουμε μια πραγματική ελευθερία στους λαούς, 
γιατί αυτό που γίνεται σήμερα σε μας, είναι μέρος διεθνούς αγώνα που όλοι οι 
λαοί ξυπνήσανε θέλουνε να διώξουνε τους τυράννους όχι μόνο αυτούς που έχουμε 
εδώ αλλά και αυτούς που αύριο θα μας κατακτήσουνε για να μας κάνουνε 
οικονομικούς τους δούλους για αιώνες ολόκληρους, γιατί αυτοί μεν που είναι εδώ 
θα φύγουνε μια μέρα, όπως και από κάθε γωνιά της γης, οι κεφαλαιοκράτες όμως 
του Λονδίνου και της Αμερικής θα επιβάλλουν τη δύναμή τους. Αλλά εμείς οι λαοί 
που ξυπνήσαμε πια δεν θα τους επιτρέψουμε να μας υποδουλώσουνε, γιατί τη 
δύναμη την έχουμε στα χέρια μας. Σκοπός μας δεν είναι να χτυπήσουμε τους 
Γερμανούς και τους Ιταλούς στρατιώτες, γιατί κι αυτοί είναι σαν και εμάς αδέλφια 
μας και είναι όργανα των διάφορων φασιστών και κεφαλαιοκρατών για τη 
κατάκτηση και υποδούλωση των λαών και γιαυτό τους έστειλαν εδώ κάτω. Λοιπόν 
να μην τρέφετε μίσος γι’ αυτούς. Φταίνε οι διάφοροι Βόλπι και Γιούγκερς της 
Ιταλίας και Γερμανίας. Εάν ρωτήσεις καλά – καλά κάθε στρατιώτη απ’ αυτούς τι 
επιθυμεί δεν θέλει τίποτε άλλο από του να φτάσει σύντομα σπίτι του, στη δουλειά 
του και στα παιδιά του. Σας φέρνω παράδειγμα πως μας επιβάλλανε στο 1912 και 
στο 17 και μετά στα 20 να πολεμήσουμε για να κατακτήσουμε τη Μακεδονία και 
τη Θράκη και τη Μικρά Ασία και να υποδουλώσουμε λαούς σαν τους 
Βουλγάρους και τους Τούρκους και να ανοίξουμε έτσι ένα άσπονδο μίσος 
μεταξύ μας, ιδίως με τους Βουλγάρους ενώ τα φυσικά σύνορα της Ελλάδος, δεν 
είναι πέραν από τον Όλυμπο και μπορούμε πολύ καλά να ζήσουμε χωρίς να 
έχουμε υποδουλώσει άλλο λαό …

   Ο πρώτος μας σκοπός που θα έχουμε μόλις επικρατήσουμε θα είναι να σφάξουμε 
όλη την άτιμη φάρα των αξιωματικών του αστικού στρατού που άλλο δεν κάνανε 
πριν παρά κινήματα για να παίρνουνε  γαλόνια μισθούς  και  να γίνονται  Πρόεδροι 
Δημοκρατίας  ή  Βασιλιάδες.  Το κίνημα  του Ζέρβα είναι  κίνημα  πουλημένο  στους 
Εγγλέζους  και  αντιπροσωπεύει  τα  συμφέροντα  τους.  Είναι  τελείως  ξένο  με  τον 
Ελληνικό λαό, αλλά έχουμε και μ’ αυτόν λογαριασμούς που πολύ γρήγορα θα τους 
ξεκαθαρίσουμε για να φύγει κάθε εμπόδια από το δρόμο μας.

   Εμείς τα παιδιά του φτωχού λαού είμαστε ικανοί και αξιωματικοί να γίνουμε και να 
διοικήσουμε τον τόπον μας.

   Σύντροφοι, γιατί από τώρα και στο εξής έτσι θα λεγόμαστε, δεν έχουμε τίποτε να 
κρύψουμε από το λαό. Οι νίκες μας στο Στάλιγκραντ και στο Χάρκοβο μας φέρνουνε 
μια ώρα αρχύτερα στη πραγματική λεβεντιά. Δεν περιμένουμε τίποτε άλλο από ένα 
σύνθημα από το Κέντρο για να ξεχυθούμε στα πεζοδρόμια και στους δρόμους, στα 
μέγαρα και στις πολυκατοικίες τις Αθήνας για να ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα τους 
λογαριασμούς μας. Από τώρα και στο εξής όλοι πάνω στα πηλίκια σας θα γράψετε με 
κόκκινα  γράμματα  «Ερυθρός  Λαϊκός  Απελευθερωτικός  Στρατός  ΕΛΑΣ  Ζωή  ή 
θάνατος».

  

Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, «Η Εύβοια υπό Κατοχήν», Τόμος Β΄ Τεύχος Α΄ 
σελίδες 367 - 368. Ο λόγος αυτός του Βελουχιώτη δημοσιεύτηκε αρχικά στον 



παράνομο τύπο και συγκεκριμένα στο 4ο φύλλο της εφημερίδας «Πατριώτης», που 
ήταν όργανο Απελευθερωτικής Επαρχιακής Κίνησης του ΕΑΜ / ΕΛΑΣ.



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΚΕ - ΓΕΡΜΑΝΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 
Ε.Λ.Α.Σ. (Ο.Μ.Μ.) και Γερμανικής Ανωτάτης 

Στρατιωτικής Διοικήσεως Μακεδονίας-Αιγαίου.      

     

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 1) Καπετάν Κίτσος, Διοικητής 2ου Τάγματος 31ου 
Συντάγματος Ε.Λ.Α.Σ. ενεργώντας ως αντιπρόσωπος της Ο.Μ.Μ. με εξουσιοδότηση 
του Μεράρχου XI Μεραρχίας Λασάνη και 2) Ταγματάρχης Έρριχ Φένσκε Διοικητής 
της μονάδος 31756 Βασιλικών, ως εκπρόσωπος των ενόπλων γερμανικών δυνάμεων 
της στρατιάς του Αιγαίου, συνελθόντες σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 1944 στο χωριό 
Λειβάδι περιφερείας Θεσσαλονίκης, συμφωνήσαμε τα εξής. 

1- Ό Ε.ΛΑ.Σ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη εμπόδιση την υποχώρηση του 
γερμανικού στρατού στην περιοχή της Ο.Μ.Μ., εισερχόμενος σε κάθε 
εκκενούμενο τμήμα μετά την αναχώρηση και του τελευταίου Γερμανού στρατιώτου. 
2- Παράλληλα ή Γερμανική Α.Σ.Δ.Μ.Α. υποχρεούται να διάταξη την αποχώρηση 
των Ταγμάτων Ασφαλείας από την πόλη της Θεσ/νίκης, την οποία και θα 
παραδώσει στον Εφεδρικό Ε.ΛΑ.Σ. και στην Πολιτική Οργάνωση του Ε.Α.Μ. 
σύμφωνα με λεπτομερειακό σχέδιο πού τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Ο.Μ.Μ.-Ε.Α.Μ. 
και Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α.) θα καθορίσουν. 
3- Ό Ε.ΛΑ.Σ. εγγυάται για τη ζωή των Γερμανών στρατιωτών, πού προσχώρησαν 
ή θα προσχωρήσουν στις τάξεις του, φτάνει να υποσχεθούν πώς θα πολεμήσουν στο 
πλευρό του ενάντια σε οποιοδήποτε εχθρό του Λαϊκού Στρατού. 
4- Ό Ε.ΛΑ.Σ. δεν φέρει καμιά ευθύνη αν αντιλαϊκές προδοτικές ομάδες επιτεθούν 
κατά γερμανικών δυνάμεων. 
5- Ή Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α. θα παραχώρηση στον Ε.ΛΑ.Σ. βαρύ οπλισμό και ανάλογο 
πολεμικό υλικό για την εξουδετέρωση των ως άνω ομάδων. 
6- Ό Ε.ΛΑ.Σ. με όρους αυτούς και με συνεργασία των βουλγαρικών και 
αλβανικών παρτιζάνικων τμημάτων αναλαμβάνει την καταπολέμηση των 
αντιλαϊκών ανταρτικών ομάδων. 
Το σύμφωνο αυτό γράφτηκε σε δύο, το ένα στην ελληνική γλώσσα και το παρέλαβε ο 
Ταγ/ρχης Έρριχ Φένσκε και το δεύτερο στη γερμανική και το παρέλαβε ο καπετάν 
Κίτσος. 
Λειβάδι 1-9-1944 

Ό αντιπρόσωπος της Ο.Μ.Μ.                                                  Για την Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α. 
             (Υπογραφή)                                                                          (Υπογραφή) 
Σφραγίς 

 



Είναι αλήθεια ότι φαίνεται απίστευτο. Και όμως είναι αληθινό. Αν δεν πιστεύετε κάντε 
κλικ εδώ και θα δείτε την πρωτότυπη συμφωνία. Εδώ έχουμε και μια μεγέθυνση 
τμήματος του κειμένου που δείχνει ότι οι Γερμανοί ναζί εμπιστευόντουσαν 
περισσότερο τους ΕΛΑΣίτες από τα Τάγματα Ασφαλείας!! 

Γι' αυτό και προτίμησαν να παραδώσουν την Θεσσαλονίκη στους κομμουνιστές και όχι 
στα Τάγματα! 

     Το πρωτότυπο του εν λόγω μυστικού συμφώνου ΕΑΜ - Γερμανικού Στρατηγείου 
Θεσσαλονίκης κατατέθηκε από τον Εθνικό Σύνδεσμο ΕΛΑΣιτών Μακεδονίας - 
Θράκης στην εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ στην Θεσσαλονίκη.

    Το πρωτότυπο του ανωτέρω εγγράφου εκτέθηκε στην Έκθεση πειστηρίων, σε 
φωτοτυπία, μαζί με το πρωτότυπο της πρόσκλησης που απεύθυνε ο Καπετάν 
Κίτσος προς τον Γερμανό αξιωματικό για την υπογραφή του συμφώνου.

    Το επίσημο όργανο του ΚΚΕ Νέος Κόσμος     (Τεύχος 9ον Σεπτεμβρίου 1950) 
παραδέχεται ότι το κομμουνιστικό σύνταγμα Χαλκιδικής υπέγραψε συμφωνίες με 
τους Γερμανούς).

    Η ανωτέρω συμφωνία ήλθε στο φως τέσσερα και πλέον χρόνια αργότερα παρά του 
αντιπροσώπου της Ελλάδας κατά την διάρκεια της συζητήσεως του ελληνικού 
προβλήματος εις την πρώτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών, τον Νοέμβριο του 1948. O αντιπρόσωπος της Σοβιετικής Ενώσεως 
VISHINDKI (Βισίνσκυ), όχι μόνον δεν την αμφισβήτησε στην απάντηση του, 
αλλά και τόνισε ότι, ορθώς έπραξε το ΕΑΜ να σύναψη τοιαύτη συμφωνία μετά 
των αποχωρούντων Γερμανών, εφ' όσον σκοπός του ΕΑΜ ήταν να απαλλάξει την 
Ελλάδα από την παρουσία των Γερμανών και όχι να τους διατηρήσει με μάταιες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΚΚΕ - ΓΕΡΜΑΝΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΦΩΝΟ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

Η Ιστορία. 

    Τέλος του 1944 οι ΕΛΑΣίτες της Πελοποννήσου αυτή τη φορά, υπογράφουν 
συνθήκη ειρήνης με τους Γερμανούς (της φοβερής Γκεστάπο παρακαλώ). Μετά τις 
υπογραφές οι Γερμανοί ζητάνε μια αναμνηστική φωτογραφία. Οι κομμουνιστές 
αρνούνται. Οι Γερμανοί επιμένουν, λένε ότι οι φωτογραφίες δεν θα διαρρεύσουν και 
οι ... φοβεροί καπετάνιοι τελικά δέχονται.  

    Ο ένας από τους Γερμανούς (αυτός που ήταν πίσω από τη φωτογραφική μηχανή) 
κατοικούσε σε ένα επιταγμένο δωμάτιο. Το βράδυ εμφάνισε τις φωτογραφίες (γιατί 
ήταν αρκετές) και τις άπλωσε σε ένα σχοινί στο δωμάτιο του να στεγνώσουν, Ενώ 
ήταν απλωμένες χτύπησε η πόρτα. Πήγε να ανοίξει αφήνοντας ανοικτή τη πόρτα του 
δωματίου του. 
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    Από σύμπτωση πήγε και η σπιτονοικοκυρά να δει ποιος είχε έρθει, την ώρα που ο 
Γερμανός ήταν στη πόρτα και περνώντας από το δωμάτιο είδε τις φωτογραφίες και 
πήρε μια. 

    Ο Γερμανός δέχτηκε τον προσκεκλημένο του, κουβέντιασαν αρκετή ώρα μαζί. 
Όταν έφυγε δεν πρόσεξε ότι μια φωτογραφία έλειπε. 

    Αυτή σώθηκε και αυτή βλέπετε τώρα.(Από διήγηση κάτοικου της περιοχής). 

Το Κείμενο της Συμφωνίας 

    Άνω Κολλίνα    30-3-44

    Συνεννόησις 

    Συνήλθωμεν σήμερον την 30-3-44 η S.D. Γερμανική Πολιτική Αστυνομία και ο 
Αντιπρόσωπος Πελλ. Επιτροπής και Αντ. Επιτρ. Λακωνίας και ο Αντιπρόσωπος του 8ου 

Συν/τος και αποφασίσαμε τα κάτωθι: 

   Κατόπιν προτάσεως των Γερμανικών Αστυνομικών Αρχών, κατάπαυσιν μέχρι και 
της 10-4-44 πυρός και εκ μέρους των δύο παρατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των 
Ταγμάτων Ασφαλείας, μέχρις  ότου αποφανθούν και αι δύο ανώτεραι  αρχαί περί των 
προτάσεων των γενομένων παρά των Γερμανικών Αρχών. Αι δύο συμβαλλόμεναι 
παρατάξεις υποχρεούνται να τηρήσουν τ’ ανωτέρω μέχρι νεωτέρας τελικής αποφάσεως 
περί την Λακωνίαν και γενικώτερον περί την Πελοπόννησον. Η υπόθεσις θα συζητηθή 
εις Αθήνας την 9-10-4-44 εκ μέρους και των δύο συμβαλλομένων. 

Η Ελλάς για τους Έλληνας

          Ο

                                                                       Διοικητής της Γερμανικής

                                                         Πολιτ. Αστυνομίας Σπάρτης

            Ακριβές αντίγραφον

Η Φωτογραφία  



Το Πρωτότυπο (Γερμανικά και Ελληνικά) 

Η Παρουσίαση των Πρωταγωνιστών  

    Οι δύο γερμανοί: Ο διοικητής της Γκεστάπο Τριπόλεως (αριστερά) και ο 
διοικητής της Γκεστάπο Σπάρτης (δεύτερος από δεξιά) Ο πρώτος από δεξιά 
ΕΛΑΣίτης λέγεται Κων/νος Μαρινάκης και θα καταθέσει ενόρκως αργότερα: 

     Κατόπιν της συμφωνίας αυτής διετάχθημεν από τον ΕΛΑΣ να μην 
προσβάλωμεν ενόπλως τις Γερμανικές φάλαγγες. Εγώ φωτογραφήθηκα την 
ημέρα εκείνη εις την διακλάδωση των οδών Σπάρτης - Αραχώβης μετά την 
υπογραφή της συμφωνίας. 



Επιβεβαίωση από το «Ριζοσπάστη»! (14/5/1944)

«Το 8ο σύνταγμα του ΕΛΑΣ Λακωνίας, πιεζόμενο σκληρά, συμφώνησε με τις 
τοπικές γερμανικές αρχές, αναστολή εχθροπραξιών από 30-3-44 μέχρι 10-4-44».

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΚΕ- ΓΚΕΣΤΑΠΟ

    Η ηγεσία του ΚΚΕ είχε συμφωνήσει με τους Γερμανούς να τους ενημερώνουν για 
μπλόκα, ενώ θα κάνουν σαμποτάζ εκεί που θα τους υποδεικνύουν οι Γερμανοί. Ιδού 
το κείμενο.

«Ύστερα από διαπραγματεύσεις με τη Γερμανική Διοίκηση καταλήξαμε 
μαζί της σε συμφωνίες που θα πρέπη στο μέλλον να τις εφαρμόσουμε 
πιστά γιατί αυτό επιβάλλουν τα κομματικά μας συμφέροντα. Σύμφωνα μ 
αυτές κάθε «σαμποτάζ» ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μας ενάντια 
οπλιτών ή βαθμοφόρων του Στρατού Κατοχής θα γίνεται υστέρα από 
σχετικές υποδείξεις του αρχηγού της Γκεστάπο. Δόστε επομένως εντολή 
στις Αχτίδες να πάψουν στο εξής οι ξεκάρφωτες ενέργειες. Οπλισμός μας 
εξασφαλίστηκε αρκετός. Σαν υπεύθυνο για τη δουλειά αυτή ή Γερμανική 
Διοίκηση όρισε τον Ταγματάρχη Όττο του Β' Γραφείου. Ακόμα ανάλαβαν 
την υποχρέωση να μας ειδοποιούν για τα μπλόκα και τις συλλήψεις ώστε 
κανείς να μην υπάρχη κίνδυνος για τα μέλη της οργανώσεως μας. 
Παράλληλη υποχρέωση αναλάβαμε και μεις για την περίπτωση της 
αναχώρησης τους από την Ελλάδα. Κανένας δεν πρέπει να ενοχληθή.

ΑΘΗΝΑ 13/8/44

Ι. ΣΙΑΝΤΟΣ»

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΚΕ- ΓΚΕΣΤΑΠΟ

    Η ηγεσία του ΚΚΕ είχε συμφωνήσει με τους Γερμανούς να τους ενημερώνουν για 
μπλόκα, ενώ θα κάνουν σαμποτάζ εκεί που θα τους υποδεικνύουν οι Γερμανοί. Ιδού 
το κείμενο.

«Ύστερα από διαπραγματεύσεις με τη Γερμανική Διοίκηση καταλήξαμε 
μαζί της σε συμφωνίες που θα πρέπη στο μέλλον να τις εφαρμόσουμε 
πιστά γιατί αυτό επιβάλλουν τα κομματικά μας συμφέροντα. Σύμφωνα μ 
αυτές κάθε «σαμποτάζ» ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μας ενάντια 
οπλιτών ή βαθμοφόρων του Στρατού Κατοχής θα γίνεται υστέρα από 
σχετικές υποδείξεις του αρχηγού της Γκεστάπο. Δόστε επομένως εντολή 
στις Αχτίδες να πάψουν στο εξής οι ξεκάρφωτες ενέργειες. Οπλισμός μας 
εξασφαλίστηκε αρκετός. Σαν υπεύθυνο για τη δουλειά αυτή ή Γερμανική 
Διοίκηση όρισε τον Ταγματάρχη Όττο του Β' Γραφείου. Ακόμα ανάλαβαν 
την υποχρέωση να μας ειδοποιούν για τα μπλόκα και τις συλλήψεις ώστε 
κανείς να μην υπάρχη κίνδυνος για τα μέλη της οργανώσεως μας. 
Παράλληλη υποχρέωση αναλάβαμε και μεις για την περίπτωση της 



αναχώρησης τους από την Ελλάδα. Κανένας δεν πρέπει να ενοχληθή.

ΑΘΗΝΑ 13/8/44

Ι. ΣΙΑΝΤΟΣ»
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