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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
‘Υπό Σ. Μ. Κρίστοφερ (Κρις) Μ. Γουντχάουζ
'Α ρ χη γ ο ύ  Σ υ μ μ α χ ικ ή ς  ’Α π ο σ το λή ς  έν  Έ λ λ ά δ ι  κα τά  τή ν  Κ α το χή ν  

ν ϋ ν  Μ έλους τή ς  Β ουλής τών Κ ο ινοτήτω ν

Τό νά είναι κάνεις μέλος τον ΚΚΕ —  κουκουές 
δπως τους λέγαμε τότε —  απαιτεί ιδιότητες πού 
σπάνια τις ευρίσκει κανείς σέ ένα "Ελληνα. Γι αυτό 
καί πραγματικοί κομμουνισται ελάχιστοι υπήρξαν.*Ενί
οτε ό Ιδεολόγος ή ό πατριώτης, σέ στιγμές κρίσεως, 
η ό απογοητευμένος σέ στιγμές απελπισίας, ζητού
σαν καταφύγιο στο κόμμα. Άλλα δέν έμεναν έκεϊ 
γιά πολύ. Γιά νά μείνη ένας "Ελληνας σέ δλη του τήν 
ζωή κομμουνιστής θά πρέπει νά είναι είτε πολύ 
αφελής εϊτε πολύ ασυνείδητος, καί δέν χρειάζεται 
κανείς μεγάλη φαντασία γιά νά καταλάβη ποιά από 
τις δυο αυτές κατηγορίες είχε μεγαλύτερες πιθανό
τητες νά καταλάβη τήν ήγεσία τού κόμματος.

Είναι θλιβερή ή Ιστορία, μέ τήν αδιάκοπη δια
δοχή κρίσεων καί σκοτεινών έλιγμών, πού ξετυ
λίγει ο Καθηγητής Κούσουλας στο αύθεντινό καί 
έπιστημονικό σύγγραμμά τον.

Τό αποκαλώ «αυθεντικό» καί έχω κάποια βάσι. 
Γιά μιά σύντομη αλλά κρίσιμη ιστορική περίοδο — 
από τό 1942 έως τό 1945 —  θά μπορούσα νά πώ δτι 
ήμουν αυθεντία στά ζητήματα τού ΚΚΕ καί εγώ. ”Οσα 
ήξερα γιά τόν χαρακτήρα τους, τις προθέσεις καί τις 
μεθόδους των τά είχα μάθει ζώντας μαζί τους καί 
μαζί μέ άλλους "Ελληνες κάθε τάξεως καί προελεύ- 
σεως κατά τήν διάρκεια τής Γερμανικής Κατοχής. 
Τήν προσωπική μου εμπειρία άπ τήν περίοδο έκεί- 
νη τήν περιέλαβα στο βιβλίο μου APPLE OF DIS
CORD (Τό Μήλον τής νΕριδος) τό όποιον, δπως θά 
δή ό προσεκτικός άναγνώστης, τό έλαβε σοβαρά νπ 
δψιν ό Καθηγητής Κούσουλας ιδίως στο Τρίτο Μέ
ρος τού βιβλίου του. ’Αλλά δχι χωρίς κριτική έπιλο- 
γή καί έπανεξέτασι. 'Ο κ. Κούσουλας προσθέτει απο
δεικτικά στοιχεία τά όποια ήταν αδύνατο νά βρώ 
έγώ τήν έποχή έκείνη. Καί αυτό πού θέλω νά τονίσω 
ιδιαιτέρως είναι δτι δλα αυτά τά άγνωστα πριν στοι
χεία συνθέτουν μιά ώλοκληρωμένη εικόνα πού άπο- 
τελεϊ συμπλήρωμα τών δσων ξετυλίγονται στο Πρώ

το καί στο Δεύτερο Μέρος, καί προοίμιο τής τε
λικής συντριβής πού περιγράφεται στο Τέταρτο Μέ
ρος. Διαβάζοντας τό βιβλίο αυτό συνήντησα έπανει- 
λημμένως πληροφοριακά στοιχεία τά όποια μου ήσαν 
άγνωστα καί τά όποια συμπίπτουν άπολύτως ή επι
βεβαιώνουν ή διαφωτίζουν πληρέστερον γεγονότα πού 
είχα ζήσει ή παρακολουθήσει τότε καί τών οποίων τήν 
σημασία δέν εϊχα πλήρως άντιληφθή τήν έποχή έκεί
νη. Ούτε μιά φορά δέν συνήντησα σημείο στο όποιο 
ή δική μου έκτίμησις τών πραγμάτων νά διαφέρη από 
έκείνη τού Καθηγητον Κούσονλα.

Μιά ματιά στά βιογραφικά σημειώματα, πού πα
ραθέτει στο τέλος τού βιβϊΐον ο σνγγραφεύς, θά άπο- 
καλνψη ένα χαρακτηριστικό καί πανομοιότυπο φαινό
μενο. Όλοι οι ηγέτες «άπεκηρύχθησαν» από τό κόμμα 
όργά ή γρήγορα περιλαμβανομένου καί τού νπ’ άριθ- 
μόν ένα κατηγόρου, τού Ιδιου τού Ζαχαριάδη. Τούς 
περισσοτέρους τούς είχα γνωρίσει προσωπικά κατά 
τήν Κατοχή. Άνάμεσά τους ό σκληρός, δυναμικός, 
γενειοφόρος *Αρης Βελουχιώτης πού συνήθιζε νά λέη 
δτι προτιμούσε νά έκτελέση δέκα άθώους παρά νά 
τού ξεφύγη ένας ένοχος, καί συχνά απέδειξε δτι δέν 
τό έλεγε αυτό ως άστεΐο. Κι άκόμα ό διπλωμάτης, καλ
λιεργημένος, παραστρατημένος άστός, ό Καραγιώρ- 
γης. Καί ό ((Γέρος», ό Γιώργης Σιάντος, τόν όποιον 
ό Αμερικανός συνάδελφός μου Ταγματάρχης Τζέ- 
ραλντ Κ. "Οουενς παρωμοιάζε μέ άγροτικό δανομέα 
στις Ήν. Πολιτείες. Καί τέλος ό συνεπαρμένος φα
νατικός Μάρκος Βαφειάδης πάντα νευρικός καί ανή
συχος. Καί πολλοί άλλοι. Οί περισσότεροι δέν είναι 
πιά στή ζωή. Πολλοί βρήκαν τόν θάνατο από τά χέρια 
τών ιδίων τών συντρόφων τους.

Αναπόφευκτα γεννάται τό ερώτημα —  δπως γεν- 
νήθηκε καί γιά τούς Ναζήδες —  πώς τέτοιοι άνθρωποι 
κατώρθωσαν νά έπιβληθούν; Οί λόγοι είναι πολλοί 
καί περίπλοκοι, καί θά τούς βρή ό άναγνώστης δο
σμένους μέ άκριβόλογη άμεροληψία από τόν Καθη
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γητή Κούσονλα. 'Η  Γερμανική Κατοχή, ή μυωπία 
τον πολιτικού κόσμον τών Αθηνών, ή άλληλοπρό- 
σαλλη πολιτική τών Βρεταννών και *Αμερικανών, οί 
φιλοδοξίες καί οί μηχανορραφίες τών Στάλιν καί Τίτο 
( άν καί ενρίσκοντο σνχνά σέ άντίθεσι μεταξύ τονς) — 
δλοι αντοί οί παράγοντες φέρονν μέρος τής ενθννης.
Μόνο ό ελληνικός λαος θά μπορούσε νά απαλλαγή 

έκτος Ισως από τήν κατηγορία δτι δέν διέγνωσε εγ
καίρως τήν απειλή. Γιατί δπως τονίζει ό Καθηγη
τής Κούσονλας, ή ιστορία τού κόμματος κατά μέγα 
μέρος έξετνλίχθη στο «ημίφως», άγνωστη στους πολ
λούς, εκτός άπό ένα μικρό αριθμό «μεμνημένων». 
Δνστνχώς ή μειοψηφία αντή άπετελεΐτο άπό δρα
στήρια, επιδέξια, αποφασισμένα καί άσννείδητα άτο
μα. Τονλάχιστον δνό φορές, τό 1944 καί τό 1948, καί 
ίσως καί τό 1936 ή μειοψηφία αντή παρ’ ολίγο νά 
έπικαθίση στονς ώμονς τού ελληνικού λαού.

'Η  σνντριβή τής κομμοννιστικής έπαναστάσεως ή
ταν φυσικά καί κατά κύριον λόγον έπίτενγμα τού ελ
ληνικού λαού. Άλλά οί "Ελληνες δέν ήσαν μόνοι. Οί 
Βρεταννοί καί Αμερικανοί έδωσαν απαραίτητη σνμπα- 
ράστασι μετά τήν έπανόρθωσι τών άρχικών τονς σφαλ
μάτων. Ή  άπομόνωσις τού Τίτο άπό τό Σοβιετικό

μπλοκ είχε αποφασιστική σημασία κατά τό πιο κρί
σιμο σημείο τού άγώνος.

”Οσοι άπό μάς πήραν μέρος είς τόν αγώνα, μέ τόν 
διπλό αντικειμενικό σκοπό τήν άπελενθέρωσι τής 
Ελλάδος άπό τή Ναζιστική Κατοχή χωρίς τήν ταν- 
τάχρονη νποταγή της στον κομμοννισμό, δέν ζητού
με έπαίνονς γιατί πολεμούσαμε γιά κάτι στα όποιο 
μετείχαμε άμεσα καί προσωπικά, δχι σάν ξένοι πον 
ήρχοντο απλώς αρωγοί. Γνωρίζω δτι αν τό ισχύει γιά 
δλονς έκείνονς πον -υπηρέτησαν στήν Σνμμαχική 
*Αποστολή πον διοίκησα στά ελληνικά βοννά —  όποια- 
δήποτε καί άν ήταν ή εθνικότητά τονς : Βρεταννοί, 
Αμερικανοί, ”Ελληνες, Πολωνοί καί πολλοί άλλοι.

Ή  πιο πολύτιμη άνάμνησι πον κρατώ άπό τά χρό
νια έκεϊνα είναι δταν οί ”Ελληνες συνεργάτες μον μέ 
άποκαλούσαν «δικό μας». Πολλούς άπ* αντονς τους”Ελ
ληνες δέν συνήντησα μέχρι τό τέλος τού πολέμου. ’Ά λ 
λους δέν συνήντησα ποτέ, άλλά έχω τήν έντνπωσι πώς 
τονς γνωρίζω δλονς προσωπικά. Καί ήταν ιδιαίτερη γιά 
μένα ενχαρίστ ησι νά μάθω χάρις στο βιβλίο αν τό δτι 
άνάμεσά τους τήν έποχή έκείνη βρισκόταν καί ένας νεα
ρός τότε "Ελληνας, πον είναι σήμερα ένας * Αμερικανός 
Καθηγητής, όνόματι Δημήτριος Γεώργιον Κούσονλας.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΛΑΕΠ ΑΑΑΗΛΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ “ΤΤΕΙΡΑΙΕΥΣ,,

Τό πρωΐ τής 5ης Νοεμβρίου 1918, μικρές όμάδες 
φτωχοντυμένων άνθρώπων άρχισαν νά συγκεντρώ
νονται στόν προθάλαμο τοϋ ξενοδοχείου «Πει- 
ραιεύς», στήν ’Αθήνα γιά τήν πρώτη πανελλήνιο 
συγκέντρωσι τών Ελλήνων Σοσιαλιστών. Οί υπάλ
ληλοι τοϋ ξενοδοχείου έβλεπαν μέ περιέργεια και 
κάποια καχυποψία τούς άσυνήθιστους έκείνους πε
λάτες πού συνωστίζοντο στο στενόχωρο φουαγιέ 
συζητώντας πολιτικά θέματα μέ φρασεολογία καί 
θεώρησι πού άντηχοϋσε περίεργα στά αυτιά τοϋ 
προσωπικοϋ. Οί έργαζόμενοι τής έποχής έκείνης 
στην Ελλάδα έλάχιστη γνώσι είχαν γιά τά σοσια
λιστικά ρεύματα και τούς νέους Ιδεολογικούς προ
σανατολισμούς πού είχαν ξεθρέψει τελικά τήν 
έπανάστασι τών Μπολσεβίκων στή Ρωσία, πού 
κι* αύτή φαινόταν ξένη καί άπόμακρη, καί κάπως 
άσχετη μέ τά έλληνικά προβλήματα τής στιγμής. 
’Αντίθετα άπό πολλές άλλες εύρωπαϊκές χώρες, ή 
Ελλάς δέν είχε σοσιαλιστικό κόμμα μέ βαθειές 
ρίζες καί παραδόσεις. Μικρή καί άγροτική χώρα ή 
Ελλάς, δέν είχε νά έπιδείξη, κατά τις δεκαετίες 19ΙΟ
Ι 920 καί άκόμα καί 1920- 1930, τό «ταξικό θεμέ
λιο» γιά ένα βιώσιμο Σοσιαλιστκό όργανισμό. Κάτω 
άπό τή συγκλονιστική έντύπωσι, δμως, τής Μπολ- 
σεβικικής έπαναστάσεως, οί όλιγάριθμες Μαρξι
στικές όμάδες αίσθάνθήκαν τήν ύποχρέωσι νά προ
μηθεύσουν στήν Ελλάδα ένα δικό της Σοσιαλιστι
κό κόμμα.

Οί άντιπρόσωποι, πού συναντήθηκαν στο ξε- 
νοδοχείον «Πειραιεύς» συνεζήτησαν ένα μεγάλο άρι- 
θμό θεμάτων καί έλαβαν έπιβλητικά διατυπωμένες 
άποφάσεις. Έ πί παραδείγματι, ή άπόφασις έπί τών 
έξωτερικών ζητημάτων ήσχολεϊτο μέ μία έκπληκτι- 
κή ποικιλία θεμάτων καί έδινε λύσεις πού τις χα
ρακτήριζε ή ίδια έκπληκτική ποικιλία: «κατάρ
γησα τής μυστικής διπλωματίας, έλευθερία δλων 
τών θαλασσών καί άνοιγμα δλων τών στενών, ΐδρυ- 
σις Διεθνοϋς Τελωνειακής Ένώσεως καί διεθνοϋς 
βουλής πού θά άποτελεση τό πολιτικό καί οίκονο-

μικό θεμέλιο τής Κοινωνίας τών Εθνών. 'Η συν- 
διάσκεψις είσηγεϊτο έπίσης τήν ΐδρυσι μιας Βαλ
κανικής Δημοκρατικής 'Ομοσπονδίας καί τήν με
τατροπή τοϋ 'Ελληνικού Κράτους σέ μία «όμο- 
σπονδία αυτονόμων «βιλαετιών» διοικητικών πε
ριφερειών ώργανωμένων δημοκρατικά, ουτώς ώστε 
οί έθνότητες τής ’Ανατολής νά άποκτήσουν καθε
στώς αύτονομίας καί έτσι νά μποϋν στή Βαλκα
νική 'Ομοσπονδία.1

Αυτές οί δηλώσεις εκπροσωπούσαν τις άπόψεις 
τής πλειοψηφίας άλλά — κατά τρόπο πραγματικά 
δημοκρατικό — είδε τό φώς καί μιά δήλωσις τής 
μειοψηφίας πού δημοσιεύθηκε, στόν «Ριζοσπάστη», 
τήν φιλελεύθερη έφημερίδα ή όποία κατά τήν έπο
χή τής συνδιασκέψεως είχε άποκτήσει στενούς δε
σμούς μέ τούς σοσιαλιστικούς κύκλους. Ή  άπό- 
φασις αύτή τής μειοψηφίας άπεκάλυπτε ισχυρές 
έθνικιστικές τάσεις, άρκετά άσυνήθιστες τήν έπο
χή έκείνη γιά Σοσιαλιστάς, καθώς ήσχολεϊτο σχε
δόν άποκλειστικά μέ τήν άναδιανομή τών έδαφών 
τών Βαλκανίων καί τής Μ. ’Ανατολής. Σύμφωνα 
μ’ αυτήν τήν άπόφασι, ή Τουρκική έπικράτεια θά 
περιωρίζετο σέ μιά μικρή έδαφική έκτασι «στο 
κέντρο τής Μικρας ’Ασίας μέ τό λιμάνι τής ’Αλε- 
ξανδρέττας σάν έλεύθερη έξοδο στή θάλασσα».2 
Στόν κοινωνικό - οίκονομικό τομέα έπρότειναν :

’Απόλυτη έλευθερία τοϋ συνέρχεσθαι, συνεται
ρίζεται κλπ. ’Απόλυτη έλευθερία τοϋ Τύπου, χωρίς 
λογοκρισία ή περιορισμούς. Πλήρη έξασφάλισι 
τής προσωπικής έλευθερίας, άποζημίωσι γιά κάθε 
παράνομη προσωποκράτησι, άπαραβίαστο τοϋ άσύ- 
λου τής κατοικίας. ’Οκτάωρο ήμερησία έργασία, 
προστατευτικά μέτρα υπέρ τών έργαζομένων, άπα- 
γόρευσι τής νυκτερινής έργασίας γυναικών καί παι

1. Τ ό  Κ.Κ.Ε. ά π ό  τ ό  1 9 1 8  έ ω ς  τ ό  193  1, Τό
μος I (Αθήνα, 1947), σελ. 3 -8 .  ’Εφεξής : Τ ό Κ Κ. Ε, 1 9 1 8- 
193  1.

2. Τ ό  Κ. Κ.. E., 1 9 1 8-1  93 1, σελ. 7.
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Οκτώβριος 1916. Ό  Έ λ. ΒενιΖέλος συνομιλεί μέ σύμμαχο στρατηγό στήν Θεσσαλονίκη 
μετά τόν σχηματισμό έκεϊ τής προσωρινής Επαναστατικής Κυβερνήσεως

διών καί τήν κατάργησι κάθε νόμου πού περιώρι- 
ζε τό δικαίωμα τής άπεργίας.3

Ή  συνδιάσκεψής τοϋ ξενοδοχείου «Πειραιεύς» 
ίδρυσε τό «Σοσιαλιστικόν Έργατικόν Κόμμα Ε λ 
λάδος» (Σ.Ε.Κ. έν συντομίςΟ καί αύτοανακηρύχθηκε 
Πρώτο Συνέδριο τοϋ νεοϊδρυθέντος κόμματος. Οί 
αποφάσεις καί τό ιδεολογικό υπόβαθρο, τοϋ Πρώ
του Συνεδρίου, δπως έπίσης καί ό καταστατικός 
Χάρτης τοϋ ΣΕΚ, δέν έδειχναν σημεία Λενινιστικής 
έπιδράσεως. Τό καταστατικόν ιδιαίτερα, θά μπορού
σε νά έκφράζη τις άπόψεις ένός οίουδήποτε δημο
κρατικού κόμματος. Οί ίδρυταί τοϋ ΣΕΚ ήσαν κα
λοπροαίρετοι ίδεολόγοι μέ άξιέπαινες, αν Καί δχι 
ρεαλιστικές φιλοδοξίες νά άπαλλάξουν τή χώρα άπό 
κάθε κοινωνική νόσο. Στά έπόμενα χρόνια, τό κόμ
μα πού ίδρυσαν πήρε βήμα πρός βήμα καί μέσα σέ 
κρίσεις,έκκαθαρίσεις καί μηχανοραφίες τή μορφή τοϋ 
σύγχρονου Ελληνικού Κομμουνιστικού κόμματος.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Ή  έπιτυχία τής ’Οκτωβριανής Έπαναστάσεως 
στή Ρωσία είχε άσκήσει μιά μαγνητική έπιρροή

3. Α ö τ ό θ ι ,  σελ. 7.

στούς Έλληνες Σοσιαλιστές καί πριν άκόμη άπό 
τήν ίδρυσι τού ΣΕΚ. Στήν άρχή δμως ή έπιρροή 
αύτή είχε μόνο συναισθημαικό χαρακτήρα. 'Η άντί- 
ληψις τών Ελλήνων Σοσιαλιστών περί Λενινισμού 
ήταν κάπως άόριστη καί συγκεχυμένη. Πηγή τών 
γνώσεών των παρέμεναν τά κείμενα τής Δευτέρας 
Διεθνούς.

Ή  ίδρυσις τής Τρίτης Διεθνοϋς τόν Μάρτιο τοϋ 
1919 καί ή σημασία πού άπέκτησε ώς τό νέο έπί- 
κεντρο τού παγκοσμίου Μαρξιστικού κινήματος 
είχε συγκλονιστικό άντίκτυπο έπί τού νεοπαγοϋς 
κόμματος, πού είχε κληρονομήσει, μέσω τούδεσμοϋ 
του μέ τή Σοσιαλιστική Ένωσι τής Θεσσαλονίκης, 
μία σύνδεσι μέ τήν Δευτέρα Διεθνή. *Η διεθνής έξάρ- 
τησις τού κόμματος έλαβε διαστάσεις έπιμάχου θέ
ματος, δταν συνήλθε γιά πρώτη φορά τόν Μάϊο τοϋ
1919 τό «Εθνικό Συμβούλιο τού ΣΕΚ». Κατά τό 
καταστατικό ή σύγκλησις τού Συμβουλίου αύτού θά 
έγίνετο εις τά διαστήματα μεταξύ τών έτησίων Συνε
δρίων. Παρά τις συζητήσεις καί άντεγκλήσεις πού 
άκούστηκαν -  σέ όξύ μάλιστα τόνο -  στό Συμβού
λιο, οί περισσότεροι άπό αύτούς πού έλαβαν μέρος 
είχαν άρκετά άβέβαιη καί άσαφή άντίληψι τής 
πραγματικής σημασίας τών θεμάτων τής συζητή- 
σεως. Αύτό δέν ήταν κάτι τό έκπληκτικό, äv λη-
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φθή ύπ’ δψιν δτι ή Κομμουνιστική Διεθνής είχε 
σχηματισθή μόλις πρό δύο μηνών και ή κατάστα- 
σις στή Ρωσία παρέμενε άρκετά συγκεγχυμένη.

Μετά άπό παρατεταμένες καί περίπλοκες συ
ζητήσεις, τό Συμβούλιο άπεφάσισε μέν νά διακόψη 
κάθε τυπικό δεσμό μέ τή Δευτέρα Διεθνή, άλλά 
κατεψήφισε μία πρότασι πού ζητούσε άμεση σύνδε- 
σι μέ τήν Τρίτη Διεθνή. Ή  Κεντρική Επιτροπή τού 
κόμματος έλαβε άπλώς τήν έντολή «νά προετοιμάση 
τό έδαφος» γιά τήν προσέγγισι τού κόμματος, μέ τόν 
νέο αύτό όργανισμό. Ταυτοχρόνως τό Συμβούλιο 
διεκήρυξε δτι μιά τέτοια προσέγγισις «δέν θά έπρε- 
πε, νά έμποδίση τό κόμμα άπό τού νά διατηρήση 
σχέσεις μέ τά κόμματα έκείνα τής Δευτέρας Διε
θνούς, πού θά έμεναν πιστά στις Σοσιαλιστικές 
άρχές»4. ΤΗταν φανερό, πώς οί "Ελληνες Σοσιαλι- 
σταί δέν θεωρούσαν τήν σύνδεσι μέ τήν Κομιντέρν 
άναγκαστικά «άποκλειστική».

Πριν άκόμη τελειώσουν οί έργασίες τού Συμ
βουλίου, είχαν διαφανή άρκετά καθαρά δύο τάσεις 
μέσα στούς κόλπους τού κόμματος. Ή  μία όμάδα, 
χωρίς κατασταλαγμένη άντίληψι ώς πρός τόν έν- 
δεχόμενο διεθνή προσανατολισμό τού κόμματος, 
ύπεστήριζε τακτικήν άναμονής.

Ή  άλλη όμάδα ευνοούσε τήν άμεση καί άπευ- 
θείας σύνδεσι μέ τήν Κομμουνιστική Διεθνή καί 
ύπεστήριζε τήν άποψί της μέ έπιμονή. Τό νεαρό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα 'Ελλάδος, άντιμετώπιζε ήδη 
τήν πρώτη του κρίσι.

ΕΝΑ ΑΤΥΧΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
KATEΥΘΥΝΣΓΝ ΤΗΣ ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ

Έ ξ αιτίας τής διχογνωμίας σχετικά μέ τόν διεθνή 
προσανατολισμό τού κόμματος, τό Δεύτερο Συνέ
δριο, πού έπρεπε σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς τού 
κόμματος νά συνέλθη τό Φθινόπωρο τού 1919, άνε- 
βλήθη σιωπή ρώς έως τήν άνοιξι τού 1920. Ή  βα
θμιαία σταθεροποίησις τού Μπολσεβικικού καθε
στώτος στή Ρωσία τούς χειμερινούς μήνες τού
1920 ένίσχυσε τή θέσι τής παρατάξεως έκείνης τού 
ΣΕΚ, πού ευνοούσε τήν σύνδεσι μέ τήν Κομιντέρν. 
Αυτοί πού είχαν άντίθετη γνώμη, μή έχοντας τίποτε 
θετικό νά προσφέρουν, έχαναν συνεχώς έδαφος. 
"Οταν τέλος πραγματοποιήθηκε τό Δεύτερο Συνέ
δριο, τό θέμα τής τυπικής καί έπισήμου προσχω- 
ρήσεως στήν Τρίτη Διεθνή κατείχε πρωτεύουσα θέσι 
στήν ήμερησία διάταξι.

'Η συζήτησις άπεκάλυψε, δτι οί περισσότεροι

4. Α υ τ ό θ ι ,  σελ. 16 -  17.

άπό τούς συνέδρους δέν είχαν σαφή άντίληψι, ώς 
πρός τήν φύσι τής Κομιντέρν. Άκόμη καί ό Ν. 
Δημητρατος, Γραμματεύς τότε τής Κεντρικής Ε 
πιτροπής, ύπεστήριζε σοβαρά δτι «ή Τρίτη Δι- 
θνής δέν είναι όργάνωσις άλλά Ιδέα» !δ

Αύτή ή άγνοια ώς ήτο φυσικόν, διηυκόλυνε τά 
σχέδια έκείνων πού ήσαν άποφασισμένοι νά φέρουν 
τό Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κίνημα μέσα στούς 
κόλπους τής Κομιντέρν.

Χάρις στήν διαρκή πίεσι πού ήσκησαν καί 
στούς έπιδέξιους χειρισμούς των, τό Συνέδριο, σχε
δόν όμοφώνως, ψήφισε ύπέρ τής όργανικής ταυτί- 
σεως μέ τήν Τρίτη Διεθνή καί άπεδέχθη «δλες τις 
άρχές καί τις άποφάσεις της».6

Μέ τήν άπόφασι αύτή, τό σέ έμβρυϊκή άκόμη 
κατάστασι κόμμα, μπήκε στο δρόμο πού έπρόκειτο 
νά τό φέρη τελικά κάτω άπό τήν αίγίδα τής Μόσχας.

Τό Συνέδριο διεκήρυξε δτι «εύνοεϊ μία κεντρι- 
κοποιημένη όργάνωσι τού κόμματος» καί ένέκρινε 
ένα καινούργιο καταστατικό χάρτη ευθυγραμμι
σμένο μέ αυτήν τήν άπόφασι. Μέ τό νέο καταστα
τικό, ή Κεντρική ’Επιτροπή έγινε «ή διοικούσα 
άρχή καί τό έκτελεστικό σώμα τού κόμματος, πού 
κατέχει δλες τις έξουσίες τού κόμματος».7 Ό  τί
τλος τού κόμματος τροποποιήθηκε σημαντικά : προ- 
σετέθη σέ παρένθεσι ή λέξις «κομμουνιστικόν». Μιά 
διακήρυξις τής Πρωτομαγιάς, πού δημοσιεύθηκε 
λίγες μέρες άργότερα στο «Ριζοσπάστη», παρακινού
σε τούς «προλετάριους δλης τής Ελλάδας νά έπευ- 
φημήσουν καί νά χαιρετίσουν τήν Παγκόσμια Σο
βιετική Δημοκρατία» και στιγμάτιζαν κάθε άποχή 
άπό τις διαδηλώσεις τής Πρωτομαγιάς σάν «λι
ποταξία», «έγκατάλειψι τοϋ άγώνος» καί «προδο
σία».8 Σέ μιάν άλλη διακήρυξι ή Κεντρική ’Επιτρο
πή έδήλωνε δτι τό κόμμα είχε τήν άξίωσι άπό δλα 
τά μέλη του, «νά υπακούσουν τούς κανονισμούς του 
σάν ένωμένοι καί πειθαρχημένοι στρατιώτες γιά 
τήν πραγματ οποίη σι τοϋ άντικειμενικοϋ καί θεμε
λιώδους σκοπού του,πού είναι ή άνατροπή τής μπουρ
ζουαζίας μέ κάθε δυνατό μέσον».9 Μέ άξιοπρόσε- 
κτη ταχύτητα τό κόμμα υίοθετούσε κομμουνιστική 
φρασεολογία.

Οί συνήγοροι τής προσεγγίσεως πρός τήν Κο- 
μιντέρν θά πρέπει νά ήσαν πολύ αίσιόδοξοι, άκόμη 
καί πρίν άπό τό Συνέδριο, διότι ένα μήνα προηγου
μένως, τόν Μάρτιο τού 1920, έστειλαν ένα νεαρό 
φοιτητή τοϋ Πανεπιστημίου," τόν Δημοσθένη Λι-

5. Α ύ τ ό θ ι, σελ. 64.
6. Α ö τ ό θ ι, σελ. 73.
7. Α ύ τ ό θ ι, σελ. 75.
8. Α ύ τ ό θ ι, σελ. 83.
9. Α ύ τ ό θ ι, σελ. ώ3 - 84.
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Στις 12 Ιουνίου 1917 οί Σύμμαχοι έΕηνάγκαοαν τόν Βασιλέα Κωνσταντίνο-καί τόν διά
δοχο Γεώργιο νό έγκαταλείψουν τήν Ελλάδα. Βασιλεύς άνεκηρΰχθη ό δευτερότοκος υιός 
τοϋ Κωνσταντίνου Αλέξανδρος. Στις  27 Ιουνίου  ό Έ λ. Βενι£έλος έλθών άπό τήν Θεσ
σαλονίκη στήν 'Αθήνα έσχημάτισε νέα κυβέρνησι καί άνεκοίνωσε δτι θεωρεί τήν Ελλάδα 
σέ έμπόλεμο κατάστασι μέ τήν Γερμανία καί τούς συμμάχους της άπό τήν 23η Νοεμβρίου 
τοϋ 1916 όταν ή προσωρινή κυβέρνησίς του είχε ταχθή παρά τό πλευρό τής Άντάντ. 'Α 
νωτέρω ή πρώτη έμφάνισις του Βασιλέως Αλεξάνδρου μέ τόν Έλευθ. Βενιίέλο στο Στά
διο. Διακρίνονται καί μέλη τής Κρητικής Χωροφυλακής μέ τήν χαρακτηριστική τους στολή.

γδόπουλο, στή Μόσχα ώς άντιπρόσωπο τοΰ κόμ
ματος στό έπικείμενο Δεύτερο Παγκόσμιο Συνέ
δριο τής Κομιντέρν. Ό  Λιγδόπουλος έξουσιοδο- 
τήθηκε άπό τήν Κεντρική Επιτροπή νά ζητήση 
οίκονομική βοήθεια άπό τήν Κομιντέρν διότι ό κορ
βανάς του κόμματος -  νεοσσοϋ, ήταν ούσιαστικά άδει
ος. Τόν ’Οκτώβριο ή Κεντρική ’Επιτροπή άνεκοί
νωσε έπισήμως δτι «κατά τή συγκέντρωσι τής 21ης 
Σεπτεμβρίου ό Ζηνόβιεφ, ό πρόεδρος τής Κομμου
νιστικής Διεθνοϋς, έδήλωσε δτι τό Κομμουνιστικό 
Κόμμα Ελλάδος, εγινε όμοφώνως δεκτό».10 'Η άνα- 
κοίνωσις είχε θριαμβευτικό τόνο. Γιά πρώτη φορά 
τότε τό κόμμα έκαλεΐτο Κομμουνιστικόν Κόμμα 
Ελλάδος, άν καί δέν είχαν προηγηθή οί άπαραί-

10. Ε ρ γ α τ ι κ ό ς  ’Α γ ώ ν ,  11 ’Οκτωβρίου 1920.

τητες τυπικές διατυπώσεις άπό κανένα άρμόδιο κομ
ματικό όργανο ώστε νά προσλάβη αύτό τόν τίτλο.

'Η προθυμία τοϋ Ελληνικού κόμματος νά δεθή 
στό άρμα τής Κομιντέρν έκανε καλή έντύπωσι στή 
Μόσχα. Έδωσαν στό Λιγδόπουλο πέντε χιλιάδες 
δολλάρια σέ χρυσό ώς πρώτη εισφορά τής Κομιν- 
τέρν στό Ελληνικό «τμήμα» της. Ό  Ώρίων Άλε- 
ξάκης, ενας Έλληνας γεννημένος στή Ρωσία, δ ιο
ρίσθηκε έπίσημος άντιπρόσωπος τής Κομιντέρν 
στήν Ελλάδα. Οί δύο νεαροί κομμουνισται νοίκια
σαν ένα καΐκι γιά νά διασχίσουν τή Μαύρη Θάλασ
σα άπό τήν ’Οδησσό. Δέν έφθασαν όμως ζωντανοί 
στήν άπέναντι άκτή. Τήν νύχτα τής 20ης ’Οκτω
βρίου 1920 καθώς οί δύο νέοι κοιμόντουσαν άνύ- 
ποπτοι στήν στενόχωρη καμπίνα τοϋ καραβιοϋ, τούς 
πλησίασαν μέλη τοϋ πληρώματος καί άδειασαν τά
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πιστόλια τους πάνω στά κεφάλια τών δύο νέων, σχε
δόν έξ έπαφής. "Υστερα έσυραν τά πτώματα στό 
κατάστρωμα καί τά πέταξαν στή θάλασσα. Μαζί 
τους σκόρπισαν πάνω στό υγρό στοιχείο σάν είρωνι- 
κή άνθοδέσμη τήν κομμουνιστική λιτερατούρα, τις 
μπροσούρες καί τίς άφίσσες πού κουβαλούσαν μαζί 
τους οί δυο νεαροί κομμουνισται. Ψάχνοντας μέσα 
στις φτωχικές άποσκευές οί ναύτες τελικά άνεκά- 
λυψαν τά χρυσά νομίσματα πού ήταν καί ή αίτία 
τού έγκλήματος.

Δέν έζησαν πολύ γιά νά χαρούν τό άνομο κέρ
δος. Τά δυό πτώματα δέν χάθηκαν στό βυθό. Τά έβγα
λε τελικά ή θάλασσα στις άκτές τού Καυκάσου. Τά 
πτώματα ήταν φριχτά παραμορφωμένα καί πέρα πιά 
άπό άναγνώρισι. Ά λλά στά θυλάκιά τους οί Σοβιε
τικές άρχές βρήκαν στοιχεία τής ταυτότητος τών 
θυμάτων. Μετά άπό άνακρίσεις έμαθαν σέ ποιούς 
άνήκε τό καΐκι πού είχαν νοικιάσει οί δυό νέοι. Σύν
τομα τό πλήρωμα τού καραβιού έπεσε στά δίχτυα 
τής σοβιετικής άστυνομίας καί οί δολοφόνοι πλή
ρωσαν τό έγκλημα τους μέ τήν ζωή τους. Θανατώ
θηκαν μέ άπαγχονισμό στό Νοβοροσίσκ.11 ‘Η πρώ
τη έπαφή τού Ελληνικού κόμματος μέ τήν Κομιν- 
τέρν είχε τελειώσει μέ τραγικό τρόπο. Στό μέλλον 
οί άποστολές έπρεπε νά προσχεδιάζωνται μέ περισ
σότερη προσοχή.

Η ΠΡΟΣΕΓΠΣΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Ύ
Ή  άπόφασις τών Ελλήνων Σοσιαλιστών νά έν- 

ταχθούν στήν Κομιντέρν έπήγασε άπό ένα παράξε- 
νο κράμα άγνοιας, άφελούς ένθουσιασμού καί όξυ- 
δερκών ύπολογισμών. Τό κόμμα ήταν μικρό, ή πο
λιτική του έπιρροή, άμελητέα. Δέν είχε ούτε παρά- 
δοσι ούτε ρίζες βαθειές μέσα στό λαό. Ά ν  διατηρού
σε τήν αύτονομία του καί έξακολουθούσε νά λει- 
τουργή χωρίς δεσμούς μέ τόν διεθνή κομμουνισμό, 
θά έμφανιζόταν σάν μιά όμάδα άπό πρόσωπα πού 
κάνουν θορυβώδη πολιτική, πρόσωπα δμως χωρίς 
φήμη, πού οί έπιδιώξεις τους καί ή προσπάθειά τους 
νά άποκτήσουν πολιτική έξουσία θά άγγιζε τά δρια 
τού γελοίου. Προσχωρώντας δμως στήν Κομιντέρν, 
οί Έλληνες «Σοσιαλισταί» είχαν τήν εύλογη προσ
δοκία δτι θά έκέρδιζαν κύρος άπό τή δύναμι καί 
τήν αίγλη τού διεθνούς αύτού όργανισμού. Τό κόμ
μα θά κατώρθωνε έτσι νά γίνη ή τοπική προέκτασις

11. Έλ. Α. Σταυρίδη, Τ ά  Π α ρ α σ κ ή ν ι α  τ ο ϋ Κ Κ  
Ε, (’Αθήναι, 1953), σελ. 42. ’Επίσης Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  20 
’Οκτωβρίου 1945.

μιας έπιβλητικής διεθνούς δυνάμεως. Οί φυσικές, 
έκ γενετής άδυναμίες του θά μπορούσαν τότε νά 
έξουδετερωθούν άπό τή δύναμι πού θά δανειζόταν 
άπό τό διεθνές κίνημα τού προλεταριάτου. ’Ελά
χιστοι, άκόμη καί μεταξύ τών έπικεφαλής τού κόμ
ματος, ήταν δυνατόν νά συλλάβουν στό πρώτο έκεΐ- 
νο στάδιο τό πόσο βαρειά κληρονομιά έμελλε νά 
είναι ή προσχώρησις έκείνη στήν Κομιντέρν. "Ολοι 
ήταν πρόθυμοι νά δεχθούν τά πλεονεκτήματα τής 
συγγενείας καί συνεργασίας μέ τή διεθνή Κομμου
νιστική κίνησι, άλλά λίγοι ήταν διατεθειμένοι νά 
παραδεχθούν τή στρατιωτική πειθαρχία καί όργά- 
νωσι, πού ήταν τό σήμα κατατεθέν τού κόμματος 
τού Λένιν.

"Οταν τά μέλη (τού Ελληνικού κόμματος) πλη- 
ροφορήθηκαν τά σχετικά μέ τούς Είκοσιένα δρους 
τής εισδοχής, πού είχαν υίοθετηθή άπό τό Δεύτερο 
Παγκόσμιο Συνέδριο τής Κομιντέρν, τό μικρό κόμ
μα κλονίσθηκε συθέμελα ! Οί "Ελληνες σοσιαλι- 
σταί, πού τόν Απρίλιο τού 1920 είχαν ψηφίσει 
ύπέρ τής «όργανικής ένότητος» τού κόμματός των 
μέ τήν Κομιντέρν, δέν θά μπορούσαν ποτέ νά προ- 
βλέψουν δτι τρεις μήνες άργότερα ή Κομιντέρν 
θά έγκαθίδρυε μιά άπό τίς πιο κεντρικοποιημένες 
διεθνείς όργανώσεις πού δημιουργήθηκαν ποτέ.12

"Ολες οί προσπάθειες συγκλήσεως τού Τρίτου 
Τακτικού συνεδρίου μέ σκοπό τήν «έκκρίζωσι δλων 
τών στοιχείων πού έξακολουθούν νά δρούν σύμφω
να μέ τό πνεύμα τής Δευτέρας Διεθνούς» καθώς άπαι- 
τούσε ένας άπό τούς Είκοσιένα "Ορους, έναυάγησαν 
λόγω τής άντιδράσεως πολλών μελών τού κόμμα
τος, πού δέν μπορούσαν νά δεχθούν τίς ώμές άπαι- 
τήσεις υποταγής, περιεχόμενο κι’ αύτές τών "Ορων. 
Στις 8 Αύγούστου τού 1921 ή Κεντρική Επιτροπή 
διέκοψε τίς σχέσεις της μέ τόν ιδιοκτήτη τού «Ρι
ζοσπάστη» καί τρεις έβδομάδες άργότερα έξαπέ- 
λυσε βιαιοτάτη έπίθεσι κατά τής Ανεξάρτητης Κομ
μουνιστικής Νεολαίας τών Αθηνών* έπειδή ή τε
λευταία αύτή παρακίνησε τίς όργανώσεις νεολαίας 
νά έγκαταλείψουν τό κόμμα. Τό ΣΕΚ (Κ) υπέστη 
τρομερό κλονισμό. Τό Τρίτο Τακτικό Συνέδριο 
άναγκαστικώς άνεβλήθη έπ’ αόριστον. Τελικώς 
έπραγματοποιήθη έξη χρόνια άργότερα, τόν Μάρ
τιο τού 1927, δταν τό κόμμα εύρίσκετο όριστικά 
πλέον μέσα στούς κόλπους τής Κομιντέρν. Οί πε
ρισσότεροι άπό τούς παλαιούς ήγέτες είχαν έκδιω- 
χθή καί άλλοι είχαν άναλάβει τά ήνία τού κόμμα

12. Ίδέ κείμενον (Twenty One Theses έν T h e s e s  a n d  
S t a t u t e s  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  C o n g r e s s  
(Μόσχα, Εκδοτικός Οίκος τής Κομμουνιστικής Διεθνοϋς
1920), σελ. 26 - 32. ’Εφεξής : T h e s  es, S e c o n d  W o r l d  
C o n g r e s s .
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τος. Μία νέα έσοδεία Κομμουνιστών φανατισμέ
νων καί φιλοδόξων, είχε άναρριχηθή στήν ήγεσία.

Ό  Νικόλαος Ζαχαριάδης, πού διωρίσθηκε τό 
1931 άπό τή Μόσχα ήγέτης τοϋ Κ.Κ.Ε. έγραψε στό 
φυλλάδιό του «Θέσεις γιά τήν 'Ιστορία τοϋ Κ.Κ.Ε.», 
σχετικά μέ τά πρώτα χρόνια τοϋ κόμματος : «Ή  
έπαναστατική Ιδεολογία είχε τότε γιά σημαιοφόρους 
της τούς μικροαστούς διανοούμενους πού ώδηγή- 
θήκαν πρός τά ’Αριστερά άπό τό Επαναστατικό 
ρεϋμα τής έποχής».13 Ό  Ζαχαριάδης ύπονοοϋσε 
δτι οί έπικεφαλής τοϋ Κόμματος τά πρώτα χρόνια 
δέν είχαν τήν πραγματική νοοτροπία τοϋ Μπολ
σεβίκου, Ιδιότητα άπαραίτητη, πού έξησφάλιζε τυ
φλή ύπακοή στις ύπαγορεύσεις τής Μόσχας. Καί 
ώς ένα σημείο είχε δίκιο. Γιά τούς ίδρυτές τοϋ Έλ- 
ληνικοϋ Σοσιαλισμοϋ καί τούς πρώτους ήγέτες τοϋ 
ΣΕΚ(Κ), ό Μπολσεβικισμός ήταν κάτι τό νέο, κάτι 
μέ τό όποιο δέν ήταν έξοικειωμένοι. Οί περισσό
τεροι δέ άπ’ αύτούς πίστευαν καί ήσαν άφωσιωμένοι 
στά έθνικιστικά καί κοινωνικά δόγματα μέ τά όποια 
είχαν ζυμωθή άπό τήν παιδική τους ήλικία. Ό  Ν. 
Ζαχαριάδης, πού είχε σπουδάσει στό Κομμουνιστι
κό Σχολείο τοϋ KUTV, ήταν Ιδιαίτερα έξοικειω- 
μένος μέ τήν ουσία τοϋ Λενινισμού. Είχε διδαχθή 
δτι ένα Κομμουνιστικό κόμμα πρέπει νά έξασφαλί- 
ζη άπόλυτο έλεγχο πάνω στά μέλη του μέ τή μέ
θοδο τής «ταυτίσεως» καί τής «ένεργοϋ συμμετο
χής». Τό κόμμα ώφειλε νά είναι ένας «μαχητικός» 
όργανισμός, «ένας στρατός έξ έπαγγέλματος έπα- 
ναστατών». Τό μέλος τοϋ κόμματος έπρεπε νά δια
θέτη άπόλυτη ψυχική άφοσίωσι, νά είναι έτοιμο νά 
Κίνηθή σύμφωνα μέ τίς έντολές τοϋ Κόμματος καί 
νά είναι πρόθυμο κάθε στιγμή νά θυσιάση χρόνο, 
σταδιοδρομία καί τήν ίδια τή ζωή του, άκολουθών- 
τας πιστά τίς όδηγίες τής άνώτατης ίεραρχίας τοϋ 
κινήματος. Ό  ίδιος ό Ζαχαριάδης δέν είχε «μικρο
αστικές, έθνικιστικές προκαταλήψεις», νά τοϋ δυ
σκολεύουν τίς κινήσεις.Γεννημένος στή Μικρά’Ασία 
κάτω άπό ’Οθωμανική έξουσία, είχε έλθει στήν 
Ελλάδα σάν νεαρός πρόσφυγας. ’Αλλά άντίθετα 
μέ τούς περισσότερους πρόσφυγες άπό τή Μικρά 
'Ασία, δέν αισθανόταν κανένα πατριωτικό σύνδε
σμο πρός τήν Ελλάδα, καί άκόμη λιγώτερο, έννοεΐ- 
ται, γιά τόν τόπο τής γεννήσεώς του. ΤΗταν έτοι
μος συναισθηματικά γιά νά δεχθή τήν πίστι τοϋ 
Λενινισμού καί νά γίνη ένας στρατώτης χωρίς άπο- 
ρίες, χωρίς έρωτηματικά, μέσα στό «μεγάλο στρα
τό τοϋ προλεταριάτου». Σέ μιά μπροσούρα μέ τίτλο 
«Ό  Κομμουνιστής, Λαϊκός ’Αγωνιστής, μέλος τοϋ

13. Ν. Ζαχαριάδη, Θ έ σ ε ι ς  γ ι ά  τ ή ν  ' Ι σ τ ο ρ ί α  
τ ο Ο Κ Κ Ε ,  (’Αθήνα, Κεντρική ’Επιτροπή ΚΚΕ, 1945), 
σελ. 29. ’Εφεξής: Θ έ σ ε ι ς .

Κ.Κ.Ε.», ό Ζαχαριάδης έδωσε τόν όρισμό τών ιδιο
τήτων τοϋ μέλους τοϋ κόμματος μέ αυτά τά λόγια :

«Τό μέλος τοϋ Κ.Κ.Ε. καί άκόμη περισσότερο 
τό στέλεχος, άνήκει όλοκληρωτικά καί άποκλει- 
στικά στό Κόμμα. Αύτό σημαίνει δτι: α) τά συμφέ
ροντα τοϋ Κόμματος είναι τό πρώτο καί σπουδαιό
τερο μέλημά του, β) ή προσωπική μας ζωή είναι 
έτσι ώργανωμένη ώστε νά ώφεληθή περισσότερο το 
κόμμα καί ό άγώνας του καί γ) κάθε πραξι καί λεξι 
πρέπει νά ζυγίζεται σύμφωνα μέ τά συμφέροντα 
τοϋ Κόμματος».14

Τά πρώτα χρόνια μετά τό 1920 αύτή ή ταύτισις 
τοϋ άτόμου μέ τό κόμμα ήταν ξένη πρός τήν νοο
τροπία τών περισσοτέρων όπαδών τοϋ ΣΕΚ (Κ). 
Τούς ήταν πολύ δύσκολο νά παραδεχθούν αύτήν τήν 
όλοκληρωτική έμπλοκή στίς υποθέσεις τοϋ κόμ
ματος καί αυτός ό έλεγχος τοϋ κόμματος, πού έμφα- 
νιζόταν έμμεσα καί συμπερασματικά, σάν άναπόφευ- 
κτος έλεγχος καί τών άσχέτων μέ τήν πολιτική 
πλευρών τής ζωής τοϋ μέλους -  δπως λ.χ. τών οι
κογενειακών δεσμών, τής μορφώσεως, τής έπαγγελ- 
ματικής σταδιοδρομίας, άκόμη καί τής ψυχαγω
γίας -  τούς ήταν άπαράδεκτος. Γ ι’ αύτό ή έντονη 
άντίδρασίς των στούς Είκοσιένα "Ορους τής Κομιν- 
τέρν δέν θά έπρεπε νά ξαφνιάση κανένα.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Οί Έλληνες Κομμουνισται, μή έχοντας ουσια
στική λαϊκή ύποστήριξι στήν Ελλάδα, ήλπιζαν νά 
βροϋν έμπνευσι καί ένίσχυσι στήν πορεία πρός τά 
έμπρός τοϋ διεθνοϋς Κομμουνισμού. Τό 1921 δμως 
ή πρόοδος τής Κομμουνιστικής κινήσεως κατά κα
νένα τρόπο δέν θά μπορούσε νά χαρακτηρισθή ώς 
ένθαρρυντική. Στήν ίδια τή Ρωσία τό καθεστώς τών 
Μπολσεβίκων άντιμετώπιζε σοβαρωτάτη οικονομική 
κρίσι, ένώ ή διεθνής, ή μάλλον ή Εύρωπαϊκή είκόνα 
τοϋ κομμουνισμού, παρουσίαζε μία παρακμή τής έπα- 
ναστατικής όρμής τοϋ 1918-1919. Ή  έπαναστατική 
παραφορά έσβηνε κάτω άπό τά πλήγματα μιας όλό- 
κληρης σειράς άποτυχιών.

Τό Τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριο τής Κομιντέρν, 
πού συνήλθε στή Μόσχα στίς 22 ’Ιουνίου 1921, πα
ραδέχθηκε έπίσημα δη  τό Κομμουνιστικό κόμμα 
είχε περάσει άπό τό στάδιο τής «άμεσης έπανάστα- 
σης» σέ μιά περίοδο «άμυνας καί άνασύνταξης τών 
δυνάμεων». Οί πενιχρές προοπτικές γιά έπανάστασι

14. Ν. Ζαχαριάδη, Ό  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή ς ,  Λ α ϊ κ ό ς
’Α γ ω ν ι σ τ ή ς ,  Μ έ λ ο ς  τ ο ύ  Κ Κ Ε  (’Αθήνα, Κεντρι
κή ’Επι\ροπή ΚΚΕ), σελ. 5.
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στήν Ευρώπη μάραιναν τόν ένθουσιασμό άλλά καί 
άδυνάτιζαν τή θέσι έκείνων μεταξύ τών Ελλήνων 
Σοσιαλιστών πού ύπεστή ρίζαν δτι πρέπει νά προ- 
σκολληθή τό κόμμα στήν Κομιντέρν. Τόν Φεβρουά
ριο τοϋ 1922 μία συνδιάσκεψις τοϋ κόμματος προ
χώρησε πολύ μακρύτερα άπ’ δ,τι θά δικαιολογούσε 
καί ή εύρύτερη δυνατή έρμηνεία τών άποφάσεων 
τής Κομιντέρν. Κάνοντας μία έκτίμησι τής έλλη- 
νικής πολιτικής πραγματικότητος ή συνδιάσκεψις 
έδήλωσε δ τ ι : «ή έρευνα τής παρούσης καταστάσεως 
τού έργατικού κινήματος δείχνει δτι μετά άπό τρία 
χρόνια ... ή άντίδρασις τής άρχούσης τάξεως έναν- 
τίον τού κινήματος και ίδιαίτερα έναντίον τού κόμ
ματός μας, ξεπερνά τά δρια τής άντοχής τού κόμμα
τός μας, και τής έργατικής τάξεως».15 Ή  τελευταία 
παρατήρησις άνεφέρετο, κατά πάσαν πιθανότητα, 
στά άστυνομικά μέτρα πού έλαβε ή Ελληνική Κυ- 
βέρνησις τόν Νοέμβριο τού 1921 κατά τής Κεντρι
κής Επιτροπής τού κόμματος και τής διευθύνσεως 
τού «Ριζοσπάστη» έξ αιτίας τής δράσεώς των γιά 
τή διάδοσι ήττοπαθών συνθημάτων, ένώ ό Ελληνι
κός Στρατός πολεμούσε στήν Μικρά Άσία.

Αύτά τά άστυνομικά μέτρα ήταν σχετικώς ήπια. 
Ά λλά οί "Ελληνες κομμουνισται είχαν προφανώς 
άναλάβει τό ρόλο τού έπαναστάτου μέ τήν κρυφή 
έλπίδα δτι θά τούς ώδηγούσε στήν έξουσία καί όχι 
στή φυλακή. Αποθαρρυμένοι άπό τήν άντίδρασι 
τής έλληνικής κυβερνήσεως στά έπαναστατικά άντι- 
πολεμικά συνθήματά των, βρήκαν στις άποφάσεις 
τού Τρίτου Παγκοσμίου Συνεδρίου τής Κομιντέρν 
μιά δικαιολογία ύπαναχωρήσεως πού νά σώζη κάπως 
τά προσχήματα. Διερμηνεύοντας αυτές τίς άποφά- 
σες πολύ πλατιά, ή συνδιάσκεψις υιοθέτησε τή στάσι 
πού πέρασε στήν Ιστορία τού κόμματος ώς «θέσις 
τού Φεβρουαρίου».

«Τό κόμμα τό όποϊον περνάει μιά περίοδο όργα- 
νώσεως καί προπαγάνδας, χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  μ ι ά  
μ α κ ρ ά  π ε ρ ί ο δ ο  ν ο μ ι μ ό τ η τ ο ς .  Αφού ή 
Ελλάδα εϊναι μικροαστική χώρα, είναι άνάγκη νά 
πολεμήσωμε τό πνεύμα τού μικροαστικού συμβι
βασμού, πού καθρεφτίζεται στήν προσκόλλησι τού 
λαού στίς δημοκρατικές καί κοινοβουλευτικές άρχές, 
δχι μέ άρνητική καί άκαρπη προπαγάνδα άλλά μέ 
δσο τό δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τού κόμ
ματος σέ δλες τίς κοινοβουλευτικές μάχες καί όρ- 
γανώσεις».

Σάν ύστερόγραφο προστέθηκε: «Τό κόμμα πο
λεμάει πάντοτε δλα τά κόμματα τής Μπουρζουα
ζίας».16

15. Τ ό Κ Κ Ε ,  1 9 1 8 -1 9 3 1, σελ. 167.
16. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 170-171.

Έκτος άπό τήν όμολογία δτι ό λαός ήταν άφο- 
σιωμένος στούς δημοκρατικούς καί κοινοβουλευτι
κούς θεσμούς, τό πιο σημαντικό μέρος τής δηλώ- 
σεως ήταν δτι τό κόμμα χρειαζόταν «μιά μακρά πε
ρίοδο νομιμότητος». Άργότερα ό Ζαχαριάδης κα- 
τέκρινε μέ αύστηρότητα αύτή τήν άπομάκρυνσι άπό 
τόν βασικό Κανόνα τών κομμουνιστικών κομμάτων 
στις μή κομμουνιστικές χώρες, τό άξίωμα δηλαδή 
τού συνδυασμού «νόμιμης» μέ «παράνομη» δραστη
ριότητα, παντού, πάντοτε. Στίς «Θέσεις γιά τήν 
'Ιστορία τού Κ.Κ.Ε.» ό Ζαχαριάδης έγραφε :

«Οί καιροσκόποι, πού δέν πίστευαν στήν δυνα
τότητα μιάς άνεξάρτητης πολιτικής τού προλετα
ριάτου καί σέ μιά λύσι τής κρίσεως, άφησαν τήν 
πολιτική πρωτοβουλία στά «προοδευτικά» κόμμα
τα τών μπουρζουάδων καί έδεσαν τήν έργαζόμενη 
τάξη καί τήν έπαναστατική κίνηση στήν ούρά τής 
άστικής δημοκρατίας προβάλλοντας τήν θεωρία δτι 
«τό κόμμα χρειάζεται μιά περίοδο νομιμότητας». 
Αύτό σημαίνει μέ άλλα λόγια δτι τό κόμμα πρέπει 
νά μείνη έξω άπό τήν πολιτική ζωή καί τή δραστη
ριότητα τής χώρας».17

Στήν πραγματικότητα ή Συνδιάσκεψις τού Φε
βρουαρίου είχε άποφασίσει μιά άκόμη ζωηρότερη 
συμμετοχή στήν πολιτική ζωή τής χώρας. Ά λλά 
φαίνεται δτι διά έναν «ψημένο» κομμουνιστή, δπως 
ήταν ό Ζαχαριάδης, ή συμμετοχή τού κόμματος 
ήταν άνεπαρκής χωρίς τήν προσθήκη «παρανόμου» 
δράσεως.

Στήν προσπάθειά της νά άνακτήση κάποιο πο
σοστό άνεξαρτησίας, ή ίσχυρότερη όμάδα τής Συν- 
διασκέψεως τού Φεβρουαρίου προχώρησε άκόμη 
μακρύτερα. 'Η διακήρυξις δτι «τό κόμμα, σύμφωνα 
μέ τίς άποφάσεις τού Δευτέρου Συνεδρίου του πα
ραμένει άδιάσπαστα ένωμένο μέ τήν Τρίτη Διεθνή» 
φαίνεται δτι ήταν άπλώς μιά τυπική έκφρασις άν 
λάβη κανείς ύπ’ δψιν τήν άκόλουθη δήλω σι:

«Τό κόμμα θά προσδιορίση έν καιρω τήν άκρι- 
βή θέσι του σχετικά μέ τίς υποχρεώσεις πού έπέ- 
βαλαν οί άποφάσεις τού Δευτέρου καί τού Τρίτου 
Συνεδρίου τής Τρίτης Διεθνούς καί δηλώνει δτι 
πρός τό παρόν... δέχεται δλες τίς μέχρι σήμερα άπο- 
φάσεις τών Συνεδρίων τής κομμουνιστικής Διεθνοϋς 
σάν ντοκουμέντα ίστορικής σημασίας, κατάλληλα 
γιά νά διαφωτίσουν τό κόμμα στήν πορεία του, 
σύμφωνα καί μέ τήν ιστορική περίοδο πού περνάει 
τό κίνημα στήν Ελλάδα».18

ΤΗταν σίγουρα πολύ μεγάλη άπομάκρυνσις άπό 
τούς Είκοσιένα "Ορους νά διατυπώνεται σέ έπί-

17. Ζαχαριάδης, Θ έ σ ε ι ς ,  σελ. 30-31.
18. Τ ό  Κ Κ Ε ,  1 9 1 8 - 1 9 3  1, σελ. 177- 178.
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Ο Δημ. Γούναρης, Πρωθυπουργός κατά τήν διάρκεια τής 
Μικρασιατικής Εκστρατείας

σημη δήλωσι δτι οί άποφάσεις τής Τρίτης Διεθνοϋς 
ήταν άπλώς «ντοκουμέντα Ιστορικής σημασίας» 
χωρίς δεσμευτική δύναμι έπάνω στά διάφορα «τμή
ματα» τής Κομιντέρν, δπως άπεκαλοϋντο τά κατά 
τόπους κομμουνιστικά κόμματα.

ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Ή  κίνησις γιά τόν έκκομμουνισμό τοϋ κόμματος 
ξανάρχισε μέ κάποια διστακτικότητα τόν ’Οκτώ
βριο τοϋ 1922 στό «Έκτακτο Συνέδριο».19 Ένισχύ- 
θηκε δέ άπό τήν έπιστροφή στήνΈλλάδα περισσο
τέρων τών 200 κομμουνιστών στρατιωτών άπό τήν 
Μ. ’Ασία μετά άπό τήν κατάρρευσι τοϋ μετώπου 
τόν Αύγουστο. Οί συνήγοροι δμως τής δημιουργίας 
δεσμών μέ τήν Κομιντέρν έβλεπαν τις προσπάθειές 
των νά άναχαιτίζωνται σέ κάθε βήμα άπό τούς άν- 
τιφρονοϋντας. Τό συνέδριο, ούτε κάν καταπιάστη
κε μέ τά βασικά θέματα. Άποτελματώθηκε μέσα 
στά έπιφανειακά ζητήματα καί τίς λεπτομέρειες.

Έ τσ ι δπως ήταν ή κατανομή τών δυνάμεων στά 
έσωτερικά τοϋ κόμματος, μόνον μία λύσις φαινό
ταν πραγματοποιήσιμη : Ό  χωρισμός, τό σχίσμα

19. Τά «Έκτακτα» συνέδρια ήσαν έκεΐνα πού θά συνήρ- 
χοντο γιά νά έξετάσουν ένα συγκεκριμμένο θέμα σέ χρόνο 
κατά τόν όποιον δέν προεβλέπετο άπό τό Καταστατικό ή 
σύγκλισις τακτικού συνεδρίου.

τοϋ κόμματος, δπως άκριβώς είχαν κάνει οί Γάλλοι 
καί Ιταλοί Μαρξισταί. Καμμιά δμως άπό τίς άντι- 
μαχόμενες φατρίες δεν αισθανόταν τό κουράγιο νά 
τολμήση τέτοιο, άποφασιστικό βήμα. "Ολοι κατα
λάβαιναν δτι τό κόμμα των ήταν πολύ άδύνατο γιά 
νά άνθέξη σέ τέτοια έγχείρησι. Τό τελικό προϊόν 
ήταν ένα συνονθύλευμα άπό συμβιβασμούς καί πα
ραχωρήσεις. Ή  θεωρία τών -«ντοκουμέντων ιστο
ρικής σημασίας,» πετάχθηκε στόν κάλαθο τών 
άχρήστων καί τό κόμμα έδέχθη καί πάλιν τίς άπο- 
φάσεις τής Κομιντέρν ώς «υποχρεωτικές». Ταυτο- 
χρόνως δέ, γιά νά κατασιγάσουν τούς φόβους έκεί- 
νων πού είχαν άντιρρήσεις γιά μιά δουλική υποτα
γή σέ ένα ξένο όργανισμό, προσέθεσαν δτι οί άπο- 
φάσεις τής Κομιντέρν, θά πρέπει νά έρμηνεύωνται 
καί νά έφαρμόζωνται «σύμφωνα μέ τίς ντόπιες 
συνθήκες τοϋ κόμματος».20

Στούς μήνες πού άκολούθησαν μετά τό Έκτα
κτο Συνέδριο, ή θέσις τής όμάδος πού ήταν ύπέρ 
τής Κομιντέρν ένισχύθηκε σημαντικά άπό τήν άφιξι 
καί νέων βετεράνων κομμουνιστών άπό τήν Μ. 
’Ασία. Αυτοί οί κομμουνισται είχαν σάν καύχημα 
δτι είχαν παίξει «πρωτεύοντα» ρόλο στήν διασπορά 
πανικοϋ καί στήν δημιουργία συγχύσεως στίς τά
ξεις τοϋ Έλληνικοϋ Στρατοϋ κατά τήν διάρκεια τών 
κρίσιμων ήμερών τοϋ Αύγούστου 1922, δτανό Τουρ
κικός Στρατός διέσπασε τίς Ελληνικές γραμμές. Εί
χαν σχηματίσει ένα «Κεντρικό Συμβούλιο τών Κομ
μουνιστών Στρατιωτών τής Γραμμής τών Πρόσω» 
καί είχαν θέσει ώς σκοπό τους τήν ύπονόμευσι τοϋ 
ήθικοϋ τών Ελλήνων στρατιωτών. Έπί πλέον δέ 
έπεδίωξαν νά θέσουν υπό τόν έλεγχόν των τό σύ
στημα τών διαβιβάσεων καί έπικοινωνιών τοϋ στρα
τοϋ, νά έπεκτείνουν καί αυξήσουν τόν άριθμό των 
μέ κατάλληλη στρατολογία καί νά προετοιμάσουν 
τήν παράλυσι τοϋ μετώπου στήν πιο κρίσιμη στιγμή. 
Οί έκρηκτικές άντιπολεμικές προκηρύξεις τοϋ «Συμ
βουλίου» μετεφέροντο άπό φυλάκιο σέ φυλάκιο άπό 
κομμουνιστές ήμιονηγούς. Καθώς ή υπηρεσία άντι- 
κατασκοπείας τοϋ Στρατοϋ διατηρούσε μάλλον πε
νιχρά μητρώα, πολλοί κομμουνισται κατώρθωσαν 
νά άποσπασθοϋν σέ κέντρα διαβιβάσεων τοϋ μετώ
που. Δικαιολόγησαν τίς ένέργειές των μέ τόν Ισχυ
ρισμό δτι άκολουθοϋσαν άπλώς τή γραμμή τής Σο
βιετικής Κυβερνήσεως, πού ύπεστήριζε άνοιχτά τό 
καθεστώς τοϋ Μουσταφδ Κεμάλ σύμφωνα μέ τούς 
δρους τής Τούρκο - Σοβιετικής Συνθήκης τοϋ 1921. 
Σύμφωνα μέ μιά πρόσφατη Σοβιετική δήλωσι, δη- 
μοσιευθεΐσα στήν «Πράβδα», ή Σοβιετική κυβέρνη- 
σις έδωσε τότε στούς Τούρκους δέκα έκατομμύρια

20. Τ ό Κ Κ Ε, 1 9 1 8 - 1 9 3 1, σελ. 191 - 200.
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χρυσά ρούβλια. Ά ν  καί ή άποτελεσματικότητα τών 
κομμουνιστών πρακτόρων τήν κρίσιμη στιγμή δέν 
υπήρξε ίσως έξαιρετική καί δέν θά πρέπει ένδεχο- 
μένως νά δοθή υπερβολική σημασία στό ρόλο πού 
έπαιξαν, πάντως συνέβαλαν κατά £να ποσοστό ν 
στήν διάσπασι τών γραμμών τών πρόσω, δταν ή 
Τουρκική έπίθεσις έφθασε στό ζενίθ της.

Οί κομμουνισται, πού είχαν διευθύνει τήν υπο
νομευτική αύτή εκστρατεία στήν Μικρά Ά σία έπέ- 
στρεψαν στήν Ελλάδα μετά άπό τήν κατάρρευσι 
τοΟ μετώπου, φέρνοντας μαζί τους ενα ισχυρά έπα-

ναστατικό πνεύμα, πού ήταν προορισμένο νά δια- 
μορφώση τίς κατευθύνσεις τού κόμματος καί τήν 
πολιτική του τά έπόμενα χρόνια. Οί άναποφάσιστοι 
διανοούμενοι, οί άκαθορίστων τάσεων Σοσιαλισταί, 
οί διστακτικοί μικροαστοί «Κομμουνισταί» σύντο
μα παραμερίσθηκαν καί διώχθηκαν άπό τίς τάξεις 
τού κόμματος. Μετά άπό τήν σύντομη ύποχώρησι 
κατά τή συνδιάσκεψι τού Φεβρουαρίου 1922, τό κόμ
μα έπανέλαβε τήν πορεία του πρός τόν κομμουνι
σμό κάτω άπό τήν ήγεσία τών «σκληρών» άνδρών 
άπό τό μέτωπο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Η “ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ,,

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ετίς 16 Σεπτεμβρίου 1923 τό κόμμα συνεκάλεσε 
τό Δεύτερο Έκτακτο Συνέδριό του γιά νά κατάστρω
ση §να σχέδιο ένεργείας γιά τις έπικείμενες βουλευ
τικές έκλογές, καθώς έπίσης καί γιά νά ξερριζώση 
δσα στοιχεία άπέμεναν άκόμη άπό τή μερίδα τών 
«όππορτουνιστών». Στό πρώτο της άνακοινωθέν, 
ή νέα Κεντρική Επιτροπή 1 πού έξελέγη άπό τό 
Συνέδριο παρουσίασε ένα παράξενο τόνο μετριοπά
θειας. «’Έχοντας ύπ’ δψη τις έσωτερικές διχογνω
μίες», έλεγε τό άνακοινωθέν, «ή Επιτροπή θ’ άκο- 
λουθήση μία τακτική άμεροληψίας και θά έπιτρέ- 
ψη τήν έκφρασι δλων τών άντιλήψεων, ούτως ώστε 
στό έπόμενο Τακτικό Συνέδριο οί διαφωνίες νά στη- 
ριχθοϋν σέ Ιδεολογικές πλατφόρμες και ξεκαθαρισμέ
νες τάσεις καί δχι σέ προσωπικές άντιδικίες».2 Ένας 
άπό τούς πιο παλιούς νόμους τής κομμουνιστικής 
όργανώσεως είναι δτι ή έμφάνισις «φατριών» καί 
αίρέσεων μέσα στό κόμμα πρέπει νά προλαμβάνεται 
καί νά καταπνίγεται. Ή  φαινομενική άπομάκρυνσις 
τής Κεντρικής Επιτροπής άπό αύτό τόν κανόνα, 
είχε δνα άπώτερο σκοπό, ό όποιος άποκαλύφθηκε 
στούς έπόμενους μήνες. ’Ακριβώς δπως καί μέ τά 
«έκατό λουλούδια» τών Κινέζων Κομμουνιστών 
πολλά χρόνια άργότερα, ό άπώτερος αύτός σκοπός 
ήταν νά έπισημανθοϋν οί άντιφρονούντες καθώς 
κι’ εκείνοι πού θά μπορούσαν νά στασιάσουν 
στό μέλλον, γιά νά άπομακρυνθούν άπό τό 
κόμμα.

Ή  ήττα τών ύποψηφίων τού κόμματος στις βου
λευτικές έκλογές τού 1923, έθεσε σέ κίνησι τόν μη
χανισμό τών έκκαθαρίσεων. Ή  άπαίτησις γιά «κυ
βέρνηση τών έργατών καί άγροτών»εϊχε άφήσει τή 
μεγάλη πλειοψηφία τών Ελλήνων ψηφοφόρων τε
λείως άδιάφορη. Οί ύποψήφιοι τού κόμματος έλα
βαν συνολικά λιγώτερες άπό 20.000 ψήφους έπί

1. Ή  Κ.Ε. άπηρτίζετο άπό τόν Ελευθέριο Σταυρίδη, τόν 
Σεραφείμ Μάξιμο, τόν Θωμά Άποστολίδη, καί τόν Χρήστο 
Τζάλλα.

2. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  25 Σεπτεμβρίου 1923.

συνόλου 800.000 ψήφων και πλέον. Γιά πολλά μέ
λη τού κόμματος, πού δέν άντελαμβάνοντο πλήρως 
τήν «διαλεκτική» τής συμμετοχής τών κομμουνι
στών σέ έλεύθερες βουλευτικές έκλογές, ή έκλογική 
πανωλεθρία τού κόμματός των στάθηκε χτύπημα 
συντριπτικό. Οί περισσότεροι άπέδωσαν τήν οί- 
κτρή έμφάνισι τοϋ Κόμματος, στά έξτρεμιστικά συν
θήματα, πού δέν συνεβιβάζοντο, δπως είπαν, μέ τις 
έλληνικές κοινωνικές συνθήκες.

Στίς 14 Νοεμβρίου 1923, σέ ένα άρθρο πού έξέ- 
φραζε τίς άπόψεις τής Κεντρικής Επιτροπής, ό 
«Ριζοσπάστης» κατήγγειλε τό σύνθημα «Λαϊκή Δη
μοκρατία», πού είχε διατυπωθή στή Θεσσαλονίκη 
άπό μέλη πού διαφωνοΰσαν μέ τις έξτρεμιστικές άν- 
τιλήψεις τής Κεντρικής Επιτροπής. Μετά τό τέ
λος τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, ή λεγο- 
μένη «Λαϊκή Δημοκρατία» είχε γίνει δεκτή άπό 
τόν διεθνή Κομμουνισμό ώς δνα άναγκαΐο καί ώφέ- 
λιμο στάδιο «στήν πορεία πρός τόν Σοσιαλισμό 
καί τόν Κομμουνισμό». Στά 1923, δμως, ή Κομιν- 
τέρν, προτιμούσε τό σύνθημα «κυβέρνηση τών 
έργατών καί άγροτών». Ή  άπομάκρυνσις τών έπαρ- 
χιακών όργανώσεων τοϋ Κ.Κ.Ε. άπό τή γραμμή 
τής Κομιντέρν ήταν ή πρώτη πράξις μιας νέας κομ
ματικής κρίσεως. Στούς μήνες πού άκολούθησαν 
άναπτύχθηκαν στή Θεσσαλονίκη καί στόν Πει
ραιά κι’άλλες διασπαστικές κινήσεις. ’Έτσι, άποτυ- 
χία καί κρίσις άπέκτησαν μιά σχέσι αιτίου καί αΐ- 
τιατοϋ, πού θά έχαρακτήριζε τήν άνέλιξι τοϋ κόμ
ματος σ’ ,δλη τήν έπόμενη πορεία του. Μετά άπό 
κάθε άποτυχία, ή κρίσις θά άκολουθοϋσε μέ μα
θηματική άκρίβεια.

Γιά νά ύπερνικήση τίς ένδοκομματικές άντιδρά- 
σεις, ή Κεντρική ’Επιτροπή ζήτησε ύποστήριξι 
άπό τήν Κομιντέρν καί άπό τό παρακλάδι της στά 
Βαλκάνια, τήν όργάνωσι πού ήταν γνωστή ώς Βαλ
κανική Κομμουνιστική 'Ομοσπονδία. Είς άπάντη- 
σιν ήλθε μία άπόφασις τής Β.Κ.Ο., πού δημοσιεύ- 
θηκε στό «Ριζοσπάστη» στίς 7 Φεβρουαρίου 1924.

20



Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1923 ό Βασιλεύς Γεώργιος ύπεχρεώθη νά άναχωρήση γιά τό έξωτε- 
ρικό. 'Ανωτέρω ό Ναύαρχος Κουντουριώτης ό όποιος άνέλαβε καθήκοντα 'Αντιθασιλέως 

έΕερχόμενος άπό τά Παλαιό Ανάκτορα μετά τήν όρκωμοσία.

Ή  άπόφασις περιείχε τήν έξής δήλωσι τοϋ Πρεζίν- 
τιουμ τής 'Ομοσπονδίας:

«Τό Κομμουνισιτκό Κόμμα Ελλάδος μέ τό 
όργανό του «Ριζοσπάστης» είναι τό έλληνικό τμή
μα τής Βαλκανικής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας. 
Τό Πρεζίντιουμ τής Βαλκανικής Κομμουνιστικής 
'Ομοσπονδίας δέν άγαγνωρίζει κανένα άλλο κομ
μουνιστικό κόμμα στήν Ελλάδα, έκτος άπό τό Κ.Κ. 
E., καί δέν 0ά έπιδοκιμάση ένδεχόμενες άπόπειρες 
γιά δημιουργία ένός τέτοιου άλλου όργανισμοϋ. 
Κάθε πραγματικός κομμουνιστής πρέπει νά κατα- 
ταγή στίς τάξεις τοϋ Κ.Κ.Ε. καί νά ύποβληθή πει
θαρχικά στούς κανονισμούς του».

Ώπλισμένη μέ τό χρίσμα τής Β.Κ.Ο., ή Κεν
τρική Επιτροπή προχώρησε στή σύγκλησι ένός 
«Έθνικοΰ Συμβουλίου» τόν Φεβρουάριο τοϋ 1924, 
μέ τήν δεδηλωμένη πρόθεσι νά έκκαθαρίση τίς τά
ξεις τοϋ κόμματος, άπό δλα τά «καιροσκοπικά» 
καί «έξτρεμιστικά» στοιχεία. Τό Συμβούλιο έξέλε- 
ξε μία νέα Κεντρική ’Επιτροπή3 «περιβεβλημένη 
μέ δικτατορική έξουσία».4 Σ’ αυτήν τήν ’Επιτροπή

3. Γιάννης Κορδάΐος, Σεραφείμ Μάξιμος, Θωμάς Ά π ο - 
στολίδης.

4. Τ ό Κ Κ Ε ,  1 9 1 8 - 1 9  3ϋ, σελ. 268

άνετέθη ή προετοιμασία ένός «ξεκαθαρισμένου καί 
συγκεκριμένου προγράμματος, βασισμένου πάνω 
στίς άποφάσεις τής Κομμουνιστικής Διεθνοϋς καί 
τής Βαλκανικής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας». Ά 
κόμη, έζητεΐτο άπό τήν ’Επιτροπή «νά ξεσκεπάση 
τούς πραγματικούς σκοπούς δλων αύτών πού εμφα
νίζονται κάτω άπό τή μάσκα τοϋ Σοσιαλισμού» καί 
νά συγκαλέση μέσα σέ τέσσερεις μήνες, τό Τρίτο 
Τακτικό Συνέδριο τοϋ κόμματος, πού τόσες φορές 
είχε άναβληθή. Γιά νά πραγματοποιηθούν οί σκο
ποί αυτοί, δόθηκε στήν Κεντρική ’Επιτροπή ή έξου
σία «νά άναστέλλη δσες διατάξεις τοϋ Καταστατικού 
τοϋ κόμματος νομίζει δτι μποροϋν νά έμποδίσουν 
τήν έκπλήρωσιν αύτών τών καθηκόντων».5

Έξασκώντας τή «δικτατορική έξουσία» της, ή 
Κεντρική ’Επιτροπή προχώρησε πλέον πρός τήν 
έκκαθάρισι, τήν «έξυγίανσι» τοϋ κόμματος. Παρα
θέτομε μιά έπίσημη άναγγελία τοϋ κόμματος : « .. .Τό 
μαχαίρι τής Κεντρικής ’Επιτροπής άρχισε νά κόβη 
τά σάπια μέλη τοϋ σώματος. Αύτές οί ένέργειες έπι- 
δοκιμάσθηκαν άπό τήν Βαλκανική Κομμουνιστική 
'Ομοσπονδία... Χθές, ή Κεντρική Επιτροπή έδιω-

5. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  9 Φεβρουαρίου 1924
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ξε όκτώ μέλη. Πολλά άκόμα θά πεταχθοϋν κακήν 
κακώς άπό τό κόμμα καί σύντομα, γιατί κατάντησαν 
ντροπή γιά τό κόμμα, ΓΥ αύτό τό λόγο, ή Κεντρική 
’Επιτροπή διέλυσε τήν όργάνωσι τοϋ Πειραιά και 
ώρισε μιά επιτροπή γιά νά άποκαταστήση μόνον 
έκεΐνα τά μέλη, πού άξίζουν τήν τιμή νά λέγωνται 
κομμουνιστές».6

ΓΥ αυτές της τίς προσπάθειες, ή Κεντρική Ε π ι
τροπή, τιμήθηκε μέ τούς έπαίνους καί τίς επίσημες 
ευλογίες τής ΒΚΟ.Τήν άπόφασι τής ΒΚΟ, πού πε
ριείχε τούς έπαίνους αυτούς πρός τήν Κεντρική Έπι-

λτίς 25 Μαρτίου 1924 ή Βουλή μέ ψήφισμά της κατήρ- 
γηοε τήν Βασιλευομένη Δημοκρατία, έκήρυΕε έκπτωτη 
τήν δυναστεία, άνεκήρυΕε τήν Ελλάδα Αβασίλευτο Δη
μοκρατία καί έΕέλεΕε τόν Ναύαρχο Κουντουριώτη προσω- 
ρινώς Πρόεδρο τής Δημοκρατίας. Ανωτέρω ό Ναύαρχος 

Κουντουριώτης μετά τήν ορκωμοσία.

τροπή, δημοσίευσε θριαμβευτικά ό «Ριζοσπάστης» 
στίς 30 Σεπτεμβρίου 1924. Ή  έλληνική μετάφρασις 
περιέλαβε σέ παρένθεσι άκόμα καί ώρισμένες Ρω
σικές λέξεις, μέ έλληνικά βέβαια γράμματα, σάν νά 
ήθελε μ’ αύτό νά δώση έμφασι στή γνησιότητα τοϋ 
έγγράφου. Γιά δεύτερη φορά μέσα σ’ ένα χρόνο οί 
ήγέτες τοϋ Κ.Κ.Ε. είχαν ζητήσει ένίσχυσι άπό έναν 
ξένο όργανισμό γιά νά δυναμώσουν τή θέσι τους καί 
νά έξουδετερώσουν αιρετικά μέλη τοϋ κόμματος.

Ή  ύποστήριξις τής Κομιντέρν δμως δέν σταμά
τησε έκεΐ. Ό  Μανουΐλσκυ καί ό Σμέραλ, δύο ήγε- 
τικά στελέχη τής Εκτελεστικής Επιτροπής τής 
Κομμουνιστικής Διεθνοϋς (ΕΕΚΔ), ήλθαν στήν 
'Ελλάδα γιά νά βοηθήσουν καί νά διευκολύνουν τό
σο τίς έκκαθαρίσεις, όσο Καί τήν προετοιμασία τοϋ 
Τρίτου Τακτικοϋ Συνεδρίου. Ό  πρώτος άπ’ αυτούς 
τούς άντικειμενικούς σκοπούς άπεδείχθη εύκολώ 
τερος. "Οσο γιά τόν δεύτερο, «άνεπαρκής έκπροσώ-

6. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  5 ’Απριλίου 1924.
7. Τό συνέδριο έξέλεξε μιά 15-μελή Κεντρική Ε π ι

τροπή μέ τόν Π. Πουλιόπουλο ώς Γραμματέα, τό άνώτατο 
άξίωμα στήν ίεραρχία τοϋ κόμματος.

πησις καί ή μακρόχρονη άπουσία ώρισμένων με- 
λών τής Κεντρικής Επιτροπής, δέν έπέτρεψε τήν 
κατάλληλη όργανωτική καί πολιτική προετοιμασία 
τοϋ Συνεδρίου.7 Συνεπώς, τό Συνέδριο όμόφωνα χα
ρακτηρίσθηκε, δχι σάν τρίτο Τακτικό άλλά σάν 
Τρίτο "Εκτακτο Συνέδριο».8

Αύτός ήταν ένας έμμεσος τρόπος γιά νά διατυ- 
πωθή, μέ πολλή λεπτότητα καί συγκεκαλυμμένα, ή 
πικρή άλήθεια δτι οί άδιάκοπες ένδοκομματικές δια
μάχες, δέν έπέτρεπαν νά προχωρήση τό κόμμα στή 
σύγκλησι ένός πραγματικού Συνεδρίου. "Οπως καί 
νά έχη τό πραγμα, «μέ τήν πολύτιμη συμπαράστασι 
τών άντιπροσώπων τής Κομμουνιστικής Διεθνοϋς 
καί τής Βαλκανικής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας», 
τό «συνέδριο», πού συνήλθε στήν ’Αθήνα μεταξύ 
τής 26ης Νοεμβρίου καί τής 3ης Δεκεμβρίου 1924 
άπεδέχθη όμοφώνως δλες τίς άποφάσεις τών Πα
γκοσμίων Συνεδρίων τής Κομιντέρν καί τής Β.Κ.Ο. 
καί ιδιαίτερα τούς Είκοσιένα "Ορους γιά τήν εισδο
χή νέων κομμάτων στήν Κομμουνιστική Διεθνή. 
Σύμφωνα μέ τούς "Ορους αύτούς, τό Συνέδριο άλ
λαξε τό δνομα τοϋ κόμματος άπό Σοσιαλιστικό Ε ρ 
γατικό Κόμμα (Κομμουνιστικό) σέ «Κ ο μ μ ο υ ν ι- 
σ τ ι κ ό  Κ ό μ μ α  ' Ε λ λ ά δ ο ς  ('Ελληνικό Τμήμα 
τής Κομμουνιστικής Διεθνοϋς)» 9

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ

Τό Τρίτο Έκτακτο Συνέδριο άπετέλεσε μία κρί
σιμη καμπή στήν Ιστορία τοϋ κόμματος. Ά πό τή 
στιγμή πού άσπάσθηκε τούς Είκοσιένα "Ορους τό 
κόμμα έγινε καί τ υ π ι κ ώ ς δ,τι ήταν προ πολλοϋ 
στήν πραξι, ένα παράρτημα τής Κομμουνιστικής 
Διεθνοϋς. Έπί πλέον, μπήκε στό στάδιο τοϋ έκμπολ- 
σεβικισμοϋ. Οί κομμουνισται συγγραφείς τής πε
ριόδου αύτής χρησιμοποιούν τόν γενικό τίτλο: Π ρ ο 
χ ω ρ ώ ν τ α ς  π ρ ό ς  τ ό ν  Έ κ μ π ο λ σ ε β ι -  
κ ι σ μ ό  τ ο ϋ  Κ ό μ μ α τ ο ς  (Νά πουτιάχ μπο- 
λσεβιζάτσιϊ πάρτιϊ), γιά νά περιγράψουν τήν έξέ- 
λιξι τοϋ κόμματος μετά τό Τρίτο Έκτακτο Συνέ
δριο 10.

Έκμπολσεβικισμός, Μπολσεβικοποίησις-Μπολ- 
σεβιζάτσιγια -  ήταν ή μαγική λέξις πού έπινοήθη- 
κε άπό τό Πέμπτο Παγκόσμιο Συνέδριο τής Κομιν-

8. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  14 Δεκεμβρίου 1924.
9. Α ύ τ ό θ ι. Τό έντός παρενθέσεως τμήμα τοϋ τίτλου 

άπηλήφθη τό 1943 μέ τήν κατάργησι τής Κομμουνιστικής 
Διεθνοϋς.

10. Ίδέ X. Καμπάκτσιεφ κ.α. Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι τ σ έ -  
σ κ ι γ ι ε  Π α ρ τ ι ι  Μ π α λ κ ά ν σ κ ι χ  Σ τ ρ ά ν  (Μό
σχα, Γκοσιζντάτ, 1930), σελ. 185. Επίσης, Γρ. Ζηνόβιεφ, Με- 
ζ ν τ ο υ ν α ρ ό ν τ ν ι γ ι ε  Π ε ρ σ π ε κ τ ί β ι  ΐ Μ π ο λ σ ε -  
β ι ζ ά τ σ ι α  (Λένινγκράντ, 1925), σελ. 96.
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τέρν. Τό σύνθημα «στίς μάζες», πού είχε δοθή στήν 
κυκλοφορία άπό τό Τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριο τής 
Κομιντέρν, δέν είχε βρή τήν άπήχησι, πού ήλπιζαν 
τά διάφορα κομμουνιστικά Κόμματα δτι θά έχη. 
Ή  άποτυχία αυτή άποδόθηκε στήν ελλειψι κατάλ
ληλης κομματικής όργανώσεως. Στή Μπολσεβικο- 
ποίησι στήριζαν λοιπόν τώρα οί κομμουνισται τίς 
προσδοκίες των γιά ένα καλύτερο μέλλον καί άπ’ 
αυτήν περίμεναν νά έξαλείψη τίς «δεξιές παρεκτρο
πές» καί τίς «ύπερ - άριστερές τάσεις», πού θεωρή
θηκε δτι είχαν έμποδίσει τά διάφορα κομμουνιστι
κά κόμματα άπό τοϋ νά πετύχουν ούσιαστικές πο
λιτικές έπιτυχιες, στό διάστημα τών δύο προηγου
μένων έτών.

Τό Κ.Κ.Ε. ύπέφερε καί άπό δεξιές καί άπό άρι
στερές «παρεκτροπές» καί μάλιστα μέ τό παραπά
νω. 'Η Μπολσεβικοποίησις θά μετεμόρφωνε, κα
θώς ήλπιζαν τουλάχιστον, τό αδύνατο καί ταλαι
πωρημένο άπό τίς κρίσεις κόμμα, ώς διά μαγείας,
σέ ένα ρωμαλέο καί γεροδεμένο πολιτικό όργανι- 
σμό.

Κινοΰσε σχεδόν τόν οίκτο ή λαχτάρα, μέ τήν 
όποία τό Τρίτο Έκτακτο Συνέδριο γαντζώθηκε 
στή λύσι τής «Μπολσεβικοποίησης», σύμφωνα μέ 
τή «θέσι» τής Κομιντέν. Ά ν  λάβουμε ύπ’ δψιν δτι 
ή όργανική αύτή συγκρότησις έξακολουθεΐ νά άπο- 
τελή τό σκελετό τοϋ Κ.Κ.Ε., ίσως είναι χρήσιμο 
νά ρίξωμε μιά ματιά σ’ αύτή τή μεταμόρφωσι τής 
έσωτερικής δομής τοϋ κόμματος στά πρώτα της 
στάδια.

Μέχρι τό Τρίτο "Εκτακτο Συνέδριο, τό κόμ
μα διατηρούσε τήν πατροπαράδοτη μορφή όργα
νώσεως, πού παρουσίαζαν καί τά άλλα έλληνικά 
πολιτικά κόμματα. Όπως δηλαδή καί τά λοιπά κόμ
ματα, έτσι κι’ αύτό απαρτιζόταν άπό τομείς καί όμά
δες πού άκολουθοϋσαν τίς διοικητικές υποδιαιρέ
σεις τοϋ έλληνικοϋ Κράτους. Τό "Εκτακτο Συνέ
δριο, άντιγράφοντας σ’ αύτό κατά λέξι τίς άπόψεις 
τής 7ης Βαλκανικής Κομμουνιστικής Διασκέψεως 
καθιέρωσε τό σύστημα τών «πυρήνων».

Αύτό ήταν κάτι πολύ ούσιαστικώτερο άπό μιά 
άπλή μεταβολή τών προσώπων πού άποτελοϋσαν 
τήν ήγεσία τοϋ κόμματος. Τώρα τά μέλη άνελάμβα- 
ναν ύποχρεωτικά καί ειδικά «καθημερινά» καθή
κοντα «στούς διάφορους κλάδους τής κομματικής 
δραστηριότητας».11 Αύτή ή άπαίτησις γιά «συνε
χή καθημερινή εργασία» ήταν άκριβώς τό ούσιώδες 
στοιχείο τής συγκροτήσεως σέ «πυρήνες». Τά μέ
λη έπρεπε νά άντιληφθοϋν δτι είχε περάσει πιά ή

11. T h e s e s  a n d  R e s o l u t i o n s  T h i r d  C o n 
g r e s s  o f  t h e  C o m m u n i s t  I n t e r n a t i o n a l  (Νέα 
Ύόρκη, Contemporary Publishing Association, 1921), σελ. 
80. Ε φ εξ ή ς : T h e s e s ,  T h i r d  W o r l d  C o n g r e s s

έποχή, πού ήσχολοϋντο μέ τήν έπανάστασι στίς 
έλεύθερες ώρες τους, άφήνοντας τήν καθημερινή 
δουλειά σέ λίγα στελέχη, έπιφορτισμένα μέ τήν 
πολιτική δραστηριότητα τοϋ κόμματος. Τό κόμμα 
δέν ήταν ένας σνηθισμένος πολιτικός όργανισμός, 
προωρισμένος νά δρα κυρίως στήν εκλογική κονί
στρα.

Τά μέλη του δέν ήταν συνηθισμένοι «ψηφοφό
ροι», ουτε ή άποστολή τους συγκεντρωνόταν στήν

Ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος έοχημάτισε τόν Οκτώβριο 
τοϋ 1924 τήν πέμπτη κατά σειράν κυβέρνησιν σέ έννέα 
μήνες μετά τις έκλογές τής 16ης Δεκεμβρίου 1923. Ή  
κυβέρνησις Μιχαλακοπούλου έμεινε στήν άρχή μέχρι τήν 
25η Ιουνίου 1925 ότε άνετράπη άπό τόν Θ. Πάγκαλο.

συνεισφορά τής ψήφου των. ΤΗταν στρατιώτες, 
«στρατιώτες έν ένεργείςι», μονάδες τοϋ παγκόσμιου 
προλεταριακοϋ στρατοϋ».

Ό  «πυρήνας» άπαρτιζόταν άπό τρία έως πέντε 
μέλη, άποτελοϋσε δέ τή σπονδυλική στήλη τής 
όργανώσεως στό θέμα τής όλοκληρωτικής άξιο- 
ποιήσεως τών μελών. Σέ τέτοιες μικρές όμάδες, κα
νείς δέν μποροϋσε νά ξεφύγη τήν έπιτήρησι καί νά 
χαθή μέσα στό πλήθος. Οί πυρήνες είχαν συντεθή 
καί συγκροτηθή μέ τρόπο έξαιρετικά συμπαγή καί 
κλειστό, ετσι ώστε νά έπιτρέπουν τή στενή έπίβλεψι 
καί παρακολούθησι τών μελών τοϋ κόμματος. Τέ
τοιοι πυρήνες θά έσχηματίζοντο στά έργοστ^σια,
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εργαστήρια καί καταστήματα δπου ό κόσμος περ
νάει τίς περισσότερες ώρες του. Έπί πλέον, μέλη 
τοϋ κόμματος πού άνήκαν σέ έργατικές ένώσεις, 
άνελάμβαναν τήν ύποχρέωσι νά σχηματίσουν «φρά
ξιες» μέσα σέ κάθε σωματείο.12 Ή  άποστολή αύ
τών τών κομμουνιστικών όμάδων θά ήταν νά προ
ωθούν τά συμφέροντα τού κόμματος καί νά προση
λυτίζουν πιστούς, μέσα στά πλαίσια τών έργατι- 
κών ένώσεων. Άναλύοντες τήν καθημερινή δρα
στηριότητα τών «πυρήνων», τό Έκτακτο Συνέδριο 
έδήλωνε :

«Παρ. 16. ’Αμέσως μόλις σχηματισθή ό πυρή
νας, τά μέλη πρέπει νά έξοικειωθούν καί στίς πα- 
ραμικρότερες λεπτομέρειες τών καθηκόντων, πού 
θά έκτελοϋν στή νέα όργάνωση. 'Ο γραμματεύς τού 
πυρήνα θά όρίζεται άπό τήν τοπική έπιτροπή τοϋ 
κόμματος.

Παρ. 18. Κάθε έβδομάδα ό πυρήνας θά πρέπει 
νά έχη συνεδρίασι. Τακτικά θέματα στήν ήμερή- 
σια διάταξη θά πρέπει νά ε ίνα ι: α) ’Ανάλυση τών 
σπουδαιοτέρων συνθημάτων τοϋ κόμματος, β) "Ελεγ
χος τής προσωπικής δουλειάς τοϋ κάθε μέλους, γ) 
Μορφωτική δραστηριότητα μέσα στόν πυρήνα, δ) 
’Εξέταση τής εισδοχής νέων μελών ή υποψηφίων, 
ε) Συζήτηση προβλημάτων σχετικών μέ τό έμγο- 
στάσιο, τή συνοικία κλπ.

Παρ. 19. Ό  Γραμματέας τοϋ πυρήνα είναι υπεύ
θυνος άπέναντι στό κόμμα γιά τήν τακτική λει
τουργία τοϋ πυρήνα. Πρέπει νά είναι τέλεια ένη- 
μερωμένος σχετικά μέ τίς συνθήκες ζωής τών μελών, 
νά κρατάη τίς διευθύνσεις τους, νά έπιτηρή άπό κον
τά τήν άτομική κομμουνιστική τους δραστηριό
τητα, νά συγκαλή τίς έβδομαδιαΐες συγκεντρώσεις, 
νά κατευθύνη τή μορφωτική δραστηριότητα τοϋ πυ
ρήνα κλπ.».13

Ή  άπλή ψήφισις δμως λεπτομερών άποφάσεων 
σχετικών μέ τήν όργάνωσι τοϋ κόμματος δέν άρκοϋ- 
σε γιά νά έπιτύχη τήν Μπολσεβικοποίησί του μέ
σα σέ μιά νύχτα. Καθώς παρετήρησαν μερικοί κομ- 
μουνισταί συγγράφεις λίγα χρόνια άργότερα, οί 
άποφάσεις γιά τή Μπολσεβικοποίησί «έφαρμόσθη- 
καν άδέξια στήν πραξι έξ αιτίας τής απειρίας τής 
ήγεσίας τοϋ κόμματος, ιδίως σέ δ,τι άφοροϋσε τήν 
άντιπολεμική προπαγά' δα καί τό έθνικό ζήτημα» !u  
Έπί πλέον ή δργάνωσις τοϋ κόμματος «πέρασε 
άπό πολλές περιπλοκές, έπειδή τό κόμμα είχε πολύ 
λίγη έπαφή μέ τούς έργάτες τών εργοστασίων».15

12. Τ ό Κ Κ Ε ,  19 1 8 - 1 9 3 1 ,  σελ. 358 - 359.
13. Α ö τ ό θ ι, σελ. 359.
14. Ό  δρος «έθνικό ζήτημα» άναφέρεται στήν κομμου

νιστική έπιδίωξι γιά τήν αύτονόμησι τής Μακεδονίας.
15. Καμπάκτσίίφ, ο ρ . c i t. σελ. 186.

Αύτή ή έκτίμησις ήταν άκριβής. Τό κόμμα έξα- 
κολουθοϋσε νά παραμένη μιά μικρή όργάνωσις μέ 
πενιχρή πολιτική ύποστήριξι, άκόμη καί μεταξύ 
τών έργατών.16

Τό Τρίτο Έκτακτο Συνέδριο δέν έπέτυχε τόν έκ- 
μπολσεβικισμό τοϋ κόμματος μέ τήν ταχύτητα καί 
τήν άποτελεσματικότητα πού είχε έλπίσει ή ήγεσία 
τής Κομιντέρν. Στάθηκε μολαταύτα σταθμός στήν 
Ιστορία τοϋ κόμματος. Είσήγαγε θεμελιώδεις άλ- 
λαγές στήν όργάνωσί του. Ενσωμάτωσε καί έπίση- 
μα τό κόμμα μέσα στό συγκρότημα τής Κομιντέρν. 
Τέλος υ ί ο θ έ τ η σ ε  ό μ ό φ ω ν α  ώς «ζή
τ η μ α  ά ρ χ ή ς »  τ ή ν  π ο λ ι τ ι κ ή  γ ρ α μ μ ή  
ύ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ω ς  τ ή ς  ί δ ρ ύ σ ε ω ς  α ύ τ  ο
ν ό μ ο υ  Μ α κ ε δ ο ν ι κ ο ϋ  κ α ί  Θ ρ α κ ι κ ο ϋ  
κ ρ ά τ ο υ ς .

ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ

Τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1926 τό κόμμα έτέθη έπισή- 
μως έκτος Νόμου γιά πρώτη φορά. "Ως τότε ή πο
λιτική ήγεσία τής Ελλάδος είχε μάλλον άδιαφο- 
ρία γιά τά έπαναστατικά κυρήγματα τών κομμου
νιστών. Οί περισσότεροι "Ελληνες πολιτικοί τής 
έποχής έκείνης έλάχιστα έγνώριζαν περί τής κομ
μουνιστικής ιδεολογίας. Ή  συνήθης άντίδρασις 
τών άρχών στήν κομμουνιστική δραστηριότητα συ- 
νίστατο στήν σύλληψι ένός κομματικοϋ μέλους 
γιά τήν έκφώνησι «έπαναστατικών λόγων» καί στήν 
έξορία του γιά λίγους μήνες σ’ ενα ήλιόλουστο άλλά 
έρημικό νησί τοϋ Αιγαίου. Γενικώς, ή στάσις τών 
έλλη· ικών άρχών έναντι τών κομμουνιστών ήτο 
μάλλον άνεκτική, τά δέ άστυνομικά μέτρα μάλλον 
σπασμωδικά καί έρασιτεχνικά. Τά δόγματα τής τα
ξικής πάλης ήσαν τήν έποχή έκείνη μάλλον ξένα 
πρός τήν Ελληνική νοοτροπία. ’Αλλά δταν δ Ρ ι 
ζ ο σ π ά σ τ η ς  έξαπέλυσε μιά μέρα έντελώς άνοι- 
χτά μιά έντονη καμπάνια γιά τήν αύτονόμησι τής 
Μακεδονίας καί Θράκης, ύποστηρίζοντας χωρίς πε
ριστροφές τήν άπόσπασι έθνικών έδαφών κατοικου- 
μένων άπό Ελληνικούς πληθυσμούς, οί "Ελληνες 
πολιτικοί, πού είδαν μέ κατάπληξι τά άντεθνικά συν
θήματα τοϋ Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ,  έρριξαν μιά πολύ πιο 
προσεκτική ματιά πάνω στόν Ελληνικό κομμουνι
σμό. Τό δτι ή άπόφασις αύτή τών Ελλήνων κομ-

16. Σύμφωνα μέ μιά έπίσημη Ικθεσι τής Εκτελεστικής 
’Επιτροπής τής Κομμουνιστικής Διεθνοϋς (ECCI), τό Ε λλη
νικό Κομμουνιστικό κόμμα είχε περί τό τέλος τοϋ 1924, 
2.200 τακτικά μέλη καί 450 υποψηφίους. (Έκθεσις ECCI, 
5 Μαΐου 1925, έν Καμπάκτσιεφ, ο p. c i t., σελ. 186.’Επίσης 
F i f t h  C o n g r e s s .  A b r i d g e d  R e p o r t ,  σελ. 268.
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μουνιστών είχε ληφθή κατόπιν έντολής ξένων, μιας 
ξένης όργανώσεως πού έκαλεΐτο Κομιντέρν, έκανε 
τό γεγονός άκόμη πιό τερατώδες στά μάτια τών Ε λ 
λήνων πολιτικών, και θά πρέπει νά πή κανείς και 
στά μάτια τής πλειονότητος του Ελληνικού λαου. 
Τό κομμουνιστικό κόμμα δέν ήτο πλέον δυνατόν νά 
άγνοηθή σάν μιά όργάνωσις έξημμένων άλλά κατά 
τά άλλα άκινδύνων ίδεολόγων τών όποίων ή ιδεολο
γία άποτελοϋσε προσωπική τους ύπόθεσι. Σέ ένα κύ
μα συλλήψεων ό Πουλιόπουλος, ό Άποστολίδης 
καί μερικά άλλα ήγετικά στελέχη πήγαν φυλακή.

Ό  Μάξιμος έστάλη έξόριστος στήν Σκϋρο. Τά υπό
λοιπα μέλη τής Κεντρικής Επιτροπής συνήλθαν 
άμέσως μυστικά καί έξέλεξαν τόν Ελευθέριο Σταυ- 
ρίδη ώς προσωρινό Γραμματέα στήν θέσι τοϋ Π. 
Πουλιόπουλου, ό όποιος είχε έκλεγή Γραμματεύς 
άπό τό Τρίτο Έκτακτο Συνέδριο.

'Η σύλληψις τόσων ήγετικών στελεχών είχε 
μιά άπροσδόκητη συνέπεια γιά τό κόμμα. Ά πό τό 
1924 είχαν αρχίσει νά φθάνουν στήν Ελλάδα άπό 
τήν Σοβιετική Ένωσι οί πρώτοι άπόφοιτοι τοϋ 
KUTV, τοϋ Κομμουνιστικοϋ Πανεπιστημίου γιά

τούς Λαούς τής ’Ανατολής.17 Οί «Κούτβηδες» -  ένας 
άπό αύτούς ήταν και ό μέλλων ’Αρχηγός τοϋ ΚΚΕ, 
Νίκος Ζαχαριάδης -  ήταν έκπαιδευμένοι κομμου
νιστές έλληνικής καταγωγής, Ρωσομαθείς, τών ό
ποίων ή άφοσίωσις πρός τόν Στάλιν έπρόκειτο νά 
παίξη σημαντικό ρόλο κατά τά έπόμενα έτη. Μέχρι 
τήν σύλληψι τών κομματικών στελεχών αί σχέσεις 
τών Κούτβηδων μέ τήν ήγεσία τοϋ κόμματος δέν 
ήσαν καί τόσο άρμονικές. Οί στενές των σχέσεις 
μέ τήν Σοβιετική πρεσβεία στήν ’Αθήνα, οί όποιες 
έδιναν τήν έντύπωσι δτι έθεωροϋντο πιό έμπιστοι 
άπό τούς ντόπιους ήγέτες, άποτελοΰσαν μιά συνεχή 
άφορμή προστριβών. Προφανώς κατόπιν όδηγιών 
άπό έξω, οί Κούτβηδες είχαν σκοπίμως μείνει στό 
περιθώριο προσφέροντας τίς υπηρεσίες των σάν κα
λοί στρατιώτες, χωρίς νά καταβάλουν προσπάθειες 
γιά νά προωθηθοΰν στήν κομματική ίεραρχία. Αυτά 
δμως άλλαξαν άρδην μέ τήν σύλληψι τών κομμα
τικών στελεχών στις άρχές τοϋ 1926. Οί Κούτβηδες 
έκαναν τό πρώτο μεγάλο βήμα πρός τήν κορυφή τής 
κομματικής ήγεσίας.

Οί λεπτομερείς όδηγίες τής Κομιντέρν πρός δλα 
τής τά «τμήματα» νά συνδυάζουν πάντοτε τήν «νό
μιμη μέ τήν παράνομη δουλειά, και ποτέ νά μήν κά
νουν τό σφάλμα νά στηρίζωνται στήνέννομη δρασι 
γιά τήν ϋπαρξί τους»,18 δέν διέσωσαν τό κόμμα. 
Τό 1926, τό έκτος νόμου ΚΚΕ προσεπάθησε νά θέ
ση σέ έφαρμογή τις όδηγίες τής Κομιντέρν, άλλά 
ένεπλάκη σέ μιά περιπέτεια πού ή υποτυπώδης τό
τε όργάνωσις τοϋ κόμματος ήταν άνίκανη νά άντι- 
μετωπίση.

Ό  Σταυρίδης, ώς προσωρινός Γραμματεύς, προ
σεπάθησε νά δυναμώση τό κόμμα κατατοπίζοντας 
τά μέλη πάνω στούς κανόνες τής «παράνομης δου
λειάς και τής συνωμοτικότητας». ’Αξίζει νά ξανα- 
διαβάση κανείς αύτά πού έγραψε στό πρώτο Δ ε λ 
τ ί ο  τής Κεντρικής Επιτροπής. ’Αντιγράφοντας 
τίς ντιρεχτίβες τής Κομιντέρν πάνω στό θέμα αύτό, 
ό Σταυρίδης συνιστοϋσε στά μέλη νά όργανώσουν 
πυρήνες δχι έκεΐ πού κατοικούσαν άλλά έκει πού 
είργάζοντο. Κάθε τρία κομματικά μέλη πού ετυχε 
νά έργάζωνται στήν ίδια έπιχείρησι, θά έπρεπε νά 
όργανώσουν ένα πυρήνα. νΑν ήταν λιγώτεροι άπό 
τρεις καί πάλι θά έπρεπε νά όργανώσουν τόν πυρή-

17. Τό KUTV (μέ τά άρχικά τών άντιστοίχων Ρωσικών 
λέξεων) ήτο μιά σχολή γιά τήν έκπαίδευσι σπουδαστών άπό 
τήν Ά σία στήν κομμουνιστική θεωρία καί πρακτική. Σπου- 
δασταί άπό τά Βαλκάνια έστέλοντο έπίσης στήν σχολή αύτή 
έπειδή έπιστεύετο άπό τήν Σοβιετική ήγεσία δτι οί συνθή
κες είς τά Βαλκάνια ήσαν παρόμοιες μέ έκεΐνες πού έπικρα- 
τούσαν στήν Ά σία καί συνεπώς δέν ήτο σύμφορος ή άπο
στολή των στήν σχολή Σβερντλώφ στήν όποία έστέλοντο
νέοι άπό τήν Δύσι.

IS. T h e s e s ,  T h i r d  W o r l d  C o n g r e s s ,  σελ.111-
112.

Ο Νίκος Ζαχαριάδης όταν ηγείτο τοΰ Κ.Κ.Ε
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να καί μετά νά προσπαθήσουν νά προσηλυτήσουν 
ένα άκόμη μέλος ή καί περισσότερα. Σέ περιοχές 
όπου τά κομματικά μέλη έτυχε νά απασχολούνται 
σέ μικρές έπιχειρήσεις καί μαγαζιά, θά έπρεπε νά 
όργανωθοΰν πυρήνες δρόμων άπό έκείνους πού 
είργάζοντο σέ γειτονικά καταστήματα.19

'Η όργάνωσις τών πυρήνων «στόν τόπο τής δου 
λείας» προσέφερε ώρισμένα πλεονεκτήματα. Έ φ’ 
δσον τά μέλη περνούσαν τό περισσότερο μέρος τής 
ήμέρας στόν τόπο τής έργασίας των, θά μπορού
σαν νά επικοινωνούν εύκολα, νά προσηλυτίζουν και
νούργια μέλη χωρίς νά διακόπτουν τήν έργασία 
τους, καί νά συναντώνται σέ περίπτωσι άνάγκης 
χωρίς καθυστέρησι γιά νά έκμεταλλευθοΰν έπί τό
που παράπονα τών εργαζομένων.

’Ασχολούμενος μέ τό θέμα τοΰ «συγκεντρωτι
σμού» ό Σταυρίδης έτόνιζε τήν σημασία τοΰ «δη
μοκρατικού συγκεντρωτισμού» ό όποιος, έγραφε, 
πρέπει νά γίνη άκόμη πιό σκληρός ύπό συνθήκες 
παρανομίας. «’Ακόμη καί τό πιό μικρό σημάδι φρα
ξιονισμού μέσα στό κόμμα πρέπει νά χτυπιέται άλύ- 
πητα γιατί ό φραξιονισμός είναι άντίθετος μέ τόν 
συγκεντρωτισμό καί τήν μπολσεβίκικη πειθαρχία». 
’Ακόμη καί κείνες οί διαταγές καί ντιρεχτίβες πού 
φαίνονταν λανθασμένες στά μάτια τών όπαδών, πρέ
πει νά έκτελούνται χωρίς άντιρήσεις γιατί «μόνο 
τά ήγετικά μέλη πού είναι μορφωμένα καί μπορούν 
νά μορφώνουν μία γνώμη είναι σέ θέση νά κρίνουν 
τι συμφέρει τό Κόμμα».20

Ό  ρόλος τής κομματικής «φράξιας» μέσα σέ 
άλλες, μή - κομμουνιστικές όργανώσεις, έδίδετο στό 
Δ ε λ τ ί ο  μέ άσυνήθη σαφήνεια.

«Οί φράξιες είναι κομματικές όργανώσεις μέσα 
στίς άλλες όργανώσεις τών έργατών, είτε νόμιμες 
είτε παράνομες. Οί φράξιες -  καί σ’ αύτό διαφέρουν 
άπ’ τούς πυρήνες-δέν βασίζονται στόν τόπο τής δου
λειάς άλλά στήν συμμετοχή ένός μέλους σέ μιά μή 
κομματική όργάνωσι. Ή  φράξια άποτελεΐται άπό 
δλα τά κομματικά μέλη πού άνήκουν στήν ίδια μή" 
κομματική όργάνωσι. ’Ακόμη κι’ ένας κομμουνιστής 
σέ μιά άλλη όργάνωσι άποτελεΐ κομματική φράξια. 
Μή κομματικές όργανώσεις είναι τά σωματεία, οί 
συνεταιρισμοί, τά συνέδρια, οί διασκέψεις, τά συμ
βούλια, οί διοικήσεις, οί επιτροπές, οί συνεδριάσεις 
κλπ.

Ή  φράξια διοχετεύει τις άπόψεις τοΰ κόμματος 
μέσα στήν όργάνωσι. Ή  φράξια δχει τή δική της 
όργάνωσι, συζητει τά θέματα, παίρνει άποφάσεις 
σχετικά μέ ζητήματα πού ένδιαφέρουν τήν όργά-

19. Δ ε λ τ ί ο ν ,  Ά ρ. 1, Φεβρουάριος 1926, σελ. 4-9.
20. Α ί> τ ό θ ι.

νωσι μέσα στήν όποία δουλεύει, άλλά πάντοτε ύπα~ 
κούει στίς έντολές τοΰ κόμματος».21

Κατά κανόνα, προσέθετε ό Σταυρίδης, ή φράξια 
θά πρέπει νά συνέρχεται σέ σύσκεψι πριν άπό τήν 
συνεδρίασι τής όργανώσεως καί νά άποφασίζη γιά 
τήν γραμμή ένεργείας. Είς τήν ευρύτερη συνεδρίασα 
τής όργανώσεως τά μέλη τής φράξιας δέν θά πρέπει 
νά δροΰν σάν ώργανωμένο καί ένιαΐο σύνολο άλλά 
ώς άτομα πού έτυχε νά έχουν τίς ίδιες άπόψεις. Μέ 
έξυπνο χειρισμό τά κομματικά μέλη θά προσπαθού
σαν νά προσελκύσουν στήν κομμουνιστική άποψι 
πολλούς μή κομμουνιστάς πού δέν είχαν άποκρυ- 
σταλωμένες άντιλήψεις ή δέν κατανοούσαν πλή
ρως τήν σημασία τοΰ υπό συζήτησιν θέματος.22

'Ο Σταυρίδης ήσχολήθη έπίσης καί μέ τήν όργα- 
νωσι «νομίμων» παραφυάδων τοΰ κόμματος, σέ μιά 
άξιομνημόνευτη παράγραφο τοΰ Δελτίου. «Τό ΚΚΕ., 
άν καί παράνομο, πρέπει σέ κάθε περίπτωσι πού δύ- 
ναται νά σχηματίζη νόμιμες όργανώσεις γιά νά τίς 
χρησιμοποιεί γιά προπαγάνδα καί άγκιτάτσια άνά- 
μεσα στίς μάζες. Συνεταιρισμοί, καλλιτεχνικές καί 
άθλητικές όργανώσεις είναι άνάμεσα στίς τέτοιες 
«νόμιμες» όργανώσεις τοΰ κόμματος».23

Οί άναλυτικές -  καί ειλικρινείς -  αύτές όδηγίες 
γιά τήν «μπολσεβικοποίησί τοΰ κόμματος καί τήν 
παράνομη δουλειά» δέν έπέτυχαν νά άποτρέψουν 
τήν ούσιαστική διάλυσι τοΰ κόμματος, τό 1926. 
Ή  κομμουνιστική ήγεσία έχει κατ’ έπανάληψιν άνα- 
γκασθή άπό τά πράγματα νά άνακαλύψη δτι αύτό 
πού στό χαρτί έμφανίζεται ώς άλάνθαστο σχέδιο 
ένεργείας δέν μεταφέρεται εύκολα σέ πραγματι
κότητα. Σέ μιά έκθεσι τοΰ εκπροσώπου τής Κομιν- 
τέρν στό ΚΚΕ, ένός Ρουμάνου γνωστού ώς Μπαν- 
τουλέσκο, περιέχεται ή άκόλουθη περιγραφή τής 
πραγματικής καταστάσεως πού έπικρατοΰσε στό 
κόμμα τήν έποχή έκείνη.

«. . .  Άτυχώς τό ΚΚΕ δέν είχε τήν πείρα τών 
άδελφών κομμάτων καί γι’ αύτό οί σημερινές συν
θήκες τρομοκρατίας έφεραν τήν τέλεια άποσύνθεσι 
τής κομματικής δουλειάς. . .  Στά έργατικά σωματεία 
δέν κάναμε τίποτα. . .  Έχομε δυσκολίες άκόμη καί 
μέσα στόν κύκλο τής Κεντρικής Επιτροπής τοΰ 
κόμματος... Πολλές άποφάσεις μένουν μονάχα στό 
χαρτί γιατί τά πιό πολλά μέλη τής Κεντρικής Έ πι 
τροπής έχουν περάσει στήν παρανομία, κρύβονται 
καί δέν κάνουν καμμιά προσπάθεια νά πάνε στά έργο- 
στάσια γιά νά έφαρμόσουν τίς άποφάσεις... Ά π ’

21. Α υ t  ό θι.
22. Ή  χρησιμοποίησις τής «φράξιας» ώς μέσου έπηρεα- 

σμοΰ έπαναλαμβάνεται καί πάλιν άπό τό νέο καταστατικό 
Χάρτη τοΟ κομμουνιστικοί) κόμματος τής Σοβιετικής Ένώ- 
σεως, τοδ 1961, στό Τμήμα ΓΧ, Άρθρον 67.

23. Δ ε λ τ ί ο ν ,  Άριθ. 1. Φερβουάριος 1926.
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τήν άλλη μεριά, ή ελλειψι συνωμοτικού πνεύματος 
παρεμποδίζει τήν έργασία τής Κεντρικής Επιτρο
πής καί διευκολύνει τήν δουλειά τών χαφιέδων...»  24

24. Δ ε λ τ ί ο ν ,  Άρ. 1, σελ. 11-12. Έπίσης Ιδέ Καμ- 
πάκτσιεφ ο p. c i t., σελ. 187.

Τό κείμενο αύτό γραμμένο άπό τόν έπίσημο έκ- 
πρόσωπο τής Κομμουνιστικής Διεθνούς στήν Ε λ 
λάδα άποδίδει μέ άκρίβεια τίς πραγματικές συνθή
κες πού έπικρατούσαν στό έλληνικό κομμουνιστι
κό κίνημα δταν τό 1926 γιά πρώτη φορά ύπεχρεώ- 
θη τό κόμμα «νά μπή στήν παρανομία».

27

την άλλη μεριά, ή ~λλειψι συνωμοτικου πνεύματος 

παρεμποδΙζει την έΡΥασία τf'jς Κεντρικης Έπιτρο

πης καΙ. διευκολύνει την δουλεια των χαφιέδων ... » 24 

24. Δελτίον, Άρ. Ι, σελ. 11-12. 'Επίσης Ιδέ Καμ

πάκτσιεφ ο ρ. c ί ι., σελ, 187. 

Τό κείμενο αυτό γρο;μμένο από τόν έπΙσημο έκ

πρόσωπο της Κομμουνιστικ'i'jς Διεθνol)ς στήν 'Ελ

λάδα αποδίδει με ακρίβεια τις πραγματικές συνθ'i'j

κες πού έπικρατου.σαν στο έλληνικό κομμουνιστι

· κΟ κίνημα δταν τό 1926 για πρώτη φορα ύπεχρεώ
θη τό κόμμα «νά μπη στην παρανομία». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Ο ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ
“Λ Ι Κ Β Ι Ν Τ Α Ρ Ι Σ Τ Ε Σ ” Κ Α Ι  Σ Τ Α Λ Ι Ν Ι Κ Ο Ι

Τό ΚΚΕ είχε έξαναγκασθή νά «μπή στήν παρα
νομία» τό 1926 άπό τό δικτατορικό καθεστώς του 
Θ. Παγκάλου ό όποιος είχε ανατρέψει τήν κυβέρνησι 
Άνδρέα Μιχαλακοπούλου στό κίνημα τοϋ ’Ιουνίου 
1925. Τό καθεστώς τοϋ Παγκάλου έτερματίσθη άπροό 
πτως στις 22 Αύγούστου τοΰ 1926 άπό τόν Στρατη
γό Γεώργιο Κονδύλη ό όποιος ήγήθη άλλου κινή
ματος, ένώ ό Πάγκαλος εύρίσκετο στις Σπέτσες.

Ό Στρατηγός Θ. Πάγκαλος μέ τήν ούΖυγό του καί ύ- 
πουργούς τής δικτατορικής κυβερνήσεως σέ φωτογραφία 
ή όποια έλήφθη τρεις ήμέρες πριν άπό τήν όνατροπή τής 
δικτατορίας άπό τόν Κονδύλη, στίς 22 Αύγούστου 1926.

’Αμέσως μετά τήν άνατροπή τοΰ Παγκάλου, έπε- 
τράπη ή έπανέκδοσις τοΰ Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η  καί άπε- 
λύθησαν οί περισσότεροι άπό τούς φυλακισμένους 
ή έν έξορίςι ήγέτες τοϋ κόμματος. Στίς 24 Αύγού
στου πάντως ή Κεντρική ’Επιτροπή τοΰ ΚΚΕ προ
ειδοποίησε τά μέλη νά μήν έχουν αύταπάτες ώς 
πρός τήν έπιστροφή τοΰ κόμματος στά πλαίσια και 
τις μεθόδους πού ύφίσταντο πριν άπό τήν μπολσε- 
βικοποίησι καί τήνέπιβολή τοΰ «δημοκρατικοΰ συγ-

κεντρωτισμοΰ». 'Η άνακοίνωσις τής Κ.Ε. μέ άρκε- 
τή δόσι ειλικρίνειας προσέθετε: «Τό Κόμμα βέβαια 
θά έκμεταλευθή τίς έλευθερίες πού άποκαταστήθη- 
καν. Θά άγωνισθή άκόμη γιά τήν διατήρησι καί διευ- 
ρυνσί τους. ’Αλλά αύτό δέν σημαίνει δτι θά ξανα- 
γυρίση στίς παλιές άντιλήψεις περί νομιμότητος».1

Μόλις έπέστρεψαν άπ’ τήν έξορία ή τήν φυλακή 
τά ήγετικά στελέχη τοΰ κόμματος, έξέσπασε καινού
ρια ένδοκοματική κρίσις. Τήν φορά αύτή τήν έπί- 
θεσι έξαπέλυσαν οί Κούτβηδες τών όποιων ή έπιρ
ροή είχε πολύ αύξηθή κατά τήν περίοδο τής «πα
ρανομίας». Οί Κούτβηδες είχαν κυρίως τήν ύπο- 
στήριξι στελεχών πού είχαν έπισκεφθή τήν Σοβιε
τική Ένωσι ώς άπεσταλμένοι τοΰ κόμματος ή γιά 
ιατρική θεραπεία -  καί οί όποιοι ήσαν γνωστοί ώς 
«Χατζήδες» διότι είχαν έπισκεφθή τούς «Αγίους 
Τόπους» τοΰ Κομμουνιστικοϋ στρατοπέδου.

Στίς 9 Σεπτεμβρίου τοϋ 1926, ό Πουλιόπουλος 
έπανεξελέγη Γραμματεύς τής Κεντρικής ’Επιτρο
πής. Ταυτοχρόνως τοΰ έζητήθη νά θέση υποψηφιό
τητα στίς βουλευτικές έκλογές πού έπρόκειτο νά 
διεξαχθοΰν τήν 7 Νοεμβρίου. Ό  Πουλιόπουλος άπέρ- 
ριψε καί τήν έκλογή του στή θέσι τοΰ Γραμματέως 
άλλά καί τήν υποβολή ύποψηφιότητος στίς βουλευ
τικές έκλογές. "Οπως άπεκάλυψε άργότερα ό Σταυ
ρίδης, ό Πουλιόπουλος νόμιζε δτι θά μποροΰσε νά 
άντιμετωπίση πιό άποτελεσματικά τούς Κούτβηδες 
αν δέν είχε ύπεύθυνο πόστο στήν κομματική ιεραρ
χία.2

Κατά τήν γνώμην τών Κούτβηδων καί τών Χα
τζήδων, οί άλλεπάλληλες ένδοκομματικές κρίσεις 
άπό τό 1918 όφείλοντο στήν εισροή «μικροαστών 
διανοουμένων» πού έφερναν μαζί τους «μικροαστι
κές προκαταλήψεις καί έθνικιστικές εύαισθησίες»

1. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  24 Αύγούστου 1926.
2. Σταυρίδης, ο p. c i t., σελ. 201.
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Οί έκλογές τής 7ης Νοεμβρίου 1926 διεΕήχθησαν μέ τό άναλογικόν σύστημα. Κανένα 
κόμμα δέν έλαβε αύτοδύναμη πλειοψηφία στήν Βουλή. Τελικά, ύστερα άπό μακρές καί 
έπίπονες διαπραγματεύσεις, έσχηματίσθη κυβέρνησις συνασπισμού μέ πρωθυπουργό τόν 
ΆλέΕ. Ζαΐμη καί ύπουργό τών Στρατιωτικών τόν ΆλέΕ. ΜαΖαράκη. Ανωτέρω μιά φωτο

γραφία τών μελών τής κυβερνήσεως Ζαΐμη.

προφανώς άκατάλληλες γιά ένα πραγματικό κομμου
νιστή. Είναι άλήθεια δτι πολλοί άπ’ αύτούς τούς 
«μικροαστούς διανοουμένους», πού κατηύθυναν τό 
κόμμα στά πρώτα χρόνια τής ύπάρξεώς του, ήσαν κα
τά τό πλεϊστον άφελεΐς ίδεολόγοι πού είσήρχοντο 
εις τό κόμμα μέ άπεριόριστο ένθουσιασμό γιά νά 
άπογοητευθοϋν μέσα σέ δυό - τρία χρόνια άπό τόν 
κυνισμό καί τήν διπλοπροσωπία τών πρακτόρων τής 
Κομιντέρν καί τήν κάθε άλλο παρά έντιμη μορφή 
τών κομμουνιστικών μεθόδων καί έπιδιώξεων. Εί
ναι ιστορικό καί άναμφισβήτητο γεγονός δτι καί 
έκεΐνοι άκόμη πού κατέλαβαν τά ύπατα άξιώματα 
τής κομματικής ιεραρχίας κατά τήν πρώτη έπτα- 
ετία άπεχώρησαν άηδιασμένοι ύστερα άπό λίγα 
χρόνια κομματικής ζωής. Πρέπει δέ νά σημειωθή 
δτι τό θέμα πάνω στό όποιο έθρυματίζετο τελικά ή 
κομματική καί Ιδεολογική των άφοσίωσις ήταν τό 
λεγόμενο «έθνικό ζήτημα», δηλαδή ή μόνιμη τότε

άξίωσις τοϋ διεθνοϋς κομμουνισμού γιά τήν δη
μιουργία ένός άνεξαρτήτου Μακεδονικού κράτους. 
Ή  ύποστήριξις κατ’ ούσίαν τής παραδόσεως στόν 
Βουλγαρικό έλεγχο έδαφών τά όποια κατοικοΰσαν 
"Ελληνες, ήταν κάτι πού ξεπερνοΰσε τά δρια αντο
χής τών «μικροαστών διανοουμένων» τοΰ κόμμα
τος οί όποιοι δέν είχαν παύσει νά σκέπτωνται ή 
τουλάχιστον νά αίσθάνωνται σάν "Ελληνες.

Καθώς ή πάλη μεταξύ τών «Λικβινταριστών» 
καί τών άντιπάλων ένετείνετο, έγινε φανερό δτι 
δέν ήταν ενα μεμονωμένο φαινόμενο πού άφοροΰσε 
μονάχα τό Ελληνικό «τμήμα» τής Κομιντέρν. Στήν 
πραγματικότητα ήταν άντανάκλασι τής γιγαντιαίας 
πάλης πού διεξήγετο τότε στήν κορυφή τής Κομ
μουνιστικής ήγεσίας στήν Μόσχα. Ή ταν τά χρό
νια τοϋ σκληροΰ καί άνελέητου άγώνα πού διεξή- 
γε ό Στάλιν γιά τήν όλοκληρωτική μονοπώλησι 
τής έξουσίας, μέ τήν έκκαθάρισι τών πρώην συν
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τρόφων και συνεργατών του. Μέσα στά έπόμενα 
λίγα χρόνια, άνθρωποι μέ άπόλυτη έξάρτησι άπό 
τόν Στάλιν θά έτοποθετοϋντο ώς ήγέται τών κομ
μουνιστικών κομμάτων σέ δλες σχεδόν τις χώρες. 
Τά κομμουνιστικά κόμματα θά μετετρέποντο έτσι 
άπό πολιτικοί όργανισμοι σέ πολιτικά καί συνω
μοτικά δργανα τοΰ Στάλιν.

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ 
ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ

Τσως νά ένθυμήται ό άναγνώστης δτι ή πρόθεσις 
νά συγκληθή τό Τρίτο Τακτικό Συνέδριο τοϋ κόμ
ματος είχε άναγγελθή γιά πρώτη φορά στις 9 Φε
βρουαρίου τοϋ 1921. ’Αλλά ή σύγκλησις τοΰ Συν
εδρίου είχε άναβληθή κατ’ έπανάληψιν ένώ ή μίαέν- 
δοκομματική κρίσις διεδέχετο τήν άλλη. Τέλος τό 
1927, υστέρα άπό τίς άλλεπάλληλες άποχωρήσεις 
καί έκκαθαρίσεις ήγεσιών, νέα ήγετικά στελέχη 
είχαν προωθηθή στήν κορυφή τής κομματικής ιε
ραρχίας. Τά περισσότερα άπ’ αυτά τά στελέχη ήσαν 
άπηλλαγμένα «μικροαστικών προκαταλήψεων» καί 
εΐχαν άπόλυτη άφοσίωσι στήν Κομιντέρν. Φαίνε
ται δτι τά άτομα αυτά αίσθάνθηκαν άρκετή σιγου
ριά καί άπεφάσισαν τήν σύγκλησιν τοΰ Τρίτου Τα- 
κτικοϋ Συνεδρίου «μέ τήν βοήθεια τής ’Εκτελε
στικής Επιτροπής τής Κομμουνιστικής Διεθνοϋς».3 
Τό Συνέδριο συνήλθε πράγματι στήν ’Αθήνα τόν 
Μάρτιο τοϋ 1927.

Στό συνέδριο άνεφάνησαν τρεις παρατάξεις. 
Έ να κομμουνιστικής προελεύσεως βιβλίο4 πού 
είδε τήν δημοσιότητα λίγα χρόνια άργότερα καθώ- 
ρισε τίς τρεις αύτές παρατάξεις ώς «τήν όμάδα 
Πουλιόπουλου πού άπαιτοΰσε τήν έκκαθάρισι τών 
«άνικάνων» στοιχείων καί ή όποία είχε κηρυχθή 
έναντίον τής εισδοχής κοινών έργατών είς τό κόμ
μα», τήν όμάδα Χαϊτά ή όποία «κρατοΰσε ψηλά 
τίς άρχές τής Κομιντέρν στό όργανωτικό θέμα», 
καί τήν όμάδα τών «κεντρώων» μέ έπί κεφαλής τόν 
Μάξιμο, «οί όποιοι άμφιταλαντεύοντο άνάμεσα στίς 
δυό άλλες όμάδες». Έ φ’ δσον ή όμάς Χαϊτά έταυτί- 
ζετο μέ τίς άπόψεις τής Κομιντέρν δέν θά έπρεπε 
κανείς νά έκπλαγή άπό τήν έκ μέρους τοϋ Συνε
δρίου τελική άποδοχή δλων σχεδόν τών προτάσεων 
τής όμάδος αυτής.

"Ενα άπό τά κύρια θέματα στό Συνέδριο ήταν 
τό λεγόμενο «όργανωτικό θέμα». Τό βασικό σημείο 
διαφωνίας συνίστατο στό έάν τό κόμμα θά έπρεπε

3. Κ.Ι. Π ι ε ρ έ ν τ  Σ έ σ τ ι μ  Β σ ε μ ί ρ ν ι μ  Κο- 
γ κ ρ έ σ ο μ, (Μόσχα, 1928), σελ. 213.

4. Καμπάκΐσιεφ, op. ci t, σελ. 188.

πρώτα νά δημιουργήση «ένα ήγετικό πυρήνα στελε
χών» ή έάν θά έπρεπε νά άνοιξη τίς τάξεις του σέ 
μία «μαζική εισροή έργατών». Ό  Πουλιόπουλος ό 
όποιος έλαβε ένεργόν μέρος στίς συζητήσεις έξε- 
δηλώθη έναντίον τής «μαζικής εισδοχής προλετα
ρίων» διότι ώς έλεγε, «οί έργάτες πού βρίσκονται 
σήμερα στό κόμμα άποτελοϋν τά κατώτερα στρώ
ματα τοΰ προλεταριάτου». Τό κόμμα, προσέθετε, 
«πρέπει πρώτα νά άποκτήση ένα ήγετικό πυρήνα 
γιά νά μπορέση κατόπιν νά άπορροφήση έργάτες».5 
Τό Συνέδριο άπέρριψε τίς άπόψεις τοΰ Πουλιόπου
λου ώς «πλήρη παρανόησι τοΰ ρόλου πού παίζει 
ένα κομμουνιστικό κόμμα». 'Υπό τήν ήγεσία τοΰ 
Χαϊτά τό Συνέδριο ένέκρινε τήν έγγραφή περισσο
τέρων έργατών ένώ παράλληλα έξέφρασε έπιφυλά- 
ξεις γιά τήν έμφασι πού έδίδετο στήν σημασία μαρ
ξιστικής έκπαιδεύσεως τών μελών. Τά δύο αύτά 
σημεία δέν ήσαν άσχετα Ή  εισροή απλών έργα
τών θά έμείωνε τήν έπιρροή τών «μικροαστών δια- 
νοουμένω» καί θά άνέβαζε τό γόητρο τών Κούτβη- 
δων καί τών Χατζήδων. Πολλοί άπό τούς τελευ
ταίους αυτούς ήσθάνοντο συχνά μειωμένοι έναντι 
τών περισσότερον μορφωμένων μικροαστών δια
νοουμένων. Ά λλά στά μάτια τών έργατών θά έφαί- 
νοντο φωστήρες. Έ πί πλέον, οΐ έργάτες, σχεδόν 
άγράμματοι οί περισσότεροι, θά ήταν «άγραφος χάρ
της πάνω στόν όποιο ή Σταλινική διαστροφή τής 
Μαρξιστικής ιδεολογίας θά μποροΰσε εύκολα νά 
γραφή. Μέ τήν άλλαγή τοΰ ρόλου τής Κομιντέρν 
πού έπέφερε ή έπικράτησις τοΰ Στάλιν, οί Κομ- 
μουνισταί σέ δλες τίς χώρες έχρειάζοντο περισσό
τερο νά ξέρουν πώς νά έκτελοΰν έντολές παρά 
νά γνωρίζουν τά περίπλοκα θεωρητικά κατασκευά
σματα τοΰ Μαρξισμοΰ. Τό Συνέδριο έπεδοκίμασε 
πλήρως τίς άπόψεις τών Σταλινικών μέ τό αίτιολο- 
γικό δτι «ή πλατειά εισδοχή έργατών άπο τά έργο- 
στάσια καί ή άλλαγή στή σύνθεσι τών μελών τοΰ 
κόμματος άποτελοΰσε βασική καί άπαραίτητη προ- 
ϋπόθεσι γιά τήν μπολσεβικοποίησί τοϋ κόμματος».® 
Τό μόνο πρόβλημα ήταν δτι οί έργάτες δέν έδει
χναν μεγάλη προθυμία γιά νά μποϋν στό κόμμα.

Είς τήν έκθεσι πού υπέβαλε στό Έ κτο Παγκό
σμιο Συνέδριο, ή Εκτελεστική Επιτροπή τής Κομ
μουνιστικής Διεθνοϋς, περιέχεται ή άκόλουθη άξιο- 
λόγησις τοΰ Τρίτου Τακτικοΰ Συνεδρίου τοϋ ΚΚΕ ;
«Τό Τρίτο Τακτικό Συνέδριο ήταν ένας σπουδαίος 
σταθμός στή ζωή τοΰ κόμματος. Μέ τή βοήθεια 
τής Εκτελεστικής Επιτροπής τής Κομμουνιστι
κής Διεθνοϋς έξασφαλίστηκαν οί δυνατότητες γιά

5. Τ ό  Κ Κ Ε ,  1918-1931, Τόμ. II, σελ. 42
6. Καμπάκτσιεφ, ο p. c i  t., σελ. 131.
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πολύ μεγαλύτερη άνάπτυξι εντατικές δουλειάς. 
Τό Συνέδριο έδωσε μεγάλη προσοχή στό θέμα 
τής ένδοκομματικής άντιπολίτευσης πού προσπά
θησε νά έφαρμόση άνοιχτό λικβινταρισμό κάτω 
άπό τή μάσκα θεωρητικής - ριζοσπαστικής φρα
σεολογίας. Ή  άντιπολίτευσις αύτή πήρε τελικά 
τή μορφή, μιας Μενζεβίκικης - Τροτσκικής κλί
κας πού προσπάθησε νά διασπάση τό Κ όμμα... 
Ή  φραξιονιστική αύτή πάλη καθυστέρησε τήν 
κομματική δουλειά, άλλά ταυτόχρονα άπομόνωσε 
τελείως τά μικροαστικά, διανοούμενα, καιροσκο- 
πικά στοιχεία άπό τις εργατικές μάζες καί τό πιό 
σπουδαίο άνέβασε τό ιδεολογικό έπίπεδο του κόμ
ματος».7

στό θέμα τοϋ πολέμου καί άπό τά άποτελέσματα 
τοϋ άντιμιλιταριστικοϋ μας άγώνα».9

Στό μεταξύ ό Πουλιόπουλος, προφανώς άγνο- 
ώντας τίς θεμελιώδεις άλλαγές πού δαδραματίζον-

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ

Τόν Ιούλιο τοϋ 1927 συνήλθε ή 'Ολομέλεια τής 
Κεντρικής Επιτροπής.Ά πό τή συζήτησι άρχισε νά 
διαφαίνεται μία νέα έξέλιξις. Στόν όρίζοντα έμφανι- 
ζόταν, άμυδρά άλλά σίγουρα, μία νέα κατάστασις 
πραγμάτων. Τό ΚΚΕ, άπό «τμήμα» τής Κομμου
νιστικής Διεθνοϋς πού ήταν, άρχιζε σιγά - σιγά νά 
μεταμορφώνεται σέ πράκτορα τής Σοβιετικής Κυ- 
βερνήσεως. Ή  'Ολομέλεια άπεδέχθη καί άνετύπω- 
σε σέ άκριβή μετάφρασι όλόκληρη τήν άπόφασι 
τής Εκτελεστικής Επιτροπής τής Κομμουνιστι
κής Διεθνοϋς «Γιά τόν Κίνδυνο τοϋ Πολέμου», μέ 
ήμερομηνία 29 Μαΐου 1927. Ή  άπόφασις αύτή κα- 
λοϋσε «σέ κινητοποίηση τίς μάζες γιά τήν άμυνα 
τής Σοβιετικής "Ενωσης κατά τής ’Ιμπεριαλιστι
κής ’Επιθετικότητας» μέ τό σύνθημα «τό διεθνές 
προλεταριάτο προστατεύει τήν «πατρίδα» του ένάν- 
τια στίς έπιθέσεις τών ’Ιμπεριαλιστών».8 Ή ταν μιά 
έκκλησις, περισσότερο άπό σαφής, γιά τή μετά- 
θεσι τής άφοσιώσεως άπό τήν ίδια τή χώρα τοΰ 
καθενός, πρός τή Σοβιετική "Ενωσι, τήν «πατρί
δα» τοΰ Διεθνοϋς προλεταριάτου. 'Ως ύπέρτατο κα
θήκον τοΰ "Ελληνος κομμουνιστοΰ διεκηρύσσετο 
ή ύπεράσπισις τής Σοβιετικής Ένώσεως.

Αντιμετωπίζοντας καί τήν πρακτική πλευρά 
τοΰ ζητήματος, ή 'Ολομέλεια έδωσε ειδικές όδη
γίες «γιά συστηματική άντιμιλιταριστική δράσι 
στό Στρατό καί στό Ναυτικό», τονίζοντας ιδιαίτερα 
δτι «ή σημασία καί ή σπουδαιότητα πού έχει τό 
κόμμα μας σάν Μπολσεβίκικο κόμμα τοΰ Έλλη- 
νικοΰ Προλεταριάτου, θά φανή άπό τή δράσι μας

7. Κ.Ι. π ι ε ρ έ ν τ  Σ έ σ τ ι μ  Β σ ε μ ί ρ ν ι μ  Κ ο 
γ κ ρ έ σ ο  μ, ο p. ci t . ,  σελ. 213.

8. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  22 Αύγούστου 1927.

Ο Άλε£. Ζαίμης ό onoioc στις 14 Δεκεμβρίου 1929 έΕε- 
λέΥη Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, μετά τήν παραίτησι τοϋ 

Κουντουριώτη, στίς άρχές Δεκεμβρίου.

το στό Κρεμλΐνο καί στό Διεθνές κομμουνιστικό 
κίνημα, έξακολούθησε τίς έπιθέσεις του έναντίον 
τής Σταλινικής όμάδος.

Τελικά, σέ μιά δήλωσι πού έδημοσιεύθη στίς 
24 Αύγούστου 1927, έπήρε άπροκαλύπτως τό μέρος 
τών «συντρόφων Τρότσκυ, Ζηνόβιεφ καί Κάμενιεφ, 
καί χαρακτήρισε τήν θεωρία τοΰ Στάλιν περί «Σο
σιαλισμού σέ μία χώρα» ώς άντιμαρξιστική καί άν- 
τιλενιστική.10 "Ενα μήνα άργότερα, στίς 25 Σεπτεμ
βρίου, ό Πουλιόπουλος άπεβλήθη άπό τό κόμμα 
μέ τό χαρακτηρισμό «έχθρός τοΰ προλεταριάτου». 
Ή  άποβολή του ένεκρίθη άμέσως άπό τήν Κομιν- 
τέρν, γεγονός πού ή Κεντρική ’Επιτροπή τοΰ ΚΚΕ 
διετυμπάνησε δι’ δλων τών μέσων.

Μόλις συνεπληρώθη ό έξοστρακισμός τών Λικ- 
βινταριστών, ή όμάδα τών Σταλινικών έστρεψε τά 
πυρά της κατά τών «Κεντρώων» τής όμάδος Μαξί-

9. Τό Κ Κ Ε . ,  1918-1931, II, σελ. 243.
10. Α ύ τ ό θ ι, σελ. 192.
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Ό  Κουντουριώτης καί ό ΒενιΖέλος στά έγκαίνια τοϋ φράγματος τής Λίμνης Μαροθώνος.

μου, χρησιμοποιώντας τήν ίδια κατηγορία : ό Μά- 
ξιμος και οί όπαδοί του άντιπροσωπεύουν τήν «ένω- 
μένη άντίδραση τής τριανδρίας Τρότσκυ - Ζηνό- 
βιεφ -  Κάμενιεφ». Οί έσωτερικοί σπασμοί τοΰ Κομ
μουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετικής Ένώσεως 
εύρισκαν πιστό μιμητή τό ΚΚΕ. Στό Τέταρτο Τα
κτικό Συνέδριο πού συνήλθε στήν ’Αθήνα στίς 10 
Δεκεμβρίου 1928, ή Σταλινική όμάδα κατάφερε τό 
τελειωτικό χτύπημα στόν Μάξιμο καί τούς συν
τρόφους του. Ύπακούοντας στίς έντονα διατυπω
μένες έντολές τοΰ άπεσταλμένου τής Κομιντέρν, ό 
όποιος ζήτησε άπο τό Συνέδριο «νά τελειώση τή 
δουλειά άπομακρύνοντας μιά γιά πάντα τίς τάσεις, 
πού έκδηλώνονται ή έκδηλώθηκαν μέσα στό κόμμα»,11 
άπέβαλε μέ όμόφωνη άπόφασι «τούς πράκτορες τής έ- 
νωμένης άντίδρασης Μάξιμο, Σκλάβο, Χαϊνόγλου, 
Χατζησταύρου, Παπανικολάου, Νικολαΐδη καί Πολυ- 
χρονάκο, τέως μέλη τής Κεντρικής ’Επιτροπής».12

Ό  άντιπρόσωπος τής Κομιντέρν, στήν δευτερο

11. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 309.
12. Α ύ τ ό θι, σελ. 326.

λογία του άνεγνώρισε δτι άξίζουν έπαινοι στό κόμ
μα γιά τήν «όλοκληρωτική έξόντωση τοΰ Λικβιν- 
ταρισμοΰ» άλλά κατέκρινε «τά δείγματα άδράνειας, 
διστακτικότητας καί άμφιβολίας, πού παρουσιάζουν 
ώρισμένοι σύντροφοι, τά όποια θά πρέπει νά παρα- 
κολουθοΰνται άγρυπνα άπό τό κόμμα καί νά κατα- 
πνιγοΰν δταν έλθη ή ώρα».13 Έ τσ ι προετοιμάσθη
κε τό έδαφος γιά μελλοντικές έκκαθαρίσεις, άν πα
ρουσιαζόταν άνάγκη.

Σέ μιά έξαιρετικής σημασίας παράγραφο μιας 
άπό τίς άποφάσεις του τό Τέταρτο Τακτικό Συνέ
δριο έδήλωνε δτι τό ΚΚΕ άπεδέχετο πλήρως «δλα 
τά Κομματικά, όργανωτικά καί κυβερνητικά μέ
τρα πού έλαβε ή Κομιντέρν καί ή Σοβιετική Κυ- 
βέρνησις κατά τοΰ Τρότσκυ καί τών λοιπών άρχη- 
γών τής Τροτσκικής άντίδρασης».14 Γιά πρώτη 
φορά στήν πολυτάραχη ιστορία του τό ΚΚΕ είχε 
προχωρήσει μακρύτερα άπό τήν άπλή συμμόρφωσι

13. Α ύ τ ό θ ι  σελ. 213.
14. Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η ,  ’Ιανουά

ριος 1929, σελ. 30-41. Ε φ εξή ς: Κ ο μ ε  π.
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πρός τίς όδηγίες τής Κομιντέρν γιά νά φθάση 
στήν άποδοχή άποφάσεων τής Σοβιετικής Κυβερ- 
νήσεως καί του ΚΚΣΕ. Αύτό καί μόνον άρκοΰσε 
γιά νά χαρακτηρισθή τό Τέταρτο Τακτικό Συνέ
δριο ώς ένας άκόμη σημαντικός σταθμός στήν πε
ριπετειώδη ένηλικίωσι τοϋ κόμματος, πού είχε ίδρυ- 
θή μόλις πριν άπό δέκα χρόνια σ’ ένα μικρό, φτω
χικό ξενοδοχείο τών ’Αθηνών άπό άνθρώπους, πού 
στά 1928 είχαν πλέον άπό καιρό άπομακρυνθή άπό 
τίς τάξεις του.

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Σέ άπόλυτη εύθυγράμμισι μέ τή θεωρία τοΰ Στά
λιν περί «τρίτης περιόδου» (δηλαδή τής περιόδου 
προπαρασκευής τής Δύσεως, σύμφωνα μέ τούς 
Ισχυρισμούς τών Σοβιετικών, γιά τόν πόλεμο κατά 
τής Ρωσίας), τό καλοκαίρι τοΰ 1929 ή Κομιντέρν 
έξαπέλυσε μία διεθνή άντιπολεμική καμπάνια, προ· 
σχεδιασμένη έτσι, ώστε νά φθάση στό ζενίθ της 
τήν 1η Αύγούστου, μέ εύρύτατες συγκεντρώσεις 
τών μαζών καί συλλαλητήρια. Ή  Κεντρική ’Επι
τροπή τοΰ ΚΚΕ υπό τόν άπόλυτο πλέον έλεγχο τών 
Ελλήνων Σταλινικών, έπήρε τή σκυτάλη καί στή 
δεύτερη 'Ολομέλεια, πού συγκροτήθηκε στίς 10 
’Ιουνίου 1929, άπεφάσισε δτι «τό κύριο καθήκον τοΰ 
κόμματος συνίσταται στόν άγώνα ένάντια στήν πο
λεμική προπαρασκευή τής έλληνικής μπουρζουα
ζίας καί τών ’Ιμπεριαλιστών, στήν ύπεράσπισι τής 
Σοσιαλιστικής πατρίδας καί στήν μετατροπή τοΰ 
ιμπεριαλιστικού πολέμου σέ έμφύλιο πόλεμο γιά 
τήν έγκατάστασι κυβέρνησης τών έργατών καί τών 
άγροτών».15 Τό πιό ένδιαφέρον σημείο είναι αύτό 
πού άναφέρεται στή « μ ε τ α τ ρ ο π ή  τ ο ΰ  ί μ- 
π ε ρ ι α λ ι σ τ ι κ ο ΰ  π ο λ έ μ ο υ  σ έ  έ μ φ ύ 
λ ι ο  π ό λ ε μ  ο».

Στά 1929 κανείς δέν σχεδίαζε πόλεμο κατά τής 
Σοβιετικής Ένώσεως, πολύ περισσότερο ή Ελλάς. 
Ούτε ήταν είς θέσιν τό ΚΚΕ νά ύποκινήση έμφύλιο 
πόλεμο. Καί δμως θά ήταν σφάλμα νά άγνοήση 
κανείς τίς έκδηλώσεις έκεΐνες τής κομμουνιστικής 
τακτικής μόνον καί μόνον έπειδή φαινόταν άδύ- 
νατη ή πραγματοποίησίς τους τόν καιρό πού πα- 
ρουσιάσθηκαν. Οί Έλληνες κομμουνισται έδωσαν 
σάρκα καί όστα σ’ αύτήν τήν «μετατροπή», άργό
τερα, κατά τό διάστημα τής Γερμανοϊταλικής Κα
τοχής. Ό  έμφύλιος πόλεμος πού ρήμαξε τήν Ελλά
δα κατά τόν πόλεμο καί μετά τήν άπελευθέρωσι ήταν 
όργανικό τμήμα τοΰ προγράμματος δράσεως τοΰ 
ΚΚΕ άπό τό 1929.

15. Τ ό Κ Κ Ε , 19 1 8 - 1 9 3 1  Π., σελ. 354

Παράλληλα μέ τό «κύριο καθήκον» τοΰ κόμ
ματος, ή 'Ολομέλεια έδωσε λεπτομερείς όδηγίες γιά 
τήν ύπονόμευσι τών ένοπλων δυνάμεων. Στόχος τοΰ 
κόμματος, έτόνιζαν, δέν ήταν «ό έκδημοκρατισμός 
ή ή βελτίωσις τοΰ στρατού τής μπουρζουαζίας, άλλά 
ή ά π ο σ ύ ν θ ε σ ί ς  τ ο  υ». «Τά κομματικά μας 
συμφέροντα» συνέχιζαν «άπαιτοΰν νά κατορθωθή 
αύτή ή άποσύνθεση». Τό γεγονός δτι ή διάρκεια 
τής στρατιωτικής θητείας ήλαττώθη νομοθετικώς 
τήν έποχή άκριβώς έκείνη, παρεμερίσθη ώς «έπου- 
σιώδες» άπό τήν 'Ολομέλεια καί δέν έλήφθη ύπ’ 
δψιν. Μέ άφέλεια καί αύθάδεια μαζί, σέ βαθμό, 
πού νά είναι άδύνατη κάθε σοβαρή άπάντησις έδή- 
λωνε, έτσι άπλα, δ τ ι : «ή μείωση τής διάρκειας τής 
στρατιωτικής θητείας δέν έχει τόν σκοπό νά άνα- 
κουφίση τούς νέους άπό ένα βαρύ φορτίο, ούτε άπο- 
δείχνει τίς ειρηνικές προθέσεις τής μπουρζουαζίας». 
Γ ιατί; «Διότι μιά τέτοια ειρηνική πολιτική είναι 
σήμερα άδύνατη γιά ένα καπιταλιστικό κράτος». 
Ή  δουλική προσκόλλησις στίς Σταλινικές θεωρίες 
σχετικά μέ τόν έπικείμενο πόλεμο, ώδηγοΰσε συχνά 
τό ΚΚΕ σέ άνόητα συμπεράσματα.

Εκθέτοντας τά πρακτικά μέτρα γιά τήν ύπονό
μευσι τών ένοπλων δυνάμεων, ή 'Ολομέλεια άπεφά- 
σισε «νά δοθή ιδιαίτερη προσοχή στήν έξάπλωσι 
καί ένίσχυσι μιας παράνομης όργάνωσης κομμου
νιστών στό στράτευμα, άρχίζοντας άπό τήν ΐδρυσι 
άντιμιλιταριστικών έπιτροπών σέ δλες τίς μονάδες». 
Μεταξύ τών προτεινομένων μέτρων ήτο καί ή όρ- 
γάνωσις πυρήνων σέ «έργοστάσια πολεμικοΰ ύλι- 
κοΰ καί στά μέσα συγκοινωνίας καί τηλεπικοινωνίας, 
σέ περιοχές -  κλειδιά κοντά σέ άποθήκες πυρομα- 
χικών καί σέ χωριά πού βρίσκονται κοντά σέ στρα
τιωτικές έγκαταστάσεις καί στρατόπεδα». Έπίσης 
ή διοργάνωσις «συγκεντρώσεων συναδέλφωσης με
ταξύ στρατιωτών καί έργατών, άποχαιρετιστήριων 
συγκεντρώσεων γι’ αύτούς πού στρατεύονται» καί 
ή όργάνωσις «ειδικών διαλέξεων γιά τά μέλη τοΰ 
κόμματος καί τά μέλη τής Κομμουνιστικής Νεο
λαίας (ΟΝΚΕ) πού πρόκειται νά στρατευθοΰν, σχε
τικών μέ τά κομματικά τους καθήκοντα στίς ένο
πλες δυνάμεις».16 Έκτος τών ένοπλων δυνάμεων, 
τό κόμμα έλαβε όδηγίες νά σχηματίζη «ένιαΐες Ε π ι
τροπές» στά έργατικά σωματεία γιά νά άντιπολιτεύων- 
ται τήν νόμιμη πλειοψηφία τών σωματείων καί νά 
υπονομεύουν τήν ήγεσία των, καθώς έπίσης καί «άπο- 
σπάσματα όμαδικής άπεργίας γιά μαζικό έπανα- 
στατικό άγώνα κατά τής τρομοκρατίας».17

Αύτές οί λεπτομερείς όδηγίες, τόσο έπιβλητικές 
στά χαρτιά, δέν στάθηκε δυνατό νά μετατραποΰν σέ

16. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 369 - 373.
17. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 367.
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Στίς  23 Σεπτεμβρίου 1928 ύπεγράφη στήν Ρώμη ή έλληνοίταλική συμφωνία «φιλίας, συν
διαλλαγής, κα) δικαστικού διακανονισμού». Ανωτέρω ό Έλευθ. ΒενιΖέλος ύπογράφει. 

Δίπλα του δρθιος ό Μπενίτο Μουσολίνι

τ&· κόμμα έπάθαινε μόνον ζημίες και ήττες χάρις 
στις έπονείδιστες, αίρετικές και ήλίθιες «μαχητικές» 
έκδηλώσεις, πού όργανώνονταν χωρίς κανένα πραγ
ματικό πολιτικό νόημα καί σκοπό».18

Θά ήταν άδικία νά μή παραδεχθή κανείς δτι οί 
άρχηγοί τής έποχής έκείνης (1929-31) έκαναν δ,τι 
μποροϋσαν γιά νά έφαρμόσουν τίς όδηγίες πού έπαιρ
ναν άπό τή Μόσχα. Άπέτυχαν διότι οί όδηγίες 
αυτές δέν είχαν κανέναν σημείο έπαφής μέ τήν πραγ
ματικότητα, μέ τίς συνθήκες πού έπικρατοϋσαν στήν 
Ελλάδα. Ό  Ζαχαριάδης δμως, κατά τήν κομμου
νιστική συνήθεια, άπέδιδε τήν άποτυχία στήν άνε-

18. Ν. Ζαχαριάδη, Π ρ ο β λ ή μ α τ α  Κ α θ ο δ ή 
γ η σ η ς  (πολυγραφημένο άντίγραφο) σελ. 125.

χειροπιαστή πραγματικότητα. Ό  δημαγωγικός θό
ρυβος σχετικά μέ τίς υποτιθέμενες πολεμικές προ- 
παρασκευές τής έλληνικής Κυβερνήσεως, δέν βρή
κε κανένα έρεισμα στά πραγματικά γεγονότα καί 
έπεσε στό κενό. Ή  έλληνική κοινή γνώμη έδειξε 
τελεία άδιαφορία. Ή  έκκλησις γιά τήν ύπεράσπισι 
τής «Σοβιετικής πατρίδας μας» ήταν τόσο σκανδα
λώδης γιά τήν έλληνική ψυχοσύνθεσι ώστε ήταν 
άδύνατο νά τήν πάρη στά σοβαρά κανείς άλλος 
έκτός άπό τούς δεδηλωμένους Σταλινικούς τοϋ 
κόμματος.

Ό  Νίκος Ζαχαριάδης άνεφέρθη άργότερα στις 
άποτυχίες τοϋ κόμματος καί έρριψε δλη τήν εύθύνη 
στούς ήγέτες τοϋ ΚΚΕ έκείνης τής περιόδου «δταν
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πάρκεια τών έκτελεστικών όργάνων καί δχι στά 
έλαττώματα τής θεωρίας. Δύο δεκαετίες άργότερα 
έπρόκειτο νά ύποστή κι’ αυτός τήν ίδια μεταχείρισι.

ΤΟ Κ.Κ.Ε. ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Κατά τήν διάρκεια τής δεκαετίας 1920- 1930, οί 
Ελληνικές έργατικές ένώσεις, είτε φιλοκομμουνι- 
στικές είτε «ρεφορμιστικές» ήταν, δέν κατώρθωσαν 
νά έπιτύχουν Ικανοποιητική ύποστήριξι μεταξύ 
τών έργατών. Στά 1927 μόνο 25 περίπου τοϊς έκατό 
τής έργατικής δυνάμεως είχαν όργανωθή σέ σωμα
τεία. Ή  κομμουνιστική έπιρροή έπί τής Γενικής 
Συνομοσπονδίας ’Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) ήτο ενας 
ά-τό τούς λόγους γιά τούς όποιους πολλοί έργάτες 
έδισταζαν νά έγγραφοΰν στά σωματεία. Ά λλά στό 
Τρίτο Τακτικό Συνέδριο τής Συνομοσπονδίας, τόν 
Μάρτιο τοϋ 1927, ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή τής 
ΓΣΕΕ περιήλθε υπό τόν έλεγχον τών μή κομμουνι
στών (ρεφορμιστών) έργατικών ήγετών.

Ά πό τίς 410 έργατικές όργανώσεις, πού άντι- 
προσωπεύθησαν στό Συνέδριο, μερικές υπήρχαν μό
νο στά χαρτιά. Πάντως, ή έν γένει έξέλιξις τών γε
γονότων στό Συνέδριο άντανακλοϋσε τίς κυριώ- 
τερες τάσεις μεταξύ τών Ελλήνων έργατών τής 
έποχής έκείνης. Οί άποφάσεις του προέβλεπαν ένω- 
σι μέ τή Διεθνή τοϋ Άμστερνταμ καί άπεκήρυσσαν 
τήν έπαναστατική τακτική καί τούς σκοπούς έκεί- 
νων τών έργατικών όργανώσεων πού ευρίσκοντο 
όπό κομμουνιστική ν έπιρροήν. Γιά τό ΚΚΕ αύτό 
ήταν ένα άκόμα σοβαρό χτύπημα καί μάλιστα σέ 
μιά έποχή, πού τό κόμμα έδοκιμάζετο άπό τίς συ
νέπειες τών κυβερνητικών διωγμών καί τής έσωτερι- 
κής του διχονοίας.

Γιά νά άντισταθμίση τήν έπικράτησι τών μή 
κομμουνιστικών στοιχείων στήν ΓΣΕΕ, τό ΚΚΕ 
ίδρυσε «έπιτροπές δράσης» καί «φράξιες» μέσα 
στίς έργατικές όργανώσεις, έπιφορτισμένες μέ τήν 
άποστολή νά «ξεσκεπάσουν» τούς ρεφορμιστές άρ- 
χηγούς. Τά άποτελέσματα τών προσπαθειών τών 
έπιτροπών αύτών ύπήρξαν μάλλον πενιχρά, καί ή 
δρασις των προσέκρουσε στήν ρωμαλέα άντίδρασι, 
τών ρεφορμιστών έργατικών ήγετών καί πολλές 
φορές έξουδετερώθηκε τελείως. Τό ίδιο μπορεΐ νά 
πή κανείς καί γιά τίς διάφορες φράξιες. Μολαταΰ- 
τα δμως δέν παύει νά είναι γεγονός δτι ή ΰπαρξις 
αύτών τών «έπαναστατικών» όμάδων, μέσα στίς 
έργατικές όργανώσεις, άποτελοϋσε γιά τό ΚΚΕ μιά 
«βάσι» έπιχειρήσων μέ σκοπό τήν προπαγάνδα ή 
τήν ύποκίνησι ταραχών, καί θά μπορούσε κάποτε

νά άποτελέση τό όρμητήριο γιά ένα ένδεχόμενο 
«σχίσμα» καί γιά τή δημιουργία ξεχωριστών σωμα
τείων κάτω άπό κομμουνιστικό έλεγχο. Καί έν πά- 
ση περιπτώσει οί κομμουνιστικές αύτές όμάδες 
θά έκαναν δ,τι περνούσε άπό τό χέρι τους γιά νά 
υπονομεύσουν τίς έργασίες ένός πανελληνίου Συ
νεδρίου τής ΓΣΕΕ.

Τό Τέταρτο Τακτικό Συνέδριο τοϋ ΚΚΕ, πού 
συνήλθε τό Δεκέμβριο τοΰ 1928, άσχολήθηκε μέ 
τό ζήτημα τοΰ έλέγχου τών έργατικών σωματείων

Μάνια, ή πρώτη σύζυγος τοΰ Ν. Ζαχαριάδη.

καί κατέληξε στό συμπέρασμα δτι ή όργανωσις μιας 
«Ενωμένης Γενικής Συνομοσπονδίας ’Εργατών, πού 
νά έχη ταξική συνείδηση» καί πού νά βασίζεται σέ 
μαχητικά σωματεία, έπίσης μέ «ταξική συνείδησι», 
ήταν «βασικό πρόβλημα» γιά τό κόμμα. Οί φρά
ξιες τοΰ κόμματος μέσα στά ρεφορμιστικά έργατικά 
σωματεία καί στόν όργανισμό τής ΓΣΕΕ έλαβαν 
έντολή άπό τή Συνέλευσι νά έντείνουν τίς έπιθέσεις 
των έναντίον τών ρεφορμιστών έργατικών ήγετών, 
νά «ξεσκεπάσουν τήν υποταγή τής Ελλάδος, στούς 
ξένους καπιταλιστές» καί νά ένισχύσουν τό «άντιϊ-
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μπεριαλιστικό ρεϋμα» πού, σύμφωνα τουλάχιστον 
μέ τούς άρχηγούς τοϋ κόμματος, άνεπτύσσετο μέ 
γοργό ρυθμό μεταξύ τών έργατών. Τό Συνέδριο 
έζήτησε άκόμη άπό τούς «τίμιους έργάτες και έργα- 
τικούς ήγέτες» ,νά έπιμείνουν γιά τή σύγκλησι ένός 
«Ενωμένου Πανελλαδικού Συνεδρίου Έργατών, 
πού είναι τό μόνο σώμα πού δίνει τή δυνατότητα 
πραγματοποίησης μιας πλατύτερης ένότητας».19 Οί 
έκκλήσεις αύτές έμειναν χωρίς άνταπόκρισι.

’Ανίσχυρο νά έπιβάλη τίς άπόψεις του στήν πλειο- 
ψηφία τών Ελλήνων έργατών, τό ΚΚΕ τελικά άπε- 
φάσισε νά προχωρήση πρός τήν δημιουργία χωρι
στής συνομοσπονδίας.

Τόν Φεβρουάριο τοϋ 1929 ένα «Συνέδριο» 289 
φιλοκομμουνιστών έργατοπατέρων, πού ϊσχυρίζον- 
το δτι άντεπρόσώπευσαν 650 περίπου όργανώσεις και 
έργατικά κέντρα, έψήφισαν σχεδόν όμοφώνως υπέρ 
τής δημιουργίας μιας «Ενωμένης Γενικής Συνο
μοσπονδίας Έργατών Ελλάδος (ΕΓΣΕΕ)». Οί δέκα 
άντίθετοι ψήφοι προήλθον κυρίως άπό“ μερικούς 
«λικβινταριστές», πού προέβαλαν τό έπιχείρημα δτι 
μόνον έν συνεργασίςι μέ τά άλλα στοιχεία τής άρι- 
στερας πτέρυγος τών υφισταμένων σωματείων θά ήτο 
δυνατόν νά άσκήση τό κόμμα άποφασιστική έπιρ
ροή.

Τό «Συνέδριο», άκολουθώντας τή συμβουλή τοΰ 
κόμματος, άπεφάσισε τήν δημιουργία έπισήμων δε
σμών μέ τήν κομμουνιστοκρατουμένη «Έπαναστα
τική Διεθνή τών Έργατικών Ενώσεων» (RILU). 
Τό «σχίσμα» αύτό τών έργατικών ένώσεων διετη- 
ρήθη έως τό 1936 όπότε μέσα είς τά πλαίσια τής πο
λιτικής τοϋ Λαϊκοϋ Μετώπου, ή κομμουνιστική 
ΕΓΣΕΕ αύτοδιαλύθηκε, θέτοντας έτσι τέρμα σέ 
ένα διχασμό τών Ελλήνων έργατών, πού κράτησε 
έπτά χρόνια.

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
ΕΞΑΝΕΜΙΖΕΤΑΙ

Τό έπίσημο «σχίσμα» τοΰ έλληνακοΰ έργατικοϋ 
κινήματος ήτο μία άκόμη ένδειξις δτι τό κόμμα 
παρεσύρετο μέ σταθερό ρυθμό πρός τήν άκρα «άρι- 
στερά» τοποθέτησι, ύπό τήν έπίδρασι τών Σταλινι
κών. Ή  γραμμή τοΰ κόμματος ήτο πράγμα α ένας 
άντίλαλος τοΰ Έκτου Παγκοσμίου Συνεδρίου τής 
Κομιντέρν καί τής θεωρίας του περί «Τρίτης πε
ριόδου». Ά λλά ή άπήχησις τής γραμμής αυτής 
μεταξύ τών Ελλήνων έργατών στάθηκε μηδαμινή.

Τήν Ιην Αύγούστου 1929, δταν τό ΚΚΕ άκολου-

19. «Τό 4ο Τακτικό Συνέδριο», Κ ο μ έ π, ’Ιανουάριος 1929,
σελ. 308-343.

θώντας τίς έντολές τής Κομιντέρν, προσεπάθησε νά 
όργανώση «μαζικό άντιπολεμικό συλλαλητήριο» 
άπεκαλύφθη σέ πόσο μεγάλο βαθμό είχε έξασθενΐ- 
σει ή κομμουνιστική έπιρροή. Έ πι ένα όλόκληρο 
μήνα, ή προετοιμασία τής «Πρώτης τοϋ Αύγούστου» 
στάθηκε ή κυριώτερη φροντίδα τοϋ ΚΚΕ. Έ να 
μήνα σχεδιαζόταν καί όργανωνόταν ή «μαχητική 
διαδήλωση» μέ κάθε λεπτομέρεια. Καί δταν ήρθε 
ή 1η Αύγούστου, ή κομμουνιστική καμπάνια κατέ
ληξε σέ άξιοδάκρυτα άποτελέσματα. «Ήδινεν δρος 
icai έτεκε μϋν». Έ πί συνολικοϋ άριθμοϋ 150.000 
έργατών καί πλέον, μόνον 12.000 έλαβαν μέρος στήν 
είκοσιτετράωρη «γενική» άπεργία, «καί άπ’ αύτούς 
τά έννέα δέκατα ήταν καπνεργάτες», μ’ άλλα λόγια, 
παλαιοί πιστοί τοϋ κόμματος. «Ή  άπεργία 12.000 
έργατών» έγραφε σέ θλιμμένο ΰφος ή Κεντρική 
’Επιτροπή «δέν μπορεί νά θεωρηθή σάν έπιτυχία». 
Έπί πλέον «τό συλλαλητήριο τής Πρώτης τοϋ 
Αύγούστου άπέτυχε τελείως».20 Ή  Κεντρική ’Επιτρο
πή προσεπάθησε νά βρή μιά εύπρόσωπη δικαιολο
γία, μιά κάποια έξήγησι γιά νά σώση τά προσχή
ματα καί νά σκεπάση τήν παταγώδη άποτυχία.

Οί έξηγήσεις καί οί κριτικοί συλλογισμοί τους 
διέφεραν άπό έκείνους πού παρουσίασε άργότερα 
ό Ζαχαριάδης. Ά λλά παρά τίς διαφορές είχαν ένα 
κοινό σημείο. Τό χαρακτηριστικό αύτό σημείο ήταν 
δτι ουτε αύτοί ούτε, άργότερα, ό Ζαχαριάδης, άπέ- 
δωσαν τήν άποτυχία στά λογικά σφάλματα τής θεω
ρίας τής «Τρίτης Περιόδου» ή στήν ψυχρή μάλλον 
άδιαφορία τής πλειοψηφίας τών Ελλήνων έργα
τών γιά τά κομμουνιστικά συνθήματα. Ή  Κ. Ε π ι
τροπή άπαλλάσσοντας τόν έαυτό της άπό όποιαδή- 
ποτε ευθύνη έπέρριψε τήν εύθύνη γιά τό θεαματικό 
«φιάσκο» στούς έξής τρεις παράγοντες: στήν άνι- 
κανότητα τών «παρανόμων όργάνων» πού είχαν 
έπιφορτισθή μέ τήν προετοιμασία τής διαδηλώσεως, 
στήν «προδοσία» τών μή κομμουνιστών έργατών 
«πού έπαιξαν ένεργητικό ρόλο σάν πράκτορες τής 
μπουρζουαζίας στήν προετοιμασία τοϋ πολέμου», 
καί στίς «δεξιές παρεκλίσεις» μέσα στό κόμμα.

Αύτές οί «παρεκλίσεις πρός τά δεξιά» είχαν ήδη 
άναφερθή γιά πρώτη φορά, μέ άόριστο κάπως τρό
πο, στίς συζητήσεις τής Όλομελείας τόν ’Ιούνιο τοϋ 
1929. Μέ τήν κατάρρευσι τής καμπάνιας τής «Πρώ
της τοϋ Αύγούστου» ό «δεξιός κίνδυνος» άρχισε νά 
παίρνη διαστάσεις, τουλάχιστον στή φαντασία τών 
μελών τοϋ Πολιτικοϋ Γραφείου τοϋ ΚΚΕ. Σέ μιά 
δήλωσι, πού δημοσιεύθηκε λίγο καιρό μετά άπό 
τό «φιάσκο», τό Πολιτικό Γραφείο, τό έκτελεστικό 
δργανο τής Κεντρικής Επιτροπής γνωστό καί ώς

20. Τ ό Κ Κ E., 1 9 1 8 - 1 9 3 1, Π, σελ. 380 - 385.
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Πολιτμπύρω, έξαπέλυσε βίαιη έπίθεσι κατά τών με
λών εκείνων του κόμματος «μέ δεξιές τάσεις», τά 
όποια είχαν τολμήσει νά ίϊροβάλλουν τό επιχείρη
μα δτι «ή καμπάνια άπέτυχε σέ τέτοιο βαθμό άκρι- 
βώς γιά τό λόγο δτι καί ή περίοδος καί οί συνθήκες 
πού επικρατούν στις μάζες έρμηνεύθηκαν λανθα
σμένα».21 Στήν ούσία βέβαια, ή εκδοχή αύτή, πού 
διατυπώθηκε άπό αύτά τά κάπως δεξιώτερα τοπο
θετημένα στοιχεία τοΰ κόμματος, εύρίσκετο πολύ 
πλησιέστερα πρός τήν πραγματικότητα. Ά λλά γιά 
τούς "Ελληνες Σταλινικούς, ή έκφρασις καί τής 
παραμικρής άμφιβολίας ώς πρός τό άλάθητον τών 
έντολών τής Μόσχας ήγγιζε τά δρια τής προδοσίας.

Παρά τήν καταφανή άδυναμία τοΰ κόμματος νά 
έπηρεάση τά πλατειά στρώματα τών έργατών καί 
τών άγροτών, ή· 3η 'Ολομέλεια, πού συνήλθε κρυφά 
στή Λάρισα στίς 27 Ίανουαρίου 1930, δέν έδίστασε 
νά άποφασίση όμόφωνα «τήν κινητοποίηση τής 
έργατικής τάξης καί τών φτωχών άγροτών γιά τή 
γενική πολιτική άπεργία καί γιά έ ν ο π λ ε ς  έ π ι
δ ρ ό  μ έ ς στίς πόλεις». Ταυτόχρονα ή 'Ολομέλεια 
παρουσίασε σέ γενικές γραμμές τήν φόρμουλα τής 
προπαρασκευής γιά γενική πολιτική άπεργία : «. . .  
Υποκίνηση έπί μέρους άπεργιών, έπέκταση αύτών 
τών άγώνων, όργάνωση μαχητικών διαδηλώσεων τών 
άπεργών, ένοπλα συλλαλητήρια τών φτωχών άγρο
τών, δράστηριοποίηση μαζών στρατιωτών καί ναυ
τών καί τελικά, έξάπλωση συντονισμένων άπεργιών 
μέ πολιτικό περιεχόμενο στίς πλατειές λαϊκές μάζες».

Παρ’ δλες δμως τίς έμπρηστικές διακηρύξεις 
του, ή ίσως καί άκριβώς γι’ αύτό τό λόγο, τό Κ.Κ.Ε. 
έβλεπε τήν έπιρροή του άνάμεσα στούς έργάτες καί 
άγρότες νά έξασθενή σέ σημείο ανησυχητικό. Ό  
άντιπρόσωπος τής Κομιντέρν, σέ λόγο του πρός 
τήν 3η 'Ολομέλεια, άπεκάλυψε δτι ό άριθμός τών 
μελών τοΰ ΚΚΕ παρουσίαζε μεγάλη μείωσι καί ήδη 
δέν ξεπερνοΰσε τά 1.500 άτομα. Ή  κυκλοφορία τών 
έντύπων τοΰ κόμματος, πού «ήταν πέρισυ γύρω στίς
3.000 φύλλα, έπεσε τώρα στά 1.666»..

Στήν Αθήνα, προσέθετε ό έκπρόσωπος τής Κο- 
μιντέρν «τό κόμμα άριθμει μόνον 170 μέλη καί στόν 
Πειραιά, τό μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο τής 
χώρας, μόλις έβδομήντα μέλη».22 Ή  3η 'Ολομέλεια 
άπέδωσε «αύτή τήν άπομόνωση τοΰ κόμματος άπό 
τίς μάζες» σέ σφάλματα τακτικής στήν έφαρμογή 
τής φόρμουλας τοΰ «'Ενωμένου Μέτωπου έκ τών 
κάτω». Ούτε λέξι δέν άρθρώθηκε σχετικά μέ τίς τρεις 
βασικές αιτίες τής παρακμής τοΰ κόμματος: τίς βελ-

21. Α υ τ ό θ ι ,  σελ. 385 - 390.
22. C o m m u n i s t  I n t e r n a t i o n a l ,  31 Μαρτίου 

1930.

τιωμένες συνθήκες στήν 'Ελλάδα ύπο κυβέρνησιν 
Βενιζέλου, τήν άνεδαφικότητα τής «μαζικής στρο
φής πρός τά άριστερά» πού δέν είχε, παρ’ δλους 
τούς ισχυρισμούς τής θεωρίας τής Τρίτης Περιό
δου, καμμία σχέσι μέ τή πραγματικότητα καί τέλος 
τήν απροκάλυπτη δημαγωγία τοΰ κόμματος γιά τή 
δημιουργία Μακεδονικοΰ καί Θρακικοΰ κράτους.

Απτόητη άπό τό γεγονός δτι τό κΰρος τοΰ 
κόμματος δοκίμαζε τέτοιο μαρασμό, ή 3η 'Ολομέ
λεια, κάτω άπό τίς πιέσεις τοΰ άντιπροσώπου τής 
Κομιντέρν, άπεφάσισε στή μυστική της συγκέν- 
τρωσι νά έντείνη τή μαχητική πορεία πρός τήν 
κατεύθυνσι μιας γενικής πολιτικής απεργίας.

Ή  1 Μαϊου 1930 ώρίστηκε ώς ήμέρα πού θά γι
νόταν τό μεγάλο, τό άποφασιστικό βήμα. Τό κόμ
μα έλαβε όδηγίες νά όργανώση «συνδυασμένες δια
δηλώσεις έργατών καί άγροτών πού θά έρχωνται 
άπό τά χωριά τους σέ όμάδες καί θά σχηματίζουν 
άποσπάσματα αύτοάμυνας».23 Λύτή ή πρόσκλησις 
ή τόσον απροκάλυπτη καί φανερή, γιά έπαναστα
τική κινητοποίησι, χαρακτηρίσθηκε σάν «ζωτική 
άνάγκη γιά τίς μάζες τών έργατών καί άγροτών». 
Τά άποτελέσματα αύτής τής κινητοποιήσεως έδει
ξαν δτι μιά τέτοια ζωτική άνάγκη ύπήρχε μόνο 
στή φαντασία τών κομμουνιστών άρχηγών.

«Μόνον 3.300 συνολικά έργάτες, έλαβαν μέρος 
στίς άπεργίες. Γιά πρώτη φορά έγινε άπεργία τής 
Έργατικής Πρωτομαγιάς χωρίς τή συμμετοχή τών 
καπνεργατών. Στίς διαδηλώσεις έμφανίσθηκαν μό
νο 1.300 άτομα... Ά ν  καί είχαμε ειδικά καθοδη
γήσει τίς μάζες τών άγροτών νά διαμαρτυρηθοΰν 
μέ διαδηλώσεις καί πορείας, νά μποΰν στίς πόλεις, 
νά παρελάσουν σέ μεγάλες όμάδες καί νά δηλώσουν 
δτι δέν πληρώνουν τά χρέη τους, έν τούτοις δέν 
βρήκαμε άνταπόκριση». Αύτά έγραφε μετά τήν 
άποτυχία ή Κεντρική Έπ>τροπή.24

Μολαταΰτα τό Πολιτικό Γραφείο δέν είχε τό 
θάρρος νά παραδεχθή δτι ή «στροφή τών μαζών 
πρός τά άριστερά» δέν ήταν παρά ένα άποκύημα 
τής φαντασίας τοΰ Στάλιν, τούλάχιστον σέ δ,τι 
άφοροΰσε τήν Ελλάδα. Οί 'Έλληνες κομμουνισται 
δέν θά τολμοΰσαν ποτέ νά δείξουν τέτοια άνευλά- 
βεια. Σάν άπό μηχανής θεός λοιπόν, ή μάλλον σάν 
άποδιοπομπαΐοι τράγοι ένεφανίζοντο οί αιώνιοι «κα
κοί κομμουνισται» μέ τίς «δεξιές τάσεις» γιά νά 
δικαιολογηθούν τά άδικαιολόγητα.

ΠΑΛΗ «ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΕΣ»
Ή δη στήν δεύτερη 'Ολομέλεια, τόν Ιούνιο τοΰ 

1929, δηλαδή έξη μόνον μήνες μετά άπό τήν έκκα-

23. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς, 24 ’Απριλίου 1930.
24. Τ ό Κ Κ Ε, 1 9 1 8 - 1 9 3 1, Π, σελ. 448.
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θάρισι τών Αικβινταριστών και τών Κεντρώων, είχε 
γίνει γιά πρώτη φορά λόγος γιά ακίνδυνο δεξιών 
παρεκλίσεων, πού παραμονεύει ύπουλα μέσα στούς 
κόλπους τοϋ κόμματος». Μετά άΐΐό τήν παταγώδη 
άποτυχία τής έπαναστατικής δράστηριότητος τοϋ 
ΚΚΕ μέσα στά πλαίσια τής θεωρίας τής Τρίτης 
Περιόδου, σ’ αύτές άκριβώς τίς «δεξιές παρεκλί- 
σεις» έρίφθη δλη ή εύθύνη χωρίς νά προσδιορι- 
σθοϋν συγκεκριμένα γεγονότα ή πρόσωπα. Στήν 
3η 'Ολομέλεια τοϋ Ίανουαρίου 1930, ό άπεσταλμέ- 
νος τής Κομιντέρν άνεφέρθη, άν καί κάπως συγκε- 
καλυμμένα στό γεγονός δτι «ή κρίσιμη κατάσταση 
τοϋ κινήματος μας δέν ήταν δυνατόν νά μην προ- 
καλέση κάποια ένδοκομματική προστριβή. Μέσα 
στό Πολιτμπυρώ διαμορφώνονται δύο κλίκες, πού 
πολεμούν ή μιά τήν άλλη, άν καί ή πάλη τους δέν 
είναι πάντα φανερή». Προειδοποίησε δέ τήν Όλο- 
μέλεια δτι ή κατάστασις αύτή τής άλληλομαχίας 
μέσα στό κόμμα είναι άπαράδεκτη, και στήν άνα- 
φορά του πρός τήν Κομιντέρν έκανε μάλιστα τήν 
πρότασι «νά άπαγορεύση ή ’Εκτελεστική Ε π ι
τροπή τής Κομμουνιστικής Διεθνοϋς τόν άγώνα 
μεταξύ τών δύο φατριών».25

Μολαταϋτα, οί έχθροπραξίες συνεχίσθηκαν κρυ
φά, καθ’ όλο τό διάστημα τοΰ 1930. Αύτή τή φορά, 
ή ένδοκομματική σύγκρουσις ήταν διαφορετική 
άπό δλες τις προηγούμενες κατά τοΰτο : Καί οί δύο 
παρατάξεις ήταν πιστές στό Στάλιν και στήν Κομιν- 
τέρν. Ή  αίτία τών προστριβών εύρίσκετο άλλοϋ. 
Ό  άντιπρόσωπος τής Κομιντέρν τήν είχε διαγνώ- 
σει μέ άκρίβεια.

Τό κομμουνιστικό κίνημα στήν Ελλάδα εύρί
σκετο πράγματι σέ «κρίσιμη κατάσταση». Έ φ’ δσον 
ή θεωρία έπρεπε υποχρεωτικά νά άναγνωρίζεται σάν 
ίερή, άπαραβίαστη καί άλάνθαστη, τότε κατ’ άνά- 
γκην ή άποτυχία θά κατελογίζετο μοιραία στήν ήγε
σία τοΰ κόμματος. Έσχηματίσθησαν λοιπόν δύο 
όμάδες καί καθεμιά προσπαθούσε νά μεταθέση τίς 
εύθϋνες στήν άλλη. ’Επί κεφαλής τής μιας παρατά- 
ξεως βρισκόταν ό Χαΐτάς. 'Ηγέτης τής άλλης ήταν 
ό Γεώργιος Σιάντος καί ό Κώστας Θέος. Επειδή 
προσωπική έχθρότητα' καί δχι ιδεολογικές διαφο
ρές ήταν ή ρίζα τής διαμάχης αύτής, ό δρος πού χρη
σιμοποίησαν ό Ν. Ζαχαριάδης καί τά δοκουμέν- 
τα τής Κομιντέρν γιά νά χαρακτηρίσουν τά γεγο
νότα έκεΐνα ήταν : «πάλη χωρίς άρχές».

'Η  διαμάχη δέν έμεινε πολύν καιρό κρυφή. Πε
ρί τό τέλος τοϋ έτους έκδηλώθηκε φανερά πλέον, 
δταν ό Χαϊτας δημοσίευσε ένα άρθρο στόν «Νέο 
Λενινιστή» στό όποιο ίσχυρίζετο δτι «έξ αιτίας

25. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 561.

τής λανθασμένης έκτίμησης τής κατάστασης καί 
τής προοπτικής πού παρουσίαζε γιά τό  άμεσο μέλ
λον, ή πρόσκληση γιά γενική άπεργία, σάν σύνθη
μα δράσης, έγινε πρόωρα...» . Μετά άπό δλες τίς 
πρόσφατες άποτυχίες τοϋ κόμματος δύσκολα θά μπο
ρούσε κανείς νά διαφωνήση μέ τήν άργοπορημένη 
αύτή άνακάλυψι. '0  Χαϊτάς δέν άμφισβητοϋσε τήν 
όρθότητα τής θεωρίας τής Τρίτης Περιόδου ουτε 
είχε άντίρρησι γιά τή σκοπιμότητα μιας γενικής 
πολιτικής άπεργίας πού θά άποτελοϋσε τό πρώτο 
βήμα γιά περισσότερο έκτεταμένους έπαναστατι- 
κούς άγώνες. Τό κεντρικό σημείο τοΰ συλλογισμού 
του ήταν ό δρος «σύνθημα δράσης». Στήν κομμου
νιστική μεθοδολογία ένα «δημαγωγικό σύνθημα» 
δέν παίρνει προαγωγή γιά τήν άνώτερη τάξι στήν 
όποία άνήκουν τά «συνθήματα δράσης», άν δέν προ- 
παρασκευσθή πρώτα άρκετά τό έδαφος. Μέ άλλα 
λόγια, τό σύνθημα δημαγωγίας έχει σάν σκοπό 
τή δημιουργία άνησυχίας, άμφιβολίας, άνωμαλιών 
ένώ τό σύνθημα δράσης έχει άμεσο άντίκρυσμα 
στήν πραγματικότητα, μπορεΐ λόγφ καταλλήλων 
συνθηκών, νά τεθή σέ άμεση έφαρμογή. Κατά βά
θος, ό Χαϊτας είχε δίκιο. Οί συνθήκες στήν 'Ελλά
δα δέν ήταν ώριμες γιά μιά γενική πολιτική άπερ
γία, ούτε είχε τό κόμμα τήν άπαραίτητη έπιρροή 
στίς μάζες. ’Αλλά οί άντίπαλοί του μέσα στό Πο- 
λιτμπυρώ, φιλοδοξώντας νά έξασφαλίσουν τίς εύ- 
λογίες τής Κομιντέρν γιά τή δική τους όμάδα, υιο
θέτησαν έξτρεμιστικές άπόψεις πού ένόμιζαν δτι 
ήταν σύμφωνες μέ τή γραμμή τής Κομιντέρν. Ταυ
τόχρονα κατέφυγαν στήν Κομιντέρν καί τής έζή- 
τησαν νά παίξη τό ρόλο τοΰ ύπερτάτου κριτοϋ.

Ή  άπάντησις τής Κομιντέρν, πού έφθασε μερι
κές έβδομάδες άργότερα, προεκάλεσε ένα κάπως 
φαιδρό περιστατικό. Τήν 1η Φεβρουαρίου 1931 τό 
Πολυτμπυρώ θριαμβευτικά άνήγγειλε δτι «'Η ’Εκ
τελεστική ’Επιτροπή τής Κομμουνιστικής Διεθνοϋς 
έπέτρεψε άνοιχτή συζήτηση πάνω στά θέματα, πού 
ρπασχολοϋν τήν έποχή αύτή τρ κόμμα».26 Αύτό 
έρμηνεύθηκε σάν έμμεση έπιδοκιμασία τής θέσεως 
τών Σιάντου -  Θέου.

Τρεις έβδομάδες άργότερα, ό «Ριζοσπάστης» 
δημοσίευσε μιά πλήρη μετάφρασι τής έπιστολής 
τής Κομιντέρν. Σύμφωνα μέ τό περιεχόμενό της, ή 
’Εκτελεστική ’Επιτροπή τής Κομμουνιστικής Διε
θνοϋς (ΕΕΚΔ) διέταξε «καί τίς δύο όμάδες νά στα
ματήσουν κάθε είδους διαφωνία μέσα στόν κομμα
τικό όργανισμό καί στόν τύπο τοϋ κόμματος».87 
Αύτό ήταν τό άκριβώς άντίθετο άπό δ,τι εΐχε ίσχυ-

26. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  1 Φεβρουαρίου 1931.
27. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  24 Φεβλουαρίου 1931.
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ρισθή προηγουμένως τό Πολιτμπυρώ. ΤΗταν άνα- 
πόφευκτο, ή άντίφασις αύτή νά δώση λαβή σέ άπο- 
ρίες.

Τό Πολιτμπυρώ έξήγησε μέ μισοκακόμοιρο ύφος 
δτι «ή άντίφαση όφειλόταν στήν κακή μετάφραση 
τοϋ ίδιου μηνύματος».?8 Ή  λέξις «νά σταματήσουν)) 
είχε κατά λάθος μεταφρασθή., «νά διεξαχθοϋν»! 
Μέ τήν σωστή πλέον μετάφρασι τής έντολής τής 
Κομιντέρν, τό Πολιτμπυρώ έκανε στροφή 180 μοι
ρών και «άποφάσισε ομόφωνα νά σταματήση ή ένδο
κομματική διαμάχη». Οί όργανώσεις τοΰ κόμματος 
πού βάσει τής πρώτης, μεταφράσεως είχαν προη
γουμένως άπαιτήσει «άγώνα χωρίς έλεος» έναντίον 
τής όμάδος τοΰ Χαϊτα, τώρα «χαιρέτιζαν τήν έπέμ- 
βαση τής Κομμουνιστικής Διεθνοϋς, πού έβαζε 
τέρμα στήν όξεΐα κρίσι μέσα στό κόμμα».

Στό ίδιο μήνυμα ή ΕΕΚΔ καλοΰσε τό Κ.Κ.Ε. 
νά άφιερώση δλες τίς δυνάμεις του στήν «άμεση 
έπαναστατική πάλη». Παρά τίς άπογοητεύσεις πού 
είχαν προηγηθή, οί ήγέτες τής Κομιντέρν έβλεπαν 
στό οικονομικό κράχ τών ΗΠΑ μέ τόν παγκόσμιό 
του άντίκτυπο, νέες δυνατότητες γιά έπαναστατική 
δημαγωγία. Στίς όδηγίες της πρός τό ΚΚΕ. ή ΕΕΚΔ 
διέταξε «μία προσεκτική έκτίμησι τής καταστά- 
σεως καί μία συσχέτιση τών δυνάμεων καί τήν έφαρ- 
μογή συντονισμένων καί θετικών μεθόδων δράσης : 
οικονομικών άπεργιών, άπεργιών διαμαρτυρίας μι
κρής διαρκείας, έπαναστατικών διαδηλώσεων, πο
λιτικών άπεργιών τών μαζών κλπ.».

Αύτές οί συγκεκριμένες μέθοδοι άνατροπής τοΰ 
καθεστώτος καί έπαναστατικής δημαγωγίας έπρεπε 
νά συνδυασθοΰν μέ «καθολικό πόλεμο κατά τών 
Σοσιαλδημοκρατών καί Ρεφορμιστών ήγετών, καί 
ταυτόχρονα προσπάθειες γιά τήν κατάκτηση τών 
Σοσιαλδημοκρατικών έργατών καί τών Ρεφορμι
στικών έργατικών ’Οργανώσεων, σύμφωνα μέ τή 
γενική τακτική τοϋ Ενωμένου Μέτωπου έκ τών 
Κάτω».

Αύτές τίς όδηγίες συνώδευε καί προτροπή «νά 
στρατολογηθή ή έργατιά γιά τόν άγώνα ένάντια 
στόν κίνδυνο τοΰ πολέμου, γιά τήν υπεράσπιση τής 
πατρίδας τοΰ προλεταριάτου. . .  ».29

Ά ν  οί όδηγίες καί οί προτροπές είχαν τήν δύ- 
ναμι νά μεταβάλλωνται αύτομάτοος σέ πραγματικό
τητα, ή άνθρωπότης ολόκληρη άπό καιρό θά είχε 
γίνει Κομμουνιστική. Οί "Ελληνες κομμουνισται 
ήγέται μέ άναπτερωμένο κάπως τό ήθικόν έπί τή

28. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  4 Μαρτίου 1931.
29. Τ έ ζ ι σ ι ,  Ρ ε ζ ο λ ι ο ύ τ σ ι ι  ι Π α σ τ α ν ο -  

β λ έ ν ι γ ι α  XI Π λ έ ν ο υ μ α  Ι Κ Κ Ι  (Μόσχα, ’Ογκιζ 
Μοσκοβσκιϊ Ραμποτσιϊ, 1931) σελ. 17-30. Εφεξής: Τ έ- 
ζ ι σ ι, XI.

προοπτική μιας οικονομικής κρίσεως ξανάρχισαν 
μέ ένθουσιασμό τήν έπαναστατική τους δημαγω
γία γιά νά καταλήξουν στό μεγαλύτερο φιάσκο στήν 
ιστορία τοΰ κόμματος. Στήν άντιπολεμική τους 
διαδήλωσι, πού έγινε τήν 1η Αύγούστου 1931 έλα
βαν μέρος μόλις 150 άτομα ! Τό Πολιτμπυρώ μέ 
φανερή αμηχανία παραδέχθηκε δτι ή έκκλησις του 
πρός τίς μάζες «δέν βρήκε άνταπόκριση γι’ αύτόν 
τόν άγώνα».30

Η ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗ «ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ» 
ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Μ’ αύτές τίς νέες άποτυχίες τό καλοκαίρι τοΰ 
1931 καί οί δύο όμάδες (τοΰ Χαϊτα καί τών Σιάντου - 
Θέου), είδαν τό κΰρος τους νά κατρακύλα σέ τρα
γικά χαμηλό επίπεδο στήν έκτίμησι τής Κομιντέρν. 
Τόν Αύγουστο οί Ελληνικές άρχές συνέλαβαν τόν 
Ανδρόνικο Χαϊτα, ό όποιος δμως έπέτυχε νά δρα- 
πετεύση κάτω άπό μυστηριώδεις συνθήκες. Κατέ
φυγε στή Μόσχα, όπου έμεινε ένα διάστημα, εως 
δτου διωρίσθηκε στό Πανεπιστήμιο τοΰ Κουϊμπύ- 
τσεφ, ώς μέλος τοΰ διδακτικοΰ προσωπικοΰ. Τό 1935 
έξετελέσθη άπό τήν σοβιετική άστυνομία μέ τήν 
κατηγορία δτι ήταν Τροτσκιστής. Στίς 16 Σεπτεμ
βρίου 1931 συνελήφθη άπό τίς έλληνικές άρχές 
καί ό Θέος. Ό  Σιάντος είχε φύγει γιά τή Μόσχα 
μερικές έβδομάδες πρίν. Τώρα πού οί πρωταγωνισταί 
είχαν άπομακρυνθή άπό τήν σκηνή, ή Κομιντέρν 
άπεφάσισε νά θέση τέρμα στούς άτελείωτους δια- 
πληκτισμούς διορίζοντας έναν πράκτορα έμπιστο- 
σύνης, μέ άπόλυτη έξουσία, υπεύθυνο μόνον στή 
Μόσχα. Τό πρόσωπο πού έπελέγη γι’ αύτή τή θέσι 
ήταν ό Νϊκος Ζαχαριάδης.31

Ό  Ζαχαριάδης είχε άποφοιτήσει άπό τό KUTV, 
τό Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο τών Ανατολικών 
Ααών. Σέ διάφορες περιπτώσεις μετά άπό τήν έπι- 
στροφή του στήν Ελλάδα είχε έπιδείξει προσωπικό 
θάρρος καί άκαμπτη προσήλωσι στήν ύπόθεσι τοϋ 
Κομμουνισμοΰ. Φιλόδοξος καί έξυπνος, μέ πάθος 
πραγματικό καί ικανότητα γιά όργάνωσι καί μυ
στικότητα, έλκυστική · προσωπικότητα καί όρμη- 
τικό χαρακτήρα, ήταν ό κατάλληλος άνθρωπος 
γιά νά πάρη τήν διοίκησι τοΰ έξαρθρωμένου κόμ
ματος καί νά τό έπαναφέρη στή δύσκολη έπανα
στατική του πορεία. ’Οξυδερκής καί υπολογιστής, 
είχε άποφύγει συστηματικά κάθε άνάμιξι μέ τήν 
ήττημένη παράταξι κατά τήν διάρκεια τών άλλε- 
παλλήλων ένδοκομματικών διενέξεων. Στά 1928,

30. Ρ ι ζ ο ο-π ά σ τ η ς, 17 Αύγούστου 1931.
31. ’Ίδε βιογραφικόν σημείωμα.
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μετά τήν άπόλυσί του άπό τή φυλακή, δπου είχε 
έκτίσει μιά δωδεκάμηνη ποινή έξ αιτίας τής δη
μαγωγικής του δράσεως υπέρ τής δημιουργίας άνε- 
ξαρτήτου Μακεδονικού κράτους, είχε καταφύγει 
πάλι στήν Σοβιετική Ένωσι καί είχε παραμείνει έκεΐ 
καθ’ δλον τό διάστημα τής «πάλης χωρίς άρχές».

Ό  συγγραφεύς του παρόντος δέν κατέχει στοι
χεία πού νά άποδεικνύουν δτι ή έπίσκεψις του ’Ανα
τολή Λουνατσάρκυ, πρώην Σοβιετικού Κομισσάριου 
τής Παιδείας, πού βρέθηκε στήν ’Αθήνα στό διά
στημα άπό 1 έως 5 Σεπτεμβρίου 1931. είχε άμεση 
σχέσι μέ τόν διορισμό τού Ζαχαριάδη στήν ήγεσία 
τού κόμματος. ΤΗταν πάντως μιά άρκετά περίεργη 
σύμπτωσις. Δύο μήνες άργότερα, μιά «έκκλησι» 
τής ΕΕΚΔ ένεφανίσθη στίς στήλες του «Νέου Ρι
ζοσπάστη» πού είχε πάρει τή θέσι τού «Ριζοσπά- 
στη».(Ή εκδοσις τού «Ριζοσπάστη» είχε άπαγορευθή 
διά δικαστικής άποφάσεως. Ή  άπόφασις αύτή είχε 
έκδοθή κατόπιν μηνύσεως έπί συκοφαντική δυσφη
μίσει, τήν όποίαν ύπέβαλε ό τότε ύπουργός τής Δι
καιοσύνης Νικόλαος ’Αβραάμ, στόχος καθημερινός 
έξάλλων έπιθέσεων τού όργάνου τοΰ ΚΚΕ. Ό  δέ 
«Νέος Ριζοσπάστης» ήταν ένας εύφυής τρόπος γιά 
νά καταστρατηγηθή ή καταδικαστική αύτή άπόφα- 
σις). Ό  «Νέος Ριζοσπάστης» λοιπόν δημοσίευσε 
μιά έκκλησι άπό τήν ΕΕΚΔ, ή όποια άπευθύνετο 
πρός τά μέλη τοΰ Κ Κ Ε .: «Τό Κόμμα, γιά νά μπο 
ρέση νά άνταποκριθή στά καθήκοντά του καί νά 
έκπληρώση τόν προορισμό του, πρέπει έπί τέλους 
νά άρχίση τήν μπολσεβικοποίησί του, έξουδετερώ 
νοντας άμέσως τίς κακοποιές καί άντίθετες μέ τίς 
άρχές του διαμάχες καί δημιουργώντας κομματική 
όμοιογένεια κάτω άπό ένωμένη ήγεσία».32 Ή  έκ- 
κλησις τής Κομιντέρν έτόνιζε καί πάλι τή σπου- 
δαιότητα τής όργανώσεως πυρήνων τοΰ κόμματος 
στά έργοστάσια καί προσέθετε δτι «τό κόμμα θά 
κηρίξη χωρίς καθυστέρηση τόν άγώνα γιά τό δι
καίωμα τής αύτοδιάθεσης (πού περιλαμβάνει καί 
τό δικαίωμα τοΰ άποχωρισμοΰ...)» . Αύτό τό τε 
λευταϊο άφοροΰσε μέ πλάγιο τρόπο, τό θέμα τής 
Μακεδονικής άνεξαρτοποιήσεως.

Μιά σύντομη «άπόφασις» τοΰ Πολιτμπυρώ άνήγ- 
γειλε στίς 10 Νοεμβρίου τήν «ριζική άλλαγή» 
στήν ήγεσία τοΰ κόμματος, καί κάλεσε δλες τίς 
όργανώσεις τοΰ κόμματος «νά άρχίσουν άμέσως 
τίς άπαραίτητες ένέργειες, γιά νά έκτελεσθοΰν δλες 
οί υποδείξεις, πού περιέχονται στήν Έκκλησι τής 
Κομμουνιστικής Διεθνούς». 33 Μέσα σ ’ ένα μήνα, 
άρχισαν νά καταφθάνουν άπό δλες τίς περιφερεια

32. Ν έ ο ς  Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  3 Νοεβμρίου 1931.
33. Ν έ ο ς  Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  10 Νοεβμρίου 1931.

κές καί τοπικές όργανώσεις τοΰ κόμματος «όμό- 
φωνες» διακηρύξεις πού διεδήλωναν καί ώρκίζον- 
το «άκλόνητη» καί «άπεριόριστη» πίστι τών με
λών πρός τήν άνώνυμη «Νέα Ήγεσία». Μέ κωμική 
ομοιομορφία, δλες αύτές οί άποφάσεις καταδίκα
ζαν «τό καταστρεπτικό, φατριαστικό καθεστώς, πού 
είχε δημιουργηθή άπό τίς δύο όμάδες (Χαϊτας - Εύ- 
τυχιάδης καί Θέος - Σιάντος), δταν ή καθεμία άπό 
τίς δύο αύτές όμάδες προσπαθοΰσε νά φορτώση στήν 
άλλη τήν ευθύνη γιά τίς άποτυχίες τοΰ κόμματος 
μας, αν καί ή εύθύνη αύτή βάραινε έξ ίσου καί τίς 
δύο. . .  ».34

Οί έπιστολές πού άντήλλαξαν ό Κώστας Θέος 
καί ή Νέα Ή γεσία άποτελοΰσαν μία πρώτη έν- 
δειξι περί τοΰ τί έσήμαινε πραγματικά ή «ριζική» 
αύτή άλλαγή. Γιά πρώτη φορά ό άρχηγός μιας ήτ- 
τημένης παρατάξεως έξαναγκάσθηκε νά χρησιμο- 
ποιήση τίς πιό ταπεινωτικές καί ύποτιμητικές έκ- 
φράσεις είς βάρος τοΰ έαυτοΰ του, μέ σκοπό τήν 
«αύτοκριτική», τήν έκδήλωσι μετανοίας καί τήν 
ομολογία τών «σφαλμάτων» του. Στό παρελθόν, 
δλοι δσοι διαφωνοΰσαν μέ τήν ήγεσία τοΰ κόμμα
τος, είχαν τόν άνδρισμό νά ύποστηρίζουν τίς άπό- 
ψεις των, χωρίς νά καταφεύγουν σέ άηδιαστικές 
καί άνειλικρινεΐς έκδηλώσεις αύτομομφής καί δου
λικούς τεμενάδες. Σέ ένα γράμμα του πρός τή «Νέα 
Ήγεσία», ό Θέος ταπεινά άνεγνώριζε σάν «από
λυτα σωστές» τίς κατηγορίες πού έκτοξεύθηκαν έναν
τίον τής όμάδος του καί τοΰ προσώπου του άπό 
τήν ΕΕΚΔ καί κατέληγε: «Θεωρώ σάν άπόλυτα 
άναγκαία τήν άπομάκρυνσί μου άπό τήν ήγεσία 
τοΰ κόμματος... Δηλώνω δτι θά άποκόψω κάθε δε
σμό μέ τήν παληά, μου όμάδα καί θά θέσω τόν έαυ- 
τό μου στή διάθεση τής Νέας Ηγεσίας τοΰ κόμμα
τός μας καί τής ΕΕΚΔ». ΤΗταν ή πρώτη φορά πού 
ένα ήγετικό στέλεχος τοΰ κόμματος έπεφτε στά γό
νατα μπροστά στή νικήτρια φατρία καί ζητοΰσε 
έλεος. Τό γράμμα τοΰ Θέου δέν ήταν παρά ένα μό
νον χαρακτηριστικό δείγμα τών νέων «ήθών καί εθί
μων». Ή  άπάντησις τής Νέας Ηγεσίας άποτελοΰσε 
ένα άκόμη χαρακτηριστικώτερο παράδειγμα τής 
νέας μεθοδολογίας. Ή  άπάντησις αύτή είχε κάτι άπό 
τήν σκληρότητα καί τήν ψυχρότητα τοΰ άτσαλιοΰ :

«Τό γράμμα τοΰ σύντροφου Θέου, μ’ δλο πού 
είναι ένα βήμα πρός τή σωστή κατεύθυνση, δένμπο- 
ρει νά θεωρηθή σάν ικανοποιητικό. . .  Ό  Θέος, 
στό γράμμα του, έξακολουθεϊ νά έμφανίζεται σάν 
άνθρωπος πού δικαιολογεί καί κρύβει τά σφάλμα
τά του, άντί νά τά άναγνωρίση θαρραλέα σάν μπολ
σεβίκος καί έτσι νά συντελέση άποφασιστικά

34. Ν έ ο ς  Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  12 Δεκεμβρίου 1931.
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στήν έξάλειψί τους». Μόνον «τό άδίστακτο ξερρί- 
ζωμα τών σφαλμάτων του καί ό πιό άποφασιστικός, 
άνοιχτός άγώνας ένάντια στήν έγκληματική μικρο
πολιτική» θά μπορούσε νά γίνη δεκτή σάν Ικανο
ποιητική μετάνοια. Μόνον μία παράδοσις όλοκλη- 
ρωτική καί χωρίς όρους θά μποροΰσε νά έξαγορά- 
ση τήν συγγνώμη, μιά συγγνώμη έπιφυλακτική καί 
ύποπτη. Ή  περίπτωσις Θέου ήταν, φυσικά, μιά πρω
τόγονη καί άτελής έφαρμογή τών Σταλινικών μεθό
δων καταρρακώσεως τοϋ ήθικοΰ καί έκμηδενισμοϋ 
τής προσωπικότητος. Πάντως, δέν θά πρέπει νάπερά- 
ση άπαρατήρητη. Ό  Νίκος Ζαχαριάδης εκπρόσωπος 
καί έμπιστος τοΰ Στάλιν, κρυμμένος άκόμη πίσω 
άπό τήν προμετωπίδα τής «Νέας Ηγεσίας» είχε 
άποδείξει κιόλας ότι ήταν τέλειος κάτοχος τής νέας 
μεθοδολογίας. Μέ τήν άνατολή τοΰ 1932, τό Κ.Κ.Ε. 
μπήκε σέ μιά καινούργια περίοδο τής πολυτάραχης 
ιστορίας του.

Ό  Γιάννης Ζεΰγος, ήγετικό μέλος τοΰ κόμμα
τος στά χρόνια πού άκολούθησαν, άνθρωπος πού 
διεκδικοΰσε τόν τίτλο τοΰ «ψημένου θεωρητικοΰ»

τοΰ Κομμουνισμοΰ, έγραφε στόν πρόλογο μιας συλ
λογής κομματικών δοκόυμέντων, πού δημοσιεύθη- 
καν τό 1936 άπό τό ΚΚΕ μέ τίτλο «Τό Κομμουνι
στικό Κόμμα, 1931 -  1936. Πέντε χρόνια άγώ- 
νων».

«Τότε (τόν Δεκέμβριο τοΰ 1931) ή Εκτελεστική 
’Επιτροπή τής Κομμουνιστικής Διεθνοϋς, μέ έπέμ- 
βασή της, κατάργησε τήν όπορτουνιστική ήγεσία, 
έγκατέστησε νέα ήγεσία τοϋ Κόμματος, καί άπηύ- 
θυνε Έκκληση πρός τά μέλη, όπου έξηγοϋσε τά 
καθήκοντα τοΰ Κόμματος καί καλοΰσε τά μέλη νά 
άγωνισθοΰν γιά τό ξερρίζωμα τοΰ φατριαστικοΰ φα- 
ξιοναλισμοϋ καί γιά τήν δημιουργία ένός πραγ
ματικά μπολσεβικικοΰ κόμματος. Αύτή ή έπέμβαση 
τής Κομμουνιστικής Διεθνοϋς σήμανε τήν άρχή 
μιας νέας περιόδου στή διαμόρφωση καί στούς 
άγώνες τοΰ Κόμματος».35

35. Τ ό  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό  Κ ό μ μ α ,  1 9 3 1 -  
1 9 3 6 :  Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α  ’Α γ ώ ν ω ν  (’Αθήνα, Έκδο- 
σις Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ,  1936), σελ. 111. ’Εφεξής: Π έ ν τ ε  
Χρόνι α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΤΟ Κ.Κ.Ε. ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΝΙΣΤΡΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Τό κομμουνιστικό κόμμα, δσο καί äv ήταν άπο- 
μονωμένο πάντως δέν λειτουργοΰσε στό κενό· 
Κατά κανόνα ή τακτική του διαμορφωνόταν άπο- 
κλειστικά μέ βάσι τίς όδηγίες τής Κομιντέρν, άλλά 
σέ πάρα πολλές περιπτώσεις ή έφαρμογή αύτών 
τών όδηγιών έπηρεαζόταν ουσιαστικά άπό ένα πλή
θος έσωτερικών παραγόντων. Ή  ίστορία λοιπόν τοϋ 
ΚΚΕ δέν μπορεϊ νά χωρισθή άπό τήν γενικώτερη 
πολιτική ζωή τής χώρας. Ένας τέτοιος χωρισμός 
θά ήταν τεχνητός καί βεβιασμένος.

Τά πρώτα 15 χρόνια τής ζωής του, τό κόμμα 
παρέμεινε στό περιθώριο, μία δύναμις περιωρισμέ- 
νη, χωρίς σημαντικό άντίκτυπο στίς πολιακές έξε- 
λίξεις τής χώρας. 'Η Ελλάς, ήταν κατά μεγάλο 
ποσοστό καί έν μέρει είναι άκόμη μία άγροτική καί 
μικροαστική χώρα. Στήν δεκαετία 1920- 1930 άκόμη 
καί έκεΐνοι οί βιομηχανικοί έργάτες -  συνολικού 
άριθμοϋ όλίγων χιλιάδω ν-πού θά μπορούσαν νά 
χαρακτηρισθοϋν ώς «προλετάριοι», ήταν ούσια- 
στικά πρώην άγρότες. Πολλοί διατηρούσαν ισχυ
ρούς δεσμούς μέ τήν ύπαιθρο χώρα, μέ τά χωριά 
τους, καί αύτό συχνά έπηρέαζε καί διεμόρφωνε τίς 
πολιτικές καί κοινωνικές άντιλήψεις των. Παρά 
τό χαμηλό βιοτικό τους έπίπεδο, λίγοι ήσαν συναι
σθηματικά προετοιμασμένοι γιά νά δεχθοΰν τό κά
λεσμα τοϋ κομμουνισμού. Εκτεταμένες άγροτικές 
μεταρρυθμίσεις, πού εϊχαν άρχίσει μέ τήν είσοδο 
τοΰ 20οϋ αιώνα, είχαν καταλήξει στήν δημιουρ
γία μεγάλου άριθμοϋ μικροϊδιοκτητών άγροτών. 
Οί άγρότες λοιπόν αύτοί άνεξάρτητα άπ’ τό μέγε* 
θος τής ιδιοκτησίας των, είχαν ισχυρότατους δε
σμούς μέ τήν γή. Οί μικροαστοί, έξ άλλου, βαθειά 
πατριώτες καί μέ άκλόνιτη πίστι στήν άτομική ιδιο
κτησία, έπέδειξαν μνημειώδη άδιαφορία στίς έκ- 
κλήσεις τών κομμουνιστών «νά λάβουν μέρος στόν 
άγώνα γιά τήν άποτίναξη τοΰ καπιταλιστικοΰ ζυ- 
γοϋ».1

Οί αιώνιες διαμάχες καί οί συνεχείς μεταβολές

1. Τ ό  Κ Κ Ε ,  1 9 1 8-  1 9 3 1, σελ. 131.

στήν ήγεσία του καί στούς πολιτικούς του προσα 
νατολισμούς -  άν καί δλα αύτά ήσαν τότε σχεδόν 
άγνωστα στό πολύ κοινό -  δέν ήταν δυνατόν παρά 
νά έλαττώσουν τήν έπίδρασι πού άσκοΰσε τό κόμ
μα σάν πολιτική δύναμις. ‘Η ύποτέλειά του, πού 
όλοένα αυξανόταν, σέ μιά ξένη όργάνωσι τό έξέ- 
θετε στή μομφή δτι δέν ήταν τίποτε άλλο άπό μιά 
όμάδα ξένων πρακτόρων. Αύτό, σέ συνδυασμό 
μέ τήν ύποστήριξι τής «άνεξαρτοποίησης τής Μα
κεδονίας» πού γιά τούς περισσότερους Έλληνες 
δέν ήταν παρά μιά συγκεκαλυμμένη προσπάθεια γιά 
νά παραχωρηθοϋν σέ ένα προαιώνιο έχθρό, στήν 
Βουλγαρία, περιοχές κατοικημένες άπό Έλληνες, 
άνέτρεπε σχεδόν δλα τά πλεονεκτήματα πού προ- 
σέφεραν σέ ένα έπαναστατικό κόμμα οί πολιτικές 
καί οίκονομικές περιπέτειες καί ταλαιπωρίες τής 
έποχής έκείνης.

Σέ δλο τό διάστημα τής περιόδου 1920- 1930 
ό άριθμός τών μελών, πού άλλαζαν άλλως τε συνε
χώς, παρέμενε έξαιρετικά περιωρισμένος. Στά 1928 
μέ δέκα χρόνια κομματικής δράσεως συμπληρώ- 
μένα, ή ήγεσία άνοικτά καί άπροκάλυπτα πενθούσε 
γιά τήν άδυναμία της νά προσελκύση 5.000 νέα 
μέλη, δπως άπαιτοΰσε ή άπόφασις τοΰ Τρίτου Τα- 
κτικοϋ Συνεδρίου τοΰ 1927. Ή  στρατολογία «μεγά
λου άριθμοϋ» έργατών βιομηχανιών έξακολούθησε 
νά παραμένη «εύσεβής πόθος». Σύμφωνα μέ τά άρ- 
χεΐα τής Κομιντέρν, ό άριθμός τών μελών κατά τή 
διάρκεια τής δεκαετίας 1920 -  30 ποτέ δέν ξεπέρασε 
τίς 2.500 σ’ δλη τήν Ελλάδα.

Εύθύς έξ άρχής, ώρισμένοι ήγέται τοϋ κόμμα
τος άντελήφθησαν δτι μόνον θίγοντος θέματα -  πο
λιτικά οικονομικά ή κοινωνικά -  τελείως άσχετα ή 
μέ έλάχιστη συγγένεια μέ τό Μαρξισμό -  Λενινι
σμό—θά μπορούσαν νά έλπίζουν σέ μιά έξάπλωσι 
τής έπιρροής τοΰ κόμματός των, σέ βαθμό ώστε νά 
έπιδροϋν στήν πολιτική ζωή τής χώρας. "Ο,τι έπι- 
τυχίες είχαν τυχόν νά παρουσιάσουν τήν έποχή 
έκείνη οί κομμουνισται, όφείλοντο άποκλειστικώς
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στήν έντεχνη έκμετάλλευσι πρακτικών προβλημά
των πού άπασχολοΰσαν μεγάλα τμήματα του ελλη
νικού λαοΟ, Άλλά ή άδυναμία τους νά έξελιχθοΰν σέ 
κάτι παραπάνω άπό μιά όμάδα ένοχλητικών στοι
χείων ώφείλετο στήν τοποθέτησί τους σχετικά μέ 
τό Μακεδονικό ζήτημα καί στήν τυφλή προσήλωσί 
τους στά κομμουνιστικά συνθήματα πού τούς έπέ- 
βαλλε ή Κομιντέρν.

'Η πρώτη δοκιμή τής πολιτικής άπηχήσεως του 
κόμματος έγινε τό Νοέμβριο τοϋ 1920 δταν οί "Ελ
ληνες έκλογεΐς προσήλθαν στις κάλπες γιά πρώτη 
φορά μετά τό τέλος τοϋ πολέμου. Οί ήγέτες τοϋ κόμ
ματος δέν είχαν ψευδαισθήσεις σχετικά μέ τίς εκλο
γικές τους προοπικές. Στή σύσκεψι, πού έκαναν πριν 
άπό τίς έκλογές, έδήλωναν :

«Τό Κόμμα δέν πιστεύει δτι μπορεΐ ποτέ νά κα
ταλάβη τήν έξουσία μέ έκλογές. Τό μόνο μέσον γιά 
νά άνεβοϋμε στήν άρχή είναι ή ’Επανάσταση. Μο- 
λαταϋτα, τό Κόμμα πρέπει πάντοτε νά λαβαίνη μέ
ρος στίς έκλογές, έπειδή ή προεκλογική καμπάνια 
προσφέρει έξαιρετικές ευκαιρίες γιά προπαγάνδα 
καί αγκιτάτσια. ’Εκτός αύτοϋ, τό βήμα τής Βουλής 
είναι τό καταλληλότερο όρμητήριο γιά τή διάδοση 
τών άπόψεων τοΰ Κόμματος στό λαό».2

Στά 1920 υπήρχε ένα θέμα έξαιρετικής σημασίας, 
ιδιαίτερα πρόσφορο γιά πολιτική έκμετάλλευσι: 
Τό ένδεχόμενο πολέμου μέ τήν Τουρκία. Ή  προο
πτική μιας πολεμικής έκστρατείας στή Μικρά Ά σία 
δέν παρουσίαζε κανένα άπολύτως θέλγητρο στά 
μάτια ένός μεγάλου άριθμοϋ Ελλήνων, πού είχαν 
περάσει όκτώ ή καί περισσότερα χρόνια ντυμένοι 
στό χακί, πού είχαν γεράσει καί άποκάμει άπό τίς 
άλλεπάλληλες έκστρατεΐες, άπό τούς λόφους τής 
Μακεδονίας καί τής Θράκης (στούς Βαλκανικούς 
πολέμους τοΰ 1912- 13) μέχρι τίς πεδιάδες τής Νο
τίου Ρωσίας κατά τή διάρκεια τής έκστρατείας τών 
Δυτικών έναντίον τοΰ Μπολσεβικικοΰ καθεστώ
τος. Γιά πολλούς δλλους, δμως, οί έδαφικές κατα
κτήσεις κατά μήκος τής Μικρασιατικής άκτής τοΰ 
Αιγαίου, πού είχε έπικυρώσει ή Συνθήκη τών Σε
βρών, άντιπροσώπευαν τό άποκορύφωμα τής πο
ρείας γιά τήν πραγματοποίησι τής Μεγάλης ’Ιδέας.

Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, υπό τήν ήγεσία 
τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου, τοΰ άρχιτέκτονος τής 
έλληνικής έδαφικής έπεκτάσεως άπό τό 1912, συ
νηγόρησε υπέρ τής πάση θυσίςι διατηρήσεως τών 
νέων έδαφών, έστω καί αν αύτό θά έσήμαινε έναν 
άκόμη πόλεμο μέ τήν Τουρκία. Οί βασιλόφρονες 
συντηρητικοί ύπεστήριξαν τήν άντίθετη αποψι. Ευ
θυγραμμίζοντας -  φαινόμενο πραγματικά άξιοπερί-

2. Σταυρίδης, ο p. c i t, σελ. 37.

ερ γ ο -τ ίς  απόψεις των μέ τούς Έλληνες συντηρη
τικούς καί βασιλόφρονες, οί κομμουνισται ύψωσαν 
τήν άντιπολεμική κραυγή. Οί έξαλλες διακηρύξεις 
των δμως, σκεπάστηκαν άπό τήν ιαχή τής άντιπο- 
λεμικής καμπάνιας τοϋ συντηρητικοΰ, άντιβενιζε- 
λικοΰ στρατοπέδου. Στίς έκλογές τής 1ης Νοεμβρίου 
1920, οί Φελελεύθεροι ύπέστησαν πανωλεθρία καί 
οί συντηρητικοί άναδείχθησαν θριαμβευταί. Ό  Βε- 
νιζέλος έφυγε άπό τήν Ελλάδα, αύτοεξόριστος. 
Οί υποψήφιοι τοϋ Έλληνικοΰ Σοσιαλιστικοΰ Έρ-

S3L

Ά π ό  τήν δίκη τών ΈΕ. Οί πρώην πρωθυπουργοί Δημ. 
Γούναρης (μέσον) καί Πέτρος Πρωτοπαδακάκης (δε
ξιά). Ή  έκτέλεσις τών Έ Ε  ήταν μιά τραγική σελίδα τής 
νεωτέρας Έλληνικής Ιστορ ίας καί ένα άπό τά πρόσθετα 
αίτια τοϋ διχασμού ό όποιος έταλάνισε τήν Ελλάδα έπί 

δεκαετίες.

γατικοΰ (Κομμουνιστικού) κόμματος, συνεκέντρω- 
σαν σχεδόν 100.000 ψήφους, Λόγω τοΰ πλειοψηφι
κού συστήματος κανείς άπό τούς υποψηφίους τοϋ 
κόμματος δέν δοκίμασε τή γεΰσι τής έκλογικής νί
κης, έπειδή οί ψήφοι διασκορπίσθηκαν. Μολαταϋ- 
τα, ή λαϊκή ύποστήριξις, πού έγνώρισαν οί υποψή
φιοι τοΰ ΣΕΚ (Κ) στίς έκλογές τοΰ 1920 έπρόκειτο 
νά άποτελέση τόν κολοφώνα τών πολιτικών έπιτυ- 
χιών τοΰ Κόμματος έπί τρεις καί πλέον δεκαετίες.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ 1923

Ή  ήττα τοΰ Βενιζέλου δέν άπέτρεψε τόν πόλεμο 
μέ τήν Τουρκία στή Μικρά Άσία. Αναγκασμένη 
άπό τή δύναμι τών πραγμάτων καί τήν έξέλιξι τών
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γεγονότων, ή Βασιλόφρων Κυβέρνησ ς άκολούθη- 
σε τήν πολιτική πού εϊχε μέ τόση βιαιότητα κατα
δικάσει πριν άπό τίς έκλογές. Γιά νά έξοικονομήση 
τούς όχι ευκαταφρόνητους πόρους, πού άπαιτοΰσε 
ή έκστρατεία στή Μικρά Άσία, ή Κυβέρνησις κα
τέφυγε στήν τακτική τοΰ πληθωρισμού. "Οταν ήλθε 
ή κατάρρευσις τοϋ μετώπου, τόν Αύγουστο τοϋ 1922, 
τά οικονομικά καί ή διεθνής πίστις τής χώρας είχαν 
πλέον βουλιάξει σέ πολύ χαμηλά έπίπεδα καί μέ
χρι τό τέλος τοΰ χρόνου ή δραχμή είχε χάσει 94 % 
τής άξίας της σέ χρυσό. Οί τιμές άνέβηκαν σέ πρω
τοφανή υψη.

Μέ τήν κατάρρευσι τοϋ μετώπου τόν Αύγουστο 
τοϋ 1922, ή βασιλόφρων Κυβέρνησις άνετράπη

Οί άρχηγοί τής Έπαναστάσεως τοϋ 1922 Ν. Πλαστήρας, 
Στυλ. Γονατάς, Άλεξ. ΧατΖηκυριάκος Kai Θ. Πάγκαλος.

άπό έπαναστατικό κίνημα ύπό τήν ήγεσία τοϋ στρα
τηγού Νικολάου Πλαστή ρα, ένός άπό τούς ήρωες 
τής μικρασιατικής έκστρατείας. Ή  Ελλάς έχασε 
δλες τίς περιοχές πού εϊχε άποκτήσει μέ τίς συνθή
κες ειρήνης τοϋ 1919, έκτός άπό μία έκτασι 3.315 
τετραγωνικών μιλίων στή Δυτική Θράκη. Αναγκά
στηκε νά δεχθή ένάμισυ έκατομμύριο νέους κατοί
κους μέ τήν άνταλλαγή πληθυσμών καί τήν εισροή 
τών προσφύγων. Τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες Τούρ
κοι καί Βούλγαροι έγκατέλειψαν τό έλληνικό έδα
φος έπί τή βάσει τών συνθηκών τής άνταλλαγής.

Ή  άπότομη εισροή τοϋ κύματος έκείνου τών

1.500.000 προσφύγων καί £κτοπισθέντων σέ μία 
χώρα, πού ό πληθυσμός της δέν ξεπερνοϋσε τά 6.000.
000 ήταν έπόμενο νά προκαλέση σοβαρή οικονομι
κή καί κοινωνική έξάρθρωσι. Οί περισσότεροι άπό 
τούς Μικρασιάτες πρόσφυγες ήταν άστοί, έπαγγελ- 
ματίες, χειροτέχνες ή έμποροι. Ξερριζωμένοι άπό 
τήν προγονική τους έστία, στή Μικρά Άσία, άντι- 
μετώπιζαν μία όδυνηρή προσαρμογή σέ μιά 
φτωχή καί σχετικά πυκνοκατοικημένη χώρα. Με
ρικοί διωχετεύθηκαν στή γεωργία. Ά λλοι συγκεν
τρώθηκαν στίς κυριώτερες πόλεις καί κωμοπόλεις 
καί έξώγκωσαν τό άστικό προλεταριάτο. Τό γιγαν- 
τιαίο έργο τής άπορροφήσεως τών μαζών αύτών 
τής άπορης καί ξεκληρισμένης άνθρωποθάλασσας, 
πού άποτελοΰσε κιόλας σχεδόν τό 20 % τοΰ πληθυ
σμού τής χώρας, προσέκρουσε σέ άνυπέρβλητες δυ
σκολίες πού ή έκτασις καί τό μέγεθος του είναι δύ
σκολο νά έκτιμηθή. Δέν είναι άξιον άπορίας τό 
δτι γιά πολλά χρόνια ή κομμουνιστική προπα
γάνδα εύρισκε μιά σχετικά πρόθυμη άνταπόκρισι 
μεταξύ τών προσφύγων.

Παρά ταΰτα, μετά άπό τίς άρχικές άπάνθρωπες 
ταλαιπωρίες τους, οί πρόσφυγες άπέδειξαν δτι ήταν 
πολύτιμη προσθήκη στό έθνος. Ή  προσαρμογή αύτή 
βέβαια δέν κατωρθώθηκε «έν μιςι νυκτί». Στά 1923, 
τό χάος καί ή άνωμαλία, πού δημιουργήθηκαν άπό 
τήν ήττα καί τήν έπανάστασι, προσέφεραν στούς 
κομμουνιστές ήγέτες άφθονες δυνατότητες γιά δη
μαγωγική δράσι. Πειθαρχώντας πρός τίς «λεπτομε
ρείς όδηγίες» τής Κομιντέρν, οί έπικεφαλής τοΰ 
κόμματος προσεπάθησαν νά υποκινήσουν ένα κϋ- 
μα άπεργιών στά μεγάλα άστικά κέντρα καί ιδιαίτε
ρα στήν Αθήνα καί στόν Πειραιά, σάν προανάκρου
σμα τής γενικής πολιτικής άπεργίας. Γιά νά έκτελέ- 
σουν λοιπόν δσο τό δυνατόν καλύτερα τό «πρό
γραμμα» αύτό, έκμεταλλεύθηκαν έντεχνα τήν τότε 
έπιρροή τοϋ Κόμματος στή Γενική Συνομοσπονδία 
Έργατών Ελλάδος. Στήν Εκτελεστική Επιτροπή 
τής πανελληνίου αύτής όργανώσεως οί Κομμου- 
νισταί άντιπροσωπεύοντο άρκετά Ικανοποιητικά. 
Έχοντας έπιδείξει άξιόλογη δραστηριότητα στά 
έργατικά σωματεία, άρκετά μέλη τοΰ κόμματος 
είχαν έπιτύχει, χωρίς νά προβάλλουν τήν κομματι
κή τους ιδιότητα, νά έκλεγούν στά έκτελεστικά πό
στα μερικών σωματείων. Αύτοί μέ τή σειρά τους, 
είχαν προωθήσει στήν Εκτελεστική Επιτροπή 
τής Γενικής Συνομοσπονδίας έργατικούς ήγέτες μέ 
φιλοκομμουνιστικές τάσεις. Αύτό δμως είχε σάν 
άποτέλεσμα νά άποκόψουν τούς δεσμούς των μέ 
τήν Γενική Συνομοσπονδία άρκετές καί σημαντι
κές έργατικές όργανώσεις.

Οί ήγέτες, λοιπόν, τοΰ κόμματος, έχοντας ύπ’
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δψιν των δλα αύτά, προχωροϋσαν μέ διπλωματικό
τητα και προσοχή. Τελικά τό ΚΚΕ πού τόν και
ρό έκεΐνο δέν άριθμοϋ σε περισσότερα άπό χίλια μέλη, 
έπέτυχε νά κινητοποιήση πάνω άπό 150.000 έργά
τες, σχεδόν τό σύνολο τής έλληνικής έργατικής δυ- 
νάμεως τότε. ’Αξίζει νά δούμε πώς τό έπέτυχαν αύτό:

Οί κομμουνισται θά μπορούσαν εύκολα νά κα- 
λέσουν σέ άπεργία τίς έργατικές όργανώσεις, πού 
είχαν υπό τόν έλεγχό τους. Μιά παρόμοια «έπιτυ- 
χία» δμως, θά είχε τελείως άμφίβολη άξία. Γι* αύτό 
τό κΟμα τών άπεργιών θά έπρεπε νά ξεκινήση άπό 
τις μή κομμουνιστικές όργανώσεις. Τότε— καί μό
νον τότε -  θά «προσχωρούσαν» στήν άπεργία καί 
οί κομμουνιστοκρατούμενες όργανώσεις, έξασφα- 
λίζοντας έτσι τήν όλοκληρωτική έπιτυχία. Δέν νο
μίζω δτι οί τότε κομμουνισται ήγέται ήλπιζαν πράγ
ματι δτι θά μπορούσαν, μόνον μέ τό δπλο τής γε
νικής απεργίας νά έκβιάσουν μία έπαναστατική άλ
λαγή στήν Ελλάδα, αν καί ύπήρχαν μεταξύ τους 
μερικοί άθεράπευτα αισιόδοξοι οί όποιοι έπίστευαν 
ένδεχομένως δτι θά κατώρθωναν νά έκμεταλλευθοϋν 
τίς άνώμαλες συνθήκες πού έπηκολούθησαν τήν 
έπανάστασι Πλαστήρα καί νά έπαναλάβουν τήν 
έπιτυχία τών Ρώσων Μπολσεβίκων. Καί είναι άλή- 
θεια δτι τήν έποχή τής έπαναστάσεως έναντίον τής 
Βασιλόφρονος Κυβερνήσεως καί τοΰ Βασιλέως Κων
σταντίνου, ύπήρχαν πολλές εύκαιρίες γιά κομμου
νιστική δημαγωγία καί ταραχές. Τό ΚΚΕ δμως 
έπασχε άπό τίς ίδιες του τίς έσωτερικές άνωμαλίες 
καί ήταν πολύ άδύναμο καί άνοργάνωτο γιά νά μπο- 
ρέση νά δράση σύμφωνα μέ τό προηγούμενο τών 
Ρώσων Μπολσεβίκων τοΰ 1917. Καί οί πιό λεπτομε
ρείς όδηγίες τής Κομιντέρν ήσαν άνίκανες νά θερα
πεύσουν τήν άδεξιότητα τοΰ κόμματος καί τήν έλ- 
λειψι λαϊκής ύποστηρίξεως. Ά λλά ύποθάλποντας 
ένα έκτεταμένο κΰμα άπεργιών, οί ήγέται τοΰ κόμ
ματος ήθελαν νά δείξουν στήν Κομιντέρν, άλλά καί 
στόν Ελληνικό λαό καί στά άστικά κόμματα, δτι 
τό Έλλην.κό Κομμουνιστικό Κόμμα, παρ’ δλο τό 
μικρό άριθμό τών μελών του, άσκοΰσε ισχυρή έπί- 
δρασι έπί τοΰ έργατικοΰ στοιχείου καί ήταν μία 
ύπολογίσιμη πολιτική δύναμις.

Ή  ύποκίνησις τής άπεργίας άρχισε στήν 'Ομο
σπονδία Σιδηροδρομικών ύπαλλήλων, ή όποία δέν 
ήτο μέλος τής ΓΣΕΕ. Οί Κομμουνισται είχαν έγκα- 
ταστήσει «φράξια» στήν ήγεσία τής όργανώσεως 
αύτής, άλλά ή πλειοψηφία τής Γραμματείας άπαριι- 
ζόταν άπό μή κομμουνιστικά στοιχεία μέ έπικεφα- 
λής τόν Γενικό Γραμματέα Γ. Στρατή, σταθμάρχη 
τών Σιδηροδρόμων Πελοπονήσου (ΣΠΑΠ), άνθρω
πο μέ μετριοπαθείς άντιλήψεις πού τόν ύπεστήριζε 
ή μεγάλη πλειοψηφία τών μελών τοΰ σωματείου.

Γιά νά έξαναγκάσουν τόν Στρατή νά ύποστηρίξη 
τίς άπόψεις των, οί Κομμουνισται έξεμεταλλεύθη- 
σαν μέ έπιδεξιότητα δύο ζητήματα άσχετα μέ τήν 
κομμουνιστική ιδεολογία : τήν άπαίτησι γιά ύψη- 
λότερους μισθούς τών υπαλλήλων ώστε νά μπορέ
σουν νά άντεπεξέλθουν στήν ΰψωσι τοΰ κόστους 
τής ζωής, καί τό αίτημα γιά τήν άποκατάστασι τών 
ύπαλλήλων έκείνων πού είχαν άπολυθή άπό τήν 
κυβέρνησι Πλαστήρα έπειδή έθεωρήθηκαν βασιλό
φρονες.

Καί τά δύο αύτά αιτήματα είχαν τήν ύποστήριξι 
τής συντριπτικής πλειοψηφίας τών μελών τοΰ σω
ματείου.

Ό  Στρατής ήξερε πολύ καλά τί έπεδίωκαν οί 
κομμουνισται άλλά άντιμετώπιζε τό έξής σοβαρώ- 
τατο δίλημμα : ή νά ταχθή μέ έκείνους πού ήταν 
ύπέρ τής άπεργίας καί νά παίξη έτσι τό παιγνίδι 
τών Κομμουνιστών, ή νά άντιταχθή στήν άπεργία 
καί νά ριψοκινδυνεύση νά χάση τήν έπιρροή του, 
πάλι πρός όφελος τών Κομμουνιστών. Προτίμησε 
τό πρώτο καί έδωσε τό σύνθημα τής άπεργίας.

Άμέσως μόλις κατέβηκαν σέ άπεργία οί σιδη
ροδρομικοί ύπάλληλοι, οί Κομμουνιστικές «φράξιες» 
σέ άλλες μή Κομμουνιστικές όργανώσεις άρχισαν 
τήν δημαγωγία γιά τήν έπέκτασι τοΰ κύματος τών 
άπεργιών. Δέν ήταν τόσο δύσκολο τό νά σπρώξη κα
νείς τίς όργανώσεις αύτές στή δίνη τοΰ κύματος τών 
άπεργιών. Δύσκολο θά ήταν τό νά τίς συγκρατήση 
κανείς άπό τοΰ νά κατέβουν σέ άπεργία καί αύτό 
διότι τά μέλη των είχαν άπειρους λόγους δυσαρε 
σκείας γιά τά άλυτα -  οικονομικής καθαρώς φύ 
σεως -  προ βλήματά των. Μέ κατάλληλη έκμετάλ
λευσι τοΰ πνεύματος αύτοΰ, οί Κομμουνισται δη
μαγωγοί έπέτυχαν νά πείσουν τίς «μάζες», δτι τά 
σωματεία των πρέπει νά κατέβουν σέ άπεργία χω
ρίς άναβολή. Οί διστακτικοί έργατικοί ήγέται, πού 
έθεωροΰσαν μιά άπεργία υπό τίς συνθήκες πού ευ- 
ρίσκετο ή χώρα ώς άμεσο πλήγμα έναντίον τής κυ
βερνήσεως καί τών προσπαθειών της νά βάλη κά- 
ποια υποτυπώδη τάξι στά οικονομικά τής χώρας, 
άναγκάσθηκαν καί έκεϊνοι νά ύποκύψουν μπροστά 
στή γενική κατακραυγή.

Μετά τήν άπεργία τών περισσοτέρων μή Κομ
μουνιστικών ’Οργανώσεων ήταν σχετικά εύκολο 
νά μετατραπή ή άπεργία σέ γενική. Μέ μία έπίδειξι 
«άλληλεγγύης», οί Κομμουνιστοκρατούμενες όργα- 
νώσεις μπήκαν στό στίβο. Καί έτσι, μετά άπό άπο- 
φασι τοΰ ΚΚΕ, ή ΓΣΕΕ έκήρυξε γενική «Πανελ
λαδική άπεργία».3

"Οταν πλέον είχε όλοκληρωθή ή κινητοποίησις

3. Πανελλαδική έν άντιθέσει πρός τό «Πανελλήνιος»
πού έθεωρεϊτο ώς έθνικιστικός δρος.
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γιά τήν άπεργία, οί Κομμουνισται έκριναν δτι είχε 
φθάσει ή ώρα γιά ένα συλλαλητήριο. Πιθανόν υπό 
τήν καθοδήγησι τοϋ άπεσταλμένου τής Κομιντέρν, 
ό όποιος εύρίσκετο τότε στήν Αθήνα, οί ήγέται 
τοΟ κόμματος έδειξαν δτι είχαν σέ άξιόλογο βαθμό 
άφομοιώσει τίς βασικές άρχές τής κινητοποιήσεως 
τών μαζών. Μόλις τό κΰμα τών άπεργιών 
έφθασε στό ζενίθ του, συνεκάλεσαν μεγάλη διαδή- 
λωσι στήν πλατεία Πασαλιμανιοΰ, στόν Πειραιά.

Ή  θέσις τής πλατείας αυτής, μακρυά άπό κάθε 
σημαντικό κυβερνητικό κτίριο ή έγκατάστασι, έκα
νε σχετικά εύκολο καί άνετο τόν έλεγχο έκ μέρους 
τών άρχών. Τό ένδεχόμενο πορείας τών διαδηλω
τών πρός τήν ’Αθήνα γιά ένα έντυπωσιακό φινάλε 
ήταν σχεδόν άδιανόητο. Ή  άπόστασις ήταν άνυπέρ- 
βλητο έμπόδιο.Τό συλλαλητήριο δέν ένέπνεεπραγμα
τικές άνησυχίες. Ή  Κυβέρνησις δέν είχε παρά 
νά τό άφήση νά ξεθυμάνη μόνο του. Δέν τό έκανε. 
’Αντ’ αύτοΰ, προτίμησε νά τό διάλυση διά τής βίας. 
"Ενδεκα έργάτες σκοτώθηκαν, πολλοί τραυματί
στηκαν. Κανείς Κομμουνιστής δέν ήταν μεταξύ 
τών θυμάτων.

Μετά άπό τά γεγονότα στό Πασαλιμάνι άρκετοί 
μή Κομμουνισται έργατικοί ήγέται καί φιλελεύθε
ροι πολιτικοί ένωσαν τίς προσπάθειες των γιά νά 
ßpoöv μιά συμβιβαστική λύσι καί οί άπεργίες μία - 
μία έληξαν. Οί κομμουνισται συνέχισαν νά φωνα- 
σκοΰν δτι τά γεγονότα στό Πασαλιμάνι ήταν «ή 
άρχή πολύ πιό μεγάλων, όξύτερων, πιό δύσκολων, 
πιό αίματηρών άγώνων άνάμεσα στούς έργάτες καί 
στή μπουρζουαζία».4 Κι’ δμως γιά μιά δεκαετία τό 
κόμμα δέν έπρόκειτο νά ξαναγνωρίση τέτοια έπι
τυχία. Τά γεγονότα αύτά στάθηκαν τό ζενίθ τής έπιρ- 
ροής του άνάμεσα στούς "Ελληνες έργάτες. Ή  εύ- 
ρυτάτη συμμετοχή στή γενική άπεργία είχε έπιτευ- 
χθή χάρις στήν έπιδέξια έκμετάλλευσι συνηθισμέ
νων παραπόνων τής έργατικής τάξεως καί δέν άντα- 
νακλοΰσε τήν πραγματική πολιτική δύναμι τοΰ κόμ
ματος. Αύτό άναγνωρίσθηκε σιωπηρά άπό τό δεύ
τερο Έκτακτο Συνέδριο πού συνήλθε στήν ’Αθή
να στίς 16 Σεπτεμβρίου 1923, γιά νά προγραμματίση 
τή στρατηγική τοϋ κόμματος στίς έπόμενες βουλευ
τικές έκλογές. Σέ μιά άξιομνημόνευτη παράγραφο 
τής «έκλογικής πλατφόρμας» του, τό Συνέδριο έδω
σε μία άπό τίς πιό ειλικρινείς περιγραφές καί διευ
κρινίσεις τής θέσεως πού έπαιρνε τό κόμμα άπέναν- 
τι στίς βουλευτικές έκλογές.

«Τό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.) 
τό κόμμα τών ταξικών άγώνων καί τής κοινωνικής 
έπαναστάσης άπορρίπτει κατηγορηματικά δλα τά

4. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  11 Αύγούστου 1924.

δημοκρατικά δόγματα. Μέ βάση τήν ίστορική πεί
ρα, τό Κόμμα δηλώνει δτι είναι άδύνατο νά κατα
λάβη τήν έξουσία τό προλεταριάτο μέ κοινή συμ
φωνία δηλαδή μέ έκλογές. ’Αντίθετα, τό Κόμμα 
ξέρει δτι ή δικτατορία τής Μπουρζουαζίας δέν 
μπορεϊ νά νικηθή παρά μόνον μέ τή βία. Πρέπει νά 
άντικατασταθή άπό τή δικτατορία τών έργατών καί 
άγροτών έως τήν τελική νίκη τοΰ Κομμουνισμοΰ. 
ΓΥ αύτό τό λόγο, ή έκλογική δραστηριότητα έχει 
δευτερεύουσα μόνο σημασία γιά τό κόμμα μας. Χρη
σιμεύει μόνο γιά τή διάδοση τών Κομμουνιστικών 
άρχών, τής προπαγάνδας καί τοΰ προγράμματος τοΰ 
κόμματος άνάμεσα στίς μάζες».6

Τό Συνέδριο δέν άγνοοΰσε δτι κανένας Κομμου
νιστής ύποψήφιος δέν είχε έλπίδα έκλογής μέ τό 
πλειοψηφικό σύστημα, έκτος άν άπεφάσιζε τό Κόμ
μα νά συμμαχήση καί νά συνασπισθή μέ άλλα κόμ
ματα. Τέτοιοι συνασπισμοί δμως είχαν άπαγο- 
τρευθή ρητώς άπό τήν Κομιντέρν. ΤΗταν ή περίοδο 
οΰ «Ενωμένου Μέτωπου έκ τών κάτω μ ό ν ο ν ».ς 
Χωρίς τήν ένίσχυίη πολιτικών «συμμάχων», οί Κομ- 
μουνισταί ύποψήφιοι έκονιορτοποιήθησαν στίς κάλ
πες. Πήραν μόλις 20.000 ψήφους έπί συνόλου
800.000 καί πλέον.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Γιά τρία άκόμη χρόνια τό Κομμουνιστικό Κόμ
μα παρέμεινε στό περιθώριο τής Ελληνικής πολι
τικής ζωής, σάν μία όμάδα πολιτευόμενων πού κα- 
τετρίβοντο σέ άδιάκοπους διαπληκτισμούς πίσω 
άπό έπαναστατικά προσχήματα. Στό δημοψήφισμα 
τοΰ ’Απριλίου 1924, στήν έπιλογή μεταξύ Βασιλευο- 
μένης καί Άβασιλεύτου Δημοκρατίας, οί Κομμου- 
νισταί προσεπάθησαν, χωρίς έπιτυχία, νά έπιβά- 
λουν ώς τρίτη δυνατότητα τήν «κυβέρνηση τών 
έργατών καί άγροτών».

"Οταν ή άπαίτησίς των αύτή άγνοήθηκε άπό τή 
Φιλελεύθερη Κυβέρνησι, ή ήγεσία τοΰ κόμματος 
άπεφάσισε νά ψηφίση ύπέρ τής Δημοκρατίας. Χα
ρακτηριστικά έδήλωσαν δτι οί άγώνες τών Κομ
μουνιστών άπό τή μιά μεριά καί τών όπαδών τής 
Δημοκρατίας άπό τήν άλλη, ήταν άπλώς «παράλ
ληλοι». Καί δπως δύο παράλληλες γραμμές δέν 
συναντιώνται ποτέ, έτσι καί ή συνεργασία τους μέ 
τούς Δημοκράτες δέν θά προχωροΰσε μακρύτερα 
άπό τήν κοινή έπιθυμία των νά έκδιώξουν τήν Βα" 
σιλευομένη Δημοκρατία.

Τό δημοψήφισμα τοΰ Άπριλ.ου 1924 είχε ώς 
άποτέλεσμα τήν έγκαθίδρυσι τής Άβασιλεύτου Δη

5. Τ ό  Κ Κ Ε ,  1 9 1 8 - 1 9 3 1 ,  σελ. 252.
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μοκρατίας. Καθώς οί Κομμουνιστικές ψήφοι άνεμί- 
χθησαν μέ τις ψήφους τών Δημοκρατικών, δέν 
υπάρχει τρόπος νά προσδιορίση κανείς τό βάθμό 
τής συνεισφοράς τών Κομμουνιστών στήν έγκα- 
τάστασι τής Δημοκρατίας. Κρίνοντας πάντως άπό 
τά άποτελέσματα τών προηγουμένων βουλευτικών 
έκλογών του Νοεμβρίου 1923, ό ρόλος των δέν θά 
πρέπει νά υπήρξε άποφασιστικός, ουτε κάν σημαν
τικός.

Ή  πρώτη τους ευκαιρία νά μποΰν στή Βουλή 
τούς δόθηκε στίς έκλογές τής 7ης Νοεμβρίου 1926. 
Τό δικτατορικό καθεστώς τού Θεοδώρου Παγκάλου 
είχε άνατραπή άπό τό στρατηγό Γ. Κονδύλη, ό 
όποιος είχε συμφωνήσει νά παραμείνη, μαζί μέ τήν 
όμάδα του έκτδς έκλογών, ώς έπί πλέον έγγύησις 
συγκρατήσεως τοϋ έκλογικοΰ άγώνος σέ πλαίσια 
έντιμότητος καί ίσότητος. Εκτός αύτοϋ, χάριν τής 
γνησίας έκπροσωπήσεως τών πολιτικών δυνάμεων 
τής χώρας, είχε προτιμηθή γιά πρώτη φορά άπό τά 
κύρια κόμματα ή άναλογική ώς έκλογικό σύστημα.

Υ πήρχε πάντως ένας σοβαρός λόγος άνησυ- 
χίας. Τά λεγόμενα Δημοκρατικά Τάγματα, πού ε ί
χε ιδρύσει ό Πάγκαλος γιά νά τά χρησιμοποιή σάν 
όργανά του, είχαν στραφή έναντίον τοΰ δικτάτο- 
ρος καί είχαν βοηθήσει τό στρατηγό Κονδύλη νά 
τόν έκδιώξη άπό τήν έξουσία. Έ φ ’ όσον λοιπόν 
τά Δημοκρατικά Τάγματα öia^poügav τή δύναμίν 
των καί έξακολουθοΰσαν νά είναι ώργανομένα υπήρ
χε πάντοτε ό κίνδυνος νά στραφοΰν έναντίον τής 
Κυβερνήσεως καί νά έπιχειρήσουν νέα άπόπειρα 
πραξικοπήματος. Γιά τούς λόγους αύτούς ό στρα
τηγός Κονδύλης προετοίμασε προσεκτικά τήν διά- 
λυσί των. Ενωρίς τά ξημερώματα τής 9ης Σεπτεμ
βρίου τακτικός στρατός συγκεντρώθηκε αιφνιδια
στικά γύρω άπό τό στρατόπεδο τών Ταγμάτων, στήν 
’Αθήνα. Πριν άπό τήν αυγή τό στρατόπεδο είχε 
κυκλωθή καί μετά άπό σύντομες άψιμαχίες οί Συν- 
ταγματάρχαι Ναπολέων Ζέρβας καί Λεωνίδας Δερ- 
τιλής, άρχηγοί τών Ταγμάτων, έδέχθη σαν νά παρα- 
δοθοϋν γιά νά άποφύγουν περισσότερη αίματοχυσία.

Μ’ όλο πού ό στρατηγός Κονδύλης άμέσως έξέ- 
δωκε άνακοινωθέν, πού έχαιρέτιζε τήν «τριμέτω- 
πη νίκη του κατά τών Ταγμάτων, τών Βασιλικών 
καί τών Κομμουνιστών τών όποιων ή συνεργασία 
είναι άναμφισβήτητη» ό ρόλος τόσο τών Βασιλι
κών όσο καί τών Κομμουνιστών έξελίχθηκε σέ 
πραγματική όπερέττα. Οί κομμουνισται έκάλεσαν 
πράγματι τούς όπαδούς των σέ συλαλλητήριο ύπέρ 
τοΰ Κονδύλη καί έναντίον τών Ταγμάτων καί με
ρικές έκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στήν 
περιοχή γύρω άπό τήν Όμόνοια. Έ ν τώ μεταξύ 
είχε συγκεντρωθή σέ μικρή άπόστασι άπό τή δια-

δήλωσι τών Κομμουνιστών καί μία συγκέντρωσις 
Βασιλικών, γιά νά διαμαρτυρηθή γιά τήν άστάθεια 
καί τίς συνεχείς άνωμαλίες τής Δημοκρατίας. Στίς 
10.30 τό πρωί ένα τεθωρακισμένο αύτοκίνητο, πού 
άνήκε στά Τάγματα, κατέβηκε τήν όδό Σταδίου μέ 
κανεύθυνσι πρός τό κτίριο τοΰ Κεντρικοϋ Ταχυδρο
μείου. Έκεΐ σταμάτησε στή μέση τής πλατείας καί 
οί έπιβάτες του μπήκαν στό κτίριο, άφήνοντας 
άφύλακτο τό όχημα.

Οίύπό κομμουνιστικήν καθοδήγησιν διαδηλωταί, 
περιεκύκλωσαν άμέσως τό δχημα. Μέ τή βοήθεια 
ένός όδηγοΰ ταξί, μερικοί άπ’ αύτούς τό έθεσαν σέ

Μετά τήν έγκαθίδρυσι τής Άβασιλεύτου Δημοκρατίας, ή 
κυβέρνησις Άλ . Παπαναστασίου ίδρυσε Ύπουργεϊον Έ ν- 
νόμου ΤάΕεως τό όποιον άνέθεσε είς τόν Στρατηγό Θ. 
Πάγκαλο. Ό  Πάγκαλος συνεκρότησε τρεις ειδικές μονά
δες, πού έμειναν είς τήν ιστορία γνωστές ώς τά «Δημο
κρατικά Τάγματα». ‘Ανωτέρω ό Θ. Πάγκολος έπιθεωρών 

μονάδα τών Ταγμάτων.

κίνησι καί έβαλαν πλώρη θριαμβευταί γιά τή δια- 
δήλωσι τών Βασιλικών. Οί τελευταίοι αύτοί, μό
λις είδαν τό μετάλλινο τέρας νά κατευθύνεται θο- 
ρυβωδώς πρός τό μέρος τους, τό έβαλαν στά πόδια 
ζητώντας, φρονίμως ποιοΰντες, καταφύγιο. Μετά άπό 
αύτήν τήν πρώτη νίκη, οί Κομμουνισται «κοντοτιέρ- 
ροι» συνέχισαν μέ τό τεθωρακισμένο πρός τό Σύν
ταγμα άπό τήν Σταδίου, καί έν συνεχείς κατέβηκαν 
τήν Έρμοϋ. Τέλος, κάπου κοντά στό Μοναστηράκι, 
τούς σώθηκε ή βενζίνη καί τό δχημα έγκαταλείφθη-' 
κε άδοξα.

Έ ν τώ μεταξύ οί υπό κομμουνιστικήν έπίνευσιν 
διαδηλωταί, πού είχαν πάρει θάρρος άπό τήν άτα
κτη ύποχώρησι τών Βασιλικών, ξεκίνησαν θριαμ- 
βευτικώς πρός τό Σύνταγμα. 4Ηταν κιόλας σχεδόν 
μεσημέρι καί τά Τάγματα είχαν προ πολλοΰ συνθη
κολογήσει. Ό  Κονδύλης -  δείχνοντας έξαιρετική 
άγνωμοσύνη (!) γιά τή «βοήθεια» πού τοΰ έδωσαν
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oi ΚομμουνισταΙ έναντίον τών Βασιλικών -  έστει
λε μερικούς στρατιώτες νά διαλύσουν τό συλλα
λητήριό τους. Μερικοί σκληροτράχηλοι διαδηλω
ταί προσεπάθησαν νά προβάλλουν ένα είδος ύποτυ- 
πώδους άντιστάσεως άλλά και αύτοί σύντομα τό 
έβαλαν στά πόδια. Τήν άλλη μέρα ό «Ριζοσπάστης» 
έγραφε μέ άπροκάλυπτα πικρόχολη διάθεσι δτι : 
«ό κ. Κονδύλης έπρεπε νά ξέρη δτι άν οί Βασιλικοί 
δέν κατόρθωσαν νά καταλάβουν τήν έξουσία χθές, 
αύτό όφείλεται στίς δημοκρατικές δυνάμεις τών 
έργατών καί άγροτών καί στήν πολιτική τού κόμ
ματός των».*

Άντιθέτως ό Κονδύλης είχε ίσχυρισθή στό άνα- 
κοινωθέν του δτι οί Κομμουνισται είχαν έκμεταλ- 
λευθή τίς ταραχές μέ τήν προσδοκία «νά καταλά
βουν τήν έξουσία». Σ’ αύτό ό «Ριζοσπάστης» άπήν- 
τη σ ε:

«Έμεΐς ποτέ δέν κρύψαμε τό γεγονός δτι ό άν- 
τικειμενικός μας σκοπός είναι ή κατάληψη τής

Τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1926, ό Κονδύλης ώπς πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως καλεϊ τά σώματα άσφαλείας νά έΕασφαλί- 
σουν τήν διενέργεια άδιαθλήτων έκλογών. Ό  Κονδύλης 
δέν έλαβε μέρος στίς έκλογές τής 7ης Νοεμβρίου 1926 
διά νά τονίση τό άδιάβλητον. Στις έκλογές έκεϊνες 

είσήχθη γιά πρώτη φορά ή άναλογική.

έξουσίας μέ τή βία. ’Αλλ’ αύτή είναι ή στρατηγική 
μας. Σύμφωνα μέ τίς σημερινές συνθήκες, ή τακτι
κή μας άποκλείει κατηγορηματικά τήν κατάληψη 
τής έξουσίας τήν έποχή αύτή». Ή  δήλωσις αύτή 
ήταν σύμφωνη μέ τήν πραγματικότητα. Στά 1926 
οί άπαραίτητες συνθήκες γιά τήν κατάληψι τής 
έξουσίας άπό τό ΚΚΕ δέν ύπήρχαν. Ή  Κυβέρνησις 
διέθετε ένοπλες δυνάμεις πιστές, ή μεσαία τάξις 
καί ή άγροτιά διατηρούσαν τήν πίστι τους στούς 
πατροπαράδοτους θεσμούς παρ’ δλες τις πολυάρι
θμες πικρίες καί άπογοητεύσεις πού είχαν δοκιμά
σει, ένώ τό Κομμουνιστικόν κόμμα ήταν δχι μόνον 
άοπλο άλλά καί άνίσχυρο καί έπί πλέον κατετρύ-

6. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  10 Σεπτεμβρίου 1926.
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χετο άπό έσωτερικές διαμάχες. Ό  «Ριζοσπάστης» 
έλεγε τήν άλήθεια.

Μέ τήν έξουδετέρωσι τών στοιχείων πού έγκυ- 
μονοΰσαν κινδύνους ταραχών, ό Κονδύλης προ
χώρησε στίς βουλευτικές έκλογές, δπως είχε προγ- 
γραμματισθή. Στίς έκλογές τής 7 Νοεμβρίου 1926 
τό έκλογικό σύστημα τής άναλογικής ύπήρξε ό 
άποφασιστικός παράγων τής έπιτυχίας τών Κομμου
νιστών ύποψηφίων στίς κάλπες. Ό  Ελευθέριος Σταυ
ρίδης, πού είχε άναλάβει τή διαχείρισι τών υποθέ
σεων τού κόμματος μετά άπό τίς διώξεις τών άλλων 
στελεχών άπό τό καθεστώς τοΰ Παγκάλου, ήταν 
άκόμη έπικεφαλής τοΰ Πολιτικοΰ Γ ραφείου δταν κα
ταστρώθηκαν τά σχέδια τοΰ έκλογικοΰ προγράμ
ματος τοΰ κόμματος. Ό  Σταυρίδης άντελαμβάνετο 
δτι, γιά νά άποφύγη τήν άποξένωσιν ένός μεγάλου 
άρίθμοΰ ψηφοφόρων, άπό αύτούς πού ήταν πιθανόν 
νά ύποστηρίξουν τό κόμμα, θά έπρεπε νά παρακάμ- 
ψη τόν σκόπελο τοΰ Μακεδονικοΰ καί νά παραλεί- 
ψη άπό τό έκλογικό πρόγραμμα τοΰ κόμματος τήν 
έκκλησι «γιά μιά άνεξάρτητη Μακεδονία» πού ήταν 
τόσο άπεχθής στό Ελληνικό έκλογικό σώμα. Χάρις 
στήν άποσιώπησι τοΰ άκανθώδους αύτοΰ θέματος, 
πού άσφαλώς θά έστοίχιζε πολλές ψήφους στούς 
Κομμουνιστάς, οί ύποψήφιοι τοΰ «Ενωμένου Με
τόπου» κατάφεραν νά συγκεντρώσουν συνολικά 41. 
982 ψήφους. Δέκα άπό αύτούς έξελέγησαν βουλευ- 
ταί: Τάσος Χαΐνόγλου "Εβρου, ’Αθανάσιος Σινόκας 
Ροδόπης, Κ. Κωνσταντινίδης Δράμας, ’Ελευθέριος 
Σταυρίδης Καβάλας, Ίάκ. Φεντούρα (Εβραίος) Θεσ
σαλονίκης, Δαυίδ Μπεχάλ Σολάν (Εβραίος) Θεσ
σαλονίκης, Γρηγορ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, 
Νικ. Κυριακόπουλος Φλωρίνης, Σεραφ. Μάξιμος 
Λαρίσης, Κώστας Θέος Λαρίσης.

Δέκα βουλευταί, σέ ένα σύνολο 286 βουλευτι
κών έδρών, μπορεί νά φαίνωνται άσήμαντοι. Καί 
δμως, ή σημασία καί οί δυνατότητες αύτών τών δέ
κα κομμουνιστών βουλευτών ήταν πολύ μεγαλύτερες 
άπό δ,τι θά έπίστευε κανείς, λαμβάνοντας ύπ’ δψιν 
μόνο την άριθμητική τους δύναμι. Διότι οί δύο με
γάλες πολιτικές παρατάξεις -  οί Φιλελεύθεροι καί 
οί Βασιλόφρονες -  κατείχαν 143 καί 127 έδρες άν- 
τιστοίχως καί ώς έκ τούτου, οί δέκα κομμουνισται 
βουλευταί, καθώς καί οί έξ άνεξάρτητοι, είχαν τή 
δυνατότητα νά παίξουν ρυθμιστικό ρόλο.

ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Ή  Βουλή παρείχε στούς έκπροσώπους τοΰ ΚΚΕ 
ένα σπουδαίο πλεονέκτημα: "Ενα δημόσιο βή
μα μεγάλου κύρους άπό τό όποίο, θά μποροΰσαν νά

7. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  10 Νοεμβρίου 1926.



προπαγανδίζουν κεκαλυμμένοι μέ τήν άσπίδα τής 
βουλευτικής άσυλίας. Και δμως αύτές οί ευκαιρίες 
πήγαν χαμένες κυρίως λόγω τής ένδοκομματικής 
διαμάχης μεταξύ τών Σταλινικών καί τών «Αικ- 
βινταριστών». Καθώς δέ οί βουλευταί του κόμ
ματος άνήκαν σ’ αυτήν τήν τελευταία όμάδα-μέ 
μοναδική έξαίρεσι τόν Θέο -  ή πρώτη κοινοβου
λευτική έπιτυχία τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος 
πήγε σχεδόν τελείως χαμένη.

Γιά λόγους καθαρά φατριαστικούς, ή Σταλινική 
όμάδα μέ έπικεφαλής τόν Χαϊτα προεκάλεσε τήν δίω- 
ξι τών Κομμουνιστών Βουλευτών ! Τό έπέτυχε δέ 
αύτό φέρνοντας πάλι στό προσκήνιο τό ζήτημα 
τής Μακεδονικής άνεξαρτησιας. "Ηξεραν πολύ κα
λά οί "Ελληνες Σταλινικοί δτι ή εύθύνη γιά τήν έξορ- 
γιστική δημαγωγία τού κόμματος θά έπεφτε στούς 
ώμους τών βουλευτών του. Μ’ αύτόν τόν τρόπο, οί 
Σταλινικοί ήλπιζαν νά ξεφορτωθούν τούς άντιπά- 
λους των ένφ ταυτοχρόνως ή καταδίωξις τών Κομ
μουνιστών βουλευτών θά τούς έδιδε μιά πρώτης 
τάξεως εύκαιρία γιά νά δημιουργήσουν θόρυβο γύ
ρω άπό τίς «διώξεις τών Κομμουνιστών βουλευ
τών άπό τόν ταξικό έχθρό». Φυσικά, ό τελικός σκο
πός ήταν νά άντικατασταθούν οί βουλευταί έκεΐνοι 
άπό μέλη τής Σταλινικής όμάδος.

Έξωργισμένη άπό τίς Κομμουνιστικές φωνα
σκίες γιά τήν άπόσπασι καί άπαλλοτρίωσι έθνικών 
έδαφών καί χωρίς νά ύποπτεύεται τά κρυφά έλατή- 
ρια τών Σταλινικών, ή πλειοψηφία τής Βουλής 
έψήφισε ύπέρ τής άρσεως τής άσυλίας τών Κομ
μουνιστών βουλευτών, μέ τήν έξαίρεσι τοΰ Μάξι- 
μου, ούτως ώστε νά μπορούν νά διωχθούν ποινικώς. 
Μέ χαρακτηριστικό κυνισμό, ή Σταλινική 'Ολομέ
λεια τής Κεντρικής Επιτροπής πού συνήλθε στίς 
15 Φεβρουαρίου 1928 κατηγόρησε τήν κοινοβου
λευτική όμάδα τοΰ ΚΚΕ δτι άπέτυχε έξ αίτιας 
τών «ρεφορμισακών» παρεκτροπών άπό τή γραμ
μή τοΰ κόμματος, τής τάσεώς της νά άποσιωπςί τήν 
έπίσημη θέσι τοΰ ΚΚΕ σέ ζωτικά θέματα, καί τοΰ 
«ρεφορμιστικού έκφυλισμοΰ πού ώδήγησε στόν εύ- 
νουχισμό τής γραμμής τοΰ κόμματος πάνω στό θέ
μα μιάς ένωμένης καί άνεξάρτητης Μακεδονίας»9

Στήν πραγματικότητα φυσικά, οί αιτίες τών άπο- 
τυχιών τής κοινοβουλευτικής όμάδος τοΰ Κ.Κ.Ε. 
θά έπρεπε νά άναζητηθοΰν πολύ πιό βαθειά. Καί 
πρώτα άπ’ δλα, γιά τούς Κομμουνιστάς ή Βουλή 
δέν ήταν τίποτε άλλο άπό ένα πρόσφορο βήμα γιά 
τήν παρουσίασι κομμουνιστικών συνθημάτων. Χωρίς 
γνήσιο ένδιαφέρον γιά τίς έργασίες τής Βουλής,

8. Ίδε λεπτομέρειες στό Κεφάλαιον Πέμπτον.
9. Τ ό Κ Κ E., 1 9 1 8 - 1 9 3 1, Π σελ. 24’

οί Βουλευταί τοΰ κόμματος δέν μποροΰσαν ή δέν 
ήθελαν νά άσκήσουν έστω καί στοιχειωδώς έποι- 
κοδομητική άντιπολίτευσι. Σύντομα δμως άνεκά- 
λυψαν δτι ήταν πρακτικά άδύνατον νά κρατούν άρνη- 
τική στάσι σέ κάθε ζήτημα. Πολλά νομοσχέδια καί 
προτάσεις είχαν τήν ύποστήριξι αύτών τών άνθρώ- 
πων πού ήλπιζαν νά έπηρεάσουν καί νά κερδίσουν 
μέ τό μέρος των οί Κομμουνισται. ’Επειδή είχαν 
διαρκώς τό φόβο δτι ή έποικοδομητική συμμετοχή 
των στίς έργασίες τής Βουλής θά μπορούσε νά τούς 
έκθέση στίς έπιθέσε»ς τών Σταλινικών τοΰ Πολιτ- 
μπυρώ, οί Κομμουνισται βουλευταί ή άπεΐχαν άπό 
τίς συνεδριάσεις ή κατέφευγαν σέ άφηρημένες γενι
κότητες καί ύπεκφυγές ή σέ έπιθέσεις χωρίς περιε
χόμενο, πού τελείωναν στερεότυπα μέ τή μονότονη 
έπωδό τής έπικλήσεως τής «κυβέρνησης τών έργα
τών καί άγροτών», πού τήν έπεστράτευαν σάν πρό
χειρη πανάκεια γιά δλες τίς κοινωνικές καί οικονο
μικές άδυναμίες τής χώρας. Τίς πιό πολλές φορές, 
ή άντιπολίτευσις πού άσκοΰσαν οί κομμουνισται 
βουλευταί άπεδεικνύετο άκατανόητη, μικροπρεπής 
ή άκόμη καί ηλίθια.

Ά λλος ένας λόγος τής άποτυχίας τών κομμου
νιστών βουλευτών ήταν τό γεγονός δτι άναγκάστη- 
καν γιά πρώτη φορά νά άντιμετωπίσουν έκ τοΰ σύν
εγγυς, στό υπεύθυνο περιβάλλον τής Βουλής, τήν 
πληθώρα τών πολύπλοκων προβλημάτων τοΰ ’Έ 
θνους. Οί εύκολες λύσεις πού προσέφερε ή κομμα
τική Ιδεολογία έφαίνοντο έν σχέσει μέ τήν έλλη
νική πραγματικότητα άφελεΐς ή άνέφικτες.

Τό δτι οί περισσότεροι άπό τούς κομμουνιστάς 
βουλευτάς έγκατέλειψαν άργότερα τίς κομμουνιστι
κές των πεποιθήσεις, άποδεικνύει δτι κατά τήν διάρ
κεια τής βουλευτικής των θητείας άρχισαν νά 
άμφισβητοΰν σοβαρά τήν πρακτική άξία τών έπι- 
βλητικών υποσχέσεων τοΰ κομμουνισμού. Έ φ’ δσον 
παρέμεναν στή «χρυσή» άπομόνωσι τοΰ κόμματος 
είχαν ένα είδος πνευματικής σιγουριάς. "Οταν δμως, 
ρίχτηκαν στή δίνη τής πραγματικής πολιτικής ζωής, 
κατάλαβαν πλέον δτι «τά πράγματα δέν ήταν τόσο 
άπλα».

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΑΓΩΓΙΑΣ

Ό  Ελευθέριος Βενιζέλος ό φιλελεύθερος πολιτι
κός, ό όποιος είχε αύτοεξορισθή μετά άπό τή δρα
ματική ήττα του στίς έκλογές τοΰ Νοεμβρίου 1920, 
άπεφάσισε στά 1928, νά έπιστρέψη στήν Ελλάδα 
καί νά άναλάβη καί πάλιν τά ήνία τοΰ κόμματος 
τών φιλελευθέρων πού τό είχε ιδρύσει ό ίδιος στά
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Ό  Έλευθ. ΒενιΖέλος τήν ήμέρα τής όνομαστικήα έορτής του τό 1929.

1910. Στις έκλογές τής 19ης Αύγούστου τοϋ 1928 
οί φιλελεύθεροι έσημείωσαν έπιβλητική νίκη.

Στά 1928 ό Βενιζέλος δέν ήταν πιά ό ίδιος άν
θρωπος πού είχε φύγει άπό τήν Ελλάδα στά 1920, 
πολύ λιγώτερο δέ ό έπαναστάτης ήγέτης τών Κρη
τικών στή Θέρισσο. Κατά τό διάστημα τής μα
κρόχρονης έξορίας του είχε δλο τόν χρόνο νά μελε- 
τήση καί νά κατανοήση τί σημασία είχε αύτή ή 
«προλεταριακή» κυβέρνηση πάνω στό έδαφος τής 
Ρωσίας. Είχε πλέον άντιληφθή δτι οί παλαιοκομ- 
ματικές διχόνοιες πού χώριζαν τόν έλληνικό λαό, 
καί γιά τίς όποιες ήταν ώς ένα σημείο ύπεύθυνος, 
είχαν χάσει κατά μέγα μέρος τήν ίστορική τους 
σημασία καί σκοπιμότητα.

Πιστεύοντας δτι ή ύπεράσπισις τών έλευθέρων 
θεσμών έναντίον τής έπαναστατικής ίδεολογίας τοϋ 
κομμουνισμοϋ ήταν τό ύπέρτατον καθήκον τής πο
λιτικής ήγεσίας, ό Βενιζέλος άποδύθηκε σέ μιά 
σοβαρή προσπάθεια : νά συμφιλιώση τά δύο μεγά
λα στρατόπεδα — φιλευθέρους καί Βασιλόφρονας. 
Ή  προσπάθειά του δέν έπέτυχε τότε έπειδή οί όπα- 
δοί του δέν μπόρεσαν νά συλλάβουν τή μεταβολή 
πού είχε έπέλθει στήν πολιτική νοοτροπία τοΰ άρχη- 
γοϋ των, ένφ οί άντίπαλοί του δέν τοΰ είχαν έμπι- 
στοσύνη, πράγμα πού τούς έμπόδιζε νά άποδεχθοϋν 
ώς γνήσιες τίς συντηρητικές καί συμφιλιωτικές έκ-

δηλώσεις του. Πολύ άργότερα στά 1936, ό Παναγής 
Τσαλδάρης, ό άρχηγός τοΰ συντηρητικού Λαϊκοΰ 
Κόμματος καί ό κύριος άντίπαλος τοΰ Βενιζέλου 
τά πρώτα χρόνια τής δεκαετίας 1930- 1940, έγραψε 
ένα άρθρο στις παραμονές τοΰ θανάτου του. Σ’ αύ
τό τό άρθρο, πού δέν έπρόλαβε νά τελειώση, ό 
Τσαλδάρης διετύπωνε γιά τούς όπαδούς του τήν 
έξής σοβαρή καί αύστηρή προειδοποίηση : « .. .Et- 
τε μας άρέσει είτε δχι, είτε εΐμεθα διατεθειμένοι 
νά τό όμολογήσωμεν είτε δχι, έχει γίνει μία άλλαγή. 
Ά ργά ή γρήγορα οί πολιτικοί άρχηγοί άλλά καί ό 
έλληνικός λαός θά άναγκασθοΰν νά άντιληφθοϋν 
δτι δέν υπάρχουν πλέον δημοκρατικοί καί βασιλικοί, 
βενιζελικοί καί άντιβενιζελικοί. Υπάρχει μόνον 
ή μεγάλη πλειοψηφία τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ άπό τό 
ένα μέρος, πιστή είς τάς προαιώνιους έθνικάς της 
παραδόσεις, άκολουθοΰσα δμως ταυτοχρόνως καί 
τήν έξέλιξιν τών διεθνών συνθηκών χωρίς ποτέ νά 
άπαρνήται τήν πρόοδο καί τά ευεργετικά της άπο- 
τελέσματα. ’Από τό άλλο μέρος ύπάρχει μία μειο
ψηφία ή όποία ζητεί νά άνατρέψη τήν κοινωνική 
τά ξ ι.. .  πού συγχέει τήν πρόοδο μέ τήν άναρχία, 
τήν διαφθορά καί τήν άνηθικότητα».10

Ό  Βενιζέλος είχε φθάσει στό Ιδιο συμπέρασμα

10. Γ. Βούρου, Π α ν α γ ή ς  Τ σ α λ δ ά ρ η ς  (Άθήναι* 
Έλληνική ’Εκδοτική ‘Εταιρία, 1955), σελ. 567.
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άπό τό 1928. Τήν έποχή έκείνη δμως οί άντίπαλοί 
του δέν ήταν πρόθυμοι νά άναγνωρίσουν σάν γνήσια 
τήν άλλαγή στήν πολιτική του νοοτροπία. Καί μ’ 
δλα ταΰτα τό νομοσχέδιο πού ύπέβαλε στήν κρίσι 
τής Βουλής στίς 22 Δεκεμβρίου 1928 ό Βενιζέλος, 
ήταν σαφής ένδειξις δτι ή έπιστροφή του στήν πο
λιτική κονίστρα είχε ώς κίνητρον τήν έπιθυμία του 
νά άποτρέψη «τούς κινδύνους οί όποιοι ήπείλουν 
τήν κρατούσαν τάξιν, καί νά έμποδίση καί νά προ- 
λάβη τάς κοινωνικάς άνωμαλίας αΐτινες θά ήτο δυ- 
νατόν νά προκύψουν έκ τής άνικανότητος τών πο
λιτικών κομμάτων νά δώσουν είς τήν χώραν στα- 
θεράν κυβέρνησιν».11

Δυνάμει αύτοΰ του νομοσχεδίου, ένέργειαι στρε
φόμενοι κατά τής κοινωνικής τάξεως έχαρακτηρί- 
ζοντο γιά πρώτη φορά ώς άξιόποινοι πράξεις, ώς 
ιδιώνυμον άδίκημα.

Τό περιεχόμενον του νομοσχεδίου δέν ήταν αυ
στηρό. Τό άνώτατο δριο τής ποινής δέν ύπερέβαινε 
τούς 6 μήνες φυλακίσεως. Ά πό τήν άλλη πλευρά 
δμως υπήρχε κίνδυνος ή άοριστία τοϋ κειμένου ώς 
πρός τόν προσδιορισμό τών βασικών στοιχείων τοϋ 
άδικήματος, νά άνοιγε τό δρόμο πρός αυθαίρετες 
ένέργειες τοπικών Άρχών. Τά τοπικά όργανα τής 
τάξεως άγνοοΰντα καί τά στοιχειώδη άκόμα γνωρί
σματα καί χαρακτηριστικά τής κομμουνιστικής 
θεωρίας καί πρακτικής υπήρχε φόβος νά έρμηνεύ- 
σουν καί τήν άθωότερη άκόμα πολιτική έκδήλωσι ώς 
«σκοποΰσαν τήν άνατροπήν τής ύφισταμένης κοι
νωνικής τάξεως». Τό νομοσχέδιο ύπεβλήθη στόν 
έξονυχιστικό έλεγχο τής Βουλής καί οί περιπέτειές 
του ήταν μία ένδειξις τών άλληλοσυγκρουομένων άν- 
τιδράσεων καί άντιλήψεων σχετικά μέ τήν άξία του. 
Είναι άξιοσημείωτο δτι ή περισσότερη άντίδρασις 
προήλθεν άπό τούς ίδιους τούς κοινοβουλευτικούς 
όπαδούς τοϋ Βενιζέλου.

Τελικά μετά άπό μακρά καί έπίπονη διαδικασία 
ένεκρίθησαν τά έπί μέρους άρθρα καί οί τροπολο
γίες άπό τήν όλομέλεια στίς 18 Ιουνίου 1929. Τήν 
έπομένη ύπερεψηφίσθη εις τό σύνολον ώς Νόμος 
υπ’ άριθ. 4229 καί έγινε γνωστός ώς νόμος «περί 
ιδιωνύμου».

Αύτός ό νόμος «περί ιδιωνύμου» δέν ήταν φυσι
κά έφεύρεσις καί έπινόησις τής 'Ελληνικής κυβερ- 
νήσεως. Μετά τήν κατασίγασι τοΰ επαναστατικού 
ρεύματος τών πρώτων μεταπολεμικών χρόνων κα4 
άφ’ ής στιγμής ή διεθνής κατάστασις εϊχε έπανα- 
κτήση μία στοιχειώδη σταθερότητα πολλές εύρω- 
παϊκές κυβερνήσεις έκαναν τήν σκέψι δτι ή υίοθέ- 
τησις παρομοίων μέτρων κατά τής κομμούνστικής

11. Γρ. Δαφνή; Ή  Ε λ λ ά ς  Μ ε τ α ξ ύ  Δ ύ ο  Π ο 
λ έ μ ω ν  (Άθήναι, Ίκαρος, 1955), σελ. 375.

δημαγωγίας, θά άπέτρεπε ίσως μελλοντικές έπανα- 
στατικές άναταραχές. Τά άστυνομικά αύτά μέτρα, 
κατά κανόνα δέν έσημείωσαν σπουδαία έπιτυχία, 
γιατί τίς πιό πολλές φορές δέν συνεδυάζοντο μέ συ
νεπή κοινωνική νομοθεσία.

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΜΗ

Ή  έντονη έξασθένησις τής κομμουνιστικής έπιρ- 
ροής στά χρόνια πού άκολούθησαν τήν έπιστροφή 
τοΰ Βενιζέλου δέν θά πρέπει νά άποδοθή στό «νό
μο περί ιδιωνύμου». Αύτός ό νόμος πού συνήθως 
έφαρμοζόταν άδέξια, ποτέ δέν άνεδείχθη σέ άποτε- 
λεσματικό έμπόδιο γιά τήν στρατολογία νέων «πι
στών», ούτε στάθηκε ικανός νά έξουδετερώση τήν 
κομμουνιστική προπαγάνδα. Οί λόγοι τής παρα
κμής τοΰ ΚΚΕ πρέπει νά άναζητηθοΰν άλλοϋ.

Ή  πρώτη ένδειξις δτι τό κόμμα περνοΰσε σο
βαρή κρίσι φάνηκε στίς έκλογές τής 19ης Αύγού
στου 1928. Οί ύποψήφιοι τοΰ κόμματος έτιμήθηκαν 
μέ τόν «έπιβλητικό» άριθμό τών 14.325 ψήφων σέ 
ένα σύνολο ένός καί πλέον έκατομμυρίου ψήφων. 
4Ηταν ή φτωχότερη συγκομιδή ψήφων στήν κοινο
βουλευτική Ιστορία τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμμα
τος τής 'Ελλάδος.

Ή  έπιστροφή τοΰ Βενιζέλου είχε έμπνεύσει αύ- 
τοπεποίθησι σέ ένα μεγάλο ποσοστό τοΰ πληθυ- 
σμοΰ τών άστικών κέντρων καί τής ύπαίθρου. Ή  
ύπόσχεσίς του νά κάμη τήν 'Ελλάδα «καλλίτερη 
άπό κάθε άλλη φορά», εύρήκε άπήχησι στή φαντα
σία καί στά δνειρα τών άνθρώπων πού χρόνια όλό- 
κληρα άναζητοΰσαν μέ άγωνία μιά ικανή ήγεσία. 
Ταυτόχρονα μία σειρά οικονομικών μέτρων καί 
ένα βρεταννικό δάνειο έννέα έκατομμυρίων λιρών 
έχαλάρωσε κάπως τήν οικονομική πίεσι. Ά πό τήν 
άλλη πλευρά οί διαμάχες μέσα στόν όργανισμό 
τοΰ Κομμουνιστικοΰ κόμματος άπεκαλύφθησαν στό 
πολύ κοινό καί ό στενόκαρδος φανατισμός καί ή 
άποπνικτική άτμόσφαιρα έχθρότητος καί μικροπρέ
πειας πού τίς έχαρακτήριζε άποξένωσε καί «έκρύω- 
σε» πολλούς άπό έκείνους πού συμπαθούσαν τό 
κόμμα.

Γιά πολλούς άπ’ αύτούς τούς τελευταίους οί 
γνωστές ικανότητες τοΰ Βενιζέλου έδιναν πολύ πιό 
ρεαλιστικές έλπίδες γιά μία ούσιαστική πρόοδο άπ’ 
δτι οί έπαναστατικές καί πομπώδεις υποσχέσεις 
τών κομμουνιστών πού μέχρι τή στιγμή έκείνη δέν 
έκαναν άλλο άπό τό νά άλληλοϋβρίζωνται. Οί δυ
σχέρειες πού άντιμετώπισε τό κόμμα ήταν συνέπεια 
καί τής πενιχρής έπιδόσεως τών προηγουμένων κομ
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μουνιστών βουλευτών, καί τοΰ διορισμοΰ άγνώστων 
άτόμων ώς υποψηφίων έν συνδυασμώ μέ τήν τα- 
κτικήν τοΰ κόμματος νά προάγη «γνήσιους προλετά
ριους» σέ ήγετικές θέσεις. Πολύ περισσότερο δέ ή 
στάσις πού έτήρησε τό κόμμα μέ τό χαρακτηριστικό 
του πείσμα στό ζήτημα μιας «ανεξάρτητης» Μα
κεδονίας, τό έστιγμάτισε στά μάτια τών περισσοτέ
ρων Ελλήνων μέ τό όνειδος τής προδοσίας, ένώ 
τά κομμουνιστικά συνθήματα σχετικά μέ τήν υπε- 
ράσπισι «τής σοβιετικής πατρίδας μας» μόνο θυμη
δία θά μποροΰσαν νά προκαλέσουν στούς Έ λλη/ες 
ψηφοφόρους.

Είναι γεγονός δτι στήν περίοδο άπό τό 1919 έως 
1934 ή διεθνής κομμουνιστική ήγεσία διεκήρυττε 
δτι «ή αυξησις τοΰ άρ.θμοΰ τών μελών καί τής συλ
λογικής δύναμης δέ στάθηκε πάντα άξιόπιστο μέτρο 
έπιτυχίας. . .  έπειδή ένα κόμμα μπορεί νά μεγαλώνη 
καί νά κερδίζη βουλευτικές έδρες άκριβώς γιατί πα
ρακμάζει και ξεπέφτει σέ «όπορτουνισμό». 'Η δοκι
μασία τής πραγματικής έπιτυχίας τοΰ κόμματος τά 
χρόνια αύτά δέ μπορεί νά είναι άλλη άπό μιά χειρο
πιαστή προσέγγιση πρός τήν κατάκτηση τής έξου

σίας άπό τό κόμμα μέ τό μέσο τής έπανάστασης».12
Τό κόμμα δέν μποροΰσε νά βρή παρηγοριά ουτε 

σ’ αύτή τήν διατύπωσι. Τέτοια «προσέγγιση» πρός 
τήν κατάκτησι τής έξουσίας δχι μόνο δέν υπήρχε 
άλλά άποτελοΰσε άστειότητα. Τό κόμμα ποτέ δέν 
ήταν πιό μακρυά άπό τούς άντικειμενικούς του σκο
πούς. Τήν πρώτη Αύγούστου τοΰ 1929 ή Εκκλησίς 
του γιά ένα άντιπολεμικό συλλαλητήριο τών μαζών 
σέ μεγάλη κλίμακα και γιά μία γενική πολιτική άπερ
γία, άγνοήθηκε άπό τά 92 % τής έλληνικής έργα
τικής δυνάμεως, ένώ μία άλλη «κινητοποίησι» γιά 
μία «κόκκινη άπεργία τής πρωτομαγιας» στήν πρώ
τη Μαΐου 1930 σέ συνδυασμό μέ «ένοπλες πορείες» 
τών άγροτών πρός τίς πόλεις,κινητοποίησε μόλις3000 
έργάτες καί ουτε ένα άγρότη. 'Η  «άπόφαση» νά γί
νουν δεκτοί στό κόμμα 5.000 έργάτες παρέμεινε εύσε- 
βής πόθος, ένώ ό άρ.θμός τών μελών τοΰ κόμματος 
περιωρίζετο σέ 1.666 μέ 170 μόλις μέλη στήν’Αθήνα 
καί 70 στόν Πειραιά. Τό Κ.Κ.Ε. άρχισε τή δεκαετία 
1930 -  1940 μέ χρεωκοπία καί πολιτική άπομόνωσι.

12. Frane Borkenau, W o r l d  C o m m u n i s m :  A H  i- 
s t o r y  o f  t h e  C o m m u n i s t  I n t e r n a t i o n a l  
(New York, W. W. Norton, 1939), σελ. 177.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΤΟ ΜΑΚΕΑΟΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Η ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΥ

’Από τά πρώτα χρόνια τής ζωής τοϋ κόμματος, 
κανένα άλλο θέμα δέν προεκάλεσε μεγαλύτερα προ
βλήματα καί δυσχέρειες σέ δ ,τι άφοροΰσε τίς σχέ
σεις τοΰ κόμματος μέ τόν έλληνικό λαό, άλλά καί 
μέσα στίς τάξεις του άκόμα, άπό τό λεγόμενο «έ
θνικό θέμα», δηλαδή τίς επίμονες κρούσεις καί 
τήν προπαγάνδα τοΰ κόμματος γιά τή δημιουργία 
ξεχωριστοΰ Μακεδονικοΰ Κράτους. Γιά πολλά χρό
νια δλες του οί προσπάθειες νά έπεκτείνη τήν πο
λιτική του έπιρροή προσέκρουαν στήν άπροκάλυ- 
πτη συνηγορία τών κομμουνιστών ύπέρ τής ίδρύ
σεως ένός αυτονόμου ή καί άνεξαρτήτου άκόμα 
Μακεδονικοΰ κράτους πού θά περιέκλειε καί τό 
έλληνικό τμήμα τής Μακεδονίας κατοικημένο 
άπό ένάμιση σχεδόν έκατομμύριο 'Έλληνες.

Αύτό τό άκανθώδες θέμα έκαμε γιά πρώτη φορά 
τήν έμφάνισί του τήν άνοιξι τοΰ 1921, δταν μία 
αντιπροσωπεία τοΰ κόμματος μέ έπικεφαλής τόν 
Γεώργιο Γεωργιάδη, ικανό δικηγόρο καί σπουδαιό
τερο τότε ύποστηρικτή τής συνδέσεως μέ τήν Κομ- 
ιντέρν, πήγε στή Μόσχα γιά νά λάβη μέρος στό Τρί
το Παγκόσμιο Συνέδριο. Κατά τήν διάρκεια τής πα
ραμονής των στήν Μόσχα ό Βασίλη Κολάρωφ, γραμ
ματεύς τότε τοΰ Βουλγαρικοΰ Κομμουνιστικοΰ κόμ
ματος, είχε μιά συνομιλία μέ τόν Γεωργιάδη, σχετικά 
μέ τήν άνάγκη νά ύποστηριχθή τό αίτημα τής Μα
κεδονικής αύτονομίας «οΰτως ώστε νά μπορέση τό 
Κ.Κ. Βουλγαρίας νά κερδίση τήν υποστήριξη τών 
Βουλγαρομακεδόνων προσφύγων καί νά τούς άπο- 
σπάση άπό τό στρατόπεδο τών άντιδραστικών».1

Ό  Γεωργιάδης αίφνιδιάστηκε, άλλά κατώρθω- 
σε νά άποφύγη τήν άνάληψι σαφοΰς ύποχρεώσεως. 
"Οταν δμως έπέστρεψε στήν Ελλάδα είχε πάψει 
πλέον νά είναι φλογερός ύποστηρικτής τοΰ κομμου- 
νισμοΰ. ’Αποκαρδιωμένος άπό τήν έμπειρία του στό 
Συνέδριο ό Γεωργιάδης ύπανεχώρησε στίς προη

1. Γιάννη Πετσόπουλου, Τ ά  Ε θ ν ι κ ά  Ζ η τ ή μ α 
τ α  κ α ί  ο ί  Έ λ λ η ν ε ς  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ έ ς  (Άθήναι, 
1946), σελ. 31.

γούμενες άπόψεις του καί στάθηκε ό ήγέτης τής 
τελευταίας μεγάλης προσπαθείας πού έκανε τό κόμ
μα γιά νά έπανακτήση τήν άνεξαρτησία του, προ

σπαθείας πού άπεκρυσταλλώθη στήν άπόφασι τής 
συνδιασκέψεως τοΰ Φεβρουαρίου (1922).2

Τόν Μάϊο τοΰ 1922 οί ΕΙούλγαροι κομμουνισται

2. Ίδε άνωτέρω Κεφάλαιον Πρώτον.

Ό  Γ. Κονδύλης ώς Μακεδονομάχος
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Ή  πολιτική ήγεσία τοϋ 1923. Διακρίνεται σ I. ΜεταΕάς, δεύτερος έΕ άριστερών, ό 
Άλ. Ζαΐμης τέταρτος έκ δεΕιών καί ό ΆλέΕ. Παπαναστασίου τρίτος έκ δεΕιών. Είναι 
ή έποχή πού ή Ελλάς δέν έχει άκόμη συνέλθη άπό τό βαρύ ψυχολογικό πλήγμα τής

Μικρασιατικής καταστροφής.

έκαμαν άλλη μία άπόπειρα νά προωθήσουν τό προ
σφιλές των θέμα. Στήν όλομέλεια τοϋ Γ ραφείου τής 
Βαλκανικής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας (ΒΚΟ), 
ό Κολάρωφ παρουσίασε τι^ν Βουλγαρική άξίωσι 
γιά μία αύτόνομη Μακεδονία χωρίς έπιφυλάξεις, 
χωρίς διπλωματικό κάν τάκτ. Οί Βούλγαροι ζητοΰ- 
σαν ξεκάθαρα και άπροκάληπτα άπό τά άλλα κόμ
ματα νά υποστηρίξουν τήν Βουλγαρική άποψι. Τό 
μεγαλύτερο μέρος τής Εδαφικής περιοχής πού ίσχυ- 
ρίζετο ό Κολάρωφ δτι κατωκεΐτο άπό «βουλγαρο- 
μακεδόνες» εύρίσκετο έκτος Βουλγαρίας καί έντός 
τών συνόρων τής Γιουγκοσλαβίας καί τής Ελλά
δος. Ό  Γιάννης Πετσάπουλος, ό ιδιοκτήτης τοϋ 
«Ριζοσπάστη», πού άντιπ ροσώπευε τό έλληνικό κόμ
μα στήν σύσκεψι, άντετάχθη στίς προτάσεις τοϋ 
Κολάρωφ μέ τά εξής Επιχειρήματα : «Τά κομμου
νιστικά κόμματα τών άλλων βαλκανικών χωρών 
δέν μποροϋν νά υίοθετήσ ουν συνθήματα πού οί Βουλ
γαρικές άστικές κυβερνήσεις έχουν ρίξει καί έκ- 
μεταλλεύονται άπό τήν έποχή τής ήττας τους στά

1913 καί μάλιστα σέ μιά έποχή πού έκατοντάδες 
συμμοριών κομιτατζήδων έξωπλισμένες καί χρημα
τοδοτημένες απ’ αύτές τίς ίδιες κυβερνήσεις, συ
νεχίζουν τήν δράσι τους στά έλληνικά καί σέρβικά 
τμήματα τής Μακεδονίας».3

Ό  Πετσόπουλος, είχε άντιδράσει στίς προτάσεις 
τοϋ Κολάρωφ σχεδόν ένστικτωδώς δπως θα είχε 
κάνει κάθε "Ελληνας μέ πατριωτικά αισθήματα. 
Ερμήνευσε τήν άπαίτησι γιά μιά αύτόνομη Μακε
δονία σάν μία συγκεκαλυμμένη άπόπειρα νά τεθοϋν 
κάτω άπό βουλγαρική έξουσία περιοχές κατοικη- 
μένες άπό "Ελληνες. Στήν πρώτη άφορμή, στήν 
πρώτη πρόκλησι, φανερώθηκε τό παρελθόν τοϋ 
μικροαστού καί ή «μπουρζουάδικη» άγωγή καί 
αναστροφή του κάτω άπό τό έπιφανειακό κομμου
νιστικό έπίστρωμα.

Ό  Πετσόπουλος δέν είχε άντιληφθή τούς βαθύ
τερους λόγους πού έκρύπτοντο πίσω άπό τήν ύπο-

3. Π ε τ σ ό π ο υ λ ο ς ,  op.  ci t . ,  σελ. 30.
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στήριξη τής Κομιντέρν στό ζήτημα τής «αύτόνο- 
μης Μακεδονίας». Ή  δημαγωγία ύπέρ τής αυτονο
μίας έκ μέρους τών κομμουνιστών πρακτόρων θά 
έκέρδιζε σύμφωνα μέ τίς προσδοκίες τής Κομιντέρν, 
χιλιάδες άτόμων μέ άβέβαιη πίστη καί άμφίβολες 
έθνικές κατευθύνσεις μέσα στήν καρδιά τών Βαλ
κανίων. Έάν ή προπαγάνδα καί ή δημοκοπία κατώρ- 
θωναν νά δημιουργήσουν ένα αυτόνομο Μακεδονι
κό Κράτος, ή Κομιντέρν ήλπιζε δτι θά άσκοΰσε έξαι- 
ρετική έπιρροή καί θά μπορούσε νά χρησιμοποιή- 
ση τό νέο αυτό κράτος ώς σημείο έκκινήσεως γιά 
νέα μεγαλύτερα άλματα μέσα στά Βαλκάνια. Καί έάν 
άκόμη δέν έπραγματοποιοΰντο οί άπώτερες αύτές έπι· 
διώξεις, ήτο βέβαιο δτι ή ύποκίνησι ταραχών καί 
ή δημιουργία ζητημάτων θά έφερνε σέ δύσκολη θέ
σι τρεις άστικές βαλκανικές κυβερνήσεις ταυτο- 
χρόνως.

"Οταν ό Πετσόπουλος έπέστρεψε άπό τήν Σό
φια, ή συμπεριφορά του στή σύσκεψι τής ΒΚΟ 
έπεκρίθη δριμύτατα άπό τήν όμάδα έκείνων πού

ύπεστήριζαν τήν Κομιντέρν μέσα στό έλληνικό 
κόμμα. Ή  στάσ»ς του είπαν ήτο «παράλογη» καί 
«μίγμα ύπερκομμουνισμοΰ, σωβινισμού καί ρεφορ
μισμού». Μετά άπό πολλές πιέσεις άναγκάστηκε νά 
φύγη άπό τόν «Ριζοσπάστη», πού ήταν ώς τότε ιδιο
κτησία του καί πού ήταν τώρα πιά ούσιαστικά ή 
έφημερίδα τοϋ κόμματος μέ άποκλειστικό σχεδόν 
άναγνωστικό κοινό τά μέλη τού κόμματος καί τούς 
διαφόρους συμπαθοΰντας. Άργότερα έξεβλήθη έν- 
τελώς καί άπό τό κόμμα.

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

Οί κομμουνισται στρατιώται, πού έπέστρεψαν 
στήν Ελλάδα μετά άπό τήν κατάρρευση τού μι
κρασιατικού μετώπου ήταν οί πρώτοι πού υιοθέτη
σαν τήν βουλγαρική άπαίτησι γιά ένα μακεδονικό 
κράτος. Στό Έθνικό Συμβούλιο τοΰ κόμματος τόν 
Μάϊο τού 1923 έλαβε τό λόγο ό Ελευθέριος Σταυ
ρίδης γιά λογαριασμό τής νέας αύτής μερίδος καί

1923. Τελετή έπί τοΰ καταστρώματος τοϋ θρυλικοϋ «Άβέρωφ» παρουσία τοΰ προ
έδρου τής τότε κυβερνήσεως ΆλεΕ. Παπαναστασίου, ολίγον μετά τήν μεταπολίτευσιν.
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έπέτυχε νά διατυπωθή μία άπόφασις πού περιελάμ- 
βανε καί τό αίτημα γιά τήν άναγνώρισι τοϋ «δικαιώ
ματος τών μειονοτήτων γιά αύτοδιάθεσι». Ή  άπαί- 
τησις αύτή δέν ήταν τόσο άθώα όσο θά φαινόταν 
ίσως στά μάτια ένός άμύητου. Γιά πρώτη φορά τό 
Κομμουνιστικό κόμμα εϊχε έπίσημα άποδεχθή τήν 
βουλγαρική θέσι ότι υπήρχε στήν καρδιά τών Βαλ
κανίων μιά «Μακεδονική» έθνότητα πού φιλοδο
ξούσε νά ίδρύση τό δικό της έθνικό κράτος.

Βεβαίως δέν άνεφέρετο άπ’ εύθείας στό Μακεδο
νικό ζήτημα άλλάό καθένας ήξερε τι έσήμαινε στήν 
πραγματικότητα αύτή ή φαινομενικά άνώδυνη πρό- 
τασις. Τό σύνθημα περί Μακεδονικής αύτονομίας 
υίοθετήθηκε καί έπίσημα μερικούς μήνες άργότε
ρα άπό τόν άντιπρόσωπο τοϋ κόμματος στήν Εκτε
λεστική Επιτροπή τής Κομμουνιστικής Διεθνοϋς 
στή Μόσχα. Ό  Ν. Σαργολόγος άπεστάλη στήν Μό
σχα τό φθινόπωρο τοΰ 1923 γιά νά λάβη μέρος στις 
συνεδριάσεις τής όλομελείας τής ΕΚΚΔ καί 
τής ’Εκτελεστικής Επιτροπής τής ΒΚΟ (Βαλκα
νικής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας).

Κατά τήν διάρκεια τών συνεδριάσεων τών δύο 
αύτών σωμάτων ό Βασίλη Κολάρωφ καί ό Γκεόργκυ 
Δημητρώφ, οί Βούλγαροι έκπρόσωποι, γιά μιά άκό
μη φορά έζήτησαν μέ πιεστικό τρόπο τήν επίσημη 
καί τυπική άποδοχή τής «Μακεδονικής αύτονο
μίας» ώς συνθήματος τό όποιον μάλιστα άνύψωσαν 
σέ «θέμα άρχής».

Ή  στάσις τών Βουλγάρων άντιπροσώπων ήτο 
ιδιαιτέρως άπροσδόκητη, λαμβανομένου ύπ’ δψινδτι 
τό βουλγαρικό κόμμα εϊχεν ύποστή τόν ’Οκτώβριο 
τοΰ 1923 ένα συντριπτικό πλήγμα, δταν έξ αιτίας 
τής έπιμονής τής Κομιντέρν εϊχεν υποκινήσει μιά 
έξέγερσι στή Νόβα Ζαγορά. Μέ περιωρισμένη μό
νον και άρκετά διστακτική ύποστή ριξι έκ μέρους 
τών άγροτών, οί κομμουνσταί είχαν συντριβή άπό 
τόν στρατό τής Κυβερνήσεως τοΰ Τσαγκώφ. Ό  Κο
λάρωφ καί ό Δημητρώφ μέ μία όμάδα 2.000 πιστών 
δραπέτευσαν στήν Γιουγκοσλαβία. Μέσα σέ λίγες 
έβδομάδες οί δύο Βούλγαροι κομμουνισται ήγέτες, 
μέ μερικούς άπό τούς σημαντικώτερους ύπασπιστάς 
των κατάφεραν νά φθάσουν στήν Σοβιετική Ρωσία 
και νά έγκατασταθοΰν κοντά στή Μόσχα.4

Ή ταν φανερό δτι αύτές οί σοβαρές άποτυχίες 
δέν εϊχαν άποθαρρύνη τούς δύο Βούλγαρους ήγέτες. 
’Ακολουθώντας τό άξίωμα δτι ή έπίθεσις είναι ή 
καλύτερη άμυνα, ήσκησαν πίεσι μέ δλον καί με
γαλύτερη έπιμονή καί σθένος γιά τήν άποδοχή τοΰ 
συνθήματος τής «Μακεδονικής αύτονομίας» ώς

4. D ragomir Nenoff, T h e  C o m m u n i s t  P a r t y  
o f  B u l g a r i a  (Χειρόγραφον, Βιβλιοθήκη τοΟ Κογκρέσου, 
Ούάσιγκτων), σελ.4.

θέματος πλέον άρχής. Στό προηγούμενο έπιχείρημα 
δτι τούς ήταν άπαραίτητο αύτό τό σύνθημα γιά νά 
προσελκύσουν τούς «Μακεδόνες πρόσφυγες» προ
σέθεσαν τήν θεωρία δτι ήλπιζαν νά προσελκύσουν 
καί νά προσηλυτίσουν καί τούς κομιτατζήδες 
τής IMRO (Εσωτερικής Μακεδονικής ’Επαναστα
τικής Όργανώσεως) πού ύποκινοΰσε καί ύπέθαλ- 
πτε τό Μακεδονικό θέμα. ’Απέδωσαν τήν ήττα 
τους κατά τήν έξέγερσι τοΰ ’Οκτωβρίου, στό 
γεγονός δτι οί κομιτατζήδες συνεργάστηκαν μέ 
τόν Τσαγκώφ, καί ήταν φανερό δτι ό Ισχυρισμός αύ
τός περιείχε τόν σαφή υπαινιγμό δτι άν τά βαλκανικά 
κομμουνιστικά κόμματα είχαν υιοθετήσει τό σύνθημα 
έγκαίρως οί κομιτατζήδες θά είχαν δώσει τήν ύπο- 
στηριξί τους στούς κομμουνιστάς.5

Μέ τήν ύποστήριξι τοΰ Ντιμίτρι Μανουήλσκι, 
ένός ήγέτου τής Κομιντέρν, είδικοΰ στά θέματα τών 
Βαλκανίων, τό σύνθημα τής Μακεδονικής αύτονο
μίας υίοθετήθηκε άπό τήν ΕΚΚΔ καί τήν ’Εκτε
λεστική ’Επιτροπή τής Βαλκανικής Κομμουνιστικής 
'Ομοσπονδίας καί άναγορεύθηκε σέ ζήτημα άρχής. 
Έ τσ ι ή ύποστήριξις τοΰ συνθήματος κατέστη υπο
χρεωτική γιά δλα τά κόμματα - μέλη. Οί Γιουγκοσλά
βοι άντιπρόσωποι Μίρκοβιτς καί Μιλιόκοβιτς 
σέ μία σπάνια καί εκπληκτική έπίδειξι άπειθείας 
άρνήθηκαν νά άποδεχθοϋν τό σύνθημα®

Ό  Έ λλην άντιπρόσωπος Ν. Σαργολόγος χωρίς 
νά έχη είδικές όδηγίες, άπεδέχθη τό σύνθημα γιά 
λογαριασμό τοϋ κόμματος μαζί μέ 1.500 χρυσές λί
ρες οί όποιες άποτελοϋσαν μέρος τής έτησίας συνεισ
φοράς έκ 3.000 λιρών πού κατέβαλε ή Κομιντέρν 
πρός τό έλληνικό «τμήμα» της. Ό  Σαργολόγος δέν 
παρέδωσε τά χρήματα αύτά στό κόμμα. "Οταν έφθασε 
στήν Ελλάδα, Ισχυρίστηκε δτι έπεσε θΰμα ληστείας 
στήν ’Ιταλία. Λίγο άργότερα έφυγε γιά τίς 'Ηνω
μένες Πολιτείες.7

Τό κόμμα προτίμησε προσωρινά νά παρακάμψη 
τό γεγονός δτι ό Σαργολόγος, εϊχε άναλάβει συγκε
κριμένη ύποχρέωσι στό θέμα τής Μακεδονίας. 
Ύπό τήν πίεσι άρκετών ήγετικών στελεχών, πού 
ήθελαν νά άναβάλουν μία όριστική άπόφασι πάνω 
στό έθνικό ζήτημα, ή Κεντρική Επιτροπή ύπέ. 
βαλε ένα ύπόμνημα στήν ΕΚΚΔ στή Μόσχα ζη
τώντας περισσότερες πληροφορίες καί διευκρινίσεις 
έπί ώρισμένων σημείων. ’Ακόμα καί τά μέλη τρι- 
μελοΰς Κεντρικής Επιτροπής, πού έξελέγη άπό τό

5. Ίδε Ch. Anastasoff, T h e  T r a g i c  P e n i n s u l a  
(St. Louis, Blackwell Wieland, 1938), σελ. 33.

6. F i f t h  C o n g r e s s  o f  t h e  C o m m u n i s t  
I n t e r n a t i o n a l r A b r i d g e d  R e p o r t  (Εκδοσις KK 
Βρετανίας, 1925), σελ. 191. Εφεξής : A b r i d g e d  R e p o r t ,  
F i f t h .

7. Σταυρίδης, op . c i t . ,  σελ. 177- 179.
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Έθνικό Συμβούλιο τόν Φεβρουάριο τοΟ 1924,. δέν 
συμφωνούσαν έπί τοΰ θέματος. Ό  Κορδατος, ό 
όποιος εϊχε υπηρετήσει ώς άξιωματικός τοΰ Στρατοϋ 
στή Μακεδονία έπίστευε δτι ή υίοθέτησις αυτής τής 
πολιτικής θά άπεξένωνε τό κόμμα άπό τίς μάζες τών 
έπαρχιών τής Βορείου Ελλάδος καί θά έβλαπτε τό 
κΰρος του διότι θά τό παρουσίαζε ώς δργανο τών 
Βουλγάρων. Ό  Σεραφείμ Μάξιμος διαφωνώντας 
μέ τόν Κορδατο έπέμενε «δτι τό ΚΚΕ θά έπρεπε 
πρώτα άπ’ δλα νά ύπακούη στίς όδηγίες τής Κο- 
μιντερν»8. Ό  Θωμάς Άποστολίδης, τό τρίτο μέλος 
τής Κ.Ε. άρνήθηκε νά λάβη θέσι μέ τόν ίσχυρισμόν 
δτι δέν ήταν ένημερωμένος σχετικά μέ τήν κατά- 
στασι στήν έλληνική Μακεδονία.

Τό ζήτημα άπέκτησε Ιδιαίτερη όξύτητα δταν τό 
έλληνικό κομμουνιστικό κόμμα έλαβε πρόσκλησι 
άπό τήν Μόσχα νά στείλη τούς άντιπροσώπους του 
στό 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο τής Κομιντέρν, πού είχε 
προγραμματισθή γιά τίς 17 Ιουνίου 1924. 'Η πρόσ- 
κλησις περιελάμβανε μία περίεργη προσθήκη: 
Οί άντιπρόσωΛοι τοΰ ΚΚΕ θά έπρεπε νά είναι 
προετοιμασμένοι νά συζητήσαυν τό «έθνικό ζή
τημα». Γιά τά μέλη τοΰ κόμματος ή κρυπτογραφική 
αύτή φράσις δέν μποροΰσε παρά νά έχη μιά καί μόνη 
σημασία: τό θέμα τής Μακεδονικής αύτονο
μίας.

Ό  Γιάννης Κορδατος, τό άρχαιότερο μέλος τής 
Κεντρικής Επιτροπής, δέν έδέχθη νά άντιπροσω- 
πεύση ό ίδιος τό κόμμα στό 5ο παγκόσμιο συνέδριο, 
προφανώς γιά νά άποφύγη τήν άποδοχή τής «Μα
κεδονικής αύτονομίας» άντίθετα άπ’ δ,τι πίστευε 
καί θεωροΰσε φρόνιμο. Ά ντ’ αύτοΰ ό Σεραφείμ 
Μάξιμος, συνοδευόμενος άπό τόν Π. Πουλιόπουλο, 
έφυγε γιά τήν Μόσχα μέσω Γερμανίας.

Στή Μόσχα οί δύο Έλληνες κομμουνισται βρέ
θηκαν άντιμέτωποι δχι μόνον μέ ζήτημα Μακεδο
νικής αυτονομίας άλλά καί Θρακικής άκόμη, σάν 
νά είχε κάνει ξαφνικά, έν μιά νυκτί τήν έμφάνισί 
της καί Θρακική έθνότης. Ό  Μανουήλσκι, ό ειδι
κός τής Κομιντέρν στά ζητήματα τών Βαλκανίων, 
τοΰ έθνικοΰ είσηγήθηκε τό θέμα.Άναφερόμενος στίς 
περιπλοκές ζητήματος είπε :

«Τά πολλά σφάλματα πού διέπραξαν τά διά
φορα τμήματα τής Κομιντέρν σχετικά μέ τό ζή
τημα αύτό, όφείλονται στό γεγονός δτι πολλοί άπό 
τούς συντρόφους μας, δέν έχουν άπαλλαγή άκόμη 
άπό τή σοσιαλδημοκρατική ιδεολογία... Πολύ 
χαρακτηριστική είναι ή στάσις τοΰ συντρόφου 
Μίρκοβιτς (Γιουγκοσλάβου) σχετικά μέ τό Μα
κεδονικό ζήτημα. Στά άρθρα του έκφράζει τήν

8. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 181.

γνώμη δτι τό Μακεδονικό ζήτημα δέν είναι κατά 
κανένα τρόπο βαλκανικό άλλά εύρωπαϊκό πρόβλη
μα, πού δέν μπορεί νά λυθή πριν νά κατορθωθή 
ή νίκη τοΰ ευρωπαϊκού προλεταριάτου πάνω στή 
μπουρζουαζία. Έάν τό ζήτημα τεθή έτσι, ποιο θά 
είναι τό άποτ έλεσμα : Μιά παθητική άπλώς στάσις 
τοΰ κομμουνιστικοΰ κόμματος σέ ένα άπό τά πιό 
φλέγοντα ζητήματα πού άναστατώνουν τήν 
έποχή αύτή τίς διάφορες βαλκανικές έθνό- 
τητες.

Παρόμοια σφάλματα κάνουν καί οί Έλληνες 
σύντροφοί μας σχετικά μέ τό Μακεδονικό. Πρίν 
άπό λίγους μήνες δταν μιά ένοπλη σύρραξη φαι
νόταν άναπόφευκτη στά Βαλκάνια.... ή Εκτε
λεστική Επιτροπή τής Βαλκανικής 'Ομοσπον
δίας έξέδωσε ένα μανιφέστο, μέ τό όποιο έκανε 
έκκληση στό προλεταριάτο τών Βαλκανικών χω
ρών νά όρθώση τό άνάστημά του καί νά ζητήση 
τήν άνεξαρτοποίησι τής Μακεδονίας. Τό έλλη
νικό κομμουνιστικό κόμμα δχι μόνον δέν δημο
σίευσε τό μονιφέστο αύτό, άλλά έστειλε καί αι
τιολογημένη διαμαρτυρία έναντίον τής έκδοσης 
ένός τέτοιου έγγράφου»9
Κάθ’ δλον τό διάστημα τής περιόδου τής έπανα- 

στατικής αναταραχής στή Βουλγαρία, πού άνέ- 
φερε καί ό Μανουήλσκι, τό έλληνικό κομμουνι
στικό κόμμα δέν έκανε πράγματι τίποτε γιά νά βοη- 
θήση τούς Βουλγάρους κομμουνιστές καί τούς ((αυ
τονομιστές» τής IMRO (Εσωτερικής Μακεδονι
κής Επαναστατικής Όργανώσεως) στό νά έκτε- 
λέσουν τά σχέδιά τους γιά τή Μακεδονία.

Στίς 6 Μαϊου τοΰ 1924 άντιπρόσωποι τοΰ Βουλγα
ρικού Κομμουνιστικοΰ Κόμματος καί τής IMRO 
είχαν υπογράψει μιά συμφωνία συνεργασίας γιά τήν 
αύτονόμησι τής Μακεδονίας. Άλλά, δταν ή συμφω
νία αύτή έγινε γνωστή άνάμεσα στούς έθνικιστικούς 
κύκλους τών κομιτατζήδων τής IMRO, έδημιουρ- 
γήθηκε άφάνταστος άναβρασμός. Ό  άρχηγός τής 
IMRO Τοντόρ Άλεξαντρώφ έθεωρήθηκε ύπευ- 
θυνος γιά τήν συνεργασία αύτή μέ τήν Κομμου
νιστική ήγεσία. Ό  κυριώτερος άντιζηλός του στό 
κομιτάτο, ό Ίβαν Μιχαήλωφ, έκρινε πώς είχε φτά- 
σει ή ώρα γιά τόν παραμερισμό τοΰ Άλεξαντρώφ. 
Ή  όργάνωσις τής δολοφονίας τοΰ Άλεξανιρώφ 
δέν ήταν καί τόσο δύσκολη ύπόθεσις δταν έμπνευ- 
στής της ήταν ό ίδιος ό ύπαρχηγός τής IMRO 
Μιχαήλωφ. Σέ λίγο καιρό ό Άλεξαντρώφ έπεφτε νε
κρός άπό τίς σφαίρες τών δολοφόνων τοΰ κομιτάτου. 
Ό  Μιχαήλωφ πού τόν διεδέχθη στήν ήγεσία τής 
IMRO σύντομα έρριψε στόν κάλαθο τών άχρή-

9. A b r i d g e d  R e p o r t ,  F i f t h ,  σελ. 191.
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Μιά Ιστορική φωτογραφία άπό τήν θεμελίωοη τοΟ Μεγάρου τοΰ Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού είς τόν χώρον τών Βασιλικών σταύλων, παρά τήν όδόν Σταδίου. Διακρίνε- 

ται είς τό μέσον ό Πρόεδρος τής έπαναστατικής κυβερνήσεως τοϋ 1022, Κροκιδάς 
(1) Δίπλα του πρός τό δεΕιόν τής φωτογραφίας ό στρατηγός ΜαΖαράκης, (3) έν 

συνεχείς ό πρωθυπουργός ΆλεΕ. Παπαναστασίου (2). Άρισερά τοΰ Κροκιδά ό
'Ιωάννης ΜεταΕάς (5).

στων τήν συμφωνία τής 6ης Μαΐου τοϋ 1924.10
Γιά τό Σεραφείμ Μάξιμο τό νόημα τών έπικρί- 

σεων τοϋ Μανουήλσκι ήταν σαφέστατο. Κατηγο
ρούσαν τό κόμμα δτι σκόπιμα δέν έξεπλήρωνε τό 
καθήκον του μέ άφοσίωσι καί συνέπεια δπως ώ- 
φειλε τό τμήμα τής Κομιντέρν. Προσεπάθησε λοι
πόν ό Μάξιμος, νά παρουσιάση μιά έξήγησι γιά 
τήν άρνητική στάσι τοΰ έλληνικοϋ τμήματος τής 
Κομιντέρν. Είπε στό συνέδριο :

«Ή  θέσις τοΰ έλληνικοϋ κόμματος πάνω στό Μα
κεδονικό ζήτημα, δέν είναι αύτή πού ισχυρίζεται 
ό Μανουήλσκι δτι είναι. Κάθε έθνική μειονό
τητα βρίσκει υπερασπιστές στό πρόσωπό μας

10. Ruth Fischer, S t a - l i n  a n d  G e r m a n  C o m 
m u n i s m  (Cambridge, U.S.A., Harvard university Press, 
1948), σελ. 465 - 470. Έπίσης J. Swire, B u l g a r i a n  C o n 
s p i r a c y  (London, Robert Hale, 1939) σελ. 180-190, καί 
Anastasoff, op . ci t . ,  passim.

έφ’ δσον ό άγώνας των έθνικών μειονοτήτων είναι 
ταυτόχρονα καί άγώνας των ένάντια στήν κυ
ρίαρχη τάξη... Είναι άλήθεια δτι στείλαμε ένα 
γράμμα στή Βαλκανική 'Ομοσπονδία καί δια- 
μαρτυρηθήκαμε δτι δημοσιεύοντας τό σύνθημα 
τής αύτονομίας τής Μακεδονίας δέν ελαβε δπως 
έπρεπε ύπ’ δψιν της τίς συνθήκες τής έφαρμογής 
του στήν Ελλάδα.

Μετά τή Συνθήκη τής Λωζάνης, δλοι οί Τοϋρ- 
κοι κάτοικοι τής Μακεδονίας άναγκάσθηκαν ν’ 
άποχωρήσουν καί ή έλληνική μπουρζουαζία 
έγκατέστησε 700 χιλ. πρόσφυγες στή θέσι των. Τό 
έλληνικό κομμουνιστικό κόμμα στάθηκε άντι- 
μέτωπο καί θά είναι πάντοτε άντιμέτωπο σ’ αύτή 
τήν βιαιότητα καθώς καί στή Συνθήκη τής Λωζά
νης. Θά είμαστε ευτυχείς ftv καί οί σύντροφοι 
Τοΰρκοι έκαναν τό ίδιο πράγμα. Ά λλά τό γεγονός
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παραμένει δτι υπάρχουν 700.000 Έλληνες πρόσ
φυγες στή Μακεδονία. Οί έργάτες δέν είναι έπο- 
μένως έτοιμοι νά δεχτοΰν τό σύνθημα τής Μα
κεδονικής αύτονομίας...»11

Ό  Μάξιμος, στό βάθος τής ψυχής του κομμου
νιστής άκόμη, πέθανε αύτοεξόριστος στή Βιέννη 
στά 1961. 'Η στάσις του στό 5ο παγκόσμιο συνέ
δριο τής Κομιντέρν, δταν ώρθωσε τό άνάστημά του 
και στάθηκε άντιμέτωπος στό Μανουήλσκι, ύπήρξε 
ή λαμπρότερα στιγμή τής ζωής του. Διήρκεσε δμως 
πολύ λίγο. Μετά άπό πίεσι έκ μέρους τής Κομιντέρν 
άλλά καί άπό τόν Πουλιόπουλο, συνεφώνησε και 
άπεδέχθη γιά λογαριασμό τοϋ ΚΚΕ καί τής Κεν
τρικής Επιτροπής του τις άποφάσεις τοϋ Συνεδρίου 
πάνω στό Έθνικό ζήτημα. Ζήτησε μόνον ήθική 
ύποστήριξι άπό τήν Κομιντέρν καί τήν Βαλκανική 
Κομμουνιστική 'Ομοσπονδία γιά νά άνταπεξέλθη 
στήν άντίδρασι πού ήταν βέβαιος δτι θά εΰρισκε 
μέσα στό Ιδιο του τό κόμμα στήν Ελλάδα.

Τό 5ο Παγκόσμιό Συνέδριο άπεφάσισε «νά δια-

11. A b r i d g e d  R e p o r t ,  F i f t h ,  σελ. 205 - 206.

δόση τό σύνθημα γιά μιά Βαλκανική 'Ομοσπονδία 
ισων καί άνεξαρτήτων δημοκρατιών έργατών καί 
άγροτών» καί άνέθεσε στή Βαλκανική Κομμου
νιστική 'Ομοσπονδία τό καθήκον «νά άναλάβη νά 
διεκδιπεραιώση καί νά συντονίση τή δοιϊλειά τών 
Βαλκανικών Κομμουνιστικών κομμάτων σέ συνδυ
ασμό μέ τό έθνικό καί ιδιαίτερα μέ τό Μακεδονικό 
καί Θρακικό ζήτημα».12

Καί αύτό άκόμη τό «Θρακικό ζήτημα», πού πε- 
ριελήφθη στήν άπόφασι κατ’ αύτόν τόν τρόπο, Ιγινε 
δεκτό άδιαμαρτύρητα άπό τόν Μάξιμο. Ό πως k c i  

νάχη τό πραγμα κάθε άντίδρασις φαινόταν μάταιη.
Τόν Νοέμβριο τοϋ 1924 μέ τήν «άνεκτίμητη συμ- 

παράστασι» τών άντιπροσώπων τής Κομιντέρν καί 
μέ τόν Πουλιόπουλο κορυφαίο τοϋ χοροϋ, τό Τρίτο 
Έκτακτο Συνέδριο τοΰ ΚΚΕ άνέτρεψε τίς άντιρρή- 
σεις τοΰ Κορδάτου καί άπεδέχθη όμόφωνα τό σύν
θημα γιά μιά ά ν ε ξ ά ρ τ η τ η  Μακεδονία καί 
Θράκη σάν άξίωμα καί θέμα άρχής, πάνω στό όποιο

12. X. Καμπάκσιεφ, Μ π α λ κ ά ν σ κ σ γ ι α Κ ο μ μ ο υ -  
ν ι σ τ ι τ σ έ σ κ α γ ι α  Φ ε ν τ ε ρ ά τ σ ι α ,  (Μόσχα, Γκο- 
σιζντάτ ΡΣΟΣΔ, 1930), σελ. 222.

Θ. Σοφούλης και Άλ. Παπαναστασίου κατά τήν 25ην Μαρτίου, 1924.
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ήταν άπαράδεκτη όποιαδήποτε άνοικτή διαφωνία.
’Ακολουθώντας τό σύστημα πού έγινε άπό τότε 

σήμα κατατεθέν τής κομμουνιστικής τακτικής οί "Ελ
ληνες κομμουνισταί δικαιολόγησαν τήν ύποστήριξι 
τού θέματος τής άνεξαρτησίας τής Μακεδονίας και 
Θράκης ώς γενναιόφρονη συνεισφορά τους στήν 
διατήρησι τής είρήνης. '«Ό  νέος ιμπεριαλιστικός 
πόλεμος πλησιάζει τήν Βαλκανική Χερσόννησο μέ 
γιγαντιαία βήματα» έλεγαν είς τό μανιφέστο περί 
τού έθνικοΰ ζητήματος πού έξεδόθη άπό τό συνέ
δριο. «Έφ’ δσον ό σημερινός διαμελισμός καί ή 
καταπίεσις τής Μακεδονίας καί τής Θράκης έξα- 
κολουθοΰν δέν μπορούμε νά άποφύγωμε τούς Ιμπε
ριαλιστικούς πολέμους... Γι* αύτό άγωνιζόμαστε, γιά 
τήν ένοποίησι τών τριών τομέων τής Μακεδονίας 
καί τής Θράκης καί γιά τήν άνεξαρτοποίησι τους»13

Αύτή ή παράγραφος* εϊχε στήν πραγματικότητα 
τεράστια σημασία.

Μία φράσις ούσιαστικά κρυμμένη μέσα στή 
φλογερή ρητορία τοϋ μανιφέστου των πάνω στό 
έθνικό ζήτημα έλεγε :

«’Εάν δέν συντρίψωμε τόν μπουρζουάδικο έθνικό 
ζυγό πού ταλαιπωρεί τή Μακεδονία καί τή Θράκη 
δέν θά μπορέσωμε νά συντρίψωμε τό μπουρζουά
δικο κοινωνικό ζυγό πού ταλαιπωρεί έμας»14.
Είναι φανερό δτι ή ίδρυσις μιας άνεξάρτητης 

Μακεδονίας καί μιας άνεξάρτητης Θράκης έθεω- 
ρεΐτο ώς προϋπόθεσις γιά τή σοβιετοποίησι τής Ε λ 
λάδος, Στίς δίκες τών άξιωματούχων τοΰ ΚΚΕ 
πού έπρόκειτο νά γίνουν άργότερα, αύτή ή κεντρική 
ιδέα άγνοήθηκε. Πολλοί ίσχυρίσθηκαν στήν ύπε- 
ράσπισί των δτι τό σύνθημα τής αύτονομίας δέν 
άποτελοΰσε προδοσία έφόσον τό κόμμα δέν συνη- 
γοροϋσε ύπέρ τής άπολλοτριώσεως έθνικών περιο
χών. Ή ταν άπλώς, είπαν, μία «ύπόσχεσις» τοΰ τι 
έσχεδίαζε νά κάνη τό Κόμμα έάν καί δταν θά έρχόταν 
στήν έξουσία. Καί δμως τό μανιφέστο έδειχνε κα
θαρά δτι τό Κόμμα είχε ό μ ό φ ω ν α άναλάβει 
τήν ύποχρέωσι νά άγωνισθή γιά τόν άποχωρισμό 
έθνικών περιοχών δχι μετά άλλά πριν έρθη στήν 
έξουσία. Ή  άπόφασις αύτή έπρόκειτο νά παραμείνη 
τό μεγαλύτερο έμπόδιο γιά τήν άνάπτυξι τοΰ κόμ
ματος γιά πολλά χρόνια.15

Ή  ύποστήριξις πού έδόθη άπό τήν Κομμουνι
στική Διεθνή γιά τήν ίδρυσι Μακεδονικοΰ καί Θρακι- 
κοϋ Κράτους δέν είναι εΰκολον νά κατανοηθή τε
λείως άν δέν τήν δή κανείς σέ συνδυασμό μέ τήν 
κοινωνική σύνθεσι τών Βαλκανίων τήν έποχή έκείνη. 

"Ολες οί Βαλκανικές χώρες ήταν, κατά κύριο λόγο,

13. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  14 Δεκεμβρίου 1924.
14. Α ύ τ ό θ ι .
15. Π ετσόπουλος, ο p. ei t .  σελ. 32.

άγροτικές καί δλες περιείχαν άρκετές έθνικές 
μειονότητες παρά τήν εύρυτάτη άνταλλαγή πλη
θυσμών πριν καί μετά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. 
Ή  κομμουνιστική προπαγάνδα καί δημαγωγία θά 
είχε πολύ περιωρισμένες προοπτικές αν άπευθυνό- 
ταν άποκλειστικά στό όλιγάριθμο βιομηχανικό 
προλεταριάτο τών διαφόρων βαλκανικών χωρών. 
Οί άγρότες καί οί έθνικές μειονότητες παρουσία
ζαν πολύ καταλληλότερους στόχους γιά κομμουνι
στική διείσδυσι.

’Ιδιαίτερα ή δυσαρέσκεια καί οί φιλοδοξίες τών 
έθνικών μειονοτήτων προσέφεραν άξιόλογες εύ. 
καιρίες γιά πολιτική δημαγωγία καί προπαγάνδα. 
’Επί πλέον οί περισσότερες έθνικές μειονότητες 
ήσαν συγχρόνως σχεδόν άποκλειστικά άγροτικές. 
Τό τρίτο έκτακτο συνέδριο τοΰ ΚΚΕ συνεδύασε τά 
συνθήματα «γιά μιά άνεξάρτητη Μακεδονία καί 
Θράκη» μέ τό σύνθημα τής «Κυβέρνησης τών έργα
τών καί άγροτών». Καί έτσι έδημιουργήθηκε ένα 
σύνθημα, πού τά περιελάμβανε δλα. Δηλαδή τό 
σύνθημά τοΰ «Ενωμένου Μετώπου τών έργατών, 
άγροτών καί καταπιεζομένων μειονοτήτων». Τό 
έβδομο άρθρο τών άποφάσεων, πού υίοθέτησε τό 
συνέδριο, έλεγε τό έξής :

Στά Βαλκάνια, ή ύποστήριξη τών μειονοτή
των άπό τό ΚΚΕ στόν άγώνα τους γιά άπελευ- 
θέρωση έχει σήμερα άπόφασιστική σημασία γιά 
τήν κοινωνική έπανάσταση....  Τό Ενωμένο Μέ
τωπο τών έργατών, άγροτών καί ύποδουλωμένων 
μειονοτήτων, έναντίον τής μουρζουαζίας μέ σκοπό 
τήν ένωση δλων τών Βαλκανικών λαών σέ μιά 
Βαλκανική 'Ομοσπονδία, είναι τό βασικό, σύνθημα 
τοΰ έλληνικοϋ κομμουνιστικοΰ κόμματος. Τό 
ΚΚΕ έφαρμόζει άπόλυτα αύτή τή θέση καί σέ 
δτι άφορςί τό Μακεδονικό καί Θρακικό ζήτημα».1® 
Ταυτίζοντας τό έθνικό ζήτημα μέ τήν πρόοδο 

τής έπαναστάσεως καί χαρακτηρίζοντάς το ώς 
άναγκαίο καί όργανικό τμήμα τής έπαναστατικής 
διαδικασίας, οί "Ελληνες κομμουνισται, είχαν άπο- 
δεχθή τή διαλεκτική βάσι πού ήταν άπαραίτητη γιά 
τήν άνύψωσι τής δημιουργίας Μακεδονικοΰ καί 
Θρακικοΰ κράτους στά δυσθεώρητα ΰψη πού συνε
παγόταν ό βροντώδης χαρακτηρισμός «Θέμα ’Αρ
χής». Ή  άνεξαρτησία δμως αύτών τών νέων «κρα
τών», έθεωρεϊτο ώς ένα προσωρινό μεταβατικό στά
διο. Τελικός άντικειμενικός σκοπός ήτο ή ίδρυσις 
ένός πολύ εύρυτέρου σχήματος, πού θά συνήσπιζε 
δλους τούς Βαλκανικούς λαούς σέ μιά κομμουνιστική 
όμοσπονδία.

16. Τ ό Κ Κ Ε, 1 9 1 8 -1 9 31, σελ. 354 - 355. Έπίσης 
Ζίνόβιεφ, ο p. c i t., σελ. 96,



Τό άρθρο τών άποφάσεων τής Συνελεύσεως, πού 
άναφερόταν στήν Κυβέρνησι τών έργατών και 
άγροτών καί στήν Βαλκανική 'Ομοσπονδία, ήταν 
σαφέστατο :

«Ό  άγώνας μας γιά τήν κατάκτηση τής έξουσίας 
κατευθύνεται στήν μπουρζουάδικη φασιστική δη
μοκρατία, καί έχει σκοπό τήν ένοπλη έπιβολή 
καί έπικράτηση τής Κυβέρνησης τών έργατών, 
άγροτών καί προσφύγων. Κατακτώντας τήν πο
λιτική έξουσία καί διατηρώντας την μέ τίς ένο
πλες δυνάμεις μας θά δημιουργήσωμε τίς προϋ
ποθέσεις γιά τή λύση πού θέλουμε μέ τό Σύν
ταγμα τών έργατών καί άγροτών μας. Κρατικο
ποίηση τής βαρείας βιομηχανίας, έλεγχος τών 
έργατών πάνω στήν έλαφρή βιομηχανία. Κατάρ
γηση τών φόρων, τών δασμών τού εισαγωγι
κού έμπορίου. Δήμευση τών μεγάλων τσιφλι- 
κιών, τής ιδιοκτησίας τών έκκλησιών καί 
μοναστηριών, κρατικοποίηση τής γής καί δια
νομή της σέ άκτήμονες καί μικρούς καλλιερ
γητές γιά άξιοποίηση. Κατάργηση τών φό

ρων, τών υποθηκών καί τών άγροτικών χρεών. Υ 
ποστήριξη πρός τούς χωρικούς πού έχουν μικρή 
ιδιοκτησία καί δέν έκμεταλλεύονται τούς έργά
τες. Βαθμιαία μετάβαση στήν κολλεκτιβοποίηση. 
Πραγματική ειρήνη γιά τούς Βαλκανικούς λαούς 
μπορεί νά κατορθωθή μόνο μέ τή δημιουργία μιας 
Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας τών δημοκρατιών τών 
έργατών καί άγροτών. Ό  άγώνας μας έναντίον 
τών καπιταλιστών καί τών τσιφλικάδων μας έπι- 
βάλλει νά πάρωμε τήν έξουσία. 'Η κατάκτηση 
λοιπόν τής έξουσίας είναι ό άξονας του άγώνα 
μας».17

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ή  επίσημη δήλωσις τοϋ ΚΚΕ δτι θά «πολεμούσε 
γιά τήν αύτοδιάθεση τών λαών τής Μακεδονίας καί 
Θράκης καί γιά τόν άποχωρισμό τους άπό τήν Έλ-

17. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  14 Δεκεμβρίου 1924.

Ό  πρωθυπουργός Άνδρέας Μιχαλακόπουλος καί τά μέλη τής κυβερνήσεώς του 
κατά τήν ήμέραν τής ορκωμοσίας τής κυδερνήσεως, τόν Οκτώβριο τοϋ 1924.
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λάδα»18, ήταν έπόμενυ νά προκαλέση ισχυρή άν- 
τίδραση έκ μέρους τών έλληνικών άρχών. Ή  πρώτη 
δίκη μελών τοϋ κόμματος πού κατηγορήθηκαν γιά 
προδοσία άρχισε στή. Θεσσαλονίκη τήν Ιην Αύ
γούστου 1925. Δώδεκα άπό τά πιό έξέχοντα μέλη τής 
Όργανώσεως τής Θεσσαλονίκης βρέθηκαν στό 
έδώλιο τοΰ κατηγορουμένου. Ένας άπ’ αύτούς 
ήταν καί ό Νίκος Ζαχαριάδης ό μελλοντικός ήγέ- 
της τοΰ ΚΚΕ. Κατά ή διάρκεια τής δίκης οί κομμου- 
νισταί έξεμεταλλεύθησαν είς τό έπαρκον τήν εύι- 
καιρία πού τούς έδίδετο γιά νά δώσουν δσο τό δυνα- 
τόν μεγαλύτερη δημοσιότητα στό μακεδονικό σύν
θημα. Ιδιαίτερα ό Ζαχαριάδης έδήλωσε μέ έξαιρετι* 
κή εύγλωττία δτι τό κόμμα του ήταν άποφασισμένο 
νά υποστήριξή τίς άποφάσεις τής Κομιντέρν στό 
ζήτημα τής Μακεδονικής καί Θρακικής άνεξαρτη-

Ό  Γεώργιος Κονδύλης στήν τελετή τής ίδρύσεως τής 
'Αστυνομίας Πόλεων τό 1925.

σίας. Στούς κατηγορουμένους έπεβλήθησαν ποιναί 
φυλακίσεως πού έκυμαίνοντο άπό 12 έως 18 μήνες. 
Σχεδόν δλοι βγήκαν άπό τή φυλακή άφοΰ έξέτισαν 
μέρος μόνον τής ποινής των.

Ά πό καθαρώς έθνικής άπόψεως ή δίκη ήταν 
σφάλμα τακτικής. Ή  διεξαγωγή της στή Θεσσα
λονίκη έδωσε τήν ευκαιρία στόν παγκόσμιο κομ
μουνισμό καί στούς αύτονομιστές τής ΙΜΡΟ νά 
ίσχυρισθοϋν δτι ή έλληνική κυβέρνησις έπεδίδετο 
σέ διωγμούς «Μακεδόνων» πατριωτών—άν καί δύο 
μόνον άπό τούς 12 κατηγορουμένους είχαν γεν- 
νηθή στή έλληνική Μακεδονία, ένας Εβραίος 
όνόματι Σαπόρτα καί ό Γρηγόριος Παπανικολάου ό 
όποϊος, άξίζει νά σημειωθή, είχε πολεμήσει γιά τήν 
ένωσι μέ τήν Ελλάδα πριν άπό τό 1912.

Ή  δεύτερη δίκη έγινε στήν Αθήνα Ό  Π. Που-

18. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  7 Φεβρουαρίου 1925.

λιόπουλος καί ό Σεραφείμ Μάξιμος ήσαν οί δύο 
κυριώτεροι κατηγορούμενοι. Φαίνεται δτι κατά τήν 
διάρκεια τής άνακρίσεως διαφόρων μελών τοϋ κόμ
ματος οί άρχές είχαν μάθει δτι ό Μάξιμος καί 
ό Πουλιόπουλος είχαν πάει στή Μόσχα καί 
είχαν άποδεχθή τό σύνθημα περί «Αύτονο
μίας».

Στίς 4 Ίανουαρίου 1926 λίγο πριν νά παρουσια- 
σθοϋν στό άκροατήριο όί δύο κομμουνισται ήγέ- 
ται καί οί συγκατηγορούμενοί των, ό Πάγκαλος έκή- 
ρυξε δικτατορία. Ύπό καθεστώς στρατιωτικοϋ νό
μου ή ύπόθεσις Πουλιόπουλου - Μαξίμου περιήλθε 
είς τήν δικαιοδοσία τοΰ Στρατοδικείου, πραγμα πού 
έσήμαινε δτι οί κατηγορούμενοι έπί έσχάτη προδο- 
σίςι ήτο δυνατόν νά καταδικασθοΰν καί είς θάνατον.

Κατά τήν διάρκειαν τής δίκης τό κύριο έπιχεί- 
ρημα τής ύπερασπίσεως ήτο δτι οί Έλληνες κομ- 
μουνισταί διεκήρυτταν άπλώς τί έσκόπευαν νά κά
νουν μετά τήν άνοδό τους είς τήν έξουσία. Αύτό 
ίσχυρίσθη ή ύπεράσπισις δτι τό πολιτικό τους πρό
γραμμα καί τό πρόγμαμμα ένός κόμματος κρίνεται 
άπό τόν λαό καί δχι άπό τά δικαστήρια. Οί Ε λλη
νικές άρχές, φυσικά, θά έπρεπε νά ξέρουν δτι τό 
έπίχείρημα αύτό ήταν άβάσιμο. Τό ίδιο τό κόμμα 
είχε διακηρύξει έπισήμως, σέ άρκετές περιπτώσεις, 
δτι ό άποχωρισμός τής Ελληνικής Μακεδονίας καί 
Θράκης ήταν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ή ς  γιά τήν άνοδό 
του στήν έξουσία.1®.

Ό  διεθνής κομμουνισμός κατώρθωσε νά πείση 
τόν καθηγητή Ώλάρ, διαπρεπή Γάλλο ίστορικό 
καί πρόεδρο τήν έποχή έκείνη τής άνθρωπιστικής 
«Ένώσεως γιά τήν Προστασία τών Δικαιωμάτων τοϋ 
Ανθρώπου καί τοΰ Πολίτου», νά στείλη ένα μακρο
σκελές τηλεγράφημα στόν Πάγκαλο μέ τό όποϊο τόν 
έξώρκιζε νά μήν έπιτρέψη τήν έπιβολή θανατικής 
ποινής πού θά άποτελοΰσε, κατά τόν Ώ λάρ «στί
γμα γιά τήν Έλληνική Δικαιοσύνη καί τόν Πολι
τισμό». Ταυτοχρόνως ή διεθνής κομμουνιστική 
Όργάνωσις MORE (Διεθνής Όργάνωσις Βοή
θειας πρός τούς Έργάτες) ήλθε σέ έπαφή μέ έξέ- 
χοντας Γάλλους δικηγόρους καί τούς έζήτησε 
νά μεταβοϋν είς τήν Ελλάδα γιά νά άναλάβουν τήν 
ύπεράσπισι τών δύο Ελλήνων κομμουνιστών. Διά 
δικονομικούς λόγους τό δικαστήριο δέν έπέτρεψε 
στούς Γάλλους δικηγόρους νά λάβουν μέρος στή 
δίκη, άλλά έν τώ μεταξύ οί κομμουνισται είχαν κα
τορθώσει νά παρουσιάσουν είς δλον τόν κόσμον τό 
Μάξιμο καί τόν Πουλιόπουλο ώς θύματα πολιτι
κών διωγμών. Τελικά ή δίκη διεκόπη καί άνεβλήθη 
έπ’ άορίστον.

19. Ίδε προηγούμενα.
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Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Μετά τήν άνατροπή τοΰ καθεστώτος τοΰ Παγκά
λου, ό Κονδύλης άπεφάσισε νά προκηρύξη βου
λευτικές έκλογές, τόν Νοέμβριο τοΰ 1926, μέ τό σύ
στημα τής άναλογικής. "Οπως άνεφέρθη προηγουμέ
νως τό σύστημα αύτό έδωσε στό ΚΚΕ γιά πρώτη 
φορά τήν δυνατότητα νά άντιπροσωπευθή στό Κοι
νοβούλιο. Ό  ’Ελευθέριος Σταυρίδης πού έξακολου- 
θοΰσε νά διαχειρίζεται τις υποθέσεις τοΰ κόμματος 
διότι οί περισσότεροι άπό τούς άλλους ήγέτες 
εύρίσκοντο άκόμη στήν φυλακή ή στήν έξορία, 
άντελαμβάνετο πλήρως δτι τό νά περιληφθή τό 
Μακεδονικό καί τό Θρακικό ζήτημα Οτήν έκλογική 
πλατφόρμα τοΰ κόμματος, θά ίσοδυναμοΰσε μέ πα
ραίτηση άπό κάθε έλπίδα έπιτυχίας στίς έκλο
γές.

Ό  Σταυρίδης καί γιά προσωπικούς λόγους, εϊχε 
κάποια εύαισθησία πάνω στ’ αύτό, ειδικά, τό θέμα. 
Έσκόπευε νά έκτεθή ώς υποψήφιος Καβάλας, στή 
Θράκη. Καταλάβαινε δτι οί πιθανότητές του θά ήταν 
κάτι περισσότερο άπό πενιχρές öv τολμοΰσε νά 
συνηγορήση υπέρ τοΰ άποχωρισμοΰ τής Θράκης 
άπό τήν 'Ελλάδα.

'Ο Σταυρίδης άντελήφθη έπίσης δτι οί υποψήφιοι 
τοΰ κόμματος δέν ήταν δυνατόν νά βασίσουν τίς 
έλπίδες τους γιά έκλογική έπιτυχία στήν υποστή
ριξη άποκλειστικά καί μόνο τών μελών τοΰ κόμμα
τος. Σύμφωνα μέ τά έπίσημα άρχεΐα τής Κομιν- 
τερν,20 τό Κ.Κ.Ε. είχε τό 1926 κατά προσέγγισιν 
2.500 μέλη. Οί υποψήφιοι συνεπώς είχαν άνάγκη 
άπό τήν ύποστήριξι δλων έκείνων πού χωρίς νά 
είναι μέλη συμπαθούσαν τό κόμμα. Τά πρόσφατα 
στρατιωτικά πραξικοπήματα, ή άδυναμία τής οικο
νομίας νά συνέλθη κάτω άπό τό πρόσθετο φορτίο 
ένός καί ήμίσεος σχεδόν έκατομμυρίου προσφύγων 
άπό τήν Μικρά ’Ασία καί ή άτέλειωτη διαμάχη 
άνάμεσα στά δύο μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα, 
τούς βασιλόφρονες καί τούς φιλελευθέρους, γύρω 
άπό τό Καθεστωτικό, προσέφερε στούς κομμουνιστές 
έδαφος άρκετά πρόσφορο γιά πολιτική έκμετάλ
λευσι υπό τήν προϋπόθεσι δτι έπί τοΰ παρόντος του
λάχιστον τό ζήτημα τής Μακεδονικής καί Θρακι- 
κής άνεξαρτησίας θά έμπαινε εις τό περιθώριο. Στίς 
9 Σεπτεμβρίου ό Σταυρίδης, έκτελώντας χρέη γραμ- 
ματέως, συνεκάλεσε σύσκεψι πού υίοθετησε ένα 
έκλογικό πρόγραμμα, στό όποιο δέ μνημονευόταν 
κ&ν τό «έθνικό ζήτημα».

Ό  Σταυρίδης έκτιμώντας ρεαλιστικά τίς έκλογι-

20. A b r i d g e d  R e p o r t ,  F i f t h ,  σελ. 268. Έπ ίσης
Κ. I. Π ι ε ρ έ ν τ  Σ έ σ τ ι μ  Β σ ε μ ί ρ ν ι μ  Κ ο γ κ ρ έ 
σ ο  μ, σελ. 216.

κές πιθανότητες τών ύποψηφίων τοΰ κόμματος, έπέ- 
μεινε γιά τόν καταρτισμό ένός προγράμματος πού 
θά έχαρακτηρίζετο άπό μιά σχετική μετριοπάθεια, 
ώστε νά μπορέση νά προσελκύση ένα ικανοποιητικό 
άριθμό ψήφων.

Παρά τό γεγονός δτι τό πρόγραμμα αύτό περιέ- 
λαββ καί άρκετά κοινωνικά καί οικονομικά αιτήματα 
καθαρώς κομμουνιστικά, μ’ δλα ταΰτα δταν έπέ- 
στρεψαν. στήν ’Αθήνα, ώρισμένοι άπό τούς φυλα
κισμένους ή έξόριστους ήγέτες πού άπελευθερώ- 
θηκαν άπό τόν Κονδύλη, έξέφρασαν έντονη δυσα
ρέσκεια γιά τήν μετριοπάθειά του. 'Υπό τήν πίεσι 
έξτρεμιστικών στοιχείων, συνήλθε ή όλομέλεια τής

Κεντρικής ’Επιτροπής σέ κοινή σύσκεψι μέ τήν 
κομμουνιστική νεολαία (ΟΚΝ Ε) στήν ’Αθήνα, 
τόν ’Οκτώβριο, καί άπεκήρυξε τίς άποφάσεις τής 
9ης Δεκεμβρίου ώς «έσφαλμένες, ρεφορμιστικές, 
μέ δεξιά άπόχρωση».21

Ό  Σταυρίδης δέν μποροΰσε πιά νά έπιβάλη είς 
άπόψεις του στό κόμμα., Καί δμως ό έλιγμός του νά 
άφήση έξω άπό τό έκλογικό πρόγραμμα τό «έθνικό 
ζήτημα» άπεδείχθη έπιτυχημένος. Άκόμα καί οί 
έξτρεμισταί μεταξύ τών κομμουνιστών ήγετών άν- 
τελαμβάνοντο δτι τό νά τό περιληφθή τώρα στις 
παραμονές τών έκλογών τό σύνθημα περί Μακε
δονίας θά έστεροΰσε τούς υποψηφίους τοΰ κόμ
ματος άπό τήν ύποστήριξι πού προσδοκούσαν σύμ
φωνα μέ τό πολιτικό καί κοινωνικό τους πρόγραμμα.

Ό πω ς παρατηρήσαμε καί προηγουμένως στίς 
έκλογές πού διεξήχθησαν στίς 7 Νοεμβρίου 1926, 
οί κομμουνισται ύποψήφιοι συνεκέντρωσαν 41.982 
ψήφους, 4,38 % τοΰ συνόλου. Ά πό τούς 10 κομ- 
μουνιστάς βουλευτάς, πού έξελέγησαν μέτό σύστημα

21. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς, 27 ’Οκτωβρίου 1926.

Ό  ’Αλεξ. Παπαναστασίου καί ό Ναύαρχος Κουντουριώτης 
σέ φωτογραφία τοΰ 1925.
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'Κ  Οικουμενική κυβέρνησις τοϋ 1927. Διακρίνεται δεύτερος έκ δεξιών ό Άνδρέας 
Μιχαλακόπουλος, έν συνεχείφ οί Καφαντόρης, Ζαΐμης, Παπαναστασίου καί Μετσζδς.

τής άναλογικής, 8 άντιπροσώπευαν έπαρχίες τής Μα
κεδονίας καί τής Θράκης. Ή ταν Αναμφισβήτητα μιά 
σπουδαία πολιτική έπιτυχία γιά ένα κόμμα σέ νη- 
πιακή άκόμα κατάστασι. Καί δμως οί εύκαιρίες 
που τούς προσέφερε τό βήμα τής Βουλής πετάχθη- 
καν κυριολεκτικά στόν κάλαθο τών άχρήστων. 
Ό πως θά ένθυμήται ό άναγνώστης, δταν έληξε ή 
μάχη άνάμεσα στούς λεγομένους «Λικ βινταριστές» 
καί στή Σταλινική φατρία μέσα στό ΚΚΕ μέ τήν ήττα 
τών πρώτων, οί κομμουνισται βουλευταί μέσα στό 
Έλληνικό Κοινοβούλιο έδέχθηκαν τήν έπίθεσι τών 
Σταλινικών.

Έ κ πρώτης δψεως μπορεί νά φαίνεται περίεργο 
σ’ έναν άμύητο, τό γεγονός δτι ή ήγεσία του κόμμα
τος στρεφόταν έναντίον τών Ιδίων τους τών βουλευ
τών πού τούς έκπροσωποϋσαν στή Βουλή. Δέν 
πρέπει νά λησμονούμε δμως δτι ή Κοινοβουλευτική 
όμάδα τοϋ ΚΚΕ άποτελοϋσε ένα Ιδιόρρυθμο πρό
βλημα γιά τούς Σταλινιστές ήγέτες. Ά πό τούς 
δέκα βουλευτάς μόνο ό Θέος άνήκε στή Σταλινική 
όμάδα. Τήν έποχή πού πήραν τό χρίσμα τοΰ ύποψη- 
φίου γιά τίς έκλογές τοΰ 1926 οί μετέπειτα βουλευ

ταί, οί «Κούτβηδες καί οί Χατζήδες» έξακολουθοϋ- 
σαν στά παρασκήνια τήν πάλη τους γιά τήν έπι- 
κράτησι. Κατά συνέπειαν αύτοί πού έχρίσθησαν ώς 
ύποψήφιοι, άποτελοϋσαν θά μποροϋσε νά πή κα
νείς, τήν παλαιά φρουρά. Τώρα πού οί σταλινισταί 
είχαν θέσει κάτω άπό τό σιδερένιο έλεγχό τους τό 
Πολιτμπυρώ, άπεφάσισαν νά έκβιάσουν τήν άπομά- 
κρυνσι τών βουλευτών αύτών άπό τή Βουλή. Γιά τό 
σκοπό αύτό έξεμεταλλεύθησαν μιά όλόκληρη σει
ρά άπό εύκαιρίες καί εύνοϊκές γι’ αύτούς καταστά
σεις. Σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς τής Βουλής 
οί βουλευταί έφ’ δσον είχαν έκλεγή νομίμως, κα
τείχαν καί διατηροΰσαν τίς έδρες των άνεξάρ- 
τητα άπό πολιτικές διαφωνίες μέ τήν ήγεσία τοΰ 
κόμματός των. Ό  μόνος νόμιμος τρόπος γιά νά ά- 
πομακρυνθοϋν οί βουλευταί άπό τή Βουλή, ήταν μιά 
ένδεχομένη καταδίκη τους γιά κάποιο ποινικό πα
ράπτωμα. Τό θέμα πού συνεκέντρωνε τίς περισσό
τερες πιθανότητες γιά νά τούς φέρη σέ δύσκολη θέσι, 
ήταν τό αίώνιο «έθνικό ζήτημα». Τό Πολιτμπυρώ 
λοιπόν, γιά μιά φορά άκόμα, σήκωσε τή σημαία 
τής Μακεδονικής καί Θρακικής άνεξαρτησίας.
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Οί έλληνικές άρχές, μή έχοντας γνώσιν τών έσω- 
τερικών διχονοιών τοΰ κομμουνιστικοΰ κόμματος 
καί άδιαφορώντας γιά λεπτές διαλεκτικές διακρί
σεις, έβλεπαν μόνο τό αποτέλεσμα, δηλαδή, τήν 
υποκίνησι ένός θέματος πού μπορούσε νά προκα- 
λέση τήν άπόσπασι έθνικών έδαφών.

Είναι σχεδόν έθιμο στήν έλληνική πολιτική 
νά θεωροΰνται οί έν τή Βουλή ήγέται ένός κόμμα
τος ώς οί εκπρόσωποι και ένσαρκωταί τών σκοπών 
του. Συνεπώς ή εύθύνη γιά τήν προκλητική στάσι 
τοΰ Πολιτμπυρώ έπεσε στούς ώμους τών κομμουνι
στών βουλευτών.

Ή  άντίδρασις τών Ελλήνων πολιτικών ήγετών 
ήταν άκριβώς αύτή πού εϊχε προβλέψει τό Πο- 
λιτμπυρώ. Στίς 7 Δεκεμβρίου 1927 ό Θεόδωρος Τουρ- 
κοβασίλης, υπουργός τότε τής Δικαιοσύνης, κατέ
θεσε ενώπιον τής Βουλής καταγγελίαν έναντίον τών 
Βουλευτών Σ. Μάξιμου, Κ. Θέου, Έλ. Σταυρίδη, 
Ί. Βεντούρα, Ν. Κυριακοπούλου, Ά . Σινόκα καί 
Μπεχάρ Σολάν.

Μόλις πριν άπό λίγες μέρες ό Είσαγγελεύς Έ- 
φετών εϊχε ζητήσει άπό τήν Βουλή νά έπιτρέψη τήν 
ποινική δίωξι τών τριών άλλων κομμουνιστών βου
λευτών Γ. Παπανικολάου, Σ. Κωνσταντινίδη καί 
Α. Χαϊνόγλου μέ τήν κατηγορία τής ύπονομεύσεως 
τοΰ Συντάγματος. 22

Αύτό έσήμανε τήν έναρξι μιας κάπως άσύνετης 
έκστρατείας γιά νά άποβληθοΰν άπό τή Βουλή οί 
κομμουνισται βουλευταί.

Ή  άπαίτησις νά άρθή ή άσυλία τών κομμουνιστών 
βουλευτών, ώστε νά ύπάρξη δυνατότης ποινικής των 
διώξεως, ύπεστηρίχθη άπ’ δλα τά μέλη τής Κυβερ- 
νήσεως Συνασπισμοΰ. Καί δμως δταν άρχισε ή 
συζήτησις έπί τοΰ θέματος στή Βουλή στίς 12 Δε
κεμβρίου 1927, αύτοί πού έλαβαν μέρος δέν άκολού- 
θησαν σαφείς κομματικές κατευθύνσεις. Αύτή ήταν 
ή πρώτη φορά πού τό έλληνικό κοινοβούλιο συζη
τούσε τό κομμουνιστικό πρόβλημα στήν Ελλάδα 
άνοικτά καί διεξοδικά. Οί δηλώσεις αύτών πού 
έλαβαν τόν λόγο, έδειξαν δτι υπήρχε άρκετή άγνοια 
τοΰ θέματος. Ή  συζήτησις έδειχνε ένα άπίθανο 
κράμα νευρικότητος άλλά καί άδιαφορίας, ένημε- 
ρώσεως άλλά καί άγνοιας.

Ό  Γεώργιος Λαδάς, διακεκριμένος φιλελεύθερος 
βουλευτής, έπέκρινε ώς έσφαλμένη τακτική τόν 
θόρυβο γύρω άπό τό θέμα τής Μακεδονικής άνε- 
ξαρτησίας, ένώ φυσικά τό κομμουνιστικό κόμμα δέν 
ήταν είς θέσιν νά άπειλήση ούτε κατά τό έλάχιστο 
τήν έδαφική άκεραιότητα τής χώρας. 'Υπενθύμισε

22. Έ φ η μ ε ρ ί ς  τ ώ ν  Σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν  τ ή ς  Β ο υ 
λ ή ς ,  Πρώτη Περίοδος, Δευτέρα Σύνοδος, 1927- 1928, σελ.
253 - 452.

στούς συναδέλφους του δτι οί κομμουνισται βουλευ
ταί θά άντικαθίσταντο, κατά πασαν πιθανότητα άπό 
άλλους κομμουνιστάς μέ άναπληρωματική έκλογή. 
Τό μόνο άποτέλεσμα θά εϊναι,προσέθεσε, νά δημιουρ- 
γήσωμε «νέους ήρωες καί νά τούς δοΰμε σέ λίγα 
χρόνια καί ύπουργούς».23

Ά πό τά 12 μέλη τής Βουλής πού έλαβαν τόν λόγο,

Ο ΑλέΕ. Παπαναστασίου, ό I. ΜετσΕδς καί ό Ποναγής 
Τσαλδάρης ένώ συζητούν τήν συγκρότησιν κυβερνήσεως 
συνεργασίας τόν Νοέμβριον τοϋ 1926. Ή  κυβέρνησις 
ώρκίσθη τελικώς τήν 4ην Δεκεμβρίου μέ προκαθωρισμέ- 
vouc σκοπούς 1) τήν έπικύρωσιν καί τροποποίησιν τοΰ 
κσταρτισθέντος ύπό τής τριακονταμελοϋς έπιτροπής τής 
Δ ' Έθνοσυνελεύσεως Συντάγματος, 2) τήν έπαναφοράν 
είς τό στράτευμα τών άΕιωματικών πού είχαν άπομακρυν- 
θή άπό τήν Έπαναστατικήν κυβέρνησιν τοϋ 1922 καί τάς 
μετέπειτα κυβερνήσεις, 3) τήν άποκατάστασιν τοϋ κοινο
βουλευτικού πολιτεύματος καί 4) τήν έΕυγίανσιν τής οι
κονομίας. Ή  κυβέρνησις συνεργασίας εϊχε κριθή ώς ή 
μόνη λύσις μετά τό άποτέλεσμα τών έκλογών τής 7ης 
Νοεμβρίου 1926, είς τάς όποίας κανένα κόμμα δέν έπέ

τυχε αύτοδύναμον πλειοψηφίαν.

έννέα έξεδηλώθησαν κατά τής ποινικής διώξεως τών 
κομμουνιστών βουλευτών, κυρίως βασιζόμενοι στή 
σκέψι δτι τό νά άκολουθή ένα κόμμα πολιτική άντι- 
παθή στό λαό, δέν άποτελεΐ καί έγκλημα. Μόνον 
ένας βουλευτής, ό Ευάγγελος Μαχαίρας, μίλησε μέ 
τρόπο πού μαρτυροΰσε πραγματική κατανόησι τών 
θεμάτων πού ύπεκρύπτοντο. Ό  Μαχαίρας ήτο εργά
της, πρώην γραμματεύς τής ΓΣΕΕ. ’Εξαιρετική κα- 
τάπληξι προΞκάλεσε σ’ εκείνους πού πρόσεξαν τό 
λόγο τοΰ Μαχαίρα ή γνώμη δτι ή Κ.Ε. τοΰ 
ΚΚΕ γιά λόγους πού ήξερε ή ίδια, ήθελε νά προ- 
καλέση τήν ποινική δίωξι τών κομμουνιστών βου
λευτών. Έπέστησε τήν προσοχή τής Βουλής στό 
γεγονός δτι ή Κεντρική Επιτροπή είχε δημοσιεύσει 
έμπρηστικές προκηρύξεις μέ τό αίτημα τής άνε- 
ξαρτοποιήσεως τής Μακεδονίας καί είχε όργανώ-

23. Α υ τ ό θ ι ,  σελ. 365.
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σει προκλητικές διαδηλώσεις έξω άπό τό κτίριο 
τής Βουλής ένώ ήξερε πολύ καλά δτι οί ένέργειές 
της δέν ήταν δυνατόν παρά νά έξαγριώσουν τούς 
βουλευτάς. «Άκόμη καί ό άφελέστερος τών άνθρώ- 
πων γνωρίζει», συνέχισε ό Μαχαίρας, «δτι άν τό 
κομμουνιστικό κόμμα ήθελε πραγματικά νά άποφύγη 
τή δίωξη τών βουλευτών του, θά είχε συμπεριφερθή 
διαφορετικά, δέν θά εϊχε δημιουργήσει θόρυβο. Τό 
ΚΚΕ δέν δημιουργεί θόρυβο δταν δέν τό συμφέρει».24

Ό  Μαχαίρας έπεκαλέσθη άποσπάσματα άπό τόν 
«Ριζοσπάστη», γιά νά υποστήριξή τό έπιχείρημά του, 
άλλά πόσοι Έλληνες πολιτικοί τής έποχής έκείνης 
είχαν άνοίξει ποτέ τόν «Ριζοσπάστη» έστω καί μία 
φορά ; Άνεφέρθη στίς διαμάχες μεταξύ τής ήγεσίας 
τοΰ κόμματος και τών κομμουνιστών βουλευτών και 
έκανε ειδική μνεία τού δτι ό Μάξιμος εϊχε προσκληθή 
νά έμφανισθή ένώπιον τής Κομιντέρν καί είχε άρ- 
νηθή.«Εϊμαι πεπεισμένος», συνεπέρανε, «δτι τό κομ
μουνιστικό κόμμα δέν έπιθυμει πλέον τήν παρουσία 
τών βουλευτών αύτών στό Κοινοβούλιο. Πιστεύω 
άκόμα δτι δέν πρέπει νά βοηθήσουμε έμεΐς τό κομ
μουνιστικό κόμμα νά πραγματοποιήση τά σχέ
διά του». Ό  Μαχαίρας ήταν ό μόνος άπό δλους έκεί- 
νους πού πήραν μέρος στή συζήτησι πού ήταν πραγ
ματικά ένημερωμένος, καί δμως ή όμιλία του δέν 
κατώρθωσε νά έπηρεάση σέ ικανοποιητικό βαθμό 
τή σκέψι τών μεγαλοσχήμων ρητόρων πού τόν άκο- 
λούθησαν στό βήμα. Προφανώς οί "Ελληνες εκείνοι

1927. Η προδοτική πολιτική τοϋ Κ Κ Ε  είς τό Ζήτημα τής 
Μακεδονίας καί Θράκης άπασχολεί γιά πρώτη φορά σο
βαρά τήν Έλληνική Βουλή. Ανωτέρω ό ΆλεΕ. Παπανα
στασίου ένώ κατευθύνεται πρός τήν Βουλή διά νά μετά- 

σχη τής συζητήσεως.

πολιτικοί έθεωροΰσαν τό λόγο ένός πρώην έργάτου 
άνάξιο τής προσοχής των.

Απαντώντας στίς κατηγορίες ό Σεραφείμ Μά
ξιμος, πού άνεγνωρίζετο ώς ήγέτης τής κοινοβου

24. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 452.

λευτικής όμάδος, άπέφυγε προσεκτικά νά πάρη σαφή 
θέσι έπάνω στό έθνικό ζήτημα. Λίγο πριν άπό τήν 
έναρξι τής συζητήσεως. ό Χαϊτας εϊχε πληροφορή
σει τούς κομμουνιστάς βουλευτάς δτι σύμφωνα μέ 
τήν άπόφασι τής Κεντρικής Επιτροπής έπρεπε νά 
ύποστηρίξουν θαρραλέα τό σύνθημα τής Μακεδονι
κής καί Θρακικής άνεξαρτησίας, «άνεξάρτητα άπό 
τίς συνέπειες». Ό  Μάξιμος γνωρίζοντας πολύ καλά 
τά έλατήρια πίσω άπό αύτή τήν άπόφασι, ήγνόησε 
τήν υπόδειξι τοϋ Χαϊτα. Έρωτηθείς άπό τόν Γεώργιο 
Παπανδρέου, νά δηλώση ποιά είναι ή θέσις του στό 
Μακεδονικό ζήτημα, ό Μάξιμος άπήντησε δτι τό 
ΚΚΕ εύνοοΰσε άπλώς τήν αύτοδιάθεσι καί δτι ό 
δρος «άνεξαρτησία» δέν εϊχε χρησιμοποιηθή ποτέ 
άπό τό κόμμα. Στίβες όλόκληρες άπό κομματικά 
έγγραφα άπεδείκνυαν τό άντίθετο.

Ό  Ιωάννης Μεταξας, έπέμεινε περισσότερο στό 
σημείο αύτό, μέ τό γνωστό του δυναμισμό καί έπι- 
μονή.

ΜΕΤΑΞΑΣ : Τι ένοείται δταν λέτε αύτοδιάθεσι; 
Μήπως προτείνετε νά ρωτήσουμε τούς "Ελληνες 
κατοίκους τής Μακεδονίας, άν θέλουν νά έγκαταλει- 
ψουν τήν Ελλάδα :

ΜΑΞΙΜΟΣ : Δέν μποροΰμε νά ρωτήσουμε μόνο 
τούς "Ελληνες, πρέπει νά ρωτήσουμε δλους τούς 
Μακεδόνες.

ΜΕΤΑΞΑΣ : Μέ άλλα λόγια θέλετε νά πήτε δτι 
θά έπρεπε νά ρωτήσωμε δλους τούς κατοίκους τής 
Μακεδονίας "Ελληνες, Σέρβους, άκόμη καί τούς 
Βουλγάρους, άν ή πλειοψηφία θέλη τήν αύτοδιά
θεσι ή δχι καί άν ή πλειοψηφία θέλη τήν αύτοδιά
θεσι, τότε θ’ άναγκάσετε τούς κατοίκους τής έλληνι- 
κής Μακεδονίας νά προσδεθοϋν στό άρμα ένός 
νέου κράτους, μ’ δλο πού εϊναι δυνατόν νά έψήφισαν 
έναντίον τής λύσεως αυτής; Εϊναι έτσι ή δέν εϊναι;

Ό  Μάξιμος άπέφυγε νά άπαντήση. Μουρμούρισε 
μασσημένα δτι δέν ήταν αρμόδιος νά μιλήση γιά 
τά βόρεια σύνορα τής Ελλάδος καί δτι δέν ήταν καλά 
ένημερωμένος πάνω στό θέμα. Ώμολόγησε πάντως 
δτι ή έλληνική Μακεδονία «κατοικεΐται κυρίως 
άπό "Ελληνες....... Καί μάλιστα προσέθεσε, «μέ
τήν έξαίρεσι μιας πολύ μικρής μειοψηφίας, δλος 
σχεδόν ό πληθυσμός εϊναι έλληνικός».25

Ό  Μάξιμος προφανώς παρέπαιε. Ό  Αλέξαν
δρος Παπαναστασίου, ένας άλλος διακεκριμένος 
φιλελεύθερος ήγέτης, παρετήρησε δτι «φαίνεται 
πώς υπάρχει κάποια διαφωνία έντός τοϋ ΚΚΕ έπί τοϋ 
θέματος» καί έπέστησε τήν προσοχή τής Βουλής στό 
γεγονός δτι «έξέχοντα στελέχη τοΰ κόμματος, δπως 
εϊναι ό Κορδατος καί άλλοι, είτε άπεβλήθησαν άπό

25. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 368.
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τό κόμμα εϊτε άπεσύρθησαν μέ τήν θέλησίν των, άκρι 
βώς έπειδή διαφωνούσαν έπί τοϋ ζητήματος τούτου».

Ό  Μάξιμος έκανε μία τελευταία ασθενική προ
σπάθεια νά συγκαλύψη τήν διαμάχη πού έμαίνετο 
μέσα στό κόμμα του. «Τή στιγμή αύτή», είπε, «ύπερα- 
σπιζόμαστε τή γραμμή τοΰ κόμματος καί δέν είμα
στε διατεθειμένοι νά άνακατέψωμε τίς ένδοκομ- 
ματικές μας διαφορές στή συζήτησι αύτή ..». Τε
λείωσε τήν όμιλία του χωρίς νά άπαντήση στήν έρώ- 
τησι, αν τό κομμουνιστικό κόμμα εύνοοΰσε τόν άπο- 
χωρισμό τής Ελληνικής Μακεδονίας καί Θράκης.

Τά άλλα μέλη τοΰ κόμματος ακολούθησαν τήν 
ίδια γενική κατεύθυνσι στίς όμιλίες τους. Συνεφώ- 
νησαν δτι ή Έλληνική Μακεδονία είχε έλληνικό 
κυρίως πληθυσμό, άλλά είχαν άντιρρήσεις ώς 
πρός τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών, πού «είχε 
μεταβάλει τόν έθνικό χαρακτήρα τής Μακεδονίας». 
Ό  Σταυρίδης άρνήθηκε νά λάβη τό λόγο μ’ δλο 
πού τόν προσεκάλεσε ό Πρόεδρος τής Βουλής. 
Σκεπτόταν κιόλας νά έγκαταλείψη τό κόμμα. Ά π ’ 
δλους τούς κομμουνιστάς βουλευτάς μόνον ό Θέος 
μίλησε σάν «πραγματικός κομμουνιστής». Έφερε 
άπό τό πεζοδρόμιο στό βήμα τής Βουλής τά πιό 
φτηνά κομμουνιστικά συνθήματα καί άρχισε νά έκτο- 
ξεύη χυδαίες βρισιές έναντίον δλων τών άλλων κομ
μάτων. Χρειάστηκε νά διακοπή ή συνεδρίασις γιά 
5 λεπτά γιά νά άποκατασταθή ή τάξις. Ή  συμπερι
φορά τοΰ Θέου δημιουργεί τήν σαφή έντύπωσι δτι 
προσπαθούσε σκόπιμα νά έξαγριώση τή Βουλή καί 
νά άποξενώση άκόμα καί έκείνους τούς βουλευτάς πού 
ήταν διατεθειμένοι νά ψηφίσουν κατά τής χορη- 
γήσεως άδειας γιά τήν ποινική δίωξι τών κομμουνι
στών βουλευτών. Στούς άμυήτους, ή έξοργιστική 
«παράστασις» τοΰ Θέου ήταν τελείως άκατανόητη. 
Καί δμως άν τήν άντιμετωπίση κανείς σέ συνδυα
σμό μέ τίς σχέσεις του πρός τήν Σταλινική όμάδα 
πού έπιθυμοΰσε τήν άντικατάστασι τών βουλευτών 
τοΰ Ενωμένου Μετώπου μέ άλλους πιό έμπιστους 
κομμουνιστάς, ή συμπεριφορά τοΰ Θέου έξηγεΐται 
εύκολώτατα.

Ή  Βουλή άνύποπτη έπαιξε τό παιχνίδι τών Στα
λινικών. 126 βουλευταί έψήφισαν καί μέ σημαντική 
πλειοψηφία άπέσυραν τήν βουλευτική άσυλία άπό 
τούς κομμουνιστάς βουλευτάς. Ξεχωριστή ψηφο
φορία έγινε γιά κάθε ένα βουλευτή. Οί δύο ίσραηλϊ- 
τες βουλευταί άπό τή Θεσσαλονίκη έλαβαν τόν 
μεγαλύτερο άριθμό δυσμενών ψήφων, 95 πρός 31. 
Μόνο ό Μάξιμος γλύτωσε έπειδή δέν ένέκριναν τήν 
άρσι τής άσυλίας τά 2/3 τών παρόντων τουλάχιστον26.

26. Π ρ α κ τ ι κ ά  τ ώ ν  Σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν ,  Πρώτη Πε
ρίοδος, Δευτέρα Σύνοδος, 1927 - 1928 (Άθήναι, Έθνικόν 
Τυπογραφεϊον, 1928), Τομ. II, σελ. 299.

Καί δμως οί κομμουνισται βουλευταί δέν έδιώ- 
χθησαν καί τελικά, άπεκατεστάθησαν. Τό μόνο άπο- 
τέλεσμα τοΰ έπεισοδίου αύτοΰ, πού μπορεί νά χα- 
ρακτηρισθή τουλάχιστον ώς άτυχές, ήτο νά δοθή 
στούς κομμουνιστάς άφθονο καί έντυπωσιακό 
υλικό γιά προπαγάνδα.

Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Στά 1945 ό Ζαχαριάδης, σέ μιά έπίδειξι καθυστε
ρημένου πατριωτισμοΰ, έδήλωσε: «Άπό τό 1931 
πού άνέλαβα τήν ήγεσία του, τό έλληνικό κομμου-

Ό  Αρχηγός τού Λαϊκού Κόμματος Παναγής Τσαλδάρης 
καί ό έκ τών στενωτέρων συνεργατών του Δημ. Μάζιμος, 

κατά φωτογραφίαν τοϋ 1934.

νιστικό κόμμα άπέρριψε τό Σύνθημα τής Μακεδο
νικής καί Θρακικής άνεξαρτησίας, καί τώρα γιά 
μία άκόμα φορά δηλώνει δτι ή Μακεδονία είναι καί 
θά μείνη έλληνική»27.

27. Λ α ϊ κ ή Φ ω ν ή ,  25 ’Οκτωβρίου 1945.
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Προφανώς έβασίζετο στό γεγονός δτι ή μεγάλη 
πλειοψηφία του έλληνικοϋ λαοΰ ήξερε έλάχιστα 
πράγματα σχετικά μέ τό παρελθόν τοϋ κόμματος, 
συμπεριλαμβανομένης καί τής άποφάσεως, καί 
μάλιστα ομοφώνου, τής τετάρτης Όλομελείας πού 
έλήφθη ύπό τήν «νέα ήγεσία» τοϋ Νίκου Ζαχα
ριάδη.

Ή  τετάρτη 'Ολομέλεια πού συνήλθε στή Χαλ
κίδα τόν Δεκέμβριο τοΰ 1931, ήταν ούσιαστικά ή 
πρώτη έπίσημη συνεδρίασις τής λεγομένης νέας ή- 
γεσίας τοΰ ΚΚΕ πού είχε διορισθή άπό τήν Κομ- 
ιντέρν τό προηγούμενο φθινόπωρο. Στή συνε- 
δρίασι αύτή ό άντιπρόσωπος τής Κομιντέρν, ένας 
Γερμανός κομμουνιστής γνωστός μέ τό δνομα Γκροΰ- 
βε, άνεφέρθη στό αιώνιο έθνικό ζήτημα καί μαστί
γωσε άλύπητα δλους τούς προηγουμένους ήγέτες 
τοϋ κόμματος, χωρίς έξαίρεσι, κατηγορώντας τό 
ΚΚΕ δτι «δέν έπήρε ένεργό μέρος στόν έπαναστα- 
τικό άγώνα γιά έθνική άπελευθέρωσι τών λαών πού 
καταπιέζονται άπό τούς "Ελληνες».28

Άνταποκρινομένη στά έντονα λόγια τοΰ Γκροΰβε, 
ή 'Ολομέλεια έψήφισε μία άπό τίς σαφέστερες άπο- 
φάσεις πού διατύπωσε ποτέ τό ΚΚΕ πάνω στό έ
θνικό θέμα.

«'Η Ελλάδα είναι ένα ιμπεριαλιστικό κράτος 
πού έχει καταλάβει μέ τή βία όλόκληρες περιοχές 
κατοικημένες άπό άλλες έθνότητες (Μακεδονία καί 
Θράκη). Έ ν όνόματι τών βασικών άρχών τοΰ μπολ- 
σεβικισμοΰ τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Ελλάδας 
διακηρύσσει γιά τή Μακεδονία καί τή Θράκη τό 
σύνθημα τής αυτοδιάθεσης πού συμπεριλαμβάνει 
καί τό χωρισμό άπό τό Έλληνικό κράτος καί ύπο- 
στηρίζει ένεργά τόν επαναστατικό άγώνα τοΰ πλη- 
θυσμοΰ τών περιοχών αύτών γιά τήν έθνική τους 
άπελευθέ ρωση ».29

'Η άπόφασις αύτή άπετέλεσε τή βάσι τής πολι
τικής τοϋ κόμματος γιά άλλα τριάμισυ χρονιά. Τήν 
άνοιξι δμως τοΰ 1935 έγινε μιά ριζική άλλαγή.

Έ πί μιά δεκαετία καί πλέον ή στάσις τοΰ ΚΚΕ 
γύρω άπό τό Μακεδονικό καί Θρακικό ζήτημα 
εϊχε άμαυρώσει τήν εικόνα τοΰ κόμματος στά μάτια 
τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ μέ μιά βαρειά σκιά προδοσίας. 
Γιά πολλούς "Ελληνες, μέ άρ.στερίζουσες πολιτικές 
καί κοινωνικές άντιλήψεις, ή συνεργασία μέ τούς 
κομμουνιστές παρουσιαζόταν τελείως άπεχθής, άκρι
βώς έξ αιτίας τής θέσεως πού εϊχε πάρει τό κόμμα 
στό ζήτημα τοΰ άποχωρισμοΰ έλληνικών εδαφών. 
Κάθε σοβαρή προσπάθεια νά ίδρυθή ένα Ένιαιο 
Μέτωπο έκ τών κάτω καί έκ τών άνω ήταν καταδικα

28. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 42.
29. Ν έ ο ς  Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  5 Μαρτίου 1932.

σμένη σέ άποτυχί α έφ’ δσον τό κόμμα έξακολουθοΰσε 
νά είναι τό κόμμα τής «προδοσίας».

Τόν ’Απρίλιο τοΰ 1935 ή τρίτη 'Ολομέλεια τής 
Κεντρικής Επιτροπής έγκατέλειψε έπίσημα τό 
σύνθημα γιά μιά άνεξάρτητη Μακεδονία καί στή 
θέσι του υιοθέτησε τό σύνθημα «άπόλυτη ισότητα 
γιά τίς μειονότητες». Τό κόμμα είχε άνακαλύψει 
ξαφνικά δτι «στό τμήμα τής Μακεδονίας πού βρί
σκεται κάτω άπό έλληνικό έλεγχο έχουν έγκατα- 
σταθή "Ελληνες πρόσφυγες καί ή πλειοψηφία τοΰ 
πληθυσμοΰ σήμερα εϊναι έλληνική. 'Η άλλαγή στήν 
έθνολογική σύνθεση τής έλληνικής Μακεδονίας, 
σέ σ υ ν δ υ α σ μ ό  μέ  τ ό ν  ά ν τ ι φ α σ ι σ τ ι -  
κ ό  κ α ί  ά ν τ ι π ο λ ε μ ι κ ό  ά γ ώ ν α ,  ά π α ι -  
τ ε ϊ τήν άντικατάσταση τοΰ παλαιοΰ συνθήματος»30

Ή  πραγματική έξήγησις γιά τή μεταβολή τής 
πολιτικής τοΰ κόμματος πάνω στό έπίμαχο αύτό 
θέμα εύρίσκεται στό υπογραμμισμένο τμήμα τής 
προηγουμένης παραγράφου. Ό  ισχυρισμός δτι τό 
κόμμα έγκατέλειπε τήν θέσι του πάνω στό Μακε
δονικό ζήτημα πού τήν είχε κρατήσει πεισματικά 
τόσον καιρό μόνο καί μόνο έπειδή άλλαξε ή έθνο
λογική σύνθεσις τής περιοχής, ήταν τό λιγώτερο 
άφέλής. 'Η άνταλλαγή τών πληθυσμών καί ή έγκα- 
τάστασις τών προσφύγων στή Μακεδονία είχαν με
ταβάλλει τήν έθνολογική σύνθεσι τής περιοχής 
τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν δταν ό τουρκικός 
πληθυσμός εϊχε φύγει γιά τήν Τουρκία καί οί "Ελ
ληνες άπό τήν Μικρά Ά σία είχαν πάρει τήν θέσι του. 
Άκόμα καί ό Σεραφείμ Μάξιμος, στή διαφωνία του 
μέ τόν Μανουήλσκι στό 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
τής Κομιντέρν τό 1924, εϊχε άναγνωρίσει δτι ή 
έλληνική Μακεδονία εϊχε έλληνικό πληθυσμό. 
Ό  πραγματικός λόγος γιά τήν έγκατάλειψι τοΰ Μα- 
κεδονικοΰ συνθήματος ήταν ή άπόφασις τής Κομιν- 
τέρν νά άποδυθή σέ μιά καθολική προσπάθεια γιά 
τό σχηματισμό ένός ένιαίου Μετώπου έκ τώ” κάτω 
καί έκ τών άνω. Στήν Ελλάδα τό σύνθημα γ ci τήν 
άνεξαρτησία τής Μακεδονίας καί τής Θράκης 
ήταν τό πιό σοβαρό έμπόδιο γιά τή δημιουργία 
τοΰ Μετώπου. Ά λλά ένα Ενιαίο Μέτωπο εϊχε 
πολύ μεγαλύτερη πολιτική σπουδαιότητα άπό όποια- 
δήποτε πλεονεκτήματα μποροΰσε τυχόν νά προσ- 
φέρη ή κομμουνιστική δημαγωγία άνάμεσα 
στούς «Μακεδόνες». Οί κομιτατζήδες τής ΙΜΡΟ 
είχαν παύσει προ πολλοΰ νά συνεργάζωνται μέ τήν 
Κ ομιντέρν. Ή  συνεργασία ΙΜΡΟ — Κομιντέρν 
εϊχε διαρκέσει μόνο λίγους μήνες τό καλο-

30. Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  Ά γ  ώ ν ε ς, 1935 - 1945 (Δοκου- 
μέντα, Εκδοσις Κεντρικής Επιτροπής ΚΚΕ, 1946) σελ. 66. 
’Εφεξής : Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  Α γ ώ ν ε ς .  Ίδε έπίσης Κομέπ, 
Ά ρ. 17, 1 Δεκεμβρίου 1935.
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****** msm ü b e  ι

Ai έκλογαί της 25ης Σεπτεμβρίου 1932 έοήμαναν σοβαράν πτώσιν τοϋ κόμματος τών 
Φιλελευθέρων τό όποιον έκέρδισε μόνον 100 έπί συνόλου 250 έδρών. Eic τούς έκ- 
λεγέντας περιελαμβάνοντο καί δέκα τοϋ ύπό κομμουνιστικόν έλεγχον λαϊκού μετώ
που. Ή  σύνθεσις τής Βουλής κσθίστα άναπόφευκτον τόν σχηματισμόν κυβερνήσεως 
συνασπισμού. Έπρεπε όμως νά προηγηθή ή άναγνώρισις τής Άβασιλεύτου Δημο
κρατίας έκ μέρους τοϋ Λαϊκού Κόμματος. Τούτο έγένετο τήν 3ην Οκτωβρίου 1932 
μέ έπιστολήν τοϋ Π. Τσαλδάρη πρός τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας. ’Ανωτέρω τά 
μέλη τής Βουλής τοϋ 1932. Διακρίνεται ό Τσαλδάρης δεξιά είς τήν πρώτη σειρά.

Τέταρτος έΕ άριστερών είναι ό Θεμ. Σοφσύλης.

καίρι του 1924. Μέ τή δολοφονία τοϋ Τοντόρ Άλε- 
ξανδρώφ καί τήν άνοδο τοϋ Ίβάν Μιχαήλωφ στήν 
ήγεσία τής ΙΜΡΟ ή αταίριαστη συμμαχία κατέρ- 
ρευσε. Ό  Μιχαήλωφ έγινε τό όργανο τής ιταλικής 
έξωτερικής πολιτικής στά Βαλκάνια. Οί κομμουνι- 
σταί δμως, έπί άρκετά χρόνια μετά άπό τήν κατάρ- 
ρευσι τής εφήμερης «συμμαχίας» των μέ τήν ΙΜΡΟ, 
έξακολουθοΰσαν νά ελπίζουν δτι ή ύποστή ριξις έκ 
μέρους των τής «Μακεδονικής άνεξαρτησίας» θά 
κατώρθωνε νά ένισχύση τούς Βουλγάρους κομμου- 
νιστάς καί νά έπεκτείνη τήν έπιρροή τους μεταξύ 
των «Μακεδόνων». Βαθμηδόν δμως άντελήφθησαν

δτι ύποστηρίζοντας τό σύνθημα γιά άνεξαρτοποίησι 
έξυπηρετοϋσαν απλώς τούς άντικειμενικούς σκοπούς 
τών ’Ιταλών φασιστών 31.

Καί έτσι τό σύνθημα έγκαταλείφθηκε. Τό ΚΚΕ 
έδέχθηκε τήν άλλαγή μέ ένα στεναγμό άνακουφί- 
σεως. "Οπως θά δοΰμε ξαναγύρισε στά χρεοκο
πημένα συνθήματά του πολλά χρόνια άργότερα στά
1949, σέ στιγμές άπελπισίας, δταν περνοϋσε τήν σο- 
βαρώτερη κρίσι του.

31. Swire, op . c i t . ,  σελ. 34, 18Z-l»s, 215-242.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΤΟ “ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΝ
ΚΟΜΜΑ,,



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΚΡΕΜΙΣΜΕΝΟΥΣ 
ΦΡΑΧΤΕΣ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Τά γεγονότα διαδέχθηκαν τό ένα τό άλλο μέ κινη
ματογραφική ταχύτητα τό φθινόπωρο τοΰ 1931. Τον 
Σεπτέμβριο ήρθε στήν ’Αθήνα ό Αουνατσάρσκι. 'Η 
έκκλησις τής ΕΕΚΔ μέ τήν πρώτη μνεία τής «νέας 
ήγεσίας» έκανε τήν έμφάνισί της στις αρχές Νοεμ
βρίου. Πριν άπό τό τέλος του Δεκεμβρίου ή τέταρτη 
'Ολομέλεια τής Κεντρικής ’Επιτροπής συνήλθε στή 
Χαλκίδα.'Η λέξις «'Ολομέλεια» άποτελοΰσε εύφη- 
μ^σμό. Τά περισσότερα στελέχη τής Κεντρικής 
Επιτροπής πού είχε έκλεγή άπό τό Τέταρτο Τα
κτικό Συνέδριο δέν ήταν πλέον παρόντα ή είχαν 
έγκαταλείψει τήν ένεργό δρασι. 'Η Τέταρτη 'Ολομέ
λεια ήταν σε τελευταία άνάλυσι, ή πρώτη συγκέν- 
τρωσις των ύπολειμμάτων τής Κεντρικής Ε π ι
τροπής κάτω άπό τον έλεγχο τής νέας ήγεσίας. 
Δέν είναι εκπληκτικό τό δτι ό εκπρόσωπος τής Κομ- 
ιντέρν, ό Γκροΰβε, έπαιξε ενα έξαιρετικά ένεργό 
ρόλο στήν 'Ολομέλεια. Έπετέθη μέ βιαιότητα έναν- 
τίαν ολων των προηγουμένων ήγετών -)ΐα τις φα
τριαστικές των διαμάχες «πού παραβίαζαν τήν διεθνή 
πειθαρχία» καί ένετόπισε τά σφάλματά των πού εί
χαν προκαλέσει «τήν άποτυχία των μαζικών άγώνων 
τού κόμματος»1

'Ο Γκροΰβε συνέχισε μέ τον ισχυρισμό δτι έπτά 
ολόκληρα χρόνια άφ’ ίκου ή λέξις «μπολσεβικο- 
ποίησις» είχε κάνει τήν έμφάνισί της στις κομμα
τικές άποφάσεις, τό κόμμα δέν είχε άκόμη ολοκλη
ρώσει τήν έφαρμογή της. Ό  άντιπρόσωπος τής 
Κομιντέρν έτόνισε οτι ή ΐδρυσις «Ενωμένης Μο- 
λιθικής Ήγεσίας», ή όργάνωσις πυρήνων στά έργο- 
στάσια, καί ή δημιουργία «παράνομου κομματικού 
μηχανισμού» άποτελοϋσαν τις τρεις άπαραίτητες 
προϋποθέσεις γιά μιά επιτυχημένη μπολσεβικο- 
ποίησι. ’Εξήγησε οτι ή δημιουργία παράνομου 
μηχανισμού δέν έσήμαινε τήν κατάργησι τής νό

1. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 31-40.

μιμης κομματικής λειτουργίας. Τό κόμμα, έτόνισε, 
πρέπει πάντα νά είναι εις θέσιν «νά συνδυάζη νόμι
μες καί παράνομες μεθόδους δράσης».2

Τό γεγονός οτι ή νέα ήγεσία είχε «διωρισθή» άπό 
τήν Κομιντέρν, όπως έγραφε ό Γιάννης Ζεύγος μέ 
τόση ειλικρίνεια στά 1936, δέν εμπόδισε τις τακτικές 
κομματικές οργανώσεις άπό τοΰ νά δηλώσουν όμο- 
φώνως μέ άποφάσεις έπί άποφάσεων τήν άπόλυτη 
εμπιστοσύνη τους στή νέα αύτή ήγεσία. “Αν καί ό 
Ζαχαριάδης χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια γιά νά 
έμφανισθή άπροκαλύπτως ώς «ό ’Αρχηγός», τό κόμμα 
είχε πιά ξεκινήσει στήν πορεία του γιά νά γίνη γνή
σια μονολιθικό. Αύτό βέβαια δέν έπετεύχθη εν μια 
νυκτί. Πριν νά συμπληρωθή ή έφαρμογή τής μπολσε- 
βικοποιήσεως, ή νέα ήγεσία δέν μποροΰσε νά δεχθή 
τήν σύγκλησι κομματικοΰ- Συνεδρίου. «Τό κόμμα» 
έτονίζετο σ’ ένα κύριο άρθρο πού δημοσιεύθηκε στο 
«Νέο Ριζοσπάστη», «άποξενωμένο άπό τις μάζες, νι
κημένο καί τσακισμένο άπό τήν εγκληματική πάλη 
των φατριών δέν μπορεϊ νά συγκαλέση Συνέδριο 
τώρα».3

Σύμφωνα μέ τή διαπίστωση τής τετάρτης Όλομε- 
λείας «τό έπόμενο Συνέδριο δέν θά πρέπει νά μετα- 
βληθή σέ στίβο φατριαστικών άγώνων άλλά θά πρέ
πει νά στηριχθή στις συγκεντρωτικές προσπάθειες 
ένός Ενωμένου καί Μονολιθικοΰ Κόμματος».4

Ή  νέα ήγεσία έχρειάζετο χρόνο «γιά νά έφαρ- 
μώση τις άρχές ένός πραγματικά μπολσεβικικοΰ 
δημοκρατικού συγκεντρωτισμού στήν κομματική ζωή 
σέ μία έκτασι χωρίς προηγούμενο στήν ιστορία τοΰ 
έλληνικοΰ κομμουνιστικοΰ κόμματος». Αυτός ό 
δημοκρατικός συγκεντρωτισμός είχε άναφερθή άρ-

2. Α υ τ ό θ ι ,  σελ. 41.
3. Ν έ ο ς  Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  17 Δεκεμβρίου 1931.
4. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  2η Έκδοσις, σελ. 37 Εφεξής

τά στοιχεία προέρχονται άπό τήν 2η ’Έκδοσι έκτός εάν γί
νεται ειδική μνεία τής 1ης.
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κετές φορές εις τό παρελθόν ώς ή βασική όργανωτική 
άρχή του ΚΚΕ.

Οί άδιάκοπες διαμάχες των προηγουμένων 
χρόνων είχαν άποδείξει οτι τό κόμμα έπασχε 
τόσο άπό έλλειψι «δημοκρατίας» δσο και από έλ- 
λειψι συγκεντρωτισμού. Ή  νέα ήγεσία ήλπιζε νά 
διορθώση τις έλλείψεις αύτές είσάγοντας «τον πραγ
ματικά μπολσεβίκικο δημοκρατικό συγκεντρω
τισμό» στον όποιον ό συγκεντρωτισμός άποτελοϋσε 
τό σπουδαιότετο συστατικό.5

Μία άπό τις πρώτες ένέργειες τής Νέας 'Ηγεσίας

Ό  TsibpYioc Καφσντάρης τοποτηρητήα του Έλ. Βενι£έ- 
λου sic τό Κόμμα τών Φιλελευθέρων μέχρι τό 1928.

ήταν ή έπιστροφή στή συστηματική έκμετάλλευσι 
τών «καθημερινών προβλημάτων». Στά πρώτα δύο 
χρόνια τής «τρίτης περιόδου», τά κομμουνιστικά 
συνθήματα γιά τήν υπεράσπισι τής Σοβιετικής Έ-

5. Ίδ έ  Μ π ο λ σ ά γ  ι α Σ ο β ι έ τ σ κ α γ ι α  Έ ν τ σ ι -  
κ λ ο π ε ν τ ί α  Τόμ. XII, 1954. σελ. 655 - 656. Επίσης ίδέ τον 
Καταστατικό Χάρτη τοϋ 1961 τοΰ ΚΚ. Σοβιετικής Ένώσεως.

νώσεως είχαν άφήσει τις μάζες δλου του κόσμου σχε
δόν τελείως άσυγκίνητες. Ή  ένδεκάτη 'Ολομέλεια 
τής ΕΕΚΔ άναγκάσθηκε κάτω άπό τήν πίεσι τών πρα
γματικών δεδομένων νά παραδεχθή οτι τά κομμου
νιστικά κόμματα θά έπρεπε νά συνδυάσουν «τον 
αγώνα των γιά τήν δικτατορία τοϋ προλεταριάτου 
με τον άγώνα γιά τις καθημερινές ανάγκες τών έργα- 
τών».6

Ή  νέα ήγεσία του ΚΚΕ προσηρμόσθη μέ άξιο- 
σημείωτη ταχύτητα καί έδωσε τό σύνθημα γιά τήν 
άλλαγή κατευθύνσεως. Σέ ψήφισμά της διεπίστωσε 
οτι «ή παραμέληση τών άμεσων άναγκών τών εργα
τών και τών άγροτών, ή άρνηση νά ήγηθοϋμε και νά 
όργανώσουμε τούς έργάτες και νά ευρύνουμε τά 
αιτήματα αυτά θά πρέπει νά θεωρηθή σάν άσυγχώ- 
ρητος όππορτουνισμός».7

Ή  ύποστήριξις τοϋ ΚΚΕ πρός τούς έργάτες γιά 
τή λύσι τών καθημερινών προβλημάτων τους, είχε 
ώς άντικειμενικό σκοπό, πού άλλωστε δεν τον 
έκρυβαν οί κομμουνισταί, «νά κερδίσομε μέ τό μέ
ρος μας τούς έργάτες πού είναι άκόμη κάτω άπό τήν 
επιρροή τών πρακτόρων τοΰ ταξικοΰ έχθροΰ, νά 
τούς προσελκύσωμε στο δρόμο τών έπαναστατικών 
άγώνων, νά έξουδετερώσωμε τις ώργανωμένες βά
σεις τών καπιταλιστών μέσα στις μάζες». Γιά 
νά χρησιμοποιήσωμε μιά προσφιλή έκφρασι τών 
κομμουνιστών, ό άποφασιστικός «κρίκος» τήν επο
χή εκείνη ήταν ή άπόκτησις δυνάμεως μέ τήν έκμε
τάλλευσι τών οικονομικών καί κοινωνικών προβλη
μάτων πού είχε δημιουργήσει τό μεγάλο άμερι- 
κανικό οικονομικό κράχ.

Καθώς τά κύματα τής οικονομικής κρίσεως έφθα- 
σαν στήν Ελλάδα τά πρώτα χρόνια τής δεκαετίας 
1930—1940, τά οικονομικά έπιτευγματα πού είχαν 
πραγματοποιηθή κατά τά πρώτα δύο χρόνια τής δια- 
κυβερνήσεως Βενιζέλου εξουδετερώθηκαν τελείως. 'Η 
άνεργία καί ό πληθωρισμός έπληξαν τά πιο άδύνατα 
στρώματα τοϋ πληθυσμού. Δέν χρειάζεται μεγάλη 
φαντασία γιά νά άναληφθή κανείς οτι τά καθημερινά 
οικονομικά προβλήματα τών έργατών προσέφεραν 
στο κομμουνιστικό κόμμα άπειρες ευκαιρίες γιά 
πολιτική διείσδυσι. Υιοθετώντας λοιπόν τά πρακικά 
αιτήματα τών άγροτών καί έργατών οί κομμουνισταί 
άποκτοΰσαν νέες δυνατότητες διευρύνσεως τών έπα- 
φών τους μέ τις «μάζες» γιά νά όδηγήσουν τό κόμμα 
τους εξω άπό τήν πολιτική άπομόνωσι. Ή  στροφή 
αυτή άποτελοϋσε μία άρκετά πρακτική ένέργεια 
διότι άντικαθιστοϋσε τήν τυφλή τήρησι άφη- 
ρημένων θεωριών μέ τήν ρεαλιστική άντιμετώ- 
πισι τής πραγματικότητος. Αύτό δέν σημαίνει όμως

6. Τ έ ζ ι σ ι ,  XI, σελ. 18.
7. Π έ ν τ ε Χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 19.
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ότι έπήλθε καί πραγματική μεταβολή στίς επανα
στατικές μεθόδους ή στούς αντικειμενικούς σκοπούς 
του κομμουνιστικού κόμματος. Στό κεντρικό ζήτημα 
τοϋ Ενιαίου Μετώπου ή γραμμή τοΰ κόμματος δπως 
καί ή γραμμή τής Κομιντέρν παρέμεινε αμετάβλητη, 
«Ενωμένο Μέτωπο έκ τών Κάτω».8

Γιά ένα πεπειραμένο κομμουνιστή, ό δρος «Ενω
μένο Μέτωπο» έχει ιδιαίτερο καί σαφές περιεχόμενο. 
Μπορεί νά ύποδυθή δύο μορφές : «Ενωμένο Μέ
τωπο έκ τών Κάτω» καί «Ενωμένο Μέτωπο έκ 
τών Κάτω καί έκ τών Άνω». Ό  πρώτος δρος άναφέ- 
ρεται στίς προσπάθειες ένός κομμουνιστικοΰ κόμ
ματος νά προσελκύση τήν ύποστήριξι τών κατωτέ
ρων καί μεσαίων τάξεων καί νά διεισδύση στίς ύπάρ- 
χουσες μή κομμουνιστικές οργανώσεις καί κοινωνικές 
όμάδες. Οί προσπάθειες αύτές θεωρητικώς δέν σταμα
τούν ποτέ καί δέν ύπόκεινται σέ άλλαγές τακτικής. 
Ό  δρος «Ενωμένο Μέτωπο» άποκτα πολιτική σημα
σία πρωτίστως στή μορφή τοΰ «Ενωμένου Μέτω- 
που έκ τών Κάτω καί έκ τών Άνω». Ή  δεύτερη 
αύτή διαδικασία άναφέρεται στήν συνεργασία 
ένός κομμουνιστικοΰ κόμματος μέ τούς ήγέτες 
άλλων πολιτικών κομμάτων ή έργατικών όργανώ- 
σεων, βάσει ένός προγράμματος τό όποιον άπο- 
δέχονται καί τά δύο μέρη καί τό όποιον περι
λαμβάνει ένα μίνιμουμ αιτημάτων ένώ τά γνωστά 
κομμουνιστικά συνθήματα συνήθως δέν περιλαμβά
νονται στό πρόγραμμα αύτό. Στήν περίπτωσι αύτή 
οί πράκτορες τοΰ κόμματος κάνουν κάθε προσπά
θεια νά διεισδύσουν στίς «συμμαχικές» όργανώσεις 
έπεκτείνοντες τήν «μαζική βάση» τοΰ κόμματος είς 
βάρος τών «συμμάχων». Σύμφωνα μέ τή διατύπωσι 
ένός παλαιοΰ μπολσεβίκου, τοΰ Ζηνόβιεφ πού μας 
έδωσε τήν παραπάνω άνάλυσι τής τακτικής του Ενω 
μένου Μετώπου, ή κομμουνιστική αύτή φόρμουλα 
«δέν είναι μέθοδος γνήσιου πολιτικοΰ συνασπισμοΰ 
άλλά στρατηγικός ελιγμός»9

'Η Νέα 'Ηγεσία μέ τήν άπόφασι της τής 28ης 
Δεκεμβρίου 1931 πάνω στό θέμα τής «ένότητας», 
έκάλεσε τις έργατικές ’Οργανώσεις πού εύρίσκοντο 
κάτω άπό κομμουνιστικό έλεγχο νά φέρουν «κάτω 
άπό τή σημαία τοΰ άγώνα γιά τά αίτήματά των δχι 
μόνο τούς έργάτες πού άνήκουν κιόλας στίς άντι- 
δραστικές έργατικές όργανώσεις άλλά καί τίς μάζες 
τών άνοργάνωτων έργατών».

Τό όργανο πού θά χρησιμοποιοΰσαν γιά τό σκοπό 
αύτό ήταν οί περίφημες «’Επιτροπές τοΰ 'Ενωμένου 
Μετώπου», πού ήλέγχοντο άπό κομμουνιστικές «φρά

8. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 39.
9. A b r i d g e d  R e p o r t ,  F i f t h ,  σελ. 29.

ξιες» καί είχαν μέλη άπό διάφορες έργατικές όργα- 
νώσεις καί πολιτικά συγκροτήματα.

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 

Ή  Νέα Ήγεσία είχε ένοχληθή φανερά άπό τό 
γεγονός δτι τά προηγούμενα χρόνια ένας μεγάλος 
άριθμός οικονομικών άπεργιών εϊχεν έπί κεφαλής 
’Οργανώσεις πού έχαρακτηρίζοντο άπό τούς κομμου
νιστές ώς άντεπαναστατικές σοσιάλ - φασιστικές 
καί τροτσκικές — φασιστικές. Σέ άπλούστερη δια- 
τύπωσι τό νέο Πολιτμπυρώ άνεγνώριζε μέ πλάγιο 
τρόπο δτι οί έκκλήσεις γιά γενική πολιτική άπερ
γία, γιά τήν ύπεράσπισι τής Σοβιετικής Ένώσεως 
καί τά τοιαΰτα, δέν είχαν κατορθώσει νά έντυπωσιά- 
σουν τούς "Ελληνες έργάτες. Άντιθέτως οί τελευ
ταίοι αύτοί είχαν καταφύγει πρός τούς «ρεφορμι- 
στές» ήγέτες πού συγνεκέντρωναν τίς προιπαΟπές

Συνέδριο Ειρήνης στούς Δελφούς τό 1931. Ό  Πρόεδρος 
τοϋ Συνεδρίου ΆλεΕ. Παπαναστασίου (τρίτος έΕ άριστε- 

ρών) μέ συντροφιά ειρηνιστών.

ίων πρός τήν βελτίωσι τών συνθηκών ζωής τών 
έργατών. Άκόμα καί περιορισμένες έπιτυχίες τών 
ρεφορμιστικών όργανώσεων γιά τήν βελτίωσι τοΰ 
βιωτικοΰ έπιπέδου τών έργαζομένων έθεωρήθησαν 
άπό τούς κομμουνιστάς ώς πλήγμα έναντίον τοΰ κύ
ρους καί τής μελλοντικής προοπτικής τοΰ κόμματος 
των. Δέν είναι έκπληκτικόν, λοιπόν, τό δτι τό Πολιτ- 
μπυρώ στή σύσκεψί του τής 28ης Δεκεμβρίου 1931 
έξαπέλυσε μιά βίαιη έπίθεσι έναντίον τών μή κομ
μουνιστών έργατικών ήγετών. «Οί κομμουνι
στικές φράξιες μέσα στίς ρεφορμιστικές όργανώ- 
σεις» ύπαγόρευε τό Πολιτμπυρώ, «πρέπει νά τεθοΰν 
έπί κεφαλής τών έργατών στόν άγώνα γιά· τά αί
τήματά των, νά ένισχύσουν τίς τάξεις των, νά ξε
σκεπάσουν τούς αντιδραστικούς ήγέτες καί νά άπο- 
καλύψουν τόν πραγματικό τους ρόλο καί νά φέρουν 
τήν πλειοψηφία τών 'Ελλήνων έργατών κάτω άπό 
τή σημαία τής ταξικής πάλης καί τής έπαναστατι- 
κής τακτικής». Τό Πολιτμπυρώ, σύμφωνα μέ τούς 
κανόνες τακτικής τοΰ «Ενωμένου Μετώπου έκ
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των Κάτω», διεκήρυτε οτι ή έργατική ένότης θά 
άπρεπε νά έπιτευχθή «μέ βάσι τον έπαναστατικό τα
ξικό άγώνα έναντίον τών έργοδοτών καί του κρά
τους των καί ένάντια στους πουλημένους πράκτο
ρες των, δπως είναι οί σοσιαλφασίστες, οί λικβιντα- 
ριστές, οί τροτσκιστές φασίστες καί οί λεγόμενοι 
άνεξάρτητοι ήγέτες.»10. Τό Πολιτμπυρώ έν κατα- 
κλεΐδι, έδήλωνε μεγαλόστομα οτι «αυτοί οί άντι- 
δραστικοί εργατοπατέρες δέν έχουν θέσι στις τά
ξεις του έπαναστατικοΰ στρατοπέδου». Πριν περά- 
σουν δύο χρόνια, τό ίδιο Πολιτμπυρώ άκολου- 
θώντας νέες όδηγίες τής Κομιντέρν, θά άπηύ- 
θυνε υποκριτικές εκκλήσεις γιά συνεργασία11 
πρός δλους έκείνους πού τό Δεκέμβριο του 1931 «δέν 
είχαν θέση στις τάξεις τοϋ έπαναστατικοΰ στρατο
πέδου».

Ά ν  καί ή έκμετάλλευσις των καθημερινών αιτη
μάτων τών έργατών έπρόκειτο, κατά τις προσδο
κίες τών κομμουνιστών νά προωθήση «τήν ένότητα

Οί στρατηγοί Κονδύλης (δεζιά) καί Κ. Μανέττας (άρι
α τερά) τό 1932 οτε ό Μσνέτταα ένθαρρυνθεία καί άπό τό 
Κόμμα τών Φιλελευθέρων προέβη στήν συγκρότησι ένόο 
«Στρατιωτικού Συνδέσμου» μέ σκοπό νά παρεμποδίση 
τήν άνοδο τού Λαϊκού Κόμματος στήν εξουσία έφ' όσον 

δέν θά άνεγνώριΖε άνεπιφυλάκτως τήν Αβασίλευτο.

τής έργατιας» οί κομμούνισταί ήταν έναντίον τής 
«τεχνητής», σύμφωνα μέ τήν φράσιν των, «άφοσίωσης 
στήν ιδέα τής ένότητας». Τό μόνο είδος «ένότητας» 
πού ήθελαν ήταν ή «έπαναστατική ένότητα», ή 
συγκέντρωσις «τών μεγάλων μαζών τών έργατών κά

10. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 44-46.
11. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  9 Σεπτεμβρίου 1934.

τω άπό τό λάβαρο τής ταξικής πάλης γιά τήν άνα- 
τροπή του καπιταλισμού». Σέ δλους έκείνους πού 
θά μπορούσαν νά παραπλανηθοϋν άπό τήν κομμου
νιστική έκκλησι γιά ένότητα, τό Πολιτμπυρώ άπηύ- 
θυνε μιά ασυνήθιστα ειλικρινή καί σαφή προειδο- 
ποίησι. «Ή  ένότητα γίνεται έπαναστατική», έγρα
φαν «μόνον δταν οί κομμουνιστές έχουν στά χέρια 
τους τον άπόλυτο έλεγχο πάνω στις ένωμένες μάζες».

«Συμφέρει τις εργαζόμενες τάξεις νά έχουν έπί 
κεφαλής επαναστάτες κομμουνιστές έργάτες Ε 
μείς δέν είμαστε μικροαστοί δημοκράτες, είμαστε 
έπαναστάτες. 'Οποτεδήποτε γεννηθή τό ζήτημα πώς 
πρέπει νά όργανωθοϋν οί έκλογές μέσα στις έργα- 
τικές όργανώσεις, έμεΐς εύνοοΰμε τον τρόπο πού 
έξασφαλίζει τήν έκλογή μιδς ομοιογενούς Ε πιτρο
πής έπαναστατών έργατών».

Έάν κανένας, άκόμα καί μετά άπό αύτή τή δή- 
λωσι, είχε τήν άφέλεια νά πιστεύη δτι ένότης έσή- 
μαινε ισότητα γιά τις ομάδες πού συμμετείχαν, τό 
ΚΚΕ άπέρριπτε κάθε τέτοια «άπαράδεκτη έκδοχή» 
λέγοντας : «πρέπει νά συντρίψωμε τήν ιδέα δτι θά 
μπορούσε νά ύπάρξη ισότητα άνάμεσα στις διάφο
ρες όμάδες. ’Εμείς διεκδικούμε πάντοτε τήν ήγεσία 
τής έργατικής τάξης».12

Αυτό δέν ήταν ρητορική ύπερβολή. Ή  άπαίτησις 
γιά αποκλειστική μονοπώλησι τής ήγεσίας είναι μία 
άπό τις συνεπέστερες άντιλήψεις τής κομμουνιστικής 
ιδεολογίας καί έπιβεβαιώθηκε γιά μία ακόμη φορά 
μέ τρόπο πού δέν έπιδέχεται άμφισβήτησι συό πρό
γραμμα τοϋ 1961 τού Κ.Κ.Σ.Ε. Στά 1931 ό Νίκος 
Ζαχαριάδης έκπαιδευμένος μέ τον λενιστικό - σταλι- 
νιστικό τρόπο τοϋ σκέπτεσθαι διέγραφε μιά φιλό
δοξη πορεία γιά τό κόμμα του. Γιά νά ύλοποιηϋοϋν 
καί νά γίνουν πραγματικότητα αυτοί οί άπώτεροι 
σκοποί τό κόμμα είχε άνάγκη, ώς είπε, άπό κατάλλη
λη όργάνωσι.

Καί σ’ αύτό άφιέρωσε τις προσπάθειές του κα
τά τά έπόμενα χρόνια..

"Οταν ή Ιαπωνία εισέβαλε στή Μαντζουρία τον 
Φεβρουάριο τού 1932, τά κομμουνιστικά κόμματα 
δλου τοϋ κόσμου, κινητοποιήθηκαν γιά νά δημιουρ
γήσουν άτμόσφαιρα πολεμικής ύστερίας. Ή  έπι- 
θετική ένέργεια τής ’Ιαπωνίας έρμηνεύτηκε άπό τήν 
ήγεσία τής Κομιντέρν ώς ή πρώτη πραξι στον ιμπε
ριαλιστικό πόλεμο έναντίον τής Σοβιετικής Ένώ- 
σεως. Τά διάφορα «τμήματα» τής Κομιντέρν έλαβαν 
όδηγίες νά έντείνουν τον «άντιμιλιταριστικό καί 
άντιπολεμικό τους άγώνα». 'Η ήγεσία τοϋ ΚΚΕ ύ- 
πακούοντας πιστά στις όδηγίες αυτές άπεφάσισε 
νά χρησιμοποιήση τον «άγώνα κατά τοϋ πολέμου,

12. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 52-54.
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τήν υπεράσπισι τής ΕΣΣΔ» κλπ. «σάν κεντρικά 
συνθήματα γιά τις διαδηλώσεις τής έργαακής 
Πρωτομαγιάς, γιά δλη τή διάρκεια τής καμπάνιας». 
Σε μιά πιο δυσοίωνη δήλωσι τό Πολιτμπυρώ έκάλεσε 
τις κομμουνιστικές όργανώσεις τών ’Αθηνών, Πει
ραιώς καί Θεσσαλονίκης νά συγκεντρώσουν τις 
προσπάθειες των στούς «κλάδους τών συγκοινω
νιών, πολεμικών καί χημικών βιομηχανιών, καί στήν 
άνακάλυψι καί σαμποτάζ τών νηοπομπών πολε
μικού άνεφοδιασμου».13

Στό παρελθόν ή τακτική τοϋ κόμματος νά υψώνει 
τήν υπεράσπισι τής Σοβιετικής Ένώσεως σέ 
κεντρικό σημείο τής προπαγάνδας του είχε άπο- 
δειχθή άσύνετη. Ό  Ζαχαριάδης ίσως νά άντελαμβα- 
νετο οτι καί αυτή τή φορά ή έκκλησις δέν έπρό- 
κειτο νά συγκινήση πολλούς "Ελληνες έργάτες, 
άλλά ήταν ύποχρεωμένος νά συμμορφωθή μέ τις 
όδηγίες τής Κομιντέρν. Δέν ήταν δύσκολο νά προ- 
βλέψη κανείς τό άποτέλεσμα. Τό κόμμα δέν κατώρ- 
θωσε νά όργανώση ούτε ένα συλλαλητήριο τήν Πρω
τομαγιά τοΰ 1932 άκόμα καί στά «βασικά προλετα- 
ρικά Κέντρα τής ’Αθήνας, τοΰ Πειραιά καί τής 
Θεσσαλονίκης».14

Τό φιάσκο τής Πρωτομαγιάς, πού θύμιζε παρό
μοιες άποτυχίες πού υπήρξαν στό παρελθόν τό προα
νάκρουσμα τής πτώσεως προηγουμένων ήγετών, έγι- 
νε αιτία νά προβή ό Ζαχαριάδης καί οί άμεσοι συνερ- 
γάται του σέ μιά ρεαλιστική καί έπίπονη μελέτη 
τής πραγματικής καταστάσεως τοΰ κόμματος. ’Ή 
ταν μιά έρευνα πού έπρεπε νά είχε γίνει προ πολλοΰ. 
’Απροκάλυπτα καί μέ πικρία έκάκισαν τήν τρομα
κτική άνικανότητα τής Όργανώσεως, τήν συνεχι- 
ζομένη άστάθεια τών μελών, τήν «υποτίμηση τών 
'-"νωμοτικών κανόνων».15 Ή  συνεχής διαρροή τών 
μελών είχε ιδιαίτερα άπασχολήσει τή Νέα Ήγεσία 
άπό τότε πού άνέλαβε τά ήνία τής έξουσίας τοΰ κόμ
ματος. Πολλά μέλη προσχωρούσαν στό κόμμα καί 
μετά άπό ένα έλάχιστο χρονικό διάστημα έγκατέ- 
λειπαν τις τάξεις του άπογοητευμένα ή άηδιασμένα. 
Τό νά στρατολογοΰμε νέα μέλη δέν φθάνει, έλεγε 
ή Νέα Ήγεσία. «πρέπει νά μάθωμε πώς νά συγκρα- 
τοΰμε αύτά τά νέα μέλη. Πώς νά τούς κάνωμε μα
χητικούς16 κομμουνιστές». Ή  άποτυχία τής «κινητο
ποίησης» τής Πρωτομαγιάς άπεδείκνυε δτι μιά 
άπλή άλλαγή στήν κορυφή τής ίεραρχίας τοΰ 
κόμματος δέν άρκοΰσε. 'Ολόκληρη ή όργά- 
νωσις χρειαζόταν προσεκτικό καί πλήρη έλεγχο 
καί έξυγίανσι. Γιά νά δημιουργηθοΰν οί προϋπο

13. Α ύ τ ό θ ι, σελ. 81.
14. Ν έ ο ς  Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  12 Μαϊου 1932.
15. Α υ τ ό θ ι .
16. Κ ο μ έ π, Ά ρ. 5, Μάρτιος 1932.

θέσεις γι’ αύτό τό έγχείρημα συνήλθε τον ’Ιούνιο τοΰ 
1934 ή πρώτη πανελλαδική όργανωτική διάσκεψις 
τοΰ ΚΚΕ. Μέ προκλητική σαφήνεια ή διάσκεψις 
αύτή έξέθεσε τον τρόπο ένεργείας καί τήν όργανω
τική δομή τοΰ ΚΚΕ. Οί άποφάσεις της, βασισμένες 
πάνω στή συσσωρευμένη έμπειρία τοΰ διεθνοΰς 
κομμουνισμοΰ, έξακολουθοΰν νάάποτελοΰν τήν βάσι 
καί τον σκελετό τοΰ έλληνικοΰ κομουνιστικοΰ 
κόμματος. Ή  άδίστακτη έκμείάλλευσις τής κοινω
νικής δυστυχίας καί τής δυσαρεσκείας τών μαζών 
έξειλίσσετο σ’ ένα είδος κυνικής πολιτικής έπιστή- 
μης. «Ή πείρα μας κατά τό παρελθόν μάς έδειξε» 
έδήλωνε ή διάσκεψις, «οτι όσάκις προσπαθήσαμε 
νά όργανώσουμε τούς έργάτες ευθύς άμέσως σέ 
πυρήνες τοΰ κόμματος, τά άποτελέσματα υπήρξαν 
μηδαμινά καί πολλές φορές μείναμε μέ άδεια χέ
ρια». Ά πό τήν άλλη πλευρά δσες φορές οί όργανω- 
τές τοΰ κόμματος μίλησαν στούς έργάτες «γιά ψωμί, 
γιά τό μεροκάματο, γιά τά προβλήματά τους ή γιά τήν 
άνάγκη νά όργανωθοΰν σέ έργατικά σωματεία, τά 
άποτελέσματα υπήρξαν εύνοϊκά δχι μόνο στον 
τομέα τής πολιτικής καί σωματειακής δράσης μας 
άλλά καί στό δτι οί έπαφές αύτές συχνά γίνονται οί 
βάσεις γιά τή στρατολόγησι νέων μελών στις τά
ξεις τοΰ κόμματος.». Συνεπώς συνέχιζεν ή άπόφα- 
σις τής διασκέψεως, «ή άφετηρία γιά μιά έπαφή 
μέ τούς έργάτες σ’ ένα έργοστάσιο είναι ή υποστή
ριξη καί έκμετάλλευση τών καθημερινών προβλημά
των πού άπασχολοΰν τούς έργάτες...»17

Μέ άλλα λόγια ή νέα ήγεσία ξεκάθαρα καί χω
ρίς περιστροφές έδήλωνε δτι ή ύποστήριξις τών κα
θημερινών αιτημάτων τών έργατών ήταν μόνο ένα 
πρόσφορο τέχνασμα μέ προορισμό νά έξυπηρετήση 
τον άντικειμενικό σκοπό τοΰ κόμματος, δηλαδή τήν 
διείσδυσι στά έργοστάσια καί τήν υπαγωγή περισ
σοτέρων έργατών ύπό τόν έλεγχο τοΰ ΚΚΕ.

Αύτή ή κυνική άλλά ταύτόχρονα έπιδέξια καί 
συγκεκαλυμμένη έκμετάλλευσις τών οικονομικών 
καί κοινωνικών προβλημάτων δέν ήταν δυνατόν 
νά άνατίθεται σέ έρασιτέχνες ζηλωτές πού ό ένθου- 
σιασμός τους σπάνια συμβάδιζε μέ πολιτική όξυ- 
δέρκεια καί γερή προπαίδεια στήν κομμουνιστική 
τακτική. Ή  διάσκεψις άπεφάσισε δτι θά έπρεπε νά 
όργανωθοΰν ειδικές όμάδες προπαγανδιστών. Αύτά 
τά έπίλεκτα μέλη τοΰ κόμματος θά έπαιρναν άμοι- 
βή άπό τό κόμμα γιά τις ύπηρεσίες τους, σέ άντάλ- 
λαγμα δέ άνελάμβαναν τήν ύποχρέωσιν νά έργάζων- 
ται αποκλειστικά γιά τό κόμμα. Γιά πρώτη φορά 
τό ΚΚΕ άποκτοΰσε δικούς του «άππαράτσικι». 
Αύτοί οί έπαγγελματίαι δημαγωγοί καί προπαγανδι-

17. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 91-92.
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σταΐ έπρεπε νά ξέρουν καλά τή δουλειά τους. Γιά 
νά άναφέρωμε τή σχετική άπόφασι τής διασκέ- 
ψεως :

«Πρέπει νά πηγαίνουν στις συγκεντρώσεις τών 
έργατών καλά προετοιμασμένοι, πρέπει νά εί
ναι ένημερωμένοι τέλεια καί νά ξέρουν πώς θά 
μιλήσουν πάνω σέ ζητήματα πού ένδιαφέρουν 
τούς έργάτες. Πρέπει νά ξέρουν νά μιλοΰν μέ 
διαφορετικό τρόπο στούς νέους καί μέ άλλο τρόπο 
στούς ήλικιωμένους καί στίς γυναίκες»18.
Ή  διάσκεψι διευκρίνισε και τήν διαφορά μεταξύ 

προπαγάνδας καί «άγκιτάτσια». 'Η προπαγάνδα θά 
έπρεπε νά περιορίζεται σέ μικρές συγκεντρώσεις 
μελών του κόμματος καί συμπαθούντων, στενά συνδε- 
δεμένων μέ τό κόμμα. Ή  «άγκιτάτσια» άπό τήν άλλη 
πλευρά, ή δημαγωγία, ή διάδοσις κομμουνιστι
κών συνθημάτων προωρίζετο γιά τίς ευρύτερες 
μάζες καί μπορούσε νά περιβληθή ποικιλία μορ
φών :

«’Οργάνωση συγκεντρώσεων έξω άπό τίς πύλες 
τοϋ έργοστασίου ή στόν τόπο δπου κολατσίζουν 
οί έργάτες, τακτική έκδοση καί διανομή έφημερί- 
δων τοϋ πυρήνα, καθώς καί τοϋ τακτικοΰ κομμα- 
τικοϋ Τύπου, τοιχοκόλληση ή διανομή προκηρύ
ξεων, άρθρων, όργάνωση έκδρομών μέ συμμε
τοχή τών έργατών, διαλέξεις συζητήσεις, άφίσ- 
σες σέ δημόσια μέρη καί τά τοιαϋτα».
"Ενα πνεϋμα λυσιτελείας, πρακτικότητος καί 

λογικής ήταν φανερό δτι έχαρακτήριζε κάθε άπό- 
φασι τής όργανωτικής Διασκέψεως. Ή  άνόητη άρτιο- 
σκληρωτική άκαμψία τοϋ παρελθόντος παραχωρούσε 
θέσις της σ’ ένα πρόγραμμα εύκαμπτο και ρεαλι
στικό. Ταυτόχρονα ή πάλη έναντίον τών άντι- 
δραστικών «προβοκατόρων» — τών πρακτόρων τής 
άστυνομίας — πού σύμφωνα μέ τούς ισχυρισμούς 
τών κομμουνιστών είχαν διεισδύσει στίς τάξεις 
τοϋ κόμματος, άνυψώθηκε σέ «κύριο καθήκον». 
Ή  έπαγρίπνησις έγινε «βασική ύποχρέωσις». Γιά 
νά καταπολεμήσουν τήν άπειλή τών προ,κτόρων τής 
άστυνομίας οί έγκέφαλοι τής νέας ήγεσίας διέταξαν 
ένα συστηματικό έλεγχο δλων τών μελών καί άγώνα 
κατά τής άπρόσεκτης πολυλογίας. Οί πυρήνες τοϋ 
κόμματος έπίσημα χαρακτηρίσθησαν «συνωμοτικές 
μονάδες». Ή  όργανωτική διάσκεψις διηυκρίνησε 
μέ ιδιαίτερη σαφήνεια τό σημείο αύτό.

«Ό  πυρήνας είναι πάνω άπ’ δλα παράνομος, δη
λαδή υπάρχει και λειτουργεί μέ άπόλυτη μυστικό
τητα. Τά μέλη του δέν έμφανίζονται σάν μέλη τοϋ 
κόμματος. Τά μέλη ένός πυρήνα έργοστασίου δέν 
πρέπει ποτέ νά δείχνουν δτι έχουν κάποια ιδιαίτερη

18. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 112.

σχέσι μεταξύ τους έφ’ δσον βρίσκονται στό έργοστά, 
σιο. Πρέπει νά άποφεύγουν νά κάνουν παρέα... Σέ 
μία συγκέντρωσι έργατών μόνο ένας σύντροφος άπό 
τόν πυρήνα έπιτρέπεται νά έμφανισθή καί νά μιλήση2 
συνήθως τό μέλος πού έχει τίς λιγώτερες πιθανό
τητες νά προδοθή καί νά διωχθή. Σέ πολλές περι
πτώσεις ό σύντροφος αύτός δέν θά πρέπει νά άποκα- 
λύπτη τήν ιδιότητά του σάν άντιπρόσωπου τοΰ πυ
ρήνα άλλά θά πρέπει νά έμφανίζεται σάν συνηθισμέ
νος έργάτης ή σάν άντιπρόσωπος μιας έργατικής 
όργάνωσης ή κάτω παρόμοιο».19

Ίσως θ’ άπορή κανείς πώς θά ήταν δυνατόν ο1 
καθοδηγηταί αύτοί νά προσηλυτίσουν νέα μέλη 
χωρίς νά άποκαλύπτουν τήν Ιδιότητά των καί τήν 
σχέσι των μέ τό κόμμα. Καί έδώ άκριβώς βρίσκεται 
ένα βασικό στοιχείο τοϋ κομμουνισμοΰ «modus 
operandi». Αύτοί οί ειδικοί «άππαράτσικι» τοΰ κόμ
ματος είχαν όδηγίες νά συζητοϋν γιά μισθούς καί 
ψωμί χωρίς νά άναφέρωνται στή μαρξιστική ιδεο
λογία ή άκόμη καί στό κομμουνιστικό κόμμα. Οί 
έργάτες έκεΐνοι πού έφαίνοντο πιό άξιόπιστοι καί 
έπιδεκτικοί θά διεχωρίζοντο καί θά ύπεβάλοντο άπό 
τούς «καθοδηγητές» σέ μιά συστηματικώτερη καί 
λεπτομερέστερη μύηση καί προπαίδευση. Τό γεγονός 
τής συμμετοχής των σέ άπεργίες καί διαδηλώσεις 
θά μποροϋσε νά βοηθήση τούς κομμουνιστάς νά 
ξεχωρίσουν έργάτες πού άποτελοΰσαν καλό Ολι
κό γιά στρατολογία.

Τό πνεϋμα τής «έπαγρυπνήσεως» δέν περιορί
στηκε στίς σχέσεις τοΰ κόμματος μέ τόν έξωτερικό 
κόσμο. Έπεξετάθη άκόμα καί στίς ένδοκομματικές 
σχέσεις. Ή  όργανωτική διάσκεψ1? άποφάσισε μέ 
ψήφισμά της δτι όσάκις ένας πυρήνας τοΰ κόμμα
τος είχε περισσότερα άπό 10 μέλη θά έπρεπε νά χω
ριστή σέ δύο υποδιαιρέσεις. «Θά ήταν σκόπιμο τά 
μέλη τοΰ ένός τμήματος νά μή γνωρίζουν τά μέλη 
τών άλλων τμημάτων ένός πυρήνα έργοστασίου».20 
'Η σκοπιμότης τής ύποδείξεως αυτής είναι άρκετά 
διαφανής.

Κατά τήν διάρκεια τής περιόδου 1932—1936 τό 
ΚΚΕ υπό τήν ήγεσία τοΰ Νίκου Ζαχαριάδη, συνεκέν- 
τρωσε δλες του τίς προσπάθειες καί δλες του τις δυ
νάμεις στήν όργάνωσι τοΰ κομματικοΰ όργανισμοΰ 
μέ βάσι αύτές τίς γενικές κατευθύνσεις. Οί κομ- 
μουνισταί έγνώρισαν μερικές έπιτυχίες στήν άρχή 
άλλά δπως θά δοΰμε άργότερα δταν ήλθε ή ώρα 
τής πραγματικής δοκιμασίας κατά τή διάρκεια τής 
δικτατορίας τής 4ης Αύγούστου, ή δομή τοϋ κόμ
ματος κατέρρευσε.

19. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 94.
20. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 95.

78



ΤΟ ΚΚΕ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΛΙΓΟ ΕΔΑΦΟΣ

Πριν συμπληρωθή ένας χρόνος άπό τόν 
διορισμό της άπό τήν Κομιντέρν, ή Νέα 'Ηγεσία θά 
μπορούσε νά έπιδείξη μέ κάποια ικανοποίηση δτι ή 
πολιτική έπιρροή του κόμματος παρουσίαζε άνοδο. 
'Η πρώτη δοκιμασία ήρθε κατά τήν διάρκειαν τών 
βουλευτικών έκλογών τής 25ης Σεπτεμβρίου 1932. 
Γιά τό ΚΚΕ πού είχε κατρακυλήσει άπό τή θριαμ
βευτική κινητοποίηση 100.000 άνθρώπων στά 1920 
στίς κωμικές διαδηλώσεις 150 πιστών τόν Αΰγοι- 
στο του 1931, άκόμη καί μιά έπιστροφή στούς άριθ- 
μούς τοΰ 1926 δταν οί υποψήφιοι τοΰ Ενιαίου Με
τώπου συνεκέντρωσαν 42.000 ψήφους θά πρέπει νά 
φαινόταν έξαιρετικά φιλόδοξος στόχος τόν Σεπτέμ
βριο τοΰ 1932. Καί δμως οί κομμουνισται υποψή
φιοι υπό τόν μανδύα τοΰ Ενιαίου Μετώπου συνεκέν
τρωσαν 58.223 ψήφους στίς βουλευτικές έκλογές.

Ή  έπέκτασις αύτή τής Κομμουνιστικής· έπιρ- 
ροής ήταν άποτέλεσμα τής οικονομικής κρίσεως 
μάλλον, παρά τής επιδέξιας διαχειρίσεως τών κομ
ματικών υποθέσεων άπό τή νέα ήγεσία. 'Η διεθνής 
οικονομική κρίσις είχε κυριολεκτικά σαρώσει τήν 
έλληνική νομισματική σταθεροποΐησι. Ή  άπόφα- 
σις τής βρεταννικής Κυβερνήσεως τήν 21η Σεπτεμ
βρίου 1931 νά έγκαταλείψη τή χρυσή βάσι έρριψε 
τήν Ελλάδα σέ σοβαρή οικονομική κρίσι. Ή  Κυ- 
βέρνησις Βενιζέλου προσεπάθησε μάταια νά άμ- 
βλύνη τό πλήγμα πού δέχτηκε ή έλληνική οικονο
μική δομή. Οί τιμές άρχισαν νά άνεβαινουν μέ 
γοργό ρυθμό όδηγώντας στήν άπελπισ.α τά πτωχώ- 
τερα στρώματα τοΰ πληθυσμοΰ. Τούς πρώτους μή
νες τοΰ 1932 ένα κΰμα οικονομικών άπεργιών προ- 
εκάλεσε έπιπρόσθετες ζημίες σέ μιά οικονομία πού 
ήδη είχε κλονισθή. Ή  άντιπολίτευσις έξεβίαζε τήν 
προκήρυξι έκλογών ώς τήν μοναδική λύσι.

Ό  Ελευθέριος Βενιζέλος τελικά συνεφώνησε 
άλλά άντιλαμβανόμενος δτι τό δημόσιο αίσθημα 
είχε στραφή έναντίον τοΰ κόμματος τών Φιλελευ
θέρων έπρότεινε τήν έπανεισαγωγή τοΰ έκλογικοΰ 
συστήματος τής άναλογικής μέ τήν έλπίδα δτι αύτό 
θά άπέτρεπε ένα έκλογικό συνασπισμό δλων τών 
άντιπάλων του.

Δέν είναι δύσκολο ν’ άντιληφθή κανείς δτι τό 
πλειοψηφικό σύστημα θά είχε άναγκάσει τά άντί- 
παλα κόμματα νά καταφύγουν σέ τέτοια συμμαχία 
πού θά τούς παρείχε τίς περισσότερες δυνατότητες 
έπιτυχίας στίς κάλπες. Στίς 20 Μαΐου 1932ένεκρίθη 
άπό τήν πλειοψηφία τής Βουλής τό νομοσχέδιο δυ
νάμει τοΰ όποιου θά έφηρμόζετο τό σύστημα τής 
άναλογικής. Για μία άκόμη φορά δπως καί στά 1926, 
τό σύστημα αύτό έκανε τήν εκλογή κομμουνιστών

βουλευτών άρκετά πιθανή. Δέκα κομμουνισται ύπο- 
ψήφιοι έξελέγησαν στίς έκλογές τοΰ Σεπτεμβρίου. 
Ά ν  λάβη κανείς ύπ’ δψιν του τήν κατακόρυφη 
πτώση πού είχε ύποστή τό κΰρος τοΰ κόμματος μό
λις πριν ένα χρόνο, ή έπιτυχία αύτή θά έπρεπε νά 
θεωρηθή ώς άρκετά ικανοποιητική. Καί δμως 
ή Νέα 'Ηγεσία έξέφρασε τήν δυσαρέσκεια της 
έπειδή «τό μεγαλύτερο μέρος τών μαζών πού έγκατέ- 
λειψαν τό Βενιζελικό στρατόπεδο παρασύρθηκαν 
άπό τή δημαγωγία τοΰ Λαϊκοΰ κόμματος, ένώ ή με
γάλη πλειοψηφία τοΰ λαοΰ έμεινε πιστή στόν κοι
νοβουλευτισμό».21

Ή  έκ μέρους τοϋ Παν. Τοαλδάρη έπίοημος άποδοχή τής 
Αβασιλεύτου μέ τήν έπιστολή του τής 3ης 'Οκτωβρίου 
1932 κατέστησε δυνατή τήν έκ μέρους του άνάληψι τής 
πρωθυπουργίας μετά τήν έκλογική του έπιτυχία στίς έκ- 
λογές τής 25 Σεπτεμβρίου 1932. Στις  4 Νοεμβρίου ό 
Τσαλδάρης έσχημάτιΖε κυβέρνησι μέ τήν συμμετοχή τοϋ 
Γ. Κονδύλη, τοϋ I. ΜεταΕά καί τοϋ ΆλεΕ. Χατζηκυριά
κου, έκ τών πρωτεργατών τής όντιβασιλικής Έπαναστά
σεως τού 1922. ’Ανωτέρω ά Κονδύλης (άριστερά), ό 
Τσαλδάρης (μέσον) καί ό ΜεταΕάς (δεΕιά) στά ύπουρ- 

γικά εδώλια τής Βουλής.

Στήν Βουλή πού προέκυψε άπό τίς έκλογές 
τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1932 κανένα άπό τά μεγάλα 
κόμματα δέν εϊχε πλειοψηφία τέτοια πού νά έπι- 
:ρέπη τόν σχηματισμό όμοιογενοΰς Κυβερνήσεως.

Μετά άπό σειρά πολιτικών έλιγμών ό Βενιζέλος 
έδέχθη νά δώση περιωρισμένη ύποστήριξι σέ μία 
Κυβέρνησι μέ έπί κεφαλής τόν άντίπαλό του Πανα- 
γή Τσαλδάρη, τόν άρχηγό τοΰ Λαϊκοΰ Κόμματός. 
"Ετσι γιά πρώτη φορά άπό τήν έποχή τής άντι- 
βασιλικής έπαναστάσεως τοΰ 1922, άνήρχετο σ<:ήν 
έξουσία μιά γνησίως άντιβενιζελική Κυβέρνησις. 
Δέκα ήμέρες άργότερα, άφοΰ έξουσιοδότησε τήν Κυ 
βέρνησι νά έκδίδη τά έπειγούσης φύσεως νομοθε
τικά διατάγματα, ή Βουλή διέκοψε τίς έργασίες της.

"Οταν συνεκροτήθηκε καί πάλι σέ Σώμα, στίς

21. Ν έ ο ς  Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  1 ’Οκτωβρίου 1932.
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12 Τανουαρίου 1933, ό Βενιζέλος είχε άποφασίσει 
νά άποσύρη τήν περιορισμένη ύποστήριξι πού είχε 
παράσχη στήν Κυβέρνησιν του Παναγή Τσαλδάρη. 
Στις 14 Ίανουαρίου ή Βουλή άπέσυρε τήν έμπιστο-

Στίς 3 Οκτωβρίου 1932 ό άρχηγός τοϋ Λαϊκού Κόμμα
τος Ποναγής Τσαλδάρης έστειλε έπιστολή πρός τόν Πρό
εδρο τής Δημοκρατίας ΆλεΕ. Ζαΐμη στήν όποία όνεγνώ- 
ριΖε τήν Αβασίλευτο Δημοκρατία. Ή  έπιστολή μέ διάγ
γελμα τοΰ Προέδρου έδημοσιεύθη στήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως αυθημερόν. "Η το  ή πρώτη ανεπιφύλακτος 
όποδοχή τής Αβασίλευτου έκ μέρους τών βασιλοφρόνων.
Ανωτέρω ό Παν. Τσαλδάρης κατά φωτογραφίαν τήο 

έποχής.

σύνη άπό τήν Κυβέρνηση τοϋ Λαϊκοϋ Κόμματος 
καί δύο ήμέρες άργότερα ένέκρινε μιά Κυβέρνησι 
Συνασπισμού μέ έπί κεφαλής τόν Βενιζέλο. Ά λ 
λά ό γηραιός Κρής πολιτικός δέν είχε σκοπό

νά έγκαταλείψη τήν τύχη τής Κυβερνήσεώς του στό 
έλεος ένός όλόκληρου συρφετού μικρών πολιτικών 
κομμάτων πού άπό τήν μία μέρα στήν άλλη παρου
σίαζαν κάθε λογής ιδιοτροπία. Μέσα σέ 10 ήμέρες 
από τήν συγκρότηση τής Κυβερνήσεως Συνασπισμού 
καί τήν όρκωμοσία της, ό Βενιζέλος έλαβε δύο δρα
στικά μέτρα. Έπανέφερε τό πλειοψηφικό έκλογικό 
σύστημα τών έκλογών τού 1928 και έξέδωκε διά
ταγμα περί διαλύσεως τής Βουλής. Ταυτόχρονα 
προκηρύχθησαν νέες έκλογές γιά τις 5 Μαρτίου 1933.

Τό κομμουνιστικό κόμμα έλαβε ενεργό μέρος 
στήν προεκλογική έκστρατεία, χρησιμοποιώντας 
πάλι τόν συνήθη μανδύα τοΰ Ενιαίου Μετώπου. 
Τά συνθήματά του «Ψωμί, δουλειά και έλευθερία». 
«νά πάψουν οί διωγμοί τών φορολογουμένων άγρο
τών», «νά αύξηθοΰν οί σημερινοί μισθοί πείνας», 
ήταν δλα διαλεγμένα μέ κατάλληλο τρόπο γιά τήν 
άποτελεσματική έκμετάλλευσι τών καθημερινών 
οικονομικών προβλημάτων τών λαϊκών στρωμά
των μέ τά χαμηλά εισοδήματα. Μόνον σάν ύστε- 
ρόγραφο έκανε τήν έμφάνισί του καμμιά φορά καί 
τό σύνθημα «γιά μιά σοβιετική σοσιαλιστική Ε λ 
λάδα». Στις έκλογές τής 5ης Μαρτίου 1933, τό Ε ν ι
αίο Μέτωπο, προμετωπίδα ουσιαστικά τοΰ κομμου
νιστικού κόμματος, κατώρθωσε νά συγκέντρωση 
52.958 ψήφους έπί συνόλου 1.141.331. Κανείς άπό 
τούς κομμούνιστάς υποψηφίους δέν έξελέγη. Τό 
γεγονός όμως οτι τό ΚΚΕ είχε συγκεντρώσει μέ τό 
πλειοψηφικό σύστημα σχεδόν τών ίδιο άριθμό ψή
φων πού είχε συγκεντρώσει τόν προηγούμενο Σε
πτέμβριο μέ τό σύστημα τής Αναλογικής, είχε ξε
χωριστή σημασία. Οί ψηφοφόροι ήξεραν δτι μέ τό 
πλειοψηφικό σύστημα μόνον οί υποψήφιοι τών με
γάλων κομμάτων είχαν ελπίδες έπιτυχίας. Δέν 
άγνοοΰσαν δτι έάν έψήφιζαν υποψηφίους μικρών 
κομμάτων οί ψήφοι των θά πήγαιναν στήν κυ
ριολεξία χαμένες. Τό 1928 οί συλλογισμοί αύτοί 
ήσαν ώς ένα σημείο υπεύθυνοι γιά τήν ξαφνική 
πτώση τοΰ άριθμοΰ τών κομμουνιστικών ψήφων. 
Στά 1933 δμως οί όπαδοί τοΰ Ενιαίου Μέτωπου 
στάθηκαν άρκετά πιστοί στό κόμμα τους χωρίς νά 
έπηρεασθοΰν άπό τό έκλογικό σύστημα. Αυτό δέν 
μπορεί νά χαρακτηρισθή βέβαια σάν θρίαμβος, ήταν 
δμως μιά άξιόλογη πρόοδος.

Φυσικά οί κομμουνισταί ήγέται δέν ένδιεφέροντο 
ιδιαίτερα γιά τήν συλλογή ψήφων. Εκείνο πού είχε 
τή μεγαλύτερη σημασία ήταν «ή διείσδυση στά 
έργοστάσια γιά τή στρατολόγηση νέων μαχητών 
γιά τό κόμμα». Σέ συζήτησι σχετικά μέ τά έκλογικά 
άποτελέσματα, τό Πολιτμπυρώ έξέφρασε τή δυσαρέ- 
σκειά του γιά τό γεγονός, δτι μιά τέτοια διείσδυσις 
δέν είχε έπ>τευχθή έπε'δή οί διάφορες όργανώσεις
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τοϋ κόμματος δέν κατώρθωναν «νά έκμεταλλευθοΰν 
δσο έπρεπε τήν εκλογική καμπάνια».

’Από άπόψεως μακροχρονίου στρατηγικής ή 
ύποστήριξις στις κάλπες ήταν φυσικά εύσπρόσδεκτη 
άπό τό ΚΚΕ, Ιδίως γιά λόγους ψυχολογικούς. ’Αλλά 
τέτοιου είδους οπαδοί δέν ένέπνεαν έμπιστοσύνη, δέν 
ήταν αύτό πού ζητούσε τό Κόμμα. Τό κόμμα ήθελε 
μαχητικά μέλη, άνθρώπους ποτισμένους μέ τήν κομ
μουνιστική ιδεολογία, πρόθυμους νά άκολουθήσουν 
τις περιπέτειες του κόμματος καί τίς άκροβασίες 
τής κομμουνιστικής πολιτικής χωρίς ένδοια- 
σμούς.

Στις δημόσιες έκδηλώσεις του τό κόμμα έχαιρέ- 
τισε τήν «έπιτυχία» τοϋ Ενιαίου Μετώπου παρά τό 
δυσμενές έκλογικό σύστημα, άλλά ταυτοχρόνως 
άφησε νά έννοηθή δτι οί «άντικειμενικές συνθή
κες» παρείχαν τήν δυνατότητα άκόμη μεγαλύτερης 
έπιτυχίας τήν όποία όμως τό κόμμα δέν είχε πρα- 
γματοποιήση μόνον καί μόνον έξ αιτίας τών σφαλ
μάτων πού διέπραξαν τά κατώτερα στελέχη τοΰ 
κόμματος καθώς καί τής άδυναμίας καί άνεπαρκείας 
τών διαφόρων τοπικών κομματικών όργανώσεων. 
Εϊναι βέβαιον δτι «οί άντικειμενικές συνθήκες» γιά 
μεγαλύτερη έπιτυχία δέν υπήρχαν καί ή ήγεσία τοΰ 
κόμματος άσφαλώς θά πρέπει νά τό έγνώριζε. 
Ά λλά ή συνεχής μεμψιμοιρία καί οί άτέλειωτες ά- 
παιτήσεις γιά πιο μεγάλες έπιτυχίες είχαν γίνει τώρα 
πιά χαρακτηριστικά γνωρίσματχ τών σταλινικών 
κομμάτων τών όποιων ή «κριτική» ίσοδυναμοΰσε 
μέ άνεξάντλητη άπαρρίθμησι σφαλμάτων καί άδυ- 
ναμιών τών κομμουνιστικών κομμάτων.

Ή  προβολή τής «έπιτυχίας» τοΰ κόμματος 
στις κάλπες έφθασε σέ τέτοιο βαθμό υπερβο
λής ώστε νά ίσχυρισθή τό Πολιτμπυρώ δτι τό πρα
ξικόπημα πού ό στρατηγός Πλαστήρας άπεπειράθη 
νά κάνη τήν νύχτα τής 5ης Μαρτίου, δταν οί άνα- 
φορές άπό τίς διάφορες εκλογικές περιφέρειες έδειχ
ναν άποφασιστική πλειοψηφία ύπέρ τοΰ Λαϊκοΰ 
Κόμματος, ώφείλετο κατά ένα μεγάλο ποσοστό 
«στή μεγάλη έκλογική νίκη τοΰ Ενωμένου Με
τώπου τών έργατών καί άγροτών». Μιά τέτοια έκτί- 
μησις τών πραγματικών περιστατικών ήταν τουλά
χιστον γελοία. Ό  Πλαστή ρας δέν είχε κανέα ένδια- 
φέρον γιά τήν άνύπαρκτη νίκη τοΰ Ενωμένου Με
τώπου. Ή θελε νά έξουδετερώση μέ τήν βία τήν νίκη 
τών Λαϊκών. Ή  προσπάθειά του άπέτυχε διότι ό 
ϊδιος ό Βενιζέλος τοΰ είπε δτι κατά τήν γνώμη του ή 
κήρυξις δικτατορίας δέν ήταν φρόνιμη. «’Εάν γίνης 
δικτάτωρ», είπε στον Πλαστήρα σέ μιά δραματική 
συζήτησι τήν νύκτα τών εκλογών, «θά άποτύχης 
μέσα σέ τρεις μήνες καί θά άποτύχης μέ τραγικό 
τρόπο. Γιατί δέν θά μπορέσης νά λύσης οϋτε ένα

άπό τά οικονομικά προβλήματα πού πάνω άπό δλα 
μάς άπασχολοΰν».22

Τήν άλλη μέρα ό λαός τών ’Αθηνών σέ διαδήλωσι 
ζήτησε τήν διατήρησι καί τον σεβασμό τοΰ καθε
στώτος. Γιά τήν κινητοποίησι αυτή τοΰ λαοΰ προσ
πάθησαν οί κομμουνισταί νά αύτοπαρασημορφο- 
ρηθοΰν καί νά τήν παρουσιάσουν σάν δικό τους

Ή  έκλογική έπιτυχία τοϋ συνασπισμού Τσαλδάρη — Με- 
ταζά — Κονδύλη στις έκλογές τής 5ης Μαρτίου 1933, ή 
απόπειρα τοΰ Ν. Πλαστήρα νό άνατρέψη τό έκλογικό ά- 
ποτέλεσμα καί νά έγκαταστήση δικτατορία στις 6 Μαρ
τίου, ή δίωξις καί διαφυγή του στό έΕωτερικό καί ή έπί- 
θεσις κατά τοϋ Έ λ . Βενιζέλου ώς ήθικοϋ αύτουργοΰ τοϋ 
πραξικοπήματος Πλαστήρα, ώδήγησαν σέ τρομερή οΕυνσι 
τών πολιτικών παθών. Κορύφωμα τοϋ πολιτικού έκτροχια- 
σμοϋ ύπήρΕε ή δολοφονική απόπειρα κατά τοϋ Έλευθ. 
Βενι£έλου στις 6 'Ιουνίου 1933 στήν λεωφόρο Κηφισιάς. 
Ανωτέρω τό πίσω μέρος τοΰ αύτοκινήτου τοϋ ΒενιΖέλου 

διάτρητο άπό τίς σφαίρες.

έργο. Σέ μιά πομπώδη δήλωσι τό Πολτμπυρώ ίσχυ- 
ρίσθηκε δτι «ό έργαζόμενος λαός τής ’Αθήνας ξεχύ
θηκε στούς δρόμους σχηματίζοντας έτσι τό Ενωμένο 
Μέτωπο καί μέ γιγάντιες διαδηλώσεις καί συγκρού
σεις σάρωσε μέσα σέ λίγες ώρες τήν δικτατορία 
τοΰ Πλαστήρα».23

Είναι βέβαιο δτι τά συλλαλητήρια αύτά δέν ώφεί- 
λοντο στό κομμουνιστικό κόμμα. Μέ κυνική πε- 
ριφρόνησι πρός τή νοημοσύνη τών οπαδών τους, 
τά μέλη τοΰ Πολιτμπυρώ όμολογοΰσαν στό ίδιο 
έγγραφο διι οί καθοδηγητές τοΰ κόμματος δέν κα- 
τώρθωσαν νά υποκινήσουν τίς «μάζες σέ μιά συνέ- 
χισι τοΰ άγώνα γιά τήν άνατροπή τής νέας φασιστι
κής Κυβέρνησης», μέ άλλα λόγια τής μεταβατικής 
Κυβερνήσεως, πού έσχημαιίσθη γιά τήν άποκα- 
τάστασι τής τάξεως. Καί μάλιστα τό Πολιτμπυρώ 
ώμολόγησε δτι «τό κόμμα στάθηκε άνίκανο νά

22. Όμιλία Ελευθερίου Κ. Εενιζέλου εις τήν Βουλήν 
τήν 15 Μαΐου 1933.

23. Π έ ν τ ε Χ ρ ό ν ι α ,  σε> 154
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έπέμβη άποφασιστικά στά γεγονότα πού ξέσπασαν». 
'Η «κεραυνοβολος άντίδρασις» τοΟ λαού τών ’Αθη
νών, δπως έχαρακτήριζε τό Πολιτμπυρώ τήν δια- 
δήλωσι τής 6ης Μαρτίου, εϊχε αποδείξει δτι μία 
στρατιωτική δικτατορία δέν είχε τήν υποστήριξι του 
λαοϋ. Ό  λαός τών ’Αθηνών είχε ξεχυθή στούς δρό
μους, γιά νά διαδηλώση τήν πίστι του πρός τούς δη
μοκρατικούς θεσμούς και δχι γιά νά άκολουθήση 
τούς κομμουνιστές δημαγοογούς στήν «έπαναστατική 
άνατροπή τών καπιταλιστών γιά μιά σοβιετική σο
σιαλιστική Ελλάδα»24. Ά ν  καί είχε επίδειξη κάποια 
πρόοδο, τό κόμμα παρέμενε δευτερεύουσα δύναμις 
στήν έλληνική πολιτική ζωή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ

'Η ήγεσία του κόμματος έζήτησε εύθυνες άπό τίς 
τοπικές όργανώσεις γιά τήν αδυναμία τους νά έπη- 
ρεάσουν σέ στοιχειωδώς σοβαρό βαθμό τά γεγο
νότα τής 6ης Μαρτίου 1933, καί τίς έχαρακτήρισε 
ανέτοιμες καί δυσκίνητες. Γιά νά εϊναι κανείς δί
καιος πάντως θά πρέπει νά παρατηρήση δτι στά 1933, 
τό κομμουνιστικό κόμμα δέν εϊχε αποκτήσει άκόμη 
τέτοια έπιρροή άνάμεσα στίς μάζες ή όποία νά του 
έπιτρέπη νά παίξη κεντρικό ρόλο στήν έλληνική πο
λιτική ζωή.Δέν ήταν θέμα όργανώσεως. 'Η πλειοψη
φία τών Ελλήνων έργατών καί άγροτών παρέμεινε 
άδιάφορη αν δχι έχθρική πρός τό κόμμα. Τρία 
δόγματα τής κομμουνιστικής προπαγάνδας καί δημα
γωγίας — ή άντιθρησκευτική προπαγάνδα, τά μακε
δονικά συνθήματα καί οί θεωρίες περί κολλεκτι- 
βοποιήσεως καί έλέγχου κάτω άπό τή δικτατορία 
του προλεταριάτου — ήταν άποκρουστικά γιά ένα 
λαό τόσο θρησκευτικό έθνικόφρονα καί άτομικιστή, 
δπως ό έλληνικός.

"Οπως καί νά έχη τό πραγμα, τήν 21 ην Απριλίου
1933 τό Πολιτμπυρώ γιά μιά άκόμη φορά έκανε έκ- 
κλησι γιά μιά «πιό κεντρικοποιημένη όργάνωσι» καί 
έγκαινίασε έπίσημα τό σύστημα τών «καθοδηγητών». 
Τό προηγούμενο σύστημα τοΰ νά στέλλωνται στελέ- 
χοι τοΰ κόμματος ώς «αγγελιοφόροι» πρός τίς διάφο
ρες τοπικές όργανώσεις γιά μία ή δύο μέρες, άντι- 
καταστάθηκε άπό τήν μόνιμη παρουσία έμπι
στων έκπροσώπων τοΰ Πολιτμπυρώ καί άπό τήν δη
μιουργία ένός δικτύου όργανωτών «μέ σκοπό τήν 
αύτοπρόσωπη διοίκησι καί καθοδήγησι τών περι
φερειακών καί τοπικών όργανώσεων τοΰ κόμμα
τος.»25

Τό Πολιτμπυρώ έτόνισε γιά μία άκόμη φορά δτι

24. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 155.
25. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ 156-157.

ό πυρήνας ήταν καθαρώς «παράνομο σώμα», πα
ράνομο μέ τή σημασία τοΰ μυστικοΰ καί τοΰ συ
νωμοτικού. Οί όργανώσεις τοΰ κόμματος σέ δλα τά 
έπίπεδα έκλήθησαν καί πάλι «νά συνδυάζουν παρά
νομες καί ήμινόμιμες μέ νόμιμες μεθόδους δουλειάς». 
Πρέπει νά σημειωθή δτι ένώ τό Πολιτμπυρώ όργά- 
νωνε τόν παράνομο μηχανισμό, τό κομμουνιστικό 
κόμμα άνεγνωρίζετο ώς ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα 
καί δροΰσε έλεύθερα στήν πολιτική κονίστρα.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ «ΑΣΤΙΚΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ»

'Η δημιουργία μιας κλειστής καί γεροδεμένης 
Όργανώσεως, έδραιωμένης πάνω σέ ένα δίκτυο 
έμμισθων «καθοδηγητών», ήταν ένα μόνο μέρος τοΰ 
σχεδίου τοΰ Ζαχαριάδη γιά τήν ένίσχυσι τοΰ ΚΚΕ. 
Ή  όργάνωσις καί μόνον, έτόνιζε ό ϊδιος, μ’ δλο 
πού ήταν απαραίτητη, δέν ήταν αρκετή. 'Η δραστη- 
ριότης τοΰ κόμματος θά έπρεπε νά προσαρμόζεται 
στίς έκάστοτε έλληνικές συνθήκες. Τό κόμμα θά 
έπρεπε νά έφαρμόζη μία στρατηγική καί τακτική 
προσαρμοσμένη πάντοτε στήν έλληνική πραγματι
κότητα. Στήν 6η 'Ολομέλεια τής Κεντρικής Ε π ι
τροπής πού συνήλθε τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1934, ό 
Ζαχαριάδης παρουσίασε ένα σχέδιο άποφάσεως μέ* 
θέμα «Οί συνθήκες στήν Ελλάδα καί τά καθήκοντα 
τοΰ κόμματος». Γιά πολλά χρόνια άργότερα ή 6η 
'Ολομέλεια τοΰ 1934 καί αύτή ειδικά ή άπόφασις έθε- 
ωροΰντο άπό τούς "Ελληνες κομμουνιστές σάν οί 
σημαντικώτεροι σταθμοί στήν ιδεολογική διάπλασι 
καί έξέλιξι τοΰ ΚΚΕ. Ά ν  καί ή προπαγάνδα τοΰ 
κόμματος ύπαινίχθη δτι οί νέες ιδέες ήταν προϊόν 
τής πολιτικής μεγαλοφυΐας τοΰ Ζαχαριάδη, ή περί
φημη άπόφασις δέν ήταν παρά έπανάληψις τών θεω
ριών τοΰ Στάλιν πάνω στό θέμα τής κομμουνιστικής 
στρατηγικής καί τακτικής στίς υπανάπτυκτες χώρες.

Ή  άπόφασις τής 6ης Όλομελείας ισχυριζόταν 
δτι «ή 'Ελλάδα είναι μία άπό τίς χώρες εκείνες πού 
στό πρόγραμμα τής κομμουνιστικής Διεθνοϋς θεω
ρούνται σάν χώρες μέ μεσαίο έπίπεδο άνάπτυξης τοΰ 
καπιταλισμοΰ.. Μέ υπολογίσιμα κατάλοιπα ήμι- 
φεουδαρχικών σχέσεων στή γεωργία, ένα σχετικό 
μίνιμουμ υλικών πόρων γιά μιά σοσιαλιστική άνα- 
συγκρότησι άλλά μέ άσυμπλήρωτο άκόμα τόν 
άστικοδημοκρατικό μετασχηματισμό».26

Ποιά πρακτική σημασία μποροΰσε νά έχει τό
1934 ή τοποθέτησις σ’ αύτή τήν κατηγορία τής 
'Ελλάδος : Πρώτα άπ’ δλα τό ΚΚΕ θά έπρεπε

26. Α ύ γ ό θι, σελ. 206.
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Τήν 10ην 'Οκτωβρίου 1935, οί ύποστράτηγος 'Αλέξ. Παπάγος, υποναύαρχος Δημ. 
Οικονόμου καί ύποπτέραρχος Γ. Ρέππας ύπεχρέωσαν τόν πρωθυπουργό Παναγή 
Τσαλδάρη νά παραιτηθή έπειδή ώς έπίοτευαν δέν ήθελε νά ταχθή ύπέρ τής άμέσου 
παλινορθώσεως. Έοχηματίσθη άμέσως κυβέρνησις ύπό τόν Γεώργιον Κονδύλην. 

’Ανωτέρω φωτογραφία τοϋ Κονδύλη μέ μέλη τής τότε κυβερνήσεώς του.

νά συγκεντρώση τά πυρά του. πάνω στήν πολυθρύ
λητη έκμετάλλευσι τοϋ λαοϋ άπό τούς ξένους καπι
ταλιστές καί κατά δεύτερον λόγον νά κατευθύνη τις 
έπιθέσεις του εναντίον τής μικρής όμάδος τών «το
πικών άντιδραστικών» πού εύρίσκετο στήν κορυφή 
τής οικονομικής πυραμίδος. «’Απελευθέρωση τών 
καταπιεσμένων λαών άπό τό ζυγό τοΰ ίμπεριαλισμοΰ 
και τής τοπικής άντίδρασης» ήταν τό καθήκον πού 
«άνέθεσε ό σύντροφος Στάλιν στούς κομμουνιστές 
τών χωρών αυτών»27. Αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα. 
«Κατά τήν γνώμη μου» είχε πή ό Στάλιν τό 1926, 
«τό πρώτο στάδιο είναι ή έπανάσταση τοΰ καθολικοΰ 
έθνικοΰ μετώπου κυρίως ένάντια στόν ξένο ιμπε
ριαλισμό και μέ τήν υποστήριξη τής έθνικής 
μπουρζουαζίας. Τό δεύτερο στάδιο είναι ή άστι- 
κοδημοκρατική έπανάσταση... Τό τρίτο στάδιο 
είναι ή έγκαθίδρυση τοΰ σοσιαλισμοΰ». 28 Καί μέ πε
ρισσότερη άκριβολογία ή μετάβαση στή δικτατορία 
τοϋ προλεταριάτου είναι δυνατή κατά κανόνα μό-

27. Β α π ρ ό σ ι  Ε κ ο ν ό μ ι κ ι  Ά ρ. 1. 1953.
28. Π έ ν τ ε X ρ ό ν ια, σελ.206

νο μετά άπό μία όλόκληρη σειρά άπό προπαρα
σκευαστικά στάδια καί μόνο σάν άποτέλεσμα μιας 
όλόκληρης περιόδου γιά τήν μετατροπή τής άστικο- 
δημοκρατικής επανάστασης σέ σοσιαλιστική».29 Μέ 
άλλα λόγια τά άρχικά στάδια τής έπαναστάσεως θά 
έπρεπε νά έχουν «άστικο -  δημοκρατικό» χαρα
κτήρα. Τό πνεΰμα τής άποφάσεως πού έλαβε ή 6η 
'Ολομέλεια, τό 1934, τό δίδει καθαρά ή άκόλουθη 
περικοπή :

«Ή  προώθηση συνθημάτων πού έχουν τήν 
ικανότητα νά ένώσουν τις πλατειές λαϊκές μάζες 
γύρω άπό τό προλεταριάτο — συνθήματα οπως 
«Γή γιά τούς άγρότες», «’Απελευθέρωση τών υπό
δουλων έθνοτήτων» — είναι άναγκαία προϋπόθεση 
γιά τή μεταμόρφωση τής λαϊκής έργατοαγροτικής 
άστικής δημοκρατικής έπανάστασης σέ μία σοσια
λιστική έπανάσταση πού μ’ αύτόν τόν τρόπο θά 
όλοκληρώση τήν Νίκη».30.

Κατά τήν διάρκεια τών πρώτων βημάτων τής

29. I m ρ r  e c ο r, Ά ρ. 133, σελ. 2642.
30. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 209.
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«άστικο-δημοκρατικής» έπαναστάσεως προεβλέ- 
πετο ή χρήσις συνθημάτων μέ τήν εύρύτερη δυνατή 
άπήχησι. Ή  6η 'Ολομέλεια άνέθεσε στά μέλη τής 
κομματικής δργανώσεως «καθήκοντα» πού είχαν 
έλάχιστη έκ πρώτης δψεως σχέσι μέ τήν μαρξιστι
κή θεωρία, μέ τούς τελικούς σκοπούς του κομμου
νισμού. Ή  τακτική αυτή περί τά μέσα τής ΙΟετίας 
1930—1940, δέν άπέδωσε αποτελέσματα διότι άντι- 
μετωπίσθη μέ διορατικότητα καί φαντασία άπό τήν 
πολιτική ήγεσία τής περιόδου. Τό 1941 δμως, δταν 
τό έλληνικό κράτος κατέρρευσε κάτω άπό τά κτυπή
ματα τής Βέρμαχτ, τό ΚΚΕ έξεμεταλλεύθη τίς 
ευνοϊκές περιστάσεις πού δημιουργήθηκαν άπό 
τήν άποσύνθεσι τού έλληνικοΟ κράτους καί ίδρυσε τό 
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Οί προ- 
παγανδιστές καί ύποκινητές τού κόμματος, κατά τή 
διάρκεια τού πολέμου καί τής κατοχής, άπέφυγαν 
προσεκτικά κάθε μνεία τοϋ Μαρξισμοϋ—Λενινι
σμού. Βασίστηκαν άποκλειστικά σχεδόν στό αίτημα 
τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ γιά έλευθερία καί κοινωνική 
δικαιοσύνη καί έδωσαν άφθονες ύποσχέσεις, ένώ 
έπαιζαν ταυτοχρόνως άνενόχλητοι τό παιχνίδι τους 
έκμεταλλευόμενοι τά έθνικά αισθήματα τοϋ λαοϋ. 
Ή  τακτική αύτή κατά τήν κατοχή έξηπάτησε πολ
λούς, μεταξύ τών όποίων καί άξιόλογους δημοκρατι
κούς ήγέτες. Καί δμως ή ήγεσία τοϋ ΚΚΕ είχε δη
λώσει άνοικτά ήδη άπό τό 1934, δτι αύτή ή «άστικο- 
δημοκρατική» κίνησις δέν ήταν παρά μιά «προϋ
πόθεση γιά νά στραφή ή άγανάκτηση καί ή δυσα
ρέσκεια τών μαζών πρός τό μονοπάτι τής σοσιαλι
στικής έπανάστασης πού θά τούς όδηγοϋσε στήν τε
λική νίκη, στή δικτατορία τοϋ προλεταριάτου».31

Γιά νά πραγματοποιήση αυτό τό προκαταρτικό 
σχέδιο τό κομμουνιστικό κόμμα, χρειαζόταν συμ
μάχους. Σέ τέτοιου είδους συμμαχίες οί κομμουνι-

31. Α υ τ ό θ ι ,  σελ. 208.

στες έπρεπε νά άποκρύπτουν τήν Ιδιότητά των καί 
τούς τελικούς των σκοπούς ένώ ταυτόχρονα θά 
προσπαθούσαν νά έπιβάλλουν τήν «ήγεμονία» 
των έπάνω στούς Συμμάχους των. Ή  θεμελίωσις μιας 
τέτοιας ήγεμονίας κρυμμένης πίσω άπό ένα προπέ
τασμα απάτης, είναι έγχείρημα πού άπαιτεϊ έξαιρε- 
τική λεπτότητα καί πολιτικότητα. Ή  έπιτυχία του 
έξαρταται άπό τήν ίκανότητα τών κομμουνιστών 
ήγετών νά βραχυκυκλώνουν καί νά υπονομεύουν τό 
κϋρος τών άντιπάλων τους εκείνων πού θά ξεσκέ
παζαν τυχόν τό κομμουνιστικό παιγνίδι. Βασίζεται 
άκόμα στήν άνάθεσι τών πραγματικά νευραλγικών 
πόστων σέ έμπιστους πράκτορες τοΰ κόμματος, 
ένφ ταυτοχρόνως θά προωθοΰνται άτομα μέ εύ- 
ρεία λαϊκή προβολή σέ θέσεις μέ αίγλη μέν 
άλλά διακοσμητικές στήν πραγματικότητα. Στις 
έπόμενες σελίδες θά άναπτύξωμε μέ λεπτομέρειες 
πώς έφαρμόστηκε ή τακτική αύτή άπό τό ΚΚΕ 
κατά τή διάρκεια τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. 
Ή  6η 'Ολομέλεια ξεκαθάρισε καί διευκρίνησε χω
ρίς έπιφυλάξεις δτι τό στάδιο τής «άστικο-δημοκρα- 
τικής έπανάστασης» θά πρέπει σύντομα νά μετα- 
τραπή σέ κομμουνιστική έπανάσταση. Κατέληγε 
δέ μέ τήν διαβεβαίωση δτι «ή ήγεμονία τοϋ προλε- 
λεταριάτου πάνω στήν άστικο-δημοκρατική έπανά
σταση θά έξασφαλίση, μέ τήν πρακτική ύποστήρι- 
ξη καί τοΰ διεθνούς προτελεταριάτου, τό γρήγορο πέ
ρασμα τής άστικο-δημοκρατικής έπανάστασης στό 
σοσιαλιστικό στάδιο. Καί τότε ή σοβιετική κυβέρ
νηση τών άγροτών καί έργατών θά γίνη κυβέρνηση 
τής δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου».32

Ή  πείρα έδειξε πολλές φορές δτι αύτό τό «γρή
γορο πέρασμα» είναι συνήθως μιά μακρόχρονη πα- 
ρατεταμένη καί έπίμονη διαδικασία χωρίς καμμία 
έγγύησι δτι τελικά θά έπιτύχη.

32. Α ö ΐ  ό θ ι, σελ. 207.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ “ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ,,

Οί μελετηταί τών κομμουνιστικών μεθόδων άπό 
τήν έποχή τής ’Οκτωβριανής Έπαναστάσεως, έχουν 
παρατηρήσει δτι ή φόρμουλα του «Ενωμένου Με
τώπου έκ τών κάτω καί έκ τών άνω» έφορμόζεται 
όσάκις ή κομμοί νιστική ήγεσία άντιλαμβάνεται 
δτι δέν έχει τήν άπαραίτητη ισχύ γιά νά προχω- 
ρήση μόνη της ή όσάκις έχει λόγους νά πιστεύη 
δτι θά έκανε μεγαλύτερη καί ταχύτερη πρόοδο αν 
κατάφερνε νά άναρριχηθή στό άρμα μιας άλλης πο
λιτικής δυνάμεως.

Τό 1 9 3 3  ο ί  π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς  τών κομμουνι
στών δτι πλησίαζε ή κατάρρευσις του καπιταλισμού 
έξ αιτίας τής οικονομικής κρίσεως, άρχισαν νά δια- 
ψεύδωνται γιά μιά άκόμη φορά. Ταυτόχρονα έκανε 
τήν έμφάνισί του ό Χίτλερ στή Γερμανία, δίνοντας 
έτσι κάποια βάσι στούς ισχυρισμούς τών κομ
μουνιστών δτι «προετοιμάζεται ή καπιταλιστική 
έπίθεση εναντίον τοϋ μοναδικοΰ σοσιαλιστικού κρά
τους». Τά πρώτα σημεία δτι ή Μόσχα άλλάζει 
πολιτική καί σχεδιάζει τήν εφαρμογή τοϋ «Ενω
μένου Μετώπου έκ τών Κάτω καί έκ τών Άνω» 
έκαναν τήν έμφάνισί τους δταν ή ΕΚΚΔ έστειλε 
στις 5 Μαρτίου 1933 «έκκλησι» πρός δλα τά κομμου
νιστικά κόμματα, μέ τήν όποια προσκαλοΰσε τά 
διάφορα τμήματα της «νά καταβάλλουν μία άκόμη 
προσπάθεια νά σχηματίσουν ένα ένωμένο Μέτω
πο μαζί μέ τις σοσιαλδημοκρατικές μάζες μέ 
τή μεσολάβησα τών σοσιαλδημοκρατικών κομμά
των».1

’Εκείνοι πού χθές άκόμη έδέχοντο τούς μύδρους 
τών κομμουνιστών ώς «προδότες πού δέν έχουν 
θέση στό κίνημα» μετεβλήθησαν ώς διά μαγείας 
χάρις σέ μιά μόνο κομμουνιστική ντιρεκτίβα σέ

1. Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι τ σ ε σ κ ι ι  Ι ι ν τ ε ρ ν α τ σ ι ο -  
ν ά λ  π ι ε ρ έ ν τ  VII Β σ ε μ ί ρ ν ι μ  Κ ο γ κ ρ έ σ ο μ :  
Μ α τ ε ρ ι ά λ ι  (Μόσχα, Παρτιζντάτ, 1935), σελ. 41.

ήγέτες τών όποιων ή συνεργασία ήταν δχι μόνο 
άναγκαία άλλά άκόμη καί έπιθυμητή.

Στήν Ελλάδα ή κίνησις γιά ένα Ενιαίο Μέ
τωπο σημείωσε άρχικά κάποια έπιτυχία. Ή  άπόφα- 
σις τής 6ης 'Ολομέλειας τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1934 
γιά τήν άνάγκη ένός άστικο-δημοκρατικοΰ στα
δίου στήν άνέλιξι τής Έπαναστάσεως καθώς καί 
οί άποφάσεις τοΰ Πέμπτου Τακτικοϋ Συνεδρίου 
τοΰ Κ.Κ.Ε. τρεις μήνες άργότερα, προελείαναν 
τό έδαφος γιά μιά άνανεωμένη προσπάθεια 
δημιουργίας κοινοΰ μετώπου μέ τούς άρχηγούς 
μή κομμουνιστικών έργατικών 'Ενώσεων καί πολι
τικών όμάδωνν. Τόν Μάρτιο τοϋ 1934 τό Πέμπτο 
Συνέδριο άπεδέχθη όμοφώνως τις άποφάσεις γιά 
τόν σχηματισμό ένός «λαϊκοΰ άντιφασιστικοΰ με
τώπου», καί μέ τήν ίδια όμοφωνία καί «άπόλυτη 
μπολσεβικική ένότητα» ένέκρινε τό πολιτικό έργο 
τής Κεντρικής ’Επιτροπής «άπό τήν έποχή τής ’Έκ
κλησης τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς τό Νοέμβρη 
τοϋ 1931». 'Ομόφωνα έπίσης ή Συνέλευσις προχώ
ρησε στήν έπανεκλογική τής νέας «Ηγεσίας» 
μέ έπί κεφαλής τό Νίκο Ζαχαριάδη.2

Γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τοΰ ΚΚΕ ένα 
Συνέδριο είχε συνέλθει γιά νά έγκαινιάση μία βα
σική αλλαγή πολιτικών κατευθύνσεων χωρίς ταύ· 
τόχρονη μεταβολή ήγεσίας καί χωρίς έσωτερικές 
διαμάχες. 'Η άξιόλογη αύτή ένότης ήταν τό τελικό 
προϊόν δύο έτών προσεκτικής προπαρασκευής. 
Παραγκωνίζοντας τά παλαιά, δχι καί τόσο έμπιστα 
στελέχη, καί μέ διάφορα προσχήματα προωθόντας 
καινούργια καί πιστά μέλη σέ ήγετικές θέσεις, ό 
Ζαχαριάδης εϊχε κατορθώσει νά θέση όλόκληρη 
τήν όργάνωσι τοΰ κόμματος κάτω άπό τόν άπόλυτο

2. Κ ο μ έ π, Ειδικό Παράρτημα «Απόφαση τοΰ Πέμπτου 
Συνεδρίου».
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έλεγχό του. Τό σπουδαιότερο δείγμα συνοχής γιά 
ενα κομμουνιστικό κόμμα ήταν καί εϊναι άκόμη ή 
ικανότητα καί έτοιμότητα του νά πραγματοποιή 
«τίς πιό ραγδαίες καί άπροσδόκητες άλλαγές»,3 
άπό τή μία πολιτική κατεύθυνση πρός τήν άλλη, χω
ρίς νά υφίσταται ρήγματα. Μετά άπό δύο χρόνια 
ήγεσίας ό Ζαχαριάδης μπορούσε νά έπικαλεσθή μέ 
κάθε υπερηφάνεια τήν όμοφωνία του Πέμπτου Συνε
δρίου ώς άπόδειξιν τής έκ μέρους του έπιτυχημέ- 
νης διαχειρίσεως τών κομματικών ύποθέσεων.

Καθ’ όλη τήν διάρκεια του θέρους του 1933 το 
ΚΚΕ προχώρησε στήν πραγματοποίηση μιας προ
σεκτικά σχεδιασμένης καμπάνιας ή όποία εϊχε σκοπό 
νά πεισθοΰν οί διάφοροι έργατικοί ήγέται καί άγρο- 
τικοί παράγοντες νά ένώσουν τίς δυνάμεις των μέ 
τούς κομμουνιστάς σέ ένα λαϊκό άντιφασιστικό 
μέτωπο. Τελικά στίς 5 ’Οκτωβρίου 1934 ύπεγράφη 
άπό τό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Μ. Τα- 
τασόπουλος), τήν Ενωμένη Γενική Συνομοσπονδία 
Έργατών Ελλάδος (Γ. Σιάντος), τήν Γενικήν Συνο
μοσπονδίαν ’Εργατών Ελλάδος (I. Καλομοίρης), 
τίς ανεξάρτητες έργατικές όργανώσεις (Λάσκαρης), 
τό ’Αγροτικό Κόμμα (Α. Τανούλας. Α. Βογιατζής, 
Ε. Παγούρας), τό Σοσιαλιστικό Κόμμα (Στρατής 
Σωμερίτης) καί τό ’Εργατικό Σοσιαδημοκρατικό 
Κόμμα (Γ. Πυρπασόπουλος), ή σχετική συμφωνία.

’Απ’ αύτές τίς έπτά ’Οργανώσεις οί δύο πρώτες 
ήσαν κομμουνιστικές, οί τρεις τελευταίες, παρ’ 
όλους τούς έπιβλητικούς τίτλους των είχαν άσή- 
μαντη πολιτική έπιρροή. Μόνον οί άλλες δύο έργα
τικές όργανώσεις εϊχαν κύρος καί πολιτική σημα
σία.

Σύμφωνα μέ τούς όρους τής συμφωνίας, οί συμ- 
μετέχοντες άνέλαβαν τήν ύποχρέωσι «νά πολεμήσουν 
μαζί ένάντια σέ όποιοδήποτε δικτατορικό φασιστικό 
πραξικόπημα πού θά μπορούσε νά πηγάση άπό τίς 
σημερινές συνθήκες στή χώρα μας, καί νά κινητο
ποιήσουν τίς ’Οργανώσεις των καί τήν κοινή γνώμη 
ένάντια σέ ένα τέτοιο ένδεχόμενο».Άνέλαβαν έπίσης 
τήν ύποχρέωσι νά αποφεύγουν άμοιβαίες έπικρί- 
σεις καί έπιθέσεις έναντίον τών μελών τής συμ
φωνίας, άλλά συνεφώνησαν ότι τό καθένα άπό 
τά μέλη τής συμφωνίας θά διατηρούσε «πλήρη 
άνεξαρτησία γιά νά διεξαγάγη τήν προπαγάνδα του 
καί νά διαδίδη τίς ιδέες του».4 Στό τελευταίο σημείο 
έπέμειναν οί κομμουνισται.

Ή  πείρα τοϋ παρελθόντος εϊχε άποδείξει ότι ή 
άνταλλαγή ύβρεων καί άντεγκλήσεων μέ τίς μή κομ
μουνιστικές έργατικές όργανώσεις εϊχε βλάψει

3. Τό Πρόγραμμα τοϋ ΚΚ Σοβιετικής Ένώσεως (1961), 
Τμήμα V.

4. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 180- 185.

μάλλον παρά ώφελήσει τούς κομμουνιστάς. Μιά 
συμφωνία γιά τήν πρόληψι τών καυγάδων καί τοΰ 
άλληλοδιασυρμοϋ δέν έβλαπτε τούς κομμουνιστάς, 
ένώ ή συμφωνία γιά τήν έλεύθερη διάδοσι τών ιδεών 
τοϋ καθενός θά έδινε στούς κομμουνιστές «ίνστρού- 
κτορες» τή δυνατότητα νά πλησιάζουν τά μέλη μή 
κομμουνιστικών ’Οργανώσεων μέ τό πρόσχημα τής 
συνεργασίας καί νά ύποβάλουν στήν κομμουνιστική 
προπαγάνδα καί κατήχησι μεγαλύτερους άριθμούς έρ
γατών. Μόλις όμως οί μή κομμουνισται άντελήφθη- 
σαν τόν λόγο γιά τόν όποιο οί κομμουνιστές είχαν 
δείξει τόση έπιμονή σ’ αύτή τήν ειδική ρήτρα, άφη
σαν τήν συμφωνία νά άτονήση. Μάταια τό ΚΚΕ καί 
ή Ενωμένη Γενική Συνομοσπονδία Έργατών έκα- 
λοΰσαν τά άλλα μέλη νά δείξουν «περισσότερη 
άντιφασιστική όρμή καί ένεργητικότητα». Τελικά 
γιά νά ξεκαθαρισθή τό θέμα, τό ΚΚΕ προσεκάλεσε 
τίς άλλες ’Οργανώσεις νά συναντηθοΰν στίς 7 Δε
κεμβρίου 1934 καί νά συζητήσουν «μιά τελική 
άντιφασιστική συμφωνία». Στή συγκέντρωσι αύτή 
προσήλθαν μόνο οί κομμουνισται άντιπρόσωποι.

Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΩΣ

Οί κομμουνισται έταράχθησαν άπό τή θλιβερή 
άποτυχία τής συγκεντρώσεως τής 7ης Δεκεμβρίου, 
στήν όποία ήλπιζαν νά πραγματοποιήσουν ένα 
άποφασιστικό βήμα πρός τήν οίκοδόμησι τοΰ 
Ενιαίου Μετώπου. Τόν Νοέμβριο ή δεύτερη 'Ολο
μέλεια τής Κεντρικής Επιτροπής πού έξελέγη άπό 
τό Πέμπτο Συνέδριο εϊχε άποφασίσει νά ύποστείλη 
σέ μεγάλο βαθμό τόν τόνο τής κομμουνιστικής 
προπαγάνδας καί δημαγωγίας καί νά συγκεντρώση 
τίς προσπάθειές της σχεδόν άποκλειστικά σέ θέματα 
«γιά τό μεροκάματο, ψωμί, γή καί ένάντια στούς φό
ρους καί χρέη». Αναλύοντας τόν χαρακτήρα μιας 
κομμουνιστικής έπαναστάσεως στήν Ελλάδα καί 
τών δυνάμεων πού ήταν άπαραίτητες γιά τήν έπιτυ
χία της είχαν καταλήξει στό συμπέρασμα ότι μία 
συμμαχία μέ τούς άγρότες καί τή μικροαστική τάξι 
ήταν έκ τών ών ούκ άνευ. Γιά νά άποκτήσουν δμως 
τέτοιους «συμμάχους» οί κομμουνισται ήσαν υπο
χρεωμένοι νά συγκαλύψουν τουλάχιστον προσωρι- 
νώς τίς πολιτικές ιδέες τους καί τούς στρατη
γικούς σκοπούς των. Ό  Στάλιν εϊχε κιόλας έπισημά- 
νει τήν έπιτακτική άνάγκη συγκεντρώσεως τών 
προσπαθειών σ’ έκεΐνα τά πολιτικά καί οικονομικά 
προβλήματα πού προκαλοΰν έκάστοτε άνησυχίες καί 
δυσαρέσκεια στά ευρύτερα στρώματα μιας συγκεκρι
μένης κοινωνίας. Ή  'Ολομέλεια τοϋ Νοεμβρίου 
άκολουθώντας τίς όδηγίες τοΰ Στάλιν εϊχε άποφα-
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σίσει νά προσφέρει έντονη καί Ανεπιφύλακτη ύπο- 
στήριξι σέ κάθε θέμα πού ένδιέφερε άμεσα τίς όμά- 
δες πού ήθελε νά έπιρρεάση.

Στήν άγροτική «πλατφόρμα» λ.χ. πού ένέκρινε ή 
'Ολομέλεια, επί συνόλου 83 «αιτημάτων» μόνον τέσ
σερα, καί αύτά κρυμμένα σέ ένα χείμαρρο λέξεων, 
ήταν συνθήματα μέ κομμουνιστικό προσανατολισμό: 
«έξουδετέρωση τών φασιστικών ’Οργανώσεων, κα
τάργηση τοΰ Νόμου περί ’Ιδιωνύμου, άγώνας ενάντια 
στό φασισμό καί τον πόλεμο, άμυνα τής Σοβιετικής 
"Ενωσης». Τά υπόλοιπα 79 έκάλυπταν ένα άπίθανο 
συνοθύλευμα «καθημερινών προβλημάτων»,όπως π.χ. 
«αφορολόγητα λαϊκά τσιγάρα καλής ποιότητας», 
«ακύρωση τών τοκοφόρων χρεών πού όφείλονται 
σέ Τράπεζες άπό έργαζομένους άγρότες» καί «δωρε
άν έφοδιασμός άπό τήν Κυβέρνηση τών χωρικών 
μέ άμερικάνικα κλήματα γιά νά ξαναφτιάξουν τά 
άμπέλια τους πού καταστράφηκαν άπό τή φυλλο
ξή ρα».5

Οί κομμουνισταί είχαν έλπίσει δτι οί άπο- 
φάσεις τής Όλομελείας τοΰ Νοεμβρίου είχαν σέ 
άρκετό βαθμό καθησυχάσει τίς άνησυχίες τών συμ
μάχων τους. Τό φιάσκο δμως τής 7ης Δεκεμβρίου 
άπότομα καί άπροσδόκητα έσάρωσε κάθε τέτοια 
ελπίδα. Τό γεγονός είναι οτι οί κομμουνισταί δέν 
έπρεπε νά ζητοΰν εύθΰνες άπό κανένα άλλον έκτός 
άπό τον έαυτό τους. Δέν είχαν καταβάλει δσες προ
σπάθειες θά έπρεπε γιά νά άποκρύψουν τούς σκο
πούς των. Οί λεπτομερείς όδηγίες τής 'Ολομέλειας 
πρός τίς περιφερειακές κομματικές ’Οργανώσεις, 
για νά άναφέρωμε ένα παράδειγμα, ήσαν έξαιρε- 
τικά άποκαλυπτικές. Έζητεϊτο άπό τίς τοπικές ’Ορ
γανώσεις νά στείλουν στά χωριά ομάδες άπό πέντε, 
οκτώ ή δέκα κατηρτισμένους «άγροτικούς καθοδη
γητές» πού χρησιμοποιώντας τήν «πλατφόρμα τοΰ 
κόμματος» θά προσπαθοΰσαν νά έγκαταστήσουν 
«σέ κάθε χωριό μιά γερή μπολσεβικική βάσι ικανή 
νά άναλάβη έργο έπαναστατικής κινητοποίησης 
τών πλατειών μαζών».6

Ταύτόχρονα ή 'Ολομέλεια είχε άναγνωρίσει μέ 
παρρησία δτι ή «πλατφόρμα» προωριζόταν νά χρησι- 
μοποιηθή άπό τό κόμμα ώς όργανο γιά τήν δημιουρ
γία συμφωνιών συνεργασίας μέ τίς άγροτικές όργα- 
νώσεις.7 Οί σκοποί μιας τέτοιας συνεργασίας εί
χαν κιόλας άποκαλυφθή στήν έλληνική κοινή γνώμη, 
άπό μία μετάφραση τοΰ προγράμματος τής Κομιν- 
τέρν. Προορισμός της ήτο «νά προλειάνη τό έδα

5. Κ ο μ ε π, Ά ρ. 5, Μάρτιος 1935.
6. Δ ε λ τ ί ο ν, Άρ. 3, Ιανουάριος 1935.
7. Κομέπ, άρ. 5, Μάρτιος 1935.

φος γιά τή σοσιαλιστική δικτατορία τοΰ προλετα
ριάτου καί τής άγροτιας».8

Ή  'Ολομέλεια τοΰ Νοεμβρίου είχε έκφράσει μέ 
τήν ίδια άπροκάλυπτη σαφήνεια τούς άπώτερους 
σκοπούς πού έπεδίωκε ό περιορισμός τής κομμου
νιστικής προπαγάνδας καί ή συγκέντρωσις τοΰ έν 
διαφέροντος τών έργατών καί άγροτών.

«Ό  μόνος τρόπος γιά νά προσελκύση τήν πλατειά 
λαϊκή υποστήριξη πρός τό Ενωμένο ’Αντιφασι
στικό Μέτωπο γιά τον άγώνα ένάντια στις άντικομ-

Ό  Γ. Κονδύλης άπαντων εις ερωτήσεις βουλευτών άπό 
τοϋ βήματος της Βουλής.

μουνιστικές δυνάμεις καί γιά τήν άποτροπή μιας 
έπίθεσης ένάντια στή Σοβιετική Ένωση» έλεγε «εί
ναι ή όργάνωση καί ή προώθηση τών πιο άσήμαν- 
των παραπόνων τών μαζών έτσι ώστε μέ κατάλληλη 
έκμετάλλευση τοΰ καθημερινοΰ άγώνα γιά ψωμί

8. Τ ό  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  τ ή ς  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή ς  
Δ ι ε θ ν ο ύ ς  (Αθήνα, Λαϊκό Βιβλιοπωλείο, 1932, σελ. 83).
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νά όδηγηθοΰν οί μάζες στό νά έκπληρώσουν τό 
καθήκον τους στόν άγώνα ένάντια στό φασισμό. 
Μόνο δν κάνουν έτσι θά μπορέσουν οί κομμουνι
στές νά δυναμώσουν τήν έμπροσθοφυλακή τών άντι- 
φασιστών έργατών μέ καινούργιες έφεδρίες».9

Γιά μιά άκόμη φορά οί κομμουνισταί έλεγαν 
σέ δποιον εϊχε διάθεσι νά τούς προσέξη δτι τό κόμ
μα τους ένώ ύπεστήριζε τά οίκονομικά αίτήματα 
τών έργατών και παρίστανε τόν ύπερασπιστή των 
κατά βάθος χρησιμοποιοϋσε τά προβλήματά των 
ύστερόβουλα γιά νά προσέλκυση «καινούργιες έφε
δρίες» πρός τις κομμουνιστικές τάξεις και γιά νά 
παρατάξη τις μάζες ένάντια στό «φασισμό», ένα χα
ρακτηρισμό δηλαδή πού δπως γνώριζαν πολύ καλά 
οί σύμμαχοι οΰ ΚΚΕ, τόν κολλοΟσε τό κόμμα στά 
μέτωπα δλων έκείνων άδιακρίτως πού προέβαλαν 
άποτελεσματική άντίστασι στις κομμουνιστικές υπο
νομευτικές προσπάθειες. Δέν είναι λοιπόν καθόλου 
περίεργο τό δτι οί ήγέτες τών μή κομμουνι
στικών όμάδων πού πήραν πρόσκλησι γιά τήν 
συγκέντρωσι τής 7ης Δεκεμβρίου 1934, προτίμησαν 
νά άγνοήσουν τήν πρόσκλησι αύτή.

ΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 
ΜΑΡΤΙΟΥ 1935

’Αργά τό άπόγευμα τής 1ης Μαρτίου 1935, μία 
όμάδα άποστράτων άξιωματικών τοϋ Έλληνικοϋ 
Ναυτικοϋ πήγαν στήν ναυτική βάσι Σαλαμίνος και 
μέ τή βοήθεια άλλων συνωμοτών κατέλαβαν τό θω- 
ρηκτό ’Αβέρωφ, τό καταδρομικό "Ελλη, τρία άντι- 
τορπιλλικά και δύο υποβρύχια. Αύτή ήταν ή άπαρχή 
τοϋ Βενιζελικοϋ κινήματος τοΰ Μαρτίου 1935.

Τόσον ή Κυβέρνησις τοΰ Παναγή Τσαλδάρη δσο 
καί τό Κομμουνιστικό Κόμμα περίμεναν άπό καιρό 
κάποια δραματική πρωτοβουλία έκ μέρους τών Βενι- 
ζελικών καί προετοιμάζοντο άναλόγως νά τήν άντι- 
μετωπίσουν, äv καί μέ τελείως διαφορετικές μεθό
δους καί σκοπούς. Γιά τό κομμουνιστικό κόμμα ένα 
κίνημα έκ μέρους τών Βενιζελικών, θά άποτελοϋσε 
μιά θαυμάσια ευκαιρία γιά άναταραχή, προπαγάνδα 
καί έπαναστατική δρασι. Ή  ήγεσία τοΰ κόμματος 
ήλπιζε δτι ένώ τά δύο «παλαιοκομματικά μπουρζουά- 
δικα στρατόπεδα» θά ήταν άπησχολημένα στόν με
ταξύ των άγώνα, τό ΚΚΕ σάν τρίτη δύναμις, .θά 
κατώρθωνε νά κηρύξη γενική πολιτική άπεργία, 
νά παραλύση τήν οικονομική ζωή τής χώρας καί 
κερδίζοντας τήν ΰποστήριξι τών «μαζών» καί, 
άκόμη σπουδαιότερο, τών στρατιωτών, καί τών έπα- 
ναστατικών μονάδων άλλά καί τοΰ κυβερνητικοΰ

9. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 198.

στρατοϋ, νά συντρίψη τούς βενιζελικούς έπαναστά- 
τες γκρεμίζοντας ταυτόχρονα καί τήν Κυβέρνησι.

’Εάν ή κατάστασις έπαιρνε αύτή τήν τροπή θά 
άπεφάσιζαν τότε πλέον οί κομμουνισταί ποιές 
«άνώτερες μορφές άγώνα» θά μποροϋσαν νά έφαρ- 
μόσουν. "Ενα μήνα πριν άπό τό πραξικόπημα 
τό Πολιτμπυρώ προσεκάλεσε τούς γραμματείς τών 
σπουδαιοτέρων ’Οργανώσεων τοΰ κόμματος, σέ 
ειδική σύσκεψι καί συνεζήτησε μαζί τους τό ένδεχό- 
μενο ένός στρατιωτικού «φασιστικοϋ» πραξικοπή
ματος. Τό Πολιτμπυρώ έδωσε στούς γραμματείς 
«δλες τις άναγκαίες πρακτικές όδηγίες».10

Τόν ’Απρίλιο, μετά άπό τήν καταστολή τοϋ κι
νήματος, ή τρίτη 'Ολομέλεια τής Κεντρικής ’Ε
πιτροπής ώμολογοϋσε μέ θλίψι δτι «ή έκδήλωσι τοΰ 
κινήματος δέν βρήκε τό κόμμα μας σέ κατάσταση 
Ικανοποιητικής ιδεολογικής έτοιμότητας, γεγονός 
πού δέ μας άφησε’ νά παίξωμε άποφασιστικό ρόλο 
στό πραξικόπημα)).11

'Υπήρχαν φυσικά άρκετοί άντικειμενικοί λό
γοι πού δέν έπέτρεψαν στό ΚΚΕ νά μετατρέψη τό 
κίνημα τοΰ Μαρτίου σέ μιά άπαρχή τής «άστικο- 
δημοκρατικής έπανάστασης πού θά ήταν τό πρώτο 
στάδιο γιά τήν τελική δικτατορία τοΰ προλεταριά
του». Τό ΚΚΕ έξακολουθοΰσε νά είναι μιά άδύνατη 
άριθμητικώς πολιτική όμάδα πρός τήν όποια δυσπι- 
στοΰσε ή μεγάλη πλειοψηφία τοΰ έλληνικοϋ λαοϋ, 
ό όποιος έξακολουθοΰσε νά μετέχη μέ έξαιρετική 
έντασι στήν, άπό ιστορικής άπόψεως παρωχημένη 
άλλά άπό πολιτικής, έξαιρετικά πεισματώδη δια
μάχη μεταξύ τών βενιζελικών καί τών άντιβενιζε- 
λικών. Οί προσπάθειες τοΰ ΚΚΕ νά όργανώση ένα 
ένωμένο άντιφασιστικό μέτωπο, είχαν ναυαγήσει 
άπό τήν στιγμή πού οί «σύμμαχοί του» άντελήφθη- 
σαν τό κομμουνιστικό παιχνίδι. "Ενα άπό τά «βα
σικά σφάλματα» κατά τήν γνώμη της 'Ολομέλειας 
τής Κεντρικής ’Επιτροπής, ήταν «ή άδυναμία τοΰ 
ΚΚΕ νά πραγματοποιήση μιά πλατειά κίνησι 'Ενω
μένου Μετώπου στή βάση, στά' έργοστάσια, στις 
έπιχειρήσεις, στά καράβια, στούς συνοικισμούς, στά 
χωριά».

Βασικά ό άπώτερος σκοπός καί οί τελικές βλέ
ψεις τής συνεργασίας τοΰ ΚΚΕ μέ μή κομμουνιστι
κές όμάδες ήταν νά άνοιχθή ό δρόμος γιά τήν έγκα- 
τάστασι τέτοιων Επιτροπών «στή βάση» κατά τήν 
κομμουνιστική έκφρασι. Οί ’Επιτροπές αύτές θά 
είχαν ώς άποστολή «νά παίξουν άποφασιστικό ρόλο, 
νά γίνουν ό πυρήνας, νά μαζέψουν γύρω τους πλα
τείες μ&ζες, νά τις όργανώσουν, νά όδηγήσουν τόν 
άγώνα τους καί νά έφαρμόσουν έτσι τό άντιφασι-

10. Α υ τ ό θ ι ,  σελ. 280.
11. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 289.
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Κατά τό κίνημα τοϋ 1935, ή κυβέρνησις διετήρηαε τόν έλεγχο τών 'Αθηνών καί τελικώς 
έΕουδετέρωοε καί τό Δ ". Σώμα Στρατού πού ήλεγχε τήν Άνατολ. Μακεδονία καί Θράκη. 
Γιά μιά άκόμη φορά τό άξίωμα ότι όποιος κρατά τήν 'Αθήνα τελικώς άποκτά τόν έλεγχο 
τής χώρας καί ότι κινήματα πού άρχίΖουν στις έπαρχίες εϊναι καταδικασμένα σέ άποτυ
χία άπεδείχθη καί πάλι σωστό. Ανωτέρω διαδηλωταί στήν ’Αθήνα περιφέρουν ομοίωμα 

τοϋ ΒενιΖέλου κρεμασμένο άπό αύτοσχέδια άγχόνη.

στικό πρωτόκολλο τής 5ης ’Οκτωβρίου 1934, στό 
πείσμα τής προδοσίας τών ρεφορμιστών καί τώνάγρο- 
τικών ήγετών».12

Τό 1935, τό σχέδιο τών κομμουνιστών ήγετών 
νά θέσουν υπό τόν έλεγχό τους μεγάλες κοινωνικές 
όμάδες μέ τήν βοήθεια αύτής τής έπινοήσεως πού 
είχε τό όνομα «έπιτροπές τοϋ Ενωμένου Μετώπου

12. Α υ τ ό θ ι ,  σελ. 281.

στή βάση» άπέτυχε έπειδή οί μή κομμουνισται ήγέ- 
ται άπεσύρθησαν άμέσως άπό τή συμμαχία. Λίγα 
χρόνια άργότερα, στά 1942—1944, τό ΚΚΕ έχρησι- 
μοποΐησε καί πάλι τήν τακτική τοΰ Ενιαίου Με
τώπου έκ τών Κάτω καί έκ τών Ά νω  καί κατώρθωσε 
νά έπιβάλλη τόν έλεγχό του έπάνω σέ ευρύτερα 
κοινωνικά στρώματα μέσα στά πλαίσια τοΰ ΕΑΜ. 
Τόν Δεκέμβριο τοΰ 1944 δταν τό ΚΚΕ άπεπειράθη 
νά καταλάβη τήν έξουσία μέ τή βία, οί μή κομμου-
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νισταί σύμμαχοί του άπεσύρθησαν άπό τό ΕΑΜ. 
ΤΗταν δμως άργά πιά. Τό ΚΚΕ είχε όργανώσει τήν 
βάσι καί ή άποχώρησιςτών «συμμάχων» του, δέν 
κατώρθωσε νά άποτρέψη τά Δεκεμβριανά.

Έ να  άκόμη σοβαρό «σφάλμα» πού έπεσήμανε 
ή 3η 'Ολομέλεια τής Κεντρικής Επιτροπής τόν 
’Απρίλιο τοϋ 1935, ήτο και ή άδυναμία τού ΚΚΕ, νά 
ύποκινήση ένα μεγάλο κύμα άπεργιών, βασισμένο 
σέ άμεσα καθημερινά πολιτικά και οικονομικά θέ
ματα, πριν άπό τό κίνημα τοϋ Μαρτίου, «προετοι
μάζοντας έτσι καί κινητοποιώντας τίς μάζες γιά τή 
γενική άπεργία». Τό άποτέλεσμα ήταν δτι ή ’Έκ
κληση γιά τήν γενική άπεργία πού εγινε άμέσως 
μετά άπό τό ξέσπασμά τοϋ κινήματος «έμεινε με- 
ταίωρη στό κενό, μ’ δλο πού ήταν σωστή». Τό γε
γονός είναι δτι δέν ήταν «σωστή». Οί κανόνες τής 
κομμουνιστικής τακτικής διδάσκουν δτι δέν έπιτρέ- 
πεται νά ύποκινεΐται γενική πολιτική άπεργία χω
ρίς άρκετή προπαρασκευή τοΰ έδάφους.

Έ να τρίτο σοβαρό σφάλμα, πού κατέγραψε στό 
παθητικό τοΰ κόμματος ή 'Ολομέλεια, ήταν καί ή 
άποτυχία τών ’Οργανώσεων τοΰ κόμματος νά χρη
σιμοποιήσουν τά υπό κομμούνιστικόν έλεγχον έρ- 
γατικά σωματεία «δπως έπίσης καί δσες ρεφορμι
στικές ’Οργανώσεις θά μποροΰσαν νά έπηρεάσουν» 
σάν συνδετικούς κρίκους «γιά τή μετάδοση τών 
συνθημάτων τοϋ κόμματος καί γιά δράση άνάμεσα 
στις μάζες......

"Οποια καί νά ή σαν τά «σφάλματα» πού διέπρα- 
ξαν οί ’Οργανώσεις τοϋ κόμματος γεγονός είναι δτι 
τήν άνοιξι τοϋ 1935 τό ΚΚΕ έξακολουθοΰσε νά 
παραμένη μία σχετικώς μικρή αν καί θορυβώδης 
όργάνωσις ή όποία δροΰσε στό περιθώριο τής έλ- 
ληνικής πολιτικής ζωής, καί μάλιστα ύπό τό βά
ρος τής πολιτικής έπί τοΰ Μακεδονικοΰ. Ή  τρίτη 
'Ολομέλεια, τόν ’Απρίλιο τοϋ 1935 άπήλλαξε τό 
κόμμα άπό τό βαρύ αυτό φορτίο. Μέ τήν έγκρισι τής 
Κομιντέρν ή Κεντρική ’Επιτροπή άντικατέστησε 
τότε τό έπίμαχο αίτημα γιά μιά άνεξάρτητη Μακεδο
νία μέ τήν άπαίτησι γιά «τέλεια Ισότητα τών μειονο
τήτων» μέσα στά πλαίσια τοΰ Έλληνικοΰ Κράτους.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΔΟ

Οί βουλευτικές έκλογές τής 9ης ’Ιουνίου 1935, 
έδωσαν στό ΚΚΕ τήν εύκαιρία νά δοκιμάση τά άπο- 
τελέσματα τής νέας του πολιτικής στό ζήτημα τής 
Μακεδονίας. Ή  μεταβολή στή θέσι τοΰ κόμματος 
πάνω σ’ αύτό τό θέμα, διεφημίσθη κατά κόρον καί 
εις τήν διαπασών ένώ τό ΚΚΕ κάτω άπό τόν μανδύα 
τοΰ «Ενωμένου Μετώπου γιά τίς λαϊκές έλευθερίες» 
έκανε έκκλήσεις γιά «άπόλυτη δημοκρατική έλευ-

θερία, άνθρωπινά μεροκάματα, όκτάωρο καί κοινω
νικές άσφαλίσεις, ψωμί καί δουλειά γιά τόν άνεργο, 
έκατό τά έκατό φιλειρηνική πολιτική».13 Σ’ αύτά 
προσέθεταν ένα κάπως ιδιόρρυθμο αίτημα πού αν τό 
υίοθετοϋσε ή Ελλάς, δέν θά μποροϋσε παρά νά έξα- 
σθενήση τίς άμυντικές της προετοιμασίες, ένώ ή 
Εύρώπη προχωροϋσε βήμα πρός βήμα πρός τήν 
ένοπλο ρήξι. Οϋτε ή Κυβέρνηση οΰτε ή Βουλή 
έχουν κανένα δικαίωμα νά κηρύξουν κινητοποίηση 
ή πόλεμο. Αύτά τά δύο βασικά θέματα, πρέπει νά 
άποφασίζωνται άπό όλόκληρο τό Έθνος, άνδρες 
καί γυναίκες, σέ δύο ξεχωριστά δημοψηφίσματα». 
'Η  Ελλάς ένδιεφέρετο μόνο γιά τήν ειρήνη στήν 
όποία ήταν βαθειά προσηλωμένη καί δέν είχε οΰτε 
τήν έπιθυμία άλλά ουτε καί τήν δύναμη νά άρχίση 
ένα έπιθετικό πόλεμο. Πόλεμος γιά τήν Ελλάδα 
έσήμαινε μόνο άμυνα έναντίον έξωτερικής εισβο
λής. Ή  καθυστέρησις πού θά προκαλοΰσαν αύτά 
τά δύο δημοψηφίσματα δέν θά είχε άλλη συνέπεια 
άπό τοϋ νά διευκολύνη τόν έπιδρομέα.

Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων μαζί μέ άλλα μι
κρότερα βενιζελογενή κόμματα, άπεφάσισε νά μήν 
μετάσχη τών έκλογών τής 9ης ’Ιουνίου μέ τήν αι
τιολογία δτι ή Κυβέρνησις δέν είχε άποδεχθή 
πρότασι περί έφαρμογής καί πάλιν τοΰ συστήματος 
τής άναλογικής. Οί Βενιζελικοί άντελαμβάνοντο δτι 
μετά άπό τήν άποτυχία τοΰ κινήματος τοΰ Μαρτίου 
καί τή φυγή τοΰ ’Ελευθερίου Βενιζέλου στή Δωδε
κάνησο, τό δημόσιο αίσθημα είχε κατά ένα μεγάλο 
ποσοστό στραφή έναντίον τους. Τό σύστημα τής 
άναλογικής θά συνεκάλυπτε κάπως τό φαινόμενο τής 
πτώσεως τής Βενιζελικής έπιρροής καί θά έξησφά- 
λιζε τήν έκλογή μεγαλυτέρου άριθμοϋ Βενιζελικών 
βουλευτών άπ’ ο,τι θά μποροΰσαν νά περιμένουν μέ 
πλειοψηφικό σύστημα.

Ή  έκκλησις τών Βενιζελικών περί άποχής έκ τών 
έκλογών δέν είσακούστηκε άπό τήν μεγάλη πλειο- 
ψηφία τών ψηφοφόρων. 1.030. 362 προσήλθαν στις 
κάλπες καί έψήφισαν. Τό Λαϊκό Μέτωπο τοΰ ΚΚΕ 
συνεκέντρωσε 90.699 ψήφους. Βέβαια μέ τό πλειο
ψηφικό σύστημα κανένας υποψήφιος, τοϋ Λαϊκοΰ 
Μετώπου δέ συνεκέντρωσε άρκετές ψήφους ώστε 
νά έκλεγή. Ή  αϋξησις δμως τής έκλογικής δυνά- 
μεως τοΰ κόμματος άπό 14.000 τό 1928 σέ 100.000 
σχεδόν τό 1935 καί μάλιστα μέ πλειοψηφικό σύ
στημα, ήταν άξιοπρόσεκτο κατόρθωμα. Ή  αΰξη- 
σις αύτή τών φιλοκομμουνιστικών ψήφων δέν θά 
πρέπει νά άποδοθή στήν άποχή τών Βενιζελικών. 
Οί έκλογές τοϋ Ίανουαρίου 1936 άπέδειξαν δτι ή 
πολιτική επιρροή τοΰ ΚΚΕ άπηλλαγμένη άπό τό 
φορτίο τοϋ έθνικοΰ ζητήματος, μεγάλωνε σταθερά.

13. Α ύ τ ό θ ι  σελ. 276.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
"ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥΣ 

ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ”

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Μέ άνανεωμένη αύτοπεποίθησι μετά άπό τά άπο- 
τελέσματα τών έκλογών τής 9ης ’Ιουνίου, τό Πο- 
λιτμπυρώ, συνεκάλεσε τήν Τρίτη Πανελλαδική 
όργανωτική διάσκεψι μέ σκοπό «τήν προετοιμα
σία και όργάνωσι του κόμματος καί δλων τών έργα
τών γιά τούς άποφασιστικούς ταξικούς άγώνες πού 
πλησιάζουν».

Οί άποφάσεις τής Διασκέψεως έδιναν τήν έν- 
τύπωσι δτι ή Ήγεσία τοϋ κόμματος μελετούσε 
σοβαρά μία δυναμική άναμέτρησι. Οί λεπτομερείς 
όδηγίες της δέν ήσαν όδηγίες πολιτικοΰ κόμ
ματος. Έλεγαν :

«α) Τό κόμμα μας πρέπει νά δώση ιδιαίτερη ση
μασία στή συγκέντρωση τών δυνάμεων στήν ’Α
θήνα, Πειραιά, Λάρισα, Βόλο, Θεσσαλονίκη καί 
Καβάλα.

β) Οί όργανώσεις τοΰ κόμματος πρέπει νά 
συγκεντρώσουν τίς προσπάθειές τους καί τήν 
προσοχή τους στίς συγκοινωνίες καί στά έργοστά- 
σια.
γ) Ό λες οί όργανώσεις μέ βάση τήν έμπειρία 

πού άποκτήσαμε στό κίνημα τοΰ Μάρτη, καί 
σύμφωνα μέ τίς όδηγίες τής Κεντρικής Επιτροπής 
πρέπει νά πάρουν τά άναγκαϊα μέτρα γιά νά προε
τοιμάσουν τά μέλη των γιά κάθε ένδεχόμενο. 

δ) Τό κόμμα πρέπει νά όργανώση μαζικές έξωκομ- 
ματικές όργανώσεις γιά άντιφασιστική δράση, μα
χητικά όργανα μέ πολλές χιλιάδες μέλη... μέ έν
τονη δουλειά στό στρατό καί άνάμεσα στούς άντι- 
φασίστες άξιωματικούς.
ε) Τό κόμμα πρέπει νά άποκτήση συμμάχους καί 

πάνω άπ’ δλα νά κερδίση τήν άγροτιά»1.

Οί στόχοι τής κομματικής δραστηριότητος ήσαν 
τά σπουδαιότερα άστικά κέντρα, τά μέσα συγκοινω
νίας, οί ένοπλες δυνάμεις καί οί άγρότες. Ύπονό- 
μευσις τών ένοπλων δυμάμεων καί έλεγχος τοΰ συγ- 
κοινωνιακοΰ δικτύου καί ιδίως τών σιδηροδρόμων 
καί τοΰ έμπορικοΰ ναυτικοϋ μέ κομματικούς πυρήνες, 
φράξιες, καί Επιτροπές Ενωμένου Μετώπου, ήτο 
ή έπιδίωξις πού ή πραγματοποίησι της θά έδιδε στό 
κόμμα τήν δυνατότητα νά παραλύση τήν χώρα σέ 
μιά κρίσιμη στιγμή. Τό έπόμενο βήμα θά ήτο ή 
προσχώρησις πρός τήν έπανάστασι όλοκλήρων μο
νάδων τών ένοπλων δυνάμεων. Μέ τήν έξάρθρωσι 
τών σπουδαιοτέρων υπηρεσιών, μέ τήν μέθοδο τής 
πολιτικής άπεργίας καί σέ συνδυασμό μέ τόν έλεγχο 
τών συγκοινωνιακών μέσων άπό τά όργανα τοΰ κόμ
ματος καί τήν κάθοδο τών άγροτών στά άστικά κέν
τρα γιά νά προσθέσουν τή δύναμι τοϋ άριθμοϋ των 
στήν έξίσωσι, «ή Ελλάδα θά ήταν πιά στό δρόμο 
γιά τήν άσηκο-δημοκρατική έπανάσταση καί γιά 
τήν γοργή μετάβαση στό έπόμενο στάδιο : τήν δι
κτατορία τοϋ προλεταριάτου».2

Αύτή ήταν ή «συγκεκριμένη άποστολή» πού 
άνελάμβαναν τά στελέχη τοϋ κόμματος. Οί κομ- 
μουνισταί ήλπιζαν δτι θά έφεραν εις πέρας τήν 
δύσκολη αύτή άποστολή μέ τήν άπαρέγκλιτη έφαρ- 
μογή τών όργανωτικών όδηγιών τοΰ κόμματος.

Γιά νά π ραγματοποιηθή αύτό τό έργο, ή όργανω
τική διάσκεψις άπεφάσισε νά έπιδιώξη καί πάλι τόν 
σχηματισμό ένός συνασπισμοΰ δλων τών «δημο
κρατικών άντιφασιστικών» δυνάμεων καί έν συνε
χείς: «νά δουλέψη άκούραστα γιά νά κατακτήση τήν 
ήγεμονία πάνω στό συνασπισμό». "Ολοι έκεϊνοι πού

1. Κ ο μ ε π ,  Ά ρ. 8, Ιούλιος 1925. 2. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 207.
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άργότερα, κατά τή διάρκεια τής κατοχής έλαβαν 
μέρος στό συνασπισμό τοΰ ΕΑΜ, έδιδάχθησαν 
κατά τρόπο άρκετά όδυνηρό τί άκριβώς έννοοϋσε 
τό ΚΚΕ μέ τή λέξι «ήγεμονία». ’Αξίζει νά 
σημειωθή δτι ή τακτική πού έφαρμόστηκε άπό 
τούς "Ελληνες κομμουνιστές κατά τό διάστημα τής 
Κατοχής, κατά μέγα μέρος δέν ήταν παρά ή φόρ
μουλα τοϋ 1935. ’Ακριβέστερα ή έφαρμογή της είχε 
άρχίσει άπό τό 1935. ’Αναχαιτίστηκε δμως άπό τή 
δικτατορία τοϋ Μεταξα γιά νά ξαναρχίση μέ πολύ 
μεγαλύτερη άποτελεσματικότητα τό 1941, δταν ή 
γερμανική εισβολή κατέστρεψε σχεδόν τελείως 
τά πολιτικά και συνταγματικά θεμέλια τής χώρας, 
άφήνοντας έλεύθερο τό πεδίο γιά τούς έλιγμούς τού 
Ενιαίου Μετώπου.

ΤΟ ΚΚΕ ΕΝΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

’Απευθυνόμενος πρός τήν 12η 'Ολομέλεια τής 
ΕΚΚΔ (1932) ό Ό ττο  Κουουζίνεν, ό γνωστός κομ
μουνιστής ήγέτης φιλανδικής καταγωγής, έλεγε: 

«Ό  σύντροφος Στάλιν έπέστησε τήν προσοχή 
μας στό γεγονός δτι ή ’Οκτωβριανή έπανάσταση 
κατά τήν έπερχομένη σύγκρουση, είχε πάρει δλα 
τά μέτρα ώστε κάθε βήμα ή σχεδόν κάθε βήμα τής 
έπίθεσίς της νά είναι μασκαρεμένη σάν άμυνα...Κα
τά τή διατύπωση τοϋ συντρόφου Στάλιν ή έπανά
σταση συγκάλυψε ώς ένα σημείο τις έπιθετικές της 
έπιχειρήσεις κάτω άπό τό προσωπείο τής άμυνας 
γιά νά παρασυρθοϋν πιό εύκολα άπό τό ρεΰμα της 
τά άναποφάσιστα και άμφιταλαντευόμενα στοιχεία. 
Τά σημερινά μας συνθήματα είναι περισσότερο άπό 
κατάλληλα γιά τήν έπαναστατική έπίθεσι, άρκεΐ 
μόνο νά καταλάβωμε πώς πρέπει νά κινητο
ποιήσουμε τις μάζες, γιά τήν έπίθεση»3.

Ή  άπροκάλυπτη και κυνική δήλωσις τοϋ Κουου
ζίνεν δτι οί κομμουνισταί είχαν χρησιμοποιήσει καί 
θά έπρεπε πάντοτε νά χρησιμοποιούν τό προσωπείο 
τής άμυνας γιά νά συγκαλύπτουν τις έπιθετικές των 
ένέργειες, έξακολουθεΐ πάντοτε νά ίσχύη. Ή  άξία της 
διατηρείται άκεραία.Στά 1935 ένώ διαμαρτύρετο έναν- 
τίον «τής έντεινομένης έπιθετικότητας τών καπι
ταλιστών», ένφ έκαλοϋσε τόν λαό νά ένταχθή στόν 
άγώνα «γιά τήν άμυνα ένάντια στούς πλουτοκράτες 
καί στις Κυβερνήσεις τής πείνας, γιά τήν άμυνα 
ένάντια στόν φασισμό καί στόν πόλεμο», τό ΚΚΕ 
σύμφωνα μέ τήν ίδια του τήν όμολογία έκάλυπτε

3. Otto Kuusinem, P r e p a r e  F o r  P o w e r  (New York,
Workers’ Library Publishers, 1932), σελ. 116.

άπλώς τις έπιθετικές του ένέργειες κάτω άπό τόν 
μανδύα τής άμύνης.

Γιά νά κινητοποιήσουν τις μάζες καί νά τις πα
ρασύρουν στή δύνη τής έπαναστάσεως, οί κομμου- 
νισταί κατέφυγαν καί πάλι στήν προσφιλή τους 
τακτική τής έκμεταλλεύσεως τών καθημερινών προ
βλημάτων τοϋ έργαζομένου λαοϋ. Μία παράγραφος 
τής ντιρεκτίβας τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοϋ 
ΚΚΕ «Γιά τή Νίκη τοϋ 'Ενωμένου Μέτωπου, γιά τό 
Σχηματισμό τοϋ ’Αντιφασιστικού Συνασπισμού», 
πού υίοθέτησε λίγο πριν άπό τήν όργανωτική διά- 
σκεψι, έξηγοϋσε μέ περιεκτικό τρόπο τά μέτρα πού 
θά έπρεπε νά ληφθοϋν γιά τήν προετοιμασία «τών 
άγώνων σέ ψηλότερα έπίπεδα».

«Ή  Κεντρική ’Επιτροπή τονίζει τήν σπουδαιό- 
τητα τής άποφασιστικής έκμετάλλευσης τών καθη
μερινών περιωρισμένων άγώνων. "Οπως μας έδειξε 
ή έμπειρία τοϋ περασμένου χρόνου καί δπως άπαι- 
τοϋν καί οί τωρινές συνθήκες, οί κομμουνιστές 
καί οί πρωτοπορειακοί έργάτες πρέπει νά δου
λεύουν άκούραστα γιά τήν ένοποίησι τών περιω- 
ρισμένων ξεχωριστών άγώνων γιά νά τούς με
τατρέψουν σέ μαζικές πολιτικές άπεργίες καί 
μετά νά προχωρήσουν στή συστηματική ιδεολο
γική καί όργανωτική προπαρασκευή τής γενικής 
άπεργίας πού είναι τό άποφασιστικό άντιφασι- 
στικό δπλο».4
Έκτος άπό τή σημασία της γιά τήν σύντομη καί 

περιεκτική αύτή περιγραφή τών κομμουνιστικών 
μεθόδων, ή παράγραφος αύτή έξηγεΐ έπίσης γιατί ένα 
κομμουνιστικό κόμμα βασίζεται τόσο πολύ στήν 
λαϊκή δυσπραγία γιά τήν προώθησι τοΰ έπαναστατι- 
κοΰ κινήματος. 'Η  θεραπεία τών αιτίων τής λαϊκής 
δυσαρεσκείας μέ τήν λήψι πολιτικών καί οικονομι
κών μέτρων «άπομβλύνει τόν έπαναστατικό ζήλο» 
δπως κάποτε παραδέχθηκε άπροκάλυπτα ό Στάλιν ή 
μέ άλλη διατύπωσι άποστερεΐ ένα κομμουνιστικό κόμ
μα άπό τις άπαραίτητες συνθήκες, πού άπαιτοΰνται 
γιά τήν άνάπτυξι τής άνατρεπτικής τακτικής του καί 
γιά τήν έναρξι τής άνελίξεως πρός τήν έπανάστασι.

Τό 1935 ή κοινή γνώμη στήν Ελλάδα είχε πολ
λούς λόγους γιά νά είναι δυσαρεστημένη. Τά προβλή
ματα ή σαν άπειρα. ’Ανεργία, πληθωρισμός, πολι
τική άστάθεια, μιά άγροτική τάξις πού στέναζε άπό 
τά χρέη, καταπιεστική φορολογία τών στρωμάτων 
μέ τά μικρότερα εισοδήματα, ένας άναχρονιστικός 
μικρεμπορικός καπιταλισμός, δλα αύτά θά ήτο δυνα- 
τόν νά προμηθεύσουν τό έναυσμα γιά τήν έπαναστα
τική πυρκαϊά.

’Αγνοώντας τις ίδιες τους τις συμβουλές σχετικά

4. Κ ο μ έ π, Ά ρ. 8, ’Ιούλιος 1935.
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μέ τή βαθμιαία άνάπτυξι τής έπαναστατικής διαδι
κασίας οι ήγέτες τοϋ Κ.Κ.Ε. άπεφάσισαν νά έντεί- 
νουν τόν άγώνα άπότομα και νά προχωρήσουν πρός 
τήν έκρηξι είκοσιτετραώρου πανελλαδικής άπερ- 
γίας. Ή  άπεργία προγραμματίσθηκε γιά τις 25 Ιου
λίου 1935, άπέτυχε δέ έξ αιτίας τής άνεπαρκοΰς προ- 
παρασκευής της. Ή  άποτυχία αύτή άπέδειξε οτι τό 
Κ.Κ.Ε. παρά τις προσπάθειές του δέν είχε κατορθώ
σει νά δημιουργήση όργανωμένη έργατική τάξι. Τό 
Πολιτμπυρώ βιαστικά έζήτησε άπό τήν κομμουνιστο- 
κρατουμενη ’Εκτελεστική Επιτροπή τής Ενωμένης 
Γενικής Συνομοσπονδίας Έργατών, νά συγκαλέση 
τήν δεύτερη Πανελλαδική Διάσκεψι τών Εργατικών 
Ενώσεων. "Οταν έπι τέλους συνήλθε ή Διάσκεψις, 
άπεδείχθη δτι δέν ήτο τίποτα περισσότερο άπό μία 
συγκέντρωσι κομμουνιστών άξιωματούχων έπι- 
φορτισμενων μέ φραξιονιστικές άποστολές στά έργα- 
τικά σωματεία.

Τό άποτέλεσμα τών συνομιλιών τής Διασκέ 
ψεως συνοψίζετο σέ μία πρότασι: «Πρέπει νά προε- 
τοιμώσωμε τήν έργαζόμενη τάξη μέ τό δπλο τής 
μαζικής πολιτικής άπεργίας καί έν συνεχεία μέ τό 
δπλο τής γενικής άπεργίας»6. Στις 14 Αύγούστου ό- 
«Ριζοσπάστης» έδημοσίευσε «άπόφαση τής Ενωμέ
νης Γενικής Συνομοσπονδίας Έργατών Ελλάδος 
γιά τήν άμεση έπιδίωξη τής ένότητας τών έργατικών 
σωματείων».6

Σέ μιά άλλη ντιρεκτίβα τό Πολιτμπυρώ άπεκά- 
λυψε τά κίνητρα πίσω άπό τό αίτημα τής «ένότητος 
τών έργατικών σωματείων». Ό  άγώνας γιά μιά τέ
τοια ένότητα έλεγε, «είναι ή βάση γιά μιά ισχυρή 
κομμουνιστική έξόρμησι σέ δλη τή χώρα..., γιά τήν 
ένεργό προπαρασκευή τής έργατιας γιά τίς μεγά
λες καινούργιες μάχες, πού πλησιάζουν καί γιά τήν 
κατάκτηση τής ήγεμονίας πάνω στό δημοκρατικό 
άντιφασιστικό κίνημα πού σχηματίζεται».7

"Ας σημειωθή δτι αύτή ή τόσο άπειλητικά διατυ
πωμένη ντιρεκτίβα, δέν ήταν «άγκιτάτσια» μέ στόχο 
τό εύρύ κοινό. Ή ταν καθοδήγησι σέ θέμα τακτικής 
πού άπηυθύνετο πρός τά όργανα τοϋ κόμματος καί 
τούς έδιδε όδηγίες σχετικά μέ τούς πραγματικούς 
σκοπούς τής προσπαθείας γιά τήν «ένότητα τών 
έργατικών σωματείων».

Ό  Ζαχαριάδης είχε κιόλας άποδείξει δτι ήταν 
πράκτορας άξιος έμπιστοσύνης, προικισμένος μέ 
έφευρετικότητα καί φαντασία. Στήν 4η 'Ολομέ
λεια τής Κεντρικής Επιτροπής τοΰ ΚΚΕ πού 
συνήλθε στις 28 Σεπτεμβρίου 1935, μέ συμμετοχή

5. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  13 Αύγούστου 1935.
6. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  14 Αύγούστου 1935.
7. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  σελ 301.

τών γραμματέων τών τοπικών ’Οργανώσεων τοϋ 
κόμματος ό Ζαχαριάδης έξέθεσε σέ γενικές γραμ
μές, «τά καθήκοντα τοϋ κόμματος σέ συνδυασμό μέ 
τίς άποφάσεις τοϋ 7ου Συνεδρίου τής Κομιντέρν». 
Ό λες οί ύποδείξεις του ένεκρίθησαν «όμόφωνα» 
άπό τήν 'Ολομέλεια.

Ό  Ζαχαριάδης έξήγησε δτι τά τρία βασικά κα
θήκοντα πού άνέθεσε στά κομμουνιστικά κόμματα 
τό 7ο Συνέδριο θά μποροΰσαν νά συνοψισθοϋν ώς 
έξής.

1) Υπονόμευση δλων τών μή κομμουνιστικών

Ό  Γ1αναγής Τσαλδάρης κατά τήν προεκλογικήν έκστρα- 
τείαν τών έκλογών τής 5qc Μαρτίου 1933.

καθεστώτων, φασιστικών, σοσιαλδημοκρατικών, δη
μοκρατικών, 2) ένίσχυσι τοϋ κομμουνιστικού κόμ
ματος μέ τή μέθοδο τών «συμμαχιών» μέ άλλα πολι
τικά κόμματα καί έργατικές όργανώσεις στις καπι
ταλιστικές χώρες καί 3) σέ περίπτωσι γενικής άνα- 
φλέξεως «μετατροπή τοϋ ιμπεριαλιστικού πολέμου 
σέ έμφύλιο πόλεμο».8

Ό  «άποφασιστικός κρίκος»9 στήν πραγματο- 
ποίησι τών τριών αύτών σκοπών, ήταν ή δημιουργία 
Ενιαίου Μετώπου πού θά έπέτρεπε τήν κομμουνι
στική διείσδυσι σέ εύρύτερες κοινωνικές όμάδες.10 
Τό 7ο Συνέδριο δέν είχε άφήσει καμμιά άμφιβολία 
γι’ αύτό. Έ πί πλέον έδίδετο στά κομμουνιστικά 
κόμματα ή έντολή νά σχηματίσουν ένα μυστικό έπα- 
ναστατικό στρατό μέ τήν έπωνυμία «άντιφασιστικά 
σώματα μαζικής άμυνας», ίκανοϋ νά έπέμβη κατά

8. Α ύ τ ό θ ι, σελ. 375.
9. S e v e n t h  C o n g r e s s :  R e s o l u t i o n s  a n d  

D e c i s i o n s  (Μόσχα, Co - operative Publishing Society 
of Foreign Workers in the USSR, 1935), σελ. 33-34. Εφεξής: 
S e v e n t h  C o n g r e s s .

10. Π έ ν τ ε  χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 360.
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Ή  'Αβασίλευτος Δημοκρατία πλησιάζει ήδη πρός τό τέλος της. ’Ανωτέρω ό Πρόεδρος 
ΆλεΕ  Ζαΐμης καί ό τότε πρωθυπουργός Παν. Τσαλδάρης τήν 25ην Μαρτίου 1934.

τήν άποφασιστική στιγμή και νά μετατρέψη ένα 
«ιμπεριαλιστικό πόλεμο σέ έμφύλιο πόλεμο».11

Τό Ενιαίο Μέτωπο θά έχρησίμευε ώς πρόσφορο 
πλαίσιο γιά’ τήν «προπαρασκευή τών έργατών 
γιά τό δεύτερο γυρο τών προτελαριακών επαναστά
σεων, γιά τήν σύμπηξη τού προτελαριάτου σέ ένα 
συμπαγή μαζικό πολιτικό στρατό, γιά τή δικτατορία 
τοϋ προτελεταριάτου και τήν έξουσία τών σοβιέτ».12

Ή  τετάρτη 'Ολομέλεια υπάκουα μετέφρασε καί 
ένεσωμάτωσε μαζί μέ τίς δικές της άποφάσεις όλα 
αύτά τά ψηφίσματα τοΰ 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου. 
Μερικά χρόνια άργότερα κατά τήν διάρκεια τής γερ
μανικής κατοχής 1941—1944, τό ΚΚΕ έκανε μιά 
σοβαρή προσπάθεια γιά νά θέση σέ έφαρμογή τίς 
άποφάσεις τής 4ης Όλομελείας καί τοϋ 7ου καί 
τελευταίου παγκοσμίου συνεδρίου τής Κομμουνι
στικής Διεθνοϋς. Ή  προσπάθεια τοΰ ΚΚΕ τελικά 
άπέτυχε, άλλά μόνον μετά άπό παρατεταμένο καί 
αιματηρό άγώνα.

11. S e v e n t h  C o n g r e s s ,  σελ. 29,44,
12. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 34.

ΣΤΟΧΟΣ: Ο ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΜΟΣ

Τό 1935 ή «μοναρχία» έγινε ό στόχος τοΰ έπι- 
θετικοΰ μένους τών Ελλήνων κομμουνιστών. Ή  
άπόλυτος μοναρχία ώς μορφή πολιτεύματος είχε κα- 
ταργηθή στήν 'Ελλάδα άπό τήν έποχή τοΰ Όθωνος 
καί είχε άντικατασταθή άπό τήν συνταγματική μο
ναρχία κατά τά βρεταννικά πρότυπα. Ό  όρος πού 
έπεκράτησε άργότερα ήτο βασιλευομένη δημοκρα
τία. Ή  βασιλευομένη δημοκρατία εϊχε καταργηθή τό 
1924 καί ή Ελλάς είχε γίνει προεδρευομένη δημο
κρατία. Συνεπώς στά 1935 δέν ύπήρχε δικαιολογία, 
αν ήθελε νά κυριολεκτή κανείς, γιά τήν χρήσιν τοΰ 
όρου μοναρχία. Ά λλά ή σύνθεσις τών λέξεων μοναρ
χία καί φασισμός—μοναρχοφασισμός—ήταν ένας 
χτυπητός δρος κατάλληλος γιά πολιτική έκμετάλ- 
λέυσι. Οί κομμουνισται άνέκαθεν έδειξαν μιά ξεχω
ριστή έπιδεξιότητα στήν πολιτική έκμετάλλευσι τής 
δυνάμεως τών λέξεων.

Ύ πήρχε βέβαια και άλλος πιό πρακτικός λό
γος γιά τήν έκταφή τοΰ φάσματος τής μοναρχίας.
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Ή  Βουλή τοϋ 1935. Ai έκλογσί τής 9ης 'Ιουνίου 1935, άπό τάς όποιος άπέσχεν ή 
βενι£ελική παράταΕις, έδωσαν συντριπτικήν πλειοψηφίαν εις τό Λαϊκόν Κόμμα μετά 
τοϋ όποιου συνειργάζετο καί ό Γ. Κονδύλης. Ανωτέρω ό Παν. Τσαλδάρης, τρίτος 
έζ άριστερών και ό Γ. Κονδύλης τρίτος έκ δεξιών εις τήν πρώτην σειράν τών βου

λευτικών θώκων.

Μετά άπό τήν κατάρρευσι τοϋ κινήματος τοΰ Μαρ
τίου 1935, ή κίνησις γιά τήν παλινόρθωσι τις βασι- 
λευομένης δημοκρατίας είχε αρχίσει νά κερδίζει 
έδαφος. Πολλοί είχαν άπογοητευθή άπό τήν δημο
κρατία, καί οί τάξεις των πλήθαιναν διαρκώς. Ή  
δημοκρατία κατά τήν δεκαετία τής υπάρξεώς της 
δέν είχε νά έπιδείξη άξιοζήλευτα έπιτεύγματα. "Εξι 
στρατιωτικά πραξικοπήματα καί μιά δικτατορία στό 
βραχύ χρονικό διάστημα ΙΟέτών, δύσκολα θά μπο- 
ροΰσε νά χαρακτηρισθή ώς υποδειγματική εφαρ
μογή τών δημοκρατικών θεσμών.

"Οταν ό στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης, πού είχε 
παίξει πρωταρχικό ρόλο πριν 10 χρόνια στήν έγκα- 
θίδρυσι τής δημοκρατίας, έξέδηλώθη υπέρ τής άπο- 
καταστάσεως τής βασιλευομένης δημοκρατίας, κα
νείς δέν μπορούσε πιά νά άγνοήση τό θέμα χαρακτη
ρίζοντας το ώς ευσεβή πόθο άδιορθώτων βασιλικών.

’Ελάχιστοι μεταξύ έκείνων πού ύπεστήρίζαν τήν 
άποκατάστασι τής βασιλευομένης δημοκρατίας είχαν

σαφή άντίληψι τών κινδύνων πού εγκυμονούσε ή πο
λιτική άστάθεια ή όποία τόσο έξυπηρετούσε τά 
σχέδια καί τις φιλοδοξίες τοΰ διεθνούς κομμουνι- 
σμοΰ. Αυτοί πού άντελαμβάνοντο τό βαθύτερο 
νόημα τής έποχής, προσέβλεπαν πρός τήν έπιστρο- 
φή τοΰ Βασιλέως Γεωργίου Β' στό θρόνο ώς προϋπό- 
θεσι ένισχύσεως τών άμυντικών Ικανοτήτων τής χώ
ρας σέ μιά έποχή πού ή έπερχομένη θύελλα τοΰ πο
λέμου σκοτείνιαζε άπειλητικά τόν όρίζοντα. Εί
ναι άρκετά ένδιαφέρον τό οτι καί οί κομμουνισταί 
ήρμήνευαν τήν κίνησι γιά τήν παλινόρθωσι ώς 
άμυντικό μέτρο κατά τοΰ «δευτέρου γύρου τών προ
λεταριακών έπαναστάσεων πού πλησιάζει».13 Άντε- 
λαμβάνοντο δτι μιά ισχυρή κυβέρνησις ίκανή νά 
έξασφαλίση κυβερνητική σταθερότητα θά προχω
ρούσε στήν έφαρμογή τών έπιβαλλομένων μέτρων 
γιά τή βελτίωσι τών οικονομικών συνθηκών καί

13. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 364.

95



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ 
Κ. Κ. Ε.

(1) ΚΟΑ (’Αθηνών)

(2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ

(3) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

(4) Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ

(5) ΗΠΕΙΡΟΥ

(β)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ

(7) ΑΙΓΑΙΟΥ

(8) ΚΡΗΤΗΣ

(9) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

έτσι θά έλυε μερικά άπό τά προβλήματα στά όποια 
έστή ρίζαν σέ μεγάλο βαθμό τις έλπίδες των οί κομ- 
μουνισταί γιά νά έξαπολύσουν καί νά έπιταχύνουν 
τήν διαδικασία τής έπαναστάσεως. Έκτος τούτου μία 
ισχυρή κυβέρνησις δέν θά παρέμενε άδρανής καί δέν 
θά έδιδε στούς κομμουνιστάς τήν εύκαιρία νά προε
τοιμάσουν άνενόχλητοι τήν έπανάστασί τους. Έ χον
τας προ όφθαλμών τά ένδεχόμενα αύτά ή 4η 'Ολο
μέλεια του Σεπτεμβρίου 1935, έδήλωνε δτι «τό κύριο 
καθήκον τού κόμματος εϊναι ή δημιουρ>ία τοΰ λαϊ
κού μετώπου δλων τών δημοκρατικών καί άντιφα- 
σιστικών δυνάμεων τοΰ λαοΰ καί τών ένοπλων δυνά
μεων... πού θά μεταχειρισθή κάθε μέσον γιά νά κάνη 
τήν παλινόρθωση τής μοναρχίας και τή νίκη τοΰ 
φασισμοΰ στήν Ελλάδα άδύνατη».14

Μ’ δλο πού καλοΰσε τίς δημοκρατικές δυνάμεις 
νά ένταχθοΰν στό Λαϊκό Μέτωπο, τό ΚΚΕ δέν ένδιε- 
φέρετο βέβαια γιά τή διατήρησι τής Δημοκρατίας.

14. Α ύ ΐ ό θ ι ,  σελ. 309.

«Τό ΚΚΕ δηλώνει δτι ένώ σήμερα άφιερώνει δλες 
του τίς δυνάμεις ένάντια στή μοναρχία καί στό φα
σισμό, θά συνεχίση άκούραστα τή δουλειά του 
γιά τή Νίκη τής μοναδικής γνήσιας δημοκρατίας, 
τής σοβιετικής δημοκρατίας».15

Ή  «σοβιετική δημοκρατία» παρέμενε ό τελικός 
σκοπός. Πρός τό παρόν πάντως ή 'Ολομέλεια άπε- 
φάσισε νά υποστήριξή τή δημιουργία «δημοκρατικής 
κυβέρνησης». Αύτό ένεφανίζετο ώς σημαντική ύπο- 
χώρησις έκ μέρους τοΰ ΚΚΕ έάν λάβη κανείς ύπ’ 
δψιν τό προηγούμενο έξτρεμισμό του. Ά λλά ήτο 
πράγματι; Λίγες έβδομάδες πριν, ή «Πράβδα» εϊχε 
δημοσιεύσει ένα άρθρο μέ τήν υπογραφή τοΰ Γεόργκι 
Δημητρώφ, ύπό τήν ιδιότητά του ώς Γραμματέως 
τής ΕΕΚΔ. Στό άρθρο αύτό, έλεγε δ τ ι :

«Σέ πολλές χώρες μιά Κυβέρνηση Ενωμένου 
Μετώπου θά εϊναι ίσως μιά άπό τίς σπουδαιότερες 
μεταβατικές μορφές. Μιά τέτοια Κυβέρνηση πάν

15. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 310.
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Ή  Βουλή ή όποία προήλθε άπό τάς έκλογάς της 9ης ’Ιουνίου 1935 έχαρακτηρίσθη 
ώς Ε ’. Συντακτική Συνέλευσις καί αυνελθοϋαα τόν 'Ιούλιον άπεφόσιοε τήν διενέρ
γειαν δημοψηφίσματος έπΐ τής παλινορθώσεως τής Βασιλευομένης Δημοκρατίας. 
Ανωτέρω μία φωτογραφία άπό τήν ορκωμοσίαν τής Ε '.  Συντακτικής Συνελεύσεως.

τως δέν μπορει νά έπιφέρη μιά πραγματικά 
τελειωτική λύση... Είναι λοιπόν άπαραίτητο 
νά οπλιστούμε γιά τή σοσιαλιστική έπανά- 
σταση...».16

Μέ άλλα λόγια, ή «δημοκρατική κυβέρ
νηση» τοΰ Ενιαίου Μετώπου έθεωρειτο άπό τούς 
κομμουνιστάς ώς «μεταβατικό» στάδιο, πού θά 
διηυκόλυνε τόν έξοπλισμό τών κομμουνιστών γιά 
τήν έπανάστασί των. Σύμφωνα μέ τίς ρήσεις αύτές 
τής Κομιντέρν, ή Όμομέλεια τοΰ ΚΚΕ έξεδηλώθη 
ύπέρ τής δημοκρατικής κυβερνήσεως, ένώ ταυτο-

16. Π ρ ά β δ α ,  6 Αύγούστου 1935.

χρόνως άπεφάσισε «νά σχηματίση ένα μαζικό μα
χητικό άμυντικό σώμα, ένα Ισχυρό δπλο στά χέρια 
τών λαϊκών μαζών».17 Ή  λέξις ((άμυνα» δέν θά πρέ
πει νά παραπλανήση κανένα. Ή  περίφημος δήλωσις 
τοΰ Κουουζίνεν διατηρή πάντοτε τό κύρος της.

Ή  τετάρτη 'Ολομέλεια είναι άξιομνημόνευτη καί 
γιά ί>να άλλο λόγο : Εξέλεξε τόν Ν. Ζαχαριάδη, Γε
νικό Γραμματέα τοΰ Κόμματος. Τό «πόστο» αύτό, 
είχε δημιουργηθή πρόσφατα. "Εως τότε υπήρχε μόνο 
τό «πόστο» τοΰ Γραμματέως τής Κεντρικής Ε π ι
τροπής. Ό  Ζαχαριάδης κατείχε τό άξίωμα αύτό άπό

17. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 310.
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Μετά τάς έκλογάς τής 9ης 'Ιουνίου 1935, έσχηματίσθη κυβέρνησις Π. Τοαλδάρη μέ 
συμμετοχήν Γ. Κονδύλη. Δέν διετηρήθη ή ένότης έπί πολύ. Ό  Παναγής Τσαλδάρης 
έδειξε απροθυμίαν eic τό θέμα τής έπιστροφής τοϋ Βαοιλέως διότι έπίστευε δτι ή 
σπουδή θά έβλαπτε τόν θεσμόν. Άντιθέτω ς ό Γ. Κονδύλης Kai ό I. Θεοτόκης έπί- 
στευαν είς τήν άνάγκην τής άμέσσυ παλινορθώσεως. "Ηδη είχαν γίνει μυστικοί συν
εννοήσεις μεταξύ τοϋ έν Παρισίοις, διαμένοντος 'Ελευθερίου ΒενιΖέλου καί τοϋ 
Βαοιλέως Γεωργίου. Ό  Βασιλεύς είχε πεισθή δτι τό κόμμα τών Φιλελευθέρων θά 
έδέχετο τήν παλινόρθωσιν έφ’ όσον θά έχορηγήτο άμνηστεία είς τούς κινηματίας τοϋ 
1935 καί θά έγίνετο άναθεώρησις τών άποτάξεων. 'Ανωτέρω φωτογραφία άπό τήν 

ορκωμοσίαν τής κυβερνήσεως Τοαλδάρη — Κονδύλη.

τόν Νοέμβριο τοϋ 1931. Δέν ήτο μόνιμη θέσις, δε
δομένου δτι ό Γραμματεύς έξελέγετο άπό κάθε 
νέα Κεντρική Επιτροπή. Μέ τήν άπόφασι, δμως, 
τής 4ης Όλομελείας, ό Ζαχαριάδης άνυψώθηκε 
σέ §να μόνιμο, θεωρητικά τούλάχισταν, Ισόβιο 
άξίωμα. Τό άξίωμα αυτό ό Ζαχαριάδης τό διετήρησε 
μέχρι τόν Μάρτιο τοϋ 1956 όπότε έξεδιώχθη ώς 
Σταλινικός άπό τήν Κεντρική ’Επιτροπή, πού είχε 
έπί κεφαλής τόν Απόστολο Γ ρόζο, καί τελικά άπε- 
μακρύνθη άπό τό κόμμα.

Ή  έπίσημη άνοδος τοϋ Ζαχαριάδη στό άξίωμα 
τοΰ μονίμου άρχηγοϋ τοΰ Κομμουνιστικού κόμματος, 
ήτο άντανάκλασις τής τακτικής τοΰ Στάλιν, ό όποιος

ήθελε νά δημιουργοΰνται «στελέχη καί γνήσιοι μπολ 
σεβίκοι ήγέτες στά κομμουνιστικά κόμματα, ετσι 
ώστε τά κόμματα νά μποροΰν σέ μιά κρίσι νά βροΰν 
άνεξάρτητα καί γρήγορα... σωστές λύσεις γιά τά 
προβλήματα τακτικής τοϋ κομμουνιστικοϋ κινήμα
τος».18. Δέν ήτο θέμα ματαιοδοξίας. Ό  μέγας «Βόζντ» 
τοΰ Κρεμλίνου, ήθελε εμπίστους πράκτορας στό τι
μόνι τών διαφόρων κομμουνιστικών κομμάτων, 
έλεύθερους άπό κάθε είδους πιέσεις τών διαφόρων 
άξιωματούχων καί ύπόλογους μόνον σ’ αυτόν. Στήν 
Ελλάδα, τά μέλη τοΰ κομμουνιστικοϋ κόμματος,

18. Ίδ έ  Πρόγραμμα (1961) τοΰ ΚΚΣΕ.

98



έμαθαν νά προσφωνούν τόν Ζαχαριάδη, μέ τόν τί
τλο τοΰ ’Αρχηγού.

Ό  Βασίλης Νεφελούδης, κομμουνιστής τής

Τό ΚΚΕ δυνάμωσε τούς όργανωτικούς του 
άρμούς μέ τήν βεβαιότητα, ότι «ό δεύτερος γύρος 
τών προλεταριακών έπαναστάσεων έπλησίαζε».

Ό  Βασίλης Νεφελούδης έ£ελέγη γραμματεύς τής Κεν
τρικής Επιτροπής, όταν ό Ν. Ζαχαριάδης άνεκηρύχθη Γεν. 

Γραμματεύς τού Κόμματος.

νεώτερης γενεάς* ό όποιος ώφειλε τήν προα
γωγή του στόν Ζαχαριάδη, έξελέγη στό άξίωμα 
τοϋ Γραμματέως τής Κεντρικής Επιτροπής. Ό  Απόστολος ΓκρόΖος σέ φωτογραφία τού 1937.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ Ή  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Οί πολιτικοί έλιγμοί, πού ώδήγησαν στό δημο
ψήφισμα τής 3ης Νοεμβρίου 1935, σχετικά μέ τήν 
παλινόρθωσιν τής βασιλευομένης δημοκρατίας, άπο- 
τελοϋν μία έξαιρετικά ένδιαφέρουσα ίστορία, άλλά

Η Βουλή τής 9ης Ιουνίου 1935 ή όποια είχε έκλενή μέ 
πλήρη άποχή τής ΒενιΖελικής παρατάζεως, κατήργηοε τήν 
Αβασίλευτο, έπανέφερε τήν Βασιλευομένη καϊ τό Σύντα
γμα του 1911 καϊ ώρισε τόν Γεώργιο Κονδύλη 'Αντιβασι

λέα. ’Ανωτέρω, ό Γ. Κονδύλης ώς Άντιβασιλεύς.

ή λεπτομερής έξιστόρησίς των δέν είναι έργον του 
βιβλίου αύτοΰ. ’Αξίζει τόν κόπο πάντως νά άνα- 
φερθή, δτι ό Παναγής Τσαλδάρης, ό πρωθυπουργός

και ήγέτης τοϋ Λαϊκοϋ Κόμματος, δηλαδή τοϋ κατά 
παράδοσιν βασιλόφρονος κόμματος, προσέφερε δι
ατακτική θά έλεγε κανείς ύποστήριξι στούς ύπερμά- 
χους τής παλινορθώσεως. "Οχι πώς ήταν άντίθετος 
μέ τήν Ιδέα τής βασιλευομένης δημοκρατίας. Α 
πλώς, άντελαμβάνετο, δτι ό Βασιλεύς, τότε μόνο θά 
μποροϋσε νά συγκεντρώση γύρω του τόν έθνικό. 
φρονα κόσμο τής Ελλάδος, άν έπέστρεφε στό θρόνο, 
μετά άπό £να έντιμο καί άψογο δημοψήφισμα. Με
ρικοί άπό τούς ύποστηρικτάς τής παλινορθώσεως, 
ήσαν υπερβολικά άνυπόμονοι. Ά λλοι, δέν ήσαν βέ
βαιοι γιά τό άποτέλεσμα.

Στις 10 ’Οκτωβρίου 1935 ό Τσαλδάρης ύπε- 
χρεώθη άπό τρεις άνωτέρους φιλοβασιλικούς άξιω- 
ματικούς πού «άντεπροσώπευαν» τόν Στρατό, τό 
Ναυτικό κ&ί τήν ’Αεροπορία, νά έγκαταλείψη τήν 
έξουσία.

Οί άξιωματικοί αύτοί σταμάτησαν τό αύτοκίνητο 
τοϋ Τσαλδάρη στή λεωφόρο Κηφισίας καί άπήτησαν 
τήν παραίτησί του. Ό  ’Αλέξανδρος Παπάγος ήταν 
£νας άπό τούς τρεις άξιωματικούς.

Νέο ύπουργικό Συμβούλιο, μέ πρωθυπουργό τόν 
στρατηγό Γεώργιο Κονδύλη, άνέλαβε καθήκοντα 
καί προεκήρυξε δημοψήφισμα γιά τις 3 Νοεμβρίου. 
Καίτοι τό δημοψήφισμα έδειξε δτι ύπήρχε συντρι
πτική πλειοψηφία ύπέρ τής έπανόδου τοϋ Βασιλέως, 
ύπήρξαν πολλοί πού έξέφρασαν άμφιβολίες ftv δχι 
ώς πρός τήν ΰπαρξι, τουλάχιστον ώς πρός τό μέ
γεθος τής πλειοψηφίας. "Οπως καί νά £χη τό πραγμα, 
ό ύπερβολικός ζήλος ώρισμένων φανατικά βασιλο- 
φρόνων όμάδων, ήμαύρωσε τό άποτέλεσμα τοϋ δη
μοψηφίσματος καί έπέτρεψε σέ θιασώτες τής Δημο
κρατίας νά άμφισβητήσουν τόν Ισχυρισμό, δτι τό 
δημοψήφισμα είχε λύσει όριστικά τό καθεστωτικό 
ζήτημα.

Ό  ύπερβολικός αύτός ζήλος, φανατικών στοι
χείων, ύπήρξε κακή ύπηρεσία πρός τόν Βασιλέα. 
Ό  φανατισμός αύτός, ύπήρξε έν μέρει ύπεύθυνος 
γιά τά γεγονότα πού έννέα μήνες άργότερα ώδήγη-
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σαν στό δικτατορικό καθεστώς τής 4ης Αύγού
στου.

Ό  Βασιλεύς Γεώργιος, έπέστρεψε στήν Ελλάδα 
στίς 25 Νοεμβρίου 1935, μετά άπό 12 χρόνια έξο- 
ρίας. Ή  πρώτη του ένέργεια ήταν νά καταστρώση ένα 
σχέδιο γιά τή συμφιλίωσι τών δύο μεγάλων πολιτι
κών στρατοπέδων, τών Βενιζελικών καί τών ’Αντι- 
βενιζελικών, πού οί διαμάχες τους είχαν ταλαιπω
ρήσει τή χώρα έπί μιά όλόκληρη εικοσαετία. Δύο 
έβδομάδες μετά άπό τήν έπιστροφή τοϋ Βασιλέως, 
τό ΚΚΕ έπραγματοποίησε τό "Εκτο Τακτικό Συνέ
δριο. Ίσως νά θυμάται ό άναγνώστης, δτι τό προη
γούμενο Συνέδριο ήταν έκεινο, στό όποιο «γιά πρώτη

φορά εϊχε έπικρατήσει άπόλυτη μπολσεβική ένό- 
τητα», τό Συνέδριο πού εϊχε «όμόφωνα έκλέξει 
τήν νέα ήγεσία τοΰ κόμματος». Μέ άλλα λόγια, τό 
Πέμπτο Συνέδριο τοΰ Μαρτίου 1934, εϊχε εύλογήσει 
άναδρομικά τήν έπέμβασιν τής Κομιντέρν τόν Νοέμ
βριο τοϋ 1931 καί κατ’ έπίφασιν άνεγνώρισε—δήθεν, 
γιά πρώτη φορά—τή νέα ήγεσία υπό τόν Ζαχαριάδη, 
καί τήν έχρισε μέ δλα τά τυπικά άξιώματα. Τό 
Μάρτιο τοΰ 1934 ή κομματική ήγεσία κατέβαλε κάθε 
προσπάθεια γιά νά δημιουργήση τήν έντύπωσι δτι 
τό Συνέδριο άπετέλει πράγματι τήν γνήσια έκπρο- 
σώπησι τοΰ κόμματος. Καί δμως μιά άναφορά στό 
"Εκτο Συνέδριο άπεκάλυψε, δτι γιά λόγους «έπα-

Ή  κηδεία τοϋ τελευταίου Προέδρου τής Δημοκρατίας ΑλεΕ. Ζαΐμη.
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γρύπνησης, ή νέα ήγεσία είχε προετοιμάσει και συγ- 
καλέσει τό 5ο Συνέδριο, χωρίς νά άναγγείλη τή 
σύγκλησή του στούς πυρήνες και στούς περιφερεια
κούς ’Οργανισμούς»1

Τόν Μάρτιο τού 1934 ή νέα ήγεσία άβέβαιη άκόμη 
και καχύποπτη, εϊχε καταφύγει σέ μιά περιορισμένη 
συγκέντρωσι ώρισμένων έκλεκτών καί έμπιστων στε
λεχών. Τόν Δεκέμβριο τού 1935 δμως, ό Ζαχαριάδης

Ό  καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Κ. ΔεμερτΖής ό όποιος 
διεδέχθη ώς πρωθυπουργός τόν Γ. Κονδύλη μετά τήν έ- 
πάνοδο τοϋ Βασιλέως Γεωργίου στίς 25 Νοεμβρίου 1935. 
'Εντολή τοΰ Βασιλέως Γεωργίου, ό ΔεμερτΖής ήμνήστευσε 
όλους τούς πολιτικούς καί έδωσε χάρι σέ δλους τούς στρα
τιωτικούς πού είχαν άναμιχθή στό Κίνημα τοϋ 1935. Ή  
ένέργεια αύτή άπέβλεπε στήν άποκατάστασι τής ένότητος 
τοϋ "Εθνους. Μ έ τήν χορήγησι άμνηστίας είχε διαφωνή- 
ση ό Γ. Κονδύλης ό όποιος καί έΕ αιτίας αύτοϋ άπεχώ* 

ρησε άπό τήν πρωθυπουργία.

είχε σταθεροποιήσει τήν θέσι του μέσα στόν ’Οργα
νισμό τοϋ κόμματος σέ βαθμό πού νά μή φοβάται 
πλέον κανένα. Εϊχε κιόλας έκλεγή άπό τήν 4η 'Ολο
μέλεια στό νεοπαγές άξίωμα τοϋ Γενικοΰ Γραμμα- 
τέως τοϋ κόμματος, ένώ είχε προωθώσει στελέχη 
πού ήταν προσωπικά πιστά σ’ αυτόν στίς έπίκαιρες

1. Π έ ν τ ε  Χ ρ ό ν ι α ,  σελ. 3.6.

θέσεις μέσα στήν κομματική ίεραρχία. Τό "Εκτο Συ
νέδριο έκτός άπό τήν έπικύρωσι άνόδου τοϋ Ζαχα- 
ριάδη στό άπαραβίαστο άξίωμα τοϋ «Άρχηγοϋ», έπε- 
κύρωσε άκόμη όμόφωνα καί δλες τίς άποφάσεις 
τής 4ης Όλομελείας. ’Εάν προσέθεσε κάτι καινούρ
γιο αύτό ήταν μόνο ό ισχυρισμός δτι ή έπιστροφή τοϋ 
Βασιλέως άπετέλει τό προανάκρουσμα έγκαθιδρύσεως 
δικτατορίας. Δέν φαίνεται νά ύπήρχε τότε πραγματική 
βάσις γι’ αύτή τήν προφητεία. Τόν Δεκέμβριο τοΰ
1935 ό Μεταξας δέν ήταν κάν μέλος τής Κυβερνή- 
σεως. Δέν ύπάρχει καμμία ένδειξις πού νά δικαιο- 
λογή τήν έκδοχή δτι ό Βασιλεύς, τούς πρώτους μή
νες μετά τήν έπιστροφή του, είχε τήν παραμικρή 
πρόθεσι νά έγκαταστήση δικτατορία. Μάλιστα ό 
Βασιλεύς Γεώργιος είχε άπολύσει τόν Γεώργιο Κον
δύλη, άκριβώς έπειδή είχε άρνηθή νά θέση σέ έφαρ
μογή τά συμφιλιωτικά μέτρα πού έπιθυμοΰσε ό Βα
σιλεύς καί ίδίως τήν χορήγησι άμνηστείας σέ δλους 
έκείνους πού είχαν άναμιχθή στό κίνημα τοϋ Μαρ
τίου 1935.

Μέ τά νέφη τών μεγάλων διεθνών καταιγίδων 
πού πλησίαζαν όρατά πλέον στόν όρίζοντα, ό Βα
σιλεύς έπιθυμοΰσε μέ ειλικρίνεια τήν δημιουργία

Ο  Γεώργιος Κονδύλης στό γραφείο του.

προϋποθέσεων γιά τή συμφιλίωσι τών δύο μεγάλων 
πολιτικών στρατοπέδων. Ά πό τήν άλλη πλευρά και 
ό Μεταξας άκόμη ήταν σύμφωνος μέ τόν Βασιλέα 
δτι ή συμφιλίωσις ήταν ή μόνη ρεαλιστική όδός 
καί τόν συνεβούλευε μέσω τοΰ Γεωργίου Στρέϊτ νά 
άκολουθήση μιά πολιτική «συμφιλιώσεως μέ τόν 
Βενιζέλο».2

Ό  Βασιλεύς Γεώργιος ήσθάνετο, καί δικαίως, 
δτι οί συμφιλιωτικές προσπάθειες του δέν θά άπέ- 
διδαν καρπούς έφ’ δσον θά διατηρούσε τή μονό-

2. Μηλτιάδου Μαλαίνου, Ή  Τ ε τ ά ρ τ η  Αύ γ ο ύ 
σ τ ο υ :  Π ώ ς  κ α ί  Δ ι α τ ί  Έ π ε β λ ή θ η .  (’Αθήναι, 
1946), σελ. 26.
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πλευρη Βουλή πού είχε έκλεγή τόν προηγούμενο 
Ιούνιο μέ αποχή των Βενιζελικών κομμάτων. Μία 
νέα βουλευτική έκλογή ένεφανίζετο ώς έπιτακτι- 
κή ανάγκη. Ό  Βασιλεύς δπως και όλοι οί ήγέται 
τών εθνικών πολιτικών κομμάτων μέ τήν έξαίρεσι 
του Άνδρέα Μχαλακόπουλου, συμφωνούσαν οτι ή 
έκλογή θά έπρεπε νά γίνη μέ τό σύστημα τής ανα
λογικής γιά νά έπιτρέψη σέ δλες τις πολιτικές 
όμάδες νά συναγωνισθοϋν στις κάλπες χωρίς τούς 
ψυχολογικούς περιορισμούς πού συνεπάγεται τό 
πλειοψηφικό σύστημα. Πάντως υπάρχουν ένδεί- 
ξεις δτι ό Βασιλεύς Γεώργιος σκόπευε νά προκη- 
ρύξη νέες έκλογές άργότερα μέ τό πλειοψηφικό 
σύστημα γιά νά δώση στή χώρα τή δυνατή Κυβέρ- 
νησι πού ήταν άπαραίτητη γιά τούς ταραγμένους 
καιρούς πού πλησίαζαν.

Στις έκλογές πού έγιναν στις 26 Ίανουαρίου 
1936 μέ τό σύστημα τας άναλογικής, έψήφισαν 1.278.

085 άτομα. Τά συντηρητικά βασιλόφρονα κόμματα 
συνεκέντρωσαν 582.940 ψήφους (45,6 %) καί τό βε- 
νιζελικό στρατόπεδο 562.796 ψήφους (44 %). Τις 
υπόλοιπες ψήφους μοιράστηκαν τό κομμουνιστικό 
Παλλαϊκό Μέτωπο, 73.441, τό ’Αγροτικό Κόμμα 
(I. Σοφιανόπουλος) 13.006, καί τό νεοϊδρυθέν τότε 
Ένωτικόν Κόμμα μέ έπικεφαλής τόν Παναγιώτη 
Κανελλόπουλο, 9.870.

Ή  κατανομή τών ψήφων άντεκατοπτρίζετο στή 
σύνθεσι τής Βουλής. Έπί συνόλου 300 έδρών οί 
βασιλόφρονες κατέλαβαν 143, οί βενιζελικοί 141, 
τό Παλλαϊκό Μέτωπο 15, τό ’Αγροτικό Κόμμα 1. 
Μέ αύτή τή σχεδόν ισοδύναμη έκπροσώπησι τών 
δύο μεγάλων στρατοπέδων, ό ρυθμιστικός ρόλος πέ- 
ρασε στά χέρια τών 15 βουλευτών τοϋ Λαϊκοϋ Με
τώπου, οί όποιοι άπέκτησαν ξαφνικά τεράστια δύ- 
ναμι. Χωρίς τή συνεργασία τους κανένα άπό τά 
μεγάλα κόμματα δέν μποροΰσε νά σχηματίση βιώσι

Ή  οορός τοϋ Γ. Κονδύλη ό όποιος άπε6ίωσε αίφνιδίως o t i c  31 Ίανουαρίου 1936 σέ ηλι
κία 57 έτών. 'Εντός τοϋ έτους έφυγαν άπό τήν πολιτική σκηνή δυό άκόμη πολιτικές φυ

σιογνωμίες, ό Ά λ εΕ . Παπαναστασίου καί ό Άνδρέας Μιχαλακόπουλος.
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μη κυβέρνησι ή νά προχωρήση σέ σοβαρό νομοθε
τικό έργο.

Δέν είναι βέβαιο άν οί ύποστηρικτές τοϋ συστή
ματος τής άναλογικής είχαν προβλέψει αύτό τό 
άποτέλεσμα. Ά ν  τό είχαν τότε δέν έκαναν τίποτε 
άλλο άπό τοϋ νά προλειαίνουν άνοήτως τό έδαφος 
πρός τή δικτατορία ή τήν πολιτικήν άποτελμάτωσι· 
Έ φ’ όσον τά δύο μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα

Στις 18 Μαρτίου 1936 άπεθίωσε είς τό Παρϊοι άπό εγκε
φαλική συμφόρησι ό Ελευθέριος ΒενιΖέλος, σέ ήλικία 71 
έτών. ’Ανωτέρω, ό υΙός του Σοφοκλής ΒενιΖέλος (δε
ξιά) καί ό προσωπικός φίλος τοΰ Βενιζέλου ιατρός Σκου- 
λάς φθάνουν στό ξενοδοχείο όπου έμενε ό έκλιπών.

έπέμεναν είς τήν χρήσι τοϋ συστήματος τής άνα
λογικής θά πρέπει νά θεωρηθοϋν έξ ίσου ύπεύθυνα 
γι’ αύτά πού έπηκολούθησαν.

Δέκα όκτώ ήμέρες μετά άπό τίς έκλογές ή χώ
ρα ήταν άκόμη χωρίς Κυβέρνησι. "Ολες οί προσ
πάθειες τοϋ Βασιλέως νά σχηματίση Κυβέρνησι 
είχαν άποτύχει. Τελικά ό Βασιλεύς Γεώργιος έκά- 
λεσε τούς πολιτικούς άρχηγούς σέ σύσκεψι καί 
τούς έζήτησε νά θέσουν κατά μέρος τίς διαφορές 
των καί νά δημιουργήσουν ένα βιώσιμο συνασπι

σμό. Τά δύο μεγάλα κόμματα, οί Φιλελεύθεροι και 
οί Λαϊκοί συνεφώνησαν νά άρχίσουν διαπραγμα
τεύσεις πρός τήν κατεύθυνσι κυβερνήσεως συνα
σπισμού ή όποία φυσικά θά συνεκέντρωνε τήν συν
τριπτική πλειοψηφία τής Βουλής.

Έάν τά δύο μεγάλα κόμματα είχαν άντιληφθή 
τήν Ιστορική σημασία τών πράξεών των, θά είχαν 
σταματήσει τίς άναχρονιστικές των διαμάχες καί 
θά είχαν σχηματίσει μιά ισχυρή καί σταθερή κυ- 
βέρνησι. Δέν έγινε δμως αύτό. Άντιθέτως έπεκρά- 
τησε ένας στενόκαρδος κομματικός φανατισμός. Έάν 
ή άπόφασις νά χρησιμοποιηθή τό σύστημα τής 
άναλογικής ήτο τό πρώτο βήμα πρός τήν κατεύθυνσι 
τής δικτατορίας, ή άπροθυμία καί ή άρνησις τών 
δύο μεγάλων κομμάτων νά δώσουν στή χώρα μία 
βιώσιμη κυβέρνησι, υπήρξε τό δεύτερο.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΟΦΟ ΥΛΗ - ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ

Ένώ τά δύο μεγάλα κόμματα συνέχιζαν πότε μέ 
περισσότερη και πότε μέ όλιγώτερη προθυμία τις 
άσκοπες συζητήσεις των, δέν παρέλειψαν νά έλθουν 
σέ έπαφή, ξεχωριστά καί κρυφά τό καθένα, μέ τούς 
βουλευτάς τοϋ Παλλαϊκού Μετώπου. Οί άστοί πο
λιτικοί ζητούσαν κομμουνιστική ύποστήριξι στίς 
μικροπρεπείς κομματικές τους έριδες. Οί Λαϊκοί 
δέν είχαν καί μεγάλη έπιτυχία στίς συνομιλίες των 
μέ τούς κομμουνιστάς. Οί Φελελεύθεροι τά κατά- 
φεραν καλύτερα. Στίς 19 Φεβρουαρίου ύπεγράφη 
μιά μυστική συμφωνία άπό τόν Θεμιστοκλή Σοφού- 
λη ώς έκπρόσωπο τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέ
ρων και άπό τόν Σ. Σκλάβαινα ό όποιος άντιπρο- 
σώπευε τήν κοινοβουλευτική όμάδα τοϋ Παλλαϊκού 
Μετώπου. Σύμφωνα μέ τούς δρους τής συμφωνίας 
αυτής ή όμάς τοϋ Μετώπου στή Βουλή έδέχετο «νά 
ψηφίση τόν Φιλελεύθερο ύποψήφιο γιά τό άξίωμα 
τοΰ Προέδρου τής Βουλής καί νά όποστηρίξη τήν 
Κυβέρνησι πού θά σχημάτιζε τό κόμμα, τών Φι
λελευθέρων».3

Τό σχέδιο ήταν πολύ άπλό. Μέ τήν προσθήκη 
τών ψήφων τοΰ Παλλαϊκοΰ Μετώπου στίς ψήφους 
τών Βενιζελικών βουλευτών πού θά ύπεστήρίζαν 
τήν ύποψηφιότητα τοΰ Σοφούλη, ό Φιλελεύθερος 
ήγέτης θά έξελέγετο Πρόεδρος τής Βουλής. Έ ν 
συνεχείς, σύμφωνα μέ καθιερωμένο κοινοβουλευ
τικό έθιμο, ό Βασιλεύς θά καλοΰσε τόν Σοφούλη 
καί θά τοΰ έδινε τήν έντολή νά σχηματίση κυ* 
βέρνησι. Τό Μέτωπο συνεφώνησε νά τοΰ δώ- 
ση ψήφο έμπιστοσύνης, δημιουργώντας έτσι τήν

3. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  3 ’Απριλίου 1936.
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Ή  κοινοβουλευτική όμάς τοϋ Παλλαϊκού Μετώπου μέ έπΐ κεφαλής τόν Σκλόβαινα (είς 
τό μέσον μέ τά χέρια στις τσέπες). Στήν δεύτερη σειρά διακρίνονται oi Δημ. Παρτοαλί- 

δης (άριοτερά τοϋ Σκλόβαινα) και Γ. Σιάντος (δεύτερος έκ δεξιών).

άναγκαία πλειοψηφία. Οί κομμουνισταί δέν ύπεσχέ- 
θησαν τήν ύποστήριξί τους, δωρεάν. Έζήτησαν 
ώρισμένα, αρκετά σημαντικά άνταλλάγματα. Σ’ αύτά 
περιελαμβάνετο ή κατάργησις τοϋ νόμου 4229 «περί 
ιδιωνύμου», γενική άμνηστία γιά όλους τούς πολι
τικούς κρατουμένους καί έξορίστους, ή κατάργησις 
τών πρακτόρων τής άσφαλείας, ή διάλυσις όλων τών 
όργανώσεων πού είχαν «φασιστικούς» σκοπούς, ή 
μόνιμη καθιέρωσις τοΰ συστήματος τής άναλογι
κής, μείωσις τής τιμής τοΰ ψωμιοΰ κατά 2 δρχ. του
λάχιστον άναβολή πληρωμής πρός τό κράτος ποσών 
πού ξεπερνοΰσαν τίς 3000 δραχμές, πενταετής άνευ 
δρων, άναστολή πληρωμών τών άγροτικών χρεών 
πρός ίδιώτας καί Τράπεζες καί άμεση έφαρμογή τοΰ 
νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ό  σκοπός 
τών αιτημάτων αύτών ήτο διαφανής. Οί κομμου- 
νισταί ήλπιζαν, άφ’ ένός νά διαιωνισθοΰν οί συνθή
κες τής πολιτικής άστάθειας πού τούς είχαν φέρει

στήν άξιοζήλευτη θέσι νά παριστάνουν τούς ρυθμι- 
στάς τών πάντων καί άφ’ έτέρου νά δημιουργήσουν 
τήν έντύπωσι δτι τό κόμμα των ήτο μιά πολιτι
κή δύναμις πού ένδιεφέρετο γιά τά οικονομικά 
προβλήματα τών μεγάλων όμάδων τοΰ έλληνικοΰ 
λαοΰ.

Στίς 3 Μαρτίου 1936, ό στρατηγός ’Αλέξανδρος 
Παπάγος, ύπουργός τότε τών Στρατιωτικών στήν 
υπηρεσιακή κυβέρνησι Δεμερτζή, μέ άναφορά του 
πρός τόν Πρωθυπουργό, γνωστοποιούσε δτι τόν εί
χαν έπισκεφθή οί Διοικηταί τών Σωμάτων τοΰ Στρα- 
τοΰ καί τοΰ είχαν δηλώσει δτι ό στρατός δέν μπο- 
ροΰσε νά παραμείνη άπαθής σέ περίπτωσι συνεργα
σίας οίουδήποτε τών άστικών κομμάτων μέ τούς κομ
μού νιστάς. Προφανώς τήν στιγμή έκείνη άγνοοΰσαν 
τήν υπαρξι τής συμφωνίας Σοφούλη - Σκλάβαινα ή 
όποία παρέμενε άκόμη μυστική.

Μερικοί παρατηρηταί έπέμεναν τότε δτι πίσω



Ό  Θεμ. Σοφούλης, άδυνατών νά σχηματίση κυβέρνησι χωρίς τήν ύποστήριΕι τών βουλευ
τών τοϋ Παλλαϊκού Μετώπου, κατέθεσε τήν έντολή καί εϊσηγήθη είς τόν Βασιλέα τόν σχη
ματισμό κυβερνήσεως ύπό τόν Κ. ΔεμερτΖή. "Ηδη ό Βασιλεύς είχε άναθέσει τό Υπουρ
γείο τών Στρατιωτικών στόν I. ΜεταΕά. "Οταν ό Ελευθέριος ΒενιΖέλος έπληροφορήθη 
τόν διορισμό τοϋ ΜεταΕά έγραψε άπό τό Παρίσι: -Μ έ  τήν ένέργειάν του αύτήν ό Βασι
λεύς άνέκτησε πλήρως άκέραιον τό κύρος του, τόσον άπαραίτητον διά τήν άποκατάστα- 
σιν τής ψυχικής ένότητος τοϋ Έλληνικοϋ λαού καί τήν όριστικήν έπάνοδον τής Χώρας 
είς κανονικόν πολιτικόν βίον. Ά π ό  μέσα άπό τήν καρδιά μου άναφωνώ; Ζήτω ό Βασι
λεύς». Στ Ις  13 'Απριλίου ό Κ. ΔεμερτΖής άπεβίωσε μέ καρδιακή προσβολή καί ό άντιπρό- 
εδρος τής κυβερνήσεως I. ΜεταΕάς άνέλαβε τήν πρωθυπουργία. ’Ανωτέρω ό I. ΜεταΕάς 

καί ό Κ. ΔεμερτΖής μετά τήν όρκωμοσία τής κυβερνήσεως στίς 14 Μαρτίου.

άπό τό διάβημα τών στρατιωτικών ήγετών εύρίσκετο 
ό Ιωάννης Μεταξας. Μολονότι ή άνησυχία τών 
στρατιωτικών ίσως νά είχε καλλιεργηθή τεχνιτώς 
έκ τών δνω, πάντως δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι με
γάλος άριθμός άξιωματικών δλων τών βαθμών εϊχε 
άνησυχήσει σοβαρά άπό τούς ψιθύρους σχετικά μέ 
φημολογουμένη συνεργασία Φιλελευθέρων και κομ
μουνιστών. "Οπως και νά εχη τό πραγμα ό Μεταξας 
διησθάνετο δτι ή έπιδίωξίς του νά γίνη ύπουργός 
τών Στρατιωτικών πλησίαζε νά έκπληρωθή. Είχε 
κιόλας έξασφαλίσει τήν ύποστήριξι άρκετών με
λών τοϋ περιβάλλοντος τοϋ Βασιλέως. Στις 5 Μαρ
τίου ό στρατηγός Παπάγος ήναγκάσθη νά παραι- 
τηθή και ό ’Ιωάννης Μεταξδς άνέλαβε ύπουργός 
τών Στρατιωτικών τής κυβερνήσεως Δεμερτζή. Αύτό 
άπεδείχθη ένα άκόμα σημαντικό βήμα πρός τήν 
δικτατορία.

’Αμέσως μόλις ό Μεταξδς άνέλαβε τό ύπουρ- 
γεΐον τών Στρατιωτικών ή άνησυχία στίς τάξεις 
τοϋ Στρατοϋ έκόπασε ώς διά μαγείας. Εκείνοι πού 
ύπέθαλπαν σκοπίμως τήν άναταραχή καί τις ανη
συχίες τών άξιωματικών γιά νά βοηθήσουν τόν Με- 
ταξα δέν είχαν λόγο νά συνεχίσουν τήν τακτική 
τους. Οί πολλοί πού άνησυχοϋσαν πραγματικά, εί
δαν μέ ίκανοποίησι τόν διορισμό ένός ήγέτου έγνω- 
σμένων ικανοτήτων στό νευραλγικό άξίωμα τοϋ 
ύπουργοϋ τών Σ τρατιωτικών. Ό  άμεσος τερματισμός 
τής άναταραχής στό στράτευμα συνετέλεσε ώστε 
νά κερδίση ταχύτατα ό Μεταξας τήν έμπιστοσύνην 
τοΰ Βασιλέως.

Τήν έπομένην, 6 Μαρτίου, έγινε στή Βουλή ψη
φοφορία γιά τήν έκλογή τοϋ Προέδρου. Στήν πρώ
τη ψηφοφορία ό Σοφούλης έλαβε 142 ψήφους, 
ό X. Βοζίκης, βασιλόφρων ύποψήφιος, 137 καί ό
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Γ. Σιάντος, ό υποψήφιος του Παλλαϊκού Μετώπου 
13. 'Η έκλογή απαιτούσε άπόλυτη πλειοψηφία. Στή 
δεύτερη ψηφοφορία οί 13 ψήφοι τοΰ Μετώπου 
έκαναν μίαν εντυπωσιακή στροφή καί ένίσχυσαν 
τόν Σοφούλη, ό όποιος έλαβε 158 ψήφους, εκλεγείς 
Πρόεδρος τής Βουλής. Οί κομμουνισται είχαν έκ- 
πληρώσει τό πρώτο μέρος τής συμφωνίας Σοφούλη - 
Σκλάβαινα. Ά λλά ή έκλογή τοΰ Προέδρου μέ τήν 
ύποστή ριξιν τών βουλευτών τοΰ Παλλαϊκοΰ Με-

όπαδοί τοΰ κομμουνιστικοΰ κόμματος έξέφρασαν τήν 
έκπληξί τους γιά τήν συνεργασία τών βουλευτών 
τοΰ Μετώπου μέ τούς «μπουρζουάδες» πολιτικούς. 
Τήν άλλη μέρα ό «Ριζοσπάστης» δημοσίευσε ένα 
είδος έξηγήσεως γιά τήν ψηφοφορία, άλλά χωρίς 
καί πάλι νά άναφέρη τή συμφωνία Σοφούλη -Σκλά- 
βαινα. Ή  δήλωσις τοΰ Ριζοσπάστη υπογεγραμμέ
νη άπό τόν Σκλάβαινα έλεγε άπλώς, δτι τό κίνητρο 
γιά τήν ένέργεια τών βουλευτών τοΰ Παλλαϊκοΰ Με
τώπου ήτο ή έπιθυμία τους «νά άποτρέψουν τό φασι
στικό κίνδυνο». Ό  Σκλάβαινας προσέθετε, δτι οί 
βουλευταί τοΰ Μετώπου θεωροΰσαν ώς ικανοποιη
τικές τίς διαβεβαιώσες τοΰ Σοφούλη στή Βουλή, 
δτι μία κυβέρνησις Φιλελευθέρων θά έλάμβανε τά 
«άναγκαΐα μέτρα», γιά νά προστατεύση τίς λαϊκές 
έλευθερίες. Καί γιά νά καθησυχάση τούς ίδεολόγους 
τοΰ κόμματός του ό Σκλάβαινας έπανελάμβανε τήν 
διαβεβαίωσι δτι «θεμελιώδεις διαφοραί χωρίζουν 
τούς βουλευτές τοΰ Παλλαϊκοΰ Μετώπου, άπό δλα 
τά άστικά κόμματα στά όποια περιλαμβάνεται καί 
τό κόμμα τών Φιλελευθέρων».4

Γιατί έκρυψε ό Σκλάβαινας τό γεγονός δτι είχε 
υπογράψει συμφωνία μέ τόν άρχηγό τοΰ κόμματος

Ο Δημ. Παρτσαλίδης, βουλευτής τοϋ Παλλαϊκού Μετώ
που τό 1936 καί σημαίνων στέλεχος τοϋ Κ Κ Ε  κατά τήν 
Κατοχή. Σήμερα ήγεϊται είς τό έΕωτερικόν μιας όμάδος 
ή όποία αντιπολιτεύεται τήν όμάδα Κολλιγιάννη, τού ση

μερινού Γεν. Γραμματέως τοϋ ΚΚΕ.

Ή  σορός τοϋ Έλευθ. ΒενιΖέλου μετεφέρθη σιδηροδρο- 
μικώς στό ΠρίντιΖι καί άπό έκεϊ μέ έλληνικό άντιτορπι- 
λικό στά Χανιά τής Κρήτης. Ανωτέρω βρακοφόροι Κρη

τικοί βαστάΖουν τό φέρετρο.

τώπου, άπεκάλυψε πόση δύναμι είχαν άποκτήσει οί 
"Ελληνες κομμουνισται στόν πολιτικό στίβο. Ά μέ
σως μετά άπό τήν άναγγελία τών αποτελεσμάτων 
οί βασιλόφρονες βουλευταί έγκατέλειψαν τήν αί
θουσα τής Βουλής. "Ολοι οί άλλοι άξιωματοΰχοι 
τής Βουλής έξελέγησν άπό 152 Βενιζελικούς καί 
κομμουνιστάς βουλευτάς χωρίς καμμία άντίδρασι. 
Ή  κοινή γνώμη δέν ήξερε τίποτε άκόμη σχετικά μέ 
τή συμφωνία Σοφούλη - Σκλάβαινα. Άκόμη καί οί

τών Φιλελευθέρων ; Προφανώς άντελαμβάνετο δτι 
έάν τό άπεκάλυπτε θά ήτο άδύνατον πλέον νά σχη
ματίση ό Σοφούλης Κυβέρνησι. Δέν έχρειάζετο με
γάλη φαντασία γιά νά πρόβλεψη δτι άκόμα καί φι
λελεύθεροι βουλευταί δέν θά έδέχοντο νά υποστη
ρίξουν μιά κυβέρνησι πού θά λειτουργούσε έλέω 
κομμουνιστικοΰ κόμματος.

4. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  7 Μαρτίου 1946.

107



Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Στίς 7 Μαρτίου, δπως άνεμένετο ό Σοφούλης 
έκλήθη εϊς τά ’Ανάκτορα, δπου ό Βασιλεύς τοϋ άνέ- 
θεσε τήν έντολή σχηματισμοϋ κυβερνήσεως. Σ’ 
αυτήν τήν κρίσιμη στιγμή, ό Σοφούλης προέβη σέ 
μία τελείως άπροσδόκητη ένέργεια. Σέ ειλικρινή 
του συνομιλία μέ τόν Παναγή Τσαλδάρη, έδήλωσε 
δτι δπως έχουν τά πράγματα, τά δύο μεγάλα κόμματα 
θά πρέπει νά ύποστηρίξουν μία κυβέρνησι μή πο
λιτική, μέ άλλα λόγια μία κυβέρνησι έξωκοινοβου- 
λευτική, άφοϋ συμφωνήσουν πάνω στό πρόγραμμα 
και στή σύνθεσί της.

Φαίνεται, δτι ό Σοφούλης πιεζόμενος άπό Ισχυ
ρές προσωπικότητες τοΰ κόμματος τών Φιλελευ
θέρων, είχε άποφασίσει νά μή σχηματίση κυβέρνησι 
πού θά έγίνετο ύποχείριο τής παρασκηνιακής δρά- 
σεως τών κομμουνιστών.

Ό  Σοφούλης, λοιπόν άρνήθηκε τήν έντολή και 
ό Βασιλεύς συνεφώνησε, μέ τήν προτροπή τών δύο 
μεγάλων κομμάτων, νά σχηματίση έξωκοινοβου- 
λευτική κυβέρνησι. ’Εκάλεσε καί πάλι τόν Κων
σταντίνο Δεμερτζή καί τοΰ άνέθεσε καθήκοντα πρω- 
θυπουργοϋ μέ άντιπρόεδρο τής κυβερνήσεως τόν 
Μεταξά. Ό  καθένας πού έγνώριζε πρόσωπα καί 
πράγματα μποροΰσε εύκολα ν’ άντιληφθή δτι ή 
πραγματική δύναμις μέσα στή νέα έξωκοινοβου- 
λευτική κυβέρνησι θά ήτο ό Μεταξδς.

Οί κομμουνισταί έκδικήθηκαν τό Σοφούλη μέ 
πρωτότυπο τρόπο. Στίς 3 ’Απριλίου, ό «Ριζοσπάστης» 
έδημοσίευσε όλόκληρο τό κείμενο τής συμφωνίας 
Σοφούλη -  Σκλάβαινα. Ή  άποκάλυψις έπεσε σάν 
βόμβα. Τήν ήδη τεταμένη πολιτική κατάστασι δια
δέχθηκε χάος. ’Εάν οί κομμουνισταί είχαν ύπ’ δψιν 
τους νά ένισχύουν τά έπιχειρήματα έκείνων πού 
ήθελαν δικτατορία, δέν θά μποροΰσαν νά χρησιμο
ποιήσουν άποτελεσματικώτερο δπλο. Ή  δημοσίευ- 
σις τής περιβόητης συμφωνίας υπήρξε £να άκόμη 
μεγάλο βήμα πρός τήν κατεύθυνσι τής δικτατορίας.

Οί κομμουνισταί δέ σταμάτησαν έκεΐ. "Οταν 
λίγες ήμέρες άργότερα διεξήγετο είς τήν Βουλήν 
συζήτησις μέ άντικείμενο τή λήψι μέτρων έναντίον 
τοΰ Σοφούλη διά τό ζήτημα τής συμφωνίας, οί κομ- 
μουνισταί άπεκάλυψαν δτι καί τό άλλο μεγάλο κόμ
μα, τό Λαϊκό Κόμμα, εϊχε έπίσης ζητήσει τήν συν
εργασία τους. ’'Εδωσαν άκόμη είς τήν δημοσιότητα 
τό όνομα τοΰ βουλευτοΰ πού έπαιξε τόν ρόλο άντι- 
προσώπου τών Λαϊκών στίς διαπραγματεύσεις. ΤΗτο 
ό Κωνσταντίνος ’Αγγελόπουλος. Τό κΰρος τών άστι- 
κών κομμάτων ύπέστη άκόμη μεγαλύτερο κλο
νισμό, δταν 188 βουλευταί έψήφισαν έναντίον- 
τής λήψεως πειθαρχικών μέτρων κατά τοΰ Σοφού

λη δίδοντας ετσι έμμέσως άφεσι άμαρτιών σ’ έκεί
νους πού είχαν συνθηκολογήσει μέ τούς κομμουνι- 
στάς.

Στίς 19 Μαρτίου 1936, ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος, ό 
πολιτικός πού εϊχε κυριαρχήσει στήν πολιτική 
σκηνή τής Ελλάδος, έπί £να τέταρτο τοΰ αίώνος, 
άπέθνησκε έξόριστος στό Παρίσι. Ό  θάνατός του 
έξησθένησε αισθητά τήν θέσι τοΰ Σοφούλη, πού εί
χε χειροτονηθή άπό τό Βενιζέλο ώς διάδοχός του 
στήν ήγεσία τοΰ κόμματος.

Πολλοί άπό τούς φελελευθέρους έστράφησαν 
πρός τόν Γεώργιο Καφαντάρη, πού είχε κρατήσει τά 
ήνία τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων στό διάστη
μα τής έκούσιας έξορίας τοΰ Βενιζέλου στό έξωτε- 
ρικό, κατά τήν προηγουμένη δεκαετία. Ό  Σοφού
λης, σ’ £να άπεγνωσμένο έλιγμό νά διατηρήση τόν 
έλεγχο έπί τοΰ κόμματος, είσήγαγε ένα νομοσχέδιο, 
πού άπεγύμνωνε ουσιαστικά τόν Βασιλέα άπό τά 
συνταγματικά του προνόμια.Ό έλιγμός άπέτυχε, άλ
λά έν τώ μεταξύ έγινε αίτια νά όξυνθή άκόμη περισ
σότερο ή πολιτική διαμάχη μεταξύ τών δύο μεγά
λων πολιτικών παρατάξεων.

Στίς 13 ’Απριλίου ό πρωθυπουργός Κωνσταντί
νος Δεμερτζής πέθανε έντελώς άπροσδόκητα άπό 
καρδιακή προσβολή. Τήν έπομένη ήμέρα ό Βασιλεύς 
άνέθεσε στόν ’Ιωάννη Μεταξά τήν πρωθυπουργία. 
Ό  Μεταξας δέν ήταν ένας συνηθισμένος έξωκοινο- 
βουλευτικός πρωθυπουργός. Ό  διορισμός του προ
ξένησε μεγάλες άνησυχίες στίς τάξεις καί τών δύο 
μεγάλων κομμάτων. Ό  Μεταξας ποτέ δέν εϊχε κρύψει 
τήν περιφρόνησί του πρός τά παλαιά κόμματα καί τό 
κοινοβουλευτικό σύστημα τό όποίο δέν εϊχε κατορ
θώσει νά δώση στή χώρα μιά σταθερή κυβέρνησι τό
σους μήνες μετά άπό τίς έκλογές.

Τά δύο μεγάλα κόμματα άπεφάσισαν νά κάμουν 
μία άκόμη προσπάθεια. "Αρχισε νέα σειρά διαπραγ
ματεύσεων, άλλά στίς 22 ’Απριλίου άνηγγέλθη έπι- 
σήμως δτι οί συζητήσεις εϊχαν καταλήξει σέ άδιέ- 
ξοδο. ΤΗταν ή τρίτη φορά άπό τόν ’Ιανουάριο πού 
τά μεγάλα πολιτικά κόμματα είχαν άποτύχει στήν 
προσπάθεια νά βροϋν μία λύσι. Αύτή τή φορά οί 
συνομιλίες εϊχαν ναυαγήσει έπειδή ό Καφαντάρης 
εϊχε θέσει δρους άπαραδέκτους γιά τό Λαϊκό Κόμμα 
σχετικά μέ τή διευθέτησι ένός άκανθώδους θέματος 
τών άξιωματικών πού εϊχαν τιμωρηθή μέ περικοπή 
κατά τό ήμισυ τοΰ μισθοΰ των έξ αιτίας τής άναμί- 
ξεώς των στό Κίνημα τοΰ Μαρτίου 1935.

Ή  κατάρρευσις τών άμφιμερών διαπραγματεύ
σεων τών κομμάτων ένίσχυσε τήν θέσι τοΰ Μετα- 
ξα. ’Εάν τά κόμματα ή σαν άνίκανα νά δώσουν μιά 
κοινοβουλευτική κυβέρνησι στή χώρα, τουλάχι
στον μποροΰσαν καί ώφειλαν νά περιβάλλουν τήν
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Διά τήν συλλογήν τών στοιχείων καϊ τοΰ ύλικοϋ τό όποιον άπετέλεσε τήν βάσιν τοϋ αύθεν- 
τικοϋ σύτοϋ ιστορήματος, ό συγγραφεύς έπεσκέφθη καί τάς χώρας τοϋ Παραπετάσματος 
όπου συνηντήθη μέ αύτοεΗορίστους κομμουνιστάς ήγέτας καί ύπευθύνους άξιωματούχους 
κομμουνιστικών κυβερνήσεων. 'Ανωτέρω ό Καθηγητής Κούσουλας εις τήν Έρυθράν Πλα

τείαν τής Μόσχας τόν Ιούνιον τοϋ 1963.

Κυβέρνησί του μέ τόν μανδύα τής νομιμότητος. Στίς 
25 ’Απριλίου ένεφανίσθη στήν Βουλή καί έζήτησε 
ψήφο έμπιστοσύνης. Ό  Σοφούλης άμέσως έδήλω- 
σεν δτι τό κόμμα τών Φιλελευθέρων εϊχε άποφασίσει 
νά υποστήριξή τήν Κυβέρνησι Μεταξα. Ό  Καφαν- 
τάρης έδήλωσε επίσης δτι μπροστά στόν κίνδυνο 
νά μήν ύπάρχη καθόλου Κυβέρνησις έσκόπευε καί 
αύτός νά ψηφίση υπέρ του Μεταξα. Ό  Τσαλδάρης, 
ό άρχηγόςτοϋ Λαϊκού κόμματος, ό όποιος άνέκαθεν 
δέν εϊχε έμπιστοσύνη στόν Μεταξα, παρ’ δλη τήν 
κοινή των πολιτική προέλευσι, έδήλωσε δτι τό κόμ
μα του θά εδιδε στήν Κυβέρνησι Μεταξα μόνον

ψήφο «άνοχής». Ό  Γεώργιος Παπανδρέου καί ό 
ήγέτης τοϋ ’Αγροτικοΰ Κόμματος ’Αλέξανδρος Μυ
λωνάς, άπεφάσισαν νά μήν υποστηρίξουν τήν κυβέρ- 
νησι Μεταξα, ένώ ό ’Αλέξανδρος Παπαναστασίου, 
πού άνήκε στήν άριστερή πτέρυγα τοϋ κόμματος 
τών φιλελευθέρων, έδήλωσεν δτι θά απείχε τής 
ψηφοφορίας είς ενδειξιν διαμαρτυρίας κατά τών 
μεγάλων κομμάτων πού είχαν άποτύχει «στό πρω
ταρχικό τους καθήκον νά δώσουν στή χώρα κυ- 
βέρνησι». Ό  όμιλητής τοϋ Παλαϊκοϋ Μετώπου είπε 
δτι ή όμάδα του θά ψήφιζε έναντίον τής Κυβερ
νήσεως Μεταξα. "Οταν καταμετρήθησαν οί ψήφοι,
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241 είχαν δώσει τήν έπίσημη ύποστήριξί τους στόν 
Μεταξά, 16 έψήφισαν έναντίον του καί 4 προτίμη
σαν τήν άποχή. Σπάνια έλληνική Κυβέρνησις είχε 
γνωρίσει τέτοια έπιβλητική κοινοβουλευτική ύπο- 
στήριξι. Ή  Κυβέρνησις έξουσιοδοτήθηκε έπίσης 
νά έκδίδη νομοθετικά διατάγματα έν άπουσίςι τής 
Βουλής. Έ ν συνεχείς ή Βουλή άπεφάσισε νά δια- 
κόψη τίς έργασίες της έως τίς 30 Σεπτεμβρίου 1936. 
Δέν συνήλθε ώς σώμα παρά μετά τό τέλος τοϋ Δευ- 
τέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Λίγο πριν άπό τήν διακοπή τών έργασιών τής 
Βουλής, ό Σοφούλης είσηγήθη τήν ψήφισι νομο
σχεδίου, τό όποιον καθιέρωνε τό σύστημα τής άνα
λογικής -  τό σύστημα πού είχε συντελέσει στή δη
μιουργία τοΰ άδιεξόδου- ώς τ ό  μ ό ν ι μ ο  έκλο
γικό σύστημα τής χώρας. Αυτός ήταν ένας άπό τούς 
όρους τής συμφωνίας του μέ τόν Σκλάβαινα. Ή λπιζε 
άραγε, ό Σοφούλης νά καταπραϋνη το ίς κομμουνι
στές καί νά θέση τά θεμέλια μελλοντικής συνεργα
σίας ; Δέν είναι βέβαιο. "Οπως καί νά έχη τό πράγ
μα τό νομοσχέδιο ένεκρίθη καί κατέστη νόμος μέ 
τήν βοήθεια τών βουλευτών τοΰ Λαϊκοΰ Μετώπου. 
Κάθε έλπίδα νέων έκλογών μέ πλειοψηφικό, πού ήταν 
ό μόνος τρίπος νά άποκτήση ή χώρα σταθερή δη
μοκρατική κυβέρνησι, έξέλιπε. ΤΗταν ένα άκόμα 
μεγάλο βήμα πρός τήν κατεύθυνσι τής δικτατορίας.

Τό ΚΚΕ θά μποροΰσε νά καυχηθή δτι οί προ- 
σπάθειές του νά έξασθενήση τούς δημοκρατικούς 
θεσμούς είχαν σημειώσει άξιόλογη έπιτυχία. Μέσα 
σέ λίγους μήνες τό κοινοβουλευτικό σύστημα είχε 
χρεωκοπήσει. Τά πολιτικά κόμματα πού μόλις πριν 
λίγο καιρό είχαν δικαίωμα νά ίσχυρίζωνται δτι ένέ- 
πνεαν έμπιστοσύνη στήν συντριπτική πλειοψηφία 
τών Ελλήνων έκλογέων, δτι διέθεταν πιστούς καί 
ειλικρινείς όπαδούς καί άξιόλογη παράδοσι, είχαν 
άποκαλυφθή ώς στενόψυχες φατρίες μικροπολιτι
κών πού άλληλοετρώγοντο μέ μοναδικό γνώμονα 
τόν κομματικό φανατισμό. Καί ένώ οί δημοκρατικοί 
θεσμοί έχαναν τόν σεβασμό τοϋ λαοΰ, τόσον οί συ
νήγοροι τής δικτατορίας πού τήν έβλεπαν σάν μο
ναδική άμυνα κατά τής «άστικο - δημοκρατικής 
έπανάστασης», δσον καί έκεΐνοι πού είργάζοντο 
γιά τήν έπανάστασι γιά νά προλάβουν τήν δικτα
τορία, έκέρδιζαν ταχύτατα λαϊκό έρεισμα.

Ό  Μεταξδς είχε τώρα συνταχθή άνοικτά μέ τούς 
ύποστηρικτάς τής δικτατορίας. Πρέπει νά όμολο- 
γήση κανείς, γιά νά είναι δίκαιος, δτι μέ τό σύστη
μα τής άναλογικής, πού είχε καθιερωθή «μονίμως», 
δέν ύπήρχε δημοκρατικός τρόπος, γιά νά δοθή τέ
λος στό πολιτικό άδιέξοδο. Νέες έκλογές δέν θά 
έκαναν τίποτε άλλο, άπό τό νά δημιουργήσουν τίς 
ίδιες καταστάσεις, ένώ οί κομμουνισται μέ κατάλ

ληλη έκμετάλλευσι τών περιστάσεων, θά έξακο- 
λουθοϋσαν νά άναπτύσσουν καί νά αύξάνουν τίς 
δυνάμεις τους, γιά μιά δυναμική άναμέτρησι.

ΟΙ ΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ 1936

Μέ τήν άποσύνθεσι τοΰ κοινοβουλευτικοΰ συ
στήματος, οί κομμουνισται έθεώρησαν δτι είχε έλθει 
τό πλήρωμα τοΰ χρόνου καί δτι ήταν καιρός νά 
θέσουν σέ έφαρμογή τό καλά μελετημένο σχέδιό 
τους, τής προοδευτικής έπεκτάσεως τής έπαναστα- 
τικής δράσεως, πού τό είχαν καταστρώσει μέ τήν 
παραμικρή λεπτομέρεια καί τό είχαν ύποβάλει σέ 
άπειρους έλέγχους δλα τά προηγούμενα χρόνια. 
Οί λεγόμενες «λαϊκές έπαναστατικές ένέργειες γιά 
τή συντριβή τής φασιστικής έπίθεσης» — άπεργίες, 
συλλαλητήρια, όδομαχίες, έμπρηστικές διακηρύ
ξεις — άρχισαν νά διαδέχωνται ή μία τήν άλλη μέ 
αύξανόμενη έντασι, έως δτου έφθασαν σέ ένα έκρη- 
κτικό άποκορύφωμα στίς 9 Μαίου 1936 στή Θεσ
σαλονίκη.

Τίς πρώτες ήμέρες τοΰ Μαιου οί καπνεργάτες 
δλης τής χώρας είχαν κηρύξει άπεργία καί ζητού
σαν μεγαλύτερα ήμερομίσθια. Τό πρωί τής 8ης Μαίου 
5-6.000 καπνεργάτες στή Θεσσαλονίκη, σχημάτι
σαν ένα συλλαλητήριο καί προχώρησαν πρός τό 
κτίριο τής Γενικής Διοικήσεως νά υποβάλουν τά 
αίτήματά των πρός τόν Γενικό Διοικητή.

Ή  Χωροφυλακή τούς έφραξε τό δρόμο πρός τό 
κτίριο τής Γενικής Διοικήσεως. Ή  σύγκρουσις δέν 
άργησε νά άρχίση. ’Αρκετά άτομα έτραυματίσθη- 
σαν καί τελικά τό συλλαλητήριο διαλύθηκε διά τής 
βίας. Ή  άτμόσφαιρα σ’ όλόκληρη τήν πόλι ήταν 
φορτισμένη μέ ήλεκτρισμό. Τό άπόγευμα όμάδες 
έργατών τών κλωστοϋφαντουργείων, πού είχαν έν 
τώ μεταξύ προσχωρήσει στό κΰμα τών άπεργιών, λι
θοβόλησαν ένα έργοστάσιο. Πριν άπό τά μεσάνυ
χτα άρκετές άλλες όργανώσεις κατέβηκαν σέ 24ωρη 
άπεργία διαμαρτυρίας. Ή  Κυβέρνησις έπεστρά- 
τευσε τούς σιδηροδρομικούς ύπαλλήλους πού πε- 
ριελαμβάνοντο είς τούς άπεργούς καί διέταξε τό 
τρίτο σώμα στρατοϋ νά διατηρήση τήν δημοσία 
τάξι μέ «έκτακτα μέτρα». Έκηρύχθη καθεστώς 
έκτάκτου άνάγκης.

Τό έπόμενο πρωΐ άρκετές όργανώσεις προσέ
θεσαν τίς δυνάμεις τους στήν άπεργία. Στή Θεσσα
λονίκη καί μόνο 25.000 έργάτες τήρησαν άποχή άπό 
τίς έργασίες τους. Καταστηματάρχαι, έμποροι καί 
τεχνίτες έκλεισαν τά μαγαζιά τους. “Ολοι είχαν τό 
αίσθημα δτι ή θύελλα έπλησίαζε. "Οταν οί χωροφύ
λακες άπεπειράθησαν νά συλλάβουν έργάτες πού εί
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Έ να  στιγμιότυπο άπό τήν κηδεία τοΰ Ά λεΕ . Παπαναστασίου, o t i c  19 Νοεμβρίου 1936.

χαν έγκατασταθή μπροστά στίς πύλες τών έργο- 
στασίων γιά νά έμποδίσουν τυχόν άπεργοσπάστες, 
ξανάρχισαν νέες αιματηρές συγκρούσεις. Οί συ
γκρούσεις αυτές υπήρξαν τό έναυσμα γιά νέο συλ
λαλητήριο. Αύτή τή φορά χιλιάδες άνθρωποι, κάθε 
κοινωνικής τάξεως, ξεχύθηκαν πρός τό κέντρο τής 
πόλεως σέ μία γιγαντιαία διαδήλωσι, πού έφθασε 
στήν πλατεία έμπρός άπό τό μέγαρο τής Γενικής 
Διοικήσεως, λίγο μετά τις 11 π.μ. Ή  Χωροφυλακή 
προσεπάθησε νά τούς φράξη τό δρόμο άλλά τά 
πλήθη έκαμψαν τήν άντίστασί της. "Οταν οί διαδη- 
λωταί προσεπάθησαν νά κυριεύσουν ένα θωρακι
σμένο αυτοκίνητο, μερικοί χωροφύλακες άρχισαν 
νά πυροβολούν μέσα στήν τεράστια μάζα άνθρώ- 
πων πού έμοιαζε σάν ώργισμένη θάλασσα. Δώδεκα 
άτομα σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν σοβαρά ένώ 
έφιπποι χωροφύλακες έκαναν έφοδο έναντίον τοΰ 
πλήθους μέ γυμνά ξίφη. Οί διαδηλωταί τελικά ύπεχώ- 
ρησαν άφήνοντας στήν πλατεία πάνω άπό 32 άτομα 
σοβαρά τραυματισμένα. 250 άτομα έφεραν διάφορες, 
οχι άσήμαντες, κακώσεις.

Μόλις ή Κυβέρνησις άντελήφθη τήν σοβαρό

τητα τής καταστάσεως, διέταξε τούς χωροφύλακες 
νά έπιστρέψουν στούς άστυνομικούς σταθμούς των, 
καί έθεσε τις μονάδες των υπό τάς διαταγάς άξιω
ματικών τοΰ τακτικοΰ στρατοΰ. Στρατιωτικές περίο- 
λοι έπεφορτίσθησαν μέ αστυνομικά καθήκοντα. 
Ά λλά οί μονάδες στρατοΰ πού στάθμευαν στή Θεσ
σαλονίκη άπαρτίζονταν κυρίως άπό ντόπιους πού 
δέν είχαν καμμία διάθεσι νά πολεμήσουν τούς συγ 
γενεϊς των. “Ενα άπό τά τάγματα πού έστάλησαν γιά 
νά διαλύσουν τούς διαδηλωτές, προσεχώρησε μέ τό 
μέρος τους. Ό  στρατηγός Ζέππας, διοικητής τοΰ 
3ου σώματος στρατοΰ αναγκάστηκε τέλος νά δώση 
άδεια γιά μιά γιγάντια διαδήλωσι, διαμαρτυρίας τό 
ίδιο έκεινο απόγευμα. Τά πλήθη κατέλαβον τούς δρό
μους μέ θορυβώδεις εκδηλώσεις, φωνασκίες, βρισιές 
καί ζητωκραυγές. 'Όλη τήν διάρκεια τής νύχτας δέν 
υπήρχε κυβερνητική έξουσία στήν πόλι τής Θεσ
σαλονίκης. Φυσικά μόνο ένα μικρό ποσοστό τών 
χιλιάδων πού πλημμύρισαν τούς δρόμους τής Θεσ
σαλονίκης ήταν κομμουνισταί ή συνοδοιπόροι. Ά λ 
λά αύτό δέν είχε καμμία σημασία. Τό πλήθος καί ή 
έπιθετικότης τών διαδηλωτών έδειχνε οτι ό λαός
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έξαγριωμένος άπό τήν θηριώδη χρήσι βίας έκ μέ
ρους τών άστυ νομικών, καί χωρίς πολιτική έξουσία 
γενικοΰ κύρους, είχε καταντήσει πραγματικά αυτό 
πού οί κομμουνισταί έννοοϋν μέ τήν λέξι «μάζες», δη
λαδή ένα εύμετάβλητο καί άβουλο πλήθος, έτοιμο 
νά άκολουθήση αύτοσχέδιους, άλλά άδίστακτους 
άρχηγούς πρός όποιαδήποτε κατεύθυνσι.

Τήν άλλη μέρα πάνω άπό 150.000 λαοϋ παρη- 
κολούθησαν τήν κηδεία τών θυμάτων. Δέν έγιναν 
έπεισόδια διότι οί άρχές άπέφυγαν νά έπέμβουν. Ή  
κρατική έξουσία δμως δέν άπεκατεστάθη παρά μό
νον δταν εφθασαν μονάδες στρατοΰ άπό τήν Λά
ρισα.

Ή  έκρηξις τής Θεσσαλονίκης έδωσε στούς προ
μάχους τής δικτατορίας τά έπιχειρήματα πού έχρειά- 
ζοντο. Μποροΰσαν τώρα νά υποστηρίξουν μέ άπο- 
δείξεις δτι οί κομμουνισταί προχωροΰσαν πρός τό 
στάδιο τής έπαναστάσεως. Τά γεγονότα τής Θεσ
σαλονίκης έρμηνεύθηκαν ώς κομμουνιστική πρόβα 
τζενεράλε, πού άπεδείκνυε δτι χωρίς κατάλληλα 
άντίμετρα οί κομμουνισταί θά ήσαν είς θέσιν στό 
μέλλον νά καταφέρουν άκόμη ισχυρότερα χτυπή
ματα έναντίον τής Κυβερνήσεως. Μερικοί σχολια- 
σταί μέ ζωηρή φαντασία Εφθασαν στό σημείο νά 
ποΰν δτι ό Μεταξας έπίτηδες έπέτρεψε νά έκτρα- 
χυνθή ή κατάστασις στήν Θεσσαλονίκη γιά νά άφυ- 
πνίση τήν κοινή γνώμη καί νά τής άποκαλύψη τόν 
κομμουνιστικό κίνδυνο. Έάν αύτό ήταν πραγματικά 
παγίδα τοΰ Μεταξα ή δχι, είναι δύσκολο ν’ άποδει- 
χθή. "Οπως καί νά έχη τό πράγμα οί κομμουνισταί 
προμήθευσαν στόν Μεταξα τό ύλικό πού έχρειάζε- 
το γιά νά ξεσηκώση τίς πατριωτικές δυνάμεις τής 
χώρας. Συνεπαρμένοι άπό τήν ίδια τους τήν έπιτυ
χία στήν Θεσσαλονίκη, οί κομμουνιστές διεκήρυ- 
ξαν δημοσίςι δτι ή άρνησις τών μονάδων στρατοΰ 
τής Θεσσαλονίκης νά άντιταχθοϋν στούς διαδηλω
τές, ήτο άποτέλεσμα καί καρπός τών προσπαθειών 
τής άντιμιλιταριστικής όργανώσεως «ΑΜΙ», πού 
είχαν ίδρύσει οί ΐδιοι.Έκαναν άκόμη τήν προφητεία 
δτι σέ μελλοντικές συγκρούσεις ό στρατός θά προσ- 
χωροΰσε πρός τό μέρος τοϋ «Λαοϋ» μαζικά καί θά 
πολεμοΰσε στό πλευρό τών κομμουνιστών «στόν 
τελικό άγώνα ένάντια στή φασιστική άπειλή». Σέ 
μιά άπό τίς πολλές έμπρηστικές διακηρύξεις τής 
περιόδου έκείνης, «ή Κεντρική Επιτροπή τοΰ ΚΚΕ 
καί ή Κοινοβουλευτική Επιτροπή τοΰ Παλλαϊκοΰ 
Μετώπου», έδήλωναν άπό κοινοϋ :

«Μόνο μιά καθολική έξέγερσι κατά τό πρότυπο 
τής Θεσσαλονίκης καί μέ τή συνεργασία τοΰ στρα
τοΰ μπορεΐ νά έπιβάλη τήν ένωμένη καί κυρίαρχη 
θέληση τοΰ Λαοϋ. . .  Ό  λαός τής Θεσσαλονίκης 
έδωσε τό σύνθημα γιά τήν καθολική άπελευθε-

ρωτική πάλη. Μέ τίς λαϊκές δυνάμεις ένωμένες σ5 
ένα άκατανίκητο Μέτωπο, λαός καί στρατός μαζί 
πρέπει νά ξεχυθοϋμε στούς δρόμους γιά τή 24ωρη 
άπεργία, πρέπει νά σχηματίσωμε παντοΰ Επιτρο
πές δημόσιας άσφάλειας, ή θέληση τοΰ λαοΰ πρέ
πει νά θριαμβεύση.Ό δολοφόνος Μεταξας πρέπει 
νά σαρω θή.. .».5 

"Ενα άρθρον τοϋ «Ριζοσπάστη» πριν δυό μέρες 
ήταν άκόμα πιό ξεκάθαρα διατυπωμένο. Τό κομμου
νιστικό δργανο σχολιάζοντας τά γεγονότα τής Θεσ
σαλονίκης, λεγε :

«Άπό τώρα καί στό έξής ή 'Ελλάδα δέν θά βρή 
ειρήνη καί ήσυχία δσο αίμα τοϋ λαοΰ καί άν χυθή 
έφ’ δσον κραταν τήν έξουσία ή πλουτοκρατία καί 
ή μοναρχία. Σέ όλόκληρη τήν χώρα ό λαός πρέπει 
νά σταματήση κάθε άλλη δουλειά, νά ξεχυθή καί 
νά καταλάβη τούς δρόμους καί τότε ένωμένος μέ 
τό στρατό νά έπιβάλη τή θέλησή του, νά διώξη τήν 
κυβέρνηση τών δολοφόνων ! Πρέπει νά γίνη και
νούργια κυβέρνηση πού νά έφαρμόση τή συμφωνία 
τοΰ Παλλαϊκοΰ Μετώπου μέ τούς Φιλελευθέρους 
καί νά ίκανοποιήση δλα τά αιτήματα τών άπερ- 
γών καί όλόκληρης τής έργατιας.. .».β 

Σέ εύθυγράμμισι μέ τήν στρατηγική τοΰ κόμμα
τος νά προωθήση, ώς πρώτο βήμα, μία «δημοκρα
τικό - άστική έπανάσταση» τό ΚΚΕ άπέφευγε προ
σεκτικά κάθε είδους αιτήματα πού είχαν σχέσι μέ 
τούς άπώτερους σκοπούς τοΰ κόμματος. Πάντως κα- 
λοϋσε καθαρώτατα καί άπερίφραστατόν λαό σέ ανα
τροπή.

Είς τό παρελθόν οί Ά ρχές μποροΰσαν λίγο-πολύ 
νά άγνοήσουν παρόμοιες έμπρηστικές διακηρύξεις. 
Μετά τά γεγονότα, δμως τής Θεσσαλονίκης, καί 
παρόμοιες έκδηλώσεις στό Ηράκλειο καί άλλοΰ, 
οί έπαναστατικές έκκλήσεις τοϋ ΚΚΕ είχαν άπο- 
κτήσει ένα μακάβριο ρεαλισμό. Δέν είχαν άπλώς 
σκοπό τή φορά αύτή νά δημιουργήσουν έντυπώσεις 
μεταξύ τών πιστών, άλλά άντικατόπριζαν τήν έπί- 
σημη πολιτική δράσεως τοΰ κομμούνιστικοΰ κόμ
ματός. Ό  Ζαχαριάδης ό ίδιος άναλύοντας τήν κα- 
τάστασιν στίς 14 Μαΐου σέ μιά μυστική σύσκεψι 
τής Κεντρικής Επιτροπής έλεγε:

«Τώρα προχωρούμε γιά νέους σοβαρούς καί πιό 
βίαιους λαϊκούς άγώνες.Όλες μας οί προσπάθειες 
πρέπει νά συγκεντρωθούν στήν άνατροπή τής Κυ
βέρνησης τοΰ Μεταξά καί στήν έφαρμογή τής συμ
φωνίας Παλλαϊκοΰ Μετώπου - Φιλελευθέρων. Ή  
συμφωνία αύτή παραμένει καί σήμερα άκόμα ή 
πρωταρχική βάση καί τό πρώτο βήμα στόν καινού ρ-

5. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  15 Μαΐου 1936
6. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  12 Μαίου 1936.
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γιο προσανατολισμό τών έσωτερικών υποθέσεων 
πρός μία κατεύθυνση σύμφωνη μέ τά συμφέροντα 
τοΰ Λαοϋ. Φυσικά ή έφαρμογή αύτή πού θά έπιφέ- 
ρη μιά ριζική άλλαγή στις έσωτερικές συνθήκες 
τής χώρας βασίζεται πρώτα άπ’ δλα στή δραστη
ριότητα τών μαζών καί σέ έξωκοινοβουλευτικές 
προσπάθειες.Άρα σήμερα, περισσότερο άπό χθές, 
τό πρώτο μας καθήκον είναι ή μελετημένη έπέκτα- 
ση και δξυνση τών περιωρισμένων καθημερινών 
πολιτικών, καί οικονομικών άγώνων τών μαζών».7 
Ή  έκμετάλλευσις άπό τό ΚΚΕ τών «περιορι

σμένων καθημερινών πολιτικών και οικονομικών 
άγώνων» είχε κιόλας σημειώσει ούσιαστική έπιτυ- 
χία. Μέσα στό πρώτο έξάμηνο τού 1936, μέσα στό 
σύντομο αύτό χρονικό διάστημα, οί κομμουνισταί 
είχα υποκινήσει 344 άπεργίες μέ συνολική συμμε
τοχή έργατών πού έφθασε στόν άριθμό 195.000 και 
συνολική διάρκεια 1.990 ήμέρες.

Οί κομμουνισταί άντελαμβάνοντο δτι ό «άπο- 
φασιστικός κρίκος» σέ κάθε έπαναστατική έξέλιξι 
ήτο ή στάσις τών ένοπλων δυνάμεων. Έ φ’ δσον 
παρέμεναν πιστές στήν Κυβέρνησι, μία λαϊκή έξέ- 
γερσις κινδύνευε νά συντριβή μέ τή δύναμι τών ό
πλων. Πριν άπό πολλούς μήνες οί κομμουνισταί 
«καθοδηγητές» είχαν έντείνει. τό «πολιτικό έργο 
τους» στίς ένοπλες δυνάμεις, στίς βάσεις τοϋ στρα
τοΰ, στά κέντρα έκπαιδεύσεως. Ή  κομμουνιστική 
όργάνωσις «ΑΜΙ» πού λειτουργοΰσε μ5 ένα πολι
τικό πρόγραμμα πού περιελάμβανε ένα μίνιμουμ 
θεμάτων, συγκεκαλυμμένο δέ κάτω άπό όρολογία 
κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατικής έλευ- 
θερίας, εϊχε καταφέρει άξιόλογες διεισδύσεις στίς 
ένοπλες δυνάμεις, σέ βαθμό πού ύπεύθυνες στρα
τιωτικές άρχές άρχισαν νά έκφράζουν άμφιβολίες 
γιά τήν άποτελεσματικότητα τής άμύνης τής χώ
ρας σέ περίπτωσι ξένης έπιθέσεως. Τό Πρώτον 
Σώμα Στρατοΰ υπέβαλε τήν έποχή έκείνη μία μυ
στική άναφορά στήν Κυβέρνησι δπου περιεγράφετο 
σέ ώμή γλώσσα καί μέ τά μελανώτερα χρώματα ή 
διάβρωσις τών τάξεω; τοΰ στρατοΰ. Τό Σώμα προέ- 
τεινε ώρισμένα μέτρα «άμύνης έναντίον τών κομ
μουνιστών» καί κατέληγε :

«"Ανευ τών μέτρων αύτών ούδείς δύναται νά έγ- 
γυηθή τήν συμμετοχήν τοΰ στρατοΰ ή τήνάποΓελε- 
σματικότητά του είς περίπτωσιν άπειλής κατά τής 
τιμής καί τής άκεραιότητος τής Πατρίδος».8

Έ ξ ίσου άνησυχητικές άναφορές κατέφθαναν 
καθημερινώς στό Γραφείο τοΰ Πρωθυπουργοΰ άπό 
πολλές άλλες μονάδες Στρατοΰ. Όσοδήποτε καί αν

7. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  20 Μαΐου 1936.
8. Ά ρχεΐον Μανιαδάκη.

είχαν κάποια δόσι υπερβολής, οί άναφορές αυτές 
άφηναν τήν έντονη έντύπωσι δτι δταν οί κομμου- 
νισταί μιλοΰσαν γιά ήνωμένη δρασι τοΰ «στρατοΰ 
καί τοΰ λαοΰ», εϊχαν παύσει πιά νά έκφράζουν εύσε- 
βεις πόθους καί σοβαρολογούσαν.

Περί τό τέλος ’Ιουλίου ή κομμουνιστική ήγεσία 
έκρινε δτι ή διαδικασία προετοιμασίας είχε προ
χωρήσει άρκετά καί δτι εϊχε έρθει ό καιρός νά 
άνυψώσουν τόν άγώνα σέ «άνώτερα έπίπεδα». "Ως 
τό έπόμενο βήμα πρός τήν έπανάστασι, τό ΚΚΕ έκή- 
ρυξε γενική πολιτική άπεργία γιά τις 5 Αύγούστου 
1936.

Η ΑΥΣΙΣ : ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ή ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Εϊχε έλθει πραγματικά τό πλήρωμα τοΰ χρόνου 
γιά μιά έπανάστασι κομμουνιστικής έμπνεύσεως καί 
ύποκινήσεως στήν Ελλάδα ; Ό  Αένιν κάποτε πε
ριέγραψε τις συνθήκες πού πρέπει νά έπικρατοΰν 
σέ μία χώρα πριν νά έξωθηθή ό άγώνας στά άκρα ' 

«Ή  άποφασιστική μάχη μπορεΐ νά χαρακτηρι- 
σθή σάν πραγματικά ώριμη δταν δλες οί ταξικές 
δυνάμεις, οί έχθρικές πρός έμας, πολεμοΰν ή μία 
τήν άλλη, είναι σέ ίκανοποητικό βαθμό άπορρο- 
φημένες άπό τόν άγώνα έξοντώσεως μεταξύ τους, 
έχουν σέ ικανοποιητικό βαθμό έξασθενήσει άπό 
τόν άγώνα αυτόν πού έχει πλέον ξεπεράσει τις δυ
νάμεις τους. "Οταν δλα τά άμφιταλαντευόμενα δι
ατακτικά, άβέβαια ένδιάμεσα στοιχεία -  ή μικρό- 
μπουρζουαζία καί οί μικροαστοί δημοκράτες σέ 
άντίθεσι μέ τή μπουρζουαζία -  έχουν έκτεθή άρκετά 
στά μάτια τοΰ λαοΰ, έχουν έξευτελιστή άρκετά μέ 
τήν ούσιαστική τους χρεωκοπία: δταν άνάμεσα στό 
προλεταριάτο έχει άρχίσει νά έξογκώνεται καί νά 
παίρνη έπιβλητικές διαστάσεις ένα λαϊκό αίσθημα 
πού νά ευνοεί τήν άποφασιστική καί έπαναστατική 
δράση ένάντια στή μπουρζουαζία.Τότε ή έπαναστα- 
ση είναι πραγματικά ώριμη. Τότε πραγματικά άν 
έχωμε σωστά έκτιμήσει δλες τις παραπάνω προϋ
ποθέσεις καί άν έχωμε διαλέξει τή σωστή στιγμή, 
ή νίκη μας είναι έξασφαλισμένη».9 
Στήν παράγραφο αυτή ό Αένιν προφανώς άνα- 

φέρεται στό τελικό έπαναστατικό στάδιο. Στά 1936 
δμως τό ΚΚΕ προετοιμαζόταν γιά τό ένδιάμεσο 
«άστικό δημοκρατικό στάδιο» πού άπαιτοΰσε άκρι- 
βώς τήν ύποστήριξι τών «άμφιταλαντευομένων, δι
ατακτικών, ένδιαμέσων στοιχείων».’Από τήν άποψη 
αύτή ή δεύτερη προϋπόθεσις γιά έπανάστασι, σύμ
φωνα μέ τήν Λενιστική φόρμουλα, δέν άφοροΰσε 
άμεσα τις ειδικές συνθήκες πού έπικρατοΰσαν στήν

9. Αένιν, S e l e c t e d  W r k s  Τόμ. X σελ. 137-138

113



Ελλάδα τό 1936. Π έ ρ α  άπ’ αύτό όμως οί-Έλληνες 
κομμουνισταί είχαν νά έπιδείξουν μέ άρκετή ίκα- 
νοποίησι τή χρεοκοπία τών πολιτικών κομμάτων, 
τή διείσδυσι στίς ένοπλες δυνάμεις, τίς μικροπρε
πείς διαμάχες τών πολιτικών ήγετών, τήν έξασθέ- 
νησι τών δημοκρατικών θεσμών, καί τή λαϊκή ύπο
στή ριξι πού άπεδείκνυε κατά τή γνώμη τους ό ό^κος 
τών άπεργιών καί πρό παντός τά γεγονότα τής Θε- 
σαλονίκης. "Ολες οί ένδείξεις έφαίνετο νά συγκλί
νουν πρός ένα συμπέρασμα : Τό έκρηκτικό άποκο- 
ρύφωμα έπλησίαζε. Άρκετά χρόνια άργότερα-τόν 
Δεκέμβριο τοϋ 1942 -ό Γεώργιος Σιάντος, άπό τούς 
σπουδαιοτέρους κομμουνιστές ήγέτες τής περιόδου 
έκείνης ύπενθύμιζε ότι, «τό "Εκτο Συνέδριο τοϋ κόμ
ματός μας ήταν άπόλυτα σίγουρο δτι έπλησίαζε άκά- 
θεκτα ή άποφασιστική σύγκρουση άνάμεσα στίς 
άντιφασιστικές δυνάμεις τοΰ λαοΰ, συσπειρωμένες 
γύρω άπό τό ΚΚΕ, καί στίς φασιστικές άντιδρα- 
στικές δυνάμεις συγκεντρωμένες γύρω άπό τό Βα
σιλιά».10

Ύπήρχαν όμως οί κατάλληλες συνθήκες γιά νά 
έξασφαλίσουν μία κομμουνιστική νίκη, σέ μιά τέ
τοια σύγκρουσι: "Εξι χρόνια άργότερα ό Σιάντος 
στόν άπολογισμό του τής πολιτικής τοΰ κόμματος 
κατά τό 1936, ύπαινίχθη δτι ή επιτυχής έφαρμογή 
τών κομμουνιστικών σχεδίων έξηρτάτο άπό τήν 
δημιουργία ένός «Ενωμένου Μετώπου έκ ιών άνω».

«Γιά νά κατορθώσουμε τούς άμεσους πολιτικούς 
σκοπούς μας», έλεγε τό Δεκέμβρη τοΰ 1942, «τΥ> κό^ ' 
μα μας δούλεψε γιά νά ένώση τίς έργαζόμενες τάξε^ζ 
σέ μιά γενική Συνομοσπονδία έργατών μέ ταξική 
συνείδηση. Τό κόμμα προσπάθησε έπίσης νά ένώ
ση τήν άγροτιά σέ ένα ένωμένο άγροτικό κόμμα μέ 
ταξική συνείδηση. Τρίτον υπόγραψε συμφωνία γιά 
τήν όργάνωση Λαϊκοΰ Μέτωπου ένάντια στό Φα
σισμό, καί έπίσης καί συμφωνία τοΰ Λαϊκοΰ Με
τώπου μέ τούς Φιλελευθέρους».

Αυτές οί προσπάθειες νά τεθοΰν υπό κομμουνι- 
στικόν έλεγχον οί μή κομμουνιστικές «μάζες», είχαν 
σχεδόν τελείως άποτύχει. Τό ΚΚΕ δέν είχε κατορ
θώσει νά πραγματοποιήση τήν«ένότητα τών έργα
τικών σωματείων κάτω άπό τόν έλεγχο τής δικής 
του ένωμένης Γενικής Συνομοσπονδίας ’Εργατών 
Ελλάδος». Τό Άγροτικό Κόμμα Ελλάδος (ΑΚΕ), 
μία όργάνωσις πού δημιουργήθηκε άπό τό ΚΚΕ, 
παρέμεινε στά χαρτιά, κατάλληλη μόνον γιά νά 
προστίθεται σάν ένας τίτλος σέ κάθε συνασπισμό 
τοϋ Ενωμένου Μετώπου γιά τήν δημιουργία έντυ- 
πώσεων. Έπιρροή άνάμεσα στούς άγρότες δέν είχε 
καμμία. Ή  συμφωνία τοΰ Λαϊκοΰ Μετώπου πού

10. Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  ’ γ ώ ν ε ς ,  σελ. 131-132.

είχαν ύπογράψει στίς 5 ’Οκτωβρίου 1934 είχε πετα- 
χθή στόν κάλαθο τών άχρήστων άπό τούς μή 
κομμουνιστάς πριν κάν στεγνώση ή μελάνη. 
Ή  συμφωνία μέ τούς Φιλελευθέρους τήν άνοιξι 
τοϋ 1936, είχε μείνει άπλώς ένα μνημείο μα- 
ταιοπονίας. Τό 1942 ό Σιάντος ήθελε νά δημιουρ- 
γήση τήν έντύπωσιν δτι ή ήττα τών κομμουνιστών 
τό 1936, έβάρυνε τούς μή κομμουνιστές ήγέτες οί 
όποιοι δέν είχαν θελήσει νά συνεργασθοϋν ούσια- 
στικά μέ τούς κομμουνιστάς στόν σχηματισμό ένός 
πραγματικά Ενιαίου Μέτωπου. Ό  Σιάντος μιλοΰσε 
στά 1942 σέ μιά έποχή πού τό ΚΚΕ είχε καί πάλι 
θέσει σέ κίνησι τήν διαδικασία γιά τήν βιαία κατά- 
κτήσι τής έξουσίας. Πρωταρχικό τους μέλημα ήταν 
τότε, νά καθιερώσουν τόν έλεγχο τους παντοΰ, 
κάτω άπό τόν μανδύα τοΰ Έθνικοΰ Απελευθερω
τικού Μέτωπου (ΕΑΜ). Ά λλά τό 1936, έάν τό 
κόμμα πραγματικά θεωροΰσε τή δημιουργία Ενιαίου 
Μέτωπου ώς άπαραίτητη προϋπόθεσι γιά τήν έπι
τυχία τής έπαναστατικής δράσεως, άν πράγματι οί 
ήγέται του πίστευαν δτι «τό κόμμα δέν ήταν δυ
νατό μόνο τοί) νά φράξη τό δρόμο στήν άνοδο τής 
4ης Αύγουστου» τότε οί συνθήκες δέν ήσαν «ώρι
μες» γιά τήν έπανάστασι.

Κατά τή γνώμη μου πάντως, παρά τή δήλωσι 
τοΰ Σιάντου, ή κομμουνιστική ήγεσία τό 1936, είχε 
έκτιμήσει ρεαλιστικά τόν συσχετισμό τών δυνάμεων 
-  τουλάχιστον μέχρις ένός σημείου. Βέβαια ή προ
σπάθεια νά δημιουργηθή Ενια ίο  Μέτωπο έκ τών 
άνω είχε άποτύχει στήν πραξι, άλλά κατά τήν διάρ
κεια τής προσπαθείας αύτής οί κομμουνισται είχαν 
κερδίσει άξιόλογη έπιρροή στίς τάξεις τών έργατών 
-α.ί τών φτωχοτέρων διανοουμένων. Τά γεγονότα 

^ >·σσαλονίκης είχαν προφανώς πείσει τήν κομ-
■ Λ ν ήγεσία δτι ή καθιέρωσις ώργανωμέ-

μουνιστικι, Λ  1 , _ * , , * '* -ι. τών «μαζών» με τήν κάθοδο τυπι-
νου έλέγχου έκΓ μή κομμουνιστές ήγέτες δέν
κών συνασπισμών μ νιστον σ> Αρχικά
ήταν άπαραίτητη τουλα^ **τωπο θά μετετρέπετο 
στ δια. Οταν τό Ενιαίο W   ̂ώσεις τών δρό
σε πραγματικότητα «στίς δ ια * η £  ^ολουθοΰσαν, 
μων» οί έπίσημες συμφωνίες θά : τών μή
ανεξάρτητα άπό τίς προσωπικές άντιλήψε^· 
κομμουνιστών ήγετών. ·~Λ

Τά γεγονότα στή Θεσσαλονίκη, είχαν άποδείξ«.'' 
ακόμα δτι ή άριθμητική δύναμις τοϋ κόμματος δέν

SUf δ“ 1τΓ  σ" · Ή  « « ά σ τα η ς  τό καλοκΰ!»'·
1936 ήταν κατ’ ουσίαν μιά κατάστασις παθη-

τικής ,σορροπίας. Ή  πλάστιγγα θά μπορούσε 
να κλίνη με ιση σχεδόν εύκολία m i 6
μια καί πρώς , ήν δλλη κατεύθυνσή Έ φ’ οσον 
ΟΙ «ημοκρατκοϊ ήγέτες είχαν γίνε. έπιλήσμονες 

ευθυν0ν ™ν, ή πρωτοβουλία είχε περάσε· αΰ-
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τομάτως στά δύο άκρα, τήν άκρα δεξιά καί τήν 
5κρα άριστερά. Μεταξύ τών δύο αύτών άκρων ή 
•ΐλειοψηφία τοΰ λαοΰ παρέμενε άβέβαιη, άμφιτα- 
».αντευομένη σέ κατάστασι συγχύσεως. Βέβαια στά 
936 ή κομμουνιστική νίκη ήταν κάθε άλλο παρά 
σίγουρη». Ά λλά δταν τό κομμουνιστικό κόμμα 

ζπεφάσισε νά καλέση τούς έργάτες σέ Γενική πο
λιτική άπεργία γιά τήν 5η Αύγούστου τοΰ 1936, 
:1χε πλήρη έπίγνωσι δτι μιά αποφασιστική ένέργεια 
τέ στιγμές παθητικής ισορροπίας μποροΰσε νά γεί- 
>η τήν πλάστιγγα πρός τό μέρος των.

Μία γενική πολιτική άπεργία είναι όμολογου- 
ιένως ενα «έπαναστατικό δπλο στό κομμουνιστικό 
»πλοστάσιο». Ό  Μεταξας άπεφάσισε νά δράση 
:ρίν νά φθάση ή διαδικασία τής έπαναστάσεως σέ 
να πιό προχωρημένο στάδιο δπου ό έλεγχος καί 
\ άναχαίτισις θά ήταν κατά πάσαν πιθανότητα άδύ- 
ατος. Διαισθανόμενος τήν πολιτική άναμέτρησι πού 
,λησίαζε είχε άφιερώσει τούς προηγούμενους μή- 
ες στήν προπαρασκευή τοΰ έδάφους γιά τήν «άπο- 
ίασιστική άναμέτρησι». Ά λλά ας μήν άπατώμεθα, 
Ρπως μία κομμουνιστική έπανάστασις δέν μπορει 
μ  έπιτύχη έκτος άν συντρέχουν ώρισμένες άντι- 
ρμενικές συνθήκες, έτσι καί ένα άτομο δέν έχει 
,οτέ τόση δύναμι ώστε νά έπιβάλη τήν δική του 
ροσωπική έξουσία σ’ ένα δημοκρατικό κράτος 
Κτός άν υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις πρόθυμες νά 
^τοστηρίξουν τίς ένέργειές του ή τουλάχιστον δια- 
^θειμένες νά δεχθοΰν καί νά άνεχθοΰν τήν έξουσία 
£>υ. Στήν Ελλάδα τά παλαιά πολιτικά κόμματα, 
νίκανα νά κατανικήσουν τίς άδυναμίες τους καί 

at δώσουν στή χώρα μία ικανή δημοκρατική κυ- 
Γ:ρνησι, άπεσύροντο θεληματικά στό περιθώριο τής 
π>λ’τικής σκηνής, άφήνοντας έλεύθερο τό πεδίο γιά 
tfv έπανάστασι ή τήν δικτατορία. 
π Ή  μόνη άπόπειρα πού έκαναν τά παλαιά κόμ- 
σίτα νά άποτρέψουν τήν έγκατάστασι δικτατορικοΰ 
κχθεστώτος παρέχοντας στή χώρα μία σταθερή κοι
νοβουλευτική κυβέρνησι ήταν ή δοκιμαστική συμ- 
κ^νία μεταξύ τοΰ Σοφούλη καί τοΰ Τζών Θεοτόκη, 
χός Λαϊκοΰ τής άκρας δεξιάς. Αύτοί οί δύο πολι- 
ρΚοί ήγέται συνεφώνησαν κατά τάς άρχάς Ιουλίου 
πί συνεργασθοΰν γιά τό σχηματισμό μιας κυβερνή- 
σ*ως συνασπισμοΰ. Ό  Θεοτόκης άφ’ ένός άπεδέχθη 
σ<ν πρότασι νά άποκαταστήση τούς άξιωματικούς 
Δ?ύ είχαν τιμωρηθή μέ έλάττωσι τοΰ μισθού των 
νέτά τό ήμισυ μετά άπό τό κίνημα τοΰ Μαρτίου, ό

Σοφούλης συνεφώνησε δτι τό κόμμα τών Φιλ- 
ευθέρων θά έψήφιζε ένα νέο έκλογικό νόμο πού

__ καθιέρωνε τό πλειοψηφικό σύστημα. Οί Φιλελεύ-
ροι βουλευταί μαζί μέ τούς 30 βουλευτάς πού 

1 ολουθοΰσαν τόν Θεοτόκη, σχημάτιζαν μία άνετη

πλειοψηφία, ικανή νά στηρίξη μία κυβέρνησι συνα- 
σπισμοΰ καί νά θεραπεύση τό πολιτικό άδιέξοδο. Ό  
Σοφούλης άνεκοίνωσε τή συμφωνία αύτή στό Βα
σιλέα, τό πρωΐ τής 22ης ’Ιουλίου 1936.

Ά λλά δταν ό Βασιλεύς τόν έρώτησε σέ πόσο χρό 
νο θά μποροΰσε νά τεθή σέ έφαρμογή ό Σοφούλης 
άπήντησε δτι ή νέα κυβέρνησις θά έσχηματίζετο τόν 
’Οκτώβριο άμέσως μετά τήν σύγκλησι τής Βουλής. 
Σέ λιγώτερους άπό 6 μήνας, ό Σοφούλης εϊχε μετα- 
κινηθή άπό τή συνεργασία μέ τήν άκρα άριστερά 
σέ συνεργασία μέ τήν άκρα δεξιά. Αύτό δύσκολα 
θά μποροΰσε νά χαρακτηρισθή ώς σοβαρή άντι- 
μετώπισις τών πολιτικών προβλημάτων τής χώρας. 
Μ’ δλα ταΰτα, ή συμφωνία θά εϊχε ίσως πρακτική 
σημασίδ έάν έφηρμόζετο αμέσως. Έφ* δσον δμως 
ή έφαρμογή της άνεβάλλετο έπί τρεις άκόμη κρίσι
μους μήνες, οί όπαδοί τής δικτατορίας δέν δυσκο
λεύτηκαν νά πείσουν τόν Βασιλέα δτι ή συμφωνία 
ήταν πολιτικός έλιγμός πού δέν ένέπνεε καμμία 
έμπιστοσύνη. Τό γεγονός δτι στίς 18 ’Ιουλίου, στήν 
άλλη άκρη τής Μεσογείου, στήν 'Ισπανία, εϊχε ξε
σπάσει ένας έμφύλιος πόλεμος δέν μποροΰσε πα
ρά νά άποτελέση ένα ζωντανό καί έπιβλητικό πα
ράδειγμα τοΰ «τί θά μποροΰσε νά συμβή καί στήν 
Ελλάδα». Σέ κρίσιμες περιστάσεις τά έντυπωσια- 
κά γεγονότα προσλαμβάνουν δυσανάλογο σπου- 
δαιότητα. "Οπως καί νά έχη τό πράγμα ό Μεταξάς 
προέβαλε τό έπιχείρήμα δτι θά ήτο άσύνετον νά 
δοθοΰν στούς κομμουνιστάς τρεις όλόκληροι μή 
νες γιά νά προωθήσουν τά έπαναστατικά τους σχέ· 
δωα. 'Ικανός καί όξυδερκής μελετητής τών μυστι
κών τής πολιτικής έξουσίας, εϊχε συνειδητοποιήσει 
άπόλυτα δτι στήν κατάστασι έκείνη τής παθητικής 
ισορροπίας, ή έπιτυχία θά έστεφε τίς προσπάθειες 
έκείνων πού θά εϊχαν προετοιμασθή πιό άποτελε- 
σματικά γιά τή δυναμική άναμέτρησι. Οί κομμου- 
νισταί εϊχαν έρμηνεύσει τήν άποσύνθεσι τοΰ κοι
νοβουλευτικού συστήματος ώς ισοδύναμη μέ τήν 
άποσύνθεσι τοΰ ίδιου τοΰ κράτους. Δέν εϊχαν κα
τορθώσει ν’ άντιληφθοΰν δτι ό Μεταξάς άπό τήν 
πρώτη ήμέρα τής άνόδου του στήν πρωθυπουργία 
εϊχε άρχίσει νά συγκροτή τήν δική του κυβερνη
τική μηχανή. Εϊχε θέσει κατά μέρος δλους τούς 
στενούς κομματικούς ύπολογισμούς καί εϊχε διορί
σει σέ έπίκαιρες θέσεις, άδιαφορώντας γιά τήν πολι
τική τους τοποθέτησι, ανθρώπους πού ήταν διατεθει
μένοι νά πολεμήσουν έναντίον τής κομμουνιστικής 
έπαναστάσεως. Τό μόνο κριτήριο πού εϊχε σημασία 
ήταν ή ίκανότης καί ή άποφασιστικότης τών στελε
χών αύτών. Ένώ ή παλαιά δημοκρατική άσπίδα έθ- 
ρυμματίζετο, ό Μεταξας σφυρηλατοΰσε κάτω άπό τήν 
παλιά άσπίδα μιά καινούργια πανοπλία γιά τό Κρά·
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τος. Οί κομμουνισταί δέν μπόρεσαν νά άντιλη- 
φθοΰν αύτήν τήν ριζική μεταμόρφωση.

Οί κομμουνισταί έκαναν και άλλο ένα σφάλμα 
ύπολογισμοΰ. Ή ξεραν δτι οί όπαδοί τους στις 
κάλπες δέν ξεπερνοΰσαν καί υπό τις εύνοϊκώτερες 
συνθήκες τά 10 % τών Ελλήνων ψηφοφόρων.

"Οταν δμως είδαν τό έξαγριωμένο καί άκάθεκτο 
πλήθος νά ξεχύνεται στούς δρόμους τής Θεσσα
λονίκης καί νά έξαναγκάζη τό στρατό καί τήν 
άστυνομία νά άποσυρθοΰν πίσω άπό συρματοπλέγ
ματα καί προστατευτικά τείχη, έσχημάτισαν τήν πε- 
ποίθησι δτι μέ κατάλληλη χειραγώγησι όλόκληρη 
ή χώρα θά μπορούσε νά ριφθή στή δίνη τής έπανα
στάσεως. Δέν άντελήφθησαν δτι οί διαδηλώσεις τής 
Θεσσαλονίκης άπεδείκνυαν άπλώς καί μόνον δτι 
ό λαός, βαθειά άηδιασμένος άπό τις μικροπρεπείς 
διχόνοιες καί τήν άνικανότητα τών παλαιών κομ
μάτων, έστρέφετο πρός μία ριζική λύσι τοΰ πολιτι
κού άδιεξόδου. Ά λλά ριζική λύσις δέν ήτο ύπο- 
χρεωτικώς μόνον ή λύσις τής κομμουνιστικής 
έπαναστάσεως. Ό  Μεταξας ήρμήνευ j£ τό μάθημα 
τής Θεσσαλονίκης μέ περισσότερο ρεαλισμό.

Ά ν  οί συνθήκες γιά μιά έπιτυχημένη έπανάστασι 
κομμουνιστικής έμπνεύσεως καί ύποκινήσεως έλει
παν άπό τήνΈλλάδα τό καλοκαίρι τοΰ 1936, ήτο άρα
γε ό χρόνος κατάλληλος γιά τήν έγκατάστασι δι
κτατορίας ; Κατά τά φαινόμενα ναί. "Ολο καί περισ
σότερος κόσμος, παρά τούς άρχικούς δισταγμούς, 
συνεφιλιώνετο μέ τήν ίδέα δτι μόνο ένα Ισχυρό δι- 
κτατορικό καθεστώς μπορούσε νά ματαιώση τά σχέ
δια τών κομμουνιστών. Εφημερίδες κύρους προσ
κείμενες καί στά δύο παλαιά πολιτικά στρατόπεδα 
δημοσίευαν έμπνευσμένα άρθρα καί ζητούσαν τήν 
έγκατάστασι δικτατορίας. Άκόμη καί ό παλαιός 
πρόμαχος τής δημοκρατίας, ό στρατηγός Νικόλαος 
Πλαστήρας, έστειλε ένα γράμμα στόν Μεταξα άπό 
τή Βηρυτό, καί τόν συμβούλευε νά κηρύξη δικτα
τορία. Οί άρχηγοί τών παλαιών κομμάτων, μ’ δλο 
πού έπιφανειακά έδιναν τήν έντύπωσι δτι μιά τέ
τοια πιθανότης τούς ήταν άπεχθής κατά βάθος έσπρω
χναν τήν κατάστασι βήμα πρός βήμα, πρός τήν κα- 
τεύθυνσι αύτή.

Οί ένοπλες δυνάμεις πού είχαν κατ’ έπανάλειψιν 
χρησιμοποιηθή κατά τό παρελθόν, σάν πιόνια στίς 
διαμάχες τών παλαιών κομμάτων, δέν ήταν πιά πρό
θυμες νά παίξουν τό παιγνίδι τών πολιτικών. Μιά 
νέα γενεά στρατιωτικών ήγετών ήσθάνετο μόνον 
περιφρόνησι πρός τούς πολιτικούς. Οί κομμουνι- 
σταί έπίστευαν δτι είχαν εισχωρήσει στό στρατό 
σέ άρκετό βαθμό, ώστε νά μετατρέψουν τή σύγχυσι 
τοΰ στρατεύματος πρός τήν κατεύθυνσι τής έπα- 
ναστάσεώς των. Είναι δμως άναμφισβήτητη άλήθεια

δτι ή πλειοψηφία τών άξιωματικών και στρατιωτών 
δέν έτρεφε καμμίαν συμπάθεια πρός τούς πράκτο
ρας τής Μόσχας καί τά κηρύγματά τους, Ούτε δμως 
ήσθάνοντο καί κανένα σεβασμό πρός το κοινο
βούλιο.

’Εκτός άπό τό πλεονέκτημα τής ύποστηρίξεως 
μεγάλων τμημάτων τοΰ λαοΰ καί τοΰ Στρατοΰ πού 
προσανατολίζοντο άποφασιστικά πρός τή λύσι τής 
διδακτορίας, ό Μεταξας διέθετε καί ένα έπιπρό- 
σθετο πλεονέκτημα: Προσωπικές Ικανότητες δι- 
κτάτορος. Είχε τήν ίδιοφυΐα τοΰ όργανωτοΰ καί ήξε
ρε πώς νά έκμεταλλεύεται τις μικρές άδυναμίες καί 
τά μεγάλα πάθη τών άντιπάλων του. Παλαιός στρα
τιωτικός ήτο περισσότερο στό στοιχείο του δταν 
δέν είχε διαπληκτιζόμενους πολιτικούς νά φέρουν 
άντιρρήσεις καί έμπόδια στίς άποφάσεις του. Ώ ς 
πολιτικός ήγέτης δέν ήτο δημοφιλής, άλλά είχε 
φήμη, πού τήν είχε κατακτήσει έπάξια άκόμη καί 
άνάμεσα στούς έχθρούς του, ώς ήγέτου μέ προσω
πικότητα δυνατή καί προικισμένη μέ ευστροφία καί 
έφευρετικότητα. Γιά νά άποφύγη ένδεχομένες Βρε- 
ταννικές άντιρρήσεις στό ζήτημα τής άνόδου του 
στήν έξουσία — καί ή βρεταννική έπιρροή ήταν 
τότε Ισχυρή στά έλληνικά πράγματα — είχε δια
λύσει τις παλιές υποψίες σχετικά μέ τις φιλογερμα- 
νικές τάσεις του στόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δέ
νοντας έπανειλημμένως πειστικές άποδείξεις τής 
άποφάσεώς του νά όδηγήση τήν Ελλάδα στήν πε- 
ρίπτωσι ένός νέου Ευρωπαϊκού πολέμου, «στό στρα
τόπεδο πού θά άνήκε ή Μεγάλη Βρεττανία», δπως 
είχε πή σέ μιά συνάντησι τών σπουδαιότερων πο
λιτικών άρχηγών τό 1934.

"Οταν οί κομμουνισταί έκάλεσαν τόν λαό σέ γε
νική πολιτική άπεργία μέ ήμέρα ένάρξεως τήν 5η 
Αύγούστου, ό Μεταξας ήταν έτοιμος γιά τήν άνα- 
μέτρησι. Χωρίς νά περιμένη νά άρχίση ή άπεργία, 
δημοσίευσε στίς 4 Αύγούστου, μέ τήν έγκρισι τού 
Βασιλέως, διακήρυξι μέ τήν όποία άνεστέλλετο ή 
έφαρμογή μερικών άρθρων τοΰ Συντάγματος. Έ τσ ι 
κηρύχθηκε ή δικτατορία τής 4ης Αύγούστου χωρίς 
πολλές διατυπώσεις. Κανείς δέν κινήθηκε γιά νά 
άμφισβητήση τήν ένέργεια αύτή τοΰ Μεταξά.

Ή  έπιτυχημένη καί άνώδυνη έγκατάστασις τής 
δικτατορίας δέν ήταν τυχαίο γεγονός. Οί πολιτικοί 
ήγέται πού θά μπορούσαν νά φέρουν έμπόδια στόν 
Μεταξα καί νά δυσχεράνουν τις ένέργειές του, είχαν 
έπίσημα άπεμπολήσει τό δικαίωμα τους νά κατευθύ
νουν τις τύχες τής χώρας, ψηφίζοντας ύπέρ τής 
πρωθυπουργίας τοΰ Μεταξα καί δένοντας τά χέρια 
τοΰ Βασιλέως μέ τόν «μόνιμο» έκλογικό νόμο 
τής άναλογικής. Είχαν χάσει τήν έκτίμησι τών 
όπαδών τους καί κατά βάθος έπιθυμοΰσαν τήν
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έγκατάστασι δικτατορίας γιά νά μπορέσουν νά έγκα- 
ταλείψουν τό πεδίο τής μάχης ώς αίχμάλοτοι καί δχι 
ώς λιποτάκτες. Αυτοί πού ίσος βρουν τίς παρατη
ρήσεις αυτές κάπως ωμές, δέν έχουν παρά νά δια
βάσουν τά δημοσιεύματα τής περιόδου έκείνης γε
μάτα άπό μικροπρεπείς άντεγκλήσεις καί στενόψυχα 
έπιχειρήματα μεταξύ πολιτικών άνδρών πού δέν έφαί- 
νετο νά έχουν άλλο ένδιαφέρον έκτος άπό τά μικρο- 
συμφέροντα καί τίς έριδες των. Μόλις άντελήφθη- 
σαν δτι εϊχαν χάσει τελείως τήν έμπιστοσύνη τοϋ 
λαοϋ, προτίμησαν τή στάσι τής σιωπής καί ύπέκυ- 
ψαν χωρίς οΰτε κάν συμβολική άντίστασι.

Τί έγινε δμως τό ΚΚΕ ; Οί κομμουνισταί είχαν 
προετοιμασθή γιά τήν άποφασιστική «σύγκρουσι» 
μήνες όλόκληρους, άν δχι χρόνια. Είχαν άνα· 
γορεύσει «τόν άγώνα ένάντια στήν έγκαθίδρυσι τοϋ 
φασισμοϋ» σέ πρωταρχικό σκοπό τους. Μετά τά 
γεγονότα τής Θεσσαλονίκης ίσχυρίζοντο δτι εϊχαν 
μέ τό μέρος τους τόν λαό καί τόν Στρατό. Καί δμως 
τήν κρίσιμη στιγμή τό ΚΚΕ έμεινε άπολιθωμενο, 
σάν νά έπαυσε ξαφνικά νά φουσκώνη τά πανιά του 
ό έπαναστατικός άνεμος. Τό 1942 ό Γεώργιος Σιάν- 
τος έδωσε τήν άκόλουθη έξήγησι γιά τήν τελεία 
παράλυσι καί άποσύνθεσι τοΰ κόμματος :

«Τό κόμμα μας πολέμησε, δσο γενναία μποροΰσε 
γιά νά άποτρέψη τήν έγκατάστασι τής δικτατορίας 
τής 4ης Αύγούστου. Ά λλά δέν μποροΰσε νά φράξη 
τό δρόμο μόνο του, μέ μόνο τίς δικές του δυνάμεις. 
Ή  πολιτική γραμμή τοΰ κόμματός μας ήταν ή σω
στή, άλλά είχαμε ώρισμένες όργανωτικές καί τε
χνικές άδυναμίες πού μας έμπόδισαν νά προωθήσομε 
τόν άντιφασιστικό άγώνα τοΰ λαοΰ άκόμα περισ
σότερο, στήν κατάλληλη στιγμή. . .  Έ τσι ό μοναρ- 
χοφασισμός διάλεξε τήν κατάλληλη στιγμή, πριν 
νά βροΰν καιρό νά προετοιμασθοΰν οί άντιφασιστι- 
κές δυνάμεις. Καί ξαφνικά μέ μία κίνησι έγκατέ- 
στησε τήν άνοικτά φασιστική δικτατορία τής 4ης 
Αύγούστου 1936».11

Τό πραγματικά σημαντικό σημείο στήν άνάλυσι

11. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 132.

τοϋ Σιάντου, είναι δτι ό Μεταξας διάλεξε «τήν κα
τάλληλη στιγμή» καί έγκατέστησε τήν δικτατορίατου 
προτοΰ νά προλάβουν οί κομμουνισταί νά προετοι
μάσουν τήν έπανάστασί τον. Έδώ βρίσκεται ή «ού- 
σία» τοΰ θέματος. Τόν Αύγουστο τοΰ 1936 οί συν
θήκες δέν ήταν άκόμη ώριμες γιά τήν κομμουνιστι
κή έπανάστασί. Προφανώς αύτό πού ήλπιζαν οί 
κομμουνισταί ήταν δτι οί ένέργειες τής Κυβερνή- 
σεος θά ήταν πάντα ένα βήμα πίσο άπό τήν έξέλιξι 
τής έπαναστατικής διαδικασίας. Αύτό ήταν δπος 
φαίνεται τό λιγώτερο πού περίμεναν δταν καλοΰσαν

Χαρακτηριστική φωτογραφία τοϋ I. Μεταξά κατά τήν 
εποχή τής 4ης Αύγούστου.

τούς έργάτες σέ γενική πολιτική άπεργία, άλλά σάν 
μάξιμουμ έπιτυχίας δέ θά θεοροΰσαν τήν έπανά- 
ληψι τών γεγονότον τής Θεσσαλονίκης σέ πανελλή
νιο κλίμακα. Έγκαθιστώντας τήν δικτατορία τής 4ης 
Αύγούστου ό Μεταξας εϊχε προχορήσει ταχύτερα 
άπό τήν έπαναστατική διαδικασία. Τό χτύπημα ήταν 
πολύ ξαφνικό. "Οσοι κομμουνισταί άρχηγοί δέν 
συνελήφθησαν τήν ίδια στιγμή κρύφτηκαν πανικό
βλητοι γιά νά γλυτώσουν. Ή  έπαναστατική «άγγι- 
τάτσια» κατέρρευσε τελείος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΕΠΙ 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΑΠΟΣΥΝΤΙΘΕΤΑΙ

'Η ξαφνική έγκατάστασις τής δικτατορίας Με
ταξα, διέκοψε στά αρχικά της στάδια τήν πρώτη 
σοβαρή προσπάθεια του ΚΚΕ νά κερδίση τήν 
έξουσία. Ό  Μεταξας είχε κι’ ό ίδιος μεγάλη πείρα 
στά ζητήματα τακτικής καί έξεμεταλλεύθη είς τό 
έπακρον τό αρχικό στοιχείο τοϋ αίφνιδιασμοΰ. Έ χον
τας πρό όφθαλμών τήν πολύπλοκη φύσι τοΰ ΚΚΕ 
πού ήταν ταυτόχρονα ένα πολιτικό κόμμα, ένα είδος 
στρατοΰ, ένας σημαιοφόρος μιας κοινωνικοοικο
νομικής ιδεολογίας, μιά συνωμοτική σπείρα, καί ένα 
εξάρτημα μιας ξένης δυνάμεως, έλαβε σειρά όλό- 
κληρη διαφορετικών μέτρων. ’Από τήν μιά πλευρά 
ένεκαινίασε ένα σύστημα διώξεως τών όργάνων 
τοϋ κόμματος, πού τό χαρακτήριζε πρωτοφανής 
άποτελεσματικότης καί έφευρικότης καί άπό τήν 
άλλη πλευρά έθέσπισε σειρά οικονομικών μέτρων 
καί κοινωνικών μεταρρυθμίσεων πού είχαν σκοπό 
νά έξουδετερώσουν τήν κοινωνική άπήχησι πού δια
τηρούσε ένδεχομένως ό κομμουνισμός άνάμεσα στίς 
«μάζες». 'Η τακτοποίησις τών άγροτικών χρεών, μία 
σειρά φιλεργατικών διαταγμάτων, ή έφαρμογή τής 
νομοθεσίας περί κοινωνικής άσφαλίσεως καί ή 
βελτίωσις τής οικονομικής καταστάσεως δλα αύτά 
συνετέλεσαν στό νά άπαβλυνθή ή όξύτης τής δυ
σαρέσκειας καί ανησυχίας τοϋ κόσμου, ένώ ταυ
τόχρονα ένα κλϊμα πολιτικής καί οικονομικής στα- 
θερότητος έδινε στόν κοινό πολίτη τό αίσθημα τής 
άσφαλείας καί αύτοπεποιθήσεως. Παρά τό γεγονός 
δτι ήσκησε αύστηρό έλεγχο έπί τοΰ Τύπου καί άπη- 
γόρευσε κάθε πολιτική δραστηριότητα, ή δικτα
τορία τής 4ης Αύγούστου ύπήρξε ένα άπό τά ήπιώ- 
τερα καθεστώτα τοΰ είδους αύτοΰ. ’Αντίθετα άπό 
τούς άλλους δικτάτορες τής έποχής έκείνης ό Με- 
ταξάς διέλυσε άκόμα καί τό δικό του μικρό κόμμα. 
Τό καθεστώς έγινε γενικά άποδεκτό άπό τήν κοι
νή γνώμη καί αν δέν έγινε πραγματικά δημοφιλές 
αύτό όφείλεται άποκλειστικά καί μόνο στήν θερμή 
άφοσίωσι τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ πρός τήν έλευθερία.

Μιά διεξοδική έκτίμησις τοΰ έργου τής δικτα

τορίας βρίσκεται έξω άπό τά πλαίσια αύτοΰ τοΰ 
βιβλίου. Σ’ αύτό τό κεφάλαιο θά έξετάσωμε μόνο 
τήν έξάρθρωσί τοΰ ΚΚΕ κάτω άπό τό καθεστώς 
τής 4ης Αύγούστου. Ό  άνθρωπος πού συνετέλεσε 
περισσότερο σίό νά κατορθωθή αύτή ή έξάρθρωσις 
ήταν ό Κωνσταντίνος Μανιαδάκης,1 ύπουργός Δη
μοσίας Άσφαλείας τοΰ Μεταξα.

Αποδείχθηκε δτι ήτο ό κατάλληλος άνθρωπος 
στήν κατάλληλη θέσι. Εύθύς μέχρι σημείου ώμό- 
τητος, πνευματώδης καί έφευρετικός, αύτός ό πρώην 
άξιωματικός τοΰ Μηχανικού, συνεκέντρωσε τις προ- 
σπάθειές του στήν άποκάλυψι καί έξουδετέρωσι τής 
κομμουνιστικής ηγεσίας άντί νά προβή σέ σπα- 
σμωδικούς διωγμούς τών άσημάντων όπαδώντοϋ κόμ
ματος. Ή  μεγαλύτερη συνεισφορά του πρός τήν 
τεχνική τής καταπολεμήσεως ύπονομευτικών όργα- 
νώσεων, ύπήρξεν ή άποτελεσματική έκμετάλλευσις 
τής συνωμοτικής δομής τοΰ κόμματος. Ή  δομή 
αύτή μέ τούς πυρήνες της καί τούς κανόνες μυστι- 
κότητος, έπαγρυπνίσεως καί άνωνυμίας είχε προ
ορισμό νά έφοδιάση τό κόμμα μέ μιά προστατευτι
κή άσπίδα. Ά ντ’ αύτοΰ έγινε στά χέρια τοΰ Μανια- 
δάκη ένα πρώτης τάξεως δργανο γιά τήν έξάρθρωσί 
τοΰ κομματικοΰ όργανισμοϋ.

Ό  Ζαχαριάδης είχε καταβάλει ιδιαίτερα μεγά
λες προσπάθειες γιά νά διαμορφώση τήν όργάνω- 
σι τοΰ κόμματος σέ ένα πλέγμα κλειστών καί 
στεγανών διαμερισμάτων πού νά έπικοινωνοΰν μέ 
τήν κορυφή τής ήγεσίας μόνον μέσω ένός προσε
κτικά σχεδιασμένου δικτύου «έπαφών». Τά μέλη 
τών πυρήνων — γιά λόγους άσφαλείας — περιωρί- 
ζοντο στό νά γνωρίζουν μόνον τόν κύκλο τους, 
έπικοινωνώντας μέ τό άμέσως άνώτερο ίεραρχικό 
έπίπεδο, μόνο μέσω τοϋ Γραμματέως τοϋ πυρήνος. 
Ά λλά σέ κάθε συνωμοτικό όργανισμό άμοιβαία 
έμπιστοσύνη καί άπόλυτη άφοσίωσις είναι άπαραί-

1. Μεταπολεμικώς ό Μανιαδάκης έξελέγη έπανειλημ- 
μένως βουλευτής.
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Ό  I. ΜεταΕάς και ό Κ. Μανιαδάκης σέ μιά άπό t i c  περιοδείες τους στην έλληνική έπαρ- 
χία, κατά τήν έποχή τής 4ης Αύγούστου.

τητη. ΌΜανιαδάκης συγκέντρωσε τις προσπάθειές 
του στήν καταστροφή και τών δύο.

Παρ’ δλη τήν «κομμοονιστική έπαγρύπνηση» 
ή ’Ασφάλεια είχε κατορθώσει νά έγκαταστήση μυ
στικούς πράκτορες μέσα στις τάξεις τοϋ κόμματος 
άκόμη και πριν άπό τήν κήρυξι τής δικτατορίας και 
μάλιστα μερικοί άπ’ αύτούς εϊχαν κατορθώσει ν’ 
άνέβουν σέ άρκετά σοβαρά πόστα. ’Αμέσως μόλις 
κηρύχθηκε ή δικτατορία, ή ’Ασφάλεια ένεργώντας 
άστραπιαία καί χρησιμοποιώντας τίς πληροφορίες 
πού τής προμήθευαν οί μυστικοί της πράκτορες, 
συνέλαβε πολλά άπό τά ήγετικά στελέχη τοϋ κόμ
ματος. Στά κρησφύγετά των άνεκαλύφθη θησαυρός 
όλόκληρος άπό τεκμήρια καί πληροφορίες πού 
χρησιμοποιήθηκαν άποτελεσματικά έναντίον τών 
υπολοίπων.

Τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1936 ή ’Αστυνομία άνεκά- 
λυψε τά άρχεϊα τής Κ.Ο.Α., τής Κομμουνιστικής 
Όργανώσεως ’Αθηνών καί τόν Νοέμβριο έπεσαν 
στά χέρια της τά ίδια τά άρχεϊα τοΰ Πολυτμυοώ. 
Πράκτορες τής ’Αστυνομίας χρησιμοποιώντας τά 
κατάλληλα «συνθήματα» πού τούς έγιναν γνωστά 
άπό τά άρχεϊα, άπέκτησαν έπαφή μέ πολλές κομμα

τικές όργανώσεις τών έπαρχιών καί τών ένόπλων 
δυνάμεων παριστάνοντας τούς άντιπροσώπους τής 
ήγεσίας τοΰ κόμματος. Χάρις σ’ αύτές τίς έπαφές ή 
’Αστυνομία έπλούτιζε τίς γνώσεις της καί έπαιρνε 
τίς πληροφορίες της. Ή  μέθοδος τών συλλήψεων 
έφηρμόζετο μέ άρκετή σωφροσύνη, άλλά καί μέ 
κατάλληλο τρόπο, ώστε νά σπέρνη τόν σπόρο τής 
άμφιβολίας καί τής καχυποψίας μεταξύ τών μελών 
τοΰ κόμματος. Πολλές φορές συνελαμβάνοντο σκό
πιμα πράκτορες τής ’Αστυνομίας γιά νά άποκτήσουν 
φήμη «άφοσιωμένων καί δυναμικών μαχητών» τοΰ 
κομμουνισμοΰ, ένω ταυτόχρονα πολλά πραγματι- 
κώς πιστά όργανα τοΰ κόμματος, έχαναν τήν έμπι- 
στοσύνη Tfi>v όμοϊδεατών τους χάρις στή διπλω
ματία τής άσφαλείας στό ζήτημα τής συλλήψεως ή 
μή συλλήψεως ή μεταχειρίσεως μετά άπό τήν σύλ- 
ληψι. Σύντομα άνεπτύχθη σέ βαθμό πού νά παρα- 
λύση κάθε κομματική δραστηριότητα ή «χαφιεδο- 
φοβία» δηλ. ό φόβος δτι ό καθένας πού ένεφανίζετο 
ώς μέλος τοΰ κόμματος μποροΰσε νά είναι στήν πραγ
ματικότητα πράκτωρ τής Άσφαλείας. Μιά μυστική 
διακήρυξις τοΰ άποδεκατισμένου Πολιτμπυρώ δίνει 
μιά ζωηρή εικόνα τής καχυποψίας καί τής συγχύ-
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σεως πού έπηκολούθησε τήν έπιτυχία τών μεθόδων 
αύτών, ’Ιδού μία χαρακτηριστική παράγραφος : 

«Κοντά στις άλλες γνωστές μεθόδους πού χρη
σιμοποίησε ή άσφάλεια στήν άντικομουνιστική 
μανία της, προσετέθηκαν τελευταία και μερικές 
καινούργιες πού τής πήρε άπό τήν ναζιστική Γκε
στάπο. Λ.χ. παίρνουν συντρόφους πού έχουν συλ- 
λάβει καί γυρίζουν στούς δρόμους μαζί τους, μπαί-

Ό  I. ΜεταΕάο μέ τόν τότε διάδοχο καί μετέπειτα Βα
σιλέα Παϋλο.

νουν στά καφενεία καί συλλαμβάνουν τόν καθένα 
πού θά τούς μιλήση ή θά δείξη σημάδια δτι τούς 
γνωρίζει. Ή  άσφάλεια τών ’Αθηνών χρησιμοποίησε 
αύτή τή μέθοδο στίς περιπτώσεις τών συντρόφων 
Μύτλα καί Φύκα. Φυσικά οί πράκοορες τής άσφά- 
λειας παίρνουν τά μέτρα τους, ώστε ή παγίδα νά μή 
φαίνεται εύκολα. Λοιπόν προσοχή καί πάλι προ
σοχή !».

Ό ταν έξεδόθη ή άνωτέρω διακήρυξις, τόν 
’Απρίλιο τοϋ 1937, ό Μύτλας — μέλος τής Κεντρι
κής ’Επιτροπής — δέν ήταν πιά «σύντροφος». Εϊχε 
συλληφθή πριν άπό 6 μήνες καί είχε άποκοπή άμέ
σως άπό κάθε έπαφή μέ τό κόμμα. Τελείως άπομο- 
νωμένος, χωρίς «συμβουλές» καί ήθική ύποστή-

2. Ά ρχεϊον Μανιαδάκης.

ριξι ύπέκυψε τελικά στή ψυχολογική πίεσι καί 
έδέχθη νά συνεργασθή μέ τήν ’Αστυνομία. Τό κόμ
μα προφανώς δέν είχε ιδέα, τόν ’Απρίλιο τοϋ 1937, 
γιά τήν «προδοσία» του.

Ό  Ιδιος ό Ζαχαριάδης συνελήφθη στίς 13 Σε
πτεμβρίου 1936 άπό πράκτορες τής Άστυνομίας 
πού τούς βοήθησε ό Λάϊος μέλος έπίσης τοϋ κόμ
ματος πού συνειργάζετο μέ τήν ’Αστυνομία. Ούσια- 
στικά άνεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν δλα σχε
δόν τά σημαίνοντα στελέχη τοΰ κόμματος. Έ νας 
σημαντικός άριθμός άπ’ αύτούς έδωσε πολύτιμες 
πληροφορίες στήν Αστυνομία. Ό  ένας κομμου
νιστής έπρόδιδε τόν άλλον. Άρκετά χρόνια άργό
τερα, τό 1950, ό Βασίλης Μπαρτζώτας3 εκαμε τόν 
άκόλουθο άπολογισμό τής άποσυνθέσεως τοϋ κόμ
ματος σέ μία άναφορά πρός τήν Τρίτη Συνδιάσκεψι 
τοΰ κόμματος :

«Παρ’ δλα τά χτυπήματα τής διχτατορίας, που ·■< 
κατώρθωσε νά χτυπήση όργανωτικά τό ΚΚΕ καί <· 
νά διαλύση τίς όργανώσεις του, ή μεγάλη πλειο
ψηφία τών στελεχών τοΰ ΚΚΕ άντεξε στή δοκιμα
σία καί άποτέλεσε τή μαγιά γιά τήν άνασυγκρότηση 
τοΰ Κόμματος στά 1940-41. Μέσα στή διχτατορία 
καί άντίκρυ στά ήρωϊκά στελέχη σάν τόν Μαλτέ- 
ζο, τόν Βαλιανατο καί τόν Μαρουκάκη, έμφανί- 
στηκαν καί οί λιπόψυχοι καί οί προδότες σάν τόν 
Σκλάβαινα, Νεφελούδη, Τυρίμο, Σιτοκωνσταντίνου, 
Μανωλέα κλπ».4

Ό  Σκλάβαινας ήταν ό έπί κεφαλής τής κοινο
βουλευτικής όμάδος τοϋ Ενιαίου Μετώπου, τό 
1936. Ό  Νεφελούδης εϊχε έκλεγή Γραμματεύς τής 
Κεντρικής Επιτροπής καί εϊχε τό δεύτερο άξίωμα 
μετά άπό τόν Ζαχαριάδη. Ό  Τυρίμος καί ό Μανω- 
λέας ήταν σημαίνοντες κομμουνιστές. Σύμφωνα μέ 
τά ίδια τά λόγια τοΰ Μπαρτζώτα εϊχαν «άνεβή στήν 
άνώτατη κομματική ίεραρχία κάπως ανώμαλα». Καί 
«στίς δύσκολες στιγμές τής διχτατορίας λιποψύ
χησαν καί πρόδωσαν γιατί δέν είχαν μπολσεβίκικη 
ψυχή». Σέ άλλες περιπτώσεις, ισχυρίστηκε ό Μπαρ
τζώτας στήν άποκαλυπτική του άναφορά, «άνάξια 
στοιχεία» άνερριχήθησαν σέ σημαντικά άξιώματα 
τοΰ κόμματος. Άνέφερε τήν περίπτωσι τοϋ Άνδρέα 
Τσίπα «πού τρύπωσε σάν άναπληρωματικό μέλος 
τής Κεντρικής Επιτροπής, γιατί ήτανε Σλαβομα- 
κεδόνας καί δμως δέν ήταν .παρά μόνο τυχοδιω
κτικό καί άλήτικο στοιχείο, Ή  τοποθέτησή του 
σάν καθοδηγητή τής Άργοναυπλίας ήταν λάθος...

3. Γνωστός ύπό τό ψευδώνυμον Φάνης κατά τήν 
Κατοχή.

4. Βασίλη Μπαρτζώτα. Ή  Π ο λ ι τ ι κή Σ τ ε λ ε 
χ ώ ν  τ ο ϋ  Κ Κ Ε  σ τ ά  Τ ε λ ε υ τ α ί α  Δ έ κ α  Χ ρ ό -  
ν ι α (“Εκδοση Κ. Ε π ι τ ρ ο π ή ς  ΚΚΕ, 1950), σελ. 20-21. 
’Εφεξής: Π ο λ ι τ ι κ ή  Σ τ ε λ ε χ ώ ν .
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Στό νησί τής ’Ανάφης δπου συγκεντρώθηκαν οί 
περισσότεροι άπό τούς έξόριστους, τοποθετήθηκε 
σάν καθοδηγητής άπό τόν Σιάντο, ό τροτσκιστής 
καί χαφιές Γ. Διονυσατος».

Στήν άναφορά του έκείνη τό 1950, ό Μπαρτζώ- 
τας έχαρακτήρισε ώς πράκτορες τής ’Αστυνομίας, 
προδότες κλπ. κλπ. δλους σχεδόν τούς ήγέτες καί 
τά σοβαρώτερα στελέχη τοΟ κόμματος, χωρίς νά 
παραλείψη ούτε πρόσωπα, δπως ό Γ. Σιάντος, ό Δ. 
Παρτσαλίδης καί ό Κ. Καραγιώργης,5 πού έπαιξαν 
σημαίνοντα ρόλον στόν άνταρτοπόλεμο έναντίον 
τών Γερμανών. Στά 1950, τό κόμμα ήττημένο άπο- 
φασιστικά στήν τρίτη προσπάθειά του νά καταλάβη 
τήν έξουσία διά τής βίας, εϊχε άνάγκη αποδιοπομ
παίων τράγων. Αυτό έξηγεΐ ώς ένα σημείο, γιατί ό 
Μπαρτζώτας κατηγόρησε μέ τόση μανία καί π ι
κρόχολη διάθεσι τούς ήγέτες, καί αυτούς πού ζου- 
σαν καί αυτούς πού εϊχαν πεθάνει. ’Αλλά ή άναφορά 
του έστω καί αν έχη κάποια δόσι υπερβολής, δίνει 
μιά ζωηρή περιγραφή τής έξαρθρώσεως τοϋ κομ
ματικού μηχανισμού κατά τή διάρκεια τής δικτα
τορίας τοΰ Μεταξα.

Τά στελέχη πού ό Μπαρτζώτας κατεκεραύνωνε 
μέ τόση βιαιότητα καί χαρακτήριζε προδότες τό
1950, είχαν προαχθή στά άνώτερα άξιώματα στήν 
δεκαετία τών 1930 άπό τόν ίδιο τόν Ζαχαριάδη. Ό  
Μπαρτζώτας άντιλαμβάνετο φυσικά δτι ή σκοτει
νή είκόνα τού παρουσίαζεν ή άναφορά του δέν ήταν 
τίποτε άλλο παρά μιά έμμεση καταδίκη τοΰ Ζαχα
ριάδη, πού σάν άρχηγός δέν εϊχε κατορθώσει νά 
άποτρέψη τήν κατάρρευσι τοΰ κόμματος τό 1936. 
’Αλλά έφ’ δσον καί ό ίδιος ό Μπαρτζώτας ώφειλε 
στόν Ζαχαριάδη τήν γοργή άνοδό του στήν ήγεσία 
τοΰ κόμματος κατά τά μεταπολεμικά χρόνια κατέ
βαλε κάθε προσπάθεια γιά νά άπαλλάξη τόν «’Αρ
χηγό» άπό κάθε εύθύνη γιά τήν κατάρρευσι τοΰ 
κόμματος.

'Ως έκ τούτου έπεκαλέσθη τό άκόλουθο παρα- 
τραβηγμένο έπιχείρημα: «’Εκείνοι πού σάν οίω- 
νοσκόποι μιλάνε έκ τών υστέρων δτι έπρεπε νά 
προβλέψη τό Κόμμα τήν ύποχώρησι τών δηλωσιών 
αυτών,εϊναι άνθρωποι πού δέν καταλαβαίνουν γρί 
άπό Μαρξισμό - λενινισμό καί άπ’ τήν πολιτική μας 
τών στελεχών».6

Παραβλέποντας εύσχήμως όλόκληρη τήν μα
κροσκελή λίστα τών προδοτών πού εϊχε άραδιάσε1 
ό ίδιος, ό Μπαρτζώτας έκλεισε τήν άναφορά του 
μέ τόν άστήρικτο ισχυρισμό δτι «άπ’ τό 1931 μέχρι 
τήν Κατοχή τό ΚΚΕ γιά πρώτη φορά στήν ίστο-

5.'Ί δ έ  βιογραφικό σημείωμα.
6. Π ο λ ι τ ι κ ή  Σ τ ε λ ε χ ώ ν ,  σελ. 21.

ρία του εϊχε σωστή πολιτική στελεχών». Είναι γε. 
γονός δτι ένας πυρήνας φανατικών κομμουνιστών 
έμεινε πιστός καί έτοιμος νά άναλάβη έπαναστα
τική δρασι. ’Αλλά κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό

τά ήγετικά στελέχη τοΰ κόμματος, διωρισμένα ώς 
έπί τό πλεΐστον άπό τόν Νίκο Ζαχαριάδη άπεδεί- 
χθησαν άνίκανα νά άνθέξουν στίς ψυχολογημένες 
καί άποδοτικές μεθόδους τοΰ Μανιαδάκη.

«ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

’Εάν τά άστυνομικά μέτρα μποροΰσαν μόνα τους 
νά σαρώσουν τόν κομμουνιστικό κίνδυνο σέ μία 
χώρα, τό καθεστώς Μεταξα θά εϊχε έξαφανίσει τόν 
κομμουνισμό γιά πάντα άπό τήν Ελλάδα. Πράγματι 
ή έπιτυχία τών έλληνικών άρχών, στό νά προκαλέτ 
σουν τήν άποσύνθεσι τοΰ κόμματος ύπήρξε κυριολε
κτικά έντυπωσιακή. ’Αλλά γιά νά έξασθενήση καί 
τελικά νά έξαφανισθή ή άπήχησις τής κομμουνι
στικής προπαγάνδας σέ μιά χώρα, χρειάζονται τολ
μηρά καί μελετημένα μέτρα θεραπείας τών καθη
μερινών καί βασικών αίτίω; τής άπογοητεύσεως καί 
δυσαρεσκείας τοΰ λαοΰ. Τά άστυ νομικά μέτρα 
ένδείκνυνται καί μποροΰν νά άποδειχθοΰν χρήσιμα 
μόνο σέ ώρισμένες κρίσιμες περιστάσεις.. Όσάκις 
μία τέτοια άποφασιστική άντεπίθεσις κατά τής κομ
μουνιστικής άνατρεπτικής δραστηριότητος καθί
σταται άναγκαία, ή έμπειρία καί τά έπιτεύγματα τής 
Ελλάδος στόν τομέα αύτό, μποροΰν νά προσφέρουν 
πολλά' χρήσιμα διδάγματα.

Γιά τά κατώτερα κομμουνιστικά στελέχη καθώς 
καί γιά τούς όπαδούς τοΰ κόμματος, ό Μανιαδάκης 
έφήρμοσε σέ μεγάλη κλίμακα μιά φαινομενικά ήπια 
τακτική. Τήν τακτική τών «δηλώσεων μετανοίας». 
Κάθε κομμουνιστής άνεξάρτητα άπό τή θέσι του

Ό  τότε Διάδοχος Παύλος, ό Ιω άννης ΜεταΕάς καί ό 
Κωνσταντίνος Μανιαδάκης.
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Χαρακτηριστική φωτογραφία τοΰ Κ. Μανιαδάκη, κατά τήν έποχή τής 4ης Αύγουστου, σέ
καταυλισμό Ταγμάτων 'Εργασίας.

στήν ίεραρχία τοϋ κόμματος, άφίετο έλεύθερος άν 
υπέγραφε μία δήλωσι πού περιείχε :

«Έξιστόρηση τής κομμουνιστικής του δράσεως 
μέ χρονολογική σειρά, τά όνόματα έκείνων πού τόν 
έμύησαν στήν κομμουνιστική ιδεολογία, άπαρίθμησι 
δλων τών συγκεντρώσεων δπου είχε λάβει μέρος, 
τή θέσι πού κατείχε στήν κομματική ίεραρχία καί 
τήν εξωκομματική του δραστηριότητα, δπως λ.χ. 
συμμετοχή στήν «έργατική βοήθεια», στήν κομ
μουνιστική όργάνωση νεολαίας (ΟΚΝΕ), στίς φρά
ξιες τών έργατικών σωματείων ή στίς φράξιες τών 
ενόπλων δυνάμεων».7

Μία περίληψις τών δσων περιελάμβανε ή ένυ- 
πόγραφη αύτή άποκήρυξις τής κομμουνιστικής ιδεο
λογίας, έδημοσιεύετο έν συνεχείςι είς τίς έφημερίδες.

Αί δηλώσεις αύτές, ώς άποτέλεσματικό δπλο γιά 
τή διάδοσι καχυποψίας καί συγχύσεως στίς κομ
μουνιστικές τάξεις, ξεπέρασαν καί τίς πιό αισιόδο
ξες προσδοκίες. Βέβαια εγιναν σφάλματα καί ύπερ- 
βολές στίς έφαρμογή τής άσυνήθηστης αύτής μεθό

7. Ά ρχεΐον Μανιαδάκη.

δου καταπολεμήσεως τοϋ κομμουνισμού. Έπί πα- 
ραδείγματι σχεδόν 45.000 τέτοιες δηλώσεις ύπεγρά- 
φησαν καί έδημοσιεύθησαν στά 4 χρόνια τής δικτα
τορίας, άριθμός δηλαδή πολύ άνώτερος άπό τόν πραγ- 

·>· ματικό άριθμό τών μελών τοΰ κόμματος, τήν έποχή 
έκείνη. Διάφορα τοπικά άστυνομικά όργανα άπό 
υπερβολικό ζήλο συχνά άποσποΰσαν «δηλώσεις» 
άπό πρόσωπα πού δέν ήταν μέλη τοΰ κόμματος^άλλά 
πού έθεωροΰντο, γιά τόν ένα ή τόν άλλο λόγο, ώς 
συμπαθοΰντες. Ό  Μανιαδάκης πολλές φορές έκά- 
κισε καί κατέκρινε άφελείς προσπάθειες έκ μέρους 
όργάνων τής ’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής γιά τήν 
άπόσπασι δηλώσεων μόνο καί μόνο γιά νά έμφανίζουν 
δρασι καί προειδοποίησε δτι δέν θά ήνήχετο τέτοιες 
μεθόδους. "Οταν π.χ. ή έφημερίς «Θάρρος» τών Τρι
κάλων έδημοσίευσε τίς δηλώσεις άρκετών άτόμων 
πού άπεκήρυσσαν τόν κομμουνισμό ένώ ταυτοχρό
νως έδήλωναν δτι δέν ήταν ούτε υπήρξαν ποτέ κομ- 
μουνισταί, καί έπί πλέον έξέφραζαν τήν άφοσίωσί 
τους στόν Μεταξα καί στό καθεστώς μέ δουλικό 
τρόπο, ό Μανιαδάκης άντέδρασε άμεσα άποκαλών- 
τας τήν δλη ύπόθεσι «άπρέπεια καί άνηθικότητα».
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Τό ύπουργεΐο, έγραφε ό Μανιαδάκης στήν απόρρη
τη διαταγή του ύπ’ άριθ. 9)118)15 τής 8ης Φεβρουα
ρίου 1939, ποτέ δέν έζήτησε τήν δημοσίευσι δηλώ
σεων δπως λ.χ. «δέν υπήρξα ποτέ κομμουνιστής, 
μ’ δλα ταΰτα άποκηρύσσω τόν κομμουνισμό καί 
αναγνωρίζω τόν Μεταξα σάν μεγάλο πρωθυπουργό 
του Έλληνικοϋ Βασιλείου», καί προσέθετε μέ 
θυμό:

«Τέτοιες δηλώσεις είναι δχι μόνο ήλίθιες. . .  
άλλά δυνατόν νά δώσουν είς τήν άντιπολίτευσι τήν 
έντύπωσι -  καί δχι άνευ λόγου, δτι τό σύστημα τών 
δηλώσεων εϊναι εις τήν πραγματικότητα μία μέθο
δος διά νά έξαναγκάζονται άτομα νά διακηρύσσουν 
τήν άφοσίωσίν των είς τόν πρωθυπουργόν.Μία τοι- 
αύτη έντύπωσις θά είναι λογική συνέπεια τοΰ γε
γονότος δτι διάφορα άτομα, χωρίς νά εϊναι κομ
μού νισταί, άναγκάζονται νά άποκηρύξουν τόν κομ
μουνισμό, καί έν συνεχείς, διά νά γίνη πιστευτή 
ή δήλωσίς των, φθάνουν είς τό σημεΐον νά προ
βαίνουν είς άκουσίους έπαίνους πρός τόν πρωθ
υπουργό καί νά όρκίζωνται πίστιν καί άφοσίωσίν.

Τό ύπουργεϊον έχει δύο άντικειμενικούς σκοπούς 
δταν δημοσιεύη δηλώσεις μετανοίας προσώπων μέ 
δρασιν είς τό έλληνικόν κομμουνιστικόν κίνημα ή 

τουλάχιστον προσώπων πού έδειξαν είς τό παρελθόν 
συμπάθειαν πρός τήν κομμουνιστικήν ιδεολογίαν: 
1) Νά δώση εις τά άτομα αύτά τήν ευκαιρίαν νά δη
λώσουν δ η μ ο σ ί α  τήν σημερινήν κοινωνικήν 
των ιδεολογίαν καί 2) νά διαλύση κάθε ίχνος έμπι- 
στοσύνης πού δυνατόν νά έχη τό κόμμα πρός τά 
άτομα αύτά, ούτως ώστε ή περαιτέρω χρησιμοποίη- 
σίς των νά εϊναι πλέον άσύμφορος διά τό κόμμα».8

Παρά τίς ύπερβολές μερικών όργάνων τής τά
ξεως, πού ήθελαν νά έπιδείξουν έξαιρετικό ζήλο, οί 
δηλώσεις έπέφεραν καταστρεπτικό πλήγμα στήν 
συνοχή τοΰ κομματικοΰ μηχανίσμοΰ. Σέ μιά προ- 
σπάθειά του νά περιορίση κάπως τήν έντύπωσι πού 
δημιουργούσε αύτή ή λιποταξία καί μάλιστα «χον- 
δρικώς» άπό τίς τάξεις του, τό κόμμα έχώρισε τούς 
«δηλωσίες» σέ τρεις κατηγορίες : Τροσκιστάς καί 
άλλα άναξιόπιστα πρόσωπα πού είχαν πρό πολλοΰ 
άποβληθή άπό τό κόμμα, πρόσωπα μέ διάφορες πο
λιτικές πεποιθήσεις πού είχαν παρεμπιπτόντως μό
νον κάποια έπαφή μέ τό κόμμα δπως λόγω χάριν 
αντιφασίστες ή φιλειρηνικά άτομα ή όπαδοί τοΰ 
Λαϊκοΰ Μετώπου. Καί πρόσωπα πού ήσαν μέν μέλη 
τοΰ κόμματος ή συνοιδοιπόροι άλλά εϊχαν άπαρνη- 
θή τήν ιδεολογία τους «σέ στιγμές δειλίας». Τό 
κόμμα ένδιαφέρετο μόνο γι’ αύτούς πού άνήκαν 
στήν τρίτη κατηγορία. ’Απευθύνοντάς τους τό λόγο,

8. Άρχεϊον Μανιαδάκη.

ή ίεραρχία τούς παρακινοΰσε νά δείξουν «περισσό
τερο ήρωισμό καί αύτοθυσία».9

Τόσο σοβαρός ήταν ό άντίκτυπος τών δηλώ
σεων καί μάλιστα τών δηλώσεων άνωτέρων στε
λεχών τοΰ κόμματος, ώστε ώρισμένα μέλη προ- 
σεπάθησαν νά έξηγήσουν τό φαινόμενο μέ πονηρό 
τρόπο, έξαπολύοντας μιά καμπάνια ψιθύρων δτι ή 
υπογραφή τών δηλώσεων δέν ήταν παρά ένας όξυ- 
δερκής έλιγμός τακτικής πού χρησιμοποιούσε τό 
κόμμα γιά νά έπιτύχη τήν άπελευθέρωσι δσο τό 
δυνατόν περισσοτέρων μελών. Στόν ισχυρισμό αύτό 
έδωσε άπάντησι ένα λαθραίο φύλλο τοΰ «Ριζοσπά
στη», τό 1938 :

«’Αλλοίμονο έάν παραδεχθούμε έπίσημα σάν 
κόμμα τήν υπογραφή τών δηλώσεων, τότε όλό- 
κληρο τό κόμμα θά διαλυθή καί δέ θά ύπάρχη 
καμμιά δυνατότητα νά άνακαλύψωμε ποιος υπό
γραψε τή δήλωσι άπό δειλία καί ποιος έκανε 
ψεύτικη δήλωσι γιά λόγους τακτικής. Τό κόμμα 
μας εϊναι κόμμα μονολιθικό καί δέν παραδέχεται 
τέτοιες μεθόδους δπως εϊναι οί δηλώσεις, πού 
άν τίς άνεχθοΰμε μποροΰν νά όδηγήσουν στή 
διάλυσί του».10
Στίς 19 ’Ιουνίου 1939 ό Μανιαδάκης έγραφε σέ 

μιά άπόρρητη διαταγή του :
«Ή  άποδοχή δηλώσεων διά τών όποιων οί κομ- 

μουνισταί άποκηρύσσουν τάς άρχάς των έχει γί
νει πλέον ένα άπό τά άποτελεσματικώτερα μέσα 
καταπολεμήσεως τοΰ κομμουνισμού. . .  Ή  άποδο
χή τών δηλώσεων αύτών δέν έχει ώς σκοπόν κυ
ρίως τήν δίωξιν τών ώργανωμένων κομμουνιστών, 
άλλά πολύ περισσότερον τήν συντριβήν τής 
έσωτερικής συνοχής τοΰ κόμματος. Οί δηλώσεις 
μετανοίας έχουν δημιουργήσει τοιαύτην σύγχυσιν 
μεταξύ τών μελών τοΰ κόμματος ώστε νά έπικρα- 
τή καχυποψία καί νά άλληλοΰποβλέπωνται τά 
μέλη».11
Ό  Μανιαδάκης δέν έλεγε ύπερβολές. Τό πρό

βλημα τών «δηλωσιών» παρέμεινε γιά πολύν καιρό 
τό πιό άκανθώδες θέμα μέσα στό κόμμα. Ό  ίδιος ό 
Ζαχαριάδης, τό 1952, έθεώρησε καί πάλι άνα- 
γκαϊο νά άποκηρύξη ώς «βασικό σφάλμα καί παρέκ
κλιση άπό τίς άρχές τοΰ μπολσεβίκικου κόμματος, 
τό γεγονός δτι κατά τήν διάρκεια τής πρώτης κα- 
τοχής (1941 -44) ή ήγεσία τοΰ κόμματος «έλυσε» 
τό πρόβλημα τών δηλωσιών μέ τό νά τούς δεχτή 
σάν συναγωνιστές μέσα στό ΕΑΜ, συμπαραλιάζον- 
τας έτσι τήν κομματική ήθική, δίδοντας συγγνώμη 
σ’ έκείνους πού ύποτάχθηκαν στόν έχθρό, σ’ έκεί-

9. Άρχεϊον Μανιαδάκη.
10. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς  (παράνομος), 15 Δεκεμβρίου 1938.
11. Άρχεϊον Μανιαδάκη.
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Μιά ιστορική φωτογραφία. Ό  Βασιλεύς Γεώργιος, ό I. ΜεταΕάς, ό Αρχιστράτηγος ΆλεΕ. 
Παπάγος, ό Υποστράτηγος Parry καί ό Πτέραρχος Albiac κατά τόν Ιταλικό πόλεμο

σέ πολεμικό συμβούλιο.

νους πού συνθηκολόγησαν καί μερικές φορές 
και σ’ έκείνους πού έφθασαν ώς τήν προδο
σία».12

Πράγματι, αμέσως μετά τήν επιστροφή τοΰ Ζα
χαριάδη άπό στρατόπεδο συγκεντρώσεως στή Γερ
μανία τόν ’Ιούνιο τοΰ 1945, τό ΚΚΕ έλαβε άπό- 
λυτη θέσι πάνω στό θέμα τών «δηλωσιών». Ή  12η 
'Ολομέλεια τής Κεντρικής ’Επιτροπής πού συνήλθε 
τόν ’Ιούνιο τοΰ 1945, κατεδίκασε μέ βιαιότητα τήν 
τακτική τοΰ κόμματος νά χρησιμοποιή «δηλωσίες» 
σέ υπεύθυνα πόστα κατά τή διάρκεια τής κατοχής, 
καί διέταξε άνάκρισι δλων τών δηλωσιών πού είχαν 
έπανέλθει στίς τάξεις τοΰ κόμματος άπό τό 1941 
ώς τό 1944.Ή  σπουδαιότης πού άπέδιδε τό κόμμα στό 
θέμα τών δηλώσεων άντικατοπτρίζεται στό άρθρο 4 
παρ. β' τοΰ καταστατικοΰ τοΰ κόμματος πού ένε- 
κρίθη άπό τό "Εβδομο Συνέδριο τοΰ ΚΚΕ τό 
1945. Τό άρθρο προέβλεπε οτι : «Οί δηλωσίες

12. Ζαχαριάδη, Π ρ ο β λ ή μ α τ α  Κ α θ ο δ ή γ η σ η ς  
σελ. 232.

δέν έχουν δικαίωμα νά ξαναμποΰν στό ΚΚΕ».13
Ό  Ζαχαριάδης κάνοντας ένα άπολογισμό τοΰ 

θέματος τών «δηλωσιών» στό βιβλίο του «Προβλή
ματα Καθοδήγησης» ίσχυρίζετο δτι «έάν τό ζήτη
μα τών δηλώσεων καί τών δηλωσιών έξετασθή στό 
ψυχρό φώς τών ύποχρεώσεων τοΰ μπολσεβίκου πρός 
τό κόμμα. . .  καταλήγομε δτι βασικά σέ κάθε μία 
περίπτωσι -  φυσικά έννοώ τις πραγματικές περιπτώ
σεις -  ό μικροαστός κυριάρχησε πάνω στό μαχητή».14 
'Ως ένα σημείο ό Ζαχαριάδης είχε δίκιο. Τά περισ
σότερα άπό τά ήγετικά στελέχη τοΰ κόμματος προήρ-
χοντο άπό τήν μικροαστική «ίντελλιγκέντσια», πού

1

μόνο αύτή είχε νά έπιδείξη ένα ικανοποιητικό άρι- 
θμό άτόμων μέ τήν άπαραίτητη μόρφωσι ώστε νά 
άναλάβουν θέσεις κάπως ύπεύθυνες στήν κομμα
τική ίεραρχία. Πολλοί άπ’ αυτούς είχαν γίνει μέλη 
τοΰ κόμματος σέ στιγμές άπογνώσεως καί είς ένδει-

13. Κ ο μ ε π, ’Αρ. 39, ’Ιούλιος 1945.
14. Ζαχαριάδη, Π ρ ο β λ ή μ α τ α  Κ α θ ο δ ή γ η σ η ς ,

σελ. 233,
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ξιν διαμαρτυρίας έναντίον μιας κοινωνικής κατα- 
στάσεως ή όποία είχε ματαιώσει τίς προσωπικές 
των φιλοδοξίες μέ τήν στειρότητά της.

Μ ε ρ ι κ ο ί  ήταν άπλοι άριβίστες, πού ζητούσαν 
νά άνεβουν γρήγορα στήν πολιτική σκηνή άλλά 
έξω άπό τίς εθνικές πολιτικές όργανώσεις, πού δέν 
ήσαν πρόθυμες νά έξυπηρετήσουν τά προσωπικά 
τους σχέδια. Ελάχιστοι άπεδείχθησαν άφωσιωμένοι 
ΐδεολόγοι, έτοιμοι νά δεχθούν κάθε θυσία στόν βω
μό τοΰ «πιστεύω» των. Έ ξ αιτίας τών άλλεπαλλή- 
λων κρίσεων τοΰ κόμματος, τής συνεχοΰς ρευστό- 
τητος τών μελών καί τής ταχείας προαγωγής 
προσώπων μέ ύποπτα ή άβέβαια κίνητρα σέ υπεύ
θυνες θέσεις ιδίως μετά άπό τό 1931, ή «κομματική 
ήλικία» τών περισσοτέρων μελών ήτο κατά μέσον 
δρον 5 - 6  χρόνια δταν έγκαθιδρύθηκε ή δικτατορία. 
Θά μποροΰσε νά πή κανείς δτι τό κόμμα δέν είχε 
προλάβει μέσα στό διάστημα αύτό νά τούς μετα 
τρέψη σέ «ψημένουξ μπολσεβίκους μαχητές».Όποιοι 
κι’ äv ήσαν οί λόγοι, τό γεγονός παραμένει δτι πά- 
ρα πολλοί, άνέλπιστα πολλοί άξιωματοΰχοι πού 
κατείχαν ύπεύθυνες θέσεις στήν κομματική ίεραρ
χία, έσπευσαν μέ έκπληκτική προθυμία νά άπαρ- 
νηθοΰν τίς άρχές των, νά έγκαταλείψουν τό κόμ
μα, ή καί νά συνεργασθοΰν άκόμη μέ τό καθεστώς 
τής 4ης Αύγούστου.

Ο ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑI?

Ό  Μανιαδάκης προχωροΰσε μέ πολύ λεπτότη
τα, έπιδεξιότητα καί πονηρία στό έργο τής κατα
στροφής τοΰ μηχανισμοΰ τοΰ κόμματος καί τής 
καταπολεμήσεως τών κομμουνιστικών υπονομευ
τικών προσπαθειών.’Αντελαμβάνετο δτι πολλοί' κομ- 
μουνισταί δέν ήσαν σκληροτράχηλοι μαχηταί, άλλά 
συνηθισμένοι άνθρωποι έπιδεκτικοί άλλαγής προ
σανατολισμών. Γι’ αύτό τόν λόγο τά μέτρα πού υιο
θέτησε ήταν πολύ όλιγώτερο σκληρά άπ’ δ,τι πι
στεύεται γενικώς καί δμως, ή μάλλον άκριβώς γι’ 
αύτό τό λόγο, έξαιρετικά άποτελεσματικά. "Ενα χα
ρακτηριστικό άπόσπασμα άπό μιά άλλη άπόρρητη 
διαταγή του μας βοηθεΐ νά μποΰμε στό πνεΰμα του : 

«’Εκ τών άναφορών πού ύποβάλλονται είς τό 
Ύπουργεΐον σχετικώς μέ τήν έξορίαν άτόμων έπι- 
κινδύνων εις τήν δημοσίαν άσφάλειαν έξ αιτίας τής 
κομμουνιστικής ή τής έν γένει άνατρεπτικής των 
δράσεως,παρατηρήσαμεν δτι αί περισσότεραι άστυ- 
νομικαί άρχαί συμπληρώνουν τήν διαδικασίαν άνευ 
τής παρουσίας τοΰ κατηγορουμένου... χωρίς νά τοΰ 
έπιτρέπουν νά ύπερασπισθή τόν έαυτόν του. Ή  τα

κτική αύτή έκτος τοΰ δτι άποτελεΐ παραβίασιν τοΰ 
άναφαιρέτου δικαιώματος κάθε άτόμου νά υπερά
σπιση τόν έαυτόν του έναντίον τών κατηγόρων του, 
έχει έπίσης καί μία άλλη πλευρά πού άφορα τήν δη
μοσία άσφάλεια.Τά πρόσωπα τών όποιων μελεταται 
ή έξορία, ένδέχεται νά άποδείξουν τήν άθωότητά,. 
των ή άντιθέτως νά όμολογήσουν τήν παράνομον 
δραστηριότητά των εις τό παρελθόν καί μετανοοΰν- 
τες νά άποκαλύψουν πολλάκις μυστικά καί πλη
ροφορίας άπείρως μεγαλυτέρας σπουδαιότητος άπό 
τάς πληροφορίας πού εύρίσκονται ήδη είς τήν 
κατοχήν μας. Είς τοιαύτας περιπτώσεις ή μετα- 
χείρισίς των θά πρέπει νά είναι έπ ιεικής...

Πρέπει δλοι νά κατανοήσουν άπολύτως δτι προ- 
κειμένου ν’ άποφασίσουν έάν θά έξορισθή ή δχι 
ενα συγκεκριμένον άτομον δέν άρκεί ή διαπίστω- 
σις δτι τό άτομον αύτό είς τό παρελθόν είχεν άνα- 
μιχθή είς κομμουνιστικάς ένεργείας. Πρέπει νά 
άποδειχθή πέραν πάσης άμφιβολίας δτι είναι 
άκόμη άμετανόητος καί φανατικός κομμουνιστής 
ό όποιος έπιβάλλεται νά άπομονωθή άπό τά υπό
λοιπα μέλη τής κοινωνίας».15 
’Εν γνώσει τοΰ γεγονότος δτι οί κομμουνιστι

κές «άποικίες» πού έσχηματίζοντο άπό τούς έξορί- 
στους στά διάφορα νησιά είχαν νά έπιδείξουν με
γάλη δραστηριότητα είς τόν τομέα τής «έκπαιδευ- 
τικής δουλειάς», ό Μανιαδάκης προειδοποιούσε τίς 
τοπικές άρχές δτι τό νά έξορισθή ένας απλώς συμ
παθών ή ένας νεαρός νεοφώτιστος χωρίς νά τοΰ 
δοθή ή εύκαιρία νά μετανοήση καί νά όμολογήση 
τήν δρασι του είς τό παρελθόν, άπετέλει σφάλμα 
πού «βοηθεΐ τό κόμμα είς τήν δημιουργίαν νέων 
μελών έκεΐ δπου προηγουμένως ύπήρχον μόνον συ- 
μπαθοΰντες».16

Ό  Μανιαδάκης προσεπάθησε άκόμη καί νά εί- 
σαγάγη καί μερικά στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύ
νης στόν τομέα τής άρμοδιότητός του. ’Ιδού ένα 
άπόσπασμα άπό μιά άλλη άπόρρητη διαταγή πού 
άπηυθύνετο πρός τίς υπηρεσίες τοΰ υπουργείου : 

«Είναι ζήτημα δικαιοσύνης άλλά καί λογικής 
τό νά παρέρχωνται είς τούς μετανοοΰντας τά άνα- 
γκαϊα μέσα διά τήν άντιμετώπισιν τών βασικών 
άναγκών τής ζωής άφ’ ής στιγμής άποδεχθοΰμεν 
ώς ειλικρινείς τάς δηλώσεις μετανοίας των. Άπο- 
μακρύνοντας κάθε έμπόδιον είς τήν σταδιοδρομίαν 
των, άποδεικνύομεν δτι ή Κυβέρνησις είναι έτοι
μη νά δεχθή μέ στοργήν ώς πολίτας μέ ίσια δι
καιώματα δλα έκεινα τά μέλη τής έλληνικής οίκο- 
γενείας πού παρεστράτησαν κάποτε άλλά μετε-

15. Έμπιστευτική Διαταγή, 31 Ιουλίου 1939, Άρχεΐον 
Μανιαδάκη.

16. Α υ τ ό θ ι .
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νόησαν καί έπέστρεψαν είς τούς κόλπους της. Θά 
ήτο άνόητον νά ζητοΰμεν άπό ένα κομμουνιστήν 
δπως όμολογήση τήν δρασιν του είς τό παρελθόν 
καί δπως άποκηρύξη τάς άρχάς του άφ’ ένός καί 
άφ’ έτέρου νά τοΰ στεροΰμεν τήν δυνατότητα 
δπως έργασθή διά τόν έπιούσιον. 'Αν καί δέν 
είναι δυνατόν βεβαίως νά τόν βοηθήσωμεν δπως 
τοποθετηθή είς νευραλγικάς θέσεις του κρατικού 
μηχανισμού, θά ήτο άδικον νά τόν έμποδίσωμεν 
άπό τοϋ νά έργασθή καί νά σταδιοδρομήση είς 
οίοδήποτε άλλο έπάγγελμα».17
Χάρις σ’ αύτό τόν Ιδιοφυή συνδυασμό άστυνο- 

μικής διώξεως, ήθικοϋ πειθαναγκασμού, λογικής, καί 
έπιδέξιου ψυχολογικού πολέμου, ό Μανιαδάκης 
έξήρθρωσε τόν μηχανισμό τοϋ ΚΚΕ. Τό Κατόρθωμα 
πού έπεσφράγισε δλα' τά άλλα ήταν ή δημιουργία 
ένός δικού του κομμουνιστικού κόμματος. Χρησι
μοποιώντας άποστάτες καί πράκτορες τής άστυνο- 
μίας, έδημιούργησε έπαφές μέ τις τοπικές όργανώ- 
σεις τοΰ κόμματος καί τελικά έφθασε είς τό σημείο 
νά ίδρύση δική του Κεντρική Επιτροπή, ή οποία 
έγινε γνωστή ώς «προσωρινή Διοίκησις» καί ή 
όποία μάλιστα έξέδιδε καί δικό της «Ριζοσπάστη» ! 
Γιά νά δημιουργήση τήν έντύπωσι τής αύθεντικό- 
τητος, ή έφημερίδα αύτή ύπεβάλλετο στήν ίδια κα- 
ταδίωξι μέ κάθε άλλο κομμουνιστικό έντυπο.

Ταυτοχρόνως μερικά μέλη τοΰ κόμματος μέ έπί 
κεφαλής τόν Βαγγέλη Χτιστάκη, σχημάτισαν δική 
τους Κεντρική Επιτροπή ώς συνέχεια τής Κεντρι
κής Επιτροπής πού είχε έκλεγή άπό τό Τρίτο Συν
έδριο καί έδημοσίευαν καί αυτοί τόν δικό τους 
«Ριζοσπάστη». Στά 1939 -  1940 ή Επιτροπή αύτή 
πού έγινε γνωστή ώς «παληά» Κεντρική Επιτροπή 
άκολουθησε πολιτική ή όποία έθεωρήθη ώς «προ
δοτική» άκόμη καί άπό αυτόν τόν Ζαχαριάδη. Ό  
Χτιστάκης έστολίζετο μέ τούς χαρακτηρισμούς τοΰ 
«προδότη» «πεμπτοφαλαγγίτη» καί «χαφιέ» μέχρι 
καί τό 1943 άκόμη άπό τόν Γιώργο Σιάντο καί τούς 
άλλους κομμουνιστές ήγέτες πού άνεσυνεκρότησαν 
τό ΚΚΕ κατά τήν Γερμανική κατοχή.

Ή το  νομίζω χρήσιμον νά περιγράψη κανείς μέ 
κάποια λεπτομέρεια τις μεθόδους πού έχρησιμοποίη- 
σε ό Μανιαδάκης, διότι έπέτυχε πράγματι νά έξαρ- 
θρώση τόν κομματικό μηχανισμό -  σέ βαθμό πού 
σπάνια έπετεύχθη άλλοΰ -  χάρις σ’ ένα συνδυασμό 
εύφυών μεθόδων άνακαλύψεως, κατανοήσεως τών 
ψυχολογικών προβλημάτων πού άντιμετωπίζει ένας 
"Ελληνας κομμουνιστής, έπιεικείας συνδυασμένης 
μά αύστηρότη·Λϊ, έκμεταλλεύσεως τών προσωπικών

17. Έμπιστευτική Διαταγή, 18/106/7 19 Ιουνίου 1939, 
Άρχείον Μανιαδάκη.

άδυναμιών, περίτεχνης έφαρμογής μεθόδων γιά τή 
διάδοσι συγχύσεως καί καχυποψίας μεταξύ τών με
λών τοϋ κόμματος, καί συμπαραστάσεως πρός δλους 
έκείνους πού ήσαν πρόθυμοι νά άποκηρύξουν τόν 
κομμουνισμό. Πολλές άπό τις μεθόδους του δέν θά 
έγίνοντο βέβαια δεκτές σέ ένα δημοκρατικό καθε
στώς ή σέ όμαλές περιόδους.Ό Μανιαδάκης φυσικά 
δέν κατώρθωσε νά έξαφανίση τελείως τόν κομμου
νισμό άπό τήν έλληνική σκηνή. Όσοδήποτε θεα
ματικά καί αν ήσαν τά έπιτεύγματά του στόν τομέα 
τής δημοσίας άσφαλείας, ή έπιτυχία του δέν μπο- 
ροΰσε παρά νά είναι προσωρινή. Τό δικτατορικό 
καθεστώς τής 4ης Αύγούστου μ’ δλα τά άναμφισβή- 
τητα καί άξιόλογα, μέ τά μέτρα καί τις δυνατότητες 
τής εποχής, έπιτεύγματά του δέν έπαυε νά έρχεται 
σέ βασική άντίθεσι μέ τήν δημοκρατική, φιλελεύ
θερη, συναισθηματική δομή τής έλληνικής νοο
τροπίας. Παρά τήν δημοτικότητα τοϋ Μεταξα καί 
τήν κατά βάσιν άποδοχή τοϋ καθεστώτος, τό ιδεο
λογικό κήρυγμα τής 4ης Αύγούστου δέν μπόρεσε 
παρά τις τεράστιες προπαγανδιστικές προσπάθειες 
τοΰ καθεστώτος νά διαπότιση τήν έθνική συνείδησι 
καί νά γίνη λαϊκό βίωμα. ’Αντίθετα ή έπίθεσις τοϋ 
καθεστώτος έναντίον τοΰ κοινοβουλευτισμοΰ καί 
τών κομμάτων-έν πολλοΐς δικαιολογημένη δπως 
φαίνεται άπό τήν άνωτέρω έξιστόρησι τών γεγονό
των - είχε ώς άποτέλεσμα τήν κατάρρευσι τής άστι- 
κής πολιτικής ήγεσίας στήν συνείδησι τοΰ λαοΰ. 
Έ τσ ι δταν έσπασαν οί άρμοί τοΰ κράτους μέ τήν 
Γερμανική είσβολή καί Κατοχή τής χώρας, τά κοι
νωνικά - πατριωτικά άντιστασιακά συνθήματα τοΰ 
ΕΑΜ βρήκαν γόνιμο καί πρόσφορο έδαφος καί έτσι 
δόθηκε ή εύκαιρία στό ΚΚΕ νά σφυληρατήση πίσω 
άπό τό προσωπείο τοϋ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ ένα τέτοιο 
υπόβαθρο δυνάμεως καί έπιρροής πού παρ’ όλίγο νά 
φέρη τή χώρα κάτω άπό τό κομμουνιστικό πέλμα. 
Καί χρειάσθηκαν θυσίες καί αίμα πολύ γιά νά 
άπαλλαγή ό τόπος άπό τήν έφιαλτική άπειλή μιας 
στυγνότερης καί -  δπως είδαμε στήν ’Ανατολική 
Ευρώπη -  άμετάθετης δικτατορίας. ’Αλλά ό άναγνώ- 
στης θά έχει τήν εύκαιρία στά έπόμενα κεφάλαια 
νά δή πώς ήπειλήθη άλλά καί πώς άπέφυγε ό τό
πος τόν ζυγό τής «δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου» 
ή άκριβέστερα τής δικτατορίας τοΰ ΚΚΕ. Τώρα ας 
ξαναγυρίσουμε οτά χρόνια τής 4ης Αύγούστου.

Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
1938

Τό κομμουνιστικό κόμμα έχει άνακοινώσει έπι- 
σήμως δτι τά άρχεΐα του τής περιόδου τής 4ης 
Αύγούστου έχουν χαθή. Αύτό είναι έν μέρει
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αληθές. Πολλά σοβαρά ντοκουμέντα έπεσαν στά 
•έρια τής ’Αστυνομίας και μερικές άπό τις παρατη
ρήσεις του βιβλίου αύτοΰ βασίζονται σέ άναδρομή 
c i  αύτά. 'Ωρισμένα άλλα είναι άμφιβόλου προε- 
λεύσεως και συνεπώς περιορισμένης άξίας. Είναι 
•ιςηκριβωμένο πάντως δτι ή 3η 'Ολομέλεια τής 
νεντρικής ’Επιτροπής συνεδρίασε κρυφά στίς 7 
ΚύγούστΟυ 1936 τρεις ήμέρες μετά άπό τήν έγκα- 

•άστασι τής Δικτατορίας. Καθώς είπαν στόν γρά- 
«ροντα πρώην μέλη του κόμματος μέ προσωπική 
ννώσι τοϋ τί έλέχθη στή διάσκεψι, ή 'Ολομέλεια 
*ατέληξε σέ μία τακτική άναμονής. ’Εφ’ οσον δέν 
ί-τάρχουν γραπτές άποδείξεις, οί πληροφορίες αύτές 
-ττοροΰν νά γίνουν δεκτές ώς έγκυροι έάν λάβη κα
νείς ύπ’ δψιν δτι πράγματι τό κόμμα έδειξε έν συ
νεχείς μία άνεξήγητη αδράνεια. Ή  4η 'Ολομέλεια 
%οΰ Φεβρουαρίου 1937 -  'Ολομέλεια μόνον κατ’ δνο- 
ka άφοϋ τήν έποχή έκείνη άρκετά μέλη τής Κεν
τρικής ’Επιτροπής ήσαν κιόλας στή φυλακή, στήν 
Ιξορία ή καί συνειργάζοντο μέ τήν ’Αστυνομία -  
^πεφάσισε σύμφωνα πάντοτε μέ τίς ίδιες πηγές 
Vü συνεργασθή μέ δημοκρατικά στοιχεία πού έσχε- 
ίίαζαν μία ένοπλη έξέγερσι έναντίον τής Κυβερνή- 
τεως Μεταξά. ’Αξιόπιστες πηγές μάς δίνουν τήν 
^Ληροφορία δτι οί σύσκέψεις τοϋ Σεπτεμβρίου 
*937 καί τοΰ Ιουνίου 1938 είχαν σχέσι μέ τήν προε- 
7ν>ιμασία τοΰ δημοκρατικού πραξικοπήματος στήν 
^ρήτη, πού έπραγματοποιήθη τελικά στίς 29 Ίου- 
έ.ίου 1938. Καί πάλι τό γεγονός δτι οί κομμουνισται 
^υνειργάσθησαν καί έπαιξαν ήγετικό ρόλο στήν 
τξέγερσι δίνει πρόσθετο κΰρος στίς ύπάρχουσες 
Η’δείξεις.18
“ Ά ν  καί άρκετά πολιτικά στοιχεία έμελέτησαν 
vtri έσχεδίασαν κατά καιρούς έξεγέρσεις έναντίον 
βης δικτατορίας, μόνο αύτή ή στάσις έπραγματο- 
ποιήθη. Τά ξημερώματα τής 29ης ’Ιουλίου 1938 Κρη
τικοί δημοκράτες μέ έπί κεφαλής τούς βενιζελικούς 

ολιτικούς Α. Μητσοτάκη, Ε. Μουντάκη, Μανοΰ- 
Μ*ο Βολουδάκη καί τόν Στρατηγό ’Εμμ. Μάντακα, 
κ<ιτέβηκαν άπό τά βουνά συνοδευόμενοι άπό άρκε- 
ν()ύς όπλοφόρους καί έκμεταλλευόμενοι τό πλεονέ- 
Ψίημα τοΰ αίφνιδιασμοΰ εισέβαλαν στήν πόλι τών 
έ'ανίων. ’Εκεί άφώπλισαν τό 11ο Σύνταγμα, διέρ- 
τι^ξαν τό όπλοστάσιο, άρπαξαν μεγάλο άριθμό δ- 
ν<λων καί, άφοϋ ένωσαν τίς δυνάμεις των μέ άλλους 
συνωμότες καθώς καί μέ πλήθος πολιτών, συνέχι- 
τίιν τήν πορεία τους πρός τό κτίριο τής Γενικής 
πί.οικήσεως, κατέλαβαν τό τετράγωνο καί τελικά συ- 
κολαβαν τόν Γενικό Διοικητή Π. Σφακιανάκη. 
δέ Πριν άπό τήν έξέγερσι ή «παληά» Κεντρική 
ελ

____ "υτική Διαταγή 18/106/7, 19 Ιουνίου 1939.

ΈμτΓκ,νακ

’Επιτροπή στήν Αθήνα είχε διατηρήσει έπαφή μέ 
τούς δημοκρατικούς συνωμότες μέσω τοϋ Βαγγέ
λη Χτιστάκη, ό όποιος ήτο κουνιάδος τοϋ στρατη- 
γοΰ Μάντακα. 'Ως τοπικό έκπρόσωπό της ή Κεν
τρική ’Επιτροπή διάλεξε ένα κομμουνιστή μέ τό 
όνομα Δημήτριος Μεταξας πού ήταν έξόριστος στό 
μικρό νησί τήςΓάβδου, κοντά στή νότια άκτή τής

Ο  I. Μεταξόο τήν 28η Οκτωβρίου 1940.

Κρήτης.Ό Μεταξας δραπέτευσε άπό τή Γάβδο καί 
έφθασε στά Χανιά έγκαίρως γιά νά λάβη μέρος στήν 
έξέγερσι. Τό κίνημα πάντως ήτο κατά κύριον λόγον 
ύπόθεσις τών βενιζελικών.

Τό αρχικό σχέδιο προέβλεπε ώς πρώτο βήμα 
τήν άνατροπή τών τοπικών άρχών. Ή  Κρήτη, γε
νέτειρα τοΰ ’Ελευθερίου Βενιζέλου, εϊχε παλαιά δη
μοκρατική παράδοσι καί ένα δυνατό ρεϋμα άντιμο- 
ναρχικοΰ δημοσίου αισθήματος. ’Εγκαθιστώντας 
τόν έλεγχό τους άπάνω στήν Κρήτη οί συνωμότες, 
ήλπιζαν νά πείσουν τίς μονάδες στρατοϋ τής ’Ηπει
ρωτικής 'Ελλάδος νά διακηρύξουν τήν άλληλεγγύη 
τους μέ τούς έπαναστάτες καί νά έξαναγκάσουν τόν

127



Βασιλέα Γεώργιο νά άπολύση τόν Μεταξα καί νά 
άποκαταστήση τό Σύνταγμα. Τό σχέδιο όλόκληρο 
κατέρρευσε όταν ή υπόλοιπη Κρήτη δέν ύπεστήριξε 
τούς έπαναστάτες, ένώ ό λαός καί ό στρατός στήν 
’Ηπειρωτική Ελλάδα παρέμειναν άπαθεΐς. Οί έπα
ναστάτες εύρέθησαν ξαφνικά τελείως άπομονωμέ- 
νοι στήν πόλι τών Χανίων. "Οταν ενα έπιβατικό 
άεροπλάνο σταλμένο άπό τήν Κυβέρνησι έρριψε 
προκηρύξεις οί όποιες έκαλοϋσαν τόν λαό νά δια- 
τηρήση τήν ψυχραιμία του και ζητούσαν άπό τούς 
έπαναστάτες νά έπανεξετάσουν τό έγχείρημάτων καί 
νά έπιστρέψουν στά χωριά τους, τόσον οί αρχηγοί 
δσο καί οί όπαδοί τής έξεγέρσεως έχασαν τό ήθικό 
των. Ό  κομμουνιστής Δημήτριος Μεταξας προσε- 
πάθησε νά άναζωπυρώση τό έπαναστατικό πνεΰμα 
άλλά ήταν πλέον πολύ άργά. 'Η δλη ύπόθεσις με- 
τετράπη σ’ ένα άξιοδάκρυτο φιάσκο. Τό πραξικό
πημα είχε ουσιαστικά τελειώσει χωρίς σχεδόν ν’ 
άνοιξη μύτη τό ίδιο άπόγευμα. Οί άρχηγοί κατέ
φυγαν στά βουνά, δπου ήρχισαν νά όργανώνουν ένα 
δεύτερο πραξικόπημα γιά τόν ’Οκτώβριο τοϋ ίδιου 
έτους. Δέν βρήκαν καμμία άνταπόκρισι. Τελικά ό 
στρατηγός Μάντακας έζήτησε άμνηστία. Ή  Κυβέρ- 
νησις ήγνόησε τήν αίτησί του άλλά έδωσε οικονο
μική βοήθεια στούς άλλους άρχηγούς τής έξεγέρ
σεως ώστε νά μπορέσουν νά «δραπετεύσουν» στά Δω
δεκάνησα καί έν συνεχείς στήν Κύπρο, άφοϋ προη
γουμένως έδωσαν τόν λόγο τής τιμής των δτι δέν θά 
έπαιρναν μέρος σέ μελλοντικές έπαναστατικές ένέρ- 
γειες. Μερικοί άπ’ αυτούς έδωσαν τήν ύπόσχεσι αύ
τή μέ φανερή άνακούφισι, διότι τούς δυσαρεστοϋ- 
σε ή άκούσια συμμαχία τους μέ τούς κομμουνι- 
στάς.

Η 5η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ

Τόν Φεβρουάριο του 1939 ό Γεώργιος Σιάντος πού 
είχε άποδράσει άπό τόν τόπο τής έξορίας του στήν 
’Ανάφη, προήδρευσε τής 5ης Όλομελείας τής Κεν
τρικής ’Επιτροπής. Τήν έποχή έκείνη τά σημεία 
τοϋ πολέμου πού έπλησίαζε στήν Ευρώπη ήσαν 
πλέον τελείως φανερά, καί ή στάσις τοϋ κόμματος 
έπί τών έσωτερικών καί έξωτερικών υποθέσεων συ- 
νεζητήθη μέ κάθε λεπτομέρεια.

Ή  ούσία τών άποφάσεων τής Όλομελείας ήτο 
ή έξής : «Τό κόμμα μας ύπερασπίζεται μέ δλες του 
τίς δυνάμεις τήν άνεξαρτησία καί τήν άκεραιότητα 
τής χώρας ένάντια στήν άπειλή τοΰ Άξονα, άλλά 
ό κυριώτερος εχθρός τής άνεξαρτησίας καί τής έδα- 
φικής μας άκεραιότητας παραμένει ό μοναρχοφα- 
σισμός. Χωρίς τήν άνατροπή του δέν υπάρχει τρό

πος νά ύπερασπίσωμε τήν άνεξαρτησία τής Ε λ 
λάδας».19

Ή  άπόφασις αύτή τής 5ης Όλομελείας παραμερί- 
σθηκε σύντομα άπό μιά νέα ντιρεκτίβα τής Κο- 
μιντέρν. Ή  σύγχυσις πού χαρακτηρίζει τό έπεισό- 
διο αύτό είναι ένδεικτική τής καταστάσεως πού 
έπικρατοΰσε τήν έποχή έκείνη μέσα στόν κομματικό 
όργανισμό.Ό Βαγγέλης Χτιστάκης20 ένας άπό τούς 
άρχηγούς τής «παληας» Κεντρικής ’Επιτροπής 
άπεκάλυψε άργότερα δτι «κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου 
ή τίς άρχές ’Οκτωβρίου 1939 ό σύντροφος Παπα- 
γιάννης μέ πληροφόρησε δτι ή Κομμουνιστική 
Διεθνής είχε στείλει τόν ’Ιούλιο μιά ντιρεκτίβα, πρώ
τον πού άφοροΰσε τή διόρθωση τής προηγουμένης 
τακτικής τοΰ ΚΚΕ καί δεύτερον πού διέγραφε τήν 
μελλοντική πολιτική του γραμμή». "Οσον άφο
ροΰσε τή νέα πολιτική γραμμή ό Παπαγιάννης έδωσε 
στό Χτιστάκη νά καταλάβη δτι σύμφωνα μέ τίς όδη
γίες τής Κομιντέρν, «ό σχηματισμός ένός φιλειρη
νικού σχηματισμοϋ στά Βαλκάνια μέ τήν ύποστή- 
ριξη τής Σοβιετικής "Ενωσης ήταν τό θεμελιώδες 
καθήκον τοΰ κόμματος». Ή  έκδοχή αύτή έπιβε- 
βαιώνεται άπό τό γεγονός δτι ό Β. Ποτέμκιν, τότε 
σοβιέτ*κός ύποκομισσάριος τών έξωτερικών, έπε- 
σκέφθη άρκετές βαλκανικές πρωτεύουσες τόν Μάϊο 
τοΰ 1939 καί συνηγόρησε υπέρ τής δημιουργίας 
ένός «ούδετέρου βαλκανικού μπλόκ».21

'Η διατύπωσις τής κομμουνιστικής ντιρεκτίβας 
πού έφθασε στά χέρια τοϋ Σιάντου, ήταν τελείως 
διαφορετική.Όπως είπε στήν συνδιάσκεψι τοΰ Δεκεμ
βρίου τοΰ 1942, καί άργότερα τό 1945 στό 7ο Συνέ
δριο τοϋ ΚΚΕ :

«'Η πολιτική γραμματεία τής ΕΕΚΔ διώρθωσε 
τά σοβαρά σφάλματα στίς άποφάσεις τής 5ης 
Ολομελείας μέ τόν έπόμενο τρόπο:
«Ή  χώρα σας άπειλεΐται άπό τό φασιστικό άξονα 

καί ιδιαίτερα άπό τόν ιταλικό φασισμό πού δείχνει 
μεγάλη δραστηριότητα στά Βαλκάνια. Τό πρώτο 
καθήκον τοΰ ΚΚΕ είναι νά ύπερασπισθή τήν άνε
ξαρτησία τής χώρας. Άφοΰ ή Κυβέρνηση τοΰ 
Μεταξα πολεμάει ένάντια στόν ίδιο κίνδυνο δέν

19. Εισήγηση Γιώργη Σιάντου στήν Πανελλαδική Συν
διάσκεψη τοϋ ΚΚΕ, Δεκέμβριος 1942. ’Επίσης, Τ ό 7 ο Σ υ 
ν έ δ ρ ι ο  τ ο ϋ  Κ Κ Ε  (’Αθήναι, Έκδοση Κεντρικής Ε π ι
τροπής, 1945) Τομ. II, σελ. 30-31. Ε φεξής: Τ ό  7ο  Σ υ ν έ 
δ ρ ι ο .

20. Ό  Χτιστάκης κατηγορήθηκε ώς «χαφιές» ύπό τοΰ 
Σιάντου γιά ενα διάστημα άλλά κατόπιν άπεκατεστάθη. Τό 
1944 έδιωρίσθη άπό τήν ΠΕΕΑ Πρόεδρος τής Διοικητικής 
Επιτροπής Κρήτης. Συνελήφθη καί έξετελέσθη ύπό τών 
Γ ερμανών.

21. D. G. Kousoulas, T h e  P r i c e  o f  F r e e d o m :  
G r e e c e  i n  W o r l d  A f f a i r s ,  1 9 3 9 - 1 9 5 3  (Syra
cuse, Syracuse University Press, 1953) σελ. 40-42.
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έχετε κανένα λόγο νά έπιδιώκετε τήν άνατροπή 
της».22

Γιά πολλούς "Ελληνας κομμουνιστές αυτή ή στά
σις τής Κομιντέρν πρός τόν Μεταξα ήταν άκατα
νόητη καί ό Χτιστάκης καί ό Παναγιάννης άρνή- 
θηκαν νά πιστέψουν στήν γνησιότητά της. Άντιμε-

ζε τώρα δτι ή πολιτική τής άνοχής ή τής ύποστηρί- 
ξεως τοϋ Μεταξα έναντίον τής φασιστικής Ιταλίας 
δέν συνεβάδιζε μέ τή νέα σοβιετική τακτική τής 
συνεργασίας μέ τόν Άξονα. Ό  Ζαχαριάδης πάντως, 
δέν έπηρεάστηκε άπό τήν ξαφνική στροφή τής σο
βιετικής έξωτερικής πολιτικής, ένώ ό Χτιστάκης

Ό  I. Μεταξας αναγγέλλει τήν πτώσι τής Κλεισούρας

" τωπίζοντας δογματικά τόν κομμουνισμό, ήσαν άνίκα- 
νοι ν5 άντιληφθουν δτι ή Κομιντέρν εϊχε πρό πολλοΰ 
μεταβληθή σ’ ένα άπλό όργανο τής σοβιετικής 
ήγεσίας καί δτι σύμφωνα μέ τούς υπολογισμούς τής 
σοβιετικής κυβερνήσεως κάθε κυβέρνησις άποφα- 
σισμένη νά άντιταχθή στίς επεκτατικές τάσεις τής 
Ιταλίας στά Βαλκάνια, ήταν εύπρόσδεκτος σύμ
μαχος άνεξάρτητα άπό τόν πολιτικό χρωμα
τισμό της.

Ό  Σιάντος καί ό Ζαχαριάδης άπεδέχθησαν τήν 
δεύτερη εκδοχή. Γι* αυτούς ή ντιρεχτίβα τής Κο- 
μιντέρν ήταν συνεπής μέ τόν πρωταρχικό σκοπό 
τής υπερασπίσεως τών συμφερόντων τής Σοβιετι
κής Ένώσεως. Μετά τήν ιταλική κατοχή τής Α λβα
νίας τόν Απρίλιο τοϋ 1939, ή ντιρεκτίβα τής Κο- 
μιντέρν δέν μποροΰσε παρά νά έχη μία σημασία : 
δτι έπρεπε νά καταβληθή κάθε προσπάθεια γιά νά 

. μπη φραγμός στήν επεκτατική πολιτική τής ’Ιταλίας 
στά Βαλκάνια. Ά πό τότε κι’ έπειτα ό Ζαχαριάδης — 
στή φυλακή άκόμη — υιοθέτησε τήν γραμμή δτι 
έν δψει τοϋ άντικειμενικοΰ αύτοϋ σκοποΰ τής σο
βιετικής έξωτερικής πολιτικής, τό κόμμα θά έπρεπε 
πρός τό παρόν νά άναστείλη κάθε δραστηριότητα 
έναντίον τής Κυβερνήσεως Μεταξα.

Ή  υπογραφή δμως τοΰ συμφώνου Ρωσίας — 
Γερμανίας τόν Αύγουστο, ένίσχυσε τήν θέσι τής 
«παληας» Κεντρικής ’Επιτροπής ή όποία ύπεστήρι-

22. Δ έ κ α  χ ρ ό ν ι α  ’Α γ ώ ν ε ς ,  σελ. 140. Επίσης
Τ ό  7 ο  Σ υ ν έ δ ρ ι ο *  σελ. 30—31.

Έλληνες φαντάροι στήν 'Αλβανία

καί ή όμάδα του έξηκολούθησαν τήν φαινομε
νικά συνεπή γραμμή τους μέχρις δτου κατήντη- 
σαν άκούσια όργανα τής προπαγάνδας τοΰ Ά ξο- 
νος.

Δέν εϊναι βέβαια άνάγκη νά τονίσωμε δτι ή λεγο- 
μένη «Προσωρινή Διοίκησις» δέχθηκε τήν έκδοχή 
τοΰ Σιάντου σχετικά μέ τήν ντιρεκτίβα τής Κομιν- 
τέρν μέ εΰνόητη προθυμία καί μάλιστα μέ τό 
δικό της «Ριζοσπάστη» έδωσε έμφασι στό σημείο 
δτι τό κόμμα θέ έπρεπε νά συγκεντρώση τις προσπά- 
θειές του έναντίον τής έξωτερικής άπειλής τής φα
σιστικής ’Ιταλίας καί νά άποφύγη κάθε ένέργειά του 
πού θά ύπενόμευε τήν θέσι τής Κυβερνήσεως Μετα
ξα. Έ τσι χάρις σέ ένα πολύπλοκο έλιγμό άλλά καί 
μιά ιδιοτροπία τών διεθνών έξελίξεων, τό πνευ
ματικό παιδί τοΰ Μανιαδάκη έγινε φερέφωνο καί 
τής Μόσχας.
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ΤΟ Κ.Κ.Ε. ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ/ΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

"Οταν ό Ιταλός πρεσβευτής παρουσίασε στόν 
Μεταξα τό γνωστό τελεσίγραφο στίς 3 τό πρωΐ 
τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, ό Ζαχαριάδης ήταν στήν 
φυλακή, ουσιαστικά ξεχασμένος άπό τόν έλληνικό 
λαό.23

"Ολοι οί έλιγμοί καί οί μηχανοραφίες πού περι- 
γράψαμε στίς προηγούμενες σελίδες, έξετυλίσσοντο 
στό ήμίφως τής έλληνικής πολιτικής ζωής καί περ
νούσαν γενικά άπαρατή ρητές άπό τόν ύπόλοιπο

κόσμο, έκτος άπό ένα μικρό κύκλο «μεμυημένων». 
Έπί τρία σχεδόν χρόνια ό Ζαχαριάδης είχε μεί
νει στίς φυλακές τής Κερκύρας. Λίγο μετά τήν πτώσι 
τής Γαλλίας τόν ’Ιούνιο τοΰ 1940., ό Ζαχαριάδης 
διέταξε ενα άπό τούς συγκρατουμένους του, ενα κομ
μουνιστή όνόματι Μιχαηλίδη, νά ύπογράψη μία 
δήλωσι μετανοίας γιά νά μπορέση νά άπολυθή άπό 
τή φυλακή. Σκοπός τοΰ έλιγμοΰ αύτοΰ ήτο προφα-

23. Kousoulas, op . c i t . ,  σελ. 59-61.

νώς τό νά πάη ό Μιχαηλίδης στήν ’Αθήνα καί ν’ 
άναλάβη τήν άναδιοργάνωσι τής κομματικής μη
χανής. Πράγματι ό Μιχαηλίδης άπελύθη καί πήγε 
στήν ’Αθήνα, Μία άπό τίς πρώτες ένέργειές του 
ήταν νά έλθη σέ έπαφή μέ τήν παλαιά Κεντρική ’Επι
τροπή. Ή  «γιάφκα» τής όδοΰ Σύρρου στήν ’Αθήνα 
εϊχε έπί κεφαλής ενα Κουτσογιάννη, ό όποιος ήταν 
στήν πραγματικότητα πράκτορας τής Άσφαλείας. 
Ό  Μιχαηλίδης καί ένας άλλος σημαίνων κομμου
νιστής, ό Ν. Πλουμπίδης,24, μέλος τής παλαιας Κεν
τρικής ’Επιτροπής, συνελήφθησαν. Ό  Μιχαηλί
δης άντί νά άναδιοργανώση τό κόμμα συνηργά- 
σθη μέ τό Υπουργείο Άσφαλείας. Λίγο άργό
τερα ό Ζαχαριάδης μετεφέρετο στήν Αθήνα καί 
έγκαθίστατο στό κτίριο τής Άσφαλείας δπου οί συν
θήκες ζωής ήσαν πολύ πιό υποφερτές άπό κάθε άλλη 
συνηθισμένη φυλακή. Ό  Χτιστάκης καί ό Πα- 
παγιάννης ύπηνίχθησαν τότε δτι κάποια σκοτεινή 
συμφωνία εϊχε συνομολογηθή μεταξύ τοΰ Ζαχα- 
ριάδη καί τοΰ Μανιαδάκη, μέσω τοΰ Μιχαηλίδη, 
ώστε μέ αυτόν τόν περίπλοκο τρόπο νά προστατευθή 
ή θέσις τοΰ Ζαχαριάδη ώς άρχηγοΰ τοΰ κόμματος. 
Ό  Μανιαδάκης πάντως εϊπεν στόν συγγραφέα τοΰ 
βιβλίου αύτοΰ δτι ό λόγος τής μεταφοράς τοΰ Ζα
χαριάδη στήν Αθήνα ήτο δτι ή Κέρκυρα ήταν 
έκτεθειμένη στήν ιταλική εισβολή καί ή κυβέρνησις 
δέν ήθελε νά πέση ό Ζαχαριάδης σέ ιταλικά χέρια. 
"Οπως καί άν έχη τό πράγμα, άμέσως μετά τήν ιτα
λική έπίθεσι έναντίον τής 'Ελλάδος ό Ζαχαριάδης 
έγραψε ένα γράμμα, τό όποιον έδόθη στήν δημο
σιότητα άπό τόν Μανιαδάκη.25 Στό γράμμα αύτό μέ 
ήμερομηνία 30 ’Οκτωβρίου 1940 ό άρχηγός τοΰ ΚΚΕ 
έγραφε:

«Ό  φασισμός τοΰ Μουσολίνι χτύπησε τήν Ε λ 
λάδα πισώπλατα, δολοφονικά, ξετσίπωτα, μέ μο
ναδικό σκοπό νά ύποδουλώση τόν έλληνικό λαό. 
Σήμερα πολεμάμε δλοι, γιά τήν έλευθερία μας, τήν 
τιμή μας, καί τήν έθνική μας άνεξαρτησία. Ό  άγώ- 
νας θά είναι δύσκολος καί σκληρός. Ά λλά ένα 
έθνος πού θέλει νά ζήση πρέπει νά πολεμάη χω
ρίς νά λογαριάζη τούς κινδύνους καί τίς θυσίες.
Ό  λαός τής Ελλάδας σήμερα κάνει ένα πόλεμο 

έθνικής άπελευθέρωσης ένάντια στό φασισμό τοΰ 
Μουσολίνι. Δίπλα σ’ αύτούς τού πολεμούν στήν 
πρώτη γραμμή τοΰ Μετώπου, κάθε λιθάρι, κάθε 
φαράγγι, κάθε χωριό άπό καλύβα σέ καλύβα, 
κάθε πόλη άπό σπίτι σέ σπίτι, πρέπει νά γίνη φρού
ριο γιά τόν άγώνα τής έθνικής άπελευθέρωσης.

24. Ό  Πλουμπίδης έξετελέσθη τό 1953 στήν Ελλάδα 
ώς κατάσκοπος ένώ ταυτοχρόνως τόν κατηγοροΟσε ό Ζαχα
ριάδης δτι ήταν δλα τά χρόνια πράκτωρ τής Άσφαλείας.

25. Άρχεΐον Μανιαδάκη.
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Ό  I. ΜεταΕάς καί ό ΆλεΕ. Παπάγος συσκέπτονται στό Ξενοδοχείο τής Μεγάλης Βρετανίας, 
κατά τήν διάρκεια τοϋ Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου

Κάθε πράχτορας τοϋ φασισμοΰ πρέπει νά έξοντωθή 
χωρίς έλεος. Σ’ αύτό τόν πόλεμο πού κατευθύ
νει ή Κυβέρνηση Μεταξα, θά δώσωμε δλοι, δλη 
μας τή δύναμη χωρίς έπιφύλαξη.
Ή  έπιβράβευση γ'ά τήν εργατιά και τό έπαθλο 

γιά τούς τωρινούς άγώνες πρέπει νά είναι μιά και
νούργια Ελλάδα δουλειάς καί λευτεριάς, άπαλ- 
λαγμένη άπό κάθε ξένη ιμπεριαλιστική έπιρροή 
καί εκμετάλλευση μέ ένα πραγματικά δημοκρατικό 
πολιτισμό. "Ολοι στόν άγώνα, καθένας στό πόστο 
του. Ή  νίκη θά άνήκη στήν Ελλάδα καί στόν 
λαό της. Οί έργάτες δλου τοΰ κόσμου στέκον
ται στό πλευρό μας».26
Ό  «Ριζοσπάστης» τής παλαιάς Κεντρικής Ε π ι

τροπής σ’ ένα άρθρο μέ τήν υπογραφή τοΰ Ν. Πλου. 
μπίδη, καί μέ ήμερομηνία Μάρτιος 1941, ίσχυρίσθη 
δτι τό γράμμα αύτό ήτο πλαστό γιά τούς έξης λό
γους :

1) Τό γράμμα άπευθυνόταν στόν Μανιαδάκη «ένώ 
θά έπρεπε νά άπευθύνεται πρός τό λαό» καί 2) ό 
Ζαχαριάδης είχε ύπογράψει τό γράμμα σάν «γραμ

26. Κ α θ η  μ ε ρ ι ν ή ,  2 Νοεμβρίου 1940.

ματέας τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοΰ ΚΚΕ» ένώ 
ήταν «Γενικός Γραμματέας καί ’Αρχηγός τοΰ Κόμ
ματος καί ξαίρει τόν τίτλο του πολύ καλά, έπομέ- 
νως δέν θά είχε ποτέ χρησιμοποιήσει τόν τίτλο πού 
άνήκει στό σύντροφο Νεφελούδη».27

Κατά τήν γνώμη τοΰ συγγραφέως δέν μπο
ρ ε ί νά ύπάρχη παρά μία καί μόνη εύλογη έξήγη- 
σις γι’ αύτά τά «σφάλματα». Ό  Ζαχαριάδης έκανε 
έπίτηδες τά τυπικά αύτά λάθη ώστε νά μπορή καί 
ό ίδιος άργότερα νά άποκηρύξη τό γράμμα ώς 
πλαστό, έάν παρίστατο άνάγκη είς τό μέλλον. 
Όπως καί νά έχη τό πράγμα, ό ίδιος ό Ζαχαριάδης 
άλλά καί τό κόμμα, έχουν παραδεχθή τήν γνησιό
τητα τοΰ γράμματος. Καί μάλιστα άμέσως μετά τήν 
άπελευθέρωσι τής Ελλάδος, τόν ’Οκτώβριο τοΰ 
1944, τό κόμμα έκυκλοφόρησε τεράστια πανώ καί 
άφίσες μέ τό κείμενο τοΰ γράμματος αύτοΰ άπ’ 
δπου έλειπε μόνο μία φράσι: «πού κατευθύ
νει ή κυβέρνηση Μεταξα..... ».

Έ να μήνα άργότερα, στίς 26 Νοεμβρίου 1940, 
ό Ζαχαριάδης έγραψε καί δεύτερο γράμμα. Είχε

27. Ρ ι ζ ο σπ ά σ τ η ς , 17 Ιουνίου 1941.
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ξαφνικά άνακαλύψει δτι ό άμυντικός πόλεμος έναν
τίον τής Ιταλίας ήταν Ιμπεριαλιστικός πόλεμος. 
Ώ ς έπιχείρημα έφερε τό έξης :

«Έφ’ δσον οί ίταλοί διώχθηκαν άπό τό έλληνικό 
έδαφος θά έπρεπε νά σταματήση ό πόλεμος και νά 
υπογραφή άνακωχή μέ τή μεσολάβηση τής Σο
βιετικής "Ενωσης».28
Φυσικά τό γράμμα αυτό δέν έδόθη στήν δημο

σιότητα από τόν Μανιαδάκη. Ποιος ήταν ό λόγος 
πού έγράφη αύτή ή δεύτερη έπιστολή ; Προφανώς 
ό Ζαχαριάδης διέβλεπε δτι ή προέλασις τών έλ- 
ληνικών δυνάμεων μέσα στό έδαφος τής ’Αλβανίας 
θά έσήμαινε ούσιαστικά τήν άντικατάστασι τής ιτα
λικής επιρροής πάνω σ’ αύτή τή χώρα άπό τήν βρε- 
ταννική έπιρροή. Μόλις ό κίνδυνος τής ιταλικής 
έπεκ:άσεως στήν Ελλάδα φάνηκε νά άποτρέπεται, 
ό Ζαχαριάδης έπαυσε νά βλέπη τόν λόγο γιατί νά 
ύποστηρίξη μιά πολιτική ή όποία κατά τή γνώμη 
του έξυπηρετοϋσε μόνο τά βρεταννικά συμφέροντα.

Τό γεγονός δτι ή «παληά» Κεντρική ’Επιτροπή 
έξέδωσε ένα μανιφέστο στίς 7 Δεκεμβρίου 1940 
δπου έδήλωνε δτι «ό πόλεμος ύποκινήθηκε άπό τή 
σπείρα Βασιλια - Μεταξα σύμφωνα μέ διαταγές τών 
Εγγλέζων ιμπεριαλιστών καί δέν μπορεΐ συνεπώς 
νά έχη καμμια σχέσι μέ τήν άμυνα τής χώρας μας» 
δέν σημαίνει δτι συνέπεσαν οί απόψεις τοϋ Ζαχα
ριάδη καί τής «παληάς» Κεντρικής ’Επιτροπής. Ή  
όμάδα Χτιστάκη - Παπαγιάννη - Πλουμπίδη ήτο κατά 
τοϋ πολέμου εύθύς έξ άρχής έπειδή ό Άξονας, τήν 
έποχή έκείνη «συνεργαζόταν» μέ τήν Σοβιετική Έ - 
νωσι. Είναι χαρακτηριστικό δτι ό Χτιστάκης τόν 
Αύγουστο τοΰ 1943 έξακολουθοΰσε νά ισχυρίζεται σέ 
ένα γράμμα του πρός τό Πολιτμπυρώ δτι «τήν έποχή 
τοΰ έλληνοϊταλικοΰ πολέμου έφ’ δσον τό κόμμα 
έφάρμοζε τις όδηγίες τής Κομιντέρν πού χαρα
κτήριζαν σάν θεμελιώδες καθήκον τοΰ κόμματος τόν 
άγώνα γιά τόν σχηματισμό ένός βαλκανικοΰ μπλοκ 
μέ τήν ύποστήριξη τής Σοβιετικής "Ενωσης, ή Κεν
τρική ’Επιτροπή, δηλαδή ή «παληά» Κεντρική 
’Επιτροπή, ή τ α ν  υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν η  νά πάρη 
θέση ένάντια στόν πόλεμο».29

Τά λόγια αύτά περιείχαν τήν σιωπηλή κατηγο
ρία δτι ή έκδοχή τής ντιρεκτίβας τής Κομιντέρν 
πάνω στήν όποίαν είχε βασίσει ό Ζαχαριάδης δλη 
τήν πολιτική του άπό τό καλοκαίρι τοΰ 1939, δέν 
ήταν τίποτε άλλο άπό μιά γιγαντιαία άπάτη, μιά 
ντιρεκτίβα πού είχε στήν πραγματικότητα μαγει- 
ρευθή στά γραφεία τοΰ Υπουργείου Άσφαλείας.

28. Άρχεΐον Μανιαδάκη.
29. Γιάννη Πετσόπουλου, Τ ά  Α ί τ ι α  τ ή ς  Δ ι α 

γ ρ α φ ή ς  μ ο υ  ά π ό  τ ό  Κ Κ Ε  (Άθήναι, 1946), σελ. 
336. Εφεξής : Τ ά Α ί τ ι α .

Ό  Ζαχαριάδης έγραψε καί τρίτο γράμμα στίς 
17 Ίανουαρίου 1941. Τό γράμμα αύτό έδημοσιεύθη 
άπό τό κόμμα μόλις τόν ’Ιούλιο τοΰ 1942. Στό γράμμα 
αύτό, ό Α ρχηγός τοΰ ΚΚΕ έξηγοΰσε τούς λόγους 
πού τόν παρεκίνησαν νά γράψη τό πρώτο του γράμμα 
τής 30ής ’Οκτωβρίου 1940.

«Τό γράμμα μου πού δημοσιεύτηκε στίς έφημερί- 
δες στίς 2 Νοεμβρίου 1940,(τό πρώτο γράμμα), εί
χε τούς έξής σκοπούς: Πρώτο νά δώση έγκυρες καί 
όμοιόμορφες όδηγίες στούς κομμουνιστές τής χώ
ρας, δεύτερο νά κινητοποιήση τό λαό στόν άντιφα- 
σιστικό άγώνα γιά έθνική άπελευθέρωσι καί άνεξαρ- 
τησία, τρίτο νά άποκαταστήση τις άτομικές έλευθε- 
ρίες καί μιά άντιπλουτοκρατνκή πολιτική στό έσω- 
τερικό, τέταρτο νά κάνη τόν πόλεμο εθνικό άντι- 
φασιστικό, άντι-ίμπεριαλιστικό πόλεμο, μέ τό βα
σικό άντικειμενικό σκοπο νά έξασφαλίσουμε τήν 
έθνική μας άνεξαρτησία, ειρήνη καί τήν ούδετερό- 
τητά μας στό γενικό ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Αύτό 
μπορούσαμε νά τό κατορθώσουμε μόνο μέ ένα κα
θολικό προσανατολισμό πρός τή ΣοβιετικήΈνωση 
καί πρός τήν κατεύθυνση μιας γνήσιας βαλκανικής 
συνεργασίας. Ό  Μεταξας άπό τήν άρχή έκανε τό 
αντίθετο. Προχώρησε στή διεγαγωγή ένός φασιστι- 
κοΰ κατακτητικοΰ πολέμου. Μόλις πετάξαμε τούς 
’Ιταλούς έξω άπό τήν 'Ελλάδα ή βασική μας προ
σπάθεια θά έπρεπε νά είναι νά συνάψουμε μιά ξεχω
ριστή ειρήνη χωρίς καμμία παραχώρηση πράγμα 
πού θά μποροΰσε νά κατορθωθή μόνο μέ τή μεσολά
βηση τής Σοβιετικής "Ενωσης.Αντίθετα, ή μοναρ- 
χοφασιστική διχτατορία συνέχισε τόν πόλεμο πρός 
όφελος δχι τοΰ έλληνικοϋ λαοϋ άλλά τής πλουτο
κρατίας καί τοΰ έγγλέζικου ίμπεριαλισμοΰ... Ά - 
φοΰ ό Μεταξας άρνεϊται νά άποκαταστήση τις λαϊ
κές έλευθερίες καί άφοΰ συνεχίζει ένα πόλεμο κα
ταχτητικό,παραμένει ό κύριος έχθρός τοΰ λαοΰ καί 
τής χώρας. Ή  άνατροπή του είναι ή πιο άμεση καί 
ή πιό ζωτική άνάγκη τής χώρας. Λαός καί Στρατός 
πρέπει νά πάρουν στά χέρια τους τή διακυβέρ
νηση τής χώρας καί τή διεξαγωγή τοΰ πολέμου μέ 
σκοπό τήν αποκατάσταση τής ειρήνης καί τής έθνι- 
κής άνεξαρτησίας καί τήν έγκαθίδρυση ένός άντι- 
φασιστικοΰ, άντιπλουτοκρατικοΰ, λαϊκοΰ καθεστώ
τος σέ στενή συνεργασία μέ τή Σοβιετική "Ενωση 
καί μέ μιά βαλκανική συνεργασία βασισμένη στήν 
ειρηνική διευθέτησι δλων τών έσωτερικών βαλκα
νικών διαφορών. Ή  τοποθέτησι τοΰ ΚΚΕ καί 
τής ΟΚΝΕ είναι ή έξής : Ό  λαός τής 'Ελλάδας 
όπερασπίζει μόνο τήν έθνικήν του άνεξαρτησία. 
Είναι άδιάφορος καί μάλιστα έχθρικός πρός τό 
Βρετανογερμανικό πόλεμο. Θέλει ξεχωριστή ει
ρήνη μέ τή μεσολάβηση τής Σοβιετικής Ένωσης.
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Στά βουνά της Αλβανίας

’Αναγνωρίζει τήν αρχή τής αυτοδιάθεσης πού περι
λαμβάνει και τό δικαίωμα τοϋ άποχωρισμοΰ γιά 
δλους τούς λαούς. Υποστηρίζει μιά συμμαχία 
μέ τή Σοβιετική Ένωση καί μιά πραγματική 
’Αντάντ..».30
Αύτό τό τρίτο γράμμα έξηγοϋσε μέ περισσότε

ρες λεπτομέρειες δσα είχε άφήσει νά έννοηθοΰν 
τό δεύτερο γράμμα. Ή  Σοβιετική Ένωσις έβλεπε 
μέ δυσαρέσκεια τό ένδεχόμενο μιας έλληνικής 
προελάσεως μέσα στήν ’Αλβανία. Τσως τό Κρεμ- 
λΐνο νά εβλεπε κιόλας τήν ’Αλβανία ώς μελλοντικό 
σοβιετικό δορυφόρο. Τά κατά πόσον ό Ζαχαριά
δης διατηρούσε έκπληκτικά στενή έπαφή μέ τούς 
άνωτέρους του στή Μόσχα ή αν άπλώς διέβλεπε τούς 
σοβιετικούς σκοπούς χάρις σέ λογικούς συλλογι
σμούς ή διαίσθησι είναι άγνωστο.

Γεγονός παραμένει δτι έχαρακτήρισε τήν έλ 
ληνική άντίστασι κατά τής φασιστικής έπιθέσεως 
«κατακτητικό πόλεμο» και παρακίνησε τούς Έ λ 

30. Κ ο μ έ π, Ιούλιος 1942. Έπίσης Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,
28 ’Οκτωβρίου 1945.

ληνες στρατιώτες καί τόν έλληνικό λαό, ένώ ή 
μάχη συνεχίζετο, νά άνατρέψουν τήν κυβέρνησιν.

Ταυτόχρονα οί «σύντροφοι» τής παληας Κεντρι
κής Επιτροπής προχώρησαν άκόμη μακρύτερα στήν 
αντιπολεμική τους πολιτική. Στις 18 Μαρτίου 1941 
έκάλεσαν τόν έλληνικό λαό νά «άκολουθήση τό 
παράδειγμα τών ήρωϊκών αδελφών μας στή Βουλ
γαρία», πού μόλις πριν λίγες έβδομάδες είχαν ύπο- 
δεχθή τίς μηχανοκίνητες μεραρχίες τών ναζί «μέ 
λουλούδια καί πανηγυρισμούς»31

"Ολη αύτή ή άντιπολεμική προπαγάνδα τών Ε λ 
λήνων κομμουνιστών πέρασε τελείως άπαρατήρητη 
άπό τό λαό. Τό κομμουνιστικό κόμμα είχε προ 
πολλοΰ πάψει νά παίζη σοβαρό ρόλο στήν έλληνική 
πολιτική ζωή. Άργότερα ή κομμουνιστική ήγεσία 
ώμολόγησεν δτι :

«Ή  4η Αύγούστου κατώρθωσε νά σπάση τίς 
δυνάμεις τοΰ κόμματός μας, νά τό άποκεφαλίση 
καί στό τέλος νά φτάση σχεδόν στή διάλυσή του...

31. G.J.Graf, W i r  m a r c h i r e n  g e g e n  G r i e 
c h e n l a n d  (Saarlautern, 1942), σελ. 35-36.
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Ή  ’Ασφάλεια κατώρθωσε νά δημιουργήση κεν
τρική διοίκησι άπό χαφιέδες, τή λεγάμενη «προ
σωρινή διοίκηση» ένώ υπήρχε καί μιά άλλη Κεν
τρική ’Επιτροπή, πού στόν ίταλοελληνικό πό-

Ό  I. Μεταξας νεκρός.

λεμο κράτησε μιά πεμπτοφαλαγκίτικη πολιτική. 
Γενικά δσοι κομμουνιστές δέν ήταν φυλα
κή, δέν ήταν συνδεδεμένοι ό ένας μέ τόν

άλλον, άλλά σκορπισμένοι εδώ κι’ έκεΐ».32
Αυτή είναι μία αυθεντική καί άκριβής περιγραφή 

τής συγχύσεως πού έπικρατοϋσε στίς κομμου
νιστικές τάξεις τό 1941. "Οταν οί γερμανικές τε
θωρακισμένες μεραρχίες καταπατούσαν τό έλληνικό 
έδαφος, καί στίς άκτές του Αιγαίου κατέβαινε ή 
γκρίζα αυλαία τής ναζιστικής κατοχής, τό ΚΚΕ 
ήταν ουσιαστικά άνύπαρκτο ώς πολιτική δύναμις. 
Τό Κόμμα άντεπροσωπεύετο άπό τρεις «ήγεσίες» 
μέ δύο «Ριζοσπάστες», πού ό καθένας τους διεκδικοΰ- 
σε τήν άφοσίωσι τών όπαδών τού κόμματος πού άπέ- 
μεναν άκόμη, καί πού σκόρπιζαν ολο καί περισ- 
σότερ η σύγχυσι μέ τά άλληλοσυγκρουόμενα δημο- 
σιεύματά τους. Τό ΚΚΕ εϊχε ουσιαστικά χάσει 
κάθε έπαφή μέ τίς «μάζες». Καί δμως αύτό τό έξαρ- 
θρωμένο κόμμα τοϋ 1941 κατώρθωσε νά άνασυντάξη 
τίς δυνάμεις του, νά πάρη σιά χέρια του τό κίνημα 
τής ’Αντιστάσεως καί νά γίνη πριν άπό τό τέλος τοϋ 
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ενας σοβαρός καί 
έπικίνδυνος διεκδικητής τής έξουσίας στήν Ελλάδα. 
Πώς καί γιατί έγινε αύτό, θά τό δή ό άναγνώστης 
στίς σελίδες πού άκολουθοϋν.

32. Τ ό  7 ο  Σ υ ν έ δ ρ ι ο ,  Είσαγωγή.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Ή  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
ΤΟΥ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ,,



ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Στίς 27 ’Απριλίου 1941 ιά πρώτα γερμανικά μη
χανοκίνητα τμήματα έκαναν τήν έμφάνισί τους στήν 
πόλι τών ’Αθηνών. Τά υποδέχθηκε ένα βουβό μίσος. 
Τις πρώτες λίγες έβδομάδες οί μόνοι φίλοι τών κα- 
τακτητών ήσαν μερικοί άμετανόητοι γερμανόφι
λοι καί μερικοί παραπλανημένοι κομμουνισταί.

’Από τήν πλευρά τής πολιτικής ήγεσίας οί Γερ
μανοί βρήκαν ενα σχεδόν άπόλυτο κενό. Μετά τόν θά- 
νατο του Μεταξα, τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1941 τό καθεστώς 
τής 4ης Αύγούστου είχε άρχίσει νά άποσυντίθεται. 
Μέ τόν διορισμό τοϋ ’Εμμανουήλ Τσουδεροϋ ώς 
πρωθυπουργοΰ καί τήν άναχώρησι τοϋ Βασιλέως 
καί τής Κυβερνήσεως γιά τήν Κρήτη, καί έν συνε
χείς γιά τήν Αίγυπτο,1 ή δικτατορία τής 4ης Αύ
γούστου είχε ντέ φάκτο τερματισθή. Οί ήγέται τών 
παλαιών κομμάτων άπομονωμένοι έπί μιά τετραετία 
άπό τόν λαό, περιώριζαν τήν δραστηριότητά τους 
οί άτέρμονες πολιτικές συζητήσεις μέ τούς στε
νούς των φίλους. Ή  όργάνωσις τοΰ ΚΚΕ εϊχε θρυ- 
ματισθή κατά τήν διάρκεια τής δικτατορίας. Εϊναι 
χαρακτηριστική ή άκόλουθη παράγραφος άπό μιά 
«άπόφαση» τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοΰ ΚΚΕ, 
ή όποία συνήλθε τήν 1 ’Ιουλίου 1941 :

«Ή  έκρηξη τοΰ Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου βρήκε 
τις λεύτερες κομματικές δυνάμεις χωρίς ήγεσία, 
κατακομματιασμένες σέ διάφορες όμάδες, άνίκα- 
νες νά όργανώσουν μαζική πάλη γιατί τά ήγετικά 
τους όργανα ήταν διαβρωμένα μέ χαφιέδες καί άλλα 
άναξιόπιστα στοιχεία».2

Ή  άξιολόγησις αύτή ήταν σωστή. Χίλια καί 
πλέον άπό τά πιο άξιόλογα στελέχη τοΰ κόμματος 
εύρίσκοντο είς τήν φυλακή ή τήν έξορία-Άλλα ήγε
τικά στελέχη είχαν συνθηκολογήσει μέ τήν δικτα
τορία καί εϊχαν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας.

Στό σύντομο χρονικό διάστημα άπό τις 27 ’Α
πριλίου έως τις 22 ’Ιουνίου 1941, μερικά άπό τά κομ-

1. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες ίδε έπίσης Κούσου- 
λα, T h e  P r i c e  o f  F r e e d o m ,  σελ. 72 - 78.

2. Δ έ κ α  χ ρ ό ν ι α  ’ Α γ ώ ν ε ς ,  σελ. 119.

μουνιστικά συνθήματα πσύ έκυκλοφόρησε ή πα- 
λαιά Κεντρική ’Επιτροπή, ήσαν ήττοπαθή, άν δχι 
άνοικτά υπέρ τοΰ "Αξονος.3 Ή ταν ευτύχημα γιά τούς 
"Ελληνες κομμουνιστές δτι ή άνώμαλη σοβιετονα- 
ζιστική «συνεργασία» διεκόπη τό πρωί τής 22ας ’Ιου
νίου 1941. ’Αλλοιώς οί Έλληνες κομμουνισταί ίσως 
νά είχαν διαπράξει άτιμωτικές πράξεις συνεργα
σίας μέ τις δυνάμεις κατοχής άντί νά διεκδικοΰν τό 
μονοπώλιο τοΰ πατριωτισμού, δπως έκαναν τά χρό-

Συμμαχικό άπόσπαομα άποδίδει τιμέο στήν κηδεία τού 
I. ΜεταΕά

νια τής κατοχής καί κατά τά πρώτα μεταπολεμικά 
χρόνια.

Μέ τήν κατάρρευσι τής Ελλάδος, πολλοί κομ- 
μουνισταί δραπέτευσαν άπό τούς τόπους τής φυλα- 
κίσεως -ή έξορίας των, ένώ άλλοι άπελύθησαν άπό 
τή φυλακή τής ’Ακροναυπλίας, σύμφωνα μέ τή δια
ταγή ύπ’ άριθ. 621 τής «Γκεχάϊμ Φέλντ Πολιτσάϊ» 
κατόπιν παρακλήσεως, δπως έγινε γνωστό άργότερα, 
τής Βουλγαρικής Πρεσβείας τών ’Αθηνών.4 "Ο

3. Θ. Παπακωνσταντίνου, Ή  ’Α ν α τ ο μ ί α  τ ή ς  Έ π α 
ν α σ τ ά σ ε ω ς  (Άθήναι 1952), σελ. 152.

4. Ή ’Ε ν α ν τ ί ο ν  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  ’Ε π ι β ο υ λ ή
(Άθήναι, 1947), σελ. 17.
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Άνδρέας Τζίμας ήταν ένας άπό έκείνους πού άπελύ- 
θησαν τότε.

Τά στελέχη τοΰ κόμματος πού άρχισαν νά κα
ταφθάνουν στήν ’Αθήνα τις πρώτες μέρες τής Κα
τοχής είχαν ενα σκοπό. Νά άνασυντάξουν τίς δυνά
μεις τοΰ κόμματος καί νά άνασυγκροτήσουν τήν 
δργάνωσί του. ’Οκτώ ήμέρες υστέρα άπό τήν γερμα
νική έπίθεσι κατά τής Σοβιετικής Ένώσεως, οί ήγέ- 
τες τοΰ κόμματος πού «είχαν υποφέρει στή φυλακή 
ή τήν έξορία» συναντήθηκαν στήν ’Αθήνα. Άνη- 
γόρευσαν τή συνάντησί τους σέ 6η 'Ολομέλεια τής 
Κεντρικής ’Επιτροπής.

Ή  παλαιά Κεντρική ’Επιτροπή, έξ άλλου, 
είχε χάσει τήν έπαφή της μέ τήν Κομιντέρν καί 
είχε άκολουθήσει δική της πολιτική. Κατά τή διάρ
κεια τοΰ έλληνοϊταλικοΰ πολέμου τά μέλη της, μέ 
τήν φανερά υπέρ τοΰ Άξονος πολιτική των, είχαν 
διαπράξει τό έγκλημα τής άπροκάλυπτης προδο
σίας. ’Αντιθέτως τά μέλη τής νέας Κεντρικής ’Ε
πιτροπής φοροΰσαν τό φωτοστέφανο τών δοκιμα
σιών στή φυλακή καί στήν έξορία. Τώρα πού ή 
Ελλάς εύρίσκετο κάτω άπό τήν κυριαρχία τοΰ Ά ξο 
νος, οί κομμουνισταί ήγέτες είχαν κάθε λόγο νά 
διακόψουν τούς δεσμούς των τελείως μέ τούς «προ
δότες» τής παλαιάς Κεντρικής ’Επιτροπής.

Οί άποφάσεις τής 6ης Όλομελείας παρουσιά
ζουν ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιατί δείχνουν πώς έσκέ- 
πτετο ή ήγεσία τοΰ ΚΚΕ κατά τούς πρώτους μήνες 
τής Κατοχής. Τρία θέματα άποτελοΰσαν τό έπίκεν- 
τρο τών άποφάσεων : 1) Ή  πρόσκλησις πρός τά μέ
λη νά έγκαταλείψουν «τούς Χαφιέδες» καί τά «άντι- 
δριχστικά στοιχεία τής Προσωρινής καί τής Πα- 
ληας ’Επιτροπής» καί νά συσπειρωθοΰν γύρω άπό 
τήν νέα Κεντρική ’Επιτροπή. 2) «Τό βασικό κα
θήκον τών Ελλήνων κομμουνιστών νά όργανώσουν 
τόν άγώνα γιά τήν άμυνα τής Σοβιετικής "Ενωσης 
καί τήν άνατροπή τοΰ ξένου φασιστικοΰ ζυγοΰ» 
καί 3) ή ύπόδειξις πρός τά μέλη «νά έξηγοΰν στό 
λαό δτι μόνο μιά λαϊκή κυβέρνηση τής έργατιας 
καί τής άγροτιας μπορεΐ νά λευτερώση τή χώρα 
άπό τήν ξένη έξάρτηση καί εκμετάλλευση».5 Ά πό 
τήν πρώτη στιγμή τό ΚΚΕ είδε τήν έθνική άντί- 
στασι ώς ένα πρόσφορο μέσον γιά τήν δυναμική 
κατάκτησι τής έξουσίας. Τά πατριωτικά συνθήματα 
πού μέ τόσην άπλοχεριά έχρησιμοποίησε τό ΚΚΕ 
κατά τήν Κατοχή, έπενοήθησαν άργότερα γιά 
νά άξιοποιηθοΰν πρός όφελος τοΰ κόμματος τά 
πατριωτικά αισθήματα τών ύποδούλων 'Ελλήνων 
καί νά όδηγηθή ή Αντίστασις κάτω άπό τόν κομμου
νιστικό έλεγχο. "Οπως εϊπε ό Γ. Σιάντος τόν Δε

5. Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  ’Α γ ώ ν ε ς ,  σελ. 120-121.

κέμβριο τοΰ 1942, ό τελικός στρατηγικός στόχος 
τοΰ κόμματος ήταν νά χρησιμοποιήση τήν Άντί- 
στασι γιά νά όδηγήση τήν χώρα σέ κομμουνι
στικό καθεστώς.

Οί "Ελληνες κομμουνισταί σύντομα άνεκάλυψαν 
δτι άκολουθώντας μία αύστηρά κομμουνιστική 
γραμμή προπαγάνδας καί δημαγωγίας, ριψοκιν
δύνευαν τίς πιθανότητες των νά έκτείνουν τήν «μα
ζική βάση» τοΰ κόμματος καί νά ένδυναμώσουν τόν 
έλεγχόν τους πάνω στό κίνημα τής Αντιστάσεως 
πού μεγάλωνε καθημερινώς. "Υστερα άπό τέσσερα 
χρόνια ύπό τό καθεστώς τής 4ης Αύγούστου 
ή πλειοψηφία τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ δυσπιστοΰσε 
περισσότερο άπό ποτέ είς τό παρελθόν πρός τόν 
κομμουνισμό. 'Η  7η 'Ολομέλεια, πού συνήλθε τόν 
Σεπτέμβριο τοΰ 1941 καί ιδιαίτερα ή 8η 'Ολομέλεια 
πού συνήλθε τίς πρώτες ήμέρες τοΰ Ίανουαρίου τοΰ 
1942, υιοθέτησε μετά άπό έπανεκτίμησι τής τακτι
κής τοΰ κόμματος στό παρελθόν, μιά πολύ μετριο
παθέστερη καί διπλωματικώτερη γραμμή, συνεπή 
καί μέ τό νέο στοιχείο τής συνεργασίας μεταξύ 
Γής Σοβιετικής Ένώσεως καί τών Δυτικών Δυνάμεων.

Ή  8η 'Ολομέλεια διεκήρυξεν δτι «άν καί τό 
κόμμα άγωνίζεται γιά τήν έγκαθίδρυση μιας λαϊ
κής δημοκρατίας.... δέν θέτει τήν άποδοχή τοΰ σκο
πού αύτοΰ σάν προϋπόθεση γιά τήν ένότητα δλων 
τών κομμάτων, δλου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ μέσα σέ ένα 
κοινό έθνικό άπελευθερωτικό Μέτωπο.® Ή  8η 'Ολο
μέλεια ή όποία έξέλεξε τόν Γεώργιο Σιάντο7 
ώς γραμματέα τής Κεντρικής Επιτροπής, άπώθησε 
στό περιθώριο τίς πραγματικές έπιδιώξεις τοΰ κόμ
ματος, ώς έπιβεβλημένη παραχώρησι έμπρός στήν 
άμεσώτερη άνάγκη τοϋ νά θέση ύπό τόν έλεγχο 
τοΰ κόμματος τό κίνημα τής Αντιστάσεως.8

Φρονίμως ποιοΰν έθεσε τόν Μαρξισμό - Λενι
νισμό στό περιθώριο. Φυσικά αύτό δέν ήταν παρά 
ένας έλιγμός τακτικής. "Οπως έδήλωσε καθαρά ό 
Σιάντος τό 1945, τό κόμμα δέν έπαψε ποτέ νά βλέπη 
«τόν άγώνα γιά έθνική άπελευθέρωση σάν ένα 
πρώτο στάδιο στή δημοκρατική έπανάστασί τοΰ 
λαοΰ στή χώρα μας».”

ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

Τό ’Εργατικό Έθνικό Άπελευθερωτικό Μέτωπο 
(ΕΕΑΜ) καί τό Έθνικό Άπελευθερωτικό Μέτωπο 
(ΕΑΜ) ήταν οί δύο πρώτες όργανώσεις πού έδημι- 
ουργήθησαν άπό τό ΚΚΕ. Ά ν  καί άργότερα οί κομ

ό. Α ύ τ ό θ ι, σελ. 127.
7. Ίδε βιογραφικόν σημείωμα.
8. Τό 7ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο,σελ. 13.
9. Α υ τ ό θ ι ,  σελ. 15.
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μουνισταί Ισχυρίσθηκαν δτι ή ήμερομηνία τής ίδρύ- 
^εως τοϋ ΕΑΜ ήτο ή 27η Σεπτεμβρίου 1941, τό δνομα 
τής Όργανώσεως δέν κάνει τήν έμφάνισί του σέ 
κομματικά έγγραφα παρά άρκετά άργότερα.

Ή ταν άπαίσιος ό χειμώνας έκεΐνος, ό πρώτος 
χειμώνας τής κατοχής. Και δμως ή πείνα, τό κρύο, 
ή ένδεια και ή ταπείνωσις άντί νά σπάσουν τό 
φρόνημα τοΰ λαοΰ, γέννησαν ένα βαθύ καί άποφα- 
σιστικό πάθος γιά έπιβίωσι καί άντίστασι. Οί πρώ
τες όμάδες άνταρτών έμφανίζονται στίς όρεινές 
περιοχές τής Κεντρικής Ελλάδος τούς πρώτους 
θερινούς μήνες τοϋ 1942. Μία άπό αύτές είχε έπί 
κεφαλής τόν συνταγματάρχη Ναπολέοντα Ζέρβα, 
ένα φιλοδημοκρατικό ά^ιωματικό πού έκπροσωποΰσε 
μιά άντιστασιακή όργάνωσι, γνωστή ώς «Εθνικός 
Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος» (ΕΔΕΣ).

Μία άλλη είχε έπί κεφαλής τόν Θανάση Κλάρα 
ή Μιζέρια, πρώην μέλος τοϋ ΚΚΕ πού είχε υπογρά
ψει δήλωσι μετανοίας κατά τήν διάρκεια τής δικτα
τορίας. Ό  Κλάρας είχε πάρει τό υποβλητικό ψευ

δώνυμο Ά ρης Βελουχιώτης. Ύπήρχαν καί μερικές 
άλλες μικρές όμάδες στίς όποιες περιελαμβάνοντο 
οί όμάδες τοΰ ίατροΰ Στέλιου Χούτα, πού δροΰσε 
στήν περιοχή τοΰ Βάλτου, καί ή όμάς ύπό τήν άρχη- 
γία τοΰ Άνδρέα Μούντριχα ή καπετάν Όρέστη, 
πρώην ένωμοτάρχη τής χωροφυλακής πού είχε πριν 
άπό χρόνια προσχωρήσει στό κόμμα. Ή  τελευταία 
αύτή όμάδα δημιουργήθηκε περί τά τέλη τοΰ 1942 
στίς όρεινές περιοχές πλησίον τών Αθηνών. Έπί 
άρκετούς μήνες ή ήγεσία τοΰ ΚΚΕ, άβέβαιη ώς 
πρός τήν μορφή πού θά έπρεπε νά πάρη ό άγώνας 
καί έχοντας άκόμη τόν παλιό τρόπο τοΰ σκέπτε- 
σθαι πού είχε συνηθίσει στίς κλασσικές μεθόδους 
τών συλλαλητηρίων καί τών πολιτικών άπεργιών, 
έδίσταζε νά δώση τίς έπίσημες εύλογίες της στόν 
Ά ρη  ή στόν Όρέστη. Στήν περίπτωσι τοϋ Ά ρη , τό 
στίγμα τής δηλώσεώς του κατά τήν δικτατορία, 
ήταν ένα πρόσθετο έμπόδιο. Τελικά τό ΚΚΕ άνε- 
γνώρισε τό τετελεσμένο γεγονός δτι οί άντάρτικες 
όμάδες προχωροΰσαν κιόλας σέ έπιχειρήσεις έναν-

Ο Ναπολέων Ζέρβαα μέ όμάδα συνεργατών του στά βουνά τήο Ηπείρου, τό 1943
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τίον τοΰ έχθροϋ, έβαλε κατά μέρος τις έπιφυλάξεις 
του και άνεγνώρισε τόν Ά ρη  Βελουχιώτη «Καπε
τάνιο» τών όμάδων τής Ρούμελης.

Άργότερα, τήν άνοιξι τοϋ 1943, ύστερα άπό μιά 
μυστική έπίσκεψιτου στήν Αθήνα, ό Ά ρης προήχθη 
σέ Καπετάνιο τοΰ Έλληνικοϋ Λαϊκοΰ Άπελευθε- 
ρωτικοΰ Στρατοϋ (ΕΛΑΣ), δηλαδή τών ύπό τόν 
έλεγχο τοϋ ΕΑΜ καί τοϋ ΚΚΕ άνταρτικών όμάδων. 
Έπί πλέον τό κόμμα, άντιμετωπίζοντας σοβαρή έλ- 
λειψι στελεχών έξέδωσε άπόφασι μέ τήν όποία οί 
πρώην «δηλωσίες» θά έγίνοντο δεκτοί στό ΕΑΜ — 
άλλά δχι στό κόμμα. Θά πρέπει νά ύπομνησθή 
δτι καί ό Ά ρης Βελουχιώτης ήταν «δηλωσίας».

Καθ’ δλην τήν διάρκεια τοΰ 1942, τό ΚΚΕ κατέ
βαλε σύντονες προσπάθειες γιά νά εύρύνη τήν έπιρ
ροή του ύπό τό προσωπειον τοΰ ΕΑΜ. Ά λλά παρά 
τήν. άφθονη χρησιμοποίησι πατριωτικών συνθη
μάτων, «τό ΕΑΜ μέχρι καί τό τέλος τοΰ 1942 δέν είχε 
μαζική ύποστήριξι στή χώρα καί ιδιαίτερα, στή 
Μακεδονία, Θεσσαλία καί Πελοπόννησο,»10 δπως 
άνέφερε ό ίδιος ό Σιάντος τόν Δεκέμβριο τοΰ 1942 
στήν Πανελλαδική Συνδιάσκεψι. Θά πρέπη πάντως 
νά λεχθή δτι άκόμη καί τότε τό ΕΑΜ εϊχε συγκριτικά 
τούς περισσότερους όπαδούς άπό δλες τίς άλλες 
όργανώσεις άντιστάσεως.

ΤΟ ΕΑΜ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΑΦΟΣ

Τό 1942 καί στίς άρχές τοΰ 1943, τό ΚΚΕ «ή 
κύρια καθοδηγητική δύναμη τοΰ ΕΑΜ»11 έξεμεταλ- 
λεύθη περίτεχνα τίς συνθήκες πού έπικρατοΰσαν. 
Ποιές ήταν οί συνθήκες αύτές ;

Μιά ήταν ή έλλεψις ήγεσίας πού δημιουργή 
θηκε μετά άπό τήν άποχώρησι τής έλληνικής κυ 
βερνήσεως στή Μέση Ανατολή. Οί δυνάμεις κατο
χής συνεπλήρωσαν τό κενό τής έξουσίας άλλά 
δχι καί τής ήγεσίας. Ούτε ό κατακτητής, ούτε οί 
Κυβερνήσεις πού έγκατέστησε μποροΰσαν νά δώ
σουν στό υπόδουλο Έθνος τήν ήγεσία πού τόσο 
άπεγνωσμένα έζητοΰσε. Οί παλαιοί πολιτικοί Α ρχη
γοί, πού τά όνοματά τους θά μποροΰσαν ίσως νά 
κερδίσουν τήν έμπιστοσύνη καί τήν συμπαράστασι 
τοΰ λαοΰ, δέν κατώρθωσαν κατά μέγα μέρος νά 
συλλάβου ν τό νόημα τών συνταρακτικών γεγονότων 
τής έποχής. Ήρμήνευσαν τήν κατάρρευσι τής Ε λ 
λάδος ώς τό γεγονός πού περίμεναν άπό καιρό γιά 
νά ξαναρχίσουν τούς πατροπαράδοτους διαπληκτι- 
σμούς μεταξύ Βενιζελικών καί Βασιλικών, άλλά πού

10. Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  ’Α γ ώ ν ε ς ,  σελ. 165.
11. Άρθρον Ν. Ζαχαριάδη είς Έ λ λ η ν ο - ’Α μ ε ρ ι -  

κ α ν ι κ ό ν  Βήμα, 20 ’Οκτωβρίου 1950.

τώρα είχαν ώς έπίκεντρο τόν Βασιλέα Γεώργιο, στόν 
όποιον κατελόγιζαν τήν εύθύνη γιά τήν δικτατορία 
τοΰ Μεταξα. Έ τσ ι μέσα στό σκοτάδι τής Κατο
χής, ή πρώτη τους πολιτική ένέργεια, δέν ήταν 
ένα προσκλητήριο γιά άντίστασι ή γιά ένότητα, 
περισυλλογή καί θάρρος μπροστά στήν έθνική τρα
γωδία άλλά ένα Πρωτόκολλο (Μάρτιος 1942) μέ τό 
όποιο ώρκίζοντο δτι θά καταβάλουν κάθε προσπά
θεια γιά τήν έπαναφορά τής Άβασιλεύτου Δημο
κρατίας, μετά άπό τήν άπελευθέρωσι.12

Οί βάρβαρες καί πολιτικώς ηλίθιες πράξεις τών 
δυνάμεων Κατοχής, συνέβαλαν στήν έπιτυχία τοΰ 
ΕΑΜ, διότι άντί νά τρομοκρατήσουν τόν έλληνικό 
λαό καί νάτόν έξουθενώσουν, άντίθετα δυνάμωσαν 
τήν άντίστασί του. Τό ΚΚΕ άξιοποίησε είς τό 
έπακρο τήν έπαναστατική αύτή ψυχολογία.

Ή  κατάρρευσις τών κοινωνικών διακρίσεων διηυ- 
κόλυνε έπίσης τό έργο τών κομμουνιστών ήγετών. 
Πολλοί άπό τούς έκπροσώπους τής λεγομένης κα
λής τάξεως, έστέκοντο στήν ίδια ούρά μέ τούς φτω
χούς περιμένοντας ύπομονετικά γιά ένα πιάτο σού
πα. 'Η γενική έξαθλίωσις τής κοινωνίας, σάν ένας 
γιγάντιος όδοστρωτήρ, ισοπέδωνε τίς κοινωνικές 
διακρίσεις τοΰ παρελθόντος. Τό ΚΚΕ δέν άργησε 
νά άντιληφθή δτι αύτό έσήμαινε αύτόματη έπέκτασι 
τής άπηχήσεώς του.

Πώς νά έπιβάλη τελικά τόν έλεγχο του, έγινε 
ό βασικός άντικειμενικός σκοπός τοϋ κόμματος. 
Ό  Σβετοζάρ Βουκμάνοβιτς ή Τέμπο, τήν έποχή 
έκείνη ό έπίσημος σύνδεσμος τοΰ Τίτο μέ τό ΕΑΜ 
άπεκάλυψε στό φυλλάδιο του Le P a r t i  c o m  
m u n i s t e  d e  G r e c e  d a n s  l a  l u t t e  de  
l i b e r a t i o n  n a t i o n a l e  δτι σέ μιά σύ
σκεψι μέ Γιουγκοσλαύους καί Αλβανούς Παρτιζά
νους τό 1943, «ό Σιάντος καί ό Γιάννης Ίωαννί- 
δης13 ύπεστήριξεν δτι λόγω τών ειδικών συνθηκών 
πού έπικρατοΰσαν στήν Ελλάδα, τά κομματικά 
στελέχη δέν θά έπρεπε νά άπευθύνονται στίς μάζες 
ώς κομματικά στελέχη άλλά μόνο ώς μέλη τοΰ 
ΕΑΜ» καί ό Τέμπο προσθέτει:

«Γενικά τό κόμμα άπέκρυψε τήν πραγματική του 
ταυτότητα άπό τίς πλατειές μάζες τοϋ έλληνικοϋ 
λαοΰ».

Τό ΚΚΕ έπέτυχε πολλά κατά τήν κατοχή πίσω 
άπό τό προσωπείο τοΰ ΕΑΜ. Άντίθετα άπό άλλες 
έλληνικές πολιτικές όμάδες οί κομμουνισται είχαν 
άξιόλογη πείρα συνομωτικών έπιχειρήσεων καί μυ
στικής όργανώσεως.

12. Ε.Ι., Τσουδεροϋ, Έ λ λ η ν ι κ έ ς  ’Α ν ω μ α λ ί ε ς  
σ τ ή  Μ έ σ η  ’ Α ν α τ ο λ ή  (’Αθήναι, ’Αετός Α.Ε., 1945) 
σελ. 43 -48.

13. Ίδε βιογραφικόν σημείωμα.
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Έ πι πλέον γιά λόγους στρατιωτικής σκοπιμότη- 
τος οί Δυτικοί Σύμμαχοι, και ιδίως οί Βρεταννοι, προ- 
σέφεραν άξιόλογη ύποστήριξι στό ΕΑΜ καί στό 
μαχητικό παρακλάδι του τόν ΕΛΑΣ.14 Στά 1942 καί 
1943 τά στρατηγικά έπιτελεια τών συμμάχων ήθελαν 
νά υποκινήσουν κινήματα άντιστάσεως στήν κα- 
τεχομένη Εύρώπη γιά νά παρενοχλοϋν τίς γερμανικές 
γραμμές άνεφοδιασμου καί έπικοινωνιών καί γιά

Γιάννης Ίωαννίδης ό «άδιόλλακτος» τής ήγεσίας τοϋ 
Κ Κ Ε  κατά τήν Κατοχή

νά έξαναγκασθή ή ΒΕΡΜΑΧΤ νά άποσπάση στρα
τεύματα άπό τά κύρια μέτωπα. ’Εφ’ .δσον οί κομ- 
μουνισταί ένεφανίζοντο πρόθυμοι νά πολεμήσουν 
τούς Γερμανούς, οί Βρεταννοι ύπεστήριξαν τίς ύπό 
κομμουνιστικόν έλεγχον άντάρτικες ομάδες χωρίς νά 
δώσουν μεγάλη σημασία στό ένδεχόμενο πολιτικών 
περιπλοκών είς τό μέλλον. ’Εξ άλλου πολλές άνε-

14. Ό ταν γίνεται λόγος γιά τήν πολιτικοστρατιωτική 
ύπόστασι τοϋ ΕΑΜ καί ΕΛΑΣ χρησιμοποιοϋμεν τό ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ είς τό κείμενον.

ξάρτητες όμάδες πού δρούσαν σέ περιοχές δπου 
ύπήρχαν ισχυρές πολιτικές όργανώσεις τοΰ ΕΑΜ, 
ένωναν τίς δυνάμεις των μέ τό ΕΛΑΣ γιατί τό 
νά παραμείνουν άνεξάρτητες δέν έξυπηρετοΰσε 
κανένα πρακτικό σκοπό.

Ή  άπορρόφησις τών μικρών καί άδύνατων αύτών 
ομάδων δέν ήταν απλώς επιδίωξις τοΰ ΕΑΜ. Τήν 
συνιστοΰσαν καί οί Βρεταννοι άπεσταλμένοι, πού

Πολύγραφος τής Κατοχής.

ένεφανίσθησαν μετά λίγο καιρό στά έλληνικά 
βουνά. Πρέπει νά λεχθή άκόμη δτι ό ΕΛΑΣ μέ τίς 
άρχικές τολμηρές έπιθέσεις του έναντίον έχθρικών 
μονάδων εϊχε έξάψει τή φαντασία πολλών πατριω
τών Ελλήνων, πού έβλεπαν σ’ αύτό μιά άναβίωσι τών 
ήρωϊκών παραδόσεων τοΰ Είκοσιένα. Τό ίδιο ΐσχυε 
καί γιά τόν ΕΔΕΣ. Μικρές όμάδες συγχωνεύθηκαν 
εθελοντικά μέ τόν ΕΔΕΣ ή τόν ΕΛΑΣ μέ βάσι 
μάλλον τόν τόπο δράσεώς των παρά όποιοδήποτε 
πολιτικό υπολογισμό. Στήν άρχή ήταν δύσκολο νά 
διακρίνη κανείς σοβαρές διαφορές άνάμεσα στούς 
σκοπούς αύτών τών δύο ’Οργανώσεων; Μόνον άργό
τερα τό ΚΚΕ προσέθεσε στό όπλοστάσιό του δύο 
άκόμα μεθόδους: τήν άναγκαστική στρατολογία 
καί τήν προβοκάτσια.

"Οταν οί άρχές Κατοχής υίοθέτησαν τήν άρχή 
τής «συλλογικής εύθύνης» γιά πράξεις βίας μεμονω
μένων άτόμων έναντίον στρατιωτών τών δυνάμεών 
των, οί κομμουνισταί άνεκάλυψαν ένα εύκολο τρόπο 
στρατολογίας έμψύχου ύλικοΰ γιά τίς όμάδες των. 
Στήνοντας ένέδρα σ’ ένα Γερμανό στρατιώτη στά 
περίχωρα μιας κωμοπόλεως ή ένός χωριοΰ είχαν 
έξασφαλισμένη μιά πλούσια συγκομιδή. Οί Γερμανοί 
θά έφθαναν τήν άλλη μέρα γιά νά σκοτώσουν καί 
νά κάψουν καί αύτοί πού κατώρθωναν νά ξεφύγουν 
εύρισκαν άσφαλές καταφύγιο στίς όμάδες τοΰ ΕΛΑΣ.
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Πάντως πρέπει νά τονισθή δτι οί περισσότεροι άπό 
αυτούς πού πολέμησαν τούς Γερμανούς κάτω άπό 
τήν σημαία τοϋ ΕΛΑΣ, είχαν καταταχθή στήν Όρ- 
γάνωσι άντιστάσεως μέ τήν ίδια τους τή θέλησι και 
κατά μέγα μέρος μέ πατριωτικά κίνητρα στήν άρχή.

ΤΟ ΚΚΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ 
ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ

Κάθε κομματική «Συνδιάσκεψη», πού κατά τούς 
κανονισμούς τοΰ ΚΚΕ ίσοδυναμεΐ μέ Συνέδριο, 
είναι σημαντική στήν μελέτη τής ιστορίας τοΰ κόμ
ματος. Ά λλά ή Πανελλαδική Συνδιάσκεψις τοΰ 
ΚΚΕ πού συνήλθε κάπου στή Θεσσαλία τόν Δε
κέμβριο τοΰ 1942, παρουσιάζει τελείως ξεχωριστή

ΤΟ ΧΩ Ν Ι. Αύτό τό άπλό μέσον έχρησιμοποιεϊτο κατά την 
Κατοχήν γιά τήν μετάδοσι ειδήσεων καί συνθημάτων έλ- 

λείψει μεγαφώνων

σπουδαιότητα. Τσως μία άπό τις σημαντικώτερες 
συγκεντρώσεις στήν ίστορία τοΰ κόμματος, ή συν- 
διάσκεψις αύτή καθώρισε τήν τακτική, τις πολιτικές 
κατευθύνσεις καί τούς σκοπούς τοΰ ΚΚΕ δχι μόνο

γιά τήν περίοδο τής ξενικής Κατοχής άλλά άκόμα καί 
γιά τήν έποχή πού ό έχθρός θά εϊχε φύγει άπό τό έλ- 
ληνικό έδαφος. Ή  κεντρική φυσιογνωμία τών συζη
τήσεων ήταν ό Γεώργιος Σιάντος, ό παληός καπνερ
γάτης, ενας άπ’ έκείνους πού βαρύνονταν μέ τό 
στίγμα τής συμμετοχής στήν «πάλη χωρίς άρχές» 
άλλά πού τώρα ήταν γραμματεύς τής Κεντρικής ’Ε
πιτροπής. Στήν προσφώνησί του πρός τήν Συνέλευσι 
ό Σιάντος, έδωσε μία καθαρή, σαφή, περιληπτική 
άλλά ταυτόχρονα καί περιεκτική περιγραφή τής 
πολιτικής τοΰ κόμματος:

«'Ο άμεσος άντικειμενικός σκοπός τοΰ κόμματός 
μας σήμερα, είναι νά πετάξουμε έξω άπό τή χώρα 
μας τόν ξένο κατακτητή. Αύτός είναι ό άμεσος σκο
πός τοΰ Κ.Κ.Ε. Ναί. Ά λλά δέν ξεχνάμε τόν τελικό 
στρατηγικό στόχο τοΰ κόμματός μας. Συγκεκριμένα 
τήν πάλη γιά τό σοσιαλισμό καί τήν τελική άπε- 
λευθέρωσι τοΰ λαοΰ μας άπό κάθε πολιτικό ζυγό 
καί έκμετάλλευση άνθρώπου άπό άνθρωπο. Ό χ ι 
μόνο δέν ξεχνάμε τό σκοπό αύτό άλλά άντίθετα ή 
σημερινή μας τακτική θ’ άνοιξη τό δρόμο γιά τήν 
πραγματοποίηση τών τελικών στρατηγικών μας 
σχεδίων».15
Σύμφωνα μέ τήν παληά τακτική τοΰ κόμματος 

καί τούς θεμελιώδεις κανόνες του, ό Σιάντος έτόνισε 
ιδιαίτερα τήν έκμετάλλευσι τών καθημερινών προ
βλημάτων τοΰ λαοΰ καί προσέθεσε:

«Ό  καθημερινός άσταμάτητος άγώνας γιά τις 
καθημερινές άνάγκες τής ζωής, είναι ό άποφα- 
σιστικός κρίκος γιά τήν πραγματοποίηση τών 
πολιτικών σκοπών καί γιά τήν κατάκτηση, όρ- 
γάνωση καί κινητοποίηση τών μαζών».16
Χάριν σκοπιμότητος, τά γνωστά κομμουνιστικά 

συνθήματα έμπαιναν προσωρινά στό περιθώριο.
Ή  συνδιάσκεψις άσχολήθηκε έπίσης καί μέ τούς 

«δηλωσίες» τούς όποιους κατέταξε σέ τρεις κατηγο
ρίες: ’Εκείνους πού έγιναν «Χαφιέδες» ή «ντρόπια
σαν άνώτερα πόστα», έκείνους «πού πήγαν στά σπί
τια τους κι’ έμειναν έξω άπό κάθε πολιτική δραστη
ριότητα» καί τέλος έκείνους «πού μετάνοιωσαν κι’ 
ήταν πρόθυμοι νά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στό κόμμα». Αύτοί πού άνήκουν στήν πρώτη κατη
γορία θά έδικάζοντο άπό τά «Λαϊκά Δικαστήρια» μέ 
πρώτη εύκαιρία. Οί δεύτεροι δέν άξιζαν νάάσχοληθή 
τό κόμμα μαζί τους. Οί τρίτοι θά έπρεπε νά χρη
σιμοποιηθούν μέσα στό ΕΑΜ, χωρίς δμως νά τούς 
έπιτραπή νά γίνουν καί πάλι μέλη τοΰ κόμματος.

15. Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  ’Α γ ώ ν ε ς ,  σελ. 146.
16. Α ύ τ ό θ ι, σελ. 170.
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ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ

Η ΜΟΝΟΠΩΛΗΣΕ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΙ ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΝΟΙ

Τόν Σεπτέμβριο του 1942, ό Ταγματάρχης Ί. 
Τσιγάντες, γνωστός Έ λλην αξιωματικός, εφθασε 
κρυφά στήν Ελλάδα, ώς απεσταλμένος του συμ
μαχικού Γενικού Στρατηγείου τής Μέσης ’Ανα
τολής. Ή  αποστολή του ήταν νά έλθη σέ έπαφή μέ 
πολιτικούς και στρατιωτικούς ήγέτες στήν ’Αθήνα 
και νά όργανώση ενα κίνημα άντιστάσεως έναντίον 
τών Γερμανών, μέ ύπεύθυνη ήγεσία. Ό  Τσιγάντες, 
τολμηρός, άλλά κάπως άπρόσεκτος, δέν κατώρθωσε 
vcf συγκαλύψη τήν παρουσία του μέ τήν άπαραίτητη 
μυστικότητα. Σχεδόν όλος ό κόσμος ήξερε οτι ήταν 
στήν ’Αθήνα.

Ή  άποστολή του Τσιγάντε εύρήκε τραγικό τέ
λος, δταν ένας άνώνυμος καταδότης άπεκάλυψε τό 
κρησφύγετό του στίς ’Ιταλικές άρχές. Σέ μιά άπε- 
γνωσμένη άνταλλαγή πυροβολισμών μέ τούς Ιτα
λούς καραμπινιέρους ό Τσιγάντες σκοτώθηκε. Κα
νείς πλέον δέν μπορεΐ νά κρίνη μέ βεβαιότητα κατά 
πόσον ή πορεία τών γεγονότων θά ήταν διαφορετική 
αν εϊχε κατορθώσει νά φέρη είς αίσιον πέρας τήν 
άποστολή του.

Τήν ϊδια περίπου έποχή, στίς 29 Σεπτεμβρίου 1942 
μία όμάς Βρεταννών άξιωματικών καί όπλιτών μέ 
έπικεφαλής τόν Ταξίαρχο Μέγερς, έπεσε μέ άλεξί- 
πτωτο στήν Ελλάδα. Ή  άποστολή των ήταν νά 
άποκόψουν τίς γραμμές άνεφοδιασμοΰ του Άφρικα 
Κόρπ του Ρόμελ. "Υστερα άπό άρκετές ήμέρες 
άβεβαιότητος, οί Βρεταννοι κατώρθωσαν νά έλθουν 
σέ έπαφή μέ τίς όμάδες τοϋ Ά ρη  Βελουχιώτη πού 
ήλεγχαν τό μεγαλύτερο μέρος τής περιοχής στήν 
όποία εύρίσκοντο οί υποψήφιοι στόχοι. Στήν αΐτη- 
σί τους γιά στρατιωτική ένίσχυσι, ό Ά ρης άπήντησε 
δτι ήταν πρόθυμος νά συνεισφέρη τίς άναγκαΐες 
δυνάμεις άλλά έχρειάζετο καιρό γιά νά έπιτύχη τήν 
τυπική έγκριση τής πολιτικής Όργανώσεώς του 
στήν Αθήνα. Φαίνεται πάντως δτι αύτό ήταν μάλλον 
πρόφασις.

Ή  γέφυρα τοϋ Γοργοποτάμου πού είχε έπιλεγή 
ώς ό πιό πιθανός στόχος, έφρουρεϊτο ισχυρά. Έπί-

θεσις έναντίον ένός τέτοιου στόχου δέν έμοιαζε μέ 
ένέδρα έναντίον μικρής έχθρικής περιπόλου. Μιά 
άποφασιστική άμυνα τής άριστα όχυρωμένης φρου
ράς ίσως νά ώδηγοΰσε σέ σοβαρές άπώλειες καί νά 
κατέστρεφε στά σπάργανά της τήν άντάρτικη δύ- 
ναμι πού εϊχε μόλις άρχίσει ό Ά ρης νά συγκροτή.

Οί Βρεταννοι έβλεπαν τήν άποστολή τών άν- 
ταρτών νά συνίσταται κυρίως στήν παρενόχλησι 
τών συγκοινωνιών τοϋ έχθροϋ καί τήν καθήλωσι 
έχθρικών δυνάμεων γιά τήν φρούρησι άπειλουμένων 
άπό τούς άντάρτες σημείων. Ή  κομμουνιστική ήγε
σία τοΰ (ΕΑΜ-ΕΛΑΣ) άντιθέτως έβλεπε τό άντάρτικο 
κίνημα σέ συνάρτησι μέ τούς άντικειμενικούς σκο
πούς τοΰ κόμματος, συγκεκριμμένως τήν κατάληψι 
τής έξουσίας κατά τήν κρίσιμη στιγμή τής άποχω- 
ρήσεως τών Γερμανών. Άργότερα δυνάμεις τοΰ 
ΕΛΑΣ έπολέμησαν ήρωϊκά σέ πολλές περιπτώσεις 
έναντίον τών κατακτητών. Ά λλά τό φθινόπωρο 
τοΰ 1942, οί δυνάμεις τοΰ Ά ρ η  ήταν μικρές καί γι’ 
αύτό πολύτιμες γιά τούς μελλοντικούς σκοπούς τοΰ 
κόμματος.

Ό  Ά ρης άναγκάσθηκε νά μεταβάλη γνώμη 
δταν ό Μάγερς άπηυθύνθη πρός τόν Ζέρβα ό όποιος 
δροϋσε στήν Ή πειρο σέ άπόστασι 200 σχεδόν 
χιλιομέτρων. ’Επιτυχία στό Γοργοπόταμο έσήμαι- 
νε αίγλη, καί ή πολεμική αίγλη ήταν άπαραίτητη 
γιά κάθε όργάνωσι πού φιλοδοξούσε νά ήγηθή στό 
άντιστασιακό κίνημα. Ά πό  πολιτικής άπόψεως 
λοιπόν ή έπιχείρησις άξιζε τόν κόπο. Ή  έπιχεί- 
ρησις έπραγματοποιήθη μέ άπόλυτη έπιτυχία τήν 
νύχτα τής 25ης Νοεμβρίου 1942. Μιά μικτή δύ- 
ναμις 90 άνταρτών τοΰ ΕΛΑΣ καί 60 τοΰ ΕΔΕΣ 
έξόντωσε τήν ιταλική φρουρά ένώ ταυτόχρονα 
μιά μικρή όμας Βρεταννών κομμάντος άνετίναξε 
τήν ζωτικής σημασίας γέφυρα, κόβοντας έτσι τήν 
σιδηροδρομική γραμμή άνεφοδιασμοΰ τοΰ Ρόμελ, 
μέσω Ελλάδος, γιά άρκετές κρίσιμες έβδομάδες.

Τό άρχικό σχέδιο τοΰ Στρατηγείου Μέσης 
Ανατολής ήτο νά προχωρήση ή όμάς Μέγερς
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πρός τίς άκτές τοΰ Ίονίου καί άπό έκεϊ νά έπιστρέ- 
ψη μέ υποβρύχιο στή Μέση ’Ανατολή. Ά ντ’ αύ
τοΰ οί Βρεταννοί έλαβαν διαταγή νά παραμείνουν 
στήν Ελλάδα καί νά έγκαθιδρύσουν μία Βρεταν- 
νική στρατιωτική άποστολή (Β.Μ.Μ.) πού θά συν- 
εκέντρωνε τίς προσπάθειές της στήν όργάνωσι, στήν 
έκπαίδευσι καί στόν άνεφοδιασμό τών άνταρτικών 
όμάδων ώς βοηθητικής στρατιωτικής δυνάμεως.1 Τά 
περισσότερα άπό τά άκριβοπληρωμένα σφάλματα 
τών χρόνων πού άκολούθησαν ξεπήγασαν άπό αύτή 
τή βασική άντιμετώπισι τοΰ θέματος. Ένώ οί Βρε
ταννοί έβλεπαν σχεδόν άποκλειστικά τήν στρα
τιωτική πλευρά τοΰ θέματος, ή κομμουνιστική 
ήγεσία τοΰ ΕΑΜ -  ΕΛΑΣ ένδιεφέρετο πρώτιστος 
γιά τήν πολιτική έκμετάλλευσι τοΰ άντάρτικου κινή
ματος «γιά τήν πραγματοποίηση τών τελικών στρα
τηγικών σκοπών» (τοΰ ΚΚΕ), γιά νά μεταχειρσθοΰμε

Ό  Ιωάννης Ράλλης, Πρωθυπουργός κατά τήν περίοδο 
τής Κατοχής

τήν άποκαλυπτική δήλωσι τοΰ Σιάντου στήν Παν
ελλαδική Συνδιάσκεψι τοΰ Δεκεμβρίου 1942.

Τόν ’Απρίλιο τοΰ 1943 δταν ό Χίτλερ καί ό 
Μουσσολίνι συναντήθησαν γιά νά έξετάσουν τήν

1. E.C.W. Myers, G r e e k  E n t a n g l e m e n t  (Ru
pert Hart - Davis, 1955), σελ. 122.

κατάστασι στά Βαλκάνια, τό άντάρτικο είχε έξα- 
πλωθή σ’ δλη τήν Ηπειρωτική Ελλάδα. Εκτός 
άπό τόν ΕΔΕΣ καί τόν ΕΛΑΣ, μιά τρίτη μεγάλη 
Όργάνωσις είχε έμφανισθή στά πεδία τών μαχών, 
ή Έθνική Καί Κοινωνική Άπελευθέρωσις (Ε.Κ. 
Κ.Α.) ύπό τήν ήγεσία τοΰ συνταγματάρχου Δημη- 
τρίου Ψαροΰ, ένός έντιμου στρατιώτου μέ έλαφρά 
άριστερίζουσες ιδέες. Ό ταν άπεσύρθησαν οί Ιτα
λικές φρουρές άπό τά Γρεβενά, τήν Καρδίτσα καί 
τό Καρπενήσι, μία άρκετά σεβαστή έδαφική έκ
τασής πέρασε κάτω άπό τόν έλεγχο τών άνταρτών. 
Σ’ δλη αύτήν τήν περίοδο τά βρεταννικά έφόδια 
καί τό βρεταννικό χρυσάφι είχαν παίξει σημαντικό 
ρόλο στήν έπέκτασι καί ένίσχυσι τών όμάδων. 
Εκτός άπό τό πολεμικό ύλικό καί τά έφόδια γενικά, 
τό ΕΑΜ -  ΕΛΑΣ, ό ΕΔΕΣ καί άλλες όμάδες το
πικής άντιστάσεως, έλάμβαναν μία χρυσή λίρα τό 
μήνα γιά κάθε άντάρτη πού άνήκε μόνιμα στήν 
όμάδα καί εύρίσκετο σέ ένεργό δράσι.2 'Υπάρχουν 
ώρισμένες ένδείξεις δτι ό ΕΛΑΣ έδινε τό μερίδιό 
του τών χρυσών λιρών στό ΕΑΜ πού μέ τή σειρά 
του τό διεβίβαζε στό ΚΚΕ. Οί διάφοροι υπολο
γισμοί, πού έχουν γίνει, άνεβάζουν τό ποσόν γιά 
δλη τήν περίοδο άπό 100.000 σέ 900.000 χρυσές 
λίρες. Ή  ήγεσία πάντως τοΰ ΚΚΕ άμφισβητεϊ 
τούς άριθμούς αύτούς.

Μέχρις τό τέλος τοΰ 1942, τό ΕΑΜ — ΕΛΑΣ, 
στό στάδιο τοΰ σχηματισμού άκόμη, άπέφευγε τίς 
άνοικτές έπιθέσεις έναντίον άλλων μή κομμουνι
στικών άντάρτικων όμάδων. Μόνο σέ λίγες μεμο
νωμένες περιπτώσεις οί μονάδες τοΰ ΕΛΑΣ είχαν 
ώς τότε έξαναγκάσει μικρές νεοσχη ματισμένες όμά
δες νά συγχωνευθοΰν μέ τόν ΕΛΑΣ ή νά άφοπλι- 
σθοΰν καί νά διαλυθοΰν. Μετά άπό τήν Πανελλα
δική Συνδιάσκεψι τοΰ Δεκεμβρίου 1942, όπότε έγινε 
σαφές δτι τό κίνημα τής άντιστάσεως γιά τό ΚΚΕ 
δέν ήταν παρά ένα προπαρασκευαστικό στάδιο γιά 
τήν κατάληψι τής έξουσίας, ή μετριοπάθεια αύτή 
έτέθη στό περιθώριο. Γιά τήν προετοιμασία τοΰ 
έδάφους γιά τήν στιγμή τοΰ μεγάλου άλματος, οί 
κομμουνισται έξεπόνησαν μιά σειρά άπό τακτικούς 
έλιγμούς. Οί τρείς σπουδαιότεροι ήταν: 1) ή μο- 
νοπώλησις τοΰ κινήματος τής άντιστάσεως μέ τή 
μέθοδο τής έξουδετερώσεως τών άντιπάλων άν
ταρτικών όμάδων, 2) ή διείσδυσης στίς έλληνικές 
ένοπλες δυνάμεις πού είχαν καταφύγει στήν Αίγυ
πτο καί άνεδιοργανοΰντο έκεΐ άπό τήν έξόριστη 
Έλληνική Κυβέρνησι καί 3) ή ύπονόμευσις τοΰ κύ
ρους τοΰ Βασιλέως Γεωργίου καί τής Κυβερνήσεως 
του, ούτως ώστε κάθε άντίδρασις στά κομμουνιστικά

2. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 222 - 223.

144



σχέδια νά μπορή νά ερμηνεύεται και νά έμφανίζεται 
ώς «μηχανορραφία αντιδραστικών καί άντιδημο- 
κρατικών στοιχείων».

Μέ τις μεθόδους αύτές, ή κομμουνιστική ήγε
σία έπεδίωκε νά έξουδετερώση, νά ύπονομεύσηή του
λάχιστον νά έξασθενίση δλες τις άντίπαλες δυνά
μεις ώστε κατά τήν κρίσιμη στιγμή τής άπελευθε- 
ρώσεως, τό ΕΑΜ - ΕΑΑΣ νά έχει άνοικτό τό πεδίο 
γιά τήν πραγμάτωσι τών «τελικών αντικειμενι
κών σκοπών» του ΚΚΕ. "Εχοντας αυτούς τούς σκο
πούς ώς όδηγό, τό ΚΚΕ κατένειμε τις δυνάμεις του 
και στά βουνά καί στίς πόλεις κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε νά είναι στήν κατάλληλη θέσι γιά τήν κατά- 
ληψι τής εξουσίας κατά τήν στιγμή τής άποχωρή- 
σεως τών Γερμανών. Ό  Σιάντος άνέλυσε παραστα
τικά τό θέμα κατά τό 1943.

«Ή  ιδιομορφία στήν Ελλάδα είναι δτι τό με
γαλύτερο μέρος τοΰ πληθυσμοΰ βρίσκεται συγ
κεντρωμένο στίς πόλεις. Γι’ αύτό δποιος έλέγχει 
τις πόλεις έλέγχει τήν έξουσία. Γι’ αύτό τό λόγο, 
τό ΚΚΕ άποφάσισε νά όργανώση στρατιωτικές 
μονάδες στίς πόλεις καί νά καταλάβη τήν έξου
σία μόλις θά φεύγανε οί καταχτητές. Οί αντάρτι
κες δυνάμεις πού τις άποτελοΰσαν κατά τό πλει- 
στο άγρότες θά έπρεπε νά βρίσκονται κοντά στίς 
πόλεις γιά νά βοηθήσουν τις μονάδες στίς πόλεις 
νά πάρουν τήν έξουσία».3

Μέ αύτούς τούς αντικειμενικούς σκοπούς ή κομ
μουνιστική ήγεσία κατέβαλε κάθε προσπάθεια γιά 
νά διατήρη δσον τό δυνατό ν πιο άθικτες τις δυνά
μεις τοΰ ΕΛΑΣ γιά τήν τελική άναμέτρησι. Ό  Κώ
στας Καραγιώργης, ό πρώην αρχισυντάκτης τοΰ 
Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η  καί ένα άπό τά σημαντικώτερα 
στελέχη τής περιόδου, άπεκάλυψε τό 1948 σέ ένα 
«προσωπικό σημείωμα» πρός τόν Ζαχαριάδη (19 
Μαρτίου 1948) δτι «ή γενική μας στρατηγική ήταν 
πάντα νά ύποχωροΰμε μπροστά στόν εχθρό, νά μή 
νοιαζόμαστε γιά τό έδαφος πού χάναμε, γιά νά 
κρατήσωμε τις δυνάμεις μας ανέπαφες γιά τά μελ
λοντικά μας σχέδια. Έ τσ ι μοΰ ξήγησε τήν ταχτι
κή μας τότες ό Σιάντος».4

Μέσα στά πλαίσια τής τακτικής αύτής ήταν 
καί ή αποφυγή συγκρούσεων μέ τις δυνάμεις κα
τοχής τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1944.5 Ό  Καπετάν Όρέ- 
στης (’Ανδρέας Μούντριχας) ό θρυλικός καπετά- 
νιας τής II Μεραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ μοΰ είπε τό 1963

3. Άναφέρεται ύπό τοϋ S. Vukmanovic (Tempo) εις Η ο w 
a n d  W h y  t h e  P e o p l e s  L i b e r a t i o n  S t r u g g l e  
o f  G r e e c e  m e t  w i t h  D e f e a t .

4. Τό πρωτότυπο εύρέθη τόν Αΰγουστο τοΰ 1949 εις 
έγκαταλειφθέντα άρχεϊα τοΰ Δ.Σ.Ε.

5. Ή  Έ ν α ν τ ί ο ν  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  Ε π ι β ο υ λ ή ,
σελ. 15-16.

δτι κατά τήν άποχώρησι τών Γερμανών ή Μεραρ
χία του έκινήθη πρός τήν κατεύθυνσι τών ’Αθηνών 
καί άφησε τούς Γερμανούς νά φύγουν άνενόχλητοι 
έπειδή ή διαταγή πού είχε λάβει ήταν «νά άποφύγη 
κάθε περιττή άπώλεια».6

’Από τή στιγμή πού οί πρώτοι Βρεταννοί κομμάν- 
τος έπεσαν μέ άλεξίπτωτο στήν Ελλάδα τό φθινό
πωρο τοΰ 1942, οί κομμουνισταί διέγνωσαν δτι 
ύπήρχε φόβος νά άνατραποΰν τά σχέδιά των. Τό 
πώς νά συμπεριφερθοΰν στούς Βρεταννούς καί πώς 
νά τούς άντιμετωπΐσουν έξειλίχθη στόν μεγαλύτερο 
πονοκέφαλο τοΰ ΚΚΕ.

Οί άρχηγοί τοΰ ΚΚΕ τής εποχής τοΰ πολέμου 
καταλάβαιναν πολύ καλά δτι έπρεπε νά περιμένουν 
μιά σύγκρουσι μέ τούς 'Αγγλους. Έθεωροΰσαν 
έπίσης τήν ’Αγγλία ώς «τόν κύριο ξένο δυνάστη», 
μ’ όλο πού ή Ελλάδα βρισκόταν κάτω άπό τό ζυγό 
τοΰ Ά ξονος.7 Τό πρόβλημα πού τούς άπησχόλησε 
σ’ δλα τά δύσκολα χρόνια τής Κατοχής ήταν πώς 
νά καθυστερήσουν μιά άνοικτή σύγκρουσι μέ τούς 
Άγγλους έως δτου έμπεδώση τό ΚΚΕ τόν έλεγχό 
του πάνω σ’ ολόκληρη τήν 'Ελλάδα. Πάνω σ’ αύτό 
τό θέμα άνεπτύχθησαν μέσα στά πλαίσια τής κομ
μουνιστικής ήγεσίας δύο ξεχωριστοί τρόποι τοΰ 
σκέπτεσθαι. Ή  μία όμάδα πού συνήθως έχαρακτη- 
ρίζετο ώς όμάς τοΰ Γιάννη Ίωννίδη καί τοΰ Ά ρη  
Βελουχιώτη, εύνοοΰσε μία δυναμική καί άδιάλ- 
λακτη πολιτική έξουδετερώσεως όλων τών ένδεχο- 
μένων άντιπάλων στήν 'Ελλάδα ούτως ώστε νά 
βρεθοΰν οί Ά γγλοι πρό τετελεσμένου γεγονότος. 
Ή  άλλη πού άντεπροσωπεύετο άπό τόν Γιώργη 
Σιάντο ύπεστήριζε μιά διπλωματικότερη τακτική 
πού θά άπεκοίμιζε τις ύποψίες τών Βρεταννών γιά 
δσο τό δυνατόν περισσότερο καιρό ένώ ταυτόχρονα 
θά ανέπτυσσε καί θά προετοίμαζε τις δυνάμεις 
πού ύπό τόν έλεγχο τοΰ κόμματος θά άρπαζαν τήν 
έξουσία στήν κρίσιμη μεταβατική στιγμή, πριν 
προλάβουν οί Βρεταννοί νά έπέμβουν άποτελεσμα- 
τικά.

Άπό τήν πλευρά τής τακτικής τοΰ κόμματος ή 
έφαρμογή μιας «σκληρής» πολιτικής έξηρτατο 
άπό τήν σύντομη άπελευθέρωσι τής χώρας. Διότι 
αν οί δυνάμεις Κατοχής παρέμεναν έπί πολύ στήν 
'Ελλάδα μετά τήν άποκάλυψι τών πραγματικών σχε
δίων τοΰ ΚΚΕ, οί Βρεταννοί, θά είχαν αρκετό χρόνο 
γιά νά άντιδράσουν καί νά βραχυκυκλώσουν τις 
περαιτέρω ένέργειες τοΰ κόμματος. Αύτό τό έγνώ- 
ριζαν καί οί δύο όμάδες τοΰ ΚΚΕ. Έ τσι, όσάκις

6. Έπίσης, Richard Capell, S i m i o m a t a ,  A G r e e k  
N o t e  B o o k ,  1944 - 1945 (Macdonald, 1946) σελ. 45. Έ πί
σης C.M. Woodhouse, A p p l e  o f  D i s c o r d  (Hutchin
son, 1951) σελ. 208.

7. Ζαχαριάδη, Προβλήματα Καθοδήγησης, σελ. 26.
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οί τύχες του πολέμου έδιδαν τήν έντύπωσι οτι 
έπλησίαζε ή άπελευθέρο>σι τής χώρας ή πρωτοβου
λία έδίδετο στούς «σκληρούς». "Οταν, οί έλπίδες 
άπεδεικνύοντο πρόωρες, εκαλούντο οί «μετριο
παθείς» γιά νά άποκαταστήσουν τίς σχέσεις μέ τούς 
Βρεταννούς. Πώς άκριβώς έφηρμόσθη ή διανομή 
αύτή τών ρόλων κατά τήν Κατοχή θά δη ό άναγνώ- 
στης στίς σελίδες πού ακολουθούν.

Ο ΕΛΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ

Τό 1943 ύπήρχαν ήδη σαφέστατα σημεία οτι 
ή πλάστιγγα τοΰ πολέμου έγερνε άργά άλλά στα
θερά πρός τό μέρος τών συμμάχων. Στό άρχηγεϊο 
τοΰ ΕΑΜ—ΕΛΑΣ επικρατούσε μεγάλος ένθουσια- 
σμός καί πολλοί ύπεραισιόδοξοι προέβλεπαν άπερί- 
φραστα τήν σύντομη άπελευθέρωσι τής 'Ελλάδος 
ώς τό έπόμενο φυσιολογικό βήμα μετά άπό τήν 
έκκαθάρισι τής Βορείου 'Αφρικής. Αυτοί πού 
ύπεστήριζαν τήν άνάγκη έξουδετερώσεως δλων τών 
άντιπάλων οργανώσεων αδιαφορώντας γιά τίς βρε- 
ταννικές άντιδράσεις άνέλαβαν καί πάλιν τήν πρω
τοβουλία. Στό κάτω-κάτω τής γραφής αν ή Ελλάς 
έπρόκειτο νά άπελευθερωθή μετά άπό λίγους μή
νες εϊχε πολύ μικρή σημασία τό αν οί Βρεταννοι 
θά ήταν δυσαρεστημένοι μέ τό ΕΑΜ — ΕΛΑΣ ή 
οχι·

Ή  κομμουνιστική ήγεσία έπίστευε οτι σημαντικές 
συμμαχικές δυνάμεις θά άπεβιβάζοντο στήν Ελλάδα 
κατά τήν στιγμή τής άποχωρήσεως τών Γερμανών. 
Έπερίμενεν έπίσης οτι οί Συμμαχικές δυνάμεις θά 
έκαναν κοινό μέτωπο μέ τά μή -  κομμουνιστικά 
άνταρτικά σώματα, καί μαζί μέ τίς στρατιωτικές 
μονάδες τής Ελληνικής κυβερνήσεως άπό τήν Μέση 
’Ανατολή, θά έκινοΰντο γιά νά άποτρέψουν τήν έπι
τυχία τών κομμουνιστικών επιδιώξεων. Δέν άγνοοΰ- 
σε ή κομμουνιστική ήγεσία δ,τι ή επιρροή της θά 
ήταν πολύ μεγαλύτερη αν θά μποροΰσε κατά τήν 
στιγμή τής άπελευθερώσεως νά παρουσιάση στούς 
Συμμάχους, τόν ΕΛΑΣ ώς τήν μόνη άξιόλογη άν- 
ταρτική δύναμι στήν Ελλάδα. Ό  άποφασιστικός 
κρίκος στήν αλυσίδα, γιά νά χρησιμοποιήσομε τόν 
γνωστό κομμουνιστικό δρο, ήταν τό έάν θά έβρι
σκαν οί Βρεταννοι, τή στιγμή τής άπελευθερώσεως, 
μιά τέτοια κατάστασι στήν Ελλάδα στήν όποία 
τό ΕΑΜ — ΕΛΑΣ θά παρουσιάζετο ώς ή μόνη άξιό
λογη όργάνωσις τής Χώρας.

Μέ τίς άλλεπάλληλες έπιτυχίες τών Συμμά
χων, οί "Ελληνες κομμουνισταί πίστεψαν δτι ή 
στιγμή τής τελικής άναμετρήσεως έπλησίαζε μέ

γοργό ρυθμό. Ώ ς έκ τούτου έκινήθησαν τόσο στά 
έλληνικά βουνά δσο καί στήν Αίγυπτο δπου ήταν 
στρατοπεδευμένες οί ελληνικές στρατιωτικές δυνά
μεις. Στίς 23 Φεβρουάριου 1943, οί πράκτορές των 
στήν Μέση 'Ανατολή μέ τήν ύποστήριξι όπαδών 
τοΰ ΕΑΜ, πού τό ταξίδι τους στήν Αίγυπτο είχε 
διευκολυνθή άπό τό γεγονός δτι ό ΕΛΑΣ ήλεγχε 
τά δρομολόγια καί τά σημεία διαφυγής, ύπεκίνησαν 
άνταρσία στίς έλληνικές ένοπλες δυνάμεις. Επιτρο
πές άπό στρατιώτες άνέλαβαν τήν διοίκησι στρα
τιωτικών καί ναυτικών μονάδων, ένώ άντιβασιλικοί 
άξιωματικοί πού είχαν κατορθώσει νά φθάσουν στή 
Μέση 'Ανατολή έπίεζαν τόν Πρωθυπουργό Ε. Τσου- 
δερό νά άντικαταστήση ώρισμένα μέλη τοΰ Ύπουρ- 
γικοΰ Συμβουλίου μέ Δημοκρατικές προσωπικό
τητες.

Δέν έχρειάζετο καί μεγάλη φαντασία γιά νά 
προβλέψη κανείς δτι αν ή Ελλάδα άπηλευθερώνετο 
άπό τούς Συμμάχους, ό Βασιλεύς καί ή έξόριστη 
έλληνική Κυβέρνησις θά έπέστρεφαν στήν Ελλάδα 
καί θά άνελάμβαναν τά καθήκοντά των ώς νόμιμοι 
έκπρόσωποι τοΰ λαοΰ. ΓΗ άνταρσία λοιπόν είχε σκο
πό νά παραλύση τήν άποτελεσματικότητα τών έλ- 
ληνικών μονάδων κατά τούς κρίσιμους μήνες πού 
έπλησίαζαν καί ταυτόχρονα νά έξαναγκάση τήν άπο- 
μάκρυνσι δλων έκείνων πού άν έπέστρεφαν στήν 
Ελλάδα μέ κυβερνητική έξουσία, θά ήδύναντο ενδε
χομένως νά ορθώσουν έμπόδια στόν δρόμο τοΰ κομ
μουνισμού. Στίς 14 Μαρτίου ό Βασιλεύς καί ό Πρω
θυπουργός μετέβησαν άεροπορικώς άπό τό Λονδίνο 
στό Κάιρο δπου δέκα ήμέρες άργότερα, πιεζόμενοι 
άπό τούς στασιαστές άνεσχημάτισαν τό ύπουργικό 
Συμβούλιο. Μερικοί άπό τούς νέους ύπουργούς ήσαν 
γνωστών άντιβασιλικών αντιλήψεων καί είτε άπό 
άγνοια, εϊτε άπό ύπολογισμό έπαιξαν τούς έπόμε- 
νους μήνες τό παιγνίδι τών κομμουνιστών. ’Αρκετοί 
πιστοί βασιλόφρονες αξιωματικοί παρητήθησαν άπό 
τίς θέσεις των σέ μιά άπερίσκεπτη ένδειξι διαμαρτυ
ρίας γιά τήν πολιτική δραστηριότητα πού παρετη- 
ρειτο μέσα στήν καρδιά τοΰ πολέμου στίς στρατιω
τικές μονάδες. "Ολους αύτούς τούς συνέλαβαν οί 
Βρεταννοι καί τούς περιώρισαν σ’ ενα στρατόπεδο 
συγκεντρώσεως στό Μερτζεγιούμ. Έ τσι σχεδόν 200 
ικανοί αξιωματικοί αύτοεξουδετερώθησαν, ένώ τίς 
ένοπλες δυνάμεις έλυμαίνοντο «αντιφασιστικές» 
Επιτροπές, στίς όποιες ή πραγματική δύναμις εύ- 
ρίσκετο στά χέρια τών πιό «ικανών» άνεξαρτή- 
τως βαθμοΰ.8

Ένώ αύτά έγίνοντο στήν Μέση ’Ανατολή, στήν 
Ελλάδα οί κομμουνισταί έθεταν σέ έφαρμογή τό

8. Τσουδερός, op. cit., σελ. 33.
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σχέδιό τους νά μονοπωλήσουν τό κίνημα τής άντι- 
στάσεως. Μιά πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια νά 
έξουδετερώσουν τόν ΕΔΕΣ είχε γίνει κιόλας τά 
τέλη Δεκεμβρίου 1942, όταν ό Ά ρης μέ 350 άντάρ- 
τες, δλη σχεδόν τή δύναμί του, μπήκε στήν περιοχή 
του Βάλτου καί έπετέθη έναντίον τών δυνάμεων, 
πού διοικούσε ό ιατρός Στέλιος Χούτας.

Ά λλά τούς πρώτους μήνες τοΰ 1943 οί πραγμα
τικά σοβαροί άντίπαλοι τοΰ ΕΛΑΣ ήσαν ό Ζέρβας, 
ό Ψαρρός και ό συνταγματάρχης Στέφ. Σαράφης. 
Ό  τελευταίος αύτός ήταν νεοφερμένος στό κλαρί. 
Τόν Φεβρουάριο είχε προσχωρήσει στήν όμάδα 
τοΰ Λοχαγοΰ Γ. Κωστοπούλου, πού δροΰσε στή 
Θεσσαλία άπό τά τέλη τοΰ 1942.

Ή  διοίκησις τοΰ ΕΛΑΣ τής Θεσσαλίας μέ έπικε- 
φαλής τόν Κώστα Καραγιώργη, είδε τήν άφιξι τοΰ 
Σαράφη μέ κάποια άνησυχία. Χωρίς ούτε καν νά 
περιμένη τήν έγκρισι τής Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ ό Καρα- 
γιώργης έδωσε τό σύνθημα γιά τήν έξουδετέρωσι 
τοΰ άντιπάλου του. Οί όμάδες του πρώτα έπετέθησαν 
έναντίον μιας μικρας δυνάμεως, τής όμάδος Κωστο
πούλου, καί συνέλαβαν μερικούς άπό τούς άξιωματι- 
κούς της. "Οταν ό Κωστόπουλος προχώρησε μέσα 
στή περιοχή τοΰ ΕΛΑΣ γιά νά ζητήση τήν άπελευ- 
θέρωσι τών φίλων του, οί Έλασϊτες τοΰ έπέτρεψαν 
νά προχωρήση άνενόχλητος. Ά ργά τό άπόγευμα 
τής 1ης Μαρτίου 1943, ή όμάδα τοΰ Κωστοπούλου 
μαζί μέ τόν συνταγματάρχη Σαράφη έφθασε στό 
χωριό Βουνέσι όπου ευρίσκοντο οί κρατούμενοι. 
Ό  Σαράφης καί οί σύντροφοί του έγιναν δεκτοί άπό 
τούς άντάρτες τοΰ ΕΛΑΣ καί άπό τούς χωριάτες μέ 
θερμές έκδηλώσεις φιλίας. Κουρασμένοι μετά άπό 
τήν επίπονη πορεία τους καί καθησυχασμένοι άπό 
τή συμπεριφορά τών Έλασιτών, ό Κωστόπουλος, 
ό Σαράφης καί τά άλλα μέλη τής όμάδος τους, έπε
σαν νά κοιμηθούν. Τήν νύχτα οί άντάρτες τοΰ ΕΛΑΣ 
τούς ξύπνησαν, τούς άφώπλισαν μέ τήν άπειλή τών 
όπλων, καί τούς αιχμαλώτισαν.

Ό  Σαράφης ήταν κιόλας άπογοητευμένος μετά 
άπό τίς πρώτες έβδομάδες πού πέρασε στά βουνά. 
Βλέποντας δτι ό ΕΛΑΣ εϊχε κατορθώσει νά δημιουρ- 
γήση μιά κατάστασι καί νά γίνη μιά ούσιαστική δύ- 
ναμις, ένοιωθε δτι θά ήταν μάταιο νά προσπαθήση 
νά έπιστρατεύση μία άντίπαλη δύναμι. Χωρίς ιδιαί
τερη πίεσι είπε σ’ αύτούς πού τόν συνέλαβαν δτι 
ήταν πρόθυμος νά συνεργασθή μέ τόν ΕΛΑΣ καί νά 
προσφέρη τίς υπηρεσίες του. Στήν άρχή δέν μπο
ροΰσαν νά πιστέψουν τ’ αύτιά τους. Γιά νά άποφύ- 
γουν τήν κατηγορία δτι τόν άνάγκασαν ν’ άλλάξη 
παράταξι, τόν συνώδευσαν κρυφά ώς τήν Αθήνα 
όπου οί άρχηγοί τοΰ ΕΑΜ—ΕΛΑΣ τοΰ προσέφεραν 
έπίσημα τό άξίωμα τοΰ στρατιωτικοΰ Διοικητοΰ τοΰ

ΕΛΑΣ. "Ετσι έξουδετερώθηκε μία άπό τίς άντίπαλες 
όμάδες καί ταυτόχρονα ό ΕΛΑΣ έκέρδισε έναν πε
πειραμένο καί άνεγνωρισμένης ίκανότητος στρα
τιωτικό, πού θά μποροΰσε νά χρησιμεύση καί σάν 
ένα βολικό προπέτασμα καπνοΰ γιά τό καμουφλάζ 
τών πολιτικών σχεδίων τών κομμουνιστών.

Άμέσως μετά τήν διάλυσι τής όμάδος Σαράφη 
καί τήν προσωπική του μεταστροφή, οί δυνάμεις 
τοΰ ΕΛΑΣ έστρεψαν τήν προσοχή τους πρός τόν 
δεύτερο άντίπαλο στόν κατάλογό τους. Στίς 12 
Μαΐου 1943 ό καπετάν Όρέστης διεβίβασε στόν Ά ρη  
τήν πληροφορία δτι τό κόμμα έπιθυμοΰσε τήν έξου
δετέρωσι δλων τών άλλων άνταρτικών όμάδων πού 
δροΰσαν σέ περιοχές όπου ό ΕΛΑΣ ύπερίσχυε. 
’Ενωρίς τό άλλο πρωΐ δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ άνοιξαν 
πΰρ έναντίον τής όμάδος τοΰ συνταγματάρχου Δη μ. 
Ψαρροΰ, γνωστής καί ώς 5)42 ΕΚΚΑ. Ή  όμάς τοΰ 
Ψαρροΰ, διελύθη, άλλά σύντομα λόγω έπιμονής 
τών Βρεταννών ό ΕΛΑΣ άναγκάστηκε νά άφήση 
τόν Ψαρρό νά έπανασυγκροτήση τίς δυνάμεις του.

Τρεις μέρες μετά άπό τήν έπίθεσι κατά τοΰ Ψαρ
ροΰ οί δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ προσεπάθησαν νά περά- 
σουν τόν Αχελώο καί νά μποΰν στήν περιοχή τοΰ 
Βάλτου, ή όποία εύρίσκέτο ύπό τόν έλεγχο τών όμά
δων τοΰ ιατροΰ Χούτα. Ό  Χούτας καί ό Ζέρβας 
έκινητοποίησαν τίς δυνάμεις των έν άναμονή καί 
άλλων ένεργειών έκ μέρους τοΰ ΕΛΑΣ, άλλά μέ τήν 
έξαίρεσι μερικών σποραδικών μικροεπιθέσεων στά 
πιό άπομονωμένα φυλάκια, ό ΕΛΑΣ αύτή τή φορά 
έδειξε ιδιαίτερη έπιφυλακτικότητα στίς έπιθέσεις 
του έναντίον τοΰ ΕΔΕΣ.

Αύτές οί προκλητικές ενέργειες τοΰ ΕΑΜ— 
ΕΛΑΣ έδημιούργησαν μιά οξύτητα καί ένα δυσά
ρεστο κλίμα στίς σχέσεις του μέ τήν βρεταννική 
στρατιωτική άποστολή σέ σημείο ώστε ό ΕΛΑΣ νά 
άρνηθή κάθε συμμετοχή στήν έπίθεσι κατά τής γε- 
φύρας τοΰ Άσωποΰ, έπί τής κυρίας σιδηροδρομι
κής γραμμής πρός τόν Βορρά. Ό  στόχος αύτός εύ- 
ρίσκετο μέσα στήν καρδιά τής περιοχής πού ήλεγχε 
ό ΕΛΑΣ. Καί δεδομένου δτι οί σχέσεις ΕΛΑΣ καί 
ΕΔΕΣ ευρίσκοντο σέ όξύτητα, οί Βρεταννοί δέν 
μποροΰσαν νά έξαναγκάσαυν τόν ΕΛΑΣ σέ συνεργα
σία χρησιμοποιώντας τό άντίβαρο τοΰ ΕΔΕΣ δπως 
είχαν κάνει στήν έπιχείρησι τοΰ Γοργοπόταμου. 
Τώρα πού δέν διέτρεχε τόν κίνδυνο νά δη μιά άντί
παλη δύναμι νά παρασημοφορήται καί νά παίρνη 
αίγλη γιά μιά σημαντική στρατιωτική έπιτυχία, ή 
διοίκησις τοΰ ΕΛΑΣ άρνήθηκε νά λάβη μέρος στήν 
έπιχείρησι. Τελικά ή γέφυρα τοΰ Άσωποΰ άνατι- 
νάχθηκε στίς 20 ’Ιουνίου άπό μία όμάδα 6 Βρεταν
νών κομμάντος.

Ά πό τά πρώτα κιόλας σημάδια τής κακοπιστίας
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του ΕΑΜ—ΕΛΑΣ οί Βρεταννοί προσεπάθησαν νά 
άνακόψουν τήν επικίνδυνη πορεία πρός τήν έμφύ- 
λια σύγκρουσι. Δέν τούς ένδιέφεραν φυσικά τά 
πολιτικά σχέδια τών κομμουνιστικών όργανώσεων. 
Γι’ αύτούς οί αντάρτες ήσαν αποκλειστικά μία βοη
θητική στρατιωτική δύναμις. Ά λλά οί έπιθέσεις 
τοϋ ΕΛΑΣ έναντίον άλλων ομάδων ύπενόμευαν τήν 
πολεμική προσπάθεια. Γιά νά άποκαταστήση τήν 
στρατιωτική άποτελεσματικότητα τοΰ έλληνικοϋ 
άντάρτικου ή βρεταννική στρατιωτική άποστολή, 
μέ έγγραφό της τοΰ Απριλίου 1943, έκάλεσε δλες 
τις άντάρτικες όμάδες νά άναγνωρίσουν ή μία τήν 
άνεξαρτησία τής άλλης καί νά πειθαρχήσουν στίς 
διαταγές τοΰ Γενικοΰ Στρατηγείου τής Μέσης Α 
νατολής. Τό έγγραφο αύτό ύπήρξε ή άπαρχή τής «συμ 
φωνίας Εθνικών Όμάδων» δπως έγινε γνωστή άργό- 
τερα.

Οί Βρεταννοί διέθεταν ένα ισχυρό άτού. Τό 
ΕΑΜ—ΕΛΑΣ δέν είχε πάψει νά έξαρτάται άπό τή 
βοήθειά τους γιά έφόδια καί πολεμικό ύλικό. Τό 
δτι οί κομμουνισταί έδέχθησαν νά ριψοκινδυνεύ
σουν τή βοήθεια αύτή, τήν άνοιξι τοϋ 1943, μπορεϊ 
νά έξηγηθή μόνο άπό τήν πεποίθησί τους δτι ή άπε- 
λευθέρωσις δέν άπεΐχε πολύ. Οί κομμουνισταί 
ύπεχρεώθησαν νά άναθεωρήσουν ριζικά τις απόψεις 
αύτές στίς αρχές τοΰ καλοκαιριοΰ τοΰ 1943, έξ αι
τίας τής έξελίξεως τών πραγμάτων. Δύο λόγοι κυ
ρίως ώδήγησαν στήν άναθεώρησι αύτή. Ό  ένας ήταν 
ή διαπίστωσις δτι ή Ελλάς δέν έπρόκειτο νά άπελευ- 
θερωθή στό άμεσο μέλλον, Ό  δεύτερος ήτο ή διά- 
λυσις τής Κομιντέρν.

Στίς 14 Μαΐου 1943 τό Προεδρείο τής Εκτελε
στικής Επιτροπής τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς 
ύπέβαλε στά διάφορα «τμήματα» πρότασι γιά τήν 
διάλυσι τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς ώς κεντρικοΰ 
όργάνου τοΰ διεθνοΰς κομμουνιστικοϋ κινήματος. 
Ή  άπόφασις αύτή θά έπρεπε νά είχε ληφθή άπό και
ρό.

Ή  ΰπαρξις τής Κομιντέρν δηλητηρίαζε τήν συ
νεργασία τών Δυτικών δυνάμεων μέ τήν Σοβιετική 
Ένωσι. Διαλύοντας τήν Κομιντέρν ό Στάλιν απλώς 
έκφωνοΰσε τόν έπίσημο έπικήδειο μιας όργανώσεως 
πού είχε ζήσει πολύ περισσότερο άπ’ δ,τι έπρεπε. 
Καί μολονότι ή Κομιντέρν ήταν ήδη έντελώς άχρη
στη, ό Ιωσήφ Στάλιν εϋρισκε τήν εύκαιρία νά παρου- 
σιάση τή διάλυσί της ώς σημαντική χειρονομία καί 
άπόδειξι καλής θελήσεως, ένώ τά τοπικά κομμουνι
στικά κόμματα θά μποροΰσαν τώρα νά ίσχυρισθοΰν 
δτι ήσαν γνήσια έθνικά κόμματα. Τσως νά ένθυμοΰν- 
ται οί άναγνώστες δτι πολλοί Δυτικοί βιάστηκαν 
νά χαιρετήσουν τήν κατάργησι τής Κομιντέρν ώς 
προανάκρουσμα μιας ριζικής μεταβολής στούς μα

κροχρόνιους σκοπούς τοΰ διεθνοΰς κομμουνιστικοϋ 
κινήματος. Οί ήγέτες τοΰ ΚΚΕ δέν είδαν καθόλου 
έτσι τά πράγματα. Ή  Κεντρική Επιτροπή τοΰ ΚΚΕ 
πού συνήλθε στίς 2 ’Ιουνίου τοΰ 1943 γιάνά συζητή- 
ση «ένα μοναδικό θέμα, τήν πρότασι τοΰ προεδρείου 
τής Ε.Ε.Κ.Δ. γιά τήν διάλυσι τής Κομμουνιστικής 
Διεθνοΰς», δέν άντελαμβάνετο τήν πρότασι τής 
Ε.Ε.Κ.Δ. ώς άπομάκρυνσι άπό τούς άρχικούς κομ
μουνιστικούς σκοπούς. Ά ντ’ αύτοΰ οί "Ελληνες 
κομμουνισταί άπεφάνθησαν δ τ ι :

«Ή  διάλυσις τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς υ
πογραμμίζει τό πέρασμα τοΰ ΚΚΕ (πού άπό 
τώρα παύει νά είναι τμήμα τής Κομμουνιστικής 
Διεθνοΰς) άπό τή μαχητική 25-χρονη περίοδο προ- 
παρασκευής σ’ ένα νέο καί πιο ύπεύθυνο στάδιο 
πού μας έπιβάλλει ιστορικά καί δημιουργικά 
καθήκοντα».9 

Μέ άλλα λόγια τό τέλος τής Κομμιντέρν έθεω- 
ρήθη ώς άπόδειξις τοΰ γεγονότος δτι τά κομμου
νιστικά κόμματα είχαν φθάσει σέ ώριμότητα, καί 
ώς ένα βήμα πρός ύψηλότερα έπίπεδα αύτενεργείας 
καί εύθύνης. Ή  μακρόχρονη περίοδος «τής προπα- 
ρασκευής» άνήκε στό παρελθόν. Είχε έλθει ό και
ρός γιά τήν πραγματοποίησι τοΰ «ίστορικοΰ καί δη- 
μιουργικοϋ» προορισμοΰ τοϋ κόμματος, δηλαδή γιά 
τήν κατάκτησι τής έξουσίας.

Γιά τούς "Ελληνες κομμουνιστές ήγέτες ή διάλυσι 
τής Κόμιντερν είχε καί πρόσθετη σημασία. ΤΗταν 
προφανώς μιά χειρονομία καλής θελήσεως έκ μέ
ρους τής Σοβιετικής Ένώσεως. Ά φοΰ δμως ή Σο
βιετική ήγεσία ήσθάνετο τήν άνάγκην νά καλο- 
πιάση τούς συμμάχους έστω καί μέ μιά κενή χει
ρονομία ήταν φανερό δτι τό τέλος τοΰ πολέμου δέν 
ήτο καί τόσο κοντά καί δτι συνεπώς μιά μετριοπα
θής στάσις θά συμφωνοΰσε περισσότερο μέ τήν 
σοβιετική πολιτική. Οί ύπολογισμοί αύτοί μαζί 
μέ τό ένδεχόμενο νά χάσουν τελείως τήν βρεταννική 
βοήθεια αν συνέχιζαν τήν επιθετική τακτική τους 
ώδήγησε τήν ήγεσία τοΰ ΚΚΕ νά άκολουθήση μιά 
πιο «εποικοδομητική» γραμμή. Πάντως οί κομμου- 
νισταί έκαναν μία άκόμη προσπάθεια γιά νά ένισχύ- 
σουν τήν θέσι τους έναντι τών άλλων παρατάξεων. 
Πριν νά άποδεχθοΰν τή συμφωνία πού ύπεδείκνυαν 
οί Βρεταννοί έπρόβαλλαν τήν έξής άπαίτησι; 
Κάθε έπικοινωνία μεταξύ τής βρεταννικής στρατιω
τικής άποστολής καί τών μονάδων τοϋ ΕΛΑΣ στά 
βουνά νά γίνεται μέσω τοϋ Γενικοΰ Αρχηγείου 
τοΰ ΕΛΑΣ. Αύτό τό γενικό άρχηγειο τοΰ ΕΛΑΣ 
είχε συγκροτηθή στίς 20 Μαΐου τοΰ 1943, μέ τριμελή 
διοίκησι άπό τόν Ά ρη  Βελουχιώτη, τόν Στέφανο

9. Άπόφασις τής KJE. τοϋ ΚΚΕ, 2 ’Ιουνίου 1943.
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Σαράφη καί τόν Άνδρέα Τζήμα (ή ΕύμαΤο).
Τό τελικό σχέδιο τοϋ ΕΑΜ— ΕΛΑΣ προέβλεπε 

ένα κοινό στρατηγείο μέ άντιπροσώπους απ’ δλες 
τίς άντάρτικες όργανώσεις «ανάλογα μέ τή δύναμί 
τους» καί μέ συμμετοχή τοΰ διοικητοΰ τής βρεταν- 
νικής στρατιωτικής αποστολής. Αύτό τό κοινό 
γενικό στρατηγείο θά άπετελήτο κατά τίς προτάσεις 
των άπό 6 μέλη, 3 άπό τό ΕΑΜ — ΕΛΑΣ, ένα άπό 
τό ΕΔΕΣ, ένα άπό τήν ΕΚΚΑ καί άπό τόν άρχηγό 
τής ΒΣΑ (Βρεταννικής Στρατιωτικής ’Αποστολής).10

Τό σχέδιο αύτό δέν έπαυε νά ευνοεί ύπερβολικά 
το ΕΑΜ—ΕΛΑΣ. Οί Βρεταννοί προσεπάθησαν νά 
τούς άναγκάσουν νά μειώσουν τίς άξιώσεις των. Ό  
«σιωπηρός έκβιασμός» καί «άντεκβιασμός»11 έξη- 
κολούθησε ολόκληρο τόν ’Ιούνιο. Τό σχέδιο πού 
έγινε τελικά δεκτό έξακολουθοΰσε νά εύνοή τόν 
ΕΑΜ—ΕΛΑΣ καθώς ή Β.Σ.Α. καί ή Υπηρεσία Ει
δικών ’Επιχειρήσεων ύπεχρεώθησαν νά ύποχωρή- 
σουν σέ πολλά σημαντικά σημεία. Βεβαίως ή υπο- 
χωρητικότης των είχε λόγο άρκετά σοβαρό. Πλη
σίαζε ή εισβολή στήν Σικελία καί τό σχέδιο τών 
συμμάχων προέβλεπε έπιχειρήσεις άνταρτών σέ με
γάλη κλίμακα στήν Ελλάδα, γιά νά προσελκύσουν 
τήν προσοχή τών Γερμανών πρός τά Βαλκάνια καί 
νά δημιουργήσουν τήν έσφαλμένη έντύπωσι δτι 
ή έπομένη κίνησις τών συμμάχων θά είχε στόχο 
τήν Ελλάδα. Οί μή κομμουνισται άρχηγοί άνταρ- 
τικών όμάδων, οί όποιοι είχαν σοβαρές άνησυχίες 
καί άμφιβολίες γιά τό άν θά ήταν φρόνιμη ή άποδοχή 
μιας συμφωνίας πού έξύψωνε ολοφάνερα τό γόητρο 
καί τή μελλοντική δύναμι τοΰ ΕΑΜ—ΕΛΑΣ, έπεί- 
σθησαν τελικά άπό τούς "Αγγλους νά πιοΰν τό 
πικρό χάπι. Ό  Ταξίαρχος Myers παρουσίασε τά 
άκόλουθα έπιχειρήματα γιά νά τούς πείση. Γράφει 
στό βιβλίο του :
«Μολονότι ό ΕΛΑΣ τήν έποχή έκείνη είχε στήν

10. Myers, op. cit., σελ. 187
11. Woodhouse, op . ci t . ,  σελ. 145.

κατοχή του άρκετά δπλα... τό Κίνημα έπεκτείνετο 
ταχύτατα, καί θά άπαιτοϋσε ένα πολύ μεγαλύτερο 
άριθμό δπλων. Ύ π’ αύτούς τούς δρους, τό Στρατηγείο 
Μέσης ’Ανατολής κρατοΰσε, διά μέσου τής ’Αποστο
λής, αύτό πού τότε ένόμιζα ώς άποφασιστικό 
χαρτί.»12 ’Αλλά τό χαρτί αύτό έπρόκειτο σύντομα 
νά χάση τήν άξία του.

Τό δεύτερο έπιχείρημα ήταν δτι δλες αύτές οί 
παραχωρήσεις πρός τό ΕΑΜ — ΕΛΑΣ θά έπαυαν 
νά έχουν πρακτική σημασία μόλις θά άπεβιβάζοντο 
στήν Ελλάδα ισχυρές συμμαχικές δυνάμεις. Καί τό 
δεύτερο αύτό έπιχείρημα έπρόκειτο νά άποδεχθή 
σύντομα τελείως άνεδαφικό.

Ό  ΕΔΕΣ καί ή ΕΚΚΑ διώρισαν στό κοινό Γενικό 
Στρατηγείο δύο άπό τίς κορυφαίες των πολιτικές προ
σωπικότητες. Ό  ΕΔΕΣ τόν Κομνηνό Πυρομάγλου 
καί ή ΕΚΚΑ τόν Γεώργιο Καρτάλη, οί όποιοι δμως 
άντεκατεστάθησαν άργότερα άπό κατωτέρους άξιω- 
ματικούς. "Αν λάβη κανείς ύπ’ δψιν δτι τό κοινό 
Γενικό Στρατηγείο είχε έγκατασταθή στήν έδρα 
τοΰ γενικοΰ άρχηγείου τοΰ ΕΛΑΣ, οί ένδοιασμοί τοΰ 
Ζέρβα καί τοΰ Ψαρροΰ νά μετάσχουν προσωπικά 
παρουσιάζονται δικαιολογημένοι.

Οί «μετριοπαθείς» τής κομμουνιστικής ήγεσίας 
θά μποροΰσαν νά ισχυρισθοϋν δτι χωρίς σοβαρές 
παραχωρήσεις είχαν έπιτύχει τήν άποκατάστασι τών 
σχέσεων μέ τούς Βρεταννούς καί έπί πλέον τήν 
άναγνώρισι τής ύπεροχής τοΰ ΕΛΑΣ. Τό δτι τό νέο 
Γενικό Στρατηγείο είχε τήν Ιδια έδρα μέ τό στρα
τηγείο τοΰ ΕΛΑΣ ήταν «χειροπιαστή άπόδειξι». - 
Οί «σκληροί» δέν είχαν λόγους νά είναι δυσαρεστη- 
μένοι. ’Αλλά καί οί Βρεταννοί, ένδιαφερόμενοι 
πρωτίστως γιά τήν έπιτυχία τών στρατιωτικών έπι- 
χειρήσεων στήν Ελλάδα είδαν μέ ίκανοποιησι τόν 
τερματισμό τών έμφυλίων συγκρούσεων. Σύντομα 
θά διεπίστωναν δτι δέν έπρόκειτο παρά γιά ένα βρα
χυχρόνιο διάλειμα.

12. Myers, op . ci t . ,  σελ. 187.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ Ε Κ Α Τ Ο Ν  ΤΡΙΤΟΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Η ΑΤΤΟΦΑΣΙΣ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟ

Ό ταν ό Ταξίαρχος Μάγερς είδε δτι δέν έπρόκειτο 
νά άπελευθερωθή σύντομα ή Ελλάς, έζήτησε νά 
έπισκεφθή τό Κάϊρο γιά νά συζητήση μέ τούς άνωτέ- 
ρους του τά προβλήματα πού άντιμετώπιζε. Ή  πρό- 
τασις του ένεκρίθη ύπό τοΰ δρον δτι θά έπήγαινε

Πέτρος Ροϋσσος.

άεροπορικώς. Ή  άρχική του ιδέα νά πάη μέ καΐκι 
άπερίφθη ώς ύπερβολικά έπικίνδυνη. 'Η κατασκευή 
τοΰ πρόχειρου άεροδρομίου τοΰ ΕΛΑΣ στήν Νε
ράιδα τής Θεσσαλίας στίς άρχές τοΰ Αύγούστου
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κατέστησε τό έγχείρημα έφικτό. 'Η άναχώρησις 
ώρίσθηκε γιά τ ή ν  νύκτα τής 9ης Αύγούστου.

Λίγο πριν άπό τά τέλη ’Ιουλίου ό ταξίαρχος Μά
γερς άνέφερε στόν Άνδρέα Τζήμα, τόν «πολιτικό» 
τοΰ ΕΛΑΣ, δτι έσκόπευε σύντομα νά έπισκεφθή τό 
Κάϊρο. ’Αμέσως ό Τζήμας έζήτησε νά πάη κι’ αύτός. 
Τό Κάϊρο άπεδέχθη τήν αϊτησί του. Μετά άπό λίγο 
ό Κομνηνός Πυρομάγλου καί ό Γεώργιος Καρτάλης 
εκπρόσωποι άντιστοίχως τοΰ ΕΔΕΣ και τής ΕΚΚΑ 
στό κοινό Γενικό Στρατηγείο έπληροφορήθησαν τό 
ταξίδι πού έσχεδίαζε ό Μάγερς καί έζήτησαν νά λά
βουν κ ι’ αύτοί μέρος. Τό Κάϊρο έδωσε καί πάλι τήν 
έγκρισί του. "Οπως φαίνεται οί Βρεταννοι έπιθυμοΰ- 
σαν νά δουν τήν ένοποίησι τών ανταρτών νά ολο
κληρώνεται μέ τήν έπαφή καί τήν άνταλλαγή γνωμών 
μεταξύ τών Ελλήνων τών βουνών καί τών Ελλήνων 
τής Μέσης ’Ανατολής.

Τό Συμμαχικό Στρατηγείο στό Κάϊρο έλάχιστα 
ένδιεφέρετο γιά τίς μεταπολεμικές πολιτικές έπι- 
πτώσεις τών άποφάσεων του. "Οπως γράφει ό ίδιος 
ό Μάγερς, «τό τι θά συνέβαινε μετά τόν πόλεμο δέν 
έπετρέπετο νά θέση έν κινδύνω τήν έπιτυχία μελ
λοντικών έπιχειρήσεων οί όποιες άπαιτοΰσαν τήν 
ύψίστη προσπάθεια».1

Ά ν  δμως αί βρεταννικές άρχές άγνοοΰσαν σκό
πιμα τά πολιτικά προβλήματα, οί κομμουνισταί δέν 
έσκέπτοντο τίποτε άλλο. Τό βράδυ τής 8ης Αύγού
στου, μία μέρα πριν άπό τήν άναμενομένη προσγείωσι 
τοΰ άεροπλάνου στήν Νεράιδα, έφθασε έκεΐ ό Τζή
μας, συνοδευόμενος άπό τόν Γ. Σιάντο, Γραμματέα 
τής Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ, τόν Ήλ.Τσιριμώκο άρχηγό τότε 
ένός μικρού σοσιαλιστικού κόμματος τής ΕΛΔ, 
καί δύο άλλους γνωστούς κομμουνιστές, τόν Πέτρο 
Ροΰσσο καί τόν Κ. Δεσποτόπουλο. "Ολοι ήσαν μέλη 
τής Κ.Ε. τοΰ ΕΑΜ. Ό  Σιάντος έζήτησε νά άναχω- 
ρήσουν γιά τό Κάϊρο μαζί μέ τόν Μάγερς δχι μόνον 
ό Τζήμας άλλά καί ό Ροΰσσος καί ό Δεσποτόπουλος

1. Myers, o p . c i t., σελ. 230.



καί ό Τσιριμώκος. Μετά άπό άτέρμονες συζητήσεις 
καί άντεγκλήσεις, ό Μάγερς ύπεχώρησε καί συνε- 
φώνησε δτι έάν ό πιλότος τοϋ άεροπλάνου δέν εϊχε 
άντίρρησι, θά έπαιρνε καί τούς 4 έκπροσώπους τοϋ 
ΕΑΜ —ΕΑΑΣ μαζί του στήν Αίγυπτο.2

"Ετσι μιά άπόφασι βασικής πολιτικής σημασίας 
άφέθηκε στή διακριτική έξουσία ένός πιλότου ό ό
ποιος φυσικά δέν ένδιαφέρετο παρά μόνο γιά τό 
καθαρά τεχνικό μέρος τής πτήσεως.

ΣΥΝΟΜΙΑΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ

Τό έπόμενο πρωί, 9 Αύγούστου, ό Μάγερς είχε 
μακρά συνομιλία μέ τόν Σιάντο. Ό  Σιάντος συνε- 
φώνησε μέ τό σχέδιο τών συνομιλιών πού είχε έπε- 
ξεργασθή ή Β.Σ.Α. Τό σχέδιο αύτό πού εϊχαν ήδη 
εγκρίνει οί Πυρομάγλου καί Καρτάλης προέβλεπε 
τρία διαδοχικά στάδια γιά τις συνομιλίες. Τό πρώτο 
στάδιο, θά αφορούσε τήν άναγνώρισι τών άνταρτών 
ώς τμήμα τών 'Ελληνικών Στρατιωτικών δυνάμεων, 
περιλαμβανομένης καί τής άνταλλαγής συνδέσμων. 
Τό δεύτερο, πιό λεπτό θέμα τών διοικητικών σχέ
σεων μέ τόν πληθυσμό στίς έλεγχόμενες άπό τούς 
άντάρτες περιοχές. Τό τρίτο στάδιο θά άφοροΰσε, 
τήν δημιουργία μιας περισσότερο άντιπροσωπευτι- 
κής κυβερνήσεως στή Μέση 'Ανατολή.

Δέν ήταν δύσκολο νά άντιληφθή κανείς δτι τό 
Βρεταννικό σχέδιο άπέβλεπε στό νά δημιουργηθή 
ένα σύστημα έλέγχου έπί τοϋ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. 'Η Κεν
τρική ’Επιτροπή τοΰ ΚΚΕ εϊχε ήδη δώσει όδηγίες 
—τήν ώρα πού ό Σιάντος, συμφωνοΰσε μέ τόν Μά
γερς- στούς αντιπροσώπους της πού θά πήγαιναν 
στήν Αίγυπτο νά άγνοήσουν τό Βρεταννικό σχέδιο 
καί νά άκολουθήσουν δική τους σειρά.

Τά χαράματα τής 10ης Αύγούστου 1943, τό άερο- 
πλάνο μέ τούς έκπροσώπους τής άντιστάσεως προ- 
σεγειώθη σ’ ένα αεροδρόμιο κοντά στό Κάιρο. Μό
λις τότε έπληροφορήθη ή έλληνική κυβέρνησις δτι 
είχαν έρθει εξ αντιπρόσωποι τών βουνών.

"Εως τήν έποχή έκείνη τό ΕΑΜ -  ΕΛΑΣ δέν είχε 
έπιμείνει καί πολύ πάνω στό «καθεστωτικό ζήτημα». 
Στό Κάϊρο δμως δλα άλλαξαν άπότομα. Τό θέμα τής 
έπιστροφής τοϋ Βασιλέως ήταν τό ένα θέμα πάνω 
στό όποιο οί κομμουνισταί μπορούσαν νά αναμέ
νουν πλήρη ύποστήριξι άπό τούς άλλους εκπρο
σώπους τής άντιστάσεως. Αμέσως μόλις άρχισαν 
οί συνομιλίες ό Τζήμας αίφνιδίασε τούς μή κομ- 
μουνιστάς συνομιλητάς του καί τούς Βρεταννούς 
έξαπολύοντας μιά βίαιη έπίθεσι έναντίον τοϋ Βα- 
σιλέως καί τής Κυβερνήσεώς του. Μέ ένα άριστο-

2. Αυτόθι, σελ. 242.

τεχνικό πραγματικά έλιγμό άπεμόνωσε τό μοναδικό 
θέμα πάνω στό όποιο μπορούσε νά περιμένη ύποστή
ριξι άπό τόν Πυρομάγλου καί τόν Καρτάλη, άλλά 
καί άπό πολλούς φιλοδημοκρατικούς πολιτικούς 
καί άξιωματικούς στήν Αίγυπτο.

Περιέργως τις άπόψεις αύτές ύπεστήριζε καί 
ό Παν. Κανελλόπουλος, ’Αντιπρόεδρος τότε τής 
Κυβερνήσεως καί ό Γ. Εξηντάρης, ό όποιος κατά 
περίεργο σύμπτωσι εϊχε φθάσει. τότε στή Μέση 
’Ανατολή άπό τήν Ελλάδα, κομιστής τών άπόψεων 
τών φιλοδημοκρατικών πολιτικών στήν Ελλάδα. Τά 
πρόσωπα αύτά υπέγραφαν πρωτόκολλο στό όποιο 
ύπεστήρίζαν δτι «χάριν τής εθνικής ένότητος» ό 
Βασιλεύς πρέπει νά δηλώση έπισήμως δτι «δέν θά 
έπιστρέψη είς τήν Ελλάδα προτοϋ ό Λαός άπο- 
φασίσει έπί τοϋ πολιτειακού.»3 Ή  Κομμουνιστική 
ήγεσία εϊχε έπιλέξει τήν γραμμή της μέ διορατικό
τητα. Στίς 19 Αύγούστου 1943, τό 'Υπουργικό Συμ
βούλιο υπέγραψε δήλωσι ή όποία έλεγε δτι «άπο- 
τελεΐ έπιθυμία τής τεραστίας πλειοψηφίας τοϋ Ε λ 
ληνικού Λαοΰ ή μή επάνοδος τοΰ Βασιλέως προτοϋ 
διενεργηθή Δημοψήφισμα.»4 Τό υπουργικό Συμ
βούλιο, έν συνεχεία, άνέθεσε στόν Πρωθυπουργό 
νά θέση τήν δήλωσι αύτή ύπ’ δψιν τοϋ Βασιλέως.

Δύο μήνες ένωρίτερα άρκετοί "Ελληνες πολιτικοί, 
δπως οί Σοφούλης, Καφαντάρης, Γονατάς, Παπαν- 
δρέου κ. ά. είχαν υποστηρίξει δτι μόνον μία έπιστήμη 
δήλωσις τοϋ Βασιλέως δτι συμφωνεί είς τήν διευ- 
θέτησιν τοϋ καθεστωτικοΰ δι’ έλευθέρων έκλογών 
θά ήτο δυνατό ν νά ένώση τόν λαό. Ό  Βασιλεύς κα
τόπιν συνενοήσεως μέ τήν κυβέρνησιν εϊχε άποδεχθή 
τήν πρότασιν αύτή καί στίς 4 ’Ιουλίου σέ μιά ραδιο
φωνική ομιλία του πρός τόν ελληνικό λαό είχε δη
λώσει έπίσημα τήν πρόθεσί του νά ύποβάλη τήν 
τύχη τοΰ θρόνου του στήν έλεύθερη έτυμηγορία τοΰ 
έλληνικοϋ λαοΰ. 'Η έκκαθάρισις τοΰ καθεστωτικοΰ 
ζητήματος έπρόκειτο νά πραγματοποιηθή μέ τήν 
έκλογή συντακτικής συνελεύσεως έντός 6 μηνών μετά 
τήν άπελευθέρωσι τής χώρας.

Πληροφορίες άπό τήν 'Ελλάδα άνέφεραν δτι, 
ή δήλωσις τοΰ Βασιλέως εϊχε γίνει δεκτή μέ ίκανο- 
ποίησι άπό τήν έλληνική κοινή γνώμη. Οί κομμου
νιστές είχαν δικαιολογημένα άνησυχήσει. ’Εάν τό 
καθεστωτικόν μετετίθετο είς τόν μετά τής άπε- 
λευθέρωσιν χρόνον θά έπαυε νά είναι διαρκής πηγή 
άνωμαλίας ή όποία έδηλητηρίαζε τις σχέσεις μεταξύ 
τών βασιλοφρόνων καί τών φιλοδημοκρατικών πα
ρατάξεων. Οί "Ελληνες κομμουνισταί διέτρεχαν τόν 
κίνδυνο νά βρεθούν άπομονωμένοι καί άντιμέτωποι

3. Τσουδερός, ο p. c i t., σελ. 64.
4. Αυτόθι, σελ. 65.
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ένός ίσχυροΰ μετώπου όλων τών έθνικοφρόνων πο
λιτικών ήγετών. Ό  άπροσδόκητος έλιγμός του Τζήμα 
ξανάνοιγε τήν πληγή. Ό  Τζήμας περιωρίστηκε στό 
νά δώση τήν αρχική ώθησι στό ζήτημα καί μετά 
άφησε τούς Δημοκράτες πολιτικούς νά άναλάβουν 
τήν έπίθεσι. "Επαιξαν τόν ρόλο τους μέ ένθουσιασμό 
πού ύπερέβαινε τις κομμουνιστικές προσδοκίες.

Ή  άξίωσις των νά μήν έπιστρέψη ό Βασιλεύς 
στήν Ελλάδα προτού λυθή τό θέμα διά δημοψηφί
σματος προχωρούσε πολύ περισσότερο άπό δ,τι ύπαι- 
νίσετο ό Βασιλεύς στήν δήλωσί του τής 4ης Ιου
λίου. Κατόπιν τούτου ό Βασιλεύς έζήτησε τήν 
συμβουλή τόσον του Ροΰζβελτ οσον καί τοΰ Τσώρ- 
τσιλ, οί όποιοι εύρίσκοντο τότε στήν Διάσκεψι τοΰ 
Κεμπέκ εις τόν Καναδά. Καί οί δύο άπήντησαν στό 
έρώτημά του, ό Τσώρτσιλ στίς 26 Αύγούστου, ό 
Ροΰσβελτ στίς 7 Σεπτεμβρίου.

Καί οί δύο συνεφώνησαν δτι ό Βασιλεύς θά 
έπρεπε νά έπιστρέψη στήν Ελλάδα άμέσως μόλις 
θά άπηλευθερώνετο ή χώρα άπό τά έχθρικά στρα
τεύματα καί έν συνεχεία νά ύποβάλη τό καθεστωτιό 
ύπό τήν λαϊκή κρίσι σύμφωνα μέ τό πνεΰμα τής δη- 
λώσεώς του. Ό  Τσώρτσιλ προσεφέρθη μάλιστα νά 
δώση έντολή στά μέλη τής Βρεταννικής ’Αποστο
λής, πού συνειργάζετο μέ τίς όμάδες τών Ελλήνων 
άνταρτών «νά άποφεύγουν κάθε ένθάρρυνσι τών 
στοιχείων αύτών στήν πρόταξι πολιτικών αιτημά
των τήν έποχή αύτή σχετικά μέ τήν μελλοντική μορ
φή τής Κυβερνήσεως». Ό  ταξίαρχος Μάγερς άντι- 
κατεστάθη άπό τόν συνταγματάρχη Κ. Γουντχάουζ 
(Κρίς), ό όποιος είχε ύπηρετήσει ώς ύπαρχηγός του' 
άπό τόν Νοέμβριο τοΰ 1942. 'Υπάρχουν άρκετές 
ενδείξεις δτι ό Γιουντχάουζ άπέδιδε μεγαλύτερη άπό 
τόν προκατοχό του προσοχή στίς μεταπολεμικές 
πολιτικές έπιπτώσεις, άλλά τό νά έπιρρίψη κα
νείς στόν ταξιάρχο Μάγερς τήν ευθύνη γιά τά σοβαρά 
πολιτικά σφάλματα τής περιόδου έκείνης θά ήτο 
τουλάχιστον άδικο.

Ό  Βασιλεύς ένθαρρυνθείς άπό τήν ένθερμη ύπο- 
στήριξι τοΰ Τσώρτσιλ καί τοΰ Ροΰζβελτ ήρνήθη 
νά ύποκύψη στίς άξιώσεις τών Ελλήνων πολιτικών. 
Οί έκπρόσωποι τής άντιστάσεως έμειναν στό Κάϊρο 
μέχρι τά μέσα Σεπτεμβρίου. Τελικά έπέστρεψαν στά 
βουνά άεροπορικώς, ούσιαστικά μέ άδεια χέρια.

ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

Πριν άκόμη άπό τήν έπιστροφή τών έπροσώπων 
τής άντιστάσεως άπό τήν Αίγυπτο, οί «άδιάλ- 
λακτοι», μεταξύ τών κομμουνιστών άρχηγών είχαν 
άρχίσει νά έκβιάζουν τήν κατάστασι ζητώντας πιό

άποφασιστική δρασι κατά τών άντιπάλων όργανώ- 
σεων. ’Ελπίδες δτι ή άπελευθέρωσις έπλησίαζε γοργά 
εύρίσκοντο καί πάλι στό ζενίθ. Στίς 8 Σεπτεμβρίου
1943 ή ’Ιταλία είχε παραδοθή στούς συμμάχους 
άνευ όρων'. Μέ τήν ιταλική συθηκολόγησι μεγάλες 
ποσότητες δπλων στήν ήπειρωτική Ελλάδα έπεσαν 
στά χέρια τοΰ ΕΑΜ—ΕΛΑΣ. 'Υπερέβαιναν κατά 
πολύ δτι,δήποτε θά μποροΰσαν νά άναμένουν άπό 
τούς Βρεταννούς καί ύπό τίς εύνοϊκώτερες άκόμη 
συνθήκες. "Ετσι οί Βρεταννοί έχασαν τό σπου
δαιότερο τους άτού.5

Στίς 29 Σεπτεμβρίου τό Κάϊρο διέταξε τό κοινό 
Γενικό Στρατηγείο τών άνταρτών νά προετοιμασθή 
γιά έπιχειρήσεις έναντίον 6 σημαντικών άεροδρο- 
μίων στήν 'Ελλάδα. Συσχετίζοντας τήν διαταγή αύτή 
μέ τήν φαινομενική ύποχώρησι τών Γερμανών πρός 
τά βόρεια, πού ήταν στήν πραγματικότητα μιά περί
τεχνη άνακατάταξις τών δυνάμεών των, τό ΕΑΜ— 
ΕΛΑΣ έβγαλε τό συμπέρασμα δτι αί δυνάμεις τών 
συμμάχων ήσαν έτοιμες νά έπιστρέψουν στήν 'Ελ
λάδα μέ έπί κεφαλής τόν Βασιλέα Γεώργιο.

Άμέσως δόθηκε έλευθερία δράσεως γιά μιά 
άκόμη φορά στούς άδιαλλάκτους. Πριν περάσουν 
τρεις μήνες καν άπό τήν ύπογραφή τής συμφωνίας 
τών έθνικών όμάδων ό ΕΛΑΣ ξανάρχισε τήν έκ- 
στρατεία του γιά τήν έξουδετέρωσι δλων τών άλλων 
άντιστασιακών όργανώσεων καί γιά τήν ένίσχυσι 
τής θέσεώς τού στό «παζάρεμα», πού θά άρχιζε μέ 
τήν άπελευθέρωσι. Κατά τήν διάρκεια τής έκστρα
τείας αύτής μερικές άπό τίς μικρότερες όργανώσεις 
άντιστάσεως ήναγκάσθησαν ύπό τήν πίεσι τών κομ
μουνιστών ή νά διαλυθοΰν ή νά προσχωρήσουν στόν 
ΕΛΑΣ ή νά φύγουν άπό τά βουνά καί νά ένωθοΰν 
μέ τά τάγματα άσφαλείας, πού ώργανώνοντο τότε 
στίς πιό μεγάλες πόλεις άπό τήν κατοχική κυβέρ- 
νησι τοΰ ’Ιωάννη Ράλλη. Πολλοί "Ελληνες άξιωμα- 
τικοί, κάθε άλλο παρά γερμανόφιλοι, συνειργά- 
σθησαν μέ τά ύπό τήν αιγίδα τών Γερμανών τάγματα 
τόν τελευταίο χρόνο τής κατοχής δταν ή ήττα τής 
Γερμανίας εϊχε κιόλας διαφανή στόν ορίζοντα.

'Η φαινομενικά παράδοξη άντίφασις αύτή έχει 
τήν έξήγησί της. Οί περισσότεροι άπ’ αύτούς πού 
υπηρέτησαν στά τάγματα δέν άπέβλεπαν εις τό νά 
βοηθήσουν τούς Γερμανούς. Πολεμούσαν έναντίον 
τοΰ κινδύνου τής κομμουνιστικής έπικρατήσεως.

Στίς 8 ’Οκτωβρίου 1943, ό ΕΛΑΣ προώθησε 
αιφνιδιαστικά τό ορεινό του πυροβολικό στήν πε
ριοχή τής Πίνδου, καί έξαπέλυσε έπίθεσι κατά τοΰ 
ΕΔΕΣ.6

5. Woodhouse, o p  c i t .  σελ. 163.
6. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 78.
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Δύο μέρες άργότερα οί έχθροπραξίες έγενικεύθη- 
σαν καθώς ό ΕΛΑΣ άρχισε γενική έπίθεσι έναντίον 
δλων τών άλλων όμάδων εκτός άπό τήν ΕΚΚΑ.

Ή  ύποστήριξις πού έδόθη στόν Βασιλέα Γεώρ
γιο άπό τή συμμαχική ήγεσία καί τό ενδεχόμενο 
τής έπιστροφής του στήν Ελλάδα μέ ισχυρές συμ
μαχικές δυνάμεις, έδωσε πρόσθετο κύρος στά επι
χειρήματα τών «αδιαλλάκτων» υπέρ τής έξουδετε- 
ρώσεως δλων τών άντιπάλων όργανώσεων. Μ’ δλα 
ταύτα οί έπιθέσεις έπρεπε νά δικαιολογηθούν. Ή  
κομμουνιστική ήγεσία κατέφυγε στό άπροκάλυπτο 
ψεύδος. Σέ δημόσιες άνακοινώσεις διατυπωμένες 
σέ ιδιαίτερα έντονη γλώσσα, τό ΕΑΜ—ΕΛΑΣ 
ισχυρίσθη χωρίς αιδώ δτι οί Βρεταννοι εϊχαν δια
τάξει τήν έπίθεσι έναντίον τών άλλων άντιστασια- 
κών όργανώσεων, έπειδή ήταν «ένοχες συνεργασίας 
μέ τούς Γερμανούς». 'Υπελόγιζαν δπι ή έπιχείρησις 
θά τελείωνε προτού κάν προλάβουν οί Ά γγλοι νά 
δημοσιεύσουν μία διάψευσι.

Αύτή τή φορά δμως οί κομμουνισταί γελάστηκαν. 
Οί Γερμανοί δέν έφυγαν. ’Αφού επέτυχαν νά έξα- 
πατήσουν καί νά όδηγήσουν σέ πλήρη σύγχυσι τήν 
κατασκοπεία καί τίς υπηρεσίες πληροφοριών δλων 

ι"* τών άνταρτικών όργανώσεων, άνεδιέταξαν τίς δυνά
μεις των καί έν συνεχεία έξαπέλυσαν έπίθεσι στά 
βουνά έναντίον καί τοΰ ΕΔΕΣ καί τοΰ ΕΛΑΣ. Στίς 
συγκρούσεις πού έπηκολούθησαν φαινόταν άμφί- 
βολο έάν θά μποροΰσε νά έπιζήση έστω καί μία 
άπό τίς άνταρτικές όργανώσεις.

Οί μικρότερες όμάδες, κυνηγημένες καί άπό τούς 
Γερμανούς καί άπό τόν ΕΛΑΣ, έξαφανίστηκαν άπό 
τά βουνά. Ά λλά οί μεγάλες όργανώσεις δέν κατε- 
στράφησαν. Μετά άπό μερικές άρχικές έπιτυχίες 
οί Γερμανοί έπέστρεψαν στίς πεδινές περιοχές 
καί οί άντάρτες τοΰ ΕΛΑΣ, τοΰ ΕΔΕΣ καί τής ΕΚΚΑ 
άνεσυνετάχθησαν καί έκαναν καί πάλι τήν έμφά
νισί τους στίς περιοχές πού δέν κατείχε ό έχθρός.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

Οί έπιθέσεις τοΰ EΛALΣ έναντίον τών άλλων άν
ταρτικών σωμάτων, καί ή προσπάθεια τοΰ ΕΑΜ 
νά προσάψη τό επίθετο τοΰ «προδότη» σέ όποιον 
δέν έδέχετο νά υποταγή στόν έλεγχο του ώδήγησαν 
σέ ενα όδυνηρό ξύπνημα πολλούς άπό έκείνους πού 
είχαν προσχωρήσει στίς τάξεις του μέ γνήσιες 
πατριωτικές έπιδιώξεις. Έλέγετο ώς τό παρελθόν 
δτι άν είχαν πάει στό ΕΑΜ πολύ περισσότερα πα
τριωτικά στοιχεία π ρ ο τ ο ΰ ή όργάνωσις περιέλθη

κάτω άπό τόν έλεγχο τοΰ ΚΚΕ, πολλά άπό τά δεινά 
πού ύπέστη άργότερα ό τόπος θά άπεφεύγοντο. 'Η 
σκέψις ήταν έξ ύπαρχής λανθασμένη, γιατί δέν ύ- 
πήρξε ποτέ περίοδος τέτοια. Τό ΕΑΜ δπως γνωρί
ζομε σήμερα ήταν δημιούργημα καί ελεγχόμενο 
όργανο τοΰ ΚΚΕ άπό τήν πρώτη στιγμή. Πολλοί 
έντιμοι "Ελληνες δέν θέλησαν νά παραδεχτούν τό
τε δτι τό ΕΑΜ θά έχρησιμοποιειτο άπό τό ΚΚΕ 
γιά τήν έπιβολή τής κομματικής του δικτατορίας 
τήν στιγμή τής άπελευθερώσεως. Καί έμειναν 
στίς τάξεις του γιά νά άνακαλύψουν πολύ άργά, 
στίς παραμονές τοΰ Δεκεμβρίου 1944, δτι ήσαν τε- 
λικώς άνίκανοι νά επηρεάσουν τίς έξελίξεις.

"Οταν γιά μία άκόμη φορά έγινε φανερό δτι ή 
άπελευθέρωσις τής χώρας θά άργοΰσε, οί κομμου- 
νισταί άντελήφθησαν δτι είχαν καί πάλι έκδηλωθή 
πρόωρα. Τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ έξέφρασε τήν έπιθυμία 
άποκαταστάσεως τής ειρήνης. Έ ν τώ μεταξύ δμως 
οί περισσότερες δευτερεύουσες όργανώσεις είχαν 
πλέον έκμηδενισθή, ένώ ό ΕΔΕΣ είχε περιορισθή 
σ’ ένα μικρό τμήμα τής Ηπείρου.

Στίς 19 Δεκεμβρίου 1943, ή ήγεσία τοΰ ΕΑΜ — 
ΕΛΑΣ έζήτησε άπό τήν Συμμαχική Άποστολή 
(μετά τήν άφιξι Αμερικανών τόν Σεπτέμβριο ό 
τίτλος Βρετανική Στρατιωτική Άποστολή είχε 
άντικατασταθή άπό τόν τίτλο Συμμαχική Στρατιω
τική Άποστολή) νά μεσολαβήσουν γιά τήν σύναψι 
νέας συμφωνίας μέ τόν Ζέρβα. Είναι πάντως ένδια- 
φέρον δτι τόν ίδιο περίπου καιρό ή 10η ’Ολομέ
λεια τοΰ ΚΚΕ (’Ιανουάριος 1944) έπανελάμβανε σέ 
άποφασί της δτι «ή άμεση πολιτική έπιδίωξη τοΰ 
Κόμματος είναι ή Έθνική άπελευθέρωση καί ή 
λαϊκή λύσι τών έσωτερικών προβλημάτων σύμφωνα 
μέ τήν εμπνευσμένη γραμμή πού έβαλε τό Κόμμα 
μας τό 1934 (στήν 6η Όλομέλεια) κάτω άπό τήν 
ήγεσία τού Ν. Ζαχαριάδη.»8

Ή  Κυβέρνησις Τσουδεροΰ στήν Αίγυπτο άπε- 
φάσισε νά ύποβοηθήση τήν ύπόθεσι τής ειρήνης 
καί τής συμφιλιώσεως στήν ηπειρωτική Ελλάδα. 
Στίς 21 Δεκεμβρίου ό Τσουδερός άπηύθυνε ένα ρα
διοφωνικό μήνυμα πρός τόν έλληνικό λαό. Τό 
πνεύμα τοΰ πρωθυπουργοΰ καί τό περιεχόμενο τοϋ 
μηνύματος ήταν δτι όσοι μέν συνειργάσθησαν μέ 
τούς Γερμανούς θά έπρεπε νά άποβληθοΰν άπό τίς 
όργανώσεις άντιστάσεως, καί δτι άν οί άντάρτες 
δέν μποροΰσαν νά συνεργασθοΰν έν άρμονίςι θά 
ήτο προτιμώτερο νά διαλυθούν καί νά πανε στά 
σπίτια τους. Τό πρώτο σημείο είχε σκοπό νά καλο- 
πιάση τό ΕΑΜ — ΕΛΑΣ. Ή  δεύτερη ύπόδειξις ήτο 
άπίστευτα άφελής διότι ή κυβέρνησις τοΰ Καΐρου

7. Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  ’Α γ ώ ν ε ς ,  σελ. 209. 8. Α υ τ ό θ ι ,  σελ. 184.
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δέν εϊχε τήν δύναμι νά έπιβάλη μιά τέτοια ύπό- 
δειξι.

Λίγο άργότερα ό Ζέρβας έκανε μιά τελευταία 
προσπάθεια γιά νά άνακτήση τό έδαφος πού είχε 
χάσει τόν ’Οκτώβριο και τόν Νοέμβριο. Τά κέρδη 
του ύπήρξαν άσήμαντα, άλλά ή έπιχείρησίς του 
έδωσε στό ΕΑΜ — ΕΛΑΣ πρόσχημα γιά νά 
έξαπολύση μιά νέα έπίθεσι. Τελικώς ή ανα
κωχή έπραγματοποιήθη στις 4 Φεβρουάριου
1944.

Μόλις κατέπαυσαν οί έχθροπραξίες,ήρχισαν έπί- 
πονες και γεμάτες ελιγμούς διαπραγματεύσεις στήν 
Πλάκα τής ’Ηπείρου μέ τήν μεσολάβησι τής Συμ
μαχικής Στρατιωτικής ’Αποστολής. Οί Βρεταννοί 
ένδιεφέροντο άμεσα γιά ένα ένιαϊο στρατό ανταρτών, 
ύπό τήν προϋπόθεσι δτι θά ήτο δυνατός ό άποτε- 
λεσματικός έλεγχός του. Γιά τούς κομμουνιστάς 
μία ειλικρινής συνένωσις δυνάμεων δέν παρου
σίαζε καί μεγάλο θέλγητρο. ’Εκείνο πού ήθε
λαν πραγματικά ήταν νά άπορροφήσουν τόν 
ΕΔΕΣ καί τήν ΕΚΚΑ μέσα στά πλαίσια του 
ΕΛΑΣ.

Μόλις άντελήφθησαν οί κομμουνισταί οτι οί 
δύο κύριοι αντικειμενικοί σκοποί των — ή μονο- 
πώλησις τής άντιστάσεως καί ή διείσδυσις στήν 
έλληνική κυβέρνησι — δέν έπρόκειτο νά πραγμα
τοποιηθούν στήν τράπεζα τής συνδιασκέψεως, οί 
διαπραγματεύσεις σταμάτησαν. Πάντως ύπεγράφη 
μιά συμφωνία ή όποία ίσοδυναμοΰσε ούσιαστικά 
μέ παράτασι τής άνακωχής επ’ άόριστον. Αύτή ήτο 
ή συμφωνία τής Πλάκας, ή όποία ύπεγράφη κατά 
τά τέλη Φεβρουάριου στή Γέφυρα τής Πλάκας πού 
ήνωνε τις δύο όχθες τοΰ ποταμοΰ ’Αχελώου καί χώ
ριζε τήν περιοχή τοΰ ΕΔΕΣ άπό τήν περιοχή τοΰ 
ΕΛΑΣ.

Τό μόνο σημείο πού έφαίνετο νά έχη πρακτική 
σημασία ήταν ή ύπόσχεσις τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ νά 
διευκολύνη τήν είσοδο τών συμμαχικών στρατευ
μάτων στήν Ελλάδα.

'Η ύπόσχεσις αύτή έγινε άντικείμενο σφοδρών 
επικρίσεων στό κομμουνιστικό αρχηγείο. ’Εκείνοι 
πού είχαν υπογράψει τήν συμφωνία προέβαλαν τήν 
δικαιολογία δτι ή ύπόσχεσις άποτελοϋσε απλώς 
άναγνώρισι τής πραγματικότητος, γιατί πώς θά 
μπορούσε ό ΕΛΑΣ νά έμποδίση τήν άπόβασι τών 
Συμμάχων. Δέν έγνώριζαν βέβαια τότε γιατί οί 
Βρεττανοΐ ήθελαν τόσο πολύ νά έπιτύχουν άπό τόν 
ΕΛΑΣ μιά τέτοια δέσμευσι : Στήν Τεχεράνη οί 
Τρεις Μεγάλοι είχαν ήδη αποφασίσει δτι δέν θά 
έγίνετο μεγάλη συμμαχική άπόβασις στά Βαλκάνια 
καί δτι στήν Ελλάδα, θά έστέλλετο μόνο μιά μικρή 
αντιπροσωπευτική δύναμις.

Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΕΑ

Τόν Ιανουάριο τοΰ 1944 ή 10η 'Ολομέλεια τής 
Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ είχε άποφανθή δτι «ή αμείλικτη 
έξόντωσι δλων τών πρακτόρων τοΰ έχθροΰ καί τής 
ψευτοκυβέρνησης καί ή άπομόνωση δλων αύτών πού 
ύπονομεύουν τήν έθνική ένότητα είναι άπαραίτητες 
προϋποθέσεις γιά τήν πραγματοποίηση τών άντι- 
κειμενικών πολιτικών σκοπών τοϋ κόμματός μας...».9 
"Οσοι έχουν κάποια έξοικείωσι μέ τήν κομμουνι
στική διάλεκτο κατά τήν διάρκεια τής κατοχής μπο
ροΰν εύκολα νά απομονώσουν τό πραγματικό νόημα 
τών λόγων αύτών. "Ολες οί όργανώσεις άντιστά- 
σεως, δλα τά άτομα πού δέν ήθελαν νά δεχθοΰν τήν 
κομμουνιστική κηδεμονία καί νά ενσωματωθούν 
στό ΕΑΜ — ΕΛΑΣ, «ύπενόμευαν τήν έθνική ένό
τητα» καί έπρεπε νά έκμηδενισθοΰν «χωρίς έλεος». 
Αύτή ήταν «άπαραίτητη προϋπόθεση».

Δέν έχρειάζοντο εξαιρετικές ικανότητες φαν
τασίας καί πολιτικής όξυνοίας γιά ν’ άντιληφθή 
κανείς δτι ή τελική έκβασις τής πάλης θά έξηρτατο 
άπό τό κατά πόσον θά κατώρθωνε τό ΕΑΜ —ΕΛΑΣ 
νά παρουσιάση στίς συμμαχικές άρχές μέ τήν άπε- 
λευθέρωσι τής χώρας δύο δυνατότητες έπιλογής : 
ή νά συνεργασθοΰν μέ τόν ΕΑΜ —ΕΛΑΣ ώς τήν 
μόνη αποτελεσματική στρατιωτικοπολιτική δύναμι 
εις τήν 'Ελλάδα ή νά συγκρουσθοΰν μαζί του, πράγμα 
πού θά μπορούσε τότε νά παρουσιασθή πολύ εύ
κολα στήν έλάχιστα πληροφορημένη διεθνή κοινή 
γνώμη ώς έπίθεσις «τών ιμπεριαλιστών έναντίον τών 
γνησίων άντιπροσώπων τοΰ έλληνικοϋ λαοϋ».

Τό δτι μιά τέτοια παρερμηνεία ήταν άπολύτως 
δυνατή, άπεδείχθη αργότερα μέ τήν στάσι πολλών 
καλοπροαιρέτων αλλά κάκιστα πληροφορημμένων 
προσωπικοτήτων τής Δύσεως.

'Η πρ’ώτη φροντίδα τής Κομμουνιστικής ήγεσίας 
ήταν νά εξάλειψη τίς κακές έντυπώσεις πού εϊχαν 
άφήσει οί ενέργειες τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατά τούς 
σκοτεινούς μήνες τών έμφυλίων συγκρούσεων.

Ή  δεύτερη άπασχόλησίς της ήταν νά έξουδε- 
τερώση κάθε άξιόλογο άνταγωνιστή πού θά απο
ρούσε νά τής δημιουργήση έμπόδια κατά τήν στιγμή 
τής άπελευθερώσεως.

Τήν άνοιξι τοΰ 1944 ό κομμουνιστικός έλεγχος 
έπί τοΰ ΕΑΜ, ό όποιος εϊχε συγκαλυφθή τόσο προ
σεκτικά έπί δύο σχεδόν χρόνια, είχε γίνει πλέον 
γνωστός. Τό ΚΚΕ έχρειάζετο ονόματα κύρους, 
άτομα προερχόμενα άπό τούς ήγετικούς κύκλους τοΰ 
"Εθνους, έκπροσώπους τών διαφόρων επαγγελμά
των καθώς καί τής νεώτερης γενεάς τών Δημοκρα-

9. Α ύ τ ό θ ι, σελ. 209.



τικών πολιτικών. Μόνον έτσι θά μπορούσε νά άπο- 
καταστήση τήν αίγλη τοϋ κόμματος πού είχε άμαυ- 
ρωθή.

Τήν ίδια περίπου έποχή άρκετά άτομα μέ Δημο
κρατικούς προσανατολισμούς καί κοινωνική προ
βολή ήρχισαν νά διαισθάνονται οτι τό ΕΑΜ —· 
ΕΛΑΣ μέ τήν ηύξημένη δύναμί του δέν θά έπρεπε νά 
άφεθή κάτω άπό τόν άποκλειστικό έλεγχο τών κομ
μουνιστών. Ό  καθηγητής Άλέξ. Σβώλος αυθεντία 
στό Συνταγματικό Δίκαιο καί έπιστήμων κύρους, 
ήτο ένας απ’ έκείνους πού πίστευαν οτι αν στίς 
ήγετικές θέσεις τοΰ κινήματος ύπήρχαν πατριώτες 
φιλελεύθεροι καί σοσιαλδημοκράτες, θά μποροΰσαν 
νά άσκήσουν μία ανασταλτική έπίδρασι καί νά άπο- 
τρέψουν τίς κομμουνιστικής έμπνεύσεως έπαναστα- 
τικές περιπέτειες. Τίς έλπίδες καί τούς φόβους του 
συνεμερίζοντο άρκετά άλλα σημαίνοντα πρόσωπα 
μεταξύ τών όποιων καί ό στρατηγός Μάντακας, 
ένας άπό τούς ήγέτες τής έξεγέρσεως τοΰ 1938 
έναντίον τής δικτατορίας Μεταξά, ό Άγγελος Άγ- 
γελόπουλος, έπίσης καθηγητής Πανεπιστημίου καί 
γνωστός πολιτικός, ό Δημ. Στρατής σοσιαλιστής, 
καί ό στρατηγός Ευριπίδης Μπακιρτζής, πού είχε 
άναλάβει ήγετικό ρόλο στήν Ε.Κ.Κ.Α.

Στίς έκκλήσεις γιά συνεργασία, πού άπηύθυνε 
τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ10 τόν Δεκέμβριο τοΰ 1943, 
οί δημοκρατικές αυτές προσωπικότητες άπήντησαν 
ότι θά έξαρτοΰσαν τήν συνεργασία τους άπό τόν σύν
τομο τερματισμό τών έπι θέσεων τοΰ ΕΛΑΣ έναν
τίον τών άλλων όργανώσεων άνταρτών. "Ενας άλ
λος σιωπηρός δρος ήτο δτι μιά τέτοια συνεργασία 
θά έπρεπε νά πραγματοποιηθή λίγο πριν άπό τήν 
άπελευθέρωσι τής χώρας.

Φαίνεται δτι κατά τήν άντίληψι τους, ή Συμφωνία 
τής Πλάκας έκάλυπτε τήν πρώτη προϋπόθεσι, 
καί ή προσδοκία μιας Συμμαχικής άποβάσεως κατά 
τήν άνοιξι ίκανοποιοΰσε τήν δεύτερη. Έπί πλέον 
φαίνεται δτι έπίστευαν σοβαρά στήν ικανότητά τους 
νά διασπάσουν τούς «μετριοπαθείς» κομμουνιστάς 
άπό τούς «σκληρούς» καί νά επιτύχουν τήν έξουδε- 
τέρωσι τών «έξτρεμιστών». Ά λλά αύτή ή προσδο
κία έπέπρωτο νά άποδειχθή ευσεβής πόθος. Προφα
νώς άγνοοΰσαν δτι ή 10η 'Ολομέλεια τής Κ.Ε. τοΰ 
ΚΚΕ είχε δηλώσει τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1944 μέ 
άρκετή παρρησία δτι «οί πολιτικές επιδιώξεις τοΰ 
κόμματος έξακολουθοΰν νά άκολουθοΰν τήν ίδια 
μακρόπνοη πολιτική γραμμή πού εϊχε καθορίσει άπό 
τό 1935 τό κόμμα κάτω άπό τήν καθοδήγησι τοΰ Ν. 
Ζαχαριάδη».11

10. Γ. Παπανδρέου, Ή  Ά π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ς  τ ή ς  
Ε λ λ ά δ ο ς  (Άθήναι, Ελληνική Εκδοτική Εταιρία, 1945, 
σελ. 12-23.

11. Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  ’ Α γ ώ ν ε ς ,  σελ. 184.

Στίς 26 Μαρτίου 1944 μία έκπομπή άπό τά ελλη
νικά βουνά άνεκοίνωσε δτι εϊχε ίδρυθή Πολιτική 
Επιτροπή Έθνικής Άπελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) μέ 
προσωρινό Πρόεδρο τόν στρατηγό Μπακιρτζή, μέ
χρι τής άφίξεως τοΰ Σβώλου άπό τήν Αθήνα.

Τό ΚΚΕ εϊχε γιά μιά άκόμη φορά κατορθώσει 
νά σχηματίση μία όργάνωσι - προκάλυμμα, καί μά
λιστα κάτι περισσότερο. Αντιγράφοντας προφανώς 
τήν προσωρινή Κυβέρνησι τοΰ Τίτο, τό ΚΚΕ εϊχε 
δημιουργήσει δικό του κυβερνητικό σχήμα τό όποιο 
θά άμφισβητοΰσε τό κΰρος τής έλληνικής Κυβερνή
σεως τοΰ Καΐρου.

Δεδομένου δτι μιά άνάλογη ένέργεια ήταν στενά 
συνδεδεμένη μέ τόν πιθανό χρόνο άπελευθερώσεως 
τής Ελλάδος, ή άπόφασις τοΰ ΚΚΕ νά έπισπεύση τήν 
ΐδρυσι τής ΠΕΕΑ, καθώς καί άλλες έξελίξεις τών 
όποιων ή έξιστόρησις άκολουθεΐ, φαίνεται δτι εϊχε 
έπηρεασθή άπό μιά έμπιστευτική διαταγή τοΰ Α ρ 
χηγείου Στρατηγικών Επιχειρήσεων πρός τήν Συμ
μαχική Άποστολή στά Ελληνικά βουνά. Ή  διαταγή 
έκείνη τής όποίας τό περιεχόμενο έγινε γνωστό 
στήν κομμουνιστική ήγεσία περί τά μέσα Φεβρουά
ριου, άφινε νά έννοηθή δτι ή άπελευθέρωσις τής Ε λ 
λάδος θά έπρεπε νά άναμένεται πριν άπό τόν Μάϊο 
καί δτι μόνο μιά μικρή συμμαχική δύναμις συνο- 
δευομένη άπό τίς Ελληνικές δυνάμεις Μέσης Α να
τολής θά άπεβιβάζετο στή χώρα. Ή  έμπιστευτική 
έκείνη διαταγή δέν ήταν ή μοναδική ένδειξις. Ό  
Ερυθρός Στρατός έπλησίαζε ήδη τά σύνορα τής 
Ρουμανίας. Μέ τήν άνοιξι, ή Σοβιετική προέλασις 
θά έπεταχύνετο. “Ήδη τά Γέρμανογενή καθεστώτα 
τής Βαλκανικής έκλονίζοντο. Ό  Πάβελιτς είς τήν 
Κροατία καί ό Νέντιτς είς τήν Σερβία εϊχαν υπο
βάλει τίς παραιτήσεις των άλλά εϊχαν ύποχρεωθή 
άπό τίς Γερμανικές άρχές Κατοχής νά παραμείνουν 
στή θέσι τους. Είς τήν Βουλγαρία, οί άρχηγοί τής 
άντιπολιτεύσεως Γκεόργκιεφ καί Μπαγκριάνωφ εϊ- 
χαν στείλει έπιστολή στόν Πρωθυπουργό ζητώντας 
του νά άλλάξη πορεία ένόσφ ύπήρχεν άκόμη και
ρός. Ό λ ο ι οί οιωνοί έδειχναν δτι πράγματι ή άπε- 
λευθέρωσις τής Ελλάδος θά έπρεπε νά άναμένεται 
κατά τόν Απρίλιο. Ή  κομμουνιστική ήγεσία άπε- 
φάσισε νά προκαταλάβη τίς έξελίξεις καί έκινήθη 
τόν Μάρτιο. 'Η  ΐδρυσις τής ΠΕΕΑ ήταν τό πρώτο 
βήμα.

Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Οί στρατηγικοί εγκέφαλοι τών κομμουνιστών 
εϊχαν κάθε λόγο νά συγχαίρουν έαυτούς. Πολιτικώς 
εϊχαν δημιουργήσει ένα κυβερνητικό όργανο ένι- 
σχυμένο άπό τήν παρουσία πολλών Δημοκρατικών
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προσωπικοτήτων ύπό τήν προεδρία του καθηγητοϋ 
Σβώλου. "Αν καί οί κομμουνισται άπετέλουν σαφώς 
μειοψηφία στήν ΠΕΕΑ, τό κυβερνητικό αύτό σχή
μα ήταν γι’ αύτούς άνεκτίμητο όργανο, ιδιαιτέρως 
άποτελεσματικό εις τό εξωτερικό, όπου ή έλλειψις 
ένημερώσεως ώδηγοϋσε σέ εσφαλμένες κρίσεις καί 
έντυπώσεις. Στρατιωτικώς είχαν τώρα ύπό τόν ελεγ- 
χό τους τό μεγαλύτερομέρος τής ελληνικής υπαίθρου. 
Ό  ΕΔΕΣ δέν ήταν πλέον έπικίνδυνος άντίπαλος. 
Στριμωγμένος σέ μιά μικρή περιοχή τής ’Ηπείρου, 
μακρυά άπό κάθε σημαντική πόλι και γραμμή άνε- 
φοδιασμοϋ και επικοινωνίας, ήταν ούσιαστικά απο
μονωμένος. Ή  ΕΚΚΑ διατηρούσε άκόμα τόν έλεγχό 
της σέ μιά περιοχή τής Ρούμελης κοντά στό δημόσιο 
δρόμο ’Αθηνών - Θεσσαλονίκης άλλά δέν θά ήτο 
δύσκολο νά σαρωθή στήν κατάλληλη στιγμή. Ό  
ΕΛΑΣ δέν εϊχε μεγάλη έπιρροή στήν Κρήτη καί 
στήν Δυτική Θράκη.Άλλά καί οί δύο περιοχές αύτές 
λόγφ θέσεως καί άποστάσεως εϊχον πολύ μέτρια 
πρακτική σημασία γιά τήν δυναμική άναμέτρησι πού 
έπλησίαζε. Στίς μεγάλες πόλεις τά τάγματα άσφα- 
λείας πού θά ήτο δυνατόν νά άποτελέσουν ένα σο
βαρό έμπόδιο κατά τήν κρίσιμη μεταβατική στιγμή, 
έπασχαν άπό τό ήθικόν άγος τών σχέσεών τους 
μέ τίς άρχές κατοχής.

Κατά τήν γνώμη τών κομμουνιστών έπιτελικών ή 
μόνη σοβαρή άντίδρασις θά προήρχετο άπό τούς 
Βρεταννούς καί άπό τίς έλληνικές ένοπλες δυνάμεις 
στή Μέση Ανατολή.

Οί δυνάμεις αύτές απέκτησαν συγκριτικώς άκόμη 
μεγαλύτερη σημασία δταν έπληροφορήθησαν, τόν 
Φεβρουάριο, οί κομμουνισται δτι μόνο μιά μικρή 
συμμαχική δύναμις θά ήρχετο στήν Ελλάδα.12 
Ό  Ζαχαριάδης άναφερόμενος άργότερα τό 1945 κατά 
τό 7ο Συνέδριο του κόμματος στίς Έλληνικές δυνά
μεις Μέσης Ανατολής, ύπεστήριξε δτι ή όργάνωσι 
τους «ήταν πλατειά λαϊκή, καθαρά δημοκρατική στήν 
πολιτική καίμαζική στήν ύφή». Εννοούσε κατ’ ού- 
ούσίαν δτι τό ΕΑΜ εϊχε αρκετή έπιρροή στίς δυνά
μεις αύτές καί θά μποροΰσαν νά θεωρηθοΰν ώς 
μάλλον φιλικές πρός τό ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Τίς ίδιες περί
που άπόψεις εϊχαν έκφράσει στό κομμουνιστικό 
στρατηγείο μερικά ήγετικά στελέχη. Τελικώς δμως 
έπεκράτησε ή άποψις δτι θά ήταν προτιμότερο νά 
μήν υπάρχουν οί δυνάμεις αύτές, νά μή έπιστρέψη 
μαζί τους ή Έλληνική κυβέρνησις τοΰ Τσουδε- 
ροΰ. J

Ή  έλληνική κυβέρνησις τοΰ Τσουδεροΰ ήτο 
ή διεθνώς άνεγνωρισμένη κυβέρνησις καί αν ή ύπο-

12. Myers, op . ci t . ,  σελ. 259. Έπίσης Woodhouse, op . 
ci t . ,  σελ. 185. Έπίσης συνέντευξις συγγραφέως μέ Όρέστη·

στήριξις τοΰ Τσώρτσιλ καί τοΰ Ροΰσβελτ πρός τόν 
Βασιλέα Γεώργιο, τό προηγούμενο φθινόπωρο, άπο- 
τελοΰσε γενικώτερη ένδειξι τών αισθημάτων τών 
Συμμάχων, τότε μόνον οί άθεραπεύτως αισιόδοξοι θά 
μποροΰσαν νά έλπίζουν δτι θά συνέβαινε δ,τιδήποτε 
άλλος έκτός άπό τήν θριαμβετική έπιστροφή τοΰ Βα- 
σιλέως καί τής Κυβερνήσεως του μέ τίς εύλογίες 
τών συμμάχων. 'Η άποψις πού εϊχε έπικρατήσει τόν 
προηγούμενο χρόνο έπεκράτησε γιά μία άκόμη φορά. 
Γιά τό ΚΚΕ θά ήτο άσφαλέστερο νά μή ύπάρχουν 
καθόλου έλληνικές δυνάμεις τής Μέσης Α να
τολής.

Στίς 9 Μαρτίου ό ταξίαρχος Φ. Μπώμοντ - Νέσ- 
βιττ, στρατιωτικός σύνδεσμος τών έλληνικών δυ
νάμεων μέτό Συμμαχικό Στρατηγείο, πληροφοροΰσε 
τό Έλληνικό Γενικό Επιτελείο δτι εϊχε παρατηρηθή 
ηύξημένη δραστηριότης άτόμων τά όποια εϊχαν 
άναμιχθή στήν άνταρσία τοΰ προηγουμένου έτους. 
Έπί τοΰ θέματος αύτοΰ εϊχαν ληφθή άναφορές στό 
Γενικό Στρατηγείο τής Μέσης Α νατολής.Ό  Βρεταν- 
νός σύνδεσμος προειδοποίησε τίς έλληνικές άρχές 
δτι μία ένδεχομένη έπανάληψις τών γεγονότων εκεί
νων θά εϊχε καταστρεπτικά άποτελέσματα. Ό  Έ λ- 
λην ύπουργός τών Στρατιωτικών Β. Καραπαναγιώ- 
της άπήντησεν δτι δλοι αύτοί οί φόβοι ήταν αστή
ρικτοι καί δτι ή πειθαρχία ήτο άξησφαλισμένη στίς 
έλληνικές μονάδες τής Μέσης Ανατολής.13 Μετά 
λίγες μέρες, ή Πρώτη Ταξιαρχία μετεκινήθη άπό τά 
περίχωρα τοΰ Τέλ Ά βίβ πρός τό Μπούρκ Έ λ 
Άρεμ, λίγα μίλια νοτίως τής Αλεξάνδρειάς γιά νά 
άνεφοδιασθή μέ οπλισμό καί έφόδια έν δψει τής έπι- 
κε’μένης άναχωρήσεώς της γιά τό ιταλικό θέατρο 
έπιχειρήσεων. Δέν ήτο δύσκολο νά πρόβλεψη κα
νείς τί θά έπακολουθοΰσε Ά πό τήν ’Ιταλία ή ταξιαρ
χία κατά πασαν πιθανότητα θά άπεβιβάζετο στήν "Η
πειρο, στήν περιοχή πού εύρίσκετο ύπό τόν έλεγχο 
τοΰ Ζέρβα καί άπ’ έκεΐ θά έκινήτο πρός τήν Αθήνα 
καί Θεσσαλονίκη.

Οί κομμουνισται άπεφάσισαν νά δράσουν άμέ
σως. Τό πρωΐ τής 31ης Μαρτίου 1944 όμάς άξιωμα- 
τικών, ή όποία έκπροσωποΰσε δπως είπαν μία 
«Επιτροπή Εθνικής Ένότητος Ελληνικών Ε νό
πλων Δυνάμεων Μ.Α.», έπεσκέφθη τόν πρωθυπουργό 
καί τοΰ ένεχείρισε υπόμνημα μέ τό όποιον έζητεΐτο 
ό σχηματισμός νέας κυβερνήσεως μέ βάσι τήν πο
λιτική επιτροπή άπελευθερώσεως (ΠΕΕΑ).14

Ό  Τσουδερός άντί νά τούς συλλάβη άμέσως ώς 
ύποκινητάς άνταρσίας έν καιρώ πολέμου, άπεδέχθη 
τό Υπόμνημά τους καί τό συνεζήτησε μέ άλλα μέλη 
τοΰ 'Υπουργικοΰ Συμβουλίου. Σχεδόν άμέσως καί μέ

13. Τσουδερός, ο p. c i t .  σελ. 125- 127.
14. Αύτόθι, σελς 132.
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τόν προφανή σκοπό νά άσκηθή πίεσις έπί τής Κυ
βερνήσεως έξεδηλώθησαν κρούσματα άνταρσίας σέ 
άρκετές στρατιωτικές μονάδες δπου έπιτροπές στρα
τιωτικών άνελάμβαναν τήν διοίκησι. Οί στασιασταί 
διεδήλωναν τήν άφοσίωσί των πρός τήν ΠΕΕΑ 
καί ήρνοϋντο νά υπακούσουν στίς διαταγές τών άνω- 
τέρων των. Σύντομα ή άνταρσία έπεξετάθη στήν 
Πρώτη Ταξιαρχία καί στίς έλληνικές ναυτικές μονά
δες,πού ήσαν ήγκυροβολημένες στό λιμάνι τής ’Αλε
ξάνδρειάς. Ή  Δεύτερη Ταξιαρχία διαδήλωσε έπί
σης τήν άφοσίωσί της πρός τήν ΠΕΕΑ. Στίς 2 
’Απριλίου ό Σοφοκλής Βενιζέλος ύπουργός τότε τής 
Εμπορικής Ναυτιλίας στήν Κυβέρνησι Τσουδεροϋ, 
έξέφρασε τήν άποψι δτι έπεβάλλετο πολιτική συν- 
εννοήσεως μέ «τά Βουνά». Συνήλθε βιαστικά τό 
Υπουργικό Συμβούλιο στήν οικία τοϋ Ναυάρχου 
Βούλγαρη καί στό Συμβούλιο ό Βενιζέλος ύπέδειξε 
στόν Τσουδερό νά παραιτηθή καί, μέ τήν ύποστήριξι 
άρκετών μελών τοΰ υπουργικού Συμβουλίου, έπρό- 
τεινε νά άναλάβη ό ίδιος τήν πρωθυπουργία είς 
άντικατάστασιν τοΰ Τσουδεροϋ, Τήν έπομένην ό 
Τσουδερός υπέβαλε πράγματι τήν παραίτησί του 
στόν Βασιλέα ό όποιος εύρίσκετο στό Λονδίνο καί 
μάλιστα υπέδειξε στόν Άνακτα δτι θά έπρεπε νά 
δώση τήν έντολή τοΰ σχηματισμοΰ τής νέας Κυβερ
νήσεως στόν Σοφοκλή Βενιζέλο. Ταυτοχρόνως έγέ- 
νετο γνωστόν δτι ή ΠΕΕΑ καί ή Επιτροπή ’Εθνικής 
Άπελευθερώσεως τοϋ Τίτο είχαν συμφωνήσει ν’ 
άνταλλάξουν έκπροσώπους.

Στίς 6 ’Απριλίου έπιτροπή άξιωματικών τοΰ 
ναυτικοΰ έπεσκέφθη τό ύπουργεΐον ’Εξωτερικών καί 
έδήλωσε στούς ύπουργούς, οί όποιοι είχαν συγκεν- 
τρωθή έκεΤ, δτι «τά δημοκρατικά στοιχεία» τών 
ένοπλων δυνάμεων δέν έδέχοντο νά παραμείνη ό 
Βενιζέλος ώς Πρωθυπουργός, άντιθέτως άπαιτοϋσαν 
κυβέρνησιν συνασπισμοΰ μέ βάσιν τό ΕΑΜ καί τήν 
ΠΕΕΑ. ’Ενώ συζητοΰσαν οί υπουργοί τις νέες αύτές 
άξιώσεις έλήφθη άναφορά δτι τό πλήρωμα ένός πο
λεμικού είχε συλλάβει τούς άξιωματικούς του καί 
τούς είχε πετάξει στή θάλασσα. Όλόκληρο τό οι
κοδόμημα τής έλληνικής Κυβερνήσεως Μ. ’Ανατο
λής, πού άπέμενε τό μόνο σοβαρό έμπόδιο στά κομ
μουνιστικά σχέδια στήν Ελλάδα, κατέρρεε ραγδαία 
μέσα σέ μιά άλληλουχία σφαλμάτων, πού διέπρατ- 
ταν φιλοπάτριδες κατά τά άλλα "Ελληνες.

Παρά τις πιέσεις ό Βενιζέλος ώρκίσθη πρωθυ
πουργός στίς 13 ’Απριλίου άπό τόν Βασιλέα, ό 
όποιος είχε έλθει άεροπορικώς άπό τό Λονδίνο στίς 
10 τοϋ μηνός. Ά λλά καί ή όρκωμοσία τοΰ Βενι- 
ζέλου δέν ώδήγησε στόν τερματισμό τής άνταρσίας. 
Στό Ναυτικό, τήν Αεροπορία, τήν Δεύτερη Ταξιαρ
χία, καί τήν Πρώτη, Ταξιαρχία, ή όποία έπρόκειτο

νά άναχωρήση γιά τό 'Ιταλικό μέτωπο στίς 12 Α πρι
λίου, ό έλεγχος έξακολουθοΰσε, νά εύρίσκεται στά 
χέρια τών έπαναστατών.

Οί Βρεταννοί ύπό τήν πίεσι τών γεγονότων αύτών 
κατέληξαν στό συμπέρασμα δτι δέν ύπήρχε παρά 
μόνον ένας τρόπος γιά νά τελειώση ή κρίσις. Νά 
δημιουργηθή κυβέρνησις «έθνικής ένότητος» δπου 
θά έπερναν μέρος καί τά «βουνά». Ά λλά στίς 
14 ’Απριλίου λέγεται δτι ό Σιάντος έστειλε τό έξής 
μήνυμα στόν Κ. Δεσποτόπουλο:

«14.4.1944. Επείγον. Αγαπητέ Κώστα, Συζητή
σαμε πολλές φορές γιά τόν Ψαρρό καί δέν μπορώ 
νά καταλάβω γιατί ζήτας διαταγή γιά νά έξουδε- 
τερώσης τήν όργάνωσή του. Ά ν  δέ δεχτή τούς 
δρους μας τότε πρέπει νά ξεκαθαρίσωμε τήν κα- 
τάστασι μέ τά δπλα καί σύντομα, χωρίς άναβολές... 
(υπογραφή) Γέρος».
«Γέρος» ήταν τό συνθηματικό ψευδώνυμο τοΰ Γ. 

Σιάντου. Λέγεται δτι τό έγγραφο αύτό βρέθηκε σέ 
κομμουνιστικά άρχεΐα κατά τά Δεκεμβριανά. Ή  
κομμουνιστική ήγεσία άργότερα ύπεστήριξε δτι 
τό έγγραφο δέν ήταν αυθεντικό. Ά λλά όποιαδήποτε 
καί δν είναι ή άποδεικτική άξία τοΰ έγγράφου, τά 
ίδια τά γεγονότα άποτελοΰν επαρκή μαρτυρία.Τήν 
νύχτα τής 16ης πρός τήν 17ην Απριλίου ή δύναμις 
τοϋ Ψαρροΰ ύπέστη πράγματι έπίθεσι τής 5ης τα
ξιαρχίας τοϋ ΕΛΑΣ. Μπροστά στήν ύπεροχή τών 
δυνάμεων τοΰ ΕΛΛΑΣ, διεσκορπίσθη. Ό  ίδιος ό 
Ψαρρός συνελήφθη αίχμάλωτος,. Ένώ μετεφέρετο 
στό άρχηγεΐο τοΰ ΕΛΑΣ ό Ψαρρός συνηντήθη 
μέ τόν ταγματάρχη Εύθύμιο Ζούλα, γνωστό 
κομμουνιστή, μέ τόν όποιο είχε παλιές προ
σωπικές διαφορές. Βλέποντας τόν Ψαρρό, ό 
ταγματάρχης Ζούλας έφερε έπί τάπητος τήν παλαιά 
τους έχθρα καί άρχισε νά τόν άπειλή, νά τόν έξευ- 
τελίζη καί νά έξαγριώνεται δλο καί περισσότερο 
μέ τά ίδια του τά λόγια. "Οταν ό Ψαρρός γαλήνιος 
τοΰ παρετήρησε δτι τώρα είχε τήν εύκαιρία νά ξεκα
θαρίση τούς παλιούς λογαριασμούς, ό Ζούλας τρά. 
βηξε τό πιστόλι του καί έξετέλεσε τόν Ψαρρό. 
Ή  κτηνώδης αύτή δολοφονία δέν είχε ίσως έπισήμως 
προγραμματισθή άπό τό ΚΚΕ. Ά λλά  μετά άπό 
αύτό δέν ήταν πιά δυνατή ή πραγματοποίηση τής 
συνδιασκέψεως στά Κούτσαινα, δπου έπρόκειτο νά 
καθορισθοΰν τά δρια μεταξύ τών περιοχών πού ήλεγ- 
χε ό ΕΔΕΣ, ό ΕΛΑΣ, καί ή ΕΚΚΑ.

Στήν Αίγυπτο οί προσπάθειες τοϋ Βενιζέλου νά 
καταστείλη τήν άνταρσία, δέν άπέδωσαν καί τελικά 
οί βρεταννικές άρχές άναγκάστηκαν νά έπέμβουν καί 
νά άφοπλίσουν τούς στασιαστές. Στήν Πρώτη Τα
ξιαρχία δμως οί έπικεφαλής τής άνταρσίας πρό
λαβαν καί κατέστρεψαν όλόκληρο τόν καινούργιο
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οπλισμό πού είχε δοθή στήν ταξιαρχία, έν δψει 
τής άναχωρήσεώς της γιά τό μέτωπο.15

Ή  στάσις στό Ναυτικό κατεστάλη τελικά άπό 
έλληνικές μονάδες ύπό τήν διοίκησι τοϋ ναυάρχου 
Βούλγαρη. Ή  δεύτερη Ταξιαρχία άφωπλίσθη επί
σης καί διελύθη χωρίς δυσκολία.

Έξεφράσθη ή γνώμη άπό ένημερωμένους κύ
κλους πού έλαβαν μέρος στά γεγονότα, δτι οί Βρε- 
ταννοί, άν δέν ύπεκίνησαν, τουλάχιστον είδαν μέ 
κρυφή ίκανοποίησι τήν άχρήστευσι αύτή τών 
έλληνικών δυνάμεων Μ.Α. διότι τούς άνησυχοΰσε 
σοβαρά ή διείσδυσις τών κομμουνιστών στις δυνά- 
νάμεις αύτές.

Καί ό Ζαχαριάδης άργότερα ήθέλησε νά έπιρρίψη 
τήν εύθύνη γιά τήν άνταρσία στούς Βρεταννούς, 
λέγοντας τό 1945 δτι «ξένες δυνάμεις έπαιξαν 
άποφασιστικό ρόλο στό ξέσπασμα τής άνταρσίας

στή μέθοδο και στό χρονικό της σημεΤο.»16 "Οπως 
καί άν έχη τό πραγμα στίς 23 ’Απριλίου 1944 οί 
έλληνικές ένοπλες δυνάμεις τής Μέσης ’Ανατολής 
άνήκαν στό παρελθόν. Τό ΕΑΜ—ΕΛΑΣ είχε μεί
νει σχεδόν χωρίς άντιπάλους —άλλ’ δχι έντελώς !

Ό  ενθουσιασμός τών κομμουνιστών ήγετών άπε- 
δείχθη πρόωρος. 'Ολόκληρο τό κομμουνιστικό 
στρατηγικό σχέδιο εϊχε θεμελιωθή μέ βάσι τήν πε- 
ποίθησι δτι ή χώρα θά άπελευθερώνετο περί τά 
τέλη ’Απριλίου ή τό πολύ - πολύ τις άρχές Μαΐου. 
Πρός μεγάλην άπογοήτευσιν τών κομμουνιστών ή 
έκκένωσις τής Ελλάδος δέν έπραγματοποιήθη 
μέχρι τόν ’Οκτώβριο.

15. Θ.Ι. Τσακαλώτος, 40 Χ ρ ό ν ι α  Σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς  
τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  (Άθήναι, Άκρόπολις, 1960), Τομ. I, 
σελ. 422 καί 432.

16. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  3 ’Οκτωβρίου 1945.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ή  ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ,,

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ

'Η ανταρσία είχε καταλυτική έπίδρασι πάνω στή 
σκέψι έκείνων πού κατηύθυναν τίς ύποθέσεις του 
έλληνικοϋ λαοϋ, είτε στό φώς τής δημοσιότητος, 
είτε στά παρασκήνια. "Ολοι τώρα έβλεπαν ότι 
έχρειάζετο ένα καινούργιο ξεκίνημα χωρίς παραι
σθήσεις και αύταπάτες. Τόν Σοφοκλή Βενιζέλο άντι- 
κατέστησε στήν πρωθυπουργία ένας παλαίμαχος 
φιλελεύθερος πολιτικός, ό Γεώργιος Παπανδρέου.
Ό  νέος πρωθυπουργός άντιμετώπιζε ένα τεράστιο 
πρόβλημα. Στήν Μέση ’Ανατολή, οί έλληνικές 
στρατιωτικές δυνάμεις εϊχαν ουσιαστικά διαλυθή. 
Στήν Ελλάδα τό ΕΑΜ — ΕΛΑΣ εϊχε σχεδόν μείνει 
ή μόνη άξιόλογη στρατιωτική δύναμις. Ύπήρχε συ
νεπώς ό κίνδυνος νά αύτοανακηρυχθή ή ΠΕΕΑ ώς 
ή μόνη νόμιμη κυβέρνησις τής Ελλάδος και νά 
άρνηθή τό δικαίωμα, επιστροφής στήν Ελλάδα τοϋ 
Βασιλέως καί τής έξορίστου κυβερνήσεως. Έάν 
συνέβαινε αύτό, μία έπέμβασις ύπέρ τής έξορί
στου κυβερνήσεως θά κατεδικάζετο διεθνώς ώς μία 
άκόμη «ιμπεριαλιστική ένέργεια» τών Βρεταννών.

Ό  καιρός πού άπέμενε μέχρι τήν άπελευθέρωσι 
θά έπρεπε νά χρησιμοποιηθή γιά τήν δημιουργία 
τών προϋποθέσεων έκείνων πού θά έπέτρεπαν τήν 
άπρόσκοπη έπιστροφή τής νομίμου κυβερνήσεως 
στήν Ελλάδα. Ή  ύπόδειξις πού είχε γίνει άρχικά 
άπό τούς Βρεταννούς καί τόν Τσουδερό κατά τήν 
διάρκεια τής άνταρσίας επανήλθε στό παρασκήνιο, 
καί έτσι, άντιπρόσωποι τών πολιτικών κομμάτων, 
τών όργανώσεων άντιστάσεως, και τής ΠΕΕΑ προσ- 
εκλήθησαν στήν Αίγυπτο.

Στήν συνδιάσκεψι πού άρχισε στόν Λίβανο στίς 
17 Μαΐου 1944, ύπό τήν προεδρία τοΰ Γ. Παπαν
δρέου,έλαβαν μέρος 25 άτομα ώς έκπρόσωποι 17 πολι
τικών κομμάτων και όργανώσεων τής άντιστάσεως.

'Η ΠΕΕΑ άντιπροσωπεύετο άπό τόν ’Αλέξαν
δρο Σβώλο, τόν Ά γγελο Άγγελόπουλο, καί τόν 
Νικόλαο Άσκούτση. Τό ΕΑΜ άπό τόν Μιλτιάδη 
Πορφυρογένη καί τόν Δημήτρη Στρατή. Ό  ΕΛΑΣ 
άπό τόν Στρατηγό Σ. Σαράφη. Τό ΚΚΕ άπό τόν

Πέτρο Ροΰσσο. Ά πό τούς είκοσι - πέντε άντιπρο- 
σώπους, μόνο δύο, ό Πορφυρογένης καί ό Ροΰσ- 
σος, ήσαν μέλη τοΰ ΚΚΕ. Ό  Σβώλος έπίστευε τόν 
έαυτό του ώς μεσολαβητή μεταξύ «δεξιάς» καί «άρι- 
στερας» καί ένόμιζε δτι θά μπορούσε νά γίνη ό 
άρχιτέκτων τής έθνικής ένότητος. Ή  προσδοκία 
του αϋτη ήταν στήν πραγματικότητα ένας τελείως 
άνεδαφικός εύσεβής πόθος, έφ’ οσον τό ΚΚΕ εϊχε 
ώς άντικειμενικό του σκοπό τήν δυναμική κατάληψι 
τής έξουσίας. "Οπως άλλωστε άπεκάλυψε άργότερα 
ό Βασίλης Μπαρτζώτας, ύπεύθυνος τότε γιά τις δυ
νάμεις τοϋ ΕΛΑΣ στήν περιοχή πρωτευούσης, 
«τό Πρώτο Σώμα Στρατοϋ τοΰ ΕΛΑΣ εϊχε έπεξεργα- 
στή σχέδιο έπιχειρήσεων γιά τήν κατάληψι τής 
έξουσίας τό φθινόπωρο τοΰ 1943 και πάλι τήν ά- 
νοιξιτοϋ 1944».1 Καί στίς δύο περιπτώσεις τά σχέδια 
δέν έτέθησαν σέ έφαρμογή, έπειδή άπλούστατα οί 
Γερμανοί δέν άπεχώρησαν άπό τήν Ελλάδα τήν 
στιγμή πού ύπελόγιζε τό ΚΚΕ.

Άκόμη καί πριν άπό τήν άναχώρησι τών έκπρο- 
σώπων τής ΠΕΕΑ, ΕΑΜ — ΕΛΑΣ καί ΚΚΕ γιά τήν 
Μέση Ανατολή, μερικά μέλη τής κομμουνιστικής 
ήγεσίας εϊχαν άρχίσει νά έχουν έπιφυλάξεις γιά τήν 
σκοπιμότητα τής συμμετοχής των στό Συνέδριο. 
Ποιο ήταν, έλεγαν, τό νόημα τής συμμετοχής, σ’ 
ένα συνέδριο πού άν μή τι άλλο θά έβαζε περιορι
σμούς στήν έλευθερία κινήσεως τοϋ κόμματος 
καί θά χάριζε λίγη ζωή άκόμη στούς «χρεωκοπημέ
νους» αύτούς πολιτικούς. Τήν φορά αύτή δμως οί 
κομμουνισται εϊχαν πιαστή στό ίδιο τους τό δίχτυ. 
Ή  έπιβίωσις τής ΠΕΕΑ έξηρτάτο άπό τά δείγματα 
μετριοπάθειας καί έθνικοΰ φρονήματος πού θά 
έδεχνε τό ΚΚΕ.

Αύτοί πού εϊχαν έκφράσει άμφιβολίες γιά τήν 
σκοπιμότητα τής συμμετοχής στό συνέδριο δέν 
εϊχαν άδικο. Στό πρόσωπο τοϋ Γ. Παπανδρέου, ή 
κομμουνιστική ήγεσία συνήντησε ένα πανέξυπνο

1. Μπαρτζώτας, Π ο λ ι τ ι κ ή  Σ τ ε λ ε χ ώ ν ,  σελ. 49.
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πολιτικό καί διπλωμάτη. Ό  Κώστας Καραγιώργης, 
ήγετικό στέλεχος τοϋ ΚΚΕ έκείνην τήν έποχή, 
έγραψε άργότερα (18 Μαρτίου 1948) στόν Ζαχα
ριάδη οτι ό Λίβανος «ήταν ένα τρομαχτικό λάθος 
ταχτικής, μιά άπό τις πιο άνόητες ενέργειες στήν 
ιστορία τοϋ κόμματος.» Καί προσέθετε : «'Αν οί

Μιλτιάδηα Πορφυρογένης

άντιπρόσωποί μας εϊχαν φύγει άπό τό Λίβανο, τί
ποτα δέ θ’ άλλαζε στό χειρότερο. Αντίθετα δέ θά 
πέφταμε τόσο άνόητα στό σακκούλι τοΰ Παπαν- 
δρέου.»

'Η συμφωνία πού έμεινε στήν ιστορία γνωστή ώς 
τό «Συμβόλαιον τοΰ Λιβάνου», ύπεγράφη στίς 20 
Μαΐου 1944 άπό όλους τούς άντιπροσώπους μηδέ 
τών κομμουνιστών έξαιρουμένων. Τά σπουδαιότερα 
σημεία πού διελάμβανε, ήτο πρώτον ή άναδιοργά- 
νωσις τών έλληνικών ένοπλων δυνάμεων στή Μέση 
’Ανατολή, δεύτερο ή ένοποίησις δλων τών δυνάμεων 
τών άνταρτών ύπό τήν διοίκησι τής έλληνικής κυ

βερνήσεως Εθνικής Ένώσεως, τρίτον ή δημιουρ
γία συνθηκών έλευθερίας καί τάξεως, μετά τήν άπε- 
λευθέρωσι, ούτως ώστε ό έλληνικός λαός νά δυνηθή 
«νά άποφασίση κυριάρχως διά τό πολίτευμα καί διά 
τό κοινωνικόν καθεστώς καί διά τήν κυβέρνησιν 
τής άρεσκείας του», τέταρτον, ό άμεσος τερματισμός 
τής τρομοκρατίας καί πέμπτον ή άποστολή φαρμά
κων στήν Ελλάδα.

Τό κομμουνιστικό άρχηγεΐο στά ελληνικά βουνά 
έδέχθη τήν εΐδησι περί τής έπελθούσης συμφωνίας 
μέ άνάμικτα συναισθήματα.

Μερικοί ύπεστήριξαν ότι ή συμφωνία άνοιγε 
τόν δρόμο γιά τήν διείσδυσι τών κομμουνιστών 
μέσα εις τούς κόλπους τής έλληνικής κυβερνήσεως 
τής Μέσης ’Ανατολής. Είς τήν προτεινομένη Κυ- 
βέρνησι ’Εθνικής Ένότητος, έλεγαν, τό ΚΚΕ θά 
εϊχε τούς πραγματικούς μοχλούς δυνάμεως έφ’ όσον 
«οί άντιδραστικοί κύκλοι» δέν είχαν πιά δικές τους 
ένοπλες δυνάμεις, ένώ τό ΚΚΕ είχε τόν πανίσχυρο 
ΕΛΑΣ στά βουνά τής Ελλάδος. "Αλλοι, πάντως 
καί μεταξύ τους ήσαν μερικά άπό τά σημαντικώ- 
τερα στελέχη τής κομμουνιστικής ήγεσίας, έπέμεναν 
δτι μέ τήν άποδοχή τών προτάσεων τοΰ Παπανδρέου, 
τό ΚΚΕ είχε δεχθή νά κάνη περιττές παραχωρήσεις 
στούς «άντιδραστικούς». Καί πάλι ό Βρεταννικός 
παράγων βρισκόταν πίσω άπό τούς ένδοιασμούς των. 
"Οπως έλεγαν τότε τά κομμουνιστικά έκεΐνα στελέχη, 
τά «άντιδραστικά» μέλη τής κυβερνήσεως δέν θά 
ήσαν καί τόσον άνίσχυρα δσο έφαντάζοντο τά άλλα 
μέλη τής ήγεσίας. Ό  στρατηγός Κων/νος Βεντή- 
ρης είχε άναλάβει κατ’ έντολήν τοΰ Παπανδρέου 
ώς ’Αρχηγός τοΰ Έλληνικοϋ Γενικοΰ Επιτελείου 
στό Κάϊρο, καί είχε άρχίσει ήδη τήν άνασυγκρότησι 
τών ενόπλων δυνάμεων άπό τά υπολείμματα τών δύο 
Ταξιαρχιών. Καί έπί πλέον ό Παπανδρέου θά μπο
ρούσε πάντοτε νά ύπολογίζη στή Βρεταννική 
Αύτοκρατορία. Δέν άργησαν νά φανοΰν οί πρώτες 
συγκεκαλυμμένες ένδείξεις δτι οί απεσταλμένοι 
τής ΠΕΕΑ προφανώς πιεζόμενοι άπό «τά βουνά» 
δέν είχαν πρόθεσι νά άποδεχθοϋν τά πέντε ύπουργεϊα 
πού είχαν κρατηθή γιά τήν όμάδα των στή νέα κυ- 
βέρνησι τής Εθνικής Ένώσεως,ή όποία έσχηματίσθη 
στίς 24 Μαΐου 1944 ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Γεωργίου 
Παπανδρέου. Σέ έπιστολή τοΰ Παπανδρέου ύπό ήμεΓ 
ρομηνίαν 4 ’Ιουνίου άπήντησαν ό Σβώλος, ό Πορ
φυρογένης καί ό Ροΰσσος, έξ όνόματος τής ΠΕΕΑ, 
τοΰ ΕΑΜ καί τοΰ ΚΚΕ άντιστοίχως, δτι «οί συν
εννοήσεις πού ήσαν οπωσδήποτε άπαραίτητες μέ 
τά «βουνά» δέν κατέληξαν άκόμη στό άποτέλεσμα 
πού δλοι έπιθυμοΰμε» καί δτι ήσαν ύποχρεω-

3. Τσακαλώτος, ο p. c i t., σελ. 483-501.
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μένοι νά Αναμένουν «εύελπιστοϋντες»4. Τελικά Ö 
στρατηγός Σαράφης καί λίγες μέρες άργότερα ό 
Πορφυρογένη ς, Απεφάσισαν νά έπιστρέψουν στήν 
Ελλάδα, μέ πρόθεσι νά έπιταχύνουν τις «Απαραί
τητες συνεννοήσεις». Όταν έφθασαν «στά βουνά», 
διεπίστωσαν δτι ένα πνεϋμα σκυθρωπής Αδιαλλαξίας 
είχε καί πάλι έπικρατήσει στό άρχηγεΐο τοϋ ΕΛΑΣ.

Η AJTΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑ ΤΑ 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Οί ΒρεταννοΙ έγνώριζαν πολύ καλά δτι δέν θά 
μποροΰσαν νά δώσουν παρά περιορισμένη ένοπλη 
ύποστήριξι στήν «νόμιμη έλληνική κυβέρνησι» 
έάν οί κομμουνισταί άπεφάσιζαν νά Αγνοήσουν τήν 
συμφωνίαν τοϋ Λιβάνου. Έν δψει τών δεδομένων 
αύτών έστράφησαν πρός Αλλη κατεύθυνσι και έπε- 
ζήτησαν μιά συνεννόησι μέ τήν Σοβιετική Κυβέρ- 
νησι. Στις 30 Μαΐου 1944 6 Λόρδος Χάλιφαξ, πρεσ
βευτής τής ’Αγγλίας τότε στήν Ούάσιγκτων έπέ- 
δοσε στόν ύπουργό τών Έξοτερικών Κόρντελλ 
Χώλλ μήνυμα, στό όποιο έτίθετο τό έρώτημα έάν ή 
ή ’Αμερικανική Κυβέρνησις θά είχε άντίρρησι 
στήν σύναψι συμφονίας μεταξύ τής Σοβιετικής Κυ- 
βερνήσεος και τοϋ ‘Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει 
τής όποίας οί Ρώσοι θά Ανελάμβαναν τήν διαχείριση 
τών ύποθέσεον τής Ρουμανίας καί οί Βρεταννοι 
τών ύποθέσεον τής Ελλάδος κατά τήν μεταβατική 
περίοδο άμεσος μετά τήν Απελευθέροσι. Λίγες ήμέ
ρες ένορίτερα ή Σοβιετική Κυβέρνησι, είχε δεχθή 
κατ’ Αρχήν μιά τέτοια συμφωνία ύπό τήν προϋπό- 
θεσιν δτι δέν θά ύπήρχαν Αντιρρήσεις έκ μέρους τών 
Ήνομένον Πολιτειών.

Ό  Κόρντελλ Χώλλ, ό όποιος «Αντετίθετο Απο- 
λύτος πρός τήν ίδέα τής διαιρέσεος τής Ευρώπης 
ή τμημάτον τής Εύρώπης σέ σφαίρες έπιρροής»5 
Απέρριψε τήν βρεταννική πρότασι. Έν τέλει κατό
πιν τής Ανταλλαγής σειράς προσωπικών μηνυμάτον 
μεταξύ Τσώρτσιλ καί Ροϋσβελτ, ό ’Αμερικανός 
Πρόεδρος παρέκαμψε τό Σταίητ Ντεπάρτμεντ 
καί έδωσε προσωπικώς ό ίδιος τήν έγκρισί του διά 
τήν έφαρμογή τής σοβιετικής συμφωνίας «δοκιμα- 
στικώς έπί Ενα τρίμηνον». Έν τφ μεταξύ αί άγγλο- 
σοβιετικαί συνενοήσεις είχαν έπεκταθή καί είχαν 
περιλάβει τήν Βουλγαρία στήν ύπό τόν σοβιετικό 
έλεγχο περιοχή, ένώ ή Γιουγκοσλαυβία έτίθετο 
ύπό τήν κοινή έπιρροή Άγγλων καί Ρώσων.®

4. Παπανδρέου, ο p. c i t., σελ. 73.
5. Cordell Hull, Memoirs (New York, Macmillan, 1948) 

σελ. 1452.
6. Επίσης, Κούσουλα T h e  P r i c e  o f  F r . e e d o m,

σελ. 108-109.

Αύτή ή προκαταρτική συνεννόησις μέ τούς Σο* 
βιετικούς δέν είχε Αμεσον Αντίκτυπο έπί τής πολιτι
κής τών Ελλήνων κομμουνιστών, οΐ όποιοι μάλιστα 
δέν είχαν οΰτε κδν ίδέα δτι ή λατρευτή τους «σο
σιαλιστική πατρίδα» τούς είχε κατ' ούσίαν έγκατα- 
λείψει. Παρά τήν συμφωνία τοϋ Λιβάνου πού είχαν 
ύπογράψει οί ϊδιοι οί Αντιπρόσωποί των, οί Έλλη
νες κομμουνισταί έξακολούθησαν να παρακωλύουν 
τήν συμπλήρωσί τής Κυβερνήσεως Έθνικής Ένώ
σεως, Αρνούμενοι συνεχώς νά δεχθοΰν τά ύπουργεΐα 
πού τούς προσεφέροντο.

Στίς 6 ’Ιουλίου 1944 ό Παπανδρέου έπληροφό- 
ρησε τό Υπουργικό Συμβούλιο δτι εϊχε λάβει δύο 
τηλεγραφήματα, τό ένα όπογεγραμμένο Από τόν 
Σαράφη καί τόν Πορφυρογένη -  τόν στρατιωτικό 
και τόν πολιτικό έκπρόσωπο τοϋ ΕΑΜ — ΕΛΑΣ 
καί τό άλλο άπό τήν ΠΕΕΑ. Τά τηλεγραφήματα 
περιείχαν νέες άξιώσεις. Έζητοϋσαν «νά διατηρηθή 
άμετάβλητη ή σημερινή όργάνωσι τοϋ ΕΛΑΣ ώς τήν 
Απελευθέρωση», νά διορισθή ώς Άνώτατος’Αρχηγός 
δλων τών άνταρτικών σωμάτων ένας Ανώτερος Αξιω
ματικός τοϋ ΕΛΑΣ, καί, νά δοθοϋν στήν ΠΕΕΑ 
τά Ύπουργεΐα ’Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Παιδείας, 
Γεωργίας, ’Εργασίας Κοινωνικής Προνοίας, καί τό 
Ύφυπουργεΐον Στρατιωτικών, καί τέλος νά σταλή 
Αμέσως κλιμάκιο ύπουργών τής Κυβερνήσεως ’Εθνι
κής Ένότητος στήν Ελλάδα. Ή  φύσις τών ζητου
μένων ύπουργείων ήταν τέτοια ώστε νά περιλαμβά- 
νωνται κατ’ άνάγκην στό κλιμάκιο πού θά έστέλ- 
λετο στήν «Ελεύθερη Ελλάδα».7 Μέ τόν τρόπο αύτό 
κατά τήν στιγμή .τής άπελευθερώσεως θά εύρίσκετο 
ήδη στήν Ελλάδα κυβέρνησις μέ συμμαχικούς 
τίτλους άλλά ύπό τόν έλεγχο τών κομμουνιστών. 
Ό  Παπανδρέου διέκρινε Αμέσως τό τέχνασμα καί 
Απέρριψε τίς καινούργιες αύτές Αξιώσεις.

Ό  Παπανδρέου στήν άρνησί του έτυχε τής πλή
ρους ύποστηρίξεως τών Βρεταννών. Στίς 27 ’Ιουλίου 
καί στίς 2 Αύγούστου 1944 ό ΤΗντεν καί ό Τσώρτσιλ, 
Αντιστοίχως, έπέκριναν δριμύτατα τό ΕΑΜ τό όποιον 
κατ’ αύτούς «έβαρύνετο μέ τήν εύθύνην διά τήν μή 
έπίτευξιν ένότητος είς τήν έλληνικήν πολιτικήν 
σκηνήν κατά τήν ύπερτάτην αύτήν στιγμήν τοϋ κοι- 
νοϋ άγώνος»8. Άλλά καί αύτή Ακόμη ή Ανοικτή κα
ταγγελία ΘΑ είχε ίσως Αγνοηθή Από τούς κομμουνι- 
στάς έάν έν τφ μεταξύ δέν είχαν φθάσει στό ΚΚΕ 
οί σοβιετικές όδηγίες.

"Ως τότε τό ΚΚΕ διατηρηροϋσε έπαφή μέ τήν 
Μόσχα μέσφ τοϋ Αρχηγείου τοϋ Τίτο, στήν Γιουγ-

7. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 112-113.
8. B r i t i s h  S p e e c h e s  o f  t h e  D a y  (New York, 

British Information Services) Σεπτέμβριος 1944, Τομ. Π, 
Άρ. 9, σελ. 14.

161



κοσλαβία. Στίς 25 ’Ιουλίου 1944, δμως, ένα ρωσικό 
άεροπλάνο άπεγειώθη άπό μιά συμμαχική βάσι στήν 
Ιταλία μέ τήν πρόφασι έκπαιδευτικής πτήσεως. 
Τήν. νύκτα τό άεροπλάνο αυτό έφθασε στή Γιουγκο
σλαβία, προσεγειώθη κοντά στό άρχηγεΐο του Τίτο, 
παρέλαβε 10 μέλη τής έκεΐ σοβιετικής στρατιωτι
κής άποστολής καί τούς μετέφερε στήν Ελλάδα. 
Τό άεροπλάνο προσεγειώθη στό πρόχειρο άερο- 
δρόμιο τής Νεράϊδα στή Θεσσαλία. Τό πρωΐ 
τής 26ης οί Ρώσοι, μέ έπί κεφαλής τόν συνταγμα
τάρχη Γρηγόρη Ποπώφ, εφθασαν στό άρχηγεΐο τοϋ 
ΕΛΑΣ. Μέχρι τήν στιγμή έκείνη ή Συμμαχική Ά 
ποστολή στήν Ελλάδα δέν εϊχε ιδέα περί τής άφί- 
ξεως τών Ρώσων.

Οί όδηγίες τοΰ Ποπώφ πρός τούς κομμουνιστάς 
άρχηγούς εϊχαν άμεσο καί άποφασιστικό άποτέ
λεσμα. Ό  συνταγματάρχης Γούντχάουζ, ό όποιος 
ήταν τότε μέ τούς "Ελληνες άντάρτες, περιέγραψε 
τήν ξαφνική άλλαγή μ’ αύτά τά λόγια :

«Ώ ς διά μαγείας, τό ώργισμένο, καχύποπτο, άγ- 
χώδες πείσμα, πού έπεκράτει στίς άρχές τοΰ καλο- 
καιριοϋ, μετεβλήθη σέ καλή θέλησι».9

Ανάλογες όδηγίες έδόθησαν καί άπό τόν πρώτο 
σύμβουλο τής Σοβιετικής Πρεσβείας πρός τούς άν- 
τιπροσώπους τοΰ ΕΑΜ στό Κάϊρο. Στίς 2 Αύγού-

Βαοίλης Μπαρτζώτας

στου 1944, οί άρχηγοί τοΰ ΕΑΜ—ΕΛΑΣ άπέσυραν 
τίς προηγούμενες άξιώσεις των καί έδέχθησαν τήν 
έπάνδρωσι τών υπουργείων πού τούς εϊχαν δοθή μέ 
τό Συμβόλαιο τοΰ Λιβάνου. Έζήτησαν μόνο νά άπο- 
μακρυνθή άπό τήν πρωθυπουργία ό Παπανδρέου.

Τά άλλα μέλη τοΰ ύπουργικοΰ Συμβουλίου άπέρ-

9. Woodhouse, o p  c i t . ,  σελ. 199.

ριψαν καί τήν τελευταία αύτή κομμουνιστική ά- 
ξίωσι. Τό ίδιο έκαναν καί οί Βρεταννοί. Τελικά χωρίς 
νά έπιμείνουν περισσότερο, 6 άντιπρόσωποι τοΰ 
ΕΑΜ ώρκίσθησαν ώς μέλη τής έλληνικής Κυβερνή
σεως ’Εθνικής Ένώσεως στίς 2 Σεπτεμβρίου 1944. 
Μ* δλα ταΰτα, ύπεύθυνες καί άξιόπιστες άναφορές 
άπό τήν Ελλάδα άπεκάλυπταν δτι «ή τρομοκρατία 
τοΰ ΕΑΜ είς τήν πρωτεύουσαν έξακολουθει καί βαί
νει αύξανομένη» δτι «ό Λαός... άναμένει πλέον άνη- 
λεή σφαγή» καί δτι έπεβεβαιώθη καί άπό τούς άρχη
γούς τοΰ ΕΑΜ δτι «μονάδες τοΰ ΕΛΑΣ συγκεντρώ
νονται είς τήν περιοχήν τών Αθηνών πρός τόν σκο
πόν νά καταλάβουν τήν πόλιν κατά τήν άποχώρησιν 
τών Γερμανών».10

Οί άναφορές αύτές δέν ήσαν άποκύημα φαντασίας. 
"Οπως άπεκάλυψε τό 1952 ό Βασίλης Μπαρτζώτας 
—Γραμματέας, τότε, «τής Κομμουνιστικής ’Οργά
νωσης Αθήνας» (ΚΟΑ) — «ή ΚΟΑ άσχολήθηκε, 
ένωρίς τόν Αύγουστο, μέ τά πραχτικά θέματα γιά τήν 
κατάληψη τής έξουσίας. Μεταφέραμε δλα τά κομ
ματικά στελέχη στόν ΕΛΑΣ. Καί ή Επιτροπή Πό
λης τής ΚΟΑ άποφάσισε γιά τήν ένοπλη έξέγερσι 
σέ δύο συσκέψεις στίς άρχές τοΰ Σεπτέμβρη.»11 
Μέ άλλα λόγια, τήν ίδια άκριβώς στιγμή πού ή 
ήγεσία τοΰ ΚΚΕ, άκολουθώντας τίς έντολές τοΰ 
Ποπώφ, έδιδε τήν εγκρισί της γιά τήν είσοδο τών 
Έαμικών ύπουργών στήν Κυβέρνησι ’Εθνικής Ένό- 
τητος, ή Κομμουνιστική Όργάνωσις τής Έλληνικής 
Πρωτευούσης κατέστρωνε σχέδια γιά τήν ένοπλη κα
τάληψι τής έξουσίας.

Μία άπό τίς βασικές διατάξεις τής Συμφωνίας 
τοΰ Λιβάνου ήταν ή ύπαγωγή δλων τών άνταρτικών 
δυνάμεων ύπό τήν διοίκησι τής Κυβερνήσεως Ε θνι
κής Ένότητος. Τώρα, πού ή Κυβέρνησις αύτή εϊχε 
γίνει πραγματικότης, ό Παπανδρέου έκαμε μιά άκόμη 
προσπάθεια γιά νά φέρη τόν ΕΛΑΣ ύπό κυβερνητικό 
έλεγχο.

Στίς 26 Σεπτεμβρίου έκλήθησαν ό Ζέρβας άρχη- 
γός τοΰ ΕΔΕΣ, καί ό Σαράφης στήν Καζέρτα τής Ι 
ταλίας. Οί κομμουνισται άντιπρόσωποι πού συνώ- 
δευσαν τότε τόν στρατηγό Σαράφη προσεπάθησαν 
νά περιορίσουν τίς παραχωρήσεις τοΰ ΕΛΑΣ, άλλά 
τελικά έδέχθησαν δλους τούς δρους. Σύμφωνα μέ 
τό περιεχόμενο τής συμφωνίας πού ύπεγράφη στίς 
26 τοΰ μηνός,δλες οί δυνάμεις άνταρτών έτέθησαν ύπό 
τήν διοίκησι τής έλληνικής κυβερνήσεως, ή όποία 
μέ τήν σειρά της μετεβίβασε τήν δικαιοδοσία αύτή 
στόν Βρεταννό διοικητή τών συμμαχικών δυνάμεων 
γιά τήν άπελευθέρωσι τής Ελλάδος. Στή θέσι αύτή

10. Παπανδρέου, op ., c i t . ,  σελ. 121.
11. Μπαρτζώτας, o p  c i t . ,  σελ. 48.
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είχε διορισθή 6 ύποστράτηγος Ρ. Μ. Σκόμπι.
Ό  Κ. Καραγιώργης δέν είχε καί τόσο δδικο δταν 

άργότερα άπεκάλεσε τήν συμφωνία τής Καζέρτας 
τόν «στρατιωτικό Λίβανο» τοϋ ΚΚΕ.12 Ή  κομμου
νιστική ήγεσία Εκανε πράγματι έκεΐ τό δεύτερο με
γάλο βήμα πρός τήν κατεύθυνσι τής «συνεργασίας». 
Μολονότι γιά τό «σφάλμα» αύτό έκατηγορήθη 
κυρίως ό Γιάννης Ζεϋγος13 ό όποϊος έξεπροσώπησε 
τό ΚΚΕ στήν Καζέρτα, ή άλήθεια είναι δτι ένήργησε 
σύμφωνα μέ τίς έντολές τής Μόσχας πρός τό 
ΚΚΕ.

Παρ’ δλα τά Συμβόλαια καί τίς Συμφωνίες, ό Πα- 
πανδρέοο άντελαμβάνετο πολύ καλά δτι μόνον ή 
παρουσία ίκανών συμμαχικών δυνάμεων στήν Ε λ 
λάδα θά μποροϋσε ν’ άποτελέση άποτελεσματικό 
φραγμό σέ μιά κομμουνιστική άπόπειρα άρπαγής 
τής έξουσίας κατά τήν κρίσιμη στιγμή τής άπελευ- 
θερώσεως. Στίς 8 ’Οκτωβρίου 1944 συνηντήθη μέ τόν 
Τσώρτσιλ καί τόν Ήντεν, οί όποιοι είχαν σταματή
σει στήν ’Ιταλία καθ’ όδόν πρός τήν Μόσχα. Στήν 
συνομιλία πού είχε μέ τούς δύο Βρεταννούς, ό Παπαν
δρέου έτόνισεν δτι μόνον ή παρουσία βρεταννικών 
δυνάμεων στήν Ελλάδα καί ή δσο τό δυνατόν συν- 
τομωτέρα συγκρότησις έθνικοϋ έλληνικοϋ στρατοΰ 
έπί τή βάσει γενικής στρατολογίας, θά έδινε τήν δυ
νατότητα στήν Κυβέρνησι νά άνθέξη στήν κομμου
νιστική πίεσι. Οί δύο Βρεταννοί ήγέται έχοντας ύπ' 
δψει των τήν προαναφερθεΐσα συνεννόησι μέ τήν Σο
βιετική Ένωσι, ή όποία έπρόκειτο νά έπισφραγισθή 
σέ λίγες μέρες στήν Μόσχα, έδωσαν στόν Παπαν
δρέου τήν διαβεβαίωσι δτι τό δλον θέμα έπρόκειτο 
νά τακτοποιηθή είς τό άμεσο μέλλον. Και πραγματικά 
μερικές μέρες άργότερα, κατά τήν διάρκεια τής παρα
μονής τών Βρεταννών έπισήμων στή Μόσχα, ή 
άρχική συνεννόησις τοϋ προηγουμένου Μαΐου, έπεξε- 
τάθη καί άπεκρυσταλλώθη σέ μία μορφή Ασυνήθι
στα συνοπτική καί σαφή. Ό  Τσώρτσιλ δπως είπε ό 
ίδιος έγραψε σ’ ένα κομμάτι χαρτί, τό ποσοστόν 
έπιρροής πού θά ήσκει στίς διάφορες χώρες τής πε- 
ριοχής Βαλκανίων - Δουνάβεως, ή κάθε μία άπό τίς 
δύο δυνάμεις (Μ. Βρεταννία καί ΕΣΣΔ). Ό  Στάλιν 
έρριξε μιά ματιά στό χαρτί καί έγραψε έπάνω ένα 
σημάδι δτι έγκρίνει. Σύμφωνα μέ τήν συμφωνία αύτή 
ή Σοβιετική ΊΕνωσις θά ήσκει τά 75 % τοϋ συμμα- 
χικοϋ έλέγχου έπί τής Βουλγαρίας, Ούγγαρίας καί 
Ρουμανίας. Ή  ’Αγγλία θά είχε 100% τής εύθύνης 
στήν Ελλάδα, ένώ οί δύο δυνάμεις θά έμοιράζον- 
το έξ ϊσου τήν έπιρροή έπί τής Γιουγκοσλα
βίας.

12. Σημείωμα πρός Ζαχαριάδην, 18 Μαρτίου 1948.
13. Ό  Ζεϋγος έδολοφονήθη άπό δνα μέλος τοϋ ΚΚΕ

στή Θεσσαλονίκη, τό 1947.

Τόν καιρό τής ύπογραφής τής άγγλοσοβιετικής 
συμφωνίας, ό ’Ερυθρός Στρατός είχε κιόλας έγκατα- 
στήσει άποτελεσματικό έλεγχο στίς περιοχές πού 
άνελάμβανε ύπ’ εύθύνη της ή Σοβιετική Ένω- 
σις.

Ή  άγγλοσοβιετική συμφωνία έσήμαινε δτι τά 
φιλόδοξα σχέδια τοϋ ΚΚΕ γιά τήν κατάληψι τής 
έξουσίας, θά έτίθεντο στό περιθώριο, τουλάχιστον 
προσωρινώς. Στά μεταπολεμικά χρόνια οί "Ελληνες 
κομμουνισταί ούτε κδν άνέφεραν ποτέ αύτή τή συμ
φωνία, διότι αύτό θά άποτελοϋσε μιά άνοιχτή κα
τηγορία δτι ή «σοσιαλιστική πατρίδα» των τούς 
πούλησε χάριν τών ίδίων της γενικωτέρων συμφε
ρόντων τής έποχής έκείνης. ’Αντ’ αύτοϋ, λοιπόν, 
έπέρριψαν τήν εύθύνη στόν Σιάντο και στήν τότε 
ήγεσία τοϋ κόμματος.

Οί κομμουνισταί συνέβαλαν παρά τήν θέλησί 
τους, και άντίθετα πρός τούς σκοπούς των, στήν 
«άναίμακτη άπελευθέρωση».

’Ιδού τί έλεγε τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1950 στήν Τρί
τη Συνδιάσκεψη τοϋ ΚΚΕ ό Βασίλης Μπαρτζώτας : 

«Στίς 12 τοϋ Όχτώβρη 1944 θά μπορούσαμε νά 
είχαμε καταλάβει εύκολα τήν έξουσία μέ τίς δυ
νάμεις τοϋ Πρώτου Σώματος τοϋ ΕΛΑΣ (δηλαδή 
μέ τούς 20.000 Έλασϊτες τής ’Αθήνας καί τοΰ Πει- 
ραια). Δέν καταλάβαμε τήν έξουσία γιατί δέν εί
χαμε σωστή γραμμή, γιατί δλοι μας, ταλαντευτή
καμε, μαζί κι’ έγώ ... Έτσι, άν κι’ είχαμε άποφα- 
σίσει τήν ένοπλη έξέγερσι στίς άρχές τοϋ Σεπτέμ
βρη 1944, άντί νά πδμε μπροστά, άντί νά όργα- 
νώσουμε τήν πάλη γιά τήν έξουσία, άντίς νά κα
ταλάβουμε τήν έξουσία, συνθηκολογήσαμε και 
τηρήσαμε τήν τάξη !»14 
Όμολογουμένως ή καλύτερη εύκαιρία, πού εί

χαν ποτέ γιά τήν κατάληψι τής έξουσίας, ήταν πε
ρί τά μέσα ’Οκτωβρίου 1944, δταν γιά μερικές κρί
σιμες ήμέρες οί μέν Γερμανοί έφευγαν άπό τήν 
Ελλάδα, οί δέ άγγλικές μονάδες πού είχαν κάνει 
τήν έμφάνισί των στούς δρόμους τών ’Αθηνών, ήσαν 
άσήμαντες καί καθαρά συμβολικές. Έπί δύο όλό- 
κληρα χρόνια είχαν προσχεδιάσει κάθε τους κίνησι 
μέ ένα καί μοναδικό άπώτερο σκοπό: νά έκμεταλ- 
λευθοϋν αύτήν τήν «στιγμιαία άδυναμία» πού είχαν 
προβλέψει δτι θά έπαρουσιάζετο κατά τήν στιγμή 
τής άπελευθερώσεως καί «νά καταλάβουν τήν έξου
σία». Κι’ δμως δταν ήρθε ή κρίσιμη στιγμή «έτή- 
ρησαν τήν τάξη» καί ύπεδέχθησαν «τά γενναία 
τέκνα τής φιλελευθέρας καί συμμάχου Μεγάλης 
Βρεταννίας»1δ. Μόνον ή άγγλοσοβιετική συμφω-

14. Μπαρτζώτας, op . ci t . ,  σελ. 49.
15. Άπόφασις Πολίτικο© Γραφείου τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, 

17 ’Οκτωβρίου 1944.
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νία μπορεί νά έξηγήση αύτή τήν ριζική μετα- 
βολή.

Στις 18 ’Οκτωβρίου 1944 έφθασε θριαμβευτικά 
στήν ’Αθήνα ή έλληνική κυβέρνησις ’Εθνικής Ένώ
σεως. Εκατοντάδες χιλιάδων λαοϋ δλων τών κοι
νωνικών στρωμάτων, είχαν συγκεντρωθή στούς 
παραλιακούς δρόμους, είχαν κατακλύσει τις στέ
γες και τά πεζοδρόμια, είχαν καταλάβει δλα τά 
σημεία άπ’ δπου θά μποροΰσαν νά δοϋν και νά έπευ- 
φημήσουν τήν Κυβέρνησι τής Έθνικής Ένώσεως. 
Ό  έφιάλτης τής Κατοχής είχε τελειώσει. Καί τό

Ό  Γεώργιος Παπανδρέου, ώς Πρωθυπουργός της Κυβερ
νήσεως Έθνικής Ένώσεως τόν Οκτώβριο τοϋ 1944

σπουδαιότερο, ή άπειλή τής κομμουνιστικής έξε- 
γέρσεως ή όποία έπί έβδομάδες έσκίαζε τήν προσ
δοκία τής έλευθερίας έφαίνετο δτι είχεν άποτραπή 
όριστικά. Σύμφωνα μέ τό γενικό πνεϋμα, τό Π.Γ. 
τής Κεντρικής ’Επιτροπής συνεχάρη έπίσημα τόν 
Μπαρτζώτα γιά τήν έπιτυχία του νά τη ρήση «ύπο- 
δειγματική τάξη στήν ’Αθήνα».16 Τόν έπαινο αύτό 
ό Μπαρτζώτας έχαρακτήρισε άργότερα ώς «τή 
χειρότερη μομφή».

16. Δ έ κ α  χ ρ ό ν ι α  ’Α γ ώ ν ε ς ,  σελ. 230.

Η ((ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ 
ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ»

Φαίνεται δτι έλάχιστοι κομμουνισταί είχαν πλη- 
ροφορηθή τό γεγονός τής άγγλοσοβιετικής συνεν- 
νοήσεως. Ό  Όρέστης, ό καπετάνιος τής Δευτέρας 
Μεραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ, πού εϊχε τήν κυρία εύθύνη 
γιά τις στρατιωτικές έπιχειρήσεις στήν ’Αθήνα 
κατά τήν διάρκεια τής Δεκεμβριανής έπαναστά
σεως, μοΰ είπε δτι έπληροφορήθη γιά πρώτη φορά 
τήν ϋπαρξι μιας τέτοιας συμφωνίας δταν διάβασε 
τήν έλληνική έκδοσι τοϋ βιβλίου μου: «Τό Τίμη
μα τής Έλευθερίας», στά 1955 !

Ό  Σιάντος θά έπρεπε νά είναι ένας άπό τούς 
πολύ λίγους, άν δχι ό μόνος, πού' ήξεραν γιά τήν 
συμφωνία. Ό  Ζαχαριάδης άρκετά χρόνια άργό
τερα γράφει σάν νά μήν είχε γίνει ποτέ ή άγγλοσο- 
βιετική συνεννόησις ή σάν νά μήν τήν είχε ό ίδιος 
μάθει ποτέ.

«Ή  στρατηγική τής ήγεσίας τοϋ ΚΚΕ τήν πε
ρίοδο έκείνη, ήταν ή στρατηγική τοΰ Σιάντου, δη
λαδή ή στρατηγική τής συνθηκολόγησης στούς 
Εγγλέζους, ή στρατηγική πού δέν έξυπηρέτησε 
και δέν έφερε γρηγορώτερα τήν νίκη τής λαϊκής 
έπανάστασης στήν Ελλάδα, ή στρατηγική πού 
βράδυνε και τελικά σύντριψε τήν έπανάστασί, ή 
στρατηγική πού βοήθησε τά σχέδια τών Εγγλέ
ζων, τήν άποκατάσταση τής άποικοφεουδαρχικής 
έξουσίας, τήν έπιστροφή τοΰ καθεστώτος τής 
ξένης έξάρτησης».17 Ή δη δταν έγραφε τις γραμ
μές αύτές ό Ζαχαριάδης είχε άποκηρύξει τόν 
Σιάντο ώς «χαφιέ» καί «ξένο πράκτορα». Στήν 
πραγματικότητα ό Σιάντος είχε άπλώς έφαρμόσει 
τήν στρατηγική πού είχε διατάξει τό Κρεμλίνο. 
Ό  Ζαχαριάδης θά έπρεπε νά είχε άπευθύνει τό 
κατηγορητήριό του μάλλον πρός τόν Στάλιν γιά 
τό δ τ ι :

«Στίς έξαιρετικά εύνοϊκές συνθήκες τοΰ Δευτέ
ρου Παγκόσμιου Πολέμου, ή ήγεσία τοΰ ΚΚΕ 
ξέφυγε άπό τή γραμμή πού είχε βάλει ή 6η 'Ολο
μέλεια (1934), μολονότι το Κόμμα είχε συγκεν
τρώσει κάτω άπό τή σημαία τής Πάλης ένάντια 
στόν Καταχτητή τή μεγάλη πλειοψηφία τοΰ λαοΰ. 
Ένώ πολεμούσαμε τόν Χιτλεροφασίστα καταχτητή, 
έπρεπε νά είμαστε προετοιμασμένοι νά κατευθύ
νουμε τά καίρια χτυπήματα ένάντια στούς Εγγλέ
ζους πού παρίσταναν τούς «σωτήρες» τής Ε λ 
λάδας. Ταυτόχρονα θάπρεπε νάχαμε προετοιμάσει 
πολιτικά, στρατιωτικά καί όργανωτικά τίς έπα- 
ναστατικές, λαϊκές δυνάμεις γιά τήν άναπόφευ-

17. Ζαχαριάδης, Π ρ ο β λ ή μ α τ α  Κ α θ ο δ ή γ η σ ι ς  
σελ. 80.
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χτη σύγκρουση μέ τόν Εγγλέζικο Ιμπεριαλισμό».18
Θά είναι δίκαιο νά άναγνωρίση κανείς δη  ή ύπό 

τόν Σιάντο ήγεσία τοϋ ΚΚΕ είχε Ακολουθήσει 
αύτή άκριβώς τήν γραμμή, ώς τήν στιγμή πού 
έλαβε άλλες έντολές άπό τήν Μόσχα. Ώ ς έκ 
τούτου δέν μπορεί κανείς νά σιίμφωνήση μέ τόν 
Ισχυρισμό τοϋ Ζαχαριάδη δτν «δλα τά στοιχεία 
όδηγοϋν στό συμπέρασμα δτι τό κόμμα δέν μπό
ρεσε νά έκμεταλλευτή τις εύνοϊκές συνθήκες πού 
είχε δημιουργήσει τό σμπαράλιασμα τών Χιτλε
ρικών άπό τό Σοβιετικό Στρατό, έπειδή έδειξε 
Ανικανότητα ή πολιτική καί στρατιωτική του 
ήγεσία κατά τήν π ρ ώ τ η  2 ν ο π λ η π ά λ η  
τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ γ ι ά  τ ή ν  έ ξ ο υ σ ία » .1·

18. Α ύ τ ό θ ι . ,  σελ. 79.
19. Αύτό άποτελούσε ένδιαφέρουσα όμολογία έκ μέ

ρους τοϋ Ζαχαριάδη δεδομένου δτι είς τό παρελθόν τό 
κομμουνιστικό έπιχείρημα ήταν δτι «ό ήρωίκός λαός τής 
’Αθήνας είχε πάρει τά δπλα ένάντια στήν Ελληνική 
μπουρζουαζία καί τούς Εγγλέζους Ιμπεριαλιαστές γιά νά 
ύπερασπιστή τόν έαυτό του».

Όταν έγραφε τΙς γραμμές αύτές ό Ζαχαριάδης 
είχε ήδη κι* αύτός ευθύνη γιά τήν άποτυχία τοϋ 
Τρίτου Γύρου-καί πάλι δπως θά δή στίς έπό- 
μενες σελίδες ό άναγνώστης έξ αΙτίας, έν μέρει 
τουλάχιστον, τής πολιτικής τής Μόσχας. 20

Αύτή ή περίοδος τής «ύποταγής» διήρκεσε ώς 
τήν νύχτα τής 27ης πρός τήν 28ην Νοεμβρίου 1944. 
Τήν νύχτα έκείνη ό Σιάντος κι' ό Ίωαννίδης — ό 
«μετριοπαθής» καί ό «άδιάλλακτος» — άπεφάσισαν 
νά δώσουν τό σύνθημα γιά τήνέπανάστασι. Τίπροε- 
κάλεσε τήν άπόφασι αύτή;

Άπό τήν ήμέρα τής έπιστροφής τής κυβερνή
σεως 'Εθνικής Ένώσεως στήν Αθήνα, τό κυριώτερο 
μέλημά της ύπήρξεν ό άφοπλισμός τοϋ ΕΛΑΣ καί 
ή όργάνωσις έθνικοϋ στρατοϋ έπί τή βάσει γενικής 
στρατολογίας.

Άντελαμβάνετο ό Παπανδρέου δτι έφ’ δσον θά 
διατηροϋσε ό ΕΛΑΣ τήν δύναμι καί τήν όργάνωσί

20. Ζαχαριάδη, Π ρ ο β λ ή μ α τ α Κ α θ ο δ ή γ η σ η ς
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του κάθε προσπάθεια τής έλληνικής κυβερνήσεως 
νά έπεκτείνη τόν άποτελεσματικό έλεγχό της πέρα 
άπό τήν περιοχή τής Πρωτευούσης θά ήτο καταδι
κασμένη σέ άποτυχία. Διότι τό ΕΑΜ εϊχε έγκα- 
ταστήσει ήδη τήν δική του έξουσία — ντέ φάκτο

άν δχι ντέ γιοΰρε— έπί τοϋ μεγαλυτέρου μέρους 
τής χώρας.

Ά πό τήν άλλη πλευρά ή ήγεσία τοϋ ΚΚΕ 
άντελαμβάνετο πολύ καλά δτι όσοδήποτε Ισχυρή 
ύποστήριξι καί &ν εϊχε τό ΕΑΜ, ό άφοπλισμός 
τοϋ ΕΛΑΣ θά άφηνε τούς κομμουνιστάς σέ μειονε
κτική θέσι. Τό ΚΚΕ θά μετετρέπετο σέ πολιτική 
μειοψηφία άντί νά εϊναι ή κυρίαρχος καί Αποκλει
στική δύναμις πού εϊχαν όνειρευθή. Κατά τήν διάρ
κεια τών 6 έβδομάδων, πού μεσολάβησαν άπό τήν 
άπελευθέρωσι έως τό ξέσπασμα τής έπαναστάσεως, 
τό κύριο μέλημα τοΰ Κ.Κ.Ε. ήταν πώς νά μειώση 
τόν άντίκτυπο τοϋ άφοπλισμοϋ τοΰ ΕΛΑΣ. Σχεδόν 
καθημερινώς έκαναν τήν έμφάνισί τους κυβερνητι
κές προτάσεις, πού άπεσύροντο σέ λίγο πρό τών κομ
μουνιστικών άντιρρήσεων. Τελικώς ό Παπανδρέου 
έκάλεσε τούς υπουργούς τής ΠΕΕΑ νά καταρτί
σουν αύτοί οί ϊδιοι καί νά δώσουν ο,τι περιεχόμενο 
ήθελαν στό διάταγμα γιά τήν άποστράτευσι τών 
δυνάμεων τών άνταρτών. Τό άπόγευμα' τής 27ης Νο
εμβρίου ό Αλέξανδρος Σβώλος, ό Ή λίας Τσιρι- 
μώκος καί ό Γιάννης Ζεϋγος έπεσκέφθησαν τόν 
Πρωθυπουργό στό σπίτι του καί τοΰ παρέδωσαν τό 
σχέδιο πού τούς εϊχε ζητήσει. Τό σχέδιο αύτό ήτο 
προϊόν μακρας καί έξαντλητικής προσπαθείας έκ 
μέρους δλων έκείνων πού ήγωνίζοντο πραγματικά 
νά βροΰν μία λύσι πού νά έχη πιθανότητες γενικής

άποδοχής. Σύμφωνα μέ τό σχέδιο, οί δυνάμεις 
άνταρτών τοϋ ΕΔΕΣ καί ΕΛΑΣ καθώς καί οί έλλη- 
νικές στρατιωτικές δυνάμεις τής Μέσης Ανατολής 
θά άπεστρατεύοντο στίς 10 Δεκεμβρίου 1944, θά 
ώργανώνετο δέ έθνικός στρατός μέσα είς τόν όποιον 
θά ένετάσσετο ή ’Ορεινή Ταξιαρχία, ό 'Ιερός Λό
χος,21 μία μονάς τοΰ ΕΔΕΣ καί μία ταξιαρχία τοΰ 
ΕΛΑΣ. Ή  Ταξιαρχία τοΰ ΕΛΑΣ θά ήτο ισοδύναμη 
είς άριθμό άνδρών καί έξοπλισμό μέ τό άθροισμα 
τών δυνάμεων τών τριών άλλων μονάδων.22

Τήν έπομένη ό Παπανδρέου άνεκοίνωσε στόν 
τύπο δτι ή συμφωνία εϊχε έγκριθή καί άπό τάάλλα 
μέλη τής Κυβερνήσεως καί δτι έπίστευε μετά βε- 
βαιότητος δτι έπρόκειτο νά υπογραφή έκ μέρους 
των έντός τής ήμέρας. Εϊχε κανείς τό αίσθημα δτι 
έφθανε σέ ένα ήσυχο καί άσφαλές λιμάνι μετά άπό 
μακρινό ταξίδι σέ ταραγμένες καί έπικίνδυνες θά
λασσες.

Ή  άνακοίνωσις τοΰ πρωθυπουργοϋ άπεδείχθη 
πρόωρη. "Οταν ό Ζεϋγος έπέστρεψε άπό τήν κα
τοικία τοϋ Πρωθυπουργοϋ τό βράδυ τής 27ης Νοεμ
βρίου καί άνήγγειλε δτι τό σχέδιό τους εϊχε γίνει 
δεκτό μέ ένθουσιασμό άπό τόν Παπανδρέου, ό Σιάν
τος έφυγε μέ κατεύθυνση τά Γραφεία τοΰ ΕΑΜ. 
Κλείστηκε σέ ενα ήσυχο Απομονωμένο γραφείο 
στόν τελευταίο δροφο καί άρχισε νά γράφη ένα 
άρθρο γιά τόν «Ριζοσπάστη». Ξαφνικά τόν έκάλεσαν 
στά Γ ραφεία τοΰ ΚΚΕ. ΈκεΤ εϊχε μιά παρατεταμένη 
συζήτησι μέ τόν Ίωαννίδη. Ίσως κανείς δέν θά μάθη 
ποτέ τι διαδραματίσθηκε σ’ αύτή τή μοιραία συνάν- 
τησι τών δύο κορυφαίων κομμουνιστών ήγετών.

"Ως τότε οί κομμουνισταί ήγέται — τουλάχιστον 
έκεΐνοι πού ήξεραν τήν υπαρξι τών όδηγιών — τίς 
εϊχαν άποδεχθή κάπως διστακτικά, καί σύμφωνα 
μέ τόν Όρέστη εϊχαν καταφύγει στόν Τίτο γιά νά 
τόν συμβουλευθοϋν. Οί Βρεταννικές δυνάμεις, πού 
εϊχαν έλθει στήν 'Ελλάδα, ήταν πολύ άσθενέστερες 
άπ’ ο,τι άνέμεναν τόν ’Οκτώβριο οί κομμουνισταί. 
Φαίνεται λοιπόν, δτι ύπέβαλαν στόν Τίτο τό έρώ- 
τημα κατά πόσον θά έπρεπε νά προσπαθήσουν νά 
καταλάβουν μόνοι τους τήν Πρωτεύουσα, έφ’ δσον 
ή υπόλοιπη Ελλάς μέ τήν έξαίρεσι μερικών περιο
χών εύρίσκετο ήδη ύπό τόν έλεγχόν των καί άκόμη 
αν στό έγχείρημα αύτό θά μπορούσαν νά υπολογί
ζουν στήν ήθική του ύποστήριξι. Σύμφωνα μέ τίς 
πληροφορίες πού μοϋ έδωσε ό Όρέστης, ή άπάν* 
τησις τοΰ Τίτο ήρθε τό βράδυ τής 27ης Νοεμβρίου.

21. Ή  Τρίτη ’Ορεινή Ταξιαρχία ύπό τόν στρατηγό Θ. 
Τσακαλώτο εϊχε σχηματισθή στήν Μέση ’Ανατολή ύπό τής 
κυβερνήσεως Παπανδρέου άπό τά όπολείμματα τών ένόπλών 
δυνάμεων μέσα τό κίνημα. Ό  'Ιερός Λόχος άπετελεΐτο άπό 
άξιωματικούς.

22. ’Αθηναϊκή, 5 ’Ιουλίου 1955.

Πλαστό διαβατήριο μέλοικ: τοΰ ΚΚΕ
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Βρεταννικό τμήματα ένφ άποβιβόΣονται στόν Πειραιά τό 1944

Ήταν καταφατική καί στά δύο έρωτήματα.23
Δέν είναι τελείως έξακριβωμένο κατά πόσον ή 

ήγεσία τοϋ ΚΚΕ έζήτησε τή σοβιετική έγκρισι 
πρίν έξαπολύση τήν Δεκεμβριανή έπανάστασί. ‘Ορι
σμένα στελέχη ύποστηρίζουν δτι σκοπίμως ό Ίωαν- 
νίδης καί ό Σιάντος άπέφυγαν νά συζητήσουν τό 
θέμα μέ τόν Ποπώφ, φοβούμενοι μία δρνησι τήν 
όποία δέν θά μποροΰσαν νά άγνοήσουν. Ό  Όρέ- 
στης, άντιθέτως, πιστεύει δτι έζήτησαν τήν σοβιε
τική Εγκρισι καί δτι τούς έδόθη ή άπάντησις, δτι 
ήσαν έλεύθεροι νά έπιχειρήσουν τό κίνημα άλλά 
δτι δέν θά έπρεπε νά έλπίζουν σέ σοβιετική συμπα
ράστασή24 Προσωπικώς άποκλίνω πρός τήν πρώ
τη έκδοχή.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Τό πρωί τής 28ης Νοεμβρίου ό «Ριζοσπάστης»

23. *0 τότε Κυβερνητικός άντιπρό<τωπος στήν Βόρειο 
Ελλάδα, Ζήσης Παπαλαζάρου, έζήτησε καί έπέτυχε νά πά- 
ρη Από τόν Μάρκο Βαφειάδη, ύπό τό πρόσχημα ένημερώ- 
σεως, φάκελον ό όποιος περιείχε στοιχεία σχετικά μέ τήν 
άπάντησιν Τίτο. Τόν φάκελον αύτόν παρέδωσε είς τόν τότε 
πρωθυπουργόν Γ. Παπανδρέου. Δήλωσις Παπαλαζάρου πρός 
τόν συγγραφέα, τό 1971.

24. Σύμφωνα μέ δήλωσι τοϋ Όρέστη.

δέν περιείχε τό άρθρο πού προετοίμαζε 6 Σιάντος 
πρίν τόν καλέσουν στό άρχηγείο τοϋ ΚΚΕ. Άντ* 
αύτοϋ εϊχε ώς κύριο άρθρο μιά έπίθεσι έναντίον τοϋ 
Ζερβά τόν όποϊον άποκαλοϋσε «μισθοφόρο». Τό 
άπόγευμα ό Ζεϋγος έπεσκέφθη τόν πρωθυπουργό 
στό σπίτι του καί, παραμερίζοντας τελείως τήν συμ
φωνία τής προηγουμένης ήμέρας, διετύπωσε τήν 
άξίωσι δτι έπρεπε νά άφοπλισθή ή Τρίτη ’Ορεινή 
Ταξιαρχία καί ό ‘Ιερός Λόχος.Ό Παπανδρέου ήρνή- 
θη νά ύποκύψη καί άπήντησεν άπεριφράστως δτι 
ή κυβέρνησις είχε κάθε πρόθεσι νά τη ρήση τήν 
συμφωνία. Ή  συνομιλία διεξήχθη σέ βίαιο τόνο 
καί τελικά ό Ζεϋγος έφυγε άπό τό σπίτι τοϋ Πρω
θυπουργού χωρίς οΰτε κδν νά τόν χαιρετήση. Ό  
Πρωθυπουργός έμεινε μέ τήν έντύπωσι δτι ό Ζεϋγος 
εϊχε άποσταλή μέ τήν έντολή νά προκαλέση όπωσ- 
δήποτε τήν ρήξι.

Λίγες ώρες άργότερα, τό βράδυ τής 28ης Νοεμ
βρίου, οί άρχηγοί τής ΕΛΔ — ή όποία άποτελοϋσε 
τό δεύτερο σέ μέγεθος πολιτικό κόμμα, μέσα στό 
ΕΑΜ—, ήλθαν σέ σύσκεψι γιά νά έξετάσουν τά 
δραματικά καί ταχύτατα έξελισσόμενα γεγονότα 
τής ήμέρας. Ό  Ήλίας Τσιριμώκος, ώς Γραμματεύς 
τής ΕΛΔ, έδήλωσε δη  ή ύπαναχώρησις τοϋ ΚΚΕ 
καί ώς έκ τούτου ό κίνδυνος έμφυλίου πολέμου έπέ-
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βαλαν στήν ΕΛΔ νά διαχωρίση τις εύθΰνες της άπό 
τό ΕΑΜ. ΤΗταν δραματική έκείνη ή στιγμή γιά τόν 
Τσιριμώκο ό όποιος άπό τήν άρχή ήλπιζε έντίμως 
δτι θά κατώρθωνε, μέ τήν έπιρροή του και τήν συμ
μετοχή του στό ΕΑΜ, νά κρατήση τήν πολιτική τοϋ 
ΚΚΕ μέσα σέ έθνικά καί δημοκρατικά πλαίσια. Ή  
προσπάθειά του εϊχε άποτύχει. Ή  όμήγυρις συνε- 
φώνησε όμοφώνως δτι ό Τσιριμώκος θά επρεπε άμέ
σως νά παραιτηθή άπό τήν κυβέρνησι καί δτι θά 
επρεπε νά κληθοΰν καί τά άλλα μή - κομμουνιστικά 
μέλη τής ΠΕΕΑ — ’Αλεξ. Σβώλος, Νικ. Άσκούτσης, 
καί Ά γ. ’Αγγελόπουλος — νά άκολουθήσουν τό πα
ράδειγμά του. Βιαστικά ό Τσιριμώκος κάθισε καί 
έγραψε τό κείμενο τής άποφάσεως καί τήν άνταπό- 
κρισι πού θά έδημοσιεύετο τήν έπομενη στήν έφη- 
μερίδα τής ΕΛΔ, Μ ά χ η .  Στίς 12.30' τά μεσάνυχτα 
ή έφημερίδα ήταν έτοιμη γιά τό πιεστήριο. Πηχιαΐοι 
τίτλοι μιλούσαν γιά «κομμουνιστικό τελεσίγραφο» 
πρός τήν Έλληνική κυβέρνησι, καί γιά τήν «διά- 
σπασι» τού ΕΑΜ. Στήν κρίσιμη έκείνη στιγμή τό 
ΚΚΕ δέν μπορούσε νά άνεχθή μιά διάσπασι τοΰ

ΕΑΜ. Θά πρέπει νά μήν λησμονή κανείς δτι καθ’ 
δλη τήν Κατοχή τό έπιχείρημα τοΰ ΚΚΕ ήταν δτι 
δ Ελληνικός λαός «ένωμένος κάτω άπό τήν σημαία 
τοΰ ΕΑΜ» άγωνιζόταν «γιά νά γίνη νοικοκύρης στόν 
τόπο του». Ή  διάσπασις τοΰ ΕΑΜ τήν στιγμή έκεί
νη θά άπεκάλυπτε τήν πραγματική υφή τών κομ
μουνιστικών σχεδίων καί θά στεροΰσε τό κόμμα 
άπό τήν συμπαράστασι φιλοδημοκρατικών κύκλων 
τοΰ έξωτερικοΰ. ’Αλλά ή «διάσπασις» δέν έγινε 
τήν νύχτα έκείνη. Ό πως μοΰ είπε ό Τσιριμώκος τό 
1964, λίγο μετά άπό τά μεσάνυκτα τόν πήρε στό 
τηλέφωνο ό Σβώλος. Τοΰ είπε δτι άδικα εϊχε άνησυ- 
χήσει, δτι είχε διαβεβαιώσεις τοΰ Σιάντου δτι τό 
θέμα θά έτακτοποιεΐτο τήν έπομενη, καί δτι ώς έκ 
τούτου θά επρεπε νά προλάβη τήν δημοσίευσι τοΰ 
έμπρηστικοΰ κειμένου. Τοΰ προσέθεσε δέ δτι, έν 
πάση περιπτώσει, ή παραίτησις τών ύπουργών τής 
ΠΕΕΑ άπό τήν κυβέρνησι Εθνικής Ένότητος μόνο 
τό ΚΚΕ θά ώφελοΰσε γιατί άναπόφευκτα θά ώδη- 
γοΰσε στήν διάλυσι τής Κυβερνήσεως. Ό  Τσιριμώ- 
κος έκάλεσε άμέσως στό τηλέφωνο τόν Στρατή Σω-

Τήν παραμονή τών Δεκεμβριανών. Έαμική διαδήλωσις, μετά τά αιματηρά επεισόδια
τής 3ης Δεκεμβρίου 1944
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μερίτη, Αρχισυντάκτη τότε τής Μ ά χ η ς ,  καί τοϋ 
έδωσε έντολή νά άντικαταστήση άμέσως όλόκληρη 
τήν πρώτη σελίδα.

Τήν έπομένη 29η Νοεμβρίου, ή Κεντρική Ε πι
τροπή τοϋ ΕΑΜ συνήλθε σέ έκτακτη σύσκεψι. Ό  
Σιάντος ήτο παρών άλλά ό Τσιριμώκος άπουσίαζε. 
Τήν ΕΛΔ άντιπροσώπευε στή σύσκεψι ό Σταΰρος 
Κανελλόπουλος, Ενα άπό τά ήγετικά της στελέχη. 
Ό  Σ. Κανελλόπουλος δέν έγνώριζε τήν άλλαγή πο
ρείας πού είχε δεχθή τά μεσάνυχτα ό Τσιριμώκος 
καί μίλησε στήν σύσκεψι σύμφωνα μέ τήν άπόφασι 
πού είχε λάβει ή ΕΛΔ τό προηγούμενο άπόγευμα, 
καί ζήτησε άπό τήν Κ.Ε. τοΰ ΕΑΜ νά μείνη πιστή 
στό άρχικό σχέδιο γιά τήν συγκρότησι τών δύο 
Ταξιαρχιών, άκριβώς δπως τό είχαν παρουσιάσει οί 
άντιπρόσωποι τοϋ ΕΑΜ στόν Παπανδρέου.

Ό  Σιάντος προφανώς δέν περίμενε αύτή τή 
στάσι τοϋ έκπροσώπου τής ΕΛΔ.Ό Σβώλος τόν είχε 
ήδη διαβεβαιώσει δτι ό Τσιριμώκος είχε πεισθή 
νά μείνη στό ΕΑΜ και νά μήν προκαλέση διάσπασι. 
Κάποιο λάθος θά είχε γίνει, έσκέφθηκε, και διέκοψε 
άπότομα τόν Κανελλόπουλο. «Ό συναγωνιστής Κα
νελλόπουλος», είπε ό Σιάντος θυμωμένα καί μέ τρα- 
χειά φωνή «έκφράζει μόνο τίς προσωπικές του άπό- 
ψεις. Δέν είναι αύτές οί άπόψεις τής ΕΛΔ.» Καί μέ 
τρόπο πού Εδειχνε δτι προφανώς ό Κανελλόπουλος 
είχε Ελθει στή σύσκεψι άπληροφόρητος, διαβεβαίω- 
σε τά μέλη τής Κ.Ε. δτι καί ό Τσιριμώκος καί ό 
Σβώλος είχαν στόν ίδιο μιλήσει καί οϋτε ό Ενας ούτε 
άλλος διετύπωσε διαφωνία γιά τήν πολιτική γραμ
μή τοϋ ΚΚΕ.2δ Τελικά ό Σιάντος έζήτησε νά άνα- 
βληθή ή σύσκεψις ώστε νά δοθή καιρός στόν Σβώλο 
καί στόν Τσιριμώκο νά παραστοϋν αύτοπροσώπως.

Ή  έπόμενη σύσκεψις τής Κ.Ε. τοϋ ΕΑΜ Εγινε 
στίς 30 Νοεμβρίου. Ό  Σβώλος καί πάλι ήταν άπών. 
Οί έλπίδες τών μετριοπαθών έστηρίζοντο στόν 
Τσιριμώκο. Διότι στήν Κ.Ε. τοϋ ΕΑΜ στήν όποία 
μετεϊχον καί πολλοί πού δέν ήσαν κομμουνισταί, 
υπήρχαν μετριοπαθή στοιχεία τά όποια Εβλεπαν 
μέ άνησυχία τόν έπερχόμενο έμφύλιο πόλεμο. Ό  
Τσιριμώκος πράγματι στό λόγο του έτόνισε τούς 
τρομερούς κινδύνους ένός έμφυλίου πολέμου, τίς 
τραγικές του συνέπειες γιά τόν τόπο, τήν άνάγκη 
νά καταβληθή κάθε προσπάθεια γιά νά άποφευχθή 
αύτή ή τραγωδία. Ό  Δημήτρης Στρατής καί ό Κα
λομοίρης, οί δύο συνδικαλισταί πού άντιπροσώπευαν

25. Τήν έπομένη, 30 Νοεμβρίου, τό άπόγευμα ό Σβώ
λος έπεσκέφθη τόν Παπανδρέου καί τοΟ έξέφρασε τήν θλΐψι 
του γιά τίς ένέργειες τών κομμουνιστών. Ό  Παπανδρέου τοΟ 
έζήτησε νά μείνη στήν κυβέρνησι καί νά διαχωρίση τίς εύ-
ΘΟνες του άπό τό ΚΚΕ, «άφαιρώντας του έτσι τό δημοκρα
τικό προσωπείο». Ό  Σβώλος άπήντησε δτι ή θέσις του ήταν 
δύσκολη, «λόγω τών δεσμών του μέ τό ΕΑΜ». Παπανδρέου,
op. cit., σελ. 212.

τό Εργατικό ΕΑΜ (ΕΕΑΜ) μίλησαν μέ τό ίδιο 
πνεϋμα. Άλλά ό Σιάντος προφανώς δέν είχε καμμία 
πρόθεσι νά άφίση τό πεδίο έλεύθερο στά διαλλα
κτικά στοιχεία. Στήν όμιλία του συνεφώνησε μέ 
τήν γνώμη δτι Ενας έμφύλιος πόλεμος θά Επρεπε 
βέβαια νά άποφευχθή εΐ δυνατόν. Άλλά τό θέμα 
δέν ήταν, έπέμεινε, ή άποφυγή ένός έμφυλίου πο
λέμου πού κανένας βέβαια δέν έπιζητοϋσε. Τό θέμα 
πάνω στό όποιο καί μόνο θά Επρεπε, κατά τόν Σιάν- 
το, νά άποφασίση ή σύσκεψις ήταν κατά πόσον θά 
Επρεπε, νά γίνη δεκτός άπό τό ΕΑΜ ό άφοπλισμός 
τοϋ ΕΛΑΣ καί ή δημιουργία ένός Έθνικοϋ Στρατοΰ, 
έάν ή κυβέρνησις Παπανδρέου έπέμενε στήν δια
τήρηση τής Όρεινής Ταξιαρχίας καί τοΰ Ίεροϋ 
Λόχου. Θέτοντας Ετσι τό ζήτημα ό Σιάντος,έξεμεταλ- 
λεύετο τίς έπιφυλάξεις τών μελών τής Κ.Ε. τοϋ 
ΕΑΜ Εναντι τών δυό αύτών στρατιωτικών μονά
δων πού έθεωροϋντο «προπύργια τής άντίδρασης». 
Έπί πλέον έγνώριζε ό Σιάντος δτι ή σύνθεσης τής 
Κ.Ε. τοΰ ΕΑΜ ήταν τέτοια ώστε νά έπιτρέπη στό 
ΚΚΕ καί στόν Δημήτρη Παρτσαλίδη, τόν Κομμου
νιστή Γεν. Γραμματέα τής Κ.Ε. τοϋ ΕΑΜ, νά κλί
νουν τήν πλάστιγγα πρός τήν πλευρά πού ήθελαν 
κάθε φορά. Ό  Όρέστης Εκανε άργότερα τήν άκό- 
λουθη άποκαλυπτική άξιολόγηση τής Κ.Ε. τοϋ 
ΕΑΜ:

«Σ’ αύτό τό πολυάνθρωπο συγκρότημα πού λέ
γεται Κεντρική Επιτροπή τοϋ ΕΑΜ, έπικρατοϋν 
οί πειθήνιοι θαυμαστές τοΰ ΚΚΕ. Είναι οί περί
φημοι «ζητωτζήδες» πού ξέρουν μόνο πώς νά φω
νάζουν «ζήτω». Τό πόσους όπαδούς Εχουν, πόση 
δύναμι, άκόμη καί ποιός είναι ό τίτλος τής όργά- 
νωσης πού άντιπροσωπεύουν,είναι πράγματα άσχε
τα. Στήν πραγματικότητα δσο μικρότερη, δσο 
πιό άδύνατη είναι μιά όργάνωσι ή δσο πιό μετριο
παθής ό τίτλος της, τόσο πιό έξτρεμιστική καί 
πιό άπόλυτη ή άφοσίωσίς της στό Κ Κ Ε -τό  με
γαλύτερο κόμμα μέσα στήν όργάνωσι»,2®

Έν πάση περιπτώσει ό Σιάντος δέν θέλησε νά 
άφήση τίποτε στήν τύχη. Γιά νά άποφύγη μία 
έμπλοκή λόγω άρνητικής στάσεως τής ΕΛΔ έζήτησε 
νά ψηφίσουν ή ΕΛΔ καί τό ΚΚΕ στό τέλος μέ τό 
αίτιολογικό δτι οί άρχηγοί τών δύο πιό μεγάλων 
κομμάτων τοΰ συνασπισμοϋ δέν θά Επρεπε νά έπι- 
ρεάσουν μέ τήν ψήφο τους τήν γνώμη τών άλλων 
άντιπροσώπων. Ή ταν Ενα Εξυπνο τέχνασμα πού άπέ- 
δωσε, δεδομένου δτι ήταν ήδη γνωστή ή θέσις τοϋ 
ΚΚΕ. Έπί πλέον τό θέμα, ώς έτέθη άπό τόν Σιάντο 
σέ ψηφοφορία, προεδίκαζε τό άποτέλεσμα. Θά ήταν 
πράγματι δύσκολο σέ Ενα μέλος τοϋ ΕΑΜ νά ύπο-

26. Άρχεΐον Όρέστη.
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στηρίξη μονομερή άφοπλισμό τοϋ ΕΛΑΣ ένώ θά 
έμεναν άνέπαφα τά δυό «άντιδραστικά» στρατιωτι
κά σώματα, ή Όρεινή Ταξιαρχία και ό 'Ιερός Λόχος. 
Πριν κάν όλοκληρωθή ή ψηφοφορία, ό Τσιριμώκος 
παρενέβη καί έδήλωσε δτι έφ’ δσον ή πλειοψηφία 
ήδη συμφωνοΰσε μέ τήν θέσι τοϋ ΚΚΕ,ήτο περιτόν 
νά συνεχισθή ή ψηφοφορία. Ό  Στρατής καί ό Κα
λομοίρης έπερίμεναν δτι ό Τσιριμώκος θά έξέφραζε 
τήν διαφωνία του καί θά έδιδε τό σύνθημα γιά τήν 
διάσπασι τοΰ ΕΑΜ. Άντιθέτως, ό Τσιριμώκος έδή
λωσε δτι «ή άπόφασις τής πλειοψηφίας πρέπει νά 
γίνεται πάντοτε σεβαστή άπό δλους».27 Ό  Τσιρι- 
μώκος έξήγησε τό 1963 στόν γράφοντα δτι δέν προε- 
κάλεσε τότε τή διάσπασι τοΰ ΚΚΕ διότι έπίστευε 
δτι ή διάσπασις θά «έλυνε τά χέρια τοΰ ΚΚΕ» γιά 
τήν έξαπόλυση τοϋ έμφυλίου πολέμου, ένφ ή πα
ραμονή του μέσα στό ΕΑΜ,θά τοΰ έπέτρεπε νά άσκή- 
ση έπιρροή καί ένδεχομένως νά άποτρέψη τήν τρα
γική περιπέτεια πρός τήν όποΐαν ώδηγοΰσε τό ΚΚΕ 
τήν 'Ελλάδα. Μάταιη προσδοκία.

Ό  Σιάντος άφοΰ έξασφάλισε τήν άλληλεγγύη 
τοΰ ΕΑΜ έπεσκέφθη τόν Παπανδρέου τήν ίδια μέ
ρα 30 Νοεμβρίου συνοδευόμενος άπό τόν Παρτσα- 
λίδη, τόν κομμουνιστή γραμματέα τής Κεντρικής 
Επιτροπής τοΰ ΕΑΜ. Γιά τελευταία φορά έζή- 
τησαν άπό τόν πρωθυπουργό νά δεχθή τούς δρους 
των και νά άποστρατεύση τήν Όρεινή Ταξιαρχία 
καί τόν Ιερό Λόχο. Τελικά ό Παπανδρέου άναγκά- 
στηκε νά τούς δείξη Ενα τηλεγράφημα, άπό τόν ίδιο 
τόν Τσώρτσιλ, πού τόν συνεβούλευε νά άποφύγη τόν 
άφοπλισμό αύτών τών δύο στρατιωτικών μονάδων. 
Ουτε αυτό έπέτυχε νά κάμψη τούς δύο κομμουνι- 
στάς ήγέτας. Καί δμως τό τηλεγράφημα τοΰ Τσώρ
τσιλ άπετέλει άξιοπρόσεκτη ένδειξι δτι ή βρεταν- 
νική κυβέρνησις δέν θά παρέμενε άπαθής πρός δ,τι 
θά συνέβαινε στήν 'Ελλάδα. Τό ένδιαφέρον πού έδει- 
χνε ό Βρεταννός πρωθυπουργός, καί γιά δευτερεύον- 
τα άκόμη ζητήματα, θά έπρεπε νά είχε διαλύσει κάθε 
παραίσθησι τών κομμουνιστών δτι μία σύγκρουσις 
δέν θά περιωρίζετο άνάμεσα στόν ΕΛΑΣ καί στίς 
πενιχρές δυνάμεις τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου.

Τό 1946, ό Παρτσαλίδης σέ άρθρο του άφιερω- 
μένο στήν «5η ’Επέτειο τοΰ ΕΑΜ», έγραψε μάλλον 
άπολογητικά δτι «κανένας δέν περίμενε πώς οί Έγγε- 
ζοι θά έκαναν κατοχή στήν 'Ελλάδα πού ό λαός της 
στάθηκε στό πλευρό τής ’Αγγλίας σέ μιά δύσκολη 
καμπή τοΰ πολέμου».28 Προφανώς, ή κομμουνιστι
κή ήγεσία δέν έπερίμενε άγγλική στρατιωτική έπέμ- 
βασι, άντιθέτως δέ ήλπιζε δτι θά είχε τήν ήθική

27. Αύτόθι.
28. Κομέπ, 1 ’Οκτωβρίου 1946.

συμπαράσταση τών δύο άλλων μεγάλων δυνάμεων, τής 
Σοβ. Ένώσεως καί τών Ήν. Πολιτειών. Τέτοιες 
προσδοκίες δέν ήταν έντελώς άβάσιμες. Τό ΕΑΜ 
έθεωρεΐτο άπό ισχυρούς παράγοντες στήν Ούάσι- 
γκτων ώς ή πιό δημοκρατική όργάνωσις στήν Ε λ 
λάδα, ή όποία έκλεινε στούς κόλπους της τά πιό 
προοδευτικά στοιχεία τής χώρας. Είναι χαρακτηρι
στικό δτι ένφ έμαίνετο ή Δεκεμβριανή έπανάστασις, 
ό ’Αμερικανός Ναύαρχος King διέταξε τόν Ναύαρχο 
Hewitt, διοικητήν τότε τοΰ Άμερικανικοΰ στόλου 
τής Μεσογείου νά άπαγορεύση τή χρησιμοποίησι 
καί έλαφρών άκόμη μεταγωγικών γιά τήν μεταφορά 
έφοδίων στίς Βρεταννικές δυνάμεις, πού έμάχοντο 
στήν Ελλάδα έναντίον τής κομμουνιστικής άνταρ- 
σίας. Ό  δέ άμερικανός πρέσβυς στήν ’Αθήνα τότε, 
Lincoln Mac Veagh έδήλωνε, κατόπιν έντολής τής 
Ούάσιγκτων, δτι «ή ’Αμερικανική πολιτική συνί- 
σταται σέ πλήρη άποχή άπό τά έλληνικά πολιτικά 
πράγματα». Ή  πολιτική αύτή άποτελοϋσε τότε έμ
μεση άποδοκιμασία τής Βρεταννικής «έπεμβά- 
σεως».29

Τήν έπομένη, 1η Δεκεμβρίου 1944, ό στρα
τηγός Σκόμπι έξέδωσε ένα άνακοινωθέν. Ό  σκο
πός του, δπως έξήγησε στούς δημοσιογράφους, ήταν 
νά διασαφήση τίς προθέσεις τής Βρεταννικής κυ
βερνήσεως. Στό άνακοινωθέν του ό Βρεττανός στρα
τηγός έδήλωνε δτι ήταν άποφασισμένος νά ύποστη- 
ρίξη τήν συνταγματική κυβέρνησι καί νά προστα- 
τεύση τόν έλληνικό λαό άπό κάθε βιαία έκδήλωσι. 
Λόγφ τής άτυχοΰς μάλλον μεταφράσεως, ή όποία 
έδιδε στό κείμενο ένα κάπως υπεροπτικό καί αύταρχι- 
κό ύφος, τό άνακοινωθέν άπετέλεσε ένα άκόμη στοι
χείο πού έξεμεταλλεύθησαν οί κομμουνισταί γιά νά 
έξάψουν τό φιλότιμο τών άνδρών τοϋ ΕΛΑΣ.30

Τήν ίδια ήμέρα συνήλθε τό υπουργικό συμβού
λιο, χωρίς τήν συμμετοχή τών ύπουργών τής άρι- 
στερας. Ή  άτμόσφαιρα ήταν βαρειά. Κανείς δμως 
δέν ήταν διατεθειμένος νά δεχθή τίς κομμουνιστικές 
άπαιτήσεις.

Μέ τούς Βρεταννούς στό πλευρό της, ή Κυβέρ- 
νησις Παπανδρέου έξέδωκε «άπόφασι» μέ τήν όποία 
έξουσιοδοτοΰσε τίς μονάδες έθνοφρουρας, πού είχαν 
μόλις άρχίσει νά όργανώνωνται, νά άντικαταστήσουν 
τήν Έθνική Πολιτοφυλακή (ΕΠ) τοΰ ΕΛΑΣ ώς δργα- 
να γιά τήν τήρησι τής τάξεως. Ή  «άπόφασις» αύτή 
έστάλη στούς ύπουργούς τής ’Αριστερός γιά νά τήν 
υπογράψουν. Ή ταν φανερό δτι δρνησι τών 'Υπουρ
γών αύτών νά υπογράψουν, θά ίσοδυναμοΰσε μέ πα-

29. New York Times, 6 Δεκεμβρίου 1944, σελ. 13. Ε π ί
σης, W.D. Leahy, I W a s  T h e r e  (New York, Whittlesey 
House, Me. Graw-Hill, 1950) σελ. 282.

30. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  2 Δεκεμβρίου 1942.
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ραίτησι. Ό  Παπανδρέου Εκανε έτσι ένα Αποφασι
στικό βήμα γιά νά ξεκαθαρίση τήν συγκεχυμένη κα- 
τάστασι καί νά έξαναγκάση τούς μετριοπαθείς έκ- 
προσώπους τής άριστερδς νά διαχωρίσουν τήν θέσιν 
τους άπό τό ΚΚΕ. Οί Υπουργοί τής ’Αριστερός 
άρνήθηκαν νά ύπογράψουν. Ό  Σιάντος είχε κιόλας 
στείλει στό άρχηγεΐο τοΰ ΕΛΑΣ τή διαταγή τής 
κινητοποιήσεως.

'Οταν δ στρατηγός Σαράφης έπέμεινε νά πλη- 
ροφορηθή τούς πραγματικούς σκοπούς τής πολι
τικής ήγεσίας τοΰ ΕΛΑΣ, ό Σιάντος άπεφάσισε νά 
άνασυστήση τήν Κεντρική Επιτροπή τοΰ ΕΛΑΣ — 
ένα δργανο πού είχε καταργηθή τόν Μάρτο τοϋ1944, 
δταν δημιουργήθηκε ή ΠΕΕΑ. Ά ν  καί ή έπανασύ- 
στασις τής Κεντρικής Επιτροπής άνεκοινώθη δη- 
μοσί$, στίς 3 Δεκεμβρίου 1944, στήν πραγματικότη
τα είχε πραγματοποιηθή δύο μέρες ένωρίτερα, τήν 
1ην Δεκεμβρίου.31 Άπό τήν στιγμή έκείνη ό Σιάν
τος ήλεγχε δχι μόνο τίς πολιτικές ένέργειες τοϋ 
ΕΑΜ άλλά καί τή στρατιωτική δρασι τοϋ ΕΛΑΣ.

Όπως έγραψε άργότερα ό Ζαχαριάδης, «Ό  Σιάν
τος άσκοϋσε μονοπωλιακό έλεγχο πάνω στή Δεκεμ
βριανή Έπανάστασι. Χωρίς νά συμβουλευτή κανένα, 
αύθαίρετα κατάργησε τό Άρχηγεΐο τοϋ ΕΛΑΣ καί 
ίδρυσε τήν Κεντρική Επιτροπή τοϋ ΕΛΑΣ, στήν 
όποία ήταν άπόλυτο άφεντικό».32 Γι' αύτό τό «άπα- 
ράδεκτο καί άκατανόητο σφάλμα», ό Ζαχαριάδης 
έπέκρινε ώς όπεύθυνο όλόκληρο τό Πολιτικό Γρα
φείο τοϋ ΚΚΕ.

Μολονότι ό Ζαχαριάδης έπανειλημμένως κατέ- 
κρινε τόν Σιάντο γιά τήν άπόφασι έξαπολύσεως καί 
γιά τόν τρόπο διεξαγωγής τής Δεκεμβριανής άνταρ- 
σίας, τόν κατήγγειλε ταυτοχρόνως καί ώς πράκτορα 
τών Άγγλων. Στό άρθρο του «Δέκα Χρόνια Πάλης, 
Συμπεράσματα, Διδάγματα, Καθήκοντα» τό όποιο 
έδημοσιεύθη τόν Αύγουστο τοϋ 1950 στόν Ν έ ο  
Κ ό σ μ ο ,  πίσω άπό τό Παραπέτασμα, ό Ζαχαριάδης 
«άπεκάλυψε» δτι τόν Δεκέμβριο τοϋ 1944, τό κόμμα 
ήταν «πολιτικά, όργανωτικά, Ιδεολογικά καί στρα
τιωτικά άπροετοίμαστο». Καί προσέθεσε:

«Πρέπει νά άποκαλυφθή τώρα πώς ή φιλοβρεταν- 
νική, 0ς τήν ποΰμε, παραποίησι τής πολιτικής τοϋ 
ΚΚΕ, μέ δλες τίς τραγικές συνέπειες γιά τό κίνημά 
μας, άρχισε τό 1937 δταν ή καθοδήγηση τοϋ ΚΚΕ 
μέ τόν Παρτσαλίδη, Νεφελούδη, Σκλάβαινα, καί 
Σιάντο, λαθαιμένα υποτίμησε τήν 'Εγγλέζικη έπιρ
ροή πάνω στήν Έλληνική πολιτική καί οικονομική 
ζωή καί έτσι άδυνάτησε καί ξεχαρβαλωσε τήν πά-

31. Ά ρ χ ε ϊ ο ν  Ό ρ έ σ τ η .
32. Ζαχαριάδη, Π ρ ο β λ ή μ α τ α  Κ α θ ο δ ή γ η σ η ς ,  

σελ. 17. Έπίσης, άρθρον του είς τό Έ λ λ η ν ο α μ ε ρ ι -  
κ α ν ι κ ό ν  Β ή μ α ,  20 ’Οκτωβρίου 1950.

λη τοϋ λαοϋ ένάντια στήν Ιμπεριαλιστική πολιτι
κή τών Εγγλέζων στή χώρα μας».33

Στήν τελική όμιλία πρός τήν Τρίτη Συνδιάσκεψι 
τοΰ ΚΚΕ τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1950, ό Ζαχαριάδης 
ύπήρξε περισσότερο συγκεκριμμένος. Ε ίπε: «Τού
τη είναι ή εικόνα πού βγαίνει. Βάνεις στή γραμμή 
ένα, δύο, τρία, διάφορα στοιχεία κι* έχεις τήν εικό
να πού λέει πώς ό ΣΙΑΝΤΟΣ ΗΤΑΝΕ ΧΑΦΙΕΣ, 
ΚΑΙ ΥΠΟΠΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ».34 Στό βιβλίο του 
« Π ρ ο β λ ή μ α τ α  Κ α θ ο δ ή γ η σ η ς » ,  ό Ζαχα
ριάδης προχώρησε άκόμα περισσότερο : «Στό τομέα, 
τής έπαναστατικής έπαγρύπνησης, ή έγκληματική 
μυωπία καί άδιαφορία τής καθοδήγησης άφησε τό 
Σιάντο πού ήταν πράκτορας τοϋ ταξικοϋ έχθροϋ, νά 
έκτελέση τίς προδοτικές του ένέργειες, νά ξεπουλή- 
ση καί νά ρημάξη τήν έπανάσταση».35 Υπάρχει 
προφανής άντίφασις στό συλλογισμό τοϋ Ζαχα
ριάδη. Ά φ’ ένός λέγει δτι ό Σιάντος μόνος του άπε- 
φάσισε τόν «Δεκέμβριο», άφ' έτέρου ισχυρίζεται δτι 
ό Σιάντος ύπήρξε άπό τό 1937 ένας «χαφιές καί πρά- 
χτορας τών Εγγλέζων». Ή  άντίφασις πάντως έχει 
κατά τόν Ζαχαριάδη τοϋτο τό νόημα: Ό  Σιάντος 
έξαπέλυσε τόν Δεκέμβριο καε’ έντολήν τών Άγγλων 
οί όποιοι ήθελαν νά έξουδετερώσουν δυναμικά τό 
άρκετά ισχυρό πολιτικό έρεισμα τοϋ ΚΚΕ. Αύτά 
δμως είναι δικαιολογίες κατόπιν έορτής.Όταν έξα- 
πελύθη ό Δεκέμβριος, τά Βρεταννικά τμήματα στήν 
Ελλάδα ήσαν τελείως άνεπαρκή καί «κατά τήν διάρ
κεια τών πέντε έβδομάδων πού πέρασαν πριν δεχθή 
τήν ήττα του τό ΕΑΜ -  ΕΛΑΣ, οί δυνάμεις τοϋ 
Στρατηγοϋ Σκόμπυ παρ’ όλίγον νά ύποκύψουν».3* 
Τόν Αϋγουστο τοϋ 1949, μιά άλλη έπαναστατική 
έπιχείρησις τοϋ ΚΚΕ τήν όποία έξαπέλυσε καί διηύ- 
θυνε ό ίδιος ό Ζαχαριάδης, ώδήγησε τό Κόμμα σέ 
μιά άκόμη πιό κατατρεπτική ήττα. θά  έπρεπε, κατά 
τήν ίδια λογική, νά θεωρηθή ό Ζαχαριάδης ώς Πρά- 
κτωρ «τοϋ ταξικοϋ έχθροϋ ;» Ή  άλήθεια παραμένει 
δτι τήν έπανάστασι τοΰ Δεκεμβρίου άπεφάσισαν οί 
δυό σημανικώτεροι τότε ήγέται τοϋ ΚΚΕ, ό Σιάν
τος καί ό Ίωαννίδης.

Τά αίματηρά γεγονότα, πού διεδραματίσθησαν 
τό πρωΐ τής Κυριακής 3 Δεκεμβρίου 1944, θεωρούν
ται συνήθως ώς ή άπαρχή τής Δεκεμβριανής έπανα
στάσεως. Ή  έπανάστασις πάντως δέν ήταν συνέπεια 
αύτών τών γεγονότων τά όποια άπλώς άπετέλεσαν 
τό έναυσμα. Τήν έπανάστασι τήν είχαν άποφασίσει

33. Ν έ ο ς  Κ ό σ μ ο ς ,  Άρ. 8, ΑΟγουστος 1950, σελ. 16.
34. Νέος Κόσμος, Άρ. 11 καί 12, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 

1950, σελ. 818.
35. Ζαχαριάδη, Π ρ ο β λ ή μ α τ α  Κ α θ ο δ ή γ η σ η ς  
σελ. 27.
36. Woodhouse, op. ci t . ,  σελ. 218.
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ό Σιάντος και ό Ίωαννίδης τουλάχιστον 5 ήμέρες 
πριν βαφή ή άσφαλτος τής πλατείας Συντάγματος 
μέ τό αίμα τών διαδηλωτών πού έπεσαν — σύμφωνα 
μέ ώρισμένες πληροφορίες — κάτω άπό τις σφαίρες 
τοϋ αύτομάτου ένός άγνώστου όπλοφόρου μέ στρα
τιωτική στολή. Ή  κυβέρνησις είχε άρχικά δώσει 
άδεια γιά τό συλλαλητήριο. Ή  άδεια δμως αύτή 
άπεσύρθη άργότερα δταν άρχισαν νά πυκνώνον
ται οί ένδείξεις δτι τό ΚΚΕ προετοίμαζε τήν έπανά- 
στασι. Οί κομμουνισταί λέγουν δτι ή άνάκλησις

Ή  ιστορία διδάσκει ότι δέν ύπάρχει άγριώτερη μορφή πο
λέμου άπό τόν έμφύλιο. 'Ανωτέρω τό πτώμα όστυνομικοϋ 

της ‘Αστυνομίας Πόλεων, σφαγιασθέντος κατά τά 
Δεκεμβριανά

τής άδείας έγινε πολύ άργά. Ή  Κυβέρνησις έν πάση 
περιπτώσει έδωσε διαταγές στήν άστυνομία νά χρη- 
σιμοποιήση μόνον άσφαιρα φυσίγγια, έάν οί δια- 
δηλωταί έδειχναν διαθέσεις διαταράξεως τής τά- 
ξεως. Καί αύτό έξηγεΐ κατά πΐσαν πιθανότητα καί 
τό γιατί δέν τραυματίσθηκε ούτε ένας άπό τά πυκνά 
πυρά τής ’Αστυνομίας — έκτός άπό τά δώδεκα ή 
δεκαπέντε άτομα πού έπεσαν κατά τά πρώτα λεπτά 
κάτω άπό τίς σφαίρες τοϋ άγνώστου όπλοφόρου.
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"Αλλοι αύτόπτες μάρτυρες ισχυρίζονται ·δτι μερι
κοί άπό τούς διαδηλωτές χρησιμοποίησαν χειρο
βομβίδες καί πυροβόλα δπλα. "Οπως καί. άν έχη 
τό πράγμα άπό ίστορικής άπόψεως ή σημασία δλων 
αύτών είναι μικρή. Έάν δέν είχαν συμβή τά συγκε
κριμένα αύτά γεγονότα, κάτι άλλο θά είχε έξυπηρε- 
τήσει τόν ίδιο σκοπό. Εκείνο πού έχει σημασία 
είναι δτι πέντε ήμέρες ένωρίτερα ή κομμουνιστική 
ήγεσία είχε άποφασίσει νά παρασύρη τή χώρα 
στόν έμφύλιο πόλεμο.

Δύο ήμέρες πριν άπό τήν αιματοχυσία στήν πλα
τεία Συντάγματος, δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ, κατά δια
ταγήν τής έπανασυσταθείσης Κεντρικής Επιτρο
πής τοΰ ΕΛΑΣ, ήρχισαν νά συγκλίνουν πρός τήν 
πρωτεύουσαν γιά νά ένισχύσουν τούς 20.000 έλα- 
σΐτες τών ’Αθηνών.37

Μιά παράγραφος τής Διαταγής Επιχειρήσεων ύπ* 
άριθ. 791 τής Π Μεραρχίας τοϋ ΕΛΑΣ ύπό τόν Όρέ- 
στη,δίδει τήν έντύπωσι δτι πολλά στελέχη τοϋ ΕΛΑΣ 
έξακολουθοΰσαν νά πιστεύουν δτι ή σύγκρου- 
σις θά περιωρίζετο μεταξύ τοΰ ΕΛΑΣ καί τών «φα
σιστικών» δυνάμεων τής κυβερνήσεως Παπανδρέου. 
Στήν Διαταγή αύτή Επιχειρήσεων, ή Διοίκησις τής 
Μεραρχίας — ή όποία σημειωτέον έφερε τό κύριο 
βάρος τής έπιθέσεως έναντίον τών Αθηνών κατά 
τά πρώτα στάδια — έδιδε όδηγίες στά τμήματά της 
«νά άποφύγουν κάθε πρόκληση έναντι τών Εγγλέ
ζων καί νά κάνουν κάθε προσπάθεια νά τούς πείσουν 
νά μείνουν ουδέτεροι». Μόνο σέ περίπτωσι «ένο
πλης έπέμβασης» έκ μέρους τών Βρεταννών, τά τμή
ματα τοΰ ΕΛΑΣ έκαλοΰντο «νά άμυνθοΰν μέ δλα τά 
μέσα, προστατεύοντας τή στρατιωτική τους τιμή 
μέ τά δπλα».

Ή  άπόφασις γιά τήν έπίθεσι έναντίον τών ’Αθη
νών δέν ύπήρξε τελείως άπροσδόκητη γιά τούς έλα- 
σίτες. Ή  ψυχολογική προετοιμασία δέν είχε στα
ματήσει καί δταν άκόμη οί υπουργοί τής Αριστε
ρός μετείχαν στήν κυβέρνησι Παπανδρέου. 'Ο Όρέ- 
στης γράφει σχετικώς στό ήμερολόγιό το υ : «Ακό
μη καί τά κατώτερα στελέχη τής ΚΟΑ, δέν έξεπλά- 
γησαν μέ τό ξέσπασμα τής έπανάστασις. Καί τοΰτο 
γιατί καί τίς μέρες άκόμη πού τίποτα δέν φαινόταν 
νά προδικάζη μία άλλαγή στήν πολιτική τοϋ Κόμ
ματος, ή έπαναστατική άγκιτάτσια συνεχιζόταν».38 
Ή  γραμμή πού έπικρατοϋσε τότε ήταν δτι στήν Εύ- 
ρώπη, Γαλλία, Βέλγιο, καί ίσως ’Ιταλία, οί «λαϊκές

37. Τήν 1 καί 2 Δεκεμβρίου 1944 έξεδόθησαν οί άκό- 
λουθες διαταγές: ’Απόρρητος Διαταγή, Ά ρ. 25/1 Δεκ. 1944 
ύπό τοϋ Α' Σώματος Στρατού τού ΕΛΑΣ. Διαταγή Επιχειρή
σεων Ά ρ. 791/2 Δεκ. 1944 ύπό τής Π Μεραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ. 
Απόρρητος Διαταγή Ήρ. 52/3 Δεκ. 1944, ύπό τοΰ Α' Σώματος 
Στρατοΰ πρός τήν II Μεραρχία τοΰ ΕΛΑΣ.

38. Άρχεΐον Όρέστη.



δυνάμεις» Αντιμετώπιζαν τις προσπάθειες τών «άν- 
τιδραστικών στοιχείων» γιά νά έξουδετερώσουν «τίς 
λαϊκές καταχτήσεις» πού είχαν πραγματοποιηθή κα
τά τήν Κατοχή καί ώς έκ τούτου δέν θά έπρεπε νά 
άποκλείεται μιά έπαναστατική έκδήλωσις έκ μέρους 
τής Άριστερδς. Μέ αύτά τά δεδομένα, προσέθεταν 
οί καδοθηγηταί τοϋ ΚΚΕ, «οί δυνάμεις τής ‘Αντί
στασις τοϋ Έλληνικοΰ λαοϋ πρέπει νά είναι Ετοιμες 
γιά κάθε ένδεχόμενο.»3®

Δέν ύπάρχει πιά άμφιβολία δτι ή Δεκεμβριανή 
έπανάστασις προετοιμάστηκε, άποφασίστηκε καί 
πραγματοποιήθηκε άπό τό ΚΚΕ. Άκόμα καί ό ϊδιος 
6 Ζαχαριάδης δέν τό άρνεϊται αύτό. Μόνο πού γι* 
αύτόν, ό Σιάντος ήταν έκεΐνος πού διαχειρίστηκε καί 
κατηύθυνε τήν έξέγερσι γιά λογαριασμό τών Ά γ 
γλων. Καί δμως μιά προσεκτική ματιά στά άρχεϊα 
τοϋ κόμματος άποκαλύπτει δτι δλοι οί κορυφαίοι 
ήγέτες -τοϋ κόμματος, έλαβαν κατά κάποιο τρόπο 
μέρος στήν προπαρασκευή καί στήν έξαπόλυσι 
τών Δεκεμβριανών.

ΠΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ;

Μετά τό 1945 δ Ζαχαριάδης άπεκήρυξε κατά και
ρούς τόν Σιάντο καί τούς περισσότερους ήγέτες 
άπό έκείνους πού έπαιξαν σημαντικό ρόλο στήν 
Δεκεμβριανή έπανάστασί. Ό  μακροσκελής κατά
λογος περιλαμβάνει όνόματα δπως τοϋ Σιάντου, Ίω- 
αννίδη, Παρτσαλίδη, Καραγιώργη, Ζεύγου, Ά ρη 
Βελουχιώτη καί Όρέστη.40

Γιατί; Μήπως έπειδή παρέσυραν τήν χώρα στόν 
έμφύλιο πόλεμο; Ό χ ι βέβαια.Άλλωστε ό Ιδιος ό 
Λένιν έγραψε δ τ ι :

«Ένας Μαρξιστής δέν μπορεΐ σέ καμμΐα περί- 
πτωσι νά θεωρή τόν έμφύλιο πόλεμο σάν κάτι τό 
άφύσικο ή άνήθικο».41

Τό έγκλημά τους δέν ήταν δτι έξαπέλυσαν τόν 
έμφύλιο πόλεμο άλλά δτι έχασαν τήν μάχη.

Άπό τήν Μαρξιστική — Λενιστική άποψι, ή 
εύθύνη τοϋ Σιάντου καί τών συνεργατών του μπορεΐ 
νά έκτιμηθή έπί τή βάσει δυό βασικών στοιχείων τής 
κομμουνιστικής θεωρίας καί πρακτικής. Ήταν οί 
συνθήκες ώριμες τόν Δεκέμβριο τοϋ 1944 γιά μιά 
κομμουνιστική έπανάστασί στήν Ελλάδα; Κί άν 
δεχθοϋμε δτι πράγματι ήταν τότε γιατί άπέτυχε;

Σύμφωνα μέ τούς όρισμούς τοϋ Λένιν ή κατάστα- 
σις σέ μιά χώρα είναι ώριμη γιά «έπανάστασί» δταν

39. Α  ö ΐ  ό θ ι.
40. Άργότερα ό Ζαχαριάδης καί ό Μπαρτζώτας προσε- 

τέθησαν στόν κατάλογο τών «προδοτών».
41. Λένιν, Selected Works, Τομ. X, σελ. 85.

α) οί δυνάμεις πού είναι έχθρικές πρός tdv κομμου
νισμό έχουν έξασθενίσει λόγω μεταξύ τους προστρι
βών καί άντιθέσεων, β) οί μικροαστοί δημοκρατικοί 
έχουν χάσει τήν έμπιστοσύνη τών έργατών, καί γ) 
τό προλεταριδτο είναι άποφασισμένο νά ύποστηρίξη 
τό Κομμουνιστικό κόμμα στήν πάλη του γιά τήν 
έξουσία. Πάνω στήν ίδια γραμμή, ό Στάλιν ύπήρξε 
άκόμη πιό συγκεκριμμένος;

«Μή π α ί ζ ε τ ε  ποτέ μέ έπανάσταση, άλλά δταν

Ή  Δεκεμβριανή Έπανάσταοις είχε τελειώσει άλλά έμει
ναν τό ίχνη τήο καταστροφής

άρχίσετε νά ξέρετε, καλά πώς πρέπει νά προχωρή
σετε ώς τό τέλος. Γι’ αύτό πρέπει νά ά π ο χτ ή - 
σ ε τ ε  ύ π ε ρ ο χ ή  δ υ ν ά μ ε ω ν  σ τ ή ν  ά π ο -  
φ α σ ι σ τ ι κ ή  π ε ρ ι ο χ ή ,  κατά τήν άποφα- 
σιστική στιγμή... Άμα άρχίση ή έξέγερση πρέπει 
όπωσδήποτε νά περάσετε στήν έπίθεσι. Ή  άμυνα 
είναι ό θάνατος κάθε ένοπλης έξέγερσης. Πρέπει 
νά αίφνιδιάσετε τόν άντίπαλο καί νά τόν χτυπήσετε 
τή στιγμή πού οί δυνάμεις του είναι άκόμα διασκορπι
σμένες. Πρέπει νά έπιδιώξεΐε κ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς  
έπιτυχίες, έστω καί μικρές (θά μποροΰσε νά πή κα
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νείς κάθε ώρα στήν περίπτωσι μιδς πόλης) και μέ 
κάθε μέσο νά πετύχετε συνεχή άνοδο τοϋ ήθικοϋ. 
Ή  έκλογή τής στιγμής γιά τήν έξαπόλυσι τής έξέ- 
γερσης, πρέπει νά γίνη έτσι ώστε νά συμπέση μέ τή 
στιγμή πού ή κρίση έχει φτάσει τό κορύφωμά της, 
δταν εϊναι ήδη φανερό πώς ή πρωτοπορία εϊναι έτοι
μη νά άγωνισθή ώς τό τέλος, οί έφεδρεΐες εϊναι έτοι- 
μες νά υποστηρίξουν τήν πρωτοπορία, ένώ ή μεγα
λύτερη δυνατή σύγχυσι έπικρατει στις τάξεις τοΰ 
έχθροϋ.»42

«Ή  ίστορία τών έπαναστάσεων διδάσκει δτι οί 
καταπιεσμένες μάζες δέν νίκησαν ποτέ σ5 ένα άγώνα 
μέχρι θανάτου, χωρίς προηγουμένως νά περιέλ- 
θουν σέ άπελπισία άπό μακροχρόνιες ταλαιπωρίες 
καί όξύτατες κρίσεις».43 Άποτελεΐ γεγονός δτι δλες 
οί άνωτέρω συνθήκες υπήρχαν τήν παραμονή τής 
Δεκεμβριανής Έπαναστάσεως. Μέ τό σύνολο σχε
δόν τής Ελλάδος κάτω άπό τήν ουσιαστική κυ
ριαρχία τοΰ ΕΑΜ, οί κομμουνισται ήσαν είς θέσιν 
νά «συγκεντρώσουν μία μεγάλη ύπεροχή δυναμικοΰ 
στό κρίσιμο σημείο», συγκεκριμένα στήν έλληνική 
πρωτεύουσα. Ά πό τήν άλλη πλευρά, οί δυνάμεις τοϋ 
«έχθροϋ» ήταν άδύνατες καί «διασκορπισμένες». Οί 
δυνάμεις στίς όποιες θά μποροΰσε νά στηριχθή ή 
κυβέρνησις Παπανδρέου ήταν ή Αστυνομία καί ή 
Χωροφυλακή, οί όποιες δμως ήταν διασκορπισμένες 
στά διάφορα Τμήματα τους σέ δλη τήν Αθήνα καί 
τά προάστια. Ό  ΕΔΕΣ τοΰ Ζέρβα στήν Ή πειρο, ευ- 
ρίσκετο άπομεμονωμένος, 450 καί πλέον χιλιόμετρα 
μακριά άπό τήν πρωτεύουσα. Ή  μικρή δύναμις τοΰ 
Τσαούς Άντών ήταν στήν Ανατολική Μακεδονία. 
Ό  'Ιερός Λόχος έξακολουθοΰσε νά παραμένη στά 
νησιά τοΰ Αιγαίου. Μονάχα ή ’Ορεινή Ταξιαρχία 
ήταν στρατοπευδευμένη στήν Αθήνα. Τέλος υπήρχε 
καί ή μικρή Βρεταννική δύναμις τοΰ στρατηγοΰ 
Σκόμπι. Ή  δύναμις αυτή ήταν διαμοιρασμένη σέ 
δλη τήν Ελλάδα, στίς μεγάλες πόλεις καί στήν 
πρωτεύουσα, «κατά τρόπον πού άντεπεκρίνετο μέν 
είς τά διοικητικά της καθήκοντα, άλλά δέν προσε- 
φέρετο γιά πολεμικές έπιχειρήσεις... Ή  πεποίθησις 
πού έπεκράτει τότε στίς βρεταννικές στρατιωτικές 
άρχές ήταν δτι τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ δέν εϊχε πρόθεσι νά 
καταφύγη σέ δυναμική άναμέτρησι.»44

Μιά έπί πλέον προΰπόθεσις, γιά τήν έξαπόλυσι 
μιας κομμουνιστικής έξεγέρσεως,εϊναι ή έξουδετέρω- 
σις τής άστικής τάξεως μέ τήν διάσπασι τής συνο
χής της. Καί αύτό εϊχε κατά μέγα μέρος έπιτευχθή.

42. Στάλιν, P r o b l e m s  o f  L e n i n i s m  (Μόσχα, 
Foreign Languages Publishing House, 1943), σελ. 72-73.

43. Λ ένιν, P r e p a r i n g  f o r  R e v o l t  (London, 
Modern Books Library, 1929) σελ. 289.

44. Woodhouse. op . ci t . ,  σελ. 211,

Μερικά άπό τά πιό δυναμικά στοιχεία τοϋ κόσμου 
αύτοΰ, εϊχαν έξωθηθή άπό τήν πολιτική τοΰ ΕΑΜ— 
ΕΛΑΣ νά μετάσχουν στά Τάγματα Άσφαλείας καί 
έτσι νά έκτεθοΰν Ανεπανόρθωτα στά μάτια τών Συμ
μάχων. Μετά τήν άπελευθέρωσι πολλοί άνδρες τών 
Ταγμάτων εϊχαν συλληφθή ώς συνεργάται τών Κατα- 
κτητών. Έπί πλέον, τά έκατομμύρια τών Ελλήνων, 
πού κατοικοΰσαν στίς περιοχές πού ήλεγχε ό ΕΛΑΣ, 
δέν εϊχαν καμμιά δυνατότητα νά βοηθήσουν καί 
άν ήθελαν τήν κυβέρνησι πού εύρίσκετο ούσιαστικά 
άπομονωμένη σέ μιά περιοχή στό κέντρο τών Α θη
νών. Τέλος, οί άστοί πολιτικοί εϊχαν άναλώσει τό 
μεγαλύτερο μέρος τής δράστηριότητός τους κατά 
τήν κατοχή γύρω άπό τό θέμα τοΰ Βασιλέως. Μιά 
σοβαρή κρίσις θά μποροΰσε εύκολα νά άναβιώση 
τίς παλαιές μεταξύ τους έχθρότητες, διασπώντας 
έτσι άκόμα πιό πολύ τό άντικομμουνιστικό στρα
τόπεδο.

Κατά τήν διάρκεια τών τελευταίων έβδομάδων 
πριν άπό τήν κομμουνιστική έξέγερσι, άλλεπάλ- 
ληλες μαζικές διαδηλώσεις, ώργανώμενες άπό τό 
ΕΑΜ, εϊχαν δείξει ή εϊχαν δημιουργήσει τήν έντύ
πωσι δτι «ή πρωτοπορία ήταν έτοιμη νά άγωνιστή 
ώς τό τέλος, καί δτι «οί έφεδρίες ήταν έτοιμες νά 
υποστηρίξουν τήν πρωτοπορία.» Ή  τελευταία αι
ματηρή διαδήλωσης τής 3ης Δεκεμβρίου, ο^δήγησε 
τήν κρίσι «στό κορύφωμά της» καί «τίς μάζες σέ 
άπελπισία».

Οί κομμουνισται άρχισαν τόν έμφύλιο πόλεμο 
ύπό δρους εύνοϊκούς καί έχοντας τίς περισσότε
ρες πιθανότητες μέ τό μέρος των. Ά πό Μαρξιστικής 
Λενιστικής άπόψεως ό χρόνος ήταν ώριμος γιά 
έπανάστασι.

Ή  κομμουνιστική ήγεσία ήκολούθησε έπίσης τίς 
συμβουλές τοΰ Στάλιν καί ώς πρός τήν έπιδίωξι 
«καθημερινών» έπιτυχιών.Οί "Έλληνες κομμουνισται 
συνεκέντρωσαν τά πρώτα τους πλήγματα έναντίον 
τών πιό άπομονωμένων μονάδων τής άστυνομίας 
καθώς καί τώ/ άλλων μικρών έστιών άντιστάσεως. 
Τά περιφερειακά Τμήματα τής άστυνομίας καί τής 
χωροφυλακής έξοντώθησαν τό ένα μετά τό άλλο 
ή έξηναγκάσθησαν νά συνθηκολογήσουν. Αύτό 
ίκανοποιοΰσε τήν κομμουνιστική συνταγή γιά «κα
θημερινές έπιτυχίες» άλλά ταυτοχρόνως εϊχε ώς 
άποτέλεσμα τήν άσκοπη σπατάλη χρόνου καί δυ
νάμεων. Έκαναν δμως καί άλλο ένα άκόμα πιό 
σοβαρό σφάλμα. Σύμφωνα μέ δσα μοΰ διηγήθηκε 
ό Όρέστης, υ Σιάντος άνησυχοΰσε γιά μιά ένδεχο- 
μενη έπέμβασι τοΰ στρατοϋ τοΰ Τίτο στή Βόρειο 
Ελλάδα, μέ τό πρόσχημα τής έξουδετερώσεως τοΰ 
Ζέρβα, ώς πιθανοΰ κινδύνου γιά τόν ΕΛΑΣ. Γιά νά 
άποτρέψη λοιπόν, μιά τέτοια έπέμβασι εϊχε διατά
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ξει τόν Σαράφη καί τόν "Αρη Βελουχιώτη νά κινη
θούν πρός Βορραν καί νά προσβάλλουν τόν ΕΔΕΣ- 
Ό  ύπαινιγμός τοϋ Ό  ρέστη είναι δτι ό Σιάντος φέρ
θηκε σάν καλός πατριώτης πού ένδιεφέρετο περισ
σότερο γιά τήν προάσπισα τής έδαφικής άκεραιό- 
τητος τής χώρας του παρά γιά τήν έπιτυχία τών τελι
κών σκοπών τοϋ κόμματος, του. Ό  Τέμπο, ό ύπαρχη- 
γός τοϋ Τίτο, ό όποιος κατά τούς Ισχυρισμούς τοϋ 
Σιάντου περίμενε πίσω άπό τά σύνορα Ιτοιμος νά 
μπή στό έλληνικό έδαφος, δέν θέλησε νά μοϋ διευ
κρίνιση τό σημείο αύτό.

Όποιαδήποτε κι* άν ήταν τά πραγματικά κί
νητρα τής περίεργης αύτής άποφάσεως τοΰ Σιάντου, 
οί δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ, μέ έπί κεφαλής τόν Σαράφη 
καί τόν Ά ρη, χτύπησαν τόν ΕΔΕΣ στό δ’άστημα 
μεταξύ τής 18 καί 30 Δεκεμβρίου. Πιεζόμενοι άσφυ- 
κτικά άπό ύπέρτερες δυνάμεις οί άντάρτες τοΰ ΕΔΕΣ 
έγκατέλειψαν τελικά τήν Ήπειρο καί μετεφέρθησαν 
άπό μονάδες τοΰ Βρεταννικοΰ Β. Ναυτικοϋ στήν 
Κέρκυρα. Μιά άλλη δύναμής τοϋ ΕΛΑΣ έξόντωσε τίς 
μονάδες τοϋ Τσαούς Άντών. Περί τά τέλη Δεκεμ
βρίου δλες οί νόμιμες άρχές καί τά όργανα τής τά- 
ξεως είχαν έξουδετερώθή σ’ όλόκληρη τήν Ηπει
ρωτική Ελλάδα, μέ τήν έξαίρεσι μιας μικρής περιο
χής στό κέντρο τών Αθηνών. Στίς πόλεις τής Θεσ
σαλονίκης καί τών Πατρών, οί δυνάμεις τοϋ ΕΛΑΣ 
εύ ρίσκο ντο σέ άπόστασι λίγων μέτρων άπό τίς Βρε- 
ταννικές δυνάμεις έπί άρκετόν καιρό σέ μιά περίεργη 
καί άνήσυχη συνύπαρξι. Μερικά άπό τά νησιά τοϋ 
Αιγαίου κατείχοντο άκόμη άπό τούς Γερμανούς καί 
μερικά άλλα άπό έλληνικές δυνάμεις πιστές στήν 
Κυβέρνησι.

Οί κομμουνισταί είχαν πραγματοποιήσει πάμπο- 
λες «καθημερινές έπιτυχίες». Καί δμως αύτό άκριβώς 
είναι πού τούς ώδήγησε στήν τελική τους ήττα. Τό 
μοιραίο σφάλμα τους ήταν δτι άντί νά έπιτεθοϋν χω
ρίς καθυστέρησι μέ δλες τίς δυνάμεις των έναντίον 
τής μικρής περιοχής στό κέντρο τών Αθηνών, δπου 
εύρίσκετο ή έδρα τής κυβερνήσεως καί τό Βρεταν
νικό στρατηγείο, διεσκόρπισαν τίς δυνάμεις των καί 
κατετρίβησαν μέ τήν έξόντωσι άντιπάλων πού θά 
ήταν εύκολη λεία άφ’ ής στιγμής τό κέντρον τής 
έξουσίας καί τής δυνάμεως, ή καρδιά τής ’Αθήνας, 
θά εϊχε πέσει σέ κομμουνιστικά χέρια. Ή  τακτική 
αύτή έδωσε στούς Βρεταννούς τόν άπαιτούμενο 
χρόνο γιά νά άποστείλουν ένισχύσεις.

Στήν άρχή τής συγκρούσεως, τό ΕΑΜ — ΕΛΑΣ 
εύρίσκετο σέ πλεονεκτική θέσι, δχι μόνο άπό στρα
τιωτικής, άλλά καί άπό πολιτικής άπόψεως. Ή  συ- 
ζήτησις στήν Αγγλική Βουλή τών Κοινοτήτων, στίς 
5 καί 8 Δεκεμβρίου, είχε άποκαλύψει δτι τό ’Εργα
τικό Κόμμα δέν ύπεστήριζε τίς ένέργειες τής Βρε-

ταννικής κυβερνήσεως στήν Ελλάδα. Ακόμα καί 
ή έξέλιξις τοΰ πολέμου έβοήθησε τούς Έλληνας 
κομμουνιστάς είς τόν πολιτικόν τομέα. Ή  μάχη τών 
Άρδενών ύπογράμμισε τό γεγονός δτι βρεταννικές 
δυνάμεις άπαραίτητες γιά νά πολεμήσουν τούς Γερ
μανούς στήν Γαλλία άπησχολοΰντο μέ στρατιωτι
κές έπιχειρήσεις «έναντίον τών .Ελλήνων» ένός 
συμμαχικοϋ έθνους. Ό  Αμερικανός ύπουργός τών 
’Εξωτερικών καθώριζε πολιτικήν «μή έπεμβάσεως» 
ένώ οί άνώτερες στρατιωτικές άμερικανικές άρχές 
ήρνοΰντο νά έπιτρέψουν τή μεταφορά βρεταννικοΰ 
στρατοΰ καί έφοδίων μέ άμερικανικά μεταγωγικά. 
Ό  συμμαχικός Τύπος,μέ έπικεφαλής τούς «Τάϊμς τοϋ 
Λονδίνου», κατέκρινε τήν βρεταννική έπέμβασι 
«έναντίον τής θελήσεως τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ».45

Στίς 17 Δεκεμβρίου οί κομμουνισταί άκολου- 
θώντας τήν γνωστή τους τακτική τών «διαπραγμα
τεύσεων μετά πιέσεως», έστειλαν τόν Πορφυρο
γένη στόν στρατηγό Σκόμπι μέ νέες προτάσεις. Δέν 
έλαβαν δμως ύπ* δψιν τους τή «βρεταννική ίδιο- 
συγκρασία, πού θεωρεί όλους τούς δρους ώς πα
ραλόγους δταν άντιμετωπίζει τόν κίνδυνο τής 
ήττας.»48 Ό  Σκόμπι άπέρριψε τούς δρους τοΰ 
ΕΑΜ - ΕΛΑΣ.Μ’ δλα ταϋτα ή άνταλλαγή μηνυμάτων 
έξηκολού€ησε μέχρι τήν δραματική δφιξι τοϋ πρω
θυπουργοϋ Τσώρτσιλ καί τοϋ ύπουργοϋ τών Εξω
τερικών Ήντεν στήν Αθήνα, τήν ήμέρα τών Χρι- 
στουγένων, όπότε οί διαπραγματεύσεις μετετέθησαν 
σέ ύψηλότερο έπίπεδο.

Έν τφ μεταξύ, ό πόλεμος έσυνεχίζετο δπως καί ή 
άποστολή ένισχύσεων στούς Βρεταννούς και μά
λιστα μέ ηύξημένο ρυθμό μετά τήν έπίσκεψι στήν 
Αθήνα τοϋ Βρεττανοϋ ύπουργοϋ Χάρολντ Μακμίλ- 
λαν καί τοϋ άρχιστρατήγου Άλεξάντερ.

Οί κομμουνισταί είχαν χάσει τήν εύκαιρία νά 
καταλάβουν έξ έφοδου τήν πρωτεύουσα στίς άρχές 
τοΰ Δεκεμβρίου δταν οί Βρεταννικές δυνάμεις ήταν 
άκόμη άνεπαρκείς καί διασκορπισμένες. Τώρα μέ 
τήν άδιάκοπη αΰξησι τών βρεταννικών δυνάμεων 
και μέ τήν ένίσχυσι τοΰ έλληνικοϋ στρατοΰ μέ έθε- 
λοντάς καί έπιστρατευομένους, ' ό άμεσος κίνδυ
νος μιας κομμουνιστικής νίκης είχε περάσει. Ή  
έπίσκεψις τοΰ Βρεταννοϋ πρωθυπουργοϋ παρείχε 
στούς κομμουνιστάς μιά πρώτης τάξεως εύκαιρία 
γιά συμβιβασμό, άλλ’ αυτοί έλησμόνησαν τήν σχε
τική προειδοποίησι τοϋ Στάλιν πάνω στό σημείο 
αύτό:

«Χρησιμοποιήστε τίς έφεδρεΐες έτσι ώστε νά
ύπάρχη τρόπος όργανωμένης υποχώρησης δταν

45. Κούσουλας op . c i t . ,  σελ. 119-121, καί Wood- 
house, ο p. c i tM σελ. 220.

46. Woodhouee op. ci t . ,  σελ. 222.
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ό έχθρός είναι δυνατός, όταν ή ύποχώρηση είναι 
άναπόφευκτη, δταν ή έμπλοκή σέ μάχη πού μας 
έπιβάλλει ό έχθρός, είναι καθαρά σέ βάρος μας, 
δταν μέ τό συσχετισμό δυνάμεων ή ύποχώρηση, 
είναι ό μόνος τρόπος γιά νά άποτραπή ενα κατα
στρεπτικό πλήγμα κατά τής πρωτοπορίας και γιά 
νά διατηρηθούν οί έφεδρεΐες άνέπαφες.»47

Ό  Λένιν έπίσης είχε είπή: «Οί κομμουνιστές πρέ
πει έπίσης νά καταλάβουν πώς δέν άρκεΐ νά ξέρουν 
μόνο έπίθεση. Πρέπει νά ξέρουν καί πώς νά υποχω
ρούν κανονικά».48

Στή διάσκεψι πού έγινε στίς 26 Δεκεμβρίου, οί 
Ά γγλοι άντεπροσωπεύοντο άπ’ τόν Τσώρτσιλ, τόν 
Ή ντεν, τόν Μακμίλλαν, τόν Λήπερ — Βρεταννό 
πρεσβευτή στήν Αθήνα, τόν άρχιστράτηγο Άλε- 
ξάντερ, τόν στρατηγό Σκόμπι. Τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ άπό 
τόν Σιάντο. τόν Παρτσαλίδη καί τόνΜάντακα. Οί άλ
λοι σύμμαχοι άπό τόν πρεσβευτή τών Ηνωμένων Πο
λιτειών καί άπό τόν συνταγματάρχη Ποπώφ τής σο
βιετικής άποστολής. Έλαβαν έπίσης μέρος άπό τούς 
έλληνικούς πολιτικούς κύκλους ό Θεμ. Σοφούλης, ό 
Γεώργιος Καφαντάρης καί ό στρατηγός Ν. Πλαστή- 
ρας, τόν όποιον είχαν φέρει στήν Αθήνα οί Βρετα
νοί άπό τίς Κάννες στίς 13 Δεκεμβρίου 1944.Τ0 γεγο
νός δτι οί άντιπρόσωποι τής Σοβιετικής Ρωσίας καί 
τής Αμερικανικής Συμπολιτείας παρέστησαν στή 
διάσκεψι καί δέν άμφισβήτησαν τήν δήλωσι τού 
Τσώρτσιλ δτι είχε έλθει στήν Ελλάδα «έν γνώ- 
σει τού προέδρου Ρούσβελτ καί τοΰ Στρατάρχου 
Στάλιν καί μέ τήν έγκρισίν των», ήταν δραματική 
άπόδειξις δτι τό ΚΚΕ καί τό ΕΑΜ είχαν έγκατα- 
λειφθή άπ’ έκείνους πού θά μποροΰσαν νά τούς υπο
στηρίξουν πολιτικώς.

Ό  Σιάντος δέν μπόρεσε νά άντιληφθή τά σημεία 
τών καιρών. Ά ντί νά άρπάξη τήν εύκαιρία μιας 
«άξιοπρεποΰς ύποχωρήσεως πού θά άφηνε άνέπαφες 
τίς έφεδρεΐες του», πρόβαλε δρους άπαραδέκτους. 
Στίς άπαιτήσεις του περιλαμβάνονταν: οί μισές 
έδρες τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, μεταξύ τών 
όποιων καί τά ύπουργεΐα Εσωτερικών καί Δικαιοσύ
νης καί τά υφυπουργεία τών Στρατιωτικών καί τών 
Έξωτερικών, δεύτερον ό άφοπλισμός τής χωροφυλα- 
κής, τής ’Ορεινής Ταξιαρχίας, τοΰ Τεροΰ Λόχου καί 
τής νεοσύστατης Εθνοφρουράς, τρίτον δημοψήφισμα 
πάνω στό καθεστωτικό θέμα τόν Φεβρουάριο καί 
έκλογές γιά Συντακτική Συνέλευσι τόν Άπρίλιο.Έάν 
είχε σκοπό νά προκαλέση τήν άμεση άπόρριψι τών 
προτάσεών του, τότε ό σκοπός του έπραγματοποιήθη 
άπολύτως. Τό μόνο σημείο στό όποιο υπήρξε συμ
φωνία, ήτο ή τοποθέτησις άντιβασιλέως — μία πρό-

47. Στάλιν, op ., c i t., σελ. 74.
48. Λένιν, Selected Works, X, σελ. 66.

τασις πού είχε συζητηθή κατά διαστήματα άρκετούς 
μήνες πρίν, καί μέ μεγαλύτερη έντασι μετά τό ξέ
σπασμα τής έπαναστάσεως. Γιά τό άξίωμα προωρί- 
ζετο άπό καιρό ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Δαμα
σκηνός, ύπό τήν προεδρία τοΰ όποιου έγιναν καί 
δύο άπό τίς συνεδριάσεις τής Διασκέψεως. Ό  Δα
μασκηνός έδωσε τόν δρκο τοΰ Άντιβασιλέως στίς 
31 Δεκεμβρίου. Τήν προηγουμένη ήμέρα είχε δώσει 
τή συγκατάθεσί του ό Βασιλεύς. Ταυτόχρονα ό Ά ν- 
τιβασιλεύς άπεδέχθη τήν παραίτησι τοΰ Παπανδρέου 
καί άνέθεσε τήν πρωθυπουργία στόν στρατηγό Νι
κόλαο Πλαστήρα.

Μία ήμέρα πρίν άπό τόν διορισμό τοΰ Άντιβα- 
σιλέως,ό Βυσσίνσκι έκάλεσε τόν Έλληνα πρεσβευτή, 
στήν Μόσχα, Πολίτη καί τοΰ άνακοίνωσε τόν διορι
σμό τοΰ Σεργκέγιεφ ώς σοβιετικοΰ πρεσβευτοΰ στήν 
Αθήνα. Αύτή ή σοβιετική χειρονομία, τή στιγμή 
μάλιστα πού μεταξύ τής έλληνικής Κυβερνήσεως 
καί τών Ελλήνων κομουνιστών διεξήγετο μία αι
ματηρή ένοπλη πάλη, έθεωρήθη ώς ένδειξις δτι ή 
σοβιετική ήγεσία δέν ένέκρινε τήν κομμουνιστική 
έξέγερσι καί ήθελε έτσι νά τό έκδηλώση άνοικτά. 
"Οταν τά νέα έφθασαν στς τάξεις τοΰ ΕΛΑΣ,δημιουρ- 
γήθηκε μεγάλη άνησυχία καί σύγχυσις, καθώς μπό
ρεσε νά διαπιστώση προσωπικώς ό συγγραφεύς 
τοΰ βιβλίου αύτοΰ που ήταν τότε αιχμάλωτος στό 
άρχηγεΐο τής 13ης έφεδρικής Μεραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ 
στή Λαμία.

Μετά άπό τήν άποτυχία τής διασκέψεως νά θέση 
τέρμα στίς έχθροπραξίες, οί Βρεταννικές μονάδες, 
οί όποιες είχαν ένισχυθή καί προπαρασκευασθή 
μεθοδικά κατά τό διάστημα τών προηγουμένων 
έβδομάδων, ήρχισαν τήν άντεπίθεσί των. Κατά τίς
5 Ίανουαρίου τό μεγαλύτερο μέρος τών Αθηνών καί 
τοΰ Πειραιώς είχε ήδη έκκαθαρισθή άπό τούς Έλ- 
σΐτες. Γιά μιά άκόμη φορά, νέα άντιπροσοοπεία μέ 
έπικεφαλής τόν Ζεΰγο έπρότεινε νέους δρους άνα- 
κωχής, κατά τι διαφορετικούς άπό τούς δρους τοΰ 
Σιάντου. Τό νά γίνουν δεκτοί αύτοί οί δροι τώρα 
πού ή κατάστασις τών έπιχειρήσεων είχε μεταβληθή 
πρός δφελος τών άντικομμουνιστικών δυνάμεων, θά 
άποτελοΰσε καθαρή έλλειψι ρεαλισμού. Διότι άπο- 
τελεΐ βασικό άξίωμα τής διπλωματίας δτι είναι σχε
δόν άδύνατο νό κερδίση κανείς στήν τράπεζα τών 
διαπραγματεύσεων αύτό πού άδυνατεΐ νά έπιτύχη 
έπί τοΰ πεδίου τής μάχης.

Στίς 3 Ίαουαρίου 1945 «άκόμα καί οί ζητωτζήδες 
ποΰ παρίσταναν τούς στρατιωτικούς συμβούλους 
τοΰ Σιάντου δήλωναν δτι ό πόλεμος δέ μποροΰσε 
νά συνεχισθή πολύ .περισσότερο».49

49. Ά ρχεΐον Όρέστη.
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Στίς 6 Ίανουαρίου ή Κεντρική Επιτροπή τοϋ 
ΕΛΑΣ έδωσε τή διαταγή γιά τήν γενική όποχώρησι. 
Ή  άπόφασις είχε ληφθή πολύ άργά άκόμα και άπό 
καθαρώς στρατιωτικής πλευράς. Άντί γιά τακτική 
υποχώρηση αύτό πού έπηκολούθησε ήταν μάλλον 
μιά πανικόβλητη φυγή τών Έλασιτών πού προσπα- 
θοϋσαν νά φτάσουν στά χωριά τους, και μελών τοϋ 
ΕΛΑΣ άπό τήν ’Αθήνα πού άφηναν τά σπίτια τους 
στήν πρωτεύουσα γιά νά βροϋν καταφύγιο πίσω άπό 
τά σύνορα τοϋ «Κράτους τοΰ ΕΑΜ». Ό λοι τά εί
χαν κυριολεκτικώς χαμένα. Πριν άποσυρθοΰν άπό 
τήν περιοχή τών ’Αθηνών οί ήγέτες τών κομμουνι
στών διέταξαν τήν άπαγωγή χιλιάδων όμήρων. Ή  
πραξις αύτή, μαζί μέ τις ύπερβολές καί τίς ώμότητες 
πού δτέπραξαν οί κομμουνισται κατά τή διάρκεια τής 
έπαναστάσεως, έγέννησε μιά ήφαιστειακή άντί- 
δρασι έναντίον τους.

Σχετικά μέ τήν άπαγωγή τών όμήρων, ή 6η Συν- 
διάσκεψις τής Κομμουνιστικής ’Οργάνωσης ’Αθήνας 
(ΚΟΑ), ή όποία συνήλθε στίς 17 Αύγούστου 1945 
έκρινε δτι ή ένέργεια αύτή ύπήρξε ένα άπό τά με
γαλύτερα σφάλματα τοϋ Κόμματος:

«Ή άπαγωγή τών όμήρων ήταν λάθος σάν άπό- 
φαση γιατί άποφασίστηκε σέ άκατάλληλη στιγμή 
— στίς 24 Δεκεμβρίου. Καί ό τρόπος πού έκτε- 
λέστηκε ήταν λαθεμένος.»60 
Ένώ έφευγε όσο γρηγορωτερα μποροΰσε πρός τά 

Τρίκαλα ό Σιάντος, διέταξε τό Θεόδωρο Μακρίδη51 
τόν λεγόμενο στρατιωτικό έγκέφαλο τοϋ ΚΚΕ, νά 
ζητήση άνακωχή. Ό  Μακρίδης ό όποιος θά είχε ί
σως δώσει έγκαίρως τό σύνθημα γιά τήν ύποχώρησι 
δέν είχε κάν μετάσχει στίς έπιχειρήσεις τών ’Αθηνών. 
Τόν είχε στείλει ό Σιάντος μαζί μέ τό Σαράφη καί 
τό Βελουχιώτη, έναντίον τοϋ Ζέρβα ίσως έπειδή 
ήθελε νά μείνη μόνος του γιά νά άποφασίζη μόνον 
αύτός γιά δ,τι άφόροΰσε τήν έπανάστασι. Καί 
τώρα ζητοΰσε άπό τό Μακρίδη νά έλθη σέ δια
πραγματεύσεις. Μαζί του έστειλε καί τόν Ζεϋγο 
καί τόν Παρτσαλίδη γιά νά τόν «προσέχουν», δπως 
μοϋ είπε ό Όρέστης τό 1955.

Στίς 10 Ίανουαρίου οί δύο πολιτικοί άρχηγοί 
τοϋ ΚΚΕ καί ό στρατιωτ.κός τους έμπειρογνώ- 
μων έφθασαν στό άρχηγεΐο τοϋ στρατηγού Σκόμπι. 
Τήν έπομένη ύπεγράφη άνακωχή δυνάμει τής όποίας 
ή παΰσις τών έχθροπραξιών θά έγίνετο στίς 15 Ία
νουαρίου 1945, ένα λεπτό μετά τά μεσάνυχτα. ’Αμέ
σως μετά τήν άνακωχή ό στρατός τοϋ ΕΛΑΣ θά

50. ΕΙσήγηση, 6η Σύσκεψη τής ΚΟΑ.
51. Ό  Θεόδωρος Μακρίδης ήτο πρώην Ταγματάρχης 

τοΰ 'Ελληνικού στρατοϋ. Κατά τόν συμμοριτοπόλεμο τοϋ 
1946 - 49 ήρνήθη να μετάσχη στόν ΔΣΕ, καί τελικώς τοϋ έπε- 
τράπη άπό τήν Έλληνική Κυβέρνησι νά μεταναστεύση.

άπεσύρετο πίσω άπό μία νοητή γραμμή, περίπου πρός 
τά δυτικά τοΰ δημοσίου δρόμου ’Αθηνών—Θεσσα
λονίκης.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Έπειδή έπλησιάζε ή Διάσκεψις τής Γιάλτας, οί 
Βρεταννοί ήθελαν πάση θυσίςι νά έπιτύχουν μιά 
όριστική συμφωνία στήν Ελλάδα. Καί έτσι έξηγείται 
ίσως ή μετριοπάθεια πού έδειξαν στίς συζητήσεις πού 
έγιναν στήν Βάρκιζα. Ένα άπό τά δυσκολώτερα θέ
ματα ήταν τό ζήτημα τής άμνηστίας. Οί έκπρόσωποι 
τής έλληνικής Κυβερνήσεως έδίσταζαν νά άποδεχ- 
θοϋν τήν. χορήγησι γενικής άμνηστείας, ένώ άπό τή 
άλλη πλευρά ό Σιάντος ήρνεϊτο νά όλοκληρώση μιά 
συμφωνία έφ’ δσον παρέμενε έκκρεμές τό θέμα τής 
γενικής άμνηστίας. Οί δυνάμεις τοϋ ΕΛΑΣ είχαν 
άκόμη στήν κατοχή τους τό μεγαλύτερο μέρος τής 
χώρας ένφ οί κομμουνισται κρατοϋσαν ώς τελευ
ταίο άτοϋ τούς όμήρους, πού είχαν άπαγάγει λίγο 
πριν άποσυρθοΰν άπό τήν ’Αθήνα.

Καί δμως ό Σιάντος δέν φαίνεται νά ήθελε τή 
χορήγησι γενικής άμνηστείας σέ δλους τούς Έλα- 
σίτες. Καί είχε πράγματι λόγους γιά νά μήν εύνοή 
τή γενική άμνηστεία. Έάν οί άνδρες τοΰ ΕΛΑΣ 
μποροΰσαν νά έπιστρέψουν στά σπίτια τους άνενό- 
χλητοι, θά άρχιζαν νά σκέπτονται καί νά διερω- 
τώνται ποιός έφταιγε γιά τήν κατάρρευσι τοϋ άγώνος 
των. Μιά τέτοια έρευνα θά καθιστοΰσε άρκετά δύ
σκολη τήν θέσι τοϋ Σιάντου, τοϋ Ίωαννίδη, καί τών 
άλλων κορυφαίων ήγετών πού είχαν ρίψει τόν ΕΛΑΣ 
στήν περιπέτεια τοΰ Δεκεμβρίου. ’Αντιθέτως, &ν έμε
να έκτεθειμένοι στήν καταδίωξι τών άρχών, θά έξη- 
ναγκάζοντο νά συσπειρωθούν γύρω άπό τό κόμμα 
ώς τό μόνο καταφύγιο γιά τήν έπιβίωσί τους. Ό  
Ιωάννης Σοφιανόπουλος, άρχηγός τοΰ ’Αγροτικοϋ 
Κόμματος, ό όποιος τό 1936 είχε συνυπογράψει τήν 
συμφωνία τοϋ Παλλαϊκοΰ Μετώπου, καί ό όποϊος 
λόγφ τών δεσμών του μέ τό ΕΑΜ είχε διορισθή 
Υπουργός τών ’Εξωτερικών στήν Κυβέρνησι Πλα
στή ρα τόν Ιανουάριο τοϋ 1945, άπεκάλυψε τό 1950, 
δτι ώς μέλος τής κυβερνητικής άντιπροσωπείας 
στήν Βάρκιζα είχε άντιταχθή στήν ίδέα χορηγήσεως 
γενικής άμνηστείας, ένώ δύο άλλα μέλη τής άντι- 
προσωπείας, οί «δεξιοί» Πέτρος Ράλλης καί Μ. Μα- 
κρόπουλος είχαν δεχθή τή Βρεταννική σύστασι 
γιά γενική άμνηστεία. Ό  Σοφιανόπουλος τό 1950 
ήθελε νά πή δτι έκεϊνος ήτο περισσότερο «έθνι- 
κόφρων» άπό τά άλλα μέλη,. Στήν πραγματικό
τητα ό Σοφιανόπουλος έκτελοΰσε τίς όδηγίες 
τοϋ Σιάντου.

Ό  Σιάντος τελικά «ύπεχώρησε» καί «δέχθηκε»
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τήν πρότασι του Σοφιανόπουλου περί μερικής 
άμνηστείας πού θά περιελάμβανε μόνον τά άνώ- 
τερα κομμουνιστικά στελέχη πού κατηγορουντο 
γιά πολιτικά έγκλήματα, ένφ άφηνε τελείως άπρο- 
στάτευτους τούς κατωτέρους βαθμοφόρους καί 
τούς στρατιώτες τού ΕΑΜ — ΕΛΑΣ. Γιά ν’ άναφέ- 
ρουμε τά λόγια ένός Έλασίτου, τοϋ Καπετάν Θη
σέα, «είναι δύσκολο νά βρή κανείς στήν ιστορία 
παρόμοιο παράδειγμα ήγεσίας πού έγκατέλειψε 
τούς όπαδούς της στήν τύχη τους καί φρόντισε 
μόνο νά προστατεύση τόν έαυτό της τελείως άπό 
κάθε διωγμό».52

Ά λλες διατάξεις τής Συμφωνίας τής Βάρκιζας 
ήσαν άρκετά εύνοϊκές γιά τό ΚΚΕ τό όποιο δια
τηρούσε τήν εύχέρεια πολιτικής δράσεως όχι μόνο 
μέ νόμιμα μέσα άλλά καί μέ τίς γνωστές μεθόδους 
τής «παράνομης δουλειάς». Όπως έλεγε τόν ’Οκτώ
βριο τοΰ 1949 ό Ζαχαριάδης στήν 6η 'Ολομέλεια 
τής Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ, «ή Συμφωνία τής Βάρκιζας ήταν 
ένας αναγκαίος έλιγμός γιά τήν άνασύνταξι τών 
δημοκρατικών δυνάμεων τοΰ Λαοΰ». 'Ως έκ τούτου, 
ή Συμφωνία τής Βάρκιζας δέν αποτελοΰσε γιά τό 
ΚΚΕ τό τέλος τής Πάλης γιά τήν δυναμική κατά- 
ληψι τής έξουσίας άλλά άπλώς τό τέλος τοΰ «Δευ
τέρου Γύρου» καί «μία άνάπαυλα γιά τήν άνασυγ- 
κρότηση τών λαϊκών δημοκρατικών δυνάμεων, 
μπροστά στήν καινούργια άποφασιστική άναμέ- 
τρηση πού έρχεται αναπόφευκτα».53 Αύτά τά έγρα
φε ό Ζαχαριάδης τό 1950. Τήν παραμονή δμως τής 
υπογραφής τής Συμφωνίας τής Βαρκίζας, στίς 11 
Φεβρουάριου, ό Σιάντος μιλοΰσε μέ άρκετή μετριο
πάθεια γιά τό μέλλον. Έλεγε πρός τούς αντιπρο
σώπους τοΰ τύπου τούς όποιους είχε καλέσει σέ

52. Δήλωσις πρός τόν συγγραφέα.
53. Ζαχαριάδη, Π ρ ο β λ ή μ α τ α  Κα θ ο δ ή γ η σ ι ς ,

σελ. 19. Έπίσης Vcucmanovic, o p  c i t . ,  σελ. 46.

πρές κόνφερενς. «Έφ’ δσον οί σύμμαχοι έκριναν 
πώς είναι χρήσιμο νά βρίσκεται άγγλικός στρατός 
στήν Ελλάδα, τότε είναι χρήσιμο. Τό δτι οί Εγγλέ
ζοι ήρθαν σέ όύγκρουσι μέ τόν ΕΛΑΣ πιστεύομε 
πώς όφείλεται όέ μία άτυχη παρεξήγηση πού έλπί- 
ζομε σύντομα νά ξεχαστή».54 Θά ήταν δύσκολο νά 
μήν σκεφθή κανείς δτι ή «άτυχη αύτή παρεξήγησι» 
εϊχε στοιχίσει πολύ άκριβά στήν Ελλάδα.

Ή  ήττα τών Ελλήνων κομμουνιστών στούς δρό
μους τών Αθηνών, έδειξε δτι ή κλασσική άντίληψις 
τής προλεταριακής έπαναστάσεως δέν ισχυε πλέον. 
Μέ τήν δημιουργία νέων δπλων ή παλαιά μορφή 
τής λαϊκής έπαναστάσεως μέ τά γνωστά χαρακτη
ριστικά τών όδοφραγμάτων, τών έλευθέρων σκο
πευτών, τών έπαναστατικών έμβατηρίων καί τών 
προσωπικών ήρωΐσμών, άνήκε πλέον είς τό παρελ
θόν. 'Υπήρξε καί μία άλλη μεταβολή. Στούς 
δύο πρωταγωνι στάς τοΰ ταξικοΰ άγώνος, τό προλετα
ριάτο καί τό κράτος, προσετέθη καί ένας τρίτος πα
ράγων : Ή  ξένη βοήθεια πρός τόν ένα ή τόν άλλο 
παράγοντα.

Άπό τήν άλλη πλευρά, τά «προλεταριακά» κα
θεστώτα πού έπεβλήθησαν στίς διάφορες χώρες 
τής Ανατολικής Ευρώπης, δέν ήλθαν στήν έξουσία 
άπό «προλεταριακές» έπαναστάσεις, άλλά μετά άπό 
τήν άνοικτή έπιέμβασι τοΰ Έρυθροΰ Στρατοΰ, δη
λαδή, ένός έξωτερικοΰ έπίσης παράγοντος. Οί "Ελ
ληνες κομμουνισταί, δέν έδιδάχθησαν άπό τά μα
θήματα πού τούς προσέφερε ή ήττα τοΰ Δεκεμβρίου
1944 καί άπεφάσισαν νά κάνουν καί άλλη μία προ
σπάθεια γιά τήν κατάληψι τής έξουσίας. Αύτός 
ό Τρίτος Γΰρος, δπως οί ίδιοι τόν ώνόμασαν, κατέ
ληξε σέ τρομερή πανωλεθρία. Ή  ιστορία του 
είναι τό θέμα τοΰ έπομένου κεφαλαίου.

54. Capell, op . ci t . ,  σελ. 200.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ



ΚΕΦΑΛΑΪΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

"ΑΝΑΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ,,

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ “ΑΡΧΗΓΟΥ,,

Τό πρωί τής 30ής Μαΐου 1945, ένα μεταγωγικό 
άεροπλάνο τής ΡΑΦ προσγειώθηκε στό άεροδρό- 
μιο τής Έλευσίνος. Άπό μέσα βγήκε ό Νίκος Ζα
χαριάδης, ό άνεγνωρισμένος άρχηγός τοΟ ΚΚΕ. 
Πριν άπό ένα μήνα περίπου, τά συμμαχικά στρατεύ
ματα τόν είχαν άνακαλύψει άνάμεσα στούς κρα
τουμένους τοϋ στρατοπέδου συγκεντρώσεως τοΰ 
Νταχάου. Τήν έπομένη ό «Ριζοσπάστης» δημοσίευε 
θριαμβευτικά τίς πρώτες, μετά άπό μακρόχρονη έκ- 
λειψι, δηλώσεις τοϋ άρχηγοΟ πάνω σέ έλληνικό έδα
φος :

«Άλλη λύση δέν όπάρχει», έπέμενε ό Ζαχαριά
δης. «Είτε θά ξαναγυρίσουμε έτσι ή άλλοιώς στό 
καθεστώς τής μοναρχοφασιστικής δικτατορίας 
τής 4ης Αύγούστου αύξημένης στόν κύβο. Είτε,
6 έθνικοαπελευθερωτικός άγώνας τοϋ ΕΑΜ θά 
βρή τήν όλοκλήρωσή του στήν πραγματοποίηση 
τής Λαϊκής Δημοκρατίας στήν Ελλάδα».1 ,

Τήν έποχή έκείνη έλάχιστοι έγνώριζαν τί άκρι- 
βώς έσήμαινε ό δρος «λαίκή δημοκρατία». Γιά τόν 
Ζαχαριάδη πάν«ως έσήμαινε «μιά μορφή έξουσίας 
πού έκπληρώνει τίς λειτουργίες τής διχτατορίας τοϋ 
προλεταριάτου».* Έν πάση περιπτώσει, άνταποκρι- 
νόμενος στό πνεϋμα τής στιγμής, ό Ζαχαριάδης 
διαβεβαίωσε τό άκροατήριό του δτι τήν έγκαθίδρυ- 
σι τής Λαϊκής Δημοκρατίας στήν Ελλάδα τήν έβλε
πε ώς άποτέλεσμα έλευθέρων καί γνησίων έκλογών.

Τό 1945 μία έκλογική νίκη τής Άκρας Άριστε- 
ρ&ς ήταν μάλλον άπίθανη. Ή  άποσύνθεσις τοϋ ΕΑΜ, 
ή όποία είχε άρχίσει κατά τήν διάρκεια τών Δεκεμ
βριανών, έπροχώρησε πολύ βαθύτερα δταν οί Σβώ
λος, Τσιριμώκος, Άσκούτσης καί Στρατής, οί πρώην 
ήγέται τής ΠΕΕΑ, άνήγγειλαν στίς 18 Απριλίου

1. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  31 Μαΐου 1945.
2. Ζαχαριάδης, Π ρ ο β λ ή μ α τ α  Κ α θ ο δ ή γ η σ η ς ,

σελ. 87.

δτι είχαν ίδρύσει ένα καινούργιο κόμμα ύπό τήν 
έπωνυμία «Λαϊκή Δημοκρατική Ένωσις -  Σοσιαλι
στικό Κόμμα Ελλάδος» (ΕΛΔ-ΣΚΕ).

Κατά κάποιο τρόπο ή άπόφασις αύτή άποτελοϋ
σε έμμεση άπάντησι στήν πρόσκληση πού είχε 
άπευθύνει ή 11η Όλομέλεια τής Κεντρικής Ε πι
τροπής τοΰ ΚΚΕ (5-10 Απριλίου 1945) «πρός 
δλόυς τούς δημοκράτες νά συσπειρωθοϋν στό μέτωπο 
τής δημοκρατίας. . .  γιά μία δημοκρατική άναγέν- 
νηση, γιά μία Λαϊκή Δημοκρατία».3

Ένώ ή συνοχή τής Αριστερός διεσπδτο, οί άν- 
τικομμουνιστικές δυνάμεις έκέρζιζαν έδαφος. Πολ
λοί πού στό παρελθόν είχαν άρνηθή νά ταυτίσουν 
τόν άντικομμουνισμό τους μέ τήν ύποστήριξι τοϋ 
βασιλικού θεσμοϋ, μετέβαλαν γνώμη καί ή άντίθεσί 
τους πρός τόν κομμουνισμό καί τίς μεθόδους του 
μετετρέπετο σιγά - σιγά σέ μιά σχεδόν φανατική 
συμπαράστασι πρός τόν Βασιλέα.Οί Βρεταννοί δμως, 
πρωταρχικός παράγων τότε στήν έλληνική πολιτι
κή, είχαν στηρίξει τίς έλπίδες τους στόν Αντιβα
σιλέα, τόν συνετό καί ίκανό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. 
Ταυτοχρόνως είχαν καταβάλει άρκετές προσπάθειες 
νά προωθήσουν σέ ήγετικές θέσεις προσωπικότητες 
άπό τό δημοκρατικό καί φιλελεύθερο κέντρο.

3. *Ως δείγμα τών φιλειρηνικών της δήθεν διαθέσεων 
ή 11η 'Ολομέλεια άπεκήρυξε τόν Ά ρη Βελουχιώτη ό όποιος 
δέν εϊχε συμμορφωθή μέ τήν Συμφωνία τής Βάρκιζας καί έξα- 
«^λουθοΟσε νά παραμένη ώς Αντάρτης στά βουνά μέ μιά μι
κρή όμάδα. Στήν πραγματικότητα ό Βελουχιώτης δημιουρ
γούσε ζητήματα γιά τό ΚΚΕ μέ τήν άπειθαρχία του. Έπί 
πλέον κατεφέρετο δημοσία άπ’ δπου έπερνοϋσε γιά τήν προ
δοτική τακτική τής ήγεσίας τοϋ ΚΚΕ, ή όποία είχε «προτι
μήσει τήν μερική άμνηστεία άφίνοντας στό έλεος τήν μοναρ- 
χοφασιστικών δικαστηρίων» τούς ’Ελασίτες πού είχαν έγκλη- 
ματίσεί κατά διαταγήν έκείνων «πού σουλατσάρουν σήμερα 
λεύτεροι καί άνενόχλητοι στήν Αθήνα». Λίγο διάστημα 
μετά τήν άπο^ήρυξι τοϋ Βελουχιώτη, άπό τήν 11η Όλομέ- 
εια, οί Ελληνικές άρχές έπληροφορήθηκαν άπό καταδό
τες τό κρησφύγετο τοϋ Βελουχιώτη καί τόν έξόντωσαν μαζί 
μέ τήν όμύώα του.
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Αύτό τό "βρεταννικό πείραμα μέ τό φιλοδημο- 
κρατικό κέντρο τερματίστηκε μετά τήν θριαμβευ
τική έπιτυχία τών βασιλοφρόνων κομμάτων στίς 
έκλογές τοϋ Μαρτίου 1946. Στούς μήνες πού είχαν 
μεσολαβήσει μέχρι τών έκλογών, ή Ελλάς είχε πε- 
ράσει άπό ένα στάδιο διαδοχικών μεταβατικών κυ
βερνήσεων μέ πρώτη τήν κυβέρνησι Πλαστήρα, 
πού έσχηματίσθη στίς 3 Ίανουαρίου 1945.

Μολονότι οί κυβερνήσεις έκεΐνες περιελάμβαναν 
μέσα στούς κόλπους των μερικές άπό τίς πιό διακε- 
κριμμένες πολιτικές προσωπικότητεςτής χώρας, άπέ- 
τυχαν κατά μέγα μέρος στίς προσπάθειές των νά 
λύσουν τά τεράστια προβλήμτα οικονομικής άνα- 
συγκροτήσεως, ένώ ό πληθωρισμός ταχύτατα έξου- 
δετέρωνε καί τά έλάχιστα οίκονομικά έπιτεύγματα 
τής περιόδου. Οικονομικοί παράγοντες άπό τήν μία 
πλευρά καί άριστεροί ύποκινηταί άπεργιών άπό τήν 
άλλη, συνηγωνίζοντο σέ διαλυτική δραστηριότητα, 
οί πρώτοι μέ ένα κερδοσκοπικό δργιο γύρω άπό τίς 
χρυσές άγγλικές λίρες καί οί δεύτεροι μέ τήν συνεχή 
άναμόχλευσι έργατικών διενέξεων οί όποιες παρέ
λυαν κάθε παραγωγική προσπάθεια. Κανείς σχεδόν 
δέν έδειχνε δτι άντιλαμβάνεται δτι ό μόνος τρό
πος γιά νά όρθοποδήση μία οικονομία καί νά βελ- 
τιωθή τό βιωτικό έπίπεδο τοΰ λαοΰ είναι ή ούσιαστι- 
κή αυξησις τής παραγωγής, δχι ή πλασματική καί 
παραπλανητική στήν ουσία της αυξησις τών προ
σωπικών άμοιβών τών όποιων τήν πραγματική άξία 
ταχύτατα έξουδετέρωνε ό πληθωρισμός.

Μέσα σ’ δλη τήν πολιτική άστάθεια καί τό οι
κονομικό χάος οί πολιτικές δυνάμεις τής χώρας 
έξακολουθοΰσαν νά είναι διχασμένες γύρω άπό τό λε
γόμενο καθεστωτικό ζήτημα δηλαδή τό έάν θά έπρε
πε νά έπιτραπή στό Βασιλέα Γεώργιο νά έπιστρέψη 
στό θρόνο του ή άν άντιθέτως θά έπρεπε νά άντικατα 
σταθή ή βασιλευομένη δημοκρατία μέ καθεστώς 
άβασιλεύτου δημοκρατίας. Ά λλά στήν άντίληψι πολ
λών άπλών πολιτών ή ουσία τής διαμάχης δέν εύ- 
ρίσκετο στήν διαφορά μεταξύ βασιλευομένης καί 
άβασιλεύτου δημοκρατίας. Ό  άγων ήτο μεταξύ ένός 
έλευθέρου πολιτεύματος καί ένός κομμουνιστικοΰ 
κράτους. Ό  συγγραφεύς τοΰ βιβλίου αύτοΰ έζησε 
στήν Ελλάδα τούς ταραχώδεις έκείνους μήνες καί 
πιστεύει είλικρινώς δ η  μία μεγάλη πλειοψηφία άκό
μη καί μεταξύ τών έκ παραδόσεως δημοκρατικών 
κύκλων, έστρέφετο πρός τό Βασιλέα δχι άπό άντί- 
θεσι πρός τήν Δημοκρατία άλλά διότι ό Βασιλεύς 
έφαίνετο ώς ή μόνη έγγύησις κατά τοΰ κομμούνιστι- 
κοΰ κινδύνου. Σ’ αύτό βέβαια έξωθοϋντο καί άπό 
τήν ίδια τήν κομμουνιστική ήγεσία ή όποία έφ’ 
δσον δέν είχε έπιτύχει νά έπιβάλη έπιλογή μεταξύ 
τής Μοναρχίας, τής Άβασιλεύτου, καί τής Λαϊκής

Δημοκρατίας, είχε άγκαλιάσει τήν Αβασίλευτο καί 
τήν είχε κάνει σύνθημά της τόσο έντονα ώστε ή 
κομμουνιστική έκστρατεία υπέρ τής Άβασιλεύτου 
νά καλύπτη σχεδόν τελείως μέ τήν έντασί της τήν 
φωνή τών πραγματικών φιλών τής Άβασιλεύτου 
Δημοκρατίας.”

Έ ν πάση περιπτώσει, ή Κομμουνιστική ήγε
σία δέν ένδιεφέρετο άλλ’ ουτε καί άνησυχοΰσε γιά 
τήν πιθανή έπιτυχία τής Άβασιλεύτου Δημοκρατίας. 
Δέν τήν άπασχολοΰσαν οί έκλογικές έπιτυχίες ή 
άποτυχίες πού θά προέκυπταν άπό τίς κάλπες. Καί 
τοΰτο γιατί σύμφωνα μέ μαρτυρία τοΰ ίδίου τοΰ Ν. 
Ζαχαριάδη, τό ΚΚΕ ήδη τότε προετοίμαζε τόν Τρίτο 
Γΰρο.

«Ποιά ήταν ή στρατηγική τοΰ ΚΚΕ κατά τή 
μεταβαρκιζιανή περίοδο ; Ή ταν ή στρατηγική πού 
σκοπό της είχε «νά κερδηθή χρόνος, νά κλονιστή 
ό άντίπαλος, νά συγκεντρωθοΰν οί δυνάμεις μας, 
γιά νά περάσουμε τότε στήν έπίθεσι» (Στάλιν). Ή ταν 
ή στρατηγική τοΰ ύποχωρητικοΰ έλιγμοΰ γιά νά 
διατηρήσουμε καί νά άνασυντάξουμε τίς κύριες 
δυνάμεις καί τίς έφεδρεΐες, γιά νά περάσουμε στήν 
καινούργια έπίθεση».4 Αύτή ή στρατηγική τοΰ «ύπο- 
χωρητικοΰ έλιγμοΰ» άπαιτοΰσε εύλυγισία καί μέ- 
χρις ένός σημείου τουλάχιστον τήν χρησιμοποίησι 
παραπλανητικής πολιτικής.

Στήν έθνικιστική άτμόσφαιρα τών πρώτων μηνών 
μετά τόν πόλεμο όπότε ό έλληνικός λαός ζητοϋσε 
τήν πραγματοποίησι παλαιών φιλοδοξιών καί προ
σφιλών έθνικών όνείρων πού έξεφράζοντο στήν έπί-. 
κτασι τοΰ έλληνικοϋ κράτους σέ περιοχές πού οί 
"Ελληνες τίς θεωροΰσαν έλληνικές, δπως ήταν ή 
Κύπρος, ή Δωδεκάνησος, ή Βόρε>ος "Ηπειρος, οί 
κομμουνισται δέν μποροΰσαν νά έμφανίζωνται λι- 
γώτερο πατριώτες άπό τούς άντιπάλους των ή τούς 
διστακτικούς φίλους των. Στήν περίπτωσι τής Κύ
πρου καί τών Δωδεκανήσου οί κομμουνισται δέν 
άντιμετώπιζαν κανένα Ιδεολογικό ή πολιτικό δί
λημμα. Οί έλληνικές βλέψεις πάνω στήν Κύπρο, 
άποικία τότε τοΰ βρεταννικοΰ στέμματος καί στά 
Δωδεκάνησα πού ήταν κτήσις τής ήττημένης Ιτα 
λίας, είχαν τήν άμέριστη ύποστήριξι τοΰ ΚΚΕ. 
Ή  Βόρειος Ή πειρος δμως ήταν τελείως διαφορε
τική ύπόθεσις. Ούσιαστικά οί έλληνικές έπιδιώξεις 
στήν περιοχή αύτή έφεραν τήν Ελλάδα άντιμέ- 
τωπη μέ τήν Αλβανία, μία χώρα πού εύρίσκετο 
ήδη στά πρόθυρα τής μετατροπής της σέ λαϊκή δη- 
μακρατία. Τί έπρεπε νά κάνη τό Κ Κ Ε ; Νά άντιτα- 
χθή στίς έλληνικές άξιώσεις σχετικά μέ τήν Βόρειο

4. Ζαχαριάδη, Π ρ ο β λ ή μ α τ α  Κ α θ ο δ ή γ η σ η ς ,
σελ.87.
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Ή πειρο ; Τό ζήτημα αύτό άνέκυψε τήν 1η ’Ιουνίου
1945, στήν πρώτη συνεδρίασι τοϋ Πολιτικοϋ Γρα
φείου δπου έλαβε μέρος ό Ζαχαριάδης μετά τήν έπι
στροφή του. Σέ εύθυγράμμισι μέ τήν στρατηγική 
τών «ύποχωρητικών έλιγμών», τό Π.Γ. έφθασε στό 
σημείο νά πή δτι αν «ή δημοκρατική πλειοψηφία 
άποφασίση ύπέρ μιδς άμεσης στρατιωτικής κατά
ληψης τής Βορβίου ’Ηπείρου άπό τόν έλληνικό 
στρατό, τό ΚΚΕ θά έκφράση τίς άντιρρήσεις του 
άλλά θά πειθαρχήση».5 ’Αργότερα τό 1950 ό Ζαχα
ριάδης θά έχαρακτήριζε αύτή τήν δήλωσι ώς «τερα
τώδες σφάλμα, προϊόν τής έθνικιστικής κληρονο
μιάς τής βρώτης κατοχής».6

Ή  Μακεδονία τό γνωστό παλαιό μήλο τής έρι- 
δος, δέν άποτελοϋσε πιά θέμα. ’Από τό 1935 τό ΚΚΕ 
είχε μεταβάλει γραμμή καί ύπεστήριζε «πλήρη ισό
τητα γιά τίς μειονότητες». Τόν Αύγουστο τοϋ 1945, 
ό Ζαχαριάδης σέ μία έπίσκεψί του στήν Μακεδο
νία, έδήλωσε στή Θεσσαλονίκη δτι «ή Μακεδο
νία είναι καί θά παραμείνη έλληνική». Είναι φανε
ρό δτι τούς μήνες πού έπηκολούθησαν μετά άπό 
τήν τακτική «ύποχώρηση» τής Βάρκιζας, τό κόμμα 
ύπό τήν άμεση έπίδρασι τοΰ έθνικιστικοϋ πνεύμα
τος, πού έπικρατοΰσε στήν χώρα, ήναγκάσθη νά κα- 
ταβάλη μία σκόπιμη προσπάθεια γιά νά άπαλλα- 
γή άπό τό στίγμα πού τοϋ είχαν προσάψει 
στά μάτια τής κοινής γνώμης τά Δεκεμβρια
νά.

Στόν έργατικό τομέα, ή κομμουνιστική ήγεσία 
άκολουθώντας πολιτική «Ενιαίου Μέτωπου μόνον 
έκ τών Κάτω», ίδρυσε μιά ξεχωριστή έργατική 
όργάνωσι, γνωστή ώς ’Εργατικός ’Αντιφασιστικός 
Συνασπισμός (ΕΡΓΑΣ).Ή έπιτυχία του στάθηκε στήν 
άρχή περιορισμένη άλλ’άργότερα ή έπιρροή του έση- 
μείωσε άνοδο ώστε τόν Μάρτιο τοΰ 1946 νά έκλεγή 
μέ έλεύθερες άρχαιρεσίες νέο προεδρείο τής Γενι
κής Συνομοσδονδίας, στό όποιον ή πλειοψηφία 
άπετελείτο άπό άριστερά στοιχεία καί έπηρεάζετο 
σέ σημαντικό βαθμό άπό τόν ΕΡΓΑΣ. Γενικός Γραμ- 
ματεύς ήταν ό κομμουνιστής Παπαρρήγας. Μ’ όλα 
ταΰτα δσες άπεργίες ύπεκινήθησαν μέ τόν συγκε
κριμένο σκοπό νά ύπονομεύσουν ή νά καθυστερή
σουν τίς έπίμονες προσπάθειες πού κατέβαλε ή κυ- 
βέρνησις γιά τήν οικονομική άνασυγκρότησι τής 
χώρας, δέν έφθασαν τήν εκτασι πού οί κομμουνι- 
σταί είχαν προγραμματίσει.

5. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  2 Ιουνίου 1945.
6. Ν. Ζαχαριάδης, Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  Π ά λ η ς  (συλ

λογή άρθρων τά όποία έδημοσιεύθησαν άρχικά είς τό περιο
δικό Ν έ ο ς  Κ ό σ μ ο ς  τόν Αύγουστο - Σεπτέμβριο τοϋ 
1950, καί άνετυπώθησαν σέ μορφή βιβλίου άπό τήν ΚΕ τοϋ 
ΚΚΕ τόν Νοέμβριο τοϋ 1950 κάπου στήν ’Ανατολική Εύρώ- 
πη), σελ.25.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΓΥΡΟ

Σέ μιά προσπάθεια νά δικαιολογήση τήν πολι
τική του τών έτών 1945- 1950 ό Ζαχαριάδης, ίσχυ- 
ρίσθηκε στά 1950 δ τ ι : «Στό διάστημα τοΰ έθνικοΰ 
άπελευθερωτικοΰ άγώνα στήν πρώτη κατοχή είχαν 
γίνει κοινωνικές άνακατατάξεις πού άλλαξαν άπο- 
φασιστικά τόν συσχετισμό τών ταξικών δυνάμεων 
μέσα στήν χώρα ύπέρ τής έπανάστασης».7 Μιλών
τας στήν 12η 'Ολομέλεια τής Κεντρικής Επιτροπής 
πού συνήλθε στήν ’Αθήνα άπό τίς 25 έως τίς 27 
Ιουνίου 1945, καί πού ήταν ή πρώτη στήν όποία 
έλαβε μέρος μετά τήν σύλληψί του στίς 13 Σεπτεμ
βρίου 1936 ό Ζαχαριάδης άπεκήρυξε τήν ίδια του 
θεωρία περί «άστικοΰ δημοκρατικοΰ σταδίου». Αύτό 
τό στάδιο, είπε, «έχει ξεπεραστή» «Ή  έπερχόμενη 
έπανάσταση» έλεγε τόν ’Ιούνιο τοΰ 1945 ό Ζαχα
ριάδης «θά είναι σοσιαλιστική καί θά λύση παράλ
ληλα (παρεμπιπτόντως) και τά άλυτα άστικοδημο- 
κρατικά ζητήματα (ξενική έξάρτησι, γή κτλ.». Ή  
διαβεβαίωσις τοΰ Ζαχαριάδη δτι ή Ελλάς ήταν 
ώριμη γιά μιά σοσιαλιστική έπανάστασί άπεδείχθη 
στά έπόμενα χρόνια δτι ήτο μοιραίο σφάλμα υπο
λογισμού.

Ταυτοχρόνως ό Ζαχαριάδης μέ άρκετή δόσι ρεα- 
λισμοϋ παρεδέχθη στήν 'Ολομέλεια τή σημασία 
πού είχε τότε γιά τίς έλληνικές πολιτικές έξελίξεις 
ό «άγγλικός παράγων». Έ λεγε τότε ό Ζαχαριάδης:

«Ή  Ελλάδα βρίσκεται σ’ ένα άπό τά πιό στρα
τηγικά, πιό εύαίσθητα καί πιό σημαντικά σημεία 
πάνω σέ μία άπό τίς ζωτικές άρτηρίες τής Βρεταν
νικής αυτοκρατορίας. Ό σ ο  θά ύπάρχη Βρεταννική 
Αύτοκρατορία ή άρτηρία αύτή θά μένη, καί ή ’Αγγλία 
θά κάνη δ,τι μπορεΐ γιά τήν διατήρηση. Μιά ρεα
λιστική έξωτερική πολιτική δέν μπορεΐ νά άγνοήση, 
τό δεδομένο αύτό. . .  Μιά σωστή έξωτερική πολι
τική πρέπει νά κινιέται άνάμεσα σέ δυο πόλους, τόν 
Εύρωπαϊκό - Βαλκανικό μέ κέντρο του τή Σοβιετι
κή Ρωσία, καί τό Μεσογειακό μέ κέντρο του τήν 
’Αγγλία».8

Ή  συνεννόησις Στάλιν — Τσώρτσιλ τοΰ ’Οκτω
βρίου 1944 είχε θέσει τήν Ελλάδα άνευ δρων μέσα 
στή βρεταννική σφαίρα έπιρροής. Στή Γιάλτα, τόν 
Φεβρουάριο τοΰ 1945, ό Στάλιν είχε καταστήσει σα
φές δτι είχε κάθε πρόθεσι νά σεβασθή τήν συμφω
νία αύτή. "Οταν έρώτησε τόν Τσώρτσιλ «τί γίνεται 
στήν Ελλάδα» έσπευσε νά προσθέση δτι «δέν έπέ- 
κρινε τούς Βρεταννούς στήν Ελλάδα, άλλά άπλώς

7. Ζαχαριάδη, Π ρ ο β λ ή μ α τ α  Κ α θ ο δ ή γ η σ η ς ,  
σελ. 81.

8. Πρακτικά 12ης 'Ολομέλειας (πολυγραφημένο άντί-
γραφο).
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ρωτοΰσε γιά νά πληροφορηθή».9 Ή  12η 'Ολομέλεια 
μέ τήν άποδοχή τής άνωτέρω δηλώσεως τοΟ Ζαχα
ριάδη άπεμακρύνετο κατ’ ουσίαν άπό τήν γραμμή 
τής βρετταννο - σοβιετικής συνεννοήσεως και έπαιρ- 
νε δική της θέσι, πού συνοψίζετο στό δτι ή Ελλάς, 
εύρισκομένη μεταξύ δύο μεγάλων κέντρων δυνά- 
μεως, θά επρεπε νά άποδίδη ίση σπουδαιότητα και 
στά δύο.

Μολονότι τό ΚΚΕ διά του ίδιου τοϋ Ζαχαριάδη 
είχε άναγνωρίσει τόσο ρεαλιστικά τήν σπουδαιό

τητα τοϋ Βρεταννικοΰ παράγοντος στήν Ελλάδα, 
παραταϋτα άπεφάσιζε και διέτασσε τήν άνασύντα- 
ξι καί προτετοιμασία τών δυνάμεών του γιά μιά 
νέα άναμέτρησι. 'Υπήρχε μιά προφανής άντίφασις 
στις άποφάσεις τής 12ης 'Ολομελείας. ’Εαν ή 'Ελλάς 
ήταν πραγματικά τόσο σημαντικός χώρος γιά τά 
ζωτικά συμφέροντα τής Βρεταννικής αύτοκρατο- 
ρίας, τότε γιατί νά περιμένη κάνεις δτι θά έπέτρεπε 
τό 1946 ή 1947 αύτό πού είχε άποτρέψει δυναμικά

9. Edward R. Stettinius jr. R o o s e v e l t  a n d  t h e  
R u s s i a n s .  T h e  Y a l t a  C o n f e r e n c e  (New York 
Doubleday, 1949). σελ. 217,

τόν Δεκέμβριο τοϋ 1944, δηλαδή τήν κομμουνιστική 
έπικράτησι στήν 'Ελλάδα ; Τό 1950 ό Ζαχαριάδης 
έζήτησε νά δώση μιά άπάντησι στήν άντίφασι αύτή 
πού είχε ήδη όδηγήσει στήν τραγική ήττα τοϋ κόμ
ματος. «Ή  ύπαρξη τής Σοβιετικής "Ενωσης και 
τών Λαϊκών Δημοκρατιών στά Βαλκάνια και τήν 
Ανατολική Εύρώπη», έγραφε, «άποτελοϋσε τεράστιο 
εύνοϊκό, άποφασιστικό παράγοντα γιά τό πέρασμά 
μας στή Σοσιαλιστική έπανάσταση».10

Και αύτό άπεδείχθη, δμως, ένα άκόμη τραγ»κό 
σφάλμα ύπολογισμοϋ. 'Ο Μιλοβάν Τζήλας, στό βι
βλίο του «Συζητήσεις μέ τόν Στάλιν» διηγείται δτι 
σέ μία δραματική συνάντησι μέ Γιουγκοσλάβους 
και Βουλγάρους κομμουνιστάς στις 10 Φεβρουάριου 
1948, ό Στάλιν έδήλωσε ώμά και άπερίφραστα :

«Ή  έξέγερσι στήν 'Ελλάδα πρέπει νά σταμα- 
τήση και δσο τό δυνατόν γρηγορώτερα». Σύμφωνα 
μέ τά λεγόμενα τοϋ Τζήλας, ό Στάλιν είχε καταλήξει 
στό συμπέρασμα δτι οί "Ελληνες κομμουνισταί 
δέν είχαν «άπολύτως καμμία έλπίδα έπιτυχίας». «Τί 
νομίζετε σεις ;» λέγεται δτι είπε. «"Οτι ή Μεγάλη 
Βρεταννία καί οί Ηνωμένες Πολιτείες, τό Ισχυρότε
ρο κράτος τοΰ κόσμου, θά έπιτρέψουν σέ σας νά 
σπάσετε τή γραμμή τών συγκοινωνιών τους στή 
Μ εσόγειο; ’Ανοησίες. Καί δέν έχομε ούτε κάν 
ναυτικό».11

Μία σοβαρή καί αύστηρή άνάλυσις τοΰ ύφιστα- 
μένου «συσχετισμού τών δυνάμεων», θά είχε άπο- 
θαρρύνει τήν κομμουνιστική ήγεσία άπό τοϋ νά 
άποτολμήση μία νέα ένοπλη άναμέτρησι. ’Εάν ύπήρ- 
ξαν τέτοιες φρόνιμες συμβουλές, κατεπνίγησαν πριν 
κάν βγοϋν στήν έπιφάνεια. Κατ’ ούσίαν ή προετοι
μασία γιά τόν Τρίτο Γΰρο, δπως ώνόμασαν οί κομ- 
μουνισταί τήν «έπερχόμενη σοσιαλιστική έπανά- 
στσσή» τους, είχε άρχίσει πριν κάν νά πέση ή αυ
λαία τής ήττας πίσω άπό τίς πανικόβλητες όρδές 
τών έλασιτών, πού ύποχωροϋσαν άτακτα τόν ’Ιανουά
ριο τοΰ 1945. Στίς 15 Ίανουαρίου, τήν ίδια μέρα πού 
άρχισε νά ίσχύη ή παΰσις τών έχθροπραξιών, ή 
όργάνωσις τοΰ ΕΑΜ Θεσσαλονίκης στήν όποία ό 
Μάρκος Βαφειάδης, ό μελλοντικός άρχηγός τοΰ κομ- 
μουνιστικοΰ άντάρτικου στρατοΰ, ήταν ή έξέχουσα 
φυσιογνωμία, έξέθετε μέ αποκαλυπτικές λεπτομέρειες 
τά καθήκοντα τών μελών :

1) Ν’ άναπτύξωμε τή μαζική δράση παλεύοντας 
γιά τίς οικονομικές διεκδικήσεις τοΰ Λαοΰ.

2) Κέντρο τής προσοχής ή άνάπτυξη τοΰ έφε-

10. Ζαχαριάδη, Π ρ ο β λ ή μ α τ α  Κ α θ ο δ ή γ η σ η ς ,  
σελ. 81.

Μ. Milovan Djilas, C o n v e r s a t i o n s  w i t h  S t a 
l i n  (New York, Harcourt, Brace and World, Inc. 1962) 
σελ. 182. Ίδε κατωτέρω: «Τά Πραγματικά Αίτια τής Ρήξεως 
Τίτο -  Στάλιν», εις τό Κεφάλαιον Δέκατον Έβδομον,

' Λ

Ο  Γεώργιος Καφαντάρης τό 1945. Ό  παλαίμαχος πολι
τικός στάς δυσμάς τοϋ 6ίου του
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δρικοϋ ΕΛΑΣ, τό ξεκαθάρισμα άπ’ τά δειλά καί 
άμφιταλαντευόμενα στοιχεία. Ή  έξασφάλιση όπλι- 
σμοΰ...  Σέ συναγερμό δλο τό ΕΑΜ γιά νά μεταφέ- 
ρη ό ΕΛΑΣ δλα τά έφόδια στίς γραμμές πού θέλει. 
Νά δημιουργήσωμε ένα γερό μέ έπιτελική άκρίβεια 
ώργανωμένο παράνομο μηχανισμό».

Ύπήρξε καί μιά άξιοσημείωτη προσθήκη. «Τό 
Συμβούλιο Πόλης διαπίστωσε δτι . . .  σταμάτησε 
προσωρινά μόνο ή Ενοπλη ρήξη».12

‘Η άπόφασις νά άποκρυβοΰν τά καλύτερα δπλα 
πού διέθετε ό ΕΛΑΣ έτέθη σέ έφαρμογή μόλις εγινε 
φανερό δτι ή Δεκεμβριανή έπανάστασις θά άπετύγ- 
χανε. Ό  συγγραφεύς τοΰ βιβλίου αύτοΰ, αίχμάλω- 
τος τήν έποχή έκείνη στό άρχηγεΐο τής 13ης Ε φε
δρικής Μεραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ στή Λαμία, ύπήρξε 
αύτόπτης μάρτυς τής συσκευασίας καί άργότερα τής 
μεταφοράς αύτομάτων καί δλλων έπιλέκτων δπλων 
σέ όρεινά κρησφύγετα στήν περιοχή τής Ρούμελης. 
’Αριθμητικές ό ΕΛΑΣ παρέδωσε περισσότερα δπλα 
άπ’ δσα άπαιτοϋσαν οί δροι τής συμφωνίας τής 
Βάρκιζας. Ά λλ ’ αύτά ήσαν ώς έπί τό πλεΐστον άπηρ- 
χαιωμένες καί συχνά άχρηστες ίταλικές καραμπίνες.

Κατά τήν περίοδο αύτή τών πρώτων μηνών μετά 
τήν Βάρκιζα, τό ΚΚΕ έτρεψε τά προπαγανδιστικά 
του πυρά πρώτα έναντίον τής Έλληνικής Δεξιάς, 
καί έν συνεχείς καί πριν άπό τό τέλος τοΰ έτους 
καί έναντίον τών Βρεταννών οί όποιοι, κατά τό 
ΚΚΕ, «παρεμπόδιζαν μιά όμαλή δημοκρατική έξέ- 
λιξη στήν Ελλάδα». Ή  12η ‘Ολομέλεια ι3, θέτον- 
τος σέ κίνησι τήν έπαναστατική διαδικασία, άπε- 
φάσισε τήν διενέργεια, «μαζικής λαϊκής αύτοάμυ- 
νας», καί έκάλεσε «δλους τούς δημοκρατικούς πο
λίτες νά ύπερασπιστοΰν τή ζωή τους καί νά άντι- 
μετωπίσουν ένα φασιστικό πραξικόπημα μέ δλα τά 
μέσα, άρχίζοντας άπό τή Γενική Πανελλαδική 
άπεργία». Μετά τήν 12η 'Ολομέλεια έξεδόθη σει
ρά όλόκληρη άπό άποφάσεις τοΰ Πολιτικοΰ Γρα
φείου (μεταξύ τών όποίων τής 4ης ’Ιουλίου, 12ης 
’Ιουλίου, 1ης Αύγούστου, καί 6ης Σεπτεμβρίου) στίς 
όποιες τό ΚΚΕ έπέσειε τήν άπειλή «τοΰ φασισμοΰ» 
καί διεκτραγωδούσε «τίς συνθήκες τής τρομοκρα
τίας, πού έχει έπιβάλει στή χώρα τό μαΰρο μέτωπο 
τής μοναρχοφασιστικής άντίδρασης». Ό  Ρ ι ζ ο 
σ π ά σ τ η ς  καί ή Ε λ ε ύ θ ε ρ η  Ε λ λ ά δ α ,  οί 
δύο σπουδαιότερες κομμουνιστικές έφημερίδες τής 
έποχής, έδημοσίευαν καθημερινώς άρθρα στά όποια 
έκαυτηρίαζαν μέ έμπρηστική φρασεολογία «τήν τρο
μοκρατία πού άσκεΐται στούς άθώους δημοκρατι

12. Φυλλάδιον ΕΑΜ.
13. Ή  12η 'Ολομέλεια έξέλεξε Ινα 6 - μελές Πολιτικό 

Γραφείο μέ τούς Ν. Ζαχαριάδη, Γ. Σιάντο, I. Ίωαννίδη, 
Δ. Παρτσαλίδη, Β. Μπαρτζώτα καί Χρύσα Χατζηβασιλείου.

κούς πολίτες» καί «τό φασιστικό καθεστώς πού έχει 
έπιβληθή». Ή ταν πάντως ένδιαφέρον δτι οί έπιθέ- 
σεις αύτές έναντίον «τοΰ φασιστικοΰ καθεστώτος» 
έδημοσιεύοντο έλεύθερα και άνενόχλητα. Ή  εί- 
κόνα τοΰ «τρομοκρατικού όργίου» πού παρουσίαζαν 
άπό τίς στήλες τους τά κομμουνιστικά δημόσιό 
γραφικά δργανα, ήταν βέβαια άξιογκωμένη. ’Αλλά 
θά πρέπει έπίσης νά τονισθή δτι δέν έλειπαν καί τά 
άνεύθυνα στοιχεία τά όποια, έν όνόματι τοΰ άντικομ- 
μουνισμοΰ καί τής έθνικοφροσύνης, διέπρατταν τήν 
έποχή έκείνη άκρότητες, πολλές φορές μέ προσωπι
κά κίνητρα, έναντίον όπαδών τής ’Αριστερδς. Ή  
κυβέρνησις τότε στήν ’Αθήνα, παλεύοντας γιά τήν 
άνασυγκρότηση τής διοικητικής μηχανής πού είχε 
έξαρθρωθή άπό τόν πόλεμο, τήν κατοχή, καί τόν 
έμφύλιο σπαραγμό, δέν είχε τή δύναμι νά έπιβλη
θή καί νά άποτρέψη τέτοιες άκρότητες διά τής έπι- 
βολής τοΰ νόμου πρός δλες τίς κατευθύνσεις.

Έ πί πλέον, πίσω άπό τήν έπιψανειακή έπικρά- 
τησι τών φιλελευθέρων - δημοκρατικών στοιχείων 
μέ τήν Βρεταννική ύποστή ριξι, πολλά στοιχεία 
τής άκρας Δεξιδς, μέ λάβαρο τόν άντικομμουνι- 
σμό, έπωφελήθησαν άπό τό λαϊκό αίσθημα πού εί
χαν δημιουργήσει οί άκρότητες τών κομμουνιστών 
κατά τήν Κατοχή καί τά Δεκεμβριανά, καί άρχι
σαν μέ έπιτυχία τήν προσπάθεια γιά νά καταλάβουν 
καί πάλι θέσεις δυνάμεως στόν κρατικό μηχανισμό. 
Τέλος, ή προσπάθεια τών κομμουνιστών νά προσά
ψουν τήν «ρετσινιά» τοΰ δοσιλογισμοΰ καί τής 
συνεργασίας μέ τούς Γερμανούς σέ δλους τούς 
πραγματικούς ή φανταστικούς άντιπάλους των έπέ- 
τρεψε καί στούς πραγματικούς δοσιλόγους νά πε- 
ριβληθοΰν τόν μανδύα τής άθωότητος καί ,νά ίσχυ- 
ρισθοΰν δτι καί αύτοί έπίσης έκατηγοροΰντο δδικα.

’Από τήν άλλη πλευρά, οί φυλακές ήταν γεμά
τες μέ πρώην Έλασίτες πού είχαν έξαιρεθή άπό 
τήν άμνηστεία διότι έκατηγοροΰντο γιά έγκλήματα 
κοινοΰ ποινικοΰ δικαίου. Πολλοί άπό αύτούς ήσαν 
ίσως άθώοι, άλλά στήν δξυνσι τών παθών πού είχε 
προκαλέσει ή κομμουνιστική άπόπειρα γιά τήν 
κατάληψι τής έξουσίας, ή ένοχή ή ή άθωότης ένός 
άτόμου δέν άπεδεικνύετο τόσο εύκολα. Έ πί πλέον, 
πολλοί είχαν διαπράξει ίσως τά έγκλήματα γιά 
τά όποια έκατηγοροΰντο, άλλά τό είχαν κάνει έκτε- 
λοΰντες διαταγές τής κομμουνιστικής ήγεσίας, ή 
όποία είχε δμως φροντίσει νά καλυφθή πλήρως άπό 
τήν άμνηστεία.

"Ολη αύτή ή συρροή γεγονότων καί συνθηκών 
έγινε άντικείμενο έκμεταλεύσεως έκ μέρους τοΰ 
ΚΚΕ. Στίς 24 Αύγούστου 1945 ό Ζαχαριδάδης, σέ 
λόγο πού έξεφώνησε στήν Θεσσαλονίκη, κατήγ
γειλε γιά μία άκόμη φορά «τό μοναρχαφασιστικό
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όργιο ένάντια στούς Απροστάτευτους δημοκρα
τικούς πολίτες τής χώρας» και προσέθεσε: 

«Ά ν ή κατάσταση δέν άλλάξη γρήγορα και 
δραστικά γιά μιά όμαλή δημοκρατική έξέλιξη, θά 
άπαντήσωμε στό μοναρχοφασισμό μέ τά ίδια μέσα 
στίς πόλεις, στά βουνά, στά χω ριά ... Κι’ öv τό 
άπαιτήση τό ύπέρτατο συμφέρον τοϋ Ααοϋ, θά 
ξανακουστή καί πάλι στίς κορφές καί στά λαγκά
δια τό δοξασμένο «Εμπρός ΕΛΑΣ γιά τήν Ε λ 
λάδα».14

'Η άπειλή δέν ήταν καν συγκεκαλυμμένη.Άλλά ό 
Ζαχαριάδης τής έδινε μιά αμυντική έπίφασι Ακο
λουθώντας τήν γνωστή Σταλινική συμβουλή «νά

Λεωνίδας Στρίγκος.

καλύπτετε τίς επιθετικές επιχειρήσεις κάτω άπό τή 
μάσκα τής άμυνας έτσι πού νά μπορέσετε νά φέ
ρετε εύκολώτερα μέσα στήν έπαναστατική δύνη 
τά άναποφάσιστα καί άμφιταλαντευόμενα στοι
χεία».15

14. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  25 Αύγούστου 1945.
15. Stalin, P r o b l e m s  o f  Lei )  i n  i s m,  σελ. 139

Ό  Ζαχαριάδης στόν λόγο του στήν Θεσσαλο' 
νίκη προσέθεσε καί μία πρώτη ριπή κατά τών Βρε
ταννών :

«Ά ν ό κ. Μπέβιν δέν μπορεΐ νά έπιβάλλει τήν 
τάξη στήν Ελλάδα μέ τίς δυνάμεις κατοχής πού 
έχε? στόν τόπο μας, τότε δς τίς πάρει. Καί τότε ό 
Ελληνικός Λαός παρά τή μονόπλευρη έφαρμογή 
τής Ειρηνευτικής μας Συμφωνίας (τής Βάρκιζας), 
θά είναι σέ θέση νά άποκαταστήση τήν τάξη 
καί τήν ήσυχία στή χώρα μας χωρίς κανενός τή 
βοήθεια».

«ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ»

Ό  Ζαχαριάδης πού είχε δηλώσει τόν Μάϊο οτι 
άνέμενε τήν έγκατάστασι μιας Λαϊκής Δημο
κρατίας στήν Ελλάδα μόνο μέ τό μέσο τών έκλο
γών, άλλαξε σύντομα γνώμη — έάν είχε ποτέ 
πιστέψει πραγματικά σέ μιά τέτοια δυνατότητα.

Ό ταν ό Δημ. Παρτσαλίδης μιλώντας στό 7ο 
Συνέδριο τοϋ κόμματος τό 1945, άνεφέρθη στό «ει
ρηνικό πέρασμα στό Σοσιαλισμό», ό Ζαχαριάδης 
διεφώνησε. Στόν λόγο του έπέ<ρινε «τήν τάση με
ρικών συντρόφων νά παρουσιάζουν τό θέμα μονό
πλευρα δταν μιλούν γιά ειρηνικό πέρασμα. Πρέπει 
νά τονισθή άμέσως πώς υπάρχει δ υ ν α τ ό τ η τ α  
γιά ειρηνικό πέρασμα άλλά δχι β ε β α ι ό τ η τ α . . .  
μία δυνατότητα πού Απομακρύνεται δλο καί περισ
σότερο μέ κάθε μέρα ποΰ περνδ».16

Τό 7ο Συνέδριο τοϋ ΚΚΕ συνήλθε μέ μεγάλη 
έπισημότητα τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1945 στό κινηματο
θέατρο «Τιτάνια», στό κέντρο τών Αθηνών, μέ τήν 
πλήρη προστασία τών Αρχών. Ή  αίθουσα τοϋ κι
νηματοθεάτρου ήταν πλούσια διακεκοσμημένη μέ 
έλληνικές καί κόκκινες σοβιετικές σημαίες, έπανα- 
στατικά συνθήματα, καί δυο τεράστια πανώ μέ τά 
πορτραίτα τοΰ Στάλιν, καί τοΰ Ζαχαριάδη, τά όποια 
άτένιζαν τούς συνέδρους πάνω άπό τήν σκηνή..Πίσω 
άπό τούς ένθουσιασμούς καί τούς συντροφικούς χαι
ρετισμούς, οί δύο γνωστές όμάδες -  οί μετριοπαθείς 
καί οί έξτρεμισταί -  έκαμαν καί πάλιν τήν έμφά
νισί τους, ή πρώτη μάλλον δειλά, ή δεύτερη πολύ 
πιό έπίμονα. ’Ενώ οί περισσότεροι όμιληταί έπε- 
τέθησαν έναντίον τής «άγγλικής κατοχής» καί τών 
«μοναρχοφασιστικών λακέδων τής παγκόσμιας Αν
τίδρασης», μερικοί έχρησιμοποίησαν μετριοπαθέ
στερη φρασεολογία, καί ενας έξ αύτών μάλιστα, ό 
Λεωνίδας Στρίγκος, έφθασε μέχρι τοΰ σημείου, νά 
έπαινέση «τόν Αμερικάνικο τρόπο γιά τήν Ανάπτυ
ξη τής γεωργίας πού έχει δημιουργήσει μιά πλατειά

16. Τ ό 7ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο  σελ. 51.
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έσωτερική άγορά πάνω στήν όποία στηρίζεται ή 
δραματική Ανάπτυξη τής άμερικάνικης βιομηχανίας 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες».17 Είναι άλήθεια δτι 
τήν έποχή έκείνη δέν ήταν έντελώς άσυνήθης ή 
χρησιμοποίησις ευνοϊκών έκφράσεων γιά τήν ’Αμε
ρική άπό τό ΚΚΕ. Άκόμη και κατά τά Δεκεμβριανά 
άλλά καί μετέπειτα τό ΚΚΕ έξακολούθησε νά δια- 
χωρίζη προσεκτικά τούς Βρεταννούς άπό τούς Α με
ρικανούς.

Παρά τήν έμφάνισί και μετριοπαθών καί σκλη
ρών τάσεων στό Συνέδριο, δέν ύπήρξε ή παραμικρή 
ένδειξις δτι τό Συνέδριο θά έδιδε τήν εύκαιρία γιά 
τό ξέσπασμα ένδοκομματικής κρίσεως δπως συνέβη 
συχνά είς τό παρελθόν ύστερα άπό μία σοβαρή 
ήττα τοΟ κόμματος. Και άν άκόμα παραμερίσουμε 
όποιουσδήποτε άλλους λόγους πού συνέτειναν στήν 
προώθησι τής ένδοκομματικής ένότητος, ή σύνθε- 
σις αύτή καθ’ έαυτή τοϋ Συνεδρίου άπέκλειε τήν δη
μιουργία κρίσεως. Ό  Γιάννης Πετσόπουλος, πα
λαίμαχος κομμουνιστής, μάς έδωσε τό 1946 μιά έν- 
διαφέρουσα περιγραφή τοϋ τρόπου λειτουργίας τοϋ 
«Δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού» στό ΚΚΕ.

«Ή  Κεντρική Επιτροπή δέν υποδεικνύει άπλώς 
θέματα γιά συζήτηση άλλά άποφασίζει έκ τών προ- 
τέρων και τελειωτικά γιά τό τι θά περιέχει ή ήμερη- 
σία διάταξις. Άκόμη καί ό άριθμός τών άντιπρο- 
σώπων καί ό τρόπος τής έκλογής τους άποφασίζεται 
άπό τήν Κεντρική Επιτροπή, δχι άπό τίς τοπικές 
όργανώσεις. Ή  μυστική ψηφοφορία, αύτός ό κατ’ 
έξοχήν δημοκρατικός θεσμός, δέν καθιερώνεται άπό 
τό Καταστατικό, άλλά ό τρόπος τής ψηφοφορίας 
καθορίζεται άπό τήν Κεντρική Επιτροπή. Τέλος 
τό Συνέδριο δέν συγκαλείται γιά νά έλέγξη τό έργο 
τής Κεντρικής Επιτροπής άλλά άπλώς γιά νά 
άκούση καί νά έγκρίνη τήν έκθεσι.»18

Τό 7ο Συνέδρο τοϋ ΚΚΕ ένέκρινε ένα νέο πρό
γραμμα τοϋ κόμματος, τό όποιον έν συγκρίσει μέ 
τό πρόγραμμα τοϋ 1935, περιείχε πολύ μικρές δια
φορές ή καινοτομίες. Ή  μόνη σημαντική άλλαγή 
ήταν δτι καθώριζε ώς άμεσο άντικειμενικό σκοπό τοϋ 
κόμματος «τή νίκη τής λαϊκής δημοκρατίας στήν 
Ελλάδα». Καί γιά τελικό στόχο του «τήν άνοικο 
δόμηση τής σοσιαλιστικής — κομμουνιστικής κοι 
νωνίας».18 "Οσοι ένδιαφέρονται γιά τίς άποχρώ- 
σεις τής κομμουνιστικής θεωρίας καί στρατηγικής, 
θά πρέπει νά σημειώσουν δτι στά 1945 τό πρόγραμ 
μα τοϋ κόμματος έθετε στό περιθώριο τό «άστικο- 
δημοκρατικό στάδιο τής έπαναστατικής διαδικα-

17. Α ϋ τ ό θ ι ,  σελ. 8.
18. Πετσόπουλος, ο p. c i t.f σελ. 289.
19. Τό 7ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο ,  σελ, 51.

σίας» ώς ξεπερασμένο γιά τήν έλληνική πραγμα
τικότητα καί υίοθετοϋσε τήν έγκαθίδρυσι μιας 
Λαϊκής Δημοκρατίας ώς προανάκρουσμα τοϋ 
σοσιαλιστικού - κομμουνιστικού μετασχηματισμού.

Αύτό πού είχε τότε άκόμη μεγαλύτερη σημασία 
άπό πρακτικής άπόψεως, ήτο δτι τό ΚΚΕ έξαπέλυσε 
μιά βίαιη έκστράτεία γιά τήν άπομάκρυνσι τών βρετ- 
τανικών δυνάμεων άπό τήν Ελλάδα,20 θέτοντας κατά 
μέρος δλα τά προσχήματα καί τίς έμμεσες ή 
συγκεκαλυμμένες κατηγορίες. Οί καθημερινές έπι- 
θέσεις έναντίον «τής βρεταννικής έπεμβάσεως στά 
έσωτερικά ζητήματα» τής Ελλάδος έφθασαν τέ
λος στό ζενίθ στίς 8 Δεκεμβρίου μέ ένα άρθρο πού 
έφερε τήν ύπογραφή τοΰ Ζαχαριάδη. Σ’ αύτό ό άρ- 
χηγός τοΰ ΚΚΕ χτυποΰσε «τήν άγγλική κατοχή πού 
έξακολουθεΐ έδώ καί ένα χρόνο νά είναι τό πρωταρ
χικό καί μοναδικό έμπόδιο γιά τήν άνόρθωση τοΰ 
τόπου». Καί προσέθετε δτι «τό πρώτο έθνικό αίτη
μα τής στιγμής είναι νά μας άφήσουν οί Ά γγλοι 
καί νά φύγουν».21

Ό  Ζαχαριάδης συνεδύασε τήν άξίωσί του αύτή 
μέ τήν μάλλον διαφανή άπειλή δτι «ό Ελληνικός 
Λαός πού έχει άντιμετωπίσει τόσες μπόρες κι’ έχει 
κάνει τόσες θυσίες τά τελευταία δέκα χρόνια γιά τή 
λευτεριά του, δέν θά καταθέση τά δπλα ώσπου νά 
έξασφαλίση τήν εΙρήνη καί τό μέλλον τής χώρας 
του μέ τόν τρόπο πού θέλει».22 Ό  άρχηγός τοϋ ΚΚΕ 
δέν είχε άδικο δταν έλεγε δτι οί Βρεταννοί άπο- 
τελοϋσαν «τό πρωταρχικό καί μοναδικό έμπόδιο» 
στήν νέα Κομμουνιστική προσπάθεια. Μέ τήν πα
ρουσία τους καί μόνο τά Βρεταννικά στρατεύματα, 
παρά τόν περιορισμένο άριθμό τους, άποτελοΰσαν 
μία άσπίδα πίσω άπό τήν όποία θά μποροϋσε νά 
προχωρήση μέ κάποια άνεσι καί άσφάλεια ή πο
λιτική καί οικονομική, άνασυγκρότησις τής χώρας. 
Άλλά δχι λιγώτερο άνησυχητική άπό τήν σκοπιά 
τοΰ ΚΚΕ ήταν ή προΐοΰσα άναδιοργάνωσις τοΰ 
Έλληνικοϋ στρατοΰ άπό τούς Βρεταννούς. Τόν Φε
βρουάριο τοΰ 1945, κατά τήν έποχή τής Βάρκιζας, 
οί Ελληνικές Ένοπλες δυνάμεις, περιλαμβανομένης 
τής Ταξιαρχίας τοΰ Ριμίνι, τοΰ Τεροΰ Λόχου καί 
τής Εθνοφρουράς, άριθμοϋσαν συνολικώς 30.000 
άνδρες περίπου. Μέσα σέ 6ξ μήνες, ή Ταξιαρχία τοϋ 
Ρίμινι είχε άναπτυχθή στήν II Μεραρχία, ένώ μέ 
τούς άξιωματικούς τοΰ 'Ιεροϋ Λόχου είχαν στελε- 
χωθή δύο άκόμη Μεραρχίες (ή IX καί ή XI) πριν άπό 
τό τέλος τοϋ έτους. Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1945 ή συνο

20. Μία μόλις έβδομάδα μετά τήν 12η 'Ολομέλεια, μία 
άπόφασις τοϋ Π.Γ. άποκαλεΐ τήν Βρεττανική παρουσία στήν 
Ελλάδα «κατοχή». Ί δ ε  Ζαχαριάδη. Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  
Π ά λ η ς ,  σελ. 143.

21. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  8 Δεκεμβρίου 1945.
22. Ή  λέξις «Λαός» μέ κεφαλαίο Λ χρησιμοποιείται

ώς συνώνυμο τοϋ ΚΚΕ.
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Ή; έηαρχία έηλήρωοε άκριθό τό τίμημα τών έπαναστατι κών σχεδίων τοϋ Κ Κ Ε

λική δύναμις τών 'Ελληνικών ένοπλων δυνάμεων 
άνήρχετο σέ 75.000.23

Ή  κομμουνιστική έκστρατεία κατά τής παρου
σίας, τών Βρεταννών στήν Ελλάδα δέν έξεδηλώθη 
άποτόμως άλλά άνεπτύχθη βαθμηδόν. Μιά πρώτη 
ένδειξις δτι ή σοβιετική «ελλειψις ένδιαφέροντος» 
}ΐά τήν Ελλάδα πλησίαζε πρός τό τέλος της, Εκανε 
τήν έμφάνισί της σ’ ενα λόγο τοϋ στρατάρχου. Τίτο 
στις 8 ’Ιουλίου 1945. Λίγο άργότερα, στό Πότσδαμ 
ή σοβιετική κυβέρνησις έξεδήλωσε τήν δυσφορία 
της γιά τήν παρουσία βρεταννικών στρατευμάτων 
στήν Ελλάδα.

Ύπήρχαν και άλλες ένδείξεις γιά τήν άλλαγή 
τοΰ διεθνοϋς κλίματος. Τόν Αΰγουστο ό Μιχαήλ 
Καλίνιν, Πρόεδρος τοΰ Άνωτάτου Σοβιέτ, Ελεγε σέ

23. Τσακαλώτου, op. c i t .  Τόμ. II, σελ. 27.

συγκέντρωσι άγροτικών γραμματέων τοΰ Κ Κ ΣΕ:
«Άλλά άκόμη καί τώρα, ύστερα άπό τήν μεγα

λύτερη νίκη πού γνώρισε ή ίστορία, δέν μποροΰμε 
νά ξεχάσουμε ουτε στιγμή δτι ή χώρα μας έξα- 
κολουθή νά είναι ή μόνη Σοσιαλιστική χώρα τοΰ 
κόσμου. Μόνο ή πιό συγκεκριμμένη, ή πιό άμε
ση άπειλή τής Χιλτερικής Γερμανίας έξαφανί- 
στηκε. Γιά νά άπομακρύνωμε πραγματικά τόν κίν
δυνο τοΰ πολέμου γιά πολύ καιρό, θά πρέπει νά 
όλοκληρώσουμε και νά κατοχυρώσουμε τή νίκη 

» μας».24
Έ ξ άλλου στις 19 Μαρτίου 1945 ή Σοβιετική κυ- 

βέρνησις είχε ειδοποιήσει τήν Τουρκία δτι δέν έπρό- 
κειτο νά άνανεώση τήν Συνθήκη Φιλίας, τοΰ 1925, 
ή όποία έξέπνεε τόν έπόμενο Νοέμβριο. Ό λίγο άρ-

24. Π ρ ο π α γ ά ν τ α  Ά γ κ τ ι τ ά τ σ ι α ,  Λένινγκραντ
Ά ρ. 18, 1945, σελ. 3.
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γότερα, ή Μόσχα ήγειρε τήν άξίωσι νάπαραχωρήση 
ή Τουρκία τίς έπαρχίες Κάρς καί Άρδαχάν στήν 
Σοβιετική Δημοκρατία τής ’Αρμενίας, νά δεχθή 
Σοβιετικές στρατιωτικές βάσεις στόν Βόσπορο καί 
τά Δαρδανέλλια, καί νά άναθεωρήση τήν Συνθήκη 
τοΰ Μοντρέ. Πρίν άπό τό τέλος τοΰ Δεκεμβρίου
1945, ή Σοβιετική προώθησις πρός τήν έπαρχία 
Άτζερμπαϊτζάν τής Περσίας ήτο έν πλήρει έξελί- 
ξει. Ό λες αύτές οΐ πιέσεις πρός τά νότια έπέτυχαν 
νά στρέψουν τήν διεθνή προσοχή πρός τόν χώρο 
αύτό καί νά τήν άπομακρύνουν άπό τήν ’Ανατολι
κή Εύρώπη δπου μέ τήν Απροκάλυπτη ένίσχυσι τοΰ 
Έρυθροΰ Στρατοΰ τά κομμουνιστικά κόμματα, πίσω 
άπό τό προπέτασμα «κυβερνήσεων σννασπισμοΰ»έθε- 
ταν τίς βάσεις γιά τήν έ< μέρους των μονοπωλειακή 
κατάληψι τής έξουσίας καί τήν έγκαθίδρυσι Λαϊκών 
Δημοκρατιών.

Οί 'Ελληνες κομμουνισταί δέν έχρειάζοντο Ιδιαί
τερες όδηγίες άπό τήν Μόσχα γιά νά άντιληφθοΰν 
τήν σημασία αύτών τών πολιτικών ζυμώσεων. Ή  
συμμαχία πού είχε ένώσει τό καπιταλιστικό καί τό 
σοσιαλιστικό στρατόπεδο κατά τή διάρκεια τοΰ 
πολέμου, άρχιζε νά περνςι πλέον στό παρελθόν, ήταν 
ένα Ιστορικό παράδοξο πού ύπέκυπτε ραγδαία στό 
νόμο τής φθοράς, ένφ τήν θέσι του έπαιρνε μιά νέα 
φάσις στήν πάλη γιά τήν παγκόσμιο κομμουνιστι
κή κοινωνία. Ή  Σοβιετική Ένωσις ένεκαινίαζε προ
φανώς τήν νέα αύτή έξόρμησι μέ πίεσι πρός τήν 
κατεύθυνσι τής Μεσογείου καί τοΰ Περσικού 
κόλπου. Τό ΚΚΕ είχε σοβαρά καθήκοντα νά έπιτε- 
λέση.

Χρησιμοποιώντας τήν γνωστή πιά τακτική τοΰ 
νά άποκρύπτη μιά έπίθεσι πίσω άπό τή μάσκα τής 
άμύνης, τό ΚΚΕ ένέτεινε τίς καταγγελίες έναντίον 
τών έλληνικών άρχών καί τών Βρεταννών. Σύντομα 
οί κομμουνιστικές κατηγορίες έφθασαν σέ ένα «ύστε- 
ρικό κρεσέντο». Ό  ίδιος ό Ζαχαριάδης, μιλώντας 
πρός τήν Όλομέλεια τών στελεχών τοΰ κόμματος 
τής Μακεδονίας καί τής Θράκης κατά τά τέλη Δε
κεμβρίου 1945, έδήλωνε άνοικτά δτι ή ‘Ελλάς είχε 
γίνει βάσις γιά ένοπλες έπιθέσεις έναντίον τών λαϊ
κών δημοκρατιών τής ’Αλβανίας, τής Βουλγαρίας καί 
τής Γιουγκοσλαβίας. «Σέ τελική άνάλυση»25 έλεγε 
«άπειλοΰμε (δηλ. ή Ελλάς) τή διεθνή εΙρήνη». Τήν 
πρώτη έβδομάδα τοΰ 1946 έξαπέλύθησαν στήν ’Α
θήνα καί σέ άλλες έλληνικές πόλεις άπεργίες, οί 
όποιες ύπεκινήθησαν άπό τόν κομμουνιστοκρατού- 
μενο ΕΡΓΑΣ είς ένδειξιν διαμαρτυρίας έναντίον 
«τών διώξεων άθώων δημοκρατικών πολιτών άπό 
τούς μοναρχοφασίστας τραμπούκους». Στίς 13 Ία-

25. Ρ ι ζ σ π ά σ τ η ς ,  1 Ίανουαρίου 1946.

νουαρίου ό «Ριζοσπάστης» έδημοσίευσε κύριο άρθρο 
μέ τόν τίτλο «Ή  άγρια καταδίωξη τοΰ Σλαβομακε- 
δονικοΰ λαοΰ». Κατηγόρησε «τό τυραννικό έλλη- 
νοβρεταννικό καθεστώς τών ’Αθηνών» δτι διενερ
γούσε μία «άφάνταστα τρομοκρατική καταπίεση 
ένάντια στή σλαβομακεδονική μειονότητα». Τελικά 
στίς 21 Ίανουαρίου ή Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ δημοσίευσε 
ένα μανιφέστο στό όποιο κατηγοροΰσε τίς «βρεταν- 
νικές δυνάμεις κατοχής σάν πρωταρχικά ύπεύθυνες 
γιά τήν κατάστασι στήν Ελλάδα» καί παρέθετε ό- 
λόκληρο κατάλογο καταγγελιών είς βάρος τοΰ 
Βρεταννικοΰ στρατοΰ καί Ιδιαίτερα έναντίον τών 
Βρεταννών στρατιωτικών, πού έξεπέδευαν τίς έλ
ληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τό μανιφέστο έπί πλέον 
περιελάμβανε τήν άξίωσι γιά τήν «άμεση άποχώ- 
ρηση τών "Αγγλων στρατιωτών άπό τήν Ελλάδα» 
καί μία έκκλησι γιά τήν όργάνωσι «ένός έθελοντι- 
κοΰ σώματος άπό πιστούς δημοκράτες δοκιμασμένους 
στήν έθνική άντίσταση πού θά καθαρίσουν τή χώρα 
άπό τή μοναρχοφασιστική σαβούρα καί θά έξουδε- 
τερώσουν τήν άπειλή αύτή γιά τήν εΙρήνη...». Τήν 
ίδια ήμέρα ό έπικεφαλής τής Σοβιετικής Αντιπροσω
πείας στά Ηνωμένα "Εθνη, άπηύθυνε έπιστολή 
πρός τό Συμβούλιο Άσφαλείας καί ζητοΰσε νά συζη- 
τηθή ή κατάστασις στήν Ελλάδα σύμφωνα μέ τό 
άρθρο 35 τοΰ Καταστατικοΰ Χάρτου..

«....ή παρουσία τών Βρεταννικών στρατευμά
των στήν Ελλάδα μετά τόν τερματισμό τοΰ πολέμου 
δέν δικαιολογείται πλέον μέ τό έπιχείρημα τής προ
στασίας τών Βρεταννικών μονάδων πού σταθμεύουν 
στίς ήττημένες χώρες. Τουναντίον, ή παρουσία τών 
Βρεταννικών στρατευμάτων στήν Ελλάδα έχει με-
τατραπεΐ σέ μέσον γιά τήν άσκησι πιέσεως.... ή
όποία έχει συχνά χρηφ,μοποιηθή άπό άντιδραστικά 
στοιχεία έναντίον τών δημοκρατικών δυνάμεων 
τής χώρας». 28

Ή  σύμπτωσις τοΰ χρόνου και τοΰ περιεχομένου 
(μέ άλλη φυσικά διατύπωσι), άνάμεσα στό σοβιετικό 
γράμμα καί στό. μανιφέστο τοΰ ΚΚΕ, δέ φαίνεται 
νά είναι τυχαία. Μετά άπ’ αύτό, τά γεγονότα άρχι
σαν νά διαδέχωνται τό ένα τό άλλο μέ γοργό ρυθμό. 
Τρεις έβδομάδες άργότερα, κατά τήν πρώτη έπέ- 
τειο τής Συμφωνίας τής Βάρκιζας, ή Δεύτερη 
Όλομέλεια τής Κεντρικής ’Επιτροπής πού έξελέγη 
άπό τό "Εβδομο Συνέδριο συνήλθε στήν Αθήνα 
καί «άφοΰ στάθμισε έσωτερικούς παράγοντες, βαλ
κανική καί διεθνή κατάσταση ά π ο φ ά σ ι σ ε  
ν ά  π ρ ο χ ω ρ ή σ η  σ τ ή ν  ό ρ γ ά ν ω σ η  τ ή ς  
ν έ α ς  έ ν ο π λ η ς  λ α ϊ κ ή ς  π ά λ η ς  ένάντια 
στό μοναρχοφασιστικό άφηνιασμό».

26. Security Counl eil Official Records, 1st year. Sup
plement No 1, Annex 3, σελ. 72.
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Ό  Ζαχαριάδης ό όποιος έπανέλαβε τόν ισχυρισμό 
αύτό τό 1950 στήν μπροσούρα του Κ α ι ν ο ύ ρ ι α  
Κ α τ ά σ τ α σ η ,  Κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α  Κ α θ ή κ ο  ντα, 
προσέθεσε τά έξής λίαν άποκαλυπτικά :

«Ό  Τίτο και ή κλίκα του μας ύποσχέθηκαν τήν 
πιό πλατεία βοήθεια. Αύτό έπαιξε αποφασιστικό 
ρόλο στήν απόφασή μας νά προχωρήσουμε στήν 
όργάνωση τής Ένοπλης πάλης έπειδή στή Γιουγ- 
κοσλαυΐα, τόν πιό σπουδαίο παράγοντα στά Βαλ
κάνια τόν καιρό έκεΐνο, δέν εϊχε τό καινούργιο 
μας έπαναστατικό κίνημα ένα άντίπαλο πού θά 
μπορούσε νά μας δημιουργήση άνυπέρβλητα 
έμπόδια.»27

Κατ’ ουσίαν ό Ζαχαριάδης άνεγνώριζε τό 1950 
δτι ό Τρίτος Γύρος ήταν στήν πραγματικότητα μιά 
έσκεμμένη άπόφασις του ΚΚΕ καί δχι μιά αύθόρμητη 
έκδήλωσις αύτοαμύνης τής «δημοκρατικών πολιτών» 
έναντίον τών καταπιέσεων τών Βρεταννών καί τών 
Ελλήνων «μοναρχοφασιστών».

ΕΝΑ ΣΦΑΑΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

'Η άπόφασις τής Δεύτερης 'Ολομέλειας δέν άρ
γησε νά τεθή σέ έφαρμογή. Τήν νύκτα τής 30ης 
πρός τήν 31η Μαρτίου 1946 μία όμάς άνταρτών, μέ 
κομμουνιστές άρχηγούς, έπετέθη κατά τοΰ Λιτό
χωρου, χωρίου τής Θεσσαλίας.

Ή  έπίθεσις έγινετήν παραμονή τών πρώτων μετα
πολεμικών βουλευτικών έκλογών στήν Ελλάδα. Οί 
"Άγγλοι, στήν προσπάθειά των νά άποκαταστήσουν 
τήν πολιτική σταθερότητα, εϊχαν προωθήσει στή 
θέσι τοΰ πρωθυπουργού τόν Θεμιστοκλή Σοφούλη ... 
Έπί πλέον είχαν προτείνει νά έλθουν στήν Ελλάδα 
άντιπρόσωποι τών Μεγάλων Δυνάμεων ώς παρατη- 
ρηταί γιά νά διαπιστώσουν ώς αύτόπτες μάρτυρες 
τόν τρόπο τής διεξαγωγής τών έκλογών. Ή  Σοβιε
τική Κυβέρνησις προσεκλήθη νά μετάσχη στήν 
όμάδα τών ξένων παρατηρητών άλλά ήρνήθη μέ τήν 
αιτιολογία δτι ή έποπτεία τών έκλογών θά άποτε- 
λοΰσε έπέμβασι στίς έσωτερικές υποθέσεις μιας συμ
μαχικής χώρας. Προφανώς ή Μόσχα δέν ήθελε νά 
δημιουργήση προηγούμενο πού θά μποροΰσε νά 
τής γεννήση προβλήματα στήν Ανατολική Εύ- 
ρώπη. Τελικώς τό σώμα τών παρατηρητών άπετελέ- 
σθη άπό Βρεταννούς, Γάλλους καί Αμερικανούς 
άντιπροσώπους. Ό  έπίσημος τίτλος της ήτο Συμμα
χική Άποστολή διά τήν Έποπτείαν τών Ελληνικών 
Έκλογών.

Οί Κομμουνισται δλο αύτό τόν καιρό ίσχυρί-

27. Ν. Ζαχαριάδη, Κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α  Κ α τ ά σ τ α σ η ,  
Κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α  Κ α θ ή κ ο ν τ α  (Λευκωσία, 1950) σελ. 38.

ζοντο δτι τό ΕΑΜ έκπροσωποΰσε τήν μεγάλη πλειο
ψηφία τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ. Οί έκλογές δμως, καί 
μάλιστα δταν ή διεξαγωγή τους θά έγένετο άπό τήν 
Κυβέρνησι Σοφούλη, κάτω άπό τό άγρυπνο βλέμμα 
χιλίων καί πλέον ξένων παρατηρητών, ήταν άνα- 
πόφευκτο νά ξεσκεπάσουν αύτόν τόν μΰθο.

“Ηδη στίς 16 ’Ιουνίου 1945, τό Π. Γραφείο τοΰ 
ΚΚΕ εϊχε δημοσίςι διακηρύξει δτι «άν δέν έξασφα- 
λιστοΰν οί συνθήκες γιά τήν έλεύθερη έκφραση τής 
λαϊκής θέλησης, τό ΚΚΕ σέ συνεννόηση μέ τίς άλ
λες δημοκρατικές δυνάμεις, θά έξετάση τήν πιθανό
τητα άποχής άπό τίς έκλογές».28

Τόν Φεβρουάριο τοΰ 1946, οί δυνάμεις πού εύ- 
νοοΰσ,αν τήν Αβασίλευτο (Προεδρευομένη) Δημο
κρατία δχι μόνο ήσαν έτοιμες νά μετάσχουν τών 
έκλογών άλλά, μέ τόν Σοφούλη ώς πρωθυπουργό, 
έπρόκειτο οί ίδιες νά τίς διενεργήσουν. Οί συνθήκες 
άσφαλείας καί έλευθερίας δέν ήσαν βέβαια ιδεώ
δεις ιδίως στά πιό άπομεμακρυσμένα σημεία τής 
χώρας. Παρά ταΰτα, ή εύκαιρία γιά τήν μετάβασι 
πρός τήν όμαλότητα ήταν πλέον όρατή.

Οί κομμουνισται καί οί συνοδοιπόροι των, μέσα 
στό ΕΑΜ, δέν ήσαν βέβαιοι ώς πρός τό ποιά όδό 
θά έπρεπε ν’ άκολουθήσουν. Περί τά μέσα τοΰ Ία
νουαρίου τό ΕΑΜ έδωσε δημοσίςι όδηγίες πρός δλα 
τά μέλη του νά άποκτήσουν έκλογικά βιβλιάρια. 
Ή  ένέργεια αύτή ένεκρίθη δύο μέρες άργότερα 
άπό τό Π. Γ ραφείο τοΰ ΚΚΕ.29 Ά λλά όσο πλησίαζε 
ό καιρός, άκόμη καί οί άνθρωποι τοΰ λαοΰ, δσοι 
ύπεστήριζαν τό ΕΑΜ, άρχισαν νά χάνουν τήν 
έμπιστοσύνη τους καί τήν αισιοδοξία τους γιά τό 
άποτέλεσμα. Πριν άπό τίς έκλογές καί μάλιστα κατά 
τά τέλη Ίανουαρίου διεξήχθησαν στήν Μόσχα έπί 
τοΰ θέματος αύτοΰ ιδιαίτερες συνομιλίες μεταξύ τοΰ 
Παρτσαλίδη καί τών Μολότωφ, Ζντάνωφ καί άλ
λων. Ή  συμβουλή τών Ρώσων ήτο νά έπιδιώξη τό 
ΚΚΕ τόν σχηματισμό - ένός «πανδημοκρατικοΰ με
τώπου» γύρω άπό τό ΕΑΜ καί νά λάβη μέρος στίς 
έκλογές. Λέγεται δτι οί Σοβιετικοί ήγέται έδήλωσαν 
στόν Παρτσαλίδη δτι ή Σοβιετική κυβέρνησις ήτο 
έκτεθειμένη καί δέν ήδύνατο νά μήν άναγνωρίση 
τό άποτέλεσμα τών έκλογών.

Αύτή ή συμβουλή τών σοβιετικών δέν έφθασε στό 
Π. Γραφείο τοΰ ΚΚΕ παρά μόλις τήν 21η Φεβρουα
ρίου, δύο όλόκληρες έβδομάδες μετά τήν άπόφασι 
τής Κ.Ε. τοΰ ΕΑΜ νά άπόσχη τών έκλογών αν ή 
έλληνική κυβέρνησις δέν «άποκαθιστοΰσε τή δη
μόσια τάξη, ξεκαθάριζε τούς δοσίλογους καί τά 
πρώην μέλη τών ταγμάτων άσφαλείας άπό τήν Ά -

28. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς  16 ’Ιουνίου 1945.
29. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  16 Ίανουαρίου 1946.
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στυνομία, χορηγοΰσε γενική πολιτική άμνηστία, 
ξεκαθάριζε τούς πολιτικούς καταλόγους άπό πρό
σωπα πού δέν εϊχαν προσόντα νά ψηφίσουν και βοη- 
θοϋσε στό σχηματισμό άντιπροσωπευτικής δημο
κρατικής κυβέρνησης, μέ τή συμμετοχή τών κομμά
των τοϋ ΕΑΜ».30

Λίγες μέρες άργότερα, ή Δεύτερη 'Ολομέλεια τής 
Κ.Ε. τοϋ ΚΚΕ είχε έπικυρώσει τήν δήλωσι αύτή.

Ή  έκθεσις τοϋ Πατσαλίδη πρός τό Π. Γραφείο 
στις 21 Φεβρουάριου δημιούργησε σύγχυσι. Πρός 
στιγμήν τό Π.Γ. έφθασε στό σημείο νά άνακαλέση 
τήν άπόφασι περί άποχής. Τό Π.Γ. έξέδωκε μάλιστα 
καί μιά ήπια άνακοίνωσι στήν όποία έδήλωνε δτι 
«άν ύπάρξη καλή θέληση καί πάψη ή άντίδραση τών 
Άγγλων, οί συνθήκες πού άπαιτοϋνται γιά ουσια
στικά έλεύθερες έκλογές μποροΰν νά πραγματο
ποιηθούν». Τό Π.Γ. συνέχισε λέγοντας δτι τό ΚΚΕ 
ήταν «διατεθειμένο νά βοηθήση μέ κάθε τρόπο στήν 
έξασφάλιση πραγματικά έλεύθερων έκλογών».31 Λέ
γεται δτι ό Παρτσαλίδης διευκρίνησε στό Π.Γ. δτι 
ή σοβιετική συμβουλή εϊχε τή μορφή ύποδείξεως 
καί δχι έντολής καί δτι τό κόμμα ήταν έκείνο πού 
θά έπαιρνε τήν τελική άπόφασι. Τελικά ή κομμου
νιστική ήγεσία άπεφάσισε υπέρ τής άποχής. Τό 
ΕΑΜ ήκολούθησε τό παράδειγμά της. Στά 1950 
ό Ζαχαριάδης έχαρακτήρισε τήν άπόφασι περί άπο
χής ώς «σφάλμα τακτικής»32. Ταυτόχρονα άπεκά- 
λυψε δτι οί λόγοι γιά τήν άπόφασι τών κομμουνι
στών δέν ήταν αύτοί πού προέβαλλε τό κόμμα τό
1946. Ή  «μοναρχοφασιστική τρομοκρατία» δέν εϊχε 
καμμία σχέσι μέ τήν άπόφασι τοΰ ΚΚΕ.

«Αποφασίζοντας τήν άποχή», έγραφε ό Ζαχα
ριάδης, «πιστεύαμε δτι άφαιροΰμε άπό τούς Εγγλέ
ζους τό προσωπείο καί τή δυνατότητα νά παρου
σιάσουν τήν Ελλάδα σάν ταχτοποιημένη καί είρη- 
νευμένη δυτικοευρωπαϊκή χώρα υστέρα άπό λαϊκή, 
κοινοβουλευτική έτυμηγορία. Πιστεύαμε δτι άν 
παίρναμε μέρος στίς έκλογές θά καλλιεργούσαμε 
τίς κοινοβουλευτικές αύταπάτες στίς μάζες... Πι
στεύαμε δτι μέ τήν άποχή άφαιροΰμε αύτή τή δυνα
τότητα άπό τόν έχθρό καί προετοιμάζομε καλύ
τερα τό Λαό γιά τή νέα ένοπλη άντιπαράθεσι... 
Ά ν  παίρναμε μέρος στίς έκλογές αύτές, προσέ

30. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  8 Φερβουαρίου, 1946.
Έπίσης, 17 Φερβουαρίου 1943.

31. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς ,  22 Φεβρουάριου 1946.
32. Είναι ένδιαφέρον δτι και ό Κολιγιάννης παρεδέχθη 

είς τό 8ο Συνέδριο τοϋ ΚΚΕ (Σεπτέμβριος 1961) δτι ή άποχή 
ήταν άπό τά σοβαρώτερα λάθη τακτικής τοϋ κόμματος. «Ή  
Κεντρική Επιτροπή ξεκινώντας λαθεμένα άπό τήν ίδέα πώς 
ύπήρχε στή χώρα έπαναστατική κατάσταση, άποφάσισε νά
μήν πάρη μέρος στίς έκλογές καί στράφηκε πρός τήν κατεύ- 
θυνσι τής ένοπλης πάλης» (Είσήγησις Κολιγιάννη πρός τό 
Συνέδριο).

θεσε, καί χρησιμοποιούσαμε τίς πρόσθετες δυνα
τότητες πού μας προσέφερε τό κοινοβουλευτικό 
βήμα καί ή δράση τών βουλευτών μας, γιά νά ξε- 
σκεπάσωμε πιό πολύ τούς "Αγγλους καί τό μοναρχο- 
φασισμό, γιά νά άπομονώσωμε μέσα άπ’ τή ζωή καί 
τή δράση τής Βουλής, μέ τήν άναπόφευκτη χρεω- 
κοπία της, τίς κοινοβουλευτικές αύταπάτες άπ’ τά 
πιό πλατιά λαϊκά στρώματα, θάχαμε πιό Αποτε
λεσματική καί όλόπλευρη προετοιμασία γιά τό νέο 
ένοπλο άγώνα»33

Αύτές οί δηλώσεις δέν χρειάζονται πολλά σχό
λια. Τόσον ή συμμετοχή στίς έκλογές δσο καί 
ή άποχή δέν ήταν γιά τόν Ζαχαριάδη παρά διαφο
ρετικοί δρόμοι γιά τήν προετοιμασία «τοΰ νέου ένο
πλου άγώνα».

Οί κομμουνισταί, έπί πλέον, ύπελόγιζαν δτι μέ 
τήν άποχή θά εϊχαν τήν δυνατότητα νά προσθέσουν 
άριθμητικώς καί δλους έκείνους οί όποιοι γιά τόν 
άλφα ή βήτα προσωπικό λόγο δέν θά έψήφιζαν καί 
νά διογκώσουν έτσι τήν πραγματική τους δύναμι.

Στίς έκλογές πού άπέβησαν έμμεσος θρίαμβος 
τοΰ Βασιλέως Γεωργίου, ό όποιος ήτο άκόμη στό. 
έξωτερικό, οί ψηφοφόροι έξέλεξαν 191 βουλευτάς 
τοΰ Λαϊκοΰ Κόμματος, 56 τής ’Εθνικής Πολιτικής 
Ένώσεως, 42 Φιλελευθέρους, 17 τοϋ ΕΔΕΣ καί 11 
άλλους, οί όποιοι έκπροσωποΰσαν μικρότερες όμά- 
δες. Σύμφωνα μέ τούς παρατηρητάς τής Διεθνοΰς 
’Επιτροπής, ή διά πολιτικούς λόγους άποχή άπό τήν 
ψηφοφορία δέν ύπερέβη τό 9,4%.

Μετά άπό αύτή τήν άποτυχία έξέσπασε μιά σο
βαρή ένδοκομματική διένεξι. Τελικά ή κρίσις έτερ- 
ματίσθη μέ τήν άπομάκρυνσιν τοΰ Γιάννη Πετσό- 
πουλου, τοΰ Άνδρέα Μούντριχα (Καπετάν Όρέστη) 
καί τοΰ Καπετάν Ζαχαρία.

Είς τήν πραγματικότητα ό Ζαχαριάδης προσπα- 
θοΰσε νά κερδίση χρόνο, προτοϋ έξαπολύση τόν 
«νέο· ένοπλο άγώνα». Τό κεντρικό πρόβλημα πού 
άντιμετώπιζε τήν έποχή έκείνη ήταν τό πώς νά 
διατηρήση τήν νομιμότητα καί έλευθερία κινήσεων 
πού εϊχε τό ΚΚΕ βάσει τής Συμφωνίας τής Βάρκι
ζας .ένώ παράλληλα θά άρχιζε τήν όργάνωσι άνταρ- 
τικών δυνάμεων. Αύτό άπαιτοϋσε μιά πολύ περί
πλοκη τακτική παραπλανήσεως. Ένώ άπό τό ένα 
μέρος τό ΚΚΕ διετυμπάνιζε συνεχώς τό έπιχείρημα 
«τής μοναρχοφασιστικής καταπίεσης» καί τής 
«Βρεταννικής Κατοχής», άπό τήν άλλη πλευρά 
κατέβαλε κάθε προσπάθεια νά συγκαλύψη τά πραγμα
τικά του σχέδια πίσω άπό τό προπέτασμα τών 
έκκλήσεων γιά «έθνική ένότητα». Σέ μιά όμιλία του 
πρός τήν Κομμουνιστική ’Οργάνωση τής Αθήνας

33. Ζαχαριάδη, Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  Π ά λ η ς ,  σελ. 28.
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(ΚΟΑ) στίς 12 Μαΐου 1946, ό Ζαχαριάδης έφθασε 
νά ύψώση τήν σημαία τής κοινωνικής ειρήνης, λέ
γοντας δτι «ή λύση τοϋ πολιτικοϋ προβλήματος 
πρέπει νά βρεθή μέ τήν συνεργασία δλων τών έργα
τών άκόμη καί έκείνων πού είναι Αδιόρθωτοι σωβι
νιστές.» Μιά τέτοια συνεργασία, προσέθετε, θά μπο
ροΰσε νά έπιτευχθή υποστηρίζοντας «τίς βασικές πο
λιτικές καί οικονομικές Απαιτήσεις τών έργαζομένων, 
συγκεκριμμένα οίκονομι.κή βελτίωση, λευτεριά, δη
μοκρατία, άνεξαρτησία καί έθνική Ακεραιότητα».34

"Ολα αύτα προκαλοΰσαν Αναποφεύκτως Αρκετή 
σύγχυσι Ακόμη καί στα μέλη τοϋ κόμματος, πού δέν 
ήξεραν τί Ακριβώς νά υποθέσουν. Ά λλά ό Ζαχα
ριάδης εϊχε σοβαρούς λόγους γιά νά θέλη νά δημιουρ-

34. «Πολιτικά καί Οίκο νομικά Ζητήματα», λόγος Ν· 
Ζαχαριάδη, 12 Μαΐου 1946. Έπίσης «’Απόφαση Άριθ. 40»> 
Κεντρική Επιτροπή, Ελέγχου τοϋ ΚΚΕ, Έπίσης «’Από
φαση ΚΟΑ,» 2 ’Ιουνίου 1946.

γήση τήν έντύπωσι δτι εύνοοΰσε μιά διαλλακτική 
πολιτική. Παρά τό γεγονός δτι ή Σοβιετική προσ
φυγή στά Ή ν. Έθνη είχε τελικώς κατ’ ούσίαν Απο- 
συρθή, ήταν φανερό δτι τα Βρεταννικα στρατεύματα 
δέν θα μποροΰσαν νά παραμείνουν στήν Ελλάδα 
έπί πολύ. "Οταν ή Έλληνική Βουλή καθώρισε τήν 
1η Σεπτεμβρίου ώς τήν ήμερομηνία γιά τό δημο
ψήφισμα πού θά έκρινε τήν έπιστροφή τοϋ Βασιλέως, 
δλοι έκριναν δτι καί μέ τό πρόσθετο αύτό βήμα πρός 
τήν άποκατάστασι τής λαϊκής κυριαρχίας, ό ρόλος 
τών Βρεταννικών στρατευμάτων στήν Ελλάδα θά 
έτερματίζετο.Ήδη ή βαθμιαία άραίωσις τών τμημά
των αύτών άποτελοϋσε σαφή ένδειξι. Τό κενόν δυ- 
νάμεως, έπί τοϋ όποιου τόσο ύπελόγιζε τό ΚΚΕ, έφαι- 
νόταν νά γίνεται πραγματικότης. Θά άπεδεικνύετο 
άργότερα έκ τών πραγμάτων μιά τραγική όφθαλμα- 
πάτη, δπως θά διαβάση ό αναγνώστης στίς σελίδες 
πού Ακολουθοϋν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚ ΤΟΝ

ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ

ΗΤΑΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ “ΩΡΙΜΗ,, ΓΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΙ;

Οί ένδοκομματικές διενέξεις τοΰ ΚΚΕ έχουν μιά 
άθέλητη άλλά πολύτιμη συνέπεια. Φέρνουν στήν 
έπιφάνεια και άποκαλύπτουν στόν ιστορικό καί 
τόν πολιτικό έπιστήμονα τίς άγνωστες έκεϊνες 
πτυχές τής ιστορίας τοΰ κόμματος πού δέν θά 
ήρχοντο ίσως διαφορετικά ποτέ στό φώς. Τί 
έσκέπτοντο οί Έλληνες κομμουνισται τό 1946 
καθώς ξεκινούσαν γιά τήν μοιραία περιπέτεια 
τοϋ Τρίτου Γύρου ; Ό  Ζαχαριάδης στό χρονικό 
του « Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  Π ά λ η  ς», μάς έδωσε τήν 
άκόλουθη άποκαλυπτική μαρτυρία:

«Ποιά ήταν ή κατάστασι τό 1946 ; Πρώτα άπ’ 
δλα έσωτερικά. Σ’ αύτό δέν ύπήρχε ή παραμικρή 
διαφωνία. "Ολοι συμφωνούσαμε πώς ή κατάσταση 
ήταν ώρ:μη, πώς έπρεπε νά πάρουμε τά δπλα 
καί νά πολεμήσουμε. ’Αλλά θά έπρεπε νά κοι
τάξουμε καί τούς έξωτερικούς παράγοντες. Τί 
ύποστή ριξη είχαμε; Οί Λαϊκές Δημοκρατίες 
ήταν στό πλευρό μας. Ά λλά θά είχαμε νά άρχί- 
σουμε τόν άγώνα κάτω άπό έγγλέζικη κατοχή. 
Γι’ αύτό θά έπρεπε νά μήν προκαλέσουμε τούς 
έγγλέζους γιά νά άντιδράσουν άμέσως. Ή  πολι
τική μας θά έπρεπε νά είναι φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά  
άμυντική γιά νά ξεσκεπάσουμε τήν άντίδραση, 
νά ξεσκεπάσουμε τήν έγγλέζικη πολιτική. Ή  
προσπάθειά μας ήταν νά άπομονώσουμε τούς Έ γ
γλέζους νά προλάβουμε τήν άμεση ένοπλη πα
ρέμβασή τους, ένώ παράλληλα θά στηριζόμαστε 
στίς Λαϊκές Δημοκρατίες — γιά νά άρχίσουμε 
τήν έπίθεση ένάντια στήν έσωτερική άντίδραση.»1

Αύτά πού γράφει ό Ζαχαριάδης είναι άρκετά 
σαφή ώστε νά μήν χρειάζωνται μακρά έπεξήγησι.

Τό στρατηγικό σχέδιο τοΰ ΚΚΕ τό 1946, δέν 
είναι δυσνόητο. Έβασίζετο ούσιαστικά έπάνω σέ 
θεμελιώδεις υπολογισμούς, πρώτον δτι τό κίνημα 
θά είχε τήν ύποστήριξι τών κομμουνιστικών κρα
τών άπό τό Βορρά καί δεύτερον δτι τό ΚΚΕ θά

1. Ζαχαριάδη, «Δέκα Χρόνια Πάλης», σελ. 40.

κατώρθωνε νά κρατήση τούς Βρεταννούς έξω άπό 
τόν άγώνα ούτως ώστε τό κόμμα νά έχη ώς άντίπαλο 
μόνο τήν «έσωτερική άντίδραση».

Επιφανειακά τουλάχιστον οί συνθήκες στήν Ε λ 
λάδα έφαίνετο νά δικαιολογοΰν τόν Ισχυρισμό τοϋ 
Ζαχαριάδη δτι ή «έσωτερική κατάσταση ήταν ώριμη» 
στά 1946. Τά άστικά πολιτικά κόμματα έξο;κολου- 
Οοϋσαν νά διαφω.οΰν μέ μεγάλη όξύτητα έπί τοϋ κα
θεστωτικού. Οί ύπερβολές τής άκρας δεξιάς έοπρω- 
χναν πολλούς διστακτικούς καί πάλι πρός τήν κομ
μουνιστική περίπτυξι. Ή  οικονομία ήταν έξαρΟρω- 
μένη ύστερα άπό πέντε χρόνια πολέμου, κατοχής, 
έπαναστάσεων. Τά όργανα τής τάξεως ήμείβοντο 
γλίσχρα καί ή άποτελεσματικότης των ήταν ιδιαί
τερα μειωμένη, λόγω τοΰ δτι στίς τάξεις των ύπήρχαν 
πολλοί συνοδοιπόροι. Ό  στρατός είχε ύποστή τή 
διάβρωσι κομμουνιστών πρακτόρων, ένώ άφ’ έτέρου 
δέν είχε ούτε τήν όργάνοϊσι ούτε τή στρατηγική 
πείρα γιά τήν διεξαγωγή έπιχειρήσεων έναντίον 
άνταρτών.

Τό ΚΚΕ, παρ’ δλην τήν ήττα του στούς δρό
μους τών Αθηνών στή Δεκεμβριανή έπανάστασι, 
είχε πολλά σοβαρά πλεονεκτήματα τό 1946. 
Καί πρώτα-πρώτα άνεγνωρίζετο άπό τήν Συμ
φωνία τής Βάρκιζας ώς ένα άπό τά νόμιμα πο_ 
λιτικά κόμματα. Είχε τήν δυνατότητα νά διεξαγάγη 
τήν προπαγάνδα του μέ τίς δικές του έφημερίδες 
καί μέ πολυάριθμες άλλες έκδόσεις. Είχε άποκρύψει 
προσεκτικά μεγάλες ποσότητες δπλων σέ όρεινά 
κρησφύγετα. Είχε άκόμη στή διάθεσί του πλέον 
τών 3.000 φανατικών όπαδών, οί όποιοι παρέμεναν 
«στό βουνό» έτοιμοι νά ξαναρχίσουν τόν άγώνα. 
Τά στελέχη του είχαν έκπαιδευθή στή διεξαγωγή 
τοΰ άνταρτοπολέμου κατά τήν διάρκεια τής κατο
χής καί, έπί πλέον, τό κόμμα είχε καί τήν ένεργό 
ύποστή ριξι τών γειτονικών δορυφόρων, τής Α λβα
νίας, τής Γιουγκοσλαυΐας καί τής Βουλγαρίας. Ή  
ύποστή ριξι αύτή άπετέλεσε άποφασιστικό παρά
γοντα στούς ύπολογισμούς τής κομμουνιστικής
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ήγεσίας. Τόν Μάρτιο τοΰ 1946, ό Ζαχαριάδης, έπι- 
στρέφοντας άπό μία κομμουνιστική διάσκεψι στήν 
Πράγα, έστάθμευσε στήν Γιουγκοσλαυία γιά συνο
μιλίες. Τοΰ ύπεσχέθησαν «άμέριστη υποστήριξη».2 
Κατά τήν παραμονή του στήν Γιουγκοσλαυία, ό Ζα
χαριάδης έπεσκέφθη τό Μποΰλκες καί έξεφώνησε 
λόγο σ’ ενα στρατόπεδο Ελλήνων άνταρτών καί 
προσφύγων πού είχαν δραπετεύσει στή Γιουγκο
σλαυία μετά άπό τήν Συμφωνία τής Βάρκιζας. Στή 
σύντομη όμιλία του προφήτευσε άπεριφράστως δτι 
ό Τρίτος Γΰρος έπλησίαζε. "Ενα μήνα άργότερα, μέ 
τήν ύποστήριξι τής γιουγκοσλαυικής κυβερνήσεως, 
τό Μποΰλκες μετετρέπετο σέ στρατόπεδο έκπαι- 
δεύσεως 'Ελλήνων άνταρτών.

Τά πολλαπλά έσωτερικά προβλήματα καί ή 
ύπόσχεσις τών Βορείων γειτόνων νά παράσχουν «τήν 
πιό πλατειά βοήθεια», έφαίνοντο νά δικαιολογοΰν 
τήν πεποίθησι τής κομμουνιστικής ήγεσίας δτι ή 
«κατάσταση ήταν ώριμη». Πλήν δμως κάτω άπό 
τήν έπιφάνεια ύπήρχαν έν σχηματισμώ δυνάμεις 
πού έν καιρώ θά άνέτρεπαν τά κομμουνιστικά σχέ
δια. Μέ τό δημοψήφισμα τής 1ης Σεπτεμβρίου 1946, 
τό άκανθώδες θέμα τοΰ καθεστωτικού,πού διαιρούσε 
τήν έθνική ήγεσία, είχε πλέον παραμερισθή. 'Η 
φιλοδημοκρατική πολιτική ήγεσία είχε άποδεχθή 
τήν λαϊκή έτυμηγορία, άφήνοντας έτσι τό ΚΚΕ 
καί τούς συνοδοιπόρους του σέ μιά κάθε άλλο παρά 
άνετη άπομόνωσι. Εϊναι άλήθεια δτι τά πολιτικά 
κόμματα δέν έκλεισαν άμέσως τις γραμμές των σέ 
μιά ένωμένη φάλαγγα έναντίον τών κομμουνιστι
κών σχεδίων, άλλά τουλάχιστον δέν έσπαταλοΰσαν 
πλέον τόν καιρό καί τήν ένεργητικότητά τους γύρω 
άπό μιά ίστορικώς παρωχημένη διαμάχη.

Ό  Βασιλεύς Γεώργιος έπέστρεψε στήν 'Ελλάδα 
στίς 27 Σεπτεμβρίου. Ό  λαός τών ’Αθηνών τοΰ έπε- 
φύλαξε μιά σχεδόν υστερικά ένθουσιώδη ύποδοχή. 
Έπίστευαν δλοι δτι ή επάνοδος τοΰ Βασιλέως έσή- 
μαινε πλέον τό όριστικό τέλος τοΰ έφιάλτου, καί 
τήν μετάβασι στήν όμαλότητα καί άσφάλεια.

Ό  Γεώργιος δέν είχε προφανώς λησμονήσει 
τά σφάλματα τοΰ παρελθόντος καί είχε διδαχθή άπό 
τήν ίστορική του έμπειρία. Διότι αν είναι άληθές 
δτι ή ιστορία δέν έπαναλαμβάνεται, είναι έξ ίσου 
άληθές δτι έκεΐνοι πού δέν διδάσκονται άπό τήν 
ιστορία είναι πολύ πιθανόν νά διαπράξουν ύπό άνά- 
λογες συνθήκες παρόμοια σφάλματα. Άμέσως, μετά 
τήν έπιστροφή του, ό Βασιλεύς κατέβαλε σύντονες 
προσπάθειες γιά τόν σχηματισμό κυβερνήσεως

2. «Εισήγηση» Β. Μπαρτζώτα, 6η 'Ολομέλεια, 9 ’Οκτω
βρίου 1949.

3. Π ρ ό ς  τ ή ν  Ι Ι Ι Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η  τ ο ΰ  Κ Κ Ε ,
(Έκδοση ΚΕ τοΟ ΚΚΕ, 1950) σελ. 65

συνασπισμού παρά τό γεγονός δτι τό Λαϊκόν 
κόμμα καί οί συνεργάται του είς τήν Βουλήν διέθε
ταν τήν άπόλυτη πλειοψηφία καί τεχνικώς, τουλάχι
στον, δέν ετίθετο θέμα κυβερνήσεως συνασπισμοΰ.

Στήν άρχή οί προσπάθειες αύτές τοΰ Βασιλέως 
προσέκρουσαν στήν άρνησι τοΰ Κ. Τσαλδάρη ό 
όποιος πιεζόμενος καί άπό τά κύρια στελέχη τοΰ 
Ααϊκοΰ κόμματος, δέν έδέχετο νά έγκαταλείψη 
τήν πρωθυπουργία ή νά παραδώση είς τούς Φι
λελευθέρους τά υπουργεία ’Εξωτερικών, Στρατιω
τικών καί Οικονομικών, τά όποια έζητοΰσαν ώς 
προϋπόθεσι τής συνεργασίας των μέ τούς Λαϊκούς σέ 
μιά κυβέρνησι συνασπισμοΰ. Παρά τίς διαφωνίες 
αύτές δμως, ήταν φανερό δτι μέ τόν τερματισμό τοΰ 
καθεστωτικοΰ, ό άστικός πολιτικός κόσμος θά 
συνεσπειροΰτο σέ περίπτωσι πού οί κομμουνιστικές 
άπειλές γιά «νέο ένοπλο άγώνα» θά έγίνοντο πραγμα- 
τικότης.

"Ενα άλλο σημαντικό στοιχείο άπαραίτητο γιά 
μιά όρθή έκτίμησι τής καταστάσεως τοΰ 1946, ήτο ή 
στάσις τών Βρεταννών. Ό  Ζαχαριάδης έδωσε έπα- 
νειλημμένως ένδείξεις δτι δέν άγνοοΰσε τήν σημα 
σία τοΰ παράγοντος αύτοΰ. 'Υπήρχαν ήδη συγκεκριμ- 
μένες άποδείξεις δτι ό 'Ελληνικός στρατός θά ένι- 
σχύετο σοβαρά άπό τούς Βρεταννούς ώστε νά κα- 
ταστή μιά πράγματι άξιόμαχος δύναμις. Περί τό 
τέλος τοΰ 1946 οί 'Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εί
χαν ήδη φθάσει τόν άριθμό τών 90.000. Είναι άληθές 
δτι 40.000 περίπου ύπηρετοΰσαν σέ βοηθητικές μο
νάδες πάσης φύσεως καί δτι στίς τάξεις τοΰ στρατοΰ 
ύπήρχαν καί άρκετοί συνοδοιπόροι ή καί κομμου- 
νισταί. Παρά ταΰτα δέν έμενε άμφιβολία δτι μέ 
έπαρκή έφόδια καί λελογισμένη στρατολογία, θά 
μποροΰσαν νά κινητοποιηθούν σοβαρές έφεδρεϊες 
δεδομένου · δτι ή Έλληνική κυβέρνησις ήλεγχε 
έπαρκώς τά άστικά κέντρα καί τό μεγαλύτερο μέ
ρος τής ύπαίθρου.

Γενικώς, οί κομμουνισταί τό 1946 είχαν ώρι- 
σμένα πλεονεκτήματα άλλά τό συμπέρασμά τους δτι 
ή στιγμή ήταν «ώριμη» γιά μιά ένοπλη άναμέτρησι, 
κάθε άλλο παρά έβασίζετο στήν γενικώτερη πραγμα
τικότητα.

ΤΟ Κ.Κ.Ε. ΕΞΑΠΟΛΥΕΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ

Τήν νύχτα τής 30ής Μαρτίου 1946 μία όμάδα «κα
τατρεγμένων δημοκρατικών πολιτών» (δπως έγραφε 
ό «Ριζοσπάστης» στίς 31 Μαρτίου 1946), έπετέθη 
έναντίον τοΰ χωρίου Λιτόχωρο στίς άνατολικές υπώ
ρειες τοΰ Όλύμπου. Μέ τήν έπίθεσι αύτή «άρχισε 
ή έπανάσταση», γιά νά μεταχειρισθοΰμε τά λόγια
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μιας άλλης κομμουνιστικής πηγής, τής έκθέσεως 
τοϋ Δημητρίου Βλαντα πρός τήν Τρίτη Συνδιά- 
σκεψι τοΰ ΚΚΕ. Ή  έπίθεσις έναντίον τοΰ Λιτόχωρου 
άφησε πίσω της πτώματα καί καρβουνιασμένα ερεί
πια. ΤΗταν μία έπιχείρησις στό κλασικό άντάρτικο 
στύλ τοΰ «χτύπακαί φεύγα». Κατά τούς επόμενους μή
νες, καί άλλα έκτεθειμένα χωριά, τά όποια γιά μόνη 
προστασία είχαν μικρά άποσπάσματα χωροφυλακής, 
έγνώρισαν παρόμοια τύχη. Ή  τακτική τών συμμο
ριών τών άνταρτών ήταν άπλή άλλά αποτελεσμα
τική : έπιλογή τοΰ στόχου, συγκέντρωσις δυνάμεων, 
αιφνιδιαστική έπίθεσις μέσα στή νύχτα έναντίον 
τοΰ σταθμοΰ τής Χωροφυλακής, έθελοντική ή 
άναγκαστική στρατολόγησις νεαρών χωρικών4, λεη
λασία τροφίμων καί προμηθειών καί μέ τήν αύγή 
έπιστροφή στά όρεινά κρησφύγετα. 'Ολόκληρο τό 
καλοκαίρι τοΰ 1946, οί συμμορίες τών άνταρτών, πού 
τά δημοσιογραφικά όργανα τοΰ ΚΚΕ παρουσίαζαν 
ώς «κατατρεγμένους δημοκρατικούς πολίτες», έξηκο- 
λούθησαν τίς αιφνιδιαστικές, σύντομες σέ διάρκεια, 
άλλά φονικές έπιθέσεις των, ένώ τό κομμουνιστικό 
κόμμα άσφαλές κάτω άπό τήν προστασία τών ελλη
νικών νόμων, μέ τά γραφεία του έγκατεστημένα σ’ 
ένα έπιβλητικό οικοδόμημα στό κέντρο τών ’Αθηνών, 
συνέχιζε τήν άνοιχτή του προπαγάνδα καί τήν 
άνατρεπτική του δραστηριότητα.

'Η Έλληνική κυβέρνησις στήν προσπάθεια της 
νά δείξη πώς οί κομμουνιστικοί ισχυρισμοί, δτι ένα 
«φασιστικό» καθεστώς «έσπρωχνε τόν καταπιεζό- 
μενο λαό στήν καινούργια άντίσταση», δέν ήσαν 
άληθεις παρείχε στήν Κομμουνιστική ήγεσία τήν 
πιό έξεζητημένη προστασία, προκαλώντας έτσι 
τήν άντίδρασι τών άντικομμουνιστικών στοιχείων 
τά όποια συχνά έξετρέποντο σέ άκρότητες, οί όποιες 
δέν έπετύγχαναν τίποτε άλλο άπό τοΰ νά τροφοδο
τούν τήν κομμουνιστική προπαγάνδα περί «φασιστι
κής τρομοκρατίας». Προσωρινή άπομάκρυνσι άπό 
τήν πολιτική μετριοπαθείας, έναντι τοΰ ΕΑΜ/ΚΚΕ, 
άπετέλεσε ή σύλληψις τών Σαράφη, Μπακιρτζή καί 
άλλων πρώην άξιωματούχων τοΰ ΕΛΑΣ οί όποιοι, 
σύμφωνα μέ πληροφορίες τών υπηρεσιών άσφαλείας, 
έσκόπευαν νά «άνέβουν στό βουνό γιά νά ένισχύσουν 
«τό καινούργιο άντάρτικο.» Τσως οί πληροφορίες 
αύτές νά μήν ήσαν άπολύτως βάσιμες. Έ ν πάση πε- 
ριπτώσει, ή Έλληνική κυβέρνησις διέταξε τήν σύλ- 
ληψι καί έκτόπισι έκατό περίπου ήγετικών στελε
χών τοΰ ΕΛΑΣ, σέ νησιά τοϋ Αιγαίου.

Τόν Αύγουστο τό Π. Γραφείο, τή έπιμονή τοΰ 
Ζαχαριάδη, έδωσε όδηγίες στόν Μάρκο Βαφειά-

4. Ό  Μάρκος στήν «πλατφόρμα» του του 1948 άπεκά- 
λυψε δτι «άπό τά μέσα τοΰ 1947 σχεδόν όλη ή στρατολογία 
γινόταν μέ τή βία».

δη5 νά φύγη γιά τά βουνά, προκειμένου νά συντονίση 
τήν δρασι τών συμμοριών. Τήν ίδια περίπου έποχή 
ή έλληνική Κυβέρνησις κατέληξε στό συμπέρασμα 
οτι οί μονάδες χωροφυλακής ήταν τελείως άκατάλ- 
ληλες γιά νά άντιμετωπίσουν τόν άνταρτοπόλεμο.

Δημήτριος BAovtöc

"Ενα άντάρτικο κίνημα είναι άδύνατο στά πρώτα 
στάδια τής έξελίξεως του, καί μπορεΐ νά κατασταλή 
ύπό τήν προϋπόθεσι δτι τό κράτος θά άντιμετωπίση 
τό πρόβλημα μέ σοβαρότητα, δηλαδή μέ τήν κινη- 
τοποίησι ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων μέ 
ειδική συγκρότησι καί έξοπλισμό πού νά έπι- 
τρέπη ταχεία κίνησι καί εύελιξία.6 Οί δυνάμεις 
αύτές δέν πρέπει νά σταματήσουν τόν άγώνα έως 
δτου συλληφθή ή έξουδετερωθή καί ό τελευταίος 
άντάρτης. ’Αλλά στίς, περισσότερες περιπτώσεις οί 
δημοκρατικές κυβερνήσεις διστάζουν νά άποφα- 
σίσουν γενική κινητοποίησι καί νά έξαπολύσουν μιά 
τέτοια έπίθεσι έναντίον τών άνταρτών. Οί κομμου-

5. 'Ιδε βιογραφικόν σημείωμα.
6. Δημ. Γ. Κούσουλα «The Crucial Point of a Counter - 

Guerrilla Campaign», I n f a n t r y  Ιανουάριος - Φεβρουά
ριος 1963.
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Αιχμάλωτοι «κατσαηλιάδεο

νισταί συχνά κατορθώνουν νά δημιουργήσουν τήν 
έντύπωσι δτι τό κίνημα δέν έχει πολιτικό χαρακτήρα 
άλλ’ δτι άποτελεΐ ενα φυσικό ξέσπασμα άγανα- 
κτισμένων πολιτών, ένώ ταυτοχρόνως άφήνουν φαι
νομενικά τήν πόρτα άνοιχτή γιά μιά ειρηνική διευθέ- 
τησι τής διαμάχης. Έ τσ ι δίδεται καιρός στό άν- 
ταρτικό κίνημα νά άναπτυχθή.

'Η όργάνωσις τών δυνάμεων τών άνταρτών στήν 
Ελλάδα άκολούθησε τό έξής σχέδιο : Κατά τό 
πρώτο στάδιο (Μάρτιος — Σεπτέμβριος 1946) ύπήρ
χαν μικρές όμάδες 7 —10 άνδρών ώπλισμένες μέ 
παλαιού τύπου οπλα καί μικρά αποθέματα πολεμο
φοδίων. Οί όμάδες αύτές έκινοϋντο γρήγορα καί 
ήνώνοντο μόνον πριν άπό μιά έπιθετική έπιχείρησι. 
Κατά τό δεύτερο στάδιο (’Οκτώβριος 1946 — Μάρ
τιος 1947) οί άντάρτες (οργανώθηκαν σέ συγκροτή
ματα 70-100 άνδρών, καθένα μέ επικεφαλής ένα 
διοικητή καί ένα καπετάνιο.

Ή ταν έξωπλισμένοι μέ τυφέκια, μέ μερικά αύτό- 
ματα καί λίγα σχετικώς πολεμοφόδια. Τά συγκροτή
ματα κάθε περιοχής έτέλουν ύπό τήν έποπτεία τής 
τοπικής όργανώσεως «αύτοάμυνας» τοϋ κόμματος 
ή όποία ήτο ύπεύθυνη γιά τήν άντικατασκο-

πεία, τόν άνεφοδιασμό καί τίς πληροφορίες.
Περί τό τέλος τής 2ας αύτής περιόδου ώργανώ- 

θησαν τοπικά άρχηγεΐα στά διάφορα όρεινά συγκρο. 
τήματα. Αύτά τά άρχηγεΐα είχαν ένα στρατιωτικό 
διοικητή, ένα καπετάνιο καί ένα άξιωματικό έπιμε- 
λητείας. Στίς 26 ’Οκτωβρίου 1946 ίδρύθη τό Γενικό 
’Αρχηγείο τοΰ Δημοκρατικοΰ Στρατοϋ Ελλάδας 
(Δ.Σ.Ε.), μέ διοικητή τόν Μάρκο Βαφειάδη. Ύπό τάς 
διαταγάς τοΰ Γενικοϋ ’Αρχηγείου εύρίσκοντο τά 
έξής τοπικά άρχηγεΐα : Πελοποννήσου, Ρούμελης, 
Ή  πείροι, Θεσσαλίας, Κεντρικής καί Δυτικής Μακε
δονίας καί τής Δυτικής Θράκης. Κατά τήν διάρκεια 
τής τρίτης περιόδου, πού ήρχισε τήν άνοιξι τοΰ 1947, 
οί δυνάμεις τοΰ ΔΣΕ ώργανώθησαν σέ ταξιαρχίες 
(700— 1.300 άνδρες), τάγματα (200— 400), λόχους 
(50— 100), διμοιρίες (20 — 60) καί όμάδες μάχης 
(10 — 20). Ή  άναδιοργάνωσις τών ταξιαρχιών σέ με
ραρχίες ήρχισε τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1948.

Ή  Έλληνική Κυβέρνησις, στά 1946 δέν είχε τήν 
άπαραίτητη πείρα, ένώ άφ’ έτέρου καί ώρισμένοι 
μή κομμουνιστικοί κύκλοι τόσο στήν Ελλάδα 
δσο καί στό έξωτερικό, είχαν έπηρεασθή μέχρις 
ένός βαθμοΰ άπό τούς κομμουνιστικούς ισχυρισμούς.
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Χρειάστηκε νά καταστραφοΟν άρκετά χωριά γιά νά 
κληθή, έπιτέλους, τόν Αύγουστο τού 1964, ό έλλη- 
νικός στρατός νά άναλάβη τόν άγώνα. Αύτό δέν 
ήταν παρά τό πρώτο βήμ".. 'Η ήγεσία του στρατοΰ 
και οί Βρεταννοί σύμβουλοί της έν μέρει, λόγφ έλ- 
λείψεως έπαρκων στρατιωτικών δυνάμεων, υιοθέ
τησαν δύο έσφαλμένες μεθόδους, τή στατική άμυνα 
καί τίς εκκαθαριστικές έπιχειρήσεις περιωρισμένης 
διαρκείας. Ή  στατική άμυνα άπεδείχθη Ιδιαιτέρως 
καταστρεπτική. Ό  δρος εϊχε τήν έννοια δτι δταν ή 
φρουρά ένός χωριοΰ ή μιας κωμοπόλεως έδέχετο 
τήν έπίθεσι ύπερτέρων δυνάμεων άνταρτών, οί φρου
ρές τών γειτονικών χωριών δέν έπετρέπετο νά έγκα- 
ταλείψουν τίς θέσεις των καί νά σπεύσουν είς βοή
θειαν τών πολιορκημένων, διότι υπήρχε πάντοτε ό 
κίνδυνος νά πέσουν σέ μιά ένέδρα τών άνταρτών ή 
νά έπιτεθή άλλη δύναμις άνταρτών καί νά κατα- 
στρέψη τό χωριό πού άφησαν άνυπεράσπιστο. Ή  
στατική άμυνα θά εϊχε κάποιο νόημα έάν ύπήρχαν 
δΐί,θ^σιμες ελεύθερες δυνάμεις γιά νά έλθουν πρός 
ένίσχυσιν τής πολιορκημένης φρουράς καί νά χτυ
πήσουν τήν συγκεντρωμένη δύναμι τών άνταρτών 
έκ τών νώτων. Καθώς δμως δέν ύπήρχαν τέτοιες δια
θέσιμες δυνάμεις, πολλά χωριά έπλήρωσαν βαρύ τόν 
φόρο τοΰ αίματος. ΤΗταν μιά τακτική απελπισίας πού 
ύπηγορεύετο άπό τίς συνθήκες πού έπικρατοΰσαν. 
Ή  τακτική, άφ’ έτέρου, τών έκκαθαριστικών έπι- 
χειρήσεων περιωρισμένης διαρκείας, μολονότι δέν 
ήταν καί τόσον δαπανηρή σέ άνθρώπινες ζωές, συ
νήθως δέν έφερνε κανένα σχεδόν άποτέλεσμα. 'Η 
άποτυχία τής «έπιχειρήσεως Τέρμινους», τήν άνοιξι 
τοΰ 1947, ώφείλετο σ’ αύτή τήν τακτική πού προέ- 
βλεπε μιά προκαθωρισμένη χρονική διάρκεια γιά 
κάθε έπιχείρησι. (Έπί παραδείγματι πέντε μέρες 
γιά τόν Έλικώνα κ.λ.π.).7

Μόλις άπεχώρουν τά έλληνικά τμήματα, οί άν- 
τάρτες έκαναν τήν έμφάνισί τους καί πάλι έτοιμοι 
νά δώσουν ένα σκληρό μάθημα σέ οποίον εϊχε τήν 
άπρονονησία νά φλυαρήση ή νά δείξη έξαιρετική 
έγκαρδιότητα πρός τό «μοναρχοφασιστικό στρατό». 
Δέν είναι,ώς έκ τούτου, άξιον άπορίας τό δτι οί πλη
ροφορίες πού ήταν άπαραίτητες γιά νά έντοπισθοΰν 
τά κρησφύγετα τών άνταρτών, ήταν τόσο πενιχρές. 
Ή  παρακολούθησις τών κινήσεων τών άνταρτών ή
ταν σχεδόν άδύνατη. Διότι οί χωρικοί, ανεξάρτητα 
άπό τά προσωπικά τους αισθήματα ή τά πολιτικά τους 
φρονήματα, δέν εϊχαν καμμιά διάθεσι νά συνεργα- 
σθοΰν μέ ένα στρατό πού έκανε άπλή έπίσκεψι στό 
χωριό τους καί πού θά τούς άφηνε σέ λίγες μέρες 
άπροστάτευτους γιά νά δοκιμάσουν τή σιδερένια

7. Τσακαλώτου, ο p. c i t., Τόμ. II, σελ. 59.

γροθιά τοΰ άδυσώπητου άντάρτη. ’Από τήν άλλη 
πλευρά ένας μυστικός μηχανισμός άντικατασκοπείας, 
έπηνδρωμένος μέ πρώην έαμΐτες καί έλασΐτες, 
ένημέρωνε τούς άντάρτες έγκαίρως έπάνω στίς κινή-

Ι π π ι κ ο  t o ö  Δ. Σ. Ε.

σεις τοΰ στρατοΰ. Οί έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις 
δέν εϊχαν άλλο άποτέλεσμα άπό τήν σπατάλη χρό
νου, σύγχυσι, καί δριμύτατες έπικρίσεις έναντίον 
τής στρατιωτικής ήγεσίας.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΥ

Τήν έποχή έκείνη πολλοί ξένοι άλλά καί έγχώ- 
ριοι έπικριταί, έγραφαν δτι ήταν άκατανόητο πώς 
ένας στρατός έκατό καί πλέον χιλιάδων δέν κα- 
τώρθωνε νά έξοντώνη δέκα ή δεκαπέντε χιλιάδες 
άντάρτες. Ή  έκ πρώτης δψεως λογική αύτή παρα- 
τήρησις έπρόδιδε παντελή άγνοια τής ιδιομορφίας 
τοΰ άνταρτοπολέμου. Στό είδος αύτό δράσεως οί 
όμάδες τών άνταρτών έχουν ένα πλεονέκτημα, δέκα 
πρός ένα, έναντι τοΰ τακτικού στρατοΰ. Καί τοΰτο 
γιατί ό άριθμός τών τακτικών ή ειδικών δυνάμεων 
πού άπαιτοΰνται γιά μιά έπιτυχή άντιμετώπισι 
ένός άντάρτικου,δέν καθορίζεται άπό τήν άριθμητική 
δύναμι τών άνταρτών άλλά άπό τήν περιοχή πού 
πρέπει νά προστατευθή (άμυνα) ή νά καλυφθή γιά 
τήν άποκοπή καί έξόντωσι τών άνταρτικών όμάδων 
(έπίθεσι). Οί Έλληνες κομμουνισταί εϊχαν πλήρη 
έπίγνωσι τών πλεονεκτημάτων πού προσφέρει ό 
άνταρτοπόλεμος. Σ’ ένα άρθρο πού έδημοσιεύθη στήν 
Κομμουνιστική Έπιθεώρησι (Μάϊος 1943), έγρά- 
φετο :

«Ή  Ελλάδα έχει κάπου είκοσιπόντε όροσειρές
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στό ήπειρωτικό τμήμα, χώρια τά νησιά. "Αν φαν- 
τασθοΰμε μιά άκτΐνα είκοσι χιλιομέτρων άπό τό 
κέντρο κάθε όροσειρας, έχουμε μιά περιφέρεια γύρω 
στά 120 χιλιόμετρα. Αύτό σημαίνει 3.000 χιλιό
μετρα γραμμή μετώπου. Αύτό θά άπαιτήση τερά
στιες δυνάμεις άπό τήν μεριά τοϋ έχθροΰ». Ά πό 
καθαρώς στρατιωτικής πλευράς αύτή ή έκτίμησις, 
ήταν όρθή.Έπΐ πλέον, οί όμάδες άνταρτών διέθεταν 
μεγάλην εύκινησία, είχαν τήν δυνατότητα νά επιλέ
γουν μέ άνεσι τούς στόχους τών έπιθετικών τους 
ένεργειών, νά έφαρμόζουν τήν τακτική «έπίθεση — 
καταστροφή — άποχώρηση», και νά άκινητοποιοϋν 
σημαντικές άντίπαλες δυνάμεις μόνο μέ τήν άπειλή 
πιθανής έπιθέσεως.

Αύτά δμως τά πλεονεκτήματα τ α κ τ ι κ ή ς  
μετατρέπονται σέ σοβαρά και τελικώς μοιραία, 
μειονεκτήματα σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς  τοΰ άνταρτοπο- 
λέμου, άν τό άντάρτικο δέν περάση στήν μορφή τών 
συμβατικών τακτικών έπιχειρήσεων. Ό  τελικός 
σκοπός ένός, κομμουνιστικής υφής, άνταρτοπολέ- 
μου, είναι πολιτικής φύσεως καί άποβλέπει στήν έπι- 
βολή πολιτικών άλλαγών επαναστατικής μορφής 
σέ ένα κράτος — στόχο. Κατά τήν τελευταία τρια
κονταετία, ή ιστορική έμπειρία, δείχνει δτι ένας 
άνταρνοπόλεμος8 έξυπηρετεϊ πρακτικό σκοπό καί 
μπορεΐ νά καταλήξη σέ πρακτικό άποτέλεσμα, έάν 
χρησιμοποιηθή γιά νά προπαρασκευάση τό έδαφος 
γιά τήν στιγμή πού: 1) Είτε μιά ένοπλη έξωτερική 
έπέμβασι ύπέρ τών άνταρτών θά καταστή δυνατή,
2) είτε τό ήθικόν τών κυβερνητικών δυνάμεων είς τήν 
χώ ρα-στόχο  έχει ύπονομευθή άρκετά ώστε τά 
στρατεύματα νά χάσουν τήν πίστι καί τόν ένθου- 
σιασμό τους ή άκόμη καί νά έχουν άρχίσει νά άπο- 
δέχωνται τό κήρυγμα τών άνταρτών ή νά λιποτα- 
κτοΰν σέ μεγάλους άριθμούς, 3) είτε ή Έθνική 
ήγεσία έχει τόσο χάσει τό γόητρο της καί τή λαϊκή 
έμπιστοσύνη, ώστε ένα σημαντικό μέρος τοΰ λαοΰ 
νά άποδέχεται τόν αντάρτη ώς έλευθερωτή, καί 4) 
είτε ή γενική κόπωσις άπό ενα μακροχρόνιο 
καί άτέρμονα πόλεμο μέ τούς άντάρτες όδηγεΐ 
τελικά σέ κυβέρνησι συνασπισμοΰ, στήν όποία νά 
έκπροσωπεΐται καί ή ήγεσία τών κομμουνιστών.

Είναι φανερό δτι καί οί τέσσερεις αύτές πιθανές 
έξελίξεις — ή καί ό συνδυασμός μερικών έξ αύτών— 
είναι πολιτικοΰ χαρακτήρος, κατά βάσιν. Γιά νά 
προωθήση τούς σκοπούς της ή ήγεσία τών άνταρτών 
πρέπει νά εύρύνη τήν πολιτική της βάσι, νά έξευ- 
τελίση τήν κυβέρνησι τής χώρας, νά άποθαρρύνη

8. Μιά έκστρατεία άνταρτών στρεφόμενη έναντίον ξέ
νων στρατευμάτων κατοχής, παρουσιάζει διαφορετικά 
προβλήματα διότι ό πληθυσμός ταυτίζεται μέ τούς άντάρτες 
καί ψυχολογικώς στρόφεται έναντίον των ξένων κατακτητων.

καί νά διασπάση ψυχικά τά νομιμόφρονα στρα
τεύματα, καί νά ρίψη τό σπόρο τής άπογοητεύ- 
σεως, τής συγχύσεως καί τής άμφιβολίας στήν 
ψυχή τοΰ λαοΰ. Αύτά δλα άπαιτοΰν στήν άρχή, 
τουλάχιστον, τήν κάλυψι τών πραγματικών σκοπών 
τοΰ άντάρτικου πίσω άπό προπέτασμα έλκυστικών 
συνθημάτων μέ θέμα τήν έθνική άνεξαρτησία καί 
άκεραιότητα, τήν κοινωνική δικαιοσύνη καί τήν 
έλευθερία. Ταυτοχρόνως, μιά άνταρτική δύναμις 
χρησιμοποιεί μιά έκλεκτική τρομοκρατία ή όποία 
σκοπό έχει νά έξουδετερώση γνωστούς άντιπάλους, 
νά τρομοκρατήση τούς πολλούς, καί νά δημιουρ- 
γήση τήν έντύπωσι τής παντοδυναμίας τών άνταρ
τών. Είς τό τέλος, πάντως, γιά νά όλοκληρώση τήν 
προσπάθειά του, τό άντάρτικο πρέπει νά περάση στήν 
τακτική μορφή πολεμικών έπιχειρήσεων, πού νά 
άποβλέπη στήν κατάληψι καί διατήρησι κατωκη- 
μένων περιοχών. Καί αύτό είναι τό πιό κ ρ ί σ ι μ ο  
σημείο τής δλης έπιχειρήσεως. Γιατί δταν τό 
άντάρτικο περάση στήν τακτική μορφή πολέμου, 
χάνει τό πλεονέκτημα τοΰ ένός πρός δέκα καί υπο
χρεώνεται νά άντιμετωπίση τόν άντίπαλό του έπί 
ίσοις δροις. Είς τήν πραγματικότητα, οί κομμουνι
στικές δυνάμεις περιέρχονται τότε σέ πολύ δυσμενή 
θέσι διότι συνήθως ύστεροΰν σέ άριθμητική δύ- 
ναμι, όπλισμό, καί έφόδια. Αύτή είναι ή Αχίλλειος 
πτέρνα τής έκστρατείας, ύ π ό  τ ό ν  ό ρ ο ν  δτι 
κατά τήν κρίσιμη στιγμή τής μεταβάσεως άπό τήν 
άντάρτικη στήν τακτική μορφή πολέμου, ό λαός καί 
οί ένοπλες δυνάμεις τής χώρας —στόχου, θά εύρί- 
σκωνται σέ ύψηλό έπίπεδο ήθικοΰ καί προπαρα- 
σκευής.9

'Η μετάβασις αύτή, άπό τήν άντάρτικη στήν 
τακτική μορφή πολέμου, θέτει έμπρός στήν κομ
μουνιστική ήγεσία ένα βασανιστικό δίλημμα. Χω
ρίς αύτήν δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη μόνιμη καί 
άποφασιστική έπιτυχία. Ά λλά άν ή μετάβασις γίνη 
πολύ ένωρίς, καί ό άντίπαλος είναι άκόμη ισχυρός, 
τό άντάρτικο θά έκτεθή σέ θανάσιμο κίνδυνο. Πε
ριττό νά προσθέσουμε δτι ή γνώσις αύτών τών βα
σικών κανόνων άλλά καί άδυναμιών τοΰ άνταρτο- 
πολέμου υπαγορεύει άβίαστα ποιά στρατηγική καί 
τακτική έπιβάλλεται νά άκολουθήσουν οί ένοπλες 
δυνάμεις μιας χώρας — στόχου γιά τήν έπιτυχή 
έξουδετέρωσι μιας κομμουνιστικής ύφής άνταρτι- 
κής έκστρατείας. Φυσικά, ή τακτική τής στατικής 
άμύνης καί τών εκκαθαριστικών έπιχειρήσεων πε- 
ριωρισμένης διαρκείας, έξυπηρετοΰσαν κατ’ ουσίαν

9. Κούσουλα, (The Crucial Point of a Counter - Guer
rilla Campaign». Έπίσης, Κούσουλα «The Guerrilla War 
the Communists Lost», P r o c e e d i n g s ,  U.S. Naval Insti
tute, Μάιος 1963.
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τά κομμουνιστικά σχέδια διότι έπέτειναν τήν σύγ- 
χυσι καί τήν κόπωσι τών έθνικών δυνάμεων.

Ο ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΣ ΜΑΙΝΕΤΑΙ

Άμέσο>ς μετά τήν άφιξι τοΰ Μάρκου Βαφειάδη 
στά βουνά, οί άντάρτες έπεξέτειναν τή δρασι των. 
Τήν τελευταία έβδομάδα τοΰ Σεπτεμβρίου 1946, 
δύναμις άνταρτών κατέλαβε τό χωριό Δεσκάτη, στά 
σύνορα Θεσσαλίας καί Μακεδονίας. Σχεδόν άμέ
σως οί άντάρτες άπεσύρθησαν καί πάλι στά όρεινά 
τους κρησφύγετα άλλ’ όχι προτοΰ στρατολογήσουν 
άρκετούς νεαρούς χωρικούς καί έπιτάξουν τρόφιμα 
καί άλλα έφόδια άπό τό χωριό. Τόν Νοέμβριο οί 
άντάρτες έπληξαν τό μικρό μεθοριακό χωριό Σκρα, 
κοντά στά γιουγκοσλαυικά σύνορα. Γιά νά δια- 
ψεύσουν τίς κυβερνητικές κατηγορίες δτι τό κίνημά 
των ύπεστηρίζετο άπό τίς Λαϊκές Δημοκρατίες τών 
Βαλκανίων, οί κομμουνιστικές συμμορίες έπραγμα- 
τοποίησαν μερικές θεαματικές έπιδρομές στά νό
τια τής χώρας, στήν Πελοπόννησο. Παρά ταΰτά, ή 
έλληνική κυβέρνησις συνεκέντρωσε άφθονα στοι
χεία τά όποια άπεδείκνυαν τήν συνενοχή τών βο
ρείων γειτόνων τής Ελλάδος. 'Ως έκ τούτου, στίς 
30 Νοεμβρίου 1946, ή κυβέρνησις έδωσε όδηγίες στόν 
"Ελληνα αντιπρόσωπο στά Ηνωμένα Έθνη νά ζη- 
τήση τήν σύγκλησι τοΰ Συμβουλίου Άσφαλείας, σύμ
φωνα μέ τά άρθρα 34 καί 35 τοΰ Καταστατικού χάρ
του, διά νά έξετασθή ή δημιουργηθεΐσα κατάστασις 
ή όποία ώδηγοΰσε σέ προστριβές μεταξύ τής Ελλά
δος άφ’ ένός καί τής Αλβανίας, Γιουγκοσλαβίας 
καί Βουλγαρίας άφ’ έτέρου.10 'Η έλληνική κυβέρνη- 
σις κατήγγειλε σαφώς δτι τό άντάρτικο κίνημα στήν 
Ελλάδα ένισχύετο ύλικώς άπό τίς τρεϊς αύτές βαλκα
νικές χώρες καί έζήτησε άπό τόν παγκόσμιο ’Οργα
νισμό νά διακριβώση τό βάσιμον τών καταγγελιών 
δι’ έπιτοπίου έρεύνης. Αύτή ήταν ή τρίτη φορά 
μέσα σ’ ένα χρόνο πού τό «έλληνικό ζήτημα» ήρχετο 
στά Ηνωμένα Έθνη.

"Υστερα άπό έντονες συζητήσεις, τό Συμβού
λιο Άσφαλείας άπεφάσισε τήν σύστασι μιας ειδικής 
Επιτροπής τοΰ ΟΗΕ γιά τά Βαλκάνια (UNSCOB) 
μέ συμμετοχή καί τών ένδεκα χωρών — μελών τοΰ 
Συμβουλίου. 'Η Σοβιετική Ένωσις συνεφώνησε στήν 
άποστολή τής Επιτροπής άλλά άργότερα, στις 
23 Μαΐου 1947, δταν ή πλειοψηφία τής Επιτροπής 
άπέδωσε τήν εύθύνη γιά τόν συμμοριτοπόλεμο 
στήν Γιουγκοσλαυΐα, Βουλγαρία καί Αλβανία, 
ό Ρώσος καί ό Πολωνός άντιπρόσωπος στήν 
Επιτροπή υπέβαλαν χωριστή έκθεσι στήν όποία

10. S.N. doc. S/223.

έπέκριναν τήν Έλληνική κυβέρνησι ώς τόν μόνο 
υπεύθυνο γιά τήν άνώμαλη κατάστασι πού ύφί- 
στατο κατά μήκος τών βορείων συνόρων.11

Οί συζητήσεις τής Επιτροπής, οί συνομιλίες στό 
Συμβούλιο Άσφαλείας τόν ’Ιούνιο, ή παραπομπή 
τοΰ έλληνικοϋ ζητήματος στή Γενική Συνέλευσι 
καί οί ζωηρές άντεγκλήσεις πού έπηκολούθησαν 
έκεΐ, άπέδειξαν άν δχι τίποτε άλλο τουλάχιστον δτι 
τό πρόβλημα τής Ελλάδος άντί νά είναι απλώς 
μιά μεμονωμένη περίπτωσις λαϊκής δυσαρεσκείας 
έναντίον ένός δήθεν τυραννικοΰ καθεστώτος, ήτο 
κατά βάθος άντανάκλασις τής προοδευτικής άποσυν- 
θέσεως τής συμμαχίας τοΰ δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου. Καί άκόμη σπουδαιότερο, οί συζητήσεις 
αύτές στά 'Ηνωμένα Έθνη κατέδειξαν δτι άργά άλλά 
άμετάκλητα μετεβάλλετο ή άμερικανική εξωτερική 
πολιτική.

Αντικειμενικός σκοπός τής Αμερικανικής δι
πλωματίας τό 1947, ήτο ή άποτροπή μιάς νέας συρ- 
ράξεως, μέ τόν καθορισμό τών όρίων πέρα άπό τά 
όποια δέν θά έγίνετο άνεκτή, ή έπέκτασις τοΰ Σο
βιετικού έλέγχου, ένώ παραλλήλως θά έδίδετο 
ή δυνατότης καί ή ευκαιρία είς τόν Στάλιν νά δια- 
μορφώση ρεαλιστικούς τρόπους συνεργασίας με
ταξύ τών δύο δυνάμεων. Τό Δόγμα Τρούμαν τής 12ης 
Μαρτίου 1947 άπέβλεπε στό πρδτο, τό Σχέδιο Μάρ- 
σαλ στό δεύτερο.

"Οταν ή Σοβιετική "Ενωσις άπέρριψε τό σχέδιο 
Μάρσαλ καί ήνάγκασε καί τίς Κυβερνήσεις τής 
Ανατολικής Ευρώπης νά κάμουν τό ίδιο, ό ψυχρός 
πόλεμος είχε πλέον άρχίσει φανερά. Ή  άπόφασις 
τής Αμερικής νά έλθη είς βοήθειαν τής Ελλάδος, 
θά έπρεπε νά είχε πείσει τούς άρχηγούς τοΰ έλληνι- 
κοΰ κομμουνιστικού κινήματος δτι είχε φθάσει ή 
στιγμή νά άναθεωρήσουν τήν πολιτική τους. 'Υπήρ
χε άκόμη χρόνος γιά ύποχώρησι. Τό Κομμουνιστικό 
Κόμμα έξακολουθοΰσε νά παραμένη ώς «νόμιμο» καί 
οί άρχηγοί του δροΰσαν έλεύθερα στήν Αθήνα. Ό  
Σιάντος ύπήρξε ό μόνος έκ τών κορυφαίων ήγετών 
τοΰ ΚΚΕ πού έτόλμησε νά έκφράση σοβαρές άνη- 
συχίες καί νά διαφωνήση μέ τήν τακτική τής συνε- 
χίσεως τοΰ ένοπλου άγώνος. Ό  Ζαχαριάδης, μέ 
τήν ύποστήριξι καί τών περισσοτέρων μελών τοΰ 
Π. Γραφείου, άπέρριψε τίς υποδείξεις τοΰ Σιάντου. 
Ή  διαφωνία έτερματίσθη μέ τόν ξαφνικό θάνατο τοΰ 
Γ. Σιάντου στίς 20 Μα/ου 1947. Ό  Σιάντος πέθανε, 
δπως άνεκοινώθη, άπό καρδιακή προσβολή σ τ ή ν  
κλινική τοΰ κομμουνιστοΰ ιατροΰ Πέτρου Κόκκα- 
λη. Ό  Ζαχαριάδης άργότερα, στά 1950, άπεκήρυξε 
τόν Σιάντο ώς «Ισόβιο πράκτορα» τών Βρεταννών

11. S.N. doc. S/360.
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Τόν 'Ιανουάριο τού 1947, μέσα eic τά ηλαίσια τής έπεκ- 
τεινομένης συνεργασίαε τοϋ πολιτικοί) κόσμου έν δψει 
τής κομμουνιστικής απειλής, έσχηματίσθη κυβέρνησις 
συνασπισμού ϋπό τήν προεδρίαν τοϋ Δημ. Μαξίμου. Εις 
τήν κυβέρνησιν μετεϊχον oi Παν. Κανελλόπουλος, Γ. Πα
πανδρέου, Σοφ. Βενιζέλος, Κων)νος Τσαλδάρης καί 

Ναπολέων Ζέρδας. 'Ανωτέρω ό Δημ. ΜάΕιμος
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καί παρουσίασε τήν περίεργη θεωρία δτι οί Βρεταν
νοί έδολοφόνησαν τόνΣιάντο έπειδή ύπωπτεύοντο 
δτι θά τόν έξηνάγκαζε ό Ζαχαριάδης νά πάη στά 
βουνά και νά ύποχρεωθή εκεί νά άποκαλύψη δλες τις 
παλιές δοσοληψίες του μαζί τους. Είναι πάντως χαρα
κτηριστικό καί δχι χωρίς σημασία τό δτι ό Κόκκα- 
λης έπανεμφανίσθη τόν Δεκέμβριο τοϋ 1947 ώς «υ
πουργός» τής Υγιεινής, Παιδείάς καί Προνοίας στό 
πρώτο υπουργικό συμβούλιο τής «Προσωρινής Δη
μοκρατικής Κυβέρνησης» (Π.Δ.Κ.), πού ίδρυσαν στά 
βουνά οί κομμουνισταί στίς 24 Δεκεμβρίου 1947.

Ό  Ζαχαριάδης στό βιβλίο του « Π ρ ο β λ ή μ α τ α  
Κ α θ ο δ ή γ η σ η ς »  (1950), γράφει δτι «ή παρουσία 
τοΰ Σιάντου ήταν τότε σοβαρό έμπόδιο στή δουλειά 
'οΰ  Πολιτικού Γραφείου... στόν τομέα τής στρα
τιωτικής προπαρασκευής τοΰ ένοπλου άγώνα». Μέ 
τόν Σιάντο νεκρό, ό Ζαχαριάδης είχε τό πεδίο έλεύ- 
θερο γιά τήν ένοπλη εκστρατεία.

Τήν ’Ιούλιο τοΰ 1947 μιά ισχυρή δύναμις άνταρ
τών ξεκίνησε άπό τήν όρεινή περιοχή τοΰ Γράμμου 
στά άλβανικά σύνορα μέ κατεύθυνσι τά ’Ιωάννινα. 
"Αν καί δέν χτύπησαν τήν ίδια τήν πόλη έπέτυχαν 
νά θέσουν ύπό τόν έλεγχό τους μιά έκτε^αμένη πε
ριοχή στά Ζαγοροχώρια. Κατά τήν διάρκεια τοΰ 
καλοκαιριοΰ ισχυρές μονάδες άνταρτών έπληξαν 
άρκετά χωριά καί κωμοπόλεις. Δέν έπέτυχαν βέβαια 
νά καταλάβουν κανένα άξιόλογο άστικό κέντρο άλλά 
ό σκοπός τους ήταν, κυρίως, νά προκαλέσουν τόν 
φόβο καί τήν σύγχυσι καί αύτό τό έπέτυχαν άρκετά.

Στήν πολιτική σκηνή, ή πολιτική τής συμφιλιώ- 
σεως μέσα στήν ^θνικόφρονα παράταξι προχωρούσε- 
Τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1947 ή κυβέρνησις τοΰ Τσαλδά- 
ρη είχε άντικατασταθή άπό ενα συνασπισμό πού 
περιελάμβανε τόν Π. Κανελλόπουλο, τόν Γ. Πα
πανδρέου καί τό Σ. Βενιζέλο άπό τό κέντρο, καί 
είχε ώς πρωθυπουργό τόν παλαίμαχο πολιτικό Δημή- 
τριο Μάξιμο, ενα μέλος τοΰ Λαϊκοΰ κόμματος, πού 
άπελάμβανε τής γενικής έκτιμήσεως. Ό  Κωνσταν
τίνος Τσαλδάρης έκράτησε τό ύ,τουργειο τών ’Εξω
τερικών, ένώ ό Ναπολέων Ζέρβας, πρώην άρχηγός 
τοΰ ΕΔΕΣ, άνέλαβε τό ύπουργεΐον Άσφαλείας. Ό  
θάνατος τοΰ Βασιλέως Γεωργίου, τήν 1η Απριλίου
1947, έφερε στόν θρόνο τόν άδελφό του Παΰλο καί 
τήν δυναμική σύζυγό του Φρειδερίκη.

Ό  Βασιλεύς Παύλος καί ή βασίλισσα Φρει
δερίκη δέν είχαν άναμιχθή ένεργώς στίς παλιές δια
μάχες γύρω άπό τήν δυναστεία. Τό γεγονός αύτό, 
κατέστησε τήν συνεργασία μεταξύ τών πολιτικών 
άρχηγών άκόμα εύκολώτερη. Περί τό τέλος τοΰ θέ
ρους, έσχηματίσθη νέα κυβέρησις συνασπισμοΰ, μέ 
πρωθυπουργό τόν ήλικίας 87 έτών Θεμιστοκλή Σο- 
φούλη, τόν Κωνσταντίνο Τσαλδάρη υπουργό τών



’Εξωτερικών καί μέ συμμετοχή κορυφαίων πολιτι
κών προσωπικοτήτων, άπό δλα τά μεγάλα κόμματα.

Οί κομμουνισταί εϊχαν πλέον άπομονωθή τε
λείως. Ή το  καιρός νά σταματήσουν τόν άγώνα 
καί νά όπισθοχωρήσουν άπό τό χείλος τοϋ κρημνοϋ. 
Δέν θά έχρειάζετο οΰτε κάν επίσημη δήλωσις, δτι 
σταματοΰν τίς έχθροπραξίες. 'Απλώς, οί άντάρτες 
θά έπέστρεφαν στά χωριά τους έπωφελούμενοι 
τής άμνηστείας πού εϊχε δοθή. Ά ντ’ αύτοΰ, ή 3η 
Όλομέλεια τής Κ. Ε. τοϋ ΚΚΕ, πού συνήλθε στίς 
12— 15 Σεπτεμβρίου 1947, μέ συμμετοχή εξ μόνον 
άπό τά 25 τακτικά μέλη της, άπεφάσισε «νά με- 
ταθέση τό κέντρο βάρους τής δράσεως τοϋ κόμ
ματος στό στρατιωτικοπολιτικό τομέα μέ σκοπό νά 
κάνη τό Δημοκρατικό Στρατό12 τή δύναμι πού θά 
έπιτύχη στό συντομώτερο δυνατό χρόνο, τή δη
μιουργία μιας έλεύθερης 'Ελλάδας, βασικά σέ δλες 
τίς περιοχές τής Βόρειας Ελλάδας».13

Μέ άλλα λόγια ή 3η 'Ολομέλεια άπεφάσισε τήν 
μετάβασι άπό τήν άντάρτικη στήν τακτική μορφή 
πολέμου. Ό  Μάρκος εϊχε άντιρρήσεις γι* αύτή τήν 
άπόφασι άλλά έξηναγκάσθη νά συμφωνήση μέ τόν 
Ζαχαριάδη. Ή  Όλομέλεια άπεφάσισε έπίσης «νά 
κινητοποιήση δλες τίς δυνάμεις τοϋ κόμματος γιά 
τήν άμέριστη υποστήριξι, έπέκταση καί καθοδή
γηση τής πολεμικής προσπαθείας, πού κάνει ό Δη
μοκρατικός Στρατός». Μέχρι τήν στιγμή έκείνη τό 
ΚΚΕ δέν εϊχε δημοσίςι παραδεχθή τό δεσμό του μέ 
τόν «Δημοκρατικό Στρατό». Ά λλά στίς 8 ’Οκτω
βρίου 1947, ό Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς  έδημοσίευσε περί- 
ληψι έκτενή τών άποφάσεων τής 3ης Όλομελείας 
μαζί μέ δνα έρμηνευτικό άρθρο, ύπογεγραμμένο άπό

12. Ή δη έχρησιμοποιεϊτο ό τίτλος «Δημοκρατικός Στρα
τός Ελλάδας» (ΔΣΕ).

13. Ν έ ο ς  Κ ό σ μ ο ς ,  Τομ. 8, Αύγουστος 1950, σελ.
478.

τόν ίδιο τόν Ζαχαριάδη, στό όποϊο ό άρχηγός τοΰ 
ΚΚΕ καλοΰσε τό λαό σέ άνοικτό έμφύλιο πόλε
μο. Δέκα ήμέρες άργότερα, ό Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς  
καί ή ’Ε λ ε ύ θ ε ρ η  Ε λ λ ά δ α ,  τά δύο κύρια 
κομμουνιστικά δημοσιογραφικά δργανα, έκλεισαν 
κατόπιν δικαστικής άποφάσεως. Ό  κύβος εϊχε 
ριφθή.

Ό  Ζαχαριάδης καί οί περισσότεροι άλλοι κομ- 
μουνισταί άρχηγοί, άνεχώρησαν μυστικά γιά νά 
ένωθοϋν μέ τούς συντρόφους των στά βουνά. ToV 
Νοέμβριο ίδρύθη κοινό έλληνοαμερικανικό έπιτε- 
λεΐο γιά νά διευθόνη άποτελεσματικώτερα τόν άγώ
να έναντίον τών άνταρτών. Τό δικαίωμα τής άπερ
γίας άνεστάλη προτωρινώς τόν Δεκέμβρ.ο. Ό ταν 
ό Μάρκος Βαφειάδης, παρ’ δλο πού ό ίδιος είχε 
άντίθετη γνώμη καί μάλιστα έβλεπε μέ περισσότερη 
διορατικότητα τά πράγματα, άνήγγειλε τήν πα
ραμονή τών Χριστουγέννων στά βουνά τή δημιουρ
γία μιας Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης 
(Π.Δ.Κ.)»,14 ή έλληνική κυβέρνησις έλαβε μέ άρκε- 
τή καθοστέρησι ήδη ένα δραστικό μέτρο. Έθεσε 
εκτός νόμου τό ΚΚΕ. Τά άποφασιστικά αύτά μέ
τρα έκ μέρους τής έλληνικής κυβερνήσεως ήσαν μέ
τρα μιάς ήγεσίας μέ εύρυτάτη λαϊκή υποστήριξι ώστε 
νά στεροΰνται πλέον βάσεως οί κομμουνιστικοί 
ισχυρισμοί περί «φασιστικής τυραννίας». Μέ τήν 
πλήρη άποσαφήνισι τών άντιπάλων παρατάξεων, 
ή σύγκρουσις είσήλθε στήν επομένη κρίσιμη φάσι.

14. Ή  πρώτη σύνθεσις τής «Προσωρινής Δημοκρατικής 
Κυβέρνησης» (ΠΔΚ) περιελάμβανε τόν Μάρκο Βαφειάδη 
ώς πρωθυπουργό, καί Υπουργό Στρατιωτικών, τόν Γιάννη 
Ίωαννίδη ώς ’Αντιπρόεδρο καί Υπουργό τών Έξωτερικών, 
τόν Μιλτιάδη Πορφυρογέννη ώς Υπουργό Δικαιοσύνης, τόν 
Πέτρο Κόκκαλη ώς 'Υπουργό Υγιεινής καί Προνοίας, τόν 
Βασίλη Μπαρτζώτα ώς Υπουργό τών ΟΙκονομικών. τόν 
Δημήτρη Βλαντά ώς 'Υπουργό Γεωργίας, τόν Λεωνίδα Στρί- 
γκο ώς 'Υπουργό Έθνικής ΟΙκονομίας. Άργότερα ό Μάρ
κος ι ρδέχθη δτι ή συγκρότησις τής ΠΔΚ«ήταν πρόωρη»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

01 ΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ

ΑΡΧΙΖΟΥΝ 01 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ

’Αμέσως μετά τήν ΐδρυσι τής Π.Δ.Κ., ή ’Απο
στολή τοϋ ΟΗΕ άπηύθυνε έκκλησι πρός δλες τις 
Κυβερνήσεις νά μή άναγνωρίσουν τήν έπαναστατική 
«Κυβέρνηση», γιά νά μή έπιδεινώσουν τήν κατάστα- 
σι. Πρός μεγάλη άπογοήτευσι τών κομμουνιστών, ή 
«Κυβέρνησή» των δέν άνεγνωρίσθη άπό κανένα, ούτε 
άκόμα κα,ί άπό τήν Κυβέρνησι τής Ε.Σ.Σ.Δ. ή τών 
Λαϊκών Δημοκρατιών. Αύτό προεκάλεσε σύγχυσι καί 
άποκαρδίωσι στις τάξεις τοΰ Δ.Σ.Ε., πλήν δμως ci 
αρχηγοί τω; τούς διαβεβαίωσαν δτι ή άναγνώρισις 
θά έδίδετο μόλις θά κατώρθωναν νά έγκαταστήσουν 
μόνιμο έλεγχο σέ μία σημαντική πόλι. 'Η πρώτη 
άπόπειρα νά άποκτήση ή Π.Δ.Κ. δική της «πρωτεύου
σα», άπέτυχε άξιοθρήνητα. Τήν ήμέρα τών Χρι
στουγέννων ισχυρή δύναμις άνταρτών έπληξε τήν 
μικρή πόλι τής Κόνιτσας, κοντά στά άλβανικά σύ
νορα. Αύτή ήταν ή πρώτη φορά πού ό Δ.Σ.Ε. έπο- 
λέμησε ώς δύναμις τακτικοΰ στρατοϋ. "Οπως θά 
ένθυμήται ό άναγνώστης, ή μετάβασις άπό τό στά
διο τοΰ άτάκτου στό στάδιο τοΰ τακτικοΰ πολέμου 
είναι τό πιό κρίσιμο βήμα σέ ενα άντάρτικο κί
νημα, καί μπορεί τότε μόνον νά έπιτύχη έάν γίνη 
τή στιγμή πού ό άντίπαλος έχει χάσει τό ήθικό 
του καί βρίσκεται στό στάδιο τής βαθμιαίας άπο- 
διοργανώσεως. Οί "Ελληνες κομμουνισται έκαναν 
τό μοιραίο στρατηγικό σφάλμα νά περάσουν άπό 
τό στάδιο τοΰ άνταρτοπολέμου στόν κλασσικό πό
λεμο, σέ έποχή πού ό άντιπαλός των είσήρχετο σέ 
νέα περίοδο άκμής καί συνοχής πού άντεκατοπτρί- 
ζετο στήν παρουσία τών ’Αμερικανών καί στή συν
εργασία τής έθνικής ήγεσίας, μέ επικεφαλής τόν 
Βασιλέα Παΰλο καί τό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Ό  
έλληνικός στρατός δχι μόνον, δέν εύρίσκετο είς τά 
πρόθυρα τής έξαρθρώσεως, άλλά άντιθέτως έδυνά- 
μωνε γοργά καί σταθερά καί άποκτοΰσε δλο καί 
περισσότερο ικανότητα καί πεϊρα. 'Η μάχη τής 
Κόνιτσας έδειξε δτι ένας στρατός άνταρτών πού 
άποφασίζει νά δράση ώς τακτικός στρατός, προτοΰ 
άποκτήση τήν άπαραίτητη ώριμότητα, χάνει δλα

σχεδόν τά πλεονεκτήματα τακτικής, μόλις εύρεθή 
έκτεθειμένος στήν υπέρτερη ισχύ τών άντιπάλων 
του. Ή  ήγεσία τοΰ έλληνικοϋ στρατοϋ, μέ έπί κε
φαλής τόν αύστηρό καί δραστήριο στρατηγό Κων. 
Βεντήρη, άντέδρασε άστραπιαΐα. ’Ισχυρές δυνάμεις 
συνέκλιναν πρός τήν Κόνιτσα καί οί άντάρτες πού 
πολιορκοΰσαν τήν πόλι βρέθηκαν ξαφνικά οί ίδιοι 
περικυκλωμένοι άπό τόν έθνικό στρατό.1 Τήν νύχτα 
τής 31ης Δεκεμβρίου 1947 πρός τήν 1η Ίανουαρίου 
1948, ή διοίκησις τοΰ Δ.Σ.Ε. έδωσε τό σύνθημα γιά 
μιά έσπευσμένη ύποχώρησι. Σύμφωνα μέ τούς δι
κούς του ύπολογισμούς ό Δ.Σ.Ε. έχασε 650 νεκρούς 
καί τραυματίες. Ή  πανωλεθρία αύτή, μαζί μέ τήν 
πληροφορία δτι ή Βασίλισσα Φρειδερίκη εύρίσκετο 
στήν Κόνιτσα, άνεπτέρωσε τά μέγιστα τό ήθικό 
τόσον τοΰ στρατοϋ, οσον καί τοΰ λαοΰ.

'Η άδυναμία τών κομμουνιστών νά καταλάβουν 
τήν Κόνιτσα καί νά τήν χρησιμοποιήσουν ώς «πρω
τεύουσα», ήταν ένας μόνον άπό τούς λόγους — καί 
μάλιστα δευτερεύων — γιά τούς όποιους ή Σοβιε
τική "Ενωσις καί οί Λαϊκές Δημοκρατίες ήρνήθη- 
σαν νά άναγνωρίσουν τήν Π.Δ.Κ. Πίσω άπό τήν 
προθήκη τής κομμουνιστικής ένότητος τής όποίας 
δραματική άπόδειξι έφαίνετο νά άποτελή ή δημιουρ
γία τής Κομινφόρμ, είχαν άρχίσει ήδη νά κινοΰνται 
δυσοίωνα οί δυνάμεις τής διχονοίας. Ό  Στάλιν 
είχε άρχίσει νά ένοχλήται άπό τό πνεΰμα άνεξαρτη- 
σίας, πού έχαρακτήριζε τήν στάσι τοΰ Τίτο. Τά Τί
ρανα δέν είχαν άποδεχθή μέ άνεπιφύλακτο ένθου- 
σιασμό τήν ιδέα περί ένώσεως τής ’Αλβανίας μέ 
τήν Γιουγκοσλαβία.

'Η συμφωνία τοΰ Αύγούστου 1947, μεταξύ τοΰ 
Βουλγάρου πρωθυπουργού Γκεόργκι Ντιμιτρώφ καί 
τοΰ Τίτο, ή όποία προέβλεπε τήν λήψι βαθμιαίων μέ
τρων γιά τήν δημιουργία μιας Βαλκανικής 'Ομοσπον
δίας, είχε προσκρούσει στούς σκοπέλους τής σο
βιετικής άντιδράσεως άφ’ ένός, καί έφ’ έτέρου στίς

I. Τσακαλώτου, ο p. ci t . ,  Τομ. II, σελ. 69.
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συνήθεις βουλγαρογιουγκοσλαβικές διαφωνίες, οί 
όποιες εϊχαν ώς πηγή τους τό «μακεδονικό ζήτη
μα». Ή  γνώμη τοϋ Τίτο ήταν ότι ή Μακεδονία ώς 
σύνολο θά έπρεπε νά σχηματίση ενα αύτόνομο κρά
τος πού θά ένσωματοΰτο στήν περί ής ό λόγος 
Βαλκανική 'Ομοσπονδία. Γιά τούς Βουλγάρους αύτό 
έσήμαινε δτι ή Βουλγαρία, άντί νά κερδίση όλό- 
κληρη τήν Μακεδονία, θά έχανε καί τό βουλγαρικό 
τμήμα τοϋ μακεδονικού έδάφους (Πίνιν), τό όποιον 
θά έξεχώρη στό νέο Μακεδονικό κράτος. Έάν αύτό 
έπραγματοποιεΐτο, ή θέσις τής Βουλγαρίας μέσα 
στήν 'Ομοσπονδία δέν θά ήτο σπουδαιότερη άπό 
τήν θέσι τής Σερβίας ή τοΰ Μαυροβουνίου. Ό  Στά
λιν είχε κυριολεκτικώς έξαγριωθή άπό τή θριαμ
βευτική περιοδεία τοΰ Τίτο στή Βουλγαρία καί 
τή Ρουμανία, τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1947.

Δέν τοΰ συγχωρούσε τό «θράσος» νά νομίζη 
«δτι είχε νά παίξη διεθνή ρόλο». 'Η «Πράβδα» στίς 
28 Ίανουαρίου 1948, έδημοσίευσε μιά αύστηρή προ- 
ειδοποίησι έναντίον κάθε σχεδίου «περί Βαλκανι
κής 'Ομοσπονδίας ή 'Ομοσπονδίας τοΰ Δουνάβεως». 
Ή  προειδοποίησις, κατά τήν «Πράβδα», άφοροΰσε 
καί τήν Πολωνία, Τσεχοσλοβακία καί Ελλάδα. Λί
γο άργότερα, στίς 10 Φεβρουάριου, οί Βούλγαροι 
καί οί Γιουγκοσλάβοι άντιπρόσωποι ακουσαν, κα
τά τόν Μιλοβάν Τζίλας, τά έξ άμάξης άπό τόν 
ίδιον τό Στάλιν, ό όποιος είπε στούς Γιουγκοσλά
βους χωρίς περιστροφές, δτι ή έξέγερσις στήν Ε λ 
λάδα «πρέπει νά σταματήση άμέσως».2

"Ολα τά στοιχεία πού κατώρθωσε νά συγκέντρω
ση ό συγγραφεύς τοΰ βιβλίου αύτοΰ, άπό πρόσωπα 
πού είχαν επαφή μέ τήν κορυφή τής κομμουνιστι
κής ήγεσίας τήν έποχή έκείνη, φαίνεται νά όδηγοΰν 
στό συμπέρασμα δτι κατά πάσαν πιθανότητα ούτε 
ό Μάρκος, ούτε ό Ζαχαριάδης είχαν ιδέα γιά τήν 
ύπόδειξι τοΰ Στάλιν πρός τούς Γιουγκοσλάβους νά 
τερματίσουν τήν έξέγερσι στήν Ελλάδα.3

Έ ν πάση περιπτώσει οί ζυμώσεις πίσω άπό τό 
σιδηροΰν παραπέτασμα ήρχοντο στήν επιφάνεια 
άπό διάφορα σποραδικά φαινόμενα, δηλώσεις ή κι
νήσεις, πού μόνο οί κομμουνισταί μπορούσαν νά

2. Djilas, op . c i t., sel. 181.
3. Ό  άμερικανός άντιναύαρχος Ellis M. Zacharias είς 

τό βιβλίο του B e h i n d  C l o s e d  D o o r s  (σελ. 157) άνα- 
φέρει δτι οί άμερικανικές ύπηρεσίες άντικατασκοπείας είχαν 
πληροφορίες δτι «σέ μία είδική σύσκεψι τού Πολιτμπυρώ 
τήν 21-23 Αύγούστου 1949, τό Κρεμλΐνο άπεφάσισε τήν 
κατάπαυσι τοΰ 'Ελληνικού άνταρτικοΰ κινήματος...»  Προ
φανώς ή ή ήμερομηνία πού άναφέρει ό ’Αμερικανός έπίση- 
μος είναι έσφαλμένη, ή οί ’Αμερικανικές ύπηρεσίες είχαν 
άργήσει πολύ νά μάθουν αύτό πού είχε ήδη άποφασισθή άπό 
τόν Φεβρουάριο τοΰ 1948. Έ ν πάοη περιπτώσει στίς 21-23
Αύγούστου 1949, ή περιπέτεια τοΰ συμμοριτοπολέμου έπλη- 
σίαζε πρός τό τέλος της καί ό ΔΣΕ εύρίσκετο ήδη έν διαλύσει. 
Ίδέ κατωτέρω «Τά Πραγματικα αίτια τής Ρήξεως Tiro - 
Στάλιν».

κατανοήσουν καί νά άποκρυπτογραφήσουν. Ό λα  
αύτά μαζί μέ τήν αύξανόμενη ισχύ τών κυβερνητικών 
δυνάμεων δέν ήτο δυνατόν παρά νά έχουν σοβαρό 
άντίκτυπο έπί τής συνοχής καί άποτελεσματικό- 
τητος τοΰ κομμουνιστικοϋ κόμματος καί τοΰ «δη
μοκρατικού» των στρατοΰ. Συχνά οί έπιδιώξεις τών 
Ελλήνων, τών Βουλγάρων, τοΰ Τίτο, τών Βουλγα- 
ρομακεδόνων, τών Ρώσων καί τών ’Αλβανών, έκι- 
νοΰντο είς τά παρασκήνια πρός άλληλοσυγκρουό- 
μενες κατευθύνσεις. "Οπως δμως συνέβαινε καί είς 
τόν ΕΛΑΣ έτσι καί είς τόν ΔΣΕ ό κοινός άντάρτης 
έχωρίζετο άπό τήν ήγεσία του άπό ένα τείχος δια
φορετικών ελατηρίων. Κατά τήν διάρκεια τής ύπη- 
ρεσίας του στίς έλληνικές ένοπλες δυνάμεις, ό συγ
γραφεύς συνήντησε καί είχε συνομιλίες τήν έποχή 
έκείνη μέ μεγάλο άριθμό άνταρτών μετά τήν σύλ- 
ληψι ή τήν παράδοσί των. Γιά τόν κοινό άντάρτη 
τοΰ ΔΣΕ ό ισχυρότερος ψυχολογικός παράγων έφαί- 
νετο νά είναι ή έπίδρασις τής έλληνικής του κατα
γωγής. 'Η μεγάλη πλειοψηφία τών άνταρτών ήθελε 
μία έλεύθερη καί εύημεροΰσα Ελλάδα, μέ κοινω
νική καί οικονομική δικαιοσύνη. Καθώς οί περισ
σότεροι προήρχοντο άπό φτωχά, ώς έπί τό πλείστον 
όρεινά χωριά, ήσαν άμόρφωτοι καί άπονήρευτοι καί 
δέν ήτο δύσκολο νά παρασυρθοΰν καί νά θαμπω- 
θοΰν άπό γοητευτικά συνθήματα. Ταυτοχρόνως οί 
περισσότεροι είχαν ένα σχετικά περιωρισμένο βα
θμό προσηλώσεως στούς άπώτερους σκοπούς τού κι
νήματος, εμμονής στίς έπιδιώξεις του, ή έστω καί 
σαφούς έπιγνώσεως τών σκοπών του.

Οί άντάρτες έκείνοι πού προήρχοντο άπό τήν 
λεγομένη σλαβομακεδονική μειονότητα, είχαν δια
φορετικά κίνητρα. Μερικοί έξ αύτών θεωρούσαν 
τούς εαυτούς των Βουλγάρους καί τή Βουλγαρία ώς 
τήν μητρική των χώρα.Άλλοι έπίστευαν στήν ϋπαρ- 
ξι μιας ξεχωριστής μακεδονικής έθνότητος καί προ- 
σέκλιναν μάλλον πρός τήν γιουγκοσλαβική άποψι.

Πάνω άπό αύ :ό τό έπίπεδο εύρίσκοντο τά ήγετι- 
κά στελέχη στά όποια θά εϋρισκε κανείς όργανα καί 
όπαδούς δλων τών κομμουνιστικών άποχρώσεων. 
Καί έφ’ δσον μέν ό Στάλιν καί ό Τίτο έφαίνοντο νά 
άποτελοΰν μία άδιάσπαστη ένότητα μέ κοινούς αντι
κειμενικούς σκοπούς, δλες οί άντιμαχόμενες έπιρ- 
ροές κατά κάποιο τρόπο συνεβιβάζοντο καί διωχε- 
τεύοντο στήν ύποστήριξι τοΰ κοινοΰ άγώνος. Τά 
προβλήματα άρχισαν μέ τήν σύγκρουσι αύτών τών 
δύο ήγετών καί τήν διάστασι πού συνεκλόνισε τό 
κομμουνιστικό στρατόπεδο τόν ’Ιούνιο τοΰ 1948. 
Έλέχθη τότε δτι ό Μάρκος έτάχθη μέ τόν Τίτο 
καί ό Ζαχαριάδης μέ τόν Στάλιν. Αύτή είναι μάλλον 
έπιδερμική έρμηνεία. Έ ν πρώτοις, δπως θά ίδή ό 
άναγνώστης στίς έπόμενες σελίδες, ό Στάλιν έπέ-
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μείνε στόν τερματισμό τοΰ συμμοριτοπολέμου άπό 
τόν Φεβρουάριο ήδη τοϋ 1948. Καί δμως ό Ζαχα
ριάδης ήταν έκείνος πού έπρωτοστάτησε γιά τήν 
μετάβασι στήν τακτική μορφή πολέμου καί τήν μέ
χρι τέλους πάλη, ένώ ό Μάρκος ύπεστήριζε τήν 
έπιστροφή σέ μιά άκόμη πιό περιωρισμένη μορφή 
άνταρτοπολέμου. Τό σημείο αύτό άπαιτεΐ πληρέ
στερη άνάλυσι.

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΡΚΟΥ

Ό  Δ.Σ.Ε. είχε περάσει στό στάδιο τοΰ τακτικού 
πολέμου σέ έποχή πού δέν υπήρχε ή παραμικρή 
ένδειξις δτι έπλησίαζε ή δτι ήταν έστω καί πιθα
νή ή άποσύνθεσι τής έλληνικής κυβερ/ήσεως ή τοΰ 
στρατοΰ. Ά πό τήν άλλη πλευρά ή ρήξις τοΰ Τίτο 
μέ τήν Κομινφόρμ καί ή διατακτική άρχικά άλλά 
άναπόφευκτη μεταβολή τής στάσεώς του έναντι 
τής Δύσεως, άπέκλειε κάθε προοπτική άμέσου στρα
τιωτικής έπεμβάσεως έκ μέρους τοΰ Τίτο, ύπέρ' τοΰ 
Δ.Σ.Ε. Αύτή ή τροπή τών γεγονότων έδημιούργη- 
σε γιά τήν ήγεσία τοΰ Δ.Σ.Ε. ένα κρίσιμο στρατη
γικό πρόβλημα. Ό  Μάρκος άντιμετώπισε τό άκαν- 
θώδες ζήτημα μέ ρεαλισμό, τουλάχιστον μέχρις ένός 
σημείου. Σέ μιά άποκαλυπτική άνάλυσι τής κατα- 
θέσεως πού εγραψε τό φθινόπωρο τοΰ 1948, ό Μάρ
κος άπεγύμνωσε τίς σοβαρές άδυναμίες τοΰ κινή
ματος. Υπενθύμισε δτι «ή έθελοντική κατάταξη 
στό ΔΣΕ δέν έφθανε ούτε τά 10%» ένώ «άπό τά μέ
σα τοΰ 1947 ή στρατολογία στό ΔΣΕ είχε πάρει 
σχεδόν όλότελα βίαιο χαρακτήρα». Ό  Μάρκος 
παρεδέχθη δτι «ό μοναρχοφασισμός κατώρθωσε νά 
πετύχη μία σχετική πολιτικοστρατιωτική σταθερό
τητα» ένώ «οί δημοκρατικές δυνάμεις τοΰ λαοΰ» 
δέν μποροΰσαν νά περιμένουν σοβαρή ύποστήριξι 
στά άστικά κέντρα καί ούτε είχαν τήν άναγκαία 
δύναμι γιά νά έπιτεθοΰν στίς πόλεις. Καί κατέληγε 
ώς έξής :

«’Απ’ τό συσχετισμό τών δυνάμεων, μέσων καί 
δυνατοτήτων, προκύπτει τό συμπέρασμα δτι δέν μπο
ρεΐ ό ΔΣΕ νά άνατρέψη ένοπλα τό μοναρχοφασισμό 
μέ δικές του δυνάμεις στό άμεσο μέλλον, άλλά μέ 
άμεση στρατιωτική βοήθεια πού θά προέλθη άπ’ 
τήν άναγνώριση τής ΠΔΚ άπό τίς φιλικές χώρες. 
Ό μως αύτή δέν φαίνεται πιθανή γιατί ό ΔΣΕ δέν 
μπόρεσε νά δημιουργήση τίς κατάλληλες συνθήκες 
καί ή διεθνής κατάστασις δέν φαίνεται νά έπιτρέπη 
τέτοια ένέργεια τουλάχιστο αύτή τή στιγμή».4

Ό  Μάρκος δέν ύπεστήριζε τήν κατάπαυσι τοΰ

4. Ν έ ο ς  Κ ό σ μ ο ς ,  Τόμ. 8, Αβγουστος 1950, σελ. 
476 - 483.

συμμοριτοπολέμου. Ή  άμνηστεία πού προσεφέρετο 
άπό τήν Έλληνική κυβέρνησι δέν έκάλυπτε ούτε 
τήν κομμουνιστική ήγεσία οΰτε έκείνους πού έκα- 
τηγοροΰντο γιά έγκλήματα κοινοΰ ποινικοΰ δικαίου. 
Δέν τολμοΰσε βέβαια κανείς κομμουνιστής ήγέτης 
νά είσηγηθή αύτό πού κατ’ ούσίαν θά έσήμαινε «πα- 
ράδοσι άνευ δρων». Ά ντ’ αύτοΰ ό Μάρκος υπέδειξε 
τήν έπιστροφή σέ μιά άπλούστερη μορφή άνταρτο
πολέμου «μέ μικρές, εύκίνητες, έλαφρά ώπλισμένες 
μονάδες, σαμποτέρ, καί άκροβολιστές, ικανούς νά 
διαλέγουν ποΰ καί πότε θά χτυπήσουν... «γιά νά 
προξενήσουμε στούς Άμερικάνους καί τούς Μοναρ
χοφασίστες μιά άδιάκοπη στρατιωτική καί οικονο
μική αιμορραγία, μά δλο καί πιό βαθειά πολιτική 
άστάθεια, καί τελικά, νά έπωφεληθοΰμε άπό τίς κα
κές συνθήκες τής έλληνικής έργατιάς, νά δυναμώ
σουμε τό κίνημα στίς πόλεις, νά ένισχύσορμε τό 
ΔΣΕ, καί νά καταφέρουμε δυνατά καί· σργ,τονισμένα 
χτυπήματα».5

Πολύ σωστά ό Μάρκος είχε διαγνώσει δτι ό 
ΔΣΕ εϊχε περάσει πολύ πρόωρα στήν τακτική μορφή 
πολέμου, άλλά ή έπιστροφή στόν άνταρτοπόλεμο, 
πού συνιστοΰσε δέν ήταν άπλή καί εύκολη διαδι
κασία. Δέν είναι δύσκολο νά φαντασθή κανείς τήν 
έπίδρασι πού θά είχε μία τέτοια άπόφασι στό ήθικό 
τών άνδρών τοΰ ΔΣΕ. Ό  άνταρτοπόλεμος έχει τήν 
δική του νομοτέλεια καί διαδικασία καί άν αύτή ή 
διαδικασία άναστραφή άπότομα, όλόκληρο τό κίνημα 
έκίίθεται σέ κίνδυνο άποσυνθέσεως. Έπί πλέον, 
μέ τίς Έλληνικές ένοπλες Δυνάμεις, τώρα ισχυρές 
καί έμπειρες, μέ τά χωριά έξωπλισμένα καί όργα- 
νωμένα σέ τμήματα ύπό τήν διοίκησι άξιωματικών 
τοΰ στρατοΰ, μέ τό έθνος ένωμένο καί γιομάτο αύ- 
τοπεποίθησι γιά τήν τελική νίκη, οί άντάρτικες συμ
μορίες πού έζητοΰσε ό Μάρκος θά επεφταν εύκολα 
θύματα καί θά κατεκόπτωντο άπό τόν άριστα έξω- 
πλισμένο καί συγκεκροτημένο Έλληνικό στρατό.

Ό  Ζαχαριάδης άντέδρασε μέ πείσμα κατά τών 
ιδεών τοΰ Μάρκου καί έδήλωσεν δτι «ή τύχη τοΰ 
μοναρχοφασισμοΰ καί τής άμερικανοκρατίας στήν 
Ελλάδα, έξαρτάται άποκλειστικά καί μόνο άπό τή 
μαχητική έπίδοση τοΰ Δ.Σ.Ε. άπ’ τό ξεσήκωμα τοΰ 
λαοΰ στίς πόλεις ... άπ’ τή λύση τοΰ προβλήματος 
τών έφεδρειών μ α ς ... άπ’ τήν άποφασιστική καί 
μέ συνέπειαν έφαρμογή τής πολιτικής μας γιά συνα
δέλφωση, συνεννόηση καί ειρήνη».6 Ή  τελευταία 
φρίσις προφανώς προωρίζετο γιά έσωτερική κα- 
τανάλωσι.

Αύτή ή θεμελιώδης διχογνωμία, ώς πρός τήν

5. Α ύ τ ό θ ι, σελ. 478.
6. Π ρ ό ς  τ ή ν  III Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η  τ ο ϋ  ΚΚΕ, 

σελ. 117.
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στρατηγική τοΰ άγώνος έξεδηλώθη τήν άνοιξι τοΰ 
1948, άλλά στήν άρχή ό Ζαχαριάδης κατώρθωσε μέ 
αύταρχικό τρόπο νά έπιβάλη τήν γνώμη του. Κατά 
τήν διάρκεια τής 4ης Όλομελείας ποϋ συνήλθε 
στήν Πέτρα Μποΰκα τοΰ Γράμμου στις 28 -  29 ’Ιου
νίου 1948, ό άρχηγός τοΰ ΚΚΕ ήνάγκασε τόν Μάρ
κο, τόν πρωθυπουργό καί ύπουρ/ό τών Στρατιωτι
κών καί άρχιστράτηγο τοΰ «Δημοκρατικοΰ Στρατοϋ», 
νά λησμονήση πρός στιγμήν τίς άντιρρήσεις του 
καί νά παρουσιάση ένα ψήφισμα γραμμένο άπό τόν 
Ζαχαριάδη. Στό ψήφισμα αύτό, ή Κεντρική Ε π ι
τροπή, ή άκριβέστερα δέκα άπό τά 25 μέλη της, άπο- 
φαίνετο δτι τό τέλος τοΰ «μοναρχοφασισμοΰ» ήταν 
«πιό κοντά άπό κάθε άλλη φορά καί μέ τή προϋπό- 
θεσι δτι ό κάθε Έλληνας θά έκπληρώση στό άκέραιο 
τό καθήκον του πρός τήν πατρίδα». Εντός όλίγου 
τό άποτέλεσμα τής γενικής έπιθέσεως, πού έξαπέ
λυσε ό έλληνικός στρατός έναντίον τοΰ κομμουνι- 
στικοΰ όχυροΰ τοΰ Γράμμου τό καλοκαίρι τοΰ 1948, 
έδωσε στόν Ζαχαριάδη νέα έπιχειρήματα ύπέρ τών 
άπόψεών του. "Οπως θά δοΰμε στίς έπόμενες σελί
δες, ό Γράμμος έπεσε μέν άλλά μόνον μετά άπό 
έβδομήντα ήμέρες σκληρών μαχών. Πλήν δμως 
οί κομμουνιστικές δυνάμεις έξεμεταλλεύθησαν 
τήν δυνατότητα χρησιμοποιήσεως τοΰ άλβα- 
νικοΰ έδάφους καί μετέφεραν τόν κύριό τους 
δγκο στήν περιοχή τοΰ Βίτσι στή βορειοδυτική 
Μακεδονία. Ή  φαινομενική αύτή έπιτυχία άπλώς 
έβράδυνε τήν τελική κατάρρευσι. Είναι χαρακτη
ριστικό δτι ό Μάρκος έγραψε τήν «όπορτουνιστική 
του Πλατφόρμα» τρείς μήνες μετά άπό αύτόν τόν 
«στρατηγικό έλιγμό». Προφανώς, ή μεγάλη αύτή 
«νίκη» τοΰ ΔΣΕ δέν τοΰ εϊχε δημιουργήσει άπατηλές 
έλπίδες.

ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΩΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ

Τόσον ό Μάρκος, δσον καί ό Ζαχαριάδης, πια
σμένοι στόν ιστό τής άράχνης πού εϊχαν οί ίδιοι 
έξυφάνει, έπρότειναν άνεδαφικές λύσεις. Κανείς τους 
δέν εϊχε τό θάρρος ή τήν άκεραιότητα νά δώση τέ
λος στήν καταδικασμένη αύτή έπιχείρησι καί νά 
άντιμετωπίση τίς πολιτικές συνέπειες. Καί ένώ ή 
μέν στρατηγική τοΰ Μάρκου, περί έπιστροφής στό 
στάδιο τοΰ συμμοριτοπολέμου, θά ώδηγοΰσε στή 
βαθμιαία άποσύνθεσι τοΰ κινήματος, ή άπόφασις 
τοΰ Ζαχαριάδη — άπόφασις άπελπισίας — νά συνε- 
χισθή ό άγώνας σέ έπίπεδο τακτικών έπιχειρήσεων, 
ίσοδυναμοΰσε κυριολεκτικά μέ αύτοκτονία.

Ό  Μάρκος εϊχε πολύ σωστά έκτιμήσει τή «σχε

τική πολιτικοστρατιωτική σταθερότητα τοΰ Μο- 
ναρχοφασισμοΰ». Ή  σταθεροποίησις αύτή ήταν ήδη 
άρκετά έμφανής άπό τό καλοκαίρι καί Ιδίως τό 
φθινόπωρο τοΰ 1948, προϊόν τής νέας στρατηγικής 
καί τακτικής πού εϊχαν άρχίσει νά έφαρμόζουν οί 
Έλληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ή  νέα στρατηγική 
έστηρίζετο σέ δυό ύπόβαθρα, ένα πολιτικό καί ένα 
στρατιωτικό, μέ πλήρη άναγνώρισι τής διπλής ύφής 
πού έχει μία κομμουνιστική άνταρκτική έκστρατεία. 
Πολιτικώς, τό κομμουνιστικό κίνημα εϊχε τελείως 
άπομονωθή μέ τήν συσπείρωσι τής πολιτικής ήγε
σίας γύρω άπό τόν Βασιλέα Παΰλο καί τόν σεβά
σμιο πρωθυπουργό Θεμ. Σοφούλη. Ή  τεράστια ση
μασία πού έχει ή δημιουργία μιας δσο τό δυνατόν 
εύρύτερης λαϊκής βάσεως, εϊναι όφθαλμοφανής. 'Η 
έπιτυχής άντιμετώπισις μιας κομμουνιστικής άνταρ- 
σίας έξαρταται κατά μέγα μέρος άπό τήν άναστρο- 
φή τών μεθόδων καί άντικειμενικών σκοπών, πού 
χαρακτηρίζουν ένα κομμουνιστικό άνταρτικό κί
νημα. Ή  τελική έπιτυχία τής άνταρσίας έξαρταται 
κατά μέγα μέρος άπό τήν διάβρ>ωσι, τήν πτώσι τοΰ 
ήθικοΰ, τήν ψυχολογική παράλυσι τοΰ άντιπάλου. 
Συνεπώς, ή ένίσχυσις τής έθνικής ένότητος, ή δη
μιουργία πλατείας έθνικής καί πολιτικής βάσεως, 
ή άνύψωσις τοΰ ήθικοΰ ιδίως τών ένόπλων δυνά
μεων, εϊναι προϋποθέσεις βασικές. Μιά στενοκέφα
λη ήγεσία χωρίς φαντασία καί εύρος συλλήψεως 
καί σκοπών, μέ τόν άντικομμουνισμό ώς τό μονα
δικό της έφόδιο, δέν είναι δυνατόν νά διεξαγάγη μιά 
άποτελεσματική έκστρατεία έναντίον μιας κομμου
νιστικής άνταρσίας.

Τό ήθικό κΰρος καί ή άξιοπιστία τής έθνικής 
ήγεσίας, άποκτοΰν τεράστια σημασία έπειδή κατά 
τήν διάρκεια τοΰ πολέμου καί ή κυβέρνησις καί οί 
άντάρτες δέν μποροΰν νά προσφέρουν στό λαό πα
ρά μόνο ύ π ο σ χ έ σ ε ι ς  γιά τό μέλλον. Καί ή 
άξια μιας ύποσχέσεως είναι συνάρτησις τής άξιο- 
πιστίας καί τής φερεγγυότητος έκείνου πού τήν 
κάνει. 'Ως έκ τούτου ή σύνθεσις τής έθνικής κυβερνή
σεως γίνεται ένα άποφασιστικό στοιχείο καί προΰ- 
πόθεσις έπιτυχίας. Ή  κυβέρνησις Σοφούλη, μέ τήν 
πλατειά, άντιπροσωπευτική της σύνθεσι καί τό εύ- 
ρύτατο λαϊκό της έρεισμα προσέφερε αύτό άκριβώς 
τό έχέγγυο τής νίκης.

Στόν στρατιωτικό τομέα τά σφάλματα καί οί άδυ- 
ναμίες τοΰ προσφάτου παρελθόντος δέν ήτο δυνα
τόν νά έξαλειφθοΰν έν μιφ νυκτί. Ό  έλληνικός στρα
τός έπρεπε νά άναδιοργανωθή καί νά άναθεωρήση 
τή στρατηγική καί τήν τακτική του. Μετά άπό πει
ραματισμούς καί άποτυχίες, ή έλληνική στρατιωτι
κή ήγεσία έπενόησε μία στρατηγική πού θά μποροΰσε 
νά χαρακτηρισθή ώς στρατηγική τής διαδοχικής
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Από τίς εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στή Ρούμελη, τόν Απρίλιο τοϋ 1948. 
Αιχμάλωτοι «κατσαπλιάδες».

έπεκτάσεως καί σταθεροποιήσεως τοΰ έλέγχου. Οί 
έπιδρομές «περιωρισμένης διαρκείας» στήν ύπαι
θρο, καί τά σπασμωδίκά άντίμετρα έναντίον τών κομ
μουνιστικών πρωτοβουλιών, έγκατελείφθησαν. ’Αντ’ 
αύτοϋ ό στρατός ήρχισε νά έπεκτείνη συστηματικά 
τόν έλεγχό του άπό περιοχή σέ περιοχή.

Ή  στρατηγική αύτή άποτελοϋσε κατά ένα τρό
πο άναστροφή τής στρατηγικής τών άνταρτών. Πε- 
ριελάμβανε, τήν έκλογή μιας περιοχής, τή συγκέν- 
τρωσι τακτικών και ειδικών στρατιωτικών δυνάμεων, 
τή διεξαγωγή συνεχών έπιθετικών έπιχειρήσεων, 
τήν έξόντωσι ή σύλληψι τοΰ μεγαλυτέρου μέρους 
τών άνταρτικών δυνάμεων τής περιοχής, τήν έκκα- 
θάρισι τής περιοχής άπό τά ύπολείμματα τών άνταρ
τών, τήν όργάνωσι καί έγκατάστασι τοπικών μονά
δων στατικής άμύνης, τήν έπέκτασι τού κυβερνητι

κού έλέγχου έπί τής έκκαθαρισθείσης περιοχής, τήν 
λήψι μέτρων γιά νά άποτραπή ή έπαναδιείσδυσις, 
άνταρτικών όμάδων και έν συνεχείς, ή έπιλογή 
άλλης περιοχής στήν όποία νά έπαναληφθή ή άνω- 
τέρω διαδικασία. Παράδειγμα αύτής τής στρατηγι
κής ήταν ή «Έπιχείρησις Χαραυγή» στή Ρούμελη, 
ή όποία άρχισε στις 15 ’Απριλίου 1948. 'Η άνωτάτη 
διοίκησις τοΰ στρατοΰ, παρά τις άντιρρήσεις διοι
κητών μονάδων, μετέφερε σημαντικές δυνάμεις στήν 
Κεντρική Ελλάδα καί τις έθεσε στήν διάθεσι τοΰ Α' 
Σώματος Στρατοΰ. Τά άλλα δύο Σώματα έμειναν μό
νο μέ τίς άπαραίτητες δυνάμεις γιά άμυντική προ
στασία. To Α' Σωμ. Στρατοΰ μέ 27 Τάγματα πεζικοΰ, 
16 Τάγματα Εθνοφρουράς, 6 Τάγματα Χωροφυλακής, 
2 Τάγματα τών ΛΟΚ, 48 πυροβόλα καί ένα Σύνταγ
μα τεθωρακισμένων, περιεκύκλωσε τελείως τή ν  ιτε-
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ριοχή τής Ρούμελης, δημιουργώντας τρεις καί τέσ- 
σαρες άλλεπάλληλες γραμμές γιά τήν φρούρησι 
δλων τών πιθανών διαβάσεων διαφυγής. Ταυτοχρό
νως, ό κύριος δγκος τών δυνάμεων πεζικού καί τών 
ΛΟΚ άρχισε τήν προέλασι άπό τόν βορρά πρός τόν 
νότο, μέ συμπληρωματικές δυνάμεις άπό τά ανατο
λικά καί τά δυτικά πρός τόν Παρνασσό, τά Βαρδού
σια καί τό Παναιτωλικόν, ένώ τό Πολεμικό Ναυτικό 
μέ μονάδες του έφρουροϋσε τόν Κορινθιακό άπό τόν 
νότο.7

Μέ τόν άποτελεσματικό άποκλεισμό τών πιθα
νών διαβάσεων διαφυγής τών άνταρτών, ή συνηθι
σμένη τακτική των νά διαφεύγουν καί νά διαρρέουν 
πρός άλλα άσφαλέστερα κρυσφύγετα δέν ήτο δυ_ 
νατόν νά έφαρμοσθή μέ τήν ίδια έπιτυχία. To Α'. 
Σώμα Στρατού δέν έσταμάτησε τίς έπιχειρήσεις μέ- 
χρις δτου τό μεγαλύτερο μέρος τής δυνάμεως τών 
άνταρτών εϊχε έξαρθρωθή. Άκόμη καί ό καιρός 
ύπήρξε ευνοϊκός γιά τίς έθνικές δυνάμεις. 'Η κακο
καιρία έκανε άκόμα δυσκολώτερα τά πράγματα γιά

7. Τσακαλώτου, ο p. ci t . ,  Τομ. II, σελ. 115-122.

τούς συμμορίτες πού άντιμετωπίζοντας συνεχή καί 
άπηνή καταδίωξι, δέν είχαν τή δυνατότητα νά ζη
τήσουν καταφύγιο σέ κατωκημένους τόπους.

Ό  έθνικός στρατός, μέ άρτιώτερο έφοδιασμό, άν- 
τεχε καλύτερα στήν κακοκαιρία. Έπί πλέον τά ίχνη 
τών άνταρτών έφαίνοντο καθαρά έπάνω στό χιόνι 
καί έπέτρεπαν τήν παρακολούθησί των. Τά έθνικά 
στρατεύματα, έξ άλλου, άναθεωρώντας ώς πρός αύ
τό τήν προηγούμενη τακτική των, έκινούντο κατά 
κανόνα τή νύκτα καί κατελάμβαναν νέες, επίκαιρες 
θέσεις γιά τήν έξαπόλυσι αιφνιδιαστικών έπιθετι- 
κών έπιχειρήσεων κατά τήν διάρκεια τής ήμέρας. 
Ό  στρατός προήλαυνε μέ ταχύτητα μόνον έφ’ δσον 
τά άποσπάσματά του διετήρουν έπαφή μέ έν υπο
χωρήσει άνταρτικά τμήματα. Διαφορετικά οί έθνι
κές ένοπλες δυνάμεις προχωρούσαν σέ νέες θέσεις 
μόνον μετά τήν έξόντωσι ή αιχμαλωσία δλων σχε
δόν τών άνταρτών ένός δεδομένου τομέως.

Μετά άπό ένα μήνα άπηνοδς καταδιώξεως, 2.000 
άντάρτες, είχαν σκοτωθή, ή είχαν πέσει στά χέρια 
τοΰ στρατού. Ταυτοχρόνως τό Α' Σώμα Στρα
τοΰ έξήρθρωσε τήν μυστική κομμουνιστική όργά-

Οϊ Υπουργοί Στρατός καί Μαυροκορδάτος επισκέπτονται τό Στρατόπεδον τήο Μακρονήσου,
τόν Ιούνιον τοϋ 1948

207



Ανδρες τών Λ.Ο.Κ. μέ χειμερινές στολές. Οί «λοκατΖίδες», ταχυκίνητοι, ευέλικτοι, καί 
άριστα έΕωπλισμένοι, έπαιζαν σπουδαίο ρόλο στήν έκκαθάρισι τής χώρας άπό τούς Κ.Σ.

νωσι «αυτοάμυνας» στά χωριά, εξουδετερώνοντας 
έτσι τούς πράκτορες έκφοβισμοϋ τών χωρικών άλλά 
και τις πηγές πληροφοριών καί άνεφοδιασμοΰ τών 
άνταρτών.

Άμέσως μετά άπ’ αύτό ή υπηρεσία πληροφοριών 
τοϋ στρατοϋ μπόρεσε γιά πρώτη φορά νά λειτουρ- 
γήση άποτελεσματικά. Τά υπολείμματα τών άνταρτών 
τής Ρούμελης, ύπό συνεχή καταδίωξι καί μέ άποκε- 
κομμένες τίς πηγές τροφίμων καί πληροφοριών, έξε- 
μηδενίσθησαν βαθμιαίως ύπό τών ταγμάτων τής 
έθνοφρουρας, τής χωροφυλακής καί τών ειδικών 
στρατιωτικών μονάδων πού έσχηματίσθησαν άνιό 
έθνικόφρονες χωρικούς ύπό τήν διοίκησι μονίμων 
ή έφέδρων άξιωματικών τοΰ στρατοϋ. 'Ολόκληρη ή 
έπιχείρησις τήν όποίαν παρηκολούθησαν ώς πα- 
ρατηρηταί κατά τίς κρισιμώτερες φάσεις της ό στρα
τηγός Τζών Βάν Φλήτ, αρχηγός τής στρατιωτικής 
άποστολής τών Ηνωμένων Πολιτειών καθώς καί ό 
στρατάρχης Άλέξ. Παπάγος, διήρκεσε περίπου τρεις 
μήνες.

Κατά τήν διάρκεια τοΰ 1943, ή ήγεσία τοΰ στρα
τεύματος έλαβε σειρά ρεαλιστικών μέτρων y i \  τήν 
έξάλειψι ύφισταμένων άδυναμιών. "Ενα άπό τά μέ
τρα αύτά ήταν καί ή κατάργησις τής στρατολογίας 
μόνο «έθνικοφρόνων» νέων ή όποία έπέτρεπε στούς 
αριστερούς νά άποφεύγουν τή στράτευσι «γιά λό
γους ύγείας» ! Μέ τό νέο σύστημα έστρα-.ολογοΰν- 
το δλοι χωρίς έξαίρεσι. Οί ίδεολογικώς πολύ έπι- 
κίνδυνοι έστέλλοντο στήν Μακρόνησο οπο) ύπε- 
βάλλοντο σέ συστηματική διαφώτισι.

Χάρ:ς στήν άμερικανική οίκονομική βοήθεια, 
ό στρατός έδιπλασίασε σχεδόν τίς δυνάμεις του. 
Οί μονάδες του έξεπαιδεύθησαν στίς ειδικές μεθόδους 
καταπολεμήσεως τών συμμοριτών. Μέ τόν άμερι- 
κανικό όπλισμό καί τά έφόδια, ή ευκινησία καί ή 
άποτελεσματικότης των ηύξήθη, ώργανώθησαν ει
δικές μονάδες κομμάντος, τά γνωστά ΛΟΚ.8 Ή άερο-

8. Τά τμήματα, αύτά μέ τήν εύκινησία καί δύναμι πυρός 
πού διέθεταν, άπεδείχθησαν ιδιαιτέρως άποτελεσματικά είς 
τόν άγώνα έναντίον τοϋ ΔΣΕ.
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πορία ένισχύθη μέ άμερικανικά βομβαρδιστικά και 
άλλα έφόδια.

Χάρις στήν έμπειρία πού άπέκτησε ή στρατιω
τική ήγεσία μετά άπό 2 σχεδόν χρόνια άντισυμμο- 
ριακοϋ πολέμου και μέ τήν συνεργασία τής άμερι- 
κανικής στρατιωτικής αποστολής (μέ διοικητή άπό 
τόν Φερβουάριο 1948 τόν στρατηγό Βάν Φλήτ) καί 
τού στρατάρχου Παπάγου ό όποιος είχε τό τιμητικό 
άξίωμα τοϋ άρχηγοΰ τοϋ στρατιωτικού Οίκου τού 
Βασιλέως, κατέστη δυνατή ή επεξεργασία ένός άπο- 
τελεσματικοϋ σχεδίου βαθμιαίας έπεκτάσεως τοϋ 
έλέγχου σέ ώρισμένες περιοχές τής χώρας, μέ άπώ- 
τερο άντικειμενικό σκοπό τά βορεινά όχυρά τών κομ
μουνιστών. Τό σχέδιο περιελάμβανε έκτος άπό τήν 
κυρία στρατιωτική έπιχείρησι: 1) έκμηδένισι τών 
μυστικών όργανώσεων «αυτοάμυνας» πού χρησιμο
ποιούσε τό ΚΚΕ γιά τήν συλλογή πληροφοριών, 
τήν στρατολογία καί τόν άνεφοδιασμό, 2) συνεχή 
καταδίωξι μέρα καί νύχτα τών συμμοριών, άνακά- 
λυψι καί καταστροφή τών στρατοπέδων των καί άπο- 
θεμάτων έφοδίων καί τήν προσβολή καί έξουδετέ- 
ρωσι δλων τών συμμοριτικών υπολειμμάτων πού 
άπέμεναν σέ μιά δεδομένη περιοχή, 3) συστηματική 
προσπάθεια γιά νά άποτραπή ή έπαναδιείσδυσις συμ
μοριτών σέ έκκαθαρισμένες περιοχές, μέ τήν όργά
νωσι στρατιωτικών μονάδων άπό χωρικούς, καί 4) 
δημιουργία μιας νέκρας ζώνης διά τής άπομακρύν- 
σεως τοΰ πληθυσμού όλοκλήρων χωριών άπό τήν 
περίμετρο τών κομμουνιστικών όχυρών, ώστε νά 
χάσουν οί άντάρτες τίς άναγκαϊες πηγές πληροφο
ριών καί τροφίμων κατά τίς κρίσιμες στιγμές 
τής έναντίον των κυρίας στρατιωτικής έπι,χειρή- 
σεως.9

Ή  τακτική αύτή, τής άπομακρύνσεως τοΰ πληθυ- 
σμοΰ άπό έκτεθειμένες περιοχές, έχει ώρισμένα μειο
νεκτήματα καί γι5 αύτό θά πρέπει νά χρησιμοποιή- 
ται μέ σύνεσι. Στήν Ελλάδα είχε ώς άποτέλεσμα 
τήν συγκέντρωσι χιλιάδων χωρικών στίς έπαρχιακές 
πόλεις, δπου οί συνθήκες διαβιώσεως ήσαν έξαιρε 
τικώς δυσχερείς, ένφ ή συντήρησις τόσων χιλιά
δων άτόμων έπέβαλλε ένα έπαχθές φορτίο στόν ήδη 
βεβαρυμένο προϋπολογισμό τής χώρας.

Έ πί πλέον μακρά παράτασις τής παραμονής των 
στά στρατόπεδα τών προσφύγων, θά έδημιουργοΰσε 
ίσως μιά έκρηκτική κατάστασι πού τελικώς θά 
έξυπηρετοΰσε τίς κομμουνιστικές έπιδιώξεις. Στήν 
Ελλάδα ή μέθοδος ύπήρξε έπιτυχής έπειδή έφαρμό-

9. «Τή μεγαλύτερη δυσκολία πού άντιμετώπισαν τά τμή
ματά μας κατά τήν διάρκεια τών έπιχει ρήσεων ήταν ή πείνα, 
έξ αίτιας τής μεταφοράς τοϋ κόσμου άπό τά χωριά καί τής 
συγκέντρωσής του στίς πόλεις». Βλάντας «Τριάμισι Χρό
νια Πάλης», Π ρ ό ς  τ ή ν  III Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η  τ ο ύ  
Κ Κ Ε ,  σελ. 109.

σθηκε σέ άποφασιστικές στιγμές τοϋ άγώνος καί 
γιά σχετικώς μικρό χρονικό διάστημα.

Τέλος θά πρέπει νά άναφερθή δτι ή κυβέρνησις 
καί ή ήγεσία τοΰ στρατεύματος κατέβαλαν σύντονες 
καί έν πολλοΤς άρκετά έπιτυχεΐς προσπάθειες γιά 
τήν Ιδεολογική διαφώτισι καί τόνωσι τών νεοσυλ
λέκτων, μέ πλήρη έπίγνωσι δτι σ’ ένα πόλεμο αυτού 
τοΰ τύπου δέν άρκεΐ ή τεχνική μόνο κατάρτισις. 
"Αλλωστε ένας καλά έκπαιδευμένος στρατιώτης μπο-

Άσπρόπυργος, 1948. Ό  διοικητής τοΰ Κέντρου Έκπαι- 
δεύσεως έπε£ηγεϊ είς τούς όπλίτας τό περιεχόμενον άσκή- 
σεως μάχής. Χάρις είς τήν έντατικήν καί όρθολογιστικήν 
έκπαίδευοιν τών νεοσυλλέκτων, ό 'Ελληνικός Στρατός 
ηϋΕησε τις μάχιμες δυνάμεις του καί έπέτυχε, τελικά, νά 
έΕουδετερώση τόν άντίπαλο, μέ σχετικά περιωρισμένες 

άπώλειες.

ρεϊ νά γίνη ένας πολύ έπικίνδυνος άντάρτης άμα πε- 
ράση στό άντίπαλο στρατόπεδο, ένφ καί ό πιό άρτια 
έκπαιδευμένος καί έφωδιασμένος στρατιώτης, δέν 
πρόκειται νά έπιτύχη πολλά άν δέν έχη τήν θέλησι 
νά πολεμήση.

Ή  έπιτυχία πού είχε σημειώσει ή στρατηγική 
τής βαθμιαίας έπεκτάσεως τοΰ έλέγχου κατά τούς 
πρώτους μήνες τοΰ 1948, έπεισε τή στρατιωτική 
ήγεσία δτι είχε έλθει ό καιρός γιά μιά τελική έπί-

209



Η μετακίνησις τοΰ πληθυσμού άπό t i c , ύπό έκκαθάρισιν, περιοχέο έστεροΰσε t o ü c  Κ.Σ. 
τροφίμων, άνεφοδιασμοϋ, στρατολογίας καί πρό n a v T Ö c  πληροφοριών. 'Ανωτέρω, χωρι

κοί T ric  M a K e ö o v i a c  καθ' όδόν npöc τήν Κοζάνη.

θεσι έναντίον του κομμουνιστικού όχυροΰ τοϋ Γράμ- 
μου έπί τών άλβανικών συνόρων. Άλλά ή έπιχείρη- 
σις πού ήρχισε τίς πρώτες ήμέρες τοΰ Ιουνίου τοΰ 
1948, προσέκρουσε στήν ισχυρή άντίστασι τοΰ ΔΣΕ. 
Τά έθνικά τμήματα καθηλώθησαν έπί ένα καί πλέον 
μήνα. 'Η  ήγεσία τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ καί ώρι- 
σμένο* διοικηταί μεγάλων Μονάδων,διέπραξαν σφάλ
ματα τακτικής, ένώ οί άντάρτες, μέ πηγή άνεφοδια- 
σμοΰ τήν Αλβανία, έμάχοντο άπό ισχυρά ώχυρωμέ- 
νες θέσεις. Τελικά τό Α' Σώμα Στρατοΰ τό όποιον 
είχε παραμείνει στή Ρούμελη, γιά νά όλοκληρώση 
τήν έκκαθάρισι καί είρήνευσι τής περιοχής,μετεφέρ- 
θη στό μέτωπο τοΰ Γράμμου.

Μέ τήν ένίσχυσι τών έθνικών δυνάμεων ό ρυ
θμός τών επιθετικών έπιχειρήσεων έπεταχύνθη καί 
στίς 20 Αύγούστου 1948, ό έλληνικός στρατός κα
τέλαβε τίς τελευταίες θέσεις τών άνταρτών έπί τοΰ 
Γράμμου.10 Ό  ΔΣΕ ύπεχώρησε στήν Αλβανία 
καί διά τοΰ άλβανικοΰ έδάφους διεκπεραιώθη στήν

10. Τσακαλώτου, ο p. ci t . ,  σελ. 145- 160. Έπίσης, 
Στρατηγού Ε. Βασιλά «Ή  X Μεραρχία», Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ,  
16-29 Ιουνίου 1961.

περιοχή τοΰ Βίτσι στή Βορειοδυτική Μακεδονία. 
Βρίσκοντας έλαχίστη άντίστασι στήν περιοχή αύτή 
οί κομμούνιστοσυμμορϊται, είσέδυσαν πρός τά νότια 
καί έφθασαν στά περίχωρα τής Καστοριάς καί τής 
Φλώρινας. Ό  έλιγμός αύτός τοΰ ΔΣΕ ώλοκληρώθη 
στίς 25 Αύγούστου. Τέσσερις ήμέρες άργότερα τό 
Π. Γραφείο τοΰ ΚΚΕ συνεζήτησε διεξοδικά τήν 
όλη έπιχείρησι καί έξέδωσε τήν έξής άπόφασι:

«Μέ άτράνταχτη πίστη καί άποφασιστικότητα στή 
νίκη, γιά μία άκόμη φορά διακηρύσουμε : Θέλουμε 
άνεξαρτησία καί δημοκρατία. Θέλουμε ειρήνη 
καί ήσυχία. Δεχόμαστε κάθε έντιμη δημοκρατική 
συνεννόηση. Δίνουμε τό χέρι σέ δλους πού πιστεύουν 
στό Λαό, στή Δημοκρατία, στήν Ανεξαρτησία, 
στήν Ειρήνη. Δύναμίς μας ή έμπιστοσύνη τοΰ Λαοΰ 
καί σύνθημα μας μέχρις δτου έπιβληθή τό δίκιο του 
παραμένει: ΟΛΟΙ ΣΤ’ ΑΡΜΑΤΑ, ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΝΙΚΗ».

Ποιό ήταν τό νόημα αύτής τής «άπόφασης» ; 
Κατά τήν διάρκεια τών συζητήσεων τοΰ Π. Γρα
φείου, ό Μάρκος πού δέν είχε άπατηθή άπό τόν 
«έπιτυχή έλιγμό» τοΰ ΔΣΕ στόν Γράμμο, ύπέδει-
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ξεν δτι τώρα ήτο ό καιρός νά ζητηθή κάποια λύσις 
διά τής όδοΰ τών διαπραγματεύσεων. Οί κομμουνι- 
σταί θά χρησιμοποιούσαν γιά άτού τήν φυσιολογική 
άπογοήτευσι τών «μοναρχοφασιστών», μετά άπό 
τόν «έπιτυχή έλιγμό» και τήν έπανεμφάνισι του Δ. 
Σ.Ε. στήν περιοχή τοϋ Βίτσι. Ό  Ζαχαριάδης και ή 
πλειοψηφία τοϋ Π. Γραφείου έπίστευαν δτι οί πι
θανότητες συνεννοήσεως μέ τούς «μοναρχοφασί- 
στες» ήσαν μηδαμινές. 'Ως έκ τούτου ή συζήτησις 
μετεφέρθη και πάλι στή βασική διαφωνία μεταξύ 
τοϋ Μάρκου καί τοϋ Ζαχαριάδη. Ό  πρώτος, οπως 
άναφέραμε προηγουμένως, έπίστευε δτι έπρεπε νά 
έπιστρέψη ό ΔΣΕ στό «παρτιζάνικο» στάδιο τοΰ 
άνταρτοπολέμου, ένώ ό δεύτερος έπέμενε δτι ό 
ΔΣΕ έπρεπε νά έξακολουθήση νά δρφ ώς τακτικός 
στρατός, παρά τό γεγονός δτι δέν ύπήρχε στόν όρί- 
ζοντα καμμία προοπτική ξένης έπεμβάσεως ύπέρ 
τών κομμουνιστών οϋτε έφαίνετο πιθανή μία προ
σεχής κατάρρευσης τοΰ έθνικοϋ στρατοπέδου. 'Η 
άπόφασις τοΰ Π. Γραφείου, πίσω άπό ένα παραπλα
νητικό προπέτασμα λογικής καί διαλλακτικότητος, 
ύπέκρυπτε δχι μόνον τίς άλληλοσυγκρουόμενες άπό- 
ψεις στήν κορυφή τής κομμουνιστικής ίεραρχίας, 
άλλά καί τήν κατίσχυσι τών άπόψεων τοΰ Ζαχαρισ- 
δη.

Παρά τήν «άτράνταχτη πίστη στή νίκη», ή δια
μάχη έσυνεχίζετο. Σέ μχά άλλη σύσκεψι τοΰ 
Π. Γραφείου στίς 15 Νοεμβρίου 1948, ό Μάρκος 
ύπέβαλε τίς άπόψεις του έγγράφως, υποστηρίζοντας 
καί πάλι τήν έπιστροφή στήν «παρτιζάνικη» μορ
φή άνταρτοπολέμου. Τό ύπόμνημα αύτό έχαρακτη- 
ρίσθη άργότερα άπό τόν Ζαχαριάδη «όππορτουνι- 
στική πλατφόρμα», δπως είδαμε προηγουμένως. Στή 
συζήτησι ύπεστήριξε τίς άπόψεις τοΰ Μάρκου μό
νον ή Χρύσα Χατζή βασιλείου. Ά πό τή στιγμή έκεί
νη, ό Μάρκος έπαψε πιά νά έχη ούσιαστική έξουσία. 
Ό  Ζαχαριάδης, μέ τήν ύποστήριξι τοΰ Π. Γραφείου 
έπροχώρησε στήν έφαρμογή τής στρατηγικής τα- 
κτικοΰ πολέμου. Στίς άρχές τοϋ Νοεμβρίου, ή 18η 
ταξιαρχία τοΰ ΔΣΕ έπληξε τήν Σιάτιστα καί έκρά- 
τησε τήν πόλι έπί μιά ήμέρα. Στίς 13 Νοεμβρίου δύο 
ταξιαρχίες τοΰ ΔΣΕ έκτύπησαν τό Βουλγαρέλι καί 
έξόντωσαν τήν φρουρά.

Τήν ϊδια περίπου έποχή, ό ΔΣΕ έκανε μία 
άποφασιστική προσπάθεια γιά νά ένισχύση τίς συμ
μορίες πού δροΰσαν στήν Πελοπόννησο μέ τήν 
άποστολή 1.500 καί πλέον τυφεκίων καί 100 πολυ
βόλων, τουλάχιστον 1.000 ναρκών καί άλλων όπλων 
καί εκρηκτικών ύλών. Ή  άπόπειρα άπέτυχε, δταν 
τό καΐκι πού μετέφερε τά έφόδια έγινε άντιληπτό 
καί έβυθίσθη άπό μία μονάδα τοΰ έλληνικοϋ στόλου.

Στίς 11 Δεκεμβρίου 1948, λίγο πριν άπό τά με

σάνυχτα, ισχυρή δύναμις άνταρτών προσέβαλε τήν 
Καρδίτσα καί, χάρι στήν άριθμητική της υπεροχή, 
έξουδετέρωσε γρήγορα τή φρουρά.

Οί άντάρτες, παρέμειναν στήν πόλι δύο ήμερες, 
λεηλατώντας καί καίγοντας. "Οταν τούς έπετέθη ή 
77η ταξιαρχία, άπεσύρθησαν πρός τά Άγραφα, άφοϋ 
έστραγολόγησαν προηγουμένως 500 καί πλέον 
άτομα, μεταξύ τών όποιων καί πολλά κορίτσια.

Τήν νύκτα τής 22ης Δεκεμβρίου, τρεις ταξιαρ
χίες άνταρτών, πού είχαν ξεκινήσει άπό τήν περιο
χή τοΰ Καϊμακτσαλάν, έπληξαν τήν Έδεσσα καί 
τήν Νάουσα. Στήν Έδεσσα ή έπίθεσις άπέτυχε, 
άλλά στή Νάουσα οί άντάρτες κατώρθωσαν νά 
μποΰν στήν πόλι. Αναγκάστηκαν νά υποχωρήσουν 
τρεις ήμέρες άργότερα, άλλά δχι προτοΰ πάρουν 
μαζί τους 60 καί πλέον άτομα καί μεγάλες ποσότη
τες τροφίμων καί φαρμάκων.

Παίρνοντας θάρρος άπό αύτές τίς έπιτυχίες, οί 
ίδιες τρεις άντάρτικες ταξιαρχίες προπαρασκεύα-

Στόν συμμοριτοπόλεμο δέν ύπάρχουν γραμμές μετώπου. 
Ο  κίνδυνος παραμονεύει παντού. ‘Ανωτέρω ένα στρα

τιωτικό αύτοκίνητο πού έχει άνατιναχθή άπό νάρκη, στόν 
δρόμο μεταξύ ΚοΖάνης καί Γρεβενών. Διακρίνεται στό 

έδαφος θανάσιμα πληγωμένος άξιωματικός.

σαν μίαν άκόμη έπίθεσι έναντίον τής Ναούσης. 
Εξαπέλυσαν τήν έπίθεσί τους τήν νύκτα τής 11ης 
πρός τήν 12η Ίανουαρίου 1949 καί λίγες ώρες άργό
τερα έκαμψαν τήν φρουρά τής πόλεως. Οί προσπά
θειες νά άνακαταληφθή ή πόλις άπό τόν στρατό, 
ήρχισαν τήν έπομένη ήμέρα, άλλά μέ μικρή έπι-
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Ό  στρατηγός Κιτριλάκης διενεργεί πρόχειρη άνάκρισι δύο αιχμαλώτων ΚΣ.

τυχία. Οί άντάρτες έκράτησαν τις θέσεις των έπί 
τρεις ημέρας. 'Υποχώρησαν μέ τάξι τήν νύκτα τής 
14ης πρός τήν 15η Ίανουαρίου, παίρνοντας μαζί 
τους μεγάλες ποσότητες έφοδίων και 600 άτομα,

ώς έπί τό πλεΐστον άγόρια καί κορίτσια, κάτω τών
20 έτών.

Οί δυνάμεις τών συμμοριτών, πού είχαν έπιτεθή 
στήν Καρδίτσα τόν Δεκέμβριο, έπροχώρησαν βρα
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τους μεγάλες ποσότητες εφοδίων ιcαΙ 600 άtΌμα, 
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δέως πρός τά νότια διά τής Πίνδου καί στίς 5 Ία- 
νουαρίου εφθασαν στήν περιοχή τοΰ Καρπενησιού, 
έπί τής στρατηγικής όδοΰ Λαρίσης — Άγρινίου. 
Τήν νύκτα τής 19ης πρός τήν 20ήν Ίανουαρίου, ή 
δύναμις τών άνταρτών, ή όποία άριθμοΰσε άνω τών 
τριών χιλιάδων έπληξε τήν πόλι. 'Η άριθμητική 
τους ύπαροχή έναντι τής φρουρ5ς ήτο πέντε πρός 
ένα. Γήν έπομένην 21 Ίανουαρίου, ή φρουρά ύπέ- 
κυψε. Οί άντάρτες παρέμειναν στήν πόλι μέχρι τής 
8 Φεβρουάριου, δτε έδέχθησαν τήν έπίθεσι ισχυρών 
μονάδων στρατού καί άπεσύρθησαν στά βουνά.

Προφανώς ό Ζαχαριάδης, ό όποιος από τόν 
Νοέμβριο ή "ο πραγματικός άρχηγός τού Δ.Σ.Ε.,

μουνιστή. ’Εν πάση περ:πτώσει έλάχιστοι ήξερα·, 
τότε δτι στήν 5η 'Ολομέλεια, πού συνήλθε στίς 
2 9 -3 0  Ίανουαρίου 1949, ό Μάρκος είχε κατηγο- 
ρηθή γιά ήττοπάθεια άν δχι γιά καθαρή προ
δοσία καί δτι έτέλει κατ’ οοσίαν ύπό κράτησιν. 
Στόν έναντίον του φιλιππικό, ό Ζαχαριάδης τόν 
κατηγόρησε δτι ύπεστήριζε δτι «ό άγώνας μας γιά 
τήν άπελευθέρωση τής χώρας είναι καταδικασμέ
νος» καί δτι «ή άπελευθέρωση τής χώρας μπορεΐ 
νά γίνη μό\ο μέ ξένη ένοπλη επέμβαση».12

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΡΗΞΕΩΣ ΤΙΤΟ- 
ΣΤΑΑΙΝ

Ή  παραίτησις τοΰ Μάρκου ήταν άμεση συνέ
πεια τής ρήξεως μεταξύ Στάλιν καί Τίτο. Αύτό 
δέν ήταν δυνατόν νά γίνη άντιληπτό τότε μέ τά 
γνωστά δεδομένα τής εποχής. 'Η έπ.κρατοΰσα τότε 
άποψις ήταν δτι ό συμμοριτοπόλεμος στήν Ελλά
δα άποτελοΰσε τήν ένοπλη έκδήλωσι μιας ευρύτε
ρης Σοβιετικής προσπαθείας γιά τήν έπέκτασι τοΰ 
έλέγχου τής Μόσχας στίς άκτές τής ’Ανατολικής 
Μεσογείου. ’Ακόμη καί ό Πρόεδρος Τρούμαν στά 
’Απομνημονεύματά του γράφει: «Μέ Σοβιετική κα
θοδήγησα -  έλεγαν τότε οί εκθέσεις τών μυστικών

Γ ε ώ ρ γ ι ς ^  B o v t i o i o c  η Γούσιας, ό  onoioc διεδέχθη το 
Μάρκο eic τήν αρχηγία τού Δ.Σ.Ε., μετά τήν άποπομπή 

τοΰ τελευταίου, τόν Ιανουάριο τοΰ 1949

πήρε θάρρος άπό τίς έπιτυχίες αύτές καί άπεφάσισε 
νά βγή στό προσκήνιο καί νά θέση τέρμα στήν 
πλασματική ήγεσία τοΰ Μάρκου. Στίς 8 Φεβρουά
ριου 1949 τό δελτίον τοΰ Δ.Σ.Ε. άνεκοίνωσε δτι ό 
Μάρκος είχε παραιτηθή άπό δλα του τά άξιώματα 
γιά «λόγους υγείας». Ή  έξήγησις αύτή φυσικά δέν 
θά μποροΰσε νά γελάση οΰτε τόν πιό εύπιστο κομ-

Σ ιο ν  συμμοριτοπόλεμο δέν υπήρχαν γραμμές μετώπου 
Ή  νάρκη παραμόνευε παντοΰ.

υπηρεσιώ ν-οί βόρειοι γείτονες τής Ε λλάδος-  
Γιουγκοσλαυία, Βουλγαρία καί ’Αλβανία, διεξή- 
γαγαν μία έκστρατεία γιά νά έγκαθιδρύσουν μία 
κομμουνιστική Ελλάδα».13 Μέχρις ένός σημείου ή

12. Π ρ ό ς  τ ή ν  Τ ρ ί τ η  Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η  τ ο ϋ  
Κ ΚΕ . ,  σελ. 115.

13. Harry S. Truman, M e m o i r s ,  Τομ. II, (Νε\ν York 
The New American Library, 1965) σελ. 121.
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Θ στρατηγός Β6ν Φλήτ καί ό Κων. Τσαλδάρης, στή Μακεδονία, τό καλοκαίρι τοΰ 1948

έκτίμησις αύτή ήταν όρθή άλλά δέν άπέδιδε τήν 
πραγματικότητα σέ δλη της τήν έκτασι. Πώς άκρι
βώς είχαν τά πράγματα ; Κατ’ άνάγκην έπρεπε νά 
περάσουν άρκετά χρόνια, γιά νά βγουν στήν έπι- 
φάνεια τά στοιχεία πού έπιτρέπουν τώρα μία πιό 
ώλοκληρωμένη εικόνα.

Έ πί δεκαετίες τά κομμουνιστικά κόμματα είχαν 
μάθει νά ίπακούουν τυφλά στά κελεύσματα τής 
Μόσχας. Τά μέλη καί τά στελέχη τών κομμάτων 
αύτών έθεωροϋσαν τή Σοβιετική Ένωσι ώς τήν 
«πατρίδα τοϋ παγκοσμίου προλεταριάτου» καί τόν 
Στάλιν ώς τόν άδιαφιλονίκητο ήγέτη τοΰ κομμου
νιστικού στρατοπέδου. Ή  έντίπωσις ένός μονολιθι- 
κοΰ κινήματος γιά τήν άνατροπή τών «καταπιεστών 
καί έκμεταλλευτών τοΰ λαοΰ» καί τήν έπαναστατική 
άναδιάρθρωσι τής κοινωνίας, ήταν ένα άναμφι- 
σβήτητο πλεονέκτημα καί μιά πηγή δυνάμεως καί 
επιρροής γιά τό Κρεμλινο. Στά πρώτα μεταπολε
μικά χρόνια, ή βαθμιαία προώθησις τών κομμουνι
στικών κομμάτων, μέ τήν βοήθεια τοΰ Έρυθροΰ 
Στρατοϋ, στίς χώρες τής ’Ανατολικής Εύρώπης, 
ένίσχυσε άκόμα περισσότερο τήν εικόνα τοΰ «κύ

ματος τοΰ μέλλοντος» πού ύπετίθετο δτι ήταν ή 
κομμουνιστική ιδεολογία. ’Αλλά τίποτε δέν συνέ
βαλε στήν δημιουργία τής έντυπώσεως αύτής δσο 
ή νίκη τών Παρτιζάνων καί ή άνοδος τών Γιουγκο- 
σλαύων Κομμουνιστών στήν έξουσία. Ό  Τίτο 
ήταν ό μόνος κομμουνιστής ήγέτης ώς τότε πού 
δ2ν χρωστοΰσε -  παρά έλάχιστα -  τήν έπικράτησι 
του στά τάνκς τοΰ Έρυθροΰ Στρατοϋ.14

Ή  ρήξις Στάλιν - Τίτο έθρυμμάτισε αύτή τήν ει
κόνα τής μονολιθικότητος. Τό «κΰμα τοΰ μέλλον
τος» έχανε τήν πειστικότητά του στό πιό εύαίσθητο 
σημείο, στή μόνη χώρα πού μποροΰσε νά δοθή ώς 
παράδειγμα κάπως βάσιμα. Καί γενναται τό έρώ- 
τημα: Γιατί προεκάλεσε ό Στάλιν τή ρήξι, κατα- 
στρέφοντας έτσι ένα βασικό πλεονέκτημα του, καί 
ιδεολογικό άλλά καί έντελώς πρακτικό ; Οί λόγοι 
γιά τήν ρήξι, πού δόθηκαν στήν δημοσιότητα στίς 
28 ’Ιουνίου 1948, ήσαν άρκετά άσήμαντοι γιά νά 
δικαιολογήσουν ένα τόσο σοβαρό βήμα. Ποιοι

14. Καί ό Έμβέρ Χότζα στήν ’Αλβανία είχε έπικρατή- 
σει μόνος του άλλά ή σημασία τής ’Αλβανίας ήταν περιορι
σμένη.
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ήσαν οί λόγοι πού προέβαλε τότε ό Στάλιν ; 1) Μία 
δήλωσις τοΰ Τζίλας σέ σύσκεψι τής Κεντρικής Ε π ι
τροπής τοΰ Γιουγκοσλαυϊκοΰ κόμματος τό φθινό
πωρο τοΰ 1944, δταν διεμαρτυρήθη γιά τόν βιασμό 
μερικών Γιουγκοσλάυων γυναικών άπό όπλΐτες και 
άξιωματικοΰς τοΰ Έρυθροΰ Στρατού. (Άλλά τό 
θέμα αύτό έθεωρεΐτο πρό πολλοΰ «κλεισμένο» μετά 
άπό τήν έπίσκεψι τοΰ Τζίλας στή Μόσχα τήν 
άνοιξι τοΰ 1945). 2) Ή  άρνησις τών Γιουγκοσλαύων 
ήγετών νά έπιτ ρέψουν σέ Σοβιετικούς ύπαλλήλους 
τήν άνεξέλεγκτη συλλογή πληροφοριών γιά τήν 
Γιουγκοσλαυική οικονομία. 3) Ή  έποπτεία πού 
άσκοΰσαν Γιουγκοσλαυϊκές ίπηρεσίες άσφαλείας 
έπί τών Σοβιετικών έκπροσώπων. 4) «Άντι - δημο
κρατικές» συνήθειες τών Γιουγκοσλαύων κομμου
νιστών μέσα στό κόμμα. Καί 5) ή άρνησις τών 
Γιουγκοσλαύων ήγετών, νά συμβουλεύωνται πάντοτε 
τή Μόσχα γιά τήν διαμόρφωσι τής έξοκερικής 
των πολιτικής. "Υπάρχουν έπίσης υπαινιγμοί γιά 
τίς Γιουγκοσλαυικές κατηγορίες έναντίον τών μι
κτών έταιρειών, πού τούς είχε έπιβάλει ή Σοβ.Ένω- 
σις,15 γιά τά παράπο α ώρισμένων Γιουγκοσλαύων 
γιά τούς υψηλούς μισθούς πού έπαιρναν οί Σοβιε
τικοί άξιωματικοί, οί όποιοι υπηρετούσαν στήν 
Γιουγκοσλαυία ώς μέλη σοβιετικών άποστολών, καί 
γιά τήν άλλοπρόσαλλη στάσι τής Σοβιετικής κυ
βερνήσεως έπί τοΰ σχεδίου γιά τόν σχηματισμό 
Βαλκανικής Συνομοσπονδίας.

Οί περισσότερες άπό αύτές τίς αιτιάσεις ήσαν 
μάλλον δευτερευούσης σημασίας ή είχαν συζητηθή 
είς τό παρελθόν άπό εκπροσώπους, καί τών δύο 
χωρών καί είχαν κατά κάποιο τρόπο διευθετηθή. 
Καμμιά άπό τίς αιτιάσεις αύτές χωριστά, άλλά 
ούτε καί δλες μαζί δέν δικαιολογούσαν τήν έπικει- 
μένη καί προφανώς προμελετημένη άπόφασι τοΰ 
Στάλιν νά προκαλέση τή ρήξι καί νά όδηγήση τε
λικά στή διάσπασι τοΰ «μονολιθικού» του στρα
τοπέδου. Θά πρέπει, συνεπώς, νά ύπήρχαν πολύ 
σοβαρώτεροι λόγοι άπό αύτούς πού έδόθησαν τότε 
στή δημοσιότητα.16

Είναι άλήθεια δτι ή Σοβιετική κυβέρνησις δέν 
έβλεπε μέ δυσαρέσκεια ένέργειες πού θά μποροΰσαν 
νά αύξήσουν τήν έπιρροή της στήν Ελλάδα καί 
νά βοηθήσουν τό ΚΚΕ. Ά λλά ή Σοβιετική Ένωσις 
γιά λόγους συνυφασμένους μέ τά στρατηγικά της 
συμφέροντα, δέν ήθελε στήν άρχή νά ξαναρχίση ή

15. Ά λλά καί τό θέμα αύτό είχε κάπως παραμερισθή 
μετά τήν έπίσκεψι τοϋ Καρντέλι, στήν Μόσχα, τόν Μάρτιο 
τοϋ 1947. Ίδε, Dedijer, T i t o ,  (New York, Simon ad 
Schuster 1953) σελ. 287.

16. Ό  συγγραφεύς έπεσκέφθη τήν Σοβιετική Ένωσι
καί τήν Γιουγκοσλαυία, γιά νά έπαληθεύση καί νά συμπλη-
ρώση τά υπάρχοντα κατάσπαρτα στοιχεία.

ένοπλη κομμουνιστική δρδσις στήν Ελλάδα,μετά τήν 
άποτυχία τοΰ Δεκεμβριανοΰ κινήματος. Ή  Συμφωνία 
τής Βάρκιζας είχε περισώσει άρκετά, καί ή βαθμιαία 
άποκατάστασις τής δημοκρατικής διαδικασίας στήν 
Ελλάδα, θά έπέτρεπε στό κομμουνιστικό κόμμα νά 
άνακτήση τήν πολιτική του έπιρροή καί νά γίνη 
βασικός παράγων στήν πολιτική ζωή τής χώρας. 
Γι* αύτό, δταν ό Δημήτριος Παρτσαλίδης έπήγε 
στή Μόσχα τόν Ιανουάριο τοΰ 1946 γιά νά συζη- 
τήση τήν περαιτέρω γραμμή τοΰ κόμματος έν δψει 
τών έπερχομένων βουλευτικών έκλογών στήν Ε λ 
λάδα, ό Μολοτώφ καί ό Ζντάνωφ τοΰ συνέστησαν 
έξ όνόματος τής Σοβιετικής Κυβερνήσεως άλλά 
καί τοΰ ΚΚΣΕ νά μετάσχη τό ΚΚΕ στίς έκλογές 
δργανώνοντας εί δυνατόν ένα «πανδημοκρατικό μέ
τωπο». "Οπως προανεφέραμε, τοΰ προσέθεσαν δτι 
ή Σοβιετική κυβέρνησις εϊχε άναλάβει τήν ύποχρέ
ωσι έναντι τών Συμμάχων νά άναγνωρίση τό άπο
τέλεσμα τών έκλογών.Ή άπόφασις αύτή τής Μόσχας 
μπορεϊ νά γίνη άντιληπτή μόνον σέ συνάρτησι μέ 
τήν περίφημη συμφωνία Τσώρτσιλ - Στάλιν γιά τά 
Βαλκάνια. Σεβόμενος ό Στάλιν τό τμήμα τής συμ
φωνίας πού άφοροΰσε τήν Ελλάδα, δημιουργοΰσε 
τίς προϋποθέσεις γιά νά ζητήση άνάλογη στάσι 
άπό τούς Συμμάχους έναντι τών Σοβιετικών συμφε
ρόντων στήν Ανατολική Εύρώπη. Ό  Παρτσαλίδης 
άνέφερε τήν σύστασι αύτή τών Σοβιετικών ήγετών 
σέ σύσκεψι τοΰ Πολιτικοΰ Γ ραφείου τοΰ ΚΚΕ στίς
21 Φεβρουαρίου 1946. Τά μέλη εύρέθησαν σέ δύ
σκολη θέσι. Δυό έβδομάδες ένωρίτερα ή Κεντρική 
Επιτροπή τοΰ ΕΑΜ, μέ σύμφωνη γνώμη τής ήγε
σίας τοΰ ΚΚΕ, είχε άποφασίσει νά άπόσχη άπό 
τίς έκλογές. Ή  άπόφασι αύτή τοΰ ΕΑΜ είχε έπι- 
κυρωθή άπό τήν 2η 'Ολομέλεια τής Κεντρικής 
Επιτροπής τοϋ ΚΚΕ. Αύτό πού συνιστοΰσε ό Παρ
τσαλίδης θά άπαιτοΰσε βασική μεταστροφή τής 
πολιτικής τοΰ κόμματος.

«Είσαι βέβαιος, Μήτσο, δτι σούπαν σώνει καί 
καλά νά παμε στίς έκλογές ;» τόν ρώτησε έπίμονα 
ό Ζαχαριάδης.

Τελικά ό Παρτσαλίδης άφησε νά έννοηθή δτι 
έπρόκειτο περί συστάσεως, δχι διαταγής, καί δτι 
έμενε μέ τήν έντύπωσι δτι ή ευθύνη γιά τήν τελική 
άπόφασι άνήκε στό ΚΚΕ τό όποιο άλλωστε είχε 
καί πιό άμεση γνώσι τής καταστάσεως. Τελικά τό 
ΚΚΕ, πρωτοστατούντος τοϋ Ζαχαριάδη, «άπεφάσι. 
σε νά άπόσχη άπό τίς έκλογές κ α ί  ν ά  β ά λ η  
μ π ρ ο ς  γ ι ά  τ ό ν  έ ν ο π λ ο  ά γ ώ ν  α».17 Με
τά τήν ήττα σ τ ό ν  σ υ μ μ ο ρ ι τ ο π ό λ ε μ ο ,  ό

17. Ά πό τήν Είσήγηση τοϋ Κώστα Κολλιγιάννη στό 
Ό γδοο Συνέδριο τοΰ ΚΚΕ (Σεπτέμβριος 1961).
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Ο Βασιλεύς Παύλος καί ό Αρχηγός της ‘Αμερικανικής 'Αποστολής, Στρατηγός Βάν Φλήτ, 
παρακολουθούν έπιχειρήσεις στήν περιοχή τοΰ Γράμμου, μέ ύπΟστήριΕι άεροπλάνων.

άντίπαλο πο!) θά μπορούσε νά μάς δημ’.ουργήση 
άνυπέρβλητα έμπόδια». Στήν πραγματικότητα ό ρό
λος τής Γιουγκοσλαυίας δέν συνίστατο απλώς στήν 
μή δημιουργία έμποδίων. Τόν Μάρτιο τοϋ 1946, ό 
Ζαχαριάδης γυρίζοντας άπό μία έπίσκεψι στήν Πρά
γα, σταμάτησε στήν Γιουγκοσλαυία γιά συνομιλίες. 
Σέ συνομιλία μέ τόν Καρντέλι καί έξ όνόματος τοΰ 
Τίτο έλαβε τήν υπόσχεσι γιά «άμέριστη υποστήρι
ξη)).19 Λίγες μέρες άργότερα ό Ζαχαριάδης έπεσκέ- 
φθη τό χωριό Μποΰλκες στό όποιο είχαν έγκαταστα 
θή πρώην Έλασίτες πού είχαν καταφύγει στήν Γιου
γκοσλαυία μετά τήν ήττα τοΰ ΕΛΑΣ καί τήν Συμ
φωνία τής Βάρκιζας. Στό λόγο του, ό Ζαχαριάδης 
μίλησε άπροκάλυπτα γιά τόν «Τρίτο Γΰρο» καί 
διεβεβαίωσε τό ακροατήριό του δτι ό Ελληνικός 
Λαός καί τά «ογδόντα έκατοστά τοΰ στρατοΰ είναι 
μαζί μας» καί δτι «μέ τή βοήθεια των συντροφικών 
κομμάτων στίς γειτονικές χώρες, ή καινούργια ένο
πλη προσπάθεια θά έφερνε τήν τελική νίκη». "Ενα 
μή\α άργότερα μέ τήν άδεια καί υλική ένίσχυσι 
τών Γιουγκοσλαυϊκών άρχών, τό Μποΰλκες έγι,νε ή

19. Ε ί σ ή γ η σ ι  Βασίλη Μπαρτζώτα στήν 6η όλομέ- 
λεια τής Κ.Ε. τοϋ ΚΚΕ, 9 ’Οκτωβρίου 1949,

ίδιος ό Ζαχαριάδης παρεδέχθη δτι ή άποχή τοΰ
1946 «ήταν λάθος ταχτικής».18

"Οταν άρχιζε ό συμμοριτοπόλεμος, ή Μόσχα 
είχε συγκεντρωμένη τήν προσοχή της στήν έπιβο- 
λή κομμουνιστικών καθεστώτων στήν ’Ανατολική 
Ευρώπη. Ό  συμμοριτοπόλεμος στήν Ελλάδα δέν 
ήταν γιά τόν Στάλιν παρά ένα χρήσιμο προπέτασμα 
καπνοΰ πού τοΰ έπέτρεπε νά άπομακρύνη τήν διεθνή 
προσοχή άπό τίς δικές του ένέργειες στήν ’Ανατο
λική Εύρώπη, καί νά δημιουργή ζητήματα γιά τήν 
Βρεταννία στά Ήν. "Εθνη, παρουσιάζοντας τήν 'Ε λ
λάδα ώς μία άντιδημοκρατική, φασιστική χώρα.

Αλλά τότε ποιος ένεθάρρυνε τό ΚΚΕ στήν έξα- 
πόλυσι τοϋ συμμοριτοπολέμου ; Ό  Νίκος Ζαχαριά
δης, πρωταγωνιστής τής περιόδου έκείνης, άπεκά- 
λυψε μετά τήν ήττα δτι «Ό  Τίτο καί ή κλίκα του 
μάς ίποσχέθηκαν τήν πιό πλατειά βοήθεια. Αύτό 
έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στήν άπόφασί μας νά 
προχωρήσωμε στήν όργάνωσι τής νέας ένοπλης 
πάλης έπειδή στή Γιουγκοσλαυία, τόν πιό σπουδαίο 
παράγοντα στά Βαλκάνια τόν καιρό έκεινο, δέν 
είχε τό και\ούργιο μας επαναστατικό κίνημα ένα

18. Ν. Ζαχαριάδης, « Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  Π ά λ η  ς», σελ. 
28. Έπίσης δήλωσις Κ. Κολλιγιάννη στό Ό γδοο Συνέδριο 
τοΰ ΚΚΕ. Έπίσης Ν. Ζαχαριάδη «Κ α ι ν ο ύ ρ γ ια Κα τ ά- 
σ τ α σ ι, Και ν ο ύ ρ γ ι α  Κ α θ ή κ ο ν τ  α», σελ. 38.
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έδρα ένός κέντρου έκπαιδεύσεως και έφοδιασμοϋ 
άνταρτών γιά τό νέο άντάρτικο, πού εϊχε ήδη κάνει 
τήν πρώτη κροΰσι στό Λιτόχωρο, στις 31 Μαρτίου
1946.

Βοηθώντας τόν νέο άνταρτοπόλεμο στήν Ελλά
δα ό Τίτο, ένεργοΰσε σύμφωνα μέ ένα άξίωμα τών 
Έλληνο - γιουγκοσλαυϊκών σχέσεων : 'Η άσφάλεια 
τών δύο χωριών άπαιτεΐ τήν συνεργασία τών κυ
βερνήσεων των. 'Η Γιουγκοσλαυία μπορεΐ νά άν- 
τιμετωπίση καλύτερα τίς πιέσεις άπό Βορρά έάν 
έχη τή συμπαράστασι τών θαλασσίων δυνάμεων 
άπό τήν Μεσόγειο -  καί αύτό προαπαιτεί μία φι
λική Ελλάδα. ’Απ’ τήν άλλη πλευρά, ή Ελλάς χω
ρίς έπαρκή ένδοχώρα πρός Βορράν χρειάζεται τά 
Γιουγκοσλαυϊκά έδάφη ώς άσπίδα έναντίον πιθα
νών έπιδρομέων άπό τά βορεινά. Τό 1946 βέβαια ή 
Γιουγκοσλαυία δέν έφοβεΐτο έπίθεσι άπό Βορρά. 
'Η Γερμανία έκειτο σέ έρείπια καί ή Σοβ. Ένωσις 
έθεωρεΐτο άπό τούς Γιουγκοσλαύους ώς «άδελφι- 
κή» χώρα. Ό  Τίτο δμως έφοβεΐτο δτι τό άξίωμα 
τών Έλληνο - γιουγκοσλαυϊκών σχέσεων θά έφηρ- 
μόζετο άπό τήν πλευρά τής Ελλάδος. Ή  κυβέρνη- 
σις τών ’Αθηνών καί ή Βρεττανία ώς ή κυρία τότε 
θαλασσία δύναμις στήν Μεσόγειο, ίσως νά έπιζη- 
τοΰσαν τήν άνατροπή τού Τίτο καί τήν έγκαθίδρυσι 
φιλικής πρός τήν Ελλάδα κυβερνήσεως ώστε νά ένι- 
σχυθή ή Ελλάς στρατηγικώς γιά τό ένδεχόμενο 
πιέσεων άπό τό Σοβιετικό στρατόπεδο. Ό  συμμο
ριτοπόλεμος ήταν μιά έπιχείρησις άντιπερισπασμοΰ 
ή όποία δημιουργώντας προβλήματα θά περιώριζε 
τίς δυνατότητες τής Ελλάδος καί τής Βρεττανίας 
γιά μιά άπόπειρα άνατροπής του Τίτο καί τελικώς 
ίσως νά ώδηγοΰσε σέ μιά κυβέρνησι συνασπισμού 
μέ τήν άριστερά, καί συνεπώς μιά κυβέρνησι λι- 
γώτερο έπικίνδυνη γιά τό καθεστώς του Τίτο. Ό  
συμμοριτοπόλεμος στήν Ελλάδα έξυπηρετοΰσε καί 
τά Σοβιετικά συμφέροντα. Γι* αύτό, έφ’ δσον 
ό συμμοριτοπόλεμος παρέμενε περιωρισμένης 
φύσεως ύπόθεσις, ή Σοβιετική κυβέρνησις δχι μό
νον δέν άντετάχθη άλλά έμφανώς, άντιθέτως δημο- 
σίςι, έφαίνετο νά ύποστηρίζη τουλάχιστον διά λό
γων τήν άνταρσία.20 Ταυτοχρόνως οί σοβιετικές 
πιέσεις πρός τήν Τουρκία καί τό ’Ιράν, έδειχναν 
δτι ή Μόσχα είχε σκοπό νά έπωφεληθή κάθε εύ- 
καιρίας γιά νά προωθήση τίς θέσεις της πρός τήν 
Μεσόγειο καί τόν Περσικό κόλπο.

Τά πράγματα μετεβλήθησαν τήν 12 Μαρτίου
1947 δταν ό Πρόεδρος Τρούμαν έξήγγειλε στό Κογ

20. Ίδε Security Council Official Records, 1st Year, 
Supplement No 1, Annex 3, σελ. 73. U.N. Journal of S.C.,
No 7, σελ. 95, No 10, σελ. 176 - 177. S.C. Official Records, 
No 9, σελ. 239, No 10, σελ. 170 - 172, No 28, σελ. 646.

κρέσο τήν πολιτική ή όποία έμεινε στήν ιστορία 
ώς Δόγμα Τρούμαν. Προφανώς ή Σοβιετική ήγεσία 
δέν συνέλαβε άμέσως σέ δλη της τήν έκτασι τήν ση
μασία τήςΠροεδρικής δηλώσεως.Μολονότι ό ’Αμερι
κανός Πρόεδρος έφαίνετο νά είναι ειλικρινής δταν 
διεκήρυττε δτι «ή πολιτική τών Ή ν. Πολιτειών πρέ- 
πη νά άποβλέπη είς τήν ένίσχυσιν τών έλευθέρων 
έκείνων λαών οί όποιοι άνθίστανται στίς άπόπειρες 
ύποδουλώσεώς των άπό ένοπλες μειοψηφίες ή σέ 
έξωτερικές πιέσεις», ό Στάλιν καί οί στενώτεροι 
συνεργάται του δέν πίστεψαν άμέσως δτι ή Άμε-

Πιεστήριο τών κομμουνιστών, άνακαλυφθέν είς τήν περιο
χή ‘Αθηνών κατά τόν συμμοριτοπόλεμο.

ρική ήταν πράγματι έτοιμη έν καιρώ ειρήνης νά 
έγκαταλείψη τόν πατροπαράδοτο άπομονωτισμό 
της.

’Αλλά κατά τήν διάρκεια τοΰ 1947, ή άποφασι- 
στική στροφή στήν ’Αμερικανική έξωτερική πολι
τική άρχισε πλέον νά γίνεται καταφανής. Ό  συμμο
ριτοπόλεμος στήν Ελλάδα, ό όποιος ώς τότε έθεω
ρεΐτο άπό τόν Στάλιν ώς παρονυχίς, άπέκτησε ξα
φνικά τεράστια σημασία. Σέ μιά έποχή κατά τήν 
όποία ό Στάλιν άγωνιζόταν νά συναρμολογήση ένα
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σύστημα στρατηγικής άσφαλείας μέ τήν δημιουρ
γία μιας ζώνης πιστών δορυφόρων στήν ’Ανατο
λική Ευρώπη, οί "Ελληνες κομμουνιστοσυμμορίτες 
έδιδαν στούς ’Αμερικανούς τήν ευκαιρία καί τό 
πρόσχημα γιά νά έγκατασταθοΰν στήν Ελλάδα καί 
ένδεχομένως νά βραχυκυκλώσουν τήν προσπάθεια 
τοϋ Στάλιν στήν ’Ανατολική Ευρώπη. Ή  σοβιε
τική δυσαρέσκεια έγινε φανερή δταν άπέφυγε ή 
Μόσχα νά άναγνωρίση τήν Προσωρινή Δημοκρα
τική κυβέρνησι του Μάρκου Βαφειάδη τόν Δεκέμ
βριο τοϋ 1947 καί έδωσε σαφείς όδηγίες στίς άλλες 
κομμουνιστικές κυβερνήσεις νά άκολουθήσουν τήν 
ίδια γραμμή.

Ό  Μίλοβαν Τζίλας στό βιβλίο του, Σ υ ν ο μ ι λ- 
λ ί ε ς  μέ  τ ό ν  Σ τ ά λ ι ν ,  άναρρωτιέται σ’ ενα 
σημείο γιά τήν στάσι αύτήν τοΰ Στάλιν έναντι τών 
Ελλήνων άνταρτών καί γράφει : «’Ακόμα καί σή
μερα δέν είμαι βέβαιος γιά τούς λόγους πού ώδή- 
γησαν τόν Στάλιν, νά ταχθή έναντίον τής έπανα
στάσεως στήν Ελλάδα. Ίσως νά έσκέφθη δτι ή 
δημιουργία στά Βαλκάνια μιας άκόμη κομμουνι
στικής χώρας -  Ελλάς -  ένώ κι’ έκεινες άκόμη πού 
ύπήρχαν ήδη δέν ήταν τελείως έμπιστες καί υπο
τακτικές, δέν θά ήναν π ρ ό ς  τ ό  σ υ μ φ έ ρ ο ν  
τ ο υ .  ' Ας  ά φ ή σ ο υ μ ε  δέ  τ ί ς  π ι θ α ν έ ς  
δ ι ε θ ν ε ί ς  π ε ρ ι π λ ο κ έ ς  π ο ύ  έ γ ί ν ο ν
τ ο  ό λ ο έ  ν α  κ α ί  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ά π ε ί
λ η  τ ι κ έ ς, κ α ί  θ ά  μ π ο ρ ο ΰ σ α ν  - κ α ί  α ν  
ά κ ό μ η  δ έ ν  τ ό ν  έ σ υ ρ α ν  σ έ  π ό λ ε μ ο  
- ν ά  θ έ σ ο υ ν  σ έ  κ ί ν δ υ ν ο  τ ί ς  θ έ σ ε ι ς  
π ο ύ  ε ί χ ε  ή δ η  κ α τ α κ τ ή σ ε ι  ».21

Τό τμήμα τής δηλώσεως Τζίλας πού υπογραμ
μίζεται άνωτέρω είναι ιδιαίτερα άποκαλυπτικό. Ό  
Στάλιν πράγματι άνησυχοΰσε γιά τίς «πιθανές διεθ
νείς περιπλοκές» -  δηλαδή τήν πιθανή έγκατά- 
στασι τών ’Αμερικανών στά Βαλκάνια -  πού άπει- 
λοΰσαν «νά θέσουν σέ κίνδυνο τίς θέσεις πού είχε 
ήδη κατακτήσει» -  δηλαδή τά κέρδη του στήν ’Ανατο
λική Εύρώπη.

"Οταν τόν Φεβρουάριο τοΰ 1948 έφθασε στή 
Μόσχα, κατόπιν προσκλήσεως τοΰ Στάλιν, έπίσημη 
Γιουγκοσλαυϊκή άντιπροσωπεία μέ έπί κεφαλής τόν 
Καρντέλι καί τόν Τζίλας, τό κύριο θέμα, ώς άπεδεί- 
χθη κατά τίς συνομιλίες, ήταν οί έπιπτώσεις πού 
θά είχε πιθανόν ή Γιουγκοσλαυϊκή περιπέτεια στήν 
Ελλάδα έπί τών Σοβιετικών ένεργειών γιά τήν δη
μιουργία ζώνης άσφαλείας στήν ’Ανατολική Εύ
ρώπη. Στίς αιτιάσεις τοΰ Στάλιν δτι τό Βελιγράδι 
ένεργεΐ αύτοβούλως χωρίς νά συμβουλεύεται τήν

21. Milovan Djilas, C o n v e r s a t i o n s  with S t a l i n  
(New York, Harcourt,Brace and World, Inc. 1962), σελ. 182- 
183.

Μόσχα σέ τόσο βασικά θέματα έξωτερικής πολι
τικής, ό Καρντέλι προσπάθησε νά άντιταχθή μέ 
διαβεβαιώσεις πίστεως καί συνεργασίας. Ό  Στάλιν 
τότε διέκοψε τόν Καρντέλι άπότομα λέγοντας : «Αύ
τό δέν είναι άλήθεια. Δέν μας ρωτάτε σέ τίποτε. 
Αύτό πού γίνεται δέν είναι μία τυχαία παράλειψις, 
είναι ή πολιτική σας»22. Μιά άπό τίς πιό δραμα
τικές στιγμές τών συνομιλιών ήταν στίς 10 Φεβρου
αρίου 1948 δταν ό Στάλιν έφερε έπί τάπητος τό 
θέμα τοΰ έν Έλλάδι συμμοριτοπολέμου. «Δέν συμ
φωνούμε» είπε, «μέ τούς Γιουγκοσλαύους συντρό" 
φους δτι πρέπει νά συνεχίσουν τήν βοήθεια τους 
πρός τούς "Ελληνες παρτιζάνους... Ό  άγώνας αύ
τός δέν έχει καμμιά έλπίδα έπιτυχίας».23 Ό  Τζίλας 
πού ήτο παρών στήν στιχομυθία δίδει περισσότερα 
στοιχεία : «'Η έπανάστασι στήν Ελλάδα» είπε ό 
Στάλιν «έπρεπε νά σταματήση (μεταχειρίσθηκε 
τήν λέξι σ β ε ρ ν ο ύ τ  πού κατά λέξιν σημαίνει «νά 
τυλιχτή πίσω σάν τό χαλί πού τό μαζεύουν»).24 Έ ν 
συνεχείςι, σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία καί τοΰ Τζίλας 
καί τοΰ Ντέντιτζερ (άργότερα έπίσημου βιογράφου 
τοΰ Τίτο), ό Στάλιν υπέβαλε στόν Καρντέλι χωρίς 
περιστροφές τό άκόλουθο έρώτημα : «Πιστεύετε δτι 
ή έπανάσταση στήν Ελλάδα θά πετύχη ;» Ό ταν ό 
Καρντέλι άρχισε νά λέη δτι «αν ή ξένη έπέμβασι 
στήν Ελλάδα (έννοοΰσε τήν ’Αμερικανική) δέν 
αύξηθή, καί αν οί "Ελληνες Παρτιζάνοι δέν κάνουν 
σοβαρά πολιτικά καί στρατηγικά σφάλματα...» ό 
Στάλιν ξέσπασε : «'Αν, άν, άν. . .  Ό χ ι  κάνετε λάθος. 
Αύτοί δέν έχουν καμμιά πιθανότητα έπιτυχίας. Τί 
νομίζετε, δτι ή Μεγάλη Βρεττανία καί οί Ηνωμένες 
Π ολιτείες-ο ί 'Ηνωμένες Πολιτείες, τό ίσχυρότερο 
κράτος τοΰ κόσμου -  θά έπιτρέψουν σέ σάς νά σπά
σετε τή γραμμή τών συγκοινωνιών τους στήν Μ ε- 
σ ό γ ε ι ο ; ’Ανοησίες. Καί δέν έχομε ουτε κάν ναυ
τικό. Ό χ ι ! Τήν έπανάστασι στήν Ελλάδα πρέπει 
νά τήν σταματήσετε δσο γίνεται πιό γρήγορα».25

Τί έκανε τόν Στάλιν νά έπιμένη γιά τόν τερμα
τισμό μιας κομμουνιστικής άνταρσίας πού, άν μή 
τί άλλο, τουλάχιστον δημιουργοΰσε προβλήματα 
στήν Δ ύσι; Θά πρέπει νά θυμηθή ό άναγνώστης 
δτι δταν έλέγοντο αύτά άπό τόν Στάλιν, ό συμμορι
τοπόλεμος έμαίνετο στήν Ελλάδα, ή άπειλή βρι
σκόταν στά πρόθυρα τών ’Αθηνών καί τής Θεσσα
λονίκης, καί ό Έλληνικός Στρατός κατεπονείτο 
τότε άκόμη σέ άκαρπες «έκκαθαριστικές έπιχειρή- 
σεις». 'Η στάσι αύτή τοΰ Στάλιν έναντίον τοΰ έν

22. Αύτόθι, σελ. 180.
23. Vladimir Dedijer, T i t o  (New York, Simon and 

Schuster, 1953) σελ. 320- 222.
24. Djilas, op . ci t . ,  σελ. 181.
25. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 182.
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Έλλάδι συμμοριτοπολέμου, είναι άκατανόητη αν 
δέν τήν ίδή κανείς σέ συνάρτησι μέ τούς στρατηγι
κούς τοο σκοπούς στήν άνατολική Εύρώπη καί τήν 
έξ αίτιας τού συμμοριτοπολέμου παρουσία τών ’Αμε
ρικανών στήν 'Ελλάδα. Ή  άνησυχία του Στάλιν 
γιά τίς Γιουγκοσλαυϊκές πρωτοβουλίες στήν 'Ελλά
δα καί γενικώτερα στά Βαλκάνια, διαφαίνεται καί 
άπό δυο άλλα έπεισόδια πού εγιναν κατά τήν διάρ
κεια τής έπισκέψεως τών Γιουγκοσλαύων στή Μό
σχα τόν Φεβρουάριο του 1948. Τό ενα άναφέρεται 
στήν πρότασι γιά τήν δημιουργία μιας Βαλκανικής 
Συνομοσπονδίας, ή όποία είχε συζητηθή κατά τήν 
συνάντησι Τίτο - Δημητρώφ, τό καλοκαίρι του 1947.

Τόν Αύγουστο τού 1947, ό Γκεώργι Δημη
τρώφ έκ μέρους τής Βουλγαρίας καί ό Τίτο 
έκ μέρους τής Γιουγκοσλαυίας, είχαν συζητήσει 
στό Μπλέντ τό θέμα μιας Βαλκανικής Συνομοσπον
δίας καί είχαν συμφωνήσει νά προχωρήσουν στα
διακά πρός τήν δημιουργία της. Στήν άρχή δέν υπήρ
ξε άμεση άντίδρασις έκ μέρους τής Μόσχας, άλλά 
δταν τόν Σεπτέμβριο του 1947, ό Τίτο έκαμε μία 
θριαμβευτική περιοδεία στήν Βουλγαρία καί Ρου
μανία, ό Στάλιν είδε μέ όργή αύτό πού ήρμήνευσε 
ώς προσπάθεια τού Τίτο νά δημιουργήση δικό του 
«καπετανάτο» στά Βαλκάνια. Διέταξε άμέσως νά 
μελετηθή τό θέμα τής Συνομοσπονδίας άπό τήν 
Γραμματεία τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοϋ ΚΚΣΕ 
έν συνεργασίςι μέ τίς άρμόδιες υπηρεσίες τοϋ Σο
βιετικού Υπουργείου ’Εξωτερικών. Γιά τήν συλ
λογή στοιχείων, έχρησιμοποιήθηκαν τά μέλη τών 
έγκατεστημένων στή Γιουγκοσλαυία Σοβιετικών 
άποστολών. Ή  ηύξημένη αύτή δραστηριότης τών 
Σοβιετικών πρακτόρων έδωσε λαβή σέ πολλές πα
ρεξηγήσεις μέ τούς Γιουγκοσλαύους, καί δπως θά έν- 
θυμήται ίσως ό άναγνώστης, τό θέμα αύτό άπετέλεσε 
τήν βάσι γιά μιά άπό τίς κατηγορίες τοϋ Στάλιν 
έναντίον τών Γιουγκοσλαύων. 'Η έκθεσις πού 
υπεβλήθη άπό τήν Γραμματεία στό Πολιτμπυρώ 
τόν Δεκέμβριο τοΰ 1947, άνέφερε δτι σέ μιά τέ
τοια Συνομοσπονδία κυρίαρχο μέλος θά ήταν έκ 
τών πραγμάτων ή Γιουγκοσλαυία. Στίς άρχές Ία
νουαρίου έκλήθησαν στήν Μόσχα Γιουγκοσλαΰοι 
καί Βούλγαροι έκπρόσωποι,γιά νά συζητήσουν έπεί- 
γοντα θέματα κοινοϋ ένδιαφέροντος. Τής Γιουγκο- 
σλαυϊκής άντιπροσωπείας θά ήγήτο, ώς προανε- 
φέρθη, ό Καρντέλι. Τής Βουλγαρικής ό ίδιος ό Δη
μητρώφ. Λίγες μέρες πριν άπό τήν άφιξι τών δύο 
αντιπροσωπειών, καί συγκεκριμμένως στίς 28 Ία 
νουαρίου 1948, ή Π ρ ά β δ α  έδημοσίευσε άρθρο 
στό όποιο έξέφραζε άμφιβολίες γιά τήν «σκοπιμό
τητα μιας συνομοσπονδίας στά Βαλκάνια καί τίς 
παραδουνάβιες χώρες, πού νά περνλαμβάνη τήν Πο

λωνία. Τσεχοσλοβακία καί Ε λλάδα ...» . Στίς 10 
Φεβρουαρίου 1948, κατά τήν διάρκεια τής συναν- 
τήσεώς του μέ τούς Γιουγκοσλαύους καί Βουλγάρους 
ήγέτες, ό Στάλιν έπετέθη κατά τοΰ Δημητρώφ γιά 
τήν συμφωνία του μέ τόν Τίτο καί τά σχέδια γιά 
μία Βαλκανική Συνομοσπονδία, «χωρίς νά συμβου- 
λευθή πρώτα» τήν Μόσχα. Τό δτι δέ ό Δημητρώφ 
σέ δηλώσεις του είχε συγκεκριμμένως συμπεριλάβει 
καί τήν 'Ελλάδα ώς μέλος τής προτεινομένης Συν
ομοσπονδίας, άπεδείχθη κατά τήν συζήτησι ώς ένα 
άπό τά πιό έξοργιστικά στοιχεία τής ύποθέσεως γιά 
τόν Στάλιν. Ό  Δημητρώφ προσεπάθησε νά καθη- 
συχάση τόν Στάλιν, μέ έπιχειρήματα καί διαβεβαιώ
σεις, δτι ό μόνος λόγος πού συνεφώνησε μέ τόν 
Τίτο έπί τοΰ θέματος τής Συνομοσπονδίας ήτο δτι 
ένόμισε δτι μία τέτοια ένέργεια θά έξυπηρετοϋσε τό 
παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα. Μέ τήν συζή- 
τησι ό Στάλιν άρχισε νά άλλάζει ,'νώμη. Φαίνεται 
νά έσκέφθηκε δτι σέ μία πιό περιορισμένη σέ συμ
μετοχή Συνομοσπονδία, ό Δημητρώφ μέ τό παλαιό 
του κΰρος άπό τήν έποχή τής Κομιντέρν, θά άπο- 
τελοΰσε ένα εύπρόσδεκτο άντίβαρο στόν Τίτο.Έτσι, 
ξαφνικά, κατά τήν διάρκεια τής ίδιας συνεδριάσεως, 
ό Στάλιν έδήλωσε δτι ήταν σύμφωνος μέ τήν δη
μιουργία μιας Συνομοσπονδίας άλλά μόνον μεταξύ 
Γιουγκοσλαυίας καί Βουλγαρίας, (ή όποία άργό
τερα νά προσαρτοϋσε καί τήν ’Αλβανία).26 Ταυ- 
τοχρόνως άφησε νά φανή δτι ή Ελλάδα δέν περιε- 
λαμβάνετο στό σχέδιό του. Τό δτι πράγματι ό 
Στάλιν άρχισε νά βλέπη τούς Βουλγάρους ώς ένα 
είδος «δουρείου ίππου» στήν προτεινομένη Συν
ομοσπονδία, δέν άποτελεϊ εικασία έκ τών υστέ
ρων. Τήν έποχή ήδη έκείνη' τρεις μόλις έβδομάδες 
μετά τήν προαναφερθεΐσα σύσκεψι στό Κρεμλινο, 
ό ίδιος ό Τίτο σέ σύσκεψι τής Κεντρικής Ε π ιτρο
πής τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος Γιουγκοσλαυίας 
(1 Μαρτίου 1948) έτσι άκριβώς ήρμήνευσε τήν 
μεταστροφή τοΰ Στάλιν έπί τοΰ θέματος τής Συν
ομοσπονδίας. Τελικώς ή πρότασις Στάλιν έγκα- 
τελήφθη, παρασυρθεΐσα άπό τά μετέπειτα δραμα
τικά γεγονότα τής ρήξεως.

Τό δεύτερο έπεισόδιο πο-j έγινε τήνέπομένη, 11 
Φεβρουαρίου 1948, είναι έπίσης χαρακτηριστικό 
τής άνησυχίας πού είχαν προκαλεσει στόν Στάλιν 
οί Γιουγκοσλαυϊκές πρωτοβουλίες στόν χώρο τών 
Βαλκανίων καί ιδίως στήν Ελλάδα. Τά μεσάνυχτα 
ό Καρντέλι έκλήθη Επειγόντως στό γραφείο τοΰ 
Μολότωφ, ύπουργοϋ τότε τών Εξωτερικών τής Σο
βιετικής Ένώσεως. Έκει «διετάχθη» άπό τόν Μο
λότωφ νά ύπογράψη ένα σύμφωνο συνεργασίας έπί

26. Dedijer, op . ci t . ,  σελ. 31.
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τοϋ καθορισμοϋ τής έξωτερικής πολιτικής τών δύο 
χωρών. Ό  Στάλιν είχε πράγματι τήν προηγουμένη 
ήμέρα άναφερθή στήν άνάγκη (πογραφής ένός τέ
τοιου συμφώνου. ΤΗταν προφανώς και ή πρότασις 
αύτή συνδεδεμένη μέ τήν προ<:πίθεια του Στάλιν 
νά θέση, ίπό τόν έλεγχο του, τήν Γιουγκοσλαυική 
έξωτερική πολιτική καί νά περιορίση τίς Επικίνδυ
νες γιά τά σχέδιά του έπιπτώσεις τών «τυχοδιωκτι
σμών» τοϋ Τίτο. Ό  Καρντέλι κατά τήν σύσκεψι 
τής 10ης Φεβρουάριου, δέν είχε φέρει βασικές άντιρ- 
ρήσεις νομίζοντας δτι ή πρότασις άφοροΰσε τό 
μέλλον καί δτι θά έγίνετο άντικείμενο διαπραγμα
τεύσεων μεταξύ τών δύο χωρών. Ή  μεσονύκτιος 
συνεπώς, συνάντησις μέ τόν Μολότωφ τόν κατέ
λαβε έξ οπήνης. Τόση ήτο ή σύγχυσίς του ώστε δέν 
έθεσε τήν (πο/ραφή του στό σημείο τής σελίδος 
πού έπρεπε κι’ έτσι έχρειάσθηκε νά γίνουν καί νά 
ξα.αϊπογραφοΰν σωστά νέα έγγραφα τήν επομένη. 
Καί αύτό τό θέμα παρεσύρθη άπα τήν ρήξι Τίτο - 
Στάλιν. ΤΗταν δμως τά δί,ο αύτά επεισόδια χαρα
κτηριστικά τών οκέψεων τοΰ Στάλιν καί γίνεται ή 
σημασία τους άντιληπτή μό\ο σέ συνάρτησι μέ 
τίς άνησυχίες τοΰ Στάλιν γιά τήν άμερικανική πα
ρουσία στήν Ελλάδα.

Ο; συνομιλίες του μέ το;ς Γιουγκοσλαύους φαί
νεται δτι έπεισαν τόν Στάλιν δτι μόνο ό παραμερι
σμός τοϋ Tu ο καί ή άντικατάστασίς του άπό πει
θήνιους «ήγέτες» θά έξησφάλιζε τήν εύθυγράμμισι 
τής Γιουγκοσλαυϊκής πολιτικής καί τήν άποτροπή 
έπ κινδύνων εκπλήξεων είς τό μέλλον. 'Η επιβολή 
έλέγχου έπί τής Γιουγκοσλαυίας ήτο πλέον ένα 
ζωτικό θέμα, συνυφασμέ\ ο μέ τή στρατηγική άσφά- 
λεια τής Σοβιετικής Ένώσεως.

Τό έρώτημα ήταν : Θά μποροΰσε ό Τίτο νά έπι- 
ζήση πολιτικώς έάν οί Γιουγκοσλαΰοι κομμουνι- 
σταί άντιμετώπιζαν τό δίλημμα μεταξύ τής άφοσιώ- 
σεώς των στό Παγκόσμιο Κομμουνιστικό Κίνημα, 
τόν Στάλιν, καί τήν Πατρίδα τοϋ Σοσιαλισμοΰ άφ’ 
ένός καί τών δεσμών τους μέ τόν Τίτο καί τήν «κλί
κα» Ίου κατά τήν έκφρασιν τοΰ Στάλιν; Ή  άπάντησι 
γιά τό Κρεμλΐνο ήταν αδιαφιλονίκητη, προϊόν έμ- 
πειρίας. Ποτέ Κομμουνιστής ήγέτης δέν είχε πα- 
ραμείνει στήν ήγεσία ένός κόμματος οπουδήποτε 
μετά άπό μία έμφανή ή συγκεκαλυμένη έκδήλωσι 
δυσαρεσκείας έκ μέρους τοΰ Στάλιν έναντίον του. 
Γιατί θά άποτελοΰσε έξαίρεσι ό Τίτο ;

'Η έκδήλωσι τής δυσαρεσκείας τοΰ Στάλιν έκανε 
μία πρώτη έμφάνισί σχεδόν άδιόρατη γιά τόν άνί- 
δεο παρατηρητή στό τέλος Φεβρουάριου 1948, λί
γες μέρες μετά τήν έπιστροφή τής Γιουγκοσλαυϊκής 
άντιπροσωπείας άπό τή Μόσχα. Οί εικόνες τοΰ 
Τίτο στή Ρουμανία -  δίπλα σ’ αύτές τοϋ Στάλιν,

τοϋ Δημητρώφ καί τοϋ Γκρόζα - άρχισα νά έξαφα- 
νίζωνται. Ταυτοχρόνως ή Σοβιετική κυβέρνησις πλη
ροφόρησε τό Βελιγράδι νά μήν στείλη τήν έμπο- 
ρική άντιπροσωπεία πού έπρόκειτο νά πάη στήν 
Μόσχα νά διαπραγματευθή τήν άνανέωσι τής έμπο- 
τικής συμφωνίας τής όποίας ή ισχύς έληγε τόν 
’Απρίλιο.

Ό  Τίτο άμέσως άντελήφθη τί έσήμαιναν αύτά. 
Ή  άπειλή έστρέφετο έναντίον του προσωπικώς. 
'Η συνηθισμένη μέθοδος που έφήρμοζε ό Στάλιν, 
δταν ήθελε νά άπομακρύνη ένα άνεπ.θύμητο ήγέτη 
άπο τήν ήγεσία ένός κόμματος, συνίστατο στόν προ- 
σεταιρ.σμό μελών τής Κεντρικής Επιτροπής του. 
Έ ν συ.εχείςι σέ μιά προσεκτικά ώργάνωμένη σύ
σκεψι ό ύπό έκκαθάρισιν ήγέτης έδέχετο τά πυρά 
νών πρώην συνεργατών του οί όπο'οι «όμόφωνα» 
έψήφιζαν γιά τήν άπομάκρυνσί του. Ό  Τίτο δέν 
έπέτρεψε στόν Στάλιν νά θέση σέ έφαρμογή τήν 
μέθοδο αύτή. ’Αντί νά περιμένη τή Σταλινική έπί
θεσι άνέλαβε τήν πρωτοβουλία αύτός, καλώντας 
γιά τήν 1η Μαρ.ίου 1948 σύσκεψι τών μελών τής 
Κεντρικής Επιτροπής τοΰ ΚΚΓ. Σκοπός του ήταν 
νά έξασφαλίση τήν συμπαράστασι τών κυριωτέ- 
ρων σ.ελεχών. 'Η σύοκεψις περιεστράφη κατά μέγα 
μέρος σέ μία «άνάλυσι τών διαφορών μεταξύ Γιου- 
γκοσλαυίας καί Σοβιετικής Ένώσεως». Ταυτοχρό
νως έδόθηκε ή εύκαιρία στόν Τίτο νά θέση σέ δο
κιμασία τά φρονήματα τών συνεργατών του άρκε
τά ένωρίς, προτοΰ άρχίση ή διάβρωσις τής ένότητος 
άπό τούς πράκτορες τοΰ Στάλιν. Στήν πρώτη αύτή 
δοκιμή μόνο ένα μέλος τής Κ.Ε. ό Σρετέν Ζούγκο- 
β ιτς-Τ σερνί έδειξε νά μήν συμβαδίζη μέ τά άλλα 
ήγετικά στελέχη, πάντως άπέφυγε νά πάρη θέσι 
άνοικτά. Τά άλλα μέλη τής Κ.Ε. συνεφώνησαν δτι 
έπρεπε νά τηρηθή σταθερή καί «άντρίκια» στάσις 
έναντι τών Σοβιετικών π έσεων.

Ό  Στάλιν έπληροφορήθη μέσω τοΰ Ζούγκοβιτς 
γιά τήν στάσι αύτή, τών μελών τής Κ.Ε. τοΰ ΚΚΓ 
καί άπεφάσισε νά έντείνη τήν π ’εσι. Προφανώς ή 
απομάκρυνσις τής φωτογραφιών τοΰ Τίτο δέν ήταν 
έπαρκής προειδοποίησις. Στίς 18 Μαρτίου ό Στρα
τηγός Μπάροκωφ, άρχηγός τής Σοβιετικής Στρα
τιωτικής ’Αποστολής στήν Γιουγκοσλαυία, ειδο
ποίησε τήν Γιουγκοσλαυική κυβέρνησι δτι πολύ 
σύντομα θά άποχωροϋσαν άπό τήν Γιουγκοσλαυία 
όλοι οί Σοβιετικοί στρατιωτικοί σύμβουλοι «έπει- 
δή οί Γιουγκοσλαΰοι τούς δείχνουν έχθρότητα». 
Τήν επομένη ό Ρώσος έπιτετραμένος έπληροφο- 
ροϋσε τόν Τίτο δτι καί όλοι. οί μή στρατιωτικοί 
έμπειρογνώμονες, θά έγκατέλειπαν έπίσης συντόμως 
τήν Γιουγκοσλαυία.

Ό  Τίτο φυσικά δέν ήθελε ρήξι μέ τή Σοβιε
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τική Ένωσι. Προσεπάθησε νά προλάβη τήν έπιδεί- 
νωσι τών σχέσεων και έστειλε μία έπιστολή πρός 
τόν Μολότωφ στήν όποία μέ ευγένεια άλλά καί 
σταθερότητα, άντέκρουε τίς Σοβιετικές αιτιάσεις 
περί έχθρότητος. Κατέληγε δέ μέ τήν άκόλουθη 
παρατήρησι: «Τά παραπάνω δείχνουν δτι δέν ευ- 
σταθοϋν οί λόγοι πού φέρονται ώς αίτια γιά τά μέ
τρα πού λαμβάνει ή Σοβιετική κυβέρνησις, καί θά 
σάς ήμουν ευγνώμων έάν ή Σοβιετική κυβέρνησις 
μας έλεγε καθαρά ποιο είναι τό πρόβλημα.. ,»27.

Ό  Στάλιν στήν άπάντησί του δέν ήταν ούτε καν 
εύγενικός. «Θεωρούμε τήν άπάντησί σας άναληθή 
καί ώς έκ τούτου τελείως άνεπαρκή». Έκλεισε τήν 
έπιστολή του μέ μνεία τοΰ Τρότσκυ καί τής τύχης 
πού τοΰ έπεφυλάχθη.

Ό  τόνος καί τό περιεχόμενο τής έπιστολής τοΰ 
Στάλιν έδειξαν καθαρά στόν Τίτο δτι ό Στάλιν ήταν 
άποφασισμένος νά έπιτύχη τήν άπομάκρυνσι τοΰ 
Τίτο καί τών άμέσων συνεργατών του άπό τήν ήγε
σία τοΰ ΚΚΓ. Τό παν έξηρτατο άπό τήν συνοχή 
τής Κεντρικής Επιτροπής. Στίς 12 ’Απριλίου ό 
Τίτο τήν συνεκάλεσε σέ νέα σύσκεψι. Μέ τή δυ
σαρέσκεια τοΰ Στάλιν έναντι τοΰ Τίτο πλήρως άπο- 
δεδειγμένη τό έρώτημα ήταν: «Θά ύπεστήριζε ή 
π\ειοψηφία τίς άπ5ψεις τοΰ Τίτο, Καρντέλι, Τζί
λας, Ρανκοβίτς . . .  ή τοΰ Στάλιν, έφ’ δσον μάλιστα 
τό κόμμα έπί τόσα χρόνια έδίδασκε τά μέλη του 
δτι ό Στάλιν ήταν ό υπέρτατος άρχηγός τοΰ διεθνοϋς 
προλεταριάτου ;».28

Ό  Στάλιν προφανώς ύπελόγιζε στή σχεδόν 
αυτόματη άνταπόκρισι τών άπανταχοΰ κομμουνι
στών στά κελεύσματά του. ’Απ’ τήν άλλη πλευρά, 
ό Τίτο ήλπ.ζε δτι οί δεσμοί πού είχε σφυρηλατήσει 
μέ το^ς συνεργάτας του μέσα στήν φωτιά τοΰ πολέ
μου καί τίς κακουχίες τοΰ άγώνα κατά τών Ναζί, 
δυναμωμένοι άπό τό παραδοσιακό έθνικό φιλότιμο, 
θά άπεδεικνύοντο στίς κρίσιμες αύτές ώρες άνθεκτι- 
κώτεροι από τήν άφοσίωσι πρός τόν Στάλιν. Οί έλπί- 
δες τοΰ Τίτο άπεδείχθησαν βάσιμες. Μόνο ό Ζού- 
γκοβιτς διεφώνησε. "Ολα τά άλλα μέλη τής Κ.Ε. 
συνετάχθησαν μέ τόν Τίτο. Ή  προσπάθεια τοΰ 
Στάλιν νά διασπάση τήν Κεντρική Επιτροπή καί 
νά προκαλέση τήν αποπομπή τοΰ Τίτο,είχε άποτύχει.

Άντιλαμβανόμενος ό Στάλιν δτι ή συνήθης τα
κτική δέν έφαίνετο νά αποδίδει στήν περίπτωσι τοΰ 
Τίτο άπεφάσισε νά αίξήση τήν πίεσι. Έκάλεσε τά 
άλλα μέλη τής Κομινφόρμ νά προσέλθουν στήν έκ
στρατεία κατά τοΰ Τίτο. Οί Ούγγροι, οί Τσεχοσλοβά
κοι καί οί Ρουμάνοι, άντεπεκρίθησαν χωρίς καθυ-

27. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 331.
28. Α ύ τ ό θ ι ,  σελ. 336.

στέρησι στέλνοντας στίς 16 ’Απριλίου στούς Γιου
γκοσλαύους έπιστολές μέ σκληρές φράσεις γιά τήν 
«άσυγχώρητη ταχτική» τους. Σέ λίγες μέρες προσε- 
τέθησαν καί οί Βούλγαροι μέ άκόμα σκληρότερες 
έκφράσεις. Δέν είχε καν συμπληρωθή χρόνος άπό 
τίς συμφωνίες Τίτο - Δημητρώφ γιά Συνομοσπονδία 
ή άπό τό θριαμβευτικό ταξίδι τοΰ Τίτο στά Βαλκά
νια.

Τίς έπιστολές τών δορυφόρων άκολούθησε μία 
άκόμη επιστολή τοΰ Στάλιν πρός τήν Κεντρική ’Επι
τροπή τοΰ ΚΚΓ. Στήν όργή του ό Στάλιν διέπραξε 
ένα κολοσσιαίο σφάλμα. Ύπεστήριξε δτι ό Τίτο 
υπερβάλλει δταν όμιλή γιά τόν ρόλο τών Παρτιζάνων

«Νεοσύλλεκτοι» τοΰ Δ.Σ.Ε.

στήν άπελευθέρωσι τής Γιουγκοσλαυίας καί δτι άν 
έλειπαν οί νίκες τοΰ Έρυθροΰ Στρατοϋ σέ τίποτε 
δέν θά ώφελοΰσε ό άγώνας τήν Παρτιζάνων έναντίον 
τών Γερμανών. Καίτοι αύτό, τεχνικώς δέν ήταν 
άβάσιμο, ώς έπιχείρημα κατά τοΰ Τίτο, άπέδωσε τό 
άντίθετο άποτέλεσμα διότι έθιξε τήν έθνική πλέον 
φιλοτιμία τών Γιουγκοσλαύων κομμουνιστών. «Μέ 
τά λόγια αύτά ό Στάλιν έξώργισε καί αύτούς άκόμη 
τούς Γιουγκοσλαύους Κομμουνιστές πού έδίστα- 
ζαν, πού άναρρωτιόνταν άν πράγματι είχε ό Τίτο 
τό δίκιο μέ τό μέρος του». Σάν νά μήν έφταναν δλα 
αύτά, ό Στάλιν στήν έπιστολή του έζήτησε νά έλ- 
θη ή διαφωνία μπροστά στήν όλομέλεια τής Κομιν
φόρμ. Έ φ’ δσον τό ΚΚ Γιουγκοσλαυίας δέν έφαί
νετο διατεθειμένο νά συμμορφωθή καί νά άπομα- 
κρύνη τόν Τίτο, ό Στάλιν άπεφάσισε νά φέρη τό 
ζήτημα σέ ένα «άνώτερο δικαστήριο», στήν Κομιν
φόρμ. ’Αλλά έκεί οί «δικασταί» είχαν ήδη καταδι
κάσει τόν κατηγορούμενο οπως έδειχναν οί έπιστο
λές τών τεσσάρων δορυφόρων.

Ό  Τίτο έξεμεταλλεύθη άριστοτ^χνικά τήν όργή
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πού είχαν προκαλέσει τά γραφόμενα τοΰ Στάλιν. Σέ 
σύσκεψι τής Κεντρικής Επιτροπής στις 9 Μαΐου, 
έπέτυχε άπόφασι ή έποία άπέρριπτε τήν άξίωσι τοΰ 
Στάλιν νά ίποβληθή ή διαφωνία στήν 'Ολομέλεια 
τής Κομινφόρν. Στις 19 Μαΐου ό Σουσλώφ, παλαιός 
γνώριμος τοΰ Τίτο άπό τήν έΐίοχή τής Κομιντέρν, 
τοΰ ■ έστειλε ένα άλλο γράμμα ζητώντας τήν υπο
βολή τής διαφωνίας στήν Κομινφόρν. Τήν έπομέ- 
νη ή Κ.Ε. τοΰ ΚΚΓ, άπέρριψε καί πάλι, τήν σοβιε
τική άξίωσι.

Μέ άσυγκράτητη και άρκετά έμφανή όργή πλέον 
ό Στάλιν άπήντησε, σέ τρεις ήμέρες μέ μιά άλλη έπι
στολή στήν όποία έλεγε: «Είτε έρθουν είτε δέν 
έρθουν στήν σύσκεψι τοΰ Ίνφορμπύρο τής Κομιν
φόρμ οί έκπρόσωποι τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ. Γιουγκο
σλαυίας, ή Κ.Ε. τοΰ ΚΚΣΕ άπαιτεΐ νά συζητηθή 
ή κατάστασις πού έπικρατεΐ στό Κομμουνιστικό 
Κόμμα τής Γιουγκοσλαυίας κατά τήν προσεχή σύ
σκεψι τοΰ Ίνφορμπύρο». Ό  Στάλιν μιλοΰσε ήδη, 
γιά «τήν κατάστασι πού έπικρατεΐ στό Κομμούνι - 
τικό κόμμα Γιουγκοσλαυίας» μέ προφανή οκοπό 
νά μεταφέρη τό θέμα άπό τόν σχετικά στενό κύκλο 
τής Κεντρικής ’Επιτροπής στίς εύρύτερες μάζες 
τοΰ κόμματος. 'Η σύσκεψι τής Κομινφόρμ ώρίσθηκε 
γιά τό δεύτερο δεκαπενθήμερο τοΰ Ιουνίου (1948).

Ό  Τίτο άντιπαρέθεσε στή νέα αύτή πρόκλησι 
τοΰ Στάλιν μία δική του θαρραλέα ένέργεια. Στίς 25 
Μαΐου ή Κ.Ε. τοΰ ΚΚΓ άνεκοίνωσε τήν άπόφασι 
της νά συγκαλέση τό Πέμπτο Συνέδριο τοΰ Κόμ
ματος στίς 21 Ίουλίοο. Ό  ίδιος ό Τίτο έφερνε τή 
διαφωνία στήν κρίσι τών όπαδών τοΰ κόμματος.

Στή σύσκεψι τής Κόμινφορμ, οί Σοβιετικοί άντι- 
πρόσωποι Ζντάνωφ, Μαλένκωφ καί Σουσλώφ, έπέ
τυχαν τήν έγκρισι ψηφίσματος τό όποιο άφοΰ έπα- 
νελάμβανε τίς γνωστές αιτιάσεις κατά τοΰ Τίτο καί 
τής «κλίκας» του, κατέληξε μέ μία πρόσκλησι 
πρός τά «ύγιά στοιχεία» τοΰ ΚΚΓ νά «έξαναγκά- 
σουν τήν ήγεσία τους νά παραδεχθή άνοιχτά τά 
σφάλματα της», άλλοιώς «νά τήν άντικαταστήσουν 
καί νά προωθήσουν μία καινούργια διεθνιστική 
ήγεσία στό Κόμμα». Αύτό ήταν πρόσκλησι γιά κομ
ματική πλέον άνταρσία. Καίτοι ώς τήν στιγμή έκεί
νη έλάχιστοι έγνώριζαν τί συνέβαινε καί ή άπόφασις 
αύτή ήταν μυστική, ό Τίτο άντί νά περιμένη τήν 
δημοσίευσί της άπό τήν Κομινφόρν ή τόν Στάλιν, 
κατέπληξε τούς πάντας δίδοντας αύτό τό έγγραφο - 
δυναμίτη ό ίδιος στή δημοσιότητα έντός τής Γιου
γκοσλαυίας.

Στίς 21 Ιουλίου 1948, 2344 άντιπρόσωποι στό 
Πέμπτο Συνέδριο τοΰ ΚΚ Γιουγκοσλαυίας, συνε- 
κεντρώθησαν στό Πάρκο Τοπσιντέρ στό Βελιγράδι. 
"Εξ ήμέρες άργότερα έξέλεξαν όμοφώνως μία νέα

Κεντρική ’Επιτροπή ή όποία περιελάμβανε τόν Τίτο 
καί δλους τούς πιστούς συνεργάτες του. Στόν λόγο 
του μετά τήν έκλογή του,ό Τίτο είπε αύτό πού δλοι 
ήδη άντελαμβάνοντο: «Σύντροφοι σάς προειδο
ποιώ δτι βρισκόμαστε σέ μιά δύσκολη κατάστασι, 
δτι περνοΰμε μιά μεγάλη δοκιμασία». Έκλεισε τόν 
λόγο του μέ τήν συνήθη ζητωκραυγή : «Ζήτω ή Σο
βιετική Ένωσι, Ζήτω. ό Στάλιν». ΤΗταν ή άδεια 
ήχώ μιας άλλης έποχής.

Ά λλά στήν άποτυχία του, ό Στάλιν πέτυχε τελι
κά αύτό πού ήθελε : Τό κλείσιμο τοΰ συμμοριτοπο- 
λέμου στήν. Ελλάδα καί τήν άποτροπή άμερικανι- 
κής έπεμβάσεως στά Βαλκάνια καί τήν Ανατολική 
Εύρώπη. Αύτό έν μέρει έξηγεΐ καί τήν άπόφασι του 
νά άποφύγη μία δυναμική, διά τών δπλων, έπιβολή 
τής θελήσεώς του στήν Γιουγκοσλαυία. Ά ν  τό έκα
νε αύτό, τότε δέν θά έπετύγχανε παρά νά προκαλέση 
έντονώτερη άμερικανική άντίδρασι -  αύτό άκρι
βώς πού ήθελε νά άποφύγη μέ τόν τερματισμό τοΰ 
συμμοριτοπολέμου στήνΈλλάδα διά τής άπομακρύν- 
σεως τοΰ Τίτο.

Ά λλά ή ρήξις τελικώς είχε τό ίδιο άποτέλεσμα. 
Τό παλαιό άξίωμα πού διέπει τής Έλληνο - γιου
γκοσλαβικές σχέσεις καθώρισε καί πάλι τήν έξέλιξι· 
Τώρα πού ό Τίτο άντιμετώπιζε μία έχθρική Σοβιε
τική "Ενωσι δέν είχε άλλη λύσι παρά νά ζητήση 
άντίβαρο στήν προστασία τών θαλασσίων δυνά
μεων -  τής Αμερικής πλέον. Ό  συμμοριτοπόλεμος 
στήν Ελλάδα είχε πάψει νά έξυπηρετή κανένα 
πρακτικό σκοπό άπό τήν Γιουγκοσλαυϊκή άποψι. 
Ή  5η 'Ολομέλεια τής Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ έκανε μιά τε
λευταία άπόπειρα νά περισώση μία έπιχείρησι κα
ταδικασμένη πλέον σέ άποτυχία.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΙΣ

'Η 5η 'Ολομέλεια στήν όποίαν έκυριάρχησε άδια- 
φιλονίκητα ό Ζαχαριάδης, ήσχολήθη μέ τό άκαν- 
θώδες «θέμα τών έφεδριών». Αύτό ήταν κυριολε
κτικά εύφημισμός. Οί κομμουνισται έπαιζαν μέ τίς 
λέξεις γιά νά καλύψουν τήν άδυναμία τοΰ ΔΣΕ 
νά άναπληρώση τίς άπώλειές του καί νά αύξήση 
τή δύναμί του μέ νέους έθελοντές. Τό«θέμα τών έφε
δριών» εύρίσκετο πράγματι στήν βάσι τών προβλη
μάτων πού τόν άπασχολοΰσαν καί τής δεινής θέ- 
σεως στήν όποία είχε περιέλθει.29

Στήν 5η Όλομέλεια ό Ζαχαριάδης έκανε μιά 
τελευταία προσπάθεια, γιά νά κινητοποιήση τίς λί
γες πηγές έμψύχου υλικοΰ πού τοΰ άπέμειναν. Τό

29. Π ρ ό ς  τ ή ν  III Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η  τ ο ϋ  Κ Κ Ε  
σελ. 22-24.
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1949 ή Γιουγκοσλαυία είχε ήδη άποχωρήσει άπό 
τό μπλοκ τών σοβιετικών δορυφόρων. Μή έχοντας 
λοιπόν νά περιμένη τίποτε άπ’ έκεΐ ό Ζαχαριάδης, 
άπεφάσισε νά άκολουθήση πολιτική έχθρική πρός 
τούς Γιουγκοσλάβους γιά νά κερδίση τήν εύνοια 
τών Βουλγάρων. Πρός τό σκοπό αύτό άνεκίνησε 
τήν παλαιά καί χρεωκοπημένη ύπόθεσι του «ανε
ξάρτητου Μακεδονικού Κράτους», ή όποία τώρα 
έξυπηρετούσε πλήρως τά σχέδια τών Βουλγάρων 
έφ’ δσον τό νέο αύτό κράτος, πού θά περιελάμβανε 
καί τήν Γιουγκοσλαβική Μακεδονία, θά ήτο κομ
μουνιστικής κατασκευής, καί θά έτίθε:ο ύπό τόν 
έλεγχο τής Μόσχας. Είναι άξιοσημείωτο δτι ό Ζα
χαριάδης μαζί μέ τόν Ίωαννίδη καί τόν Βλαντα καί 
ένώ ό πόλεμος άλλά καί οί ένδοκομματικές έριδες 
έμαίνοντο, έγκατέλειψε τά πάντα γιά άρκετές ήμέ
ρες καί μετέβη στή Σόφια τόν Δεκέμβριο τοΰ 1948, 
γιά νά λάβη μέρος στό Πέμπτο Συνέδριο τοΰ Βουλ
γαρικού Κ.Κ. Στή Σόφια, οί Βούλγαροι ύπεσχέ- 
θησαν στόν Ζαχαριάδη, κατά τά φαινόμενα τήν 
βοήθεια πού τόσο άνΐελπιστικά έχρειάζετο, άλλά 
τοΰ έζήτησαν ώς άντάλλαγμα τήν έπιστροφή τοΰ 
κόμματος στήν παλαιά πολιτική τής «άνεξάρτητης» 
Μακεδονίας. Τό ΚΚΕ, σέ μιά άπεγνωσμένη προσ
πάθεια νά κερδίση τήν ύποστή ριξι τών «Βουλγα- 
ρομακεδόνων ή Σλαβομακεδόνων» πού εύρίσκοντο 
σέ περιοχές τής Βορείου Ελλάδος πού ήλεγχε κά
πως ό ΔΣΕ, ένέκρινε ψήφισμα στό όποιο συνηγο- 
ροΰσε άπεριφράστως ύπέρ τής δημιουργίας «άνε- 
ξάρτητου» Μακεδονικοΰ Κράτους έντός τοΰ όποιου 
θά περιελαμβάνετο καί ή έλληνική Μακεδονία, μέ 
1.500.000 καί πλέον Έ λληνες! Ταυτοχρόνως έδέ- 
χθη έπισήμως τήν συμμετοχή τοΰ ΝΟΦ δηλαδή 
τοΰ Σλαβομακεδονικοΰ ΕΑΜ, στήν ήγεσία τοΰ κι
νήματος. Ή  πράξις αύτή ήταν άπερίσκεπτη καί έγι- 
νε σέ στιγμές άπελπισίας. Ό  άντίκτυπός της ήταν 
ολέθριος. Γιά μιά άκόμη φορά τό στίγμα τής προ
δοσίας ήρχετο νά άποξενώση τό ΚΚΕ άπό τήν 
έλληνική κοινή γνώμη.30

Ή  5η 'Ολομέλεια, άδιαφορώντας τελείως γιά 
τίς πραγματικές δυνατότητες τοΰ ΔΣΕ, έλαβε τίς 
έξής άποφάσεις :

1) ’Ασταμάτητο πόλεμο γιά φθορά τοΰ έχθροϋ.. 
Μεταφορά τοΰ πολέμου μέσα στίς πόλεις, μέ με
γάλες έπιθετικές έπιχειρήσεις, μέ τόν μικροπόλεμο 
τών μονάδων Π.Ε. πόλεων καί ύπαίθρου... Αύσις 
τοΰ προβλήματος τών έφεδρειών μας μέ τή μαζική

30. Άργότερα ό Ζαχαριάδης έδωσε τήν άκόλουθη δι
καιολογία γιά τήν άπόφασι αύτή τοϋ ΚΚΕ. «Μέ αύτή τήν 
άλλαγή προσπαθούσαμε νά κινητοποιήσουμε τΙς Σλαυομα- 
κεδονικές δυνάμεις και νά άνατρέψουμε τά διαιρετικά καί 
παραπλανητικά σχέδια τοϋ Τίτο» Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  Π ά 
λ η ς ,  σελ. 122- 123.

στρατολογία καί τό λιγόστεμα τών άπωλειών μας . . .  
Ποιοτικό άνέβασμα τών στελεχών καί μαχητών, μέ 
έντατική έκπαίδευσι, μέ άνάπτυξι τής πολιτικής 
δουλειάς. 2) Σπάσιμο τής έχθρικής έπιθετικής όρμής 
στήν Πελοπόννησο -  Ρούμελη -  Θεσσαλία. Ά γριο 
μάτωμα καί τσάκισμα τής μεγάλης έχθρικής έκστρα
τείας στά 1949 στό Βίτσι καί Γράμμο, καί στρατη
γική άντεπίθεση γιά άνατροπή τοΰ έχθροϋ μέ πλατύ 
έλιγμό πρός Ή πειρο καί άπελευθέρωσή της».31

Ά λλά τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1949 ό ΔΣΕ δέν είχε 
πιά τήν δύναμι νά πραγματοποιήση ένα τόσο φιλό
δοξο σχέδιο.

Ένώ τό κομμουνιστικό στρατόπεδο ύφίστατο 
τούς κλυδωνισμούς μιας μεγάλης έσω~ερ κής κρί- 
σεως -  δπως φανέρωνε καί ή «παραίτησις» τοΰ 
Μάρκου -  οί έλληνικές έθνικές δυνάμεις είχαν άπο- 
κτήσει ένα πρόσθετο στοιχείο ισχύος. Ό  Στρατάρ
χης Αλέξανδρος Παπάγος άνέλαβε στίς 20 Φεβρου
αρίου 1949 τήν άνωτάτη διοίκησι τών έλληνικών 
ένοπλων δυνάμεων. Ή  έπιχείρησις έναντίον τοΰ 
Γράμμου τό καλοκαίρι τοΰ 1948 καί οί έπιθέσεις 
τών συμμοριτών κατά τής Καρδίτσας, τής Νάουσας 
καί τοΰ Καρπενησιού, είχαν άποκαλύψει, τουλάχι
στον σ’ εκείνους πού κατείχαν τά ύψηλότερα άξιώ- 
ματα, μιά άπό τίς σπουδαιότερες άδυναμίες τών 
έθνικών ένοπλων δυνάμεων. Κι’ ή άδυναμία αύτή 
ήταν δτι δέν ύπήρχε πραγματικά ένιαία διοίκησις. 
Φαινομενικά ή άνωτάτη διοίκησις εύρίσκετο στά 
χέρια τοΰ Άρχηγοΰ τοΰ Γενικοΰ Επιτελείου άλλά 
στήν άσκησι τής έξουσίας του συναντοΰσε πολλά 
έμπόδια, δπως π.χ. τίς παρεμβάσεις πολιτικών προ
σώπων ή καί ξένων συμβούλων. Έπί πλέον οί δια
δοχικοί Α ρχηγοί δέν είχαν κατορθώσει νά έπιβά- 
λουν αύστηρή πειθαρχία στούς διοικητάς τών με
γάλων μονάδων. Οί περισσότεροι διοικηταί ήσαν 
παλαιοί συμμαΟηταί στήν Σχολή Εύελπίδων. Οί 
έκάστοτε Αρχηγοί τοΰ έπιτελείου έπίσης. Μεταξύ 
τών άνωτάτων αύτών άξιωματικών ύπήρχαν συχνά 
προσωπικά ζητήματα, στενές φιλίες ή καί σφοδρές 
άντιπάθειες. Τά ύπάρχοντα στοιχεία άποδεικνύουν 
δτι έγένετο συχνά αντικαταστάσεις άξιωματικών οί 
οποίες πολλές φορές ήσαν άδικαιολόγητες καί άσύμ- 
φορες.32

Ό  Στρατάρχης Παπάγος ώς Αρχιστράτηγος 
τής Αλβανικής έκστρατείας 1940- 1941, καί ώς 
ό μόνος Στρατάρχης τών έλληνικών ένοπλων δυ
νάμεων, κατείχε άξίωμα καί κΰρος σχεδόν χωρίς 
προηγούμενο στήν ιστορία τής νεωτέρας Ελλάδος.

31. Π ρ ό ς  τ ή ν  III Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η  τ ο ϋ  Κ Κ Ε ,  
σελ. 117.

32. Τσακαλώτου, ο p. ci t . ,  Τομ. II, σελ. 161, 177. Έ πί
σης Βασιλδ, ο p. c i t .
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Εκκαθαριστικές 'Επιχειρήσεις κατά τήν έποχή τοΰ συμμοριτοπολέμου. Χειμώνας, 1949. 
Στρατιωτική φάλαγΕ ένώ κινήται πρός τό Καρπενήσι

Ή  πρότασις νά τεθή έπί κεφαλής τών ενόπλων δυ
νάμεων συνεζητήθη γιά πρώτη φορά άπό τούς κυ
βερνητικούς κύκλους, τήν άνοιξι τοΰ 1948. Ό  Πα-

t

πάγος μή θέλοντας νά διακινδυνεύση τό κύρος του 
δέν έδέχετο νά άναλάβη τήν ’Αρχηγία έκτος έάν 
έγένετο δεκτή σειρά ολόκληρη μέτρων ώστε νά 
προετοιμασθή τό έδαφος γιά μία καθολική άντεπί- 
θεσι. Μέσα είς τά πλαίσια τής προετοιμασίας ό 
Παπάγος έλαβε μέρος ώς παρατηρητής στήν έπι- 
χείρησι τοΰ Γράμμου τό θέρος τοΰ 1948 καί εύρί
σκετο σέ στενή έπαφή μέ τήν στρατιωτική ήγεσία 
καί μέ τόν Στρατηγό Βάν -  Φλήτ, άρχηγό τής ’Αμε
ρικανικής ’Αποστολής. Πολλές άπό τίς ιδέες τοΰ 
Παπάγου έφηρμόσθησαν τόσο στήν όργάνωσι καί 
έκπαίδευσι τών ένοπλων δυνάμεων δσο καί στήν 
κατάστρωσι τοΰ στρατηγικοΰ σχεδίου τής βαθμιαίας 
έπεκτάσεως τοΰ έλέγχου.

Ό  Ελληνικός Στρατός έφαρμόζοντας δοκιμα

στικά τήν στρατηγική αύτή κατά τήν διάρκεια τοΰ
1948 είχε σημειώσει ώρισμένες έπιτυχίες, δπως λ.χ. 
στή Ρούμελη, άλλά δςν είχε κατορθώσει νά κατα- 
πνίξη έντελώς τήν κομμουνιστική έξέγερσι. Ενίοτε 
ή έλλειψί,ς άποφασιστικότητος έκ μέρους διοικητών 
μεγάλων μονάδων ή άκόμα καί ή άπροθυμία των 
νά έκτελέσουν τίς διαταγές τών άνωτέρων των, έπέ- 
τρεπαν στούς άντάρτες νά ξεγλιστροΰν μέσα άπό 
τίς γραμμές τοΰ στρατοΰ καί νά άνασυντάσσωνται 
σ’ άλλες όρεινές περιοχές. Ό  έλιγμός τοΰ ΔΣΕ 
άπό τόν Γράμμο πρός τό Βίτσι, τό καλοκαίρι, τοΰ
1948, είχε μοιραία προκαλέσει άρκετή άπογοήτευσι. 
Οί ((τακτικές» έπιχειρήσεις τοΰ ΔΣΕ στήν Καρδίτσα, 
στή Νάουσα καί στό Καρπενήσι, είχαν άποδείξει. 
δτι λόγω άνεπαρκοΰς συντονισμοΰ, ό έλληνικός 
στρατός είχε έπανειλημμένως χάσει πολύτιμες εύ- 
καιρίες γιά τήν κύκλωσι καί καταστροφή μεγάλων 
δυνάμεων συμμοριτών. ΤΗταν προφανώς θέμα ήγε-

225



σίας και μάλιστα στό ανώτατο έπίπεδο. Ό  Παπά- 
γος εϊχε τά άπαιτούμενα προσόντα. "Οταν άνέλαβε, 
τόν Ιανουάριο του 1949 τά ήνία, τοΰ έδόθη πλήρης 
έξουσία. Καί ό Παπάγος είχε καί τήν θέλησι καί 
τήν ικανότητα νά άξιοποιήση είς τό επακρον τήν 
έξουσία αύτή. ’Ακατάλληλοι διοικηταί άπεμακρύν- 
θησαν χωρίς δισταγμούς καί δσοι εϊχαν ύποπέσει 
σέ σοβαρές παραβάσεις τής στρατιωτικής πειθαρ
χίας έστάλησαν στό στρατοδικείο. Μέσα σέ λίγες 
έβδομάδες ή παρουσία τοϋ Παπάγου εϊχε έμφυσήσει 
στίς ένοπλες δυνάμεις ενα νέο πνεϋμα άποφασιστι- 
κότητος καί όρμής. ΤΗταν φανερό σέ δλους, δτι 
«ό Παπάγος δέν άστειευόταν».

'Η πρώτη σημαντική έπιτυχία τών έθνικών δυ
νάμεων έσημειώθη κατά τήν έπίθεσι τών άνταρτών 
στή Φλώρινα. Ή  νέα στρατιωτική ήγεσία έν γνώ- 
σει τής έπικειμένης έπιθέσεως, χάρις σέ πληροφο
ρίες πού εϊχε άποσπάσει άπό ένα αιχμάλωτο άντάρ- 
τη, εϊχε προετοιμασθή δχι μόνο γιά τήν άμυνα 
τής πόλεως άλλά καί γιά τήν άντεπίθεσι. Δύναμις 
τριών τουλάχιστον χιλιάδων συμμοριτών έπληξε 
τή Φλώρινα, τά ξημερώματα τής 11ης Φεβρουά
ριου. Μετά άπό μερικές μάλλον άσήμαν-

τες έπιτυχίες, οί άντάρτες άπεκρούσθησαν-
Έ ν συνεχείς, οί έθνικές δυνάμεις πού εϊχαν σπεύ- 

σει άπό γειτονικές περιοχές, έξαπέλυσαν ένα έπι- 
τυχημένο έλιγμό «λαβίδας» καί χρησιμοποιώντας 
τάνκς καί τεθωρακισμένα έκύκλωσαν τούς άντάρτες 
σχεδόν άπ’ δλες τίς πλευρές. Στίς σφοδρές μάχες, 
πού έπηκολούθησαν, οί δυνάμεις τοΰ ΔΣΕ, ύπέ- 
στησαν πανωλεθρία. 500 καί πλέον άντάρτες νεκροί 
καί 350 αιχμάλωτοι ύπήρξεν ό άπολογισμός τής 
φονικής μάχης. Ή  ήγεσία τοϋ ΔΣΕ έδωσε τήν δια
ταγή τής ύποχωρήσεως, ή όποία μετετράπη σέ 
άτακτο φυγή πρός τόν όρεινό δγκο τοϋ Βίτσι.

Μετά άπό τή σημαντική αύτή έπιτυχία ό έλλη- 
νικός στρατός έπεξέτεινε τήν δρασι του στή μία 
περιοχή μετά τήν άλλη. Στήν Πελοπόννησο δπου 
εϊχε άρχίσει άπό τόν Δεκέμβριο μέ άβέβαια άπο- 
τελέσματα στήν άρχή ή έπιχείρησις «Περιστέρι» 
ή μία έπιτυχία ήκολούθησε τήν άλλη κατά τούς 
έπόμενους δύο μήνες. Στίς 25 Μαρτίου 1949, άπό 
τίς 2.000 πού άποτελοϋσαν τήν άριθμητική δύναμι 
τοΰ ΔΣΕ στή Πελοπόννησο, άπέμεναν μόνο με
ρικές διασκορπισμένες συμμορίες καταδιωκόμενες 
χωρίς άνάπαυλα άπό έλαφρό πεζικό καί μονάδες

Η έπίθεσις έναντίον του Βίτσι είχε τήν ύποστήριΕι καί βαρέος πυροβολικού.
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χωροφυλακής. 'Η έπιχείρησις «Περιστέρι» άπε- 
τέλεσε μία άκόμη έπιτυχή έφαρμογή τής στρατη
γικής τής βαθμιαίας έπεκτάσεως τοϋ έλέγχου.

Ή  Δεύτερη Μεραρχία τών άνταρτών, πού είχε 
άποσυρθή άπό τό Καρπενήσι στις 8 Φεβρουαρίου, 
προσεπάθησε νά μετακινηθή πρός τά νότια, πρός 
τήν Ρούμελη. Ισχυρές δυνάμεις έλληνικοϋ στρατοϋ 
άνέλαβαν τήν άπηνή καταδίωξί της. "Αλλες δυνά
μεις χτύπησαν τήν Πρώτη Μεραρχία τών άνταρτών 
πού είχε έπίσης λάβει μέρος στήν έπιχείρησι έναν
τίον τοΰ Καρπενησιοϋ. Καταδιωκόμενοι συνεχώς 
χωρίς νά μποροϋν ουτε άναπνοή νά πάρουν οί άντάρ
τες δέν εϊχαν καιρό νά προετοιμάσουν καί νά πρα
γματοποιήσουν νέες έπιδρομές γιά νά έφοδιασθοϋν 
μέ άνδρες καί τρόφιμα. Ό  Διαμαντής (Γιάννης 
’Αλεξάνδρου) Διοικητής τής Δευτέρας Μεραρχίας 
ΔΣΕ έκυκλώθη στή Ρούμελη περί τά τέλη ’Ιου
νίου καί σκοτώθηκε. Τελικά τά υπολείμματα τών 
δύο μεραρχιών διεσκορπίσθησαν σέ μεμονωμένες 
συμμορίες πού, πεινασμένες, έξαθλιωμένες καί μέ 
πεσμένο τό ήθικό, κατέφυγαν στά όχυρά τοϋ Γράμ- 
μου καί τοϋ Βίτσι.

Παρόμοιες έπιχειρήσεις έπραγματοποιήθησαν μέ 
νέα όρμή καί άποφασιστικότητα καί σέ άλλα μέρη 
τής 'Ελλάδος.

Τά κύρια στοιχεία τών έπιχειρήσεων αύτών 
ήταν ή συγκέντρωσις ύπερτέρων δυνάμεων έναντίον 
συγκεκριμμένης περιοχής, ή έπίθεσις άπό πολλές 
κατευθύνσεις ταυτοχρόνως μέρα καί νύκτα, καί 
τέλος ή άδιάκοπη καταδίωξις καί έξόντωσις τών 
άνταρτών.

"Οταν πλέον τό μεγαλύτερο μέρος τής 'Ελλάδος 
είχε άπελευθερωθή άπό τίς κομμουνιστικές συμ
μορίες, χάρις σέ μεθοδικές έκκαθαριστικές επι
χειρήσεις, ό έλληνικός στρατός κατέστρωσε τά 
σχέδια γιά τήν έπιχείρησι «Πυρσός», δηλαδή τήν 
τελική έπίθεσι έναντίον τών δύο μεγάλων κομμου
νιστικών όχυρών τοΰ Γράμμου καί τοϋ Βίτσι. Σέ 
μιά τελευταία του προσπάθεια νά έπιτύχη τήν ύπο- 
στήριξι τοΰ λαοΰ, τό ΚΚΕ άνεσχημάτισε τήν Προ
σωρινή Δημοκρατική Κυβέρνησι στίς 5 ’Απρι
λίου καί άνέθεσε τήν «πρωθυπουργία» στό Δημή- 
τρη Παρτσαλίδη. Ό  Γιάννης Ίωάννίδης, άντιπρό- 
εδρος τής Κυβερνήσεως, ό όποιος άπό τήν έποχή 
τής παραιτήσεως τοΰ Μάρκου άσκοΰσε καθήκοντα 
«πρωθυπουργοΰ», περιωρίσθη στό άξίωμα τοΰ άντι· 
προέδρου. Ό  Κράστε Κώτσεφ (ΝΟΦ) ώνομάσθηκε 
«υφυπουργός Μειονοτήτων» ω.

33. Τό AKJE (Άγροτικό Κόμμα Ελλάδος) ήτο δημιουρ
γία τοϋ ΚΚΕ. Ή  ΝΟΦ ΰποτελοΰσε τήν νέαν παραλλαγή τοϋ 
Κατοχικού ΣΝΟΦ. Ό  ΕΡΓΑΣ ήταν ή κομμουνιστική έρ- 
γατική συνομοσπονδία.

Οϋτε τά όνόματα τών «υπουργών» άλλά ούτε 
καί τό γεγονός δτι μία όργάνωσις, δπως ό ΝΟΦ 
άντιπροσωπεύετο στή νέα «Κυβέρνηση» έπρόκειτο 
νά έμπνεύσουν καί μεγάλη έμπιστοσύνη στό μέσο 
"Ελληνα. Μάλιστα οί πομπώδεις τίτλοι τών δια-

Ό  Αλέξανδρος Παπάγος, προτοϋ άναλάβη έπισήμως τήν 
αρχιστρατηγία, παρακολουθούσε έκ τοΰ σύνεγγυς τόν 
άγώνα. Ανωτέρω, ό Παπάγος έπισκέπτεται τραυματία 

άζιωματικό

φόρων «υπουργών» προκαλοΰσαν μάλλον κωμική 
έντύπωσι δταν άνελογίζετο κανείς πόσο περιορι
σμένες δυνατότητες είχαν γιά τήν άσκησι τοϋ «λει
τουργήματος των».34

Ή  άπόφασις τοϋ Τίτο νά κλείση τά Έλληνο- 
γιουγκοσλαυικά σύνορα δυό έβδομάδες πριν άπό τήν 
,έναρξι τής τελικής έπιχειρήσεως «Πυρσός», δέν εί
χε δση σημασία συνήθως άποδίδεται στήν άπόφασι 
αύτή. Καίτοι οί κομμουνιστοσυμμορΐτες δέν θά μπο
ρούσαν πιά νά βασίζονται στό Γιουγκοσλαυικό έ
δαφος τούς έμενε ή ’Αλβανία ώς βολικό καταφύ
γιο. Έπί πλέον έξακολουθοΰσαν νά έχουν Βουλγα
ρική βοήθεια σέ υλικό. Ά λλά μέ τήν συμπίεσι τοΰ 
ΔΣΕ άπό τόν Έλληνικό Στρατό στά δυό τελευταία 
όχυρά του, τόν Γράμμο καί τό Βίτσι, κατά μήκος 
τών συνόρων μέ τήν Αλβανία, ή αύλαία είχε ανοί
ξει γιά τήν τελευταία πραξι τοΰ δράματος. Τό κλεί
σιμο τών συνόρων είχε περισσότερο συμβολικό 
παρά ούσιαστικό χαρακτήρα. Ό  Τίτο είχε καταδι
κάσει τόν ΔΣΕ πολύ ένωρίτερα δταν μετά τήν ρή- 
ξι του μέ τόν Στάλιν διέκοψε κάθε συμπαράστασι 
πρός τόν Έλληνικό κομμουνισμέ.

Πριν νά άρχίση τήν έπιχείρησι «Πυρσός», ό

34. Ά πό τούς «ύπουργούς» τής ΠΔΚ, ό Α. Γκρόζος, ό 
Δημ. Παρτσαλίδης καί ό Κ. Κολλιγιάννης, έξακολουθοϋν νά 
παίζουν ένεργό ρόλο στήν ήγεσία τής Ά κρας Αριστερός 
καίτοι σήμερα ήγοϋνται άντιπάλων φατριών. Τό 1957 πάντως 
είχαν συνασπισθή γιά νά έπιτύχουν τήν έκδίωξη τοϋ Ν. Ζα
χαριάδη.
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Ό  Βασιλεύς Παύλος έηι&εωρεϊ τό στρατιωτικό ύλικό πού έγκατέλειψε ό Δ.Σ.Ε. μετά
τήν ήττα

έλληνικός στρατός διεξήγαγε μιά προπαρασκευ
αστική έπιχείρησι έναντίον τής δυνάμεως συμμο
ριτών στήν περιοχή του Καϊμακτσαλάν, βορειοα
νατολικά του Βίτσι, στά Γιουγκοσλαυικά σύνορα. 
Ό  στρατός έκινήθη κατά μήκος τών Γιουγκοσλα- 
υικών συνόρων άπό τήν έλληνική πλευρά τής με
θορίου καί κατώρθωσε έτσι νά πλευροκοπήση τούς 
συμμορίτες καί νά καταλάβη σημαντικές ποσότητες 
έφοδίων καί πολεμικού υλικού. Μερικοί άντάρτες 
κατέφυγαν στήν Γιουγκοσλαυία δπου καί άφωπλί- 
σθησαν άπό τίς γιουγκοσλαυικές άρχές. Ή  έπιχεί-

ρησις συνεπληρώθη μέ επιτυχία στίς 28 ’Ιουλίου. 
Τό έδαφος τώρα ήταν έτοιμο γιά τήν έπιχείρησι 
«Πυρσός».

Τό σχέδιο τοΰ έλληνικοϋ στρατοΰ γιά τήν έπι- 
χέίρησι κατά τοΰ Γράμμου καί τοΰ Βίτσι, προέβλεπε 
μία έπίθεσι άντιπερισπασμοΰ έναντίον τοΰ Γράμ
μου πού θά τήν άκολουθούσε μία γενική έπί- 
θεσις έναντίον τοΰ Βίτσι. Μετά τόν έπιτυχή 
τερματισμό αύτής τής φάσεως, τό μεγαλύτερο 
μέρος τών έλληνικών δυνάμεων θά συνεκεν- 
τρώνετο γιά μία καθολική καί άποφασιστική
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έπίθεσι έναντίον τοϋ όχυροϋ τοϋ Γράμμου 35
Ή  έαιχείρησις άντιπερισπασμοΰ στό Γράμμο 

άρχισε τήν 1η Αύγούστου 1949. Μέ μιά αιφνιδια
στική ένέργεια λίγο πρίν άπό τήν έπίθεσι, ό έλλη- 
νικός στρατός άπεμάκρυνε δλους τούς χωρικούς 
άπό τά χωριά πού ήταν κοντά στό Γράμμο καί στό 
Βίτσι, γιά νά άποστερήση τούς άντάρτες άπό κάθε 
πιθανή πηγή πληροφοριών καί έφοδίων.

Έ πί έννέα ήμέρες ή έπίθεσις είς τόν Γράμμο 
έσυνεχίσθη σύμφωνα μέ τό σχέδιο. Ή  άνωτάτη 
ήγεσία τοΰ στρατοΰ, χρησιμοποιώντας βομβαρδι
στικά καθέτου έφορμήσεως καί πεδινό πυροβολικό, 
έδημιούργησε σκοπίμως τήν έντύπωσι δτι ή κυρία 
αιχμή κατευθύνετο έναντίον τοΰ ' Γράμμου -  φαινο
μενικά έπανάληψις τής έπιχειρήσεως τοΰ 1948. Οί 
στρατηγικοί έγκέφαλοι τοϋ ΔΣΕ έπεσαν στήν 
παγίδα καί συνεκέντρωσαν τίς έφεδρεΐες των στό 
Γράμμο, άφήνοντας άνεπαρκεΐς δυνάμεις στό Βίτσι. 
Ξαφνικά τήν νύκτα τής 10ης Αύγούστου, μετά άπό 
καταιγισμό πυρός μέ πυροβόλα παντός τύπου, τό 
Δεύτερο Σώμα Στρατοΰ μέ πέντε μεραρχίες (τήν 2α, 
τήν 11η, τήν 10η, τήν 9η καί τήν 3η Μεραρχία Κα
ταδρομών) έκινήθη έναντίον τών ώχυρωμένων κομ
μουνιστικών θέσεων στό όρεινό συγκρότημα τοΰ 
Βίτσι. Μέ άστραπισΐες καί βαθύτατες διεισδύσεις, 
μέ κυκλωτικές κινήσεις καί έπιθέσεις κατά μέτωπον, 
διέσπασε τίς κομμουνιστικές γραμμές καί έτρεψε 
είς άτακτον φυγήν τούς ύπερασπιστάς των. Ε κα
τοντάδες «κατσαπλιάδες» έχασαν τήν ζωή τους, 
έτραυματίσθησαν ή Φυνελήφθησαν αιχμάλωτοι.36 Ή  
έπιθετική ένέργεια Βίτσι έξετελέσθη μέ τέτοια τα
χύτητα ώστε άπό τίς 6 ταξιαρχίες τών συμμοριτών 
μόνο μία κατώρθωσε νά άποσυρθή μέ άκέραιες τίς 
δυνάμεις της πρός τόν Γ ράμμο. Φεύγοντας οί άντάρ
τες άφησαν πίσω τους 39 πυροβόλα, 33 άντιαρματικά 
πυροβόλα, 16 άντιαεροπορικά, 100 καί πλέον δλμους, 
400 καί πλέον πολυβόλα καί μεγάλες ποσότητες 
πολεμοφοδίων καί τροφίμων.37

35. Ά πό τις 17.000 συμμοριτών οί 12.000 περίπου είχαν 
τελικώς συγκεντρωθώ γιά τήν τελική άναμέτρησι στήν πε
ριοχή Γραμμομ -Β ίτσ ι.

36. Σύμφωνα μέ τά έπίσημα στοιχεία, οί άπώλειες τών 
άνταρτών, κατά τις έπιχειρήσεις τοϋ Βίτσι, ήσαν 997 νεκροί 
καί 642 αίχμάλωτοι.

37. Κατά τήν άτακτο άποχώρησί του, ό ΔΣΕ έγκατέ- 
λειψε εις τόν Γράμμο καί Βίτσι 1.919 νεκρούς, 1.596 αίχμα- 
λώτους, 57 πυροβόλα, 21 άντιαρματικά, 19 άντιαεροπορικά 
πυροβόλα, 227 βαρειά πολυβόλα, 216 βαρείς δλμους, 416 
έλαφρά πολυβόλα, 102 έλαφρεϊς όλμους, 142 ροκετοβόλα, 
πάνω άπό 6.000 τυφέκια καί μεγάλες ποσότητες πυρομαχι- 
κών, έφοδίων, καί τροφίμων. Σέ όλόληρη τήν περίοδο τοϋ 
Τρίτου Γύρου 1946- 49, οί έλληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, περι- 
λαμβανομένης καί τής χωροφυλακής εϊχαν 16.753 νεκρούς, 
40.398 τραυματίες, 4.188 άγνοουμένους. Κατά τήν ίδια περίοδο 
ό ΔΣΕ έπυρπόλησε 11.788 κατοικίες, κατέστρεψε 98 σιδηρο- 
δρομιούς σταθμούς, έξετροχίασε 96 τραΐνα,έξετέλεσε 4 123 πο
λίτες καί έπραγματοποίησε 1.61 Ισοβαρές ένέργειες σαμποτάζ 
έναντίον γεφυρών, σηράγγων καί σιδηροδρομικών γραμμών.

Δέκα ήμέρες άργότερα, παρουσίςι τοΰ Βασιλέως 
Παύλου, τό Α' Σώμα Στρατοΰ μέ τήν ένίσχυσι με
ρικών έκ τών μονάδων πού ήσαν διαθέσιμες μετά 
τήν έπιχείρησι στήν περιοχή τοΰ Βίτσι, έξαπέλυσε 
γενική έπίθεσι άπό άνατολών καί δυσμών έναντίον 
τών δυνάμεων τοΰ ΔΣΕ στόν Γ ράμμο. Μετά άπό

Κώστας Κολλιγιάνης, ό σημερινός άρχηγός τοϋ Κ Κ Ε  σέ 
παλαιοτέρα φωτογραφία του

αιματηρές μάχες οί έλληνικές δυνάμεις διέσπασαν 
τίς όχυρές θέσεις τοΰ ΔΣΕ καί στίς 30 Αύγούστου, 
στίς 5 τό πρωΐ, ή 8η Μεραρχία έφθασε στήν κορφή 
τοΰ Κάμενικ. Τά θλιβερά υπολείμματα τοΰ στρατοΰ 
τών συμμοριτών έζήτησαν καταφύγιο μέσα στήν 
’Αλβανία. Στίς 10 τόπρωΐ κάθε ώργανωμένη άντί- 
στασις στό Γράμμο είχε παύσει. Ούσιαστικά ό Τρί
τος Γΰρος άνήκε στό παρελθόν.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ

Τά χρόνια πού έχουν περάσει άπό τήν κατάρ- 
ρευσι τοΰ Τρίτου Γύρου, δέν είναι άρκετά ώστε νά 
έπιτρέπουν ένα πλήρη ιστορικό άπολογισμό. Τό 
μόνο πού μπορεΐ νά κάνη κανείς είναι νά σκιαγρα- 
φήση τά σπουδαιότερα γεγονότα. Μέ τήν κατάληψι
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Στήν καρδιά τοϋ Βίτσι. Ό  Βασιλεύς Παύλος μέ όμάδα άξιωματικών καί οπλιτών 
σέ έγκαταλελειμμένο Σταθμό Διοικήσεως τού Δ. Σ. Ε.

τοϋ Γράμμου ύπό των έθνικών δυνάμεων, οί άρχηγοί 
τοϋ ΚΚΕ, άκολουθούμενοι άπό τά θλιβερά υπολείμ
ματα τοΰ ΔΣΕ, έζήτησαν καταφύγιο στή γειτονική 
Αλβανία. ’Εκεί στίς 9 ’Οκτωβρίου ή 6η 'Ολομέ
λεια τής Κεντρικής ’Επιτροπής έζήτησε νά προσ- 
διορίση τούς λόγους τής καταστροφής. Ή  ήγεσία 
τοΰ ΚΚΕ εύρήκε στό πρόσωπο τοΰ Τίτο ένα βολι
κό άποδιοπομπαϊο τράγο. Ό  Βασίλης Μπαρτζώ
τας στήν είσήγησί του πρός τήν 'Ολομέλεια ίσχυ- 
ρίσθηκε δτι τό κόμμα :

«. . .  ’Εξ αιτίας κυρίως τής προδοσίας τοΰ Τίτο 
δέ μπόρεσε νά λύση τό βασικό πρόβλημα τών έφε- 
δριών τοΰ ΔΣΕ καί τοΰ άνεφοδιασμοΰ τών τμημά
των του τής Κεντρικής καί Νότιας 'Ελλάδας, δέν 
κατάφερε νά σπάση τήν κατάστασι πού εϊχε δη
μιουργήσει ό μοναρχοφασισμός στίς πόλεις, γιά νά 
συνδυάσει ένα γερό μαζικό κίνημα στίς πόλεις μέ 
τόν πόλεμο τοΰ ΔΣΕ στά βουνά».38

38. Ή  Ν έ α  Κ α τ ά σ τ α σ η  καί τά Καθήκοντά μ α ς
(ΚΕ τού ΚΚΕ, 1950) σελ. 9.
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Ό  Ζαχαριάδης στό βιβλίο του «Δέκα Χρόνια 
Πάλης» έπανέλαβε κΓ αύτός τίς κατηγορίες έναν
τίον τοΰ Τίτο, άλλά ταυτοχρόνως παραδέχθη δτι οί 
πραγματικοί λόγοι τής ήττας, ήταν τό αιώνιο πρό
βλημα τών έφεδριών (ή άκριβέστερα ή άπροθυμία 
τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ νά ένισχύη τίς τάξεις τοΰ ΚΚΕ 
καί τοϋ ΔΣΕ) καί ή άδυναμία τοΰ ΔΣΕ νά κρατήση 
τό Βίτσι καί τόν Γράμμο καί, έν συνεχείςι, «νά πε- 
ράση στήν άντεπίθεση».39

Καθώς μετά τήν ήττα δέν ύπήρχε πλέον κανένας 
σοβαρός λόγος καί καμμιά πρακτική σκοπιμότης 
ύποστηρίξεως τής Μακεδονικής άνεξαρτησίας, ή 
6η 'Ολομέλεια μέ μιά μονοκοντυλιά διέγραψε αύτό 
τό σύνθημα καί έπέστρεψε στή λιγώτερο φιλόδοξη 
πολιτική τής ύποστηρίξεως τών «ίσων δικαιωμά
των τών μειονοτήτων». Ό  Ζαχαριάδης, τό 1950, 
παρουσίασε μία φαιδρά έξήγησι γιά τίς άλλεπάλ- 
ληλες μεταβολές τής πολιτικής τοΰ κόμματος στό 
«όλισθηρό» αύτό θέμα.

39. Ζαχαριόίδη, « Δ έ κ α  Χ ρ ό ν ι α  Π ά λ η  ς», σελ. 61.



«Τό ΚΚΕ (εγραφε) άναγνωρίζει τό δικαίωμα 
γιά αύτοδιάθεσι μέχρι καί άποχωρισμό γιά τό σλα- 
βομακεδονικό λαό τής Μακεδονίας του Αιγαίου. . .  
Τό δικαίωμα τής αυτοδιάθεσης σημαίνει δτι τό 
έθνος εχει δικαίωμα δχι μόνο στήν αυτονομία μά 
καί στόν άποχωρισμό. Τώρα άνάλογα μέ τήν κάθε 
φορά κατάσταση καί τά συμφέροντα τής πάλης τοΰ 
προλεταριάτου καί τής επανάστασης, προωθείται ή 
μία (αυτονομία) ή ή άλλη (αποχωρισμός) πλευρά 
τοΰ έθνικοΰ ζητήματος γιατί τό έθνικό σάν έφεδρία 
τής προλεταριακής ή τής λαϊκοδημοκρατικής έπα- 
νάστασης υποτάσσεται σ’ αυτήν... 'Η άλλαγή στό 
σύνθημα κάθε φορά άποχωρισμός ή αυτονομία, υπα
γορεύεται φυσικά άπό τό συγκεκριμένο κάθε φορά 
συμφέρον τής έπανά στάσης... "Οταν λέμε ισοτιμία 
δέν έννοοΰμε τίποτε άλλο άπό αυτονομία στήν πρα
γματική, τή λεννινιστική - σταλινική £ννοιά της 
δηλαδή πολιτική αυτοδιοίκηση)).40.

40. Α υ τ ό θ ι ,  σελ. 122- 123.

Τό κείμενο αύτό δέν χρειάζεται σχόλια·
'Η 6η 'Ολομέλεια καθώρισε έπίσης «τά καθή

κοντα τοΰ κόμματος» μετά τήν ήττα. Σέ μία κάπως 
κωμικοτραγική δήλωσι έφ’ δσον ό ΔΣΕ εϊχε τεθή 
έκτος μάχης διεκήρυσσε, δτι «τό κόμμα άποφάσισε 
νά σταματήση σήμερα τόν ένοπλο άγώνα άφήνον- 
τας μόνο μικρά παρτιζάνικα τμήματα σά μέσο πίε
σης». Αύτό άποτελοϋσε ούσιαστικά έπιστροφή στήν 
στρατηγική πού είχε είσηγηθή ό Μάρκος στά 1948 
καί πού είχε καταπολεμήσει μέ τόσο πείσμα ό Ζα
χαριάδης. Μόνο πού αύτή τή φορά μιά τέοια στρα
τηγική ήταν άκόμη λιγώτερο ρεαλιστική άπό πριν.

Κατά τούς έπόμενους μήνες οί λίγες συμμορίες 
πού άπέμεναν διελύθησαν ή μία μετά τήν άλλη. 
Στό τέλος ή κομμουνιστική ήγεσία ήναγκάσθη μέ 
εύνόητη άπροθυμία νά άναγνωρίση δτι ό ένοπλος 
άγώνας εϊχε τελειώσει οριστικά καί έδωσε όδηγίες 
στούς όπαδούς της, στήν 'Ελλάδα, νά συγκεντρώ
σουν τίς προσπάθειές των σέ πολιτική καί άνατρε- 
πτική δρδσι. Ή ταν φανερό δτι ή νέα κατάστασις

Μετά τήν ήττα. Ό  Βασιλεύς Παύλος επιθεωρεί συλλογή του έγκαταλειφθέντος όπλισμοϋ
τών συμμοριτών
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στήν όποία είχε βρεθή τό κόμμα, άπαιτοΰσε ριζική 
άναθεώρησι τών μεθόδων ένεργείας. 'Ως έκ τούτου 
ή νέα στρατηγική τοΟ ΚΚΕ περιεστράφη γύρω άπό 
δύο μεγάλους βασικούς άντικειμενικούς σκοπούς: 
Ό  ένας ήταν ή έπιστροφή στήν πολιτική ζωή ύπό 
νέα όργανωτική μεταμφίεσι, έφ’ δσον τό κόμμα 
παρέμενε έκτος νόμου. Ό  άλλος ήταν ή δημιουργία 
ένός δικτύου μυστικών έπαφών μέ τις διασκορπι
σμένες κομματικές δυνάμεις μέσα στήν Ελλάδα, 
ώστε νά άναδιοργανωθή ό παράνομος μηχανισμός. 
’Αρκετές μικροομάδες πρακτόρων πού άπεπειρά- 
θησαν νά είσέλθουν στήν Ελλάδα, λάθρα άπό τά 
άλβανικά ή βουλγαρικά σύνορα, έπεσαν στά χέρια 
τών έλληνικών άρχών. Μερικές άπ’ αύτές τίς όμά
δες ήσαν έφωδιασμένες μέ τελειότατα μηχανήματα 
καί Ιδίως άσύρματους. Τό πόσοι πράκτορες κατώρ- 
θωσαν νά άποφύγουν τήν σύλληψι, μας είναι άγνω
στον.

Στίς 14 Μαίου, στήν 7η Όλομέλεια τής Κεντρι
κής ’Επιτροπής του ΚΚΕ, ή όποία συνήλθε πίσω 
άπό τό σιδηροΰν παραπέτασμα, ό Ζαχαριάδης μέ 
τήν υποστήριξι τοΰ Βλαντα καί τοΰ Μπαρτζώτα, 
παρουσίασε σειρά όδηγιών δράσεως οί όποιες ένε- 
σωματώθησαν στίς άποφάσεις τής Όλομελείας. Ό  
Ζαχαριάδης ύπεγράμμισε τήν σημασία τής «πα
ράνομης δουλειάς». Ταυτοχρόνως όμως έπεσήμανε 
τίς δυνατότητες νομίμου δραστηριότητος πού πα
ρέμεναν άκόμη προσιτές στό κόμμα :

1) Πρέπει νά μποΰμε στίς διάφορες μή κομμου
νιστικές μαζικές όργανώσεις καί νά στρατολογή
σουμε μέλη γιά τό κόμμα άνάμεσα στά μέλη τών 
’Οργανώσεων αύτών. Πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε 
αύτές τίς ’Οργανώσεις πολύ έξυπνα.

2) Πρέπει νά δημιουργήσουμε νέες μαζικές όργα- 
νώσεις. Γιά νά τό πετύχουμε αύτό πρέπει νά ξέρωμε 
ποιά θέματα ένδιαφέρουν τίς μάζες σέ κάθε στιγμή 
καί μετά νά βροΰμε τά κατάλληλα ποόσωπα πού 
θά μποροΰν νά πάρουν τήν πρωτοβουλία γιά τή δη
μιουργία τέτοιων μαζικών όργανώσεων. Οί όργα- 
νώσεις αύτές πρέπει νά άποφεύγουν τήν άνοιχτή 
κομμουνιστική δρασι, γιά νά μήν έκτίθενται γιατί 
άλλοιώς θά μπορή ό έχθρός νά παίρνη μέτρα έναν
τίον τους καί νά τίς διαλύη.

3) Άφοΰ τό κόμμα έξακολουθεϊ νά είναι παρά
νομο, δέν πρέπει νά κρεμάμε στό στήθος τοΰ κα-

θενός μέλους μιά ταμπέλα πού νά λέη δτι είναι μέλος 
τοΰ κόμματος.

4) Αύτά πού δέ μποροΰμε νά ποΰμε άνοικτά στίς 
μάζες θά πρέπει νά τά λέμε σέ παράνοιιες συγκεν
τρώσεις καθώς καί μέ διάφορα παράνομα έντυπα.

5) Πρέπει νά προφυλαμε τόν παράνομο μηχα
νισμό σας σάν κόρη όφθαλμοΰ. . .  ».41

Οί όδηγίες αύτές δέν άποτελοΰσαν τίποτε τό 
καινούργιο. "Υστερα άπό ένα αιματηρό άγώνα πού 
έστοίχισε τόσο άκριβά στήν Ελλάδα, τό ΚΚΕ 
ήθελε νά ξαναγυρίση στίς συνωμοτικές μεθόδους 
τών πρώτων του χρόνων. ΤΗταν δμως πολύ άργά. 
Ά πό τότε (1949) μέχρι σήμερα ή ιστορία τοΰ ΚΚΕ 
είναι κατά μέγα μέρος μία άλυσίδα έσωτερικών 
διαιρέσεων, άνεδαφικής πολιτικής, καί συνεχών άπο- 
γοητεύσεων καί άποτυχιών.

Ό  συγγραφεύς τοΰ παρόντος δέν έχει καμμιά 
πρόθεσι νά περιβληΟή τόν χιτώνα τοΰ προφήτου. 
Ά λλά δέν χρειάζονται προφητικές ιδιότητες γιά νά 
προβλέψη κανείς δτι μέ τήν οικονομική άνάπτυξι 
τής χώρας, τήν δικαιότερη κατανομή :οΰ αύξανο- 
μένου έθνικοΰ εισοδήματος καί τή δημιουργική 
δραστηριότητα μιας πολιτικής ήγεσίας πού νά 
πιστεύη στήν δημοκρατική διαδικασία, ό κίνδυνος 
διαβρώσεως τής έθνικής ψυχής άπό τό όλοκληρω- 
τικό κήρυγμα τοΰ κομμούνισμοΰ, θά μειώνεται καί 
ή κομμουνιστική προπαγάνδα, όποιοδήποτε προ
σωπείο καί άν μεταχειρισθή, θά βρή μειωμένη άντα- 
πόκρισι. Οί κίνδυνοι γιά τό μέλλον δέν προέρχονται 
άπό τήν ικανότητα τής κομμουνιστικής ήγεσίας 
ή τήν έλξι τής Μαρξιστικής ιδεολογίας, άλλά άπό 
τήν άνικανότητα τής πολιτικής ήγεσίας τοΰ έθνους 
νά άξιοποιήση τά πλεονεκτήματα τής Δημοκρατίας -  
τήν λαϊκή συμμετοχή στά κοινά πού δένει ψυχικά 
τόν λαό μέ τά συνταγματικά καί πολιτικά θεμέλια 
τής πολιτείας καί χαλυβδώνει τήν έθνική ένότητα* 
Διότι δπως φανερώνει ή Ιστορία τοΰ ΚΚΕ, ποί> 
παρήλασε άπό1 τίς σελίδες τοΰ βιβλίου αύτοΰ, ό 
έλληνικός λαός δέν άκολούθησε τό κομμουνιστικό 
κήρυγμα παρά μόνο όσάκις οί κομμουνισταί έξε- 
μεταλλεύθησαν, μέ παραπληνητικά καί κίβδηλα συν
θήματα, στιγμές έθνικής συγχύσεως καί άπελπισίας.

41. «Εισήγηση» Δημ. Βλαντδ στήν 7η 'Ολομέλεια τής 
ΚΕ τοϋ ΚΚΕ, 3- 18 Μαΐου 1950.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

1. Νίκος Ζαχαριάδης. Έγεννήθη τό 1902 στήν Νι
κομήδεια της Μικρας Ά σίας. Κατά τήν περίοδο 1922- 
1925 έφοίτησεν είς τήν σχολή ΚΥΤΥ τής Σοβιετικής Έ - 
κί>σεως. Έ ν συνεχεία ήλθε είς τήν Ε λλ ά δα  καί άνέλα- 
6ε υπεύθυνο «πόστο» είς τήν κομμουνιστική όργάνωσι 
Θεσσαλονίκης. Τό 1926 είσήχθη εις δίκην καί κατεδι- 
κάσθη είς δεκαοκτάμηνον φυλάκισιν λόγω τής δράσεώς 
του διά τήν δημιουργίαν αύτονόμου Μακεδονικού κρά
τους. Απολυθείς άπό τάς φυλακάς μετ’ όλίγον άνεχώ- 
ρησε καί πάλι γ ιά  τήν Σοβιετική Έ νω σ ι δπου παρέ- 
μεινε άπό τό 1928 Μως τό 1931. Τό Μτος έκεΐνο έτοπο- 
θετήθη ύπό της Κομιντέρν ώς άρχηγός τού ΚΚ,Ε. Τό 
1934 έξελέγη έπισήμως πλέον Γενικός Γραμματεύς τού 
ΚΚΕ. Ε κ λ εγε ίς  βουλευτής τό 1936, συνελήφθη στίς 13 
Σεπτεμβρίου 1936, άπό τό καθεστώς τής 4ης Αύγού
στου. Παρέμεινε έγκλειστος στίς έλληνικές φυλακές 
Μως τό 1942, δταν οί Γερμανικές Ά ρχές Κατοχής στήν 
Ε λλ ά δα  τόν μετέφεραν στό Στρατόπεδο Συγκεντρώ
σεως τοΰ Νταχάου. Άπηλευθερώθη ύπό τών Συμαχι- 
κών στρατευμάτων καί έπέστρεψε είς τήν Ε λλ ά δα  τόν 
Μάϊο τοϋ 1945. Μετά τήν ήτταν τοΰ συμμοριτοπολέμου, 
τό 1949, κατέφυγε είς τήν Ανατολική Εύρώπη. Κατη- 
γορηθείς ώς «προδότης» άπό τήν σημερινή ήγεσία 
τοΰ ΚΚΕ κατά τό 1956 έξεβλήθη τελικώς τοΰ κόμμα
τος καί σήμερον ζή είς προάστειον τής Μόσχας.

2. Γιώργης Σιάντος. Έγεννήθη στήν Καρδίτσα τό 
1890, υιός πτωχών καπνοπαραγωγών. Είς τό σχολεΐον 
εφθασε μέχρι τής Τετάρτης τάξεως τοΰ Δημοτικού. 
ΤΗτο κατά μέγα μέρος αύτοδίδακτος. Ά πό ήλικίας δε- 
κοττριών έτών είργάσθη στήν Καρδίτσα ώς καπνεργά
της. Νεώτατος άνεμίχθη είς τόν συνδικαλισμόν καί έ- 
πρωτοστάτησε είς άπεργίας καί διαδηλώσεις. Υπηρέ
τησε είς τόν Έλληνικόν στροττόν άπό τό 1911 Μως τό 
1920, προαχθείς είς λοχίαν. "Εγινε μέλος τού Κομμου
νιστικού κόμματος τό 1920 καί ύπήρξε ήγετικόν στέ
λεχος κατά τήν περίοδο τής «πάλης χωρίς άρχές» τού 
1920-1931. Τό 1934 Ιγινε «γραμματέας» τής «κομμα
τικής όργάνωσης» Πειραιώς καί άπέδωσε άρκετά είς 
τόν τομέα τής στρατολογίας νέων μελών. Τόν Αύγου
στο τού 1936 συνελήφθη καί έστάλη έξόριστος στήν 
Ανάφη άπ ' δπου έδραπέτευσε τό 1937. Συνελήφθη δ
μως καί πάλι τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1939 καί έφυλακίσθη 
στήν Κέρκυρα, δπου τοαρεμεινε μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου 
1941. Διέφυγε ένώ μετεφέρετο είς Α θήνας προκειμέ-

νου νά είσαχθή είς δίκην. Έ ξελέγη «Γραμματέας της 
Κεντρικής ’Επιτροπής» τοΰ ΚΚΕ τόν Ιανουάριο  τοΰ 
1942 καί ύπήρξε ή κορυφαία φυσιογνωμία τοΰ κόμμα
τος κατά τήν Κατοχήν. Παρέμεινε γραμματεύς τής ΚΕ 
καί μέλος τού Πολιτικού Γραφείου τοΰ ΚΚΕ καί μετά 
τήν έπιστροφή τοΰ Ζαχαριάδη. Σ τίς 20 Μαΐου 1947 
άπέθανε μυστηριωδώς στήν Κλινική Κόκκαλη. Τόν ’Ο
κτώβριο τοΰ 1950, ό Ζαχαριάδης άπεκήρυξε τόν Σ ιάν- 
το ώς «προδότη» καί «πράχτορα τόΰ ταξικού έχθροϋ».

3. Δ. Γυφτοδήμος ή Κώστας Καραγιώργης. Έγεν
νήθη τό 1906 είς τήν Χαλκίδα, υιός δικαστοΰ. Έσπού- 
δασε ίατρικήν εις τάς Αθήνας, τό Βερολΐνον, καί τό 
Παρίσι (1927-1934). Μέλος τοΰ ΚΚΕ άπό τό 1917, ύ
πήρξε άνταποκριτής τοΰ «Ριζοσπάστη» ένώ έσπούδα- 
ζε είς τό έξωτερικόν. Συνελήφθη καί έστάλη είς έξο- 
ρίαν τό 1936. Άπέδρασε τό 1941 καί έξελέγη μέλος 
τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοΰ ΕΑΜ. Τό 1943 ώρίσθη 
Καπετάνιος της 16ης Μεραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ είς τήν 
Θεσσαλία. "Υπήρξε άρχισυντάκτη,ς τοΰ «Ριζοσπά
στη», μετά τόν Νοέμβριον 1944. Μετέσχε ώς ήγετικόν 
στέλεχος κατά τόν συμμοριτοπόλεμον καί διωρίσθη 
«Υπουργός» είς τήν Προσωρινήν Δημοκρατικήν Κυ- 
βέρνησιν, τόν Απρίλιον τοΰ 1949. Κατηγγέλθη ώς 
«προδότης» άπό τόν Ζαχαριάδη τό 1953 καί άπέθανε 
τό 1958 είς τήν Ανατολική Εύρώπη.

4. Γιάννης Ίωαννίδης. Έγεννήθη τό 1901. Κουρεύς 
τό έπάγγελμα. Μέλος τοΰ ΚΚΕ, άπό τό 1923, μετέβη 
είς τήν Σοβιετική "Ενωσι τό 1928 γ ιά  θεραπεία ώς 
φυματικός. Έπέστρεψε είς τήν Ε λλ ά δα  τό 1931 άφοΰ 
έφοίτησε έπί τριετίαν στήν σχολή ΚΥΤΥ. Συλληφθείς 
τό 1936 παρέμεινε είς τάς φυλακάς μέχρι τοΰ Σεπτεμ
βρίου 1942, δτε τόν άπηλευθέρωσε μία όμάς άνταρτών 
άπό τήν κλινική της Μονής Πέτρας δπου είχε στολή 
πρός θεραπεία. ΤΗτο ό είς έκ τών δύο ίσχυροτέρων ή
γετών — ό άλλος ήτο ό Σιάντος — τού ΚΚΕ καί τοΰ 
ΕΑΜ — ΕΛΑΣ κατά τήν διάρκειαν τής Κατοχής. Ό  Ί 
ωαννίδης άνέλα6ε ώς «‘Υπουργός τών Στρατιωτικών» 
είς τήν Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση τό 1947. 
Τό 1953, ό Ζαχαριάδης τόν άπεκήρυξε ώς «προδότη» 
καί «χαφιέ».

5. Μάρκος Βαφειάδης. Έγεννήθη τό 1906 είς τό χω- 
ρίον Τόσια τής Μικρας Ά σίας. Ό  πατέρας του ήτο δι
δάσκαλος καί κατώτερος δημόσιος ύπάλληλος. Ή  σχο
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λική του μόρφωσις δέν ύπερέβη τήν τετάρτη δημοτι
κού. Μέ τόν θάνατο τοΰ tu.-τέρα του τό 1917 ήναγκά- 
σθη νά διακόψη καί άργότερα είς ήλικίαν δώδεκα έ- 
τών άρχισε νά έργάζεται ώς χειρώναξ. Τό 1923 μέ τήν 
Μικρασιατική καταστροφή κατέφυγε ώς πρόσφυξ πρώ
τα είς τήν Κωνσταντινούπολι καί έν συνεχεία είς τήν 
Θεσσαλονίκην. Τό 1924 έγκατεστάθη είς τήν Καβάλαν 
δπου είργάσθη ώς καπνεργάτης. Τό 1924 έγινε μέλος 
του ΚΚΕ καί άνέλαβε ήγετυκό «πόστο» στήν Κομμου
νιστική νεολαία (ΟΚΪΊΕ). Έφυλακίιοθη έπί ένάμισυ έ
τος τόν Μάιο του 1932. Συνελήφθη καί πάλι τό θέρος 
του 1936 άλλά άπέδρασε άπό τόν Ά ΐ-Στράτη, δπου ή
το έξόριστος, τόν Σεπτέμβριο. Συνελήφθη είς τόν Πει
ραιά τόν Νοέμβριο του 1938 καί έξετοπίσθη πρώτον 
είς τήν Άκροναυπλία, καί τελικώς εις τήν Γαύδο. Ά 

πέδρασε τόν Μάϊο τοΰ 1941. Κοττά τήν Κοαοχή άνέλα
βε Καπετάνιος της 10ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, ή ό
ποία έδρα είς τήν Μακεδονία. Τό 1947 άνέλαβε τήν 
στρατιωτική διοίκησι τοΰ Δημοκροαικου Στρατού Ε λ 
λάδας, καί τόν Δεκέμβριο έγένετο «πρωθυπουργός» 
τής Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβερνήσεως. Τόν ’ Ια
νουάριο του 1949, κατόπιν διαφωνίας μέ τόν Ζαχαριάδη, 
άπηλλάγη άπό τά ήγετικά του καθήκοντα, καί τόν 'Ο 
κτώβριο τοΰ 1950 ό Ζαχαριάδης τόν άπεκήρυξε ώς 
«Τροτσκιστή, τυχοδιώχτη, ήττοπαθή, πού δέν ήταν πο
τέ του κομμουνιστής». Άπεκατεστάθη προσωρινώς ώς 
μέλος της Κεντρικής ’Επιτροπής άπό τήν όμάδα Κολι- 
γιάννη — Γκρόζου, άλλά  τελικώς άπεβλήθη άπό τό 
κόμμα τό 1961. Σήμερα ζή έν άφανεία κάπου είς τήν 
Πολωνίαν.
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Βεντήρης, Κων)νος 160, 202.
Βεντοΰρα, (Φεντοΰρα) ’Ιάκωβος 48, 65.
Β ίτσι 210, 224, 225, 226 - 229.
Βλαντάς, Δημήτριος 195, 201, 224, 232, 233.
Βογιατζής, Ά . 86.
Βοζίκης, X. 106.
Βοντίσιος, Γιώργης (Γούσιας) 213.
Βουκμάνοβιτς, Σβέτοζαρ (Τέμπο) 140, 145, 175.
Βουλγαρία (αύτονόμησις Μακεδονίας) 54 - 59, 68, 224, 

(Συμφωνία Τσώρτσιλ—Στάλιν) 163, (Τρίτος Γΰρος) 
193, 203, 224, (Τίτο καί,) 202 - 203, 217 - 219, 221,

Βρεταννία (Μεταξας καί,) 116-117, (ένίσχυσις ΕΑΜ — 
ΕΛΑΣ)  141-142, (Στρατιωτική ’Αποστολή) 143, 144, 
149, 152 - 153, (Τό ΚΚΕ καί οί Βρεταννοι) 143 - 149, 
(Κινήματα Μέσης Ανατολής) 155- 158, (Συμφωνία 
Καζέρτας) 162 - 163, (Συμφωνία τής Βάρκιζας) 177.

Γ
Γενική Συνομοσπονδία Έργατών Ελλάδος (Γ Σ Ε Ε ) 35,

36, 65, 86.
Γερμανία, (Συνθήκη μέ Ε Σ Σ Δ )  129, (κατάληψις Ελλά

δος) 137.
Γεώργιος, Βασιλεύς 20, 95, 140, (παλινόρθωσις) 95, 100- 

102, (Τετάρτη Αύγούστου) 113-114, 115, 116-117, 
(’Ιταλική εισβολή) 124, (Βρεταννοι καί,) 144, 146, 
151, 152, 156 - 157, 160, 176, 182, (Δημοψήφισμα, 
1946) 194, (θάνατος) 200.

Γεωργιάδης, Γεώργιος 53.
Γιουγκοσλαβυία 161, 163, (Τρίτος Γΰρος) 194, 199, 203, 

215 - 217, 227, 228, (Ρήξις Τίτο - Στάλιν) 213 - 223.
Γκεοργκίεφ, Κίμων 155.
Γονατάς, Στυλιανός 151.
Γοργοπόταμος 143.
Γουντχάους, Κρίστοφερ (Κρίς) 152, 162,

171, 174, 175.
Γούσιας ίδέ Βοντίσιος.
Γράμμος 200, 205, 210, 227 - 229.
Γρεβενά, 144.
Γρόζος (ή Γκρόζος) Απόστολος, 98, 99, 227.
Γιιφτοδήμος, Δημήτριος (Κώστας Καραγιώργης) 121, (ση

μείωμα πρός Ζαχαριάδην) 145, 160, (Σαράφης καί,) 
147.

Δ
Δαμασκηνός, Αρχιεπίσκοπος 176, 181,

Δεκεμβριανά (1944) 167 - 172, (λόγοι αποτυχίας), 173 - 176. 
Βρεταννοι καί,) 175 - 176, (ΕΑΜ καί,) 167 - 170, (δια- 
δήλωσις 3ης Δεκεμβρίου) 171, (Σ τά λ ιν  καί,) 173, 174,
175, 176, (Ζαχαριάδης καί,) 164, 165, 171, 173, 178, 
(Γ. Παπανδρέου καί,) 164 - 166, 169, 170, 174, 176.

Δερτιλής, Λεωνίδας 150.
Δεσκάτη 199.
Δεσποτόπουλος, Κώστας 150.
«Δηλώσεις Μετανοίας* 121 - 126, 142.
Δημητράτος, Ν. 13.
Δημητρώφ (ή Ντιμιτρώφ), Γκεώργκι 56, 96, 202, 219.
«Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας» ( ΔΣΕ)  196, 202, 203 -

- 204, 210 - 211, 212, (όργάνωσις) 196, (Μάχη Κονί- 
τσης) 202, ( Σ λαβομακεδόνες καί,) 203, (αποπομπή 
Μάρκου) 213, (άπώλειες Γράμμου — Βίτσι) 229, (Τ ί
το καί,) 190, 194, 202, 230.

«Δημοκρατικός Σ υγκεντρωτισμός» 73 - 74, 169, 187.
Διονυσάτος, Γ. 121.

ΕΑΜ 84, 119, 138 - 142, (ΐδρυσις) 138.
ΕΑΜ — ΕΛΑΣ ίέμφάνισις ομάδων), 143, (σκοπο!) 144- 

145, (Βρεταννοι καί,) 143, 145, 148 - 149, 153, 163, 
(έξουδετέρωσις αντιπάλων) 146 - 147, (ΕΔΕΣ καί,) 
145, 147, 149, 154, 157, 166, 175, (ΕΚΚΑ καί,) 147, 
149, 155, 157, (Συμφωνία Λιβάνου) 159 - 160, (Σ υμ
φωνία Καζέρτας) 162 - 163, (Συμφωνία Τσώρτσιλ — 
Στάλιν) 161, 164, (Δεκεμβριανά) 167 - 176, (Σ υμ
φωνία τής Βάρκιζας) 177 - 178, (Τρίτος Γΰρος) 190.

ΕΔΕΣ 145, 147 - 149, 154, 157, 166, 175, 191.
’Έδεσσα (έπίθεσις ΔΣΕ) ,  211.
ΕΕΑΜ 138.
’Εθνικές Διεκδικήσεις καί ΚΚΕ, 182 - 183.
ΕΚΚΑ 147, 149, 155, 157.
Έκλογές, συμμετοχή ΚΚΕ 20, 28, 43, 46, 48, 79 - 81, 90, 

102 - 104, 181, 190 - 191.
ΕΛΑΣ (ίδέ ΕΑΜ — ΕΛΑΣ) .
ΕΛΔ 168.
ΕΛΔ — Σ ΚΕ  181.
’Ένοπλοι Δυνάμεις (καί ΚΚΕ) 18, 91, 110 - 111, 155 - 157, 

160,162, 165, 167, 174, 194, (καί Τρίτος Γύρος) 194, 
197, 204 - 210, 211 - 212, 224 -

«Ένωμένο Μέτωπο» 38, 68, 73 - 78, 85 - 88, 90, 91 - 92, 93, 
94, 97, 109, 112, 114, 138, 183, (θεωρία Έν. Μετώ
που), 75.

’Εξηντάρης, Γεώργιος 151.
Έπιχείρησις «Τέρμινους» 197.
Έπιχείρησις «Χαραυγή» 206 - 208.
Έπιγείρησις «Πυρσός? 227 - 229.
Ε ΡΓ Α Σ 183, 189, 227.

Ζαίμης, Αλέξανδρος 29, 31, 54, 64, 94, 101.
Ζαχαριάδης, Νϊκος 16 - 17, 25, 34, 35, 36, 78, 85, (διορι

σμός) 41, 73, (Μακεδονικό ζήτημα) 62, 90, 183, 224, 
(ή «άστικοδημοκρατική έπανάσταση») 82 - 84, («Ενω
μένο Μέτωπο») 85 - 88, 91, 93, (Γενικός Γραμματέας 
ΚΚΕ) 97 - 98, 102, (Τετάρτη Αύγούστου) 112, 118, 
120, 124, (’Ιταλική εισβολή) 130 - 134, (ΕΑΜ) 140, 
(Κατοχή) 165, 194, (άποκήρυξις κομμουνιστών ηγε
τών) 173, 199, 213, (Συμφωνία Βάρκιζας) 178, (Τρί
τος Γΰρος) 181, 182, 183, 185, 191 - 195, 200 - 203, 
223, 224, 232, (Βρεταννοι καί,) 158, 184, 185, 186, 
189, 194, (Διαφωνία μέ Μάρκο) 204, 205, 210 - 211, 
213, 231, (Ρήξις Τίτο — Στάλιν) 216, 230, (Βιογρα- 
φικόν σημείωμα) 235.

Ζέρβας, Ναπολέων (Δημοκρατικά Τάγματα) 47, (ΕΔ ΕΣ) 
139, 144, 147, 149, 156, (Συμφωνία Πλάκας) 153- 
154, (Συμφωνία Καζέρτας) 162, (Δεκεμβριανά) 174 -
- 175, (Τρίτος Γΰρος) 200.

Ζεϋγος, Γιάννης 41, 163, 166 - 167.
Ζηνόβιεφ, Γ. 14, 75.
Ζούλας, Ευθύμιος (φόνος Ψαρροΰ) 157.
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Η
νΗντεν, ’Άνθονυ Eden, A nthony 161, 163, 175, 176.
Η νω μένα "Εθνη 188, 189, 192, 199.
Ή νωμέναι Πολιτεΐαι 152, 154, 161, (καί Κ Κ Ε) 170, 175, 

199, 203, 208, 217, 218, 225, ( ’Αμερικανική βοήθεια) 
202, 208 - 209.

Ο
Θέος, Κώστας 38, 48, 65, 67.
Θρόνος και ΚΚΕ 94 - 99, 102 - 103.

I
« Ιδιώνυμον» (Νόμος 4229) 49 - 51, 87, 105.
'Ιερός Λόχος 166, 170, 174, 187.
ΙΜ Ρ Ο  57, 68.
’Ιταλία (Ε’ισβολή), 130 - 134, ( Συνθηκολόγησις) 152.
Ίωαννίδης, Γιάννης 140, 145, 224, (Δεκεμβριανά) 166, 171,

172, (άποκήρυξις) 173, (Βάρκιζα καί,) 177, (Π ΔΚ) 
201, (Βιογραφικόν σημείωμα) 235.

Κ
-Καϊμακτσαλάν (’Επιχείρησις) 228.
Καλίνιν, Μιχαήλ 188.
Καλομοίρης, Ί .  86.
Κανελλόπουλος, Παναγιώτης 1C?., 200, (Κάϊρον) 151-152.
Κανελλόπουλος, Σταύρος 169.
Καραγιώργης, Κώστας (Ιδέ Γυφτοδήμος).
Καραπαναγιώτης, Β . 156.
Καρδίτσα 144, 212, 224, 225.
Καρπενήσι 144, 224, 225, 227.
Καρτάλης, Γεώργιος 149, (Κάϊρον) 151-152.
Καστοριά 210.
Καφαντάρης, Γεώργιος 74, 108, 109, 151, 176, 184.
Κεμάλ, Μουσταφά 18.
Κίνγκ, Ναύαρχος 170.
Κινήματα Μέσης ’Ανατολής (1943) 146, (1944) 155 - 158.
Κόκκαλης, Πέτρος 199, 201.
Κολάρωφ, Βασίλη 53, 54 - 56.
Κολιγιάννης, Κώστας 191, 227, 229.
Κομμουνιστική Διεθνής 12, 13, 15- 19, 20 - 22, 23, 27, 29, 

38 - 39, 41, 53 - 55, 58 - 61, 68, 73 - 78, 148.
Κομμουνιστικό Κόμμα Ε λλάδας (Κ Κ Ε ) ( Σ ημαντικώτε- 

•ραι συγκεντρώσεις καί Συνέδρια, 1918 - 1949), Πρώ
το Συνέδριο Σοσιαλιστικού ’Εργατικού Κόμματος 
(Νοέμβριος 1918) 11-12 , Δεύτερο Συνέδριο (’Απρί
λιος 1920) 13 - 14, Πρώτη Κομματική (Κ Κ Ε ) Σ υν
διάσκεψη (Φεβρουάριος 1922) 17 - 18, 53, Πρώτο ’Έ κ
τακτο Συνέδριο (’Οκτώβριος 1922) 16 - 18, Δεύτερο 
“Εκτακτο Συνέδριο (Σεπτέμβριος 1923) 20, 46, Τρί
το ’Έκτακτο Συνέδριο (Νοέμβριος 1924) 22 - 23, 59, 
60, Τρίτο Τακτικό Συνέδριο (Μάρτιος 1927) 15, 21, 
30 -31 , Τέταρτο Τακτικό Συνέδριο (Δεκέμβριος 1928) 
32 - 33, 35, 2η 'Ολομέλεια ( ’Ιούνιος 1929) 37 - 38, 3η 
'Ολομέλεια (’Ιανουάριος 1930) 37, 68, 4η 'Ολομέλεια 
(διορισμός Ζαχαριάδη, Δεκέμβριος 1931) 68, 73 - 74, 
Πρώτη Πανελλαδική ’Οργανωτική Συνδιάσκεψη (’Ι 
ούνιος 1932) 77 - 78, 5η 'Ολομέλεια (Νοέμβριος 1932) 
6η 'Ολομέλεια (’Ιανουάριος 1934) 82 - 84, 85, 155, 
Πέμπτο Συνέδριο (Μάρτιος 1934) 85- 86, 101, 2η 'Ο 
λομέλεια (Νοέμβριος 1934) 86 - 88, 3η 'Ολομέλεια (’Α
πρίλιος 1935) 88 - 89, Τρίτη Πανελλαδική ’Οργανωτι
κή Διάσκεψη (’Ιούνιος 1935) 91 - 94, 4η 'Ολομέλεια 
(Σεπτέμβριος 1935) 93 - 97, 102, "Εκτο Συνέδ·ριο (Δε
κέμβριος 1935) 101, 114, 2η 'Ολομέλεια (Μάρτιος 
1936), 3η 'Ολομέλεια (Αΰγουστος 1936) 127, 4η 'Ο 
λομέλεια (Φεβρουάριος 1937) 127, 5η 'Ολομέλεια (Φε
βρουάριος 1939) 128 - 129, 6η 'Ολομέλεια ( ’Ιούνιος 
1941) 138, 139, 153, 7η 'Ολομέλεια (Σεπτέμβριος 
1941) 138, 8η 'Ολομέλεια (’Ιανουάριος 1942) 138, Δεύ
τερη Πανελλαδική Κομματική Συνδιάσκεψη (Δεκέμ
βριος 1942) 128, 142, 144, 10η 'Ολομέλεια (’Ιανουά
ριος 1944) 154, 155, 11η 'Ολομέλεια (’Απρίλιος 1945) 
181, 12η 'Ολομέλεια ( ’Ιούνιος 1945) 124, 183 - 184, 'Έ 
βδομο Συνέδριο ( ’Οκτώβριος 1945) 128, 156, 186 -

189, 2η 'Ολομέλεια (Φεβρουάριος 1946) 189 - 192, 3η 
'Ολομέλεια (Σεπτέμβριος 1947) 201, 4η 'Ολομέλεια 
( ’Ιούλιος 1948) 205, 5η 'Ολομέλεια (’Ιανουάριος 1949) 
223 - 225, 6η 'Ολομέλεια (’Οκτώβριος 1949) 178, 230 - 
231, 7η 'Ολομέλεια (Μάϊος 1950) 232, (Κομμουνιστι
κή Διεθνής καί,) 13, 15- 19, 21, 23, 27, 29, 39 -41 , 
(«πάλη χωρίς άρχές») 38 - 39, (διορισμός Ζαχαριάδη) 
39-41 , (σύστημα πυρήνων) 22 - 27, (ύπονομε\*τική 
δράσις) 33 - 34, ( ’Εργατική τάξις καί,) 20, 35- 36, 37,
42, 44 - 48, 74, 77 - 78, 87, 138, 183, (Μακεδονικό) 53- 
55, 58 - 61, 68, 69, (Ενωμένο Μέτωπο) 38, 68, 73 - 
78, 85- 88, 90, 91 - 93, 94, 97, 109, 114, (Συμφω νία  
Σοφούλη — Σκλάβαινα) 104 - 107, («Δηλώσεις Μετα- 
νοίας») 121 - 125, ( ’Ιταλική εισβολή καί,) 130, 131 - 
134, 137, (Συμφω νία  Λιβάνου καί,) 159-161, (Σ υ μ 
φωνία Καζέρτας) 163, (Δεκεμβριανά) 167 - 178, (Τρί
τος Γύρος) 183 - 186, 189, 190 - 192, 193 - 201, 202· 
213, 223 - 229, (’Όγδοο Συνέδριο) 191, ('Η  Τρίτη 
Συνδιέσκεψη) 223, 224.

Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένώσεως 28, 31, 76.
Κορδάτος, Γιάννης 21, 57, 66.
Κουντονριώτης, Ναύαρχος 21, 22, 32.
Κο\>ουζίνεν, ’Ό ττο 92.
«Κούτβηδες» 16, 25., 64.
Κούτσαινα (σύσκεψις) 157.
Κωνσταντινίδης, Σ . 48, 65.
Κωστόπουλος, Γ. (’Αντάρτικη όμάς) 147.
Κώτσεφ, Κράστε, (ΝΟΦ) 227.

Λ
Λαδάς, Γεώργιος 65.
«Λαϊκό Μέτωπο» (ίδέ έπίσης Ενωμένο Μέτωπο) 85- 86, 

89, 90, 91, 92 - 94, 96, 97, 103, 104, 107, 109, 112, 
114, 183, (Παλλαϊκό Μέτωπο 1936) 103, 104, 107, 109, 
112, 177.

Λάϊος 120.
Λένιν, Νικολάϊ 113, 173, 174, 176.
Λήπερ, Σες>. Ρ.
Λίβανος, (Σύμφωνον) 159 - 160, 162 - 163.
Λιγδόπουλος, Δημοσθένης 13-15.
«Λικβινταριστές» 28 - 33, 36 - 41.
Λιτόχωρον (έπίθεσις συμμοριτών) 190, 194.
ΛΟΚ (Μονάδες καταδρομών) 206, 229.
Λουνατσάρσκυ, ’Ανατόλι 40, 73.

Μ
Μάγε·ος, Ταξ Ε. Myers, E.C.W. 143 - 145, 149, 152, 156.
Μαζαράκης, ’Αλέξανδρος 29, 58.
Μακβή, Λίνκολν Mac * e mh. Lincoln 170.
Μακεδονικόν ζήτημα (αΰτονόμησις) 24, 29, 37, 43, (Συζή- 

τησις είς τήν Βουλή) 63 - 67, (Ζαχαριάδης καί,) 67- 
68, 90, 224.’

Μακμίλλαν, Χάρολντ M acm illan, H arold  175, 176.
Μακρίδης, Θεόδωρος 177.
Μακρόνησος 208.
Μανιαδάκης, Κων)νος 118, (Δηλώσεις Μετανοίας) 121-124, 

(ίδρυσις πλαστού ΚΚΕ) 125 - 126, (’Ιταλική εισβολή) 
132 - 133.

Μανουήλσκι, Ντιμίτρι 22, 56 - 59, 68.
Μάντακας, ’Εμμανουήλ 127, (ΠΕΕΑ) 155, (Δεκεμβριανά) 

176.
Μάξιμος, Δημήτριος 67, 200.
Μάξιμος, Σεραφείμ 20, 21·, 25, 30, 32, 48, (Μακεδονικό 

καί,) 57 - 60, 65, 66 - 68.
Μάρκος, (Βαφειάδης, Μάρκος) ( ΕΛΑΣ)  167, 184, (Τρί

τος Γύρος) 195, (Διαφωνία μέ Ζαχαριάδη) 202 -205, 
210, 212, (Πλατφόρμα 1948) 211.

Μαχαίρας, Ευάγγελος (Μακεδονικό, 1927) 66 - 67.
Μεταξάς, ’Ιωάννης 54, 58, 64, 65, (Μακεδονικό, 1927) 67 - 

68, (1935—36) 102 - 107, 110 - 117, (Πρωθυπουργός)
108, (Τετάρτη Αύγούστου) 114-117, (ΚΚΕ καί,) 118-
- 121, 126 - 128, (’Ιταλική εισβολή) 130 - 134.

Μητσοτάκης, Α. 127.
Μιχαήλωφ, Ίβάν 57, 69.
Μιχαλακόπουλος, ’Ανδρέας 23, 61, 64, 103.
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Μολότωφ, Β . (Έκλογές 1946) 190, (Ρ ή ξ ις  Τίτο - Στάλιν) 
215, 219, 221.

Μουντάκης, Ε. 127.
Μούντριχας, Ά νδρέας (Καπετάν Ό ρέστης) 139, 145, 164, 

166, 167, 171, 172, 173, 175, 176.
Μουσολίνι, Μπενίτο 34.
Μπαγκριάνωφ, Ίβάν 155.
Μπακιρτζής, Ευριπίδης 155, 195.
Μπαρτζώτας, Βασίλης (Καπετάν Φάνης) 121, 159, 162, 

163, 164, 185, 186, 194, 201, 216, 230, 232.
Μπέβιν, Έ ρνεσ τ Bevin, E rnest 186.
Μποΰλκες, 194, '216.
Μπωμόντ — Νέσβιττ, Φ. B eaum ont-N esb itt, F. 156. 
Μΐ'λωνας, ’Αλέξανδρος 109.
Μύτλας, Τηλέμαχος 120.

IM
Νάουσα (έπίθεσις έναντίον) 224, 225.
Νέντιτς, Μιλάν 155.
Νεφελούδης, Βασίλης 99, 120, 131, 171.
Νικολαΐδης 32.
ΝΟΦ 227.

α
"Ομηροι (Δεκεμβριανά) 177.
Όρέστης (ίδέ Μούντριχας).

Π
Πάβελιτς, ’Ά ντε 155.
Παγούρας, Ε. 86.
Πάγκαλος, Θεόδωρος 28, 44, 47, 62, 63.
«Πάλη χωρίς άρχές» (1928—1929) 37 - 39.
«Παληά Κεντρική Επιτροπή ΚΚΕ». 126, 128 - 129, 134, 

138.
Παπάγος, ’Αλέξανδρος 100, 105, 106, 124, 131, 208, 224, 

226, 227.
Παπαγιάννης, Δημ. 128, 129, 130 - 131.
Παπαναστασίου, ’Αλέξανδρος 58, 59, 63, 64, 65, 66, 103,

109.
Παπανδρέου, Γεώργιος (Μακεδονικόν 1927) 66, (1936) 109, 

(1943) 151, (Συνέδριον Λιβάνου) 159 - 160, (Κυβέρ- 
νησις Έθνικής Ένότητος) 161, 165 - 167, 174, (Σ υ μ 
φωνία Καζέρτας) 162 - 163, (Δεκεμβριανά) 164 - 171,
174, (Τρίτος Γΰρος) 200.

Παπανικολάου, Γρηγόριος 32, 62, 65.
«Παράνομη δουλειά» 24 - 27, 33 - 34, 77 - 78, 91 - 94, 184, 

185.
Παράνομος Μηχανισμός ΚΚΕ (ίδέ «παράνομη δουλειά»). 
Παρτσαλίδης, Δημήτρης 107, 121, (Δεκεμβριανά) 169 - 170, 

176, 177, (12η 'Ολομέλεια 1946) 185, (Μόσχα 1946)
190, (Έκλογές 1946) 190, 191, (Τρίτος Γύρος) 227. 

Παύλος, Βασιλεύς 200, 205, 216, 228, 229, 230, 231. 
ΠΕΕΑ 154 - 155, 156, 157, 159, 166, 168, 169, 171, 181. 
Πετσόπουλος, Γιάννης (Μακεδονικόν) 54 - 55, ( ΚΚΕ)  187,
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