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ΣΑ ΓΔΚΔΜΒΡΗΑΝΑ ΑΝΟΗΓΟΤΝ ΣΖΝ ΚΖΝΖ ΣΖ ΣΡΑΓΧΓΗΑ 
 

πκπιεξψζεθαλ εβδνκήληα δχν ρξφληα αθ’ φηνπ μέζπαζαλ ηα Γεθεκβξηαλά. 

Απφ ηελ 4
ε
 Γεθεκβξίνπ 1944 κέρξη ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 1945 ηζρπξέο δπλάκεηο 

ηνπ ΔΛΑ ζπγθξνχζζεθαλ ζε άγξηεο κάρεο ζηελ Αζήλα θαη ζην Λεθαλνπέδην κε ηηο 

πεξηνξηζκέλεο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο θαη ηηο βαξηά νπιηζκέλεο βξεηαληθέο. Δπί 

εβδνκάδεο ην Κξάηνο, πνπ εθπξνζσπνχζε ε Κπβέξλεζε Δζληθήο Απειεπζέξσζεο 

ππφ ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ, είρε πεξηνξηζζεί ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο, ζην 

χληαγκα Μαθξπγηάλλε πνπ ππεξαζπίδνληαλ ε Υσξνθπιαθή, ζην Θεζείν πνπ 

θξαηνχζε ε Οξγάλσζε Υ ηνπ Γεσξγίνπ Γξίβα θαη ζε θάπνηεο άιιεο λεζίδεο. Χζηφζν, 

ζηξαηεγηθά ε αλακέηξεζε είρε θξηζεί πξηλ μεθηλήζεη επεηδή ελσξίηεξα: 

1
νλ

 Σνλ Οθηψβξην 1944 ζηε Μφζρα νη ληθεηέο Σζψξηζηι θαη ηάιηλ δηέλεηκαλ 

κεηαμχ ηνπο ηα Βαιθάληα. Ζ Αγγιία θξάηεζε ηελ Διιάδα. Ζ νβηεηηθή Έλσζε πήξε 

ηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Αιβαλία. Ζ Γηνπγθνζιαβία κνηξάζζεθε 50%-

50%. 

2
νλ

 Με ηε πκθσλία ηνπ Ληβάλνπ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Κ.Κ.Δ. εθπξφζσπνη ηνπ 

ΔΑΜ θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ βνπλνχ ΠΔΑΔΑ αλέιαβαλ ππνπξγνί ζηελ εμφξηζηε 

βαζηιηθή θπβέξλεζε Γεσξγίνπ Α. Παπαλδξένπ θαη είραλ επηζηξέςεη ήδε ζηελ 

Αζήλα. 

3
νλ

 ηελ Καδέξηα ηεο Ηηαιίαο ν ΔΛΑ, ν ΔΓΔ θαη ν ειιεληθφο ηξαηφο ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο είραλ ππνγξάςεη κε ηελ Μεγάιε Βξεηαλία ζπλζήθε θαη 

αλαγλψξηζαλ Αξρηζηξάηεγφ ηνπο ηνλ Βξεηαλφ ζηξαηεγφ θφκπη. 

4
νλ

 Πξηλ ηελ επηηεζεί, ε εγεζία ηνπ Κ.Κ.Δ.-ΔΑΜ-ΔΛΑ έρεη ιάβεη απφ ηε 

Μφζρα απφξξεην ξαδηνγξάθεκα ηνπ Γθεφξγθη Νηεκεηξψθ λα κε πεξηκέλεη θακηά 

βνήζεηα. 

Ο Αξρηζηξάηεγνο θφκπη αλαθνίλσζε φηη ν ΔΛΑ ζηαζίαζε θαη εμαπέιπζε 

ελαληίνλ ηνπ ηα βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα κε ηεζσξαθηζκέλα θαη αεξνπιάλα. Ο ΔΛΑ 

εηηάηαη θαη ηνλ Φεβξνπάξην 1945 ππνγξάθεη ηελ πκθσλία ηεο Βάξθηδαο ηελ ίδηα 

κέξα πνπ νη Νηθεηέο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ππέγξαθαλ ζηελ Γηάιηα ηεο 

Κξηκαίαο ηελ νκψλπκε πκθσλία κε ηελ νπνία κνηξάζζεθαλ ηελ Δπξψπε. Ο ΔΛΑ 

δεζκεχζεθε λα παξαδψζεη φια ηα φπια ηνπ ελψ θπξηαξρνχζε αθφκε ζε φιε ηελ άιιε 

Διιάδα. Χζηφζν, φςεη ηνπ ηξίηνπ γχξνπ, ε εγεζία ηνπ Κ.Κ.Δ. απνζεθεχεη ζε 

κπζηηθέο θξχπηεο ηα πεξηζζφηεξα, θαιχηεξα θαη βαξχηεξα φπια. Σαπηφρξνλα 

εθπαηδεχεη πεξηζζφηεξνπο απφ 5.000 αμησκαηηθνχο, θαπεηάληνπο, καρεηέο θαη 

θνκκαηηθά ζηειέρε ζηα κπζηηθά ζηξαηφπεδα Μπνχιθεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, 

Ρνπκπίγθ ηεο Αιβαλίαο θαη Ηβαΐινβγθξαλη θαη βίιελγθξαλη ηεο Βνπιγαξίαο. 

Δπίζεο, απφ ην 1945 ζπγθξνηεί ζηα βνπλά έλνπιεο νκάδεο «θαηαδησθνκέλσλ» ππφ 

ηνλ Μάξθν Βαθεηάδε κε ζηξαηεγείν ηνπ ηα Αληηράζηα θαζψο πξάγκαηη απφ ηελ Άιιε 

Πιεπξά ζεκεηψλνληαλ δηψμεηο αξηζηεξψλ θαη αληεθδηθήζεηο ελψ άηαθηνη έλνπινη ζηα 

ρσξηά έιπλαλ κε αίκα ηηο παιαηφηεξεο θηεκαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο δηακάρεο ηνπο. 

Ο Δκθχιηνο εθηπιίρζεθε ζε ηξεηο γχξνπο. Πξψηνο γχξνο ην 1943-1944 ππφ 

Καηνρή. Ο ΔΛΑ επηηίζεηαη ζε δηάθνξα κέησπα ζηνλ ΔΓΔ ηνπ Ν. Εέξβα, ζε άιιεο 

αληηζηαζηαθέο νκάδεο θαη ζε ρσξηθνχο ή ζηξαηησηηθνχο εμνπιηζκέλνπο απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο. Δμνληψλεη ηνλ εξστθφ ζπληαγκαηάξρε Γεκ. Φαξξφ. Γεχηεξνο γχξνο ηα 

Γεθεκβξηαλά. Ο ηξίηνο γχξνο, γεληθεπκέλνο θαη θαηαζηξνθηθφο, αξρίδεη ηελ 30
ε
 

Μαξηίνπ 1946, παξακνλή ησλ πξψησλ εθινγψλ, νπφηε ην Κ.Κ.Δ. είρε θεξχμεη απνρή 

θαη αληάξηεο ηνπ ρηππνχλ ην Ληηφρσξν θαη ην θξα. 

Ο Δκθχιηνο έιεμε ζηξαηησηηθά ηελ 29
ε
 Απγνχζηνπ 1949 κε ζπληξηβή ηνπ 

«ΓΔ» ζηνλ Γξάκκν. Τπήξμε ε κεγαιχηεξε εζληθή ηξαγσδία ηνπ Νενηέξνπ 

Διιεληζκνχ κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Θπζίαζε κπξηάδεο ελφπινπο θαη 
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ακάρνπο. Δμνζηξάθηζε εμήληα πεξίπνπ ρηιηάδεο εηηεκέλνπο, αλάκεζά ηνπο ρηιηάδεο 

ακάρνπο ηεο γξακκήο ηνπ ππξφο θαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη νθηψ ρηιηάδεο κηθξά παηδηά. 

Γηέιπζε ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ. Αλέηξεςε ηελ ρσξνηαμηθή 

ηζνξξνπία θαη ηελ αλζξσπνγεσγξαθία ηεο Διιάδνο. Γηέιπζε ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη 

δηέζηξεςε ηελ καθξνζθνπηθή πνξεία ηεο Διιάδνο ζε φινπο ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ηνκείο: δεκνγξαθία, θνηλσλία, νηθνλνκία, ρσξνηαμία, πνιενδνκία θαη παηδεία. 

Γέζκεπζε ηνλ Λαφ ζηνλ Γηραζκφ θαη ππνλφκεπζε ηνλ δεκφζην βίν ηα επφκελα 

ζαξάληα ρξφληα. Γειεηεξίαζε ηελ ειιεληθή δσή. πλέπεηέο ηνπ επίζεο είλαη ε 

εξήκσζε ηεο ππξπνιεκέλεο ππαίζξνπ, ε παληθφβιεηε ζπξξνή εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ 

εζσηεξηθψλ πξνζθχγσλ ζηηο πφιεηο θαη ε άλαξρε αλνηθνδφκεζε πνιπθαηνηθηψλ πνπ, 

φκσο, έπξεπε λα ζηεγάζνπλ κπξηάδεο «αληαξηφπιεθηνπο» θαη άζηεγνπο αθφκε 

πξφζθπγεο ησλ εηψλ 1913-1923. Γελ πξνέθπςε ηπραία ν ησξηλφο ρπιφο. 

Δμ αηηίαο ηνπ Δκθπιίνπ ε Διιάδα απψιεζε, ζηνλ ζηξαηεγηθφ ηεο ρξφλν, ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ Νηθεηνχ ηνπ Πνιέκνπ, ηνλ παθησιφ ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι, ηελ 

αλαζπγθξφηεζή ηεο, ηελ νξγαληθή αλάπηπμή θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε ηεο. 

Έραζε ζηελ πξνζθπγηά ζπνπδαίνπο Έιιελεο. Ζ ρψξα θαηέζηε Αξκαγεδδψλ. 

Ο θαζεγεηήο Άξλνιλη Σφυλκπε, θνξπθαίνο Βξεηαλφο ηζηνξηθφο, έγξαςε: «Ο 

ειιεληθφο Δκθχιηνο ππήξμε ν κνλαδηθφο ζεξκφο πφιεκνο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ζηελ 

Δπξψπε φπνπ αλακεηξήζεθαλ ε Γχζε θαη ε Αλαηνιή κε Έιιελεο αληηπξνζψπνπο 

ηνπο». Ο θαζεγεηήο Άγγεινο Αγγειφπνπινο, ππνπξγφο ζηελ εακηθή «θπβέξλεζε ηνπ 

βνπλνχ» ΠΔΔΑ, ζε κειέηε ηνπ ην 1958 ππνιφγηζε φηη ζηνλ Δκθχιην ζθνηψζεθαλ 

150.000 Έιιελεο, αλαηηλάρζεθαλ 658 γέθπξεο, αθαλίζζεθαλ ηα ρσξηά θαη νη πεγέο 

ηεο παξαγσγήο. Σν ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαηαζηξνθψλ αλέξρνληαλ ζην ηιηγγηψδεο 

πνζφ ησλ 4 ηξηζεθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ φηαλ ην δνιάξην ήηαλ κφιηο 30 δξαρκέο. Δίρε 

πξνεγεζεί ην 1941-1944 ε νιηθή θαηαζηξνθή ηεο ρψξαο απφ ηνπο θαηαθηεηέο ηεο. 

Ζ θιεξνλνκηά ηνπ είλαη πνιχ βαξηά αιιά δελ καο δίδαμε αθφκε ηίπνηε. ηνλ 

δεκφζην ιφγν, αθφκε θαη ζηε Βνπιή, ζπλάδεηαη ην πξνζάλακκα ηεο Φσηηάο. 

Πξνβάιιεη έηζη ζαλάζηκνο ν εζληθφο θίλδπλνο -θαη θάπνπ ν πεηξαζκφο- λα 

επαλαιεθζεί ε Ηζηνξία. Αιιά ηφηε δελ ζα είλαη θάξζα. Θα είλαη ε εζράηε ηξαγσδία. 

Ζ Ηζηνξία, φκσο, δείρλεη φηη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ έπεζε ν αλζφο ηνπ Γέλνπο. 

Ζ ηζηνξηνγξαθία έσο θαη ε κπζνγξαθία ηεο Αξηζηεξάο ππήξμε ηφζν 

παξαγσγηθή θαη ηδενιεπηηθή ψζηε ε Διιάδα είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ηεο Γεο πνπ ηελ 

Ηζηνξία ηνπ Δκθπιίνπ ηεο έγξαςαλ νη εηηεκέλνη. Σν θαηλφκελν επηδεηλψζεθε επεηδή 

νη πνιηηηθνί εθπξφζσπνη ησλ ληθεηψλ δηαρεηξίζζεθαλ ηελ λίθε θαη ηηο δξακαηηθέο 

ζπλέπεηέο ηεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηνλ εγθισβηζκφ ηεο πειαηείαο ηνπο ζην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ δηαηψληζε απηνχ. Καη επεηδή νη επίγνλνη ησλ ληθεηψλ 

ππήξμαλ θαηά θαλφλα άθαπλνη έλησζαλ -αθφκε ληψζνπλ κεξηθνί- απνινγνχκελνη έσο 

έλνρνη γηα ηηο κεηεκθπιηαθέο δηψμεηο ησλ αξηζηεξψλ νη νπνίεο, πέξαλ ησλ επιφγσλ 

ιφγσλ αζθαιείαο, ππεξεηνχζαλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκά ηνπο θαη ηνπο έδηδαλ ην 

απνθιεηζηηθφ πξνλφκην λα «εμππεξεηνχλ» θαη λα θάλνπλ πειάηεο πνιινχο πνπ άδηθα 

δηψθνληαλ, απνθιείνληαλ απφ ην Γεκφζην, «ραξαθηεξίδνληαλ» θαη είραλ κεηαβιεζεί 

ζε παξίεο. 

Χζηφζν, κεηά ζαξάληα ρξφληα ηνλ ιφγν έιαβε ε αθίβδειε Ηζηνξία βαζηζκέλε 

ζε άγλσζηεο έσο ηφηε πεγέο: Κξαηηθά Αξρεία, Αλακλήζεηο ησλ θνκκνπληζηψλ 

Διιήλσλ Ξέλσλ πξσηαγσληζηψλ θαη ζε Αξρεία ηνπ Κ.Κ.Δ. εζση.
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Σα Αξρεία απνδεηθλχνπλ φηη ν Δκθχιηνο ήηαλ πξναπνθαζηζκέλνο θαη 

πξνεηνηκαζκέλνο. Σνλ «ΓΔ» ελίζρπζαλ φιεο νη ρψξεο ηνπ Αλαηνιηθνχ 

πλαζπηζκνχ κε άθζνλν πνιεκηθφ πιηθφ, ρξήκαηα, εθφδηα, ηκαηηζκφ, κεηαθνξέο, 

πεξίζαιςε, ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θ.α. Βαζηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ήηαλ ν Σίην κε 

ζηφρν ηελ πξνζάξηεζε ηεο Διιεληθήο Μαθεδνλίαο. Όηαλ ην 1948 ν ηάιηλ δηέθνςε 

ηελ απφπεηξα ηνπ Σίην λα εγεκνλεχζεη ζηα Βαιθάληα, ν Δκθχιηνο θαηαδηθάζζεθε. 

ήκεξα παξά πνηέ, ινηπφλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αιιά θαη ην παηξησηηθφ 

θαζήθνλ λα κειεηήζνπλ ηελ αιεζηλή Ηζηνξία ψζηε λα πεξηέιζνπλ ζε απηνγλσζία 

φζνη πνιηηηθνί παίδνπλ κε ηε Φσηηά εμαπνιχνληαο εκθπιηνπνιεκηθέο ςπρψζεηο. 
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