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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΟ ΈΝΑΥΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ του βιβλίου αυτού δόθηκε το 2008, όταν 
ανέλαβα να γράψω την εισαγωγή στα απομνημονεύματα του π. Μιχαήλ 
Κοσβύρα, το κύριο μέρος των οποίων αφορούσε τη δεκαετία του 1940. 
Συνειδητοποίησα τότε το ιστοριογραφικό κενό που υπήρχε σχετικά με τις 
δομές εξουσίας που είχε εγκαθιδρύσει το ΚΚΈ στις ορεινές περιοχές. Στην 
εκτεταμένη εισαγωγή που γράψαμε μαζί με τον Αγαθοκλή Αζέλη για το 
βιβλίο Από το βουνό στον άμβωνα. Ο μετασχηματισμός μιας ορεινής κοινότητας 
(Ταξιδευτής, Αθήνα 2009) καταθέσαμε τα πρώτα πορίσματα των ερευνών 
μας. Μελετώντας όμως τη βιβλιογραφία για την περίοδο 1940-1944, δια-
πίστωσα ότι απουσίαζε μια μονογραφία που θα επικεντρωνόταν στην πο-
λιτική δράση των κομμουνιστών την περίοδο αυτή. Με βάση αρχειακά 
τεκμήρια αντιλήφθηκα ότι υπήρχαν σοβαρές διαφοροποιήσεις ως προς το 
ζήτημα αυτό στις περιφέρειες της χώρας. 

Θεώρησα ότι θα μπορούσα να καλύψω το συγκεκριμένο ερευνητικό 
κενό. Άλλωστε και προηγούμενες επιστημονικές εργασίες μου αφορούσαν 
πτυχές της ιστορίας των ελλήνων κομμουνιστών ( Έλληνες πολιτικοί πρό-
σφυγες στην Τασκένδη [1949-1957], Κούριερ Έκδοτική, 2001), ενώ, λόγω της 
ενεργής συμμετοχής μου στο κομμουνιστικό κίνημα από τα εφηβικά μου 
χρόνια, είχα την τύχη να γνωρίσω εμβληματικές μορφές του· ανθρώπους 
από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα που στρατεύτηκαν στην ιδεολο-
γία αυτή. Στην πλατεία της γειτονιάς μου, στα Άνω Πατήσια, ο σπουδαίος 
αρχιτέκτονας Αριστομένης Προβελέγγιος μας μιλούσε για τον Λε Κορμπυ-
ζιέ αλλά και για τις μάχες που έδωσε ο ΈΛΑΣ τον «μεγάλο Δεκέμβρη». Ο 
ίδιος, άλλωστε, ηγούνταν του ΈΛΑΣ της περιοχής Κυψέλης-Πατησίων. Η 
πρώτη μου εργασία στο Σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών βασίστηκε στο κείμενο που μου εμπι-
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στεύτηκε ένας γείτονας, ολιγογράμματος κομμουνιστής, ο Γιώργης Σόρκος, 
ο οποίος στα χρόνια του Έμφυλίου είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Παρότι 
είχα προσχωρήσει στους «αναθεωρητές», αυτός, ο πιστός στην «κομμουνι-
στική ορθοδοξία», μου εμπιστεύτηκε το χειρόγραφό του.

Τα ιστοριογραφικά μου ενδιαφέροντα εκείνη την περίοδο επικεντρώνο-
νταν στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Προσπαθούσα να κατανοήσω το 
φαινόμενο του σταλινισμού, αλλά και να αναδείξω τους αγώνες του εργα-
τικού κινήματος. Τότε γνώρισα και ορισμένους από τους πρωταγωνιστές 
εκείνης της εποχής. Ένας από αυτούς ήταν ο Βασίλης Νεφελούδης, ο 
οποίος είχε διατελέσει γραμματέας του ΚΚΈ στον Μεσοπόλεμο. Έκείνη την 
περίοδο γνώρισα και τον Χρήστο Αναστασιάδη, στενό συνεργάτη του Πα-
ντελή Πουλιόπουλου. Με έφερε σε επαφή και με άλλα στελέχη του τροτσκι-
στικού κινήματος. Τα ενδιαφέροντά μου αυτά ώθησαν τον Βασίλη Νεφε-
λούδη ώστε, το 1987, να μου προτείνει να συμμετάσχω στην επιτροπή 
πρωτοβουλίας για την αποκατάσταση της μνήμης εκείνων των κομμουνι-
στών που έπεσαν θύματα των ίδιων των συντρόφων τους. 

Έκτός από τον Νεφελούδη στην επιτροπή συμμετείχαν σημαντικές προ-
σωπικότητες του κομμουνιστικού κινήματος. Ο ιστορικός Τάσος Βουρνάς, 
ο παλιός γραμματέας του ΚΚΈ Έσωτερικού Μπάμπης Δρακόπουλος, το 
ηγετικό στέλεχος των αρχειομαρξιστών στον Μεσοπόλεμο Κώστας Ανα-
στασιάδης, ο καπετάνιος του ΈΛΑΣ και του ΔΣΈ Γιώργος Ζαρογιάννης. 

Κάθε εβδομάδα η επιτροπή συνεδρίαζε στο πατάρι των εκδόσεων «Αφοί 
Τολίδη» στην οδό Σόλωνος. Ο Τάσος Βουρνάς εκτελούσε χρέη προέδρου 
και εξετάζαμε γραπτά σημειώματα που έστελναν παλιοί κομμουνιστές για 
διάφορες υποθέσεις. Ορισμένες φορές οι ίδιοι οι θύτες ένιωθαν την ανάγκη 
να μιλήσουν για τα θύματά τους. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν 
αυτή του Κώστα Σιαπέρα, ο οποίος, ενώ είχε βασανίσει προσωπικά πολ-
λούς συντρόφους του, παραδεχόταν την ενοχή του και μας καλούσε να 
δικαιώσουμε τη μνήμη τους. Ο ίδιος είχε απελαθεί από τη Βουλγαρία, όταν 
οι μυστικές υπηρεσίες ανακάλυψαν στο σπίτι του σημειώσεις στις οποίες 
έγραφε γι’ αυτά τα ζητήματα. Με δική μου, άλλωστε, παρότρυνση οι εκδό-
σεις Γλάρος προχώρησαν στην έκδοση της μαρτυρίας του για τον Έμφύλιο. 
Σε αυτό το βιβλίο έγραψα τότε την εισαγωγή και κάποια σχόλια (Μυστικοί 
δρόμοι του Δημοκρατικού Στρατού, Γλάρος, Αθήνα 1990).



ΠΡΟΛΟΓΟΣ  / 13

Στις συνεδριάσεις αυτής της επιτροπής έμαθα για το Μπούλκες, για τα 
βασανιστήρια στην 7η Μεραρχία και το νησί Μπέλενε στον Δούναβη. Ο 
Γιάννης Δαμασκόπουλος μας γνωστοποίησε τις έρευνές του για όλα εκείνα 
τα στελέχη του ΚΚΈ που εκτελέστηκαν στο Καρπενήσι το καλοκαίρι του 
1944. Ανάμεσά τους ήταν και ο πατέρας του. Ο ίδιος έμαθε για την τύχη 
του όταν έμπαινε με το ιππικό του ΈΛΑΣ στην πόλη των Τρικάλων και κά-
ποιος του φώναξε: «Πού πηγαίνεις; Αυτοί σου σκότωσαν τον πατέρα». Ο 
Γιάννης Δαμασκόπουλος αγωνιζόταν από πολύ νέος για την αποκατάστα-
ση της μνήμης του πατέρα του. Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας συνάντη-
σε για το θέμα αυτό τον Νίκο Ζαχαριάδη και πραγματοποίησε έναν ενδια-
φέροντα διάλογο μαζί του. 

Ο Νεφελούδης μάς μιλούσε για τους ανθρώπους της γενιάς του που 
έχασαν τη ζωή τους στα σοβιετικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Μπάμπης 
Δρακόπουλος μιλούσε λιγότερο από όλους. Χάρη στον Ζαρογιάννη γνώρι-
σα και άλλους καπετάνιους του ΈΛΑΣ και του ΔΣΈ. Από αυτούς έμαθα για 
το τραγικό τέλος καπετάνιων του ΔΣΈ, όπως του Οδυσσέα Τσουκόπουλου 
στην Πελοπόννησο. 

Από τους τροτσκιστές φίλους μου είχα πληροφορηθεί λίγα χρόνια νω-
ρίτερα γι’ αυτά που συνέβησαν σε βάρος τους τον Δεκέμβρη του 1944. 
Έγραψα και μια εργασία για το θέμα αυτό, ενώ η μορφή του Παντελή Που-
λιόπουλου καθώς και οι θεωρητικές του επεξεργασίες αποτέλεσαν αντικεί-
μενο συστηματικής μελέτης εκ μέρους μου. Έίμαι ο πρώτος ιστορικός ο 
οποίος ασχολήθηκε ιστοριογραφικά με τον ελληνικό τροτσκισμό. Με είχε 
εντυπωσιάσει ο Μήτσος Σούλας, το σημαντικότερο συνδικαλιστικό στέλε-
χος του αρχειομαρξιστικού κινήματος στα χρόνια του Μεσοπολέμου· ένας 
άνθρωπος ο οποίος δεν είχε τελειώσει το δημοτικό αλλά είχε την ικανότη-
τα να σχολιάζει τις αφηγηματικές αρετές του Κεφαλαίου όταν ο Μαρξ μι-
λούσε για τις συνθήκες εργασίας στους φούρνους του Λονδίνου. Θυμόταν 
τα εφηβικά του χρόνια, όταν κοιμόταν στον φούρνο όπου εργαζόταν. 

Όλες αυτές οι ιστοριογραφικές αναζητήσεις με οδήγησαν στο Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Ιστορικού Τμήματος της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών έπειτα από παρότρυνση του Αντώνη 
Λιάκου. Τα σεμινάρια που παρακολούθησα διεύρυναν τον πνευματικό μου 
ορίζοντα. 
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Στη Φιλοσοφική Σχολή γνώρισα τον Γιώργο Κόκκινο. Η γνωριμία μαζί 
του ήταν πολύτιμη και καθοριστική για την πνευματική μου πορεία. Αργό-
τερα με τίμησε με τη συνεργασία του. Από αυτή τη συνεργασία έμαθα 
πολλά. Η σχέση μαζί του είναι σχέση μαθητείας αλλά και εμπιστοσύνης και 
ερευνητικής συμπόρευσης, γιατί τον διακρίνουν ιδιαίτερη πνευματική 
εντιμότητα και κοινές αναζητήσεις με εμένα. Άλλωστε, η μελέτη αυτή βα-
σίζεται στη διδακτορική διατριβή που εκπόνησα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
με επιβλέποντα τον ίδιο. 

Με τον Νίκο Μαραντζίδη, που ήταν το δεύτερο μέλος της τριμελούς 
Συμβουλευτικής Έπιτροπής για την επίβλεψη της διατριβής μου, έχουμε 
μια παλιά γνωριμία. Τον συνάντησα για πρώτη φορά πριν από τριάντα 
χρόνια στο 4ο Συνέδριο του «Ρήγα Φεραίου». Από τότε έχουν περάσει πολ-
λά χρόνια. Αγωνίζεται μεθοδικά και συστηματικά, όπως στα νεανικά μας 
χρόνια, για την αξία του ελεύθερου επιστημονικού διαλόγου. Παρότι σε 
προηγούμενες εργασίες μου είχα διατυπώσει επιφυλάξεις, ακόμα και εν-
στάσεις, για ορισμένες απόψεις του, συμμετείχε με προθυμία στην τριμελή 
επιτροπή. Το έργο του μου πρόσφερε χρήσιμα ερεθίσματα. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το τρίτο μέλος της Συμβουλευτικής 
Έπιτροπής, τον Έπίκουρο Καθηγητή Βασίλη Δαλκαβούκη, καθώς και τα 
υπόλοιπα τέσσερα μέλη της, την Καθηγήτρια Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, τον 
Αναπληρωτή Καθηγητή Πολύκαρπο Καραμούζη, την Αναπληρώτρια Καθη-
γήτρια Έυγενία Μπουρνόβα και τον Καθηγητή Δημήτριο Μαυροσκούφη, 
για την ουσιαστική συνεργασία και για τον χρόνο που αφιέρωσαν στην 
κριτική ανάγνωση της δουλειάς μου. 

Όλα αυτά τα χρόνια είχα την τύχη να συνεργαστώ και με άλλους ανθρώ-
πους που με βοήθησαν σε αυτό το διανοητικό ταξίδι. Ανάμεσά τους ο Λευ-
τέρης Έλευθερίου, ο Δημήτρης Λιβιεράτος, ο Γρηγόρης Φαράκος, ο Μίμης 
Ανδρουλάκης. Ο δημοσιογράφος-ιστορικός Γιώργος Πετρόπουλος είναι 
τακτικός συνομιλητής μου εδώ και πολλά χρόνια. Ανιδιοτελώς μου πρό-
σφερε ό,τι του ζητούσα (βιβλία και αρχειακό υλικό), ενώ κάθε συζήτηση 
μαζί του είναι γόνιμη και ουσιαστική. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαία η εκτίμη-
ση που έτρεφε για το πρόσωπό του ο Χαρίλαος Φλωράκης. Με τον ερευνη-
τή Νάσο Παπαντωνίου είχαμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων 
για τη δράση της Πολιτοφυλακής τις ημέρες των Δεκεμβριανών και τα 
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αρχειακά τεκμήρια που έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ο ερευνητής. Ο 
συνάδελφος Αγαθοκλής Αζέλης καθημερινά, εδώ και δεκαετίες, αποτελεί 
πηγή διανοητικής έμπνευσης. Με τον Γιώργο Σιακαντάρη γνωριζόμαστε 
τριάντα επτά χρόνια. Έίναι για μένα πηγή γόνιμου προβληματισμού σε 
πολλά θέματα. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη φιλία του και την ηθι-
κή του στήριξη κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Στράτο Δορδανά, που διευθύνει 
την ιστορική σειρά των Έκδόσεων Μεταίχμιο, για τις γόνιμες παρατηρή-
σεις του. 

Ολοκληρώνοντας, σημειώνω ότι τυχόν λάθη και παραλείψεις βαρύνουν 
αποκλειστικά τον γράφοντα.

ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΛΑΜΠΑΤΟΣ

Αθήνα, Δεκέμβριος 2017
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΈΡΈΥΝΑ για τα ταραγμένα γεγονότα της δεκαετίας του 1940 
γνωρίζει μεγάλη άνθηση. Δεκάδες ιστορικοί που ανήκουν σε διαφορετικές 
γενιές εκκινούν από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και αξιοποιούν 
διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία και ιστοριογραφικά παραδείγματα και 
καταθέτουν την ερευνητική τους συμβολή. Διεξάγεται ένας πλούσιος επι-
στημονικός διάλογος, ορισμένες φορές όμως ιδιαίτερα φορτισμένος. Το 
θέμα που προκάλεσε τις μεγαλύτερες τριβές ήταν αυτό των εμφύλιων συ-
γκρούσεων της περιόδου 1943-1944. 

Για την πληρέστερη κατανόηση των γεγονότων που έλαβαν χώρα αυτό 
το διάστημα χρειάζεται μια συστηματική μελέτη η οποία θα εστιάζει κυρίως 
στο Κομμουνιστικό Κόμμα Έλλάδος (KKE) και στην πολιτική του κατά την 
περίοδο αυτή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ενώ στα 
χρόνια της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου είχε διαλυθεί οργανωτικά εξαι-
τίας των διωγμών που αντιμετώπισε από το καθεστώς, τους πρώτους μήνες 
της τριπλής Κατοχής ανασυγκροτήθηκε και αποτέλεσε έναν ρωμαλέο πο-
λιτικό οργανισμό που είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει τέτοια δυναμική 
ώστε να καταστεί κόμμα εξουσίας και να απειλεί να μετασχηματίσει σχεδόν 
ριζικά το πολιτικό σύστημα όπως είχε διαμορφωθεί τις προηγούμενες δε-
καετίες. 

Η μελέτη έρχεται να καλύψει αυτό το κενό διερευνώντας το θέμα «KKE 
και εξουσία 1940-1944» και εστιάζοντας κυρίως σε δύο αλληλοτεμνόμενα 
ζητήματα. Η διεύρυνση της πολιτικής του επιρροής κατέστησε το KKE πρω-
ταγωνιστή των πολιτικών διεργασιών και βασικό διεκδικητή της εξουσίας 
μετά την Απελευθέρωση. Απ’ την άλλη, στις συνθήκες της Κατοχής άσκησε 
de facto εξουσία σε πολλές περιοχές της ορεινής Έλλάδας. 

Η έννοια της εξουσίας που κυριαρχεί στον τίτλο της έρευνας αξιοποιεί 
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την ανάλυση του Μichael Mann. Γι’ αυτόν «οι κοινωνίες αποτελούνται από 
πολλαπλά αλληλοεπικαλυπτόμενα κοινωνιο-χωρικά δίκτυα εξουσίας»1. Η προ-
σέγγισή του βασίζεται στην ακόλουθη θέση: «Η καλύτερη γενική ανάλυση των 
κοινωνιών, της δομής και της ιστορίας τους, μπορεί να επιτευχθεί με βάση τους 
συσχετισμούς των τεσσάρων πηγών της κοινωνικής εξουσίας, όπως θα τις ονο-
μάσω: των ιδεολογικών, των οικονομικών, των στρατιωτικών και των πολιτικών 
(ΙΟΣΠ) σχέσεων. Αυτές αποτελούν: 1) αλληλοεπικαλυπτόμενα δίκτυα κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, όχι διαστάσεις, επίπεδα ή παράγοντες μίας και μοναδικής κοι-
νωνικής ολότητας… 2) Αποτελούν επίσης οργανώσεις, θεσμικά μέσα επίτευξης 
ανθρώπινων στόχων»2. Η πολυπρισματική προσέγγιση για τις ανθρώπινες 
κοινωνίες τον οδηγεί στην επισήμανση «ότι οι κοινωνίες είναι πολύ πιο ακα-
τάστατες από τις θεωρίες μας γι’ αυτές»3.

Οι θεωρητικές αυτές επισημάνσεις συμβάλλουν ώστε η προσέγγιση της 
κατοχικής Έλλάδας να πραγματοποιηθεί χωρίς τους παραμορφωτικούς φα-
κούς μιας μονοαιτιακής προσέγγισης των κοινωνικών και πολιτικών συγκρού-
σεων. Παράλληλα, η ανάλυση του Μ. Mann συμβάλλει στην αποφυγή μιας 
απλουστευτικής προσέγγισης της πολιτικής ιστορίας που δίνει ιδιαίτερη έμ-
φαση στα πολιτικά προγράμματα και στις προθέσεις των πολιτικών ηγεσιών. 
Προκύπτει η ανάγκη προσέγγισης των πολιτικών διεργασιών μέσα από το 
πρίσμα της εμφάνισης απροσδόκητων παραγόντων, ενώ οι κατά τόπους πα-
ραδόσεις βαραίνουν τη δράση των δρώντων πολιτικών υποκειμένων. 

Ας δούμε τώρα αναλυτικά τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η πα-
ρούσα μελέτη. Το 1940, τις παραμονές του ελληνοϊταλικού πολέμου, το KKE 
ήταν ένα κόμμα αποδιαρθρωμένο οργανωτικά, ενώ οι διαρκείς αλλαγές της 
πολιτικής που ακολουθούσε η Κομμουνιστική Διεθνής έναντι του ναζισμού 
προξενούσαν πολιτική σύγχυση στους κομμουνιστές σε ολόκληρη την Έυ-
ρώπη. Για τις ανακατατάξεις αυτές ιδιαίτερα σημαντική πηγή αποτελεί το 
ημερολόγιο του ηγέτη της Κομμουνιστικής Διεθνούς Γκεόργκι Δημητρόφ.4

Παρ’ όλα αυτά, κατόρθωσε να ανασυγκροτηθεί οργανωτικά τους πρώ-
τους μήνες της τριπλής Κατοχής και, χάρη στην πολιτική που εφάρμοσε, 
να καταστεί ισχυρή πολιτική δύναμη. Σε πολλές περιοχές της Έλλάδας δια-
μόρφωσε εναλλακτικές δομές εξουσίας έναντι του κατοχικού κράτους και 
των στρατευμάτων Κατοχής. Άλλωστε, στη συνείδηση της πλειονότητας 
του πληθυσμού αυτές οι δομές εξουσίας είχαν απονομιμοποιηθεί. Στην 
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πραγματικότητα, μεγάλο μέρος του πληθυσμού θεωρούσε τις πολιτικές 
ομάδες που διηύθυναν τη χώρα απαξιωμένες και έκρινε απαραίτητη την 
αναζήτηση ριζοσπαστικών λύσεων.

Οι δομές εξουσίας που είχαν διαμορφώσει οι έλληνες κομμουνιστές 
στην κατοχική Έλλάδα κυριαρχούσαν σε όλη την επικράτεια τους δύο πρώ-
τους μήνες της Απελευθέρωσης. Στην Αθήνα υπήρχε δυαδική εξουσία. Από 
τη μια πλευρά ήταν οι εκπρόσωποι του παλαιού πολιτικού κόσμου και 
μέρος του παλαιού κρατικού μηχανισμού και από την άλλη το KKE και ο 
ΈΛΑΣ, που ασκούσαν εξουσία στους περισσότερους συνοικισμούς της πό-
λης. Η σύγκρουση τον Δεκέμβρη του 1944 ήταν καταλυτική, καθώς οδήγη-
σε στην παγίωση της κυριαρχίας των παλαιών δομών εξουσίας και σε 
μεγάλο βαθμό εξουδετέρωσε την επαναστατική δυναμική που είχε αναπτυ-
χθεί τους προηγούμενους μήνες στην ελληνική κοινωνία.

Η πολιτική και ο τρόπος λειτουργίας του KKE στην Κατοχή πρέπει να 
προσεγγίζονται με νηφαλιότητα, χωρίς να αναπαράγονται τα ερμηνευτικά 
σχήματα των ίδιων των κομμουνιστών για την πολιτική τους γραμμή κατά 
την περίοδο αυτή. Για το θέμα αυτό υπήρξαν ορισμένες ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρουσες επισημάνσεις και νύξεις από τον Αντόνιο Σολάρο στο έργο του 
Ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο εκδόθηκε στην Ιτα-
λία το 1973.5 Ο συγγραφέας κάνει αναφορά στην ένωση των πολυποίκιλων 
ρευμάτων του κόμματος εκείνη την περίοδο από τον Γιώργη Σιάντο. Η 
νύξη αυτή αναιρεί τη στερεοτυπική εικόνα του μονολιθικού κόμματος το 
οποίο, γνωρίζοντας να λειτουργεί σε συνθήκες βαθιάς παρανομίας, κατορ-
θώνει να κυριαρχήσει στην κατοχική Έλλάδα. Έπίσης, διερευνά τον τρόπο 
με τον οποίο οι κομμουνιστές κυριάρχησαν στο ΈΑΜ. Γράφει χαρακτηρι-
στικά: «Στο μέτρο που συγκροτούνται ξανά οι κομματικές οργανώσεις βγαίνουν 
πάλι στην επιφάνεια οι σταλινικές τάσεις και αντιλήψεις, οι αιρετικές και αυταρ-
χικές μέθοδοι, ο δογματισμός… Στην πραγματικότητα, όμως, στο ΕΑΜ ενισχύεται 
όλο και περισσότερο η κυριαρχία των κομμουνιστών»6. Θίγει το ζήτημα ότι από 
τα τέλη του 1942 γίνεται συγκρουσιακή η πολιτική γραμμή του KKE έναντι 
όλων των άλλων πολιτικών δυνάμεων, από τους Φιλελεύθερους μέχρι τους 
Μοναρχικούς.7 Τα ερωτήματα που έθεσε ο Σολάρο πριν από σαράντα χρό-
νια δεν έχουν δυστυχώς τύχει ακόμη συστηματικής διερεύνησης. 

Θεωρώντας ότι υπάρχει ένα σοβαρό ερευνητικό κενό, η μονογραφία 
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αυτή έχει σαν στόχο να αποτυπώσει την πολιτική πρακτική του KKE τόσο 
στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και στις τοπικές κοινωνίες. Φιλοδοξεί 
να αποτελέσει μελέτη πολιτικής ιστορίας, η οποία θα εμπλουτίζεται από 
την κατανόηση της ραγδαία μεταβαλλόμενης κοινωνικής πραγματικότητας. 
Έίναι αναγκαίο να έρθουν στο προσκήνιο τα ίδια τα ανθρώπινα υποκείμε-
να (οι άνθρωποι που συμμετείχαν ενεργά στο κομμουνιστικό κίνημα της 
εποχής) και ο τρόπος που βίωσαν τη ριζική μεταβολή της υπάρχουσας 
κοινωνικής πραγματικότητας.8

Για τον σκοπό αυτό αξιοποιείται ένας μεγάλος αριθμός γραπτών μαρτυ-
ριών. Δεν υπάρχει άλλη περίοδος της ελληνικής ιστορίας στην οποία να 
έχουμε τέτοια έκρηξη μνήμης. Ακόμα και οι ολιγογράμματοι αγρότες και 
εργάτες άφησαν το γραπτό αποτύπωμά τους. Τα γραπτά αυτά μας έθεσαν 
αντιμέτωπους με το ακανθώδες πρόβλημα της σχέσης της μνήμης με την 
ιστορική αφήγηση.

Σε χωριστό κεφάλαιο της μελέτης θα υπάρξει αναφορά στα βασανιστικά 
ερωτήματα που προέκυψαν από την ενασχόληση με αυτά τα τεκμήρια.9 Ο 
τεράστιος όγκος των υπαρχόντων τεκμηρίων καθιστά πολύτιμη την επισή-
μανση του Reinhardt Koselleck ότι η αφηγηματοποίηση αποτελεί έναν 
συγκοινωνιακό κόμβο μεταξύ δομής και συμβάντος.10

Από τη μελέτη των γραπτών μαρτυριών προκύπτει ότι τα δρώντα υπο-
κείμενα εκείνης της εποχής είχαν την αίσθηση ότι μετείχαν σε επαναστα-
τικές διεργασίες. Όπως σωστά επισημαίνει ο Πολυμέρης Βόγλης, «το εαμι-
κό κίνημα, ριζοσπαστικοποιώντας την ελληνική κοινωνία, είχε δημιουργήσει 
δυναμική κοινωνικής επανάστασης στην Κατοχή»11. Όπως όμως υπογραμμίζει 
ο Άρνο Τζ. Μάγερ, «κάθε επανάσταση είναι αξεδιάλυτη από την αντεπανάσταση. 
Συνδέεται με “συμβιωτική” σχέση, η μία γεννάει την άλλη και η μία τρέφει την 
άλλη σε μια σπειροειδή ριζοσπαστικοποίηση»12. Η προσέγγιση αυτή μας επι-
τρέπει να κατανοήσουμε με νηφαλιότητα την ένταση των εμφύλιων συ-
γκρούσεων στη διάρκεια της Κατοχής και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες 
πριν από την Απελευθέρωση. Η προοπτική ανάληψης της εξουσίας από το 
εαμικό κίνημα, στο οποίο κυριαρχούσαν πλήρως οι κομμουνιστές, δημιουρ-
γούσε την αίσθηση ότι οι προπολεμικές δομές εξουσίας έσβηναν. Το σύν-
θημα της «Λαοκρατίας» εξέφραζε αυτή τη δυναμική. Έδώ η πολιτική δυνα-
μική διαμορφώνει τις κοινωνικές δομές.
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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο W. H. Sewell, μελετώντας επαναστα-
τικές περιόδους, τα «γεγονότα μπορούν να οριστούν ως αυτή η σπάνια υποκα-
τηγορία περιστατικών που μετασχηματίζουν τις δομές»13. Σε αυτή την ιδιαίτε-
ρη μελέτη πάνω στο πεδίο της κοινωνικής ιστορίας, ο συγγραφέας ανα-
γνωρίζει την αυτονομία των χρονικοτήτων της πολιτικής, γεγονός που μας 
δίνει τη δυνατότητα μελέτης των κοινωνικών μεταβολών με μη αναγωγικό 
τρόπο. Αυτό όμως, όπως χαρακτηριστικά γράφει, «συνεπάγεται ένα “αφηγη-
ματικό” ενδιαφέρον για την ακολουθία, την ενδεχομενικότητα, την εμπρόθετη 
δράση»14. Αυτές οι επισημάνσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εργασία 
μας και τον τρόπο διάρθρωσης των επιμέρους κεφαλαίων της. Καταγράφο-
νται γεγονότα που μοιάζουν ασήμαντα, αλλά μας διευκολύνουν να κατα-
νοήσουμε τις μεταβολές που συντελούνταν με μεγάλη ταχύτητα εκείνη την 
περίοδο. Παράλληλα, κρίνεται επιβεβλημένο να προσεγγιστούν οι τεκτονι-
κές μεταβολές εκείνης της εποχής χωρίς να υπάρχει εγκλωβισμός σε αυ-
στηρά θεωρητικά σχήματα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι έλληνες κομμουνιστές ως δρώ-
ντα υποκείμενα σε μια εποχή στην οποία η πολιτική δράση σηματοδοτούσε 
τον πόθο και την πίστη ειδικά των νέων ότι ο μεταπολεμικός κόσμος θα 
ήταν διαφορετικός από τον προπολεμικό. Η ιστορία τους ήταν αναπόσπα-
στα συνδεδεμένη με αυτήν του παγκόσμιου φαινομένου του κομμουνισμού. 
Στα χρόνια της Κατοχής στην Έλλάδα υπήρξε η ακόλουθη ιδιαιτερότητα: 
Την περίοδο 1940-1943 δεν υπήρξαν οργανωτικοί δεσμοί με την Κομμου-
νιστική Διεθνή. Η καθημερινή πολιτική δραστηριότητα δεν διαμορφωνόταν 
από τις κατευθύνσεις του διεθνούς κέντρου. Έπίσης, μέχρι το 1943 δεν είχε 
συγκροτηθεί κεντρικός κομματικός μηχανισμός που θα μπορούσε να ελέγ-
χει απόλυτα τη δράση των επιμέρους οργανώσεων. Πολλές φορές, τα μέλη 
του κόμματος είχαν τη δυνατότητα –ανάλογα με τις συνθήκες– να αναπτύσ-
σουν πρωτοβουλίες για την επίλυση πρωτόγνωρων προβλημάτων. 

Με αυτή την έννοια, οι νοοτροπίες και οι αντιλήψεις των κομμουνιστών, 
οι οποίες είχαν διαμορφωθεί από τα χρόνια του Μεσοπολέμου, καθόρισαν 
τη δράση τους και έβαλαν τη σφραγίδα τους στο αντιστασιακό κίνημα, 
αλλά και η συμμετοχή τους σε αυτό επαναδιαμόρφωνε τον τρόπο της πο-
λιτικής τους δράσης. Θα ήταν όμως αφελές να αποσυσχετίσει κανείς τις 
πρακτικές της δράσης των ελλήνων κομμουνιστών εκείνη την περίοδο από 
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τα σοβιετικά πρότυπα: το πολιτικό πρότυπο του Ιωσήφ Στάλιν καθόριζε την 
καθημερινή τους πολιτική παρουσία.

Υπάρχουν πολλά ζητήματα που παραμένουν αδιερεύνητα. Δεν έχει διε-
ρευνηθεί επαρκώς η διαδικασία ανασυγκρότησης του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Έλλάδας ούτε και εκείνες οι πρωτοβουλίες που επέτρεψαν να 
μαζικοποιηθεί και να διευρύνει την πολιτική του απήχηση σε μεγάλα στρώ-
ματα του πληθυσμού.

Στη μελέτη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο που ο ΈΛΑΣ απέκτησε 
ισχυρά ερείσματα στις ορεινές περιοχές, εξέλιξη που του επέτρεψε να διε-
ξαγάγει ένοπλο αγώνα στο μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας. Η πορεία 
αυτή δεν ήταν ευθύγραμμη. Προηγήθηκε η αποτυχία συγκρότησης ισχυ-
ρών ένοπλων ομάδων το καλοκαίρι του 1941 σε διαφορετικά σημεία της 
χώρας. Το 1942 έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Οι κρατικές δομές εξουσίας 
έχουν ήδη απονομιμοποιηθεί από πολύ μεγάλα τμήματα του πληθυσμού 
στους ορεινούς οικισμούς της χώρας. Υπήρχαν πλέον ισχυρά οργανωτικά 
δίκτυα που επέτρεψαν στις ένοπλες αντάρτικες ομάδες να εδραιωθούν 
στους ορεινούς όγκους. Οι ένοπλες αυτές ομάδες πολλαπλασίασαν την ισχύ 
των οργανωτικών δικτύων του ΈΑΜ και συγκρότησαν εναλλακτικά δίκτυα 
εξουσίας, αφού οι δομές του κατοχικού κράτους είχαν πάψει πλέον να 
υφίστανται. 

Η αποτελεσματικότητα αυτών των δομών εξουσίας είναι αναγκαίο να 
συσχετιστεί με τις εμπειρίες που είχαν οι πληθυσμοί τις προηγούμενες 
δεκαετίες. Οι θεσμοί που διαμόρφωσαν οι κομμουνιστές στους ορεινούς 
όγκους πρέπει να συσχετιστούν με τις εμπειρίες των ανθρώπων αυτών και 
κυρίως με το εάν οι θεσμοί αυτοί ανταποκρίνονταν στο αίσθημα περί δι-
καίου των τοπικών κοινωνιών. Έίναι ενδιαφέρουσα η ακόλουθη επισήμαν-
ση του Amartya Sen: «Περνώ τώρα στο δεύτερο σκέλος της απόκλισης, δηλαδή 
την αναγκαιότητα μιας θεωρίας που δεν θα εξαντλείται στην επιλογή των θεσμών 
ούτε στον προσδιορισμό ιδανικών κοινωνικών διαρρυθμίσεων. Η αναγκαιότητα 
μιας βασιζόμενης στις επιτεύξεις προσέγγισης της δικαιοσύνης συνδέεται με το 
επιχείρημα ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αδιαφορεί για την πραγματική ζωή 
των ανθρώπων. Οι πληροφορίες για τους υπάρχοντες θεσμούς και τους ισχύοντες 
κανόνες δεν μπορούν ποτέ να υποκαταστήσουν τη σημασία της πραγματικής 
ζωής, των εμπειριών και των επιτευγμάτων των ανθρώπων. Οι θεσμοί και οι 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  / 23

κανόνες ασφαλώς επηρεάζουν σημαντικά τις καταστάσεις και αποτελούν αναπό-
σπαστο τμήμα του πραγματικού κόσμου, οι πραγματώσεις όμως δεν εξαντλούνται 
επ’ ουδενί στη θεσμική οργάνωση, αλλά περιλαμβάνουν επίσης τους τρόπους 
ζωής που είναι εφικτοί ή ανέφικτοι»15. 

Οι θεσμοί δικαιοσύνης που συγκροτήθηκαν στις ορεινές περιοχές αναμ-
φίβολα έλυσαν πολλά προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά απείχαν από 
την εξιδανικευτική εικόνα μιας αριστερής ιστοριογραφίας περί αυτοδιεύ-
θυνσης των μαζών. Δύο κρίσιμα ζητήματα χρειάζεται να διερευνηθούν. Το 
πρώτο αφορά την κατανομή των πόρων και πώς οι διευρυνόμενες ανάγκες 
των αντάρτικων σωμάτων επηρεάζουν την καθημερινότητα των κοινοτή-
των αυτών. Ακολούθως πρέπει να διερευνηθεί εάν υπήρχαν κοινωνικές 
αντιστάσεις στη διαφαινόμενη πολιτική ηγεμονία του KKE σε πολλές περιο-
χές της ορεινής Έλλάδας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιτυγχάνεται να μελε-
τηθεί με νηφαλιότητα και το θέμα της αριστερής βίας στα χρόνια της Κα-
τοχής. Δεν γίνεται αντιληπτό εάν αποσυσχετιστεί από την αμφισβήτηση 
της πολιτικής ηγεμονίας των κομμουνιστών σε πολλές περιοχές της χώρας. 
Αναμφίβολα, στην κατοχική Έλλάδα ένα τμήμα του πληθυσμού ταυτίστηκε 
με το KKE. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι κυρίως ταύτισαν τη ζωή τους με την 
υλοποίηση των ιδεών του συγκεκριμένου κόμματος. Η πλειοψηφία όμως 
του πληθυσμού συμπορευόταν απλώς πολιτικά με το ΈΑΜ ή ανεχόταν τις 
νέες δομές εξουσίας που είχαν διαμορφωθεί. Υπήρχε, παράλληλα, ένα τμή-
μα του που εκδήλωνε ανοιχτά την αντίθεση ή και την εχθρότητά του. Σύμ-
φωνα με την έρευνά μας, υπήρχαν τέσσερις τάσεις του πληθυσμού έναντι 
των εαμικών δομών εξουσίας: ταύτιση, συμπόρευση, ανοχή, εχθρότητα. Οι 
τάσεις όμως αυτές ήταν διαρκώς μεταβαλλόμενες. Ένα γεγονός (π.χ. η δο-
λοφονία ενός αντιπάλου του ΈΑΜ) μπορούσε να μεταβάλει την πολιτική 
συμπεριφορά τμημάτων του πληθυσμού σε τοπική κλίμακα. Η ρευστότητα 
των πολιτικών ισορροπιών ήταν το χαρακτηριστικό της εποχής.

Αυτό που διαφοροποιεί τη δράση των ελλήνων κομμουνιστών στην 
Κατοχή από τη δράση άλλων κομμουνιστικών κομμάτων γειτονικών χω-
ρών, όπως του γιουγκοσλαβικού, ήταν η ανάπτυξη μαζικών κινητοποιήσεων 
στα μεγάλα αστικά κέντρα, και ιδίως στην Αθήνα και στον Πειραιά. Η πο-
λύμορφη αυτή αντιστασιακή δράση όταν υποβαθμίζεται δεν επιτρέπει να 
προσεγγίσουμε τη δυναμική του ελληνικού κομμουνισμού στα χρόνια της 
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Κατοχής. Οι μεγάλες αυτές λαϊκές κινητοποιήσεις για την αποτροπή της 
πολιτικής επιστράτευσης και την επέκταση της βουλγαρικής ζώνης κατο-
χής αναδεικνύουν ότι ο πολιτικός λόγος του ΈΑΜ που συνδύαζε το εθνικό 
πρόταγμα και τα αιτήματα για βαθιές κοινωνικές αλλαγές στη μεταπολεμι-
κή Έλλάδα επηρέαζε ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού.

Οι πολιτικές και οι κοινωνικές ισορροπίες στην κατοχική Έλλάδα μετα-
βλήθηκαν ριζικά το φθινόπωρο του 1943. Η συνθηκολόγηση της Ιταλίας 
και η στρατιωτική ισχυροποίηση του ΈΛΑΣ καθιστούσαν πολύ πιθανό το 
ενδεχόμενο της επικράτησης των κομμουνιστών στη μετακατοχική Έλλά-
δα. Ο βρετανικός παράγοντας πλέον δρα με γνώμονα την αποτροπή αυτού 
του ενδεχομένου. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στο πολιτικό παιχνίδι 
ένα τμήμα της παλαιάς πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ. Σε ορισμένες πε-
ριοχές εξακολουθούσαν να επηρεάζουν τμήματα του πληθυσμού. Οι εμφύ-
λιες συγκρούσεις, που εντείνονταν όσο πλησίαζε η Απελευθέρωση, μας 
βοηθούν να κατανοήσουμε ότι η επαναστατική δυναμική που εξέφραζε το 
εαμικό κίνημα δημιούργησε μια αντίρροπη δυναμική. Η ελληνική «Βαν-
δέα» ήταν κυρίως η Πελοπόννησος, στην οποία ο ΈΛΑΣ συναντούσε πολύ 
μεγάλη αντίδραση. Το ίδιο συνέβαινε και στη δυτική Στερεά και Ήπειρο.16 
Η μελέτη επικεντρώνεται στις εξελίξεις τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή 
όσο και σε τοπικό επίπεδο. Άλλωστε, οι εξελίξεις σε κάθε περιφέρεια βάραι-
ναν τους πολιτικούς χειρισμούς της ηγετικής ομάδας του KKE. Στη μελέτη 
ιδιαίτερη θέση έχει η εξέταση των πολιτικών και των κοινωνικών διεργα-
σιών κατά το κρίσιμο τετράμηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 1944. Η πολιτι-
κή και κοινωνική πόλωση είχαν φτάσει στο απόγειό τους. Αυτή η εξέλιξη 
καθιστούσε πολύ δύσκολη τη διασφάλιση των πολιτικών ισορροπιών σε 
κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Οι αντιφατικές επιλογές του ηγετικού πυρήνα 
του KKE δεν μπορούν να αποσυσχετιστούν από τις διεργασίες αυτές. Αυτό 
που από πρώτη ματιά μοιάζει αντιφατικό αποτυπώνει το κλίμα των μετα-
βαλλόμενων πολιτικών και κοινωνικών ισορροπιών εκείνων των ημερών. 
Η πολιτική των ελλήνων κομμουνιστών δεν διαμορφώθηκε σε συνθήκες 
«πολιτικού θερμοκηπίου». Έπηρεαζόταν από πλήθος παραμέτρων, εσωτε-
ρικών και εξωτερικών. 

Στην εργασία αξιοποιήθηκε πλήθος αρχειακών τεκμηρίων. Τα αρχειακά 
τεκμήρια για τους έλληνες κομμουνιστές την περίοδο 1940-1944 παρου-
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σιάζουν πολύ σοβαρές διαφοροποιήσεις. Έίναι διαφορετικά τα προσβάσιμα 
αρχειακά τεκμήρια για την περίοδο 1940-1942 σε σχέση με την περίοδο 
1943-1944. 

Για την πρώτη χρονική περίοδο διασώζονται οι αποφάσεις των κομμα-
τικών σωμάτων του KKE εκείνης της περιόδου, καθώς και ορισμένα αρχεια-
κά τεκμήρια που αφορούσαν τους πολιτικούς προβληματισμούς και τις 
κατευθύνσεις που είχε ο έγκλειστος ηγετικός πυρήνας στις φυλακές της 
Ακροναυπλίας. Τα σχετικά αρχειακά τεκμήρια περιλαμβάνονται στις αρχεια-
κές συλλογές των ΑΣΚΙ (Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας). Παράλ-
ληλα, διασώζονται φύλλα κομματικών εκδόσεων της περιόδου (Κομμουνι-
στική Επιθεώρηση, Ριζοσπάστης κ.ά.). Δεν υπάρχουν προσβάσιμα αρχειακά 
τεκμήρια από τις περιφέρειες για τις διαδικασίες ανασυγκρότησης των 
παράνομων κομματικών οργανώσεων. Το κενό όμως μπορεί να καλυφθεί, 
αφού οι ερευνητές έχουν πλέον στη διάθεσή τους δεκάδες μαρτυρίες από 
διαφορετικές περιοχές της χώρας. Μέσω αυτών των μαρτυριών γίνονται 
αντιληπτές οι αντιξοότητες που συνάντησε αυτή η διαδικασία, καθώς και 
οι τρόποι μέσα από τους οποίους ολοκληρώθηκε. 

Για τη χρονική περίοδο 1943-1944 υπάρχουν στις αρχειακές συλλογές 
των ΑΣΚΙ πολύ περισσότερα τεκμήρια. Από πολλές περιφερειακές οργανώ-
σεις του KKE (κυρίως της βόρειας Έλλάδας) διασώζονται πολλές κομματικές 
εκθέσεις και άλλα αρχειακά τεκμήρια που μας αποκαλύπτουν το εύρος των 
πολιτικών πρωτοβουλιών που αναλάμβαναν οι κομμουνιστές στην κατε-
χόμενη Έλλάδα. Μέσω της μελέτης των αρχειακών τεκμηρίων γίνονται 
αντιληπτές οι μεταβολές που είχαν συντελεστεί. Δεν αναφερόμαστε πλέον 
σε μερικές δεκάδες ατόμων που δραστηριοποιούνταν πολιτικά σε κάθε 
νομό, αλλά σε χιλιάδες μέλη, κυρίως νεαρής ηλικίας, που είχαν ενταχθεί 
στον κομματικό ιστό στα χρόνια της Κατοχής. Οι εκθέσεις αυτές, σε συν-
δυασμό με αρχειακά τεκμήρια τόσο από τα κατά τόπους συντάγματα του 
ΈΛΑΣ όσο και από το Γενικό Στρατηγείο, παρέχουν τη δυνατότητα να δια-
μορφωθεί πληρέστερη εικόνα για τις δομές εξουσίας που συγκροτούνταν 
σε πολλές περιοχές. Όμως το αρχειακό υλικό δεν καλύπτει το σύνολο της 
επικράτειας. Λιγοστά είναι τα αρχειακά τεκμήρια για την Πελοπόννησο, 
περιοχή στην οποία οι εμφύλιες συγκρούσεις στα χρόνια της Κατοχής πή-
ραν μεγάλη έκταση.
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Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν αρχειακά τεκμήρια από τις συλλογές του 
ΈΛΙΑ. Το αρχείο του Η. Παπαστεργιόπουλου περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες 
ανέκδοτες μαρτυρίες και άλλα τεκμήρια για τη δράση των κομμουνιστών 
στην Πελοπόννησο. Ένδιαφέροντα αρχειακά τεκμήρια για την περιο χή της 
Έύβοιας αντλήθηκαν από το αρχείο Δουατζή, το οποίο επίσης φιλοξενείται 
στο ΈΛΙΑ.

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία) υπάρχουν τα πρα-
κτικά των συνεδριάσεων του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που εξέτασε 
υποθέσεις σχετικές με εγκληματικές ενέργειες της Πολιτοφυλακής κατά τη 
διάρκεια των Δεκεμβριανών. Οι καταθέσεις των μαρτύρων, λίγους μήνες 
μετά τον τερματισμό των συγκρούσεων, αποτελούν πολύτιμες αφηγηματι-
κές φωνές για τις δραματικές συγκρούσεις εκείνων των ημερών. Στην Κε-
ντρική Υπηρεσία υπάρχει επίσης η συλλογή Ηρακλή Πετμεζά, ηγετικού 
στελέχους του ΈΔΈΣ στην Κατοχή, που περιλαμβάνει προκηρύξεις του KKE 
καθώς και άλλων οργανώσεων. Σημαντικό αρχειακό υλικό αντλήθηκε από 
τα ΓΑΚ Λάρισας και τα ΓΑΚ Έύβοιας, που μας επιτρέπει να παρακολουθή-
σουμε τις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες που συντελέστηκαν την 
περίοδο 1941-1944 σε αυτές τις περιφέρειες. 

Ένας τεράστιος όγκος αρχειακών τεκμηρίων βρίσκεται στο ιστορικό αρ-
χείο του KKE. Το αρχειακό υλικό δεν είναι στη διάθεση των ερευνητών. Σε 
ορισμένες μελέτες που εξέδωσε το ιστορικό τμήμα της ΚΈ του KKE γίνεται 
επιλεκτική χρήση των αρχειακών τεκμηρίων από τις συλλογές αυτές. Δυ-
στυχώς, στις μελέτες αυτές χρησιμοποιείται το ιστορικό παρελθόν για τη 
δικαίωση πολιτικών επιλογών του παρόντος. Όμως τα κενά των αρχειακών 
τεκμηρίων καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό η πληθώρα μαρτυριών που 
δημοσιεύτηκαν ιδίως στην πρώτη φάση της Μεταπολίτευσης. Μαρτυρίες 
που δημοσιεύτηκαν τόσο στα περιοδικά των αντιστασιακών οργανώσεων 
(Εθνική Αντίσταση, ΕΑΜ – Αντίσταση) όσο και αυτοτελώς. Καλύπτουν το σύ-
νολο της επικράτειας και συμβάλλουν στην κατανόηση πολλών πτυχών της 
περιόδου. Κάποιες δεν έτυχαν της ανάλογης προσοχής από τους ιστορι-
κούς. Στην εργασία μας αξιοποιούνται για πρώτη φορά πολλές από αυτές 
τις μαρτυρίες. Έπιδίωξή μας ήταν οι επιμέρους αυτές αφηγήσεις να διευ-
ρύνουν την προσέγγισή μας πάνω στη μεγάλη εικόνα. Ήταν το πιο δυσχε-
ρές πεδίο στην έρευνά μας, αφού οι μαρτυρίες αυτές είναι εκατοντάδες. 
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Υπήρξε φροντίδα ώστε τα παραθέματα που χρησιμοποιήθηκαν να είναι 
αντιπροσωπευτικά και κυρίως πραγματοποιήθηκε έλεγχος εάν υπήρχαν 
μαρτυρίες που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε διαφορετικές ερμη-
νείες. Οι επιμέρους περιπτώσεις που παρουσιάζονται φωτίζουν πολύπλευ-
ρα αυτή την αντιφατική εποχή. 

Η οργάνωση του υλικού της μελέτης έγινε σε μεγάλες θεματικές ενότη-
τες και όχι με κριτήριο γεωγραφικό, ακριβώς επειδή θέλαμε, ακολουθώντας 
τις αφηγηματικές στρατηγικές σημαντικών βρετανών ιστορικών, όπως ο 
Richard Evans17, ο Μark Mazower18 και ο Tony Judt19, να δημιουργήσου-
με μια καλειδοσκοπική αίσθηση στον αναγνώστη εκθέτοντας μικρές αλλά 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις που δείχνουν είτε τις γενικότερες τάσεις εί-
τε τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης.

Η ευθύνη του ιστορικού όταν εξετάζει ένα τόσο φορτισμένο ζήτημα που 
επηρεάζει ακόμα και σήμερα τον πολιτικό διάλογο είναι πολύ μεγάλη. Έί-
ναι, κατά τη γνώμη μας, αναγκαίο να συμβάλει αξιοποιώντας τα επιστημο-
νικά του εφόδια στην αναγκαία αυτογνωσία που χρειάζεται ο κόσμος, ιδιαί-
τερα σε αυτές τις κρίσιμες και ρευστές εποχές.
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Αποκαλώ εν συνεχεία εξηγητική κατανοητική φάση εκείνη που αφορά τις πολ-
λαπλές χρήσεις του συνδέσμου “διότι” που απαντά στην ερώτηση “γιατί;” γιατί 
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η πρόθεση του ιστορικού εκείνη να αναπαρασταθεί το παρελθόν έτσι όπως αυτό 
παρήχθη – όποιο κι αν είναι το νόημα που αποδίδεται σε αυτό το “έτσι όπως”.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η απωθημένη μνήμη 
και τα βασανιστικά ερωτήματα

Η ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ τα χρόνια της δεκαετίας του 1940 παρουσιά-
ζει στις μέρες μας ιδιαίτερη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη η 
αποτύπωση της μνήμης των πρωταγωνιστών εκείνης της εποχής: εκδίδο-
νται εκατοντάδες γραπτές μαρτυρίες που αναφέρονται σε αυτά τα χρόνια, 
ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των δημοσιευμάτων στον αθηναϊκό, στον 
τοπικό Τύπο, καθώς και στα περιοδικά έντυπα των αντιστασιακών. 

Μελετώντας ένα μέρος από αυτά τα δημοσιεύματα, προέκυψαν ορισμέ-
να βασανιστικά ερωτήματα, τα οποία θα διερευνηθούν στα επόμενα κεφά-
λαια. Σύμφωνα με την έρευνά μας, δεν έχει επιτευχθεί η αναγκαία ώσμωση 
μνήμης και ιστοριογραφίας. Έάν υπήρχε αυτή η ώσμωση, οι διαμάχες που 
προκάλεσε η εμφάνιση του λεγόμενου αναθεωρητικού ρεύματος θα είχαν 
λιγότερη ένταση και θα υπήρχε μεγαλύτερη δυνατότητα ιστοριογραφικών 
συνθέσεων.

Κατά τη γνώμη μας, η χρήση του όρου «αναθεωρητισμός» είναι ιδεολο-
γικά φορτισμένη και συσκοτίζει τις αναζητήσεις μας για την πορεία και τα 
κενά της ιστοριογραφίας που ασχολείται με τα γεγονότα της δεκαετίας του 
1940. Με βάση τις υπάρχουσες αρχειακές διαθεσιμότητες υπήρχαν θέμα-
τα που έχουν ερευνηθεί εξαντλητικά (π.χ. ο ρόλος του βρετανικού παράγο-
ντα) και άλλα που παρέμεναν εν πολλοίς αδιερεύνητα.1  Ένα από αυτά ήταν 
ο βαθμός αποδοχής των νέων δομών εξουσίας που συγκροτούσε το KKE σε 
πολλές περιοχές της ορεινής Έλλάδας. Άλλωστε, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του 1990 υπήρχαν ελάχιστα αρχειακά τεκμήρια που θα επέτρεπαν να γρα-
φτούν επιστημονικές εργασίες για την κυριότερη πολιτική δύναμη που 
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αναδείχτηκε στην κατοχική Έλλάδα, το KKE. Αυτό το ιστοριογραφικό κενό 
επιστήμονες από διαφορετικά πεδία προσπάθησαν να το καλύψουν. Δεν 
αναθεωρούσαν κάποιο διαμορφωμένο επιστημονικό παράδειγμα, αλλά 
κυρίως έθιγαν παγιωμένες αντιλήψεις για την εαμική αντίσταση στον χώ-
ρο της δημόσιας ιστορίας. Πολλά κρίσιμα θέματα όμως δεν γίνονταν αντι-
κείμενο μελέτης. Για παράδειγμα, έπρεπε να περάσουν εβδομήντα χρόνια 
για να οργανώσουν πανεπιστημιακά ιδρύματα επιστημονικά συνέδρια 
σχετικά με τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 1944, τα οποία σε μεγάλο βαθμό 
καθόρισαν τις μεταπολεμικές εξελίξεις της χώρας. Έπίσης, η Έλλάδα γνώ-
ρισε μια τριπλή κατοχή που σε συνδυασμό με τη γεωγραφική πολυμορφία 
της χώρας ανάγκασε τους ερευνητές να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις 
τοπικές ιδιαιτερότητες. Υπήρξαν, πάντως, μελέτες για επιμέρους περιοχές 
της επικράτειας (π.χ. Σύρος) που αναμφίβολα διεύρυναν τους διανοητικούς 
μας ορίζοντες.2

Από τις πρώτες μέρες μετά την Απελευθέρωση υπήρξαν δημοσιεύματα 
που έθιξαν θέματα που βρίσκονται ακόμη στο επίκεντρο των συζητήσεων 
των ιστορικών. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, η τύχη των ελλήνων εβραίων, 
η πολύμορφη δράση του εαμικού κινήματος. Θα σημειώσω ένα χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα. Η εφημερίδα Ανεξαρτησία (από τον χώρο του φιλελεύ-
θερου Κέντρου), εκτός από την καθημερινή της αρθρογραφία, φιλοξενούσε 
ιστορικά αφηγήματα για όψεις της κατοχικής εμπειρίας. Τα στρατόπεδα 
του Χαϊδαρίου και οι δοκιμασίες των κρατουμένων, επωνύμων (π.χ. Στέλιος 
Σκλάβαινας) και ανωνύμων, καθώς και η εξόντωση της εβραϊκής κοινότη-
τας της Θεσσαλονίκης ήταν θέματα για τα οποία αφιερώθηκαν διαδοχικά 
δημοσιεύματα. Αξιοσημείωτη ήταν η καταγραφή πτυχών της εαμικής αντί-
στασης, όπως η θυσία των τριών επονιτών στο σπίτι του Υμηττού.3 Το 
κλίμα αυτό άλλαξε ριζικά μετά τις συγκρούσεις του Δεκέμβρη του ’44. Η 
σφοδρότητα των συγκρούσεων δημιούργησε νέες διαιρέσεις και πλέον οι 
εμπειρίες της Κατοχής προσεγγίζονταν μέσα από το πρίσμα των εμφύλιων 
συγκρούσεων. Μάλιστα, η μεταστροφή του λόγου της συγκεκριμένης εφη-
μερίδας είναι εντυπωσιακή. Κυριαρχεί πλέον ο πολεμικός τόνος και η βίαιη 
αντιπαράθεση με την άλλη πλευρά.

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην εαμική αντίσταση κατέστρεφαν 
μνημονικά κατάλοιπα που θα μπορούσαν να τους ενοχοποιήσουν. Αυτή η 
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εξέλιξη δεν μπορούσε, ωστόσο, να εξοβελίσει τις προσωπικές τους μνήμες 
και την αναπαραγωγή τους στον φιλικό και κοινωνικό τους περίγυρο. Όπως 
σημειώνει η Paloma Fernádez, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που ονομάζει 
«αυτοβιογραφική μνήμη», «αυτή που βιώνει ο καθένας μας: η εσωτερική, η 
προσωπική μνήμη, με την έννοια ότι προκύπτει από την εμπειρία μας, ακόμα κι 
αν διαπερνάται […] από μια συλλογική διάσταση»4. 

Θα παρουσιαστούν ορισμένα έργα που γράφτηκαν στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1960. Αυτή την περίοδο έχουν διαμορφωθεί μορφές συλλογικής 
μνήμης τόσο από την πλευρά των νικητών όσο και από την πλευρά των 
ηττημένων του Έμφυλίου. Πρόκειται για έργα με διακριτό το προσωπικό 
τους στίγμα τα οποία δεν έτυχαν της ανάλογης προσοχής, αφού οι αφηγή-
σεις αυτές δεν ήταν εύκολο να εγκλωβιστούν σε απλουστευτικές ερμηνείες, 
ορισμένες από τις οποίες αναπαράχθηκαν αργότερα από κάποιες επιστη-
μονικές εργασίες. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το έργο του Έμμανουήλ Βα-
ζαίου, που εκδόθηκε στην Κόρινθο το 1961.5 Δακτυλογραφημένη εκδοχή 
της εργασίας βρέθηκε στα κατάλοιπα του αρχείου του Ηλία Παπαστεργιό-
πουλου (ΈΛΙΑ). Μαζί με άλλες μαρτυρίες που βρέθηκαν στην κατοχή του 
συγγραφέα συγκροτούν ένα εργαστήριο μνήμης για την εαμική αντίσταση 
στην Πελοπόννησο, η οποία παρουσιάζει πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση 
με άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου. 

Ο Έμμ. Βαζαίος υπήρξε επαγγελματίας στρατιωτικός, αφού υπηρέτησε 
στο στράτευμα από τον Μάρτιο του 1919 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 
1948, οπότε και αποστρατεύτηκε. Ο λόγος που προχώρησε στη συγγραφή 
γίνεται αντιληπτός από τον πρόλογο του κειμένου. Ως διοικητής του τοπι-
κού συντάγματος του ΈΛΑΣ ένιωθε απέχθεια απέναντι στις τοπικές ελίτ του 
νομού, ανεξαρτήτως ιδεολογικής κατεύθυνσης. 

Γράφει χαρακτηριστικά: «Κορυφαίοι κομμουνιστές κατά το πλείστον επιστή-
μονες της περιοχής ταύτης και οι οποίοι ήσαν υπεύθυνοι δι’ όσα διεδραματίσθη-
σαν εις τον πολιτικόν τομέα, έχουν λάβει άφεσιν αμαρτιών και διάγουν σήμερον 
ζωήν άνετον, έχοντας αρίστας σχέσεις με τους δεξιούς μέχρι χθες θανασίμους 
εχθρούς των, καθ’ ον χρόνον ευρίσκονται ακόμη εις τας φυλακάς άσημα παιδιά 
του λαού καθοδηγηθέντα από τους ανωτέρω αρχηγούς. 

»Δεξιοί επιστήμονες και μη, των οποίων η πολιτεία κατά την Κατοχήν δεν 
υπήρξε άμεμπτος, κατέχουν σήμερον ανωτάτας θέσεις εις τον Κρατικόν Μηχανι-
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σμόν και τούτο διότι τους επροστάτευσεν και τους προώθησε το δέος του κομμου-
νισμού και η αντικομμουνιστική των λύσσα.

»Και μόνον ημείς οι έχοντες το θάρρος να υποστηρίζωμεν την αλήθειαν, θεω-
ρούμεθα ακόμη ύποπτοι από εθνικής πλευράς, οι δε μαχηταί τους οποίους ημείς 
ωδηγήσαμεν εις τας μάχας εναντίον των κατακτητών, και νεκροί ακόμη υβρίζο-
νται»6. 

Στην αρχή της αφήγησής του ο Έμμ. Βαζαίος αναφέρεται στην απαξίω-
ση του σώματος των αξιωματικών σε ευρύτερα στρώματα της ελληνικής 
κοινωνίας λόγω της παθητικής τους στάσης απέναντι στις αρχές Κατοχής. 
Η αναφορά αυτή συνδέεται με τις τεκτονικές μεταβολές που προκάλεσε η 
γερμανική Κατοχή τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Ο ίδιος 
περιγράφει τη συμμετοχή του σε δίκτυα συγκέντρωσης και διαβίβασης 
πληροφοριών προς τους συμμάχους από το 1941. Όμως ο τρόπος αυτός 
αντιστασιακής δράσης δεν του αρκεί. Γι’ αυτό, το καλοκαίρι του 1943 απο-
φασίζει να συμμετάσχει στη συγκρότηση ένοπλης αντιστασιακής ομάδας 
στην περιοχή Φαρμακά (στα σύνορα Αργολίδας και Κορινθίας). 

Στο βουνό πληροφορήθηκε την άφιξη μιας ομάδας ανταρτών του ΈΛΑΣ 
(ο ίδιος αναφέρει ότι ο όρος ήταν άγνωστος μέχρι τότε) από τη Στερεά 
Έλλάδα. Σε πλήρη απομόνωση από τον Ιούλιο του 1943, αναγκάζεται να 
προσχωρήσει στον ΈΛΑΣ τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Η ομάδα του 
δεν διέθετε τα κοινωνικά ερείσματα που θα της επέτρεπαν να λειτουργήσει 
ανεξάρτητα από τον ΈΛΑΣ, οι άνθρωποι του οποίου δεν αποδέχονταν να 
αναδειχτούν εν δυνάμει πολιτικοί ανταγωνιστές του. Από τους συναδέλ-
φους του αξιωματικούς στην Κόρινθο εγκαταλείπεται, ιδιαίτερα μετά τη 
δήμευση των περιουσιακών του στοιχείων από τις αρχές Κατοχής. Αξιο-
σημείωτη είναι η επισήμανσή του ότι οι βρετανοί αξιωματικοί που βρίσκο-
νταν εκείνο το διάστημα στην Πελοπόννησο συνεργάζονταν με τον ΈΛΑΣ 
και υποδείκνυαν στους αξιωματικούς που είχαν συγκροτήσει ένοπλες ομά-
δες να αποδεχτούν την πρωτοκαθεδρία του ΈΛΑΣ.

Το τμήμα του ΈΛΑΣ του οποίου ανέλαβε τη διοίκηση δεν ήταν αξιόμαχο. 
Όμως μετά την παράδοση των ιταλικών όπλων ενισχύθηκε τόσο η δύναμη 
του πυρός όσο και η πειθαρχία του. Οι δεσμοί του με ευρύτερα τμήματα 
του αγροτικού πληθυσμού παρέμεναν ισχυροί, με κορύφωση τη συμμετο-
χή του τοπικού πληθυσμού στη μάχη της Στυμφαλίας (Ιούνιος 1944) στο 
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πλευρό του ΈΛΑΣ για τη διαφύλαξη των σιτηρών της περιοχής από τους 
Γερμανούς και τα Τάγματα Ασφαλείας.

Οι εμφύλιες συγκρούσεις στην περιοχή και η συμπεριφορά του τοπικού 
γραμματέα του KKE Θεόδωρου Ζέγκου καταλαμβάνουν σημαντικό τμήμα 
της αφήγησης. Για το πρόσωπο αυτό γίνεται εκτεταμένη αναφορά και σε 
άλλες αυτοβιογραφικές μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στο αρχείο του 
Ηλία Παπαστεργιόπουλου (ΈΛΙΑ). Ο Έμμ. Βαζαίος τον αναφέρει με τα ψευ-
δώνυμά του (Τριαντάφυλλος ή Στάθης). Για τον Βαζαίο αποτελούσε ένα 
είδος τοπικού δικτάτορα «ο οποίος είχε το δικαίωμα ζωής και θανάτου επί 
πάντων εις την περιοχήν»7. Ο κομματικός μηχανισμός δηλαδή ήταν απόλυτα 
υποταγμένος σε αυτόν. Τα τοπικά κομματικά στελέχη, παρά το γεγονός ότι 
ήταν διανοούμενοι (γιατροί, καθηγητές, δάσκαλοι, δικηγόροι), αποδέχο-
νταν αδιαμαρτύρητα τις εντολές του. 

Η εγκαθίδρυση των εαμικών δομών εξουσίας συναντούσε, παρ’ όλα 
αυτά, σφοδρές αντιδράσεις στην περιοχή. Πόλος συσπείρωσης της αντίθε-
της πτέρυγας ήταν ο Στάθης Παπακωνσταντίνου, επί σειρά ετών βουλευτής 
του Λαϊκού Κόμματος και γιατρός με πλούσιο κοινωνικό έργο και ισχυρό 
λαϊκό έρεισμα.

Με ζωντανό και παραστατικό τρόπο ο Βαζαίος καταγράφει το κλίμα της 
πολιτικής αντιπαράθεσης: «Τρις συνελήφθη ο γέρων Στάθης υπό της πολιτο-
φυλακής, διότι παρά τις συστάσεις μας όπως παύση να αναμιγνύεται εις την 
πολιτικήν, ούτος ακμαιώτατος περιήρχετο τα διάφορα χωρία και εξώθει τους 
προκρίτους τούτων εναντίον του ΕΑΜ. Και τρεις φοράς αφέθη ελεύθερος τη προ-
σωπική μου επεμβάσει, την τελευταίαν δε φοράν ηγωνίσθην πολύ διά να του 
σώσω την κεφαλήν. Δεν έπαυσεν όμως να ενεργή εναντίον μας μέχρι της Απελευ-
θερώσεως. Η κατάστασις αύτη έδιδε το δικαίωμα εις τον Στάθην να διατάσση 
αθρόας συλλήψεις ατόμων τα οποία εβασανίζοντο καί τινα μάλιστα εξετελούντο 
τη αγνοία μας. Ως Στρατιωτικός Αρχηγός δεν ελάμβανον επισήμως γνώσιν των 
συλλήψεων διότι τούτο ήτο έργον των πολιτικών οργανώσεων και της πολιτοφυ-
λακής η οποία ήτο ανεξάρτητος και εξετέλει τας διαταγάς του Στάθη…»8.

Η αφήγηση του Έμμ. Βαζαίου αναδεικνύει το ζήτημα της ρευστότητας 
των πολιτικών συσχετισμών που είχαν διαμορφωθεί στις ορεινές κοινότη-
τες της περιοχής. Ένα τμήμα των παραδοσιακών προκρίτων των χωριών, 
ενώ φαινομενικά αποδεχόταν τις νέες δομές εξουσίας που διαμορφώνο-
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νταν εκεί, στην πράξη προσπαθούσε να τις υπονομεύσει. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα ο Θ. Ζέγκος να σχεδιάζει να εξοντώσει το 5-10% των κατοίκων 
των χωριών ώστε να εξουδετερώσει τις αντιδράσεις. Οι ενέργειες αυτές τον 
έφεραν σε σύγκρουση με τον Βαζαίο και άλλους αξιωματικούς. Ακολουθεί 
η καθαίρεση του Βαζαίου από τη διοίκηση του τοπικού συντάγματος του 
ΈΛΑΣ. Η κάθοδος του Άρη Βελουχιώτη στην Πελοπόννησο σε μια περίοδο 
σφοδρών εμφύλιων συγκρούσεων δίνει τη δυνατότητα στον Βαζαίο να 
παρουσιάσει τη διαφωνία του και να επιστρέψει στη διοίκηση του συντάγ-
ματος.9

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια ερμηνείας από τον 
Βαζαίο των περιστατικών βίας από την πλευρά της Αριστεράς στις περιοχές 
της Κορίνθου και της Αργολίδας. Ο ίδιος γράφει χαρακτηριστικά: «Ίσως αι 
υπερβασίαι να είναι πολυπληθέστεραι εις την περιοχήν της Αργολιδοκορινθίας 
και Ναυπλίας. Τούτο αποδοτέον εις δύο λόγους: 1) εις το γεγονός ότι εκ της περιο-
χής ταύτης κατάγονται αι περισσότεραι οικογένειαι των κορυφαίων πολιτικών 
της Ελλάδος και η αντίδρασις προς τον κομμουνιστικόν τρόπον διοικήσεως, ως 
εκ τούτου, ήτο πολύ μεγαλυτέρα. 2) Εις το ότι οι κορυφαίοι κομμουνισταί της 
περιοχής, όντες κατά το πλείστον αρριβισταί, δεν είχον το θάρρος να συγκρατή-
σουν τον δικτατορίσκον Στάθην από τον εκτραχηλισμόν των σαδιστικών του εξ-
τρεμιστικών ενεργειών»10. 

Ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα απασχολεί τον Βαζαίο: Γιατί ο ΈΛΑΣ 
γνώρισε πολύ μεγάλη ανάπτυξη; Σύμφωνα με αυτόν, η ανάπτυξη του ΈΛΑΣ 
οφειλόταν στην αδράνεια του αστικού πολιτικού κόσμου για την οργάνωση 
ένοπλων αντιστασιακών ομάδων, ενώ για την περιοχή της Πελοποννήσου 
δεν διστάζει να αποδώσει ευθύνες στους 900 αξιωματικούς της περιοχής 
που αδράνησαν και έτσι ο βρετανικός παράγοντας αναγκάστηκε να στηρί-
ξει τον τοπικό ΈΛΑΣ στα πρώτα βήματά του.

Έπίσης, κάνει αναφορές για τη σύνθεση του τοπικού ΈΛΑΣ. Έίναι ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσες οι παρακάτω διαπιστώσεις: «Ο ΕΛΑΣ είχε βεβαίως την 
κομμουνιστικήν του καθοδήγησιν, οι άνδρες του όμως κατά τα ¾ δεν ήσαν κομ-
μουνισταί, ήσαν αγροτόπαιδα εθελονταί οι οποίοι κατετάσσοντο αθρόως διά να 
απελευθερώσουν την σκλαβωμένην πατρίδα»11.

Έπίσης, ενδιαφέρουσα είναι και η πρόσληψη της συγκεκριμένης μαρ-
τυρίας από τον Άγγελο Έλεφάντη. Στη βιβλιοκριτική που γράφει για την 



Η ΑΠΩΘΗΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  / 37

Ορθοκωστά του Θανάση Βαλτινού φροντίζει να κατηγορήσει τον συγγραφέα 
ότι αναπαράγει στο λογοτεχνικό έργο του το σχήμα του «κόκκινου» και του 
«μαύρου» φασισμού. Οι πρακτικές των τοπικών ηγετών του KKE στην πε-
ριοχή δεν συσχετίζονται, όπως, κατά τη γνώμη του, θα όφειλε να κάνει ο 
Βαλτινός, με την ανάπτυξη των Ταγμάτων Ασφαλείας. Παραδέχεται δηλα-
δή ότι υπήρξαν βιαιότητες από τον ΈΛΑΣ στην περιοχή, τις οποίες όμως 
υπαγόρευε ο ίδιος ο πόλεμος. Στο τέλος της βιβλιοκριτικής παραθέτει ένα 
εκτεταμένο απόσπασμα από το βιβλίο του Βαζαίου για τη μάχη στον Αχλα-
δόκαμπο και τη σφαγή των ταγματασφαλιτών. Αυτό, ωστόσο, αποτελεί μια 
παραδοξότητα, διότι δίνεται η εντύπωση ότι προσχωρεί στα επιχειρήματα 
του αντιπάλου. Παρ’ όλα αυτά, η μνήμη δεν τροφοδοτεί την ιστορική σκέ-
ψη, η οποία δείχνει να παραμένει εγκλωβισμένη σε αυστηρά θεωρητικά 
σχήματα.12

Στην αυτοβιογραφική κατάθεση του Βαζαίου βρίσκεται στο επίκεντρο 
της κριτικής ένας κομμουνιστής ο οποίος στα χρόνια της μεταξικής δικτα-
τορίας ήταν έγκλειστος στις φυλακές της Ακροναυπλίας. Από τις φυλακές 
αυτές πέρασαν τα περισσότερα από τα στελέχη του KKE που διαδραμάτι-
σαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα χρόνια της Κατοχής. Το βιβλίο του Βασίλη 
Γιαννόγκωνα με τον τίτλο Ακροναυπλία είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 
κατανόηση της νοοτροπίας των κομμουνιστών. Ο συγγραφέας του, ένας 
ολιγογράμματος κομμουνιστής ο οποίος από τα χρόνια του Μεσοπολέμου 
αντιμετώπιζε συνεχείς διώξεις, αποφάσισε να καταγράψει τις εμπειρίες 
του από το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Ακροναυπλίας. Το βιβλίο εκδό-
θηκε το 1963 από τον Δίφρο, έναν από τους πιο γνωστούς εκδοτικούς 
οίκους της εποχής, ο οποίος ανήκε στον Γιάννη Γουδέλη, διανοούμενο 
που διατηρούσε δεσμούς με το τροτσκιστικό κίνημα. Άλλωστε, ο ίδιος ο 
Γιαννόγκωνας συνδεόταν με τροτσκιστές συγκρατούμενούς του, όπως ο 
Χρήστος Αναστασιάδης, ο οποίος έκανε και τη γλωσσική επιμέλεια του 
βιβλίου.13 




