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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ 

ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ  

Έρεη θαζηεξσζεί λα ιέκε πσο «Λαόο ρσξίο κλήκε είλαη ιαόο ρσξίο κέιινλ». Καη 

πξάγκαηη, ηίπνηε δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη πεξηζζόηεξν αιεζέο - εηδηθά ζήκεξα, 

όπνπ ε αλάγθε γηα άληιεζε, ηόζν δύλακεο αιιά θαη έκπλεπζεο, πξνβάιιεη 

εμαηξεηηθά επηηαθηηθή ζηηο δύζθνιεο κέξεο πνπ δεη ν ιαόο καο. Μλήκε, όκσο, πνπ 

δελ είλαη απιά θαη κόλν επεηεηαθή. Μλήκε κνπζεηαθνύ ραξαθηήξα, πνπ ηελ 

βγάδνπκε θάζε ηόζν από ηα ζθνληζκέλα ξάθηα ηεο Ηζηνξίαο γηα λα ηε ιηβαλίδνπκε, 

αιιά νπζηαζηηθή, δσληαλή, ρξήζηκε, δηδαθηηθή.  

Κάζε ρξόλν πνιιά ιέγνληαη θαη γξάθνληαη πξάγκαηη γύξσ από ηε ζπγθεθξηκέλε 

επέηεην, γηα ην «ΟΥΗ», πνηνο ην είπε, γηα ην ηη ζεκαίλεη (ηόζν ηόηε όζν θαη 

ζήκεξα), γηα ην πεξηερόκελν θαη ην λόεκα ηεο αληίζηαζεο ηνπ ιανύ καο, θνθ.  

 

Αο γπξίζνπκε ινηπόλ πίζσ ζην ρξόλν 75 ρξόληα πξηλ. Δίλαη 3 ην πξσί, 28
ε
 

Οθησβξίνπ 1940. Ο Ηηαιόο Πξέζβεο Γθξάηζη επηδίδεη ζηνλ Έιιελα δηθηάηνξα Η. 

Μεηαμά ηειεγξαθηθή δηαθνίλσζε, κε ηελ νπνία ε θαζηζηηθή θπβέξλεζε ηεο 

Ηηαιίαο, πνπ βξίζθνληαλ ήδε ζε εκπόιεκε θαηάζηαζε κε ηελ Βξεηαλία, απαηηνύζε 

-σο «έκπξαθηε» απόδεημε ηεο νπδεηεξόηεηαο ηεο Διιάδαο- λα ηεο επηηξαπεί λα 

θαηαιάβεη ζηξαηησηηθά κηα ζεηξά ζέζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο επί ειιεληθνύ 

εδάθνπο (δίρσο σζηόζν λα πξνζδηνξίδεη πνηεο). Ήηαλ θαλεξό πσο ε επίδνζε ηνπ 

ηειεζηγξάθνπ δελ ήηαλ παξά κηα ηππηθή ππόζεζε, δεδνκέλνπ όηη νη απαηηήζεηο ηεο 

ηηαιηθήο πιεπξάο ήηαλ εμσθξεληθέο, αόξηζηα δηαηππσκέλεο, ελώ έδηλαλ πεξηζώξην 

κόιηο 3 σξώλ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απόξξηςή ηνπο. Ζ επίζεζε ήηαλ 

πξναπνθαζηζκέλε. Απηό εμεγεί θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ Μεηαμά, ν νπνίνο δελ 

έθαλε ηίπνηε άιιν από ην λα αλαγλσξίζεη ηελ θαηάζηαζε: «Alors, c’est la guerre» 

[ζ.ζ. ώζηε έρνπκε πόιεκν]» ήηαλ ε απάληεζε πνπ έδσζε ζηνλ Ηηαιό Πξέζβε, 

όπσο αλαθέξεη ν ίδηνο άιισζηε ζηα απνκλεκνλεύκαηά ηνπ.
1
 Σα ππόινηπα, πεξί 

δήζελ «πεξήθαλνπ ΟΥΗ» δελ είλαη παξά ε εξσπνηεκέλε εθδνρή πνπ πξόβαιιε 

θαηόπηλ πξνπαγαλδηζηηθά ην ίδην ην θαζεζηώο –θαη δπζηπρώο ζπλερίδεη λα 
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αλαπαξάγεηαη κέρξη ηηο κέξεο καο ζηα βηβιία Ηζηνξίαο πνπ δηδάζθνληαη ηα παηδηά 

καο.  

Πσο όκσο έλα θαζεζηώο, όπσο ηνπ Μεηαμά, ζπγγεληθό κε ηε θαζηζηηθή Ηηαιία 

θαη ηε λαδηζηηθή Γεξκαλία, βξέζεθε ζην αληίπαιν ζηξαηόπεδν, κε ηνπο 

Βξεηαλνύο;  

πσο ηόληζε ν ίδηνο ν Έιιελαο δηθηάηνξαο ζε ζπλέληεπμε Σύπνπ 2 κέξεο κεηά 

ηελ έλαξμε ηνπ ηηαινειιεληθνύ πνιέκνπ, ε άιιε ιύζε ελώπηνλ ηεο 

δηακνξθσζείζαο θαηάζηαζεο «ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα εθνύζηα πξνζρώξεζηο 

ηεο Διιάδνο εηο ηε ‘Νέαλ Σάμηλ’ [δειαδή ζην πιεπξό ηνπ Άμνλα]. Πξνζρώξεζηο 

πνπ ζα εγέλεην όισο επραξίζησο δεθηή από ηνλ Υίηιεξ –όπσο δηεπθξίληζε- ‘σο 

εξαζηήλ ηνπ Διιεληθνύ πλεύκαηνο’.»
2
 

Γηαηί ινηπόλ επηιέρζεθε ε «άιιε πιεπξά» ηνπ πνιέκνπ, ε πιεπξά ησλ 

«πκκάρσλ»; Γηαηί, όπσο πξόζζεζε ν Μεηαμάο ζηε ζπλέρεηα, παξά ηηο 

«εγγπήζεηο» πνπ απέξξεαλ από ηελ «πξνο ηνπο Έιιελαο ζηνξγή ηνπ Υίηιεξ», ν 

ειιεληθόο ιαόο δελ ζα απνδερόηαλ πνηέ κηα ηέηνηα εμέιημε. «Σν Έζλνο», έγξαθε 

ζην εκεξνιόγηό ηνπ, «νπδέπνηε ζα ζπλερώξεη εηο ηνλ Βαζηιέα θαη ηελ Δζληθήλ 

Κπβέξλεζηλ ηεο 4
εο

 Απγνύζηνπ, ηνηαύηελ πνιηηηθήλ.»
3
 Ήηαλ επνκέλσο ε επηινγή 

ζηξαηνπέδνπ ζηνλ Β’ Παγθόζκην Πόιεκν, έλα «ηπραίν» γεγνλόο; Μηα 

αλαγθαζηηθή επηινγή; Μηα επηινγή ηνπ «κηθξόηεξνπ θαθνύ»; 

Σίπνηε απ’ όια απηά. Οη ζπκκαρίεο ηεο ειιεληθήο άξρνπζαο ηάμεο είραλ 

δηακνξθσζεί εδώ θαη πνιύ θαηξό. Απηό ην γλώξηδε θαιά θαη ε «άιιε πιεπξά». 

πσο είρε επηζεκάλεη ζηνλ Έιιελα Πξέζβε ζηε Γεξκαλία ν ππνπξγόο 

Δμσηεξηθώλ ηνπ Ράηρ Φνλ Ρίκπεληξνπ ζηηο 26/8/1940: «Γηαηξνύκελ ηαο ρώξαο εηο 

εθείλαο πνπ έιαβαλ ζηάζηλ ππέξ ηνπ Άμνλνο θαη εθείλαο πνπ έιαβαλ ζηάζηλ ππέξ 

ηεο Αγγιίαο. Θεσξνύκελ ηελ Διιάδα σο ρώξαλ πνπ εμέιεμε ηελ Αγγιίαλ, δηόηη νη 

Έιιελεο εδέρζεζαλ ηελ αγγιηθήλ εγγύεζηλ, δηόηη εθσδίαζαλ ηνπο Άγγινπο κε 

πνιεκηθόλ πιηθόλ, δηόηη, κε ηα πινία ησλ, παξεβίαζαλ ηνλ θαηά ηεο Αγγιίαο 

απνθιεηζκόλ», θνθ. Καη ζύκθσλα κε ηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηνπ Άμνλα (όπσο 

ηνλ παξνπζίαζε ν Μνπζνιίλη ζηνλ Υίηιεξ ζε επηζηνιή ηνπ ην Μάε ηνπ 1940) «αη 
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δερζείζαη ηελ βξεηαληθήλ εγγύεζηλ ρώξαη, όπσο ε Διιάο», έπξεπε λα «ηεζώζηλ 

εθηόο κάρεο» πξνθεηκέλνπ λα «εμαζθαιίζσκελ θαη εκείο ηα λώηα καο.»
4
 

 «Δίκεζα νπδέηεξνη», δήισλε ν Μεηαμάο ζε δεκνζηνγξάθν ηεο βξεηαληθήο 

εθεκεξίδαο Daily Telegraph ην Μάε ηνπ 1940, «εθ’ όζνλ ρξόλνλ ε Αγγιία ζέιεη 

λα είκεζα νπδέηεξνη. Σίπνηα δελ θάλνκε ρσξίο ζπλελλόεζηλ κε ηελ Αγγιία θαη, ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο, ό,ηη θάλνκε γίλεηαη θαηά ζύζηαζηλ ή παξάθιεζηλ ηεο 

Αγγιίαο…Ζ Διιάο είλαη δσηηθό ηκήκα ηεο αγγιηθήο απηνθξαηνξηθήο άκπλαο. Ζ 

Διιάο είλαη έηνηκε λα ζπκκεηάζρε ζηελ άκπλα απηή, πνπ είλαη θαη άκπλα ηεο ηδίαο 

αθεξαηόηεηνο.»  

Ο Μεηαμάο βεβαίσο δελ δηαηύπσλε απιά θαη κόλν κηα πξνζσπηθή άπνςε. 

Δμέθξαδε ηα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ηεο ειιεληθήο άξρνπζαο ηάμεο, ηα νπνία 

από ηηο 4 Απγνύζηνπ 1936 αλέιαβε λα ππεξαζπίζεη επηβάιινληαο αλνηρηή 

δηθηαηνξία ηνπ θεθαιαίνπ. Άιισζηε, όπσο ν ίδηνο δηεπθξίληζε κε εηιηθξίλεηα θαη 

θπληθόηεηα, ζθνπόο ηεο δηθηαηνξίαο δελ ήηαλ άιινο παξά ε «αδηάθνπνο θξνληίο 

δηα ηελ ζηεξέσζηλ ηνπ αζηηθνύ θαζεζηώηνο κε όιαο ηαο αλαγθαίαο ζπζίαο δηα ην 

ζύλνινλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηδίσο δηα ηαο ελδεείο ηάμεηο.»
5
 

Από ηε κεξηά ηεο, ε βξεηαληθή πιεπξά, όρη κόλν δελ «δπζαλαζρέηεζε» κε ηελ 

θαηάιπζε ηεο αζηηθήο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα, αιιά 

εκθαλίδνληαλ θαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλε. Γεγνλόο, πνπ απνηππώζεθε ζπλ ηνηο 

άιινηο ζηελ ελζνπζηώδε ππνδνρή ηεο δηθηαηνξίαο από ηνλ Πξέζβε ηεο Βξεηαλίαο: 

«Οη ζαπκάζηεο ελέξγεηεο ηνπ ηξαηεγνύ Μεηαμά» έγξαθε ζε ζρεηηθή ηνπ Έθζεζε, 

«έρνπλ ηώξα επηθεληξσζεί ζε απηό ηνλ ζθνπό [ζ.ζ. ηε «ηαθηνπνίεζε ηνπ ράνπο» 

πνπ θαηά ηνλ ίδην είρε επηθξαηήζεη ζηελ ρώξα – αλαθέξεηαη βεβαίσο ζηελ εξσηθή 

αηκαηνβακκέλε απεξγία ηνπ Μάε ηνπ 1936 ζηελ Θεζζαινλίθε, απ’ όπνπ ν Ρίηζνο 

εκπλεύζηεθε ηνλ Δπηηάθην]. Καη ζε απηό ην κηθξό δηάζηεκα» ζπλέρηδε ε Έθζεζε 

ηνπ Βξεηαλνύ Πξέζβε, έρνπλ γίλεη πνιιά.» Μεηαμύ απηώλ: α) ν πεξηνξηζκόο «ηεο 

επέθηαζεο ηνπ θνκκνπληζκνύ», β) ην γεγνλόο όηη «νη μέλνη θάηνρνη γξακκαηίσλ 

έιαβαλ, σο κηα πξώηε πξάμε εθ κέξνπο ηνπ λένπ θαζεζηώηνο, 40 ηνηο εθαηό από 
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ηνπο ηόθνπο πνπ ηνπο νθείινληαλ γηα ηα πξνεγνύκελα δύν έηε…αληί ηνπ 35 ηηο 

εθαηό πνπ ηνπο πξνζέθεξε ε Γεκνθξαηηθή Κπβέξλεζε», θαη γ) ζην όηη «εμπγίαλε» 

ηε ρώξα από «ηελ εζσηεξηθή ζαπίια», ε νπνία «έρεη ζηακαηήζεη πξνο ην παξόλ.»
6
 

ην πσο βεβαίσο εμπγίαλε ηελ «εζσηεξηθή ζαπίια» ην γλσξίδνπκε πνιύ θαιά: νη 

θπιαθέο θαη νη εμνξίεο θπξηνιεθηηθά μερείιηζαλ κε όινπο όζνπο δελ έζθπβαλ ην 

θεθάιη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πνιιώλ από ηνπο ιίγνπο. 

Γελ ππήξρε επνκέλσο ηίπνηε παξάδνμν ζην γεγνλόο όηη έλα θαζηζηηθό θαζεζηώο 

ηάρζεθε θαηά ησλ «νκντδεαηώλ» ηνπ ζην πιεπξό ησλ «δεκνθξαηηώλ». πσο 

έγξαθε ν Μεηαμάο ζην Ζκεξνιόγηό ηνπ ζηηο 6/5/1940 «είλαη θπζηθό θξάηε 

παξαζαιάζζηα ζαλ εκάο λα είκεζα θηιηθνί κε ηνπο Άγγινπο θαη θξάηε ζαλ ηε 

Βνπιγαξία κε ηνπο Γεξκαλνύο. Ζ δηαθνξά ησλ πνιηηεπκάησλ δελ παίδεη ξόιν.»
7
 

Ο θαζηζκόο –θίιεο θαη θίινη- δελ απνηειεί παξά κνξθή ηεο εμνπζίαο ησλ 

ερόλησλ θαη θαηερόλησλ. Απνηειεί «ιύζε» ζε πεξηόδνπο όπνπ ε πεξπαηεκέλεο 

ζπληαγέο ηνπ θαξόηνπ θαη ηνπ καζηηγίνπ δελ είλαη πηα απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ 

θαζππόηαμε ηνπ εξγαδόκελνπ ιανύ θαη απαηηνύληαη πην «δξαζηηθά κέηξα». 

Αθνινύζσο ηε δεθαεηία ηνπ 1930 –ζηνλ απόερν ηεο δηεζλνύο θαπηηαιηζηηθήο 

θξίζεο- νη «θαζηζηηθέο ιύζεηο» είραλ ηδηαίηεξε απήρεζε ζε κεγάιν θνκκάηη ηνπ 

αζηηθνύ θόζκνπ παγθνζκίσο. Μήπσο ν Πιαζηήξαο δελ είρε πξνηείλεη ην 1933 

ζηνλ Βεληδέιν «θάλνπκε ό,ηη θαη ζηελ Ηηαιία, πνπ ράξηο ηνλ Φαζηζκό πξννδεύεη»; 

Γηα λα ηνπ απαληήζεη ν ηειεπηαίνο: «Ζ Ηηαιία…επήγαηλε θαιά, δηόηη εθεί ππάξρεη 

δηθηάησξ, ελώ εηο ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη δηθηάησξ…Αλ πείζεηο ηνλ Μνπζνιίλη 

λα αθήζεη ηελ Ηηαιίαλ θαη λα έιζεη εδώ, ηόηε, ίζσο, ζπκθσλήζσ λα γίλεη 

δηθηαηνξία’.» Ή κήπσο ν Κνλδύιεο (από ηελ «άιιε πιεπξά» ηνπ πνιηηηθνύ 

θάζκαηνο, ηεο ιεγόκελεο «δεμηάο») δελ είρε εθθξάζεη αλνηρηά ηνλ ζαπκαζκό ηνπ 

ζην Μνπζνιίλη, κόιηο έλα ρξόλν πξηλ ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θαζεζηώηνο Μεηαμά, 

ραξαθηεξίδνληάο ηνλ σο ηνλ «θαιύηεξν άλδξα ηεο ζεκεξηλήο επνρήο», ν νπνίνο, 

«θαηάθεξε λα πεηζαξρήζεη έλαλ δσεξό ιαό…θαη λα ιύζεη ην πξόβιεκα ηεο 
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ζπλεξγαζίαο κεηαμύ θεθαιαίνπ θαη εξγαηώλ»;
8
 Ή κήπσο ην 1936 δελ ήηαλ θαη ηα 

δύν κεγάια θόκκαηα ηνπ ηόηε δηθνκκαηηζκνύ πνπ έδσζαλ ςήθν εκπηζηνζύλεο θαη 

αλνρήο ζηελ θπβέξλεζε Μεηαμά; Απ’ όια ηα θόκκαηα ηνπ ειιεληθνύ 

θνηλνβνπιίνπ κόλν ην ΚΚΔ ςήθηζε θαηά. 

Ζ ζηάζε ηεο ειιεληθήο άξρνπζαο ηάμεο απέλαληη ζηα δηακνξθνύκελα 

ζηξαηόπεδα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαζνξίζηεθε ινηπόλ από ηα ηδηαίηεξα 

ζπκθέξνληα θαη ηηο ζπκκαρίεο πνπ είρε αλαπηύμεη όιε ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν. 

ηαλ επνκέλσο ε Ηηαιία απεύζπλε ην γλσζηό ηειεζίγξαθν ζηελ Διιάδα, όινη 

γλώξηδαλ ηελ απάληεζε. 

«Με αλεζπρεί ε ππεξαηζηόδνμνο Κνηλή Γλώκε», ζεκείσλε ζην εκεξνιόγηό ηνπ 

κηα κέξα κεηά ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ ν Έιιελαο δηθηάηνξαο, ελώ κε δηάηαγκα 

πνπ δεκνζηεύηεθε ζηνλ Σύπν ζηηο 31/10/1940 ην θαζεζηώο απαγόξεπζε θάζε 

ζπγθξόηεζε εζεινληηθνύ ζώκαηνο αληίζηαζεο ζηνλ επηδξνκέα: ηέηνηνο ήηαλ ν 

θόβνο ηεο άξρνπζαο ηάμεο απέλαληη ζηνλ ιατθό παξάγνληα. Καη βεβαίσο, ζε 

αληίζεζε κε ην ιατθό αίζζεκα, δελ είρε θακηά δηάζεζε γηα αληίζηαζε.  

Απηό θάλεθε μεθάζαξα ζηελ πνξεία ηνπ πνιέκνπ. Ο ειιεληθόο ζηξαηόο δελ 

«ππέθπςε» ιόγσ ηεο ππεξνπιίαο ηνπ αληηπάινπ. Πξνδόζεθε θαη εγθαηαιείθζεθε 

ζηελ ηύρε ηνπ. Γύν κέξεο κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ ηειεζηγξάθνπ (ηεο Γεξκαλίαο 

απηή ηε θνξά) ζηνλ πξσζππνπξγό Αιέμαλδξν Κνξπδή (6 Απξηιίνπ 1941), ν 

Γηνηθεηήο ηνπ Μεηώπνπ ζηξαηεγόο Μπαθόπνπινο, βάζεη δηαηαγώλ ηνπ 

αξρηζηξάηεγνπ Παπάγνπ, απεύζπλε ζηελ εγεζία ησλ ρηηιεξηθώλ ζηξαηεπκάησλ 

παξάδνζε άλεπ όξσλ. Καη απηό ελώ ν ειιεληθόο ζηξαηόο κάρνληαλ αθόκε ζηελ 

Ήπεηξν! Ζ παξάδνζε ηνπ Σκήκαηνο ηξαηηάο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο άθεζε ηελ 

ηξαηηά Ζπείξνπ εγθισβηζκέλε κεηαμύ ησλ Ηηαιηθώλ θαη Γεξκαληθώλ 

ζηξαηεπκάησλ, θαζηζηώληαο ηελ νπνηαδήπνηε άκπλα ηδηαίηεξα δύζθνιε. Σξεηο 

εβδνκάδεο αξγόηεξα (θαη ελώ ν ειιεληθόο ζηξαηόο είρε απσζήζεη κε επηηπρία ηελ 

ηηαιηθή επίζεζε επί 6 κήλεο) ε γεξκαληθή κπόηα πάηεζε ζηνπο δξόκνπο ηεο 

Αζήλαο… 

                                                 
8
 Γάθλεο Γ, Η Ελλάρ μεηαξύ δύο πολέμυν, Σόκνο Β, εθδ. «Ίθαξνο», 1955, ζει.182-184 θαη 

Αλδξηθόπνπινο Γ, Οι πίζερ ηος ελληνικού θαζιζμού, εθδ. «Γηνγέλεο», 1977, ζει.150 



 6 

ζν γηα ηελ ειιεληθή αζηηθή ηάμε, έλα ηκήκα ηεο ζπλεξγάζηεθε αλνηθηά κε ηηο 

δπλάκεηο θαηνρήο, ζηειερώλνληαο ηνπο δηαθόξνπο δσζηινγηθνύο κεραληζκνύο, 

ζπλδξάκνληαο πνηθηινηξόπσο ζηελ θαζππόηαμε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θαη 

απνκπδώληαο πεξηνπζίεο νιόθιεξεο από ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ πείλα ηνπ. Έλα 

άιιν, εγθαηαζηάζεθε καδί κε ην Παιάηη ζηε Μέζε Αλαηνιή, όπνπ ππό ηελ αηγίδα 

ηνπ βξεηαληθνύ ηκπεξηαιηζκνύ ξαδηνπξγνύζε θαη ζρεδίαδε γηα ηελ «επόκελε 

κέξα». Δλώ, έλα ηξίην, νπζηαζηηθά παξέκεηλε ακέηνρν ζηηο εμειίμεηο. 

 

Πνηνο ζηάζεθε απέλαληη, γξάθνληαο ην πξαγκαηηθό «ΟΥΗ» κε ηνλ εξσηθό αγώλα 

ηνπ; Ο αληάξηεο ιαόο. Μία κόιηο εκέξα κεηά ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ, ζηηο 

29/10/1940, νη δεζκώηεο ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο Αθξνλαππιηώηεο 

θνκκνπληζηέο δήηεζαλ κε ππόκλεκά ηνπο λα ζηαινύλ ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ 

κεηώπνπ. Σν θαζεζηώο, όρη κόλν αξλήζεθε, αιιά θξόληηζε θαηόπηλ λα ηνπο 

παξαδώζεη (όπσο θαη όινπο ηνπο πνιηηηθνύο θξαηνύκελνπο-εμόξηζηνπο) ζηνλ 

θαηαθηεηή, γεγνλόο πνπ ζήκαηλε βέβαην ζάλαην γηα πνιινύο από απηνύο 

(ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο, εθηειέζεηο ζε αληίπνηλα γηα ηε δξάζε ηνπ ΔΛΑ, 

θνθ). 

ηηο 31 Οθηώβξε, από ηα θξαηεηήξηα ηεο Γεληθήο Αζθάιεηαο Αζελώλ όπνπ 

θξαηνύηαλ, ν Γ.Γ. ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ Νίθνο Εαραξηάδεο απεύζπλε ζην ιαό ην 

πεξίθεκν «Αλνηθηό Γξάκκα», πνπ απνηέιεζε θαη ην ελαξθηήξην ζάιπηζκα ηνπ 

εζληθναπειεπζεξσηηθνύ-αληηθαζηζηηθνύ αγώλα. «Ο θαζηζκόο ηνπ Μνπζνιίλη,» 

ηνλίδνληαλ ζην γξάκκα, «ρηύπεζε ηελ Διιάδα πηζώπιαηα, δνινθνληθά θαη 

μεηζίπσηα, κε ζθνπό λα ηελ ππνδνπιώζεη θαη εμαλδξαπνδίζεη. ήκεξα, όινη νη 

Έιιελεο παιεύνπκε γηα ηε ιεπηεξηά, ηελ ηηκή, ηελ εζληθή καο αλεμαξηεζία. Ζ 

πάιε ζα είλαη πνιύ δύζθνιε θαη πνιύ ζθιεξή. Μα έλα έζλνο πνπ ζέιεη λα δήζεη, 

πξέπεη λα παιεύεη, αςεθώληαο ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο ζπζίεο. Ο ιαόο ηεο Διιάδαο 

δηεμάγεη ζήκεξα έλαλ πόιεκν εζληθναπειεπζεξσηηθό, ελάληηα ζην θαζηζκό ηνπ 

Μνπζνιίλη. Γίπια ζην θύξην κέησπν θαη ν ΚΑΘΔ ΒΡΑΥΟ, Ζ ΚΑΘΔ 

ΡΔΜΑΣΗΑ, ΣΟ ΚΑΘΔ ΥΩΡΗΟ, ΚΑΛΤΒΑ ΜΔ ΚΑΛΤΒΑ, Ζ ΚΑΘΔ ΠΟΛΖ, 
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ΠΗΣΗ ΜΔ ΠΗΣΗ, ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΦΡΟΤΡΗΟ ΣΟΤ 

ΔΘΝΗΚΟΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΣΗΚΟΤ ΑΓΩΝΑ.» 

Έηζη ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ελόο πξαγκαηηθά κεγαιεηώδνπο 

εζληθναπειεπζεξσηηθνύ θηλήκαηνο ηνπ ΔΑΜ, πνπ ιίγν πξηλ ηελ Απειεπζέξσζε 

έθηαζε λα κεηξά ζρεδόλ 1,5 εθαηνκκύξην κέιε. Γίπια ηνπ, ηα θινγεξά ληάηα ηεο 

ΔΠΟΝ κε 600.000 κέιε. Καη ν Διιεληθόο Λατθόο Απειεπζεξσηηθόο ηξαηόο, ν 

ΔΛΑ,  πνπ ζην απόγεην ηεο αλάπηπμήο ηνπ έθηαζε λα κεηξά 127.535 καρεηέο θαη 

καρήηξηεο. Με ηελ πνιεκηθή ηνπ δξάζε ν ΔΛΑ θαζήισζε αλά πεξηόδνπο ζηε 

ρώξα καο 8-12 κεξαξρίεο ηνπ ερζξνύ, πξνμελώληαο ηνπ βαξηέο απώιεηεο, ηόζν ζε 

έκςπρν δπλακηθό (30.000 λεθξνύο θαη 6.500 αηρκαιώηνπο) όζν θαη άςπρν πιηθό 

(κε θαηαζηξνθέο ππνδνκώλ, ζπγθνηλσληώλ, θνθ ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο), 

ζπκβάιινληαο έηζη ζεκαληηθά ζηε γεληθόηεξε πνιεκηθή πξνζπάζεηα. Παξακνλέο 

ηεο απνρώξεζεο ησλ Γεξκαλώλ από ηελ Διιάδα, ν ΔΛΑ είρε απειεπζεξώζεη 

θνληά ην 90% ηεο επηθξάηεηαο, θαζηζηώληαο ηελ ρώξα καο ηε κνλαδηθή ρώξα 

(πιένλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο) πνπ θαηάθεξε λα απειεπζεξσζεί ζρεδόλ 

απνθιεηζηηθά κε ηηο δηθέο ηεο θαη κόλν δπλάκεηο. 

Σν ΔΑΜ έζσζε ην ιαό από ηελ πείλα, κέζα από ηε πεξηβόεηε «κάρε ηεο 

ζνδεηάο» πνπ έδσζε καδί κε ηελ ειιεληθή αγξνηηά, κέζα από ηελ θαηάζρεζε 

ηόλσλ ηξνθίκσλ πνπ θξαηνύζαλ ηόηε θάπνηνη επηηήδεηνη ζε απνζήθεο πξνθεηκέλνπ 

λα ηα πσινύλ ρξπζάθη, κε ηίκεκα ηελ πείλα θαη ην ζάλαην ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. 

Γεκηνύξγεζε λέα θύηξα ιατθήο εμνπζίαο ζηηο απειεπζεξσκέλεο πεξηνρέο (Λατθή 

Απηνδηνίθεζε, Λατθή Γηθαηνζύλε), κε πξσηόγλσξε ζπκκεηνρή ησλ αλζξώπσλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύζαλ ηελ ηύρε ηνπ ηόπνπ ηνπο. ηηο εθινγέο γηα 

ηελ αλάδεημε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Βνπλνύ ηνλ Απξίιε ηνπ 1944 ςήθηζαλ γηα 

πξώηε θνξά νη λένη άλσ ησλ 18 εηώλ, θαζώο θαη νη γπλαίθεο, νη νπνίεο ζηε 

ζπλέρεηα ζα έπξεπε λα πεξηκέλνπλ άιια 10 ρξόληα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί θαη 

πάιη ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ. Παξόηη πόιεκνο, ρηίζηεθαλ ζρνιεία, ππήξμε κέξηκλα 

γηα ηελ επάλδξσζή ηνπο κε δαζθάινπο, γηα ηελ ηύπσζε βηβιίσλ, θνθ. Άλζηζε ε 

ιατθή πνιηηηζηηθή αλάηαζε: γηα πξώηε θνξά ην ζέαηξν έθηαζε αθόκα θαη ζηηο πην 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διεύζεξεο Διιάδαο. Πνιιά ζα κπνξνύζακε 
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πξάγκαηη λα πνύκε γηα εθείλε ηελ πεξίνδν, πνπ απνηειεί αλακθίβνια κηα από ηηο 

ιακπξόηεξεο ζειίδεο ηνπ ιανύ θαη ηνπ ηόπνπ καο.  

ια απηά βεβαίσο δελ ζα κπνξνύζαλ λα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί δίρσο 

ηεξάζηηνπο θόπνπο θαη ζπζίεο, δίρσο ηεξάζηην θόζηνο αθόκα θαη ζε αλζξώπηλεο 

δσέο. Γεθάδεο ρηιηάδεο ΔΑΜίηεο, ΔΛΑίηεο, θνκκνπληζηέο, θ.α. αγσληζηέο 

βαζαλίζηεθαλ, ζηάιζεθαλ ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο, εθηειέζηεθαλ ή 

έπεζαλ ζηε κάρε κε ηνπο μέλνπο θαζίζηεο θαη ηνπο ληόπηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. Ζ 

Καηζαξηαλή, ην Κνύξλνβν, ε Αθξνλαππιία, ε Κνθθηληά, ην Υατδάξη, ν Ατ- 

ηξάηεο, άζηξαςαλ σο ηόπνη ζπζίαο, αιιά θαη σο θάξνη εξσηζκνύ. 

Να ινηπόλ πνηνη θαη πσο έγξαςαλ ην «ΟΥΗ» κε κεγάια ρξπζά γξάκκαηα ζηηο πην 

έλδνμεο ζειίδεο ηεο Ηζηνξίαο καο.  

 

ήκεξα, ζηελ «άνζκε» θαη «άρξσκε» εθδνρή ηεο πεξηόδνπ πνπ πξνβάιιεηαη θαη 

πξνσζείηαη κε ζρεδόλ θάζε ηξόπν θαη θάζε κέζν, όινη ιίγν-πνιύ νη Έιιελεο 

έθαλαλ αληίζηαζε θαη ειάρηζηνη έγηλαλ πξνδόηεο. ε απηή ηελ εθδνρή ηεο 

Ηζηνξίαο, δελ ππάξρεη ρώξνο γηα εθείλνπο πνπ ζεζαύξηζαλ επί πησκάησλ ζηελ 

Καηνρή, ηνπο καπξαγνξίηεο, ηνπο δνζίινγνπο, ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο, θνθ (πνπ 

παξεκπηπηόλησο παξέκεηλαλ αηηκώξεηνη κεηά ηνλ πόιεκν). Ούηε αζθαιώο, από 

ηελ άιιε, ππάξρεη ρώξνο γηα ηελ ΔΑΜηθή Δζληθή Αληίζηαζε, ηεο νπνίαο ν ξόινο 

ππνηηκάηαη, ακαπξώλεηαη, ζπθνθαληείηαη θαη θακηά θνξά απνζησπάηαη εληειώο. 

Δλδεηθηηθέο απνηεινύλ νη πξόζθαηεο εθδειώζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Αζήλαο, από ηηο νπνίεο θαηάθεξε λα εμαθαλίζεη ηειείσο ηνλ 

ΔΑΜ-ΔΛΑ. Ση θαη αλ ν ΔΑΜ-ΔΛΑ έδηλε κάρεο κε ηνπο Γεξκαλνύο κέρξη θαη 

ηελ ηειεπηαία κέξα, γηα λα δηαζώζεη ηηο ππνδνκέο ηεο πξσηεύνπζαο, ην ιηκάλη, ηελ 

Ζιεθηξηθή ζην Κεξαηζίλη, θνθ. Ση θαη αλ ζε απηή ηε κάρε γηα ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο πξσηεύνπζαο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, κόλν ε Κ.Ο. Αζήλαο ηνπ 

ΚΚΔ είρε 5.000 λεθξνύο; α λα κελ έγηλαλ πνηέ… 

Καη όκσο έγηλαλ. Καη ζε απηό ζπλεγνξνύλ θακηά θνξά αθόκα θαη νη πην 

απξόζκελνη κάξηπξεο! Αθνύζηε ηη έγξαθε ζρεηηθή Έθζεζε ηνπ ππνπξγείνπ 

Δμσηεξηθώλ ηεο Βξεηαλίαο ην 1943: «Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα εζληθηζηηθά θαη 
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ζπληεξεηηθά ζηνηρεία ζπαηαινύζαλ ηνλ ρξόλν ηνπο ζηελ αδξάλεηα, ην ΔΑΜ 

ηξάβεμε κπξνζηά θηάλνληαο έλα ζεκείν ζην νπνίν κπνξεί λα ηζρπξηζηεί πσο είλαη 

ν κόλνο αληηπξόζσπνο ηεο ειιεληθήο αληίζηαζεο…Γηθαηνινγεκέλα ηζρπξίδνληαη 

πσο εγνύληαη ηνπ αγώλα ηόζν γηα ηελ απειεπζέξσζε από ηνλ Άμνλα, όζν θαη γηα 

ηηο εζσηεξηθέο ειεπζεξίεο…» 

Από ηελ άιιε κεξηά: «Οη πξώελ πνιηηηθέο πξνζσπηθόηεηεο απέηπραλ λα δείμνπλ 

ζηνλ ιαό νπνηαδήπνηε εγεηηθή ηθαλόηεηα κε απηό ή ηνλ άιιν ηξόπν, θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηνρήο. Κάπνηνη θάηνρνη κεγάισλ πεξηνπζηώλ κάιηζηα είλαη 

αληίζεηνη ζην θίλεκα αληίζηαζεο γηαηί βιέπνπλ ηα ηεξάζηηα θέξδε πνπ 

ζπζζώξεπαλ από ηελ θαηνρή λα εμαηκίδνληαη από ηνλ θνηλό ζθνπό…Αιιά ε κάδα 

ηνπ ιανύ βιέπεη ηνπο αληάξηεο σο εγέηεο ηνπ αγώλα…»
9
 

Απηά βεβαίσο ηα έιεγαλ θξπθά, πξνο ελεκέξσζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηνηκαζηνύλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην ιατθό θίλεκα κεηά ηνλ πόιεκν, 

απνθαζηζηώληαο ηνπο πξώελ ζπλεξγάηεο ησλ Ναδί θαη θπλεγώληαο κε ιύζζα 

εθείλνπο πνπ πνιέκεζαλ κε εξσηζκό θαη απηαπάξλεζε γηα ηελ εθδίσμή ηνπο από 

ηελ παηξίδα καο.  

 

Σν ηίκεκα ηνπ θαζηζκνύ βαξύ. Αμίδεη λα αλαθεξζνύκε έζησ θαη ζπλνπηηθά, 

γηαηί δελ πξέπεη λα μερλάκε. Οη αξηζκνί, από κόλνη ηνπο, ακείιηθηνη θαηήγνξνη:  

269: ηα ρσξηά θαη νη πόιεηο ηεο αλππόηαρηεο Διιάδαο πνπ ηζνπεδώζεθαλ, 

θπξηνιεθηηθά ζβήζηεθαλ από ην ράξηε, από ηνπο θαζίζηεο θαηαθηεηέο θαη ηνπο 

ληόπηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο (ηαγκαηαζθαιίηεο, θιπ., απηνύο πνπ πκλνύλ θαη 

κλεκνλεύνπλ ζε θάζε επθαηξία νη ζύγρξνλνη ηδενινγηθνί ηνπο απόγνλνη) ζηε 

δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. 

1.300: Οη ζθαγηαζζέληεο κόλν ζηα Καιάβξπηα, κεγάινο κέξνο ησλ νπνίσλ 

παηδηά, αθόκα θαη κσξά πνπ δνινθνλήζεθαλ ζηελ αγθαιηά ησλ καλάδσλ ηνπο. 

38.960: Οη ζπλνιηθά εθηειεζκέλνη ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο αγσληζηέο ηεο ΔΑΜηθήο Δζληθήο Αληίζηαζεο, αιιά θαη πνιινί άκαρνη. 

                                                 
9
 Σύνοτη ηηρ Αναθοπάρ για ηην Ελλάδα, 1943, Φάθεινο HS5/224, Public Record Office 
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45.000: Οη Έιιελεο πνπ νδεγήζεθαλ θαη εμνληώζεθαλ ζηα ζηξαηόπεδα 

ζπγθέληξσζεο ηεο Γεξκαλίαο. 

70.000: Οη Έιιελεο πνπ έδσζαλ ηε δσή ηνπο ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, 

καρόκελνη ελαληίνλ ησλ μέλσλ θαζηζηώλ θαη ησλ ληόπησλ ζπλεξγαηώλ ηνπο. 

600.000: Οη Έιιελεο, πνπ πέζαλαλ από ηελ πείλα θαη ηηο ζηεξήζεηο. 

12.000.000: Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ πνπ δνινθνλήζεθαλ ζηα 

ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο ησλ λαδί (εθ ησλ νπνίσλ 1,5 εθαηνκκύξην ήηαλ 

παηδηά). 

60.000.000: Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ λεθξώλ ηελ πεξίνδν ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ηεο κεγαιύηεξεο θξίθεο πνπ γλώξηζε έσο ηα ζήκεξα ε αλζξσπόηεηα.  

 

Απηά ινηπόλ σο κηα ζύληνκε θαη κόλν ππελζύκηζε –αλ ζέιεηε- ηνπ ηη δεηλά 

επέθεξε ζηνλ ηόπν καο θαη ηελ αλζξσπόηεηα γεληθόηεξα ν θαζηζκόο ηελ πεξίνδν 

ηνπ Β’ ΠΠ. Γηα λα κελ επηβεβαησζεί πνηέ ην ξεηό «ιαόο πνπ δελ γλσξίδεη ηελ 

ηζηνξία ηνπ είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα ηελ μαλαδήζεη.»  

Κιείλνληαο, ε ζεκεξηλή κέξα είλαη κηα θαιή αθνξκή λα θέξνπκε ζηε κλήκε καο 

όινπο εθείλνπο πνπ αγσλίζηεθαλ γηα ηε ιεπηεξηά ηνπ ηόπνπ καο. ρη γηα λα ηνπο 

μεράζνπκε ηελ επόκελε κέξα, αιιά γηα λα αληιήζνπκε έκπλεπζε, δύλακε θαη 

δηδαρή ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηνπο αγώλεο πνπ θαη εκείο νη ίδηνη έρνπκε κπξνζηά 

καο. Έηζη, αλ ππάξρεη έλα δίδαγκα θαη κηα παξαθαηαζήθε ηνπ «ΟΥΗ» ηνπ 1940 

πνπ μερσξίδεη ζην ζήκεξα, είλαη πσο, ξεαιηζηηθό γηα έλαλ ιαό πνπ 

θαηαδπλαζηεύεηαη, δελ είλαη ε ππνηαγή, αιιά ε αληίζηαζε θαη ν αγώλαο. Σίπνηα 

δελ ραξίδεηαη, θίιεο θαη θίινη, όια θαηαθηηνύληαη. Καη ν γίγαληαο ιαόο, έρεη 

απνδείμεη μαλά θαη μαλά ζηελ Ηζηνξία, πσο όηαλ αθππλίδεηαη, όηαλ ζπλεηδεηνπνηεί 

ζηελ ηεξάζηηα δύλακή ηνπ θαη παιεύεη, ηίπνηε δελ κπνξεί λα ηνπ ζηαζεί εκπόδην, 

όζν θαη αλππέξβιεην θαη αλ θαληάδεη ζηελ αξρή. Καιή δύλακε ινηπόλ ζηνπο 

αγώλεο πνπ έρνπκε κπξνζηά καο. 


