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Μεξηθέο ζθέςεηο γηα ηε νβηεηηθή πνιηηηθή κε αθνξκή ηνλ ειιεληθφ εκθχιην πφιεκν 

Γηψξγνο Λενληηάδεο 

Ζ πνιηηηθή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο έλαληη ηνπ «ειιεληθνχ δεηήκαηνο» απνηειεί 

κνλίκσο επίθαηξν ζέκα ζηελ ηζηνξηθή ζπδήηεζε γηα ηε δεθαεηία ηνπ ’40 ζηε ρψξα καο. Οη 

ηζηνξηθέο εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

«ηζηνξηθψλ ζρνιψλ», παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο,  ζπγθιίλνπλ  γεληθά ζην εμήο 

ηζηνξηθφ ζρήκα: Ζ νβηεηηθή Έλσζε ζέινληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ θξαηηθή ηεο αζθάιεηα θαη 

ηελ θπξηαξρία ηεο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε πξνρψξεζε ζε ζπκθσλίεο κε ηα θαπηηαιηζηηθά 

θξάηε, κε ηα νπνία είρε ζπκκαρήζεη ελαληίνλ ηνπ Άμνλα, γηα ην κεηαπνιεκηθφ κνίξαζκα ηνπ 

θφζκνπ. Καηά ην κνίξαζκα απηφ παξαρψξεζε ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ Διιάδα ζηνπο 

Βξεηαλνχο, αδηαθνξψληαο γηα ηε κνίξα ηνπ ειιεληθνχ θηλήκαηνο αληίζηαζεο θαη γηα ην 

αδειθφ θνκκνπληζηηθφ θφκκα. ηελ πνξεία αθνινχζεζε κηα δηθνξνχκελε ζηάζε, 

επηδηψθνληαο, κέζσ ηεο δπηηθήο εκπινθήο ζηελ Διιάδα, λα απνθνκίζεη γηα ηελ ίδηα 

«αληηζηαζκηζηηθά νθέιε» ζε ρψξεο πνπ ηελ ελδηέθεξαλ άκεζα. Μεηά ηελ άλνημε ηνπ 1946, 

ζε ζπλζήθεο δηνγθνχκελεο αληηπαξάζεζεο κε ηνπο πξψελ ζπκκάρνπο ηνπ αληηρηηιεξηθνχ 

ζπλαζπηζκνχ, ψζεζε (ή θαη’ άιινπο δελ απέηξεςε) ην ΚΚΔ λα πξνρσξήζεη ζηελ έλνπιε 

αλακέηξεζε, πξνζθέξνληάο ηνπ πνηθηιφκνξθε βνήζεηα, κέζσ ησλ ρσξψλ ηεο Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο. Σέινο, ην 1949, φηαλ πηα ε έθβαζε ηεο κάρεο είρε θξηζεί, ζπκβνχιεςε ην 

ζηακάηεκα ηνπ αγψλα. Σν παξαπάλσ ζρήκα αθνινπζείηαη ηφζν απφ εθείλνπο πνπ βιέπνπλ 

πίζσ απφ ηνλ ειιεληθφ εκθχιην «μέλν δάθηπιν», θαηά πξνηεξαηφηεηα ηεο Μφζραο, φζν θαη 

απφ ζνβαξνχο επηζηήκνλεο πνπ, ρσξίο λα παξαγλσξίδνπλ ηε δηεζλή δηάζηαζε, πξνζεγγίδνπλ 

ηνλ ειιεληθφ εκθχιην σο απνηέιεζκα ηεο φμπλζεο ησλ εζσηεξηθψλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.    

Σν αξρεηαθφ πιηθφ, πνπ ηέζεθε ζηε δηάζεζε ησλ εξεπλεηψλ θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πην νινθιεξσκέλεο θαη πνιχπιεπξεο κειέηεο ηεο 

«ζνβηεηηθήο εκπινθήο». Βέβαηα ην κέρξη ζήκεξα γλσζηφ πιηθφ δελ απαληά ζε φια ηα 

εξσηήκαηα, δίλεη φκσο ζηνηρεία γηα ηελ επηβεβαίσζε ή δηάςεπζε πξνεγνχκελσλ ππνζέζεσλ 

ή βεβαηνηήησλ. ρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε εηθφλα φζνλ αθνξά ηα «εμεξρφκελα» έγγξαθα, 

ηηο ελεκεξψζεηο ηνπ ζνβηεηηθνχ θαη ησλ άιισλ θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ θαη ηελ θαηάζεζε 

αηηεκάησλ απφ πιεπξάο ηνπ ειιεληθνχ θφκκαηνο. Διιηπέζηεξε είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ζε 

«εηζεξρφκελν» πιηθφ, ζηηο απαληήζεηο, ζπκβνπιέο θαη θάζε είδνπο βνήζεηα πνπ έθηαλε ζην 

ΚΚΔ θαη ζην ΓΔ
1
. Σν κεγαιχηεξν φκσο θελφ παξνπζηάδεηαη ζηα θάζε ινγήο «εζσηεξηθά» 

                                                           
1 Βι. ελδεηθηηθά: Βαζίιεο Κφληεο, ππξίδσλ θέηαο, Δκθύιηνο Πόιεκνο. Έγγξαθα από ηα Γηνπγθνζιαβηθά θαη 

Βνπιγαξηθά αξρεία, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1999˙ 1931 – 1944, Φάθεινο Διιάο. Τα αξρεία ησλ κπζηηθώλ 

ζνβηεηηθώλ ππεξεζηώλ, «Νέα χλνξα – Α.Α. Ληβάλε», Αζήλα 1993˙  Φίιηππνο Ζιηνχ, Ο Διιεληθόο Δκθύιηνο 

Πόιεκνο. Ζ εκπινθή ηνπ ΚΚΔ, Θεκέιην, Αζήλα 2004˙ Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, «Σα άγλσζηα αξρεία ηεο Κ.Δ. ηνπ 



2 
 

ληνθνπκέληα, ζηελ εζσηεξηθή αιιεινγξαθία θαη ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ησλ θξαηηθψλ θαη 

θνκκαηηθψλ νξγάλσλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ησλ Λατθψλ Γεκνθξαηηψλ, κε ή ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ειιήλσλ εθπξνζψπσλ
2
. Ζ έιιεηςε πιηθνχ ηέηνηνπ ραξαθηήξα νδεγεί κεξηθέο 

θνξέο ζε παξεξκελείεο, ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ή θαη ζπλεηδεηέο δηαζηξεβιψζεηο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 

ΚΚΔ Νίθνπ Εαραξηάδε κε ηνλ Η.Β. ηάιηλ. Σα πξαθηηθά απηψλ ησλ ζπλαληήζεσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

ζνβηεηηθνχ θξάηνπο θαη ηνπ ΚΚΔ έλαληη ηνπ αγψλα πνπ δηεμάγνληαλ ζηελ Διιάδα, γηα ηηο 

ζπκβνπιέο πνπ δφζεθαλ θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ έλαληη ηνπ ειιεληθνχ 

Κφκκαηνο. Καηά ην δηάζηεκα 1946 – 1949 δηεμήρζεζαλ ζην Κξεκιίλν πέληε ζπλαληήζεηο ηνπ 

Εαραξηάδε κε ηνλ ηάιηλ. ε απηέο, θαηά πεξίπησζε, ζπκκεηείραλ θαη άιια κέιε ηεο 

ζνβηεηηθήο εγεζίαο
3
. Καηά παξάδνμν ηξφπν ζηε βηβιηνγξαθία έρεη «παξεηζθξήζεη» θαη κία 

έθηε, κπζηηθή ζπλάληεζε, ε νπνία «δηεμήρζε» ζηα ηέιε Μαξηίνπ ή αξρέο Απξηιίνπ 1946 

ζηελ Κξηκαία
4
. Ο ηάιηλ βέβαηα φιν απηφ ην δηάζηεκα βξίζθνληαλ απνδεδεηγκέλα ζηε 

Μφζρα
5
. Γε γλσξίδνπκε ηελ πξνέιεπζε απηήο ηεο πιεξνθνξίαο. Οη ζπγγξαθείο πνπ ηελ 

αλαθέξνπλ, αλ θαη ηε ζεσξνχλ ζίγνπξε, απνθεχγνπλ λα παξαπέκςνπλ ζηελ πεγή ηνπο. Ζ 

«αλαθάιπςε» κηαο ηέηνηαο ζπλάληεζεο φκσο ζεσξείηαη αλαγθαία γηα λα «δέζεη» ην ζρήκα 

πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαη λα ηεθκεξησζεί ε χπαξμε ζνβηεηηθήο παξέκβαζεο αλσηάηνπ 

επηπέδνπ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ αληάξηηθνπ θαη ηελ έλαξμε ηνπ έλνπινπ 

                                                                                                                                                                      
ΚΚΔ», Πξόζσπα 21νο αηώλαο, η.11, 22 Μαΐνπ 1999, ζει. 12-15˙ Ηνξληάλ Μπάεθ, Μηα καηηά απ’ έμσ. Ο εκθύιηνο 

πόιεκνο ζηελ Διιάδα. Γηεζλείο δηαζηάζεηο, Φηιίζησξ, Αζήλα 1996. 
2 Σν θελφ απηφ θαιχπηεηαη ελ κέξεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ Georgi Dimitrov θαη απφ έλα πνιχ 

κηθξφ αξηζκφ εζσηεξηθψλ εγγξάθσλ πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. Βι. Георги Димитров, Дневник, март 

1933 – февруари 1949. Избрано, «Изток – Запад», София 2003˙ Ар. Улунян, Коммунистическая Партия 

Греции. Актуальные вопросы идеологии, политики и внутренней истории. КПГ в Национальном 

Сопротивлении, Гражданской и «холодной» войнах 1941 – 1956, Москва 1994˙ Ηνξληάλ Μπάεθ, Μηα καηηά 

απ’ έμσ, φ.π., passim.   
3 Οη εκεξνκελίεο ησλ ζπλαληήζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηά ηνπο ήηαλ: 

23/5/47: Stalin, Molotov, Zhdanov, Εαραξηάδεο. Έλαξμε 23:40 – Λήμε 1:10 

14/6/48 Stalin, Molotov, Zhdanov, Suslov, Bulganin, Berija, Vosnesenskij, Mikojan, Kaganovish, Εαραξηάδεο. 

Έλαξμε 21:00 – Λήμε 23:45  

16/6/48 Stalin, Molotov, Zhdanov, Suslov, Bulganin, Berija, Vosnesenskij, Mikojan, Kaganovish, Malenkov, 

Εαραξηάδεο.  Έλαξμε 22:00 – Λήμε 22:35 

28/12/48 Stalin, Molotov, Suslov, Bulganin, Berija, Vosnesenskij, Mikojan, Kaganovish, Malenkov, Voroshilov, 

Kosigin, Εαραξηάδεο. Έλαξμε 21:30 – Λήμε 22:00 

16/4/49 Stalin, Molotov, Malenkov, Εαραξηάδεο. Έλαξμε 21:05 – Λήμε 21:40 

Βι. На приеме у Сталина. Тетрады (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924 – 1953). 

Справочник, Новый Хронограф, Москва 2008, ζζ. 486, 508, 514, 521, 530.  
4 Βι. ζρεηηθά ζε: Φίιηππνο Ζιηνχ, Ο Διιεληθόο Δκθύιηνο Πόιεκνο. Ζ εκπινθή ηνπ ΚΚΔ, Θεκέιην, Αζήλα 2004, ζ. 

23 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, «Ζηηεκέλνο πξσηαγσληζηήο: Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο ζηα ρξφληα 1945-

1950», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηώλα, Γ’ ηφκνο, Μέξνο 1ν, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2009, ζ. 259˙ Βαζίιεο 

Κφληεο, ππξίδσλ θέηαο, Δκθύιηνο Πόιεκνο, φ,π., ζζ. 22-23.  
5 На приеме у Сталина, φ.π., ζζ. 468 – 471. ηελ Κξηκαία ζα κπνξνχζε λα βξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο 

άδεηάο ηνπ, δειαδή ζηηο 9/10/45 – 17/12/45 θαη 8/9/46 – 21/10/46. Βι. «Справка об отпусках И.В. Сталина в 

1945 – 1951», Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР 1945 – 1953, РОССПЭН, Москва 2002, ζ. 
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αγψλα απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1946
6
. 

Ζ ζνβηεηηθή πνιηηηθή έλαληη ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ απνηέιεζε ηνπηθή έθθξαζε ηεο 

γεληθφηεξεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ ζνβηεηηθνχ θξάηνπο θαη ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 

Κφκκαηνο θαηά ηελ αλαθεξφκελε πεξίνδν. Καηά ηελ ηζηνξηθή δηαπξαγκάηεπζε απηήο ηεο 

πνιηηηθήο εκθηινρσξνχλ αλαπφθεπθηα ηαμηθέο ζηξαηεχζεηο, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο 

απφςεηο θαη θξηηήξηα. Ζ ρπδαία αληηθνκνπληζηηθή θαη αληηζνβηεηηθή ηζηνξηνγξαθία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε επηζηεκνληθήο επάξθεηαο, ηφζν θαηά ηελ επηινγή θαη ρξήζε 

ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, φζν θαη θαηά ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
7
. νβαξνί αζηνί ηζηνξηθνί 

πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα κε κεγαιχηεξν ζεβαζκφ ζην ηζηνξηθφ πιηθφ, ε ηαμηθή ηνπο ζέζε φκσο 

είλαη εκθαλήο ζηα θείκελά ηνπο. Σελ «αξηζηεξή» ηζηνξηνγξαθία φισλ ησλ απνρξψζεσλ ηε 

ζπλδέεη έλαο θνηλφο παξνλνκαζηήο, ε αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ηεο ήηηαο. Δληφο απηνχ ηνπ 

πιαηζίνπ ε πνιηηηθή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζεσξείηαη, απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ζπγγξαθέσλ, παξάγνληαο θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο. Ζ φιε ζπδήηεζε έρεη πξνζθέξεη 

ελδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο, φκσο, απφ ηζηνξηθή άπνςε, έρεη έλα αδχλαην ζεκείν. Με ξεηφ 

ή άξξεην ηξφπν εθβάιεη ε άπνςε ησλ ζπγγξαθέσλ γηα ην πνηα ζα έπξεπε λα είλαη ε πνιηηηθή 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ εξεπλάηαη ην πνηα πξαγκαηηθά ήηαλ (ζηελ 

εμέιημή ηεο) απηή ε πνιηηηθή θαη ην γηαηί ήηαλ αθξηβψο απηή θαη φρη θάπνηα άιιε. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζνβηεηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο δηακνξθψζεθαλ θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ζε δηεζλείο ζπλζήθεο θάζε άιιν παξά επλντθέο γηα ηελ ΔΓ. 

Οη εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο εληφο ηνπ ζνβηεηηθνχ θφκκαηνο είραλ σο αηηία, εθηφο ησλ άιισλ, 

ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ λεαξνχ εξγαηηθνχ θξάηνπο. Δάλ δελ 

θαηαιάβνπκε ηνλ ραξαθηήξα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, φπσο απηφο 

δηακνξθψζεθε θαηά ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε, δχζθνια ζα 

αληηιεθζνχκε ηελ εμέιημή ηεο θαηά ηα πνιεκηθά θαη ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα. Ζ 

θπξίαξρε ζήκεξα άπνςε ηζρπξίδεηαη φηη ην πξψην δηάζηεκα κεηά ηελ επαλάζηαζε, φηαλ 

αθφκε δνχζε ν Λέληλ θαη θπξηαξρνχζε ν επαλαζηαηηθφο ξνκαληηζκφο, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή 

βαζίδνληαλ ζηνλ πξνιεηαξηαθφ δηεζληζκφ, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, ζήκαηλε 

ηελ απεκπφιεζε ησλ εζληθψλ θαη θξαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Ρσζίαο ζην φλνκα ηελ 

παγθφζκηαο επαλάζηαζεο. Με ηελ θπξηαξρία ηνπ ηάιηλ απηή ε πνιηηηθή αλαηξάπεθε θαη 

                                                           
6 Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, «Ζηηεκέλνο πξσηαγσληζηήο: Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο ζηα ρξφληα 1945-

1950», ό.π., ζ. 259˙ Βαζίιεο Κφληεο, ππξίδσλ θέηαο, Δκθύιηνο Πόιεκνο, φ,π., ζ. 23. 
7 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην «πφλεκα» ηνπ Νίθνπ Μαξαληδίδε γηα ην Γεκνθξαηηθφ ηξαηφ 

Διιάδαο. Ο ζπγγξαθέαο, κε ηειείσο αληηεπηζηεκνληθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηεί άθξηηα ηε βηβιηνγξαθία, 

δηαζηξεβιψλεη θείκελα πεγψλ, αλακηγλχεη δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο κε ηειηθφ ζθνπφ λα απνδείμεη φηη ν 

εκθχιηνο, ρσξίο ηε βνήζεηα πξνο ην ΓΔ απφ ηηο Λατθέο Γεκνθξαηίεο θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε «ζα είρε ιήμεη 

πνιχ λσξίηεξα – αλ είρε πνηέ αξρίζεη», θαζψο θαη φηη «ε εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ θνκκνπληζκνχ ησλ εηψλ 1946 – 

1949 δελ είλαη παξά απηή κηαο νπηνπίαο πνπ έραζε ηα ινγηθά ηεο». Βι. Νίθνο Μαξαληδίδεο, Γεκνθξαηηθόο 

Σηξαηόο Διιάδαο 1946-1949, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2010, ζζ. 48, 185. 
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επεβιήζε εμσηεξηθή πνιηηηθή ππνζηήξημεο ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Ρσζίαο
8
. Ζ άπνςε 

απηή επηρεηξεί κε απιντθφ ηξφπν λα πξνζαξκφζεη ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο 

ζεκεξηλήο ηδενινγηθήο δηαπάιεο θαη απέρεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ 

Λέληλ ε ζνβηεηηθή εγεζία επηρεηξνχζε κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηνπο 

δηεζλείο ζπζρεηηζκνχο θαη ηηο αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο, λα δεκηνπξγεί επλντθέο 

ζπλζήθεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ζνβηεηηθνχ θξάηνπο, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Ζ δεκηνπξγία απηψλ ησλ επλντθψλ φξσλ 

απαηηνχζε πνιιέο θνξέο λα γίλνληαη ζεκαληηθέο ππνρσξήζεηο θαη δηεζλψο θαη ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ΔΓ
9
. Σν βαζηθφ θξηηήξην ήηαλ πάληα ε επηβίσζε ηεο εξγαηηθήο εμνπζίαο. Ο θίλδπλνο 

γηα απηή ηελ εμνπζία ήηαλ ππαξθηφο θαη αξθεηά κεγάινο φζν ε νβηεηηθή Έλσζε παξέκελε 

κφλε, πεξηθπθισκέλε θαη απνκνλσκέλε. Ο δηεζλήο ηαμηθφο αληίπαινο, ηα θαπηηαιηζηηθά 

θξάηε, πνηέ δελ παξαηηήζεθε απφ ην ζηφρν λα θαηαπλίμεη ηε ζνβηεηηθή εμνπζία θαη καδί κε 

απηήλ ηελ επαλαζηαηηθή αχξα πνπ κεηέθεξε ζε δχζε θαη αλαηνιή. Σα θνκκνπληζηηθά 

θφκκαηα θαη ε εξγαηηθή ηάμε ζηηο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο έζεηαλ ζηελ πξψηε γξακκή ηεο 

πνιηηηθήο ηνπο δξάζεο ηελ ππνζηήξημε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, φρη γηαηί απηφ ηνπο 

επηβιήζεθε απφ ηε Μφζρα, αιιά γηαηί αληηιακβάλνληαλ φηη ε χπαξμε θαη ε ελίζρπζή ηεο 

ζπλέβαιε ζηελ χπαξμε θαη ηζρπξνπνίεζε ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο αλαηξνπήο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ απνδεηθλχνπλ ηελ 

νξζφηεηα απηήο ηεο εθηίκεζεο.      

Καηά ην κεζνπφιεκν δηακνξθψζεθε έλα πξσηφγλσξν δηεζλέο ζθεληθφ. Σν ζθεληθφ 

απηφ ην ραξαθηήξηδαλ απφ ηε κηα πιεπξά ε χπαξμε ζην 1/6 ηνπ πιαλήηε ελφο εξγαηηθνχ 

θξάηνπο θαη νη ζρέζεηο απηνχ ηνπ θξάηνπο κε ηνλ θαπηηαιηζηηθφ θφζκν θαη απφ ηελ άιιε νη 

νμπκκέλεο ηκπεξηαιηζηηθέο αληηζέζεηο αλάκεζα ζηα κεγάια θαπηηαιηζηηθά θξάηε. ηελ 

                                                           
8 «Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ λένπ θξάηνπο φιν πεξηζζφηεξν επέζηξεθε ζηελ ζηήξημε ησλ εζληθψλ – θξαηηθψλ 

ζεκειίσλ, ησλ γεσπνιηηηθψλ ζέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πξνεπαλαζηαηηθήο Ρσζίαο ή – πην ρνληξά δηαηππσκέλν – 

ζηνλ «εζληθνκπνιζεβηθηζκφ» σο πινπνίεζε ηεο ξψζηθεο θξαηηθήο ηδέαο εληφο ηεο λέαο ζνβηεηηθήο ή 

κπνιζεβίθηθεο κνξθήο». Βι. В.А. Шишкин, Становление внешней политики послереволюционной России 

(1917 – 1930 годы) и капиталистический мир, Издательство «Дмитрий Буланин», Санкт-Петербург 2002, 

pp. 4-5. 
9 Δλδηαθέξνλ, απφ απηή ηελ άπνςε, παξνπζηάδεη ε εηζήγεζε ηνπ Λέληλ γηα ηε δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο ζε 

ακεξηθαλνχο επηρεηξεκαηίεο πξνο νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε νιφθιεξσλ πεξηνρψλ ηεο νβηεηηθήο Άπσ Αλαηνιήο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζηφρνο ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ αληηζέζεσλ κεηαμχ ΖΠΑ θαη 

Ηαπσλίαο πξνο φθεινο ηεο νβηεηηθήο Ρσζίαο. Βι. В.И. Ленин, «Докладу о концессиях на фракции РКП(б) 

VIII съезда советов, 21 декабря 1920», Ленин Полное Собрание Сочинений, т. 42, ζζ. 91-117. Καηά ηελ ίδηα 

ζπλεδξίαζε ν Λέληλ θιήζεθε λα απαληήζεη ζηελ εμήο εξψηεζε ζπλέδξνπ: «Δάλ επηηεζεί ε Ηαπσλία ζηε νβηεηηθή 

Ρσζία ηη ζα θάλνπκε; Θα ακπλζνχκε ελάληηα ζηελ Ηαπσλία ζπκκαρψληαο κε ηελ ηκπεξηαιηζηηθή Ακεξηθή, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε βνήζεηά ηεο σο πξαγκαηηθήο δχλακεο»; Ζ απάληεζε ηνπ Λέληλ ήηαλ μεθάζαξε: «Βεβαίσο ζα 

ην θάλνπκε. Πνιιέο θνξέο έρνπκε πεη φηη γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο ε ζπκκαρία κε 

έλαλ ηκπεξηαιηζκφ ελαληίνλ ελφο άιινπ δελ απνθιείεηαη απφ ζέζεηο αξρήο» Βι. В.И. Ленин, «Заключительное 

слово по докладу о концессиях на фракции РКП(б) VIII съезда советов, 21 декабря», Ленин Полное 

Собрание Сочинений, т. 42, ζζ. 124-125. 
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εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ έλαληη ηεο ΔΓ ζπλππήξραλ δχν ηάζεηο – ε 

ζαλάζηκε αληηπαιφηεηα πνπ έθηαλε κέρξη ην νηθνλνκηθφ κπνυθνηάδ θαη ην ζρεδηαζκφ 

έλνπιεο επίζεζεο θαη ηαπηφρξνλα ε αλαδήηεζε πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, δηπισκαηηθψλ θαη 

ζηξαηησηηθψλ θεξδψλ απφ ηε ζπλεξγαζία κε ην ζαλάζηκν ηαμηθφ αληίπαιν. Ζ εθκεηάιιεπζε 

απηήο ηεο αληίθαζεο επέηξεςε ζηε νβηεηηθή Έλσζε λα επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί. 

Σαπηφρξνλα θαη γηα ηε νβηεηηθή Έλσζε ήηαλ απαξαίηεηε, γηα ηελ επηβίσζή ηεο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο ζπζηήκαηνο, ε  νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή 

ζπλεξγαζία κε ηηο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο. ζν ν θαπηηαιηζκφο παξέκελε παγθνζκίσο 

θπξίαξρνο, ε απαξαίηεηε απηή ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία γελλνχζε θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο 

αληηθάζεηο θαη παξελέξγεηεο. Σνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλνληαλ ε ζπλεξγαζία δελ 

ήηαλ δπλαηφ λα ηνπο ζέηνπλ κνλφπιεπξα νη ζνβηεηηθνί. Έπξεπε λα κάζνπλ λα κηινχλ ζηε 

γιψζζα ηνπ αληίπαινπ. Ζ άξλεζε ηεο κπζηηθήο δηπισκαηίαο, νη δεκφζηεο ζπδεηήζεηο γηα 

νηθνλνκηθά θαη δηπισκαηηθά δεηήκαηα, ην θάιεζκα γηα ιχζε ησλ δηεζλψλ δεηεκάησλ απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ θαη φρη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο, δε γίλνληαλ, 

θπζηθά, απνδεθηά απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ. ηαδηαθά, θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο ζνβηεηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο (ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηε κνξθή ηεο), 

παξαηεξνχληαη θαηλφκελα, πνπ ζεσξεηηθά δχζθνια ζα εληάζζνληαλ ζηηο επηινγέο ησλ 

θνκκνπληζηψλ. Γηα λα αζθεζεί δηεζλήο δηπισκαηηθή θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

απαηηνχληαλ ε ηήξεζε θξαηηθψλ κπζηηθψλ, θιεηζηέο ζπδεηήζεηο γηα κηα ζεηξά δξάζεηο ζε 

δηεζλέο επίπεδν, κπζηηθέο ζπκθσλίεο θηι. Καηά ηελ άζθεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο 

δηακνξθψζεθε κηα γεληά ζηειερψλ ηεο δηπισκαηίαο, ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ 

ζηξαηνχ, ε νπνία δηαρεηξίδνληαλ ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ΔΓ ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο κε 

φξνπο αζηηθήο δηπισκαηίαο. Ζ αληίθαζε είλαη εκθαλήο. Απφ ηε κηα πιεπξά ε νβηεηηθή 

Έλσζε είλαη έλα κεγάιν θξάηνο πνπ ζηαδηαθά επηηπγράλεη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή 

θνηλφηεηα θξαηψλ θαη πξνσζεί ηα ηδηαίηεξά ηνπ ζπκθέξνληα – ηα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο 

ζε απηφ ηάμεο, ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Απηή ε ζπκκεηνρή, εθφζνλ δηεζλψο θπξηαξρνχλ νη 

θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη πιεηνςεθνχλ ηα αζηηθά θξάηε, απαηηεί ηελ 

πξνζαξκνγή ζηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη ε αζηηθή δηπισκαηία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

κπζηηθψλ ζπκθσληψλ). Απφ ηελ άιιε φκσο πιεπξά πξφθεηηαη γηα ην πξψην εξγαηηθφ θξάηνο, 

ην «θξνχξην ηεο παγθφζκηαο επαλάζηαζεο», ην νπνίν κε ην παξάδεηγκά ηνπ αιιά θαη ηελ 

πξαθηηθή βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζηα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα θαη θφκκαηα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαηξνπή ησλ θπξίαξρσλ, ζε θάζε ρψξα θαη δηεζλψο, ζρέζεσλ θαη ζπλεπψο θαη ησλ θαλφλσλ 

πνπ ζέηνπλ απηέο νη ζρέζεηο. Οη ηζνξξνπίεο πνπ απαηηνχληαλ θαηά ηελ άζθεζε απηήο ηεο 

δηηηήο πνιηηηθήο ήηαλ ιεπηέο θαη ηδηαίηεξα επκεηάβιεηεο. Έπξεπε δηαξθψο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ν δηεζλήο θαη ν εζσηεξηθφο ζε θάζε ρψξα ζπζρεηηζκφο θαζψο θαη λα εθηηκάηαη νξζά ε 

δπλαηφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο λα επηβάιιεη ξηδηθέο αλαηξνπέο. Οη 

δηαθσλίεο θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ζηειερψλ ηεο Κνκηληέξλ θαη ηνπ ηκήκαηνο δηεζλψλ 
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ζρέζεσλ ηνπ κπνιζεβίθηθνπ θφκκαηνο απφ ηε κηα θαη ζηειερψλ ησλ ππνπξγείσλ εμσηεξηθψλ 

θαη εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ απφ ηελ άιιε ήηαλ ζπρλέο. Απηή ηελ αληίθαζε ηελ εμέθξαζε 

παξαζηαηηθά ν ζνβηεηηθφο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Litvinov θαηά ηε ζπδήηεζή ηνπ κε άγγιν 

δηπισκάηε: «Ζ ελίζρπζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Γεξκαλίαο ραξνπνηεί ηελ 

Κνκηληέξλ, αιιά δπζθνιεχεη ηε δνπιεηά ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ»
10

. 

Καηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζνβηεηηθήο εμνπζίαο κεγάιεο ειπίδεο είραλ ελαπνηεζεί 

ζηε δπλαηφηεηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ λα δηεθδηθήζεη ηελ εμνπζία. 

Μηα ηέηνηα εμέιημε ζα επίιπε κε επαλαζηαηηθφ ηξφπν ηηο αληηθάζεηο ηεο ζνβηεηηθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ζα απνκάθξπλε ηνλ θίλδπλν αλαηξνπήο ηεο εξγαηηθήο εμνπζίαο. Με 

ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, φκσο, παξαηεξείηαη ζηαδηαθά ε ηάζε λα εγθαηαιείπνληαη νη 

αηζηφδνμεο εθηηκήζεηο γηα ην ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ην επξσπατθφ θνκκνπληζηηθφ θίλεκα. 

Αθελφο ε πξνιεηαξηαθή επαλάζηαζε ζηε Γπηηθή Δπξψπε, ζεσξνχκελε σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε ηεο λεαξήο ζνβηεηηθήο εμνπζίαο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, κε 

απνηέιεζκα ε νβηεηηθή Ρσζία λα απνκείλεη κφλε ηεο θαη αθεηέξνπ, θαηά ηελ άιιε κεγάιε 

κεζνπνιεκηθή πξφθιεζε, ηα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα, θπξίσο ην Γεξκαληθφ, δελ θαηφξζσζαλ 

λα κπνχλε θξαγκφο ζηελ άλνδν ηνπ θαζηζκνχ. Σν ηειεπηαίν απηφ γεγνλφο, ε άλνδνο ηνπ 

λαδηζηηθνχ θφκκαηνο ζηελ εμνπζία, πξνθάιεζε έληνλεο ζπδεηήζεηο ζην ζνβηεηηθφ θφκκα θαη 

ηελ Κνκηληέξλ. ηελ αξρή εθηηκήζεθε απφ ζεηξά ζνβηεηηθψλ ζηειερψλ φηη «ε εγθαζίδξπζε 

αλνηρηήο θαζηζηηθήο δηθηαηνξίαο, δηαιχνληαο φιεο ηηο δεκνθξαηηθέο απηαπάηεο ησλ καδψλ 

θαη απειεπζεξψλνληαο ηηο κάδεο απφ ηελ επηξξνή ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο, επηηαρχλεη ην 

ξπζκφ εμέιημεο ηεο Γεξκαλίαο πξνο ηελ πξνιεηαξηαθή δηθηαηνξία»
11

. ηελ πνξεία 

θπξηάξρεζαλ νη απφςεηο πνπ νδήγεζαλ ζηηο γλσζηέο απνθάζεηο ηνπ 7
νπ

 ζπλεδξίνπ ηεο 

Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο. Σνλ απαηζηφδνμν πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχρζεθε ηνλ εμέθξαζε 

ζηελ επηηξνπή πξνεηνηκαζίαο ησλ ζέζεσλ ηνπ 7
νπ

 ζπλεδξίνπ ην κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΠΚΚ(κπ) 

θαη ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Κνκηληέξλ D. Manuilski: 

«Δάλ πάξνπκε ηελ εμέιημε, ηε κεγάιε ηζηνξηθή εμέιημε – ξσηνχζε ξεηνξηθά ν 

Manujlskij - ηη έρνπκε; ηνλ θφζκν μέζπαζε κηα πειψξηα θξίζε, ηελ νπνία ν ηάιηλ 

ραξαθηήξηζε σο πξσηφγλσξε ζηελ ηζηνξία ησλ θξίζεσλ. Σζαθίζηεθε ν κεραληζκφο φισλ 

ησλ παιηψλ θνκκάησλ, ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ, δηαιχεηαη ν κεραληζκφο ηεο 

ζνζηαιδεκνθξαηίαο, νη εξγαδφκελεο ηάμεηο βξέζεθαλ ζε θνβεξή εμαζιίσζε. Καη φκσο, ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε επηθεθαιήο ηεο θίλεζεο ησλ καδψλ δε βξίζθνληαη νη θνκκνπληζηέο, 

ηζηνξηθά απηφ είλαη γεγνλφο, αιιά νη θαζίζηεο. Απηφ είλαη ην βαζηθφ δήηεκα πνπ ηίζεηαη 

ελψπηνλ καο. ηαλ ην 1917 ζηε Ρσζία ππήξρε αλάινγε θαηάζηαζε, σο απνηέιεζκα ηνπ 

                                                           
10 Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Европа. Решения «особой папки» 1923 – 1939, РОССПЭН, Москва 

2001, ζ. 13. 
11 «Записка И. Пятницкого И. Сталину, В. Молотову, Л. Кагановичу и проект письма в ЦК КПГ, 20 марта 

1933 г.», Коминтерн против фашизма. Документы, Наука, Москва 1999, ζει. 294. 
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πνιέκνπ, νη θνκκνπληζηέο ηέζεθαλ επηθεθαιήο απηήο ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ καδψλ απφ ηελ 

θαηαζηξνθή θαη ηελ εμαζιίσζε. ηαλ μέζπαζε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, επηθεθαιήο 

ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ καδψλ δελ ηέζεθαλ νη θνκκνπληζηέο αιιά νη θαζίζηεο. Γηαηί νη 

θαζίζηεο κπφξεζαλ λα ζέζνπλ απηή ηε δπζαξέζθεηα ησλ καδψλ ζην δηθφ ηνπο ζρήκα θαη φρη 

νη θνκκνπληζηέο; Απηφ είλαη ην εξψηεκα πνπ βαζαλίδεη πνιινχο. Πσο εμεγείηαη φηη νη 

θαζίζηεο θαηφξζσζαλ λα εληάμνπλ απηή ηε δπζαξέζθεηα ζην δηθφ ηνπο ζρέδην; Ννκίδσ φηη 

απηφ εμεγείηαη απφ ην φηη εκείο ήκαζηαλ ηδηαίηεξα γεληθφινγνη. Ση ζπλέβε; Οη κάδεο έβιεπαλ 

φηη δηαιχεηαη φιν ην παιηφ ζχζηεκα, ν θαπηηαιηζκφο πθίζηαηαη θαηαζηξνθή, φιε ε 

παγθφζκηα ζνζηαιδεκνθξαηία ρξενθνπεί. Σαπηφρξνλα φκσο νη κάδεο δελ ήηαλ αθφκε έηνηκεο 

γηα κάρε θαη εκείο δελ θαηνξζψζακε λα θαζνδεγήζνπκε απηφ ην θίλεκα. Ννκίδσ φηη φια καο 

ηα ζπλζήκαηα, αθφκε θαη ην ζχλζεκα ηεο πξνιεηαξηαθήο δηθηαηνξίαο ήηαλ ηδηαίηεξα 

αθεξεκέλα. Σν ζχλζεκα ηεο ζνβηεηηθήο εμνπζίαο – σο ηειηθφο ζθνπφο ηνπ θηλήκαηνο, σο 

ζχλζεκα ηεο πξνιεηαξηαθήο δηθηαηνξίαο, ηεο πξνιεηαξηαθήο επαλάζηαζεο, ζην δνζκέλν 

ζηάδην δελ απαληνχζε ζε απηφ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί»
12

. 

Ζ ζνβηεηηθή θπβέξλεζε θαη ε θνκκαηηθή εγεζία έπαηξλαλ βέβαηα ππφςε ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αλαπηχζζνληαλ εληφο ησλ δηαθφξσλ επηηειείσλ θαη επηηξνπψλ, ήηαλ 

φκσο ππνρξεσκέλνη λα ιακβάλνπλ άκεζα ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θηλδχλνπ πνπ εθπξνζσπνχζε ε ηκπεξηαιηζηηθή, θαζηζηηθή επηζεηηθφηεηα. Απηφ πνπ 

θξίλνληαλ ήηαλ ε ηχρε ηνπ πξψηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θξάηνπο. Απφ ηελ πνιηηηθή πνπ ζα 

αθνινπζνχζαλ εμαξηηφηαλ ε ηχρε ηεο ρψξαο ηνπο. Μπνξνχζαλ άξαγε λα ζηεξηρηνχλ, θαηά 

ηελ επεμεξγαζία ηεο πνιηηηθήο ηνπο, ζηε δπλαηφηεηα ησλ επξσπατθψλ θνκκνπληζηηθψλ 

θνκκάησλ λα βάινπλ θξαγκφ ζηα επηζεηηθά ηκπεξηαιηζηηθά ζρέδηα
13

; Ζ ηζηνξηθή εκπεηξία 

απνδείθλπε φηη ζα έπξεπε λα ζηεξηρζνχλ πξψηα θαη θχξηα ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο - ζηε 

βηνκεραληθή ηνπο παξαγσγή, ζε ηζρπξφ ζηξαηφ θαη ζε επέιηθηε εμσηεξηθή πνιηηηθή.  

                                                           
12 «Выступление Д. Мануильского на заседании комиссии ИККИ по первому пункту порядка дня VII 

конгресса Коминтерна о подготовке тезисов к отчетному докладу ИККИ, 14 июня 1934 г.», Коминтерн 

против фашизма. Документы, Наука, Москва 1999, ζει. 322. 
13 Σν δήηεκα απηφ ην ζπλέιαβε κε ηδηαίηεξε νμπδέξθεηα ν γλσζηφο ακεξηθάλνο δηπισκάηεο, θαλαηηθφο πνιέκηνο 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο George Kennan, φηαλ ην επηέκβξε ηνπ 1944 έγξαθε: «Θα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ην 

αίζζεκα ξεαιηζηηθήο αληίιεςεο απφ ηνλ ηάιηλ, φηη φρη κφλν ε παγθφζκηα επαλάζηαζε είρε κηθξέο πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο, αιιά θαη φηη ηα μέλα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα, πνπ δξνχζαλ ππφ απηά ηα ζπλζήκαηα, είραλ κηθξή 

ζπκβνιή ζηηο πξαγκαηηθέο επηηπρίεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο». Βι.  Джордж Кеннан, Дипломатия Второй 

мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана, Центрполиграф, Москва 2002, ζ. 

417 (George Kennan, Memoirs 1925-1950, Little, Brown and Co., Boston 1967). Ο Maurice Thorez, Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ Γαιιηθνχ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφθαζεο γηα δηάιπζε ηεο 

Κνκηληέξλ ην 1943, ήηαλ πην νμχο ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ: «Δκείο, νη θνκκνπληζηέο δελ θαηνξζψζακε λα ηζαθίζνπκε 

ηε ζνζηαιδεκνθξαηία, νχηε λα θξάμνπκε ην δξφκν ησλ θαζηζηψλ πξνο ηελ εμνπζία ζε κηα ζεηξά ρψξεο. Γελ 

θαηφξζσζαλ επίζεο νη θνκκνπληζηέο λα εκπνδίζνπλ ηνπο θαζίζηεο λα μεθηλήζνπλ απηφ ην ιεζηξηθφ πφιεκν». Βι. 

«Протокол (Б) № 823 закрытого заседания Президиума ИККИ (13 мая 1943 года)», Коминтерн и вторая 

мировая война, часть II, Памятники Исторической Мысли, Москва 1998, ζζ. 354.       
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Σειηθά ν θαζηζκφο εηηήζεθε θπξίσο κε ζηξαηησηηθά θαη φρη πνιηηηθά κέζα. Απηφ 

είρε κηα ζεηξά απφ ζπλέπεηεο. Ζ ινγηθή ηεο ζηξαηησηηθήο αλακέηξεζεο επηβάιιεη άιινπ 

είδνπο ζπκκαρίεο, άιινπ είδνπο ππνρσξήζεηο θαη άιινπ είδνπο εμσηεξηθή πνιηηηθή. 

Καζ’ φιν ην κεζνπφιεκν ε νβηεηηθή Έλσζε πξνεηνηκάδνληαλ γηα κηα 

ηκπεξηαιηζηηθή επίζεζε ελαληίνλ ηεο. Αλακέλνληαλ έλαο αληηζνβηεηηθφο πφιεκνο θαηά ηνλ 

νπνίν νη θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο ζα ζπλαζπίδνληαλ γηα λα θαηαπλίμνπλ ην πξψην εξγαηηθφ 

θξάηνο. Σν αηζηφδνμν ζρέδην πξνέβιεπε φηη γξήγνξα ν θφθθηλνο ζηξαηφο ζα πεξλνχζε ζηελ 

αληεπίζεζε θαη ζα δηεμήγαγε ληθεθφξεο κάρεο ζην έδαθνο ηνπ αληίπαινπ. Σαπηφρξνλα ζα 

μεζπνχζαλ εξγαηηθέο εμεγέξζεηο εληφο ησλ επηηηζέκελσλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ, νη νπνίεο 

ζα νδεγνχζαλ ζε ληθεθφξεο ζνζηαιηζηηθέο επαλαζηάζεηο. Δπξφθεηην γηα κηα ζχγρξνλε 

εθδνρή ηεο ζεσξίαο κεηαηξνπήο ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ ζε εκθχιην, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ ηνπ δερφκελνπ ηκπεξηαιηζηηθή επίζεζε ζνζηαιηζηηθνχ θξάηνπο.  

Ζ άλνδνο ησλ λαδηζηψλ ζηελ εμνπζία, ε ζηξαηησηηθή ηζρπξνπνίεζε ηεο Γεξκαλίαο 

θαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ Άμνλα κεηέβαιιε ηηο ζπλζήθεο. Ο ζαλάζηκνο θίλδπλνο πνπ απεηινχζε 

πιένλ ηελ θξαηηθή ππφζηαζε θαη ην θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο ΔΓ πξνέξρνληαλ απφ ην 

γεξκαληθφ θαζηζκφ θαη ηνλ ηαπσληθφ κηιηηαξηζκφ. Σαπηφρξνλα ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

δηνγθνχκελσλ ελδνηκπεξηαιηζηηθψλ  αληηζέζεσλ, βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζνβηεηηθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα απνθεπρζεί ζπλδπαζκέλε ηκπεξηαιηζηηθή επίζεζε ελαληίνλ 

ηεο ΔΓ θαη πξνζέθεξε πνιχηηκεο ζπκκαρίεο φηαλ βξέζεθε αλαγθαζκέλε λα πνιεκήζεη. 

Απηφ πνπ ζπλέβε ζηελ πξάμε ήηαλ φηη ν έλαο απφ ηνπο δχν ηζρπξνχο ηκπεξηαιηζηηθνχο 

πφινπο, ν αγγινακεξηθαληθφο, ζπκκάρεζε κε ην πξψην εξγαηηθφ θξάηνο γηα λα θαηηζρχζεη 

επί ηνπ δεχηεξνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ πφινπ. Σν δε εξγαηηθφ θξάηνο επηδίσμε θαη απνδέρηεθε 

απηή ηε ζπκκαρία, γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηα φξηά ηεο, σο βαζηθή ζπλζήθε γηα ηελ 

άκπλά ηνπ θαη ηελ ελ ζπλερεία ληθεθφξα δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ
14

. Ζ ζπκκαρία απηή, εθηφο 

απφ ηε βνήζεηα ζε ζηξαηησηηθφ θαη άιιν πιηθφ πνπ πξνζέθεξε ζηε νβηεηηθή Έλσζε, 

ζπλέβαιε, αλ φρη ζηελ επίηεπμε, ηνπιάρηζηνλ ζηελ επηηάρπλζε ηεο λίθεο, ζηελ απνθπγή 

κνλνκεξψλ ελεξγεηψλ απφ πιεπξάο δπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηε Γεξκαλία, ζηε δεκηνπξγία 

ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηηο δπηηθέο ρψξεο ππέξ ηεο ΔΓ θαη ηέινο ζηε ζπκκεηνρή ηεο, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ Α’ παγθφζκην πφιεκν, ζηηο κεηαπνιεκηθέο ξπζκίζεηο. 

Ζ χπαξμε ηεο ζπκκαρίαο δελ άκβιπλε ηηο ηαμηθέο δηαθνξέο θαη αληηπαιφηεηεο, φζν 

θαη αλ απηφ θαιχπηεηαη ζηα δηπισκαηηθά θείκελα ηεο επνρήο, ηα πξαθηηθά ησλ 

                                                           
14 Ο ηάιηλ, θαηά ηα δηάξθεηα ζπδήηεζεο κε βνπιγαξηθή αληηπξνζσπεία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1945, δηαηχπσζε σο 

εμήο ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα απηή ηε ζπκκαρία: «Ζ θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ εθδειψζεθε κε ην δηαρσξηζκφ ησλ 

θαπηηαιηζηψλ ζε δχν νκάδεο – ε κία θαζηζηηθή, ε άιιε δεκνθξαηηθή. Πξνέθπςε ζπκκαρία αλάκεζα ζε εκάο θαη 

ηε δεκνθξαηηθή νκάδα ησλ θαπηηαιηζηψλ, δηφηη απηή ε ηειεπηαία είρε ζπκθέξνλ λα κελ επηηξέςεη ηελ θπξηαξρία 

ηνπ Υίηιεξ, θαζψο απηή ε βάλαπζε θπξηαξρία ζα νδεγνχζε ηελ εξγαηηθή ηάμε ζηα φξηα θαη ζηελ αλαηξνπή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Δκείο ηψξα είκαζηε κε ηε κία νκάδα ελαληίνλ ηεο άιιεο, ελψ ζην κέιινλ ζα είκαζηε θαη 

ελαληίνλ ηεο δεχηεξεο νκάδαο». Βι. Георги Димитров, Дневник, φ.π., ζ. 241. 
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ζπλδηαζθέςεσλ θαη ηελ επγεληθή αιιεινγξαθία κεηαμχ ησλ εγεηψλ
15

. Οη ζπδεηήζεηο, 

δηαξθνχληνο ηνπ πνιέκνπ, θαη νη ζρεδηαζκνί γηα ηηο κεηαπνιεκηθέο ξπζκίζεηο
16

, ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο, νη επηκέξνπο πξνζπάζεηεο ησλ δπηηθψλ γηα επαθέο κε ηε Γεξκαλία θ.α. εμέθξαδαλ, 

ζε ηειηθή αλάιπζε, δηαθνξεηηθέο ηαμηθέο νπηηθέο. Γίπια ζην κεγάιν πφιεκν ζπλέρηδε 

αληηθεηκεληθά λα δηεμάγεηαη ν ηαμηθφο πφιεκνο ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν, κεηαμχ νβηεηηθήο 

Έλσζεο θαη θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ, φζν θαη εληφο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ, εκπφιεκσλ ή 

ππφ θαηάιεςε. ε απηέο ηηο ηειεπηαίεο νη αληηθεηκεληθέο θνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη 

αληηπαξαζέζεηο θαιχπηνληαλ, ελ πνιινίο, εληφο ησλ θηλεκάησλ εζληθήο αληίζηαζεο, αιιά 

αθφκε θαη εθεί έβξηζθαλ ηελ έθθξαζή ηνπο είηε κέζσ ηεο ζηάζεο πνπ θξαηνχζαλ νη 

ζχκκαρνη απέλαληί ηνπο, είηε κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θαη άιισλ ζπγθξνχζεσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο, είηε κέζσ ησλ πνιηηηθψλ ζρεδηαζκψλ γηα ηε κεηαπνιεκηθή ζπγθξφηεζε ηνπ 

θξάηνπο, ζπλήζσο ζε ζχγθξνπζε κε αληίζηνηρνπο ζρεδηαζκνχο εμφξηζησλ θπβεξλήζεσλ 

εβξηζθφκελσλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο.        

Δίλαη γεγνλφο φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, αιιά θαη γηα έλα δηάζηεκα κεηά 

ηε ιήμε ηνπ, ε εζληθή δηάζηαζε ηνπ δηεμαγφκελνπ αγψλα θάιππηε φιεο ηηο άιιεο, πνπ 

αληηθεηκεληθά πθίζηαλην. Ζ πξνβνιή ηνπ εζληθνχ ραξαθηήξα ηνπ δηεμαγφκελνπ πνιέκνπ 

απνηέιεζε επίζεο βαζηθή παξάκεηξν ηεο ζνβηεηηθήο πνιηηηθήο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο φζν θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηα επηκέξνπο θηλήκαηα αληίζηαζεο πνπ θαζνδεγνχληαλ 

θπξίσο απφ ηα Κνκκνπληζηηθά Κφκκαηα.  

Δδψ θαη πνιιά ρξφληα δηεμάγεηαη ζπδήηεζε γηα ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ 

εμέιημε. Αλαπηχζζεηαη πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ απνθάζεσλ ηνπ 7
νπ

 

ζπλεδξίνπ ηεο Κνκηληέξλ θαη  ηεο εκθάληζεο καδηθψλ θηλεκάησλ εζληθήο αληίζηαζεο. 

Δληνπίδεηαη ε ππεξβνιηθή πξνβνιή ηνπ εζληθήο παξακέηξνπ ζε βάξνο ηεο αληίζηνηρεο 

ηαμηθήο. ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή αλαδεηείηαη ε απάληεζε γηα ηηο αηηίεο ηεο αδπλακίαο ησλ 

θηλεκάησλ αληίζηαζεο θαη ησλ Κνκκνπληζηηθψλ Κνκκάησλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο λα 

δηεθδηθήζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ εμνπζία κεηά ην πέξαο ηνπ πνιέκνπ. Αλεμάξηεηα απφ 

ηελ έθβαζε απηήο ηεο ζπδήηεζεο, ε ζνβηεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ επηινγή απηήο ηεο πνιηηηθήο 

                                                           
15 Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 

Великобритании о время Великой Отечественной войны 1941-1945, том первый, Переписка с У. 

Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 – Ноябрь 1945 г.), Издательство Политической Литературы, Москва 

1976˙ Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 

Великобритании о время Великой Отечественной войны 1941-1945, том второй, Переписка с Ф. 

Рузвельтом и Г. Трумэном (август 1941 – декабрь 1945 г.), Издательство Политической Литературы, 

Москва 1976. 
16 Οη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηηο κεηαπνιεκηθέο ξπζκίζεηο ζηελ Δπξψπε μεθίλεζαλ, φζν θη αλ θαίλεηαη παξάδνμν, 

κε ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, φηαλ ε έθβαζή ηνπ ήηαλ αθφκε αβέβαηε. Οη πξψηεο δηαπξαγκαηεχζεηο έγηλαλ κεηαμχ 

ηάιηλ, Molotov θαη βξεηαλνχ ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ Antony Eden θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηε Μφζρα 

ην Γεθέκβξην ηνπ 1941. Βι ηα πξαθηηθά ηεο ζπλάληεζε ζην: О.А. Ржешевский, Сталин и Черчилль. Встречи. 

Беседы. Дискуссии. Документы, коментарии 1941-1945, Наука, Москва 2004, ζζ. 37-49.  
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γξακκήο είλαη αδηακθηζβήηεηε. Ζ επηινγή απηή είρε ηαθηηθφ ραξαθηήξα θαη επεδίσθε ηελ 

επίηεπμε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο καρεηηθήο ζπζπείξσζεο ελάληηα ζηε θαζηζηηθή 

πνιεκηθή κεραλή. Δπίζεο απνηεινχζε απάληεζε ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ εζληθνχ αηζζήκαηνο 

ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θαζίζηεο αιιά θαη απφ ηελ αζηηθή ηάμε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ 

ρσξψλ. Σαπηφρξνλα φκσο ήηαλ απνηέιεζκα ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Δπξψπε κε ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ θαηνρή ζεηξάο εζληθψλ 

θξαηψλ θαη πεξηνρψλ απφ ηε Γεξκαλία θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο. Οη ζπλζήθεο απηέο 

επηβεβαίσζαλ ηελ πξφβιεςε ηνπ Λέληλ γηα ηε ζεσξεηηθή πηζαλφηεηα κεηαηξνπήο ελφο 

ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ ζηελ Δπξψπε ζε εζληθναπειεπζεξσηηθφ. χκθσλα κε ηε 

ιεληληζηηθή αλάιπζε έλαο επξσπατθφο ηκπεξηαιηζηηθφο πφιεκνο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

καθξφρξνλε αδπλακία ηνπ επξσπατθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο λα δηεθδηθήζεη ηελ εμνπζία, αλ 

ηειεηψζεη κε ηελ θαηάιεςε θαη ηελ ππνδνχισζε ζεηξάο εζληθψλ θξαηψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε εζληθφ πφιεκν ζηελ Δπξψπε. Έλαο ηέηνηνο εζληθφο πφιεκνο, ζχκθσλα κε ηνλ Λέληλ, ζα 

απνηεινχζε γηα ηελ εμέιημε ηεο Δπξψπεο πηζσγχξηζκα πνιιψλ δεθαεηηψλ. «Κάηη ηέηνην είλαη 

απίζαλν –έγξαθε ν Λέληλ – αιιά δελ είλαη αδχλαην, δηφηη ην λα θαληαδφκαζηε ηελ παγθφζκηα 

ηζηνξία λα βαδίδεη νκαιά θαη ηαθηνπνηεκέλα πξνο ηα κπξνζηά, ρσξίο γηγαληηαία, κεξηθέο 

θνξέο, άικαηα πξνο ηα πίζσ, είλαη αληηδηαιεθηηθφ, αληηεπηζηεκνληθφ, ζεσξεηηθά 

ιαζεκέλν»
17

.  Αλ ζπλεπψο απνδερηνχκε φηη ηα γεγνλφηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1940 απνηέιεζαλ γηα ηελ Δπξψπε ηζηνξηθφ «άικα» πξνο ηα πίζσ, ζε παιηφηεξεο επνρέο, φηαλ 

νη εζληθναπειεπζεξσηηθνί πφιεκνη ήηαλ ηζηνξηθά επίθαηξνη, ηφηε γίλεηαη θαηαλνεηφ ην πψο 

απηφ ην πηζσγχξηζκα εθθξάζηεθε αληηθεηκεληθά ζηε ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ, ησλ 

θνκκνπληζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κε ηελ θπξηαξρία ηνπ εζληθνχ επί ηνπ ηαμηθνχ.  

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ην 1945, ππφ ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ, φηαλ πιένλ ν βαζηθφο αληίπαινο ήηαλ ν ακεξηθάληθνο ηκπεξηαιηζκφο, ην 

απμεκέλν εζληθφ αίζζεκα πνπ είρε πξνθαιέζεη ν πφιεκνο δε κπνξνχζε λα παξαβιεθζεί θαηά 

ηελ επεμεξγαζία ηεο πνιηηηθήο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο. Απηφ πνπ πιένλ 

πξνβάιινληαλ απφ ηα ζηειέρε ηνπ ζνβηεηηθνχ θφκκαηνο ήηαλ ν ηαμηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

εζληθνχ δεηήκαηνο. ηελ εηζήγεζή ηνπ, θαηά ηελ ηδξπηηθή ζπλδηάζθεςε  ηεο Κνκηλθφξκ (22-

28/9/1947), ν Andrej Zhdanov ππνγξάκκηδε: «Οη θνκκνπληζηέο αλαιακβάλνπλ ηνλ ηδηαίηεξν 

ηζηνξηθφ ξφιν λα ηεζνχλ επηθεθαιήο ηεο αληίζηαζεο ζηα ακεξηθάληθα ζρέδηα ζθιαβψκαηνο 

ηεο Δπξψπεο, λα μεζθεπάδνπλ ζαξξαιέα φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο ζπλελφρνπο ηνπ 

ακεξηθάληθνπ ηκπεξηαιηζκνχ. Σαπηφρξνλα νη θνκκνπληζηέο πξέπεη λα ζηεξίδνπλ φια ηα 

πξαγκαηηθά παηξησηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δελ επηζπκνχλ λα ληξνπηαζηεί ε παηξίδα ηνπο, 

ζέινπλ λα παιέςνπλ ελάληηα ζην ζθιάβσκα ηεο παηξίδαο απφ ην μέλν θεθάιαην, γηα ηελ 

                                                           
17 В.И. Ленин, «О брошюре Юниуса», Полное Собрание Сочинений, т. 30, ζ. 6. 
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εζληθή ηεο θπξηαξρία»
18

. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1952, θαηά ην 19
ν
 ζπλέδξην ηνπ 

ζνβηεηηθνχ Κφκκαηνο, ν ηάιηλ δηεχξπλε απηή ηελ νπηηθή, ηνλίδνληαο ζηελ νκηιία ηνπ πσο ηε 

ζεκαία ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο θαη εζληθήο θπξηαξρίαο, πνπ πιένλ ηελ έρεη πεηάμεη ε 

αζηηθή ηάμε, ζα πξέπεη λα ηε ζεθψζνπλ ηα θνκκνπληζηηθά θαη δεκνθξαηηθά θφκκαηα εάλ 

ζέινπλ λα είλαη «παηξηψηεο ηεο ρψξαο ηνπο, εάλ ζέινπλ λα γίλνπλ θαζνδεγεηηθή δχλακε ηνπ 

έζλνπο ηνπο»
19

. Οη εμειίμεηο, σο πξνο ην απνηέιεζκά ηνπο, έδεημαλ φηη ν ζσζηφο ζπλδπαζκφο 

ηεο εζληθήο παξακέηξνπ ηεο πνιηηηθήο κε ην ηαμηθφ δήηεκα απνηέιεζε αγθάζη ζηελ πνιηηηθή 

ησλ Κνκκνπληζηηθψλ Κνκκάησλ, κηα δχζθνιε ζχδεπμε ηελ νπνία δε κπφξεζαλ πάληα λα 

δηαρεηξηζηνχλ κε επηηπρία.  

Δπαλεξρφκελνη ζην δήηεκα ησλ ππνρσξήζεσλ πνπ απαηηνχζε ε ζπκκαρία κε ηνλ έλα 

ηκπεξηαιηζηηθφ πφιν, θαηά ηε ζαλάζηκε ζχγθξνπζε κε ηε λαδηζηηθή Γεξκαλία, ηδηαίηεξν 

δήηεκα απνηειεί ε απφθαζε γηα ηελ απηνδηάιπζε ηεο Κνκηληέξλ ην Μάην ηνπ 1943. Σν ζέκα 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνξεία ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο, θαη θπζηθά θαη ηνπ ΚΚΔ, 

θαηά ηα ηειεπηαία θξίζηκα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ θαη θαηά ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα.  

Απνηειεί γεγνλφο φηη ην δήηεκα ηεο δξάζεο ηεο Κνκηληέξλ απνηεινχζε αγθάζη ζηηο ζρέζεηο 

ηεο ΔΓ κε ηηο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο θαζ’ φιν ην κεζνπφιεκν. ηηο ζπδεηήζεηο ζνβηεηηθψλ 

αμησκαηνχρσλ κε εθπξνζψπνπο δπηηθψλ θξαηψλ ην ζέκα επαλέξρνληαλ ζπλερψο
20

. Γελ είλαη 

ηπραίν φηη ην ζχκθσλν κε ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε ηππηθά ν Άμνλαο, κε επηθεθαιήο ηε 

λαδηζηηθή Γεξκαλία, νλνκάζζεθε απφ ηνπο εκπλεπζηέο ηνπ «χκθσλν Αληηθνκηληέξλ».  

Αθφκε θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1941, φηαλ ν πφιεκνο καηλφηαλ, ηέζεθε δηεξεπλεηηθά απφ ηνπο 

ακεξηθάλνπο ην δήηεκα ηεο δηάιπζεο ηεο Κνκηληέξλ σο απαξαίηεην βήκα «γηα λα αξζνχλ ηα 

εκπφδηα απφ ηελ πιεπξά ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο κέζσ lend-lease θαη 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ΖΠΑ θαηά ηνλ πφιεκν»
21

.  

Ζ επίζεκε απφθαζε γηα ηε δηάιπζε ηεο Κνκηληέξλ δε ζπλδέζεθε κε ηηο αλάγθεο 

δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ ή κε ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαλ απφ ηνπο δπηηθνχο. Καηά ηηο 

ζπδεηήζεηο ζην Πξνεδξείν ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο έγηλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ 

πξνζνρή πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κε θαλεί ε θίλεζε απηή σο ππνρψξεζε ησλ θνκκνπληζηψλ
22

. 

Σα βαζηθά επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ήηαλ φηη ε Κνκηληέξλ σο κνξθή δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο ησλ Κνκκνπληζηηθψλ Κνκκάησλ είρε πηα μεπεξαζηεί θαη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

                                                           
18 Совещания Коминформа 1947, 1948, 1949. Документы и материалы, РОССПЭН, Москва 1998, ζ. 170. 
19 И.В. Сталин, Сочинения, т.16, Издательство «Писатель», Москва 1997, с. 229. 
20 Καηά ηε δηάξθεηα ζπλνκηιηψλ ηνπ ζηε Μφζρα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1932, ν ακεξηθαλφο κεγαινεπηρεηξεκαηίαο F. 

Pope έθηαζε ζην ζεκείν λα δεηήζεη απφ ηνπο ζνβηεηηθνχο επηζηνιή, ζηελ νπνία λα βεβαηψλνπλ φηη δελ 

πξνηίζεληαη λα θάλνπλ επαλάζηαζε ζηελ Ακεξηθή. Βι. «Каганович, Молотов – Сталину 26 июня 1932 г.», 

Сталин и Каганович. Переписка 1931 – 1936, РОССПЭН, Москва 2001, ζ. 193.   
21 П.А. Судоплатов, Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы, ОЛМА-ПРЕСС, Москва 1997, ζ. 

276. 
22 «Протокол (Б) № 823 закрытого заседания Президиума ИККИ (13 мая 1943 года)», Коминтерн и вторая 

мировая война, часть II, Памятники Исторической Мысли, Москва 1998, ζζ. 353-357.  



12 
 

ζα δηεπθνιχλνληαλ ε δξάζε ησλ θνκκνπληζηψλ, ηα θαζήθνληα ησλ νπνίσλ είλαη δηαθνξεηηθά 

αλά ρψξα
23

. Ζ απφθαζε απηή ζπλδέζεθε επίζεο κε ηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζηεί ε 

θαηαζπθνθάληεζε ησλ Κνκκνπληζηηθψλ Κνκκάησλ σο πξαθηφξσλ μέλνπ θξάηνπο θαη ην 

ζηφρν λα εληζρπζεί ν ξφινο ηνπο σο εζληθψλ εξγαηηθψλ θνκκάησλ
24

. Έρεη ελδηαθέξνλ ην 

γεγνλφο φηη ην ίδην επηρείξεκα ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην κέινο ηνπ ΠΓ ηνπ ζνβηεηηθνχ 

Κφκκαηνο G. Malenkov θαηά ηε δεχηεξε ζπλδηάζθεςε ηεο Kominform (19-23/6/1948), φηαλ 

εηζεγήζεθε ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ΚΚΔ γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηεζλέο Γξαθείν 

Πιεξνθνξηψλ
25

.      

Αλαθεξφκελνη ζηελ απφθαζε γηα ηε δηάιπζε ηεο Κνκηληέξλ ζα πξέπεη λα 

εληνπίζνπκε αθφκε κία δηάζηαζε πνπ ζπλήζσο, επεξεαζκέλνη απφ ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο, 

ηελ ππνηηκάκε. Ζ δηάιπζε ηεο Κνκηληέξλ έιπλε ηα ρέξηα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηε 

δηεπθφιπλε λα παξνπζηάδεηαη απνζηαζηνπνηεκέλε απφ θάζε πξνζπάζεηα δηεθδίθεζεο ηεο 

εμνπζίαο απφ ηνπο θνκκνπληζηέο, έηζη ψζηε λα κε δηαξξήμεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο 

ζπκκάρνπο. Απηή ηε δηάζηαζε ηελ εθκεηαιιεχηεθε ν ηάιηλ φηαλ, θαηά ηε γλσζηή 

ζπλάληεζε κε ηνλ Σζφξηζηι ζηε Μφζρα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944, ν ηειεπηαίνο έζεζε ζηε 

ζνβηεηηθή θπβέξλεζε ην αίηεκα λα θξελάξεη ηε δξάζε ησλ ηηαιψλ θνκκνπληζηψλ γηαηί 

«αλαζηαηψλνπλ ηελ Ηηαιία θαη δεκηνπξγνχλ ηαξαρέο»
26

. Ζ απάληεζε ηνπ ηάιηλ ήηαλ φηη δε 

κπνξεί λα παξέκβεη δηφηη «εάλ δψζεη θάπνηεο ζπκβνπιέο ζηνλ Erkoli
27

, ηφηε απηφο κπνξεί λα 

ηνλ ζηείιεη ζην δηάνιν … ελψ ηα πξάγκαηα ήηαλ δηαθνξεηηθά φηαλ ν Erkoli βξίζθνληαλ ζηε 

Μφζρα. Σφηε κπνξνχζε λα ζπδεηάεη καδί ηνπ»
28

.                  

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε δηάιπζε ηεο Κνκηληέξλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ είρε κηα ζεηξά απφ αηηίεο, αιιά σο βαζηθή πξνβάιιεη ν πνιηηηθφο 

ζρεδηαζκφο ηνπ ζνβηεηηθνχ Κφκκαηνο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ θαζνξηδφηαλ απφ ηνπο 

ζπζρεηηζκνχο θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαλ ηελ επνρή εθείλε νη θνκκνπληζηέο ηε 

ζρέζε εζληθνχ – ηαμηθνχ – δηεζληζηηθνχ.  

                                                           
23 «Протокол (Б) № 825 закрытого заседания Президиума ИККИ (17 мая 1943 года)», ζην ίδην, ζζ. 359-365. 
24 Георги Димитров, Дневник, φ.π., ζ. 183. 
25

 «Ζ ΚΔ ηνπ ΠΚΚ(κπ) ζεψξεζε αλαγθαίν, θαη απηφ εηζεγείηαη ζηελ Kominform, λα εθθξάζεη ζηνπο έιιελεο 

ζπληξφθνπο ηελ άπνςή ηεο γηα ην κε ζθφπηκν πξνζρψξεζεο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ηνπ ειιεληθνχ 

θφκκαηνο ζηελ Kominform. Κπξίαξρε ζηελ άπνςή καο ήηαλ ε αληίιεςε φηη ε έληαμε ηνπ ειιεληθνχ θφκκαηνο 

ζηε ζχλζεζε ηεο Kominform κε ηηο ππάξρνπζεο δηεζλείο ζπλζήθεο, ππφ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, 

ζα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηεο δπζθνιίεο ζηνπο έιιελεο ζπληξφθνπο. Ζ αγγινακεξηθαληθή θαη ε ειιεληθή 

αληίδξαζε ζα ζπεχζνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην γεγνλφο θαη λα παξνπζηάζνπλ ηνπο έιιελεο θνκκνπληζηέο σο 

πξάθηνξεο ηεο Μφζραο, λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ πάιε ηνπο ελάληηα ζηελ ειιεληθή αληίδξαζε σο θίλεκα 

θαζνδεγνχκελν απφ μέλα θξάηε θαη θπζηθά ελλνείηαη απφ ηε Μφζρα». Βι. Совещания Коминформа 1947, 1948, 

1949. Документы и материалы, РОССПЭН, Москва 1998, ζ.450. 
26 РГАСПИ, Ф. 558,оп. 11, Д. 283, л. 12. 
27 Σν ςεπδψλπκν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε σο ζηέιερνο ηεο Κνκηληέξλ ν ηηαιφο θνκκνπληζηήο εγέηεο P. Togliatti. Ο 

ηάιηλ δελ ην ρξεζηκνπνίεζε ηπραία, αληί ηνπ θαλνληθνχ νλφκαηνο. 
28 РГАСПИ, Ф. 558,оп. 11, Д. 283, л. 13. 
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Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζνβηεηηθήο πνιηηηθήο, 

θπξίσο ζε πεξηφδνπο θξίζηκσλ θακπψλ ηεο ηζηνξίαο, νθείινληαη ζηηο αληηθάζεηο απηήο ηεο 

πνιηηηθήο. Απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο νθείινληαη ζηελ αληηθαηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο επνρήο, ζηα 

αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο θαζήθνληα πνπ θαινχληαλ ε πνιηηηθή λα πινπνηήζεη. Σν θαη’ εμνρήλ 

επαλαζηαηηθφ θξάηνο ππνρξεψζεθε λα απνιέζεη έλα ηκήκα ηεο «επαλαζηαηηθήο ηνπ ςπρήο» 

γηα λα εληαρζεί ζην ππάξρνλ ζχζηεκα δηεζλψλ ζρέζεσλ. Σν θαη’ εμνρήλ δηεζληζηηθφ θξάηνο 

ππνρξεψζεθε κηιήζεη ζηε γιψζζα ηνπ έζλνπο γηα λα ππεξηζρχζεη ηνπ επηηηζέκελνπ 

ηκπεξηαιηζκνχ. Ζ θαηεχζπλζε πνπ έιαβαλ νη εμειίμεηο ήηαλ ζε ηειηθή αλάιπζε έθθξαζε ηεο 

αδπλακίαο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ηεο Δπξψπεο λα δηεθδηθήζεη ηελ εμνπζία θαηά ην 

κεζνπφιεκν θαζψο θαη λα ζέζεη θξαγκφ ζηελ άλνδν ηνπ θαζηζκνχ. Οη φπνηεο ππνθεηκεληθέο 

επζχλεο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ εληφο ηνπ παξαπάλσ πιαηζίνπ.  

Ο Β’ παγθφζκηνο πφιεκνο πξνθάιεζε κηα ζεηξά αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία, ηελ 

πνιηηηθή θαη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. ζνλ αθνξά ην ιατθφ θίλεκα, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ήηαλ φηη πιαηεηέο κάδεο εληάρζεθαλ ζηελ αληίζηαζε θαη έκαζαλ κε ην φπιν ζην ρέξη λα 

αγσλίδνληαη. Κηλήκαηα αληίζηαζεο θαη εζληθναπειεπζεξσηηθνί πφιεκνη αλαπηχρζεθαλ ζε 

πεξίπνπ 30 ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο. Καηά ην δηάζηεκα 1939 – 1949 

δεκηνπξγήζεθαλ 18 λέα Κνκκνπληζηηθά Κφκκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Σα κέιε ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ απμήζεθαλ απφ 1,5 εθαηνκκχξηα ην 

1939 ζε 4,8 εθαηνκκχξηα ην 1947. Καηά ηηο εθινγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε κηα ζεηξά 

επξσπατθέο ρψξεο θαηά ην δηάζηεκα 1945 – 1947 νη θνκκνπληζηέο έιαβαλ ηδηαίηεξα πςειά 

(ζε ζρέζε κε πξνπνιεκηθά) πνζνζηά. Καηά ην ίδην δηάζηεκα ηα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα 

έιαβαλ κέξνο ζε ζπκκαρηθέο θπβεξλήζεηο ζε 9 ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο (Ηηαιία, Γαιιία, 

Βέιγην, Γαλία, Ννξβεγία, Ηζιαλδία, Απζηξία, Φηιαλδία, Λνπμεκβνχξγν), δχν ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο (Υηιή θαη Κνχβα) θαη δχν ηεο Αζίαο (Ηλδνλεζία θαη Ηξάλ)
29

. Αλαζπγθξνηήζεθαλ 

θαη καδηθνπνηήζεθαλ εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη άιιεο καδηθέο ελψζεηο. πγθξνηήζεθε ε 

Παγθφζκηα πλδηθαιηζηηθή Οκνζπνλδία, ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο, 

ε Παγθφζκηα Γεκνθξαηηθή Οκνζπνλδία Γπλαηθψλ θ.α. ηελ Κίλα θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή 

Αζία ηα έλνπια θηλήκαηα θέξδηδαλ έδαθνο. Δλ θαηαθιείδη, γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ε 

πξσηνβνπιία θάλεθε λα αλήθεη ζην ιατθφ θίλεκα, ελψ νη αζηηθέο ηάμεηο, φζν αηζζάλνληαλ 

αθφκε πνιηηηθά αδχλακεο, αλαγθάδνληαλ λα θάλνπλ ππνρσξήζεηο θαη ειηγκνχο. Φάλεθε λα 

επαλαιακβάλεηαη ν επαλαζηαηηθφο αλαβξαζκφο ηνπ ηέινπο ηνπ Α’ πνιέκνπ, ππφ ηειείσο 

φκσο δηαθνξεηηθνχο φξνπο. Πιένλ ππήξρε έλα ηζρπξφ θξάηνο γχξσ απφ ην νπνίν 

ζπζπεηξψλνληαλ φια ηα επαλαζηαηηθά εγρεηξήκαηα. Απηφ φκσο είρε θαη ηελ αληίζεηε φςε 

ηνπ. Σα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ππνρξεψλνληαλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

                                                           
29 Академия Наук СССР, Институт Мировой Экономики и Международных Отношений, Международные 

Отношения после второй мировой войны, том 1, 1945 – 1949, Государственное Издательство 

Политической Литературы, Москва 1962, ζ. 75.    



14 
 

αλάγθεο απηνχ ηνπ ηζρπξνχ εξγαηηθνχ θξάηνπο, ην νπνίν αθνινπζνχζε πνιηηηθή ππφ ηνπο 

φξνπο πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. 

Πιεζηάδνληαο ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζρεδίαδαλ ηελ 

κεηαπνιεκηθή ηνπο πνιηηηθή. Σν ίδην έπξαμαλ θαη νη ζνβηεηηθνί. Μέζα ζηνπο θνκκαηηθνχο 

θαη θξαηηθνχο κεραληζκνχο παξάγνληαλ δηάθνξα θείκελα πξνηάζεσλ γηα ηε κεηαπνιεκηθή 

ζνβηεηηθή πνιηηηθή. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο έρνπλ ηελ ππνγξαθή ζνβηεηηθψλ 

δηπισκαηψλ πςεινχ θχξνπο θαη απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο 

πνπ είρε δηακνξθψζεη έλα ηκήκα ηνπ ζνβηεηηθνχ κεραληζκνχ.  

ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 1944 ν Ivan Majski, γηα πνιιά ρξφληα ζνβηεηηθφο πξεζβεπηήο ζην 

Λνλδίλν θαη απφ ην 1943 πθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, θαηέζεζε ζηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ V. 

Molotov γξαπηφ ππφκλεκα κε ηηο απφςεηο ηνπ. χκθσλα κε ην ππφκλεκα απηφ ζηφρνο ηεο 

κεηαπνιεκηθήο ζνβηεηηθήο πνιηηηθήο ζα έπξεπε λα είλαη «ε δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο 

θαηάζηαζεο, θαηά ηελ νπνία ζα εμαζθαιίδνληαλ ε αζθάιεηα ηεο ΔΓ θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

εηξήλεο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία, γηα καθξχ δηάζηεκα (30-50 ρξφληα)». Γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απαηηνχληαλ πνιηηηθή απνθπγήο δεκηνπξγίαο ζηελ Δπξψπε 

θάπνησλ θξαηψλ ή ζπλδπαζκνχ θξαηψλ κε ηζρπξφ ζηξαηφ μεξάο. Πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 

ΔΓ ζα ήηαλ «κηα ηέηνηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ζηε κεηαπνιεκηθή  Δπξψπε ζα 

ππάξρεη κφλν έλα ηζρπξφ θξάηνο ζηελ μεξά– ε ΔΓ θαη κφλν έλα ηζρπξφ ζαιάζζην θξάηνο 

– ε Αγγιία». Γηα ηα Βαιθάληα πξφηεηλε κηα ζεηξά δηκεξψλ ζπκθψλσλ αιιεινβνήζεηαο ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο κε ηε Ρνπκαλία, ηε Γηνπγθνζιαβία θαη ηε Βνπιγαξία. «Σν δήηεκα ηεο 

Διιάδαο – ζχκθσλα κε ηνλ Majski - είλαη ιίγν πην ζχλζεην. Ζ ΔΓ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

Διιάδα πνιχ ιηγφηεξν απ’ φηη γηα ηηο άιιεο βαιθαληθέο ρψξεο, ελψ ε Αγγιία αληηζέησο 

ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ Διιάδα. Γηα απηφ ην ιφγν ε ΔΓ ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα 

ζα πξέπεη λα επηδείμεη ηδηαίηεξα κεγάιε πξνζνρή. Δάλ, κηα δεκνθξαηηθή Διιάδα, 

αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ άιισλ βαιθαληθψλ ρσξψλ, ζειήζεη επίζεο λα ππνγξάςεη 

ζχκθσλν ακνηβαίαο βνήζεηαο κε ηελ ΔΓ, εκείο δε ζα είρακε ιφγν λα ηελ απνζαξξχλνπκε. 

κσο, εάλ ε ζχλαςε ελφο ηέηνηνπ δηκεξνχο ειιελνζνβηεηηθνχ ζπκθψλνπ  απεηινχζε λα 

πξνθαιέζεη  πεξηπινθέο κε ηελ Αγγιία, ζα κπνξνχζακε λα πξνζπαζήζνπκε λα ιχζνπκε ην 

πξφβιεκα κε ηε ζχλαςε ηξηκεξνχο ζπκθψλνπ αιιεινβνήζεηαο κεηαμχ Αγγιίαο, Διιάδαο θαη 

ΔΓ (κε βάζεη ην παξάδεηγκα ηνπ Ηξάλ)». ηε ζπλέρεηα αλέπηπζζε ηελ άπνςε, ε νπνία 

θπξηαξρνχζε ζηηο ζνβηεηηθέο εθηηκήζεηο εθείλεο ηεο επνρήο θαη ε νπνία ηειηθά απνδείρηεθε 

ιαλζαζκέλε, φηη ζην κεηαπνιεκηθφ θφζκν ζα θπξηαξρήζνπλ νη αληηζέζεηο κεηαμχ ΖΠΑ θαη 

Αγγιίαο θαη ζπλεπψο ε ΔΓ ζα έρεη ζπκθέξνλ λα αμηνπνηήζεη απηέο ηηο αληηζέζεηο. Βέβαηα, 

θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ αγγινακεξηθαληθψλ αληηζέζεσλ ν Majski ιάκβαλε πξνζεθηηθή 

ζέζε ππέξ ηεο Αγγιίαο, ηζρπξηδφκελνο φηη «ε ΔΓ θαηά απηή ηελ πεξίνδν έρεη ζπκθέξνλ 

απφ ηε δηαηήξεζε ηεο Αγγιίαο σο ηζρπξνχ θξάηνπο, ηδηαίηεξα δε έρεη ζπκθέξνλ απφ ηελ 
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χπαξμε ηζρπξνχ αγγιηθνχ ζηφινπ, δηφηη κηα ηέηνηα Αγγιία ίζσο καο ρξεηαζηεί γηα 

εμηζνξξφπεζε ελψπηνλ ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο εθζηξαηείαο ησλ ΖΠΑ». Θεσξνχζε δε φηη ε 

εθκεηάιιεπζε πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ΔΓ ησλ αγγινακεξηθαληθψλ αληηζέζεσλ ζα πξέπεη 

λα γίλεη «κε πξννπηηθή πην ζηελήο επαθήο κε ηελ Αγγιία»
30

.  ζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο ησλ 

ζρέζεσλ ηεο ΔΓ κε ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Αγγιία, ν Majski έβιεπε δχν ελδερφκελα: «Δάλ ε 

πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο νδεγήζεη ζην μεδίπισκα ζηελ Δπξψπε πξνιεηαξηαθψλ 

επαλαζηάζεσλ, ηφηε νη ζρέζεηο κεηαμχ ΔΓ απφ ηε κηα πιεπξά θαη Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

θαη Αγγιίαο απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα ιάβνπλ έληνλν θαη κάιηζηα νμπκκέλν ραξαθηήξα. Ζ 

βαζηθή αληίζεζε θαπηηαιηζκφο – ζνζηαιηζκφο ζα βγεη ζε πξψην πιάλν. Ηδηαίηεξα έληνλε 

απηή ε αληίζεζε ζα παξνπζηαζηεί ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ΔΓ θαη ΖΠΑ, δηφηη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη δχν απηέο ρψξεο ζα παξνπζηαζηνχλ σο νη αληίζεηνη πφινη ηεο θνηλσληθήο 

έληαζεο. Δάλ φκσο, ζην θνληηλφ κέιινλ δε γίλνπλ ζηελ Δπξψπε πξνιεηαξηαθέο 

επαλαζηάζεηο, ηφηε δελ έρνπκε ιφγν λα αλακέλνπκε φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ΔΓ απφ ηε κηα 

θαη ΖΠΑ θαη Αγγιίαο απφ ηελ άιιε ζα είλαη άζρεκεο». πλερίδνληαο δε ηε ζθέςε ηνπ δελ 

θξχβεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ: «Ζ ΔΓ ελδηαθέξεηαη λα δηαηεξήζεη θαιέο ζρέζεηο κε ηηο ΖΠΑ 

θαη ηελ Αγγιία, νξκψκελε ηφζν απφ ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο κεηά ηνλ 

πφιεκν, φζν θαη απφ ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο, γηα ηα νπνία ε ζπλεξγαζία κε 

απηέο ηηο δχν ρψξεο είλαη ηδηαίηεξα απαξαίηεηε»
31

. 

Αληίζηνηρν ππφκλεκα θαηέζεζε ζηηο αξρέο ηνπ 1945 θαη ν πξψελ ππνπξγφο 

εμσηεξηθψλ Maksim Litvinov. ην ππφκλεκα απηφ γίλνληαλ αλαθνξά ζε ζθαίξεο επηξξνήο. 

Δληφο ηεο ζνβηεηηθήο ζθαίξαο πξνβιεπφηαλ ε Πνισλία, ε Οπγγαξία, ε Σζερνζινβαθία, ε 

Ρνπκαλία, ε Γηνπγθνζιαβία, ε Βνπιγαξία, ε Σνπξθία θαη ε Φηιαλδία (Ζ Αιβαλία 

πξνβιεπφηαλ λα εληαρζεί ζηε Γηνπγθνζιαβία). Δπίζεο – ζχκθσλα κε ηνλ Litvinov – ε 

νβηεηηθή Έλσζε είρε ζπκθέξνλ  λα εληάμεη ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο ηε θαλδηλαβία. Ζ 

Βξεηαληθή δψλε επηξξνήο ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη ηελ Διιάδα θαη ηε Γπηηθή Δπξψπε: 

Βέιγην, Οιιαλδία, Γαιιία, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία. Μεηαμχ ησλ δχν δσλψλ πξνβιέπνληαλ 

κία «νπδέηεξε δψλε» απφ ηε Γαλία, Γεξκαλία, Διβεηία, Ηηαιία θαη Απζηξία «ζηελ νπνία νη 

δχν ρψξεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηαηξηζηνχλ ηζφηηκα, ζπλδηαιεγφκελεο δηαξθψο κεηαμχ 

ηνπο»
32

. 

                                                           
30 Ο Majski ζπλειήθζε ζηηο 19/2/1953 κε ηελ θαηεγνξία φηη απέθξπςε απφ ην ζνβηεηηθφ θξάηνο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη αθνξνχζαλ ηελ Αγγιία θαη θαηαδηθάζηεθε ζε 6 ρξφληα εμνξίαο. ηηο 

16/7/1955 ηνπ απνδφζεθε ράξε ελψ ζηηο 2/9/1960 απνθαηαζηάζεθε δηθαζηηθά πιήξσο. Βι. «Постановление № 

08-1120с-60 Пленума Верховного Суда Союза ССР 2 ноября 1960 г.», РГАСПИ, Ф. 589, Оп. 3, Д. 15978, Т. 

2, Л. 248-250. 
31 Βι.«Записка руководителя Комиссии Народного комиссариата  иностранных дел (НКИД) СССР по 

возмещению ущерба, нанесенного Советскому Союзу гитлеровской Германией и ее союзниками, 

И.М.Майского народному комиссару иностранных дел В.М.Молотову по вопросам будущего мира и 

послевоенного устройства, 10 января 1944, Сов. Секретно», Советский фактор в Восточной Европе 1944 – 

1953, т.1 1944 – 1948. Документы, РОССПЭН, Москва 1999, ζζ. 23-48. 
32 Советская политика в Австрии 1945-1955. Сборник документов, АИРО-XXI, Москва – СПб 2006, ζ.11. 
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Σα απνζπάζκαηα ησλ ππνκλεκάησλ πνπ παξαζέζακε επηβεβαηψλνπλ ην γεγνλφο πνπ 

αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, φηη εληφο ηνπ ζνβηεηηθνχ κεραληζκνχ είραλ δηακνξθσζεί 

αληηιήςεηο πνπ δχζθνια εληάζζνληαη ζε ζεσξεηηθά ζρήκαηα γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή 

ελφο ζνζηαιηζηηθνχ θξάηνπο θαη πξνθαινχλ εληχπσζε γηα ηελ θπληθφηεηα κε ηελ νπνία 

δηαηππψλνληαη. Γηα ηηο αηηίεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ αλαθεξζήθακε επίζεο ζηηο 

πξνεγνχκελεο ζειίδεο. Ζ κεηέπεηηα άπνςε ηνπ V. Molotov, δηαηππσκέλε ην 1971 ζην 

δεκνζηνγξάθν F. Chuef, ήηαλ φηη «δε ρξεηάδεηαη λα ην ιέκε ρνληξνθνκκέλα, φκσο αλάκεζα 

ζηα ζνζηαιηζηηθά θαη ηα θαπηηαιηζηηθά θξάηε, εάλ ζέινπλ λα ζπκθσλήζνπλ, ζα ππάξρεη 

δηαρσξηζκφο: απηή είλαη ε δηθή ζαο ζθαίξα επηξξνήο θαη απηή είλαη ε δηθή καο»
33

.     

 Απηφ ήηαλ ην γεληθφηεξν θιίκα θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ δηαηππψλνληαλ, φηαλ 

δηεμήρζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944 ε γλσζηή ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπ ηάιηλ θαη ηνπ Σζφξηζηι. 

Ζ ζπλάληεζε απηή θαη ε δηαβφεηε «ζπκθσλία ησλ πνζνζηψλ» ζεσξείηαη απφ ηελ 

ηζηνξηνγξαθία θνκβηθφ ζεκείν γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα 

άπνςε ε εζπεπζκέλε επίζθεςε ηνπ Σζφξηζηι ζηνλ ηάιηλ είρε σο βαζηθφ αληηθείκελν ηελ 

παξαρψξεζε ζηνπο Βξεηαλνχο ηεο πξσηνθαζεδξίαο ζηελ Διιάδα
34

. Ζ εθηίκεζε απηή είλαη 

ππεξβνιηθή, ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο, φζν θαη σο πξνο ηελ πεξηγξαθή – 

αθνινπζψληαο ηελ αθήγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Σζφξηζηι – ηεο ζπδήηεζεο πνπ δηεκείθζε.  

Οη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ζνβηεηηθψλ θαη βξεηαλψλ, ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ησλ 

ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε Ρνπκαλία θαη Διιάδα, είραλ μεθηλήζεη απφ ηελ άλνημε ηνπ 

1944 θαη είραλ θαηαιήμεη ζε απνηέιεζκα. Ήδε απφ ην Μάην είρε ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ 

βξεηαλνχ ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ Eden θαη ηνπ ζνβηεηηθνχ πξεζβεπηή ζην Λνλδίλν Gusev φηη 

«ε Διιάδα ζα απνηειεί ζθαίξα δξαζηεξηφηεηαο ηεο Αγγιίαο θαη ε Ρνπκαλία ζθαίξα 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΓ»
35

. ηηο 22/9/44 ν βξεηαλφο πξεζβεπηήο ζηε Μφζρα Clark Kerr 

ελεκέξσζε ηνλ πθππνπξγφ εμσηεξηθψλ Visinski φηη ην Λνλδίλν απνθάζηζε λα ζηείιεη ζηελ 

Διιάδα βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα. ηε γξαπηή απάληεζε ηνπ Visinski πξνο ηνλ Kerr 

αλαθέξνληαλ φηη «ην Μάην, ζηηο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηνπ θ. Eden θαη ηνπ ζνβηεηηθνχ 

πξεζβεπηή F.T. Gusev επηηεχρζεθε ζπκθσλία αξρψλ αλάκεζα ζηε βξεηαληθή θαη ηε 

ζνβηεηηθή θπβέξλεζε, φηη ε Διιάδα απνηειεί ζθαίξα βξεηαληθψλ ζηξαηησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ε Ρνπκαλία – ζθαίξα ζνβηεηηθψλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπηβεβαηψλνληαο απηή ηε ζπκθσλία αξρψλ, ε ζνβηεηηθή θπβέξλεζε δειψλεη φηη δελ έρεη 

αληίξξεζε ζηελ απνζηνιή βξεηαληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζηελ Διιάδα. Σαπηφρξνλα 

δειψλεη φηη ε ζνβηεηηθή θπβέξλεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ζηείιεη ζνβηεηηθά ζηξαηεχκαηα 

                                                           
33 Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева, ТЕРРА, Москва 1991, ζ. 23. 
34 «Ζ αγγινζνβηεηηθή ζπκθσλία ήηαλ κηα απειπηζκέλε ελέξγεηα ηνπ Σζφξηζηι λα πεξηζψζεη φηη κπνξνχζε, 

δειαδή ηελ Διιάδα», βι. Βαζίιεο Κφληεο, ππξίδσλ θέηαο, Δκθύιηνο Πόιεκνο. Έγγξαθα από ηα 

Γηνπγθνζιαβηθά θαη Βνπιγαξηθά αξρεία, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1999, ζ. 15. 
35 АВП РФ, Ф. 069, оп. 28, П. 88, Д. 27, л. 29. 
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ζηελ Διιάδα»
36

. Νσξίηεξα, ζηηο 15 Ηνπιίνπ, ν ίδηνο ν ηάιηλ είρε βεβαηψζεη ηνλ Σζφξηζηι 

γηα ηελ ηζρχ ησλ ζπκθσλεζέλησλ, κε ηε κφλε παξαηήξεζε φηη ζα έπξεπε λα ελεκεξσζνχλ 

θαη νη ΖΠΑ
37

. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν Σζφξηζηι δελ είρε ιφγν λα πάεη ζηε Μφζρα εηδηθά γηα ηελ 

Διιάδα. Οη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηάιηλ θαη Σζφξηζηι, θαζψο θαη κεηαμχ Molotov θαη Eden 

πεξηζηξάθεθαλ θπξίσο γχξσ απφ ηε Βνπιγαξία, ηε Γηνπγθνζιαβία θαη ηελ Οπγγαξία
38

. Ζ 

πνξεία απηψλ ησλ ρσξψλ ελδηέθεξε, θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε, ηνπο βξεηαλνχο. 

Γχξσ απφ απηέο ηηο ρψξεο δηεμήρζε ζθιεξφ δηπισκαηηθφ παδάξη κε ηνπο «ρπδαίνπο» φξνπο 

ησλ πνζνζηψλ πνπ επέβαιε ν Σζφξηζηι ζηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο. πσο απνδεηθλχνπλ ηα 

ζνβηεηηθά πξαθηηθά απηψλ ησλ ζπδεηήζεσλ ν ηάιηλ θαη θπξίσο ν  Molotov αθνινχζεζαλ 

απηνχο ηνπο φξνπο ζε ππεξζεηηθφ βαζκφ, αλαηξψληαο κέζσ ηεο ππεξβνιήο ηελ φπνηα 

ζνβαξφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δηεπζεηήζεσλ. Οη ζνβηεηηθνί γλψξηδαλ θαιά ην αζηηθφ 

δηπισκαηηθφ παηρλίδη θαη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ έληερλα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

Λφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδνπλ απηέο νη 

ζπδεηήζεηο, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα παξαζέζνπκε κεξηθά εθηελή απνζπάζκαηα απφ ηε 

ζνβηεηηθή θαηαγξαθή ηνπο.  

«Απόζπαζκα ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπδήηεζεο κεηαμύ Σηάιηλ θαη Τζόξηζηι ζηηο 9/10/1944 

Ο Τζόξηζηι ιέεη φηη έρεη εηνηκάζεη έλαλ πίλαθα. Ζ ζθέςε πνπ δηαηππψλεηαη ζε απηφλ 

ηνλ πίλαθα ζα ήηαλ θαιχηεξα λα δηαηππσζεί ζε δηπισκαηηθή γιψζζα, δηφηη νη ακεξηθάλνη, 

αθφκε θαη ν Πξφεδξνο, ζα ζνθαξίδνληαλ κε ηε δηαίξεζε ηεο Δπξψπεο ζε ζθαίξεο επηξξνήο.  

(ηε ζπλέρεηα ν ηάιηλ, αδηαθνξψληαο γηα ηνλ πίλαθα πνπ αλαθέξεη ν Σζφξηζηι, 

αξπάδεη ηε θξάζε θαη αξρίδεη ζπδήηεζε γηα ηε ζηάζε ηνπ Ρνχδβειη. Μεηά απφ αξθεηή ψξα ν 

Σζφξηζηι επαλέξρεηαη) 

Τζόξηζηι: δειψλεη φηη έρεη εηνηκάζεη έλα ηδηαίηεξα βξφκηθν θαη ρνληξνθνκκέλν 

ληνθνπκέλην, ζην νπνίν θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηεο επηξξνήο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζηε Ρνπκαλία, ηελ Διιάδα, ηε Γηνπγθνζιαβία θαη ηε Βνπιγαξία. Ο 

πίλαθαο έρεη ζπληαρζεί απφ απηφλ γηα λα δείμεη ηη ζθέθηνληαη γηα απηφ ην δήηεκα νη άγγινη. 

                                                           
36 АВП РФ, Ф. 069, оп. 28, П. 88, Д. 27, л. 57. 
37 «Секретно и лично от Премьера И.В. Сталина Премьер-министру г-ну Черчиллю, 15 июля 1944 года», 

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 

Великобритании о время Великой Отечественной войны 1941-1945, том первый, Переписка с У. 

Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 – Ноябрь 1945 г.), Издательство Политической Литературы, Москва 

1976, ζ. 283. 
38 Γηα ηελ Διιάδα έγηλε κηα κηθξή αλαθνξά απφ ηνλ Σζφξηζηι ζηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο. Ο ηάιηλ έζπεπζε λα 

ζπκθσλήζεη, δειψλνληαο φηη αληηιακβάλεηαη πσο ε Διιάδα απνηειεί γηα ηε Βξεηαλία βαζηθφ ζεκείν γηα ηελ  

εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ δξφκνπ κέζσ ηεο Μεζνγείνπ θαη ζπλεπψο ζπκθσλεί φηη «ε Αγγιία πξέπεη λα έρεη 

ην δηθαίσκα ηνπ απνθαζηζηηθνχ ιφγνπ ζηελ Διιάδα». Βι. РГАСПИ, Ф. 558,оп. 11, Д. 283, л. 6. 
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Οη ακεξηθάλνη ζα κείλνπλ έθπιεθηνη απφ απηφ ην ληνθνπκέλην. κσο ν ζηξαηάξρεο ηάιηλ 

είλαη ξεαιηζηήο, απηφο, ν Σζφξηζηι, επίζεο δε δηαθξίλεηαη γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηά ηνπ, 

ελψ φζνλ αθνξά ηνλ Eden – πξφθεηηαη γηα απφιπηα εμαρξεησκέλν άλζξσπν. Απηφο, ν 

Σζφξηζηι, δελ έδεημε απηφ ην ληνθνπκέλην ζην βξεηαληθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, φκσο ην 

ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ζπλήζσο ζπκθσλεί κε φζα πξνηείλνπλ ν Σζφξηζηι θαη ν Eden. ζνλ 

αθνξά ην θνηλνβνχιην, ζε απηφ ε θπβέξλεζε έρεη ηελ πιεηνςεθία, αιιά θαη λα δείμεη απηφ ην 

ληνθνπκέλην ζην θνηλνβνχιην έηζη θη αιιηψο δε ζα θαηαιάβνπλ ηίπνηα.  

Ο ζχληξνθνο Σηάιηλ ιέεη φηη ηα 25% πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ Αγγιία ζηε 

Βνπιγαξία δε βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηνπο άιινπο αξηζκνχο ηνπ πίλαθα. Απηφο, ν 

ζχληξνθνο ηάιηλ, ζεσξεί ζθφπηκν λα θάλεη θάπνηεο δηνξζψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα λα 

πξνβιεθζεί γηα ηε Βνπιγαξία πνζνζηφ  90% γηα ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη 10% γηα ηελ 

Αγγιία. 

Ο Τζόξηζηι ιέεη φηη νη βνχιγαξνη έρνπλ πξνζβάιεη ηδηαίηεξα ηνπο άγγινπο. ηνλ 

πξνεγνχκελν πφιεκν ζπκπεξηθέξζεθαλ πνιχ άζρεκα ζηνπο άγγινπο επηηηζέκελνη ζηε 

Ρνπκαλία. ηνλ παξφληα πφιεκν νη βνχιγαξνη ήηαλ πνιχ ζθιεξνί κε ηνπο γηνπγθνζιάβνπο 

θαη ηνπο έιιελεο. Μεηά απφ απηά απηφο, ν Σζφξηζηι, δε κπνξεί λα επηηξέςεη λα θαζίζνπλ νη 

βνχιγαξνη ζην ίδην ηξαπέδη κε ηνπο ζπκκάρνπο. 

Ο ζχληξνθνο Σηάιηλ απαληάεη φηη ε Βνπιγαξία πξέπεη βέβαηα λα ηηκσξεζεί 

Ο Eden δειψλεη φηη ζηε Ρνπκαλία νη Άγγινη είλαη απινί ζεαηέο, αιιά ζηε Βνπιγαξία 

ζα ήζειαλ λα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ζεαηέο. 

Ο Molotov ξσηάεη εάλ ζε φια απηά εληάζζεηαη θαη ην δήηεκα ηεο Σνπξθίαο 

Ο Τζόξηζηι  ιέεη φηη δελ αλαθέξζεθε ζην ηνπξθηθφ δήηεκα αιιά απιψο ήζειε λα 

δείμεη ηη έρνπλ νη άγγινη ζην κπαιφ ηνπο. Απηφο, ν Σζφξηζηι, είλαη ηδηαίηεξα ραξνχκελνο απφ 

ην πφζν θνληά βξέζεθαλ νη απφςεηο ησλ δχν πιεπξψλ. Θεσξεί φηη κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ 

αθφκε κηα θνξά θαη λα ιχζνπλ ην δήηεκα ηειεησηηθά. 

(ηε ζπλέρεηα ν ηάιηλ πεξλάεη ηε ζπδήηεζε ζην δήηεκα ησλ ηελψλ. Μεηά απφ 

αξθεηή ψξα ν Σζφξηζηι επαλέξρεηαη ζηα Βαιθάληα) 

Ο Τζόξηζηι ιέεη φηη απηή ε πξνζέγγηζε ησλ Βαιθαλίσλ, ηελ νπνία παξνπζίαζε, ζα 

απέηξεπε ην μέζπαζκα εκθπιίσλ πνιέκσλ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηψλ. Απηφο, ν 

Σζφξηζηι, ζεσξεί φηη νη ζχκκαρνη δε κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ζηνπο βαιθαληθνχο ιανχο λα 

έρνπλ έλα κηθξφ εκθχιην πφιεκν κεηά ηελ νινθιήξσζε απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπ κεγάινπ 

πνιέκνπ. Σελ έξηδα ζηα Βαιθάληα πξέπεη λα ηε ζηακαηήζεη ην θχξνο θαη ε εμνπζία ησλ 
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ηξηψλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Δκείο πξέπεη, ιέεη ν Σζφξηζηι, λα πνχκε ζηνπο βαιθαληθνχο ιανχο 

φηη απηά ηα δεηήκαηα έρνπλ ιπζεί απφ ηα ηξία θξάηε θαη φηη απηνί ζα πξέπεη λα 

θαζνδεγνχληαη απφ ηηο ζπκβνπιέο ησλ ηξηψλ κεγάισλ θξαηψλ. Ζ Βξεηαλία δελ πξφθεηηαη ζε 

θακία πεξίπησζε λα επηβάιεη ην βαζηιηά ζηε Γηνπγθνζιαβία, ηελ Διιάδα ή ηελ Ηηαιία, αιιά 

ηαπηφρξνλα ζεσξεί φηη νη ιανί πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο φηαλ 

επέιζεη εηξήλε. ηη θαη λα πξνηηκήζνπλ ζε ηειηθή αλάιπζε νη ιανί – κνλαξρία ή άιιν 

θαζεζηψο – πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηε ζέιεζή ηνπο. Θα ήζειε 

λα ζέζεη έλα εξψηεκα ζηνλ ζηξαηάξρε ηάιηλ: Θα είρε αληίξξεζε λα ζπλεξγαζηεί κε 

θάπνηνλ βαζηιηά, εάλ απηφο είρε εθιεγεί απφ ην ιαφ; 

Ο ζχληξνθνο Σηάιηλ  απαληάεη φηη δε ζα είρε αληίξξεζε.»
39   

 

«Απόζπαζκα ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπδήηεζεο κεηαμύ Molotov θαη Eden 10/10/1944 

O Molotov ζεσξεί φηη εάλ ε βξεηαληθή θπβέξλεζε ζπκθσλήζεη ζηελ παξαρψξεζε 

ζηε νβηεηηθή Έλσζε πνζνζηνχ 90% γηα ηε Βνπιγαξία, φια ηα ππφινηπα δεηήκαηα κπνξνχλ 

λα ιπζνχλ εχθνια. 

Ο Eden απαληάεη φηη δε γλσξίδεη ηη ζα γίλεη κε ηα πνζνζηά, φκσο νη Άγγινη ζα 

ήζειαλ λα έρνπλ ζηε Βνπιγαξία κεγαιχηεξν θνκκάηη απφ φηη ζηε Ρνπκαλία, φπνπ έρνπλ 

κφιηο ην 10% 

Ο Molotov ιέεη φηη ε ηδέα ησλ πνζνζηψλ πξνθχπηεη απφ ηε ρζεζηλή ζχζθεςε. Ίζσο 

κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε φηη ζε Βνπιγαξία, Οπγγαξία θαη Γηνπγθνζιαβία ζα ππάξρεη 

αλαινγία 75:25. 

Ο Eden απαληάεη φηη απηφ είλαη ρεηξφηεξν απφ φηη ερζέο. 

Ο Molotov απαληάεη φηη ηφηε ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνδεθηφ 50:50 γηα ηε 

Γηνπγθνζιαβία, 90:10 γηα ηε Βνπιγαξία θαη λα γίλεη δηφξζσζε γηα ηελ Οπγγαξία. 

Ο Eden απαληάεη φηη είλαη έηνηκνο λα ζπκθσλήζεη γηα ηελ Οπγγαξία, αιιά 

ηαπηφρξνλα παξαθαιεί λα βνεζεζνχλ ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζηηο ππνζέζεηο ηεο Βνπιγαξίαο, κεηά ηε ζπλζεθνιφγεζε ηεο Γεξκαλίαο.  

Ο Molotov ξσηάεη, δελ ζα κπνξνχζακε λα ζπκθσλήζνπκε λα ζέζνπκε ζηελ 

Οπγγαξία αλαινγία 75:25, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε ζπδήηεζε ησλ άιισλ δεηεκάησλ; Γε ζα 

κπνξνχζαλ νη Άγγινη λα ζπκθσλήζνπλ ζε 75:25 γηα ηε Βνπιγαξία θαη 60:40 γηα ηε 

                                                           
39 РГАСПИ, Ф. 558,оп. 11, Д. 283, л. 8 – 12. 
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Γηνπγθνζιαβία; πσο κπνξεί λα δεη ν Eden, απηφο, ν Molotov, θάλεη ππνρψξεζε 15% γηα ηε 

Βνπιγαξία θαη ζε αληάιιαγκα πξνηείλεη γηα ηε Γηνπγθνζιαβία λα θαζνξηζηεί έλα 60%. 

Ο Eden απαληάεη φηη δε ζα ήζειε λα αιιάμεη ε αλαινγία γηα ηε Γηνπγθνζιαβία. Ο 

πξσζππνπξγφο ζα ζηελαρσξεζεί ηδηαίηεξα εάλ γίλεη απφπεηξα λα κεηαβιεζεί ε αλαινγία γηα 

ηε Γηνπγθνζιαβία, δηφηη ε Αγγιία βνήζεζε πάξα πνιχ ηνλ Σίην, εθνδηάδνληάο ηνλ κε φπια. 

Γηα απηφ ην ιφγν απηφο, ν Eden, ζα πξφηεηλε γηα ηελ Οπγγαξία αλαινγία 75:25, γηα ηε 

Βνπιγαξία 80:20 θαη γηα ηε Γηνπγθνζιαβία 50:50. 

Ο Molotov απαληάεη φηη ζπκθσλεί λα απνζχξεη ηε δηφξζσζε γηα ηε Γηνπγθνζιαβία, 

εάλ γηα ηε Βνπιγαξία γίλεη απνδεθηή ε αλαινγία 90:10. Δάλ γηα ηε Βνπιγαξία απνδερηνχκε 

ην 75:25, ηφηε γηα ηε Γηνπγθνζιαβία ζα πξέπεη λα νξηζηεί 60:40. ε απηφ ην ζεκείν ν 

Molotov ζα ήζειε λα δειψζεη φηη ε νβηεηηθή Έλσζε δε ζθνπεχεη λα αλακεηρζεί ζε 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζαιάζζηα παξάιηα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. Δάλ φκσο αθήζνπκε ζηε 

Γηνπγθνζιαβία ην 50:50, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή ε δηφξζσζε γηα ηε Βνπιγαξία»
40

. 

πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα πξαθηηθά πνπ ηεξνχζε απφ πιεπξάο ησλ ζνβηεηηθψλ ν 

επίζεκνο δηεξκελέαο ηνπ ζνβηεηηθνχ εγέηε V.N.Pavlov, ε ζπδήηεζε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

ηελ εθδνρή πνπ παξνπζίαζε ν Σζφξηζηι. Πηζαλφηεξε θαληάδεη ε ζνβηεηηθή εθδνρή δηφηη δελ 

πξννξίδνληαλ γηα δεκνζίεπζε αιιά θαη δηφηη, αληηπαξαβαιιφκελε κε ηα ήδε γλσζηά 

πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ησλ εγεηψλ ζηελ Σερεξάλε, ηε Γηάιηα θαη ην Πφηζληακ, 

παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο σο πξνο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ ζπδεηήζεσλ θαη 

δηαηχπσζεο ησλ απφςεσλ.  

ε θάζε πεξίπησζε ε φιε ζπδήηεζε πεξί πνζνζηψλ πνπ επέβαιε ν Σζφξηζηι δελ είρε 

θαλέλα πξαθηηθφ πεξηερφκελν. ινη νη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαλ φηη ην θχξην δελ 

ήηαλ θάπνηα ζεσξεηηθά πνζνζηά αιιά ε παξνπζία ζηξαηεπκάησλ ζηε κηα ή ηελ άιιε ρψξα. 

Ο Eden ήδε απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1941 έγξαθε ζην εκεξνιφγηφ ηνπ φηη «εάλ ν Υίηιεξ 

απνθξνπζηεί, ηα ξψζηθα ζηξαηεχκαηα ζα βξεζνχλ κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ βαζεηά κέζα 

ζηελ Δπξψπε, πνιχ καθξχηεξα απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαλ φηαλ μεθίλεζε ν πφιεκνο. Γη’ 

απηφ ην ιφγν είλαη ζθφπηκν λα δεζκεχζνπκε, φζν ην δπλαηφ λσξίηεξα, ηε ζνβηεηηθή 

θπβέξλεζε κε ζρεηηθέο ζπκθσλίεο»
41

. Ο ηάιηλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεσξνχζε, εάλ 

απνδερηνχκε ηελ αθξίβεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ απφ ηνλ Milovan Dzilas, φηη 

«απηφο ν πφιεκνο δελ είλαη ίδηνο κε ηνπο πξνεγνχκελνπο πνιέκνπο. πνηνο θαηαιακβάλεη 

κηα πεξηνρή, επηβάιεη ην θνηλσληθφ ηνπ ζχζηεκα. Ο θαζέλαο επηβάιεη ην δηθφ ηνπ θνηλσληθφ 

                                                           
40 Архив Внешней Политики СССР, Фонд В.М. Молотова, опись 6, Пор. 228, Папка 22, листья 43-51. 
41 Αλαθέξεηαη ζην: В.М. Бережков, Страницы дипломатической истории, Международные Отношения, 

Москва 1987, ζ. 73. 



21 
 

ζχζηεκα ηφζν καθξηά, φζν κπνξεί λα θηάζεη ν ζηξαηφο ηνπ, δηαθνξεηηθά δε κπνξεί λα 

γίλεη»
42

.  

Απηφ πνπ ζα θαζφξηδε ηηο εμειίμεηο ζε θάζε ρψξα ζα ήηαλ ζε ηειηθή αλάιπζε ν 

ζπζρεηηζκφο πξαγκαηηθήο δχλακεο
43

 ή γηα ηελ αθξίβεηα ε ζπληζηακέλε ηεο δχλακεο ηνπ 

ιατθνχ θηλήκαηνο ζε θάζε ρψξα θαη ηνπ ζηξαηνχ πνπ ζα απειεπζέξσλε απηή ηε ρψξα. ηαλ 

απηέο νη δχν δπλάκεηο δξνχζαλ αληίζεηα, ηφηε επηβάιινληαλ ε ηζρπξφηεξε δχλακε, πνπ ήηαλ 

ζπλήζσο ν ζηξαηφο. ηαλ δξνχζαλ ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε, φπσο ζπλέβε ζε κηα ζεηξά ρψξεο 

ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηα ιατθά θηλήκαηα αληίζηαζεο, κε ηελ ηδηαίηεξε κνξθή πνπ είραλ 

ζε θάζε ρψξα, θαηειάκβαλαλ ηελ εμνπζία. Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηέιεζε ε Απζηξία, φπνπ, 

παξά ηελ παξνπζία ηνπ Κφθθηλνπ ηξαηνχ, ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ήηαλ απνκνλσκέλν 

απφ ηηο κάδεο θαη έιαβε ζηηο εθινγέο ηεο 25
εο

 Ννεκβξίνπ 1945 κφιηο ην 5,4% ησλ ςήθσλ
44

.  

ηελ Διιάδα ην ηζρπξφ ιατθφ θίλεκα, ζηελ πνιηηηθή θαη ηελ έλνπιε κνξθή ηνπ, 

βξέζεθε αληηθεηκεληθά ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ ηηο επηδηψμεηο ησλ βξεηαλψλ πνπ 

βξέζεθαλ ζηε ρψξα κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Ζ αλαπφθεπθηε ζχγθξνπζε εθδειψζεθε ιίγνπο 

κήλεο αξγφηεξα, ην Γεθέκβξην ηνπ 1944, κε ηα γλσζηά απνηειέζκαηα. ηελ πνξεία 

εθηπιίρζεθαλ γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηνλ εκθχιην πφιεκν. Ζ πνξεία ηνπ 

πνιέκνπ θαη ε θαηάιεμή ηνπ είλαη γλσζηά απφ ηελ ηζηνξηνγξαθία
45

.  

Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζνβηεηηθήο πνιηηηθήο έλαληη φισλ απηψλ ησλ γεγνλφησλ έρεη 

λα αληηκεησπίζεη δχν αιιεινζπλδεφκελα αιιά κε απηφλνκν ραξαθηήξα δεηήκαηα. Σν έλα 

έρεη πνιηηηθφ ραξαθηήξα θαη αθνξά ηηο ζπκβνπιέο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαλ πξνο ην 

ΚΚΔ ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ αγψλα, ηηο παξεκβάζεηο ησλ ζνβηεηηθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν 

ππέξ ηνπ ειιεληθνχ έλνπινπ θηλήκαηνο. Σν δεχηεξν ζρεηίδεηαη κε ηε ζηξαηησηηθή βνήζεηα 

πνπ πξνζθέξζεθε ζην ΓΔ απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηηο ρψξεο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο. 

ζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν, ηε βνήζεηα ζε ζηξαηησηηθφ θαη άιιν πιηθφ, ε εηθφλα είλαη 

αθφκε ζπγθερπκέλε. Τπάξρεη κηα πειψξηα αληίθαζε αλάκεζα ζηηο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο 

πιηθνχ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε δηάθνξα έγγξαθα θαη βηβιία
46

 λα έρνπλ απνζηαιεί πξνο ην 

ΓΔ θαη ηηο καξηπξίεο καρεηψλ θαη ζηειερψλ ηνπ ΓΔ θαη ηνπ ΚΚΔ φηη ππήξραλ κνλίκσο 

                                                           
42 Милован Джилас, Беседы со Сталиным, Центрполиграф, Москва 2002, ζζ. 131-132. 
43 Υαξαθηεξηζηηθή απφ απηή ηελ άπνςε είλαη ε ζπδήηεζε ηνπ Molotov κε ηνλ ηάιηλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλδηάζθεςεο ηεο Γηάιηαο, ζρεηηθά κε ην ακεξηθαληθφ ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο «Γηα ηνπο απειεπζεξσκέλνπο ιανχο 

ηεο Δπξψπεο», φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Molotov: «Σν ζρέδην ην εηνίκαζαλ νη ακεξηθάλνη. Πήγα ζηνλ 

ηάιηλ κε απηφ ην θείκελν θαη ηνπ ιέσ: “Δίλαη θάηη ππεξβνιηθφ”. Απαληάεη: “Γελ πεηξάδεη, δνπιέςηε. Καηφπηλ 

κπνξνχκε λα ην πινπνηήζνπκε κε ηνλ ηξφπν καο. Ζ ππφζεζε βξίζθεηαη ζην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ”. Βι. Сто 

сорок бесед с Молотовым, φ.π., ζ. 76.  
44 Советская политика в Австрии 1945-1955, φ.π., ζ. 18. 
45 Βι. Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ 1946-1949, η. Η, ΗΗ, Βηβιηφξακα, Αζήλα 

2001. 
46 Βι. ελδεηθηηθά:  Βαζίιεο Κφληεο, ππξίδσλ θέηαο, Δκθύιηνο Πόιεκνο, φ.π., ζζ. 103-111, 123-127˙ Νίθνο 

Μαξαληδίδεο, Γεκνθξαηηθόο Σηξαηόο Διιάδαο, φ.π., ζζ. 47-51˙ Vladimir Dedijer, Novi Prilozi za biografiju Josipa 

Broza Tita (1945-1955), treći tom, Izdavačka Radna Organizacija “RAD”, Beograd 1984, ζ. 266. 
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ζεκαληηθέο ειιείςεηο πνιεκηθνχ πιηθνχ, ηκαηηζκνχ θαη ηξνθίκσλ
47

. Σν δήηεκα απαηηεί 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, ελψ γηα ηελ ψξα κπνξνχκε λα θάλνπκε κφλν ππνζέζεηο. Ζ πξψηε 

ππφζεζε είλαη φηη νη πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη είλαη απηέο πνπ ζηάιζεθαλ θαη φρη απηέο 

πνπ πξαγκαηηθά παξαδφζεθαλ ζην ΓΔ. εκαληηθέο πνζφηεηεο παξέκελαλ ζε απνζήθεο απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ησλ ζπλφξσλ ιφγσ δπζθνιηψλ ζηε κεηαθνξά ηνπο. Μέξνο ηνπ πιηθνχ – 

άγλσζην πφζν αθξηβψο – ππεμαηξνχληαλ απφ ηα ζεκεία απνζήθεπζεο ζηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο
48

. Μηα άιιε ππφζεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη φηη νη ππεχζπλνη γηα ηε βνήζεηα, 

ζπληάζζνληαο ηηο εθζέζεηο, ππεξέβαιιαλ σο πξνο ηηο απεζηαικέλεο πνζφηεηεο γηα 

νηθνλνκηθνχο ή άιινπο ιφγνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη ηζερνζινβάθηθεο εθζέζεηο πνπ 

έρνπλ δεκνζηεπηεί αλαθέξνληαη, εθηφο απφ ηηο πνζφηεηεο, θαη ζηελ αμία ηνπ πιηθνχ θαη  

ζπληάρζεθαλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ ζηελ Διιάδα, γηα λα δνζνχλ ζηελ ΚΔ ηνπ 

ζνβηεηηθνχ Κφκκαηνο
49

. Μηα ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζηα αξρεία ησλ πξψελ ζνζηαιηζηηθψλ 

ρσξψλ ζα καο επηηξέςεη λα δηαπηζηψζνπκε εάλ απηέο νη ππνζέζεηο κπνξνχλ λα 

ζηνηρεηνζεηεζνχλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή παξάκεηξν ηεο ζνβηεηηθήο «εκπινθήο» ε εηθφλα πνπ 

κπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ζηεξηγκέλνη ζην 

δηαζέζηκν ηζηνξηθφ πιηθφ, είλαη ζρεηηθά πην πιήξεο. Σν πιηθφ απηφ είλαη δεκνζηεπκέλν θαη 

κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηνπ ζα ήηαλ πεξηηηή. Δλδηαθέξνλ έρεη λα πξνζεγγίζνπκε ηε 

«κεγάιε εηθφλα» θαη ηαπηφρξνλα λα επηρεηξήζνπκε λα δηεπθξηλίζνπκε θάπνηεο επηκέξνπο 

ιεπηνκέξεηεο. 

Ζ νβηεηηθή Έλσζε είρε, ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ βξέζεθε κε ην πέξαο ηνπ πνιέκνπ, 

επνπηεία ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη ζπζρεηηζκψλ θαη ζπλεπψο κπνξνχζε λα πξνζαλαηνιίζεη 

ηελ πνιηηηθή ησλ μερσξηζηψλ θνκκάησλ ζε θαηεπζχλζεηο πνπ ζα βνεζνχζαλ ηα ίδηα αιιά θαη 

δε ζα ηεο επέβαιιαλ δεζκεχζεηο ζηηο νπνίεο δε ζα ήηαλ ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί. Ζ εηθφλα 

ηνπ ζνβηεηηθνχ ζηξαηηψηε πνπ θαξθψλεη ηελ θφθθηλε ζεκαία «ζηελ θαξδηά ηνπ ζεξίνπ», ζην 

Reichstag, νδεγεί νξηζκέλεο θνξέο ζηελ παξάβιεςε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο βξέζεθε ε 

                                                           
47 πσο ραξαθηεξηζηηθά έγξαθε ν Εαραξηάδεο ην 1969 «αλ ζπγθξίλνπκε ηε βνήζεηα πνπ πήξακε, κε ηε βνήζεηα 

ζηνλ έλνπιν αγψλα πξνο ηελ Κνξέα θαη ηψξα πξνο ην Βηεηλάκ, ηφηε ζα πξέπεη λα βάινπκε ηηο θσλέο θαη λα 

μεξηδψζνπκε ηα καιιηά καο». Βι. Πέηξνο Αληαίνο, Ν. Εαραξηάδεο, Θύηεο θαη Θύκα, Δθδφζεηο Φπηξάθε, Αζήλα 

1991, ζ. 199. 
48 Σν επηβεβαηψλεη ζηηο αλακλήζεηο ηνπ ν αιβαλφο, επηθεθαιήο ηνπ ζρεδίνπ βνήζεηαο πξνο ην ΓΔ, Myftar Tare. 

Βι. «Dëshmoj operacionin sekret kundër Greqisë», Gazeta shqiptare, 23, 24, 25/3/2000. Ζ πιεξνθνξία 

αλαθέξεηαη ζην: ηαχξνο Γ. Νηάγηνο, Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηεο ξήμεο E. Hoxha – J.B. Tito θαη ε ιήμε ηνπ Διιεληθνύ 

Δκθπιίνπ Πνιέκνπ (1945-1949), Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 2004, ζ. 133. 
49 Βι. N.A.P., Fond 100/24 (K. Gottwald), 99/1142/113. Σν πξσηφηππν ζηα ηζέρηθα ζηηο ζει. 288-289 θαη ε 

ξψζηθε κεηάθξαζε ζηηο ζει. 297-299. Σν έγγξαθν έρεη δεκνζηεπηεί ζε ειιεληθή κεηάθξαζε ζην: ηξάηνο 

Γνξδαλάο, Διέλε Παζραινχδε (επηκ.), Ζ Διιάδα θαη νη πξώελ αλαηνιηθέο ρώξεο ζηνλ ςπρξό πόιεκν. Αλέθδνηεο 

αξρεηαθέο πεγέο από ηελ Οπγγαξία, ηελ Πνισλία, ηελ Τζερνζινβαθία, ηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία θαη ηε Σνβηεηηθή 

Έλσζε, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 2015, ζζ. 133-135. Καηά ηε κεηάθξαζε ηνπ εγγξάθνπ δελ απνθεχρζεθε ε 

ιαζξνρεηξία. ην έγγξαθν γίλεηαη αλαθνξά ζε πιηθφ πνπ δφζεθε ζην ΚΚΔ απφ ηα ηέιε ηνπ 1948 θαη κεηά. ην 

θείκελν ηεο ειιεληθήο έθδνζεο απηφ κεηαηξάπεθε ζε βνήζεηα πνπ δφζεθε απφ ηηο αξρέο κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1948. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν παξνπζηάδεηαη λα δίλεηαη βνήζεηα νιφθιεξν ην 1948, ρσξίο απηφ λα αληηζηνηρεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.      
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ρψξα κεηαπνιεκηθά. Ο απνινγηζκφο πεξηειάκβαλε 1710 θαηεζηξακκέλεο πφιεηο θαη 

θσκνπφιεηο, ζπλνιηθά 6 εθαηνκκχξηα θαηεζηξακκέλα θηίξηα, 25 εθαηνκκχξηα αζηέγνπο, 

31.850 θαηεζηξακκέλα εξγνζηάζηα, 1.135 νξπρεία, 65.000 ρηιηφκεηξα ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο, ρηιηάδεο γέθπξεο
50

. Οη αλζξψπηλεο απψιεηεο μεπέξαζαλ ηα 20 εθαηνκκχξηα. Αλ 

ζπλππνινγηζηεί ε βνήζεηα πνπ ππνρξεψζεθε λα παξάζρεη ζηηο ρψξεο ηεο Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο αιιά θαη ην ακεξηθάληθν κνλνπψιην ηεο αηνκηθήο βφκβαο απφ ην θαινθαίξη 

ηνπ 1945 κέρξη ην 1949, ηφηε γίλεηαη θαλεξφ φηη ε νβηεηηθή Έλσζε δελ ήηαλ πξαγκαηηθά ζε 

ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζε δεζκεχζεηο πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο.  

Σα Κνκκνπληζηηθά Κφκκαηα, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, αλαδεηνχζαλ ηε ζνβηεηηθή 

βνήζεηα, κελ ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ην ζπλνιηθφ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ. πάληα γίλεηαη 

αλαθνξά ζην ηη ζα κπνξνχζε λα ζεκάλεη ε θάζνδνο ηνπ ζνβηεηηθνχ ζηξαηνχ ζηελ Διιάδα, αλ 

θαη ζπρλά ζηελ «αξηζηεξή» βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη κε πηθξία ην γεγνλφο ηεο κε θαζφδνπ. 

Θα κπνξνχζε κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα επαλαιεθζεί ην «αηχρεκα» πνπ ζπλέβε ζηε 

Γηνπγθνζιαβία, ην Ννέκβξην ηνπ 1944, φηαλ ακεξηθάληθα αεξνπιάλα επηηέζεθαλ ζε θάιαγγα 

ηνπ ζνβηεηηθνχ ζηξαηνχ θαη πξνθάιεζαλ πνιιά ζχκαηα
51

. ηελ πνξεία ελεπιάθεζαλ ζε 

αεξνκαρία κε ζνβηεηηθά αεξνπιάλα πνπ έζπεπζαλ πξνο βνήζεηα. Μηα επαλάιεςε ελφο 

ηέηνηνπ γεγνλφηνο θαληάδεη ηδηαίηεξα πηζαλή ζην βαζκφ πνπ ε πξνεγεζείζα ζπκθσλία φξηδε 

ηελ Διιάδα σο βξεηαληθή δψλε ζηξαηησηηθήο δξάζεο. 

Σν ΚΚΔ δελ ήηαλ ην κφλν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα πνπ αλαδεηνχζε θαη δέρνληαλ 

ζπκβνπιέο απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη ζνβηεηηθνί θαηά ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ έπαηξλαλ ππφςε ηελ θαηάζηαζε ζε θάζε ρψξα θαζψο θαη ηελ εηθφλα πνπ είραλ 

(πξαγκαηηθή ή ιαλζαζκέλε) γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε θφκκαηνο. Δληφο απηνχ ηνπ 

πιαηζίνπ, ζε εξψηεζε ηνπ Σίην, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1944, εάλ ζα πξέπεη νη παξηηδάλνη λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηνλ βαζηιηά Πέηξν γηα ελφηεηα ζηνλ αγψλα, ε απάληεζε ήηαλ φηη: 

«ζν ζα πθίζηαληαη δχν θπβεξλήζεηο, ε κία ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη ε άιιε ζην Κάηξν δε 

κπνξεί λα ππάξμεη ελφηεηα. Ζ θπβέξλεζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, δειαδή ε θπβέξλεζε ηνπ 

Αληηθαζηζηηθνχ πκβνπιίνπ Λατθήο Απειεπζέξσζεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί απφ ηελ 

Αγγιία θαη ηνπο άιινπο ζπκκάρνπο σο ε κνλαδηθή θπβέξλεζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ν 

βαζηιηάο ζα πξέπεη λα ππνηαρηεί ζηνπο λφκνπο ηνπ  Αληηθαζηζηηθνχ πκβνπιίνπ Λατθήο 

Απειεπζέξσζεο»
52

. Μεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα ε ζνβηεηηθή πνιηηηθή έλαληη ηεο ΠΔΔΑ θαη 

έλαληη ηνπ δηιιήκαηνο πνπ αληηκεηψπηζε ην ΚΚΔ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ θπβέξλεζε 

                                                           
50 История Коммунистической Партии Советского Союза, том пятый, книга вторая, Издательство 

Политической Литературы, Москва 1980, ζ. 6.  
51 

«Срочное, личное и строго секретное послание от г-на Черчилля маршалу Сталину, 1 декабря 1944 года», 

Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 

Великобритании о время Великой Отечественной войны 1941-1945, том первый, Переписка с У. 

Черчиллем и К. Эттли, φ.π., ζζ. 327-328˙ Ηνξληάλ Μπάεθ, Μηα καηηά απ’ έμσ, φ.π., ζ. 17.
 

52 Георги Димитров, Дневник, φ.π., ζζ. 200-201. 
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Παπαλδξένπ θηλήζεθε ζε εληειψο αληίζεηε θαηεχζπλζε. Ζ αηηία βξίζθεηαη ζην βξεηαληθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ απνπζία πξαγκαηηθήο εηθφλαο γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ ειιεληθνχ θηλήκαηνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο 26/12/1943 ν Dimitrov δεηνχζε απφ 

ηνλ Σίην πιεξνθνξίεο γηα ην αληάξηηθν θίλεκα ζηελ Διιάδα θαη δηαηχπσλε ηελ εξψηεζε εάλ 

ν ΔΛΑ «φλησο  απνηειεί κηα ζπλεπή δεκνθξαηηθή δχλακε πνπ αγσλίδεηαη γηα ηελ θνηλή 

ππφζεζε ηεο αληηρηηιεξηθήο ζπκκαρίαο»
53

. Ζ επαθή κε ην ειιεληθφ Κφκκα είρε ραζεί αθφκε 

πξηλ ηνλ πφιεκν, ελψ κε ην γηνπγθνζιαβηθφ ήηαλ ζπλερήο. Έηζη, ε απάληεζε πνπ δφζεθε απφ 

ηε Μφζρα ζηα αηηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ην ΚΚΔ θαηά ηελ πξψηε επαθή κε ηνπο 

ζνβηεηηθνχο ηεο ζηξαηησηηθήο απνζηνιήο πνπ έθηαζε ζηελ Διιάδα ζηηο 25/4/1944 ήηαλ 

αξλεηηθή
54

. 

Σν δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ απειεπζέξσζε κέρξη ηα Γεθεκβξηαλά ηηο 

επαθέο ηνπ ΚΚΔ κε ηε Γηνπγθνζιαβία θαη ηε Βνπιγαξία, θαη κέζσ απηψλ κε ηε Μφζρα, ηηο 

δηεθπεξαίσλαλ ν η. Αλαζηαζηάδεο θαη ν Α. Σδίκαο. Σα βαζηθά αηηήκαηα αθνξνχζαλ ηελ 

παξνρή νπιηζκνχ θαη θάπνηαο κνξθήο βνήζεηαο απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε. Σν Κφκκα 

δέρνληαλ ηζρπξέο πηέζεηο απφ ηνπο άγγινπο θαη ηελ ειιεληθή αληίδξαζε λα πξνρσξήζεη ζηνλ 

αθνπιηζκφ ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΔΛΑ θαη αλαδεηνχζε ηε γλψκε ησλ ζπληξφθσλ ηνπ απφ ην 

εμσηεξηθφ. Ο Σίην ήηαλ εμαξρήο ππέξ ηεο δπλακηθήο ιχζεο. Ζ ζπκβνπιή ηνπ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπλάληεζεο ζηηο 15/11/1944, ήηαλ «λα αληέμνπλ θαη φρη κφλν λα κελ παξαδψζνπλ 

ηα φπια, αιιά λα καδέςνπλ θη άιια»
55

. Οη βνχιγαξνη, ιφγσ ηεο δχζθνιεο δηεζλνχο ζέζεο 

ηεο ρψξαο ηνπο, ήηαλ ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί ζηελ παξνρή βνήζεηαο
56

. ηε νβηεηηθή Έλσζε 

ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ΚΚΔ ην δηαρεηξίζηεθαλ ζε πξψηε θάζε ν επηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο 

Γηεζλψλ Πιεξνθνξηψλ ηεο ΚΔ ηνπ ΠΚΚ(κπ) G. Dimitrov θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ Leonid 

Baranov. ε επηζηνιή ηνπο πξνο ηνλ V. Molotov ζηηο 21/10/1944 δηαηχπσζαλ κε πνιχ 

πξνζεθηηθφ ηξφπν ηελ άπνςε ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ Πιεξνθνξηψλ (κεηέπεηηα Σκήκα 

Γηεζλψλ ρέζεσλ) ηνπ Κφκκαηνο: «Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξίπινθε δηεζλή θαηάζηαζε 

ηεο Διιάδαο, είλαη κάιινλ αλέθηθηε κηα άκεζε βνήζεηα απφ πιεπξάο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο 

πξνο ην ειιεληθφ εζληθναπειεπζεξσηηθφ θίλεκα ζην πξφζσπν ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ ΔΛΛΑ. 

Θεσξνχκε φκσο φηη ζα κπνξνχζε ηνπιάρηζηνλ λα παξαζρεζεί εζηθή ελίζρπζε ζε απηφ ην 

θίλεκα, κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ζην ζνβηεηηθφ ηχπν ζε θαηάιιειε κνξθή, κεξηθψλ έγθπξσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αγψλα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ελάληηα ζηε γεξκαλνθαζηζηηθή 

                                                           
53 Σην ίδην, ζ. 197. 
54 ην εκεξνιφγην ηνπ Dimitrov ππάξρεη ε εμήο εγγξαθή απφ ηηο 15/8/1944: «πδεηήζακε κε ηνλ Μφινηνβ 

ζρεηηθά κε ηα αηηήκαηα ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ. Οη έιιελεο πξέπεη λα ιχζνπλ κφλνη ηνπο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζέηνπλ». Βι. Ηνξληάλ Μπάεθ, Μηα καηηά απ’ έμσ, φ.π., ζ. 17. 
55 Σην ίδην, ζ. 65. 
56 Απφθαζε ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΒΔΚ(θ) ζηηο 20/10/44: «Γελ είκαζηε ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπκε ηα αηηήκαηα ησλ 

ειιήλσλ ζ/θσλ α) ιφγσ έιιεηςεο φπισλ θαη β) ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ δηεζλψλ επηπινθψλ εθ κέξνπο ηεο Αγγιίαο θαη 

ρεηξνηέξεπζεο ηεο, έηζη θη αιιηψο, θαθήο θαηάζηαζεο ηεο Βνπιγαξίαο». Σην ίδην, ζ. 58.  
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θαηαπίεζε»
57

. Δπηζεκάλακε ηελ πξνζεθηηθή δηαηχπσζε δηφηη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα κηαο κφληκεο ηάζεο εληφο ησλ θξαηηθψλ θαη θνκκαηηθψλ κεραληζκψλ ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ. Ο κεραληζκφο δηεζλψλ 

ζρέζεσλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο (ππφ ηνλ Dimitrov θαη αξγφηεξα ππφ ηνλ Suslov), θαζψο 

θαη άιια ζνβηεηηθά ζηειέρε πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Κνκηληέξλ, ήηαλ δηαθξηηηθά επλντθνί 

ππέξ ησλ ειιεληθψλ αηηεκάησλ. Πην πξνζεθηηθή ήηαλ ε ζηάζε ζηειερψλ απφ άιιεο 

ζνβηεηηθέο ππεξεζίεο.  

ηηο 8/12/44, κεηά ηελ έλαξμε ησλ καρψλ ζηελ Αζήλα, έθηαζε ζηε Μφζρα, κέζσ 

φθηαο, επηζηνιή αίηεζεο βνήζεηαο πξνο ην ΚΚΔ απφ ηνλ Πέηξν Ρνχζν. Μεηαμχ άιισλ ν 

Ρνχζνο έζεηε ηα εμήο δεηήκαηα: «1) ε πνην βαζκφ κπνξεί ε ζνβηεηηθή θπβέξλεζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επηξξνή ηεο γηα λα ζηακαηήζεη ε έλνπιε αλάκημε ησλ άγγισλ ζηελ 

πνιηηηθή δσή θαη ηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηεο Διιάδαο; 2) Να καο παξάζρεη ζηξαηησηηθή 

βνήζεηα ζε ππξνκαρηθά, ηξφθηκα θαη φπια, θαζψο θαη άιιεο πξνκήζεηεο γηα ηνλ αγψλα; 

Πξψηα απ’ φια καο ρξεηάδνληαη ζθαίξεο, ηξφθηκα θαη φπια γηα λα ζπγθξνηήζνπκε λέα 

ηκήκαηα 3) Να ζπκβάιεη ζηελ παξνρή βνήζεηαο απφ πιεπξάο ησλ αδειθηθψλ καο γεηηνληθψλ 

ιαψλ; Παξαθαινχκε λα θαηαιάβεηε ηε ζχλζεηε θαη δχζθνιε ζέζε καο. Ζ αλάκεημε ησλ 

άγγισλ απεηιεί κε ζπληξηβή ην ιατθφ θίλεκα, ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηαηα 

ζηεξίγκαηα ηεο δεκνθξαηίαο ζηα Βαιθάληα»
58

. Σν ζπλνδεπηηθφ ηεο ειιεληθήο επηζηνιήο 

ζεκείσκα ηνπ Molotov πξνο ηνλ ηάιηλ ήηαλ απφιπηα αξλεηηθφ: «Πξνο ην ζ. ηάιηλ. Ννκίδσ 

φηη δελ πξέπεη λα απαληήζνπκε ζε απηή ηελ εξψηεζε. Β.Μνινηνβ 9/12/44»
59

. Ζ απάληεζε 

πνπ έζηεηιε ηελ ίδηα κέξα ν Dimitrov ζηε φθηα ήηαλ πην δηπισκαηηθή: «Δμεγήζηε 

πξνζσπηθά, πξνζεθηηθά θαη θηιηθά ζην Ρνχζν φηη ππφ ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο νη έιιελεο 

θίινη δε κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ζε ελεξγή αλάκημε θαη βνήζεηα απφ εδψ. Ζ άθημή ηνπ εδψ 

είλαη επίζεο πνιηηηθά κε ζθφπηκε. ιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο λα ηηο ζηέιλνπλ κέζσ 

φθηαο. Σν θφκκα καο ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα δεζκεπηεί άκεζα ζε ζρέζε κε ηνλ 

δηεμαγφκελν εζσηεξηθφ αγψλα ζηελ Διιάδα. Να είζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί»
60

.  

Δληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο δηαθνξεηηθήο ζηάζεο έλαληη ηνπ ειιεληθνχ αγψλα εθ κέξνπο 

ζηειερψλ ηνπ ζνβηεηηθνχ κεραληζκνχ ζα κπνξνχζακε πηζαλφλ λα εληάμνπκε θαη ην γλσζηφ 

ηειεγξάθεκα πνπ έθηαζε ζηηο 15/12/44 ζην ΚΚΔ εθ κέξνπο ηνπ «παππνχ» (ςεπδψλπκν ηνπ 

G. Dimitrov) ζην νπνίν αλαθέξνληαλ φηη «ν παππνχο ζπκβνπιεχεη, ν αγψλαο λα ζπλερηζηεί. 

Δκείο θάλνπκε θάζε ηη ην δπλαηφ»
 61

. 

                                                           
57 РГАСПИ, Ф. 495, оп. 74, Д. 178, л. 6. Σν ίδην ζε 1931 – 1944, Φάθεινο Διιάο. Τα αξρεία ησλ κπζηηθώλ 

ζνβηεηηθώλ ππεξεζηώλ, «Νέα χλνξα – Α.Α. Ληβάλε», Αζήλα 1993, ζ. 198. 
58 РГАСПИ, Ф. 495, оп. 74, Д. 175, л. 33. 
59 РГАСПИ, Ф. 82, оп. 2, Д. 1187, л. 19. 
60 РГАСПИ, Ф. 82, оп. 2, Д. 1188, л. 107.  
61 ЦПА, Ф.1, оп. 7, а.е. 199. 
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Έλα κήλα αξγφηεξα, φηαλ πηα ε κάρε ηεο Αζήλαο είρε θξηζεί, ν ηάιηλ εθηίκεζε φηη 

νη έιιελεο έθαλαλ βιαθεία πνπ δελ άθνπζαλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαη θαηαπηάζηεθαλ κε κηα 

δνπιεηά, γηα ηελ νπνία δελ ηνπο έθηαλαλ νη δπλάκεηο
62

.   

Οη ζπκβνπιέο πνπ έδηλαλ νη ζνβηεηηθνί ζε δηάθνξα Κφκκαηα δελ είραλ, νχηε 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ ην ραξαθηήξα εληνιήο. Απηφ πνπ ίζρπε ζηελ Κνκηληέξλ, φπνπ νη 

απνθάζεηο ησλ αλψηεξσλ νξγάλσλ είραλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα γηα ηα Κφκκαηα, είρε 

πάςεη λα ηζρχεη κε ηε δηάιπζε ηεο δηεζλνχο νξγάλσζεο. Σν θάζε Κφκκα έπξεπε λα 

επεμεξγάδεηαη ηελ πνιηηηθή ηνπ θαη θπζηθά αλήθε ζηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ην αλ ζα 

απνδέρνληαλ ηηο ζπκβνπιέο πνπ ηνπ δίλνληαλ. Βέβαηα νη ζπλήζεηεο ρξφλσλ επεξέαδαλ ηε 

ζπκπεξηθνξά πνιιψλ θνκκαηηθψλ ζηειερψλ, φκσο ην θχξην ήηαλ ε απνθιεηζηηθή επζχλε πνπ 

είραλ γηα ην θίλεκα ζηε ρψξα ηνπο. 

Δπφκελνο, κεηά ηα Γεθεκβξηαλά, ζηαζκφο πξνο ηνλ εκθχιην πφιεκν, ζεσξείηαη απφ 

ηε βηβιηνγξαθία ε απνρή απφ ηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ 1946. Ζ ηειηθή απφθαζε πάξζεθε ζε 

αληίζεζε κε ηε ζπκβνπιή ησλ ζνβηεηηθψλ γηα ζπκκεηνρή ζε απηέο. Ζ ζνβηεηηθή γλψκε 

δηαηππψζεθε σο απάληεζε ζε αληίζηνηρε εξψηεζε ηνπ ΚΚΔ. ηηο 5/2/46 ν Dimitrov 

κεηέθεξε ζηνλ Molotov ηελ άπνςε ηνπ ΚΚΔ φηη κπξνζηά ζην ιατθνδεκνθξαηηθφ θίλεκα θαη 

ζην Κφκκα αλνίγνληαη δχν δξφκνη: Οξγάλσζε θαζνιηθήο αληίζηαζεο θαη έλνπιεο εμέγεξζεο 

θαηά ηεο αληίδξαζεο ή ζπλέρηζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ καδηθνχ αγψλα, ην νπνίν πξαθηηθά 

ζεκαίλεη ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο. Σν Κφκκα, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ Εαραξηάδε πνπ 

κεηέθεξε ν Dimitrov, πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ζθιεξή θαη απνθαζηζηηθή απάληεζε, πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη κέρξη ηελ έλνπιε εμέγεξζε. κσο γηα λα ιεθζεί νξηζηηθή απφθαζε ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ΚΔ (αλαθέξεηαη ζηελ πξνγξακκαηηδφκελε 2
ε
 νινκέιεηα πνπ δηεμήρζε ζηηο 12-

15/2/1946) ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο θνληηλέο πξννπηηθέο ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ θαζψο θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο άληιεζεο νπζηαζηηθήο βνήζεηαο απφ ηελ ΔΓ θαη ηηο άιιεο δεκνθξαηηθέο 

ρψξεο
63

. Ζ άπνςε ηνπ Dimitrov, δηαηππσκέλε ζην ίδην κήλπκα ήηαλ φηη, εθφζνλ ε δηεζλήο 

βνήζεηα είλαη απφ πνιχ ιίγν πηζαλή έσο αδχλαηε, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ν δεχηεξνο 

δξφκνο, γηαηί δηαθνξεηηθά ε ειιεληθή δεκνθξαηία απεηιείηαη κε ζπληξηβή, ην δε 

θνκκνπληζηηθφ θφκκα κε θπζηθή εμφλησζε ησλ ζηειερψλ ηνπ
64

. Ζ απάληεζε ηνπ Molotov, 

ηξεηο κέξεο αξγφηεξα, βξίζθνληαλ ζην ίδην θιίκα: «Μεηαδψζηε φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα 

ζηνπο έιιελεο φηη εκείο ζα ηνπο ζπκβνπιεχακε λα κελ αθνινπζήζνπλ ην δξφκν πνπ νδεγεί 

ζηελ έλνπιε εμέγεξζε, αιιά λα επηδηψμνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο καδηθνχ αγψλα ππέξ ηεο 

δεκνθξαηίαο ζε ζπλδπαζκφ κε καδηθή απηνάκπλα, φπσο ήδε αλαθέξαηε ζην ηειεγξάθεκά 

                                                           
62 Георги Димитров, Дневник, φ.π., ζ. 238. 
63 Ηνξληάλ Μπάεθ, Μηα καηηά απ’ έμσ, φ.π., ζζ. 100-101. 
64 Σην ίδην, ζ. 101. 
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ζαο»
65

. Σελ απάληεζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο αλαθέξεη πσο κεηέθεξε θαη ν Μήηζνο 

Παξηζαιίδεο θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηε Μφζρα, κεηά ην πέξαο φκσο ησλ εξγαζηψλ ηεο 

νινκέιεηαο
66

.     

Ζ ζνβηεηηθή ζπκβνπιή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ αγψλα θαη ζπλεπψο ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο, έπαηξλε ππφςε ηνπο ζπζρεηηζκνχο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηελ 

πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζε θάπνηεο απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ. Σα βνπιγάξηθα αληηπνιηηεπφκελα θφκκαηα, γηα παξάδεηγκα, 

απείραλ απφ ηηο εθινγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 18/11/1945. ηελ ακεξηθαληθή απαίηεζε λα 

δηεμαρζνχλ ζηε Βνπιγαξία λέεο εθινγέο, αθαηξψληαο πξνθαηαβνιηθά απφ ηα ρέξηα ησλ 

θνκκνπληζηψλ ηα ππνπξγεία Δζσηεξηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, ε απάληεζε ηνπ ηάιηλ θαη ηνπ 

Molotov ήηαλ φηη, ε αληηπνιίηεπζε απφ κφλε ηεο αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εθινγέο, 

γεγνλφο πνπ απνηειεί θαηάρξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο δηθαησκάησλ θαη έθθξαζε έιιεηςεο 

λνκηκνθξνζχλεο πξνο ην ππάξρνλ θαζεζηψο
67

. Ζ απνρή, ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνπ 

ειιεληθνχ Κφκκαηνο απφ ηηο ειιεληθέο εθινγέο, θαζηζηνχζε ην ζνβηεηηθφ επηρείξεκα έσιν.  

Γηα ηνλ ηάιηλ, φκσο, ε ζπκκεηνρή ή ε απνρή ελφο Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο απφ 

ηηο εθινγέο εθηφο απφ ηαθηηθφ δήηεκα απνηεινχζε θαη δήηεκα αξρήο. ηαλ ην Ννέκβξην ηνπ 

1933 νη ρηηιεξηθνί νξγάλσζαλ ζηε Γεξκαλία εθινγέο θαη δεκνςήθηζκα, πξνέθπςε δηαθσλία 

αλάκεζα ζην Γξαθείν Δμσηεξηθνχ ηνπ Γεξκαληθνχ Κφκκαηνο θαη ηελ Κνκηληέξλ γηα ην 

δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ή φρη ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Οη εθπξφζσπνη ηνπ Κφκκαηνο 

ππνζηήξηδαλ φηη νη θνκκνπληζηέο ζα έπξεπε λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εθινγέο, δηαγξάθνληαο ην 

κνλαδηθφ ςεθνδέιηην ηνπ λαδηζηηθνχ θφκκαηνο θαη γξάθνληαο «θάησ ν θαζηζκφο» ζηα 

ςεθνδέιηηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Οη εθπξφζσπνη ηεο Κνκηληέξλ, αληίζεηα, ππνζηήξηδαλ ηελ 

απνρή απφ ηηο εθινγέο. Εεηήζεθε ε γλψκε ηνπ ηάιηλ ν νπνίνο απάληεζε: «Οη άλζξσπνη ηεο 

Κνκηληέξλ δελ έρνπλ δίθην. Σν πξνηεηλφκελν απφ απηνχο κπντθνηάξηζκα ησλ εθινγψλ δελ 

είλαη ελεξγεηηθφ κπντθνηάξηζκα κπνιζεβίθηθνπ ηχπνπ, αιιά απιή απνρή απφ ηηο εθινγέο, 

απιή κε παξνπζία. Σέηνηνπ είδνπο κπντθνηάξηζκα νη κπνιζεβίθνη πνηέ δελ ην απνδέρνληαλ. 

Οη κπνιζεβίθνη απνδέρνληαη κφλν ην δξαζηήξην κπντθνηάξηζκα, πνπ ζπλδέεηαη κε 

επαλαζηαηηθή δξάζε θαη έρεη σο ζηφρν λα ππνλνκεχζεη ή αθφκε λα καηαηψζεη ηηο εθινγέο»
68

. 

Καηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζήο ηνπ κε ηνλ Dimitrov, ζηηο 2/9/1946, ν ηάιηλ ππνγξάκκηζε φηη 

νη έιιελεο θνκκνπληζηέο έθαλαλ ιάζνο κε ηελ απνρή ηνπο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο. 

                                                           
65 Ηνξληάλ Μπάεθ, Μηα καηηά απ’ έμσ, φ.π., ζζ. 101-102. 
66 Μήηζνο Παξηζαιίδεο, Γηπιή απνθαηάζηαζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, Θεκέιην, Αζήλα 1978, ζ. 196 
67 В.Т. Юнгблюд (ed.), Встречными курсами: Политика СССР и США на Балканах, Ближнем и Среднем 

Востоке в 1939-1947 гг., Вятский Государственный Гуманитарный Университет, Киров 2014, ζζ. 311-312. 
68 «Ответ Сталина на письмо Политсекретариата ИККИ от 25 октября 1933 г.»,  Коминтерн против 

фашизма. Документы, «Наука», Москва 1999, ζ. 306-307. 



28 
 

«Θα κπνξνχζαλ λα κπντθνηάξνπλ ηηο εθινγέο, εάλ απηή ε απνρή νδεγνχζε ζηε καηαίσζή 

ηνπο, Γηαθνξεηηθά ε απνρή είλαη θάηη ην παξάινγν»
69

. 

Σν ελδηαθέξνλ ζηελ φιε ζπδήηεζε γηα ηελ απνρή απφ ηηο εθινγέο είλαη φηη 

απνζησπάηαη, αθφκε θαη απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ γεγνλφησλ, ην βαζηθφ ζθεπηηθφ ηεο 

απνρήο, φπσο απηφ ηέζεθε απφ ην Κφκκα ζηελ επηζηνιή πξνο ηνπο ζνβηεηηθνχο, δειαδή ε 

νξγάλσζε θαζνιηθήο αληίζηαζεο θαη έλνπιεο εμέγεξζεο. Απηφ πνπ ηειηθά έγηλε ήηαλ έλαο 

ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν επηινγψλ πνπ ηέζεθαλ: ε απνρή απφ ηελ πξψηε επηινγή θαη ν 

καδηθφο αγψλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε καδηθή απηνάκπλα απφ ηε δεχηεξε επηινγή. Δθηφο θαη 

αλ ηα πεξίθεκα απνζησπεηηθά ζηελ απφθαζε ηεο 2
εο

 Οινκέιεηαο έθξπβαλ ηε νινθιεξσκέλε 

δηαηχπσζε ηεο επηινγήο πνπ πξνθξίζεθε. Πάλησο παξακέλεη γεγνλφο φηη απηφ πνπ ηειηθά 

πινπνηήζεθε ήηαλ θάηη ην ελδηάκεζν.  

ηα θείκελα ηεο επνρήο ζπγρέεηαη ε έλλνηα ηεο έλνπιεο εμέγεξζεο κε ην έλνπιν 

αληάξηηθν θίλεκα. κσο ε έλνπιε εμέγεξζε είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην αληάξηηθν. 

Πξφθεηηαη γηα πεξηνξηζκέλε ζην ρξφλν δξάζε, ε νπνία απαηηεί επαλαζηαηηθή έμαξζε ησλ 

ιατθψλ καδψλ, εμνπιηζκφ ησλ εξγαηψλ, νξγάλσζε ζην ζηξαηφ, ζσζηή επηινγή ηεο ζηηγκήο 

κε ζθνπφ ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο ζηηο κεγάιεο πφιεηο, θπξίσο ζηελ πξσηεχνπζα θαη κηα 

ζεηξά άιισλ νξγαλσηηθψλ θαη ηερληθψλ πξνεηνηκαζηψλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ν Έλγθειο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ν Λέληλ θαινχζαλ λα πξνζεγγίδεηαη ε έλνπιε εμέγεξζε σο «ηέρλε»
70

.  

Ζ ζπκβνιή ησλ ζνβηεηηθψλ ζηε ζησπεξή απφζπξζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο έλνπιεο 

εμέγεξζεο – αλ πνηέ ηέζεθε πξαγκαηηθά ηέηνην δήηεκα -  θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζηαδηαθήο 

αλάπηπμεο ηνπ αληάξηηθνπ δε κπνξεί αθφκε λα ηεθκεξησζεί απφ ην ππάξρνλ ζηε δηάζεζε ησλ 

εξεπλεηψλ αξρεηαθφ πιηθφ. Οη αξρεηαθέο δηαζεζηκφηεηεο είλαη πεληρξέο γηα ην δηάζηεκα απφ 

ηα ηέιε Μαξηίνπ 1946 έσο ηελ έμνδν ηνπ Γηάλλε Ησαλλίδε ζην εμσηεξηθφ, ζηα ηέιε 

Απγνχζηνπ ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ. Απηφ πνπ επηζεκαίλεηαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία είλαη 

φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1946 ζπγθξνηείηαη θαη εληζρχεηαη ην αληάξηηθν 

θίλεκα, σο απνηέιεζκα ησλ ππνζρέζεσλ γηα βνήζεηα πνπ απέζπαζε ν Εαραξηάδεο θαηά ηελ 

πεξηνδεία ηνπ ζην εμσηεξηθφ ηελ άλνημε ηνπ 1946
71

. Ζ ππφζεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε, 

βαζηδφκελνη ζηε γεληθφηεξε αληίιεςε ηεο ζνβηεηηθήο πνιηηηθήο ηελ επνρή εθείλε, είλαη φηη νη 

ζνβηεηηθνί εθηηκνχζαλ πσο κηα άκεζε εμέγεξζε ζηελ Διιάδα ζα νδεγνχληαλ ζηελ ήηηα θαη 

ζα είρε βαξηέο ζπλέπεηεο γηα ην ιατθφ θίλεκα θαη ην ΚΚΔ. Πηζαλή λίθε, αληίζεηα, ζα είρε κηα 

ζεηξά απφ ζπλέπεηεο γηα ηελ ΔΓ. Θα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε λέα επέκβαζε ησλ 

                                                           
69 Георги Димитров, Дневник, φ.π., ζ. 306. 
70 Ф. Энгельс, «Революция и контреволюция в Германии», Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Сочинения, т.8,  

Государственное Издательство Политической Литературы, Москва 1957, ζ. 100˙ В.И. Ленин, «Марксизм и 

Восстание», Ленин Полное Собрание Сочинений, т. 34, ζζ. 242-247. 
71 Βι. Φίιηππνο Ζιηνχ, Ο Διιεληθόο Δκθύιηνο Πόιεκνο, φ.π., ζ. 23˙ Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ, «Ζηηεκέλνο 

πξσηαγσληζηήο, ό.π., ζ. 259. Γηα ην δήηεκα ηεο «ζπλάληεζεο» ηνπ Εαραξηάδε κε ηνλ ηάιηλ ζηελ Κξηκαία 

αλαθεξζήθακε παξαπάλσ. 
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βξεηαληθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη ζηνλ θίλδπλν εκπινθήο ησλ ζνβηεηηθψλ. Θα πξνθαινχζε 

επηζεηηθέο ελέξγεηεο ελαληίνλ ησλ ρσξψλ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο. Θα δπζθφιεπε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζχλαςεο ησλ ζπκθψλσλ εηξήλεο. Θα δέζκεπε ηε νβηεηηθή Έλσζε λα 

παξάζρεη βνήζεηα γηα ηελ άκπλα, ηε δηαηξνθηθή αζθάιεηα θαη ηελ παξαγσγηθή 

αλαζπγθξφηεζε ηεο Διιάδαο. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ΔΓ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

ζεθψζεη έλα ηέηνην βάξνο. Σελ ίδηα άπνςε δηαηχπσλε, απφ δηαθνξεηηθή βέβαηα νπηηθή 

γσλία, ν γλσζηφο αληηθνκνπληζηήο ακεξηθαλφο δηπισκάηεο George Kennan ζε θείκελφ ηνπ 

κεηά ηε δηαθήξπμε ηνπ Γφγκαηνο Σξνχκαλ ην Μάξηην ηνπ 1947. «Γε κνηξαδφκνπλ ηελ άπνςε 

– έγξαθε ν Kennan γηα ηελ Διιάδα -  φηη ν εξρνκφο ησλ θνκκνπληζηψλ ζηελ εμνπζία ζα είρε 

άκεζα θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ην δπηηθφ θφζκν. Τπέζεηα φηη νη ξψζνη θαη νη ζχκκαρνί 

ηνπο βξίζθνληαλ ζε ηφζν άζιηα θαηάζηαζε, ψζηε δε ζα κπνξνχζαλ φρη κφλν λα δηνηθήζνπλ 

ηελ Διιάδα, αιιά νχηε θαη λα ηεο πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθή βνήζεηα. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε 

ζα ζηξεθφηαλ σο κπνχκεξαλγθ ελαληίνλ ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα εθθξαδφηαλ κε ηε κνξθή 

ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ δπζθνιηψλ, ηηο νπνίεο ε Γχζε ζα κπνξνχζε λα 

εθκεηαιιεπηεί επηηπρεκέλα πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο»
72

. 

Ζ αιιαγή ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ φιν θαη εληνλφηεξε ακεξηθάληθε 

ηκπεξηαιηζηηθή παξέκβαζε ζηε Γπηηθή Δπξψπε, αιιά θαη ε φμπλζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 

Διιάδα, εθθξάζηεθαλ κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ΓΔ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1946, ηελ απφθαζε ηνπ 

Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ  ην Φεβξνπάξην ηνπ 1947 γηα ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηεο έλνπιεο κνξθήο 

πάιεο
73

, ηε ζχληαμε ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ ΓΔ (ζρέδην «Λίκλεο») ην 

επηέκβξην ηνπ 1947, ηελ ηδξπηηθή δηαθήξπμε ηεο Πξνζσξηλήο Γεκνθξαηηθήο Κπβέξλεζεο 

ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ. Σαπηφρξνλα εληαηηθνπνηήζεθαλ νη επαθέο κε ην 

ζνβηεηηθφ Κφκκα θαη ηα αδειθά Κφκκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο. 

πζηεκαηνπνηήζεθε, ζην βαζκφ πνπ ην επέηξεπαλ νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο, ε παξνρή 

βνήζεηαο πξνο ην ΓΔ θπξίσο κέζσ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο.  

Οη ζνβηεηηθνί έιαβαλ κέξνο ζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα ππφ ζπλζήθεο άθξαο 

ζπλσκνηηθφηεηαο. Οη εηζεγήζεηο ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ ρέζεσλ ήηαλ ζεηηθέο γηα ηελ 

παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνπο έιιελεο αληάξηεο
74

. Ζ ζνβηεηηθή ζηάζε φκσο ήηαλ αξλεηηθή 

                                                           
72 Джордж Кеннан, Дипломатия Второй мировой войны, φ.π., ζ. 212. 
73 Ζ χπαξμε απηήο ηεο απφθαζεο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Εαραξηάδεο ζε ππφκλεκά ηνπ πξνο ηελ εγεζία ηνπ 

ζνβηεηηθνχ θφκκαηνο ζηηο 13 Μαΐνπ 1947. Βι. Φίιηππνο Ζιηνχ, Ο Διιεληθόο Δκθύιηνο Πόιεκνο, φ.π., ζ. 96.  
74 Ο Mihail Suslov ζε ζεκείσκά ηνπ πξνο ην ΠΓ ηνπ ΠΚΚ(κπ) πξφηεηλε: «Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαίηεξα 

δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Διιεληθνχ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο θαη ηελ αδπλακία λα αλαδεηεζνχλ νη 

απαξαίηεηνη πφξνη εληφο ηεο ρψξαο, θαζψο επίζεο ηηο ειιείςεηο ζε ηκαηηζκφ θαη θάξκαθα γηα ηνπο αληάξηεο, 

ζεσξψ δπλαηή θαη αλαγθαία ηελ παξνρή ζην Διιεληθφ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα βνήζεηαο ζε ζπλάιιαγκα θαη 

επίζεο ζε ηκαηηζκφ θαη θάξκαθα, απαξαίηεηα γηα ηνπο έιιελεο αληάξηεο». Βι. «Записка М. Суслова членам 

Политбюро ЦК ВКП(б)». Σν έγγξαθν παξαηίζεηαη ζην: Ар. Улунян, Коммунистическая Партия Греции. 

Актуальные вопросы идеологии, политики и внутренней истории. КПГ в Национальном Сопротивлении, 

Гражданской и «холодной» войнах 1941 – 1956, Москва 1994, ζ. 179. 
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φζνλ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεκνθξαηηθήο Κπβέξλεζεο απφ ηελ ΔΓ 

θαη απφ ηηο ζχκκαρεο ρψξεο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο. ε πξσηνβνπιία ηνπ Γξακκαηέα ηνπ 

Οπγγξηθνχ Κφκκαηνο Mátyás Rakosi, λα ζέζεη ην δήηεκα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο «θπβέξλεζεο 

ηνπ Μάξθνπ» ζηνλ Mihail Suslov, ν ηειεπηαίνο κεηέθεξε ηελ άπνςε ησλ ζνβηεηηθψλ φηη 

ήηαλ λσξίο γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε επίζεκε αλαγλψξηζε
75

. Δίραλ ήδε εθθξαζηεί, ιίγεο κέξεο 

λσξίηεξα, ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 1948, νη ακθηβνιίεο ηνπ ηάιηλ γηα ηε δπλαηφηεηα λίθεο ησλ 

αληαξηψλ
76

. 

Σν «ειιεληθφ δήηεκα» απαζρνινχζε θαη ηα Κνκκνπληζηηθά Κφκκαηα ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο. Ζ βνήζεηα απφ πιεπξάο ηνπο ήηαλ θπξίσο ρξεκαηηθή, κέζσ καδηθψλ νξγαλψζεσλ 

πνπ έιεγραλ. Γηα απηά ηα θφκκαηα φκσο ε θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηελ Διιάδα 

απνηεινχζε παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. πρλά ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ειιεληθφ παξάδεηγκα γηα 

λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζαλ θαη γηα ηελ νπνία δέρηεθαλ έληνλε 

θξηηηθή θαηά ηελ ηδξπηηθή ζπλδηάζθεςε ηεο Kominform (22-28/9/1947)
77

. Ζ θξηηηθή απηή 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ αδπλακία ηνπο λα ζπγρξνλίζνπλ ηε δξάζε ηνπο κε βάζε ηε λέα 

θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηηο ρψξεο ηνπο 

Οη κεηαπνιεκηθέο ζπλζήθεο, κέρξη λα παγησζνχλ νη λέεο ηζνξξνπίεο δηεζλψο θαη ζην 

εζσηεξηθφ θάζε ρψξαο, ήηαλ ηδηαίηεξα πεξίπινθεο. Σν γεγνλφο απηφ απαηηνχζε απφ ηα 

Κνκκνπληζηηθά Κφκκαηα λα πξνζαξκφδνπλ ηαρχηαηα ηελ πνιηηηθή ηνπο ζηηο ηαρχηαηα 

ελαιιαζζφκελεο ζπλζήθεο. Οη απνθάζεηο έπξεπε λα ιακβάλνληαη γξήγνξα, ν ρξφλνο γηα 

ζπδεηήζεηο θαη εμεγήζεηο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κηα πνιηηηθή 

έπξεπε λα εθαξκνζηεί άκεζα. Δάλ απηφ φκσο ήηαλ δπλαηφ γηα ην ζνβηεηηθφ θφκκα, κε ηα 

κέζα πνπ δηέζεηε, γηα ηα ππφινηπα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιν λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο δηεζλψο. Πνιιά ζηειέρε μέλσλ θνκκάησλ, αιιά αθφκε θαη ηνπ 

ζνβηεηηθνχ, βξέζεθαλ εθηεζεηκέλα, κε αληηιακβαλφκελα έγθαηξα ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο. 

Ζ απφζπξζή ηνπο, ελίνηε κε βίαην ηξφπν, ραξαθηήξηζε ηηο επνρέο ησλ απφηνκσλ αιιαγψλ 

πνιηηηθήο γξακκήο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο δέρνληαλ έληνλε θξηηηθή γηα ηελ αζθνχκελε κέρξη 

ηφηε πνιηηηθή, ηελ νπνία φκσο ηελ είραλ πξνηείλεη νη ίδηνη νη ζνβηεηηθνί, ζε πξνεγνχκελν 

ζηάδην
78

. Κάηη αληίζηνηρν ζπλέβε κε ην Ηηαιηθφ θαη ην Γαιιηθφ Κφκκα. Σν πξφβιεκα 

                                                           
75 РГАСПИ, Ф. 17, оп. 128, Д. 1165, Л. 59-62. 
76  Ο ηάιηλ εμέθξαζε ηηο ακθηβνιίεο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο πνπ είρε ζην Κξεκιίλν κε αληηπξνζσπείεο 

ηνπ Γηνπγθνζιάβηθνπ θαη ηνπ Βνπιγαξηθνχ Κφκκαηνο. Βι. ηα αλαιπηηθά πξαθηηθά ηεο ζπλάληεζεο ζε: Георги 

Димитров, Дневник, φ.π., ζζ. 360-368.      
77 Совещания Коминформа, φ.π., passim. 
78 ε ζπλάληεζε ηνπ Maurice Thorez κε ηνλ ηάιηλ ζηηο 19/11/1944 ν ηειεπηαίνο είρε δψζεη ηηο εμήο ζπκβνπιέο 

ζηνπο γάιινπο θνκκνπληζηέο: «1) λα αθνινπζνχλ ηε γξακκή ηνπ αξηζηεξνχ κεηψπνπ, πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

γαιιηθέο ζπλζήθεο, 2) λα αλαδεηνχλ ππνκνλεηηθά ζπκκάρνπο αλάκεζα ζηνπο ζνζηαιηζηέο, ηνπο ξηδνζπάζηεο θ.α. 

3) λα θεξπρηνχλ ππέξ ηεο αλαγέλλεζεο ηεο Γαιιίαο, κε ηζρπξφ ζηξαηφ θαη βηνκεραλία, 4) λα κελ ππεξηηκνχλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο θαη λα κε ζεσξνχλ φηη ην θφκκα κπνξεί κφλν ηνπ λα ηα βγάιεη πέξα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν γαιιηθφο ιαφο, 5) λα κελ επηηξέςνπλ λα απνκνλσζνχλ απφ ηηο άιιεο δεκνθξαηηθέο νκάδεο θαη ηηο 

κάδεο, 6) λα κελ απαμηψλνπλ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Νηε Γθνι, λα αθνινπζνχλ λνκηκφθξνλα πνιηηηθή, 7) λα κε 
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παξνπζηάζηεθε φηαλ, κεηά ηηο αξρέο ηνπ 1946, δελ πξνζάξκνζαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο ζηελ 

επίζεζε πνπ εμαπέιπζε ν ηκπεξηαιηζκφο δηεζλψο θαη ε αληίδξαζε εληφο ησλ ρσξψλ ηνπο. 

Έρνληαο πεξηνξίζεη ηε δξάζε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην «λφκηκν» θνηλνβνπιεπηηθφ πεδίν δελ 

επεδίσμαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο πνπ δηέζεηαλ, λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα δπλακηθή απάληεζε ζηελ επίζεζε. Ωο επηβεβαίσζε δε ηεο νξζφηεηαο ηεο 

πνιηηηθήο ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ειιεληθφ παξάδεηγκα. 

Ηδηαίηεξα νμεία επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Ηηαιηθνχ Κφκκαηνο, ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, άζθεζε ν γηνπγθνζιάβνο αληηπξφζσπνο ζηελ ηδξπηηθή 

ζπλδηάζθεςε ηεο Kominform Edvard Kardelj. Ζ νκηιία ηνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη 

παξαηίζεηαη νιφθιεξε, σο πξνο ην ηκήκα ηεο πνπ αθνξά ηελ Διιάδα: 

«Θα ήζεια λα ζηαζψ ρσξηζηά ζην δήηεκα ηεο Διιάδαο. Οη Ηηαινί θνκκνπληζηέο 

θαζνδεγεηέο πνιχ ζπρλά δειψλνπλ φηη δελ επηζπκνχλ λα δεκηνπξγεζεί ζηε ρψξα ηνπο κηα, 

φπσο ηελ νλνκάδνπλ, «ειιεληθή θαηάζηαζε». Λέλε: νη ακεξηθάλνη θαη ε εζσηεξηθή 

αληίδξαζε ζέινπλ λα θάλνπλ θαη ζε εκάο απηφ πνπ έθαλαλ ζηελ Διιάδα, δειαδή ζέινπλ λα 

καο ππνρξεψζνπλ λα νδεγεζνχκε ζε «ηπρνδησθηηζκφ», λα πάξνπκε ηα φπια. Θέινπλ λα 

πξνθαιέζνπλ θαη ζε εκάο «ειιεληθή θαηάζηαζε». κσο, ζπλερίδνπλ απηνί νη ζχληξνθνη, νη 

ακεξηθάλνη θαη ε εζσηεξηθή αληίδξαζε θάλνπλ ιάζνο ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο, δηφηη εκείο 

δε ζέινπκε κηα «ειιεληθή θαηάζηαζε». ε απηφ αθξηβψο βξίζθεηαη ε νπζία ησλ ιαζψλ ησλ 

ζπληξφθσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ζχληξνθνη δελ θαηαιαβαίλνπλ ηελ «ειιεληθή 

θαηάζηαζε» δηφηη ζηε ρψξα ηνπο αγσλίδνληαη θπξίσο ζηε βάζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, ελψ 

ζηελ Διιάδα ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα παιεχεη επηθεθαιήο ηνπ ιανχ, κε ην φπιν ζην ρέξη. 

ηελ πξάμε νη ακεξηθάλνη θαη νη έιιελεο αληηδξαζηηθνί δελ επηζπκνχλ ηελ «ειιεληθή 

θαηάζηαζε». Απηή ε θαηάζηαζε ηνπο επέβαιε πειψξηεο απψιεηεο, απεηιεί ηελ εμνπζία ηνπο 

θαη φιεο ηηο ζέζεηο ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ ζηελ Διιάδα. Γηα απηφ ην ιφγν ε «ειιεληθή 

θαηάζηαζε», ηε δεδνκέλε ζηηγκή, είλαη απείξσο θαιχηεξε απφ ηε γαιιηθή θαη ηελ ηηαιηθή 

θαηάζηαζε. Σελ ψξα πνπ νη δεκνθξαηηθέο δπλάκεηο ηεο Διιάδαο αληηζηέθνληαη ζηελ 

εθζηξαηεία ηνπ ακεξηθάληθνπ ηκπεξηαιηζκνχ θαη πεξλάλε ζηελ αληεπίζεζε ελάληηα ζηελ 

επίζεζε ηεο αληίδξαζεο, ζηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία νη ίδηεο δπλάκεηο ππνρσξνχλ θαη 

επηηξέπνπλ φρη κφλν  - φπσο ιέλε νη αζηνί – «ρσξίο ζθάλδαιν λα ηνπο πεηάλε απφ ηελ 

θπβέξλεζε», αιιά θαη λα κεηαηξέπνπλ ηε ρψξα ηνπο, ρσξίο απνηειεζκαηηθή αληίζηαζε απφ 

πιεπξάο ηνπο, ζε ππνηειή θαη ζε βάζε γηα πφιεκν ελάληηα ζην ζνζηαιηζκφ θαη ηε 

δεκνθξαηία.  Να γηα πνην ιφγν δε κπνξψ λα ζπκθσλήζσ κε ηνπο ηηαινχο ζπληξφθνπο φηη νη 

ακεξηθάλνη θαη ε αληίδξαζε ζηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία ζέινπλ λα δεκηνπξγεζεί ζε απηέο ηηο 

                                                                                                                                                                      
δηαηεξνχλ ζε εθεδξεία ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ θηλήκαηνο αληίζηαζεο. Δίλαη απαξαίηεηνο έλαο εληαίνο ζηξαηφο, 

φκσο λα θξνληίζνπλ λα έρνπλ ζην ζηξαηφ απηφ αλζξψπνπο θαη ζέζεηο». Βι. Георги Димитров, Дневник, φ.π., ζ. 

230. 
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ρψξεο «ειιεληθή θαηάζηαζε». Αληηζέησο είκαη πεπεηζκέλνο φηη, φρη κφλν δελ ην ζέινπλ, 

αιιά θαη φηη κηα «ειιεληθή θαηάζηαζε» ζηελ Ηηαιία θαη ηε Γαιιία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απζεληηθή «ειιεληθή θαηάζηαζε» ζηελ  Διιάδα, ζα απνηεινχζε ζθιεξφηαην ρηχπεκα ζηνλ 

ηκπεξηαιηζκφ, ζα ζήκαηλε ηελ ήηηα ηεο ηξέρνπζαο ηκπεξηαιηζηηθήο επίζεζεο ελάληηα ζηηο 

πξννδεπηηθέο δπλάκεηο.  …. Απηφ πνπ ηζρπξίδνκαη είλαη φηη ε ιαζεκέλε εθηίκεζε ηεο 

«ειιεληθήο θαηάζηαζεο» ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ηε γεληθή ηνπο εζσηεξηθή πνιηηηθή γξακκή. 

Σν δήηεκα φκσο δε βξίζθεηαη κφλν ζε απηή ηελ εθηίκεζε. Σν δήηεκα είλαη φηη απφ απηφ ην 

γεγνλφο πξνθχπηεη έλα άιιν, φηη ηα θφκκαηα ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

«ειιεληθή θαηάζηαζε» ζηεξίδνπλ αλεπαξθψο ηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα ζηελ Διιάδα. Σν 

γεγνλφο φηη κεξηθά θνκκνπληζηηθά θφκκαηα ππνηηκνχλ ηνλ αγψλα ηνπ Γεκνθξαηηθνχ 

ηξαηνχ Διιάδαο, βιέπνπλ απηφ ηνλ αγψλα σο «ρακέλε ππφζεζε», σο αγψλα πνπ ζχληνκα 

ζα θαηαζηαιεί, ελψ απφ ηελ άιιε ππεξηηκνχλ ηε ζεκαζία ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ειηγκψλ 

ζηε ρψξα ηνπο, νδεγεί ζηε ειιηπή ππνζηήξημε ηνπ αγψλα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Ζ 

Γηνπγθνζιαβία κε ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Αιβαλία θαη κέζσ απηψλ θαη ε νβηεηηθή Έλσζε, 

έρνπλ γίλεη αληηθείκελν ιπζζαζκέλεο επίζεζεο απφ ηνπο ακεξηθάλνπο εηζβνιείο θαη 

ππνδνπισηέο ηεο Διιάδαο. Δίλαη βέβαηα αιήζεηα φηη απηέο νη ρψξεο έρνπλ αληηιεθζεί ην 

δηεζληζηηθφ ηνπο θαζήθνλ έλαληη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Καηνξζψζακε φκσο εκείο λα 

κεηαηξέςνπκε ηελ ειιεληθή ππφζεζε ζε ππφζεζε φιεο ηεο πξννδεπηηθήο αλζξσπφηεηαο, κε 

ηελ έλλνηα ηεο δξάζεο ησλ θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ φισλ ησλ ρσξψλ γηα ηελ 

επηζηξάηεπζε ησλ πην πιαηηψλ καδψλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο 

θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ; Γεκηνπξγήζακε έλα αξθεηά ηζρπξφ εζηθνπνιηηηθφ 

εκπφδην ζηελ ακεξηθάληθε επέκβαζε; ρη, εκείο απηφ δελ ην θάλακε, δηφηη, ζχκθσλα κε ηε 

γλψκε καο, δελ αληηιήθζεθαλ φια ηα θφκκαηα ηελ πειψξηα ζεκαζία ηνπ αγψλα ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ, δηφηη απηά ηα θφκκαηα ζπρλά δελ πηζηεχνπλ ζηε δπλαηφηεηα λίθεο ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ, ππεξηηκψληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ αληηπάινπ»
79

.  

Ζ νκηιία ηνπ Kardelj είλαη ραξαθηεξηζηηθή ησλ απφςεσλ ηεο γηνπγθνζιαβηθήο 

εγεζίαο γηα ηνλ ειιεληθφ αγψλα, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ ζνβηεηηθνχ θαη 

γηνπγθνζιαβηθνχ Κφκκαηνο θαη ηελ απνπνκπή ηνπ ΚΚΓ απφ ηελ Kominform ηνλ Ηνχλην ηνπ 

1948.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ εξγαζηψλ ηεο ηδξπηηθήο ζπλδηάζθεςεο ηεο Kominform, ήηαλ 

επίζεο ην γεγνλφο φηη, ελψ ζρεδφλ φινη νη νκηιεηέο αλαθέξζεθαλ ζηα γεγνλφηα ζηελ Διιάδα, 

ν ζνβηεηηθφο αληηπξφζσπνο A. Zhdanov αξλήζεθε, θαη ηειηθά επέβαιε ηελ άπνςή ηνπ, λα 

αλαθεξζεί ε Διιάδα ζηελ ηειηθή απφθαζε, αλ θαη απηφ πξνηάζεθε απφ αξθεηνχο 

                                                           
79 Совещания Коминформа, φ.π., ζζ. 199-200. 
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εηζεγεηέο
80

. Ζ ζηάζε απηή ηνπ Zhdanov δείρλεη ηε ζνβηεηηθή πξνζπάζεηα λα απνθεχγεηαη 

θάζε δεκφζηα ζχλδεζε ηνπ ειιεληθνχ αγψλα κε ην δηεζλέο θνκκνπληζηηθφ θίλεκα. Απηφ 

ζπλέθεξε, ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπο, ην ειιεληθφ θφκκα αιιά θαη ην θνκκνπληζηηθφ 

θίλεκα, ζην πξφζσπν ηνπ ΠΚΚ(κπ). 

Μεηά ηελ απνπνκπή ησλ γηνπγθνζιάβσλ απφ ηελ Kominform ηέζεθε κε νμχηεηα ην 

δήηεκα ηεο ζπγθξφηεζεο λένπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ησλ αδειθψλ θνκκάησλ πξνο ην ΚΚΔ 

θαη ην ΓΔ. Πξνεγνχκελε αξλεηηθή εκπεηξία κεηαθνξάο βνήζεηαο απφ ηελ Σζερνζινβαθία 

πξνο ηελ Διιάδα απνδφζεθε ζηε δηπξφζσπε πνιηηηθή ησλ γηνπγθνζιάβσλ εγεηψλ
81

. Γηα ην 

ζπληνληζκφ ηεο βνήζεηαο έγηλε ζηηο 8/9/48 ζηε Βαξζνβία ζχζθεςε εθπξνζψπσλ ησλ 

Κνκκάησλ Πνισλίαο, Σζερνζινβαθίαο, Οπγγαξίαο, Ρνπκαλίαο θαη Διιάδαο. Πάξζεθε 

απφθαζε λα ζπγθξνηεζεί κία επηηξνπή γηα ηνλ ηερληθφ ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο. ηελ 

επηηξνπή απηή αλαηέζεθε ην θαζήθνλ λα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο 

ζχζθεςεο γηα ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθνχ ηακείνπ θαη απνζέκαηνο πιηθψλ. ε λέεο 

ζπλεδξηάζεηο ζηηο 20-21/1/49 ζηελ Πξάγα θαη ζηηο 15-16/2/1949 ζηε Βνπδαπέζηε 

απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ θάζε ρψξαο ζηνλ πιηθφ αλεθνδηαζκφ ηνπ ΓΔ. 

Δκπινθή παξνπζηάζηεθε απφ ηελ άξλεζε ζπλδξνκήο ζε ζπλάιιαγκα
82

. ην κεραληζκφ απηφ 

δε ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ηνπ ζνβηεηηθνχ θφκκαηνο. Ζ φπνηα ζπκβνιή ηνπο έπξεπε λα 

παξακέλεη απφξξεηε. 

Οη δηεζλήο θαηάζηαζε θαηά ην 1949 θαη νη εμειίμεηο ζην κέησπν ησλ καρψλ ζηελ 

Διιάδα ππνρξέσζαλ ηνπο ζνβηεηηθνχο λα ζπκβνπιεχζνπλ ην ΚΚΔ, ηελ άλνημε ηνπ 1949, λα 

αλαζηείιεη ηνλ έλνπιν αγψλα. Σαπηφρξνλα αλαιήθζεθαλ δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα 

επέηξεπαλ ζην Κφκκα λα πξνρσξήζεη ζε έλαλ έληηκν ζπκβηβαζκφ. Ζ ειπίδα πνπ γέλλεζε ε 

ηπρφλ επφδσζε απηψλ πξσηνβνπιηψλ θαζπζηέξεζε ηελ νξγαλσκέλε ππνρψξεζε ησλ 

δπλάκεσλ ηνπ ΓΔ, ψζπνπ απηέο εηηήζεθαλ ζηηο ηειεπηαίεο κάρεο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1949. 

Ζ ζνβηεηηθή πνιηηηθή έλαληη ηνπ ειιεληθνχ θηλήκαηνο απνηέιεζε έθθξαζε ηεο 

γεληθφηεξεο ζνβηεηηθήο πνιηηηθήο, ηφζν φζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, 

φζν θαη ηε δηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ. Ζ πνιηηηθή απηή 

                                                           
80 Σην ίδην, ζζ. 254-255. 
81 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ζπλδηάζθεςεο ηεο Kominform (19-23/6/1948) δηακείθζεθε ε εμήο ζηηρνκπζία 

κεηαμχ ηνπ εγέηε ηνπ ΚΚ Σζερνζινβαθίαο Rudolf Slánský θαη ηνπ A. Zhdanov:  

«Σιάλζθη: ηαλ ηέζεθε ην δήηεκα ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ ειιήλσλ δεκνθξαηψλ κε φπια, νη εγέηεο ηνπ ΚΚΓ έπαημαλ 

άζρεκν παηρλίδη. Αλ θαη νη Σζέρνη ζχληξνθνη έδσζαλ άκεζα ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο έιιελεο 

δεκνθξάηεο, νη εγέηεο ηνπ ΚΚΓ εμαπάηεζαλ ηνπο έιιελεο ζπληξφθνπο ιέγνληάο ηνπο φηη νη Σζέρνη δε ζέινπλ λα 

ηνπο εθνδηάζνπλ κε φπια. ε εκάο φκσο αλαθνίλσζαλ επίζεκα φηη δε ζα επηηξέςνπλ λα δηέιζεη ν εμνπιηζκφο γηα 

ηελ Διιάδα κέζσ ηεο γηνπγθνζιαβηθήο επηθξάηεηαο. 

Εληάλνβ: Πψο εμεγείηαη απηφ ην δηπιφ παηρλίδη; 

Σιάλζθη: απαληά φηη νη γηνπγθνζιάβνη ήζειαλ λα δείμνπλ ζηνπο έιιελεο φηη φρη απηνί αιιά εκείο ήκαζηαλ 

ππεχζπλνη. 

Εληάλνβ: πλεπψο ήζειαλ λα ζαο βάινπλ λα καιψζεηε κε ηνπο έιιελεο.», Σην ίδην, ζ. 436.  
82 РГАСПИ, Ф. 575, оп. 1, Д. 97, Л. 36 
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δηακνξθψζεθε ζηαδηαθά, μεθηλψληαο απφ ηελ Οθησβξηαλή επαλάζηαζε θαη είρε σο θπξίαξρν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηελ επηδίσμε δεκηνπξγίαο επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο 

ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο, ε πνιηηηθή απηή επεξεάζηεθε απφ ηηο 

αλαγθαζηηθέο ζρέζεηο πνπ έπξεπε λα ζπλάςεη κε ηνλ θαπηηαιηζηηθφ πεξίγπξν. Σαπηφρξνλα 

ππνρξεψζεθε λα θάλεη κηα ζεηξά ζπκβηβαζκψλ γηα λα θαηνξζψζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

πξνθιήζεηο πνπ έζεηε ε ηκπεξηαιηζηηθή επηζεηηθφηεηα. Σα Κνκκνπληζηηθά Κφκκαηα 

ιάκβαλαλ ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έζεηε ε ζνβηεηηθή πνιηηηθή, είραλ 

φκσο ηελ θχξηα επζχλε γηα ηε δξάζε ζηε ρψξα ηνπο. Σν παξαπάλσ ηζρχεη αθέξαηα θαη γηα ην 

ΚΚΔ. Ζ απνδνρή ησλ ζπκβνπιψλ θαη ησλ ππνδείμεσλ ηνπ ζνβηεηηθνχ θφκκαηνο, κεηά θαη ηε 

δηάιπζε ηεο Κνκηληέξλ, αλήθε ζηελ απνθιεηζηηθή επρέξεηα ηεο εγεζίαο ηνπ. ε θάπνηεο 

κάιηζηα πεξηπηψζεηο, φλησο έδξαζε ζε θαηεχζπλζε αληίζεηε ησλ ζνβηεηηθψλ ζπκβνπιψλ. Σν 

ηειηθφ απνηέιεζκα, ε ήηηα ηνπ ΓΔ, δε ζα πξέπεη λα ζπζθνηίδεη ηελ ηηηάληα πξνζπάζεηα ησλ 

ειιήλσλ θνκκνπληζηψλ, νχηε θαη ηελ αληδηνηειή βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ ηα Κφκκαηα ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ησλ ρσξψλ ηα Λατθήο Γεκνθξαηίαο, παξ’ φιεο ηηο δπζθνιίεο θαη 

παξ’ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ρψξεο ηνπο.          

 

     

 

   

 

 

 

     

 


