


Πρόλογος 

Επανειληµµένως τονίζεται από διαφόρους, ότι ο λαός πρέπει να 
ενθυµήται την ιστορίαν του. Ορθόν. Όποιος ενθυµείται το παρελθόν, 
διδάσκεται δια το παρόν και το µέλλον. Ορθόν. Λέγουν ακόµη, ότι οι 
λαοί που λησµονούν είναι καταδικασµένοι να υποπέσουν εις λάθη. 
Ορθόν. 

Ύπό το πνεύµα των ανωτέρω απόψεων επιθυµώ µε την έκδοσιν 
της παρούσης εργασίας να συνεισφέρω στην λαϊκήν µνήµην, πράγµα 
δια το οποίον ασφαλώς ουδείς θα έχη αντίρρησιν. Υποθέτω. 

Μέχρι τώρα εσηµειώθη το φαινόµενο να κατηγορήται η ∆εξιά 
παράταξις και κατά κόρον επανελήφθη το υστερικόν σύνθηµα: «ο 
λαός δεν ξεχνά τι σηµαίνει δεξιά». 

Το σύνθηµα αυτό το φωνάζουν κυρίως εκείνοι, οι όποιοι 
ευθύνονται µε αποτρόπαια εγκλήµατα, τα οποία διέπραξαν εις βάρος 
του Ελληνικού Λαού και µε κραυγαλέας εθνοπροδοσίας. 
Ταυτοχρόνως, ουδείς δεξιός πολιτικός η µη διαµαρτύρεται. Οι δεξιοί 
ανέχονται να υβρίζωνται και να κατηγορούνται από αποδεδειγµένους 
ενόχους εγκληµάτων και προδοσιών. ∆ιατί; ∆ιότι είτε φοβούνται, είτε 
υπέστησαν πλύσιν εγκεφάλου και ενώ έπρεπε να ήσαν κατήγοροι 
µετεβλήθησαν ψυχολογικώς εις κατηγορουµένους. Αυτό επιβάλλεται 
να σταµατήση. Η ιστορική αλήθεια πρέπει να αποκατασταθή. 

Σκοπός επίσης του παρόντος είναι η συµβολή του στην 
δηµοσιότητα της αληθείας. Τα γεγονότα, όπως απετυπώθησαν εις 
φωτογραφίας και κείµενα οµιλούν από µόνα των και δεν χρειάζονται 
σχόλια η επεξηγήσεις. Τα πάντα φαίνονται καθαρώς, όπως ακριβώς 
είναι. Οµιλούν και πράττουν οι ίδιοι οι υπεύθυνοι της 
Αριστεράς, άκρας και µή, που έκαναν ειδεχθείς κακουργίας και 
προδοσίας. 

Κάποτε κάποιος οφείλει να τολµήση και κατά πρόσωπον να 
διακήρυξη την αλήθειαν. Τούτο πράττω, ως ελάχιστον χρέος έναντι 
των θυµάτων της αριστεράς θηριωδίας και εθνοπροδοσίας. 

Ήλθεν επί τέλους η ώρα να µάθη η Ελληνική Νεολαία την 
άλήθειαν. Τέλος στην παραπληροφόρησιν. Τέλος στον 
αποπροσανατολισµόν. Η ώρα της αληθείας εσήµανε. 



Γνωρίζω ότι µε το βιβλίο µου θα προκαλέσω. Αδιαφορώ. Το 
µοναδικόν µου µέληµα είναι να είµαι ειλικρινής. Και πράγµατι λέγω 
την αλήθειαν, επειδή παρουσιάζω στοιχεία, που όλα προέρχονται από 
τους αριστερούς. Τους εξαναγκάζω να αυτοαποκαλυφθούν και 
εύχοµαι να παύση ο λαός να ξεχνά τι σηµαίνει Αριστερά. 

Η εγκληµατική και προδοτική παράταξις µε ψυχήν το ΚΚΕ και τα 
όργανα του (ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, ΟΠΛΑ κ.τ.λ.) που αιµατοκύλισε και 
κατεπρόδωσε την Ελλάδα ευθύνεται, δια την είσαγωγήν της σφαγής 
ως µέσου πολιτικής πάλης. 

Αι πολιτικοί αντιθέσεις µπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν µε 
τας ανθρωπίνους σχέσεις. Αυτό επιβάλλει η λογική και η ηθική. 
Αντιθέτως, η εγκληµατική παράταξις τοϋ ΚΚΕ παρεµέρισε κάθε 
άνθρωπίνην σχέσιν και αντιµετώπισε τον πολιτικόν της αντίπαλον όχι 
µε επιχειρήµατα, αλλά µε το σφάξιµο. 

Όποιος δεν είναι µαζί µας, σφάξτε τον. Βγάλτε του τα µάτια. 
Σπάστε του τα κόκκαλα. Κρεµάστε τον. Έτσι ακριβώς υπήρξε η 
τακτική του αριστεροκοµµουνισµού, που θα την ιδήτε παρακάτω. 
Τώρα µήπως είναι διαφορετικοί; Αµφιβάλλω. ∆ιατί; ∆ιότι δεν 
µετανοούν διά τα εγκλήµατα των, τα όποια µάλιστα επαινούν και 
ακόµη κατηγορούν τα θύµατα των. Το κονσερβοκούτι, η εξόρυξις 
οφθαλµών, οι ακρωτηριασµοί, αι δολοφονίαι, τα βασανιστήρια πρέπει 
να καταγγελθούν κι όχι να αποσιωπηθούν. 

Αισθάνοµαι την ανάγκην να κατακρίνω τους ψευτοδεξιούς 
πολιτικούς, οι οποίοι δεν ετόλµησαν µέχρι τώρα να κάνουν 
παρεµφερείς εκδόσεις. Μονάχα ψήφους της δεξιάς γνωρίζουν να 
υφαρπάζουν. Εντροπή τους. 

Τα προδοτικά κείµενα και αι φωτογραφίαι φρίκης, που δίδω 
στην δηµοσιότητα να τα προσέξη ιδιαιτέρως η ευαίσθητος νεολαία 
µας. Να συγκινηθή από την τραγωδία του Έθνους µας και να σφίξη 
τα δόντια. Η ώρα της Τιµωρίας θα έλθη. Τιµή και δόξα στους 
νεκρούς. Το αίµα των θα βαρύνη αιωνίως τους δολοφόνους. 

Από λογικής και ηθικής απόψεως είναι τελείως απαράδεκτος η 
αδιαφορία των θυµάτων της κοµµουνιστικής θηριωδίας. 
Συγκεκριµένως, επανειληµµένως οι εγκληµατίαι του ΚΚΕ έσφαξαν 
Έλληνας. Οι γονείς αυτών η τα παιδιά των ανεπιτρέπτως 
παραµένουν αδιάφορα. Αδρανούν. Εγνώρισα πολλούς οι όποιοι µου 
είπαν: «τον πατέρα µου τον έσφαξαν οι κοµµουννισταί..». Στην 
απορίαν µου: «Και τι κάνεις;» απήντησαν απλοϊκώς: «Τι να κάνω;». 
Έγινε εποµένως τόσο βαθεία πλύσις εγκεφάλου, ώστε οι στενοί 
συγγενείς των θυµάτων αποφεύγουν ακόµη και να οµιλήσουν δια 
τους ιδικούς των, οι οποίοι εδολοφονήθησαν ή εβασανίσθησαν από 



τους σφαγείς του Ελληνικού Λαού, κατά την διάρκειαν των 
αιµοσταγών «γύρων». 

Συµβαίνει µάλιστα και το απίθανον, οι κοµµουνισται να 
διαµαρτύρωνται, όταν τελήται µνηµόσυνον, δια τα θύµατα των. Τί 
άλλο µένει να ανεχθώµεν; Πράγµατι είναι προκλητική αυθάδεια της 
αριστεράς, η οποία αποκαλεί τα µνηµόσυνα των σφαγιασθέντων 
«εορτές µίσους» ενώ το αληθές είναι, ότι ούτε περί εορτών 
πρόκειται, ούτε περί µίσους. Τα παιδιά, οι γονείς και οι συγγενείς των 
θυµάτων έχουν θρησκευτικόν καθήκον και οπωσδήποτε δικαίωµα να 
τιµήσουν την ιεράν µνήµην των νεκρών των. Τελούν λοιπόν 
µνηµόσυνον στον χώρον της θυσίας (Μελιγαλά, Φενεό, 
Περιστέρι, Ούλεν κ.τ.λ.) και οι αριστεροί κραυγάζουν περί 
«εορτών µίσους». Τa ίδια γράφουν και αί εφηµερίδες, τα ίδια λέγουν 
και οι πολιτικοί. Αίσχος. Οι ∆εξιοί τελικώς προσέρχονται µε δισταγµό, 
όσοι προσέλθουν. Ολίγοι είναι οι γενναίοι, οι οποίοι αντικρούουν την 
αριστεράν προπαγάνδαν. Η Αριστερά επιδιώκει να λησµονήση ο λαός 
την αλήθειαν. Εις τα γεγονότα αντιτάσσει την προπαγάνδα, µε 
συνέπειαν οι ίδιοι οι παθόντες οι ∆εξιοί, να αισθάνονται ένοχοι (!) 
που ήσαν θύµατα. 

Αυτά πρέπει να τελειώσουν και θα τελειώσουν, όπως πάντοτε 
τελειώνουν όλα τα ψεύδη. "Εως τότε υποµονή. Όχι όµως περαιτέρω 
ανοχή. Οι αριστεροί πρέπει να καταγγελθούν, δια τα εγκλήµατα και 
τας προδοσίας. Το σύνθηµα των «ο λαός δεν ξεχνά τι σηµαίνει 
∆εξιά» καταρρέει προ της πραγµατικότητος. Αι συκοφαντίαι εις 
βάρος της ∆εξιάς θα διαλυθούν. Η αλήθεια θα λάµψη. Η αλήθεια θα 
νικήση το ψεύδος. 

Ωστόσον ανακύπτουν βαρύταται εύθύναι κατά των πολιτικών, οι 
οποίοι συνηλλάγησαν µε την αριστεράν, µετά τον τριετή 
συµµοριτοπόλεµον. Ενώ ήσαν ακόµη ανοικτοί οι τάφοι και δεν είχαν 
επουλωθεί αι πληγαί των τραυµατιών Στρατιωτών του Έθνους, οι 
πολιτικάντηδες µε αµνηστίας και αφέσεις αµαρτιών επέτρεψαν στους 
κοµµουνιστάς να συµµετάσχουν, εις τας εκλογάς. Έτσι ενεφανίσθη 
το άθλιον φαινόµενον, οι ∆εξιοί νεκροί και οι αριστεροί στη Βουλή. 
Τα θύµατα εσάπισαν εις τάφους, ενώ οι θύται, πλουσιοπαρόχως 
αµειβόµενοι βουλευταί κ.τ.λ. Το αµείλικτον ερώτηµα παραµένει: 
ποιός ενίκησε στον συµµοριτοπόλεµον; Εν τω µεταξύ, ο καπετάν 
Χάρος (έσφαξε 800 Έλληνας) διεµαρτύρετο, διότι εξωρίσθη (!) υπό 
της 21ης Απριλίου... 

∆ι' όλας αυτάς τας βάναυσους αδικίας κατά της ∆εξιάς, κάποιοι 
πρέπει να πληρώσουν. Και θα πληρώσουν. Ενθυµηθήτε µε, κάποτε 
θα τους έλθη ο λογαριασµός. Καθυστερηµένος, βεβαίως, αλλά θα 
τους έλθη. 



Ουδέποτε δι' ουδένα λόγον θα κρύψω τας σκέψεις µου. 
Σκέπτοµαι µεγαλοφώνως. Αγανακτώ όταν βλέπω τους εθνοπροδότας 
εγκληµατίας Μάρκο Βαφειάδη και Νίκο Ζαχαριάδη να κηδεύονται µέ 
την Ελληνικήν Σηµαίαν, µε τας ευλογίας της Εκκλησίας, άθεοι όντες, 
και µε την συνοδείαν τεθλιµµένων πολιτικών όλων των παρατάξεων. 
Η «Νέα ∆ηµοκρατία» απέστειλε τον βουλευτήν της κ. Βύρωνα 
Πολύδωρα στην κηδεία του Ζαχαριάδη, όπου κατέθεσε στέφανον! 
∆ηλαδή, τι ετίµησε η Ν.∆. στον Ζαχαριάδη; Ούτε µπορώ να µην 
αγανακτήσω όταν βλέπω τον εθνοπροδότη εγκληµατία Φλωράκη 
(καπετάν Γιώτη) να οµιλή στην τηλεόρασιν, ενώ γνωρίζω ότι 
πρόκειται περί ειδεχθούς σφαγέως του Ελληνικού λαού, ο οποίος 
έπρεπε προ πολλού να είχε απαγχονισθή. Εφθάσαµεν στο σηµείον ο 
τ. Υπουργός ∆ικαιοσύνης Γιαννόπουλος να έχη στο γραφείο του 
φωτογραφία του αρχισφαγέως Βελουχιώτη. Και πολλά άλλα. Υπάρχει 
πάντως Θεία ∆ίκη. 

Είναι µια αλήθεια που πρέπει να την δεχθούν όλοι. ∆ηλαδή, ότι 
αι πολιτικαί ιδεολογίαι δεν έχουν µόνον καλά ή µόνον κακά. Οι 
φανατικοί κατά τρόπον παράλογον υποστηρίζουν πώς όλα όσα 
πιστεύουν είναι ορθά και όλα όσα πιστεύουν οι αντίπαλοι των είναι 
λάθος. 

Τούτο εφαρµόζουν οι αριστεροί, οι οποίοι διακηρύσσουν, ότι 
όλα τα κακά προέρχονται από τους ∆εξιούς. Η ∆εξιά παράταξις είναι 
η άρνησις, η οπισθοδρόµησις, η αντίδρασις, ενώ η Αριστερά είναι η 
πρόοδος, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ελευθερία κ.τ.λ. 

Επί πλέον οι αριστεροί «κατηγορούν» τους ∆εξιούς ως 
φασίστας. Ενώ αυτοί είναι οι δηµοκράται. Μέχρι που και οι 
κουκουέδες, οι τυφλοί οπαδοί της τυραννικής τέως Σοβιετικής 
Ενώσεως, αποκαλούν τους ∆εξιούς φασίστας. Πραγµατικώς αποτελεί 
γελοιότητα, οι σταλινικοί να αυτοαποκαλούνται δηµοκρατικοί και να 
χαρακτηρίζουν τους ∆εξιούς ως φασίστας. 

Το πολιτικόν πάθος εσκότισε τον νουν. Έχω υποστεί 
προσωπικώς τας συνεπείας αυτής της σχιζοφρενικής αντιλήψεως. Ο 
αριστεροµαρξισµός και αι παραφυάδες του µε χαρακτηρίζουν 
φασίστα. Ενθυµούµαι ότι εις κάποιαν τηλεοπτικήν συζήτησιν οι 
αριστεροί εδήλουν ηγανακτισµένοι «ότι δεν συνοµιλούν µε τον 
φασίστα Πλεύρη». Στην Νοµικήν Σχολήν έσπασαν τας θύρας του 
αµφιθεάτρου, δια να µη λάβω µέρος εις συζήτησιν. Εις την Ν. 
Σµύρνην εκυκλοφόρησαν προκηρύξεις και εκάλεσαν τον λαόν να 
δράση, δια να µην οµιλήσω. Τα ίδια στην Θεολογικήν Σχολήν και εις 
πλήθος περιπτώσεων οι αριστεροµαρξισταί προέβησαν εις 
βιαιοπραγίας ή ηρνήθησαν να οµιλήσουν µαζί µου. 



Μολαταύτα οι κύριοι αυτοί υποστηρίζουν τον Λένιν, τον Κάστρο, 
τους αναρχικούς και άλλους τέτοιους, οι οποίοι ως γνωστόν 
κατέσφαξαν τους διαφωνούντος µαζί των. 

Όταν πρόκειται περί δικτατόρων του µαρξισµού, αναστέλλεται η 
δηµοκρατική ευαισθησία των αριστερών. Κάποιος κάποτε πρέπει να 
τους πληροφόρηση ότι η φράσις «να µη µιλήση» σηµαίνει άρνησι της 
δηµοκρατίας. Η δηµοκρατία, λέγουν, πιστεύει στον διάλογο και στην 
ελευθερία εκφράσεως της γνώµης. Εποµένως, η απαγόρευσις να 
οµιλήση ο οποιοσδήποτε είναι αντιδηµοκρατική πράξις. 

∆υστυχώς, η προπαγάνδα κατώρθωσε να δυσφήµηση την 
∆εξιάν. Ωστόσον, η ιδία η προπαγάνδα από την φύσιν της έχει ένα 
ελάττωµα: δεν διαρκεί δια πάντα. Αντιθέτως, η αλήθεια διαθέτει 
αιωνίαν ισχύν και στο τέλος επιβάλλεται. Στην σύγκρουσιν µεταξύ 
προπαγάνδας και αληθείας, η προπαγάνδα κερδίζει µάχας, αλλά 
χάνει τον πόλεµον. Τελικώς, το αληθές θριαµβεύει. 

Η αριστερά προπαγάνδα φαίνεται παντοδύναµος, διότι οι ∆εξιοί 
συν τοις άλλοις αδιαφορούν. Εαν οι ∆εξιοί αποφασίσουν να 
δραστηριοποιηθούν, ουδέν θα τους σταµατήση. Όσοι αγαπούν την 
πατρίδα οφείλουν να αντικρούουν την προπαγάνδα των αριστερών. 

Μερικοί πρακτικοί τρόποι είναι οι ακόλουθοι: 

• Να ψηφίζουν υποψηφίους βουλευτάς µόνον εκείνους, οι όποιοι 
δηµοσίως δηλούν ότι είναι εθνικισταί.  

• Να διαµαρτύρωνται µε τηλεφωνήµατα ή επιστολάς, εναντίον 
του οιουδήποτε συκοφαντεί την ∆εξιάν.  

• Να λέγουν παντού µε παρρησίαν, ότι είναι ∆εξιοί και 
ταυτοχρόνως να µάχωνται τους αριστερούς.  

• Να µη λησµονούν τα εγκλήµατα και τας προδοσίας του ΚΚΕ και 
πάντοτε να τα υπενθυµίζουν εις τρίτους.  

• Να αντιµετωπίζουν την αριστεράν προπαγάνδαν, όπου την 
συναντήσουν και να µην αδιαφορούν.  

• Να µην υποστηρίζουν εκδηλώσεις της Αριστεράς.  

Η συνεχής αντιδεξιά και ουσιαστικώς αντιπατριωτική 
προπαγάνδα επέτυχε ώστε ο πολύς κόσµος να λησµονή τα 
εγκλήµατα και τας προδοσίας των αριστεροκοµµουνιστών. Εκείνοι 
που κατέσφαξαν τους Έλληνας τον ∆εκέµβριον τού 1944, εκείνοι 
που ωργάνωσαν παιδοµάζωµα 28.000 Ελληνοπαίδων, εκείνοι που 
την τριετίαν 1946-1949 αιµατοκύλισαν την Ελλάδα, εκείνοι οι οποίοι 
κατεπρόδωσαν το Έθνος, είναι οι ίδιοι που µε πρωτοφανή αναίδεια 
φωνάζουν: «ο λαός δεν ξεχνά τι σηµαίνει δεξιά»! Και ο κόσµος 
τους ακούει... Βλέπετε τι κατορθώνει η προπαγάνδα; 



Εν τω µεταξύ παρουσιάζονται κάποιοι άσχετοι τύποι, οι όποιοι 
αναµασούν την αριστεράν συνθηµατολογίαν και επαναλαµβάνουν 
γράφοντες ή οµιλούντες ότι «ο λαός δέν ξεχνά τι σηµαίνει δεξιά». 
Απλώς µας εκνευρίζουν. 

Επειδή κάπου, έστω και στον αέρα, πρέπει να βασίζωνται οι 
αριστεροί, αναφέρονται στην εξορία των αγωνιστών της 
«Αντίστασης» στα διάφορα ξερονήσια. Το αληθές είναι ότι ουδείς 
εξωρίσθη, διότι ήτο αντιστασιακός, άλλα διότι ήτο προδότης ή 
εγκληµατίας. Όσοι επήγαν εξορία, επήγαν εκεί διότι κατέσφαξαν 
Έλληνας η κατεπρόδωσαν την Ελλάδα. Εν συνεχεία, τους εδόθη 
αµνηστία και ζουν ανάµεσα µας, ενώ τα θύµατα των σαπίζουν στους 
τάφους. Οι αριστεροί οµιλούν επίσης δια την «Χούντα», τα επτά 
χρόνια σκλαβιάς που πλάκωσε την Ελλάδα κ.τ.λ. Το αληθές είναι ότι 
η Χούντα, κατά την περίοδον 1967-1974 ουδένα έσφαξε, ούτε την 
Ελλάδα επρόδωσε, ούτε ∆εκέµβριον 1944 έκανε, ούτε επί τριετίαν 
αιµατοκύλισε το Έθνος, ούτε παιδοµάζωµα 28.000 Ελληνοπαίδων 
ωργάνωσε, ούτε την ανεξαρτησίαν της Μακεδονίας εζήτησε κ.τ.λ. 
Σύγκρισις Αξιωµατικών της 21ης Απριλίου και κοµµουνιστών είναι 
αδύνατον να γίνη διά πολλούς λόγους και κυρίως, διότι τους χωρίζει 
η ΕΛΛΑΣ. 

Η 21η Απριλίου, η οποία υπόπτως και βλακωδώς αυτοανετράπη, 
δεν πρέπει να χρεωθή στην ∆εξιάν. Εξ άλλου δεν ήσαν οι αριστεροί, 
αλλά η Χούντα που έδιωξε τον βασιλέα. 

Ένα σηµείον που χρειάζεται να προσέξετε ιδιαιτέρως είναι, ότι η 
Αριστερά, πέραν του ΚΚ, οργανούται, χρηµατοδοτείται και 
κατευθύνεται από ∆υτικάς ∆υνάµεις και από τον διεθνή σιωνισµό. Το 
διατί και το πώς είναι άλλη ιστορία, πάντως το γεγονός παραµένει, 
ότι ∆υτικαί ∆υνάµεις και εβραίοι ανέκαθεν δηµιουργούν και 
χρηµατοδοτούν αριστερά κόµµατα, επικεφαλής των οποίων 
τοποθετούν τάχα αριστερούς, που στην πραγµατικότητα πρόκειται 
περί καιροσκόπων, πρακτόρων, συµφεροντολόγων και άλλων 
παρασίτων, που δια µίαν πανεπιστηµιακήν έδραν η δι' έν πολιτικόν 
αξίωµα και φυσικά έναντι µισθού, ηγούνται ή απλώς µετέχουν εις 
ελεγχοµένας αριστεράς κινήσεις, όπου µαζεύονται ανιδιοτελείς, άλλ' 
αφελείς ιδεολόγοι. 

Αποτέλεσµα της υπό ∆υτικών ∆υνάµεων και εβραίων 
αναπτύξεως κινηµάτων της αριστεράς ανά τον κόσµον είναι και η 
διεθνοποίησις του αριστερού κινήµατος. Ο εγκέφαλος ευρίσκεται εις 
ΗΠΑ ή Αγγλίαν ή Γερµανίαν και τα εκτελεστικά όργανα παντού. 
Αυτά, ο εγκέφαλος τα οργανώνει και τα εντάσσει εις διεθνή κίνησιν 
αριστερισµού, που κατευθύνεται από εβραίους. 

Τα αριστερά κινήµατα παγκοσµίως υπάγονται εις κοινόν 
εργοδότην. Έτσι εξηγείται η άµεσος συµπαράστασις προς κάθε 



αριστερόν ανά την υφήλιον. Κάποιος αριστερός ποιητής του Περού 
θα παρέµενε άγνωστος στην Ελλάδα. Φροντίζουν όµως οι αριστεροί 
να εκδίδουν έδώ τα ποιήµατα του, να οργανώνουν διαλέξεις δι' 
εκείνον, να δηµοσιεύουν συνεντεύξεις του και το χειρότερο, να τον 
περνούν στά σχολικά βιβλία, απ' όπου αφαιρούν τους Εθνικούς µας 
ποιητάς. Προσέξατε τας αριστεράς εκδόσεις και θα αντιληφθήτε, ότι 
αιφνιδίως προβάλλεται διεθνώς εις ωρισµένος αριστερός 
συγγραφεύς. ∆ιατί; ∆ιότι εδόθη τέτοια εντολή και οι αριστεροί των 
διαφόρων κρατών την εκτελούν. ∆όξα τω Θεώ, το ταµείον των έχει 
άφθονα χρήµατα και θα κερδηθούν περισσότερα. 

Παρεµφερή οργάνωσιν οι ∆εξιοί δεν έχουν. ∆ιεθνής της ∆εξιάς 
δεν λειτουργεί. Ούτε αι ∆υτικαί ∆υνάµεις δύνανται να οργανώσουν 
∆εξιά κόµµατα, που να τα ελέγχουν, διότι οι ∆εξιοί είναι πατριώται. 
∆ι' αυτόν τον λόγον αι ∆υτικαί ∆υνάµεις και οι εβραίοι υποστηρίζουν 
κόµµατα ψευδεπιγράφως ∆εξιά. Κόµµατα που παγιδεύουν τους 
∆εξιούς ψηφοφόρους. Τέτοιο κόµµα στην Ελλάδα είναι η «Νέα 
∆ηµοκρατία», η οποία ψηφίζεται από ∆εξιούς και ουσιαστικώς 
πολεµεί την ∆εξιάν. Η ύπαρξις αυτών των κοµµάτων αρχικώς 
εµποδίζει την δηµιουργίαν ενός γνησίου ∆εξιού κόµµατος. Τελικώς 
την καθιστά αναγκαίαν. 

Αι ∆υτικαι ∆υνάµεις και οι «φίλοι» τους εβραίοι γνωρίζουν 
καλώς, ότι η ∆εξιά είναι µια πολιτική πραγµατικότης. Οι οπαδοί της 
∆εξιάς δεν εξαφανίζονται. Οι ∆εξιοί υπάρχουν. ∆ια να τους 
αντιµετωπίσουν, τους εγκλωβίζουν δεξιοτεχνικώς εις κάποιο κόµµα 
(παρ' ηµίν στην «Νέα ∆ηµοκρατία») το οποίον διαθέτει οπαδούς της 
∆εξιάς και αρχηγούς αντιδεξιούς. Τούτο θα το διαπιστώσετε µε 
πολλούς τρόπους και προ παντός από το γεγονός, ότι η εκάστοτε 
ηγεσία τέτοιου κόµµατος αρνείται κατηγορηµατικώς να ειπή ότι είναι 
∆εξιά. Το «∆εξιός» έχει αποβληθεί από το λεξιλόγιόν της. 

Ωρισµένα στελέχη ενός τέτοιου κόµµατος διαπράττουν την 
ατιµίαν να ισχυρίζωνται στους ∆εξιούς ψηφοφόρους: «∆εξιοί είµαστε 
και εµείς, αλλά να µη το λέµε για να πάρουµε ψήφους κι από άλλες 
ιδεολογίες». Ψεύδονται. Ανεντίµως επιδιώκουν τον αφανισµόν της 
∆εξιάς, δια του εγκλωβισµού της εντός ελεγχοµένου κόµµατος. Το 
«ακροδεξιός» πια είναι βαρύτατη κατηγορία, ύβρις, προσβολή. 

Υπό αυτάς τας συνθήκας φαίνεται αδύνατος η πρόοδος 
οποιασδήποτε προσπάθειας οργανώσεως της ∆εξιάς παρατάξεως. Οι 
ξένοι την πολεµούν διττώς. Αφ' ενός µεν διά της δυσφηµήσεως, που 
της κάνει το διεθνοαριστερό κίνηµα, αφ' ετέρου δε δια του 
εγκιβωτισµού της, εις κάποιο αστικόν κόµµα. 

Κάποτε ασφαλώς εις µιαν στιγµήν κρίσεως, όλα θα 
αποκαλυφθούν. Οι ξενοκίνητοι και άτιµοι υπονοµευταί της ∆εξιάς δεν 



θα έχουν που να κρυφθούν. Η ∆εξιά παράταξις των Ελλήνων 
πατριωτών αγκοµαχεί δια µιαν θέσιν στον Ήλιον. θα την απόκτηση. 

Ειδικώς διά την «Νέαν ∆ηµοκρατίαν», το χειρότερο που έκανε 
αυτό το κόµµα ήτο η προσπάθεια ιδεολογικού εκτροχιασµού της 
∆εξιάς. Η Ν.∆. ενεφάνισε την «ιδεολογίαν» του φιλελευθερισµού ή 
νεοφιλελευθερισµού και υψηλόβαθµα στελέχη της εξαπέλυσαν 
προπαγανδιστικήν εκστρατείαν, υπέρ του νεφελώδους 
φιλελευθερισµού. ∆ίχως ντροπήν, δίχως άξιοπρέπειαν 
απηυθύνθησαν στους ∆εξιούς ψηφοφόρους, τους έλεγαν «ιδεολογία 
µας είναι ο φιλελευθερισµός» και προσεπάθουν να υποκαταστήσουν 
τα εθνικά ιδεώδη της ∆εξιάς, µε το επινόηµα τού φιλελευθερισµού. 
∆εν το κατώρθωσαν. Αρκεί όµως η προσπάθεια διά να σιχαθή 
κάποιος αυτούς και το κόµµα τους. Η Ν.∆. µόλις εγκαταλειφθή από 
τους ∆εξιούς θα διαλυθή. Οι «φιλελεύθεροι» δεν πρόκειται να την 
διασώσουν. Θα διαλυθή. ∆ιότι η µεγίστη πλειοψηφία των 
ψηφοφόρων της ανήκει στην ∆εξιάν. Είναι άστεγοι ∆εξιοί, που 
περιστασιακώς και προσωρινώς ψηφίζουν εκβιαστικώς την Ν. 
∆ηµοκρατίαν. Η ζωντανή ∆εξιά, η µεγάλη παράταξις της ∆εξιάς, 
κάποτε, συντόµως θα εύρη την πολιτικήν της έκφρασιν και θα 
εγκατάλειψη το κοµµατικό µωσαϊκόν της Ν.∆. 

Η ∆εξιά δεν πρέπει να µένη περισσότερο, δίχως πολιτικήν 
έκφρασιν. Της χρειάζεται ένα κόµµα. ∆ιότι αλλοιώτικα θα είναι 
καταδικασµένη να την εκµεταλλεύωνται οι ψευτοδεξιοί πολιτικοί, οι 
οποίοι σκοπίµως την παραµερίζουν στο περιθώριο, µέχρις ότου χαθή. 
Ματαιοπονούν. 

Η δυσκολία οργανώσεως ενός κόµµατος της ∆εξιάς έγκειται στο 
ότι δεν υπάρχουν χρήµατα. Το κεφάλαιον µετετοπίσθη στην 
αριστερά. Αναγνωρίζω ότι η αριστερά µε τραπεζικά δάνεια και 
χαριστικάς συµβάσεις προς «ηµετέρους» εδηµιούργησε την ιδικήν 
της κεφαλαιοκρατίαν, η οποία ευχαρίστως χρηµατοδοτεί τας 
αριστεράς κινήσεις, αφού γνωρίζει, ότι τα ποσά, που µοιράζει θα της 
επιστραφούν µε κέρδος επί πλέον. Θά επιστραφούν βεβαίως εκ του 
δηµοσίου ταµείου, υπό την µορφήν χορηγήσεων, συµβάσεων, 
επιδοτήσεων κ.τ.λ. Τα πράγµατα είναι έτσι, ώστε δια να πολιτευθής 
απαιτούνται χρήµατα. Πολλά χρήµατα δια να πληρώνης τηλεοράσεις, 
εφηµερίδας, προπαγάνδα, στελέχη, γραφεία, εκδηλώσεις κ.τ.λ. Η 
πολιτική στη δηµοκρατία λειτουργεί και αναπτύσσεται βάσει του 
χρήµατος. Μας προέκυψε λοιπόν η πλουτοδηµοκρατία, εις όλον της 
το µεγαλείον. Άνθρωποι µε ιδεώδη, ικανότητας και θέλησιν να 
ωφελήσουν τον τόπον, εαν δεν διαθέτουν χρήµατα δεν θα 
κατορθώσουν το παραµικρόν. Απεναντίας, άνθρωποι ιδιοτελείς, 
καιροσκόποι, αστράτευτοι, ανεπάγγελτοι, οµοφυλόφιλοι, ξενόφερτοι 
και επιζήµιοι δια την χώραν θα επικρατήσουν στην δηµοσίαν ζωήν, 
επειδή διαθέτουν χρήµατα και µόνον. 



Όσον απαισιόδοξος και να είναι κάποιος δεν µπορεί παρά να 
διακρίνη την ελπίδα στο µέλλον. Όµορφον το αίσθηµα της ελπίδος. 
Αρκεί η έλπις να µην είναι εξωπραγµατική. Το κόµµα της ∆εξιάς θα 
οργανωθή στας ακολούθους τρεις περιπτώσεις: 

1. Εαν ευρεθούν χρηµατοδόται, οπότε εντός 24 ώρων θα 
παρουσιασθή ένα ∆εξιόν κόµµα, που εντός µηνός θα συνεγείρη 
την ∆εξιάν εις ολόκληρον την Ελλάδα και φυσικά θα διαλυθή η 
Ν.∆.  

2. Εαν συµβούν κρίσιµα γεγονότα εθνικώς σηµαντικά, οπότε αι 
µάζαι θα στραφούν προς την ∆εξιάν, η οποία εκ της ανάγκης 
των καιρών θα οργανωθή, έστω και δίχως χρήµατα.  

3. Εαν ∆εξιοί πολιτικοί οργανώσουν µε περιωρισµένα οικονοµικά 
µέσα ∆εξιόν κόµµα, που θα προχωρή σιγά-σιγά.  

Η πρώτη και δευτέρα περίπτωσις είναι ζήτηµα τύχης. Η τρίτη 
είναι ζήτηµα αποφάσεως ανησυχούντων Ελλήνων, οι όποιοι 
πιστεύουν, ότι οφείλουν να πράξουν το καθήκον των, να ιδρύσουν 
το κόµµα και να καιροφυλακτούν δι' εύνοϊκάς εξελίξεις. 

Υποστηρίζω µαζί µε πολλούς άλλους, ότι οι ∆εξιοί πρέπει να 
προχωρήσουν στην δηµιουργιαν του κόµµατος και βλέποµεν. 
Επιβάλλεται να αρχίση προσπάθεια πολιτικής οργανώσεως της 
∆εξιάς, πέραν από τα υπάρχοντα σχήµατα. Με παρρησίαν οι ∆εξιοί 
να αποκτήσουν το ∆εξιόν κόµµα, την πολιτικήν στέγην, που θα 
περιλάβη αργώς και σταθερώς την µείζονα ∆εξιάν παράταξιν. Κάτι 
πρέπει να γίνη. Όλα είναι συζητήσιµα, εκτός από ένα: να µη 
κάνωµεν κάτι. 

Αντίπαλοι των ∆εξιών δεν θα είναι οι µη ∆εξιοί Έλληνες, αλλά 
µία αριστερά νοοτροπία, που µολύνει µέρος του Ελληνικού Λαού. Η 
νοοτροπία αύτη που βασίζεται στην παροχή, στην συναλλαγή, στην 
ξενοδουλεία, στην υποτίµησι παντός Ελληνικού, στην εξωτερική 
εξάρτησι, πρέπει να καταπολεµηθή. 

Η ∆εξιά νοοτροπία αποκαθιστά στην συνείδησι του Ελληνικού 
Λαού τα αιώνια στηρίγµατα του Έθνους µας, όπως η ιδέα της 
Πατρίδος, η θρησκεία, η οικογένεια, η γλώσσα, η εθνική ελευθερία, 
η ιστορία, η φυλή, τα οποία συστηµατικώς υπονοµεύει και 
δολιοφθείρει η αριστερά νοοτροπία. 

Η Εθνική ενότης αποτελεί αυτονόητον προτέρηµα. Ο,τιδήποτε 
διασπά την εθνικήν ενότητα είναι αντιεθνικόν και ο,τιδήποτε την 
τονώνει είναι εθνωφελές. 

Ειδικώς διά τους Έλληνας η ιστορία των απέδειξεν, ότι οσάκις 
ήσαν ηνωµένοι εµεγαλούργησαν και οσάκις ήσαν διχασµένοι 
ηττήθηααν. Τα παραδείγµατα είναι πολλά. Τραγικώτερον είναι το της 



Μικράς Ασίας, όπου εξ αίτιας του διχασµού άπωλέσαµεν την 
ευκαιρίαν αναβιώσεως της Αυτοκρατορίας µας. 

Το 1946 οι αριστεροί ευθύνονται, δια την κήρυξιν ανταρσίας 
κατά του νοµίµου κράτους, το οποίον µόλις, πάλιν οι ίδιοι, προ δύο 
ετών αιµατοκύλισαν µε την κακουργίαν των ∆εκεµβριανών. 

Ο αριστερισµός υποκινείται να προκαλή εθνικήν διχόνοιαν, διότι 
συµφέρει στους ξένους. ∆εν µας θέλουν ηνωµένους, οµοψυχούντας, 
διότι γνωρίζουν, ότι τότε θα απαιτήσωµεν όσα δικαιούµεθα εις εδάφη 
και πληθυσµούς. Οι ξένοι επιδιώκουν να µας αφαιρέσουν το 
εσωτερικόν µεγαλείον της αυτοκρατορικής νοοτροπίας και να µας 
µετατρέψουν εις βαλκανίους. Αυτό δεν θα το δεχθώµεν, διότι 
ισοδυναµεί µε απάρνησιν της ιστορίας µας, του εθνικού εαυτού µας. 

Πάντως ευρίσκονται πρόθυµοι ξενόδουλοι. Στην περίπτωσιν 
αυτήν οι αριστεροί ενέχονται. Ασφαλώς υπάρχει πλήθος αριστερών 
πατριωτών. Αλλά δεν οµιλώ δι' αυτούς. Αναφέροµαι στην ηγεσίαν 
της Αριστεράς και όχι στην µάζα των ιδεολόγων που την ακολουθεί. 
Οι ηγέται λοιπόν της Αριστεράς είναι ως επί το πλείστον πράκτορες 
ξένων χωρών. Έµµισθοι. Καιροσκόποι. Ανθέλληνες. Με την 
αριστεράν «ιδεολογίαν» και τας πολιτικάς της θέσεις οι ξένοι 
αντιµάχονται τα αιώνια θεµέλια της Φυλής των Ελλήνων. 
Ειρωνεύονται το πατροπαράδοτον έµβληµα του Ελληνισµού: 
«Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια», λοιδορούν την Ελληνικήν Σηµαίαν, 
χλευάζουν τα υψηλά ιδεώδη τοΰ Γένους, προτείνουν αοριστίας 
(προοπτική, όραµα, µετεξέλιξη (!), εκσυγχρονισµός, ειρηνική 
επανάσταση, αλλαγή, πρόοδο, κοινωνική συναίνεση κ.τ.λ.) ως δήθεν 
ιδανικά και προκαλούν σύγχυσιν, χαοτισµόν. ∆ιότι έτσι τους 
διέταξαν, διότι αποστολή των είναι να αποπροσανατολίσουν, να 
παραπληροφορήσουν και να παραπλανήσουν τον Ελληνικόν Λαόν. 
Επιδιώκουν την αποστολήν των, δια την οποίαν καλοπληρώνονται, 
µε την δηµοσιογραφίαν, την τηλεόρασιν, την τέχνην και µε όλα τα 
µέσα της προπαγάνδας, που απεριορίστως διαθέτουν. 

Τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως (ΜΜΕ) προβάλλουν µόνον 
αριστερούς, µόνον αριστεράς απόψεις. Οι ∆εξιοί αποκλείονται. Ακόµη 
και στην τέχνην διαπράττουν την κακοήθειαν να διαφηµίζουν κατ' 
αποκλειστικότητα τα τερατουργήµατα των ξενόφερτων 
τεχνοτροπιών. Παντού το προβάδισµα ανήκει στους αριστερούς, µε 
συνέπεια να καλλιεργήται η εσφαλµένη αντίληψις, ότι οι αριστεροί 
κυριαρχούν, είναι η πλειοψηφία, επεβλήθησαν. Ψεύδος. 

Αντιθέτως, το αληθές είναι ότι η Αριστερά δεν εκφράζει την 
εθνικήν κοινωνίαν, αλλά µιαν άσήµαντον εκφυλισµένην µειοψηφίαν, 
η όποια όµως λόγω χρηµάτων και ξενικής βοηθείας επικρατεί στην 
δηµοσιότητα. 



Η δηµοσιότης κατέστη η µεγαλύτερα δύναµις στην υπηρεσίαν 
της απάτης. Αι τηλεοράσεις που ανεβάζουν και κατεβάζουν, που 
διαµορφώνουν κοινήν γνώµην, που ασκούν ουσιαστικήν εξουσίαν 
επί του λαού κ.τ.λ. ελέγχονται από κάποιους. Από ποίους; Όχι 
βεβαίως από αυτούς που φαίνονται ως ιδιοκτήται, αλλά από αυτούς 
που κρύπτονται όπισθεν. Προφανώς πρόκειται περί ξένων κέντρων. 
Με ελαχίστας εξαιρέσεις αι τηλεοράσεις κατευθύνονται από την 
ξενοκίνητον εβραιοαριστεράν και εν µέρει από τους εµπόρους 
ναρκωτικών. Όποιος σοβαρώς µελετήση τα προγράµµατα των 
τηλεοράσεων θα κατάληξη εις αυτό το αναµφισβήτητον συµπέρασµα. 
∆υστυχώς είναι αληθές: αι τηλεοράσεις έχουν Ελληνικήν φωνήν, 
αλλά ξένην συνείδησιν όπως και ξένην ονοµασίαν. Ελάχισται 
εξαιρέσεις δεν αλλάζουν την κατάστασιν, µάλλον την τονίζουν. 

Ό άριστερισµός κυριαρχεί στην τηλεόρασιν. Οι ∆εξιοί ούτε να 
εµφανισθούν µπορούν. Αν κάποτε ξεφύγη κάποιος αµέσως θα κοπή 
και το λάθος δεν πρόκειται να επαναληφθή. Ενθυµούµαι ότι καίτοι 
προσκεκληµένος εις εκποµπήν («Χωρίς αναισθητικό») του κ. 
Τράγκα, µία δεσποινίς µου εζήτησε «να αποχωρήσω δια λόγους 
ιδεολογικούς». «∆ηλαδή, τί εννοείτε;» την ερωτώ. «Οι περισσότεροι 
αριστεροί δεν θέλουν να συνοµιλήσουν µαζί σας» µού άπαντα µε το 
φυσικώτερον ύφος. Τελικώς ο κ. Τράγκας δεν υπέκυψε στον 
εκβιασµόν και προς τιµήν του, δεν έκανε την εκποµπήν. 

Τέτοια περιστατικά συνέβησαν πολλάς φοράς. Ενθυµούµαι 
κάποτε εις µίαν συζήτησιν ένας νεαρουλης του «Συνασπισµού» 
εστρίγγλισεν: «δεν συζητώ µε φασίστας». Εµιµήθη τον κ. Πάγκαλον, 
ο οποίος δεν ήθελε να συνοµιλήση µαζί µου, διότι αν εγώ καθώς είπε 
«ερχόµουν στην εξουσία, θα τον έκανα σαπούνι». Απήντησα υπό 
τους γέλωτας του ακροατηρίου ότι «µε τον όγκον που έχει, µόνο για 
σαπούνι κάνει» και την φράσιν µου αυτήν σκοπίµως παρήλλαξαν αι 
εφηµερίδες γράφουσαι ότι «ο Πλεύρης απειλεί να κάνη σαπούνι τον 
Πάγκαλον». Τέλος πάντων, το γεγονός είναι εν: οι ∆εξιοί στερούνται 
προσβάσεως στα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, µε συνέπειαν να τα 
µονοπωλούν οι αριστεροί. 

Στην πολεµική νίκη της ∆εξιάς επί της Αριστεράς το 1949 
οφείλει ο Ελληνικός Λαός την ελευθερίαν, την Εθνικήν Ανεξαρτησίαν 
και την ευηµερίαν του. Αν το 1949 εκέρδιζαν οι αριστεροί 
κουκουέδες, αν το 1949 εκέρδιζε τον πόλεµον ο λεγόµενος 
«∆ηµοκρατικός Στρατός Ελλάδας» τώρα οι Έλληνες (αν επέζων) θα 
ήσαν όπως οι Αλβανοί ή θα έτρωγαν σκυλοτροφάς, όπως οι 
Βούλγαροι. Τούτο είναι αναµφισβήτητον. Αλλά οι πολιτικοί µας και ο 
Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας αδιαντρόπως και ανιστορήτως δεν τιµούν 
τους νικητάς µαχητάς του Βίτσι και του Γράµµου. Τιµούν τους 
κοµµουνιστάς. Τιµούν τους δολοφόνους και τους προδότας. Αίσχος! 



Ο επιστρατευµένος τύπος εξυµνεί τους µπολσεβίκους του ΚΚΕ, 
τους ονοµάζει δηµοκράτας και καθυβρίζει τον ηρωικόν Εθνικόν 
Στρατόν και ιδίως τους Αξιωµατικούς, οι οποίοι εθυσιάσθησαν διά να 
καλοπερνούν σήµερον οι αριστεροί, ώστε ευλόγως διερωτώµαι: 
ποίος ένίκησε στον συµµοριτοπόλεµον; Οι Έλληνες ή οι 
σλαυόδουλοι κουκουέδες; 

Οί αριστεροί επίσης µισούν τον βασιλικόν θεσµόν. ∆ιότι τον 
εύρον ανυπέρβλητον εµπόδιον κατά την εθνοκτόνον σύρραξιν 1946-
1949. Όµως ο Βασιλεύς ήτο εκείνος ο οποίος ηγήθη του Στρατού και 
απηλευθέρωσε µαχόµενος το 1912-1913 την Ήπειρον, Μακεδονίαν, 
Θράκην και εβάδισε το 1921 προς την Άγκυραν. Βασιλεύς ήτο και όχι 
µαρξιστής. Αντιθέτως το ΚΚΕ τότε επρόδωσε την Μεγάλην Ιδέαν. 

Αι Μεγάλαι ∆υνάµεις, διά να ρυθµίζουν την πολιτικήν 
κατάστασιν στην Ελλάδα ανέκαθεν επεδίωκαν και επέτυχαν, όπως 
ελέχθη, η ψευτοδεξιά και η αριστερά να έχουν ελεγχοµένας ηγεσίας, 
µε σκοπόν η µεν ηγεσία της δήθεν ∆εξιάς να αφήνη ανοργάνωτον 
την ∆εξιάν, µέχρι διαλύσεως της, ή δε ηγεσία της Αριστεράς να 
έµποδίζη την ανάπτυξιν παντός γνησίου αριστερού ιδεολογικού 
κινήµατος. 

Τόσον οι ∆εξιοί, όσον και οι αριστεροί είναι θύµατα της ηγεσίας 
των. Ούτε οι ∆εξιοί, ούτε οι αριστεροί έχουν αρχηγούς γνησίους, 
ειλικρινείς ∆εξιούς ή αριστερούς, αλλά όργανα Μεγάλων ∆υνάµεων 
και Εβραίων, που πάντοτε στην Ελλάδα ήλεγχαν τα πολιτικά 
κόµµατα, τα όποια εξεκίνησαν µε τας ονοµασίας: Ρωσσικόν, 
Γαλλικόν και Αγγλικόν! 

Οί προδόται πολιτικοί εδηµιούργησαν ιδεολογικόν χάος, εντός 
του λαού. Αντί σαφών ιδεολογικών θέσεων παρουσιάζουν αορίστους 
κενολογίας και ανενδοιάστως εφαρµόζουν ο,τιδήποτε έξωθεν τους 
διατάξουν. Τα συνθήµατα διαδέχονται αντιφατικώς το εν το άλλον. Ο 
λαός τα γνωρίζει, τα ανέχεται και έχει ευθύνη, διότι υπεχώρησε στον 
εκµαυλισµόν, που του έκαναν. «Έξω από την ΕΟΚ» στα λόγια. Μέσα 
στην ΕΟΚ στην πράξιν. «Έξω από το ΝΑΤΟ» στα λόγια. Μέσα στο 
ΝΑΤΟ στην πράξι και όλο έτσι, υπό τα χειροκροτήµατα των λαϊκών 
µαζών και την ένοχον σιωπήν των υπευθύνων ανθρώπων του 
πνεύµατος, τους οποίους εξαγοράζουν (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) 
µε διορισµούς και λοιπά ανταλλάγµατα. 

Πιστεύω ότι οι οπαδοί της ∆εξιάς και της Αριστεράς βλέπουν την 
αλήθειαν. Αλλά σιωπούν. Κρίµα. Λείπει το θάρρος της διαµαρτυρίας. 
∆ιατί; Μήπως διότι κάπου τους «εβόλεψαν»; Μήπως διότι 
φοβούνται; Μήπως διότι απηλπίσθησαν; Μήπως διότι περιµένουν 
από άλλους κάτι να γίνη; Μήπως διότι δεν τους αφήνει η 
καθηµερινότης της ζωής, αι εργασίαι κ.τ.λ.; Μήπως διότι αδιαφορούν 
διά τα πολιτικά λόγω αηδίας κ.τ.λ...; Πλήθος αιτίων οδηγούν στο 



ίδιο αποτέλεσµα: αι ηγεσίαι της δήθεν ∆εξιάς και της Αριστεράς 
καπηλεύονται τους οπαδούς των. Κάποτε ελπίζω οι εξαπατωµένοι 
δεξιοί και αριστεροί να τιναχθούν επάνω και να φωνάξουν: «φθάνει 
πιά». Κάποτε θα έλθη η ώρα των πατριωτών ιδεολόγων, που όπου 
και αν ανήκουν, θα έχουν την Ελλάδα υπεράνω όλων. 

Θα διατυπώσω µερικάς απόψεις τας οποίας κατόπιν θα αποδείξω 
µε κείµενα και φωτογραφίας, που καθώς έδήλωσα προέρχονται 
αποκλειστικώς από την Αριστεράν. 

Αι απόψεις µου είναι αι ακόλουθοι: 

1. Ο αριστερισµός-µαρξισµός στην Ελλάδα µας ήλθεν έξωθεν και 
εδώ ανεπτύχθη από τους αλλοφύλους Εβραίους.  

2. Ο αριστερισµός-µαρξισµός κατεπολέµησε την Μεγάλην Ιδέαν 
του Ελληνικού Έθνους και επρόδωσε τον µαχόµενον 
Ελληνικόν Λαόν στην Μικρασιατικήν Εκστρατείαν.  

3. Ο αριστερισµός-µαρξισµός εζήτησε τον ακρωτηριασµόν της 
Πατρίδος, διά της αποσπάσεως των επαρχιών της Μακεδονίας, 
Θράκης και Β. Ηπείρου.  

4. Ο αριστερισµός-µαρξισµός επρόδωσε το ΟΧΙ της 28ης 
Οκτωβρίου 1940.  

5. Ο αριστερισµός-µαρξισµός επρόδωσε την Εθνικήν Αντίστασιν.  
6. Ο αριστερισµός-µαρξισµός επρόδωσε τους ήρωας της ΕΟΚΑ και 

τον απελευθερωτικόν αγώνα των.  
7. Ο αριστερισµός-µαρξισµός αιµατοκύλισε την Ελλάδα και 

ευθύνεται διά τα ειδεχθέστερα εγκλήµατα εις βάρος του 
Ελληνικού Λαού.  

8. Ο αριστερισµός-µαρξισµός υπηρέτησε δουλοπρεπώς την 
Σοβιετικήν Ένωσιν επί ζηµία των Ελληνικών Εθνικών 
συµφερόντων.  

Αρχίζω µε φωτογραφίας και κείµενα, που αποδεικνύουν τα 
φοβερά εγκλήµατα των εγχωρίων Μπολσεβίκων του ΚΚΕ. Θά 
συνεχίσω µε κείµενα προδοσιών των κοµµουνιστών, ώστε να 
επιβεβαιώσω την ρήσιν του Γεωργίου Παπανδρέου, ότι το ΚΚΕ 
«είναι το κόµµα του εγκλήµατος και της προδοσίας». 

Κωνσταντίνος Πλεύρης 
Αθήναι 2003 

 
 
 
 
 
 
 



 

Πρώτον Μέρος 
Το Έγκληµα 

 
«Η εξέγερση τον ∆εκέµβρη είναι πιστή συνέχιση και ανάπτυξη 

των εθνικοαπελευθερωτικών παραδόσεων τον 1821». 
(«Κοµµουνιστική Επιθεώρηση» τεύχος ∆εκεµβρίου 1945) 



Εισαγωγή 

Η προσπάθεια των κοµµουνιστών να ξεχασθούν τα εγκλήµατά 
τους επέτυχε. Ο πολύς κόσµος, και ιδιαιτέρως η νεολαία της 
πατρίδος µας αγνοούν τας σφαγάς, το παιδοµάζωµα και τας 
θανατώσεις µε βασανιστήρια χιλιάδων Ελλήνων, ανδρών, γυναικών, 
παιδιών και ιδίως ιερέων και ανδρών των ηρωικών Σωµάτων 
Ασφαλείας, της Αστυνοµίας Πόλεων και της Ελληνικής Βασιλικής 
Χωροφυλακής. 

Το βιβλίον αυτό επαναφέρει στην επικαιρότητα την ιστορικήν 
άλήθειαν. Η λήθη είναι απαράδεκτος, ανεπίτρεπτος. Καλώ µάλιστα 
τους διαφόρους εγχώριους µπολσεβίκους να µου απαντήσουν. ∆εν 
θα το πράξουν, διότι δεν έχουν σχέσιν µε τον πολιτικό λόγο, αλλά µε 
την σφαγήν. Το κονσερβοκούτι, ο ακρωτηριασµός, η εξόρυξις 
οφθαλµών, το µαχαίρωµα είναι η διαλεκτική των. Το πολιτικό τους 
σύνθηµα είναι: αντίπαλος; σφάξτε τον! Αυτό πιστεύουν, αυτό 
έκαναν και δυστυχώς παρέµειναν ατιµώρητοι. 

Τί λέγει το ΚΚΕ και αι παραφυάδες του, δια τα εγκλήµατα, που 
θα ιδήτε εις φωτογραφίας; Τίποτε. Οι δολοφόνοι κυκλοφορούν 
ανάµεσα µας ελεύθεροι, συνταξιοδοτούµενοι (!) και κατέχοντες 
αξιώµατα στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία µας. Ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας σκοπίµως ανιστόρητος, κατέθεσε στεφάνι προς τιµήν 
των τάχα φονευθέντων κοµµουνιστών από τον Ι. Μεταξά. Ντροπή 
του. Αλλά δεν κατέθεσε ποτέ στεφάνι στας χιλιάδας των αθώων 
Ελλήνων θυµάτων του ΚΚΕ. Ντροπή του. 

Ο αρχιεγκληµατίας Μάρκος Βαφειάδης που επί τρία χρόνια 
έσφαζε τους Έλληνας και ερήµωνε την Ελλάδα, εισήλθε θριαµβευτής 
στο κοινοβούλιο! Θα αντιτείνουν κάποιοι να µην ξύνωµεν τα πάθη 
και κάτι τέτοια. Η ιστορική µνήµη ουδέποτε βλάπτει. Απεναντίας η 
αµνησία βλάπτει τους λαούς. Το παρελθόν δεν πρέπει να 
λησµονήται, ούτε να αποκρύπτεται, δια να διδάσκεται ο λαός και να 
παραδειγµατίζεται, εξ άλλου αποτελεί ηθικήν υποχρέωσιν παντός 
Έλληνος να τιµά τα θύµατα και τους γενναίους µαχητάς, οι οποίοι 
επολέµησαν εναντίον των ξενοκινήτων σλαβοµπολσεβίκων, τους 
οποίους τελικώς συνέτριψαν στον Γράµµο και στο Βίτσι κι έτσι 
εξησφάλισαν την ελευθερίαν του Ελληνικού Λαού και την Εθνικήν 
ανεξαρτησίαν της Ελλάδος. 

Εαν δεν υπήρχαν οι νικηταί του συµµοριτοπολέµου η Ελλάς θα 
εξηφανίζετο, ο λαός µας θα εσκλαβώνετο και οριστικώς θα εχάνετο η 
Ελληνική Φυλή ή όσοι Έλληνες κατώρθωναν να επιζήσουν, θα ήσαν 
περιφερόµενοι πεινασµένοι, όπως οι Αλβανοί. 



Μου είναι εύκολο να παραθέσω χιλιάδας φωτογραφιών 
οµαδικών τάφων, σφαγών, κατακρεουργηµένων Ελλήνων από τους 
κουκουέδες. Αρκούµαι εις µιαν συνοπτικήν έκθεσιν 155.221 περίπου 
νεκρών θυµάτων του ΚΚΕ που ακόµη περιµένουν την δικαίωσίν των. 
Κάποτε θα την έχουν, διότι πάντοτε στο τέλος επικρατεί η ιστορική 
δικαιοσύνη. 

Προκαλώ το ΚΚΕ, τους αριστερούς, τους µαρξιστάς, τους 
ψευδοπροοδευτικούς, την Ν.∆. (που ενοµιµοποίησε τους 
εθνοπροδότας εγκληµατίας του ΚΚΕ), τους υπευθύνους 
τηλεοράσεων, τους τηλεοπτικούς δηµοσιογράφους, τους αριστερούς 
κονδυλοφόρους του ελεγχοµένου τύπου και τον κάθε πολιτικό του 
διεθνοαριστερισµου να απάντηση, να σχολιάση, να κρίνη τας 
φωτογραφίας, που παραθέτω. Θα το κάνουν; Προεξοφλώ: ΟΧΙ. Αν 
τολµούν ας συνοµιλήσουν µαζί µου στην τηλεόρασιν. Θα το κάνουν; 
Προεξοφλώ: ΟΧΙ. ∆ιατί; ∆ιότι δεν πιστεύουν στον ελεύθερο διάλογο 
και οι ίδιοι είναι υπάλληλοι του πλουτοδηµοκρατικού κατεστηµένου 
της εβραιοµαρξιστικής Αριστεράς, απ' όπου πλουσιοπαρόχως 
πληρώνονται, δια να υπονοµεύουν την ΕΛΛΑ∆Α. 

Αι φωτογραφίαι και τα κείµενα που ακολουθούν ελήφθησαν από 
διαφόρους πηγάς και κυρίως από την «Μηνιαία Ιστορική Έκδοσιν» 
του Ινστιτούτου Σπουδής της Ιστορίας (∆/ντής κ. Κωνσταντίνος 
Σειράς), από δηµοσιεύσεις του Ελληνικού Εθνικού Στρατου, 
εφηµερίδας της εποχής και κρατικά αρχεία. Πάντα τα στοιχεία είναι 
απολύτως υπεύθυνα. Απεικονίζουν τραγωδίας αθώων ανθρώπων, 
των οποίων υπάρχουν όλα τα στοιχεία και δεν είναι ανύπαρκτοι 
νεκροί, όπως στον µύθο τοϋ Πολυτεχνείου! 

Προβάλλει το ερώτηµα: Τί λέγει ο πολιτικός και πνευµατικός 
κόσµος δια τα εγκλήµατα του ΚΚΕ; 

Ιδίως τί λέγει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος ετίµησε µε 
στεφάνι τους νεκρούς του ΚΚΕ!! 



Φωτογραφίες 

 
ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ 



ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ 

 
«Έγινε ένα κίνηµα, που όλοι αναγνωρίζουν, ότι δεν έπρεπε να γίνη, 

ότι έπρεπε να είχε αποφευχθή. Και δυστυχώς κατά το κίνηµα αυτό έγιναν, 
όσα έγιναν, εναντίον αµάχων και αθώων». 

(«Ριζοσπάστης» 3 Απριλίου 1945) 



 
Γυναίκες θύµατα του ΚΚΕ. 

 
Οι πολιτικάντηδες ενοµιµοποίησαν τους δολοφόνους 

του Ελληνικού Λαού. 



 
ʼναγνώρισις σφαγιασθέντων από τους συγγενείς τους. 

 
Ο ταξικός άγων του ΚΚΕ. 



 
Σφαγµένοι από το ΚΚΕ. 

 
Πώς να ξεχάση κάποιος αυτούς τους δολοφονηµένους από το ΚΚΕ; 

Πώς; αλλά και διατί; 



 
Σωροί πτωµάτων. 

 
Η αδελφή του υπαλλήλου της Τηλεφωνικής Εταιρίας, Ανδρέα Βελούση, 

ετών 28, µόλις έχει αναγνωρίσει το πτώµα του αδελφού της, στο σφαγείο 
του Περιστερίου. 

(Ιατροδ. Έκθεσις: «Εις είκοσι δύο των πτωµάτων τούτων παρετηρήθη 
εξώρυξις οφθαλµών εν ζωή γενοµένη...» 



 
Τo φρικαλέον έργον της Αριστεράς. 

Ι∆ΟΥ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 

 
Ουδέποτε οι ∆εξιοί εδολοφόνηααν Έλληνας. 
Οι αριστεροί υπήρξαν αιµοδιψείς σφαγείς, 
αλλά «ο λαός δεν ξεχνά τι σηµαίνει δεξιά!» 



 
Μακάβριον θέαµα. Έργον του ΚΚΕ. 

«Στις φωτογραφίες, ο Στρατιώτης Ι. Σκουληκάρης που υπηρετούσε την 
στρατιωτική του θητεία. Συνελήφθη αιχµάλωτος από τους βδελυρούς 

κοµµουνιστοσυµµορίτας τοϋ καπετάν Γιώτη (Φλωράκη) την 1.7.1949, όταν το 
τµήµα του υπέστη αιφνιδιαστικήν επίθεσιν. Οι συµµορίται, µετά από 

αφάνταστα βασανιστήρια τοϋ απέκοψαν δια µαχαίρας, την µύτην και τα 
αυτιά. Τελικώς του κατέφεραν θανάσιµα πλήγµατα εις τον λαιµόν και εις άλλα 

σηµεία του σώµατος και βέβαιοι περί του θανάτου του, τον εγκατέλειψαν. 
∆ιεσώθη εκ διελθούσης περιπόλου του Εθνικού Στρατου». 

(Φωτογραφίαι εκ του Αρχείου του 404 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου και του 
Περιοδικού «ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 1940-1949») 



 

Ονοµατεπώνυµον 
Τόπος 
γεννήσε
ως 

Έτος 
γεννήσε
ως 

Τόπος και τρόπος 
µαρτυρίου 

Αρχιµανδρίτ
ης 

Αναστάσιος 
Κρητικός 

Ίµβρος 1907 

Συνελήφθη υπό των 
κοµµουνιστών την 
24-12-44 
(παραµονή 
Χριστουγέννων) 
εντός του Ιερού 
Ναού Αγίου 
Ανδρέου, κάτω 



Πατησίων 
(Αθηνών). 
Εξετελέσθη δια 
περιστρόφου 
βληθείς εις τον 
λαιµόν, αφού 
προηγουµένως 
εβασανίσθη 
απάνθρωπα. Το 
πτώµα του ευρέθη 
πεταγµένο εις 
περιοχήν Ροσινιόλ 
Λιοσίων Αθηνών. 
(Αριθ ληξ. πράξεως 
θανάτου 
192/Θ/45). 

Αρχιµανδρίτ
ης 

Βασίλειος 
Λυµπρίτης 

Κρήτη 1910 

Συνελήφθη υπό των 
κοµµουνιστών το 
απόγευµα της 14-
12-44 εντός του 
Ιερού Ναού των 
Αγίων Αναργύρων 
Νέας Ιωνίας 
Αθηνών, ευθύς 
µόλις ετελείωσε τον 
εσπερινόν. 
Εβασανίσθη 
απάνθρωπα επί 
δεκαήµερον εις το 
κοµµουνιστικόν 
σφαγείον των 
∆ιυλιστηρίων της 
Ούλεν. όπου 
χιλιάδες Ελληνες 
κατεσφάγησαν υπό 
των συµµοριτών 
του Κ.Κ.Ε. - 
Ε.Λ.Α.Σ. Τα 
µεσάνυκτα της 24-
12-44 µετεφέρθη 
εις Κουκουβάουνες, 
εις θέσιν 
«Μάρµαρο» όπου 
εξετελέσθη δια 
µαχαίρας. Το πτώµα 
του ευρέθη 
ακρωτηριασµένον, 



δεµένον µε καλώδια 
και µε σπασµένα τα 
πόδια µε σιδερένιο 
λοστό 

Ιερεύς 
Χαράλαµπος 
Παναγιωτόπου
λος 

Πύργος 
Ηλείας 

  

Ιερεύς του Ιερού 
Ναού Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου-
Κυνοσάργους-
ʼθηνών. 
Συνελήφθη υπό των 
κοµµουνιστών την 
24-12-44 
(παραµονή 
Χριστουγέννων) 
Εβασανίσθη 
απανθρώπως υπό 
των σφαγέων του 
Κ.Κ.Ε. και 
εξετελέσθη εν 
συνεχεία δια ριπών 
πολυβόλου. Το 
πτώµα του ευρέθη 
µετά 18 ηµέρας, εν 
µέσω εκατοντάδων 
άλλων 
σφαγιασθέντων, 
παρά την 
Ηλιούπολιν Αθηνών. 

Ιεροµόναχο
ς 

Ιερόθεος 
Πατάπης 

Αµπελάκι
α 
Σαλαµίνο
ς 

1908 

Στις 15-12-44, 
εορτή του Αγίου 
Ελευθερίου, αµέσως 
µετά την θείαν 
λειτουργίαν, τον 
συνέλαβον οι 
κοµµουνισταί και 
τον ωδήγησον εις 
Πολιτοφυλακήν. εις 
οδό Καβάλας, όπου 
το ΣΤ' ʼστυν. 
Τµήµα. Από εκεί τον 
µετέφεραν στις 
φυλακές 
Περιστερίου. Μετά 
από φοβερά 
βασανιστήρια τον 
εξετέλεσαν διά 
πελέκεως. Το πτώµα 



του ευρέθη εν µέσω 
χιλιάδων άλλων 
σφαγµένων 
Ελλήνων εις 
Περιστέρι. 

Αρχιµανδρίτ
ης 

Γερµανός 
Σπαχής 

Ύδρα 1878 

Ιερατικός 
προϊστάµενος εις 
τον Ιερό Ναό 
Αναστάσεως 
Πειραιώς. Στίς 29-
12-44 συνελήφθη 
υπό των 
συµµοριτών του 
Κ.Κ.Ε. εις Ιερόν 
Ναόν, όπου 
παρέµενε µετ' 
άλλων πολλών 
Ελλήνων και 
ωδηγήθησαν όλοι 
εις «Φρουραρχείον» 
Ταµπουριών. Την 
εποµένην, 
έµπροσθεν του 
οικογενειακού 
τάφου του 
Γερµανού Σπαχή, 
µια µεγάλη κηλίδα 
αίµα και κοντά τα 
γυαλιά και ο 
σκούφος του 
εφανέρωναν το τί 
είχε συµβή. Το 
πτώµα του το 
οποίον ευρέθη µετά 
εικοσαήµερον είχε 
τραύµα εξ επαφής 
όπισθεν του δεξιού 
αυτιού από 
περίστροφον. 

Ιερεύς 
Στυλιανός 
Αρκουδέας 

Οίτυλον 
Μάνης 

  

Ιερεύς εις τον Ιερόν 
Ναόν της Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου, εις 
Ραφίναν Αττικής. 
Συνελήφθή υπό των 
κοµµουνιστών την 
9-6-1944, στις 9 το 
βράδυ, εντός της 



οικίας του. Τον 
µετέφεραν εις θέσιν 
«Πατητήρι» 
Μαραθώνος. Υπέστη 
εκεί φρικτά και 
ακατανόµαστα 
βασανιστήρια. 
Τελικώς, τον 
εξετέλεοαν δια 
λιθοβολισµού. 

Ιερεύς 
Χρήστος Κ. 
Βαϊδάνης 

ʼµφισσα 1871 

Συνελήφθη εντός 
της οικίας του την 
νύκτα της 78/8/44 
µαζί µε την κόρη 
του Ευφροσύνην, 
22 ετών. Τους 
ωδήγησαν δεµένους 
εις θέσιν 
«Σαραντάρι», εις 
Παρνασσό, όπου το 
καταφύγιον του 
«Ορειβατικού 
Συνδέσµου». 
Παρέµειναν εκεί 
µέχρι της 12ης του 
µηνός και µετά τους 
ωδήγησαν εις νέαν 
τοποθεσίαν. Εκεί 
υπέβαλαν πατέρα 
και κόρην εις 
ανήκουστα 
βασανιστήρια και 
πρωτοφανείς, εις 
ολόκληρον την 
ανθρωπίνην 
ιστορίαν, 
βαρβαρότητες και 
εξευτελισµούς. Η 
κόρη 
παρηκολούθησε τον 
απάνθρωπον 
ακρωτηριασµόν του 
γέροντος (ηλικίας 
74 ετών) πατρός 
της και αυτός είδε 
µε φρίκην τα 
ανθρωπόµορφα 



κτήνη του Κ.Κ.Ε., 
του Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. 
και της Ε.Π.Ο Ν. να 
βιάζουν διαδοχικώς 
την ανυπεράσπιστη 
κόρη του. Η κόρη 
του Ιερέως έµεινε 
νεκρή, έµπροσθεν 
του πατρός της την 
στιγµήν που 
εβιάζετο υπό των 
συµµοριτών. Η 
νεκρή κόρη και ο 
ζών πατήρ της, 
περιελούσθησαν εν 
συνεχεία µε 
πετρέλαιον και 
εκάησαν. 

Αρχιµανδρίτ
ης 

Λουκάς Σπ. 
Τσώνος 

Ρώµικο 
Λεβαδεία
ς 

  

Ήτο ηγούµενος της 
Μονής του Όσιου 
Λουκά. Την 17-11-
1945. ο ηγούµενος 
συνεργαζόταν εις το 
γραφεϊον του µε 
τον σύµβουλόν του 
Ησαΐα και τον 
γραµµατέα, όταν 
εισέβαλον οι 
κοµµουνιστοσυµµορ
ίται του Ε.Λ.Α.Σ. 
Τραυµατισµένος ο 
ηγούµενος εξήλθεν 
εις το προαύλιον 
της Μονής. Εκεί 
εξετελέσθη υπό των 
σφαγέων του Κ.Κ Ε. 

Ιερεύς 
Ιωάννης Ξεν. 
Μπάµπουρας 

Αυλίς 
Θηβών 

  

Συνελήφθη υπό των 
σφαγέων του Κ.Κ.Ε. 
τον ∆εκέµβριον του 
1944 και µετά από 
φοβερά 
βασανιστήρια, καθ' 
οδόν, τον 
µετέφεραν είς την 
Βίλλαν Καρακώστα, 
στα Λουκίσια, µε 
την κατηγορία του 



φασίστα (επειδή τα 
παιδιά του 
ευρίσκοντο στον 
Ζέρβα). Οι 
αιµοσταγείς 
δολοφόνοι, έθεσαν 
εις ενέργειαν όλη 
την εγκληµατικήν 
εφευρετικότητα. 
Κατ' αρχήν του 
εθρυµµάτισαν τα 
χέρια του µε σίδερο. 
Ύστερα τον 
χτύπησαν µε 
µαχαίρι στο κεφάλι. 
Κατόπιν του έδεσαν 
τα γένεια µε σχοινί 
καϊ τον έσερναν στο 
έδαφος. Μετά από 
εννιά ήµερες 
βασανιστήρια, όµοια 
των οποίων δεν 
αναφέρονται εις 
ολόκληρον την 
ανθρωπίνην 
ιστορίαν, τον 
ανέβασαν εις την 
αγχόνην! Εκεί. σε 
µια ελιά, βρέθηκε 
κρεµασµένος. 

Ιεροδιάκονο
ς 

Ιωακείµ 
Μπεζεντές 

Αράχωβα   

Τον Νοέµβριον του 
1943 συνελήφθη 
υπό των 
κοµµουνιστών εις 
Αράχωβαν. Τον 
µετέφεραν εν 
συνεχεία εις 
ʼµφισσαν. Εκεί τον 
εβασάνισαν επι 
δώδεκα ολόκληρες 
ηµέρες και 
ακολούθως τον 
κατέσφαξαν. 

Ιερεύς 
Φώτιος 
Ψιλογιάννης 

ʼµφισσα 1881 

Ιερεύς του Ιερού 
Ναού Αγίου 
Αθανασίου 
Αµφίσσης. Την 



νύκτα της 2 Ιουλίου 
1944 οµάδα 
δολοφόνων του 
Κ.Κ.Ε κτύπησε την 
πόρτα της οικίας 
του Ιερέως. Πριν 
καλά, καλά ανοίξη 
την θύραν ο Ιερεύς, 
εδέχθη βροχήν 
σφαιρών και 
εξέπνευσεν επί 
τόπου. 

 
Σφαγµένοι από το ΚΚΕ. 



 
Ο ΚΛΗΡΟΣ ΑΜΥΝΕΤΑΙ 

 
Θρήνος δια οφαγιασθέντας από τους αριστερούς. 

«...Τους διέταζα να γδυθούν κι ύστερα τους έβαζα να γονατίζουν στο 
χώµα και να σκύψουν το κεφάλι πάνω σε µεγάλες πέτρες, που είχα αραδιάσει 
έξω από τα διυλιστήρια της Ούλεν. Τότε έπαιρνα ένα τσεκούρι και τους έδινα 
µια τσεκουριά πίσω στο κεφάλι και αν δεν τους αποτελείωνα µε την πρώτη, 
τους έδινα και δεύτερη και τρίτη ώσπου «να τα βροντήξουν». ʼλλα 
παλληκάρια, όπως ο Τζογανάκος και ο Μακαρονάς, τους έδιναν µερικές 
µαχαιριές στην καρδιά και κατόπιν ερχόταν αλλουνού η σειρά. Όταν 
κουραζόµουν, έπαιρνε άλλος τη θέσι µου...». 



Στέφανος Λιόλιος. Απόσπασµα καταθέσεως ενός δηµίου του ΕΛΑΣ και της 
«εθνικής αντίστασης». 

  

Από τα εγκλήµατα των αριστερών. 

 



  
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΤΗΣ 
(ΧΑΡ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ) 

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ 

 



  
Ιωάννης Θεοφανόπουλος 

Πρύτανις του Πολυτεχνείου. 
Εσφάγη απο το ΚΚΕ. 

 
Αποκεφαλισθέντες άνδρες της Ε.Β.Χ. 

αφού προηγουµένως εβασανίσθησαν καννιβαλικά 
από τους νεοβαρβάρους εκτελεστάς της ΟΠΛΑ. 



 
ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ, 

ετών 1½ 
εβιάσθη, εστραγγαλίσθη (!) 





 

  

Ο ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΡ. ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ, ∆ΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΚΕ. 

ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΟΙ ∆ΟΛΟΦΟΝΟΙ ΕΡΡΙΞΑΝ ΤΟ ΕΞΑΕΤΕΣ ΠΑΙ∆ΑΚΙ ΤΟΥ, ΤΟ 
ΟΠΟΙΟΝ ΕΣΦΑΞΑΝ. 



 
ΤΡΑΓΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ! 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ Α∆ΕΛΦΟΝ ΤΗΣ 

 
Μεταξύ των σφαγιασθέντων και η µεγάλη ηθοποιός Ελένη Παπαδακη. 



  

Η κηδεία της Παπαδακη. 
∆ιακρίνεται αριστερά η Μελίνα Μερκούρη. 



 
 

 



 
Ο Αρχιµανδρίτης Βασίλειος Λυµπρίτης 

εσφαγιάσθη φρικιαστικά τον ∆εκ. 1944. 





 

 
 

 
Τους δολοφόνους αυτών ενοµιµοποίησε ο «Εθνάρχης» Κ. Καραµανλής. 



 
Ο Αστυνοµικός ∆ιοικητής του 2ου Αστυν. Τµήµατος Πλάκας, Αστυνόµος 
Α. ΖΑΡΟΥΛΗΣ, όπως βρέθηκε µετά την φοβεράν αγρίαν εκτέλεσίν του. 

Τον κατεκρεούργησαν! Έργον τις ΟΠΛΑ Μπραχαµίου. 



 
Οι δήµιοι του ΚΚΕ τον εδολοφόνησαν µε τσεκούρι! Μακάβριον θέαµα. 



 
Αναζήτησις συγγενών µεταξύ των σφαγιασθέντων. 

 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΙΣΤ' τµήµατος. 

Σφαγµένοι µε άφθονα τραύµατα στην προκάρδιο χώρα. 
(Ούλεν) 





 

Υπαστυνόµος Ιωάννης Κατσαµπέκης. 
Εσφαγιάσθη µε κονσερβοκούτι στην Ούλεν την 7-12-1944. 

  
Αυτά τα εγκλήµατα δεν πρέπει να λησµονηθούν. 



 
Μερική άποψις της «Πηγάδας» Μελιγαλά. 

∆ιακρίνονται οι συµβολικοί τάφοι και εις το βάθος η «Πηγάδα», 
εντός της οποίας ερρίφθησαν µετά τον άγριον και απάνθρωπον βασανισµόν 

των, 
τον Σεπτέµβριον 1944, υπερεπτακόσιοι εθνικόφρονες. 

 
Ο ιδιαίτερος του Ελευθερίου Βενιζέλου, Ηλιάδης, τραγικόν θύµα του ΚΚΕ. 
Το ΚΚΕ εδολοφόνησε και τον Κορώνην, τον κυριώτερον συνεργάτην του 

Βενιζέλου 
εις τον τοµέα της φιλεργατικής νοµοθεσίας του κράτους. 



«Η µεγάλη δοκιµασία εις την οποίαν εισήλθεν η Χώρα, εξ αιτίας της 
αντεθνικής και αντιλαϊκής στάσεως των εγκληµατικών της άκρας αριστεράς 
στοιχείων, έδωκε και πάλιν την ευκαιρίαν εις το Σώµα της Χωροφυλακής να 
προσφέρη µε αφοσίωσιν προς την Πατρίδα και πλήρη αυτοθυσίαν νέας 
µεγάλας υπηρεσίας δια την αποκατάστασιν της ελευθερίας και του νόµου. 
Εκφράζω δια τούτο προς το Σώµα της Χωροφυλακής την πλήρη ευαρέσκειαν 
της Κυβερνήσεως». 

Αθήναι 24 ∆εκεµβρίου 1944 
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός των Στρατιωτικών 

Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
Κατάλογοι δολοφονηθέντων από αριστερούς. 

 



 
Αµέτρητοι πίνακες νεκρών Ελλήνων. 



 
∆ολοφονηµένος από το ΚΚΕ. 



 



 
Οι δολοφόνοι ζουν ανάµεσά µας. 





 

 
Οµαδικαί εκτελέσεις και βασανιστήρια εις την Ούλεν. 



 
Έλληνες θύµατα του ΚΚΕ. 



 
Τους έσφαξαν οι αριστεροί. 

 
Εγκλήµατα διαπραχθέντα υπό των ελασιτών εις την περιοχην Κυψέλης 

κατά το κίνηµα του ∆εκεµβρίου 1944. 



 
Ένα παιδάκι σφαγµένο µε την φρίκη στα µάτια. 



 
Το πτώµα του Προδρόµου Φανοπούλου, 75 ετών. 

Εσφάγη υπό των κοµµουνιστοσυµµοριτών 
εις Βέρροιαν την 8-5-47. 

 



 
Κάποια µαυροντυµένη θρηνεί τους δικούς της. 

Τους έσφαξαν οι αριστεροί, τους οποίους η Ν.∆. 
κι ο Πρόεδρος δηµοκρατίας τιµούν. 



 
Τους ήρωας του Συντάγµατος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, 

που έσωσαν την πρωτεύουσα δεν τους τιµούν οι πολιτικάντηδες. 



 

 
Ειδεχθή εγκλήµατα του ΚΚΕ. 



 
Οι πολιτικάντηδες ενοµιµοποίησαν τους δολοφόνους αυτών των Ελλήνων. 



 
Η φρίκη του ΚΚΕ. 



 



 





 
Αυτός είναι ο κοµµουνισµός. 



 
Οι δολοφόνοι έµειναν ατιµώρητοι. 

Αλλά υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού. 

 
Τάφοι σφαγµένων από το ΚΚΕ. Γιατί; 





 

 

 
Αυτά τα εγκλήµατα πρέπει να τα µάθουν οι νέοι Έλληνες, 

τους οποίους παραµυθιάζουν µε τους «νεκρούς» του Πολυτεχνείου. 



 



 





 
Κι όµως οι δολοφόνοι είναι στην βουλή. 

 
Λήθη; Ποτέ! 



 
Τα έργα του αιµοσταγούς ΚΚΕ. 

 
Θρήνος δια τα θύµατα του ΚΚΕ. 



 
Οι κοµµουνισταί έσφαξαν αθώους ανθρώπους και τους έρριξαν 

στα ορύγµατα του λατοµείου Κοπανά Υµηττού. 





 
Οι αριστεροί επυρπόληοαν και ελεηλάτησαν τα Καλάβρυτα, όπου εσκότωσαν 

πλήθος αθώων Ελλήνων. 

 
Σωκράτης Καράπας, 18 ετών, µαθητής. 

Την 8ην Ιουνίου 1944 
οι κοµµουνισταί τον κατεκοµµάτιασαν µε µαχαίρια. 

Έγκληµα του: ήτο υιός ιερέως. 



 
 

ΑΙ ΗΡΩΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ΕΑΜ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 
 

 



 
Ιερεύς Χρήστος Ζησούλης. 

Εδολοφονήθη από τους 
συµµορίτας 

µε κτυπήµατα στην κεφαλή. 

 
Ο ιερεύς και διδάσκαλος Νικόλαος 

Καράπας εξ Αλλάλης Ευβοίας. 
Την 1ην Ιουνίου 1944 οι κοµµουνισταί 
τον εδολοφόνησαν κτυπώντας τον µε 

ρόπαλο. 

 
Ιερεύς Αθανάσιος Γεράσης 

εξ Αξάρακος Κονίτσης. 
Την 1Οην Φεβρουαρίου 1948, 

µετά από βασανιστήρια 
κατεκρεουργήθη 

από τους κοµµουνιστάς, διότι 
διέσωσε 25 παιδιά από το 

παιδοµάζωµα. 
Οι κοµµουνισταί θα σφάξουν, 

θα ακρωτηριάσουν και θα 
σταυρώσουν(!) 

450 ιερείς. 
Ο Θεός ας αναπαύση την ψυχήν 

τους. 

 
Ο ιερεύς της Στιµάγκας Νικόλας 

Μπερτσεκάς 
συνελήφθη από το ΚΚΕ την 25 

Μαρτίου 1944. 
Αφού του ξερίζωσαν τα νύχια 

και του τσάκισαν τα κόκκαλα µε 
καδρόνια, 

τον έπνιξαν στα λασπόνερα ενός 
λάκκου. 

Ο Θεός ας αναπαύση την ψυχήν του. 



 
Ο Υπαρχιφύλαξ Νικόλαος Αγγελόπουλος του ∆' Αστυν. Τµήµατος. 

Απεκόπη ο λαιµός του µε κονσερβοκούτι 
υπό των συµµοριτών του ΚΚΕ την 10.12.1944 εις το σφαγείον της Ούλεν. 

Εις την φωτογραφίαν, εκτός της αποκοπής τοϋ λαιµού, 
φαίνονται χαρακτηριστικά τα πλήγµατα δια µαχαίρας εις την θέσιν της 

καρδίας. 

 
Υπαστυνόµος ∆αµιανός Συµεωνίδης, 

υποδιοικητής του ΙΣΤ' Αστυνοµικού Τµήµατος. 
Εσφάγη εις Ούλεν (εταιρεία υδάτων) την 7-12-1944. 

Λήθη; Ποτέ! 



 
Ο σφαγεύς του Ελληνικού Λαού Άρης Βελουχιώτης (Κλάρας) στην Λαµία. 

Τον συνοδεύει ο προδότης Αρχιµανδρίτης Ανυπόµονος! 
και ο καθηγητής Γεώργιος Σηµίτης, πατήρ του πρωθυπουργού Σηµίτη. 

Ο κ. θ. Πάγκαλος εζήτησε «να στηθεί στο κέντρο της Αθήνας ο ανδριάντας 
του Άρη Βελουχιώτη»! 

(«Ελευθεροτυπία» 15-4-2002). 



 
Αστυφύλαξ Χρήστος Λόγιος. 

Εσφάγη εις Ούλεν την 7-12-1944. 
Λήθη; Ποτέ! 

 
Αστυνοµικός. Τον έσφαξαν µε κονσερβοκούτι, αφού προηγουµένως 

τον εβασάνιοαν. ∆ιακρίνονται στο σώµα του τα τραύµατα από κατσαβίδι. 
Η Αστυνοµία δεν θα λησµονήση τους νεκρούς ήρωας της. 



 
Πάνδηµος κηδεία 36 θυµάτων των συµµοριτών, 

εις Χαλάνδριτσαν την 4-7-1948. 

 
Γυναίκες της Ανδρίτσαινας - Ολυµπίας µοιρολογούν τους συγγενείς τους, 

πού τους έσφαξαν οι συµµορίται. 



 
Θύµατα των συµµοριτών Κονταλώνη εις Βασσαρά Λακεδαίµονος. 

Εσφάγησαν την 31-10-1946 αφού εβασανίσθησαν. 



 
Ατέλειωτοι κατάλογοι δολοφονηθέντων από το ΚΚΕ. 



 
∆ΙΑΒΑΖΑΤΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ 



 
Η τραγωδία των Ελλήνων. 

 



 
Ονοµάζεται Στέργιος Συρκόγλου. Είναι µόλις 15 χρονών. 

Οι κοµµουνισταί τον εσκότωοαν µε σκεπάρνι. 

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ 

 
Ο σφαγεύς και βιαστής «Μέραρχος» του ΕΛΑΣ καπετάν ∆ιαµαντής. 

Ο ίδιος και οι συµµορίται του εξεκαθαρίσθησαν υπό του Εθνικού Στρατού. 



 
Σφαγµένοι άνδρες και γυναίκες του χωρίου Κωνστάντια - Αρδαίας. 

 
Θαυµάσατε τους κουκουέδες. 

Εδολοφόνησαν παιδιά ηλικίας 5 ετών εως 14! 



 
Οδυρµός Ελληνίδος. 

∆ι' αυτήν ο Ρίτσος δεν έγραψε ποίηµα. 

Θεµιστοκλής Σοφούλης 
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόµµατος 

των φιλελευθέρων 

 

«Έρχοµαι να σας χαιρετίσω και να σας εκφράσω την ευγνωµοσύνην του 
Έθνους δια τον αγώνα τον οποίον και σεις τώρα διεξάγετε, δια να διατηρήσετε 
την ελευθερίαν την οποίαν οι πρόγονοι µας µε τόσας θυσίας κατέκτησαν. 



∆εν ήλθα εδώ δια να σας εµψυχώσω, διότι ξεύρω ότι δεν σας λείπει η 
ψυχή. Ήλθα δια να σας φέρω ένα µεγάλο µήνυµα. Το Έθνος είναι 
αποφασισµένο να νικήση, ηµπορεί να νικήση και θα νικήση. Η ανταρσία 
αντιπροσωπεύει την µεγαλυτέραν απειλή που εγνώρισε ποτέ η Ελλάς. 
Ουδέποτε το Έθνος ηπειλήθη και εκινδύνευσε τόσον, όσον σήµερον. 
∆ιακυβεύονται τώρα όσα δίδουν περιεχόµενον και αξίαν εις την ζωήν των 
εθνών και των ατόµων. Κινδυνεύει και η ακεραιότης µας και η ανεξαρτησία µας 
και ο πολιτισµός µας. Αν δεν συντριβή η ανόσια ανταρσία, θα γίνωµεν σκλάβοι 
ενός απέραντου και σκυθρωπού στρατοπέδου συγκεντρώσεως, όπου ο 
θάνατος θα είναι η µόνη ελπίς και λύτρωσις. Η ανταρσία είναι ο µοχλός του 
εξωτερικού εχθρού δια την υποδούλωσιν της χώρας µας. Και ο µοχλός αυτός 
πρέπει να γίνη κοµµάτια και θα γίνη...». 

 
Κωνσταντίνος Λώλος, ετών 15. 

Παρεφρόνησε όταν οι αντάρται του Φλωράκη 
έσφαξαν τον πατέρα του στο Καρπενήσι. 



 
Ο ιατροδικαστής Ι. Λουκόπουλος καταγράφει 

σφαγιασθέντας εις οµαδικούς τάφους. 

 
Σφαγµένοι Έλληνες και Ελληνίδες από το ΚΚΕ 

στο λατοµείο Κοπανά, εις Υµηττόν. 



 
Στέφανος Λιόλιος. 

Ένας σφαγέας του ΚΚΕ που ελογοδότησε. 

 
Στον αριθµόν 1 µία κοπέλλα 20 χρονών. 

Στον αριθµόν 2 ο ηγούµενος της Μονής Σταγιάδων Μόδεστος Ανδροµανάκος, 
ετών 75. 

Εδολοφονήθησαν µε αξίνας την 10-4-1947 κατ εντολήν του Καπετάν - Γιώτη 
(Φλωράκη). 

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ (συνέχεια) 

Α/
Α 

Ονοµατεπώνυµον 
Τόπος 

γεννήσε
Έτος 

γεννήσε
Τόπος και τρόπος 

µαρτυρίου 



ως ως 

16. Ιερεύς 
Σπυρίδων 
Ξαρχάς 

Παλαµάς 
∆οµοκού 

1913 

∆ια να εκδικηθούν 
το σαµποτάζ που 
έγινε εις τον 
σταθµόν Ξυνάδος, 
οι Ναζί, µαζί µε 
άλλους Έλληνες 
συνέλαβον και τον 
Ιερέα Σπ. Ξαρχά. 
Και ενώ 
απελευθέρωσαν 
τους υπολοίπους, 
εξετέλεσαν µόνο 
τον Ιερέα, εις 
ηλικίαν 31 ετών, 
την 28 Ιουλίου 
1944 

17. Ιερεύς 
∆ηµήτριος 
Κουτσούµπ
ας 

Χαλαµβρέ
ζι 

1893 

Ο Ιερεύς ∆ηµήτριος 
τελούσε εις τον 
Ναόν το µνηµόσυνο 
του σκοτωµένου 
από τους Γερµανούς 
γιου του, όταν 
µπήκαν οι ναζί και 
τον έπιασαν. Τον 
εφόνευσαν δι' 
αντίποινα, µαζί µε 
άλλους Έλληνες, 
την 10 Απριλίου 
1944. 

18. Ιερεύς 
Γεώργιος 
Καλώτσος 

Καστανιά 
Φθιώτιδος 

1893 

Συνελήφθη την 11-
4-47 υπό των 
συµµοριτών του 
καπετάν Γιώτη και 
µετεφέρθη εις θέσιν 
«Πλατανάκια». 
Υπεβλήθη εις 
φοβερά και 
πολυήµερα 
βασανιστήρια. Του 
έκοψαν το ένα µετά 
το άλλο και τα δύο 
µάγουλα. Ύστερα 
του τρύπησαν µε 
λόγχη το λαιµό. 
Από τους φρικτούς 



πόνους κυλιόταν 
κατά γής 
αποσπώντας όλα τα 
χαµόκλαδα. Τέλος, 
µία σφαίρα έδωσε 
τέλος στο µαρτύριο 
του ιερέως. 

19. Ιερεύς 
Αλέξανδρο
ς Λόγιος 

∆άφνη 
Υπάτης 

1892 

Οι 
Βουλγαροκοµµουνι
σταί του καπετάν 
Γιώτη συνέλαβαν 
τον ιερέα 
Αλέξανδρο τον 
Ιούνιο του 1947, 
µαζί µε τον Ιερέα Κ. 
Μπούστρα, 
εφηµέριο των 
χωρίων Ανατολή, 
Άνω Χωµίριανη και 
Κολοκυθιά. 
Μετέφεραν και τους 
δυο στο χωριό 
Μουσουνίτσα, όπου 
µετά από φοβερά, 
και ανήκουστα 
βασανιστήρια, 
κατέσφαξαν και 
τους δύο µαζί. Τα 
πτώµατα τους 
κατακερµατισµένα, 
ευρέθησαν σε µία 
χαράδρα. 

20. Ιερεύς 
Κωνσταντί
νος 
Μπούστρας 

∆άφνη 
Υπάτης 

1909 Βλέπε ανωτέρω. 

21. Ιερεύς 
Βασίλειος 
∆ανέλης 

Μαρτίνο 
Λοκρίδος 

1898 

Εφηµέριος εις το 
χωρίον Λούτσιο 
Λοκρίδος 
Συνελήφθη µαζί µε 
άλλους 
συγχωριανούς του 
υπό των 
κοµµουνιστοσυµµορ
ιτών του καπετάν 
Γιώτη και µετά από 
φρικτά και 



ανήκουστα 
βασανιστήρια, 
κατεσφάγη την 13-
1-1948. 

22. Ιερεύς 
Μιχαήλ 
Ενωτιάδης 

Καισαρεία 
Μ. Ασίας 

1886 

Υπηρετούσε εις τον 
Πύργον Λαρίµνης 
όταν στις 12-1-
1948 επετέθησαν οι 
κοµµουνιστοσυµµορ
ίτες του καπετάν 
Γιώτη. Ο Ιερεύς 
ήταν βαρειά 
άρρωστος και δεν 
µπόρεσε να 
µετακινηθή. 
Συνελήφθη επί της 
κλίνης του και 
ωδηγήθη έξω από 
το χωριό όπου 
εξετελέσθη δια 
πολυβόλου. 

23. Ιερεύς 
Σπυρίδων 
Καραΐνδρο
ς 

∆ρυµαία 
Λοκρίδος 

1877 

Συνελήφθη υπό των 
συµµοριτών του 
Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. την 
19.1.44 λόγω της 
εθνικής του 
δράσεως. Ο ιερεύς 
ήτο γέρων 67 
χρόνων και είχε 13 
παιδία. Τον έσυραν 
µέσα στα χιόνια του 
Καλλιδρόµου και 
καθ' οδόν τον 
βασάνιζαν 
απάνθρωπα. 
Έχωναν στα νύχια 
του µυτερά 
καλάµια. Του 
έκοψαν τα δάκτυλα 
των ποδιών του. 
Τελικά τον 
κατέσφαξαν. 

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

24. Ιερεύς 
Χρίστος Γ. 
Κακαβάς 

∆οµιανοί 
Ευρυτανία

1876 
Οι 
κοµµουνιστοσυµµορ



ς ίτες του καπετάν 
Γιώτη συνέλαβαν 
τον ιερέα στις 27-9-
47 εντός της οικίας 
του. Σιδηροδέσµιο 
τον οδηγούν στο 
χωριό Βράχα. 
Εβδοµήντα τριών 
χρόνων γέροντα 
τον δέρνουν 
συνεχώς ενώ το 
αίµα τρέχει από τις 
πληγές του. Με ένα 
µαστίγιο και ένα 
σιδερένιο ραβδί του 
ανοίγουν το κεφάλι. 
Την 1 Οκτωβρίου 
τον µεταφέρουν σε 
µία απόκρηµνη 
χαράδρα, στη θέση 
«Μοναστήρι 
Βράχας». Τον 
ανέβασαν επάνω σε 
ένα σταυρό και του 
κάρφωσαν, χέρια 
και πόδια. Τον 
κτυπούν και τον 
λογχίζουν. Και έτσι 
όπως είναι τον 
γκρέµισαν στη 
χαράδρα. 

25. Ιερεύς 
Αθανάσιος 
Πιάς 

Ελατόβρυ
οη 
Ναυπακτία
ς 

  

Στις 11 Μαΐου 1947 
οι 
κοµµουνιστοσυµµορ
ίτες του Καπετάν 
Γιώτη συνέλαβαν 
τον ιερέα και 
πολλούς κατοίκους 
του χωριού. 
Οδηγήθηκαν όλοι 
στο δάσος των 
Κρυονεριών. στη 
θέση «Λάλκα» Εκεί 
άρχισε το µαρτύριο. 
Έδεσαν τον ιερέα σ' 
ένα έλατο. Ο δήµιος 
του Γιώτη άρχισε να 



λογχίζη τον ιερέα. 
Πρώτα στην 
αριστερή 
ωµοπλάτη. Ύστερα 
στη δεξιά. Μετά 
στην κοιλιά. Ο 
τελευταίος 
λογχισµός ήταν στο 
κεφάλι. Το 
µαρτύριο της 
πρεσβυτέρας αρχίζει 
από τη στιγµή αυτή. 
Μετά από 
πολυήµερες 
έρευνες, βρήκε το 
νεκρό του παπά. 
Κάτω από κλαδιά 
και πέτρες, όπου οι 
δήµιοι του τον είχαν 
πετάξει µ' ένα 
σχοινί στο λαιµό. 

26. Ιερεύς 
Αργύριος 
Βούρβας 

Βίνιανη 
Καρπενησί
ου 

1905 

Χειροτονήθηκε 
ιερεύς το 1942 και 
έγινε εφηµέριος του 
χωριού του. Το 
1948, αυτός και 
πολλοί κάτοικοι του 
χωριού του, 
φοβούµενοι τους 
συµµορίτες 
κατέφυγαν στο 
Καρπενήσι. Τον 
Ιανουάριο του 
1949, οι δολοφόνοι 
του καπετάν Γιώτη 
κατέλαβαν το 
Καρπενήσι και 
άρχισαν γενική 
σφαγή µεγάλων, 
µικρών, νηπίων, 
ανδρών και 
γυναικών. Ο ιερεύς 
Βούρβας. αφού 
υπέστη φρικτά 
βασανιστήρια 
κατεσφάγη και µαζί 
µε άλλους πενήντα, 



ερρίφθη σ' ένα 
κοινό λάκκο. 

27. Ιερεύς 
∆ηµήτριος 
Κ. 
Βαστάκης 

∆οµιανούς 
Ευρυτανία
ς 

1900 

Στις 18-12-1942 
συνελήφθη από 
τους Ιταλούς και 
υπεβλήθη σε φρικτά 
βασανιστήρια πού 
µόνον οι δολοφόνοι 
του Κ Κ.Ε. 
υποβάλλουν τα 
θύµατα τους. 
Τελείως 
παραµορφωµένο, 
µε τα χέρια 
βγαλµένα από τις 
αρθρώσεις, στις 24-
12-42 οι Ιταλοί τον 
έρριξαν σ' ένα 
καιόµενο σπίτι και 
τον έκαψαν 
ζωντανό. 

28. 
Ιεροµόναχ
ος 

Νικόδηµος 
Ραφτογιάν
νης 

Προυσσό 
Ευρυτανία
ς 

1909 

Ιεροµόναχος στη 
µονή Προυσσού. 
Στις 6-8-1944 
συνελήφθη υπό των 
Γερµανών στο 
Μεγάλο Χωριό 
Ευρυτανίας κοί 
µετεφέρθη στό 
Καρπενήσι. Τον 
κρέµασαν µπροστά 
στο Γυµνάσιο χωρίς 
πολλές διαδικασίες 
για εκφοβισµό των 
κατοίκων. 

29. Ιερεύς 
Κωνσταντί
νος Σπανός 

Νεράιδα 
Αγράφων 

1893 

Συνελήφθη από 
τους 
κοµµουνιστοσυµµορ
ίτες του καπετάν 
Γιώτη στο χωριό 
του, στις 18-4-47, 
δευτέρα ήµερα του 
Πάσχα. Τον 
ωδήγησαν µαζι µε 
άλλους κατοίκους 
στο βουνό 



Βουλγάρα Κλειτσού. 
Υπεβλήθη σε φρικτά 
και ακατονόµαστα 
βασανιστήρια και 
εξευτελισµούς. Στο 
τέλος, οι δολοφόνοι 
του Κ.Κ.Ε. του 
συνέτριψαν µε 
ρόπαλο το κεφάλι 

30. Ιερεύς 
Ηλίας 
Αλέξιος 

Κτηµένια 
Ευρυτανία
ς 

1907 

Εφονεύθη υπό των 
σφαγέων 
κοµµουνιστοσυµµορ
ιτών του καπετάν 
Γιώτη. στις 9 
Ιουνίου 1947 κατά 
την επίθεσι των 
προδοτών εναντίον 
του χωρίου του και 
ενώ προσπαθούσε 
να προφύλαξη τις 
γυναίκες και τα 
παιδιά από τα πυρά 
των συµµοριτών 
του «∆ηµοκρατικού 
Στρατού». 

31. Ιερεύς 
Θεοφάνης 
Μπίκας 

∆υτ. 
Φραγκίστα 
Ευρυτανία
ς 

1907 

Στις 25 Ιουλίου 
1947 οι δολοφόνοι 
κοµµουνιστοσυµµορ
ίτες του καπετάν 
Γιώτη συνέλαβαν 
τον ιερέα την ώρα 
που έψαλλε τον 
εσπερινό στην 
εκκλησία. Τον 
µετέφεραν στη θέσι 
«Κληµατσίδα» έξω 
από το χωριό. 
Χόρτασαν τη µανία 
τους βασανίζοντας 
τον φοβερά και 
τέλος τον σκότωσαν 
φυτεύοντας του µια 
σφαίρα στο κεφάλι. 

ΣΦΑΓΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ. 



1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ∆ιευθυντής Αστυνοµίας 
πόλεων, κάτοικος Ιωαννίνων 74.  

2. ΜΠΟΥΦΙ∆ΗΣ ΚΑΕΟΝ του Νικολάου, ετών 60, Αντιστράτηγος, 
Στρατ. ∆ικαιοσύνης Ψαρρών 17.  

3. ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ταγµατάρχης Χωροφυλακής.  
4. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ιευθυντής Αστυνοµίας πόλεων, 

κάτοικος Αρτεµισίου 11.  

• Την 17-3-45 εις Φρέαρ Μπάρµα-Νικόλα Πετρούπολιν 
ανευρέθησαν τρία πτώµατα, ανδρών αγνώστων.  

• Την 20-3-45 από πύλην χωρίου Κρώρα ανευρέθη εν πτώµα 
αναγνωρισθέν. 
Ι. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάµπους, ετών 38, 
Υπάλληλος Γεν. Λογιστηρίου, Λέσβου 18.  

• Την 22-3-45 εις Σκίνα άνευρέθησαν οκτώ πτώµατα εξ ών δύο 
γυναικών άτινα και ανεγνωρίσθησαν.  

1. ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου, ετών 27, οικιακά, 
Κολοκυνθούς 7.  

2. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΛΑ, ετών 25, Κολοκυνθούς 7.  
• Την 14-3-45 εις Νεκροταφείον Περιστερίου, άνω µέρος, 

ανευρέθησαν δέκα πτώµατα, εξ ών δύο γυναικών, µη 
αναγνωρισθέντων.  

• Την 23-3-45 εις Άγιον Ταξιάρχην Περιστερίου, ανευρέθηααν 
δύο πτώµατα ανδρών. Ανεγνωρίσθη το εν.  

1. ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου, ετών 35, ηλεκτρ. 
µηχανικός, Επαµεινώνδα 10.  

Έχω χιλιάδες καταστάσεις µε ονόµατα σφαγιασθέντων από το 
ΚΚΕ. ∆εν υπάρχει µέρος, όσον µικρόν και να είναι που να µην έχη 
θύµατα. Φέρω σαν παράδειγµα µερικάς κοινότητας του νοµού 
Κορινθίας που τότε ήσαν ασήµαντα χωρία ολίγων κατοίκων. Κι όµως 
εθρήνησαν θύµατα. Ιδού κάποιοι επίσηµοι πίνακες εκ των κοινοτικών 
αρχείων. 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Πολλούς καταλόγους δολοφονηθέντων από τους 
κοµµουνιστοσυµµορίτας µπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίον του 
Γιάννη Μπαλαφούτα «1943-1944 από τον προµαχώνα της 
Στιµάγκας» (Αθ. 1986 σελ. 237 κ.ε). Παρόµοιοι κατάλογοι 
επαναλαµβάνω υπάρχουν χιλιάδες. Έλληνες και Ελληνίδες 
σφαγιασµένοι µετά βασανιστηρίων από το ΚΚΕ ευρίσκονται εις 
ολόκληρον την χώραν. Την µνήµην των προσέβαλαν βαναύσως οι 
νοµιµοποιήσαντες το ΚΚΕ. Το αίµα των θυµάτων ας βαρύνη την 
ψυχήν των αιωνίως. 

Ερωτώ: Ο άγων του ΚΚΕ απήτει την σφαγήν νηπίων; 
αβαπτίστων; µαθητών; ιεροµόναχων; φοιτητών; οικοκυρών; κ.τ.λ. 
Ποιος θα µου απαντήση; Μήπως η Ν.∆.; 

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1943 

Την ηµέραν αυτήν οι αριστεροµαρξισταί έσφαξαν 2032 Έλληνας 
και έρριξαν τα πτώµατα των εις Φενεόν της Κορινθίας. Κάθε χρόνον 
τελείται µνηµόσυνον. Ο θεός ας αναπαύση την ψυχήν τους. 

 
Αρχιφύλαξ Θ. 

 
Υπαστυνόµος Ι. 

 
Κ. Σταµπούζος. 



Ράλλης. 
Ετάφη ζών, από τους 

εγκληµατίας του 
ΚΚΕ. 

Κατσαµπέκης. 
Τον άνευρε νεκρόν η 

σύζυγος του. 
Έφερε 13 τραύµατα από 

µαχαίρας. 

Αστυφύλαξ. 
Εσφάγη. 

 
∆είτε πως έσφαξαν έγκυο γυναίκα! 



ΛΗΘΗ; ΠΟΤΕ! 

 



 
Οµαδική κηδεία φονευθέντων από τους κοµµουνιστάς την 22-10-1947 εις 

Χαρόβρυσιν Αµαλιάδος. 

 
Φαίνη Ξύδη, πρωταθλήτρια 

αντισφαιρίοεως. 
Εδολοφονήθη από το ΚΚΕ. 

 
Γεώργιος Ποταµιάνος, 

πολεµιστής 
στο Αλβανικόν Μέτωπον, 

τιµηθείς 
µε Αριστείον Ανδρείας και 

Πολεµικόν Σταυρόν. 
Εδολοφονήθη από το ΚΚΕ. 

Ε∆ΟΛΟΦΟΝΗΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ 



   

∆έσποινα ∆ιωνάκη Αδελφαί Βασιλειάδου Μαρία Πιτσίνα 

   

Αθαν. Μητροµελέτης 
Ετών 14, µαθητής 

Κολλεγίου 
Πιπίτσα Α. Παπαχρήστου 

Γεώργ. Β. 
Παναγιωτίδης, 

17 ετών 

   

Μαρ. Παλαιτσάκη Αδελφοί Μαντέλου 

ΕΣΦΑΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ 



 
Οικογένεια Καράµπελα 

 
Οικογένεια Μολοκοτού 

 
Οικογένεια Απλοχωρίτη 



 
Ποίος έσφαξε αυτούς τους Έλληνας; οι δεξιοί; η Χούντα; 

µήπως είναι νεκροί του Πολυτεχνείου; Φυσικά όχι. 
Είναι θύµατα των αριστερών. 

Στην «Ελευθεροτυπία» (14-3-2003) τρεις δικηγόροι των 
Αθηνών εδήλωσαν: 

Φ.Κ.: «Η Αριστερά δεν υπήρξε ποτέ ούτε επιθετική ούτε δολοφονούσα. 
Είναι µια ιδέα, ένας αγωνιστικός τρόπος γιά µια καλύτερη ζωή». 

Μ.∆.: «Ο αριστερός δεν κατέφυγε ποτέ ούτε σε δολοφονίες, ληστείες ή 
κλοπές». 

Ε.Β.: «∆εν είµαι απολογητής της Αριστεράς, δεν ήµουν ποτέ και 
θιασώτης των απόψεων της, έµαθα όµως, γιατί είµαι µετα-γενιά Πολυτεχνείου, 
να τη σέβοµαι και αυτήν και τους αγώνες της προπάντων». 

Μετά από όσα σας παρέθεσα αντιλαµβάνεσθε το κατόρθωµα της 
αριστεράς προπαγάνδας, που επέτυχε δικηγόροι να δηλώνουν 
δηµοσίως, ότι η αριστερά δεν εδολοφόνησε! Ότι δεν υπήρξε ποτέ 
επιθετική!! Κι ότι την σέβονται δια τους αγώνας της!!! 

∆ΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ 

Κατά τα έτη 1947-1950 έπεσαν µαχόµενοι υπέρ της Ελλάδος οι 
κατωτέρω ηρωικοί Αξιωµατικοί του Γ' Σώµατος Στρατού. Από 
Υποστράτηγον µέχρι ∆όκιµον Έφεδρον Αξιωµατικόν εθυσίασαν την 
ζωήν των, δια την Ελλάδα. Ο ακόλουθος πίναξ περιλαµβάνεται εις 



βιβλίον εκδόσεως Γ.Ε.Σ. το οποίον οι γραικύλοι διέταξαν να 
πολτοποιηθή!!! 

Το αίµα των δεν έχύθη αδίκως, διότι χάριν εις αυτούς εσώθη η 
Πατρίς και η Ελευθερία του Ελληνικού Λαού. Τιµή και ∆όξα τους 
αρµόζει, µαζί µε την ευγνωµοσύνην όλων των Ελλήνων. Αιωνία Των 
η Μνήµη. 

Πίναξ Συγκεντρωτικός των φονευθέντων Αξιωµατικών του Γ' 
Σώµατος Στρατού από 1ης Ιανουαρίου 1947 µέχρι τέλους του 1950. 

I. Φονευθέντες 

Α/
Α 

Βαθµός Όπλον 
Ονοµατεπών

υµον 
Μονάς 

Ηµεροµ
ηνία 

θανάτου 

Περιοχή 
εις ην 

εφονεύθ
η 

1. Υπτγος   
Ασηµακόπουλ
ος Αλέξ. 

ΥΙΙ 
Μεραρ. 

13-3-48 Έβρου 

2. "   
Κώτσαλος 
Γεώργιος 

" 6-6-49 Αττικής 

3. Ταξχος   
Ρογκόπουλος 
Γεώργιος 

27η 
Ταξιαρ. 

13-8-48 Έβρου 

4. Ανχης Πεζικού 
Ρότσος 
Αριστείδης 

82ον Τ. 
Εθνοφρο
υράς 

26-9-48 Έβρου 

5. " " 
Κολουµβάκης 
Γεώργιος 

70ον Τ. 
Έθν. 

8-8-49 Κατερίνης 

6. Τχης " 
Αθανασιάδης 
Ιωάννης 

519 Τ. 
Πεζ. 

12-1-49 Νάουσα 

7. " ΣΕΜ 
Αναγνωστόπο
υλος ∆ηµ. 

XI 
Μεραρχ. 

28-8-48 
Καϊµακτσ
αλάν 

8. " Πεζικού 
Πανναράκης 
Ιωάννης 

557 Τ. 
Πεζ 

13-10-48 Χαλκιδική 

9. " " 
Καπετανάκης 
Κων/νος 

86ον Τ. 
Έθν. 

21-7-49 Λαγκαδά 

10. " " 
Καραµπέτσος 
Ιωάννης 

518 Τ. 
Πεζ. 

26-2-48 Ναούσης 

11. " " 
Κοντογεωργάκ
ης Μιχ. 

556 Τ. 
Πεζ. 

18-10-47 Ξάνθης 

12. " " 
Κουτσουνάδης 
Ιωάννης 

71ον Τ. 
Έθν. 

10-4-49 
Λιτόχωρο
υ 

13. " " 
Μάρκογλου 
Χρήστος 

519 Τ. 
Πεζ. 

28-10-47 Ναούσης 



14. Επλχος Ιππικ. 
Μελίδης 
Νικόλαος 

XI Έφιπ. 
Ιλ. 

17-5-48 
Βερµίου 
όρ. 

15. Τχης Πεζικού 
Μούµογλου 
∆ηµήτριος 

45ον Τ. 
Έθν. 

21-10-48 Βερροίας 

16. " " 
Νικολούδης 
Μιχαήλ 

58ον Τ. 
Εθν. 

26-12-48 Σωχού 

17. Επλχος Τεθωρ. 
Στεφανίδης 
Θεόδωρος 

XI Συν. 
Αν. 

28-1-49 θεσ/νίκης 

18. Τχης Πεζικού 
Χαΐλης 
Γεώργιος 

516 Τ. 
Πεζ. 

22-4-48 Αριδαίας 

19. " " 
Χανιώτης 
Γεώργιος 

36ον Τ. 
Έθν. 

25-5-48 Κοµοτινής 

20. " ΣΕΜ 
Ψυλογιάννης 
Ιωάννης 

38ον Τ. 
Έθν. 

2-5-49 Έβρου 

21. " 
Πυροβολι
κού 

Σταµατόπουλο
ς Χρήστος 

33η Ταξ. 28-1-49 θεσ/νίκης 

22. Λοχαγός Έξ-Απ 
Αβραµίδης 
Αναστάσιος 

39ον Τ. 
Έθν. 

19-6-48 Σουφλίου 

23. " Πεζικού 
Αποστολίδης 
Εµµαν. 

515 Τ. 
Πεζ. 

14-9-47 
Καϊµακτσ
αλάν 

24. " " 
Βίµπλης 
Λεωνίδας 

552 Τ. 
Πεζ. 

7-1-47 Έβρου 

25. Λγος " 
Βλάικος 
Σπυρίδων 

559 Τ. 
Πεζ. 

13-5-48 Έβρου 

26. " 
Πυροβολι
κού 

Γιαννούλης 
Νικόλαος 

108 Σ. 
Πεδ. 
Πυροβολι
κ. 

15-8-48 Έβρου 

27. Λγος Πεζικού 
Γιώσης 
Απόστολος 

60ον Τ. 
Έθν. 

19-12-48 
Μενοικίου 
όρ. 

28. " " 
Γιαννόπουλος 
Γεώργιος 

552 Τ. 
Πεζ. 

22-9-48 Παπάδων 

29. " " 
Ηλιόπουλος 
Παύλος 

554 Τ. 
Πεζ. 

15-1-47 Ξάνθης 

30. " " 
Καλέντζος 
Γεώργιος 

517 Τ. 
Πεζ. 

8-9-47 Εδέσσης 

31. " " 
Καπόπουλος 
Αλέξανδρος 

XI 
Μεραρχ. 

26-6-49 
Χαλκηδόν
ος 

32. " " 
Καρακώστας 
Κωνσταντ. 

519 Τ. 
Πεζ. 

26-2-48 Βέρµιον 

33. " " 
Παπαφωτίου 
Φώτιος 

60ον Τ. 
Έθ. 

17-6-49 Σερρών 

34. " " Πασάς 516 Τ. 22-4-48 Αριδαίας 



Ευάγγελος Πεζ. 

35. " " 
Περιστεράκης 
Ιωάννης 

512 Τ. 
Πεζ. 

19-6-49 
Μπέλες 
όρ. 

36. " " Ροντογιάννης 
567 Τ. 
Πεζ. 

1-12-47 
Κρούσια 
όρ. 

37. " 
Πυροβολι
κού 

Σουραβλάς 
Χρήστος 

108 
Σ.Π.Π. 

25-5-48 Κοµοτινής 

38. Ιατρός   
Τσατασάκος 
∆ηµήτριος 

552 Τ. 
Πεζ. 

6-6-49 Αττικής 

39. Υπλγος Πεζικού 
Αναγνωστάκη
ς Αλεξ. 

76ον Τ. 
Έθν. 

30-10-48 
Σιδ/καστρ
ον 

40. " " Βαλσαµάκης 
620 Τ. 
Πεζ. 

29-10-47 
Αµφιπόλε
ως 

41. " " 
Βενιζέλος 
Παντελής 

73ον Έλ. 
Τ. 

28-8-49 
Μπέλες 
όρ. 

42. 
Εφ. 
Υπλγος 

" 
Βογιατζής 
Νικόλαος 

38ον Τ. 
Έθν. 

8-11-48 Έβρου 

43. Υπλγος " 
Ηλιόπουλος 
Ιωάννης 

37ον Τ. 
Έθν. 

3-8-49 
Ροδόπη 
όρ. 

44. 
Εφ. 
Υπλγος 

" 
Ζούπας 
Αριστείδης 

38ον Τ. 
Έθν. 

3-10-49 Κοµοτινής 

45. " Πεζικού 
Ίτσης ή Οίτης 
Βασιλ. 

Λοχ. 
Κρούσ. 

14-5-48 Βρόντους 

46. Υπλγος " 
Καρακώστας 
Χρήστος 

555 Τ. 
Πεζ. 

15-1-47 Ξάνθης 

47. " " 
Κολοφωλιάς 
Σταύρος 

518 Τ. 
Πεζ. 

2-4-48 Σωχού 

48. " 
Πολεµ. 
∆ιαθεσ. 

Κοντός 
Γεώργιος 

ΜΑ∆ 15-9-47 Πιέρια όρ. 

49. " Πεζικού 
Κοτανίδης 
Γεώργιος 

ΚΕΝ 
∆ράµας 

26-7-49 ∆ράµα 

50. 
Υποµοίρ
αρ. 

  
Κουρεµπανάς 
∆ηµ. 

Λόχ. 
Χωροφ. 

21-1-47 
Χαλκιδική
ς 

51. Υπλγος Πεζικού 
Κωνσταντόπο
υλος Γεώρ. 

513 Τ. 
Πεζ. 

16-9-48 Κιλκίς 

52. " " 
Μπαλάσκας 
Γεώργιος 

551 Τ. 
Πεζ 

4-10-47 Έβρου 

53. " " 
Πανίδης 
Θρασύβουλος 

568 Τ. 
Πεζ. 

17-2-48 
Κρούσια 
όρ. 

54. " " 
Παπαγρηγορά
κης Γεώρ. 

61ον Τ. 
Εθ. 

8-1-49 Σερρών 

55. " " 
Παπασταύρος 
Βασίλειος 

86ον Τ. 
Εθ. 

4-11-48 
Σιδηρ/στρ
ον 



56. " " 
Παπαχατζής 
Χαράλαµπ. 

35ον Τ. 
Εθ. 

31-5-49 Ξάνθης 

57. " " 
Παπουτσής 
Κίµων 

46ον Τ. 
ΕΘ. 

30-7-49 
Στενά 
Πέτρ. 

58. 
Εφ. 
Υπλγος 

" 
Πλατογιάννης 
ή Κυριαζής 
Παναγιώτης 

86ον Τ. 
ΕΘ. 

9-11-48 
Σιδηρ/στρ
ον 

59. Υπλγος Πεζικού 
Πολίτης 
Νικόλαος 

ΚΕΥΒ 29-7-48 Λαχανά 

60. " " 
Πολίτης 
Νικόλαος 

XI 
Μεραρχ. 

14-1-49 Ναούσης 

61. " " 
Σκουλαριώτης 
Θεόδωρος 

Πολ. 
∆ιαθ. 

28-3-47 Βερροίας 

62. " " 
Σούµπασης 
Μιχαήλ 

514 Τ. 
Πεζ. 

3-3-48 
Βέρµιον 
όρ. 

63. 
Υποµοίρ
αρ. 

  Ταλαγάκης 
Λοχ. 
Χωροφ. 

13-1-48 Νιγρίτης 

64. 
Εφ. 
Υπλγος 

Πεζικού 
Ταµπακόπουλ
ος Αλέξ. 

ΜΑΥ 30-12-47 Βερροίας 

65. Υπλγος " 
Τσοτουλίδης 
Λάµπρος 

516 Τ. 
Πεζ. 

20-5-48 Αριδαίας 

66. 
Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Αγριοστάθης 
Αθανάσ. 

554 Τ. 
Πεζ. 

6-5-49 Μπέλες 

67. " Μηχαν. 
Αθανασίου 
∆ηµήτριος 

ΥΙΙ 
Μεραρ. 

5-8-47 Καβάλας 

68. " Πεζικού 
Αικατερινάρης 
Ευριπ. 

622 ΤΑΓΣ 11-2-47 Θεσ/νίκης 

69. " " 
Αλεξόπουλος 
Ιωάννης 

ΜΕΑ 17-8-49 Λεκάνης 

70. " Πυροβ. 
Αναδωλής 
Νικόλαος 

107 
Σ.Π.Π. 

12-1-49 Νάουσα 

71. " Πεζικού 
Αναγνώστου 
∆ηµήτριος 

551 Τ. 
Πεζ. 

23-5-47 
Τρίγ. 
Άρδα 

72. Ανθλγος " 
Αναλογίδης 
Σπυρίδων 

555 Τ. 
Πεζ. 

23-8-47 Ξάνθης 

73. " " 
Αντωνίου 
Κάρολος 

620 Τ. 
Πεζ. 

4-2-47 Πιερίας 

74. " " 
Αποστολίδης 
Γεώργιος 

519 Τ. 
Πεζ. 

10-9-47 Εδέσσης 

75. 
Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Αργυριάδης 
Λάζαρος 

58ον Τ. 
Έθ. 

20-6-49 Σωχού 

76. " " Ασίκης Πέτρος 
86ον Τ. 
Πεζ. 

20-7-49 Λαγκαδά 



77. " " 
Αστεριάδης 
Ηρακλής 

ΜΑΥ 31-8-47 
Χαλκιδική
ς 

78. " " 
Βάρσος 
Γεώργιος 

552 Τ. 
Πεζ. 

22-9-48 Παπάδων 

79. " " Βέρας Βύρων 
525 Τ. 
Πεζ. 

22-12-50 
Κρούσια 
όρ. 

80. " Μηχαν. 
Βούτσικας 
Θεόδωρος 

717 Λ. 
Μηχ. 

7-7-49 Αµφιπόλ. 

81. Ανθλγος Πεζικού 
Γάτος 
∆ηµήτριος 

519 Τ. 
Πεζ. 

24-5-47 
Βέρµιον 
όρ. 

82. 
Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Γαρουφαλής 
Ευθύµιος 

93ον Τ. 
Έθν. 

13-4-49 Σουφλίου 

83. " εξ από 
Γιαννέλης 
Αστέριος 

ΜΕΑ 31-12-48 
Χαλκιδική
ς 

84. " Πεζικού 
Γιαννουλάκης 
∆ηµήτριος 

518 Τ. 
Πεζ. 

22-12-48 Εδέσσης 

85. " " Γούλας Θωµάς 
555 Τ. 
Πεζ. 

8-7-49 ∆οϊράνης 

86. Ανθλγος " 
Γραικόπουλος 
Περικλής 

86ον Τ. 
Εθν. 

4-11-48 Σιδ/στρου 

87. 
Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Γόρδιος 
Ιωάννης 

60ον Τ. 
Εθν. 

29-9-48 Νιγρίτης 

88. Ανθλγος " 
∆ασκαλάκης 
Αντώνιος 

59ον Τ. 
Εθν. 

14-10-49 Κιλκίς 

89. 
Εφ. 
Ανθλγος 

" 
∆ερµεντζόγλο
υ Ιωάννης 

63ον Τ. 
ΕΘ. 

25-2-49 
Πάϊκον 
όρ. 

90. " Πεζικού 
∆ηµητρακόπο
υλος Χρήσ. 

552 Τ. 
Πεζ. 

7-1-74 Έβρου 

91. " " 
∆ηµητριάδης 
∆ηµήτριος 

41ον Ελ. 
Τ. 

17-2-49 
Χαλκιδική
ς 

92. " " 
∆ηµητριάδης 
∆ηµήτριος 

207 Τ. 
Πεζ. 

12-12-50 Παπάδων 

93. Ανθλγος " 
∆ηµητρίου 
Κων/νος 

519 Τ. 
Πεζ. 

6-6-50 Βερροίας 

94. 
Εφ. 
Ανθλγος 

" 
∆ούµτσης 
Μαργαρίτης 

ΜΑΥ 18-10-47 Ναούσης 

95. " " 
∆ραγουµάνος 
Γρηγόριος 

552 Τ. 
Πεζ. 

7-1-47 Έβρου 

96. Ανθλγος " 
∆ραγουµάνος 
Στυλιανός 

569 Τ. 
Πεζ. 

20-10-47 ∆οϊράνη 

97. 
Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Επιτρόπου 
Νικόλαος 

551 Τ. 
Πεζ. 

26-7-47 
Τρίγ. 
Άρδα 

98. Ανθλγος Πεζικού Ζακυνθιανάκη 60ον Τ. 17-6-49 Σερρών 



ς Νικόλαος Εθν. 

99. 
Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Ζαφειρίου 
Ιωάννης 

64ον Τ. 
Εθν. 

25-8-48 
Καϊµακτσ
αλάν 

10
0. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Ζβές 
Αρίσταρχος 

519 Τ. 
Πεζ. 

28-10-47 Ναούσης 

10
1. 

Εφ. 
Ανθλγος 

Πεζικού 
Ζηµάκης 
Φωκίων 

505 Τ. 
Πεζ. 

9-9-49 Κατερίνης 

10
2. 

" " 
Ηλιάδης 
Ευστράτιος 

552 Τ. 
Πεζ. 

30-7-48 Παπάδων 

10
3. 

Ανθλγος " 
Θεοδωράκης 
Εµµανουήλ 

592 Τ. 
Πεζ. 

12-3-48 Πιερίας 

10
4. 

" εξ. απ. 
Θεοδωριάδης 
Γεώργιος 

ΜΕΑ 23-12-48 
Κ. 
Νευροκοπ
. 

10
5. 

Εφ. 
Ανθλγος 

Πεζικού 
Ιωαννίδης 
Αθανάσιος 

35ον Τ. 
Εθν. 

1-3-48 Ξάνθης 

10
6. 

Ανθλγος Μηχαν. 
Ιωαννίδης 
Θεολόγος 

717 Λ. 
Μηχ. 

5-9-48 Έβρου 

10
7. 

Εφ. 
Ανθλγος 

Πεζικού 
Ιωαννίδης 
Ξενοφών 

557 Τ. 
Πεζ. 

24-9-48 Παπάδων 

10
8. 

Ανθλγος " 
Κακούρης 
Εµµανουήλ 

551 Τ. 
Πεζ. 

12-12-48 
Σιδηροκά
σ. 

10
9. 

" " 
Καλογήρου 
Ελευθέριος 

511 Τ. 
Πεζ. 

10-3-48 Πιερίας 

11
0. 

" " 

Κανελλόπουλο
ς ή 
Κανελλάκης 
Νικόλαος 

514 Τ. 
Πεζ. 

26-7-48 Σκρά 

11
1. 

" " 
Καπίρης 
Κυριάκος 

567 Τ. 
Πεζ 

18-4-47 ∆οϊράνης 

11
2. 

" " 
Καραβάς 
Κων/νος 

622 ΤΑΓΣ 4-7-48 Έβρου 

11
3. 

" " 
Καραµπέτσος 
Γαβριήλ 

513 Τ. 
Πεζ 

20-1-48 Τζένας 

11
4. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Καράς ή 
Καρδάς 
Γεώργ. 

35ον Τ. 
Εθν. 

16-9-48 Ξάνθης 

11
5. 

Ανθλγος " 
Καριµαλής 
Ιωάννης 

622 ΤΑΓΣ 10-11-47 - 

11
6. 

" " 
Καρποδίνης 
Πέτρος 

559 Τ. 
Πεζ. 

25-8-48 Έβρου 

11
7. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Καρύδης 
Αθανάσιος 

30ον Τ. 
Εθν. 

16-7-49 
Βέρµιον 
όρ. 



11
8. 

Ανθλγος " 
Καρύδας 
Αθανάσιος 

XI 
Μεραρχ. 

7-5-47 - 

11
9. 

" " 
Καραγιαννόπο
υλος Νικ. 

563 Τ. 
Πεζ. 

12-8-47 
Σιδηρόκα
στ. 

12
0. 

Ανθλγος " 
Καρυπίδης 
Ιωσήφ 

ΜΑΥ 3-5-47 ∆οϊράνης 

12
1. 

Εφ. 
Ανθ/τρο
ς 

  
Καρυπίδης 
Κων/νος 

551 Τ. 
Πεζ. 

15-8-48 Παπάδων 

12
2. 

Ανθλγος Πεζικού 
Κασφίκης 
Άρης 

514 Τ. 
Πεζ. 

6-7-49 
Καϊµακτσ
αλάν 

12
3. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Κατσίδης 
Αθανάσιος 

33ον Τ. 
Εθν. 

26-5-48 
Χαλκιδική
ς 

12
4. 

" " 
Κλιτσίδης 
Πασχάλης 

81ον Τ. 
Εθν. 

13-6-48 Σερρών 

12
5. 

Ανθλγος " 
Κοεµτζής 
Σωτήριος 

70ον Τ. 
Εθν. 

7-5-48 Κατερίνης 

12
6. 

Ανθυποµ
οίρ. 

  
Κολέτσος 
Γεώργιος 

Υποδ. 
Χωρ. 

13-9-47 Αριδιαία 

12
7. 

Εφ. 
Ανθλγος 

Πεζικού 
Κοκκίδης 
Ιωάννης 

ΜΑΥ 8-10-47 Ναούσης 

12
8. 

" " 
Κουεµτζίδης 
Γεώργιος 

41ον Τ. 
Εθν. 

18-4-48 
Χαλκιδική
ς 

12
9. 

Ανθλγος " 
Κουρής 
Νικόλαος 

558 Τ. 
Πεζ. 

21-9-49 Ξάνθης 

13
0. 

Εφ. 
Ανθλγος 

Πυροβ. 
Κολωνιάρης 
Γρηγόριος 

107 
Σ.Π.Π. 

13-1-49 Νάουσα 

13
1. 

" Πεζικού 
Κουρµουλάκη
ς Νικόλαος 

558 Τ. 
Πεζ. 

30-1-49 
Σιδηρ/στρ
ον 

13
2. 

Ανθλγος Μηχαν. 
Κουτσούκος 
∆ιογένης 

717 Λ. 
Μηχ. 

22-12-49 ∆ράµας 

13
3. 

" Πεζικού 
Κράλλης 
Γεώργιος 

512 Τ. 
Πεζ. 

30-7-47 
Πάϊκον 
όρος 

13
4. 

Εφ. 
Ανθλγος 

Μηχαν. 
Κυπαρισιάδης 
Ιωάννης 

717 Λ. 
Μηχ. 

12-2-49 Έβρου 

13
5. 

" Πεζικού 
Κυριακίδης 
Παναγιώτης 

25η 
Ταξιαρχ. 

6-6-49 Αττικής 

13
6. 

Ανθλγος " 
Κυρίτσης 
Νέστωρ 

521 Τ. 
Πεζ 

26-4-50 Λαγκαδά 

13
7. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Κωνσταντινίδη
ς Σωκράτ. 

622 ΤΑΓΣ 11-1-47 Σερρών 

13
8. 

" " 
Λαζαρίόης 
Παύλος 

555 Τ. 
Πεζ. 

9-11-48 Σιδ/στρον 



13
9. 

Ανθλγος " 
Λαµπρινός 
Θεοχάρης 

505 Τ. 
Πεζ. 

12-12-49 
Κρούσια 
όρ. 

14
0. 

" " 
Λάτσης 
Γεώργιος 

556 Τ. 
Πεζ. 

8-10-47 Ξάνθης 

14
1. 

Εφ. 
Ανθ/τρο
ς 

  
Λεωνιδόπουλο
ς θεόδωρ. 

38ον Τ. 
Εθν. 

23-1-49 Αθήναι 

14
2. 

" Πεζικού 
Μαγγλής 
Άγγελος 

95ον Τ. 
Εθν. 

21-9-48 Κιλκίς 

14
3. 

" " 
Μακρής 
Ηρακλής 

71ον Τ. 
Εθν. 

9-10-48 
Λιτόχωρο
ν 

14
4. 

Ανθλγος " 
Μακρίδης 
Ορέστης 

558 Τ. 
Πεζ. 

27-12-47 Κοµοτινής 

14
5. 

" " 
Μαραγκουδάκ
ης Ιωάννης 

37η 
Ταξιαρ. 

21-4-47 ∆οϊράνης 

14
6. 

" " 
Μάρακας 
Γεώργιος 

509 Τ. 
Πεζ. 

29-10-49 Σωχού 

14
7. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Μαριός 
∆ηµήτριος 

ΜΑΥ 26-8-48 Καβάλας 

14
8. 

" " 
Μάρτιος 
∆ηµήτριος 

ΜΑΥ 26-7-48 Καβάλας 

14
9. 

" " 
Μαύρος 
Ευστράτιος 

41ον Ελ. 
Τ. 

8-2-49 
Χαλκιδική
ς 

15
0. 

" " 
Μέγας 
Ιωάννης 

43ον Τ. 
Εθν. 

26-4-48 Εδέσσης 

15
1. 

Ανθλγος " 
Μορδάκης 
Χαρίλαος 

38ον Τ. 
Εθ. 

29-7-48 Έβρου 

15
2. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Μουλιόπουλος 
Κων/νος 

93ον Τ. 
Εθ. 

24-5-48 Κοµοτινής 

15
3. 

" " 
Μπαλόγλου 
Γεώργιος 

518 Τ. 
Πεζ. 

19-1-49 Εδέσσης 

15
4. 

" " Μπατσίόης 
Απόσ

π. 
Φωστερ. 

27-9-48 Παπάδων 

15
5. 

Ανθλγος " 
Μπιζέρας 
Γεώργιος 

62ον Τ. 
Εθ. 

5-5-49 
Κρούσια 
όρ. 

15
6. 

" " 
Μπιράκης 
Ιωάννης 

558 Τ. 
Πεζ. 

25-6-48 
Μενοίκιον 
όρ. 

15
7. 

Εφ. 
Ανθλγος 

Πεζικού 
Μώρος 
Ευάγγελος 

93ον Τ. 
Εθ. 

16-5-49 Έβρου 

15
8. 

" " 
Μωυσίδης 
Λάζαρος 

59ον Τ. 
Εθ. 

28-9-48 Νιγρίτης 

15 " " Ξανθόπουλος 63ον Τ. 23-6-49 Γουµενίσ



9. Κων/νος Εθ. σης 

16
0. 

Ανθλγος " 
Ξυλωµένος 
∆ηµήτριος 

529 Τ. 
Πεζ. 

29-12-49 
Κρούσια 
όρ. 

16
2. 

" " 
Παγώνης 
Νικόλαος 

552 Τ. 
Πεζ. 

26-9-48 Παπάδων 

16
2. 

" " 
Παναγιωτάκης 
Γρηγόρ. 

63ον Τ. 
Εθ. 

22-3-48 
Γιαννιτσώ
ν 

16
3. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Παναγιωτόπου
λος Ανδ. 

552 Τ. 
Πεζ. 

30-6-47 ∆ράµας 

16
4. 

Ανθλγος " 
Παναγόπουλος 
Σπυρίόων 

569 Τ. 
Πεζ. 

23-9-47 Κιλκίς 

16
5. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Παπαευσταθίο
υ Νικόλ. 

518 Τ. 
Πεζ. 

2-2-49 Εδέσσης 

16
6. 

" " 
Παπαζαχαριάκ
ης Τηλέµ. 

555 Τ. 
Πεζ. 

7-2-49 
Κερδύλλι
α όρ. 

16
7. 

" " 
Παπαπαναγιώτ
ου ∆ηµ. 

553 Τ. 
Πεζ. 

29-4-47 
Κάτω 
Νευροκόπ
ιον 

16
8. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Παπασπυρόπο
υλος Ηλ. 

554 Τ. 
Πεζ. 

8-5-49 
Μπέλες 
όρ. 

16
9. 

" " 
Παπαδόπουλο
ς Ιωάννης 

521 Τ. 
Πεζ. 

29-12-49 
Χαλκιδική
ς 

17
0. 

" " Πάσχος Ηλίας 
557 Τ. 
Πεζ. 

26-5-49 Σερρών 

17
1. 

" " 
Πέρρος 
∆ηµήτριος 

563 Τ. 
Πεζ. 

15-7-49 
Μπέλες 
όρ. 

17
2. 

Ανθλγος " 
Πετρογιάννης 
Γεωργ. 

557 Τ. 
Πεζ. 

13-5-48 Κοµοτινής 

17
3. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Πελειάδης 
Χριστοφ. 

518 Τ. 
Πεζ. 

13-6-47 
Βέρµιον 
όρ. 

17
4. 

Ανθλγος " 
Πορτολιός 
Μάρκος 

592 Τ. 
Πεζ. 

31-8-47 Ναούσης 

17
5. 

" " 
Ρεγκούκος 
Σταµάτιος 

512 Τ. 
Πεζ. 

25-4-48 
Κρούσια 
όρη 

17
6. 

" " 
Σαψανίδης 
Ευάγγελος 

41ον Τ. 
Εθ. 

5-1-48 
Χαλκιδική
ς 

17
7. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Σβάνας 
Χρήστος 

557 Τ. 
Πεζ. 

14-9-48 Λεκάνης 

17
8. 

" " 
Σιάµης 
Κωνσταντίνος 

622 
ΤΑΓΣ. 

1-7-48 
Ροδοπόλε
ως 

17
9. 

Ανθλγος " 
Σοβατζής 
Γεώργιος 

556 Τ. 
Πεζ. 

23-8-49 
Μπέλες 
ορ. 

18 Εφ. " Σολωµός 529 Τ. 29-12-49 Κρούσια 



0. Ανθλγος Βασίλειος Πεζ όρ. 

18
1. 

" " 
Σουκαράς 
Σαράντος 

622 ΤΑΓΣ 25-4-48 ∆ράµας 

18
2. 

Ανθλγος " 
Σούλος 
Θεµιστοκλής 

511 Τ. 
Πεζ. 

20-8-48 
Μπέλες 
όρ. 

18
3. 

" " 
Σοφουλάκης 
Εµµαν. 

62ον Τ. 
Εθ. 

6-7-49 Κερκίνης 

18
4. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Σταϊκίδης 
Κωνσταντίνος 

559 Τ. 
Πεζ 

15-7-48 Έβρου 

18
5. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Σταµατιάδης 
Νικόλαος 

61ον Τ. 
Εθ. 

25-11-48 Σερρών 

18
6. 

" " 
Σταµατόπουλο
ς Παντ. 

44ον Τ. 
Εθν. 

13-1-49 Νάουσα 

18
7. 

Ανθλγος " 
Σταυρόπουλος 
Νικόλ. 

551 Τ. 
Πεζ. 

16-11-48 
Σιδηρ/στρ
ου 

18
8. 

" " 
Στρίγγος 
Ανδρέας 

568 Τ. 
Πεζ. 

26-3-48 ∆οϊράνης 

18
9. 

" " 
Στεφανόπουλο
ς Σπυρ. 

511 Τ. 
Πεζ. 

6-12-47 Σκρά 

19
0. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Τασµαλίδης 
Νικόλαος 

61ον Τ. 
Εθ. 

25-11-48 Σερρών 

19
1. 

" " 
Τριανταφυλλίδ
ης Τιµόθ. 

514 Τ. 
Πεζ. 

25-9-48 
Καϊµακτσ
αλάν 

19
2. 

Ανθλγος " 
Τσακνάκης 
Αθανάσιος 

33ον Τ. 
Εθ. 

9-4-48 
Χαλκιδική
ς 

19
3. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
Τσίρλης 
Θεόδωρος 

33ον Τ. 
Εθν. 

21-5-48 
Χαλκιδική
ς 

19
4. 

" " 
Φουντουκίδης 
Ελευθ. 

94ον Τ. 
Εθ. 

1-9-48 Σουφλίου 

19
5. 

Εφ. 
Ανθ/τρο
ς 

  
Φράγκος 
Κων/νος 

39ον Τ. 
Εθ. 

19-6-48 Σουφλίου 

19
6. 

Ανθλγος Πεζικού 
Φυλλιρίδης 
Θεόδωρος 

552 Τ. 
Πεζ 

7-1-47 Έβρου 

19
7. 

" εξ απον. 
Φωτιάδης 
Σάββας 

ΚΜΕΑ 14-7-49 Κιλκίς 

19
8. 

Εφ. 
Ανθλγος 

Πεζικού 
Χαϊδευτός 
Άγγελος 

519 Τ. 
Πεζ 

22-12-48 Ναούσης 

19
9. 

" " 
Χατζηβασίλης 
Ιορδ. 

44ον Τ. 
Εθ. 

28-7-49 Πιερίας 

20
0. 

" " 
Χατζηµιχάλης 
Μιχαήλ 

558 Τ. 
Πεζ. 

31-10-48 
Μπέλες 
όρ. 

20 " " Χατζηνικολάο 17ος Λ. 12-2-48 Νιγρίτης 



1. υ Κων. Χωρ. 

20
2. 

" " 
Χατζηπαπαδόπ
ουλος Σ. 

ΚΜΕΑ 9-11-48 Λαχανά 

20
3. 

" " 
Χατζόπουλος 
Παναγ. 

33ον Έλ. 
Τ. 

29-1-49 
Χαλκιδική
ς 

20
4. 

Εφ. 
Ανθλγος 

Πεζικού 
Χιονίδης 
Ευστάθιος 

33ον Τ. 
Εθ. 

29-4-48 
Χαλκιδική
ς 

20
5. 

" " 
Χρυσόπουλος 
Παναγ. 

ΜΕΑ 4-12-50 Κιλκίς 

20
6. 

" " 
Ψυχογυιός 
Ευάγγελος 

551 Τ. 
Πεζ. 

10-8-47 
Τρίγ. 
Άρδα 

20
7. 

Ανθστης Ιππ. 
Αρτόπουλος 
Νικόλαος 

XI Εφ. 
Ίλη 

17-5-48 
Βέρµιον 
όρ. 

20
8. 

" Πεζικού 
Γιάνναρης 
Νικόλαος 

26η Ταξ. 29-6-48 Ξάνθης 

20
9. 

Εφ. 
Ανθλγος 

" 
∆ηµητριάδης 
Βασίλειος 

ΜΕΑ 27-10-48 
Τρίγ. 
Άρδα 

21
0. 

" " 
∆ογιάµας 
Γεώργιος 

ΜΑ∆ 9-5-48 
Πάικον 
όρ. 

21
1. 

Ανθστης. " 
Επιτρόπου 
∆ηµήτριος 

27η Ταξ. 16-2-47 Έβρου 

21
2. 

Εφ. 
Ανθλγος 

Πυρ. 
Καλογεράκης 
ή Καλογερίδης 
Λάµπρος 

38ον Τ. 
Εθ. 

4-8-48 Κοµοτινής 

21
3. 

Ανθστης Τεθωρ. 
Μιχαήλ 
Γεώργιος 

XI Σ. Αν. 26-4-47 Ναούσης 

21
4. 

" Πεζικού 
Μπαζούλης 
Άγγελος 

512 Τ. 
Πεζ. 

19-6-49 
Μπέλες 
όρ. 

21
5. 

Εφ. Ανθ. Χωρ. 
Νεράντζης 
Θεοχάρης 

∆ιµ. 
Κυνηγός 

22-7-48 Νιγρίτης 

21
6. 

" " 
Παρίσης 
Τζώρτζιος 

" 19-6-48 Σιδ/στρον 

21
7. 

" Πεζικού 
Ρεβάς 
Παναγιώτης 

505 Τ. 
Πεζ. 

19-12-50 Ξάνθης 

21
8. 

" Χωρ. Σαββάκης 
∆ιµ. 
Κυνηγ. 

4-6-48 Σερρών 

21
9. 

" " Σαλπιτάκης 
∆νσις 
Χωρ. 

19-4-48 ∆ράµας 

22
0. 

" Πεζικού 
Σουλτάκης 
Σωκράτης 

552 Τ. 
Πεζ. 

20-4-48 ∆ράµας 

22
1. 

" ΣΤ. Υ. 
Τσακίρογλου 
Εύάγγ. 

561 Τ. 
Πεζ. 

26-5-47 Σερρών 

22 ∆ΕΑ Πεζικού Βυθούλκας 558 Τ. 13-4-49 Σερρών 



2. Πεζ. 

22
3. 

" " 
Καστρινάκης 
Εµµαν. 

554 Τ. 
Πεζ. 

29-9-49 ∆ράµας 

22
4. 

" " 
Λουκαδούνος 
Γεώργιος 

518 Τ. 
Πεζ. 

29-5-48 
Καϊµακτσ
αλάν 

22
5. 

" " 
Μοίρας 
Μιχαήλ 

509 Τ. 
Πεζ. 

9-9-49 Παπάδων 

22
6. 

" " 
Παπανικολάου 
Γεώργιος 

86ον Τ. 
Πεζ. 

17-8-48 Σιδ/στρον 

22
7. 

" Μηχ. 
Πρωτοπαπάς 
Νικόλαος 

ΥΠ 
Μεραρ. 

17-5-48 Καβάλας 

22
8. 

" Υγ. 
Ρόζας 
Νικόλαος 

555 Τ. 
Πεζ. 

15-4-48 Παπάδων 

22
9. 

" Πεζικού 
Σαράφης 
Ιωάννης 

519 Τ. 
Πεζ. 

30-6-48 
Αρχάγγελ
ου 

23
0. 

" " 
Σέρπανος 
Ιωάννης 

567 Τ. 
Πεζ. 

19-12-50 Σιδ/στρον 

23
1. 

" " 
Τσιρόπουλος 
∆ηµήτριος 

512 Τ. 
Πεζ 

20-7-48 ∆οϊράνης 

23
2. 

" " 
Χατζησουλτάν
ογλου Β. 

519 Τ. 
Πεζ. 

23-7-48 Σκρα 

23
3. 

" " 
Χατζής 
Ανδρέας 

32α 
Ταξιαρ. 

15-9-48 
Καϊµακτσ
αλάν 

II. Αγνοούµενοι 

(Συλληφθέντες υπό των συµµοριτών και προφανώς 
εκτελεσθέντες) 

Α/
Α 

Βαθµός 
Όπλο

ν 
Ονοµατεπώνυµ

ον 
Μονά

ς 

Ηµεροµην
ία 

θανάτου 

Περιοχή 
εις ην 

εφονεύθ
η 

1. Άνχης 
Πεζικο
ύ 

Κοντώσης 
Χρήστος 

44ον 
Τ. Έθ. 

13-1-49 Νάουσα 

2. " " 
Παπαµατθαίου 
Χρήστος 

77ον 
Έλ. Τ. 

15-8-49 Ξάνθης 

3. Λγος " 
Σταµατόπουλος 
Αθαν. 

44ον 
Τ. Έθ. 

13-1-49 Νάουσα 

4. Υπλγος " 
Κατσικάκης 
∆ηµήτριος 

569 
Τ. 
Πεζ. 

20-2-47 
Κρούσια 
όρη 

5. 
Έφ. 
Ανθλγος 

" 
Αηδονόπουλος 
Αναστ. 

59ον 
Τ. Έθ. 

9-11-48 Νιγρίτης 



6. 
Εφ. 
Ανθυπίατρ
ος 

  ∆ηµητριάδης Γ. 
519 
Τ. 
Πεζ. 

24-5-47 
Βέρµιον 
όρ. 

7. 
Έφ. 
Ανθλγος 

Πεζικο
ύ 

Κοτρώτσης 
Γεώργιος 

86ον 
Τ. Έθ. 

30-10-48 
Σιδ/στρο
ν 

8. " " 
Κώστογλου 
Ιωάννης 

86ον 
Τ. Έθ. 

4-11-48 " 

9. " " 
Μαραγγιανός 
Σπυρίδων 

77ον 
Έλ. Τ. 

15-8-49 Ξάνθης 

10. " " 
Παπαδάκης 
Τιµολέων 

86ον 
Τ. Έθ. 

30-10-48 
Σιδ/στρο
ν 

11. " " 
Παπαδόπουλος 
∆ηµ. 

86ον 
Τ. Έθ. 

30-10-48 
Σιδ/στρο
ν 

12. Ανθλγος " 
Παπαντωνίου 
Εύρυπ. 

569 
Τ. 
Πεζ. 

20-2-47 Κρούσια 

13. 
Έφ. 
Ανθλγος 

" 
Πεγίδης 
Παναγιώτης 

Μ.Α.Υ
. 

28-9-48 Νιγρίτης 

14. 
Έφ. 
Ανθυπίατρ
ος 

  Πετρόπουλος 
32α 
Ταξια
ρ. 

21-10-47 Έδεσσα 

15. 
Έφ. 
Ανθλγος 

Πεζικο
ύ 

Πούγγουρας 
Αλέξ. 

86ον 
Τ. Έθ. 

30-10-48 
Σιδ/στρο
ν 

16. Ανθλγος " 
Τοράκης 
Αγαµέµνων 

558 
Τ. 
Πεζ. 

29-6-49 
Μπέλες 
όρ. 

17. ∆ΕΑ " 
Παπαδρικόπουλο
ς Χρ. 

519 
Τ. 
Πεζ. 

24-5-47 
Βέρµιον 
όρ. 

18. " " 
Ποντίδης 
Γεώργιος 

519 
Τ. 
Πεζ. 

24-5-47 
Βέρµιον 
όρ. 

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Γνωρίζουν όλοι το µαρτύριον της πόλεως των Καλαβρύτων από 
τους Γερµανούς. Ελάχιστοι όµως γνωρίζουν, ότι τα τραγικά 
Καλάβρυτα υπέστησαν την κοµµουνιστικήν θηριωδίαν. 
Αναδηµοσιεύω απόσπασµα από το βιβλίον του Κ. Καραλή, υπό τον 
τίτλον «Ιστορία των δραµατικών γεγονότων Πελοποννήσου 
1943-1949» (Αθ. 1967, τόµος Β', σελ. 152 κ.ε.) που έλαβε το 
Πρώτον Βραβείον της Ακαδηµίας, εν έτει 1957. 



ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΑΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

«Η µάχη των Καλαβρύτων 

Στα ένδοξα και µαρτυρικά Καλάβρυτα η µοίρα επεφύλαξε και δεύτερη 
δοκιµασία. Την 11ην Απριλίου 1948 υστέρα από πέντε χρόνια από τη µεγάλη 
σφαγή έλαβεν χώραν ένα καινούργιο ολοκαύτωµα, µία νέα αυτοθυσία µιας 
µικράς και ηρωικής φρουράς των αγωνιζοµένων εθνικών δυνάµεων για την 
µεγάλη ιδέα της ελευθερίας. 

Στην ένδοξη και µαρτυρική πόλι των Καλαβρύτων είχεν εγκατασταθή µία 
µικρά δύναµις εθνικών δυνάµεων που ήταν πάντα άγρυπνη και έτοιµη να 
θυσιασθή υπέρ των εθνικών ιδεωδών. 

Η µικρά αυτή δύναµις επίστευε µε ακράδαντη πίστη στην Ελλάδα και 
στην µεγάλη αποστολή της. Όλοι αυτοί έσφιγγαν στην απέραντη αγκάλη τους 
ολόκληρη τη γαλάζια χώρα µας. 

Η µικρά αύτη φρουρά έπεσε ενδόξως αφού αντιµετώπισε µε µια υπέροχη 
αυτοθυσία επι ώρας ολόκληρους τον κοµµουνιστικό χείµαρρο που την είχε 
κυκλώσει ασφυκτικώς. Η επική και αιµατοποτισµένη αυτή γωνία ξαναποτίστηκε 
µε νέο εθνικό ηρωικό αίµα. Καινούργιοι ήρωες παρουσιάσθησαν την 11η 
Απριλίου 1948, καινούργιοι µαχηταί επρόταξαν τα ατσαλένια στήθια των στους 
νέους επιδροµείς, στην κόκκινη κατάρα, έµειναν ακλόνητοι στην έπαλξη του 
καθήκοντος και επροτίµησαν τον ένδοξο θάνατο από την δουλική χαµέρπεια 
και υποταγή. Η ηρωϊκή αυτή φρουρά από τον διοικητή της µέχρι τον τελευταίο 
στρατιώτη εξεπλήρωσε πλήρως το προς την πατρίδα καθήκον της. 

Εκτός των Καλαβρύτων είχε εγκατασταθή ο πρώτος και ο τρίτος λόχος 
του 21ου τάγµατος εθνοφρουράς ως και ο λόχος διοικήσεως, η δύναµις των 
λόχων αυτών ανήρχετο εις διακόσιους άνδρας. ∆ιοικητής του τάγµατος ήτο ο 
αντισυνταγµατάρχης Νικόλαος Αρβανιτάκης και υποδιοικητής ο Γαβριήλ 
Παγκράτης, ο τέταρτος λόχος του 21ου τάγµατος είχεν εγκατααταθή εις το 
πλησίον των Καλαβρύτων κείµενον χωρίον Κερτέζη, ο δε δεύτερος εις την 
µονήν του Μεγάλου Σπηλαίου. Εκτός της µικράς αυτής δυνάµεως εντός της 
πόλεως των Καλαβρύτων εϋρίσκοντο και τεσσαράκοντα χωροφύλακες 
ανήκοντες εις την διοίκηση της υποδιοικήσεως Χωροφυλακής. 

Η δύναµις αυτή είχε κατατµηθή εις φυλάκια πέριξ και εντός της πόλεως, 
είχον δε κατασκευασθή πρόχειρα οχυρωµατικά έργα, πολυβολεία, ορύγµατα 
αµύνης, λίθινα οχυρά, ταµπούρια και συρµατοπλέγµατα. Η δύναµις των 
Χωροφυλάκων είχεν οχυρωθή εντός του κτιρίου της υποδιοικήσεως 
Χωροφυλακής. Όλα τα φυλάκια είχον επανδρωθή από άνδρας της διλοχίας 
ήσαν δε τα κάτωθι: 1) Ηλεκτρικής εταιρείας, 2) Κάστρου, 3) Αγίας Αικατερίνης, 
4) Σιδηροδροµικού Σταθµού και 5) οικίας Κατσίνη. Η κοµµουνιστική ηγεσία 
ευθύς ως εγκατεστάθη το 21ον τάγµα εθνοφρουράς εντός της πόλεως 
Καλαβρύτων και εις την περιοχήν των, απεφάσισε να το εξουδετέρωση δια να 
κινούνται ελευθέρως αι δυνάµεις της και δια να µη υπόκεινται εις 
αιφνιδιασµούς και ενέδρας τα κινούµενα ένοπλα κοµµουνιστικά τµήµατα. 



Ήθελεν στην περιοχή αυτή της Πελοποννήσου να έχη ελεύθερον το πεδίον 
δράσεως τόσον δια την καθοδήγησιν όσον και δια την ελευθέραν 
στρατολογίαν, επι πλέον έβλεπε η κοµµουνιστική ηγεσία ότι ένα νέον 
ορµητήριον των εθνικών δυνάµεων εις την ορεινήν εκείνη περιοχή θα 
ενεθάρρυνε τα εθνικόφρονα στοιχεία της περιοχής εις τον αντικοµµουνιστικόν 
των αγώνα, τα δε κοµµουνιστικά στοιχεία, οι συνεργάται των και οι κατακτήτες 
της περιοχής θα έζων καθηµερινώς υπό το φάσµα του τρόµου της συλλήψεως 
και του αιφνιδιασµού. 

∆ια τους λόγους αυτούς απεφάσισε να εξουδετέρωση αµέσως την 
εθνικιστικήν αυτήν δύναµιν την οποίαν άλλωστε εξουδετέρωσιν και συντριβήν 
της έβλεπε εύκολον λόγω της µικράς της δυνάµεως. Εκτός από τους λόγους 
αυτούς η κοµµουνιστική ηγεσία έβλεπε ότι εκ της συντριβής του 21ου τάγµατος 
εθνοφρουράς θα απεκόµιζε πολλά λάφυρα, τροφάς, όπλα και πολεµοφόδια 
απαραίτητα δια τον εξοπλισµόν νέων κοµµουνιστικών δυνάµεων. 

∆ια τους λόγους αυτούς διέταξε την άµεσον κινητοποίησιν του 
δηµοκρατικού στρατού δια την επίθεσιν κατά των Καλαβρύτων. Ούτω ισχυρά 
δύναµις του δηµοκρατικού στρατού ανερχοµένη εις χίλιους πεντακόσιους 
άνδρας υπό την αρχηγίαν του Γκιουζέλη προερχόµενη εκ των συγκροτηµάτων 
Μαινάλου, Κορινθίας και Αχαϊοήλιδος και ενός τάγµατος του συγκροτήµατος 
Ταϋγέτου, την 5ην πρωϊνην της 11ης Απριλίου 1948 ενεφανίσθη προ των 
Καλαβρύτων. 

Των ενόπλων αυτών κοµµουνιστικών τµηµάτων ηγοΰντο οι 
Καννελόπουλος, Πέρδικας, Κατσικόπουλος, Σφακιανός και Νικήτας, µε πάσαν 
δε µυστικότητα και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τας εθνικάς δυνάµεις 
συγκεντρώθησαν προ των Καλαβρύτων µέχρι το εσπέρας της 10ης Απριλίου 
και προέβησαν εις την κύκλωσιν της πόλεως εξ όλων των πλευρών. 

Ταυτοχρόνως δε ισχυραί ένοπλοι κοµµουνιστικοί δυνάµεις κατέλαβον 
όλας τας επίκαιρους διαβάσεις της δηµοσίας οδού Πατρών-Καλαβρύτων δια 
να εµποδίσουν τας εκείθεν ενισχύσεις εν ενί λόγω διέθεσε σε ενεδρευτική 
διάταξι ισχυράς δυνάµεις του δηµοκρατικού στρατού. Η µεγάλη αυτή 
κινητοποίησις του δηµοκρατικού στρατού πέριξ των Καλαβρύτων, αι 
νυχθηµερόν βαδίζουσαι φάλαγγες αυτού και αι πυρετώδεις επιθετικοί κινήσεις 
του έµειναν απολύτως µυστικοί, ουδεµία είδησις ή πληροφορία σχετικώς µε 
τας επιθετικάς κινήσεις του δηµοκρατικού στρατού έφθασαν στα ώτα του 
διοικητού του τάγµατος εθνοφρουράς Αρβανιτάκη. 

Ήτο 4 και 30' πρωινή της 11ης Απριλίου 1948 όταν αντήχησε µέσα στη 
γαλήνη της εαρινής νύχτας το ξηρό κροτάλισµα του πολυβόλου. Πρώτον 
αιφνιδιάζεται το φυλάκιον Αγίας Αικατερίνης, δέχεται όλο το βάρος της 
επιθέσεως και τα καταιγιστικά πυρά των βαρέων όλµων και των πολυβόλων. 
Το ανασκάπτουν κυριολεκτικώς το φυλάκιον αυτό, βάλλεται από όλας τας 
πλευράς και εξ εγγυτάτης αποστάσεως, όλα τα όπλα µυδράλια, πολυβόλα, 
χειροβοµβίδες χτυπούσαν αδιάκοπα το φυλάκιο της Αγίας Αικατερίνης. 

Οι ολίγοι όµως υπερασπισταί του δεν ελύγισαν µέσα στον ασφυκτικό 
κλοιό αµύνονται απεγνωσµένα και µε τα πολυβόλα τους σκορπίζουν τον 



θάνατο στα ακαταπαύστως επιτιθέµενα κύµατα των ενόπλων κοµµουνιστών, 
που οι περισσότεροι έρποντες σαν τα φίδια είχον φθάσει προ του φυλακίου. Οι 
ολίγοι αυτοί στρατιώται άφοβοι επί αρκετήν ώραν αντιµετώπισαν την καταιγίδα. 
Η φωτιά και ο σίδηρος εξακολουθεί να κατακλύζη το φυλάκιο αυτό. Ήτο 
συντριπτική η υπεροχή των επιτιθεµένων ενόπλων κοµµουνιστών. 

Οι αµυνόµενοι του φυλακίου διέρχονται δραµατικές στιγµάς και εντός 
ολίγης ώρας πίπτουν όλοι σχεδόν οι υπερασπισταί του. Οι ένοπλοι 
κοµµουνισταί τους θέρισαν όλους. 

Ο ∆ιοικητής του τάγµατος Αρβανιτάκης µε αγωνία από την σκοπιάν του 
παρακολουθεί την επίθεσιν των ενόπλων κοµµουνιστών κατά του φυλακίου 
Αγίας Αικατερίνης και αντιληφθείς την δύσκολον θέσιν των αµυνοµένων 
διατάσσει τον ανθυπολοχαγόν Κουρεµάδη να κατέλθη τροχάδην από το 
φυλάκιο Κατσίνη µε ένδεκα άνδρας και να σπεύση στο φυλάκιο Αγίας 
Αικατερίνης προς βοήθειαν. 

Πράγµατι, ο ηρωικός αξιωµατικός Κουρεµάδης παραλαβών αµέσως 
ένδεκα άνδρας σπεύδη προς ενίσχυσιν του άνω φυλακίου, καθ οδόν όµως 
βάλλεται από ενεδρεύοντας ενόπλους κοµµουνιστάς, οι οποίοι είχον εισέλθει 
λάθρα εντός της πόλεως προ της επιθέσεως, και τραυµατίζεται θανασίµως. Οι 
άνδρες του Κουρεµάδη, αντιληφθέντες την πτώσιν του φυλακίου Αγίας 
Αικατερίνης οπισθοχωρούν αµέσως και παραλαβόντες το βαρύτατα 
τραυµατισµένο σώµα του ανθυπολοχαγού των το µετέφεραν εις την πλατείαν 
της πόλεως. Τα τραύµατα του ήσαν βαρύτατα. Ο ηρωικός αξιωµατικός είχε 
χάσει όλας τας αισθήσεις του και ψυχορραγούσε. 

Μετά την πτώσιν του φυλακίου Αγίας Αικατερίνης και µόλις άρχισε να 
γλυκοφέγγη, αι ένοπλοι κοµµουνιστικαί δυνάµεις ήρχιααν να επιτίθενται κατά 
του φυλακίου Αγίου Κωνσταντίνου (Κάστρου). Τα άγρια και αλλεπάλληλα 
κύµατα των επιτιθεµένων ενόπλων κοµµουνιστών συντρίβονται από τα 
καταιγιστικά πυρά των όλµων, το ανασκάπτουν και αυτό, τα βλήµατα πίπτουν 
βροχηδόν µέσα στα ορύγµατα των αµυνοµένων. 

Ο ανθυπολοχαγός Νικόλαος Τσαπόγας, τραυµατισµένος βαρεία 
ξεψυχάει επάνω στην έπαλξη του καθήκοντος. 

Οι περισσότεροι άνδρες του φυλακίου τούτου εφονεύθησαν ή 
ετραυµατίσθησαν, οι δε εναποµείναντες ολίγοι τραυµατισµένοι και αύτοι 
εξακολουθούν να µάχωνται µέχρις ότου έξήντληααν όλα τα πυροµαχικά τους. 

Ο διοικητής Αρβανιτάκης άµα τη ενάρξει της επιθέσεως διέταξε τον εις 
Κερπέζη ευρισκόµενον 4ον λόχον να σπεύση εις Καλάβρυτα προς βοήθειαν 
των αµυνοµένων. Πράγµατι η µικρά αυτή δύναµις έσπευσε προς βοήθειαν των 
αµυνοµένων και καθ' όδόν εξουδετέρωσεν την πρώτην ενέδραν µεταξύ 
Κερπέζης και Κούτελης προχωρήσασα δε προς Βυσοκάν και έπι της οδού 
Πατρών-Καλαβρύτων αντιµετώπισεν και ετέραν ισχυράν ενέδραν των ενόπλων 
κοµµουνιστών. Προ της ισχυρός αντιστάσεως ταύτης ηναγκάσθη να 
οπισθοχώρηση και να επιστρέψη εις Κέρπεζη. 



Την εποµένην η µικρά αυτή δύναµις πληροφορηθείσα τα αιµατηρά 
γεγονότα των Καλαβρύτων και πανικοβληθείσα διελύθη, οι άνδρες του λόχου 
έφυγαν, παρέµεινεν δε µόνον ο διοικητής του λόχου Σοφιανόπουλος µε τους 
αξιωµατικούς του και είκοσι στρατιώτας οι οποίοι εγκατέλειψαν την Κέρπεζην 
βαδίσαντες προς Χαλανδρίτσαν και Πάτρας. 

Μετά την πτώσιν του φυλακίου του Κάστρου, ύστερα από πολύωρον 
αιµατηρόν αγώνα, οι επιτεθέντες ένοπλοι κοµµουνισταί κατηύθυνον τας 
επιθετικάς των κινήσεις κατά του νοτίου φυλακίου, την άµυναν του οποίου 
διηύθυνεν ο γενναίος ανθυπολοχαγός Σωτήριος Τσότσης και το φυλάκιον 
τούτο αντέστη σθεναρώς. Οι περισσότεροι των αµυνοµένων έπεσαν ηρωικώς 
µαχόµενοι, ο δε ηρωϊκός ανθυπολοχαγός Τσότσης ηµύνετο µέχρι της 
τελευταίας του πνοής. Το σώµα του είχε παραµορφωθή από τα τραύµατα και 
δια τον λόγον τούτον δεν απεγυµνώθη. 

Η πτώσις του νοτίου φυλακίου έφερε και την πτώσιν του φυλακίου της 
οικίας Κατσίνη. Οι εντός της οικίας Κατσίνη αµυνόµενοι βάλλονται εξ όλων των 
πλευρών, από δε τας γειτονικάς οικίας εξεσφενδονίζοντο χειροβοµβίδες, αι 
περισσότεροι των οποίων εξερρυγνύοντο εντός της οικίας Κατσίνη. 

Πριν το φυλάκιον τούτο πέσει εις χείρας των κοµµουνιστών, ο 
ανθυπίατρος ∆ηµήτριος ∆ούδος ευρισκόµενος εις το πλησίον του φυλακίου 
κείµενον αναρρωτήριον εκλήθη επειγόντως δια να προσφέρη τας ιατρικάς 
υπηρεσίας εις βαρύτατα τραυµατισµένους στρατιώτας, των οποίων η 
µεταφορά εις το αναρρωτήριον ήτο αδύνατος. Πιστός εις το καθήκον του δεν 
ηδύνατο να αρνηθή να προσφέρη τας ιατρικάς του υπηρεσίας και αψηφών τον 
θάνατον εξορµά εκ του αναρρωτηρίου προς την οικίαν Κατσίνη βαλλόµενος 
καταιγιστικώς πανταχόθεν. Πριν φθάσει εις το αµυνόµενον φυλάκιον της οικίας 
Κατσίνη τραυµατίζεται βαρέως εις τον πόδα, παρά δε το βαρύ τραύµα του 
έρπων ανέρχεται την κλίµακα της οικίας και εισέρχεται εντός αυτής όπου 
αµέσως ήρχισεν να επιδένη τα τραύµατα των τραυµατισθέντων στρατιωτών. 

Μετά πολύωρον ηρωϊκήν άντίστασιν, οι εντός της οικίας Κατσίνη 
αµυνόµενοι στρατιώται κατεβλήθησαν, οι περισσότεροι εκ της φρουράς του 
φυλακίου είχον φονευθή και τραυµατισθή οι δε ολίγοι εξαντλήσαντες τα 
πυροµαχικά των ηναγκάσθησαν να υποκύψουν. 

Μετά την πτώσιν της εστίας αυτής αντιστάσεως, απερίγραπτοι δραµατικαί 
σκηναί εκτυλίσσονται εντός της οικίας Κατσίνη. Μετά την παύσιν των πυρών, 
αµέσως εισορµούν εντός αυτής µαινόµενοι οι πιο άγριοι και αιµοδιψείς 
κακούργοι, ο Άρης Παναγούλιας εκ Σουδενών Καλαβρύτων και ο ∆ηµήτριος 
Μπουζάκης, δήµιος του συγκροτήµατος Πέρδικα. Οι εισελθόντες µε τα 
µαχαίρια στα χέρια ήρχισαν να κτυπούν τα άψυχα και βασανισµένα κορµιά 
των τραυµατιών, λέγεται δε ότι ο Παναγούλιας αντιληφθείς το αιµορραγούν εκ 
των τραυµάτων σώµα του ιατρού ∆ούδου πλήττει τούτον διά µαχαίρας κατ 
επανάληψιν µέχρις ότου άφησεν άπνουν τον ιατρόν ∆ούδον. 

Κατά τον αυτόν τρόπον εντός της αυτής οικίας εξετελέσθη και ο ηρωικός 
χωροφύλαξ Φώτιος Αποστολόπουλος από το Ψάρι Τριφυλίας, βαρύτατα 
τραυµατισµένος και αυτός οραµατίζεται το φρικτόν όραµα της σφαγής και των 



βασανιστηρίων. Αποφασίζει να θέση άµεσον τέρµα εις την ζωήν του, αµέσως 
βγάζει το περίστροφόν του, το στηρίζει στον κρόταφόν του και 
αυτοπυροβολείται, πίπτει βαρύτατα τραυµατισµένος και ηµιθανής. Την στιγµήν 
εκείνην εισέρχεται εντός της οικίας Κατσίνη µε το περίστροφο στα χέρια ο 
Πέρδικας και µε αγριεµένα ερευνητικά µάτια ερευνούσε όλους τους τραυµατίας 
που αγκοµαχούσαν από τους πόνους των πληγών των. Αιφνής το αγριεµένο 
µάτι του διέκρινε τον ψυχορραγούντα χωροφύλακα Φώτη. 

- Βρε ποιος είσαι συ που ξεψυχάς; ρώτησε 

- Έλληνας χωροφύλακας, του απαντά ο Αποστολόπουλος. 

- Πάρτην µπασκίνα, πάρτην να ξεβρωµίση ο τόπος, του απαντά ο 
Πέρδικας. Τον πυροβολεί στην κεφαλή και τον αφήνει άπνουν. 

Ο περιβόητος Πέρδικας κατά κανόνα εφόνευε πάντα χωροφύλακα που 
έπιπτε στα χέρια του. 

Το φυλάκιο του σιδηροδροµικού σταθµού υπό την ηγεσία του ηρωικού 
ανθυπολοχαγού Χρήστου Αργυροπούλου, εµάχετο ηρωικώς καθ' όλην την 
διάρκειαν της ηµέρας. Τα επιτιθέµενα κύµατα των ενόπλων κοµµουνιστικών 
δυνάµεων επλήττοντο συνεχώς υπό των αµυνοµένων, πλην όµως το φυλάκιο 
εβάλλετο καταιγιστικώς από όλας τας πλευράς, όλα τα όπλα, όλµοι, µυδράλια, 
πολυβόλα, κτυπούσαν αδιάκοπα το φυλάκιο. 

Εκ των ένδεκα ανδρών του φυλακίου οι επτά ετραυµατίσθησαν βαρέως 
και δύο εφονεύθησαν. Το πολυβόλο εχειρίζετο ο ίδιος ο Αργυρόπουλος ο 
όποιος ακαταπαύστως έβαλεν κατά των επιτιθεµένων οι οποίοι είχον φθάσει 
από όλας τας πλευράς µέχρι των χαρακωµάτων τον σταθµού. 

Αι οιµωγαί των τραυµατιών ανεµιγνύοντο µε τους αλλαλαγµούς των 
επιτιθεµένων που προχωρούσαν κατά κύµατα. Η πάλη ήτο άνισος, ο 
απαράµιλλος ήρως Αργυρόπουλος πλήττεται καιρίως, ανοίγει τα χέρια τον 
προς τον ουρανό και πίπτει νεκρός. Η ηρωική του καρδιά έπαυσε να κτυπά. 
Είχε ξεψυχίση. 

Μετά τον θάνατο του Αργυρόπουλου, οι στρατιώται Παναγιώτης 
Ρηγόπουλος και Ιωάννης Παπαγεωργίου, εξακολουθούν να µάχωνται 
κρατούντες το φυλάκιον σταθερώς, κατά την στιγµήν εκείνην και µετά τον 
θάνατον του Αργυρόπουλου κατέρχονται από το διοικητήριο µε τα αυτόµατα 
στα χέρια ο υποδιοικητής ταγµατάρχης Παγκράτης Γαβριήλ και ο υπολοχαγός 
Γαβριήλ Πέτρου, αµφότεροι αξιωµατικοί, εν τη απελπισία των αποφασίζουν 
ηρωϊκήν έξοδον εκ του διοικητηρίου, ή ούτως ή άλλως ο θάνατος τους 
επερίµενε. Οι ώρες τους και οι στιγµές τους ήσαν µετρηµένες, άκαµπτοι και 
αποφασιστικοί βαδίζουν άφοβοι στο µαρτυρικό δρόµο της θυσίας, αψηφούν 
τον θάνατον και µε τα αυτόµατα στα χέρια πετιώνται από το διοικητήριο. 
Φωνάζουν στους εναποµείναντος δύο στρατιώτας του φυλακίου του σταθµού 
να τους ακολουθήσουν και αύτοι στην αιµατηρή πορεία, εξορµούν ακάθεκτοι 
από το διοικητήριο βάλλοντες καταιγιστικούς εις όλας τας πλευράς. Κρατούν 
γερά στα χέρια τους το αυτόµατο, βάλλουν ακαταπαύστως, τρέχουν, πηδούν, 



κάµνουν µεγάλα άλµατα. Οι ένοπλοι κοµµουνισταί τρέχουν κοντά τους, τους 
καταδιώκουν απηνώς, πυροβολούν, καγχάζουν. Τα απειράριθµα βλήµατα που 
δέχθηκαν, σταµάτησαν τη µατωµένη πορεία τους και σωριάστηκαν αιµόφυρτοι 
στο χώµα. 

Οι εκτός του διοικητηρίου της υποδιοικήσεως Χωροφυλακής 
ευρισκόµενοι χωροφύλακες υπό τον υποµοίραρχον Φούντζιλαν, αµύνονται 
ηρωϊκώς καθ' όλην την διάρκειαν της ηµέρας, αποκρούοντες τα επιτιθέµενα 
τµήµατα των ενόπλων κοµµουνιστικών δυνάµεων. 

Πολλαι επιθέσεις εγένοντο κατά του κτιρίου της υποδιοικήσεως 
Χωροφυλακής κατά την διάρκειαν της Κυριακής άλλα όλες απεκρούσθησαν µε 
µεγάλας απωλείας. 

Κατά τας εσπερινάς ώρας και µετά την πτώσιν των άλλων φυλακίων οι 
κοµµουνισταί συνεκέντρωσαν ισχυράς ενόπλους επιθετικάς οµάδας και 
ήρχισαν επιτιθέµενοι προς εκπόρθησιν του φυλακίου της υποδιοικήσεως, 
βάλλουν κατά του κτιρίου µε όλµους και πολυβόλα συνεχώς. 

Κατά τας εσπερινάς ώρας το κτίριον παραδίδεται εις τας φλόγας 
συνεπεία αναφλέξεων δοχείων βενζίνης. Οι ηρωικοί όµως υπερασπισταί 
κράτησαν τας θέσεις των αµυνόµενοι στα πέριξ του κτιρίου ορύγµατα και τα 
λίθινα ταµπούρια και τους καπνισµένους τοίχους και απέκρουσαν όλας τας 
επιθέσεις των ενόπλων κοµµουνιστών. 

Οι ηρωικοί αυτοί αγωνισταί διέκριναν και αντελήφθησαν ότι εγγίζει η ώρα 
της εξοντώσεώς των και η µόνη των σωτηρία θα είναι µία ηρωϊκή έξοδος. Η 
απόφασις της εξόδου ελήφθη και µόλις ξαπλώθηκε το σκοτάδι της νύχτας και 
σταµάτησαν για λίγο οι επιθέσεις των ενόπλων κοµµουνιστών, επιχειρούν 
έξοδον. 

Οι εξελθόντες υπό τον Φοούτζιλαν και τον ενοµοτάρχην Βασιλοχρήστον, 
έφερον µαζί των όλον τον οπλισµόν των. Προ της εξόδου των ανετίναξαν όλα 
τα πυροµαχικά τους που δεν ήτο δυνατόν να πάρουν µαζί των. Η ηρωϊκή αυτή 
έξοδος δεν ανεµέντο από την κοµµουνιστικήν ηγεσίαν η οποία πράγµατι 
αιφνιδιάσθη. 

Η έξοδος αυτή επέτυχε πλήρως διασωθέντων όλων των ανδρών της 
Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής. 

Μέσα στο διοικητήριο που οι φλόγες και οι καπνοί το κατέπνιγον 
ασφυκτικώς, ο ηρωϊκός διοικητής του τάγµατος Αντισυνταγµατάρχης 
Αρβανιτάκης, µαζί µε τους αξιωµατικούς Λαµπίρην και Θωµόπουλον και τον 
στρατιώτην Αθανάσιον Μιχόπουλον, τραυµατισµένοι βαρειά συνεχίζουν τον 
ηρωϊκό τους αγώνα. Προτίµησαν να πέσουν µαχόµενοι παρά να 
ακολουθήσουν τους εξορµήσαντας δυο αξιωµατικούς Παγκράτην και Πέτρου. 
Εαν εξορµούσαν όλοι µαζί και σε κατάλληλη νυχτερινή ώρα υπήρχον ελπίδες 
τινές εξ αυτών να διασωθούν, προτίµησαν όµως τον ένδοξον θάνατον από την 
φυγή. 



Πέριξ του διοικητηρίου που οι φλόγες και οι καπνοί είχον κατακλύσει όλα 
τα διαµερίσµατα του, αναρίθµητοι ένοπλοι κοµµουνισταί είχον συγκεντρωθεί 
και ούρλιαζον για να καταπτοήσουν τους αµυνόµενους. 

Κατά την κρίσιµον εκείνην στιγµήν, ηγετικόν στέλεχος του ΕΛΑΣ γνωστός 
και παλιός φίλος του Αρβανιτάκη του φωνάζει µε δυνατή φωνή. 

- Νίκο! Νίκο! έχεις παιδιά λυπήσου τα, κατέβα κάτω, παραδόσου, µη 
φοβάσαι δεν σε χαλάµε!! 

- Όχι, δεν παραδίδοµαι στα σκυλιά, στους εχθρούς του λαου, θα πεθάνω 
άτιµοι, δεν πέφτω στα χέρια σας, έχω κρατήσει µια σφαίρα για τον εαυτόν µου. 

Μόλις τελείωσε τα λόγια αυτά, εκνευρισµένος από τα ουρλιάγµατα και τις 
αγριοφωνές των ενόπλων κοµµουνιστών και από τις άγριες φλόγες που τον 
πλησίαζαν και από τους πυκνούς καπνούς που δεν τον άφηναν να 
αναπνεύση, πάτησε τη σκανδάλη του περιστρόφου και πέταξε τα µυαλά του. 
Οι δύο αξιωµατικοί Λαµπίρης και Θωµόπουλος και ο στρατιώτης Αθανάσιος 
Μιχαλόπουλος εκ Φυλίων, µετά την αυτοκτονίαν του Αντισυνταγµατάρχου 
Αρβανιτάκη απεφάσισαν να παραδοθούν. 

Κατήλθον αµέσως δια µέσου των φλογών την κλίµακα του διοικητηρίου. 
Όταν έφθασαν εις την έξοδον, ο στρατιώτης Μιχόπουλος µε το αυτόµατο που 
κρατούσε πυροβολεί και φονεύει δύο ενόπλους κοµµουνιστάς και τραυµατίζει 
ετέρους δύο. Εκ των καταιγιστικών του πυρών διασκορπίζονται οι πέριξ αυτού 
ένοπλοι κοµµουνισταί και ούτος τρέχων εισέρχεται εις παρακειµένην οικίαν και 
εκ ταύτης εις ετέραν κατορθώσας ούτως να διαφύγη την σύλληψιν. 

Λεηλασία της πόλεως 

Από την πρωίαν της Κυριακής µέχρι των µεσηµβρινών ωρών της 
∆ευτέρας, οι κάτοικοι της πόλεως των Καλαβρύτων τροµοκρατηµένοι ανέµενον 
την άφιξιν των εθνικών δυνάµεων, δια να αποφευχθούν αι συλλήψεις και η 
λεηλασία, δυστυχώς όµως καµµιά δύναµις δεν ενεφανίσθη και κατά τας 
απογευµατινάς ώρας της ∆ευτέρας, το χωνί των ενόπλων κοµµουνιστών 
άρχισε να καλή όλους τους Καλαβρυτινούς: 

- Εδώ δηµοκρατικός στρατός, οι εχθροί τον λαού, τα όργανα του 
µοναρχοφασιστικού καθεστώτος των Αθηνών εξοντώθηκαν, η πόλις των 
Καλαβρύτων και οι κάτοικοι είναι ελεύθεροι, να εξέλθετε όλοι των οικιών σας 
και να συγκεντρωθήτε στην πλατεία όπου θα γίνη διανοµή διαφόρων ειδών. 

Η φωνή του χωνιού επάγωσε το αίµα των Καλαβρυτινών και τους 
κατετρόµαξε, µια νυκτερινή σιγή είχε απλωθή εις ολόκληρον την πόλι, πού και 
πού ακούγονταν αλλαλαγµοί των ενόπλων κοµµουνιστών εις κάθε γενοµένην 
διαρπαγήν. Αραιά εις τους δρόµους έκαµον την εµφάνισίν των οι κάτοικοι, ενώ 
οι ένοπλοι κοµµουνισταί καθ' οµάδας και τραγουδώντας επαναστατικά εαµίτικα 
τραγούδια και µεθυσµένοι οι περισσότεροι, έθραυον τις πόρτες των διαφόρων 
καταστηµάτων και λεηλατούσαν το περιεχόµενόν τους. 



Όλα τα προϊόντα της λεηλασίας τα συνεκέντρωσαν στην κεντρική πλατεία 
όπου είχον συγκεντρώσει και αρκετόν αριθµόν υποζυγίων. Στην πλατεία είχε 
συρρεύσει ένα έξαλλο πλήθος εαµιτών και ενόπλων κοµµουνιστών που 
επανηγύριζε την νίκην του, επίσης είχον συγκεντρωθή πολλοί Καλαβρυτινοί 
και ατένιζον µε τρόµο την καταστροφή της πόλεως των. 

Εις πολλά σηµεία της πόλεως υψώνοντο τεράστιαι φλόγες. Είχον θέσει 
πυρ σε πολλά οικήµατα, στο Ταµείο, στην Εθνική Τράπεζα, στο Τηλεγραφείο 
και επυρπόλησαν όλους τους σιδηροδροµικούς συρµούς, αφήρεσαν τα 
χρήµατα της Εθνικής Τραπέζης. Επίσης επυρπόλησαν τα αρχεία του 
Πρωτοδικείου, της Εφορίας, του Ειρηνοδικείου, του Ταχυδροµείου και των 
Αστυνοµικών Τµηµάτων. 

Το θέαµα της πόλεως ήτο τραγικόν, παντού διεκρίνοντο σπασµένες 
πόρτες και µισογκρεµισµένα σπίτια, διασκορπισµένα τρόφιµα εις τους δρόµους 
και ένοπλοι κοµµουνισταί να τα αρπάζουν και να τραγουδούν. Οι κάτοικοι 
υπολογίζουν ότι κατά το διάστηµα τής παραµονής των εις την πόλιν των 
Καλαβρύτων οι ένοπλοι κοµµουνισταί εφόρτωσαν περί τα 500 υποζύγια µε 
τρόφιµα και άλλα είδη ρουχισµού. 

Η διαπραχθείσα λεηλασία ήτο πράγµατι µεγάλη και αι ζηµίαι αίτινες 
επροξενήθησαν τεράστιαι. Τα Καλάβρυτα εγνώρισαν µίαν νέαν τραγικήν 
δοκιµασία εξ ίσου φρικώδη µε εκείνην την οποίαν εγνώρισαν κατά την 
Γερµανικήν κατοχήν. 

Αι απώλειαι των εθνικών δυνάµεων κατά την επίθεσιν κατά των 
Καλαβρύτων υπήρξαν τεράστιαι. Εκ των διακοσίων στρατιωτών και εξήκοντα 
χωροφυλάκων υπολογίζεται ότι εκατόν πενήντα εφονεύθησαν. 

Σηµαντικαί υπήρξαν και αι απώλειαι των ενόπλων κοµµουνιστών. 
Υπολογίζονται εις εκατό οι νεκροί και πολλοί τραυµατίαι. 

Ούτοι ετάφησαν έξωθι της πόλεως των Καλαβρύτων εις όµαδικόν τάφον 
µε εβδοµηνταπέντε πτώµατα. Εξηκριβώθη επίσης, ότι οι ένοπλοι κοµµουνισταί 
φεύγοντες συµπαρέλαβον άνω των πεντήκοντα νεκρών, οι δε τραυµατίαι των 
κατά την τριήµερον µάχην ανήλθον εις διακόσιους.» 

στατιστικά στοιχεία 

Συµφώνως προς τα επίσηµα στοιχεία: 

1. Από 12-10-1944 µέχρι 15-8-1945 εσφάγησαν από το ΚΚΕ 
56.373 Έλληνες και Ελληνίδες.  

2. Από 16-8-1945 µέχρι 20-12-1951 τα θύµατα του ΚΚΕ 
ανέρχονται εις 64.515.  

3. Παιδοµάζωµα 28.000 περίπου Ελληνόπουλα, κάτω των 14 
ετών.  

4. Όµηροι εξ Αθηνών κυρίως 65.000 των περισσοτέρων αγνοείται 
η τύχη.  



5. Κατά τον συµµοριτοπόλεµον εφονεύθησαν 1.052 Αξιωµατικοί 
και 14.535 οπλίται του Εθνικού Στρατού και 174 Αξιωµατικοί 
και 1.311 οπλίται της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής.  

6. Απαχθέντες ενήλικες ιδιώται υπό των συµµοριτών στο 
παραπέτασµα περίπου 15.000.  

7. Φονευθέντες συµµορίται 41.970.  
8. Κατά τα «∆εκεµβριανά» εδολοφονήθησαν ή έπεσαν µαχόµενοι 

52 Αξιωµατικοί, 39 Υπαξιωµατικοί και 104 Αστυφύλακες της 
Αστυνοµίας Πόλεων. Επίσης την ιδίαν περίοδον 
εδολοφονήθησαν ή έπεσαν µαχόµενοι 48 Αξιωµατικοί, 50 
Ενωµατάρχαι και 198 άνδρες της Ελληνικής Βασιλικής 
Χωροφυλακής. Καθώς και 474 Αξιωµατικοί και 2.117 οπλίται 
του Εθνικού Στρατού.  

9. Κατά τα «∆εκεµβριανά» εσφάγησαν 274 ιερείς, 239 δάσκαλοι, 
123 ιατροί, 295 επιστήµονες, 248 συνδικαλισταί κ.τ.λ.  

10. Κατά τον συµµοριτοπόλεµον εξηφανίσθησαν 3.719 
οπλίται του Εθνικού Στρατού.  

11. Μετά τον συµµοριτοπόλεµον κατεµετρήθησαν 19.175 
Νεκροί των Ενόπλων ∆υνάµεων του Έθνους 41.240 τραυµατίαι 
και 4.101 αγνοούµενοι. Με τα υπάρχοντα στοιχεία οι 
φονευθέντες Ελληνες και Ελληνίδες ανέρχονται εις άνω των 
216.366! λαµβανοµένων ύπ' όψιν των θανάτων 
τραυµατισθέντων, θανάτων εκ ναρκών κ.τ.λ.  

Αναλυτικοί πίνακες, ονοµαστικαί καταστάσεις και άπαντα τα 
στοιχεία, που δεν µπορούν λόγω χώρου να παρατεθούν εδώ 
ευρίσκονται στην διάθεσιν παντός ενδιαφεροµένου. 



 
Θρήνος Ελληνίδων, θυµάτων του ΚΚΕ. Θα τα ξεχάσωµεν; Ποτέ! 

ΠΑΝΤΟΥ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ 

«...Εις τον δρόµον αυτόν ο Λένιν και εκείνοι που τον ακολουθούν 
νοµίζουν ότι τους επιτρέπεται να κάνουν κάθε έγκληµα, ως η σφαγή της 
Πετρουπόλεως, η λεηλασία της Μόσχας, αι οµαδικαί συλλήψεις κ.τ.λ.». 

Μαξίµ Γκόρκυ: «Νέα ζωή» 20 Νοεµβρίου 1917. 

Επίλογος 

Σας επαρουσίασα ολίγας, µόνον φωτογραφίας των εγκληµάτων 
της αριστεράς στήν Ελλάδα. Τα πολιτικά κόµµατα όλα, δίχως 
εξαίρεσιν προσπαθούν να τα ξεχάσωµεν. Τούτο είναι ανήθικον. Είναι 
και εθνικώς ασύµφορον, διότι η λήθη του παρελθόντος πάντοτε 
βλάπτει τους λαούς. 

Σας επαρουσίασα ελάχιστα εκ του πλήθους των στοιχείων, που 
αποδεικνύουν την εθνοπροδοσίαν της αριστεράς. Τα πολιτικά 
κόµµατα όλα δίχως εξαίρεσιν προσπαθούν να σας τα κρύψουν. Είναι 
λοιπόν ένοχα της παραπληροφορήσεως την οποίαν σας επέβαλαν επι 
δεκαετίας. 



Σας καλώ να σχηµατίσετε εκ των φωτογραφιών και εκ των 
στοιχείων, που προέρχονται από αριστεράς πηγάς την πραγµατικήν 
γνώµην, δια την αριστεράν παράταξιν στην Πατρίδα µας. 

Τα βασανισµένα θύµατα βοούν εκ των τάφων. Ζητούν 
εκδίκησιν. Κάποτε θα την έχουν. Η ιστορική δικαιοσύνη και η ηθική 
τάξις θα αποκατασταθούν. Θα ευρεθούν δηλαδή άνδρες 
Ελληνόψυχοι να τα αποκαταστήσουν. 

Αυτά τα ύποπτα περί τάχα συµφιλιώσεως, ή κατασχέσεως των 
παθών κ.τ.λ. να τα αφήσουν στην άκρη. Οι αριστεροί επρόδωσαν 
την Πατρίδα, έσφαξαν τον Ελληνικό λαό και πρέπει να πληρώσουν. 
Μαζί των, θα πρέπει να τιµωρηθούν όσοι τους ενοµιµοποίησαν και 
όσοι τους συµπαραστέκονται. Εαν ζουν. Εαν έχουν αποθάνει τότε, 
κατά το αρχαιολογικό θα εκταφούν και τα οστά των θα απορριφθούν 
εκτός Ελλάδος. 

Το δέον απαιτεί σκληράν τιµωριών όσων: 

1. Επέβαλον την εθνοπροδοτικήν αριστεράν στην πολιτικήν ζωην 
της χώρας.  

2. Εδηλητηρίασαν µε τον αριστερισµόν την Ελληνικήν 
εκπαίδευσιν.  

3. Καθιέρωσαν την αριστερά στα ΜΜΕ.  
4. Επολτοποίησαν τα βιβλία της ∆ιευθύνσεως Ιστορίας του 

Στρατού, που περιγράφουν τους αντικοµµουνιστικούς αγώνας 
των Ενόπλων ∆υνάµεων.  

5. Μετέτρεψαν την ονοµασίαν του συµµοριτοπολέµου εις 
εµφύλιον.  

6. Ετίµησαν τους αριστερούς εγκληµατίας µε ανδριάντας, 
ονοµασίας οδών κ.τ.λ.  

7. Βεβηλώνουν την µνήµην των θυµάτων της αριστεράς, καθ' 
οιονδήποτε τρόπον.  

8. Συνοδοιπορούν µε την αριστερά δια κοµµατικά οφέλη.  

Από την αρχήν το ΚΚΕ υπήρξε ξενοκίνητον. Ιδρυτής ήτο o 
εβραίος Αβραάµ Μπεναρόγια, ο oποίος προ µερικών ετών απεβίωσε 
στο Ισραήλ! Πρώτοι βουλευταί του ΚΚΕ ήσαν οι εβραίοι Βεντούρα, 
Σουλάµ, κ.τ.λ. όπως άλλως τε συνέβη εις ολόκληρην την Ευρώπην 
όπου πρωτεργάται του εβραιοµαρξισµού ήσαν παντού εβραίοι π.χ. 
Γερµανία (Τέλµαν), Ρουµανία (Πάουκερ), Ουγγαρία (Κουν), Γαλλία 
(Τορέζ), κ.τ.λ. και φυσικά στην Ρωσία (Τρότσκυ, Λένιν, Ράδεκ, 
Καγκάνοβιτς κ.τ.λ.). 

Στην Ελλάδα ο Ελ. Βενιζέλος πρώτος συνέλαβε το ξενοκίνητο 
και το εθνοπροδοτικό του ΚΚΕ και εξέδωσε αντικοµµουνιστικόν 
νόµον γνωστόν ως το «ιδιώνυµον» διότι εχαρακτήριζε την δράσιν 
του ΚΚΕ «ιδιώνυµον έγκληµα». 



ΤΟ «Ι∆ΙΩΝΥΜΟΝ» ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
(ΝΟΜΟΣ 4229/1929) 

Αρθρον 1. 

1. Όστις επιδιώκει την εφαρµογήν ιδεών εχουσών ως έκδηλον σκοπόν την 
δια βιαίων µέσων ανατροπήν του κρατούντος κοινωνικού συστήµατος ή 
την απόσπασιν µέρους εκ του όλου της επικρατείας, ή ενεργεί υπέρ της 
εφαρµογής αυτών προσηλυτισµόν, τιµωρείται µε φυλάκισιν τουλάχιστον 
εξ µηνών. Προς τούτοις επιβάλλεται δια της αποφάσεως και εκτοπισµός 
ενός µηνός µέχρι δύο ετών εις τόπον εν αυτή οριζόµενον. Με τας αυτάς 
ποινάς τιµωρείται και όστις, επωφελούµενος απεργίας ή λόκ-άουτ, 
προκαλεί ταραχάς ή συγκρούσεις.  

2. Ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωσις θεωρείται η εκτέλεσις της 
πράξεως εν δηµοσίω τόπω παρόντων πολλών, ή δια του τύπου, ή εαν 
ο προσηλυτισµός ενεργείται δια χρηµάτων, ή απευθύνεται προς 
ανηλίκους, στρατιωτικούς εν γένει, ή δηµοσίους λειτουργούς.  

Αρθρον 2. 

1. Εαν το εν τω προηγουµένω άρθρω αδίκηµα τελεσθή δια του τύπου, 
υπέχει ποινικήν ευθύνην ο τε συγγραφεύς ή συντάκτης του 
δηµοσιεύµατος και ο διευθυντής ή εκδότης του εντύπου εαν διετέλουν 
εν γνώσει, αν δε ούτοι είναι άγνωστοι την εύθύνην φέρει ο τυπογράφος, 
εν αγνοία δε ή ελλείψει τούτου ο εν γνώσει αναλαβών την κνκλοφορίαν 
αυτού.  

2. Κατά των εν τη προηγουµένη παραγράφω απαγγέλεται προς τούτοις 
προσωρινή παύσις του επιτηδεύµατος του δηµοσιογράφου ή 
τυπογράφου ή εκδότου µέχρις εξ µηνών και εν υποτροπή µέχρι τριών 
ετών.  

3. Ο παρά την παύσιν ταύτην εξασκών το επάγγελµα αυτού τιµωρείται διά 
φυλακίσεως.  

Αρθρον 3. 

1. Απαγορεύονται αι εν υπαίθρω και εν παντι δηµοσίω κλειστώ χώρω 
συναθροίσεις προσώπων επιδιωκόντων την έφαρµογήν των εν τω 
άρθρω 1 ιδεών.  

2. Ο εν γνώσει προσερχόµενος εις τοιαύτην συνάθροισιν τιµωρείται δια 
φυλακίσεως.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

∆εύτερον Μέρος 
Η Προδοσία 

Εισαγωγή 

Ο κοµµουνισµός, είπεν ο Ιωάννης Μεταξάς «δεν είναι φυτόν 
αυτοπαραγόµενον εν Ελλάδι. Μας ήλθεν έξωθεν» (Λόγος, 6-9-
1936). Και πράγµατι, µισέλληνες εβραίοι της Θεσσαλονίκης, υπό τον 
Αβραάµ Μπεναρόγια ίδρυσαν το ΚΚΕ. Οι πρώτοι βουλευταί του ΚΚΕ 
ήσαν εβραίοι (Κοέν, Βεντούρα, Σουλάµ) και το πρώτο έντυπο του 
ελέγετο AVANTI και εγράφετο στην εβραϊκή γλώσσα. 

∆ια την προδοτικήν φύσιν του κοµµουνισµού, ο Γεώργιος 
Παπανδρέου έγραψε πολλά, που µπορείτε να διαβάσετε στα 
«Πολιτικά Κείµενα» του (έκδ. «Μπάυρον» τόµος Γ, σελ. 191 κ.έ.) 
όπου ο δηµοκρατικός ηγέτης αναλύει «την κόλασιν του 
συµµοριτισµού» που εστράφη κατά της αιωνίου Ελλάδος (σελ. 192), 
αντιτίθεται στην νοµιµοποίησιν του ΚΚΕ διότι «είναι τόση η έκτασις 
της προδοσίας... ώστε ουδέποτε το έθνος και ο Λαός µας θα 
ανεγνώριζαν την επάνοδον των προδοτών και των εγκληµατιών εις 
τους κόλπους του πολιτικού βίου της χώρας... οι ηγέται της 
προδοσίας ουδέποτε θα εύρουν αµνήστευσιν εις την συνείδησιν του 
Ελληνικού Λαού» (σελ. 196-197). Τελικώς δεν ήτο ο λαός, αλλά ο 
«εθνάρχης» Καραµανλής που ενοµιµοποίησε το ΚΚΕ. 

Ήδη από την 18ην Οκτωβρίου 1948, ο Γ. Παπανδρέου ώρισε ότι 
«πρώτος και κύριος και µέγας σκοπός µας είναι η πάλη εναντίον του 
κοµµουνισµού... διότι ο κοµµουνισµός µάχεται εναντίον της 
Ελλάδος» (σελ. 101) εζήτησε να ψηφισθή νόµος κατά τον οποίον 
«δεν αναγνωρίζονται ως πολιτικά κόµµατα οσα έχουν εξάρτησιν από 
το εξωτερικόν» (σελ. 199) και ταυτοχρόνως κατήγγειλε εκ νέου το 
ΚΚΕ «ώς κόµµα της προδοσίας και του εγκλήµατος!» 

Τας απόψεις του περί του προδοτικού χαρακτήρος του ΚΚΕ και 
του κοµµουνισµού, ο Γ. Παπανδρέου υπεστήριξε καθ' όλον τον 
πολιτικόν του βίον. Όταν µάλιστα έγινε πρωθυπουργός εξέδωσε την 
γνωστήν εγκύκλιον υπ' αριθµ. 1010/11-3-1965 κατά την οποίαν 
εδήλωσε ότι «και αν συµβή να υπάρξουν διδάσκαλοι, όχι ανήκοντες 
αλλά και απλώς συµπαθούντες ή ανεχόµενοι την κοµµουνιστικήν 
προπαγάνδαν δεν έχουν θέσιν στην εκπαίδευσιν...»! Στην ιδίαν 



εγκύκλιον σαφέστατα διακηρύσσει ότι ο «κοµµουνισµός είναι εχθρός 
και του Έθνους και της δηµοκρατίας». 

Το ΚΚΕ εις όλα τα Εθνικά θέµατα της Πατρίδος µας υπήρξε 
εχθρός. Και τί εχθρός; φανερός, αδίστακτος. Με επίσηµα κείµενα 
του, τα οποία εδηµοσιεύθησαν στον «Ριζοσπάστην» και εις εκδόσεις 
του ΚΚΕ, οι εθνοπροδόται επιδιώκουν την κατάλυσιν της 
ανεξαρτησίας της Ελλάδος και την υποταγήν της στην Ρωσία, 
παραλλήλως επιζητούν την απόσχισιν εκ της Πατρίδος Ελληνικών 
εδαφών και προδίδουν συστηµατικώς τους αγώνας της Φυλής µας. 

Το ΚΚΕ επρόδωσε την Μακεδονίαν και την Θράκην. Επρόδωσε 
την Β. Ήπειρον. Επρόδωσε την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν. 
Επρόδωσε την 28ην Οκτωβρίου 1940. Επρόδωσε την Εθνικήν 
Αντίστασιν. Επρόδωσε τον απελευθερωτικόν αγώνα της ΕΟΚΑ και 
επέδειξε γλοιώδη ρωσοδουλείαν. 

Τα κείµενα που ακολουθούν αποδεικνύουν τας ανωτέρω 
προδοσίας. ∆εν τα σχολιάζω, διότι οµιλούν από µόνα των. Απλώς 
υπογραµµίζω µερικά σηµεία, δια να επισύρω την προσοχήν σας εις 
αυτά. 

 
Ο Βασιλεύς Παύλος συγχαίρει τον Υποστράτηγον Ν. Παπαδόπουλον 

(Παππούς) ο οποίος ενίκησε τους συµµορίτας στην Φλώρινα 
και έσωσε την Μακεδονίαν. 



Ο Γ. Παπανδρέου εδήλωσε: 
«Η Φλώρινα υπήρξε τρόπαιον του Έθνους και τάφος του συµµοριτισµού» 

(«Ελλάς» 18-6-1949). 

Η προδοσία της Μακεδονίας-Θράκης 

Το Τρίτον Συνέδριον του ΚΚΕ (26 Νοεµβρίου - 3 ∆εκεµβρίου 
1924) διεκήρυξε επισήµως το σύνθηµα της «ενιαίας και ανεξάρτητης 
Μακεδονίας και της ενιαίας και ανεξάρτητης Θράκης». Το σύνθηµα 
αυτό, οι κουκουέδες το υπεστήριζαν µέχρι το 1945, οπότε ο 
Ζαχαριάδης το απεκήρυξε («Ριζοσπάστης» 24 Οκτωβρίου 1945) όχι 
από όψιµον πατριωτισµόν, αλλά από πολιτική τακτική, διότι το ΚΚΕ 
έβλεπε τας δυσµενείς λαϊκάς αντιδράσεις που προεκάλει. 

Ωστόσον, παρά την αποκήρυξιν, ο Ν. Ζαχαριάδης στο παρελθόν 
είχε ζητήσει τον αποχωρισµον της Μακεδονίας από την Ελλάδα και 
«τον σχηµατισµό αυτοτελούς κράτους» («Ριζοσπάστης» 27 
Ιανουαρίου 1925). Επί πλέον, ο Ν. Ζαχαριάδης εις έκκλησίν του 
προς τα µέλη του ΚΚΕ («Ριζοσπάστης» 1 Μαρτίου 1931) επανέλαβε 
την εθνοπροδοσίαν περί αποχωρισµού της Μακεδονίας και Θράκης 
από την Ελλάδα και υπεστήριξε «την εθνικοαπελευθερωτικήν πάλην 
των λαών που καταπιέζονται από τους Έλληνες»!! (όρα και εις 
έκδοσιν της Κ.Ε. του ΚΚΕ «Πέντε χρόνια αγώνες 1931-1936» β' έκδ. 
Αθ. 1946 σελ. 24). 

Ακόµη, η 6η Ολοµέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Ιαν. 1934) καθώρισε 
ως υποχρέωσιν του ΚΚΕ: 

«να αγωνισθεί για την εθνική αυτοδιάθεση µέχρις αποχωρισµού 
των καταπιεζοµένων Μακεδόνων και Θρακών και να συνεργασθεί δια 
τον σκοπόν αυτόν µε τας Βουλγαρικάς οργανώσεις της εσωτερικής 
επαναστατικής µακεδόνικης οργάνωσης (ενωµένης) και της θρακικής 
επαναστατικής οργάνωσης». («Πέντε χρόνια αγώνες 1931-1936», σελ. 201, 
205, 206, 212). 

Επίσης, στο 5ον Συνέδριον του ΚΚΕ (Μάρτιος 1934) διεκηρύχθη 
ότι «οι εθνικές µειονότητες καταπιέζονται αφόρητα από τους 
Έλληνες ιµπεριαλιστές»!!. Ειδικά δια τους Μακεδόνες το ΚΚΕ 
απεφάσισε την «υποστήριξη και ενίσχυση των εθνικοεπαναστατικών 
οργανώσεων των εθνικών µειονοτήτων και την στερέωση των δικών 
µας θέσεων µέσα σ' αυτές... την αναγνώριση στις µειονότητες 
αυτές του δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης µέχρι και του 
κρατικού αποχωρισµού... Το ΚΚΕ πρέπει να παλαίψει 
αποφασιστικά για την καταπολέµηση του ελληνικού 
µεγαλοεθνισµού και τις εκδηλώσεις του µέσα στις γραµµές του και 
για την διεθνιστική διαπαιδαγώγηση των Ελλήνων εργατών και 
αγροτών» («Πέντε Χρόνια Αγώνες 1931-1936», σελ. 225). 



Άλλως τε ο Ν. Ζαχαριάδης εις άρθρον του δηµοσιευθέν στο 
περιοδικό «∆ηµοκρατικός Στρατός» (τεύχος ∆εκ. 1948) υπεστήριξε 
την δηµιουργίαν ανεξαρτήτου Μακεδονικού κράτους και στη 
συνέχεια η 5η Ολοµέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Ιαν. 1949) έκανε 
οµοφώνως δεκτήν την εισήγησι δια την δηµιουργία ανεξαρτήτου 
Μακεδονικού κράτους. Ιδού το κείµενον, το οποίον εξέδωσε το ΚΚΕ 
εις έντυπον υπό τον τίτλον: «Η Ελλάδα στο δρόµο προς τη νίκη, 
µπροστά στην αποφασιστική καµπή» (σελ. 20-21). 

«Στη Βόρεια Ελλάδα ο µακεδόνικος (σλαβοµακεδονικός) λαός τα έδωσε 
όλα για τον αγώνα και πολεµά µε µια ολοκλήρωση ηρωισµού και αυτοθυσίας 
που προκαλούν τον θαυµασµόν. ∆εν πρέπει να υπάρχει καµµιά αµφιβολία ότι 
σαν αποτέλεσµα της νίκης του ∆.Σ.Ε. και της λαϊκής επανάστασης, ο 
µακεδόνικος λαός θα βρει την πλήρη εθνική αποκατάσταση του, έτσι όπως τη 
θέλει ο ίδιος, προσφέροντας σήµερα το αίµα του για να την αποχτήσει. 
Παράλληλα το ΚΚΕ πρέπει ριζικά να βγάλει απ' τη µέση όλα τα εµπόδια, να 
χτυπήσει όλες τις µεγαλοελλαδίτικες σωβινιστικές εκδηλώσεις και τα έργα που 
προκαλούν δυσαρέσκεια και δυσφορία µέσα στο µακεδονικό λαό και έτσι 
βοηθούν τους διασπαστές στην προδοτική δράση τους, ενισχύουν το έργο της 
αντίδρασης». 

Τας προαναφερθείσας προδοτικάς θέσεις του ΚΚΕ του 1924 και 
1949 περί ανεξαρτησίας της Μακεδονίας προσεπάθησε να 
δικαιολόγηση ο Ηλίας Ηλιού («Αυγή» 4 ∆εκ. 1954) λέγων, ότι τότε η 
Μακεδονία «είχεν ανάµικτον πληθυσµόν»! 

Ο Γιάννης Πετσόπουλος, µέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ και 
αντιπρόσωπος του στην 4ην Συνδιάσκεψιν της Βαλκανικής 
Κοµµουνιστικής Οµοσπονδίας (Ιούνιος 1922) αποκαλύπτει, ότι το 
Κοµµουνιστικόν Κόµµα της Βουλγαρίας, διά του Γραµµατέως του 
Βασίλη Κολλάρωφ εζήτησε το πρώτον να διακηρυχθή η αυτονοµία 
της Μακεδονίας και της Θράκης, άλλα δεν έγινε δεκτή η πρότασίς 
του, διότι το θέµα ήτο έκτος ηµερησίας διατάξεως. ∆ια περισσότερα 
εις «Ριζοσπάστην» (3 Ιουλίου 1922). 

Εϊδικώτερον ο Πετσόπουλος στο βιβλίον του: «Τα πραγµατικά 
αίτια της διαγραφής µου από το ΚΚΕ» (Αθ. 1946 σελ. 47) γράφει: 

«Στην Ολοµέλεια της Κ.Ε. της Βαλκανικής Οµοσπονδίας στη Σόφια, το 
Μάη τον 1922, τέθηκε το ζήτηµα της αυτονοµίας της Μακεδονίας και Θράκης, 
που έθεταν οι Βούλγαροι σύντροφοι από σκοπιµότητες, που βέβαια γι αυτούς 
ήταν σοβαρές. (Εξηγούσαν δηλαδή ότι τα συνθήµατα αυτά, δηµιουργώντας 
ελπίδες για τους Βουλγάρους πρόσφυγες επανόδου στα µέρη που 
εγκατέλειψαν, θα τους έφερναν προς το κόµµα και θα εµπόδιζαν να πάνε µε 
τους κοµιτατζήδες). Εγώ, πιστεύοντας πως το κόµµα µας δεν µπορούσε να 
υψώσει συνθήµατα που είχαν ρίξει οι διάφορες βουλγαρικές αστικές 
Κυβερνήσεις µετά την ήττα της Βουλγαρίας στα 1913, χωρίς να κινδυνεύσει να 
συντριβεί από το βάρος της κατηγορίας, πως είχε µπει στην υπηρεσία των, 
και, βρίσκοντας πως οι σκοπιµότητες της ύπαρξης του Ελληνικού και Σερβικού 



Κ. Κόµµατος ήταν ανώτερες από εκείνες που έθεταν οι Βούλγαροι σύντροφοι 
για το δικό τους ισχυρότατο τότε Κόµµα, ζήτησα, σαν εκπρόσωπος του 
Κόµµατος, αναβολή, για να φέρω το ζήτηµα στην Ολοµέλεια της Κ.Ε. στην 
Αθήνα, µόλις γυρίσω. (Η δική µου γνώµη, την οποία και δεν τους είπα, ήταν 
τότε, πως για το ζήτηµα των µειονοτήτων Μακεδονίας και Θράκης, θα έπρεπε 
να βρεθούν άλλες λύσεις, µέσα στο πλαίσιο της Βαλκανικής Οµοσπονδίας, και 
να διατυπωθούν ανάλογα συνθήµατα για όλα τα Κοµµουνιστικά Κόµµατα της 
Βαλκανικής). Με την πρόταση µου συµφώνησαν ο Σέρβος αντιπρόσωπος και 
ο Ρουµάνος. 

Το ζήτηµα αναβλήθηκε για την άλλη διάσκεψη του γραφείου της 
Βαλκανικής Οµοσπονδίας. Εδώ στην Αθήνα, η ΚΕ. οµόφωνα ενέκρινε τη 
στάση µου. Μα λίγο µετά που έφυγα από το Κόµµα, και όταν ήµουνα στη 
Γερµανία, η καινούργια διοίκηση του κόµµατος υιοθέτησε το σύνθηµα». 

Ο Πετσόπουλος στο βιβλίον του «Τα εθνικά ζητήµατα και οι 
Έλληνες κοµµουνισταί» (Αθ. 1946, σελ. 31-32) µας πληροφορεί ότι: 

«..."Ετσι έγινε µε το σύνθηµα της «αυτονοµίας της Μακεδονίας» που και 
πάλι ο σ. Β. Κολλάρωφ, τότε σαν γραµµατέας του Κ.Κ. της Βουλγαρίας, έθεσε 
µπροστά στην Ολοµέλεια του Γραφείου της Βαλκανικής Οµοσπονδίας, που 
συνήλθε το Μάη του 1922, στη Σόφια. Σ' εµένα έτυχε και τότε, σαν γραµµατέα 
του ΚΚΕ και αντιπρόσωπο του σ' εκείνη την Ολοµέλεια, να του απαντήσω. Και 
απέκρουσα την πρόταση του, έχοντας µε το µέρος µου και το Σέρβο και το 
Ρουµάνο αντιπρόσωπο. Υποστήριξα πως τα Κοµµουνιστικά Κόµµατα των 
άλλων Βαλκανικών χωρών δεν µπορούν να υιοθετήσουν τα συνθήµατα που οι 
Βουλγαρικές αστικές κυβερνήσεις έρριχναν από την επόµενη της ήττας του 
1913, την ώρα που στην Ελληνική και Σερβική Μακεδονία δρούσαν 
εκατοντάδες συµµορίες κοµιτατζήδων, έξοπλιζόµενες και συντηρούµενες από 
αυτές τις κυβερνήσεις, και πως η σκοπιµότητα ύπαρξης του Ελληνικού και 
Σερβικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος ήταν ανώτερη από τις σκοπιµότητες, που 
µας παρουσίαζε ο σ. Κολλάρωφ για το ισχυρότατο βουλγαρικό Κοµµουνιστικό 
Κόµµα. Η στάση µου εγκρίθηκε οµόφωνα από την Κ.Ε. του Κόµµατος µας. 

Η υιοθέτηση του συνθήµατος εκείνου από τις διάδοχες ηγεσίες του ΚΚΕ, 
αργότερα είχε σαν αποτέλεσµα για το Ελληνικό Κοµµουνιστικό Κόµµα να 
παραδέρνει έπι 12 ολόκληρα χρόνια κάτω από τις φοβερές συνέπειες αυτής 
της παρέκκλισης, ώσπου το ίδιο το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος 
αναγκάστηκε να καταργήσει αυτό το σύνθηµα». 

Εν πάση περιπτώσει, στο επίσηµο θεωρητικό όργανο του ΚΚΕ, 
στην «Κοµµουνιστική Επιθεώρηση» (τεύχος Φεβρουαρίου 1924, σελ. 
55-56) δηµοσιεύονται τα έξης προδοτικά: 

«Τα ιστορικά ντοκουµέντα δεν µπορούν για µας να παίζουν ρόλον 
σοβαρόν εις το ζήτηµα λύσεως του προβλήµατος των εθνικών µειονοτήτων... 
Υπό την έννοιαν απελευθερώσεως οµόαιµων αδελφών εκρύπτετο και 
κρύπτεται ακόµη η υποδούλωσις και εκµετάλλευσις του Μακεδόνικου και 
Θρακικού λαού. Από τον πόλεµο του 1912, ο Μακεδόνικος λαός έχασε την 
ενότητα του. Απελυτρώθη από τον Τούρκο αγά και βέη, διά να υποδουλωθή 



εις τους Έλληνας, Βουλγάρους και Σέρβους µεγαλέµπορους, βιοµηχάνους και 
τσιφλικάδες, οι οποίοι εµοιράστηκαν µεταξύ τους τη Μακεδονία προς 
εκµετάλλευσιν. Σήµερα, εις την υπό της Ελλάδος κατεχοµένην Μακεδονίαν, 
κατοικούν επίσης απ' όλες τις προαναφερθείσες εθνικότητες, Έλληνες, 
Βούλγαροι, Τούρκοι, Σέρβοι, Κουτσοβλάχοι, Αλβανοί, Εβραίοι και Αρµένιοι. Οι 
Έλληνες είναι περισσότεροι (πλειοψηφία) από µια εκάστη εθνικότητα χωριστά, 
αλλά είναι ολιγώτεροι (µειοψηφία) από όλους µαζί. Έτσι, από το 1913 µέχρι 
σήµερα, την Ελληνική Μακεδονία τη διοικούσε η Ελληνική µειοψηφία τρόπον 
τινά κυριαρχούσα επι των άλλων εθνικοτήτων. Με την ανταλλαγή των 
πληθυσµών, µε την εδώ δηλαδή έλευση των προσφύγων της Θράκης και Μ. 
Ασίας και την εκδίωξη των Τούρκων, καθώς και µε την ανταλλαγήν των 
Βουλγάρων της Μακεδονίας µε τους Έλληνες της Βουλγαρίας, καταβάλλεται 
προσπάθεια ώστε οι Έλληνες να είναι πραγµατική πλειοψηφία στη Μακεδονία 
και απέναντι όλων των άλλων µειονοτήτων που µένουν. Πρόκειται δηλαδή 
περί βίαιου εξελληνισµού της Ελληνικής Μακεδονίας... Το ίδιο έγινε και στη 
Θράκη. 

...Οι κεφαλαιοκράτες όλων των Βαλκανικών κρατών, µάχονται αναµεταξύ 
των ποιος θα εκµεταλλευθή περισσότερον τον Θρακικό και Μακεδονικό λαό 
και γι αυτό δεν µπορούν να συµφωνήσουν για να του δώσουν δικαιώµατα για 
να ζήσει συµφιλιωµένος χωρίς καµµιά διάκριση µεταξύ φυλών, εθνικοτήτων, 
θρησκευµάτων κλπ. 

Το προλεταριάτο όµως της Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και όλης της 
Βαλκανικής, οι φτωχοί των χωρών αυτών, οι εργάτες και οι αγρότες, που δεν 
έχουν καµµιά διαφορά µεταξύ τους, γιατί όλους τους εκµεταλλεύονται χωρίς 
εξαίρεση εθνικοτήτων, είναι εκείνο που µονάχα µπορεί να εξασφαλίσει την 
φιλική συµβίωση όλων των εθνικοτήτων της Θράκης και Μακεδονίας, 
εγκαθιστώντας σ' αυτές καθώς και σε όλη τη Βαλκανική µια Κυβέρνηση δική 
τους, µια Κυβέρνηση από εργάτες και αγρότες, µια εργατοαγροτική Κυβέρνηση 
σ' ολόκληρη τη Μακεδονία και σ' ολόκληρη τη Θράκη». 

Αυτή η πρόστυχος θεωρία του βιαίου εξελληνισµού της 
Μακεδονίας υποστηρίζεται και σήµερα από ανιστόρητους 
κοµµουνιστάς και δυστυχώς τα βιβλία των χρηµατοδοτούνται από το 
κράτος και µάλιστα εκδίδονται από υπουργεία! 

Στο διάστηµα 17 Ιουνίου - 8 Ιουλίου συνέρχεται στην Μόσχα το 
5ον Συνέδριον της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς (Κ.∆.) όπου ελήφθη 
απόφασις δια την ενιαίαν ανεξάρτητον Μακεδονίαν και Θράκην, 
όπως διεκήρυξε η 6η Συνδιάσκεψις της Βαλκανικής Κοµµουνιστικής 
Οµοσπονδίας. Στο Συνέδριον της Κ.∆. µετείχε το ΚΚΕ µε τους 
αντιπροσώπους του Παντελή Πουλιόπουλο και Σεραφείµ Μάξιµο. 

Στην «Κοµµουνιστική Επιθεώρηση» (τεύχος Οκτωβρίου 1924 
σελ. 348-349), εδηµοσιεύθη η απόφασις της Κ.∆. περί της 
Μακεδονίας και Θράκης, που έχει ως εξής: 

«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 



1. Τα ζητήµατα της Μακεδονίας και Θράκης, είναι από δέκα χρόνια τώρα 
η αιτία ακαταπαύστων αιµατηρών συγκρούσεων µεταξύ της Τουρκίας, της 
Βουλγαρίας, της Ελλάδος και της Γιουγκοσλαβίας και ένα µέσον 
ιµπεριαλιστικής πολιτικής µέσα στα Βαλκάνια. 

Ο τελευταίος ιµπεριαλιστικός πόλεµος του 1914-1918 στα Βαλκάνια, που 
τέλειωσε µε την οικονοµική κατερείπωση, την πολιτική υποδούλωση και το 
µοίρασµα της Μακεδονίας και της Θράκης µεταξύ της Γιουγκοσλαβίας, της 
Ελλάδος και της Βουλγαρίας, περιέπλεξε ακόµη περισσότερο το εθνικό ζήτηµα 
και έκανε πιο βαθύ το µίσος µεταξύ των λαών. 

Το µοίρασµα της Μακεδονίας µεταξύ της Γιουγκοσλαβίας, της Ελλάδος 
και της Βουλγαρίας, ενίσχυσεν ακόµα περισσότερο τον πόθο των Μακεδόνων 
στα διάφορα κοµµάτια της διαµελισµένης των πατρίδος προς την συνένωση 
και την αποκατάσταση µιας Μακεδονίας ενιαίας και ανεξάρτητης. 

Ο ίδιος πόθος για µια ενιαία και ανεξάρτητη Θράκη συνενώνει το Θρακικό 
λαό, που έχει κατατεµαχισθή σε τρία µέρη, από την Ελλάδα, την Τουρκία και τη 
Βουλγαρία. 

2. Η κατάσταση αυτή κάνει ώστε το Μακεδόνικο και Θρακικό ζήτηµα να 
αποτελούν ένα ενιαίο και σοβαρώτατο πρόβληµα, το οποίον η Βαλκανική 
Κοµµουνιστική Οµοσπονδία πρέπει να αγωνισθή να το λύση µε το πνεύµα της 
αναπτύξεως της προλεταριακής επαναστάσεως στα Βαλκάνια. 

Το Συνέδριο διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι η ΥΙ Βαλκανική 
Συνδιάσκεψη έδωσε για το ζήτηµα αυτό µια ορθή στο σύνολο λύση, που έχει 
πρωτεύουσα σηµασία. 

3. Το Συνέδριο, παραδέχεται ότι τα συνθήµατα που διατύπωσε η 
Βαλκανική Οµοσπονδία: «Ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία», «ενιαία και 
ανεξάρτητη Θράκη», είναι τελείως ορθά και αληθινά επαναστατικά. 

Τα συνθήµατα της αυτονοµίας διαφόρων Τµηµάτων της Μακεδονίας και 
της Θράκης εντός των ορίων ενός από τα αστικά κράτη, που τεχνητά 
δηµιούργησε η συνθήκη των Σεβρών και οι άλλες ιµπεριαλιστικές συνθήκες, 
πρέπει να παραµερισθούν, διότι είναι οππορτουνιστικά και υποβοηθούνε µια 
συνεννόηση των πλουσίων στοιχείων του Μακεδονικού και Θρακικού 
πληθυσµού, µαζί µε τις κυρίαρχες τάξεις των κρατών αυτών για την κοινωνική 
και εθνική καταπίεση των φτωχών λαϊκών στρωµάτων της Μακεδονίας και της 
Θράκης. 

Το συνέδριο υπογραµµίζει συγχρόνως ότι ο επαναστατικός αγώνας του 
Μακεδόνικου και Θρακικού λαού, για την εθνική και οικονοµική του 
χειραφέτησι, δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατικός, παρά µόνον όταν θα 
διεξαχθή από συµφώνου µε τους επαναστατικούς εργάτες και χωρικούς κάθε 
µιας Βαλκανικής χώρας. 

Τα Κ.Κ. της Βαλκανικής και η Βαλκανική Οµοσπονδία, οφείλουν να 
υποστηρίξουν µε όλη τους τη δραστηριότητα το εθνικό επαναστατικό κίνηµα 



των καταπιεζοµένων λαών της Μακεδονίας και της Θράκης για τη δηµιουργία 
ανεξαρτήτων δηµοκρατιών. 

Η Β.Κ.Ο. συντονίζει και διευθύνει τη δράση των Κ.Κ. των διαφόρων 
Βαλκανικών χωρών σε ό,τι άφορα το εθνικό ζήτηµα και εντελώς ιδιαίτερα το 
ζήτηµα της Μακεδονίας και της Θράκης». 

Έτσι, οι κουκουέδες µας επρόδωσαν την Μακεδονίαν και την 
Θράκην και δια να µη σας µένει η παραµικρά αµφιβολία, µεταφέρω 
εδώ την απόφασιν του 3ου Εκτάκτου Συνεδρίου του ΚΚΕ (26 Νοε. - 
3 ∆εκ. 1924) όπου διακηρύσσονται µε τον επισηµότερο τρόπο τα 
έξης προδοτικά: 

«Ανεξαρτησία στη Μακεδονία και στη Θράκη: Η ντόπια κεφαλαιοκρατία... 
καταπιέζει τις εθνικές µειονότητες στη Μακεδονία και στη Θράκη... η ελληνική 
πλουτοκρατία καταδυναστεύει ένα µέρος του µακεδονικού και θρακικού λαού, 
κρατώντας µε το σίδερο και τη φωτιά τη µακεδόνικη και θρακική χώρα στην 
υποταγή της. ∆ίχως την καταπίεση του µακεδονικού και θρακικού λαού, δίχως 
την καταπίεση των ξένων εθνών, της είναι αδύνατο να δυναµώσει επάνω µας 
τον κοινωνικό της ζυγό. Η ντόπια µπουρζουαζία είναι εθνικός δυνάστης και 
καταπιεστής του µακεδονικού και θρακικού λαού και συγχρόνως ο κοινωνικός 
δυνάστης της εργατικής τάξεως και των φτωχών αγροτικών και προσφυγικών 
µαζών. Αν δεν συντρίψουµε τον εθνικό ζυγό της ντόπιας µπουρζουαζίας που 
βαρύνει στη Μακεδονία και στη Θράκη, δεν µπορούµε να τσακίσουµε τον 
κοινωνικό ζυγό της ίδιας µπουρζουαζίας που βαρύνει επάνω σε µάς. ∆εν 
µπορούµε αλλιώτικα να γλιτώσουµε από τους κατακτητικούς και 
ιµπεριαλιστικούς πολέµους που ξεσπούν εις βάρος µας εν όσω εξακολουθεί η 
σηµερινή κατάσταση του διαµελισµού και της καταπιέσεως της Μακεδονίας και 
Θράκης από τη Βαλκανική και Τουρκική µπουρζουαζία. 

Να γιατί αγωνιζόµαστε εναντίον των εξοπλισµών, εναντίον των πολέµων 
που προετοιµάζει η κεφαλαιοκρατία, εναντίον της εθνικής καταπιέσεως και του 
βιαίου εκπατρισµού. Να γιατί αγωνιζόµαστε για την ένωση των τριών τµηµάτων 
της Μακεδονίας και Θράκης και για ενιαία και ανεξάρτητη κρατική τους 
ύπαρξη... 

Ζήτω η εργατοαγροτική επανάσταση της Βουλγαρίας! Ζήτω η ανεξάρτητη 
Μακεδονία και Θράκη! 

Ζήτω η Οµοσπονδία των Βαλκανικών εργατοαγροτικών δηµοκρατιών! 

Ζήτω η Παγκόσµιος Προλεταριακή επανάσταση. 

Αθήναι 3 ∆εκεµβρίου 1924  
Το Προεδρείο» 

Τα εφιαλτικά αυτά κείµενα µπορείτε να τα διαβάσετε στον 
«Ριζοσπάστην» (14 ∆εκ. 1924) και στην κοµµουνιστικήν έκδοσιν: 
«Το ΚΚΕ από το 1918 έως το 1926» (Αθ. 1947, σελ. 343-345). 



Στην πράξιν αµέσως το ΚΚΕ ήρχισε να προπαγανδίζει υπέρ της 
ανεξαρτήτου Μακεδονίας και Θράκης. Ο Γραµµατεύς του τρίτου 
εκτάκτου συνεδρίου του ΚΚΕ, Π. Πουλιόπουλος, εις ενυπόγραφον 
άρθρον του στον «Ριζοσπάστην» (14 ∆εκ. 1924) µε τίτλον: «Το 
Μακεδόνικο ηφαίστειο» γράφει: 

«Οι Μακεδόνες εργάτες και χωρικοί, αδιακρίτως καταγωγής, κάτω από το 
ζυγό της Βαλκανικής µπουρζουαζίας που τους µοιράστηκε, παρ' όλες τις 
προσπάθειες των διαφόρων εθνικιστικών προπαγανδών, εξακολουθούν να 
συνδέονται µεταξύ τους µε κοινή συνείδηση. 

Ποθούνε και αγωνίζονται να ξαναενώσουν τα τρία τµήµατα της 
διαµελισµένης των πατρίδος και να αποχτήσουν ενιαία και κρατική ανεξάρτητη 
ύπαρξη. Το ίδιο συµβαίνει και µε το Θρακικό λαό, ο οποίος είναι 
διαµοιρασµένος από την Τουρκική, Βουλγαρική και Ελληνική µπουρζουαζία. Ο 
απελευθερωτικός αγώνας των καταπιεζοµένων λαών της Μακεδονίας και 
Θράκης, είναι αγώνας κατά του ιµπεριαλισµού και της υποτελούς του 
Βαλκανικής µπουρζουαζίας». 

Προσέτι η Οµοσπονδία Κοµµουνιστικών Νεολαίων Ελλάδος 
(Ο.Κ.Ν.Ε.) εκυκλοφόρησε κοινή διακήρυξη µε την Κοµµουνιστική 
Νεολαία της Βουλγαρίας, που συνέταξε ο Ζαχαριάδης, ως 
καθοδηγητής της Ο.Κ.Ν.Ε. Στην προκήρυξη που εδηµοσιεύθη εις 
«Ριζοσπάστην» (27 Ιουν. 1925) αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ 
ΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΟΛΑΙΩΝ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

Προς: Την Εργατική και Αγροτική Νεολαία της Βουλγαρίας και της 
Ελλάδος. 

Προς: Τη Μακεδονική και Θρακική Νεολαία. 

Προς: Την Προσφυγική Νεολαία όλων των εθνοτήτων της Βουλγαρίας 
και Ελλάδος. 

Νέοι Εργάτες και Αγρότες, 

Κατά τους τρεις αιµατηρούς τυχοδιωκτικούς Βαλκανικούς πολέµους, κατά 
τον πόλεµον µεταξύ των Συµµάχων (1913), τον παγκόσµιο πόλεµο, καθώς και 
κατά την αιµατηρή τυχοδιωκτική εκστρατεία των Ελλήνων ληστών (σηµ!..) στη 
Μικρά Ασία, εσφαγιάστηκαν και σακατεύτηκαν χιλιάδες επί χιλιάδων νέοι 
εργάτες και αγρότες. 

Ύστερα οι καπιταλιστές και οι δήµιοι των λαών και αι Κυβερνήσεις των 
έκλεισαν ειρήνη. Η ειρήνη όµως αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας νέος 
αιµατηρός και θανατερός πόλεµος για τους λαούς της Νοτίου Βαλκανικής και 
για τη νεολαία τους. Οι Βούλγαροι και οι Έλληνες καπιταλιστές, εθνικιστές, οι 



οποίοι είναι υπηρέτες των Αγγλογάλλων τραπεζιτών, υπέγραψαν ύστερα από 
το κλείσιµο της ειρήνης µια συµφωνία, τη λεγοµένη «εκουσία» µετανάστευση 
των εθνικών µειονοτήτων της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Τον περασµένο 
Οκτώβριο π. έτους η συµφωνία αυτή αντικαταστάθηκε δια µέσου της 
Κοινωνίας των Εθνών από µια άλλη η οποία δεν διαφέρει κατά τίποτε από την 
πρώτη. 

Η συµφωνία αυτή είναι µία «ειρηνική» συνέχιση των αιµατηρών πολέµων 
στη Βαλκανική χερσόνησο. Στη Βουλγαρία κάθε µέρα φτάνουν πρόσφυγες 
από τη Μακεδονία και τη Θράκη, των οποίων τα σπίτια και τα χωράφια 
αρπάχτηκαν από την Ελληνική µπουρζουαζία. 

Η κατάσταση είναι τόσο αφόρητος, ώστε η Μακεδονική και Θρακική 
Νεολαία εσχηµάτισε τις εθνικοεπαναστατικές Οργανώσεις, για να αγωνισθή 
έτσι υπέρ της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των λαών της. 

Ο Μακεδόνικος και Θρακικός λαός διεξάγουν έναν επαναστατικό αγώνα 
για την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους, αυτός ο αγώνας γίνεται µε το 
δίκαιο του πλήρους αυτοκαθορισµού, µέχρι πλήρους αποχωρισµού από την 
Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία και Γιουγκοσλαβία και του σχηµατισµού 
αυτοτελών κρατών. 

Τα κοµµουνιστικά κόµµατα της Βουλγαρίας και Ελλάδος, συνδεδεµένα µε 
τα κοµµουνιστικά κόµµατα των άλλων Βαλκανικών λαών, υποστηρίζουν 
πλήρως τον αγώνα αυτόν του Μακεδόνικου και Θρακικού λαού, τον αγώνα 
των επαναστατικών τους οργανώσεων. 

Εµείς οι κοµµουνιστές νέοι της Ελλάδος και Βουλγαρίας, σας καλούµε 
εσάς, τους Βουλγάρους και Έλληνας εργάτες και εργάτριες την ώρα αυτή του 
σκληρού αγώνα, να υποστηρίξετε µε όλας τας δυνάµεις, το εθνικό 
επαναστατικό κίνηµα στη Μακεδονία και τη Θράκη. 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
της Οµοσπονδίας των Κοµ. Νεολαιών της Βουλγαρίας 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
της Οµοσπονδίας των Κοµ. Νεολαιών της Ελλάδος» 

Παρά τας εµφανείς προδοσίας η Κ.∆. δεν είναι ικανοποιηµένη. 
Ζητεί δράσιν. ∆ι' αυτό στέλλει στην Ελλάδα τον Εβραίον Στάινχαρτ 
(Ψευδώνυµον Γκούµπερ) δια να κάνη υποδείξεις και να υποβάλη 
έκθεσιν στην γραµµατείαν της Κ.∆. στην εκτελεστικήν επιτροπήν της 
οποίας ήτο µέλος. Ο εβραίος ήλθεν εδώ τέλος Ιανουαρίου 1930, 
παρηκολούθησε την 3ην Ολοµέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ και υπέβαλε 
την έκθεσίν του, την οποίαν ανεδηµοσίευσε ο «Ριζοσπάστης» (20 
Ιουνίου 1930). 

Εκεί διαβάζοµεν: 



«[Το ΚΚΕ έδειξε] παθητικότητα στο εθνικό ζήτηµα. Μέχρι σήµερα το 
Κόµµα δεν έκανε πραχτική δουλειά µέσα στις εθνικές καταπιεζόµενες 
εθνότητες, έµενε ικανοποιηµένο µόνο µε τη θέση του συνθήµατος της 
«ανεξάρτητης και ενιαίας Μακεδονίας και Θράκης» σ όλα τα επίσηµα 
κοµµατικά ντοκουµέντα, εµείς όχι µόνο πρέπει να υποστηρίξουµε τους αγώνες 
των εθνικώς καταπιεζοµένων, αλλά και να ξεσηκώνουµε τις εθνικώς 
καταπιεζόµενες µάζες για την τέτοια πάλη, να οργανώνουµε αυτόν τον αγώνα, 
να τον καθοδηγούµε προσπαθώντας να τον σµίγουµε µε τον αγώνα της 
εργατικής τάξης. Αυτό σηµαίνει ότι εµείς πρέπει να οργανώσουµε εθνικό 
επαναστατικό κόµµα. 

Το ΚΚΕ έµεινε µακριά από την επαναστατική εθνικοαπελευθερωτική 
πάλη των λαών που καταπιέζονται από τους έλληνες. ∆εν προσπάθησε να 
πάρη στα χέρια, να σταθεροποιήσει µε οργανωτικά µέτρα την τεράστια 
συµπάθεια που απολαµβάνει το κοµµουνιστικό κίνηµα ανάµεσα στις 
καταπιεζόµενες εθνότητες (µακεδόνες, τούρκοι, αλβανοί, εβραίοι), πράγµα που 
διευκόλυνε το σκοπό της µπουρζουαζίας όσον αφορά την αποξένωση των 
κοµµουνιστών και την τροµοκρατία κατά των επαναστατικών µαζών των 
καταπιεζοµένων εθνικοτήτων. 

Το κοµµουνιστικό κόµµα, δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε να το κάνει, 
κατά του κύµατος του σκαιού αντισηµιτισµού και του ερεθισµού κατά των 
άλλων λαών (τούρκων, µακεδόνων), δεν ξεσκέπασε το βάθος αυτής της 
πολιτικής της µπουρζουαζίας. 

Το κόµµα οφείλει χωρίς αναβολή, να διεξάγει τον αγώνα για το δικαίωµα 
της ελεύθερης αυτοδιάθεσης των εθνών, φτάνοντας και µέχρις αποχωρισµού, 
κατά της εθνικής καταπίεσης και του εκδιωγµού των µακεδόνων και τούρκων, 
πρέπει να εξηγήσει πλατειά και συστηµατικά, το πρόγραµµα της 
κοµµουνιστικής διεθνούς στο εθνικό ζήτηµα. 

Η δουλειά του κόµµατος πρέπει να συνδέεται µε την καθηµερινή πάλη 
όλων των εργατών και αγροτών, πράγµα που θα επιτρέψει το πιο εύκολο 
ξεσκέπασµα της µπουρζουαζίας, που στη δράση ανάµεσα στους 
εργαζοµένους καθοδηγείται από την αρχή «διαίρει και βασίλευε». Το Κόµµα 
πρέπει να λάβει µέτρα για να τραβήξει αµέσως στις γραµµές τον τους 
καλύτερους εργάτες των πόλεων, του χωριού, τα καλύτερα στοιχεία των 
αγροτών, των καταπιεζοµένων εθνικοτήτων και για να υποστηρίζει µε όλα τα 
µέσα το εθνικοεπαναστατικό κίνηµα». 

Τας απόψεις αυτάς ενίσχυσε µε ειδικόν φυλλάδιον, που εξέδωσε 
το 1934 ο αρχικοµµουνιστής Γιάννης Ζέβγος, υπό τον τίτλον: «Γιατί 
η επανάσταση στην Ελλάδα θα άρχίση σαν αστικοδηµοκρατική» 
(σελ. 32). Ο Ζέβγος αναλύει την εθνοπροδοσίαν της Μακεδονίας και 
Θράκης δια της εφαρµογής των αρχών του Μαρξισµού-Λενινισµού 
και γράφει επακριβώς: 

«Η λύση του εθνικού ζητήµατος είναι επίσης πρόβληµα της 
αστικοδηµοκρατικής επανάστασης που η Ελληνική µπουρζουαζία όχι µόνο δεν 
το λύνει, παρά το περιπλέκει πιο πολύ. Στη Μακεδονία και Θράκη 



υποδούλωσε ξένες εθνότητες και για να σταθεροποιήσει εκεί την κυριαρχία της 
ξεσπίτωσε και κατέστρεψε ενάµισυ εκατοµµύριο πρόσφυγες. Για να απλώσει 
τις καταχτήσεις της στη Μακεδονία και Θράκη ετοιµάζει γοργά τον καινούργιο 
πόλεµο. Το ΚΚΕ υποστηρίζει µε όλες του τις δυνάµεις το δικαίωµα της 
αυτοδιάθεσης των πληθυσµών Μακεδονίας-Θράκης ως τον αποχωρισµό τους, 
σε ξεχωριστό κράτος. Είναι η αρχή του Μάρξ Λένιν και το κόµµα µας την 
ακολουθεί µε συνέπεια.» 

Και φθάνοµεν στο Συνέδριον του ΚΚΕ (Μάρτιος 1934) οπού το 
προδοτικόν κόµµα αποφασίζει («Πέντε χρόνια αγώνες του ΚΚΕ 
1931-36» σελ. 225): 

«Οι εθνικές µειονότητες. 

8. Η υποστήριξη και ενίσχυση των εθνικοεπαναστατικών οργανώσεων 
των εθνικών µειονοτήτων και η στερέωση των δικών του οργανωτικών θέσεων 
µέσα σ' αυτές, δίπλα στην καθηµερινή του πάλη για όλα τα ζητήµατα και τα πιο 
ελάχιστα των εθνικών µειονοτήτων, που παλεύουν ενάντια στην εθνική, 
οικονοµική και κοινωνική καταπίεση της αστικοτσιφλικάδικης Ελλάδας και η 
αναγνώριση στις µειονότητες αυτές του δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης µέχρι 
και του κρατικού αποχωρισµού, θα επιτρέψει στο ΚΚΕ να κερδίσει την 
εµπιστοσύνη των καταπιεζοµένων µειονοτήτων και να τις κάνει συµµάχους του 
προλεταριάτου στην επερχόµενη επανάσταση στη χώρα µας. Το ΚΚΕ πρέπει 
να παλέψει αποφασιστικά για την καταπολέµηση του ελληνικού 
µεγαλοεθνισµού και τις εκδηλώσεις του µέσα στις γραµµές του και για τη 
διεθνιστική διαπαιδαγώγηση των ελλήνων εργατών και αγροτών.» 

∆ια τας δήθεν εθνικάς µειονότητας (επρόκειτο περί εισβαλόντων 
ξένων εις Ελληνικά εδάφη) η 3η Ολοµέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ 
(Απρίλιος 1935) εζήτησε «πολιτικήν και εθνικήν ισοτιµίαν σε όλες τις 
εθνικές µειονότητες που ζουν στην Ελλάδα» («Πέντε χρόνια αγώνες 
του ΚΚΕ 1931-36» Β' έκδ., Άθ. 1946, σελ. 271, 276). 

Συµπληρωµατικώς στην λογοδοσίαν της προς το 6ον Συνέδριον 
η Κ.Ε. του ΚΚΕ ανακοινώνει ότι: 

«αποφάσισε όπως παραπέρα το ΚΚΕ αγωνιστεί για την πλήρη ισότητα 
των µακεδόνων διακηρύσσοντας ότι τελειωτικά το µακεδόνικο θα λυθεί µε τη 
νίκη της σοβιετικής εξουσίας στα Βαλκάνια» («Κοµµουνιστική Επιθεώρηση» 
τεύχος ∆εκεµβρίου 1935). 

Τον Μάρτιον του 1956 ο Ζαχαριάδης έχει καθαιρεθή αλλά η 
εθνοπροδοσία στο Μακεδονικό συνεχίζεται. Ο Κ. Κολιγιάννης 
υποστηρίζει στην 7ην Ολοµέλειαν της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Φεβρουάριος 
1957) το σύνθηµα «ισοτιµία στους Σλαβοµακεδόνες». Έτσι η Κ.Ε. 
του ΚΚΕ αποφασίζει: 

«Η 7η Ολοµέλεια διακηρύττει για άλλη µιά φορά ότι παλεύοντας διά τα 
δικαιώµατα των εθνικών µειονοτήτων και ξεκινώντας από την πραγµατικότητα 



που διαµορφώθηκε στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, το ΚΚΕ αγωνίζεται για το 
δικαίωµα της ισοτιµίας των αλαβοµακεδόνων, που κατοικούν στην Ελλάδα...» 
(«Νέος Κόσµος» φύλ. 3, Μάρτιος 1957, σελ. 17). 

Το υποκατάστατον του ΚΚΕ, η Ε∆Α, εξακολουθεί την 
εθνοπροδοσίαν. Στην «Αυγή» (13 Ιαν. 1962) ανεδηµοσιεύθη 
σχόλιον του κοµµουνιστικού ραδιοσταθµού «Φωνή της αλήθειας» (!) 
όπου διαβάζοµεν: 

«Η αναγνώριση της υπάρχουσας πραγµατικότητας, της ύπαρξης δηλαδή 
σλαβοµακεδονικής µειονότητας µέσα στα πλαίσια του ελληνικού κράτους και η 
παραχώρηση σ' αυτήν όλων των διεθνών κατεχοµένων νόµιµων δικαιωµάτων 
ισοτιµίας (να µιλάει τη γλώσσα της, να έχει τα σχολεία της, να αναπτύσσει τον 
πολιτισµό της, τα ήθη και τα έθιµα της) θα συνέβαλε στην ενίσχυση της 
εσωτερικής ενότητας της χώρας και θα αφαιρούσε κάθε πρόσχηµα και από 
όσους τυχόν θα ήθελαν να δηµιουργήσουν ζητήµατα σε βάρος της, 
εκµεταλλευόµενοι την µη αναγνώριση ισοτιµίας και τους εναντίον της διωγµούς 
από µέρους του ελληνικού κράτους. 

Παίρνοντας υπ όψει του αυτά και ξεκινώντας από τη δηµοκρατική αρχή 
της αναγνώρισης πλήρους ισοτιµίας στις εθνικές µειονότητες, το ΚΚΕ έχει 
κηρυχθεί υπέρ της ισοτιµίας των εθνικών µειονοτήτων που ζουν στην Ελλάδα 
συµπεριλαµβανοµένης και της ολαβοµακεδονικής εθνικής µειονότητος. 

Στο πρόγραµµα του ΚΚΕ που ψηφίστηκε στο 8ο Συνέδριό του, τονίζεται 
σχετικώς: Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόµο χωρίς καµµιά 
κοινωνική, εθνική, φυλετική και θρησκευτική διάκριση... Εξασφαλίζεται η 
ισοτιµία των εθνικών µειονοτήτων. Αυτη είναι η µοναδικά σωστή και σύµφωνη 
µε τις δηµοκρατικές αρχές εις τα εθνικά και λαϊκά συµφέροντα αντιµετώπιση 
του ζητήµατος». 

Επι πλέον έρχεται κι ο Μανώλης Γλέζος µε δηλώσεις του στην 
Μόσχαν (30 Ιουλίου 1963) και θέτει το Μακεδονικόν στην βάσιν της 
δηµιουργίας ανεξαρτήτου Κοµµουνιστικού Μακεδόνικου κράτους. Το 
Γαλλικόν πρακτορείον δια του ανταποκριτού του κ. Ραφαέλι 
µετέφερε τας δηλώσεις Γλέζου ως έξης: 

[Ο κ. Γλέζος] «εξεφράσθη υπέρ της λύσεως του προβλήµατος των 
µακεδόνικων µειονοτήτων δια διαπραγµατεύσεων, διετύπωσε δε την ελπίδα ότι 
τριµερείς βαλκανικοί διαπραγµατεύσεις θα επέτρεπαν εις δεδοµένην στιγµήν 
την ίδρυσιν µιας αυτονόµου Μακεδονίας». («Ελευθερία», 1 Αυγούστου 1963). 

Πιστεύω ότι τα στοιχεία που ανέφερα είναι αρκετά δια να 
αποδείξουν την προδοσίαν της Μακεδονίας-Θράκης, από το ΚΚΕ. 

Αναµφισβήτητα γεγονότα και έγγραφα, όλα κοµµουνιστικής 
προελεύσεως πείθουν, περί της προδοσίας. Τέλος, εν συνόψει, 
υπενθυµίζω τα ακόλουθα: 



Ο «Ριζοσπάστης» (12 Αύγ. 1924) διεκήρυττε το σύνθηµα περί 
ανεξαρτησίας της Μακεδονίας: «Η εβδόµη διάσκεψη... καλεί τους 
Μακεδόνες... να συγκεντρωθούν γύρω στη σηµαία που φέρει την 
επιγραφή: Ανεξάρτητη και ενιαία Μακεδονία». 

Ο «Ριζοσπάστης» (31 Αύγ. 1924) πάλιν διεκήρυττε την 
ανεξαρτησίαν και της Θράκης. Τα ίδια επανελήφθησαν εις πλήθος 
δηµοσιευµάτων π.χ. «Ριζοσπάστης» 21 Νοε. 1924, 11 ∆εκ. 1924, 21 
Ιαν. 1925 κ.τ.λ. 

Τα χρόνια περνούν, αλλά οι προδότες επιµένουν. Στην 
«Κοµµουνιστική Επιθεώρηση» (1 Μαρτίου 1947, σελ. 305-306) 
διαβάζοµεν ότι ο Μακεδόνικος λαός «στέναξε κάτω από τόσους 
ζυγούς σκλαβιάς» όπως ήταν «οι Έλληνες κοµιτατζήδες οπλαρχηγοί 
Παυλοµελάδες και καπετάν Βαρδαίοι, Τσόντοι και Γαρέφηδες του 
έσφιγγαν την θηλειά στό λαιµό»! 

Ο Παύλος Μελάς, λοιπόν, αυτός ο εθνικός ήρως, χαρακτηρίζεται 
από το ΚΚΕ «κοµιτατζής» που έσφιγγε θηλειά στο λαιµό του 
Μακεδόνικου λαού. 

Στο θεωρητικόν κοµµουνιστικόν περιοδικόν «Νέος Κόσµος» 
(τεύχος 10, 1951) παρουσιάζουν τους Μακεδόνας ως ξεχωριστόν 
έθνος από τους Έλληνας. Γράφουν: 

«Ν' ανοίξουµε παντού σχολές αγραµµάτων για να µάθουν όλοι οι 
σλαβοµακεδόνες να µιλάνε, να γράφουν και να διαβάζουν στη µητρική τους 
γλώσσα. Να δηµιουργήσουµε εκπολιτιστικούς οµίλους για την καλλιέργεια και 
ανάπτυξη του εθνικού µακεδονικού πολιτισµού. Να βελτιωθούν οι µακεδονικές 
σελίδες στις εφηµερίδες µας». 

Μετά έξι χρόνια επαναλαµβάνουν ακριβώς τα ίδια προδοτικά 
(«Νέος Κόσµος» τεύχος Οκτωβρίου 1957) και συνεχίζουν την 
δηµοσιοποίησιν και προπαγάνδισιν προδοτικών θέσεων 
υποστηρίζοντας τους τάχα «σλαδοµακεδόνες». Επι παραδείγµατι: 

• Στο 8ο Συνέδριο του ΚΚΕ (Αύγουστος 1961) ο αρχηγός τον ΚΚΕ κ. 
Κολιγιαννης έθεσε απροκάλυπτα ζήτηµα «σλαβοµακεδονικής 
µειονότητος» («Νέος Κόσµος αριθ. 9 του 1961 σελ. 90 και 125).  

• Στο επίσηµο όργανο του ΚΚΕ «Νέος Κόσµος» αριθ. 12 του 1961 
εδηµοσιεύθη µελέτη του «σλαβοµακεδόνα» Στ. Κωτσοπούλου, όπου 
παρουσιάζονται οι «σλαβοµακεδόνες» ως εθνότης καταπιεζόµενη από 
τους Έλληνες!  

• Η «Αυγή» 11.1.1962 ανήγγειλε µε σεληνιακή έκσταση ότι κυκλοφορεί 
στην Ελλάδα το υπέροχο βιβλίο του Πουλιανού, που υποστηρίζει ότι 
την Ελλάδα κατοικούν τρεις αυτόχθονες λαοί: Σλαβοµακεδόνες, Βλάχοι 
και Έλληνες.  



• Η «Αυγή» 13.1.1962 αναδηµοσιεύει σχόλιο του ραδιοσταθµού του ΚΚΕ, 
σύµφωνα µε το οποίον «η ύπαρξη σλαδοµακεδονικής µειονότητος στην 
Ελλάδα είναι γεγονός»!  

• Η «Αυγή» 16.1.1962 δηµοσιεύει επιφυλλίδα του «ιστορικού» Τ. 
Βουρνά, όπου αναγνωρίζεται η ύπαρξις «σλαβοµακεδονικής 
µειονότητος», για την οποία υπάρχει θέµα «πολιτικών ελευθεριών».  

• Ο Ηλιού µιλώντας στη Βουλή (2.8.1963) δήλωσε ότι υπάρχει 
πραγµατικά στην Ελληνική Μακεδονία µια µειονότης, που «δεν 
απολαµβάνει τα δικαιώµατα της» και που πρέπει να τα απολαµβάνη.  

• Ο «Ριζοσπάστης» (13 Ιαν. 1946) χαρακτηρίζει τραγικήν την κατάστασιν 
των 180.000 ψυχών της σλαβοµακεδονικής εθνότητος στους οποίους 
«το Αγγλοελληνικό καθεστώς εξασκεί αφάνταστη τροµοκρατική 
καταπίεση»!  

Τα σχόλια περιττεύουν. 

«Οι Σλαβοµακεδόνες µαχητές και αξιωµατικοί είναι άπ' τους καλύτερους 
του ∆.Σ.Ε. Πολέµησαν και πολεµούν παλληκαρίσια. Στο τελευταίο όµως 
διάστηµα έχουµε αρκετές λιποταξίες στους Σλαβοµακεδόνες και ιδίως στις 
Σλαβοµακεδόνισσες µαχήτριες. Που οφείλονται οι λιποταξίες αυτές; 

Στις µεγάλες δυσκολίες που περνά ο Σλαβοµακεδονικός λαός. Αυτός ο 
ηρωικός λαός τάδωοε όλα, τα παιδιά του, την παραγωγή του και τα σπίτια του. 
Κάθε σπίτι έχει και από ένα τραυµατία ή νεκρό και όλα αυτά είναι φυσικό 
νάχουν επίδραση στο Σλαβοµακεδόνικο. 

Μέσα στα τµήµατα πρέπει να αυξηθεί η πολιτική δουλειά ανάµεσα στους 
Σλαβοµακεδόνες µε ιδιαίτερες συνελεύσεις και συγκεντρώσεις στη γλώσσα 
τους, µε την καθοδήγηση των υπευθύνων Σλαβοµακεδόνων για τη δουλειά 
αυτή. Γιατί στις µονάδες µας στο Βίτσι τα 20-50% των µαχητών». 

(Από το Περιοδικόν «∆ηµοκρατικός Στρατός» - Μηνιάτικο Στρατιωτικό-
Πολιτικό όργανο του Γενικού Αρχηγείου του ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας. 
Αριθ. φύλλου 4 - Απρίλης 1949 - Σελίδες 236-237). 



 
Με υψωµένες γροθιές µέλη της ΕΠΟΝ (οργανώσεων νέων του Κ.Κ.Ε.) 

ζητωκραυγάζουν τον Βούλγαρον αντισυνταγµατάρχην Ράντεφ. 
Όπισθεν των διακρίνονται αι επιβληθείσαι βουλγαρικαί επιγραφαί 

των ελληνικών καταστηµάτων Καβάλας. 

 
Εικονίζονται: 1. Ο «λαϊκός» δικαστής Καστανιώτης, 2. Βελής, του ΕΑΜ, 
3. Τερπέταεφ, Βούλγαρος υπουργός, 4. Νεϊκώφ, Βούλγαρος υπουργός, 
5. Βούλγαρος υποπλοίαρχος, 6. Ν. Μαυρίδης του Κ.Κ.Ε., 7. Γ. Βασιλικός, 
8. Βούλγαρος ανθυποπλοίαρχος, 9. Βούλγαρος αξιωµατικός, 10. και 11. 

µέλη του Κ.Κ.Β. και του Βουλγαροµακεδονικού Κοµιτάτου. 



 
Ακόµη και στα γραµµατόσηµα το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ αντεκατέστησε 

την δραχµήν µε το βουλγαρικόν λέβα! 

Η Ελληνικωτάτη επαρχία της Β. Θράκης άλλως γνωστή ως 
Ανατολικής Ρωµυλίας δια της συνθήκης του Βερολίνου (3 Μαρτίου 
1875) την οποίαν υπέγραψε και η Βουλγαρία ανεγνωρίζετο 
αυτόνοµος, υπό την προστασίαν και την εγγύησιν των Μεγάλων 
∆υνάµεων και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 

Εν τούτοις η Βουλγαρία µη σεβόµενη την υπογραφήν της 
εισβάλλει την 18 Σεπτεµβρίου 1885 στην Ανατολικήν Ρωµυλία. Ο 
βουλγαρικός στρατός καταλαµβάνει την περιοχήν, κηρύσσει την 
προσάρτησίν της στην Βουλγαρία και αρχίζει τας σφαγάς των 
Ελλήνων. 

Οι απόγονοι του Κρούµου θα σφάξουν 170.000 Έλληνας... 
Μολαταύτα το ΚΚΕ θα εξυπηρετήση τους βουλγάρους και µε την 
προσφοράν εξόδου στο Αιγαίον. Ιδού ένα κατάπτυστο προδοτικόν 
συµφωνητικόν: 



 



Η Προδοσία της Βορείου Ηπείρου 

Η ∆ευτέρα Ολοµέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Νοέµβριος 1934) 
κατήγγειλε ως «ιµπεριαλιστικό αλυτρωτισµό» την διεκδίκησιν της Β. 
Ηπείρου από την Ελλάδα. Ο Ν. Ζαχαριάδης µάλιστα, στην οµιλίαν 
του προς την µετά το 6ο Συνέδριον του ΚΚΕ, Ολοµέλειαν της Κ.Ε. 
του ΚΚΕ (14-15 Ιουν. 1936) απεκάλεσε την διεκδίκησιν της Β. 
Ηπείρου «καταχτητική βλέψη». Συγκεκριµένως είπεν: 

«Η πλουτοκρατία και η αντίδραση, αν και τρέµουν για τη Μακεδονία και 
Θράκη, όµως, παραγνωρίζοντας τις ιδιοµορφίες των επαρχιών αυτών και 
πρώτα απ' όλα την πολυεθνική σύνθεση τους και εφαρµόζοντας αυτού επάνω 
πολιτική οικονοµικής αποστράγγισης και τροµοκρατικού ξεφαντώµατος, δεν 
φτάνουν παρά σε αντίθετα αποτελέσµατα απ' αυτά που θέλουν... Το χειρότερο 
ακόµα είναι ότι η πλουτοκρατορία της χώρας µας και ο φασισµός 
αντιπροβάλλουν και αυτοί καταχτητικές βλέψεις πάνω στη Βόρειο Ήπειρο, το 
Μοναστήρι είτε την Ανατολική Ρωµυλία και έτσι σπρώχνουν τα πράγµατα πιο 
γοργά προς πολεµικές καταστροφικές περιπέτειες» («Κοµµουνιστική 
Επιθεώρηση», αρ. 23 της 1ης Ιουλίου 1936, σελ. 6). 

Περαιτέρω ο Ν. Ζαχαριάδης εις συνέντευξίν του στην εφηµερίδα 
«Εµπρός» (26 Μαΐου 1945) εδήλωσε ότι είναι εναντίον της 
Ελληνικής διεκδικήσεως της Β. Ηπείρου διότι «θ' απετέλει παράγοντα 
κινδύνου, διά την ειρήνη και τη σύµπραξι των βαλκανικών χωρών»! 

Στην συνέντευξίν του Ν. Ζαχαριάδη απήντησε αµέσως ο 
Γεώργιος Παπανδρέου («Εµπρός» 27 Μαΐου 1945) ως έξης: 

«Όφείλοµεν να οµολογήαωµεν ότι ο Ν. Ζαχαριάδης ωµίλησε µε 
ανεπιφύλακτον ειλικρίνειαν εις την οποίαν δεν µας έχουν συνηθίσει οι εδώ 
αναπληρωταί του. 

Μέχρι τούδε το ΚΚΕ εζήτει δηµοψήφισµα διά την Βόρειον Ήπειρον, ενώ 
ταυτοχρόνως συνειργάζετο µε τους κοµµουνιστάς της Αλβανίας διά την 
εξόντωσιν των Ελλήνων πατριωτών της Βορείου Ηπείρου. Εζήτει επίσης το 
ΚΚΕ «στρατηγικήν διαρρύθµισιν των Ελληνο-βουλγαρικών συνόρων» αλλά 
κατόπιν «φιλικής συνεννοήσεως των δύο χωρών», το οποίον σηµαίνει ότι 
ενεπιστεύετο εις την καλήν θέλησιν των Βουλγάρων την παραχώρησιν 
συνόρων ασφαλείας εις την Ελλάδα. Ο κ. Ζαχαριάδης µε τας ωµάς δηλώσεις 
του καταργεί την µέθοδον αυτήν της απάτης και προτιµά να προκαλέση το 
έθνος. 

Του εκφράζοµεν τας ευχαριστίας µας και ευχόµεθα την αυτήν τακτικήν να 
συνέχιση και εις το µέλλον, διά να πεισθή επι τέλους ολόκληρος ο Ελληνικός 
λαός και ιδίως οι θλιβεροί εαµικοί οπαδοί περί της «εθνικής» πολιτείας του 
κοµµουνιστικού κόµµατος». 

Η εφηµερίς «Εµπρός» εδηµοσίευσε (26 Ιουνίου 1945) 
ιδιόγραφον δήλωσιν του Ν. Ζαχαριάδη ότι: «η διατύπωσις Ελληνικών 



αξιώσεων για την Β. Ήπειρο και Ανατολική Ρωµυλία... θ' απειλούσε 
εξαιρετικά την ειρήνη και την συνεργασία στα Βαλκάνια». 

Την προδοτικήν στάσιν του ΚΚΕ έναντι της Β. Ηπείρου θα 
επιβεβαίωση και το µέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Ζήσης 
Ζωγράφος, ο οποίος εις άρθρον στο κοµµουνιστικό περιοδικό «Νέος 
Κόσµος» (τεύχος 9, Σεπ. 1950 σελ. 641-660) υπό τον τίτλον 
«Μερικά ζητήµατα της πολιτικής µας γραµµής» διεκήρυξε ότι 
«Βορειοηπειρωτικό ζήτηµα δεν υπάρχει»!! 

Εις αυτά προσθέτω και την οµιλίαν του Ν. Ζαχαριάδη στην 7ην 
Ολοµέλειαν της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Μάιος 1950) όπου ειπεν: 

«Σήµερα στην Ελλάδα έχουµε µιά πορεία ανασυγκρότησης και 
συγκέντρωσης των δηµοκρατικών δυνάµεων. Το πιο αρνητικό κι εδώ είναι ότι 
πολύ ασθενικά εκδηλώνεται στην πορεία αυτή η επίδραση των πιο συνεπών 
δηµοκρατικών παραγόντων στη ζωή της Χώρας, όπως είναι το ΕΑΜ, το ΑΚΕ, 
το ΚΚΕ. Το δικό µας καθήκον είναι να επιταχύνουµε την πορεία αυτή µε την 
συσπείρωση όλων των δηµοκρατικών δυνάµεων σ' ένα µέτωπο, σ' ένα 
συνασπισµό µε καθαρό δηµοκρατικό πρόγραµµα. Αυτό ανάµεσα στα άλλα, 
σηµαίνει ότι από το πρόγραµµα αυτό πρέπει να λείψουν όλα εκείνα τα 
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΑΓΚΑΘΙΑ, όπως οι εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος των λαϊκών 
δηµοκρατιών της Αλβανίας και της Βουλγαρίας που δεν κάνουν τίποτε άλλο 
παρά να χύνουν νερό στο µύλο της αµερικανοκρατίας» (Ν. Ζαχαριάδη: 
«Μερικά ζητήµατα από την κατάσταση και την κοµµατική ζωή», οµιλία του εις 
7ην Ολοµέλειαν της Κ.Ε. του ΚΚΕ, (Μάης 1950), έκδοσις ΚΚΕ, σελ. 22). 

Τον Μάιον του 1950 συνήλθε η 7η Ολοµέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ 
στην οποίαν ωµίλησε ο Ζαχαριάδης αναφορικώς προς τας 
διεκδικήσεις της Ελλάδος έναντι της Αλβανίας και Βουλγαρίας. 
Συγκεκριµένως είπεν: 

«Μέσα στη Βουλή, γνωστοί δηµοκρατικοί παράγοντες, παρασέρνονται 
από τη µοναρχοφασιστική πίεση και πρωτοστατούν στο εθνικιστικό 
παραλήρηµα µε τη διατύπωση εδαφικών αξιώσεων, σε βάρος της Αλβανίας 
και της Βουλγαρίας. Οι αναβιώσεις αυτές, είναι υποτροπή των σοβαρών 
λαθών, που µε τη δική µας ανοχή ή πρωτοβουλία βαρύνουν και αµαυρώνουν 
την ένδοξη εαµική κληρονοµιά και που σήµερα πρέπει να ξεπεραστούν πέρα 
για πέρα, γιατί το ξεπέρασµα τους αποτελεί το πρώτο γνώρισµα για έναν 
συνεπή δηµοκράτη και αγωνιστή και για την ειρήνη. Πρέπει και εµείς και οι 
φίλοι και συναγωνιστές µας να καταλάβουµε καλά και καθαρά ότι οποιαδήποτε 
υποχώρηση µας, στο σηµείο αυτό είναι άµεση εκ µέρους µας υποστήριξη στ' 
αµερικανικά πολεµικά σχέδια, στη δηµιουργία του άξονα Αθήνα-Βελιγράδι, στο 
τράβηγµα της Ελλάδας στις τυχοδιωκτικές Αγγλοσαξωνικές περιπέτειες 
ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και τις Λαϊκές ∆ηµοκρατίες...» (Ν. Ζαχαριάδης: 
«Μερικά ζητήµατα από την κατάσταση και την κοµµατική ζωή» σελ. 23-24). 

Στην ιδίαν Ολοµέλειαν, το µέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, ∆. 
Βλαντάς κατεδίκασε τας εθνικάς διεκδικήσεις ειπών: 



«Από παράγοντες της "∆ηµοκρατικής Παράταξης" ακούστηκαν και µέσα 
στην µοναρχοφασιστική Βουλή εθνικιστικές κραυγές για «Βόρεια Ήπειρο», για 
«στρατηγική διαρρύθµιση των βορείων συνόρων» κλπ. Πρέπει να πούµε όµως 
τώρα ανοιχτά πως κάναµε λάθος και ότι δεν θα ανεχθούµε να γίνεται και από 
φίλους µας σωβινιστικό λαθρεµπόριο µέσα στο λαό, µε τις διεκδικήσεις της 
«Βόρειας Ηπείρου» και της «στρατηγικής διαρρύθµισης των συνόρων µας 
προς βορράν», αντικειµενικά είναι σαν να βοηθάνε την αµερικανοκρατία και 
τον µοναρχοφαοισµό στον πόλεµο που προετοιµάζει κατά της Σοβιετικής 
Ένωσης και των λαϊκών δηµοκρατιών, στην πρώτη σειρά κατά της Αλβανίας 
και Βουλγαρίας» (∆. Βλαντάς: «Εισήγησις εις την 7ην Ολοµέλειαν της Κ.Ε. του 
ΚΚΕ» έκδ. 1956, σελ. 35-36). 

Κι άλλο υψηλό κοµµουνιστικό στέλεχος, µέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. 
του ΚΚΕ, ο Ζήσης Ζωγράφος, µε άρθρον του που εδηµοσιεύθη στον 
«Νέον Κόαµον» (τεύχος Σεπτεµβρίου 1950, σελ. 641-660) εδήλωσε 
ότι «βορειοηπειρωτικό ζήτηµα δεν υπάρχει». Στον «Νέον Κόσµον» 
(∆εκέµβριος 1959, σελ. 20) δηµοσιεύεται χαιρετιστήριον µήνυµα της 
Κ.Ε. του ΚΚΕ προς την Κ.Ε. του Κόµµατος Εργασίας της Αλβανίας, 
όπως ωνοµάζετο το αλβανικό κοµµουνιστικό κόµµα. Στο µήνυµα 
χαρακτηρίζεται η εδαφική διεκδίκησις της Β. Ηπείρου ως 
«ανεδαφική» και «παράλογη». Ιδού το κείµενον: 

«ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Στην Κεντρική Επιτροπή 
του Κόµµατος Εργασίας της Αλβανίας 

Τίρανα 

Αγαπητοί σύντροφοι, 

Στην 15η επέτειο της απελευθέρωσης της Αλβανίας η Κεντρική Επιτροπή 
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας σας στέλνει τα πιο θερµά 
συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές της. 

Στα 15 χρόνια της ελεύθερης ανάπτυξης του, ο αλβανικός λαός, κάτω άπ' 
τη δοκιµασµένη καθοδήγηση του Κόµµατος Εργασίας της Αλβανίας και µε την 
αµέριστη ανιδιοτελή βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων 
σοσιαλιστικών χωρών, σηµείωσε λαµπρές επιτυχίες στην οικοδόµηση της νέας 
ζωής του, στη σοσιαλιστική εκβιοµηχάνιση και το ανέβασµα της αγροτικής 
οικονοµίας στη διαρκή άνοδο τον βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του. 

Ο Ελληνικός λαός συµµερίζεται ολόψυχα τα αισθήµατα περηφάνειας και 
χαράς, που νιώθει ο αδελφός γειτονικός λαός της Αλβανίας για τις επιτεύξεις 
του. Το παράδειγµα της Αλβανίας δείχνει χειροπιαστά σ' όλους τί µπορεί να 
δηµιουργήσει ένας λαός όταν πάρει τις τύχες του στα ίδια του τα χέρια. Οι 
πατριώτες της χώρας µας παρακολουθούν µε βαθειά ικανοποίηση τις 
ακούραστες προσπάθειες της αλβανικής κυβέρνησης για την αποκατάσταση 
των σχέσεων καλής γειτονίας και συνεργασίας ανάµεσα στις δύο χώρες. Ο 
λαός µας αποκρούει τα µυθεύµατα για δήθεν «εµπόλεµη κατάσταση» µε την 



Αλβανία, τις παράλογες και ανεδαφικές αξιώσεις κατά της ακεραιότητας της 
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας και όλη την ψυχροπολεµική πολιτική της 
κυβέρνησης Καραµανλή σαν ξένη προς τα συµφέροντα του, τα συµφέροντα 
της ειρήνης στα Βαλκάνια. Ο λαός µας παλεύει για την εφαρµογή µιας 
πολιτικής ειρήνης, ειρηνικής συνεργασίας και φιλίας µε όλους τους λαούς, για 
τη µετατροπή των Βαλκανίων σε ζώνη ειρήνης, για τη δηµοκρατία και την 
κοινωνική πρόοδο. 

Ζήτω η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Αλβανίας! 

Ζήτω η φιλία ανάµεσα στον Ελληνικό και τον Αλβανικό λαό! 

Ζήτω η ειρήνη ατά Βαλκάνια και σ' όλο τον κόσµο! 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» 

Πάλιν στο περιοδικόν «Νέος Κόσµος» (τεύχος Φεβρουαρίου 
1960, σελ. 54-55) που είναι επίσηµον όργανον του ΚΚΕ, 
δηµοσιεύεται άρθρον του µέλους της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Μιχαήλ Τσάντη 
όπου ισχυρίζεται ότι η διεκδίκησις της Β. Ηπείρου από την Ελλάδα 
είναι «αστήριχτη». Συγκρεκριµένως, ο κοµµουνιστής προδότης 
έγραψε: 

«Μιλώντας για την ψυχροπολεµική θέση της κυβέρνησης Καραµανλή στα 
Βαλκάνια, απ' αφορµή τις προτάσεις για τη µετατροπή τους σε ζώνη ειρήνης 
και στην πρώτη απύραυλη ζώνη στον κόσµο, δεν µπορούµε να µην 
αναφερθούµε και στη στάση της απέναντι στην άλλη Λαϊκή ∆ηµοκρατία, την 
Αλβανία. Υπεύθυνοι κυβερνητικοί παράγοντες της Αλβανίας ζήτησαν 
επανειληµµένα την αποκατάσταση όχι µοναχά επισήµων διπλωµατικών, αλλά 
και φιλικών σχέσεων καλής γειτονίας µε την Ελλάδα, µε την οποία τη συνδέουν 
κοινοί αγώνες και αδελφικοί δεσµοί. Η κυβέρνηση Καραµανλή, σύµφωνα µε τη 
γενικώτερη ψυχροπολεµική της θέση, αποκρούει και την ιδέα ακόµη της 
αποκατάστασης διπλωµατικών σχέσεων, προβάλλοντας το εντελώς αστήριχτο 
και γελοίο «επιχείρηµα» ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε εµπόλεµη κατάσταση µε την 
Αλβανία, που υπήρξε το πρώτο θύµα του φασισµού και των εµπρηστών του 
πολέµου στα Βαλκάνια. Το επιχείρηµα της αυτό το συνδυάζει µε όχι λιγότερο 
αστήριχτες εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της Αλβανίας.» 

Θα αναφέρω και τον κοµµουνιστήν Αντώνιον Ζωγράφον, που 
µε άρθρον του στον «Νέον Κόσµον» (τεύχος ∆εκεµβρίου 1959, σελ. 
59-60) γράφει µεταξύ άλλων προδοσιών ότι: 

«Η εξωτερική πολιτική της Λ.∆. Αλβανίας είναι διαποτισµένη από το 
πνεύµα της ειρήνης, φιλίας και πλατιάς συνεργασίας µε όλες τις χώρες, 
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδος. 



Αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση, εφαρµόζοντας την πολιτική που της 
υπαγορεύουν οι ξένοι και ντόπιοι επιθετικοί κύκλοι και καταπατώντας την 
οµόθυµη θέληση του λαού µας για φιλικές σχέσεις µε τον αδελφό αλβανικό 
λαό, επικαλείται µια σειρά «επιχειρήµατα» και προβάλλει εντελώς αβάσιµες και 
παράλογες εδαφικές αξιώσεις σε βάρος της Αλβανίας, οργανώνει προκλητικά 
γυµνάσια στα σύνορα της, προσπαθεί ν' ανάψει τα εθνικιστικά µίση ανάµεσα 
στους δυο αδελφικούς λαούς µε το λεγόµενο «Βορειοηπειρωτικό» κλπ..., για 
να διαιωνίσει τον ψυχρό πόλεµο και την ανωµαλία στις σχέσεις ανάµεσα στα 
κράτη...». 

Τέλος, ο Γενικός Γραµµατεύς του ΚΚΕ, Κ. Κολιγιάννης 
ανεκοίνωσε έκθεσιν δράσεως της Κ.Ε. του ΚΚΕ στο 8ον Συνέδριόν 
του (Αύγουστος 1961) όπου κατηγόρησε την Ελλάδα γιά: 

«προβολήν εδαφικών διεκδικήσεων σε βάρος της λαϊκής ∆ηµοκρατίας 
της Αλβανίας» («Νέος Κόσµος», τεύχος Σεπτεµβρίου 1961, σελ. 63). 

Η Προδοσία της 28ης Οκτωβρίου 1940 

Ο «πατερούλης» Στάλιν µε τον Υπουργόν Εξωτερικών τον Γ' Ράιχ Φόν 
Ρίµπεντροπ. 

 
«∆εν επετέθη η Χιτλερική Γερµανία εναντίον της Αγγλίας 

και της Γαλλίας, αλλ' αυταί επετέθησαν εναντίον της Γερµανίας». 
∆ήλωσις Στάλιν εις «Πράβδα» 30 Νοεµβρίου 1939. 

Το ρωσόδουλον ΚΚΕ ευθυγραµµίσθη µε το γερµανο-σοβιετικόν 
σύµφωνον Ρίµπεντροπ-Μολότωφ της 23 Αύγουστου 1939 και 



διεκήρυττε, ότι δεν πρέπει να πολεµήσωµεν κατά του Άξονος και 
κατηγορεί τον Μεταξά ότι... προετοιµάζει πόλεµον. Απίστευτον κι 
όµως αληθινόν. Παραθέτω τα αναµφισβήτητα κείµενα. 

Κατ' αρχήν, η Κ.Ε. του ΚΚΕ εις Μανιφέστον της 20 Απριλίου 
1940 («Ριζοσπάστης» 2 Μαΐου 1940) διεκήρυξε: 

«Το πέρασµα της βασιλοµεταξικής δικτατορίας στην υπηρεσία των 
αγγλογάλλων, συντελούµενον µέσα στις συνθήκες της έντασης των σχέσεων 
τους µε την Ιταλίαν, σηµαίνει -ούτε λίγο ούτε πολύ- πρόσκληση προς τους 
ιµπεριαλιστές να βγάλουν τα µάτια τους πάνω στα ελληνικά εδάφη και 
εξουσιοδότηση τους να µην αφήσουν πέτρα πάνω στην άλλη, στην 
δυστυχισµένη πατρίδα µας» (όρα εις έκδοσιν Κ.Ε. του ΚΚΕ µε τίτλον: «Το ΚΚΕ 
από το 1918 ως το 1931», τόµ. Α' «Το ΚΚΕ από το 1918 ως το 1926» εις 
παράρτηµα κειµένων της περιόδου 1932-1941, σελ. 498). 

Το ΚΚΕ την 30ην Απριλίου 1940 κυκλοφορεί προκήρυξιν προς 
τον Ελληνικόν Λαόν, όπου έλεγε τα ακόλουθα: 

«Ο πόλεµος, όπου η δικτατορία ετοιµάζεται να σκοτώσει τα παιδιά σου, 
να φέρει τον θάνατον στα γυναικόπαιδα και την καταστροφή και τον αφανισµό 
σ' ολόκληρη τη χώρα, δεν είναι αγώνας για την πατρίδα µας... Ο πόλεµος που 
ετοιµάζει η δικτατορία θα µας οδηγήσει στη µοίρα του Πολωνικού λαού. Η 
δικτατορία κατεβαίνει στον πόλεµο αυτό µε µοναδικό «σύµµαχο» την 
ιµπεριαλιστικήν Αγγλία» (ένθ. άνωτ. σελ. 507-508). 

Κι όταν µας επετέθησαν οι Ιταλοί, η Κ.Ε. του ΚΚΕ εξέδωσε 
Μανιφέστο (7 ∆εκεµβρίου 1940) όπου διεκήρυττε τα έξης: 

«Ο πόλεµος αυτός που προκλήθηκε από τη βασιλοµεταξική σπείρα, που 
διατάχτηκε από τους εγγλέζους ιµπεριαλιστές, δεν µπορεί να έχει την 
παραµικρή σχέση µε την υπεράσπιση της πατρίδος µας. Ούτε είναι βέβαια 
«πόλεµος κατά του φασισµού», όπως δήλωσε κυνικά ο αρχιφασίστας 
Μεταξάς, ο δήµιος του λαού µας. Μα ούτε και πόλεµος για την απελευθέρωση 
των ελληνικών µειονοτήτων της Αλβανίας άπ' το ζυγό του ιταλικού φασισµού 
και της Αλβανικής αστοτσιφλικάδικης κλίκας, γι' αυτό ο πόλεµος αυτός δεν 
µπορεί νάχει καµµιά σχέση µε την ελευθερία» (ένθ. άνωτ. σ. 509-510). 

Αν δεν υπήρχαν τα έγγραφα, που προέρχονται αποκλειστικώς 
εκ κοµµουνιστικών πηγών ουδείς θα επίστευε, ότι ήτο δυνατόν να 
γραφούν τέτοιαι προδοσίαι. 

Μετά την κήρυξιν του πολέµου, ο Ζαχαριάδης έγραψε µίαν 
επιστολήν µε ηµεροµηνίαν 31 Οκτωβρίου 1940 και εκάλει τους 
Έλληνας κοµµουνιστάς «να δώσουν όλες τους τις δυνάµεις, δίχως 
επιφύλαξη, στον πόλεµον αυτόν, που τον διευθύνει η κυβέρνηση 
Μεταξά». Κατόπιν, την 26 Νοεµβρίου 1940, ο Ν. Ζαχαριάδης 
ανακαλεί την προηγουµενην επιστολήν του και ισχυρίζεται ότι η 
Ελλάς κάνει κατακτητικόν πόλεµον!!! Πλέον αυτού του «ανοιχτού 



γράµµατος» ο Ν. Ζαχαριάδης στέλνει και τρίτην επιστολήν (15 Ιαν. 
1941) προς τα µέλη και στελέχη του ΚΚΕ όπου χαρακτηρίζει τον 
πόλεµο φασιστικό, καταχτητικό, ιµπεριαλιστικό από Ελληνικής 
πλευράς και υποστηρίζει ότι ο Μεταξάς είναι ο ύπ' αριθµ. 1 εχθρός 
του λαού και της χώρας!!! 

Ο βούλγαρος κοµµουνιστής Γ. ∆ηµητρώφ οµιλών την 23ην 
Αυγούστου 1940 από ραδιοφώνου σχετικώς µε το 
γερµανοσοβιετικόν σύµφωνον είπεν τα εξής ανισόρροπα: 

«Το γερµανοσοβιετικό σύµφωνο αποτελεί ένα όργανο ειρήνης. ∆εν 
εξασφάλισε µονάχα την ειρήνη στους λαούς της Ε.Σ.Σ.∆. µα έδωσε τη 
δυνατότητα και στους άλλους λαούς, ιδιαίτερα τους βαλκανικούς, να 
γλυτώσουν απ' τον πόλεµο. Μα οι βαλκανικές Κυβερνήσεις δεν 
επωφελήθηκαν απ' την ευκαιρία αυτή κι ο πόλεµος απειλεί σήµερα να τραβήξει 
στα δίχτυα του τις βαλκανικές χώρες. Πιο άµεσα απ' όλες απειλείται απ' τη 
µεγαλύτερη καταστροφή η Ελλάδα εξ αιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης της, 
που προκάλεσε τη δυσπιστία και των δύο εµπολέµων παρατάξεων» 
(«Ριζοσπάστης» 30 Αυγ. 1940). 

Επανέρχοµαι στα γράµµατα του Ζαχαριάδη. Μόλις εκηρύχθη ο 
πόλεµος του '40, ο Ζαχαριάδης έστειλε τρεις επιστολάς (ανοιχτά 
γράµµατα) τα οποία παραθέτω και σας καλώ να τα µελετήσετε. 

Επιστολή πρώτη της 31 Οκτωβρίου 1940, δηµοσιευθείσα στον 
καθηµερινόν τύπον της 2 Νοεµβρίου 1940: 

«Προς τον Υφυπουργό ∆ηµοσίας Ασφαλείας 

Ανοιχτό Γράµµα 

Ο φασισµός τον Μουσσολίνι χτύπησε την Ελλάδα πισώπλατα, 
δολοφονικά και ξετσίπωτα µε σκοπό να την υποδουλώσει και εξανδραποδίσει. 
Σήµερα όλοι οι Έλληνες παλεύουµε για τη λευτεριά, την τιµή, την εθνική µας 
ανεξαρτησία. Η πάλη θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος 
που θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αψηφώντας τους κινδύνους και τις 
θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήµερα έναν πόλεµο 
εθνικοαπελευθερωτικό, ενάντια στο φασισµό του Μουσσολίνι. ∆ίπλα στο κύριο 
µέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, 
ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ. 

Κάθε πράκτορας του φασισµού πρέπει να εξοντωθεί αλύπητα. Στον 
πόλεµο αυτό που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι µας πρέπει να 
δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις, δίχως επιφύλαξη. Έπαθλο για τον εργαζόµενο 
λαό και επιστέγασµα για το σηµερινό του αγώνα, πρέπει να είναι και θα είναι 
µια καινούργια Ελλάδα της δουλειάς, της λευτεριάς, λυτρωµένη από κάθε 
ξενική, ιµπεριαλιστική εξάρτηση, µ' έναν πραγµατικά παλλαϊκό πολιτισµό. Όλοι 



στον αγώνα, ο καθένας στη θέση του και η νίκη θα είναι νίκη της Ελλάδας και 
του λαού της. Οι εργαζόµενοι όλου του κόσµου στέκουν στο πλευρό µας. 

ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ 
Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.» 

Επιστολή δευτέρα της 26 Νοεµβρίου 1940, αναδηµοσιευθείσα 
εις «Ριζοσπάστην» (9 Μαρτίου 1947): 

«Μεταξάν Πρωθυπουργόν 

Ανοιχτό Γράµµα 

Ολόκληρος ο λαός της Ελλάδας ξεσηκώθηκε σαν ένας άνθρωπος και 
χάλασε τα σχέδια του φασισµού. Με το αίµα του ο λαός εξασφάλισε τη 
λευτεριά και την ανεξαρτησία του. Έξω απ' αυτά η Ελλάδα δεν έχει καµµιά 
θέση στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο ανάµεσα στην Αγγλία και Ιταλία-Γερµανία. 
Αφού ο λαός µας υπερασπίσει αποτελεσµατικά την ανεξαρτησία και την εθνική 
λευτεριά του, σήµερα ένα µοναχά πράµα θέλει: Ειρήνη και ουδετερότητα µε 
τούτους τους όρους: 

1) Να ξανάρθουν τα πράγµατα όπως ήταν στις 28 του Οχτώβρη 1940 
δίχως καµιά εδαφική-οικονοµική-πολιτική ζηµία σε βάρος της Ελλάδας. 

2) Οι πολεµικές δυνάµεις της Αγγλίας να φύγουν όλες απ' τα χώµατα και 
τα νερά της Ελλάδας. 

Με βάση τους δύο αυτούς όρους να ζητήσουµε αµέσως από την 
κυβέρνηση της Ε.Σ.Σ.∆. να µεσολαβήσει για να γίνει ελληνοϊταλική ειρήνη. 
Αυτό σήµερα είναι το µοναδικό εθνικολαϊκό συµφέρον. Και η πράξη έχει 
αποδείξει ότι µόνον η Ε.Σ.Σ.∆. σήµερα έσωσε την ειρήνη και ουδετερότητα της 
Γιουγκοσλαβίας - Βουλγαρίας - Τουρκίας. 

26 του Νοέµβρη 1940 
Ν. ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ 

Υ.Γ. Είµαστε υποχρεωµένοι να ζητήσουµε ειρήνη έντιµη και δίχως 
κυρώσεις και για να ξεκαθαρίσουµε άλλη µια φορά τόσο τον εθνικό-αµυντικό-
απελευθερωτικό χαρακτήρα του πολέµου που κάνουµε, όσο και ότι είµαστε 
ξένοι προς τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο που κάνουν οι πλουτοκρατικές µεγάλες 
δυνάµεις. Αν σήµερα δεν δουλέψουµε για µια έντιµη ειρήνη, ο πόλεµος θα 
χάσει για µας τον εθνικό αµυντικό χαρακτήρα του, θα γίνει κατακτητικός και 
τότε θα έχει αντίθετο το λαό.» 

Τρίτη επιστολή της 15 Ιανουαρίου 1941 προς όλα τα µέλη του 
ΚΚΕ: 

«Το γράµµα αυτό το γράφω, γιατί παρουσιάστηκε µια βασική ριζική 
διαφωνία µου µε την Προσωρινή ∆ιοίκηση που παρουσιάζεται σαν 
εκπρόσωπος του ΚΚΕ από το Σεπτέµβρη του 1940. Είχα δεχτεί την πολιτική 



µόνο συνεργασία µε την Προσωρινή ∆ιοίκηση (παρά τους σοβαρούς 
δισταγµούς µου), γιατί είχα εµπιστευθεί σ' ένα παλιό σύντροφο να καθαρίσει το 
ΚΚΕ από τη χαφιεδική σφηκοφωλιά του Μάθεση - Παπαγιάννη. 

Από την πρώτη στιγµή είχα παρατηρήσει σοβαρά λάθη στην πολιτική 
γραµµή της Προσωρινής ∆ιοίκησης, που αυτή παρά τις υποδείξεις µου 
αρνήθηκε να τα διορθώσει, όπως δεν δέχτηκε και άλλες υποδείξεις µου. Η 
βασική, όµως, διαφωνία µας, που θ' αναφέρω πιο κάτω, µε αναγκάζει να 
µιλήσω ανοιχτά. Το γράµµα µου που δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες στις 2 του 
Νοέµβρη 1940 αποβλέπει στα παρακάτω: 1)Να δώσει έγκυρη ενιαία 
κατεύθυνση στους κοµµουνιστές όλης της χώρας. 2) Να κινητοποιήσει το λαό 
στην αντιφασιστική εξόρµηση για την εθνική ανεξαρτησία και λευτεριά. 3) Να 
αποκαταστήσει στο εσωτερικό τις λαϊκές ελευθερίες, µια λαϊκή 
αντιπλουτοκρατική πολιτική. 4) Να κάµει τον πόλεµο εθνικό αντιφασιστικό, 
αντιϊµπεριαλιστικό µε βασικό και µοναδικό σκοπό την εξασφάλιση της εθνικής 
µας ανεξαρτησίας, της ειρήνης και ουδετερότητας µας, έξω από τον γενικό 
ιµπεριαλιστικό πόλεµο. Αυτό θα µπορούσαµε να το πετύχουµε µόνο µ' έναν 
ολόπλευρο προσανατολισµό στην Ε.Σ.Σ.∆. και µε µια πραγµατική βαλκανική 
συνεργασία. Ο Μεταξάς από την πρώτη στιγµή έκανε το αντίθετο, έκανε 
πόλεµο φασιστικό, κατακτητικό πόλεµο. Ενώ, αφού διώξαµε τους Ιταλούς 
από την Ελλάδα, βασική προσπάθεια µας έπρεπε να είναι να κάνουµε µια 
ξεχωριστή, έντιµη και δίχως παραχωρήσεις ελληνοϊταλική ειρήνη, πράγµα που 
µπορούσε να γίνει µε τη µεσολάβηση της Ε.Σ.Σ.∆., η µοναρχοφασιστική 
δικτατορία συνέχισε τον πόλεµο για λογαριασµό, όχι του λαού της Ελλάδας, µα 
της πλουτοκρατίας και του αγγλικού ιµπεριαλισµού. Μετά το διώξιµο δε των 
Ιταλών από την Ελλάδα, το αίµα των φαντάρων µας χύνεται άδικα, σήµερα δε 
ο εγγλέζικος ιµπεριαλισµός εισπράττει σε αίµα των παιδιών της Ελλάδας, τους 
τόκους των κεφαλαίων που διέθεσε το 1935-36 για την παλινόρθωση του 
Γεωργίου και την εγκαθίδρυση της µοναρχοφασιστικής δικτατορίας του 
Μεταξά. Αφού δε ο Μεταξάς αρνιέται να αποκαταστήσει τις ελευθερίες του 
λαού, να εξασφαλίσει την ειρήνη της Ελλάδας και κάνει πόλεµο κατακτητικό 
ιµπεριαλιστικό, που όλα του τα βάρη τα πληρώνει ο λαός, παραµένει (ο 
Μεταξάς) κύριος εχθρός του λαού και της χώρας. Η ανατροπή του είναι το 
πιο άµεσο και ζωτικό συµφέρον του λαού µας. Λαός και στρατός πρέπει να 
πάρουν στα χέρια τους τη διαχείριση της χώρας και του πολέµου µε σκοπό 
ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία, εσωτερικό αντιφασιστικό, αντιπλουτοκρατικό λαϊκό 
καθεστώς, ολόπλευρη προσέγγιση προς την Ε.Σ.Σ.∆. και βαλκανική 
συνεργασία µε βάση την ειρηνική λύση των εσωβαλκανικών διαφορών. Όλες 
τις απόψεις µου αυτές τις ανέπτυξα σε ένα ανοιχτό γράµµα και ένα σχέδιο 
απόφασης που στις 22-11-1940 έστειλα στην Προσωρινή ∆ιοίκηση. Αυτή 
αρνήθηκε να δεχτεί και να δηµοσιεύσει αναπτύσσοντας µιά καθαρά 
σοσιαλπατριωτική επιχειρηµατολογία που έχει αυτή τη βάση: Ο πόλεµος της 
Ελλάδας εναντίον της Ιταλίας στην Αλβανία είναι παρόµοιος µε τον πόλεµο της 
Ε.Σ.Σ.∆. - Φιλλανδίας και ότι ο Μεταξάς είναι ο πρωτεργάτης στον παγκόσµιο 
αντιφασιστικό αγώνα. Η Προσωρινή ∆ιοίκηση θέλει να υποδουλώσει 
ολοκληρωτικά το ΚΚΕ στην µοναρχοφασιστική δικτατορία αντί να οργανώσει 
την ανατροπή της. Έτσι η Προσωρινή ∆ιοίκηση και το ανοιχτό γράµµα µου της 
2-11-1940 (που ακέραια την ευθύνη του την έχω εγώ µπροστά στο ΚΚΕ και 
στην Κ.∆.) το καταντά ένα καθαρό σοσιαλπατριωτικό ντοκουµέντο που πάει να 
λερώσει την τιµή του ΚΚΕ. Αύτη είναι η διαφωνία µου και η στάση της 



Προσωρινής ∆ιοίκησης. Έτσι, πίσω από τη στάση αυτή καθαρίζει ολότελα και 
τούτο: Ότι η Προσωρινή ∆ιοίκηση είναι δηµιούργηµα και όργανο του 
Μανιαδάκη και ότι ο Γιάννης Μιχαηλίδης, Ψηλός, Κατσαναίβης, Κάµος 
πρόδωσε την εντολή που είχε να καθαρίσει το ΚΚΕ από τη σπείρα του 
Μάθεση, πουλήθηκε στη µοναρχοφασιστική δικτατορία. Ύστερα από όλα αυτά, 
η στάση όλων των µελών και στελεχών οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΟΚΝΕ 
µέσα στη χώρα και το µέτωπο πρέπει να είναι αύτη: Ο λαός της Ελλάδας 
υπερασπίζει στον πόλεµο αυτό µόνον την εθνική του ανεξαρτησία. Είναι ξένος 
ενάντια στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο Αγγλίας-Γερµανίας και Σία. Θέλει χωριστή, 
έντιµη, άµεση ειρήνη µε τη µεσολάβηση της Ε.Σ.Σ.∆. Αναγνωρίζει την αρχή της 
αυτοδιάθεσης µέχρις αποχωρισµού για όλους. Θέλει την ελευθερία του, τη 
δουλειά του, την επικράτηση της θέλησης του που του πνίγει ο Μεταξάς. 
Εξωτερική συµµαχία µε την Ε.Σ.Σ.∆. και αληθινή βαλκανική συνεννόηση. Οι 
λαοί και φαντάροι της Ελλάδας και Ιταλίας δεν είναι εχθροί µα αδέρφια και η 
συναδέλφωση τους στο µέτωπο θα σταµατήσει τον πόλεµο που κάνουν οι 
εκµεταλλευτές κεφαλαιοκράτες του. Για να γίνουν όλα αυτά, λαός και στρατός 
πρέπει να ανατρέψουν τη µοναρχοφασιστική δικτατορία του Μεταξά που είναι 
ο κύριος και βασικός εχθρός τους και να εγκαθιδρύσουν τη λαϊκή 
αντιφασιστική κυβέρνηση. Για να µπορεί ένας λαός να κρατεί την εθνική 
λευτεριά, πρέπει να είναι και εσωτερικά λεύτερος. Λαός εσωτερικά σκλάβος 
δεν θάναι άξιος να κρατήσει και την εθνική του ανεξαρτησία και κάθε νίκη του 
εσωτερικού του τυράννου θα δυναµώνει τη σκλαβιά του. 

Αυτός είναι σήµερα ο δρόµος του ΚΚΕ. Κάθε µέλος-στέλεχος οργάνωσης 
αυτή τη γραµµή πρέπει να µπάσει στις µάζες και οργανώνοντας τες γύρω απ' 
αυτή, να την επιβάλει νικηφόρα. Ακόµα µην ξεχνάτε ούτε στιγµή τους 
φυλακισµένους και εξορίστους µας. Στην Κέρκυρα κάθε στιγµή η ζωή των 
καλυτέρων παιδιών µας, Νεφελούδη, Σιάντου, Παρτσαλίδη και τόσων άλλων, 
είναι σε άµεσο κίνδυνο από το µαχαίρι του Μεταξά και τις µπότες του 
Μουσσολίνι. Εγώ είµαι γερός και καλά. Όλη µου η σκέψη και η καρδιά µου 
είναι στο Κόµµα, όπως και η ζωή µου είναι δοσµένη σ' αυτό. 

Ζήτω το ΚΚΕ! Ζήτω η Κ.∆.! 

Αθήνα, κρατητήρια Γενικής Ασφαλείας. 15-1-1941 

Γεια - χαρά 
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ» 

Η προσωρινή διοίκησις του ΚΚΕ έστειλε επιστολήν στον 
Ζαχαριάδη την 3 ∆εκεµβρίου 1940. Στην επιστολήν αυτήν απήντησε 
ο Ζαχαριάδης την 6 Ιανουαρίου 1941. Παραθέτω το αποκαλυπτικόν 
κείµενον και φωτοτυπίαν εκ του πρωτοτύπου της ιδιοχείρου 
απαντήσεως του Ζαχαριάδη. 

Η επιστολή Ζαχαριάδη της 6 Ιανουαρίου 1941: 

«Θα τα πω έξω απ' τα δόντια. ∆εν είµαστε παιδιά για να λέµε και ξελέµε. 
Όσα είπα ήταν καλώς ειπωµένα. Μάλιστα η «επιχειρηµατολογία» σας µε 
κατέπεισε ολοκληρωτικά ότι έχω 100% δίκηο! Χτυπάτε το µηχανισµό και λέτε 



ότι στην τωρινή κατάσταση της Ελλάδας ανακαλύψατε το «νέο». Μα στην 
πραγµατικότητα το «νέο» αυτό είναι ο πολύ παλιός σοσιαλπατριωτισµός του 
1914 και 1939! Κατακεραυνώνετε τον µηχανισµό. Και όµως... λέτε: η 
περίπτωση Ελλάδας-Αλβανίας είναι η ίδια µε την περίπτωση Ε.Σ.Σ.∆. - 
Φιλλανδίας!!! Συγκρίνετε τη δήλωση του Στάλιν (διαστρεβλώνοντας την) για 
τους γαλλ. εξοπλ. στην εποχή του γαλλοσοβιετικού µε την Ελλάδα της 
µοναρχοφασιστικής διχτατορίας. Γιατί να µην συγκρίνετε το Ντελαντιέ του 
1939-40 µε τη σηµερινή Ελλάδα; ∆εν είνε πιο σωστό; (Η διαστρέβλωση του 
Στάλιν είναι αυτή: τότε ο Λαβάλ στη Μόσχα ζήτησε µια δήλωση απ' το Στάλιν 
για τους γαλλ. εξοπλ. Ο Στ. την έκανε από συµφώνου µε την Κ.∆. και τον 
Τορρές. Τότε η αντίδραση στη Γαλλία θέλησε να βρει αντίθεση ανάµεσα στον 
Στάλιν και το Κ.Κ. Γαλλίας. Και αυτό απάντησε µε το περίφηµο πλακάτ: Ο 
Στάλιν έχει δίκηο! Μα τί σχέση µπορούν να έχουν όλα αυτά µε τη σηµερινή 
Ελλάδα; Και όµως κατατροπώνετε το µηχανισµό!!!) Λέτε: η είσοδος της 
Ελλάδας στον πόλεµο µετάτρεψε τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο σε αντιφασιστικό 
(!) για την ελευθερία της Ελλ., των Βαλκανίων, της Ε.Σ.Σ.∆. και... βάλε!! Μη 
χειρότερα!! Λέτε: ο λαός κάνει αντιφασιστικό πόλεµο. Μα ο Μεταξάς; Κατά την 
ιδία λογική επειδή και για τα εσωτερικά ελληνικά ζητήµατα ο λαός είναι 
αντιφασιστικός στην Ελλάδα δεν έχουµε µοναρχοφασιστική δικτατορία µα 
λαοκρατία! Όσο για τον ενθουσιασµό του Λαού (αυτά που λέτε θυµίζουν 
αρθρογραφία «Εστίας» και Σία) δεν ξέρετε τι γίνεται ούτε στο Μέτωπο ούτε στα 
µετόπισθεν. Γενικά τα επιχειρήµατα σας είναι «πιστόν αντίγραφον» µε τον 
αντιφασισµό κλπ. που κοπανάει τόσο ο Μεταξάς και Σία όσο και ο εγγλέζ. 
ιµπεριαλισµός. (Τώρα βλέπω ότι τα λάθη στην αρθρογραφία του «Ρίζου» και 
αλλού -που παρά τις ανατάσεις µου δεν διορθώσατε- δεν ήταν τυχαία). Μιλάτε 
πολύ για το συµφέρον της Ε.Σ.Σ.∆. ξεχνόντας ότι το συµφέρον αυτό είναι 
διαφορετικό και αντίθετο προς το συµφέρον τόσο του άξονα όσο και της 
Αγγλίας και αν ο άξονας θέλει να κάνει τα Βαλκάνια φασιστικό προγεφύρωµα, 
η Αγγλία τα θέλει όχι µόνο αντιαξονικό µα και αντισοβιετικό ορµητήριο 
ξέροντας το βασικό στην περιοχή αυτή σοβιετ. ενδιαφέρον. Και αυτούς 
ακριβώς τους σκοπούς της Αγγλίας εξυπηρετεί σήµερα ο Μεταξάς. Εσείς λέτε 
ότι ο Μετ. πολεµά σήµερα κατά του φασισµού και για την ελευθερία Ελλ. Βαλκ. 
κ.λπ... Γιατί τότε εφαρµόζει εσωτερικό φασισµό, δε δίνει αµνηστεία στους κόµ. 
γιατί ζητά από τους εθελοντές πιστοποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων, γιατί 
πιάνει φαντάρους κοµµουνιστές του Μετώπου και τόσα και τόσα παρόµοια; 

Στραβοκαταλάβατε απόλυτα τη γραµµή της Κ.∆. και του ΚΚΕ. Το βασικό 
δεν είναι αν η Ελλάδα βρίσκεται στην Αλβανία, µα ποια Ελλάδα βρίσκεται στην 
Αλβανία και γιατί. Η Ελλάδα αυτή είναι του Μεταξά + εγγλεζ. ιµπεριαλ. και τους 
καταχτητικούς φασιστικούς σκοπούς της τους ξεκαθάρισε και πάλι ο Μεταξάς 
(πρωτοχρον. διαγγέλµατα του + συνέντευξη του). Η πολιτική του ΚΚΕ 
απόβλεπε στο ν' αποσπάσει την Ελλάδα απ' την Αγγλία και να την προσεγγίσει 
στην Ε.Σ.Σ.∆. µαζί µε εσωτερικές αλλαγές. Αυτού απόβλεπε και το «ανοιχτό 
γράµµα» µου της 31 -Χ. (που τη δηµοσίευσή του, την αποστολή του έτσι όπως 
ήταν γραµµένο, την υπαγόρευσε κυρίως και η εσωτερική κρίση του ΚΚΕ και η 
ανάγκη να δοθεί σ' όλους τους κοµµουνιστές της Ελλάδας έγκυρη ενιαία 
κατεύθυνση). Πάντως το γράµµα εκείνο, καµουφλαρισµένο, τάλεγε όλα και 
µιλούσε για εξόντωση και του εσωτερικού φασισµού. Πάντως το γράµµα εκείνο 
ήταν µονάχα µια προσπάθεια που προϋπόθετε όλους τους κατοπινούς 
ελιγµούς που θα γινόταν αναγκαστικά. (Εσείς, αντίθετα, δένετε οριστικά το 



ΚΚΕ στο Μεταξά και στο σοσιαλσωβινισµό και έτσι παθαίνει το µεγαλύτερο 
ΑΙΣΧΟΣ στην ιστορία του). Τα πράγµατα είναι καθαρά: Ο λαός θέλει µόνο τη 
Λεφτεριά και ανεξαρτησία του εσωτερική και εξωτερική. Αυτό είναι δυνατό 
µόνο µε εσωτερική αντιφασιστική στροφή + σύµπραξη µε Ε.Σ.Σ.∆. Ο Μεταξάς 
κάνει τα αντίθετα, µας δένει οριστικά στον ιµπερ. πόλεµο για λ/σµό της Αγγλ. 
µας µπλέκει και µε τη Γερµ. (βλέπε γερµ. βοήθεια στην Ιταλία) και κάνει πόλεµο 
φασιστικό - ιµπεριαλ. - πλουτοκρ. - καταχτητικό. Καθήκον του ΚΚΕ: Να ζητήσει 
η Ελλάδα µεσολάβηση Ε.Σ.Σ.∆. για έντιµη ειρήνη. Ο πόλεµος στα χέρια 
στρατού-Λαού: ανατροπή Μεταξά. Αυτός είναι ο κύριος εχθρός! Λαϊκή 
∆ηµοκρατική εξουσία. (Αν όπως λέτε ο Λαός είνε µε το Μεταξά, τότε το 
ΚΚΕ πρέπει να πάει ενάντια στο ρέµα. Απ' την Κορυτσά και πέρα οι 
στρατιώται µας σφάζονται άδικα, για ξένα συµφέροντα). Αυτή είναι η 
γνώµη µου. «Παληός» µαρξισµός θα πείτε. Ναι µα όχι σοσιαλσωβινισµός. Και 
έχετε υποχρέωση τιµής τη γνώµη µου αυτή, δηλ. το ανοιχτό γράµµα που δεν 
δηµοσιεύσατε 2): το σχέδιο απόφασης που σάς πρότεινα και πιστή απόδοση 
αυτού εδώ του γράµµατος να τα δηµοσιεύσετε στο «Ριζ.» συνοδεύοντάς τα µε 
όλες τις αντιρρήσεις σας κ.τ.λ. αν δεν πειστείτε ότι έχω δίκηο. (Κοκορέβεστε ότι 
ανακαλύψατε το «νέο» και όµως δεν βλέπετε το ΝΕΟ στην κατάσταση που 
επιβάλλει τη στροφή που σας προτείνω. ∆ίχως τη στροφή αυτή και το 
«ανοιχτό γράµµα» µου της 31. Χ καταντά ένα σοσιαλπατριωτικό προδοτικό 
ντοκουµέντο. Έχετε υποχρέωση τιµής να κάνετε αµέσως τις δηµοσιεύσεις που 
ζητώ πιο πάνω. Αλλοιώς θα πεισθώ τελειωτικά ότι πίσω απ' τη Π.∆. κρύβεται 
ύποπτη βρωµοδουλειά του Μανιαδάκη και της ασφάλειας. Όταν ο Μανιαδάκης 
πήρε τα τελευταία µέτρα ενάντια µου χάρηκα γιατί τα απέδωσα στη 
δηµοσίευση και τοιχοκόλληση τον νέου γράµµατος µου. Έπεσα έξω. Ίσως τα 
µέτρα να οφείλονται στο ότι ο Μανιαδάκης έλαβε «αρµοδίως» γνώση του νέου 
αυτού γράµµατος. Ποιος ξαίρει; Κάποτε είπα στον Ειρηνοδίκη ότι τη φωλιά του 
την σκότωσε. Και αυτός «φρονίµως ποιών» δεν απάντησε! Τώρα ποιος είνε ο 
Ειρηνοδίκης ίσως να θυµάται ο Κάτσος). Και κάτι άλλο: Κάποιος από σας 
κάνει το «θεωρητικό». Μα του πήρε ο διάολος τον πατέρα. Λιγώτερη φλυαρία - 
Λιγώτεροι ιστορικοί παραλληλισµοί (όπως λ.χ. της Φινλανδίας!!!) γιατί είναι 
κακοτοπιές! 

Πάντως το παράδειγµα του Κ.Κ. Κίνας κυρίως απ' την αιχµαλωσία του 
Τσάγκ-Κάι-Σέκ και δώ κάτι µπορεί να τον ωφελήσει. Για τις µικροδιαφορές µας: 
Εσείς µπορεί να στέλνετε πολλά, µα εγώ παίρνω πολύ λίγα. Απόδειξη: Απ' τον 
πόλεµο και δώ πήρα µόνο τον 1ο πολεµικό «Ρίζο» και το «∆ελτίο» µε την 
απόφαση σας. Τίποτε άλλο. Πριν 1 µήνα λέγατε: Σε 4 µέρες θα πάρεις την 1η 
πολεµική προκήρυξη µας και το «Ρ.» τον ∆εκέµβρη. Ακόµα να τα πάρω! Θέλω 
όλα τα υλικά σας (έντυπα) απ' τον πόλεµο και δώ όσα δεν πήρα. (Απ' τον 
Κατσ. εγώ είχα ζητήσει εξηγήσεις. Αυτός δεν µου έδωσε. Μετά ζητήσατε σεις 
από µένα. Μπορείτε να τις πάρετε απ' τον ίδιον). Όταν µου είπατε ότι το 
Χόντζα δεν τον ξέρετε σας απήντησα ότι δεν πρόκειται για Χόντζα µα για 
ΧΟΝΖΑ και σας ξαναρωτούσα, αν τον ξέρετε. ∆εν απαντήσατε. (Μου ζητήσατε 
διευκολύνσεις για σύνδεση σας µε πρόσωπα για λεφτά κ.τ.λ... Σας απάντησα. 
ΟΧΙ. Μόνο πολιτικές γνώµες δίνω). Οι γνώµες µου για τον πόλεµο να µπουν 
στο αχτίφ Κ. και ΚΝ.. Πάντως η συνέχιση της συζήτησης µεταξύ µας δεν έχει 
νόηµα. ΕΡΓΑ χρειάζονται. Να γράφετε πιο ζωηρά και αραιά να τα βγάζω 
εύκολα και γρήγορα. (Αν η προσπάθεια της Π.∆. είνε παστρικιά δουλειά µη 
ξεχνάτε ότι δεν έχετε δικαίωµα να ατιµάσετε το ΚΚΕ). (Αν δεν κάνετε τις 



δηµοσιεύσεις θα προσπαθήσω να χρησιµοποιήσω ένα µέσο που ίσως 
προσωπικά µου κοστίσει ακριβά µα το ΚΚΕ θα το ωφελήσει.) Αν αποφασίσετε 
τη δηµοσίευση µην αργείτε ούτε δεφτερόλεφτο. Τα γραφτά µου όλα να τα 
φυλάχτε. (Ο σύνδεσµος µας κάνει ανοησίες.) 

6.1.41» 

 
 



 

Ο εγκληµατίας Φλωράκης εις συνέντευξίν του στο «Βήµα» (9-
12-2001) είπε για το πρώτο γράµµα του Ζαχαριάδη, αλλ' 
απεσιώπησε τα δύο άλλα και τας επισήµους ανακοινώσεις του ΚΚΕ 
που επρόδιδαν την 28ην Οκτωβρίου. ∆ηλαδή οι εγκληµατίαι του ΚΚΕ 
προσπαθούν να αποκρύψουν τας προδοσίας των. 

Τας επιστολάς του Ν. Ζαχαριάδη αργότερον ανεγνώρισε ως 
γνήσιας µε επιστολήν του, που εδηµοσιεύθη στον «Ριζοσπάστην» (11 
Μαρτίου 1947). 

Τον Ιούνιον του 1941 η ένδοξος Ελλάς ελύγισε προ της υλικής 
υπεροχής των Γερµανών. 

Για το ΚΚΕ υπεύθυνος του πολέµου ήτο «η βασιλοµεταξική 
σπείρα» και εις κύριον άρθρον του «Ριζοσπάστη» (17 Ιουνίου 1941) 



οι κουκουέδες αδιαντρόπως πλαστογραφούν την ιστορίαν, 
λησµονούν οτι µας επετέθησαν οι Ιταλοί κι αποδίδουν την ευθύνην 
του πολέµου στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Ιδού τι γράφουν: 

Μόνον ο τύπος του κόµµατος µας στάθηκε ο µοναδικός και ατρόµητος 
πολέµιος των µεγάλων αυτών εχτρών της Ελλάδας κι ανάµεσα στο διωγµό το 
φοβερό που οργάνωσαν εναντίον του τα όργανα της διχτατορίας, κατάφερε ως 
το τέλος να συνεχίσει την έκδοση του και να χτυπά αλύπητα κι ανειρήνευτα τον 
πρώτο εχτρό της χώρας µας, τη µισητή Βασιλοµεταξική σπείρα. Μόνον ο 
τύπος µας ξεσκέπασε έγκαιρα το ξεπούληµα της χώρας µας στους Εγγλέζους 
ληστές ιµπεριαλιστές και συνεπούµενα την έξοδο της Ελλάδας απ' την 
ουδετερότητα. Μόνον ο «Ρίζος» µας βροντοφώναξε για τον κίνδυνο που 
διέτρεχε η χώρα µε την έξοδο της στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο στο πλευρό των 
Εγγλέζων και ενάντια στον άξονα, χωρίς κανένα συµφέρον για το Λαό µας µα 
µονάχα για τα συµφέροντα του Εγγλέζικου κεφαλαίου, της Βασιλοµεταξικής 
κλίκας και µιας γκρούπας της ντόπιας πλουτοκρατίας και καλούσε το λαό µας 
να παλαίψει για την ουδετερότητα του κι ανεξαρτησία της χώρας µας. Και µέσα 
στη συνέχεια τον καταστροφικού για το λαό µας πολέµου, µέσου του «Ρίζου» 
υπέδειξε το κόµµα µας σαν µοναδική σωτηρία για τη χώρα µας την ανατροπή 
της πουληµένης διχτατορικής σπείρας, την ανάληψη της εξουσίας από µια 
Κυβέρνηση Μετώπου Εθνικής - Σωτηρίας - Ειρήνης, που θα υπέβαλλε 
προτάσεις ειρήνης στον Άξονα χωρίς προσαρτήσεις κι αποζηµιώσεις και θα 
προσανατολίζονταν οικονοµικά και πολιτικά µε την Ε.Σ.Σ.∆. 

Η Προδοσία της Εθνικής Αντιστάσεως 

Μετά την κατάληψιν της Ελλάδος υπό των Γερµανών και στα 
πλαίσια της συνεργασίας του διεθνούς κοµµουνισµού µε την 
Γερµανίαν (Σύµφωνον Ρίµπεντροπ -Μολότωφ), οι Γερµανοί 
απελευθερώνουν τους φυλακισµένους κουκουέδες. 

Συγκεκριµένως την 28ην Ιουνίου 1941 µετέβησαν στην 
φυλακήν της Ακροναυπλίας δύο Γερµανοί Αξιωµατικοί της G.F.P. 
(Μυστική Στρατιωτική Αστυνοµία) µαζί µε εκπρόσωπον της 
βουλγαρικής πρεσβείας εις Αθήνας και βάσει της υπ' αριθµόν 621 
διαταγής της G.F.Ρ. διετάσσετο η αποφυλάκισις 27 ηγετικών 
στελεχών του ΚΚΕ. 

Οι Γερµανοί απελευθέρωσαν τους κάτωθι: 

1. Ανδρέας Τσίπας, αναπληρωτής γεν. γραµµατεύς του ΚΚΕ.  
2. Ανδρέας Τζίµας, µέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ.  
3. Κ. Λαζαρίδης, µέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ.  
4. Ζησιάδης η Τερπόβσκυ, µέλος του Μακεδόνικου Γραφείου του 

ΚΚΕ.  
5. Ζήσης Βελιόπουλος  
6. Ζήσης Καλλιµάνης  
7. Αναστ. Καρατζάς  



8. Πέτρος Κέντρος  
9. Λάµπρος Μόσχος  
10. Κυρ. Μπιλάλης  
11. Αθαν. Πέϊκος  
12. Λάζ. Μποζίνης  
13. Στέλ. Παπανεδέλιος  
14. ∆ιάµ. Τσιτσίνας  
15. Νίκ. Σωτηρίου  
16. Μιχ. Σκουπακίδης  
17. Νίκ. Χαϊβανίδης  
18. Ρούσος Χαριζάνης  
19. Εµµ. Καζαντζής  
20. Κωνστ. Λάµπου  
21. ∆ηµήτριος Λέσκας  
22. Φώτιος Ουρούζης  
23. Παντ. Τζίκας  
24. Ιω. Κωνσταντινίδης  
25. Θεοδ. Ευθυµιάδης  
26. Λάζαρος Ντάµιος  
27. Εµµ. Χαραλάµπους  

 
Το σύµφωνον Ρίµπεντροπ - Μολότωφ υπεγράφη στη Μόσχα την 23 

Αυγούστου 1939. 
Το ΚΚΕ ουδεµία αντίσταση έκανε µέχρι την 22 Ιουνίου 1941 που η Γερµανία 

επετέθη κατά της Ρωσίας. Τότε το ΚΚΕ εκάλεσε τον Ελληνικό λαο 
να υπερασπίση την... Σοβιετικήν Ένωσιν. 

Το ΚΚΕ κατά την διάρκειαν της τριπλής κατοχής της Ελλάδος 
από Γερµανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους οργάνωσε µίαν τάχα 



«Αντίσταση» ενώ στην πραγµατικότητα συνειργάσθη µε τους 
κατακτητάς µε απώτερο σκοπό να αρπάξη την εξουσία, όταν εκείνοι 
θα απεχώρουν. Αύτη είναι η ιστορική αλήθεια την οποίαν 
αποδεικνύουν τα γεγονότα και τα έγγραφα κοµµουνιστικής 
προελεύσεως. 

Προς στοιχειοθέτησιν των ανωτέρω παραθέτω φωτοτυπίαν του 
συµφωνητικού, που υπέγραψε ο Καπετάν Κίτσος (πραγµατικόν 
όνοµα: Κωνσταντίνος Τσοτάκης) µε τον Γερµανόν Ταγµατάρχην Έριχ 
Φένσκε εις Λειβάδι την 1 Σεπτεµβρίου 1944. 

Ο ΕΛΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ 

 

Νοµίζω ότι δεν χρειάζονται σχόλια. Τo κείµενο οµιλεί 
αποκαλυπτικότατα από µόνον του. Προσέξατε ότι «ο ΕΛΑΣ εγγυάται 
για τη ζωή των Γερµανών στρατιωτών»! Προσέξατε ότι οι οµάδες 
που θα επιτεθούν κατά των Γερµανών χαρακτηρίζονται 
«προδοτικές»! 

Ακόµη παραθέτω φωτοτυπίαν της προσκλήσεως του «καπετάν 
Κίτσου» προς τον Γερµανό Ταγµατάρχην Έριχ Φένσκε, δια να 



συναντηθούν. Ο «καπετάν Κίτσος» είναι ο Κωνσταντίνος Τσοτάκης, 
υψηλόβαθµο στέλεχος του ΚΚΕ και υποψήφιος βουλευτής της Ε∆Α 
εις Καβάλαν. 

Στο επίσηµον όργανο του ΚΚΕ «Νέος Κόσµος» (τεύχος 9ον 
Σεπτεµβρίου 1950) γίνεται δεκτόν ότι το κοµµουνιστικό σύνταγµα 
Χαλκιδικής «υπέγραψε συµφωνία µε τους Γερµανούς». 

Επίσης παραθέτω φωτοτυπιαν συµφωνίας, την οποίαν υπέγραψε 
η ηγεσία του ΚΚΕ (Σιάντος) µε την Γκεστάπο (Μυστική Αστυνοµία 
των Γερµανών) όπου διαβάζοµεν τα εξής προδοτικά: 

«Ύστερα από διαπραγµατεύσεις µε τη Γερµανική ∆ιοίκηση καταλήξαµε 
µαζί της σε συµφωνίες που θα πρέπη στο µέλλον να τις εφαρµόσουµε πιστά 
γιατί αυτό επιβάλλουν τα κοµµατικά µας συµφέροντα. Σύµφωνα µ' αυτές κάθε 
«σαµποτάζ» ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια µας ενάντια οπλιτών η 
βαθµοφόρων του Στρατού Κατοχής θα γίνεται ύστερα από σχετικές υποδείξεις 
του αρχηγού της Γκεστάπο. ∆όστε εποµένως εντολή στις Αχτίδες να πάψουν 
στο έξης οι ξεκάρφωτες ενέργειες. Οπλισµός µας εξασφαλίστηκε αρκετός. Σαν 
υπεύθυνο για τη δουλειά αυτή η Γερµανική ∆ιοίκηση όρισε τον Ταγµατάρχη 



Όττο του Β' Γραφείου. Ακόµα ανάλαβαν την υποχρέωση να µας ειδοποιούν για 
τα µπλόκα και τις συλλήψεις ώστε κανείς να µην υπάρχη κίνδυνος για τα µέλη 
της οργανώσεως µας. Παράλληλη υποχρέωση αναλάβαµε και µείς για την 
περίπτωση της αναχώρησης τους από την Ελλάδα. Κανένας δεν πρέπει να 
ενοχληθή. 

Ι. ΣΙΑΝΤΟΣ» 

 

Τί να πρωτοσχολιάση κάποιος; Πάντως οι Γερµανοί ανέλαβαν 
την υποχρέωσι «να ειδοποιούν για τα µπλόκα και τις συλλήψεις» 
ώστε να µη διακινδυνεύσουν τα µέλη του ΚΚΕ. 

Εκτός των συµφωνιών µε τους Γερµανούς το ΚΚΕ υπέγραψε 
πλήθος προδοτικών συµφωνιών µε τους Βουλγάρους. Παρουσιάζω 
ένα που υπεγράφη στο Μελισσοχώριον εις άπταιστον µάλιστα 
καθαρεύουσα, όπως τότε συνήθιζε το ΚΚΕ. Σηµειωτέον τώρα 
εκδηµοτικίζουν τα κείµενα των, εκ των ύστερων, όπως το ιδρυτικόν 
του ΕΑΜ. Ιδού το προδοτικόν κείµενον: 



«Σήµερον την 20ην Σεπτεµβρίου του 1944 εν Μελισσοχωρίω Μακεδονίας 
οι υπογεγραµµένοι αντιπρόσωποι του ΚΚΕ, του Βουλγαρικού Στρατού, του 
Ε.Λ.Α.Σ. και της Π.Ε.Ε.Α. συνεφωνήσαµε και αποφασίσαµε τα κάτωθι, προς 
ενίσχυσιν του κοινού απελευθερωτικού µας αγώνος καθώς και δια την 
µελλοντικήν µας συνεργασίαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 1ον. Άµεσος υποστήριξις του Ε.Λ.Α.Σ. µε πολεµικόν υλικόν δια 
του Βουλγαρικού Στρατού. 

ΑΡΘΡΟΝ 2ον. Ο Βουλγαρικός Στρατός δεν θα επιτεθή κατά του Ε.Λ.Α.Σ. 
και θα υποστήριξη τας επιχειρήσεις του και εναντίον Κυβερνητικών 
Στρατευµάτων και εναντίον Εθνικιστικών Σωµάτων. 

ΑΡΘΡΟΝ 3ον. Κατά την Αγγλοαµερικανικήν απόβασιν εν Ελλάδι ο 
Ε.Λ.Α.Σ. υποχρεούται να συµπεριλάβη εις τας τάξεις του Βουλγαρικά 
Στρατεύµατα και να τα υποστήριξη. 

ΑΡΘΡΟΝ 4ον. Κατά την απόβασιν θα ενωθούν τα Βουλγαρικά 
Στρατεύµατα και ο Ε.Λ.Α.Σ. 

ΑΡΘΡΟΝ 5ον. Ο Ε.Λ.Α.Σ. υποχρεούται εν περιπτώσει υποχωρήσεως να 
υποστήριξη τα Βουλγαρικά Στρατεύµατα µέχρι συνόρων. 

ΑΡΘΡΟΝ 6ον. Όλο το Βουλγαρικό πολεµικό υλικό το ευρισκόµενον εις 
Μακεδονίαν και Θράκην θα παραχωρηθή εις τον Ε.Λ.Α.Σ. 

ΑΡΘΡΟΝ 7ον. Ο Ε.Λ.Α.Σ. αναλαµβάνει τον εφοδιασµόν του 
Βουλγαρικού Στρατού. 

ΑΡΘΡΟΝ 8ον. Ο Ε.Λ.Α.Σ. αναλαµβάνει την προστασίαν της Βουλγαρικής 
µειονότητος και της περιουσίας αυτής και θα διευκολύνη εφ' όσον αυτή θα 
ζητήση την αναχώρησίν της εις την Βουλγαρίαν, συναποκοµίζουσα και την 
περιουσίαν της. 

ΑΡΘΡΟΝ 9ον. Από κοινού αγών εναντίον εκείνων που εναντιούνται εις 
τον Ε.Λ.Α.Σ. και το ΚΚΕ. 

ΑΡΘΡΟΝ 10ον. Το ΕΑΜ, το ΚΚΕ και ο Ε.Λ.Α.Σ. αναλαµβάνουν να 
σχηµατίσουν µίαν ∆ιεθνή Μακεδονίαν µετά το τέλος του πολέµου. 

ΑΡΘΡΟΝ 11ον. Κατάργησις συνόρων µεταξύ Βουλγαρίας - Ελλάδος και 
Σερβίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 12ον. Ουδείς Βούλγαρος θα συλληφθή εν Μακεδονία και 
Θράκη από τον Ε.Λ.Α.Σ. 

Εν Μελισσοχωρίω την 20η-9-1944 

∆ια το Κ.Κ. Βουλγαρίας: Φιλίπποβιτς, Γραµ. Βουλγαρικής Λέσχης 



∆ια τον Βουλγαρικόν Στρατόν: Γιούνωφ, Υπολοχαγός 

∆ια τον Ε.Λ.Α.Σ.: Αυγερινός 

∆ια την Π.Ε.Ε.Α.: Στασινόπουλος» 

Έτσι λοιπόν; Το ΚΚΕ συµφωνεί µε τους Βουλγάρους δια µίαν 
«∆ιεθνή Μακεδονίαν»! και φυσικά ουδείς Βούλγαρος κατακτητής θα 
συλληφθή εν Μακεδονία και Θράκη από τον ΕΛΑΣ! 

Τον Ιανουάριον 1944 εις Καρυδιές Εδέσσης ο Βούλγαρος 
λοχαγός εγκληµατίας πολέµου Κάλτσεφ και ο Ανδρέας Τζίµας (που 
απεφυλάκισε η Γερµανική Μυστική Αστυνοµία από την Ακροναυπλίαν 
τον Ιούνιον 1941) υπέγραψαν εξ ονόµατος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του 
Βουλγαρικού Στρατού κατοχής το ακόλουθον προδοτικόν 
σύµφωνον: 

«1) Αι επαρχίαι Κιλκίς, Παιωνίας, Αλµωπίας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, 
Αριδαίας, Φλωρίνης και Καστοριάς εκχωρούνται από το ΕΑΜ-ΕΑΑΣ ως ζώνη 
δράσεως του ΣΝΟΦ. 

2) Το ΣΝΟΦ έχει το δικαίωµα να επεκτείνει τη ζώνη της δράσης του και 
σε άλλες νοτιώτερες επαρχίες ύστερα από την εξασφάλιση πλήρους 
κυριαρχίας στις παραπάνω επαρχίες. 

3) Ο Βουλγαρικός Στρατός κατοχής της Μακεδονίας παίρνει την 
υποχρέωση να καταλάβει τα αστικά κέντρα της Μακεδονίας ύστερα από την 
αποχώρηση των Γερµανών και την παράδοση τούτων εις τας αρχάς του ΕΑΜ. 

4) Αποφασίζουν από κοινού ΕΑΜ και ΣΝΟΦ την δηµιουργία αυτονόµου 
Μακεδόνικου Κράτους Σοβιετικής Οργάνωσης το οποίον θα ζητήσει να µπει 
κάτω από την προστασία της Ρωσίας. 

5) Για την ενίσχυση ΕΑΜ-ΣΝΟΦ αναλαµβάνεται η υποχρέωση της 
πλαισίωσης της ∆ιεθνούς Μεραρχίας που θα ιδρυθεί στο Καϊµακτσαλάν από 
Βουλγάρους αξιωµατικούς και ο εφοδιασµός της µε πυροµαχικά. 

6) Να φροντίσουν οι Βούλγαροι για την κατασυκοφάντηση κάθε 
δυναµικού εθνικιστικού στοιχείου στις αρχές κατοχής, ώστε να µη αναπτυχθεί 
εθνικιστική κίνηση. Καθιερώθη τέλος ως σηµαία της Σοδ. ∆ηµ. Μακεδονίας η 
βουλγαρική τοιαύτη, µε αντίθετον φοράν των χρωµάτων και µε αστέρια εις το 
κέντρον». 

ΚΑΛΤΣΕΦ ΤΖΙΜΑΣ 

Όπως εδιαβάσατε ιδρύεται αυτόνοµο Μακεδόνικο κράτος, ενώ 
ολόκληροι επαρχίαι της Β. Ελλάδος εκχωρούνται στη ΣΝΟΦ. 



Άλλως τε δια την συνεργασίαν ΚΚΕ και Βουλγάρων υπάρχουν 
πολλά στοιχεία. Παρουσιάζω µίαν διαταγήν του «δι εµπτυσµού» 
ανακηρυχθέντος αρχηγού του ΕΛΑΣ Σαράφη. 

 

Αρκετοί Βούλγαροι εφονεύθησαν από τον Εθνικόν Στρατόν 
πολεµούντες εις µονάδας του ΕΛΑΣ η του ∆ηµοκρατικού (!) 
Στρατού. 

Ιδιαιτέρως όµως αποκαλυπτική είναι η προδοτική συµπεριφορά 
του µετέπειτα βουλευτού της Ε∆Α Κωνσταντάρα, διοικητού της 6ης 
Μεραρχίας του ΕΛΑΣ ο όποιος εφωτογραφίζετο µε τον Βούλγαρον 
αντισυνταγµατάρχην Ιβάν Ράντεφ. 

Παραλλήλως το ΚΚΕ ανεγνώρισε τους Τσάµηδες. Σχετικό είναι 
και το ακόλουθο έγγραφο του ΕΑΜ. 



 
Εικονίζονται: 1) Κ. Κωνσταντάρας, ∆ιοικητής της VI Μεραρχίας του 

ΕΛΑΣ και νυν βουλευτής της Ε∆Α, 2) Ο Βούλγαρος αντισυνταγµατάρχης 
Ιβάν Ράντεφ και 3) Βούλγαρος δηµοσιογράφος. 

Φυσικά, ούτε λόγος δια την προστασίαν των Βορειοηπειρωτών, 
την σφαγήν των οποίων παραδέχεται κι ο ίδιος ο «Ριζοσπάστης» (2-
6-1945) µε την φράσιν: «είναι γεγονός ότι οι Αλβανοί κατέσφαξαν 
Έλληνες της Βορείου Ηπείρου...» άλλ' ο ΕΛΑΣ συνεργαζόµενος 
στρατιωτικώς µε τους Βουλγάρους επετέθη εναντίον των εθνικών 



ανταρτικών οµάδων του Τσαούς Αντών εις Κρηνίδας την 21 
Σεπτεµβρίου 1944. 

Πραγµατικώς η συνεργασία ΚΚΕ και Βουλγάρων είναι 
πρωτοφανής. Μερικαί φωτογραφίαι που θα παραθέσω παρακάτω 
εµφανίζουν καλλιτερον από τα κείµενα τον εθνοπροδοτικόν ρόλον 
των κουκουέδων. 

Το τάχα αντιστασιακό ΚΚΕ επολέµησε µε πείσµα όλας τας 
αντιστασιακάς οργανώσεις, τας οποίας άλλας διέλυσε κι άλλας 
υπεχρέωσε να ενταχθούν εις αυτό. Με δόλο εσκότωσαν πολλούς 
Αρχηγούς ανταρτικών οµάδων, τους οποίους εκάλουν προς 
συζήτησιν κι εν συνεχεία τους εδολοφόνουν, όπως συνέβη µε τον 
Συνταγµατάρχην Ψαρρόν. Τα ίδια έκαναν στον Στρατηγό Σ. Σαράφη, 
τον οποίον δια δόλου συνέλαβαν (1 Μαρτίου 1943), τον έπτυσαν 
κ.τ.λ. και στο τέλος τον ανεκήρυξαν στρατιωτικόν ηγέτη του ΕΛΑΣ! 

Την 12 Οκτωβρίου 1943, ο Σαράφης εκδίδει διαταγήν 
συνεχίσεως εντατικώτερον του αγώνος κατά των ανδρών του Ε∆ΕΣ 
(!) κι όχι κατά των Γερµανών. Παραθέτω παρακάτω φωτοτυπίαν της 
διαταγής. 



 

Όπως εδιαβάσατε εις άπταιστον µάλιστα καθαρεύουσαν ο «δι 
εµπτυσµού ανακηρυχθείς αρχηγός του ΕΛΑΣ» καλεί τους ελασίτας να 
πολεµήσουν κατά του Ε∆ΕΣ. Ο δε καπετάν Πισπερής της... 8ης 
Μεραρχίας αναφέρει ότι «η εκκαθάρισις τµηµάτων του Ε∆ΕΣ εις 
περιοχην 85 Συντ/τος ετερµατίσθη µέχρι περιοχής Κράψες... 
εζητήθη από Γερµανούς εκ µέρους µας παράτασις εκεχειρίας µέχρι 



20ης τρέχοντος...». Ώστε λοιπόν εκκαθάρισις των Εδεσιτών και 
εκεχειρία µετά των Γερµανών. Τί αντίστασις! Ιδού και το κείµενον. 

 

Σαφέστατος και κατηγορηµατικός υπήρξεν ο ειδεχθής 
εγκληµατίας και οµοφυλόφιλος Άρης Βελουχιώτης, ο οποίος 
αδιστάκτως ηδιαφόρει δια τους Γερµανούς και ενδιεφέρετο δια τον 
Ε∆ΕΣ. Την 20 Οκτωβρίου 1943 εκδίδει την ακόλουθον διαταγήν: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ 

Προς 

Την VIII Μεραρχίαν 

Χαλίκι 

Ως υπεύθυνος διαχειριζόµενος το ζήτηµα της εκκαθαρίσεως του ΕΛΕΣ, 
έπι των υµετέρων ενεργειών έχω να παρατηρήσω: 



α) Πολιτικώς και από στρατηγικής και ταχτικής άποψης του πολέµου µας 
εναντίον του εσωτερικού (Ζέρβας-Αντίδραση) και εξωτερικού (Γερµανοί) 
εχθρού, η ενέργεια σας να αποσύρητε τις εναντίον του Ε∆ΕΣ δυνάµεις για να 
τις συµπτύξετε και προβάλετε αντίσταση στους προς Μέτσοβον ενεργούντες 
Γερµανούς, είναι απολύτως εσφαλµένη και ασύµφορος. 

β) Κατά την γνώµη µου είναι χίλιες φορές προτιµότερο να διανοίξουν οι 
Γερµανοί την οδόν Ιωαννίνων - Μετσόβου - Καλαµπάκας, παρά να 
εξακολούθηση υφιστάµενος ο Ε∆ΕΣ έστω και µια βδοµάδα ακόµα. 

γ) Γι αυτό εντέλλοµαι όπως άµα λήψει παρούσης διατάξητε αµέσως τον 
Καβαλλάρη, απαλασσοµένου του εφεδρικού και συµπληρουµένης της 
δυνάµεως του δια δυνάµεων ενεργού ΕΛΑΣ, ώστε να έχη 300 άνδρας 
τουλάχιστον, να κινηθή ταχύτατα προς θέσιν Πλάκα και εκείθεν δράση 
εναντίον Εδεσιτών, λαµβάνων επαφήν µε τα υµέτερα τµήµατα και υπό τας 
διαταγάς µου, τον λοιπού αποτελούσης της δυνάµεως του µέρους τον υπ' εµέ 
ανεξαρτήτου εκκαθαριστικού συγκροτήµατος. 

δ) Αναφέρατε δια του ιδίου συνδέσµου λήψιν παρούσης και έναρξιν 
εκτελέσεως. 

Ώρα 2.30 

Καλαρύτες 20 - Χ - 43 

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ 

Μετά ταύτα... του έστησαν έφιππον ανδριάντα εις Πλατείαν της 
Λαµίας, όπου δεν ετιµήθη ούτε ο Μ. Αλέξανδρος! 

Ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ) εθεώρει 
λοιπόν εχθρόν τον Ε∆ΕΣ και όχι τους Γερµανούς. «Είναι χίλιες φορές 
προτιµότερον...» να διαφύγουν οι Γερµανοί, παρά να εξακολουθήση 
υφιστάµενος ο Ε∆ΕΣ έστω και µια βδοµάδα ακόµη! 

Εις άλλην διαταγήν το Κοµµουνιστικό Γενικό Στρατηγείο, εις 
καθαρεύουσαν πάντοτε, διατάσσει αι δυνάµεις του ΕΛΑΣ να 
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικώς εναντίον του Ε∆ΕΣ. Ιδού φωτοτυπία 
της διαταγής. 



 

Όλα αυτά τα έγγραφα, διαταγαί κτλ... το ΚΚΕ ουδέποτε τα 
ηρνήθη, διότι δεν ηδύνατο να τα αρνηθή. Τα εδικαιολόγησε µόνον 
ισχυριζόµενον ότι έπρεπε να πολεµηθή ο Ζέρβας, διότι ήτο 
προδότης! Έτσι αορίστως. 

Πάντως ήρκει που ήσουν στον Ε∆ΕΣ για να σε δολοφονήσουν. 
Η ακόλουθος κατάστασις ονοµάτων οµιλεί από µόνη της. 



 

Από πίνακα του 6ου τµήµατος πολιτοφυλακής, που συνέλαβε 
ανθρώπους (επέζησε κάποιος;) µε κατηγορίας: «ο γυιός της χίτης», 
«ο γυιός της µας πολεµεί», «Ε∆ΕΣ» κ.τ.λ. Όσοι ανήκαν στον Ε∆ΕΣ 
συνελαµβάνοντο, δια τα περαιτέρω. Όπως διαβάζετε συνελήφθησαν 
και δύο άνδρες µε την κατηγορίαν ότι ήσαν εργοστασιάρχες!... 

Εις άλλον πίνακα θανάτου του 6ου Τµήµατος Εθνικής 
Πολιτοφυλακής στέλλεται «για εκτέλεση» ο Κρίτων Λάβωµας µε την 
κατηγορίαν ότι ανήκε στο «Εθνικόν Κοµιτάτον» (οργάνωσις 
πατριωτική, απελευθερωτική) και ηρνήθη «να µας καταδώση 
πρόσωπα που γνωρίζει»! Κι επειδή άνηκε στο «Εθνικόν Κοµιτάτον» 
έπρεπε να δολοφονηθή, από τους εγκληµατίας του ΚΚΕ. Οι άλλοι 
υποψήφιοι προς εκτέλεσιν κατηγορούνται, δια πράξεις, δια τας 
οποίας δεν απελογήθησαν, µόνον ανεκρίθησαν, εβασανίσθησαν κι εν 
συνεχεία εσφάγησαν. 



 

Παραθέτω τώρα µίαν κατάστασιν της Εθνικής Πολιτοφυλακής 
Υπ/σις Ν. Ιωνίας, τµήµα Ν. Φιλαδέλφειας της 22 ∆εκεµβρίου 1944, 
όπου περιλαµβάνονται συλληφθέντες και εκτελεσθέντες 
(δολοφονηθέντες) η εγκλεισθέντες εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως, 
εκ των οποίων ελάχιστοι επέζησαν. 



 

Προσέξατε ότι µεταξύ των θυµάτων πολλοί άνηκαν στον Ε∆ΕΣ. 
Αι λοιπαί «κατηγορίαι» είναι ανισόρροποι π.χ. «57) Λασκαράτου Κ. 
αδελφή χαφιέ», «48) Λαδάς Κων/νος, αδελφός ιερολοχίτου», «37) 
Σαραντόπουλος Μιλτιάδης, αντιδραστικός», «51) Καλοκαιρινού 
Νότα, σύζυγος αντιδραστικού», «60) Χατζηρώδου Αικατερίνη, 
σύζυγος αξ/κού», «62) Μπουρλιάσκου Γεωργία, κόρη αξ/κού 
πεζικού». 

Ακολουθούν κι άλλα ονόµατα. 

Τελικώς ο Ε∆ΕΣ του Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα µαχόµενος 
κατά Γερµανών και Κοµµουνιστών κατώρθωσε να επιζήση, όπως και 
αι ανταρτικαί οµάδες του Φωστερίδη (Τσαούς-Αντών). Ο Ζέρβας δεν 
είχε την τύχη του Ψαρρού και των ανταρτών του που τους έσφαξαν 
οι κουκουέδες κατά διαταγήν του αρχηγού του ΚΚΕ Γ. Σιάντου 
(«Γέρος») όπως όλοι εγνώριζαν, αλλά πρώτη εδηµοσίευσε και 
απεκάλυψε την διαταγήν δολοφονίας η εφηµερίς «Ελλάς» (όργανον 



του Γ. Παπανδρέου) την 1ην Οκτωβρίου 1945. Παραθέτω 
φωτοτυπίαν της εγκληµατικής διαταγής. 

Ο «Κώστας» προς τον όποιον απευθύνεται ο αρχιδολοφόνος 
Σιάντος («Γέρος») είναι ο Κώστας ∆εσποτόπουλος, µετέπειτα 
βουλευτής (!) και προς τον οποίον ανεφέρθη το ξεκαθάρισµα, η 
σφαγή δηλαδή, του Συνταγµατάρχου Ψαρρού. Ιδού το κείµενον: 

Αφού το ΚΚΕ έσφαξε τον Ψαρρόν και διέλυσε την ανταρτικήν 
του οµάδα (ΕΚΚΑ) εστράφη µε µίσος κατά του Ζέρβα που ηγείτο του 
Ε∆ΕΣ. Ταυτοχρόνως ο ΕΛΑΣ επετέθη εναντίον όλων των ανταρτικών 
οµάδων που δεν ήσαν κοµµουνιστικοί και τας διέλυσε βιαίως, π.χ. 
Π.Α.Ο. 

Την 23ην Οκτωβρίου 1943, το ΚΚΕ επιτίθεται εις Πέτρινα 
Μεγαλοπόλεως, κατά της οµάδας ανταρτών του Ταγµατάρχου 
Καραχάλιου, τον οποίον έφόνευσαν. Την 27ην Οκτωβρίου 1943 το 
ΚΚΕ επιτίθεται εις περιοχήν Παληοχώρας Καλαµάτας, κατά της 
οµάδος ανταρτών του λοχαγού Βρεττάκου, τον οποίον εφόνευσαν. 



Την 6ην Αυγούστου 1943 το ΚΚΕ επετέθη κατά της ανταρτικής 
οµάδος του λοχαγού Θεοχαροπούλου τον οποίον τραυµατισµένον 
εδολοφόνησαν. Τα ίδια συνέβησαν στον υπολοχαγόν ∆ροσόπουλον, 
στον λοχαγόν Σακελλαρίδην κ.τ.λ... Αυτός ήτο ο... πατριωτικός και 
απελευθερωτικός άγων του ΕΛΑΣ που υπέγραψε συµφωνίας µε την 
S.D. (Υπηρεσία Ασφαλείας) των Γερµανών. ∆ίπλα στην υπογραφή 
του Γερµανού ∆ιευθυντού της S.D. υπογράφει διά τον ΕΛΑΣ-ΕΑΜ το 
µέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Πολ. Πολυχρονιάδης. Παραθέτω 
φωτοτυπίαν της συµφωνίας και το γερµανικόν κείµενον: 

 

Εκτός από τας εθνικάς ανταρτικάς οµάδας το ΚΚΕ κατεπολέµησε 
και τους πατριώτας της Βορείου Ηπείρου, οι οποίοι δια την 
απελευθέρωσιν αυτού του τµήµατος της Ελληνικής γής είχαν 
συγκροτήσει απελευθερωτικήν όργάνωσιν µε την επωνυµίαν 
«Μέτωπον Απελευθερώσεως Βορείου Ηπείρου» (ΜΑΒΗ) µε Αρχηγούς 
τον Β. Σαχίνην, Η. Κώνσταν, Τ. Γεωργίου, Α. Κοκαβέση και άλλους. 
Ο ΕΛΑΣ τελικώς συνειργάσθη µε τους Αλβανούς, ώστε να αποτραπή 
πάσα δράσις των Βορειοηπειρωτών και επρόδωσε στελέχη του 
ΜΑΒΗ, τα οποία εδολοφόνησαν οι Αλβανοί. Μεταξύ των θυµάτων 
ήτο και ο πρόεδρος του ΜΑΒΗ, Β. Σαχίνης. Αργότερον ο ίδιος ο 
«Ριζοσπάστης» (2 Ιουνίου 1945) θα αναγκασθή να παραδεχθή: 
«Είναι γεγονός ότι οι Αλβανοί κατάσφαξαν Έλληνες της Βορείου 
Ηπείρου...» Ναί. Αλλά την δυνατότητα σφαγής των Ελλήνων την 
έδωσε το ΚΚΕ, όπως προκύπτει από αναµφισβήτητα έγγραφα. Άλλως 
τε το ΚΚΕ συνειργάσθη µε τους Αλβανούς και αφ' ενός µεν 
ανεγνώρισε δικαιώµατα Αλβανών στην Ελλάδα, αφ' έτερου δε 
απηγόρευσε πάσαν «Εθνικιστική Προπαγάνδα» των Ελλήνων στην Β. 
Ήπειρο. 

Το ΚΚΕ έφθασε µάλιστα στο σηµείον να προτείνη ίδρυσιν 
κοινών υπαρχηγείων µε τους Αλβανούς, συγκρότησιν µικτών 
ταγµάτων και αναφοράν της Νοτίου Ηπείρου ως... Τσαµουριάς. ∆ύο 



κείµενα, το ένα από το Στρατηγείον ∆υτ. Μακεδονίας του ΕΛΑΣ και 
το άλλο από το Γενικό Στρατηγείον του ΕΛΑΣ είναι αποκαλυπτικά. Τα 
παραθέτω κατόπιν. 

 

Aριθ. 34 

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

IX Μεραρχίαν δια Ορφέα 

Επί κρυπτογραφήµατος 10/1/44 5400 

Εγκρίνοµεν συγκρότησιν µικτού τάγµατος περιφέρειαν Τσαµουργιάς. 

Σ. ∆. Γεν. Στρατηγείου 13/1/44 

κρυπτογραφήθη 
Ώρα 11.10 
Κωστούλας 
Υπολοχαγός 





 

Όπως ήτο επόµενον κατεδιώχθησαν όλοι οι πατριώται της Β. 
Ηπείρου. Εις Αθήνας συνελήφθη ο Μητροπολίτης Κορυτσάς, από την 
πολιτοφυλακή του ΕΛΑΣ και εστάλη «εις στρατόπεδον 
προσωπικοτήτων». Ποίος γνωρίζει εαν επέζησε; ∆ιεσώθη στα αρχεία 
το σχετικόν έγγραφο, δια «τον πιο κάτω παππά». ∆ιαβάσατε το: 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ 

Ζ' ΤΜΗΜΑ 

Σας στέλνει το Ζ' τµήµα τον πιο κάτω παππά (Μητροπολίτης Κορυτσάς) 
για το στρατόπεδο προσωπικοτήτων. 

1) Ευγένιος Κύριλλος, Μητροπολίτης Κορυτσάς. 

Αθήνα 4 Γενάρη 1944 
Ο ∆ιοικητής 

Άρης 



Για να αντιληφθήτε το µέγεθος της προδοσίας της Αντιστάσεως 
θα σας αναφέρω, ότι το ΚΚΕ ήτο εναντίον του ενόπλου αγώνος κατά 
του κατακτητού. Σχετικώς ο κοµµουνιστής Γιάννης Πετσόπουλος στο 
βιβλίον του «Τα πραγµατικά αίτια της διαγραφής µου από το ΚΚΕ» 
παρατηρεί ότι: 

«Η ηγεσία τον Κ.Κ.Ε. όχι µονάχα στην αρχή κλωτσούσε, µα και 
κατάγγελνε το αντάρτικο για τυχοδιωκτισµό και τα σαµποτάζ για προβοκάτσια. 
«Με την κουµπούρα δεν τρώει ο λαός ψωµί», έλεγεν εις την εισήγησίν του ο 
Γεώργιος Σιάντος». 

Ίδε και εισήγησιν Γ. Σιάντου εις 8ην Ολοµέλειαν της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΚΚΕ (Ιανουάριος 1942) καθώς και εις παράγραφον 10 
της αποφάσεως της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ (Σεπτέµβριος 
1941) και εις προκήρυξιν του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ της 19ης 
Απριλίου 1942. ∆ια περισσότερα εις «Το ΚΚΕ. Επίσηµα κείµενα» 
(τόµος Ε' σελ. 51 και 69-70). 

Άλλως τε όταν ανετινάχθη η γέφυρα του Γοργοποτάµου πόσοι 
γνωρίζουν ότι το ΚΚΕ ήτο εναντίον της ανατινάξεως; Η µετέπειτα 
προπαγάνδα έπεισε τον κόσµο, ότι την επιχείρησιν διεξήγαγε ο 
ΕΛΑΣ, ενώ το αληθές είναι, ότι ο Α. Βελουχιώτης συνειργάσθη µε 
τον Ν. Ζέρβα και τους Άγγλους καταδροµείς παρασυρθείς υπό του 
Ζέρβα και κατ' αντίθεσιν προς το ΚΚΕ το οποίον τον Φεβρουάριον 
του 1943 εκάλεσε τον Βελουχιώτην εις απολογίαν! δια την 
συµµετοχήν του στην ανατίναξιν της γέφυρας και δια την µη 
παρεµπόδισιν αυτής της πράξεως. Ο Κ. Κόκκινος σηµειώνει στο 
βιβλίον του «1942-1945. Τα χρόνια της κρίσης» (σελ. 65) ότι: 

«Ένα σοβαρό ρήγµα στις διασυνδέσεις αυτές έγινε µε την αυτόβουλη 
(χωρίς την εντολή του Κ.Κ.Ε.) συµµετοχή του Άρ Βελουχιώτη στην επιχείρηση 
για την ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάµου (Νοέµβριος 1942). Ο Άρης 
επέσυρε την οργή του Κόµµατος, κλήθηκε στην Αθήνα για να απολογηθεί και 
έπεσε σε δυσµένεια έκτοτε. Οι Σαµαρινιώτης (Ανδρέας Τζήµας) και Τάσος 
Λευτεριάς (Βαγγέλης Παπαδάκης) ήσαν τα εντενταλµένα όργανα του Κόµµατος 
να παρακολουθούν και επιβλέπουν όλες τις κινήσεις του Άρη» 

Επιπλέον ο Άγγλος καταδροµεύς αντισυνταγµατάρχης Έντυ 
Μάγιερς στο βιβλίον του «Η Ελληνική Περιπλοκή» περιγράφει την 
αρνητική στάση του Βελουχιώτη. Τα ίδια κατήγγειλε και ο 
Ταγµατάρχης Κρις Γουντχάουζ στο βιβλίον του «Το µήλον της 
Έριδος» και ο συγγραφεύς Χένρυ Μόλ στο βιβλίον του «Πως εσώθη 
η Ελλάς». Εκτενέστατη και λεπτοµερέστατη αφήγησις των 
συµβάντων και της προδοσίας του Γοργοποτάµου υπό του ΚΚΕ 
µπορείτε να διαβάσετε στο αποκαλυπτικότατον βιβλίον του 
Στρατηγού Αριστοµένους Αντωνακέα «Η ανατίναξις της γέφυρας 
του Γοργοποτάµου - ιστορία και µύθος» (έκδ. «Νέα Θέσις» Αθ. 
1996). 



Παρά τα στοιχεία, παρά τα αδιαµφισβήτητα γεγονότα, παρά την 
ιστορική πραγµατικότητα επεκράτησε τελικώς η κοµµουνιστική 
προπαγάνδα και κάθε χρόνο το ΚΚΕ τιµά την επέτειον της 
ανατινάξεως της γέφυρας υπό την ανοχή του κράτους και των 
χαζοαστών που αγνοούν την αλήθειαν. 

 
Συνταγµατάρχης Ψαρρός, εδολοφονήθη υπό του ΚΚΕ, 

µαζί µε τους 165 αντάρτας που τον συνώδευαν, 
εις Κλήµατα Αµφίσσης την 17ην Απριλίου 1944 

(Κυριακήν του Πάσχα). 



 
Κίτσος Μαλτέζος - Μακρυγιάννης, Αρχηγός Εθνικών Κινήσεων 
Αντιστάσεως εις Ανωτάτας Σχολάς. Εδολοφονήθη υπό του ΚΚΕ 

εις Αθήνας, την 28ην Φεβρουαρίου 1944. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ 

 
Βούλγαροι αξιωµατικοί και στελέχη του Κ.Κ.Ε. εις την ∆ράµαν. 

Ο καπετάν Λάµπρος (1), ο διοικητής της ΥΙ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ 
Κωνσταντάρας (2), ο Βούλγαρος στρατιωτικός διοικητής Κοµοτινής (3) 

και άλλοι αξιωµατικοί του ΕΛΑΣ και του Βουλγαρικού στρατού. 



Η Προδοσία της Μικρασιατικής Εκστρατείας 

«Αν δεν νικιόµασταν στη Μικρασία, η Τουρκία θάτανε σήµερα πεθαµένη 
και µείς Μεγάλη Ελλάδα. Γι αυτό, εµείς όχι µόνο δεν λυπηθήκαµε για την 
αστοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρασία, µα και την επιδιώξαµε»!! 
(«Ριζοσπάστης» 12-7-1935). 

Χρειάζεσθε κι άλλην οµολογίαν της προδοσίας; 

«Τα λαγκάδια και τα βουνά της Μικρασίας γεµίσανε απ' τα κορµιά των 
συναδέλφων µας. Τα όρνια του ουρανού χορτάσανε µε τις σάρκες µας. Μη 
µας µιλάτε άλλο για πατρίδες και για εθνικές επαναστάσεις» («Εργατικός 
Άγων» 29-11-1920). 

«Το κόµµα µας εκτέλεσε το ∆ιεθνιστικό χρέος του καταγγέλοντας τον 
τυχοδιωκτικό χαρακτήρα αυτού του πολέµου. Γιατί ο Ελληνοτουρκικός 
πόλεµος του 1919-1922 ήταν από την πλευρά της Ελλάδος, ένας ΑΛΙΚΟΣ, 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ και ΑΡΠΑΧΤΙΚΟΣ πόλεµος» («Νέος Κόσµος» τεύχος 
Σεπτεµβρίου 1951). 

Κατά το ΚΚΕ η απελευθέρωσις της Ιωνίας ήτο άδικος, επιθετικός 
και αρπαχτικός πόλεµος, όπως ακριβώς έλεγαν οι Τούρκοι. Ο 
«Ριζοσπάστης» (26 Νοεµβρίου 1929) µάλιστα απεκάλεσε τον 
τραγικόν Εθνοµάρτυρα Μητροπολίτην Χρυσόστοµον Σµύρνης 
«πράχτορα της Ελληνικής Μπουρζουαζίας»! 

Και στο επίσηµόν του όργανον («Νέος Κόσµος» τεύχος 
Σεπτεµβρίου 1957) το ΚΚΕ εδήλωνε: 

«Το Κόµµα µας αψηφώντας την τροµοκρατία ανέπτυξε σοβαρή 
αντιπολεµική δράση στο µέτωπο και στα µετόπισθεν κατά τον Ελληνοτουρκικό 
πόλεµο...». 

Κατά το ΚΚΕ: 

«Η Μεγάλη Ιδέα είναι εκείνη η οποία εκήρυξε δύο τινά ενάντια σ' όλα τα 
δοσµένα της Ιστορίας και της Επιστήµης. 

α) ότι η Νέα Ελλάδα αποτελεί απόγονο, κληρονόµο, και συνεχιστή της 
Αρχαίας Ελλάδας των δουλοχτητών και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας του 
ασιατικού δεσποτισµού, και 

β) ότι η Νέα Ελλάδα δεν µπορεί να ζήση µέσα στα στενά της όρια και ότι 
τη λύση για όλα τα προβλήµατα και όλες τις δυσκολίες της θα τη βρει στην 
πραγµατοποίησι αυτού του σκοπού, δηλαδή να ξαναφκιάση την «ελληνική» 
Αυτοκρατορία που δεν υπήρξε ποτέ». 

Νικ. Ζαχαριάδη: «Ιστορία του ΚΚΕ» (Εισαγωγή §3) και 
περαιτέρω (§8) ο αρχηγός του ΚΚΕ ισχυρίζεται ότι η Μεγάλη Ιδέα: 



α) «Είναι ο θεωρητικός µανδύας που η αστοτσιφλικάδικη αντίδραση 
φόρεσε στην πολιτική της για να εξαπάτηση και παρασύρη πιο εύκολα τον 
Ελληνικό λαό». 

β) «Σαν θεωρία και σαν πράξη συγκροτεί ολόκληρο το οικονοµικό, 
κοινωνικό, πολιτικό και πνευµατικό σύστηµα της αστοτσιφλικάδικης 
αντίδρασης από τότε που κυβερνά τον τόπο, δηλαδή από τότε που υπάρχει 
Νέα Ελλάδα µέχρι τις µέρες µας». 

∆ηλαδή η Μεγάλη Ιδέα, η οποία ενέπνευσε το 1912-13 ήτο 
«σύστηµα της αστοτσιφλικάδικης αντίδρασης»! Προσέξατε πόσον 
ενοχλεί το ΚΚΕ η Ελληνική Αυτοκρατορία που «δεν υπήρξε ποτέ»!! 

Η Προδοσία της Κύπρου 

Την 1ην Απριλίου 1955 ήρχισε ο ηρωικός αγών της ΕΟΚΑ δια 
την ΕΝΩΣΙΝ της Κύπρου µας µε την Μητέρα Ελλάδα. Όλοι οι 
Έλληνες ευρίσκονται στο πλευρό των µαχόµενων πατριωτών της 
ΕΟΚΑ, όλοι πλην των κουκουέδων. Το επίσηµον ΚΚΕ καταδίδει στους 
Άγγλους ότι ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο ∆ιγενής, είναι ο Στρατηγός 
Γρίβας. Επι πλέον ο ραδιοσταθµός του ΚΚΕ την 26ην Απριλίου 1955 
χαρακτηρίζει τον αγώνα της ΕΟΚΑ επί λέξει: «τυχοδιωκτισµό µε 
πασχαλιάτικα βαρελότα»! Και το υποκατάστατον του ΚΚΕ, η Ε∆Α, 
αποκαλεί τους γενναίους µαχητας της ΕΟΚΑ «νταήδες µε 
τυχοδιωκτικές ενέργειες» («Αυγή» 5-5-1955) και «αεροβοµβιστές 
που προβοκάρουν τον αγώνα του Κυπριακού λαού»!! 

Στην απόφασιν της 2ας Ολοµελείας της Κ.Ε. του ΚΚΕ 
(∆εκέµβριος 1934) έκτος από τον χαρακτηρισµό της εθνικής µας 
διεκδικήσεως επι της Βορείου Ηπείρου, ως «ιµπεριαλιστικού 
αλυτρωτισµού» υπάρχουν και κοµµουνιστικαί θέσεις, για τα 
∆ωδεκάνησα, που τότε ήσαν υπόδουλα στους Ιταλούς και για την 
αγγλοκρατουµένη Κύπρο. Λέγει λοιπόν το ΚΚΕ ότι η απελευθέρωσις 
της ∆ωδεκανήσου και της Κύπρου αποτελούν «πραγµατοποίηση 
εξωτερικών ιµπεριαλιστικών βλέψεων». Αντιλαµβάνεσθε τί 
ισχυρίζονται οι προδόται; Ότι η απελευθέρωσις της Ρόδου και της 
Κύπρου είναι εξωτερική ιµπεριαλιστική βλέψις! Αυτά πρέπει 
οπωσδήποτε να τα πληροφορούνται οι νέοι της Ελλάδος. ∆ια 
λεπτοµέρειας εις «Πέντε χρόνια αγώνες 1931-1936» έκδ. της Κ.Ε. 
του ΚΚΕ, Αθ. 1946, σελ. 250. 

Τον Σεπτέµβριο 1920 η «Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή» των 
«Οµάδων των Κοµµουνιστών Στρατιωτών του Μετώπου» διανέµει 
προκήρυξιν προς τους στρατιώτες, οπού γράφει: 

«Αφού τόσον καιρό εστρώσαµε τα βουνά και τους κάµπους µε τα 
κουφάρια µας... έρχονται τώρα µε την απαίσια ικανοποίησι του θριάµβου των 
να µας ζητήσουνε ψήφο ευγνωµοσύνης για το µεγάλωµα της «Πατρίδος» και 



την απελευθέρωσι των «υποδούλων αδελφών». Αυτό εκήρυττε ο Αύγουστος, 
ο µεγάλος αφέντης (σηµ. εννοεί τον Ελευθέριο Βενιζέλο), δέχθηκε τα 
καινούργια όρια της «µεγαλυνθείσης Ελλάδος» και τα νευρόσπαστα 
χειροκροτήσανε και χύσανε θερµά δάκρυα «εθνικής χαράς». 

Τι τραγική ειρωνεία! Επάνω στα σύνορα αυτά της «µεγαλυνθείσης 
πατρίδος», που φυλάγονται άγρυπνα από τα δικά µας τα ταλανισµένα κορµιά, 
τέτοιων δακρύων η πηγή είναι σε όλους µας για πάντα στερεµένη... 

(«∆ιεθνείς Σχέσεις» τεύχος 10, 
Ιαν. 1968, σελ. 294-295). 

Την 1η Ιανουαρίου 1921 το «Κεντρικό Συµβούλιο των 
κοµµουνιστών Στρατιωτών τον Μετώπου» δηµοσιεύει στον «Εθνικό 
αγώνα» µήνυµα «προς τους Έλληνες φαντάρους» το όποιον 
καταλήγει ως έξης: 

«Μη µας µιλάτε λοιπόν για πατρίδες και για εθνικές αποκαταστάσεις, γιατί 
τόσο πιο σιχαµεροί µας φαινόσαστε. 

Και όταν πια τα είδωλα σας γκρεµίστηκαν µέσα µας και µείς οι τυφλοί 
αναβλέψαµε, εκυριεύτηκε η καρδιά µας από µίσος εναντίον σας, εναντίον όλης 
της καινούργιας τάξεως. 

Το σπέρµα της καινούργιας ανθρωπότητας έπεσε πολύ καιρό τώρα και 
εβλάστησε µέσα στους καπνούς του πολέµου, εκεί πάνω στο Βοριά (σηµ. 
εννοεί τη Ρωσία). 

Η επαναστατική περίοδος ζυγώνει στο τέλος της. Τρέµετε µπροστά της, 
εσείς που δεν θέλετε να το αναγνωρίσετε, κρατώντας στους ώµους σας το 
ετοιµόρροπο οικοδόµηµα της σηµερινής κοινωνίας! Πολύ γρήγορα έρχεται ο 
τελειωτικός σεισµός που θα σας πλάκωση κάτω από τα ερείπια του. 

Γι' αυτό µεγάλοι κυβερνήτες, είµαστε πραγµατικά ηρωικοί στρατιώτες της 
ανθρωπότητας και όχι της πατρίδας σας... 

Ζήτω η επανάστασις!...». 

Η 2α Ολοµέλεια του ΑΚΕΠ (Κοµµουνιστικόν Κόµµα Κύπρου) 
κατά την σύνοδόν της (13 Ιανουαρίου 1955) εψήφισε και 
ανεκοίνωσε εις προκήρυξίν της προς τον Κυπριακόν λαόν («Ν. 
∆ηµοκράτης» 15 Ιανουαρίου 1955) κατακρίνει την «ανταρτικήν 
δραση» και «καλεί τον λαόν να εντείνη στο έπαρκον την 
επαγρύπνηση τον και να φυλαχθή από οποιαδήποτε µορφής 
τυχοδιωκτικές περιπέτειες...». Τον Απρίλιον του ιδίου έτους 
δυναµώνει ο απελευθερωτικός άγων της ΕΟΚΑ τον οποίον οι 
κοµµουνισταί αποκηρύσσουν καθαρώς: 



«Το ΑΚΕΛ και η ΠΕΟ προσέφεραν µεγάλη υπηρεσία στον εθνικό αγώνα 
του Κυπριακού λαού. Η αποκήρυξη των δυναµωτικών εκρήξεων από το ΑΚΕΛ 
και την ΠΕΟ αφαιρεί από τα χέρια των ξένων Κυριάρχων µας το πρόσχηµα για 
ένταση των καταπιεστικών µέτρων»... 

«∆εν υπάρχει καµιά ανάγκη να κρυβόµαστε στο σκοτάδι της νύκτας για 
να ρίχνουµε δυναµίτες και άλλες εκρηκτικές ύλες. Μ' αυτό δεν κατορθώνουµε 
τίποτε άλλο παρά να οπλίζουµε το χέρι του ξένου κυριάρχου για να µας 
κτυπήση πιο αποτελεσµατικά. Αντίθετα µε τον ανοικτό, ειρηνικό, παλλαϊκό, 
ενιαίο αγώνα, αφοπλίζουµε το χέρι του ξένου κυριάρχου από του να µας 
κτυπήσει και τον αναγκάζουµε σε υποχώρηση». 

(«Ν. ∆ηµοκράτης» 6 Απριλίου 1955) 

Την προδοσίαν του Κυπριακού αγώνος κατήγγειλε η ιδία η 
ΕΟΚΑ, η οποία εκυκλοφόρησε το 1958 ειδικόν βιβλίον µε τίτλον: «Η 
κοµµουνιστική ηγεσία του Κυπριακού αγώνος» όπου (σελ. 44 κ.ε) 
κατονοµάζονται οι κοµµουνισταί προδοται και περιγράφονται αι 
προδοτικαί των πράξεις υπέρ των Άγγλων αρχής γενοµένης µε την 
ραδιοφωνικήν οµιλίαν του Ν. Ζαχαριάδη, ο οποίος απεκάλυψε την 
ηγεσία της ΕΟΚΑ. Η ΕΟΚΑ κατηγορεί δριµύτατα το ΚΚΕ το οποίον 
επρόδωσε στους Άγγλους το όνοµα του Αρχηγού της ΕΟΚΑ 
Συνταγµατάρχου Γ. Γρίβα: 

«Και ενώ αι Κυπριακοί Αρχαί ζαλισµένοι από τον αιφνιδιασµόν της 1ης 
Απριλίου προσπαθούν µαταίως να βρουν ποίοι οι πρωτεργάται και αρχηγοί 
του κινήµατος, ο αρχηγός του ΚΚΕ. Ζαχαριάδης εις την ραδιοφωνικήν εκείνην 
οµιλίαν του, αποκαλύπτει δια πρώτην φοράν εις τους Άγγλους την ταυτότητα 
του ∆ιγενή. Και το ακελικόν όργανον «Ν. ∆ηµοκράτης» έσπευσε να 
δηµοσίευση την οµιλίαν εκείνην δια να µεταδοθή και εν Κύπρω παντού η 
προδοσία» (ένθ. άνωτ. σελ. 11). 

Τον Μάιον του 1956 µε απόφασιν της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΑΚΕΛ κατήγγειλε τον ένοπλον αγώνα της ΕΟΚΑ «ως λανθασµένη 
τακτικήν της τροµοκρατίας της ΕΟΚΑ... δίνει εις τους Άγγλους 
πατήµατα... εξ αιτίας της ΕΟΚΑ υφίστανται τα στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως... εκείνοι που πιάσανε όπλο και κτύπησαν τον 
δυνάστην έφεραν καταστροφήν στον τόπον». 

Αποτέλεσµα της στάσεως των κοµµουνιστών ήτο το αγγλικόν 
ΒΒC (εκποµπή 29 Αυγούστου 1956) να επαινή το ΑΚΕΛ, διότι: 

«µέ φυλλάδια του αντιτίθεται εις την ΕΟΚΑ και ζητεί συνέχισιν της 
εκεχειρίας και την ειρήνευσιν πράγµα που δεικνύει ότι το ΑΚΕΛ έχει 
συναίσθησιν των επιθυµιών του λαού». 

Αλλως τε οι Άγγλοι επροστάτευαν τους κοµµουνιστάς όπως η 
περίπτωσις του Ζιαρτίδη που ήλθε «στο Λονδίνον όπου παραµένει 
ανενόχλητος υπό την σκέπην του αγγλικού νόµου». («Ελευθερία» 



27 Οκτωβρίου 1956). Επίσης οι κοµµουνισται µε έγγραφον της 
Κεντρικής Γραµµατείας του ΑΚΕΛ (Σεπτέµβρης 1955) εκάλεσε τους 
Κυπρίους «να σαµποτάρουν τον έρανον υπέρ των πολιτικών 
κρατουµένων» και στη συνέχειαν κατεδίκασε: 

«την εισφοράν, διότι τα χρήµατα, προωρίζοντο δια την αγοράν όπλων 
της εγκληµατικής ΕΟΚΑ». 

Υπήρξαν όµως τόσον έντονοι αντιδράσεις του Κυπριακού λαού 
εναντίον των Κοµµουνιστών, ώστε τον Μάρτιον του 1957 το ΑΚΕΛ 
συνεδρίασε εν Ολοµελεία και κατεδίκασε τας προηγουµένας 
αποφάσεις του κατά της ΕΟΚΑ. Συγκεκριµένως απεφάσισε ότι: 

«Ταυτόχρονα η Κ.Ε. υπογραµµίζει ανοικτά ότι στη στάση µας έναντι της 
ΕΟΚΑ διεπράξαµε µια σειρά λάθη, µερικά από τα οποία αρκετά σοβαρά. 
Πρώτα - πρώτα από την αρχήν υποτιµήσαµε σοβαρά το κίνηµα της ΕΟΚΑ, 
θεωρώντας το σαν κίνηµα µερικών δεκάδων φανατικών της δεξιάς, 
προωρισµένο να σβήση σε µερικούς µήνες και δεν µπορέσαµε να 
παρακολουθήσουµε τις προετοιµασίες που γίνουνταν πάνω από τρία χρόνια. 
∆εύτερο η ανακοίνωση του Π.Γ. του Απρίλη του 1955 ήταν µια πολύ βιαστική 
και αψυχολόγητη ενέργεια που πρόδιδε σύγχισι και έλλειψι ψυχραιµίας και µε 
τον τρόπο που έπιανε το ζήτηµα θεωρητικολογώντας για ατοµική τροµοκρατία 
µε αποσπάσµατα από τον Λένιν, δεν βοηθούσε καθόλου τες µάζες να δουν 
σωστά για ποιους λόγους το κόµµα µας διαφωνούσε µε την τακτική του 
ένοπλου αγώνα. Τρίτο οι χαρακτηρισµοί που σε ανακοινώσεις και σε άρθρα 
µας δώσαµε στην ΕΟΚΑ και τους αγωνιστές της, αποκαλώντας τους 
«ψευτοδιγενήδες», «τραµπούκους», «βαρελόττους», «τρακατρούκες» κ.λπ. 
ήσαν προκλητικοί και σεχταριστικοί και ενώ δεν εξυπηρετούσαν καθόλου την 
εθνικήν µας υπόθεση και την ενότητα του λαού, ωπλίζαµε την ΕΟΚΑ και το 
µοναρχοφασισµό στην επίθεση τους ενάντια στο κόµµα και το Λαϊκό κίνηµα και 
έρριχναν νερό στον µύλο της διάσπασης και του κινδύνου εµφυλίου 
σπαραγµού...». 

∆εν νοµίζω να χρειάζονται κι άλλα στοιχεία δια την προδοσίαν 
των κοµµουνιστών εις βάρος της Κύπρου. Αι οµολογίαι των και αι 
µετάνοιαί των είναι αρκεταί. 

Το ΚΚΕ όπως και τώρα, έτσι και τότε είναι εναντίον της 
Ενώσεως της Κύπρου, µε την µητέρα Ελλάδα. ∆ιατί; πρώτον, διότι 
είναι εις όλα τα εθνικά θέµατα προδοτικόν κόµµα και δεύτερον, διότι 
αντιτίθεται στην πραγµατοποίησιν της Μεγάλης Ιδέας. 

Οι αριστεροί επρόδωσαν την προσπάθειαν µεταβάσεως στην 
Κύπρο το 1973 οµάδος Ελλήνων φοιτητών και επιστηµόνων, που 
ήδη είχαν εκπαιδευθή στην διεξαγωγή «αντάρτικου των πόλεων». 
Μετείχα στην οµάδα και την υπόθεσιν εγνώριζαν οι ενδιαφερόµενοι, 
αλλά διέρρευσεν και το ΚΚΕ την εδηµοσιοποίησε. Απεκάλυψε το 
όνοµα µου και µας κατήγγειλε ως... φασίστας! Σχετικά τα 
δηµοσιεύµατα της «Αυγής» (9 ∆εκ. 1975). Ο Γ. Γιάνναρης 



(«Φοιτητικά κινήµατα και Ελληνική Παιδεία» έκδ. «Ποντίκι». Αθ. 
1993, τόµος Β', σελ. 340) γράφει, ότι είµεθα 500 φοιτηταί (το 
αληθές 25) και θα έπηγαίναµε «στην Κύπρο για να ενταχθούν στην 
ΕΟΚΑ Β'» (το αληθές δι αυτόνοµον ανατρεπτικόν αγώνα). Μετά την 
προδοσίαν συνελήφθηµεν και όλα εµαταιώθησαν. Η εφηµερίς 
«Θεσσαλονίκη» (22-10-1974) είχεν ήδη δηµοσιεύσει ότι µετέβην 
στην Λευκωσία κ.τ.λ. 

Εν συνόψει οι αριστεροκοµµουνισταί: 

α) κατηγόρησαν τον Μακάριον και την ΕΟΚΑ, ότι: «έρριξαν τον 
Κυπριακό λαό στην περιπέτεια των ανατινάξεων και των βοµβών» 
(«Αυγή» 14-4-1955), 

β) απεκάλεσαν τους ήρωας της ΕΟΚΑ «αεροβοµβιστές» («Αυγή» 
23-4-1955) και τον ∆ιγενή «ψευτοδιγενή», 

γ) εχαρακτήρισαν τους Κυπρίους µαχητάς του απελευθερωτικού 
αγώνος «νταήδες µε τυχοδιωκτικές ενέργειες» («Αυγή» 5-5-1955), 

δ) επρόδωσαν το όνοµα του Αρχηγού της ΕΟΚΑ Στρατηγού 
Γρίβα και εξύβρισαν τον Μακάριον «συνθηκολόγο και διασπαστή» 
(«Φωνή της αλήθειας» 26-4-1955) και 

ε) αντετάχθησαν στους πολεµιστάς της ΕΟΚΑ. 

«Από την προδοτική θέσι των κοµµουνιστών πιάστηκε και κρεµάσθηκε ο 
Καραολής. Γιατί το ΑΚΕΛ έστειλε τον Καραολή στην Κρεµάλα. Αν οι 
κοµµουνισταί δεν του πετούσαν στα πόδια ένα ποδήλατο καθώς πήγαινε να 
φύγη δεν θα τον έπιαναν» (από την κατάθεσιν του Κυπρίου ήρωος της ΕΟΚΑ 
Ν. Σαµψών εις δίκην ΑΣΠΙ∆Α την 23-11-1966). 

Από την εποχήν των πρώτων αγώνων οι κοµµουνισταί ήσαν 
εναντίον της Ενώσεως της Κύπρου µε την µητέρα Ελλάδα. 
Αδιαντρόπως ισχυρίζοντο ότι: 

«Οι Κύπριοι πρέπει να αγωνισθούν κατά των ενωτικών, των ντόπιων 
Κυπρίων εκµεταλλευτών τους, που τους καταπιέζουν και τους ληστεύουν και 
που αγωνίζονται για την παράδοση τους ως υποχειρίων στον Ελληνικό 
ιµπεριαλιασµό. Αγώνας ενάντια στην Ένωση που είναι ιµπεριαλιστικός ζυγός». 
(«Ριζοσπάστης» 18 Νοεµβρίου 1929). 

Η Ρωσοδουλεία του ΚΚΕ 

«Το ΚΚΕ δήλωσε ακόµα απ' την 7ην Ολοµέλεια στον ∆. Παρτσαλίδη ότι 
δεν θα τον αφήσει να σπεκουλάρει στο όνοµα τον Β.Κ.Π. (β) (=ΚΚΣΕ) όπου 
ό,τι λέει είναι νόµος για το ΚΚΕ. Το Κόµµα µας (απ' την καθοδήγηση του µέχρι 
το τελευταίο µέλος τον) είναι απόλυτα αφοσιωµένο στη µάνα µας, τη Σοβιετική 



Ένωση, το Β.Κ.Π. (δ) και τον Μεγάλο ΣΤΑΛΙΝ» (Β. Μπαρτζώτας: «Μερικά 
ζητήµατα της Ιστορίας του ΚΚΕ», εις «Νέον Κόσµον», τεύχος Οκτωβρίου 
1952, σελ. 13). 

«Στο κόµµα µας δεν υπάρχει άνθρωπος που να µην είναι πιστός και 
αφοσιωµένος στο καθοδηγητικό κόµµα του παγκόσµιου προλεταριάτου που να 
µην πεθαίνει δέκα φορές για το σοφό αρχηγό και δάσκαλο των εργαζοµένων 
όλου του κόσµου, Μεγάλο Στάλιν. Το κόµµα µας έδωσε χιλιάδες µαχητές του - 
µέλη του στον αγώνα που πέφτανε µε το όνοµα του Στάλιν και του Ζαχαριάδη 
στο στόµα» (Κ. Κολιγιάννης: «Λόγος του στην ΙΙΙην Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ», 
(Οκτώβρης 1950), εις «Νέον Κόσµον» τεύχος Ιανουαρίου 1951, σελ. 61, 63). 

«ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 
ΤΗΣ ΙΙΙης ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ (Οκτώβρης 1950) 

Στο σύντροφο 
ΙΩΣΗΦ ΒΗΣΑΡΙΟΝΟΒΙΤΣ ΣΤΑΛΙΝ 

Κρεµλίνον, Μόσχα, 

«Πολυσέβαστέ µας πατέρα, δάσκαλε και οδηγητή, 

Εµείς οι αντιπρόσωποι της 3ης Συνδιάσκεψης του Κόµµατος µας, στο 
όνοµα όλου του Κόµµατός µας, ολοκλήρου του αγωνιζοµένου λαού και των 
πολιτικών προσφύγων της Ελλάδας, εκφράζουµε σε Σας και το δοξασµένο 
Μπολσεβίκικο Κόµµα, το Καθοδηγητικό Κόµµα του Παγκόσµιου 
Επαναστατικού Κινήµατος, την απεριόριστη ευγνωµοσύνη, αγάπη και 
αφοσίωση...». 

Κι όταν απέθανε ο Στάλιν, η «Αυγή» θρηνεί τον «πολυσέβαστο 
πατέρα»: 

«Κι αν ο Στάλιν πεθάνη, το έργο του µένει» 

(«Αυγή», 5.3.1953) 

«Ο Στάλιν δεν είναι ο ηγέτης ενός µεγάλου κράτους. Είναι ο αρχηγός της 
µεγάλης στρατιάς της ειρήνης» 

(«Αυγή», 5.3.1953) 

«Ο Στάλιν σκόρπισε λευτεριά» 

(«Αυγή», 6.3.1953) 

«Η ανθρωπότητα έχασε τον πρωτεργάτη της ειρήνης» 

(«Αυγή», 6.3.1953) 

«Κλαίµε γιατί αγάπησε τον άνθρωπο». 



(«Αυγή», 7.3.1953) 

«Το έργο που άρχισε ο Στάλιν θα προαχθή, θα ολοκληρωθή». 

(«Αυγή», 8.3.1953) 

Μετά ήλθεν η αποσταλινοποίησις. Το Στάλινγκραντ έγινε 
Βόλγογκραντ, ενώ το πτώµα του «πρωτεργάτη της ειρήνης» που 
«αγάπησε τον άνθρωπο» και «σκόρπισε λευτεριά», ερρίφθη εις 
χώρον απορριµµάτων µαζί µε τους κρηµνισθέντες ανδριάντες του και 
τέλος ερρίφθη και ο κοµµουνισµός στον σκουπιδοτενεκέ της 
ιστορίας. 

Παραθέτω απόφασιν ολοµελείας του ΚΚΕ, που αποδεικνύει την 
ρωσοδουλεία των αριστεροµαρξιστών. 

«Ό,τι λέει το Κοµµουνιστικόν Κόµµα της Σοβιετικής Ενώσεως είναι νόµος 
για το ΚΚΕ. Το Κόµµα µας είναι απόλυτα αφοσιωµένον στη µάννα µας τη 
Σοβιετική Ένωση». (Απόφασις 7ης Ολοµελείας της Κ.Ε. του ΚΚΕ «Ν. Κόσµος» 
Οκτώβριος 1952, σελ. 13). 

Τώρα µετά την πτώσιν της ΕΣΣ∆ το ΚΚΕ έµεινε ορφανό από 
µάννα. 

ΟΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ! 

 
Χωρίς σχόλιον. (Ελ. Τύπος 5-11-92) 



ΤΟ ΚΚΕ ΕΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑ! 

 
Ελ. Τύπος 14-11-92 



 
Ο Ρώσος Σννταγµατάρχης Ποπώφ µε τον καπετάνιο του Α' Σώµατος (!) 

του ΕΛΑΣ Νέστορα, τον υπασπιστήν του (!) Αθηνέλλα και τον επιτελάρχη (!) 
του σώµατος Πυριόχο, πριν εκραγή το κοµµουνιστικό κίνηµα του «∆εκέµβρη» 

κατά τας οδηγίας του Ποπώφ. 

Ο Αντιπατριωτισµός του ΚΚΕ 

«Η κεφαλαιοκρατία µε επικεφαλής την Κυβέρνηση Τσαλδάρη 
προπαρασκευάζεται πυρετώδικα για την εθνική γιορτή της 25ης του Μάρτη. 
Εθνικά µνηµόσυνα, µεγαλοπρεπείς παράτες, µε τη συµµετοχή των 
εθνικιστικών φασιστικών οργανώσεων, των µαθητών, του στρατού, σε όλες τις 
πόλεις και τα χωριά, παρελάσεις των παλαιών πολεµιστών από τους 
κεντρικώτερους δρόµους της Αθήνας, δοξολογίες και κοντά σ' αυτά 
ετοιµάζονται την παραµονή της 25ης του Μάρτη, κάτω από την άµεση 
καθοδήγηση του Υπουργού των Εσωτερικών, επιδροµή των φασιστικών 
καθαρµάτων κατά του «Ριζοσπάστη» µε σκοπό να παρασύρουν και 
φανατίσουν τις εργαζόµενες µάζες µε τα εθνικιστικά ιδεώδη. Οι εργαζόµενες 
µάζες πρέπει να σαµποτάρουν τις εθνικιστικές γιορτές» («Ριζοσπάστης» 23 
Μαρτίου 1935, κύριον άρθρον µε τίτλον «Σαµποτάρετε τις εθνικιστικές 
γιορτές»!!) 



 
Στο µέσον ο Σαράφης, αρχηγός του ΕΛΑΣ «δι εµπτυσµού» (Καρτάλης) 
αποκληθείς έτσι, διότι πριν τον ανακηρύξουν αρχηγόν τον συνέλαβαν 

και τον έπτυσαν. 

Η Ξενοδουλεία του ΚΚΕ 

«Το ΚΚΕ είναι το τµήµα που έχει στην Ελλάδα η κοµµουνιστική ∆ιεθνής - 
το παγκόσµιο κοµµουνιστικό κόµµα. Γαλουχήθηκε και φωτίστηκε από το 
πνεύµα και τη φωτιά της προλεταριακής επανάστασης του Οχτώβρη και 
προσχώρησε στην Κ.Α. το 1920. Σ' όλη του τη ζωή και ανάπτυξη βρήκε από 
την ΚΑ. την πιο άµεση και φωτισµένη βοήθεια και καθοδήγηση. 
Χειραγωγηµένο από την ΚΑ. πέρασε τις δυσκολίες και τη µακρόχρονη κρίση 
του και έµεινε πάντα πιστό στο πνεύµα της, στο πρόγραµµα της, στην πολιτική 
και οργανωτική γραµµή και δράση, πιστό στη ρούσικη επανάσταση και στη 
Σοβιετική Ένωση. Θεωρεί τη δράση του σαν ένα κοµµάτι, το ελληνικό κοµµάτι 
της ενιαίας κοµµουνιστικής δράσης σ' όλο τον κόσµο και την εργατοαγροτική 
επανάσταση στην Ελλάδα σαν τµήµα της παγκόσµιας επανάστασης, σαν την 
ελληνική συµβολή και συνεισφορά στην παγκόσµια επαναστατική 
κοµµουνιστική δηµιουργία. Το ΚΚΕ στάθηκε πάντα πιστό στις επιταγές της 
διεθνούς προλεταριακής επαναστατικής αλληλεγγύης» (Ν. Ζαχαριάδης: 
«Θέσεις για την ιστορία του ΚΚΕ», έκδοση της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Αθ. 1945, σ. 48). 

Η Ποιότης των Στελεχών του ΚΚΕ 

«Στην περιοχή της Θεσσαλίας δύο υπεύθυνοι της αυτοάµυνας πήγαν στο 
σπίτι δυο ορφανών κοριτσιών. Τους είπαν ότι θα πήγαιναν το βράδυ για ύπνο 
σπίτι τους και ότι έπρεπε να φτιάσουν πίτα για φαγητό. Τα κορίτσια 
συµφώνησαν. Το βράδυ πήγαν στο σπίτι. Ο ένας λέει στη µια κοπέλλα: Πάµε 



οι δυό µας σε µια δουλειά και όταν επιστρέψουµε τρώµε». Τί συνέβηκε; Ο ένας 
βίασε τη µια στο σπίτι κι ο άλλος στη ρεµµατιά. Μετά τις έδεσαν και τις έστειλαν 
στο αρχηγείο για να τις τουφεκίσουν σαν πραχτορες του εχθρού...». 

Περιοδικόν «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ» 
Χρόνος Α', Αριθµ. φύλλου 1, Γενάρης, 1948 - Σελίς 45-49. 

«ΤΙ ΕΙ∆Α ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ» 
του ∆ηµ. Βλαντά, 

συν/ρχη πολιτικού επιτρόπου. 

Πάντοτε χρησιµοποιώ κοµµουνιστικά κείµενα, δια να 
αποκαλύπτω την αλήθειαν. Ειδικώς προς το ήθος των στελεχών του 
ΚΚΕ υπάρχει η κατωτέρω οµολογία, όπως δηµοσιεύεται στο επίσηµον 
θεωρητικον όργανον της Κ.Ε. του ΚΚΕ («Νέος Κόσµος» τεύχος 9ον, 
Σεπτ. 1950). 

«Η κοµµατική καθοδήγηση τοποθέτησε καπετάνιο του Γενικού 
Στρατηγείου (του ΕΛΑΣ) το Θανάση Κλάρα, που έκανε δήλωση και αποκήρυξε 
το ΚΚΕ, στην 4ην Αυγούστου και ήταν γνωστός για τις αλήτικες εκδηλώσεις 
του. ∆ίπλα στον Κλάρα καπετάνιοι των περισσοτέρων Μεραρχιών και 
Ταξιαρχιών (του ΕΛΑΣ) τοποθετήθηκαν πρώην δηλωσίες και διαγραµµένοι 
από το ΚΚΕ για ύποπτοι (Ξυνός, Καραπαναγιώτης κ.λπ.). Στρατιωτικά στελέχη 
συγκεντρώθηκαν στον ΕΛΑΣ ανίκανοι αξιωµατικοί τον παληού στρατού και το 
χειρότερο ύποπτοι. Εκατοντάδες τυχοδιώκτες πλούτισαν σε βάρος του 
Κόµµατος. Οι γραµµατείς των Οργανώσεων ήταν ανεξέλεγκτοι. Αρκεί ν' 
αναφέρουµε τις προίκες που παίρναν τέτοιου είδους στελέχη στη Ρούµελη, το 
Κιλκίς, τη Βέρροια κ.λπ. για ν' αντιληφθούµε πως χαλάσαµε τότε τους 
άνθρώπους». 

Όσον άφορα στην ιδεολογικήν συνέπειαν των κουκουέδων, 
µερικά παραδείγµατα είναι διαφωτιστικά: 

Σ. Χατζηδηµητρίου. Υποψήφιος βουλευτής Ε∆Α το 1958. ∆ι' 
αυτόν ο «Ριζοσπάστης», 23.3.1945, αποκαλύπτει ότι «υπήρξε 
λοχαγός των καραµπινιέρων»! «παρέδωσε 2 Άγγλους εις την 
Γκεσταπό αντί 50.000 δρχ. δι' έκαστον, «Βασανιστής Α» «εξυµνεί µε 
υπόµνηµα τον Χιτλερισµό κ.α.». 

Μ. Παπαµαύρος. Επι κατοχής συνειργάσθη µε τους Γερµανούς 
και δι αυτό κατεδικάσθη επι δοσιλογισµώ εις 6½ ετών κάθειρξιν. Τον 
Μάιον του 1958 ήτο υποψήφιος βουλευτής της Ε∆Α εις Χίον. 

Σ. Ηλιόπουλος. Βουλευτής Ε∆Α εδιώχθη ως δοσίλογος δια του 
υπ αριθµ. 146 εντάλµατος του Ειδικού Επιτρόπου Αθηνών, κ.τ.λ. 

Πάντως είναι χαρακτηριστικόν ότι οι κουκουέδες σήµερα 
επήνουν κάποιον και αύριον τον εξύβριζαν. Αναφέρω πάλι µερικά 
παραδείγµατα πάντοτε από κοµµουνιστικάς πηγάς: 



Όταν «απέθανε» ο Σιάντος, οι κουκουέδες τον ύµνησαν όσο 
κανέναν άλλον: «Ο Σιάντος στάθηκε ο τιµονιέρης και ο καπετάνιος 
σ' όλα αυτά τα χρόνια, που το κόµµα µας είναι στερηµένο από τον 
Μεγάλο αρχηγό του, το Νίκο Ζαχαριάδη. Τον βάφτισε λοιπόν «γέρο» 
ο αγώνας, το µαχόµενο έθνος, όπως βάφτισε ο Μωριάς Γέρο τον 
Κολοκοτρώνη («Κοµµουνιστική Επιθεώρησις» 1-12-1944). 

«Το Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ καλεί τα µέλη και τους οπαδούς του κόµµατος 
να εµπνευσθούν από το υπόδειγµα της αγωνιστικής ζωής του σ. Σιάντου» 
(«Ριζοσπάστης» 21-5-1947). 

«...Την ώρα αυτή του παντοτεινού χωρισµού σε βεβαιώνουµε σ. Γιώργη, 
πως δεν θα ξεχάσουµε ποτέ τα διδάγµατα της τιµηµένης ζωής σου...» (Από 
τον επικήδειο του Παρτσαλίδη, «Ριζοσπάστης» 22-5-1947). 

Αυτά ελέχθησαν όταν «απέθανε» ο Σιάντος, ο όποιος και ζών 
ακόµη είχε υµνηθή ως «Μπριγιάντι», «αλάθευτος», «εµψυχωτής», 
«Μεγάλος ήρωας», «σωστός γίγαντας» κλπ. Την κηδείαν του 
Σιάντου παρηκολούθησαν µεταξύ πολλών και οι κ.κ. Μερκούρης, Στ. 
Κανελλόπουλος, καθώς και ο σύντροφος Ηλ. Τσιριµώκος, ο οποίος 
µάλιστα απεχαιρέτησε τόν νεκρό! Μέχρις έδώ καλά, αλλά µετά 
βλέποµεν έκπληκτοι ότι το «µπριγιάντι» γίνεται «χαφιές», 
«πράχτορας» και «ξεσκολισµένος µεγαλοπροβοκάτορας». 

«Τι ήταν ο Σιάντος; Ο Σιάντος ήταν χαφιές. Εδώ βγαίνει η φωτογραφία 
του µέσα από τα γεγονότα. Ένα, δυό, τρία, πολλά στοιχεία τα βάζεις στη σειρά 
και βγαίνει η φωτογραφία, και αυτή σου λέει, ο Σιάντος είναι χαφιές, ύποπτος» 
(Λόγος Ζαχαριάδη εις Γ' Συνδιάσκεψιν ΚΚΕ, «Νέος Κόσµος», ∆εκέµβριος 
1950). 

«Ο Σιάντος ήταν πράχτορας...» (Λόγος Ιωαννίδη, οργανωτικού 
γραµµατέως ΚΚΕ, ένθα ανωτέρω). 

«Η τύφλωσι αυτή είναι περισσότερο απαράδεχτη, γιατί υπήρχαν σοβαρές 
προειδοποιήσεις και συντριφτικά στοιχεία, που πείθανε ότι στο πρόσωπο του 
Σιάντου είχαµε ξεσκολιαµένο µεγάλο προβοκάτορα» (Ν. Ζαχαριάδη «Τα 
προβλήµατα της καθοδήγησης του ΚΚΕ» σελ. 27). 

Εξ ίσου σπουδαίο στέλεχος του ΚΚΕ, υπήρξεν ο Μάρκος 
Βαφειάδης. Ο περίφηµος Μάρκος, ο αρχηγός του ∆ηµοκρατικού 
Στρατού. Ο «αρχιστράτηγος» των κοµµουνιστοσυµµοριτών και 
προσωρινός «πρωθυπουργός» της «Ελεύθερης ∆ηµοκρατικής 
Ελλάδας». Εις την εισήγησιν του Ζαχαριάδη κατά την σύσκεψιν των 
κοµµατικών, πολιτικών και στρατιωτικών στελεχών του ΚΚΕ, της 
15ης Ιανουαρίου 1948 (σελ. 55) διαβάζοµεν: 

«...Μα έχουµε το στρατό µας, που παλεύει ηρωικά µε επικεφαλής το 
στρατηγό Μάρκο, τον Αρχηγό µας, που τάβγαλε παλληκαρίσια πέρα και που 
έχουµε υποχρέωσι να τον βοηθάµε...». 



«Οι ηρωικοί αγώνες του Μάρκου για την ευηµερία του Ελληνικού λαού» 
(Άρθρον εις «Ριζοσπάστη», 27-2-1947). 

«Στις πιο δύσκολες στιγµές ο Μάρκος στάθηκε ο ατράνταχτος βράχος, 
που πάνω του τσακίζονταν τα µανιασµένα κύµατα της µοναρχοφασιστικής 
αντίδρασης...» (Άρθρον Ζωγράφου Ζήση εις «∆ηµ. Στρατόν», Αύγουστος 
1948). 

Οι ύµνοι συνεχίζονται, όπως εις την πρώτην περίπτωσιν και ο 
Μάρκος εκθειάζεται ως «ενσαρκωτής των πιο υψηλών ιδανικών» 
κ.τ,λ. Αιφνιδίως, όµως, ο «ενσαρκωτής» µετατρέπεται από το ΚΚΕ 
εις «στρατιωτικό τενεκέ», «ρεµάλι» κλπ... 

«Ο Μάρκος είναι ένα ρεµάλι, ο Μάρκος δεν ήταν ποτέ κοµµουνιστής. Ο 
Μάρκος δεν είχε ποτέ κοµµατικότητα. Από τον Μάρκο όλα έπρεπε να τα 
περιµένουµε» (Από τον λόγο του οργανωτικού γραµµατέως του ΚΚΕ, εις 3η 
Συνδιάσκεψιν του ΚΚΕ, Οκτώβριος 1950). 

Ο Βλαντάς, µέλος τον Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, γράφει εις το 
βιβλίο του «Τριάµιση χρόνια πάλης του ∆.Σ.Ε.» (σελ. 101) ότι: 

«Ο Βαφειάδης είναι στρατιωτικά τενεκές». 

Ο Β. Μπαρτζώτας γράφει εις την µελέτην του «Η πολιτική των 
στελεχών µας στό ΚΚΕ τα τελευταία δέκα χρόνια» (σελ. 32) ότι: 

«...Ο Βαφειάδης σερνόταν σαν το σκουλήκι και µέσα στην αγωνία του 
πανικού του ασχολούνταν µε προστυχιές». 

Από τους πρώτους 15 Γενικούς Γραµµατείς του ΚΚΕ 
διεγράφησαν οι 14! Παρατίθεται σχετικός κατάλογος: 

1. Α. Αρβανίτης, διεγράφη κατηγορηθείς ως «οππορτουνιστής».  
2. Ν. ∆ηµητράτος, διεγράφη κατηγορηθείς ως «ύποπτος».  
3. Ν. Κορδάτος, διεγράφη κατηγορηθείς ως «διαστρεβλωτής του 

Μαρξισµού».  
4. Ν. Σαργολόγος, διεγράφη κατηγορηθείς ως «πράχτορας».  
5. Θ. Αποστολίδης, διεγράφη κατηγορηθείς ως «καιροσκόπος».  
6. Π. Πουλιόπουλος, διεγράφη κατηγορηθείς ως 

«προβοκάτορας».  
7. Ε. Σταυρίδης, απεχώρησεν αηδιάσας από τας ρωσικάς 

επεµβάσεις.  
8. Π. Γιατσόπουλος, διεγράφη κατηγορηθείς ως «λικβινταριστής».  
9. A. Χαΐτας, διεγράφη και ετυφεκίσθη εις Ρωσίαν το 1935.  
10. Γ. Σιάντος, εδολοφονήθη υπό του ΚΚΕ κατηγορηθείς ως 

«προδότης».  
11. Β. Νεφελούδης, διεγράφη κατηγορηθείς ως 

«πράχτορας».  



12. A. Τσίπας, διεγράφη κατηγορηθείς ως «τυχοδιωκτικό και 
ανήθικο στοιχείο».  

13. Ν. Ζαχαριάδης, διεγράφη κατηγορηθείς ως «βρωµόνερο, 
φωνή του εχθρού, κουτσοµπόλης κ.λπ.».  

Την ιδίαν τύχην είχαν και άλλα ανώτατα στελέχη των 
σλαβοµπολσεβίκων της αριστεράς π.χ. 

1. Μάρκος Βαφειάδης. Από πρωθυπουργός της κυβερνήσεως του 
βουνού καθηρέθη κατηγορηθείς ως «ρεµάλι».  

2. Κ. Καραγιώργης. Από διευθυντής του «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» και 
αρχηγός των ανταρτών Ν. Ελλάδος καθηρέθη, κατηγορηθείς 
ως «πουληµένος χαφιές» και εδολοφονήθη.  

3. Ν. Πλουµπίδης. Από αρχηγός του παρανόµου µηχανισµού του 
ΚΚΕ καθηρέθη, κατηγορήθη ως «βαµµένος εχθρός» και 
κατεδόθη εις την ασφάλειαν. Καταδικασθείς δε υπό του 
στρατοδικείου εις θάνατον εξετελέσθη. Τότε το ΚΚΕ εδήλωσεν 
ότι ο «Πλουµπίδης ζη στην Αµερική γλεντοκοπώντας µε τα 
αργύρια της προδοσίας του!».  

4. Μ. Παρτσαλίδης. ∆ιεγράφη ως οππορτουνιστής, αλλά µετά έτη 
αποκατεστάθη.  

5. Μ. Πορφυρογένης. ∆ιεγράφη κατηγορηθείς ως «τσιράκι του 
Νίκου».  

6. Β. Μπαρτζώτας. ∆ιεγράφη κατηγορηθείς ως «κόλακας και 
υποκριτής».  

7. Μ. Τύριµος. Εδολοφονήθη υπό της ΟΠΛΑ.  
8. ∆. Βλαντάς. ∆ιεγράφη κατηγορηθείς ως «φουσκωµένος 

διάκος».  
9. I. Ιωαννίδης. ∆ιεγράφη κατηγορηθείς ως «ηθικά και κοµµατικά 

σάπιος».  
10. ∆. Γληνός. Κατηγορήθη µεταθανατίως δια «ιδεολογική 

σύγχυση».  

Περαιτέρω αναφέρω µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα της 
ηθικής ποιότητος των αριστεροµαρξιστών. 

1) Καί πρώτα από όλα, εν έγγραφον χαρακτηριστικόν της 
κοµµουνιστικής θηριωδίας. Με πρωτοφανή κυνικότητα καθορίζεται 
ότι, αν δεν είναι δυνατή η εκτέλεσις των υπευθύνων δι' «έγκληµα», 
να εκτελούνται οι συγγενείς των! 

«∆ΗΜ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΑΡΧ. ΠΑΡΝΑΣΣΙ∆ΟΣ 

ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡ. ΙΙα 
ΑΡΙΘ. Α.Π. 122 

∆ΙΑΤΑΓΗ 
Επείγουσα 



Έχοντες υπ' όψιν την υπ' αριθ. Α.Π. 255/21.8.47 ∆/γή του Αρχ. 
Ρούµελης και ύστερα από τη λυσσιασµένη επίθεσι που έχει εξαπολύσει ο 
µοναρχοφασισµός µε τα όργανά του 2½ χρόνια τώρα και ιδιαίτερα το τελευταίο 
διάστηµα ενάντια στο λαό... Με βάση τα παραπάνω εντελλόµεθα όπως τα 
τάγµατα πάρουν τα παρακάτω µέτρα: 

Α... 

Β... 

Γ. ΑΜΕΣΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1) Θα εκτελούνται οι φυσικοί αυτουργοί των εγκληµάτων και οι 
εµπνευστές τους τοπικοί παράγοντες του µοναρχοφασισµού. Εφ' όσον δεν 
είναι δυνατόν να βρεθούν και εκτελεσθούν οι κυρίως δράστες τότε θα 
εκτελούνται συγγενικά τους πρόσωπα της δεξιάς. 

.............................................. 

Ε.∆.Α. 30.8.47 

∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ 

Γιά την ακρίβεια το IIο γραφείο 

Υπογραφή» 

2) Οι λαϊκοδηµοκράται δεν ήσαν µόνον στυγνοί δολοφόνοι, 
ήσαν και κοινοί εκβιασταί. Συνελάµβανον όµηρους και εζήτουν λίρας 
ως λύτρα, δια να απελευθερώσουν τα θύµατα της εγκληµατικής των 
κερδοσκοπίας. Ιδού εν έγγραφον κτηνώδους εκβιασµού. 

«∆.Σ.Ε. 

Αρχ. Παρνασσίδας 

Υπασπιστής 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Για τον σ. Γαύρο 

Όπου: 

Αµα λήψει παρόντος θα ειδοποιήσετε τη φρουρά κρατουµένων ν' 
αφήσουν ελεύθερη την κρατούµενη Ζαφειρούλα Ν. Μαντά. 

Ο συν Ηλίας Λ. Λαµπράκος που κοµίζει το παρόν θα καταβάλη (270) 
διακοσίας εβδοµήντα λίρες και ύστερα θα πραγµατοποιηθή η 1η παράγραφος. 

Σ.∆.Α. 6.8.47 



Ο υπασπιστής Ηλίας». 

3) Οι κοµµουνισταί, όµως δεν εξεβίαζαν τους αθώους Έλληνας 
µόνον δια χρήµατα, άλλα και δι' εκβιαστικών µεθόδων τους 
εστρατολόγουν. Απήγον Ελληνίδας και κατόπιν παρήγγελλον εις 
τους συζύγους ή τους αδελφούς των να «βγουν στο βουνό για να τις 
αφήσουν». Όταν δε οι ούτως εκβιαζόµενοι «έβγαιναν στο βουνό» 
ενεπλέκοντο από τους κοµµουνιστάς εις εγκλήµατα, ώστε να τους 
είναι αδύνατον να διαφύγουν κατόπιν. Ιδού η εξ ιδίων οµολογία του 
απάνθρωπου εκβιασµού: 

«∆.Σ.Ε. 

Α.Φ.Φ. Κέντρον Εµπέδων αρ. Α.Π. 4 

Σ.∆. 8.1.48. Το Κέντρον Εµπέδων προς Α.Φ.Φ. 

...Επίσης κρατούµε ακόµη δυο κορίτσια για τα οποία υπάρχουν µεγάλες 
πιθανότητες ότι τα αδέλφια τους θα έρθουν εφ' όσον τις κρατάµε. Σύµφωνα µε 
διαταγήν απελύσαµε τους 4ρες ηλικιωµένους, αφού τους εξηγήσαµε τις 
συνέπειες που θα έχουν αν δεν στείλουν τα παιδιά τους. 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» 

4) Θα έπρεπε, πράγµατι, οι κύριοι προστάται των.... 
καταπιεζοµένων αριστερών να είχον λάβει το 1948 µίαν ειδοποίησιν 
από κάποιον αρχισυµµορίτη «Κύριε δείνα, αν δεν βγης στο βουνό 
δεν θα αφήσουµε την αδελφή σου», δια να εβλέπαµεν τώρα κατά 
πόσον θα εκόπτοντο δια τα ξενοκίνητα καθάρµατα. Πάντως εις το 
προαναφερθέν έγγραφον αναφέρεται και το έξης ενδεικτικόν των 
ηθικών αντιλήψεων του Κ.Κ.Ε.: 

«.... Λαµβάνω την τιµή να αναφέρω ότι την 17ην ώραν της 7.1.48 ήρθαν 
στο Κέντρο 119 συναγωνίστριες. 

Σύµφωνα µε διαταγή της ∆/σεως να συζητήσω µε την συν. Μαρίαν 
Μπέικον, συζήτησα και µου είπε ότι πρέπει να γίνη ανάµειξις συναγωνιστριών 
και συναγωνιστών στους Λόχους. 

Πάντως σύµφωνα µε τις υποδείξεις της συν. έγινε η ανάµειξι...». 

Προφανώς η ανάµειξις θα έγινε χάριν της «νευροδιανοητικής 
συγκρότησις» των συναγωνιστών, όπως καθώριζε και η σχετική 
εγκύκλιος της Ε.Π.Ο.Ν. προς τας νεανίδας (όρα 4Α φύλλον 31). 

Η εγκύκλιος έγραφε τα έξης καταπληκτικά: 

«Στις συναγωνίστριες της ΕΠΟΝ. 



Για το σαρκικό ζήτηµα η ερωτική ένωση των δύο φύλων είναι φυσικά και 
αναπότρεπτη σωµατική λειτουργία, που δεν µπορεί να βασταχτή µε τις 
ανόητες προλήψεις της µπουρζουαζίας και των υποκριτών αστών... 

Χρέος στον ανθρώπινο οργανισµό είναι η σεξουαλική ένωση και κάθε 
συντρόφισσα που η σάρκα της το ζητεί χαίρεται να δίνεται ενάντια στις ανόητες 
προλήψεις της µαύρης αντίδρασης. 

Στα ελασίτικα παλληκάρια, που οι σεξουαλικές ορµές τους θεριεύουν στο 
βουνό και στον πόλεµο, για νάναι καθάριο το κεφάλι τους, µε πλέρια 
αυτοκυριάρχηση της νευροδιανοητικής συγκρότησης στο σαρκικό 
λειτούργηµα, πρέπει κάθε συναγωνίστρια και κάθε συντρόφισσα να δίνεται για 
χατήρι του αγώνα της επικράτησης για τη λευτεριά και τη ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ... Ζήτω 
η ΕΠΟΝ». 

5) Μέχρι στιγµής λοιπόν, έγκληµα, εκβιασµός, διαφθορά. Και 
αυτά είναι ωραία εν ονόµατι της λαοκρατίας, άλλα δεν είναι τα µόνα. 
Οι δυστυχείς αγρόται πρέπει να πληρώσουν. Και η πληρωµή γίνεται 
δια της αρπαγής των κοπαδιών των. Τα πρόβατα των... 
κεφαλαιοκρατών κτηνοτρόφων «κατάσχονται» από τους λαοκράτας 
του Κ.Κ.Ε. 

«∆.Σ.Ε. (Σ. 4Α: ∆ηµοκρατικός Στρατός Ελλάδας) 

Αρχ. Παρ/δα 

II Τάγµα 

Αριθµός 221 

∆ΙΑΤΑΓΗ 

Συνηµµένα στέλνουµε οδηγίες για παρασκευή παστού κρέατος. 

Η επιµελητεία να καταπιαστεί µε τη δουλειά αυτή που θα διευκολύνει την 
τοποθέτησι κατασχοµένου κοπαδιού γιδοπροβάτων. 

....................................... 

Επίσης τα τµήµατα για την ανεύρεσι κοπαδιών (γιδιών, προβάτων, 
αγελάδων, χοίρων) να ενεργήσουν σύµφωνα µε την Α.Π. 48/14.10.47 διαταγή 
µας. 

....................................... 

Επιµελητεία Τάγµατος 
Σ.∆.Τ. 28.1.47 
Σ. ΛΟΚΡΟΣ 

Για την ακρίβεια 



Ο επιτελής 
ΒΛΑΧΑΒΑΣ» 

6) Αι «κατασχέσεις» φαίνεται δεν εκάλυπτον τας ανάγκας του 
λαοαπελευθερωτικού αγώνος και δι' αυτό, όπως συνεπάγεται από το 
ανωτέρω έγγραφον, υπήρχον και «Τµήµατα» (!) δια την ανεύρεσι 
κοπαδιών. Αλλά το Κ.Κ.Ε. δεν προέβαινε µόνον εις κατασχέσεις 
κοπαδιών, κατέσχεν επίσης και διάφορα άλλα είδη. 

«∆.Σ.Ε. 

Αρχ. Ρούµελης 

Γραφείο IV 

87 
11.8.47 

υπογραφή) 
Προς 

Το Αρχηγείον Παρνασσίδας 

...Γιά τα υφάσµατα και άλλα είδη που κατασχέσατε να µας στείλετε 
λεπτοµερείς καταστάσεις για το κάθε ένα είδος και τί ποσότητες χρηµάτων 
υπολογίζετε πως αξίζουν. 

Να µας γνωρίσετε αν τα εξασφαλίσατε καλά και µε τί τρόπο τα 
εξασφαλίσατε. Να φροντίσετε δε να βρήτε κανένα αγοραστή για τα πράγµατα 
που κατά τη γνώµη σας δεν θα χρειασθούν στο δηµοκρατικό στρατό. 

Σ.∆. ΑΡ. 6.8.47 
Κ.Ε.Α. 

Το IV Γραφείο 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ» 

Ο ηρωϊκός λοιπόν δηµοκρατικός στρατός ήρπαζε και πράγµατα, 
που δεν του εχρειάζοντο. Αυτά τα επώλει προς δόξαν του 
σοσιαλισµού του Κ.Κ.Ε. 

7) Πάντως το κόµµα εφρόντιζε να είναι τυπικώς εν τάξει. Αν δεν 
ήτο δεν θα είχαµε τώρα εις τας χείρας µας τα αποδεικτικά του ηθικού 
του ποιου. Η κατωτέρω απόδειξις παραλαβής αποτελεί και αυτή 
δείγµα της τυπικής τάξεως, η οποία επεκράτει εις το Κ.Κ.Ε. 

«∆.Σ.Ε. III Τάγµα Αξ. Εφ/σµού 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 



Ο κάτωθι υπογεγραµµένος αξ. εφοδιασµού συν. Μάρκος παράλαβα από 
τον συν. ∆ιοικητή III τάγµατος συν. ∆αφνοµίλη, τρία κοµµάτια (οχτώ) δόντια 
χρυσά προερχόµενα από λάφυρα. 

23.5.45 

Ο παραδούσας (sic) 
∆ΑΦΝΟΜΗΛΗΣ 

Ο παραλαβών 
ΜΑΡΚΟΣ» 

8) Η «κυβέρνηση του βουνού» επισηµοποίησε την κλοπή των 
γεωργικών, κτηνοτροφικών κ.τ.λ. προϊόντων µε «πράξη» της. Ιδού 
το κείµενον: 

ΠΡΑΞΗ 22 

«Εθνική εισφορά πάνω στην παραγωγή». 

Έχοντες υπ' όψει την από 10 Μαρτίου 1944 ιδρυτική πράξη µας 

Αποφασίζοµεν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 
Αντικείµενον εισφοράς, υπόχρεοι κ.λ.π. 

Αρθρον 1. - 1. Η εθνική εισφορά πάνω στη γεωργική κτηνοτροφική, 
αλιευτική κ.λπ. παραγωγή που επιβάλλεται µε τη 1607/9.3.44 Γενική ∆ιαταγή 
του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ κανονίζεται µε τις παρακάτω διατάξεις». 

Και το κείµενον προχωρεί εις διαφόρους αναλύσεις. 
Χαρακτηριστικώς αναφέροµεν ότι εις την παράγραφον 1 του άρθρου 
8 ορίζεται η ηλικία των αρνιών καθώς και 

«Το τυρί πρέπει να είναι ολόπαχο και τουλάχιστον 20 ήµερων». 

«Εις το ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' περιλαµβάνονται αι κυρώσεις. 

Άρθρον 13.-3. Ο υπόχρεως σε εισφορά, που δεν υποβάλλει δήλωση, 
καθώς και κείνος που θα δηλώσει ποσά προϊόντων η δικαιωµάτων µικρότερα 
από τα πραγµατικά παραπέµπεται στο στρατοδικείο µε το αδίκηµα τούτο και 
τιµωρείται µε φυλάκιση ίσαµε πέντε χρόνια ειρκτή ή δεσµά ανάλογα µε τη 
σοβαρότητα της παραβάσεως και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις µε την ποινή 
του θανάτου». 

∆ια τους εθνοπροδότας εγκληµατίας που βλέπετε στην επόµενη 
φωτογραφία το ίδιο το ΚΚΕ ωµολόγησε τα ακόλουθα ενδεικτικά: 

Την 10ην Νοεµβρίου 1947, το «αρχηγείο της Ρούµελης», 
εκδίδει διαταγήν εις την οποίαν λέγει: 



«∆εν σεβόµαστε τίποτε. Ούτε την ιδιοκτησία, ούτε τη ζωή, ούτε τα σπίτια. 
Πρέπει να αποφεύγονται οι χωρίς λόγω σφαγές και το πλιάτσικο». 

Τον Ιανουάριον του 1948 ο Ζαχαριάδης απευθύνεται προς τους 
«µαχητές του ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας» και τους λέγει: 

«Σοβαρούς κινδύνους δηµιουργούν οι πράξεις αυθαιρεσίας και βίας. Οι 
άσκοποι εµπρησµοί και οι κατασχέσεις. Οι υπερβολές και οι αυθαιρεσίες που 
είχε διαπράξει ο ΕΛΑΣ αποτέλεσαν παλιά έναν παράγοντα εχθρότητας του 
λαού προς το κοµµουνιστικό κίνηµα. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει». 

Τον Μάιον του 1948 ο Καραγιώργης, µε διαταγήν του καταγγέλει «το 
ατοµικό πλιάτσικο» σαν «δείγµα χαµηλού πολιτικο-στρατιωτικού επιπέδου και 
διανοητικότητας, παράγοντα ρεζιλεύµατος και χαντακώµατος του κινήµατος, 
που εκθέτει σε κίνδυνο ναυαγίου τους τακτικούς σκοπούς των επιχειρήσεων». 

 
Συλληφθέντες κοµµουνιστοσυµµορίται. 

Τον Οκτώβριον του 1948 ο ∆. Βλαντάς εις λόγον του λέγει: 

«Όπου µπαίνουµε σπάζουµε πόρτες, παίρνουµε και την τελευταία 
µπουκιά από το φτωχόκοσµο, δέρνουµε και αναγκάζουµε τόν κόσµο να κρύβει 
τα παιδιά του και να µας βρίζει». 



Τoν Iανουάριον του 1949, η 5η ολοµέλεια της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. 
καταδικάζει και πάλιν το «πλιάτσικο» και τiς «άσκοπες καταστροφές» 
και διαπιστώνει: 

«Μπροστά στα προβλήµατα της ένοπλης πάλης έγινεν από ανώτατα 
στελέχη προσπάθεια να ξεπεραστούν οι δυσκολίες µε τραµπουκισµούς και 
σακαρακίστικες µέθοδες, πράγµα που φέρνει σε αντιθέσεις µε το λαό και 
γίνεται στοιχείο ελάττωσης της µαχητικής απόδοσης και επίδοσης του ∆.Σ.Ε.». 

«Αίσχη, ...πως να τρων καλά τα στελέχη µας, ένω πεινούν οι άντρες τους 
και οι τραυµατίες τους, είτε να πηγαίνουν αυτοί καβάλλα, ένω οι τραυµατίες 
πάνε µε τα πόδια, είτε να τους κουβαλούν άλλοι στα χέρια, είτε να 
µεγαλοπιάνωνται, να µη µιλούν καλά, να µη συµπεριφέρωνται καλά, να 
παρεκτρέπτωναι». 

(Από το βιβλίον του Ν. Ζαχαριάδη «Όλοι στα άρµατα, όλα για τη νίκη») 

«Αγριότητες έγιναν και τέτοιες έκαµαν και µέλη του κόµµατος... 
Περιπτώσεις όπως του Κορώνη είτε της ηθοποιού Παπαδάκη δεν µπορούν να 
βρουν δικαίωση και πρέπει να καταδικαστούν ανοιχτά...». 

Ν. Ζαχαριάδης, 
από λόγον του στην 12η Ολοµέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ, 

25-27 Ιουνίου 1945. 

Το Παιδοµάζωµα 
ειδεχθές έγκληµα κατά της Φυλής και του Ανθρωπισµού 

Κατά το ΚΚΕ: 

«∆έκα χιλιάδες παιδάκια έφυγαν για να σωθούν στις Λαϊκές 
∆ηµοκρατίες» («∆ηµοκρατικός Στρατός» τεύχος 4, Απρίλιος 1948, σελ. 139)!!! 



 
Οι αιµοβόροι αυτοί διέπραξαν το έγκληµα του παιδοµαζώµατος. 

Κατά το διάστηµα 1947-1949 οι κοµµουνιστοσυµµορίται 
διενήργησαν βίαιον παιδοµάζωµα εις όσας επαρχίας προσκαίρως 
επεκράτησαν. Οι Κουκουέδες µε ειδικήν υπηρεσίαν που 
ετιτλοφορείτο «Επιτροπή Βοηθείας του Παιδιού» απέσπων από τας 
Ελληνικάς οικογενείας µικρά παιδιά και βρέφη ακόµη τα οποία 
ωδήγουν στα παραπέτασµα π.χ. εις Αλβανίαν, Γιουγκοσλαβίαν, 
Βουλγαρίαν και αλλού. 

Ο ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός (Υπηρεσία Πληροφοριών του 
∆.Ε.Σ. τεύχος 5 Νοεµβρίου 1948 και ∆ελτίον Υπουργείου 
Συντονισµού, τεύχος 69/1949) αναφέρουν, ότι τα απαχθέντα 
Ελληνόπουλα ανέρχονται εις 28.000, που εστάλησαν εις Βουλγαρίαν 
(2.600), Τσεχοσλοβακίαν (2.235), Ρουµανία (3.801), Πολωνία 
(περίπου 3.000), Βουλγαρίαν (2.660), Αλβανία (περίπου 2.000), 
Γιουγκοσλαβίαν (11.609) και τα υπόλοιπα στην Ανατολικήν 
Γερµανίαν. 

Ο ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός εζήτησε από τας κοµµουνιστικάς 
χώρας να επιτρέψουν στα απαχθέντα Ελληνόπουλα να γυρίσουν 
στην Ελλάδα. Απήντησε µόνον η Τσεχοσλοβακία, η οποία είπε ότι 
από τα ζητούµενα 5.000 παιδιά, τα 138 της είναι γνωστά! Έτσι τον 
Οκτώβριο 1948 η Εκτελεστική Επιτροπή Ενώσεως Συλλόγων 
Ερυθρού Σταυρού εξέδωσε την ακόλουθον απόφασιν: 

«Η εκτελεστική επιτροπή, λαµβάνουσα υπ' όψιν την απόφασιν Νο ΧΙΙΥ 
ψηφισθείσαν παρά της ΧΥΙΙης ∆ιεθνούς ∆ιασκέψεως του Ερυθρού Σταυρού, 



ως και της ληφθείσης παρά του ΟΗΕ την 27ην Νοεµβρίου αναφορικώς µε τον 
επαναπατρισµόν των Ελληνοπαίδων. 

Παρατηρεί, ότι τα ληφθέντα µέτρα δια τον επαναπατρισµόν των παιδιών 
δεν έσχον µέχρι σήµερον ειµή λιάν περιωρισµένον αποτέλεσµα και κατά 
συνέπειαν αι οδύναι των γονέων παρατείνονται άνευ λόγου. 

Αναθέτει εις τον Γενικό Γραµµατέα, όπως τεθή εις επαφήν µετά του 
∆ιεθνούς Κοµιτάτου Ερυθρού Σταυρού, ίνα έξετασθώσιν µετά του ΟΗΕ οι 
τρόποι και τα µέτρα, άτινα θα ηδύναντο να διευκολύνωσι και να επισπεύσωσι 
τον επαναπατρισµόν τούτον». 

Τo ∆ιεθνές Συνέδριον Προστασίας Παίδων συνήλθε στην 
Στοκχόλµην (Αύγουστος 1948) έλαβε γνώσιν των στοιχείων και 
οµοφώνως απεφάσισε: 

«... Το Γενικόν Συµβούλιον της ∆ιεθνούς Ενώσεως Προστασίας Παιδιού 
συνελθόν εν Στοκχόλµη την 14-8-1948 πληροφορηθέν ότι σοβαρός αριθµός 
Ελληνοπαίδων απήχθησαν από την πατρίδα των άνευ της συναινέσεως των 
γονέων των και θεωρών, ότι µία τοιαύτη πράξις είναι κατάφωρος παραβίασις 
των αρχών και της δηλώσεως των δικαιωµάτων του παιδιού, της 
ονοµαζόµενης «δηλώσεως της Γενεύης». 

Αποφασίζει: 

1) Όπως τα Ηνωµένα Έθνη παρακολουθούν επιµόνως να εξεύρουν τα 
κατάλληλα µέοα, ώστε να εξασφαλισθή όσον το δυνατόν ταχύτερον η 
επιστροφή εις τας εστίας των, απάντων των παιδιών τα οποία κρατούνται 
µακράν των γονέων των, εναντίον της θελήσεως τούτων. 

2) Όπως προσφερθώσιν αι υπηρεσίαι της ∆ιεθνούς Ενώσεως 
Προστασίας Παιδιού, εν συνεργασία µε άλλας οργανώσεις, ίνα δοθή 
περίθαλψις εις τα παιδιά ταύτα, οπουδήποτε και αν ευρίσκωνται. 

3) Όπως ζητηθή από τα Ηνωµένα Έθνη να λάβωσι µέτρα ώστε τα παιδιά 
όλων των εθνών να εξασφαλισθώσιν εναντίον βιαίας µεταφοράς και 
κρατήσεως µακράν της πατρίδος των άνευ συγκαταθέσεως των γονέων των». 

Περαιτέρω το ∆ιεθνές Συνέδριον του Ερυθρού Σταυρού εις 
Στοκχόλµην (Σεπτέµβριος 1948) εχαρακτήρισε το παιδοµάζωµα 
«έγκληµα γενοκτονίας» (Genocide) και ανεκαίνωσε ότι: 

«Η 17η διεθνής διάσκεψις του Ερυθρού Σταυρού εκφράζει την ευχήν, 
όπως οι πέραν των εθνικών συνόρων απαχθέντες Ελληνόπαιδες 
επαναπατρισθούν το ταχύτερον». 

Αξίζει πάντως τον κόπον να παραθέσω εδώ ένα τµήµα του 
υποµνήµατος του... Στρατηγού (!) Μάρκου προς τον ΟΗΕ 
(«Ελεύθερη Ελλάδα» 15-8-1948) διά να θαυµάσετε το αδιάντροπον 



των αριστερών. Ο Μάρκος λοιπόν, τον οποίον οι ίδιοι οι 
κοµµουνισταί απεκάλεσαν «ρεµάλι»! (3η Συνδιάσκεψι ΚΚΕ, Οκτ. 
1950, λόγω οργανωτικού γραµµατέως) «στρατιωτικά τενεκέ» 
(«τριάµιση χρόνια πάλης του Α.Σ.Ε.», σελ. 101 υπό Βλαντά µέλους 
Π.Γ. του ΚΚΕ) «σκουλήκι» («Η πολιτική των στελεχών µας στο ΚΚΕ 
τα τελευταία δέκα χρόνια» σελ. 32 υπό Μπαρτζώτα) έστειλε 
υπόµνηµα στον ΟΗΕ όπου µεταξύ άλλων «ο τενεκές», «το ρεµάλι» 
και το «σκουλήκι» έγραφε: 

«Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις των λαϊκών ∆ηµοκρατιών, δέχτηκαν µε 
τη µεσολάβηση µας, να περιποιηθούν και να φιλοξενήσουν αυτά τα φτωχά 
θύµατα των µοναρχοφασιστικών φρικαλεοτήτων. Και τις µέρες εκείνες ακριβώς 
που γινόταν απ' τον οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών η παγκόσµια καµπάνια 
για το παιδί, διεξάγονταν εδώ ένα λαϊκό έργο αλληλεγγύης, δώδεκα χιλιάδες 
παιδιά είχαν σωθή. Φυσικά δεν ήταν όλα τα παιδιά της Ελλάδος. Πολλοί 
γονείς, είτε επειδή είχαν τα µέσα να τα θρέψουν, είτε γιατί δεν ήθελαν να τα 
αποχωριστούν δεν τα έστειλαν και κανένας δεν τους ανάγκασε να το κάνουν. 
Άλλοι πάλι γονείς έστειλαν ένα η δύο παιδιά και κράτησαν τ' άλλα. Είναι 
αλήθεια πως πολλοί απ' τους τελευταίους µετάνοιωσαν που δε µιµήθηκαν τους 
άλλους, όταν τα αµερικανικά αεροπλάνα σκότωσαν πολλά απ' αυτά, και η 
πείνα απεδεκάτιζε τα άλλα. Το γεγονός αυτό εν πάσει περιπτώσει, δείχνει πως 
κανένας καταναγκασµός δεν ασκήθηκε ούτε είναι δυνατόν ν' ασκηθή. Σας 
επαναλαµβάνουµε µονάχα αυτό: Ούτε ένα παιδί δε στάλθηκε σε µια 
δηµοκρατική χώρα, χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων του. Σε κάθε χωριό 
άλλωστε, οι γονείς εξέλεξαν µονάχοι τους µια ενήλικη κοπέλλα η µια γυναίκα 
για κάθε οµάδα 20-25 παιδιών για να τα συνωδεύσουν. 

Οι µοναρχοφασίστες µε το µοναδικό τρόπο που ξέρουν να 
χρησιµοποιούν αυτή τη βία, που τους είναι τόσο προσφιλής, υπεχρέωσαν 
µερικούς γονείς που συνέλαβαν να καταθέσουν πως τα παιδιά τους 
αρπάχτηκαν µε τη βία. Και η Βαλκανική Επιτροπή αν και σε ένα χωριό οι ίδιοι 
οι γονείς τους διέψευσαν αυτή τη συκοφαντία έτοιµη καθώς είναι πάντοτε να 
υποστηρίξει τους µοναρχοφασίστες και στις προκλήσεις τους, κράτησε αυτές 
τις µεµονωµένες µαρτυρίες που αποσπάσθηκαν προφανώς µε την βία και δεν 
καταδέχτηκε να προσέξη το αυτονόητο της υπόθεσης, ούτε τις χιλιάδες των 
γονιών που διαµαρτυρήθηκαν µε χιλιάδες γράµµατα εναντίον αυτής της 
συκοφαντίας». 

Αι επανειληµµέναι διαµαρτυρίαι του Ελληνικού και του ∆ιεθνούς 
Ερυθρού Σταυρού, καθώς και αι αποφάσεις του ΟΗΕ δεν ελήφθησαν 
υπ' όψιν από το ΚΚΕ και τας κοµµουνιστικάς χώρας, όπου 
ωδηγήθησαν τα Ελληνόπουλα. 

Απεναντίας µάλιστα ο πρόεδρος Μάρκος της Κυβέρνησης του 
Βουνού απέστειλε υπόµνηµα στον ΟΗΕ όπου κατηγόρησε τους 
«µοναρχοφασίστες» ότι διαπράττουν παιδοµάζωµα. Ιδού τι έγραφε: 

«Το παιδοµάζωµα, το πραγµατικό παιδοµάζωµα το έκαµαν οι 
µοναρχοφασίστες. Και πράγµατι οι µοναρχοφασίστες µόλις πληροφορήθηκαν 



ότι οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στις Λ. ∆ηµοκρατίες, άρχισαν επιδροµές 
στα χωριά των κατεχοµένων απ' αυτούς περιοχών και άρπαξαν τα παιδιά από 
την αγκαλιά των µανάδων τους. Τραγικές σκηνές διεδραµατίσθησαν παντού. 
Και τα κακόµοιρα τα παιδιά µεταφέρθησαν σε στρατόπεδα η παρεδόθησαν σε 
πλούσιες οικογένειες σαν υπηρέτες. Για να σκεπάσουν αυτό το πραγµατικό 
έγκληµα, διπλασίασαν το θόρυβο, γύρω από το δήθεν παιδοµάζωµα το δικό 
µας. Να η αλήθεια για την καµπάνια αυτή που ξεσήκωσαν τόσον τεχνητά και 
τόσο κυνικά οι µοναρχοφασίστες και οι πάτρωνες τους». 

(«Ελεύθερη Ελλάδα» 15-8-1948) 

Αλλά ο ΟΗΕ βασιζόµενος εις αδιάψευστα στοιχεία δια µίαν 
ακόµη φοράν (Νοέµβριος 1949) ανεκοίνωσε την κατωτέρω απόφασιν 
της Γενικής Συνελεύσεώς του: 

«Η Γενική συνελευσις, λαµβάνουσα γνώσιν της υποβληθείσης εκθέσεως 
παρά της Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ενώσεως των Συλλόγων 
του Ερυθρού Σταυρού έπι του ζητήµατος του επαναπατρισµού των 
Ελληνοπαίδων (Α. 1014) και εκτιµώσα τας προσπάθειας, τας οποίας 
ανέπτυξαν αι δύο ∆ιεθνείς Οργανώσεις του Ερυθρού Σταυρού, ίνα 
διευκολύνωσι την πραγµατοποίησιν της αποφάσεως 193 (III) Σ. της Γενικής 
Συνελεύσεως. 

Παρατηρούσα ότι οι Ελληνόπαιδες δεν επεστράφησαν εισέτι εις τας 
εστίας των, ως συνιστά η απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως, αναγνωρίζουσα 
δε, ότι δέον να καταβληθώσι νέαι προσπάθειαι προς πλήρη εφαρµογήν της 
αποφάσεως ταύτης. 1. Αναθέτει εις τον Γενικόν Γραµµατέα, όπως καλέση το 
∆ιεθνές Κοµιτάτον Ερυθρού Σταυρού και την Ένωσιν των Συλλόγων του 
Ερυθρού Σταυρού και εξακολουθήσωσι τας προσπάθειας των διά την 
εξυπηρέτησιν του ανθρωπιστικού τούτου θέµατος και τοις παράσχη πάσαν 
δέουσαν βοήθειαν διά την εκτέλεσιν του έργου του. 

2. Καλεί θερµώς πάντα τα Έθνη, µέλη του Ο.Η.Ε. και τα άλλα Έθνη, τα 
παρέχοντα άσυλον εις Ελληνόπαιδας, όπως λάβωσι πάντα τα µέτρα, από 
κοινού και εν συνεργασία µετά των ∆ιεθνών Οργανώσεων του Ερυθρού 
Σταυρού, όπως διευκολύνωσι την ταχείαν επιστροφήν των παιδιών εις τας 
εστίας των, συµφώνως προς την άνω αναφεροµένην απόφασιν. 

3. Καλεί τας ∆ιεθνείς Οργανώσεις του Ερυθρού Σταυρού, όπως 
αναφέρωσιν εις τον Γενικόν Γραµµατέα προς πληροφορίαν των µελών του 
Ο.Η.Ε. τας προόδους της εκτελέσεως της παρούσης αποφάσεως». 

Και διά πολλοστήν φοράν η Γενική Συνέλευσις του ΟΗΕ 
(∆εκέµβριος 1950) αποφασίζει: 

«...2. Προσκαλεί επιµόνως άπαντα τα Κράτη, τα οποία δίδουσιν άσυλον 
είς Ελληνόπαιδας, όπως λάβωσι πάντα τα µέτρα, εν συνεργασία µετά του 
Γενικού Γραµµατέως και των ∆ιεθνών Οργανώσεων του Ερυθρού Σταυρού, 
ίνα διευκολύνωσι την ταχείαν έπιστροφήν των παιδιών πλησίον των γονέων 
των, και, οσάκις παρίσταται ανάγκη προς τούτο, επιτρέπωσι είς τας ∆ιεθνείς 



Οργανώσεις του Ερυθρού Σταυρού την ελευθέραν είσοδον εις το έδαφος των. 
3. Συνιστά µίαν Μόνιµον Επιτροπήν, αποτελουµένην εκ των Αντιπροσώπων 
του Περού, των Φιλιππίνων και της Σουηδίας, ήτις θα ενεργή εν συνεννοήσει 
µετά του Γενικού Γραµµατέως και θα προέρχεται εις ανταλλαγήν απόψεων 
µετά των Αντιπροσώπων των ενδιαφεροµένων Κρατών, δια τον ταχύν 
επαναπατρισµόν των παιδιών. 

4. Παρακαλεί τον ∆ιεθνή Ερυθρόν Σταυρόν και την Ένωσιν των 
Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού, όπως συνεργασθώσι µετά της 
αναφερθείσης Επιτροπής...» 

Εν τέλει την 17ην ∆εκεµβρίου 1952 συνήλθε στην Ν. Υόρκη η 
7η Γενική Συνέλευσις του ΟΗΕ, µετά από καταθεσιν της εντολής που 
είχε λάβει ο ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός, λόγω της αρνήσεως των 
κοµµουνιστικών κρατών να εφαρµόσουν τας αποφάσεις του ΟΗΕ. 
Τότε η Γ.Σ. του ΟΗΕ εξέδωσε απόφασιν: 

«µε την οποίαν εξέφραζεν την βαθείαν λύπην της, διότι κανένα εκ των 
κρατών του Παραπετάσµατος δεν συνεµορφώθη προς τις υποδείξεις της, 
έκτος της Γιουγκοσλαβίας, και κατεδίκασε την παράλειψιν αυτήν των κρατών 
τούτων». 

Την 16ην ∆εκεµβρίου 1948 συνήλθε στην Βουδαπέστην της 
Ουγγαρίας το Β' Συνέδριον της «Παγκοσµίου Οργανώσεως 
∆ηµοκρατικών Γυναικών» (Π.Ο.∆.Γ.)- Η Ρούλα Κουκούλου-
Ζαχαριάδου εκπρόσωπος του ΚΚΕ εδήλωσε τα εξής: 

«Καίονται τα χωριά στην Ελλάδα και κατακρεουργούνται κατά µάζες 
γυναίκες και παιδιά... 

Με θλίψη αναλογιζόµαστε την κατάστασι των παιδιών που έµειναν στην 
Ελλάδα και δεν πρόλαβαν να σωθούν από τον ∆ηµοκρατικό στρατό. Με την 
βία αρπάχτηκαν από την Βόρειο Ελλάδα από τα όργανα της Φρειδερίκης και 
τώρα είναι δουλάκια κι αλήτες στις πόλεις ή πεθαίνουν από την πείνα στα 
παιδικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Και για να σκεπάσουν το καινούργιο 
τους έγκληµα για να συκοφαντίσουν τις Λαϊκές ∆ηµοκρατίες και τη 
∆ηµοκρατική Κυβέρνηση της Ελλάδας οι µοναρχοφασίστες σήκωσαν 
ολόκληρο θόρυβο στον Ο.Η.Ε. και ζήτησαν να παρθή απόφασις να γυρίσουν 
τα παιδιά µας απ τις Λαϊκές ∆ηµοκρατίες». 

Και µε τέτοιας ψευδολογίας οι κουκουέδες προσεπάθουν να 
δικαιολογήσουν το παιδοµάζωµα και την διεθνή αγανάκτησιν, που 
προεκάλεσε. 

Το Συνέδριο εκείνο συνεχίσθη κατά κάποιον τρόπον στην έδρα 
της κυβερνήσεως του βουνού εις Πρέσπας, την 29ην Φεβρουαρίου 
1949, όπου παρέστησαν αντιπροσωπείαι από τα διάφορα Κ.Κ. 
Σχετικώς µε το παιδοµαζωµα ελέχθησαν τα παρακάτω: 



Λίλη Όλτ τον ΚΚ Ουγγαρίας: «... Τα Ελληνόπουλα που φιλοξενούµε 
στη χώρα µας (στην Ουγγαρία) είναι το καλύτερο δείγµα εκτιµήσεως προς τον 
αγώνα σας...». 

Ζήνοβα του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας: «... Τα Ελληνόπουλα που 
φιλοξενούµε στη χώρα µας, άντι των γονέων τους που πολεµούν, θα σας τα 
επιστρέψωµεν µεγάλα και µορφωµένα...». 

Άννα Ρούµπου τον ΚΚ Ρουµανίας: «... Τα παιδιά σας που 
φιλοξενούµε θα σας τα στείλουµε µε τη Νίκη...». 

Ζαµποτέσκα Στανισλάβα του ΚΚ Πολωνίας: «... ∆ιαπαιδαγωγούµε τα 
παιδιά σας µε το παράδειγµα των ηρώων σας, σαν το Μήτσο Παπαρήγα. 
Πιστεύουµε ότι τα παιδιά σας και τα παιδιά µας, είναι τα παιδιά της µεγάλης 
οικογένειας των λαών. Θα σας τα επιστρέψουµε µε τη λευτεριά και τη λαϊκή 
∆ηµοκρατία...» 

Βίτο - Κάρο του ΚΚ Αλβανίας: «... τα παιδιά σας τα είδαµε χλωµά όταν 
ήρθαν στη χώρα µας. Ανοίξαµε την αγκαλιά µας και τα δεχθήκαµε...». 

Οι Αλβανοί λοιπόν είδαν τα παιδιά µας χλωµά! και ανέλαβαν να 
τα διαθρέψουν. Ο υπουργός της κοµµουνιστικής κυβερνήσεως του 
βουνού Π. Κόκκαλης διεβεβαίωσε ότι: 

«Τα παιδιά µας στις Α. ∆ηµοκρατίες που είδα µόνος µου ζουν µια ζωή 
παραδεισένια! Ούτε στ' όνειρο τους δεν είδαν τέτοια ζωή. Εκτός απ' τη 
διατροφή, περιθάλπονται επιστηµονικά, ειδικεύονται σε τέχνες! κ.λ.π.». 

Ωστόσον ο γενικός επιθεωρητής του παιδοµαζώµατος δάσκαλος 
Γεώργιος Μανούκας («Παιδοµάζωµα, το µεγάλο έγκληµα κατά της 
Φυλής» Αθ. 1961), είχε καταγγείλει στον Κόκκαλη την τραγωδία των 
αρπαχθεντων παιδιών, τα οποία: «Στη Βουλγαρία υποφέρουν από 
ψώρα, στο Καλλιµανέστι της Ρουµανίας τα παιδιά ψάχνουν στα 
σκουπίδια να βρουν κοτσάνια από λάχανα και άλλου κλέβουν δια να 
φάνε. Στο Μπουρνώ της Τσεχοσλοβακίας πεθαίνουν κατά δεκάδες 
απ' τον τύφο και στην Αλβανία υποφέρουν απ' την πείνα, ακαθαρσία 
και ψείρα». 



 
Τροµαγµένο Ελληνόπουλο, που έζησε την τραγωδίαν τον παιδοµαζώµατος. 

 
Απαρηγόρητες Ελληνίδες. 

Το ΚΚΕ απήγαγε τα παιδιά τους. 
∆εν θα τα ξαναδούν. 



 
Τραγικοί και ηρωικαί φυσιογνωµίαι του Ελληνικού Λαού. 

Ο γηραιός χωρικός, ο γηραιός ιερεύς και η Ελληνίδα µητέρα, 
µε τα όπλα στο χέρι προστατεύουν τα παιδιά τους. 

 
Ελληνόπουλα του παιδοµαζώµατος. Ευρίσκονται στην Ρουµανία το 1948. 

Τι να απέγιναν; Προσέξατε φορούν χειµερινά ενδύµατα, 
αλλά είναι ξυπόλητα! 



 
25 Νοεµβρίου 1950. 21 Ελληνόπουλα επιστρέφουν από την Γιουγκοσλαβία. 

Στα σύνορα τα υποδέχονται οι γονείς τους. 

 
Ο βασανισµένος Έλληνας χωρικός 

έσωσε το παιδί του από το παιδοµάζωµα του ΚΚΕ. 



 
Τα παιδάκια αυτά επέτυχαν να ξεφύγουν από το παιδοµάζωµα 

που έκανε το ΚΚΕ. Έτρεξαν εκρύφθησαν, ήσαν τυχερά. Εσώθησαν. 

 
Η οικογένεια του δασκάλου Θωµά Μήτση. Ο πατήρ καταδιώκεται 

από το ΚΚΕ και διαφεύγει στην Κόνιτσα. Η µήτηρ κατακρεουργείται. 
Τα πέντε παιδιά µεταφέρονται άλλα στην Ουγγαρία, άλλα στην Ρουµανία. 

Εχάθησαν. 



 
Ο εικονιζόµενος νεαρός λέγεται Ευάγγελος Τσάκος και κατάγεται από την 
Φλώρινα. Τον είχαν αρπάξει οι συµµορίται. Κατόρθωσε να δραπέτευση. 

Τον επυροβόλησαν και τον άφησαν ανάπηρο. 



 
Ελληνόπουλα του παιδοµαζώµατος. Από τα 28.000 απαχθέντα παιδάκια 
επέστρεψαν 520 από την Ουγγαρία, 611 από την Ρουµανία, 296 από την 
Τσεχοσλοβακία, 6 µόνον από την Βουλγαρία. Μετά βάσει συµφωνιών θα 

επιστρέψουν κι άλλα από την Γιουγκοσλαβία. 

 
Συγκινητικαί στιγµαί. 

Μητέρες παραλαµβάνουν τα παιδιά τους 
στα Ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα. 



 
Κάποιο από τα ολίγα Ελληνόπουλα, που κατόπιν 

συµφωνίας επέστρεψε από την Γιουγκοσλαβία στην Ελλάδα. 
Το αγκαλιάζει ο πατέρας του. 



 
Επι τέλους Ελληνόπουλα επιστρέφουν στην Πατρίδα, της οποίας φιλούν το 

χώµα. 

 
Ένα κοριτσάκι που εσώθη από το παραπέτασµα, µε τον πατέρα του. 

Η Βασίλισσα Φρειδερίκη µε Ελληνόπουλα των Παιδοπόλεων, δια 
τας οποίας ο µετέπειτα «εθνάρχης» Κ. Καραµανλής είπεν: 

«... Η Βασιλική Πρόνοια παρηκολούθησε βήµα προς βήµα τας φάσεις 
από τας οποίας διήλθεν η ιστορία της Χώρας µας κατά την τελευταίαν 
δεκαετίαν. Εις την ώραν τον συµµοριτοπολέµου, µε τας 53 παιδοπόλεις 
περιέσωσε 23.000 Ελληνόπουλα, δια να τους αποδώση σώους και αβλαβείς 



εις τας οικογενείας των µετά το πέρας της ανταρσίας. Όταν µετά το τέλος της 
ανταρσίας εσήµανεν η ώρα της ανασυγκροτήσεως, αι παιδοπόλεις 
περιορίζονται εις την περίθαλψιν των ορφανών και απροστάτευτων παιδιών 
και όλη η προσοχή στρέφεται προς την εξύψωσιν, την ηθικήν και την 
επαγγελµατικήν, των παιδιών τα οποία επέστρεψαν εις το χωριό των...». 

(Από το βιβλίον Μανούκα ένθ. άνωτ. σελ. 142). 

Τότε «συµµοριτοπόλεµος» και «ανταρσία». Τώρα η Ν.∆. τιµά 
τους αγώνας του ΚΚΕ! το οποίον παρανόµως ενοµιµοποίησε. 

 

Χιούµορ και ΚΚΕ 

Παραθέτω µερικάς γελοιογραφίας κατά των 
κοµµουνιστοσυµµοριτών, που έκανε ο µετέπειτα αριστερός 
ευθυµογράφος και σκιτσογράφος Μ. Μποσταντζόγλου (Μπόστ). 
Εδηµοσιεύθησαν το 1948 στο σατυρικόν λεύκωµα «Ο πόλεµος των 
νάνων» (Αθ. 1948) που δια της υπ' αριθµ. 508228/48001/5/22-10-
1948 του Γ.Ε.Σ. εκυκλοφόρει στο στράτευµα. 



 

 



 



 



 



 



 



Επίµετρον 

 
Ο Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος, ο όποιος συνέτριψε τους 

κοµµουνιστοσυµµορίτας, επιθεωρεί άνδρας του Εθνικού Στρατού, στους 
οποίους οφείλεται η σωτηρία της Ελλάδος. Τώρα οι νεοσυνοδοιπόροι 
εξισώνουν τους Έλληνας Αξιωµατικούς του Εθνικού Στρατού, µε τους 

εθνοπροδότας «καπεταναίους» του ΚΚΕ. 

 
Ο πρωθυπουργός της απελευθερώσεως (12-10-1944) 

Γεώργιος Παπανδρέου επιθεωρεί παρατεταγµένους αντάρτες, 
που εντός ολίγου αι ευγενείς αυταί φυσιογνωµίαι θα αιµατοκυλίσουν 
τας Αθήνας, ώστε δικαίως το ΚΚΕ απεκλήθη υπό του Γ. Παπανδρέου 

«το κόµµα της προδοσίας και του εγκλήµατος». 



 
Η... Σουλτάνα, όπως παρουσιάζεται στο 

κοµµουνιστικό Περιοδικό «Ι∆ΕΟ∆ΡΟΜΙΟ»! 



ΕΤΣΙ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΓΑΝ ΟΙ ∆ΟΛΟΦΟΝΟΙ 

 
Εξόριστοι κοµµουνισταί στην Μακρόνησον. 

(«Έθνος» 11-5-1997). Φωτογραφίζονται! 

 
Εξόριστοι κοµµουνισταί στην Μακρόνησον («Νέα» 30-3-1988). 

Όλοι των χαµογελούν. Τα σφαγιασθέντα θύµατα των ελησµονήθησαν 
και αυτοί δυστυχώς δεν ετιµωρήθησαν. 



ΑΥΤΟΙ ΕΣΦΑΓΗΣΑΝ 

 

 
ΑΥΤΟΙ ΓΕΛΟΥΝ 

Οι Συνοδοιπόροι 

Εκτός των αµιγών κοµµουνιστών υπάρχουν οι λεγόµενοι 
«συνοδοιπόροι» οι οποίοι κάνουν οτιδήποτε εξυπηρετεί τον 
κοµµουνισµόν, δίχως οι ίδιοι να παραδέχωνται, ότι είναι 
κοµµουνισταί. Πρόκειται περί γλοιωδών προσώπων, που χάριν 
ατοµικών φιλοδοξιών και συµφερόντων συµπαρίστανται στους 
κοµµουνιστάς. 



Οι συνοδοιπόροι ανήκουν εις φιλοκοµµουνιστικάς οργανώσεις 
και γενικώτερον δραστηριοποιούνται στον αριστερό χώρο. Ωρισµένοι 
καθηγηταί Πανεπιστηµίων, δηµοσιογράφοι και κυρίως πολιτικοί 
υποστηρίζουν συνεχώς τους αριστερούς. ∆ίχως ντροπή και φυσικά, 
χωρίς αναφορά στο παρελθόν µε στοιχεία, παραποιούν την ιστορίαν 
και σκοπίµως ψεύδονται. 

Συνήθως παρουσιάζουν τους αριστερούς ως αθώα θύµατα των 
δεξιών. Οι δεξιοί τους κατεδίωξαν, ενώ οι αριστεροί κατέσφαξαν 
τους δεξιούς. Οι δεξιοί είναι εθνικώς µειοδόται, ενώ οι αριστεροί 
διέπραξαν προδοσίας. Για όλα τα κακά ευθύνεται η δεξιά, ενώ 
εµφανίζουν την αριστερά ως παρθένα. Έτσι ανεπτύχθη τα τελευταία 
25 χρόνια µία έντονος προπαγάνδα γύρω από το σύνθηµα «ο λαός 
δεν ξεχνά, τι σηµαίνει δεξιά». Ποιος λαός; ∆εν θα αναφερθώ εις 
λεπτοµέρειας, διότι θέλω να παραµείνω στα κείµενα και τας 
φωτογραφίας, που αποδεικνύουν τας εθνοπροδοσίας και τα 
εγκλήµατα του ξενοδούλου ΚΚΕ. Ο ρόλος πάντως των 
κρυπτοκοµµουνιστών, όπως αλλοιώς θα ώνόµαζε κάποιος τους 
συνοδοιπόρους, είναι υπονοµευτικός κάθε πατριωτικού. Οτιδήποτε 
εθνικόν ενοχλεί το αρρωστηµένο µυαλό τους και το πολεµούν. Είναι 
διεθνισταί, ψευτοειρηνόφιλοι, αρνησιπάτριδες και κατά κανόνα 
άθεοι. Προβάλλουν µέσω των ΜΜΕ την παρακµή και τον εκφυλισµό, 
που προκλητικώς αποκαλούν πρόοδον! Έρπουν. 

Σχεδόν όλα τα ΜΜΕ ελέγχονται από αυτό το είδος των 
αριστερών. Την εκπόρθησιν των ΜΜΕ από τον Μαρξισµό την 
επεδίωξε και την επραγµατοποίησε ο «εθνάρχης» Κ. Καραµανλής, 
δια του Λαµπρία στον οποίον ανέθεσε το έργον. Την τακτική του 
«εθνάρχου» συνεχίζει ο τωρινός πρόεδρος της «Νέας ∆ηµοκρατίας» 
κ. Κ. Καραµανλής, ο οποίος εδήλωσε ότι σέβεται (!) την ιστορίαν της 
αριστεράς! Ποίαν ιστορίαν; το ∆εκεµβριανό κίνηµα; τας προδοσίας; 
το παιδοµάζωµα; τον συµµοριτοπόλεµο; τας πηγάδας; Φυσικά ο κ. 
Κ. Καραµανλής που σέβεται την ιστορία (το ποινικον µητρώο 
δηλαδή) της αριστεράς δεν σέβεται τους ήρωας του Γράµµου και του 
Βίτσι ή του Μακρυγιάννη κ.τ.λ. που εθυσιάσθησαν µαχόµενοι υπέρ 
της πατρίδος και όχι δια να εισέλθη ο αρχισφαγέας και αρχιπροδότης 
Μάρκος Βαφειάδης στη βουλή! 



 
Ο εγκληµατίας εθνοπροδότης Φλωράκης 

µε στολή ρωσική, στην σοβιετική στρατιωτική 
ακαδηµία Φρούζα της Μόσχας. 

 
Ο εγκληµατίας εθνοπροδότης Χαρίλαος Φλωράκης (καπετάν - Γιώτης) 

ο σφαγεύς του Καρπενησίου κ.τ.λ. µε τον συνοδοιπόρο Πρόεδρο 
της Ν. ∆ηµοκρατίας κ. Κ. Καραµανλή. 

Αντί Επιλόγου 

Το βιβλίον που εδιαβάσατε σας έδειξε ένα µικρόν µέρος της 
εκτάσεως του εγκλήµατος και της εκτάσεως της προδοσίας. Οι 



εγκληµατίαι και οι προδόται επανήλθον στον πολιτικόν βίον της 
Χώρας, παρά την θέλησιν ενός πραγµατικού δηµοκράτου, που είπεν: 

«Είναι τόση η έκτασις της προδοσίας, είναι τόση η έκτασις του 
εγκλήµατος, είναι τόσαι αι καταστροφαί και αι θυσίαι της Ελλάδος, αι οποίαι 
υπερέβησαν τας θυσίας τον επικού αγώνος εναντίον των δύο Αυτοκρατοριών, 
ώστε ουδέποτε το Έθνος και ο Λαός µας θα ανεγνώριζον την επάνοδον των 
προδοτών και των εγκληµατιών εις τους κόλπους του πολιτικού βίου της 
Χώρας». 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

(«Πολιτικά κείµενα» έκδ. «Μπάυρον» τόµος Γ, σελ. 198) 

Ταυτοχρόνως κι άλλος ανεγνωρισµένος δηµοκράτης τους 
κατηγόρησε, δια τα εγκλήµατα των και την προδοτικήν των 
ιδεολογίαν: 

«Οι κοµµουνισταί, οι οποίοι προεκάλεσαν την φρικτοτέραν ηθικήν 
αναστάτωσιν και αιµατηρότατα δράµατα εις την κατεχοµένην Ελλάδα, ήσαν 
φορείς ωρισµένης ιδεολογίας, απαραδέκτου εις εµέ και βαρύτατα επικινδύνου 
δια την επιβίωσιν του Γένους µας ως γνησίως ελληνικού». 

«...Όταν ήλθα από την Πελοπόννησον, απεσιώπηοα το γεγονός των 
χιλιάδων φόνων που είχατε διαπράξει εκεί, καθώς και τας φυλακίσεις. 
Εσκέφθηκα τότε, ότι έπρεπε να απαλλαγήτε από τας παρελθούσας ευθύνας 
σας, και δι αυτό δεν ώµίλησα». 

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

(«Τα χρόνια του Μεγάλου Πολέµου» Αθ. 1964, σελ. 12,96) 

Βιβλιογραφία 

(πηγαι, αποσπάσµατα εκ των οποίων αναφέρονται στο παρόν 
βιβλίον) 

Αρχεία 

• Αστυνοµία Πόλεων  
• Γενικά Αρχεία του Κράτους  
• ∆ιεύθυνσις Ιστορίας Στρατού (∆.Ι.Σ.)  
• Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή  
• Ιατροδικαστική Υπηρεσία  
• Ιεραί Μητροπόλεις  
• Ινστιτούτο Σπουδής Ιστορίας (Κ. Σειράς)  
• Κατασχεθέντα έγγραφα ΚΚΕ  
• Πρακτικά Βουλής  



Περιοδικά 

• «∆ιεθνείς Σχέσεις»  
• «Ιδεοδρόµιο»  
• «Κοµµουνιστική Επιθεώρηση»  
• «Νέος Κόσµος»  
• «Ντοκουµέντα»  

Εφηµερίδες 

• «Αυγή»  
• «Βήµα»  
• «∆ηµοκρατικός Στρατός»  
• «Έθνος»  
• «Ελευθερία»  
• «Ελεύθερος Τύπος»  
• «Εµπρός»  
• «Εργατικός Αγών»  
• «Ελευθεροτυπία»  
• «Ελλάς»  
• «Θεσσαλονίκη»  
• «Νέα»  
• «Ν. ∆ηµοκράτης»  
• «Πράβδα»  
• «Ριζοσπάστης»  

Βιβλία 

• Α. Αντωνακέα: «Η ανατίναξις της γέφυρας του Γοργοποτάµου-
ιστορία και µύθος»  

• ∆. Βλαντά: «Εισήγηση εις την 7ην Ολοµέλειαν της Κ.Ε. του 
ΚΚΕ»  

• ∆. Βλαντά: «Τριάµιση χρόνια πάλης του ∆.Σ.Ε.»  
• Γ.Ε.Σ.: «Αι επιχειρήσεις του Γ' Σώµατος Στρατού»  
• Γ. Γιάνναρης: «Φοιτητικά κινήµατα και Ελληνική Παιδεία»  
• Κ. Γουντχάουζ: «Το µήλον της έριδος»  
• Εκδ. ΕΟΚΑ: «Η κοµµουνιστική ηγεσία έναντι του Κυπριακου 

αγώνος»  
• Εκδ. Επαναπατρισθέντων: «Αυτό είναι το ΚΚΕ»  
• Ν. Ζαχαριάδη: «Μερικά ζητήµατα από την κατάσταση και την 

κοµµατική ζωή»  
• Ν. Ζαχαριάδη: «Τα προβλήµατα της καθοδήγησης του ΚΚΕ»  
• Ν. Ζαχαριάδη: «Όλοι στα άρµατα, όλα για τη νίκη»  
• Ν. Ζαχαριάδη: «Ιστορία του ΚΚΕ»  
• Ι. Ζέβγος: «Γιατί η επανάστασις στην Ελλάδα θα αρχίση σαν 

αστικοδηµοκρατική»  
• Π. Κανελλόπουλος: «Τα χρόνια του Μεγάλου Πολέµου»  



• Κ. Καραλής: «Ιστορία των δραµατικών γεγονότων 
Πελοποννήσου 1943-1949»  

• ΚΚΕ: «Πέντε χρόνια αγώνες»  
• ΚΚΕ: «Η Ελλάδα στο δρόµο προς τη νίκη»  
• ΚΚΕ: «Το ΚΚΕ από το 1918 εως το 1926»  
• ΚΚΕ: «Το ΚΚΕ. Επίσηµα κείµενα»  
• ΚΚΕ: «Θέσεις για την ιστορία του ΚΚΕ»  
• Κ. Κόκκινος: «1942-1945. Τα χρόνια της κρίσης»  
• Κ. Κολιγιάννης: «Λόγος στην 3ην Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ»  
• Ε. Μάγιερς: «Η Ελληνική περιπλοκή»  
• Γ. Μανούκας: «Παιδοµάζωµα»  
• Ι. Μεταξάς: «Λόγοι»  
• Χ. Μόλ: «Πώς εσώθη η Ελλάς»  
• Β. Μπαρτζώτας: «Μερικά ζητήµατα της ιστορίας του ΚΚΕ»  
• Β. Μπαρτζώτας: «Η πολιτική των στελεχών µας στο ΚΚΕ»  
• Μ. Μποσταντζόγλου: «Ο πόλεµος των νάνων»  
• Γ. Παπανδρέου: «Πολιτικά Κείµενα»  
• Ι. Πετσόπουλος: «Τα πραγµατικά αίτια της διαγραφής µου από 

το ΚΚΕ»  
• Ι. Πετσόπουλος: «Τα εθνικά ζητήµατα και οι Έλληνες 

κοµµουνιστές»  

 


