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Ο Δοςιλογιςμόσ ςτην Ελλάδα τησ Κατοχήσ μζςα από την εφημερίδα Ελληνικόν
Αίμα

Α)Πρόλογοσ
Θ παροφςα εργαςία, όπωσ αποτυπϊνεται και από τον τίτλο τθσ, πραγματεφεται με
τθν ζννοια του δοςιλογιςμοφ και τισ εφαρμογζσ του τόςο μζςα από τθν κατοχικι
εφθμερίδα Ελλθνικόν Αίμα όςο και από τισ εκφάνςεισ που είχε ο δοςιλογιςμόσ ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ εργαςία αποτελείται από τρία βαςικά
μζρθ: τθν μελζτθ και ανάδειξθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ςχετικά με τον
δοςιλογιςμό από τθν εφθμερίδα Ελλθνικόν Αίμα, τθν εννοιολόγθςθ του
φαινομζνου του δοςιλογιςμοφ με τθν παράλλθλθ παράκεςθ των πιο ςθμαντικϊν
ευρωπαϊκϊν παραδειγμάτων του και τζλοσ με τθν παρουςίαςθ τθσ ελλθνικισ
περίπτωςθσ ςυνεργαςίασ με τον κατακτθτι, αναδεικνφοντασ παράλλθλα τισ
προβλθματικζσ και τα ηθτιματα που προκφπτουν ςε ιςτοριογραφικό επίπεδο.
Ωσ προσ το πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ, αυτό τθσ μελζτθσ, τθσ αποδελτίωςθσ και
τθσ

παράκεςθσ

οριςμζνων

αναφορϊν

τθσ

εφθμερίδασ

απζναντι

ςτουσ

ςυνεργαςκζντεσ με τον εχκρό και ςτον δοςιλογιςμό γενικότερα υπάρχει μια τριπλι
υποκατθγοριοποίθςθ. Θ πρϊτθ λοιπόν υποενότθτα παρουςιάηει ςτον αναγνϊςτθ
τθν εφθμερίδα μζςα από ζνα ςφντομο ιςτορικό τθσ, προςπακϊντασ ςε ζνα πρϊτο
επίπεδο να πλθροφοριςει τον αναγνϊςτθ τόςο για τα χαρακτθριςτικά τθσ
εφθμερίδασ(ιδρυτζσ, περίοδοσ λειτουργίασ, δομι) όςο και για τθν πολιτικι τθσ
κζςθ, δθμιουργϊντασ με αυτό τον τρόπο μια αίςκθςθ «γνωριμίασ» με τθν
εφθμερίδα. Στθ ςυνζχεια παρατίκεται μζςα από αναφορζσ τθσ εφθμερίδασ, θ
ςτάςθ τθσ απζναντι ςτισ δυνάμεισ Κατοχισ αλλά κυρίωσ απζναντι ςτισ Κατοχικζσ
κυβερνιςεισ. Ξεκινϊντασ τθν προπαγανδιςτικι τθσ ςτάςθ απζναντι ςτο «νζο
κακεςτϊσ» θ εφθμερίδα απογυμνϊνει τισ κυβερνιςεισ ςυνεργαςίασ ςτα μάτια του
αναγνωςτικοφ τθσ κοινοφ χρθςιμοποιϊντασ αναφορζσ ςτο Σφνταγμα, αλλά και ςε
άλλεσ πθγζσ, με βαςικό τθσ ςτόχο να πλιξει τθν νομιμότθτα του κακεςτϊτοσ αλλά
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και τθν προςωπικότθτα και το κφροσ των φορζων του. Σε αυτι τθν υποενότθτα
βαςικό ρόλο ζχει θ ζννοια του προδότθ και θ ςυςτθματικι χριςθ τθσ από τθν
εφθμερίδα. Οι αναφορζσ τθσ τόςο ςτουσ τρεισ κατοχικοφσ πρωκυπουργοφσ όςο και
ςτα υπόλοιπα μζλθ των κυβερνιςεων ςτθ διάρκεια τθσ Κατοχισ βρίςκονται ςε ζνα
πλαίςιο, το οποίο χρίηει ιδιαίτερθσ μελζτθσ και προςοχισ. Θ πολεμικι τθσ ςε αυτό
το πλαίςιο ιταν πολυεπίπεδθ κακϊσ κατθγοροφςε τισ κατοχικζσ κυβερνιςεισ ςε
κάκε τθσ κυκλοφορία για μια ςειρά προδοτικϊν πράξεων όπωσ: θ ςυνκθκολόγθςθ
με τουσ Γερμανοφσ από τον ςτρατθγό Τςολάκογλου, θ δθμοςιονομικι πολιτικι των
κατοχικϊν κυβερνιςεων που είχε φζρει τθν χϊρα ςτον οικονομικό μαραςμό, θ
ςυνεχισ προάςπιςθ των ςυμφερόντων των δυνάμεων Κατοχισ(Γερμανϊν, Λταλϊν,
Βουλγάρων) ζναντι των ςυμφερόντων τθσ χϊρασ και του ζκνουσ(είναι ςυχνζσ οι
αναφορζσ τθσ εφθμερίδασ ςε αυτό), θ δθμιουργία των Ταγμάτων Αςφαλείασ από
τον Λωάννθ άλλθ. Ζνα άλλο ςτοιχείο πολεμικισ, που χρθςιμοποιοφςε θ εφθμερίδα,
ιταν θ προςωπικι επίκεςθ απζναντι ςτα μζλθ τθσ κυβζρνθςθσ ςε ζνα λαϊκίςτικο
επίπεδο και με τθν ςυχνι χριςθ προςβλθτικϊν χαρακτθριςμϊν. Ρζρα δθλαδι από
το δθμοςιογραφικό- πλθροφοριακό λόγο θ εφθμερίδα χρθςιμοποιεί και ζναν λόγο
πιο χυδαίο προςπακϊντασ με αυτό τον τρόπο τόςο να πλιξει εντελϊσ τθν
προςωπικότθτα των ςυνεργαςκζντων, όςο και να ανεβάςει τθν δθμοτικότθτά τθσ
ςε επίπεδο αναγνωςτικοφ κοινοφ, ιςχυροποιϊντασ παράλλθλα και τθν προπαγάνδα
τθσ.
Αυτι τθσ θ προπαγάνδα όμωσ δεν ζμενε ςε επίπεδο αρχϊν μόνο κακϊσ θ
εφθμερίδα γνϊριηε ότι για να πλθγεί το κακεςτϊσ ζπρεπε να πλθγεί και θ κοινωνικι
του βάςθ. Ο δοςιλογιςμόσ, θ ςυνεργαςία δθλαδι με τον εχκρό, με τον κατακτθτι
ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, δεν απαντάται μόνο ςτισ κατά τόπουσ αρχζσ αλλά
περιλαμβάνει και οριςμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, οι οποίεσ υπιρξαν φιλικά
προςκείμενεσ ςτον κατακτθτι. Αυτι λοιπόν είναι θ δεφτερθ υποενότθτα, θ ςτάςθ
τθσ εφθμερίδασ δθλαδι απζναντι ςτον δοςιλογιςμό ςε κοινωνικό επίπεδο. Κατά τθν
διάρκεια τθσ Κατοχισ υπιρξαν οριςμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, οι οποίεσ
ςυνεργάςκθκαν με τον κατακτθτι είτε ςε ζνα οικονομικό πλαίςιο είτε ςε ζνα
πλαίςιο προϊκθςθσ τθσ γερμανικισ προπαγάνδασ. Θ οικονομικι ςυνεργαςία με τον
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κατακτθτι γινόταν είτε ςτα πλαίςια του μαυραγοριτιςμοφ είτε ςτα πλαίςια
διαφόρων άλλων οικονομικϊν και εμπορικϊν ςυναλλαγϊν. Και οι δυο περιπτϊςεισ
είχαν ακριβϊσ το ίδιο αποτζλεςμα: αφενόσ τθν εξυπθρζτθςθ των γερμανικϊν
ςυμφερόντων και αφετζρου τθν οικονομικι απολαβι αυτισ τθσ παροχισ
υπθρεςιϊν. Θ πιο ςθμαντικι όμωσ μορφι δοςιλογιςμοφ ιταν εκείνων των ομάδων
που δροφςαν από ιδεολογικι ςυγγζνεια ςτο πλευρό των Γερμανϊν, ζχοντασ και τθν
αντίςτοιχθ ανταπόδοςθ από τθν πλευρά του κατακτθτι, με μόνο ςτόχο τθν
προϊκθςθ και επιβολι τθσ γερμανικισ προπαγάνδασ. Τα πιο χαρακτθριςτικά
παραδείγματα, με τα οποία καταπιάςτθκε ιδιαιτζρωσ το Ελλθνικόν Αίμα, ιταν αυτά
τθσ Εκνικισ Σοςιαλιςτικισ Ρατριωτικισ Οργάνωςθσ(ΕΣΡΟ) και τθσ Εκνικισ Ενϊςεωσ
Ελλάσ(ΕΕΕ). Θ υποενότθτα αυτι αςχολείται αφενόσ με το να αναλφςει όςο το
δυνατόν πιο περιεκτικά αυτζσ τισ δυο οργανϊςεισ και αφετζρου να τισ παρουςιάςει
μζςα από τθν ςτάςθ τθσ εφθμερίδασ και των αναφορϊν τθσ προσ αυτζσ. Και οι δυο
οργανϊςεισ προχπιρχαν τθσ Κατοχισ(θ ΕΣΡΟ ιδρφκθκε λίγο πριν τθν ζλευςθ των
Γερμανϊν ςτθν Ελλάδα) αλλά θ κφρια δράςθ τουσ ζλαβε χϊρα με τθν εγκακίδρυςθ
των δυνάμεων κατοχισ.
Θ τελευταία υποενότθτα αυτοφ του πρϊτου μζρουσ απαςχολείται με τθν ςτάςθ
τθσ εφθμερίδασ απζναντι ςτο ΚΚΕ. Από μια πρϊτθ παρουςίαςθ δεν διαφαίνεται
κάποια ςφνδεςθ μεταξφ του ΚΚΕ και των δοςιλογικϊν κοινωνικϊν ομάδων παρόλα
αυτά θ εφθμερίδα μασ διαψεφδει. Το ΚΚΕ μζςα από τισ δυνάμεισ του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ
υπιρξε θ ςθμαντικότερθ αντιςταςιακι οργάνωςθ τθν περίοδο κατοχισ. Θ
εφθμερίδα όντασ πολιτικά προςκείμενθ ςτον Βαςιλιά Γεϊργιο και τθν εξόριςτθ
κυβζρνθςθ Τςουδεροφ αρχίηει, με τθν εμφάνιςθ μιασ κάποιασ προοπτικισ για
απελευκζρωςθ τθσ χϊρασ από τουσ Γερμανοφσ, να αναιρεί τθν αρχικι τθσ ςτάςθσ
περί εκνικισ ενότθτασ και ομοψυχίασ. Από εκείνο το χρονικό ςθμείο( το μεγάλο
«ξζςπαςμα» τθσ εφθμερίδασ ιρκε με τθν ίδρυςθ τθσ ΡΕΕΑ) θ εφθμερίδα κα
αντιμετϊπιηε το ΚΚΕ με το ίδιο φφοσ που αντιμετϊπιηε τισ δυνάμεισ Κατοχισ και τισ
ςυνεργαςκείςεσ προσ αυτζσ ομάδεσ, δθμιουργϊντασ μια αξιοςθμείωτθ, προσ
παρουςίαςθ και ανάλυςθ, ςφνδεςθ μεταξφ κομμουνιςμοφ και δοςιλογιςμοφ μζςα
ςε ζνα πλαίςιο εκνικισ προδοςίασ.
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Ολόκλθρο το πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ ςτθρίηεται κατά βάςθ ςτισ πλθροφορίεσ
που παρζχονται ςτον ερευνθτι από τθν εφθμερίδα Ελλθνικόν Αίμα (Αρχείο
Βοβολίνθ, Εφθμερίδα Ελλθνικόν Αίμα, 1θ Λουνίου 1942-29 Νοεμβρίου 1944) ςε
ςυνδυαςμό με οριςμζνεσ βιβλιογραφικζσ προςκικεσ, με πιο χαρακτθριςτικζσ:
Fleischer Hagen, Στζμμα και Σβάςτικα. Θ Ελλάδα τθσ Κατοχισ και τθσ Αντίςταςθσ,
1941-1944, τόμοσ 1, Εκδόςεισ Ραπαηιςθ, Ακινα, 1986 και Αλβανόσ αχμόνδοσ, «Οι
Κατοχικζσ κυβερνιςεισ. Οι διαχειριςτζσ μιασ ανζφικτθσ νομιμότθτασ», ςτο Λςτορία
του Νζου Ελλθνιςμοφ , 1770-2000, τόμοσ 8, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 2004. Τα
βιογραφικά ςτοιχεία τθσ εφθμερίδασ ςυλλζχκθκαν και χρθςιμοποιικθκαν μετά από
τθν πολφτιμθ βοικεια τθσ Γεωργίασ Ρανςελθνά, υπεφκυνθσ του Αρχείου Βοβολίνθ
(Ρανςελθνά Γεωργία Μ., «Λιμμα: εφ. Ελλθνικόν Αίμα», ςτο: Δροφλια Λουκία Κουτςοπανάγου Γιοφλα (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια Ελλθνικοφ Τφπου 1784-1974,
Εκνικό Μδρυμα Ερευνϊν-Λνςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν Ερευνϊν, τ. Βϋ, Ακινα, 2000).
Το δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ

αςχολικθκε με τθν εννοιολόγθςθ του

φαινομζνου του δοςιλογιςμοφ τθν περίοδο του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου κακϊσ και
με τα πιο χαρακτθριςτικά ευρωπαϊκά παραδείγματα εφαρμογισ του. Στθν πρϊτθ
υποενότθτα γίνεται μια προςπάκεια να αποδοκεί όςο το δυνατόν πιο πιςτά ο
οριςμόσ του δοςιλογιςμοφ. Στθν προςπάκεια αυτι θ εργαςία ςτθρίχκθκε αφενόσ
ςτθν Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ («Ο Δοςιλογιςμόσ» ςτο Λςτορία του Ελλθνικοφ
Ζκνουσ, τόμοσ 16, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα, 2000) και αφετζρου ςτο βιβλιογραφικό
ζργο του Peter Davies (Davies Peter, Dangerous Liaisons. Collaboration and World
War Two, Pearson Longman, Great Britain, 2004). Εκτόσ όμωσ από τον οριςμό του
δοςιλογιςμοφ ςτθν ςυγκεκριμζνθ υποενότθτα ζγινε μια πρϊτθ προςπάκεια να
καταδειχτεί ςτον αναγνϊςτθ θ ποικιλία και θ πολυπλοκότθτα του ηθτιματοσ με μια
πρϊιμθ ανάλυςθ των εκφάνςεων του δοςιλογιςμοφ ςτισ κατά τόπουσ κατακτθμζνεσ
από τον Άξονα περιοχζσ.
Στθ δεφτερθ υποενότθτα κυριαρχοφν τα δυο πιο χαρακτθριςτικά παραδείγματα
δοςιλογιςμοφ ςε όλθ τθν περίοδο του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου: το κακεςτϊσ του
Βιςφ και θ περίπτωςθ Vidkun Quisling. Στθν περίπτωςθ του κακεςτϊτοσ του Βιςφ
δίνεται μια ςφντομθ παρουςίαςθ των γεγονότων πριν τθν ανάλθψθ τθσ εξουςίασ
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από τον ςτρατάρχθ και εκνικό ιρωα για τουσ Γάλλουσ, Φιλίπ Ρεταίν με τθν
βαρφτθτα να δίνεται ςτο κομμάτι των ςχζςεων μεταξφ Βιςφ και Γερμανϊν. Θ
περίπτωςθ του Βιςφ αποτελεί το πιο χαρακτθριςτικό παράδειγμα δθμιουργίασ
κράτουσ-παρωδίασ ςτα πλαίςια μιασ κατάκτθςθσ. Αυτι θ ψευδισ προςπάκεια
απεικόνιςθσ ενόσ κράτουσ διατθρθμζνου και ακμαίου μζςα ςε ζνα κατακτθμζνο
περιβάλλον είναι που κάνει τθν εναςχόλθςθ με αυτι τθ δοςιλογικι περίπτωςθ τόςο
ςθμαντικι. Ζνα άλλο ςθμείο που προκαλεί το ενδιαφζρον του ερευνθτι είναι το
γεγονόσ ότι θ Γαλλία, το Βιςφ πιο ςυγκεκριμζνα, είχε για θγζτθ του ζναν άνκρωπο,
που απ’ όςο ζχει μελετθκεί δεν διακατεχόταν ςε καμία περίπτωςθ από
φιλοναηιςτικά αιςκιματα, παρόλα αυτά το Βιςφ ςυνζδραμε κακοριςτικά ςτθν
ενίςχυςθ του αξονικοφ μετϊπου με τθν παροχι κάκε είδουσ βοικειασ. Αρωγόσ ςε
αυτι τθν προςπάκεια κατάδειξθσ του κακεςτϊτοσ του Βιςφ υπιρξαν οι εργαςίεσ
των: Καρτιζ εμόν, Λςτορία του Δευτζρου Ραγκοςμίου Ρολζμου, τόμοσ Α’, Ράπυροσ,
Ακινα, 1995 και Mazower Mark, Θ αυτοκρατορία του Χίτλερ. Ναηιςτικι εξουςία
ςτθν κατοχικι Ευρϊπθ, Εκδόςεισ Αλεξάνδρεια, Ακινα, 2009.
Θ άλλθ περίπτωςθ και ίςωσ θ πιο γνωςτι ςτθν μελζτθ του δοςιλογιςμοφ ςτθν
Ευρϊπθ είναι αυτι του Νορβθγοφ Vidkun Quisling. Θ παροφςα μελζτθ ςτθρίχκθκε
για τθν πιο ολοκλθρωμζνθ απόδοςθ αυτισ τθσ χαρακτθριςτικισ περίπτωςθσ
δοςιλογιςμοφ ςτθν εργαςία του Vemund Aarbakke (Aarbakke Vemund, «Ρροδότεσ
και δωςίλογοι. Θ περίπτωςθ τθσ Νορβθγίασ», ςτο «Εχκρόσ» εντόσ των τειχϊν. Πψεισ
του δοςιλογιςμοφ ςτθν Ελλάδα τθσ Κατοχισ, Εκδόςεισ Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα,
2008). Θ περίπτωςθ του Vidkun Quisling αποτελεί το πιο χαρακτθριςτικό
παράδειγμα ςυνεργαςίασ με τουσ Γερμανοφσ κατά τθν διάρκεια του Β’ Ραγκοςμίου
Ρολζμου εξαιτίασ του χαρακτιρα που είχε αυτι θ ςυνεργαςία. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο
Vidkun Quisling πριν ακόμθ αναλάβει ο Χίλτερ τθν εξουςία ςτθν Γερμανία, είχε
δείξει φανερά τισ ιδεολογικζσ του κζςεισ, οι οποίεσ χαρακτθρίηονταν από τον
αντιςθμιτιςμό και από τον αντικομουνιςμό. Αυτό είναι το πρϊτο ςτοιχείο που τον
κακιςτά χαρακτθριςτικό παράδειγμα δοςιλογιςμοφ, θ ιδεολογικι ςυγγζνεια
δθλαδι με τον κατακτθτι. Το δεφτερο εξίςου ενδιαφζρον χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ
ςυνεργαςίασ είναι ότι εν αντικζςει με τισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, οι
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οποίεσ κατακτικθκαν και είχαν εντολοδόχουσ-δοςίλογουσ φορείσ εξουςίασ, ο
Quisling ϊκθςε τθν χϊρα του προσ τθν κατάκτθςθ όταν το Δεκζμβρθ του 1939
κάλεςε τον Χίτλερ να καταλάβει τθν χϊρα, βοθκϊντασ τον παράλλθλα να καταλάβει
εκείνοσ τθν εξουςία. Αυτι πρωτοτυπία ςε επίπεδο δοςιλογιςμοφ χαρακτθρίςτθκε
ωσ το απόλυτο παράδειγμα εκνικισ προδοςίασ, ζτςι ϊςτε όλεσ οι κυβερνιςεισ
ςυνεργαςίασ με τον κατακτθτι αλλά και τα κοινωνικά όργανα εξάπλωςθσ τθσ
προπαγάνδασ του να ονομαςτοφν κουίςλινγκ.
Αυτά είναι τα δυο βαςικά παραδείγματα εφαρμογισ του δοςιλογιςμοφ όμωσ ο
δοςιλογιςμόσ υπιρξε και εδραιϊκθκε ςε αρκετζσ κατακτθμζνεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ
δθμιουργϊντασ ςτον ερευνθτι του μζλλοντοσ τθν ανάγκθ να κατθγοριοποιιςει όςο
το δυνατόν πιο πιςτά τθν εφαρμογι του δοςιλογιςμοφ ςτισ κατά τόπουσ χϊρεσ που
ζλαβε χϊρα. Αυτόσ ακριβϊσ είναι και ο ςτόχοσ τθσ τρίτθσ υποενότθτασ,

να

καταδείξει το φαινόμενο του δοςιλογιςμοφ ωσ ζνα ευρωπαϊκό φαινόμενο και να
παρουςιάςει τισ διαφορζσ του δοςιλογιςμοφ ςε επίπεδο εννοιϊν και ςε επίπεδο
εφαρμογισ. Ωσ προσ το επίπεδο εννοιϊν θ εργαςία προςπακεί να καταδείξει τθν
διαφορά ανάμεςα ςε collaboration(ςυνεργαςία) και collaborationism(δοςιλογιςμόσ)
όπωσ αυτι αποτυπϊκθκε ςτα μεταπολεμικά χρόνια από τουσ μελετθτζσ του
κακεςτϊτοσ του Βιςφ. Ο αμζςωσ επόμενοσ διαχωριςμόσ είναι αυτόσ ςε επίπεδο
προςϊπων-αρχϊν: οι λόγοι δθλαδι που οδιγθςαν ςτθν ςυνεργαςία με τον
κατακτθτι. Σε αυτό το επίπεδο υπάρχει μια τριπλι κατθγοριοποίθςθ: εκείνοι που
ζδραςαν βάςει πολιτικοφ ρεαλιςμοφ, εκείνοι που ζδραςαν βάςει ιδεολογικισ
ςυγγζνειασ με τον κατακτθτι και εκείνοι που ζδραςαν για προςωπικό όφελοσ.
Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο κα γίνει μια προςπάκεια να καταδειχτεί και δυο άλλοι
παράγοντεσ που ςυντζλεςαν δραςτικά ςτθν εδραίωςθ του δοςιλογιςμοφ και αυτοί
ιταν ο αντικομουνιςμόσ και ο εκνικιςμόσ. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ παρουςίαςθ και
ανάλυςθ αυτισ τθσ εννοιολογικισ κατθγοριοποίθςθσ κα γίνει μια προςπάκεια να
κατθγοριοποιθκοφν και οι χϊρεσ που κατακτικθκαν ανάλογα με τθν μορφι
δοςιλογιςμοφ που επικρατοφςε. Για παράδειγμα θ Ρολωνία και το Λουξεμβοφργο
ιταν χϊρεσ που κατακτικθκαν αλλά καταςτράφθκαν ολοςχερϊσ χωρίσ να ζχουν τθν
δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με τον κατακτθτι, ενϊ παράλλθλα διοικοφνταν από
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γερμανικοφσ μθχανιςμοφσ εν αντικζςει με άλλεσ χϊρεσ όπωσ θ Γαλλία και θ Δανία
που

είχαν

κυβερνιςεισ

ςυνεργαςίασ.

Σε

αυτι

λοιπόν

τθν

υποενότθτα

χρθςιμοποιικθκε ωσ επί το πλείςτον βιβλιογραφικό υλικό με πιο χαρακτθριςτικά
αυτά του Mark Mazower (Mazower Mark, Σκοτεινι Ιπειροσ. Ο Ευρωπαϊκόσ εικοςτόσ
αιϊνασ, Αλεξάνδρεια, Ακινα, 2001 και Mazower Mark, «Συνεργαςία: Το ευρωπαϊκό
πλαίςιο» ςτο «Εχκρόσ» εντόσ των τειχϊν. Πψεισ του δοςιλογιςμοφ ςτθν Ελλάδα τθσ
Κατοχισ, Εκδόςεισ Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 2008).
Θ τρίτθ και τελευταία ενότθτα τθσ εργαςίασ περιλαμβάνει τισ προβλθματικζσ και
τα ηθτιματα που προκφπτουν από τθν μελζτθ του ελλθνικοφ παραδείγματοσ
ςυνεργαςίασ με τον κατακτθτι. Θ πρϊτθ υποενότθτα απαςχολείται με το νομικό
κακεςτϊσ που ζλαβε χϊρα ςτθν Ελλάδα με τθν κατάλθψι τθσ από τισ αξονικζσ
δυνάμεισ και κατά πόςο αυτζσ οι κατοχικζσ αρχζσ αποτελοφςαν φορείσ εκνικοφ
λόγου. Ριο αναλυτικά, από τθν πρϊτθ μζρα ανάλθψθσ των κακθκόντων του ωσ
κατοχικόσ

πρωκυπουργόσ,

ο

ςτρατθγόσ

Τςολάκογλου

προςπάκθςε

να

παρουςιαςτεί ςτον κατακτθμζνο πλζον λαό ωσ ο εκφραςτισ του ελλθνιςμοφ, ο
ςωτιρασ του πλθκυςμοφ από τθν βζβαιθ εξακλίωςθ δθμιουργϊντασ παράλλθλα
ζνα πλαίςιο, ςτο οποίο κα «πατοφςαν» και οι επόμενεσ κατοχικζσ κυβερνιςεισ,
αυτό τθσ αποποίθςθσ και του ανακεματιςμοφ του παλιοφ πολιτικοφ κόςμου και του
μζχρι πρότινοσ εκνικοφ ςυμβόλου τθσ χϊρασ, του Βαςιλιά Γεωργίου. Σε αυτό
ακριβϊσ το ςθμείο ζγκειται θ «περιζργεια» του ερευνθτι, το πϊσ δθλαδι μια
δοςίλογθ κυβζρνθςθ μιλοφςε εκνικά, πωσ παρουςιαηόταν ωσ φορζασ του ζκνουσ.
Σε αυτό το πλαίςιο ςυνεχίηει να κινείται και θ δεφτερθ υποενότθτα δίνοντασ όμωσ
ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν ιςτοριογραφικι διαμάχθ τθσ αριςτεράσ και τθσ δεξιάσ ωσ
προσ το ςτερεότυπο του δοςίλογου. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ
υποενότθτασ είναι οι εξισ: θ προδοτικι φφςθ των κατοχικϊν κυβερνιςεων, κατά
πόςο είχαν δυνατότθτα αυτενζργειασ, αν εκτόσ από τθν ανοχι ςτισ γερμανικζσ
ωμότθτεσ παρείχε και μια πιο ενεργι ςτιριξθ, κατά πόςο θ ελλθνικι ιςτοριογραφία
ζχει καλφψει επαρκϊσ το ςτερεότυπο του δοςίλογου. Σε ζνα γενικότερο πλαίςιο θ
ελλθνικι ιςτοριογραφία κυρίωσ μετά τθν μεταπολίτευςθ αποκιρυξε το δοςιλογικό
κακεςτϊσ τθσ κατοχισ με χαρακτθριςμοφσ που αποςκοποφςαν ςτθν κατάδειξθ τθσ
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προδοτικισ και αντεκνικισ φφςθσ των κατοχικϊν κυβερνιςεων. Ραρόλο που αυτι θ
ςτάςθ υπιρξε κοινι τόςο για τθν αριςτερι όςο και για τθν δεξιά παράταξθ
προκφπτουν μζχρι ςιμερα οριςμζνα ηθτιματα που κάνουν αυτοφσ τουσ δυο
πολιτικοφσ χϊρουσ να βρίςκονται ςε ςυνεχι ζνταςθ και αλλθλοκατθγορία. Αυτά τα
ηθτιματα ιταν θ ςυγκρότθςθ του αντικομουνιςτικοφ αγϊνα από τισ κατοχικζσ
κυβερνιςεισ και θ αφομοίωςθ μετακατοχικά πολλϊν δοςιλογικϊν ςτοιχείων από
τθν εκνικόφρονθ παράταξθ.
Θ τελευταία υποενότθτα απαςχολείται με τθν παράκεςθ των τριϊν κατοχικϊν
κυβερνιςεων με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε οριςμζνα χαρακτθριςτικά αυτϊν των
κυβερνιςεων. Θ πρϊτθ κατοχικι κυβζρνθςθ του ςτρατθγοφ Τςολάκογλου, όπωσ
ιδθ αναφζρκθκε, ςτθρίχκθκε ςε δυο βαςικοφσ άξονεσ: ςτθν απαξίωςθ του παλαιοφ
πολιτικοφ και πολιτειακοφ κακεςτϊτοσ και ςτθν υποβάκμιςθ του χαρακτιρα τθσ
Κατοχισ. Ραράλλθλα με αυτοφσ τουσ δυο άξονεσ υπιρξε και μια αποτυχθμζνθ
οικονομικι διακυβζρνθςθ που οδιγθςε τθν χϊρα ςτθν εξακλίωςθ με τθν πιο
χαρακτθριςτικι περίοδο αυτισ του χειμϊνα του 1942 αλλά και με τθν ςτοχοποίθςθ
από τισ κατοχικζσ αρχζσ οριςμζνων κοινωνικϊν ομάδων όπωσ οι μαυραγορίτεσ, οι
αγρότεσ και οι δθμόςιοι υπάλλθλοι. Αυτι θ ςτοχοποίθςθ αυτϊν των κοινωνικϊν
ομάδων ζγκειτο ςτα πλαίςια τθσ οικονομικισ πολιτικισ που καλοφνταν να
αςκιςουν οι κατοχικζσ αρχζσ και θ οποία αναπόφευκτα οδθγεί τον ερευνθτι
μπροςτά ςτθν ιδθ προαναφερκείςα προβλθματικι του κατά πόςο οι κατοχικζσ
αρχζσ δροφςαν ςε επίπεδο ανοχισ ι ςε επίπεδο ςυνζργιασ. Θ δεφτερθ κατοχικι
περίοδοσ με τθν ανάλθψθ τθσ πρωκυπουργίασ από τον ιατρό Κωνςταντίνο
Λογοκετόπουλο χαρακτθρίςτθκε από τα ίδια προβλιματα με τον προκάτοχό του με
τθν διαφορά ότι θ χϊρα ζδειχνε κάποια ςθμάδια οικονομικισ ανάκαμψθσ χάρθ ςτισ
ενζργειεσ του Ερυκροφ Σταυροφ. Σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο όμωσ θ δεφτερθ
κατοχικι κυβζρνθςθ χαρακτθρίςτθκε από τθν τοποκζτθςθ των βάςεων για τον
μετζπειτα αντικομουνιςτικό αγϊνα που κα αςκοφςε ο Λωάννθσ άλλθσ, τρίτοσ και
τελευταίοσ κατοχικόσ πρωκυπουργόσ.
Θ ζντονθ και δυναμικι άνοδοσ του ΕΑΜ ςτισ τάξεισ τθσ κοινωνίασ υπιρξε ο
βαςικότεροσ λόγοσ που οδιγθςε ςτθν ζξαρςθ του αντικομουνιςτικοφ αγϊνα. Τόςο
11

οι Γερμανοί όςο και οι κατοχικζσ κυβερνιςεισ από τθν πρϊτθ μζρα τθσ
εγκακίδρυςισ τουσ ςτθν χϊρα απαιτοφςαν τθν νομιμοφροςφνθ από τθν μερίδα του
πλθκυςμοφ για διαφορετικοφσ λόγουσ θ κακεμία. Μια τόςο ζντονθ αντιςταςιακι
δράςθ από μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ αποτελοφςε μεγάλο «αγκάκι» ςε αυτοφσ
τουσ ςτόχουσ. Με αυτι τθν αιτιολογία δθμιουργικθκε από τον Λωάννθ άλλθ, το
πιο μελανό ίςωσ ςθμείο τθσ κατοχικισ περιόδου, τα Τάγματα Αςφαλείασ. Θ
ςυγκρότθςθ δθλαδι μιασ ζνοπλθσ ομάδασ ελλινων με τθν υποςτιριξθ των
γερμανικϊν δυνάμεων με μόνο ςτόχο τθν πάταξθ του κομμουνιςτικοφ κινδφνου. Για
πολλοφσ νεότερουσ μελετθτζσ θ ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ αποτζλεςε το ζρειςμα για τθν
μετζπειτα εμφυλιακι ςφρραξθ. Φτάνοντασ ςτο τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ των
γεγονότων θ εργαςία απαςχολείται ςτο κλείςιμό τθσ τόςο με τθν απελευκζρωςθ
και τισ ενζργειεσ γφρω από αυτι όςο και με τισ δίκεσ-παρωδίεσ των δοςιλόγων
μεταπολεμικά. Για τθν όλθ υποςτιριξθ αυτισ τθσ ενότθτασ χρθςιμοποιικθκαν
βιβλιογραφικζσ πθγζσ με πιο χαρακτθριςτικζσ τισ εξισ: Φραδζλλοσ Κϊςτασ,
«Κατοχικζσ κυβερνιςεισ και ζκνοσ», ςτο Λςτορία τθσ Ελλάδασ του 20οφ αιϊνα,
τόμοσ Γ2, Εκδόςεισ Βιβλιόραμα, Ακινα, 2007- Αλβανόσ αχμόνδοσ, «Οι κατοχικζσ
κυβερνιςεισ», ςτο Λςτορία του Νζου Ελλθνιςμοφ, 1770-2000, τόμοσ 8οσ, Ελλθνικά
Γράμματα, Ακινα, 2003- Μακιόπουλοσ Βάςοσ, «το νομικό κακεςτϊσ των
κυβερνιςεων τθσ Κατοχισ», ςτο Θ Ελλάδα 1936-44. Δικτατορία, κατοχι, αντίςταςθ,
Εκδόςεισ ΑΤΕ, Ακινα, 1989.

Β) Ιςτορικό τησ εφημερίδασ
Θ Εφθμερίδα «Ελλθνικόν Αίμα» εξαιτίασ τθσ περιοριςμζνθσ χρονικισ τθσ
διάρκειασ δεν υπιρξε ιδιαιτζρωσ γνωςτι όπωσ υπιρξαν άλλεσ εφθμερίδεσ του
δεξιοφ χϊρου όπωσ θ Ακρόπολισ και θ Εςτία, γι’ αυτό καλό κα ιταν να
παρουςιαςτοφν οριςμζνα ςτοιχεία για τθν ςυγκεκριμζνθ εφθμερίδα. Το Ελλθνικόν
Αίμα λοιπόν αποτζλεςε αρχικά μια παράνομθ κατοχικι εφθμερίδα, θ ζκδοςθ τθσ
οποίασ ςυνεχίςκθκε και μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ από τουσ Γερμανοφσ.
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Κατά τθν περίοδο τθσ Κατοχισ, ςτθν προμετωπίδα τθσ, εκτόσ από τον τίτλο ζφερε
διαφορετικά κάκε φορά δίςτιχα ι αποςπάςματα από ποιθτζσ, λογοτζχνεσ
πολιτικοφσ(κάτω από τον τίτλο), θμερομθνία και θμζρεσ του ελλθνικοφ πολζμου και
μινεσ τθσ ςκλαβιάσ(αριςτερά) και ποικίλα ςυνκιματα ι ςθμαντικζσ ειδιςεισ(δεξιά),
ενϊ από τον Οκτϊβριο του 1944 υιοκζτθςε τον υπότιτλο «Θ αρχαιοτζρα του
Μετϊπου τθσ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ»1.
Λδρυτζσ, διευκυντζσ και ιδιοκτιτεσ τθσ εφθμερίδασ ιταν ο Λάηαροσ Ρθνιάτογλου,
ο Κωνςταντίνοσ Βοβολίνθσ και ο Λωάννθσ Μιλιοσ. Από τον Μάρτιο του 1948 μζχρι
το κλείςιμο τθσ εφθμερίδασ ςτθν διεφκυνςθ τθσ εφθμερίδασ βριςκόταν ο Σπφροσ
Βοβολίνθσ μαηί με τουσ άλλουσ δυο ιδρυτζσ. Τθν δεκαετία του 1940 λοιπόν θ
εφθμερίδα είχε τθν εξισ κυκλοφορία: τθν περίοδο τθσ Κατοχισ δυο τετραςζλιδα
φφλλα ανά μινα(κατά περίπτωςθ τρία ι ζνα), τθν περίοδο τθσ απελευκζρωςθσ και
μετά αρχικά με θμεριςια διςζλιδα και ςτθν ςυνζχεια με τετραςζλιδα(εκτόσ από τθν
περίοδο 4 Οκτωβρίου 1947 μζχρι τισ 24 Μαρτίου του 1948, κατά τθν οποία υπιρξε
διακοπι τθσ εφθμερίδασ για «ριηικιν αναδιοργάνωςιν». Ραράλλθλα εντοπίςκθκαν
και οριςμζνεσ ζκτακτεσ εκδόςεισ(για τθν απελευκζρωςθ και για τθν προεκλογικι
εκςτρατεία του Νζου Κόμματοσ του Μαρκεηίνθ), κακϊσ και μια περίπτωςθ
ςυνζκδοςθσ με άλλεσ ακθναϊκζσ εφθμερίδεσ υπό τθν επωνυμία Θνωμζνοσ
Τφποσ(Αφγουςτοσ 1946). Ζνα ακόμθ ςθμαντικό ςτοιχείο είναι ότι τθν περίοδο τθσ
Κατοχισ θ εφθμερίδα δινόταν δωρεάν με τθν παραίνεςθ ςτουσ αναγνϊςτεσ τθσ για
μθ φφλαξθ τθσ εφθμερίδασ αλλά για προϊκθςι τθσ2.
Ραράλλθλα με τθν κατάλθψθ τθσ Ελλάδασ από τα γερμανικά ςτρατεφματα, οι
δθμοςιογράφοι και ιδρυτζσ τθσ μετζπειτα εφθμερίδασ(Ρθνιάτογλου, Βοβολίνθσ και
Μιλιοσ) ίδρυςαν τθν αντιςταςιακι οργάνωςθ Ελλθνικόν Αίμα(Μάιοσ 1941). Ωσ
ςτόχοσ τθσ οργάνωςθσ ετζκθ «θ δια τθσ εντφπου προπαγάνδασ αφενόσ μεν τόνωςισ
του φρονιματοσ των προςκαίρωσ υποδουλωκζντων Ελλινων, αφετζρου δε θ
καταπολζμθςισ των τριϊν ειςβολζων: Γερμανϊν, Λταλϊν και Βουλγάρων». Μζχρι να
1

Ρανςελθνά Γεωργία Μ., «Λιμμα: εφ. Ελλθνικόν Αίμα», ςτο: Δροφλια Λουκία - Κουτςοπανάγου
Γιοφλα (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια Ελλθνικοφ Τφπου 1784-1974, Εκνικό Μδρυμα Ερευνϊν-Λνςτιτοφτο
Νεοελλθνικϊν Ερευνϊν, τ. Βϋ, Ακινα, 2008, ςελ. 150-151.
2
Π.π., ςελ. 150-151.
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δθμιουργθκεί θ εφθμερίδα οι τρεισ αυτοί δθμοςιογράφοι ζγραφαν και τφπωναν
προκθρφξεισ, που μοιράηονταν κατά εκατοντάδεσ, ιδιαίτερα κατά τισ εκνικζσ
επετείουσ. Με τθν ίδρυςθ όμωσ τθσ εφθμερίδασ τον Λοφνιο του 1942 προχϊρθςαν
ςτθν ςυςτθματικι οργάνωςθ τθσ αρκρογραφίασ τουσ ξεφεφγοντασ από τα πλαίςια
τθσ προπαγάνδασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ταξίδευαν ανά τθν Ελλάδα, προςζγγιηαν
αντάρτικα ςϊματα, αποςποφςαν πλθροφορίεσ από ταξιδιϊτεσ ςε ςτακμοφσ τρζνων
και καφενεία, επιςκζπτονταν ιερείσ φυλακϊν κακϊσ και εργάτεσ νεκροταφείων. Με
τα μζςα αυτά προςπάκθςαν να καλφψουν τθν επικαιρότθτα αρκρογραφϊντασ
παράλλθλα με ςχόλια και αναλφςεισ για τισ πολιτικζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα και ςτο
εξωτερικό αλλά και για τισ πολεμικζσ ςυγκροφςεισ ςτον ελλαδικό και ςτον διεκνι
χϊρο. Ακόμθ, κατά τθν διάρκεια τθσ Κατοχισ εξεδόκθςαν και τριάντα τρία αυτοτελι
φυλλάδια με τα ςτοιχεία Ε.Ε.Α.(Εκδόςεισ Ελλθνικοφ Αίματοσ), τα οποία ανζλυαν τα
πολιτικά ηθτιματα τθσ εποχισ.
Μεταπολεμικά θ φλθ τθσ εφθμερίδασ εμπλουτίςτθκε με κφριο άρκρο,
ανταποκρίςεισ από τθν ελλθνικι περιφζρεια και εξωτερικό, με άρκρα και ςτιλεσ
γνϊμθσ, ςυνεντεφξεισ, χρονογραφιματα, βιβλιοπαρουςιάςεισ, χρθματιςτθριακά
νζα και διαφθμίςεισ. Για τθν ςτιριξθ όμωσ μιασ κακθμερινισ εφθμερίδασ οι ιδρυτζσ
τθσ επεδίωξαν και κατόρκωςαν να βρουν ανταπόκριςθ τόςο ςε υλικό όςο και ςε
πνευματικό

επίπεδο

από

αρκετοφσ

επιχειρθματίεσ,

δθμοςιογράφουσ

και

πολιτικοφσ. Μερικοί από αυτοφσ ιταν: ο Μ. Ρεςμαηόγλου, ο Κ. Τςαλδάρθσ, ο Χ.
Ηαλοκϊςτασ, θ Ελζνθ Ουράνθ, ο Μ. Καραγάτςθσ, ο Σ. Μελάσ, Γ. Δρόςοσ κ.α.
Κλείνοντασ το βιογραφικό κομμάτι τθσ εφθμερίδασ, πλιρεισ ςειρζσ τθσ εφθμερίδασ
ζχουν κατατεκεί ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ, ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ Βουλισ, ςτθ Συλλογι
Σπάνιων Εκδόςεων του Βρετανικοφ Μουςείου, ςτθ Βιβλιοκικθ Χοφβερ του
Ρανεπιςτθμίου Στάνφορντ τθσ Καλιφόρνιασ και αλλοφ. Τζλοσ, ςτο Αρχείο
Κωνςταντίνου Αντ. Βοβολίνθ υπάρχουν όλα τα φφλλα και τα παράνομα φυλλάδια,
ενϊ μεγάλο μζροσ του αρχείου του Ελλθνικοφ Αίματοσ ζχει διαςωκεί και
ταξινομείται3.
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Γ) Σο Ελληνικόν Αίμα απζναντι ςτον ελληνικό δοςιλογιςμό
Ππωσ ιδθ παρουςιάςτθκε το Ελλθνικόν Αίμα υπιρξε μια εκνικόφρονθ δεξιά
εφθμερίδα, θ οποία υποςτιριξε κυρίωσ τα κόμματα των Κ. Τςαλδάρθ και Σπ.
Μαρκεηίνθ ςτισ εκλογικζσ αναμετριςεισ. Στθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία κα
χρθςιμοποιθκεί όμωσ το Ελλθνικόν Αίμα κατά τθν διάρκεια τθσ κατοχικισ περιόδου
όταν και δθμιουργικθκε με ςκοπό τθν δθμιουργία μιασ ιςχυρισ προπαγάνδασ
απζναντι ςτον «νόμιμο» Τφπο τθσ εποχισ και ςτισ κατοχικζσ δυνάμεισ δρϊντασ
πάντα μζςα ςτθν παρανομία. Μζςα λοιπόν από αυτι τθν προπαγάνδα θ εφθμερίδα
είχε ωσ κφριο ςκοπό να δθμιουργιςει ζνα κλίμα αντίδραςθσ και αντίςταςθσ
απζναντι ςτον κατακτθτι και ςτισ ςυνεργαηόμενεσ με αυτόν ομάδεσ, οπότε γίνεται
κατανοθτό ότι ο δοςιλογιςμόσ αποτελεί, κατοχικά, το κφριο ςτοιχείο εναςχόλθςθσ
τθσ εφθμερίδασ, γεγονόσ που τθν κακιςτά χριςιμθ για τθν παρουςίαςθ και
ανάλυςθ του φαινομζνου του δοςιλογιςμοφ ςτθν Ελλάδα.
Ππωσ ιδθ αναφζρκθ θ εφθμερίδα κάκε μινα(αρχισ γενομζνθσ τθν 1θ Λουνίου του
1942) κυκλοφοροφςε ζνα με δυο τετραςζλιδα φφλλα οπότε γίνεται αντιλθπτό ότι
αυτι θ περιοριςμζνθ κυκλοφορία τθσ οδθγοφςε ςτθν παρουςίαςθ ενόσ μεγάλου
αρικμοφ πλθροφοριϊν ζτςι ϊςτε να καλυφτεί το κενό διάςτθμα μζχρι τθν ζκδοςθ
του επόμενου φφλλου. Αυτό το γεγονόσ παρζχει ςτον ερευνθτι ζνα αρκετά
λεπτομερζσ υλικό, το οποίο όμωσ είναι αρκετά ςυγκεχυμζνο ςχετικά με τα ηθτιματα
του δοςιλογιςμοφ κακϊσ παρουςιάηονται αρκετζσ εκφάνςεισ του δοςιλογιςμοφ και
ςε διάφορα επίπεδα.
Γι’ αυτό ακριβϊσ το λόγο κα υπάρξει μια κατθγοριοποίθςθ ςτθν παρουςίαςθ και
ανάλυςθ του δοςιλογιςμοφ μζςα από τθν εφθμερίδα. Οι δφο βαςικοί άξονεσ είναι ο
δοςιλογιςμόσ ςε επίπεδο αρχϊν και ςε κοινωνικό επίπεδο. Ριο αναλυτικά, ςε
επίπεδο αρχϊν: ποια ιταν θ ςτάςθ τθσ εφθμερίδασ απζναντι ςτο κακεςτϊσ που
επιβλικθκε από τουσ κατακτθτζσ, ποια θ νομικι υπόςταςθ του νζου κακεςτϊτοσ,
ποιεσ ιταν οι «ενδοκυβερνθτικζσ» ζριδεσ ςτισ τρεισ κατοχικζσ κυβερνιςεισ και ποια
θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ. Σε κοινωνικό επίπεδο: ποια ιταν θ ςτάςθ τθσ
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εφθμερίδασ απζναντι ςτισ διάφορεσ ςυνεργαηόμενεσ ομάδεσ με τον κατακτθτι και
τισ κατοχικζσ κυβερνιςεισ, ποια ιταν θ ςτάςθ απζναντι ςτισ φιλοναηιςτικζσ
οργανϊςεισ όπωσ θ ΕΣΡΟ και τα ΕΕΕ, ςε ηθτιματα διχαςμοφ μζςα ςτο αντιςταςιακό
κίνθμα, ςτθν δθμιουργία των Ταγμάτων Αςφαλείασ, ςτθν ςτάςθ τθσ απζναντι ςτον
κομμουνιςμό και τζλοσ ςτο κομμάτι τθσ απονομισ δικαιοςφνθσ απζναντι ςτουσ
ςυνεργαςκζντεσ.
Μζςα ςε αυτά τα δυο επίπεδα κα κινθκεί θ παρουςίαςθ των ςτοιχείων που
παρζχει θ εφθμερίδα ςτον ερευνθτι ενϊ παράλλθλα κα γίνει μια προςπάκεια
αξιολόγθςθσ αυτϊν των ςτοιχείων μζςα ςε ζνα γενικότερο πολιτικό-κοινωνικό
επίπεδο, αυτό του Β’ παγκοςμίου πολζμου και ςτθν ανάδειξθ του δοςιλογικοφ
φαινομζνου.

Δ) Ο δοςιλογιςμόσ ςε επίπεδο αρχών(κατοχικζσ δυνάμεισ και κυβερνήςεισ)
Ο δοςιλογιςμόσ αποτζλεςε ζνα ευρωπαϊκό φαινόμενο ςτθν δεκαετία του 1940 και
ορίηεται ωσ θ ςυνεργαςία του κατακτθμζνου με τον κατακτθτι, αν και αυτι θ
ςυνεργαςία παρουςίαςε αρκετζσ διαφορζσ ςτισ χϊρεσ που βρζκθκαν ςε κατάςταςθ
κατοχισ και ςτισ οποίεσ αναπτφχκθκε το φαινόμενο του δοςιλογιςμοφ. Το Ελλθνικόν
Αίμα ξεκινάει να λειτουργεί από τον Λοφνιο του 1942, όταν θ Ελλάδα βριςκόταν υπό
τριπλι κατοχι(Γερμανοί, Λταλοί και Βοφλγαροι) και τθν «διακυβζρνθςθ» τθσ χϊρασ
είχε αναλάβει μετά τθν ςυνκθκολόγθςθ τθσ Ελλάδασ με τισ δυνάμεισ του Άξονα ο
ςτρατθγόσ Γεϊργιοσ Τςολάκογλου.

I) Θ ςτάςη τησ εφημερίδασ απζναντι ςτο νζο καθεςτώσ-Θ πρώτη κατοχική
κυβζρνηςη
Θ εφθμερίδα από τθν πρϊτθ θμζρα κυκλοφορίασ τθσ, ανάμεςα ςτα ηθτιματα που
παρουςιάηει κζτει ζνα πολφ βαςικό ηιτθμα για τθν ανάλυςθ του ελλθνικοφ
δοςιλογιςμοφ, τθν νομικι υπόςταςθ του κακεςτϊτοσ που είχε επιβλθκεί. Ριο
ςυγκεκριμζνα, ςτο δεφτερο κιόλασ φφλλο που εκδίδει θ εφθμερίδα κζτει αυτό το
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ηιτθμα: « Ο ποινικόσ μασ Νόμοσ κατά το άρκρον 123 περί εςχάτθσ προδοςίασ
τιμωρεί με κάνατον όποιον εκ προκζςεωσ και εκουςίωσ υποςτθρίηει κακϋ
οιονδιποτε τρόπον λόγω ι ζργω τθν ειςβολιν ξζνων ςτρατευμάτων εισ τθν
επικράτειαν του Βαςιλείου, παραδίδει εισ τον εχκρόν αποκικασ, πλοία κλπ,
ςυντρζχει τον εχκρόν δι’ αποςτολισ ανδρϊν, χρθμάτων, όπλων κλπ. Αυτά λζγει ο
Ροινικόσ Νόμοσ, του οποίου θ άγνοια δεν επιτρζπεται παρ’ ουδενόσ πολίτου»4.
Γίνεται λοιπόν φανερό από τθν πλευρά τθσ εφθμερίδασ ότι από τθν πρϊτθ μζρα
λειτουργίασ τθσ, κεωρεί παράνομθ τθν όλθ πολιτικι διεργαςία μετά τθν τριπλι
κατοχι και ςε αυτι τθσ τθν ςτάςθ περιλαμβάνει και όςουσ ςυνεργάηονται με τισ
αρχζσ κατοχισ.
Κζτοντασ λοιπόν αυτό το νομικό πλαίςιο ωσ τθ βάςθ τθσ για τθν προπαγάνδα που
ζκετε ωσ ςτόχο, θ εφθμερίδα αρχίηει από το πρϊτο τθσ κιόλασ φφλλο τθν
ςτοχοποίθςθ του εχκροφ. Για τθν εφθμερίδα εχκρόσ των ςυμφερόντων του
ελλθνικοφ λαοφ υπιρξε θ παρανόμωσ ςχθματιςμζνθ κυβζρνθςθ του ςτρατθγοφ
Τςολάκογλου. Απευκυνόμενθ ςτον ελλθνικό λαό παρακζτει: «Κανείσ Ζλλθν δεν
πρζπει να λθςμονι, ουδ’ επί ςτιγμιν, ότι τον χρόνο κατά τον οποίον θ Ελλάσ μασ
θγωνίηετο και εξακολουκθτικϊσ αγωνίηεται, τον ωραιότερον και μεγαλειωδζςτερον
υπζρ τθσ Ελευκερίασ μασ και του πολιτιςμοφ μασ αγϊνα, ευρζκθςαν αςιμαντοι και
ελεεινοί παλθανκρωπίςκοι , οι οποίοι εδζχκθςαν να ςχθματίςουν μιαν
ψευδοκυβζρνθςιν με μοναδικόν ςκοπόν τθν ιδιοτζλειαν χειρίςτθσ μορφισ. Αρκετοί
από τουσ ψευδουπουργοφσ που εγνωρίςαμεν κατά τουσ διαρεφςαντασ μινασ τθσ
ςκλαβιάσ δεν μετζχουν πλζον του Τςογλανογλείου ςυγκροτιματοσ. Αυτό όμωσ δεν
ζχει καμμίαν ςθμαςίαν. Και όταν ζλκθ θ ϊρα κα κρικοφν- αν προφκάςουν δθλαδιόπωσ τουσ αξίηει. Αλλά είπαμε είτε υπιρξαν είτε υπάρχουν δεν πρζπει να ξεχνοφμε
οφτε ζνα λεπτό τα ακόλουκα βρωμερά των ονόματα: Τςολάκογλου Γεϊργιοσ,
Γκοτηαμάνθσ

Σωτιριοσ,

Λογοκετόπουλοσ

Κωνςταντίνοσ,

Μπάκοσ

Γεϊργιοσ,

Δεμζςτιχασ Ραναγιϊτθσ, Ραπαδόπουλοσ Λάςων, Τςιριγϊτθσ Λεωνίδασ, Χατηθμιχάλθσ
Ρλάτων, Κατςιμιτροσ, Καραμάνοσ, Μάρκου, Μουτοφςθσ, Ρολφηοσ. ΚΑ ΕΚΕΛ ΚΑΛ ΓΛ’
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ΑΥΤΟΥΣ Θ ΣΤΛΓΜΘ»5. Θ παράκεςθ αυτϊν των ονομάτων άνευ των ιδιοτιτων του
κακενόσ ζχει διττι ςθμαςία: αφενόσ να ςτοχοποιιςει τουσ πολιτικοφσ ςυνεργάτεσ
των Γερμανϊν και αφετζρου να τουσ απογυμνϊςει μπροςτά ςτον ελλθνικό λαό. Σε
αυτι τθν παράκεςθ των ονομάτων-ςυνεργατϊν του Τςολάκογλου υπιρξε μια
παράλειψθ από τθν πλευρά τθσ εφθμερίδασ, θ οποία κα αποκακίςτατο από το
επόμενο φφλλο τθσ: «Οι αναγνϊςτεσ μασ κα μασ ςυγχωριςουν μια ςθμαντικι
παράλειψθ ςτον κατάλογο των Υπουργϊν-προδοτϊν τθσ Κυβερνιςεωσ του Αίςχουσ
που εδθμοςιεφςαμε ςτο προθγοφμενον φφλλον. Ελθςμονιςαμεν τον Αντϊνθ
Λιβιεράτο. Ζνα αλλά…..Λζοντα. Μθν τον ξεχνοφμεν τον ειςθγθτιν τθσ «νομοκετικισ
αποκολοκυνκϊςεωσ». Ο Αντϊνθσ Λιβιεράτοσ υπιρξε Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ και
προςωρινά υπεφκυνοσ για κζματα αγορανομίασ. Επί των θμερϊν του αναπτφχκθκε
ζντονα το φαινόμενο του μαυραγοριτιςμοφ, το οποίο κα αποτελζςει ζνα από τα
μεγαλφτερα «αγκάκια» τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτθν διάρκεια τθσ κατοχισ.
Τισ επόμενεσ θμζρεσ ςτόχοσ κα γίνει για τθν εφθμερίδα ο ίδιοσ ο ςτρατθγόσ
Τςολάκογλου, ςτον οποίο θ εφθμερίδα καταλόγιηε τθν ςυνκθκολόγθςθ με τισ
δυνάμεισ του Άξονα, τθν ανάλθψθ πρωκυπουργικϊν κακθκόντων και ςε ζνα
γενικότερο πλαίςιο τθν προδοςία του αλβανικοφ ζπουσ και τθν εξακλίωςθ τόςο του
ελλθνικοφ πλθκυςμοφ όςο και του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Χαρακτθριςτικό
παράδειγμα αυτισ τθσ ςτάςθσ αποτζλεςε το πρωτοςζλιδο τον Λοφλιο του 1942 μετά
και

τθν επίςκεψθ Τςολάκογλου ςτθν Βουλγαροκρατοφμενθ Κεςςαλονίκθ: «Ο

άνκρωποσ που δεν εδίςταςε να κυςιάςθ ςτα κατϊτερα προςωπικά ωφελιματα τον
ακάνατον τίτλον του νικθτοφ τθσ Κορυτςάσ, που του απζνειμαν τα μοιραία γεγονότα
και θ λεβεντιά του Ζλλθνοσ πολεμιςτοφ, ο άνκρωποσ που απζδειξε εμπράκτωσ πόςθ
μικρι απόςταςισ χωρίηει το μεγαλείον από τθν δουλοφροςφνθν, ο άνκρωποσ που
ενϊ θ πατρίσ περνοφςε τασ πλζον ςπαρακτικάσ ςτιγμάσ τθσ ιςτορίασ τθσ, κυνθγοφςε
από ςτρατθγείον εισ ςτρατθγείον τουσ θγζτασ των κατακτθτϊν δια να εξαςφαλίςθ
τθν άνοδον του εισ τθν «εξουςίαν»- ποιαν εξουςίαν γνωρίηομεν αλίμονον. Πλοικαταπροδίδοντασ και ξεγελϊντασ τουσ ςυμπολεμιςτάσ του, ο άνκρωποσ που
υπζγραψεν πρωτόκολλον ςυνκθκολογιςεωσ εν επιγνϊςει ότι δεν επρόκειτο να
5
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τθρθκι από τουσ Γερμανοφσ, ο κουτοπόνθροσ βλάχοσ που λζγεται Τςολάκογλου
ολοκλιρωςε τθν προδοςίαν του προ θμερϊν εισ τθν Κεςςαλονίκθν με μιαν
ακατανόμαςτον, πρωτοφανι βλακεία». Θ «βλακεία» που του καταλόγιηε το
Ελλθνικόν Αίμα ιταν ότι αποτζλεςε με τον πιο τρανό τρόπο πεικινιο όργανο των
Γερμανικϊν κελιςεων όταν αποτζλεςε τον πιο πιεςτικό μθχανιςμό για να
αναγκαςτεί θ Βουλγαρία να ςτείλει εκςτρατευτικό ςϊμα ςτθν ωςία. Θ όλθ ςτάςθ
τθσ εφθμερίδασ φυςικά δεν εμπεριζχει κάποια ςυμπόνια και ςυμπάκεια προσ τον
βουλγαρικό λαό, τον οποίο με τθν πρϊτθ ευκαιρία ανακεματίηει, αλλά από το
γεγονόσ ότι για πολλοςτι φορά ο Τςολάκογλου αποδείκνυε τον δοςιλογικό του
ρόλο ςτα πλαίςια τθσ αγαςτισ ςυνεργαςίασ και κλείνει το άρκρο με το εξισ ςχόλιο:
«Δια αυτό μια που θ μοίρα τουσ είναι ςφραγιςμζνθ(για τουσ Βοφλγαρουσ και τθν
αποςτολι δυνάμεων ςτθν ωςία), θ τελευταία ενζργεια του Τςολάκογλου, θ
εμπνευςμζνθ από τουσ Γερμανοφσ είναι προδοτικι. Θ προδοςία είναι ςαν όλα τα
εγκλιματα, όταν αρχίςθσ μια φορά δεν γλιτϊνεισ. Κι αν ακόμθ κζλθσ να τθν αφιςθσ
δεν ςε αφινει αυτι. Μια φορά προδότθσ πάντοτε προδότθσ»6.
Θ εφθμερίδα όμωσ ςυνζχιςε να αςχολείται με τθν παρουςία του Τςολάκογλου
ςτθν Κεςςαλονίκθ και με ζνα εξίςου αιχμθρό άρκρο ςυνζχιςε τθν επίκεςθ τθσ προσ
τον ςτρατθγό: «Οι ζλλθνεσ που είχαν το κουράγιο να διαβάςουν τον
τθλεγραφθκζντα εκ Κεςςαλονίκθσ λόγον του Τςογλάνογλου διείδαν εισ τασ
γραμμάσ τουσ κάποιαν βακφτεραν ςθμαςίαν, επειδι δε γνωρίηουν καλϊσ τον άνδρα
δεν εδίςταςαν να διατυπϊςουν τθν γνϊμθν ότι μζςα εισ τον λόγον

μια νζα

προδοςία εκρφπτετο. Δεν είχαν άδικο, τασ υπόνοιασ των Ελλινων ζρχονται να
ενιςχφςουν αι εκ Κεςςαλονίκθσ ςχετικαί πλθροφορίαι, κατά τασ οποίασ ολόκλθροσ θ
εν Μακεδονία περιοδεία του Τςογλάνογλου εγζνετο κατά τασ οδθγίασ των
Γερμανϊν πατρϊνων του. Ο Τςογλάνογλου εςυνοδεφετο εισ κάκε τουσ βιμα υπό
ενόσ γερμανοφ ςυνταγματάρχου-ελλθνομακοφσ-και δυο ταγματαρχϊν, οι οποίοι και
τον κακοδθγοφςαν εισ κάκε του ενζργειαν. Πταν ο δικεν πρωκυπουργόσ επρόκειτο
να ομιλιςθ εισ Κεςςαλονίκθ ο ςυνοδεφων τοφτον γνωςτόσ καταχραςτισ
Σαραντόπουλοσ- ο οποίοσ παριςτάνει τον μόνιμον υφυπουργόν των Εξωτερικϊν6

Μια φορά προδότθσ, πάντοτε προδότθσ, Ελλθνικόν Αίμα, 1 Λουλίου 1942, ςελ. 1.
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ερϊτθςε τουσ Γερμανοφσ ςτρατιωτικοφσ πωσ πρζπει να μιλιςθ και τι πρζπει να πθ ο
Ρρόεδροσ. Και οι Γερμανοί ζδωςαν επί λζξει τθν εξισ εντολι: Κα μιλιςθ ελεφκερα
και χωρίσ φόβο κα ςταφι εναντίον των Λταλϊν τουσ οποίουσ ςιχαινόμαςτε και
εναντίον των Βουλγάρων, οι οποίοι μθ δίδοντεσ τισ μεραρχίεσ που τουσ ηθτοφμε μασ
εξαπατοφν. Ρρζπει, λοιπόν, εμμζςωσ να τουσ τρομοκρατιςουμε αφινοντασ τον
Τςολάκογλου να ομιλι περί Μακεδονίασ και Κράκθσ. Αποτζλεςμα: Ο Τςογλάνογλου
ωμίλθςε περί τθσ ελλθνικισ Μακεδονίασ και Κράκθσ, οι Λταλοί των Ακθνϊν ζκοψαν
τα ςθμεία εισ τα οποία εκίγοντο,, οι Βοφλγαροι ανθςφχθςαν, ο Βαςιλεφσ των Βόρισ
ζςπευςε να επιςκεφτεί τον Χίτλερ. Και οι ζλλθνεσ μυρίςτθκαν αμζςωσ τθν νζαν
προδοςίαν του ςυνεχϊσ αποβλακοφμενου Τςογλάνογλου, ο οποίοσ ςθμειωτζον
ςεμνφται διά τθν νζαν του επιτυχίαν»7.
Γίνεται κατανοθτό από τα δυο αυτά άρκρα ότι για τθν εφθμερίδα οποιαδιποτε
κίνθςθ του Τςολάκογλου ςε επίπεδο διπλωματίασ και ςυνεργαςίασ υπιρξε προϊόν
προδοςίασ και ιδιοτζλειασ από τθν πλευρά του ςτρατθγοφ. Αν εξαιρεκοφν αυτζσ οι
πατριωτικζσ εξάρςεισ από τθν πλευρά του Τςολάκογλου κακϊσ και οι ςυνεχείσ
εκκλιςεισ για μείωςθ των δαπανϊν κατοχισ, ο Τςολάκογλου δεν μπόρεςε να
ξεφφγει από τα πλαίςια τθσ κλαςικισ μορφισ του δοςιλογιςμοφ ακόμθ και αν ςτα
απομνθμονεφματά του αντιδροφςε ςε αυτι τθν κατθγορία προβάλλοντασ τον
θρωιςμό του και τθν πατριωτικι του ςτάςθ8. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ
του τθσ ςτάςθσ ιταν και θ διλωςθ από τον Τςολάκογλου λίγεσ μζρεσ αργότερα:
«Με τθν βοικεια του Άξονοσ θ Ελλάδα κα ορκοποδιςθ». Ακόμθ μζςα από αυτά τα
κείμενα θ εφθμερίδα προςπακεί να χτίςει ζνα προφίλ ςτον ςτρατθγό που το
αναγνωςτικό τθσ κοινό να το πιςτζψει και να το προαςπίςει. Αυτό το προφίλ ζχει
δυο βαςικά χαρακτθριςτικά: αφενόσ τθν προδοςία ενόσ ολόκλθρου ζκνουσ και
αφετζρου τθν τυφλι υπακοι ςτισ γερμανικζσ εντολζσ. Εκτόσ όμωσ από τον
Τςολάκογλου το πρόςωπο τθσ πρϊτθσ κατοχικισ κυβζρνθςθσ που ζτυχε ιδιαίτερθσ
προςοχισ και «πολζμου» από τθν πλευρά τθσ εφθμερίδασ ιταν ο Σωτιρθσ
Γκοτηαμάνθσ, υπουργόσ Οικονομικϊν ςτθν κυβζρνθςθ Τςολάκογλου. Ο Γκοτηαμάνθσ
7

Διπλωματία μια φορά, Ελλθνικόν Αίμα, 1 Λουλίου 1942, ςελ. 3.
Fleischer Hagen, Στζμμα και Σβάςτικα. Θ Ελλάδα τθσ Κατοχισ και τθσ Αντίςταςθσ, 1941-1944, τόμοσ
1, Εκδόςεισ Ραπαηιςθ, Ακινα, 1986, ςελ. 358.
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κακόλθ

τθν

υπουργικι

του κθτεία

ςτισ κυβερνιςεισ Τςολάκογλου και

Λογοκετόπουλου αποτζλεςε το κόκκινο πανί για τον πλθκυςμό, κακϊσ υπιρχαν
αρκετζσ φιμεσ(και δικαιολογθμζνα) που τον ικελαν καταχραςτι μεγάλων ποςϊν,
όργανο των Λταλικϊν διεκδικιςεων και υποκινθτι αντιδράςεων ανάμεςα ςτισ αρχζσ
κατοχισ με ςτόχο τθν ανάλθψθ τθσ εξουςίασ9. Αυτζσ λοιπόν οι «φιμεσ» δεν
άργθςαν να τον φζρουν ςτο ςτόχαςτρο τθσ εφθμερίδασ: «Τθν Ρζμπτθν 18 Λουνίου
επιτροπι πρϊθν βουλευτϊν και γερουςιαςτϊν- ετοιμάςου Ελλθνικζ Λαζ να τουσ
καρπαηϊςθσ-

επεςκζφκθν

τον

πρϊθν

ςυνάδελφον

τθσ

εκλαμπρότατον

αρχικομιτατηι Γκοτηαμάνωφ, ο οποίοσ ωσ γνωςτόν υποδφεται τον ρόλον του
Υπουργοφ Οικονομικϊν, τον οποίον και παρεκάλεςε να ενιςχφςει τον Συνεταιριςμόν
των Ρρϊθν Βουλευτϊν και Γερουςιαςτϊν εισ τρόφιμα και άλλασ παροχάσ.
Ο Γκοτηαμάνωφ θυχαρίςτθςεν τουσ πρϊθν ςυναδζλφουσ του δια τθν επίςκεψιν
των και επρόςκεςε: -Ππωσ ξεφρετε κφριοι, ζκαμα και κάνω ότι μπορϊ, δια τον
κλάδον ςασ ο οποίοσ τόςον ζχει πλθγι τα τελευταία χρόνια εκ τθσ ανεργίασ. Και
ςυντάξεισ ςασ ζδωςα, και ςε κζςεισ ςασ βάηω. Τϊρα ευχαρίςτωσ κα ςασ βοθκιςω
και με τρόφιμα και με άλλασ παροχάσ. Κα ςασ παρακαλζςω όμωσ ςτα καφενεία ςτα
οποία πάντοτε ςυχνάηετε να διαφωτίηετε τον κόςμον επί του κυβερνθτικοφ ζργου.
Κζλω να γίνεται οι κιρυκεσ του εκνικοκυβερνθτικοφ ςυμφζροντοσ, διότι ο κόςμοσ
ζχει αποβλακωκι, πιςτεφοντασ ακράδαντα πωσ κα ελευκερωκι. Οι κ.κ. πρϊθν
βουλευταί και γερουςιαςταί διαβεβαίωςαν τον κ. υπουργόν-τα ονόματα τθσ
επιτροπισ είναι γνωςτά- ότι ευχαρίςτωσ κα ςυνδράμουν ςτον κυβερνθτικόν ζργον,
υπό τθν προχπόκεςιν ότι τα φαςόλια που κα τουσ δοκοφν κα είναι νζα εςοδείασ και
επιπροςκζτωσ κα τουσ δοκοφν δωρεάν»10. Με αυτό το άρκρο θ εφθμερίδα
αποδείκνυε αφενόσ ότι ο Γκοτηαμάνθσ είχε ςχθματίςει ζνα προςωπικό κφκλο
υποςτθρικτϊν και αφετζρου τουσ προμικευε παρανόμωσ με αρκετά αγακά με
μοναδικό αντάλλαγμα τθν διαιϊνιςθ τθσ κυβερνθτικισ προπαγάνδασ αλλά και τθσ
προςωπικισ του παρουςίασ ςτο πολιτικό προςκινιο.

9

Π.π., ςελ. 362.
Καρπαηοειςπράκτορεσ, Ελλθνικόν Αίμα, 1 Λοφλίου 1942, ςελ. 4.
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Αυτι τθσ θ ςτάςθ απζναντι ςτον Γκοτηαμάνθ κα ςυνεχιςτεί, μόνο που αυτι τθν
φορά κα βρεκεί ςτο ςτόχαςτρο τθσ εφθμερίδασ μαηί με τον Τςολάκογλου και τισ
διαφωνίεσ τισ οποίεσ είχαν. Χαρακτθριςτικό υπιρξε το δθμοςίευμα που αποδείκνυε
με τον πιο τρανό τρόπο ότι πράγματι υπιρχαν διαφωνίεσ μζςα ςτθν κυβζρνθςθ: «Ο
Ρρόεδροσ τθσ «Κυβερνιςεωσ» και ο Υπουργόσ των «παραγωγικϊν υπουργείων»
βρίςκονται για μιαν ακόμα φορά ςτα μαχαίρια. Οι δυο αρχιπροδότεσ , ο επίορκοσ
ςτρατθγόσ και ο βοφλγαροσ κομιτατηισ, ςυνεχίηουν τον εξοντωτικόν αγϊνα που
εκιρυξαν ο ζνασ εναντίον του άλλου. Το πράγμα κα αποτελοφςε ζνα τερπνό κζαμα
διαςκεδαςτικότατο κατά τισ μαφρεσ μζρεσ που περνοφμε αν για ςτίβοσ αυτισ τθσ
πρωτότυπθσ ταυρομαχίασ δεν εχρθςίμευε θ πατρίσ, θ άτυχθ, θ χιλιοπροδομζνθ
Ελλάδα μασ, που πλθρϊνει κάκε μζρα τα ςπαςμζνα τθσ δουλοπρεπισ φιλοδοξίασ,
τθσ ανιμπορθσ εγωπάκειασ και τθσ λθςτρικισ διακζςεωσ των δυο υποψιφιων
«εκναρχϊν». Πταν ο Γκοτηαμάνθσ προςελιφκθκε ςτθν «Κυβζρνθςθ» κεωρικθκε
από τον Τςολάκογλου ςαν αμελθτζα ποςότθσ. Ο κουτοπόνθροσ Γιωργάρασ νόμιηε ότι
κα τον είχε του χεριοφ του όπωσ και με τουσ άλλουσ υπουργοφσ. Μα δεν εγνϊριηε
καλά τον κομιτατηιν και τισ μεκόδουσ του. Ρροδοτικότεροσ και αυτοφ του ακόμα
του αρχιπροδότου ο ιατρίςκοσ επλεφριςε τουσ Λταλοφσ, ςυνδζετο ποικιλοτρόπωσ,
ακόμα και ςεξουαλικϊσ*..+Για μια ςτιγμι θ πλειοδοςία τόςθσ εξουςίασ ςτα χζρια
ενόσ υφιςταμζνου του ανθςφχθςε τον Γιωργάρα παρόλο που όταν επιτζλεςε τθν
προδοςία του υπογράφοντασ τθν ςυνκθκολόγθςθ κατόρκωςε να επιβάλλει ςτουσ
γερμανοφσ τον ζνα και μοναδικό του όρο: να παραμείνει πρωκυπουργόσ
τουλάχιςτον μζχρι το τζλοσ του πολζμου*..+Και ζτςι ιρχιςεν ανάμεςα ςε αυτά τα
κακάρματα μια πραγματικι πλειοδοςία για τθν προδοςία, τθν λοβιτοφρα και τθν
παλιανκρωπιά.*…+Εγκωμίαηε ο ζνασ τον Χίτλερ, ο άλλοσ εξεκείαηε τον Μουςολίνι. Κι
εν τω μεταξφ περίμενε ο ζνασ πότε κα φάθ το μάτι του άλλου. Σε ζνα μόνο ιςαν
ςφμφωνοι: ςτθν περιφρόνθςθ τουσ για τθν Ελλάδα, τα εκνικά ςυμφζροντα, τθν
εκνικι τιμι, τον λιμοκτονοφντα λαόν.*…+Τθν πλοκι τθσ ταινίασ αυτισ ςτο άμεςο
μζλλον δεν τθν ξζρουμε μα για το τζλοσ τθσ μποροφμε να είμεκα ςίγουροι: ο
ανταγωνιςμόσ των δυο προδοτϊν κα ςυνεχιςκι ίςαμε τθν κρεμάλα τθν οποίαν
όμωσ κα ανεβοφν και οι δυο»11.
11

Ο αδυςϊπθτοσ ανταγωνιςμόσ τθσ βρωμεράσ δυάδοσ Τςολάκογλου Γκοτηαμάνθ, Ελλθνικόν Αίμα, 20
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Από αυτό το άρκρο προκφπτει ότι οι διαφωνίεσ και οι κόντρεσ που λάμβαναν
χϊρα ςτο κυβερνθτικό ςχιμα ςτα πρόςωπα των Τςολάκογλου και Γκοτηαμάνθ, ςτθν
πραγματικότθτα αποδείκνυε τθν κόντρα μεταξφ των δυνάμεων κατοχισ. Ο
Τςολάκογλου είχε υποςτθριχκεί από τθν πρϊτθ μζρα τθσ ςυνκθκολόγθςθσ ωσ ο
υπεραςπιςτισ των Γερμανικϊν ςυμφερόντων ενϊ από τθν άλλθ ο Γκοτηαμάνθσ
αποτελοφςε τθν δυνατι παρουςία των Λταλϊν αλλά και των Βουλγάρων ςτθν
κυβζρνθςθ. Αυτι θ κόντρα κα ςυνεχιηόταν μζχρι και τθν παραίτθςθ Τςολάκογλου
από τθν πρωκυπουργία και κα αποδείκνυε ςυνεχϊσ ότι τα δυο ςυγκεκριμζνα
πρόςωπα αποτελοφςαν απλά πιόνια ςτο παιχνίδι εξουςίασ που είχε ςτθκεί μεταξφ
Γερμανϊν και Λταλϊν. Σε αυτό το ςθμείο καλό κα είναι να τονιςτεί ότι από τθν
πρϊτθ θμζρα τθσ τριπλισ κατοχισ τόςο οι Λταλοί όςο και οι Βοφλγαροι επεδείκνυαν
μια επεκτατικι πολιτικι εισ βάροσ τθσ Ελλάδοσ, μια ςτάςθ όμωσ που προςζκρουε
ςτθν γερμανικι ςτρατθγικι, θ οποία ικελε τθν Ελλάδα να παραμζνει ωσ ζχει
παρόλεσ τισ ηϊνεσ επιρροισ ανάμεςα ςτισ δυνάμεισ του Άξονα12. Αυτι λοιπόν θ
κατάςταςθ είχε μεταφερκεί μζςα ςτο κυβερνθτικό ςχιμα με τουσ δυο βαςικοφσ
ανταγωνιςτζσ να ζρχονται ςε μια ςυνεχι κόντρα, αποδεικνφοντασ παράλλθλα ότι ο
ρόλοσ τουσ δεν ζμενε ςτα πλαίςια τθσ ςυνοχισ του κράτουσ και τθσ ςυνεργαςίασ
που ςυνζδεε τθν Ελλάδα με τισ δυνάμεισ κατοχισ, όπωσ διατυμπάνιηαν τισ πρϊτεσ
μζρεσ τθσ τριπλισ κατοχισ.
Στο όλο αυτό ενδοκυβερνθτικό πλαίςιο των ερίδων κα ςυνεχίςει να κινείται θ
εφθμερίδα μζχρι και το τζλοσ τθσ «διακυβζρνθςθσ» Τςολάκογλου. Άλλο
χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ εμμονισ τθσ εφθμερίδασ αποτελεί το άρκρο
με το οποίο κατθγοροφςε ανοιχτά τθν ιςχυρι τριανδρία τθσ κυβζρνθςθσ
(Τςολάκογλου-Γκοτηαμάνθσ-Λογοκετόπουλοσ) για ςκάνδαλα που λάμβαναν χϊρα
εισ βάροσ του ελλθνικοφ λαοφ. Ριο αναλυτικά: « Εισ μιαν των τελευταίων
ςυνεδριάςεων του ψευδουπουργικοφ ςυμβουλίου και ευκφσ ωσ ο υπουργόσ τθσ
πείνθσ και τθσ υποπαραγωγισ Σωτιριοσ Γκοτηαμάνθσ είχεν ειςθγθκι διάφορα …
εκνοςωτιρια νομοκετιματα, θγζρκθ τθσ κζςεωσ του ο κατά τα άλλα θρωικότατοσ
Λουλίου 1942, ςελ. 2-3.
12
Fleischer Hagen, Στζμμα και Σβάςτικα. Θ Ελλάδα τθσ Κατοχισ και τθσ Αντίςταςθσ, 1941-1944, τόμοσ
1, Εκδόςεισ Ραπαηιςθ, Ακινα, 1986, ςελ. 358-359.
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«υπουργόσ» τθσ Εκνικισ Αμφνθσ Γεϊργιοσ Μπάκοσ, ο οποίοσ αφοφ ξερόβθξε δυοτρεισ φορζσ και επιρε το κάρροσ είπεν: -Σασ κζτω υπ’ όψιν κφριοι ςυνάδελφοι, μια
αναφορά του ςυνταγματάρχου κ. Ρεταλά εισ τθν οποίαν καταγγζλονται διάφορα
πράγματα, χριηοντα ιδιαίτερθσ προςοχισ.*…+ Πτι είςκε λωποδφτθσ κφριε
ςυνάδελφε(για τον Γκοτηαμάνθ). Ζτςι καταγγζλλεται εδϊ. Ρράγματι ανεγνϊςκθ θ
αναφορά εισ τθν οποίαν κατθγγζλετο ο Γκοτηαμάνθσ ωσ διαπράξασ ςειράν απατϊν
και λωποδυςιϊν εισ βάροσ του Ελλθνικοφ λαοφ. Ο Γκοτηαμάνθσ κατακίτρινοσ
παρθκολοφκει τθν ανάγνωςιν όταν δε ετελείωςε και

πριν ο κατθγοροφμενοσ

υπουργόσ προλάβθ να αρκρϊςθ λζξιν, θγζρκθ τθσ κζςεωσ του ο πολφσ και επίςθσ
θρωικότατοσ Τςολάκογλου, ο οποίοσ είπεν: Και εγϊ κφριοι ςυνάδελφοι ζχω να κζςω
υπ’ όψιν ςασ μιαν άλλθν αναφοράν του απεςπαςμζνου εισ του Υπουργείον
Επιςιτιςμοφ λοχαγοφ κ. Αςθμακόπουλου. Ανζγνωςε δε αναφοράν εισ τθν οποίαν
κατθγγζλλετο ο Γκοτηαμάνθσ ότι εν ςυνεργαςία μετά τινόσ Λωάννου ςυνομολόγθςαν
ςφμβαςιν αφορϊςαν τασ μεταφοράσ Αλιβερίου και ότι εξ’ αυτισ εκζρδιςαν
αμφότεροι δεκάδασ εκατομμυρίων. *…+ Τι ζχετε να απαντιςετε επ’ αυτϊν κφριε
ςυνάδελφε; Ο Γκοτηαμάνθσ πελιδνόσ και τρζμων εψζλλιςε: Κφριοι αυτιν τθν
ςτιγμιν ζχω ραντεβοφ με τον εξοχϊτατον βαςιλικόν πλθρεξοφςιο τθσ Λταλίασ κ.
Γκίτηι και πρζπει να φφγω αμζςωσ. Ζκτοτε ο Γκοτηαμάνθσ δεν ανταλάςςει ουδζν
χαιρετιςμόν μετά του Τςολάκογλου, το ηιτθμα όμωσ δεν ζλαβε ειςζτι τθν οριςτικιν
του μορφιν, διότι λζγεται ότι μεςολάβθςε ςυμβιβαςτικϊσ ο ίδιοσ ο Γκίτηι,
προςτατεφων ωσ γνωςτόν τον Λταλόφιλον ψευδουπουργόν-προδότθν»13.
Για τθν εφθμερίδα αυτι θ αναφορά αποτελεί τθν απόλυτθ απόδειξθ ότι τα μζλθ
τθσ «κυβζρνθςθσ» είχαν αρχίςει να ξεφεφγουν από τα όρια τθσ προδοςίασ μζςω τθσ
ςυνεργαςίασ τουσ με τον κατακτθτι αλλά είχαν περάςει ςε ζνα επίπεδο που οι
αλλθλοκατθγορίεσ τουσ αφοροφςαν το πόςα παραπάνω κζρδιηε το ζνα μζλοσ ζναντι
του άλλου. Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν εφθμερίδα όλοι οι «ψευδουπουργοί», όπωσ
τουσ ονομάηει, είναι διεφκαρμζνοι και κινοφνταν βάςει ιδιοτζλειασ, όμωσ ςε εκείνα
τα χρονικά πλαίςια είχαν περάςει ςτο επίπεδο του ποιοσ κζρδιηε περιςςότερα, με
13

Νζα λωποδυτικά κατορκϊματα τθσ ςπείρασ Τςολάκογλου- Γκοτηαμάνθ- Λογοκετόπουλου,
Ελλθνικόν Αίμα, 15 Σεπτεμβρίου 1942, ςελ.2
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αποτζλεςμα να αρχίςουν αυτζσ οι ζριδεσ. Στθν ςυνζχεια όμωσ του άρκρου θ
εφθμερίδα περνάει ςε μια λεπτομερι αναφορά και καταγραφι των όςων κζρδιηαν
οι υπουργοί τθσ κυβζρνθςθσ Τςολάκογλου εισ βάροσ του Ελλθνικοφ λαοφ. Ριο
αναλυτικά: «*…+ Οι ψευδουπουργοί λαμβάνουν-ωσ δυςτυχϊσ δεν είναι γνωςτόν-και
εισ ςτιγμιν κατά τθν οποίαν το ςφνολο του Ελλθνικοφ Λαοφ αποκνιςκει εκ πείνθσ,
κατά εβδομάδαν μιαν διατακτικιν δυνάμει τθσ οποίασ προμθκεφονται τρόφιμα εκ
«των καταςχεκζντων» κλπ. *…+ Οφτω ενϊ από το ζνα μζροσ αυξάνουν τασ αποδοχάσ
των «προσ αντιμετϊπιςιν των αναγκϊν τθσ ηωισ» από το άλλο μζροσ
προμθκεφονται τρόφιμα εισ τιμάσ υπερπροπολεμικάσ. Αι διατακτικαί εκδίδονται
παρά του πολιτικοφ γραφείου του πρωκυπουργοφ και του υπουργείου επιςιτιςμοφ
μθ περιοριηόμεναι μόνον εισ τουσ υπουργοφσ, αλλά παρεχόμεναι και εισ διάφορουσ
ςυγγενείσ τουσ. *…+ οι ψευδουπουργοί αλλθλοκαταγγζλλονται επίςθσ και δια
διοριςμοφσ διαφόρων ςυγγενϊν των εισ δθμοςίασ, ι, δι’ εκβιαςμοφ, εισ ιδιωτικάσ
κζςεισ με παχυλϊτατουσ μιςκοφσ, αναφζρεται δε χαρακτθριςτικϊσ ότι ο αδελφόσ
του κλαςςικϊσ θλικίου Λογοκετόπουλου διοριςκείσ ωσ ςφμβουλοσ διαφόρων
Βιομθχανικϊν Εταιρειϊν λαμβάνει εκβιαςτικϊσ, προϊόντα των, τα οποία και
μεταπωλεί εισ τθν μαφρθν αγοράν. *…+τζλοσ ο Λογοκετόπουλοσ κατθγγζλκθ ότι
παρζχει διατακτικάσ φαρμάκων και τροφίμων εισ ανυπάρκτουσ κλινικάσ»14.
Εκτόσ όμωσ από τθν αποκάλυψθ των δολοπλοκιϊν των κυβερνθτικϊν μελϊν θ
εφθμερίδα προβαίνει μετά από περίπου ζνα μινα ςτθν καταγραφι και παρουςίαςθ
των αντιδράςεων αυτϊν των μελϊν αναφορικά με τθν επίςκεψθ του Μουςολίνι
ςτθν Ακινα. Χαρακτθριςτικό είναι το άρκρο: «Αναδθμοςιεφουμε χωρίσ ςχόλια πλθν
των μεταξφ παρενκζςεων τον πίνακα περιεχομζνων τθσ Λταλικισ προπαγανδιςτικισ
φυλλάδασ, με λιγοςτά αποςπάςματα από τα ςχετικά άρκρα. Στρατθγόσ
Τςολάκογλου Αρχθγόσ τθσ Ελλθνικισ Κυβερνιςεωσ(ο προδότθσ): Θ επίςκεψθ του
Ντοφτςε εισ τασ Ακινασ επροκάλεςε αιςκιματα ευχαριςτιςεωσ εισ τον Ελλθνικόν
Λαόν.

Στρατθγόσ

Κεόδωροσ

Ράγκαλοσ

πρϊθν

πρόεδροσ

τθσ

Ελλθνικισ

Δθμοκρατίασ(Ο ραμολί): Θ τελευταία εξ Ακθνϊν διζλευςισ του Ντοφτςε και αι
ευγενείσ και φιλικαί δια τθν Ελλάδαν δθλϊςεισ του, ζςχον αναντιρριτωσ κερμιν
14

Π.π., ςελ. 3.
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απιχθςιν εισ τασ καρδίασ όλων εκείνων οίτινεσ επίςτευςαν και πιςτεφουν εισ τθν
ανάγκθν τθσ φιλίασ και ςυνεργαςίασ των δυο λαϊν. Σωτιριοσ Γκοτηαμάνθσ
Υπουργόσ των Οικονομικϊν( Ο Βοφλγαροσ): Ο Ντοφτςε κατακτά όχι μόνον με τα
όπλα αλλά με το χζρι που ςασ τείνει δια να ςασ χαιρετιςθ με τασ λζξεισ που ςασ
αποτείνει δια να ςυνδιαλεχκεί*…+»15.
Για τθν εφθμερίδα λοιπόν τζτοιου είδουσ δθλϊςεισ από τθν πλευρά των
ςυνεργαςκζντων αποδεικνφουν για πολλοςτι φορά το είδοσ τθσ ςυνεργαςίασ και
τθσ προδοςίασ που διετζλεςαν. Τόςο θ οικονομικι καταςπατάλθςθ των αγακϊν
όςο και θ απροκάλυπτθ κολακεία προσ το πρόςωπο του Μουςολίνι είναι κάποια
πράγματα που για τθν εφθμερίδα είναι μθ ανεκτά. Ειδικά θ εξφμνθςθ ενόσ
προςϊπου που νικικθκε ςτο πεδίο τθσ μάχθσ από τον Ελλθνικό ςτρατό, για τθν
εφθμερίδα, θ οποία διακατζχεται από μια ζντονθ εκνικοφροςφνθ(ακόμα είναι ςτα
ςπάργανά τθσ) είναι μια ακόμα προδοςία τόςο για τθν Ελλάδα όςο και για τουσ
πεςόντεσ.
Θ εφθμερίδα όμωσ δεν κα παφςει να αςχολείται με τον Τςολάκογλου, ακόμθ και
όταν κα φφγει από τθν «εξουςία». Ριο ςυγκεκριμζνα, ακόμθ και επί των θμερϊν
του άλλθ θ εφθμερίδα κατά καιροφσ αναφερόταν ςτισ ενζργειεσ του ςτρατθγοφ.
Ριο ςυγκεκριμζνα: «Ροιοσ κα το φανταηότανε; Αςφαλϊσ κανζνασ που δεν ξζρει τον
άνκρωπο-το κατάντθμα του, τθν κουτοπονθριά του και τθν μεγάλθ βλακεία του. Ε!
λοιπόν. Ο Γεϊργιοσ Τςολάκογλου, ο άνκρωποσ-ςφμβολο τθσ προδοςίασ απεφάςιςε
να γίνθ εκνικόσ ιρωσ. Μάλιςτα. Και χωρίσ να ντρζπεται, χωρίσ να εμφανίηθ ίχνοσ
φιλοτίμου, ο προδότθσ ςτρατθγόσ, ο πρϊτοσ ψευδοπρωκυπουργόσ, ο υμνθτισ του
Χίτλερ και του πάλαι ποτζ Μουςολίνι, βγικε ςτθν ακθναϊκι κοινωνία και ηθτά
ειςφορζσ.

Ηθτά ειςφορζσ για να οργανϊςθ- κακϊσ λζει- «ιςχυρά αντάρτικα

ςϊματα, που υπό τθν άμεςθ διοίκθςθ του κα δράςουν ςτθν Μακεδονία και τθ
Κράκθ εναντίον των Βουλγάρων επιδρομζων. Μόνον όςοι δεν γνωρίηουν τον

15

Τα κακάρματα που ςυνεργάςκθκαν ςτο πανθγυρικό φφλλο του «κουαδρίβιο» για τθν επίςκεψθ
του Ντοφτςε εισ τασ Ακινασ , Ελλθνικόν Αίμα, 10 Οκτωβρίου 1942, ςελ. 4.
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υπάνκρωπο δεν εκπλιςςονται. Οι άλλοι-οι πολλοί- τον φτφνουν για μια ακόμα
φορά ςτα μοφτρα»16.

II) Θ κυβζρνηςη Λογοθετόπουλου
Τθν 1θ Δεκεμβρίου του 1942 ο ςτρατθγόσ και μζχρι πρότινοσ πρωκυπουργόσ
Τςολάκογλου παραιτείται «δια λόγουσ υγείασ» και τθν κζςθ του αναλαμβάνει ο
Κωνςταντίνοσ Λογοκετόπουλοσ, Υπουργόσ Υγείασ και αντιπρόεδροσ τθσ κυβζρνθςθσ
Τςολάκογλου. Ο Λογοκετόπουλοσ ςτον επιςτθμονικό του χϊρο υπιρξε από του
πλζον αξιόλογουσ γυναικολόγουσ και κεωροφνταν από πολλοφσ ο κεμελιωτισ τθσ
ςφγχρονθσ γυναικολογίασ ςτθν Ελλάδα. Πςο όμωσ επιφανισ ιταν ςτουσ
επιςτθμονικοφσ και γερμανικοφσ κφκλουσ(είχε παντρευτεί τθν ανιψιά ςτρατάρχθ
Λιςτ) τόςο αποτυχθμζνθ υπιρξε θ παρουςία του ςτον πρωκυπουργικό κϊκο. Ο
Λογοκετόπουλοσ από τθν πρϊτθ μζρα που ορκίςτθκε ανζλαβε και το Υπουργείο
Υγείασ όμωσ ο ιςχυρόσ άνδρασ τθσ κυβζρνθςθσ παρζμενε ο Γκοτηαμάνθσ, ο οποίοσ
κατείχε τα Υπουργεία Οικονομικϊν και Εκνικισ Οικονομίασ ενϊ νζα πρόςωπα ςτθν
κυβζρνθςθ ιταν ο παλαιόσ βενιηελικόσ πολιτευτισ Ηακφνκου Αναςτάςιοσ
Ταβουλάρθσ ωσ Υπουργόσ Εςωτερικϊν και ο Ζλλθνασ βιομιχανοσ και τραπεηίτθσ
από τθν ωςία Ζκτωρ Τςιρονίκοσ ωσ Υπουργόσ Γεωργίασ και Επιςιτιςμοφ. Ακόμθ,
Υπουργόσ Εργαςίασ ανζλαβε ο παλαιόσ ςυνδικαλιςτισ και ςοςιαλιςτισ Νικόλαοσ
Καλφβασ17.
Θ εφθμερίδα όμωσ δεν κα άλλαηε τθν ςτάςθ αντικζτωσ από ότι είχε αποδείξει με
τισ αναφορζσ τθσ ςε προθγοφμενα φφλλα θ επικετικότθτα και θ αδιαλλαξία τθσ
απζναντι ςτο κατοχικό κακεςτϊσ δεν οφειλόταν ςτα πρόςωπα που τθν απάρτιηαν
αλλά ςτο γεγονόσ ότι πρόδιδαν τον λαό. Ζτςι λοιπόν θ αλλαγι «διακυβζρνθςθσ» δεν
άλλαξε τθν ςτάςθ τθσ εφθμερίδασ αντικζτωσ ςυνζχιςε με το ίδιο φφοσ, γεγονόσ που
16

Το χρονικό τθσ ςκλαβιάσ, Ελλθνικόν Αίμα, 31 Αυγοφςτου 1943, ςελ. 3.
Αλβανόσ αχμόνδοσ, «Οι Κατοχικζσ κυβερνιςεισ. Οι διαχειριςτζσ μιασ ανζφικτθσ νομιμότθτασ»,
ςτο Λςτορία του Νζου Ελλθνιςμοφ , 1770-2000, τόμοσ 8, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 2004, ςελ. 6869.
17
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οφειλόταν ςε δυο παράγοντεσ: αφενόσ ςτο γεγονόσ ότι πραγματικι άςκθςθ
εξουςίασ ζκανε ο Γκοτηαμάνθσ, ο οποίοσ όπωσ αναφζρκθ αποτελοφςε κόκκινο πανί
για τον πλθκυςμό και αφετζρου το γεγονόσ ότι θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ
παρζμενε ςτα ίδια άκλια επίπεδα. Γι’ αυτι τθν οικονομικι κατάςταςθ θ εφθμερίδα
καταλόγιηε το μεγαλφτερο μερίδιο ευκφνθσ ςτουσ δυο προεξζχοντεσ τθσ νζασ
κυβζρνθςθσ, ςτον Λογοκετόπουλο και ςτον Γκοτηαμάνθ.
Ο Λογοκετόπουλοσ κατά τθν διάρκεια τθσ «διακυβζρνθςθσ» του δεν προζβθ ςε
κάποια διαφορά ςυγκριτικά με τον προκάτοχό του αντικζτωσ προχϊρθςε ζνα βιμα
παραπάνω τθν προςπάκεια των αρχϊν κατοχισ για κατάπνιξθ οποιουδιποτε
αντιςταςιακοφ κινιματοσ. Αυτι θ ςτάςθ του Λογοκετόπουλου παρουςιάηεται και
μζςα από τθν εφθμερίδα με ζναν ιδιαίτερα επικετικό τόνο: «Εισ τον
ψευδοπρωκυπουργόν Φον Λόγκο υπεβλικθ πρότινοσ μακρόν υπόμνθμα των
εκπροςϊπων παςϊν των εκνικϊν δυνάμεων τθσ χϊρασ-Ανωτάτων Δικαςτθρίων,
πνευματικϊν ιδρυμάτων, ωργανωμζνων επαγγελματικϊν, παραγωγικϊν και
εργατικϊν τάξεων- αναφερόμενον εισ τασ άνευ ουδεμιάσ διαδικαςίασ εκτελζςεισ, εκ
μζρουσ των γερμανοιταλϊν κακοφργων, ακϊων ομιρων. –Δια του υπομνιματοσ
ηθτείται όπωσ «επιςτθκι επιμόνωσ θ προςοχι των αρχϊν κατοχισ επί του
χαρακτιροσ και τθσ χρθςιμοποιιςεωσ τοιοφτων αδυςωπιτου φφςεωσ πράξεων εισ
βάροσ ενόσ λαοφ αξιοπρεποφσ εν τθ ανοχι τθσ πικράσ αυτοφ μοίρασ», τονίηουςαι δε
ότι αι εγκλθματικαί πράξεισ των επιδρομζων, πλθν του ότι δεν ευςτακοφν θκικϊσ,
είναι προοριςμζναι να επιφζρουν αντίκετα των προςδοκομζνων αποτελεςμάτων. –
Κατά τθν επίδοςιν του υπομνιματοσ ο Φον Λόγκο αποκεϊνων τθν ζννοιαν τθσ
βλακείασ που τον χαρακτθρίηει είπε: -Χμ. Πτι μπορϊ κα κάνω. Αλλά να το ξζρετε
καλά. Αν αποβιβαςκοφν Άγγλοι και οι Ζλλθνεσ-αυτόσ βλζπετε είναι «γερμαναράσ»τουσ βοθκιςουν, εδϊ κα γίνθ νυξ του Αγίου Βαρκολομαίου.- Δεν εξιγθςε όμωσ ο
πρωκυπουργοβλάξ εισ βάροσ ποίου κα γίνθ θ νυξ. Εισ δευτζραν πρόςκλθςιν τθσ
επιτροπισ ο Φον Λόγκο εηιτθςεν από τουσ εκπροςϊπουσ των οργανϊςεων να «τον
μιμθκοφν εισ τον αγϊνα του κατά των ανταρτϊν»18.

18

Το Χρονικό τθσ Σκλαβιάσ, Ελλθνικόν Αίμα, 20 Φεβρουαρίου 1943, ςελ. 2-3.
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Θ εφθμερίδα όμωσ δεν ζμενε ςτθν ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςχετικά με τθν
αντιδραςτικι ςτάςθ του Λογοκετόπουλου όςον αφορά τισ ωμότθτεσ από πλευράσ
Γερμανϊν αλλά και τθν διάκεςθ του για εξόντωςθ του αντιςταςιακοφ κινιματοσ.
Στο επόμενο κιόλασ φφλλο τθσ αποκαλφπτει μια ακόμα μεγαλφτερθ ανάμιξθ του
Λογοκετόπουλου

ςε κινιςεισ για πλιρθ αποςιϊπθςθ των γερμανοιταλικϊν

ωμοτιτων. Ριο αναλυτικά: «Ο Φον Λόγκο και ο Γιοκαρίνθσ κάκαρμα. Ροιοι άλλοι; Τα
γλοιϊδθ υποκτινθ που βάλκθκαν να ξεπεράςουν τον τελευταίο καιρό ςε κάκε
είδουσ ατιμία και προδοςία τουσ πιο πατενταριςμζνουσ αρχιάτιμουσ και
αρχιπροδότεσ(κακαρι μομφι ςτο πρόςωπο του Τςολάκογλου).*…+ όταν εξαπελφκθ
από τουσ κατακτθτζσ μασ το τελευταίο τρομοκρατικό κφμα, οι εκπρόςωποι των
επαγγελματικϊν και πνευματικϊν οργανϊςεων του τόπου, απιυκυναν προσ τον
Φον Λόγκο μιαν εντονϊτατθ διαμαρτυρίαν. Ο αςελγισ μάμμοσ δεν βρικε καλφτερθ
λφςθ, παρά να τουσ καλζςει ςε ςφςκεψθ, κατά τθν οποία δεν ζβγαλε οφτε
τςιμουδιά, ενϊ οι διάφοροι ομιλθταί, με αλθκινι παλλθκαριά, του ζςυραν δθμόςια
τον αναβαλλόμενο, αυτουνοφ και των πατρόνων του Γερμανοιταλϊν. Οι πορωμζνοι
οργανιςμοί όμωσ δεν παίρνουν από ψυχρολουςίεσ. Κι ζτςι λίγεσ μζρεσ μετά τθν
ςφςκεψθ, εξεφϊνθςε τον περιβόθτο λόγο του κατά των ανταρτϊν και των εκνικϊν
οργανϊςεων, όπου οφτε λίγο οφτε πολφ, εβεβαίωνε κατθγορθματικά ότι είχε
ςφμφωνουσ μαηφ του τουσ εκπροςϊπουσ όλων των επαγγελματικϊν τάξεων.
Επρόκειτο φυςικά περί τρομερισ ςυκοφαντίασ εξυφανκείςθσ από τον Γιοκαρίνθκάκαρμα, ο οποίοσ επλαςτογράφθςε τα πρακτικά τθσ ςυςκζψεωσ κατά τον πιο
επαίςχυντο τρόπο: κάκε ομιλθτισ εμφανίςτθκε πλζκων το εγκϊμιο του
μογγολοειδοφσ γερμανόδουλου*…+19. Θ διλωςθ αυτι που αναφζρεται από τθν
εφθμερίδα ζχει μια ιδιαίτερθ ςθμαςία πζρα από το γεγονόσ τθσ πλαςτογραφίασ και
των ψευδϊν δθλϊςεων. Σε ζνα απόςπαςμα από τισ δθλϊςεισ του ο
Λογοκετόπουλοσ κατιγγειλε: «τον νόκον αυτόν πατριωτιςμόν, τον οποίον
προπαγανδίηουν οι άνκρωποι του ςκότουσ, οι αςυνιδθτοι και οι ταραξίαι, οι
κομμουνιςταί δια να εξαςφαλίςουν εν ονόματι του πατριωτιςμοφ, τθν προςφιλι δι’
αυτοφσ εικόνα τθσ αναρχίασ, τθσ λεθλαςίασ και τθσ αρπαγισ»20. Γίνεται λοιπόν
19
20

Οι Ρλαςτογράφοι, Ελλθνικόν Αίμα, 15 Μαρτίου 1943, ςελ. 1.
Γαςπαρινάτοσ Σπφροσ, Θ Κατοχι, τ. Α, Εκδόςεισ Σιδζρθ, Ακινα, 1998, ςελ. 216.
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φανερό ότι για πρϊτθ φορά ςτθν κατοχικι περίοδο οι ταραξίεσ, οι αντιδραςτικοί, οι
άνκρωποι του ςκότουσ, παίρνουν ζνα όνομα, είναι οι κομμουνιςτζσ. Αυτι θ διλωςθ
από τθν πλευρά του Λογοκετόπουλου κα ςιμαινε και τθν ζναρξθ του
αντικομουνιςμοφ από τθν πλευρά των αρχϊν κατοχισ, ο οποίοσ κα εκφραηόταν
κυρίωσ επί των θμερϊν του Λωάννθ άλλθ.
Ζνα άλλο όμωσ ςθμαντικό ςτοιχείο που χαρακτιριςε τθν «διακυβζρνθςθ»
Λογοκετόπουλου ιταν το ηιτθμα τθσ επιςτράτευςθσ. Στισ αρχζσ του 1943
επικρατοφςε ςτθν χϊρα θ ζντονθ φθμολογία ότι επρόκειτο να γίνει βίαιθ πολιτικι
επιςτράτευςθ εργατικοφ δυναμικοφ για τα εργοςτάςια τθσ Γερμανίασ. Μια πρόταςθ
θ οποία προερχόταν από τισ γερμανικζσ δυνάμεισ κατοχισ και θ οποία εκτόσ του ότι
είχε τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του Λογοκετόπουλου, είχε εφαρμοςτεί και ςε άλλεσ υπό
κατοχι χϊρεσ. Ρροφανϊσ θ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ επζφερε κφμα αντιδράςεων ςε
ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, το οποίο εκδθλϊκθκε με τθν μορφι απεργιϊν και
κινθτοποιιςεων. Χαρακτθριςτικζσ ιταν οι αναφορζσ τθσ εφθμερίδασ για το
ςυγκεκριμζνο ηιτθμα: «*…+Κοινό για όλουσ ςφνκθμα του ξεςθκϊματοσ. Κοινόσ για
όλουσ ο εχκρόσ. Κοινι για όλουσ θ ατιμία που προςπάκθςαν να οργανϊςουν οι
προςωρινοί βάρβαροι, κατακτθταί μασ. Κοινι για όλουσ μασ θ οργι του Κυρίου,
ςτθν φωνι του λαοφ:-Κάτω θ επιςτράτευςισ*…+»21. Αυτι θ μαηικι κινθτοποίθςθ
οδιγθςε μζχρι και ςτο κάψιμο του γραφείου του Λογοκετόπουλου, ενϊ παράλλθλα
είχε εξαιρετικά μεγάλο αρικμό για μια υπό κατοχι χϊρα. Τελικά θ επιςτράτευςθ
δεν υλοποιικθκε εξαιτίασ αυτϊν των αντιδράςεων, γεγονόσ όμωσ που δεν ίςχυςε
και για τουσ Ζλλθνεσ εβραίουσ, οι οποίοι ςτάλκθκαν μαηικϊσ ςτα ςτρατόπεδα
«εργαςίασ». Και ςε αυτό το κομμάτι θ κυβζρνθςθ Λογοκετόπουλου όπωσ και θ
μετζπειτα του άλλθ επζδειξαν μθδαμινό ενδιαφζρον, γεγονόσ που οδιγθςε ςτον
κάνατο χιλιάδεσ Ζλλθνεσ22. Με αυτό λοιπόν το μαηικό γεγονόσ ζκλειςε θ περίοδοσ
διακυβζρνθςθσ του Κωνςταντίνου Λογοκετόπουλου, ο οποίοσ ακολοφκθςε πιςτά

21

Ολόκλθροσ θ Ακινα επαναςτατθμζνθ κατά τθσ επιςτρατεφςεωσ, Ελλθνικόν Αίμα, 15 Μαρτίου
1943, ςελ. 2-3.
22
Αλβανόσ αχμόνδοσ, «Οι Κατοχικζσ κυβερνιςεισ. Οι διαχειριςτζσ μιασ ανζφικτθσ νομιμότθτασ»,
ςτο Λςτορία του Νζου Ελλθνιςμοφ , 1770-2000, τόμοσ 8, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 2004, ςελ. 69.
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τθν πολιτικι που είχε χαράξει ο Τςολάκογλου κζτοντασ όμωσ τισ βάςεισ για τθν
μετζπειτα πολιτικι του Λωάννθ άλλθ, αυτι του αντικομουνιςμοφ.

ΙΙΙ) Θ τελευταία κατοχική κυβζρνηςη- Θ κυβζρνηςη Ράλλη
Στα τζλθ του Μαρτίου λοιπόν εκπρόςωποι των

δυο μεγάλων κατοχικϊν

δυνάμεων(Λταλία και Γερμανία) ςυμφωνοφν για τθν ανάλθψθ τθσ πρωκυπουργίασ
από τον Λωάννθ άλλθ, ο οποίοσ υποςχόταν πλιρθ πολιτικι και οικονομικι
υποςτιριξθ ςτισ δυο δυνάμεισ. Ζτςι ςτισ αρχζσ Απριλίου ζρχονται ςε επαφι με τον
άλλθ ςτον οποίο, ςφμφωνα με όςα είχαν προκακοριςτεί, παρείχαν τα εξισ:
ελεφκερθ επιλογι υπουργϊν(με γερμανοιταλικό δικαίωμα βζτο), μια ανακτορικι
φρουρά περιοριςμζνθ αρικμθτικά(εφηωνοι) κακϊσ και το δικαίωμα για τακτικζσ
δθλϊςεισ μζςω του ραδιοφϊνου και του Τφπου, τα οποία όμωσ κα υπόκειντο ςτθν
γενικότερθ λογοκριςία.

Μετά από τθν ςυναίνεςθ του άλλθ ενθμερϊνεται ο

Λογοκετόπουλοσ ότι πρζπει να υποβάλλει τθν παραίτθςι του, γεγονόσ που
ςυντελζςτθκε

τάχιςτα.

Τα

αίτια

γι’

αυτιν

τθν

άμεςθ

αποπομπι

του

Λογοκετόπουλου ιταν τα εξισ: ο Λογοκετόπουλοσ εξαρχισ αποτελοφςε μια
ςυμβιβαςτικι λφςθ ανάμεςα ςτισ δυνάμεισ κατοχισ όμωσ επί των θμερϊν του
ςυντελζςτθκαν δυο γεγονότα που ανάγκαςαν τισ κατοχικζσ δυνάμεισ να ςτραφοφν
ςε μια πιο «πρόςφορθ» λφςθ. Τα γεγονότα αυτά ιταν αφενόσ θ δυναμικι που
επεδείκνυε το ΕΑΜ κυρίωσ ςτθν φπαικρο και αφετζρου θ ανάγκθ για ςυςπείρωςθ
κάποιων μελϊν του παλιοφ πολιτικοφ κόςμου γφρω από ζνα πρόςωπο που κα
τφγχανε μια μεγαλφτερθσ αποδοχισ. Θ επιλογι υπιρξε εφκολθ για τισ κατοχικζσ
δυνάμεισ με τον Λωάννθ άλλθ να ορκίηεται ωσ ο τρίτοσ κατά ςειρά κατοχικόσ
πρωκυπουργόσ ςτισ 6 Απριλίου του 194323. Χαρακτθριςτικι όμωσ υπιρξε και θ
διλωςθ από τθν πλευρά του Ελλθνικοφ Αίματοσ: «Μετά τον προδότθ, μετά τον
Γερμανοθλίκιο, ο Μπζβασ. Ζτςι ςυμπλθρϊκθκε μετά τον Τςολάκογλου και τον
Λογοκετόπουλο, το βρωμερό τρίπτυχο των πρωκυπουργϊν-κουίςλινγκ. Απομζνει
τϊρα μετά τον μεκφςτακα Γιάννθ άλλθ να «καταλάβθ τθν εξουςία» ζνασ από τουσ

23

Π.π., ςελ. 70-71.
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πολλοφσ κφναιδουσ που ερωτοτροποφν ποικιλοτρόπωσ και κυριολεκτικϊσ με τουσ
Λταλογερμανοφσ αφζντεσ*…+. Εξ άλλου ο Γιάννθσ άλλθσ ζχει και ζνα ελαφρυντικόν,
γιατί οι ωσ γνωςτόν από ζξιν και παράδοςιν αλκοολαί δεν επζχουν ακζραια τθν
ευκφνθν των πράξεϊν των. Εν τω μεταξφ ο Κοδωρισ ο Ράγκαλοσ, θ ραμόλα
εξακολουκεί να κυβερνά από τα παραςκινια, ο Φον Λόγκο ζφυγε προ θμερϊν για
να εγκαταςτακι οριςτικϊσ ςτθν πραγματικι πατρίδα του, τθ Γερμανία και ο
Γκοτηαμάνθσ βρίςκεται μπροςτά ςε κλιβερό δίλθμμα: να φφγθ ι να μθ φφγθ για τθν
Λταλία; *…+Αν μείνθ ξζρει πωσ θ τιμωρία του δεν κα περιοριςκι ςτισ φάπεσ*…+»24.
Και με αυτι τθν αναφορά θ εφθμερίδα κα ςυνεχίςει το πολεμικό φφοσ απζναντι
ςτισ κατοχικζσ κυβερνιςεισ αλλά κα αρχίςει και τον προςωπικό πόλεμο απζναντι
ςτα μζλθ τθσ νζασ «κυβζρνθςθσ» ςε επίπεδο προςωπικϊν και ιδιαιτζρωσ άςεμνων
ςχολίων. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αυτισ τθσ ςτάςθσ τθσ εφθμερίδασ
αποτελοφν τα ακόλουκα άρκρα: «Ο μπεκρισ Γιάννθσ άλλθσ, ςε δθλϊςεισ του,
είπεν ότι προζρχεται από τισ εργαηόμενεσ τάξεισ. Ροιοσ; Ο μεγαλείτεροσ τρακαδόροσ
τθσ Ακινασ, το τεμπελόςκυλο τθσ Βουλισ, του Τηόκεϊ-κλαμπ και του Γιαννάκθ. Ο
«κανάςιμοσ αντίπαλοσ» τθσ 4θσ Αυγοφςτου που εξελιπάριςε τον τότε πρωκυπουργό
για να διοριςκι-αργόμιςκοσ φυςικά-ςε κάποια μεγάλθ εταιρεία»25. Και ςυνεχίηει με
τα «βζλθ» να ςτρζφονται προσ άλλα μζλθ τθσ κυβερνιςεωσ αλλά και τον διμαρχο
Ακθναίων, Άγγελο Γεωργάτο: «*…+ Θ Αγγζλα-ο λαοφιλισ Διμαρχοσ μασ Γεωργάτοσ
κάνοντασ υψθλι πολιτικι αιςκάνεται καμμιά φορά τθν ανάγκθ να εξομολογείται τισ
μεγαλεπίβολεσ ςκζψεισ του*…+όλοσ ο κόςμοσ με κατθγορεί γιατί παντρεφτθκα μια
χιρα, χιρα από δυο άνδρεσ και μάλιςτα αςχθμογυναίκα*…+γιατί είναι πλοφςια και
ζτςι λφω το οικονομικό μου πρόβλθμα. Δεφτερον όμωσ και ςπουδαιότατον ζνασ
εξάδελφόσ

τθσ

είναι

ιδιαίτεροσ

γραμματεφσ

του

οφςβελντ

και

όπωσ

καταλαβαίνεται υπολογίηω πολφ επ’ αυτοφ. Κοφνια που ςε κοφναγε αγγελόμορφθ
Αγγζλα»26.
Αλλά ςτθν πρϊτθ γραμμι αυτισ τθσ πολεμικισ από τθν πλευρά τθσ εφθμερίδασ κα
παρζμενε ο άλλθσ, γεγονόσ που οφειλόταν και ςτθν ζντονθ φθμολογία που
24

Ο Μπζβασ, Ελλθνικόν Αίμα, 10 Απριλίου 1943, ςελ. 4.
Εν τω ιδρϊτι του προςϊπου ςου, Ελλθνικόν Αίμα, 10 Απριλίου 1943, ςελ. 4.
26
Το Χρονικό τθσ ςκλαβιάσ, Ελλθνικόν Αίμα, 15 Μαΐου 1943, ςελ. 2.
25
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επικρατοφςε ότι είχε ςυνάψει ςχζςεισ με τθν θκοποιό Ελζνθ Ραπαδάκθ. Φυςικά
αυτι του θ ςχζςθ δεν ξζφυγε από τθν προπαγάνδα που αςκοφςε θ εφθμερίδα και
είχε ωσ ςτόχο να πλιξει το κφροσ των κατοχικϊν αρχϊν ακόμα και ςε προςωπικό
επίπεδο: «*…+ τον γεροντικό ζρωτα του ραμολιμζντου ψευτοπρωκυπουργοφ Γιάννθ
άλλθ ι μπζβα ι τράκα ι….ι…- όπωσ κα ανζφερε το αςτυνομικό δελτίο περί κοινοφ
πορτοφολά ι διαρρικτου-προσ τθν μζχρι πρότινοσ ομοφυλόφιλον θκοποιόν Ελζνθ
Ραπαδάκθ, τα γνωρίηουν όλοι οι Ακθναίοι. Αγνοοφν όμωσ τισ ςκθνζσ απείρου
κάλουσ διαδραματίηονται ςτθν οικογζνεια άλλθ εξ αφορμισ του «μεγάλου αυτοφ
πάκουσ». Ζτςι προ θμερϊν θ τρίτθ νόμιμοσ ςφηυγοσ του «μπζβα», μια ρωςςίσ,
πρϊθν καμπαρετηοφ, επιγε εισ το γραφείο του κ. προζδρου και ςυηφγου τθσ-ο
οποίοσ εν τω μεταξφ ετοιμάηει ειδικό νόμο ακυρϊνοντα τον τρίτο γάμο του, εισ
τρόπον ϊςτε να μπορεί να νυμφευκι τθν Ελενίτςα-και εηιτθςε το αυτοκίνθτο για να
πάθ…..επιςκζψεισ*…+Εν τω μεταξφ ο Ταβουλάρθσ(Υπουργόσ Εςωτερικϊν επί
πρωκυπουργίασ άλλθ)-ηθλοτυπϊν τισ γυναίκεσ λόγω τθσ ιδιότθτόσ του ωσ
κφναιδου-ερωτϊμενοσ εκάςτοτε περί τθσ καταςτάςεϊσ απαντά ςτερεοτφπωσ: «Τι
περιμζνετε όταν ο άλλθσ είναι ξετρελλαμζνοσ με τθν ψωρολζνθ και ο Ράγκαλοσ
ξελιγωμζνοσ με ζνα κοριτςόπουλο 18 χρονϊν»27.
Συνεχίηοντασ ςτο ίδιο φφοσ: « *…+ το ςυγκρότθμα του αρχικανουλάριου άλλθ,
κακϊσ και των

αλθςμόνθτων προκατόχων του ςυμπλθροφται. Μετά τθν

Αγγζλα(Άγγελοσ

Γεωργάτοσ,

Διμαρχοσ

Ακθναίων),

τθν

Ταςοφλα

Ταβουλάρθ(Υπουργόσ Εςωτερικϊν), τθν Νινζττα ι Λάςωνα Ραπαδόπουλο(Υπουργόσ
Ναυτιλίασ), τθν Αντριανι Κονδάκθ( Υπουργόσ Εργαςίασ) και όλεσ τισ άλλεσ αδελφζσ,
που ωσ τϊρα παριλαςαν ωσ κυβερνιται μασ, προςελιφκθ τελευταίωσ ο αρχθγόσ
των περίφθμων αντεκνικϊν ταγμάτων, ο γνωςτόσ παιδεραςτισ Ρρωτοςφγγελοσ.
Ζτςι ο κφκλοσ των ομοφυλοφίλων ολοκλθροφται κατά το παραδειγματικόν
χιτλερικόν πρότυπον, κατά το οποίον δια να προοδεφςθσ πρζπει κάποιοσ να ςε
ωκι*…+»28. Αυτό το φφοσ τθσ εφθμερίδασ όπωσ γίνεται αντιλθπτό δεν προχπιρχε
ςτισ προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ γεγονόσ που μπορεί να αναηθτθκεί ςε δυο αίτια:
27
28

Το χρονικό τθσ ςκλαβιάσ, Ελλθνικόν Αίμα, 28 Οκτωβρίου 1943, ςελ. 3-4.
Το χρονικό τθσ ςκλαβιάσ, Ελλθνικόν Αίμα, 31 Μαΐου 1943, ςελ. 4.
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αφενόσ ςτθν πορεία του πολζμου, που φζρνει τθν Γερμανία ςε δυςχερι κζςθ με
αποτζλεςμα οι ελπίδεσ για γριγορθ απελευκζρωςθ να αναηωπυρϊνονται και
αφετζρου θ ζντονθ φθμολογία που επικρατοφςε γφρω από τα μζλθ τθσ κυβζρνθςθσ
και τθν οποία θ εφθμερίδα δεν κα μποροφςε να μθν χρθςιμοποιιςει για να πλιξει
τθν Κυβζρνθςθ άλλθ και ςε προςωπικό επίπεδο.
Σε επίπεδο δοςιλογιςμοφ θ εφθμερίδα ςυνζχιςε ςτο φφοσ και ςτθν πλθροφόρθςθ
του αναγνωςτικοφ τθσ κοινοφ ςτα πλαίςια που είχε ιδθ κζςει με τισ δυο
προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ. Ππωσ και με τον Τςολάκογλου θ εφθμερίδα κεωροφςε
τον άλλθ προδότθ όχι μόνο γιατί ςυνεργάςτθκε με τουσ Γερμανοφσ και γιατί
εξαπζλυςε ζνοπλο αγϊνα απζναντι ςτο αντάρτικο αλλά και γιατί παραχωροφςε
ανοιχτά ηϊνεσ επιρροισ ςτισ κατοχικζσ δυνάμεισ(και ςυγκεκριμζνα ςτθν Βουλγαρία)
χωρίσ να αντιδρά για αυτζσ τισ καταφανείσ καταπατιςεισ: «*…+ αλλά και όταν
ολοκλθρϊκθκε θ κάκοδοσ των Βουλγάρων, καταλθφκείςθσ τθσ γραμμισ Αξιοφ πλθν
τθσ πόλεωσ τθσ Κεςςαλονίκθσ, τθσ Φλωρίνθσ, του Αμυνταίου και άλλων ςθμείων τθσ
Κεντρικισ και Δυτικισ Μακεδονίασ-καταλυκείςθσ εν τω μεταξφ τθσ Ελλθνικισ
Διοικιςεωσ και τθσ Χωροφυλακισ και εγκαταςτακειςϊν Γερμανοβουλγαρικϊν
Διοικιςεων, ςτρατιωτικϊν αρχϊν και αςτυνομιϊν-και πάλι ουδεμία εγζνετο
επιςιμωσ ανακοίνωςισ προσ τον ψευδοπρωκυπουργόν προδότθν άλλθν. Τζλοσ ο
άλλθσ απεφάςιςε να μεταβι απρόςκλθτοσ ςτον επιτετραμμζνον του άιχ
Άλντενμπουργκ, δια να ερωτιςθ «τι ςυμβαίνει;». Ο Άλτενμπουργκ προφαςιςκείσ
άγνοια των ςτρατιωτικϊν ενεργειϊν, φςτερα όμωσ ομολόγθςε ότι ελιφκθςαν
οριςμζνα ςτρατιωτικά μζτρα.- Φταίτε ςεισ και οι αντάρτεσ ςασ, είπεν δικαιολογϊν
τθν αξονικιν ατιμίαν. Ο άλλθσ –κακϊσ ο ίδιοσ αφθγείται- είπεν ότι κατόπιν τοφτων
είναι υποχρεωμζνοσ να παραιτθκι. Τότε δε ο Άλτενμπουργκ άρχιςε να κλαίθ λζγων:
-Μθν παραιτθκείτε κφριε πρόεδρε. Κα κάνετε χειρότερο κακό ςτθν πατρίδα
ςασ.*…+Τότε ο άλλθσ βρικε τθν ευκαιρία να ηθτιςθ ανταλλάγματα δια τθν
παραμονι του, αξιϊςασ μεταξφ των άλλων, όπωσ του «παραςχεκι πλιρθσ
ελευκερία εισ τθν εκλογιν των ςυνεργατϊν του». Τθν αξίωςιν αυτιν τθν πρόβαλεν
δια να μπορζςθ να απομακρφνθ των ψευτουπουργόν των Οικονομικϊν Τςιρονίκο,
τον οποίο χαρακτθρίηει ωσ προςτατευόμενο και όργανο των Λταλϊν. Στθν
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πραγματικότθτα θ διζνεξισ άλλθ-Τςιρονίκου οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ο μεν
πρϊτοσ παίηει χρθματιςτιριο με τα «πάνω», ο δε δεφτεροσ μετά «κάτω». Και
ςυνεχίηει το άρκρο: «Εν τω μεταξφ τόςον ο άλλθσ όςο και οι εισ τθν
ψευτοκυβζρνθςθν ςυμπροδότεσ τουσ προ του κινδφνου να χάςουν τθν ευηωία τουσ
και τα αυτοκίνθτα τουσ δεν δείχνουν καμμία ςυγκίνθςθ, ζτςι που να μθν μπορι
κανείσ να ξεχωρίςθ αν ιςαν ποτζ Ζλλθνεσ ι ιςαν πάντοτε Βοφλγαροι*…]29».
Και παρακζτει παράλλθλα θ εφθμερίδα τθν οικονομικι κατάςταςθ που ζχει
περιζλκει θ χϊρα καταλογίηοντασ ςοβαρζσ ευκφνεσ ςτθν κυβζρνθςθ άλλθ: «*…+Εν
τω μεταξφ βαίνομεν προσ πλιρθ εξάρκρωςιν των δθμόςιων οικονομικϊν. Οι
ςυνεχείσ αυξιςεισ των μιςκϊν και των ςυντάξεων, οι ακρόοι διοριςμοί, θ μείωςισ
των εςόδων, θ επζκταςισ τθσ βουλγαρικισ κατοχισ και εισ άλλα τμιματα τθσ χϊρασ,
εδιπλαςίαςαν το ζλλειμμα του προχπολογιςμοφ*…+»30. Και ςυνεχίηει θ εφθμερίδα:
«Από καιρό πολφ τϊρα ςτισ λαϊκζσ και ςτα καταςτιματα τροφίμων βλζπει κανείσ τισ
τιμζσ των τροφίμων ςε αρικμοφσ που κάποτε θ χριςθ των ιτανε ζργο τθσ λογιςτικισ
επιςτιμθσ: Λάδι εξακόςιεσ χιλιάδεσ θ οκά, τυρί φζτα πεντακόςιεσ χιλιάδεσ, κρζασ
τετρακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ*…+ Και μζςα ςτο ξεροβόρι και ςτο χιονιά άπειρο
πλικοσ, άνδρεσ, γυναίκεσ, παιδιά, περπατοφν με λινά παποφτςια ι ξυπόλυτοι, με
κερινά ροφχα, τουρτουρίηοντεσ, πειναςμζνοι, αποςκελετωμζνοι και δυςτυχείσ,
αδιάκοπα γφρω από τουσ πάγκουσ με τα εκατομμφρια μθδενικά, ςιωπθλοί…*…+Οι
λθςτοςυμμορίεσ του Χίτλερ μεταφζρουν ςτθν Ελλάδα τισ λίρεσ που ζκλεψαν από
τθν Γαλλία, το Βζλγιο, τθν Ρολωνία, τθν Σερβία και τισ πωλοφν μζςω του τςιρονίκου
ςτο χρθματιςτιριο, τισ ξαναγοράηουν, τισ μεταφζρουν ς’ άλλεσ χϊρεσ και ο κφκλοσ
τθσ απάτθσ και τθσ κλοπισ κλείνει με τθν απογφμνωςθ τθσ πατρίδοσ μασ απ’ όλα τα
προϊόντα που είναι απαραίτθτα για τθν διατροφι του Γερμανικοφ ςτρατοφ και
λαοφ» 31.
Το χρθματιςτιριο όμωσ ιταν ζνα βαςικό κζμα για τθν οικονομικι πορεία τθσ
χϊρασ, γεγονόσ που ςυνζχιςε να απαςχολεί τθν εφθμερίδα: «Το Χρθματιςτιριο
29

Δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι, Ελλθνικόν Αίμα, 20 Λουλίου 1943, ςελ. 2.
Κυβερνθτικζσ αςχολίεσ, Ελλθνικόν Αίμα, 20 Λουλίου 1943, ςελ. 4.
31
Το χρονικό τθσ ςκλαβιάσ, Ελλθνικόν Αίμα, 15 Φεβρουαρίου 1944, ςελ. 2.
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Ακθνϊν ευρίςκεται αυτζσ τισ μζρεσ ςε αναςτάτωςθ με ζνα τρομερό ςκάνδαλο, ζνα
καινοφριο Ραναμά. Θ εκνικι Τράπεηα πουλϊντασ μετοχζσ του χαρτοφυλακίου τθσ
για να ςυντθριςθ τουσ υπαλλιλουσ τθσ, είχε να πωλιςει 4χιλ. μετοχζσ τθσ
«Ρειραϊκισ-Ρατραϊκισ». Ο διοικθτισ τθσ Λυμπζρθσ μαηί με τον πρόεδρο του
Χρθματιςτθρίου Στακόπουλο, γνωςτό όργανο τθσ ςπείρασ Γκοτηαμάνθ- Τςιρονίκου,
ικελε να τισ πωλιςθ με φκθνι τιμι ςε δικοφσ του ανκρϊπουσ. Αλλά ο χρθματιςτισ
Στουπάκθσ , που είχε εντολι από πελάτθ του να τισ αγοράςθ με τιμι μζχρι 2.500
λίρεσ, παρακολουκοφςε άγρυπνα για να μθν πραγματοποιθκι το φποπτο ςχζδιο των
Λυμπζρθ-Στακόπουλου. Αφοφ είδαν και απόειδαν οι φποπτοι χρθματιςταί,
μεταχειρίςτθκαν το εξισ κόλπο: Ο πρόεδροσ του Χρθματιςτθρίου Στακόπουλοσ,
εκάλεςε τον χρθματιςτι Στουπάκθ ςτο γραφείο του για ςυςκεφκοφν, δικεν, για μια
επείγουςα υπόκεςθ δίδοντασ ςυγχρόνωσ τον λόγο τθσ τιμισ του ότι κατά τθν
διάρκεια τθσ ςυνομιλίασ των δεν κα γίνθ καμμία διαπραγμάτευςθ των μετοχϊν τθσ
«Ρειραϊκισ- Ρατραϊκισ». Ο κ. Στουπάκθσ γελάςτθκε και πιγε ςτο γραφείο του
Ρροζδρου. Μόλισ όμωσ γφριςε ςτο χρθματιςτιριο βρικε πωσ οι μετοχζσ είχαν
πωλθκι αντί 1.700 λιρϊν. Μαινόμενοσ τότε ανζβθκε ςτο κάγκελο και εφϊναξε
μπροςτά

από

εκατοντάδεσ

κόςμου:

«Κφριοι

ενόθςα.

Ο

πρόεδροσ

του

χρθματιςτθρίου είναι απατεϊν και άτιμοσ». Ζτςι θ Εκνικι Τράπεηα εηθμιϊκθ 800
λίρεσ, δθλαδι 5 τριςεκατομμφρια, που τα κζρδιςαν οι άνκρωποι των ΛυμπζρθΣτακόπουλου. Μθ γελιοφνται όμωσ. Μεκαφριο κα τα ξεράςουν κι αυτοί όπωσ και
όλα τα άλλα κλεμμζνα τουσ»32.
Θ εφθμερίδα όμωσ κα απαςχολθκεί πζρα από τισ οικονομικζσ αταςκαλίεσ που
παρουςίαηε θ κυβζρνθςθ άλλθ και με οριςμζνα άλλα ηθτιματα. Ζνα από αυτά
ιταν θ αντιμετϊπιςθ που είχαν οι ανάπθροι του αλβανικοφ μετϊπου από τουσ
Λταλοφσ και ςτθν ςυνζχεια από τθν κυβζρνθςθ άλλθ. Ριο αναλυτικά: «Πτι δεν είχαν
κατορκϊςει να επιτφχουν οι Λταλοί το επζτυχε θ προδοτικι κυβζρνθςισ άλλθ. Θ
ιταλικι διοίκθςθσ από τθν πρϊτθν μζραν τθσ εγκαταςτάςεωσ τθσ εισ τασ Ακινασ
επεδίωξε τθν δια παντόσ τρόπου διάλυςιν των ςτρατιωτικϊν νοςοκομείων εισ τα
οποία ενοςθλεφοντο αι τραυματίαι και ανάπθροι του αλβανικοφ μετϊπου*…+Ο
32

Το ςκάνδαλο του Χρθματιςτθρίου, Ελλθνικόν Αίμα, 14 Σεπτεμβρίου 1944, ςελ. 4.
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πραγματικόσ όμωσ λόγοσ, ο οποίοσ επίεηε τουσ Λταλοφσ να επιτφχουν τθν
απομάκρυνςιν και διαςκορπιςμόν των αναπιρων εισ τασ επαρχίασ ωφείλετο εισ το
ότι θ τραγικι εικϊν τθν οποίαν εμφάνιηαν οι ανάπθροι λόγω τθσ τελείασ
εγκαταλείψεωσ των από τθν τότε ψευτοκυβζρνθςι Τςολάκογλου- Λογοκετόπουλου
επζδρα εισ το θκικό του ιταλικοφ ςτρατοφ*…+ αν και όμωσ αι προςπάκειαι εκείναι
των Λταλϊν ζμειναν άνευ αποτελζςματοσ, ιδθ ζρχεται θ ίδια προδοτικι Κυβζρνθςθ
του άλλθ και των κακαρμάτων τθσ, τθ υποδείξει των Γερμανϊν, να
πραγματοποιιςθ το παλαιόν ςχζδιον. ο Ελλθνικόσ λαόσ παρίςταται για μια ακόμθ
φορά μάρτυσ του φρικιαςτικότερου των εγκλθμάτων τα οποία είναι δυνατόν να
διαπράξουν άνκρωποι οι οποίοι ζηθςαν πάντοτε ελεφκεροι για τθν πατρίδα και για
τθν ελευκερία τθσ οποίασ εκυςίαςαν ότι πολφτιμο και προςφιλζσ.*…+ Ζνασ
αλκοολικόσ και μια παρζα από κακάρματα παντόσ τφπου και μορφισ, ςυνειδθτά
όργανο των Γερμανϊν, παριςτάνοντασ τθν κυβζρνθςιν, χρθςιμοποιοφν Ζλλθνασ
εναντίον Ελλινων. Ενϊ ο ελλθνικόσ λαόσ αγωνίηεται τον υπζρτατον αγϊνα τθσ
υπάρξεωσ του, οι προδόται αυτοί ςυνωμοτοφν τα φρικιαςτικότερα εγκλιματα,
αρνοφμενοι να δεχκοφν και τθν ελάχιςτθν ςυγκίνθςιν τθν οποίαν το υπόδουλο
Ζκνοσ αιςκάνεται δια τουσ ενδόξουσ πολζμουσ του και τουσ ιρωασ του. Θ
Μακεδονία και θ Κράκθ παραδίδονται ςτουσ Βοφλγαρουσ και ο πλθκυςμόσ τουσ ι
αποδεκατίηεται ι μεταφζρεται ςτο εςωτερικό τθσ Βουλγαρίασ, για καταναγκαςτικά
ζργα χωρίσ τθν παραμικρι ελπίδα επιςτροφισ. Θ αγωνία τθσ πείνασ ςπαράςςει
εκατομμφρια Λαοφ. Θ ηωι τόςων Ελλινων κρεμάςτθκε ςτα χρθματιςτθριακά κόλπα
των άλλθ-Τςιρονίκου και τθσ παρζασ των Γιϊργθδων, θ δε απομείναςα εκνικι
οικονομία καταβάλλεται προςπάκεια να περάςθ ςτθν αριβίςτικθ μανία οριςμζνων
παλθανκρϊπων, οι οποίοι αποτελοφν τον ςφνδεςμο μεταξφ τθσ προδοτικισ αυτισ
κυβερνιςεωσ και των κατακτθτϊν μασ. Γι’ αυτοφσ που παρουςιάηονται ςιμερα ςαν
κυβζρνθςισ, όλα αυτά δεν είναι ελλθνικά κζματα*…+»33.
Ζνα άλλο πολφ ςθμαντικό ηιτθμα-γεγονόσ που ζλαβε χϊρα επί των θμερϊν
άλλθ υπιρξε ο βομβαρδιςμόσ του λιμανιοφ του Ρειραιά από τισ ςυμμαχικζσ
33

Θ κυβερνθτικι ςπείρα κατά των αναπιρων του μετϊπου, Ελλθνικόν Αίμα, 6 Δεκεμβρίου 1943, ςελ.
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δυνάμεισ με τα αποτελζςματα να είναι τραγικά για τουσ Ζλλθνεσ τθσ περιοχισ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, οι ςυμμαχικζσ δυνάμεισ όπωσ αναφζρει θ εφθμερίδα ιδθ από τα
τζλθ Δεκεμβρίου είχαν προειδοποιιςει μζςω προκθρφξεων, ραδιοφϊνου αλλά και
επιςιμων εγγράφων προσ τθν κατοχικι κυβζρνθςθ ότι κα προζβαιναν ςτον
βομβαρδιςμό του Ρειραιά, ο οποίοσ αποτελοφςε ηωτικισ ςθμαςίασ λιμάνι για τα
γερμανικά ςτρατεφματα. Ο Ρειραιάσ από τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ κατοχισ είχε
μετατραπεί ςε μια τεράςτια γερμανικι βάςθ, θ οποία «απαςχολοφςε» κοντά ςτισ
εξιντα χιλιάδεσ ζλλθνεσ εργάτεσ, οι οποίοι επιςκεφαηαν και ςυντθροφςαν τα
γερμανικά πλοία και υποβρφχια για τισ εξορμιςεισ τουσ ςτθν Μεςόγειο. Στόχοσ
λοιπόν των ςυμμαχικϊν δυνάμεων ιταν να καταςτραφεί αυτι θ βάςθ ϊςτε να
αποκοπεί ο ανεφοδιαςμόσ των κατακτθμζνων εδαφϊν τουσ γφρω από τθν
Μεςόγειο και γι’ αυτό τον λόγο ειδοποίθςαν τθν «κυβζρνθςθ» για να απομακρφνει
τουσ ακϊουσ από το πεδίο τθσ επικείμενθσ μάχθσ, γεγονόσ που δεν ςυντελζςτθκε
και οδιγθςε ςτον κάνατο χιλιάδεσ ακϊουσ «εργάτεσ».
Θ εφθμερίδα λοιπόν αναφζρει χαρακτθριςτικά τόςο τα γεγονότα του
βομβαρδιςμοφ όςο και τθν ςτάςθ που κράτθςε θ κατοχικι κυβζρνθςθ του άλλθ:
«Ζλλθνεσ προςζξτε. Μεταξφ μασ υπάρχουν άνκρωποι πλθρωμζνοι από τθν αγγλικι
προπαγάνδα, που προςπακοφν να δικαιολογιςουν τθν βάρβαρθ και τρομοκρατικι
επίκεςθ κατά του Ρειραιϊσ. Τςακίςτε τουσ. Είναι εχκροί του λαοφ, εχκροί τθσ
Ελλάδοσ». Αυτά τα ωραία λόγια επαναλαμβάνουν μζρεσ τϊρα ο άλλθσ, οι
«νόμιμεσ» εφθμερίδεσ των Ακθνϊν και ο αδιοφωνικόσ Στακμόσ Ακθνϊν. Τι είναι ο
άλλθσ το ξζρουν τϊρα όχι μόνο όλοι οι Ζλλθνεσ αλλά και όλοσ ο κόςμοσ. Το ξζρουν
μάλιςτα τόςο καλά ϊςτε να ζχει ξεπεραςκι πια ο περιβόθτοσ Κουίςλιγκ και κα ζρκθ
μια μζρα που όταν κα κζλουν να χαρακτθρίςουν ζνα προδότθ κα λζνε: «He was a
Rallis, C’ etait un Rallis». Και αφοφ παρακζτει τα γεγονότα του βομβαρδιςμοφ
ςυνεχίηει τθν πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ μετζπειτα ενζργειεσ του άλλθ: «Το
απόγευμα τθσ Τρίτθσ 18 Λανουαρίου οι Γερμανοί ςτρατιωτικοί εκάλεςαν ςε μια
ειδικι ςφςκεψι τον ψευτουπουργό τθσ Εργαςίασ Καλφβα, τουσ αντιπροςϊπουσ του
ΕΟΧΑ και τθσ κεντρικισ επιτροπισ ςυςςιτίων να τουσ δϊςουν ονομαςτικό κατάλογο
των Ρειραιωτϊν, που είχαν ανζβει εισ τθν Ακινα και που αυτοί περιζκαλπαν. Κατά
38

τθν ςφςκεψι αυτι οι Γερμανοί ζδωςαν ςτον Καλφβα μια προκιρυξθ προσ τουσ
Ρειραιϊτεσ, γραμμζνθ ςτα γερμανικά, για να ξαναγυρίςουν ςτθν πόλι τουσ και να
ξαναπιάςουν τθν δουλειά τουσ. Ο Καλφβασ εδίςταςε να τθν υπογράψθ
δικαιολογοφμενοσ πωσ είναι ηιτθμα του υπουργικοφ ςυμβουλίου. Το άλλο πρωί
πιςτι και απαράλλακτθ μετάφραςθ τθσ προκθρφξεωσ αυτισ δθμοςιεφκθκε ςτισ
ελλθνόφωνεσ γερμανικζσ εφθμερίδεσ των Ακθνϊν με τθν υπογραφι «Λωάννθσ
άλλθσ. Ο άλλθσ γίνεται το ςυνειδθτό και αδίςτακτό τουσ όργανο ςτο τρομερό
αυτό ζγκλθμα»34.
Γίνεται λοιπόν αντιλθπτό ότι οι κατοχικζσ δυνάμεισ ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ που
απαιτείτο θ άμεςθ εμπλοκι τουσ, απείχαν εμφανζςτατα και αποδείκνυαν με τον πιο
τρανό τρόπο ότι δεν μποροφςαν να ενεργιςουν ωσ ςυνεργαςκζντεσ αλλά ωσ
όργανα, όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει θ εφθμερίδα. Θ παρουςία και θ εξουςία
τουσ ζφκανε μζχρι εκεί που το επζτρεπαν τα αξονικά ςυμφζροντα αγνοϊντασ τισ
περιςςότερεσ φορζσ τισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ ςτα πλαίςια πάντα μιασ «αγαςτισ
και φιλικισ ςυνεργαςίασ» με τον κατακτθτι.
Το ηιτθμα όμωσ που χαρακτιριςε ολόκλθρθ τθν κυβερνθτικι περίοδο του άλλθ
ιταν θ δθμιουργία των Ταγμάτων Αςφαλείασ. Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε το αριςτερό
αντιςταςιακό κίνθμα μζςα από τουσ κόλπουσ του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ εξαπλωνόταν ςυνεχϊσ
γεγονόσ που οδιγθςε ςτθν ανάλθψθ τθσ πρωκυπουργίασ από τον Λωάννθ άλλθ.
Ραρόλεσ όμωσ τισ εξαγγελίεσ και τα μζτρα που πιρε θ τρίτθ κατά ςειρά κατοχικι
κυβζρνθςθ, το ΕΑΜ παρζμενε κυρίαρχο ςε ολόκλθρο ςχεδόν τον ελλαδικό χϊρο.
Μπροςτά ςτον «κίνδυνο του κομμουνιςμοφ» όπωσ χαρακτθριςτικά ανζφερε ο
άλλθσ και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ αρκετϊν πολιτικϊν ακόμθ και τθσ εξόριςτθσ
κυβζρνθςθσ, ο άλλθσ κζτει ωσ μζτρο εξόντωςθσ του ΕΑΜ τθν δθμιουργία ενόπλων
δυνάμεων.
Το μζτρο όμωσ αυτό προςζκρουςε ςτισ ιταλικζσ και γερμανικζσ αρχζσ, οι οποίεσ
δεν φαινόντουςαν διατεκειμζνεσ να εξοπλίςουν ζνα κατακτθμζνο πλθκυςμό
άςχετα αν κα λειτουργοφςε προσ όφελόσ τουσ. Αυτζσ όμωσ οι επιφυλάξεισ άρκθκαν
34
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με τθν ιταλικι ςυνκθκολόγθςθ τον Σεπτζμβριο του 1943 και με τθν πρόςφατθ
δοκιμαςμζνθ ζνοπλθ λφςθ ςτο κακεςτϊσ του Βιςφ(θ επονομαηόμενθ και ωσ Milice).
Με τθν ζγκριςθ λοιπόν από τισ γερμανικζσ αρχζσ τθσ ςυγκρότθςθσ των Ταγμάτων
Αςφαλείασ, ο άλλθσ άρχιςε να αςκεί ζντονεσ πιζςεισ(ςυμπεριλαμβανομζνων και
κανονικϊν κλιςεων για επιςτράτευςθ) προσ τουσ αξιωματικοφσ του ςτρατοφ για να
ςυμμετάςχουν ςτα Τάγματα ενϊ παράλλθλα χρθςιμοποιοφςε κάκε μζςο για τθν
ςτελζχωςθ του νζου αυτοφ ςτρατοφ35.
Σχετικά με αυτό το ηιτθμα, τθσ ςτελζχωςθσ δθλαδι των Ταγμάτων Αςφαλείασ με
αξιωματικοφσ του ςτρατοφ, θ εφθμερίδα παίρνει κζςθ: « Τθν 19 Λανουαρίου ο
περιβόθτοσ Λωάννθσ άλλθσ ζβγαλε μια εμπιςτευτικι διαταγι προσ όλουσ τουσ
αξιωματικοφσ του Ελλθνικοφ Στρατοφ. Τουσ λζγει ότι αποφάςιςε να δθμιουργιςθ
και άλλα Τάγματα Αςφαλείασ, άλλα Τάγματα Τςολιάδων, απ’ αυτά που θ υπεφκυνθ
Ελλθνικι Κυβζρνθςθ εχαρακτιριςε επίςθμα ωσ τάγματα ςυνεργαςίασ με τον εχκρό,
τάγματα εμφυλίου ςπαραγμοφ και διαιρζςεωσ. Ο άλλθσ καλεί τουσ Ζλλθνασ
αξιωματικοφσ να πάνε και αυτοί ςτα τάγματα αςφαλείασ, και εκβιαςτικϊσ τουσ
υποχρεϊνει να δθλϊςουν μζχρι τισ 25 Λανουαρίου, αν κα πάνε. Ζλλθνεσ
αξιωματικοί. Ρροςζξτε! Ρροερχόμενοι από τισ τάξεισ του Ελλθνικοφ Λαοφ, δεν
θμπορεί εςείσ να γίνετε όργανα του Σίμανα και τθσ αλλθλοεξοντϊςεωσ των
Ελλινων. Αφιςτε ςε άλλουσ που ζμειναν χρόνια πολλά μακρυά από τισ τάξεισ του
ςτρατοφ και ξζχαςαν κάπωσ μερικζσ από τισ βαςικζσ του θκικζσ αρχζσ, τθν φποπτθ
αυτι δόξα. Ζλλθνεσ αξιωματικοί του ςτρατοφ του Αλβανικοφ Μετϊπου. Ρροςζξτε!
Είςαςτε εκπρόςωποι μιασ μεγάλθσ ςτιγμισ τθσ Ελλθνικισ ιςτορίασ, ενόσ νζου
Ελλθνικοφ Ζπουσ, τθσ ωραιότερθσ δόξασ τθσ ςφγχρονθσ ιςτορίασ μασ. Ωσ τϊρα
μείνατε ανζπαφοι και άςπιλοι απ’ όλθ τθν βρϊμα τθσ εςωτερικισ μασ διαιρζςεωσ.
Κρατθκιτε ςε αυτό το φψοσ, παρ’ οιονδιποτε κίνδυνον και οιανδιποτε κυςίαν.
Ρολφ γριγορα θ πατρίσ κα ςασ χρειαςκι και πάλι. Δϊςτε ςτον προδότθ τθν
απάντθςθ που του χρειάηεται»36.
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Για τθν εφθμερίδα φυςικά το ηιτθμα των Ταγμάτων Αςφαλείασ κακϊσ και το τι
μζλει γενζςκαι με τουσ αξιωματικοφσ του αλβανικοφ μετϊπου δεν κα ζκλεινε τόςο
γριγορα. Ζτςι λοιπόν και ςτα επόμενα φφλλα που κα εξζδιδε κα υπιρχαν
αναφορζσ τόςο ςτα Τάγματα όςο και ςτουσ αξιωματικοφσ. Ρανθγυρικό ιταν το
άρκρο ςτθν επόμενθ ζκδοςθ τθσ εφθμερίδασ ςχετικά με τθν απάντθςθ που ζδωςαν
κάποιοι αξιωματικοί του αλβανικοφ μετϊπου: «Οι αξιωματικοί του αλβανικοφ
μετϊπου δόςαν ζνα ακόμα χαςτοφκι ςτουσ κουςίςλιγκ ραλλο-βουλπιϊτθδεσ. Με τθν
παλλικαρίςια άρνθςι τουσ να περιλθφκοφν ςτθν ςτελζχωςθ των υπό ςυγκρότθςθ
«μεραρχιϊν αςφαλείασ» εματαίωςαν τα ςχζδια των προδοτϊν. Φάνθκαν ζτςι
αντάξιοι του παρελκόντοσ των και των προςδοκιϊν τθσ αγωνιηόμενθσ πατρίδοσ»37.
Αυτι βζβαια θ ςτάςθ των αξιωματικϊν αυτϊν δεν ιταν ςε απόλυτο βακμό κακϊσ
αρκετοί αξιωματικοί αλλά και μζλθ τθσ χωροφυλακισ ακολοφκθςαν τισ εντολζσ του
άλλθ είτε από ιδιοτζλεια και μίςοσ προσ το ΕΑΜ είτε από τον εξαναγκαςμό που
υπζςτθςαν όταν τουσ ζκοψαν όλεσ τισ παροχζσ που είχαν ωσ δθμόςιοι λειτουργοί.
Θ εφθμερίδα όμωσ εκτόσ από αυτζσ τισ μεμονωμζνεσ εναςχολιςεισ με οριςμζνα
φλζγοντα ηθτιματα όπωσ ιταν τα Τάγματα αςφαλείασ ςυνζχιηε τθν προπαγάνδα
τθσ με αμείωτο ρυκμό, γεγονόσ που οφειλόταν ςτθν ευρωπαϊκι πορεία του
πολζμου αλλά και ςτθν αναχϊρθςθ των Λταλϊν από τθν Ελλάδα. Αυτά τα δυο αίτια
ζκαναν τθν εφθμερίδα να ελπίηει για ςφντομθ απελευκζρωςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν
άμεςθ δρομολόγθςθ τθσ τιμωρίασ των δοςιλόγων. Σε επίπεδο κακθμερινότθτασ
λοιπόν θ εφθμερίδα ςυνζχιςε να αςχολείται με τον πολιτικό δοςιλογιςμό κάνοντασ
μια ιδιαίτερθ αναφορά λίγεσ μζρεσ μετά τθν 25θ Μαρτίου. Σε αυτι τθν αναφορά
γίνονται διακριτά τα ζντονα «πατριωτικά» χαρακτθριςτικά που προζβαλλε θ
εφθμερίδα από τθν πρϊτθ μζρα λειτουργίασ τθσ αλλά και ι ζντονθ απζχκεια προσ
αυτοφσ τουσ δοςίλογουσ που τθν γιόρταςαν38.
Ριο ςυγκεκριμζνα: «*…+Από καιρό προετοίμαηαν τθν αςελγι απόπειρά τουσ οι
άλλθδεσ, για να εμφανίςουν μιαν Ελλάδα ντροπιαςμζνθ και ευχαριςτθμζνθ ςτθν
37
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Κατά τθν 25 Μαρτίου είχε γίνει και κατάκεςθ ςτεφάνου από τον Λωάννθ άλλθ ςτο μνθμείο του
Αγνϊςτου ςτρατιϊτθ και γενικότερα εορτάςτθκε από τισ αρχζσ ςε ζνα κλίμα αντίκετο με τθν
κατοχικι κατάςταςθ, γεγονόσ που προκάλεςε τον πλθκυςμό αλλά και το Ελλθνικόν Αίμα.
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ντροπι τθσ. Τον τόνο τον είχε δϊςει ο μεγάλοσ αφζντθσ τουσ, ο δόκτωρ Γκαίμπελσ,
όταν ζριξε τθν πολφκροτθ ρουκζτα του κομμουνιςτικοφ κινδφνου-ποςοςτι άραγε
αναβίωςθ του πανάρχαιου «διαίρει και βαςίλευε». Οι εδϊ λακζδεσ τουσ, οι
άλλθδεσ και οι Ταβουλάρθδεσ, οι Βουλπιϊτθδεσ και οι Γοφλθδεσ, οι μαςτροποί και
οι κφναιδοι, οι κλζφτεσ και οι καταδότεσ, οι τυχοδιϊκτεσ τθσ μαφρθσ αγοράσ και του
εφκολου γαλονιοφ, οι άνευ ικαγζνειασ «κυβερνιτεσ», ζπεςαν ςαν τα κοράκια πάνω
ςτθν ευκαιρία που φαντάςτθκαν ότι τουσ ζδινε θ αγανάκτθςθ του Ελλθνικοφ λαοφ
εναντίον τθσ αςιμαντθσ εκείνθσ αρικμθτικά μερίδοσ που κατζςτρεψε, ξζρουμε με
ποιο τρόπο, τθν ενωμζνθ εμφάνιςθ του αγωνιηομζνου ζκνουσ*…+ζτςι δεν
εορτάςτθκε φζτοσ από τον ελλθνικό λαό θ 25 θ Μαρτίου- γιατί κζλθςαν να τθν
εορτάςουν οι πουλθμζνοι*…+ Θ εκνικι εορτι των Ελλινων δεν πιρε ποτζ τόςο
βακειά ςθμαςία όςο κατά τον αρνθτικόν αυτόν εορταςμόν τθσ 25 θσ Μαρτίου
1944»39.

Ρράγματι, όπωσ χαρακτθριςτικά ανζφερε θ εφθμερίδα, δεν υπιρξε

εορταςμόσ τθσ 25θσ Μαρτίου παρόλεσ τισ προςπάκειεσ του άλλθ για κακολικό
εορταςμό. Ο ακθναϊκόσ λαόσ τθν ςυγκεκριμζνθ μζρα δεν προζβθ ςε εορταςμοφσ
και εκδθλϊςεισ γεγονόσ που μαρτυρείται και από τθν ανυπαρξία ελλθνικϊν
ςθμαιϊν ςτα ςπίτια. Τθν μοναδικι νότα εορταςμοφ ζδιναν τα δθμόςια κτίρια κατ’
εντολι άλλθ.
Τουσ επόμενουσ μινεσ και ενϊ θ απελευκζρωςθ τθσ χϊρασ κεωρείται τόςο από
τουσ Συμμάχουσ όςο και από τουσ Γερμανοφσ ςχεδόν βζβαιθ θ εφθμερίδα κα
ςυνεχίςει με πιο ζντονο φφοσ να επιτίκεται ςτθν κυβζρνθςθ άλλθ τόςο ςε
ςυλλογικό όςο και ςε προςωπικό επίπεδο. Ριο αναλυτικά: «*…+όλα αυτά(οι μαηικζσ
απεργίεσ που λάμβαναν χϊρα εξαιτίασ οριςμζνων ςυντακτικϊν πράξεων που είχαν
παρκεί από τθν κυβζρνθςθ)

δεν εμποδίηουν τον «πρωκυπουργό» να εκδίδθ

κακθμερινϊσ πράξεισ ςυντακτικοφ περιεχομζνου, ςαν μαρουλόφυλλα, δια των
οποίων λφονται τα καταπλθκτικϊτερα προβλιματα. Ζτςι και για τθν διάλυςθ του
Βαςιλικοφ κεάτρου εξζδωκε ειδικι ςυντακτικι πράξθ, χωρίσ δε να τθν ανακαλζςθ
καν, επανίδρυςε το Κζατρο μετά από 15 θμζρεσ. Άρτηι, μποφρτηι κλπ. Σ’ αυτά όμωσ
ο «τράκασ» είναι δικαιολογθμζνοσ γιατί δεν ζκανε τίποτε άλλο παρά να μιμθκι τουσ
39
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ιςτορικοφσ προκατόχουσ του, Τςολάκογλου και Λογοκετόπουλο-μεγάλουσ ωσ
γνωςτόν νομομακείσ, όπωσ τον Γιάννθ άλλθ- οι οποίοι, πολϊντασ τα ιερά και τα
όςια τθσ Ελλάδασ μασ, προζβθςαν ςτθν ζκδοςθ πράξεων ςυντακτικοφ περιεχομζνου
για να περιποιθκοφν τουσ πάλαι ποτζ Λταλοφσ δυνάςτεσ μασ. Ζτςι μεταξφ άλλων,
εξεδόκθςαν επί κυβερνιςεων Τςολάκογλου και Λογοκετόπουλου ςυντακτικζσ
πράξεισ δια των οποίων αναγνωρίηεται θ Ουνθτικι εκκλθςία, ρυκμίηεται το ηιτθμα
τθσ ιερολογίασ των μικτϊν γάμων κλπ*…+»40.
Και ενϊ οι ςυηθτιςεισ ςτο ςυνζδριο του Λιβάνου ςυνεχίηονταν με τθν εφθμερίδα
να τθρεί κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν αναμενόμενθ ςυμφωνία των μελϊν του
παλαιοφ πολιτικοφ κόςμου και του ΕΑΜ, θ εφθμερίδα βρικε το πάτθμα για να
ςυνεχίςει τθν πολεμικι τθσ απζναντι ςτθν κυβζρνθςθ άλλθ: «Στο διάςτθμα που εισ
τον Λίβανο κατεβάλετο θ φςτατθ προςπάκεια για τθν επίτευξθ τθσ τόςο ποκθτισ
εκνικισ ενότθτασ, θ εν Ακινασ ψευτοκυβζρνθςθ περνοφςε «εξαιρετικι κρίςι»*…+Θ
κρίςθ άρχιςε να εμφανίηεται από καιροφ φςτερα από τα αλλεπάλλθλα
καλαςςϊματα του άλλθ και τθσ ςυμμορίασ του. Ζτςι ςιγά ςιγά οι Γερμανοί
πάτρωνεσ των κουίςλινγκ άρχιςαν να χάνουν τθν εμπιςτοςφνθ των, πρϊτθ δε
ςοβαρι εκδιλωςι τθσ γερμανικισ δυςαρζςκειασ υπιρξε θ ςφλλθψθ του Ντερτιλι(ο
επικεφαλισ των Ταγμάτων Αςφαλείασ) και τθσ παρζασ του.*…+Τα πικανότερα αίτια
τθσ «αιχμαλωςίασ» του Ντερτιλι είναι δυο: Ι ο αρχθγόσ των ταγμάτων
προςπακοφςε να βρθ επαφι με τουσ ζξω- το ςφςτθμα τθσ πιςινισ, ι όπωσ
τονίςκθκε από κάποιο Γερμανό αξιωματικό, κζλθςε να κάνει κίνθμα για να ρίξθ τον
άλλθ και να ςχθματίςθ ςτρατιωτικι ψευτοκυβζρνθςθ*…+Μετά τθν ςφλλθψθ του
Ντερτιλι και τθν αναηιτθςθ του Μπάκου(υπιρχαν φιμεσ που τον ικελαν να ζχει
ςυμπράξει με τον Γοφλα και τα ΕΕΕ για να διαδεχκοφν τον άλλθ και οι Γερμανοί
ζψαχναν να τον ςυλλάβουν), επθκολοφκθςε το ηιτθμα Ταβουλάρθ. Ζνα ωραίο πρωί
ο άλλθσ, χωρίσ καμμία ςχετικι προετοιμαςία, ειδοποιικθκε από τουσ Γερμανοφσ
«ν’ αποπζμψθ τον υπουργό των Εςωτερικϊν». Ο άλλθσ μετεβίβαςε τθν διαταγιν
των πατρϊνων του ςτον Ταβουλάρθ, ο οποίοσ ζπεςε απ’ τον ουρανό.*...+Τότε ο
άλλθσ με τον Τςιρονίκο πιγαν και ηιτθςαν εξθγιςεισ από τουσ αρμόδιουσ
40
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Γερμανοφσ, οι οποίοι όμωσ περιορίςτθκαν να ποφνε: «Κάμετε αυτό που ςασ
διατάξαμε και αφιςτε τα πολλά λόγια»*…+Φςτερα από το γενικό καλάςςωμα των
ςθμερινϊν γερμανόδουλων ψευτοκυβερνθτϊν, οι Γερμανοί ςτράφθκαν ξανά προσ
τισ παλθζσ τουσ αγάπεσ: τον Τςολάκογλου και τον Λογοκετόπουλο. Ζτςι
προςπακϊντασ να δϊςουν μια νζα μορφι ςτο κυβερνθτικό ηιτθμα, πρότειναν
πρϊτα ςτον Τςολάκογλου να ςχθματίςθ μια νζα κυβζρνθςθ και ευκφσ αμζςωσ ςτον
Λογοκετόπουλο. Ταυτοχρόνωσ, ετοίμαςαν για πρωκυπουργό τον Τςιρονίκο.*..+ ςτο
μεταξφ

όλοι

οι

κλθκζντεσ

προσ

πρωκυπουργοποίθςιν-

Τςολάκογλου,

Λογοκετόπουλοσ, Τςιρονίκοσ και ολίγοσ Ράγκαλοσ- περιμζνουν τθν επάνοδο
του(Νωυμπάχερ) για ν’ ανζβουν ςτον προεδρικό κϊκο»41.
Θ εφθμερίδα καταδεικνφει με τον πιο εμφαντικό τρόπο ότι είχαν αρχίςει να
δθμιουργοφνται δυο ηθτιματα για τθν κυβζρνθςθ άλλθ: το πρϊτο ιταν ότι είχαν
αρχίςει να ςχθματίηονται διάφοροι πόλοι εξουςίασ εν μζςω κυβερνθτικοφ ςχιματοσ
και δεφτερον ότι υπιρχε μια εμφανισ αλλαγι ςτάςθσ από τθν πλευρά των
κατακτθτϊν. Το βζβαιο είναι μόνο ζνα, το γεγονόσ ότι οι Γερμανοί ςυνζχιηαν να
υποςτθρίηουν τον άλλθ κυρίωσ μετά τθν ςυμφωνία του Λιβάνου όταν και άρχιςε θ
κυβζρνθςθ άλλθ να απαςχολείται κακαρά με τθν επιτζλεςθ του αντικομουνιςτικοφ
αγϊνα. Από τθν άλλθ μεριά υπιρχε μια διάκεςθ φυγισ από αρκετά μζλθ τθσ
κυβζρνθςθσ όπωσ ακριβϊσ ςυνζβθ και με τθν περίπτωςθ Ταβουλάρθ, τθν οποία θ
εφθμερίδα καταγράφει με το χαρακτθριςτικό τθσ φφοσ: « Ο Τάςοσ Ταβουλάρθσ,
πρϊθν υπουργόσ των Εςωτερικϊν και μζγασ δαλαϊλάμασ των κουίςλινγκ, μασ
ζφυγε. Ι μάλλον τον ζφυγαν οι Γερμανοί τθν Ραραςκευι 14 Λουλίου.*…+ λίγεσ μζρεσ
μετά τθν αποπομπι τθσ από το υπουργείο των Εςωτερικϊν θ Ταςοφλα ηιτθςε από
τουσ Γερμανοφσ να τον βοθκιςουν να πάθ ςτθν Γερμανία.*...+ζτςι ο Ταβουλάρθσ
ζφυγε για τθν Βιζννθ τθν Ραραςκευι 14 Λουλίου(αποφάςιςαν τθν Αυςτρία τελικά οι
Γερμανοί). Αυτό όμωσ δεν πρζπει να μασ ανθςυχεί. Οπουδιποτε και αν βρίςκεται
είτε αυτόσ είτε οι άλλοι δοςίλογοι του θκικοφ κακαρμοφ δεν κα ξεφφγουν τθν
Νζμεςι. Πλοι οι προδότεσ κα πλθρϊςουν-και γριγορα μάλιςτα»42.
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Εκτόσ όμωσ από τθν περίπτωςθ Ταβουλάρθ θ εφθμερίδα αςχολικθκε και με αυτι
τθσ φυγισ Τςιρονίκου. Και τα δυο ςτελζχθ τθσ κυβζρνθςθσ κα ςυνζχιηαν τον
δοςιλογικό τουσ ρόλο και μετά τθν φυγι τουσ από τθν Ελλάδα. Θ φυγι Τςιρονίκου
μζςα από τθν εφθμερίδα: «Τθν ϊρα που τυπωνόμαςτε εγνϊςκθ ότι ο αντιπρόεδροσ
τθσ «Κυβερνιςεωσ» άλλθ, Ζκτωρ Τςιρονίκοσ ετοιμάηεται να δραπευτεφςθ
αεροπορικϊσ για τθν Γερμανία με τθν οικογζνειά του. Θ διαρροι των προδοτϊν
άρχιςε…Μόλισ πλθροφορικθκε τθν επικείμενθ «λιποταξία» του ςυνεργάτθ του ο
άλλθσ εξεμάνθ και ςυγκάλεςε υπουργικό ςυμβοφλιο που ςυνεδριάηει εν’ όψει
ςθμαντικϊν γεγονότων»43. Ακόμθ: «Το «Ελλθνικόν Αίμα», αςχολικθκε ιδθ με το
ταξείδι του Τςιρονίκου ςτο εξωτερικό και για τθν καινοφρια εκνοςωτιρια
προςπάκεια του Ζκτοροσ. Το ταξείδι αυτό ο Γιάννθσ άλλθσ το χαρακτθρίηει ωσ
«ακλίαν λιποταξίαν»: Ο Τςιρονίκοσ, βρυχάται ο ψευτοπρωκυπουργόσ, εμφανίηεται
ωσ ενδιαφερόμενοσ δικεν για τθν Ελλάδα ενϊ ςτθν πραγματικότθτα προςπακεί
απλά να ςϊςθ το τομάρι του»44.
Στο ςθμείο αυτό καλό κα ιταν να αναφερκεί ο ρόλοσ των Ταβουλάρθ και
Τςιρονίκου μετά τθν φυγι τουσ από τθν Ελλάδα. Με τθν Ελλάδα να βαίνει προσ τθν
απελευκζρωςθ και τουσ Γερμανοφσ να αρχίηουν να ετοιμάηουν τθν μεγάλθ φυγι
τουσ, τα ςτελζχθ του κατοχικοφ κακεςτϊτοσ άρχιςαν είτε να εξαφανίηονται είτε να
πουλοφν εκδοφλευςθ ςε αυτοφσ που λίγο καιρό πριν κυνθγοφςαν και εκτελοφςαν.
Υπιρχαν όμωσ και οριςμζνοι «φανατικοί» με τα προνόμια που τουσ είχε επιφζρει θ
κατοχικι κατάςταςθ, ζτςι με τθν ςταδιακι αποχϊρθςθ των Γερμανϊν άρχιςαν και
αυτοί να τουσ ακολουκοφν προσ τθν Γερμανία. Αυτοί ιταν ο δεφτεροσ κατοχικόσ
πρωκυπουργόσ Κωνςταντίνοσ Λογοκετόπουλοσ, ο Υπουργόσ Εργαςίασ Αναςτάςιοσ
Ταβουλάρθσ και ο Υπουργόσ Οικονομικϊν Ζκτωρ Τςιρονίκοσ(και οι δυο επί θμερϊν
άλλθ ςτθν «εξουςία»). Τα ςτελζχθ αυτά δθμιοφργθςαν ςτθν Αυςτρία ζνα
«κυβερνθτικό ςχιμα», τθν Ελλθνικι Εκνικι Επιτροπι, που ςυνζχιηε να εκπροςωπεί
το κατοχικό κακεςτϊσ ςτο όνομα μιασ μθ κατεχόμενθσ πλζον χϊρασ. Θ επιτροπι
αυτι είχε και ζνοπλεσ δυνάμεισ. Αρχθγόσ αυτϊν των δυνάμεων ιταν ο
ςυνταγματάρχθσ Ροφλοσ και ςτόχοσ τουσ θ χωρίσ όρια και όρουσ καταςτολι. Τελικά
43
44

Τελευταία ϊρα, Ελλθνικόν Αίμα, 30 Αυγοφςτου 1944, ςελ. 4.
Το χρονικό τθσ ςκλαβιάσ, Ελλθνικόν Αίμα, 10 Σεπτεμβρίου 1944, ςελ. 4.

45

τα μζλθ τθσ «κυβζρνθςθσ» και ο Ροφλοσ ςυνελιφκθςαν τον Απρίλιο του 1945 από
τουσ Αμερικανοφσ45.
Στθν Ελλάδα θ όμωσ θ κυβζρνθςθ άλλθ παρζμενε ςτθν «εξουςία» παρόλεσ τισ
φυγζσ ςτελεχϊν τθσ ςτο εξωτερικό ι τισ ςυμπράξεισ με άλλα μζλθ τθσ εξόριςτθσ
κυβζρνθςθσ. Για τθν εφθμερίδα όμωσ αυτι τθσ θ παραμονι είναι αρνθτικό ςτοιχείο
και το

καταγγζλλει μζςα

από τα φφλλα

τθσ: «*…+Οι κουίςλινγκ τθσ

ψευτοκυβζρνθςθσ άλλθ, περνοφν χαριτωμζνεσ μζρεσ. Οι περιςςότεροι των
εκάςτοτε «υπουργϊν» των ψευτοκυβερνιςεων Τςολάκογλου, Λογοκετόπουλου,
άλλθ- εκτόσ από τουσ Γκοτηαμάνθν, Ταβουλάρθν και Τςιρονίκον που ζςπευςαν να
το ςκάςουν εγκαίρωσ- βρίςκονται ακόμα ςτθν Ελλάδα και περιμζνουν τθν τφχθ που
τουσ αξίηει»46.
Τισ επόμενεσ θμζρεσ θ εφθμερίδα κα απαςχολοφνταν με τθν προπαγάνδα τθσ για
άμεςθ και παραδειγματικι τιμωρία των δοςίλογων τθσ κατοχικισ περιόδου. Πμωσ
εκτόσ από το πολιτικό ςκζλοσ του δοςιλογιςμοφ υπάρχει και το κοινωνικό επίπεδο
του δοςιλογιςμοφ. Ρωσ δθλαδι μζλθ του πλθκυςμοφ χωρίσ κάποια πολιτικι βάςθ
εξυπθρζτθςαν τα γερμανικά ςυμφζροντα αλλά και τισ αξιϊςεισ που προζβαλαν οι
κατοχικζσ κυβερνιςεισ. Ο δοςιλογιςμόσ υπιρξε ζνα πολφ οργανωμζνο φαινόμενο,
το οποίο δεν είχε μόνο πολιτικζσ εκφάνςεισ αλλά και κοινωνικζσ. Άλλωςτε ο
κινθτιριοσ μοχλόσ του δοςιλογιςμοφ ςε ζνα υπό κατοχι κράτοσ υπιρξε ο ίδιοσ ο
πλθκυςμόσ αυτοφ του κράτουσ και όχι μόνο οι αρχζσ εξουςίασ του.

Ε) Ο δοςιλογιςμόσ μζςα από τα κοινωνικά ςτρώματα-Θ ςτάςη τησ εφημερίδασ
Από τισ πρϊτεσ μζρεσ λειτουργίασ τθσ θ εφθμερίδα προζβθ ςε μια άτυπθ διπλι
κατθγοριοποίθςθ των φορζων του δοςιλογιςμοφ. Φυςικά για το φφοσ και τον
χαρακτιρα τθσ εφθμερίδασ αυτι θ κατθγοριοποίθςθ ζγκειτο ςτα πλαίςια των
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πολιτικϊν προδοτϊν και των κοινωνικϊν ομάδων-προδοτϊν. Ραρόλθ τθν διαφορά
ςτον χαρακτθριςμό του αντικειμζνου μελζτθσ για τον ερευνθτι θ μελζτθ παραμζνει
θ ίδια. Εκτόσ λοιπόν από τουσ πολιτικοφσ φορείσ του δοςιλογιςμοφ θ εφθμερίδα
προζβθ ςτθν ςτοχοποίθςθ και οριςμζνων μελϊν τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, οι οποίοι
δροφςαν εισ βάροσ του ελλθνικοφ λαοφ και προσ όφελοσ τόςο των ιδίων όςο και
των αρχϊν κατοχισ. Αυτι θ ςτοχοποίθςθ γινόταν ενίοτε ονομαςτικά όπωσ δθλαδι
ςυνζβαινε με τα μζλθ τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ είτε ςτα πλαίςια ενόσ γενικότερου
ςυνόλου όπωσ για παράδειγμα οι μαυραγορίτεσ.
Από τθν πρϊτθ θμζρα λειτουργίασ τθσ λοιπόν θ εφθμερίδα προζβθ ςτθν παράκεςθ
μιασ ςτιλθσ, ςτθν οποία βρίςκονταν οριςμζνα ονόματα επιφανϊν ανκρϊπων τθσ
εποχισ και τουσ οποίουσ κατθγοροφςε θ εφθμερίδα για ςυνεργαςία με τον
κατακτθτι. Ο τίτλοσ τθσ ςτιλθσ ιταν «μαφροσ πίνακασ με φάτςεσ προδοτϊν» και
περιελάμβανε τρείσ επιφανείσ άνδρεσ, τον Κωνςταντίνο Κωττάκθ Ρολιτικό
Μθχανικό, τον ιατρό Ευάγγελο Βιδάλθ και τουσ αδερφοφσ Φραγκόπουλουσ, οι
οποίοι αςχολοφνταν με τισ μεταφορζσ διαφόρων ειδϊν ςτα νθςιά του Αιγαίου.
Αυτοφσ λοιπόν θ εφθμερίδα τουσ παρακζτει ωσ ςυνεργάτεσ των γερμανϊν από τουσ
οποίουσ είχαν κερδίςει εκατομμφρια από τθν «ςυνεργαςία» τουσ. Στο τζλοσ τθσ
ςτιλθσ θ εφθμερίδα καλεί τον κόςμο να: «Ρεριποιθκιτε τουσ τθλεφωνικϊσ και με
ανϊνυμα γράμματα»47.
Φυςικά θ εναςχόλθςθ τθσ εφθμερίδασ με τουσ ςυγκεκριμζνουσ οικονομικοφσ
δοςίλογουσ δεν ςταμάτθςε ςε μια απλι αναφορά. Ζτςι λίγεσ μζρεσ αργότερα όταν ο
Κωνςταντίνοσ Κωττάκθσ προςπάκθςε με μια ανακοίνωςθ να αναςκευάςει όλα αυτά
που τον κατθγοροφςαν με τθν απαρίκμθςθ των ζργων που είχε αναλάβει και είχε
περατϊςει, θ εφθμερίδα δεν άργθςε να λάβει κζςθ: «Με αφορμι μια ανακοίνωςθ
που εξζδωςε ο Κωττάκθσ, το Ελλθνικόν Αίμα τοποκετεί τθν ανακοίνωςθ του και
προβαίνει ςτθν ακόλουκθ απάντθςθ: «Οι αναγνϊςτεσ του πρϊτου μασ φφλλου
αςφαλϊσ κατάλαβαν περί τίνοσ πρόκειται. Στθ ςτιλθ φάτςεσ προδοτϊν
απεκαλφπταμε τθν προδοτικιν ςτάςθν του άνωκεν μθχανικοφ Κ. Κωττάκθ, που
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αφοφ εκζρδιςε εκατοντάδεσ εκατομμφρια ςτα οχυρωματικά ζργα τθσ Μακεδονίασ
και τθσ Κράκθσ, εφιλοδόξθςε να κερδίςθ διςεκατομμφρια φτιάχνοντασ αεροδρόμια
και ςτρατιωτικοφσ δρόμουσ για τουσ Γερμανοφσ. Είμεκα εισ κζςιν να γνωρίηουμε ότι
το δθμοςίευμα μασ , όπου γίνονταν τα αποκαλυπτιρια του ζπεςε ςτα χζρια του
Κωττάκθ, ο οποίοσ τα χρειάςτθκε, αντιλθφκείσ ότι ο δφςμοιροσ τοφτοσ λαόσ δεν
ξεγελιζται, δεν λθςμονεί, δεν αγνοεί τίποτε και περιμζνει απλϊσ τθν ϊρα του, ϊρα
που ο κακζνασ κα πλθρωκι ςφμφωνα με τα ζργα του. Ο Κωττάκθσ είναι
κουτοπόνθροσ και προςπακεί τϊρα να κολϊςθ τα νερά. Σαν όλουσ τουσ προδότεσ
του φυράματόσ του προςπακεί με τθν παραπάνω ανακοίνωςθ κι άλλεσ παρόμοιεσ
ενζργειεσ να δθμιουργιςει ζνα άλλοκι και να κρατιςθ πιςινι. Τον ειδοποιοφμε ότι
το κόλπο δεν κα πιάςθ. Κα λογοδοτιςθ μια μζρα.*…+ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΓΑΛΟΥΜΕ
ΑΥΤΘ ΤΘΝ ΛΔΕΑ, ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΤΥΡΩΣΘ Ο ΦΟΒΟΣ ΣΤΘΝ ΚΑΔΛΑ ΤΟΥΣ, ΡΕΡΕΛ ΝΑ
ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛ ΡΟΔΟΤΕΣ ΟΤΛ Θ ΡΟΔΟΣΛΑ ΔΕΝ ΑΡΟΔΛΔΕΛ»48.
Και με αυτι τθν ανακοίνωςθ ουςιαςτικά κζτει τισ βάςεισ ςχετικά με τθν ςτάςθ
που επρόκειτο να ζχει θ εφθμερίδα ωσ προσ τα μζλθ τθσ κοινωνίασ που
ςυνεργάηονταν είτε με τον κατακτθτι είτε με τισ κατοχικζσ κυβερνιςεισ. Με αυτζσ
λοιπόν τισ βάςεισ προβαίνει ςτθν αμζςωσ επόμενθ ζκδοςι τθσ και πιο
ςυγκεκριμζνα ςτο πρωτοςζλιδο(δείγμα τθσ ςθμαςίασ του άρκρου) να τονίςει τισ
κζςεισ τθσ απζναντι ςτο ηιτθμα του δοςιλογιςμοφ αςχζτωσ αν δεν το ορίηει με αυτό
τον τρόπο: «Εκτόσ από τθν επίςθμθ προπαγάνδα του ο χιτλεριςμόσ ζχει εφεφρει και
χρθςιμοποιεί ευρφτατα ζνα άλλο ςφςτθμα, που αποκαλεί τθν «προπαγάνδα του
ψικφρου». Ωριςμζνα ςυνκιματα ρίχνονται κάκε τόςο από το κζντρο και ψικυριςτά
διαδίδονται από τουσ χιτλερικοφσ πράκτορασ. Το ςφςτθμα αυτό εφαρμόηεται και
ςτθν Ελλάδα, όπου δυςτυχϊσ χωρίσ να το καταλάβουν, μερικοί επιπόλαιοι Ζλλθνεσ
γίνονται όργανα του. Κφριοσ ςκοπόσ τθσ προπαγάνδασ αυτισ εδϊ είναι να κλονίςθ
τθν εμπιςτοςφνθ μασ ςτον ίδιο τον εαυτό μασ , ςτθν εκνικι μασ ςυνοχι, ςτθν
δφναμθ τθσ φυλισ μασ*…+ Δεν υπάρχει πιο άτιμθ και πιο ανόθτθ ςυκοφαντία από
αυτιν. Δεν υπάρχει πιο ιερό κακικον για κάκε Ζλλθνα παρά να αντιδράςθ ςε αυτι
τθ ςυκοφαντία*…+ Ο μαυραγοριτιςμόσ είναι εφεφρεςθ και ειςαγωγικό προιόν των
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κατακτθτϊν μασ *…+ ο μικρόσ Ζλλθν μαυραγορίτθσ, που πουλάει δζκα είκοςι οκάδεσ
καλαμπόκι και κάνα τενεκζ λάδι για να κερδίςθ μερικά χιλιάρικα, βζβαια δεν είναι
ζνοχοσ για τθν μεγάλθ ακρίβεια τθσ ηωισ*…+Πςο για τισ ανϊτερεσ τάξεισ μασ
υπάρχουν πολλοί μεταξφ αυτϊν που εξζχαςαν ότι είναι Ζλλθνεσ. Πςοι
ςυνεργάηονται με τθν προδοτικι Κυβζρνθςθ Τςογλάνογλου, Γκοτηαμάνωφ και φον
Λογκοκετόπουλο, όςοι κάνουν δουλειζσ με τουσ Γερμανοφσ, όςοι δζχονται να
ζρκουν ςε επαφι είτε με τουσ πρϊτουσ είτε με τουσ δεφτερουσ, ανικουν ςτο
απόςτθμα αυτό που δθμιουργικθκε μοιραία πάνω ςτο ελλθνικό ςϊμα, που
απορροφά όλα τα νοςθρά ςτοιχεία του ςϊματοσ αυτοφ και που κα κοπι αφριο
ευκολότερα με μια και μόνθ εγχείρθςι για να αφιςθ αμόλυντο όλο το άλλο υγιζσ
ςϊμα*…+»49.
Με αυτό το άρκρο θ εφθμερίδα κζτει οριςμζνα ςθμαντικά ηθτιματα ενϊπιον του
ελλθνικοφ λαοφ. Το πρϊτο ηιτθμα είναι θ προςοχι ςτθν γερμανικι προπαγάνδα, θ
οποία είχε ωσ ςτόχο να πλιξει τθν εκνικι ςυνοχι των Ελλινων και τθν ςτάςθ που
επζδειξαν τισ πρϊτεσ θμζρεσ του πολζμου με τθν ςτάςθ τουσ ςτο αλβανικό μζτωπο
και ςτα ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα. Γίνεται δθλαδι μια επίκλθςθ από τθν
εφθμερίδα ςτο «μεγαλείο» πολιτιςμοφ και ςκζνουσ που επζδειξαν οι Ζλλθνεσ ςτισ
πολεμικζσ γραμμζσ πριν τουσ φζρουν προ τετελεςμζνου οι τότε ςυνεργαςκζντεσ. Το
δεφτερο ηιτθμα ιταν ο μαυραγοριτιςμόσ, τον οποίο πάλι χρθςιμοποιεί ςτα πλαίςια
τθσ «εκνικισ ομοψυχίασ». Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν εφθμερίδα ο ελλθνικόσ λαόσ
δεν ζπρεπε να προςζξει τον «μικρό» μαυραγορίτθ που προςπακοφςε να βγάλει τα
προσ το ηθν αλλά τουσ «μεγάλουσ» μαυραγορίτεσ, οι οποίοι βριςκόντουςαν ςε
άμεςθ ςυνεργαςία με τον κατακτθτι και τθν κατοχικι κυβζρνθςθ και είχαν
οδθγιςει τθν χϊρα ςτο οικονομικό αδιζξοδο. Το τελευταίο ηιτθμα είναι θ πλιρθσ
απαξίωςθ του τότε «κακεςτϊτοσ» και τθσ κυβζρνθςθσ Τςολάκογλου και θ προβολι
τθσ εξόριςτθσ κυβζρνθςθσ και θ ςυνζχεια του πολζμου ςτθν Αίγυπτο. Μζςα από
αυτά τα τρία ηθτιματα προκφπτει ζνα ςυμπζραςμα: θ εφθμερίδα προςπάκθςε από
τθν πρϊτθ ςτιγμι να κζςει μια δυνατι προπαγάνδα ςε λειτουργία και θ οποία κα
είχε διττό χαρακτιρα. Αφενόσ να ςυςπειρϊςει τον ελλθνικό λαό απζναντι ςε ζναν
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κοινό

εχκρό

και αφετζρου να

αντιπαρζλκει τθσ γερμανικι-κυβερνθτικι

προπαγάνδα που προςπακοφςε να επιβλθκεί από τουσ κρατικοφσ φορείσ.

Ι) Θ Εθνική οςιαλιςτική Πατριωτική Οργάνωςη (ΕΠΟ)
Ζτςι λοιπόν αρχίηει θ εφθμερίδα να ςτοχοποιεί κάποιουσ φορείσ τθσ γερμανικισ
ιδεολογίασ και προπαγάνδασ με κφριο ςτόχο τθσ τθν Ελλθνικι Σοςιαλιςτικι
Ρατριωτικι Οργάνωςθ(ΕΣΡΟ). Θ ΕΣΡΟ ιταν μια από τισ πιο γνωςτζσ γερμανόφιλεσ
οργανϊςεισ τθσ Κατοχισ και πρϊτοσ αρχθγόσ τθσ, ο οποίοσ τθσ ίδρυςε με άλλουσ
ομοϊδεάτεσ του παράλλθλα με τθν είςοδο των Γερμανϊν ςτθν Ελλάδα, ιταν ο
γιατρόσ Γεϊργιοσ Βλαβιανόσ. Οι Γερμανοί αναγνϊριςαν αμζςωσ τθν οργάνωςθ, τθ
χρθματοδότθςαν και τθσ ζδωςαν ζνα τετραϊροφο κτίριο κοντά ςτθν Ομόνοια για
να ςτεγάςει τα γραφεία τθσ. Οι δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΣΡΟ επεκτάκθκαν ςε πολλοφσ
τομείσ. Εκτόσ από τθν προπαγάνδα και τθν πολιτικι διαφϊτιςθ που ανζλαβε ο
γιατρόσ Στεροδιμασ, θ οργάνωςθ διατθροφςε και ακλθτικό, λογοτεχνικό και
καλλιτεχνικό τμιμα. Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ οργάνωςθσ ιταν να αποτελζςει το φυτϊριο
του εκνικοςοςιαλιςμοφ για τουσ Ζλλθνεσ ομοϊδεάτεσ και να ςυμμετζχει ςτο βακμό
που αυτό ιταν δυνατό ςτθν διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ με τοποκζτθςθ μελϊν τθσ ςε
κυβερνθτικζσ κζςεισ. Κάτι τζτοιο όμωσ δεν ςυνζβθ από τουσ Γερμανοφσ, οι οποίοι
ςε όλθ τθν διάρκεια του πολζμου ιταν επιφυλακτικοί απζναντι ςε ομάδεσ που
χαρακτθρίηονταν από κοινι ιδεολογία. Θ μοναδικι ουςιαςτικά κζςθ που πιρε
μζλοσ τθσ ΕΣΡΟ ιταν ότι ο Βλαβιανόσ διορίςκθκε πρόεδροσ τθσ κοινότθτασ τθσ
Κθφιςιάσ50.
Τον Φεβρουάριο του 1942 παρατθρικθκαν κάποιεσ εςωτερικζσ διαμάχεσ ςτθν
οργάνωςθ μεταξφ των γερμανόφιλων και των ιταλόφιλων μελϊν τθσ. Το
αποτζλεςμα ιταν θ παραίτθςθ του Βλαβιανοφ και θ αντικατάςταςθ του από τον
Στεροδιμα. Με τθν αλλαγι θγεςίασ ζγινε μια ςυντονιςμζνθ προςπάκεια από τθν
ΕΣΡΟ να δθμιουργιςει μια ελλθνικι λεγεϊνα, θ οποία αποςτελλόταν μαηί με
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άλλουσ Ευρωπαίουσ εκελοντζσ ςτο Ανατολικό μζτωπο. Θ προπαγάνδα τθσ
οργάνωςθσ ζφερε ςτθν αρχι κάποια αποτελζςματα και θ γερμανικι θγεςία είχε
αποφαςίςει τθν δθμιουργία ενόσ τζτοιου ςϊματοσ, κάτι όμωσ που βρικε
αντίκετουσ τουσ Λταλοφσ και ζτςι το όλο εγχείρθμα απζτυχε. Θ δράςθ τθσ ΕΣΡΟ
ςυνεχίςτθκε και μετά τθν ανατίναξθ των γραφείων τθσ από τθν ΡΕΑΝ. Το
αποτζλεςμα τθσ ζκρθξθσ ιταν να βρουν τον κάνατο 43 Γερμανοί και 29 μζλθ τθσ
ΕΣΡΟ ενϊ τραυματίςτθκαν περίπου άλλοι τόςοι Εςπίτεσ. Ανάμεςα ςτουσ
τραυματίεσ ιταν και ο αρχθγόσ τθσ οργάνωςθσ Στεροδιμασ, ο οποίοσ λίγεσ μζρεσ
αργότερα πζκανε υποκφπτοντασ ςτα τραφματά του51.
Μετά τθν ανατίναξθ νζοσ αρχθγόσ τθσ ΕΣΡΟ αναδείχτθκε ο αντιςιωνιςτισ και
φιλόςοφοσ Αριςτείδθσ Ανδρόνικοσ. Ο Ανδρόνικοσ λίγο πριν τθν αναχϊρθςθ των
γερμανικϊν

ςτρατευμάτων

από

τθν

Ελλάδα

μετζβθ

μαηί

με

αρκετοφσ

γερμανόφιλουσ ςτθν Βιζννθ, όπου ςυμμετείχε ςτθν «εξόριςτθ» κυβζρνθςθ
Τςιρονίκου αναλαμβάνοντασ με τον Κωνςταντίνο Σκανδάλθ το «Υπουργείο
Διαφϊτιςθσ και Ρροπαγάνδασ». Αρκετά μζλθ τθσ ςυνελιφκθςαν και οδθγικθκαν
ςε δίκθ χωρίσ όμωσ κάποιοσ από αυτοφσ να οδθγθκεί τισ φυλακζσ52.
Αυτι λοιπόν θ δράςθ τθσ οργάνωςθσ τθν ζφερε ςτο ςτόχαςτρο τθσ εφθμερίδασ,
κακϊσ ιταν και από τισ οργανϊςεισ που απαςχολοφςαν μερίδα του πλθκυςμοφ και
που όπωσ ιδθ αναφζρκθ προςπακοφςαν να εξαπλϊςουν τθν δράςθ τουσ. Αυτό για
τθν εφθμερίδα και τθν προπαγάνδα τθν οποία αςκοφςε ιταν κάτι το μθ αποδεκτό,
γεγονόσ που μαρτυρείται από τισ αναφορζσ ςτθν ΕΣΡΟ: «Κα είδατε βζβαια ςτουσ
τοίχουσ των Ακθνϊν κάτι ςαχλά και προδοτικά τοιχοκολλιματα που βρίηουν τθν
Ελλάδα και τθν Βρετανία και εξυμνοφν τουσ τυράννουσ μασ και υπογράφονται με τα
μυςτθριϊδθ αυτά αρχικά. Το Ελλθνικό χιοφμορ ζδωςε και πάλι τθν εξιγθςι των
μυςτθριωδϊν αυτϊν αρχικϊν: «Ζνωςισ ςεςθμαςμζνων π…… τθσ Ομόνοιασ». Είναι
όμωσ ανάγκθ να ςασ δϊςουμε μερικζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ. Επί κεφαλισ
τθσ Ενϊςεωσ αυτισ, που ζχει ςαφείσ λωποδυτικοφσ ςκοποφσ, είναι κάποιοσ Γϊγοσ
από τθν Μακεδονία, ςυμπατριϊτθσ και φίλοσ του Γκοτηαμάνωφ, που ζηθςε πολλά
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χρόνια ςτθν Γερμανία. Θ ζνωςισ ζχει τα γραφεία τθσ ςτθν οδό Ρατθςίων
προςτατευόμενα από μια Γερμανικι, μια Λταλικι και μια Λαπωνικι ςθμαία, δίπλα
ςτισ οποίεσ μολφνεται και μια δυςτυχιςμζνθ γαλανόλευκθ. Οι επιχειριςεισ τθσ
Εταιρείασ άρχιςαν με τθν απόπειρα εκβιαςμοφ εναντίον άτυχων Λςραθλιτϊν
ςυμπατριωτϊν μασ από τουσ οποίουσ οι λεβζντεσ αυτοί εηιτθςαν 8 εκατομμφρια
δραχμζσ για τα πρϊτα ζξοδα τθσ εγκαταςτάςεωσ και των γραφείων των. Επειδι οι
Λςραθλίται δεν υπζκυψαν ςτον εκβιαςμό οι επιχειρθματίαι του Γϊγου επιγαν ζνα
βράδυ υπό τθν προςταςία τριϊν Γερμανϊν και ζςπαςαν τα τηάμια και τα
αντικείμενα λατρείασ ςτθν ςυναγωγι των Ακθνϊν. Οι Λταλοί εκφμωςαν με αυτό και
θ Ζνωςισ προςπακεί τϊρα με τα τοιχοκολλθμζνα πορνογραφιματά τθσ να επιτφχθ
τθν ςυμπάκεια των Γερμανϊν για να βγάλθ μερικά λεπτά επειδι θ επιχείρθςισ δεν
πιγε καλά ωσ τϊρα»53.
Άλλεσ αναφορζσ τθσ τισ επόμενεσ θμζρεσ με αφορμι τθν ανατίναξθ των γραφείων
τθσ οργάνωςθσ: «Θ προδοτικι οργάνωςισ καταςκεφαςμα των Γερμανϊν ΕΣΡΟΕλλθνικι Σοςιαλιςτικι Ρολιτικι Οργάνωςισ- εγεφκθ το Σάββατον 22 Αυγοφςτου τα
επίχειρα τθσ εμφανίςεωσ τθσ. Ζλλθνεσ πατριϊτεσ ζρριψαν εισ τα επί τθσ οδοφ
Ρατθςίων γραφεία τθσ αρκετά φυςίγγια δυναμίτιδοσ, τα οποία προκάλεςαν
ςοβαράσ ηθμίασ. Οι προδόται τθσ ΕΣΡΟ είνε κυριολεκτικϊσ τρομοκρατθμζνοι και
τϊρα κυττοφν πωσ κα το ςτρίψουν»54. Και ςυνεχίηει ςε επόμενθ ζκδοςι τθσ: «Ο
πρόεδροσ τθσ ΕΣΡΟ ιατρόσ Στεροδιμοσ που πζκανε από τα εγκαφματα που ζπακε
από τθν ζκρθξθ, ιταν αςτυΐατροσ ςτο τμιμα Θκϊν που εξιταηε τισ πόρνεσ. Απελφκθ
όμωσ κατόπιν καταγγελίασ κακϊσ εξζδιδε ψευδι πιςτοποιθτικά υγείασ των
αςκενϊν κοινϊν γυναικϊν ςτισ οποίεσ επιπροςκζτωσ πουλοφςε, μζςα ςτο ιατρείο
του λαχεία με λαχνοφσ, ψάκινα ςαλονάκια, χρυςά ρολόγια, λυκόςκυλα κ.α.
Ρροςφυγι του Συμβοφλιο Επικρατείασ απερρίφκθ γιατί απεδείχκθςαν αλθκινζσ
όλεσ οι κατθγορίεσ»55. Και αναηωπυρϊνει το ενδιαφζρον τθσ επί των θμερϊν
άλλθ: «Θ εγκλθματικι οργάνωςισ ΕΣΡΟ, εγκαταςτακείςα εισ νζα γραφεία επί τθσ
οδοφ Ραπαρρθγοποφλου-μετά τθν ανατίναξιν του επί τθσ οδοφ Ρατθςίων Μεγάρου
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τθσ- ςυνεχίηει τθν προδοτικιν δράςιν τθσ. Ταυτοχρόνωσ όμωσ δια να προςελκφει
κφματα εφαρμόηει το ςφςτθμα τθσ εξαγοράσ των αφελϊν που παραςφρει εισ τα
δίχτυα τθσ. Ζτςι εισ κάκε νεοεγγραφόμενον μζλοσ παρζχει αμζςωσ επίδομα
τριακοςίων χιλιάδων δραχμϊν. Εννοείται ότι αρκετοί όχι τόςον αφελείσ- το
αντίκετον μάλιςτα- ζςπευςαν να οικονομθκοφν το τρακοςάρι»56.
Από αυτζσ τισ αναφορζσ τθσ εφθμερίδασ προκφπτουν οριςμζνα ςυμπεράςματα.
Αφενόσ ότι αποκαλφπτει τον αντιςθμιτιςμό τθσ ΕΣΡΟ κακϊσ και τθν άμεςθ
εξάρτθςι τθσ από τθν γερμανικι θγεςία. Ωσ προσ το κζμα των κατθγοριϊν προσ τον
Στεροδιμα, ιταν ςτα πλαίςια τθσ μείωςθσ του κφρουσ και τθσ γενικότερθσ
απαξίωςθσ του ατόμου ακόμθ και μετά τον κάνατό του. Για τθν εφθμερίδα
οργανϊςεισ ςαν τθν ΕΣΡΟ υπιρξαν τα χειρότερα μιάςματα τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ
και κυρίωσ προσ αυτοφσ ςτρεφόταν θ προπαγάνδα τθσ.

ΙΙ)Εθνική Ζνωςη Ελλάδοσ(ΕΕΕ)
Τα Τρία Ζψιλον, όπωσ λεγόταν χαρακτθριςτικά θ οργάνωςθ, εμφανίςτθκαν ςτθ
Κεςςαλονίκθ το 1927 με ςτόχο τθν “άμυνα του Ζκνουσ” απζναντι ςτον
κομμουνιςμό και ςε όλα εκείνα τα αλλότρια ρεφματα ςτα οποία χρζωναν τθν
ευκφνθ για τθν οικονομικι και τθν θκικι κρίςθ που μάςτιηε τθν ελλθνικι κοινωνία.
Από οριςμζνεσ πλευρζσ υποςτθρίηεται ότι ςτθν πραγματικότθτα είχε ιδρυκεί το
1924 και για τρία χρόνια λειτουργοφςε ωσ μυςτικι οργάνωςθ με κακαρά εκνικό
πρόγραμμα, ωςτόςο αυτό δεν επιβεβαιϊνεται από καμία αξιόπιςτθ πθγι. Στθ
Κεςςαλονίκθ υπιρχε ζντονθ θ παρουςία του εβραϊκοφ ςτοιχείου (περίπου 60.000
Εβραίοι κατοικοφςαν τότε ςτθ ςυμπρωτεφουςα). Τα Τρία Ζψιλον πιραν από τθν
αρχι ξεκάκαρθ αντιςθμιτικι κζςθ που τθ ςυνδφαηαν με τον αντικοινοβουλευτιςμό
και τον αντικομουνιςμό. Στουσ βαςικοφσ ακόμα εχκροφσ ςυγκαταλεγόταν ο ταξικόσ
ςυνδικαλιςμόσ και τα υπάρχοντα κόμματα. Μζλθ μποροφςαν να γίνουν μόνο όςοι
ιταν χριςτιανοί και πολίτεσ ελλθνικισ καταγωγισ, επομζνωσ αποκλείονταν οι
ετερόκρθςκοι πολίτεσ ι όςοι αυτοπροςδιορίηονταν ςε διαφορετικι εκνικι ι
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εκνοτικι ομάδα και κυρίωσ οι πολυάρικμοι Εβραίοι που όπωσ ιδθ παρουςιάςτθκε
ιταν πολυάρικμοι ςτθν Κεςςαλονίκθ57. Αρχθγόσ τθσ οργάνωςθσ ιταν ο ζμποροσ
Γεϊργιοσ Κοςμίδθσ, με γραμματζα τον τραπεηικό Δ. Χαριτόπουλο. Οι “Τριεψιλίτεσ”,
όπωσ αυτοαποκαλοφνταν τα μζλθ τθσ ΕΕΕ, είχαν υιοκετιςει ωσ ζμβλθμα τον
δικζφαλο αετό και οραματίηονταν τθν αναβίωςθ τθσ Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ.
Φοροφςαν κίτρινα πουκάμιςα και μαφρεσ μπότεσ για να τονίςουν τθ
βυηαντινοελλθνικι προζλευςθ, χαλφβδινα κράνθ και κρατοφςαν κλομπ, ενϊ
πίςτευαν ςτθν ανωτερότθτα και τθν κακαρότθτα τθσ ελλθνικισ φυλισ. Τα
περιςςότερα μζλθ τθσ οργάνωςθσ ιταν νεαρισ θλικίασ και προζρχονταν ςτθν
πλειονότθτα τουσ από τα κατϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα διαφορετικϊν πολιτικϊν
αντιλιψεων, τα οποία είχαν ςτερθκεί ςε μεγάλο βακμό οποιαδιποτε μορφι
κρατικισ πρόνοιασ από τθ ςχεδόν ανφπαρκτθ τθσ ελλθνικισ μεςοπολεμικισ
πολιτείασ.
Θ δράςθ τθσ ΕΕΕ ζλαβε κυρίωσ χϊρα κατά τθν διάρκεια του Μεςοπολζμου και
κφριοι ςτόχοι τθσ ιταν οι κομμουνιςτζσ και οι εβραίοι. Για λόγουσ ςυντομίασ θ
μελζτθ κα περιοριςτεί ςτθν παρουςία τθσ ΕΕΕ τα χρόνια τθσ Κατοχισ όταν και
αναςυντάχκθκε μετά τθν προςωρινι διακοπι ςτθν δράςθ τθσ που ςυντελζςτθκε
ςτα χρόνια τθσ δικτατορίασ Μεταξά. Οι λόγοι γι’ αυτιν τθν διακοπι ιταν μάλλον
οικονομικοί. Το καλοκαίρι λοιπόν του 1941 αναςυςτάκθκε ςτθν Ακινα με τθν
ςυγκατάκεςθ των Γερμανϊν θ παλιά αντιςθμιτικι οργάνωςθ ΕΕΕ. Θ αναγεννθμζνθ
ομάδα των ΕΕΕ αποτελείτο από τον δικθγόρο Κωνςταντίνο Γοφλα από τθν
Κεςςαλονίκθ, τον ςυνταγματάρχθ Γρθγοράκθ, τον υιό Κοςμίδθ, τον Βαςίλειο
Σκάνδαλθ, αδελφό του Κωνςταντίνου Σκάνδαλθ και διευκυντι των ελλθνόφωνων
εκπομπϊν του ραδιοφϊνου και τον Γεϊργιο Αρβανιτάκθ, παλαιό κομμουνιςτι και
«αναβαπτιςμζνο» ςυνδικαλιςτι τθσ 4θσ Αυγοφςτου58.
Για τουσ δυο ςκλθροπυρθνικοφσ Βορειοελλαδίτεσ, Κοςμίδθ και Γοφλα, ο
αντιεβραϊςμόσ ιταν ηιτθμα όχι μόνο πολιτικισ αλλά κοςμοκεωρίασ, ενϊ
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προζβαλαν ςτον καταςτατικό των ΕΕΕ τθν Αρχι του Αρχθγοφ. Το κίνθμα
ευελπιςτοφςε όπωσ και θ ΕΣΡΟ να αποτελζςει ζναν εκνικοςοςιαλιςτικό προμαχϊνα
από όπου κα επιλζγονταν τα καλφτερα και ικανότερα ςτελζχθ για να αναλάβουν
κυβερνθτικζσ κζςεισ. Υπεφκυνοι για τθν κακοδιγθςθ των νζων μελϊν ιταν οι
Αρβανιτάκθσ, Ρανταηισ, Χ. Λάμπρου και Χρ. Στάγκοσ. Εφθμολογείτο όμωσ ότι πίςω
από τα κατοχικά ΕΕΕ κρφβονταν ο ςτρατθγόσ Μπάκοσ και ο υπαςπιςτισ του
Βουδικλάρθσ. Σταδιακά με τθν χρθματοδότθςθ των Γερμανϊν και τθν κατάλλθλθ
προπαγάνδα θ ΕΕΕ απζκτθςε κάποια απιχθςθ και μερικζσ εκατοντάδεσ νζα μζλθ.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ περίπτωςθ τθσ Κεςςαλίασ όπου τα ΕΕΕ το
καλοκαίρι

του

1944

αρικμοφςαν

800

ςτελζχθ

υπό

τισ

οδθγίεσ

του

αντιςυνταγματάρχθ Χρυςοχοΐδθ με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ του ΕΑΜ. Το
ιςχυρότερο πλιγμα που δζχκθκε θ οργάνωςθ τα χρόνια τθσ Κατοχισ ιταν θ
δολοφονία του Βαςίλθ Σκάνδαλθ από μζλθ τθσ ΟΡΛΑ. Θ ενζργεια αυτι ζφερε μια
ςειρά από αποχωριςεισ ςτουσ κόλπουσ τθσ οργάνωςθσ με τουσ πιο αδιάλλακτουσ
όμωσ να παραμζνουν ςτουσ κόλπουσ τθσ και ςτον «εκνικό τουσ αγϊνα» και μετά
τθν φυγι των Γερμανϊν όταν και μετζβθςαν ςτθν Βόρεια Ελλάδα59.
Θ εφθμερίδα λοιπόν αρχίηει να ςτοχοποιεί τθν οργάνωςθ τον Δεκζμβριο του 1943.
Θ πρϊτθ τθσ αναφορά κα είναι ιδιαίτερα μακροςκελισ και κα απαςχολθκεί με τθν
δράςθ των ΕΕΕ. Ριο ςυγκεκριμζνα: «Τϊρα τελευταία οι τοίχοι των Ακθνϊν είχαν
γεμίςει από κάτι λιγόλογεσ προκθρφξεισ με τα ςτοιχεία ΕΕΕ και που περιλάμβαναν
διάφορα δικεν πατριωτικά ςυνκιματα. Το γεγονόσ και μόνο, ότι τα ςυνκιματα
αυτά τοιχοκολλοφνται μζρα μεςθμζρι και γίνονται ανεκτά από τθν Γκεςτάπο,
αποκαλφπτει ςτον ελλθνικό λαό τον εμπνευςτι τθσ απάντθςθσ αυτισ.*…+ Είναι
αλικεια ότι τον τελευταίο καιρό θ Γερμανικι προπαγάνδα ςτθν Ελλάδα ζχει αλλάξει
τελείωσ τθν τακτικι τθσ.*…+ Πςο για τα άλλα ςυνκιματα, αυτά εμφανίηονται ςαν να
προζρχονται από μια πατριωτικι οργάνωςθ υπό τα ςτοιχεία «ΕΕΕ». Σ’ ζνα από τα
ςυνκιματα διατυπϊνεται το εξισ ολιγόλογο ερϊτθμα προσ τον λαό: «Οι υπεφκυνοι
πολιτικοφ άνδρεσ και ςτρατθγοί, να μασ πουν κακαρά που πάμε και τι κάνουμε.
Ξζρουμε πότε και πωσ κα τελειϊςθ αυτόσ ο πόλεμοσ για τθν Ελλάδα; ΕΕΕ». Ζνα
59

Π.π., ςελ. 81.

55

τζτοιο ερϊτθμα μόνο ςε γερμανικά κεφάλια και ςε Ζλλθνεσ που ςκζφτονται
γερμανικά κα είναι δυνατόν να τίκεται. Τα τρία αυτά ΕΕΕ αν είχαν ελλθνικι ψυχι
και ηοφςαν τθν ςκλαβιά τθσ πατρίδοσ μασ, δεν κα περίμεναν να περάςουν τρία
χρόνια μαφρθσ δουλείασ για να ξυπνιςουν ςιμερα και να προςπακοφν να
προςανατολιςκοφν ςτισ ελλθνικζσ επιδιϊξεισ που ζχουν τεκι ξεκάκαρα από το
ζκνοσ μασ από τθν πρϊτθ μζρα που πιρε μζροσ ςτον παγκόςμιο αυτό πόλεμο.
Θ απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα των «φποπτων πατριωτϊν» που ηουν κοντά ςτο
καταςκεφαςμα τθσ ψευτικυβερνιςεωσ άλλθ- Ταβουλάρθ-Τςιρονίκου, ζχει δοκι
από χρόνια τϊρα προσ τουσ κατακτθτζσ μασ και ζχει γραφι με αίμα εκατομμυρίων
Ελλινων και με κυςίεσ αμζτρθτεσ*…+ Ρου ηοφςατε κφριοι «ΕΕΕ» ςτα τρία αυτά
χρόνια τθσ ςκλαβιάσ μασ; Δεν ζφκαςε μζχρι ςε ςασ το αγκομαχθτό και το μοιρολόι
τόςων Ελλινων που πζκαναν, που ςκοτϊκθκαν, που ςφάχτθκαν απ’ τουσ
κατακτθτάσ μασ Λταλοφσ, Γερμανοφσ και Βοφλγαρουσ; Ρου βριςκόςαςκε ςεισ και δεν
ακοφςατε τθν θρωικι κραυγι τθσ νίκθσ των Αλβανικϊν βουνϊν; Δεν βριςκόςαςκε
και ςεισ μαηί μασ να ςκοντάψετε, τόςα χρόνια τϊρα ςτα ςακατεμζνα ελλθνόπουλα
που ςζρνονται τυφλά, κουλά, ανάπθρα, αδιάψευςτεσ εικόνεσ τθσ θρωικισ κζλθςθσ
του ζκνουσ μασ να κρατιςθ τθσ Ελλθνικι πατρίδα ελεφκερθ;*…+ Δεν κα
περιμζνουμε τθν απάντθςθ

των άτιμων αυτϊν

«πατριωτϊν» ςτα παραπάνω

ερωτιματα, για να απαντιςουμε εμείσ οι τίμιοι Ζλλθνεσ ςτο δικό τουσ ερϊτθμα. Ο
ελλθνικόσ λαόσ κφριοι ΕΕΕ, μαηί με τον ςτρατό του, που μάχεται ςτα ςυμμαχικά
μζτωπα αδελφωμζνοσ με τουσ ςτρατοφσ των ςυμμάχων εκνϊν και τουσ αντάρτεσ
του των βουνϊν, είναι αποφαςιςμζνοσ να ςυνεχίςθ τον πόλεμο για τθν
απελευκζρωςθ τθσ Ρατρίδοσ του από τθν Γερμανικι τυρρανία*…+»60.
Και ςυνεχίηει τθν αναφορά τισ και τουσ επόμενουσ μινεσ με προςωπικι επίκεςθ
ςτον Γοφλα, ζνα από τουσ ιδρυτζσ των ΕΕΕ: «*…+Εν τω μεταξφ τθσ
ψευτοκυβερνθτικισ κρίςεωσ προςπακοφν να επωφελθκοφν διάφοροι υποψιφιοι
κουίςλινγκ, επί κεφαλισ των οποίων βρίςκεται ο γνωςτόσ εκ Κεςςαλονίκθσ, Γοφλασ,
«αιϊνιοσ υποψιφιοσ ψευτοπρωκυπουργόσ». Ο Γοφλασ, όπωσ όλοι οι Ζλλθνεσ
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ξζρουν, είναι παλθό όργανό τθσ Γκεςτάπο, εν ςυνεννοιςει δε με τουσ αρμόδιουσ
Γερμανοφσ εγζμιςε τουσ ακθναϊκοφσ δρόμουσ κατά τισ τελευταίεσ μζρεσ με τα
ςτοιχεία ΕΕΕ- Ζνωςισ Εξευτελιςμζνων Εκνοπροδοτϊν- ελπίηοντασ πωσ ζτςι
δείχνοντασ τθν δφναμθ του κα εξαςφαλίςθ ευκολϊτερα τθν άνοδό του ςτθν
εξουςία. Αξίηει εν προκειμζνω να ςθμειωκι ότι τα ςτοιχεία ΕΕΕ γράφονται ςτουσ
τοίχουσ όχι βζβαια τθν νφχτα και με χίλιεσ προφυλάξεισ αλλά εν πλιρει μζρα και και
υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ Γκεςτάπο ι των SS»61.

ΙΙΙ) Θ ςτάςη τησ εφημερίδασ απζναντι ςτον Κομμουνιςμό
Στο ςθμείο αυτό καλό κα ιταν να παρουςιαςτεί και θ ςτάςθ τθσ εφθμερίδασ
απζναντι ςτον κομμουνιςμό και ςτισ αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ που δροφςαν κάτω
από τισ εντολζσ του ΚΚΕ, πάντα μζςα από το πρίςμα των δεδομζνων και των
αναγκϊν

τθσ περιόδου. Το ΕΑΜ, ο πολιτικόσ αντιςταςιακόσ φορζασ του ΚΚΕ,

υπιρξε πόλοσ ζλξθσ για μια μεγάλθ μερίδα του πλθκυςμοφ ςτα χρόνια τθσ Κατοχισ
γεγονόσ που το κακιςτά ςθμαντικό ςθμείο αναφοράσ για τθν εφθμερίδα αλλά και
για τισ δοςιλογικζσ οργανϊςεισ. Βάςει ςφγχρονων μελετϊν θ δυναμικι του ΕΑΜ ςτα
χρόνια πριν τθν Απελευκζρωςθ μπορεί να υπολογιςτεί(εκλογικά) ςτο 60-70% του
ενιλικου πλθκυςμοφ γεγονόσ που κακιςτά τθν παρουςία του ςτθν μελζτθ
επιβεβλθμζνθ62. Μπορεί το ΕΑΜ να μθν ανικε ςτο «δοςιλογικό άρμα» παρόλα
αυτά θ παρουςία του ςτα κατοχικά δρϊμενα το κακιςτά ςθμαντικό για τθν μελζτθ
τθσ εφθμερίδασ εκείνθ τθν εποχι.
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Το Ελλθνικόν Αίμα όπωσ ζχει ιδθ παρουςιαςτεί δροφςε αφενόσ ςε ςυνκικεσ
παρανομίασ και αφετζρου ςυμβάδιηε δθμοςιογραφικά- προπαγανδιςτικά με τισ
εξελίξεισ που λάμβαναν χϊρα τόςο ςτο εςωτερικό όςο ςτο εξωτερικό ςε μια
δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. Αυτόσ ο πρόλογοσ οφείλεται ςτθ διάκεςθ για εξιγθςθ τθσ
ςτάςθσ τθσ εφθμερίδασ απζναντι ςτο ΚΚΕ. Ριο ςυγκεκριμζνα, όπωσ ζχει διαφανεί
και αναλυκεί θ εφθμερίδα δεν αποτζλεςε τόςο ςτθν διάρκεια τθσ Κατοχισ όςο και
ςτο μικρό διάςτθμα που ςυνζχιςε να λειτουργεί μετά τθν απελευκζρωςθ, φιλικά
προςκείμενθ προσ τθν Αριςτερά και το ΚΚΕ. Πμωσ, ςτα πρϊτα χρόνια τθσ Κατοχισ
είναι φανερι θ προςπάκεια τθσ εφθμερίδασ να διατθριςει τον αντιςταςιακό αγϊνα
ςε ζνα πλαίςιο ςφμπνοιασ και ομόνοιασ ςτοχοποιϊντασ ςυνεχϊσ και αδιαλείπτωσ
τον εχκρό, τουσ Γερμανοφσ και τουσ δοςίλογουσ.
Ζτςι λοιπόν, οι πρϊτεσ ουςιαςτικζσ αναφορζσ τθσ εφθμερίδασ ωσ προσ το ΚΚΕ και
τισ δυνάμεισ του ΕΑΜ βρίςκονται ςε αυτό το πλαίςιο, τθσ ομοψυχίασ όλωσ των
Ελλινων απζναντι ςτον κατακτθτι.

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αυτισ τθσ

ςτάςθσ τθσ εφθμερίδασ είναι οι κάτωκι αναφορζσ το πρϊτο διάςτθμα λειτουργίασ
τθσ: «*…+ Γιατί είναι υγιζσ και αμόλυντο το αλθκινό ελλθνικό ςϊμα. Γι’ αυτό δεν
πρζπει να ζχουμε καμμιά αμφιβολία. Μασ το πιςτοποιοφν οι χιλιάδεσ των παιδιϊν
μασ, που πζραςαν με αφάνταςτουσ κινδφνουσ και περιπζτειεσ ςτθν Αίγυπτο για να
ςυνεχίςουν τον αγϊνα, ι που απζτυχαν ςε αυτι τθν προςπάκεια, ςυνελιφκθςαν
και ςαπίηουν ςιμερα ςτισ φυλακζσ. Μασ το πιςτοποιοφν οι εκατοντάδεσ των
αξιωματικϊν και των παλλθκαριϊν μασ που ανζβθκαν ςτα βουνά τθσ Στερεάσ, τθσ
Θπείρου, τθσ Κεςςαλίασ και τθσ Κριτθσ και βαςανίηουν ςιμερα χιλιάδεσ Λταλοφσ και
Γερμανοφσ. Μασ το πιςτοποιοφν οι τριάντα περίπου χιλιάδεσ Ελλινων και
Ελλθνίδων που ζχουν ςυλλθφκεί λόγω του πατριωτιςμοφ των από τουσ κατακτθτάσ
μασ και κρατοφνται ςιμερα ςτισ φυλακζσ και τα δεκαπζντε ςτρατόπεδα
ςυγκεντρϊςεωσ*…+»63.

Και ςυνεχίηει ςτθν ίδια ζκδοςθ και ςτο ίδιο φφοσ να

ςυγκεκριμενοποιείται ςχετικά με τισ πρϊτεσ ζριδεσ που αρχίηουν να διαφαίνονται
ςτο αντιςταςιακό ςϊμα. Ραρόλο που δεν τισ κατονομάηει είναι φανερι θ
προςπάκεια εξομάλυνςθσ τθσ ζνταςθσ και τθσ αντιπαλότθτασ που ζχει
63
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δθμιουργθκεί ανάμεςα ςτο ΕΑΜ και ςτον ΕΔΕΣ: «Θ ελλθνικι ιςτορία μασ διδάςκει
ότι ζνασ υπιρξε πάντοτε δι’ θμάσ ο μζγασ εκνικόσ κίνδυνοσ: ο Διχαςμόσ. Τον
διχαςμό, λοιπόν, πρζπει όλοι να πολεμοφμε και να πολεμιςουμε ςαν τον πιο
φοβερό μασ εχκρό-όπωσ τον Γερμανό, τον Λταλό, τον Βοφλγαρο*…+» Και κλείνει το
ςυγκεκριμζνο μινυμα με ζνα απόςπαςμα από τα λεγόμενα του Αλζξανδρου
Υψθλάντθ ςτα χρόνια τθσ ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821: «Αγάπθ, Ομόνοια,
Ζνωςισ, Αδελφότθσ, Σφμπνοια»64.
Αυτζσ οι αναφορζσ τθσ εφθμερίδασ ζχουν αφενόσ τθν ανάγκθ να δθμιουργιςουν
ζνα κλίμα ομοψυχίασ ςτουσ κόλπουσ τθσ αντίςταςθσ από τθν άλλθ μεριά όμωσ με
μια πιο προςεκτικι ματιά ο ερευνθτισ διακρίνει ςε ίςωσ μικρά ςθμεία ςε αυτζσ τισ
δυο αναφορζσ τθν ανάγκθ τθσ εφθμερίδασ να περάςει ςτον αναγνϊςτθ ότι όλοσ ο
αντιςταςιακόσ αγϊνασ βρίςκεται κάτω από τθν εποπτεία τθσ νόμιμθσ κυβζρνθςθσ
του Καϊρου και κατϋ επζκταςθ των Συμμάχων. Μςωσ ςε αυτό το ςθμείο να μθν είναι
τόςο διακριτι αυτι θ ςτάςθ, ςτισ επόμενεσ όμωσ αναφορζσ τθσ θ εφθμερίδα κα
προςπακιςει να τθν καταςτιςει ςαφι. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτοφ θ
μεκεπόμενθ ζκδοςθ τθσ εφθμερίδασ ςτισ αρχζσ του Οκτϊβρθ του 1942: «*…]Θ
ψυχικι ενότθσ του λαοφ που τίποτε δεν τθν εκλόνιςε άρχιςε να διαλφει τισ
νεφελϊδεισ οπταςίεσ αυτϊν που φιλοδοξοφν να γίνουν θγζται του. Από παντοφ
καταφκάνει το παριγορο μινυμα ότι βαίνουμε γοργά και ςτθν ιδεολογικι ενότθτα.
Και δεν χρειάηεται μεγάλθ φιλοςοφία για να μαντεφςουμε ςε ποιεσ ςτζρεεσ βάςεισ
κα ςτθκι αυτι θ ιδεολογικι ενότθσ.

Θ διλωςισ του Ατλαντικοφ που

προςεπικυρϊνει τθν αρχιν τθσ απόλυτθσ ελευκερίασ κάκε λαοφ να ρυκμίςθ τθν
τφχθν του, οι ςαφϊσ κακωριςμζνεσ και κακοριςκθςόμενεσ προτιμιςεισ τθσ Αγγλίασ,
οι

αλλεπάλλθλεσ

Αγγλοαμερικανικζσ

διαβεβαιϊςεισ

για

μια

δικαιότερθ

ςοςιαλιςτικι οργάνωςθ τθσ πολιτιςμζνθσ οικουμζνθσ, θ οριςτικι καταδίκθ κάκε
δικτατορίασ, φαςιςτικι ι αντιφαςιςτικισ, πολιτικισ ι ςτρατιωτικισ, να το γενικό
περίγραμμα που απαιτοφν οι καινοφριεσ ςυνκικεσ και οι αυριανοί χρόνοι»65.
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Θ πρϊτθ αναφορά τθσ εφθμερίδασ απζναντι ςτον ςοςιαλιςμό, όπωσ γινόταν
αντιλθπτόσ εκείνθ τθν χρονικι περίοδο, υπιρξε ςε ςυνάρτθςθ με τθν αναγκαία και
τετελεςμζνθ(για τθν εφθμερίδα) παρουςία τθσ Ελλάδοσ ςτο πλευρό των
Αγγλοαμερικανικϊν δυνάμεων. Θ αναφορά τθσ όμωσ ςτον ςοςιαλιςμό κα
ςυνεχιηόταν και πιο λεπτομερειακά ςτα πλαίςια ενόσ μθνφματοσ προσ τον
εξωτερικό (ωςία) και τον εςωτερικό εκφραςτι(ΚΚΕ-ΕΑΜ). Ριο ςυγκεκριμζνα:
«Μαηφ μετά άλλα προβλιματα που απαςχολοφν τθν ανκρωπότθτα ςτισ κρίςιμεσ
αυτζσ ςτιγμζσ είναι και το πρόβλθμα του κομμουνιςμοφ. Πταν κα χτυπιςουν οι
καμπάνεσ για να αναγγείλουν τθν ανακωχι ο κομμουνιςμόσ κα πάρθ τθν
επαναςτατικι μορφι που πιρε ςτο τζλοσ του πρϊτου παγκοςμίου πολζμου του
1914-1918;*…+Για να δϊςθ κανείσ μια απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό κα πρζπει να
ζχθ μαντικζσ ικανότθτεσ. Ωςτόςο μποροφμε ν’ αντικρφςουμε το πρόβλθμα του
κομμουνιςμοφ όχι μεμονωμζνα, αφθρθμζνα ι προφθτικά μα μζςα ςτθν ιςτορικι
του υπόςταςθ*…+ Τϊρα όμωσ θ κατάςταςθ είναι κάπωσ διαφορετικι απ’ ότι ιταν
ςτα 1917-18. Θ ωςςία, είτε το ικελαν είτε δεν το ικελαν οι ςφντροφοί του Στάλιν,
βρίςκεται ςτθν ανάγκθ να είναι ςφμμαχοσ των Αγγλοςαξϊνων κι ακόμθ ζχει χάςει
τθν Ευρωπαϊκι περιοχι τθσ και μαηί είδε να καταςτρζφωνται οι κυριότερεσ πόλεισ
τθσ και τα ςπουδαιότερα ζργα τθσ ςοςιαλιςτικισ τθσ ανοικοδόμθςθσ. Αφριο
μεκαφριο λοιπόν κα χρειαςκι οικονομικά μζςα για επουλϊςθ τισ πλθγζσ τθσ, να
ξαναδθμιουργιςθ το ςοςιαλιςτικό πολιτιςμό τθσ, να οικοδομιςθ ότι ζγινε από τον
πόλεμο ερείπιο και ςτάχτθ. Ροιοσ κα τθσ δϊςθ τα μζςα αυτά; Αςφαλϊσ όχι θ Κίνα
και θ Αφρικι αλλά οι Αγγλοςάξωνεσ. Άρα θ Σοβιετικι ωςςία είναι υποχρεωμζνθ να
ςυνεργαςκι για πολλά χρόνια με τα αγγλοςαξωνικά κράτθ. Αυτόσ ο λόγοσ κα κάμθ
αυτό το μεγάλο κράτοσ να περάςει ςτα δεξιά του κομμουνιςμοφ.*…+ Μικροκινιματα
κομμουνιςτικά μπορεί να ξεςπάςουν, μα αυτά κα αποτφχουν αν δεν ζχουν μαηφ
τουσ τθν μεγάλθ μάηα των εργατϊν τθσ Κεντρικισ και Δυτικισ Ευρϊπθσ.*…+τθν
απάντθςθ κα μασ τθν δϊςθ θ πράξθ φςτερα από λίγο, όταν πια τα κανόνια δεν κα
καταςτρζφουν και τα αεροπλάνα δεν κα διαςχίηουν τουσ αικζρεσ ςαν Ερίνυεσ. Ο
ςοςιαλιςμόσ τότε κα φανι αν κα είναι άξιοσ του ονόματόσ του»66.
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Αν μθ τι άλλο αυτό το άρκρο αποτελεί μια φανερι απόδειξθ ότι θ εφθμερίδα
κατατάςςει τθν Ελλάδα φανερά ςτθν ςφαίρα επιρροισ τθσ Δφςθσ και ςυγκεκριμζνα
τθσ Αγγλίασ και τθσ Αμερικισ. Το φφοσ του άρκρου όμωσ, όπωσ και ολόκλθρθσ τθσ
εφθμερίδασ, είναι προπαγανδιςτικό. Δθμιουργεί μια εικόνα ςτον αναγνϊςτθ για
τθν ωςία και τθν δυναμικι τθσ ςτο παγκόςμιο γίγνεςκαι, θ οποία δθμιουργεί ςτον
ερευνθτι τθν εξισ απορία: αν θ εφθμερίδα εςκεμμζνα ςυγκαλφπτει και
αλλοτριϊνει τθν πραγματικι κατάςταςθ τθσ ωςίασ και του κομμουνιςμοφ
γενικότερα ι απλϊσ βρίςκεται ςε πλιρθ άγνοια. Για τθν ζκταςθ του γεγονότοσ, το
επίπεδο των ιδρυτϊν τθσ εφθμερίδασ και τθν ςτάςθ που κα ακολουκοφςε θ
εφθμερίδα βαδίηοντασ προσ το τζλοσ τθσ Κατοχισ, θ ςωςτι απάντθςθ ςτο ερϊτθμα
φαίνεται να είναι θ πρϊτθ.
Αυτι εν πολλοίσ ιταν θ ςτάςθ τθσ εφθμερίδασ ςτθν πρϊτθ φάςθ τθσ Κατοχισ
απζναντι ςτουσ φορείσ και εκφραςτζσ του Κομμουνιςμοφ. Σε αυτό το ςκζλοσ όπωσ
γίνεται φανερό ςτον αναγνϊςτθ απουςιάηει θ εμπλοκι των δοςιλόγων. Αυτι θ
ςφνδεςθ του Κομμουνιςμοφ με τουσ ςυνεργαςκζντεσ και τισ δυνάμεισ Κατοχισ κα
αρχίςει να υλοποιείται όςο βαδίηει θ χϊρα περιςςότερο προσ τθν μαηικοποίθςθ τθσ
αντίςταςθσ και ακολοφκωσ των πρακτικϊν που εφαρμόηονταν από τισ
αντιςταςιακζσ ομάδεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, αναφζρει θ εφθμερίδα ςε μια από τισ
εκδόςεισ τθσ: «Ταυτοχρόνωσ με τθν αντιμετϊπιςιν των γερμανοιταλϊν προςωρινϊν
κατακτθτϊν, οι Ζλλθνεσ πολεμιςταί αντιμετωπίηουν ςκλθρά και τουσ, ελάχιςτουσ
ευτυχϊσ, προδότασ τουσ οποίουσ και τιμωροφν παραδειγματικά- όπωσ αξίηει ςε
προδότασ. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ετιμωρικθςαν ςκλθρότατα κάτοικοι τινζσ του
χωριοφ Διλόφου, διότι παρζδωςαν εισ τασ αρχάσ κατοχισ πολεμικά είδθ. Άλλθ ομάσ
ανταρτϊν-μετά ςχετικιν ενϊπιον του Ελλθνικοφ ςτρατοδικείου διαδικαςίανεξετζλεςεν ζνα ονόματι Λατρίδθν, διότι ςυνεργάηετο με τασ αρχάσ κατοχισ*…+ Αλλ’ ο
Ελλθνικόσ θρωιςμόσ, ο επιδεικνυόμενοσ παντοφ τθσ Ελλθνικισ γθσ, είνε πραγματικά
απεριόριςτοσ. Τόςο ενκουςιϊδθσ ϊςτε κακθμερινϊσ αι τάξεισ των ανταρτϊν
αυξάνονται[...]67. Και ςυνεχίηει ςε επόμενα φφλλα τθσ και ενϊ ο χειμϊνασ του 1942
ζχει μπει για τα καλά και τα ςθμάδια εξακλίωςθσ τόςο ςτισ μεγαλουπόλεισ όςο και
67
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ςτθν φπαικρο είναι εμφανι: «Τα αντάρτικα ςϊματα του απελευκερωτικοφ ςτρατοφ
επανζφεραν τθν ελεφκερθ ελλθνικι ηωι ςε μεγάλα τμιματα τθσ ορεινισ υπαίκρου,
ξεκακάριςαν τα χωριά και τισ πόλεισ από τον ιταλικό και γερμανικό χαφιεδιςμό,
ςταμάτθςαν το πλιατςικολόγθμα του ςτρατοφ κατοχισ, κατιργθςαν τθν
ψευτοκυβζρνθςι των Τςολάκογλου Λογοκετόπουλου Γκοτηαμάνωφ- Ταβουλάρθ,
απιλλαξαν τθν φπαικρον απ’ όλα τα βρωμερά και εγκλθματικά ςτοιχεία του
παρελκόντοσ-κατςικοκλζφτεσ, ψευτολθςτοςυμμορίτεσ, διαρρικτεσ, διότι θ φπαρξισ
αυτϊν των ςτοιχείων επζδρα ςυκοφαντικϊσ επί του ςκοποφ τθσ του ςτρατοφ τθσ
ελευκερίασ,-απζδωςεν εισ τον κόςμον τθσ υπαίκρου ιδεϊδθ αγροτικιν αςφάλειαν,
βοθκοφν ςτο μζτρο του δυνατοφ τθν ςτρατθγικιν του όλου πολζμου δια
παρενοχλθτικϊν επεμβάςεων εισ τασ κινιςεισ και τασ ςυγκοινωνιακάσ ανάγκασ των
εχκρϊν μασ, τιμωροφν όλουσ τουσ κατά διαφόρουσ εποχάσ τθσ δουλείασ
προδοτικϊσ δράςαντασ κατά τρόπον αμείλικτον και παραδειγματικόν μετά
εξονυχιςτικϊτατθν διαδικαςίαν εισ τρόπον ϊςτε από τασ εκατοντάδασ των
εκτελζςεων, αίτινεσ επραγματοποιικθςαν παρά των εκτάκτων ςτρατοδικείων του
απελευκερωτικοφ ςτρατοφ, να μθν ακουςκι ουδεμία, απολφτωσ ουδεμία
επιφφλαξισ ωσ προσ τθν δικαίαν τιμωρίαν των προδοτϊν*...+ Αμετάκλθτοσ επίςθσ
είναι θ τιμωρία επίςθσ των ανκρϊπων οι οποίοι ελεθλάτθςαν κατά το παρελκόν τασ
περιουςίασ των πατριωτϊν υπό τθν προςταςίαν των λεγεωνάριων και των
Λταλϊν*...+». Και κλείνει με τθν εξισ φράςθ: « Κάκε πράξισ ςτρεφόμενθ κατά των
ανταρτϊν, ςτρζφεται κατά του Εκνικοφ ςυνόλου»68.
Αυτι θ διάκεςθ από τθν πλευρά τθσ εφθμερίδασ να «απευκφνεται» ςτισ
αντιςταςιακζσ ομάδεσ ωσ ςφνολο και όχι μεμονωμζνα π.χ. αντί για ΕΑΜ, ΕΔΕΣ
χρθςιμοποιεί τον γενικό όρο αντάρτεσ ι απελευκερωτικόσ ςτρατόσ, κα ςυνεχιςτεί
με αναφορζσ του τφπου: «Ο αντάρτικοσ αγϊν δεν ανικει οφτε ςε κόμματα, οφτε ςε
άτομα, οφτε ςε παρατάξεισ. Είναι υπόκεςισ του Ζκνουσ»69, «Αδζλφια μασ αντάρτεσ
προςζξατε τουσ δολοφόνουσ»70 , «*...+Ο διχαςμόσ

μόνον τουσ εχκροφσ μασ

εξυπθρετεί. Τθν Ελλάδα μασ τθν καταςτρζφει. Ασ διδαχκοφμε από τθν ιςτορίαν μασ
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τι μασ εςτοίχιςεν ζωσ τϊρα θ εςωτερικι μασ διαίρεςισ. Τι ςυμφορζσ μασ
επεςϊρευςεν θ διχόνοια. Μια ςκζψισ πρζπει να κυριαρχι ςε όλουσ: Θ Εκνικι
Ενότθσ. Χωρίσ αυτιν το αίμα των θρϊων μασ πθγαίνει αδικοχαμζνο. Το μζλλον τθσ
πατρίδοσ μασ από θμάσ ομονοοφντασ και θνωμζνουσ εξαρτάται»71. Και καταλιγει
με ζνα χαρακτθριςτικό άρκρο για τθν μζχρι τότε ςτάςθ τθσ εφθμερίδασ:
«Ραριγορεσ πλθροφορίεσ άρχιςαν να καταφκάνουν από παντοφ ςχετικά με τθν
ενοποίθςθ του απελευκερωτικοφ αγϊνοσ, ενοποίθςθ ςτθν επίτευξθ τθσ οποίασ το
Ελλθνικόν Αίμα υπερθφανεφεται ότι αφιζρωςε όλεσ του τισ προςπάκειεσ από τθσ
πρϊτθσ θμζρασ τθσ εκδόςεωσ του. Δεν είχαμε άδικο που ποτζ δεν απελπιςκικαμε
για τθν ορκοφροςφνθ του Ελλθνικοφ Λαοφ. Στισ κρίςιμεσ, μα και κοςμοϊςτορικζσ
ςτιγμζσ που ηοφμε θ Ελλάσ ξαναβρικε τθν ψυχι τθσ και, επανορκϊνοντασ τα
ςφάλματα του παρελκόντοσ, εμφανίηεται τϊρα ενωμζνθ και ομονοοφςα, ζτοιμθ για
τθν φςτατθ δοκιμαςία. Πταν ςε λίγο κα κλθκοφμε να ςυμμετάςχουμε και πάλι
φανερά ςτον αγϊνα, κα παρουςιάςουμε το εκνικό μζτωπο των Ελλινων ενιαίο και
αδιαίρετο, όχι μόνον εναντίον του κατακτθτοφ αλλά και εκείνων που φπουλα
προςπακοφν να εξουδετερϊςουν τουσ καρποφσ του αγϊνοσ μασ»72. Άλλο
χαρακτθριςτικό παράδειγμα: «Το είπαμε και το ξαναλζμε: Μόνο με τθν ενότθτα κα
πάμε μπροςτά. Μόνο μονιαςμζνοι κα μπορζςουμε να αντιμετωπίςουμε τα
δυςκολϊτατα μεταπολεμικά προβλιματα. Μόνο αν λθςμονιςουμε τον κακόν μασ
εαυτόν, τα πάκθ μασ και τα μικροφιλότιμά μασ κα μπορζςουμε να δρζψουμε τουσ
καρποφσ των κυςιϊν μασ. Μόνο αν υποτάξουμε τα ατομικά ςυμφζροντά μασ ςτα
γενικά κα καταλάβουμε ανάμεςα ςτα πολιτιςμζνα ζκνθ τθσ κζςθ που μασ ανικει.
Μόνο αν αφοςιωκοφμε όλοι ςτον εκνικό αγϊνα χωρίσ υςτεροβουλίεσ, χωρίσ
πολιτικαντιςμοφσ, χωρίσ φπουλεσ ςυναλλαγζσ και ςτείρεσ ιδεολογίεσ, ο αγϊνασ
αυτόσ δεν κα αποβι μάταιοσ. Μόνο αν κατανοιςουμε ότι ςιμερα κάνουμε πόλεμο,
κι ότι αφριο-και μόνον αφριο- καρκι θ ςειρά τθσ πολιτικισ, δεν κα πάθ χαμζνο το
αίμα τόςων γενναίων Ελλινων, που ζπεςαν για τθν εκνικι υπόκεςθ. Μόνο αν
κυμθκοφμε ότι είμαςτε αποκλειςτικά Ζλλθνεσ, κι όχι δθμοκρατικοί, βαςιλόφρονεσ,
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αντιδραςτικοί ι κομμουνιςτζσ-όταν με το καλό νικιςουμε, μθν ανθςυχείτε πάλι κα
χωριςκοφμε- μόνο τότε κα αποδειχκοφμε πραγματικά μεγάλοι»73.
Σε ζνα άρκρο τθσ ςτισ επόμενεσ θμζρεσ θ εφθμερίδα κα καταδείξει με τον πιο
λεπτομερι και γλαφυρό τρόπο τισ προκζςεισ αλλά και τισ κζςεισ τθσ μζχρι εκείνθ
τθν χρονικι ςτιγμι ςτον απελευκερωτικό αγϊνα με κφρια ςθμεία τθν ανάγκθ
ενότθτασ, τθν απουςία εςωτερικισ διαμάχθσ και τθν ανάγκθσ να παραμείνει θ
Ελλάδα ςτο πλευρό τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. Ριο αναλυτικά: «*...+Μζςα ςτα είκοςι
φφλλα που εξεδϊςαμε ωσ τϊρα δεν υπάρχει οφτε ζνα ςτο οποίο να μθν
υποςτθρίξαμε ςε άρκρο, ςχόλιο, είδθςθ, ςφνκθμα ι ςθμείωμα: Τθν ανάγκθν τθσ
ενότθτοσ.*...+Μποροφμε και εμείσ να παραςυρκοφμε από τθν αίγλθ των ιδεολογικϊν
αγϊνων, να επωφελθκοφμε τθσ ανωνυμίασ για να προβάλουμε ςϊφρονεσ ι και
εξωφρενικζσ κεωρίεσ, να τοποκετθκοφμε μζςα ςτθν ροι των ρευμάτων τθσ μόδασ.
Ρροτιμιςαμε να επωμιςκοφμε τον άχαρο ρόλο τθσ Καςςάνδρασ. *...+ Ξζρουμε ότι
είμαςτε ζνασ λαόσ μοιραίοσ, που μεγαλουργεί ςτθν δυςτυχία και που τα κάνει
κάλαςςα ςτο πρϊτο χαμόγελο τθσ ειμαρμζνθσ. Οριςμζνα πρόςφατα περιςτατικά,
που τα ψικυρίηει όλοσ ο κόςμοσ, μασ δικαιϊνουν απόλυτα. Τθν ανάγκθν να μθν
επθρεαςκι θ εξωτερικι μασ πολιτικι από τθν εςωτερικι μασ διαμάχθ. Ζνασ
καινοφριοσ κόςμοσ γεννιζται ςτον οποίο, ςφμφωνα με κάκε κανόνα θκικισ, δικαίου
και ρεαλιςτικοφ υπολογιςμοφ των ενδιαφερομζνων, θ Ελλάδα κα κλθκι να παίξθ
ςθμαντικό ρόλο. *...+ Τθν ανάγκθν να τισ τφχεσ μασ όςο το δυνατόν πιο ςτενά με τισ
τφχεσ τθσ Αγγλίασ. Ριςτεφουμε ακράδαντα, χωρίσ να επθρεαηόμαςτε από ςτιγμιαίεσ
ρομαντικζσ εντυπϊςεισ, ότι τον πόλεμο κα τον κερδίςθ θ Αγγλία. Ριςτεφουμε ακόμα
ότι με τθν Αγγλία ςυγγενεφουμε πνευματικά και ςυναιςκθματικά όςο με καμμία
άλλθ χϊρα. *...+ Ασ αφιςουμε επιτζλουσ ςτθν μπάντα τισ ρωμείκεσ ψευτοεξυπνάδεσ,
κι αφοφ θ μοίρα είναι να ακολουκοφμε πάντοτε τθν Αγγλία ασ προπορευκοφμε
επιτζλουσ και ασ πάμε πρϊτοι εμείσ προσ ςυνάντθςι τθσ [...]»74. Για τθν εφθμερίδα
οποιαδιποτε παρζκκλιςθ από το πλευρό τθσ Αγγλίασ αποτελεί ματαιοπονία και
δείγμα προδοςίασ. Με αυτό τον τρόπο καταδεικνφει ςτο αναγνωςτικό τθσ κοινό ότι
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όποιεσ κινιςεισ γίνονται από κάποιεσ αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ (υποδεικνφοντασ
το ΕΑΜ) με άλλουσ ςυμμάχουσ κα πζςουν ςτο κενό και κα χαρακτθριςτοφν ωσ
προδοτικζσ.
Θ παρουςίαςθ και θ ςτάςθ τθσ εφθμερίδασ απζναντι ςτισ αντάρτικεσ ομάδεσ κα
ςυνεχιςτεί και ςτα επόμενα φφλλα τθσ, αρχίηοντασ όμωσ να γίνονται φανερά
οριςμζνα «ψεγάδια» αντικομουνιςμοφ και κινιςεων που ζκανε το ΕΑΜ. Ριο
ςυγκεκριμζνα από τον Απρίλθ του 1943 αρχίηουν να εμφανίηονται οριςμζνα άρκρα
και ςθμειϊςεισ των ςυντακτϊν ςχετικά με τθν ςυνειςφορά ςτον απελευκερωτικό
αγϊνα χρθμάτων και υλικϊν από τθν πλευρά τθσ Βουλγαρίασ, υπονοϊντασ θ
εφθμερίδα τθν πλευρά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ: « *…+Αλλά τϊρα τελευταία κυκλοφοροφν
φιμαι ότι άρχιςαν να καταφκάνουν, για τθν τόνωςιν δικεν του απελευκερωτικοφ
αγϊνοσ, και ΒΟΥΛΓΑΛΚΑ ΧΘΜΑΤΑ. Ρροςοχι Ζλλθνεσ πατριϊτεσ! Πλοι οι
Βοφλγαροι, ανεξαρτιτωσ κομματικϊν αποχρϊςεων είναι εχκροί μασ, εχκροί
πολιτικοί, εκνικοί, φυλετικοί. Κάκε βουλγάρικο λζβα που κυκλοφορεί φπουλα
ανάμεςα ςτο μαχόμενο ελλθνιςμό υποςκάπτει τθν ενότθτά μασ! Μθν ξεχνοφμε ότι
είμεκα ζνασ από τουσ εξυπνότερουσ λαοφσ του κόςμου. Επιτρζπεται να μασ
τουμπάρουν οι γουρουνομφτεσ;»75. Στο αμζςωσ επόμενο φφλλο τθσ θ εφθμερίδα
ςυνεχίηει ςτο ίδιο ακριβϊσ πλαίςιο με τθν αφιζρωςθ ενόσ μεγάλου άρκρου
εναντίον τθσ Βουλγαρίασ: «Ο βουλγαρικόσ λαόσ ςυνυπεφκυνοσ τθσ κυβερνιςεωσ
του»76.
Αυτι θ ιπια ςτάςθ τθσ εφθμερίδασ απζναντι ςτθν Αριςτερά κα παραμείνει
ςχεδόν μζχρι το τζλοσ του 1943 όταν και θ Ελλάδα δείχνει ότι βαδίηει προσ τθν
απελευκζρωςθ και ότι πλζον παίρνουν κζςθ ςτθν επικαιρότθτα τα μεταπολεμικά
κζματα. Ρρϊτθ λοιπόν αρνθτικι-επικετικι αναφορά τθσ εφθμερίδασ απζναντι ςτο
ΚΚΕ τον Δεκζμβρθ του 1943: «*...+ Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Γερμανοί και οι
Κουίςλιγκ τα κφρια όπλα τουσ γι’ αυτιν τθν φςτατθν μάχθν δεν δυςκολεφκθκαν να
τα πάρουν από τον ίδιο τον κομμουνιςμό, τον αμετανόθτο και ανόθτο κομμουνιςμό
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που ζχαςε μιαν ανεκτίμθτθν ευκαιρίαν να γίνθ παλλαϊκό κίνθμα με τισ βλακϊδεισγια το ίδιο του το ςυμφζρον ενζργειεσ που τον εβαράκρωςαν: το αντεκνικό
κιρυγμα αδελφοςφνθσ με τουσ Βοφλγαρουσ, θ προςπάκεια για τθν μονοπϊλθςθ
του απελευκερωτικοφ αγϊνοσ, θ τρομοκρατία ςτθν φπαικρο, οι προδοτικζσ
επικζςεισ κατά των εκνικϊν αντάρτικων ςωμάτων, οι δολοφονίεσ Άγγλων
ςυμπολεμιςτϊν, θ καταςυκοφάντθςισ όλων των πατριωτϊν, οι αψυχολόγθτεσ
εκείνεσ λεθλαςίεσ ςτα χωριά και ςτισ πόλεισ, οι εκτελζςεισ αςιμαντων
ανκρωπαρίων, και γενικά θ προςπάκεια να δοκι ςτον όλο απελευκερωτικό αγϊνα
μορφι κακαρά ταξικι. Αρκετζσ φορζσ ετονίςαμε ςτθν εφθμερίδα τοφτθ τισ ευκφνεσ
ωριςμζνων κομμουνιςτικϊν κφκλων για τθν αποκαρδιωτικιν εξζλιξθ του αγϊνοσ
κατά του κατακτθτοφ για να μθν χρειάηεται να επιμείνουμε. Κεωροφμε όμωσ
επιτακτικι μασ υποχρζωςθ να ξεκακαρίςουμε ότι οι αντεκνικζσ βλακείεσ και τα
εγκλιματα ακόμθ τθσ ςτενοκζφαλθσ θγεςίασ του ΚΚΕ με κανζναν τρόπο δεν
επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν ςαν πρόφαςθ από τουσ Γερμανοφσ και τουσ
Κουίςλινγκ λακζδεσ τουσ για τθ διάςπαςθ τθσ εκνικισ ενότθτοσ. Από το ΚΚΕ μια
ολόκλθρθ άβυςςοσ χωρίηει τουσ αγνοφσ πατριϊτεσ. Αλλά και αυτοί ακόμα οι
Κομμουνιςτζσ είναι Ζλλθνεσ και κάκε κομμουνιςτισ που πζφτει από γερμανικι
ςφαίρα- ι από ςφαίρα που τθν προμικευςαν Γερμανοί- είναι κι ζνασ Ζλλθνασ
λιγϊτεροσ. Ζνασ Ζλλθνασ παραπλανθμζνοσ ίςωσ, αλλά αγωνιςτισ. Κι ο χειρότεροσ
Ζλλθνασ κομμουνιςτισ αξίηει όςο χίλιοι Γερμανοί κι όςο ζνα εκατομμφριο
Κουίςλινγκ»77.
Με αυτό τθσ το άρκρο θ εφθμερίδα καταρρίπτει όςθ προςπάκεια ζνωςθσ και
ομοψυχίασ προςπακοφςε να επιτφχει από τθν πρϊτθ θμζρα λειτουργίασ τθσ. Ακόμθ
προκφπτουν δυο ηθτιματα από αυτιν τθν αναφορά τθσ: πρϊτον ότι τόςο καιρό και
με τον αγϊνα να βρίςκεται ςτθν κορφφωςθ του δεν «τολμοφςε» να επιτεκεί ςτο
ΚΚΕ γνωρίηοντασ ότι αποτελοφςε τθν μεγαλφτερθ δφναμθ τθσ αντίςταςθσ και
δεφτερον ότι προβαίνει ςε μια ςφνδεςθ των δοςιλόγων και του ΚΚΕ. Αυτό που ζχει
μεγαλφτερθ ςθμαςία είναι το δεφτερο ςκζλοσ γιατί με αυτό τθσ το άρκρο θ
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εφθμερίδα κζτει τισ βάςεισ για τθν αντικομουνιςτικι προπαγάνδα που κα
μεςουρανοφςε ςτα φφλλα τθσ ςτο επόμενο διάςτθμα και για τθν ξεκάκαρθ πολιτικι
τθσ ςτάςθ, θ οποία είχε αρχίςει να διαφαίνεται και ςε προθγοφμενα φφλλα τθσ με
αποςπάςματα από ομιλίεσ του Βαςιλιά Γεωργίου και προπαγανδιςτικζσ δθλϊςεισ
του τφπου: « Ο Τςϊρτςιλ ομιλϊν εισ τθν Βουλιν των κοινοτιτων τθν 9θ Νοεμβρίου
απεςαφινιςε ότι θ Αγγλία κεωρεί τον Βαςιλζαν Γεϊργιον ωσ νομιμόφρονα φίλον
τθσ Αγγλίασ και μόνον ςυνταγματικόν εκπρόςωπον τθσ Ελλάδοσ μζχρι τθσ θμζρασ
κακ’ θν ο ελλθνικόσ λαόσ κα είναι εισ κζςιν να εκφράςθ τθν κυρίαρχον κζλθςιν
του»78.

Είναι φανερι λοιπόν θ διάκεςθ τθσ εφθμερίδασ για μια πρόωρθ

τοποκζτθςθ βάςεων για το μεταπολεμικό μζλλον τθσ Ελλάδοσ. Ζνα πολιτικό μζλλον
που απ’ ότι απζδειξε δεν χωράει το ΚΚΕ παρόλθ τθν «δυςκολία» τθσ να μθν το
εξομοιϊςει με του κουίςλινγκ.
Και ζχοντασ κζςει λοιπόν τισ βάςεισ δεν αργεί να ςυνεχίςει τθν επικετικότθτά τθσ
απζναντι ςτο ΚΚΕ ςτο αμζςωσ επόμενο φφλλο: «Το κατά βάκοσ ανφπαρκτο
εςωτερικό πρόβλθμα τθσ Ελλάδοσ, που όμωσ κατωρκϊκθκε να δθμιουργθκι χάρθ
ςτουσ τρεισ παράγοντεσ τθσ αναξιότθτασ του πολιτικοφ μασ κόςμου, τθσ
ανκελλθνικισ δράςθσ του ΚΚΕ και τθσ φπουλθσ ενζργειασ των Γερμανόδουλων
Κουίςλινγκ, μπικε τον τελευταίο καιρό ςε μια καινοφρια φάςθ, τθν πιο κρίςιμθ
ίςωσ. *...+Οι αντεγκλιςεισ ςτθν υπόδουλθ Ελλάδα είχαν ςταματιςει και οι
παρατάξεισ είχαν ξεκακαριςκι. Από τθν μια μεριά θ μεγάλθ μάηα των πατριωτϊν
που τίποτε πια δεν τθν χϊριηε και από τθν άλλθ αφ’ ενόσ οι Γερμανοί με τουσ
λιγοςτοφσ ανκρϊπουσ τουσ τθσ ψευτοκυβζρνθςθσ και αφϋ ετζρου θ ςυγκροτθμζνθ
δφναμθ του Κομμουνιςτικοφ Κόμματοσ, απογυμνωμζνθ απ’ όλα τα ςτοιχεία που
είχαν εξαπατθκι και προςχωριςει. Θ πολυπόκθτθ ενότθσ είχε πραγματοποιθκι
κατά των δυο εχκρϊν τθσ Ελλάδοσ: του Γερμανοφ, του ςθμερινοφ κατακτθτοφ, και
του ανκζλλθνοσ που προετοιμαηόταν για τθν αυριανι κατάκτθςθ, αφοφ εν τω
μεταξφ ζδειξε για τι ιταν ικανόσ ςτθν ορεινι Ελλάδα. Ξαφνικά όλα τα κζματα
μπικαν επί τάπθτοσ. Κατά παράξενθ λογικι, τθν πρϊτθ αφορμι γι’ αυτι τθ
μεταβολι τθν ζδωςε θ νομιμοφρονζςτατθ διλωςθ του Βαςιλζωσ Γεωργίου ότι, ςαν
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κα ζφκανε θ ευλογθμζνθ ςτιγμι τθσ απελευκζρωςθσ, κα ςκεφτόταν αν κα ζπρεπε
να ζρκθ ςτθν Ελλάδα αμζςωσ από τθν πρϊτθ ςτιγμι ι λίγο αργότερα. Με τθ
διλωςθ τοφτθ κα ζπρεπε να είχε τεκι επιτζλουσ οριςτικό τζρμα ςτο κακεςτωτικό
ηιτθμα. Αντίκετα θ κομματικι τφφλωςθ οριςμζνων πολιτικϊν αναηωπφρωςε τισ
αντικζςεισ κι άρχιςαν πάλι ςτθν Ακινα ςυμβοφλια και διαβοφλια χωρίσ κανζνα
περιεχόμενο.*...+Γφρω ςτο κζμα τοφτο εκδθλϊκθκε πρϊτα θ προςπάκεια του ΚΚΕ να
αντιδράςθ εναντίον τθσ παρακμισ ςτθν οποίαν είχε περιπζςει μετά τθν πανθγυρικι
του αποκάλυψθ. Θ κίνθςθ που για μια ςτιγμι είχε καταφζρει να παραςφρθ τα πάντα
ςτον τόπο μασ είχε περάςει από το ςτάδιο τθσ πλθμμυρίδασ ςτο ςτάδιο τθσ
αμπϊτιδασ. Μεκυςμζνοι από τθν φαινομενικι τουσ επιτυχία, οι θγζτεσ του ΚΚΕ
επεςϊρευςαν λάκθ, ζτςι που κατζςτρεψαν ανεπανόρκωτα μιαν υπόκεςθ που ςε
άλλα χζρια κα κριάμβευε. Από τθν πρϊτθ γκάφα τθσ ςυναδζλφωςθσ με τουσ
Βοφλγαρουσ ωσ τθν εγκλθματικι επίκεςθ κατά των αντάρτικων ομάδων τθν ϊρα
που αυτά αντιμετϊπιηαν τουσ Γερμανοφσ, με τθν αφάνταςτθ τρομοκρατία που
εξαπζλυςαν ςτθν φπαικρο, τον εμφφλιο που άναψαν ςτισ πόλεισ και ςτα βουνά, και
τισ εγκλθματικζσ ενζργειεσ, τισ αναγόμενεσ ςτο ςφςτθμα τθσ «προβοκάτςιασ» που
γινόταν και γίνεται ςυςτθματικά μόνο και μόνο για να προκαλζςουν τα ςκλθρότερα
αντίποινα από πλευράσ των Γερμανϊν εισ βάροσ του άμαχου πλθκυςμοφ, θ τακτικι
τουσ ςτάκθκε ολζκρια για τθν Ελλάδα- και από αντανάκλαςθ για τον εαυτό τουσ.
*...+κάναν το τελευταίο τουσ λάκοσ: διζκοψαν κάκε ςχζςθ με το ςτρατθγείο τθσ
Μζςθσ Ανατολισ, κακοποίθςαν τουσ εδϊ Άγγλουσ απεςταλμζνουσ και εκιρυξαν ζνα
πραγματικό ενδοςυμμαχικό πόλεμο, εξυμνϊντασ τθν ωςία και βρίηοντασ τθν
Αγγλία. Στον κατιφορο τοφτο τίποτε δεν μποροφςε να τουσ ςταματιςθ. Και θ λφςςα
τουσ για το παιχνίδι που το είχαν χάςει μζςα από τα χζρια τουσ επαφξανε με τα όςα
ζβλεπαν

να

ςυμβαίνουν

ςτθν

γειτονικι

Γιουγκοςλαυία.

*...+τισ

ςχετικζσ

ενδογιουγκοςλαυικζσ ηυμϊςεισ ςοφίςτθκαν τότε να εκμεταλλευκοφν οι εδϊ
κομμουνιςτζσ, φανταηόμενοι ότι κα ιταν δυνατό να αναγνωριςκι από τουσ
Συμμάχουσ μια όμοια ελλθνικι επιτροπι, λθςμονϊντασ όμωσ ότι ο Τίτο υπάρχει de
facto, ενϊ ςτθν Ελλάδα, όπωσ τα κατάφεραν δεν απζμεινε ςχεδόν τίποτε...Για να
κολϊςουν ακόμα περιςςότερο τα νερά, άρχιςαν μια προπαγανδιςτικι επίκεςθ που
ςκοπόν ζχει να πείςθ τον Ελλθνικό λαό ότι ο Βαςιλιάσ Γεϊργιοσ και θ Κυβζρνθςθ
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Τςουδεροφ εγκαταλείφκθκαν από τουσ Άγγλουσ

που είναι ζτοιμοι να

αναγνωρίςουν μια Εαμικι κυβζρνθςθ εδρεφουςα ςτα βουνά. Στθν προςπάκεια
τοφτθ βρίςκουν πρόκυμουσ ςυνεπίκουρουσ τουσ Γερμανοφσ και τουσ λακζδεσ τουσ
Κουίςλινγκ που αυτοί προςκζτουν ότι ςτθν Μόςχα και ςτθν Τεχεράνθ
επιςφραγίςκθκε θ τφχθ τθσ Ελλάδοσ θ οποία παραδόκθκε ςτον κομμουνιςμό ωσ
ανικουςα ςτθν ςφαίρα επιρροισ τθσ ωςίασ. Φυςικά τίποτε από αυτά δεν
ςυμβαίνει ςτθν πραγματικότθτα, και κανζνα κετικό ςτοιχείο δεν ιρκε να προςτεκι
ςτα όςα μασ είναι ιδθ γνωςτά για τισ μελλοντικζσ τφχεσ μασ. Αλλά θ καινοφρια
τοφτθ ςφγχιςθ εξυπθρετεί όςουσ χαίρονται ςτθν αναμπουμποφλα κ’ ζτςι παράλλθλα
με τουσ κομμουνιςτζσ άρχιςαν να κινοφνται και οι πολιτικάντθδεσ εκείνοι που αρκεί
να οςφρανκοφν υπουργείο για να είναι ζτοιμοι να πουλιςουν τθν ψυχιν τουσ ςτον
διάβολο. Γι’ αυτό βλζπουμε ςιμερα τουσ κομμουνιςτζσ ν’ αρχίηουν πάλι τον χαβά
τθσ «ενότθτασ» και τθσ ςυνεργαςίασ, προτείνοντασ τθν ςφμπυξθ λαϊκοφ μετϊπου
που οι Σφμμαχοι κα ιςαν υποχρεωμζνοι να το αναγνωρίςουν, με αποτζλεςμα να
ςχθματιςκι εδϊ μια κυβζρνθςθ που κα εξουδετζρωνε τθν κυβζρνθςθ Τςουδεροφ.
*...+ Λθςμονοφν ακόμα τθσ ςοφι ριςθ κάποιου Γερμανοφ επίςθμου ςχολιαςτοφ ότι:
«Συμφζρει ςτθ Γερμανία να υπάρχουν ςτισ υπόδουλεσ χϊρεσ όςο το δυνατόν
περιςςότερεσ αντιμαχόμενεσ κυβερνιςεισ». Αυτά τα ωραία και τερπνά ςυμβαίνουν
ςτθν Ελλάδα. Τθν ϊρα που οι Γερμανοί ξερριηϊνουν ςυκζμελα τα Καλάβρυτα...»79.
Με τθν παράκεςθ του άνωκεν άρκρου είναι χαρακτθριςτικι θ προςπάκεια τθσ
εφθμερίδασ να ςυνδζςει τισ ενζργειεσ του ΚΚΕ με αυτζσ των Γερμανϊν και των
δοςιλόγων, του κομμουνιςμοφ με τον δοςιλογιςμό-φαςιςμό. Σίγουρα δεν τολμά να
προβεί ςε μια ταφτιςθ των δυο, προβαίνει όμωσ ςτθν επίκεςθ εναντίον τόςο του
ΚΚΕ όςο και των δοςιλόγων ςε ζνα εκνικό-εκνικιςτικό πλαίςιο με κφριο ςτόχο τθν
άμεςθ πλιξθ και των δυο με ζναν τρόπο που ςτον αναγνϊςτθ-ερευνθτι του
ςιμερα(πόςο μάλλον τθσ δεκαετίασ του 1940) δίνεται θ εντφπωςθ ότι και τα δυο
αυτά τμιματα τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ζχουν τον ίδιο ακριβϊσ ςτόχο, να πλιξουν
τθν Ελλάδα, το ζκνοσ, γεγονόσ που τα κακιςτά το ίδιο επικίνδυνα. Το άλλο ςτοιχείο
είναι ότι για τθν εφθμερίδα τόςο ο κομμουνιςμόσ όςο και ο δοςιλογιςμόσ(ςτθν
79
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εφαρμογι του) είναι αλλθλζνδετεσ δυνάμεισ κακϊσ κινιςεισ των μεν εξυπθρετοφν
ςυμφζροντα των δε. Αυτά είναι τα κυρίωσ ςτοιχεία που προκφπτουν από το άρκρο
μθν παραγνωρίηοντασ τθν εμφανι τάςθ τθσ εφθμερίδασ να αυτοαναιρείται λίγουσ
μόλισ μινεσ αργότερα όταν καλοφςε ςε ομόνοια και ςφμπραξθ. Χαρακτθριςτικό
παράδειγμα αυτοφ θ παρουςίαςθ του ΚΚΕ ωσ «αρπακτικό» τθσ εξουςίασ και οι
επικετικοί χαρακτθριςμοί του. Ζνα άλλο παράδοξο που προκφπτει επίςθσ είναι ότι θ
ζκκλθςθ για ενότθτα πρζπει να γίνεται από τισ εκνικζσ δυνάμεισ και για τισ εκνικζσ
δυνάμεισ, όχι από κάποιο άλλο μζροσ αμφιβόλου φρονιματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ
ζκκλθςθ για ενότθτα κακϊσ και οι πράξεισ που ςτρζφονταν κατά των Γερμανϊνδοςιλόγων(όςο απάνκρωπεσ και να ιταν) ςε όλο αυτό το διάςτθμα λειτουργίασ τθσ
εφθμερίδασ υπιρξε αναγκαίεσ για το καλό του απελευκερωτικοφ αγϊνα. Στο
ςθμείο αυτό όμωσ που το ΚΚΕ καλεί για ενοποίθςθ του αγϊνα(ςφμφωνα πάντα με
τθν εφθμερίδα), θ εφθμερίδα ςτρζφεται εναντίον του κεωρϊντασ ότι θ ενοποίθςθ
κα οδθγιςει ςτθν μονοπϊλθςθ τθσ εξουςίασ από το ΚΚΕ ενϊ παράλλθλα το
κατακεραυνϊνει για τισ πρακτικζσ που ακολοφκθςε εναντίον των Γερμανϊνδοςιλόγων όταν λίγεσ θμζρεσ πριν καλοφςε τουσ αντάρτεσ να προβοφν ςε τζτοιου
είδουσ ενζργειεσ για χάριν του Ζκνουσ.
Και με το ίδιο επικετικό φφοσ ςυνεχίηει και ςτισ επόμενεσ μζρεσ λειτουργίασ τθσ
ζχοντασ όμωσ κζςει τισ βάςεισ για το που κα ςτθριχκεί θ προπαγάνδα τθσ κατά του
ΚΚΕ: ςτθν προςπάκειά του για ανάλθψθ τθσ εξουςίασ, ςτθν ςτάςθ του απζναντι
ςτθν

Αγγλία και ςτθ ςυνάρτθςθ του με τον δοςιλογιςμό. Ριο ςυγκεκριμζνα:

«*...+Τζλοσ ςφμμαχοι των Γερμανϊν ςτθν αντιαγγλικι εκςτρατεία του τελευταίου
μινα είναι οι άνκρωποι του ΚΚΕ, που τα μάγουλα τουσ φζρουν ακόμα κατακόκκινο
το αποτφπωμα του χαςτουκιοφ του ςτρατθγοφ Ουίλςον. Αυτοί είναι κυριολεκτικά
λυςςαςμζνοι και τίποτε δεν μπορεί να τουσ ςυγκρατιςθ. Αφοφ περιιλκαν, χάρθ
ςτισ αμζριςτεσ βλακείεσ τουσ και τα ακόμα περιςςότερα εγκλιματά τουσ, ςτθ δεινι
ςθμερινι τουσ κζςθ, δεν κατορκϊνουν οφτε για μια ςτιγμι να ιςορροπιςουν. Και
μθ ζχοντασ που αλλοφ να ξεςπάςουν υβρίηουν τουσ Άγγλουσ όπωσ δεν το ζκαναν
οφτε ςτον καλό παλιό καιρό που θ Αγγλία δεν ιταν θ «πολφτιμθ ςφμμαχοσ» του
ςτρατάρχθ Στάλιν, αλλά θ «ματοβαμζνθ και κανάςιμθ εχκρά του παγκόςμιου
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προλεταριάτου».*...+Θ πολιτικι των ηωνϊν επιρροισ, τθν οποία εκμεταλλεφονται
Γερμανοί, Κουίςλινγκ, πολιτικάντθδεσ και κομμουνιςτζσ, καταδικάςκθκε κατά τον
πιο πανθγυρικό τρόπο»80.

Και παρακζτει ςτο ίδιο φφλλο ζνα

απόςπαςμα

«αυτοκριτικισ»: «*...+εμείσ φταίμε αν δϊςαμε ςτουσ κομμουνιςτζσ τθν ευκαιρία να
εξαπατιςουν τισ αφελείσ μάηεσ και να καταςτρζψουν τον αντάρτικον αγϊνα»81.
Και ςυνεχίηει: «*...+ Ο Κομμουνιςμόσ ζχαςε τθ μεγάλθ μάχθ για τθν κατάκτθςθ τθσ
Ελλάδασ. Κι ότι θ χαμζνθ τοφτθ μάχθ κζτει για πάντα τζρμα ςττα ςκοτεινά ςχζδια
των ανκρϊπων που ατίμαςαν τον απελευκερωτικόν αγϊνα, απείλθςαν για μια
ςτιγμι να αποτελειϊςουν το εξοντωτικό ζργο του κατακτθτι και να ςβφςουν μζςα
ςτο αδελφικό αίμα τθν υπζροχθ ςελίδα δόξασ που ζγραψε το ζκνοσ.*...+ Δφο μινεσ
πζραςαν από τότε, δφο μινεσ που οι δυο προπαγάνδεσ, θ γερμανικι και θ
κομμουνιςτικι, ωργίαςαν χρθςιμοποιϊντασ τα ίδια μοτίβα θ κάκε μια για το ςκοπό
τθσ. Κεντρικό τουσ κζμα: θ Αγγλία πρόδωςε τθν Ελλάδα και παραδίδοντάσ τθν ςτουσ
ϊςουσ. Οι Γερμανοί το διεςάλπιηαν, νομίηοντασ ςτθν θλικιότθτά τουσ ότι από τον
φόβο των ϊςων οι Ζλλθνεσ κα πζφταν ςτθν δικι τουσ αγκαλιά. Οι κομμουνιςτζσ το
ςιγανοψικφριηαν απ’ αυτί ςε αυτί για να παραλφςουν τισ αντιδράςεισ που
εκδθλϊνονταν κάκε μζρα πιο ηωθρζσ. Και οι μεν και οι δε φαντάηονταν ότι ιταν
δυνατόν ο Ελλθνικόσ λαόσ να ξεγελαςκι ωσ το τζλοσ.*...+ Τα πράγματα τϊρα είναι
ςαφι. Κι ελπίηουμε οι ςκλθροκζφαλοι να καταλάβουν τϊρα γιατί τον τελευταίο
καιρό θ γερμανικι προπαγάνδα παράτθςε τουσ ϊςουσ και ζπιαςε τουσ Άγγλουσ
ςαν τουσ μεγάλουσ εχκροφσ τθσ Ελλάδοσ, γιατί ο βδελυρόσ άλλθσ ςυςχετίηει τουσ
«κομμουνιςτζσ»- μπαμποφλα για πάρα πολφ μικρά παιδιά- με τον κ. Τςουδερό και
γιατί- προ πάντων!- το ΚΚΕ παριςτάνει τθν οςία Μαρία. Θ αμθχανία των Γερμανϊν
και των λακζδων τουσ είναι απόλυτα δικαιολογθμζνθ: δεν μποροφν να ψαρζψουν
πια ςε κολά νερά, μια που ο κομμουνιςτικόσ κίνδυνοσ απζμπτθ, ο άλλθσ
ςτερικθκε τθσ ελλθνικισ ικαγενείασ- που τθν ζχαςε από τισ πράξεισ του και όχι από
κάποιο

διάταγμα-

και

οι

εμμζνοντεσ

ςτο

ςυχαμερό

μαςκάρεμα

τουσ

«ψευτοτςολιάδεσ» ηουν ςτο εξισ με το ςτίγμα τθσ εςχάτθσ προδοςίασ. Αλλά τι να πθ
80
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Ακλόνθτθ θ εμπιςτοςφνθ του ελλθνικοφ λαοφ ςτουσ Άγγλουσ ςυμμάχουσ, Ελλθνικόν Αίμα, 1
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κανείσ για τουσ ανκρϊπουσ του ΚΚΕ; Ώςτε αυτό ςτάκθκε το τζλοσ τουσ; Ώςτε ζτςι
εξθγείται θ μουγγαμάρα τουσ του τελευταίου καιροφ, με το ςταμάτθμα όλων των
εντφπων και μόνο τον «ίηο» να κυκλοφορεί ιεροκρυφίωσ ςτα χζρια των λίγων
πιςτϊν; *...+ Τα εγκλιματά τουσ δεν είναι από εκείνα που λθςμονοφνται και
ςβινουν. Μια μζρα κα λογοδοτιςουν μπροςτά ςτθν δικαιοςφνθ τθσ ελεφκερθσ και
μεγάλθσ πατρίδασ που τουσ γζννθςεν αυτοφσ όπωσ και μασ. Ωσ τότε όμωσ τουσ
παρζχεται μια ευκαιρία να το διορκϊςουν, όςο είναι δυνατόν, κάτι από το κακό που
προξζνθςαν. Στο χζρι τουσ είναι να επιτρζψουν ςτθν αυριανι Ελλάδα, όχι να
ςυγχωριςθ βζβαια, αλλά να φανι επιεικισ»82.
Άλλθ αναφορά: «Στισ εφιαλτικζσ μζρεσ που ηοφμε, δυο ςθμαίεσ, δυο αποτρόπαια
ςφμβολα υψϊνονται ςτον ουρανό τθσ Ελλάδοσ μασ. Γφρω ςτθ μια, τθ μαφρθ ςθμαία
των

Σ.Σ.,

μαηεφτθκαν

θ

προδοςία

και

ο

πανικόσ,

θ

ατιμία

και

ο

πεμπτοφαλαγγιτιςμόσ, θ κερδοςκοπία και θ κατάδοςθ, ότι πιο βρωμερό και
πρόςτυχο ενςαρκϊκθκε ςτθν ανκελλθνικι και αντιςυμμαχικι πολιτικι των
«κυβερνθτϊν»-λακζδων του Σιμάνα. Γφρω ςτθν άλλθ, ςτθν κόκκινθ ςθμαία του ΚΚΕ,
ςυςπειρϊκθκαν όςοι ζταξαν το φατριαςτικό τουσ ςυμφζρον πάνω από το Εκνικό, οι
τυχάρπαςτοι και οι επιπόλαιοι, οι τυφλωμζνοι από το πάκοσ, οι εκμεταλλευταί του
απελευκερωτικοφ αγϊνα, οι άνκρωποι που εηθμίωςαν, όςο κανζνασ άλλοσ, τθν
Ελλθνικι υπόκεςθ, οι αυριανοί δοςίλογοι ενϊπιον του Ζκνουσ και των Ενωμζνων
Εκνϊν. Θ ηωι του υπόδουλου Ελλθνιςμοφ ρυκμίηεται από τον ανταγωνιςμό ςε ςτισ
δυο τοφτεσ πατςαβοφρεσ. *...+Θ μεγάλθ μάηα, που ςτο πατριωτικό μίςοσ τθσ δεν
ξεχωρίηει τθν κόκκινθ ςθμαία από τθν μαφρθ, περιμζνει με αγωνία τθν ϊρα που
ςτον ουρανό τθσ Ελλάδοσ δεν κα κυματίηθ άλλθ ςθμαία από τθν δικι τθσ: τθν
Γαλανόλευκθ»83.
Και ςυνεχίηει τθν ςφνδεςθ κομμουνιςμοφ και δοςιλογιςμοφ μζςα ςτο πλαίςιο που
είχε κζςθ επ’ ευκαιρία του εορταςμοφ τθσ 25θσ Μαρτίου. Χαρακτθριςτικά: «*...+ Οι
προδότεσ

ψευτοκυβερνιτεσ τθσ εποχισ δεν είχαν ανακαλφψει ακόμθ το
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προπαγανδιςτικό μοτίβο του κομμουνιςτικοφ κινδφνου για να ςτθρίξουν ςε αυτό
οιαδιποτε ατιμωτικι για τθν εκνικι ιδζα πολιτικι*...+ Από καιρό προετοίμαηαν τθν
αςελγι απόπειρά τουσ οι άλλθδεσ για να εμφανίςουν μιαν Ελλάδα ντροπιαςμζνθ
και ευχαριςτθμζνθ ςτθν ντροπι τθσ. Τον τόνο τον είχε δϊςει ο μεγάλοσ αφζντθσ
τουσ, ο δόκτωρ Γκαίμπελσ, όταν ζριξε τθν πολφκροτθ ρουκζτα του του
κομμουνιςτικοφ κινδφνου- ποςοςτι άραγε αναβίωςθ του πανάρχαιου «διαίρει και
βαςίλευε!». Οι εδϊ λακζδεσ τουσ, οι άλλθδεσ και οι Ταβουλάρθδεσ, οι
Βουλπιϊτθδεσ και οι Γοφλθδεσ, οι μαςτρωποί και οι κφναιδοι, οι κλζφτεσ και οι
καταδότεσ, οι τυχοδιϊκτεσ τθσ μαφρθσ αγοράσ και του εφκολου γαλονιοφ, οι άνευ
ικαγζνειασ «κυβερνιτεσ», ζπεςαν ςαν τα κοράκια πάνω ςτθν ευκαιρία που
φαντάςτθκαν ότι τουσ ζδινε θ αγανάκτθςθ του Ελλθνικοφ λαοφ εναντίον τθσ
αςιμαντθσ εκείνθσ αρικμθτικισ μερίδοσ που κατζςτρεψε, ξζρουμε με ποιο τρόπο,
τθν ενωμζνθ εμφάνιςθ του αγωνιηόμενου ζκνουσ»84.
Ππωσ γίνεται αντιλθπτό θ πορεία και θ ςτάςθ τθσ εφθμερίδασ, όντασ εξ αρχισ
αυτοχαρακτθριςμζνθ ωσ υποςτθρίκτρια του Βαςιλιά και του πολιτικοφ κόςμου που
ζδρευε ςτο Κάιρο, ακολουκεί «ευλαβικά» τθν ςτάςθ που ακολουκοφςαν αυτζσ οι
πολιτικζσ δυνάμεισ κακόλθ τθν διάρκεια τθσ Κατοχισ, γεγονόσ που αποτυπϊνεται
περίτρανα αν ελζγξει κανείσ τισ κζςεισ τισ πριν και μετά από κάποια ςθμαίνοντα
γεγονότα. Ζνα από αυτά είναι και θ ίδρυςθ τθσ ΡΕΕΑ. Μζχρι το ςθμείο που ζχει
αναλυκεί μζχρι ςτιγμισ είναι φανερι θ διάκεςθ ςφνδεςθσ δοςιλογιςμοφκομμουνιςμοφ και θ ευκεία επίκεςθ απζναντι ςτο ΚΚΕ. Στο ςθμείο όμωσ που το ΚΚΕ
αποφαςίηει τθν ίδρυςθ μιασ κυβζρνθςθσ ςτα βουνά, υπονομεφοντασ ζτςι τον
χαρακτιρα και τον ρόλο τθσ κυβζρνθςθσ του Καΐρου και του ίδιου του Βαςιλιά θ
εφθμερίδα ςκλθραίνει ακόμα πιο πολφ τθν ςτάςθ τθσ.
Ρριν περάςουμε ςτθν ςτάςθ τθσ εφθμερίδασ απζναντι ςτο ΚΚΕ μετά τθν ίδρυςθ
τθσ ΡΕΕΑ καλό είναι να παρουςιαςτεί πρϊτα το γεγονόσ αυτό κακεαυτό. Ριο
ςυγκεκριμζνα, ςτισ 10 Μαρτίου του 1944 ςτο χωριό Βίνιανθ τθσ Ευρυτανίασ, όπου
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είχε τθν ζδρα του το γενικό ςτρατθγείο του ΕΛΑΣ, δθμιουργικθκε μια νζα πολιτικι
εξουςία, θ Ρολιτικι Επιτροπι Εκνικισ Απελευκζρωςθσ. Θ ΡΕΕΑ αποτζλεςε όργανο
τθσ κατοχικισ Αριςτεράσ δθμιοφργθςε όμωσ μια ιδιαίτερθ διεφρυνςθ ςτο ΕΑΜ
κακϊσ ςτουσ κόλπουσ τθσ ςυμπεριλιφκθκαν και άτομα που δεν χαρακτθρίηονταν
για τισ εαμικζσ τουσ κζςεισ. Σθμαίνοντα πρόςωπα τθσ ΡΕΕΑ υπιρξαν οι
πανεπιςτθμιακοί Αλζξανδροσ Σβϊλοσ και Ρζτροσ Κόκκαλθσ. Θ ςυμμαχικι
Στρατιωτικι Αποςτολι όμωσ δεν παρζςτθ αν και κλικθκε ςτθν ορκωμοςία τθσ
ΡΕΕΑ, γεγονόσ που καταδεικνφει τθν ςτάςθ τθσ περί μθ αναγνϊριςθσ τθσ
κυβζρνθςθσ των βουνϊν. Θ ΡΕΕΑ είχε ωσ άμεςο ςτόχο με τθν ίδρυςι τθσ τθν
ιςχυροποίθςθ τθσ Αριςτεράσ ζναντι των υπολοίπων πολιτικϊν ομάδων, τθν
προςπάκεια δθμιουργίασ κρατικισ υπόςταςθσ ςτο νζο κακεςτϊσ που είχε ιδρφςει
και κυρίωσ τθν διεφρυνςθ τθσ πολιτικισ του βάςθσ με μζλθ που δεν είχαν ταχκεί
μζχρι εκείνο το ςθμείο με το ΕΑΜ προςπακϊντασ αφενόσ να ιςχυροποιθκεί θ
παράταξθ και αφετζρου να βρεκοφν οι Άγγλοι και θ κυβζρνθςθ ςτθ Μζςθ Ανατολι
προ τετελεςμζνου γεγονότοσ85.
Επιςτρζφοντασ ςτθν ροι τθσ εφθμερίδασ, χαρακτθριςτικόσ είναι ο τίτλοσ του
άρκρου που αναφζρεται ςτθν ίδρυςθ τθσ ΡΕΕΑ: «Ρράξθ Διχαςμοφ». Ριο αναλυτικά:
«*...+ Από καιρό ιταν γνωςτόν ότι οι θγζτεσ του ΚΚΕ-και κατ’ ακολουκίαν του ΕΑΜβλζποντασ τθν πλιρθ κατάρρευςθ τθσ κίνθςθσ τουσ από τα αλλεπάλλθλα
εγκλθματικά ςφάλματα που ϊρκωςαν εναντίον τουσ ςφςςωμθ τθν κοινι γνϊμθ
υπαίκρου και πόλεων και που προκάλεςαν τθν δίκαιθ αγανάκτθςθ όλων ανεξαίρετα
των μεγάλων ςυμμάχων μασ, είχαν αποφαςίςει να χρθςιμοποιιςουν το τελευταίο
όπλο που φαντάηονταν ότι τουσ απζμεινε: να μιμθκοφν το παράδειγμα του
«ςτρατάρχου» Τίτο, που με μια παρόμοια επιτροπι, επζτυχε de facto αναγνϊριςθ
από μζρουσ των Συμμάχων. Ανεπανόρκωτα τραυματιςμζνο θκικά, υλικά
αποςτερθμζνο από κάκε λαϊκι βάςθ, κι από κάκε ζμπρακτθ ςυμμαχικι υποςτιριξθ,
το ΕΑΜ προζβθ ςτθν απονενοθμζνθ του πράξθ. Ρράξθ εκβιαςμοφ ςτθν οποία δεν κα
δίναμε καμία ςθμαςία αν δεν ιταν ταυτόχρονα και πράξθ διχαςμοφ. Σαν εκβιαςμόσ
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θ ίδρυςθ του ΡΕΕΑ αποτελεί ζνα ακόμα ανόθτο τζχναςμα ςτα τόςα και τόςα που
ελάμπρυναν τθν όλθ θλίκια δράςθ των ουςιαςτικϊν θγετϊν του. Ραρόλεσ τισ
υποκριτικζσ προτάςεισ που απιυκυνε ςτθν Εκνικι Κυβζρνθςθ Καίρου και τουσ
δελεαςτικοφσ ακιςμοφσ προσ τα παλιά κόμματα, θ ΡΕΕΑ του Καρπενθςίου
εμφανίηεται ςαν «αντικυβζρνθςθ» ςτθριηόμενθ ςτο γεγονόσ τθσ τρομοκρατικισ
κομμουνιςτικισ επικράτθςθσ ςτο μεγαλείτερο μζροσ τθσ ελλθνικισ υπαίκρου.
Δφναμι τθσ είναι «θ φωτιά και το τςεκοφρι»- κατά το Εαμίτικο ςφνκθμα- που
εξαπολφκθκαν ς’ όςεσ περιοχζσ βρζκθκαν υπό το ηυγό τθσ. Τϊρα που θ ΡΕΕΑ
αντικακιςτά ςτα χαρτιά – και μόνο ςτα χαρτιά- τθν παλιά μυςτικι θγεςία, ζκρινε
ςκόπιμο ζνα λουτρό εξαγνιςμοφ. Κι ενϊ οργανϊνεται υπό τθν προςταςία τθσ
διεκνοφσ ταξιαρχίασ και τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ Γερμανϊν και ΕΛΑΣ να μθν
αλλθλοχτυπιοφνται, προετοιμάηει «εκλογζσ» για τθν ανάδειξθ «εκνοςυνζλευςθσ»,
καινοφριασ μάςκασ για τθν πρωτεϊκι μορφι του κομμουνιςμοφ*...+ Ζχουμε λοιπόν
τθν υποχρζωςθ να τθν βροντοφωνιςουμε πρϊτοι εμείσ ότι θ ίδρυςι τθσ αποτελεί
τθν πιο υποκριτικι, τθν πιο άτιμθ και τθν πιο ολζκρια πράξθ διχαςμοφ απ’ όςεσ
βαρφνουν τθν παράταξθ τθν οποία ανζλαβε να υπθρετιςθ. Οργανιςμοί ςαν τθν
ΡΕΕΑ δεν κα κατορκϊςουν τίποτε άλλο παρά να κλονίςουν τθν διεκνι κζςθ τθσ
Ελλάδοσ, και να προκαλζςουν νζεσ αφορμζσ για αλλθλοφάγωμα.*...+ Ο
αγωνιηόμενοσ Ελλθνικόσ λαόσ μια μόνο κυβζρνθςθ ζχει και γνωρίηει*...+Τθν
κυβζρνθςθ του Βαςιλζωσ Γεωργίου που κα επιςτρζψει ςε λίγο ςτθν πατρίδα
φζροντασ μαηί τθν ελευκερία και νίκθ»86.
Είναι φανερό ςτον ερευνθτι πζρα από τθν ανάγκθ από τθν πλευρά τθσ
εφθμερίδασ να αναχκεί ο κομμουνιςμόσ ωσ μια ζκφανςθ προδοςίασ, να παίξει θ
ίδια θ εφθμερίδα πλζον ζνα πολιτικό ρόλο. Από τθν αρχι τθσ ίδρυςθσ τθσ
προςπάκθςε(διατυμπανίηοντάσ το ςε όλα τθσ ςχεδόν τα φφλλα) να λειτουργιςει ωσ
προπαγανδιςτικό όργανό ζναντι τθσ λογοκριςίασ που είχε επιβλθκεί από το
κατοχικό κακεςτϊσ. Τον Απρίλιο όμωσ του 1944 λειτουργεί προπαγανδιςτικά, όντασ
ακόμα οι Γερμανοί ςτθν Ελλάδα, με ζνα διαφορετικό τρόπο. Ζχει κατανοιςει θ
διεφκυνςθ τθσ εφθμερίδασ αφενόσ τθν δυναμικι του ΚΚΕ και αφετζρου τθν ανάγκθ
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να μθν επιτραπεί ςτο ΚΚΕ να λάβει τθν μεγάλθ μερίδα του λζοντοσ απελευκερωτικά
και μετατρζπει γι’ αυτοφσ τουσ λόγουσ τον προπαγανδιςτικό τθσ ςτόχο. Ο ςτόχοσ
πλζον είναι το ΚΚΕ και οτιδιποτε αυτό πρεςβεφει ι δθμιουργεί. Αν από τα όπλα
κατά του είναι θ προςπάκεια υπονόμευςθσ των προκζςεων του και θ τοποκζτθςθ
του ςτο ίδιο πλαίςιο προδοςίασ με τουσ Γερμανοφσ και τουσ δοςίλογουσ. Απτό
παράδειγμα αυτισ τθσ κζςθσ μια αναφορά τθσ εφθμερίδασ ςτο ΕΑΜ λίγεσ μζρεσ
μετά το ςυνζδριο του Λιβάνου: «*...+Οι αντίπαλοι του ΕΑΜ κεωρικθκαν εχκροί τθσ
πατρίδοσ. Αλλ’ αυτό μπορεί να ςυμβαίνει μόνον εισ τον φαςιςμόν, όπου το κόμμα
ταυτίηεται με το κράτοσ. Εισ τασ δθμοκρατίασ όμωσ, και θμείσ κζλουμε να είμεκα
δθμοκρατία και αγωνιηόμαςτε γι’ αυτό, εισ τασ δθμοκρατίασ δεν υποτάςςει το
κόμμα αλλά υποτάςςεται ςτο κράτοσ και ο ςτρατόσ δεν ανικει ςτο κόμμα αλλά ςτο
ζκνοσ. Με τθν τρομοκρατικι όμωσ αυτι δράςθ του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ δθμιουργικθκε
δυςτυχϊσ το ψυχολογικό κλίμα το οποίον επζτρεψε ςτουσ Γερμανοφσ να πετφχουν
το 3ον ζτοσ τθσ δουλείασ, ότι δεν είχαν κατορκϊςει κατά τα δφο πρϊτα ζτθ: τθ
ςφςταςθ δθλαδι των Ταγμάτων Αςφαλείασ, προοριςμόσ των οποίων είναι ο
εμφφλιοσ πόλεμοσ*...+»87.
Ζνα άλλο ενδιαφζρον ςτοιχείο είναι θ απάντθςθ του ΚΚΕ μζςω του Ρορφυρογζνθ
λίγεσ μζρεσ μετά το Συνζδριο του Λιβάνου. Το παράδοξο είναι ότι θ εφθμερίδα δεν
ςυνικιηε να προβάλει τισ απαντιςεισ του ΚΚΕ ςτισ κατθγορίεσ που του πρόςαπτε
μζχρι εκείνο το ςθμείο. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ απάντθςθ του Ρορφυρογζνθ: «Οι
άνκρωποι άλλοτε μασ κζλουν «γκεςταπίτεσ» άλλοτε «όχι γκεςταπίτεσ», τθ μια φορά
«προςωπικό

όργανο

του

Γλφξμπουργκ»

τθν

άλλθ

«κρυπτοφαςίςτεσ

τεταρτοαυγουςτιανοφσ» και πάντα «δικεν υπεραγγλόφιλουσ που προςπακοφν να
μονοπωλιςουν τθν αγγλοφιλία» και άλλα παρόμοια τερπνά. Και μασ κατθγοροφναυτοί, εμάσ- ωσ υπεφκυνουσ για τθν διαίρεςθ του ελλθνικοφ λαοφ ςε αγγλόφιλουσ
και ρωςόφιλουσ»88. Θ εφθμερίδα προβαίνει ςτθν παράκεςθ αυτισ τθσ διλωςθσ με
μόνο ςτόχο να τθν αντιπαραβάλει με τθν παρουςία τθσ ωσ τθν μόνθ εφθμερίδα που
ενδιαφζρκθκε για το καλό τθσ ζνωςθσ. Επιπλζον με τθν ςυμμετοχι του ΕΑΜ ςτθν
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νζα κυβζρνθςθ είναι φανερι θ εξομάλυνςθ των ςχζςεων εφθμερίδασ ΚΚΕ κακϊσ
και θ απουςία ςχολίων και αναφορϊν που να ςυνδζουν το ΚΚΕ με τουσ δοςίλογουσ.
Αυτι ςτάςθ δεν κα αργιςει να μετατραπεί πάλι ςε μια ευκεία επίκεςθ προσ το
ΚΚΕ λίγεσ μζρεσ αργότερα όταν το ΚΚΕ κα κζςει ωσ απαράβατο όρο για τθν
ςυμμετοχι του ςτθν κυβζρνθςθ τθν λφςθ του πολιτειακοφ ηθτιματοσ ι αλλιϊσ το
κζμα αν κα γυρίςει με τθν απελευκζρωςθ το Βαςιλιάσ Γεϊργιοσ ςτθν Ελλάδα. Τότε
θ εφθμερίδα κα ενεργοποιιςει ξανά το βαςικό τθσ μοτίβο και φφοσ, αυτό τθσ
προδοςίασ και του αγϊνα κατά των δοςίλογων κομμουνιςτϊν(άςχετα αν δεν τουσ
κατονομάηει) με αυτό τον τρόπο. Ριο αναλυτικά: «το κόλπο είναι τόςο χοντροειδζσ
που αςφαλϊσ δεν κα πιάςθ. Το ΕΑΜ, και από πίςω του το ΚΚΕ, δεν αρκοφνται ςτο
γεγονόσ ότι χρθςιμοποιοφν κακαρϊσ ραλλικά και γκεςταπίτικα επιχειριματα- ϊςτε
θ εξωτερικι πολιτικι που ακολοφκθςε ο Βαςιλεφσ Γεϊργιοσ μασ οδιγθςε ςτθν
καταςτροφι; Ώςτε το ΕΑΜ δεν εγκρίνει τθν πολιτικι τθσ 28 θσ Οκτωβρίου και τθσ 6θσ
Απριλίου; Ώςτε ζπρεπε να αποφευχκεί θ αναπότρεπτθ καταςτροφι με τθν μθ
προςχϊρθςι μασ ςτθν παράταξθ των Ενωμζνων Εκνϊν και ςυνακόλουκα με τθν
ςυμμετοχι μασ ςτον Άξονα;»89. Και με αυτό τον τρόπο τοποκετοφνται οι βάςεισ του
τι κα ακολουκοφςε μεταπελευκερωτικά και ποιοι κα κακόντουςαν ςτο ςκαμνί,
υπόλογοι ωσ προδότεσ.

IV) Διάφορεσ αναφορζσ ςχετικά με την τιμωρία των δοςίλογων
Ζνα εξίςου ςθμαντικό ςθμείο που πρζπει να εςτιαςτεί κζλοντασ να καταδειχτεί
όςο το δυνατόν εκτενζςτερα και πλθρζςτερα θ ςτάςθ τθσ εφθμερίδασ απζναντι
ςτον δοςιλογιςμό είναι το κομμάτι εκείνο τθσ τιμωρίασ. Μετά από τθν
υπαναχϊρθςθ των δυνάμεων του Άξονα ςτθν Ευρϊπθ, και με τθν πλάςτιγγα να
γζρνει υπζρ των Συμμάχων ζχει ιδθ παρουςιαςτεί ότι θ εφθμερίδα αλλάηει τθν
μζχρι τότε ςτοχοποίθςι τθσ, προβάλλοντασ ηθτιματα που μζχρι εκείνο τον καιρό
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δεν φαινόταν να απαςχολοφν τον ελλθνικό λαό. Ζνα από αυτά τα ηθτιματα ιταν θ
τιμωρία των ςυνεργαςκζντων με τον εχκρό είτε ςε πολιτικό είτε ςε κοινωνικό είτε
ςε οικονομικό επίπεδο. Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο καλό κα ιταν να παρουςιαςτοφν
οριςμζνεσ τζτοιεσ αναφορζσ τθσ εφθμερίδασ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα:
«Τελείωςαν τα ψζμματα! Με τθν αναγγελία τθσ ειςβολισ ςτθν Γαλλία οι
αξιοκρινθτοι ράλλθδεσ χάςαν και τθν τελευταία τουσ παρθγοριά. Ωσ τϊρα
κατόρκωναν να εξαςφαλίηουν τθν υποςτιριξθ των πατρόνων τουσ Γερμανϊν
περιοριηόμενοι ςε αςτείουσ θχυδαίουσ φιλιππικοφσ κατά τθσ Σοβιετικισ ωςίασ, εν
ονόματι του απειλοφμενου «ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ». Και φρόντιηαν να μθν
υπάρχει ςτισ εκδθλϊςεισ αυτζσ θ παραμικρι νφξθ που να μποροφςε να κεωρθκι
ςαν ςτρεφόμενθ κατά τθσ Αγγλίασ ι τθσ Αμερικισ, με τθν γελοίαν ελπίδα ότι κα
ξεγελιόταν ο Ελλθνικόσ λαόσ για τισ πραγματικζσ προκζςεισ τουσ. Τϊρα όμωσ τα
αφεντικά ζτριξαν τα δόντια. Μόλισ αναγγζλκθκε θ απόβαςθ ςτθν Νορμανδία όλοι οι
Κουίςλινγκ των κατεχόμενων χωρϊν διατάχτθκαν να προβοφν ςε ξεκάκαρεσ
«δθλϊςεισ». Και με τθν ψυχι ςτο ςτόμα ο άλλθσ, ο Τςιρονίκοσ, ο Γοφλασ
μιμικθκαν το παράδειγμα του ίδιου του Κουίςλινγκ, του Λαβάλ και του Νζντιτσ:
διαβεβαίωςαν τθν «Ευρωπαϊκι» κοινι γνϊμθ ότι οι Αγγλοαμερικάνοι δεν είναι
καλφτεροι από τουσ ϊςουσ, κατά διαταγι των οποίων ζκαναν τθν ειςβολι για να
καταςτρζψουν τον «Ευρωπαϊκό πολιτιςμό». Καυμζνα ανκρωπάκια! Τϊρα μόλισ
κατάλαβαν ότι θ ρωμζϊκθ εξυπνάδα δεν μπορεί να επιτελζςει καφματα. Πποιοσ μια
φορά μπλζξει ςτα πιο αςιμαντα ζςτω γρανάηια τθσ βγαίνει τελικά πολτοποιθμζνοσ
από τθν γερμανικι μθχανι»90.
Άλλα χαρακτθριςτικά παραδείγματα: «*...+Υπάρχουν μερικοί, που ιταν πάντα
δοφλοι ςτθν ψυχι, που ζγιναν ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα όργανα του εχκροφ και που
περιφζρονται μεταξφ μασ αυτζσ τισ μζρεσ ωχροί ςαν ςουδάρια, πελιδνοί από τον
πανικό τθσ απελευκερϊςεωσ, τρζμοντασ τισ ςυνζπειεσ που κα ζχθ γι’ αυτοφσ θ
ευλογθμζνθ εκείνθ μζρα.*...+ Ρρζπει πρϊτα-πρϊτα να καταλάβθ κάκε αλθκινόσ
Ζλλθν ότι είναι ντροπι, είναι αίςχοσ να ζχθ τα ίδια αιςκιματα με τουσ εγκλθματίεσ
τθσ ςυνεργαςίασ του εχκροφ, ότι είναι προδοςία να γίνεται- ζςτω και άκελά του90
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όργανό τθσ γερμανικισ προπαγάνδασ και κατά ςυνζπεια τθσ γερμανικισ πολεμικισ
μθχανισ*...+»91, «*...+ Άμα τθ απελευκερϊςει κ’ αρχίςθ αμζςωσ ο θκικόσ κακαρμόσ
τθσ Ελλάδοσ. Πλα τα κακάρματα που ςυνεργάςκθκαν οπωςδιποτε με τουσ
Γερμανοιαταλοβοφλγαρουσ κα κλθκοφν να δϊςουν λόγο των πράξεϊν των*...+»92, «
Σιωπθλά, ςκεφτικά, χαμζνα, κίτρινα από τον φόβο, ακοφςανε τον Στακμό του
Καίρου ζνα από τα τελευταία βράδια να λζγθ για τισ ςκλθρζσ κυρϊςεισ που κα
υποςτοφν τα πουλθμζνα ςτουσ Γερμανοιταλοβοφλγαρουσ κακάρματα. Σκλαβϊκθκε
θ πατρίδα τουσ και βρυκολάκιαςε μζςα τουσ ο πόκοσ για κζρδθ. Λεφτά, λεφτά,
πολλά λεφτά, ζςτω κι αν ςτάηουν αίμα. Ζςτω κι αν κα βγουν από το ςτίψιμο μικρϊν
παιδιϊν που κα τ’ αφιςουν δίχωσ λάδι. Ζςτω και αν κα προκαλζςουν τον κάνατο ςε
χιλιάδεσ πατριϊτεσ τουσ.*...+Από τθν μεγάλθ μάηα των εμπόρων, βιομθχάνων,
εμπόρων, μθχανικϊν, οι πλζον χειρότεροι, οι πλζον ςκάρτοι, οι πλζον άτιμοι, οι
πλζον χαμζνοι. Τα κατακάκια του κάκε κλάδου. Αυτοί εδοφλεψαν με τα κτινθ που
κατζκτθςαν τθν Ελλάδα. Και δεν μποροφςε παρά κτινθ να είναι κι αυτοί. *...+Και
επειδι ακριβϊσ υπάρχουν τζτοιοι άνκρωποι, και είναι και οι περιςςότεροι,
επιβάλλεται να φφγουν από τθν μζςθ τα βρωμερά ςκουπίδια που ςτθ φουρτοφνα
αυτι βγικαν ςτθν επιφάνεια.*...+ Δεν φανταηόμεκα ότι το κανατοβαμμζνο χρυςάφι
που εμάηεψαν κα είναι ςε κζςθ να τουσ γλιτϊςθ»93.
Και ςυνεχίηεται αυτι θ ςτάςθ και με άλλα παραδείγματα όςο προχωράει θ Ελλάδα
προσ τθν απελευκζρωςθ. Ριο αναλυτικά: «*...+Οι προδότεσ κα τιμωρθκοφν και κα
τιμωρθκοφν ςκλθρά, άτεγκτα, αμείλικτα, κανείσ ασ μθν αμφιβάλθ γι’ αυτό. Υα
τιμωρθκοφν όμωσ αφοφ τουσ παραςχεκοφν όλα τα εχζγγυα τθσ δίκαιθσ κρίςθσ.*..+
Ζνα όμωσ δεν πρζπει και δεν πρόκειται να ςυμβι: το δικαίωμα τθσ επιβολισ και τθσ
εκτζλεςθσ τθσ εςχάτθσ ποινισ να περιζλκθ ςτα χζρια των ανεφκυνων. Θ προδοςία
κα κρικι επί τθ βάςει των υφιςτάμενων νόμων, που, δόξα τω Κεϊ, προβλζπουν
όλεσ τισ μορφζσ και όλεσ τισ διαβακμίςεισ τθσ»94, «*...+Ο προδότθσ Ζλλθν αγωνιά. Οι
προςτάται φεφγουν, τον εγκαταλείπουν. Νιϊκει τον εαυτό του υπόδικο. Τρζμει για
91
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τθν προδοςία. Ο πλοφτοσ του του ζγινε εφιάλτθσ. Ραρακολουκεί τθν χαρά τθσ
ελευκερίασ των ςκλάβων και τρζμει. Θ περιφρόνθςισ τον τρομάηει...Οι ψυχζσ των
θρωικϊν

κυμάτων

τθσ

προδοςίασ

του

τον

περιτριγυρίηουν

και

ηθτοφν

εκδίκθςθ...Κζλει να ςωκι, να ηιςθ...Κα ηιςθ όμωσ ωσ τθν θμζρα εκείνθ που κα τον
δικάςουμε...»95.
Ειδικότερα με τθν απελευκζρωςθ οι αναφορζσ ςτθν τιμωρία των προδοτϊν-όπωσ
τισ κατονομάηει- λαμβάνουν μόνιμθ κζςθ ςτθν εφθμερίδα. Χαρακτθριςτικό
παράδειγμα θ ακόλουκθ αναφορά: «Αι ςυλλιψεισ των δοςιλόγων του θκικοφ
κακαρμοφ ςυνεχίηονται. Αι φυλακαί Αβζρωφ, φιλοξενοφν τασ θμζρασ αυτάσ τθν
αφρόκρεμα των κουίςλινγκ, και των ςυνεργαςκζντων. Ζχουν δε αρκετά κελιά για να
χωρζςουν τουσ εξακολουκθτικϊσ ςυλλαμβανομζνουσ-ελαχίςτουσ βεβαίωσ προ του
ςυνόλου του λαοφ μασ-προδότασ»96.

Σ)Εννοιολόγηςη του Δοςιλογιςμοφ ωσ ευρωπαϊκοφ φαινομζνου και τα
ευρωπαϊκά παραδείγματά του97
I) Οριςμόσ του δοςιλογιςμοφ
Για να μπορζςει να γίνει πιο κατανοθτό το φαινόμενο του δοςιλογιςμοφ καλό κα
ιταν

να

δοκεί

πρϊτα

ζνασ

οριςμόσ,

μια

ερμθνεία.

Ο

όροσ

«δοςιλογιςμόσ»(collaboration) χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά τον Οκτϊβριο του
1940 από τον Γάλλο πρωκυπουργό, ςτρατάρχθ και ιρωα του Α’ Ραγκοςμίου
Ρολζμου, Φιλίπ Ρεταίν(Philippe Petain) και ορίηεται ωσ θ ςυνεργαςία ατόμων ι
πλθκυςμιακϊν ομάδων κατεχόμενων χωρϊν με τον κατακτθτι. Ακόμθ, ςφμφωνα με
το Concise Oxford Dictionary, θ «ςυνεργαςία» ορίηεται ωσ το να εργάηεςαι από
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κοινοφ*...+ και να ςυνεργάηεςαι, προδοτικά, με τον εχκρό98. Ο Ρεταίν και θ
κυβζρνθςθ του αποτζλεςαν τθν πρϊτθ ςυνεργαηόμενθ ομάδα, θ οποία
κεϊρθςε(και είχε και τθν υποςτιριξθ του γαλλικοφ λαοφ) ότι με το να αποδεχκεί
τθν γερμανικι προςφορά ςυνεργαςίασ ςτθν «νζα ευρωπαϊκι τάξθ» κα
διαφυλάςςονταν: θ ενότθτα του κράτουσ, θ κρατικι οντότθτα κακϊσ και το
κοινωνικό κακεςτϊσ τθσ χϊρασ μζχρι τον τερματιςμό του πολζμου(ςτον οποίο
ιλπιηαν να μθν επικρατιςει θ Γερμανία)99. Ρριν όμωσ από τθν ανάλυςθ όμωσ του
γαλλικοφ παραδείγματοσ, ωσ ζνα μζροσ του δοςιλογικοφ φαινομζνου, καλό είναι να
δοκεί μια υποτυπϊδθσ ανάλυςθ και παρουςίαςθ αυτοφ του φαινομζνου.
Το φαινόμενο του δοςιλογιςμοφ, τθσ ςυνεργαςίασ δθλαδι με τον κατακτθτι, ωσ
ιςτορικό φαινόμενο χρίηει ιδιαίτερθσ μελζτθσ και προςοχισ εξαιτίασ τθσ
πολυπλοκότθτασ και τθσ διαφορετικότθτασ που επζδειξε ςτισ περιοχζσ που ζλαβε
χϊρα ςτο διάςτθμα του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου. Για τον ςφγχρονο ερευνθτι είναι
πολφ εφκολο να κατατάξει τθν πορεία του πολζμου ςε ζνα πλαίςιο του άςπρου και
μαφρου, όπου ςτθν κζςθ των καλϊν βρίςκονταν οι νικθτζσ του πολζμου και ςτθν
κζςθ των κακϊν οι θττθμζνοι και οι ςυνεργαςκζντεσ με αυτοφσ. Θ πραγματικότθτα
είναι ότι πολλοί πολιτικοί θγζτεσ είτε ςυνεργάςτθκαν με τουσ Γερμανοφσ με τθν
κζλθςι τουσ είτε εξαναγκάςτθκαν με τθν πεποίκθςθ πάντα ότι κα μποροφςαν να
ςυνεργαςτοφν από κοινοφ. Κάτι τζτοιο όμωσ ιταν ανακόλουκο από τθν πλευρά του
Χίτλερ, ο οποίοσ δεν αντιλαμβανόταν τθν ζννοια τθσ ςυνεργαςίασ με τον ίδιο τρόπο
όπωσ οι περιςςότεροι θγζτεσ των υπό κατοχι χωρϊν. Για τον Χίτλερ όπωσ
μαρτυροφν ςφγχρονεσ πθγζσ αλλά και θ αυτοβιογραφία του(Mein Kampf) θ λζξθ
ςυνεργαςία ιταν ςυνϊνυμθ με αυτζσ τθσ κατάκτθςθσ και τθσ κυριαρχίασ. Επίςθσ
καλό κα ιταν να τονιςτεί ότι το μεγαλφτερο μζροσ του υπό γερμανικι κατοχι
πλθκυςμοφ τθσ Ευρϊπθσ δεν ςυνεργάςτθκε προδοτικά με τουσ Γερμανοφσ. Μόλισ
ζνα μικρό κομμάτι των ςυνεργαςκζντων υπιρξε αυτό που ενιργθςε προδοτικά και
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«Ο Δοςιλογιςμόσ» ςτο Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τόμοσ 16, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα, 2000,
ςελ. 43-44.

81

επρόκειτο κυρίωσ για ςυγγενικζσ ιδεολογικά ομάδεσ, τισ οποίεσ όλωσ παραδόξωσ οι
Γερμανοί απζρριπταν με εμφαντικό τρόπο.
Σε αυτό το ςθμείο καλό κα ιταν να καταδειχτοφν οι «ποικιλίεσ» τθσ ςυνεργαςίασ
με τον κατακτθτι, οι διάφορεσ περιπτϊςεισ δοςιλογιςμοφ δθλαδι που ζλαβαν
χϊρα ςτθν υπό γερμανικι κατοχι Ευρϊπθ. Θ πρϊτθ περίπτωςθ δοςιλογιςμοφ είναι
θ ςυνεργαςία με τον κατακτθτι των ςυγγενικϊν ιδεολογικά ομάδων. Αυτι θ ομάδα
ατόμων διακατεχόταν από μια πεποίκθςθ και μία πίςτθ ότι ζπρεπε να βρεκοφν ςτο
πλευρό του Χίτλερ και να βοθκιςουν ςτθν εγκακίδρυςθ τθσ νζασ τάξθσ πραγμάτων
και ςτθν τελικι επικράτθςθ τθσ Άριασ Φυλισ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ
τθσ ομάδασ αποτζλεςε θ Νορβθγία και πιο ςυγκεκριμζνα θ ανάλθψθ τθσ εξουςίασ
από τον Vidkun Quisling. Θ δεφτερθ ομάδα ςυνεργαςίασ με τον κατακτθτι ιταν
αυτι που διακατεχόταν από τθν αμυντικι φιλοςοφία, αυτοί δθλαδι που κζλθςαν
να μείνουν όςο το δυνατόν ουδζτεροι από τα πολεμικά δρϊμενα και να
προςτατζψουν τθν εκνικι τουσ κυριαρχία. Στθν πράξθ, αυτι θ ςτάςθ
χαρακτθρίςτθκε από τθν πιςτι υπακοι ςτον κατακτθτι και ςτισ απαιτιςεισ που
εκείνοσ επζβαλε. Τζτοιου είδουσ παραδείγματα υπιρξαν το Βζλγιο και θ Ολλανδία,
οι κυβερνιςεισ των οποίων είχαν ζναν κακαρά διαχειριςτικό χαρακτιρα και όχι
κάποια νομοκετικι ιςχφ. Θ τρίτθ κατθγορία ςυνεργαςίασ είναι θ επονομαηόμενθ
«υπό όρουσ ςυνεργαςία». Ρρόκειται για τθν κατθγορία ανκρϊπων που
βριςκόντουςαν ςε ζνα διαρκζσ δίλθμμα ανάμεςα ςτθν υπακοι ςτον κατακτθτι και
ςτο αίςκθμα ότι θ νζα κατάςταςθ υπιρξε παράνομθ και αντιςυμβατικι με τθν
εκνικι τουσ κυριαρχία, ελπίηοντασ παράλλθλα να θττθκεί θ Γερμανία ςτον πόλεμο.
Αυτι θ ςτάςθ είτε ςε μεγάλο είτε ςε μικρό βακμό επικρατοφςε ςε αρκετζσ χϊρεσ
τθσ Ευρϊπθσ. Θ τζταρτθ κατθγορία είναι θ «τακτικι ςυνεργαςία». Θ ςυνεργαςία
δθλαδι με τον κατακτθτι με τρόπο διπρόςωπο και χειραγωγιςιμο. Ριο
ςυγκεκριμζνα, ςτθν Δανία, θ οποία αποτελεί και το πιο χαρακτθριςτικό παράδειγμα
αυτισ τθσ κατθγορίασ, υπιρξε μια προςαρμογι ςτισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ
καλϊντασ τθν Γερμανία ςε ςυνεργαςία. Θ κυβζρνθςθ τθσ Δανίασ υπιρξε θ πιο
αποτελεςματικι διατιρθςθ τθσ «τάξθσ» ίςωσ επειδι διαταράχτθκε λιγότερο από
τθν Κατοχι. Ριο ςυγκεκριμζνα, επιτράπθκε ςτον βαςιλιά και το κοινοβοφλιο να
82

λειτουργοφν και ςτθν αρχι μάλιςτα απολάμβαναν κεωρθτικά τουλάχιςτον
ςθμαντικά περικϊρια κυριαρχίασ. Ζτςι ζνα προςωπικό Γερμανϊν λιγότερο των
εκατό ανδρϊν κρατοφςε με ευκολία τον ζλεγχο τθσ χϊρασ. Χαρακτθριςτικι υπιρξε
θ ανακοίνωςθ δια ςτόματοσ του Δανοφ πρωκυπουργοφ Τόρβαλντ Στάουνινγκ: « Ζχω
τθν εντφπωςθ ότι θ Γερμανία ζχει οριςμζνα ςχζδια, που ςτοχεφουν ςε μια
μακρόπνοθ ευρωπαϊκι νζα τάξθ, βαςιςμζνθ ςτισ αρχζσ τθσ ςχεδιαςμζνθσ
οικονομίασ όπωσ αυτι είναι γνωςτι ςτθν Γερμανία, θ οποία κα παρουςιάηει
οπωςδιποτε ςθμαντικά πλεονεκτιματα ςε ςφγκριςθ με τθν απουςία ςχεδιαςμοφ
που κυριαρχοφςε ωσ τϊρα και που αποτελοφςε ςυςτατικό ςτοιχείο του
φιλελεφκερου εγωιςμοφ. Καλά κα κάνουμε να ςυνεργαςτοφμε ιρεμα και πρόκυμα
για τθν προςαρμογι ςτθν οποία αναφζρκθκα εδϊ»100.
Μζςα ςε αυτά τα πζντε χρόνια κατοχισ από τουσ Γερμανοφσ θ προςαρμογι αυτι
τθσ Δανίασ δοκιμάςτθκε από αρκετζσ επαναλαμβανόμενεσ δοκιμαςίεσ τόςο για τθν
πολιτικι θγεςία όςο και για τον λαό με μόνο ςτόχο τθν ιττα τθσ Γερμανίασ ςτον
πόλεμο και τθν απελευκζρωςθ τθσ χϊρασ. Γίνεται κατανοθτό ότι θ τακτικι
ςυνεργαςία και θ υπό όρουσ ςυνεργαςία ζχουν αρκετά κοινά. Θ πζμπτθ κατθγορία
ςυνεργαςίασ χαρακτθρίηεται από τθν άνευ όρων υποταγι ςτισ κελιςεισ τθσ
κραταιάσ δφναμθσ που ειςβάλλει ςτθ χϊρα και από τθν πακθτικι ςυναίνεςθ ςε ότι
τθσ επιβάλλεται. Θ τελευταία κατθγορία είναι αυτι τθσ αναμονισ και τθσ
προςμονισ για ανατροπι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ που είχε περιζλκει θ χϊρα.
Αυτι θ κατθγορία αποτελεί ζνα πολφ μικρό μζροσ των ςυνεργαηόμενων ομάδων με
τουσ Γερμανοφσ101.
Ππωσ γίνεται αντιλθπτό το φαινόμενο του δοςιλογιςμοφ είναι αφενόσ πολφπλοκο
και αφετζρου πολυπρόςωπο, γεγονόσ που οφείλεται ςτθν ιδιαιτερότθτα τθσ κάκε
χϊρασ που υποτάχκθκε ςτουσ Γερμανοφσ τόςο από τθν ςτάςθ που επιδείκνυαν οι
εκνικζσ αρχζσ όςο και από τθν ςθμαςία που είχε αυτι θ χϊρα για τουσ Γερμανοφσ.
Με λίγα λόγια, ο δοςιλογιςμόσ είναι ζνα φαινόμενο με πολλζσ πτυχζσ και
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εκφάνςεισ. Ζνα φαινόμενο που αποδεικνφει τθν διαφορετικότθτά του μζςα από τα
πρόςωπα του Ρεταίν και του Κουίςλινγκ. Για αυτό λοιπόν τον λόγο καλό κα ιταν να
δοκεί μια ιδιαίτερθ εμβάκυνςθ ςτα πιο κλαςικά παραδείγματα ςυνεργαςίασ με
τουσ Γερμανοφσ όπωσ είναι θ Γαλλία και θ Νορβθγία.

II) Σο καθεςτώσ του Βιςφ:
Θ κιρυξθ του πολζμου ςτθν Ευρϊπθ από τισ δυνάμεισ του Άξονα ζφερε τθν Γαλλία
με το πλευρό των Συμμάχων. Θ κατάλθψθ τθσ Γαλλίασ από τθν Γερμανία, όπωσ
αποδεικνφεται από τισ κινιςεισ του ίδιου του Φφρερ, ιταν ςτα άμεςα ςχζδιά του
και ιταν ηιτθμα ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν πορεία του πολζμου. Θ Βρετανία από τθν
πλευρά τθσ γνωρίηοντασ ότι ο πόλεμοσ αργά ι γριγορα κα αφοροφςε και τθν
προάςπιςθ των εδαφϊν αλλά και τθσ Γαλλίασ προζβθ ςτθν ςφναψθ ςυνκικθσ με
τουσ Γάλλουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ςυμφωνία που είχε ςυναφκεί από τισ δυο χϊρεσ
τισ δζςμευε ςτον να μθν προχωριςουν ςε ςυνεννοιςεισ με τισ δυνάμεισ του Άξονα,
κάτι που ζμελε να φζρει τθν Γαλλία ςε ιδιαίτερα δυςχερι κζςθ. Από τθν πλευρά του
ο Χίτλερ ζχοντασ ιδθ προελάςει ςτα ανατολικά ζκεςε ωσ ςτόχο τθν κατάλθψθ τθσ
Γαλλίασ για ζναν βαςικό λόγο: αν θ Γαλλία περνοφςε ςτα χζρια του Άξονα, θ
Βρετανία κα βριςκόταν χωρίσ κανζνα ουςιαςτικό ςφμμαχο γεγονόσ που κα τθν
ζφερνε ςτθν ανάγκθ ςφναψθσ ανακωχισ με τον Χίτλερ. Μζςα ςε αυτιν τθν
κατάςταςθ οι δυνάμεισ του Χίτλερ προχωροφςαν χωρίσ ουςιαςτικι δυςκολία για
τθν κατάλθψθ του Ραριςιοφ όταν ο Γάλλοσ πρωκυπουργόσ ενό ηιτθςε από τον
Τςόρτςιλ τθν άρςθ τθσ δεςμευτικισ ςυμφωνίασ που είχαν ςυνάψει ζτςι ϊςτε να
μπορζςει να διαπραγματευτεί με τουσ Γερμανοφσ102. Θ άρνθςθ του Τςόρτςιλ για
περαιτζρω ςυηθτιςεισ οδιγθςε τον ενό ςτθν ςτροφι προσ τον Αμερικανό πρόεδρο
οφηβελντ για τθν αποςτολι ζμψυχου και όχι μόνο υλικοφ για να αντιςτακεί θ
Γαλλία ςτθν γερμανικι επίκεςθ. Ο οφςβελντ αρνικθκε και παράλλθλα θ κζςθ των
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Γάλλων δυςχεραινόταν όλο και πιο πολφ όταν θ Λταλία κιρυξε τον πόλεμο ςτθν
Γαλλία.
Μζςα ςε όλο αυτό το χάοσ και τον πανικό ο ενό αποτάκθκε ςτον πρόεδρο τθσ
Γαλλικισ Δθμοκρατίασ Άλμπερ Λεμπρζν με ςκοπό να αναλάβει τθν πρωκυπουργία ο
Φιλίπ Ρεταίν, ιρωασ του Α’ Ραγκοςμίου Ρολζμου. Ο Ρεταίν αναλαμβάνει τα
πρωκυπουργικά κακικοντα και ηθτά ανακωχι από τα γερμανικά ςτρατεφματα, τα
οποία ςτισ 14 Λουνίου είχαν μπει ςτο Ραρίςι. Οι ςυηθτιςεισ για τθν ανακωχι
ξεκίνθςαν ςτισ 21 Λουνίου του 1940 και το κείμενο υπογράφει ακριβϊσ τθν επομζνθ.
Το αποτζλεςμα των ςυηθτιςεων ιταν καταςτροφικό για τθν Γαλλία. Θ Γαλλία
όφειλε να διαμελιςτεί. Το βόρειο και δυτικό τθσ τμιμα κα κατεχόταν από
Γερμανοφσ, ενϊ το κεντρικό και νότιο τμιμα κα αποτελοφςε ζνα κράτοσ-παρωδία,
ςτο οποίο αρχθγόσ κα ιταν ο Ρεταίν και ζδρα κα είχε το Βιςφ103. Ραρόλεσ τισ φοβίεσ
των Γάλλων ο Χίτλερ δεν αςχολικθκε με τον γαλλικό ςτόλο αντικζτωσ οι Γάλλοι κα
μποροφςαν να τον χρθςιμοποιιςουν για να προςτατζψουν τισ αποικίεσ τουσ. Αυτι
του θ ςτάςθ όμωσ δεν κα διαρκοφςε πολφ όταν μετά από οριςμζνεσ αποτυχθμζνεσ
ςυηθτιςεισ με τθν Βρετανία ο Χίτλερ απαίτθςε τθν είςοδο τθσ Γαλλίασ μαηί με τισ
αποικίεσ τθσ και τον ςτόλο τθσ ςτον ζνοπλο αγϊνα εναντίον τθσ Βρετανίασ.
Ο Χίτλερ με αυτό το τελεςίγραφο κεωροφςε ότι θ Γαλλία ζπρεπε να ανταποδϊςει
τισ διευκολφνςεισ που τθσ είχε παράςχει θ Γερμανία. Κάτι τζτοιο ουδζποτε ςυνζβθ
αλλά ςθμαςία ζχει ότι θ Γαλλία ζπρεπε να πάρει μζροσ ςτον πόλεμο ςτο πλευρό
των Γερμανϊν. Από τθν πλευρά του το Βιςφ δεν ικελε να ςυμμετάςχει ςτον πόλεμο
και επζμενε να παραμζνει ουδζτερο ςτα διεκνι ηθτιματα. Αυτι θ ςτάςθ του Ρεταίν
οφειλόταν ςτον φόβο για ολοκλθρωτικι κατάλθψθ τθσ Γαλλίασ από τουσ
Γερμανοφσ. Θ άρνθςθ αυτι δεν είχε κάποια ςυνζχεια από τθν πλευρά των
Γερμανϊν. Θ πραγματικότθτα όμωσ είναι ότι κακόλθ τθν διάρκεια του πολζμου το
Βιςφ βοικθςε ςτθν διεξαγωγι του πολζμου κυρίωσ με τθν αποςτολι ζμψυχου
υλικοφ τόςο ςτθν μάχθ όςο και ςτα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ. Το κακεςτϊσ του
Βιςφ ιταν από τα λίγα ςυνεργαηόμενα μζρθ με τουσ Γερμανοφσ που προχϊρθςαν
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ςτισ μαηικζσ εκκακαρίςεισ του γαλλικοφ πλθκυςμοφ από εβραίουσ και άλλεσ
ομάδεσ, αφενόσ υπθρετϊντασ με τον καλφτερο τρόπο τισ κελιςεισ του Χίτλερ και
αφετζρου βοθκϊντασ ςτθν επάνδρωςθ των γερμανικϊν εργοςταςίων και
ςτρατοπζδων ςυγκζντρωςθσ.
Για τον ευρωπαϊκό χάρτθ τθσ ςυνεργαςία θ Γαλλία αποτελεί ζνα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικό παράδειγμα. Το γεγονόσ ότι δθμιουργικθκε το κακεςτϊσ του Βιςφ
είναι πζρα για πζρα εικονικό και δεν άλλαξε ςτο ελάχιςτο τθν δυςχερι κζςθ τθσ
χϊρασ. Θ Γαλλία ιταν δεμζνθ χειροπόδαρα ςτισ απαιτιςεισ του Χίτλερ. Από τθν
πλευρά του ο Χίτλερ δεν κζλθςε να δθμιουργιςει ακόμθ μια Ρολωνία αφοφ ο
γαλλικόσ λαόσ ιταν όπωσ τον αποκαλοφςε: «μια ράτςα εκφυλιςμζνων». Ραρόλθ
αυτι τθν «ψυχόπονθ» ςτάςθ θ Γαλλία ζπρεπε να καταβάλει κακθμερινϊσ
τετρακόςια εκατομμφρια φράγκα για τα ζξοδα ςυντιρθςθσ του ςτρατοφ κατοχισ
ενϊ από τθν πλευρά τθσ θ Γερμανία είχε ωσ διπλωματικό μζςο πιζςεων κοντά ςτα
δυο εκατομμφρια αιχμαλϊτουσ. Από τθν πλευρά του ο Ρεταίν ανζλαβε τθν χϊρα ςε
ζνα διόλου εφκολο πολιτικό πλαίςιο για τθν χϊρα του και λειτουργϊντασ όπωσ ο
ίδιοσ πίςτευε από ρεαλιςμό προχϊρθςε ςε ςυνκθκολόγθςθ με τθν Γερμανία
αντιλαμβανόμενοσ αφενόσ τθν κυριαρχία τθσ Γερμανίασ και αφετζρου το
ενδεχόμενο να κερδίςει θ Γερμανία ςτον πόλεμο. Για τον ςτρατάρχθ θ ςυνεργαςία
με τον κατακτθτι ιταν ο μόνοσ τρόποσ να διατθριςει τθν Γαλλία ςτισ μείηονεσ
ιμπεριαλιςτικζσ δυνάμεισ104. Απ’ όςο ζχει ερευνθκεί ο Ρεταίν δεν διακατεχόταν από
κάποια φιλοναηιςτικά αιςκιματα χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι θ ςυνεργαςία του με
τον κατακτθτι δεν κόςτιςε τθν ηωι ςε χιλιάδεσ Γάλλουσ πολίτεσ. Εκείνο που κζλθςε
ο Ρεταίν ιταν να εκκακαρίςει τθν Γαλλία από τουσ Εβραίουσ, τουσ κομμουνιςτζσ, να
αςτυνομεφςει τθν κοινωνία από τουσ ταραξίεσ και να επιςτρζψει ςτισ φερόμενεσ ωσ
αξίεσ τθσ αγροτικισ Γαλλίασ: ςτθν υπακοι, ςτον πατερναλιςμό, ςτθν οικογζνεια και
ςτθ ςκλθρι δουλειά. Χαρακτθριςτικι υπιρξε θ διλωςθ του ςχετικά με τθν
ςυνεργαςία: «Με εντιμότθτα και για τθν διατιρθςθ τθσ γαλλικισ ενότθτασ μιασ
ενότθτασ δζκα αιϊνων, ςτο πλαίςιο τθσ ανοικοδόμθςθσ τθσ νζασ ευρωπαϊκισ τάξθσ,
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μπαίνω ςιμερα ςτο δρόμο τθσ ςυνεργαςίασ*…+Αυτι θ πολιτικι είναι δικι
μου*…+εμζνα μόνο κα κρίνει θ Λςτορία». Σε αυτό το πλαίςιο που ζκεςε ο Ρεταίν
κινικθκε θ Γαλλογερμανικι ςυνεργαςία των επόμενων ετϊν.
Τον Φεβρουάριο του 1941 τθν διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ ανζλαβε ο ναφαρχοσ
Φρανςουά Νταρλάν(γίνεται φανερι θ δυναμικι που επεδείκνυαν οι ςτρατιωτικοί
ςτο μζλλον τθσ χϊρασ), ο οποίοσ προχϊρθςε ζνα βιμα παραπάνω τθν ιδθ
υπάρχουςα ςυνεργαςία με τουσ Γερμανοφσ. Θ ςυνεργαςία με τουσ Γερμανοφσ μζχρι
εκείνο το ςθμείο ιταν μόνο ςε οικονομικό επίπεδο με τθν ανάλθψθ τθσ εξουςίασ
από τον Ντερλάν θ Γαλλία κα ςυνεργαηόταν με τουσ Γερμανοφσ και ςε ςτρατιωτικό
επίπεδο. Μάλιςτα από τον Λοφνιο του 1941 θ Γαλλία αποδζχτθκε τθν ςφςταςθ
ειδικϊν τομζων για τισ δίκεσ των «τρομοκρατϊν» και όλων των εςωτερικϊν εχκρϊν
τθσ χϊρασ. Με τθν επιςτροφι ςτθν εξουςία του Ριερ Λαβάλ θ Γαλλία ιταν ιδθ ζνασ
μθχανιςμόσ άςκθςθσ τθσ γερμανικισ πολιτικισ, γεγονόσ που δεν διαταράχκθκε υπό
των θμερϊν, αντικζτωσ ενιςχφκθκε με τισ όλο και ςυνεχιηόμενεσ γερμανικζσ
απαιτιςεισ. Ραράλλθλα ο Λαβάλ υποςτιριηε τθν γερμανικι νίκθ ςτον πόλεμο ενϊ
κιρυξε με τθν ςειρά του τον πόλεμο ςτον μπολςεβικιςμό. Με λίγα λόγια το γαλλικό
κράτοσ ςυμμετείχε ςτισ διϊξεισ των Εβραίων, οργάνωςε τθν μεταφορά χιλιάδων
εργατϊν ςτθν Γερμανία και ενίςχυςε τα μοντζλα οικονομικισ και βιομθχανικισ
ςυνεργαςίασ. Τόςο ο Ρεταίν όςο και οι διάδοχοί του, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
ςυνεργαςίασ απαςχολικθκαν ιδιαίτερα με τθν εκκακάριςθ τθσ χϊρασ από τουσ
Εβραίουσ, τουσ κομμουνιςτζσ και τουσ μαςόνουσ. Στόχοσ τουσ ιταν αφοφ
αςτυνομευτεί θ κοινωνία από αυτά τα «προβλθματικά» ςτοιχεία να επιςτρζψει ςτισ
πατροπαράδοτεσ αξίεσ τθσ αγροτικισ Γαλλίασ: τθν υπακοι, τον πατερναλιςμό, τθν
οικογζνεια και τθν ςκλθρι δουλειά105.
Μεταπολεμικά πολλά ςτελζχθ του κακεςτϊτοσ του Βιςφ υποςτιριξαν ότι θ
ςυνεργαςία με τον κατακτθτι απζτρεψε τθν πολωνοποίθςθ τθσ χϊρασ, μια ςτάςθ
όμωσ που ζχει ανατραπεί από νεότερεσ ιςτορικζσ ζρευνεσ. Ο ιςτορικόσ όμπερτ
Ράξτον μετά από εξονυχιςτικι ζρευνα ςτα γερμανικά αρχεία προζβθ ςτθν
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βαρφτατθ κατθγορία εναντίον του κακεςτϊτοσ του Βιςφ. Το Βιςφ ανταποκρίκθκε
επακριβϊσ ςτισ προςδοκίεσ του Χίτλερ εξαςφαλίηοντασ τθν διοικθτικι διαχείριςθ
τθσ χϊρασ διευκολφνοντασ με αυτό τον τρόπο τθν γερμανικι πολιτικι, θ οποία κα
ςυναντοφςε δυςκολίεσ ςτο να διαχειριςτεί τθν πολυπλοκότθτα που επεδείκνυε θ
γαλλικι κοινωνία. Ακόμθ το Βιςφ ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτον τομζα τθσ
καταςτολισ(αποςτολι

εβραίων

ςε

ςτρατόπεδα

ςυγκζντρωςθσ,

δίωξθ

αντιςταςιακϊν), γεγονόσ που βοικθςε τον κατακτθτι να μθν αναμιχκεί. Σε
οικονομικό επίπεδο θ Γαλλία χωρίσ ίχνοσ υπερβολισ διαλφκθκε αφοφ θ χϊρα
υπιρξε αντικείμενο εκμετάλλευςθσ από τουσ Γερμανοφσ ςε όλουσ τουσ τομείσγεωργία, βιομθχανία, νόμιςμα. Με τθν ζκδοςθ όμωσ νόμων θ γαλλικι κυβζρνθςθ
ανζβαςε κατακόρυφα το επίπεδο ςυνεργαςίασ με τον κατακτθτι αφοφ με αυτόν τον
τρόπο νομιμοποίθςε τθν κατοχι τθσ χϊρασ και κατζςτθςε παράνομθ τθν αντίςταςθ
ςτον κατακτθτι.
Αυτό που γίνεται αντιλθπτό είναι ότι θ Γαλλία επεδίωξε τθν πολιτικι ςυνεργαςία
με τον κατακτθτι και αφοφ αυτό επετεφχκθ αντί να προβεί ςε μια ζςτω αμυντικι
ςυνεργαςία, προζβθ ςε μια επικετικι ςυνεργαςία κυρίωσ με τον Λαβάλ, ο οποίοσ
πίςτευε ότι με τθν νίκθ τθσ Γερμανίασ ςτον πόλεμο κα είχε και ο ίδιοσ οφζλθ. Πταν
ξεκίνθςε θ ςυνεργαςία με τον κατακτθτι ςτόχοσ ιταν θ διατιρθςθ τθσ χϊρασ όμωσ
οι γαλλικζσ κυβερνιςεισ υπακοφοντασ τυφλά ςτισ γερμανικζσ απαιτιςεισ
ξεπζραςαν τα όρια τθσ απλισ ςυνεργαςίασ και ςτράφθκαν εναντίον του ίδιου τουσ
του κράτουσ με το κυνθγθτό χιλιάδων ανκρϊπων ςτο βωμό τθσ αγαςτισ
ςυνεργαςίασ με τουσ Γερμανοφσ106. Για όλα αυτά τα ςτοιχεία θ Γαλλία αποτελεί ζνα
μοναδικό χαρακτθριςτικό παράδειγμα του δοςιλογιςμοφ που ευδοκίμθςε ςτθν
Ευρϊπθ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου.
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III) Θ περίπτωςη Vidkun Quisling
O Vidkun Quisling γεννικθκε ςτισ 18 Λουλίου του 1887 ςτο Fyresdal τθσ Νορβθγίασ.
Μετά από μια περίοδο ςπουδϊν ςτθν Ρολεμικι Σχολι του Πςλο και τθν
Στρατιωτικι Ακαδθμία με ιδιαίτερθ επιτυχία, το 1906 τοποκετείται ςτο Γενικό
Επιτελείο Στρατοφ. Τα επόμενα δϊδεκα χρόνια τον βρίςκουν ωσ ςτρατιωτικό
ακόλουκο ςτθν διπλωματικι αντιπροςωπεία τθσ Νορβθγίασ ςτθν Αγία Ρετροφπολθ.
Με τθν επιςτροφι του ςτθν Νορβθγία το 1929 καταπιάνεται με τθν αλλαγι του
καταςτατικοφ

χάρτθ

τθσ

Νορβθγίασ,

αντικακιςτϊντασ

το

νορβθγικό

κοινοβοφλιο(Storing) με δυο ανεξάρτθτα ςϊματα, τθν κυβζρνθςθ και μια
αντιπροςωπεία των εργατικϊν ςωματείων, ςτα πλαίςια των Σόβιετ. Το 1931 και ενϊ
ζχει αρχίςει να γίνεται γνωςτόσ μζςα από πολιτικά του άρκρα ςχετικά με τισ
βλζψεισ του το Αγροτικό κόμμα αναλαμβάνει τθν εξουςία και αυτόσ αναλαμβάνει
το Υπουργείο Αμφνθσ. Στθν περίοδο που διετζλεςε υπουργόσ ζλαβαν χϊρα
οριςμζνεσ εξεγζρςεισ εργατϊν, με τον Quisling να προβαίνει ςτθν δθμιουργία
μυςτικϊν καταςταλτικϊν μθχανιςμϊν με ςκοπό να εμποδίςει τθν δθμιουργία ενόσ
κομμουνιςτικοφ κινιματοσ. Θ αντιπαράκεςθ του με το κυβερνϊν κόμμα τον οδθγεί
το 1933 ςτθν ίδρυςθ του δικοφ του κόμματοσ, του Εκνικοφ Συναγερμοφ- Nasjonal
Samling, το οποίο οργάνωςε βάςει των ναηιςτικϊν προτφπων. Από το 1935 ςτουσ
λόγουσ του άρχιςαν να φαίνονται και τα πρϊτα ςθμεία αντιςθμιτιςμοφ
καταδικάηοντασ παράλλθλα τον φιλελευκεριςμό και τον μαρξιςμό ωσ ςθμιτικζσ
επινοιςεισ.
Θ πρϊτθ προςζγγιςθ με το γερμανικό κόμμα του Χίτλερ ιρκε το 1936 όταν θ
εφθμερίδα του N.S, Fritt Folk ιταν ςτα πρόκυρα τθσ χρεωκοπίασ και από το
Βερολίνο ςτάλκθκαν κοντά ςτα δζκα χιλιάδεσ μάρκα για τθν ενίςχυςι τθσ. Το κόμμα
όμωσ του Quisling παρζμενε ςε πολφ χαμθλά επίπεδα ωσ προσ το λαϊκό ζρειςμά
του. Τον Δεκζμβριο του 1939 ο Quisling κα προζβαινε ςε μια πρωτόγνωρθ κίνθςθ
για τα εκνικά και ευρωπαϊκά δεδομζνα, ςυνδζοντασ το όνομά του με αυτό τθσ
ζςχατθσ προδοςίασ. Ο Quisling λοιπόν πρότεινε ςτον Χίτλερ να οργανϊςει ζνα
πραξικόπθμα με Γερμανικι βοικεια για να εκκινιςει τθν μεςςιανικι του αποςτολι,
ϊςτε να μεταμορφϊςει τθν νορβθγικι κοινωνία εκ των άνωκεν. Ο Εκνικόσ
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Συναγερμόσ ιταν ζνασ αςιμαντοσ πολιτικόσ παράγοντασ ςτισ αρχζσ του πολζμου. Θ
δθμοτικότθτα του κόμματοσ εμφάνιηε πτϊςθ μετά από το ςχεδόν 2% που πιρε ςτισ
εκλογζσ του 1936. Θ ειςβολι τθσ 9θσ Απριλίου είχε ςχζςθ με τουσ γενικοφσ ςτόχουσ
των Γερμανϊν και ο ρόλοσ του Quisling ιταν περικωριακόσ. Πταν ανακιρυξε τον
εαυτό του πρωκυπουργό ζγινε αφορμι μεγαλφτερων αντιδράςεων και με τον
τρόπο αυτό δεν διευκόλυνε το ζργο των Γερμανϊν. Ωσ ςυνεργάτθσ τουσ προκάλεςε
περιςςότερα προβλιματα από όςα περίμεναν οι Γερμανοί.
Το πρωταρχικό πρόβλθμα των Γερμανϊν μετά τθν ειςβολι ιταν να ςχθματίςουν
μια αποτελεςματικι διοίκθςθ. Θ προτίμθςθ τουσ εςτιαηόταν ςε μια ζμμεςθ
διοίκθςθ, ςτα πρότυπα του μοντζλου που είχε εφαρμοςτεί ςτθν Δανία. Αυτό όμωσ
δεν μποροφςε να ςυμβεί από τθν ςτιγμι που θ νόμιμθ κυβζρνθςθ εγκατζλειψε τθν
χϊρα. Από τθν πλευρά τουσ κορυφαίοι πολιτικοί και γραφειοκράτεσ εκδιλωςαν
άμεςα τθν επικυμία τουσ να ςυνεργαςτοφν με τον κατακτθτι μποϊκοτάροντασ
παράλλθλα τον Quisling. Με αυτι τθν κατάςταςθ οι Γερμανοί διϊχνουν τον Quisling
από τθν διακυβζρνθςθ και οργανϊνουν ζνα Διοικθτικό Συμβοφλιο ςαν εκτελεςτικι
εξουςία τθσ χϊρασ. Στισ αρχζσ αυτισ τθσ κατάςταςθσ υπιρχε διάχυτθ μια ςτάςθ ότι
ζγινε ςυνζβθ για να διαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία τθσ κοινωνίασ. Ο
επιχειρθματικόσ κόςμοσ ιταν ιδιαίτερα ευχαριςτθμζνοσ με τθν αφξθςθ των
εμπορικϊν ςχζςεων με τθν Γερμανία και άλλοι βρικαν καλοπλθρωμζνεσ δουλειζσ
ςτα γερμανικά ζργα107.
Το ΔΣ εξαςφάλιηε μια αποτελεςματικι διοίκθςθ χωρίσ να γίνεται τυφλό όργανο
των Γερμανϊν. Πταν ο Joseph Terboven διορίςτθκε φπατοσ αρμοςτισ για τθν
Νορβθγία ςτισ 24 Απριλίου άρχιςε να οργανϊνει μια αυτόνομθ γερμανικι διοίκθςθ.
Το ΔΣ είχε μια διαλλακτικότθτα ςτισ γερμανικζσ απαιτιςεισ αντιδρϊντασ μόνο ςτθν
είςοδο μελϊν του Εκνικοφ Συναγερμοφ ςτθν κεντρικι διοίκθςθ. Θ αποτυχία των
διαπραγματεφςεων με τον παλαιό πολιτικό κόςμο ανάγκαςε τον Terboven να
αλλάξει τακτικι. Στισ 25 Σεπτεμβρίου εκκρόνιςε τον βαςιλιά, τθν εξόριςτθ
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κυβζρνθςθ και το ΔΣ, ακυρϊνοντασ παράλλθλα όλα τα πολιτικά κόμματα εκτόσ από
τον Εκνικόσ Συναγερμό. Στθ ςυνζχεια διόριςε 13 αρμοςτζσ για τα υπουργεία από
τουσ οποίουσ οι 9 ιταν του Ε.Σ. Αυτό το ςφςτθμα κα αποτελοφςε και το βαςικό
πλάνο μζχρι το τζλοσ του πολζμου. Θ «κυβερνθτικι πράξθ» τθσ 1 θσ Φεβρουαρίου
του 1942 άλλαξε το ςχιμα αλλά όχι το περιεχόμενο. Θ ςυνεργαςία με τον
κατακτθτι περνοφςε ςε μια νζα μορφι με προεξζχον πρόςωπο τον Vidkun Quisling,
ο οποίοσ ανζλαβε τθν πρωκυπουργία τθσ «εκνικισ κυβζρνθςθσ». Το παράδοξο από
αυτι τθν ςυνεργαςία Γερμανϊν και Εκνικοφ Συναγερμοφ ιταν ότι με το που
βρζκθκε το κόμμα του Quisling ςτθν εξουςία κατζςτθςε ςαφζσ ότι δεν ικελε να
αποτελεί υποχείριο των Γερμανϊν, άςχετα το ότι ιταν πλιρωσ εξαρτθμζνο από
αυτοφσ108.
Θ αδιαφορία που επζδειξε ο Terboven ςε όλα τα παλαιά κόμματα και πρόςωπα
του νορβθγικοφ νόμιμου κακεςτϊτοσ αποδεικνφει με τον πιο περίτρανο τρόπο το
γεγονόσ ότι οι Γερμανοί δεν αρκοφνταν ςτον διοικθτικό ζλεγχο αλλά ικελαν να
επιβάλουν τθν ιδεολογία του ςτον πλθκυςμό μζςα από τον Εκνικό Συναγερμό. Αυτό
όμωσ το ςχζδιο αποδείχτθκε ανζφικτο κακϊσ ο Quisling αποτελοφςε (και
δικαιολογθμζνα) κόκκινο πανί για τον νορβθγικό λαό. Ραρόλα αυτά ςτθν διάρκεια
τθσ «διακυβζρνθςισ» του ο Εκνικόσ Συναγερμόσ προζβθ ςε οριςμζνεσ ενζργειεσ
που χαρακτθρίηουν απόλυτα τθν προςιλωςθ του ςτο ςχζδιο του Χίτλερ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, μετά από μια ςειρά διαβουλεφςεων και υποδείξεων με τισ
επαγγελματικζσ-ςυντεχνιακζσ οργανϊςεισ ο Quisling προςπάκθςε να ελζγξει τισ
οργανϊςεισ αυτζσ και να τισ κακοδθγιςει βάςει των κανόνων που ζκετε θ «νζα
τάξθ». Αυτι του θ κίνθςθ οδιγθςε ςτθν διάλυςθ οριςμζνων οργανϊςεων και ςτθν
υποταγι κάποιων άλλων ςτισ εντολζσ τθσ νζασ κατάςταςθσ πραγμάτων. Μάλιςτα
πολλά μζλθ των οργανϊςεων πζραςαν ςτο αντιςταςιακό μζτωπο ενϊ παράλλθλα
το κακεςτϊσ ςκλιραινε τθν ςτάςθ του με τθν δθμιουργία μιασ εκςτρατείασ για
υποχρεωτικι ςυμμετοχι όλων των εργαηομζνων ςτα ςυνδικάτα που όριηε θ «νζα
τάξθ». Τα ςχζδια όμωσ των Γερμανϊν προςζκρουςαν ςτθν ςκεναρι αντίδραςθ
οριςμζνων κλάδων όπωσ ιταν το ςωματείο των δαςκάλων, υποχρεϊνοντασ με
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αυτόν τον τρόπο τουσ Γερμανοφσ να εγκαταλείψουν τα ςχζδια τουσ, φοβοφμενοι ότι
περαιτζρω πίεςθ κα οδθγοφςε ςτθν μαηικι αντίδραςθ από τθν πλευρά των
κατακτθμζνων. Οι οργανϊςεισ αυτζσ με αυτι τουσ τθν επιτυχία κατόρκωςαν να
εκφράςουν τθν νόμιμθ και δθμοκρατικι γνϊμθ, θ οποία ςτεροφνταν οποιαςδιποτε
πολιτικισ ζκφραςθσ109. Με αυτι του τθν ιττα ο Εκνικόσ Συναγερμόσ ζχαςε πολφ
από το ζρειςμα που είχε ςτθν Γερμανία, άςχετα αν τα ποςοςτά του ςε οριςμζνουσ
κλάδουσ αυξικθκαν.
Ζνα άλλο ηιτθμα που αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερθσ μελζτθσ ςχετικά με τον
δοςιλογικό χαρακτιρα που είχε θ «κυβζρνθςθ» Quisling ιταν το εβραϊκό ηιτθμα. Θ
Νορβθγία δεν υπιρξε από τισ χϊρεσ που είχαν ιδιαίτερα μεγάλο ποςοςτό ςε
εβραίουσ εξαιρουμζνων των μεγαλουπόλεων του Πςλο και του Τροντχάιμ, ςτισ
οποίεσ υπιρχαν και ςυναγωγζσ. Από τθν πρϊτθ μζρα που κατακτικθκε θ Νορβθγία
από τα γερμανικά ςτρατεφματα, οι γερμανικζσ αρχζσ προχϊρθςαν ςτθν λεπτομερι
καταγραφι όλων των εβραίων τθσ χϊρασ, απαγορεφοντασ μάλιςτα ςε κάποιουσ
από αυτοφσ τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ τουσ. Ο Quisling όμωσ προχϊρθςε τον
αντιςθμιτιςμό ζνα επίπεδο παραπάνω όταν τον Λοφνιο του 1942 προχϊρθςε ςτθν
κζςπιςθ νόμου, ο οποίοσ υποχρζωνε τθν κατάςχεςθ των εβραϊκϊν περιουςιϊν από
τισ κατοχικζσ αρχζσ. Οι μιςοί Νορβθγοί εβραίοι αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο
αποχϊρθςαν από τθν χϊρα βρίςκοντασ άςυλο ςτθν Σουθδία, κάποιοι πζραςαν ςτθν
παρανομία ενϊ οι υπόλοιποι εκτοπίςτθκαν ςτον ςυνικθ τόπο «εργαςίασ», ςτθν
Ρολωνία. Θ ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία πάρκθκε κακαρά από τισ γερμανικζσ αρχζσ
χωρίσ όμωσ αυτό να ςθμαίνει ότι ο Quisling προχϊρθςε ςε κάποια κίνθςθ για να τθν
αποτρζψει. Ζντονθ αντίδραςθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ υπιρξε από τθν πλευρά
τθσ Εκκλθςίασ, θ οποία με ςυνεχι διαβιματα προσ τθν πολιτικι εξουςία
προςπάκθςε να αποτρζψει τζτοιου είδουσ απάνκρωπεσ ενζργειεσ110.
Αυτό που επίςθσ πρζπει να καταδειχτεί είναι θ δυναμικι του Quisling και του
κόμματόσ του. Αν για τον Quisling τα πράγματα ιταν ξεκάκαρα, αφοφ το
μεγαλφτερο αν όχι ολόκλθρο το ποςοςτό του πλθκυςμοφ ιταν φανερά εχκρικό
109
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απζναντί του. Ο Εκνικόσ Συναγερμόσ αποτελεί μια περίεργθ εκδοχι τθσ
ςυνεργαςίασ με τον κατακτθτι κακϊσ παρουςιάηει οριςμζνεσ αντιφάςεισ. Το
ζρειςμα που είχε ο ΕΣ ιταν ςε περιοχζσ που είχαν πλθγεί από τθν μεγάλθ Φφεςθ
του Μεςοπολζμου. Το παράδοξο όμωσ είναι ότι ςε εκείνεσ τισ περιοχζσ εξίςου
ςθμαντικό ζρειςμα είχε και το εργατικό κίνθμα γεγονόσ που οδιγθςε ςτθν άμεςθ
ριξθ των δυο παρατάξεων. Αυτι θ κατάςταςθ κα παρζμενε ςε ολόκλθρθ τθν
κατοχικι περίοδο και κα λυνόταν με τθν καταδίκθ των μελϊν του ΕΣ μεταπολεμικά.
Για πολλοφσ θ προπολεμικι απάκεια απζναντι ςτον Εκνικό Συναγερμό άλλαξε ριηικά
με τθν τοποκζτθςι του ςτθν εξουςία. Από εκείνθ τθν χρονικι ςτιγμι ο Εκνικόσ
Συναγερμόσ κα αντιμετϊπιηε ζνα μζτωπο οργανωμζνθσ εχκρότθτασ, γεγονόσ που
κα προκαλοφςε πολλά προβλιματα ςτα μζλθ που ηοφςαν ςε περιοχζσ με ελάχιςτο
ζρειςμα του ΕΣ111.
Ζνα άλλο προβλθματικό ςτοιχείο ιταν θ ςχζςθ των Γερμανϊν και του ΕΣ. Ο Εκνικόσ
Συναγερμόσ είχε μια νορβθγικι εκνικιςτικι ιδεολογία που δεν ςυμβιβαηόταν
εφκολα με τθν επιβλθκείςα γερμανικι ιδεολογία και τα ναηιςτικά ςφμβολα, χωρίσ
αυτό να ςθμαίνει ότι δεν προζρχονταν από μια ακραία πολιτικι «μιτρα» και οι δυο
ιδεολογίεσ. Αυτι τουσ θ διαφωνία όμωσ δεν άλλαηε κάτι ςε πρακτικό βακμό κακϊσ
ο ΕΣ ιταν δεμζνοσ χειροπόδαρα από τθν γερμανικι υποςτιριξθ. Ραρόλεσ αυτζσ τισ
διαφωνίεσ ο ΕΣ «ζπαιξε» άψογα τον ρόλο που του ζδωςαν οι Γερμανοί
οργανϊνοντασ με εκπλθκτικό τρόπο τθν αςτυνομία και τισ υπθρεςίεσ πλθροφοριϊν
με άμεςο ςτόχο τθν ςφλλθψθ των αντιφρονοφντων. Οι ςυλλιψεισ υπιρξαν μαηικζσ
και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ(όπωσ ςυνζβθ και ςε άλλεσ χϊρεσ) οι Νορβθγοί
αξιωματοφχοι επζδειξαν μεγαλφτερθ βιαιότθτα από τουσ Γερμανοφσ.
Ρλθςιάηοντασ ο πόλεμοσ ςτο τζλοσ του ο ΕΣ είχε ςυνειδθτοποιιςει ότι ζφτανε και
το δικό του πολιτικό τζλοσ, παρόλα αυτά όμωσ ςυνζχιςε με τθν ίδια διάκεςθ τθν
αντικομουνιςτικι ιδεολογία. Ραράλλθλα, υποκίνθςε τθν διζνεξθ μεταξφ των
κομμουνιςτϊν και των ςυντθρθτικϊν μελϊν τθσ Αντίςταςθσ με τθν ταυτόχρονθ
προβολι μιασ ανάγκθσ εκνικισ ομοψυχίασ κάτω από τθν πολιτικι επίβλεψθ του
Quisling. Θ ψευδαίςκθςθ του Quisling όμωσ δεν τον γλίτωςε από τον κάνατο, κακϊσ
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θ εξόριςτθ κυβζρνθςθ με αςτραπιαίεσ κινιςεισ οργάνωςε τα μελλοντικά δικαςτιρια
των δοςίλογων και των ναηί, επαναφζροντασ ταυτόχρονα και τθν κανατικι ποινι. Ο
Quisling εκτελζςτθκε μαηί με τριάντα ζξι δοςίλογουσ και ναηί. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ
των νομικά διωχκζντων άγγιηε τισ εικοςιπζντε χιλιάδεσ ςυνεργαςκζντεσ112.
Θ εικόνα που παρουςίαςε θ νορβθγικι δικαιοςφνθ δυςτυχϊσ δεν ακολουκικθκε
και ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ. Το ηιτθμα είναι ότι ο Εκνικόσ Συναγερμόσ και ο Quisling
ςυγκεκριμζνα αποτζλεςαν το πιο χαρακτθριςτικό παράδειγμα προδοςίασ, γεγονόσ
που οδιγθςε ςτθν ονοματοδοςία των δωςίλογων ωσ κουίςλινγκ.

IV) Ο δοςιλογιςμόσ ωσ ευρωπαϊκό φαινόμενο
Ππωσ ιδθ αναφζρκθ ο δοςιλογιςμόσ αποτζλεςε ζνα φαινόμενο που εξαπλϊκθκε
ςτθν Ευρϊπθ τα χρόνια του Β’ παγκοςμίου Ρολζμου. Από τα παραδείγματα που
καταγράφθκαν προζκυψε ότι ο όροσ κουίςλινγκ υπιρξε χαρακτθριςτικόσ για
οποιονδιποτε ςυνεργαςκζντα και για οποιαδιποτε χϊρα. Θ χρθςιμοποίθςθ όμωσ
αυτοφ του όρου αυκαιρζτωσ μόνο προβλιματα και αςάφειεσ μπορεί να
δθμιουργιςει ςτον ερευνθτι κακϊσ θ κυβζρνθςθ του Κουίςλινγκ, όπωσ ιδθ
αναφζρκθκε, είναι ζνα ιδιαίτερο φαινόμενο του δοςιλογιςμοφ. Ριο αναλυτικά, θ
ζναρξθ τθσ ςυνεργαςίασ του Κουίςλινγκ με τον κατακτθτι δεν ιταν μια ρεαλιςτικι
πράξθ(ζχοντασ φτάςει δθλαδι θ χϊρα μετά από τθν ιττα τθσ ςε ζνα ςτάδιο
ςυνκθκολόγθςθσ) αλλά μια πράξθ που είχε προθγθκεί τθσ Κατοχισ και
αποςκοποφςε ςτθν κατάλθψθ τθσ χϊρασ για προςωπικό όφελοσ. Σε αυτι τθ
περίπτωςθ θ ζννοια του δοςιλογιςμοφ ζρχεται ςε απόλυτθ ταφτιςθ με αυτι τθσ
προδοςίασ.
Αυτό όμωσ που πρζπει να ξεκακαριςτεί εξ αρχισ είναι ότι θ ςυνεργαςία των
εκνικϊν ςτοιχείων με τουσ Γερμανοφσ, ςε κρατικό επίπεδο, ιταν εφικτι μόνο όπου
θ γερμανικι πολιτικι το επζτρεπε. Θ εναλλακτικι λφςθ ιταν θ «πολωνοποίθςθ» ι
αλλιϊσ θ ολοκλθρωτικι καταςτροφι του κράτουσ (debellatio) όπωσ αυτό ςυνζβθ
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ςτθν Ρολωνία και ςτο Λουξεμβοφργο, όπου θ ςυνεργαςία με τον κατακτθτι δεν
ιταν καν επιλογι. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Ρολωνία για τουσ Γερμανοφσ αποτελοφςε
τον ςυνδετικό κρίκο με τισ ανατολικζσ περιοχζσ κακϊσ και τθν βαςικι πθγι
εργατικοφ δυναμικοφ(ζνα κράτοσ εργαςίασ για τον λαό των κυρίων όπωσ το
διατφπωςε ο Χίτλερ). Ο διαμελιςμόσ τθσ χϊρασ και θ βάρβαρθ μεταχείριςθ του
πλθκυςμοφ τθσ με τθν κατάλθψθ τθσ χϊρασ μαρτυροφςαν αυτά τα ςχζδια του
Χίτλερ κακϊσ και ςτο τι κα ςιμαινε ςτο εξισ ο όροσ πολωνοποίθςθ113.
Για να γίνει πιο αντιλθπτό, τα μζρθ τθσ Ευρϊπθσ που είχαν κατακτθκεί από τισ
γερμανικζσ δυνάμεισ χωρίηονταν ςε τρεισ κατθγορίεσ. Θ πρϊτθ κατθγορία
αφοροφςε τισ χϊρεσ με κυβερνιςεισ ςυνεργαςίασ όπωσ αυτζσ τθσ Γαλλίασ, τθσ
Νορβθγίασ και τθσ Δανίασ. Θ δεφτερθ κατθγορία αφοροφςε τισ χϊρεσ που είχαν
υποςτεί ολοκλθρωτικι καταςτροφι και που το κράτοσ διοικοφνταν από
μθχανιςμοφσ που περιελάμβαναν κυρίωσ γερμανικά ςτελζχθ. Τζτοιεσ χϊρεσ ιταν θ
Ρολωνία, το Λουξεμβοφργο και κάποια κατακτθμζνα ςοβιετικά εδάφθ. Ανάμεςα
ςτα δυο αυτά άκρα ςυνεργαςίασ υπιρχε και μια τρίτθ κατθγορία, αυτι των χωρϊν
όπωσ θ Ελλάδα, θ Ολλανδία, θ Σερβία και το Βζλγιο. Σε αυτζσ τισ χϊρεσ θ διοίκθςθ
ανατζκθκε από τουσ Γερμανοφσ ςτισ τοπικζσ γραφειοκρατίεσ114.
Ππωσ γίνεται αντιλθπτό θ ζννοια του δοςιλογιςμοφ και τθσ ςυνεργαςίασ είναι
αρκετά πολφπλοκθ, γεγονόσ που οδιγθςε και μετά τθν λιξθ του πολζμου ςτο
«τςουβάλιαςμα» τθσ ζννοιασ του δοςιλογιςμοφ, απογυμνϊνοντασ τθν από
οποιοδιποτε θκικό και νομικό πλαίςιο. Γι’ αυτό λοιπόν τον λόγο πρζπει να γίνει
ζνασ διαχωριςμόσ του δοςιλογιςμοφ και τθσ ςυνεργαςίασ με τον κατακτθτι. Οι
μελετθτζσ του κακεςτϊτοσ του Βιςφ(πρόκειται όπωσ ιδθ αναφζρκθ για τθν
εντολοδόχο κυβζρνθςθ των Γερμανϊν ςτθ κατεκτθμζνθ Γαλλία ςτα χρόνια του
πολζμου) προζβθςαν ςε ζναν διαχωριςμό μεταξφ ςυνεργαςίασ-collaboration και
δοςιλογιςμοφ-collaborationism. Θ ςυνεργαςία με τουσ Γερμανοφσ υπιρξε, κατ’
αυτιν τθν ομάδα, ηιτθμα κρατικοφ ςυμφζροντοσ ενϊ ο δοςιλογιςμόσ ιταν ηιτθμα
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ιδεολογικισ ςυγγζνειασ και προχπζκετε καυμαςμό για τουσ ναηί. Αυτόσ υπιρξε ο
διαχωριςμόσ ςε επίπεδο εννοιϊν, ςε επίπεδο όμωσ προςϊπων και κρατικϊν αρχϊν
υπάρχει μια τριπλι κατθγοριοποίθςθ, αυτοί που παρακινικθκαν από πολιτικό
ρεαλιςμό, αυτοί που κινθτοποιικθκαν λόγω ιδεολογικϊν πεποικιςεων και αυτοί
που ζδραςαν λόγω τθσ επικυμίασ τουσ για προςωπικό κζρδοσ. Ζνασ ακόμθ
παράγοντασ που πρζπει να λθφκεί υπ’ όψιν μζςα από αυτιν τθν τριπλι
κατθγοριοποίθςθ είναι ότι ο ναηιςμόσ, ακόμθ και όταν οι δυνάμεισ του Χίτλερ είχαν
επικρατιςει ςτο μεγαλφτερο κομμάτι τθσ Ευρϊπθσ, είχε ελάχιςτουσ υποςτθρικτζσ.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα υπιρξε θ Ελλάδα, ςτθν οποία τα εκνικοςοςιαλιςτικά
κόμματα υπιρξαν περικωριακά και θγοφνταν από άτομα περιοριςμζνθσ
εμπιςτοςφνθσ και ικανότθτασ. Άρα θ ιδεολογικι πεποίκθςθ είναι ζνασ παράγοντασ
που υπιρχε αλλά δεν είχε τθν ςθμαςία που του δίδεται115.
Αν και ο ναηιςμόσ λοιπόν δεν είχε πολλοφσ υποςτθρικτζσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο
κατόρκωςε μζςα από τον δοςιλογιςμό να επικρατιςει. Οι λόγοι για αυτιν του τθν
επικράτθςθ ιταν δυο ιδεολογικοί παράγοντεσ: ο αντικομουνιςμόσ και ο εκνικιςμόσ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, ο αντικομουνιςμόσ οδιγθςε ςε ςυνεργαςία πολλοφσ, οι οποίοι
ειδάλλωσ δεν κα ςυμμερίηονταν τισ γερμανικζσ επιδιϊξεισ. Χαρακτθριςτικό
παράδειγμα αυτισ τθσ τάςθσ υπιρξε θ Ρολωνία, ςτθν οποία οι ςοβιετικοί είχαν
εκτελζςει περιςςότερουσ απ’ ότι οι Γερμανοί ςτο διάςτθμα 1939-1941, γεγονόσ που
οδιγθςε πολλοφσ να ταχκοφν υπζρ του ναηιςμοφ μθν γνωρίηοντασ όμωσ ότι
ςφντομα κα ακολουκοφςαν χειρότερα δεινά. Πςον αφορά τον δεφτερο ιδεολογικό
παράγοντα, τον εκνικιςμό, πρζπει να τονιςτεί ότι ςτισ δυο δεκαετίεσ που
προθγικθκαν του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου, αρκετοί εκνικιςτζσ είχαν μείνει
ανικανοποίθτοι με τον διαμοιραςμό τθσ Ευρϊπθσ. Αυτι τουσ θ ςτάςθ τουσ οδιγθςε
ςτθν πεποίκθςθ ότι με τθν ςυνεργαςία τουσ με τουσ Γερμανοφσ κα μποροφςαν να
ικανοποιιςουν τισ εκνικζσ τουσ διεκδικιςεισ.

Εκτόσ όμωσ από τισ εκνικζσ

επεκτάςεισ αρκετοί εκνικιςτζσ βρικαν τθν ευκαιρία για να απομακρφνουν από τθν
χϊρα τουσ ςτοιχεία που τουσ «χαλοφςαν» το εκνικό πάηλ, όπωσ ςτθν Γαλλία όταν το
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κακεςτϊσ του Βιςφ εξαπζλυςε μια «εκνικι» επανάςταςθ για να ςωκεί θ χϊρα από
τα ξζνα μιάςματα όπωσ τα χαρακτιριηαν116.
Ο αντικομουνιςμόσ και ο εκνικιςμόσ, λοιπόν, κα είναι τα δυο ςτοιχεία τα οποία
με το τζλοσ του πολζμου κα ςυνεχίηουν να βρίςκονται ςτθν πρϊτθ γραμμι των
πολιτικϊν και κοινωνικϊν εξελίξεων κακιςτϊντασ το ζργο τθσ δικαιοςφνθσ
εξαιρετικά δφςκολο ςτθν απονομι ευκυνϊν για τα όςα ςυνζβθςαν ςε εκνικό
επίπεδο ςτθν διάρκεια του πολζμου.

Η) Ελληνική ιςτοριογραφία και δοςιλογιςμόσ
Ι) Οι κατοχικζσ κυβερνήςεισ ωσ φορείσ του Ζθνουσ
Μετά από αυτιν τθν ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ του
δοςιλογιςμοφ, ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο καλό κα ιταν να παρουςιαςτεί ποια είναι
θ ςτάςθ τθσ ελλθνικισ ιςτοριογραφίασ απζναντι ςτον δοςιλογιςμό. Ριο αναλυτικά,
αν και ζχουν περάςει δεκαετίεσ από τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, το πρόβλθμα του
δοςιλογιςμοφ παραμζνει μια ανοιχτι πλθγι για τθν ελλθνικι ιςτοριογραφία. Θ
χριςθ ςτερεότυπων υβριςτικϊν χαρακτθριςμϊν, όπωσ δοςίλογοσ ι προδότθσ, ωσ
ςυνωνφμων των πολιτικϊν αντιπάλων παραμζνει ωσ ςιμερα ο βαςικόσ λόγοσ για
τθν αποτυχία εποφλωςθσ αυτισ τθσ πλθγισ.
Το παράδοξο του όλου ηθτιματοσ είναι ότι οι δοςίλογοι τθσ κατοχικισ περιόδου
ιταν αυτοί οι οποίοι μζχρι τθν μεταπολίτευςθ κατθγοροφςαν ανοιχτά τα μζλθ τθσ
Αριςτεράσ(ςυγκεκριμζνα αγωνιςτζσ τθσ Αντίςταςθσ) για δοςιλογιςμό και προδοςία.
Μάλιςτα κατά τθν διάρκεια τθσ χοφντασ παρατθρικθκαν αντίςτοιχα φαινόμενα με
αυτά τθσ Κατοχισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι άλλοτε δοςίλογοι και οι επίγονοι τουσ
ζςπευςαν να βολευτοφν ςτισ ανάλογεσ ςυνκικεσ που επζβαλε θ χοφντα με
εκπλθκτικό τρόπο προςαρμογισ. Θ διαφορά ζγκειται μόνο ςτο γεγονόσ ότι με τθν
λιξθ τθσ κατοχικισ περιόδου ξεκινοφςε ζνα νζο αιματθρό ςκθνικό, αυτό του
Εμφυλίου, ενϊ με τθν πτϊςθ τθσ δικτατορίασ των ςυνταγματαρχϊν δεν
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ςυνεχίςτθκαν τα λάκθ του παρελκόντοσ. Αυτά τα λάκθ που είχαν δϊςει με τθν
απελευκζρωςθ ςυγχωροχάρτι ςε όλουσ τουσ δοςίλογουσ αξιοποιϊντασ τουσ ςτα
πλαίςια του αντικομουνιςτικοφ αγϊνα117.
Από τθν άλλθ μεριά όμωσ και θ ολοκλθρωτικι αποπομπι και κατθγορία όλων των
ςυνεργατϊν των Γερμανϊν ι μελϊν τθσ κατοχικισ κυβζρνθςθσ δεν βοθκάει ςτθν
παρουςίαςθ και ανάλυςθ των πραγματικϊν γεγονότων ςτθν προςπάκεια για
εξεφρεςθ τθσ ιςτορικισ αλικειασ. Ξεκινϊντασ λοιπόν τθν προςπάκεια για τθν
ανεφρεςθ τθσ ιςτορικισ αλικειασ καλό κα ιταν να τεκοφν οριςμζνα ερωτιματα
όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν ελλθνικι ιςτοριογραφία: Οι δοςιλογικζσ
κυβερνιςεισ αποτελοφςαν φορείσ εκνικοφ λόγου; Θ απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα
χρειάηεται ιδιαίτερθ ανάλυςθ και ψυχραιμία. Θ πρϊτθ δοςιλογικι κυβζρνθςθ, αυτι
του Γ. Τςολάκογλου, παρουςιάςτθκε μετά τθν ςυνκθκολόγθςθ με τουσ Γερμανοφσ
ωσ μια εκνικι κυβζρνθςθ επιρρίπτοντασ ιδιαίτερεσ ευκφνεσ ςτο μεταξικό κακεςτϊσ
αλλά και ςτον Βαςιλιά, ο οποίοσ είχε εγκαταλείψει τθν χϊρα. Το ερϊτθμα όμωσ που
τζκθκε εξαρχισ επεκτείνεται ςτο κατά πόςο μια κυβζρνθςθ κεωρείται εκνικι όταν
ζχει τοποκετθκεί από τουσ κατακτθτζσ. Σε όλθ ςχεδόν τθν ελλθνικι ιςτοριογραφία ο
λόγοσ των κατοχικϊν κυβερνιςεων αποπζμπεται ωσ προδοτικόσ χωρίσ να δίνεται
ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν επίλυςθ τζτοιου είδουσ ερωτθμάτων. Ρροςπακϊντασ
λοιπόν να απαντιςουμε ςτο ερϊτθμα γίνεται αντιλθπτό ότι ο λόγοσ των κατοχικϊν
κυβερνιςεων χαρακτθριηόταν από μια επιμονι ςτθν επίκλθςθ του ζκνουσ και ςτα
πατριωτικά τουσ κίνθτρα. Αυτό το παράδοξο που ςυντελζςτθκε, δθλαδι μια
δοςιλογικι κυβζρνθςθ χωρίσ λαϊκό ζρειςμα και υπόβακρο να μιλάει εκνικά, δεν
αποτελεί ελλθνικό φαινόμενο, κακϊσ ςυντελζςτθκε και ςε άλλεσ χϊρεσ όπωσ ςτθ
Γαλλία με το κακεςτϊσ του Βιςφ.
Μια εφκολθ απάντθςθ κα ιταν ότι αυτόσ ο «πατριωτικόσ λόγοσ» αποτελεί μζροσ
τθσ φιλοαξονικισ προπαγάνδασ, μια φτθνι δικαιολογία για τθν ςυνεργαςία με τον
κατακτθτι, γεγονόσ που λειτοφργθςε υπεραςπιςτικά ςτισ δίκεσ τουσ μετακατοχικά.
Θ απάντθςθ αυτι ζχοντασ μια βάςθ δεν μπορεί να καλφψει ολοκλθρωτικά το
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ερϊτθμα όντασ πολιτικά φορτιςμζνθ και εξοβελίηοντασ κακετί ςυνεργαηόμενο με
τισ κατοχικζσ αρχζσ. Το γεγονόσ είναι ότι οι ςυγκεκριμζνεσ κυβερνιςεισ αποτζλεςαν
κυβερνιςεισ ενόσ ςφγχρονου εκνικοφ κράτουσ, ςτοιχείο που το επιβάλλει ςτουσ
ερευνθτζσ θ τότε πραγματικότθτα με όποιον χαρακτθριςμό και αν κζτει ο κακζνασ.
Ο «πατριωτικόσ» τουσ λοιπόν λόγοσ αποτελεί το μζςο ζκφραςθσ τθσ κυβερνθτικισ
τουσ εξουςίασ και το μοναδικό όπλο το οποίο κατείχαν εφόςον ςτεροφνταν
οποιαςδιποτε επίκλθςθσ κάποιου αντιπροςωπευτικοφ κεςμοφ ι πολιτειακοφ
ςυμβόλου(Βαςιλιάσ) για να ενιςχφςουν τθν κζςθ τουσ. Με άλλα λόγια ο
κυβερνθτικόσ λόγοσ των κατοχικϊν κυβερνιςεων πρζπει να ενταχκεί ςτο πλαίςιο
των πραγματικοτιτων τθσ εποχισ και των αντιλιψεων που επικρατοφςαν118.

II) Σο ςτερεότυπο του δοςίλογου μζςα από την πολιτική διαμάχη Αριςτεράσ και
Δεξιάσ
Ππωσ ιδθ αναφζρκθ το ςτερεότυπο του δοςίλογου που επικρατεί ςτθν
μεταγενζςτερθ βιβλιογραφία είναι αυτό του προδότθ. Το πρόβλθμα που προκφπτει
είναι ότι απουςιάηει το βιβλιογραφικό υλικό που να υπερβαίνει το ηιτθμα του
προδοτικοφ ρόλου των δοςίλογων και των κατοχικϊν κυβερνιςεων. Το μοναδικό
υλικό που ξεπερνά αυτά τα όρια είναι οι βιογραφίεσ των τριϊν κατοχικϊν
πρωκυπουργϊν, ζνα υλικό όμωσ που είναι κακαρά απολογθτικό και που δεν
βοθκάει ιδιαίτερα ςτθν εξεφρεςθ των πραγματολογικϊν ςτοιχείων και των
ενεργειϊν αυτϊν των ατόμων ςε ζνα αυςτθρά ερευνθτικό πλαίςιο(χωρίσ δθλαδι
πολιτικι χροιά και ςτάςθ απζναντι ςτο ηιτθμα).
Το ηιτθμα όμωσ που προκφπτει είναι ότι βιβλιογραφικά όςα ζργα ζχουν εκδοκεί
από ανκρϊπουσ που βίωςαν τα γεγονότα τθσ Κατοχισ βριςκόμενοι είτε ςτο
δεξιό(παλιοί ςτρατιωτικοί, πολιτικοί, μζλθ παρακρατικϊν οργανϊςεων) είτε ςτο
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αριςτερό ςτρατόπεδο(ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΡΟΝ, Δθμοκρατικόσ Στρατόσ), κάνουν μια μικρι
αναφορά ςτισ κατοχικζσ κυβερνιςεισ και με φφοσ κακαρά απαξιωτικό. Και ςε
ακαδθμαϊκό επίπεδο όμωσ θ βιβλιογραφία υςτερεί αρκετά με το να εμμζνει ςε ζνα
κακαρά επιφανειακό τρόπο ανάλυςθσ τθσ περιόδου από τον οποίο προκφπτουν τα
εξισ ηθτιματα για τισ κατοχικζσ κυβερνιςεισ: Αν οι κυβερνιςεισ τθσ Ελλθνικισ
Ρολιτείασ( ζτςι ονομαηόταν το κατοχικό κακεςτϊσ ςτθν Ελλάδα απορρίπτοντασ με
αυτό τον τρόπο τθν ανάγκθ παρουςίασ του Βαςιλιά) υπιρξαν προδοτικζσ, ποιεσ
υπιρξαν οι δυνατότθτεσ αυτενζργειάσ τουσ και κατθγοροφνται όχι για απλι ανοχι
ςτισ ωμότθτεσ των κατοχικϊν δυνάμεων αλλά και ςυνζργια ςε αυτζσ τουσ τισ
πράξεισ119.
Πςον αφορά το πρϊτο ςκζλοσ, αυτό τθσ προδοτικισ φφςθσ των κατοχικϊν
κυβερνιςεων, θ ελλθνικι ιςτοριογραφία ζχει αυτι τθν ςτάςθ με τθν αιτιολογία τθσ
ςυνεργαςίασ με τον κατακτθτι ενόςω θ χϊρα τελοφςε υπό κατοχι, με το γεγονόσ
ότι ο Τςολάκογλου παρζβθ με τθν ςυνκθκολόγθςθ τισ εντολζσ τόςο τθσ
ςτρατιωτικισ θγεςίασ(Ραπάγοσ) όςο και τθσ πολιτικισ(Βαςιλιάσ) κακϊσ και ότι όλα
τα μζλθ των κατοχικϊν κυβερνιςεων διακατζχονταν από φιλοαξονικά αιςκιματα.
Πλθ αυτι θ εικόνα που προβάλλεται από τθν ελλθνικι ιςτοριογραφία ζχει ζνα και
μόνο ςτόχο, τθν αποπομπι των δοςιλογικϊν ςτοιχείων ωσ αντεκνικά και τθν
ιδιαίτερθ προβολι των αντιςταςιακϊν ενεργειϊν. Το ηιτθμα δθλαδι βρίςκεται ςε
ζνα θκικό επίπεδο ςτο οποίο οι δοςίλογοι δεν ζχουν κζςθ ςτθν εκνικι κοινότθτα
που ςυγκροτικθκε μζςω τθσ αντίςταςθσ.
Στο δεφτερο ςκζλοσ, αυτό των δυνατοτιτων αυτενζργειασ από πλευράσ κατοχικϊν
κυβερνιςεων, θ ελλθνικι ιςτοριογραφία εμμζνει ςτθν φιλοαξονικι ςτάςθ των
μελϊν αυτϊν των κυβερνιςεων, γεγονόσ που τα παρουςιάηει ωσ πεικινια όργανα
των Γερμανϊν με καμία δυνατότθτα και κζλθςθ για ανατροπι των δεινϊν που
βίωνε ο τόποσ. Αυτι θ ςτάςθ οδθγεί ςτθν απόρριψθ οποιαςδιποτε απολογθτικισ
ςτάςθσ από τουσ δοςίλογουσ για αναγκαία ςυνεργαςία με τον κατακτθτι από τθν
ςτιγμι που οι κατοχικζσ κυβερνιςεισ δεν είχαν κανζνα πρακτικό ρόλο. Με απλά
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λόγια, δεν μποροφςαν να ανατρζψουν το ςκθνικό που επικρατοφςε και δεν
μποροφςαν να λειτουργιςουν ωσ μεςολαβθτζσ ανάμεςα ςτον λαό και ςτον
κατακτθτι, άρα δεν μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν τον ρόλο τουσ αυτό ωσ
ελαφρυντικό.
Στο τρίτο ςκζλοσ, αυτό τθσ άμεςθσ ςυνεργαςίασ με τον κατακτθτι, θ ελλθνικι
ιςτοριογραφία(κυρίωσ θ Αριςτερά και λιγότερο θ Δεξιά), επικεντρϊνεται ςτισ
προςπάκειεσ των κατοχικϊν κυβερνιςεων για ςυγκζντρωςθ όλων των αποκεμάτων
ςτθν διάκεςθ των Γερμανϊν και ςτισ ενζργειεσ τουσ ενάντια ςτο κίνθμα τθσ
Αντίςταςθσ. Αυτά λοιπόν τα τρία ςτοιχεία αποτελοφν και τισ κοινζσ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ ςτθν ελλθνικι ιςτοριογραφία, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν υπάρχουν
αντικζςεισ και προςτριβζσ μεταξφ τθσ Αριςτεράσ και τθσ Δεξιάσ. Ππωσ διεφάνθ ςτο
τελευταίο ςτοιχείο, θ ςτάςθ των δυο είναι κοινι όμωσ υπάρχει διαφορά ςτθν
«ζνταςθ» κακϊσ θ Αριςτερά μονοπωλοφςε ςτο αντιςταςιακό κίνθμα. Εντελϊσ
ςυνοπτικά, θ μεταπολεμικι ιςτοριογραφία, ακολοφκθςε τθν πορεία του εμφυλίου
και των ςυγκροφςεων τθσ Κατοχισ με αποτζλεςμα να υπάρξει ζνασ διαχωριςμόσ
ςτθν εαμικι/εαμογενισ Αριςτερά και ςτθν εκνικόφρονθ/αντικομουνιςτικι Δεξιά. Τα
γεγονότα τθσ Κατοχισ και τθσ απελευκζρωςθσ λειτοφργθςαν και ςτισ δυο
περιπτϊςεισ ωσ το ιδανικό πάτθμα για τθν ςτιριξθ των πολιτικϊν τουσ κζςεων και
βάςεων.
Σε βιβλιογραφικό επίπεδο θ διαμάχθ ξεκίνθςε μετά τθν μεταπολίτευςθ(εφόςον θ
Αριςτερά πολιορκοφνταν τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ). Για το μοναδικό ηιτθμα που
ςυμφωνοφν απόλυτα οι δυο παρατάξεισ είναι ο προδοτικόσ ρόλοσ των κατοχικϊν
κυβερνιςεων και ςε αυτι τουσ τθν κοινι ςτάςθ όμωσ υπάρχουν διαφορζσ ωσ προσ
τθν αφετθρία και τθν «διαδρομι» τουσ για τθν εξαγωγι αυτοφ του πορίςματοσ. Θ
Αριςτερά κεωρεί τισ κατοχικζσ κυβερνιςεισ πριν απ’ όλα τθν κορυφι του
αντικομουνιςτικοφ μθχανιςμοφ που ςυγκροτικθκε τα χρόνια τθσ Κατοχισ και
αποτζλεςε τθν βάςθ για τθν εξζλιξθ και ςτακεροποίθςθ τθσ εκνικόφρονθσ
παράταξθσ. Επεκτείνοντασ αυτιν τθν κζςθ θ Αριςτερά κατθγοροφςε τθν Δεξιά για
ςυνεργαςία με τα κατοχικά ςτελζχθ άρα και με μια ζμμεςθ ςυνεργαςία με τον
κατακτθτι. Από τθν άλλθ μεριά θ Δεξιά με τθν απελευκζρωςθ αντιμετϊπιςε ζνα
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καίριο για αυτι πρόβλθμα, το γεγονόσ ότι μζλθ τθσ εκνικόφρονθσ παράταξθσ είχαν
ςυνεργαςτεί με τον κατακτθτι. Θ λφςθ ςε αυτό το ηιτθμα ιταν θ εφρεςθ οριςμζνων
αποδιοπομπαίων τράγων και θ καταδίκθ τουσ(ςε περιοριςμζνο όμωσ βακμό). Θ
γενικότερθ όμωσ καταδίκθ των δοςιλόγων απζτυχε, γεγονόσ που οφείλεται ςτο ότι
υπιρξε μια νζα διαχωριςτικι γραμμι μεταξφ προδότθ και πατριϊτθ. Αυτι τθν
διαχωριςτικι γραμμι τθν είχε κζςει ο Λωάννθσ άλλθσ κατά τθν τελευταία περίοδο
τθσ κατοχισ όταν δθμιοφργθςε οριςμζνουσ καταςταλτικοφσ μθχανιςμοφσ για τον
εξοβελιςμό τθσ Αριςτεράσ που κυριαρχοφςε ςτον ελλθνικό χϊρο. Σε εκείνο το
ςθμείο ο αγϊνασ τθσ εκνικόφρονθσ παράταξθσ για απελευκζρωςθ βρικε ζναν νζο
εχκρό, τον κομμουνιςμό, και πάνω ςε αυτό κα ςτακεί τισ επόμενεσ δεκαετίεσ. Ζτςι
λοιπόν οι δοςιλογικζσ κυβερνιςεισ διαχωρίςτθκαν από τουσ απλοφσ δοςίλογουσ
γεγονόσ που οφειλόταν ςτον αντικομμουνιςμό. Ππωσ γίνεται αντιλθπτό θ μελζτθ
αυτοφ του ηθτιματοσ κάνει τον ερευνθτι να αιςκάνεται ότι βρίςκεται ςε ζνα
πολιτικό παιχνίδι που ζχει τισ ρίηεσ του ςτθν εμφφλια ςφρραξθ και που τείνει να τον
μετατρζψει ςε μζροσ αυτοφ του παιχνιδιοφ. Γι’ αυτό λοιπόν το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα
του

δοςιλογιςμοφ

ζχει

πολλά

ακόμα

επίπεδα

μελζτθσ

ςτθν

ςφγχρονθ

ιςτοριογραφία120.

Θ) Κατοχικζσ Κυβερνήςεισ: 30/4/1941-18/10/1944
Ι) Θ πορεία προσ την ςυνθηκολόγηςη
Για να μπορζςει να γίνει όςο το δυνατόν πιο κατανοθτι αλλά και πλιρθσ θ
ανάλυςθ των κατοχικϊν κυβερνιςεων ςτθν Ελλάδα πρζπει να υπάρξει πρϊτα μια
μικρι ειςαγωγι. Δυςτυχϊσ αυτι θ μικρι ειςαγωγι αποτελεί ζνα χαρακτθριςτικό
παράδειγμα εναλλαγισ ςυναιςκθμάτων και πραγματικοτιτων. Ο ελλθνοιταλικόσ
πόλεμοσ του 1940 αποτζλεςε μια τομι για τθν πορεία τθσ Ελλάδασ ςτον πόλεμο.
Μζςα από ζνα απερίγραπτο ςκζνοσ(δεδομζνων των δυνατοτιτων τθσ Ελλάδασ και
τθσ πολιτικισ κατάςταςθσ που επικρατοφςε) οι ελλθνικζσ δυνάμεισ πζτυχαν το
ακατόρκωτο, να διαλφςουν και να απομακρφνουν τισ ιταλικζσ δυνάμεισ, ςτζλνοντασ
120

Π.π., ςελ. 157-159.

102

παράλλθλα ζνα δυνατό μινυμα αντίςταςθσ ςτθν μζχρι τότε φοβιςμζνθ Ευρϊπθ.
Δυςτυχϊσ όμωσ αυτι θ ςτρατιωτικι επιτυχία δεν ςυνεχίςτθκε και με τισ γερμανικζσ
δυνάμεισ γεγονόσ που ζφερε τθν Ελλάδα τθν 27θ Απριλίου να βρίςκεται υπό
Κατοχι. Οι δυνάμεισ κατοχισ είχαν καταλάβει ςχεδόν όλθ τθν επικράτεια ενϊ από
τθν 20θ Απριλίου ςυντελοφνταν ζνα πρωτόγνωρο γεγονόσ για τα ελλθνικά
δεδομζνα. Ο ςτρατθγόσ Τςολάκογλου, διοικθτισ του Γ’ Σϊματοσ Στρατοφ(Δυτικισ
Μακεδονίασ) ςυνυπζγραφε μαηί με μια ομάδα ςτρατιωτικϊν τθν ςυνκθκολόγθςθ
τθσ χϊρασ με τισ δυνάμεισ κατοχισ αψθφϊντασ τισ εντολζσ τόςο τθσ ςτρατιωτικισ
θγεςίασ(Ραπάγοσ) όςο και του Βαςιλιά Γεωργίου. Από εκείνθ τθν θμζρα και για τισ
υπόλοιπεσ χίλιεσ εξακόςιεσ είκοςι πζντε μζρεσ θ Ελλάδα κα βριςκόταν υπό
κατοχι121.

ΙΙ) Θ πρώτη κατοχική κυβζρνηςη- Θ κυβζρνηςη Σςολάκογλου
Μετά λοιπόν τθν κατάλθψθ τθσ χϊρασ από τισ κατοχικζσ δυνάμεισ ο ςτρατθγόσ
Τςολάκογλου πρότεινε ςτουσ Γερμανοφσ να ςχθματίςει μια κυβζρνθςθ, θ οποία κα
βοθκοφςε ςτθν διατιρθςθ τθσ τάξθσ και ςτθν προςπάκεια για αποδοχι από τον λαό
τθσ νζασ κατάςταςθσ. Θ πρόταςθ αυτι προκάλεςε ανάμικτεσ αντιδράςεισ από τθν
πλευρά των κατοχικϊν δυνάμεων. Οι μεν Γερμανοί και ο ίδιοσ ο Χίτλερ
αποδζχτθκαν με κζρμθ τθν ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία του ςτρατθγοφ, οι δε Λταλοί
αρνικθκαν αρχικά μια τζτοιου είδουσ πρωτοβουλία κεωρϊντασ(όπωσ αναφζρει ο
Τςιάνο) ότι ο ςτρατθγόσ προςπακοφςε να περιςϊςει τθν εκνικι και εκνολογικι
ταυτότθτα τθσ Ελλάδασ ενϊ οι ίδιοι ςτόχευαν ςε μια κατάτμθςθ των ελλθνικϊν
εδαφϊν προσ όφελόσ τουσ. Τελικϊσ ο Μουςολίνι αποδζχεται τθν πρόταςθ
Τςολάκογλου και ζτςι ο ςτρατθγόσ παίρνει εντολι να ςχθματίςει τάχιςτα
κυβζρνθςθ. Ο Τςολάκογλου υπζβαλλε ςτισ γερμανικζσ υπθρεςίεσ ζναν πίνακα με
τουσ ενδεδειγμζνουσ κατ’ αυτόν υπουργοφσ, οι οποίοι ωσ επί το πλείςτον υπιρξαν
ανϊτατοι αξιωματικοί του αλβανικοφ μετϊπου. Οι Γερμανοί από τθν πλευρά τουσ
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αρνοφνται να εγκρίνουν μια κυβζρνθςθ θ οποία αποτελείται μόνο από
ςτρατιωτικοφσ και καλοφν τον Τςολάκογλου να ςυμπεριλάβει και οριςμζνουσ
πολίτεσ εγνωςμζνου κφρουσ και αξίασ.
Τελικϊσ, από τον αρχικό κατάλογο που είχε προτείνει ο Τςολάκογλου μόλισ επτά
αξιωματικοί ανζλαβαν υπουργικά κακικοντα με τθν πλζον ιςχυρι φυςιογνωμία να
είναι ο υπουργόσ Εκνικισ Αμφνθσ Γεϊργιοσ Μπάκοσ, ο οποίοσ είχε διατελζςει
διοικθτισ του Β’ ςϊματοσ ςτρατοφ ςτο αλβανικό μζτωπο. Μετά από τθν εντολι των
Γερμανϊν ςτθν κυβζρνθςθ περιλιφκθκαν και τζςςερισ διαπρεπείσ επιςτιμονεσ, εκ
των οποίων οι ςθμαντικότεροι ιταν ο κακθγθτισ γυναικολογίασ Κωνςταντίνοσ
Λογοκετόπουλοσ ωσ υπουργόσ Υγείασ και ο κοςμιτορασ τθσ Κεολογικισ ςχολισ και
γνωςτόσ γερμανόφιλοσ Νικόλαοσ Λοφβαρισ, οποίοσ όμωσ παραιτικθκε και δεν
ορκίςτθκε ςτθν πρϊτθ κατοχικι κυβζρνθςθ. Ριο αναλυτικά, θ πρϊτθ κατοχικι
κυβζρνθςθ είχε ωσ εξισ: Ρρωκυπουργόσ ο Γεϊργιοσ Τςολάκογλου, Υπουργόσ
εςωτερικϊν ο Ραναγιϊτθσ Δεμζςτιχασ, Υπουργόσ Συγκοινωνιϊν ο Σ. Μουτοφςθσ,
Υπουργόσ Εκνικισ Άμυνασ ο Γεϊργιοσ Μπάκοσ, Υπουργόσ Εργαςίασ και Γεωργίασ ο
Χαράλαμποσ Κατςιμιτροσ, Υπουργόσ Εμπορικισ Ναυτιλίασ ο Λάςων Ραπαδόπουλοσ,
Υπουργόσ

Οικονομικϊν

προςωρινϊσ

ο

Ρλάτων

Χατηθμιχάλθσ,

Υπουργόσ

Δικαιοςφνθσ και προςωρινϊσ Αγορανομίασ ο Αντϊνθσ Λιβιεράτοσ και Υπουργόσ
Υγείασ και Ρρονοίασ ο Κων/νοσ Λογοκετόπουλοσ122. Ζτςι ςτισ 30 Απριλίου ορκίηεται
θ πρϊτθ κατοχικι κυβζρνθςθ με τον ςτρατθγό Τςολάκογλου(πρωκυπουργό πλζον)
να απευκφνει χαιρετιςμό ςτον ελλθνικό λαόμε τίτλο “Συμμόρφωςισ εισ τθν νζαν
τάξιν..”: «…Ζλλθνεσ, πρζπει να αναλάβωμεν τθν τφχθν τθσ χϊρασ ςκεναρϊσ εισ τα
χζρια μασ και ν’ ατενίηωμεν κατάματα τθν ςκλθράν πραγματικότθταν. Δια ν’
ανταποκρικϊμεν εισ ταφτασ απεφάςιςα από κοινοφ μεκ’ όλων των αξιωματικϊν και
ςτρατθγϊν του αγωνιςκζντοσ ελλθνικοφ ςτρατοφ να ςχθματίςω υπό τθν προεδρίαν
μου κυβζρνθςιν ιτισ κα εξαςκι τθν εξουςίαν τθσ ανεξάρτθτα τθσ μζχρι τοφδε
κυβερνιςεωσ τθσ Ελλάδοσ, εδραηομζνθ επί μόνθσ τθσ κυριάρχου κελιςεωσ του
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ελλθνικοφ λαοφ..»123. Με μια πρϊτθ ανάγνωςθ το κείμενο φανερϊνει ςτον
ερευνθτι μια «πατριωτικι» ςτάςθ από τθν πλευρά του Τςολάκογλου, ζνα
χαρακτθριςτικό το οποίο κα αποτελζςει τθ βάςθ για όλεσ τισ κατοχικζσ
κυβερνιςεισ. Ρζρα όμωσ από τθν διάκεςθ για πατριωτιςμό από τθν πλευρά των
κατοχικϊν αξιωματοφχων οι ςυντεταγμζνεσ τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ Γερμανοφσ
είχαν ωσ εξισ: θ κατοχικι κυβζρνθςθ κα εξαςφάλιηε ςτθν Ελλάδα πρϊτα απ’ όλα
τθν εδαφικι τθσ ακεραιότθτα παρά το γεγονόσ ότι τελοφςε υπό γερμανικι κατοχι
και ςε ζνα δεφτερο επίπεδο τθν απελευκζρωςθ των Ελλινων αιχμαλϊτων από τουσ
Γερμανοφσ και τθν ςταδιακι αποςτράτευςθ των υπολοίπων. Μάλιςτα για τουσ
ζνοπλουσ ακόμθ Ζλλθνεσ υπιρξε ςχετικι ανακοίνωςθ από τισ γερμανικζσ αρχζσ:
«Τιμωρείται δια κανάτου όςτισ δεν ικελε παραδόςει εντόσ 24 ωρϊν τα τυχόν υπό
κατοχιν του όπλα, εκρθκτικάσ φλασ κλπ, εισ τασ Γερμανικάσ Στρατιωτικάσ Αρχάσ».
Ακόμθ, κα διατθροφςε τα θνία του κρατικοφ μθχανιςμοφ(τουλάχιςτον ζτςι ικελαν
να πιςτεφουν) και κα λειτουργοφςε ωσ μεςολαβθτισ ανάμεςα ςτισ δυνάμεισ
κατοχισ και ςτον ελλθνικό λαό. Αυτζσ ιταν οι παροχζσ από πλευράσ Γερμανϊν. Από
τθν πλευρά τθσ θ κατοχικι κυβζρνθςθ όφειλε να εξαςφαλίηει τθν νομιμοφροςφνθ
και τθν ομαλι ςυνεργαςία του πλθκυςμοφ με τισ αρχζσ κατοχισ.
Από αυτζσ τισ ςυντεταγμζνεσ, το ςθμείο που ζχει ζνα ιδιαίτερο ενδιαφζρον είναι
αυτό τθσ ψευδαίςκθςθσ που χαρακτιριηε τισ κατοχικζσ κυβερνιςεισ, το γεγονόσ
δθλαδι ότι διατθροφςαν τθν κρατικι υπόςταςθ. Στθν πραγματικότθτα διατθροφςαν
ζνα μικρό μόλισ κομμάτι τθσ κρατικισ μθχανισ, το οποίο και αναγάγανε ςε ηιτθμα
εκνικισ ςθμαςίασ. Για να υλοποιθκεί όμωσ αυτό το πλαίςιο ςυνεργαςίασ κα ζπρεπε
να υπάρχει κετικι ανταπόκριςθ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και κάτι τζτοιο
δεν ίςχυςε(παρά μόνο ςτισ αρχζσ) και δεν κα μποροφςε να ιςχφςει. Ριο
ςυγκεκριμζνα, ο προςεταιριςμόσ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ υπιρξε ζνα μεγάλο
αγκάκι για τθν νζα κυβζρνθςθ, γεγονόσ που οφειλόταν ωσ επί το πλείςτον ςτθν
ψυχολογικι μεταβολι που είχε υποςτεί από το αλβανικό μζτωπο και μετά. Από
νικθτισ και μζροσ του ελλθνικοφ ζπουσ βρζκθκε ξαφνικά ςε κατάςταςθ
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κατοχισ(χωρίσ να ζχουν φανεί ακόμα τα μετζπειτα άςχθμα χαρακτθριςτικά τθσ
κατοχισ).
Από τθν πλευρά τθσ θ κυβζρνθςθ Τςολάκογλου υπιρξε ανίκανθ αφενόσ να
ςυςπειρϊςει μζλθ του παλαιοφ πολιτικοφ κακεςτϊτοσ και τθσ εγχϊριασ ελίτ και
αφετζρου να ςυντρίψει τισ φιμεσ και τθν γενικότερθ ιδζα ότι αποτελοφςε μια
προδοτικι ψευδοκυβζρνθςθ. Ακόμθ θ κυβζρνθςθ κεωροφςε ότι θ αντίδραςθ του
πλθκυςμοφ υπιρξε δικαιολογθμζνθ βάςει κουλτοφρασ και νοοτροπίασ και ότι λαόσ
βριςκόταν ςτθν ίδια μοίρα που βρζκθκαν αυτοί όταν χρειάςτθκε να αναλάβουν τισ
τφχεσ τθσ χϊρασ. Μζςα λοιπόν ςε όλο αυτό το πλαίςιο ο Τςολάκογλου άρχιςε να
χρθςιμοποιεί όλα τα πολιτικά του όπλα για τον προςεταιριςμό του λαοφ. Ο πρϊτοσ
και βαςικόσ τουσ μθχανιςμόσ ςυςπείρωςθσ υπιρξε θ απαξίωςθ του προθγοφμενου
κακεςτϊτοσ και θ υποβάκμιςθ τθσ νζασ κατάςταςθσ που επικρατοφςε ςτθν χϊρα.
Το πλαίςιο λοιπόν που κζλθςε να εφαρμόςει θ πρϊτθ κατοχικι κυβζρνθςθ
ςτθρίχτθκε ςε δυο άξονεσ: ςτθν απαξίωςθ του προθγοφμενου κακεςτϊτοσ και θ
υποβάκμιςθ του χαρακτιρα τθσ Κατοχισ αναφορικά με τα ξζνα ςτρατεφματα και με
τα χρονικά όρια τθσ νζασ τάξθσ πραγμάτων. Με τθν ορκωμοςία μάλιςτα τθσ νζασ
κυβζρνθςθσ ο Τςολάκογλου δεν άργθςε να κζςει ςε δράςθ το ςχζδιο
προςεταιριςμοφ του λαοφ αςκϊντασ μια δριμεία επίκεςθ προσ τθν εξόριςτθ
κυβζρνθςθ και τον βαςιλιά, κατθγορϊντασ τουσ ωσ δειλοφσ και ανεφκυνουσ ενϊ
παράλλθλα προςπακοφςε να εξομαλφνει τθν ςχζςθ του με το φιλόδοξο κομμάτι του
πλθκυςμοφ(το οποίο αδυνατοφςε να εξθγιςει τθν ςυνκθκολόγθςθ από τθν ςτιγμι
που θ Ελλάδα είχε πολεμιςει και είχε νικιςει τουσ Λταλοφσ) γνωςτοποιϊντασ του το
μάταιο τθσ ςυνζχιςθσ του αγϊνοσ κατά του Άξονα. Μζςα όμωσ ςε αυτό το
διάγγελμα προβαίνει και ςε μια ςειρά από πιο «ςυναιςκθματικζσ» και προςωπικζσ
δθλϊςεισ όπωσ το ότι επικαλζςτθκε τθν κζςθ του και το ικοσ που επζδειξε ςτθν
Αλβανία, προςπακϊντασ με αυτό τον τρόπο αφενόσ να χτίςει μια ςχζςθ
εμπιςτοςφνθσ με τον λαό και αφετζρου να παρουςιάηεται ωσ ο εκφραςτισ του
ελλθνικοφ ζκνουσ124.
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Αυτιν ακριβϊσ τθν κζςθ προςπάκθςε να χτίςει τα χρόνια τθσ διακυβζρνθςισ του ο
Τςολάκογλου χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα βαρφτατουσ χαρακτθριςμοφσ για το
μεταξικό κακεςτϊσ, τθν εξόριςτθ κυβζρνθςθ και τον Βαςιλιά. Αυτι του θ ςτάςθ
όμωσ ζχει μια δικαιολόγθςθ κακϊσ ο Τςολάκογλου και θ κυβζρνθςι του
ςτεροφνταν οποιαςδιποτε νομιμότθτασ και πολιτειακισ κζςθσ. Ζτςι λοιπόν με τθν
απαξίωςθ των νόμιμων προςϊπων και κεςμϊν ο Τςολάκογλου αποκακιλωνε τα
πολιτειακά ςφμβολα κζτοντασ τα ενϊπιον του λαοφ, από τον οποίο ιλπιηε να
αναγνωρίςει τθν φυγι τθσ κυβζρνθςθσ και του Βαςιλιά ωσ λιποψυχία και πολιτικό
ελιγμό. Μαηί με αυτό το επικοινωνιακό τρικ προςτζκθκε και θ υποβάκμιςθ τθσ
κατοχικισ πραγματικότθτασ μετατρζποντασ τθν κυβζρνθςθ ςε εκνικι και τουσ
Γερμανοφσ ωσ προςτάτεσ και φίλουσ. Θ ςτάςθ όμωσ αυτι τθσ κυβζρνθςθσ
Τςολάκογλου δεν κα παραμείνει μόνο ςτο διάγγελμα αλλά κα αποκτιςει
ςκλθρότερθ γλϊςςα και φφοσ απζναντι ςτθν εξόριςτθ κυβζρνθςθ και τον Βαςιλιά
με τθν πάροδο των πρϊτων εβδομάδων διακυβζρνθςθσ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Τςολάκογλου ςτο αμζςωσ επόμενο διάςτθμα τθσ ανάλθψθσ
των πρωκυπουργικϊν του κακθκόντων εξαπζλυςε μια επίκεςθ προσ τθν εξόριςτθ
κυβζρνθςθ και τον Βαςιλιά κατονομάηοντασ τουσ ωσ δειλοφσ αφενόσ γιατί
εξαπζλυςαν τον πόλεμο ςτθν Γερμανία και αφετζρου γιατί εγκατζλειψαν τθν χϊρα.
Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να τονιςτεί ζνα παράδοξο το οποίο ςυντελζςτθκε εκείνθ
τθν περίοδο. Για πρϊτθ φορά αναφζρεται ο όροσ δοςίλογοσ ςτθν κατοχικι περίοδο
χρθςιμοποιοφμενοσ όμωσ από τουσ πραγματικοφσ δοςίλογουσ. Ριο αναλυτικά, ςτισ
7 Μαΐου ανακοινϊκθκε από τθν κυβζρνθςθ Τςολάκογλου ότι ςυνελιφκθκαν ωσ
δοςίλογοι οι πρϊθν υπουργοί και υφυπουργοί, τουσ οποίουσ κατθγορεί ωσ
υπεφκυνουσ για τθν εκνικι ςυμφορά. Μετά από λίγεσ μζρεσ όμωσ αφζκθκαν
ελεφκεροι, αποδεικνφοντασ ότι είχαν υπολογίςει λανκαςμζνα τθν κατάςταςθ γιατί
μπορεί ο λαόσ να ιταν αντίκετοσ με το μεταξικό κακεςτϊσ, ςε καμία περίπτωςθ
όμωσ δεν αποδεχόταν αυτοφσ οι οποίοι τον ζφεραν ςε κατάςταςθ ςκλαβιάσ. Μζςα
ςε αυτό το πολωτικό κλίμα θ νζα κυβζρνθςθ προςπάκθςε να χρθςιμοποιιςει τον
πόλεμο ωσ τεράςτιο λάκοσ τθσ εξόριςτθσ κυβζρνθςθσ και του Βαςιλιά, χωρίσ όμωσ
να αποποιείται τισ ζνδοξεσ ςτιγμζσ του ελλθνικοφ ςτρατοφ ςτθν Αλβανία,
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διαχωρίηοντασ παράλλθλα τον ελλθνοιταλικό με τον ελλθνογερμανικό πόλεμο(οι
λόγοι είναι ευνόθτοι). Με τθν εγκατάςταςθ όμωσ και ιταλικϊν δυνάμεων ςτθν
Ελλάδα και με τθν λογοκριςία να ζχει κεςπιςκεί, θ νζα κυβζρνθςθ κα χαρακτθρίηει
τθν γενικότερθ είςοδο τθσ Ελλάδασ ςτον πόλεμο ωσ ζνα τεράςτιο λάκοσ και τθν
τουσ εξόριςτουσ πολιτικοφσ ωσ πιόνια τθσ βρετανικισ πολιτικισ, ςτθν οποία
πουλοφςαν εκδοφλευςθ125.
Το άλλο ςθμείο όμωσ που ςπεφδει να λφςει και να εξωραΐςει θ κυβζρνθςθ
Τςολάκογλου είναι θ ςθμαςία τθσ κατοχισ. Αφοφ λφνει το ηιτθμα τθσ ευκφνθσ για
τθν κατοχι ςτθν χϊρα και για τισ καταςτροφζσ που ζχει υποςτεί, ο Τςολάκογλου
προβαίνει, ςε μια κακόλου πρωτότυπθ κίνθςθ για δοςίλογο πρωκυπουργό, ςτθν
αναγόρευςθ των Γερμανϊν ωσ προςτάτεσ και ευεργζτεσ του ελλθνικοφ λαοφ ζναντι
των Βρετανϊν και τθσ εξόριςτθσ κυβζρνθςθσ. Με αυτι του τθν ςτάςθ ωσ βάςθ του
πολιτικοφ του λόγου ο Τςολάκογλου αλλά και άλλα μζλθ τθσ κυβζρνθςθσ
προζβαιναν ςε μια πλιρθ ςτιριξθ του εκνικοςοςιαλιςτικοφ τρόπου διακυβζρνθςθσ
των Γερμανϊν, ςτθν ανάδειξθ του μεγαλείου του Χίτλερ και ςτθν πεποίκθςθ ότι θ
Γερμανία κα επικρατοφςε ςτον πόλεμο. Αυτό το τελευταίο ςτοιχείο μάλλον δεν
χαρακτιριηε τον Τςολάκογλου, τον βοικθςε όμωσ ςτθν εδραίωςθ τθσ ιδζασ ότι θ
Κατοχι υπιρξε αποτζλεςμα ενόσ λάκουσ και ότι δεν είχε τθν ςθμαςία που τθσ
προςζδιδαν οι εχκροί του κράτουσ. Ραράλλθλα καλοφςε τον πλθκυςμό αυτιν τθν
κατάςταςθ να τθν ςτθρίξει μζςω τθσ νομιμοφροςφνθσ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ
καλόπιςτθσ κζλθςθσ με τον κατακτθτι.

ΙΙΙ) Θ οικονομική και κοινωνική κατάςταςη ςτην πρώτη κατοχική περίοδο
Ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα που είχε να αντιμετωπίςει θ κυβζρνθςθ
Τςολάκογλου ιταν το επιςιτιςτικό πρόβλθμα του πλθκυςμοφ. Μόνο τον χειμϊνα
του 1942 ςτθν Ακινα και τον Ρειραιά τριακόςιεσ χιλιάδεσ άνκρωποι ζχαςαν τθν ηωι
τουσ από τθν πείνα. Το ηιτθμα των ελλείψεων και τθσ πείνασ ιταν το δεφτερο
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ςυνεχόμενο πλιγμα ςτθν φπαρξθ τθσ κυβζρνθςθσ Τςολάκογλου(το πρϊτο ιταν οι
ατιμϊρθτεσ αυκαιρεςίεσ και ωμότθτεσ των Βοφλγαρων ςτθν Μακεδονία), το οποίο
είχε διαφανεί από το καλοκαίρι του 1941 όταν για παράδειγμα το ςιδθροδρομικό
δίκτυο ιταν κατεςτραμμζνο με αποτζλεςμα να μθν μποροφν να μεταφζρονται τα
αγακά ςτισ πόλεισ. Από τθν πλευρά τθσ θ κυβζρνθςθ αςχολικθκε μόνο με το
μοίραςμα αβάςιμων ελπίδων και ταυτόχρονα απειλϊν προσ τουσ «εχκροφσ» τθσ
πατρίδασ, οι οποίοι ιταν για τθν κυβζρνθςθ οι μαυραγορίτεσ, οι αγρότεσ και οι
δθμόςιοι υπάλλθλοι.
Ρριν όμωσ από τθν ανάλυςθ αυτϊν των «εχκρϊν» καλό κα ιταν να τονιςτεί ότι ο
κυβερνθτικόσ μθχανιςμόσ χαρακτθριηόταν από τρία ςτοιχεία: από το γεγονόσ ότι
αποτελοφνταν ωσ επί το πλείςτον από ςτρατιωτικοφσ(άρα ανίκανουσ να αςκιςουν
οικονομικι πολιτικι), ςτο ότι μζςα ςτο κυβερνθτικό ςχιμα υπιρχαν ζριδεσ και
προςωπικζσ φιλοδοξίεσ(χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ κόντρα ςυμφερόντων μεταξφ
Τςολάκογλου και Γκοτηαμάνθ) και θ αδυναμία άςκθςθσ ουςιαςτικισ εξουςίασ. Ο
βαςικόσ όμωσ λόγοσ για τθν αποτυχία λειτουργίασ του κρατικοφ μθχανιςμοφ
γενικότερα ιταν θ απροκυμία των αγροτϊν να παραδϊςουν τθν παραγωγι τουσ με
αντάλλαγμα το ελάχιςτθσ αγοραςτικισ αξίασ χριμα που τουσ προςζφερε θ
κυβζρνθςθ. Ακόμθ ο αγροτικόσ πλθκυςμόσ είχε αντιλθφκεί ότι οι ςυγκεκριμζνεσ
ποςότθτεσ αγακϊν δεν κα διανζμονταν ςτον πλθκυςμό αλλά κα βοθκοφςαν ςτθν
εφρυκμθ λειτουργία τθσ γερμανικισ πολεμικισ μθχανισ. Ραρόλεσ όμωσ τισ
αποτυχίεσ ςτο να μεταπείςει τουσ αγρότεσ ο Τςολάκογλου ςυνζχιηε να εκτοξεφει
απειλζσ για αυςτθρά μζτρα ςε περίπτωςθ για να εξαςφαλίςει τθν ςυμμόρφωςθ των
αγροτϊν. Ο αγροτικόσ πλθκυςμόσ όμωσ είχε διαφορετικι άποψθ ςχετικά με το
ηιτθμα και το παράδοξο είναι ότι αυτι του θ ςτάςθ εκφράςτθκε από ζναν Γερμανό
αξιωματοφχο: «θ κυβζρνθςθ δεν είχε καμία αξία, εξουςία και αξιοπρζπεια»126.
Εκτόσ όμωσ από τθν διαμάχθ του με τουσ αγρότεσ ο Τςολάκογλου είχε ανοιχτά
ακόμθ δυο μζτωπα: τουσ μαυραγορίτεσ και τουσ δθμόςιουσ υπάλλθλουσ. Θ διαμάχθ
με τουσ μαυραγορίτεσ ζχει τισ ρίηεσ τθσ από τον Νοζμβριο του 1941 και με τθν
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επιςιτιςτικι κρίςθ να φτάνει ςτθν πιο κρίςιμθ τθσ φάςθ. Με κάποιο τρόπο
αποκαλφφκθκε ότι μεγαλζμποροι προϊκθςαν ςτθν μαφρθ αγορά μεγάλεσ
ποςότθτεσ ηάχαρθσ που τουσ είχε προμθκεφςει το κράτοσ για να εφοδιάςουν τθν
αγορά. Από εκείνο το ςθμείο ο Τςολάκογλου είχε βρει τον αποδιοπομπαίο τράγο
τθσ οικονομικισ κατάρρευςθσ τθσ χϊρασ και με μια ςειρά από διαγγζλματα
εξαπζλυε επίκεςθ προσ τουσ κερδοςκόπουσ. Χαρακτθριςτικζσ υπιρξαν οι δθλϊςεισ
του: «ζμποροι εκνικισ δυςτυχίασ, κατεχόμενοι υπό τθσ μανίασ και του ακάκεκτου
πόκου του κζρδουσ εξθκολοφκθςαν και ςυνεχίηουν τθν εγκλθματικιν δράςθ των».
Ραράλλθλα ανζλαβε και τθν προςωπικι επιχείρθςθ για τθν ανεφρεςθ και τθν
τιμωρία των μαυραγοριτϊν, όμωσ αν και κατάφερε μζςω ενόσ πιο ςυγκεντρωτικοφ
ελζγχου τθσ αγοράσ να ελζγξει κάποιεσ ποςότθτεσ τροφίμων, το όλο του εγχείρθμα
δεν είχε καμία επιτυχία.
Θ τρίτθ ομάδα των «εχκρϊν» ιταν οι δθμόςιοι υπάλλθλοι, οι οποίοι όμωσ είχαν
κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ ςυγκριτικά με τουσ αγρότεσ και τουσ μαυραγορίτεσ. Αυτζσ οι
ιδιαιτερότθτεσ ιταν: πρϊτον ότι θ ανυπακοι τουσ δεν ςυνδεόταν με το επιςιτιςτικό
πρόβλθμα αλλά με το μερικό ξζςπαςμά του και δεφτερον ανικαν ςτον πυρινα του
κρατικοφ μθχανιςμοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το πρόβλθμα τθσ κυβζρνθςθσ ιταν οι
απεργοί δθμόςιοι υπάλλθλοι, οι οποίοι είχαν ωσ κφριο αίτθμα τουσ τθν αφξθςθ των
μιςκϊν τουσ και το οποίο ιταν αποτζλεςμα τθσ παράλλθλθσ αποςτολισ αγακϊν
από τον Ερυκρό Σταυρό(είχε αρχίςει θ οικονομία να δείχνει ςθμάδια ανάκαμψθσ).
Θ απάντθςθ τθσ κυβζρνθςθσ υπιρξε άμεςθ δια ςτόματοσ του υπουργοφ
Οικονομικϊν Σωτιρθ Γκοτηαμάνθ: «είναι ζγκλθμα κατά τθσ χϊρασ και του λαοφ εισ
αυτάσ τασ περιςτάςεισ πάςα διαταραχι τθσ πεικαρχίασ και τθσ εκνικισ ενότθτασ».
Στο ίδιο κλίμα όμωσ υπιρξαν και οι δθλϊςεισ του Τςολάκογλου, ο οποίοσ
κατθγόρθςε ωσ υποκινθτζσ των απεργιϊν μικρι μερίδα αναρχικϊν ςτοιχείων, τα
οποία δροφςαν αντεκνικά και τουσ οποίουσ απειλοφςε με απολφςεισ. Το γεγονόσ
όμωσ ιταν ότι παρόλεσ τισ απειλζσ θ κυβζρνθςθ δεν μποροφςε να προβεί ςε
απολφςεισ από τθν ςτιγμι που οι δθμόςιοι υπάλλθλοι αποτελοφςαν τον κινθτιριο
μοχλό του κρατικοφ μθχανιςμοφ. Σε όλα λοιπόν τα μζτωπα που άνοιξε θ κυβζρνθςθ
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Τςολάκογλου, με τα οποία κα απαςχολθκεί και θ κυβζρνθςθ Λογοκετόπουλου, δεν
υπιρξε καμία ςυνεννόθςθ και καμία κυβερνθτικι επιτυχία127.

IV) Σο τζλοσ τησ κυβζρνηςησ Σςολάκογλου
Θ αδυναμία άςκθςθσ εξουςίασ και θ ανυπολθψία τθσ κυβζρνθςθσ Τςολάκογλου
δεν άργθςε να γίνει αντιλθπτι και από τουσ πλθρεξοφςιουσ του Άξονα ςτθν Ελλάδα.
Οι προτάςεισ τουσ όμωσ(κυρίωσ των Λταλϊν) για αντικατάςταςθ του «ξοφλθμζνου»
Τςολάκογλου απορρίφκθκαν αρχικά από το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικϊν, με
τθν αιτιολογία ότι θ ζλλειψθ γνϊμθσ και αποφαςιςτικότθτασ από τθν πλευρά
Τςολάκογλου δεν αποτελεί μειονζκτθμα αλλά προτζρθμα για τθν κζςθ ςτθν οποία
βρίςκεται αλλά και για τισ γερμανικζσ απαιτιςεισ. Για τουσ Γερμανοφσ θ
αντικατάςταςθ του Τςολάκογλου με ζνα πιο «ενεργθτικό» άτομο κα τουσ
δθμιουργοφςε περιςςότερα προβλιματα από ότι κα ζλυνε και το βαςικότερο ιταν
ο φόβοσ για ενδεχόμενθ ριξθ μεταξφ των κατοχικϊν δυνάμεων ωσ προσ το
πρόςωπο του αντικαταςτάτθ128.
Από τθν πλευρά του ο Τςολάκογλου είχε δθλϊςει ςτον απεςταλμζνο των
Γερμανϊν ςτθν Ελλάδα ότι αδυνατοφςε να παραμείνει πρόεδροσ μιασ κυβζρνθςθσ
αυτοφ του είδουσ, ςυνεργαηόμενοσ δθλαδι με κακόφθμουσ υπουργοφσ όπωσ τον
ρουςφετολόγο και πικανό καταχραςτι Γκοτηαμάνθ. Οι Γερμανοί με δυςκολία
κατάφεραν να μεταπείςουν τον ςτρατθγό να παρζμενε για ζνα ςφντομο ακόμθ
διάςτθμα για να μθν υπονομευόταν θ ειδικι οικονομικι αποςτολι που μόλισ είχε
ξεκινιςει. Ραράλλθλα όμωσ οι Γερμανοί ξεκίνθςαν τισ διαβουλεφςεισ για τθν
εφρεςθ του αντικαταςτάτθ με τισ φιμεσ ςτθν Ακινα να ζφεραν ωσ πιο πικανό να
διαδεχτεί τον Τςολάκογλου, τον ναφαρχο W. Canaris, αρχθγό τθσ γερμανικισ
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αντικαταςκοπείασ, ο οποίοσ είχε και ελλθνικζσ ρίηεσ. Από τθν πλευρά τουσ όμωσ οι
Λταλοί επζμεναν ςτθν λφςθ του «δικοφ τουσ παιδιοφ», του Γκοτηαμάνθ, μια λφςθ
όμωσ που δεν ικανοποιοφςε τουσ Γερμανοφσ. Ακόμθ κατά διαςτιματα υπιρχε και
μια φθμολογία ςχετικά με τον Γεϊργιο Μερκοφρθ, ο οποίοσ ιταν ιδρυτισ ενόσ
μικροφ φαςιςτικοφ κόμματοσ αλλά οι Γερμανοί είχαν πάλι τισ αντιρριςεισ τουσ
αφοφ ωσ γνωςτόν θ ναηιςτικι Γερμανία δεν ζτρεφε ιδιαίτερθ αδυναμία ςε
ιδεολογικά ςυγγενείσ ομάδεσ. Θ πιο αποφαςιςτικι προςζλκυςθ ιταν προσ τον
Λωάννθ άλλθ(τον μετζπειτα κατοχικό πρωκυπουργό), ο οποίοσ διζκετε για τουσ
Γερμανοφσ και ςθμαντικό κφροσ ςτθν ςυντθρθτικότερθ πτζρυγα του Λαϊκοφ
Κόμματοσ αλλά και διαςυνδζςεισ με τουσ δθμοκρατικοφσ κφκλουσ, γεγονόσ που
ικανοποιοφςε τισ γερμανικζσ επικυμίεσ για ζναν πιο ουςιαςτικό αναςχθματιςμό του
δοςιλογικοφ κακεςτϊτοσ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, οι Γερμανοί ικελαν μια δωςίλογθ κυβζρνθςθ που να είναι
όμωσ πιο αντιπροςωπευτικι και να διακζτει περιςςότερθ λαϊκι βάςθ, ζνα
πρόβλθμα το οποίο όμωσ είχαν και οι Βρετανοί ςχετικά με τθν εξόριςτθ κυβζρνθςθ.
Από τθν πλευρά του ο άλλθσ δεν ιταν αρνθτικόσ ςε μια τζτοια προοπτικι όμωσ
είχε κζςει μια ςειρά από όρουσ ςτουσ πρζςβεισ των Λταλϊν και Γερμανϊν Gighi και
Άλτενμπουργκ. Ραράλλθλα όμωσ θ μάχθ του Ελ Αλαμζιν και πιο ςυγκεκριμζνα θ
ζκβαςθ τθσ με τθν ιττα των Γερμανϊν άρχιςε να διαταράςςει τισ ιςορροπίεσ και
εκεί που ειςζρεαν πάρα πολλοί για αντικαταςτάτεσ του Τςολάκογλου, άρχιςε να
επικρατεί μια επιφυλακτικότθτα και μια αλλαγι πλεφςθσ φοβοφμενοι ότι θ πτϊςθ
τθσ Γερμανίασ κα παραςφρει και τουσ ίδιουσ. Ο άλλθσ δεν επζδειξε κάποια
παρεμφερι ςυμπεριφορά, υπιρξε όμωσ ανυποχϊρθτοσ ωσ προσ τουσ όρουσ που
είχε κζςει ςχετικά με κάποιεσ θκικζσ και υλικζσ παραχωριςεισ από τθν πλευρά των
Γερμανϊν, οι οποίοι όμωσ με τθν ιττα ςτο Ελ Αλαμζιν δεν φαινόντουςαν
διατεκειμζνοι να υλοποιιςουν οποιαδιποτε επικυμία κα τουσ ζκανε να δείχνουν
αδφναμοι.
Ο Τςολάκογλου αντιλαμβανόμενοσ αυτι τθν κζςθ ςτθν οποία είχε περιζλκει θ
Γερμανία, αποφάςιςε να επωφελθκεί από τθν κατάςταςθ ι πιο ςωςτά να
ςυγκαλφψει τθν γενικότερθ κοφραςθ του με μια θρωικι ζξοδο από τθν κζςθ του.
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Στισ 12 Νοεμβρίου του 1942 διλωςε ςτον Άλτενμπουργκ ότι αρνείται να χρθςιμεφει
ςτουσ Γερμανοφσ ωσ «νεκροκάπτθσ τθσ πατρίδοσ» και για να παραμείνει ζκεςε μια
ςειρά από όρουσ οι οποίοι ιταν οι εξισ: μείωςθ των δαπανϊν κατοχισ, λιψθ
μζτρων κατά τθσ βουλγαρικισ τρομοκρατίασ ςτθν Ανατολικι Μακεδονία και Κράκθ,
τερματιςμό των αυκαιρεςιϊν από τισ δυνάμεισ κατοχισ, άμεςθ απομάκρυνςθ του
Γκοτηαμάνθ,

πλιρθ

ελευκερία

ςτον

ςχθματιςμό

κυβζρνθςθσ

και

ςτθν

αναδιάρκρωςθ του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ. Από τουσ όρουσ και μόνο φαίνεται ότι
ο Τςολάκογλου ζκεςε όρουσ που γνϊριηε ότι δεν κα γίνουν δεκτοί, προςπακϊντασ
να περιςϊςει κάτι από τθν προςωπικι του αξιοπρζπεια. Για τουσ Γερμανοφσ αυτό
το αναπάντεχο τελεςίγραφο άνοιξε τον δρόμο για τθν λφςθ Λογοκετόπουλου 129.

V) Θ κυβζρνηςη Λογοθετόπουλου
Τθν 1θ Δεκεμβρίου του 1942 ο ςτρατθγόσ και μζχρι πρότινοσ πρωκυπουργόσ
Τςολάκογλου παραιτείται «δια λόγουσ υγείασ» και τθν κζςθ του αναλαμβάνει ο
Κωνςταντίνοσ Λογοκετόπουλοσ, Υπουργόσ Υγείασ και αντιπρόεδροσ τθσ κυβζρνθςθσ
Τςολάκογλου. Ο Λογοκετόπουλοσ ςτον επιςτθμονικό του χϊρο υπιρξε από του
πλζον αξιόλογουσ γυναικολόγουσ και κεωροφνταν από πολλοφσ ο κεμελιωτισ τθσ
ςφγχρονθσ γυναικολογίασ ςτθν Ελλάδα. Πςο όμωσ επιφανισ ιταν ςτουσ
επιςτθμονικοφσ και γερμανικοφσ κφκλουσ(είχε παντρευτεί τθν ανιψιά του
ςτρατάρχθ Λίςτ) τόςο αποτυχθμζνθ υπιρξε θ παρουςία του ςτον πρωκυπουργικό
κϊκο. Ο Λογοκετόπουλοσ από τθν πρϊτθ μζρα που ορκίςτθκε ανζλαβε και το
Υπουργείο Υγείασ όμωσ ο ιςχυρόσ άνδρασ τθσ κυβζρνθςθσ παρζμενε ο Γκοτηαμάνθσ,
ο οποίοσ κατείχε τα Υπουργεία Οικονομικϊν και Εκνικισ Οικονομίασ ενϊ νζα
πρόςωπα ςτθν κυβζρνθςθ ιταν ο παλαιόσ βενιηελικόσ πολιτευτισ Ηακφνκου
Αναςτάςιοσ Ταβουλάρθσ ωσ Υπουργόσ Εςωτερικϊν και ο Ζλλθνασ βιομιχανοσ και
τραπεηίτθσ από τθν ωςία Ζκτωρ Τςιρονίκοσ ωσ Υπουργόσ Γεωργίασ και
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Επιςιτιςμοφ. Ακόμθ, Υπουργόσ Εργαςίασ ανζλαβε ο παλαιόσ ςυνδικαλιςτισ και
ςοςιαλιςτισ Νικόλαοσ Καλφβασ130.
Ο Λογοκετόπουλοσ ςτο πρϊτο του διάγγελμα ωσ πρωκυπουργόσ ςυνζχιςε ςτισ
ίδιεσ βάςεισ που είχε κζςει ο προκάτοχόσ του κζτοντασ όμωσ ζνα νζο όρο που κα
αποτελζςει τθν ςθμαντικότερθ βάςθ για τθν μετζπειτα κατοχικι πορεία τθσ
Ελλάδασ, τον αντικομμουνιςμό. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Λογοκετόπουλοσ μζςα από το
πρϊτο διάγγελμα, κατιγγειλε «τον νόκον αυτόν πατριωτιςμόν, τον οποίον
προπαγανδίηουν οι άνκρωποι του ςκότουσ, οι αςυνιδθτοι και οι ταραξίαι, οι
κομμουνιςταί δια να εξαςφαλίςουν εν ονόματι του πατριωτιςμοφ, τθν προςφιλι δι’
αυτοφσ εικόνα τθσ αναρχίασ, τθσ λεθλαςίασ και τθσ αρπαγισ». Μάλιςτα για τθν
αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ τουσ πρότεινε τθν αναδιοργάνωςθ τθσ
διεφκαρμζνθσ αςτυνομίασ, πρόταςθ όμωσ που προςζκρουςε ςτθν αντίδραςθ των
Λταλϊν. Τα ηθτιματα τθσ διαςάλευςθσ τθσ τάξθσ και του κυβερνθτικοφ ελζγχου ςτθν
φπαικρο αποτελοφν όπωσ και για τθν προθγοφμενθ κυβζρνθςθ ςθμεία υψίςτθσ
ςθμαςίασ και αποδεικνφουν ότι και αυτι θ κυβζρνθςθ ςυνεχίηει να ζχει τον ίδιο
ρόλο, του μεςολαβθτι και εγγυθτι των απαιτιςεων των δυνάμεων κατοχισ131.
Ωσ προσ το οικονομικό επίπεδο θ κατάςταςθ είχε αρχίςει να δείχνει ςθμάδια
εξυγίανςθσ, γεγονόσ που οφειλόταν τόςο ςτθν αποςτολι ςτθν Ελλάδα του
Νωυμπάχερ(ειδικοφ ςε οικονομικά κζματα) όςο και ςτθν άρςθ του ςυμμαχικοφ
αποκλειςμοφ τθσ Ελλάδασ αλλά και ςτισ ενζργειεσ του Ερυκροφ Σταυροφ.
Ραράλλθλα αποκαλφφκθκαν μεγάλεσ ποςότθτεσ αγακϊν που ζκρυβαν οι
μαυραγορίτεσ επιφζροντασ ζτςι τθν μείωςθ των κανάτων από τον λιμό. Αυτι νζα
κατάςταςθ οδιγθςε τθν κυβζρνθςθ ςτο να πάρει κάποιεσ αποφάςεισ όπωσ για
παράδειγμα ςτισ 27 Δεκεμβρίου όταν δθμοςιεφτθκε ςτισ εφθμερίδεσ θ είδθςθ του
νζου διατάγματοσ τθσ κυβζρνθςθσ μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ Ν.
Καλφβα «περί παροχισ ςυςςιτίου εισ τουσ μιςκωτοφσ, το οποίον πρζπει να
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κεωρθκι ωσ νζα και πανθγυρικι εκδιλωςισ τθσ ςτοργισ τθσ Ρολιτείασ προσ τουσ
εργαηομζνουσ». Ραρά τα μζτρα πρόνοιασ, θ πρωκυπουργία του Λογοκετόπουλου
ςθμαδεφτθκε από τισ μαηικζσ διαδθλϊςεισ και απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ που
ςυντάραξαν τθν Ακινα και τισ άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ ςτισ αρχζσ του 1943 εναντίον
τθσ φθμολογοφμενθσ βίαιθσ πολιτικισ επιςτράτευςθσ εργατικοφ δυναμικοφ ςτα
εργοςτάςια τθσ Γερμανίασ. Μπροςτά ςε αυτι τθ γενικευμζνθ κοινωνικι αναταραχι,
οι γερμανικζσ αρχζσ ζςπευςαν να διαβεβαιϊςουν ότι δεν επρόκειτο να γίνει καμία
βίαιθ μετακίνθςθ Ελλινων. Δυςτυχϊσ αυτι θ υπόςχεςθ δεν ίςχυςε και για τουσ
Ζλλθνεσ εβραίουσ, οι οποίοι ςταδιακά άρχιςαν να ςτζλνονται ςτθν Ρολωνία για να
«εργαςκοφν». Τόςο από τθν κυβζρνθςθ Λογοκετόπουλου όςο και από τθν
κυβζρνθςθ άλλθ δεν υπιρξε οφτε ζνα υπόμνθμα, μια αντίδραςθ για τον χαμό των
χιλιάδων Ελλινων πολιτϊν από τθν πολιτικι τθσ Άρειασ φυλισ132.
Θ ανικανότθτα τθσ κυβζρνθςθσ είχε διαφανεί από πολφ νωρίσ από τισ δυνάμεισ
κατοχισ γεγονόσ που οδιγθςε ςτισ διαβουλεφςεισ για τον αντικαταςτάτθ του
Λογοκετόπουλου. Οι ςυηθτιςεισ μεταξφ των Λταλϊν και των Γερμανϊν υπιρξαν
ζντονεσ με τουσ Λταλοφσ να προκρίνουν ωσ λφςθ τθν παραμονι τυπικϊσ του
Λογοκετόπουλου ςτθν εξουςία και τθν ανάλθψθ ουςιαςτικϊσ όλων των
κακθκόντων από τον Γκοτηαμάνθ ι αλλιϊσ να αναλάβει αυτόσ απευκείασ το αξίωμα
του πρωκυπουργοφ. Και οι δφο λφςεισ απορρίφκθκαν με ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ
από τουσ Γερμανοφσ με τθν αιτιολογία ότι ο Γκοτηαμάνθσ αποτελοφςε κόκκινο πανί
για τουσ περιςςότερουσ Ζλλθνεσ και οι ίδιοι δεν ιταν διατεκειμζνοι να επιτρζψουν
τθν φπαρξθ νζων προβλθμάτων. Ρράγματι ο Γκοτηαμάνθσ ςε ολόκλθρο τον
παράνομο Τφπο αναφερόταν με πολφ χυδαίουσ χαρακτθριςμοφσ με τουσ πιο
«ελαφρείσ» από αυτοφσ να είναι «διεφκαρμζνοσ τςανακογλφφτθσ» των Λταλϊν ι
«Γκοτηαμάνωφ» λόγω τθσ ςυμπάκειασ που επεδείκνυε προσ τουσ Βοφλγαρουσ και
τισ εδαφικζσ τουσ βλζψεισ133.
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Από

τθν

πλευρά

του

ο

Λογοκετόπουλοσ

αποδείχτθκε

ανεπαρκισ

για

πρωκυπουργόσ αν και ςθμείωςε οριςμζνεσ επιτυχίεσ μζςα από τα υπουργεία που
κατείχε(Υγείασ και Ραιδείασ). Ππωσ και ο Τςολάκογλου, αντί για δυναμικζσ
ενζργειεσ και τολμθρι χριςθ του δικαιϊματοσ τθσ παραίτθςθσ, περιορίςτθκε ςτισ
διαμαρτυρίεσ για τθν καταπιεςτικι πολιτικι ςτθν βουλγαροκρατοφμενθ ηϊνθ, ςτισ
μάταιεσ εκκλιςεισ για περιοριςμό των αυκαιρεςιϊν από τισ δυνάμεισ κατοχισ και
τθν μείωςθ των δαπανϊν κατοχισ. Ο ίδιοσ όπωσ αναφζρει μζςα από τα
απομνθμονεφματα του κεωροφςε τθν απομάκρυνςθ του αποτζλεςμα τθσ
επικριτικισ του ςτάςθσ ςτουσ Γερμανοφσ, αυτό όμωσ που αποδείχτθκε ιταν ότι οι
Γερμανοί τον είχαν προκρίνει ωσ προςωρινι λφςθ και ότι είχαν από καιρό
αποφαςίςει να προβοφν ςτθν αναηιτθςθ του αντικαταςτάτθ του. Το γεγονόσ ότι
υπιρξε προςωρινι λφςθ διαφαίνεται από τθν ςτάςθ των Γερμανϊν για τθν φπαρξθ
μιασ δυναμικισ κυβζρνθςθσ, θ οποία κα μποροφςε να ανταπεξζλκει ςτισ νζεσ
ςυνκικεσ που ζφεραν τθν κατοχικι Ελλάδα να ςυςπειρϊνεται γφρω ζνα άλλο
κακεςτϊσ που δθμιουργοφνταν ςτθν ορεινι Ελλάδα μζςα από τισ δυνάμεισ του
ΕΑΜ.

VI) Θ κυβζρνηςη Ράλλη: αντικομουνιςμόσ και τάγματα αςφαλείασ
Στα τζλθ του Μαρτίου λοιπόν εκπρόςωποι των

δυο μεγάλων κατοχικϊν

δυνάμεων(Λταλία και Γερμανία) ςυμφωνοφν για τθν ανάλθψθ τθσ πρωκυπουργίασ
από τον Λωάννθ άλλθ, ο οποίοσ υποςχόταν πλιρθ πολιτικι και οικονομικι
υποςτιριξθ ςτισ δυο δυνάμεισ. Ζτςι ςτισ αρχζσ Απριλίου ζρχονται ςε επαφι με τον
άλλθ ςτον οποίο, ςφμφωνα με όςα είχαν προκακοριςτεί, παρείχαν τα εξισ:
ελεφκερθ επιλογι υπουργϊν(με γερμανοιταλικό δικαίωμα βζτο), μια ανακτορικι
φρουρά περιοριςμζνθ αρικμθτικά(εφηωνοι) κακϊσ και το δικαίωμα για τακτικζσ
δθλϊςεισ μζςω του ραδιοφϊνου και του Τφπου, τα οποία όμωσ κα υπόκειντο ςτθν
γενικότερθ λογοκριςία.

Μετά από τθν ςυναίνεςθ του άλλθ ενθμερϊνεται ο

Λογοκετόπουλοσ ότι πρζπει να υποβάλλει τθν παραίτθςι του, γεγονόσ που
ςυντελζςτθκε τάχιςτα.
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Στο ςθμείο αυτό καλό κα ιταν να γίνει μια παρζκκλιςθ από τθν ιςτορικι εξζλιξθ
για να μπορζςουν να γίνουν κατανοθτζσ οι ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτθν
κυβζρνθςθ άλλθ. Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε οι δυνάμεισ του Άξονα επικυμοφςαν τθν
εγκακίδρυςθ μιασ κυβζρνθςθσ με μεγαλφτερθ πολιτικι ανεξαρτθςία και ευρφτερθ
αποδοχι από τθν ελλθνικι κοινωνία, όμωσ αυτι τουσ θ ςτάςθ οφειλόταν ςτισ
ραγδαίεσ εξελίξεισ που ςυντελοφνταν τόςο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ όςο και ςτο
εξωτερικό. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο εξωτερικό οι ιττεσ του Γερμανικοφ ςτρατοφ ςτο
Στάλινγκραντ, ζκαναν πολλοφσ να πιςτζψουν(και όχι άδικα) ότι το τζλοσ τθσ
Γερμανίασ πλθςιάηει παράλλθλα με τθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ. Μζςα ςε
αυτιν τθν κατάςταςθ οι Γερμανοί ακολοφκθςαν τθν τακτικι των πρϊτων χρόνων
του Ρολζμου, όταν παρουςιάηονταν ωσ οι προςτάτεσ ζναντι του κομμουνιςμοφ.
Αυτι τουσ θ ςτάςθ παρουςιάςτθκε και ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ όπου θ μεγάλθ
δυναμικι τθσ Αντίςταςθσ είχε κάνει το ΕΑΜ να αποκτά όλο και περιςςότερθ
εξουςία από αυτιν που ζχανε το κατοχικό κράτοσ. Αυτι όμωσ θ κατάςταςθ για μια
ομάδα

παλαιϊν

πολιτικϊν

υπιρξε

ανεπίτρεπτθ,

ζτςι,

με

ζναν

ζντονο

αντικομουνιςμό να τουσ χαρακτθρίηει, κινθτοποιικθκαν για τον ςχθματιςμό μιασ
ιςχυρισ κυβζρνθςθσ, θ οποία κα ςυνεργαηόταν με τουσ Γερμανοφσ για τθν
αντιμετϊπιςθ του κοινοφ εχκροφ, του κομμουνιςμοφ. Το κίνθτρο τουσ γι’ αυτι τθν
κίνθςθ ιταν ο φόβοσ για ενδεχόμενο κομμουνιςτικό κακεςτϊσ και όχι τα
εκνικοςοςιαλιςτικά τουσ αιςκιματα. Ρρωτοςτάτθσ και εκφραςτισ αυτοφ του
παλαιοφ πολιτικοφ κόςμου υπιρξε ο Λωάννθσ άλλθσ.
Επιςτρζφοντασ ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ, θ κυβζρνθςθ του Λωάννθ άλλθ ορκίςτθκε
ςτισ 7 Απριλίου του 1943 και τα βαςικά τθσ ςτελζχθ ιταν τα εξισ: Ρρωκυπουργόσ ο
Λωάννθσ άλλθσ, Υπουργόσ Εςωτερικϊν ο Αντϊνθσ Ταβουλάρθσ, Υπουργόσ Εργαςίασ
ο Νικόλαοσ Καλφβασ, Υπουργόσ Οικονομικϊν(και μετζπειτα υπερυπουργόσ με πζντε
χαρτοφυλάκια) ο Ζκτωρ Τςιρονίκοσ και δυο καινοφρια ςτελζχθ από τθν εγχϊρια ελίτ
ο αεροπαγίτθσ Κωνςταντίνοσ Ρουρνάρασ ωσ Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ και ο Νικόλαοσ
Λοφβαρθσ, ο οποίοσ είχε αρνθκεί τθν ςυμμετοχι του ςτθν κυβζρνθςθ Τςολάκογλου,
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ωσ Υπουργόσ Ραιδείασ. Μάλιςτα ο Λοφβαρθσ αποδζχτθκε τθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ
μετά από τισ ζντονεσ πιζςεισ του αρχιεπιςκόπου Δαμαςκθνοφ134.

α) Αντικομουνιςμόσ
Θ

άνοδοσ

του

άλλθ

ςτθν

εξουςία

ςθματοδότθςε

τθν

επιβολι

του

αντικομουνιςμοφ ςτθν κυβερνθτικι πολιτικι. Ο νζοσ μεγάλοσ κίνδυνοσ δεν ιταν θ
πείνα ι θ ανζχεια. Ο επιςιτιςμόσ όπωσ ιδθ παρουςιάςτθκε είχε εξαςφαλιςτεί χάρθ
ςτθν ξζνθ βοικεια και ο κρατικόσ μθχανιςμόσ είχε αποκτιςει τα μζςα για να
αςκιςει μια δυναμικι πολιτικι που απουςίαηε ςτισ προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ. Οι
ςτόχοι επαναπροςδιορίηονται για το κατοχικό κακεςτϊσ και πλζον υπιρχε μόνο
ζνασ εκνικόσ ςτόχοσ: θ πάταξθ του κομμουνιςτικοφ κινδφνου. Το ηιτθμα αυτό
ξεκακαρίςτθκε μάλιςτα μζςα από το πρϊτο διάγγελμα του άλλθ, επ’ ευκαιρίασ τθσ
ανάλθψθσ των νζων του κακθκόντων. Αρχικά όπωσ και οι προκάτοχοί του
αναφζρεται ςτθν ςθμαςία φπαρξθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ και επαναλαμβάνει τισ
πάγιεσ κζςεισ και υποχρεϊςεισ του λαοφ απζναντι ςτο κακεςτϊσ(νομιμοφροςφνθ
κτλ). Θ ουςία όμωσ του διαγγζλματοσ ζγκειται ςτο ςθμείο όπου αναφζρεται ςτον
αγϊνα του Άξονα: « Ρρζπει καλϊσ πάντεσ να κατανοιςωμεν ότι διεξάγων ο Άξων
ςκλθρόν αγϊναν κατά του επαπειλοφντοσ τον πολιτιςμόν, φοβεροφ κομμουνιςτικοφ
κινδφνου, δικαιοφται τουλάχιςτον να ζχειν τθν αξίωςιν όπωσ μθ δθμιουργεί εισ
αυτόν ο ελλθνικόσ λαόσ περιπλοκάσ και όπωσ μθ παρεμβάλλει εμπόδια εισ το
βαρφτατον τοφτον ζργον των». Και ςτθν ςυνζχεια δεςμεφεται ωσ κυβζρνθςθ να
περιβάλει:

«δι’

αλθκοφσ

πατρικισ

ςτοργισ

άπαντασ

ανεξαιρζτωσ

τουσ

πεικαρχοφντασ πολίτασ»135. Αυτι αναφορά αποτελεί και τθν τομι ςυγκριτικά με
τουσ λόγουσ των προκατόχων του. Σε όλουσ τουσ κυβερνθτικοφσ λόγουσ του
παρελκόντοσ ο λαόσ παρουςιαηόταν εξ οριςμοφ ωσ νομοταγισ ι ωσ
παραπλανθμζνοσ. Οι αναρχικοί, τα αντεκνικά ςτοιχεία, οι προδότεσ, οι εκάςτοτε
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αποδιοπομπαίοι τράγοι ποίκιλλαν κατά περίπτωςθ: μπορεί να ιταν οι φυγάδεσ τθσ
εξόριςτθσ κυβζρνθςθσ, οι μαυραγορίτεσ, οι κομμουνιςτζσ. Θ κυβζρνθςθ κεωροφςε
τθν φπαρξθ τθσ ωσ εκφραςτι όλου του λαοφ. Με αυτι τθν κυβζρνθςθ όμωσ τα
πράγματα άλλαξαν κακϊσ θ νζα κυβζρνθςθ απευκφνεται πλζον ςε όςουσ πολίτεσ
ιςαν πεικαρχθμζνοι. Με αυτιν τθν διάκριςθ οι αντιφρονοφντεσ με το κακεςτϊσ
κζτονται εκτόσ κρατικισ φροντίδασ και προςοχισ ωσ προδοτικά ςτοιχεία. Με αυτόν
ακριβϊσ τον τρόπο ο άλλθσ δεν ηθτοφςε τθν νομιμοφροςφνθ του λαοφ, τθν
απαιτοφςε γιατί ςε αντίκεςθ με τουσ προκατόχουσ του θ κυβζρνθςι του διζκετε
δυο ςθμαντικά ςτοιχεία: μια ςχετικι επάρκεια μζςων και μια υποςτιριξθ από
κοινωνικζσ και πολιτικζσ ομάδεσ που αντιμάχονταν τθν ανάπτυξθ του ΕΑΜ.
Στο δεφτερο διάγγελμα του ο άλλθσ, ενόψει των εκκακαριςτικϊν επιχειριςεων
που κα ξεκινοφςαν οι Λταλοί ςτθν φπαικρο, κατιγγειλε ανοιχτά τθν τρομοκρατία του
ΕΑΜ ςτθν φπαικρο και υποςτιριηε ότι οι εκκακαριςτικζσ επιχειριςεισ δεν είχαν ωσ
ςτόχο τον φιλιςυχο πλθκυςμό. Γι’ αυτό ακριβϊσ τον λόγο διλωςε ότι κα
αμνθςτευόντουςαν όςοι παρζδιδαν τον οπλιςμό τουσ ςτισ αρχζσ εντόσ ενόσ
χρονικοφ πλαιςίου. Με τθν λιξθ αυτισ τθσ προκεςμίασ χαιρζτιςε όςουσ παρζδωςαν
τα όπλα τουσ και επζςτρεψαν ςτα ςπίτια τουσ, καταγγζλλοντασ τουσ υπόλοιπουσ
αντιρρθςίεσ ωσ αιμοςταγείσ κομμουνιςτζσ, οι οποίοι φανζρωςαν με αυτι τουσ τθν
κίνθςθ τισ προδοτικζσ και καταςτροφικζσ τουσ διακζςεισ. Και γι’ αυτοφσ
ςυγκροτικθκαν ειδικά ςτρατοδικεία, τα οποία άρχιςαν να λειτουργοφν από τθν 9 θ
Μαΐου.
Ρλζον για τθν νζα κυβζρνθςθ, όπωσ αυτι αντικατοπτρίηεται μζςα από τα δυο
διαγγζλματα, νζα αξία είναι θ διατιρθςθ τθσ τάξθσ. Θ νομιμοφροςφνθ του
πλθκυςμοφ απαιτείται πλζον για τθν διατιρθςθ τθσ τάξθσ και όχι για τον
εξευμενιςμό των αρχϊν κατοχισ. Ραράλλθλα γίνονταν κινιςεισ από τθν κυβζρνθςθ
για διάςπαςθ του εργατικοφ χϊρου, ςτον οποίο κυριαρχοφςε ο ΕΑΜ, με μια ςειρά
από κινθτοποιιςεισ που καλοφςαν για εκνικι ενότθτα με μόνο ςτόχο τθν αντίςταςθ
ςτον κομμουνιςτικό κίνδυνο136.
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β) Θ ςυγκρότηςη των Σαγμάτων Αςφαλείασ
Τα διαγγζλματα όμωσ αυτά δεν μποροφςαν νε πετφχουν τίποτα περιςςότερο από
το να αποκρφψουν το πραγματικό γεγονόσ. Το αριςτερό αντιςταςιακό κίνθμα
ενιςχυόταν και εξαπλωνόταν ςυνεχϊσ. Το μζτρο που είχε αποφαςίςει θ κυβζρνθςθ
να πάρει για να ςταματιςει αυτι τθν εξάπλωςθ ιταν θ δθμιουργία ζνοπλων
δυνάμεων, ζνα μζτρο όμωσ που προςζκρουε ςτισ ιταλικζσ και γερμανικζσ αρχζσ, οι
οποίεσ δεν φαινόντουςαν διατεκειμζνεσ να εξοπλίςουν ζνα κατακτθμζνο πλθκυςμό
άςχετα αν κα λειτουργοφςε προσ όφελόσ τουσ. Αυτζσ όμωσ οι επιφυλάξεισ άρκθκαν
με τθν ιταλικι ςυνκθκολόγθςθ τον Σεπτζμβριο του 1943 και με τθν πρόςφατθ
δοκιμαςμζνθ ζνοπλθ λφςθ ςτο κακεςτϊσ του Βιςφ(θ επονομαηόμενθ και ωσ Milice).
Με τθν ζγκριςθ λοιπόν από τισ γερμανικζσ αρχζσ τθσ ςυγκρότθςθσ των Ταγμάτων
Αςφαλείασ, ο άλλθσ άρχιςε να αςκεί ζντονεσ πιζςεισ(ςυμπεριλαμβανομζνων και
κανονικϊν κλιςεων για επιςτράτευςθ) προσ τουσ αξιωματικοφσ του ςτρατοφ για να
ςυμμετάςχουν ςτα Τάγματα ενϊ παράλλθλα χρθςιμοποιοφςε κάκε μζςο για τθν
ςτελζχωςθ του νζου αυτοφ ςτρατοφ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτοφ αποτζλεςε
θ απόλυςθ χωροφυλάκων χωρίσ παροχι δελτίου τροφίμων με ςκοπό να τουσ
εξαναγκάςει να ενταχκοφν ςτα Τάγματα. Ρολλοί βζβαια ςυμμορφϊκθκαν αλλά
υπιρχαν και αρκετοί που προτίμθςαν να ενταχκοφν είτε ςτθν αντίςταςθ είτε ςτον
βαςιλικό ςτρατό τθσ Μζςθσ Ανατολισ. Το ςίγουρο ιταν ότι προσ το τζλοσ τθσ
Κατοχισ τα Τάγματα Αςφαλείασ αρικμοφςαν τριάντα χιλιάδεσ άνδρεσ και
κυριαρχοφςαν ςε αρκετζσ περιοχζσ τθσ κεντρικισ και νότιασ Ελλάδασ137.
Ραρόλο το μζγεκόσ τουσ τα Τάγματα χαρακτθρίηονταν από ζνα παράδοξο
ςτοιχείο. Αν και οι αξιωματικοί τουσ ιταν γνωςτοί αντικομουνιςτζσ, ζνα μεγάλο
μζροσ από τουσ οπλίτεσ τουσ είχε επιςτρατευτεί δια τθσ βίασ ςτα χωριά και ςτισ
ςυνοικίεσ των πόλεων και ωσ εκ τοφτου δεν παρουςίαηαν ομοιογζνεια και
αξιοπιςτία ωσ ςτράτευμα. Τα Τάγματα λοιπόν δεν αποτελοφνταν ζνα ενιαίο ςϊμα
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οπλιτϊν κακϊσ περιλαμβάνονταν πολλά είδθ μονάδων αναλόγωσ και με τθν
γεωγραφικι ηϊνθ. Βάςει ιεραρχίασ τα Τάγματα υπόκειντο ςτισ εντολζσ τθσ Βζρμαχτ
με τθν οποία ςυνεργάηονταν ςτισ επιχειριςεισ που εξαπζλυαν ιταν όμωσ
πολυδιαςπαςμζνα κακϊσ τμιματά τουσ ζπαιρναν εντολζσ από τα SS και άλλα από
τθν Γκεςτάπο. Ελλθνικι διοίκθςθ δεν υπιρχε ςτρατιωτικά. Θ μοναδικι ελλθνικι
παρζμβαςθ ιταν θ ςτρατολόγθςθ και θ ανάλθψθ των εξόδων από τθν ελλθνικι
κυβζρνθςθ. Οι «άλλθδεσ», όπωσ ιταν ζνασ από τουσ ιπιουσ χαρακτθριςμοφσ τουσ,
ςτο όνομα του αντικομουνιςτικοφ αγϊνα προζβαιναν ςε μαηικζσ προλθπτικζσ
ςυλλιψεισ, ςε κλοπζσ, λεθλαςίεσ και εκτελζςεισ ακϊων πολιτϊν χωρίσ να ζχουν
διατυπϊςει ζςτω μια κατθγορία εναντίον τουσ. Ραράλλθλα ο άλλθσ μζςα από το
πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα του καλοφςε τουσ νομοταγείσ πολίτεσ να ςυνδράμουν
τα Τάγματα και να δείξουν ςτοργι προσ αυτά κακϊσ προάςπιηαν τθν ελευκερία τθσ
χϊρασ από τον κομμουνιςτικό κίνδυνο. Φυςικά καμία από αυτζσ τισ παραινζςεισ
δεν είχε κάποια ανταπόκριςθ, γεγονόσ που οφειλόταν ςτισ ωμότθτεσ και ςτισ
βιαιοπραγίεσ που είχαν επιδείξει τα Τάγματα το αμζςωσ προθγοφμενο διάςτθμα.
Σε πολιτικό επίπεδο πάντωσ αυτό που κζλθςε να πετφχει ο άλλθσ(τθν μεγαλφτερθ
υποςτιριξθ ςτο πρόςωπό του μαηί με τθν κατατρόπωςθ του κομμουνιςμοφ)
απζτυχε παταγωδϊσ κακϊσ το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ είχε αποξενωκεί
εντελϊσ με το κατοχικό κακεςτϊσ ενϊ παράλλθλα τα Τάγματα ακόμα και ςε
περιοχζσ που είχαν δφναμθ όπωσ ςτθν Ρελοπόννθςο κατατροπϊκθκαν από τισ
δυνάμεισ του ΕΛΑΣ138.

VII) Σο τζλοσ τησ Κατοχήσ
Λίγεσ μόλισ μζρεσ μετά το πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα του άλλθ, ο Βαςιλιάσ
Γεϊργιοσ εξζδωςε διάταγμα με το οποίο ανακιρυςςε προδότεσ όλουσ τουσ
κατοχικοφσ πρωκυπουργοφσ και τα μζλθ των κυβερνιςεων τουσ. Ο άλλθσ μπροςτά
ςε αυτι τθν κίνθςθ επιςιμανε μζςα από τθν απάντθςι του ότι ο Βαςιλιάσ δεν
μποροφςε να κθρφςςει τίποτε ζχοντασ χάςει το δικαίωμα του αυτό με τθν φυγι του
138
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από τθν χϊρα ενϊ παράλλθλα τόνιηε ότι το ςυγκεκριμζνο διάταγμα αποτελεί
κομμουνιςτικό προϊόν, με τουσ οποίουσ οι φυγάδεσ είχαν αρχίςει ςυνομιλίεσ. Για
τον άλλθ θ αρχι ςυηθτιςεων μεταξφ ΕΑΜ και εξόριςτθσ κυβζρνθςθσ
ιςοδυναμοφςε με παράδοςθ τθσ χϊρασ ςτο ζλεοσ του κομμουνιςμοφ. Μάλιςτα με
τθν ςυγκρότθςθ τθσ κυβζρνθςθσ Εκνικισ Ενότθτασ ςτον Λίβανο θ κατοχικι
κυβζρνθςθ προςπακοφςε να παρουςιάςει τουσ Γερμανοφσ ωσ τθν μόνθ λφςθ
απζναντι ςτον κομμουνιςμό. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ ςτάςθσ υπιρξε
θ διλωςθ Τςιρονίκου: «ο κομμουνιςμόσ είναι θ νζα μορφι πανςλαβιςμοφ που
απειλεί τον ελλθνιςμό, ζτςι θ επικράτθςθ των Γερμανϊν αποτελεί τθν καλφτερθ
εγγφθςθ για τθν εξουδετζρωςθ τθσ απειλισ αυτισ». Ραράλλθλα υπιρξε
ανακοίνωςθ από το Υπουργείο Εςωτερικϊν ςχετικά με το ςυνζδριο του Λιβάνου,
ςτθν οποία τονιηόταν ότι οποιαδιποτε ςυμφωνία κα οδθγοφςε ςτθν παράδοςθ τθσ
χϊρασ ςτα χζρια των δολοφόνων τθσ. Ακόμθ, ςτθν ςυγκεκριμζνθ ανακοίνωςθ
περιλαμβανόταν λεπτομερισ αναφορά ςτισ φρικαλεότθτεσ του κομμουνιςμοφ,
ςτοιχείο που κα αποτελζςει και μόνιμθ ςτιλθ ςτθν εφθμερίδα Βραδυνι με τίτλο «
Ζργα και Θμζραι του ΕΑΜ»139.
Εκτόσ όμωσ από αυτι τθν κίνθςθ θ κυβζρνθςθ από τον Λοφνιο του 1944 και με τον
χρόνο να μετράει αντίςτροφα τόςο γι’ αυτι όςο και για τουσ Γερμανοφσ, προβαίνει
ςε μια ςειρά από ανοιχτζσ διαλζξεισ, ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν μεταξφ άλλων ο
γενικόσ διοικθτισ Κριτθσ Ραςςαδάκθσ και ο αρχθγόσ των Ταγμάτων Αςφαλείασ
ςυνταγματάρχθσ Ραπαδόγκωνασ. Και οι δφο ανζλυαν εντονότατα τθν φπουλθ και
καταςτρεπτικι δράςθ του κομμουνιςμοφ καλϊντασ παράλλθλα τον λαό ςε ενεργι
δράςθ εναντίον των «αντεκνικϊν» αυτϊν ςτοιχείων. Από τον Σεπτζμβρθ οι
Γερμανοί άρχιςαν τθν εκκζνωςθ τθσ Ρελοποννιςου ενϊ ζνα μινα μετά θ Ακινα
κθρφςςεται ανοχφρωτθ πόλθ. Συγκεκριμζνα, ςτισ 12 Οκτωβρίου παραιτικθκε θ
κυβζρνθςθ άλλθ όμωσ είχε προλάβει μζςα από τουσ αντικομουνιςτικοφσ του
μθχανιςμοφσ να κζςει τισ βάςεισ για τα γεγονότα που κα ακολουκοφςαν140.
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VIII) Σο μεταπολεμικό καθεςτώσ και οι δίκεσ των δοςίλογων
Το πολιτικό κακεςτϊσ που επιβλικθκε μετά τθν απελευκζρωςθ και τα γεγονότα
του Δεκεμβρίου παρότι ζβαλε τουσ ςυνεργαηόμενουσ με τουσ Γερμανοφσ ςτο
εδϊλιο

του

κατθγορουμζνου

δεν

απείχε

ιδεολογικά

με

αυτοφσ

αφοφ

χρθςιμοποίθςε τα ίδια μζςα και τουσ ίδιουσ καταςταλτικοφσ μθχανιςμοφσ. Ζνα
χρόνο περίπου αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1945 άρχιςε από αυτό πολιτικό
ςφςτθμα οι δίκεσ των πολιτικϊν και των υπολοίπων δοςίλογων. Ωσ προσ τθν κφρια
ομάδα, αυτι των πολιτικϊν δοςίλογων, υπιρξε δζςμευςθ από τθν κυβζρνθςθ
εκνικισ ενότθτασ ότι οι κατοχικζσ κυβερνιςεισ κα λάμβαναν ίδιασ αντιμετϊπιςθσ
και τιμωρίασ με αυτζσ ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Δυςτυχϊσ τα αποτελζςματα ςε
ευρωπαϊκό και ελλθνικό επίπεδο δεν ςυνζκλιναν οφτε ςτο ελάχιςτο. Οι δίκεσ των
δοςίλογων καταλαμβάνουν μια ιδιαίτερθ κζςθ ςτθν μεταπολεμικι ιςτορία κακϊσ
καταδεικνφουν με τον πλζον ευκρινι τρόπο το πολιτικό κλίμα τθσ λευκισ
τρομοκρατίασ που επικρατοφςε ςτθν μεταπολεμικι Ελλάδα. Από αυτό το πρίςμα
γίνεται αντιλθπτό ότι εκεί που θ Αριςτερά κεωροφνταν ωσ ο εχκρόσ τθσ πατρίδασ
δεν μποροφςε να καταδικαςτεί μια κατοχικι κυβζρνθςθ ότι κζςπιςε ζναν
καταςταλτικό μθχανιςμό εναντίον αυτισ(Τάγματα Αςφαλείασ). Χαρακτθριςτικό
παράδειγμα αυτισ τθσ κατάςταςθσ αποτελεί το γεγονόσ ότι από τθν πολφκροτθ δίκθ
πζραςαν ωσ μάρτυρεσ υπεράςπιςθσ αρκετά μζλθ του παλαιοφ πολιτικοφ κόςμου.
Ζνα ακόμα ςτοιχείο που πρζπει να παρουςιαςτεί διότι πάνω ςε αυτό ςτθρίχκθκε ο
τότε Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ Ν. Κολυβάσ ιταν το νομικό πλαίςιο των κατοχικϊν
κυβερνιςεων. Οι κατοχικζσ κυβερνιςεισ δεν ιταν de facto κυβερνιςεισ, δεν είχαν
δθλαδι κανζνα νομικό ζρειςμα, εφόςον δεν διζκεταν τθ ρθτι αναγνϊριςθ εκ
μζρουσ του λαοφ. Ιταν κυβερνιςεισ που ςτθρίηονταν αποκλειςτικά ςτθ κζλθςθ τθσ
ξζνθσ κατοχισ. Χαρακτθριςτικι υπιρξε θ διλωςθ του το 1945: «θ φπαρξισ πολιτικισ
Κυβερνιςεωσ εισ περιόδουσ ξζνθσ Κατοχισ είναι de facto ανζφικτοσ»141.
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Καλό είναι όμωσ να γίνει μια πιο αναλυτικι παρουςίαςθ των γεγονότων. Με τθν
απελευκζρωςθ όςοι χρθμάτιςαν μζλθ των κατοχικϊν κυβερνιςεων κλείςτθκαν ςτισ
φυλακζσ Αβζρωφ. Κάποιοι βζβαια όπωσ ο Τςολάκογλου ιταν ςε κατ’ οίκον
περιοριςμό ενϊ ο Λογοκετόπουλοσ, ο Γκοτηαμάνθσ και ο Τςιρονίκοσ ακολοφκθςαν
τουσ Γερμανοφσ εκτόσ χϊρασ. Στισ 21 Φεβρουαρίου του 1945 ξεκίνθςε θ δίκθ των
πολιτικϊν δοςίλογων με 33 δοςίλογουσ πρωκυπουργοφσ και υπουργοφσ ενϊπιον
του ποινικοφ Ειδικοφ Δικαςτθρίου με πρόεδρο τον αεροπαγίτθ Χρίςτο Καλζλθ και
επίτροπο τον ειςαγγελζα εφετϊν Νικόλαο Ραπαδάκθ. Το κατθγορθτιριο είχε
διαρκρωκεί ςε τζςςερισ βαςικοφσ άξονεσ κατθγορίασ: τθν ςυνκθκολόγθςθ, τθν
ςυνεργαςία με τον εχκρό, τθν πρόκλθςθ εμφυλίου πολζμου και τθν προπαγάνδα
υπζρ του εχκροφ. Εν τζλει τα κζματα που κυριάρχθςαν ιταν θ ςυνκθκολόγθςθ και
τα Τάγματα Αςφαλείασ. Από τθν δίκθ, όπωσ ιδθ αναφζρκθ, παριλαςαν αρκετά
ονόματα τθσ πολιτικισ ςκθνισ, τα οποία εκτόσ από τουσ Γ. Ραπανδρζου, Ρ.
Κανελλόπουλο, Αλ. Μυλωνά και Ρ. Κόκκα, προςπάκθςαν να αιτιολογιςουν τισ
πράξεισ των κατοχικϊν υπουργϊν και ιδιαίτερα αυτζσ του Λωάννθ άλλθ. Στθν αρχι
τθσ διαδικαςίασ υπιρξαν αντιδράςεισ από τθν υπεράςπιςθ ςχετικά με τθν
αναρμοδιότθτα του δικαςτθρίου

και άλλα κζματα, χωρίσ όμωσ να επιτφχει

τίποτα142.
Μετά από μια ςειρά από ενςτάςεισ αλλά και τισ απολογίεσ των κατθγορουμζνων,
ο κυβερνθτικόσ Επίτροποσ πρότεινε τθν ποινι του κανάτου για τουσ τρείσ
κατοχικοφσ πρωκυπουργοφσ αλλά και για τουσ υπουργοφσ Τςιρονίκο και
Γκοτηαμάνθ. Για τουσ υπόλοιπουσ κατθγοροφμενουσ πρότεινε τθν ποινι των
ιςόβιων δεςμϊν. Στισ 31 Μαΐου του 1945 το δικαςτιριο εξζδωςε τθν απόφαςι του,
με τθν οποία ακϊωςε πολλοφσ από τουσ κατθγοροφμενουσ, ζκρινε όμωσ ωσ
ζνοχουσ τουσ βαςικοφσ κατθγοροφμενουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτον Γεϊργιο
Τςολάκογλου επζβαλε τθν ποινι του κανάτου με τθν ευχι όμωσ να δοκεί χάρισ από
το ςυμβοφλιο Χαρίτων, ςτουσ Λογοκετόπουλο και άλλθ τθν ποινι των ιςόβιων
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δεςμϊν, ςτουσ υπουργοφσ Γκοτηαμάνθ και Τςιρονίκο τθν ποινι του κανάτου και
ςτουσ υπουργοφσ Ταβουλάρθ, Καραμάνο και Ραςαδάκθ τθν ποινι των ιςόβιων
δεςμϊν. Στουσ υπόλοιπουσ υπουργοφσ οι ποινζσ ιταν μικρότερθσ ζνταςθσ.
Θ απόφαςθ λοιπόν δεν απζδωςε «πρόκεςιν προδοςίασ» ςτουσ Τςολάκογλου,
Λογοκετόπουλο και άλλθ. Μάλιςτα ςχετικά με τον ςχθματιςμό των Ταγμάτων
Αςφαλείασ το δικαςτιριο δεν καταλόγιςε ςτον άλλθ και ςτθν κυβζρνθςι του το
γεγονόσ ότι τα Τάγματα δροφςαν εναντίον Ελλινων αλλά ότι ςχθματίςτθκαν για να
διαφυλάξουν τθν τάξθ ςτθν φπαικρο και ότι δροφςαν κάτω από τισ εντολζσ
Γερμανϊν και όχι τθσ κυβζρνθςθσ. Γίνεται λοιπόν κατανοθτό ότι όλοι οι
ςυμμετζχοντεσ δεν δικάςτθκαν για τα αδικιματά τουσ αλλά για το γεγονόσ και μόνο
αυτό ότι ςυνεργάςτθκαν με τον εχκρό λαμβάνοντασ υπουργικά αξιϊματα. Ζνασ
ιπιοσ χαρακτθριςμόσ για τθν δίκθ κα μποροφςε να είναι ότι ιταν μια δίκθ παρωδία.
Αντί να δικαςκεί ο Τςολάκογλου για τθν ςυνκθκολόγθςθ, ο Λογοκετόπουλοσ για τθν
προςπάκεια επιςτράτευςθσ εργατϊν, ο Γκοτηαμάνθσ για τθν κατάχρθςθ τεράςτιων
ποςϊν εισ βάροσ του λαοφ και ο άλλθσ για τθν δθμιουργία ενόσ ενόπλου ςϊματοσ
που πολεμοφςε Ζλλθνεσ, το δικαςτιριο προτίμθςε να ακολουκιςει τθν πολιτικι
πεπατθμζνθ. Αυτι τθσ αποδοχισ των δοςίλογων και τθσ αξιοποίθςθσ τουσ από τον
μθχανιςμό εξόντωςθσ του κομμουνιςμοφ. Εκτόσ όμωσ από τουσ πολιτικοφσ
δοςίλογουσ και ςε άλλουσ βαςανιςτζσ του ελλθνικοφ λαοφ όπωσ ο Ζξαρχοσ πρότεινε
τθν απόδοςθ χάριτοσ λόγω του νεαροφ τθσ θλικίασ του, αςχζτωσ αν ςτο νεαρό τθσ
θλικίασ του προςζφερε με ιδιαίτερο ςκζνοσ τισ υπθρεςίεσ του ςτθν Γκεςτάπο,
ξεπερνϊντασ μάλιςτα και τουσ ίδιουσ τουσ Γερμανοφσ143.
Θ εικόνα όμωσ αυτι τθσ μθ απόδοςθσ ευκυνϊν ςτουσ ςυνεργαςκζντεσ και θ
ζλλειψθ καταδίκθσ τουσ δεν αποτελοφν ελλθνικι πρωτοτυπία αντικζτωσ
εμπεριζχονται ςε μια ςυλλογικι ευρωπαϊκι ςτάςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Ευρϊπθ
μεταπολεμικά αποφάςιςε με ζνα ςυλλογικό τρόπο να αφιςει ςτθ λικθ τα γεγονότα
του πολζμου άρα και τουσ ςυνεργαςκζντεσ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα: ςτθν
Αυςτρία
143

ςτο

τζλοσ

του

Ρολζμου

υπιρχαν

536

χιλιάδεσ

μζλθ

του
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Εκνικοςοςιαλιςτικοφ

γερμανικοφ

κόμματοσ.

Από

αυτοφσ

μεταπολεμικά

ανακρίκθκαν οι 130 χιλιάδεσ ωσ εγκλθματίεσ πολζμου, από τουσ οποίουσ μόλισ οι
23 χιλιάδεσ παραπζμφκθκαν ςε δίκθ. Το δικαςτιριο αποφάςιςε τθν καταδίκθ των
13 χιλιάδων από τουσ οποίουσ οι 43 καταδικάςτθκαν ςε κάνατο. Εν τζλει 30 άτομα
εκτελζςτθκαν

ωσ

εγκλθματίεσ

πολζμου

και

για

εγκλιματα

κατά

τθσ

ανκρωπότθτασ144. Στθ Γαλλία, θ οποία χαρακτθρίςτθκε από τθν φπαρξθ του
κακεςτϊτοσ του Βιςφ, ςτα επίςθμα δικαςτιρια καταδικάςτθκαν ςε κάνατο 6.763
άτομα από τα οποία τα 791 εκτελζςτθκαν τελικά. Στθν Γαλλία, θ επονομαηόμενθ
«κάκαρςθ» ιρκε μόνο ςε γραφειοκρατικό επίπεδο, με τθν απόλυςθ περίπου 11
χιλιάδων δθμοςίων υπαλλιλων. Το άλλο χαρακτθριςτικό παράδειγμα δοςιλογικισ
κυβζρνθςθσ, θ Νορβθγία, μεταπολεμικά οδιγθςε ςτισ δικαςτικζσ αίκουςεσ 95
χιλιάδεσ άτομα. Οι αποφάςεισ των δικαςτθρίων: ποινι φυλάκιςθσ ςε 17 χιλιάδεσ
ςυνεργαςκζντεσ ενϊ τθ κανατικι ποινι ςε 30 άτομα, από τα οποία τα 25
εκτελζςτθκαν. Μόνο ςτθ Νορβθγία, ευρωπαϊκά, παρατθρικθκε τόςο μεγάλοσ
αρικμόσ παραπεφκζντων ςε δίκθ145. Και ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ όμωσ θ
εικόνα ιταν θ ίδια. Οι χϊρεσ είχαν υποφζρει από τθν δίνθ του πολζμου και πλζον ο
ςτόχοσ ιταν θ ανοικοδόμθςθ και θ αποπομπι από τθν «εκνικι μνιμθ» οτιδιποτε
ςχετικοφ με τον πόλεμο.
Θ) υμπεράςματα
Κλείνοντασ αυτι τθν μελζτθ-εργαςία προκφπτουν ςτον ερευνθτι οριςμζνα
ςυμπεράςματα. Θ παροφςα μελζτθ όπωσ ορίςτθκε εξ’ αρχισ είχε ωσ πρωταρχικό
ςτόχο τθν κατάδειξθ του φαινομζνου του δοςιλογιςμοφ ςε ζνα πλιρεσ
πλαίςιο(Ευρϊπθ, Ελλάδα, ζννοιεσ, κατθγοριοποιιςεισ). Σε ζνα δεφτερο επίπεδο ο
ςτόχοσ ιταν να παρουςιαςτεί ο δοςιλογιςμόσ ςε δυο κφρια επίπεδα. Σε επίπεδο
παρουςίαςθσ και ανάλυςθσ ενόσ αρχειακοφ υλικοφ(εφθμερίδα Ελλθνικόν Αίμα) και
ςε

ζνα

επίπεδο

εννοιϊν-εκφάνςεων

του

δοςιλογιςμοφ

ευρωπαϊκά

και

εγχϊρια(ελλθνικό παράδειγμα). Θ φπαρξθ ενόσ υλικοφ ςαν τθν εφθμερίδα
Ελλθνικόν Αίμα αποτελεί τφχθ για κάκε ερευνθτι που απαςχολείται με ηθτιματα
144
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που ζλαβαν χϊρα κατά τθν διάρκεια τθσ Κατοχισ, πόςο μάλλον για κάποιον που
αςχολείται με το φαινόμενο του δοςιλογιςμοφ. Θ εφθμερίδα, όπωσ ζγινε
προςπάκεια να διαφανεί, αποτελεί μια αςτείρευτθ πθγι πλθροφοριϊν ςχετικά με
τον δοςιλογιςμό. Θ ιδιαίτερθ προςοχι τθσ ςτθν ελλθνικι δοςιλογικι περίπτωςθ δεν
τθσ ςτερεί το δικαίωμα να κεωρείται ζνα πολφ αξιόπιςτο υλικό για τθν εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων. Χάρθ ςε αυτό το υλικό λοιπόν θ παροφςα μελζτθ κατόρκωςε να
πάρει αρκετζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κακθμερινι λειτουργία των δοςιλογικϊν
ςτοιχείων μζςα ςτθν ελλθνικι κοινωνία αλλά και με τθν προςπάκεια φπαρξθσ μιασ
αντίπαλθσ προπαγάνδασ προσ αυτά τα ςτοιχεία. Μζςα ςτο υλικό που
παρουςιάςτθκε διαφάνθκαν αρκετά ςθμαντικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν ςτάςθ που
είχε μεγάλθ μερίδα του πλθκυςμοφ απζναντι ςτισ αρχζσ κατοχισ τόςο ςε επίπεδο
πολιτικισ όςο και ςε προςωπικό επίπεδο. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο παράλλθλοσ λόγιοσλαϊκόσ(λαϊκίςτικοσ αν προτιμάτε) λόγοσ τθσ εφθμερίδασ είναι αυτόσ που τθν
κακιςτά ζνα ιδιαίτερο υλικό μελζτθσ, και ο οποίοσ κατορκϊνει παρόλεσ τισ
ελλείψεισ που προκφπτουν, μια ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτθν απεικόνιςθ του
δοςιλογιςμοφ ςτθν Ελλάδα τόςο ςε επίπεδο αρχϊν όςο και ςε επίπεδο κοινωνίασ.
Θ μελζτθ προςπάκθςε εκτόσ από τθν παρουςίαςθ του υλικοφ και τθσ ςτάςθσ του
Ελλθνικοφ Αίματοσ να καταδείξει αφενόσ τθν ευρωπαϊκι διάςταςθ και αφετζρου
τθν δυναμικι του δοςιλογιςμοφ. Ο δοςιλογιςμόσ είναι ζνασ όροσ που μπικε ςτο
παγκόςμιο λεξιλόγιο μεταπολεμικά και αυτό καταδεικνφει τόςο το ιςχυρό ζρειςμα
που είχε ςτθν διάρκεια του Β’ Ραγκοςμίου όςο και τθν ανάγκθ που προζβαλαν οι
διάφορεσ κοινωνίεσ ςτο να τον μελετιςουν αρχικά ςε ζνα τοπικό επίπεδο και ςτθ
ςυνζχεια ςε ζνα παγκόςμιο επίπεδο. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ τάςθσ
είναι οι μελετθτζσ του κακεςτϊτοσ του Βιςφ, ενόσ από τα πιο ςθμαντικά
παραδείγματα ςυνεργαςίασ, το οποίο οδιγθςε ςτθν αλλοτρίωςθ τθσ Γαλλίασ ςε
πάρα πολλά επίπεδα.
Θ εναςχόλθςθ τθσ μελζτθσ με τθν ευρωπαϊκι υπόςταςθ του δοςιλογιςμοφ και τθν
εννοιολόγθςι του από τουσ ςφγχρονουσ ερευνθτζσ αποτζλεςε τθν βάςθ για τθν
εμβάκυνςθ τθσ μελζτθσ ςτο ελλθνικό παράδειγμα. Θ παρουςία τθσ εφθμερίδασ ςτο
υλικό μελζτθσ όπωσ ιδθ αναφζρκθκε ιταν ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι για τθν κατανόθςθ
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των ςυνκθκϊν ςτθν ελλθνικι κοινωνία και ςτθν ανάδειξθ τθσ ςτάςθσ τθσ απζναντι
ςτο νζο κακεςτϊσ, όμωσ χωρίσ τα ευρωπαϊκά παραδείγματα και τισ μελζτεσ ςε
επίπεδο εννοιϊν δεν κα μποροφςαν να κατανοθκοφν και να παρουςιαςτοφν οι
διάφορεσ

προβλθματικζσ

δοςιλογιςμοφ.
διάςταςθσ

που

υπάρχουν

ςτο

ελλθνικό

παράδειγμα

του

Ριο ςυγκεκριμζνα, μια πλιρθσ παρουςίαςθ τθσ ελλθνικισ

του δοςιλογιςμοφ δεν κα μποροφςε να μθν πραγματευτεί με τα

διάφορα ηθτιματα που προκφπτουν ςτον ςφγχρονο ερευνθτι όπωσ για παράδειγμα
το κατά πόςο οι κατοχικζσ κυβερνιςεισ αποτζλεςαν φορείσ τουσ ζκνουσ ι κατά
πόςο ζχει επθρεαςτεί θ ελλθνικι ιςτοριογραφία από τθν διαμάχθ Αριςτεράσ και
Δεξιάσ ςχετικά με τον δοςιλογιςμό. Αυτά δυςτυχϊσ είναι ηθτιματα που δεν
προςφζρονται για μια εφκολθ διαλεφκανςθ και επίλυςθ, αντικζτωσ ενυπάρχουν και
κα ςυνεχίςουν να υπάρχουν όςο θ ιςτορία χρθςιμοποιείται ωσ πολιτικό όπλο
επιβολισ κζςεων και απόψεων. Δυςτυχϊσ ο δοςιλογιςμόσ είναι μια ανοιχτι πλθγι
για τθν ελλθνικι κοινωνία, θ οποία με πολιτικζσ και ιςτορικζσ τακτικζσ πόλωςθσ δεν
πρόκειται να κλείςει.
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