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1. Ένα Μάθημα για τον Τσόρτσιλ

Η σύγκρουση του Δεκέμβρη 1944 ήταν μια δύσκολη υπόθεση για τον 
Ουίνστον Τσόρτσιλ, παρ’ όλες τις ουτοπικές προσδοκίες του για το 
αντίθετο.

Εκτιμώντας από μία υποκειμενική άποψη τα πράγματα, ο Τσόρ-
τσιλ πίστευε ότι θα τελείωνε σχετικά σύντομα με την υπόθεση της Ελ-
λάδας. Αλλά τα γεγονότα τον διέψευσαν.

Στις 11 Δεκεμβρίου 1944, ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε 
για το στενό συνεργάτη του Ρούζβελτ, τον X. Χόπκινς: «Αγαπητέ Χά-
ρι... Πρέπει ειλικρινά να ομολογήσω ότι ποτέ δεν ήξερα ότι το ΕΑΜ 
θα είναι τόσο ισχυρό. Θα επιθυμούσα μόνο να είχαν πολεμήσει το 
ένα δέκατο το ίδιο καλά εναντίον των Γερμανών»1.

Ο Τσόρτσιλ ζήτησε από τον Χόπκινς «να ειπωθεί κάποια λέξη 
επιδοκιμασίας, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπέρ της συμμαχικής2 
επέμβασης στην Αθήνα» που πραγματοποιούσαν οι «βρετανικές δυ-

1. Βρετανικά Αρχεία, CAB 21/1912, προσωπικό και άκρως απόρρητο από Τσόρ-
τσιλ για Χόπκινς.
2. Την έκφραση «συμμαχική επέμβαση» ποτέ δεν τη δέχθηκαν οι Αμερικανοί 
για τη σύγκρουση του Δεκέμβρη. Οι ΗΠΑ θεώρησαν την επέμβαση στην Ελλά-
δα καθαρά αγγλική υπόθεση και ο Τσόρτσιλ όφειλε να αναλάβει το πολιτικό της 
κόστος.
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νάμεις». Αλλά η αμερικανική ηγεσία, με διάφορες δικαιολογίες, αρ-
νήθηκε να εκδηλώσει τη συμπαράστασή της.

Η Γαλλία, με τη σειρά της, ακολουθούσε μία προσεκτική ουδετε-
ρότητα στο ελληνικό ζήτημα. Καθώς η σύγκρουση κορυφωνόταν 
στην Αθήνα, ο Πορφυρογένης, μαζί με άλλους αντιπροσώπους της 
Αριστεράς, συναντήθηκε με το Γάλλο διπλωμάτη Πιό. Οι αριστεροί 
εκπρόσωποι δεν έκρυψαν «το θαυμασμό τους για τον Ντε Γκολ», που 
ήξερε «να διατηρεί την πλήρη ανεξαρτησία του απέναντι στους Συμ-
μάχους»1.

Η σύγκρουση του Δεκέμβρη υπέσκαψε το γόητρο του Τσόρτσιλ 
σε όλο τον κόσμο και στη Μεγάλη Βρετανία προκάλεσε οξείες αντι-
δράσεις σε όλα τα κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού.

Στις 10 Δεκεμβρίου ο Γάλλος πρεσβευτής Ζαν Μπελέν ενημέρω-
σε, από την Αθήνα, ότι «το ΕΑΜ αισθανόταν ενθαρρυνόμενο από τη 
στάση του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος και από τα σχόλια του 
γαλλικού Τύπου», που καταδίκαζαν την ένοπλη βρετανική επέμβα-
ση2. Με τη σειρά του, ο Γάλλος πρεσβευτής στο Λονδίνο Ρενέ Μασι-
λί υπογράμμιζε τις αρνητικές αντιδράσεις του βρετανικού Τύπου, 
που ήταν «ανάλογες με αυτές των βουλευτών», σε σχέση με την αγ-
γλική ένοπλη δραστηριότητα στην Ελλάδα. «Η αντίδραση του Μά-
ντζεστερ Γκάρντιαν», τόνισε ο Μασιλί, «είναι χαρακτηριστική των συ-
ναισθημάτων ενός μεγάλου μέρους της φιλελεύθερης κοινής γνώμης. 
Οι κυβερνητικοί κύκλοι είναι ακόμα πιο πικρόχολοι»3.

Οι διαθέσεις και η νοοτροπία του Τσόρτσιλ, όπως αποκαλύπτο-
νταν στον αγγλικό λαό με την επέμβαση στην Ελλάδα, αποτελούσαν 
μία απόδειξη ότι ο Βρετανός ηγέτης δεν είχε αποκομίσει τα αναγκαία 
συμπεράσματα από τις τραγικές εμπειρίες του πολέμου και επιθυ-

1. Αρχεία Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών (ΑΓΥΕ), Quai d’ Orsay, Ζ-177-1, νοl. 
10, Grèce, Μπελέν προς Μπιντό, 19 Δεκεμβρίου 1944.
2. Γαλλικά Αρχεία, ΑΓΥΕ, Z-177-1, vol. 10, Grèce.
3. Γαλλικά Αρχεία, ΑΓΥΕ, Z-177-1, vol. 10, Grèce, δύο μηνύματα Μασιλί της 
6.12.1944 προς Μπιντό.
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μούσε να επιστρέψει στον «παλιό καλό καιρό» της βρετανικής αυτο-
κρατορίας.

Αντίθετα, στα βρετανικά νησιά, τα χρόνια του πολέμου είχαν προ-
καλέσει σημαντικές αλλαγές.

Η οικονομική κατάσταση της Βρετανίας, αμέσως μετά τον πόλε-
μο, έδειξε ότι ήταν σε πραγματική αδυναμία να αντεπεξέλθει στις 
διεθνείς υποχρεώσεις της. Αλλά και ο υποκειμενικός, ο ανθρώπινος 
παράγοντας, μέσα από τις σκληρές εμπειρίες του πολέμου, παρου-
σίαζε στη Βρετανία μια νέα συνειδητοποίηση για τη ζωή και το μέλ-
λον του κόσμου.

Η επέμβαση στην Ελλάδα επηρέασε αρνητικά το βρετανικό λαό 
και ήταν ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εκλογική 
ήττα του Τσόρτσιλ λίγους μήνες αργότερα.

Στο χειμωνιάτικο Λονδίνο, τον Δεκέμβριο του 1944, άρχισε το Συ-
νέδριο του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος, ενώ Άγγλοι στρατιώτες 
συγκρούονταν με τον ΕΛΑΣ στην Αθήνα και τον Πειραιά.

Ο Γάλλος πρεσβευτής στο Λονδίνο τηλεγράφησε ότι «η αίσθηση 
που προκλήθηκε από την ελληνική κρίση, ιδιαίτερα μέσα στις λαϊ-
κές μάζες, είχε σήμερα τον απόηχό της στο Συνέδριο του Εργατικού 
Κόμματος, που διεξάγεται στο Λονδίνο. Πολλά σημαντικά συνδικά-
τα πήραν μία θέση εξαιρετικά βίαιη εναντίον της πολιτικής της βρε-
τανικής κυβέρνησης και απαίτησαν τον άμεσο τερματισμό κάθε 
επέμβασης»1.

Ο Έρνεστ Μπέβιν2, στη διάρκεια του Συνεδρίου, προσπάθησε να 
δικαιολογήσει το Βρετανό πρωθυπουργό για την επέμβαση στην Ελ-
λάδα, δηλώνοντας ότι «οι αποφάσεις που πάρθηκαν δεν είναι του κ. 
Τσόρτσιλ, αλλά όλου του Υπουργικού Συμβουλίου». Ο Μπέβιν δήλω-
σε ακόμα ότι «η σταθερότητα στην Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας 

1. Γαλλικά Αρχεία, ΑΓΥΕ, Z-177-1 s/d3, vol 65, Grèce, Μασιλί προς Μπιντό, 
14.12.1944.
2. Οι Εργατικοί ηγέτες Μπέβιν, Άτλι κ.ά. ήταν μέλη της ενωτικής κυβέρνησης 
Τσόρτσιλ για την από κοινού αντιμετώπιση του πολέμου.
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για τη μεταγενέστερη σταθεροποίηση των Βαλκανίων. Η βρετανική 
αυτοκρατορία, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν μπορεί να εγκαταλείψει 
τη θέση της στη Μεσόγειο». Εντούτοις ο Εργατικός ηγέτης παραδέ-
χθηκε «την προσοχή με την οποία η βρετανική κοινή γνώμη παρα-
κολουθεί τα γεγονότα στην Ελλάδα» και πληροφόρησε ότι «οι Εργα-
τικοί βουλευτές δέχονταν καθημερινά πολυάριθμα μηνύματα από 
συνδικάτα της επαρχίας, ακόμα και από υπευθύνους εργαστηρίων, 
που έρχονται προσωπικά για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της αγ-
γλικής επέμβασης»1.

Ο Βρετανός συγγραφέας Τζον Κάμπελ γράφει ότι το Συνέδριο 
των Εργατικών «κυριαρχήθηκε από το ευαίσθητο ζήτημα της Ελλά-
δας, όπου για πρώτη φορά τα ένστικτα του Εργατικού Κόμματος ως 
συνόλου αποσπάσθηκαν από την ιδέα του Τσόρτσιλ να αποκαταστή-
σει τη δημοκρατία στην Ευρώπη υποστηρίζοντας τις δεξιές μοναρ-
χικές δυνάμεις... Τo μέγιστο μέρος του κόμματος και το μεγαλύτερο 
μέρος της φιλελεύθερης κοινής γνώμης πέρα από το Εργατικό Κόμ-
μα, συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των Τάιμς, εξεγέρθηκαν στη 
θέα του Τσόρτσιλ να χρησιμοποιεί βρετανικές δυνάμεις, όπως είχε 
κάνει στη Ρωσία το 1919»2.

Η διαμάχη για τη βρετανική επέμβαση στην Ελλάδα ήταν φυσι-
κό να μεταφερθεί και στο Κοινοβούλιο. Ο Άνιουριν Μπέβαν3, ένας 
από τους ηγέτες της αριστερής πτέρυγας των Εργατικών, υποστήρι-
ξε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι το ΕΑΜ εκπροσωπούσε «τη μεγά-

1. Γαλλικά Αρχεία, ΑΓΥΕ, Z-177-1 s/d3, vol. 65, Grèce, Μασιλί προς Μπιντό, 
14.12.1944. Στα Αρχεία του Φόρεϊν Όφις υπάρχουν φάκελοι με πλήθος τηλε-
γραφημάτων διαμαρτυρίας τα οποία έχουν σταλεί από εργατικά συνδικάτα, πο-
λίτες κ.ά. προς τη βρετανική κυβέρνηση (Αρχεία Φόρεϊν Όφις, FΟ 371/43717, 
R 20628, R 20714, R 21543).
2. J. Campbell, Aneurin Bevan, σ. 135.
3. Ο Μπέβαν στην Εργατική κυβέρνηση του 1945 έγινε υπουργός Υγείας. Θεω-
ρείται ο πατέρας του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βρετανία. Υπήρξε μία 
από τις ηγετικές φυσιογνωμίες των Εργατικών.
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λη πλειοψηφία του ελληνικού λαού» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: 
«Όπου αποβιβασθήκαμε ως απελευθερωτές φαίνεται να παραμένου-
με ως τύραννοι»1.

Σύμφωνα με τον Μπέβαν, το Συντηρητικό Κόμμα, οι Τόρις, ήταν 
οι φίλοι «του πλούσιου και του ισχυρού» τόσο «στην Αθήνα» όσο και 
στην Αγγλία2.

Ο Μπέβαν δεν δίστασε να κάνει κριτική και στον ίδιο τον Άτλι 
και στη μετριοπαθή πτέρυγα των Εργατικών υποστηρίζοντας ότι ακο-
λούθησαν μια συμβιβαστική στάση απέναντι στην πολιτική του Τσόρ-
τσιλ για την Ελλάδα3.

Ο Γάλλος πρεσβευτής στο Λονδίνο είχε εντυπωσιασθεί από τις 
αντιδράσεις των Βρετανών σχετικά με την επέμβαση στην Αθήνα. Ο 
Μασιλί προσπάθησε να δώσει μια συναισθηματική ερμηνεία στα γε-
γονότα, και ίσως, από μια πλευρά, να μην είχε άδικο. Τo όνειρο της 
Ελλάδας επηρέαζε την ευρωπαϊκή συνείδηση ή το συλλογικό ασυνεί-
δητο των λαών της. «Οι ανταποκρίσεις της Πρεσβείας», έγραψε ο 
Μασιλί, «έχουν ήδη υπογραμμίσει τις πρόσθετες δυσκολίες τις οποί-
ες αντιμετωπίζει η βρετανική κυβέρνηση από το γεγονός ότι το ελ-
ληνικό πρόβλημα... προκαλεί στην Αγγλία πολύ ζωηρές αντιδράσεις. 
Αν θέλαμε να αναζητήσουμε επιμελώς ένα παράδειγμα... μιας κρί-
σης της οποίας οι συνέπειες έμελλε να αγγίξουν βαθιά τη βρετανική 
κοινή γνώμη, δεν θα ήταν κατά κανέναν τρόπο δυνατό να βρούμε κα-
λύτερο από την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα, για διάφορους λόγους, πα-
ραμένει μέσα στις καρδιές των Άγγλων ένα αντικείμενο εξαιρετικής 
αγάπης. Δεν πρόκειται μόνο για την ανάμνηση, πρόσφατη ακόμα, 
της ηρωϊκής αντίστασης του ελληνικού λαού απέναντι στις στρατιές 
του Μουσολίνι και την αναγνώριση ότι πολλοί Άγγλοι συνεχίζουν να 

1. House of Commons, 20.12.1944, Hansard vol. 406, cols 1873-82· J. Campbell,  
Aneurin Bevan, ό.π., σ. 135.
2. House of Commons, 19 Ιανουαρίου 1945, Hansard, vol. 407, cols 569-580, J. 
Campbell, Aneurin Bevan, ό.π., σ. l36.
3. J. Campbell, Aneurin Bevan, ό.π., σ. l37.
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επιδοκιμάζουν αυτές τις ελληνικές νίκες που, το 1940 και το 1941, 
βοήθησαν να αντέξουν τη δοκιμασία των βομβαρδισμών. Υπάρχει 
κάτι περισσότερο, ο εξιδανικευμένος Έλληνας... μόνο το όνομα της 
Ελλάδας αγγίζει τη φαντασία τους... και διατηρεί στην Αγγλία ένα εί-
δος νοσταλγίας, όπου οι αναμνήσεις της αρχαιότητας και της ρομα-
ντικής εποχής υπεισέρχονται ως στοιχεία.

»Το Ναυαρίνο, το Μεσολόγγι, ο λόρδος Βύρων είναι εδώ ονόμα-
τα που η λαϊκή φαντασία διατηρεί ακόμα την ανάμνησή τους... Να 
επέμβεις στην Ελλάδα, να εμποδίσεις τον ελληνικό λαό, που έχυσε 
το αίμα του για την κοινή ελευθερία της Ευρώπης, να επιλέξει ελεύ-
θερα την κυβέρνησή του αποτελεί για τους Άγγλους σοβαρό σφάλμα 
ή τουλάχιστον μια απίστευτη αδεξιότητα. Από όλες τις πλευρές... από 
τα συνδικάτα ή από εργοστασιακά τμήματα αποστέλλονται σε μέλη 
του Κοινοβουλίου συλλογικά μηνύματα διαμαρτυρίας εναντίον της 
επέμβασης. Εδώ και μερικές μέρες η Ντέιλι Χέραλντ υπογράμμιζε την 
αίσθηση που βασίλευε στη βιομηχανική περιοχή του Νότινγχαμ και 
ανάμεσα στους ανθρακωρύχους του Λανκασάιρ. Σήμερα το πρωί οι 
Τάιμς έγραφαν ότι μια αντιπροσωπεία 50 υπευθύνων εργαστηρίων 
είχε γίνει δεκτή στη Βουλή των Κοινοτήτων και είχε κάνει γνωστό ότι 
οι εργάτες των ναυπηγείων απειλούσαν να κάνουν μία 24ωρη απερ-
γία για να εκδηλώσουν την αποδοκιμασία τους. Εντούτοις, οι ίδιοι 
βουλευτές των Εργατικών προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα 
και να σταματήσουν τις εκδηλώσεις που αποτελούν κίνδυνο για την 
παρεμπόδιση της πολεμικής προσπάθειας...

»Την περασμένη εβδομάδα», συνέχισε ο Μασιλί, ο Εκόνομιστ, 
αφού με πολλή αντικειμενικότητα εξέθεσε τις δυσκολίες της κατά-
στασης... έθεσε σε αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα της κυβέρ-
νησης και την κατηγόρησε ότι υποστηρίζει στην Ελλάδα... δυσφημι-
σμένες βασιλικές δυναστείες. Ο Νιου Στέιτσμαν κατηγόρησε τον πρω-
θυπουργό ότι καταχράται της εμπιστοσύνης των συμπατριωτών του. 
Όσον αφορά τις καθημερινές εφημερίδες, ήδη η Πρεσβεία έχει ενη-
μερώσει για χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις Νιους Κρόνικλ, 
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Μάντζεστερ Γκάρντιαν, Ντέιλι Μίρορ, Ντέιλι Χέραλντ και Ντέιλι Γουέρκερ1. 
Ακόμα και οι Τάιμς2 έχουν επανειλημμένα δώσει έναν τόνο αρκετά 
αυστηρό. Μόνο οι εφημερίδες των λόρδων επιδοκίμασαν ανεπιφύ-
λακτα την κυβέρνηση»3.

Αν η βρετανική κοινή γνώμη διατηρούσε μία συναισθηματική 
σχέση με την αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα, δεν συνέβαινε το ίδιο 
και με τα διπλωματικά Επιτελεία των Μεγάλων Δυνάμεων, που έβλε-
παν την Ελλάδα περισσότερο σαν ένα στρατηγικό, γεωπολιτικό ση-
μείο μέσα στον κόσμο.

Η απήχηση από τη σύγκρουση του Δεκέμβρη δεν περιορίσθηκε 
μόνο στη Βρετανία, ούτε στα κριτικά σχόλια του συνόλου σχεδόν του 
αμερικανικού ή του γαλλικού Τύπου. Ο απόηχος της επέμβασης άρ-
χισε να επεκτείνεται σ’ όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε χώρες που εί-
χαν νιώσει την αγγλική κατοχή, αν και ταυτόχρονα συνεχιζόταν ο πα-
γκόσμιος πόλεμος.

Από την Κίνα, ο Γάλλος διπλωματικός αντιπρόσωπος πληροφό-
ρησε ότι «η πιο σημαντική εφημερίδα του Τσουνγκ Κινγκ, η Ταϊάν 
Κουνγκ Πάο, αφιέρωσε ένα πρόσφατο κύριο άρθρο της στις ταραχές 
στην Ελλάδα»4.

Ο Μάο Τσε Τουνγκ θεώρησε ότι από την επέμβαση του στρατη-

1. Η Ντέιλι Γουέρκερ: εφημερίδα του ΚΚ Βρετανίας.
2. Οι θεωρούμενοι ως συντηρητικοί Τάιμς του Λονδίνου, σε όλη τη διάρκεια της 
σύγκρουσης του Δεκέμβρη, έδωσαν μεγάλη δημοσιότητα στα γεγονότα. Συχνά 
οι ανταποκρίσεις από την Αθήνα ξεπερνούσαν σε επικαιρότητα, στις σελίδες της 
εφημερίδας, τις ειδήσεις από τα μέτωπα του πολέμου παράλληλα με τη δημο-
σίευση άρθρων (βλ., π.χ., Τάιμς 9/12 το άρθρο: «Βρετανία και Ελλάδα»). Για τις 
ανταποκρίσεις από την Αθήνα, τις συζητήσεις στην Αγγλία για τη σύγκρουση του 
Δεκέμβρη κ.ά. βλ. Τάιμς 2/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 12/12, 13/12, 
14/12, 15/12, 16/12, 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 23/12, 27/12, 28/12, 29/12, 
30/12/1944. 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 8/1/1945 (British Museum, London).
3. Γαλλικά Αρχεία, ΑΓΥΕ, Ζ-177-1 s/d3, vol. 65, Grèce, Γράμμα Μασιλί προς 
Μπιντό, 15.12.1944.
4. Γαλλικά Αρχεία, ΑΓΥΕ, Ζ-177-1, vol. 10, Grèce, 30.12.1944.
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γού Σκόμπι στην Ελλάδα έπρεπε να βγάλει σωστά συμπεράσματα το 
ΚΚ Κίνας1.

Στη Λισαβόνα, οι δηλώσεις του Τσόρτσιλ για την Ελλάδα και η ένο-
πλη επέμβαση στην Αθήνα «προκάλεσαν μια τεράστια αίσθηση στους 
πορτογαλικούς πολιτικούς κύκλους». Τα πιο συντηρητικά στοιχεία της 
Πορτογαλίας, «χωρίς να αποκλείονται και ορισμένοι ακόμα γερμανό-
φιλοι, δεν είχαν παρά μόνο επαίνους για την Αγγλία, που θεωρείται ως 
ο υπερασπιστής της τάξης. Αντίθετα, η φιλελεύθερη αντιπολίτευση, 
ήδη αποθαρρυμένη από την αγγλική στάση απέναντι στο στρατηγό 
Φράνκο, δεν έκρυβε την απογοήτευσή της» για τα γεγονότα στην Ελ-
λάδα2.

Η γειτονική Τουρκία είχε εστιάσει την προσοχή της στη σύγκρου-
ση του Δεκέμβρη και έκλινε τη ζυγαριά υπέρ του Τσόρτσιλ.

Μετά την προέλαση του Κόκκινου Στρατού στα Βαλκάνια και τις 
εξελίξεις στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όπως και τη διαγραφόμε-
νη πορεία στη Γιουγκοσλαβία και την Αλβανία, η τουρκική κυβέρνη-
ση ένιωθε απομονωμένη. Η μόνη της διέξοδος στα Βαλκάνια απέ-
μενε η Ελλάδα. Μα και εκεί τώρα είχαν ξεσπάσει συγκρούσεις.

Στις 7 Δεκεμβρίου οι Τάιμς του Λονδίνου δημοσίευσαν ανταπό-
κριση από την Κωνσταντινούπολη με τίτλο: «Η δεινή κατάσταση 
στην Ελλάδα προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Τουρκία». Η εφημε-
ρίδα Ουλούς της Άγκυρας και άλλες τουρκικές εφημερίδες δημοσίευ-
σαν κύρια άρθρα για την κατάσταση στην Ελλάδα3.

Καθώς οι συγκρούσεις στην Αθήνα δυνάμωναν σε ένταση, η τουρ-
κική αγωνία κορυφωνόταν.

Η ανησυχητική ματιά της Τουρκίας πάνω στις ελληνικές εξελί-
ξεις θα συνεχίσει να επικεντρώνεται επίμονα μέχρι το τέλος του εμ-
φυλίου πολέμου, το 1949.

1. Λ. Σταυριανού, Τι Είδα στην Κίνα, σ. 23.
2. Γαλλικά Αρχεία, ΑΓΥΕ, Z-177-1 s/d3, vol. 65, Grèce, από Λισαβόνα, Ντι Σαϊ-
λά προς Μπιντό, 14.12.1944.
3. The Times, 7.12.1944
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Στις 13 Δεκεμβρίου, ο Γάλλος πρεσβευτής Σεντ-Αρντουέν μετέ-
δωσε από την Άγκυρα: «Ο τουρκικός Τύπος, υπακούοντας σε μια 
υπόδειξη που του έγινε εδώ και δύο μέρες, αποφεύγει στο σύνολό του 
να σχολιάσει τα γεγονότα στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει αμφιβο-
λία, όπως το έχω τονίσει αλλού, ότι αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά 
ανυπόμονος να δει τη διάλυση των δυνάμεων του ΕΑΜ».

Στην εφημερίδα Τανίν, ο Γιαλτσίν, ο εγκυρότερος πολιτικός σχο-
λιαστής στον τουρκικό Τύπο, «δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τους Έλ-
ληνες αντάρτες καθαρούς φασίστες». Ο Γιαλτσίν υποστήριξε ότι «το 
ζήτημα» της έκρυθμης κατάστασης στην Αθήνα «δεν ενδιαφέρει μό-
νο την Ελλάδα και την Αγγλία, αλλά ολόκληρο τον κόσμο»1.

Ο τουρκικός Τύπος επιδοκίμαζε τη βρετανική πολιτική, σε αντί-
θεση με τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ, που έβλεπαν με ευχαρίστηση έναν 
συνυποψήφιό τους στη διευθέτηση των παγκοσμίων υποθέσεων να 
κλονίζεται στην Ελλάδα. Ο Τσόρτσιλ είχε πικραθεί από τις αντιδρά-
σεις κατά της πολιτικής του στην Ελλάδα και στη Βουλή των Κοινο-
τήτων δήλωσε: «...δεν ξέρω άλλη περίπτωση στην οποία μία αγγλική 
κυβέρνηση να έχει τόσο δυσφημισθεί και τα κίνητρά της να έχουν 
τόσο διασυρθεί μέσα στην ίδια μας τη χώρα από σοβαρά όργανα του 
Τύπου και ανάμεσα στο λαό μας»2. Όμως ο Βρετανός πρωθυπουρ-
γός ήταν επίμονος και είχε την πεποίθηση ότι τελικά θα πετύχαινε 
να μεταπείσει τον αγγλικό λαό υπέρ της πολιτικής του στην Ελλά-
δα.

Στο Βρετανό πρεσβευτή στην Αθήνα ο Τσόρτσιλ τηλεγράφησε:

Μην ανησυχείς πάρα πολύ σχετικά με την κοινή γνώμη εδώ ή τον αντι-
πολιτευόμενο Τύπο. Ποτέ δεν θα ικανοποιήσεις τους δηλωμένους ΕΛΑ-
Σίτες3. Νομίζω όμως ότι τους έχουμε απομονώσει και δυσφημίσει... Με-

1. Γαλλικά Αρχεία, ΑΓΥΕ, Z-177-1, vol. 10, Grèce, 13.12.1944
2. House of Commons, 18.1.1945. Λ. Σταυριανού, Η Ελλάδα σε Επαναστατική Πε-
ρίοδο, ό.π., σ. 147.
3. Ο Τσόρτσιλ σημειώνει τη λέξη ως εξής: ELAS-ites.
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σολαβώ για την ίδρυση μιας Βρετανικής Επιτροπής ή Αποστολής, η 
οποία θα φθάσει στην Αθήνα για να κάνει απολογισμό των ακροτήτων, 
των παραβιάσεων των πολεμικών κανόνων κ.λπ. που διαπράχθηκαν από 
τον ΕΛΑΣ και τους υποστηρικτές του στη μάχη και επίσης να ασχοληθεί 
σχετικά με τη μεταχείριση που περιγράφεται από αποδράσαντες και απε-
λευθερωθέντες αιχμαλώτους ή ομήρους.

Η εκταφή πτωμάτων θα πρέπει βεβαίως να προγραμμα-
τισθεί...

Τα τηλεγραφήματά σου σχετικά με διάφορες ακρότητες διαβάσθη-
καν από εμένα σήμερα στη Βουλή και προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση... 
Ούτε μία φωνή δεν ακούσθηκε σήμερα υπέρ της κράτησης των ομήρων 
και ο κ. Γκρίνγουντ, που μίλησε εκ μέρους των μη υπουργικών μελών 
του Εργατικού Κόμματος, ήταν ειλικρινής στην αποστροφή του γι’ αυτή 
τη μορφή των ωμοτήτων1.

Η Έκθεση της Επιτροπής Σιτρίν, που στάλθηκε από τη Βρετα-
νία στην Ελλάδα για να ερευνήσει τη δράση του ΕΛΑΣ κατά τη σύ-
γκρουση του Δεκέμβρη, βασίσθηκε και σε πραγματικά περιστατικά 
διανθισμένα με στοιχεία που σκοπό είχαν να δικαιολογήσουν την 
ένοπλη επέμβαση στην Ελλάδα, κυρίως απέναντι στην κοινή γνώμη 
της Βρετανίας.

Οι Έλληνες, που αντιμετώπισαν ένοπλα τους Βρετανούς, αντέτει-
ναν ότι οι πολυβολισμοί από τα αεροπλάνα της βρετανικής RAF στις 
λαϊκές συνοικίες της Αθήνας είχαν προκαλέσει πολλά θύματα ανά-
μεσα στον άμαχο πληθυσμό.

Η στρατιωτική επέμβαση στην Ελλάδα δημιουργούσε ένα κλίμα 
ανησυχίας ανάμεσα στους Βρετανούς φαντάρους. Αν μετά το τέλος του 
πολέμου η βρετανική κυβέρνηση συνέχιζε μια επεμβατική πολιτική σε 

1. Prem 3/213/17, προσωπικό και άκρως εμπιστευτικό, 19.1.1945. Την ομηρία 
αμάχων από τον ΕΛΑΣ κατά τη σύγκρουση του Δεκέμβρη την καταδίκασε η 11η 
Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ τον Απρίλιο 1945.
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διάφορες χώρες, όπως στην Ελλάδα, η αποστράτευση των βρετανικών 
στρατευμάτων θα μπορούσε να αναβληθεί επ’ αόριστον και η ζωή των 
στρατιωτών θα εξακολουθούσε να διατρέχει κινδύνους. Αλλά οι στρα-
τευμένοι, καθώς πλησίαζε το τέλος του πολέμου, έκαναν όνειρα ότι θα 
μπορούσαν σύντομα να ξαναρχίσουν μια καινούρια ζωή.

Στις παραμονές των βρετανικών εκλογών, ο Τσόρτσιλ έφθασε στο 
Βερολίνο μαζί με τον ηγέτη των Εργατικών Κλίμεντ Άτλι.

Οι Βρετανοί φαντάροι υποδέχθηκαν τον Τσόρτσιλ «με συγκρα-
τημένες εκδηλώσεις», ενώ τον Άτλι τον επευφήμησαν «θορυβωδώς». 
Σύμφωνα με το λόρδο Ρίτσι-Κάλντερ, ο Βρετανός πρωθυπουργός 
«δεν μπόρεσε να πάρει το μήνυμα» των στρατιωτών1.

Αντίθετα, ο Τσόρτσιλ προσδοκούσε με μεγάλη αυτοπεποίθηση 
τις εκλογές του Ιουλίου 1945, που πίστευε ότι θα του έδιναν τη νίκη. 
Παρόμοιες κρυφές ελπίδες έτρεφε και για τη νίκη των φιλομοναρχι-
κών δυνάμεων στην Ελλάδα. Στις 20 Μαρτίου 1945, ο Τσόρτσιλ ση-
μείωσε για τον Ίντεν: 

...Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι το ελληνικό προλεταριάτο, 
μετά τη γεύση που είχε των κομουνιστικών ωμοτήτων, μπορεί να επιθυμεί 
να ψηφίσει Συντηρητικούς. Αυτή η τρομερή προοπτική δεν είναι όμως αντί-
θετη με τη δημοκρατία... Αναγνωρίζω ότι θα είναι μια αρκετά σοβαρή υπό-
θεση αν Συντηρητικές κυβερνήσεις επέστρεφαν στη Βρετανία και την Ελ-
λάδα με συντριπτική πλειοψηφία περίπου την ίδια χρονική στιγμή!...

Παρεμπιπτόντως, αν παραπλανηθούν τόσο, ώστε να επιλέξουν μια Συ-
ντηρητική λύση των δυσκολιών τους και ψηφίσουν αντικομουνιστικά, αυ-
τό θα είναι μια αξιοσημείωτη δικαίωση των ενεργειών μας.

Τα ανωτέρω είναι μόνο για δική σου ενημέρωση και δεν θα πρέπει 
να γίνουν γνωστά στην Αντιμοναρχική Φρουρά του Φόρεϊν Όφις2.

1. D. Childs, Britain Since 1945, σ. 5.
2. Prem 3/213/11, άκρως εμπιστευτικό και προσωπικό για τον υπουργό των Εξω-
τερικών.
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