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LARS BAERENTZEN 

Η ΛΑΪΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΑΜ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 

Όταν τέλειωσε ή κατοχή της Ελλάδας, τον Οκτώβριο τού 1944, το 
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο —ΕΑΜ— ήταν χωρίς αμφιβολία ή κυ
ριότερη οργανωμένη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά ή ορ
γάνωση καί ή λειτουργία του ΕΑΜ δέν έχουν μελετηθεί αρκετά.1 

Σκοπεύω εδώ να μελετήσω μόνον ενα πρόβλημα στην ιστορία τού 
ΕΑΜ, δηλαδή : πόση ήταν ή λαϊκή υποστήριξη τού ΕΑΜ στους μήνες 
αμέσως πριν καί μετά τήν απελευθέρωση. 

Οί οπαδοί καί οι ηγέτες τού ΕΑΜ αξίωσαν, σαν δικαίωμα τους, να 
έχουν σημαντική πολιτική εξουσία στην μεταπολεμική Ελλάδα. Ή αξίω
ση τους στηρίχθηκε στον ισχυρισμό ότι το ΕΑΜ, τον καιρό της απελευ
θέρωσης, είχε στο πλευρό του τήν τεράστια πλειοψηφία τού ελληνικού 
λαοϋ. Οί αντίπαλοι τού ΕΑΜ ισχυρίζονταν, άπ τήν άλλη μεριά, οτι ή δή
θεν μεγάλη υποστήριξη δέν ήταν παρά μία εντύπωση δημιουργημένη μέ 
τρομοκρατία καί έξυπνη προπαγάνδα. 

Από τήν ίδια τήν φύση του ενα τέτοιο πρόβλημα δέν επιτρέπει μια 
συγκεκριμένη, θετική απάντηση. Πώς θα ήταν δυνατόν να μετρήσει κανείς 
τήν «κοινή γνώμη» σέ συνθήκες κατοχής, όταν ένας άνθρωπος πού εξέ
φραζε απρόσεκτα τις πολιτικές του απόψεις εύκολα θα πήγαινε σέ φυλακή 
ή εκτέλεση. 

Γι αυτό το λόγο ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι περιορισμένος: 
να εκθέσει μερικά στοιχεία (από τα οποία αρκετά είναι γνωστά) καί να 
συζητήσει τή σημασία τους. Κατά τήν γνώμη μου, τα στοιχεία αυτά δέν 
θα μας δείξουν εάν τό ΕΑΜ είχε ή όχι τήν πλειοψηφία στον ελληνικό λαό, 
άλλα μπορούν νά φωτίσουν τήν οργάνωση τού ΕΑΜ καί τήν πολιτική κα
τάσταση της Ελλάδας τού 1944. 

* Επιθυμώ νά ευχαριστήσω όσους μέ βοήθησαν στην εργασία αυτή : τόν Λευτέρη 
Αποστόλου, πού πρόσφατα χάσαμε, καί τους Μανώλη Γλέζο, Κώστα Δεσποτόπουλο καί 
Γιάννη Σχινά. Φυσικά, όσα έδω γράφονται εκφράζουν μόνον τίς απόψεις τού συγγραφέα. 

1. Μια σημαντική εξαίρεση είναι : L.S. Stavrianos, "The Greek National Libera
tion Front (EAM) : A Study in Resistance organization and administration", Journal of 
Modern History, XXIV (1952) 42-55. 
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Υπάρχουν τρία εϊδη πληροφοριών πού είναι σημαντικά για το ζή
τημα του πόσοι Ελληνες υποστήριζαν το ΕΑΜ το 1944 : 
α. Τά αποτελέσματα των εκλογών πού οργάνωσε το ΕΑΜ τον Απρίλη 

του 1944 για το Εθνικό Συμβούλιο πού συνήλθε στις Κορυσχάδες. 
β. Ή επίσημη «απογραφή» των «οργανωμένων μελών» τού ΕΑΜ πού 

έγινε μέ αναφορές από τις έαμικές περιοχές στην Πανελλαδική Σύσκεψη 
στις 1 καί 2 Σεπτέμβρη 1944. 

γ. Οί αναφορές των Ελλήνων και ξένων παρατηρητών (εδώ συμπερι
λαμβάνονται οι αναφορές τών συμμάχων αξιωματικών πού δουλειά 
τους ήταν να μεταδίδουν πληροφορίες Από τήν κατεχόμενη Ελλάδα). 
Από ιστοριογραφική άποψη ή πιο εύκολη πηγή είναι οί αναφορές 

τών ξένων πού τώρα βρίσκονται στα στρατιωτικά και διπλωματικά αρχεία 
της Αγγλίας, τών ΗΠΑ καί της Γερμανίας. Τά περισσότερα, εάν όχι όλα, 
από τά έγγραφα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είναι τώρα προσιτά 
στους ιστορικούς. 

Τά ελληνικά έγγραφα αποτελούν ενα πιο σοβαρό πρόβλημα. Ούτε 
τά κρατικά ούτε τα έαμικά είναι προσιτά. Επιπλέον, ή μεταπολεμική 
ιστορία της Ελλάδας δεν έχει δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για μια 
Ιστορική έρευνα του ΕΑΜ. Στον εμφύλιο πόλεμο καί γι πολλά χρόνια 
ύστερα το ελληνικό κράτος ταύτιζε σχεδόν το ΕΑΜ μέ τό Κομμουνιστικό 
Κόμμα. Όποιος ήταν γνωστός εαμίτης καταδιωκόταν, και γι αυτό το λόγο 
φαίνεται ότι πολύ ιστορικό υλικό έχει κρυφτεί καί παραμένει μυστικό ενώ 
ακόμα περισσότερο έχει καταστραφεί.2 

Μελετώντας τήν ιστορία του ΕΑΜ από μία απόσταση 40 χρόνων ό 
ιστορικός προσπαθεί νά βρει μιά πραγματικότητα κάτω από τήν επιφάνεια. 
Σήμερα δέν έχουμε ανάγκη νά αποφασίσουμε υπέρ ή κατά του ΕΑΜ — καί 
έτσι ή παρούσα μελέτη, παραδείγματος χάρη, δέν απασχολείται μέ τό ζή
τημα εάν έπρεπε, ή όχι, ό ελληνικός λαός νά υποστηρίξει τό ΕΑΜ : μελε
τά πόσοι Έλληνες πραγματικά υποστήριξαν τό ΕΑΜ. 

Όμως, μέ ενα θέμα σαν τό ΕΑΜ ή προσπάθεια του ιστορικού νά γρά
ψει αμερόληπτη ιστορία εγκυμονεί ορισμένους κινδύνους : Χρησιμοποιώντας 

2. Στο βιβλίο του, Αντίσταση καί αντιστασιακός τύπος στη Μεσσηνία, Άθ. 1981, 
σ. 14, ό Γιάννης Σχινάς περιγράφει τις δύσκολες συνθήκες καί δίνει ενα συγκεκριμένο 
παράδειγμα καταστροφής σημαντικού ύλικού : Στη βιβλιοθήκη τής «Λαϊκής Σχολής» 
στην Καλαμάτα διετηρείτο πλήρης σειρά τών εφημερίδων «Ελεύθερη Μεσσηνία» και 
«Λαϊκή Νίκη». [. . . ] Το 1967 μία επιτροπή από έναν υπάλληλο τής Νομαρχίας Μεσση
νίας, έναν αξιωματικό τού στρατού καί έναν τής Χωροφυλακής πήγε καί κατάγραψε το επι
λήψιμο κατά τη γνώμη της υλικά τής βιβλιοθήκης. Μετά ενα μήνα επανήλθε καί τό κατά
σχεσε. Ανάμεσα του καί τις εφημερίδες. Οταν μετά το 1974 ζητήθηκε ή επιστροφή τους 
απάντησαν οτι το προηγούμενο καθεστώς «τά κατέστρεψε διά πυράς». 
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αντιλήψεις μεταγενέστερες, καί μέ το πλεονέκτημα οτι έχει πλη
ροφορίες πού δεν τις είχε κανένας (εξω από ενα πολύ στενό κύκλο) το 1944, 
ό ιστορικός εύκολα θά γράψει για προβλήματα πού τότε δέν φαίνονταν 
σπουδαία, ούτε ίσως ουσιώδη. Ακόμα χειρότερα : Μια τέτοια ιστορία 
μπορεί να ξεχάσει ή να υποτιμήσει άλλους παράγοντες πού —παρόλο πού 
σήμερα είναι δυσκολονόητοι— πραγματικά δέσποζαν στις πράξεις καί στις 
σκέψεις πολύ περισσότερο από γεγονότα πού τότε ήτανε σχεδόν άγνωστα. 

Οί τελευταίοι μήνες της Κατοχής ήταν μια εποχή πολέμου, εμφύλιου 
πολέμου, πείνας, βιοπάλης καί μίσους. Επίσης, ήταν περίοδος πού είχε 
ό κόσμος ελπίδες για ενα καλύτερο μέλλον. Πιστεύω οτι για πάρα πολλούς 
Ελληνες —αγνοώ πόσους— το ΕΑΜ έδωσε κάποια ελπίδα για το μέλλον. 

Για τέτοιους ανθρώπους τα λόγια πού είπε ό Γιώργης Σιάντος, ό γραμ
ματέας τού ΚΚΕ, θά φαίνονταν να είναι, κυριολεκτικά, ή αλήθεια : Ό 
Σιάντος είπε, μέ τήν ευκαιρία της τρίτης επετείου του ΕΑΜ το Σεπτέμβρη 
1944, οτι «το ΕΑΜ έσωσε τήν ψυχή τού "Εθνους καί του έδωσε πίστη στις 
δυνάμεις του. [...] Το μεγαλείο τού τρίχρονου παλλαϊκού πολέμου δέν 
είναι κατώτερο άπ τήν εποποιία τού 1821».3 

Το ΕΑΜ ήταν φυσικό να διεκδικήσει τή μεγάλη πλειοψηφία τού ελ
ληνικού λαοϋ. Ή έαμική ηγεσία φυσικά δέν απασχολήθηκε μέ τήν ακριβή 
σημασία της έκφρασης «μέλος». Από πολιτική άποψη αυτό θά ήταν αδιά
φορο. Δέν είναι όμως λογικό να επαναλαμβάνουν οί ιστορικοί τον ισχυ
ρισμό ή τους αριθμούς χωρίς να εξετάζουν τί σημαίνει πλειοψηφία σέ 
συνθήκες κατοχής καί εάν είναι δυνατόν να ξέρει κανείς σέ ποια παρά
ταξη ανήκει. 

Οί εκλογές για το Εθνικό Συμβούλιο 

Τον Απρίλη τού 1944 τό ΕΑΜ οργάνωσε εκλογές σέ όλη τήν Ελλάδα 
μέ σκοπό να εκλεχθούν οί αντιπρόσωποι για ενα Εθνικό Συμβούλιο. Ήταν 
ή πρώτη ευκαιρία πού είχε ό ελληνικός λαός να εκφράσει, μέσα στην κα
τοχή, τις πολιτικές του απόψεις μέ ψήφους, δηλαδή μέ τρόπο καταμετρητό. 

Ή προϊστορία των εκλογών έχει ώς εξής : Οταν τελείωσε ό εμφύλιος 
πόλεμος μεταξύ τού ΕΑΑΣ καί τού ΕΔΕΣ, αρχές τού 1944, ήταν αδύνατο 
σ αυτούς να φτάσουν σέ μια ένωση, στρατιωτική ή πολιτική, των δυνάμεων 
της αντίστασης. Ή λεγόμενη «Συμφωνία της Πλάκας» (πού υπογράφτηκε 
στις 29 Φεβρουαρίου 1944) δέν ήταν παρά μια ανακωχή, πού δέν έλυσε τις 
πολιτικές διενέξεις. Δέκα μέρες μετά από τήν υπογραφή της συμφωνίας, 
τό ΕΑΜ ανάγγειλε μονομερώς τήν ίδρυση της ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή 

3. Προκήρυξη για τήν 3η επέτειο τού ΕΑΜ. Ελεύθερη Ελλάδα, 27 Σεπτ. 1944, 
στο : ΚΚΕ, Επίσημα Κείμενα, τ. 5, σ. 263. 
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Εθνικής Απελευθέρωσης). Ή ΠΕΕΑ έμοιαζε πολύ με μια κυβέρνηση της 
Ελεύθερης Ελλάδας, και έτσι ήταν μιά φανερή απειλή για τήν εξόριστη 

Ελληνική Κυβέρνηση στο Κάιρο. 
Στην ιδρυτική της πράξη, μέ ημερομηνία 10 Μαρτίου 1944, ή ΠΕΕΑ 

ανακοίνωσε οτι θα συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο : 
Ή Επιτροπή, πιστεύοντας πώς ή δύναμη της πηγάζει από το λαό καί 

από το λαό αντλούνται όλ.ες οι εξουσίες, θα ουγκαλέσει στο πιο σύντομο χρο
νικό διάστημα Εθνικό συμβούλιο, πού θα αποτελεστεί από αντιπροσώπους 
τού λ,αού εκλεγόμενους ελεύθερα. Ολες οι ενέργειες της Επιτροπής, καθώς 
και ή ίδια ή σύσταση της, θα τεθούν κάτω από την κρίση τον Εθνικού συμ
βουλίου πού Θάνε και μόνο αρμόδιο ν' αποφασίσει για τήν σύνθεση και για 
τον πάρα πέρα τρόπο της λειτουργίας και τής δράσης της*. 

Ή ηγεσία τής ΠΕΕΑ φυσικά αναγνώριζε τις δυσκολίες πού θα παρου
σίαζε ή διενέργεια των εκλογών «οχι τόσο στις ελεύθερες περιοχές, όσο στα 
τμήματα τής χώρας πού βρίσκονται ακόμη κάτω Από ξενική κατοχή», όπως 
έγραψε ό Γιώργης Σιάντος πού ήταν γραμματέας των εσωτερικών τής 
ΠΕΕΑ.6 Ανάθεσαν στον Κώστα Δεσποτόπουλο, τό νομικό σύμβουλο 
τού Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ, να συντάξει ενα σχέδιο αποφάσεως 
για τίς εκλογές, σύμφωνο μέ τις πραγματικές συνθήκες στην κατεχόμενη 
Ελλάδα.8 

Ουσιαστικά, ή Ελλάδα τό 1944 ήταν σαν δύο χώρες, και τό σχέδιο 
πού δημοσιεύθηκε σαν «Πράξη 6» τής ΠΕΕΑ, μέ ημερομηνία 13 Μαρτίου, 
αναγνώρισε αυτή τήν κατάσταση, καθορίζοντας δύο διαφορετικές μεθόδους: 

Στις ελεύθερες περιοχές εκλέγονται μέ μυστική, καθολική και με ψη
φοδέλτιο ψηφοφορία αντιπρόσωποι-εκλέκτορες Από κάθε δήμο ή κοινότητα 
πού συνέρχονται σε επαρχιακή συνέλευση. 

Οι άντιπρόσωποι-έκλέκτορες τής κάθε επαρχίας έπρεπε, μετά, να εκ
λέξουν έναν αντιπρόσωπο, Από τους ίδιους, για τό Εθνικό Συμβούλιο. Αν
τιθέτως, στις κατεχόμενες περιοχές, ή εκλογή γίνεται ανάλογα με τις δυ
νατότητες πού υπάρχουν σε κάθε τόπο. Δηλαδή, εάν ή μυστική εκλογή μέ 

4. ΠΕΕΑ, Επίσημα Κείμενα, (ανατύπωση : Αθήνα «Μνήμη»), σ.6. 
5. ΠΕΕΑ, Επίσημα Κείμενα, σ. 9. 
6. Σέ συζήτηση μέ τον συγγραφέα στις 26/2/1981 ό κ. Δεσποτόπουλος είπε τά έξης : 

Οταν, στο βουνό απάνω, μού είπαν ώς νομικός να διατυπώσω ενα σχέδιον αποφάσεως 
για τήν διενέργεια των εκλογών, τους λέγω : «Μά, με κοροϊδεύετε — πως είναι δυ
νατόν να κάνουμε εκλ.ογές ύπο κατοχήν ;» Οπότε μού απαντάει ο Μιλτιάδης Πορφυρο¬ 
γένης: «Εσύ νομίζεις οτι σε φωνάξαμε να κάνεις ενα σύνταγμα, ενα εκλογικό νόμο σαν 
αυτόν πού είναι συνηθισμένος. οχι, θα κάνουμε εκλογές επαναστατικές, σαν είμαστε ύπο 
κατοχήν, και θα τίς κάνουμε μέ ενα ιδιαίτερο τρόπο. Δεν θα φωνάξουμε τους εκλογείς να 
έλθουν στις κάλπες, θα πάμε εμείς στο γραφείο τους, και θα τους ποϋμε: αυτοί είναι οι 
υποψήφιοι των Αθηνών για να κάνουμε ενα Εθνικό σνμβούλ.ιο. Τους θέλετε; Σάς αρέ
σουν; υπογράψετε...». 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

ΜΝΗΜΩΝ 9 (1984)



Ή λαϊκή ντζοοτήριξη τον Ε AM στο τέλος της Κατοχής 161 

ψηφοδέλτιο δεν ήταν δυνατή, τότε ή εκλογή γίνεται από συσκέψεις κατοίκων 
ή αντιπροσώπους τους. 

Ανάμεσα στις αναφορές πού έστειλε ό Αμερικανός αξιωματικός Κώ
στας Κουβαράς7 στο Κάιρο Από τήν εαμοκρατούμενη Ελλάδα υπάρχει μια 
λεπτομερής έκθεση για τον τρόπο διεξαγωγής και τα αποτελέσματα των 
εκλογών, Από τήν οποία θεωρώ σκόπιμο να παραθέσω έδω ενα απόσπα
σμα σέ μετάφραση Από τα αγγλικά8. 

1 Ιουνίου 1944 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕAM 

Τήν πρώτη μέρα πού έφτασε ή αποστολή «Περικλής» στην Εύβοια (30 
Απριλίου) έγιναν εκλ,ογες στην Ελλάδα με σκοπό να εκλεχθεί ενα «Εθνικό 
Συμβούλιο» πού θα έδινε λαϊκή υποστήριξη στην ΠΕΕΑ (Πολιτική Επι
τροπή Εθνικής Απελευθέρωσης) πού μόλις είχε σχηματισθεί. 

Τήν ημέρα αυτή ψηφίστηκαν εκλέκτορες από τις διάφορες κοινότητες 
(ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων κάθε κοινότητας). Οι εκλέκτορες 
αυτοί συνήλθαν αργότερα και εξέλεξαν τον «Εθνοσύμβουλο» της κάθε επαρχίας. 

Ή ψηφοφορία ήταν μυστική. Αντρες και γυναίκες πάνω από 18 χρονών 
είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Για να έχει κάνεις — άντρας ή γυναίκα — 
το δικαίωμα να εκλεχθεί εκλέκτορας, έπρεπε να είναι 21 χρονών ή παραπάνω. 

Οι στρατιώτες ψήφισαν τους δικούς τους εκλέκτορες χωριστά, άλλα 
οι εκλέκτορες τους ψήφισαν μαζί με τους πολιτικούς τον «Εθνοσύμβουλο» 
τής επαρχίας πού ανήκαν. 

Ό γράφων ήταν αυτόπτης μάρτυρας τών εκλογών στην Εύβοια και μά
ζεψε πολλές σχετικές πληροφορίες σε 17 μέρες ταξίδι στην ελληνική ύπαιθρο. 
Οι περισσότερες πληροφορίες, όμως, προέρχονται από τήν Εύβοια, όπου ή 
αποστολή «Περικλής» παρέμεινε τήν εβδομάδα αμέσως μετά τις εκλογές. 

Ο,τι είδα και άκουσα με έπεισε πώς οι εκλογές ήταν μυστικές και πώς 
κανένας δεν προσπάθησε να καταναγκάσει κανένα να ψηφίσει έναν ορισμένο 
υποψήφιο. Ό λαός (άντρες και γυναίκες) ήλθε στην εκλογική επιτροπή, που 
έλεγχε τα ονόματα τους και τους έδινε ενα κομμάτι άσπρο χαρτί στο όποιο 
έπρεπε να γράψουν το όνομα ενός υποψήφιου ή περισσότερων (ανάλογα με τον 
αριθμό τών εκλεκτόρων πού έπρεπε να εκλέξει ή επαρχία). Κανένας, εκτός 
από τον ψηφοφόρο, δέν ήξερε τό όνομα πού έγραψε στο χαρτί. Εάν ήταν 

7. Ό Κώστας Κουβαρας δημοσίεψε το 1976 μία επιλογή Από τις αναφορές του, στα 
ελληνικά: ΟΣΣ με την Κεντρική του ΕAM, έκδ. «Εξάντας». Ή πλήρης συλλογή 
βρίσκεται στο αρχείο τής CIA. 

8. Ελληνική μετάφραση όλου του κειμένου βλ. στην «Επιστημονική Σκέψη», 
3 Σεπτ. / Όκτ. 1981, σ. 80-82. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

ΜΝΗΜΩΝ 9 (1984)



162 Lars Baerentzen 

αγράμματος ο ψηφοφόρος, μπορούσε va ρωτήσει όποιον ήθελε να γράψει στο 
χαρτί το δνομα που θα ψήφιζε. Ρώτησα πάρα πολλούς ανθρώπους για να δια
πιστωθώ εάν έγινε καταναγκασμός στην ψηφοφορία, και είμαι εντελώς ικα
νοποιημένος πώς δεν υπήρχε. 

Στην Αθήνα οι εκλογές έγιναν μέ άλλο τρόπο. Ή πιο λεπτομερής 
περιγραφή έχει γίνει από τον Βασίλη Μπαρτζιώτα9: 

Πρώτα, οί έαμικές οργανώσεις διάλεξαν 20 υποψηφίους πού τα ονό
ματα τους τυπώθηκαν σέ ψηφοδέλτιο. Τα κριτήρια για τήν εκλογή των 
υποψηφίων δεν είναι γνωστά. Τότε, όπως γράφει ό Μπαρτζιώτας, σχημα
τίστηκαν μερικές εκατοντάδες εκλογικές επιτροπές που μέ τα ψηφοδέλτια 
στα χέρια τους και μέ τήν προστασία του ΕΛΑΣ της Αθήνας, γύριζαν από 
σπίτι σέ σπίτι, εξηγούσαν μέ λ,ίγα λόγια το σκοπό τών εκλογών, άφηναν 
τόσα ψηφοδέλτια, όσος ο αριθμός τών ενήλικων (πάνω από 18 χρόνων) ανδρών 
και γυναικών και ελ.εγαν ότι θα γυρίσουν, υστέρα από τρεις μέρες ή το πολύ 
ύστερα από μια βδομάδα, για να πάρουν τα ψηφοδέλτια. 

Επειτα, ειδικός σύντροφος της επιτροπής έδινε εξηγήσεις για τον τρόπο 
πού θα διεξαχθεί ή ψηφοφορία. Οτι τους δίνεται μια βδομάδα προθεσμία, 
για να σκεφθούν. Οτι, αν συμφωνούν, μπορούν να επιστρέψουν το ψηφοδέλτιο 
με τον αύξοντα αριθμό πού έχει, άν δεν συμφωνούν έχουν το δικαίωμα να σχί
σουν το ψηφοδέλτιο. Αν δεν συμφωνούν μόνο μέ μερικό, ονόματα, μπορούν 
να τα σβήσουν και να προσθέσουν αλλα. 

Δηλαδή, οί ψηφοφόροι στην Αθήνα μπορούσαν : 
α) να ψηφίσουν ΝΑΙ σέ όλα τα ονόματα, 
β) να ψηφίσουν ΝΑΙ μόνον σέ ορισμένα ονόματα και να προσθέσουν 

άλλα, ή 
γ) να ψηφίσουν ΟΧΙ, σχίζοντας το ψηφοδέλτιο. 

Εκλέχθηκαν 206 ή 207 έθνοσύμβουλοι. Ά π αυτούς οί 22 ήταν μέλη 
της Βουλής του 1936. 

Παρόλο πού είναι λίγα, πιστεύω πώς τα στοιχεία πού παρουσίασα εδώ 
επιτρέπουν μερικά συμπεράσματα : Ό Κουβαράς υπογράμμισε στην έκ
θεση του —και δέν υπάρχει λόγος να μή το πιστέψουμε — οτι σέ καμμία 
περίπτωση δέν διαπίστωσε τήν χρησιμοποίηση βίας ή καταναγκασμού 
στην διεξαγωγή τών εκλογών. Μέ τήν έννοια αυτή, φαίνεται οτι ήταν πράγ
ματι ελεύθερες οί εκλογές. Είναι όμως σημαντικό, οτι σέ πολλά μέρη πα
ρουσιάστηκαν μόνον οί υποψήφιοι πού είχε διαλέξει το ΕΑΜ. 

Δέν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι ψήφισαν : Ό αριθμός «1.800.000» ανα
φέρεται συχνά (π.χ. στο βιβλίο του Χατζή)10, άλλα είναι ô πιο ψηλός 
υπολογισμός της εποχής. Αμέσως μετά τήν εθνοσυνέλευση ό Καραγιώργης 

9, Εθνική Αντίσταση και Δεκέμβρης, Αθήνα 1979, σ. 229-231. 
10. Η νικηφόρα Επανάσταση πού χάθηκε, τ. II, Αθήνα 1979, σ. 349. 
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έγραψε στην Κομμουνιστική Επιθεώρηση ότι πάνω από ενάμισυ έκατομ¬ 
μύοιο άντρες και γυναίκες πήραν μέρος στην εκλογή11. Πιο λεπτομερείς 
πληροφορίες βρίσκονται στο λόγο πού έβγαλε ό Σιάντος, ώς Γραμματέας 
των Εσωτερικών, τήν έβδομη μέρα της εθνοσυνέλευσης12 : 

Με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, οι μετρημένοι ψήφοι είναι 
1.025.000. Λείπουν τα 4/5 απ τα εκλογικά στοιχεία της Πελοποννήσου, 
τα περισσότερα στοιχεία της Μακεδονίας, αρκετά στοιχεία απ τη Θεσσαλία, 
τήν Άττικοβοιωτία και τήν Ηπειρο. Κατά τις βεβαιώσεις των εθνοσυμ¬ 
βούλων το λιγώτερο ψήφισαν 1.500.000 ώς 1.800.000, χωρίς να λογαριά
ζουμε τήν Κρήτη και τήν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάρτε υπ οψη 
σας ότι στις κοινοβουλευτικες εκλογές τού 1936 και προηγούμενα ψήφιζαν 
γύρω από το εκατομμύριο. Οι εκλογές μας είναι μαχητικό δημοψήφισμα εθνι
κής ενότητας, ένας συναγερμός αγώνα, για τήν εθνική απελευθέρωση και 
τή λαοκρατία. 

Ό Σιάντος επίσης ανέφερε δύο παραδείγματα μέ συγκεκριμένους αριθ
μούς ψήφων : από τή πόλη Σιάτιστα στην ελεύθερη Ελλάδα και από τα 
Φάρσαλα στην κατεχόμενη περιοχή. 

Ισως ψήφισαν 1.800.000 Έλληνες. Δέν το ξέρουμε. Αυτό πού έχει 
σημασία είναι ότι οί εκλογές ήταν «εαμικές» εκλογές. Δέν ήταν —και φυ
σικά δέν μπορούσαν να είναι— εκλογές υπέρ ή κατά του ΕΑΜ. Στις συν
θήκες πού επικρατούσαν το ΕΑΜ θεωρούσε κάθε ψήφο σαν μια έκφραση 
υποστήριξης. 

Μπορεί να μήν υπήρχε βία ή καταναγκασμός στή διεξαγωγή τής ψη
φοφορίας, αλλά δέν πρέπει να ξεχάσουμε ότι σέ πολλές περιπτώσεις ή ου
σιαστική επιλογή τού ψηφοφόρου δέν ήταν μεταξύ υποψηφίων, άλλα 
μεταξύ τού να ψηφίσει ή του νά μή ψηφίσει, και σ αυτό δέν ήταν δυνατόν 
να υπάρχει μυστικότητα. 

Ή διενέργεια εκλογών σέ τόσο μεγάλη κλίμακα απέδειξε ότι τό ΕΑΜ 
είχε τήν ικανότητα νά κινητοποιήσει και να ελέγχει τους Έλληνες, όχι 
μόνον στις ελεύθερες περιοχές άλλα και στις κατεχόμενες. 

Είναι λογικό νά παραβάλουμε τις «έαμικές» εκλογές τού 1944 μέ τις 
«άντι-εαμικές» εκλογές τού Μαρτίου 1946. Ή απόφαση του ΚΚΕ να μήν 
πάρει μέρος στις εκλογές τού 1946 είχε ώς αποτέλεσμα κάθε ψήφος να θεω
ρηθεί σαν έκφραση υποστήριξης για τήν άντι-εαμική παράταξη στην Ελ
λάδα. Όμως, δέν πιστεύει κανείς εύκολα ότι οί οπαδοί τής αριστεράς, το 
1946, άποτελούσαν μόνον το 9,3% — ό επίσημος υπολογισμός των απε
χόντων. Δύσκολα μπορεί ô ιστορικός νά αποφασίσει εάν οί εκλογές τού 

11. Κομ. Έπ., αρ. 26-27, Μάης-Ίούνης 1944 (στην ανατύπωση : τόμος II, σ. 791). 
12. Στ "Αρματα, Στ "Αρματα, τ. III, 56. 
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1944 μπορούν μέ μεγαλύτερη πειστικότητα να διεκδικήσουν το δικαίωμα 
ότι εξέφραζαν τή γνήσια θέληση του λάου. 

Ή εαμική «απογραφή» τού Σεπτέμβρη 1944 

Τή μέρα πού υπογράφτηκε ή συμφωνία της Βάρκιζας, 12 Φεβρουαρίου 
1945, ό Γιώργης Σιάντος δήλωσε σε ξένους δημοσιογράφους ότι το σύνολο 
των μελών τού ΕΑΜ σε όλη την Ελλάδα ανέρχεται σε 1.500.00013 

Ή δήλωση του Σιάντου θέτει δύο ερωτήματα : Τι ακριβώς εννοούσε 
ό Σιάντος μέ τήν έκφραση «μέλη τού ΕΑΜ» καί, δεύτερον, πώς κατέλη
ξε στο νούμερο 1.500.000 ; 

Ή μόνη επίσημη προσπάθεια να μετρηθούν τα μέλη του ΕΑΜ έγινε 
στις αρχές Σεπτεμβρίου 1944. Συνήλθε στην Ευρυτανία μια πανελλαδική 
σύσκεψη του ΕΑΜ μέ κύριο στόχο να συζητηθούν τα προβλήματα της 
απελευθέρωσης, πού φαινόταν τότε πολύ κοντινή.14 Μέ τήν ευκαιρία αυτή 
συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τήν λαϊκή δύναμη του ΕΑΜ. Το βιβλίο 
Στ "Αρματα, Στ "Αρματα δίνει τήν έξης περιγραφή15 : 

Στις 1-2 Σεπτέμβρη, συνήλθε οτο Νεοχώρι - Ευρυτανίας, Πανελ¬ 
λαδική Σύσκεψη τού Ε.A.M. Στη σύσκεψη, εκτός από την Κ.Ε. τού Ε.Α.Μ., 
πού παραβρέθηκε ολόκληρη, πή^αν μέρος αντιπρόσωποι από όλες τις περιοχές 
της χώρας, εκτός της Κρήτης. Στην πολυμελή αντιπροσωπεία τού λαού της 
Αθήνας και τού Πειραιά, επιφυλάχτηκε θερμή υποδοχή. Ή συνολική δύναμη 

των οργανωμένοι μελών των εθνικοαπελευθεροηικών οργανώσεων (Ε.A.M., 
Ε.Ε.Α.Μ. - Γ.Σ.Ε.Ε., Ε.Α. και Ε.Π.Ο.Ν.), σύμφωνα μέ τα επίσημα στοι
χεία, πού δόθηκαν από τους αντιπροσώπους στην πανελλαδική αυτή σύσκεψη, 
ήταν τον Αύγουστο τού 1944 κατά περιοχές ή εξής : 

Αθήνα — Πειραιάς 250.000 
Πελοπόννησος 300.000 
Μακεδονία (Κεντρ. - Δντ.) 450.000 
Θεσσαλία 280.000 
Ηπειρος 70.000 

Στερεά - Εύβοια 170.000 
Σύνολο 1.520.000 

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία από τις έξης περιοχές : Ανατο
λική Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη, Κυκλάδες, Μυτιλήνη, Χίο και άλλα νησιά, 
καθώς και τήν Αττική. 

13. ΚΚΕ, Επίσημα Κείμενα, τ. V, 352. 
14. Ή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής πού ψηφίστηκε στή σύσκεψη είναι δη

μοσιευμένη στα Επίσημα Κείμενα, τ. V, 463-66. 
15. τ. II, σ. 111. 
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Ακριβώς τα ίδια νούμερα και τις ίδιες πληροφορίες αναφέρει και ό 
πρώην γραμματέας του ΕΑΜ, Θανάσης Χατζής16. 

Μπορεί —ίσως είναι και πιθανόν— να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία 
γύρω από τή σύσκεψη αυτή σε κάποιο εαμικό αρχείο. Είναι όμως προφανές 
οτι ο Χατζής (πού είχε τήν ευκαιρία να μελετήσει τό αρχείο του ΚΚΕ) 
αναφέρει μόνον ο,τι βρήκε στο βιβλίο Στ "Αρματα, Στ "Αρματα. 

Ό πρώην γραμματέας τής ΚΟΑ Βασίλης Μπαρτζιώτας δίνει κάπως 
διαφορετικές πληροφορίες στο βιβλίο του Εθνική Αντίσταση καί Δ κέμ¬ 
βρης. Δέν αναφέρει τήν έαμική σύσκεψη, άλλα γράφει πιο γενικά για τήν 
δύναμη τον ΕΑΜ στο δεύτερο εξάμηνο τον 1944. Αρχίζοντας με τον 
ισχυρισμό ότι τά 1.500.000 μέλη, για τά όποια μιλούσε ό Σιάντος, αποτε
λούν μία υποτίμηση, συνεχίζει : 

Από τα στοιχεία πού εχω καί με βάση τις οργανώσεις Αθήνας - Πει
ραιά, τής Θεσσαλίας και Μακεδονίας-Θράκης τον ΚΚΕ, όπον δούλεψα κατά 
διάφορους καιρούς κομματικά, και προσωπικά τά έλεγξα, βγαίνει ό παρα
κάτω πίνακας για τήν δύναμη τον ΕΑΜ ατό δεύτερο εξάμηνο τον 1944 : 

1.— Αθήνα - Πειραιάς (περίχοιρα Αττικής) 550.000 
2.— Στερεά Ελλάδα 180.000 
3.— Θεσσαλία 240.000 
4.— Μακεδονία (Θεσ/νίκη, Κ. καί Α. Μακεδονία) 450.000 
5.— Αν. Μακεδονία — Θράκη 200.000 
6.— Πελοπόννησος 250.000 
8.— Κρήτη και άλλα νησιά Αιγαίου 150.000 

Σύνολο ~ 2.020.000 

Ό Μπαρτζιώτας παραπέμπει σέ δύο πήγες για νά υποστηρίξει τα 
στοιχεία πού δίνει : Σέ μία έκθεση τής Επιτροπής Περιοχής Μακεδονίας 
του ΕΑΜ με ημερομηνία 10 Αυγούστου 1944, στην οποία γράφτηκε οτι 
στις αρχές τον 1944 τά οργανωμένα μέλη τον ΕΑΜ στην Κεντρική και 
Δυτική Μακεδονία ανεβαίνουν στις 450.00017 καί στο βιβλίο τού Λάζαρου 
Αρσενίου, Ή Θεσσαλία στην Αντίσταση, όπου αναφέρεται ότι τον Ιούλη 
1944 τά μέλη τού ΕΑΜ στην Θεσσαλία ήταν 242.869.18 

16. Ή Νικηφόρα Επανάσταση πού χάθηκε, τ. II, σ. 517. 
17. Μπαρτζιώτας, σ. 159. Γράφει ότι ή έκθεση υπάρχει στο αρχείο τού ΕΑΜ. 

"Εχει δημοσιευθεί στο ΚΚΕ, Επίσημα Κείμενα, V, 428-58. Ή φράση πού αναφέρω 
βρίσκεται στή σελίδα 446. 

18. Ό Αρσενίου (τόμος II, σ. 280) στο βιβλίο του αναφέρει πολλές καί λεπτομερείς 
πληροφορίες. Σάν πηγή αναφέρει μόνον τήν «εισήγηση τού Καραγιώργη, τό Μάϊο 
τού 1944». 
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Έάν παραβάλουμε τις πληροφορίες του Μπαρτζιώτα μέ τα στοιχεία 
πού δόθηκαν στή πανελλαδική σύσκεψη του ΕΑΜ προκύπτουν οί έξης 
διαφορές : 

Στ' ά ρ μ α τ α , Στ' ά ρ μ α τ α Μ π α ρ τ ζ ι ώ τ α ς 
(= Χατζής) 

Σ ύ ν ο λ ο : 1.520.000 2.020.000 

περιοχές : (σύν Αττική :) διαφορά : 
Αθήνα - Πειραιάς 250.000 550.000 + 300.000 
Πελοπόννησος 300.000 250.000 % 50.000 
Μακεδονία (Κεντ.- Δυτ.) 450.000 450.000 — 
Θεσσαλία 280.000 240.000 % 40.000 
Ήπειρος 70.000 — % 70.000 
Στερεά - Εύβοια 170.000 180.000 + 10.000 
Άν. Μακεδονία - Θράκη — 200.000 + 200.000 
Κρήτη και άλλα 
νησιά Αιγαίου — 150.000 + 150.000 

Το σύνολο, δηλαδή, πού δίνει ό Μπαρτζιώτας είναι ακριβώς 500.000 
πιο μεγάλο από το άλλο. Αυτή ή διαφορά υπάρχει κυρίως επειδή ό Μπαρ¬ 
ζιώτας συμπεριλαμβάνει τις περιοχές πού λείπουν στον άλλο πίνακα. Μία 
άλλη σπουδαιότερη διαφορά είναι οτι ό Μπαρτζιώτας ισχυρίζεται πώς τά 
μέλη της ΕΠΟΝ δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο, ενώ το άλλο βιβλίο 
γράφει το αντίθετο. 

Πώς είναι δυνατόν να εκτιμήσουμε τους αριθμούς αυτούς ; Ήταν λ.χ. 
ή δεν ήταν τα μέλη της ΕΠΟΝ μέσα στο σύνολο τών 1.520.000 ; Γιατί 
υπάρχει διαφορά 50.000 για τήν Πελοπόννησο ; 

Για να επιχειρήσουμε έστω και μία πρόχειρη εκτίμηση, είναι ανάγκη 
να μελετηθεί πρώτα ή οργάνωση και μετά ή εξέλιξη του ΕΑΜ. 

Η οργάνωση τού ΕΑΜ 

Τό ΕΑΜ ήταν συνασπισμός κομμάτων και οργανώσεων. Τά κόμματα 
και οί οργανώσεις ήταν ισότιμα, δηλαδή κάθε κόμμα και κάθε οργάνωση 
είχε από ενα αντιπρόσωπο στην Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ πού ήταν 
ή ανωτάτη αρχή. 

Δεν θα ήταν δύσκολο, θεωρητικά, μέ βάση αυτή τήν οργάνωση να 
ορίσουμε τήν έννοια της έκφρασης «μέλος» του ΕΑΜ : Μέλος ήταν οποίος 
α. ήταν μέλος ενός κόμματος άπ αυτά πού συνεργάσθηκαν στο ΕΑΜ, ή 
β. ήταν μέλος μιας έαμικής οργάνωσης, ή 
γ. ήταν και τά δύο. 
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Στην πραγματικότητα όμως το θέμα δεν ήταν τόσο απλό, γιατί στο 
ΕΑΜ έγιναν δεκτοί όχι μόνον άτομα πού άνηκαν σε οργανώσεις ή κόμματα, 
άλλα και άτομα ώς άτομα,19 και φαίνεται οτι στις ελεύθερες περιοχές, του
λάχιστον, ό ορισμός του «μέλους» ήταν πολύ ελαστικός20. 

Ή βασική οργανωτική ομάδα του ΕΑΜ ήταν ή συνοικιακή ομάδα 
(στις πόλεις) και ή ομάδα τού χωριού. Πάνω άπ αυτές ήταν οι τομείς, και 
ακόμα πιο πάνω οί περιφερειακές επιτροπές ή επιτροπές πόλης. Ή οργά
νωση, δηλαδή, ήταν πυραμιδοειδής21. 

Σημαντικό επίσης είναι οτι ή έαμική οργάνωση ήταν χωριστή από 
τήν οργάνωση των κομμάτων πού πήραν μέρος. Οί κομματικές οργανώσεις 
ήταν παράλληλες με τήν οργάνωση τού ΕΑΜ και ανεξάρτητες άπ αυτή22. 

Θεωρητικά τα κόμματα ήταν ισότιμα μέσα στο ΕΑΜ,23 άλλα στην 
πράξη το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε από τήν αρχή μέχρι το τέλος μια 
κυρίαρχη επιρροή.24 

Τά άλλα, τα πιο μικρά κόμματα, δέν είχαν ανθρώπους αρκετούς για 
να σχηματίσουν, σέ κάθε επίπεδο, δική τους οργάνωση. Στις οργανώσεις 
βάσης — στα χωριά καί στις συνοικίες των πόλεων — συνήθως υπήρχαν 

19. Λευτέρης Αποστόλου, συζήτηση 28/2/81. 
20. Βλ. παραπάνω. 
21. Μπαρτζιώτας, ό.π., σ. 161 καί Σταυριανός, ό.π., passim. 
22. Μανώλης Γλέζος (24/2/81) : Κανένα κόμμα μοναχό του δέν ενεργούσε ποτέ στην 

κατοχή χωριστά, για τίποτα. Δηλαδή, ή κομματική οργάνωση σέ μία συνοικία δέν ενερ
γούσε ποτέ σαν ΚΚΕ για τίποτα άπολ.ύτως. Μόνο σαν ΕΑΜ. Τά κόμματα είχανε εσωτερι
κές λειτουργίες, άλλα ποτέ δέν ένεργονσανε έθνικοαπελενθερωτικά κόμματα χωριστά. 
Λευτέρης Αποστόλου (22/2/81) : Λειτουργούσαν σύγχρονα σαν κόμματα με τις ηγε
σίες τους — το ΚΚΕ μέ τήν ηγεσία τον, το Πολιτικό του Γραφείο, τήν Κεντρική του 
Επιτροπή και λοιπά, το Σοσιαλιστικό Κόμμα μέ τήν ηγεσία του, ή ΕΛΔ— λειτουργούσαν 

σαν κόμματα, μα φυσικά ή δράση τους ήταν μέσα στα πλαίσια της γενικότερης συμφωνίας 
πού είχαν πάρει για τήν ίδρυση τον ΕΑΜ. 

23. Εις το ΕΑΜ γίνεται ίσοτίμως δεκτον καί πάν άλλο κόμμα ή οργάνωσις πού 
δέχεται τάς αρχάς τού παρόντος Ιδρυτικού ώς και νά εργασθή δια τήν έπιτυχίαν των 
σκοπών τού ΕΑΜ. (Ίδρυτικον τού ΕΑΜ : Ιστορικόν Άρχείον Εθνικής Αντιστάσεως, 
τ. Ι, σ. 41). 

24. Οί σχέσεις μεταξύ τού ΕΑΜ καί τού ΚΚΕ ήταν πολύπλοκες. Τυπικά είχε δίκιο 
ό Γιώργης Σιάντος όταν είπε, το Νοέμβριο 1944, σέ έναν Αγγλο δημοσιογράφο ότι το 
ΚΚΕ δ έ ν έλεγχε τό ΕΑΜ. Ε ρ ώ τ η σ η : Το ΚΚΕ ελέγχει στην πραγματικότητα το 
ΕΑΜ; Α π ά ν τ η σ η : Ό ισχυρισμός ότι το ΚΚΕ ελέγχει το ΕΑΜ αποτελεί μια από τις 
συνηθισμένες συκοφαντίες των πολιτικών άντιπάλ.ων του, πού προσπαθούν νά προκαλέβοιν 
διχασμό καί δυσπιστία. Είναι αλήθεια ότι το ΚΚΕ αποτελεί το μεγαλύτερο κόμμα τού 
ΕΑΜ, όπως είναι και ή κύρια πολιτική δύναμη της χώρας, αλλά κανένα ελ.εγχο δέν ασκεί. 
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μόνον ή έαμική και ή κομμουνιστική οργάνωση. Ένώ οί γραμματείς των 
δύο οργανώσεων πάντα ήταν διάφορα πρόσωπα, συνέβαινε αρκετές φορές 
τα μέλη της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ και τα μέλη της έαμικής 
οργάνωσης να είναι οί ίδιοι άνθρωποι. Συνεδρίαζαν δύο φορές, — μία σαν 
ΚΚΕ και μία σάν ΕΑΜ. Αυτό γινόταν οπού δεν υπήρχαν αρκετά στελέχη25. 

Ή εξέλιξη τού ΕΑΜ 1941-44 

Οί συνθήκες στην κατεχόμενη Ελλάδα άλλαξαν ριζικά κατά τή διάρ
κεια του πολέμου. Επομένως το ΕΑΜ, δεν λειτουργούσε μέ τον ίδιο τρόπο 
σέ ολη τήν περίοδο. 

Όταν ιδρύθηκε το ΕΑΜ το Σεπτέμβρη 1941, ό κύριος στόχος ήταν να 
οργανώνει τήν άοπλη αντίσταση μέσα στις πόλεις και να αντιμετωπίζει 
τήν φοβερή πείνα του χειμώνα του 1941. Δούλευε σάν μυστική, παράνομη 
οργάνωση. 

Εχουν σωθεί μερικά έγγραφα από το 1942 πού δείχνουν ότι οί εαμικές 
οργανώσεις καταμετρούσαν μέ ακρίβεια τον αριθμό των μελών τους : 

Ό Πέτρος Ανταίος δημοσίευσε οργανωτικά διαγράμματα τής Κομ
μουνιστικής Νεολαίας και του ΕΑΜ Νέων (όπως ονομάστηκε ή ΕΠΟΝ 
στην αρχή)26. Είναι φανερό οτι έγινε προσπάθεια να ελεγχθεί μέ μεγάλη 
ακρίβεια ή βαθμιαία αύξηση τών μελών. Οί αναγκαίες πληροφορίες για 
τέτοια στατιστική δουλειά ήταν διαθέσιμες : Κάθε εβδομάδα οί γραμματείς 
τών εαμικών οργανώσεων ήταν υποχρεωμένοι να στείλουν στους ανωτέρους 
τους ενα «Δελτίο Δράσης», στο όποιο έδιναν αναφορά για τή δράση τής 
ομάδας, συμπεριλαμβανομένου τού αριθμού τών οργανωμένων μελών27. 

Το 1943 συνέβη μία εξέλιξη πού έκανε πιο δύσκολη τήν καταμέτρηση 

Στο πρόγραμμα τού ΕΑΜ, πρόγραμμα πού ή ορθότητα και ή λαϊκότητα τον είναι δοκιμα
σμένες στην πράξη με αιματηρούς αγώνες, όλα τα κόμματα πού το αποτελούν είναι απο
λύτως σύμφωνα και συνεργάζονται άδελφικά. "Ολα τά κόμματα πού μετέχουν στα ΕΑΜ 
είναι Ισότιμα και αντιπροσωπεύονται στην Κεντρική του Επιτροπή με ίσο αριθμό αντι
προσώπων. Το ΕΑΜ είναι ένας πανεθνικός μαχητικός συνασπισμός κομμάτων και ορ
γανώσεων. (ΚΚΕ, Επίσημα Κείμενα, τ. V, σ. 273). Ό Σιάντος παρέλειψε να αναφέρει 
οτι ή διαφορά σέ μέλη μεταξύ τού ΚΚΕ και τών αλλων κομμάτων ήταν τεράστια. Παρα
δείγματος χάρη, κατά τό βιβλίο τού Αρσενίου (βλ. παραπάνω), ό αριθμός τών οργανω
μένων κομμουνιστών στή Θεσσαλία το καλοκαίρι 1944 ήταν 68.193, ένώ τά μέλη τής 
ΕΛΔ ήταν περίπου 300. 

25. Λευτέρης Αποστόλου και Μανώλης Γλέζος, συζητήσεις Φεβρ. 1981. Το ΚΚΕ 
και το ΕΑΜ μόνον στις οργανώσεις βάσης είχαν τέτοια δικέφαλη άλλα ενιαία οργάνωση. 
Δέν υπάρχουν στοιχεία πού νά δείχνουν τήν επέκταση τού φαινομένου αύτοϋ. 

26. Πέτρος Ανταίος, Συμβολ.ή στην Ιστορία τής ΕΠΟΝ, τ. Α1 Αθήνα 1977, σ. 
258-277. 

27. Μανώλης Γλέζος, συζήτηση Φεβρ. 1981 
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τών μελών τού ΕΑΜ : Ό ΕΛΑΣ, ό ανταρτικός στρατός, μεγάλωνε, καϊ 
έτσι στάθηκε δυνατόν να δημιουργηθεί ενα «έαμικο» κράτος στα βουνά. 
Ή Ελλάδα χωρίστηκε, κυριολεκτικά, σε δύο χώρες. Να πως περιέγραψε 
την κατάσταση ένας Αγγλος αξιωματικός, σε έκθεση του, το καλοκαίρι 
του 1943 : 

Ή Ελλάδα σήμερα αποτελεί δύο διαφορετικές χώρες, την κατεχό
μενη και τη μη κατεχόμενη. Στην κατεχόμενη Ελλάδα οι συνθήκες ζωής 
αλλάζουν ανάλογα με το ποια από τις δυνάμεις — Γερμανία, Ιταλία ή 
Βουλγαρία— έχει την κατοχή. Ή μη κατεχόμενη Ελλάδα σήμερα είναι 
απαλλαγμένη από την παρέμβαση τον Αξονος δοο είναι και ή Αγγλία. Παρ 
όλο πού τα σύνορα μεταξύ των δύο περιοχών κυμαίνονται αναλόγως με τα 
αποτελέσματα τών στρατιοηικών επιχειρήσεων, ή κεντρική βορεινή σπονδυ¬ 
λική στήλη τού Πίνδου αποτελεί ενα σύνολο πού είναι απίθανο ότι θα μπορέ
σουν οι σημερινές δυνάμεις τον "Αξονος στην Ελλάδα να διασπάσουν ή να 
κατέχουν μόνιμα. 

Ή συνθηκολόγηση της Ιταλίας το Σεπτέμβρη του 1943 επιτάχυνε την 
εξέλιξη αυτή. Στο τέλος της κατοχής, μετά από μάχες με τους κατακτητές 
άλλα και μάχες μέ άλλους Ελληνες αντιστασιακούς, ό ΕΛΑΣ και το EAΜ  
έλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος τής Ελλάδας. Ό αρχηγός τής Συμμαχικής 
Στρατιωτικής Αποστολής, συνταγματάρχης Woodhouse, έγραψε σέ έκ
θεση του τον Μάιο του 1944 : 

Ή στρατιωική κατάσταση τώρα είναι ακριβώς αντίθετη με αυτή πού 
υπήρχε όταν φτάσαμε τον Οκτώβριο 1942. Τότε μία χούφτα ανταρτών εμ
πόδιζε την πλήρη κατοχή τής χώρας από τον εχθρό. Τώρα μία χούφτα εχθρών 
εμποδίζει τήν πλήρη κατοχή τής χώρας από τους αντάρτες29. 

Στις ελεύθερες περιοχές τό ΕΑΜ είχε δημιουργήσει τοπική διοίκηση 
— τήν λεγόμενη λαϊκή αυτούιοίκηση καί δικό του σύστημα δικαιοσύνης. 
Δηλαδή τό ΕΑΜ δέν ήταν πλέον μία μυστική ή παράνομη οργάνωση, 
ήταν μάλλον το «επίσημο κράτος». 

Παρόλο πού τα στοιχεία πού έδωσα παραπάνω είναι λίγα καί σκόρπια, 
υποβάλλουν τήν ίδέα πώς κανείς — ούτε ή ίδια ή εαμική ηγεσία— δέν ήξερε 
ακριβώς πόσα μέλη είχε τό ΕΑΜ. Οί ανεξήγητες διαφορές, τα τόσο στρογ
γυλά νούμερα, ή έλλειψη κάθε ορισμού — όλα ενισχύουν τήν υποψία αυτή. 
Τήν ενισχύει επίσης ενα ανέκδοτο περιστατικό, πού αφηγήθηκε ό Κώστας 
Δεσποτόπουλος σέ συνέντευξη μέ τον συγγραφέα : 

28. Lt.-Col. J. Μ. Stevens, "On Present Conditions in Central Greece", στο : Bri
tish Reports on Greece 1943-44 by J.M. Stevens, CM. Woodhouse & D.J. Wallac, 
έκδ. Lars Baerentzen, Copenhagen 1982, σ. 2. 

29. Col. C. M. Woodhouse, "Situation in Greece, Jan. to May 1944, στό : Bri
tish Reports..., σ. 77. 
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Στο 1944 έχουμε ταξικον χώρισμα. Βεβαίως το ΕΑΜ παραμένει πλειο
ψηφία — άλλα από την άλλη πλευρά ή άντίδρασις έχει συνειδητοποιηθεί. Kai 
Ενθαρρύνεται από τους Αγγλους. Ετσι δημιουργείται το σχίσμα μέσα στον 
Ελληνικό λαό. 

Οταν βρέθηκα σ αυτή την ατμόσφαιρα στην Αθήνα, ή οποία ήταν δια
φορετική από τήν ατμόσφαιρα πού είχα ζήσει στα βουνά, επήγα και ζήτησα 
ακρόαση από τον οργανωτικό γραμματέα τον ΚΚΕ, τον Γιάννη Ίωαννίδη, 
και τον είπα: «Εσείς είστε οργανωτικός γραμματέας. Θα είστε σε θέση να 
έχετε τις καλύτερες πληροφορίες. Πέστε μου, πόσα είναι τα μέλη τα όποια 
έχουμε μαζί μας αυτή τη στιγμή ; Διότι εγώ, εδώ πού ήλθα στην Αθήνα, 
δε βλέπω το πνεύμα πού επικρατούσε επάνω στα βουνά. Βλέπω μία διαφορά». 
— «Οχι», μού λέγει, «πλανιέσαι». Και μού βγάζει κάτι χαρτιά, αναφορές 
φαίνεται, από τους γραμματείς όλης της Ελλάδας. Και βγάζει τα χαρτιά 
του καί μού λέγει: «Κώστα, τά χαρτιά λένε ότι έχουμε οπαδούς ενάμιση 
περίπου εκατομμύριο. Πές», μού λέγει, «ότι είναι υπερβολή. Μά πόσο να 
βάλω τήν υπερβολή; Να τήν βάλω — πόσο θέλεις; Πενήντα τοϊς εκατό; 
"Αμα τήν βάλω πενήντα τοις εκατό, είναι 750 με 800.000. Αυτοί είναι στα
θερά και οργανωμένα δικοί μας»30. 

Βρετανικές εκτιμήσεις της δύναμης τού ΕΑΜ 

Οι πληροφορίες πού έστελναν στο Κάϊρο οί Βρεταννοί αξιωματικοί 
πού ήταν σύνδεσμοι μέσα στην κατεχόμενη Ελλάδα τήν άνοιξη τού 1943 
ήταν αντιφατικές και ασαφείς31. Γι αυτό, ό Αγγλος αντισυνταγματάρχης 
J.M. Stevens (πού διεύθυνε στο Κάιρο τό τμήμα τής μυστικής οργάνωσης 
SOE πού ασχολήθηκε μέ τήν Ελλάδα) αποφάσισε να πάει ό ίδιος στην 
Ελλάδα. εκεί έμεινε τρεις μήνες το καλοκαίρι του 1943. 

Στην εκθεσή του περιέγραψε το ΕΑΜ ως έξης 32: 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Το ΕΑΜ είναι ή πιο μεγάλη καϊ ή πιο δυνατή οργάνωση 

στην Ελλάδα σήμερα. Κυριαρχεί σχεδόν εντελώς στην ελ,εύθερη Ελλάδα. 
Ξεκινώντας σαν λαϊκό μέτωπο κάτω από τήν κηδεμονία τού μικρού αλλά καλά 
οργανωμένου Κομμουνιστικού Κόμματος, έχει εξελιχθεί σε εθνικό κίνημα 
που καλύπτει όλες τις μορφές τού αγώνος εναντίον τού Αξονος. Ό Stevens 
δίνει μια κάπως λεπτομερή περιγραφή τής οργάνωσης του ΕΑΜ και τε
λειώνει : 

30. Ό Κώστας Δεσποτόπουλος, σε συζήτηση τής 26/2/81. Ή συζήτηση του μέ τον 
Ίωαννίδη έγινε τό Νοέμβριο τού 1944. 

31. Οπως έγραψε ό C. M. Woodhouse στή μελέτη του "Summer 1943 : The Critical 
Months", στό : British Policy towards the Resistance in Grece and Yugoslavia, 
έκδ. Auty and Clogg, Λονδίνο 1973, σ. 135. 

32. J.M. Stevens, "On Present Conditions in Central Greece", British Reports..., 
σ. 11. 
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Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς το λαοφιλές του ΕΑΜ. Οι έαμικοί 
αρχηγοί επιμένουν οτι πρέπει όλοι οι άνθρωποι σε ενα χωριό να είναι μέλη, 
αλλά δεν φαίνεται πώς υπάρχει μία λίατα των μελών, καί οποίος θέλει μπορεί 
να παραιτηθεί από το ΕΑΜ, άλλα όχι από τον ΕΛΑΣ. 

Θα έλεγα οτι 15 - 20% του ΕΑΜ είναι κομμουνιστές, καί οτι όχι παρα
πάνω από 50 τοις εκατόν είναι πρόθυμα μέλη. Οι υπόλοιποι παραμένουν στο 
κίνημα λόγω τρομοκρατίας ή επειδή δεν υπάρχει άλλη οργάνωση.33 

Ή εκτίμηση καί τα σχόλια του Stevens παρέμειναν τυπικά για τήν 
βρεταννική άποψη : Αναγνώριζαν οι Αγγλοι από μία μεριά οτι το ΕΑΜ 
ήταν μία μεγάλη καί πράγματι δυνατή οργάνωση, άλλα τόνιζαν με έμφαση 
οτι ή υποστήριξη του Από τον πληθυσμό δέν ήταν ολόψυχη καί, ώς ενα 
βαθμό, ήταν αποτέλεσμα πίεσης. Ομως ό Stevens παρατηρούσε, περιγρά
φοντας τήν έαμική προπαγάνδα : 

Δυστυχώς πρέπει να παραδεχθούμε οτι ή προπαγάνδα αυτή έχει πετύχει 
ανάμεσα στους ενπιστους χωρικούς. Πίσω Από το πρόγραμμα τού ΕΑΜ στέ
κεται μεγάλη μάζα της κοινής γνώμης. Ό κόσμος δίνει τήν υποστήριξη τον 
λόγω τής αποτελεσματικής προπαγάνδας, και επειδή δεν υπάρχει άλλη λύση 9*. 

Ασχετα μέ το εάν πιστεύει κανείς οτι ô Stevens ερμήνευσε σωστά το 
φαινόμενο, παραμένει το γεγονός οτι σύμφωνα μέ τήν εκτίμηση του το ΕΑΜ 
είχε μαζί του μία «μεγάλη μάζα τής κοινής γνώμης». 

Το φθινόπωρο του 1943, όταν ξέσπασε ανοιχτός εμφύλιος πόλεμος 
μεταξύ ΕΛΑΣ καί ΕΔΕΣ, ό αρχηγός τής Βρεταννικής αποστολής, συνταγ
ματάρχης C M . Woodhouse, έγραψε σέ μια εκθεσή του, μέ ημερομηνία 19 
"Οκτωβρίου, οτι ήταν φανερό πια πώς το ΚΚΕ είχε τήν κυριαρχούσα πλειο
ψηφία στην Κεντρική Επιτροπή τον ΕΑΜ, ενώ ή πολύ μεγάλη πλειοψη
φία τών μελών τού ΕΑΑΣ δεν ανήκουν στο ΚΚΕ ούτε το συμπαθούν. 

Συνέχιζε ό Woodhouse : 

Επίσης πιστεύω (αλλά δεν είμαι σε θέση να το αποδείξω) οτι το 
σύνολο τών μελών τον ΕΑΜ / ΕΑΑΣ είναι λιγότερο Από το ενα τέταρτο τού 
συνολικού πληθυσμού τής Ελλάδας. Υπάρχουν όμως πολλοί πού δέν είναι 
σταθερά μέλη καμμιάς οργάνωσης καί πηγαίνουν όπου φυσάει ό αέρας.35 

Το 1938 ό πληθυσμός τής Ελλάδας υπολογιζότανε σέ 7.108.114. Ένα 
τέταρτο, τό 1943, θά ήταν περισσότερο Από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. 

33. Ο.π., σ. 14. 
34. Ο.π., σ. 15. 
35. C.M. Woodhouse, «Recent Crisis in Free Greece», British Reports, σ. 50. 
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Φυσικά, ο Woodhouse δέν προσπάθησε να δώσει ενα συγκεκριμένο 
νούμερο, παρά μάλλον μια γενική εκτίμηση. Αυτό πού έχει σημασία είναι 
πώς οι εκτιμήσεις του Stevens και τού Woodhouse συμφωνούν σέ γενικές 
γραμμές και δέν είναι ασυμβίβαστες μέ τις αξιώσεις τού ίδιου του ΕΑΜ. 

Τήν άνοιξη και το καλοκαίρι τού 1944 οι Αγγλοι προετοίμασαν τήν 
στρατιωτική τους επέμβαση στην Ελλάδα. Εφόσον το ΕΑΜ θεωρήθηκε 
σαν το κύριο εμπόδιο για τήν πολιτική εξέλιξη πού προτιμούσαν οί Αγ
γλοι, μια αντικειμενική εκτίμηση της έαμικής δύναμης ήταν απαραίτητη. 

Εϊναι παράξενο ότι ό ταξίαρχος Barker-Benfield, τότε αρχηγός των 
Αγγλων αξιωματικών στην Ελλάδα, έγραψε το Μάιο 1944 : 

Σήμερα οι οπαδοί τού ΕΑΜ υπολογίζονται ότι είναι περίπου 200.000 
σέ ενα πληθυσμο 8 εκατομμυρίων. Στην πλειοψηφία τους καθόλου δεν είναι 
φανατικοί υποστηρικτές τού κινήματος36. 

Θα πίστευε κανείς ίσως οτι το νούμερο 200.000 είναι λάθος και έπρεπε 
να είναι 2.000.000. Όμως μία άλλη Βρεταννική έκθεση μέ ημερομηνία 8 
Σεπτεμβρίου 1944 έχει τήν έξης εκτίμηση : 

Ή ένοπλη δύναμη τού ΕΑΜ / ΕΛΑΣ πιθανώς είναι ανάμεσα στους 
30.000 και 70.000 άνδρες με καλή στρατιωτική εξάσκηση. Οί συμπαθούντες 
μπορεί να είναι ανάμεσα στους 300.000 και 400.000, Ιδιαίτερα στην περιοχή 
της Αθήνας και τού Πειραιά, όπου είναι καλά οργανωμένοι μέ το σύστημα 
των κομμουνιστικών πυρήνων3. 

Γιατί άλλαξε τόσο πολύ ή επίσημη εκτίμηση των Αγγλων ; Σύμ¬ 
φωρα μέ μία αμερικανική εκτίμηση της εποχής οί Αγγλοι υποτίμησαν 
τήν δύναμη του ΕΑΜ : 

Τον τελευταίο καιρό λάβαμε αναφορές που λένε ότι ό πληθυσμός «μισεί» 
το ΕΑΜ και στρέφεται εναντίον του, και ότι ή μόνη αληθινή πηγή δύναμης 
για το ΕΑΜ είναι ο ΕΛΑΣ. Τέτοιες αναφορές έχουμε λάβει συχνά στο 
παρελθόν, ιδιαίτερα από βρεταννικές πηγές, άλ,λά τα γεγονότα δέν εχονν 
επιβεβαιώσει τήν υπόθεση αυτή 38. 

Μερικά συμπεράσματα 
Είναι γεγονός οτι ό κοινός αγώνας εναντίον των κατακτητών ήταν ό 

κοινός σύνδεσμος μέσα στο ΕΑΜ. Είναι λοιπόν πιθανόν ότι λιγόστεψε 
ή πολιτική υποστήριξη τού ΕΑΜ μέ τήν απελευθέρωση και μετά από τις 

36. «Greeces strategic position in the Eastern Mediterranean». By Force 133 MEF, 
3 May 44. (Αντίγραφο στα χέρια τού συγγραφέα). 

37. «Maintenance of Order in Greece». HQ Force 133 MEF, 8 Sep. 1944. (Αντί
γραφο στα χέρια τού συγγραφέα). 

38. Report dated 4th December 1944 (OSS doc. XL 2451): National Archives, Wa
shington D.C. 
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εμφύλιες συγκρούσεις πού έγιναν το 1944. Οι πληροφορίες μας είναι αντι
φατικές και δέν θα τις εξετάσω έδώ. 

Αυτό πού θά ήθελα να υπογραμμίσω μέ τό άρθρο τούτο είναι ή ανι
κανότητα των πληροφοριών μας. Ήταν πολλοί και δραστήριοι οί Έλ
ληνες πού υποστήριξαν τό ΕΑΜ — τίποτα περισσότερο δέν μπορούμε 
νά πούμε προς τό παρόν, και οϊ συγκεκριμένοι αριθμοί πού αναφέρονται 
συχνά δέν έχουν κατά τήν γνώμη μου μεγάλη αξία. Οπωσδήποτε ήταν 
μεγάλος ό αριθμός αυτών πού ψήφισαν στις εκλογές του 1944, άλλα επειδή 
είναι φανερό ότι το ΕΑΜ ειχε τον πλήρη έλεγχο, δέν μας λένε πολλά γιά τό 
λαοφιλές του ΕΑΜ. 

Καλύτερο δείγμα θά αποτελούσε ό αριθμός των οργανωμένων με
λών. Έδώ όμως οί πληροφορίες είναι αντιφατικές, και δέν μας αφήνουν 
—ούτε κατά προσέγγιση— νά πιστέψουμε τον αριθμό «1,5 εκατομμύριο». 
Έπί πλέον, δέν είναι σαφές τί ακριβώς συμπεριλαμβάνεται στην έννοια 
«οργανωμένο μέλος». Υπάρχει κάποια ελπίδα οτι μελέτες του μέλλοντος 
θά διαφωτίσουν τα προβλήματα αυτά. 

Μέχρι τήν ήττα του Δεκέμβρη, ό έλεγχος τού ΕΑΜ ήταν σχεδόν από
λυτος σέ όλη τήν Ελλάδα. Επιφανειακά, ό έλεγχος και τό λαοφιλές μοιά
ζουν. Μετά τήν Βάρκιζα, ό έλεγχος άνηκε στην άλλη παράταξη. 
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