
Πρόλογος

Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου μου, που αφο-
ρούσε την περίοδο της Κατοχής στην Αθήνα, ξεκινώντας από την άφιξη των Μι-
κρασιατών προσφύγων στην πρωτεύουσα στα τέλη του 1922 και καταλήγοντας 
στην απελευθέρωση της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα τον Οκτώβριο του 
1944. Έχοντας λοιπόν ως αφετηρία την περίοδο της απελευθέρωσης, η παρούσα 
μελέτη διερευνά τις δραματικές πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στην ένοπλη 
σύγκρουση βρετανικών και κυβερνητικών δυνάμεων με τον ΕΛΑΣ τον Δεκέμ-
βριο του 1944 στην Αθήνα, την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων από την 
έναρξή τους στις 4 Δεκεμβρίου 1944 μέχρι την υπογραφή της εκεχειρίας στις 
11 Ιανουαρίου 1945, φτάνοντας μέχρι την τυπική λήξη της σύγκρουσης με την 
υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας στις 12 Φεβρουαρίου 1945. Η «Μάχη της 
Αθήνας», η σφοδρότερη μάχη που έγινε ποτέ στην πρωτεύουσα από τη σύσταση 
του νέου ελληνικού κράτους, καταγράφηκε στην ιστορία ως «Δεκεμβριανά». 

Παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει 70 χρόνια, πολλά ερωτήματα γύρω από 
τα Δεκεμβριανά εξακολουθούν να αναζητούν απάντηση. Ο κεντρικός τους ρόλος 
στις πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στον Εμφύλιο και συνεπώς στη διαμόρ-
φωση του διχαστικού κοινωνικοπολιτικού καθεστώτος, που κυριάρχησε για του-
λάχιστον τρεις δεκαετίες μετά τη λήξη του, μετέτρεψε τα Δεκεμβριανά σε πεδίο 
έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Η αντιπαράθεση αυτή συγκρότησε ιδεολογικά 
φορτισμένες ερμηνείες για τα γεγονότα του Δεκέμβρη, ο απόηχος των οποίων 
εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να καθορίζει την αντίληψή μας για αυτά. 

Όπως κάθε γενικό και πολιτικά στοχευμένο αφήγημα, έτσι και αυτά που αφο-
ρούν τα Δεκεμβριανά –του «δεύτερου γύρου της κομμουνιστικής ανταρσίας» για 
τη Δεξιά, ή του «ηρωικού Δεκέμβρη» για την Αριστερά– χαρακτηρίζονται από 
την επιλεκτική χρήση του παρελθόντος, τις «σιωπές» για τις δύσκολες πτυχές 
της μάχης ή ακόμη και τις στρεβλώσεις των γεγονότων. Πίσω από τις γενικεύσεις 
και τις «σιωπές» των κυρίαρχων αφηγημάτων για τα Δεκεμβριανά κρύβονται οι 
πολιτικές ευθύνες των πλευρών που ενεπλάκησαν στη μάχη.

Το βασικό ερώτημα στο οποίο επιχειρώ να απαντήσω είναι τι έγινε στη μάχη 
της Αθήνας: Ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στο ξέσπασμα των μαχών μεταξύ 
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συμμάχων, μόλις ενάμιση μήνα μετά την πανηγυρική απελευθέρωση της πρω-
τεύουσας; Ποιες ήταν οι πολιτικές επιδιώξεις των μερών που συμμετείχαν στη 
σύγκρουση και με ποιους τρόπους προσπάθησαν να τις επιβάλουν στον αντίπαλο; 
Τέλος, πώς υλοποιήθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που μετέτρεψαν την ίδια 
την πόλη σε πεδίο μάχης; 

Η παρούσα έρευνα στηρίχθηκε κυρίως σε στρατιωτικές και πολιτικές εκθέ-
σεις των βρετανικών δυνάμεων που έδρασαν στην Αθήνα, στα διάσπαρτα αρ-
χεία ελληνικών πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών, στο τμήμα του αρχείου 
του Κομμουνιστικού Κόμματος που είναι διαθέσιμο στην έρευνα, σε προφορικές 
μαρτυρίες και στον τύπο της περιόδου. Σε αυτή τη διαδικασία είχα τη βοήθεια 
μερικών ανθρώπων τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω.

Στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας τον Βαγγέλη Καραμανωλάκη, 
την Ιωάννα Παπαθανασίου και ιδιαίτερα την Άντα Κάπολα και την Πωλίνα Ιορ-
δανίδου. Τους αξιωματικούς Γιώργο Σκαλτσογιάννη και Γιάννη Γεμενετζή στη 
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού για την πολύχρονη συνεργασία μας. Τον Δημήτρη 
Μπαχάρα, τη Ματθίλδη Πυρλή και κυρίως τον Μάνο Χαριτάτο, η απώλεια του 
οποίου άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό όχι μόνο στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και 
Ιστορικό Αρχείο, αλλά σε όλο τον κόσμο που ασχολείται με τη διάσωση και την 
προβολή των ιστορικών αρχείων. Το προσωπικό του αναγνωστηρίου στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους. Τον μπλόγκερ «Βασιλική Μετατρούλου», που έθεσε υπόψη 
μου μερικές σπάνιες εκδόσεις της δεκαετίας του 1940 και 1950. Τον διευθυντή 
της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών Φίλιππο Κουτσαύτη και τη διευθύντρια 
του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Χαρά Σπηλιωπούλου. Τον Σωτήρη Ριζά, διευθυντή ερευνών στο Κέντρο Έρευνας 
Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Τον ερευνητή Κώστα 
Θωκταρίδη για τη βοήθεια που μου πρόσφερε φωτογραφίζοντας για λογαριασμό 
μου μερικούς από τους φακέλους των βρετανικών αρχείων που χρησιμοποίησα. 
Την Πένυ Μοσχογιάννη για τη βοήθειά της. 

Οι άνθρωποι που δέχτηκαν να μου μιλήσουν για τη δύσκολη αυτή περίοδο με 
βοήθησαν ιδιαίτερα στην έρευνά μου. Οι αφηγήσεις τους μου πρόσφεραν όψεις της 
εμπειρίας της μάχης μέσα στην πόλη, οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν από τις 
αρχειακές πηγές. Μεταξύ αυτών, η συμβολή του Μάνου Ιωαννίδη, που δεν βρίσκε-
ται πλέον μαζί μας, και του Παναγιώτη Αρώνη ήταν εξαιρετικά χρήσιμη.

Οι πάντα εύστοχες παρατηρήσεις του Ηλία Νικολακόπουλου και του Πολυ-
μέρη Βόγλη με βοήθησαν ιδιαίτερα στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας του κει-
μένου. Ο Ιωσήφ Μπάτσος, με τους χάρτες που έφτιαξε ειδικά για αυτό το βιβλίο, 
αποτύπωσε το κείμενο στο χώρο συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόησή του.
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Για μια ακόμη φορά η υποστήριξη της μητέρας μου Χαράς Χαραλαμπίδου 
και του αδελφού μου Μιχάλη Χαραλαμπίδη ήταν πολύτιμη.

Χωρίς τη στήριξη της γυναίκας μου Στέβης Μοσχογιάννη δεν θα ήταν δυνατή 
η συγγραφή αυτού του βιβλίου. Στη Στέβη και στον γιο μας Πέτρο, που πλέον 
μεγάλωσε και κατάλαβε γιατί ο πατέρας του κάνει παρέα με ηλικιωμένους αν-
θρώπους, οφείλω τόσα που μου είναι δύσκολο να τα εκφράσω με λόγια.

Αφιερώνω αυτό το βιβλίο στον πατέρα μου Πέτρο Χαραλαμπίδη, που μου 
μετέδωσε την αγάπη για την Ιστορία. Αν δεν έφευγε τόσο νωρίς από κοντά μας, 
θα είχαμε το χρόνο να κάνουμε πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τα Δεκεμ-
βριανά, που τα έζησε ως κάτοικος της πόλης. 

Θα ήθελα, τέλος, να επισημάνω ότι κάθε λάθος ή παράλειψη βαρύνει απο-
κλειστικά τον συγγραφέα του βιβλίου.


