
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πέρασαν κάποια χρόνια από τότε που η συζήτηση για τον Εμφύλιο

πόλεμο στην Ελλάδα πήρε νέες διαστάσεις χάρη στα πορίσματα

ερευνών από τα αρχεία της ΕΣΣΔ και των κρατών της πρώην Ανατο-

λικής Ευρώπης. Μέσω του έργου εκατοντάδων ιστορικών από όλο

τον κόσμο, τα αρχεία αυτά –εκτεταμένα σε εύρος και χρονικό ορίζο-

ντα (καλύπτουν πρακτικά μια περίοδο από τις αρχές του 1920 μέχρι

το 1991)– αποκάλυψαν σημαντικές πτυχές της διεθνούς πολιτικής

ζωής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Χάρη σε

αυτό το υλικό άγνωστες πτυχές της πρόσφατης ιστορίας αποκαλύ-

φτηκαν και αρκετοί μύθοι κατέπεσαν. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη

δράση και τη λειτουργία του διεθνούς κομουνιστικού συστήματος

τα αρχεία αυτά υπήρξαν διαφωτιστικά.

Η κρίσιμη περίοδος των ετών 1939-1949 κατέχει έναν προνομια-

κό, θα λέγαμε, χώρο σε αυτή τη μελετητική πανδαισία. Η ιστορική

έρευνα για τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του Ψυχρού

Πολέμου ανανεώθηκε εντυπωσιακά. Τοποθετούνται στη θέση τους

κομμάτια της αλήθειας που μέχρι τότε είτε απλώς υποπτευόμασταν

είτε σχεδόν αγνοούσαμε. Σαν να πρόκειται για τεράστιο ψηφιδωτό:

κάθε αρχείο που ανοίγει συμβάλλει στην ολοκλήρωση της τελικής

εικόνας. Αν και λείπουν αρκετές ακόμη ψηφίδες, η πρόοδος που έχει

πραγματοποιηθεί είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Αξίζει ιδιαίτερα να επισημανθεί η ανανέωση της ιστοριογραφίας

στην Ανατολική Ευρώπη. Το άνοιγμα των αρχείων άφησε χώρο για

νέα ιστοριογραφικά κύματα, αλλαγές οπτικής σε σχέση με το πρό-

σφατο παρελθόν και διείσδυση σε θέματα ταμπού, όπως υπήρξε για

δεκαετίες λόγου χάρη το ζήτημα της μελέτης της γενοκτονίας των

Εβραίων και της στάσης των γηγενών πληθυσμών απέναντι σε αυτήν.



Παρ’ όλα αυτά ο δρόμος της ιστορικής έρευνας δεν είναι χωρίς

εμπόδια. Σε αντίθεση με τα βρετανικά, τα αμερικανικά ή τα γαλλικά

και τα γερμανικά αρχεία, αυτά της Ανατολικής Ευρώπης παρουσιά-

ζουν μερικές βασικές δυσκολίες στον μέσο μελετητή. Καταρχήν, το

πρόβλημα της γνώσης της γλώσσας είναι πολύ μεγαλύτερο. Λόγω

αυτής της δυσκολίας, τα αρχεία των χωρών αυτών καθίστανται

απροσπέλαστα και τελικά σχετικά ανεξερεύνητα σε μεγάλο αριθμό

επιστημόνων. Από τη σκοπιά αυτή, η συνεισφορά των ιστορικών

της πρώην ΕΣΣΔ και των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης υπήρξε

κάτι περισσότερο από πολύτιμη.

Μία άλλη δυσκολία εντοπίζεται στη μικρή σχετικά εμπειρία αρ-

χειοθέτησης των πρώην κομουνιστικών χωρών υπό φιλελεύθερο

καθεστώς σε συνδυασμό μάλιστα με την τεράστια ποσότητα υλικού

που έπρεπε να διαχειριστούν. Στην Πολωνία οι υπάλληλοι του Ιν-

στιτούτου Εθνικής Μνήμης σχολίαζαν πως ο μεγαλύτερος όγκος

των αρχείων εξακολουθεί να είναι αταξινόμητος και θα παραμένει

έτσι για καιρό. Μάλιστα, επειδή για αυτούς περισσότερη «αξία»

παρουσιάζουν τα πιο πρόσφατα τεκμήρια –καθώς συνδέονται με

κρίσιμες στιγμές της πολιτικής ιστορίας της Πολωνίας, όπως το

πραξικόπημα του στρατηγού Γιαρουζέλσκι ή η πτώση του κομουνι-

σμού– όσο πηγαίνουμε προς τα πίσω χρονικά τόσο πιο πιθανό είναι

ένας όγκος εγγράφων να παραμείνει αταξινόμητος για πολλά χρό-

νια ακόμη.

Πέρα όμως από τις τεχνικές ή γραφειοκρατικές δυσκολίες, σε

μερικές χώρες οι επιστήμονες συναντούν αρκετές δυσκολίες πολιτι-

κού χαρακτήρα στην πρόσβασή τους στο αρχειακό υλικό. Το γεγο-

νός αυτό σχετίζεται με εμπεδωμένες αβεβαιότητες και καχυποψίες

που έχουν να κάνουν με «ευαίσθητα» θέματα εσωτερικής ή εξωτερι-

κής πολιτικής. Σήμερα το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται περισσότερο

στη Ρωσία και λιγότερο στην Ανατολική Ευρώπη.

Με βάση αυτές τις επισημάνσεις ξεκίνησε η ιδέα για αυτό το βι-

βλίο. Θεωρήσαμε αναγκαίο να παρουσιάσουμε ένα (μικρό είναι

αλήθεια, αλλά κατά τη γνώμη μας σημαντικό) τμήμα αυτού του

πλούτου με δύο τρόπους: πρώτον, μέσω της δικής μας μελέτης, στην
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οποία αξιοποιείται ένα τμήμα του διαθέσιμου αρχειακού υλικού, και

δεύτερον, παραθέτοντας εδώ τα ίδια τα αρχειακά τεκμήρια.

Η Τσεχοσλοβακία υπήρξε μια σημαντική χώρα για το διεθνές κο-

μουνιστικό σύστημα, τόσο λόγω ισχύος όσο και λόγω αρμοδιοτή-

των μέσα σε αυτό. Ανάμεσα στα άλλα, υπήρξε επίσης σημαντικός ο

ρόλος της στην παροχή και την οργάνωση της υλικής βοήθειας προς

το ΚΚΕ κατά τα χρόνια του Εμφυλίου και αμέσως μετά. Η μελέτη

των ιστορικών αρχείων της λοιπόν αποτελεί απαραίτητη εργασία

για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει τα κρίσιμα χρόνια του Εμφυλίου

αλλά και του Ψυχρού Πολέμου στη συνέχεια.

Η έρευνα των αρχείων της Τσεχοσλοβακίας ξεκίνησε για εμάς

πριν από μερικά χρόνια. Παραμένει αναμφίβολα ανολοκλήρωτη,

καθώς δεν έχουμε συμβουλευτεί ακόμα αρκετές συλλογές, που εν-

δεχομένως να κρύβουν σημαντικές πληροφορίες για την υπό μελέτη

ιστορική περίοδο. Παρ’ όλα αυτά, ο μέχρι σήμερα εντοπισμός ση-

μαντικού αρχειακού υλικού μάς επιτρέπει να έχουμε μια ικανοποιη-

τική εικόνα των πραγμάτων, ώστε να προχωρήσουμε σε αυτή την

έκδοση.

Το βιβλίο όμως αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια παρά-

θεση αρχειακών εγγράφων. Στόχος του είναι να κατανοήσει ο ανα-

γνώστης –είτε ο ειδικός της περιόδου του Εμφυλίου είτε ο λιγότερο

ειδικός φιλίστορας– ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της διεθνούς κο-

μουνιστικής εμπλοκής στον ελληνικό Εμφύλιο. Πώς αυτό που ονο-

μάστηκε διεθνές κομουνιστικό σύστημα ενεργοποιήθηκε με σκοπό

την υποστήριξη του αγώνα των ελλήνων συντρόφων. Στόχος δεν εί-

ναι μόνο να κατατεθούν γεγονότα, αλλά επιπλέον να αναλυθεί το

πλαίσιο των σχέσεων που οδήγησε σε συγκεκριμένες επιλογές εκ

μέρους των πρωταγωνιστών.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, του οποίου συγγραφέας είναι ο

Νίκος Μαραντζίδης, παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο της σχέσης

ανάμεσα στη Μόσχα, το διεθνές κομουνιστικό σύστημα και το ΚΚΕ

την εποχή του Εμφυλίου πολέμου. Με τη χρήση της διεθνούς και

της ελληνικής βιβλιογραφίας και με τη συγκριτική προσέγγιση, στό-

χος είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης όσο γίνεται βαθύτερα αλλά
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και με απλό τρόπο το εξαιρετικά σύνθετο πλέγμα των σχέσεων αυ-

τών. Πρόθεση της ανάλυσης είναι να ξεπεραστούν απλουστευτικές,

αφελείς ή ιδεολογικά στρατευμένες αφηγήσεις, από όπου και αν

προέρχονται, και με ένα νηφάλιο και ξεκάθαρο τρόπο να δοθεί το

βασικό περίγραμμα των γεγονότων και των συμπεριφορών.

Στο δεύτερο μέρος, που γράφτηκε από κοινού από τους δύο συγ-

γραφείς του βιβλίου, γίνεται αναφορά στην τσεχοσλοβακική εμπλο-

κή κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου όσο και με το τέλος αυτού. Πα-

ρουσιάζονται επίσης η κρατική τσεχοσλοβακική πολιτική απέναντι

στους έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά της εγκατάστασης αυτών των ανθρώπων στην, από κάθε άπο-

ψη, μακρινή για αυτούς χώρα.

Πρέπει να επισημανθεί πως παρά τον ιδιαίτερο ρόλο της Τσεχο-

σλοβακίας στα ελληνικά πράγματα στα τέλη της δεκαετίας του ’40

και στις αρχές της δεκαετίας του ’50, το ευρύ ελληνικό αναγνωστικό

κοινό γνωρίζει σχετικά λίγα πράγματα για την ανάμειξη της χώρας

αυτής στις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις της περιόδου του Εμφυ-

λίου πολέμου. Χάρη και στη συμβολή του αείμνηστου τσέχου ιστο-

ρικού Πάβελ Χράντετσνι, η έρευνα των τσεχικών αρχείων σε ό,τι

αφορά τον Εμφύλιο πόλεμο και τους πολιτικούς πρόσφυγες έχει

προχωρήσει ιδιαίτερα. Ο Χράντετσνι υπήρξε βαθύς γνώστης και με-

λετητής της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και με τις εργασίες του

έφερε στο φως σημαντικό πλούτο στοιχείων. Σημαντικό κομμάτι

αυτού του πλούτου σχετίζεται με τον ελληνικό Εμφύλιο πόλεμο και

τις συνέπειές του στη ζωή καθημερινών ανθρώπων που βρέθηκαν

στη μια ή στην άλλη πλευρά της διαμάχης. Ο πρόωρος θάνατός του

στέρησε την επιστημονική κοινότητα της Τσεχίας από έναν σπου-

δαίο ιστορικό και την Ελλάδα από ένα φίλο. Το 2000 ο Χράντετσνι

εξέδωσε τη μελέτη Η Ελληνική Διασπορά στην Τσεχοσλοβακία –

Ίδρυση και αρχικά στάδια ανάπτυξης (1948-1954), στην οποία συ-

μπεριέλαβε 30 έγγραφα που αφορούσαν την κοινότητα των ελλή-

νων προσφύγων. Η μελέτη του μεταφράστηκε στα ελληνικά και εκ-

δόθηκε από το Ινστιτούτο Μελετών Χερσονήσου Αίμου το 2007.

Δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε το άρθρο του στο τσεχικό ιστορι-
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κό περιοδικό «Soudobé dějiny» Συγκρατημένος διεθνισμός, επικε-

ντρωμένο στην υλική βοήθεια που έλαβε ο ΔΣΕ από τα ανατολικά

κράτη. Το παραπάνω άρθρο υπήρξε σημαντικός οδηγός στις δικές

μας ερευνητικές κατευθύνσεις. Στις μέρες μας, νεότεροι ερευνητές

παρουσιάζουν νέες μελέτες, με συγγραφή πτυχιακών εργασιών, εκ-

πόνηση διατριβών ή έρευνα προφορικής ιστορίας.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου παρατίθενται κάποια από τα αρχεια-

κά τεκμήρια που εντοπίστηκαν στην Τσεχία. Τα αρχειακά αυτά τεκ-

μήρια μεταφράστηκαν από τα τσεχικά από τον Κώστα Τσίβο. Τα έγ-

γραφα αυτά χαρακτηρίζουν διάφορες φάσεις της πρόσφατης ιστο-

ρίας κατά τα έτη 1946-1968 και ταξινομούνται από εμάς σε τέσσε-

ρις βασικές κατηγορίες: στην εμφύλια σύγκρουση και τη βοήθεια

της Τσεχοσλοβακίας, στη δράση του ΚΚΕ μετά τον Εμφύλιο, στο ζή-

τημα των πολιτικών προσφύγων και, τέλος, στις δύο μεγάλες κρί-

σεις του ΚΚΕ, αυτή του 1956 και εκείνη του 1968.

Όπως σε κάθε εργασία έτσι και σε αυτήν, ανεκτίμητη είναι η

συμβολή αρκετών ανθρώπων, στους οποίους οι συγγραφείς του βι-

βλίου οφείλουν ευχαριστίες. Ιδιαίτερα θέλουμε να σταθούμε σε δύο

φίλους και συνεργάτες: τον Στάθη Καλύβα, που χάρη στη δική του

πρωτοβουλία και την υλική υποστήριξη του Πανεπιστημίου του 

Yale έγινε εφικτή η έρευνα στα τσεχικά αρχεία και η μετάφραση των

τεκμηρίων στα ελληνικά, και τον Γιάννη Ιατρίδη, που οι εργασίες

του για τον ελληνικό Εμφύλιο πόλεμο και οι παρατηρήσεις του και

σε αυτή την εργασία υπήρξαν πολύτιμες. Σε αυτόν είναι αφιερωμένο

αυτό το βιβλίο.

Νίκος Μαραντζίδης, Κώστας Τσίβος
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