
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος υπήρξε ο πλέον αιματηρός για την Ελλάδα πό-
λεμος τον 20ό αιώνα1. Ήταν και το πρώτο θερμό θέατρο του Ψυχρού Πολέμου 
και ως τέτοιο απασχόλησε τις κυβερνήσεις και την κοινή γνώμη παγκοσμίως, 
ιδιαίτερα δε στην Ευρώπη.

Η παρούσα μελέτη παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ελλάδα από τον Δε-
κέμβριο 1944 ώς και το τέλος του 1949, όπως τις είδαν στη Σουηδία. Αποτελεί 
έτσι ένα ιστορικό του ελληνικού Εμφυλίου από τη σκοπιά μιας χώρας με σχε-
τικά λίγους δεσμούς με την Ελλάδα και με περιορισμένη εμπλοκή στις διεθνείς 
εξελίξεις, χώρα που παρουσιάζει όμως την ιδιαιτερότητα να είναι μία από τις 
λίγες στη γηραιά ήπειρο που παρέμεινε εκτός των αντίπαλων συνασπισμών 
που διαμορφώθηκαν εκείνη την περίοδο.

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο ελληνικός Εμφύλιος έχει μελετηθεί εκτενώς, τις τελευταίες μάλιστα δε-
καετίες με τη βοήθεια των αρχείων των χωρών που είχαν εμπλακεί άμεσα ή 
έμμεσα σ’ αυτόν. 

Μελέτες που ερευνούν το πώς είδαν και κάλυψαν τον Εμφύλιο η κοινή 
γνώμη και ο Τύπος άλλων χωρών, εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν κυρίως για τη 
Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, δηλαδή για Μεγάλες Δυνάμεις με σημαντικά 
συμφέροντα στα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή2. 

1. Τα θύματα του Εμφυλίου 1946-1949 (νεκροί και αγνοούμενοι) υπολογίζονται σε 40.000
περίπου, αν μάλιστα προσθέσουμε και τα θύματα των Δεκεμβριανών, ξεπερνούν τις 50.000. 
Σε αυτούς δεν συνυπολογίζονται οι άμαχοι, που ήταν επίσης πολλές χιλιάδες. Συγκριτικά, οι 
ελληνικές απώλειες (νεκροί και αγνοούμενοι, χωρίς τους αμάχους) στη μικρασιατική εκστρα-
τεία ήταν 40.000 περίπου και στον ελληνοϊταλικό πόλεμο περίπου 15.000 (βλ. στοιχεία στο 
Μαργαρίτης [Ε 2005], Α 50-51).

2. Μ. Βρετανία: Koutsopanagou (E 2020), Sakkas (E 2007), Χρηστίδης (Ε 2015)∙ Γαλλία:
Μπάλτα (E 1993), Παπαστάμκου (Ε 2015). Ένας τόμος που εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο 
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Η Μεγάλη Βρετανία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στα ελληνικά πράγματα, 
κυρίως το 1944-1947, αλλά και στη συνέχεια, όταν τον πρώτο ρόλο ανέλαβαν 
οι ΗΠΑ. Η βρετανική πολιτική στα Δεκεμβριανά και την περίοδο που ακολού-
θησε υπήρξε κεντρικό και επίμαχο ζήτημα και στην εσωτερική πολιτική της 
Αγγλίας. Επομένως, οι προσλήψεις για τα γεγονότα στην Ελλάδα στον βρετα-
νικό Τύπο και την κοινή γνώμη είχαν βαρύνουσα σημασία, τόσο για τη Μεγάλη 
Βρετανία όσο και για την Ελλάδα. Και εννοείται πως η μελέτη των βρετανικών 
πηγών κατέχει μείζονα θέση στην ιστοριογραφία του Εμφυλίου.

Η Γαλλία, εξασθενημένη από την ήττα του 1940 και τη γερμανική Κατοχή, 
διαδραματίζει σαφώς μικρότερο ρόλο στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία 
τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Ωστόσο, έχει στενούς ιστορικούς και πολιτι-
στικούς δεσμούς με την Ελλάδα και η διπλωματία της διεκδικεί και πάλι μια 
θέση ανάμεσα στους Μεγάλους, οπότε η οπτική της κυβέρνησης και της κοινής 
γνώμης της έχει τη σημασία της για την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η Γαλλία, σε 
αντίθεση με τη Βρετανία, έχει ένα μεγάλο κομμουνιστικό κόμμα, που μάλιστα 
συμμετέχει στην κυβέρνηση ώς τον Μάιο 1947. Έτσι η μία πλευρά του Εμφυ-
λίου, το ΕΑΜ, ο Δημοκρατικός Στρατός και το ΚΚΕ, έχουν ισχυρούς υποστη-
ρικτές στη Γαλλία, ακόμη και όταν εντείνεται ο Ψυχρός Πόλεμος, πράγμα που 
επηρεάζει το σκηνικό για το ελληνικό ζήτημα.

Η περίπτωση της Σουηδίας είναι πολύ διαφορετική. Η χώρα δεν έχει ουσιώδη 
συμφέροντα στην Ελλάδα ή στη γύρω περιοχή, ούτε και δυνατότητα ή φιλοδο-
ξίες να παίξει σημαντικό ρόλο έξω από τη γειτονιά της. Συνεπώς, η σουηδική 
διπλωματία και η κοινή γνώμη παρακολουθούν τις ελληνικές εξελίξεις ως 
παρατηρητές. Τις εντάσσουν όμως στο ευρύτερο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου, 
ο οποίος τις αφορά άμεσα. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το ενδιαφέρον της σουη-
δικής οπτικής. Κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η Σουηδία, υπό σοσιαλδη-
μοκρατική κυβέρνηση, αναζητεί μια θέση στον εκκολαπτόμενο Ψυχρό Πόλεμο, 
σύμφωνα με τη βασική αρχή της τής «μη συμμετοχής σε συμμαχίες, με στόχο 
την ουδετερότητα σε συνθήκες πολέμου». Αρχικά φιλοδοξεί μάλιστα να παίξει 
ρόλο «γεφυροποιού» ανάμεσα στους δύο συνασπισμούς, και στο πλαίσιο αυτό 
αναλαμβάνει πρωτοβουλία και για το ελληνικό ζήτημα στον ΟΗΕ. 

Μετά το 1947, η Σουηδία εγκαταλείπει τις διαμεσολαβητικές της πρωτοβου-
λίες. Όμως, παρά την έκδηλη συμπάθειά της προς τη Δύση (και ακόμη περισ-
σότερο την αντιπάθειά της προς την ΕΣΣΔ), αποφεύγει να ενταχθεί στον δυτικό 

Θεσσαλονίκης με την επιμέλεια του Νίκου Μαραντζίδη και της Ελένης Πασχαλούδη (Ε 2015) 
με τίτλο Η εικόνα του ελληνικού Εμφυλίου στον διεθνή Τύπο ασχολείται κυρίως με τον εν πολ-
λοίς ελεγχόμενο Τύπο της ΕΣΣΔ και των «Λαϊκών Δημοκρατιών». Βλ. ακόμη Tsivos (Ε 2015) 
για τον Τύπο της Τσεχίας και Μελά (Ε 2005) για τη φρανκική Ισπανία. Μελέτες του Chomsky 
(Ε 2000) και του Σακκά (Ε 2015) εξετάζουν τους New York Times και τον αμερικανικό Τύπο τη 
σύντομη περίοδο της εξαγγελίας του Δόγματος Τρούμαν.
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συνασπισμό και δεν προσχωρεί στο ΝΑΤΟ, σε αντίθεση με τους Σκανδιναβούς 
γείτονές της. Από την άποψη αυτή, η σουηδική σκοπιά για τον Ψυχρό Πόλεμο 
και τον ελληνικό Εμφύλιο παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα.

Η αρχική ιδέα για τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου ήταν να διερευνήσω 
μια τέτοια, «τρίτη», σουηδική σκοπιά για τον ελληνικό Εμφύλιο. Η έρευνα 
έδειξε πως, όσον αφορά την Ελλάδα, υπήρξε πράγματι μια διαφοροποίηση της 
Σουηδίας από τους Αγγλοσάξονες στον ΟΗΕ το 1947, στη συνέχεια όμως η 
χώρα ευθυγραμμίζεται με τις δυτικές θέσεις. Οι όποιες διαφοροποιήσεις της 
σουηδικής εξωτερικής πολιτικής από τη Δύση επικεντρώνονται πλέον στην 
απόκρουση των πιέσεων για ένταξη στην Ατλαντική Συμμαχία. Εξάλλου, σε 
υπηρεσιακό επίπεδο, διπλωμάτες και στρατιωτική ηγεσία εμφανίζονται κατά 
κανόνα, και όχι σπάνια ανοιχτά, πιο φιλοδυτικοί από τη σοσιαλδημοκρατική 
τους κυβέρνηση. Αυτό ισχύει και για τη στάση απέναντι στην Ελλάδα. Όσον 
αφορά την κοινή γνώμη, αυτή τάσσεται συντριπτικά υπέρ της Δύσης ‒και άρα 
κατά της κομμουνιστικής εξέγερσης στην Ελλάδα‒ και μάλιστα περισσότερο 
από ό,τι σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, όπου τα κομμουνιστικά κόμματα ή 
άλλα αριστερά ρεύματα είναι ισχυρά.

Με εξαίρεση τη δραστηριοποίησή της στον ΟΗΕ το 1947, η Σουηδία δεν 
έπαιξε ενεργό ρόλο στον ελληνικό Εμφύλιο. Ωστόσο, ο Εμφύλιος αυτός έπαιξε 
ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης στη Σουηδία, συγκεκριμένα στην 
παγίωση του ψυχροπολεμικού κλίματος. Παρουσιάζει έτσι ενδιαφέρον πώς τα 
γεγονότα στην Ελλάδα διαβάζονται από τη σουηδική διπλωματία, αλλά και 
πώς η ελληνική κυβερνητική και η δυτική (δευτερευόντως και η κομμουνι-
στική) προπαγάνδα «φτάνουν» στη σουηδική κοινή γνώμη και πώς τα αφη-
γήματα αυτά εντάσσονται στο σουηδικό πολιτικό σκηνικό3. Από την άποψη 
αυτή, το βιβλίο έχει διπλή διάσταση: αφενός είναι ένα ιστορικό του ελληνικού 
Εμφυλίου από ένα ασυνήθιστο παρατηρητήριο, αφετέρου όμως είναι και μια 
παρουσίαση της διαμόρφωσης της σουηδικής εξωτερικής πολιτικής και του 
γενικότερου πολιτικού κλίματος στη Σουηδία τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. 
Και οι δύο διαστάσεις είναι μάλλον άγνωστες στο ελληνικό κοινό.

3. Βλ. ανάλογες επισημάνσεις στη βιβλιογραφία: «[Η] πρόσληψη μιας σύγκρουσης από τις 
άλλες χώρες ‒και ειδικά από τις μικρές τρίτες χώρες‒ καθορίζεται όχι τόσο από το τι συμβαίνει 
στο συγκεκριμένο πεδίο (στην περίπτωσή μας στην Ελλάδα) αλλά από τις ανάγκες της κοινω-
νίας που παρατηρεί, δηλαδή της “άλλης” κοινωνίας. Ειδικά για τις μικρές χώρες, η δική τους 
πραγματικότητα, φόβοι και ελπίδες αποτελούν τον “φακό” με τον οποίο βλέπουν τη μακρινή 
σύγκρουση, και ο οποίος σε κάποιο βαθμό αλλοιώνει την εικόνα της» (Ευάνθης Χατζηβασιλεί-
ου στην εισαγωγή στο Μαραντζίδης ‒ Πασχαλούδη [Ε 2015], 11-12). «Ο τρόπος με τον οποίο 
ο γαλλικός Τύπος καλύπτει, αποδίδει, αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τα συμβαίνοντα στην 
Ελλάδα εξαρτάται και συνδέεται άμεσα με τις εσωτερικές πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις 
στη Γαλλία, και αυτές θεωρούμενες μέσα από το ευρύτερο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων» 
(Μπάλτα [Ε 1993], 19).
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗ

Το βιβλίο αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. 
Στο κεφάλαιο 1 παρέχονται στοιχεία για τη Σουηδία της δεκαετίας του 1940: 

τη στάση της κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την εξωτερική της πολιτική και 
τους φορείς της κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, τον σουηδικό Τύπο. Τα 
στοιχεία αυτά κρίθηκαν χρήσιμα ώστε το ελληνικό αναγνωστικό κοινό που δεν 
είναι εξοικειωμένο με τη χώρα να μπορέσει να τοποθετήσει τη στάση της διπλω-
ματίας και της κοινής της γνώμης απέναντι στην Ελλάδα του Εμφυλίου στο ευ-
ρύτερο πλαίσιο. Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζεται επίσης η σημασία της Ελλάδας 
για τη σουηδική διπλωματία, αλλά και η θέση της χώρας στον σουηδικό Τύπο.

Στο κεφάλαιο 2 εξετάζεται αναλυτικά η κάλυψη των Δεκεμβριανών από 
τον σουηδικό Τύπο (Δεκέμβριος 1944-Φεβρουάριος 1945).

Τα κεφάλαια 3, 4, 5, 7 και 8 καλύπτουν τα έτη 1945 (μετά τη Βάρκιζα), 
1946, 1947, 1948 και 1949, αντίστοιχα. Σε καθένα από τα κεφάλαια αυτά 
υπάρχει εισαγωγικό τμήμα όπου παρουσιάζονται περιληπτικά το διεθνές, το 
σουηδικό και το ελληνικό πλαίσιο του εξεταζόμενου έτους/περιόδου. Χωριστά 
τμήματα καλύπτουν αφενός τις εξελίξεις όπως εμφανίζονται στον Τύπο και σε 
άλλες εκδόσεις ή και στις ‒λίγες πάντως‒ αναφορές στην Ελλάδα στο σουηδικό 
Κοινοβούλιο, και αφετέρου τις εκθέσεις της σουηδικής πρεσβείας στην Αθήνα 
για την αντίστοιχη περίοδο. Στο κεφάλαιο 8 (1949) προστίθεται και ένα τμήμα 
για τις επισκέψεις Σουηδών στη Μακρόνησο.

Το εμβόλιμο κεφάλαιο 6 αφιερώνεται στον ρόλο που έπαιξε η Σουηδία στο 
ελληνικό ζήτημα στον ΟΗΕ, ιδιαίτερα με τη σχετική σουηδική πρωτοβουλία 
στη Γενική Συνέλευση το 1947.

Σε τέσσερα παραρτήματα δημοσιεύονται ορισμένα διπλωματικά έγγραφα 
(Παράρτημα Α), επιλογή άρθρων από τον σουηδικό Τύπο (Β), αφηγήσεις Σουη-
δών από επισκέψεις στη Μακρόνησο (Γ) και ένα σύντομο ιστορικό της ίδρυσης 
του Σουηδικού Ινστιτούτου στην Αθήνα (Δ). 

Η περιοδολόγηση ανά ημερολογιακό έτος έγινε για πρακτικούς λόγους, 
αλλά σε μεγάλο βαθμό αντιστοιχεί σε διακριτές περιόδους του Εμφυλίου4. 
Εξάλλου, εκτίμησα πως η αφήγηση έπρεπε να ξεκινήσει με τα Δεκεμβριανά, 
καθώς τα γεγονότα αυτά είχαν τεράστια απήχηση στη Σουηδία5.

4. 1945: Ανάπαυλα στις συγκρούσεις και λευκή τρομοκρατία· 1946: Έναρξη Εμφυλίου· 
1947: Δόγμα Τρούμαν και κλιμάκωση του Εμφυλίου· 1948: Κορύφωση· 1949: Τελική φάση. 

5. Ως γνωστόν, ο χρόνος έναρξης του ελληνικού Εμφυλίου αποτελεί αντικείμενο διαμάχης 
ανάμεσα στους ιστορικούς, έντονα μάλιστα χρωματισμένης πολιτικά. Πολλοί, που τοποθετούν 
έναν «πρώτο γύρο» ήδη στη διάρκεια της Κατοχής, εκτιμούν ότι κύριος στόχος των ΕΑΜ/ΚΚΕ 
δεν ήταν η απελευθέρωση, αλλά η κατάληψη της εξουσίας και η ανατροπή του κοινωνικού 
καθεστώτος. Αντίθετα, όσοι τοποθετούν την έναρξη του Εμφυλίου στο 1946, τονίζουν συχνά 
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ

Η μελέτη στηρίζεται σε δύο κυρίως είδη πηγών: τα δημοσιεύματα του σουηδι-
κού Τύπου, και τις υπηρεσιακές εκθέσεις της σουηδικής πρεσβείας στην Αθήνα 
προς το υπουργείο Εξωτερικών (UD) στη Στοκχόλμη.

Ημερήσιος σουηδικός Τύπος

Για την περίοδο 1/12/1944-31/12/1949 αποδελτιώθηκαν οι δύο πλέον έγκυρες 
ημερήσιες πρωινές εφημερίδες της Στοκχόλμης, η Dagens Nyheter (φιλελεύ-
θερη) και η Svenska Dagbladet (συντηρητική). Η αποδελτίωση έγινε από το 
ηλεκτρονικό αρχείο ημερήσιων εφημερίδων της Βασιλικής (Εθνικής) Βιβλιο-
θήκης (Kungliga Biblioteket) και από τα ηλεκτρονικά ιστορικά αρχεία των δύο 
εφημερίδων, με τη βοήθεια των αντίστοιχων ευρετηρίων.

Για συγκεκριμένες περιόδους ή ημερομηνίες, συμβουλεύτηκα επίσης πολ-
λές άλλες εφημερίδες, από το αρχείο της Βασιλικής Βιβλιοθήκης και από την 
αποδελτίωση Τύπου της ελληνικής πρεσβείας της Στοκχόλμης. Ιδιαίτερη έμ-
φαση έδωσα στα δημοσιεύματα των δύο μεγάλων απογευματινών (φιλελεύ-
θερων τότε) εφημερίδων της Στοκχόλμης, Expressen και Aftonbladet, καθώς 
και δύο επαρχιακών κομμουνιστικών εφημερίδων (Norrskensflamman και 
Arbetartidning).

Η πρόσβαση στις εφημερίδες της Βασιλικής Βιβλιοθήκης, στις συνθήκες 

πως η Δεξιά που συνεργάστηκε με τους κατακτητές κατά την Κατοχή είχε έναν προδοτικό, 
αντεθνικό ρόλο και άρα η σύγκρουση του ΕΑΜ με αυτήν δεν αποτελούσε εμφύλια διαμάχη, 
αλλά μέρος του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Όσο με αφορά, συμφωνώ με όσους εκτιμούν 
πως η διχοτομική προσέγγιση στο ζήτημα αυτό είναι απλουστευτική. Σε όλες τις κατακτημένες 
χώρες, η αριστερή αντίσταση ήταν συνυφασμένη με τον κοινωνικό αγώνα, και ασφαλώς τα 
κομμουνιστικά κόμματα αποσκοπούσαν, μαζί με την απελευθέρωση, και στην κατάκτηση της 
εξουσίας και την ανατροπή της κρατούσας τάξης, άσχετα με την τακτική που ακολουθούσαν. 
Όπως ακριβώς οι δυνάμεις που συνεργάστηκαν άμεσα ή έμμεσα με τους κατακτητές αποσκο-
πούσαν κυρίως στην αποτροπή της κοινωνικής αλλαγής και στη διατήρηση του προπολεμικού 
κοινωνικού καθεστώτος. Στην Ελλάδα η προπολεμική τάξη ήταν ιδιαίτερα απονομιμοποιημένη 
λόγω της δικτατορίας Μεταξά, αλλά η υπεράσπιση του αστικού καθεστώτος υπήρξε η βάση 
για τη συγκρότηση μιας πλατιάς συμμαχίας, όπου ο διαχωρισμός δωσιλογισμού και εθνικοφρο-
σύνης εν πολλοίς εξαφανίστηκε. Συνεπώς η έναρξη της εμφύλιας διαμάχης ή πολέμου μπορεί 
κάλλιστα και εύλογα να τοποθετηθεί στη διάρκεια της Κατοχής, χωρίς αυτό να μειώνει τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο της Αριστεράς στον απελευθερωτικό αγώνα, και χωρίς να ακυρώνει τον 
προδοτικό ρόλο της δωσιλογικής Δεξιάς, που προφανώς αξιολόγησε τη διατήρηση του κοινω-
νικού καθεστώτος ως σημαντικότερη από τον αγώνα κατά του κατακτητή. Σε κάθε περίπτωση, 
η έναρξη της αφήγησης του ανά χείρας βιβλίου με τα Δεκεμβριανά δεν επιδιώκει την τοποθέ-
τηση στη διαμάχη αυτή.



Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΗΔΩΝ24

της πανδημίας Covid-19, στη διάρκεια της οποίας διεξήχθη μεγάλο μέρος της 
έρευνας, δεν ήταν πάντα εύκολη. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στο ηλεκτρονι-
κό αρχείο της υπήρξε περιορισμένη6 και επιπλέον το αρχείο αυτό δεν περιέχει 
για την εξεταζόμενη περίοδο δύο σημαντικές για την παρούσα έρευνα εφημε-
ρίδες, τη Morgon-Tidningen και τη Ny Dag, όργανα του Σοσιαλδημοκρατικού 
και Κομμουνιστικού Κόμματος, αντίστοιχα7. Και για μεν τον κομμουνιστικό 
Τύπο, το κενό αναπληρώνεται εν πολλοίς από τις δύο «αδελφές» της Ny Dag 
επαρχιακές εφημερίδες που προαναφέρθηκαν8, για τον σοσιαλδημοκρατικό 
όμως χώρο δεν υπάρχει ψηφιοποιημένη καμία μείζων εφημερίδα. 

Η ελληνική πρεσβεία στη Στοκχόλμη συγκέντρωνε αποκόμματα του 
σουηδικού Τύπου και τα διαβίβαζε στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου 
Εξωτερικών στην Αθήνα. Οι φάκελοι αυτοί φυλάσσονται στο Διπλωματικό 
και Ιστορικό Αρχείο του υπουργείου και μπόρεσα να τους συμβουλευτώ. 
Είναι πλούσιοι, καθώς περιλαμβάνουν δημοσιεύματα ελληνικού ενδιαφέρο-
ντος από ένα ευρύ φάσμα εφημερίδων και περιοδικών, ενίοτε δε και σχολια- 
σμό από μέρους της πρεσβείας9. Δυστυχώς όμως η συλλογή αυτή δεν είναι 
πλήρης10. 

Συνεπώς, η κάλυψη στη μελέτη των δημοσιευμάτων για την Ελλάδα στον 
σουηδικό Τύπο είναι εκτενής. Εντόπισα περίπου 2.000 δημοσιεύματα (1.600 
από τα ηλεκτρονικά αρχεία της Βασιλικής Βιβλιοθήκης και των δύο εφημερί-
δων και περίπου 400 από το Ιστορικό Αρχείο του ελληνικού υπουργείου Εξω-

6. Το αρχείο αυτό είναι ακόμη «κλειδωμένο» για την υπό εξέταση περίοδο (1945-1949) και 
απαιτείται επί τόπου επίσκεψη σε μια από τις σουηδικές βιβλιοθήκες για να το συμβουλευτεί 
κανείς. Κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας, επιτράπηκε η πρόσβαση για αναγνώστες 
εκτός βιβλιοθήκης, αλλά από τη ρύθμιση αυτή εξαιρέθηκαν έπειτα από λίγο οι αναγνώστες 
εκτός Σουηδίας.

7. Το προσωπικό της Βασιλικής Βιβλιοθήκης μού προμήθευσε αντίγραφα από ορισμένα 
άρθρα της Morgon-Tidningen και της Ny Dag, ενώ μεμονωμένα άρθρα των εφημερίδων αυτών 
προμηθεύτηκα και από το αρχείο του Εργατικού Κινήματος (Arbetarrörelsens arkiv).

8. Οι δύο αυτές εφημερίδες αναδημοσίευαν ειδήσεις, σχόλια και αρθρογραφία της Ny Dag.
9. Το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιευμάτων αυτών υπάρχει σε γαλλική μετάφραση, καθώς 

η πρεσβεία ανέτρεχε στις υπηρεσίες εταιρείας που αποδελτίωνε και μετάφραζε τα δημοσιεύ-
ματα που αφορούσαν την Ελλάδα.

10. Οι σχετικοί φάκελοι είναι διάσπαρτοι σε πολλούς κωδικούς και υπάρχουν σημαντικά 
κενά ή πάντως εμφανίζονται τέτοια κενά κατά την ηλεκτρονική αναζήτηση με βάση τη λέξη 
«Σουηδία». Εξάλλου, η κάλυψη αρχίζει τον Νοέμβριο 1945. Άλλο μειονέκτημα είναι πως οι 
επισκοπήσεις αυτές καλύπτουν κατά προτεραιότητα κύρια άρθρα και σχόλια των εφημερίδων, 
άρθρα γνώμης και ανταποκρίσεις απεσταλμένων τους στην Ελλάδα, δεν παρέχουν όμως πλη-
ροφορίες για τη θέση των κειμένων αυτών, όπως και της σχετικής ειδησεογραφίας, στην αρ-
χιτεκτονική της εφημερίδας (πρωτοσέλιδα, μονόστηλα στις εσωτερικές σελίδες, κ.λπ.), οπότε 
είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η προτεραιότητα που δίνεται στις ελληνικές εξελίξεις από 
κάθε έντυπο.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

τερικών ή άλλες πηγές11). Πέρα από τις δύο εφημερίδες που αποδελτιώθηκαν 
συστηματικά, εντοπίστηκαν δημοσιεύματα από άλλες 30 περίπου εφημερίδες, 
στις 8 από τις οποίες με πάνω από 10 δημοσιεύματα η καθεμιά12. 

Η συντριπτική πλειονότητα των δημοσιευμάτων προέρχεται από συντη-
ρητικές (45%) ή φιλελεύθερες (44%) εφημερίδες και η εκπροσώπηση των 
κομμουνιστικών και σοσιαλδημοκρατικών εντύπων είναι μικρή (7% και 4%, 
αντίστοιχα). Η τεράστια αυτή υπερεκπροσώπηση των δύο αστικών πολιτικών 
χώρων οφείλεται στην αποδελτίωση των δύο εφημερίδων που προαναφέρθη-
καν, και από τις οποίες άντλησα την καθημερινή ειδησεογραφία. Στα άρθρα 
γνώμης, κύρια άρθρα και σχόλια, η πολιτική κατανομή είναι πιο ισορροπημέ-
νη, αλλά και εδώ υποεκπροσωπείται η κυβερνώσα τότε σοσιαλδημοκρατία, εν 
πολλοίς επειδή τα έντυπά της, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω, ήταν λίγα.

Η αποδελτίωση του Τύπου έχει ως επίκεντρο τις πολιτικές εξελίξεις στην 
Ελλάδα. Δεν καλύπτονται γεγονότα και ειδήσεις οικονομικές, πολιτιστικές, 
αθλητικές κ.λπ., παρά μόνο στον βαθμό που έχουν και σαφή πολιτική διάστα-
ση. Περιλαμβάνονται όμως αρκετά στοιχεία για τις διμερείς σχέσεις των δύο 
χωρών, καθώς η απεικόνισή τους στον σουηδικό Τύπο συνέβαλλε στην εικόνα 
που διαμόρφωνε η κοινή γνώμη για την Ελλάδα.

Σουηδικά διπλωματικά έγγραφα

Οι εκθέσεις και τα σημειώματα της σουηδικής πρεσβείας στην Αθήνα υπάρ-
χουν στο αρχείο της πρεσβείας αυτής (BAA) καθώς και στο κεντρικό αρχείο 
του σουηδικού υπουργείου Εξωτερικών (UDA), και τα δύο κατατεθειμένα στο 
Κρατικό Αρχείο της Σουηδίας (Riksarkivet) στη Στοκχόλμη.

Εντόπισα 70 περίπου εκθέσεις και σημειώματα από την πρεσβεία στην 
Αθήνα που καλύπτουν την περίοδο 1945-1949, αφορούν την κατάσταση στην 
Ελλάδα και υπογράφονται από τους τρεις διαδοχικούς επικεφαλής της αντι-
προσωπείας (Thyberg, Béve και Aminoff)13, καθώς και από τον στρατιωτικό 
ακόλουθο Burman. Με την εξαίρεση των εκθέσεων του Burman, πρόκειται 
κατά κανόνα για σύντομα κείμενα λίγων δακτυλογραφημένων σελίδων. Από 
το αρχείο του σουηδικού υπουργείου Εξωτερικών εντόπισα και λίγα εξερχόμε-

11. Κυρίως από τη Βασιλική Βιβλιοθήκη (διερεύνηση εκτός ηλεκτρονικού αρχείου, με τη 
βοήθεια του προσωπικού) και από το αρχείο του πατέρα μου, Gottfrid Walldén.

12. Ny Dag (88), Morgon-Tidningen (68), Expressen (58), Stockholms-Tidningen (54), 
Norrskensflamman (35), Arbetartidiningen (30), Aftonbladet (27), Göteborgs Handels- och 
Sjöfarts-Tidning (25).

13. Δύο εκθέσεις χρονολογούνται από τις αρχές του 1950. Δεν κάλυψα εδώ τον Δεκέμβριο 
1944 (βλ. κεφ. 3, σημ. 92). 
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να έγγραφα που αφορούν την Ελλάδα14, καθώς και διπλωματική αλληλογραφία 
για το ελληνικό ζήτημα στις συνόδους της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 
1947 και 1948 (20 περίπου έγγραφα).

Λοιπές πηγές

Αποδελτίωσα, με βάση ηλεκτρονικό ευρετήριο, τις αναφορές στην Ελλάδα στα 
πρακτικά του Σουηδικού Κοινοβουλίου (Riksdag) για την περίοδο 1944-1949. 
Το Riksdag ελάχιστα ασχολήθηκε με την Ελλάδα την περίοδο αυτή, με εξαίρε-
ση το έτος 1948.

Διερεύνησα τα έγγραφα του ΟΗΕ για το ελληνικό ζήτημα, κυρίως τα πρα-
κτικά των συνεδριάσεων της Πρώτης (Πολιτικής) Επιτροπής και της Ολομέλειας 
της Γενικής Συνέλευσης στις συνόδους του 1947, 1948 και 1949. Ενδιαφέρον 
όσον αφορά τον ρόλο της Σουηδίας παρουσιάζει ιδίως το έτος 1947.

Στο Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του ελληνικού υπουργείου Εξωτε-
ρικών (ΔΙΑΥΕ) συμβουλεύτηκα, με βάση το ηλεκτρονικό του ευρετήριο, τους 
φακέλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου για τις ελληνοσουηδικές 
σχέσεις την περίοδο 1945-1949. Αν και η οπτική της μελέτης είναι κάπως δια-
φορετική από αυτήν της ελληνικής πρεσβείας από όπου προέρχονται τα περισ-
σότερα από αυτά τα έγγραφα, στους φακέλους αυτούς βρήκα πολύτιμα στοι-
χεία, όπως τις επισκοπήσεις του σουηδικού Τύπου στις οποίες ήδη αναφέρθηκα, 
αλλά και σχόλια των διαδοχικών επικεφαλής της πρεσβείας (Κινδύνης, Πανάς, 
Ανδρουλής) και πολλές πληροφορίες για τις διμερείς σχέσεις, τις σχετικές με 
την Ελλάδα δραστηριότητες στη Σουηδία και τις προσπάθειες της πρεσβείας να 
επηρεάσει τη σουηδική κοινή γνώμη15.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιδίωξα να συγκρίνω το πώς παρουσιάστηκε στη 
Σουηδία ένα συμβάν με την αντίστοιχη παρουσίασή του στην Ελλάδα. Ανέτρεξα 
γι’ αυτό στον ημερήσιο ελληνικό Τύπο με τη βοήθεια του ψηφιοποιημένου 
αρχείου της Εθνικής Βιβλιοθήκης16.

Ανέτρεξα εκτενώς σε ημερολόγια, απομνημονεύματα και βιογραφίες Σουη-
δών, κυρίως διπλωματών, δημοσιογράφων και πολιτικών, που αναφέρονται στην 

14. Ο ελάχιστος αριθμός τέτοιων εγγράφων (5), που μάλιστα δεν αποτελούν οδηγίες, είναι 
ενδεικτικός της μικρής σημασίας της Ελλάδας για τη σουηδική εξωτερική πολιτική.

15. Δυστυχώς, το υλικό στο ΔΙΑΥΕ εξακολουθεί να βρίσκεται σε κάπως χαοτική κατάστα-
ση, καθώς οι φάκελοι και υποφάκελοι είναι διεσπαρμένοι εδώ κι εκεί και συχνά μόνο τυχαία 
μπορεί να βρεθεί ο φάκελος που ενδιαφέρει τον ερευνητή.

16. Συμβουλεύτηκα κατά κανόνα μία εφημερίδα από κάθε πολιτικό χώρο: Ελευθερία (Κέ-
ντρο), Εμπρός (Δεξιά) και Ριζοσπάστη (ΚΚΕ, ώς τον Οκτώβριο 1947, όταν τέθηκε εκτός νό-
μου).
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παρούσα μελέτη. Μερικά από αυτά αναφέρονται στην Ελλάδα, ενώ άλλα υπήρ-
ξαν χρήσιμα για να αποκτήσω μια εικόνα του εν λόγω προσώπου17.

Αναφέρω ακόμη δύο μπροσούρες για την Ελλάδα που εξέδωσε κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο το σουηδικό Ινστιτούτο Εξωτερικής Πολιτικής, μία ακό-
μη από τη σουηδική Επιτροπή για τη Δημοκρατική Ελλάδα, καθώς και ένα 
ιστορικό του Σουηδικού Ινστιτούτου στην Αθήνα18. Επίσης τη βιβλιογραφία 
για τη δράση στην Ελλάδα της ανθρωπιστικής αποστολής του Σουηδικού Ερυ-
θρού Σταυρού κατά την Κατοχή και τους αμέσως επόμενους μήνες. Η δρά-
ση αυτή εξιστορείται εκτενώς στο βιβλίο που επιμελήθηκα, Η ανθρωπιστική 
βοήθεια στην κατοχική Ελλάδα. Η σουηδική αποστολή του Ερυθρού Σταυρού 
1942-1945 (εκδόθηκε το 2017), όμως στην παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά 
στην αποστολή κατά τους πρώτους μήνες του 1945, ενώ παρακολουθείται και 
η σχετική με την Ελλάδα δημόσια δράση στη Σουηδία πολλών από τους αντι-
προσώπους αυτής της αποστολής κατά τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, συμβουλεύτηκα αρκετά συστηματικά την υπάρχουσα βιβλιογραφία 
για την εξωτερική πολιτική της Σουηδίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο (και, 
σε κάποιο βαθμό, και κατά τον πόλεμο), όπως και βιβλιογραφία για τον ελληνι-
κό Εμφύλιο. Οι πηγές αυτές χρησίμευσαν ως βάση για την αφήγηση της παρού-
σας μελέτης και ιδιαίτερα για τη συγγραφή των εισαγωγικών τμημάτων. Όπου 
κρίνεται απαραίτητο, παρέχονται σε υποσημείωση διευκρινίσεις για πρόσωπα 
και γεγονότα ή σχολιάζονται ειδήσεις και κρίσεις των δημοσιεύσεων και των 
υπηρεσιακών εκθέσεων. Στα εισαγωγικά τμήματα, δεν γίνεται παραπομπή στη 
βιβλιογραφία για τον Εμφύλιο, τα σχετικά έργα όμως αναφέρονται στον πίνακα 
της βιβλιογραφίας.

Για τη μελέτη αυτή εργάστηκα επί τόπου στο Κρατικό Αρχείο της Σουη-
δίας στη Στοκχόλμη, τον Σεπτέμβριο 2018, και στο Διπλωματικό και Ιστορικό 
Αρχείο του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, τον Δεκέμβριο 2019-Μάρτιο 
2020. Η λοιπή έρευνα έγινε διαδικτυακά.

Πέρα από τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες στις οποίες αναφέρθηκα παραπά-
νω, για συγκεκριμένα στοιχεία και δημοσιεύματα, συμβουλεύτηκα και τα Αρ-
χεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), καθώς και τα National Archives 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης (πάντα διαδικτυακά) τη βιβλιοθήκη Dag 
Hammarskjöld του ΟΗΕ, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Νορβηγίας, τη Βασιλική 
(Εθνική) Βιβλιοθήκη της Δανίας, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας και 
τη Nordic Library στην Αθήνα.

17. Εκτενείς αναφορές στην Ελλάδα έχουν τα απομνημονεύματα του πρέσβη Gunnar 
Hägglöf (Β 1973), του συνταγματάρχη Fale Burman (Β 1969) και των δημοσιογράφων Alma 
Braathen (Β 1949) και Nils Horney (B 1969).

18. Kobylinski (Γ 1945), Hamrin (Γ 1948), Lindström (Γ 1949), Åkerström (Γ 1973).
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ  
ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΗΔΩΝ

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται βέβαια στο κέντρο της προσοχής της σουηδικής κοι-
νής γνώμης κατά τη δεκαετία του 1940. Όμως, όπως και στις περισσότερες δυ-
τικές χώρες, κατέχει ξεχωριστή θέση, ιδίως στη μορφωμένη και ανώτερη τάξη, 
λόγω της ελληνορωμαϊκής παράδοσης στην κλασική παιδεία19. Ο φιλελληνι-
σμός είναι διαδεδομένος στους κύκλους αυτούς ήδη από τον 19ο αιώνα και, αν 
δεν αγγίζει τις ευρύτερες λαϊκές μάζες, επηρεάζει αναμφισβήτητα την εικόνα 
της σύγχρονης Ελλάδας μέσω της παιδείας, των ΜΜΕ και γενικότερα των ελίτ.

Το σουηδικό κοινό παρακολούθησε με θαυμασμό την αντίσταση των Ελλή-
νων στην επίθεση των δυνάμεων του Άξονα το 1940-1941, αντίσταση που ερχό-
ταν σε αντίθεση με την πολιτική παραχωρήσεων της Σουηδίας προς τον Χίτλερ20. 
Στη διάρκεια του πολέμου, γράφει ο ιστορικός Sverker Oredsson, «μπορούμε να 
μιλήσουμε για έναν φιλελληνισμό που συγγένευε με τη στάση κατά τον ελληνι-
κό απελευθερωτικό πόλεμο 1821-1830. Η κλασική κληρονομιά τη δεκαετία του 
1940 ήταν ακόμη ισχυρή και, στη διάρκεια του πολέμου, γίνονταν πολλοί πα-
ραλληλισμοί με γεγονότα από τους μεγάλους αιώνες της [αρχαίας] Ελλάδας»21. 
Η συμπάθεια και η αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό αυξήθηκε και από τις 
πληροφορίες για την πείνα, τα σκληρά μέτρα των κατακτητών και την αντίστα-
ση. Η σουηδοελβετική ανθρωπιστική αποστολή στην Ελλάδα (βλ. παρακάτω) 
δεν προβλήθηκε ιδιαίτερα στα ΜΜΕ, λόγω των συνθηκών του πολέμου και της 
διακριτικότητας που επιβλήθηκε από τους εμπολέμους. Ωστόσο το σουηδικό κοι-
νό την είδε με ικανοποίηση, και ως τεκμήριο ενός θετικού ρόλου της Σουηδίας 
στον πόλεμο.

Με φόντο την εικόνα για απογόνους του Ομήρου και του Πλάτωνα και 
για έναν μικρό λαό που πρόσφατα πολέμησε ηρωικά και υπέφερε πάμπολλα, 
το σουηδικό κοινό παρακολουθεί τις τραγικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Βέ-
βαια η θετική εικόνα και η συμπάθεια για τους Έλληνες μετριάζεται κάπως 
από το γεγονός ότι η σύγχρονη Ελλάδα αποτελεί τμήμα των Βαλκανίων, πε-
ριοχή για την οποία στη Σουηδία επικρατούν στερεότυπα για απείθαρχους, 
μονίμως πολιτικολογούντες, πολεμοχαρείς, αν όχι και βάρβαρους και αιμο-
σταγείς, λαούς22. Τα στερεότυπα για τους Έλληνες τροφοδοτούνται και από 

19. «Μια γη που όλοι οι πολιτισμένοι λαοί αναγνωρίζουν για κοινή τους πατρίδα», έγραφε 
για την Ελλάδα η Monde (12/8/1946) (αναφέρεται στο Μπάλτα [Ε 1993], 226).

20. Για την κάλυψη του ελληνοϊταλικού και ελληνογερμανικού πολέμου στον σουηδικό 
Τύπο, βλ. Moberg (Δ 2015), 165-167.

21. Oredsson (Δ 1996), 178.
22. Η αρνητική εικόνα της βαλκανικής διάστασης της ταυτότητας του νεοέλληνα δεν υπήρ-

χε μόνο στη Σουηδία. «Από όλα τα συστατικά του εθνικού [...] χαρακτήρα [των Ελλήνων]», 
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την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, με τις εμφύλιες διαμάχες της, και χρησι-
μοποιούνται συχνά ως ερμηνευτικά εργαλεία για τα αίτια των συγκρούσεων. 
Ο «ψυχισμός» του Έλληνα αναφέρεται συχνά ως μια μεγάλη και αρνητική 
ιδιαιτερότητα, που τον διαφοροποιεί από τους πιο ώριμους Δυτικούς.

Οι Σουηδοί βλέπουν αρχικά με έκπληξη τις εσωτερικές συγκρούσεις και 
την ένοπλη επέμβαση των Βρετανών στην Ελλάδα, πριν καν τελειώσει ο πό-
λεμος στην Ευρώπη. Πολλοί αισθάνονται συμπάθεια προς την παράταξη που 
σήκωσε το βάρος της αντίστασης κατά των Γερμανών και τώρα συγκρούεται 
με δυνάμεις που στήριξαν τη δικτατορία Μεταξά και περιλαμβάνουν δωσίλο-
γους. Όμως, ο σκεπτικισμός για την πολιτική του Λονδίνου μετριάζεται από το 
τεράστιο κύρος του Τσώρτσιλ, ο οποίος, ως γνωστόν, ανέλαβε προσωπικά όλο 
το πολιτικό κόστος της επέμβασης. Στο τέλος του πολέμου, η αγγλοφιλία είναι 
ισχυρότατη στο σουηδικό κοινό.

Αλλά και κατά την πρώτη μεταδεκεμβριανή περίοδο (1945-1946), η κυρί-
αρχη απεικόνιση των ελληνικών εξελίξεων στα σουηδικά ΜΜΕ δεν ταυτίζεται 
πλήρως με το επίσημο αφήγημα Αθήνας και Λονδίνου. Η μία πλευρά δεν εμφα-
νίζεται να είναι μόνο οι κομμουνιστές, αλλά ο κύριος όγκος των δυνάμεων που 
αντιστάθηκαν κατά την Κατοχή. Συχνά επισημαίνεται πως οι Βρετανοί επεμ-
βαίνουν στα εσωτερικά της χώρας, όχι τόσο για τη διάσωση της δημοκρατίας, 
αλλά κυρίως για την προάσπιση των στρατηγικών τους συμφερόντων. Ακόμη 
και έτσι, όμως, επικρατεί η στήριξη στη Μεγάλη Βρετανία σε μια σύγκρουση, 
έστω υποβόσκουσα, με τη Ρωσία, ενώ η νομιμότητα των ελληνικών κυβερ-
νήσεων δεν αμφισβητείται. Κριτική στην πολιτική των Βρετανών συναντάται 
πάντως σε μερικές εφημερίδες, κυρίως διά της αναπαραγωγής των όσων γρά-
φονται στη Μεγάλη Βρετανία. Κριτικές απόψεις φαίνεται πως υπάρχουν και 
σε κύκλους του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, περιλαμβανο-
μένου και του υπουργού Εξωτερικών Undén. Όμως δεν εκδηλώνονται δημόσια 
(σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε λ.χ. στην Αγγλία) και επικρατούσα στάση της 
σοσιαλδημοκρατίας είναι η ευθυγράμμιση προς την Εργατική κυβέρνηση του 
Λονδίνου.

Καθώς ο ελληνικός Εμφύλιος γίνεται βαθμιαία αντιληπτός ως μέρος του 
Ψυχρού Πολέμου, η συμπάθεια προς τους Έλληνες αντάρτες φθίνει. Στη συ-
ντριπτική τους πλειονότητα, οι Σουηδοί είναι με την πλευρά της Δύσης. Ο αντι-
κομμουνισμός είναι έντονος, ακόμη και στο εργατικό κίνημα, όπου κυριαρχούν 
παραδοσιακά οι σοσιαλδημοκράτες. Είχε δε ενισχυθεί όταν οι κομμουνιστές 
πήραν θέση υπέρ των Σοβιετικών στον «χειμερινό» πόλεμο με τη Φινλανδία. 
Βέβαια, προς το τέλος του πολέμου και αμέσως μετά o αντικομμουνισμός και 

σημειώνει η Μπάλτα (Ε 1993, 232) αναφερόμενη στον γαλλικό Τύπο της εποχής, «ένα μόνο 
φορτίζεται αρνητικά: η βαλκανική διάσταση της παράδοσής τους και της ψυχολογίας τους».
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ο αντισοβιετισμός αμβλύνθηκαν κάπως, όχι όμως όσο σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες που είχαν κατακτηθεί από τους Γερμανούς και που είδαν τον αποφασι-
στικό ρόλο της ΕΣΣΔ στην ήττα του ναζισμού και τον πρωτεύοντα ρόλο των 
κομμουνιστών στην Αντίσταση. Μετά το 1946, όπως παντού στη Δύση, αντι-
κομμουνισμός και αντισοβιετισμός επιστρέφουν δριμύτεροι.

Η Ρωσία είναι επιπλέον ο παραδοσιακός εχθρός της Σουηδίας. Ο μέσος 
Σουηδός βλέπει με ανησυχία την επέκταση της Μόσχας προς δυσμάς, με την 
ενσωμάτωση των βαλτικών κρατών, την ουδετεροποίηση της Φινλανδίας και 
την προώθηση της σοβιετικής σφαίρας επιρροής σε Πολωνία και ανατολική 
ζώνη της Γερμανίας. Οι περισσότεροι Σουηδοί αρχίζουν να βλέπουν πως, στην 
άλλη άκρη της Ευρώπης, η κυβερνητική Ελλάδα μάχεται τον ίδιο εχθρό που 
αντιμετωπίζει και η χώρα τους, την κομμουνιστική Ρωσία. 

Η επιρροή του κομμουνισμού στη Σουηδία είναι σχετικά μικρή και, όπως 
παντού στη Δύση, συρρικνώνεται μετά το 1947. Έτσι, από το 1948 εντείνονται 
μεν οι πολεμικές ανάμεσα στο ΚΚ και τους (λίγους) συνοδοιπόρους του από 
τη μια, και τη σοσιαλδημοκρατία και τις αστικές δυνάμεις από την άλλη, με 
την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στα επίμαχα θέματα, όμως το βάρος αυτών 
των αντιπαραθέσεων δεν είναι συγκρίσιμο με χώρες με ισχυρά ΚΚ, όπως λ.χ. 
η Γαλλία23. Εξάλλου, η Σουηδία έχει μια μακρά παράδοση συναινετικής (πλην 
ΚΚ) εξωτερικής πολιτικής, που ενισχύθηκε στη διάρκεια του πολέμου με την 
κυβέρνηση εθνικής ενότητας. 

ΤΑ ΣΟΥΗΔΙΚΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΦΥΛΙΟ

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ο ελληνικός Εμφύλιος εντάσσεται, για τους πε-
ρισσότερους Σουηδούς, στην εντεινόμενη πόλωση του Ψυχρού Πολέμου. Δεν 
είναι συνεπώς περίεργο που τα αφηγήματα για την Ελλάδα είναι βασικά δύο: 
των κομμουνιστών και των αντιπάλων τους, με το τελευταίο να συσπειρώνει 
όλες τις αστικές δυνάμεις και τη σοσιαλδημοκρατία. 

Το κυρίαρχο αφήγημα για την Ελλάδα στη Σουηδία του 1947-1949 μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί ως φιλελεύθερο: Η Ελλάδα αποτελεί θέατρο της αντι-
παράθεσης της δημοκρατικής Δύσης με τον κομμουνιστικό επεκτατισμό της 
Σοβιετικής Ένωσης. Οι αντιπαρατιθέμενες δυνάμεις εκεί είναι από τη μια οι 

23. Στη Γαλλία, σημειώνει η Μπάλτα (Ε 1993, 246 και 228), υπάρχει «ένας βαθύτατος 
διχασμός έναντι των ελληνικών πραγμάτων» ανάμεσα σε κομμουνιστές και αντικομμουνιστές, 
αφού και για τα δύο στρατόπεδα η Ελλάδα είναι «χώρα-θύμα», αλλά και «χώρα-προμαχώ-
νας» στον αγώνα κατά του σοβιετικού επεκτατισμού, από τη μια πλευρά, ή του αμερικανικού 
ιμπεριαλισμού, από την άλλη. Τέτοιος διχασμός υπάρχει και στη Σουηδία, μόνο που αυτός δεν 
καταλαμβάνει κεντρική θέση στην πολιτική σκηνή.
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καθοδηγούμενοι από τη Μόσχα κομμουνιστές και από την άλλη οι αντικομ-
μουνιστικές και φιλοδυτικές δυνάμεις, που περιλαμβάνουν βασιλόφρονες και 
συντηρητικούς, συχνά μεν αμφιβόλου δημοκρατικότητας και ενίοτε υπόπτου 
παρελθόντος, αλλά και τους γνήσιους δημοκράτες, κεντρώους και σοσιαλιστές, 
με πατριωτικές και αντιστασιακές περγαμηνές.

Η φιλελεύθερη εκδοχή περιλαμβάνει, όπως και σε πολλές άλλες χώρες της 
Δύσης, τα εξής στοιχεία:

• Τονίζεται ο διεθνής χαρακτήρας της σύγκρουσης, ώστε να καταστεί σαφές 
πως εκείνο που προέχει είναι να κλείσει ο δρόμος στους Ρώσους24, στόχος 
ευρέως αποδεκτός από το σουηδικό κοινό. Διογκώνεται έτσι η εξωτερική 
απειλή εναντίον της Ελλάδας (βλέψεις Μόσχας και βόρειων γειτόνων στο 
Αιγαίο και τη Μακεδονία, «διεθνείς ταξιαρχίες», κ.λπ.).

• Αποτιμάται ως θετικός ο ρόλος της αγγλοαμερικανικής επέμβασης, που δι-
καιολογείται με την ανάγκη αποκατάστασης στοιχειώδους τάξης και (στην 
πρώτη φάση) αποτροπής της διολίσθησης προς τον εμφύλιο πόλεμο, ενώ 
οι Αγγλοαμερικανοί εμφανίζονται να πιέζουν υπέρ της μετριοπάθειας και 
του εκσυγχρονισμού της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζονται και τα 
προβλήματα του ελληνικού πολιτικού συστήματος και της διοίκησης. Και 
βέβαια η επέμβαση των Αγγλοαμερικανών παρουσιάζεται βαθμιαία ως 
κρίσιμη συμβολή στον διεθνή αγώνα της δημοκρατίας και του «δυτικού 
πολιτισμού» κατά του σοβιετικού ολοκληρωτισμού. 

• Αντικρούονται οι κομμουνιστικές καταγγελίες περί «μοναρχοφασιστικών» 
ελληνικών κυβερνήσεων. Υπογραμμίζεται ο ρόλος των κεντρώων πολιτι-
κών (Παπανδρέου, Πλαστήρας, Σοφούλης, Βενιζέλος κ.ά.) και ωραιοποιεί-
ται η ιστορική τους πορεία ως δημοκρατών, αγωνιστών και αντιστασια-
κών. Λ.χ. ο αναγνώστης του σουηδικού Τύπου οδηγείται να πιστεύει πως 
ο Σοφούλης και ο Παπανδρέου είναι κάτι ανάλογο της δικής του σοσιαλ-
δημοκρατικής ηγεσίας. Για την ανάδειξη των Φιλελευθέρων αξιοποιείται 
στο έπακρο η πολιτική καταγωγή τους από τον Ελευθέριο Βενιζέλο25. Ιδίως 
κατά την πρώτη φάση του Εμφυλίου, οι κεντρώοι πολιτικοί εμφανίζονται 
να διεξάγουν έναν μάλλον ισοβαρή «διμέτωπο» αγώνα κατά των κομμου-
νιστών και της αντιδημοκρατικής Δεξιάς.

• Υποβαθμίζονται ή και αποσιωπώνται οι φρικαλεότητες και η σκληρή κα-

24. Στη Σουηδία, περισσότερο ίσως από αλλού, οι πάντες (πλην κομμουνιστών) μιλούν για 
«Ρωσία» και όχι για «Σοβιετική Ένωση», με προφανή στόχο τη σύνδεση του μεταπολεμικού 
«αντιπάλου» με τον ιστορικό εχθρό της χώρας.

25. Η διεθνής ακτινοβολία του Ελευθερίου Βενιζέλου σε ολόκληρη τη φιλελεύθερη Ευρώ-
πη συμβάλλει πολύ στην ωραιοποίηση της εικόνας των επιγόνων του. Βλ. λ.χ. για τη Γαλλία 
Μπάλτα (Ε 1993), 215.
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ταστολή από την κυβερνητική πλευρά (λευκή τρομοκρατία, Μακρόνησος, 
κ.λπ.) και διογκώνονται οι αντίστοιχες πρακτικές των κομμουνιστών, με 
αξιοποίηση της πλούσιας κυβερνητικής και δυτικής προπαγάνδας (σφαγές, 
«παιδομάζωμα», κ.λπ.). Οι ακρότητες των κυβερνητικών εμφανίζονται συ-
χνά σε παρελθόντα χρόνο και φέρονται να έχουν εγκαταλειφθεί.

• Κεντρική «γραμμή άμυνας» του φιλελεύθερου αφηγήματος είναι η υπο-
βάθμιση ή και δικαιολόγηση των όσων αρνητικών γίνονται γνωστά για την 
κυβερνητική παράταξη διά της σύγκρισης με τα όσα διέπραξαν και δια-
πράττουν οι κομμουνιστές. Στο ζήτημα των εκτελέσεων και δολοφονιών 
κομμουνιστών, αντιπαρατίθεται συστηματικά ο «μαγικός» αριθμός των 
50.000 (κατά την κυβερνητική προπαγάνδα) θυμάτων των κομμουνιστών 
το 194426. «Μια δημοκρατία σε πόλεμο μπορεί να αναγκαστεί να πολεμή-
σει τον αντίπαλό της με τα δικά του όπλα», δηλώνει το 1949 ο Παπανδρέου 
σε Σουηδό δημοσιογράφο. «Μια δημοκρατία δεν πρέπει να αφήσει τους 
εχθρούς της να χρησιμοποιήσουν τις δημοκρατικές ελευθερίες ως φονικό 
όπλο κατά της Ελευθερίας», προσθέτει27. Εξάλλου, υποστηρίζεται, αγριό-
τητες διαπράττονται σε όλους τους πολέμους, και μάλιστα στους εμφυλίους, 
πολλώ μάλλον στα ιστορικά βεβαρημένα Βαλκάνια.

• Το πλέον ίσως αποφασιστικό επιχείρημα είναι η σύγκριση της Ελλάδας με 
τις υπό σοβιετικό έλεγχο χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
και τα όσα συνέβαιναν εκεί, για τα οποία η σουηδική κοινή γνώμη ήταν σε 
μεγάλο βαθμό ήδη διαμορφωμένη. Στις επεμβάσεις των Αγγλοαμερικανών, 
αντιτάσσονται αυτές των Ρώσων∙ στις εκλογές στην Ελλάδα, οι εκλογές 
στα κομμουνιστικά Βαλκάνια και την Ουγγαρία∙ στην απαγόρευση του 
κομμουνιστικού Τύπου, η πλήρης έλλειψη ελευθεροτυπίας στις χώρες της 
«λαϊκής δημοκρατίας»∙ στις εκτελέσεις στην Ελλάδα, η εκτέλεση Πετκόφ 
στη Βουλγαρία. Η κατάληψη της εξουσίας από τους κομμουνιστές στην 
Τσεχοσλοβακία το 1948 έδωσε τη χαριστική βολή στα επιχειρήματα υπέρ 
των Ελλήνων κομμουνιστών στη Σουηδία.

Επιβάλλονται πάντως δύο παρατηρήσεις:

• Στις συνθήκες της ψυχροπολεμικής πόλωσης, τα όρια ανάμεσα στη φιλε-
λεύθερη προσέγγιση των Σουηδών και τον ωμό αντικομμουνισμό της ελ-
ληνικής «εθνικοφροσύνης» δεν είναι πάντα διακριτά. Όπως θα δούμε επα-
νειλημμένα στο βιβλίο αυτό, ο τρόπος που Σουηδοί δεξιοί, φιλελεύθεροι 
ή και σοσιαλδημοκράτες αναφέρονται στους κομμουνιστές και τη Σοβιε-

26. Για τον αριθμό αυτό, βλ. κεφ. 5, σημ. 40.
27. MT, 30/9/1949. Για τις συντμήσεις των τίτλων των εφημερίδων, βλ. Πίνακα Ε2.
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τική Ένωση είναι συχνά παραπλήσιος ή και πανομοιότυπος με αυτόν που 
κυριαρχεί στην κυβερνητική Ελλάδα: πεμπτοφαλαγγίτες, εθνοπροδότες, 
εγκληματίες, ταύτιση φασισμού και κομμουνισμού και ΕΣΣΔ με ναζιστι-
κή Γερμανία. Κηρύσσουν βέβαια διπλό μέτωπο, κατά των δύο «άκρων», 
αλλά, καθώς απομακρύνεται ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, το μέτωπο κατά 
του φασισμού ατονεί, ο κύριος κίνδυνος είναι ο κομμουνισμός. 

• Οι φιλελεύθεροι Σουηδοί αναφέρονται συνήθως και στις ακρότητες που 
διαπράττει η κυβερνητική παράταξη στην Ελλάδα και σ’ αυτό διαφέρουν 
από τους Έλληνες αντικομμουνιστές που κατά κανόνα αρνούνται ή απο-
σιωπούν αυτή την πλευρά της δράσης της παράταξής τους. Εντυπωσιάζει 
ωστόσο η ευκολία με την οποία πολλοί στη Σουηδία δικαιολογούν τις βιαιο- 
πραγίες, επικαλούμενοι την αναγκαία άμυνα ενάντια σε έναν αδυσώπητο 
εχθρό. Η αρχή πως «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» υιοθετείται από την αντι-
κομμουνιστική παράταξη χωρίς μεγάλες αναστολές, παρά το γεγονός ότι η 
φιλελεύθερη ιδεολογία την απορρίπτει ως ακρογωνιαίο λίθο του κομμου-
νιστικού ολοκληρωτισμού.

Εντελώς αντισυμμετρική προς τα παραπάνω είναι βέβαια η προσέγγιση των 
Σουηδών κομμουνιστών, που υιοθετούν πλήρως τις θέσεις του ΕΑΜ και του 
ΚΚΕ. Θεωρούν πως Άγγλοι και Αμερικανοί επενέβησαν για να προστατέψουν 
τα ιμπεριαλιστικά τους συμφέροντα στην περιοχή, πως αυτοί και όχι οι κομ-
μουνιστές έφεραν τη βία στη χώρα, πως οι κυβερνήσεις της Αθήνας είναι «ημι-
φασιστικές» και στη συνέχεια «μοναρχοφασιστικές», αφού περιλαμβάνουν 
και στηρίζονται από φασίστες του Μεταξά και δωσίλογους. Καταγγέλλουν το 
όργιο βίας των κυβερνήσεων (εκτελέσεις, Μακρόνησος, εκτοπίσεις, στρατοδι-
κεία, συλλήψεις συνδικαλιστών, κ.λπ.) και διαψεύδουν τα περί «παιδομαζώμα-
τος». Αρνούνται ότι οι αντάρτες λαμβάνουν υλική βοήθεια από τις γειτονικές 
«λαϊκές δημοκρατίες». Το ακροατήριο όμως των κομμουνιστών είναι περιορι-
σμένο, αν και τα κατασταλτικά μέτρα και ιδίως οι μαζικές εκτελέσεις κομμου-
νιστών οπωσδήποτε ξενίζουν και πολλούς φιλελεύθερους πολίτες. 

Η άκριτη υιοθέτηση από τις αστικές και σοσιαλδημοκρατικές εφημερίδες 
των υπερβολών ή και χονδροειδών διαστρεβλώσεων και ψευδών της ελληνι-
κής κυβερνητικής και δυτικής προπαγάνδας ή και κρίσιμες αποσιωπήσεις είναι 
εντυπωσιακή. Στο πλαίσιο αυτό δεν ξενίζει η οξεία πολεμική, έστω και συχνά 
υπερβολική, που ασκείται από την πλευρά των κομμουνιστών. Όμως, η ανεπι-
φύλακτη υπεράσπιση της ΕΣΣΔ και των καθεστώτων που εγκαθίδρυσε αυτή 
και οι εγχώριοι κομμουνιστές αναιρεί την αξιοπιστία της επιχειρηματολογίας 
τους. Τι θα συνέβαινε στη Σουηδία αν εισέβαλλαν οι Σοβιετικοί, ήταν βασικό 
φόβητρο που αξιοποιούσε η αντικομμουνιστική προπαγάνδα στη χώρα.

Στο πλαίσιο της ψυχροπολεμικής πόλωσης, οι Σουηδοί κομμουνιστές 
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υπερασπίζονται επίμονα όλες τις καταστάσεις στις ανατολικές χώρες: στις 
χώρες αυτές, ισχυρίζονται, υπάρχει πραγματική δημοκρατία και πολυκομμα-
τισμός, ενώ η Μόσχα σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία τους. Διώκονται μόνο 
οι φασίστες και οι δωσίλογοι. Κανένα πραξικόπημα δεν έγινε στην Πράγα. 
Οι κομμουνιστές πρόθυμα συγκρίνουν την Ελλάδα με τις λαϊκές δημοκρα-
τίες για να αποφανθούν υπέρ των δεύτερων. Ιδιαίτερα προκλητική ήταν η 
θέση τους τα τελευταία χρόνια του Εμφυλίου, πως όρος sine qua non για 
την αλληλεγγύη προς τη δημοκρατική Ελλάδα ήταν η παράλληλη αποδοχή 
των σταλινικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης και η αποκήρυξη των 
επικριτών τους.

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ…

Ο Έλληνας αναγνώστης θα συσχετίσει αναπόφευκτα τα όσα λέγονταν και γρά-
φονταν στον μακρινό Βορρά τη δεκαετία του 1940 με τη σημερινή συζήτηση 
για τον Εμφύλιο στη χώρα μας. Διότι βέβαια ο εμφύλιος πόλεμος και η πόλωση 
που προκάλεσε, παρά την πάροδο του χρόνου και τα σημαντικά βήματα που 
έγιναν για την υπέρβαση του διχασμού, παραμένουν σε κάποιο βαθμό «ζω-
ντανά» μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα, και μάλιστα όχι μόνο ανάμεσα στους 
ιστορικούς, αλλά και στην πολιτική ζωή. 

Στο φως της ιστορικής έρευνας, βασικές παραδοχές του φιλελεύθερου 
αφηγήματος για τον ελληνικό Εμφύλιο που κυριάρχησε στη Σουηδία τα πρώ-
τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου φαίνονται να επιβεβαιώνονται, ενώ κρίσιμοι 
ισχυρισμοί των κομμουνιστών της εποχής έχουν καταρριφθεί:

Ο ελληνικός Εμφύλιος ήταν πράγματι μέρος της ευρύτερης σύγκρουσης 
Δύσης-ΕΣΣΔ και είναι πλέον αποδεδειγμένο πως όντως οι αντάρτες λάμβαναν 
σημαντική υλική βοήθεια από τις γειτονικές χώρες. Οι ελληνικές κυβερνήσεις 
της εποχής δύσκολα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «φασιστικές» και οι 
κομμουνιστές βάφτιζαν «φασίστα» κάθε διαφωνούντα με τις θέσεις τους. Η 
σκληρή κρατική καταστολή και η παρακρατική τρομοκρατία πρέπει να ιδω-
θούν στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα άγριου εμφυλίου πολέμου που αναπόφευκτα 
επέφερε έκτακτα μέτρα και ακραίες πρακτικές. Και ίσως το κυριότερο ήταν ότι, 
από δημοκρατική σκοπιά, τα καθεστώτα που οικοδομήθηκαν την ίδια περίοδο 
στην Ανατολική Ευρώπη και εμφανίζονταν από τους κομμουνιστές ως η εναλ-
λακτική λύση στη «μοναρχοφασιστική» Ελλάδα ήταν εμφανώς χειρότερα όσον 
αφορά τις ελευθερίες και τη δημοκρατία.

Ωστόσο, η φιλελεύθερη ανάγνωση του Εμφυλίου από τους Σουηδούς της 
εποχής δεν δίνει, κατά τη γνώμη μου, την πλήρη εικόνα. Στηρίζεται σε εκπε-
φρασμένες ή υποβόσκουσες παραδοχές που ελέγχονται: 
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• Ίσως η πλέον σημαντική είναι πως οι ελληνικές κυβερνήσεις, αρχής γενο-
μένης από τις εξόριστες επί Κατοχής, εκπροσωπούσαν τη δημοκρατική νο-
μιμότητα, οπότε ήταν και οι μόνες που νομιμοποιούνταν στην άσκηση βίας. 
Η παντοειδής βοήθεια προς αυτές από ξένες δυνάμεις ήταν συνεπώς νόμιμη, 
ενώ η ξένη βοήθεια που δέχονταν οι επαναστάτες αποτελούσε «ανάμειξη 
στα εσωτερικά της χώρας». Υποβαθμίζεται ή αποσιωπάται ο χαρακτήρας 
των ελληνικών κυβερνήσεων ‒ απούσες εν πολλοίς από τον αντιφασιστικό 
αγώνα στην Ελλάδα, έως το 1946 διορισμένες ουσιαστικά από τους Βρε-
τανούς, και μετά το έτος αυτό προϊόντα μιας αμφισβητούμενης εκλογικής 
αναμέτρησης, και πάλι πλήρως εξαρτώμενες από τους Αγγλοαμερικανούς.

• Μια δεύτερη παραδοχή αφορά τη χρονική αλληλουχία και την έκταση της 
βίας που ασκήθηκε από τις δύο πλευρές. Υποτιμάται το ότι η αιματηρή 
σύγκρουση του Δεκεμβρίου 1944 έρχεται έπειτα από τριάμισι έτη άγριας 
βίας των κατακτητών και των συνεργατών τους28 και ότι η ένοπλη επα-
νάσταση των κομμουνιστών το 1946-1949 έρχεται σε συνέχεια της λευ-
κής τρομοκρατίας και της κυβερνητικής καταστολής το 1945-1946. Αν η 
ένοπλη κατάκτηση της εξουσίας ήταν αναμφίβολα συστατικό στοιχείο της 
κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας29, είναι εξίσου σαφές πως η κυβερνητική 
πλευρά και οι ξένοι προστάτες της δεν ήταν διατεθειμένοι να εγκαταλεί-
ψουν ή και να μοιραστούν την εξουσία ειρηνικά με τους πρωταγωνιστές 
του απελευθερωτικού αγώνα.

• Μια τρίτη τέλος παραδοχή είναι η ιδεολογικοποίηση του Εμφυλίου, αλλά 
και του Ψυχρού Πολέμου, ως σύγκρουσης ανάμεσα στη δημοκρατία/ελευ-
θερία και τον ολοκληρωτισμό. Όμως, η ερμηνεία αυτή ελάχιστα ευσταθεί. 
Για την Ελλάδα, όπου κατά τη δεκαετία του 1940 οι αυθεντικοί φιλελεύθε-
ροι ήταν μάλλον περιθωριακοί και οι δημοκρατικές περγαμηνές των περισ-
σότερων πρωταγωνιστών της κυβερνητικής παράταξης ήταν από φτωχές 
μέχρι ανύπαρκτες, είναι αρκετά προφανές πως η σύγκρουση λίγο αφορού-
σε τη δημοκρατία. Αλλά και σχετικά με τη διεθνή διάσταση, έχει τεκμηριω-
θεί πως τα κίνητρα της αγγλικής επέμβασης ήταν πρωτίστως γεωπολιτικά 

28. Έχει υποστηριχθεί πως η εμφύλια βία που ασκήθηκε από την Αριστερά κατά τον «πρώ-
το γύρο», δηλαδή στη διάρκεια της Κατοχής, καθόλου δεν υστερούσε αυτής που άσκησε η 
Δεξιά (Καλύβας [Ε 2002]). Όμως, οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται σε έναν εσφαλμένο δια-
χωρισμό της εμφύλιας βίας από αυτήν των κατακτητών, που δεν συνυπολογίζεται. Για την 
Αριστερά, και ενδεχομένως και για ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, η τρομοκρατία 
των κατακτητών και οι συμφορές που προκάλεσαν είχε μάλλον το ίδιο πρόσωπο με αυτό των 
Ελλήνων συνεργατών και συμμάχων τους.

29. Για το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, ο ένοπλος αγώνας αποτελούσε τότε τον κύριο 
δρόμο για την κατάκτηση της εξουσίας. Όμως δεν αποκλειόταν και η αποφυγή του, πράγμα 
που επιβεβαιώθηκε τα έτη εκείνα και από τη στρατηγική που υιοθέτησαν τα κομμουνιστικά 
κόμματα στη Δύση, όπως το Ιταλικό, το Γαλλικό, αλλά και το Σουηδικό.
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και αποσκοπούσαν στη διατήρηση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας30, ενώ 
και η αμερικανική πολιτική του containment είχε σαφές γεωπολιτικό κίνη-
τρο την παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ31. 

Εννοείται πως, στο φως των όσων συνέβησαν στη συνέχεια, οι ισχυρισμοί των 
κομμουνιστών ότι οι Αγγλοαμερικανοί επενέβαιναν στα εσωτερικά των κρατών, 
ενώ οι Σοβιετικοί σέβονταν την ανεξαρτησία τους φαίνονται εξωφρενικοί. Ωστό-
σο δεν πρέπει να λησμονείται πως οι επεμβάσεις των Άγγλων στο τέλος του πο-
λέμου για να επιβάλουν στη «σφαίρα επιρροής» τους καθεστώτα της αρεσκείας 
τους (ενόπλως στην Ελλάδα) πραγματοποιούνται ταυτόχρονα ή και προηγούνται 
των αντίστοιχων επεμβάσεων των Σοβιετικών. Στο τέλος του 1944 ο ισχυρισμός 
των κομμουνιστών δεν ήταν άρα και τόσο παράλογος, ενώ και ώς το 1948 θα 
μπορούσε να γίνει πιστευτός, τουλάχιστον από όσους θα ήθελαν να πεισθούν32.

Στον ελληνικό Εμφύλιο, όπως και στον Ψυχρό Πόλεμο γενικότερα, δεν εί-
ναι προφανές ποια πλευρά ήρξατο χειρών αδίκων, ούτε βέβαια πως η σύγκρου-
ση από την πλευρά της Δύσης αφορούσε «αξίες» και όχι ταξικά και κρατικά, 
βλέπε ιμπεριαλιστικά, συμφέροντα. Τούτων δεδομένων, ο Ψυχρός Πόλεμος και 
η μετέπειτα πορεία του, όπως και των σταλινικών καθεστώτων, παύει να προ-
κύπτει ως νομοτέλεια ενός κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού.

30. Ο Σκωτσέζος κομμουνιστής Malcom MacEwen που «αποστάτησε» από το ΚΚ το 1956, 
μετά τα γεγονότα της Ουγγαρίας, γράφει στα απομνημονεύματά του: «Όταν ρωτάω τον εαυτό 
μου γιατί έμεινα στο Daily Worker [το όργανο του ΚΚ Μεγάλης Βρετανίας] μέχρι το 1956, 
μεγάλο μέρος της απάντησης βρίσκεται στην εμπειρία μου από την εμπνευσμένη από τους 
Βρετανούς τρομοκρατία στην Ελλάδα. Από τότε και μετά, όποτε Βρετανοί πολιτικοί ζητούσαν 
“ελεύθερες εκλογές” στην Ανατολική Ευρώπη, θεωρούσα πως εννοούσαν στημένες εκλογές 
για ένα τρομοκρατημένο εκλογικό σώμα, κατά το ελληνικό πρότυπο. Η Ελλάδα μού έδειξε τον 
κυνισμό, την υποκρισία και την κτηνωδία της εξωτερικής πολιτικής της Εργατικής κυβέρνησης 
και με έκανε να μην μπορώ να πάρω τοις μετρητοίς τους διακηρυγμένους στόχους της στον 
Ψυχρό Πόλεμο» (αναφέρεται στο Sakkas [Ε 2007], 66).

31. Έχει μάλιστα τεκμηριωθεί πως η ιδεολογικοποίηση του Ψυχρού Πολέμου από τους 
Αμερικανούς ήταν μια καλά ενορχηστρωμένη επικοινωνιακή επιχείρηση που πρώτιστα απο-
σκοπούσε να εξασφαλίσει τη στήριξη του Κογκρέσου και της αμερικανικής κοινής γνώμης στη 
νέα πολιτική του προέδρου Τρούμαν. Η ιδεολογικοποίηση συγκρούσεων, έτσι ώστε η αντιπα-
λότητα κρατικών συμφερόντων να εμφανίζονται ως μάχη του «καλού» με το «κακό» και της 
δημοκρατίας κατά του ολοκληρωτισμού, είναι συνηθέστατη στη διεθνή ζωή, με χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον (δεύτερο) πόλεμο του Ιράκ και, σήμερα, την 
Ουκρανία.

32. «Η προσέγγιση της διεθνούς κατάστασης κατά την άμεση και μεταβατική μεταπολεμι-
κή περίοδο 1945-1947, υπό το πρίσμα όσων επικράτησαν παγκοσμίως μετά το 1950, συνιστά 
υπεραπλούστευση της πραγματικότητας και διαστρέβλωση του τρόπου διά του οποίου οι πε-
ρισσότεροι λαοί ανά τον κόσμο αντιλαμβάνονταν τη σύγχρονή τους πραγματικότητα» (Σφήκας 
[Ε 2007], 166).
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Τα παραπάνω ζητήματα έχουν συζητηθεί διεξοδικά στην ελληνική και διεθνή 
ιστοριογραφία για τον Εμφύλιο και τον Ψυχρό Πόλεμο, ενώ απασχολούν κατά 
καιρούς και τη δημόσια σφαίρα33. Την παραδοσιακή ιστορική σχολή, εμποτι-
σμένη από τις αντικομμουνιστικές θέσεις της μετεμφυλιοπολεμικής Ελλάδας 
και της οξείας φάσης του Ψυχρού Πολέμου, διαδέχτηκε (στην Ελλάδα, κυρίως 
μετά τη μεταπολίτευση), η λεγόμενη «αναθεωρητική» σχολή, που αμφισβήτη-
σε τις θέσεις αυτές. 

Οι πιο πρόσφατες «μετααναθεωρητικές» προσεγγίσεις δηλώνουν συνήθως 
πως αποστασιοποιούνται και από τις δύο αντίθετες σχολές. Όμως στην Ελλάδα, 
η κριτική σημαντικών τους εκπροσώπων στρέφεται κατά πρώτο λόγο εναντίον 
της ιδεολογικής ηγεμονίας της Αριστεράς μετά το 1974. Εξάλλου και στην Ευ-
ρώπη, με την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων και τη βαθμιαία 
ενσωμάτωση των περισσότερων ανατολικών χωρών στην Ενωμένη Ευρώπη, 
ακόμη δε περισσότερο με τον σημερινό πόλεμο της Ουκρανίας, κερδίζει και 
πάλι έδαφος η ψυχροπολεμική ανάγνωση της δεκαετίας του 194034.

Στην Ελλάδα, η «μετααναθεωρητική» ιστοριογραφία έχει αναμφίβολα 
ανεβάσει το επίπεδο της επιστημονικής συζήτησης, απορρίπτοντας τη συνθη-
ματολογία. Συνέβαλε ενδεχομένως και στην επανισορρόπηση από υπερβολές 
μιας μεταπολιτευτικής απλουστευτικής αριστερής προσέγγισης, εξηγήσιμης 
βέβαια ύστερα από δεκαετίες επιβολής της ιδεολογίας της «εθνικοφροσύνης». 
Ωστόσο, συνολικά, ως ελληνικό (όπως και ευρωπαϊκό) φαινόμενο, μεθοδολο-
γικά δεν διαφέρει και πολύ, κατά τη γνώμη μου, από τη «στρατευμένη» προ-
σέγγιση που υποτίθεται πως αντικρούει. Είναι προβληματική επιστημονικά, 
με την εξίσωση ριζικά διαφορετικών κινημάτων, του κομμουνισμού με τον 
φασισμό. Και είναι σαφές πως υπηρετεί σύγχρονες πολιτικές σκοπιμότητες35. 

33. Για την ιστοριογραφία του Εμφυλίου και τις «σχολές» της, βλ. Μαραντζίδης ‒ Αντωνίου 
(Ε 2008), Marantzidis ‒ Antoniou (E 2004), Σφήκας (Ε 2007), Sakkas (E 2013) και Avgeridis 
(Ε 2017).

34. Ο αντιφασισμός αποτέλεσε σε μεγάλο βαθμό τη βάση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής 
οικοδόμησης (η ψυχροπολεμική της διάσταση ήταν κατά κανόνα άρρητη). Όμως για τα νέα 
κράτη-μέλη της ΕΕ, ο ευρωπαϊσμός τους εδράζεται κατά πρώτο λόγο σε ένα αντικομμουνιστι-
κό και αντισοβιετικό (βλ. αντιρωσικό) αφήγημα, δύσκολα συμβατό με τον αντιφασισμό, αφού 
ο τελευταίος περιλαμβάνει ως κεντρική του συνιστώσα τους κομμουνιστές και την ΕΣΣΔ. Έτσι, 
στην ΕΣΣΔ του Στάλινγκραντ αντιπαρατίθεται η ΕΣΣΔ του συμφώνου Μόλοτοφ-Ribbentrop 
και υποστηρίζεται πως το σύμφωνο αυτό, και όχι το Μόναχο, ήταν ο κύριος υπεύθυνος για 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Auschwitz αντιτάσσονται τα γκουλάγκ και το Katyń. Στους 
υπό κομμουνιστική ηγεσία αντιφασίστες αντιστασιακούς ανά την Ευρώπη προστίθενται ή και 
αντιπαρατίθενται εθνικιστές που στο πλευρό των Waffen-SS πολέμησαν τους Σοβιετικούς ει-
σβολείς και τους κομμουνιστές αντιστασιακούς. Η προσέγγιση αυτή πέτυχε να υιοθετηθεί και 
σε πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης 
για το μέλλον της Ευρώπης», 19/9/2019).

35. Ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχει τεθεί στην υπηρεσία της στρατηγικής που εδώ 
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Κατά τη γνώμη μου, μια κριτική ανάγνωση της απεικόνισης του ελληνικού 
Εμφυλίου στη Σουηδία, όπως προκύπτει από το ανά χείρας βιβλίο, επιβεβαιώ-
νει τόσο τις ακρότητες των θέσεων που επικρατούσαν τότε σε όλες τις πλευρές, 
και ιδιαίτερα στη σταλινική, όσο όμως και τα κενά και την προβληματικότητα 
του φιλελεύθερου αφηγήματος.

Η εμφύλια σύγκρουση στην Ελλάδα είχε ένα θεμελιώδες διακύβευμα. Για 
πρώτη φορά τέθηκε στην ημερήσια διάταξη η ανατροπή της άρχουσας τάξης 
και του καπιταλισμού, την ώρα που ανάλογες ανατροπές ήταν σε εξέλιξη σε 
μεγάλο μέρος της γηραιάς ηπείρου, στην Κίνα και αλλού στην Ασία. Όπως το 
διατύπωνε με απλά λόγια Σουηδός κομμουνιστής σε έναν φανταστικό διάλογο 
με αντιρρησία σοσιαλδημοκράτη (βλ. Ένθετο 7.3), «το αποφασιστικό σε ολό-
κληρη τη διεθνή κατάσταση ήταν η πάλη των τάξεων». Και το συμπέρασμά 
του, «δεν υπάρχει τρίτος δρόμος», φαίνεται να συμμερίζονταν τότε οι περισ-
σότεροι, και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης36. Τα όσα περιγράφονται 
στο βιβλίο αυτό είναι, με τα λόγια του Φίλιππου Ηλιού, «τμήμα της μεγάλης 
αντιπαράθεσης του [20ού] αιώνα […], που έφερε αντιμέτωπους, στην Ελλά-
δα και τον κόσμο, τους φορείς της κοινωνικής ανατρεπτικότητας, όπως αυτή 
εκφράστηκε από τους κομμουνιστές, με υπέρτερες δυνάμεις, που δεν είταν, 
όλες, αντιδραστικές ή συντηρητικές, και οι οποίες επιδίωξαν την αντιμετώπι-
ση της κοινωνικής πρόκλησης και της κοινωνικής ανατροπής με τρόπους που 
θεωρήθηκε ότι μπορούσε να είναι αποτελεσματικοί. Και με όλα τα μέσα»37. 
Και βέβαια οι κομμουνιστές στην Ελλάδα έχασαν (όπως αργότερα και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μετέπειτα συγγραφή και 
ανάγνωση της ιστορίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν στη συγγραφή αυτού του βιβλίου:

• Το προσωπικό του Αρχείου του Σουηδικού Κράτους (Riksarkivet) στο 
Arninge και το Marieberg, της Βασιλικής Βιβλιοθήκης στη Στοκχόλμη, 

και μια εικοσαετία αποσκοπεί στην πλήρη περιθωριοποίηση της Ρωσίας και συνέβαλε κρίσι-
μα στη διαμόρφωση των συνθηκών που οδήγησαν στη σημερινή ρωσική επίθεση κατά της 
Ουκρανίας. Το ότι η σημερινή Ρωσία δεν είναι κομμουνιστική χάνεται μέσα στο αφήγημα της 
διαχρονικά απειλητικής «αρκούδας».

36. Johansson (Δ 1948), 22. Εκ των υστέρων βέβαια, μπορεί κανείς να εικάσει πως, αν 
υπήρχε η αναγκαία διορατικότητα και βούληση και από τις δύο πλευρές, η αποφυγή της αιμα-
τοχυσίας, αν όχι ένας «τρίτος δρόμος», θα ήταν δυνατή.

37. Παρέμβαση Φίλιππου Ηλιού σε επιστημονική συνάντηση το 1998 για τη Μακρόνησο 
(Ιστορικό τοπίο… [Ε 2000], 163).
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καθώς και του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξω-
τερικών στην Αθήνα.

• Τον Thomas Thomell που διάβασε το κείμενο και με βοήθησε στον έλεγχο 
των μεταφράσεων από τη σουηδική γλώσσα.

• Και τη Μυρτώ Ζορμπαλά για τα όπως πάντα πολύτιμα σχόλιά της επί του 
κειμένου.

Ευχαριστώ επίσης τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια που δέχτηκαν πρόθυμα να εκδώ-
σουν το βιβλίο, και ιδιαίτερα τις κυρίες Δήμητρα Τουλάτου για την άρτια επιμέ-
λεια-διόρθωση του κειμένου, Βικτωρία Λέκκα για την επιμέλεια της έκδοσης και 
Ελένη Φραντζή για τη σελιδοποίηση.

Βρυξέλλες, Ιούνιος 2022


