Ο ΕΔΕΣ
Ο Εθνικός Δηµοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσµος (ΕΔΕΣ) υπήρξε η δεύτερη µεγαλύτερη
αντιστασιακή οργάνωση που έδρασε στον ελληνικό χώρο κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσµίου πολέµου. Αν και η γεωγραφική του εξάπλωση υπήρξε περιορισµένη, η
συγκρότησή του είχε ιδιαίτερη σηµασία για την ευρύτερη αστική παράταξη και το
τµήµα της εκείνο που αρνήθηκε την ένταξή του στο ΕΑΜ.
Οι διεργασίες για τη συγκρότηση µιας οργάνωσης που θα συσπείρωνε τους βενιζελικούς δηµοκρατικούς είχαν µακρό παρελθόν. Αποσπασµατικές κινήσεις προς αυτή
την κατεύθυνση είχαν γίνει ήδη από την περίοδο της µεταξικής δικτατορίας, χωρίς
όµως συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Η κατάσταση κρίσης που ακολούθησε την ελληνική κατάρρευση του Απριλίου-Μαΐου 1941 ευνοούσε την απόπειρα επανεργοποίησης
αυτών των κύκλων, που είχαν απώτερο στόχο να αποτρέψουν την µεταπολεµική επιστροφή του βασιλιά. Στο πλαίσιο αυτό ανάγεται και η επίσηµη ίδρυση του ΕΔΕΣ, η
οποία προηγήθηκε κατά λίγες ηµέρες της αντίστοιχης του Εθνικού Απελευθερωτικού
Μετώπου (ΕΑΜ). Το Ιδρυτικό της οργάνωσης υπογράφηκε στις 9 Σεπτεµβρίου 1941
από τον απόστρατο συνταγµατάρχη Ναπολέοντα Ζέρβα, τον αξιωµατικό Λεωνίδα Σπαή
και τον δικηγόρο Ηλία Σταµατόπουλο. Βασικός στόχος της οργάνωσης ήταν η αποκατάσταση του βενιζελικού-αντιµοναρχικού στρατοπέδου υπό την ηγεσία του στρατηγού Νικόλαου Πλαστήρα, ο οποίος όµως βρισκόταν στη Γαλλία και ήταν παντελώς
αµέτοχος στο εγχείρηµα. Η προγραµµατική κατεύθυνση του ΕΔΕΣ αποδεικνυόταν και
από τους στόχους που έθετε το Ιδρυτικό του: εκδίωξη της «µοναρχικής σπείρας του
Γεωργίου», δηµιουργία µεταπολεµικής δηµοκρατικής-σοσιαλιστικής Ελλάδας, εγγυήσεις της οργάνωσης για την κυριαρχία της αντιβασιλικής παράταξης. Η δηµιουργία
του Συνδέσµου εντασσόταν στο γενικότερο κλίµα αποδιοργάνωσης της προπολεµικής
τάξης και απορύθµισης του κράτους και εξέφραζε τις γενικότερες επιδιώξεις της
βενιζελικής πτέρυγας να αποκατασταθεί στην εξουσία. Ενδεικτική για τον πολιτικό
προσανατολισµό της οργάνωσης ήταν η αρχική απουσία οποιασδήποτε αναφοράς

Ο αρχηγός του Εθνικού Δηµοκρατικού Ελληνικού Συνδέσµου,

στον κοινό συµµαχικό αγώνα, κάτι που τροποποιήθηκε στο διαφοροποιηµένο κείµενο
που κυκλοφόρησε το 1942, και το οποίο έγινε ευρέως γνωστό.
Για να κατανοηθεί η ιδεολογία του ΕΔΕΣ, τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξεων, θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι µεταπολεµικές τοµές που προέβλεπαν δύο βασικά
κείµενα, που δηµοσιεύθηκαν το 1943: το Πρόγραµµα και η µπροσούρα Για µια νέα
πολιτική ζωή. Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι τα κείµενα αυτά κυκλοφόρησαν χωρίς
την επίσηµη έγκριση της ηγεσίας, η οποία ήδη είχε αναπροσανατολιστεί όσον αφορά
τη γενική πολιτική της τοποθέτηση. Στο πρόγραµµα αναφερόταν ξεκάθαρα ότι η
Ελλάδα «δεν µπορεί να γυρίσει πίσω», υπονοώντας τη σαφή ρήξη µε το προπολεµικό
κοινωνικό και πολιτικό καθεστώς. Το µεταπολεµικό πολίτευµα ονοµαζόταν Επανα-

Τα τέσσερα πρώτα άρθρα του τροποποιηµένου Ιδρυτικού
Υπάρχει Εθνικός Δηµοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσµος (ΕΔΕΣ) όστις έχει τον κάτωθι
καθοριζόµενον σκοπόν:
1. Να αγωνισθή δι’ όλων του των δυνάµεων και διά παντός τρόπου και µέσου και εντός
και έξω της Ελλάδος προς ενίσχυσην του διεξαγοµένου Συµµαχικού Αγώνος, συµβάλη
δε όσον δυνηθή δια της δηµιουργίας Εθνικού Επαναστατικού Στρατού εις την ταχυτέραν
επίτευξιν της Συµµαχικής Νίκης.
2. Να εργασθή και επιτύχη ώστε να εγκαθιδρυθεί εις την Ελλάδα, µετά τον πόλεµον και
την Νίκην της Συµµαχικής µας παρατάξεως, πολίτευµα Δηµοκρατικόν, Λαϊκού χαρακτήρος και Σοσιαλιστικής µορφής, κατόπιν ελευθέρου δηµοψηφίσµατος.
3. Να ζητήση από τας Συµµάχους χώρας Αγγλίαν, Αµερικήν και Ρωσίαν όπως µετά τον
πόλεµον αφεθή ελεύθερος ο Ελληνικός Λαός να εκλέξη το πολίτευµά του, αποφευχθή
δε η δι’ εξωτερικής δυνάµεως επιβολή του Βασιλικού θεσµού.
4. Να αντιταχθή δι’ όλων του των δυνάµεων όπως εµποδίση την βιαίαν επάνοδον του
Βασιλέως αν ήθελε επιχειρήση τοιαύτην προ της ελευθέρας εκδηλώσεως του Ελληνικού
Λαού, το ανόθευτον δε της Λαϊκής θελήσεως να διαπιστωθή δια της παρουσίας αντιπροσώπων των τριών αγωνιζοµένων κατά του κατακτητού Κρατών και αντιπροσώπων
του Βασιλέως.

Στα προγραµµατικά κείµενα του
ΕΔΕΣ κύριο σηµείο αποτελούσε

στατική Δηµοκρατία του Ελληνικού Λαού, ενώ ως κύριος εχθρός αναγνωριζόταν η
βασιλευόµενη πλουτοκρατική ολιγαρχία.
Σύµφωνα µε αυτά τα κείµενα, η βάση οργάνωσης του νέου πολιτεύµατος θα ήταν
οι αµεσοδηµοκρατικού τύπου διαδικασίες, µε σηµαντική συµβολή των περιφερειών.
Προβλεπόταν επίσης ευρείας έκτασης εθνικοποίηση της βιοµηχανίας, ενίσχυση της
γεωργίας, των συνεταιρισµών κλπ.
Παρά τις προτάσεις του ΕΔΕΣ για τη µεταπολεµική ανασυγκρότηση της χώρας, στις
περιοχές που κυριάρχησε η οργάνωση δεν υπήρξε ριζική ανακατανοµή εξουσιών,
ούτε ενεργοποίηση συγκεκριµένων διαδικασιών που να ανατρέπουν τις προπολεµικές
ιεραρχίες. Σταδιακά, και υπό το βάρος των αλλεπάλληλων συγκρούσεων µε το ΕΑΜ,

Εισαγωγή του προγράµµατος
«Οι φλόγες του πολέµου καταστρέφουν το παλιό καθεστώς. Ολόκληρο το ολιγαρχικό
οικοδόµηµα, µε τις υλικές και πνευµατικές δυνάµεις του, καταρρέει. Να σταθούµε στο
παρελθόν σηµαίνει να γυρίσουµε πίσω. Σηµαίνει χειρότερη σκλαβιά και ταπείνωση,
χειρότερο µαρασµό κι αποτελµάτωση από την προπολεµική. Από τα ερείπια πρέπει να
δηµιουργήσουµε ένα νέο οικοδόµηµα. Πάνω σε νέο σχέδιο. Με σύγχρονη πνοή. Ικανό
να δώση στον Ελληνικό Λαό τη δύναµη και τη δυνατότητα να ζήση, να προοδεύση και
να µεγαλουργήση. Η πλουτοκρατική ολιγαρχία δεν µπόρεσε να λύση το πρόβληµα της
δηµιουργίας µιας Ελλάδας προοδευτικής. Αντί για πρόοδο, πολιτισµό και δικαιοσύνη,
της έδωσε, σαν αποκορύφωµα, το Γεώργιο και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Ο πόλεµος, η διεξαγωγή του, η εξέλιξη του έδειξε τις τεράστιες δυνάµεις που κλείνει µέσα
του ο Ελληνικός λαός. Τον ώπλισε µε πείρα αιώνων. Του έδωκε εµπιστοσύνη στον εαυτό
του. Μπορεί και πρέπει να πάρη στα χέρια του τις τύχες του. Σκοπός του είναι η εθνική,
οικονοµική, κοινωνική, πνευµατική και πολιτική του απελευθέρωση. Κι ο σκοπός αυτός
είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθή χωρίς τη δηµιουργία µιας νέας οικονοµίας, µιας νέας
κοινωνικής σύνθεσης, µιας νέας µορφής πολιτείας. Φορέας, κινητήρια δύναµη και δηµιουργός αυτής της µεταβολής είναι ο Ελληνικός λαός. Εχθρός που πρέπει να συντριβή,
η βασιλευοµένη πλουτοκρατική ολιγαρχία. Να γιατί το καθεστώς δεν µπορεί παρά να
είναι: η Επαναστατική Δηµοκρατία του Ελληνικού Λαού».

Ναπολέων Ζέρβας
Βασική φυσιογνωµία της οργάνωσης αναδείχθηκε εξαρχής ο στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας. Ο Ζέρβας γεννήθηκε στην Άρτα το 1891. Καταγόταν από το Σούλι και την ιστορική
οµώνυµη οικογένεια της περιοχής. Παρακολούθησε γυµνασιακές σπουδές και το 1910
κατατάχθηκε εθελοντής στον στρατό, όπου ονοµάστηκε ανθυπολοχαγός. Έλαβε µέρος
στους Βαλκανικούς πολέµους µε προαγωγή «επ’ ανδραγαθία» σε ανθυπασπιστή. Το 1914
αποφοίτησε από τη Σχολή Υπαξιωµατικών και το 1916 έγινε ταγµατάρχης. Συµµετείχε
ενεργά στο κίνηµα της Εθνικής Αµύνης, λαµβάνοντας µέρος στις µάχες του µακεδονικού
µετώπου όπου επέδειξε εξαιρετική γενναιότητα. Μετά την ήττα των Φιλελευθέρων στις
εκλογές του 1920 βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου συµµετείχε σε κίνηση βενιζελικών αξιωµατικών µε την ονοµασία Πολιτική Επιτροπή.
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και το κίνηµα του 1922 επέστρεψε στην Ελλάδα
και επανεντάχθηκε στον στρατό. Το 1925, ως διοικητής του Β’ Τάγµατος Δηµοκρατικής Φρουράς, συνεργάσθηκε µε τον Θ. Πάγκαλο, χρηµατίζοντας φρούραρχος Αθηνών
και υπασπιστής του προέδρου της Δηµοκρατίας Παύλου Κουντουριώτη. Τον Αύγουστο
του 1926, σε συνεργασία µε τον Γ. Κονδύλη, τα Δηµοκρατικά Τάγµατα ανέτρεψαν τον
Πάγκαλο και ο Ζέρβας διορίστηκε διοικητής της Ταξιαρχίας Δηµοκρατικής Φρουράς. Στις
αρχές Σεπτεµβρίου του 1926 µάχες διεξήχθησαν στην Αθήνα µεταξύ των κυβερνητικών και των Δηµοκρατικών Ταγµάτων. Μετά την οριστική επικράτησή του, ο Κονδύλης
οδήγησε στο δικαστήριο τους αρχηγούς των Ταγµάτων Ζέρβα και Ντερτιλή. Ο Ζέρβας
καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αµνηστεύθηκε όµως στις 17 Οκτωβρίου 1928 από τον
Ελευθέριο Βενιζέλο και αποστρατεύθηκε µε τον βαθµό του αντισυνταγµατάρχη.
Η συµµετοχή του στρατηγού στα κινήµατα δεν διακόπηκε µε την αποστράτευσή του.
Συµµετείχε σε διάφορες ενώσεις απόστρατων αξιωµατικών και φερόταν µάλιστα να
προετοιµάζει κίνηµα το καλοκαίρι του 1934. Η ενέργεια αποφεύχθηκε και το όνοµά
του αναµείχθηκε στο τελευταίο και σηµαντικότερο βενιζελικό κίνηµα του Μαρτίου του
1935. Μετά την αποτυχία του κινήµατος και την επιβολή της δικτατορίας Μεταξά, ο
Ζέρβας αποσύρθηκε από το προσκήνιο.
Η περίοδος της δικτατορίας βρήκε τον φιλόδοξο στρατηγό να ιδιωτεύει στην Αθήνα
και να διατηρεί επαφές µε διάφορους κύκλους, ακόµη και µε παράγοντες του µεταξικού

Ο Ναπολέων Ζέρβας διετέλεσε κατά τη δεκαετία του ’20

καθεστώτος. Την εποχή αυτή δεν έχαιρε ιδιαίτερα καλής φήµης, γεγονός που δηµιουργούσε προσκόµµατα στις ευρύτερες φιλοδοξίες του.
Υπήρξε ο ουσιαστικός ηγέτης του αγωνιστικού ΕΔΕΣ από την ίδρυσή του έως τη συµφωνία της Βάρκιζας, η οποία προέβλεπε τη διάλυση όλων των αντάρτικων τµηµάτων. Τον
Μάρτιο του 1945 ίδρυσε το Εθνικόν Κόµµα Ελλάδος. Στις εκλογές του Μαρτίου του 1946
το Εθνικόν Κόµµα εξέλεξε 20 βουλευτές. Ο Ζέρβας έγινε υπουργός Δηµοσίας Τάξεως
σε µια κρίσιµη περίοδο του εµφυλίου πολέµου, και συγκεκριµένα στις 23 Φεβρουαρίου
1947, και έλαβε σκληρά µέτρα εναντίον της Αριστεράς. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους
αποπέµφθηκε από την κυβέρνηση ύστερα από επέµβαση των Αµερικανών. Στις αρχές
του 1949 υπέβαλε στο Υπουργείο Στρατιωτικών έκθεση για τη δράση του ΕΔΕΣ στην
Κατοχή. Μετά τις εκλογές του Μαρτίου του 1950 και τη διάλυση του κόµµατος του, ο
στρατηγός εντάχθηκε στο κόµµα Φιλελευθέρων υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Μετά την
αποτυχία του να εκλεγεί βουλευτής στις επόµενες εκλογές, αποσύρθηκε από την πολιτική και ιδιώτευσε µέχρι τον θάνατό του, τον Δεκέµβριο του 1957.

η κοινωνική δυναµική της οργάνωσης έτεινε όλο και περισσότερο στον συντηρητισµό
και στο τελευταίο έτος της Κατοχής εξαντλήθηκε στην αναµονή αποκατάστασης της
διασύνδεσης των αγροτικών κοινωνιών µε τη νέα εξουσία που θα προέκυπτε µεταπολεµικά, µε τους µηχανισµούς δηλαδή του κράτους της Αθήνας.
Υπό την ηγεσία του Ζέρβα ο ΕΔΕΣ παρουσιάστηκε εξαρχής ως µια απόπειρα συσπείρωσης της βενιζελικής-πλαστηρικής πελατείας, µε µια σηµαντική ιδιαιτερότητα: την
απουσία των γνωστών στελεχών της παράταξης. Οι σηµαντικές διαφωνίες που είχαν
ανακύψει ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέµου ανάµεσα στα σηµαίνοντα στελέχη
του βενιζελισµού οδηγούσαν στον κατακερµατισµό του χώρου, ενώ οι προσωπικές
αντιπάθειες πολλών δηµοκρατικών αξιωµατικών προς το πρόσωπο του Ζέρβα εκδηλώνονταν έντονα µε την απόρριψή του ως «εντελώς αναξιόπιστου». Ουσιαστικό ρόλο
στην ενεργοποίηση της οργάνωσης διαδραµάτισε η άφιξη από τη Γαλλία, στις 21
Σεπτεµβρίου 1941, του Κοµνηνού Πυροµάγλου, συνεργάτη του Πλαστήρα. Η συνάντηση του Πυροµάγλου µε τον Ζέρβα επισφράγισε την απαρχή µιας συνεργασίας που
υπήρξε πολυκύµαντη.

Η αρχική οργανωτική ανάπτυξη του ΕΔΕΣ αφορούσε µόνο την περιοχή της πρωτεύουσας. Η επιρροή του εκτεινόταν κυρίως στις προσφυγικές συνοικίες, σε ένα τµήµα
του βενιζελικού πολιτικού προσωπικού και σε ορισµένους αξιωµατικούς, απότακτους
του κινήµατος του 1935. Για την επιβίωση της οργάνωσης επιστρατεύθηκαν οι πολλές
γνωριµίες του Ζέρβα (κάποιες εκ των οποίων µε στελέχη του κατοχικού µηχανισµού)
καθώς και ποικίλες πρακτικές εξεύρεσης πόρων. Τον δύσκολο χειµώνα του 1941-42 η
κατάσταση φαινόταν να εξελίσσεται αρνητικά για τον ΕΔΕΣ, ο οποίος αδυνατούσε να
διευρύνει περαιτέρω την επιρροή του. Την ίδια περίοδο υπήρξαν και διαπραγµατεύσεις µε το ΕΑΜ, οι οποίες δεν έφεραν αποτέλεσµα λόγω της άρνησης του Ζέρβα να
αποδεχθεί την ενσωµάτωση του ΕΔΕΣ στον εαµικό συνασπισµό.
Η προετοιµασία αντιστασιακής δράσης άρχισε να υλοποιείται ύστερα από την παρέµβαση των Βρετανών, τον Μάρτιο του 1942. Αυτή πραγµατοποιήθηκε µέσω ενός κατασκοπευτικού δικτύου, που είχε αρχικά οργανωθεί τις τελευταίες ηµέρες της κατάρρευσης του µετώπου, και αναδιοργανώθηκε κατόπιν µε την ονοµασία Προµηθέας ΙΙ. Η
εµπλοκή των βρετανικών µυστικών υπηρεσιών εγκαινίασε µια περίοδο «εκ των άνω»
επίβλεψης της προσδοκώµενης αντιστασιακής δράσης και επέτεινε τις συγχύσεις στα
διάφορα κλιµάκια. Ενδεικτική αυτής της εµπλοκής υπήρξε η αµφιλεγόµενη υπόθεση
των σχέσεων του ηγετικού στελέχους του Προµηθέα ΙΙ, απόστρατου αξιωµατικού
του ναυτικού, Χ. Κουτσογιαννόπουλου και του Ζέρβα, όσον αφορά το ζήτηµα της
εξόδου του τελευταίου στο βουνό. Ενώ λοιπόν η αρχική πρόβλεψη τοποθετούσε την
έναρξη αντάρτικης δράσης τον Μάιο του 1942, στην πραγµατικότητα η αναχώρηση
του Ζέρβα για την περιοχή του Βάλτου, στη βορειοδυτική Ελλάδα, έγινε στις 23 Ιουλίου του ίδιου έτους, υπό την απειλή κατάδοσης στους Γερµανούς από τον Κουτσογιαννόπουλο. Τον Ζέρβα συνόδευαν ο Κοµνηνός Πυροµάγλου, που αργότερα ανέλαβε
καθήκοντα πολιτικού υπαρχηγού της οργάνωσης, και τρεις Κρητικοί ο Μ. Μυριδάκης,
ο Π. Κωτσάκης και ο Ι. Παπαδάκης, που συγκροτούσαν ένα είδος «σωµατοφυλακής»
της ηγεσίας. Έτσι, η ουσιαστική έναρξη του εδεσίτικου αντάρτικου έγινε τον Ιούλιο
του 1942 στην περιοχή του Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας. Οι ιδιόµορφες όµως συνθήκες
που επικρατούσαν στην περιοχή καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολη την παραµονή του
Ζέρβα και των λίγων συντρόφων του στον συγκεκριµένο χώρο και τον Σεπτέµβριο του
1942 αποφασίστηκε η µεταφορά της δράσης στην Ήπειρο.

Ο αρχηγός του ΕΔΕΣ Ναπολέων
Ζέρβας µε στελέχη της οργά-

Αντάρτες του ΕΔΕΣ.

Η Ήπειρος ως χώρος ανταρτικής δραστηριότητας
Η Ήπειρος, στην οποία σταδιακά περιορίστηκε η δράση των εδεσιτών ανταρτών, είχε
µια ιδιαίτερη «παράδοση ανταρσίας». Αποτελεί την πλέον ορεινή περιοχή του ελληνικού χώρου. Ανέκαθεν οι κύριες ασχολίες των κατοίκων της ήταν γεωργοκτηνοτροφικού
τύπου, ενώ στα χρόνια της οθωµανικής κατάκτησης είχαν αναπτυχθεί αξιόλογες εµπορικές δραστηριότητες στα αστικά κέντρα αλλά και σε ορεινούς χώρους, όπως το Ζαγόρι.
Η περιοχή δεν συµπεριλαµβανόταν στα πρώτα σύνορα του ελληνικού κράτους και οι
πληθυσµοί της συµµετείχαν στις εξεγέρσεις εναντίον της Πύλης, που σηµειώθηκαν το
1854, το 1866 και το 1878, και οι οποίες αντανακλούσαν τις εκάστοτε δυσαρέσκειες
από την κεντρική διοίκηση αλλά και τις αλυτρωτικές βλέψεις του νεοσύστατου ελληνικού βασιλείου. Με το πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης, το 1881, ενσωµατώθηκε
στο εθνικό κράτος ένα µικρό τµήµα της Ηπείρου (που περιελάµβανε την πόλη της Άρτας
και το ανατολικό τµήµα του σηµερινού νοµού) και ο ποταµός Άραχθος ορίστηκε ως το
νέο σύνορο των δυο κρατών. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε µέχρι τους Βαλκανικούς
πολέµους (1912-13), παρά τις αψιµαχίες που σηµειώθηκαν στη διάρκεια του λεγόµενου
«ατυχούς» Ελληνοτουρκικού πολέµου του 1897.
Με την είσοδο του ελληνικού στρατού στα Ιωάννινα, τον Φεβρουάριο του 1913, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η ενσωµάτωση της περιοχής στο εθνικό κράτος. Διπλωµατικές
όµως περιπλοκές δηµιούργησαν το ζήτηµα της Βορείου Ηπείρου, της βόρειας δηλαδή
περιοχής του γεωγραφικού αυτού διαµερίσµατος, η οποία τελικά έγινε τµήµα του νεοσύστατου αλβανικού κράτους. Στην περίοδο του Εθνικού Διχασµού η πλειοψηφία του
πληθυσµού υποστήριξε τη βενιζελική παράταξη, παρά το γεγονός ότι τµήµατα των
νοµών Άρτας και Πρέβεζας βρέθηκαν στη ζώνη επιρροής της βασιλικής κυβέρνησης.
Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου πολέµου ιταλικά στρατεύµατα κατέλαβαν τα Ιωάννινα και τµήµα της Θεσπρωτίας.
Τον Οκτώβριο του 1940, µε την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέµου, η περιοχή βρέθηκε στο επίκεντρο του γενικότερου ενδιαφέροντος. Η βραχύβια προώθηση των ιταλικών στρατευµάτων και η αντεπίθεση του ελληνικού στρατού διεξήχθησαν κυρίως στο
ορεινό έδαφός της. Τον Απρίλιο του 1941 στην ίδια περιοχή ξεκίνησε η υποχώρηση του
τµήµατος του στρατού που είχε σταθεροποιήσει τις θέσεις του έναντι των Ιταλών.

Αντάρτες κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στην Ήπειρο.

Στην Ήπειρο εγκαταστάθηκαν ιταλικά στρατεύµατα, τα οποία ανέλαβαν τον έλεγχο του
χώρου, µέχρι το καλοκαίρι του 1943 οπότε αντικαταστάθηκαν από αξιόµαχες γερµανικές µονάδες. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η Ιταλία είχε βλέψεις προσάρτησης για την
περιοχή, όπως και για τα γειτονικά Επτάνησα. Επιπρόσθετα ζητήµατα δηµιουργούσε η
παρουσία της τσάµικης µειονότητας στη Θεσπρωτία, καθώς και η απόπειρα δηµιουργίας
«βλάχικου» κρατιδίου στην περιοχή της Πίνδου, συγκεκριµένα, στα όρια της Ηπείρου µε
τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Πάντως ο ορεινός χαρακτήρας της περιοχής, η
εγκατάλειψη οπλισµού του ελληνικού στρατού και η ένοπλη παράδοση αντίστασης των
ορεινών πληθυσµών ευνοούσαν το εγχείρηµα δηµιουργίας αντάρτικου στρατού.

Από την πρώτη στιγµή η ηγεσία της οργάνωσης είχε να αντιµετωπίσει τις αναπόφευκτες τριβές που προκαλούσαν οι τοπικές αντιπαλότητες και η ιδιαίτερη πρόσληψή
τους: «Πάµε να φύγουµε από δω, γιατί οι Ηπειρώτες δεν είναι προδότες», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Αρτινός οπλαρχηγός Σπύρος Καραµπίνας κατά τη αποχώρηση από
τον Βάλτο. Προέκυπτε λοιπόν το πρώτο σηµαντικό πρόβληµα για το εδεσίτικο αντάρτικο: οι διαθεσιµότητες των τοπικών πληθυσµών να υποστηρίξουν την αντάρτικη
δράση αλλά και να αντιληφθούν το γενικότερο διακύβευµα υπάκουαν στους δεδοµένους περιορισµούς της αγροποιµενικής κοινωνίας. Προσωπικοί και οικογενειακοί
ανταγωνισµοί, η αµφίσηµη λογική της «φρόνιµης» κοινότητας, µια ορισµένη «παράδοση ανταρσίας» έναντι του κράτους και των θεσµών του, αλλά και η ανάµνηση των
αλυτρωτικών αγώνων του παρελθόντος, διαµόρφωναν το σκηνικό στο οποίο φιλοδοξούσε να επιβάλει την «εθνική επανάσταση» του ο Ζέρβας. Στο πεδίο των στρατιωτικών πρακτικών, την περίοδο αυτή κυριαρχούσε µια παραδοσιακή οπτική υπεράσπισης
του χώρου, στον βαθµό που οι «ένοπλοι χωρικοί» µε δυσκολία θα µπορούσαν να
χαρακτηριστούν αντάρτες. Ενιαία εµφάνιση δεν υπήρχε, ο οπλισµός ήταν ελάχιστος
και απαρχαιωµένος, και η αντάρτικη δράση εξαντλούνταν στις συµπλοκές ολιγάριθµων ένοπλων χωρικών µε ιταλικά στρατεύµατα, που εκστράτευαν από την Άρτα στα
δύσβατα όρη του Ραδοβιζίου µε φανερή απροθυµία.
Το δεύτερο πρόβληµα που ανέκυπτε ήταν φυσικά οι σχέσεις µε το ΕΑΜ, το οποίο είχε

ήδη εδραιωθεί σε επίπεδο τοπικών επιτροπών. Στην περίπτωση του Ζέρβα το ΕΑΜ
έβλεπε έναν υπολογίσιµο αντίπαλο και τα στελέχη της Ηπείρου ασχολήθηκαν από
την πρώτη στιγµή µε το ακανθώδες ζήτηµα των σχέσεων των δύο οργανώσεων. Στην
περίοδο αυτή επικρατούσε µια διπλή γραµµή στην ηγεσία του εαµικού κινήµατος.
Από τη µια πλευρά ήταν υποχρεωµένο να δεχτεί µια αντιστασιακή οργάνωση η οποία
θα έκανε εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Φυσικά ο µόνος τρόπος για να γίνει πλήρως
αποδεκτή η οργάνωση του ΕΔΕΣ θα ήταν η ενσωµάτωσή της στο ΕΑΜ, προοπτική που
ο Ζέρβας απέρριπτε κατηγορηµατικά ήδη από το φθινόπωρο του 1941. Από την άλλη
πλευρά η εαµική ηγεσία ήταν επιφυλακτική ως προς την προσωπικότητα του Ζέρβα
και τις απώτερες επιδιώξεις του. Το διακύβευµα της ύπαρξης µιας αντιστασιακής
οργάνωσης έξω από τους κόλπους του ΕΑΜ ήταν το σηµαντικότερο στοιχείο που κινητοποιούσε τις, αντιφατικές πολλές φορές, ενέργειες των εαµικών. Ήδη η οργάνωση
αξιωµατικών ΕΛΛΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, που είχε οργανωθεί το πρώτο έτος της Κατοχής από
αξιωµατικούς των περιοχών Ιωαννίνων-Άρτας, είχε διαλυθεί και ένα τµήµα των στελεχών της είχε προσχωρήσει στο ΕΑΜ Καθώς η δοµή του ΕΑΜ ήταν πολύπλοκη και σε
αρκετές περιπτώσεις η συµπεριφορά των µεσαίων ή κατώτερων στελεχών διαφοροποιούνταν από αυτή της ηγεσίας, οι τοπικές διαστάσεις διαδραµάτιζαν επίσης σηµαντικό ρόλο. Έτσι, τα στελέχη του ΕΑΜ Άρτας ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικά ως προς
τον ρόλο του Ζέρβα και την απόπειρά του να κυριαρχήσει στην περιοχή, και στήριζαν
τις επιλογές τους στη λογική ότι «το ποιόν του Ζέρβα είναι γνωστό στον τόπο µας».
Στις πρώτες όµως συνοµιλίες των υπευθύνων του τοπικού ΕΑΜ µε τον Ζέρβα, υπερίσχυσε η ανάγκη των πρώτων να ενισχυθούν ποικιλοτρόπως, παρά τη διαφαινόµενη
διάθεση του τελευταίου «να κυριαρχήσει οπωσδήποτε εις την Ήπειρον». Ο κύριος
λόγος για τις διαπραγµατεύσεις αυτές ήταν η σχετική καθυστέρηση ανάπτυξης του
τοπικού ΕΛΑΣ, που είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της ανησυχίας για τη δυναµική
της επέκτασης του ΕΔΕΣ.
Θα χρειαστεί το κοµβικό γεγονός του Γοργοποτάµου για να µεταβληθεί άρδην η κατάσταση προς όφελος του Ζέρβα. Η εκστρατεία των «ξυπόλητων χωρικών», κατά την
έκφραση του στρατηγού, από την Άρτα στη Φθιώτιδα υπήρξε η µεγάλη ευκαιρία
που ανέµενε η ηγεσία της οργάνωσης. Η συνεργασία του Ζέρβα µε τον άλλο µεγάλο
πρωταγωνιστή του αντάρτικου, τον Άρη Βελουχιώτη, και τον ΕΛΑΣ, παρά τις εκατέ-

Αντάρτικη οµάδα στη Ζίτσα της
Ηπείρου.

ρωθεν επιφυλάξεις, στέφθηκε µε επιτυχία και στις 25 Νοεµβρίου 1942 η γέφυρα του
Γοργοποτάµου ανατινάχθηκε. Σηµαντικό ρόλο στην ευόδωση του εγχειρήµατος είχαν
οι Βρετανοί σαµποτέρ, που επέστρεψαν στην Ήπειρο µαζί µε τον Ζέρβα, εντείνοντας την καχυποψία του ΕΑΜ για τις διαθέσεις της βρετανικής πλευράς και το ρόλο
του ΕΔΕΣ. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη βρετανική οµάδα, που κατόπιν ονοµάστηκε
Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή (ΒΣΑ), είχαν ο ταξίαρχος Eddie Mayers και ο Chris
Woodhouse.
Το επόµενο κρίσιµο σηµείο για την επιβίωση του εδεσίτικου αντάρτικου ήταν η είσοδος του Άρη µε 400 ελασίτες στην «επικράτεια» του Ζέρβα τα Χριστούγεννα του ίδιου
έτους. Στις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο Μοναστήρι της Ροβέλιστας, όπου είχε
οχυρωθεί ο Ζέρβας, αποφασίστηκε η σύναψη νέας συµφωνίας µεταξύ των οργανώσεων, που έµεινε όµως και αυτή «στα χαρτιά». Το περιστατικό της Ροβέλιστας δεν
ανέτρεψε την οργανωτική επέκταση του ΕΔΕΣ σε περιοχές εκτός νοµού Άρτας, όπως
στη δυτική και κεντρική Ήπειρο. Από τις 22 Μαρτίου 1943 οι µέχρι τότε ασύνδετες
µονάδες του ΕΔΕΣ οργανώθηκαν σε τοπικά αρχηγεία τα οποία υπήχθησαν στο Γενικό
Αρχηγείο των Εθνικών Οµάδων Ελλήνων Ανταρτών (ΕΟΕΑ), όπως ονοµάστηκαν τα τµήµατα των εδεσιτών ανταρτών. Σταδιακά η οργάνωση απέκτησε σηµαντική επιρροή σε
ορεινές περιοχές, όπως τα Τζουµέρκα, το Ξηροβούνι και η Λάκκα Σουλίου.
Ήδη όµως, από την περίοδο αυτή, είχε διαφανεί στις τάξεις του εδεσίτικου αντάρτικου η ιδιαιτερότητα δοµής που καθόρισε και την ευρύτερη δυναµική του. Επρόκειτο
για έναν συνασπισµό ανοµοιογενών κοινωνικών στρωµάτων, µε σηµαντική παρουσία
αξιωµατικών αλλά και τοπικών οπλαρχηγών. Η καθεµία κατηγορία διέθετε µια δική της
οπτική περί του αντάρτικου, και κάποιες φορές υπήρχε αµοιβαία επιφυλακτικότητα.
Όµως ο µεγαλύτερος φόβος του Ζέρβα, καθαρά εκπεφρασµένος αυτή την εποχή, ήταν
«να µην αποκτήσουν οι αξιωµατικοί νοοτροπία οπλαρχηγού». Βέβαια, αργότερα, και
µε την εξέλιξη των συγκρούσεων, η αντίληψη αυτή µεταβλήθηκε πολλές φορές, και
ο στρατηγός απέδωσε εύσηµα στους οπλαρχηγούς και στους ενόπλους τους για την
προσωπική αφοσίωσή τους στον ίδιο. Παρ’ όλα αυτά όλη η ενεργητικότητα του αρχηγού της οργάνωσης εξαντλείτο στην απόπειρα εξισορρόπησης των πολλαπλών αντιθέσεων που ανέκυπταν κατά καιρούς. Και ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα ήταν
ακριβώς η αδυναµία πειθάρχησης των ενόπλων στις εντολές της κεντρικής ηγεσίας,

Επιτελείς του ΕΔΕΣ µαζί µε
τον αρχηγό τους Ναπολέοντα

που εκδίδονταν ως «ηµερήσιες διαταγές» που αφορούσαν οιονεί τακτικό στρατό.
Στο πολιτικό επίπεδο, την περίοδο αυτή, υπήρξε η περίφηµη µετατόπιση των θέσεων
του Ζέρβα στο πολιτειακό, αλλαγή που είχε αρχίσει να εµφανίζεται ήδη από τα τέλη

Ο ύµνος του ΕΔΕΣ αποτυπώνει την ιδιαιτερότητα της οργάνωσης
Απ’ την Αθήνα ο Ζέρβας κίνησε
Στην Ήπειρο να πάει, γεια σου Ζέρβα µου
Αντάρτικα να φτιάσει
Για τη λευτεριά, γεια σου Ζέρβα µου.
Νύχτα ρίχνουν οι εγγλέζοι τα άρµατα
Στην ορεινή Ελλάδα, γεια σου Ζέρβα µου
Κι οι Έλληνες τα ζώσαν
Για τη λευτεριά, να ζήσει η Ελλάδα µας.
Οι Έλληνες όλοι ξεκίνησαν
Στον ΕΔΕΣ να ταχτούνε, γεια σου Ζέρβα µου
Κι όλοι να πολεµήσουν
Για τη λευτεριά, να ζήσει η Ελλάδα µας.
Άγγλοι λεβέντες ήρθανε
Μαζί µας στο πλευρό µας, γεια σου Ζέρβα µου
Το αίµα τους να χύσουν
Για τη λευτεριά, να ζήσει η Ελλάδα µας.
Άρτα, Τζουµέρκα, Σούλι κι Άγραφα
Η Ήπειρος κι ο Βάλτος, γεια σου Ζέρβα µου
Όλοι αρµατωθήκαν
Για τη λευτεριά, να ζήσει η Ελλάδα µας.

Από το 1943 ο Ε.Δ.Ε.Σ., κυρίως
µέσω του αρχηγού του Ναπο-

του προηγούµενου έτους. Αυτό κατέστη δυνατόν κυρίως ύστερα από την αποστολή
δύο τηλεγραφηµάτων τον Μάρτιο του 1943 προς τους Βρετανούς, την εξόριστη
κυβέρνηση και τον βασιλιά Γεώργιον µε τα οποία ο αρχηγός του ΕΔΕΣ υπονόµευε
την προγραµµατική αντιµοναρχική κατεύθυνση της οργάνωσης. Έτσι, η αρχική επιφύλαξη των Βρετανών έναντι του ΕΔΕΣ µετατράπηκε σταδιακά σε ολόπλευρη στήριξη,
που εκφράστηκε σε επίπεδο υλικής υποστήριξης µε σηµαντικό ποσό χρυσών λιρών
αλλά και πολυάριθµες ρίψεις εφοδίων. Παρ’ όλα αυτά η δυναµική της επέκτασης του
ΕΑΜ καθιστούσε, εκ µέρους των Βρετανών, απαραίτητη κάποιου είδους συνεννόηση µεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων. Ύστερα από πολυάριθµες διαβουλεύσεις συγκροτήθηκε το Κοινό Γενικό Στρατηγείο Ανταρτών (ΚΓΣΑ), που είχε στόχο τον
συντονισµό της δράσης των ανταρτών.
Το καλοκαίρι του 1943, σε οργανωτικό επίπεδο, οι αντιστασιακές οργανώσεις προσπαθούσαν να καταστήσουν τους ένοπλους «αντάρτες» τους. Από την πλευρά του ΕΔΕΣ
πολλές ελπίδες είχαν εναποτεθεί στη σχολή αξιωµατικών του Γενικού Αρχηγείου, που
είχε διοικητή τον εξάδελφο του Ζέρβα, Κ. Κωνσταντόπουλο. Η µαζική προσέλευση
αξιωµατικών στον ΕΔΕΣ, την εποχή αυτή, είχε αυξήσει την αισιοδοξία του Ζέρβα,
αλλά η µετέπειτα συµπεριφορά πολλών από αυτούς στις εµφύλιες συγκρούσεις µε τον
ΕΛΑΣ δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες του. Ένα επιπλέον πρόβληµα ήταν οι αρνητικές
διαθέσεις πολλών αξιωµατικών απέναντι στους ίδιους τους αντάρτες, γεγονός που
παραδέχεται και ο ίδιος ο Ζέρβας λέγοντας ότι τα πρώην στελέχη του στρατού δεν
µπορούσαν να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητα του αντάρτικου.
Παρά τις διαφορές στη συγκρότησή τους, στο πεδίο της ένοπλης δράσης οι τεχνικές
των δύο οργανώσεων, ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ ήταν παρόµοιες. Και οι δύο αντάρτικοι
στρατοί αντιµετώπισαν µε µεγαλύτερη ευκολία τα ιταλικά στρατεύµατα, ήρθαν όµως
σε δύσκολη θέση όταν οι Γερµανοί ανέλαβαν τον έλεγχο της Ηπείρου, το καλοκαίρι
του 1943. Ο νέος αντίπαλος ήταν διαφορετικός, αποφασισµένος να καταστείλει το
αντάρτικο και έτοιµος να λάβει τα σκληρότερα µέτρα, εάν η κατάσταση το επέβαλε.
Σε καθαρά στρατιωτικό επίπεδο, η δράση των ανταρτών αυξήθηκε σηµαντικά κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1943, κυρίως µε τη συµµετοχή στην επιχείρηση
Animals, που αποσκοπούσε στον αποπροσανατολισµό των κατοχικών στρατευµάτων
ενόψει της συµµαχικής απόβασης στην Ιταλική χερσόνησο. Στον χώρο της Ηπείρου

Ο Ναπολέων Ζέρβας έφιππος.

έλαβαν χώρα σαµποτάζ και µάχες του ΕΔΕΣ εναντίον των Ιταλών αλλά και των Γερµανών, οι οποίοι ανέλαβαν σταδιακά τον έλεγχο µε τη συγκρότηση του 22ου Σώµατος
Στρατού υπό τον στρατηγό H. Lanz.
Την ίδια περίοδο επισηµοποιήθηκε και η ρήξη στο εσωτερικό του ΕΔΕΣ Αθήνας. Η
πολιτική οργάνωση της Αθήνας είχε αντιµετωπίσει µεγάλα προβλήµατα εξαρχής. Οι
σχέσεις της µε το ΕΑΜ επιδεινώθηκαν σταδιακά, ενώ οι διαπραγµατεύσεις µε τις
υπόλοιπες µικρότερες αντιστασιακές οργανώσεις του «εθνικού στρατοπέδου» ήταν
ιδιότυπες. Οι µεγάλες φατριαστικές διαµάχες, που εµφανίστηκαν από την περίοδο της
ανόδου του Ζέρβα στο βουνό, εντάθηκαν, µε οδυνηρές συνέπειες για την πολιτική
οργάνωση του κέντρου. Ο ηγέτης του ΕΔΕΣ αδυνατούσε να ελέγξει τις αντιθέσεις
αυτές, καθώς γινόταν δέκτης αντιφατικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων για την κατάσταση που επικρατούσε στην Αθήνα. Έτσι ένα τµήµα των εδεσιτών αποσπάστηκε
ξεκάθαρα από τον αντιστασιακό αγώνα και προσέγγισε τον κρατικό µηχανισµό των
δωσιλόγων. Ένα άλλο τµήµα, που παρέµεινε πιστό στον Ζέρβα, είχε να αντιµετωπίσει
τόσο το ΕΑΜ όσο και τη φατρία που επέλεξε τη συνεργασία. Το γεγονός της διάσπασης αλλά και της συνέχισης της χρησιµοποίησης του ονόµατος ΕΔΕΣ και από τις δυο
πλευρές προκάλεσε σωρεία παρεξηγήσεων και αντιδράσεων εκ µέρους του ΕΑΜ, που
άρχισε να αντιλαµβάνεται συνολικά την οργάνωση ως ξεκάθαρα «αντιδραστική» και
«προδοτική». Οι σχέσεις µεταξύ των δύο τµηµάτων του ΕΔΕΣ Αθήνας διολίσθησαν
σύντοµα στην ανοιχτή ρήξη, µε αποτέλεσµα καταδόσεις στους Γερµανούς, ακόµη και
δολοφονίες στελεχών, όπως του Δ. Γιαννακόπουλου.
Το φθινόπωρο του 1943 η αποτυχία των συζητήσεων στο Κάιρο µεταξύ αντιπροσώπων των αντιστασιακών οργανώσεων και των Βρετανών για το ζήτηµα του βασιλιά, η προσµονή της σύντοµης απελευθέρωσης της χώρας, κυρίως λόγω της ιταλικής
κατάρρευσης, και οι επιδιώξεις εκάστης πλευράς για κατάληψη καλύτερων θέσεων
στο µεταπολεµικό πολιτικό σκηνικό, ενίσχυαν το ενδεχόµενο ένοπλων εµφύλιων
συγκρούσεων. Έτσι οι δύο µεγαλύτεροι αντάρτικοι στρατοί οδηγήθηκαν σε ανοικτή
ρήξη, που εγκαινιάστηκε µε γενική επίθεση του ΕΛΑΣ εναντίον των ΕΟΕΑ στις 9-10
Οκτωβρίου 1943. Η αφορµή δόθηκε µε την σύλληψη, από τον εδεσίτη συνταγµατάρχη Νταούλη στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου, σηµαινόντων στελεχών του ΚΚΕ µεταξύ των
οποίων ο Παντελής Σίµος-Καραγκίτσης (Ορφέας Βλαχόπουλος). Το ΚΓΣΑ διαλύθηκε
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και η επίθεση του ΕΛΑΣ εξαπολύθηκε σε όλες τις περιοχές όπου υπήρχαν εδεσίτικα
τµήµατα, επικεντρώθηκε όµως, όπως ήταν αναµενόµενο, στην περιοχή της Ηπείρου.
Για την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης, είχε συγκροτηθεί από τµήµατα της
VIII και της ΧΙΙΙ Μεραρχίας το ισχυρό Εκστρατευτικό Σώµα Ηπείρου (ΕΣΗ) υπό την
ηγεσία του Άρη Βελουχιώτη. Η ταυτόχρονη επέµβαση των γερµανικών στρατευµάτων µε ευρείες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις δηµιούργησε µια χαώδη κατάσταση στην
έδρα του Ζέρβα, την περιοχή των Τζουµέρκων. Στα τέλη Οκτωβρίου του 1943, παρά
τις αρχικές τοπικές επιτυχίες του ΕΔΕΣ, οι δυνάµεις του στην περιοχή ΤζουµέρκωνΡαδοβιζίου είχαν ουσιαστικά υποστεί διάλυση. Την ίδια τύχη είχαν και τα τοπικά
υπαρχηγεία που είχαν δηµιουργηθεί στη Θεσσαλία και στη Στερεά. Με τη βρετανική
συνδροµή, η ανασυγκρότηση των ΕΟΕΑ πραγµατοποιήθηκε σταδιακά στις περιοχές
δυτικά του Αράχθου (Λάκκα Σούλι, Ξηροβούνι). Η ανασυγκρότηση των τµηµάτων του
ΕΛΑΣ οδήγησε στη δηµιουργία του Κλιµακίου Ηπείρου-Αιτωλοακαρνανίας του ΓΣ του
ΕΛΑΣ, το οποίο και επιφορτίστηκε µε τον έλεγχο της πρώην «επικράτειας» του ΕΔΕΣ
Ακολούθησε, στις 4 Ιανουαρίου, αντεπίθεση των εδεσιτών, η οποία όµως απέτυχε να
σταθεροποιήσει τις θέσεις της στα Τζουµέρκα. Την περίοδο αυτή υπήρξε και η περίφηµη «συµφωνία κυρίων» µεταξύ του Ζέρβα και του γερµανικού 22ου Σώµατος Στρατού, που ευνοούσε ένα ιδιότυπο καθεστώς ευµενούς ουδετερότητας στις σχέσεις
αντάρτικου και κατοχικών στρατευµάτων, που διατηρήθηκε µέχρι το καλοκαίρι του
1944. Η εκ νέου αντεπίθεση του ΕΛΑΣ οδήγησε σε ανακωχή, η οποία επισφραγίστηκε
µε τη συµφωνία της Πλάκας στις 29 Φεβρουαρίου 1944.
Η εµφύλια σύγκρουση ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ καθόρισε οριστικά τις σχέσεις των οργανώσεων
µεταξύ τους και µετέβαλε αποφασιστικά και την κατάσταση στην Ήπειρο. Πλέον τα
«µέτωπα» ήταν ευδιάκριτα: φρουρές κατά µήκος του Άραχθου χώριζαν τους δύο
αντίπαλους στρατούς, ενώ η κατασταλτική πολιτική που είχε υιοθετηθεί και από τις
δύο πλευρές προξενούσε αύξηση της πόλωσης.
Μετά τη συµφωνία της Πλάκας είχε καταστεί σαφές και στους δύο αντιπάλους ότι
δεν υπήρχαν περιθώρια για µια ευρεία πολιτική προσέγγιση. Η ανακωχή που υπογράφηκε δεν άφηνε περιθώρια αισιοδοξίας στο πεδίο αυτό. Οι ευεργετικές συνέπειες
της συµφωνίας (ο τερµατισµός των συγκρούσεων, η απελευθέρωση των αιχµαλώτων
κλπ.) δεν µπορούσαν να αναιρέσουν τη διαµορφωµένη κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό,
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Το κείµενο της συµφωνίας ήταν το εξής:
Δια την ολοκληρωτικήν και απερίσπαστον διεξαγωγήν του Εθνικού Αγώνος εναντίον
των κατακτητών και των οργάνων των, την συµβολήν εις την επιτυχίαν του Συµµαχικού αγώνος, την απελευθέρωσιν της Ελλάδος και την κατοχύρωσιν των λαϊκών
ελευθεριών, τέλος διά την δηµιουργίαν όρων διευκολυνόντων την προσπάθειαν ενοποιήσεως του ανταρτικού στρατού της Ελλάδος, οι κάτωθι εντεταλµένοι αντιπρόσωποι
εις τας διαπραγµατεύσεις δια την Ελληνική ενότητα αποφασίζουν:
1. Δέχονται την πρότασιν ΕΑΜ-ΕΛΑΣ περί τελειωτικής καταπαύσεως των εχθροπραξιών µεταξύ των δυνάµεων ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ.
2. Τα τµήµατα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ θα διατηρήσουν τας σήµερον κατεχοµένας
θέσεις.
3. Αι οργανώσεις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ αναλαµβάνουν την υποχρέωσιν να δράσουν δι’
όλων των δυνάµεων των εναντίον των κατακτητών και των συνεργαζοµένων µε αυτούς
είτε αυτοτελώς, εκάστη, εν τη περιοχή της, είτε από κοινού κατόπιν προηγουµένου
συνεννοήσεως.
4. Διά την καλλιτέραν αντιµετώπισιν του κατακτητού αι ανωτέρω διοικήσεις των εν
Ηπείρω δυνάµεων των δυο οργανώσεων (ΕΑΜ και ΕΔΕΣ) θέλουν το ταχύτερον εκπονήσει κοινόν σχέδιον ενεργείας επιθετικής ή αµυντικής, καθορίζον και τον τρόπον ενδεχοµένου ελιγµού των µονάδων εκάστης Οργανώσεως υφισταµένης πίεσιν του εχθρού
εις την περιοχήν της ετέρας, εφόσον τούτο επιβάλλεται υπό λόγων στρατιωτικής
ανάγκης.
5. Εάν τµήµατα µιας Οργανώσεως αποσυρθούν εκ θέσεων τινών, λόγω εισβολής των
Γερµανών ή των συµπραττόντων µε αυτούς, ταύτα θέλουσιν επανέλθει εις τας θέσεις
των άµα τη εκδιώξει ή αποχωρήσει τούτων.
6. Μικτή στρατιωτική Επιτροπή εξ αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ, του ΕΔΕΣ και της ΕΚΚΑ
θέλει εποπτεύει την τήρησιν της παρούσης συµφωνίας και λύει τας τυχόν αναφυοµένας διαφοράς. Η Επιτροπή δύναται να λειτουργήση µε τα δυο µέλη της µέχρι αφίξεως
και αντιπροσώπου της ΕΚΚΑ.
7. Η Συµµαχική Στρατιωτική Αποστολή παρακαλείται να µεριµνήση όπως το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής εξασφαλίση τον µεγαλύτερον δυνατόν εφοδιασµόν των εν
Ελλάδι δυνάµεων όλων των Οργανώσεων, βάσει της συµµετοχής των εις τας επιχειρή-
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σεις κατά των Γερµανών και αναλόγως των πραγµατικών αναγκών του πολέµου.
8. Εκφράζεται η ευχή όπως οι παθόντες τόσον εκ της εισβολής των Γερµανών όσον
και εκ της συγκρούσεως των οργανώσεων τύχουν της αµερίστου ενισχύσεως όλων
των οργανώσεων. Ιδιαιτέρως παρακαλείται το Συµµαχικόν Στρατηγείον όπως έλθη εις
άµεσον επικουρίαν προς αυτούς.
9. Από της υπογραφής του παρόντος αφίενται ελεύθεροι αµοιβαίως όλοι οι κρατούµενοι ως αιχµάλωτοι ή όµηροι διά λόγους πολιτικών διαφορών, διευκολυνόµενοι να
µεταβούν εις τον τόπον της προτιµήσεως των. Εξαιρούνται οι βαρυνόµενοι µε πράξεις
Εθνικής προδοσίας ή βαρείας πράξεις κοινού δικαίου, οίτινες και θα κατονοµασθούν
εις την ενδιαφεροµένην οργάνωσιν, θα δικασθούν δε υπό υφισταµένων στρατοδικείων
εις α θα µετέχη και αντιπρόσωπος της ενδιαφεροµένης οργανώσεως. Εκφράζεται η
ευχή όπως αι υποθέσεις εκδικάσεως περατωθούν το ταχύτερον. Η απόλυσις των οµήρων και αιχµαλώτων θα γίνη το βραδύτερον εντός δεκαπενθηµέρου.
10. Η ισχύς του παρόντος άρχεται αµέσως.
Κάπου εις την Ελλάδα, 29.2.1944
• Η αντιπροσωπεία ΕΑΜ-ΕΛΑΣ: Στέφανος Σαράφης, στρατηγός, Νικόλας.
• Η αντιπροσωπεία ΕΔΕΣ: Κοµν. Πυροµάγλου, Π. Νικολόπουλος (αντ/χης).
• Η αντιπροσωπεία ΕΚΚΑ: Γ. Καρτάλης.
• Η Συµµ. Στρατιωτική Αποστολή: Κρις, συν/χης Βρετανός, Ουάινς, ταγµατάρχης,
ΗΠΑ.
• Η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Στρατιωτικής Διοικήσεως Καΐρου: Κρις, Συν/χης.

η πρόσκληση που απηύθυνε το ΕΑΜ στον Ζέρβα για συµµετοχή του τελευταίου στην
κυοφορούµενη «κυβέρνηση του βουνού», την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), απορρίφθηκε ασυζητητί. Η απάντηση του Ζέρβα ήταν άµεση και πολυεπίπεδη. Σε πολιτικό επίπεδο έγινε απόπειρα επίτευξης ουσιωδέστερης επικοινωνίας
µε την κυβέρνηση της Μέσης Ανατολής, αλλά και µε τους ηγέτες των προπολεµικών
κοµµατικών σχηµατισµών. Στο στρατιωτικό πεδίο η συγκυρία ήταν ευνοϊκή για ανακατατάξεις και αλλαγές στη δοµή της οργάνωσης. Η παγίωση του ΕΔΕΣ στις περιφέρειες
της Λάκκας Σουλίου και του Ξηροβουνίου έθετε το ζήτηµα της ανασυγκρότησης των

ανταρτικών µονάδων και του µετασχηµατισµού τους σε µεραρχίες, κατά τα πρότυπα
του προπολεµικού ελληνικού στρατού. Η διαδικασία της αποκαλούµενης «στρατιωτικοποίησης» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1944 µε τη διάλυση των προγενέστερων
σχηµατισµών (αρχηγεία, υπαρχηγεία κλπ.) και τον σχηµατισµό τεσσάρων µεγάλων
σωµάτων. Επρόκειτο για τις VIII, ΙΙΙ, Χ και ΙΧ Μεραρχίες των ΕΟΕΑ. Ορισµένα τµήµατα όµως διατήρησαν ένα καθεστώς «ηµιαυτονοµίας» καθώς ήταν προφανές ότι δεν
µπορούσαν να «στρατιωτικοποιηθούν» πλήρως.
Η Ελευθέρα Ορεινή Ελλάς του ΕΔΕΣ αποτελείτο κυρίως από τις περιοχές της Λάκκας
Σουλίου και του Ξηροβουνίου. Η γεωγραφική γειτνίαση αυτών των δυο περιφερειών
µε τα Ιωάννινα ενίσχυε τις αντιλήψεις των εαµικών για ενδεχόµενη «συνεργασία»
µε τον «εθνικόφρονα» πληθυσµό της πόλης αλλά και µε τις αρχές Κατοχής. Στους
χώρους πάντως που κυριαρχούσε ο ΕΔΕΣ έγινε µια αξιόλογη απόπειρα θεσµικής οργάνωσης. Η περιφέρεια συγκρότησε ένα «κρατίδιο» µε ιδιότυπη δοµή. Συγκλήθηκαν δύο
µεγάλες πολιτικο-στρατιωτικές συγκεντρώσεις που ονοµάστηκαν Εθνικά Συµβούλια,
εκδίδονταν εφηµερίδες, λειτουργούσαν νοσοκοµεία, ταχυδροµείο, σχολεία κλπ. Οι
διαδικασίες αυτές ευνοούνταν από τη σταθερή βοήθεια της βρετανικής πλευράς,
προς την οποία ο Ζέρβας απηύθυνε επανειληµµένες αιτήσεις για ενίσχυση του «εθνικού προγεφυρώµατος».
Στη συγκυρία αυτού του έτους ανιχνεύονται όλες οι συνιστώσες του διαχωρισµού
της ελληνικής κοινωνίας σε δυο παρατάξεις, η καθεµία από τις οποίες περιελάµβανε ποικιλία κοινωνικών συµµαχιών. Η ηγεσία των ΕΟΕΑ είχε συµπράξει απόλυτα
µε τον ολοένα και περισσότερο αναπτυσσόµενο αντιεαµικό συνασπισµό και τις ποικίλες εκφάνσεις του. Στο στάδιο αυτό ο αντικοµµουνισµός κυριαρχούσε απόλυτα στη
ρητορική της οργάνωσης. Η επικοινωνία µε την κυβέρνηση της Μέσης Ανατολής είχε
αποκατασταθεί πλήρως, µετά την άρση των επιφυλάξεων του Καΐρου για τις διαθέσεις του Ζέρβα. Μάλιστα, οι αξιωµατικοί που αναπλήρωναν τις ελλείψεις, που είχαν
δηµιουργηθεί µετά τα γεγονότα της εµφύλιας σύγκρουσης, προέρχονταν κυρίως από
τον χώρο των βασιλοφρόνων. Προσπάθειες για τη συνεργασία µε τοπικούς αντικοµουνιστές καπετάνιους της Μακεδονίας γίνονταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Υπήρχαν
επίσης και επαφές µε την κατοχική κυβέρνηση του Ι. Ράλλη, όσο και αν το τµήµα του
ΕΔΕΣ Αθήνας που είχε διασπαστεί το προηγούµενο έτος είναι αυτό που διακρίθηκε
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ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους συνεννοήσεις. Τέλος, οι παραδοσιακοί κοµµατικοί ηγέτες
είχαν αποδεχθεί τον «εθνικό αγώνα» του Ζέρβα ήδη από τον Φεβρουάριο του ίδιου
έτους.
Εντάσεις δηµιουργούσε ακόµα και η εύθραυστη ισορροπία που είχε επιτευχθεί µετά
τη συµφωνία της Πλάκας. Στη διαφιλονικούµενη περιοχή της Πρέβεζας, κυρίως στην
περιφέρεια Ζαλόγγου, παρέµενε αποµονωµένο το 24ο Σύνταγµα του ΕΛΑΣ, που είχε
ανασυγκροτηθεί µετά την προσωρινή διάλυσή του. Σταδιακά, οι δύο οργανώσεις οδηγήθηκαν στη σύγκρουση. Τον Ιούνιο του 1944, το ελασίτικο σύνταγµα υπέστη επίθεση
και εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή και να διεκπεραιωθεί µε πλοιάρια στο
Ξηρόµερο της Αιτωλοακαρνανίας. Στην περιοχή της Πρέβεζας η πόλωση έφτασε σε
υψηλό επίπεδο και οδήγησε σε πυρπολήσεις χωριών, ξυλοδαρµούς, δολοφονίες, µαζικές συλλήψεις, λεηλασίες. Επεισόδια όµως συνέβησαν και σε άλλες περιοχές. Στην
περιοχή του Λάκµωνα, στα βόρεια των Τζουµέρκων, τοπικές αψιµαχίες συνέβαιναν
συχνά ανάµεσα στις δύο οργανώσεις. Ιδιαίτερη ένταση επικρατούσε και στη Θεσπρωτία, όπου διεξήχθησαν και µερικές από τις σηµαντικότερες µάχες των ΕΟΕΑ εναντίον
των Γερµανών. Στην περιοχή αυτή, το καλοκαίρι του 1944, η επίθεση των δυνάµεων
του ΕΔΕΣ οδήγησε στην κατάληψη της Παραµυθιάς και στην άσκηση συλλογικής βίας
εναντίον της µειονότητας των Τσάµηδων, τα περισσότερα µέλη της οποίας υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν στην Αλβανία. Τέλος, επανειληµµένα επεισόδια είχαν συµβεί
και σε άλλες περιοχές όπως στον λόφο της Περάνθης, ένα ύψωµα που δεσπόζει
της Άρτας. Μικροοµάδες του ΕΔΕΣ προσπαθούσαν σε τακτά χρονικά διαστήµατα να
προωθηθούν προς τα χωριά καταγωγής των ανταρτών, κυρίως στον χώρο ΒάλτουΡαδοβιζίου. Η αντίδραση του ΕΛΑΣ ανέστειλε αυτές τις επιχειρήσεις µετά από µικρής
κλίµακας συγκρούσεις. Η κατάσταση που είχε διαµορφωθεί στα πεδινά της Άρτας,
µια περιοχή που κατά καιρούς ελεγχόταν από τον ΕΔΕΣ, συνοδευόταν µε ένα κλίµα
καταδίωξης εναντίον εκείνων που θεωρούνταν αριστεροί. Σε κάποιες περιπτώσεις η
άσκηση βίας αφορούσε ολόκληρες κοινότητες που είχαν χαρακτηριστεί «κόκκινες».
Απόλυτη εχθρότητα διέκρινε επίσης τις σχέσεις του ΕΔΕΣ µε τους Τσάµηδες της
Θεσπρωτίας. Οι συγκρούσεις του Ιουλίου στην περιοχή της Παραµυθιάς οδήγησαν σε
ανεξέλεγκτες καταστάσεις οι οποίες και επαναλήφθηκαν τους επόµενους µήνες στα
βόρεια του Καλαµά. Πολλές εκατοντάδες αµάχων σκοτώθηκαν ενώ ο κύριος όγκος των

Καπεταναίοι της Θεσπρωτίας.

Τσάµηδων κατέφυγε στο αλβανικό έδαφος.
Την ίδια περίοδο, στα ορεινά της Άρτας είχαν γίνει προληπτικές συλλήψεις «εθνικιστών», οι οποίοι θεωρούντο φίλα προσκείµενοι στον Ζέρβα. Η άσκηση κατασταλτικής
πολιτικής από τις δύο οργανώσεις συνιστούσε στη συγκυρία µια σηµαντική παράµετρο
της τακτικής τους και αποσκοπούσε τόσο στην τροµοκράτηση του πολιτικού αντιπάλου όσο και στην εµπέδωση της κυριαρχίας τους στις διαµφισβητούµενες αυτές
αγροτικές περιοχές.
Τον Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο του 1944, οι ΕΟΕΑ ενέτειναν τη δραστηριότητά
τους, που στρεφόταν κυρίως εναντίον των υποχωρούντων γερµανικών τµηµάτων κατά
µήκος της οδού Πρεβέζης-Ιωαννίνων. Σηµαντικές µάχες έλαβαν χώρα στις τοποθεσίες Κανέτα, Εµίν Αγά, Χάνι Τεριόβου. Η πλέον σηµαντική µάχη της περιόδου, και µία
από τις µεγαλύτερες του αντάρτικου, πραγµατοποιήθηκε τον Αύγουστο στη Μενίνα
της Θεσπρωτίας, από τµήµατα της Χ Μεραρχίας των ΕΟΕΑ µε τη συνεργασία του 3/40
Συντάγµατος.
Στις πόλεις της Ηπείρου η κατάσταση αναφορικά µε την προϊούσα πόλωση δεν ήταν
διαφορετική. Στα Ιωάννινα είχε αναπτυχθεί σηµαντική δηµόσια διαµάχη µεταξύ των
τοπικών πολιτικών οργανώσεων. Η συστράτευση όµως του µεγαλύτερου µέρους του
πληθυσµού µε το ΕΑΜ οµολογείται από πολλές πλευρές. Παρόµοια ήταν η κατάσταση
στην Άρτα, όπου όµως υπήρχε σηµαντική υποστήριξη και προς τον ΕΔΕΣ. Η πόλη
πάντως που βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης ήταν αναµφίβολα η Πρέβεζα. Δυνάµεις του ΕΛΑΣ είχαν προωθηθεί στον χώρο αυτό στα µέσα Σεπτεµβρίου. Η παράλληλη είσοδος εδεσίτικων τµηµάτων προοιώνιζε διαµάχη. Η ένοπλη σύγκρουση που
ξέσπασε στα τέλη του ίδιου µήνα υπήρξε πολυαίµακτη και επισφραγίστηκε µε µαζικές
εκτελέσεις µελών του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ από το εδεσίτικο τµήµα του Δ. Γαλάνη. Η
κατάσταση σταθεροποιήθηκε µετά την αποχώρηση των ελασίτικων τµηµάτων.
Η συµφωνία της Καζέρτας, την οποία συνυπέγραφαν στις 26 Σεπτεµβρίου ο Ζέρβας
και ο στρατιωτικός αρχηγός του ΕΛΑΣ Στέφανος Σαράφης, ρύθµιζε τις σχέσεις µεταξύ
των οργανώσεων και ουσιαστικά συνιστούσε την τελευταία απόπειρα πολιτικού συµβιβασµού, υπό την υψηλή εποπτεία των Βρετανών. Στο πλαίσιο της συµφωνίας, το
µεγαλύτερο τµήµα της Ηπείρου αναγνωριζόταν ως ελεγχόµενο από τον ΕΔΕΣ. Μετά
την αποχώρηση των Γερµανών η ηγεσία του ΕΔΕΣ ήταν πλήρως προετοιµασµένη για

το ενδεχόµενο επίθεσης του ΕΛΑΣ. Ο Ζέρβας είχε µεταβεί στα τέλη Νοεµβρίου στην
Αθήνα για διαπραγµατεύσεις που αφορούσαν την αποστράτευση. Στις συζητήσεις
του µε τον Σκόµπυ του συστάθηκε αυστηρή γραµµή άµυνας σε περίπτωση επίθεσης του ΕΛΑΣ. Οι αξιώσεις της βρετανικής αποστολής ήταν εξαιρετικά αυστηρές και
αφαιρούσαν από τον ΕΔΕΣ από τον Ζέρβα το δικαίωµα να αποφασίζει αυτόνοµα τις
κινήσεις του ή να παίξει αυτόνοµο ρόλο, όπως διεκδικούσε. Με την επιστροφή του
στην Ήπειρο, ο Ζέρβας ήταν ενήµερος του «αναπόφευκτου» πλέον ενδεχοµένου
σύγκρουσης µε τον ΕΛΑΣ. Σε οµιλία του στα Ιωάννινα, την εποµένη της έναρξης των
Δεκεµβριανών τόνιζε αυτή ακριβώς την προοπτική.
Η επίθεση του ΕΛΑΣ άρχισε στις 21 Δεκεµβρίου 1944 και είχε στόχο τη διάλυση των
ΕΟΕΑ Είχαν προηγηθεί αψιµαχίες σε ορισµένες περιοχές, κυρίως κατά µήκος του Άραχθου. Από την πρώτη ηµέρα κατέστη φανερό ότι οι αντάρτες του ΕΔΕΣ αντιµετώπιζαν
µεγάλη πίεση. Στην περιοχή Ιωαννίνων τα τµήµατα των εδεσιτών υποχώρησαν ύστερα
από σκληρές συγκρούσεις, ενώ σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η ουσιαστική αυτοδιάλυση δύο µεγάλων σχηµατισµών, του Συντάγµατος Κολιοδηµητραίων και του Συντάγµατος Ντουσκάρας, στο οποίο διοικητής ήταν ο βασιλόφρονας αξιωµατικός Ε. Ζώτος.
Τα τµήµατα του ΕΛΑΣ εισήλθαν στα Ιωάννινα στις 23 Δεκεµβρίου και διαπίστωσαν
ότι εκατοντάδες εαµικά στελέχη της πόλης είχαν συλληφθεί. Η πλέον πολυαίµακτη
όµως µάχη δόθηκε στην Άρτα. Επί δύο ηµέρες, 21 και 22 Δεκεµβρίου, σφοδρότατες συγκρούσεις διεξαγόταν για την κατάληψη του στρατηγικού υψώµατος Προφήτης
Ηλίας. Την πόλη υπεράσπιζαν τµήµατα βετεράνων των ΕΟΕΑ υπό τη διοίκηση τοπικών
οπλαρχηγών. Και οι δυνάµεις του ΕΛΑΣ που είχαν διατεθεί για την Άρτα ήταν αξιόλογες. Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε το τοπικό 3/40 Σύνταγµα που είχε ανασυγκροτηθεί
το καλοκαίρι, καθώς και τµήµατα του 2/39 Συντάγµατος Αιτωλοακαρνανίας. Η έκβαση
της µάχης απέβη υπέρ του ΕΛΑΣ και οι εδεσίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την
πόλη µαζί µε πλήθος αµάχων, από τον φόβο αντεκδικήσεων εκ µέρους του ΕΑΜ. Οι
απώλειες όµως και για τις δύο πλευρές ήταν βαρύτατες.
Μικρές επιτυχίες δεν µπορούσαν να αναστρέψουν το γενικό κλίµα. Στις 30 Δεκεµβρίου 1944, τα τελευταία τµήµατα των ΕΟΕΑ εγκατέλειπαν την Πρέβεζα επιβιβαζόµενα σε βρετανικά και ελληνικά πλοία. Προορισµός τους ήταν η Κέρκυρα, περιοχή
που επιλέχθηκε µετά από επιµονή των εδεσιτών. Συνολικά περίπου 8.500 αντάρτες

Ο Ναπολέων Ζέρβας ανάµεσα
σε συµπολεµιστές του µιλά στα

Οι αντάρτες του ΕΔΕΣ εισέρχονται στα Ιωάννινα.

διεκπεραιώθηκαν στο νησί. Ουσιαστικά ο ρόλος τους είχε λήξει. Το επόµενο χρονικό
διάστηµα ασχολήθηκαν µε την ασφάλεια στην Κέρκυρα. Η ηγεσία είχε αποδεχθεί τα
νέα δεδοµένα που δηµιουργούσε η γενική εξέλιξη των µαχών της Αθήνας και έθετε
τις υπηρεσίες της στη νέα ελληνική κυβέρνηση που προέκυψε από τα Δεκεµβριανά. Η
ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Νικόλαο Πλαστήρα, ονοµαστικά ηγέτη του ΕΔΕΣ,
δεν αντανακλούσε όµως κάποια θετική εξέλιξη ως προς την οργάνωση. Ο στρατηγός
είχε ήδη εκφραστεί αρνητικά συνολικά για το αντάρτικο κίνηµα και είχε αποστασιοποιηθεί πλήρως από τον Ζέρβα. Επιπλέον οι διαθέσεις της βρετανικής στρατιωτικής
αποστολής ήταν αµφιλεγόµενες. Η µόνη επιλογή που απέµενε ήταν η δήλωση νοµιµοφροσύνης και η αποδοχή του αναµενόµενου πολιτικού συµβιβασµού µε το ΕΑΜ.
Η συγκινησιακά φορτισµένη διαταγή αποστράτευσης των ΕΟΕΑ, στις 12 Φεβρουαρίου
1945, επικύρωσε τη διάλυση των αντάρτικων τµηµάτων του ΕΔΕΣ.
Μετά τη Βάρκιζα οι αντάρτες του ΕΔΕΣ επέστρεφαν στον τόπο τους µε διαθέσεις
αντεκδίκησης για τη συµπεριφορά του ΕΛΑΣ. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς κατατάχθηκαν στην Εθνοφυλακή, που είχε αρχίσει να συγκροτείται, ενώ ένα µεγάλο τµήµα των
αξιωµατικών της οργάνωσης προωθήθηκαν στις τάξεις του στρατού. Στα χωριά άρχισε
σταδιακά να διαλύεται «το κράτος του ΕΑΜ» και να ανασυγκροτείται ο κρατικός µηχανισµός της Αθήνας.
Για τα επόµενα έτη, οι πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές λειτουργίες των κοινοτήτων περιήλθαν απόλυτα στους µηχανισµούς των πρώην εδεσιτών και στους κατά
τόπους εκφραστές τους. Το τέλος της Κατοχής δεν έφερε την οριστική αποστράτευση
των ανταρτών. Η κατοχική ένοπλη σύρραξη ΕΛΑΣ–ΕΔΕΣ άφησε πικρές κληρονοµιές
στην περιοχή. Όλα ήταν έτοιµα για τη νέα αναµέτρηση, που θα διεξάγονταν πλέον µε
διαφορετικούς όρους. Έτσι πολλοί πρώην εδεσίτες και ελασίτες αντάρτες βρέθηκαν
ξανά αντιµέτωποι στον εµφύλιο πόλεµο, σε µία σύγκρουση στην οποία δεν χωρούσαν
ουδέτεροι, ούτε µπορούσαν να επιβιώσουν ανεξάρτητοι ένοπλοι.

Μετά τις συγκρούσεις µε τον
ΕΔΕΣ τον Δεκέµβριο του 1944

