
Πληροφορίες του Φίτιν
προς τον Δημητρόφ για 
το πώς θα μεθοδευτεί 

ο ψυχολογικός πόλεμος 
εναντίον του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 
στην διάσκεψη του 
Λιβάνου.

20.5.1944



Σελίδα 5 (πρώτη από 
αριστερά):Αδύνατη η 
συνεργασία ΕΑΜ-ΕΔΕΣ. Η 
συμμετοχή του ΕΑΜ στην 
κυβέρνηση Παπανδρέου 
συνιστά υποχώρηση αλλά όχι 
συνθηκολόγηση.

Σελίδα 6 (πρώτη από δεξιά):Οι
Άγγλοι θα λάβουν όλα τα 
μέτρα για να υποτάξουν το 
εθνικό κίνημα στην Ελλάδα. 
Ωστόσο ο ελληνικός λαός θα 
συνεχίσει τον 
εθνικοαπελευθερωτικό   του 
αγώνα. Δεν υπάρχει καμία 
πρόταση του Φίτιν για παροχή 
βοήθειας προς τον ΕΛΑΣ.

Έκθεση Φίτιν για 
την πολιτική της 
Αγγλίας στην 
Ελλάδα 
(13.10.1944)



Ο Τίτο καλεί το ΚΚΕ να μην 
αποδεχτεί την 
αποστράτευση και τον 
αφοπλισμό του ΕΛΑΣ. 
Υπόσχεται (ασαφώς) 
βοήθεια.

Συνομιλία Τίτο-
Στέργιου 

Αναστασιάδη 
(15.11.1944)



Το ΚΚΕ δεν  πιστεύει στην  
σύναψη  αγγλοσοβιετικής
συμφωνίας  για την 
εξασφάλιση  σοβιετικής 
επιρροής στα Βαλκάνια. Ο 
Eden συναντάται με μέλη 
του κομμουνιστικού 
κόμματος Ελλάδος μετά την 
επιστροφή στην Αθήνα από 
τη Μόσχα.

Απόσπασμα φύλλου από 
την εφημερίδα 

«Ριζοσπάστης» στις 
27.10.1944



Ο Σιάντος θέτει ως όρο 
για την αποστράτευση 
του ΕΛΑΣ την στελέχωση 
νέου στρατού που θα 
αποτελούταν 
αποκλειστικά από πρώην 
αξιωματικούς του ΕΛΑΣ.

Πρωτοσέλιδο της 
εφημερίδας 

«Ριζοσπάστης» στις 
7.11.1944



Το ΚΚΕ γιορτάζει 
πανηγυρικά τα 27 χρόνια 
της Οκτωβριανής 
Επανάστασης . Η 
φωτογραφία του Στάλιν 
στήνεται στην πλατεία 
Συντάγματος. Είναι 
ωστόσο άξιο αναφοράς 
ότι για λόγους τακτικής ο 
«Ριζοσπάστης» εκδίδεται 
χωρίς το σφυροδρέπανο.

Πρωτοσέλιδο της 
εφημερίδας 

«Ριζοσπάστης» στις 
7.11.1944



Για να αποδείξει ότι έχει 
λαϊκό έρεισμα, το ΚΚΕ 
γιορτάζει πανηγυρικά τα 26 
χρόνια πολιτικής ύπαρξης 
του κόμματος, 
διοργανώνοντας μεγάλη 
συγκέντρωση στην πλατεία 
Συντάγματος.

Πρωτοσέλιδο της 
εφημερίδας 

«Ριζοσπάστης» 
στις 21.11.1944



Η “Politika” του Βελιγραδίου 
αναφέρεται περιθωριακά 
μόνο στα γεγονότα που 
διαδραματίστηκαν στις 
3.12.1944 στην Αθήνα.

Απόσπασμα από φύλλο 
της γιουσκοσλαβικής
εφημερίδας “Politika” 

στις 4.12.1944



Η “Politika” δεν καταδικάζει 
την αγγλική επέμβαση 
στην Ελλάδα. Κάνει μία 
απλή αναφορά στις 
συγκρούσεις που 
μαίνονταν στην Αθήνα και 
στον αγώνα των Ελλήνων 
πατριωτών για την 
ελευθερία.

Απόσπασμα από 
φύλλο της 

γιουγκοσλαβικής 
εφημερίδας 

“Politika” στις 
14.12.1944



Η “Politika” στις 
15.12.1944 αναπαράγει 
απλά τις δηλώσεις της 
κεντρικής επιτροπής του 
ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τις 
οποίες η κυβέρνηση 
Γεωργίου Παπανδρέου 
είναι κυβέρνηση 
προδοτών, φασιστών και 
δοσίλογων.

Απόσπασμα από 
φύλλο της 

γιουσκοσλαβικής
εφημερίδας “Politika” 

στις 15.12.1944



Σε σχόλιο της “Politika” για τα 
Δεκεμβριανά και τη μάχη της 
Αθήνας επιδεικνύεται 
κατανόηση για την διαφύλαξη 
των αγγλικών 
γεωστρατηγικών
συμφερόντων στην Ανατολική 
Μεσόγειο.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η 
αγγλική κοινή γνώμη δεν 
επιδοκιμάζει την αγγλική 
στρατιωτική επέμβαση στην 
Ελλάδα. Η Γιουγκοσλαβία 
ωστόσο αποφεύγει να 
αποδοκιμάσει επίσημα την 
αγγλική επέμβαση στην 
Ελλάδα.

Απόσπασμα από 
φύλλο της σερβικής 
εφημερίδας “Politika” 

στις 26.12.1944



Τέλος Παρουσίασης

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και τον 
ενδιαφέρον σας.

Σφέτας Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Βαλκανικής Ιστορίας Α.Π.Θ 



 

 

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από 

εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

 


