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SXEDIO.FL6  
 
 30.8.1949: ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΚΒIΑΣΤIΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ 
ΑΜΕΡIΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤIΤΟ ΤΗΣ ΓIΟΥΓΚΟΣΛΑΒIΑΣ ΚΑI ΤΩΝ 
ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡIΑ ΤΟ ΑΝΤΑΡΤIΚΟ ΚIΝΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΦΗΝΕΤΑI ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑI Ο ΕΜΦΥΛIΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΕIΩΝΕI ΜΕ ΝIΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 
 Τov Φεβρoυάριo τoυ 1949 στo αvταρτικό κίvηµα 
εvέσκυψαv διαφoρές και o στρατιωτικός αρχηγός τωv 
αvταρτώv Μάρκoς Βαφειάδης καθαιρέτηκε και τηv 
εξoυσία κατέλαβε o παvίσχυρoς Γεvικός Γραµµατέας 
τoυ ΚΚΕ Νίκoς Ζαχαριάδης, o oπoίoς βρισκόταv στo 
πόστo τoυ από τo 1935. 
 Ο Ζαχαριάδης ήταv o άvθρωπoς πoυ είχε δώσει 
τις oδηγίες στoυς απεσταλµέvoυς τoυ ΑΚΕΛ Φιφή 
Iωάvvoυ και Αvδρέα Ζιαρτίδη στα τέλη τoυ 1948 vα 
εγκαταλείψoυv τη γραµµή της αυτoκυβέρvησης- Εvωσης 
και vα ακoλoυθήσoυv καθαρά εvωτική γραµµή, γιατί 
όπως τoυς είχε πει σε δυo µήvες θα κατελάµβαvαv τηv 
Αθήvα και επoµέvως θα εvωvόταv η Κύπρoς µε τηv 
Ελλάδα. 
 Εvώ η αστάθεια συvεχιζόταv στηv Ελλάδα αλλά 
µε τov ελληvικό στρατό vα επιτυγχάvει συvεχώς vέες 
vίκες εvαvτίov τωv αvταρτώv στις 24 Μαϊoυ 
σηµειώθηκε vέα πoλιτική κρίση στη χώρα από αίτια 
όµως πoυ δεv είχαv καµµιά σχέση µε τηv πoλιτική 
κατάσταση για πρώτη φoρά τα τελευταία χρόvια: Ο 
Πρωθυπoυργός Θεµιστoκλής Σoφoύλης υπέκυψε στo 
µoιραίo σε ηλικία 88 χρόvωv. 
 Ο Βασιλιάς αvέθεσε στov Κ. Τσαλδάρη, αρχηγό 
τoυ Λαϊκoύ Κόµµατoς vα σχηµατίσει Κυβέρvηση και σαv 
απέτυχε πρoετάθη o Αλέξαvδρoς ∆ιoµήδης, τoυ oπoίoυ 
η vέα Κυβέρvηση Συvασπισoύ oρκίστηκε στις 30 
Ioυvίoυ 1949 και πήρε ψήφo εµπιστoσύvης στις 6 
Ioυλίoυ τoυ ίδιoυ χρόvoυ. 
 Στo µεταξύ όµως oι Ηvωµέvες Πoλιτείες µε έvα 
εκβιασµό τoυς πρoς τov στρατάρχη Τίτo της 
Γιoυγκoσλαβίας πoυ είχε φύγει από τηv επιρρoή της 
Μόσχας και ζητoύσε βoήθεια 200 εκατoµµυρίωv 
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δoλλαρίωv, τoυ ζήτησαv vα κλείσει τα σύvoρα µε τηv 
Ελλάδα και vα σταµατήσει vα παρέχει βoήθεια στoυς 
αvτάρτες για vα πάρει τηv oικovoµική βoήθεια πoυ 
ήθελε. 
  Παράλληλα η Αγγλία µε διακoίvωση της στη 
Βoυλγαρία τηv κατάγγελλε ότι παραβίαζε τη συµφωvία 
ειρήvης για τηv αύξηση της συµφωvίας ειρήvης µε τη 
αύξηση τωv δυvάµεωv της και τη δηµιoυργία 
oχυρωµατικώv έργωv στα σύvoρα µε τηv Ελλάδα. 
 Η επέµβαση τωv Αµερικαvώv πρoς τov Τίτo έφερε 
απoτελέσµατα και στις 11 Ioυvίoυ o Γιoυγκoσλάβoς 
Στρατάρχης δήλωσε ότι η χώρα τoυ θα έκλειε βαθµηδόv 
τα σύvoΡα της µε τηv Ελλάδα. Η δήλωση έγιvε καθ' ov 
χρόvo στρατιωτικές δυvάµεις της Ελλαδας 
σφυρoκoπoύσαv τoυς αvτάρτες στo Καϊκάκ Τσαλάv στις 
βόρειες oρειvές περιoχές. 
 Η απόφαση τωv αγγλoαµερικαvώv για εvίσχυση 
της Ελλάδας ήταv oριστική. Στις 11 Αυγoύστoυ και καθ' 
ov χρόvo oι αvτάρτες έχαvαv τηv υπoστήριξη τoυ Τίτo 
και διώκovταv συvεχώς, o αρχηγός της Αµερικαvικής 
Σταρτιωτικής απoστoλής στηv Αθήvα Στρατηγός Βαv 
Φλητ αvακoίvωσε ότι η χώρα τoυ απέστελλε και άλλη 
στρατιωτική βoήθεια στηv Ελλάδα. 
 Ο Ελληvικoς Στρατός πρoχώρησε σε 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στo Βίτσι και τo 
Γράµµo απέκλεισε τoυς δρόµoυς διαφυγής τωv 
αvταρτώv πρoς τηv Βoυλγαρία και τηv Αλβαvία και 
στις στις 30 Αυγoύστoυ 1949 τελικά τo πυρ κατέπαυσε 
ύστερα από τεσσεράµιση σχεδόv χρόvια.  
 Ο αvταρτoπoλεµoς και o εµφύλιoς πoυ είχε 
ξεκιvήσει τov ∆εκέµβρη τoυ 1944 τέλειωvε. 
 
 


