
Ο Χάρτης του Λιβάνου (1944)

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελείται από τα Οχτώ Σημεία του τελικού 
λόγου του Παπανδρέου στη Διάσκεψη του Λιβάνου, στις 20 Μαΐου 1944, 
τα οποία μετά την υπογραφή τους από όλους τους άλλους αντιπροσώπους, 
αποτέλεσαν τον Χάρτη του Λιβάνου. Τα σημεία αυτά ήταν όμοια περίπου 
με όσα είχε ήδη διακηρύξει ο Παπανδρέου όταν ανέλαβε την εξουσία, στις 
27 Απριλίου.
1. Η ανασύνταξις και πειθάρχησις των ενόπλων Ελληνικών δυνάμεων της 
Μέσης Ανατολής υπό την σημαίαν της Ελληνικής Πατρίδος. Όλοι επίσης 
εμείναμε σύμφωνοι ότι η ανάκρισις πρέπει να συνεχισθή και ότι οι 
υποκινηταί της στάσεως πρέπει να τιμωρηθούν αναλόγως προς τας 
ευθύνας των. Το επιχείρημα ότι εκινήθησαν από το αίτημα της 
Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος δεν είναι δυνατόν να τους απαλλάξη της 
ευθύνης διότι, εάν εις καιρόν πολέμου η διαφωνία περί την Κυβέρνησιν 
νομιμοποιή την στάσιν, τότε το Αλβανικόν Έπος θα έπρεπε να μην είχε 
υπάρξει. Ποίον θα είναι το πνεύμα με το οποίον θα γίνει η ανασύνταξις; 
Διεπιστώθη ομοφώνως ότι δεν ημπορούν να ισχύσουν πολιτικά κριτήρια, 
θα ισχύσουν μόνον εθνικά και στρατιωτικά κριτήρια και μόνον μ’ αυτά θα 
γίνει ή ανασύνταξις των ενόπλων δυνάμεων. Εμείναμε επίσης σύμφωνοι 
ότι ακριβώς από την ημέραν της συστάσεως της Κυβερνήσεως Εθνικής 
Ενότητος θα εκπορευθή προς όλας τας ενόπλους δυνάμεις και της Μ. 
Ανατολής και της υποδούλου Ελλάδος το σύνθημα ότι η στρατιωτική 
πειθαρχία θα είναι αμείλικτος και ότι πολιτικαί απόψεις δεν είναι δυνατόν 
να υπάρξουν εις τον στρατόν, διότι ο στρατός δεν βουλεύεται. Ο στρατός 
εκτελεί τας διαταγάς της Κυβερνήσεως.
2. Η ενοποίησις και πειθάρχησις υπό τας διαταγάς της Ενιαίας 
Κυβερνήσεως όλων των ανταρτικών σωμάτων της Ελευθέρας Ελλάδος 
καθώς και η κινητοποίησις όλων των μαχητικών δυνάμεων του Έθνους 
εναντίον των κατακτητών. Και εις αυτό το κεφάλαιο νομίζω ότι η 
σύμπτωσις είναι απόλυτος. Διότι όλοι δεχόμεθα ότι είναι αδύνατον εις το 
διηνεκές ν’ αποτελέση μόνιμον κατάστασιν η ανταρτική σύνθεσις και ότι 
πρέπει να βαδίσωμεν το ταχύτερον προς την δημιουργίαν του Εθνικού μας 
Στρατού, ο οποίος θα είναι απηλλαγμένος πάσης επιρροής κομμάτων και 
οργανώσεων, θα ανήκη μόνον εις την πατρίδα και θα υπακούη εις τας 
διαταγάς της Κυβερνήσεως. Αλλά όλοι επίσης δεχόμεθα, ιδίως μετά την 
επιστολήν του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, το οποίον 



υπενθυμίζει ότι πάσα μεταβολή δεν πρέπει να οδήγηση εις ελάτωσιν της 
αντιστάσεως, ότι η άμεσος επιδίωξις της αντιστάσεως δεν θα 
αντεπεκρίνετο εις τας ανάγκας του αγώνος. Και η μια πλευρά αποδέχεται 
ότι είναι αδύνατον να αποτελέση μόνιμον κατάστασιν η ανταρτική 
σύνθεσις και η άλλη επίσης ότι είναι αδύνατον να είναι τούτο άμεσος 
επιδίωξις. Επομένως η σημερινή κατάστασις θεωρείται μεταβατική, η δε 
ρύθμισις θα ανήκη εις την πλήρη πρωτοβουλίαν της Κυβερνήσεως και του 
Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
3. Η κατάργησις της τρομοκρατίας εις την ελληνικήν ύπαιθρον και η 
παγίωσις της προσωπικής ασφαλείας και της πολιτικής ελευθερίας του 
λαού, όταν και όπου ο κατακτητής αποσύρεται. Ο όρος «τρομοκρατία» 
επεβεβαιώθη από την μίαν πλευράν, ημφισβητήθη από την άλλην. Δεν μας 
είναι απαραίτητος δια την αποκρυστάλλωσιν. Μας αρκεί η κοινή 
διαπίστωσις ότι εις την ύπαιθρον θα διασφαλισθή η τάξις, η προσωπική 
ασφάλεια και η πολιτική ελευθερία. Και εις τας πόλεις επίσης θα 
καταβληθούν προσπάθειαι όπως εκλείψουν τρομοκρατικαί εκδηλώσεις. 
Υπουργοί της Ενιαίας Κυβερνήσεως θα ευρίσκωνται εις την ελευθέραν 
Ελλάδα ασκούντες την διοίκησιν και των στρατιωτικών δυνάμεων και των 
απελευθερωμένων ελληνικών πληθυσμών. Διεπιστώθη τελικώς η 
απόλυτος ομοφωνία ότι η αποστολή της κυβερνήσεως είναι η επαφή και η 
καθοδήγησις του Ελληνικού Λαού. Κανείς από ημάς δεν έχει την 
φιλοδοξίαν να μεταβληθή εις ομογενή και μετανάστην, όλοι φιλοδοξούμεν 
να είμεθα συναγωνισταί και οδηγοί του λαού μας. Εκεί είναι η θέσις μας. 
Το μόνον θέμα που ετέθη είναι ο χρόνος. Όλοι εμείναμε σύμφωνοι ότι, 
διαπιστουμένης μιας πραγματικής καταστάσεως, η οποία θα καθίστα 
δυνατήν την παρουσίαν μας εις την Ελλάδα, δεν θα υπάρξη απώλεια ουδέ 
του ελαχίστου χρόνου δια την ταχυτάτην μετάβασίν μας. Ήτο σφάλμα το 
γεγονός ότι ο πολιτικός κόσμος προτίμησε αντί της θέσεως την άρνησιν, 
αντί της παρουσίας την απουσίαν. Το πνεύμα της νέας Κυβερνήσεως θα 
είναι όχι άρνησις, αλλά θέσις, όχι η απουσία, αλλά η παρουσία. Η συνεχής 
μέριμνα δια την επαρκή αποστολήν τροφίμων και φαρμάκων εις την 
υπόδουλον Ελλάδα, επίσης και την ορεινήν. Η εξασφάλισις, κατά την 
προσεχή από κοινού μετά των συμμαχικών δυνάμεων απελευθέρωσιν της 
Πατρίδος, της τάξεως και ελευθερίας του Ελληνικού Λαού, εις τρόπον 
ώστε, απηλλαγμένος και υλικής και ψυχολογικής βίας, να αποφασίση 
κιυριάρχως και δια το Πολίτευμα και δια το Κοινωνικόν καθεστώς και δια 
την κυβέρνησιν της αρεσκείας του.
Θέμα Πρώτον. Εφ’ όσον θα υφίσταται Κυβέρνησις Εθνικής Ενότητος, η 



εξασφάλισις και της τάξεως και της ελευθερίας του Ελληνικού λαού, κατά 
την από κοινού μετά των συμμαχικών δυνάμεων απελευθέρωσιν της 
πατρίδος, θα είναι έργον ιδικόν της. Και ασφαλώς θα είναι εις θέσιν να 
εγγυηθή τα μεγάλα αγαθά εις τον Ελληνικόν λαόν.
Θέμα Δεύτερον. Εγεννήθη έπειτα το ζήτημα πότε ο λαός θα πρέπη να 
αποφασίση δια το Πολίτευμα και την Κυβέρνησιν. Όλοι είμεθα σύμφωνοι 
ότι πρέπει να αποφασίση εις τον συντομώτερον δυνατόν χρόνον, αλλά και 
κατά τον γνησιώτερον τρόπον υπό συνθήκας πλήρους ελευθερίας. Η λαϊκή 
ετυμηγορία επείγει δια την Ελλάδα, διότι δεν έχομεν ούτε λαοπρόβλητον 
Κυβέρνησιν, ούτε οριστικόν Πολίτευμα.
Θέμα τρίτον. Επί του ζητήματος του ανωτάτου άρχοντος ολόκληρος ο 
πολιτικός κόσμος της χώρας έχει δεδηλωμένην γνώμην, την οποίαν 
βεβαίως διατηρεί και συμμετέχων εις την Κυβέρνησιν Εθνικής Ενότητος. 
Ανήκει επομένως εις τους σκοπούς της Εθνικής Κυβερνήσεως η 
αποσαφήνισις. Αλλά επιθυμώ να προσθέσω ότι, ενώ αποδίδω μεγάλην 
σημασίαν εις την υφισταμένην δήλωσιν, αποδίδω πολύ μικράν εις την 
νέαν η οποία ζητείται.
6. Η επιβολή σκληρών κυρώσεων κατά των προδοτών της πατρίδος και 
κατά των εκμεταλευτών της δυστυχίας του λαού μας. Είμεθα σύμφωνοι 
και επί του θέματος αυτού. Το έκτον όμως αυτό Κεφάλαιον οδηγεί εις την 
εξέτασιν άλλου θέματος, διότι είναι Κεφάλαιον «μεταπελευθερωτικόν» 
και τίθεται επομένως το θέμα εάν δύναται να υπάρχη επ’ αυτού επαγγελία 
της Εθνικής Κυβερνήσεως. Το γεγονός τούτο πείθει πόσον είναι 
απαραίτητον να μη δηλωθή, ότι η Κυβέρνησις της Εθνικής Ενότητας θα 
διαρκέση μόνον μέχρι της απελευθερώσεως. Διότι εν τοιαύτη περιπτώσει, 
δεν θα ηδύνατο να παράσχη την υπόσχεσιν της τάξεως και της ελευθερίας 
κατά την κρίσιμον μετάβασιν από της δουλείας εις την απελευθέρωσιν, 
την οποίαν ακριβώς με τόσην αγωνίαν αναμένει ο Ελληνικός λαός. 
Υπάρχουν βεβαίως και άλλαι απόψεις που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν. 
Και δια τούτο φρονούμεν ότι το καλύτερον θα ήτο να εμπιστευθώμεν εις 
την εθνικήν συνείδησιν και την πολιτικήν της νέας Κυβερνήσεως τον 
χρόνον της διαρκείας της.
7. Η πρόνοια δια την άμεσον ικανοποίησιν μετά την απελευθέρωσιν, των 
υλικών αναγκών του Ελληνικού Λαού. Ελέχθη ότι πρέπει να εργασθώμεν 
δια την προετοιμασίαν του σχεδίου της μεταπολεμικής μας οικονομικής 
ανορθώσεως. Απόλυτος ομοφωνία. Ελέχθη ότι πρέπει να κινητοποιηθούν 
όλαι αι ηθικαί μας δυνάμεις προς διαφώτισιν των συμμάχων μας, εις 
τρόπον ώστε να εξασφαλίσωμεν προτεραιότητα ανοικοδομήσεως. 



Απόλυτος ομοφωνία. Ελέχθη ότι η ανοικοδόμησις θα έπρεπε να ζητηθή ως 
προσφορά και όχι ως δανεισμός. Η Ελλάς δια του Αλβανικού έπους ή 
έσωσε τον πόλεμο ή τον εσυντόμευσε κατά ένα έτος τουλάχιστον. Εάν 
απέναντι της υπηρεσίας αυτής εζήτη ως αντάλλαγμα τας συμμαχικάς 
πολεμικάς δαπανάς έστω και μιας ημέρας δια την ανοικοδόμησιν των 
ερειπίων της θα ήτο υπερβολή; Ελέχθη ότι η ανοικοδόμησις πρέπει να 
αναζητηθή εις την ασφαλή τοποθέτησιν των πολυτίμων προϊόντων μας. 
Και ελέχθη ακόμη ότι η οικονομική ανόρθωσις του έθνους πρέπει να 
αναζητηθή εις την ελευθέραν μετάβασιν των Ελλήνων ουχί εις μακρυνούς 
τόπους, όπου η δευτέρα γενεά εξαφανίζει τας αναμνήσεις αλλά εις τόπους 
γειτονικούς οι οποίοι τους είναι γνώριμοι από αιώνων και όπου η 
παρουσία των τους μεταβάλει εις δεξαμενάς του έθνους από τας οποίας 
αντλούνται αι δυνάμεις του Κράτους. Απόλυτος ομοφωνία.
8. Η πλήρης ικανοποίησις των εθνικών μας δικαίων. Αι μεγάλαι υπηρεσίαι 
και αι μεγάλαι θυσίαι μας, τα ολοκαυτώματα της πατρίδος μας δεν 
ημπορούν να έχουν άλλην δικαίωσιν ειμή την δημιουργίαν μιας νέας 
ελευθέρας και μεγάλης Ελλάδος.
Υποθέτω ότι η δευτέρα περικοπή του Κεφαλαίου τούτου αποσαφηνίζει 
την πρώτην. Θα είναι δυνατόν επομένως να θεωρηθή από όλους ως η 
συγκεκριμένη διατύπωσις των εθνικών μας αιτημάτων. Η πλήρης εθνική 
μας αποκατάστασις και η πλήρης ασφάλεια των νέων μας συνόρων 
αποτελεί το Πανελλήνιον αίτημα.

Κύριοι Αντιπρόσωποι, 

Αποκομίζω την εντύπωσιν ότι επήλθε πλήρης σύμπτωσις απόψεων επί του 
Εθνικού προγράμματος της μελλούσης να σχηματισθή Κυβερνήσεως 
Εθνικής Ενώσεως. Εάν ούτως έχη προτείνω όπως το κείμενον του Εθνικού 
προγράμματος καθώς επεξηγήθη, θεωρηθή ως Εθνικόν μας συμβόλαιον 
και υπογραφή υπό πάντων των αντιπροσώπων.
20 Μαΐου 1944
(Έπονται αι υπογραφαί των 25 αντιπροσώπων)
 
 

Συμφωνία της Πλάκας (1944)
[Την συμφωνία αυτή υπέγραψαν στη Γέφυρα της Πλάκας, στην Ήπειρο, 
στις 29 Φεβρουαρίου 1944, οι αντάρτες και η ΣΣΑ, για να τερματίσουν 



την κατάσταση εμφυλίου πολέμου μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ]
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΠΛΑΚΑΣ

1. Δια την καλλιτέραν αντιμετώπισιν του κατακτητού αι ανώτεραι 
Διοικήσεις των εν Ηπείρω δυνάμεων των δύο 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, εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται 
υπό λόγων στρατιωτικής ανάγκης. 

2. Εάν τμήματα μιας Οργανώσεως αποσυρθούν εκ θέσεών τινων, λόγω 
εισβολής των Γερμανών ή των συμπραττόντων με αυτούς, ταύτα 
θέλουσιν επανέλθει εις τας θέσεις των άμα τη εκδιώξει ή αποχωρήσει 
τούτων. 

3. 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 
θα λειτουργήση με τα δύο μέλη της μέχρι της αφίξεως αντιπροσώπου 
της ΕΚΚΑ. 

4. 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 επιχειρήσεις κατά 
των Γερμανών και αναλόγως των πραγματικών αναγκών του 
πολέμου. 

5. 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. 

6. Από της υπογραφής του παρόντος αφίενται ελεύθεροι αμοιβαίως 
όλοι οι κρατούμενοι ως αιχμάλωτοι ή όμηροι δια λόγους πολιτικών 
διαφορών, διευκολυνόμενοι να μεταβούν εις τον τόπον της 
προτιμήσεώς 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 των υφισταμένων στρατοδικείων εις α θα μετέχη και 
αντιπρόσωπος της ενδιαφερόμενης οργανώσεως. Εκφράζεται η ευχή 
όπως αι υποθέσεις εκδικάσεως περατωθούν το ταχύτερον. Η 



απόλυσις των ομήρων και αιχμαλώτων θα γίνη το βραδύτερον εντός 
δεκαπενθημέρου. 

7. Η ισχύς του παρόντος άρχεται αμέσως. 
Κάπου εις την Ελλάδα 29-2-44.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ: Στέφ. Σαράφης στρατηγός,Νικόλας.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΔΕΣ: Κομν. Πυρομάγλου,Π. Νικολόπούλος 
(αντ/ρχης).
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΚΚΑ: Γ. Καρτάλης.
Η ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΣΤΡΑΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Κρις συν/ρχης Βρετανός, Wines 
ταγ/ρχης Ην. Πολ. Αμερικής.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΚΑΪΡΟΥ: Κρις συνταγματάρχης.

Συμφωνία της Καζέρτας (1944)
[Πρακτικά αποφάσεων ληφθεισών κατά σύσκεψιν λαβούσαν χώραν εις 
A.F.H.Q κατά την 26ην Σεπτεμβρίου 1944.]
Οι όροι που ακολουθούν υπογράφτηκαν στην έδρα του Στρατηγείου 
Συμμαχικών Δυνάμεων (A.F.H.Q., Allied Forces Headquarters), στην 
Καζέρτα της Ιταλίας, στις 26 Σεπτεμβρίου 1944, μεταξύ των εκπροσώπων 
της βρετανικής και ελληνικής κυβέρνησης αφενός και των οργανώσεων 
ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ αφετέρου. Συντάχθηκαν δε στην αγγλική και ελληνική 
(καθαρεύουσα)
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Κατά σύσκεψιν προεδρευθείσαν παρά του Ανωτάτου Συμμαχικού 
Αρχιστρατήγου του Θεάτρου Μεσογείου, εις A.F.H.Q., καθ’ ην 
παρευρέθησαν ο Έλλην Πρωθυπουργός μετ’ άλλων μελών της Ελληνικής 
Κυβερνήσεως καθώς και οι αρχηγοί των Ελλήνων Ανταρτών Στρατηγοί 
Σαράφης και Ζέρβας. Αι κάτωθι αποφάσεις κατεχωρήθησαν εις τα 
Πρακτικά, ως γενόμεναι παρά πάντων αποδεκταί.
1) Όλαι αι ανταρτικαί ομάδες αι δρώσαι εν Ελλάδι τίθενται υπό τας 
διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος.
2) Η Ελληνική Κυβέρνησις θέτει τας δυνάμεις ταύτας υπό τας διαταγάς 
του Στρατηγού Σκόμπυ, όστις ωνομάσθη υπό του ανωτάτου Συμμαχικού 
Αρχιστρατήγου, ως Στρατηγός Διοικών τας Δυνάμεις εν Ελλάδι.
3) Συμφώνως προς την προκήρυξιν, εκδοθείσαν παρά της Ελληνικής 



Κυβερνήσεως, ότι οι Αρχηγοί των Ελλήνων ανταρτών θα απαγορεύσουν 
πάσαν απόπειραν των υπ’ αυτούς μονάδων να αναλάβουν την αρχήν ανά 
χείρας. Τοιαύτη πράξις θα χαρακτηρισθή ως έγκλημα και θα τιμωρηθή 
αναλόγως.
4) Όσον αφορά τας Αθήνας, ουδεμία ενέργεια θα αναληφθή εκτός υπό τας 
αμέσους διαταγάς του Στρατηγού Σκόμπυ, Στρατηγού Διοικούντος τας εν 
Ελλάδι δυνάμεις.
5) Τα Τάγματα Ασφαλείας θεωρούνται ως όργανα του εχθρού. Θα 
χαρακτηρισθούν ως εχθρικοί σχηματισμοί, εκτός εάν παραδοθούν 
συμφώνως προς διαταγάς εκδοθησομένας παρά του Στρατηγού 
Διοικούντος τας εν Ελλάδι δυνάμεις.
6) Όλαι αι Ανταρτικαί Ελληνικαί Δυνάμεις, προς τον σκοπόν όπως τεθή 
τέρμα εις τας διαμάχας του παρελθόντος, δηλούν ότι θα σχηματίσουν 
Εθνικήν Ένωσιν ίνα συντονίσουν την δράσιν των δια το καλύτερον 
συμφέρον του κοινού αγώνος.
7) Κατόπιν της αυτώ παραχωρηθείσης υπό του Ανωτάτου Συμμαχικού 
Αρχιστρατήγου εξουσίας και από συμφώνου μετά της Ελληνικής 
Κυβερνήσεως, ο στρατηγός Σκόμπυ εξέδωσε τας συνημμένας διαταγάς 
επιχειρήσεων:

Σύντομοι διαταγαί επιχειρήσεων εκδοθείσαι παρά του Στρατηγού 
Διοικούντος τας εν Ελλάδι δυνάμεις
1. Ο Στρατηγός Διοικών τας εν Ελλάδι δυνάμεις εξήγησε ότι σκοπός του 
ήτο η ανασυγκρότησις της χώρας να δυνηθεί να αναληφθή υπό την 
καθοδήγησιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως, καθ’ ον χρόνον υλικόν 
περιθάλψεως θα διενέμετο εις τον λαόν.
2. Όσον αφορά τας εν Ελλάδι δρώσας σήμερον δυνάμεις, η στρατιωτική 
των οργάνωσις θέλει είναι η κάτωθι:

α) Ο Στρατηγός Ζέρβας θα συνέχιση να δρα εντός των εδαφικών 
ορίων της συμφωνίας της Πλάκας και θα συνεργάζεται μετά του 
Στρατηγού Σαράφη δια την παρενόχλησιν της γερμανικής 
υποχωρήσεως εντός της περιοχής μεταξύ των βορείων ορίων της 
συμφωνίας Πλάκας και της Αλβανίας. 
β) Ο Στρατηγός Σαράφης θα συνέχιση να δρα εις την υπόλοιπον 
Ελλάδα εξαιρέσει: 

Ι. Περιφερείας Αττικής. Όλα τα στρατεύματα εις την περιφέρειαν 



ταύτην θα διοικώνται υπό του Στρατηγού Σπηλιωτόπουλου, 
δρώντος εν στενή συνεργασία μετά των εν Αθήναις μελών της 
Κυβερνήσεως και βοηθούμενου υπό τινος Αξιωματικού 
Συνδέσμου, ονομασθησομένου παρά του Στρατηγού Σαράφη. Θα 
είναι υπό τας διαταγάς της Δυνάμεως 140. 

II. Πελοποννήσου. Τα στρατεύματα εις την περιφέρειαν ταύτην 
θα διοικώνται παρά τίνος αξιωματικού υποδειχθησομένου υπό 
του στρατηγού Σαράφη τη εγκρίσει της Ελληνικής Κυβερνήσεως 
και όστις θα βοηθήται υπό Αγγλικής Αποστολής Συνδέσμου. Θα 
είναι υπό τας διαταγάς της Δυνάμεως 140. 

III. Βραδύτερον η Θράκη (συμπεριλαμβανομένης και της 
Θεσσαλονίκης) θα είναι υπό την διοίκησιν ενός αξιωματικού 
υποδειχθησομένου υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως. 

3. Σκοποί
α) Αμφότεροι οι Διοικηταί θα παρενοχλούν την γερμανικήν υποχώρησιν 
και θα εξουδετερώνουν τας γερμανικάς φρουράς.
β) Καθ’ ον χρόνον θα απελευθερούται το έδαφος, αμφότεροι οι Διοικηταί 
θα είναι υπεύθυνοι προσωπικώς εις τον Διοικητήν της Δυνάμεως 140 δια:

Ι. Την τήρησιν του Νόμου και της τάξεως εις τα εδάφη όπου δρουν αι 
δυνάμεις των. 

II. Την αποφυγήν εμφυλίου πολέμου και των φόνων Ελλήνων παρ’ 
Ελλήνων. 

ΙΙΙ. Την παράλειψιν επιβολής οιασδήποτε ποινής και αδικαιολογήτων 
συλλήψεων. 

IV. Την συνδρομήν των εις την αποκατάστασιν της νομίμου πολιτικής 
εξουσίας και την διανομήν περιθάλψεως. 

4. Χάρτης δεικνύων τα όρια των επιχειρήσεων εδόθη εις αμφοτέρους τους 
Διοικητάς.

Ανακοινωθέν
Σύσκεψις έλαβε χώραν τελευταίως εις το A.F.H.Q. υπό την προεδρίαν του 
Ανωτάτου Συμμαχικού Αρχιστρατήγου, καθ’ ην παρέστησαν ο Στρατηγός 



Σκόμπυ, Στρατηγός Διοικών τας εν Ελλάδι δυνάμεις, ο Έλλην 
Πρωθυπουργός Παπανδρέου μετ’ άλλων μελών της Ελληνικής 
Κυβερνήσεως και οι δυο Έλληνες Αρχηγοί των ανταρτών, Στρατηγοί 
Σαράφης και Ζέρβας.
Οι δύο Στρατηγοί διοικούντες τας δυνάμεις των Ελλήνων ανταρτών 
εδήλωσαν ότι αποδέχονται πλήρως τας διαταγάς της Ελληνικής 
Κυβερνήσεως και τας του Ανωτάτου Συμμαχικού Αρχιστρατήγου, υπό τας 
διαταγάς του οποίου η Ελληνική Κυβέρνησης έθεσεν όλας τας εν Ελλάδι 
δρώσας Ελληνικάς δυνάμεις. Ελήφθησαν αποφάσεις, συμφωνούντων 
απάντων, δια τον συντονισμόν του αγώνος και δια την ταχυτέραν δυνατήν 
απελευθέρωσιν της Ελλάδος.

Συμφωνία της Βάρκιζας (1945)
12 Φεβρουαρίου 1945
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ’ ενός οι κ.κ. Ιωάννης Σοφιανόπουλος 
υπουργός επί των Εξωτερικών, Περικλής Θ. Ράλλης υπουργός επί των 
Εσωτερικών και Ιωάννης Μακρόπουλος υπουργός επί της Γεωργίας, 
αποτελούντες την υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως εξουσιοδοτημένη 
Αντιπροσωπεία, και αφ’ ετέρου οι κ.κ. Γεώργιος Σιάντος Γραμματεύς της 
Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, 
Δημήτριος Παρτσαλίδης Γραμματεύς της Κεντρικής Επιτροπής του 
Ε.Α.Μ. και Ηλίας Τσιριμώκος Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Λαϊκής 
Δημοκρατίας (Ε.Λ.Δ.), αποτελούντες την υπό της Κεντρικής Επιτροπής 
του Ε.Α.Μ. προσηκόντως εξουσιοδοτημένην Αντιπροσωπείαν, 
συνήλθαμεν εις διάσκεψιν εις Βάρκιζαν και από κοινού εξητάσαμεν τα 
μέσα και τον τρόπον της καταπαύσεως του εμφυλίου πολέμου και της 
συμφιλιώσεως του Ελληνικού Λαού και κατελήξαμεν εις την κατωτέρω 
συνομολογηθείσαν συμφωνίαν.
Η Κυβερνητική Αντιπροσωπεία εξεδήλωσε κατά την σύσκεψιν ταύτην την 
σταθεράν θέλησιν της Κυβερνήσεως όπως άνευ νέας αιματοχυσίας 
τερματίση την θλιβεράν εσωτερικήν κρίσιν, αποκαταστήση την ενότητα 
του Κράτους και επαναφέρη την εσωτερικήν ειρήνην και την πολιτικήν 
ομαλότητα. Ούτω μόνον θα δυνηθεί ο Ελληνικός Λαός να αναλάβη την 
δημιουργικήν προσπάθειαν δια την ανοικοδόμησιν της Χώρας εκ των 
ερειπίων, τα οποία σκληροί αγώνες προς τους εξωτερικούς εχθρούς και ο 
αδελφοκτόνος πόλεμος επεσώρευσαν.



Ίνα δε η επελθούσα συμφωνία προσλάβη τον χαρακτήρα ενός ακαταλύτου 
ηθικού συμφώνου, εκφράζοντος τας επιταγάς της πολιτικής συνειδήσεως 
του Ελληνικού Λαού, η Κυβερνητική Αντιπροσωπεία εζήτησεν όπως δι’ 
αυτού διακηρυχθή η σταθερά θέλησις του Ελληνικού Λαού δια την 
ανάπτυξιν ελευθέρου και ομαλού πολιτικού βίου, του οποίου κύριον 
χαρακτηριστικόν θα είναι ο σεβασμός της πολιτικής συνειδήσεως των 
πολιτών, η ειρηνική διαφώτισις και διάδοσις πολιτικών ιδεών και ο 
σεβασμός προς τας ελευθερίας, τας οποίας ο Καταστατικός Χάρτης του 
Ατλαντικού και αι αποφάσεις της Τεχεράνης διεκήρυξαν και η συνείδησις 
των δι’ αυτάς αγωνιζομένων ελευθέρων λαών απεδέχθη.
Κατά την διάσκεψιν διεπιστώθη πλήρης συμφωνία αντιλήψεων της 
Αντιπροσωπείας του Ε.Α.Μ. επί των αρχών τούτων.

Άρθρον 1ον: Ελευθερίαι
Η Κυβέρνησις θα εξασφάλιση σύμφωνα προς το Σύνταγμα και τας 
απανταχού καθιερομένας Δημοκρατικάς Αρχάς, την ελευθέραν εκδήλωσιν 
των πολιτικών φρονημάτων των πολιτών, καταργούσα πάντα τυχόν 
προηγούμενον ανελεύθερον Νόμον. Θα εξασφαλίση επίσης την 
απρόσκοπτον λειτουργίαν των ατομικών ελευθεριών, ως του συνέρχεσθαι, 
του συνεταιρίζεσθαι και της δια του Τύπου εκφράσεως των στοχασμών. 
Ειδικώτερον η Κυβέρνησις θα αποκαταστήση πλήρως τας 
συνδικαλιστικάς ελευθερίας.

Άρθρον 2ον: Άρσις Στρατιωτικού νόμου
Ο Στρατιωτικός Νόμος θα αρθή ευθύς μετά την υπογραφήν της παρούσης 
συμφωνίας. Άμα τη άρσει ταύτη, θα τεθή εις εφαρμογήν συντακτική 
πράξις πανομοιότυπος προς την ΚΔ’, δια της οποίας θα επιτρέπεται η 
αναστολή των εν τη ΚΔ’ πράξει αναφερομένων άρθρων του Συντάγματος.
Δια Διατάγματος θα ανασταλή αμέσως καθ’ όλην την χώραν η ισχύς των 
άρθρων 5, 10, 20 και 95 του Συντάγματος. Η αναστολή αυτή θα 
εξακολουθήση μέχρι συμπληρώσεως του αφοπλισμού και της 
εγκαταστάσεως Διοικητικών, Δικαστικών και Στρατιωτικών Αρχών καθ’ 
άπασαν την Χώραν. Όσον αφορά ειδικώτερον το άρθρον 5, τούτο δεν θα 
ανασταλή εις τας πόλεις Αθηνών και Πειραιώς μετά των προαστίων και 
συνοικισμών. Ειδικώς όμως δια τους μέχρι σήμερον συλληφθέντας, 
συνομολογείται ότι δεν ισχύει το άρθρον 5 του Συντάγματος και ότι ούτοι 
θα απολυθούν εντός του συντομωτέρου δυνατού χρόνου, διδομένων των 
προς τούτω αναγκαίων διαταγών προς τας αρμοδίους αρχάς.



Οπαδοί του Ε.Α.Μ., ενδεχομένως συλληφθέντες και κρατούμενοι υπό 
άλλων οργανώσεων, θα αφεθούν ως τάχιστα ελεύθεροι.

Άρθρον 3ον: Αμνηστία
Αμνηστεύονται τα πολιτικά αδικήματα τα τελεσθέντα από της 3ης 
Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος. Εξαιρούνται της 
αμνηστίας τα συναφή κοινά αδικήματα κατά της ζωής και της περιουσίας, 
τα οποία δεν ήσαν απαραιτήτως αναγκαία δια την επιτυχίαν του πολιτικού 
αδικήματος. Ο σχετικός Νόμος θα δημοσιευθή άμα τη υπογραφή της 
παρούσης συμφωνίας. Εξαιρούνται της αμνηστίας όσοι, υπόχρεοι εις 
παράδοσιν όπλων άτε ανήκοντες εις τας Οργανώσεις του Ε.Λ.Α.Σ., της 
Εθνικής Πολιτοφυλακής και Ε.Λ.Α.Ν., δεν παραδώσουν ταύτα μέχρι της 
15 Μαρτίου 1945. Η τελευταία αυτή διάταξις περί εξαιρέσεως εκ της 
αμνηστίας μετά την διαπίστωσιν ότι ο αφοπλισμός του Ε.Λ.Α.Σ. 
επραγματοποιήθη, μη έχουσα πλέον δικαιολογητικον λόγον θα καταργηθή.
Εγγυήσεις και λεπτομέρειαι της παρεχομένης αμνηστίας αναγράφονται εις 
το προσηρτημένον τω παρόντι σχέδιον Νόμου.

Άρθρον 4ον: Όμηροι
Άπαντες οι πολίται οι συλληφθέντες παρά του Ε.Λ.Α.Σ. ή της Εθνικής 
Πολιτοφυλακής ή του Ε.Λ.Α.Ν. ανεξαρτήτως ημερομηνίας συλλήψεως, θα 
αφεθούν αμέσως ελεύθεροι. Όσοι τυχόν κρατούνται με την κατηγορίαν ότι 
είναι δοσίλογοι ή ένοχοι αδικημάτων, θα παραδοθούν εις την Δικαιοσύνην 
του Κράτους ίνα δικασθούν υπό των αρμοδίων κατά Νόμον Δικαστηρίων.

Άρθρον 5ον: Εθνικός Στρατός
Ο Εθνικός Στρατός, πλην των κατ’ επάγγελμα αξιωματικών και 
υπαξιωματικών, θα αποτελήται από οπλίτας των εκάστοτε 
στρατολογουμένων κλάσεων. Οι ειδικώς εκπαιδευθέντες εις τα νέα όπλα 
έφεδροι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίται υπαρχόντων 
σχηματισμών θα παραμείνουν εν υπηρεσία. Ο Ιερός Λόχος θα παραμείνη 
ως έχει, εφ’ όσον ευρίσκεται υπό τας αμέσους διαταγάς του Συμμαχικού 
Στρατηγείου, συγχωνευόμενος ευθύς κατόπιν εις τον Ενιαίον Εθνικόν 
Στρατόν, συμφώνως προς την ανωτέρω τεθείσαν βάσιν. Θα καταβληθή 
προσπάθεια ίνα επεκταθή η τακτική στρατολογία καθ’ άπασαν την 
Ελλάδα, συμφώνως και προς την τεχνικήν ευχέρειαν και τας 
παρουσιασθησομένας ανάγκας. Εις τας ήδη υπάρχουσας μονάδας θα 
προσέλθουν προς κατάταξιν μετά την αποστράτευσιν του Ε.Λ.Α.Σ., οι 



ανήκοντες εις κληθείσας κλάσεις συμφώνως με το προσηρτημένον 
πρωτόκολλον. Θα απολυθώσι δε των τάξεων πάντες όσοι κατετάγησαν εις 
τας υπάρχουσας μονάδας, χωρίς να ανήκωσιν εις τας κληθείσας κλάσεις. 
Άπαντα τα μόνιμα στελέχη του Εθνικού Στρατού θα κριθώσιν υπό των 
Συμβουλίων, περί ων υπ’ αριθ. 7 Συντακτική Πράξις. Τα πολιτικά και 
κοινωνικά φρονήματα των στρατευομένων πολιτών θα είναι σεβαστά.

Άρθρον 6ον: Αποστράτευσις
Άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος, αποστρατεύονται αι ένοπλοι δυνάμεις 
Αντιστάσεως και συγκεκριμένως ο Ε.Λ.Α.Σ, τακτικός και εφεδρικός, το 
Ε.Λ.Α.Ν. και η Εθνική Πολιτοφυλακή. Η αποστράτευσις και η παράδοσις 
των όπλων θέλουσι συντελεσθή κατά τα ειδικώτερον διαλαμβανόμενα εις 
το πρωτόκολλον το συνταχθέν υπό της Τεχνικής Επιτροπής, όπερ 
προσαρτάται εις το παρόν δεόντως μονογραφημένον. Το Κράτος θέλει 
ρυθμίσει τα των επιτάξεων των γενομένων υπό του Ε.Λ.Α.Σ. Τα παρά του 
Ε.Λ.Α.Σ. επιταχθέντα πράγματα, ζώα, αυτοκίνητα κλπ. άτινα θέλουσι 
παραδοθή εις το Κράτος, κατά λεπτομερέστερον εκτιθέμενα εις το 
συνταχθέν πρωτόκολλον, όπερ προσαρτάται τω παρόντι, θέλουσι θεωρηθή 
ως επιταχθέντα παρά του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρον 7ον: Εκκαθάρισις Υπαλλήλων
Η Κυβέρνησις θα προβή δι’ Επιτροπών ή Συμβουλίων τα οποία ειδικός 
Νόμος θέλει ορίση, εις την εκκαθάρισιν των Δημοσίων Υπαλλήλων, 
Υπαλλήλων Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικών και Κοινοτικών 
τοιούτων και λοιπών υπηρεσιών εξηρτημένων εκ του Κράτους, ή 
επιχορηγουμένων υπ’ αυτού. Κριτήρια της εκκαθαρίσεως θα είναι η 
επαγγελματική επάρκεια, ο χαρακτήρας και το ήθος, η συνεργασία μετά 
του εχθρού και η χρησιμοποίησις του υπαλλήλου ως οργάνου της 
δικτατορίας. Υπάλληλοι εκ των ανωτέρω προσχωρήσαντες κατά τον 
χρόνον της κατοχής εις τας δυνάμεις αντιστάσεως επανέρχονται εις τας 
θέσεις των και θα κριθούν καθ’ ον τρόπον και οι άλλοι υπάλληλοι. Τα 
αυτά ως άνω Συμβούλια θα κρίνωσι τους υπαλλήλους, οι οποίοι 
συμμετέσχον ή συνείργησαν εις την εκδήλωσιν των γεγονότων από της 3 
Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος. Τους εκ των 
τελευταίων τούτων ενεχομένους δύνανται να θέσουν εις διαθεσιμότητα επί 
τη βάσει των Νόμων, της οριστικής αυτών θέσεως καθορισθησομένης υπό 
της κυβερνήσεως ήτις θα προέλθη από τας εκλογάς της Συντακτικής 
Συνελεύσεως. Οι μέχρι τούδε τεθέντες εις διαθεσιμότητα δυνάμει 



αποφάσεως των Υπουργών θα υποβληθούν υπό την κρίσιν των εν αρχή 
του παρόντος αναφερομένων Συμβουλίων. Ουδείς υπάλληλος θα διωχθή 
μόνον δια τα πολιτικά του φρονήματα.

Άρθρον 8ον: Εκκαθάρισις Σωμάτων Ασφαλείας
Η εκκαθάρισις των Σωμάτων Ασφαλείας, Χωροφυλακής και Αστυνομίας 
Πόλεων, θα συντελεσθή το ταχύτερον παρ’ Ειδικών εκκαθαριστικών 
Συμβουλίων με τα αυτά ως και οι Δημόσιοι υπάλληλοι κριτήρια. Άπαντες 
οι αξιωματικοί και οπλίται των εν λόγω Σωμάτων οι εμπίπτοντες εις τας 
διατάξεις του Νόμου περί αμνηστίας, οίτινες κατά την διάρκειαν της 
κατοχής προσεχώρησαν εις τας τάξεις του Ε.Λ.Α.Σ., του Ε.Λ.Α.Ν. ή της 
Εθνικής Πολιτοφυλακής, θα επανέλθουν εις τας θέσεις των και θα 
υποβληθούν εις την κρίσιν των εκκαθαριστικών Συμβουλίων, καθ’ ον 
τρόπον και οι λοιποί συνάδελφοι των. Άπαντες οι αξιωματικοί και οι 
οπλίται των εν λόγω Σωμάτων, οι εγκαταλείψαντες τας θέσεις των από της 
3 Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος, τίθενται εις 
διαθεσιμότητα, της οριστικής αυτών θέσεως καθορισθησομένης παρά 
Συμβουλίων περί ων θα αποφασίση η μέλλουσα να προέλθη εκ των 
εκλογών κυβέρνησις.

Άρθρον 9ον: Δημοψήφισμα και Εκλογαί
Το ταχύτερον δυνατόν, πάντως δε εντός του τρέχοντος έτους θα διεξαχθή 
εν πάση ελευθερία και γνησιότητι δημοψήφισμα, το οποίον θα τερματίση 
οριστικώς το πολιτειακόν ζήτημα, υποτασσομένων πάντων εις την 
απόφασιν του Λαού. Θα επακολουθήσουν δε ως τάχιστα και εκλογαί 
Συντακτικής Συνελεύσεως δια την κατάρτισιν του νέου Συντάγματος της 
Χώρας. Και αι δύο αντιπροσωπείας συμφωνούν, όπως προς έλεγχον της 
γνησιότητος της εκφράσεως της Λαϊκής θελήσεως παρακληθούν αι 
Μεγάλαι Σύμμαχοι δυνάμεις και αποστείλουν παρατηρητάς.
Του παρόντος εγένοντο δύο όμοια, ων το εν έλαβεν η Κυβερνητική 
αντιπροσωπεία και το έτερον η Αντιπροσωπεία του Ε.Α.Μ.
Εν Αθήναις, εν τω Υπουργείω των Εξωτερικών τη 12 Φεβρουαρίου 1945.
Η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Κυβερνήσεως:
Ι. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΡΑΛΛΗΣ, Ι. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ.
Η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του Ε.Α.Μ.:
Γ. ΣΙΑΝΤΟΣ, Δ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ, ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ.
Ο Γραμματεύς της Διασκέψεως:
Γ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ
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