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Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, η SOE και ο Γοργοπόταμος 

 

Του Ιωάννη Αθανασόπουλου 

Ιστορικού 

 

Πολλά έχουν γραφεί για τη σχέση της Μεγάλης Βρετανίας με το ελληνικό 

αντάρτικο. Από την αναθεωρητική αριστερόστροφη ιστοριογραφία έχει 

υποστηριχθεί πως οι Άγγλοι προκάλεσαν τον κατοχικό εμφύλιο και πως η 

ενίσχυση όλων των αντιστασιακών οργανώσεων με χρυσές λίρες ήταν ένα 

σχέδιο ώστε να υποταχθεί η Ελλάδα στη σφαίρα επιρροής τους μετά τον 

πόλεμο. Έτσι οι αντίπαλοι του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ έχουν χαρακτηρισθεί ως 

«αγγλόδουλοι» και «μισθοφόροι». Βέβαια οι χαρακτηρισμοί αυτοί που 

εκτοξεύονται ελαφρά τη καρδία θα μπορούσαν κάλλιστα να αποδοθούν και 

στην εαμική αντίσταση αφενός γιατί το ΚΚΕ-ΕΑΜ-ΕΛΑΣ συνεχώς 

επιζητούσε την αναγνώριση από τους Βρετανούς και υπέγραφε –έστω και με 

τους δικούς του όρους κάποιες φορές- συμφωνίες όπως αυτή της δημιουργίας 

Κοινού Γενικού Αρχηγείου Ανταρτών αλλά και αυτές στο Λίβανο και στην 

Καζέρτα, αφετέρου γιατί η γιγάντωσή του οφειλόταν αποκλειστικά στην 

ενίσχυση των Βρετανών και δη στην «κίτρινη λέπρα» -όπως συνήθιζε να 

αναφέρει η εαμική προπαγάνδα- τις βρετανικές χρυσές λίρες. 

 

Ποια ήταν όμως αυτή η ενίσχυση των Βρετανών προς το ΕΑΜ και 

κατ’επέκταση η σχέση μεταξύ τους, από τις αρχές της ίδρυσής του μέχρι τον 

Γοργοπόταμο; Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα αν το συνδυάσουμε 

με τον γνωστό μύθο της κομουνιστικής προπαγάνδας, που λανσάρεται ως 

«ιστορία», για την αποφυγή και την κωλυσιεργία των Βρετανών έναντι του 

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ το φθινόπωρο του 1942 ώστε να μην συμμετάσχει η 

κομουνιστική οργάνωση στο σαμποτάζ...! Για να αντιληφθούμε τα γεγονότα 

πέρα από τον μύθο θα πρέπει να δούμε ποια ήταν η βρετανική πολιτική και 

στρατηγική. 

 

Μετά την προσάρτηση της Αυστρίας από τη ναζιστική Γερμανία το 1938, οι 

Βρετανοί ιδρύουν για τις ανάγκες του πολέμου νέες μυστικές υπηρεσίες όπως 

το Electra House (Τμήμα για την Εχθρική Προπαγάνδα), τη Section D (Τομέας 

Δ’ της SIS) που στόχευε στην οικονομική κατάρρευση του εχθρού και στις 

δολιοφθορές καθώς και την Military Intelligence (Research) MIR (Υπηρεσία 
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Στρατιωτικών Πληροφοριών-Έρευνας) , την οποία δημιούργησε το Υπουργείο 

Πολέμου.  

 

Τον Ιούνιο του 1940 οι Γερμανοί μπαίνουν στο Παρίσι. Το γεγονός αυτό 

αναγκάζει τους Βρετανούς να προχωρήσουν στην ίδρυση μιας νέας μυστικής 

υπηρεσίας, που θα κάλυπτε το μεγάλο κενό της μέχρι τότε βρετανικής 

στρατηγικής ώστε η τελευταία ει δυνατόν να είναι ενιαία.1 Η υπηρεσία αυτή 

ήταν η SOE (Υπηρεσία Ειδικών Επιχειρήσεων), η οποία αποτελούσε 

συγχώνευση των Electra House, Section D, MIR. Ιδρύθηκε στις 16 Ιουλίου 

1940, με διοικητή τον υπουργό Πολεμικής Οικονομίας Χιου Ντάλτον και είχε 

ως στόχο «να βάλει φωτιά στην Ευρώπη», όπως του ζήτησε χαρακτηριστικά ο 

Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ.2   

 

Ο Ντάλτον πέρα από την παραπάνω ιδιότητά του ήταν καθηγητής του London 

School of Economics, φανατικός αριστερός και βουλευτής του Εργατικού 

Κόμματος, που συγκυβερνούσε με την παράταξη του Τσόρτσιλ. Σαν αριστερός 

ο πρώτος διοικητής της SOE στο Λονδίνο θεωρούσε πως το αντάρτικο και οι 

δολιοφθορές «ήταν καθήκον κυρίως της αριστεράς και των συνδικάτων στην 

Ευρώπη».3 Βέβαια αυτή η πολιτική ήταν αντίθετη με την επίσημη βρετανική 

πολιτική και έμεινε γνωστή ως «διττή» βρετανική πολιτική, η οποία στην 

Ελλάδα στήριζε τα αντιστασιακά κινήματα (ιδίως το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ) που ήταν 

κατά του Βασιλέως Γεωργίου, ενώ στο εξωτερικό υποστήριζε θερμά τα 

συμφέροντα του ελληνικού θρόνου. 

 

Ο Ντάλτον παρέμεινε στη θέση του διοικητή της SOE μέχρι τον Φεβρουάριο 

του 1942, οπότε μεταφέρθηκε στο Συμβούλιο Εμπορίου και τον αντικατέστησε 

ο λόρδος Σέλμπορν. Ενώ όμως ήταν η SOE υπό την διοίκηση του Ντάλτον 

αρχίζει η ανάπτυξη και η στήριξη του ΕΑΜ. Ήδη από το καλοκαίρι του 1941 

βρίσκεται στην Ελλάδα ο πράκτορας της SOE «Οδυσσέας» ή «Αλεξάτος», 

κατά κόσμον Γεδεών Αγγελόπουλος, λαθρέμπορος από τη Χίο. Από το 

φθινόπωρο ο «Αλεξάτος» ενημερώνει την SOE για την ύπαρξη στην Ελλάδα 

μιας «Κομουνιστικής Οργάνωσης» και ζητά έγκριση για να την ενισχύσει με 

λίρες. Αυτή έρχεται εν τέλει στις 30 Οκτωβρίου 1941 με τον όρο ότι η 

ενίσχυση αυτή (200 στερλίνες προκαταβολικά) δίνεται μόνο για τον αγώνα 

                                                           
1 Ιωάννης Στεφανίδης, Υποκατάστατο ισχύος, η βρετανική προπαγάνδα στα Βαλκάνια 

1939-44, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2018, σ. 23. 
2 David Brewer, Ελλάδα 1940-1949, πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος, Πατάκης, 

Αθήνα 2018, σ. 168-169. 
3 Ιωάννης Στεφανίδης, ό.π., σ. 67. 
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κατά του Άξονα.4 Θα πρέπει να αναφέρουμε πως ο Πίρι με τον Πόουσον 

(υπεύθυνος της SOE στη Σμύρνη) σύμφωνα με έκθεσή τους στον DPA 

(Διευθυντή Πολιτικής και Πρακτόρων της SOE Καίρου) ανέφεραν πως το 

ΕΑΜ ήταν «εθνικιστικό κίνημα» που αυτοαποκαλούνταν κομουνιστικό γιατί 

δεν έβρισκε καλύτερο όνομα.5   

 

Στις αρχές Νοεμβρίου 1941 ο «Αλεξάτος» επιστρέφει μέσω Τουρκίας στην 

Αθήνα και ξεκινάει διάφορες επαφές μέσω του αριστερού δικηγόρου 

Αλέξανδρου Σεφεριάδη. Ο τελευταίος φρόντισε την άνοιξη του 1942 να 

ενισχύσει με πολλές λίρες τον Άρη Βελουχιώτη ώστε να προλάβει ο 

καπετάνιος του ΕΛΑΣ να βγει έγκαιρα στο βουνό πριν τον Ζέρβα. Ο 

«Αλεξάτος» μετά από πολλές επαφές θα επιστρέψει στην Τουρκία τον 

Ιανουάριο του 1942 και θα αναφέρει στο Κάιρο πως η «Κομουνιστική 

Οργάνωση» για την οποία τους είχε κάνει λόγο αρχικά, αναπτύχθηκε σε 

«Λαϊκό Μέτωπο» όλων των αριστερών κομμάτων και ονομάζεται πλέον 

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Ενημερώνει πως το ενίσχυσε 

επιπλέον με 1.000.000 δραχμές.6  

 

Η ενίσχυση των Βρετανών προς το ΕΑΜ συνεχίστηκε συστηματικά. Τον 

Φεβρουάριο του ’42 δόθηκαν στην «κομουνιστική οργάνωση» επιπλέον 360 

χρυσές λίρες, 4.000 δολάρια που μετατράπηκαν σε 10.000.000 δραχμές. 

Επιπλέον τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς η SOE έκανε ρίψη με όπλα και 1.000 

χρυσές λίρες προς το ΕΑΜ στην Εύβοια, αν και μεγάλο μέρος έπεσε στα χέρια 

των Ιταλών.7 Τον Απρίλιο ο «Αλεξάτος» παρέδωσε άλλες 400 χρυσές λίρες 

στο ΚΚΕ-ΕΑΜ8 ενώ τον Ιούνιο άλλες 4.000 χρυσές λίρες.9  

 

Για την ίδια περίοδο ο Φράνσις Νόελ Μπέικερ έγραψε αργότερα για την 

ενίσχυση που έλαβε ο ΕΛΑΣ μόνο το 1942: 

«Εκείνη την εποχή ήμουν, στην ιδιωτική μου ζωή, υποστηρικτής του ΕΑΜ-

ΕΛΑΣ, διότι εκείνοι ήταν οι πιο δραστήριοι στην αντίσταση εναντίον του 

κατακτητή. Στην αρχή είχαν κρύψει τους κομμουνιστικούς, φιλοσοβιετικούς 

                                                           
4 Θεόδωρος Σαμπατακάκης, Οι Βρετανικές Υπηρεσίες κατά την περίοδο του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα, διδακτορική διατριβή, Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2003, σ. 178. 
5 Πέτρος Μακρής-Στάϊκος, Ο Άγγλος Πρόξενος-ο υποπλοίαρχος Noel C. Rees και οι 

βρετανικές μυστικές υπηρεσίες Ελλάδα-Μέση Ανατολή 1939-1944, Ωκεανίδα, Αθήνα 

2011, σ. 236. 
6 Θεόδωρος Σαμπατακάκης, ό.π., σ. 179. 
7 Θεόδωρος Σαμπατακάκης, ό.π., σ. 180-181. 
8 Θεόδωρος Σαμπατακάκης, ό.π., σ. 182. 
9 Θεόδωρος Σαμπατακάκης, ό.π., σ. 187. 
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σκοπούς τους κάτω από την ονομασία Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) 

κι εγώ, όπως και άλλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είχα παραπλανηθεί. 

Όμως η SOE, επειδή ο ΕΛΑΣ εμφανιζόταν ότι θα πολεμούσε τους Γερμανούς και 

τους Ιταλούς περισσότερο από τους αντιπάλους του, έριξε εκατοντάδες χιλιάδες 

χρυσές λίρες με αλεξίπτωτα στο κομμουνιστικό θησαυροφυλάκιο».10   

 

Πέρα όμως από τη βροχή χρυσών λιρών στο ΚΚΕ και στο ΕΑΜ, οι Βρετανοί 

μέσω του πράκτορά τους «Αλεξάτου» φρόντισαν να χορηγήσουν στο ΕΑΜ 

συσκευή ασυρμάτου για να έχει απευθείας επαφή με την SOE και το Κάιρο. Η 

λειτουργία του πρώτου ασυρμάτου έγινε στις 8 Ιουλίου 1942. Αν και το ΕΑΜ 

προετοίμαζε με την SOE και άλλη ρίψη στις δυνάμεις του Βελουχιώτη που 

βρίσκονταν στο βουνό, ο ασύρματος ανακαλύφθηκε από τους Γερμανούς και 

χάθηκε η επαφή με το Κάιρο. Κινδύνεψε και ο «Αλεξάτος» να πέσει στα χέρια 

των Γερμανών και για να προστατευτεί απευθύνθηκε στο ΕΑΜ στο οποίο 

έδωσε χρήματα και δύο νέους ασύρματους. Ο «Αλεξάτος» θεωρεί λανθασμένα 

υπεύθυνο τον Ζέρβα και ζητά από το ΚΚΕ-ΕΑΜ βοήθεια για να τον 

δολοφονήσει· επιπλέον προσφέρει άλλες 7.100 λίρες στο ΕΑΜ.11 Έτσι το 

ΕΑΜ ξανασυνδέθηκε με την SOE. Αξίζει να αναφερθεί πάντως, πως ο 

«Αλεξάτος» καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του ’42 χρησιμοποιούσε τον 

ασύρματο, με δικό του κώδικα, για επικοινωνία με την SOE στη Τουρκία ώστε 

να προωθήσει την ενίσχυση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ επειδή ταυτιζόταν πολιτικά μαζί 

του. Μάλιστα, ο Πόουσον είχε τονίσει ρητά στον «Αλεξάτο» πως ο ασύρματος 

που είχει παραδώσει ο τελευταίος στο ΕΑΜ δεν θα έπρεπε σε καμία 

περίπτωση να μεταδίδει πληροφορίες σε άλλες βρετανικές μυστικές υπηρεσίες 

–όπως π.χ. η MI6- παρά μόνο στην SOE για να μπορεί αυτός να εξασφαλίζει 

περισσότερα χρήματα στο ΕΑΜ.12    

 

Από το γεγονός αυτό μπορούμε να αντιληφθούμε την κατακερματισμένη 

στρατηγική και πολιτική των Βρετανών που ταλάνισε την αυτοκρατορία τους 

καθόλη τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Βεβαίως αυτή η 

αντιπαράθεση στους κόλπους των μυστικών υπηρεσιών της Μεγάλης 

Βρετανίας επηρέασε και τις αντιστασιακές οργανώσεις στην Ελλάδα. Η 

αριστερά με την άριστη προπαγάνδα της κατηγόρησε τον ΕΔΕΣ του Ζέρβα ως 

τον πλέον ευνοούμενο των βρετανικών ενισχύσεων σε λίρες και οπλισμό. Κάτι 

τέτοιο όμως έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός πως οι σύμμαχοι αν και είχαν 

προωθήσει την έξοδο του Ζέρβα στα τέλη Ιουλίου του 1942 στο βουνό, δεν 

                                                           
10 Πέτρος Μακρής-Στάϊκος, ό,π., σ. 328. 
11 Γρηγόρης Φαράκος, Ο ΕΛΑΣ και η εξουσία. Μυστική έκθεση [1946] και άλλα 

ντοκουμέντα, τόμος Β’, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σ. 263.  
12 Θεόδωρος Σαμπατακάκης, ό.π., σ. 190-193. 
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φρόντιζαν να τον ενισχύσουν ουσιαστικά μέχρι τον Γοργοπόταμο. Μοναδική 

εξαίρεση αποτελεί μια τουλάχιστον ελλιπής ρίψη τον Αύγουστο του ’42, με 

παμπάλαια ιταλικά όπλα και άρβυλα μόνο για το αριστερό πόδι! Η στάση αυτή 

των συμμάχων οφείλεται στις πληροφορίες που παρείχαν Έλληνες πράκτορές 

τους, όπως ο «Αλεξάτος», ο Κουτσογιαννόπουλος, ο Σεφεριάδης κλπ, που 

εξαιτίας των αριστερών πεποιθήσεών τους διέβαλαν τον Ζέρβα και 

προωθούσαν το ΕΑΜ.13    

 

Η στάση αυτή των Βρετανών απέναντι στον Ζέρβα άλλαξε με την πτώση των 

πρώτων μελών της Βρετανικής Αποστολής στα βουνά της Γκιώνας στα τέλη 

Σεπτεμβρίου 1942 με στόχο τη διενέργεια σαμποτάζ. Οι συγκυρίες τους 

ανάγκασαν να τον αναζητήσουν βλέποντας τις μέρες να περνούν χωρίς 

αποτέλεσμα μια και όπως όλα τα μέλη της ομολογούν έψαχναν μάταια τον 

Άρη Βελουχιώτη. Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου είχε ως στόχο 

από τη μεριά των Βρετανών να συνεισφέρει στην επικείμενη μάχη του Ελ 

Αλαμέιν, αποκόπτοντας τα στρατεύματα του Ρόμμελ στη Βόρεια Αφρική από 

την κύρια οδό ανεφοδιασμού του που ήταν η σιδηροδρομική γραμμή 

Θεσσαλονίκης-Αθηνών και ακολούθως το λιμάνι του Πειραιά.  

 

Τη διαταγή της επιχείρησης υπέγραψε στις 25 Σεπτεμβρίου 1942 ο 

συνταγματάρχης Keble. Σ’ αυτή δεν γινόταν λόγος για ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ παρά 

μόνο για ομάδες ανταρτών υπό την διοίκηση του Σεφεριάδη και του Ζέρβα. Το 

σχέδιο του Keble ήταν γεμάτο κενά και ανακρίβειες, με πρώτη και πλέον 

χτυπητή το γεγονός πως ανέφερε τον Σεφεριάδη σαν ηγέτη αντιστασιακής 

ομάδας. Αξίζει να αναφερθεί πάντως πως ο Keble γνώριζε λόγω προηγούμενης 

θέσης του πως ο Ρόμμελ δεν ανεφοδιαζόταν από τη σιδηροδρομική γραμμή 

Θεσσαλονίκης-Αθηνών και τον Πειραιά από τον Αύγουστο του ’42. Ο 

ανεφοδιασμός του πλέον γινόταν μέσω Ιταλίας. Και όμως η επιχείρηση έγινε 

κανονικά, περισσότερο για να δικαιολογηθούν οι χιλιάδες χρυσές λίρες της 

SOE κυρίως προς το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.14   

 

                                                           
13 Και αν για τον Αλεξάτο κάναμε λόγο στο κείμενο, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να 

γίνει στον Κουτσογιαννόπουλο, ηγετική προσωπικότητα του «Προμηθέα ΙΙ». Ο ίδιος 

λόγω της συμπάθειάς του στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, κατηγόρησε ψευδώς τον Ζέρβα στους 

Βρετανούς για καθυστερημένη έξοδο στο βουνό αλλά και στις αρχές του 1942 δεν 

δίστασε να προδώσει πρόσωπα και στοιχεία στους Γερμανούς ώστε να αφεθεί 

ελεύθερος. Εν τέλει, κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών, δεν δίστασε να 

οικειοποιηθεί χρήματα των Βρετανών για την επιχείρηση «Bowsprit» -που τελικά δεν 

πραγματοποιήθηκε. Αιτία το πάθος του για το ΕΑΜ. Βλ, Πέτρος Μακρής-Στάϊκος, 

ό,π., σ. 376-377. 
14 Πέτρος Μακρής-Στάϊκος, ό,π., 322-324.  
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Στις 28 Σεπτεμβρίου πέφτουν στη Γκιώνα οι δύο πρώτες ομάδες (4 ατόμων η 

κάθε μια) των Μάγιερς και Γούντχαουζ. Περίπου ένα μήνα μετά θα πέσει και η 

ομάδα του Θέμη Μαρίνου. Στα σημεία που έπεσαν οι πρώτες ομάδες θα 

έπρεπε –σύμφωνα με τις οδηγίες του Keble-  να περιμένουν με φωτιές τους 

Βρετανούς Έλληνες αντάρτες του Σεφεριάδη, του Ζέρβα και του 

Καραλίβανου. Τίποτε από αυτά δεν συνέβη. Ο Σεφεριάδης που προωθούσε το 

ΕΑΜ είχε συλληφθεί από τους Ιταλούς και ο Ζέρβας απλούστατα δεν 

βρισκόταν εκεί αφού το αρχηγείο του δεν ήταν στον Τυμφρηστό αλλά στο 

Σακαρέτσι της Ηπείρου. Οι άνθρωποι του Keble είχαν μπερδέψει το χωριό 

Πέρα Κράψη με το Σακαρέτσι. Έτσι, οι Βρετανοί βρήκαν μόνο τον 

Καραλίβανο. Ο τελευταίος ήταν λησταντάρτης της περιοχής, που όμως ανήκε 

στον ΕΛΑΣ. Αυτό δεν το γνώριζαν οι Βρετανοί και φρόντισε να μην το μάθουν 

ο ίδιος. Με την πάροδο των ημερών ο Μάγιερς άκουγε για την ύπαρξη κάποιου 

αρχηγού ανταρτών του Άρη Βελουχιώτη και ρώτησε για αυτόν. Ο 

Καραλίβανος υποκρίθηκε πως δεν ήξερε που βρισκόταν. Ο ίδιος είχε 

δασκαλευτεί από τον Άρη.15   

 

Έτσι οι Βρετανοί έψαχναν για τον ΕΛΑΣ και τον Βελουχιώτη αλλά άκρη δεν 

έβρισκαν. Ο Χάμσον γράφει πως οι ίδιοι είχαν απογοητευθεί και νόμιζαν εν 

τέλει πως ο Καπετάνιος του ΕΛΑΣ ήταν μυθικό πρόσωπο που είχαν 

δημιουργήσει οι χωρικοί των βουνών.16 Εάν ο Άρης ενδιαφερόταν για τους 

σκοπούς των Βρετανών θα φρόντιζε να τους συναντήσει αφού μέσω του 

Καραλίβανου ήξερε που βρίσκονταν. Ο ίδιος όμως το απέφυγε καθώς –όπως 

πλέον ομολογούν ξεκάθαρα πλείστες φιλοεαμικές πηγές- δεν έβλεπε με καλό 

μάτι την αποστολή των Βρετανών, τους οποίους πραγματικά μισούσε. Ακόμη 

όμως και εάν δεχθούμε το «επιχείρημα» μιας μερίδας ιστορικών και 

ερευνητών, πως «οι Βρετανοί απέφευγαν τον Βελουχιώτη» θα δυσκολευτούμε 

να δώσουμε απάντηση γιατί ο ίδιος δεν έδωσε άμεσα το παρόν στο 

κρησφύγετο του Μάγιερς, όταν στα τέλη Οκτωβρίου 1942 η ομάδα του Θέμη 

Μαρίνου τυχαία συνάντησε τον ΕΛΑΣ. Απεναντίας ο ίδιος αν και 

ενημερώθηκε για το που βρισκόταν ο Μάγιερς και τους σκοπούς του –σε 

περίπτωση που αφελώς δεχθούμε πως όντως μέχρι τότε δεν είχε γνώση για την 

ύπαρξη των Βρετανών στα βουνά της Ελλάδας- αρχικά συνέλαβε τον Μαρίνο 

και τους υπολοίπους υποκρινόμενος πως ήταν ...Γερμανοί κατάσκοποι! Τελικά 

τους απελευθέρωσε αλλά ακολούθησε πορεία αντίθετη από αυτή που θα 

                                                           
15 Κρις Γουντχάουζ, Ο ιστορικός ρόλος της Εθνικής Αντίστασης, Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ., 1984, 

σ. 11. 
16 Denys Hamson, Με τους Έλληνες στον Γοργοπόταμο, Ελληνική Ευρωεκδοτική, χ.χ., 

σ. 63. 
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έπρεπε αν όντως επιθυμούσε να συναντήσει τον Μάγιερς και να αναλάβει το 

σαμποτάζ.17  

 

Εν κατακλείδι, όπως πλέον είναι γνωστό ο Βελουχιώτης αποφάσισε να 

κατευθυνθεί προς τους Βρετανούς μόνο όταν έμαθε πως οι τελευταίοι είχαν 

απευθυνθεί στον Ζέρβα. Ο αρχηγός του ΕΔΕΣ χωρίς όρους και υποσημειώσεις 

δέχθηκε να μεταφέρει τον κύριο όγκο των δυνάμεών του, που αναμετρούνταν 

την εποχή εκείνη στη Σκουληκαριά επιτυχώς με τους Ιταλούς, μόνο και μόνο 

γιατί αντιλήφθηκε τη σπουδαιότητα της επιχείρησης. Τότε και μόνο, ο Άρης 

Βελουχιώτης αποφάσισε να παρακούσει τις διαταγές του ΚΚΕ που 

απαγόρευαν στον ίδιο να συμμετάσχει στο σαμποτάζ και προσφέρθηκε να 

βοηθήσει για να μην καρπωθεί όλη τη δόξα ο Ζέρβας και ο ΕΔΕΣ.18     

 

Παρόλα αυτά, η εαμική και φιλοεαμική ιστοριογραφία ακόμη και σήμερα 

προτιμά συνειδητά να αναμασά μυθεύματα που δεν αντέχουν την κριτική. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν μεταξύ άλλων πως: 1) οι Βρετανοί απέφευγαν το 

ΕΑΜ και πως δεν ήθελαν να συμμετάσχει στην επιχείρηση. Άλλωστε 

σύμφωνα πάντα με τη δική τους «επιχειρηματολογία» αυτό τον σκοπό είχε η 

Βρετανική παρουσία στην Ελλάδα, να ...μποϋκοτάρει το ΚΚΕ-ΕΑΜ-ΕΛΑΣ! 2) 

την επιχείρηση και το σχέδιό της οργάνωσε ο Βελουχιώτης, 3) πως οι Άγγλοι 

πρόβαλαν μόνο τον Ζέρβα. Η απάντηση στις θέσεις αυτές έχει δοθεί επομένως 

στο παρόν άρθρο είναι περιττή.19      

 

Ακολουθεί παράρτημα με απόσπασμα από το βιβλίο του υποστράτηγου ε.α. 

Αριστομένη Ν. Αντωνακέα, Η ανατίναξις της γέφυρας του Γοργοποτάμου. 

Ιστορία και Μύθος, Νέα Θέσις, Αθήνα 1996, στο οποίο πέρα από τα γεγονότα 

της επιχείρησης και του σαμποτάζ γίνονται και συγκεκριμένες αναφορές για 

τους μύθους και τις ανακρίβειες εκπροσώπων της εαμικής αντίστασης: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Ιωάννης Β. Αθανασόπουλος, Γοργοπόταμος. Η κορυφαία στιγμή της ενωμένης 

Εθνικής Αντίστασης, Πελασγός, Αθήνα 2017, σ. 39-42.  
18 David Brewer, ό.π, σ. 135. Επιπλέον βλέπε Θανάσης Καλλιανιώτης, Η επιχείρηση 

στον Γοργοπόταμο: Η κορυφαία πράξη της ελληνικής αντίστασης, Καθημερινή 10 

Οκτωβρίου 2010 ~ Πέτρος Μακρής-Στάϊκος, Θέμης Μαρίνος, ο D/H 399 της SOE, 

Καθημερινή 31 Δεκεμβρίου 2018.   
19 Ενδεικτικά Ιωάννης Β. Αθανασόπουλος, ό.π., σ. 90-105. 
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